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ATHENS PHOTO
Οι Αθηναίοι φωτογραφίζουν την πόλη τους 

25/2 η μεγάλη έκθεση φωτογραφίας 
της a.v. & του Δήμου Αθηναίων 

στην Τεχνόπολη, σελ. 12

ATHENS PHOTO
Οι Αθηναίοι φωτογραφίζουν την πόλη τους
25/2 η μεγάλη έκθεση φωτογραφίας της A.V. & του Δήμου 
Αθηναίων στην Τεχνόπολη, σελ. 12

Μαγειρεύοντας με τη Ρίτα
Του Γιώργου Παυριανού, σελ. 24

Ο  Άγιος Βαλεντίνος πετάει χαρταετό
Ο χάρτης απιστίας της Αθήνας

Της Έλενας Λαναρά, σελ. 26
Θα γίνει της λαγάνας

Επιμέλεια: Νενέλα Γεωργελέ, σελ. 32
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Θέματα

18 Οι φλύαροι «νάνοι»
Του Νίκου Γεωργιάδη

20 Οι συνήθεις ύποπτοι
Του Προκόπη Δούκα

21 Ethical Bank
Της Βασιλικής Γραμματικογιάννη 

22 384 μέρες Μπαράκ Ομπάμα
Της Σώτης Τριανταφύλλου

24 Μαγειρεύοντας με τη Ρίτα
Του Γιώργου Παυριανού

26 Ο χάρτης απιστίας της Αθήνας
Της  Έλενας Λαναρά

32 Θα γίνει της λαγάνας!
Των Ν. Γεωργελέ, Ν. Δημητρίου,
 Μ. Λιοναράκη

36 Το Σαββατοκύριακο του 
Στέλιου Παρλιάρου
 Της Ελεάννας Βλαστού

44 Ο Θωμάς Μοσχόπουλος 
από το Α ως το Ω
Της Ιωάννας Μπλάτσου

76 Στην κουζίνα με τον 
Γιώργο Χωραφά
Του Γιώργου Κρασσακόπουλου 41 Αθήνα 210  Οδηγός

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

Περιεχόμενα 11 - 17/2/10 Εικόνα εξωφύλλου: 
Καρολίνα Ροβύθη

ανεβοκατεβάζει αξίες της Αθήνας 
με ρυθμό haiku

11. Απαντήσεις του Forrest Gump 
Ο Νίκος Ζαχαριάδης έχει επιστημονικές απα-
ντήσεις σε ποπ απορίες

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

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

18. Τζιχάντ Το πιο καθησυχαστικό δελτίο 
ειδήσεων της πόλης. Των Ά. Τσέκερη,  
Γ. Κυρίτση.

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

21. Citizen Ένας απλός πολίτης παρατηρεί 
έκπληκτος την πολιτική ζωή. 
Του Κώστα Γιαννακίδη.

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

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

39. 2310 Soul Η Θεσσαλονίκη με ένα λάμδα. 
Του Στέφανου Τσιτσόπουλου.

50. Τaste police Της Νενέλας Γεωργελέ

52. Πού τρώμε Της Ζιζής Σφυρή

55. Στο πιάτο Της Τζένης Σταυροπούλου

66 G&L Tου Λύο Καλοβυρνά

68. Tέχνη Του Παναγιώτη Μένεγου 

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

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

81. BookVoice Το καλύτερο πράγμα μετά το 
σεξ (ένα βιβλίο). Των Π. Μένεγου, Θ. Μήνα, Δ. 
Τριανταφύλλου.

84. Elements of style Το ράφι με τα και-
νούργια προϊόντα. Τακτοποιεί η Ζωή Παπα-
φωτίου.

86. Various Artists Ο Μάκης Μηλάτος βαθμολογεί 

μουσικές: Ένα * = χάλια, τρία *** = μέτριο, πολλά ***** 

= Χριστούγεννα.

91. Σε είδα Οι αγγελίες που έκαναν τους Α-
θηναίους να ξανακοιτάζονται στα μάτια

93. Μίλα μου βρώμικα Η Μυρτώ Κοντοβά 
κάνει τα σεξουαλικά σας προβλήματα να α-
κούγονται σαν τραγούδι της Πρωτοψάλτη

94. Stardust Τα άστρα από τον άνθρωπο 
που θα ήθελες να έχεις για ψυχαναλυτή 
σου. Του Γιώργου Πανόπουλου.

Στήλες
06. Γράμματα Μερικές φορές είναι  καλύτε-
ρα κι από άρθρα. Ευχαριστούμε.

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

10. Info-diet H Σταυρούλα Παναγιωτάκη 26 O XAΡΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 32 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ ΛΑΓΑΝΑΣ!
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Ο
Αλέκος Γιαννούλιας από τα Καλάβρυτα και η Άννα από τα Σφακιά πήγαν στην 

Αμερική τη δεκαετία του ’70. Ο Αλέξης γεννήθηκε το 1976. Το 1998 γύρισε 
στην Ελλάδα και έπαιξε δύο χρόνια μπάσκετ στην ομάδα του Πανιωνίου. 
Επέστρεψε στο Σικάγο, αναμείχθηκε με την πολιτική, το 2006 εξελέγη 

υπουργός Οικονομικών στο Ιλινόις. Σήμερα είναι υποψήφιος γερουσιαστής, αν 
εκλεγεί θα ’ναι ο δεύτερος  Έλληνας μαζί με την Ολυμπία Σνόου στην αμερικανική 
γερουσία. Είμαι σίγουρος ότι όσοι διάβασαν αυτή την είδηση, θα την προσπέρασαν 
χωρίς δεύτερη σκέψη, θα τους φάνηκε φυσιολογικό. Πριν πολλά χρόνια, άλλωστε, 
ο Μάικ Δουκάκης, ένας  Έλληνας, ήταν υποψήφιος για πρόεδρος της Αμερικής. Έτσι 
γίνονται τα πράγματα στον κόσμο, εδώ και αιώνες, οι άνθρωποι μετακινούνται, ψά-
χνουν την τύχη τους αλλού, ριζώνουν σε νέα μέρη, γίνονται πολίτες των χωρών που 
ζουν και δουλεύουν, νοσταλγούν την πατρίδα τους. 
Τις ίδιες μέρες δημοσιεύτηκε στην «Καθημερινή» μια δημοσκόπηση για τα δικαι-
ώματα που πρέπει να δοθούν στους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα, αν πρέπει 
να ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές, πότε μπορούν να αποκτήσουν την ιθαγένεια 
αν τη ζητήσουν. Τα ευρήματα της δημοσκόπησης συζητήθηκαν πολύ, η κοινή γνώ-
μη είναι διστακτική, λένε, απέναντι σ’ αυτά τα ενδεχόμενα. Ενώ οι απαντήσεις 
που δήλωναν τη γνώμη της «κοινής γνώμης» συζητήθηκαν πολύ, δεν συζητήθηκε 
καθόλου η ερώτηση που ερευνούσε τη γνώση της κοινής γνώμης. Η βασική δηλα-
δή ερώτηση, αυτή που σου επιτρέπει να έχεις γνώμη. Στην ερώτηση λοιπόν πόσοι 
μετανάστες ζουν στην Ελλάδα, το 16% των ερωτηθέντων απάντησε πάνω από 3 
εκατομμύρια. Το 27% μεταξύ 2 και τριών εκατομμυρίων και το 15% από 1,5 έως 2 
εκατομμύρια. Με άλλα λόγια, το 58% της κοινής γνώμης, αν όχι πολύ παραπάνω, 
δεν ξέρει για τι πράγμα μιλάει, δεν έχει γνώση του θέματος. 
Τι είναι αυτό που κάνει το γερουσιαστή Αλέξη Γιαννούλια απόλυτα φυσιολογικό 
φαινόμενο, αλλά την πολιτογράφηση αυτών που ζουν στην Ελλάδα επίφοβη; Η προ-
παγάνδα, η έντεχνη καλλιέργεια φόβου και πανικού. Τον τελευταίο καιρό, ο μητρο-
πολίτης Θεσσαλονίκης από άμβωνος και στα τηλεοπτικά παράθυρα δίνει πατριωτικό 
αγώνα εναντίον του νομοσχεδίου για την ιθαγένεια. Έχουν αρμοδιότητα οι παπάδες 
στους όρους που η δημόσια διοίκηση θέτει για την απονομή της ιδιότητας των πολι-
τών της; Όση θα είχαν οι υπουργοί να εκδίδουν εγκυκλίους για το ποιος δικαιούται 
της Θείας Μετάληψης. Έχει δικαίωμα ο μητροπολίτης να εκφέρει τη γνώμη του για 
το μεταναστευτικό ζήτημα ή τους νόμους της ιθαγένειας; Φυσικά έχει, όπως κάθε 
Έλληνας πολίτης. Όχι ως εκκλησία, αλλά ως… Θανάσης. Και κρίνεται γι’ αυτό που 
λέει, όπως κάθε Θανάσης. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση ο Θανάσης έλεγε πολύ 
περίεργα πράγματα. Αν δηλαδή ένας μικρός μαθητής δευτέρας γυμνασίου έλεγε 
ότι το 2050 οι  Έλληνες θα έχουν απομείνει 3 εκατομμύρια, ο καθηγητής του θα τον 
άφηνε στην ίδια τάξη, θα του έλεγε, Θανασάκη είσαι στο γυμνάσιο τώρα, διάβασε τα 
βιβλία σου, δεν μπορείς να λες ό,τι θες, μελέτησε και ξαναέλα του χρόνου. Αν κάποιος 
δημοσιογράφος εδώ στην ATHENS VOICE μάς έγραφε ένα άρθρο που έλεγε ότι οι 
μετανάστες είναι 2,5 εκατομμύρια και στην Αθήνα ζούνε 650 χιλιάδες μουσουλμάνοι, 
δεν θα το δημοσιεύαμε και το πιθανότερο είναι πως θα του συστήναμε να κάνει καμιά 
άλλη δουλειά. Όχι γιατί θα διαφωνούσαμε πολιτικά μαζί του, αλλά γιατί η δημοσιο-
γραφία είναι διασταύρωση πληροφοριών όχι διασπορά ψευδών ειδήσεων. 

Δουλειά μάλιστα του δημοσιογράφου είναι να αποκαλύπτει αμέσως τις ψευδείς ειδήσεις, 
να μην αφήνει να διαδίδονται. Παραδόξως οι συνομιλητές του πολίτη Θανάση, όταν 
είναι μητροπολίτης, ακόμα κι αν διαφωνούν μαζί του, του λένε «με όλη την αγάπη 
που σας έχω, παναγιότατε», «με όλο το σεβασμό που νιώθω για την εκκλησία, σεβα-
σμιότατε» και άλλα τέτοια συγκινητικά. Όμως τι δουλειά έχει ο σεβασμός προς την 
εκκλησία με την αλήθεια; 
Σήμερα, στην Ελλάδα, υπάρχουν πια πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι που εργάζονται 
πάνω σ’ όλα τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας. Οργανισμοί, επιτροπές 
της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, Ύπατες Αρμοστείες του ΟΗΕ, μη κυβερνητικές οργανώ-
σεις, καθηγητές πανεπιστημίου, ερευνητές, ιστορικοί, κοινωνιολόγοι, διεθνολόγοι. 
Γράφουν βιβλία, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, καμιά φορά και σε εφημερίδες. 
Αναλύουν με ψυχραιμία και πραγματική γνώση τα προβλήματα. Κι όμως. Αυτοί εί-
ναι σαν να μην υπάρχουν για την πλειοψηφία των ελληνικών Μέσων Ενημέρωσης. 
Τα ΜΜΕ, η τηλεόραση κυρίως, λειτουργούν με τους κανόνες των αμερικανικών 
reality. Θα φέρεις στη συζήτηση ένα νεοναζί με έναν επιζώντα του Ολοκαυτώματος. 
Στο 5ο λεπτό ο νεοναζί θα ’χει πει γιατί δεν έγινες σαπούνι, ο εβραίος θα ’χει πάθει 
έμφραγμα, η τηλεθέαση θα ’χει χτυπήσει ταβάνι. Δυστυχώς, η ελληνική κοινή γνώ-
μη ενημερώνεται για τα σπουδαιότερα προβλήματα της ζωής της από την τηλεο-
πτική προπαγάνδα ψευδών ειδήσεων, από το εμπόριο του φόβου και τη δημιουργία 
πανικού με «την Αλ Κάιντα που θα γίνουμε παρακλάδι της» και «τις αρρώστιες που 
φέρνουνε στα σχολεία οι ξένοι». 
Αν τα ερωτήματα της προηγούμενης έρευνας είχαν τεθεί έτσι: «Ο αριθμός των 
μεταναστών στην Ελλάδα είναι περίπου ίδιος, λίγο λιγότερος, από το μέσο όρο 
των μεταναστών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η κυβέρνηση, για να 
εναρμονίσει τη νομοθεσία μας με το κοινοτικό δίκαιο, προωθεί ένα νομοσχέδιο με 
ρυθμίσεις περίπου ίδιες με το μέσο όρο όσων ισχύουν στις υπόλοιπες χώρες. Συμ-
φωνείτε;». Πιστεύετε ότι οι απαντήσεις της κοινής γνώμης θα ήταν οι ίδιες; A

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης: Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνοι  Ύλης Ελένη Μπακοπούλου, Τάκης Σκριβάνος

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

Γραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr

Aτελιέ: Mορφούλα Bογιατζόγλου, 
Αντιγόνη Γραμμενή, Sotos Anagnos

Διόρθωση κειμένων: Δήμητρα Γκρους, 
Δήμητρα Αρβανιτάκη  

Εικονογραφήσεις: Νεκτάριος Σταματόπουλος, Smart
art@athensvoice.gr

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

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

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

Διαχείριση Web: Αχιλλέας Πεκλάρης
Μυρσίνη Λιοναράκη

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

Ρουμπίνη Καλλίτση-Pavarotti
Yπεύθυνες Διαφήμισης: Bερονίκη Xαριτάτου-

Γκονζάλες, Μαρία Βενιού

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Υπεύθυνος Τμήματος: Mιχάλης Kούβελας

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

Νώντας Νταμπάνης  
Συντονισμός Διαφήμισης: Δήμητρα Xιώτη

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

ads@athensvoice.gr

Project Manager: Mάρω Ζήνα

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

Έλενα Βενεκά
Διαχωρισμοί - Eκτύπωση: «H Kαθημερινή AE» 

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

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

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

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

210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

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

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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Κυκλοφορεί

Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει η καρο-

λίνα Ροβύθη. Γεννήθηκε στη Γερμανία, με-

γάλωσε στην Αθήνα και σπούδασε Graphic 

Design & Διαφήμιση (German college for 

graphic design &  Advertising). Εργάζεται 

στο χώρο των ΜΜΕ και της διαφήμισης 

ως creative director από το 2002. Ως ζω-

γράφος έχει πραγματοποιήσει 5 ατομικές 

εκθέσεις και έχει συμμετάσχει με έργα της 

σε τρεις ομαδικές, όπως και στα “Athens 

Fashion Week”, “Love Day” της Cartier, 

“Cowparade Athens”, “Hearts in Athens”, 

κ.ά. Οι εκδόσεις Φερενίκη, για τις οποίες 

εικονογραφεί βιβλία, έχουν εκδώσει τρία 

βιβλία της – το τελευταίο με τίτλο “The 

love book” μόλις κυκλοφόρησε. Για περισ-

σότερες πληροφορίες www.caroline.gr 

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

Διάβασα το σημείωμά σας και επιτρέψτε μου 

να «συνδράμω» σε όσα λέτε. Θα έλεγα το γε-

νικό αίσθημα είναι «μέσα μου έχω κλάμα ζο-

ρισμένο και βουβό». Για να αλλάξει κάτι, πρέ-

πει στους επιμέρους τομείς της καθημερινής 

ζωής να εκλείψει η «μηδενική κοινωνική συ-

νείδηση» και να απαιτούμε ο καθένας στο χώ-

ρο επαγγελματικής και κοινωνικής δράσης 

του το σεβασμό σε κανόνες και στον εαυτό 

μας. Αν αυτό δεν το κάνουμε, δεν μας φταίει 

καμιά παγκοσμιοποίηση αλλά το ίδιο το κε-

φάλι μας. Και θα φτάσουμε –δυστυχώς και α-

λίμονο– σε αυτό που άκουσα πριν λίγο τον Κ. 

Βεργόπουλο να λέει στη ΝΕΤ, «οι απελπισμέ-

νοι θα φέρουν τη λύση». Εσείς λέτε «αύριο θα 

ζούμε σε μια ζούγκλα... όλοι εναντίον όλων... 

θα απορούμε που συζητούσαμε για επιδόμα-

τα και αφορολόγητα. Θα είναι όμως αργά». 

Δυστυχώς, γιατί μας έλειψαν οι εμβλημα-

τικές μορφές και οι φωνές και τα βλέμματα 

του μέτρου και της σοφίας (αντίθετα πήξαμε 

στην αμετροέπεια και στην ευτέλεια). Αλή-

θεια, ποια είναι τα αποτελέσματα της παιδεί-

ας μας των τελευταίων τριάντα χρόνων ώστε 

να ανεχόμαστε την ευτέλεια; Έβγαλε πολίτες 

με κρίση και κοινωνικό ήθος; Ή απρόσωπους 

καταναλωτές που ανέχονται ό,τι τους δίνεται 

χωρίς φιλτράρισμα και θεωρούν δικαίωμά 

τους να το απαιτήσουν έστω και αν βλάψουν 

τον διπλανό τους; Πολλές φορές δε σε δόξα 

μιας ματαιοδοξίας, που αναρωτιέμαι αν ποτέ 

διδάχθηκαν την έννοια.

Θα ευχόμουν αυτά να προβληματίζουν τους 

νέους και επίσης θα ευχόμουν να καταλή-

ξουν ότι πρωτίστως θέλουν να ζήσουν σε 

αρμονία με τον διπλανό τους. Και να υψώ-

σουν τη φωνή τους και να απαιτήσουν τη 

θέσπιση κανόνων κοινωνικής συμβίωσης με 

σεβασμό σε όσα μας δίνει η φύση και να συμ-

βάλουν στην προστασία της.

Τέλος, θα σας πρότεινα (έχοντας διακρί-

νει την κοινωνική ευαισθησία σας) να κάνετε 

μια έρευνα/συζήτηση με κεντρικό θέμα το 

κοινωνικό πρόσωπο της χώρας μας. Θα μπο-

ρούσαν να φιλοξενηθούν απόψεις από την 

Ελλάδα και από το εξωτερικό εκπροσώπων 

της επιστήμης, της τέχνης και της πολιτι-

κής και οπωσδήποτε ΝΕΩΝ.     - ΜΑΥΡίΔηΣ κ.            

Το πιο κόκκινο ever
Κύριοι, τώρα που κινδυνεύουμε από τη μεγα-

λύτερη χρεοκοπία ever, το κέφι θα συνεχίσει 

να χτυπάει κόκκινο; 
- ΓίωΡΓόΣ ΡόκόΣ - ΡΕΦΕνΕΣ, αναλυτής

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 δημο-

σιεύονται.

Γράμματα 11_02_2010 
#289

Ενας αλλος κοσμος
Η πραγματικότητα που περιγράφει η Σώτη Τριανταφύλλου στο προ-

ηγούμενο τεύχος είναι δυστυχώς πολύ οικεία σε όλους μας. Μέσα 

όμως στη στρατιά των άξεστων (αγενών, χυδαίων, αμόρφωτων και 

«συγκαμένων», που λέει και ο αγαπητός Κωνσταντίνος Τζούμας) υ-

πάρχουν και οι διακριτικές παρουσίες καθημερινών ανθρώπων που 

διευκολύνουν και ενίοτε φωτίζουν την καθημερινότητά μας. Σήμερα 

πήρα το τρόλεϊ και ανακάλυψα ότι δεν είχα πάνω μου εισιτήριο, ρωτώ-

ντας λοιπόν τους άλλους επιβάτες εάν έχουν κάποιο επιπλέον, έφτασα 

σε μία κυρία η οποία προσφέρθηκε να μου δώσει ένα (δύο μειωμένης 

τιμής συγκεκριμένα, καθότι ήταν συνταξιούχος). Όχι μόνο δεν θέλησε 

να πάρει το αντίτιμο αλλά είπε κιόλας το εξής που έμεινε να αντηχεί στο 

μυαλό μου και με έκανε να κάτσω και να γράψω αυτό το γράμμα τελικά. 

Είπε απλά: «είναι σημαντικό να βοηθάμε ο ένας τον άλλο όποτε και ό-

πως μπορούμε».

Εάν η A.V. είχε μια στήλη όπου συνεργάτες και αναγνώστες πρότειναν 

το «πρόσωπο της εβδομάδας», εγώ θα πρότεινα την ευγενή και υπέρο-

χη αυτή κυρία του τρόλεϊ 18, που μου θύμισε κάποιες βασικές αξίες για 

την πολιτισμένη συμβίωσή μας.

- ΜΑΡίΑ - ΕΡΣη κόΛίΡη

Βαθια πηγαδια
Στο υπ’ αριθμόν 286 τεύχος της 21-28/1 στη στήλη CityLover του α-

γαπητού κύριου Δημήτρη Φύσσα, διάβασα το σχόλιο «καινούργιο 

μαγκανοπήγαδο στην πόλη». Θα ήθελα να συγχαρώ την επιτροπή των 

κατοίκων που έχει κάνει κατάληψη στη βίλα του μεγάλου ευεργέτη 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και δημιούργησε στο κτήμα του 

ένα μαγκανοπήγαδο. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι τους έφταιξε ο 

Δρακόπουλος και θέλει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός να γκρεμίσει 

τη βίλα του και να κτίσει ένα τερατούργημα σε συνεργασία με τον 

Δήμο Αθηναίων. Αυτή είναι η ευγνωμοσύνη του Ερυθρού Σταυρού στο 

μεγάλο του ευεργέτη τον Δρακόπουλο; Εδώ κόντεψαν να πουλήσουν 

το μέγαρο του Οργανισμού Πολιτιστική Πρωτεύουσας της Θεσσαλο-

νίκης που βρίσκεται στην οδό Βασιλίσσης Όλγας και είναι ιδιοκτησία 

του ΕΕΣ. Τι τους έφταιξε τους ιθύνοντας ο Ερυθρός Σταυρός, η διεθνής 

αυτή οργάνωση που τη σεβάστηκαν ακόμα και οι κατακτητές της πα-

τρίδας μας; (Γερμανοί, Ιταλοί, Βούλγαροι). Θερμά συγχαρητήρια στην 

επιτροπή κατοίκων και να μην κάνουν πίσω με τίποτα.           - ΔηΜηΤΡηΣ 

ΣόΥΛΑΣ
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

ΤέΤοία έποχη καθέ χρονο κοίΤαΖέίς Τον ουρανο καί λές «μα, give Me a break!» 
– γιατι όλα, απ’ τόν καιρό μέχρι τα φόρόλόγικα, από τα φραγκα ως τα αςφαλιςτικα 
ταμέια, ςέ χτυπανέ ανέλέητα. ό όυρανός ςέ απαντό-κόιταζέι και ξέρέις ότι αυτό 
πόυ θα απαντό-έλέγέ έιναι ένα ξέρό «no breAk, κόυμπαρέ» και θέλέις να τόν καρ-
παζωςέις. αλλα δέν φτανέις.

No break

Μ
ικρές μέρες, φυσάει, φοράς 
πολλά ρούχα μαζί που δεν 
σε κολακεύουν καθόλου 
μια κι έχεις πάρει (κιλά), 
χρωστάς (λεφτά), μαζεύεις 

αποδείξεις σα κολασμένος (τρελίδου), και πάνω 
σ’ αυτό σε ειδοποιούν από το ασφαλιστικό σου 
ταμείο ότι δεν είσαι ασφαλισμένος από το 1984 
αλλά από το 1994, γιατί έχουνε χάσει τα προ Χρι-
στού αρχεία τους. Εσύ, είσαι που είσαι κάπως-
κάπως, πέφτεις σ’ ένα (συναισθηματικό) κενό 
αέρος: αισθάνεσαι σα πάπυρος που χάθηκε στη 
Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, πανάρχαιος, και 
αντί να είσαι ιερό κειμήλιο, ή έστω vintage, είσαι 
απλώς ένα ακόμα χαμένο χαρτί/κορμί. Δεν σε 
βρίσκουν στα αρχεία. Δεν σ’ έχουν τα βιβλία. Δεν 
έχεις κρατήσει ένσημά σου από τη δεκαετία του 
’80 – εννοείται, αγάπη! Εδώ δεν έχεις κρατήσει 
άλλα κι άλλα, ούτε καν μια κιλότα της Μπιάν-
κα Τζάγγερ, σουβενίρ από το «Στούντιο 54»! 
Σιγά που θα κράταγες τα ένσημα! Καγχάζεις ει-
ρωνικά (ούτε θυμάσαι τι φάτσα έχουν τα ένσημα 

της δεκαετίας του ’80 ή του ’90) και μένεις με το 
χαμόγελο-Τζόκερ κοκαλουάρ, γιατί συνειδη-
τοποιείς ότι δέκα (10) χρόνια σκληρής δουλειάς 
έχουνε πάει στο βρόντο. Καλά, όλα έχουνε πάει 
στο βρόντο. Απλώς εδώ σε κόφτει γιατί ξαφνικά 
καλείσαι να πληρώνεις αυτασφάλιση σαν νέο-
ασφαλισμένος, κι είσαι οκτακοσίων. Στην ουρά 
που στέκεσαι τώρα είναι όλοι με τα μπεμπελάκ κι 
εσύ με το Πι. Βασικά (και ειδικά) πληρώνεις μπο-
κού λεφτά, περισσότερα απ’ όσα βγάζεις, σα να 
μην έφτανε που παγώνει η μύτη σου και που δεν 
ξέρεις κατά πόσον αυτό το οποίο ζεις είναι κα-
ψούρα ή αποτέλεσμα μαλάκυνσης (λέμε, τώρα). 
Οι φίλοι σου; Είναι και αυτοί μπλεγμένοι σ’ έναν 
κυκεώνα (ψοφάω για κυκεώνα) από ΦΠΑ, κρα-
τήσεις, 20%, 21%, ΙΚΑ, ΣΕΗ, ΤΕΒΕ, ΟΑΕΔ και 
δικαιολογητικά για ταμεία ανεργίας, εκτός που κι 
αυτοί δεν είναι σίγουροι αν η καψούρα τους είναι 
απλώς κάλος. Από ένα σημείο και μετά δεν είσαι 
ποτέ σίγουρος για τέτοια ζητήματα. Ένα σύντομο 
διάλειμμα να απολαύσουμε τον κυκεώνα, λοιπόν. 
ΚΥΚΕΩΝΑΣ, ΚΥΚΕΩΝΑΣ. Κι άλλος κυκεώνας. 

Π ήγαμε στο «Απέναντι» στον Κορυ-
δαλλό και φάγαμε νόστιμα μεζεδάκια 
πολίτικα/ανατολίτικα, χαζεύοντας 

κάπως μουδιασμένοι (λόγω κυκεώνα) το τέλειο 
ντεκόρ: οι λάμπες είναι φτιαγμένες από αυτά τα 
πράγματα που τρίβεις τυρί (τυροτρίφτες), στους 
τοίχους έχουν παλιές διαφημίσεις, τα πάντα εί-
ναι προσεγμένα μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας 
και όμορφα με μια «εποχής», αλλά όχι μουχλί-
τα, διάθεση. Οι τιμές υπέροχες (15-20 ευρώ), τα 
σαχανάκια αξέχαστα και κάθε Πέμπτη, λέει, έ-
χουνε ζωντανή μουσική. Ωραία. ΚΥΚΕΩΝΑΣ.
Μια άσχετη μέρα βρέθηκα στο «Αρμονία και 
χώρος», που έχει τα πάντα για το Φενγκ Σούι, 
για το οποίο γράφω όταν δεν έχω τίποτα απολύ-
τως σε νύχτα, ή σε γκομενικά, ή σε οτιδήποτε: 
το Φενγκ Σούι είναι κάτι το αόριστα ενδιαφέρον 
και ταυτόχρονα φλούφλικο, κάτι το οποίο χα-
ζεύεις με την ίδια Νιρβάνα που θα μισο-έβλεπες 
μία ασπρόμαυρη ελληνική δραματική ταινία 
μετά από σπετζοφάι. Αν ήταν κωμωδία, δηλα-
δή, θα την έβλεπες κι ας την ξέρεις απ’ έξω, αν 
ήταν δράμα έγχρωμο σέβεντις με τον Φαίδωνα 
Γιωργίτση ή τον Παύλο Μελά, επίσης θα την 
έβλεπες. Αλλά δράμα και ασπρόμαυρο, μάλλον 
νυστάζεις, άρα το βλέπεις με μισό μάτι. Έτσι και 
το Φενγκ Σούι. Είναι υπέροχο να σου λένε πώς 
τοποθετείται ένας βάτραχος στο ακριβές σημείο 
στο σαλόνι, και μετά τα παιδιά ταΐζουν τον βά-
τραχο φαρίν-λακτέ και τον βρίσκεις στον καμπι-
νέ π.χ., οπότε είναι άκυρος, εκτός που κολλάει. 
Ένας καταρράκτης μπροστά στην πόρτα σου εί-
ναι καταπληκτική εφεύρεση αλλά πολύ υγρός 
για τους Αμπελόκηπους – τα ξέρουμε όλα δη-
λαδή, και θα φτιάχναμε ένα σπίτι μέγκλα αν εί-
μασταν εκατομμυριούχοι/ ψωνάρες/ ο Μπραντ 
Πιτ/ ΚΥΚΕΩΝΑΣ. Απλώς βαριόμαστε. Έχουμε 
δουλειές, και να τακτοποιήσουμε τα ζητήματα 
ασφάλισης και να μαζέψουμε αποδείξεις και να 
ξεκαθαρίσουμε αν η καψούρα μας είναι παπαριά 
ή “give me a break”, ή αν τελικά είναι απ’ αυτές 
τις αηδίες που θα τις λέγαμε εύκολα “no break, 
που να σκάσεις”. 
Ήδη ωστόσο (ή όμως) μια αχτίδα ήλιου εμφανί-
ζεται στη γωνία και πριν φωνάξετε όλοι μαζί «θα 
ξεράσω»… αγοράζω υπέροχες μοβ καστόρ μπό-
τες με 60% έκπτωση από το Loafer’s και ξανα-
βρίσκω το κέφι μου. Τόσο, που κάπου κουτσου-
λάω την απόδειξη. Πράγμα το οποίο κάνουμε 
όλοι – σε κάποιο παράλληλο Σύμπαν υπάρχει 
ένα φενγκσουιμένο σαλόνι γεμάτο βάτραχους, 
καταρράκτες, αρωματικά στικς, χελώνες, κου-
μπαράδες και χαμένες αποδείξεις. Κι εκεί θα 
ζήσουμε την επόμενη καψούρα μας όταν το υ-
πάρχον Σύμπαν μάς δώσει επιτέλους ένα χέρι 
βοηθείας (ή ένα break, ή έστω μια καψούρα – 
εδώ που φτάσαμε, λέμε «ευχαριστώ» και για 
έναν κυκεώνα…). A     
 
Απέναντι, Πόντου 36 & Ξενοφώντος, Κορυδαλλός, 
210 4977.006, 210 4961.071
Αρμονία & Χώρος, Αιόλου 17, 210 3318.843 
Loafer’s, Κηφισίας 244, Ν. Ψυχικό, 210 6749.512-3

n
ic

e 
je

w
is

h
 g

ir
ls

 g
o

n
e 

b
a

d



11 - 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 A.V. 9 



10 A.V. 11 - 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ y.nenes@yahoo.com

Αthens 
Voices
Λόγια που ακούστηκαν στους 
δρόμους της Αθήνας:

ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
Πνίξε τα βάσανα στο χαλβά και ξέχασέ τα όλα! 

Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ PAUL
Για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τι σημαίνει 
πραγματικά ένα αυθεντικό κρουασάν και μια 
γαλλική μπαγκέτα.
(Σύντομα στην Πανεπιστημίου)

ΛΕΝΑ ΔΙΒΑΝΗ
Είναι μια μορφωμένη, με λαμπερό μυαλό γυναί-
κα, που ξέρει να «φοράει» τη γνώμη της. Μου 
δίνει χαρά το ότι επελέγη στο νέο διοικητικό 
συμβούλιο της ΕΡΤ. Και ό,τι μου δίνει χαρά, με 
ησυχάζει.

SINGLE MAN 
Επιτέλους, ένα editorial μόδας έγινε ταινία.
(Mε σκηνοθέτη τον Tom Ford)

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Φήμες λένε ότι όσα Top Models αποχωρούνε 
από το σπίτι προσλαμβάνονται ως Gummy 
Bears για τα παιδικά πάρτι του ANT1.

ΑΝ ΗΜΟΥΝ Η ΜΕΝΕΓΑΚΗ
Θα είχα κάνει σε ΟΛΟΥΣ μηνύσεις. 

ΠΑΡΗΓΟΡΗΘΕΙΤΕ 
«Μπορεί να είναι στενή και πεζή η ζωή μας, αλ-
λά δεν είναι στενή και πεζή η ζωή…» 
(Έλεγε η Ζυράννα Ζατέλη)

Η ΠΙΟ ΘΛΙΜΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Απομεσήμερο Κυριακής Αποκριάς με βροχή και 
τα μαρακαΐμπο να σου σπάνε τα αυτιά. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
«Είμαι σίγουρος ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει...» 
δήλωσε μειλίχια σε συνέντευξή του στο BBC. 
Η φωνή του ήταν γεμάτη νοσταλγία. Ένα δάκρυ 
έτρεξε απαλά στην οθόνη και μας πιτσίλισε.

ΛΑΜΠΙΡΗ-ΘΕΜΟΣ-ΤΑΤΙΑΝΑ… 
Και όλοι όσοι έχουν βαλθεί να στείλουν την 
Τζούλια εκεί που έστειλαν κάποτε και τη Θώδη. 

PRADA ΣΤΗ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ
Το ότι βγαίνουν ζωντανοί μέσα από τα 
κατάμαυρα μάρμαρα και τους καθρέφτες 
οι καταναλωτές είναι απορίας άξιον. 
Ave, Prada, morituri te salutant!

ΘΗΒΑ
Η πιο θλιμμένη πόλη του πλανήτη…

ΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΚΙ ΜΟΥ
Υπό αυστηρή επιτήρηση κι αυτό το 
φουκαριάρικο. •

«Ελάτε, 
χοιρινά, πλησι-

άστε, να ξανακά-
νουμε Τσικνοπέ-

μπτη!»
(Αναρχικός σε διμοι-

ρία)

- Στην πλατεία 
Κολοκοτρώνη έχουν 

οι ακροδεξιοί μάζεμα, όχι 
εδώ. Εσένα ποιος σου είπε να 

πας στη φασιστική συγκέντρω-
ση, γιαγιά;

- Ο πνευματικός μου. 
(Στρατολογημένη γιαγιά σε λάθος 

συγκέντρωση μιλάει με νεαρή 
αντιφασίστρια)

«Εγώ, πάντως, 
που πήγα και πλατεία 

Κολοκοτρώνη, ξαναγύ-
ρισα. Εδώ έχει πιο όμορ-

φα κορίτσια»
(Ψιλοπορνό παππούς φλερ-

τάρει αντιφασίστριες)

- 

- Ένα τσάι παρα-
καλώ, απλό, μαύρο.
- Δηλαδή πράσινο.
(Teatime στο Place, πλατεία Χα-

λανδρίου)

«Δεν είσαι εσύ για 
γυάλινο σπίτι»

(Ο Colin Firth στον γκόμενό του, 
στο “Single Man” του Tom 

Ford)

“Fere to 
Teo sti zoi 

sou ke tote I zoi 
sou ta se feri sto 

Teo”
(Tagline σε προφίλ στο 

Facebook)

(Βενζινάδικο στα 
Μελίσσια):

- Α, βάλτε μου και χαρτά-
κια πορτοκαλί.

- (Πιάνει τα πράσινα). Αυτά;
- Όχι. Πορτοκαλί.

- (Πιάνει τα γαλάζια). Αυτά;
- ………………….

- Μα τι λέω (πιάνει τα κόκκι-
να). Αφού είπατε 

πορτοκαλί.

«Γιατί 
φοράτε

μαύρα; Πένθος 
έχετε;»

(Παππούς ρωτάει ομάδα 
αναρχικών)

Greatest Hits
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΠΑΥΡΙΑΝΟΣ

γράφει για την Α.V. ένα τραγούδι

Ευρωπαϊκή Αποκριά 2010

Στης ΕΟΚ το Καρναβάλι
έγινε χαμός και πάλι

εμφανίστηκε ο Αλμούνια
με μαστίγιο και τακούνια

Σαν εργάτης ήρθε η Μέρκελ
με πριόνι Black and Decker

και ο Σαρκοζί τροτέζα
είχε ανέβει στα τραπέζια

Φούστα-μπλούζα ο Μπερλουσκόνι
και μπερέ όπως η Μπόνυ
Σόκρατες και Θαπατέρο
με κιθάρες και σομπρέρο

Οι πιο πλούσιοι Ευρωπαίοι
ήρθανε ντυμένοι πέη

κι οι φτωχοί για συνοδεία 
είχανε ντυθεί αιδοία

Αν ρωτάς για τον Γιωργάκη
του ξυρίσαν το μουστάκι

του μουτζούρωσαν τα μούτρα
και τον ντύσαν Σταχτοπούτα

Αυτά φίλοι απ’ τις Βρυξέλλες 
σήμερα χορός και τρέλες
κι αύριο τέρμα τα αστεία
γιατί αρχίζει η νηστεία

ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ, 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΘΗΝΑ

Η ATHENS VOICE και το Imagination Travel (www.imaginationtravel.gr) προσφέ-
ρουν σε έναν τυχερό αναγνώστη ένα τριήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Λονδίνο, 
που περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια και δύο διανυκτερεύσεις, με πρωινό, σε 
ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων!
 Αν θέλεις να το κερδίσεις, στείλε σε SMS: AVRA (κενό) και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι την 
Τρίτη 16/2 στις 10.00 το πρωί. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με sms και στη συνέχεια θα μπορεί να επικοινω-
νήσει με το Imagination Travel (210 577.5777) τουλάχιστον είκοσι μέρες πριν την επιθυμητή αναχώρησή 
του. Η προσφορά δεν ισχύει για υψηλή περίοδο (25η Μαρτίου, Πάσχα κ.λπ.) και δεν συμπεριλαμβάνονται 
οι φόροι αεροδρομίου.Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Περισσότερα δώρα υπάρχουν στη σελίδα 85. Πήγαινε τώρα εκεί για να διαλέξεις.   

Από 1η Φεβρουαρίου άνοιξε 
ο σταθμός μετρό «Νομισματοκοπείο» 
και έφερε αλλαγές στις τοπικές
λεωφορειακές γραμμές

Καταργούνται οι γραμμές: Γ5 ΧΟΛΑΡΓΟΣ-
ΑΚΑΔΗΜΙΑ, 419 ΣΧΟΛΕΙΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ, 
408 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Ενισχύονται οι γραμμές: 416 ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΣΤ. 
ΚΑΤΕΧΑΚΗ (που μετονομάζεται σε 416 ΣΤ. ΕΘΝ. 
ΑΜΥΝΑ-ΧΟΛΑΡΓΟΣ) και 418 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΟΛΑΡ-
ΓΟΥ-ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ (που μετονομάζεται σε 418 
ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ-ΣΧΟΛΕΙΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ)
Δημιουργούνται οι γραμμές: 409 ΠΑΠΑ-
ΓΟΥ-ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ-ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ και 413 ΠΑ-
ΠΑΓΟΥ-ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ-ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ
Μετονομάζεται η γραμμή 406 ΑΓ. ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΗ-ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ σε 406 ΣΤ. ΝΟΜΙΣ-
ΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕ-
ΝΤΙΑΣ και επεκτείνεται μέχρι το σταθμό μετρό 
«Νομισματοκοπείο» 
Μετακινούνται οι αφετηρίες των γραμ-
μών: 125 ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ-ΠΑΙΑΝΙΑ-ΒΑΡΚΙΖΑ, 
303 ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ-ΓΕΡΑΚΑΣ (μέσω ΑΓ. ΝΕΚΤΑ-
ΡΙΟΥ), 304 ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ-ΑΡΤΕΜΙΣ (ΒΡΑΥΡΩ-
ΝΑ), 305 ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ-ΑΡΤΕΜΙΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ), 308 ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ-ΠΑΙΑΝΙΑ-ΚΟΡΩΠΙ, 
315 ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ-ΠΑΛΛΗΝΗ, 316 ΣΤ. ΕΘΝ. 
ΑΜΥΝΑΣ-ΑΡΤΕΜΙΣ από το σταθμό μετρό «Ε-
θνική Άμυνα» στο σταθμό μετρό «Νο-
μισματοκοπείο» και μετονομάζονται 
αντίστοιχα.

Αλλαγές στα 
λεωφορεία

- ΜΥΡΣΙΝΗ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗ

Δώρο ταξίδι 
για 2 άτομα στο Λονδίνο
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ForrestGump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

Οι απαντήσεις του

(Μέλος του συλλόγου για την υποχρεωτική αφαίρεση των κουκουτσιών 
από τα λεμόνια που συνοδεύουν τα χόρτα, στα εστιατόρια) 

1.
Μήπως ήρθε η ώρα να ασχοληθεί 

κάποιος σοβαρά με το φαινόμενο 

των γιγαντιαίων αναπτήρων, που 

εμφανίστηκαν ξαφνικά παντού; Ποια σκο-

τεινά σχέδια κρύβονται πίσω από αυτή την 

επιδρομή; 

Πρόκειται για τους απογόνους του μυθικού 

αναπτήρα του Κινγκ Κονγκ, που τον πέταξε 

όταν έκοψε το κάπνισμα κι έμεινε για πολλά 

χρόνια θαμμένος κάτω από τους πάγους του 

Βόρειου Πόλου. Όμως λόγω της παγκόσμιας 

υπερθέρμανσης οι πάγοι έλιωσαν και ο ανα-

πτήρας βγήκε ξανά στην επιφάνεια, συνήλθε 

και άρχισε να καταναλώνει μικρότερους α-

ναπτήρες για να ζήσει. Μάλιστα, λέγεται ότι 

προτιμάει τους αναπτήρες Hondos, που τους 

θεωρεί εκλεκτό έδεσμα. Έτσι, για να βρει 

τροφή μετανάστευσε προς τον Νότο, όπου 

βρήκε ενθουσιώδη υποδοχή για δύο κυρί-

ως λόγους: Πρώτον γιατί κάνει τα τσιγάρα 

να φαίνονται μικρά, άρα λιγότερο βλαβερά. 

Και δεύτερον γιατί συνεργάζεται άψογα με 

τους κάγκουρες, επειδή όταν τον βάζεις στην 

μπροστά τσέπη του παντελονιού, δημιουργεί 

ένα ειδικού σχήματος «φούσκωμα» που βοη-

θάει σε «αυτοαποθεωτικές» παρεξηγήσεις.

2.
Μα καλά, αυτός ο «τρίτο πρόσω-

πο» στην υπόθεση Μενεγάκη, 

mentalist είναι και χρησιμοποιεί 

το ιταλικό ψευδώνυμο «Ματέο»;

Μα ήταν ο μόνος τρόπος να προσεγγίσει κά-

ποιος μια γυναίκα που φοράει πάντα τόσο 

μεγάλο σταυρό στο λαιμό, άρα είναι τόσο 

πιστή και θρησκευάμενη: Να της περάσει 

το μήνυμα ότι μια τηλεπαρουσιάστρια δεν 

πρέπει να βγάζει ποτέ φωτογραφίες από τις 

διακοπές της «επί (του) Ματέο».

3.
Αυτούς τους υποψήφιους γα-

μπρούς, στην εκπομπή «Μια νύφη 

για το γιο μου», που κόπηκε λόγω 

έλλειψης συμμετοχών, δεν τους σκέφτεται 

κανείς;

Ε, όχι και κανείς! Η μανούλα πάντα τους σκέ-

φτεται. Και μάλιστα τους έφτιαξε χυλόπιτες 

για να τους βοηθήσει να το ξεπεράσουν. 

4.
Κάθε χρόνο, οι περίφημες «σέξι 

χορεύτριες» στο καρναβάλι του 

Ρίο, θυμίζουν περισσότερο άν-

θρωπο που παθαίνει εμβολή και λιγότερο 

άνθρωπο «παραδομένο στους ρυθμούς 

της samba» ή είναι ιδέα μου;

Μα αυτές που βλέπεις δεν είναι χορεύτρι-

ες, αλλά οι λεγόμενες «Καρναβαλογεννή-

τριες», που μετατρέπουν τη φυσική κίνηση 

των γλουτών σε ηλεκτρική ενέργεια, όπως 

ακριβώς κάνουν οι ανεμογεννήτριες με τον 

αέρα. Πρόκειται για ένα πιλοτικό περιβαλ-

λοντολογικό πρόγραμμα που εφαρμόζει η 

κυβέρνηση της Βραζιλίας, σε συνεργασία 

με αδελφούς δήμους από όλο τον κόσμο, 

όπως ο Δήμος Μοσχάτου, ο Δήμος Πατρέων 

κ.ο.κ. Όσο για το «σέξι» που αμφισβητείς, θα 

έπρεπε να ξέρεις ότι πολλοί συνάνθρωποί 

μας, λόγω πάρκινσον, κινούνται και οι ίδιοι 

αρκετά, ώστε με τον κατάλληλο συντονι-

σμό, οι καρναβαλογεννήτριες φαίνονται σ’ 

αυτούς σχεδόν ακίνητες και εστιάζουν κα-

λύτερα στο μπικίνι.

5.
Αυτοί οι χιλιάδες αργόμισθοι δημό-

σιοι υπάλληλοι που ούτως ή άλλως 

δεν εμφανίζονται ποτέ στη δουλειά 

τους, όταν γίνεται απεργία της ΑΔΕΔΥ πώς 

κάνουν σαφές ότι συμμετέχουν κι εκείνοι;

Δεν παραγγέλνουν δεύτερο φραπόγαλο ό-

πως τις υπόλοιπες μέρες. Και όσο διαρκεί η 

πορεία των συναδέλφων τους, καταγγέλλουν 

με περισσότερο πάθος τους χαραμοφάηδες 

πολιτικούς που αντί να σταματήσουν τους δι-

ορισμούς μόλις τακτοποίησαν εκείνους, τους 

χαντάκωσαν διορίζοντας κι άλλους μετά.

6.
Γιατί από όλους τους βουλευτές 

του ΛΑΟΣ, μόνο ο Άδωνις Γεωργιά-

δης συμμετείχε στη συγκέντρω-

ση κατά του νομοσχεδίου για την ιθαγέ-

νεια; Οι άλλοι βαριούνται;

Όχι, αλλά ο Άδωνις έχει έναν παραπάνω λό-

γο: θέλει να δείξει ότι «Μπουμπούκος γεννιέ-

σαι. Δεν γίνεσαι». 

7.
Μα πόσο άσχετοι είμαστε; Στείλα-

με στον Σαρκοζί, που είναι γνω-

στό ότι έχει πρόβλημα με το ύψος 

του, τον Γιώργο Παπανδρέου που του ρί-

χνει δύο κεφάλια, να ζητήσει τη συνδρομή 

της Γαλλίας στα οικονομικά μας;

Ναι, αλλά ο Σαρκοζί νιώθει ανώτερος από 

τον δικό μας, γιατί μπορεί ακόμα να κάνει κο-

κοράκι με τα μαλλιά του.

8.
Sorry, αλλά τι κάνει η Ρία Αντωνί-

ου όταν παθαίνει κάποιο κρύωμα; 

Πώς πίνει κάτι ζεστό, χωρίς να 

λιώσουν τα χείλια της;

Με καλαμάκι. Που βοηθάει να διατηρηθεί το 

σούφρωμα.

9.
Μήπως πρέπει να σταματήσετε ε-

πιτέλους να αποφεύγετε το θέμα 

της οικονομίας και να μιλήσετε λί-

γο σοβαρά για τα νέα μέτρα; 

Οk. Τα νέα μέτρα, λοιπόν, αποδεικνύουν το 

νόμο του Χάους: Ένα Cayenne που αγοράζε-

ται από κάποιον χρηματιστή που επενδύει τα 

αποθεματικά των ταμείων, μπορεί να προ-

καλέσει συνταξιοδότηση ενός υπαλλήλου 

μερικά χρόνια αργότερα.

10.
Αφήστε τις εξυπνάδες, κύριε! Θα 

πληρώσουν τελικά αυτοί που έ-

κλεψαν;

Μα γιατί να πληρώσουν; Επειδή έκαναν κα-

λύτερα αυτό που θα ήθελαν να κάνουν όσοι 

διαμαρτύρονται; A   

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



Επιμέλεια: 
Σ. Ο. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ
info@athensvoice.gr

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

>>Λόσαρ: βουδιστικό φε-
στιβάλ Γίνε βουδιστής για μια 
μέρα. Στη θιβετανική βουδι-
στική παράδοση γιορτάζουν 
το νέο χρόνο με πνευματική 
άσκηση, παραδοσιακές τελε-
τές προσφορών, κάθαρσης 
και καπνού κ.ά. 10-14/2, Bodhi 
Path Βουδιστικά κέντρα, Ρου-
μπέση 70, Νέος Κόσμος, 697 
4373611, info@bodhipath.gr

ΜΟΥΣΙΚΗ & 
PERFORMANCE

>>Film Live Λίγους μήνες 
μετά την κυκλοφορία του 
τρίτου δίσκου τους “Persona”, 
οι Film επιστρέφουν με την 
Εύη Κουρτίδου στη φωνή. 
13/2, 14.00, Fnac Μοναστηράκι, 
Αιόλου & Μητροπόλεως

>>«Απαγορεύεται» 
Performance βασισμένες σε 
απαγορευμένα κείμενα των 
Μποντλέρ, Ευθυμίου, Δάρα, 
Πρωτονοτάριου, Τερζή. Στα 
πλαίσια του φεστιβάλ «Απα-
γορεύεται». 17/2, 20.30. Καφέ 
Spira, Μεσολογγίου 5 & Κωλέτη

>>«Μεταμοντέρνο» H Ένω-
ση Ελλήνων Μουσουργών 
παρουσιάζει έργα διάφορων 
Ελλήνων συνθετών & ερμη-
νεύει το Ελληνικό Συγκρότη-
μα Σύγχρονης Μουσικής.
11/2, 20.30, Αίθουσα Συναυ-
λιών Φίλιππος Νάκας, Ιππο-
κράτους 41, www.nakas.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
>>Mini-Seminar βασικών 
αρχών υποκριτικής. Λίγο 
πριν το αντίστοιχο σεμινάριο 
του σκηνοθέτη Τάκη Σπε-
τσιώτη στο Μικρό Πολυτε-
χνείο, πάρε μια γεύση.
19/2, 19.00, Fnac Μοναστηρά-
κι, Αιόλου & Μητροπόλεως

ΒΙΒΛΙΟ
>>«Οι μαρμαροτεχνί-
τες της Ακρόπολης» To 
βιβλιοπωλείο Ευριπίδης 
στη Στοά & οι εκδ. Άγρα 
παρουσιάζουν το λεύκωμα 
του φωτογράφου Βασίλη 
Βρεττού «Οι μαρμαροτεχνί-
τες της Ακρόπολης». 11/2, 
19.00, Ευρυπίδης στη Στοά, Α. 
Παπανδρέου 11, Χαλάνδρι

Περισσότερες πληροφορίες 
για τα free της πόλης στο 

www.forfree.gr

athens

Τα τζάμπα 
         της 
εβδομάδας

Η κριτική επιτροπή 
αποτελείται από τους

 
Φώτη Πεχλιβανίδη,
 creative director A.V.
Κωνσταντίνο Ρήγο,

χορογράφο-σκηνοθέτη 
Τάσο Βρεττό, 

φωτογράφο
Φώτη Ιγνατίου, 

πρόεδρο της Τεχνόπολις

Την έκθεση θα 

εγκαινιάσει 

ο δήμαρχος Αθηναίων

 Νικήτας

 Κακλαμάνης

Τα βραβεία 
των νικητών

Ά  βραβείο: 

ένα ταξίδι για δύο 

άτομα στο Παρίσι

Β΄ βραβείο: 

μια φωτογραφική 

μηχανή SONY SLR, 

σειρά Α

Γ΄ βραβείο: 

μια φωτογραφι-

κή μηχανή SONY 

Cybershot

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

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

• Όσοι έχουν στείλει τη συμμετοχή τους μόνο σε ψηφιακή μορφή είναι απαραίτητο να στεί-

λουν και την εκτύπωσή της
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Κωνσταντινίδης στην “Astra”  
Ήδη το μάτι σας θα πρέπει να έχει πέσει 
πάνω στην εξαιρετική υπόγεια Ομόνοια 
που κοσμεί τη στήλη. Είναι έργο του γνω-
στού φωτογράφου Παύλου Κωνσταντι-
νίδη (www.studionegatif.gr), που συχνά 
αφήνει στην άκρη τις εμπορικές - διαφη-
μιστικές του δουλειές και παράγει καλλι-
τεχνικά αποτελέσματα σαν κι αυτό: φωτο-
γραφίες ευαίσθητα «πειραγμένες» και εύ-
κολα αναγνωρίσιμες. Η σχετική έκθεση, 
που περιλάμβανε κυρίως αγαπημένους 
τόπους απ’ όλη την Ελλάδα, την είδαμε 
στη φιλόξενη γκαλερί “Astra”. Καρυατί-
δων 8, δίπλα στην Ακρόπολη, 210 9220.236 

«Ζάχαρη και κανέλλα» 
στον Άγιο Λευτέρη 

Έγινα πελάτης τελευταία σ’ ένα καινούρ-
γιο «μπουγατσοπωλείο» (νεολογισμός 
δόκιμος, νομίζω), για το οποίο αξίζει να 
ενδιαφερθείτε κι εσείς. Η κυρία Μαρία 
Καπώλου, λοιπόν, διαθέτει 5 είδη μπου-
γάτσες με € 8/κιλό (ένα χορταστικό ζύγι 
πάει € 2. Ξεχώρισα αυτή με το τυρί)· 8 εί-
δη χωριάτικες πίτες (άριστη η μελιτζα-
νόπιτα, σαν μουσακάς)· 9 είδη σφολιάτες 
(ωραίο το πεϊνιρλί)· συν καφέδες, χυμούς, 

αναψυκτικά. Με διαβεβαιώνει δε –και το 
εύχομαι– ότι και η ποιότητα και το απλό-
χερο κόψιμο των κομματιών θα διατηρη-
θούν εσαεί. Καινοτομία: ντελίβερι, ανε-
ξάρτητα από την αξία της παραγγελίας, 
σε μια αρκετά μεγάλη ακτίνα στα πέριξ. 
«Ζάχαρη και κανέλλα», Χρ. Σμύρνης 94, στο 
σταθμό του ηλεκτρικού «Άγ. Ελευθέριος», 
210 2281.730, ωράριο 6 π.μ. - 6 μ.μ.

Γιατί τον λένε 
«Τάφο του Ινδού»;
«Τάφος του Ινδού» αποκαλείται, ως γνω-
στόν, το κλειστό γήπεδο μπάσκετ και 
βόλεϊ που δημιουργήθηκε το 1961 κάτω 
από τις θύρες 6-7-8 στη «Λεωφόρο», 
τουτέστιν στο γήπεδο του Παναθηναϊ-
κού. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα αθλη-

τικής ιστορίας www.sport.gr/default.
asp?pid=4&aid=55754, ο Τάσος Στεφά-
νου, έφηβος μπασκετμπολίστας της ο-
μάδας, έτυχε την ίδια χρονιά να 
πάει με την παρέα του σινεμά 
στην «Αρζεντίνα» (που βρι-
σκόταν δίπλα στις θύρες 12-
13, από την απέναντι πλευρά 
του γηπέδου) και να δει την 
ταινία του Φριτς  Λανγκ 
«Ο τάφος του Ινδού». Ό-
ταν ο νεαρός αθλητής εί-
δε τον Ινδό πρωταγωνιστή να 
κατεβαίνει τα σκαλιά του τάφου, 
είπε στους φίλους του: «Ρε συ, αυτό εί-
ναι σαν το γήπεδό μας». Ε, αυτό ήτανε. 
Το κλειστό της Λεωφόρου απόκτησε το 
παρατσούκλι του, που το συνοδεύει μέχρι 

σήμερα. (Ο δε Τάσος Στεφάνου έφτασε 
γενικός διευθυντής στην πράσινη ΚΑΕ 
του μπάσκετ.)

«Άστορ» και πάλι 
Στο τεύχος 285 ρωτούσα τι γίνεται στο δι-
ατηρητέο «Άστορ» στη Σταδίου. Με άμε-
ση απάντησή του, ο κ. Κώστας Αγγελά-
κης, Marketing Manager του κατασκευ-
αστικού ομίλου Χαραγκιώνη, μου γράφει 
ότι εκτελείται πλήρης ανακατασκευή του 
κινηματογράφου, αποκατάσταση - συ-
ντήρηση της όψης του ισογείου και εκ-

συγχρονισμός της αίθουσας με νέα 
συστήματα εικόνας και ήχου. 

Όλες οι επεμβάσεις, λέει ο κ. 
Αγγελάκης, «έχουν εγκριθεί 
από το Υπουργείο Πολιτι-
σμού, έπειτα από ομόφωνη 
γνωμοδότηση του Κεντρι-

κού Συμβουλίου Νεωτέρων 
Μνημείων». Δημοσιεύω με τη 

σειρά μου αμέσως τις πληροφο-
ρίες, χαίρομαι που το σινεμά ξανα-

φτιάχνεται, εύχομαι να βρεθεί επιχειρη-
ματίας να το αναλάβει και περιμένω να 
κόψω πάλι εισιτήριο εισόδου. ● 
➜ d.fyssas@gmail.com 

CityLover
Του Δημητρη Φύσσα

Μπες κι εσύ!  www.athensvoice.grΑνανεωμένο και πλήρωςενημερωμένο
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shootMe!
Του Κωνσταντίνου Ρήγου

Enjoy the parties! Αθήνα/Θεσσαλονίκη. Τελευταία έξοδος!
➜ contact@rigosk.gr
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Τριάντα Πράγματα 
που Κρύβουν Αγάπη:

1) Το κολιέ της Όλγας Τρέμη
2) Το βλέμμα του Σταύρου Θεοδωράκη
3) Ένα πούλμαν γεμάτο Κύπριους έξω από το Αθηνών 
Αρένα
4) Ένας κύριος που πλήττει στο τμήμα με τα ριχτάρια 
του Notos Galleries
5) Καφές σε χάρτινο, κάθε πρωί, στο αυτόνομο της Ναυ-
αρίνου
6) Όταν λιγοστεύουν τα «Σε Είδα»
7) Μία τη νύχτα στις Αφίξεις
8) Τα reunion του Παπασπυρόπουλου
9) Η σκέψη: ο Κούλογλου στην ΕΡΤ
10) Ο Διονυσόπουλος με τα χαρτιά στην Πραξιτέλους
11) Κινηματογραφιστές στην ομίχλη
12) Οι απογευματινές προβολές
13) Απεριτίφ μέσα στο κρύο στην εξέδρα του Ζόναρς
14) «Ντιάνα μη λες ψέματα» γραμμένο με μαύρο μαρ-
καδόρο σε ασβεστωμένο τοίχο στα Αναφιώτικα
15) «Α μωρή φέτα» γραμμένο ακριβώς δίπλα
16) Τα σετ του Quentin
17) Ένα περιοδικό κόμικ μέσα σε σελοφάν
18) Το Πτι Φλερ στο Χαλάνδρι
19) Οι ιταλικές αντωνυμίες
20 Η στάση «κουταλάκια»

21) O αττικός χειμώνας
22) Η Μπαλατσινού
23) Το δωδεκάρι της Κύπρου
24) Το βουλκανιζατέρ μετά τα μεσάνυχτα
25) Τα χοντράδικα της Αθηνάς
26) Ένα κουτί σοκολατάκια βίδες από το «Αριστοκρα-
τικόν»
27) Τα ραντεβού στο δρόμο
28) Ο Γ.Α.Π. στο Avatar
29) Το βίντεο με την Traviata στην Κεντρική Αγορά της 
Valencia (http://tiny.cc/BThFd) 
30) Τα παρατάω όλα κι έρχομαι  

Δέκα Σημεία της Αθήνας που ξέ-
ρω στα σίγουρα ότι έχει γίνει σεξ:

1) Ένα ασανσέρ στη Φιλελλήνων
2) Αδιέξοδο στα Αναφιώτικα
3) Αδιέξοδο στα Χαυτεία
4) Οι τουαλέτες στο παλιό Υπουργείο Παιδείας
5) Η κουζίνα του Decadence
6) Βορειοδυτική γωνία του πάρκου του Αγίου Διονυσί-
ου της Σκουφά
7) Πίσω από το άγαλμα του Βενιζέλου
8) Στα σκαλάκια, τέρμα Φωκυλίδου
9) Ένα ετοιμόρροπο της Σκυλίτση, Εξάρχεια 
10) Πάρκινγκ μετρό Εθνικής Άμυνας

Πανικοβάλτων500 
Του Γιάννη νένέ 

Βαλεντίνος 2010
όπου και να πάς η αγάπη θα σε βρεί
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Βαλεντίνος
στην Αθήνα σημαίνει: 

1) Η Αλεξίου
2) Γαλακτομπούρεκο ταψάκι
3) Bachelor πάρτι χωρίς σεξ
4) Το βλέμμα του Γιώργου Θεοφάνους
5) Θαλπωρή νυχτερινής καντίνας
6) Τα αγόρια των Next Top Models
7) Βόλτα στο Σούνιο
8) Δωρεάν καπότες
9) O αγαπημένος DJ της Βίσση
10) Η Ναταλία

Δέκα Αγάπες 
Που Θα Κρατήσουν Για Πάντα:

1) Επετειακές εκπομπές για τα 20 χρόνια Μέγκα (σύ-
ντομα 21)
2) Θοδωρής Μανίκας + Γήπεδο Λεωφόρου
3) Κοπή Πίτα + Μπουζούκια
4) R&B (Rap + Bouzoukia)
5) Αντένα + Υπεροξείδιο του υδρογόνου
6) Mikro + Marsheaux
7) Εξεταστική + downloading
8) Μάκης Δελαπόρτας + Ιερά Τέρατα
9) Κωνσταντίνου + Ελένης
10) Scorpions φορέβερ, μαλάκα (εναλλακτικές: Deep 
Purple ή Uriah Heep)

Δέκα Πράγματα Που Δεν 
Γίνονται Πια, στην Αγάπη:

1) Τυχαίες συναντήσεις
2) Να ανάβεις δύο τσιγάρα και να δίνεις το ένα
3) Σημειώματα γραμμένα στο χέρι
4) Λάθος αριθμός τηλεφώνου
5) Κασέτες
6) Χαϊκού
7) Μαύρα κομπινεζόν
8) Λευκά μαντίλια
9) Χαστούκια (δεν είμαι σίγουρος)
10) Τα παρατάω όλα κι έρχομαι

Πέντε Τούρκικες Παροιμίες 
Για την Αγάπη:

1) Το κόκκινο πουκάμισο δεν κρύβεται
2) Στ’ άστρα θηλιά δεν ρίχνουνε
3) Του άντρα το παιχνίδι ως τα τρία κρατάει 
4) Ό,τι βρήκα θα τ’ αγαπήσω· ό,τι έχασα θα το λησμο-
νήσω
5) Ξεψυχάει ο πετεινός, το μάτι του στις κότες 
(Από τη συλλογή «Τούρκικες παροιμίες» του Θωμά Κοροβίνη, εκδ. 

Άγρα, 1988)

Πέντε Ευχές 
Να  Έρθει η Αγάπη:

1) Απότομη αύξηση του ελεύθερου χρόνου και της κι-
νητικότητας
2) Μαζική διαθεσιμότητα
3) Εκδίκηση της ευχαρίστησης
4) Να λιποθυμούν από ανησυχία οι γυναίκες όταν φυ-
σάει ελαφρύ αεράκι 
5) «Ενόψει του αυξανόμενου αριθμού νευρικών κρίσεων 
και περιπτώσεων κατάθλιψης, η υπηρεσία πρώτων βο-
ηθειών σας παρακαλεί να κοιμάστε τουλάχιστον 5 ώρες 
κάθε νύχτα. Σύντροφοι, μόνο όποιος τρώει και κοιμάται 
τακτικά μπορεί να συνεισφέρει κάτι στην επανάσταση»
(Από φυλλάδιο με οδηγίες από τις μέρες του Μάη του ’68)
    y.nenes@yahoo.com
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Τζιχάντ
Tων Άγγελου Τσεκερη
γιώργου κυριΤση

Δεν θα γίνεις 
ιθαγενής ποτέ
Εξετάσεις θεσμοθετεί η κυβέρνηση 

για την απόδοση ιθαγένειας σε μετα-

νάστες οι οποίοι διαμένουν νόμιμα 

στη χώρα. Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει 

να αποδείξουν ότι μπορούν να ενσω-

ματωθούν στην ελληνική κουλτούρα 

και ως εκ τούτου θα εξετάζονται σε 

συναφή θέματα, όπως το διπλοπαρ-

κάρισμα, το διαζύγιο της Μενεγάκη, 

αν θα κάνει καμιά μεταγραφή της 

προκοπής ο πρόεδρος και τα στημέ-

να παιχνίδια του Πάμε Στοιχήματος.  

Ειδικό βάρος θα δίνεται στη γνώ-

ση της ελληνικής ιστορίας. Οι ερω-

τήσεις θα ξεκινάνε από το βασικό 

επίπεδο, όπως «με τι μετράει τη γη 

η Ελευθεριά», «ποιος είναι ο φρου-

ρός της Ελλάδος και ο σκληρός τι-

μωρός κάθε της εχθρού», «τι χρώμα 

έχει η νύχτα στα βουνά και τι πέφτει 

στους βράχους», «γιατί πρέπει να 

πληρώνουμε πέντε τρις ευρώ το 

χρόνο για εξοπλιστικά προγράμμα-

τα» και «γιατί οι στρατιωτικοί πρέπει 

να παίρνουν σύνταξη στα 42 τους». 

Στο δεύτερο επίπεδο δυσκολίας θα 

υπάρχουν ερωτήσεις για τους Ελ και 

την ομάδα Έψιλον, τη νομιμοποίηση 

των ημιυπαίθριων, την Ατλαντίδα, 

τον ασυμβίβαστο εθνικό αγώνα της 

εκκλησίας που ανάγκασε τον Σουλ-

τάνο να της παραχωρήσει τεράστιες 

εκτάσεις, τον Τζορτζ Σόρος, καθώς 

και τις ανθελληνικές σιωνιστικές θε-

ωρίες του Δαρβίνου που θέλουν τον 

Μεγαλέξαντρο να κατάγεται από τον 

πίθηκο.     

Επίσης, μετά από πρόταση του Γ. Κα-

ρατζαφέρη που έγινε δεκτή από την 

κυβέρνηση, οι αιτούντες ιθαγένεια 

θα αποστειρώνονται σε ειδικούς 

κλιβάνους, θα αποχρωματίζονται 

προσεκτικά και θα περνάνε από τεστ 

ειλικρίνειας σε ειδικό μηχάνημα, το 

οποίο θα χειρίζεται η σύζυγος του Ά-

δωνι Γεωργιάδη.  ●
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Ποιος είναι ο Όλι Ρεν; Τι πίνει και 

δεν μας δίνει ο Ιωακείμ Αλμού-

νια; Πόσο θα μας προσβάλλει ως 

Ευρωπαίους πολίτες η απίστευτη ανοησία 

ενός μετριότατου προέδρου της Κομισιόν 

που υπάρχει μόνο για να συνδυάζει τις ισορ-

ροπίες στο ευρωπαϊκό κονκλάβιο; Πόσο θα 

μας αποπροσανατολίζει ο παθογενής νεο-

φιλελευθερισμός της ευρωπαϊκής ελίτ που 

προκαλεί με την ανευθυνότητά της, την ώρα 

που ο Μπαράκ Ομπάμα μπροστά στο Κολέγιο 

των Επιτρόπων φαντάζει «αριστεριστής» 

κηρύττοντας τον πόλεμο στις Τράπεζες; Πό-

σο ακόμη η ηγετική ομάδα των Βρυξελλών, 

σε συνεννόηση με το Βερολίνο, τη Ρώμη, τη 

Χάγη και το Παρίσι, θα αναπαράγει ένα σύ-

στημα πολιτικής και οικονομικής στρατηγι-

κής που αποδεδειγμένα οδηγεί σε αδιέξοδα 

αντί να επιλύει τα ζωτικά προβλήματα της 

ευρωπαϊκής κοινωνίας;  

Στη Ζώνη του Ευρώ κυριαρχεί ένα «σύστημα» 

που βρίσκεται πίσω από τις εξελίξεις και δεν 

είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις νέες συν-

θήκες που έχουν διαμορφωθεί. Ο φόβος και ο 

τρόμος που επικρατούν στις Βρυξέλλες αφο-

ρούν τον κίνδυνο ανατροπής του «συστήμα-

τος», που με νύχια και με δόντια επιχειρεί να 

παραμείνει ισχυρό και ως απόλυτος άρχων να 

επιβάλει τη γραφειοκρατία της ΕΕ ως καθο-

δηγητή, κριτή και εκτελεστικό μηχανισμό.  

«Εξοργίζομαι και ντρέπομαι για το κακό που 

προκάλεσε η Ελλάδα στην Ευρώπη» δήλω-

σε ο υπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας 

Γιούρκι Κατάινεν στη συντηρητική γερμανική 

εφημερίδα “Die Velt”. Αυτή η «δαιμονοποίηση» 

του 2,5% του συνολικού ευρωπαϊκού ΑΕΠ, τό-

σο αντιστοιχεί στην ελληνική οικονομία, προ-

δίδει ανοησία αλλά και απίστευτη ενοχή. Πώς 

είναι δυνατόν να αγνοεί ο αρμόδιος υπουργός 

μιας εξαιρετικά πλούσιας και παραγωγικής 

χώρας, με τον καλύτερο εκπαιδευτικό δείκτη 

στην Ευρώπη, πως η ευρωπαϊκή οικονομία 

εισήλθε για τα καλά στα γρανάζια της αντιπα-

ράθεσης με το δολάριο και πως αυτός ο πόλε-

μος, αναμενόμενος άλλωστε, έχει και μέλλον 

και παρελθόν και πάντως έχει βάθος; Αργά 

ή γρήγορα η Ζώνη του Ευρώ θα συγκρουό-

ταν με τη Ζώνη Δολαρίου με επίκεντρο την 

ενέργεια, τα πετρελαϊκά αποθέματα, τις μετα-

φορές, τους ναύλους και το διεθνές εμπόριο. 

Επί της ουσίας, τίθεται ζήτημα κυριαρχίας ή 

καλύτερα της διατήρησης της αμερικανικής 

κυριαρχίας με τις ισχνότερες δυνατές απώλει-

ες. Ο Φινλανδός υπουργός τα ξέρει όλα αυτά. 

«Δαιμονοποιεί» την Ελλάδα και την όντως α-

χαρακτήριστη συμπεριφορά των κυβερνή-

σεών της διότι απλά πρέπει να τεθεί ζήτημα 

«Ατμομηχανής» στην Ε.Ε. Ούτε αγνοεί ότι ο 

πρώτος διδάξας στην «Ανωτάτη Μπακαλική», 

γνωστότερη ως «δημοσιονομικές αλχημείες», 

ήταν η Ιταλία, που κέρδισε δάφνινο στεφάνι 

στην εξαπάτηση των Βρυξελλών ήδη από τις 

αρχές της δεκαετίας του ’80.

Το ζήτημα που τίθεται πλέον δεν αφορά 

μόνον την ικανότητα των ελληνικών κυβερ-

νήσεων να εξαπατούν και στη συνέχεια να ε-

παιτούν. Το ζήτημα είναι ιδεολογικό, άρα πο-

λιτικό, και αφορά το μοντέλο διακυβέρνησης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Βρυξέλλες και 

η γραφειοκρατική ελίτ, που εκφράζουν κα-

τά κύριο λόγο τις τράπεζες και στη συνέχεια 

πολύ συγκεκριμένα οικονομικά λόμπι, λει-

τουργούν με αποκλειστικά νεοφιλελεύθερες 

δυναμικές. Δεν υπέπεσε στην αντίληψή τους 

η τραγική κατάληξη της ιρλανδικής φούσκας 

που οι ίδιοι την ανέδειξαν σε μοντέλο οικο-

νομικής ανάπτυξης. Ούτε αντιλαμβάνονται 

το πώς σύρθηκε στη δημοσιονομική κατά-

πτωση η 4η οικονομία της Ευρώπης, αυτή 

της Ισπανίας. Ούτε προβληματίζονται που το 

επόμενο στάδιο στην κατάρρευση θα είναι 

η Ιταλία. Επιθυμούν να διασώσουν ένα τρα-

πεζικό σύστημα το οποίο εξυπηρετούν ως 

εκπρόσωποί του στην Κομισιόν. 

Η κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας 

ήταν απλά ζήτημα χρόνου και αποτέλεσμα 

μιας λογικής ακολουθίας. Δεν μπορείς να ξε-

γελάς τους πάντες και για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Η αντιστρόφως ανάλογη σε έντα-

ση αντίδραση του κεντροευρωπαϊκού λόμπι 

ωστόσο καταμαρτυρεί πρόθεση και μάλιστα 

μεθοδευμένη. 

Ο μεσογειακός Νότος υπέφερε τα πάνδεινα 

από τη σύγκρουση των δύο συστημάτων. Η 

Ιστορία δεν είναι ούτε γαλαντόμα ούτε γεν-

ναιόδωρη, απλώς καταγράφει. Στην παγκο-

σμιοποίηση άλλοι κατάφεραν να πλασαρι-

στούν και άλλοι όχι. Η Φινλανδία και η Δανία 

τα κατάφεραν. Η Ελλάδα και η Πορτογαλία 

όχι. Όταν ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση κληθεί 

να κάνει ταμείο, οι επιπτώσεις θα είναι συνο-

λικές. Η σημερινή οικονομική κρίση εξαρχής 

δεν έμοιαζε με τις άλλες που κατά κύκλους 

έπληξαν τον καπιταλισμό. Ούτε η τελική φά-

ση αυτής της κρίσης θα μοιάζει με εκείνες που 

γνώρισαν οι ειδικοί τα τελευταία 100 χρόνια. 

Όπως σημειώνουν οι σύγχρονοι γκουρού της 

οικονομικής σκέψης, όπως ο συνομιλητής του 

Γιώργου Παπανδρέου Τζόζεφ Στίγκλιτς, οι κρί-

σεις μέχρι σήμερα απεικονίζονταν με το λατι-

νικό U και στη συνέχεια με αναποδογυρισμέ-

νο το ελληνικό Π. Που σημαίνει κάθετη πτώ-

ση, και στη συνέχεια περίοδος προσαρμογής 

για να ακολουθήσει η κάθετη ανάπτυξη. Για 

πρώτη φορά η απεικόνιση μιας κρίσης μοιά-

ζει με το λατινικό L, δηλαδή κατάρρευση, στη 

συνέχεια περίοδος ύφεσης και καμία (ακόμη) 

πρόβλεψη για ανάπτυξη. Η σχηματική αυτή 

απεικόνιση σημαίνει απλά ότι η κρίσιμη περί-

οδος του συνδυασμού  Κατάρρευση-Ύφεση 

δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Οι οικονομολό-

γοι τρομοκρατούνται στη σκέψη ότι θα υπάρ-

ξουν και άλλα κύματα οικονομικών δονήσεων. 

Κυρίως τρομοκρατούνται από την αδυναμία 

τους να εξιχνιάσουν τα μελλούμενα.

Τον Καραγκιόζη ως χαρακτήρα τον πρω-

τογνώρισαν οι σοφοί Πέρσες. Στη συνέχεια 

τον καταμαύρισαν οι Οθωμανοί. Τελικά τον 

υιοθέτησαν οι Έλληνες. Προφανώς τους 

ταίριαζε καλύτερα. Αν κανείς το σκεφτεί κα-

λά, ο Καραγκιόζης ακόμη και στη χειρότερη 

κατάσταση έχει απόλυτη επίγνωση για το τι 

του συμβαίνει. Ξέρει να κουλαντρίζει και τους 

θεούς και τους ανθρώπους από τη στιγμή 

που αυτοσαρκάζεται. Διαθέτει την άνεση να 

μην εξαιρεί τον εαυτό του από τη συλλογική 

δραστηριότητα. Στον ευρωπαϊκό Βορρά, τις 

φιγούρες του θεάτρου σκιών αντικατέστη-

σαν οι εξίσου αυτοσαρκαστικές μαριονέτες. 

Στο διάβα της Ιστορίας χάθηκαν και αυτές και 

αντικαταστάθηκαν πολύ πρόσφατα από κά-

τι ανθρωπόμορφες φιγούρες, με πρόσωπα 

φοβισμένα, σώματα συρρικνωμένα και ματά-

κια γυάλινα. Δεκάδες κλωστούλες τα κινούν. 

Μοιάζουν σαν νάνοι με ρούχα αστών, με ο-

μιλία προτεστάντη πάστορα. Αποκαλούνται 

Κομισάριοι. Δεν αυτοσαρκάζονται ποτέ!  A   
➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Τι πίνει και δεν μας δίνει 
ο Ιωακείμ Αλμούνια; 

Πολιτική

Οι  φλύαροι «νάνοι»
Του Νικου γεώργιΆΔη
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Πολιτική   

Tου ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ➜ www.yannis-ioannοu.com

H
κυρία Μ. είναι 77 ετών. Πληρώνει το 
(πρώην) ΤΕΒΕ εδώ και 50 χρόνια ανελλι-
πώς, αλλά αρνείται να πάρει σύνταξη και 

να διαλύσει την επιχείρησή της. Κατεβαίνει κάθε 
μέρα στη δουλειά της, όσο ακόμα αντέχει να μην 
κλείσει από την κρίση. Αν ήταν όλοι σαν κι αυτή, το 
ασφαλιστικό της Ελλάδας θα είχε ήδη λυθεί.
 
«Πρότυπό» της η κυρία Κ., συμβολαιογράφος, 
ετών 95. Αυτή έχει πάρει σύνταξη, αλλά εξακο-
λουθεί και κατεβαίνει στο γραφείο, που εδώ και 
χρόνια έχουν αναλάβει πρώτα η κόρη και μετά 
και η εγγονή. Οι πελάτες την αποκαλούν «Προέ-
δρο της Δημοκρατίας», γιατί είναι πανέξυπνη και 
αγγίζει τα όρια της επαγγελματικής σοφίας – όλοι 
θέλουν τη συμβουλή της. Ευχή και των δύο, να 
πεθάνουν όρθιες, στη δουλειά...
 
Εννοείται βεβαίως ότι όλα αυτά δεν μπορούν 
να ισχύσουν σε χειρωνακτικά ή άλλα βαριά επαγ-
γέλματα. Δεν είναι όμως μόνο οι εργάτες που επι-
θυμούν διακαώς τη σύνταξη, μια ώρα αρχύτερα, 
σε αυτή τη χώρα. Η πλειονότητα των Ελλήνων, ει-
δικά σε «εξασφαλισμένες» θέσεις του δημοσίου, 
κάνει μια δουλειά που δεν της αρέσει, τη βαριέται 
– και για την οποία δεν έχει καμία ευσυνειδησία. 
Σπάνια οι άνθρωποι επιδιώκουν να μάθουν  πώς 
θα συντηρήσουν την υγεία τους και την ενέργειά 
τους σε καλή κατάσταση. Αγύμναστοι, παραδο-
μένοι στις κακές συνήθειες, στις τοξίνες και στις 
υπερβολές, θεωρούν ότι οι ασθένειες «έρχονται 
από τον ουρανό» κι ότι είναι φυσιολογικό μετά τα 
50 να έχει κανείς παραμορφωμένο σώμα. Μαζί με 

τα αντίστοιχα ψυχολογικά και πνευματικά κενά, 
δεν είναι απορίας άξιον που πολλοί αποχωρούν 
στα 50 και μοιάζουν 70...
 
Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι ο σημερινός πενη-
ντάρης μπορεί να ζήσει όπως ο τριαντάρης πριν 
από μερικές δεκαετίες, οι μισοί Έλληνες δείχνουν 
να αντιτίθενται σθεναρά στην αύξηση των ορίων 
ηλικίας συνταξιοδότησης. Ίσως είναι αυτοί που 
περιγράψαμε παραπάνω. Θα ήταν δε δικαιολο-
γημένη η ανάγκη να φύγει κανείς από μια δουλειά 
που δεν του αρέσει, αν είχε έτοιμα ενδιαφέροντα 
και δραστηριότητες πιο ουσιαστικές από την ερ-
γασία του. Σπάνια όμως βλέπουμε δημιουργικούς 
συνταξιούχους, που δεν αναλώνονται στο καθι-

σιό και την ανία. Ο Έλληνας πολύ απλά θέλει να ζει 
με δανεικά, να κάθεται και να έχει και εξοχικό...
 
Αντίθετα, σύμφωνα με την έρευνα της Kapa 
Research που δημοσιεύθηκε στο Βήμα, οι Έλληνες 
δείχνουν να συμφωνούν κατά 64% με τις σκληρές 
αποφάσεις περικοπής μισθών και επιδομάτων 
στο δημόσιο τομέα. Ίσως κι εκεί, εκτός από τις 
σκανδαλώδεις πρόωρες συντάξεις, υπάρχουν ιδι-
αίτερα ενοχλητικές στρεβλώσεις. Και είναι υγιές 
ότι κατά 72% επικρίνουν τις κινητοποιήσεις προ-
νομιούχων ομάδων σε πόστα-κλειδιά της εξου-
σίας (και με υψηλά ποσοστά διαφθοράς), όπως οι 
τελωνειακοί και οι εφοριακοί. 
 
Ωστόσο, τόσο στην κυβέρνηση όσο και στους 
πολίτες, φαίνεται να διαφεύγει η ουσία της οικο-
νομικής κρίσης: Η ανάγκη δηλαδή να τονωθεί η 
αγοραστική αξία της μικρομεσαίας τάξης και η κα-
τανάλωση – και όχι να μειωθεί. Η ύφεση επιτάσσει 
(αντίθετα με τις δημοσιονομικές ανάγκες) να μην 

απομυζάται, ούτε με περικοπές αλλά ούτε και φο-
ρολογικά, η μεγάλη μάζα των καταναλωτών.
 
Με τα νέα φορολογικά μέτρα που θα εξαγγελ-
θούν, η φορολόγηση του 35% και του 40% «κατε-
βαίνει» στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. 
Ενδεχομένως σωστό, αλλά δεν λύνει το βασικό 
πρόβλημα: Πώς θα αποδοθεί φορολογική δικαιο-
σύνη, όταν αυτός που βγάζει 100 ή 200 χιλιάρικα 
το χρόνο έχει τη δυνατότητα να δηλώνει 10 ή 20; 
Και με ποιους εφοριακούς συμμάχους θα κατα-
φέρει η κυβέρνηση (γρήγορα) να περιορίσει την 
έκταση της εθνικής απατεωνιάς; Και πώς θα αντέ-
ξει η «φτωχοπλούσια» μεσαία τάξη την επιπλέον 
επιβάρυνση από τη φορολόγηση των ακινήτων;
 
Όσο κι αν αποδέχεται κανείς τη σωστή κατεύ-
θυνση της οικονομικής πολιτικής, δεν μπορεί να 
μην παρατηρήσει ότι αυτό που χρειάζεται είναι 
ταχύτητα, ισορροπία και αποτελεσματικότητα, 
γιατί η (διάχυτη) παρανομία βρίσκει πάντα τρό-
πους να είναι ένα βήμα μπροστά. Με αυτή την 
έννοια, καμία από τις δύο «τάσεις» μέσα στην κυ-
βέρνηση δεν δείχνει να συλλαμβάνει σωστά όλο 
το πρόβλημα ή να μπορεί να εξασφαλίσει μια ποι-
οτική στελέχωση του δημοσίου που θα αλλάξει το 
τοπίο. Και σίγουρα καμία δεν μπορεί να υποσχεθεί 
τα τρία χαρακτηριστικά που απαιτούνται, αλλά 
ούτε και να προβλέψει τις αντιδράσεις, όταν στο 
τέλος του χρόνου η κατάσταση δεν θα έχει επιβα-
ρύνει παρά αυτούς που παράγουν και δηλώνουν, 
τους «συνήθεις ύποπτους» δηλαδή... 
➜ www.prokopisdoukas.blogspot.com

Οι συνήθεις 
ύποπτοι
Tου ΠροκοΠη ΔουκΆ

Η παρανομία βρίσκει 
πάντα τρόπους να είναι 
ένα βήμα μπροστά
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citizen
Tου κώσΤΆ γιΆΝΝΆκιΔη

Π ριν από λίγες μέρες το 
σκάνδαλο των υποκλο-
πών έγινε πέντε ετών. 

Λογικά θα τα εκατοστίσει, θα κυ-
κλοφορεί στοιχειωμένο ανάμεσά 
μας. Ίσως κάποτε, όταν όλοι οι ε-
μπλεκόμενοι σκεπαστούν με χώμα, 
κάποιο υπουργείο Εξωτερικών της 
Δύσης να δώσει στη δημοσιότητα 
στοιχεία που θα κάνουν τον Κώστα 
Τσαλικίδη να ησυχάσει. Θυμάστε 
τον Τσαλικίδη, έτσι δεν είναι; Πρό-
κειται για τον υπάλληλο της τηλε-
φωνικής εταιρείας που βρέθηκε νε-
κρός. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε 
αυτοκτονία και μόλις σήμερα, πέντε 
χρόνια μετά, μάθαμε ότι υπάρχει 
ερευνητικό πόρισμα που αποδίδει 
την αυτοχειρία στην υπόθεση των 
υποκλοπών. Σημειώστε επίσης ότι η 
οικογένειά του δεν αποδέχεται την 
εκδοχή της αυτοκτονίας, στάση που 
πιθανότατα θα υιοθετούσατε και ε-
σείς, αν γνωρίζατε ότι ο άνθρωπός 
σας ποδοπατήθηκε από το ταγκό 
μίας πολυεθνικής με μυστικές υπη-
ρεσίες. Πάμε τώρα στα πρόσφατα. Ο 
πρόεδρος της επιτροπής Θεσμών και 
Διαφάνειας της Βουλής, ο κ. Μιλτιά-
δης Παπαϊωάννου, δεν απέκλεισε το 
ενδεχόμενο να συσταθεί εξεταστική 
επιτροπή για τις υποκλοπές. Ασφα-
λώς η σκέψη διατηρεί τεράστιες α-
ποστάσεις από τη σύσταση, αλλά, 
στις μέρες που ζούμε ο Παπανδρέ-
ου θα άξιζε τον κόπο να αναλάβει το 
ρίσκο και την πρωτοβουλία, εκτός 
και αν αυτά που ξέρει ή πιθανολο-
γεί του ζητούν να κρατήσει κλειστά 
μάτια, στόμα και αυτιά. Τι θέλω να 
πω; Κάτι εξαιρετικά απλό. Ζούμε σε 
μία περίοδο οριακών διακυμάνσε-
ων, μπαινοβγαίνουμε συνεχώς στη 
σφαίρα της κρίσης, ανάβουμε τσι-
γάρο δίπλα στο φιτίλι. Ο Παπανδρέ-
ου έχει υποσχεθεί ένα νέο πλαίσιο 
σχέσεων με τον πολίτη. Η υπόθεση 
των υποκλοπών τού δίνει τη δυνα-
τότητα να αποδείξει την ειλικρίνεια 

των προθέσεών του. Μεταξύ μας, 
δίνει και σε μας την ευκαιρία να ε-
πιβεβαιώσουμε το αληθές του λόγου 
μας. Οργισμένη κοινωνία των πολι-
τών, κόσμος σε αναβρασμό, κρίση ε-
μπιστοσύνης και άλλα γραφικά - my 
ass! Είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε 
αντίσταση για να μην πληρώνουμε 
δύο ευρώ παραπάνω διόδια, αλλά 
την ίδια στιγμή στεκόμαστε παγερά 
αδιάφοροι μπροστά σε ένα από τα 
μεγαλύτερα σκάνδαλα όλων των ε-
ποχών. Μπορούμε να σχηματίζουμε 
αλυσίδες προστασίας δέκα δένδρων 
και ενός κτιρίου, και από την άλλη 
έχουμε ξεχάσει όχι μόνο την ουσία 
του σκανδάλου αλλά και την εξίσου 
σκανδαλώδη μεθόδευση για την α-
ποσιώπησή του. Ελάτε τώρα, δοκι-
μάστε τον εαυτό σας, ρωτήστε τον 
αν θυμάται πώς εξελίχθηκε θεσμικά 
το σκάνδαλο των υποκλοπών. Χι-
λιάδες συμπολίτες μας ενώνουν τις 
δυνάμεις τους στο Facebook για να 
βρουν ένα σκύλο, δεν έκαναν όμως 
το ίδιο για την υπόθεση των υπο-
κλοπών όπου, αν μη τι άλλο, χάθηκε 
και ένας νέος άνθρωπος. Κατά μία 
εκδοχή, έχουμε τη μεταχείριση που 
μας αξίζει. Αν υπήρχε πραγματική 
κοινωνία των πολιτών, έτσι δηλαδή 
όπως την περιγράφουν οι bloggers 
και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα το βούλωνε 
για τις υποκλοπές. Θα απαιτούσε 
φως και αλήθεια. Θα έλεγε πως αν 
το κράτος χρειάζεται τους φόρους 
μας για να επιβιώσει, εμείς θα α-
γοράσουμε με αυτούς τους φόρους 
αλήθεια και διαφάνεια. Είναι απλό. 
Οφείλουμε να δείξουμε πως μας εν-
διαφέρει η αλήθεια, το αποτέλεσμα 
μίας ανεξάρτητης έρευνας. Θέλουμε 
να μάθουμε ποιος είναι πίσω από τις 
υποκλοπές. Ποιος άκουγε κυβέρ-
νηση και στρατό. Όχι πως θα του 
κάνουμε κάτι, δύο μούντζες θα του 
στείλουμε, επειδή, ακούγοντας τον 
Καραμανλή, δεν μας προειδοποίησε 
γι’ αυτά που έρχονται.

Θέλεις την αλήθεια;

Α σφαλιστικό. Φορολογικό. Μισθολογικό. Περισσότερο ακούγονται 
σαν στάσεις για αυταρχικές προτιμήσεις. Και κατά βάθος αρέσουν 
στην κοινωνία. Η αλήθεια είναι πως στην κυβέρνηση βλέπουν με ι-

κανοποίηση τις μετρήσεις που καταγράφουν τη συναίνεση της κοινωνίας στις 
διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Είναι μετρήσεις που αντιμετωπίζονται με αμηχα-
νία από αυτό που λέμε παραδοσιακό ή βαθύ ΠΑΣΟΚ και μάλλον μετριάζουν 
τους δισταγμούς που είχαν διατυπωθεί εντός του οικονομικού επιτελείου, 
κυρίως από τη Λούκα Κατσέλη. Και τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων 
οδήγησαν στην υιοθέτηση της σχετικά σθεναρής στάσης απέναντι στους 
αγρότες. Δεν γνωρίζω αν τα μπλόκα έχουν αποσυρθεί μέχρι σήμερα, ξέρω 
όμως ότι ο τρόπος με τον οποίο τα είδε η κοινωνία ήταν ενδεικτικός του κυνι-
σμού μας. Άρνηση για τα αιτήματα, αδιαφορία για την ύπαρξη των μπλόκων. 
Πόσο είναι στην εθνική; Μέρες τώρα. Η κοινωνία άρχισε να τους αντιμετωπί-
ζει σαν τμήμα του τοπίου, κάτι σαν κατολίσθηση. Λες και έβρεξε τρακτέρ. 
➜ kostas@giannakidis.com

Ethical 
bank
Ουτοπία ή σύγχρονη 
πραγματικότητα;
Της ΒΆσιλικησ γρΆμμΆΤικογιΆΝΝη

Σ
ήμερα λειτουργούν «ηθικές τράπεζες» 
στη Δανία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, 
την Αγγλία, τις ΗΠΑ, το Βέλγιο, το Μπα-

γκλαντές, τη Νορβηγία και στη γειτονική μας Ιτα-
λία. Στόχος μιας «ηθικής τράπεζας» είναι η ανάδει-
ξη της «ηθικής» οικονομίας ως απάντηση στις ανι-
σόρροπες παγκόσμιες πολιτικές. Η «ηθική τράπε-
ζα» στηρίζεται και στηρίζει την κοινωνία των πο-
λιτών, αφού άλλωστε αποτελεί δικό της δημιούρ-
γημα. Ο τρόπος λειτουργίας και η δομή της είναι ί-
διος με αυτόν μιας συμβατικής τράπεζας. Η ουσία 
της, όμως, είναι διαφορετική. Εδώ οι επενδυτές 
επιλέγουν πού θα επενδυθούν τα χρήματά τους, 
ενώ οι επενδύσεις αφορούν κοινωνικά, πολιτιστι-
κά και περιβαλλοντικά προγράμματα ανάπτυξης. 
Στην περίπτωση, για παράδειγμα, της Grameen 
Bank, της «Τράπεζας των Φτωχών» όπως είναι 
γνωστή στο Μπαγκλαντές, δημιουργήθηκε μια 
κοινωνική διεργασία που κινητοποίησε ομάδες 
ανθρώπων στην επιδίωξη κοινών στόχων, με α-
ποτέλεσμα καλύτερες συνθήκες διαβίωσης τόσο 
σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η 
τράπεζα στόχευσε σε πολύ φτωχούς ανθρώπους, 
που δεν είχαν δυνατότητα δανεισμού. Δημιούρ-
γησε ομάδες 8-10 ατόμων, που μπορούσαν να δα-
νειστούν μέσω της ομάδας. Η ομάδα παρακολου-
θούσε και έλεγχε την αποπληρωμή του δανείου 

κάθε μέλους της και έτσι τα δάνεια αποπληρώνο-
νταν με συνέπεια. Με τις μικρές καταθέσεις της ο-
μάδας δημιουργούνταν μια δεξαμενή χρημάτων 
που πήγαινε στον επόμενο, ο οποίος με τον έλεγ-
χο της ομάδας αποπλήρωνε πάλι κ.ο.κ. Με τον 
τρόπο αυτό βελτιώθηκε η ζωή πάρα πολύ φτω-
χών ανθρώπων και το παράδειγμα ακολουθήθηκε 
και από άλλες χώρες του τρίτου κόσμου.
Την εβδομάδα που πέρασε η ομάδα Bellaciao 
(αποτελείται από Ιταλούς και Ιταλίδες που ζουν 
στην Ελλάδα και μέσα από τις δραστηριότητές 
τους προσπαθούν να συμβάλουν στην παγκόσμια 
ειρήνη και στην εξάλειψη φαινομένων βίας και 
ρατσισμού) σε συνεργασία με τη Fair Trade Hellas 
κάλεσαν τον Fabio Salviato, πρόεδρο και ιδρυτή 
της Banca Etica στην Ιταλία, για να μιλήσει σχετικά 
με την εμπειρία του από τη λειτουργία της τράπε-
ζας, αλλά και για το αν θα μπορούσε κάτι ανάλογο 
να γίνει πραγματικότητα και στην Ελλάδα. «Θέλα-
με να δημιουργήσουμε ένα εναλλακτικό μοντέλο 
τράπεζας και νομίζω τα καταφέραμε» είπε χαρα-
κτηριστικά στην ομιλία του, εξηγώντας πως η αύ-
ξηση των κοινωνικών συνεταιρισμών και των ΜΚΟ 
για την προστασία του περιβάλλοντος που δεν 
είχαν πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
στην Ιταλία δημιούργησε την ανάγκη ίδρυσης της 
Banca Etica πριν από 10 χρόνια. Στα χρόνια λει-
τουργίας της η τράπεζα αναπτύχθηκε φτάνοντας 
τα 32.000 μέλη, εκ των οποίων τα 4.000 είναι ΜΚΟ. 
Έχει στο ενεργητικό της 1 δις ευρώ, απασχολεί 
250 εργαζόμενους και έχει χορηγήσει 15.000 χρη-
ματοδοτήσεις. Από τις δραστηριότητές της έχουν 
δημιουργηθεί 200.000 νέες θέσεις εργασίας και 
έχουν συσταθεί εταιρείες που ασχολούνται με 
την εξοικονόμηση ενέργειας και οικολογικές κα-
τασκευές. Μέσα στο επόμενο εξάμηνο πρόκειται 
να χορηγηθούν 50.000 μικροπιστώσεις, δημιουρ-
γώντας ΜΚΟ που θα βρίσκονται πίσω από τους 
μικροπιστωτές και θα λειτουργούν ως εγγυητές 
τους, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στον το-
μέα της χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδί-
ων νέων ανθρώπων με τολμηρές ιδέες. Η κρίση 
δεν την έπληξε, αφού τα τραπεζικά προϊόντα της 
βρίσκονταν έξω από τη ζώνη κινδύνου.
Στην Ελλάδα έχει αρχίσει να φυτρώνει ο σπόρος 
για τη δημιουργία «ηθικής τράπεζας», με πρω-
τοβουλία που έχει ξεκινήσει από την κοινωνία 
των πολιτών. Η Banca Etica μπορεί να δώσει την 
τεχνογνωσία. Είναι σίγουρα μία πολύ δύσκολη 
προσπάθεια, τα αποτελέσματα όμως όπου έχει 
ευοδωθεί είναι πολύ ενθαρρυντικά. 

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 
μεταμορφώνει εικόνες της 
επικαιρότητας σε έργα τέχνης

 ➜ p.koulouras@gmail.com

4 /2/10 
Απεβίωσε ο φιλόσοφος 
Κώστας Αξελός

➽
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Πολιτική

Π ίστευα πάντα ότι ο Μπιλ 
Κλίντον ήταν μια χαμένη ευ-
καιρία: ένας αληθινός φιλε-
λεύθερος από την «αριστε-
ρή» πτέρυγα των Δημοκρα-

τικών, που, ελλείψει χαρακτήρα και προσω-
πικότητας, έγινε μαριονέτα. Αντίθετα απ’ ό,τι 
πιστεύουν οι περισσότεροι Έλληνες, η προεδρία 
του (ακόμα και στην εξωτερική πολιτική) διέ-
φερε από εκείνη του Τζορτζ Γ. Μπους· εν μέρει 
μάλιστα, η επαναλαμβανόμενη γελοιοποίηση 
του Κλίντον οφείλεται σε ακροδεξιά συμπαι-
γνία: ο Αμερικανός πρόεδρος χτυπήθηκε σε 
σημεία στα οποία απέτυχε να υπερασπιστεί τον 
εαυτό του: «Καπνίσατε μαριχουάνα;» «Ναι, αλ-
λά δεν πήγα κάτω τον καπνό...» «Είχατε εξωσυ-
ζυγική σχέση με την κ. Λιουίνσκι;» «Ναι, αλλά 
δεν υπήρξε διείσδυση...» Έτσι, ο Κλίντον έχασε 
τον έλεγχο· οι Ηνωμένες Πολιτείες στράφηκαν 
στον παλαιοκομματισμό, στον 
λαϊκισμό των αρχών του εικο-
στού αιώνα που αποθέωνε τους 
know-nothings, τους «απλούς» χωρι-
κούς που ωστόσο δεν είναι τόσο «απλοί» μιας 
και οι επιλογές τους επηρεάζουν ολόκληρο τον 
κόσμο. Το τι επακολούθησε δεν περιγράφεται.
Ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων 
του ο Μπαράκ Ομπάμα μού φαίνεται μια ακόμα 
χαμένη ευκαιρία. Όχι μόνον επειδή σπαταλάει 
τόσο χρόνο (μαζί με όλη του την οικογένεια, τα 
παιδάκια, τα σκυλάκια) για να χαμογελάει στις 
κάμερες, να παίζει γκολφ και να φεύγει από την 
Ουάσινγκτον για ηλιόλουστα Σαββατοκύριακα 
σε εξωτικά μέρη, αλλά επειδή περιπίπτει στο 
ίδιο ασυγχώρητο σφάλμα με εκείνο του Μπιλ 
Κλίντον: επιδιώκει να αρέσει σε όλους· ακόμα 
και στους Ρεπουμπλικάνους, κυρίως σε όσους 
επιμένουν στα δόγματα Τρούμαν και Ρέιγκαν, 
στον προειδοποιητικό πόλεμο. Όχι ότι οι αμερι-
κανικές επεμβάσεις στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν 
και στο Πακιστάν (σύντομα και στο Ιράν) συ-

νιστούν «πόλεμο»: συνιστούν κάτι χειρότερο· 
μια διαρκή αιτία για να συνεχίζεται ο φαύλος 
κύκλος της τρομοκρατίας. Η ενδεχόμενη από-
συρση των υπερπόντιων αμερικανικών στρα-
τευμάτων δεν ισοδυναμεί με το τέλος της τρο-
μοκρατίας· θα ήταν όμως μια αρχή: ίσως η αρχή 
αυτού του τέλους. Επίσης, θα ήταν μια κίνηση 
για την επούλωση των αμερικανικών τραυμά-
των: οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αιωνίως 
σε εμπόλεμη κατάσταση· σε λίγο θα μοιάζουν με 
τεράστιο ίδρυμα βετεράνων που έχουν ακρω-
τηριαστεί και παραφρονήσει σε μακρόσυρτες 
αψιμαχίες με αόρατους εχθρούς.

O Mπαράκ Ομπάμα εργάζεται λοιπόν για 
την Bushmaster Firearms, την Honeywell, την 
Raytheon, για τις βιομηχανίες οπλικών συστη-
μάτων και πληροφορικής; Oh, yes. Δεν είναι 
«αναγκασμένος»: αν δεν εργαζόταν γι’ αυτές, 
πάνω από το 50% των Αμερικανών θα τον υ-

ποστήριζαν: εξάλλου, το α-
μερικανικό σύστημα δίνει 
ευρύτατες αρμοδιότητες στον 

πρόε- δρο. Αν ήθελε, ο Ομπάμα θα 
μπορούσε να έχει καταργήσει τις φυλακές στο 
Γκουαντάναμο, να έχει υποστηρίξει τις παραδο-
σιακές βιομηχανίες όπως τη General Motors και 
την Chrysler, να έχει εμποδίσει τις περικοπές 
των σχολικών κονδυλίων και να έχει φορολο-
γήσει λίγο περισσότερο (ώστε να μη γίνει καν 
αισθητό) το 1% του πληθυσμού που δηλώνει ει-
σόδημα πάνω από 300.000 δολάρια. Ή, έστω, το 
0,3% που δηλώνει εισόδημα μεγαλύτερο από 
ένα εκατομμύριο δολάρια. Όχι ότι η οικονομι-
κή κρίση αντιμετωπίζεται με φορολόγηση: η 
φορολόγηση είναι ένα γρήγορο και απλό μέσο 
για να γίνουν δομικές αλλαγές σε εποχή κα-
τάρρευσης. Προς το παρόν, όπως συμβαίνει και 
στην Ελλάδα, τα έξοδα πληρώνει ο λεγόμενος 
«μέσος Αμερικανός»: το 45% του μέσου  μισθού 
παρακρατείται. 

Συμπεραίνω ότι ο Μπαράκ Ομπάμα δεν δι-
ακατέχεται από γνήσια φιλοδοξία: περίμενα 
ότι κάποιος που δέχεται το Νομπέλ της ειρή-
νης έχει περισσότερο φιλότιμο και περισσότερη 
τόλμη. Περισσότερο φιλότιμο σε ό,τι αφορά την 
οικονομική και υγειονομική πολιτική στο εσω-
τερικό και περισσότερη τόλμη στον εξορθολο-
γισμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. 
Στην αρχή της προεδρίας του ο Μπιλ Κλίντον 
φαινόταν να μη φοβάται την συντηρητική, σι-
ωπηλή –και στη συνέχεια πολύ θορυβώδη– 
πλειοψηφία: ήταν ένας πρόεδρος που είχε προ-
κύψει από τα πανεπιστήμια της δεκαετίας του 
’60. Ο Ομπάμα δεν διαθέτει αυτό το πολλά υπο-
σχόμενο υπόβαθρο: παρ’ όλ’ αυτά, φαίνεται μια 
ακόμα χαμένη ευκαιρία.

Η ουσία είναι ότι οι ΗΠΑ δεν ελέγχουν τη 
μοίρα τους. Ελέγχονται από μια διεθνή χρημα-
τιστηριακή ελίτ που, όταν αφήνεται ελεύθερη 
ηγείται του Λευκού Οίκου, του Κογκρέσου, του 
στρατού, των ΜΜΕ, των μυστικών υπηρεσιών, 
των πολιτικών κομμάτων και των πανεπιστημί-
ων. Γι’ αυτό, το αμερικανικό προεδριλίκι είναι 
βαριά και βρόμικη δουλειά. Το 1979, επί προε-
δρίας Τζίμι Κάρτερ, ο πρόεδρος τoυ Ομοσπον-
διακού ταμείου Αποθεμάτων, Πολ Βόλκερ, προ-
στατευόμενος του Ροκφέλερ, αύξησε τα επιτόκια 
χωρίς να ενημερώσει τον Κάρτερ. Επακολούθη-
σε μια τρελή κατάσταση στο εμπόριο του πετρε-
λαίου και ο Κάρτερ έχασε κάθε κύρος καθώς και 
τις εκλογές του 1980. Ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, που 
τον διαδέχτηκε, κατάργησε τους ελέγχους στην 
τραπεζική βιομηχανία επιτρέποντας τον έξαλλο 
δανεισμό: αν δεν είχε συμβεί το πρώτο δεν θα 
είχε συμβεί το δεύτερο και τα λοιπά. Αν η γιαγιά 
μου είχε καρούλια θα τσούλαγε.

Και όμως, την ιστορία την φτιάχνουν οι άν-
θρωποι. Η ρηγκανομική έγινε αιτία να μετα-
κομίσουν πολλές μεγάλες αμερικανικές βιο-
μηχανίες· θέσεις εργασίας χάθηκαν· στρατιω-
τικές δυνάμεις των ΗΠΑ αποβιβάστηκαν στη 
Νικαράγουα (φιάσκο), αργότερα, επί Τζορτζ 
Μπους senior, στο Ιράκ (κι άλλο φιάσκο). Ο 
Μπιλ Κλίντον, με μια πολιτική ισχυρού δολαρί-
ου και προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, φάνηκε 
η ευκαιρία που προανέφερα. Αν δεν είχε πάρει 
ανόητες και τυχοδιωκτικές αποφάσεις για τα 
Βαλκάνια, ίσως η κατάσταση σήμερα να ήταν 
διαφορετική. Μπορούσε πράγματι να έχει απο-
φασίσει διαφορετικά; Oh, yes. 

Το ίδιο περίπου ισχύει για τον Ομπάμα. Όποια 
πολιτική και να διαλέξει κανείς, η συναίνεση θα 
βρεθεί. Η απόφαση προηγείται της συναίνεσης: 
ειδάλλως, κάθε μέρα, θα είχαμε εφτά δημοψη-
φίσματα. Τι φαίνεται να κάνει λάθος ο Ομπά-
μα: σκορπάει εκατομμύρια όχι για την τόνωση 
της παραγωγής αλλά για την «ανακούφιση» 
των πληγέντων της κρίσης· δηλαδή, μοιράζει 
αντιπαραγωγικά λεφτά όπως κάθε λαϊκιστής. 
Επίσης, κάνει ακριβώς ό,τι η ελληνική κυβέρ-
νηση που εμφορείται από οθωμανική αντίληψη 
για την οικονομία: επιβάλλει έμμεσους φόρους, 
πρόστιμα και αποζημιώσεις· για τη μείωση των 
στρατιωτικών δαπανών ούτε λόγος· για την ε-
πιστροφή σε ένα οικονομικό σύστημα με ισχυ-
ρή γεωργία και βιομηχανία ούτε λόγος.  A
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Σαν αρχαίο άγαλμα της μεγάλης θεάς Σεκμέτ, σαν 
βασίλισσα της ζούγκλας, σαν ιερό τοτέμ κάποιας 
άγνωστης φυλής, η Ρίτα Σακελλαρίου κάθεται 

ακίνητη επάνω σε μια τεράστια χρυσοποίκιλτη πολυ-
θρόνα. Μπροστά της απλωμένο το τομάρι μιας αρκού-
δας. Τα πόδια της πατάνε πάνω στο κεφάλι της αρκού-
δας, τα χέρια της κρατάνε με νάζι τα μπράτσα της 
πολυθρόνας, φοράει μια εκπληκτική τουαλέτα, 
είναι άψογα βαμμένη από τον Αχιλλέα Χα-
ρίτο και τέλεια χτενισμένη από το βοηθό και 
φίλο της Λάκη Κορρέ που στέκεται δίπλα 
της και της δίνει οδηγίες: «Πιο ψηλά το σα-
γόνι. Έτσι μπράβο. Θεά! Θεά!». 

Ε ίναι Ιανουάριος του 1992, έχει βγει ο 
δίσκος του Σάκη Ρουβά με το «Πάρ’ τα!» 
και το «Χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο, 

μαζί αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο…» και η Ρί-
τα, που έχει δει τις φωτογραφίες του Σάκη, με 
έχει καλέσει στο σπίτι της στη Νέα Σμύρνη, 
για «να μιλήσουμε». Είμαι εδώ μαζί με τον πα-
ραγωγό Νίκο Καραγιάννη και περιμένω να 
τελειώσει η φωτογράφιση. Η θεά έχει αρχίσει 
να εκνευρίζεται. «Τι θα γίνει, ρε Λάκη;» λέ-
ει και χτυπάει εκνευρισμένη το πόδι πάνω 
στο κεφάλι της αρκούδας. «Θα τελειώνουμε 
καμιά φορά; Πιάστηκα! Έχω και τους ανθρώ-
πους που περιμένουν…» «Μισό λεπτάκι, μισό 
λεπτάκι, Ρίτα μου, μην κουνιέσαι, τελειώνου-
με» λέει με αγωνία ο Λάκης και τρέχει να της 
διορθώσει μια τούφα από τα μαλλιά της. Πέφτει 
για λίγο απόλυτη σιωπή, ακούγονται μόνο τα 
κλικ! από τη φωτογραφική μηχανή, η Ρίτα πο-
ζάρει και είναι πραγματικά μια αρχαία θεά, μα 
ξαφνικά η θεά πατάει επάνω στο κεφάλι της 
αρκούδας, κατεβαίνει από το θρόνο της, πετάει 
τα σκουλαρίκια και λέει με τη γνωστή, τη λαϊκή, 
τη βραχνή φωνή: «Μωρέ, δεν πάτε στο διάολο, με 
έχετε εδώ πέρα όλο το μεσημέρι! Εγώ πείνασα! Πάω 
να μαγειρέψω καμιά μπριτζόλα!». Έρχεται κοντά μου 
γελαστή και όλο νάζι. «Αγοράκι, να σου κάνω το 
τραπέζι, να μου κάνεις το κρεβάτι;» με ρωτάει πο-
νηρά και με τραβάει προς την κουζίνα. 

«Ρε, τι κούκλος είναι αυτός; Τι παίδα-
ρος;» λέει ενώ ετοιμάζει τις μπριζόλες 
στο τηγάνι. «Να μου τον γνωρίσεις. Ξέ-

ρεις αν έχει κάνα δεσμό; Καμιά γκόμενα;» «Τα έχει με 
μια Αγγλίδα, νομίζω». «Ρε, τι να του κάνει η Αγγλίδα; Τι 
να του κάνει η Αγγλίδα; Εδώ, η Ελληνίδα!» λέει όλο κα-
μάρι και μου δείχνει το σώμα της. «Με βλέπεις; Κούκλα! 
Αλλά κι αυτός, πολύ ωραίο παιδί. Και ωραία τραγούδια 
του έχεις γράψει. Να μου γράψεις ένα να το πούμε μαζί. 

Εγώ κι αυτός ο παίδαρος. Θα 
κάνουμε μεγάλο σουξέ. Θέλεις 
και μια μπιρίτσα;» λέει και μου 

σερβίρει την μπριζόλα. «Να 
σου κάνω μια σαλάτα; Να 
σου τηγανίσω πατάτες;» 
«Εντάξει είμαι, Ρίτα 
μου, μόνο και μόνο ότι 
θα φάω μπριζόλα μα-
γειρεμένη από τα χε-
ράκια σου, αρκεί». «Α, 
εγώ τον περιποιούμαι 
τον άντρα! Είμαι σκλά-

βα του. Τον θέλω να 
έχει φάει καλά, να είναι 

ευχαριστημένος. Χορτα-
σμένος. Αλλά μετά να με περι-

ποιηθεί κι αυτός!» λέει και γελάει 
με το πλούσιο, βραχνό γέλιο της. 
Στη διάρκεια του φαγητού, διά-
φοροι άντρες, διαφορετικών η-
λικιών, μπαινοβγαίνουν στην 
κουζίνα. «Είναι οι γιοι μου» μου 
εξηγεί, «τα αγοράκια μου». «Τα 
έχω μαζέψει όλα εδώ, σαν την 
κλώσα που μαζεύει τα κλωσό-
πουλα κάτω από τα φτερά της. 
Αυτοί είναι όλη μου η ζωή. Αν πά-
ει κάποιος να μου τα πειράξει, θα 
έχει να κάνει μαζί μου!» λέει με 
νόημα. Έχω ακούσει από διάφο-

ρους ότι έχει κάνει μαύρη στο ξύλο 
την Κατερίνα Στανίση, που έχει δε-

σμό με έναν από τους γιους της, αλλά 
ο Νίκος Καραγιάννης με έχει προ-

ειδοποιήσει πως το όνομα Στανίση 
δεν πρέπει να αναφερθεί ποτέ 

μέσα στο σπίτι της Ρίτας, εί-
ναι ταμπού. 

Τη ρωτάω για τον Αν-
δρέα Παπανδρέου. 
Ο πρόεδρος τη λα-

τρεύει, συχνά-πυκνά την επισκέ-
πτεται στο Can-Can, που τραγου-

δάει, και ρίχνει τις ζεϊμπεκιές του ή 
την καλεί στο Καστρί να του τραγου-

δήσει ιδιωτικά το «Ιστορία μου, αμαρτία 
μου». Είναι η εποχή του ειδυλλίου του 

με τη Δήμητρα Λιάνη και το τραγούδι 
είναι σα να γράφτηκε για την περίσταση. 
«Α, τον λατρεύω τον Ανδρέα» λέει ενώ 

μου καθαρίζει ένα μήλο. «Πολύ κιμπάρης 

Η ΡΙΤΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ τηγάνισε μια 
μπριζόλα στον Γιώργο Παυριανό κι 
αυτός της έγραψε το «Εγώ δεν πάω 
Μέγαρο». Λογικό. Ο ίδιος εξηγεί στην 
ATHENS VOICE πώς ξεκίνησαν όλα… 

Μαγειρεύοντας 
με τη 

Ρίτα
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Ήμουν κι εγώ εκεί

τύπος, πολύ ευγενικός, άντρας με τα 
όλα του! Μαγκιά του αυτό που έκανε 
με τη Λιάνη. Να δεις που θα την πα-
ντρευτεί στο τέλος». 

Μαζεύει τα πιάτα, τα αφήνει 
στο νεροχύτη, επιστρέφει, 
κάνει το σταυρό της. «Δόξα 

τω Θεώ, φάγαμε και σήμερα!» ψιθυρί-
ζει και, επειδή βλέπει να την κοιτάζω 
περίεργα, «αχ! αν ήξερες τι πείνα έχω 
περάσει» μου λέει, «θα έγραφες ολό-
κληρο μυθιστόρημα». «Μες στα σκου-
πίδια δούλευα από παιδάκι για να βγά-
λω ένα μεροκάματο, να το πάω να φάμε 
όλη η οικογένεια. Σαν άντρας έχω δου-
λέψει. Πείνα και των γονέων. Και μετά 
στην Κατοχή…» «Ε, που τη θυμάσαι εσύ 
την Κατοχή;» πετάγεται ο Λάκης, που 
θέλει να θολώσει τα νερά σχετικά με την 
ηλικία της, «εσύ τότε, ήσουν μικρό κορι-
τσάκι!» «Κοριτσάκι, ξεκοριτσάκι, Λιολιό 
μου, κόντεψα να πεθάνω από την πείνα. 
Τα νύχια μου έτρωγα για να χορτάσω! 
Ευτυχώς, βρέθηκε αυτός ο άγιος άνθρω-
πος, ο Στέλιος Χρυσίνης, και με έβγαλε 
στο τραγούδι. Αυτός ήταν συνθέτης πα-
λιός και ήταν τυφλός. Δεν μπορούσες να 
τον ξεγελάσεις με σκέρτσα και κουνήμα-
τα. Σε άκουγε και άμα άξιζες στο έλεγε. 
Εμένα με πήρε μαζί του. Τότε όλοι κα-
θόμασταν σε καρέκλες, δεν σηκωνόταν 
όρθιος ο τραγουδιστής. Εμένα μου βά-
ζανε και μια πετσέτα στα πόδια για να μη 
φαίνονται τα μπουτάκια μου. Όχι όπως 
τώρα, που μερικές-μερικές τα βγάζουν 
όλα στη φόρα!» λέει με ένταση και όλοι 
ξέρουμε ποια εννοεί. 

Ο Καραγιάννης, για να αλλάξει 
την κουβέντα, της δίνει μια πρό-
σκληση για το Μέγαρο Μουσι-

κής, που εκείνη την εποχή έχει αρχίσει 
να κάνει ανοίγματα στο ελληνικό λαϊκό 
τραγούδι. «Έχει συναυλία ο Θανάσης 
Πολυκανδριώτης» της εξηγεί, «να πας 
οπωσδήποτε. Θα είναι όλοι εκεί». «Εμένα 
δεν μπορεί να με καλέσει το Μέγαρο για 
μια συναυλία;» ρωτάει με παράπονο. «Τι 
ανάγκη έχεις εσύ από το Μέγαρο; Εσύ 
έχεις στα πόδια σου ολόκληρο Ανδρέα 
Παπανδρέου, ολόκληρο Προεδρικό Μέ-
γαρο» της λέω για να την παρηγορήσω, 
αλλά στα μάτια της διακρίνω τη λαχτάρα 
του λαϊκού ανθρώπου για αναγνώριση 
από την «καθωσπρέπει» κοινωνία που 
εκπροσωπεί το Μέγαρο. «Έχω μια φί-
λη που δουλεύει στο Μέγαρο. Θέλεις να 
της μιλήσω;» «Όχι, αγοράκι μου, εγώ 
δεν έχω ανάγκη, γι’ αυτούς το λέω, άμα 
έκανα μια συναυλία θα το γέμιζα, θα τους 
έφερνα κόσμο, χέστηκα για το Μέγαρο, 
εγώ έχω τραγουδήσει στην Αμερική στο 
Κάρνεγκι Χολ, στα μεγαλύτερα θέατρα» 
λέει περήφανα και μετά χασμουριέται. 
«Νύστα κάνει ή εγώ νυστάζω;» ρωτάει 
τον Λάκη, κι αυτός μας κάνει νόημα και 
ψιθυρίζει «τζους!». Η ακρόαση τελείωσε.

Φ εβρουάριος του 1993, μετακο-
μίζω στην οδό Βεντήρη 9, πίσω 
από το Χίλτον. Μεγάλη Παρα-

σκευή, πηγαίνοντας στον Επιτάφιο, περ-
νάω μπροστά από το Μέγαρο. Κόσμος 
πολύς, άντρες με μαύρα κοστούμια και 
γυναίκες με γκρι ταγέρ, μπαίνουν μέσα 
για να παρακολουθήσουν μια συναυλία 
με τα «Κατά Ματθαίον Πάθη» του Μπαχ. 
Το θέαμα μου φαίνεται εξωγήινο. Όλοι 
αυτοί οι άνθρωποι, αντί να πάνε στην 
εκκλησία, πηγαίνουν να χωθούν σε μια 
αίθουσα για να ακούσουν κλασική μου-
σική; Το Μέγαρο μου φάνηκε ξαφνικά 
σαν ένα τεράστιο κενοτάφιο. Έτσι, γυρί-
ζοντας το βράδυ, έκατσα και έγραψα ένα 
«δύστυχο δίστιχο». Είναι δυο στίχοι που 
μερικές φορές γίνονται τραγούδι, αλλά 
τις περισσότερες παραμένουν δυο στίχοι. 
Γι’ αυτό το λέω «το δύστυχο δίστιχο». Έ-
γραψα λοιπόν: «Δεν πάω κενοτάφιο, θα πάω 
στον Επιτάφιο». Το έβαλα στο μπλοκάκι με 
τα «δύστυχα δίστιχα» και το ξέχασα. 

Τ ο καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς 
στο φιλόξενο σπίτι του Σωκρά-
τη Καλκάνη στη Βουλιαγμένη,  

ψάχνοντας μια μέρα ιδέες για να γράψω 
ένα τραγούδι για τη Ρίτα, πέφτω πάνω 
στο «δύστυχο δίστιχο» και με μια νευρο-
χημικο-ψυχολογικο-στιχουργική δια-
δικασία, γράφω το «Εγώ δεν πάω Μέγαρο, 
θα μείνω με τον παίδαρο». Ο πρώτος που 
το άκουσε ήταν ο Σωκράτης. «Θα γίνει 
πολύ μεγάλο σουξέ» προφήτεψε ο σοφός 
Σωκράτης. Το ίδιο μου είπε και ο Νίκος 
Τερζής, που του έδωσα τους στίχους για 
μελοποίηση. 

Αρχές Σεπτεμβρίου μπαίνω όλος 
χαρά στην εταιρεία και πηγαί-
νω κατευθείαν στο γραφείο του 

Νίκου Καραγιάννη, για να του παίξω το 
τραγούδι. «Δεν είμαι πια εγώ παραγωγός 

της Ρίτας» μου λέει μόλις το ακούει. «Και 
ποιος είναι;» «Ο Γιώργος Μακράκης». 
«Το τραγούδι πώς σου φαίνεται;» «Ωραίο, 
αλλά θα σε χτυπήσει ο Χρήστος Λαμπρά-
κης μέσα από τις εφημερίδες του, γιατί 
κοροϊδεύεις το Μέγαρο». Κάνω την καρ-
διά μου πέτρα και πηγαίνω στο γραφείο 
του Μακράκη. Ακούει το τραγούδι. «Δεν 
είναι αυτό που θέλω. Η Ρίτα θα κάνει ένα 
λαϊκό δίσκο. Φτάνουν πια τα “Είναι γάτα, 
είναι γάτα, ο κοντός με τη γραβάτα”. Τώρα θα 
πει λαϊκά τραγούδια» μου λέει με ύφος. 
«Το τραγούδι πώς σου φαίνεται;» «Ωραίο 
είναι, ρε παιδί μου, αλλά θα σε χτυπήσει 
ο Λαμπράκης από τις εφημερί-
δες του, γιατί κοροϊδεύεις 
το Μέγαρο». 
Αποφασίζω να στείλω 
το τραγούδι στη Ρίτα. 
Ξέρω από πείρα πως ό-
ταν ένας τραγουδιστής 
θέλει να πει ένα τραγού-
δι, τότε ο παραγωγός 
υποχωρεί. Η Ρίτα όμως 
με το βαθύ, λαϊκό της 

ένστικτο ξέρει ότι δεν πρέ-
πει να χαλάσει τις σχέσεις 
της με την εταιρεία. Έτσι, ό-
ταν παίρνω τηλέφωνο να τη 
ρωτήσω, κρατάει επιφυλα-
κτική στάση: «Εγώ σου είπα 
να μου γράψεις ένα τραγού-
δι να το πω μαζί με τον Σάκη, 
όχι να λέω για έναν παίδαρο 
γενικά» μου λέει. Το είχα πει 
του Σάκη αλλά με κοίταξε με 
ένα “are you talking to me?” 
βλέμμα και μου έκοψε την 
κουβέντα στη μέση. Δεν ήθελα όμως 
να το πω στη θεά. «Το τραγούδι πώς σου 
φάνηκε;» «Ωραίο, αλλά θα σε χτυπήσει ο 
Λαμπράκης από τις εφημερίδες του για-
τί κοροϊδεύεις το Μέγαρο». Έχω αρχί-
σει να τα παίρνω στο κρανίο. Καλά, δεν 

έχει τίποτε άλλο να κάνει ο Λαμπράκης; 
Μέρα και νύχτα περιμένει πότε θα βγάλω 
το τραγούδι, για να με χτυπήσει με τις ε-
φημερίδες του; Και γιατί το τραγούδι κο-
ροϊδεύει το Μέγαρο; Πιάνω και, μέσω της 
φίλης μου, στέλνω το τραγούδι στον Χρή-
στο Λαμπράκη! Η απάντηση ήταν αυτή 
που περίμενα: Το τραγούδι δεν κοροϊ-
δεύει το Μέγαρο, δεν θα με χτυπήσει με 
τις εφημερίδες του και το θεωρεί διαφή-
μιση. Μπορούμε να το κυκλοφορήσουμε. 

Ένα χρόνο μετά, το «Εγώ δεν πάω 
Μέγαρο» έχει γίνει το απόλυτο 
σουξέ, έχει γίνει σλόγκαν, υπο-

νοούμενο, ακόμα και κούκλα «Παί-
δαρος» έχει κυκλοφορήσει. Είναι 
το αγαπημένο τραγούδι της Δή-
μητρας Λιάνη-Παπανδρέου πια, 
όπου το Μέγαρο είναι το Προεδρι-

κό και ο παίδαρος είναι ο Ανδρέας. 
Μέχρι και ο Χρήστος Λαμπρά-
κης το χρησιμοποιεί στις ομιλίες 
του. Η Ρίτα με έχει καλέσει πάλι 
στο σπίτι της στη Νέα Σμύρνη. 
Είμαστε πάλι στην κουζίνα και 
τρώμε πάλι μπριζόλες. Της έχω 
φέρει στίχους. «Για πες μου 
τους τίτλους για να καταλάβω». 
«Για έλα στη δασκάλα». «Ωραίο 
είναι αυτό». «Έχε χάρη που είμαι 
κυρία». «Μμμ, καλό είναι αλ-
λά δεν είμαι μόνο κυρία. Εγώ 
είμαι και του σαλονιού, είμαι 
και του λιμανιού». « Έρωτας 
μαϊμού». «Παρακάτω». «Αγάπη 

μου, λατρεία μου». «Συνηθισμέ-
νο». «Παντρεμένοι-χωρισμένοι». 

«Καλό ακούγεται αυτό. Λαϊκό εί-
ναι;» «Ναι. Θέλεις να στο διαβάσω;». 
«Βάλ’ το στην άκρη». «Βρε, να ζήσουν οι 
τσολιάδες». «Για διάβασέ μου αυτό. Τι λέει 
το ρεφρέν;» «Βρε να ζήσουν οι τσολιάδες, 
μέχρι και το τρεις χιλιάδες!» Το πιρούνι της 
μένει για λίγο στον αέρα, μετά σκύβει με 
κοιτάει έντονα και με τη βραχνή, λαϊκή 
φωνή της με ρωτάει: «Όλες τις μαλα-
κίες εγώ θα τις λέω;». Ξεσπάμε και οι 
δύο σε γέλια. «Έχεις τίποτε άλλο;» «Ένα 
ακόμα. Τη συνέχεια του “Εγώ δεν πάω 
Μέγαρο”. Στη φύλαξα για έκπληξη». «Για 
λέγε…» «Είχα ορκιστεί στο Μέγαρο/ ποτέ να 
μην πατήσω/ μα τώρα και τον παίδαρο/ θέλω 
να παρατήσω/ Το σεξ μου είναι περιττό/ τί-
ποτα δεν μου δίνει/ δεν έχει αυτό το θεϊκό/ 
του Μάλερ, του Πουτσίνι/ Βαρέθηκα τον παί-
δαρο/ λέω να πάω Μέγαρο!».

Το τρανταχτό, πλούσιο γέλιο της 
αντήχησε μέσα στην κουζίνα, ση-
κώνεται, με αγκαλιάζει και με φι-

λάει. «Αυτό είναι μεγαλύτερο σουξέ από 
το πρώτο! Περίμενε μια στιγμή!» λέει και 
εξαφανίζεται από την κουζίνα για λίγο. 
Επιστρέφει, με αγκαλιάζει ξανά, «Κα-
λή χρονιά, αγοράκι μου! Αυτό είναι ένα 
δωράκι για σένα» λέει και με μια ταχυ-
δακτυλουργική κίνηση, μου βάζει στην 
τσέπη ένα μάτσο χιλιάρικα… A

“Αγοράκι, να 
σου κάνω το 
τραπέζι, να 

μου κάνεις το 
κρεβάτι;” με 
ρωτάει πονη-
ρά και με τρα-
βάει προς την 

κουζίνα
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ωτήσαμε θυρωρούς, ψυχολό-

γους και υπαλλήλους της δη-

μογραφικής υπηρεσίας, φιλό-

δοξους σεκιουριτάδες, από-

στρατους παπαράτσι και εν ενερ-

γεία μοιχούς. Κι εκείνοι μας σκια-

γράφησαν το ερωτικό προφίλ της 

πρωτεύουσας και κατέγραψαν τις επιδόσεις 

της κάθε γειτονιάς στο παιχνίδι της απιστίας.

● Το οικονομικό και εμπορικό κέντρο της Αθήνας 

(Χρηματιστήριο, Ακαδημίας, Ευελπίδων κ.λπ.) τέθηκε 

ευθύς εκτός συναγωνισμού: οι άνθρωποι του κέντρου 

(βλέπε δικηγόροι, έμποροι και χρηματιστές) αφενός 

είναι δοσμένοι στο κυνήγι του κέρδους, αφετέρου είναι 

παρατηρητικοί και δεν τους ξεφεύγει τίποτα.

● Αλλά και οι πιο σικ περιοχές της Αθήνας, όπως η Δαφ-

νομήλη, η Ρηγίλλης, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Μονή 

Πετράκη αλλά και ο Λυκαβηττός, από Κολωνάκι 

πλευρά, πέφτουν χαμηλά στην ταξινόμηση. Το πρό-

βλημα είναι οι κάθε είδους θυρωροί, φύλακες και κλη-

τήρες που είναι πρόθυμοι να εκμυστηρευτούν στους 

δημοσιογράφους δυο τρία μυστικά με αντάλλαγμα δυο 

τρία πενηντάευρα. 

● Ευτυχώς, κάποιες γειτονιές ιστορικά διάσημες για τη 

σεξουαλική τους πολυποικιλότητα, οι οποίες είχαν τα 

σκήπτρα στην απιστία –βλέπε Κολωνάκι και Πλά-

κα– εξακολουθούν να κρατούν τον πήχη ψηλά. Το 

Σύνταγμα, ανάμεσά τους, μπορεί να μην έχει πια την 

αλλοτινή του αίγλη. Έχει όμως τη Μεγάλη Βρετανία, 

της οποίας οι σουίτες παραμένουν σκηνικό πολλών 

high class παραστρατημάτων. 

● Δυο τετράγωνα πιο κάτω, ωστόσο, στην περιοχή γύ-

ρω από την Ακρόπολη και τη Μακρυγιάννη, το σκορ 

πέφτει. Εκεί μένουν ένα σωρό ανύπαντρα ζευγάρια που 

μπορεί να είναι άπιστα στους θεσμούς, αλλά είναι πιστά 

μεταξύ τους. Και αφιερώνουν  περισσότερο χρόνο σε 

εγκεφαλικές λειτουργίες παρά σε ερωτικές απιστίες.  

● Στο Π. Ψυχικό, τη Φιλοθέη, την Εκάλη και τα λοιπά 

βόρεια προάστια, η απιστία βρίσκεται στην καθημε-

ρινή διάταξη. Είμαστε στην περιοχή των desperate 

housewives που κάνουν botox parties και παρενοχλούν 

σεξουαλικά τους κηπουρούς, τους παρκαδόρους και τα 

παιδιά από το delivery και το συνεργείο καθαρισμού. 

● Το Π. Φάληρο έχει μέσο όρο ηλικίας τα -ήντα. Εκεί, 

συγχρόνως, μένουν οι περισσότερες στριπτιζέζ από τα 

μαγαζιά της Συγγρού – συνδυασμός που δίνει έδαφος 

πρόσφορο για ιδιότυπα είδη σχέσεων του τύπου «ιστο-

ρία μου, αμαρτία μου». 

● Η Γλυφάδα, κόντρα στο αστικό, συντηρητικό προφίλ 

της, πάντα είχε έναν αέρα παρανομίας. Λίγο οι Αμερικα-

νοί, λίγο η απόσταση ασφαλείας από το κέντρο και τα 

δελεαστικά love hotels καθοδόν προς το σπίτι, όλο και 

κάπου σκαλώνεις. 

● Πειραιάς: Κατά παράδοση κοιτώνας απιστιών, τόσο 

το ’60 με τα σκοτεινά μπαρ όπου άραζε ο έκτος στόλος, 

όσο και σήμερα με τα φωνακλάδικα μπαρ στο Πασα-

λιμάνι όπου αράζουν ένα σωρό αθλητές – παιδιά γυ-

μνασμένα και συγχρόνως άδολα, έτοιμα να πέσουν με 

τη μία στα σκληρά, στα νύχια δηλαδή κάθε επιτήδειας 

δεσμευμένης. 

● Πολύγωνο, Αγία Παρασκευή, Γέρακας – το ’χουν 

ρίξει στην αναπαραγωγή και την τεκνοποίηση και δεν 

προλαβαίνουν. 

● Κίνηση παρατηρείται στο Περιστέρι και τα δυτικά 

προάστια γενικότερα. Είναι γεμάτα νέους και singles, 

δηλαδή γεμάτα ανθρώπους που ζουν την ηρωική τους 

εποχή, δηλαδή γεμάτα ευκαιρίες. 

● Χολαργός, Χαλάνδρι, Κατεχάκη: Ούτε τόσο μεσοαστι-

κά ώστε να στραβοπατούν και κανείς να μην το προσέ-

χει, ούτε τόσο μεγαλοαστικά ώστε να στραβοπατούν και 

όλοι να κάνουν ότι δεν το πρόσεξαν. 

● Υπάρχουν low profile γειτονιές, όπως η Νέα Σμύρνη, ο 

Νέος Κόσμος, η Κυψέλη και η Καλλιθέα, όπου κάθε εί-

δους εξωσχολικές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα…

● …Τα παράσημα όμως πηγαίνουν στο Θησείο, στου 

Ψυρρή, στο Γκάζι και τις γύρω ταχύτατα αναπτυσσόμε-

νες περιοχές, όπως τα  Άνω Πετράλωνα, ο Κεραμεικός, 

ο Βοτανικός και το Μεταξουργείο. Στο Θησείο, για πα-

ράδειγμα, έχει δίπατα νεοκλασικά και στου Ψυρρή έχει 

μεγάλα λοφτ, στα οποία μένουν επιτυχημένοι άνδρες 

και γυναίκες. Στα πιο χαμηλά ενοίκια μένουν λιγότερο 

επιτυχημένοι αλλά εξίσου φιλόδοξοι άνδρες και γυναί-

κες. Αυτές οι δύο ομάδες γουστάρονται τρελά μεταξύ 

τους. Αν οι νεότεροι (των χαμηλότερων ενοικίων) κατα-

φέρουν να βάλουν το πόδι τους (αλλά και το υπόλοιπο 

σώμα τους) στον κόσμο των μεγαλύτερων, αποκτούν 

μια κάποιου είδους χορηγία. Οι δε μεγαλύτεροι απο-

κτούν έναν ολοκαίνουργιο σύντροφο-τρόπαιο, να τον 

περιφέρουν από dinner party σε εγκαίνια γκαλερί και 

αναδρομικές εκθέσεις.

● Ειδική μνεία αξίζουν τα Σπάτα. Ή, αλλιώς, το Ελευθέ-

ριος Βενιζέλος Sexpress Highway. Εκεί οι ρεσεψιονίστ 

δεν ρωτούν «εσείς, τι θα θέλατε;». Ρωτούν κατευθείαν 

«εσείς, με ποιον κύριο είστε;». Αλήθεια, μας συνέβη. 

Ενημερωτικά, πέρα από Αθηναίους, το ξενοδοχείο εξυ-

πηρετεί και Θεσσαλονικιούς κυρίους που τους αρέσει 

να συνδυάζουν business & pleasure. ●

Σπίτι δεν έχετε;
χι και δεν μας χρειάζεται, αφού υπάρχουν 

ξενοδοχεία ειδικευμένα στην απιστία. Τα 

love hotels έχουν μάλιστα εξελιχθεί και δεν 

παρέχουν πλέον μόνο δορυφορική τηλεό-

ραση (με επίπεδη οθόνη) και ποικιλία σε dvd. 

Κάποια δίνουν έμφαση στην καθαριότητα 

και σου προσφέρουν παντόφλες και φρεσκο-

σιδερωμένα μπουρνούζια. Κάποια άλλα ποντάρουν 

στη διακριτικότητα και σου παρέχουν τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε ταξί απευθείας από το πάρκινγκ τους. 

Μπορεί όμως να μη θέλεις να πηγαίνεις σε love hotels. 

Μπορεί να μη θέλεις όλοι –από τη ρεσεψιονίστ μέχρι 

την καθαρίστρια και το διπλανό ζευγάρι– να ξέρουν τι 

έκανες τις τελευταίες τρεις ώρες. Μπορεί να μη θέλεις 

εσύ ο ίδιος να ξέρεις τι έκανε τις τελευταίες τρεις ώρες 

κάποιος άλλος στο κρεβάτι που τώρα καταλαμβάνεις. 

Μπορεί να μη θέλεις τα παράνομα ραντεβού σου να γί-

νονται σε σκηνικό που θυμίζει χαρέμι του πασά ή όργιο 

του Καλιγούλα. Θέλεις λίγο να ξεφύγεις από το αισθητι-

κό τρίπτυχο: στρογγυλό κρεβάτι, jacuzzi και μπανιέρα 

καρδιά. Θέλεις να μπορείς να κοιτάς το ταβάνι χωρίς το 

φόβο ότι θα δεις το γυμνό σου είδωλο σε κάποια ελάχι-

στα κολακευτική πόζα. Και ποιος είπε για ημιδιαμονή; 

Εσύ θέλεις να κλειστείτε κανένα διήμερο μέσα στο δω-

μάτιο – και μόνο μετά να σηκώσετε κεφάλι και να βγείτε 

ξανά στον έξω κόσμο. Εμείς μελετήσαμε τα ξενοδοχεία 

της Αθήνας και διαλέξαμε τα έξι πιο σέξι… 

…Τα έξι πιο σέξι

1. Στο σταθμό Λαρίσης, περιοχή λούμπεν και υποβαθμισμένη, 
έχει δυο τρία ξενοδοχεία τα οποία ανακαινίστηκαν από την 
κορυφή ως τα νύχια για τους Ολυμπιακούς και παραμένουν πε-
ντακάθαρα και αξιοπρεπέστατα, ενώ συγχρόνως προσφέρουν 
τη δικαιολογία «ήρθε ένας φίλος από Θεσσαλονίκη και πέρασα 
να τον δω». Τσεκάρετε το Stanley με χρυσό 70s ντεκόρ.

2.  Θα πεις ότι πήγες επειδή είσαι gourmet, επειδή είσαι χλίδας 
ή επειδή είσαι ένας κουρασμένος επιχειρηματίας που έχει ανά-
γκη από λίγη ξεκούραση. Όπως και να το παίξεις, θα σε πιστέ-
ψουν. Το The Margi Hotel έχει και φοβερή κουζίνα και ιδανικό 
ντεκόρ και ησυχία για χαλάρωση. 

3. Πολύ καλό για να μείνεις δυο τρεις μερούλες είναι και το 
Divani Apollon Palace & Spa , μπροστά στη θάλασσα, με υπερ-
σύγχρονο σπα και, από κάτω, την ψαροταβέρνα Μύθος της 
Θάλασσας.

4.  Στη Μαύρη Σουίτα του Plaza, στην πλατεία Συντάγματος, 
όλα είναι μαύρα. Αλλά μη φοβάστε, δεν είναι gothic ή σε στιλ 
οικογένεια Adams – είναι απλώς πολύ πολυτελή.

5. Εδώ που τα λέμε, και στο Hilton καλά περνάς. Αλλά μένεις 
στη σουίτα σου και δεν ξεμυτίζεις. Γιατί αν πείτε να πάτε στο 
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απιστίας 
της Αθήνας
Οι συντεταγμένες της παράνομης αγάπης

Οι κρυφές διαδρομές, τα ύποπτα ξενοδοχεία, τα ημιφωτισμένα εστιατόρια. 
Τα σταθερά στέκια και τα νέα ραντεβού των παράνομων εραστών. 

Το ερωτικό προφίλ κάθε γειτονιάς και οι λοιπές συντεταγμένες της απαγορευμένης αγάπης.
 Ένα εμπεριστατωμένο how-to-manual και ένας οδηγός βήμα βήμα 

για να περπατήσετε με ασφάλεια στους δρόμους της απιστίας. 

Tης ΕΛΕΝΑΣ ΛΑΝΑΡΑ

ΠλανήτηςΑθήνα
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galaxy για ένα ρομαντικό ποτό, θα κάθεστε στις 
δύο απέναντι γωνίες του μπαρ κοιτώντας τα πα-
πούτσια σας και ανάμεσά σας θα έχετε τις φίλες 
της γυναίκας σας, τους φίλους του αφεντικού 
της, έναν γνωστό σας γευσιγνώστη και κάτι κοι-
νούς γνωστούς από περιοδικά. 

6.  Στο St. george Lycabettus αξίζει να πας και μό-
νο για το ασανσέρ, που νομίζεις ότι σε πηγαίνει 
στον ουρανό. Είναι και ένα βήμα από το κέντρο, 
και άμα θέλεις πετάγεσαι μέχρι τη Βουκουρεστίου 
να της πάρεις ένα κόσμημα για την επισφράγιση 
της φιλίας σας. 

Αποστολή «Δείπνο έξω»
Όταν βγεις για φαγητό με την παράνομη 

σχέση σου, έχεις συγκεκριμένες απαιτήσεις. 

Αναζητάς ρομαντική ατμόσφαιρα και χαμη-

λή μουσική: να μπορείς να ακούς τον άλλον 

ακόμη κι όταν σου μιλά ψιθυριστά –έχετε 

λόγο στο κάτω κάτω που μιλάτε ψιθυριστά. 

Αναζητάς έναν υψηλό δείκτη ασφαλείας: να 

μην έχει τεράστια τζάμια, κι αν έχει να είναι 

τουλάχιστον φιμέ. Τέλος, αναζητάς διακρι-

τικότητα: να είναι κατανοητό ότι η πελατεία 

τρώει με ανθρώπους με τους οποίους δεν 

θα έπρεπε να τρώει, οπότε κανείς να μην ε-

νοχλεί κανέναν. Μερικά ακόμη κοινά μυστικά 

για ένα ασφαλές δείπνο έξω. 

●  Αν καθίσετε στο καφέ ή το εστιατόριο 

κάποιου πολυκαταστήματος, μουσείου ή 

βιβλιοπωλείου, μπορείτε να πείτε ότι συνα-

ντηθήκατε και γνωριστήκατε, αντίστοιχα, 

στις βιτρίνες του, στην αναδρομική έκθεσή 

του ή στο διάδρομο με τους ταξιδιωτικούς 

οδηγούς.

● Αν καθίσεις σε διαμπερές εστιατόριο, πιά-

σε τραπέζι στη μεσαία λωρίδα. Ώστε αν μπει 

ο λάθος άνθρωπος να βγεις με τη μεγαλύτε-

ρη ευκολία.

● Κλασικό πλεονέκτημα ορισμένων 

εστιατορίων είναι ο επάνω όρο-

φος, που σε κρύβει εγγυημένα 

από τα μάτια γνωστών και πε-

ρίεργων. Μικρό μειονέκτημα εί-

ναι ότι δεν έχει οδό διαφυγής. 

● Ένα εστιατόριο με καθρέφτες 

μπορεί να σε βοηθήσει να εντοπί-

σεις τον κίνδυνο. Αντίστρο-

φα, βέβαια, μπορεί ο κίνδυ-

νος να εντοπίσει εσένα. 

● Στις ταινίες οι μοιχοί πιά-

νουν τραπέζι στο βάθος και 

δραπετεύουν μέσω της κουζίνας. 

Στην πραγματικότητα πιάνει; Θέ-

λετε πραγματικά να μάθετε; 

Μακριά από τη δουλειά σου…
Άκουσες για ένα πολύ καλό εστιατόριο, πριν 

όμως σηκώσεις το τηλέφωνο για να κλείσεις 

τραπέζι, συμβουλεύσου τον παρακάτω ο-

δηγό. Τα εστιατόρια σήμερα, όπως τα μπαρ 

άλλοτε, είναι στέκια που μαζεύουν συγκε-

κριμένες συνομοταξίες ανθρώπων. Δεν θα 

πήγαινες για παράνομο γεύμα στο εστιατό-

ριο διαγωνίως απέναντι από το σπίτι 

σου. Με τον ίδιο τρόπο, δεν θα πας 

εκεί που συχνάζει όλος ο επαγγελ-

ματικός σου κλάδος. Αρκεί βέβαια 

να το ξέρεις, έτσι δεν είναι;

● Αν ένας από τους δυο σας είναι δη-

μοσιογράφος, καλό θα ή-

ταν να μην κλείσετε τραπέζι 

στο Αλάτσι, το Σοφίας ή τη 

Brasserie Βαλαωρίτου. Ακό-

μη καλύτερα, αποφύγετε 

όλη τη Βουκουρεστίου και τα πέ-

ριξ της Βουλής.

● Το τελευταίο ισχύει και για τους 

πολιτικούς, οι οποίοι επιπλέ-

ον φρόνιμο είναι να κρατήσουν 

τα παράνομα γεύματά τους μακριά από το το 

Πάρκο Ελευθερίας, το GB Corner και, βέβαια, 

το πιο γνωστό στέκι του κλάδου, τον Διόνυσο. 

● Για τους gourmet τύπους, απαγορευμένα 

είναι τα εστιατόρια Αθήρι, Cucina Povera, Πα-

παδάκης και Βαρούλκο, καθώς όλοι πια ψά-

χνουν το καλό φαγητό και γι’ αυτό ποτέ δεν 

ξέρεις ποιον θα βρεις στο διπλανό τραπέζι. 

● Αν το αίσθημα είναι ηθοποιός, τραγουδί-

στρια ή καλλιτέχνης γενικότερα, κρατήστε 

αποστάσεις ασφαλείας από τα Prosopa, την 

Κανέλλα, τη Στοά, το Θεραπευτήριο, το Μονο-

πώλιο, το Doors, το T-Palace και τον Μαγεμένο 

Αυλό. Προσοχή.

● Όλη η Κηφισίας και τα μαγαζιά της, με πρώ-

το και καλύτερο το Patron, πρώην Deals, που 

είναι ρεζερβέ από διαφημιστές και ανθρώ-

πους των media. Αν ανήκετε σ’ αυτούς, δεν 

τραβάτε καλύτερα προς τα νότια;  

● Τέλος, τα στελέχη εταιρειών και οι άνθρω-

ποι του marketing έχουν για δεύτερο γρα-

φείο τους το Ivy Café και την Παλιά Αγορά. Αλ-

λά εσείς, για να ’στε σίγουροι, μείνετε μακριά 

και από ολόκληρη τη Βωβούπολη. A
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1. Μοναξιά. Είναι στο δρόμο για Ραφήνα και 
είναι έτσι ακριβώς όπως φαντάζεσαι το 

σκηνικό του παράνομου ραντεβού – μικρή, ει-
δυλλιακή αγροικία στο πουθενά, χωρίς τίπο-
τα γύρω της και με την ίδια την ταμπέλα να σου 
κλείνει το μάτι. Τα παράνομα ζευγαράκια το 
προτιμούν γιατί εκεί όλοι κοιτούν μόνο τον καλό 
τους και το πιάτο τους, κανείς το διπλανό του, 
καθώς όλοι είναι παράνομοι και όλοι το ξέρουν. 
Ποσοστό ασφάλειας: 99%

2. Όλα τα παράνομα ζευγάρια έχουν αδυνα-
μία στα roof gardens, γιατί προσφέρουν και 

privacy και θέα και βραδινή ψύχρα για να περνάς 
το χέρι σου στην πλάτη της. Πρώτο και καλύτερο 
το Grand Balcon, με την Ακρόπολη και το φεγ-
γάρι να φτιάχνουν το πιο όμορφο ντεκόρ του 
έρωτά σου – και δεν θα σε βρει ποτέ κανείς. Πο-
σοστό ασφάλειας: 85%

3. Figueira. Θέα ωραία του Αργοσαρωνι-
κού, μια συκιά φερμένη από τη Βραζιλία, 

μουσική ειδυλλιακή και plexiglass σε πετρόλ 
και ροζ να βάφουν τα νερά της θάλασσας.  
Ποσοστό ασφάλειας: 60%

4. Kyoto. Η απόλυτη ρομάντσα, μόνο το καλο-
καίρι όμως που ανοίγουν την ταράτσα. Ακρό-

πολη και φεγγάρι κι εδώ – και αμίλητοι Γιαπωνέζοι 
που σερβίρουν κοιτώντας χαμηλά και φεύγουν. 
Επιπλέον πλεονέκτημα: έχεις δίπλα σου το Divani 
Palace Acropolis. Ποσοστό ασφάλειας: 90% 

5. Μικρό, τρομερό ραντεβού, ο Φάρος στη 
Νέα Μάκρη. Αν μάλιστα πας καθημερινή, θα 

είσαι και ολομόναχος, με ψαράκια και κρασάκι, 
και τη θάλασσα να στραφταλίζει και να βουτάς το 
πόδι ως τη γάμπα. Ποσοστό ασφάλειας: 100% 

6. Ορίζοντες Λυκαβηττού. Παραδοσιακό, 
διαχρονικό ραντεβού, που και στο τελε-

φερίκ σε βάζει και την Αθήνα όλη στα πόδια σού 
προσφέρει. Μόνος κίνδυνος να συναντήσεις τον 
ξάδερφό σου τον Τάκη, που πήρε τα παιδιά να τα 
φέρει στο τελεφερίκ. Ποσοστό ασφάλειας: 30%

7. Στο Pak India, το Fat Boy και τον «Τούρκο», 
στην Κωνσταντινουπόλεως, θα κάνετε βόλ-

τες στα στέκια των Πακιστανών και των Ινδών 
και των γειτόνων τους από το Μπαγκλαντές και 
θα νιώσετε ελεύθεροι να πιάνεστε χέρι χέρι κι 
οι γύρω ας κοιτάζουν. Προσοχή, ωστόσο, γιατί 
τα προτιμούν και πολλοί εναλλακτικοί Αθηναίοι. 
Ποσοστό ασφάλειας: 50%                                                    

Bonus: Αν θέλεις να την αφήσεις άφωνη (και πα-
ράλληλα να μην το ρισκάρεις) θα της προσφέρεις 
ένα πριβέ δείπνο από private chefs, τους Funky 
Gourmet, στο χώρο τους στον Κεραμεικό: ένα 
νεοκλασικό ανακαινισμένο και αναβαθμισμένο, 
με οροφή από ειδικό γυαλί για να βλέπεις τον ου-
ρανό με τ’ άστρα του. Ποσοστό ασφάλειας: 98% 

Τα καλύτερα ραντεβού
Επτά δοκιμασμένες παράνομες διαδρομές 

Μία για κάθε μέρα της εβδομάδας

ΠλανήτηςΑθήνα

Σέ διαμπερές 

εστιατόριο πιάσε 

τραπέζι στη μεσαία 

λωρίδα
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Αγόρια, 
γδυθείτε!
Ο Thiseas συχνάζει Πει-

ραιά και νότια προάστια, 

είναι Λέων και στον ελεύ-

θερο χρόνο του διαβάζει, 

ταξιδεύει και γυμνάζεται. 

Μόλις ακούσει το “Push” 

του Enrique Iglesias θα 

σηκωθεί και θα χορέψει 

ξ έφρ ε να.  Όπου κ ι  αν 

είναι. Ακόμη και στο σα-

λόνι σου. Γιατί ο Thiseas 

είναι ένας από τους έξι 

Stripteasers και θέλει να 

«παίξει» μαζί σου…

Η Κέλλυ και η Λούνα  εί-

χαν, το 2007, την πιο εκπλη-

κτική ιδέα: έφεραν στην 

Αθήνα τους Stripteasers. 

Μια American-style, ποιοτι-

κή υπηρεσία αποκλειστικά 

για γυναίκες γιατί, όπως λένε 

και οι ίδιες… «έχει πλάκα που 

τα κορίτσια είναι “on top”». 

Κούκλοι, σέξι, αγόρια της δι- πλανής 

πόρτας και κατ’ οίκον στρίπερς! Επιλέγεις ένα 

–ή παραπάνω– από τα αγόρια-δώρο για σέ-

να και τις φίλες σου, για πάρτι/bachelorette/

που μόλις χώρισες… Εκείνος θα καταφτάσει 

ντυμένος από γιατρός μέχρι pizza boy, μαζί 

με τον «εξοπλισμό» του για το show, το χορό 

και το στριπτίζ του – που φτάνει μέχρι το ε-

σωρουχάκι. Η πελατεία των 

Stripteasers πιάνει από φοι-

τητές και νοικοκυρές μέχρι 

celebrities! Το πιο «κουλό» 

που τους έχουν ζητήσει είναι 

να διοργανώσουν πάρτι σε α-

νοιχτό, διώροφο λεωφορείο, σε 

τουρ στην Ακρόπολη! Ο Thiseas λέει 

ότι του αρέσει πολύ αυτή η δουλειά («τα κο-

ρίτσια με κάνουν να νιώθω σαν το αστέρι της 

βραδιάς τους») κι ότι «το μέγεθος μετράει, 

γιατί η ποιότητα πρέπει να συμβαδίζει με την 

ποσότητα». Αυτός πάντως «κρατάει» ακόμη 

και δηλώνει: «Δεν είμαι ερωτευμένος αυτή 

την περίοδο αλλά το θέλω πολύ! Ακούτε;»… 

Ακούτε λοιπόν; (www.stt.gr)                            - Σ.Ο.Κ.

Μη χάσεις
Το διάσημο πάρτι 

Supermartxe από την 
Ίμπιζα, που φέρνει για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα η lifezone 

events. Dj ο Hugo Sunchez, 
dress code “too sexy”, στο 

edo Club. Βουλιαγμένης 
22, 14/2, 23.30, € 25 με 

ποτό 
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Sexyπλανήτης

Στον παράδεισο 
του ερωτισμού 

Ή, αλλιώς, τα ερωτικά βίντεο 
κλαμπ και sex shops που δί-
νουν άλλο χρώμα στην πόλη. 
Ακολουθεί ένας μικρός χάρτης 
για να μη χαθείς στο δρόμο. 

Paradise Sex Shop. Ρούχα, ε-
σώρουχα, παπούτσια, λιπαντι-
κά, αιθέρια έλαια, sextoys, S/M, 
body art, αξεσουάρ, σε μεγάλη 
ποικιλία και σε πολύ καλές τι-
μές. Ό,τι πιο καυτό και αισθησι-
ακό θα το βρεις εδώ. Συγγρού 
52 (μετρό Φιξ), 210 9200.266/ 
Κατεχάκη 7 (μετρό Κατεχάκη), 
210 6997.071, www.sextoys.gr

Plaisir Sex Shop. Εκπληκτικές 
συνθέσεις-προτάσεις για δώ-
ρα για του Αγ. Βαλεντίνου και 
όχι μόνο. Ανοιχτό όλο το 24ωρο 
Παρασκευή και Σάββατο, δίνει 
τη δυνατότητα και για παραγγε-
λίες μέσω Ίντερνετ (με εχεμύ-
θεια, στο www.plaisirsexshop.
gr). Θα βρεις προϊόντα για εκεί-
νον ή εκείνη, ό,τι βάζει ο νους 
σου στις καλύτερες τιμές. Σαρ-
ρή 17, Ψυρρή, 210 3243.833

Eroxxx. Με ατομικές καμπίνες 
όπου θα απολαύσεις με την 
ησυχία σου τα καλύτερα ερω-
τικά dvd από τις τελευταίες κυ-
κλοφορίες. Πρόκειται για ένα 
από τα παλαιότερα ανάλογα 

καταστήματα της χώρας, όπου 
θα βρείτε και μεγάλη ποικιλία 
ερωτικών παιχνιδιών. Σταδίου 
61 (1ος όροφος)/ Πανεπιστημίου 
65 (2ος όροφος)/ Οδυσσέως 13, 
πλ. Βαρδάρη, Θεσσαλονίκη. 

Emporiovideo. Επίσης με γκέι 
προσανατολισμό και με 4 κατα-
στήματα με dvd για ενοικίαση 
ή αγορά, σεξουαλικά βοηθή-
ματα, παιχνίδια, εσώρουχα και 
πολλά άλλα. Σωκράτους 39 (1ος 
όροφος)/ Πατησίων 24 (1ος όρο-
φος)/ Κηφισού 100 (1ος όροφος)/ 
Φυλής 100 (ισόγειο)/ Γούναρη 39 
(1ος όροφος, Πειραιάς). ●

Kinky Opera Φρέσκο, αισθησιακό, 

τολμηρό, αποτελεί το νέο… place to be της ε-

νήλικης διασκέδασης. Εδώ τα σόου ταξιδεύ-

ουν τις φαντασιώσεις και σε συνδυασμό με 

την επιλεγμένη μουσική, τον εντυπωσιακό 

φωτισμό και την πολυτέλεια του χώρου δημι-

ουργούν ένα μοναδικό κλίμα. Με το γυναικείο 

κοινό να απολαμβάνει τις τολμηρές φιγούρες 

των dream boys και το ανδρικό να αποζημιώ-

νεται από τα καυτά ακροβατικά νούμερα των 

καλλίγραμμων χορευτριών. Kinky Opera, Λεωφ. Συγγρού 154, Καλλιθέα, 210 9588.880

"Erotica on Stage". 
Φόρα τη μάσκα σου, 

ανέβα στη σκηνή 
και απενοχοποιήσου. 

(έργο του Γιώργου 
Κάλλα) 14/2, 22.30, 
Tessera Erotic Club 

Theatre, Πειραιώς 117
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Κούλουμα
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Θα γίνει της λαγάνας!Η Καθαρή Δευτέρα είναι η αγαπημένη μας νηστεία (;) και τη γιορτάζουμε πανελλαδικά τρώγοντας τον άμπακο!Επιμέλεια: ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ - Των ΝΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗ

Η γαρίδα κάνει ντόρο, 
είναι από το Κάβο Ντόρο!
Όλη την αγορά να ψάξεις για ελληνι-
κή μεγάλη γαρίδα δεν θα βρεις αυτή 
την εποχή. Θα βρεις ολόφρεσκο, ψιλό, 
συμιακό γαριδάκι με € 8,80/το κιλό 
– το πετάς στο τηγάνι και το βγάζεις 
χρυσαφένιο και τραγανό. Η Βαρβά-
κειος, να ξέρεις, ανοίγει την Κυριακή 
τα μεσάνυχτα και κλείνει το μεσημέρι 
της Δευτέρας – ό,τι ώρα ξεπουλήσουν. 
Ο πιο παλιός ψαράς είναι ο Τεπελένης 
«Ιχθυοπωλείον αριθμός 66β» από 
το 1975, εκεί θα πας για σούπερ πε-
τροσωλήνες και γαρίδες. Κάναμε μια 
βόλτα και πήραμε τις τιμές από όσα θα 
φάμε την ημέρα της Σαρακοστής.

Χαλβάς 
Δίπλα από τους ψαράδες, όλα τα μα-
γαζάκια της αγοράς πουλάνε σαρακο-
στιανά και όλων των ειδών τους χαλ-
βάδες. Πάρε μια ιδέα...
Χαλβάς Όλυμπος από € 6 το κιλό
Χαλβάς Χαΐτογλου, ο αυθεντικός μα-
κεδονικός από € 9 το κιλό
Χαλβάς Δραπετσώνας Κοσμίδη - 
Γαβρίλη, διάσημος στο λεκανοπέδιο, 
παράδοση από το 1924, € 10 τα 900 γρ.  
(στην Αθήνα θα βρείτε στο μικρό πρατήριο 
άρτου Ιπποκράτους 1)
Χαλβάς «Κρητικός» με σήμα την 
Κωνσταντινούπολη και παράδοση ε-
νός αιώνα, από € 8 το κιλό (και εξαιρε-
τικό ταχίνι)

O (John )Taramas
Λένε πως ο αυθεντικός ταραμάς είναι 
ο άσπρος, θα τον αγοράσεις κοντά στα 
€ 20 το κιλό – υπολόγισε ότι για μια 
ικανοποιητική ποσότητα δεν θα χρει-
αστείς πάνω από 100-150 γρ. 
Για να ξέρεις, η συνταγή της τέλειας 
ταραμοσαλάτας είναι...
Βάζουμε στο μίξερ 1 μεγαλούτσικο 
κρεμμύδι ξερό, το χυμό από 2 λεμόνια, 
μπαγιάτικο ψωμί (περίπου την ψίχα 
μισής φρατζόλας), 100 γρ. ταραμά λευ-
κό. Τα χτυπάμε όλα μαζί προσθέτο-
ντας ελαιόλαδο σιγά σιγά μέχρι να δέ-
σει το μείγμα. Σερβίρουμε με μια ελιά 
στο κέντρο, λίγο άνηθο, μια «πινελιά» 
λάδι ακόμη, μια λεπτή φέτα λεμόνι.
(Μεταξύ μας, στα ψυγεία των σουπερ-
μάρκετ θα βρεις μικρά μπολάκια με ροζ 
περιεχόμενο και τιμή κοντά στα € 4, 
δεν είναι όμως το ίδιο με τον σπιτικό).

Βάλε, κουμπάρε, κι άλλο!
Δεν γίνεται Καθαρή Δευτέρα χωρίς 
ούζα και τσίπουρα. Με νεράκι, με πα-

Πόσο πάει το κιλό; ● Χταποδάκι από € 9,90 μέχρι € 13,80 

● Μοσχιοί Καρύστου (μικρά μοσχοχτά-

ποδα) στα € 4 ● Γαρίδες από € 10 ανάλο-

γα με το μέγεθος ● Καλαμάρια από € 9 

● Κυδώνια και χτένια μέχρι € 14 
● Καραβίδες γύρω στα € 26
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γάκι ή σκέτα, αυτή τη 
μέρα κάνουμε κεφά-
λι με γλυκάνισο ή και 
χωρίς – το τσίπουρο 
Τσιλιλή, φτιαγμένο 
με το παλιό παραδο-
σιακό τρόπο, θα το 
βρεις και στις δύο 
εκδοχές. Αν πάλι εί-
σαι του κρασιού θα 
διαλέξεις ένα ωραίο 
λευκό που ταιριάζει 
με όλα τα θαλασ-
σινά. Τα καλύτερά 
μας είναι:
Κτήμα Παυλίδη 
Chardonnay 
Κ τ ή μ α  Π ό ρ τ ο 
Καρράς, Μελισ-
σάνθη
Κτήμα Ρούβαλης, 
Ιανός
Μπουτάρης, 
Καλλίστη Reserve 
2006
Κτήμα Σιγάλα, 
Σαντορίνη 

Είναι φρέ-
σκα, μάστο-
ρα;
 Χρήσιμα tips 
για να διαλέ-
ξεις όστρακα και θαλασ-
σινά...
*Η  φρέσκια γαρίδα 
πρέπει να γυαλίζει,  να 
έχει ζωντανό χρώμα. 
Αν δεις το κεφάλι της 
να έχει μαύρο χρώμα, 
τότε πάρε δρόμο.
*Δεν αγοράζουμε πο-
τέ όσ τρακα ανοιχτά 
και όσα δεν ανοίγουν στο 
βράσιμο τα πετάμε.
*Το ωμό χταπόδι πρέπει να 
είναι σκληρό.
*Η σουπιά και το καλαμάρι πρέπει να έ-
χουν πολύ μελάνι. Το καλαμάρι πρέπει 
να έχει γαλακτερό χρώμα

Το τραπέζι έχει απ’ όλα!
Του φτωχού (ή της τελευταίας στιγμής) 
Βραστές πατάτες, βραστά μαυρομάτικα 

φασόλια, τουρ-
σ ι ά ,  β ολ β ο ύ ς , 
κονσέρβες ντολ-
μαδάκια και σαρ-
δέλες, ταραμά ά-
φτιαχτο (σηκώνει 
τσίπουρο), φρέσκα 
σκόρδα και κρεμ-
μύδια καθαρισμέ-
να, αγκινάρες (τα 
μαλακά φύλλα με 
λεμόνι), χαλβά.
Του παραδοσια-
κού (λέγε με και 
γαργαντούα) Φα-
σ ο λ ά δ α  ά σ π ρ η , 
σουπιές με σπα-
νάκι, καλαμάρι στο 
τηγάνι και χταπόδι 
στη σχάρα, γαρίδες 
σαγανάκι, χοχλιούς 
βραστούς με ξύδι, 
κολοκυθοκεφτέδες, 
χταπόδι με κοφτό 
μακαρόνι, ταραμο-
σαλάτα (από κόκκινο 
ταραμά), χαλβά σιμι-
γδαλένιο της κατσα-
ρόλας.
Του gourmand (ή και 
κοσμογυρισμένου) 
Kαβούρια, αστακούς, 
καραβίδες –στη σχά-
ρα με αλάτι χοντρό–, 
χούμους, αυγοτάρα-

χο, χαβιάρι, πουρέ 
φασόλια με ντρέ-
σινγκ μπαλσά-
μικο, λιόκαφτες 
κερασοντομάτες 
Ξάνθης, καπα-

ρόφυλλα από τη 
Σύρο, φακές Ε-

γκλουβής, παγωτό 
με γεύση χαλβά.

Είναι μούρλια!
Γίνε… Στέλιος Παρλιάρος για μια μέρα 
και απογείωσε το χαλβά του μπακάλη ως 
εξής: Σε αλουμινόχαρτο στρώσε φέτες 
μήλου, ή πορτοκαλιού, βάλε από πάνω 
μια χοντρή φέτα χαλβά και ψήσε στο 
φούρνο για λίγα λεπτά. Θα γλείφουν όλοι 
τα δάχτυλά τους! A

Κούλουμα
Πού να μαγειρεύεις τώρα…
Ο Θαλασσινός (210 9404.518) από το μεσημέ-ρι ανοιχτός με ζεστές λαγάνες, πολλά όστρα-κα, αχτύπητη ταραμοσαλάτα.

Η Καλλίστη Γεύσις (210 6453.179) στρώνει νηστίσιμο τραπέζι με καλούδια απ’ όλη την Ελλάδα και μας περιμένει το μεσημέρι. 

Στα εστιατόρια La Pasteria (210 3632.032/ 210 8945.085) ο Ιταλός σεφ Έκτορας Μποτρί-νι ετοιμάζει νηστίσιμα πιάτα απλά και νόστι-μα, όπως spaghetti napoletana και τραγανές μπρουσκέτες με φρέσκια ντομάτα.  

Το Jackson Fish (210 3616.098) θα είναι ανοι-χτό από τη 1.00 το μεσημέρι με ψαρομεζέδες, φρέσκα κυδώνια και γυαλιστερές, κρύα και ζεστά ορεκτικά, ζυμαρικά με θαλασσινά, τα-ραμοσαλάτα με ζεστή λαγάνα.  

Στο party restaurant Fish Bar (210 9680.100, 697 4909710)  έχει γλέντι με ελληνική μουσική και νηστίσιμες απολαύσεις. Φρέσκα όστρακα, ψαρομεζέδες της Μεσογείου, λαγάνες και τα-ραμάς θα είναι μόνο η αρχή…  

Το Ψαροκόκαλο (210 3846.596) ξεκινάει τα σα-ρακοστιανά από το μεσημέρι. Ορεκτικά, ταρα-μοσαλάτα, γαριδοπίλαφο, λιγκουίνι με φρούτα της θάλασσας, σουπιές με σπανάκι κ.ά.

Τα αγαπημένα Everest γιορτάζουν τη Σαρα-κοστή με νηστίσιμες γλυκές και αλμυρές προ-τάσεις. Mini donut για τον καφέ, πίτες, και για όσους δεν αποχωρίζονται τα burgers, burger με γαρίδες! ●
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«Παντοπωλεί-

ον» η… ευκολία

Παλιά στην Αθήνα τα μπακάλικα 

ήταν ανοιχτά την Καθαρή Δευτέρα, 

σήμερα σε μερικές μόνο γειτονιές το 

κρατάνε ακόμη. Η Κάπαρη (Ασκληπιού 22, 

211 0104.240) θα μείνει ανοιχτή 8.30 π.μ. - 

13.00 μ.μ. Θα βρεις από ταραμά και σπιτικά 

φτιαγμένες σαλάτες (γαριδοσαλάτα, με-

λιτζανοσαλάτα, ρεγγοσαλάτα, ταρα-

μοσαλάτα, καπαροσαλάτα) μέχρι 

βολβούς, φάβα, ντολμαδάκια 

γιαλαντζί και χταπόδι!

Οι εκδηλώσεις για την 
Καθαρά Δευτέρα στην πόλη

Τζάμπα 
λαγάνα!
ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ Παραδοσιακή μουσική 

και ελληνικοί χοροί με τους Λάκη Χαλκιά, 

Στέλλα Κονιτοπούλου και το Χορευτικό 

Συγκρότημα του Ιδρύματος Ζήση (ώρα 

11.00).

ΑμΠΕΛΟΚηΠΟΙ, ΑΛσΟσ ΚΑΠΑΨ - Τρι-

φυλλίας & Λάμψα Παραδοσιακή και λα-

ϊκή μουσική από τα συγκροτήματα Ανέ-

μου Ώτα και Κάβουρας (ώρα 11.00).  

ΚηΦΙσΙΑ - Κτήμα συγγρού Υπαίθριο γλέ-

ντι με λαϊκά συγκροτήματα και δωρεάν 

κρασί από τους Δήμους Κηφισιάς και Α-

μαρουσίου.

ηΛΙΟΥΠΟΛη - Χαλικάκι Ανοίγει το γλέ-

ντι το παραδοσιακό γαϊτανάκι και ο δήμος 

προσφέρει παραδοσιακά εδέσματα και 

κρασί. Μουσική από το συγκρότημα του 

Θοδωρή Γεωργόπουλου (ώρα 11.00). 

ηΛΙΟΥΠΟΛη - Προφήτης ηλίας Πα-

ραδοσιακό μουσικό και χορευτικό πρό-

γραμμα από τον Σύλλογο Ηπειρωτών. 

Εδέσματα, κρασί και τοπικές λιχουδιές 

δωρεάν (ώρα 12.00).

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟσ - Πλατεία Εθνικής Αντί-

στασης (Αγίου Γεωργίου) Πρόγραμμα για 

παιδιά με χορό, παιχνίδια, κατασκευή χαρ-

ταετών, face-painting. Ακολουθούν λαϊ-

κό γλέντι με το συγκρότημα του Μανόλη 

Πάππου, χοροί, παραδοσιακά εδέσματα 

από τους τοπικούς συλλόγους (ώρα 11.00). 

ΑΚΑΔημΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟσ Λαϊκή μουσική 

από το συγκρότημα Αγγελικά Πλασμένοι 

και ελληνικοί χοροί από το Συγκρότημα 

του Ιδρύματος Ζήση (ώρα 11.00).

ΙΛΙΟΝ - Πάρκο Αντώνης Τρίτσης Παρα-

δοσιακά χορευτικά, μουσικά συγκροτή-

ματα, άφθονο κρασί (ώρα 11.00).

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑσΚΕΥη - 1ο Δημοτικό Πάρκο 

(τέρμα οδού Γραβιάς) Μουσική, σαρακο-

στιανά φαγητά, παιχνίδια, κατασκευές 

για μικρούς και μεγάλους (ώρα 11.00).

ΓΑΛΑΤσΙ - Άλσος Βεΐκου Live μουσική 

από τη Νάσια Κονιτοπούλου και την ορχή-

στρα της, χορός από παραδοσιακές ομά-

δες και δωρεάν διανομή σαρακοστιανών 

εδεσμάτων και λαγάνας (ώρα 10.30).

ΝΕΟσ ΚΟσμΟσ - Λόφος Λαμπράκη (ο-

δός Πυθέου) Παραδοσιακή και λαϊκή 

μουσική από το συγκρότημα Μνηστήρες 

(ώρα 11.00). -μ.Λ.
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Δ ιακατέχομαι από ένα σύνδρο-
μο παιδικό. Tο Σαββατοκύρια-
κό μου ξεκινάει ουσιαστικά 
από την Παρασκευή το από-
γευμα, τότε αρχίζω να χαλα-

ρώνω. Στο πίσω μέρος του μυαλού μου ξέρω ότι 
το Σάββατο έχω τη δυνατότητα να κοιμηθώ πο-
λύ! Έλα, όμως, που από συνήθεια ξυπνάω νωρίς, 
δεν σηκώνομαι στις 7.30, όπως τις καθημερινές, 
αλλά μία ώρα αργότερα. Πίνω καφέ φίλτρου, 
που έχω βάλει στην καφετιέρα από την προ-
ηγουμένη, κι έτσι πατάω απλώς ένα κουμπί. 
Μένω στον περιφερειακό του Λυκαβηττού και 
κατηφορίζω προς την οδό Αθηνάς. Περπατώ 
πολύ, άλλωστε είναι η μοναδική γυμναστική που 
κάνω. Το πρωί είναι μαγεία στο κέντρο της πό-
λης, η ατμόσφαιρα είναι πολύ ανθρώπινη στην 
περιοχή αυτή. Μπαίνω σε στενά, βρίσκω συ-
σκευασίες και υλικά που με εμπνέουν ή απλώς 
χαζεύω. Είμαι από την Κωνσταντινούπολη κι 
έτσι πιστεύω ότι το κέντρο ή τα παζάρια μιας πό-
λης είναι σημαντικά. Το Σάββατο είναι μια μέρα 
χαλαρή και για την αγορά. Ο κόσμος ακόμα ψω-
νίζει χύμα, υλικά όπως μπαχαρικά, όσπρια, ζάχα-
ρη κ.λπ. Η κρίση έκανε καλό στην οδό Αθηνάς, ο 
τζίρος ανέβηκε γιατί υπάρχει η δυνατότητα να 
μην αγοράζονται προϊόντα σε συσκευασία. Οι 
μικρές ποσότητες δεν έχουν αυτό που μισώ, τις 
ημερομηνίες λήξης. Τα βιολογικά, επίσης, πού 
βρέθηκαν ξαφνικά τόσα βιολογικά; 
Η σαββατιάτικη έξοδός μου ξεκινάει το από-
γευμα. Συναντώ μια παρέα 5-6 φίλων κι έτσι 
κατορθώνω να μη βγαίνω το βράδυ, άλλωστε 
δεν μ’ αρέσει το ξενύχτι. Τρώω στο Codice 
Blu, στο Altro ή στον Παπαδάκη, δηλαδή στην 
Αργυρώ – είναι ανοιχτό συνέχεια, βρίσκεται 
κοντά στο σπίτι μου και όταν έχει καλό καιρό 
κάθομαι και έξω. Μ’ αρέσει η απλή κουζίνα, οι 
καθαρές γεύσεις και η συνέπεια. Έτσι, επιλέγω 
μέρη όπου πρωτίστως έχουν καλό φαγητό, 
με κάνουν να αισθάνομαι ωραία και δεν είναι 
επιτηδευμένα. Με την τρέλα του «τι καινούργιο 
έχει ανοίξει», με πιάνει μεγάλο άγχος. Σύγχυση 
με πιάνει και με τη δημιουργική κουζίνα, που 
τα βάζουν όλα μέσα και έχεις το σερβιτόρο 
πάνω από το κεφάλι σου. Όταν έχει καλό καιρό 
κατεβαίνω προς τη θάλασσα. Στο Θεόδωρος 
και Ελένη, που βρίσκεται πριν το Σούνιο, στο 
Πανόραμα στην Καστέλλα και στον υπαίθριο 
χώρο του Jimmy and the Fish. Το μεσημερο-
απογευματινό μπορεί να κρατήσει μέχρι τις 8-9 
το βράδυ, οπότε γυρνάω σπίτι, βάζω μουσική 
και διαβάζω τα περιοδικά γεύσης στα οποία 
είμαι συνδρομητής και στοιβάζονται κατά τη 

διάρκεια της εβδομάδας.
Την Κυριακή το πρωί σηκώνομαι στις 10. Θέλω 
να χαίρομαι τη μέρα μου, πίνω φυσικά καφέ 
και περπατάω για να πάρω εφημερίδες. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι τις διαβάζω απαραίτητα, γιατί 
έχουν τόσο υλικό που στο τέλος βαριέμαι. Συ-
νεργάζομαι με το «Κ» της «Καθημερινής» και τον 
«Γαστρονόμο», οπότε ρίχνω μια ματιά στα γρή-
γορα και στην υπόλοιπη εφημερίδα. Το ενδια-
φέρον μου στρέφεται στις επιστημονικές και τις 
πολιτιστικές στήλες. Τα πολιτικά δεν τα κοιτάω 
καθόλου. Είναι μια τρέλα όλα αυτά τα έντυπα 
που κυκλοφορούν! Το βράδυ, συνήθως, πηγαί-
νω σινεμά. Οι ταινίες μού θυμίζουν τα παιδικά 
μου χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, πήγαινα 
με τον πατέρα μου κάθε Κυριακή, ο κινηματο-
γράφος εκείνη την εποχή ήταν θέαμα! Προτιμώ 
το Αττικόν, το Απόλλων, το Έλλη, το ́ Εμπασυ 
και δεν είμαι από αυτούς που κλείνουν θέση. 

Προτείνω, αφού τα σινεμά στην Ελλάδα έχουν 
διάλειμμα, να διαθέτουν νόστιμα σαντουιτσάκια 
και ωραία ποτήρια για να πίνεις τον καφέ και το 
ποτό σου. Εξαίρεση στο παραπάνω πρόγραμμα 
αποτελεί μια Κυριακή το μήνα, όπου βρίσκομαι 
στο μαγαζί και φτιάχνω τη βιτρίνα.
Την κατάθλιψη της Κυριακής την έχω ξεπερά-
σει, αντίθετα τώρα με πιάνει ο ενθουσιασμός 
που θα ξαναρχίσω δουλειά, γνωρίζω ότι την 
άλλη μέρα έχω μάθημα κι αυτό με γεμίζει ενέρ-
γεια. Επισήμως, λοιπόν, είναι η στιγμή να φτιά-
ξω το πρόγραμμα της εβδομάδας. A

Info: Tο καινούργιο βιβλίο του Στέλιου Παρλιάρου 
«Γλυκές παραλλαγές» μόλις κυκλοφόρησε από 
τις εκδόσεις Ι. Σιδέρη - Καθημερινή

Το Σα∈∈ατοκύριακο του Στέλιου Παρλιάρου

Επιμέλεια: ΕΛΕΑΝΝΑ ΒΛΑΣΤΟΥ
Φωτό: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΦΑΜΑΝΩΛΗΣ

Ο Στέλιος Παρλιάρος γεννήθηκε 
στην Κωνσταντινούπολη το 1959. 
Εδώ και 30 χρόνια ξυπνάει νωρίς και 
φτιάχνει γλυκά. Παράλληλα γράφει 
συνταγές, διδάσκει, εκδίδει βιβλία 
και έχει εκπομπή στην τηλεόραση. 
Με λίγα λόγια, δεν είναι ο τυπικός 
ζαχαροπλάστης. 

TO ΚΑΡΝΕ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ & ΦΩΚΥΛΙΔΟΥ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, 210 3608.621 ● ALTRO ΧΑΡΗΤΟΣ & ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, 210 7242.717 ● CODICE BLU ΧΑΡΗΤΟΣ & 
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, 210 7230.896 ● ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΕΓΡΑΙΝΑ ● ΕΜΠΑΣΣΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 5 ● ΑΤΤΙΚΟΝ & ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 19 ● ΕΛΛΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 64 
● ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 10, Ν. ΜΑΚΡΗ, 22940 97709 ● ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 18-20, ΚΑΣΤΕΛΑ, 210 4173.475 ● JIMMY AND THE FISH ΑΚΤΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 46, ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ, 
210 4124.417 ● STELIOS PARLIAROS SWEET ALCHEMY ΗΡΟΔΟΤΟΥ 24, ΚΟΛΩΝΑΚΙ  

Οι ΤαινιεΣ 
μΟύ θύμιζΟύν 

Τα ΠαιΔικα μΟύ 
χρΟνια ΣΤην 

κωνΣΤανΤινΟύ-
ΠΟλη, Πηγαινα 
με ΤΟν ΠαΤερα 

μΟύ καθε 
κύριακη
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Ε ίχα αποφασίσει πως βδομάδα 
παρά βδομάδα θα γράφω κάτι 
καλό. Και προσπάθησα ειλικρι-

νά. Αλλά φαίνεται πως τελικά κάθε βδο-
μάδα αλλάζω από Statler σε Waldrof και 
ξανά από την αρχή. Ενώ δηλαδή φόρεσα 
την στολή κέρμιτ και ήμουν έτοιμος να 
γράψω κάτι καλό, πήρα ξανά τη θέση μου 
στο θεωρείο με τους συμπαθείς γέρους σε 
αυτό το ιδιότυπο ελληνικό μάπετ σόου.
Εδώ και 2 μήνες έχει κυκλοφορήσει η 
νέα πλατφόρμα για Νetbooks από την 
Intel με το κωδικό όνομα Pine Trail. Ο 

πιο εύκολος τρόπος να τα βρείτε και να 
τα ξεχωρίσετε από τα παλιά ξαδερφά-
κια τους, είναι να ψάξετε για τον Αtom 
N450. Μη φανταστείτε καμιά τεράστια 
καινοτομία. Με την Intel να έχει μονο-
πώλιο στην αγορά των Netbook, η πλατ-
φόρμα Pine Trail έκανε τα αυτονόητα. 
Ενσωμάτωσε το βασικό τσιπάκι της μη-
τρικής (το λεγόμενο NorthBridge) στο 
γνωστό επεξεργαστή Atom. Μια τερά-
στια ανισορροπία των Netbooks που κυ-
κλοφορούν 2 χρόνια τώρα ήταν πως ο ε-
πεξεργαστής τους κατανάλωνε λιγότερη 
ενέργεια από το αρχαίο και ενεργοβόρο 
Northbridge του 945GCE, με αποτέλε-
σμα πολύ μικρότερη αυτονομία. Για να 
κάνω τη γνωστή άκυρη αναλογία με τα 
αυτοκίνητα που τόσο γουστάρουν στον 
κόσμο των υπολογιστών, είναι σαν το a/c 
να κατανάλωνε περισσότερη ενέργεια 
από τη μηχανή.
Με τον Pine Trail, το Northbridge εν-
σωματώθηκε χωροταξικά στο τσιπάκι 
και φτιάχθηκε με νέες τεχνολογίες κα-
τασκευής, άρα μικρότερη κατανάλωση. 
Καίτοι όμως ενσωματώθηκε χωροταξι-
κά δεν ενσωματώθηκε και εσωτερικά, 
με αποτέλεσμα η νέα πλατφόρμα Pine 

Trai l να μην είναι πιο 
γρήγορη από την παλιό-
τερη. Είναι όμως σίγουρα 
λιγότερο ενεργοβόρα. Εάν θέλετε 
καλύτερες επιδόσεις, μην τις ψάχνετε 
στον Pine Trail. Η Intel, όταν αποκτά το 
μονοπώλιο, υιοθετεί την πολιτική του 
επιτόπου τροχαδακίου προκειμένου να 
μεγιστοποιήσει τα κέρδη της, χωρίς να 
κουράζεται.

Το ζουμί
Το ζουμί της υπόθεσης, όμως, είναι πως 
τα νέα Netbooks με τον N450 σου προ-
σφέρουν περισσότερες ώρες λειτουργίας 
με την ίδια μπαταρία. Κάτι που δεν θα σε 
κάνει να αγοράσεις καινούργιο netbook 
εάν έχεις ήδη ένα, καθώς είναι ελάχιστα 
πιο γρήγορο. Όμως εάν κάποιος σκέφτε-
ται να αγοράσει netbook σήμερα, καλό 
θα ήταν να πάρει τον N450. Με μπαταρία 
6 κελιών (cells) η αυτονομία του ξεπερνά 
άνετα τις 10 ώρες, υπεραρκετή ακόμα και 
για υπερατλαντικά ταξίδια.

Και η σούπα που δεν θα φάμε
Ας υποθέσουμε λοιπόν πως σας έπεισα 
ότι αξίζει να αγοράσετε ένα Netbook με 

τον N450. Σαν καλοί καταναλω-
τές ψάχνετε στο Skroutz και ανα-

καλύπτετε πως στην Ελλάδα υπάρχουν 
τα εξής μοντέλα. Ένα της HP με μπαταρία 
3 κελιών που πωλείται σε 2 καταστήματα, 
360 ευρώ και στα δύο. Ένα της Packard 
Bell που πωλείται σε 6 καταστήματα από 
325 ευρώ, πάλι όμως με μικρή μπαταρία. 
Ένα της Samsung με μεγάλη μπαταρία, ε-
πιτέλους, που πωλείται όμως από 380 ευ-
ρώ σε 2-3 καταστήματα κι ένα της Dell με 
επίσης μεγάλη μπαταρία που πωλείται σε 
ένα κατάστημα 350 ευρώ. Με λίγα λόγια 
είμαστε μεταξύ της Dell και της Samsung, 
διότι ποιο είναι το νόημα να αγοράσεις 
ένα τέτοιο Netbook με μικρή μπαταρία, 
από τη στιγμή που η αυτονομία είναι το 
βασικό προσόν του. Μικρή επιλογή και 
ακόμα λιγότερα τα καταστήματα που την 
προσφέρουν. Κάτι που δείχνει ότι στην 
Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία ακόμα 
αγοράζει την παλιότερη γενιά netbook.
Και επειδή έχω κάνει σκοπό της ζωής μου 
να σας δείχνω πόσο κορόιδα είμαστε, στη 
φτωχή Γερμανία το ίδιο Samsung κοστί-
ζει 330 ευρώ βαριά και το HP με μπαταρία 
6 κελιών 300 ευρώ, πάλι βαριά. ●
➜ waste@techiechan.com 

Νέα 
Νetbooks, 
ίδια σούπα

TechieChan
Του ΣΤΑΘΗ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ~ pdf ~

Κάθε Τετάρτη 

όλη η εφημερίδα και σε PDF

www.athensvoice.gr

Η ATHENS 

VOICE
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Του Μιχάλη λεάνη 

Sports

Ό λα τα καθορίζει η μοίρα. Αυτή η σα-

κατεμένη, όπως την αποκάλεσε σε 

τραγούδι του ο Γιώργος Νταλάρας 

παρόλο που του χαρίστηκε απλόχερα και δεν 

του χάλασε χατίρι. Η μοίρα. Δεν θα τη δεις πο-

τέ στη φάτσα, αλλά αυτή σε κάνει βασιλιά και 

η ίδια κλεφτοκοτά για να ζήσεις. Ας υποθέ-

σουμε λοιπόν ότι η νεράιδα μοίρα με έκανε 

Παναθηναϊκό. Με ποιoν Παναθηναϊκό αλή-

θεια θα ήμουν; Ποιoν από τους ηγέτες του 

πολυμετοχικού θα ακολουθούσα πιστά; Δεν 

είναι εύκολη  απόφαση, όπως σε άλλες ομά-

δες. Στον Ολυμπιακό ή θα είσαι με τον Σωκρά-

τη Κόκκαλη ή με κάποιον άλλο Κόκκαλη της 

οικογενείας. Ο Αγγελόπουλος στο μπάσκετ 

μπορεί να είναι σοβαρή περίπτωση παράγο-

ντα, αλλά δεν μπορεί με την καμία  να απο-

τελέσει το αντίπαλο δέος απέναντι σε έναν 

πρόεδρο που στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 

13 χρόνια έχει κερδίσει σχεδόν τα πάντα. 

Ο «Χαλυβουργός» δεν έχει πετύχει ούτε το 

λήγοντα στη σειρά των τίτλων. Στην ΑΕΚ δεν 

θα ήμουν με κανέναν, γιατί αλλιώς δεν θα 

υπήρχε λόγος να είμαι ΑΕΚ. Θα 

υποστήριζα διακριτικά τους 

Πειρατές του Ονείρου ή 

τους Κουρσάρους του 

Μουσακά και θα θεωρού-

σα όλους όσους ασχολού-

νται ή ασχολήθηκαν στο 

παρελθόν με την Ένωση, 

πλην του μακαρίτη του 

Μπάρλου, λαμόγια και 

σαλταδόρους. Θα ήμουν 

το άφιλτρο τσιγάρο στα 

χείλη κάθε αδικημένου. 

Αλλά τώρα, είπαμε, η 

μοίρα με έκανε Πράσινο. 

Ακούω λοιπόν έναν από 

την παρέα των πολυμε-

τοχικών να δηλώνει με-

τά το παιχνίδι με την ΑΕΚ 

ότι στα επίσημα οι μισοί 

τουλάχιστον οπαδοί δεν ήθελαν να κερδίσει 

η ομάδα. Τι κάνω; Τον πιστεύω; Τον στηρίζω 

και συμπληρώνω: «Μια ζωή αυτά τα ερπετά 

τρώνε τις σάρκες του Παναθηναϊκού. Ουστ, 

απ’ εδώ, να πάνε να γίνουν ντοκιμαντέρ στον 

Σκάι, αλλά να μην ξαναπατήσουν στο γήπε-

δο»; Αναρωτιέμαι ποιοι είναι και ψάχνω να 

τους βρω για να τους έχω στην μπούκα με την 

πρώτη ευκαιρία. Σ’ ένα γκάλοπ στο σάιτ του 

Nova Σπορ-fm το 56% ψήφισε ότι στηρίζει 

τον Mister Mig και τις δηλώσεις του. Ωραία, 

αποφασίζω να είμαι Βγενοπουλικός, γιατί 

γουστάρω τους αυτοδημιούργητους γιάπη-

δες, τέτοια όνειρα κάνω και για τον εαυτό μου 

– αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που κοιμάμαι 

ώρες, αλλά και πάλι δεν βγάζω άκρη. Τώρα 

ετοιμαζόμαστε με την παρέα μου να πάμε στη 

Ρώμη για το παιχνίδι, να δούμε την ομαδά-

ρα μας, να γουστάρουμε  την «αιώνια»  πόλη, 

να πιούμε καπουτσίνο οριτζινάλε και όχι τον 

γιαλατζί που πληρώνουμε εδώ πέντε ευρώ-

πουλα και κρατάμε την απόδειξη μπας και το 

αφρόγαλο μας το γυρίσουν πίσω. Αλλά όλοι 

έχουν κλείσει να ταξιδέψουν με την Aegean. 

Και οι οργανωμένοι και οι ανοργάνωτοι, ό-

λοι με την άλλη εταιρεία θα πετάξουν. Αφού 

στηρίζουμε Βγενόπουλο, γιατί δεν κλείνουμε 

εισιτήριο με τα αεροπλάνα του και πάμε με 

ξένα; Τι ενιαίος και αδιαίρετος είμαστε σαν 

πολυμετοχικός; Δεν στηρίζουμε τον δικό μας 

άνθρωπο και τα χώνουμε στους άλλους, που 

φήμες λένε ότι είναι και Ολυμπιακοί. Πριν από 

λίγο καιρό είχε και ανοιχτή κόντρα με τους 

αντιπάλους και εμείς τους σιγοντάρουμε; 

Τι να πω; Άντε, να μην είμαι με τον Βγενόπουλο, 

αλλά να είμαι με τον Πατέρα που την πάει την 

ομάδα τρένο, που ανάγκασε τον Γκαγκάτση να 

παραιτηθεί και έβαλε δικό μας παιδί στην ΕΠΟ, 

που είναι πρόεδρος στη Σούπερ Λίγκα, που 

τσάκισε το κόκκινο μονοπώλιο, που άλλαξε τα 

κόζα, που έφτασε την ομάδα στην κορυφή και 

φαίνεται σαν τύπος cool και ψύ-

χραιμος. Έχει και κότερο… 

Αλλά και αυτός από μόνος του 

δεν μπορεί. Χρειάζεται να τον 

στηρίζει κάποιος άλλος.Το καλύ-

τερο θα ήταν να είμαι με τον Παύ-

λο Γιαννακόπουλο, τον δοκιμα-

σμένο. Που στο μπάσκετ με 

έχει κάνει αυτοκρατορία. 

Εύχομαι τα πρωταθλήμα-

τα, τα κύπελλα και τα ευ-

ρωπαϊκά που μου χάρισε 

να του τα επιστρέψει σε 

μπόι κάποτε ο Πανάγα-

θος. Με τον Παυλάρα θα 

έχω τζάμπα εκδρομές 

και φτηνά εισιτήρια σε 

κάθε παιχνίδι. Θα πάρω 

και την πολυθρόνα του 

Μικρούτσικου πίσω από 

το καλάθι, τώρα που 

δεν έχει να πληρώσει. 

Αλλά για να είμαι ειλι-

κρινής, τώρα τελευταία 

η εφημερίδα του δεν μου 

τα λέει καλά. Μετά την ήττα 

από το Μαρούσι έκανε χοντρή επίθεση στην 

ομάδα. Ο τζούνιορ της οικογένειας, μάλιστα, 

ο Δημητράκης, έκανε ντου στα αποδυτήρια 

με κακές προθέσεις. Βέβαια, πριν μπει ρώτη-

σε αν είναι μέσα ο Ράτζα. Γιατί άλλη μια φορά 

την έπεσε στους παίκτες μετά από ήττα και ο 

Ράτζα πάνω στα νεύρα του σήκωσε το χέρι 

του και έστειλε τον μικρό να γυρνάει περισ-

σότερες φορές από όσες γυρνάει η ρουλέτα 

στην Πάρνηθα. Τους φοβάμαι τους Γιαννακο-

πουλαίους. Και με το γήπεδο στον Βοτανικό 

δεν έχουν μια ξεκάθαρη θέση. Όχι ότι έχουνε 

οι υπόλοιποι. Με τον Τζίγγερ δεν γουστάρω, 

γιατί, είπαμε, δεν μου αρέσουν τα «τζάκια». 

Από την άλλη, ότι έχω κερδίσει στην μπάλα με 

την οικογένεια στο προεδρείο το έχω κατα-

φέρει. Μετά είπε στους άλλους, το καλοκαίρι 

που τον πίεζαν, να πουλήσει, να αγοράσουν 

το υπόλοιπο από το ποσοστό του, και αυτοί 

για να φτάσουν το ποσό μάζευαν ψιλά από 

τα διόδια και πάλι δεν το συμπλήρωσαν. Θα 

τρελαθώ! Πόσοι Παναθηναϊκοί χρειάζονται 

για ένα πρωτάθλημα; A

➜ info@athensvoice.gr

Σε ποιoν 
Παναθη-
ναϊκό 
πιστεύεις;  

Παύλος Γιαννακόπουλος
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Π ριν δύο Παρασκευές σκαρ-

φάλωσα από τη στάση του 

Λευκού Πύργου σε ένα 3άρι, 

Ν.Σ. Σταθμός - Α.Σ. ΙΚΕΑ. Το 

ρολόι έγραφε 19.55. Με το που έκλεισαν οι 

πόρτες, μέσα τίγκα, πήχτρα, συνωστισμός, ο 

οδηγός έκρωξε από τα ηχεία: «Προσοχή από 

δω και πέρα στα πράγματά σας, γιατί αυτές οι 

σκύλες οι Βουλγάρες έχουν αφηνιάσει σήμε-

ρα». Κανένας δεν έβγαλε κιχ, μέρες τώρα ο 

κόσμος έχει τα δικά του, φόροι, φόβοι, ανερ-

γίες, περικοπές, οι πιο πολλοί ίσως σκέφτο-

νταν και το σαββατοκύριακο, θα πάμε εδώ, θα 

πάμε εκεί, ούτε μία φωνή να του αντικρούσει 

«ξέρεις τι είπες μόλις τώρα, άνθρωπέ μου;». 

Ούτε κι εγώ μίλησα, μόνο κοίταζα το φοβι-

σμένο βλέμμα της κυρίας απέναντί μου. Τα 

χαρακτηριστικά της ήταν σλάβικα, κι αν εγώ 

σκαρφάλωσα στο 3άρι τραβώντας για το θέ-

ατρο «Αμαλία» ένεκα προσωπικής πρόσκλη-

σης του συγγραφέα Σάκη Σερέφα για να δω 

το νέο του θεατρικό «Θα σε πάρει ο δρόμος» 

από την Πειραματική Σκηνή της Τέχνης, αυ-

τή μπορεί να πήγαινε κάπου στη Δελφών για 

να ξεσκατίσει έναν Έλληνα γέρο. Αυτά δεν 

κάνουν οι Βουλγάρες οι «σκύλες»;

Πήρα τα νούμερα του αστικού, ΝΗΖ6789. Αν 

έφτυνα τον οδηγό ή τον έβριζα εξίσου αισχρά 

όπως αυτός τις «σκύλες» μετανάστριες, ήταν 

σίγουρο πως δεν θα γινόταν τίποτα, στη Σαλο-

νίκη του Ψωμιάδη είμαστε, που δήλωσε υπέρ 

του δημοψηφίσματος που ζητά ο Καρατζαφέ-

ρης. Και κάθε Κυριακή από την ΕΤ3 ο μητροπο-

λίτης Άνθιμος live στηλιτεύει το γιατί «μαύρισε 

ο τόπος». ΝΗΖ6789. Διαβάζει κάποιος από τον 

ΟΑΣΘ αυτή τη στήλη; Προσγειώθηκα στην πα-

λιά μου γειτονιά ντουμάνι, πυρ και μανία.

«Σ’ έχει κοιτάξει ποτέ 
μοναχή γριά στα μάτια;»
Έζησα κοντά δέκα χρόνια στα πέριξ του θεά-

τρου «Αμαλία». Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Πα-

κετάδες διακτίνιζαν delivery πιτόγυρα από 

τη «Γόνδολα», αφού η γειτονιά εκτός από α-

στική είναι και φοιτητική. Το ζαχαροπλαστείο 

«Εκλέρ» έγινε “Plaisir”, η 

«Μελένια» πουλάει ακό-

μα τσιγάρα, ζαχαρωτά 

και σπόρια. Κόβο-

ντάς το κάτω για 

Παρασκευοπού-

λου απόρησα με 

τη νέκρα. Στρίβο-

ντας από τη Βασι-

λίσσης Όλγας και 

πέφτοντας πάνω 

στο μπιφτεκάδικο 

«Μάκης», πέρασε 

προς στιγμήν από το 

μυαλό μου ένα γρήγο-

ρο φαγητό, αλλά είπα, άσ’ 

το καλύτερα, θέατρο θα πάμε 

σε μισή ώρα και θα είναι αμαρτία 

να μυρίζουμε ψησταριά. «Είσαι μέγας μαλά-

κας» αποκρίθηκε ο Σάκης Σερέφας, που ήταν 

σαν να μας περίμενε έξω από το θέατρο, «έ-

γραψα το “Μαμ” και το “Λιωμένο βούτυρο”, και 

στο έργο που θα δεις ένας από τους πρωτα-

γωνιστές λέγεται Μπούλης κι έχει γυράδικο. 

Θα ήσουν εντός κλίματος». 

«Αριστούργημα, αναφωνεί 
και πάλι ενθουσιασμένος!»
Το «Θα σε πάρει ο δρόμος» παίζεται κάθε Πέ-

μπτη και Παρασκευή. Δεν υπάρχουν σκηνικά, 

μόνο ένας σαν αραχνοΰφαντος προτζέκτο-

ρας. Οι λέξεις και τα πρόσωπα που τις εκστο-

μίζουν είναι η γλύκα ή η αλμύρα του Σερέφα 

σε αυτή την παράσταση κι όχι τα μπιμπελό 

ή οι πολυθρόνες. Ούτε κοστούμια. Στο ζου-

μί: μια ρυτίδα στο μέτωπο ενός κοριτσιού 

500 χιλιομέτρων. Τόσο της πήρε για να βγει, 

όσο η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ενώ 

η επιστήμη λέει ότι θέλει 200.000 συσπά-

σεις προσώπου για να φυτρώσει. Φτάνουν 

όμως και 500 χιλιόμετρα, αν έχεις χωρίσει. 

Μια άλλη πάλι εγκαταλείπει τον γκόμενο. 

Δεν έχει γιατί, ή μάλλον έχει: 20 εκατοστά. 

«Στα 5 χρόνια που είμαστε μαζί. 20 εκατο-

στά απομακρύνθηκε η Σελήνη από τη Γη». 

Ένας άλλος πάλι το έχει χούι να βλέπει την 

αυγή να ξεπροβάλλει μετά από βροχή, όχι 

όμως όπως αλλάζει χρώμα ο ουρανός, 

αλλά όπως καθρεφτίζεται στα 

νερουλιασμένα τσιμέντα. 

Μονολογεί: «Δεν ξέ-

ρω, τα φοβάμαι τα 

ασανσέρ στις 4 το 

πρωί. Κάτι έχει 

το φως τους. 

Μια παγωμά-

ρα, κάτι. Σαν 

να κατέβασαν 

λίγο πριν πε-

θαμένο με την 

κάσα, έτσι το 

νιώθω».

Έ β λ ε π α  τ ο υ ς 

πρωταγωνιστές να 

μπαινοβγαίνουν και να 

βγάζουν τα σπλάχνα τους 

και θαύμασα και τη δύναμη του 

κειμένου και τις ερμηνείες τους. Μια πουτάνα 

βαρδαρίσια που λεπίδιασε το αριστερό μάτι 

του πελάτη, ένας γκραφιτάς αλανιάρης που 

κοιτάζει τα ερειπωμένα σπίτια και φοβάται 

πως μια γιαγιά έχει πεθάνει, κι ο Μπούλης ο 

γυράς, που απορεί γιατί τα μοντέλα, ενώ πα-

ραγγέλνουν έναν τόνο κρέας, το μόνο που 

κάνουν αντί να το μασουλούν λόγω δίαιτας εί-

ναι να το μυρίζουν. «Εγώ σουβλάκια φτιάχνω. 

Σουβλάκια “Ο Μπούλης”. Μπούλης ήμουνα 

μικρός και μου ’μεινε το παρατσούκλι, “Μπού-

λη” έβγαλα και το μαγαζί, πώς να το έλεγα 

δηλαδή, “Μέθεξις”; Που ακούω κάτι τέτοια 

κυριλάτα ονόματα και μου ανεβαίνουνε τα 

άντερα στο σβέρκο». Μοναξιές με γεύση. Με-

λαγχολίες που σκεπάζουν σώματα σαν λίπος 

ή σφάζουν καρδιές όπως ο χασάπης τα γου-

ρουνάκια. Μια κυρία που δεν τρώει κολιούς, 

γιατί εξαιτίας τους χάθηκε με τον άντρα της 

στο σούπερ μάρκετ και τον έχασε για πάντα. 

Το «Θα σε πάρει ο δρόμος» είναι σκέτη ποίηση, 

αλλά επειδή μιλάμε για τον Σερέφα, ψυχωτι-

κό, εμμονοληπτικό, κολλημένο με τις γεύσεις, 

ας πω καλύτερα πως είναι σαν αλμυρή τούρ-

τα. Κι ευτύχησε να απογειωθεί από την Πειρα-

ματική Σκηνή της Τέχνης και τη σκηνοθέτιδα 

Έρση Βασιλικιώτη. Ελένη Δημοπούλου και 

Έφη Σταμούλη, θεές. Κυριάκος Δανιηλίδης, 

Νίκος Λύτρας, Στάθης Μαυρόπουλος, Μάρι-

ος Μεβουλιώτης και Μαριέττα Σπηλιοπού-

λου, μπερεκέτια. Πώς ούρλιαζε παλιά ο ντε-

λάλης; «Μια παράσταση που πρέπει να δεις»! 

Όμως, για να μην ξεχνιόμαστε, ΝΗΖ6789. Γιατί 

κι αυτό ήταν ένα από τα νοήματα της παρά-

στασης: Είναι που είναι η ζωή σφαγείο και γε-

μάτη χασάπακλες, οπότε όσοι μπορούμε ας 

σώσουμε μερικά αρνάκια. A

* Το «Θα σε πάρει ο δρόμος» του Σάκη Σερέφα 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος.

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Του ΣΤΕφΑΝου ΤΣΙΤΣοΠουΛου 

2310Soul

Συνιστά προσβολή για 
όλους μας σε αυτή τη 

χώρα  η καφρίλα 
και η μισαλλοδοξία

Excelsior 
bar-restau

Τ ο πρωί καφέδες και αφεψήματα με 

θέα τη Μητροπόλεως. Το μεσημέρι 

εξαιρετικές σαλάτες  και γεύμα, το 

βράδυ ένα μπαρ για wine talk κι ένα restau για 

speak-easy δείπνα. Στεγασμένο στο boutique 

hotel “Excelsior”, αλλά με αυτόνομη λειτουργία, 

μητροπολιτική αισθητική και εξαίσιες γεύσεις, 

είναι το τελευταίο σποτ καλής ζωής στη Θεσ-

σαλονίκη που εγγυάται ευδαιμονία και ευζωία. 

Ήδη έγινε meeting place και ήδη οι θαμώνες 

του απέκτησαν όνομα και συνιστούν αστική 

φυλή: excelsioristas σημαίνει πως λατρεύεις 

το κέντρο, τη βοή, τα καταφύγια πριν ή μετά το 

shopping, τις ωραίες φωτισμένες νύχτες. 

Μητροπόλεως 23 & Κομνηνών, 2310 021.010

2310club
Του ΓΙώρΓοY ΠΑΠΑΓΕώρΓΙου

Θα σε πάρει ο δρόμος

«Θα σε πάρει ο δρόμος» 

στο θέατρο «Αμαλία».
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Ute lemper
tango uber alles
 
Η Γερμανίδα ντίβα που ζει στη Νέα Υόρκη 
και συνέδεσε τη μουσική της ταυτότητα με 
τα τραγούδια της Βαϊμάρης και την οπερετι-
κή αποστροφή των Μπρεχτ - Βάιλ επανέρ-
χεται. Αυτή τη φορά τραβώντας μια νοητή 
γραμμή από τους δρόμους του Βερολίνου 
στα σοκάκια του Μπουένος Άιρες. Ένα ιδιό-
τυπο homage στο τάνγκο με ιμπρεσιονιστι-
κή φωνή και εξπρεσιονιστική θεατρικότητα. 
Καπνισμένες εξιστορήσεις για τα μοι-
ραία λάθη του έρωτα σε ένα project 
με το όνομα “Ultimo Tango”, πάνω 
σε τραγούδια του Piazzolla αλλά 
και συνθετών όπως Jacques 
Brel, Kurt Weill, Edith Piaf. 

-Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ιnfo

Μέγαρο Μουσι-

κής Αθηνών (Αίθουσα 

Φίλων της Μουσικής) 

στις 20 & 21/2 και Μέγαρο 

Θεσσαλονίκης στις 18/2. 

Είσοδος € 80, 65, 50, 40, 

30 (φοιτ.). Προπώληση: 

ταμεία του Μεγάρου 

Μουσικής και Ομήρου 

8,  210 7282.333,  

megaron.gr
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ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Στο πλαίσιο του Group Hostel ο «Ερρίκος Εδου-
άρδος Ριχάρδος» (σύνθεση 2 έργων του Σέξπιρ) 
από την ομάδα 1272 σε σκηνοθεσία Γ. Γάλλου και 
Γ. Περλέγκα και “Recycle” από την Εταιρεία Θεά-
τρου Χώρος (σκην.: Σ. Κακάλα). Σύγ-χρονο Θέατρο 
Αθήνας, Ευμολπιδών 39, Γκάζι, 210 3455.020 

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟ
Μια παράσταση, 2 μονόλογοι: ο Χρήστος Βαλα-
βανίδης στο ήπιων τόνων «Είσαι η μητέρα μου» 
του Γ. Άντμιρααλ (σκην.: Α. Κράλλη) και «Η γυναίκα 
της Πάτρας» του Γ. Χρονά με την Ελένη Κοκκίδου 
σε ένα εκρηκτικό σολάρισμα (σκην.: Λ. Κιτσοπού-
λου). Έως 25/2, Ακαδήμου 13, 210 5231.131 

επιλογές Της ΔήμήτραΣ τριανταφύλλού

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΟΔΟΥΛΟΣ
Πορτρέτα πολύ δυνατά, χαρτογραφούν με το 
πρώτο βλέμμα τον εσωτερικό κόσμο των προσώ-
πων που απεικονίζουν. Το –ηθελημένα– μαύρο 
φόντο φωτίζει τις λεπτομέρειές τους ακόμα πε-
ρισσότερο. Έως 27/2, Αίθουσα Καπλανών 5, Κα-
πλανών 5 & Μασσαλίας, 210 3390.946-7

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ
Όσοι περνούν από τη βιτρίνα της Gallery Ζου-
μπούλακη (Κριεζώτου 6) δεν υπάρχει περίπτωση 
να μην προσέξουν τις προσωπογραφίες του καλ-
λιτέχνη με το καυστικό χιούμορ. Η έκθεση έχει 
τίτλο «Απέραντο φρενοκομείο» (της ελληνικής 
πραγματικότητας). 11-20/2, 210 3640.264

WHO WE ARE
Οι εμμονές των Αθηναίων, οι ιδιωτικές μας στιγμές, συναντήσεις 

και περιπέτειες της φαντασίας μας… Αλλιώς: σαράντα τρεις ο-
ξυδερκείς παρατηρητές βάζουν στο μικροσκόπιο την αστική μας 
ύπαρξη. Οι γνωστοί Έλληνες φωτογράφοι (Βανδώρος, Βρεττός, 
Βουτυροπούλου, Κουρή, Στάβερης κ.ά.) παρουσιάζουν τα έργα 

τους στα οκτώ –εδικά για την περίσταση– φωτισμένα δωμάτια του 
TAF. Ένα project του Lightroom, σε επιμέλεια Ρενάτας Κωνστα-
ντίνου, με χορηγό το Bombay Sapphire και χορηγό επικοινωνίας 

την A.V. 11- 28/2, Νορμανού 5, Μοναστηράκι, 210 3238.757

Νίκος Βανδώρος

«Η γυναίκα της Πάτρας» “Recycle”
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ΦΕΡΧΑΝ & ΦΕΡΖΑΝ ΕΝΤΕΡ
Οι γεννημένες στην Τουρκία δίδυμες θεωρούνται 
το πιο ελπιδοφόρο πιανιστικό ντουέτο της νεό-
τερης γενιάς. Στη συναυλία τους που ανοίγει τον 
κύκλο «ήμέρες Πιάνου» θα ερμηνεύσουν Ραχ-
μάνινοφ, Λιστ και Στραβίνσκι. 16/2, 20.30, Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών, 210 7282.000

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

➜ epiloges@athensvoice.gr

Voicechoice
Tου MIXAλH ΠITENH

1 Piano in Passion
Το πιανιστικό ταξίδι του Βασί-
λη Τσαμπρόπουλου. Κλασική 

και τζαζ, κομμάτια του μυστικιστή 
φιλόσοφου Gurdjieff και βυζαντινοί 
ύμνοι. Με βάση το τελευταίο του άλ-
μπουμ “Promise” με δικές του συν-
θέσεις, ο ήχος της ECM σε εξωπραγ-
ματικές στιγμές. Gazarte, Βουτάδων 
32-34, Γκάζι, 16/2, 21.00

2Κινηματογραφικές 
αναμνήσεις από το 
μέλλον

Το φιλμ «2046» του Wong Kar Wai 
είναι το Χονγκ Κονγκ μισό αιώνα 
μετά την ενσωμάτωσή του στη Κί-
να, γεμάτο μνήμες της δεκαετίας 
του ’60 και υποβλητικά φωτισμένο 
ερωτισμό, με συνοικίες και δωμάτια 
ξενοδοχείου εκτός τόπου και χρό-
νου, με Nat King Cole και Norma του 
Bellini. Ονειρικές εικόνες και εξαι-
ρετικό soundtrack από τον Shigeru 
Umebayashi. Ταινιοθήκη της Ελλάδος, 
Ιερά Οδός, Μ. Αλεξάνδρου, 11/2, 22.00

3 «Ο ανδαλουσιανός
σκύλος»
Ένα όνειρο του Salvador Dali 

μετατρέπεται από τον Luis Bunuel 
το 1929 σε μια ταινία μικρού μήκους 
που σημάδεψε την ιστορία του κινη-
ματογράφου, αλλά και του σουρεαλι-
σμού και της ψυχανάλυσης. Η σπλά-
τερ σκηνή της αρχής, όπου ο ίδιος ο 
Bunuel σκίζει ένα ανθρώπινο μάτι 
(του θεατή;) με ξυριστική λεπίδα, δεν 
είναι η πιο ακραία της ταινίας. Τη 
προβολή συνοδεύει η Ορχήστρα των 
Χρωμάτων με ένα έργο του Mauricio 
Kagel, γραμμένο το 1983 ειδικά για 
την ταινία. Τριανόν, Κοδριγκτώνος 21, 
16/2, 20.30 (μαζί προβάλλεται η «Βιριδιά-
να» του Bunuel)

4 Ο Θείος Βάνιας 
τραγουδάει Gilbert 
Bécaud

Το οικογενειακό κτήμα μετατρέπε-
ται σε ψυχιατρικό ίδρυμα, η πλήξη 
καταλήγει σε απόγνωση, οι εγκλω-
βισμένοι χαρακτήρες τραγουδούν ή 
μάλλον «ψάλλουν» Gainsbourg και 
Dalida. Το τραγικό της ανθρώπινης 
κατάρρευσης σε ένα απόλυτα επίκαι-
ρο έργο ηλικίας ενός αιώνα. Εθνικό 
Θέατρο, Κεντρική Σκηνή, Αγ. Κωνσταντί-

νου 22-24, έως 28 Μαρτίου

➜ pitenis@ath.forthnet.gr

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

LOVE ME
Δεκατέσσερις νέοι καλλιτέχνες (Σταμάτης λά-
σκος, ντέμη Κάια κ.ά.) με διαφορετικά μέσα 
(τεχνική origami, graffiti κ.ά.) δίνουν την εικα-
στική τους ματιά για τον έρωτα. 11/2 - 17/4, M 
-Art Space Manolioudakis, Σόλωνος 10 & Ηρα-
κλείτου, 210 9246.600 

ΕΥΤΥΧΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ
Στη δεύτερη ατομική του έκθεση κρατάει στα-
θερό το ζήτημα της ατομικής και συλλογικής 
μνήμης παρουσιάζοντας τρεις νέες ενότητες 
έργων με επίκεντρο ένα οικογενειακό φωτογρα-
φικό album. Έως 27/2, Ελένη Κορωναίου Gallery, 
Δημοφώντος 30 & Θορικίων 7, 210 3411.748

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ
Με την Εστέρ αντρέ Γκονζάλεζ και τον Χρή-
στο Κωνσταντέλλο στη Σχολή Θεάτρου «Δή-
λος». Βασικό θέμα η μέθοδος του αυτοσχεδι-
ασμού. 15-18/2, Ελευσινίων 11, Μεταξουργείο, 
210 5203.562

MARDI GRAS PARTY
Το περιοδικό ύποβρύχιο δανείζεται το όνο-
μα του καρναβαλιού της Νέας Ορλεάνης –ένα 
από τα πιο γνωστά παγκοσμίως– για να διορ-
γανώσει το δικό του μασκέ πάρτι με 20s και 
30s θέμα. Ζωντανές εμφανίσεις από τους The 
jazzy hip new Orleans funky sound και τη φο-
βερή χορευτική ομάδα Athens Swing Cats. 
12/2, 22.00, Bacaro, Σοφοκλέους 1, είσοδος ε-
λεύθερη.

Στέλλα Δημητρακοπούλου
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Αποτυχία Ως μεγαλύτερή μου αποτυχία θεωρώ το ότι έχω 
παραμελήσει κομμάτια του εαυτού μου που δεν έπρεπε, όπως και 
το ότι κυνηγούσα «στοιχήματα» άλλων, αλλά που εγώ τα θεωρούσα 
δικά μου.

Βαριέμαι Θα ήθελα το 24ωρό μου να είναι 48ωρο. Νοσταλγώ 
τις εποχές που είχα την πολυτέλεια να βαριέμαι – μονίμως ανικανο-
ποίητος. Τρομάζω τι θα γίνει όταν θα ικανοποιηθώ σε προσωπικό 
επίπεδο. Μάλλον θα σταματήσω να δουλεύω. Αλλά κάτι τέτοιο δεν 
το βλέπω να συμβαίνει τώρα κοντά.

Γεννήθηκα: Στη Γιουγκοσλαβία. Μισός Γιουγκοσλάβος – 
ούτε μισός Σέρβος, ούτε μισός Κροάτης. Μου φαίνεται πολύ περί-
εργο το ότι είμαι υπήκοος μιας χώρας που δεν υπάρχει πια. Ο τόπος 
καταγωγής μου υπάρχει πλέον μόνο στη μνήμη μου. Η μετέπειτα 
διάσπαση μάλλον ήταν πολύ τραυματική για μένα, καθώς ποτέ δεν 
την αποδέχθηκα. Σχεδόν έπαψα να επισκέπτομαι τους συγγενείς 
μου που μένουν εκεί.

Δήθεν Οι άνθρωποι γινόμαστε «δήθεν» γιατί αισθανόμαστε ότι 
πρέπει να είμαστε κάτι «καλύτερο». Αλλά ποτέ τελικά δεν θα γίνουμε 
κάτι άλλο από αυτό που είμαστε.

Ενηλικίωση Δεν έχω απαλλαγεί από όλες τις παιδικές μου 
ανασφάλειες. Επίσης, συχνά διαπιστώνω ότι έχω τον ίδιο τρόπο που 
είχα ως παιδί να ξεφεύγω με τη φαντασία μου. Και σε καμία περίπτω-
ση δεν αναφέρομαι στην «καραμέλα» ότι «ο καλλιτέχνης πρέπει να 
κρατά ζωντανό μέσα του το παιδί». Αυτό είναι παιδισμός, όχι παι-
δικότητα. Το να μην αναλαμβάνω τις ευθύνες μου δεν σημαίνει ότι 
«διατηρώ την παιδικότητά μου».

Επικοινωνία Μια τέχνη 
που μαθαίνεται. Έχει κανόνες και 
όρια και συχνά την ευτελίζουμε 
με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. 
Ας ξεκινήσουμε να μάθουμε να ακού-
με, μπας και κάποια στιγμή ακούσου-
με και επικοινωνήσουμε πραγματικά.

Ζηλεύω Το «ζηλεύω» δεν είναι κάτι κακό. Το «φθονώ» 
είναι κακό. Έχω ζηλέψει πολύ στην προσωπική μου ζωή και δεν το έχω 
δείξει. Έχω επίσης ζηλέψει και το έχω δείξει. Έχω ζηλέψει την άνεση 
μερικών ανθρώπων να μπορούν πολύ εύκολα να μη νοιάζονται για 
πράγματα, να είναι ανέμελοι. Την ίδια όμως στιγμή που τους ζηλεύω, 
συνειδητοποιώ ότι αυτή η στάση έχει κάτι αδίστακτο και συνέρχομαι. 
Ζηλεύω νεότερους από μένα ανθρώπους. Ελπίζω ότι δεν τους φθονώ.

Ήρωες Δεν πιστεύω πια ούτε σε ήρωες ούτε σε υπερήρωες. 
Πιστεύω στην ανάγκη τους, αλλά όχι στην ύπαρξή τους. Ζούμε σε 
μια απολύτως αντιηρωική εποχή κι αυτό μας έχει οδηγήσει στο άλλο 
άκρο: στην απαξία. Πλέον δεν απομυθοποιούμε, απαξιώνουμε.

Θάνατος - Θέατρο Ο θάνατος του θεάτρου δεν είναι 
εδώ. Το θέατρο κινδυνεύει πάντα, νοσεί συχνά, αλλά μπορεί να είναι 
και μια χρόνια ασθένεια με την οποία έχεις μάθει να ζεις. Δεν ξέρω αν 
το θέατρο είναι ταυτόσημο με την υγεία. Ούτως ή άλλως, έχει κάτι 
θεραπευτικό. Οπότε πάντα έχει σχέση με τη νόσο.

Ισορροπία Το να μπορέσω να εξισορροπήσω το φυσικό μου 
με το πολιτισμικό μου κομμάτι. Δηλαδή ο Πενθέας και ο Διόνυσος να 
είναι σε διάλογο κι όχι σε αλληλοσπαραγμό. Σπάνια το καταφέρνω.

Καθρέφτης Προσπάθησα πολύ έντονα στη ζωή μου να τον 
κρύψω και να κάνω ότι δεν υπάρχει, αλλά μου εμφανιζόταν συνέ-
χεια. Πλέον προσπαθώ να κάνω καθρέφτες μου τους ανθρώπους 
που εμπιστεύομαι να με καθρεφτίζουν.

Λάθη Ένα λάθος που έχω κάνει είναι ότι έχω κρίνει κάποιες φο-
ρές ανθρώπους και καταστάσεις επιπόλαια. Επίσης, κάποιες φορές 
δεν έχω κρατήσει τις απαραίτητες αποστάσεις ώστε να κρίνω πιο 
ψύχραιμα.

Μοναχικότητα Την ανάγκη για ώρες μοναξιάς την ανακά-
λυψα πολύ αργά. Πλέον έχω ανάγκη να είμαι μόνος μου πολύ περισ-
σότερο από όσο θα φανταζόμουν παλιότερα. Είμαι τόσες πολλές 
ώρες με πολύ κόσμο, λόγω δουλειάς, που αναπόφευκτα θέλω χώρο 
και χρόνο με τον εαυτό μου.

Νεοέλληνες Ένας πανικόβλητος άνθρωπος είναι ο Νεοέλ-
ληνας που έχει χάσει την πυξίδα του, την επαφή του με τη συνέχεια. 
Πιστεύω αυτό που γράφει ο Ελύτης: «Έλληνας είναι ένας τρόπος να 
σκέφτεσαι». Κι επειδή ο Νεοέλληνας δεν σκέφτεται, είναι κάτι νέο, 
μακριά από τον Έλληνα.

Ξαφνιάζομαι Όλο και σπανιότερα πλέον και συνήθως με δυ-
σάρεστες αφορμές. Ως παιδί ήμουν ένα υπερενθουσιώδες πλάσμα 
που ενθουσιαζόταν με το παραμικρό, ενώ παράλληλα λάτρευα τις 
εκπλήξεις. Πια δεν ξέρω αν μου αρέσουν οι εκπλήξεις και κατά πόσο 
αφήνω περιθώριο να μου συμβούν. Όμως, ναι, τώρα που το σκέφτο-
μαι, η τρυφερότητα των ανθρώπων πάντα με ξαφνιάζει ευχάριστα.

Ομάδα Για μένα είναι ο βασικός πυρήνας δημιουργίας. Αν αντα-
γωνίζεσαι τον παρτενέρ σου στη σκηνή είναι σα να παίζεις ποδό-
σφαιρο και να μην αφήνεις το συμπαίκτη σου να βάλει γκολ επειδή 
δεν μπορείς να το βάλεις εσύ. Στο ποδόσφαιρο, αν συμβεί αυτό, θα 
σε «σκίσουν» οι φίλαθλοι. Στο θέατρο, «σκίζεσαι» με την «οικογέ-
νειά» σου, με τους ανθρώπους που επί μήνες προσπαθείς προς ένα 
κοινό στόχο. Γι’ αυτό, λοιπόν, η ύπαρξη ομάδας με όρους όχι ασφυ-
κτικούς αλλά ως συνειδητή επιλογή είναι η μόνη γραμματική και το 
μόνο συντακτικό που δέχομαι στη θεατρική γλώσσα.

Πίστη Περνάω μια φάση μεγάλης κρίσης στον τομέα πίστη. Δεν 
πιστεύω σε κάτι πάρα πολύ. Έχω μάλλον δεχθεί αυτό που λέγεται στο 
Ζεν, ότι «ένα πράγμα πιστεύω: την απόλυτη πίστη και την απόλυτη 
αμφιβολία ταυτόχρονα». Η πίστη χωρίς αμφιβολία είναι φανατισμός 
και η αμφιβολία χωρίς πίστη είναι ένα ακυρωμένο πράγμα. Επίσης, η 
αμφιβολία είναι πιο κοντά στην πράξη. Η πίστη μπορεί να σε αδρανο-
ποιήσει. Όταν αμφιβάλλεις, παίρνεις τα πράγματα στα χέρια σου.

Ρίσκο Για τον καλλιτέχνη, όπως εγώ αντιλαμβάνομαι τον όρο, 
είναι να μη φοβάται να ρισκάρει την εικόνα του και τις σιγουριές του. 

Γιατί αν μπεις σε αυτό το τριπ, να αναπαράγεις την εικόνα σου 
για να μη χαθεί από το πανόραμα των «επιτυχημένων», ήδη 
έχεις γίνει άλλο ένα καλλιτεχνικό ζόμπι.

Τραύμα Για τους καλλιτέχνες, νομίζω ότι είναι η βα-
σική δεξαμενή δημιουργικής τροφοδοσίας. Αρχίζει όμως 
και γίνεται επικίνδυνο όταν ένας δημιουργός δεν κλείνει 

τους εσωτερικούς του λογαριασμούς με το πέρασμα του 
χρόνου, μόνο και μόνο για να μη χάσει την τροφή της δημι-

ουργίας του. Τότε το τραύμα γίνεται γάγγραινα που μολύνει 
τον άνθρωπο - καλλιτέχνη.

Υπομονή Είμαι ένας πολύ υπομονετικός άνθρωπος, που πρέ-
πει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια της υπομονής του προτού τη χά-
σει. Κι όταν συμβαίνει αυτό, ακολουθούν μεγάλες εκρήξεις ή φοβε-
ρό παράπονο. Στη δουλειά μου αποτραβιέμαι προτού το όλο πράγμα 
ξεφύγει από τα όριά του. Στην προσωπική ζωή μου, όχι. Αν κάποιος 
περάσει τα όριά μου, θα το τραβήξω μέχρι εκεί που δεν πάει.

Φόβοι Πάντα φοβόμουν τις παρεξηγήσεις. Το ότι δεν θα γίνω 
κατανοητός ή ότι θα παρεξηγηθούν οι προθέσεις μου. Επίσης, φο-
βάμαι να χάνω ανθρώπους λόγω παρεξήγησης ενώ υπήρχε η δυνα-
τότητα να τους κρατήσω δίπλα μου. 

Χαίρομαι Όταν βλέπω κοντινούς μου ανθρώπους χαρούμε-
νους, χαίρομαι κι εγώ. Δεν το παίζω καλός Χριστιανός. Απλώς δεν 
βλέπω πολλούς χαρούμενους κι όταν αυτό συμβαίνει το απολαμβά-
νω σα δική μου χαρά.

Ψέματα Μικρός έλεγα πολλά, και στον εαυτό μου και στους 
άλλους. Μετά αυτό το έκανα δουλειά κι έπαψα να λέω. Πλέον, αν 
χρειαστεί να πω κάποιο ψέμα, βασανίζομαι, ισοπεδώνομαι από τις 
ενοχές. Και μετά από λίγο θα πάω και θα το ομολογήσω.

Ώρα Να… μάθουμε να απολαμβάνουμε, γνωρίζοντας όμως και το 
τίμημα των επιλογών μας. A

Θωμάς Μοσχόπουλος
Ο Θωμάς Μοσχόπουλος, που σκηνοθέτησε τη «Δωδέκατη νύχτα» 
του Σέξπιρ και το «Τι είδε ο μπάτλερ» του Όρτον υπό τον ενιαίο τίτλο 
«Ό,τι προτιμάτε», δημιουργεί το δικό του αλφαβητάρι.

Κείμενο - Φωτό: ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΛΑΤΣΟΥ

Aπό το

Info
«Ό,τι προτιμάτε»: «Δωδεκάτη 

Νύχτα» του Ουίλιαμ Σέξπιρ και 

«Τι είδε ο μπάτλερ» του Τζο Όρτον 

σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο, 

κάθε Κυριακή μια ενιαία παράστα-

ση. Θέατρο ΑΛΙΚΗ, Αμερικής 4, 210 

3210.021. Προγραμματισμένη 

           πρεμιέρα: 31/1.

επιλογές
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Την Αθήνα δεν την αγαπάω, δεν τη νιώθω «δική» μου. 

Η Πλάκα μού άρεσε, αλλά και αυτή δεν είναι η ίδια, ού-

τε και το Παλιό Φάληρο που έμενα κάποτε. Αγαπάω τα 

Χανιά, και τη Θεσσαλονίκη την αγαπώ πολύ. Κι αν της 

πηγαίνει ο κλισέ χαρακτηρισμός «ερωτική πόλη», είναι 

γιατί έχει ανθρωπιά και αυτό την κάνει ερωτική. Έχει 

παρέες, φιλίες, γειτονιές, τα παιδιά της Τούμπας…

Οι παρέες τα κάνουν όλα. Ο καλύτερός μου φίλος 

είναι και Βάζελος και δεξιός. Τι να κάνουμε τώρα; Έχω 

πολλούς φίλους από όταν ήμασταν παιδιά και βγαίνα-

με στη γειτονιά μας για καντάδα.

Όταν βγαίνω πηγαίνω όπου με πηγαίνουν οι κόρες 

μου. Στα Εξάρχεια, ας πούμε. Το Παλαιό Ψυχικό, που 

μένω, δεν έχει χαρακτήρα. Σα να διώχνει τους κα-

τοίκους του. Δεν συναναστρέφονται καθόλου οι άν-

θρωποι εκεί. Μόνο με τους γείτονές μου λέω μια «κα-

λημέρα». Και τελικά ούτε και για μια οικογένεια είναι 

καλά. Τα παιδιά δεν μπορούν να κοινωνικοποιηθούν 

σε μια τέτοια περιοχή.

Στον Πειραιά πήγαινα μόνο για τον Ολυμπιακό. Παλιά 

πήγαινα ακόμα και στις 

προπονήσεις. Το έχω 

ξαναπεί, υπάρχει ο 

Ολυμπιακός και 

τα «δεύτερά» 

του. Δεν με 

έκανε κανείς 

Ολυμπιακό, 

ούτε εί χα 

τον πατέρα 

μου για να 

με κάνει την 

ομάδα του. 

Παλιά οι τρα-

γουδιστές στηρίζονταν στους σύνθετες. Τώρα, οι 

νέοι καλλιτέχνες δεν έχουν πού να πατήσουν, δεν 

υπάρχει το υλικό. Και εγώ εδώ και ένα χρόνο ψάχνω 

καλά τραγούδια. Καλή μουσική όμως δεν υπάρχει ού-

τε έξω, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. 

Ο κόσμος δεν εκφράζεται μέσα από τα τραγούδια, 

όπως τότε που ο Καζαντζίδης τραγούδαγε για τη 

φτώχεια και την ξενιτιά. Ούτε καν για τον έρωτα δεν 

μιλάνε πια τα τραγούδια, για την καψούρα λένε, το 

οποίο είναι κάτι πολύ διαφορετικό.

Όχι ότι τα τραγούδια που είπα εγώ ήταν όλα καλά. 

Ακόμα και αυτά, όμως, που δεν θεωρούνται τόσο 

καλά, τα ακούω μετά από τόσα χρόνια και λέω: «Ε-

ντάξει, μια χαρά.» Και παραπάνω από μια χαρά.

Τα νέα παιδιά πηγαίνουν στα τηλε-reality και μετά 

από λίγο ξεχνιούνται. Και δεν ξέρουν, δεν μπορούν 

να κάνουν κάτι άλλο. Οι επώνυμοι είναι σήμερα επώ-

νυμοι και μετά από λίγο καιρό είναι ένα τίποτα.

Εμείς κάναμε ένα σωρό δουλειές μέχρι να δούμε τι θα 

γίνει. Εγώ δούλεψα και οικοδόμος και γκαρσόνι. Σήμερα 

όλοι έχουν την ιδέα να γίνουν «κάτι άλλο», αρνούνται 

ένα σωρό επαγγέλματα, κανείς δεν θέλει να γίνει οι-

κοδόμος. Έχουμε τους ξένους να μας κάνουν αυτές τις 

δουλειές και γίναμε και ρατσιστές. Εμείς, που 

έχουμε πάει εργάτες σε όλο τον κόσμο.

Όταν ήρθα στην Αθήνα  ήθε λα να 

σπουδάσω αρχιτέκτονας. Δεν μπο-

ρούσα όμως λόγω οικονομικών 

δυσκολιών και λόγω κοινωνικών 

φρονημάτων. Στο τραγούδι βρέθη-

κα από ανάγκη, για να βοηθήσω την 

οικογένειά μου.

Ήμουν αριστερός και «πήρα» ό,τι 

συνεπαγόταν αυτό. Ήταν ζήτημα επιλο-

γής, όπως όλα στη ζωή. Αριστερά ψηφίζω 

και σήμερα ακόμα, αν και μετά από τόσα χρόνια 

συνεχίζουν να μην προτείνουν λύσεις. Όμως 

δεν απέτυχε η ιδεολογία, οι άνθρωποι απέ-

τυχαν στο να την υποστηρίξουν. 

Η χειρότερη γενιά είναι η δική μου, η 

γενιά του Πολυτεχνείου. Το μόνο που 

την ενδιέφερε από ένα σημείο και 

έπειτα ήταν το «βόλεμα».

Και στην ΕΟΚ, ας μην είχαμε 

μπει καλύτερα. Μετά από ε-

μάς ακολουθεί η Ισπανία, η 

Πορτογαλία... Η Γερμανία 

θα κάνει κουμάντο σε 

όλους μας από εδώ 

και πέρα. Βέβαια, 

για όλα τα δεινά 

τ η ς  δ ι κ ή ς  μ α ς 

χώρας φταίνε 

τα δύο μεγάλα 

κόμματα. 

Υπάρχουν πάντα τραγούδια που θα ήθελες να έ-

χεις πει εσύ. Υπάρχει, ας πούμε ο Μπιθικώτσης.  Τι 

να πούμε δηλαδή γι’ αυτά που έχει τραγουδήσει αυ-

τός ο άνθρωπος; Ανανέωσε εκ θεμελίων το λαϊκό 

τραγούδι. Ήρθε μια φορά να με δει στο μαγαζί που 

εμφανιζόμουν, 50 χρονών ήμουν και πάλι τρέμανε 

τα πόδια μου. Και συνθέτες υπάρχουν με τους οποί-

ους δεν συνεργάστηκα και θα ήθελα, ο Ξαρχάκος, ο 

Μαρκόπουλος... Από γυναικείες φω-

νές της δικής μου γενιάς ξεχωρίζω 

τη Χαρούλα Αλεξίου και την Ελένη 

Βιτάλη. Έχω ένα ζήτημα με τη βρα-

χνάδα...

Τι σημαίνει «έντεχνοι»; Δηλαδή οι 

άλλοι τι είναι, άτεχνοι; Προσωπικά 

τα σκυλάδικα μου άρεσαν, έχουν 

αυθεντικότητα. Έχω περάσει παρά 

πολλές ώρες σε αυτά τα μαγαζιά.

Βάζανε σε κάτι βραβεία τραγουδιού τον Μάνο Λοΐζο 

στην κατηγορία του «έντεχνου συνθέτη». Έντεχνος 

ο Λοΐζος; Με καλούσαν να πάρω κι εγώ βραβεία και 

δεν εμφανίστηκα ποτέ.

Είμαι καθαρά λαϊκός τραγουδιστής. Δεν υπάρχει 

κανένας άλλος χαρακτηρισμός που να μπορεί να 

μου αποδοθεί. Τα δημοτικά και τα παραδοσιακά μού 

αρέσουν πολύ, αλλά δεν τα λέω καλά.

Το φετινό σχήμα που εμφανίζομαι το πιστεύω. Η 

Πέγκυ Ζήνα το αγαπάει το τραγούδι και έχει δυνατό-

τητες. Μας πολεμούσαν όλοι πριν ξεκινήσουμε, λέγα-

νε, λέγανε, και τώρα δεν λέει κανείς τίποτα. Δηλαδή 

στο περσινό σχήμα που εμφανιζόμουν ταίριαζα καλύ-

τερα; Πού ταιριάζω με τον Μπάμπη Στόκα; 

«Αντριοσύνη», με την έννοια που είχε 

κάποτε η λέξη, σήμερα δεν υπάρχει. 

Τους τελευταίους άντρες που πε-

ριγράφει αυτή η λέξη μόνο στην 

επαρχία μπορείς να τους δεις σή-

μερα.

Τα βίντεοκλίπ δεν πιστεύω ότι 

μπορούν να παίξουν ρόλο στο δι-

κό μας το τραγούδι. Να βάλεις δύο-τρία 

όμορφα κοριτσάκια να χορεύουν από πίσω 

σου, γιατί; Δεν μου άρεσε ποτέ το promotion, ού-

τε να βγαίνω στην τηλεόραση και να μιλάω για πράγ-

ματα που δεν είμαι αρμόδιος. Έχω άποψη, ενημερώ-

νομαι, αλλά τη γνώμη μου την κρατάω για εμένα και 

τους φίλους μου.

Κάποια στιγμή έρχεται ο κορεσμός. Θες να ξεκου-

ραστείς. Ύστερα από πέντε μήνες θες να εμφανι-

στείς ξανά στον κόσμο. Όμως, η αγάπη του κόσμου 

δεν είναι επιταγή. Το θέμα είναι να τραγουδάς όσο 

είσαι αξιοπρεπής, όχι όσο σε θέλει ο κόσμος.

Προς το τέλος της κουβέντας, η σύζυγός του μας υπεν-
θυμίζει ευγενικά πως πρέπει να τελειώνουμε. Μαζί της 
στο σαλόνι του καμαρινιού βρίσκεται και ο καλύτερός 
του φίλος και κόσμος από το οικείο περιβάλλον του. Μου 
σφίγγει το χέρι πολύ δυνατά, μου λέει «οι συνεντεύξεις 
δεν είναι το καλύτερό μου» και απαντάει στην τελευταία 
ερώτηση για το θρυλικό πια «Αλίμονο»: «Στην αρχή δεν 
ήθελα να μπει στο δίσκο. Έλεγα “8 λεπτά τραγούδι πώς 
θα γίνει επιτυχία;”. Αργότερα, πολλές φορές το τραγού-
δαγα για τον εαυτό μου μετά από ένα-δύο ποτηράκια». ●

Η αγάπη του 
κόσμου δεν 
είναι επιταγή. 
Το θέμα είναι 
να τραγουδάς 
όσο είσαι 
αξιοπρεπής.

Στην Ιερά Οδό με τον Δημήτρη Μητροπάνο

Info

Ο Δημήτρης Μητροπάνος 

τραγουδάει μαζί με την Πέ-

γκυ Ζήνα στην «Ιερά Οδό», σε 

ένα πρόγραμμα που επιμελήθηκε 

η Μαργαρίτα Μυτιληναίου. 

Ιερά Οδός 18-20, 210 3828.272 

επιλογές Συνέντευξη στη ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ε ίναι ο καλλιτέχνης που παραδέχονται όλοι, αυτός που εμπνέει σε όλες τις φυλές και τις τάξεις 

το κοινό αίσθημα: «Ελλάδα, μάγισσα, παρθένα και τροτέζα μου, Ελλάδα, Τούμπα, Αλκαζάρ και 

Καλογρέζα μου». Ο μεγαλύτερος σύγχρονος λαϊκός τραγουδιστής μας, με τη μουσική καριέρα 

«χωνευτήρι» των περισσότερων γνωστών συνθετών και στιχουργών, από κοντά είναι αυτό που δείχνει 

εδώ και σαράντα τρία χρόνια. Ένας άντρας από τους παλιούς, ευθύς, ήρεμος και μετρημένος. Ένα βράδυ 

πριν βγει σε μια –σταθερά– κατάμεστη πίστα μίλησε στην ATHENS VOICE.
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«Θέλω να υπάρχουν εκδηλώσεις 
κάθε μέρα. Να μπορούν οι Α-
θηναίοι να μπαίνουν 

μέσα χωρίς να γνωρίζουν το 
πρόγραμμα, αλλά να βρίσκουν 
πάντα κάτι ενδιαφέρον» λέει 
χαμογελώντας ο Φώτης Ιγνα-
τίου. Ο πρόεδρος του διοικη-
τικού συμβουλίου της «Τε-
χνόπολις», στο Γκάζι, περνά 
κατευθείαν στο ψητό: «Αυτή την 
εβδομάδα, στις 11 του μηνός, ξεκινάμε με 
μια πρωτιά».
Στις 19.30 στην αίθουσα «Νίκος Γκάτσος» 
θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά κινη-
ματογραφικές αφίσες του Βασίλη Δημη-
τρίου που κάνουν το «Αθήναιον» στους Α-
μπελόκηπους έναν πραγματικά ξεχωριστό 
κινηματογράφο. «Ουσιαστικά πρόκειται 
για αφίσες ζωγραφισμένες σε τελάρα από 

τον πλέον ει-
δικό. Με αυτή την έκ-
θεση τιμούμε τον Βασίλη Δημητρίου και 
τα 60 χρόνια όλης αυτής της δημιουργίας» 
εξηγεί. Ο Βασίλης Δημητρίου είναι ο μονα-
δικός καλλιτέχνης στην Ελλάδα που συνε-
χίζει ακόμα να φιλοτεχνεί γιγαντοαφίσες 
(6m x 2,5m και 8m x 2,5m) «κι όσο υπάρ-
χει, ωφελείται και ο κινηματογράφος και 

το σινεφίλ κοινό». Η έκθεση θα διαρκέσει 
μέχρι τις 14 του μηνός και η είσοδος είναι 
ελεύθερη. Την ημέρα των ερωτευμένων 
τη σκυτάλη παραλαμβάνει η μουσική βρα-
διά «14 + Φωνές και 1 πιάνο» στις 19.30, 
επίσης στην αίθουσα «Νίκος Γκάτσος». 
Θα τραγουδήσουν 16 κυρίως νέοι καλλι-
τέχνες, οι οποίοι σύμφωνα με τους διοργα-
νωτές αναμένεται να σηματοδοτήσουν το 
αύριο της ελληνικής μουσικής σκηνής. 
«Θέλουμε να δίνουμε χώρο και χρόνο 
στους νέους. Κι αυτό είναι προτροπή, για 

να μην πω εντολή, του Νική-
τα Κακλαμάνη. Απευθυνό-
μαστε στους νέους που έχουν 
πείσμα, μεράκι και θέλουν να 
προβάλουν τη δουλειά τους. 
Στοχεύουμε σ τους νέους 
αλλά και σε όσους αισθάνο-
νται νέοι, ασχέτως ηλικίας». 

Αυτό αποδεικνύει φέτος η παράσταση 
“Βelle Reve” που ανεβαίνει από νεανι-
κή θεατρική ομάδα «ΤΕΧΝΙΚΟ» με την 
υποστήριξη της «Τεχνόπολις». Επιπλέ-
ον στους νέους της πόλης απευθύνεται 
ο διαγωνισμός φωτογραφίας «Αthens 
Photo - Οι Αθηναίοι φωτογραφίζουν 
την πόλη τους» που διοργανώνουν από 
κοινού ο Δήμος και η ATHENS VOICE. 
Ωστόσο, ο Φώτης Ιγνατίου λέει ότι ακό-
μα κάτι λείπει από το Γκάζι, «θα ήθελα 
να είχαμε ολοκληρώσει το μουσείο της 
Μαρίας Κάλλας και το μουσείο του Γκα-
ζιού. Ελπίζω ότι μέσα στο χρόνο θα έχουν 
γίνει και τα δύο». ●

επιλογές

H Τεχνόπολις
«γκαζώνει»
Ο πρόεδρος της Τεχνόπολις 
Φώτης Ιγνατίου 
μιλά για τις εκδηλώσεις 
του πολυχώρου που δίνει 
έμφαση στους νέους 

Της ΛΕΝΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ

ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ 
ΕΛΛΗ ΠΑΣΠΑΛΑ
ΣΑΒΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ

Ο μουσ ικός 
Γύρος του 
Κόσμου 
με Τρεις 
Φωνές. 
Μετά την 
αντα-
πόκριση 
που είχε η 
μουσική τους 
συνάντηση, μετά 
από δέκα χρόνια, τον περασμένο Δε-
κέμβριο στο Παλλάς, οι τρεις ξεχωρι-
στές για διαφορετικούς λόγους ερμη-
νεύτριες ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή 
για να συνενώσουν τις μουσικές τους  
διαδρομές με αφετηρία τη world μου-
σική. Ένα εκλεκτικό ταξίδι από τη βυ-
ζαντινή και τη δημοτική παράδοση ως 
τα ρεμπέτικα και το έντεχνο. 

Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, 210 3213.100. 
Έναρξη 21.00. Είσοδος € 20, 30, 35, 45, 
50, 60. Προπώληση: 210 8108.181, Παλ-
λάς, ellthea.gr, FNAC, Public. Στις 18/3.

ΚΑΤΙΑ ΠΑΣΧΟΥ
Η γνωστή σοπράνο, μεταξύ άλλων κλα-
σικών τραγουδιστών, θα κλείσει την εκ-
δήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου 
«Συναντήσεις με προσωπικότητες» του 
Αχιλλέα Παπαδιονυσίου, αποσπάσματα 
του οποίου θα διαβάσει η Άννα Συνοδινού. 
Η βραδιά περιλαμβάνει ακόμη ομιλίες και 
προβολή DVD. 
Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», Κα-
ρύτση 8, 11/2, 19.00, είσοδος ελεύθερη 

Β.  Δημητρίου
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*         νέο
C        μέχρι   15
 ¤        μέχρι 25
  ¤¤     μέχρι 40
   ¤¤¤  45+
Ξ        Ξενυχτάει (μετά τη 1.00 π.μ.)

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

Κέντρο

AbreUvoir
Ξενοκράτους 51, Kολωνάκι, 
210 7229.106 Παλιό, αγαπη-
μένο, με γαλλική κουζίνα, 
κομψότητα και στιλ. Από τα 
πρώτα γαλλικά της πόλης, 
έμαθε στους Αθηναίους τα 
σαλιγκάρια μπουργκινιόν 
και το φιλέτο σως καφέ ντε 
Παρί.Φέτος με ανοιχτό τον 
υπέροχο κήπο του για τους 
καπνιστές. € € € M

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

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 
210 3462.983 Ένας βρα-
βευμένος σεφ, ο Αλέξης 
Καρδάσης και μια ελληνική 
«πειραγμένη» κουζίνα.Κάβα 
με εξαιρετικές τιμές. €Σ/Κ Μ 

AΛATΣi 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 
210 7210.501, 697 7210501 
Δίπλα σου θα τρώνε πολιτικοί 
και αστέρες της tV. Ο γνω-
στός δημοσιογράφος Σταύ-
ρος Θεοδωράκης μάζεψε 
όλο τον κόσμο που ήθελε να 
γευτεί αυθεντικές κρητικές 
γεύσεις και να μάθει τα τε-
λευταία νέα της δημοσιογρα-
φικής πιάτσας. Στο μοντέρνο 
εστιατόριό τουκαταφθάνουν 
καθημερινά από το νησί 
στάκες, τυριά, άγρια χόρτα, 
αλάτσι μέχρι και η περίφημη 
μπουγάτσα του Ιορδάνη. Δο-
κίμασε το γαμοπίλαφο. Κυρ. 
κλειστά. € € Μ A.v.

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

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

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

ALiArMAN 
Σωφρονίου 2, Γκάζι, 210 
3426.322 Στα μικρά δωμάτια 
δεν πέφτει καρφίτσα από το 
freestyle φανατικό κοινό που 
συνηθίζει να περνάει εκεί 
τις νύχτες του ακούγοντας 
μουσική και φλερτάροντας 
με άλλοθι το ελαφριάς με-
σογειακής κουζίνας μενού 
του. Χαρούμενο ντεκόρ με 
στοιχεία απ’ όλο τον πλα-
νήτη. Από 12.00 ως 10.00. 
Μετά «το γυρίζει» σε bar. Αν 
ο καιρός το επιτρέπει πιάσε 
τραπεζάκι έξω.

ALMAz 
Tριπτολέμου 12 Γκάζι, 
210 3474.763 Γεύσεις του 
«δρόμου» και μεσογειακά 
πιάτα, σαλάτες και νόστιμο 
fingerfood. Θα κάτσεις στην 
μπάρα για ποτό και καλή 
μουσική, θα δεις όλους τους 

20 + φίλους σου. Τρίτη κλει-
στά.€Μ Κ Ξ A.v.

ALTro 
Χάρητος 39Β & Πλουτάρχου, 
210 7242.717 Τόσο μικρό, 
τόσο καλό, τόσο arty. 
Δύσκολο να βρεις τραπέζι, 
κάτσε στη μπάρα για ποτήρι 
κρασί και φλούδες παρμε-
ζανα. Λίγα ιταλικά πιάτα, 
όλα νόστιμα. € €   

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

ΑΝΤΙΠΕΙΝΑ         
Συγγρού 138, (δίπλα στην 
Πάντειο), 2109291.001 Πα-
ραδοσιακή κουζίνα απ’ όλες 
τις γωνιές της Ελλάδας, με 
έμφαση στις νοστιμιές της 
Κρήτης. Και με live μουσικό 
πρόγραμμα. ΚΜ € Ξ

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

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

bALTHAzAr
Tσόχα 27 & Bουρνάζου, 
Aμπελόκηποι, 210 6441.215 Ο 
Γιώργος και ο Αντρέας Πιτσι-
λής έκαναν όλη την Αθήνα μια 
παρέα. Το πιο ωραίο κτήριο 
της πόλης (σπίτι της Κυβέ-
λης), μαζεύει κάθε βράδυ 
πολιτικούς, επιχειρηματίες, 
καλλιτέχνες και όλο το enfant 
gate. Εδώ γίνεται το power 
game της Αθήνας, θα τους 
δεις και θα σε δουν όλοι. Δη-
μιουργική κουζίνα, πιο αργά 
η μουσική δυναμώνει, η «rock 
‘n roll» καρδιά χτυπάει πάντα 
δυνατά. €€ €A.v. 

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

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

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

bLAcK DUcK 
Xρήστου Λαδά 9A, Aθήνα, 
210 3234.760 Πολυχώρος 
που αγαπάει τις τέχνες, 
με καφέ, bar, εστιατόριο 
και γκαλερί. Για μουσικές 
βραδιές, φιλολογικές 
συζητήσεις, παρουσιάσεις 
βιβλίων, cd κ.λπ. παρέα με 
αρωματικό καφέ, κρασί και 
σπιτικές γεύσεις.  € 

brASSerie vALAoriToU 
Bαλαωρίτου 15, 210 
3641.530. Το αμπιγιέ της Βα-
λαωρίτου. Εδώ κάνουν στά-
ση πολιτικοί, μεγαλοδικηγό-
ροι και οι κυρίες τους.Τα με-
σημέρια του Σαββάτου μετά 
τα ψώνια παρέες γνωστών 
δημοσιωγράφων και δια-
φημιστών σε... happy hour. 
Πιάσε θέση στην «βεράντα» 

στον πεζόδρομο, χειμώνα - 
καλοκαίρι, αν θέλεις να δεις 
όλη την Αθήνα να περνάει. 
Kυρ. κλειστά.  €Ξ Μ

brASSerie viNTAGe    
Πλ. Κοτζία (8ος όροφος Notos 
Home), 210 3239.011 Ωραίος 
χώρος με εξαιρετική θέα 
Ακρόπολη και Λυκαβηττό, 
γεύσεις μεσογειακές με 
άρωμα Ιταλίας. Εκδηλώσεις 
&catering. Ανοιχτό μεσημέρι 
και βράδυ.Κυριακή κλειστά. € 

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

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

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

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

ceLLier biSTroT 
Πανεπιστημίου 10, Σύνταγ-
μα, 210 3638.525  Στη θέση 
του Απότσου, με κρασιά από 
την Ελλάδα και τον κόσμο. 
Και κρασί σε ποτήρι με λίστα 
που ανανεώνεται 2 φορές 
το μήνα. Ανοιχτά 10.00-
1.30, κουζίνα 12.00-1.00, 
Παρ.&Σάβ. έως 1.30. € €

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

μεγάλα κέφια, αξεπέραστα 
κοκτέιλς. A, και μενού μεντι-
τερανέ και sushi! €€€ 

cibUS
Aίγλη Zαππείου, 210 
3369.364, 694 6966441 
Mοντέρνα και κομψή διακό-
σμηση μέσα στο οργιαστικό 
πράσινο του Ζαππείου. 
Με φόντο την Ακρόπολη 
μεσογειακό μενού από τον 
εξαιρετικό σεφ Δημήτρη 
Δημητριάδη και κρασιά από 
διεθνή και ελληνικό αμπε-
λώνα. Ανοιχτά κάθε μέρα 
από 20.00 ως 1.00. € € M

DAPHNe’S 
Λυσικράτους 4, Πλάκα, 210 
3227.971 Διακριτικό σέρβις 
και εκλεπτυσμένη ελληνική 
κουζίνα σε ένα υπέροχο 
νεοκλασικό- που έχει υπο-
δεχτεί κάποιες από τις πιο 
σημαντικές προσωπικότη-
τες της πολιτικής σκηνής. 
Εντυπωσιακή αυλή. € € €  

*DAS bier
Κλεάνθους 8, Γκάζι 
6977141990 Μπίρες, πολ-
λές μπίρες! Βαρελίσιες, 
μοναστηριακές και 35 
ξεχωριστές ετικέτες για να 
διαλέξεις. Μενού έκλπηξη 
και καλή ροκ μουσική για να 
τη συνοδεύσεις. €

γεύση οδηγος

Noodle bar
Success story

Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Πριν κάνα μήνα μαζευτήκαμε όλη η παλιοπαρέα στου Σ. 
Σε κατάσταση «πίναμε και καπνίζαμε και την αγάπη 
βρίζαμε» περνάγαμε όλοι φίνα μέχρι που… κατέφθασε 

και η πείνα. Άνθρωπος κομψός και μοντέρνος, καθώς και με 
πλήρη ανικανότητα να φτιάξει έστω κι ένα τσάι, ο Σ. έριξε στο 
τραπέζι το Noodle Bar της γειτονιάς του, πρόταση που έγινε 
δεκτή με τρελό αλαλαγμό. Η συνέχεια ήταν οργιώδης: σπρινγκ 
ρολς, χοιρινά παϊδάκια, γουον τον, νουντλς, ρύζια του ατμού και 
ρύζια τηγανητά, κοτόπουλα τεριάκι, μοσχάρια σετσουάν, όλοι 
στο τσιμπητό απ’ όλα, όλοι τρελοί δεξιοτέχνες των τσόπστικς – 
εγώ με το πιρούνι.  Βραδιά αξέχαστης κινεζοφαγίας, μας άφησε 
χορτασμένους και μαζί τρομερά ανάλαφρους. 
Προχτές μεσημεράκι προχωρημένο, βρέθηκα και πάλι με τον 
Σ., αυτή τη φορά καθισμένοι στη ζεστή, κόκκινη αγκαλιά του 
Noodle Bar στην Απόλλωνος στο Σύνταγμα. Είναι το πρώτο που 
άνοιξε στην πόλη και μέσα σε λίγα χρόνια η αλυσίδα μετράει 
γύρω στα 18 σημεία στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, την 
Πάτρα, τη Λάρισα, το Βόλο, το Ρέθυμνο, τη Χαλκίδα και πάει λέ-
γοντας. Δεν μου κάνει εντύπωση, από την πρώτη μου γνωριμία 
με τα εν λόγω μέχρι σήμερα όποιον και να ρωτήσω είναι τρελός 
φαν των Noodle Bars! Το μενού τους περιλαμβάνει πάνω από 70 
πιάτα απ’ όλη την Ασία, εξυπηρετώντας τη νέα τάση που θέλει 
ελαφριά θρεπτικά γεύματα και καμία έκπτωση στη γεύση. Είναι 
γρήγοροι, χρησιμοποιούν αποκλειστικά φρέσκα υλικά πρώ-
της ποιότητας (μέχρι και τις σάλτσες τις φτιάχνουν μόνοι τους, 
καθημερινά, σε κάθε κατάστημα), έχουν εξαιρετικά προσιτές 
τιμές και τα καταστήματά τους είναι πεντακάθαρα, όμορφα, σαν 
“happy” μικρές κόκκινες χαρούμενες κουκίδες μέσα στο χάρτη 
της (κάθε) πόλης. Δίπλα μας έτρωγε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων 
Άγγλων τουριστών, τρεις κοπέλες μ’ ένα τηγανητό, χορταστικό 
ρυζάκι (€ 5,10) η καθεμία μπροστά της, ένα νεαρό ζευγαράκι 
ξεκίνησε με τσιπς γαρίδας, συνέχισε ρίχνοντας κλεφτά φιλιά 
πάνω από δυο αχνιστές σουπίτσες Τομ Κα Γκάι (€ 4,60). Εγώ 
άδειασα γρήγορα-γρήγορα τα γουον τον με τυρί (απλά μεγαλει-
ώδη, € 4,40) της αρχής για να βρουν χώρο τα υπόλοιπα που ερ-
χόντουσαν, χάζευα μέσα από τις τζαμαρίες το πλήθος να περνά 
κι έναν κύριο να ξυρίζεται στο απέναντι μπαρμπέρικο, τσίμπαγα 
τα κάσιους από τα νουντλς του Σ. όταν δεν με έβλεπε, άλλαζα 
κουβέντες με τη συμπαθέστατη Γιολάντα –Φιλιππίνες– που μας 
σέρβιρε και λογάριαζα μόλις γίνουμε περισσότερο φίλες να της 
ζητήσω δώρο το υπέροχης ετικέτας μπουκάλι με την καυτερή 
σος να το βάλω ντεκόρ asian chic στην κουζίνα μου, έπινα μπίρα 
Tsing Tao κινέζικη, παρακολουθούσα τον τρελό χαμό από τα 
πηγαινέλα των μέσα και έξω παραγγελιών – στρατιά από χα-
μογελαστά, σχιστομάτικα, κουκλιά μαγειράκια στην open view 
kitchen να δουλεύουν με κινήσεις ταχυδακτυλουργού. Μαθαί-
νω ότι σύντομα ετοιμάζονται ακόμη περισσότερες χαρούμενες 
κουκίδες Noodle Bar παντού, πως οι σάλες για να κάθεσαι –πά-
ντα σε κόκκινο και γκρι– μεγαλώνουν για να χωράμε όλοι, πως 
είναι καθημερινά ανοιχτά όλη την εβδομάδα από το πρωί στις 
11.00 μέχρι τις 12.00 το βράδυ.
NOODLE BAR, Απόλλωνος 11, Σύνταγμα, 210 3318.585, και σε όλη την Αθήνα 

και την Ελλάδα, www.noodle-bar.net

tastepolice
PASIONAL 
Πάθος για έρωτα και χορό, γεύ-
σεις Αργεντινής και νέα νόστιμα 
πιάτα στο μενού. Αρνί Παταγονίας, 
Μatambre de servo (πανσέτα χοιρι-
νή με σπαράγγια και τοματίνια) και 
mollejas – γλυκάδια, αμαρτωλά, τέ-
λεια! Χορεύουμε tango και latin κά-
θε Παρασκευή και Σάββατο με live 
μουσική, ενώ μικρές εκπλήξεις μάς 
περιμένουν μεσοβδόμαδα με live 
latin συγκροτήματα. 
Καποδιστρίου 64, Φιλοθέη, 210 6800.200  

ΡΕΣΠΕΝΤΖΑ 
Το νέο ψαροφαγικό στέκι στο Γκάζι 
φέρνει στο πιάτο σου το βυθό της 
θάλασσας, και μάλιστα πολύ νόστιμα 
και δημιουργικά μαγειρεμένο. Χώ-
ρος μοντέρνος σε 2 επίπεδα, ταρά-
τσα με ωραία θέα (λειτουργεί και το 
χειμώνα) και μενού με θαλασσινούς 
μεζέδες και φρέσκο ψάρι – δοκίμα-
σε οπωσδήποτε την κακαβιά με λάδι 
τρούφας! 
Ευμολπιδών 24, Γκάζι, 210 3414.140 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 
Ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις με 
σπιτικά μαγειρευτά, πιάτα με κρέας 
και επιλεγμένη λίστα ελληνικών κρα-
σιών (και καλό χύμα) συνοδεία ζω-
ντανής λαϊκής μουσικής Παρ., Σάβ., 
Κυρ. και μεσημέρι. Ειδική προσφο-
ρά: Κυρ.-Πέμ. δώρο ένα μπουκάλι 
(ανά 4 άτομα) λευκό μοσχοφίλερο ή 
κόκκινο Νεμέας «Αμφιτρύων», σπέ-
σιαλ παραγωγή για το κατάστημα. 
Καλλισθένους 87, Άνω Πετράλωνα, 

210 3464.916/ 211 7108.578 

GOODY’S 
Τα αγαπημένα εστιατόρια φροντίζουν 
τη διατροφή μας και φέρνουν στο πιά-
το μας τις νοστιμιές της Μεσογείου 
μαγειρεμένες με ελαιόλαδο. Χτα-
ποδάκι, γαριδομακαρονάδες, μεσο-
γειακό σάντουιτς με ψητά λαχανικά, 
νησιώτικο σάντουιτς με καλαμαράκια 
και δροσερές θαλασσινές σαλάτες. 
Έρχονται και στο σπίτι με ένα τηλ. στο 
80 11 000011.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 
ΧΑΛΒΑΣ 
Ο χαλβάς είναι το must του σαρακο-
στιανού τραπεζιού, αλλά και νοστιμιά 
για όλες τις ώρες και μέρες. Ο Μακε-
δονικός χαλβάς νοστιμίζει τα τραπέ-

ζια μας από το 1924, με διαφορετι-
κές γεύσεις που δεν χορταίνεις πο-

τέ. Με φιστίκι Αιγίνης, με κακάο, 
με φουντούκι, σταφίδες και 

κακάο, με αμύγδαλα και 
βανίλια. 

tips Της ΝΑτΑΛίΑΣ ΔούΚΑ
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πούτρώμε

ύάδες 
Ψηλά στ’ αστέρια 

Της ΖίΖΗΣ  ΣΦύΡΗ

Κ αθώς ανεβαίνω με το αυτοκίνητο στο δρόμο του Πολύδροσου 
βλέπω τα πρώτα φώτα της πόλης να ανάβουν και να λαμπυ-
ρίζουν κατά χιλιάδες στα πόδια μου. Ακολουθώ τις πινακίδες 

Υάδες και βρίσκομαι μέσα στο Αττικό Άλσος. Παρκάρω άνετα στο μεγάλο 
πάρκινγκ (που το καλοκαίρι εξυπηρετεί και το θεατράκι του άλσους), 
ανεβαίνω τα λίγα σκαλιά και μένω έκπληκτη από τη μοναδική θέα. Στο με-
ταξύ η ώρα έχει προχωρήσει λίγο και τα φώτα έχουν πολλαπλασιαστεί.
Μπροστά μου απλώνεται η πόλη και απέναντί μου βρίσκεται ο Υμηττός, 
το βλέμμα συνεχίζει να χάνεται ως τα Μεσόγεια και αριστερά στα βόρεια 
προάστια. Ωραία επιλογή ονόματος, σκέφτομαι – Υάδες λέγεται ένα σμή-
νος αστεριών. Φτάσαμε στα αστέρια απόψε. 
Ο χώρος μοντέρνος, απλός, λιτός και πουθενά ούτε ένα κομματάκι τοί-
χου που να εμποδίζει το βλέμμα προς τη μαγική θέα. Παντού τζαμαρίες 
που όταν το επιτρέπει ο καιρός ανοίγουν και σε αγκαλιάζει η φύση. Καλός 
φωτισμός, μουσική lounge, καναπέδες και στο σημείο του εστιατορίου 
ρομαντζαρίες, όπου και να κοιτάξω, δεξιά και αριστερά, όλοι απολαμ-
βάνουν τη μικρή απόδραση μέσα στην πόλη. Βρίσκω την παρέα μου που 
έχει πιάσει την πιο ακριανή πλευρά του εστιατορίου για σόλο θέα. Τους 
προλαβαίνω στο Μartini και παραγγέλνουμε παρέα. 
Παίρνουμε την ομώνυμη σαλάτα «Υάδες» (πρασινάδες τρυφερές λο-
γιών-λογιών, ψητό κοτόπουλο, τραγανό μπέικον, παρμεζάνα, κρουτόν, 
βινεγκρέτ) και grigliata (άλλη σαλάτα, με μαριναρισμένα μανιτάρια, πρα-
σινάδες, κατίκι Δομοκού) σερβιρισμένη σε καλαθάκι παρμεζάνας. Για τη 
μέση λιμπιζόμαστε ένα πιάτο με λαζάνια φούρνου και τέσσερα τυριά. 
Συνεχίζουμε με κοτόπουλο κάρι με ρύζι (σοτέ φιλέτο, κάρι, φρούτα, γάλα 
καρύδας) και ψαρονέφρι γεμιστό με χαλούμι και δαμάσκηνα πάνω σε 
γλυκόξινη σάλτσα. 
Τελειώσαμε αλλάζοντας γεύση με ωραίο σουφλέ σοκολάτας, πορτοκάλι 
με παγωτό βανίλια και φρέσκες φράουλες και ανανά. Η μουσική είχε 
αρχίσει να τσιμπάει σε ένταση και μείναμε για ένα ποτό μετά, απορροφη-
μένοι από τη θέα. 
Στις Υάδες, που λειτουργούν επτά μέρες την εβδομάδα πρωί, μεσημέρι, 
βράδυ, μπορείτε να απολαύσετε καφέ, ποτό, σνακ, ποικιλία με συνοδεία 
κρασιού. Μπορείτε να οργανώσετε το επαγγελματικό σας lunch ή dinner, 
έχει το προνόμιο να μπορούν να απομονώνονται χώροι για όσα άτομα 
θέλετε. 
Υάδες: καφέ-εστιατόριο-μπαρ, εντός Αττικού Άλσους, 210 6470.936.
 Κατανάλωση/άτομο 35-40 ευρώ. 

➜ zsfyris@otenet.gr

ΔΗΜoΚΡΙΤΟΣ 
Δημοκρίτου 23 & Tσακάλωφ, 
Kολωνάκι, 210 3613.588, 210 
3619.293 Ιστορία χρόνων, στα 
τραπέζια του έχουν γευματί-
σει πολλά γνωστά ονόματα 
της ελληνικής διανόησης 
αλλά και όλη η Αθήνα. πανό-
ραμα ελληνικής κουζίνας. €

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

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

eN AiΘPiA 
Bρυούλων 4, 210 2582.751, 
Πλ. N. Φιλαδέλφειας Xώρος, 
ζωγραφισμένος στο χέρι, 
από το πρωί για καφέ και από 
το μεσημέρι για ωραία δημι-
ουργική κουζίνα. «Δυνατή» 
μπάρα (μπίρες από όλο τον 
κόσμο) και έθνικ μουσική μέ-
χρι αργά το βράδι. Ξ A.v. Σ/K

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

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

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

Gb rooF GArDeN 
Πλ. Συντάγματος & Πανεπι-
στημίου, 210 3330.000 (ξεν. 
Μεγ. Βρετανία) 
Η αξεπέραστη κομψότητα 
της Μεγάλης Βρετανίας 
εδώ συμπληρώνεται από 
την καταπληκτική θέα της 
Ακρόπολης, της πλατείας 
Συντάγματος και όλης της 
Αθήνας. Συνδυάστε τα με 
ποιότητα, πολυτέλεια και 
σέρβις για να έχετε εικόνα. 
Κουζίνα ιταλική. €€€

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

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

iNbi 
Ηρακλείτου 21, Κολωνάκι, 
210 3392.090 Γιαπωνέ-
ζική κουζίνα επιπέδου, 
εκρηκτικά cocktails και συ-
νωστισμός από celebrities. 
Κλειστά Κυρ. €€€  

JAcKSoN HALL 
Mηλιώνη 4, Kολωνάκι, 210 
3616.098 Όλη η Αθήνα 
κάνει ένα πέρασμα από 
το catwalk της πόλης, τον 
περίφημο  πεζόδρομο της 
Μηλιώνη, το ραντεβού είναι 
«στον Ινδιάνο». Είναι all day 
και πάντα γίνεται χαμός. Το 
Σάββατο, μόλις κλείσει και η 
τελευταία μπουτίκ του Κο-
λωνακίου, οι σικ Αθηναίοι 
είναι ξεθεωμένοι και πεινά-
νε. Ένα αμερικάνικο burger 
με bbq σος, ένα steak για 
δύο κι ένα ποτό (σε λογική 
τιμή) θα τους συνεφέρει. 
€€Ξ Μ. A.v.

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

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

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΓΕΥΣΙΣ    
Ασκληπιού 137, Αθήνα, 210 
6453.179/ 6983 134731 
Σε διώροφο νεοκλασικό, 
μοντέρνα ελληνική κουζίνα 
και δυσεύρετα γευστικά 
προϊόντα της ελληνικής 
υπαίθρου. Δημιουργική ελ-
ληνική κουζίνα με προϊόντα 
εποχής από την Ν.Τρέσσου 
και Ε. Φυλακούρη. Θεμα-
τικές βραδιές με εκθέσεις 
έργων τέχνης. Και πάρκινγκ 
στην Ιπποκράτους 110. 
Ανοιχτό από 19.30-1.00, 
Κυρ. μεσημέρι. Δευτ. 
κλειστά. €

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

LALU         
Αναγνωστοπούλου 1, Πλ. 
Κολωνακίου, 210 6233.933 
Ντιζαϊνάτο και μαζί χαλαρό. 
Καλή μεσογειακή κουζίνα 
κι ακόμη καλύτερη διάθε-
ση για ξαφνικά πάρτι και 
γλέντια μέχρι το πρωί. Τα 
μεσημέρια του Σαββάτου 
απλά το αδιαχώρητο. Αδυ-
ναμία μας η ιδιοκτήτρια Έφη 
Μωράκη.  €€ 

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

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

MALvAziA
Aγαθημέρου 3, Pούφ, 210 
3417.010 Εξαιρετική με-

σογειακή κουζίνα, χώρος 
υπέροχος που θυμίζει 
μεσαιωνικό κάστρο. Κάθε 
μέρα, dj.  €Ξ

MAMAcAS
Περσεφόνης 41, Γκάζι, 
210 3464.984 Το μαγαζί που 
κατέβασε στα 90’ς όλο τον 
κόσμο στο έρημο τότε, Γκά-
ζι, το πρώτο που καθιέρωσε 
τον όρο «μοντέρνα ελληνι-
κή ταβέρνα». Αλλά δεν θα 
πας μόνο για το φαγητό. Το 
μπαρ-club δίπλα μαζεύει 
όλο το dancing croud της 
πόλης που θέλει να χορεύει 
με πίστη στο «είμαι στο νησί 
- είναι καλοκαίρι» όλο το 
χρόνο. Έχει dj sets, έχει τα 
κέφια του, έχει και υπόγειο 
για πιο δυνατές καταστά-
σεις. Στάνταρ ραντεβού για 
τα μεσημέρια του Σαββά-
του. €€Ξ Μ

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

MATAroA  
Ιεράς Οδού & Κεραμεικού 
116,  210 3428.312, 
698 3409997 
Βιομηχανικό ντεκόρ, τα-
ράτσα με θέα Ακρόπολη 
και γεύσεις κατά βάση με-
σογειακές. Πλούσια κάβα, 
πρωτότυπα cocktails,παρε-
ΐστικη διάθεση και ωραίες 
μουσικές. Ξ €

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

MiLoS 
( Ξενοδ. Hilton) Bασ. Σοφίας 
46, 210 7244.400 Μεγαλοε-
πιχειρηματίες, μεγαλοδικη-
γόροι, πολιτικοί και γνωστοί 
δημοσιογράφοι κλείνουν 
συμφωνίες πάνω από μια 
πιατέλα θαλασσινών. o ιδι-
οκτήτης Κώστας Σπηλιάδης 
έκανε διάσημη την ελληνική 
κουζίνα στο εξωτερικό 
και έπειτα άνοιξε και εδώ. 
Φρέσκο, καλοψημένο ψάρι, 
εκλεκτά προϊόντα από όλη 
την Ελλάδα - εξαιρετικό το 
ψάρι ψημένο μέσα σε κρού-
στα αλατιού - και κάποια 
πιάτα με κρέας. Επαγγελμα-
τικά γεύματα σε απρόσμενα 
καλές τιμές. €€€M

MoMMY 
Δελφών 4, Kολωνάκι, 210 
3619.682 Συγγραφείς από 
τους γύρω εκδοτικούς, 
avant garde καλλιτέχνες, 
διαφημιστές και συντάκτες 
trendy περιοδικών, όλοι 
θα συναντηθούν για ένα 
after shopping κοκτέιλ στον 
πολυσύχναστο πεζόδρομο. 
Lounge, με πολύχρωμη 
pop - 60’ς διακόσμηση, 
ανάλαφρες μουσικές, arty 
διάθεση, μεσογειακή κου-
ζίνα. Το ραντεβού νωρίς το 
απόγευμα του Σαββάτου 
θα τραβήξει ως αργά. Για 

φαγητό πιάσε τραπέζι στην 
(πιο ήσυχη) ξύλινη βερα-
ντούλα. € € Ξ 

NooDLe bAr 
Σύνταγμα,  210 3318.585/ 
Χαλάνδρι, 210 6800.064/ Ν. 
Ηράκλειο, 210 2815.500/ 
Ν. Σμύρνη, 210 9326.033/
Πειραιάς 210 4115.151/
Άλιμος 210 9850.250/ Αγ. 
Παρασκευή 210 6537.177/
Κηφισιά 210 6233.216/ 
Άγ. Ελευθέριος (Ster) 210 
2114.829/ Μαρούσι 210 
8069.100/ Ζωγράφου 210 
7777.067/Θεσσαλονίκη 
2310 260.092/ Πάτρα 2610 
362.360/ Ρέθυμνο 28310 
51198/ Βόλος 24210 23040/
Χαλκίδα 2210 83833/Παλλή-
νη 210 6669.824 Η γνωστή 
αλυσίδα εστιατορίων με 
νόστιμες ασιατικές γεύσεις 
που μαγειρεύονται καθη-
μερινά πάντα με φρέσκα 
υλικά. €

ΝΤΕΡΛΙΣΙΟΥΣ
Τσακάλωφ 14, 
Κολωνάκι Από τη Θεσσαλο-
νίκη, θέμα του τα σουβλά-
κια πάσης φύσεως. Καλή 
ποιότητα, προτώτυπες 
προτάσεις, χιούμορ στις 
ονομασίες.

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

ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Bασ. Σοφίας, Πάρκο Eλευθε-
ρίας, 210 7223.784 Στέκι για 
πολιτικούς, δημοσιογρά-
φους και φιλότεχνους που 
έρχονται για να τσιμπήσουν  
κάτι μετά από την έκθεση 
στο Κέντρο Τεχνών ή το 
Μέγαρο, μέσα στο πράσινο 
του πάρκου. Ανοιχτό από το 
πρωί ως αργά το βράδυ με 
πλούσιο κατάλογο μεσογει-
ακής κουζίνας. €€Μ   

PASΑJi 
City link, Στοά Σπυρομήλιου, 
210 3220.714  Μέσα στην κο-
σμοπολίτικη στοά, ανοικτό 
από νωρίς το μεσημέρι. Πο-
λύ κομψό meeting point της 
πόλης. Δυστυχώς, Κυριακή 
κλειστά.  €€Ξ

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

PASTeriA (LA)  
A. Παπανδρέου (The Mall 
4os όροφος), Μαρούσι, 210 
6198.230/ Koλωνάκι, 210 
3632.032/ Γλυφάδα, 210 
8945.085/ Kηφισιά, 210 
8085.607 12 restaurants σε 
όλη την πόλη για να μη νιώ-
σεις ποτέ έλλειψη. Μπάρα για 
κρασί από την πλούσια κάβα 
του και ωραιότατο  ιταλικό 
μενού που επιμελείται  ο Ι-
ταλός σεφ ettore Botrini. € Μ Ξ 

PizzA HUT 
Κολοκοτρώνη 32,  Κεφαλά-
ρι, Αγ. Παρασκευής & Στρ. 
Τόμπρα, Αγ. Παρασκευή, 

Κύπρου 104, Μπουρνάζι, 
Πίνδου 1, Ν. Φιλαδέλφεια, Λ. 
Αλεξάνδρας 108, Νεάπολη,  
Λ. Νίκης 79 (Λευκός Πύργος), 
Θεσσαλονίκη, 18118 Με 32 
καταστήματα σε όλη την 
Αθήνα για τους pizza lovers. 
Από τα καλύτερα delivery 
της πόλης. Ζήτα μαζί και 
την A.V.Και μέσα στη στοά 
Κοραή. € A.v.

PoSTiNo (iL) 
Γριβαίων 3, Kολωνάκι, 
210 3641.414 Στο βολικό 
αδιέξοδο του Κολωνακίου, 
ένα βήμα από το τζέρτζελο 
της Σκουφά, ο πιο έλληνας 
ιταλός της Αθήνας, ο Αντό-
νιο, έφτιαξε μια ταβέρνα 
γεμάτη νοσταλγικές καρ-
τποστάλ και γεύσεις που 
σε στέλνουν κατευθείαν 
στην κατσαρόλα μιας ιτα-
λίδας μάμα. Από το δίσκο 
με τα πρώτα κατσικίσιο με 
πέστο μαΐντανού και βιτέλο 
τονάτο, μετά σνίτσελ, μα-
γειρευτά, μακαρόνια. Φέτος 
με μεγαλύτερο χώρο για να 
χωράμε όλοι. €€Μ Ξ Κ

ProSoPA        
Κωνσταντινουπόλεως 4 & 
Μεγ. Βασιλείου 52, Ρουφ, 210 
3413.433 Γνωστό και αγα-
πημένο στέκι για το καλλιτε-
χνικό κοινό, για τη νόστιμη 
κουζίνα, τις lounge μουσικές 
και φυσικά την «cult»  θέα 
στα τρένα. Ανοιχτό και 
Κυριακή μεσημέρι. €€Ξ

* PULiTzer 
Βεντήρη 5, Χίλτον, 210 
7222.232 Ανοιχτό από 
το πρωί, στη θέση του 
ιστορικού Memphis club, 
με πάρα πολλές προτάσεις 
για φαγητό και υπέροχους 
συνδυασμούς γεύσεων 
αλλά και ποτά και κοκτέιλς 
και στη μεγάλη μπάρα του. 
Εξαιρετικό σέρβις. €

rATKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 
210 7290.746 tο απόλυτο 
ραντεβού των τελευταίων 
τριών δεκαετιών στο κέντρο 
της αθηναϊκής περιπέτειας. 
Μeeting point για όλο το κο-
σμικό, πολιτικό, επιχειρημα-
τικό, δημοσιογραφικό crowd 
της Αθήνας, μ’ ένα chic κοινό 
που ορκίζεται στα κλασικά 
της πιάτα (σούσι, καρμπονά-
ρα, φιλέτο πέτρας) κι έχει σαν 
άλλοθι την τούρτα φράουλα. 
Αέρας γαλλικού μπιστρό, 
φοβερή λίστα κρασιών, τα 
σωστά κοκτέιλ στο μπάρ 
περιμένοντας. Σάββατο μόνο 
μεσημέρι, Κυριακή κλειστά. 
  €€€  A.v Ξ

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

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

 ScALA viNoTecA               
Σίνα 50 (είσοδος από Αναγνω-
στοπούλου), Κολωνάκι, 210 
3610.041 Νεανικό, κοσμικό 
wine bar resto που έγινε 
αμέσως talk of the town. Mε 
σούπερ αρχιτεκτονική και 
ντιζάϊν από τους Α. Κούρκου-
λα- Μ. Κοκκίνου. Επιλεγμένα 
πιάτα από τον Χριστόφορο 
Πέσκια (κεφτεδάκια σε με-
γάλα κέφια). Μικρό, γίνεται 
χαμός μεσημέρι βράδυ, πάρε 
έγκαιρα για κράτηση. Κλειστά 
Κυριακή. € € €

ΣΚΟΥΦΙΑΣ 
Λόντου 4, Eξάρχεια, 210 
3828.206/ Bασιλείου Mεγ. 
50, Pουφ, 210 3412.252  Ιντε-

Enzzo De Cuba 
 Αγ. Παρασκευής 70-72, Περιστέρι, 210 5782.610 

Καρναβάλι 2010 και το Enzzo De Cuba θυμίζει Ρίο Ντε 
Τζανέιρο. Έχουμε και λέμε: 12, 14 και 15/2 Brasil samba 
show Group υπό την καλλιτεχνική και χορογραφική 
επιμέλεια του Joe Williams, με τις Βραζιλιάνες χορεύτρι-
ες να υπόσχονται αξέχαστες βραδιές.

Μη 
χάσεις

 γεύση οδηγος
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στοπιάτο

σούπα 

με πατάτες και πράσα

Της τΖΕΝΗΣ ΣτΑύΡοΠούΛού

Τι χρειαζόμαστε  25 γρ. βούτυρο ● 
600 γρ. πράσα – μόνο τα λευκά μέρη κομμένα 
σε ροδέλες μέτριου πάχους ● μέτριες πατά-
τες κομμένες σε μέτριους κύβους ● 1 κρεμμύδι 
κομμένο σε ροδέλες ● 4-5 φέτες μπέικον ● 650 
ml ζωμό κρέατος ● μαϊντανό ψιλοκομμένο για 
γαρνίρισμα ● ελάχιστο ελαιόλαδο ● αλάτι ● πι-
πέρι -κατά προτίμηση λευκό ● 1-2 κ.σ. φρεσκο-
τριμμένη παρμεζάνα

Πώς τη φτιάχνουμε Σε βαθύ τηγάνι 
ζεσταίνουμε ελαφρά το βούτυρο και προσθέ-
τουμε το κρεμμύδι. Το μαγειρεύουμε μέχρι να 
πάρει ένα ελαφρώς χρυσό χρώμα και προσθέ-
τουμε το πράσο και τις πατάτες. Τα τσιγαρίζουμε 
για 2-3 άνακατεύοντας με προσοχή, ώστε να μη 
λιώσουν. Σκεπάζουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά 
και συνεχίζουμε για 5΄ κουνώντας το τηγάνι και 
προσέχοντας να μην «κολλήσουν» στον πάτο τα 
λαχανικά. Ρίχνουμε ζεστό το ζωμό του κρέατος, 
αλατοπιπερώνουμε, σκεπάζουμε και τα αφήνου-
με να βράσουν για 30 .́ Ρίχνουμε τη μισή σούπα 
σε ένα μπολ, την αφήνουμε λίγα λεπτά να κρυώ-
σει και την πολτοποιούμε στο μπλέντερ ή με το 
ειδικό μηχάνημα χειρός έως ότου γίνει ένας πα-
χύρρευστος πουρές. Ρίχνουμε τον πουρέ πίσω 
στο τηγάνι, κουνάμε καλά ώστε να ανακατευτεί 
με την υπόλοιπη σούπα και σιγοβράζουμε για 10-
15 .́ Στο μεταξύ σε ένα μικρό ταψί ή σε ένα αλου-
μινόχαρτο βάζουμε το μπέικον και το ψήνουμε 
στο γκριλ μέχρι να γίνει τραγανό. Το αφήνουμε 
να κρυώσει και το κόβουμε σε μικρά κομμάτια. 
Ρίχνουμε μερικές σταγόνες ελαιόλαδο, τον ψιλο-
κομμένο μαϊντανό, το μπέικον και ολοκληρώνου-
νε το σερβίρισμα προσθέτοντας παρμεζάνα. 

Μάθε ιστορία Οι ιστορικοί της γαστρονομίας 
μάς λένε ότι η ιστορίας της σούπας είναι τόσο παλιά 
όσο και η ιστορία της μαγειρικής. Αδιευκρίνιστο, όμως, 
παραμένει το πότε ακριβώς οι άνθρωποι άρχισαν να 
απολαμβάνουν την πρώτη ζεστή σούπα. Πιστεύεται ότι 
οι κάτοικοι της Μεσογείου, κατά τη Νεολιθική εποχή, ή-
ταν οι πρώτοι που έβρασαν σούπες. Η πρακτική πάντως 
του να συνδυάζονται διάφορα υλικά και να βράζονται 
ήταν γνωστή σε όλους τους λαούς της αρχαιότητας και 
οι συνταγές για σούπες ήταν συνάρτηση των τοπικών 
προϊόντων αλλά και της κουλτούρας του κάθε λαού. 
Σύμφωνα με πηγές, στην αρχαιότητα έτρωγαν τις σού-
πες ως φάρμακο. Τον Μεσαίωνα περνούν στα τραπέζια 
των ευγενών και αρχίζουν οι πρώτοι σοβαροί προβλη-
ματισμοί για το κατάλληλο κουτάλι, τον τρόπο χρήσης 
του και τους καλούς τρόπους. Το 16ο αι. μικροπωλητές 
πουλούσαν σούπες στους δρόμους του Παρισίου. Λέγε-
ται ότι το 18ο αι. ένας επιχειρηματίας άνοιξε το πρώτο 
μαγαζί με σπεσιαλιτέ τέτοιου είδους σούπες. Έτσι αυτές 
συνδέθηκαν και με την ιστορία των εστιατορίων. Αργό-
τερα, με τη βιομηχανική επανάσταση και την ανάπτυξη 
της επιστήμης, οι σούπες μπήκαν σε κονσέρβες, άρχι-
σαν να καταναλώνονται μαζικά και έγιναν μόδα. 

● SiDe DiSHeS TiP  Ξεροψημένες φέτες χω-
ριάτικου ψωμιού με βούτυρο και μαϊντανό.

● Go GreeN TiP Κλείστε το φούρνο αμέσως 
μόλις τελειώσει το ψήσιμο, εξοικονομήστε ε-
νέργεια και χρήματα χρησιμοποιώντας τη θερ-
μοκρασία του φούρνου για να ζεστάνετε άλλα 
φαγητά. Ο φούρνος κρατά τη θερμοκρασία του 
περίπου 30΄ από τη στιγμή που τον κλείνετε. 

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

λεκτουελ ατμόσφαιρα για 
χαχανητά και παρέες, ελλη-
νική (και κρητική) κουζίνα 
με μεγάλο σουξέ το χοιρινό 
κότσι.€ Κ Ξ

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

TAMAM 
Bριλησσού 30, Πολύγωνο, 210 
6455.156 eλληνική κουζίνα 
συν τις αγαπημένες πολίτικες 
γεύσεις, γιαουρτλού κεμπάπ, 
χουνγκιάρ μπεγεντί, μαντί. 
Εξαιρετική θέα. Παρ.&Σάβ. 
oriental show Kυρ. Μετά τις 
16.00 live μουσική. Δευτ. 
κλειστά. € € Μ 

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

ΤΕΡΙΝΑ
Καπνικαρέας 35, Πλάκα, 210 
3215.015 Άρωμα από γαλ-
λικό bistrot, πιάτα ημέρας 
και διάσημη η λαχταριστή 
σοκολατόπιτα!

TGi FriDAY’S 
Μαρίνα Φλοίσβου (Pier One), 
Π. Φάληρο, 210 9853.281/ 
Nεοφ. Βάμβα 2, Κολωνάκι, 
210 7227.721/Λεωφ. Κη-
φισσίας και Αλεξάνδρας, 
Αμπελόκηποι 210 6475.417/ 
Kολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 
210 6233.947/ Απόλλω-
νος 40, Βουλιαγμένη 210 
8901.625/ Υμηττού 110, 
Παγκράτι 210 7560.544/Λα-
ζαράκη 43, Γλυφάδα 210 
8982.608/  Εμπ. Κέντρο 
Mediterannean Cosmos, 
Πυλαία Θεσσαλονίκης 
2310 473.760/ Πλ. Αριστο-
τέλους 3, Θεσσαλονίκη 
2310 242.914 Aπό burgers 
και μεξικάνικη tortilla μέχρι 
εισαγόμενες μπίρες και κο-
κτέιλ τεκίλας. Το πιο συμπα-
θητικό και γελαστό  σέρβις 
της Αθήνας και ντεκόρ με 
Αμερικανιές που θες ώρες 
να το χαζεύεις. €Ξ Μ A.v.

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

T PΑLAce
Ξεν. King George, B. 
Γεωργίου 3, Σύνταγμα, 
210 3222.210 Kομψό και 
πολύ σικάτο το lounge bar 
restaurant του ξενοδοχεί-
ου King George. Γεύσεις 
μεσογειακές, κυρίως ελλη-
νικές.  €M  

TΩN ΦPoNiMΩN 
TA ΠAiΔiA 
Φιλολάου 7, Kαισαριανή, 210 
7010.559 tο «σταυροδρόμι 
των γεύσεων» σε χώρο 
μοντέρνο, άνετο, με ωραίο 
πατάρι. Mε πιάτα ελληνικά, 
γαλλικά, ιταλικά, όλα φτιαγ-
μένα στο χέρι... και οι  τηγα-
νητές πατάτες. Kυριακή έως 
Πέμπτη 12.00 π.μ. - 12.00 
μ.μ., Παρασκευή - Σάββατο 
12.00 π.μ. - 1.00 μ.μ. Kλειστά 
Δευτέρα. Kαι delivery. 

ΥΑΔΕΣ    
Εντός Αττικού Άλσους, Γα-
λάτσι, 210 6470.936  Αll day 
χώρος για ποτό, φαγητό 
και καφέ σε προνομιακό 
σημείο, με πανοραμική θέα 
την  Αθήνα και ανανεωμένο 
μενού και διακόσμηση. 

XPYΣA
Αρτεμισίου 4 & Κεραμεικού, 
Γκάζι, 210 3412.515 Η Χρύσα 
και η κόρη της Μαρία σε 
κάνουν να νιώθεις σαν στο 
σπίτι σου. Ο Ρενάτο στην 
κουζίνα μαγειρεύει υπέ-

ροχα. Δοκίμασε σολομό με 
μαστίχα, νιόκι. Το καλύτερο 
cheese cake με μέλι που 
υπάρχει. Μικρή ωραία αυλή. 
Kυριακή κλειστά. Δευτέρα 
μόνο βράδυ. €€

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  Το εστατόριο 
ενός από τους καλύτερους 
Έλληνες σεφ, του Βασίλη 
Καλλίδη, τώρα και γνωστού 
τηλεστάρ (Όμορφος Κό-
σμος).Κυριακή κλειστά.€€ 

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

* bArTArUGA
Κολοκοτρώνη 37, Κεφαλάρι, 
210 6234.074 Ολοκαίνουρ-
γιο στέκι για όλες τις ώρες, 
σε ένα σούπερ μοντέρνο 
χώρο, όπου θα απολαύσεις 
μεσογειακή κουζίνα και 
πολύ δυνατά κοκτέιλς.€€

ΓΑΪΔΑΡΟΣ
Ελληνοσερβικής Φιλίας 52, 
Αγ. Παρασκευή, 210 6004.724 
Xωριάτικες συνταγές σε ξυ-
λόφουρνο, που σερβίρονται 
σε έναν πανέμορφο κήπο.  
€ 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. 

KoYKΛAKi
Παπανικολή 88, Xαλάνδρι, 210 
6818.710 Γνωστό σου από πα-
λιά, ωραία παρεΐστικη ατμό-
σφαιρα, πιάτα... κακόφημα 
και ονομασίες που θα σου μεί-
νουν αξέχαστες. Kαθημερινά 
έως 12.30, Παρ. και Σάβ. έως 
1.30. Κυρ. κλειστά.€€

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

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

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

oSTeriA DA cLAUDio (L’) 
Kώστα Bάρναλη 26, Xαλάνδρι, 
210 6834.228, 693 9950130 
iταλική κουζίνα σε στιλ τα-
βέρνας. nόστιμα μαγειρευτά, 
εξαιρετικές λεπτές πίτσες και 
μακαρονάδες, ελληνικό και 
ιταλικό χύμα κρασί.€€ 

PASioNAL 
Καποδιστρίου 64, Φιλοθέη, 
210 6800.200 Ατμόσφαι-
ρα και κουζίνα που σε 
ταξιδεύουν σε αργεντίνικες 
pampes. Μπαρ για ποτό, 
live πιάνο. Κυριακή κλειστά. 
€ 35 με το κρασί. €
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Όλα αυτά συμβαίνουν τη μέρα, γιατί τη νύχτα αλ-
λάζει το τοπίο σε πιάτσα μαύρης σαρκός. Αγορά το 
πρωί, αγορά και το βράδυ. Τα προϊόντα αλλάζουν. 
Αφού βγεις στην Πειραιώς και κατηφορίσεις, βλέ-
πεις πάλι μια τεράστια αλλαγή. Κάποτε ο δρόμος που 
σε οδηγούσε στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας ήταν 
μια βιομηχανική ζώνη, τώρα με τα κονδύλια της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης μεταλλάχτηκε σε trendy δρόμο με 
καλά θέατρα, clubs, μπουζούκια, νυχτερινά κέντρα 
διασκέδασης και την περιοχή του παλιού εργοστα-
σίου του Γκαζιού να έχει γίνει το νεανικότερο στέκι 
της πόλης, με πολύ καλά και μοντέρνα εστιατόρια, 
barάκια και clubάκια. Η νυχτερινή Αθήνα χωρίστη-
κε στα δυο. Στα μεγάλα music halls, που ως επί 
το πλείστον ήταν και είναι μπουζούκια, και 
στα μεγάλα κλαμπ με ξένης προελεύσε-
ως μουσική. Δειλά-δειλά γεννήθηκε και 
εξελίχθηκε το έντεχνο λαϊκό τραγούδι, 
ενωμένο με τη ροκ σκηνή που αποτέλε-
σε την εναλλακτική λύση, που όμως με-
τά την καθιέρωση και αυτού του είδους 
έγινε κι αυτό κατεστημένο με το δικό του 
μεγάλο μερίδιο στην αγορά. Οπότε οι επι-
λογές για διασκέδαση στη νυχτερινή Αθήνα  
ήταν τρεις: Σκυλάδικο (μπουζούκια), έντεχνες 
και ροκ σκηνές (ό,τι δεν είναι σκυλάδικο) και clubs 
(που παίζουν house trans tribal etc.).
Με αυτή τη δεδομένη κατάσταση μου γεννήθηκε η 
ανάγκη για κάτι εναλλακτικό. Με μια παιδεία αμερι-
κάνικη και ελληνική, θυμάμαι στην εφηβεία μου να 
τα δίνω όλα χορεύοντας κάθε βράδυ στην disco της 
Ξάνθης, σε ρυθμούς disco, soul, funk, R&B και rock. 
Όμως με το πέρασμα της ηλεκτρονικής μουσικής σε 
house ρυθμούς, δεν μου λειτουργούσε, οπότε έκο-
ψα αυτή τη διασκέδαση. Τα μπουζούκια πάλι, πέρα 
από τα παλιά ωραία τραγούδια με τη λαϊκή τους ποί-
ηση, τώρα δεν μου λένε τίποτα. Στίχοι της καψούρας 
και της αυτοκαταστροφής. Χώρια που σε σφίγγουν 
τόσο πολύ στα τραπεζάκια που σκέφτεσαι να πας 

ακόμα και στην τουαλέτα. Παστωμένοι στα τετραγω-
νικά της καθημερινότητάς μας, παστωμένοι και στη 
διασκέδασή μας; Ε, όχι, δεν θα πάρω! Στα εναλλα-
κτικά, πάλι, αυτή η μιζέρια του κουλτουριάρη δεν με 
συγκινεί. Για μένα ελληνικό ροκ είναι τα ρεμπέτικα ή 
τα hardcore λαϊκά. Η Σωτηρία Μπέλλου ήταν rock. 
Έτσι αποφάσισα σαν ταπεινή Γαλάτισσα να αντιστα-
θώ στη «Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία» της κατεστημέ-
νης νυχτερινής Αθήνας και να αναδημιουργήσω, 
αρχικά μαζί με την αδελφή μου Μπέττυ Μαγγίρα, 
μια νέα διέξοδο, εναλλακτική πραγματικά διασκέ-
δαση. Το λεγόμενο καμπαρέ Maggira’s Show, ό-

που τώρα χωρίς την Μπέττυ το εξελίσσω σε 
variété, που σημαίνει ποικιλία. Ξεδι-

πλώνω όλα μου τα ταλέντα, από 
την παράγωγη, τα κείμενα, τη 

σκηνοθεσία, τις μιμήσεις, τους 
χαρακτήρες μου, το χορό, το 
τραγούδι, παρέα με δύο ε-
ξαιρετικούς καλλιτέχνες, τον 
Γιάννη Σκουλά και τον Προ-

κόπη Πολίτη, συνοδεία της 
Cosmos Band στο υπέροχο, ανα-

καινισμένο Buena Vista. Ταξιδεύω μέσα 
από γνωστές περσόνες της ελληνικής show-

biz, ξεκινώντας από την top Performer της χώρας 
Άννα Βίσση, τη λαϊκότερη τραγουδίστρια Άντζελα 
Δημήτριου, τον εθνικό μας σχεδιαστή Μιχάλη Α-
σλάνη, την cult φυσιογνωμία της νύχτας Σ. Ρέββη 
και τον εθνικό μας manager Ηλία Ψινάκη, και φτά-
νοντας στους μεγάλους δάσκαλους μου από την 
Αμερική M.Jackson και Tina Turner, αλλά και στους 
δικούς μου χαρακτήρες, της καρακαλτάκας των 
«10 μικρών Μήτσων» και της «κυρίας Φρόσως». 
Επίσης με variété παρουσίαση κάνουμε ιδιαίτερες 
μουσικές προτάσεις (σε επιμέλεια Γιάννη Σκουλά) 
και ολοκληρώνουμε με ένα party για να χορέψει ο 
κόσμος στο 3ο μέρος της παράστασης, με τίτλο “Big 
Cigar”, γιατί μερικοί το προτιμούν αναμμένο. ●

η σημερινή Αθήνα έχει άρωμα πολυεθνικό. Κατεβαίνοντας τη Σοφοκλέους, λίγο πριν 
βγεις στην Πειραιώς, βαραίνει τόσο πολύ η μυρωδιά που θέλεις να κλείσεις τη μύτη 
σου και να ανοίξεις καλά-καλά τα μάτια σου να δεις ένα θέαμα που σε ταξιδεύει 

σε χώρες και αγορές εξωτικές. Λειτουργεί σαν διακτινισμός ένα πράγμα, γιατί στη Σταδίου 
παίρνεις το άρωμα της παλιάς εκείνης Αθήνας, υπάρχουν δυο-τρία μαγαζιά που έχουν μείνει 
από τότε, την Αθήνα του Μινιόν ας πούμε, και μετά καταλήγεις στην Τεχεράνη με δόσεις Πα-
κιστάν και Αφρικής. Φτωχοί αλλοδαποί μάχονται να επιβιώσουν.

Η Αθήνα της Ματθίλδης
h γνωστή ηθοποιός και περφόρμερ Ματθίλδη Μαγγίρα εξηγεί 
στην Athens Voice γιατί μερικοί το προτιμούν αναμμένο...

Athens guest

Ιnfo
Ένα σούπερ αποκριάτικο 

πάρτι θα γίνει την Κυριακή 

14/2, με τη Ματθίλδη να βραβεύει 

την καλύτερη εμφάνιση της 

βραδιάς. “Big Cigar”, στο Buena Vista, 

Ζωοδόχου Πηγής 3 & Ακαδημίας, 

τηλ. κρατήσεων 210 3829.179
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Soiree De 
Votanique

Κατά πρώτον, εξαιρετικό όνομα. 
Που παίζει με τη μάγκικη dirty 
κληρονομιά της περιοχής του 

Βοτανικού σε αντιδιαστολή με την οικι-
στική ανάπτυξη που καλπάζει τα τελευ-
ταία χρόνια και βάζει την περιοχή και στο 
χάρτη της διασκέδασης. Κατά δεύτερον, 
τα σωστά υλικά για ένα καλό bar. Ωραίες 
μουσικές που ξεκινάνε από το τρίγωνο 
jazz-funk-soul, χωρίς όμως να περιορί-
ζονται εκεί, καλά ποτά σε νορμάλ τιμές, 
εξαιρετική ατμόσφαιρα που ευνοεί τετ α 
τετ ή την ιδανική κατάσταση boozing & 
talking και καλή διακόσμηση, με τους τοί-
χους να μη μένουν ποτέ άδειοι, αφού όλο 
και κάποια εικαστική έκθεση (φωτογρα-
φία, ζωγραφική, κόμικ) θα τρέχει. Κατά 
τρίτον, ο Μελέτης, ιδιοκτήτης και γέννη-
μα-θρέμμα της περιοχής, σωστός οικοδε-
σπότης, ενίοτε dj κι εξαιρετική κουβέντα, 
ειδικά αν πιάσετε τη συζήτηση για τη γει-
τονιά με ιστορίες που σκιτσάρουν το πορ-
τρέτο μιας παλιάς διαφορετικής Αθήνας. 
Το Soiree De Votanique δεν χρειάζεται κά-
τι άλλο. Είναι το καταφύγιο στη σκιά της 
Αθηναΐδας και των νέων λοφτ, που σέβε-
ται και τηρεί τον μπαρ κώδικα και η εν-
δεδειγμένη εναλλακτική λύση όταν θες 
να αποφύγεις την επανάληψη των συ-
νηθισμένων προορισμών. Έχει και ωραίο 
blog, κλικ στο http://soireedevotanique.
blogspot.com και κάνει μασκέ πάρτι με-
θαύριο Σάββατο 13/2.

SOIREE DE VOTANIQUE, Καστοριάς 37, 
Βοτανικός, 210 3471.401

goingout
SiMPLY bUrGerS
Ν. Ερυθραία, 210 6252.690/ 
Βριλήσσια, 210 8033.833/ 
Χαλάνδρι, 210 6800.633/ 
Ν. Σμύρνη, 210 9332.500/ 
Παγκράτι, 210 7290.007/ Άγ. 
Στέφανος, 210 6219.099/ Αγ. 
Παρασκευή, 210 6000.688/ 
Γλυφάδα, 210 9606.900/ Ν. 
Ηράκλειο, 210 2833.838/ 
Αμπελόκηποι, 210 6994.949/ 
Σωτήρος Διός 48, Πασαλιμάνι, 
210 4171.355/Γαλάτσι, 210 
2910.444/ Περιστέρι (Μπουρ-
νάζι), 210 5761.501 Zουμερά 
μπιφτέκια, φρέσκες σαλά-
τες, κρέατα και πουλερικά σε 
ειδική χάρτινη συσκευασία 
που –πώς γίνεται δεν ξέ-
ρουμε– τα διατηρεί ζεστά 
και τραγανά. Και εκεί και  
delivery στο σπίτι με δώρο 
brownies  

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

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

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

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

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

iΘΑΚΗ 
Aπόλλωνος 28, Λαιμός Bου-
λιαγμένης, 210 8963.747 Kυ-
ριλέ, υπερπολυτελές, ακρι-
βό. Ξένοι και ζευγάρια σε ρο-
μαντική έξοδο. Ψαροφαγία 
από τον βραβευμένο, με ένα 
αστέρι Michelin, christophe 
clessienne.   €  €  €Μ Ξ

iΣTioΠΛoΪKoΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, Πει-
ραιάς, 210 4134.084, 210 
4134.184, 694 4915220 
Σημείο αναφοράς για όλο 

το Mικρολίμανο, με θέα τον 
Σαρωνικό. Aν πας Kυριακή 
απόγευμα, νομίζεις πως 
βρίσκεσαι σε παραλιακό 
club. Σύγχρονη, μεσογειακή 
κουζίνα με έμφαση στο ψάρι. 
Διοργανώνονται και πολλά 
events και εκδηλώσεις. tο 
café του θυμίζει καράβι.

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

MATSUHiSA ATHeNS               
Αstir Palace, Aπόλλωνος 40, 
Βουλιαγμένη, 210 8960.510 
Όπως είπε η Μαντόνα όταν 
ανοίγει ένα nobu σε μια πό-
λη μπαίνει κατευθείαν στο 
χάρτη των μητροπόλεων 
του πλανήτη! Μετά τη Μύ-
κονο ήρθε η σειρά της Αθή-
νας για ασιατικό μινιμαλισμό 
και υψηλή γαστρονομία. 
Black cod ή μενου omakase 
για να πάρεις μια γεύση απ’ 
όλα.Υπέροχη θέα θάλασσα. 
Κυρ. μόνο μεσημέρι, κλει-
στά Δευτέρα.€€€  

NoToS 
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 4, Βού-
λα, 210 8993702-3 Δίπλα στη 
θάλασσα, για όλη τη μέρα. 
Ιδανικότερο αν έχεις παιδά-
κια, χάρη στον παιδότοπο 
και το άνετο περιβάλλον. 
Πολλά πιάτα και πολύ καλό 
σερβις.

ΠiΣiNA 
Aκτή Θεμιστοκλέους 25, 
Φρεαττύδα, Πειραιάς, 210 
4511.324, www.pisinacafe.
gr tο café του δίνει την 
εντύπωση ότι βρίσκεται 
στο Monte carlo! Kομψό και 
μοντέρνο, με φωτισμένη 
πισίνα  και θέα στα σκάφη 
της Μαρίνας Ζέας. Διεθνής 
γεύσεις, 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 εκδηλώ-
σεις.€€Μ 

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

vive MAr 
Λ. Kαραμανλή 18, Bούλα, 
210 8992.453-4 Όμορφος 
χώρος,θέα στη θάλασσα 
,ιταλικά πιάτα με την επιμέ-
λεια του chef stefano Rossi 
και μεγάλη κάβα.  €€Μ Ξ

FiSH bAr      
Ζησιμοπούλου 2, Γλυφάδα, 
210 9680.100, 697 4909710
Μοντέρνο bar-resto για 
ψάρι ή κρέας, πλούσια 
λίστα κρασιών και μουσικές 

 γεύση οδηγος



11 - 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010  A.V. 59 



60  A.V. 11 - 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Γιώργος Nταλάρας 
στο Polis

ε πιστροφή για τον Γιώργο Νταλάρα στο ανανεωμένο Polis Theater με τα 

καινούργια σύγχρονα λαϊκά τραγούδια και τις μπαλάντες από το πρό-

σφατο άλμπουμ του «Γι’ αυτό υπάρχουν οι φίλοι», που κυκλοφόρησε 

από τη Legend, και μια επιλογή από την πολύχρονη πορεία του και τις πολλές συ-

νεργασίες του με σημαντικούς Έλληνες συνθέτες και στιχουργούς όπως οι Λευτέ-

ρης Παπαδόπουλος, Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, Μάνος Ελευθερίου.

Στο μουσικό πρόγραμμα «Εκεί που οι φίλοι συναντιούνται», που ενορχήστρωσε 

ο ίδιος με την επιμέλεια του Γιώργου Παπαχριστούδη, συναντάμε μουσικούς από 

διαφορετικούς δρόμους, που ενοποιούνται με την κοινή αγάπη για το αυθεντικό 

λαϊκό τραγούδι. Η Πίτσα Παπαδοπούλου, που πρωτοτραγούδησε με τον Ζαμπέτα,  

έχει στο ενεργητικό της συνεργασίες με ονόματα όπως η Πόλυ Πάνου, ο Στράτος 

Διονυσίου, ο Μανώλης Χιώτης. Ο τραγουδοποιός και λαουτίστας Μιχάλης Τζου-

γανάκης από τα Σφακιά έχει γεννηθεί στο Βέλγιο, μεγάλωσε στα Χανιά και δεν 

διστάζει να προσθέτει νέα στοιχεία στην κρητική μουσική παράδοση. Τέλος στην 

παρέα και η  νεαρή τραγουδίστρια Ασπασία Στρατηγού, που πρωτοσυνάντησε τον 

Νταλάρα στη συναυλία «Όταν συμβεί στα πέριξ» στο Ηρώδειο, ενώ δισκογραφικά 

ξεκίνησε μέσα από το «Δωδεκάορτο» του Χρίστου Τσιαμούλη.

Polis Theater, Πέτρου Ράλλη 18, 210 3476.316. Έναρξη 22.30. Από Τετάρτη ως Σάββατο. 

 μουσική
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επιλογές τις πιο hot της 
σεζόν. Ανοιχτά Τετ.-Κυρ. 
και μεσημέρι μόνο για ψάρι. 
Δευτ. και Τρ. κλειστά. €
 

Ταβέρνες

MYPoboΛoΣ
Γιατράκου 12, Mεταξουρ-
γείο, 210 5228.806 Kαθημε-
ρινά ανοιχτό από το πρωί 
για καφέ και κουζίνα, που 
σερβίρει από τις 16.00. Σ/K 
η κουζίνα ανοίγει από τις 
14.00. Ποτά έως αργά το 
βράδυ. 

ΠΕΤΑΛΟ (ΤΟ)
Ξάνθης 10 & Λ. Kαραγιάννη, 
Kυψέλη, 210 8622.000 
Κουτουκάκι, πάνω από τον 
πεζόδρομο της Aγ. Zώνης. 
Σπιτικό φαγητό με εξαιρε-
τικές τιμές σε χαλαρή ατμό-
σφαιρα. Kαθημερινά από 
20.00, πλην Δευτέρας.

PozAΛiA 
Bαλτετσίου 58, Eξάρχεια,210 
3302.933 Γνωστό φοιτη-
τοστέκι, φημίζεται για την 
ελληνική του κουζίνα και 
για τον καταπράσινο στεγα-
σμένο του κήπο. Aτού της 
συγκεκριμένης ταβέρνας 
ότι είναι ανοιχτή ως αργά... 
και τις καθημερινές. € M

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

Cafes/bars/
Snacks

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

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Πλ. Φιλικής Εταιρείας 18, 
Κολωνάκι, 210 3631.717 Σε 
γνωρίζω από τον Διονύση 
Χαριτόπουλο και τον Γιάννη 
Λοβέρδο. Ευτυχώς οι καρέ-
κλες είναι τόσο κοντά, που 
μπορείς άνετα να στήσεις 
αυτί.
 
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. 
 
* cHANDeLier 
Μπενιζέλου 4, Πλάκα, 210 
3316.330 Ένα διαφορετικό 
καφέ, με πολλή έμπνευση! 
Πριβέ καλλιτεχνικό 
πατάρι, performances και 
πολλά events με djs. Στον 
κατάλογο από φρέσκα 
σπιτικά γλυκά μέχρι κοκτέιλ 
σαμπάνιας!

DA cAPo
Τσακάλωφ 1, Κολωνάκι, 210 
3602.497 Στο διάσημο καφέ 
της πλατείας επώνυμοι, 
δημοσιογράφοι, αθλητικοί 

παράγοντες, πολιτικοί, 
πίνουν stretto στο όρθιο 
ενώ wannabes περιμένουν 
υπομονετικά να αδειάσει 
κάποιο από τα τραπεζάκια. 
Σελφ σέρβις για τους θνη-
τούς. Απαγορευέται η λέξη 
«φραπέ».

eL cAMiNo         
Ανταίου 3, πλ. Μερκούρη, 
Άνω Πετράλωνα, 211 
7108.541 All day χώρος για 
καφέ και ροφήματα το πρωί 
και ελαφριά κουζίνα από το 
μεσημέρι έως το βράδυ, συ-
νοδεία κρασιού απ’ όλο τον 
κόσμο και (και σε ποτήρι). 
Μουσικές jazz και latin που 
ταιριάζει και με την πλατεία 
που αντιστέκεται.

FLocAFe        
Αιγαίου 2 & Λ. Συγγρού 141, 
210 9343.003,  Ποσειδώνος 
& Χαράς , Νέα Μάκρη, 22940 
91164,  Εμπορικό Κέντρο Τhe 
Mall Athens - Νερατζιώτισσα, 
Μαρούσι, 210 6107.350,  
Λαζαράκη 26, Γλυφάδα, 210 
9680.177, Λ. Κηφισίας 15, Ν. 

Φιλοθέη, 210 6839.222 Σε 
κάθε συνοικία της Αθήνας 
και σε όλη την Ελλάδα. Aγα-
πημένα café με υπέροχες 
γεύσεις καφέ, γλυκά και 
snacks, από κρύα sandwich 
σε μπαγκέτες και σε ψωμά-
κια όπως ciabatta και pizzetti 
μέχρι ζεστά λαχταριστά club 
sandwitches bacon.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 στην μπλε πο-
λυκατοικία. Για καφέ, ποτό, 
διάβασμα στο νέο χώρο 
του βιβλιοπωλείου και με 
πολλές εκδηλώσεις.  Θα 
δεις συγγραφείς να βάζουν 
μουσική ή να φτιάχνουν 
ποτά, «διαφορετικές» συνε-
ντέξεις τύπου και μαχητικές 
συζητήσειςστο πνεύμα της 
πλατείας. Πολύ καλό βιβλι-
οπωλέιο (και με ξένο τύπο) 
στο βάθος.

GiNGer ALe
Θεμιστοκλέους 74, πλατεία 
Εξαρχείων, 210 3301.246 
All Το vintage σαλονάκι της 
πλατείας Εξαρχείων ανοίγει 
τις πόρτες του από το πρωί. 
ανεβάζει κόσμο και στον ό-
ροφο, βάζει freestyle μουσι-
κές. Ψάξε τον dj Dennis για 
ιστορίες από τα Οινόφυτα... 

HiGGS   
Ευπόλιδος 4, πλ. Κοτζιά, 210 
3247.679 Στη θέση ενός 
παλιού παραδοσιακού 
καφενείου (του οποίου η 
αίσθηση διατηρείται τουλά-
χιστον όσο είναι μέρα), ένα 
σχετικά σχετικά καινούριο 
bar με πιάτα και καύσιμα για 
την ημέρα, πριν καταληφθεί 
το βράδυ από τα πάρτι 
που συγκεντρώνουν τους 
hipstrs της πόλης. € Ξ

iANoS cAFe
Σταδίου 24, Αθήνα, 210 
3217.917 Στο κομψό πα-
ταράκι πάνω από το βιβλι-
οπωλείο  Καφέδες, ποτά, 

7 πάρτι, λίγο πριν 
λίγο μετά του Άγιου (Καρνι)Βαλεντίνου…

η τύπισσα που έβαλε το dubstep στο BBC Radio 1 ονό-
ματι Mary Ann Hobbs έρχεται Παρ. στο Bios με ανά-
λογη εκλεκτή  παρέα τους Dorian Concept και Pinch 

(€ 15). Την επόμενη μέρα στον ίδιο χώρο οι εξαιρετικοί κύριοι 
Loot DJs (free)
Σάβ. στο Skull “Modular Expansion” με διευθυντή τον George 
Apergis, μαζί Spiros Kaloumenos και Dmoz (€ 7)
*** Balkan beat (που πάει και με την περίσταση) από τον Πα-
ριζιάνο DJ Click το Σάββατο στο 6 D.O.G.S. Ξεκίνημα από τις 
21.00 με live των Palyrria (€ 10)
*** Παρασκευή tribal house στο Buzz, λίγο πάνω από την πλα-
τεία στο Γκάζι, με τον dj Dennis να έχει τα ηνία (free)
*** Η Xstatic team δίνει αποκριάτικο «παρών» με Στέλλα Κα-
λησπεράτου και Κωνσταντίνο Καλφακάκο στο Gasoline (Γαρ-
γηττίων 23Α, Γκάζι) την Παρασκευή 12/2 (free)
Σάββατο βράδυ μασκέ πάρτι στο Capu, στα μωσαϊκά της στοάς 
Λέκκα, κάτω από  το Σύνταγμα (free)
Την επόμενη Τετάρτη το Baraonda φιλοξενεί για πρώτη φορά 
στα dexx του τον Junior Rush (free) ●

citybeat
Του ΠΑΝΑΓίΩτΗ ΜΕΝΕΓού 

Loot Djs
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ΠΕΜΠΤΗ 11
MANU DibANGo Δημιουργός του soul Μakossa. 
Ο Καμερουνέζος σαξοφωνίστας emmanuel n’ 
Djoké Dibango ξεκίνησε την καριέρα του στο Πα-
ρίσι τη δεκαετία του ’50 με προορισμό το άπει-
ρο μέλλον του afrobeat. Ή μήπως την αρχή της 
ντίσκο; GAZARTE. Έναρξη 21.00. Είσοδος € 30-50. 
Προπώληση: i-ticket.gr. Kaι στις 12/2.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12
DoriAN coNcePT - MArY ANNe HobbS Τριπλ 
μπιλ με λάιβ εμφάνιση από τον Αυστριακό Dorian 
concept που ακούστηκε με το σιωπηλό “When 
Planets explode” από την ολλανδική Kindred 
spirits και dubsteb by step με τη Βρετανίδα DJ και 
ραδιοφωνικό παραγωγό του BBc Radio1 Mary 
Anne hobbs και τον DJ και παραγωγό Pinch από 
το Μπρίστολ, που ως γνωστό βγάζει τριπ χοπ και 
στένσιλ. BIOS. Έναρξη 23.00. Είσοδος € 15.

TANGUArDA QUArTeT Νέο γκρουπ με κλασική 
παιδεία, τάνγκο πάθη και αυτοσχεδιαστική διά-
θεση. Μαζί με την πιανίστα Maria Martinova και 
τον μπαντονεονίστα Ville hiltula ο Victor Villena, 
γνωστός από τις εμφανίσεις του με τους Gotan 
Project. ΗΑLF NOTE. Έναρξη 22.30. Eίσοδος με πο-
τό € 35-40 (τραπέζι), € 30 (μπαρ). Φοιτ. € 30-20. Ως 
18/2.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13
FiLM Με το νέο υλικό από το τρίτο άλμπουμ τους 
“Persona” και την τρίτη, αν δεν έχασα το μέτρημα, 
τραγουδίστρια Εύη Κουρτίδου. FNAC, Αιόλου & 
Μητροπόλεως, Μοναστηράκι, 210 3731.100. Έναρξη 
14.00. Είσοδος ελεύθερη. 

ΤΡΙΤΗ 16
ΗΜΕΡΕΣ ΠΙΑΝΟΥ Ξεκίνημα για τον κύκλο αυτό 
με το πιανιστικό ντουέτο των διδύμων Φερχάν 
και Φερζάν Εντέρ σε έργα των Ραχμάνινοφ, Λιστ, 
Στραβίνσκι και Λουτοσλάφσκι. ΜΕΓΑΡο ΜούΣί-
ΚΗΣ, Αίθουσα Μητρόπουλος. Έναρξη 20.30. Είσοδος 
€ 6 (φοιτ.),16, 25.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17
cUbANA boP Κουβανέζικη τζαζ με dream team 
από Έλληνες τζαζίστες σαν τους tάκη Πατερέλη 
και Αντώνη Ανδρέου. ΒΑCARO. Έναρξη 22.30. Είσο-
δος ελεύθερη. ●

musicweek
Του ΓίΩΡΓού ΔΗΜΗτΡΑΚοΠούΛού

ΜΑrY ANNe HobbS 
“Ιt’s not a grime”

Soundtrackτηςπόλης
Marina & the Diamonds
Ακούει η Μarina, Μάλαμα;

Του ΓίΩΡΓού ΔΗΜΗτΡΑΚοΠούΛού

Ό πως λέμε Florence and the Machine. Δεν της άρεσε και πολύ η ιδέα πά-
ντως της σύγκρισης. Δέκα λεπτά με το ρολόι στη full time music job μιας 
πολύ ανερχόμενης Βρετανίδας με λευκαδίτικες ρίζες και το ντεμπούτο 

άλμπουμ της “The Family Jewels” να ακούγεται παντού ήταν αρκετά για μια πρώτη 
σκιαγράφηση ενός ταλέντου που μιλάει καλά ελληνικά και κοιτάει μπροστά. 

Πώς είσαι; Kαλά, τι κάνετε; (Στα ελληνικά)

Μιλάς ελληνικά; Ναι, αλλά θα το κάνουμε 
πιο γρήγορα αν μιλήσουμε αγγλικά. (Στα 
αγγλικά)

Η σχέση σου με την Ελλάδα; Έζησα μέχρι 

τα 4 μου εκεί και συνήθως έρχομαι τα κα-
λοκαίρια. Η γιαγιά μου ζει στο κέντρο της 
Αθήνας, ενώ η οικογένειά μου είναι από 
τη Λευκάδα. 

Γιατί διάλεξες το “Diamonds”; eίναι αναφο-

ρά στη Florence; Eίναι από το επίθετό μου 
(Διαμάντη). Όσο για τη Florence, μου ά-
ρεσε το άλμπουμ της, πιστεύω πως είναι 
ταλαντούχα, αλλά δεν νομίζω πως μοιά-
ζουμε πέρα από το “And The” στο όνομα.

Ποιες είναι οι προσδοκίες σου από το επιτυ-

χημένο ντεμπούτο σου; Θέλω να ακουστεί 
η μουσική μου παντού και να μπορεί να 
μιλήσει σε διαφορετικούς ανθρώπους σε 
όλο τον κόσμο.

Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου; Eίμαι 
πειθαρχημένη, εργασιομανής, δεν αντέ-
χω την ακαταστασία και είμαι παθιασμέ-
νη με την καριέρα μου.

Πού ζεις τώρα; Στο Βόρειο Λονδίνο.

Πού συχνάζεις; Δεν βγαίνω τόσο 
έξω. Ταξιδεύω πολύ.

Πώς είναι η εμπειρία; Eίμαι πολύ 
χαρούμενη με τη ζωή μου αυτή 
τη στιγμή, δεν είναι εύκολο να το 
ζήσεις σε τέτοιο βαθμό.

Η σκηνική σου παρουσία; Δεν είμαι 
τόσο αγχωμένη με τη μόδα και σί-
γουρα δεν είναι μέρος των επιλο-
γών μου, με τον τρόπο ας πούμε της 
Lady Gaga. Μου αρέσει αλλά δεν 
είναι για μένα. Καθετί έχει τη θέση 
του στη ζωή, και αν και μου αρέσει 
η μόδα όσο και η μουσική δεν έχει 
σημαντικό ρόλο στη ζωή μου.

Ποιες είναι οι μουσικές σου αναφο-

ρές; Moυ αρέσουν η Brody Dalle των 
Distillers, η PJ Harvey, η Patti Smith, η 
Dolly Parton, η Αnnie Lennox.

Mε τι μουσική μεγάλωσες; Πολύ παραδο-
σιακή μουσική, όπως νησιώτικα, Μάλα-
μα, Αρβανιτάκη, αν και έχω καιρό να τα 
ακούσω.

Ξέρεις τον Μάλαμα, δηλαδή; Φυσικά, μου 
αρέσει πολύ. (Γέλια) 

Από τι εμπνέεσαι; Aπό ιστορίες. Μου 
φαίνεται πολύ ενδιαφέρων ο τρόπος της 
Μadonna, για παράδειγμα. ●
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ΑΚΤΗ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πειραιώς 178 & Λαμίας 4, 
210 3418.020
Παρ.-Κυρ. Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου, 
Σάκης Μπουλάς, Λάκης 
Παπαδόπουλος, Ραλλία 
Χρηστίδου, Γιάννης Ζου-
γανέλης. Έναρξη 22.30. 
Κυρ. 21.30. 

ΑΝΟΔΟΣ 
Πειραιώς 183 & Παλλάντος 
38, 210 3468.100
Παρ. & Σάβ. Γιώργος Μαζω-
νάκης σε concept του Κων-
σταντίνου Ρήγου. Μαζί 
του ο Λούκας Γιώρκας και η 
Κέλλυ Καλτσή. Είσοδος με 
ποτό στο μπαρ € 15, φιάλη 
ουίσκι €180, κρασί € 90. 

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

bAcAro
Σοφοκλέους 1, 210 
3211.882 
11/2: Yiannis Kassetas 
New orleans Group & 
Athens Lindy Hop. 12/2: 
black Jack - Athens 
Swing cats στο θεματικό 
πάρτι Mardi Gras του 
περιοδικού Υποβρύχιο. 
13/2: G-Play Hammond 
Trio - Miranda verouli 
& Desafinados. 14/2: 
colores De cuba (16.00), 
eύα Κοτανίδη (22.00). 15 
& 16/2: baby Trio feat. 
Dean bowman. 17/2: 
cubana bop. Κάθε 
βράδυ από τις 21.30 dj 
sets από DanceToDance 
barcelona. Έναρξη 22.30. 
FRee.

bioS
Πειραιώς 84, 210 3425.335
12/2: Dorian concept 
& Mary Anne Hobbs & 
Pinch (23.00/€ 15).

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

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ
Συγγρού 143, 210 9315.600
Παρ. & Σάβ. Φίλιππος 
Πλιάτσικας. Έναρξη 
22.30. Κυρ. cargo με τις Ε. 
Πέτα - Π. Ζούνη. Έναρξη 
21.30. Δευτ. & Τρ. Τάνια 
Τσανακλίδου, 21.30. 
Είσοδος με ποτό στο μπαρ 
€ 15, € 35 ελάχ. κατ.
UP STAGe
Παρ. & Σάβ. Κύκλος band 
(23.30/€ 12), Δευτ. Play it 
Again Sam (21.30/€ 15). 

cASAbLANcA
MUSic HALL 
Ζωοδόχου Πηγής 3, 
210 3811.175
Κάθε Παρ., Σάβ. και Κυρ. 
Νίνα Λοτσάρη - Παν. 
Πετράκης - Κων. Κα-

ζάκος. Έναρξη 23.30, 
Κυρ. 22.30. Είσοδος € 

20 με ποτό.

cHANDeLier
Μπενιζέλου 4, 

Πλάκα, 

210 3316.330
Τετ. Δημήτρης Μιχαηλί-
δης (22.00), Κυρ. Nacho 
Sabadell (21.00).

eΝΝΕΑ ΟΓΔΟΑ 9/8 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 40, 
210 8821.095
Παρ.-Σάβ. με Αθηναϊκή 
Κομπανία, Ρίτσα Ποζιού, 
Αλέξη Σδριν. Φιάλη από 
€ 100, κρασί από € 40. Και 
φαγητό. 

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

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

ΙΑΝΟΣ 
Σταδίου 24, 210 3217.810
12/2: Δημήτρης Μαρα-
μής και Χρίστος Θεοδώ-
ρου (21.00/€ 20). 13/2: 
«...Λίγος καπνός ακόμα», 
των Καλλιόπη Βέττα, 
Μάνιας Παπαδημητρίου 
και Γιάννη Κ. Ιωάννου 
(22.00/€ 25).  

FNAc 
Moναστηράκι
13/2: Film. Έναρξη 14.00. 
FRee.

HALF NoTe 
τριβωνιανού 17, Μετς, 210 
9213.360
11/2: Laura vane & The 
vipertones. 12/2-18/2: 
Tanguarda Quartet. 
Έναρξη Δευτ.-Σάβ. 22.30, 
Kυρ. 21.00. eίσοδος με πο-
τό € 40-35 (τραπέζι), € 30 
(μπαρ). Φοιτ. € 30-20. Κάθε 
Δευτέρα € 25, φοιτ. € 20, € 
15 (μπαρ).

izo 
Χαλκίδος 41, Άνω Πατήσια, 
210 2526.002
Πέμ. Live bands. κάθε 
Παρ. και Σάβ. ελληνικό 
τραγούδι από Κ. Μου-
στάκα, Β. Κορομήλη, Ν. 
Φραγκούλη και Γ.  Διαμα-
ντόπουλο. Έναρξη 22.30. 
Τετ. Jam Nights.

JoKe cAFÉ
ομήρου 13, 210 3646.026
17/2: Yiannis Kassetas 
Τrio με τη σύμπραξη του 
Νιγηριανού κιθαρίστα Deji 
Adetayo. Έναρξη 22.00. 
eίσοδος ελεύθερη. 

Koo Koo
ίάκχου 17, Γκάζι, 210 
3450.930, 693 3331003
Πέμ. Ζακ Στεφάνου & 
μΠάντα Κοάλα (22.30). 
Παρ. Όναρ, Ανοιχτή Θά-
λασσα, Lexicon Project 
(23.00). Σάβ. Λεωνίδας 
Μπαλάφας (23.00). Κυρ. 
Salata band (22.30). Είσο-
δος με ποτό € 12. 

KYTΤΑΡΟ Live
Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 
Αθήνα, 210 8224.134
11/2: Άγγελος Αστρο-
παλίτης (22.00/€ 10). 
12/2: Δημ. Πουλικάκος 
- vavoura band - Aνά-
πλους (22.00/€ 10). 13 

&14/2: Locomondo 
(22.30/€ 12).

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

ΜΕΤΡΟ
Γκύζη 47 & Κάλβου, 210 
6461.980, 210 6439.089
Δευτ. και Τρ. Μάρθα 
Φριντζήλα. Έναρξη 21.30. 
eίσοδος € 15.

ΜΙΚΡΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
Κεραμεικού 58 & Μαρα-
θώνος, Κεραμεικός, 210 
5222.222
Δημήτρης Μπάσης - 
Γεράσιμος Ανδρεάτος. 
Έναρξη Παρασκευή, 
Σάββατο 23.00 - Κυριακή 
μεσημέρι 14.00. Είσοδος 
με ποτό στο μπαρ € 15.

MYΓΑ
Αισώπου & Μίκωνος 13, 
Ψυρρή, 698 2234799
Kάθε Κυρ. του Φεβρ. 
Ευσταθία (21.00/€ 10). 
11/2: Nasa Funk - risko. 
13/2: Destiny Tech 
(22.00/€ 10). 17/2: Θέρος 
- Ηλίας Βαμβακούσης 
και Παυλίνα Κωνσταντο-
πούλου.

ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ
Γιατράκου 12, Μεταξουρ-
γείο, 210 5228.806
14/2: Σκόρπιοι Σκορπιοί. 
Έναρξη 21.00.

ΟΞΥΓΟΝΟ Live
Βούρβαχη & Κορυζή 4, 210 
9240.740
Πέμ.Μιχάλης Εμιρλής. 
Παρ. & Σάβ. Πάνος Μου-
ζουράκης. tρ. Δημήτρης 
Λιόλιος. Τετ. Τάσος 
Σκούρας.

ΠΑΛΛΑΣ
Βουκουρεστίου 5, 210 
3213.100
Παρ.-Κυρ. Χάρις Αλεξίου. 
Έναρξη 21.00. Είσοδος € 
20, 25, 30, 45, 50, 60, 70, 
80. Προπώληση: ellthea.
gr, FnAc, Public, Παλλάς. 
Παράταση ως 28/3.

PANDoU
Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, 
210 3314.601-2
Κάθε Πέμ. zωή Τηγανού-
ρια. 12 & 13/2: Yiannis 
Kassetas & The Funk 
Wizards (23.00/€ 12). 
Κυρ. Μάνος Αθανασιά-
δης (18.00/FRee). Δευτ. 
Ανδριάνα Μπάμπαλη. 
Τετ. Χαρά Κεφαλά & 
Music Soup (22.00 € 25 με 
ποτό, € 20 φοιτ.).

ΠΑΡΑΦΩΝΟ
Ασκληπιού 130Α & Σ. Κυρή-
νης 1, 210 6446.512
11/2: Έψιλον. 12/2: 
Music Soup. 13/2: 
Τάκης Μπαρμπέρης 
Group. 14/2: real 
illusions. 15/2: bee 
bebop Quartet. 16/2: 
NUKeLeUS. 17/2: Γρηγό-
ρης Ντάνης Trio. 

ΠΙΣΙΝΑ 
Μαρίνα Ζέας, 210 4520.918
Κάθε Πέμπτη «Άνω Κά-
τω» με ροκ ήχο αλλά και 
έντεχνα.

ΠΛΑΤΟ
Πέτρου Ράλλη 2 & Πειραι-
ώς, 210 3417.943-4  
Παρ. & Σάβ. Γλυκερία, 
Χρήστος Νικολόπουλος, 

Μελίνα Ασλανίδου, 
Κώστας Καραφώτης. 
Έναρξη 23.00. Είσοδος 
με ποτό στο μπαρ € 15.  
Ελάχιστη κατανάλωση σε 
τραπέζι € 40. 

PoLiS THeATer 
Π. Ράλλη 18, 210 3476.316 
Παρ. και Σάβ. Γιώργος Ντα-
λάρας - Πίτσα Παπαδοπού-
λου - Μιχάλης Τζουγανά-
κης - Ασπασία Στρατηγού. 
Είσ. με ποτό € 20.

ΡΑΚΟΜΕΛΟ 
Διστόμου 9, Ηλιούπολη, 
210 9702.025
Κάθε Κυριακή του Φε-
βρουαρίου Live Tango 
με άρωμα από το Buenos 
Aires με τους Agua y vino 
(πιάνο, βιολί, κιθάρα, 
ακορντεόν).Έναρξη 22.00. 
Είσοδος με ποτό € 10. 
 
reX
Πανεπιστημίου 48, 
210 3814.591
Πέμ.-Σάβ. Μιχάλης Χα-
τζηγιάννης - onirama. 
Έναρξη 23.00. Είσοδος με 
ποτό στο μπαρ € 20.  

riTHMoS DeL 
MUNDo 
Αγησιλάου 68, Κεραμεικός, 
210 3420.007
Συχνά λάιβ από groups 
της ethnic και world μου-
σικής σκηνής. 

ΡΥΘΜΟΣ 
STAGe 
Μ. Αντύπα 38, Ηλιούπολη, 
210 9750.060
Παρ. Ελένη Δήμου - Γιαν-
νης Γιοκαρινης. Σάβ. b. 
Ασημάκης - Γ. Τεντζε-
ράκης.  

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

SociALiSTA 
τριπτοπολεμου 33, Γκάζι, 
210 3474.733
Latin Sundays Live: 
Fuego De cuba (21.00).

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 
ΚΕΝτΡίΚΗ ΣΚΗΝΗ
Φραντζή & Θαρύπου, Ν. 
Κόσμος, 210 9226.975
Παρ.-Σάβ. Νίκος Πορ-
τοκάλογλου - Νίκος 
Ζιώγαλας - Μανώλης 
Φάμελλος. Έναρξη 23.00. 
Ως 13/2. 

cLUb
Φραντζή & Θαρύπου
Πέμ.-Σάβ. Ηοuse band. 
Κυρ. Aλχημιστές. Δευτ. 
Maraveyas ilegal. Τρ. 
Γιώργος Μυλωνάς. Τετ. 
Yianneis. Έναρξη 22.30. 
Είσοδος με ποτό € 12 και € 
10 (6 + 4) για τους house 
Band.

PLUS
Φραντζή 14, 210 9226.975
Παρ.-Σάβ. Ελεωνόρα Ζου-
γανέλη, Δήμος Αναστασιά-
δης, Θανάσης Αλευράς.  

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

μουσ.σκηνές-live

➜ museweek@athensvoice.gr

ΑγγεΛΟσ ΑσΤΡΟΠΑΛΙΤησ 
σΤΟ ΚύΤΤΑΡΟ

Ο πρώην τραγουδιστής των Tρι-
ημιτόνιο, που ήρθαν τρίτοι στο 
X-Factor 1 μαζί με τους «Φίλους 

του Μήτσου». Γνωστά τραγούδια, δια-
σκευές και το νέο τραγούδι του με τίτλο 
«8ο θαύμα».
ΚΥΤΤΑΡΟ, Ηπείρου 48, πλ. Βικτωρίας, 210 
8224.134. Έναρξη 22.00. Είσοδος € 10. Στις 11/2.

ελαφριά γεύματα, μια μικρή 
γκαλερί που φιλοξενεί 
διάφορες εκθέσεις και μια 
επίσης μικρή μουσική σκηνή 
για ατμοσφαιρικά live. Εδώ 
οι συνεντεύξεις τύπου πολ-
λών πολιτιστικών θεσμών 
της Αθήνας και τα μηνιαία 
live της AV.

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

LAUNDΕreTTe      
Βουκουρεστίου 34, Κολωνά-
κι, 210 3390.750 Μικρό, φι-
λικό και πολύ περιποιητικό 
«πλυντήριο». Πιάτα ημέρας 
σε pizza, pasta, μαγειρευτά 
και ωραίες σαλάτες. Ιδανικό 
για το  business/reunion 
γρήγορο lunch break στο 
κέντρο της πόλης. Τετάρ-
τη, κάθε πιάτο με € 7 (και 
delivery). 

MΑΓΚΑΖΕ 
Aιόλου 33, πλ. Aγίας Eιρήνης, 
210 3243.740 Από τα success 
stories των τελευταίων 
χρόνων. trademark ο τοίχος 
- χάρτης της Αθήνας, η μπα-
νιέρα στην τουαλέτα, wi-fi 
spot, πάντα προοδευτικό 
και πάντα γεμάτο με τραπε-
ζάκια έξω στον πεζόδρομο 
της Αιόλου. A.v.
 
 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. 

TribecA 
Σκουφά 47-49 & Oμήρου, 
210 3623.541 Το sex & the 
city crowd της Αθήνας δίνει 
ραντεβού για ποτάκι μετά 
τη δουλειά στο πιο hip και 
φιλικό μέρος της Σκουφά. 
Το μικρό καφέ μπαρ της 
Λίζα και του Κώστα είναι α-
νοιχτό από το πρωί για εξαι-
ρετικά σάντουιτς, χυμούς, 
και το βράδυ για μουσική 
και φλερτ σε σωστό beat και 
διάθεση. A.v.

ΦiΛioN 
Σκουφά 34, Kολωνάκι, 210 
3637.758 Το αδιαχώρητο 
κάθε Σάββατο μεσημέρι 
αφού εδώ δίνουν ραντεβού 
τα τελευταία... άπειρα 
χρόνια οι άνθρωποι των 
γραμμάτων και των τεχνών. 
Κάθε συγγραφέας, δημο-
σιογράφος, ηθοποιός και 
πολιτικός (εναλλακτικός) 
που σέβεται τον εαυτό του 
θα κάνει ένα πέρασμα για 
να πει την άποψή του περί 
παντός στο all time classic 
στέκι. Σπουδαίες τάρτες, 
τιμημένη κουρού, ομελέτές 
και ωραία  παγωτά. A.v.

 
bars
     
ArGo bAr 
Δεινοκράτους 19, Κολωνάκι, 
693 8676734 Το ροκ στολίδι 
της πόλης επέστρεψε στο 
Κολωνάκι και ροκάρει στην 
πλατεία Δεξαμενής. Σταθερή 
αξία στη νυχτερινή διασκέ-
δαση της Αθήνας που κρα-
τάει χρόνια. Μεγάλη μπάρα, 
κεφάτες μουσικές. 

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.

cAPU
Λέκκα 14 (εντός στοάς). 
Mαύρες μουσικές, πολύ-
χρωμα cocktails. εναλλασ-
σόμενοι DJs (o Blend κά 
Πέμπτη) στο μπα με το μω-
σαϊκό και τη μεγάλη μπάρα 
στην πιο «πονηρή» στοά της 
πόλης ακριβώς στο στομάχι 
του Συντάγματος.

GALAXY    
Σταδίου 10, εντός στοάς, 210 
3227.773  Το κλασικότερο 
αθηναϊκό ποτάδικο με τον 
μοναδικό κύριο Γιαννη πίσω 
από την μπάρα κι «επιφα-
νείς¨Αθηναίους σε φωτο-
γραφίες παράσημα στον 
τοίχο. Χαμηλά η μουσική 
και περιποιημένα πιάτα με 
σνακ για να συνοδεύεις το 
ποτό σου.

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.

 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.  

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.   

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

SociALiSTA
Τριπτολέμου 33, Γκάζι, 
210 3474.733 
Και ποτό και finger food συ-
νοδευτικά σε ωραία ατμό-
σφαιρα. Ανοιχτό κάθε μέρα 
από τις 19.30. Φιάλη € 80/ 
special € 90, απλό ποτό € 8, 
special και cocktail € 9. €

Clubs
  
cANDY bAr 
Ιερά Οδός 4, Γκάζι, 210 
3463.080 Στο νέο του χώρο 
down town, ανεβάζει το κέ-
φι με mainstream μουσικές 
και θεματικές βραδιές με 
candy χορευτές. Τετ. ελλη-
νικά, Πέμ. thriller nights, 
Παρ. + Σάβ. ατμόσφαιρα 
party με residents djs και 
Κυριακή R’n’B και Ηip hop. 
Ανοιχτά Τετ.-Κυρ. Τιμή φι-
άλης € 110, σπέσιαλ € 120, 
είσ. € 15. 

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

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

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

SociAL cLUb                      
Κολοκοτρώνη 14, Χαλάνδρι, 
210 6853.993 Το club που 
δίνει ρυθμό στο Χαλάνδρι 
τα τελευταία 2 χρόνια με 
mainstream μουσικές –από 
τον dj Alex Gounaridis– με 
εκρηκτικά cocktails και 
ποτά (€ 8-10). Ανοιχτά 
Τετ.-Κυρ. ●

 δΙΑσΚεδΑση



11 - 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010  A.V. 65 



66  A.V. 11 - 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

gay&lesbian Του Λύο ΚΑΛοΒύΡΝΑ

(ξε)ντυθείτε!
Μ ερικές φορές το σεξ μπορεί να 

γίνει πολύ περίπλοκο. Ακόμα κι 

όταν δεν το κάνεις. Παλιά θεω-

ρούταν καλό να μη γυρνάς από δω κι από κει, 

να είσαι «καλό παιδί», να το «φυλάς». Τώρα 

έτσι και μαθευτεί ότι δεν έχεις κάνει σεξ πά-

νω από τρίμηνο, αρχίζουν να ανησυχούν για 

την ψυχική σου υγεία. Ταυτόχρονα, όμως, 

η ταμπέλα του ξέκωλου πάντα καραδοκεί. 

Τελικά όσο σεξ κι αν κάνεις, πάντα φαίνεται ή 

πολύ λίγο ή πάρα πολύ. Οι σάουνες μπορεί να 

γίνουν εξίσου βαρετές με το κάθε μπαρ ή κά-

θε άλλη κοινωνική εκδήλωση, αλλά μπορεί 

επίσης να είναι ένας πολύ ωραίος τ(ρ)όπος 

να γνωρίσεις άλλους άντρες σε μια έντονα ε-

ρωτική, αντρική ατμόσφαιρα. Κι όχι μόνο για 

σεξ. Αυτό είναι μύθος. Σε όλα τα ψωνιστήρια 

πολλοί άντρες ψάχνουν και άλλα πράγματα 

εκτός από σεξ.

Η Alexander Sauna, η μεγαλύτερη γκέι σάου-

να της Αθήνας, γιορτάζει 3 χρόνια λειτουργίας 

μ’ ένα τριήμερο πάρτι, 12, 13 και 14 Φεβρου-

αρίου. «Τη σάουνα την άνοιξα λόγω τσαντίλας» 
λέει ο Κώστας Αδαμόπουλος, «επειδή είχα 
παράπονο από την γκέι σκηνή στην Ελλάδα όχι 
ως επιχειρηματίας, αλλά ως γκέι άνθρωπος. Ή-
θελα ν’ αλλάξω τη νοοτροπία του τι σημαίνει 
σάουνα στον ελληνικό χώρο, να υπάρξει ένας 
χώρος που να συνδυάζει ψωνιστήρι και διασκέ-
δαση: cruising spa fun».

«Γενικότερα το μήνυμα που θέλουμε να περά-
σουμε είναι ότι δεν ντρεπόμαστε γι’ αυτό που 
είμαστε. Γι’ αυτό οι ντουσιέρες είναι με τζαμα-
ρία. Τον πρώτο καιρό ήταν σοκαριστικό, μετά 
ο κόσμος το συνήθισε. Υπάρχει γενικότερα μια 
αισθησιακή ατμόσφαιρα, μια ελευθερία, αλλά 
χωρίς χυδαιότητα. Πιο μεγάλη κίνηση έχει την 
Κυριακή, γιατί όπως και στον υπόλοιπο κόσμο 
τελειώνει ευχάριστα μια βδομάδα. Έξω ο κό-
σμος έρχεται απ’ τις 12 το μεσημέρι· εμείς απ’ 
τις 4 έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Το επόμενο βή-
μα είναι θα είναι ένας λαβύρινθος-χαμάμ».

«Αν είναι επιπόλαια συμπεριφορά το να πηγαί-
νεις σε σάουνες; Ο κόσμος δεν είναι κλεισμένος 

σ’ ένα μαντρί. Αν δεν έβρισκαν αυτό που θέ-
λουν στη σάουνα, θα το έβρισκαν στο πάρκο, 
με όλους τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτό. 
Το ευκαιριακό σεξ θα το βρει κανείς αν το θέλει. 
Στο πάρκο δεν είναι σίγουρο ότι θα βρεις προ-
φυλακτικό, ενώ σ’ εμάς θα το βρεις και μάλιστα 
δωρεάν. Εξάλλου στη σάουνα δεν αποκλείει 
να βρεις τον άνθρωπό σου. Έχει συμβεί πολλές 
φορές κι έχω «χάσει» πελάτες έτσι, που ξανα-
εμφανίζονται μετά από πολύ καιρό. Ακριβώς 
όπως μπορεί να συμβεί σ’ ένα κλαμπ. Στη σά-
ουνα έρχονται και πολλά ζευγάρια, μάλιστα τις 
Δευτέρες υπάρχει ειδική μέρα γι’ αυτά: partner 
day, με 22 ευρώ για 2 άτομα. Έρχονται φίλοι ή 
ζευγάρια που επιλέγουν να εντάξουν και άλ-
λους σεξουαλικά στη σχέση τους».

Το τριήμερο πάρτι αναδεικνύει τα τρία συστα-

τικά της σάουνας: η 1η μέρα sex latino fiesta, 

με τον Βραζιλιάνο Marcos Salgueiro, που με 

άλλα sexy αγόρια θα κάνει ένα x-treme sex 

show. Τη 2η μέρα κόβουμε την τούρτα γενε-

θλίων σε παρεΐστική ατμόσφαιρα με go go 

boys. Την 3η μέρα ξεφαντώνουμε με το queen 

valentine night: πρώτα οι ίδιοι οι πελάτες θα 

ντυθούν βασίλισσες κι ύστερα ένας επαγγελ-

ματίας μίμος, ο Σταύρος Καλλιγέρης, θα υπο-

δυθεί δύο ντίβες. Κάθε υποψήφια βασίλισσα 

θα έχει δωρεάν είσοδο.

Πάρτι!
Χαμός γίνεται την Κυριακή 14 Φεβρουα-

ρίου: horror party κάνει το Sodade, μασκέ 

Valentine’s party το Noiz, ενώ το mybar κά-

νει πάρτι Rio de Janeiro και το Trap Bar πάρτι 

«Κόκκινο τοπίο» (ντυθείτε στα κόκκινα). Το 

πάρτι του Moe λέγεται «Τα κόκκινα φανάρια», 

ενώ το Fou οργανώνει Drag Queens carnival 

Party και το Big κάνει το δικό του μασκέ αρ-

κουδοπάρτι. Μασκέ πάρτι κάνει και το Lamda 

Reloaded, που άνοιξε με νέα διεύθυνση, στο 

ίδιο μέρος. Τέλος στο S-cape Army Academy 

γίνεται μασκέ πάρτι «Κλουβί με τις τρελές», με 

διαγωνισμό καλύτερης αμφίεσης, Miss Drag 
Queen, Miss S-cape, Miss Gova. Αν θέλετε προ-

θέρμανση, πηγαίνετε στο μασκέ πάρτι που 

κάνει το Hell-o την Παρασκευή 13. ●

Σταύρος Καλλιγέρης
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ΑΘηΝΑ

Cafés/bars     

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

εστιατόρια     

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

Βar/club     

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

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

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

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

KAzArMA 
Kων/πόλεως 84, 1ος όρ. Bαρ-
βάτη γκέι διασκέδαση στις 
επάλξεις του γκέι στρατώνα 
της πόλης με mixed μουσική.

KoUKLeS 
Zαν Mωρεάς 3, Kουκάκι Για 
τους λάτρεις των τραβεστί 
και των τρανσέξουαλ, με 
μοναδικά σόου από την eύα 
Kουμαριανού.

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

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

Noiz 
Kων/πόλεως 70, Γκάζι, www.
noizclub.gr tο σούπερ στέκι 
γυναικών, ανοιχτό κάθε 
μέρα. Mε ξένη και ελληνική 
μουσική, καταπληκτικός 
χώρος για γυναίκες που 
αγαπούν γυναίκες. 

SoDADe 
Tριπτολέμου 10, Γκάζι Στερ-
νομαχίες στο ασφυκτικά 
γεμάτο και κεφάτο γκέι 
κλαμπ, που σφραγίζει μια 
βραδιά έξω. Mε δύο stage 
mainstream και electronica, 
είναι απαραίτητος σταθμός 
για δυνατή διασκέδαση. 

S-cAPe ArMY AcADeMY
M. Aλεξάνδρου 139, Γκάζι 
super-sized γκέι κλαμπ, που 
φέρνει την απόδραση στην 
γκέι διασκέδαση. Mουσικά 
κινείται σε mainstream 
μονοπάτια με διακλαδώσεις 
προς τα ελληνικά.

Βιβλιοπωλείο     

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ 
Aντωνιάδου 6 & Πατησί-
ων, 210 8826.600, www.
colourfulplanet.com tο 
μοναδικό γκέι βιβλιοπωλείο 
της χώρας, με μεγάλη ποι-
κιλία τίτλων, ελληνικών και 
ξένων. 

Βίντεοκλαμπ - 
Sex Shops 

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

PASSioN SeX STore
Άγγελου Μεταξά 41 (1ος 
όρ.), Γλυφάδα, 210 8900.838 
Με δύο χρόνια παρουσίας 
στο χώρο των ερωτικών 
καταστημάτων, σου βάζει 
ιδέες και σου προσφέρει 
τα πάντα για τον έρωτα και 
όχι μόνο. Δώρα για το σύ-
ντροφό σου, τον ευατό σου 
και τους φίλους σου, όπως 
σέξι εσώρουχα, αξεσουάρ 
και παιχνίδια προσεκτικά 
διαλεγμένα από ανανεωμέ-
νες συλλογές, σε προσιτές 
τιμές. 

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

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

βοηθήματα κάθε είδους απο 
τις μεγαλύτερες εταιρείες 
παγκοσμίως. 

eMPorio viDeo  
Σωκράτους 39, 1ος όρ., Ομό-
νοια / Πατησίων 24, 1ος όρ., 
Ομόνοια/ Κηφισού 100, εί-
σοδος ΚΤΕΛ, 1ος όρ./ Φυλής 
100, πλ. Βικτωρίας, ισόγειο/ 
Γούναρη 39, Πειραιάς 1ος όρ.

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. 

Erotic Shows

ΚΙΝΚΥ ΟΠΕΡΑ
Λεωφ. Συγγρού 154, 210 
9588.880 Οι συντελεστές 
του club υπόσχονται νύχτες 
που όμοιές τους δεν θα έχει 
ξαναζήσει η Αθήνα και θεά-
ματα στα πρότυπα  των με-
γάλων ευρωπαϊκών clubs. 

σάουνες     

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

Sex Clubs

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

Exclusive Shops  

STArLiTe
Φαλήρου 76, Κουκάκι, 211 
7156.078, www.starlite.
gr extreme fashion σε 
γυναικεία ρούχα και πα-
πούτσια σε νούμερα 36-47, 
περούκες, καλλυντικά, 
transformation studio male 
to female για crossdressers, 
καθώς και υπηρεσίες φύλα-
ξης ρούχων σε ενοικιαζόμε-
νους φοριαμούς. Τα προϊό-
ντα εισάγονται κατευθείαν 
από Αμερική και Αγγλία. 

Hotels   

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

ΘεσσΑΛΟΝΙΚη

bar

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

biGArooM
Παύλου Μελά 44, κέντρο, 
2310 267.727 Για γκέι άντρες 
και γυναίκες, ανοιχτό κάθε 
μέρα, όλη μέρα.  www.
bigaroom.gr

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

Club

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

Βίντεοκλαμπ - 
Sex Shops 

bLUeviSioN
Αφροδίτης 6, Βαρδάρης 
Ένας πραγματικός πολυχώ-
ρος διασκέδασης, ανοιχτός  
από τις 12 το πρωί έως τις 
2.00.

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

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

 G&L οδηγος
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Design Walk 2010
Φέτος πιο φιλόδοξο κι επίκαιρο από ποτέ. Ίσως 
γιατί η θεματική των αντιθέσεων “Poles Apart” 
εξέφρασε την αντιφατική γειτονιά του Ψυρρή, 
έδρα του Design Walk. Mε την αποκλειστική χο-
ρηγία του Bombay Sapphire και την επιμέλεια των 
Double Decker 13 δημιουργικά γραφεία έστησαν 
εκθέσεις βασισμένες στο καθοριστικό σημείο ό-
που ο designer διαλέγει τον έναν ή τον άλλο δρό-
μο για να ολοκληρώσει το έργο του. Ατραξιόν του 
τριημέρου ήταν το πάρτι λήξης, που συνέστησε το 
κόνσεπτ του “Silent Disco”. Σκέψου γεμάτο κόσμο 
το μεγάλο δωμάτιο του Bios, χωρίς να ακούγεται 
μουσική από τα ηχεία παρά μόνο στα ακουστικά 
των θαμώνων - μπορούσαν να επιλέξουν από δύο 
κανάλια ήχου τις διαφορετικές μουσικές των 2 DJs 
που βρίσκονταν ταυτόχρονα στα dexx. Η ανταπό-
κριση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, οπότε μόλις 
βρέθηκε το νέο αθηναϊκό club trend… -Π.Μ.

* Προτείνουμε

Αίθουσες τέχνης

A.ANTONOPOULOU.
ART
Αριστοφάνους 20, 4ος όρ., 
Ψυρρή, 210 3214.994
* Μαρκ Χατζηπατέρας. 
“Borderline”. Γλυπτική. Ως 
20/3.  

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ
Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 
210 5242.211
Βασίλης Λούγγος. «Φως 
και όνειρο». Ζωγραφική. 
Ως 7/3.

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

ΑΛΕΚΤΟΝ
Σφακτηρίας 23, Κεραμεικός, 
210 3422.001 
“Light-years 7%”. Ομαδική. 
Ζωγραφική. Ως 7/3.  

AMP
Επίκουρου 26 & Κορύνης 4, 
210 3251.881, info@a-m-p.gr
“Supernature, An Exercise in 
Loads”. Ομαδική. Ως 31/3. 

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

ARTWER AGORA
Αρμμοδίου 10, Βαρβάκειος 
πλατεία, 210 3246.100
«Μεταμφίεση ή Μετουσίω-
ση». Ομαδική. Ζωγραφική. 
Ως 27/2.

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

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

ASH IN ART
Λαχούρη 1 & Ηρακλέους, Ν. 
Κόσμος, 210 9216.890 
«Ποιος MIR-ίζει Πιο Όμορ-
φα?». Έκθεση με αφορμή το 
έργο του Juan Miro. Ως 17/2.
“Haiti a.s.a.p.”. Εικαστική 
έκθεση προσφοράς έργων 
καλλιτεχνών για τους 
σεισμοπαθείς της Αϊτής. 
Ως 28/2.

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

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

ΓΚΑΛΕΡΙ

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

GALERIE GLIKAS
Ελ. Βενιζέλου 97, Ηλιούπολη, 
210 9961.431
«Με αφορμή το δάσκαλο». Ο-
μαδική με τη συμμετοχή του 
Δ. Μυταρά. Ως 25/2.

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

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

ΕΚΦΡΑΣΗ «ΓΙΑΝΝΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ»
Βαλαωρίτου 9Α, 210 
3607.598
Κώστας Ανανίδας. Γλυπτι-
κή. Ως 6/3. 

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

ESTUDIO GALLERY
Κυριαζή 22Α, Κηφισιά,
 211 7001.029
Παναγιώτης Μαστραντώ-
νης. Ζωγραφική. Ως 27/3.

FIZZ GALLERY
Βαλαωρίτου 9Γ, Κολωνάκι, 
210 3607.598 
Μιχάλης Αρφαράς. «Κου-
κλότοπος». Ζωγραφική, 
χαρακτική, τρισδιάστατες 
κατασκευές. Ως 6/3.

ΗΩΣ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ
Χέυδεν 38, πλ.Βικτωρίας, 210 
8237.111
Γεώργιος Μακρής. Ζωγρα-
φική. Ως 18/2. 

ΙΛΕΑΝΑ ΤΟΥΝΤΑ 
CONTEMPORARY
* “Belle Vue”. Ομαδική. Ζω-
γραφική. Ως 13/3.
 
KALFAYAN GALLERIES 
Χάρητος 11, 210 7217.679
*Γιαννούλης Χαλεπάς. 
Ζωγραφική & γλυπτική. 
Ως 13/2. 

ΚΑΠΛΑΝΩΝ 5
Καπλανών 5 & Μασσαλίας, 
Κολωνάκι, 210 3390.946
Στέφανος Τσιόδουλος. 
Προσωπογραφίες. Ως 27/2.

K-ART
Σίνα 54, 211 4013.877 
 Ανδρέας Βούσουρας. 
“Danger Zone”. Εγκατάστα-
ση - μεικτή τεχνική. Ως 6/3.

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

Μ-ART 
MANOLIOUDAKIS
Σόλωνος 10 & Ηρακλείτου, 
Κολωνάκι, 210 9246.600,
* “Love me”.  Ομαδική. Ζω-
γραφική. Ως 17/4.   

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

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

ΣΚΟΥΦΑ
Σκουφά 4, Κολωνάκι, 210 
3643.025
Στόιαν Ντόνεφ. «Διαβάζο-
ντας Καβάφη». Ζωγραφική. 
Ως 26/2.
Χριστίνα Κελλίδη. Γλυπτι-
κή. Ως 26/2. 

ΤΑF
Νορμανού 5, Μοναστηράκι, 
210 3238.757
* “Who we are”. Ομαδική. 
Φωτογραφία. Ως 28/02.
“Night watch”. Ομαδική. 
Εικαστικά. Ως 14/2.

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

THE BREEDER
Ιάσονος 45, 210 3317.527
Ryan McGinley. Ζωγραφι-
κή. Ως 20/2.  
“Artists for Athens Pride II”. 
Ομαδική. Έκθεση – Δημο-
πρασία. Ως 13/2. 

THISISNOTAGALLERY
Σωκράτους 11, 693 9475685
«Μικρά έργα σε χαρτί». Ομα-
δική. Ζωγραφική. Ως 13/2. 

TITANIUM YIAYIANNOS 
GALLERY
Β. Κωνσταντίνου 44, 210 
7297.644
Γιάννης Μαρκόπουλος. 
«Ορατών τε και αοράτων 
εικονοποίησης». Ζωγραφική. 
Ως 6/3.  

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

WWW.ARTAZ.GR
«Έκπληξη 2!» On line εικαστι-
κή φιλανθρωπική εκδήλω-
ση για την υποστήριξη των 
άστεγων της Αθήνας, με τη 
συμμετοχή 300 καλλιτε-
χνών. Ως 20/2.

WWW.PAPASTAMOU-
GALLERY.GR
Ζωγραφική, βίντεο Art κ.ά.

Άλλοι Χώροι

BARTESERA
Κολωκοτρώνη 25, Στοά Πρα-
ξιτέλους, 210 3229.805
«Παράθυρα στο φως και τη 
σκιά του Βερολίνου». Από 
17/2.

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙ-
ΚΗ ΕΝΩΣΗ
Μασσαλίας 22, Κολωνάκι, 
210 3680.000
«Εν-γραφή». Ομαδική. Ζω-
γραφική. Ως 9/3.

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Eθνικό Θέατρο - Κτίριο Τσί-
λερ, Αγ. Κωνσταντίνου 22-24 
(μετρό σταθμός Ομόνοια)
«Κοινή θέα». Ομαδική. 

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

ΚΑΦΕ SPIRA
Μεσσολογγίου 5 & Κωλέτη, 
Εξάρχεια
«Απαγορεύεται». Ομαδική. 
Φωτογραφία, ζωγραφική 
κ.ά. με θέμα τις απαγορεύ-
σεις. Ως 28/2. 

ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΡΑΗΣ
Παπάγου 7 & Αριστοφάνους, 
Χαλάνδρι, 210 6890.321
Ελένη Σπανούδη. Ζω-
γραφική & κατασκευές. 
16-28/2.

MOMMY BAR/
RESTAURANT
Δελφών 4, Κολωνάκι, 
210 3619.682
Caroline Rovithi. “Words of 
love”. Εικαστικά. Ως 7/3.
 
MUSIC MACHINE
Διδότου 16 & Ασκληπιού, 
210 3612.376
«“Psychoposters”, Τα 60s στην 
Αμερική». Ομαδική. Αφίσα. 
Ως 15/2.

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

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ 
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
Σταυροπούλου 29, πλ. Αμερι-
κής, 210 8640.943
Λήδα Βαρβαρούση. Ζω-
γραφική. Ως 12/2.

Μουσεία
-Ιδρύματα

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

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Κτίριο Ωδείου Αθηνών, Βασ. 
Γεωργίου Β΄ 17 -19 & Ρηγίλ-
λης, 210 9242.111-3
* Χρόνης Μπότσογλου. 
Ζωγραφική. Ως 18/4. 
Ο Χρόνης Μπότσογλου 
μιλάει για το έργο του στις 
11/2, 19.00. 
Jenny Marketou. “Red eyed 
sky walkers”. Εγκατάσταση.

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

GOETHE-INSTITUT 
ATHEN
Ομήρου 14-16, 210 3661.000
«Bauhaus - Αρχιτεκτονική». 
Φωτογραφία. Ως 29/3. 

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

ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ
Αγίων Ασωμάτων 22 & Δι-
πύλου 12, Κεραμεικός, 210 
3251.311 
«Αμρίτα: Το νερό της ζωής. 
Παραμύθια από την Ινδία». 
Παρ. 21.00. Ως 19/3. 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑ
ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Νεοφ. Δούκα 4, Κολωνάκι, 
210 7228.321-3
*«Έρως, από τη “Θεογονία” 
του Ησίοδου στην ύστερη 
αρχαιότητα». Γλυπτά, ανά-
γλυφα, αγγεία, ειδώλια, 
λυχνάρια και κοσμήματα. 
Ως 5/4.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
(ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, 
210 3453.111
Νίκος Στεφάνου. Ζωγρα-
φική. Ως 15/2.
* «Γιάννης Τσαρούχης 
1910-1989». Ζωγραφική. 
Ως 13/3.
Αμφιθέατρο
Παρουσίαση του φωτογρα-
φικού έργου του Βασίλη 
Ραγουζαρίδη, της Τα-
τιάνας Μαυρομάτη και 
του Γιάννη Ζηλάκου στις 
11/2, 19.30 . € 3.

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

τέΧνη οδηγος

1Το ραντεβού είναι και πάλι στην Τε-
χνόπολη, 7 με 9 Μαΐου.

2Τα προηγούμενα πέν τε χρόνια 
55.000 επισκέπτες πραγματοποί-

ησαν το βήμα εξοικείωσης με το σημείο 
που τα νέα μέσα συναντούν παραδοσια-
κές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.

3Όλο αυτό με τη φιλοξενία 5.200 καλ-
λιτεχνών από 48 χώρες. Είτε ως «α-

ντιπρόσωποι» σπουδαίων διεθνών φε-
στιβάλ (Transmediale, Invideo, Vaia και 
άλλα) είτε ως θέματα αφιερωμάτων (βλέ-
πε το περσινό tribute στον πρωτοπόρο 
του video art Nam June Paik).

4Tο περιεχόμενο του φεστιβάλ; Video 
Art - πειραματικά videos που δεν 

ξεπερνούν τα 15 λεπτά,  Animation - πα-
ραδοσιακό/ 2D ή 3D/ stop motion, Video 
Installation - γλυπτά που συνδυάζουν ορ-
γανικά και ψηφιακά μέσα, Installation - 
έργα με επιτόπου προσαρμογή στον τόπο 
έκθεσης, Digital Image - η εικαστική ψη-
φιακή εξέλιξη της κλασικής φωτογραφί-
ας, Web Art - έργα που λειτουργούν απο-
κλειστικά μέσω διαδικτύου, Performance 
Art - διαδραστικές εκφράσεις των παρα-
στατικών τεχνών.

5 Επίσης γίνονται και διάφορες πα-
ράλληλες δράσεις, με σημαντικότερα 

τα live στα οποία έχει συστηθεί το μεγα-
λύτερο μέρος της νέας ελληνικής ανε-
ξάρτητης σκηνής (Ρόδες, My Wet Calvin 
κ.ά.) δίπλα σε παλιότερα ονόματα, όπως 
Closer και Κωνσταντίνος Β.

6 Θες να πάρεις μέρος; Βιάσου, γιατί η προ-
θεσμία τελειώνει στις 15 Φεβρουαρίου.

7 Έπειτα μπες στο www.athensvideoart 
festival.gr και κατέβασε σε μορφή 

PDF την επίσημη φόρμα συμμετοχής, συ-
μπλήρωσέ τη και ταχυδρόμησέ τη μαζί 
με την περιγραφή του υλικού σου εδώ:  
Multitrab Productions - Για το Athens 
Video Art Festival, Σφακτηρίας 23, Τ.Κ. 
10435, Κεραμεικός, Αθήνα.

8 Θυμήσου ότι δεν υπάρχει κόστος 
συμμετοχής, δεν υπάρχει θεματικός 

περιορισμός και, αν έχεις μπάντα, στην 
ίδια διεύθυνση αποστέλλονται τα demos 
για τις συναυλίες.

9 Τα Special Features είναι τα πάρτι που 
προετοιμάζουν το φετινό φεστιβάλ κά-

θε δεύτερη Πέμπτη του μήνα  μέχρι τις 29 
Απριλίου. Την προσεχή Πέμπτη 18/2 στα 
dexx του 6 D.O.G.S. της Αβραμιώτου ανε-
βαίνει ο George Kyriakou (KLIK records) 
με vj set από τον S Bell (στις 22.00, free).

10 Η ATheNS VOICe είναι χορηγός 
επικοινωνίας. ●

τέχνητέχνη Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΝΕΓΟΥ

Κάπου 
πήγα, 

κάτι είδα

Athens video art festival
10 πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν τη φετινή διοργάνωση…
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ΛΑ ΤΣΟΥΝΓΚΑ του Μάριο Βάργκας Λιόσα
Σκηνοθεσία: Ελένη Σκότη
Παίζουν: Καριοφυλλιά Καραμπέτη, Δημήτρης Λάλος, Ηλιάνα Μαυρομάτη κ.ά. 
ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ, Ναυπλίου 12 & Λένορμαν, 210 5138.067. Από 11/2 έως 27/3.

Π ερού, ένα περιθωριακό καφενείο μιας παραγκού-
πολης, η αινιγματική ιδιοκτήτριά του Τσούνγκα και 
τέσσερις άνδρες-θαμώνες που παίζουν ζάρια. Όταν ο 

ένας χάνει, «δανείζει» στην Τσούνγκα ένα ελκυστικό κορίτσι 
που είχε μαζί του – το κορίτσι αυτό μετά θα εξαφανιστεί. Στη 
δεύτερη πράξη του έργου του Μάριο Βάργκας Λιόσα, οι άνδρες 
θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν τι έγινε και ποιος ήταν ο ρόλος 
της Τσούνγκα, την οποία υποδύεται η Καριοφυλλιά Καραμπέτη. 

Πόσο προκλητικό είναι να υποδύεστε έναν τέτοιο χαρακτήρα; 

Ήταν ένα παρθένο έδαφος, μια πρόκληση να βρω τα βιογραφι-
κά στοιχεία της ηρωίδας και να πλάσω το παρελθόν της, να το 
φανταστώ και να δημιουργήσω ακόμα και τις πιθανές εκδοχές 
μιας ιστορίας. 
Στο δεύτερο μέρος της παράστασης τα ερωτηματικά θα κορυ-
φωθούν, με τους άντρες-θαμώνες του καφενείου να αρχίζουν να 
αναρωτιούνται τι έγινε την προηγούμενη νύχτα και τι απέγινε 
το κορίτσι. Τι είδους ενδιαφέρον ήταν αυτό που έδειξε η Τσούν-
γκα; Ερωτικό; Μητρικό; Τι ειπώθηκε μεταξύ τους; Την ίδια ώρα, 
από την Τσούγκα θα υπάρχει πάντα το τείχος της σιωπής. 

Τι αγαπήσατε σε αυτόν το χαρακτήρα;  Την αξιοπρέπειά της, το ότι 
στηρίζεται και επιβιώνει μόνη της και ότι είναι μια γυναίκα σε 
ένα εντελώς άγριο και ανδροκρατούμενο περιβάλλον. Εξαιτίας 
της Τσούνγκα έχω σκεφτεί πολλές φορές τη μοίρα των φτωχών 
γυναικών. Μια γυναίκα οικονομικά ανεξάρτητη, χειραφετημέ-
νη, που μέσα από σκληρή δουλειά απολαμβάνει τουλάχιστον 
την ησυχία που θέλει. Μπορεί να φαίνεται ότι δεν θέλει να ξε-
φύγει ποτέ από αυτή τη μοίρα, αλλά τουλάχιστον επιχειρεί να 
σώσει κάποιον άλλο άνθρωπο. Κανείς δεν ξέρει αν αυτή η γυ-
ναίκα ονειρεύεται ή φαντάζεται κάτι. Μόνο οι άλλοι γύρω της, οι 
άντρες, ονειρεύονται να αποδράσουν από το μίζερο περιβάλλον 
και να φύγουν για πάντα, κάτι που κατορθώνουν πολύ δύσκολα 
ή ποτέ. Αυτό που αγαπώ σε αυτόν το χαρακτήρα είναι το ότι με 
αφήνει να φαντάζομαι ότι όλα κινούνται μεταξύ αλήθειας και 
ψέματος, ρεαλισμού και φαντασίας. A

Η Καριοφυλλιά Καραμπέτη μιλάει 
στην A.V. για τον αινιγματικό νέο ρόλο της

Η γυναίκα 
μυστήριο

τέχνηθέατρο Της Δ. ΑνΑγνώσΤου

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

104  
θεµιστοκλέους 104,  
Εξάρχεια, 210 3826.185
Σκηνή 104+1
Ο διχοτοµηµένος υπο-
κόµης. Μουσικοθεατρικό. 
Από το µυθιστόρηµα του  
Ίταλο Καλβίνο. Σκην.: Κ. 
Γάκης. Παίζουν: Λ. Γιάκα, Π. 
Νάτσης κ.ά. Κυρ. 18.15, Τετ. 
19.00, Δευτ., Τρ. 21.30. € 15 
(10 Φ). Δ: 80 .́ 
Αισθηµατικές νουβέλες 
δρχ. 35. Σκην.: Αγγελίτα 
Τσούγκου. Παίζουν: Κ. 
Κακούρης, Γ. Τσαγκαράκη, 
κ.ά. Πέμ.-Σάβ. 21.15, Σάβ. 
18.30, Κυρ. 20.30. € 20 (15 Φ, 
Λ, κάθε Πέμ. γενική είσοδος 
10). Δ: 90 .́ 
Travellers Live. Σκην.: Ά-
ρης Τσαμπαλίκας & Αλέξαν-
δρος Ράπτης. Μουσική: Απ. 
Λεβεντόπουλος. Κίνηση: 
Β. Πολυμένη. Παίζουν: Ν. 
Γεωργάκης, Α. Ντεληθέου 
κ.ά. Δευτ. & Τρ. 21.00. 
€ 12. Δ: 60 .́ Ως 23/2.
* Πώς είπαµε ότι σε λένε; 
Ευτυχία… Ευτυχία µε 
λένε. Του Αλέξανδρου 
Ντερπούλη. Σκην.: Πωλίνα 
Καραναστάση. Παίζουν: 
Χ. Γκιζέλη, Β. Κρανιώτης 
κ.ά. Πεμ.-Κυρ. 21.30, Σαβ. 
18.30. € 20 (15 Φ, Λ, 10 κάθε 
Πέμπτη). Δ: 80 .́ 

41 STREET CAFE
Α. Λεντάκη 41, 210 7620.254 
Μιούζικαλ τσέπης. Σκην.: 
Μ. Μητρούσης. Παίζουν: 
Τζ. Τσόλκα, Τζ. Μωράκη κ.ά. 
Guest: Μ. Μητρούσης. Παρ. 
22.30. € 15 (12 Φ) με ένα πο-
τήρι κρασί. Δ: 80 .́ Ως 4/4.
Ζητείται δράκουλας. Έργο 
- Σκην.: Έφη Μεράβογλου. 
Παίζουν: Χρ. Καπενής, 
Έφη Μεράβογλου κ.ά. Σάβ. 
22.00. € 15 (12 Φ). Δ: 70 .́

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ 
Σατωβριάνδου 36, Οµόνοια, 
210 5242.211
Εσύ και τα σύννεφά σου. 
Του Eric Westphal. Σκην.: 
Κοραής Δαμάτης. Παίζουν: 
Αντ. Βαλάκου, Σμ. Σμυρναί-
ου κ.ά. Σάβ. 18.15, Τετ. & Κυρ 
19.15, Πέμ.-Σάβ 21.15. € 20 
(15 Φ, Λ). Δ: 90 .́
Απόψε κάνεις µπαµ. 
Μουσική παράσταση με 
τους Χρίστο Θεοδώρου και 
Βικτωρία Ταγκούλη. Σκην.: 
Κ. Δαμάτης. Δευτ. & Τρ. 
22.00. € 20 με ένα ποτήρι 
κρασί. Δ: 90 .́

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

ΑΘΗΝΑ
Δεριγνύ 10, 210 8238.698,
210 8237.330 
Το αταίριαστο ζευγάρι. 
Του Νιλ Σάιμον. Σκην.: Α. 
Ρήγας. Παίζουν: Υ. Μανέ, 
Κ. Κωνσταντίνου κ.ά. Πέμ.-
Σάβ. 21.15, Σάβ. 18.15, Τετ. 
& Κυρ. 20.15. € 25, (22 Λ, 18 
Φ). Δ: 120 .́ 

ΑΘΗΝΑΪΣ
Καστοριάς 34-36 & Ιερά Ο-
δός, Βοτανικός, 210 3477.878
Ο χορός των επίπλων. Του 
Ρώμου Φιλύρα. Σκην.: Τόνια 
Σταυροπούλου. Παίζει: Πέ-
τρος Ξεκούκης. Παρ. & Σάβ. 
21.00. Κυρ. 19.00. € 15 (10 Φ, 
Λ). Δ: 70 .́
Μουσική Σκηνή, 210 3480.080
Festivalium - 10 χρόνια 
Σπείρα. Του Στ. Κραουνά-
κης & Σπείρα-Σπείρα. Τετ. 
(Λ), Κυρ. 20.30, Παρ., Σάβ. 
21.30, € 28 (20 Λ, 15 Φ). 
Δ: 135 .́  
Γυναίκα τριαντάφυλλο. 
Ρεσιτάλ τραγουδιού με την 
Ηρώ Σαΐα. Επιμέλεια: Στ. 
Κραουνάκης. Δευτ. 20.30. € 
20 (15 Φ). Δ: 90 .́

Ένα σπίτι παραµύθια. 
Των Στ. Κραουνάκη & Λ. 
Νικολακοπούλου. Παίζουν: 
Β. Βασιλάκης κ.ά. Σάβ. 17.00, 
Κυρ. 12.00. € 15 (12 Π, 7 για 
σχολεία). Δ: 90 .́ 
ΑΘΗΝΩΝ 
Βουκουρεστίου 10, 
210 3312.343
Σλουθ. Αστυνοµική κωµω-

δία. Του Άντονι Σάφερ. 
Σκην.-Παίζουν: Γ. Κιµούλης, 
Κ. Μαρκουλάκης. Σάβ. (Λ), 
Κυρ. 18.15, Τετ.-Κυρ. 21.15. 
€ 25, 22 (20 Λ, 16 Φ και κάθε 
Πέµ. για άνω των 60 και ως 
25 ετών). Δ: 120 .́
Γιατί η Μαντόνα και όχι 
εγώ; Του Μιχάλη Κόκκορη. 
Σκην.: Λ. Γιοβανίδης. Παί-
ζουν: Μ. Λεκάκη κ.ά. Δευτ., 
Τρ. 21.00. € 20 (15 Φ). 

Ο Αυγερινός και η 
Πούλια. Σκην.: Δ. Αδάμης. 
Παίζουν: Α. Γκρίτσης, Μ. 
Μπρανίδου κ.ά. Κυρ. 11.15, 
15.00. € 15. Δ: 90 .́

ΑΚΡΟΠΟΛ
ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
Ιπποκράτους 9-11, 210 
3643.700
Το µικρόβιο του έρωτα. 
Οπερέτα. Του Κώστα Γιαν-
νίδη. Σκην.: Σ. Σπυράτου, 
Λ. Λιάβας. Τετ., Πέμ. 18.30, 
Παρ.-Κυρ. 20.00, € 33, 28, 
25, 20, 18 (15 Φ, Π). Δ: 165 .́ 

ΑΛΙΚΗ
Citylink, Αμερικής 4, 
210 3210.021
Ό,τι προτιµάτε: Δωδέκατη 
νύχτα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ 
& Τι είδε ο Μπάτλερ του 
Τζο Όρτον. Σκην.: Θωμάς 
Μοσχόπουλος. 
Στη Δωδέκατη Νύχτα παί-
ζουν: Πρ. Αλειφερόπουλος, 
Χρ. Λούλης κ.ά. Τετ. 20.00, 
Πέμ. 21.15, Σάβ. 21.15. € 25 
(18 Φ). Δ: 120 .́ 
Στο Τι είδε ο Μπάτλερ 
παίζουν: Αλ. Αλπίδης, Γ. Γλά-
στρας κ.α. Τρ. 20.00, Παρ. 
21.15, Σαβ. 18.30. € 25 (18 
Φ). Δ: 120 .́ 
Κυρ. 19.00 (2 παραστάσεις 
σε μια παράσταση) € 35. Δ: 
240 .́ Ως 4/4.

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

ALTERA PARS
Μ. Αλεξάνδρου 123,  
Κεραμεικός, 210 3410.011

Της φύσης µυστικό... 
Mιούζικαλ. Έργο -Σκην.: Μ. 
Κουκουλομμάτης. Παίζουν: 
Γ. Μπανταδάκης, Δ. Παντά 
κ.ά. Κυρ. 11.30. € 15 (12 Π, 
8 για συλλόγους, σχολεία 
κτλ.). Ως 28/3.

«ΑΛΕΚΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ»  
Κυψέλης 54, 210 8827.000
Ερωτική αναρχία. Κοινω-
νικό. Του Άλµπερτ Γκέρνι. 
Σκην.: Π. Ζούνη. Παίζουν: Ε. 
Ρουµελιώτη, Κ. Αρζόγλου 
κ.ά. Τετ., Κυρ. 19.00, Σάβ. (Λ) 
18.00, Πέµ.-Σάβ. 21.00. € 24 
(20 Λ, 17 Φ). Δ: 100 .́ 

ΑΛΜΑ
Αγ. Κωνσταντίνου & Ακομινά-
του 15-17, 210 5220.100
Φθινοπωρινή ιστορία.  
Του Αλεξέι Αρμπούζοφ. 
Σκην.: Ι. Μιχαλακοπούλου. 
Παίζουν: Γ. Μιχαλακόπου-
λος, Κ. Μαραγκού. Τετ., Κυρ. 
19.00, Πέμ.-Σάβ 21.00. € 25, 
20 (15 Φ). Δ: 110 .́ 
Δούλες. Του Ζαν Ζενέ. 
Σκην.: Τάκη Λουκάτου. 
Παίζουν: Ε. Καραγιάννη, Τ. 
Λουκάτοςκ.ά. Δευτ. & Τρ. 
21.00. € 20 (15 Φ). Δ: 120 .́ 
Ως 30/3. 
M/S Flora. Σκην.: Π. Φιλιπ-
πίδης. Παίζουν: Αλ. Κοτσο-
βούλου, Άγγ. Μπούρας. 
Δευτ. & Τρ. 21.15. € 20 (15 
Φ). Δ: 75 .́

ΑΛΦΑ
Πατησίων 37, 210 5238.742
Το θαύµα της Άννυ Σά-
λιβαν. Του Ο. Γκίμπσον. 
Σκην.: Γ. Διαμαντόπουλος. 
Παίζουν: Π. Τρικαλιώτη, Θ. 
Κινδύνης κ.ά. Τετ. 19.00, 
Σάβ. 18.00, Πέμ.-Σάβ. 21.15, 
Κυρ. 20.00. € 24 (18 Λ, 16 Φ). 
Δ: 120 .́ Ως 30/3. 

ΑΜΙΡΑΛ 
Αμερικής 10, 210 3608.856
Η παλίρροια του Σεπτέµ-
βρη. Της Δ. Ντι Μοριέ. Σκην.: 
Ρ. Πατεράκη. Παίζουν: Ε. 
Ερήμου, Α. Συσσοβίτης. 
Τετ., Κυρ. 20.00, Πέμ. & Παρ. 
21.15, Σάβ. 18.15, 21.15, € 24 
(18 Λ, 16 Φ). Kάθε Πεμ. € 16. 
Από 10-14/2 στα ζευγάρια 
το 1 εισιτήριο δώρο.  Δ: 120 .́

ΑΜΦΙ-ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΙΘΟΥΣΑ «ΛΗΔΑ ΤΑΣΟ-
ΠΟΥΛΟΥ» 

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

ΑΝΕΣΙΣ 
Κηφισίας 14, Αµπελόκηποι, 
210 7707.227
Το φιόρο του λεβάντε. 
Του Γρηγορίου Ξενόπουλου. 
Σκην.: Κ. Τσιάνος. Παίζουν: 
Σ. Παπαδόπουλος, Φ. Τσακί-
ρη, κ.ά. Τετ., Πέµ. (Λ) 19.00, 
Σάβ., Κυρ. 18.00, Παρ.-Κυρ. 
21.00. € 24 (18 Λ Φ, 15 Π). Δ: 
120 .́  Ως 28/2. 
Το τελευταίο τσιγάρο. 
Των Saimon Gray και Hugh 
Whitemore. Σκην.: Θ. Θεολό-
γης. Παίζουν: Γ. Παρτσαλά-
κης, Ι. Δελάκου. Τετ. & Πέμ. 
21.30. € 22 (17 Φ). Δ: 90 .́ 
Ως 27/5. 

ΑΝΤΙΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΙΑΣ  
ΞΕΝΟΥΔΑΚΗ
Μοσχονησίων 36,  
πλ. Αμερικής, 210 8661.168 
Το υπερπέραν είναι εδώ. 
Μεταφυσική κομεντί. Έργο 
- Σκην.: Λεωνίδας Τσίπης. 
Παίζουν: Α. Μαρτζούκος 
κ.ά. Παρ.-Κυρ. 21.00. € 18 
(15 Φ). Δ: 80 .́  
Η Ούλρικε Μάινχοφ δεν 
πέθανε! Του Ντίντριχ 
Γκάμπριελ. Σκην.: Μαρία 
Ξενουδάκη. Παίζουν: Μ. 
Σωκράτη, Μ. Ξενουδάκη, 
κ.ά. Δευτ.-Πέμ. 21.15. € 17 
(12 Φ). Δ: 100 .́ 

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

ΑΠΟΘΗΚΗ 
Σαρρή 40, Ψυρρή, 210 
3253.153
Σεσουάρ για δολο-
φόνους. Αστυνοµική 
κωµωδία. Των Τζόρνταν & 
Άµπραµς. Σκην.: Κ. Αρβανι-
τάκης. Παίζουν: Ν. Μουτσι-
νάς, Π. Αναστασοπούλου 
κ.ά. Σάβ. (Λ), Κυρ. 18.15, 
Πέµ.-Κυρ. 21.15, Τετ. 20.00. 
€ 22 (18 Λ, Φ και κάθε Πέµ. 
για κάτω των 25 και άνω των 
65). Δ: 135 .́ 
Οι ράγες πίσω µου.  Έρ-
γο-Σκην.: Χάρης Ρώμας. 
Παίζουν: Θ. Ανδρούτσου, Χ. 
Ρώμας κ.ά. Δευτ.-Τρ. 21.00. 
€ 24 (16 Φ). Δ:90 .́ Ως 16/2.

Εγωιστής γίγαντας. Του 
Όσκαρ Ουάιλντ. Σκην.: Γιάν-
νης Κόκκινος.  Παίζουν: Ζ. 
Θεοδοσίου κ.α. Κυρ. 11.15 & 
15.15. € 15. 

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

ΑΡΓΩ 
Ελευσινίων 15, Μεταξουρ-
γείο, 210 5201.684-5
That face. Της Polly 
Stenham. Σκην.: Νίκος Χα-
ραλάμπους. Παίζουν: Αιμ. Υ-
ψηλάντη, Γ. Ζαβραδινός κ.α. 
Τετ.-Παρ. 21.00, Σαβ. 18.30 
& 21.00, Κυρ. 20.00. € 22, 20 
(Τετ. & Πεμ.), 15 Φ. Δ: 110 .́ 
The end. Σκην.- Σεν: Χρ. 
Αντωνιάδης. Παίζουν:  Χρ. 
Αντωνιάδης, Ε. Χατζηνίκου 
κ.α. Δευτ.-Τετ. 21.15, € 18 (13 
Φ). Δ: 120 .́ 
Τα ρολόγια της ζωής µου. 
Της Τούλας Μπούτου. Σκην.: 
Μ. Αχουριώτης. Παίζει: Μ. 

Δεστούνης, Δευτ. & Τρ. 
21.00. € 20 (15 Φ). Δ: 80 .́ 
Το κορίτσι που ζήτησε 
µια βελόνα µια απλή βε-
λόνα. Από το παραμύθι του 
Χρήστου Μπουλώτη. Σκην.-
Eρμ.: Α. Κοντραφούρη. Από 
την ομάδα Πράσσειν άλογα. 
Σάβ. 17.30. € 10. Δ: 60 .́ 

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

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

ΑΡΤΙ 
Ηπείρου 41, 210 8834.002 
Το κουρδιστό πορτοκάλι 
του Anthony Burgess... µε 
µουσική. Σκην.: Γ. Γεωργα-
ντοπούλου & Ν. Μαραγκό-
πουλος. Παίζουν: Ν. Ανα-
στασόπουλος, Ά. Βασιλείου, 
κ.ά. Δευτ. & Τρ. 21.30. € 18 
(15 Φ). Δ: 90 .́ 
Ποτέ πια. Χοροθέατρο. 
Σκην. & Χορογρ.: Αλ. Ζα-
χαρέας. Ερμηνεύουν: Αλ. 
Ζαχαρέας κ.ά. Τέτ. & Πέμ. 
21.30. € 10. Δ: 75 .́
Η εταιρεία συγχωρεί µια 
στιγµή παραφροσύνης. 
Toυ Ροδόλφο Σαντάνα. 
Σκην.: Γ. Πετσόπουλος, Παί-
ζουν: Αντ. Βαλλιανάτου, Γ. 
Ντούσης. Παρ.-Κυρ. 21.00. € 
17 (12 Φ). Δ: 90 .́ 

ΑΣΚΗΣΗ 
Φραγκούδη 18-20, Καλλιθέα, 
210 9236.992
Παιχνίδια σφαγής. Του 
Ευγένιου Ιονέσκο. Σκην.: 
Π. Μουστάκης. Παίζουν: Π. 
Μουστάκης, Γ. Μπόγρης κ.ά. 
Κυρ.-Δευτ. 21.00. € 22 (15 
Φ). Δ: 145 .́ 
Επισκέψεις. Πειραµατικό. 
Σκηνοθ.: Π. Μουστάκης.
Παίζουν: Π. Μουστάκης, Μ. 
Παναγιώτου κ.ά. Πέμ.-Σάβ. 
21.00. € 22 (15 Φ). Δ: 155 .́ 

ΑΤΤΙΣ 
Λεωνίδου 7, Μεταξουργείο, 
210 5226.260
Μάουζερ. Πολιτικό θέατρο. 
Του Χάινερ Μίλερ. Σκην.: Θ. 
Τερζόπουλος. Παίζουν: Θ. 
Τερζόπουλος, Μ. Μπέικου 
κ.ά. Τετ.-Κυρ. 21.00. € 20. 
(Τετ. Πέμ. 15  Φ) Δ: 60 .́ Ως 
28/2.

ΑΥΛΑΙΑ
Κουντουριώτου 182 &  
Μεραρχίας, Πειραιάς, 210 
4522.332
Με δυο γυναίκες… τα 
πάντα όλα. Του Ρέι Κούνει. 
Σκην.: Β. Πλατάκης. Παί-
ζουν: Ν. Παπαναστασίου, Γ. 
Ματαράγκας κ.ά. Τετ., Πέμ., 
Σάβ., Κυρ. 18.30. Παρ. & Σάβ. 
21.30, Κυρ. 21.15.  € 22 (16 
Φ). Δ: 120 .́ 
 
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
Πλαταιών & Πρ. Δανιήλ 3, 
Κεραμεικός, 210 3467.735
Σε στενό οικογενειακό κύ-
κλο. Σκην.: Ν. Μαστοράκης. 
Παίζουν: Π. Χαϊκάλης, Ελ. Κα-
στάνη κ.ά. Παρ. 21.15, Σάβ. 
18.00 & 21.15, Κυρ. 19.00. € 
23 (18 Φ). Δ: 120 .́  
Αίµα στο χιόνι. Του Φίλιπ 
Ρίντλεϊ. Σκην.: Π. Ζούλιας. 
Παίζουν: Β. Κρούσκα, Τ. Φώ-
ης. Δευτ.-Τρ. 21.15. € 22 (17 
Φ). Δ: 90 .́ Ως 15/2. 

ΒΑΦΕΙΟ 
«ΛΑΚΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ»  
Αγ. Όρους 16 & Κων/πόλως, 
Βοτανικός, 210 3425.637
Παλιά καπέλα. Από την 
ομάδα Γκολ. Σκην.: Μαρίνα 
Βρόντη. Τετ. & Πέμ. 21.15. € 
15 (10 Φ). Δ: 90 .́ Ως 28/2.   
Tο αµάρτηµα της µητρός 
µου. Του Γ. Βιζυινού. Σκην.: 
Κωστής Καπελώνης. Παί-
ζουν: Η. Λογοθέτης, Μ. Ζα-
χαρή, κ.ά. Παρ. & Σαβ. 21.15, 
Σάβ. 18.15 (Λ), Κυρ. 20.00. € 
20 (15 Φ Λ, 10 για μαθητές). 
Δ: 75 .́  

ΒΕΑΚΗ
Στουρνάρη 32, Αθήνα, 
210 5223.522
Μάνα Μητέρα Μαµά. Του 
Γ. Διαλεγμένου. Σκην.: Σ. 
Χατζάκης. Παίζουν: Ν. Κών-
στα, Ε. Μουτάφη, κ.ά. Τετ., 
Κυρ. 19.00, Πέμ.-Σαβ. 21.00, 

Σάβ. 18.00 (Λ). € 24 (20 Λ, 17 
Φ). Δ: 120 .́ 

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

ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
Μαγνησίας 5 (Γ΄ Σεπτεµβρίου 
119), 210 8233.125 
Αυτό θα το δούµε! Του 
Tom Stoppard. Σκην.: Δ. 
Κοµνηνός. Παίζουν: Μ. 
Βρόντη, Μ. Γεωργιάδης 
κ.ά. Παρ.-Δευτ. 21.15, Κυρ. 
19.00. Γενική είσοδος € 10. 
Δ: 80 .́ Ως 15/2.
Μαύρο Γεµενί, τα πάθια 
της αγάπης. Μουσική πα-
ράσταση του Νίκου Χαλδεά-
κη. Σκην.: Μέμης Σπυράτου. 
Παίζουν: Xρ. Θεοφιλάτος, 
Π. Ντρέκη, κ.ά. Τετ. 20.30. 
Γενική είσοδος € 20. Δ: 50 .́ 
Ως 17/2. 

BIOS
Πειραιώς 84, 210 3425.335
A Guide to getting lost 
Vol. 2. Της ομάδας Mkultra. 
Σκην.: Γκίγκη Αργυροπού-
λου. Performers: Β. Δήμου, 
Μ. Λούση, Στ. Παρρής κ.ά. 
Τρ., Τετ. 21.15. € 15 (12 Φ). 
Δ: 70 .́ Ως 24/3. 
* 1984. Βασισμένο στο έργο 
του Όργουελ 1984. Σκην.: 
Α. Βούλγαρης. Παίζουν: Α. 
Θανάσουλας, Γ. Λασπιάς 
κ.ά. Πέμ.-Κυρ. 21.15. € 15 (12 
Φ). Δ: 60 .́ 
* Βάκχες. Του Ευριπίδη. 
Σκην.: Άρης Μπινιάρης. 
Παίζουν: Δ. Γκλιάτη,  Ά. Μπι-
νιάρης κ.ά. Παρ.-Κυρ 21.00. 
€ 15 (10 Φ). Δ: 60 .́   

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

BOOZE COOPERATIVA
Κολοκοτρώνη 57, Μοναστη-
ράκι, 210 3240.944
Πένθος και µελαγχολία. 
Περφόρμανς από την ομά-
δα Nova Melancholia. Του Σί-
γκμουντ Φρόιντ. Σκηνοθ.: Β. 
Νούλας. Παίζουν: Β. Κυρια-
κουλάκου, Β. Μαστρογιάννη 
κ.ά. 15-17, 22-23/2 & 1-2/3. 
21.00. € 15 (10 Φ). Δ: 70 .́ 
* Μίλαν - Κούντερα: 1 - 0. 
Από την Ομάδα Άνευ Προη-
γουμένου. Σκην.: Αστέρης 
Πελτέκης. Παίζουν: Α. 
Φραγκάκης, Μ. Μπελιβάνη. 
Πέμ.-Κυρ. 21.00. € 15 (10 Φ). 
Ως 21/2. 
 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ 
Πανεπιστηµίου 7,  210 
3221.579
Ψηλά απ’ τη γέφυρα. 
Ψυχογράφηµα. Του Άρθουρ 
Μίλερ. Σκην.: Γ. Βαλτινός. 
Παίζουν: Γ. Βαλτινός, Π. 
Φυσσούν κ.ά. Τετ. (Λ) 19.15, 
Σάβ., Κυρ. 18.15, Πέµ.-Κυρ. 
21.15, € 27 (22 Λ, 16 Φ και κά-
θε Πέµ. για κάτω των 25 και 
άνω των 60). Δ: 120 .́ 

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

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

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

ΓΚΛΟΡΙΑ 
Ιπποκράτους 7, 210 3609.400

 ΘΕΑΤΡΟ οδηγος
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Το στραβόξυλο. Του 
Δηµήτρη Ψαθά. Σκην.: Κ. 
Τσιάνος. Παίζουν: Δ. Πιατάς, 
Ν. Βλαβιανού κ.ά. Τετ. 19.15 
(Λ), Πέµ.-Παρ. 21.15, Σάβ. 
18.15 (Λ), 21.15, Κυρ. 19.15. € 
23 (18 Λ, 17 Φ). Δ: 105 .́  

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

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

CRUDO 
Κωνσταντινουπόλεως & 
Μεγ. Αλεξάνδου 141, Γκάζι, 
210 3477.048
* Έξι πρόσωπα και µια γα-
λοπούλα αναζητούν δο-
λοφόνο. Του Λεωνίδα Σού-
λη. Σκην.: Αλ. Μαρτζούκος. 
Από την ομάδα Ακροβάτες 
της Τέχνης. Μουσ.: Ιάσ. 
Λεοντόπουλος. Δευτ. & Τρ. 
21.00. € 15 (12 Φ). Δ: 90 .́   

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

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ 
Ιλισίων 21 & Κερασούντος, 
Ιλίσια, 210 7481.695
Ο τελευταίος των µεγά-
λων εραστών. Σκην.: Κ. 
Τσώνος. Παίζουν: Ά. Κων-
σταντινίδη, Ε. Εμμανουήλ 
κ.ά. Πέμ.-Σάβ. 21.00. Τετ. 
(Λ) & Κυρ. 20.00. € 21 (15 Φ, 
Λ). Δ: 90 .́ 

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

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ 
Αµερικής 10, 210 3612.500 
Απόψε τρώµε στης Ιοκά-
στης. Κωµωδία. Του Άκη 
Δήµου. Σκην.: Σ. Φασουλής. 
Παίζουν: Σ. Φιλιππίδου, Π. 
Δαδακαρίδης κ.ά. Τετ. & 
Κυρ. 20.15, Σάβ. (Λ) 18.15. 
Πέµ.-Σάβ. 21.15, € 25 (22 Λ, 
Οµ., 18 Φ), € 18 κάθε Πέµ. για 
θεατές κάτω των 25 και άνω 
των 65 ετών). Δ: 80 .́ 
Το µπουφάν της Χάρλεϊ… ή 
πάλι καλά. Μονόλογος. Του 
Β. Κατσικονούρη. Σκην.: Π. 
Ζούλιας. Παίζει: Αν. Παναγιω-
τοπούλου. Δευτ., Τρ. 21.15. € 
22, 20 (18 Φ). Δ: 60 .́ 

ΔΙΑΝΑ
Ιπποκράτους 7, 210 3626.596
33 φορές να φύγεις. Του 
Ν. Ποριώτη. Σκην.: Γ. Κα-
κλέας. Παίζουν: Ε. Ράντου, 
Α. Σακελλαρίου. Τετ.-Σάβ. 
21.30. Κυρ. 19.00 € 25, 22 
(18 Φ).  Δ: 90 .́ 
Τα καλά παιδιά δεν πηδά-
νε. Έργο-Σκην. Β. Κουκού-
τση. Παίζουν: Ν. Σταθόπου-
λος, Γ. Στεφόπουλος, κ.ά. 
Δευτ. & Τρ. 21.15. € 18 (12 
Φ). Δ: 90 .́  

DIVA 
Λεωφ. Βουλιαγμένης 330 ( 
Άγιος Δημήτριος), 
210 9919.311
* Σίβυλλα εν κουτουκίω. 
Έργο - Σκην.:  Γ. Γιαννακό-
πουλος. Παίζουν: Στ. Πρεβε-
δώρου, Κ. Παλαιοθόδωρου 
κ.α. Παρ., Σάβ. 21.00 € 15 (10 
Φ) με κρασί και μεζέ. Δ: 120 .́  

ΔΙΠΥΛΟΝ
Καλογήρου Σαμουήλ 2 & 
Διπύλου, Κεραμεικός, 
210 3229.771
Όταν ο Μακ συνάντησε 
την Μπεθ. Σκην.: Ρ. Μουζε-
νίδου. Παίζουν: Ρ. Μουζενί-
δου, κ.ά. Δευτ. & Τρ. 21.30. € 
20, 17, 15 Φ. Δ: 90 .́  
Santa Milonguita. Αρ-
γεντίνικο tango. Με τους 
P. Medici, V. Kuttel. Παρ. 
22.30. € 10 (με κρασί ή μπί-
ρα). Δ: 150 .́   

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ - ΘΕΑΤΡΟ 
ΟΛΥΜΠΙΑ
Ακαδημίας 59-61,  
210 3612.461

* Ευγένιος Ονιέγκιν. 
Μπαλέτο. Μουσική (απο-
σπάσματα) Πιότρ Ίλιτς Τσα-
ϊκόφσκι. Χορογρ.: Ι. Μου-
χαμέντοφ. Μουσ. Διεύθ.: 
Α. Τσελίκας. Ερμηνεύουν: 
Αλ. Νέσκωβ, Ί. Σιάτζκο κ.ά. 
Χορεύει: το Μπαλέτο της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 13 
& 14/2. 20.00. € 48, 43, 38, 
33, 28, 25, 20 (15 Φ).  

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
Αγ. Κων/νου 22-24, Οµόνοια, 
210 5288.170, 210 3305.074
Ο θείος Βάνιας. Του Άντον 
Τσέχοφ. Σκην.: Γ. Χουβαρ-
δάς. Παίζουν: Μ. Σκουλά, Γ. 
Βογιατζής, Α. Καραζήσης 
κ.ά. Τετ. 21.00, 6/2 21.00, 
13/2 17.00, 31/1 & 14/2 
21.00, 7/2 17.00. € 15-26 (13 
Φ, Πέμ.). Δ: 140 .́ 
Δον Ζουάν. Του Μολιέρου. 
Σκηνοθ.: Αιμίλιος Χειλάκης. 
Παίζουν: Γ. Μπέζος, Αιμ. 
Χειλάκης, κ.ά. Τετ. 17.00, 
Πέμ. 21.00, 5/2 & 12/2 
21.00, 30/1 17.00 & 21.00, 
6/2 17.00, 13/2 21.00, 31/1 
17.00 , 7/2 21.00 & 14/2 
17.00. € 26, 23, 15 (13 Φ). 
Ως 25/4.

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

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  
ΣΚΗΝΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Πανεπιστημίου 48, 210 
3305.074, 210 7234.567
Το τρίτο στεφάνι του 
Κώστα Ταχτσή. Διασκευή 
Σταμάτης Φασουλής - Θα-
νάσης Νιάρχος. Σκην.: Σ. 
Φασουλής. Παίζουν: Ν. Μέ-
ντη, Φ. Κομνηνού κ.ά. Τετ. 
& Κυρ. 18.00, Πέμ. 19.00, 
Παρ. & Σάβ. 20.00. € 26 
(Διακεκριμένη Ζώνη), € 23 
(Ζώνη Ά ), (15 Λ, 13 Φ). Κάθε 
Πέμπτη ειδική ενιαία τιμή € 
13. Δ: 240 .́ 

Τα µαγικά µαξιλάρια. 
Παραμύθι. Του Ευγένιου 
Τριβιζά. Σκην.: Γ. Κακλέας. 
Παίζουν: Αλέξ. Βαμβούκος, 
Δ. Γαραντζιώτου κ.ά. Σάβ. & 
Κυρ. 11.30 & 15.30. € 15 (13 
Π). Δ: 105 .́ Ως 1/5. 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΘΗΝΑΣ
Ευμολπιδών 41, Γκάζι, 
210 3455.020 
Ά  Σκηνή
* Recycle. Των Σίμου Κα-
κάλα & Μαργαρίτας Κρανά. 
Σκην.: Σ. Κακάλας. Παίζουν: 
Δ. Κούζα, Μ. Κωνσταντι-
νίδου κ.ά. Τετ.-Σάβ. 21.30. 
Κυρ. 19.30. € 20 (13 Φ και 
κάθε Πέμπτη). Ως 24/4. 
Β΄ Σκηνή
* Ερρίκος Εδουάρδος 
Ριχάρδος. Σύνθεση από 
τα έργα Ερρίκος ο 6ος και 
Ριχάρδος ο 3ος του Ουίλιαμ 
Σέξπιρ από την ομάδα 1272. 
Σκην.: Γ. Γάλλος & Γ. Περλέ-
γκας. Παίζουν: Γ. Γάλλος, 
Γ. Περλέγκας κ.ά. Τετ.-Σάβ. 
21.30. Κυρ. 19.30. € 20 (13 Φ 
και κάθε Πέμ.). 13/2 - 24/4. 

ΕΙΛΙΣΣΟΣ 
Αγλαονίκης 3 & Βουλιαγμέ-
νης, Παγκράτι, 210 9214.248 
* The theater case. Aπό 
την ομάδα βλακlist. Σκην.: 
Μ. Αμαραντίδη. Μουσ.: Λ. 
Μαλκότσης. Παρ., Σάβ., Τρ. 
21.00. € 10. Δ: 50 .́   

ΕΚΑΤΗ 
Υακίνθου & Εκάτης 11, 
Κυψέλη, 210 6401.931 
* Βρικόλακες. Κοινωνικό. 
Του Ε. Ίψεν. Σκην.: Β. Λουρ-
μπά. Παίζουν: Π. Κατσίκης, 
Σ. Στρεμμένος κ.ά. Σάβ. 
21.00, Κυρ. 20.00. € 15. Δ: 
100 .́ 

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
Σαρρή 11, Ψυρρή,
210 3211.750
Φουρκέτα. Της Ελένης Γκα-
σούκα. Σκην.: Ε. Γκασούκα. 
Παίζουν: Μ. Καβογιάννη, K. 
Κόκλας, κ.ά. Τετ. 18.30 (Λ), 
Πέμ.-Κυρ 21.30, € 23 22 (18 
Φ, Λ, Ο, κάτω των 25 και άνω 
των 60). Δ: 105 .́ 
Αττική Οδός. Έργο - σκην.: 
Θανάσης Παπαθανασίου, 
Μιχάλης Ρέππας. Παίζουν: 
Τ. Ρουσσέα, Γ. Τζώρτζης, Σ. 
Ζαλμάς, Δ. Λαμπρόγιαννη 
κ.ά. Τρ., Τετ., Παρ. 21.30, 
Σάβ.-Κυρ. 18.45. € 23 22 (18 
Φ, Λ, Ο και κάτω των 25 και 
άνω των 60). Δ: 120 .́ 

ΕΝΑΣΤΡΟΝ
Δεληγιάννη 19 &  
Μπουμπουλίνας, Εξάρχεια, 
210 8252.311
Ο µικρός πρίγκιπας. Μιού-
ζικαλ. Σκην.: Ιάκωβος Μυ-
λωνάς. Παίζουν: Μ. Ηλιάκη, 
Ρ. Λημιάτη κ.ά. Παρ.-Κυρ. 
21.00. Είσοδος δωρεάν. 

ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
Θεμιστοκλέους 69, 
210 3300.879
Νύχτες εξόδου. «Οι δύσκο-
λες νύχτες του κυρίου Θω-
μά» του Ι. Καμπανέλλη  και 
«Η έξοδος» του Γ. Μανιώτη. 
Σκην.-παίζει ο T. Βουτέρης. 
Τετ. (Λ), Κυρ. 19.00, Παρ.-
Σάβ. 21.00, € 22 (17 Λ, 14 
Φ). Δ: 90 .́

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

ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ 
Ναυπλίου 12 & Λένορµαν 94, 
Κολωνός, 210 5138.067
Κεντρική Σκηνή
* Λα Τσούνγκα. Κοινωνικό. 
Του Μ. Β. Λιόσα. Σκην.: Ε. 
Σκότη. Παίζουν: Κ. Καρα-
μπέτη, Δ. Λάλος κ.ά. Τετ.-
Σάβ. 21.15, Σάβ. (Λ) 18.15. € 
22 (18 Φ, 15 Λ, κάθε Τετ. & 
Πέμ.) Δ: 90 .́ 
Ροτβάιλερ. Κοινωνικοπο-
λιτικό. Του Γκιγιέρµο Έρας. 
Σκην.: Ε. Σκότη. Παίζουν: 
Δ. Λάλος, Γ. Ράµος κ.ά. Κυρ. 
19.00, Δευτ. 21.15. € 22 (15 
Φ). Δ: 80 .́ 
Φουαγιέ
Κεντήµατα. Της Μαργιάν 
Σατραπί. Σκην.: Γ. Σιούτης. 
Παίζουν: Ι. Πύρρου, Τ. Ζα-
φείρη, κ.ά. Κυρ. & Τρ. 21.30, 
€ 10. Δ: 50 .́ 
Σκηνή Black Box
Βλαντιµίρ Μαγιακόφ-
σκι: Ιδού εγώ. Παίζουν: 
Γ. Μιχελής, Τζ. Σούμα κ.ά. 
Παρ.-Κυρ. 21.00. € 17 (13 
Φ). Δ: 75 .́ 

Της µουσικής τα νήµα-
τα. Από την ομάδα Αντα-
μαπανταχού. Παίζουν: Ν. 
Τόμπρος, Ε. Παναγιώτου. 
Κυρ. 12.30. € 12 (10 Φ Π). 
Δ: 50 .́ 

Η απίστευτη και αληθι-
νή ιστορία της χαµένης 
βαλίτσας και η µαγική της 
περιπέτεια. Από την ομάδα 
Ωκύπους. Παίζουν: Μ. Κού-
τουλα, κ.ά. Κυρ. 15.00. € 12 
(8 ομαδικό). Δ: 55 .́ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΙΡΗΒΗ 
(ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ)
Δεληγιώργη 33, Μεταξουρ-
γείο, 210 5222.181

Φλοξ, στο κουτί και στα 
σύννεφα. Από την κουκλο-
θεατρική ομάδα «Εργαστήρι 
Μαιρηβή». Σκην.: Φύρδην 
Μίγδην. 6/2. 17.00. € 12 (8 
για οργανωμένες παραστά-
σεις σχολείων). Δ: 60 .́

Ο µισοκοκοράκος. 
Λαϊκό παραμύθι. Από την 
κουκλοθεατρική ομάδα 
«Εργαστήρι Μαιρηβή». Κυρ. 
12.00. € 12 (8 για οργανωμέ-
νες παραστάσεις σχολείων). 
Δ: 60 .́ 

ΕΣΩΘΕΑΤΡΟ
Ακταίου 3, Θησείο, πλησίον 
ηλεκτρικού σταθμού, 210 
3410.224
* Έρως + Θάνατος. Τριλο-
γία των έργων: Ανθρώπινη 
φωνή (Ζαν Κοκτό), Σαλώμη 
(Όσκαρ Ουάιλντ), Υλικό Μή-
δειας (Χάινερ Μίλερ). Ερμ.-
Σκην.: Ολύνα Ξενοπούλου. 
Σάβ. 21.30, Κυρ. 20.30. € 20 
(13 Φ). Δ: 60 .́ 

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

Το τρελόκουτο. Του 
Ράινερ Χάχφελντ. Σκην.: 
Θ. Ματίκα, Τ. Ιορδανίδης. 
Παίζουν: Β. Μελή, Ε. Λεωνι-
δάκη, κ.ά. Κυρ. 11.00. € 15 (8 
σχολεία, σύλλογοι, group). 
Δ: 90 .́ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Νάξου 84, πλ. Κολιάτσου, 210 
2236.890
Τραγουδώντας, χορεύ-
οντας, παίζοντας. Του 
Μάθιου Χαρτ. Σκην.: Αντ.
Αντωνίου. Παίζουν: Αντ.
Αντωνίου, Ν. Ασίκη κ.ά. Τετ. 
19.00, Πέμ.-Σάβ. 21.15, Κυρ. 
20.00. € 20 (15 Φ). Δ: 75 .́ 
Χωρίς τίτλο λόγω αµνη-
σίας. Των Μ. Αντωνίου & 
Σ. Παναηλίδου. Σκην.: Γ. 
Στεφόπουλος. Παίζουν: Μ. 
Αντωνίου, κ.ά. Δευτ. & Τρ. 
21.15. € 20 (15 Φ). Δ: 90 .́ 
Ως 24/3. 

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

ΘΕΑΤΡΟ 
ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ
Αγ. Μελετίου 61Α, Κυψέλη, 
210 8640.414
Οι επισκέπτες. Του Χένρι 
Τζέιμς. Σκην.: Π. Ζούλιας. 
Παίζουν: Κ. Δανδουλάκη, 
Φ. Μπαξεβάνη, Ολ. Σκορ-
δίλη κ.ά. Σάβ.18.30 (Λ), 
Κυρ.19.30, Τετ-Σάβ. 21.15, 
€ 26 (22 Λ, 18 Φ). Δ: 130 .́ 
* Αθώος ή ένοχος. Του 
Τζέφρεϊ Άρτσερ. Σκην.: Κ. 
Σπυρόπουλος. Παίζουν: Κ. 
Σπυρόπουλος, Λ. Σακκά κ.ά. 
Δευτ. & Τρ. 21.00. € 23 (17 
Φ). Δ: 120 .́  
 
ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΩ  
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
Ν. Φάληρο (Πλατεία ΗΣΑΠ), 
210 4816.200
Ανοιχτό ζευγάρι… εντε-
λώς ορθάνοιχτο. Του 
Ντάριο Φο. Σκην.: Νίκος 
Δαφνής. Παίζουν: Κ. Κλά-
δης, Π. Αγγελίδου. Δευτ. & 
Σάβ. 21.00, Κυρ. 19.00. € 17 
(10 Φ). Δ: 80 .́  

Δον Κιχώτης. Του Μιγκέλ 
Θερβάντες. Σκην.: Γιάννης 
Καλατζόπουλος. Παίζουν: 
Μ. Δεστούνης, κ.α. Κυρ. 
11.30 & 15.30. € 15. Δ: 80 .́ 
Ως 4/4.

ΘΕΑΤΡΟ ΚΕΑ - 
ΜΠΕΛΛΟΣ
Κέκροπος 1, Πλάκα, 
210 3229.889
Κουλουβάχατα. Του Γ. 
Μπέλλου. Σκην.: Γ. Μπέλλος. 
Παίζουν: Γ. Μπέλλος, κ.ά. 
Κυρ. 19.00, Πέμ.-Σάβ. 21.00. 
€ 20 (10 Φ). Δ: 120 .́

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 
ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ
Φρυνίχου 14, Πλάκα, 
210 3222.464
Σήµα κινδύνου. Του Αντώ-
νη Σαμαράκη. Σκην.: Άγγ. 
Αντωνόπουλος. Παίζουν: Ν. 
Μόσχοβος, κ.ά. Δευτ. & Τρ. 
21.15. € 22 (15 Φ & € 10 για 
νέους κάτω των 25 ετών). 
Δ: 90 .́ 
Ο βασιλιάς πεθαίνει. Του 
Ε. Ιονέσκο. Σκην.: Μ. Παπα-
δημητρίου. Παίζουν: Γ. Γεν-
νατάς, Λ. Παπαληγούρα κ.ά. 
Σάβ. 18.15, Πέμ.-Σάβ. 21.15, 
Τετ. & Κυρ. 20.00. € 22 (15 Φ, 
10 για τους νέους κάτω των 
25 χρονών κάθε Τετ.-Παρ.). 
Δ: 135 .́

Αλαντίν. Σκην.: Δ. Δεγαΐ-
τη. Παίζουν: Κ. Βελέντζας, 
Ά. Θεοδότου κ.ά. Κυρ. 11.00 
& 15.00. € 15. Δ: 90 .́ 
  
ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ  
ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ -  
ΥΠΟΓΕΙΟ
Πεσµαζόγλου 5, 210 3228.706
* Φανταστικές ιστορίες: 
Το κοράκι & Το χιλιοστό 
δεύτερο παραµύθι της 
Σεχραζάτ. Αφιέρωμα στον 
Edgar Allan Poe. Σκην.:  
Κωστής Καπελώνης. Πα-
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ρουσιάζει: Άννα Σακαλή. 
Ερμηνεύουν: Π. Τσαρούχας, 
Μ. Μητρούσης. Παρ. 00.00. 
€ 10. Δ: 60 .́ Ως 12/2. 
Η µέθοδος Gronholm. Tου 
Τζόρντι Γκαλθεράν. Σκην.: 
Διαγόρας Χρονόπουλος. 
Παίζουν: Γ. Καραμίχος, Π. 
Λαγούτης, Β. Παπαδοπού-
λου, κ.ά. Δευτ. & Τρ. 21.15, 
Τετ. 22.30. € 22 (15 Φ, Λ, 10 
για τους νέους κάτω των 
25 χρόνων από Δευ.-Παρ. 
). Δ: 95 .́ 
Τα µάτια τέσσερα. Του Γ. 
Τσίρου. Σκην.: Κ. Αρβανιτά-
κης. Παίζουν: Γ. Πυρπασό-
πουλος, Δ. Καμπερίδης κ.ά. 
Σάβ. 19.00 (Λ), Πέμ.-Σάβ. 
21.15, Τετ., Κυρ. 20.00. € 22 
(15 Φ, Λ, 10 για τους νέους 
κάτω των 25 ετών από Δευ.-
Παρ.). Δ: 70 .́  

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

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Ηπείρου 60 & Ακακίου 1-3, 
210 6748.242, 
www.theatermed.gr
Πόε. Του Γιάννη Σολδάτου. 
Σκην.: Α. Εσκενάζη. Παί-
ζουν: Α. Εσκενάζη, κ.ά. Παρ. 
& Σάβ. 21.15, Κυρ. 20.15. € 20 
(15 Φ). Δ: 90 .́ 

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

Πήτερ Παν. Του Τζ. Μπά-
ρι. Σκην.: Δ. Βασιλειάδου. 
Παίζουν: Α. Παπασπύρος, 
κ.ά. Κυρ. 11.00 & 16.00. € 
15. Δ: 90 .́   

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ  
ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
Αντισθένους 7 & Θαρύπου, 
Φιξ», 210 9212.900
Πάνω χώρος
Τρωάδες. Του Ευριπίδη. 
Σκην.: Β. Θεοδωρόπουλος. 
Παίζουν: Λ. Κονιόρδου, Γ. 
Τσορτέκης, κ.ά. Τετ.-Σάβ. 
21.15, Κυρ. 19.00. Παρ.-Κυρ. 
€ 23 (16 Φ), Τετ. & Πέμ. € 18 
(12 Φ). Δ: 100 .́
Λιοντάρια. Έργο - Σκην.: 
Βασ. Μαυρογεωργίου, Κ. 
Γάκη. Παίζουν: Κ. Μαυρο-
γεώργη, Γ. Παπαγεωργίου 
κ.ά. Κυρ. 21.30, Δευτ. & Τρ. 
21.15, Τετ. & Σάβ. 18.30. € 
20 (15 Φ), Τρ. & Τετ. € 15 (12 
Φ). Δ: 80 .́ 
Κάτω Χώρος
Αδάµ και Εύα - Γράµµατα 
από τη Γη. Βασισμένο σε 
κείμενα του Μαρκ Τουέιν. 
Σκην.: Παντελής Δεντάκης. 
Παίζουν: Κ. Λυπηρίδου, Δ. 
Μαλτέζε, Κ. Τάκαλου. Τετ.-
Σάβ. 21.15, Κυρ. 19.00. € 20 
(15 Φ), Τετ. & Πέμ. € 15 (12 
Φ). Δ: 80 .́
Σόσιαλ Δοµή ΑΕ. Βασισμέ-
νο σε μαρτυρίες κρατου-
μένων στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης της Βουλ-
γαρίας. Του Κρις Ραντάνοφ. 
Σκην.: Κ. Ραντάνοφ. Παίζει: 
Κρις Ραντάνοφ. Δευτ. & Τρ. 
21.15, Κυρ. 21.30. € 20 (15 
Φ). Δ: 60 .́ 

Τι γλώσσα µιλάµε, Άλ-
µπερτ; Του Βασίλη Μαυρο-
γεωργίου. Σκην.: Π. Δεντά-
κης, Παίζουν: Ντ. Ρέντη, Γ. 
Τσαγκαράκη, Σ. Ράδης. Κυρ. 
17.00. € 10. Δ: 45 .́ 
Δώμα
Χρυσές δουλειές. Του 
Στίβεν Τόμπσον. Σκην.: 
Βασίλης Χριστοφιλάκης. 
Παίζουν: Κ. Καζανάς, Δ. Μα-
τσούκα, κ.ά. Τετ.-Σάβ. 21.15. 
Κυρ. 19.00. € 20 (15 Φ). Τετ. 
& Πέμ. € 15 (12 Φ). Δ: 90 .́ 
Το όνοµά µου είναι Rachel 
Corrie. Της Rachel Corrie. 
Σκην.: Μάνια Παπαδημητρί-
ου. Παίζει: Δήμητρα Σύρου. 
Δευτ. & Τρ. 21.15. € 18 (15 

Φ). Δ: 70 .́ 
 
ΘΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Πειραιώς 254, Ταύρος,
212 2540.315 
Ο βιοπαλαιστής στη 
στέγη. Έργο - Σκην.:  Λάκης 
Λαζόπουλος. Παίζουν: Λ. 
Λαζόπουλος, Χρ. Ρώπα, Π. 
Βλάχος κ.ά. Τετ., Κυρ. 19.30, 
Πέμ.-Σάβ. 20.45. € 35, 22 (15 
Φ). Κάθε Πέμ. για θεατές άνω 
των 65 ετών € 15 (με την επί-
δειξη ταυτότητας). Δ: 145 .́

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

ΙΛΙΣΙΑ - ΒΟΛΑΝΑΚΗ
Παπαδιαμαντοπούλου 4, 
Αθήνα, 210 7210.045 & 
210 7216.317
Έξι µαθήµατα χορού σε... 
έξι εβδοµάδες. Κοινωνική 
κοµεντί. Του Richard Alfieri. 
Σκην.: Π. Ζούλιας. Παίζουν: 
Ρ. Πιττακή, Κ. Κάππας. Κυρ. 
19.30, Τετ.-Σάβ. 21.30. € 23 
(18 Φ). Δ: 120 .́
Η φωνή της Λουντµίλα. 
Documentary theatre. 
Σκην.: Ά. Μπαφαλούκας. 
Με την Ηρώ Μουκίου. Τετ. 
18.15, Δευτ.-Τρ. 21.00. 
€ 15. Δ: 60 .́

ΙΛΙΣΙΑ- 
«ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ» 
Παπαδιαµαντοπούλου 4, 
Ιλίσια, 210 7210.045 & 
210 7216.317
Κεντρική Σκηνή
Το άνθος του κάκτου. 
Σκην.: Μ. Ντενίση. Παίζουν: 
Μ. Ντενίση, Κ. Βουτσάς, 
Παν. Μπουγιούρη κ.ά. Τετ., 
Πέμ., Κυρ. 19.30, Παρ. 21.00, 
Σάβ. 18.30 & 21.30. 
€ 23 (18 Φ).

ΚΑΠΠΑ
Κυψέλης 2, 210 8831.068
Ο αµπιγιέρ. Του Ρόναλντ 
Χάργουντ. Σκην.: Ν. Μα-
στοράκης. Παίζουν: Γ. Κων-
σταντίνου, Χ. Στέργιογλου 
κ.ά. Σάβ. 18.15 (Λ), Τετ.-Σάβ. 
21.15, Κυρ. 19.30. € 25 (18 Φ, 
20 Λ). Δ: 135 .́  
Στην εξοχή. Του Μάρτιν 
Κριμπ. Σκην.: Έλλη Παπα-
κωνσταντίνου. Παίζουν: Ν. 
Δραγούμη, Ν. Ψαρράς, κ.ά. 
Δευτ.-Τρ. 21.15. € 22 (17 Φ). 
Δ: 120 .́ 

ΚΕΛΥΦΟΣ
Αμφικτύονος 17 & Βασίλης, 
Θησείο, 210 3410.820
Το ηµερολόγιο ενός τρε-
λού. Του Ν. Γκόγκολ. Παίζει: 
Δ. Κωνσταντίνου. Παρ. Σάβ. 
21.15, Κυρ. 20.15. € 15 (7 Φ).  

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

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
Ερεχθείου 22, Αθήνα, 
210 9248.328
Όπως σας αρέσει. Από 
τη θεατρική ομάδα Σημείο 
Μηδέν. Σκην.: Σ. Στρούμπος. 
Παίζουν: Ελ. Γεωργούλη, Ρ. 
Προδρόμου κ.ά. Πέμ.-Κυρ. 
21.15. € 15 (10 Φ). Δ: 65 .́ Ως 
28/3 & 15/4 - 9/5.
* Γλυκιά Οφηλία. 
Performance της ομάδας 
Ίσον Ένα. Σκην.: Ι. Ρεμεδιά-
κη. Παίζουν: Β. Βολιώτη, Χ. 
Καράτζιου κ.ά. Δευτ. & Τρ. 
21.30. € 15 (10 Φ). Δ: 80 .́  

KNOT GALLERY 
Μιχαλακοπούλου 206, Αμπε-
λόκηποι, 694 5333110 
* Ο γλάρος. Του Άντον Τσέ-
χοφ. Σκην.: Δ. Ξανθόπου-
λος. Παίζουν: Αγγ. Παπαθε-
μελή, Β. Καβαλιεράτου κ.ά. 
Τετ., Πέμ., Σάβ., Κυρ. 21.15. € 
15 (10 Φ). Δ: 120 .́  

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

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

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

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
- ΑΙΘΟΥΣΑ «ΝΙΚΟΣ 
ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ» 
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Α-
μπελόκηποι, 210 7282.333

* Η σκηνή των θαυµάτων. 
Όπερα δωματίου του Μ. 
Θερβάντες. Σκην.: Β. Θεο-
δωρόπουλος. Παίζουν: Τ. 
Χριστογιαννόπουλος, Άρτ. 
Μπόγρη κ.ά. Μουσ. διεύθυν-
ση: Ν. Τσούχλος. 11/2 20.30 
. € 40, 20 (9 Φ). Δ: 75 .́ 

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

ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 
Ακαδήµου 14, 210 5234.382
Μαράν Αθά. Από το οµώ-
νυµο µυθιστόρηµα του 
Θωµά Ψύρρα. Σκην.: Δ. 
Αβδελιώδης. Παίζει: Γιασεµί 
Κηλαηδόνη. Κυρ. 19.00, 
Δευτ. 21.00. € 22 (15 Φ). 
Δ: 135 .́ 
Το γάλα. Του Βασίλη Κα-
τσικονούρη. Σκην.: Άννα 
Βαγενά. Παίζουν: Ά.Βαγενά, 
Δ. Πατσής κ.ά. Πέμ. & Παρ. 
21.00. € 22, Σάβ. 21.00. € 25 
(15 Φ). Δ: 120 .́ 
Αγγέλα Παπάζογλου. Του 
Γ. Παπάζογλου. Σκην.: Λ. Λιά-
βας. Παίζει: Ά. Βαγενά. Τετ. 
21.00. € 22 (15 Φ). Δ:90 .́ 

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

δης, Σ.Καρύδη κ.ά 
Σάβ. 18.15 (Λ), Τετ., Κυρ. 
20.00, Πέμ.-Σάβ. 21.15, € 
25 (€ 18 Λ, Φ & κάθε Πέμ. 
για θεατές κάτω των 25 και 
άνω των 65 ετών). Δ: 120 .́ 
Ως 28/2. 

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

ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ
Πατησίων & Αγίου Μελετίου 
61Α, 210 8620.231
Χαµάµ γυναικών. Του Νελ 
Νταν. Σκην.: Γ. Μόρτζος. 
Παίζουν: Τ. Σαρισκούλη, Κ. 
Φίνου, κ.ά. Τετ. (Λ) & Σαβ. 
18.30, Πέμ.-Σάβ. 21.30, Κυρ. 
19.30. € 23 (15 Φ και άτομα 
τρίτης ηλικίας, 16 Λ). Δ: 120 .́ 
* Χορεύοντας µε το χρή-
µα. Του Αντώνη Σιμιτζή. 
Παίζουν: Ε. Φιλίνη, Χρ. Φω-
τίδης κ.ά. Δευτ. & Τρ. 21.15. 
€ 20 (15Φ). Ως 30/3. 

ΜΥΓΑ
Μίκωνος 11 & Αισώπου, Ψυρ-
ρή, 698 4662227
Διωγµένος. Του Σάμουελ 
Μπέκετ. Σκην.: Μ. Παπαδη-
μητρίου. Παίζει: Γ. Γιαννακά-

κος. Δευτ., Τρ. 21.00. € 10. 
Say something good to 
me. Σκην.: Ρένα Φουρτού-
νη. Παίζουν: H. Αλγκάερ, Δ. 
Πετράκης κ.ά. Κυρ. 21.30. 
€ 10. Δ: 40 .́ 

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

NIXON BAR SCREENING 
ROOM 
Αγησιλάου 61Β, Κεραµεικός, 
210 3462.077 
Αντί διδακτορικού. Οne-
man stand up comedy show 
του Δημήτρη Δημόπουλου. 
Σκην.: Κ. Πιλάβιος. Πέμ., 
Παρ. 21.30. € 15 με ποτό. 
Δ: 80 .́ Ως 27/3. 
* Κάτσε 5 .́ Της Ζωής Ξανθο-
πούλου. Σκην.: Μάρκος Σαρ-
ρής. Παίζουν: Δ. Κουρέας, 
Ζ. Ξανθοπούλου. Δευτ. & Τρ. 
21.15. € 15 με ποτό. Δ: 70 .́ 

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

Τετ. (Λ) & Κυρ. 20.00. Πεμ.- 
Σάβ. 21.00. € 23 (16 Φ, 19 
Λ). Δ: 90 .́  

ΟΔΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλάδων 11, Κυψέλη,  
210 8217.877
 Ύστατο σήµερα. Του Χ. 
Μπάρκερ. Σκην.: Λ. Βογια-
τζής. Παίζουν: Λ. Βογιατζής, 
Δ. Ήμελλος. Τρ.-Παρ. 21.00, 
Σαβ. 18.30, 21.15, Κυρ.19.00. 
€ 20 (15 Φ). Δ: 90 .́ 

ΟΡΦΕΑΣ - ΣΚΗΝΗ 
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΤΣΙ-
ΝΑΣ» 
Πανεπιστηµίου 38 & Ιππο-
κράτους, 210 3604.618 
Το επάγγελµα της κυρίας 
Γουόρεν. Κοινωνικό. Του 
Τζορτζ Μπέρναρντ Σο. 
Σκην.: Α. Βουτσινάς. Παί-
ζουν: Α. Λαδικού, Β. Πανα-
γοπούλου κ.ά. Τετ. (Λ), Σάβ. 
18.30, Πέµ. (Λ), Κυρ. 19.30, 
Παρ.-Σάβ. 21.15. € 23 (17 Λ, 
Φ). Δ: 120 .́ 
* Δρόµος µακρύς. Της 
Σήλα Στίβενσον. Σκην.: Χρ. 
Καρχαδάκης. Παίζουν: Κ. 
Διδασκάλου, Μ. Κωστή κ.ά. 
Δευτ. & Τρ. 21.15. € 17 (12 Φ 
& Άνω των 60). Δ: 90 .́  

Ο τρελαντώνης. Της 
Πηνελόπης Δέλτα. Σκην.: 
Γλ. Καλαϊτζή. Παίζουν: Λ. 
Βαρτάνης, Ε. Γούση, Τ. Φε-
σάκη κ.ά. Παρ. 18.00, Σάβ. 
14.30, Κυρ. 11.00 & 15.00. € 
15. Δ: 90 .́ 

ΠΑΛΛΑΣ
Βουκουρεστίου 5, Αθήνα, 210 
3213.100
Wonderland. Βασισμένο 
στα έργα «Η Αλίκη στη χώρα 
των θαυμάτων» & «Μέσα 
από τον καθρέφτη» . Του 
Λιούις Κάρολ. Σκην.: Άτζελα 
Μπρούσκου. Παίζουν: Σ. 
Γιαγκούλης, Ο. Λαζαρίδου 
κ.α. 21.00. € 30, 35 (25 Φ). 
Ως 18/2. 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
Παραµυθιάς 27, Κεραµεικός, 
210 3457.904
Αι δύο µονόλογοι. Stand 
up Comedy. Παίζουν: Σ. 
Σεραφείμ, Γ. Χατζηπαύλου. 
Παρ., Σάβ. 22.30. € 15. 
Δ: 120 .́ 
Δε θέλω να ξέρεις. Του Π. 
Βουτσίνου. Σκην.: Δ. Παπα-
δάτος. Από τη Θεατρική ο-
μάδα Από Σπόντα. Δευτ., Τρ. 
21.15, € 18 (15 Φ). Δ: 90 .́  
Σπουδή στη βία. Του 
Ζαν-Λυκ Λαγκάρς. Σκην.: Ι. 
Δρόσος. Παίζουν: Δ. Θω-
μοπούλου, Γ. Αραχωβίτης. 
Σάβ.-Κυρ. 20.30. € 18 (12 
Φ). Δ: 68 .́ 
Τίτα-Λου. Της Κατρίν Αν. 
Σκην.: Ε. Λιβανίου. Παίζουν: 
Δ. Κοκκορόγιαννη, Α. Ξένου. 
Τετ. & Πέμ. 22.00, Παρ. 
20.30. € 15 (10 Φ). Δ: 90 .́ 
Ως 26/2.
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 131 
Πειραιώς 131, Γκάζι, 
210 3450.922
Ζωή σ’ ελόγου µας. 
Επιθεώρηση. Σκην.: Θ. Πα-
παθανασίου, Μ. Ρέππας. 
Παίζουν: Ά. Παναγιωτοπού-
λου, Γ. Ζουγανέλης κ.ά. Σάβ. 
18.15 (Λ). Πέµ.-Σάβ. 21.15, 
Τετ. & Κυρ. 20.00. € 26 (20 
Λ, Φ, Οµ. και κάθε Πέµ. για 
κάτω των 25 και άνω των 
65). Δ: 120 .́  

Για µια φούχτα µπάµιες. 
Του Ε. Τριβιζά. Σκην.: Κ. Ν. 
Φαρμασώνης. Παίζουν: Ν. 
Γκεσούλης, Θ. Προκοπίου, 
Σ. Βαρτάνη κ.ά. Κυρ. 11.15, € 
15. Καθημερινά για σχολεία 
€ 12,5, 8. Δ: 90 .́  

ΠΕΡΟΚΕ
Οδυσσέως 2, πλ.  
Καραϊσκάκη, Μεταξουργείο,  
210 5240.040 
Daddy cool. Tου Ρέι Κού-
νεϊ. Σκην.: Μ. Σεφερλής. 
Παίζουν: Μ. Σεφερλής, Γ. 
Καπετάνιος, κ.ά. Τετ. 19.30, 
Σάβ. 18.00, Κυρ. 20.00, Πέμ.-
Σάβ. 21.15. € 25 (20 Φ, 18 Π 
και κάθε Πέμ.). Δ: 150 .́ 

Ο ζυµαρούλης.  Του Ντέι-
βιντ Γουντ. Σκην.: Μ. Σεφερ-
λής. Παίζουν: Μ. Σεφερλής, 
Α. Ζιώγας κ.ά. Κυρ. 11.00 & 
15.00. € 15. 

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ PANDOU 
Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, 
210 3314.601-2
Μαµά γεννάω. Έργο - 
Σκην.: Μ. Άνθης. Παίζουν: Ρ. 
Καραγιαννίδου, Α. Καραβέ-
λα, κ.ά. Σάβ. & Κυρ. 21.30. € 
10. Δ: 60 .́ 

* Θοδωρής ετών 33 µ.χ. 
Κωμωδία των Γ. Ριζόπουλου 
- Θ. Μπαλωμένου.  Σκην.: 
Ευθύμης Μπαλωμένος. 
Παίζουν: Γ. Ριζόπουλος, Χρ. 
Σπανός, Μ. Παναγιωτοπού-
λου κ.ά. Παρ., Σάβ. & Δευτ. 
21.15. € 20 (με ποτό), 15 Φ.  
Δ: 75 .́ 
* Άννα 11/Μ. Της Παλόμα 
Πεδρέρο.  Σκην.: Χρ. Στρέπ-
κος. Παίζουν: Ντ. Πάγκα, Ν. 
Νταϊλιάνη, κ.ά. Τέτ. & Πέμ. 
21.15. € 15 (10 Φ). 

ΠΟΡΕΙΑ 
Τρικόρφων 3-5 & 3ης  
Σεπτεµβρίου 69,  
πλ. Βικτωρίας, 210 8210.991
Κεντρική Σκηνή 
Το κτήνος στο φεγγάρι. 
Tου Ρίτσαρντ Καλινόσκι. 
Σκην.: Σ. Λιβαθινός. Παί-
ζουν: Δ. Τάρλοου, Τ. Κουλί-
εβα κ.ά. Τετ. (Λ), Κυρ. 19.00 
Πέµ.-Σάβ. 21.15. € 20 (15 Φ, 
10 Λ). Δ: 125 .́ Ως 28/2. 
Μια γάτα που την έλεγαν 
Billy Holiday. Μουσική 
παράσταση (και παίζει) Φ. 
Παπαδόδημα. Σκην.: Θ.Α-
μπαζής. Τετ & Κυρ. 22.00. € 
17 (13 Φ). Δ: 90 .́ Ως 4/4. 

ΠΟΡΤΑ 
Μεσογείων 59, Αµπελόκηποι, 
210 7711.333
Η χαρτοπαίχτρα. Κωµω-
δία. Του Δηµήτρη Ψαθά. 
Σκην.: Β. Μυριανθόπουλος. 
Παίζουν: Τ. Ζαχαράτος, Γ. 
Μποσταντζόγλου κ.ά. Σάβ.
(Λ), Κυρ. 18.15, 21.15, Τετ. 
19.00, Πεμ., Παρ. 21.00. € 
25, 30 ( Σάβ. βραδ.), 20 (Φ,Λ, 
Τετ., Πέµ.). Δ: 120 .́

Grimm & Grimm. Παρα-
μύθι της Ξένιας Καλογερο-
πούλου. Σκην.: Λίλο Μπά-
ουρ. Παίζουν: Μ. Λούση, Μ. 
Λυδάκης κ.ά. Σάβ. 15.00, 
Κυρ. 11.00 & 15.00. € 16.

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

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

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

ΣΗΜΕΙΟ
Χαρ. Τρικούπη 10, όπισθεν 
Παντείου, 210 9229.579
L’amante anglais (Η 
αγγλίδα ερωµένη). Της 
Marguerite Duras. Σκην.: 
Ν. Διαμαντής. Παίζουν: Ι. 
Μακρή, Γ. Δεστούνης, Ν. 
Διαμαντής. Παρ. & Σαβ. 
21.30, Κυρ. 20.00. € 20 (12 
Φ). Δ: 90 .́ 
* Δυο µεγάλες µύτες. Έργο 
- Σκην.: Χ. Χιώτης. Παίζουν: 
Ά. Βουρλιώτου & Χ. Χιώτης. 
Δευτ. & Τρ. 21.30. € 12. Δ: 
60 .́ Από 15/2. 

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

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

STUDIO ΚΥΨΕΛΗΣ
Σπετσοπούλας 9 & Κυψέλης, 
210 8819.571
Η σηµασία να είναι κανείς 
σοβαρός. Του Όσκαρ Ου-
άιλντ. Από την ομαδα «Θε-
ατρίνων Θεατές». Σκην.: Γ. 

Δώρο προσκλήσεις 
Η ATHENS VOICE 
εξασφάλισε για 
τους αναγνώστες 
της είκοσι  (20) 
διπλές προσκλή-
σεις (με ποτό) για 
την παράσταση 
«Θοδωρής ετών 
33 μ.X.», μια υβρι-
δική κωμωδία των 
Γ. Ριζόπουλου - Θ. 
Μπαλωμένου (σκην. Ευθύμης Μπαλωμένος, παί-
ζουν: Χρήστος Σπανός, Μαρούσκα Παναγιωτοπού-
λου, Γιώργος Ριζόπουλος, Άγγελος Αγγέλου) για το 
Σάββατο 13/2 στις 21.00 στον πολυχώρο Pandou. 
Αν θέλεις κι εσύ μία, στείλε σε SMS: AVP (κενό) και το 
ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι την Παρα-
σκευή στις 14.00 το μεσημέρι. Οι νικητές θα ειδο-
ποιηθούν με sms και τα ονόματά τους θα βρίσκονται 
σε λίστα στο ταμείο (Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή).

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

 ΘΕΑΤΡΟ οδηγος
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Λιβανός. Παίζουν: Κ. Ιμπρο-
χώρη, Ι. Καλέση, κ.ά. Παρ. & 
Σάβ. 21.00, Κυρ. 19.30. € 17 
(12 Φ). Δ: 120 .́  
Εµένα φοβάµαι. Σκην.: Γ. 
Βασιλειάδης. Παίζουν: Θ. 
Βανδώρος, Ελ. Γιαννακοπού-
λου, Γ. Γεωργιάδης. Δευτ.-Τετ. 
21.15. € 17 (12 Φ). Δ: 85 .́ 

STUDIO 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια, 
210 6453.330
Ο χορός του θανάτου. Του 
Αύγουστου Στρίντμπεργκ. 
Σκην.: Γ. Γιανναράκος. 
Παίζουν: Κ. Χατζούδης, κ.ά. 
Τετ.-Σάβ. 21.00, Κυρ. 18.30. 
€ 20 (12 Φ). Δ: 110 .́
«Ο Στρίντμπεργκ και οι 
γυναίκες του: Σίρι φον Έσεν, 
Φρίντα Ουλ, Χάριετ Μπόσε, 
Φάνι Φάλκνερ». Ομιλία της 
Δρ. Μαργαρίτα Μέλμπεργκ, 
μεταφράστριας και πολι-
τιστικής συμβούλου της 
Ελληνικής Πρεσβείας της 
Στοκχόλμης. 17/2, 19.30 
- 20.30.

Το βέλος που δεν 
πληγώνει. Του Βασίλη 
Μαυρογεωργίου. Σκην.: 
Σοφία Τσινάρη. Παίζουν: Θ. 
Αλεξίου, Π.Αποστολόπου-
λος κ.ά. Κυρ. 12.00. € 10 (8 
Φ). Δ: 75 .́ 

SWING BAR  
Ιάκχου 8 & Ευμολπιδών, Γκά-
ζι, 210 3451.518
* Το τέλος της ιστορίας. 
Performance βασισμένη 
στο παραμύθι του Μ. Φακί-
νου. Παίζουν: Ελ. Αποστο-
λάκη, Ειρ. Γεωργιάδου κ.ά. 
Πέμ. &  Κυρ. 21.15 (εκτός 
Κυρ. 14/2). € 15 (με ποτό). 
Δ: 60 .́  

TAF
Νορμανού 5, Μοναστηράκι, 
697 1767895 
Graveyard café Band/
In extremis. Tης ομάδας 
Πασπαρτού. Σκην.: Γ. Σκουρ-
λέτης. Δευτ., Τρ., Κυρ. 21.15. 
€ 18 (12 Φ) με ποτό. Δ: 90 .́ 

ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ
Ακαδημίας 3, Σύνταγμα, 
210 3636.144, 210 3625.520
Το µαύρο κουτί. Του Γ. 
Ηλιόπουλου. Σκην.: Α. Κα-
λογρίδης. Παίζουν: Κ. Καζά-
κος, Μ. Σαουσοπούλου, κ.ά. 
Τετ.-Πέμ. 20.00, Σάβ. 18.15 
(€ 18), Παρ.-Σάβ. 21.15, Κυρ. 
20.00 (€ 24), 16 Φ. Δ: 130 .́ 

ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ 
Κεφαλληνίας 17 & Κυκλά-
δων, Κυψέλη, 210 8254.600, 
210 8679.535
Προσοχή! Το φαρµακείο 
διανυκτερεύει… Των 
Εντουάρντο ντε Φιλίπο & 
Μανόλη Μαυρολέων. Σκην.: 
Τ. Μάνεση. Από τη θεατρική 
ομάδα Φαρμακοποιών Αθή-
νας-Πειραιά «Ψυχής Ίαμα». 
7/2 στις 18.00 Δ: 90 .́
Το τέλος του παιχνιδιού. 
Του Σάμιουελ Μπέκετ. 
Σκην.: Ν. Καμτσής. Παίζει: 
Π. Πολυκάρπου, Ν. Αλεξίου, 
Ν. Στυλιανού κ.ά. Πέμ.-Σάβ. 
21.30, Κυρ., Δευτ. 20.00. 
€ 20 (15 Φ). Δ: 80 .́ 

Παραµύθια για πλάσµα-
τα τρυφερά και αθώα. 
Σκην.: Ν. Καμτσής. Παίζουν: 
Ρ. Φουρλάνου, Δ. Σκρου-
μπέλου. Κυρ. 15.30. € 10. Δ: 
60 .́ Ως 31/3. 
 
ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ
Σιδηροδρομικός σταθμός 
Ρουφ (επί της Κωνσταντινου-
πόλεως), 210 5298.922, 693 
7604988
Θεατρικό Βαγόνι
Το κολιέ της Ελένης. Σκην.: 
Τ. Λύγαρη. Παίζουν: Τ. Λύγα-
ρη, Β. Ρόκκος, Α. Αθανασι-
άδου. Πέμ-Σάβ. 21.00, Κυρ. 
19.00. € 22 (16 Φ). Δ: 75 .́
Εδώ. Του Μάικλ Φρέιν. 
Σκην.: Ι. Βαρδάκης. Παίζουν: 
Κ. Ταχτσόγλου, Ίρις Χατζη-
αντωνίου, Β. Ρόκκος. Τρ. & 
Τετ. 21.00. € 22 (16 Φ). Δ: 85 .́

Ο έβδοµος σταθµός: Το 
µυστικό του πειρατή Μπε-
λαφούσκ. Του Ε. Τριβιζά. 
Σκην.: Τ. Λύγαρη. Παίζουν: 
Μ. Σορμαϊνης, Χρ. Καγιάς 

κ.ά. Σάβ. 15.00, Κυρ. 11.00, 
15.00. € 16. Δ: 120 .́
Μουσικό Βαγόνι  
Orient Express
Η αρπαγή της ηνωµένης 
Ευρώπης. Σκην.: Τ. Λύγαρη. 
Ερμηνεύουν: Θ. Βλαβιανός, 
Τ. Γιωτοπούλου κ.ά. Τετ.-
Σάβ. 21.30, Κυρ.20.00, € 22 
(με ένα ποτήρι κρασί). Δεί-
πνο προαιρετικά από € 20.
Η φωτιά σου αναµµένη. 
Της Νικολέττας Αναστα-
σίου. Μουσική παράσταση 
με τους: Κ. Βαβίτσας, Έ. 
Γκώγκου, Μ. Επιτροπάκης, Γ. 
Μουτσάκης. Τρ. 21.30. 
€ 22 (με ένα ποτήρι κρασί). 
Δείπνο προαιρετικά από 
€ 20.

ΦΟΥΡΝΟΣ 
Μαυροµιχάλη 168, Εξάρχεια, 
210 6460.748
Hardgore. Του Δ. Γκενερά-
λη. Σκην.: Φ. Μπουραΐμης. 
Παίζουν: Λ. Παπαγεωργεί-
ου, Γ. Τσουρουνάκης, Κ. 
Μάρκελος. Δευτ., Τρ. 21.15 € 
15 (12 Φ). Δ: 55 .́ Ως 23/2. 
Μέσα της. Βασισμένο στο 
“Red” της Α. Ρέινολντς. 
Σκην.: Γ. Ανδρέου. Παίζουν: 
Γ. Ανδρέου, Β. Λέκκα. Δευτ. 
& Τρ. 23.15. € 12 (10 Φ). Δ: 
60 .́ Ως 23/2. 
Ιφιγένεια της Ευριπίδου. 
Της Σοφίας Διονυσοπούλου. 
Σκην.: Σ. Διονυσοπούλου. 
Παίζει: Μαρλέν Σαΐτη. Τετ.-
Πέμ. 21.30. € 15 (12 Φ). Δ: 
50 .́ Ως 11/3.
Το τσίρκο. Του Νίκου Ζακό-
πουλου. Σκην.: Φ. Καπή, Θ. 
Κουβούσης & Α. Στυλιανίδη. 
Παίζουν: Κ. Εξαρχόπουλος, 
Κ. Ζώη κ.α. Παρ.-Κυρ. 21.00. 
€ 18 (12 Φ). Δ: 90 .́ 6/2 - 14/3.  

ΧΥΤΗΡΙΟ
Ιερά Οδός 44, Γκάζι, 
210 3412.313
Βασίλισσα της οµορφιάς. 
Του Μακ Ντόνα. Σκην.: Ν. Κο-
ντούρη. Παίζουν: Ε. Μαλι-
κένζου, Ν. Τσαλίκη κ.ά. Τετ.
(Λ), Κυρ. 20.00, Πεμ.-Σάβ. 
21.15, € 22 (17 Λ, Φ). Δ: 90 .́ 

ΧΩΡΑ 
Αµοργού 20, Κυψέλη, 
210 8673.945
Σκηνή Νέα Χώρα
Μαµά Ελλάδα². Των Γ. 
Παλαιολόγου, Γ. Σαρακα-
τσάνης, AbOvo. Σκην.: Γ. 
Σαρακατσάνης. Παίζουν: Γ. 
Γιαννούλης, Λ. Ελευθερίου 
κ.ά. Κυρ.19.00, Δευτ, Τρ. 
21.15. € 17 (12 Φ). Δ: 100 .́ 
Ως 28/2.
Rent. Του Τζόναθαν Λάρ-
σον. Σκην.: Θ. Μαρσέλλου. 
Παίζουν: Αρ. Αγγέλου, Π. 
Μουζουράκης, κ.ά. Τετ.-
Σάβ. 21.00, Κυρ. 21.15. € 29, 
27 (19 Φ). Τετ. & Πέμ. € 27, 24 
(17 Φ). Δ: 120 .́ 
Chatroom. Του Enda Walsh. 
Σκην.: Σ. Βγενοπούλου. 
Παίζουν: Μ. Γεωργιάδου, Π. 
Εξαρχέας κ.ά. Παρ. & Σάβ. 
19.00. € 20 (14 Φ). Δ: 70 .́
σκηνή Μικρή Χώρα
Πάκµαν. Σκην.: Γιώργος 
Παλούμπης. Παίζουν: M. 
Κανναβός, Θ. Αλεξίου, Ε. 
Ντούμα, Ε. Μαργαρίτη. Τετ.-
Σάβ. 21.00, Κυρ.19.00. € 18 
(12 Φ). Δ: 80 .́
Η πέτρα της υποµονής. 
Του Ατίκ Ραχίμι. Σκην.: Γ. 
Νανούρης. Παίζουν: Ν. 
Γιαννουδάκη, Δ. Σκώτης. 
Δευτ., Τρ. & Κυρ. 21.15. € 18 
(12 Φ). Δ: 70 .́ 

ΧΩΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 
ΜΝΗΜΗΣ 1941-44
Κοραή 4, 693 2463650
The Fever. Tου Wallace 
Shawn. Σκην.:Αθανασίας 
Καραγιαννοπούλου. Παίζει: 
Νάντια Μουρούζη. Παρ. & 
Σάβ. 21.00. Κυρ. 19.00. 
€ 15 (10 Φ). Δ: 75 .́

VOID DANCE BAR
Ευμολπιδών 26, Γκάζι, 690 
9070030 
* Killer Gaga. Σκην.: Γ. Βλα-
χογιάννης. Παίζουν: Γ. Βλα-
χογιάννης, Π. Χρήστου κ.ά. 
Τρ. & Τετ. 21.15. € 15 (10 Φ με 
ποτό). Δ: 100 .́ Από 16/2.
 
➜ agenda@athensvoice.gr



74 A.V. 11 - 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

τέχνηCine Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

* Αδιάφορη ** Μέτρια *** Καλή **** Πολύ καλή ***** Εξαιρετική

Μαύρο λιβάδι **** 
Σκηνοθεσία: Βαρδής Μαρινάκης
Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Πασσαλής, 
Σοφία Γεωργοβασίλη, Δέσποινα Μπεμπεδέλη

Σπάνια η μυστικιστική υφή της φύσης, 
η διονυσιακή της δύναμη και η μαγική 
ομορφιά της έχουν αποδοθεί με τρόπο τό-
σο γοητευτικό και με τόση σαφήνεια στο 
σινεμά όσο σ’ αυτή την ιστορία του απα-
γορευμένου έρωτα μιας μοναχής κι ενός 

γενίτσαρου στην τουρκοκρατούμενη Ελ-
λάδα, που σκιάζεται από ένα μεγάλο μυ-
στικό. Η ταινία απογειώνεται αισθητικά 
όταν οι δύο ήρωές της δραπετεύουν από 
το περίκλειστο μοναστήρι και ανυψώνε-
ται σε κάτι παραπάνω από μια αφήγηση 
για την εποχή τους, τις ζωές, την ύπαρξη ή 
τα αισθήματά τους. Μέσα από την υγρασία 
των βρύων, το θρόισμα των νερών, τα αγ-
γίγματα και τα αναγνωριστικά βλέμματα, 

δεν είναι μόνο τα 
δύο νεαρά παιδιά 

που ψηλαφούν την 
ύπαρξή τους, τον εαυτό 

τους, αλλά η ίδια η συνειδητό-
τητά μας που καθρεφτίζεται πάνω 

τους. Μέσα από την παραμυθένια σχεδόν 
παραβολή του, το «Μαύρο λιβάδι» μιλά για 
την κατασκευή της ταυτότητας, τα δεσμά 
του φύλου, για τα κοινωνικά συστήματα 
που μας καθορίζουν, για τις παρωπίδες 
τον δομημένων μας συμπεριφορών, τους 
σαθρούς φραγμούς της θρησκείας και της 
ηθικής. Από αυτή την άποψη η ταινία του 
Μαρινάκη είναι βαθιά ανατρεπτική, όχι 
γιατί αφηγείται έναν «παράξενο» έρωτα, 
αλλά γιατί ανυψώνει το ένστικτο, τη φύση 
μας, την τσαλαπατημένη μοναδικότητά 
μας, την αληθινή ουσία μας σε οδηγό της. 
Και κατορθώνει να επενδύσει τις «επανα-
στατικές» για την τακτοποιημένη εποχή 
μας ιδέες σε ένα περιτύλιγμα που είναι ε-
ξίσου συναρπαστικό: Σκληρό και λυρικό 
μαζί, απόκοσμο και αληθινό, στηριγμένο 
σε δύο ερμηνείες που αναδεικνύουν α-
κόμη και με τις ατέλειές τους το μύθο και 
όσα αυτός κρύβει πίσω του. Το «Μαύρο 
λιβάδι» είναι απλά συναρπαστικό. A    

Βαρδής Μαρινάκης
Στην ερημιά με χάρη

Βραβευμένος για τις μικρού του μήκους από 
τη Δράμα ως το Λοκάρνο, υπογράφει με το 
«Μαύρο λιβάδι», την πρώτη (σπουδαία) με-
γάλου μήκους ταινία του. 

❱❱ Μια ταινία εποχής μιλάει πάντα για την 
εποχή μας. Είναι σαν ένας φανταστικός 

τόπος που δημιουργούμε για να αναπλάσουμε 
συναισθήματα και καταστάσεις του τώρα. Αυ-
τή η μετάπλαση φέρνει το θεατή αντιμέτωπο 
με ένα φρέσκο και πιο ασυνείδητο τρόπο με 
αυτά που τον ταλανίζουν. Σαν ένα παραμύθι 
που ξεκινάει «μια φορά κι ένα καιρό...» και χρη-
σιμοποιεί αρχετυπικούς χαρακτήρες κι ιστορί-
ες που αποκτάνε ένα χαρακτήρα απόλυτο μέ-
σω της αφαίρεσης του χρόνου και του τόπου.

❱❱ Πήρα το ρίσκο να πάρω κοπέλα να παίξει 
το αγόρι που μεγαλώνει σαν κορίτσι και 

στη μέση της ταινίας προσπαθεί να είναι αγόρι 
για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί ερωτεύ-
τηκα τη Σοφία Γεωργοβασίλη. Ήταν το πρώτο 
άτομο που είδα για το ρόλο. Όταν εσείς ερω-
τεύεστε τι κάνετε; Λέτε σε αυτόν πως, περίμε-
νε λίγο, να ψάξω κι άλλο γιατί δεν είσαι αυτό α-
κριβώς που φανταζόμουνα; Ο δεύτερος λόγος 
είναι πως στην ταινία, όταν αποκαλύπτεται το 
φύλο της Ανθής κι αυτή/ός προσπαθεί να μά-
θει να γίνει αγόρι, μια κοπέλα θα έκανε πολύ 
πειστικότερα αυτή την προσπάθεια παρά ένα 
αγόρι, που αμέσως θα γινόταν ο εαυτός του.

❱❱ Η φύση στην ταινία, αλλά όχι μόνο, φέρει 
την επιστροφή στον Παράδεισο, τον τόπο 

που τα πάθη θα βγουν στην επιφάνεια, την α-
παγκίστρωση από τις κοινωνικές επιταγές και 
το μιμητισμό του όχλου. Η σχέση μου με τη φύ-
ση έχει προκύψει ασυνείδητα. Συμβαίνει όλα 
τα θέματά μου να είναι εκτός πόλης. Η μυθολο-
γία, οι ιστορίες που κουβαλάω μέσα μου, τοπο-
θετούνται εκεί. Νομίζω πως είμαι ένα πλάσμα 
κοντά στη φύση. Εκεί ηρεμώ, εκεί ονειρεύομαι, 
εκεί ερωτεύομαι, εκεί διονυσιάζομαι, εκεί εί-
ναι το σπίτι μου. Δεν είμαι city boy. Στην Αθήνα 
βέβαια ζω, και μάλιστα στο κέντρο, κι αναγνω-
ρίζω τη μαγεία της μαζικής συνύπαρξής μας 
στην πόλη και την ομορφιά της ασχήμιας της.

❱❱ Κάποιοι θα αντιδράσουν, γιατί η ταινία 
γυρνάει την πλάτη της σε ταμπού που 

έχει ακόμα η κοινωνία μας. Ο έρωτας που 
περιγράφει η ταινία είναι ακόμα και τώρα α-
ντισυμβατικός. Η γενιά μας είναι πιο ανεκτική 
στο παπαγάλισμα φορεμένων αξιών. Νομίζω, 
πάντως, πως επειδή η ταινία δεν θα προβληθεί 
από τα κυρίαρχα τηλεοπτικά κανάλια, δεν θα 
ξυπνήσει τα ελληνοχριστιανικά ένστικτα αυ-
τοσυντήρησης κάποιων. Επίσης η ταινία δεν 
καταδεικνύει, δεν καταγγέλλει, αλλά παρατη-
ρεί απαλά αυτά που διηγείται.

❱❱ Η ιδέα της ελεύθερης επιλογής που δια-
φημίζεται στο δυτικό κόσμο είναι μύθος. 

Ο άνθρωπος είναι ανίσχυρος απέναντι στη 
μοίρα του. Όσο μεγαλώνω συνειδητοποιώ 
πως δεν είμαι τίποτα παραπάνω παρά ένα 
χορταράκι που το φυσάει ο άνεμος. Αν απλά 
αφεθώ σε αυτό τότε θα είμαι «ελεύθερος» και 
τότε θα είμαι κοντά στον αληθινό εαυτό μου, 
ο οποίος αλλάζει διαρκώς! Αυτό, βέβαια, ση-
μαίνει απαλλαγή από το παιχνίδι της επιθυμίας 
και της αποστροφής. Το θέλω ή το δεν θέλω 
που μας έχουν μπουκώσει την ψυχή. ●

Ο Μπενίτσιο ΝτελΤόρο και ο Άντονι Χόπκινς καίνε 
τα ερμηνευτικά πτυχία τους στον «Λυκάνθρωπο» 
(Wolfman)** του Τζο Τζόνστον, μια ταλαιπωρημέ-
νη από κάθε άποψη εκδοχή του γνωστού μύθου, 
που παρά το μπάτζετ, τα μεγάλα ονόματα και τη 
φροντίδα στις λεπτομέρειες μοιάζει… ξεδοντια-
σμένη.❱❱ Η Disney αποκτά την πρώτη μαύρη ηρω-
ίδα της στο «Η πριγκίπισσα και  ο βάτραχος» (The 
Princess and the Frog)**1/2 των Ρον Κλέμεντς και 
Τζον Μάσκερ, που μεταφέρει στη Νέα Ορλεάνη το 
βάτραχο του παραμυθιού, δίχως να αποφεύγει μια 
υπερβολική δόση παιδικότητας που επισκιάσει τα 

υπόλοιπα υλικά του καινούργιου της animation.❱❱ 
Το «Βουνό μπροστά»** του Βασίλη Ντούρου, μια 
ενδιαφέρουσα ιδέα (η σύγκρουση μερικών χω-
ριανών με έναν Αλβανό παραμονή Πάσχα) σκο-
ντάφτει σε ένα… βουνό προβλημάτων, όπως η 
άνευρη σκηνοθεσία, το αμήχανο σενάριο και οι 
ατυχείς ερμηνείες. ❱❱ Όσοι μισούν τη μέρα του 
Αγίου Βαλεντίνου θα βρουν κι άλλους λόγους να 
συνεχίσουν να το κάνουν αν δουν το “Valentines 
Day”*, μια τόσο-ρομαντική-που-καταντά-χυδαία 
κομεντί και χρησιμοποιεί για δόλωμα μια σειρά 
από λαμπερούς σταρ. Μην τσιμπήσετε.

Το Μαύρο Λιβάδι ήταν τελικά πράσινο 

Inter-
view

Wolfman. Αχ, σκιάχτηκα!
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Ο σωστός 

Βαλεντίνος

Ξεχάστε τις χολιγουντιανές ρομα-

ντικές κομεντί και δοκιμάστε πιο εξωτι-

κές αισθήσεις, μέσα από το αφιέρωμα της 

Ταινιοθήκης της Ελλάδας στο σινεμά του 

Χονγκ Κονγκ (μέχρι τις 15/2) με φρέσκες ται-

νίες νέων δημιουργών και αφιέρωματα στον 

Τσούι Χαρκ και τον Γουνγκ Καρ Βάι. Mε τις 

ταινίες του τελευταίου μπορείτε άφοβα στις  

14 Φεβρουαρίου να νιώσετε “In the Mood for 

Love” ή μια μέρα νωρίτερα να αισθανθείτε…

                 “Happy Together”.

O δρόμος (The Road) ***  
Σκηνοθεσία: Τζον Χίλκοουτ 
Πρωταγωνιστούν: Βίγκο Μόρτενσεν, 

Κόντι Σμιτ - ΜακΦί, Σαρλίζ Θέρον

Ένα ηλιόλουστο απόγευμα, το πρόσωπο 
της Σαρλίζ Θέρον, ανθισμένα λουλούδια. 
Ο «Δρόμος» ξεκινά με πλάνα γεμάτα ο-
μορφιά, για να τα εκμηδενίσει στη συνέ-
χεια μέσα από ένα σφυροκόπημα σκοτα-
διού, απελπισίας, στάχτης, εξαθλίωσης, 
θανάτου. Το τέλος του κόσμου δεν μπορεί 
να είναι αλλιώς και το τέλος του κόσμου 
είναι ήδη εδώ, σέρνεται πίσω από τους 
ήρωες του φιλμ, έναν πατέρα και το γιο 
του που περπατούν προς το νότο μιας δι-
αλυμένης Αμερικής, σπρώχνοντας ένα 
καροτσάκι που μοιάζει να χωρά τη θέλησή 
τους για επιβίωση και τα εναπομείναντα 
ψήγματα ελπίδας. Το ομώνυμο βιβλίο του 
Κόρμακ ΜακΚάρθι είναι μία από τις πιο 
απαισιόδοξες εκδοχές της διαδρομής μας 
πάνω στο πρόσωπο αυτού του πλανήτη και 
ο Χίλκοουτ το μεταφέρει πιστά, θαρραλέα 
σχεδόν, δεδομένου του θέματός του, στην 
οθόνη. Μακριά από τους ηρωισμούς μιας 
εσχατολογικής χολιγουντιανής ταινίας, 

δίχως τις ευκολίες μιας σκοτεινής έστω 
περιπέτειας, ο «Δρόμος» είναι τόσο σπα-
ρακτικός που δεν μπορείς παρά να τον δεις 
με δάκρυα στα μάτια. Μπορεί η φύση του 
βιβλίου να δίνει στην ταινία ένα χαρακτή-
ρα αποσπασματικό, ίσως κάποιες στιγμές 
η απλότητα των όσων λέει να διασχίζει τα 
όρια του απλοϊκού, όμως η αλήθεια της 
είναι τόσο έντονη που πολύ απλά τη νιώ-
θεις στο στομάχι. Κι όπως ο ΜακΚάρθι 
έτσι κι ο Χίλκοουτ κατορθώνει να χωρέσει 
μέσα σε αυτή τη συχνά συγκλονιστική α-
πεικόνιση του αργόσυρτου, επιθανάτιου 
ρόγχου του κόσμου λίγο φως, αχτίδες ελ-
πίδας, κάποιους από τους λόγους για τους 

οποίους ο άνθρωπος αξίζει να επιβιώσει. 
Κι ίσως ακόμη περισσότερους για τους ο-
ποίους αξίζει να εξαφανιστεί…

Σταυροδρόμια ζωής (Ajami) *** 
Σκηνοθεσία: Χαρόν Σανί, Σκαντάρ Κοπτί 
Πρωταγωνιστούν: Σαμίρ Καμπάχα, 

Ιμπραΐμ Φρέγκε, Φουάντ Χαμπάς

Υποψήφιο για Όσκαρ ξενόγλωσσης ται-
νίας, βραβευμένο σε κάθε φεστιβάλ που 
έχει συμμετάσχει, το “Ajami” δεν «επι-
τρέπεται» να μη «σου αρέσει». Ναι, είναι 
ένα άρτιο, σκεπτόμενο, «πολιτικό» δράμα 
για το εκρηκτικό χωνευτήρι πολιτισμών, 
εθνοτήτων, θρησκειών που είναι το Ισρα-
ήλ και ειδικά η γειτονιά Ατζαμί στη Γιάφα. 
Ταυτόχρονα όμως είναι όσο πολιτικά ορ-
θό χρειάζεται –κι ίσως λίγο παραπάνω– 
και «συγκινητικά» σκηνοθετημένο από 
έναν Άραβα Παλαιστίνιο κι έναν Εβραίο 
Ισραηλινό, σε μια συνεργασία γεμάτη 
συμβολισμούς. Ασφαλώς και είναι καλή 
ταινία, μόνο που δυστυχώς μοιάζει, πε-
ρισσότερο απ’ όσο θα θέλαμε, κατασκευ-
ασμένο σαν το «ισραηλινό  Crash». Του 
Πολ Χάγκις κι όχι του Κρόνεμπεργκ…

Πρεμιέρες

Και τα έλεγε ο Πανόπουλος...
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Στην κουζίνα με τον Γιώργο Χωραφά 
Στις «Επικίνδυνες μαγειρικές» του Βασίλη Τσελεμέγκου υποδύεται για μία ακόμη φορά ένα σεφ. Ο αγαπημένος κινηματογραφικός 
μάγειρας του ελληνικού κινηματογράφου μοιράζεται με την Athens Voice εμπειρίες, γνώσεις, αναμνήσεις και μια συνταγή για αρνάκι φρικασέ…

Μαθήματα μαγειρικής 
Δεν είναι η πρώτη φορά που βρί-
σκομαι στην κουζίνα για χάρη 
μιας ταινίας και κάθε φορά μαθαί-
νω κάτι καινούργιο. Εδώ, έμαθα 

να κόβω λαχανικά. Να τα κόβω με 
στιλ και ταχύτητα. Το να κόψεις φίνα και 
λεπτά, το να χειρίζεσαι το μαχαίρι, είναι 
μια αληθινή τέχνη. Δεν πρέπει να πιέζεις, 
αλλά να κόβεις με ταχύτητα κινώντας συ-
νεχώς τα μαχαίρι μπρος πίσω. Ο Χριστό-
φορος Πέσκιας μου χάρισε στα γυρίσματα 
ένα μαχαίρι που λέγεται παπαγαλάκι. Ένα 
μικρό μαχαιράκι με μια μύτη στην άκρη, 
που βοηθά πολύ να κόβεις ή να αφαιρείς 
κομματάκια από λαχανικά. Το συνιστώ σε 
όλους. Έμαθα επίσης έναν εξαιρετικό τρό-
πο να κάνω αυγά ποσέ. Κόβεις ένα κομμάτι 
πλαστική μεμβράνη, τη βάζεις σε ένα πο-
τήρι, ρίχνεις το αυγό και κλείνεις τη μεμ-
βράνη σε πουγκί. Το αυγό παίρνει ένα υ-
πέροχο σχήμα, σαν εξωτικό λευκό φρούτο. 

Το φαγητό ως εξουσία 
Η μαγειρική για μένα ανήκει στις τέχνες 
παρότι δεν έχει επίσημα αυτόν το χαρα-
κτηρισμό. Μερικές φορές νιώθεις ότι τις 
περιέχει όλες. Όμως, πέρα από την τέ-
χνη, στη μαγειρική υπάρχει η μαγεία. 

Είναι ίσως η μόνη τέχνη που μπορεί ν’ 
αλλάξει κάποιον. Αν είσαι εσύ υπεύθυ-
νος για την τροφή κάποιου άλλου τον 
αλλάζεις συνεχώς. Μετά από μερικούς 
μήνες δεν υπάρχει τίποτα πάνω του, ούτε 
ένα κύτταρο του κορμιού του, που να μην 
το έχεις επηρεάσει. Φαντάσου λοιπόν τη 
δύναμη της μητέρας πάνω σε ένα παιδί 
που το τρέφει από το στήθος της. Ίσως γι’ 
αυτό μεγαλώνοντας μας αρέσουν τα junk 
food - είναι ένας ακόμη τρόπος να επα-
ναστατήσουμε απέναντι στην εξου-
σία της μητέρας μας. Και 
ίσως γι’ αυτό νοσταλγούμε 
πάντα τις γεύσεις που έ-
χουμε συνηθίσει μαγειρε-
μένες από εκείνη…

Γευστικές αναμνήσεις
Όταν ήμουν μικρός ερχόμουν 
κάθε χρόνο στην Ελλάδα και 
κάθε χρόνο έσμιγα πάλι με τα 
ξαδέρφια μου. Και ένα καλοκαίρι ο μεγα-
λύτερός μου ξάδερφος μου λέει «τώρα θα 
φας κάτι που θα σου αλλάξει τη ζωή». Ή-
ταν το πρώτο μου σουβλάκι και δεν ξέρω 
αν ήταν ο τρόπος που μου το είχε ήδη πε-
ριγράψει, αλλά  πραγματικά το θυμάμαι 
ακόμη, όρισε τις γευστικές μου αναμνή-

σεις σε πριν και μετά. Κι εξακολουθώ να 
το απολαμβάνω. Δεν υπάρχει φορά που 
να μην περάσω από την Ελλάδα και να 
μη φάω ένα σουβλάκι. Στην ταινία όμως 
είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω κι άλλες 
γεύσεις που για μένα είναι απόλυτα ελ-
ληνικές που μου φέρνουν κυριολεκτικά 
την Ελλάδα στο στόμα, όπως οι αχινοί ή 
το αυγοτάραχο για παράδειγμα. 

Το στομάχι της Αθήνας
Ένα μεγάλο μέρος των γυρι-
σμάτων έγινε στο κέντρο της 
Αθήνας, κάτι που με έφερε 
κοντά στην καρδιά της, με 
έκανε να την παρατηρήσω 
καλύτερα. Μου αρέσει πολύ 
να βλέπω ότι υπάρχουν τό-
σοι διαφορετικοί άνθρωποι, 
τόσες φυλές στην πόλη, μου 
αρέσει που μιλούν τα δικά 

τους ελληνικά, που την εμπλουτίζουν με 
την παρουσία τους, με τις γεύσεις τους. 
Ξέρω ότι δεν έχουν τις ιδανικές συνθή-
κες, ότι δεν ζουν οι περισσότεροι ζωές 
ευχάριστες, αλλά ξέρω ότι κάποιοι από 
αυτούς θα μείνουν εδώ, θα μπολιάσουν 
την Ελλάδα με το δικό τους μπαχάρι, θα 
γίνουν κομμάτι του τόπου. 

Αρνάκι φρικασέ
Μια από τις αγαπημένες μου ελληνικές 
συνταγές είναι αυτή για αρνί φρικα-
σέ, με τον τρόπο που το έκανε η μητέρα 
μου. Παίρνω χοντρά κομμάτια από την 
ωμοπλάτη του αρνιού και τα βάζω στην 
κατσαρόλα δίχως λάδι ή βούτυρο, παρά 
μόνο με το δικό τους λίπος. Αφού σοταρι-
στούν για λίγο, ρίχνω μέσα μπόλικα κομ-
μένα κρεμμύδια. Αφού πάρουν χρώμα, 
κόβω στην κατσαρόλα αρκετά μαρούλια, 
τέσσερα ή πέντε, μέχρις ότου γεμίσει ως 
πάνω. Το αφήνω σε πολύ σιγανή φωτιά 
να βγάλει το ζουμί του, που είναι λίγο πι-
κρό και δένει με τη γλύκα του κρεμμυ-
διού και του αρνιού. Το αφήνεις αρκετές 
ώρες, όλα εξαρτώνται από το πότε θα εί-
ναι έτοιμο το κρέας. Στη μέση της βράσης 
προσθέτω το αλάτι. Εγώ βάζω και λίγο, 
ελάχιστο, κάρι που του δίνει μια εξωτική 
χροιά. Λίγο πριν τελειώσει η βράση κόβω 
πάνω από την κατσαρόλα αρκετό άνη-
θο και το τελειώνω με ένα 
κλασικό αυγολέμονο.

«... Κλείσε τα 

μάτια, μάσησέ 

την αργά, μέχρι 

να  γίνει δική 
σου» 

(Οδηγίες στην Κ. Ζυγούλη 

για το πώς να φαει μια 

πατάτα μια πατάτα 

γεμιστή με χαβιάρι)
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Αθήνας

AAΒΟΡΑ 
Ιπποκράτους 180, 
210 6462.253
Στρέλλα 18.30-20.45/ Κελί 
211, 23.00

ABΑΝΑ
Κηφισίας 234 & Λυκούργου, 
210 6756.546 Dolby Stereo
Valentine’s day 18.10-
20.30-22.50

AEΛΛΩ CINEMAX 5+1 
Πατησίων 140, 210 8259.975
Αίθουσα 1: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος 17.30-
19.40 Σάββ.-Κυρ. & 15.20 
Κυρ. & 13.10/ Ραντεβού 
στον αέρα 21.40/ Ο  Λυ-
κάνθρωπος , Παρ.-Σάββ. 
00.00
Αίθουσα 2: Ο Λυκάνθρω-
πος 18.15-20.3-22.45, 
Σάββ.-Κυρ. & 16.00/ Ο μι-
κρός Νικόλας, Κυρ. 12.00-
14.00 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Valentine’s day 
17.20-20.00-22.40, Σάββ.-
Κυρ. & 14.40 Κυρ. & 12.00
Αίθουσα 4: Ραντεβού στον 
αέρα 18.20-20.40-23.00/ Η 
πριγκίπισσα και ο βάτρα-
χος, Σάββ.-Κυρ. 16.20 Κυρ. 
& 12.00-14.15
Αίθουσα 5: I love Karditsa 
17.30-19.45-22.00/ Βρέχει 
κεφτέδες, Σάββ.-Κυρ. 
15.30 μεταγλ., Κυρ. & 13.30 
μεταγλ.

AΘΗΝΑΙΟΝ - 
3D DIGITAL 
Β. Σοφίας 124, τέρμα Αμπε-
λοκήπων, 210 7782.122, 
210 8108.220
Αίθουσα 1: Avatar 19.50 
(3D)/ Ραντεβού στον αέρα 
23.00/ Η πριγκίπισσα και ο 
βάτραχος,  17.00 μεταγλ./ 
Βρέχει κεφτέδες, Σάββ.-
Δευτ. 15.00 μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 2: Ραντεβού στον 
αέρα 18.00-20.20/ Avatar  
22.40 (3D)/ Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Σάββ.-
Δευτ. 16.00 μεταγλ., Κυρ. & 

14.00 μεταγλ.

AΘHNAION 
CINEpOLIs 3D DIGITAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8108.230
Αίθουσα 1: Ο Λυκάνθρω-
πος 19.00-21.00-23.00/ Η 
πριγκίπισσα και ο βάτρα-
χος 17.00 μεταγλ./ Βρέχει 
κεφτέδες, Σάββ.-Δευτ. 
15.00 μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 2: Ραντεβού 
στον αέρα 18.20-20.30-
22.40/ Η πριγκίπισσα και 
ο βάτραχος, Σάββ.-Δευτ. 
16.00 μεταγλ., Κυρ. & 14.00 
μεταγλ.
Αίθουσα 3: Valentine’s day 
18.00-20.20-22.50/ Η πρι-
γκίπισσα και ο βάτραχος, 
Σάββ.-Δευτ.  16.00 μεταγλ., 
Κυρ. & 14.00 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Avatar 16.45-
19.50-23.10 (3D)

ΑΙΓΛΗ
Λεωφόρος Πεντέλης 98, 
Χαλάνδρι, 210 6841.010
Αίθουσα 1: Ραντεβού στον 
αέρα 18.30-20.45-23.00/ 
Βρέχει κεφτέδες, Σάββ.-
Δευτ. 16.45 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Ο Λυκάνθρω-
πος 19.00-21.00-23.00/ Η 
πριγκίπισσα και ο βάτρα-
χος 17.00 μεταγλ.

AΛEKA ΔHM. ΚIN/ΦOΣ 
Δ. ZΩΓpAΦOY 
3ης Ορεινής Ταξιαρχίας 13, 
Zωγράφου, 210 7773.608
Valentine’s day 17.00-
19.30-22.00, Δευτ. μόνο 
19.30-22.00

AΛΕΞΑΝΔΡΑ 
Πατησίων 77-79, 
(ΗΣΑΠ Βικτώρια), 210 
8219.298, 210 6786.000 
Ο δρόμος 18.15-20.30-
22.45

AΝΔΟΡΑ
Σεβαστουπόλεως 117, 
210 6980.796
Τι απέγινε η Έλι 18.20/ Το 
ποτάμι ανάμεσα 20.40-
22.40

AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
Στρατοπέδου 49, 
210 5813.470
Αίθουσα 1: Βασίλισσα 
Βικτώρια: Τα χρόνια της 
νιότης 20.45-22.45/ Η πρι-
γκίπισσα και ο βάτραχος 
17.00-19.00 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Βρέχει κεφτέ-
δες 18.30 μεταγλ., Σάββ.-
Δευτ. & 16.30 μεταγλ./ 
Ανίκητος 20.20-22.35

ApOLLON - 
CINEMAX CLAss 
Σταδίου 19, 210 3236.811
Valentine’s day 17.30-
20.00-22.30

ATTIΚΟΝ - 
CINEMAX CLAss 
Σταδίου 19, 210 3228.821
Ραντεβού στον αέρα 
18.00-20.20-22.40/ Η πρι-
γκίπισσα και ο βάτραχος, 
Πέμ.-Τρ. 15.50

AΣΤΕΡΑΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Ασκληπιού 4, Ν. Ιωνία, 
210 2712.640 sherlock 
Holmes 17.30-20.00-22.30

AΣΤΕΡΙΑ 
Κηφισίας 336, 210 6208.521
Ο δρόμος 18.00-20.15-
22.30/ Ο μικρός Νικόλας, 
Σάββ.-Κυρ. 16.00 μεταγλ.

AΣΤΥ - CINEMA 
Σταυροδρόμια ζωής 
18.00-20.15-22.30

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

AΤΤΑΛΟΣ 
Κοτιαίου &  Ελ. Βενιζέλου, 
Νέα Σμύρνη, 210 9331.280, 
210 9319.779 
I love Karditsa 19.00-
21.00-23.00/ Ο μικρός 
Νικόλας 17.15 μεταγλ.

BApKIZA
Θάσου 22, Bάρκιζα, 
210 8973.926 
Αίθουσα 1: Ραντεβού στον 
αέρα 18.30-20.30-22.40/ 
Πλανήτης 51: Επισκέπτης 
από τη γη, Σάββ.-Δευτ. 
16.45 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Επικίνδυνες 
μαγειρικές 18.40-20.45-
22.45/ Ο μικρός Νικόλας, 
Σάββ.-Δευτ. 16.45 μεταγλ.

CINE CITY
Κωνσταντινουπόλεως 82, 
Μπουρνάζι, 210 5756.243
Αίθουσα 1: Ο Λυκάνθρω-
πος 18.40-20.50-23.00
Αίθουσα 2: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος 18.30 με-
ταγλ., Κυρ.-Δευτ. & 16.30 με-
ταγλ./ Νήσος  20.30-22.45
Αίθουσα 3: Ραντεβού στον 
αέρα 18.30-20.45-23.00/ 
Βρέχει κεφτέδες, Κυρ.-
Δευτ. 16.30 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Valentine’s day 
18.10-20.30-22.50

CINERAMA
Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο, 
210 9403.593 -595
Επικίνδυνες μαγειρικές 
18.30-20.30-22.30/ Βρέχει 
κεφτέδες, Παρ.-Δευτ. 
17.00 μεταγλ.

VILLAGE 15 CINEMAs 
@ THE MALL 
Ανδρέα Παπανδρέου 3 (θέση 
Ψαλίδι), 210 6104.100
Αίθουσα 1: Ο μικρός Νικό-
λας Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
14.15-16.15 μεταγλ., Σάββ.-
Δευτ. 12.15-14.15-16.15 
μεταγλ./ Επικίνδυνες 
μαγειρικές 21.15-23.30/ 
Ανίκητος 18.30
Αίθουσα 2: Avatar, Πέμ.-
Παρ. & Τρ.-Τετ. 16.00-
19.15-22.30 (3D), Σάββ.-
Δευτ. 19.15-22.30  (3D)/ 
Βρέχει κεφτέδες, Σάββ.-
Δευτ. 11.00-13.00-15.00-
17.00 μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 3: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ.-Παρ. 
& Τρ.-Τετ. 13.30-15.45-
18.00 μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 

11.15-13.30-15.45-18.00 
μεταγλ./ Επικίνδυνες 
μαγειρικές 20.45-22.45-
01.00
Αίθουσα 4: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ.-Παρ. 
& Τρ.-Τετ. 15.00-17.15 
μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 
12.45-15.00-17.15 μεταγλ./ 
Ραντεβού στον αέρα 
19.30-21.45-00.15
Αίθουσα 5: Το πορτραίτο 
του Ντόριαν Γκρέι, Πέμ.-
Παρ. & Τρ.-Τετ. 14.00-
16.30, Σάββ.-Δευτ. 11.15-
14.00-16.30/ Valentine’s 
day 19.00-21.30-00.00
Αίθουσα 6: I love Karditsa, 
Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 18.00-
23.00-01.15, Σάββ.-Δευτ. 
13.00-18.00-23.00-01.15/ 
Agora 15.15-20.30
Αίθουσα 7: Βρέχει κεφτέ-
δες 13.45-16.00 μεταγλ. 
(3D)/ Ο Λυκάνθρωπος 
18.15-21.00-23.45
Αίθουσα 8: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ.-Παρ. 
& Τρ.-Τετ. 14.15-16.30 
μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 12.00-
14.15-16.30-18.45 μεταγλ./ 
sherlock Holmes, Πέμ.-
Παρ. & Τρ.-Τετ. 18.30-
21.15-00.00, Σάββ.-Δευτ. 
21.15-00.00
Αίθουσα 9: Νήσος, Πέμ.-
Παρ. & Τρ.-Τετ. 19.45-
22.00-00.15, Σάββ.-Δευτ. 
11.00-13.15-19.45-22.00-
00.15/ Βρέχει κεφτέδες 
15.30-17.45 μεταγλ.
Αίθουσα 10: Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη, 
Πέμ.-Παρ. & Τετ. 13.30-
15.30 μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 
11.30-13.30-15.30 μεταγλ., 
Τρ. 15.30/ Ο Λυκάνθρω-
πος, Πέμ.-Δευτ. & Τετ. 
17.30-20.00-22.15-00.30, 
Τρ. 17.30-22.45-01.00
Αίθουσα 11: Ψηλά στον ου-
ρανό, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
13.45-16.00 μεταγλ., Σάββ.-
Δευτ. 11.3-13.45-16.00 
μεταγλ./ Ραντεβού στον 
αέρα 18.15-20.45-23.15
Αίθουσα 12: Επικίνδυνες 
μαγειρικές, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 14.45, Σάββ.-Δευτ. 

12.30-14.45/ Valentine’s 
day 17.00-19.45-22.30-
01.00
Αίθουσα 13: Ραντεβού 
στον αέρα, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 20.45-23.15, Σάββ.-
Δευτ. 18.15-20.45-23.15
Αίθουσα 14: Valentine’s 
day, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
19.45-22.30, Σάββ.-Δευτ. 
17.00-19.45-22.30

VILLAGE 20 CINEMAs 
pARK -  VILLAGE 
CINEMAs GOLD CLAss 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Aγ. 
Iωάννη Pέντη, 210 4278.600
Αίθουσα 1: Valentine’s day, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 19.45-
22.15, Παρ.-Σάββ. 19.45-
22.15-00.45, Κυρ. 17.15-
19.45-22.15-00.45
Αίθουσα 2: Ραντεβού 
στον αέρα, Πέμ.-Σάββ. & 
Δευτ.-Τετ. 19.00-21.15, 
Κυρ.16.45-19.00-21.15/ Ο 
Λυκάνθρωπος 23.30
Αίθουσα 3: Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη, 
Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 15.15-
17.15 μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 
11.15-13.15-15.15-17.15 
μεταγλ./ Επικίνδυνες 
μαγειρικές 19.15-21.30-
23.30-01.30
Αίθουσα 4: Ο Λυκάνθρω-
πος, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
14.30-16.45-19.00-21.15-
23.30, Σάββ.-Δευτ. 12.15-
14.30-16.45-19.00-21.15-
23.30
Αίθουσα 5: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ.-Παρ. 
& Τρ.-Τετ. 14.45-17.00-
19.15 μεταγλ.,
Σάββ.-Δευτ. 12.30-14.45-
17.00-19.15 μεταγλ./ I love 
Karditsa 21.30-23.45
Αίθουσα 6: Ραντεβού 
στον αέρα, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 14.30-16.45-19.00-
21.15-23.30, Σάββ.-Δευτ. 
12.15-14.30-16.45-19.00-
21.15-23.30
Αίθουσα 7: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
14.15-16.15-18.15 μεταγλ. 
(3D), Σάββ.-Δευτ. 12.15-
14.15-16.15-18.15 μεταγλ. 

(3D)/ Avatar 20.15-23.30
Αίθουσα 8: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
15.00-16.45 μεταγλ. (3D), 
Σάββ.-Δευτ. 13.00-15.00-
16.45 μεταγλ. (3D)/ Avatar 
18.45-22.00-01.15 (3D)
Αίθουσα 9: Valentine’s 
day, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
14.30-17.15-19.45-22.15-
00.45, Σάββ.-Δευτ. 11.45-
14.30-17.15-19.45-22.15-
00.45
Αίθουσα 10: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
15.30-17.45 μεταγλ., 
Σάββ.-Δευτ. 11.30-13.30-
15.30-17.45 μεταγλ./ I love 
Karditsa 20.00-22.15-00.30
Αίθουσα 11: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ.-Παρ. 
& Τρ.-Τετ. 14.15-16.30 
μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 
12.00-14.15-16.30 μεταγλ./ 
Valentine’s day 18.45-
21.15-23.45
Αίθουσα 12: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ.-Παρ. 
& Τρ.-Τετ. 15.45-18.00 
μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 11.15-
13.30-15.45-18.00 μεταγλ./ 
Ραντεβού στον αέρα 
20.15-22.30-00.45
Αίθουσα 13: Valentine’s 
day, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
15.30-18.00-20.30-23.00-
01.30, Σάββ.-Δευτ. 13.00-
15.30-18.00-20.30-23.00-
01.30
Αίθουσα 14: I love 
Karditsa, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 14.00-16.15-18.30-
20.45-23.00-01.15, Σάββ.-
Δευτ. 11.45-14.00-16.15-
18.30-2.45-23.00-01.15
Αίθουσα 15: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ.-Παρ. 
& Τρ.-Τετ. 15.15-17.30 
μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 
13.00-15.15-17.30 μεταγλ./ 
Ο Λυκάνθρωπος 19.45-
22.00-00.15
Αίθουσα 16: Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη, 
Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 14.30-
16.30 μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 
12.30-14.30-16.30 μεταγλ./ 
Επικίνδυνες μαγειρικές 
18.30-20.30-22.30-00.30

Αίθουσα 17: Νήσος, 
Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
14.15-16.30-18.45-21.00-
23.15-01.30, Σάββ.-Δευτ. 
12.00-14.15-16.30-18.45-
21.00-23.15-01.30
Αίθουσα 18: Επικίνδυνες 
μαγειρικές, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 15.45-17.45-19.45, 
Σάββ.-Δευτ. 11.45-13.45-
15.45-17.45-19.45/ Επαφή 
τέταρτου τύπου 21.45-
00.00
Αίθουσα 19: Επικίνδυνες 
μαγειρικές, Πέμ.-Παρ. 
& Τρ.-Τετ. 14.45-17.00, 
Σάββ.-Δευτ. 12.45-14.45-
17.00/ sherlock Holmes 
19.00-21.45-00.30
Αίθουσα 20: Ο Λυκάνθρω-
πος, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
15.45-18.00-20.30-22.45-
01.00, Σάββ.-Δευτ. 11.15-
13.30-15.45-18.00-20.30-
22.45-01.00

VILLAGE 5 CINEMAs 
pAGRATI
Υμητού 110 & Χρεμω-
νίδου, Παγκράτι, 210 
7572.440, κρατήσεις 210 
8108.080, Dolby SRD, www.
villagecinemas.gr
Αίθουσα 1: Valentine’s 
day 18.30-21.10-23.45/ 
sherlock Holmes 16.00/ 
Ο μικρός Νικόλας, Σάββ.-
Δευτ. 12.00-14.00 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Επικίνδυνες 
μαγειρικές 15.10-17.20-
00.00/ I love Karditsa 
19.30-21.45/ Πλανήτης 
51: Επισκέπτης από τη γη, 
Σάββ.-Δευτ. 11.10-13.00 
μεταγλ.
Αίθουσα 3: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ.-Παρ. 
& Τρ.-Τετ. 15.50-18.00 
μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 11.30-
13.40-15.50-18.00 μεταγλ./ 
Ραντεβού στον αέρα 
20.10-22.30-00.50
Αίθουσα 4: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
15.40-17.45 μεταγλ., 
Σάββ.-Δευτ. 11.20-13.30-
15.40-17.45 μεταγλ./ Ο 
Λυκάνθρωπος 19.45-
22.00-00.15

Cine ωρεσ προβολησ
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Αίθουσα 5: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
16.15 μεταγλ. (3D), Σάββ.-
Δευτ. 12.15-14.15-16.15 
μεταγλ. (3D)/ Avatar 18.10-
21.20-00.30 (3D)

VILLAGE 9 CINEMAs @ 
FALIRO 
Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος 1 
& Μωραϊτίνη 3, Π. Φάληρo
Αίθουσα 1: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
15.40 μεταγλ. (3D), Σάββ.-
Δευτ. 12.00-16.50-15.40-
17.30-19.20 μεταγλ. (3D)/ 
Avatar, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
18.00-21.10-00.20 (3D), 
Σάββ.-Δευτ. 21.10-00.20 (3D)
Αίθουσα 2: Ραντεβού στον 
αέρα, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
16.10-18.50-21.30-00.10, 
Σάββ.-Δευτ. 11.0-13.40-
16.10-18.50-21.30-00.10
Αίθουσα 3: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ.-Παρ. 
& Τρ.-Τετ. 15.50-18.00 
μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 11.30-
13.40-15.50-18.00 μεταγλ./ 
Επικίνδυνες μαγειρικές 
20.10-22.20/ sherlock 
Holmes, 00.30
Αίθουσα 4: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ.-Παρ. 
& Τρ.-Τετ. 16.50-19.00 
μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 12.30-
14.40-16.50-19.00 μεταγλ./ 
Επικίνδυνες μαγειρικές 
00.10/ Ραντεβού στον 
αέρα 21.30
Αίθουσα 5: Ο Λυκάν-
θρωπος, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 16.20-18.40-
21.00-23.20, Σάββ.-
Δευτ. 11.40-14.00-
16.20-18.40-
21.00-23.20
Αίθουσα 6: 
Valentine’s 
day, Πέμ.-Παρ. 
& Τρ.-Τετ. 
16.40-19.20-
22.00-00.40, 
Σάββ.-Δευτ. 
11.20-14.00-
16.40-19.20-
22.00-00.40
Αίθουσα 7: Ο Λυ-
κάνθρωπος,  Πέμ.-
Παρ. & Τρ.-Τετ. 17.10-
19.30-21.50-00.10, 
Σάββ.-Δευτ. 19.30-21.50-
00.10/ Βρέχει κεφτέδες, 
Σάββ.-Δευτ. 11.20-13.10-
15.00-16.50 μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 8: Valentine’s day, 
Πέμ. 18.30-21.10, Παρ.-Τετ. 
18.30-21.10-23.50
Αίθουσα 9: Ραντεβού στον 
αέρα 17.30-20.10-22.50

ΓΑΛΑΞΙΑΣ
 Λ. Μεσογείων 6, 210 
7773.319
Αίθουσα 1: Επικίνδυνες μα-
γειρικές 18.30-20.30-22.40
Αίθουσα 2: Κουζίνα με ψυ-
χή 18.40-20.50-23.00

ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON
Ζέππου & Ξενοφώντος,
Γλυφάδα, 210 9650.318 
Αίθουσα 1: Ο δρόμος 18.00-
20.30-23.10
Αίθουσα 2: Agora 19.45-
22.30

ΔΑΝΑΟΣ
Λ. Κηφισίας 109, Αμπελόκη-
ποι, 210 6922.657-5, 
www.danaoscinema.gr
Αίθουσα 1: Ο δρόμος 18.20-
20.30-22.50/ Ο μικρός 
Νικόλας, Κυρ.-Δευτ. 16.30 
μεταγλ.
Αίθουσα 2: Agora 17.10-
19.50-22.30

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΚΑΛΥΨΩ
Λαμπράκη & Καλυψούς, Καλ-
λιθέα, 210 9510.909
Στρέλλα 19.00-21.00, Δευτ. 
δεν θα γίνουν προβολές

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14 (ηλεκτ. σταθ-
μός Μαρούσι), 210 8028.587 
Dolby Stereo
Agora 17.00-19.05/ Ρα-
ντεβού στον αέρα 21.15/ 
Η πριγκίπισσα και ο βά-
τραχος, Σάββ.-Κυρ.  11.30-
14.45 μεταγλ.

ΕΛΛΗ
Ακαδημίας 64, 210 3632.789 
Dolby Stereo SR Air 
Μαύρο λιβάδι 18.00-20.15-
22.30

ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA 
ODEON 
Π. Ιωακείμ 5, Κολωνάκι, 
210 7215.944 
Επικίνδυνες μαγειρικές 
18.10-20.20-22.30

ΕΤΟΥΑΛ
Ελ. Βενιζέλου 152, 
Καλλιθέα, 210 9592.611
Ο Λυκάνθρωπος 19.00-
21.00-23.00/ Βρέχει κε-
φτέδες 17.00 μεταγλ.

ΕΤΟΥΑΛ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Κρέμου 141, 210 9560.306
Αίθουσα 1: Valentine’s day 
18.00-20.20-22.40
Αίθουσα 2: Ραντεβού στον 
αέρα 18.40-20.50-23.00/ 
Βρέχει κεφτέδες, Σάββ.-
Δευτ. 17.00 μεταγλ.

ΙΛΙΟΝ 
Τροίας 34, Πατησίων, 
210 8810.602
Κουζίνα με ψυχή 18.30-
20.30-22.30, Τετ. μόνο 
18.30-22.30/ Αποξένωση, 
Τετ. 20.30

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπιστημίου 46 (μετρό), 
210 3826.720 
Ο Λυκάνθρωπος 18.00-
20.10-22,20

ΚΗΦΙΣΙΑ CINEMAX 
Λεωφ. Κηφισίας 245,
210 6233.567 
Αίθουσα 1: Ο Λυκάνθρω-
πος 17.45-20.00-22.30/ 
Βρέχει κεφτέδες, Σάββ.-
Κυρ. 15.45 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Valentine’s day, 

Πέμ.-
Παρ. & 

Δευτ.-Τετ.: 
18.20-20.40-23.00 Σάββ.-
Κυρ.: 20.40-23.00
Η πριγκίπισσα και ο βά-
τραχος, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 16.20 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 16.20-18.20 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Ραντεβού στον 
αέρα 17.40-20.00-22.30

MIKpOKOΣMOΣ - 
pRINCE 
Λεωφ. Συγγρού 106, (μετρό 
Φιξ), 210 9215.305 Μαύρο 
λιβάδι 18.20-20.20-22.20/ 
Στρέλλα, Παρ.-Κυρ. 00.15

ΝΑΝΑ CINEMAX
Αίθουσα 1: Ραντεβού στον 
αέρα 18.40-21.00-23.20/ 
Βρέχει κεφτέδες, Σάββ.-
Κυρ. 16.30 με υπότ., Κυρ. & 
12.30-14.30 με υπότ.
Αίθουσα 2: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος 19.10, 
Πέμ.-Τρ. & 16.50, Σάββ.-Κυρ. 
& 14.30, Κυρ. & 12.00/ Ο Λυ-
κάνθρωπος 21.20-23.40
Αίθουσα 3: I love Karditsa 
17.30-19.45-22.00/ Βρέχει 
κεφτέδες, Σάββ.-Κυρ. 15.30 
μεταγλ., Κυρ. & 13.30 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Ο Λυκάνθρωπος 
17.50-20.10-22.30, Σάββ.-
Κυρ. & 15.30, Κυρ. & 13.10
Αίθουσα 5: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος 18.00, 
Σάββ.-Κυρ. & 15.40, Κυρ. & 
13.20/ Νήσος  20.00-22.00-
00.00
Αίθουσα 6: Valentine’s day 
18.00-20.30-23.00, Σάββ.-
Κυρ. & 15.30, Κυρ. & 12.30

ΝΙΡΒΑΝΑ CINEMAX
Λεωφ. Αλεξάνδρας 192, 
210 6469.398
Valentine’s day 17.30-
20.00-22.40

ODEON KOsMOpOLIs 
MApOYΣI 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 
210 6786.000, 801 1160000 
Αίθουσα 1: Agora, Πέμ.-
Τρ. 18.00-20.40-23.20/ 
sherlock Holmes, Τετ. 
17.00-23.00
Αίθουσα 2: Επικίνδυνες 
μαγειρικές 17.20-19.30-
21.40-23.50
Αίθουσα 3: sherlock 
Holmes, Πέμ.-Τρ. 17.30-
20.20-23.00/ Ο μικρός Νι-

κόλας, Σάββ.-Δευτ. 11.10-
13.20-15.20 μεταγλ./ Agora, 
Τετ. 18.00-20.40-23.20
Αίθουσα 4: I love Karditsa 
17.10-19.20-21.30-23.50/ 
Πλανήτης 51: Επισκέπτης 
από τη γη, Σάββ.-Δευτ. 
11.30-15.00 μεταγλ.
Αίθουσα 5: Ο δρόμος 18.00-
20.30-22.50, Σάββ.-Δευτ. & 
12.20-15.10
Αίθουσα 6: Ραντεβού στον 
αέρα 18.40-21.00-23.10, 
Σάββ.-Δευτ. & 11.50-14.20-
16.30
Αίθουσα 7: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος 17.50 
μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. & 
11.20-13.30-15.40 μεταγλ./ 
Επικίνδυνες μαγειρικές 
20.00-22.10-00.20
Αίθουσα 8: Ο Λυκάνθρω-
πος, Πέμ.-Τρ. 17.00-19.10-
21.20-23.20, Σάββ.-Δευτ. & 
12.40-14.50/ Το πορτραίτο 
του Ντόριαν Γκρέι, Τετ. 
00.40/ Ραντεβού στον αέ-
ρα, Τετ. 17.40-22.30
Αίθουσα 9: Βρέχει κεφτέ-
δες 18.10 μεταγλ. (3D), 
Σάββ.-Δευτ. & 12.00-14.00-
16.00 μεταγλ. (3D)/ Ο Λυ-
κάνθρωπος 22.20-00.30, 
Πέμ.-Τρ. & 20.10
Αίθουσα 10: Valentine’s 
day 18.30-21.10-00.00, 
Σάββ.-Δευτ. & 13.10-15.50
Αίθουσα 11: Avatar 22.30 
(3D), Πέμ.-Τρ. & 19.00 (3D), 
Σάββ.-Δευτ. & 15.30 (3D)

Αίθουσα 12: Το πορτραίτο 
του Ντόριαν Γκρέι, 

Πέμ.-Τρ. 00.10/ Ρα-
ντεβού στον αέρα, 

Πέμ.-Τρ. 17.40-
19.50-22.00/ Ο 

Λυκάνθρω-
πος, Τετ. 
17.00-19.10-
21.20-23.30

ΟDEON 
OΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, 

210 3622.683
Αίθουσα 1: Ο 

δρόμος 17.30-
20.00-22.30

Αίθουσα 2: Agora 19.30-
22.15

ODEON sTARCITY
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, 
210 6786.000, 801 1160000 
Αίθουσα 1: Βρέχει κεφτέ-
δες 18.00 μεταγλ., Σάββ.-
Δευτ. & 16.00 μεταγλ., 
Κυρ.-Δευτ. & 12.00-14.00 
(3D)/ Ο Λυκάνθρωπος 
20.00-22.10-00.20
Αίθουσα 2: Το πορτραίτο 
του Ντόριαν Γκρέι 00.10/ 
sherlock Holmes 18.20-
21.30/ Cinema park: Άγρια 
φύση, Κυρ. 11.00/ Ταξίδι 
στο σύμπαν, Κυρ. 13.00/ 
Δυνάμεις της γης, Κυρ. 
15.00
Αίθουσα 3: Valentine’s day 
18.30-21.20-00.00, Σάββ. & 
15.50, Δευτ. & 13.10-15.50/ 
Cinema park: Άγρια φύση, 
Κυρ. 11.00/ Ταξίδι στο 
σύμπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνά-
μεις της γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 4: Επικίνδυνες 
μαγειρικές 20.10-22.20-
00.30/ Ο Λυκάνθρωπος 
17.50, Παρ. & Κυρ. & 15.20/ 
Cinema park: Άγρια φύση, 
Κυρ. 11.00/ Ταξίδι στο 
σύμπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνά-
μεις της γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 5: Ο δρόμος 18.40-
21.10-23.30, Παρ.-Κυρ. & 
16.20/ Cinema park: Άγρια 
φύση, Κυρ. 11.00/ Ταξίδι στο 
σύμπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνά-
μεις της γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 6: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Σάββ. & Τρ.-Τετ. 
17.00 μεταγλ. (3D), Σάββ. & 
15.00 μεταγλ., Κυρ.-Δευτ. 
12.50 μεταγλ. (3D)/ Avatar 
19.00-22.30 (3D), Κυρ.-
Δευτ. & 15.30 (3D)
Αίθουσα 7: Agora 17.40-
20.40-23.20/ Ο μικρός 
Νικόλας, Σάββ.-Δευτ. 15.40 
μεταγλ., Κυρ.-Δευτ. & 13.30
Αίθουσα 8: Επικίνδυνες 
μαγειρικές 17.10-19.20-
21.30-23.40/ Πλανήτης 
51: Επισκέπτης από τη γη, 
Κυρ.-Δευτ. 12.4-14.40
Αίθουσα 9: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος 17.20 με-
ταγλ., Σάββ.-Δευτ. & 15.10 
μεταγλ., Κυρ.-Δευτ. & 12.30 
μεταγλ./ I love Karditsa 
19.30-21.40-23.50
Αίθουσα 10: Ραντεβού 
στον αέρα 18.50-21.00-
23.10, Σάββ.-Τετ. & 16.40, 
Κυρ.-Δευτ. & 12.20-14.30/ 
Cinema park: Άγρια φύση, 
Κυρ. 11.00/ Ταξίδι στο 

σύμπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνά-
μεις της γης, Κυρ. 15.00

ΟΣΚΑΡ 
Αχαρνών 330, Κ. Πατήσια, 
210 2234.130 -226 
sherlock Holmes 18.20-
20.30/ Κελί 211, 22.40

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 
210 7515.434, Dolby Stereo
Η γοητεία του σκαντζό-
χοιρου 18.30/ Κελί 211, 
20.30-22.30

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
ριζάρη 24, 210 7291.800,
210 7243.707 Ραντεβού 
στον αέρα 18.00-20.15-
22.30/ Βρέχει κεφτέδες, 
Παρ.-Δευτ. 16.00 μεταγλ.

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
(ΠΡΩΗΝ ΑΛΟΜΑ)
 Λ. Μεσογείων 232, 
210 6525.122
Ραντεβού στον αέρα 
18.10-20.30-22.50

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, πλ. Αγ. Τριά-
δος, Αργυρούπολη, 
210 9927.447, 210 9917.094 
Τζούλι & Τζούλια 20.10-
22.30/ Βρέχει κεφτέδες, 
Πέμ.-Δευτ. 18.15 μεταγλ., 
Σάββ.-Δευτ. & 16.30 μεταγλ.

ΣΠOpTIΓK
ΔHM. KIN/ΦOΣ 
Κ. Παλαιολόγου 18,
Ν. Σμύρνη, 210 9333.820
Αίθουσα 1: Ραντεβού στον 
αέρα 19.00-21.00/ Η πριγκί-
πισσα και ο βάτραχος 17.00 
μεταγλ./ Ο Λυκάνθρωπος 
23.00, Σάββ. & 01.00
Αίθουσα 2: Ο Λυκάνθρω-
πος 18.30-20.30/ Ραντε-
βού στον αέρα 22.30/ Βρέ-
χει κεφτέδες, Σάββ.-Δευτ. 
16.30 μεταγλ.

sTER CINEMAs 
AΓ.  EΛEYΘEpIOΣ
Αχαρνών 373-375, 
210 2371.000, 801 801 7837
Αίθουσα 1: Agora, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 16.40-19.10-
21.40, Παρ.-Κυρ. 16.40-
19.10-21.40-00.10/ Η εποχή 
των παγετώνων 3: Η αυγή 
των δεινοσαύρων, Σάββ.-
Δευτ. 12.40-14.40 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Ο μικρός Νικό-
λας, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
17.15 μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 
11.00-13.00-15.10-17.15 
μεταγλ./ Valentine’s day, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 19.30-
22.00, Παρ.-Κυρ. 19.30-
22.00-00.30
Αίθουσα 3: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
16.00-18.00 με υπότ., Σάββ.-
Δευτ. 12.00-14.00-16.00-
18.00 με υπότ./ sherlock 
Holmes, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
22.15, Παρ.-Κυρ. 22.15-
00.45/ Το πορτραίτο του 
Ντόριαν Γκρέι 20.00
Αίθουσα 4: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 16.10-18.10 μεταγλ., 
Σάββ.-Δευτ. 12.10-14.10-
16.10-18.10 μεταγλ./ Ο Λυ-
κάνθρωπος 20.10-23.00
Αίθουσα 5: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ.-Παρ. 
& Τρ.-Τετ. 17.20-19.20 
μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 11.20-
13.20-15.20-17.20-19.20/ 
Ο Λυκάνθρωπος, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 21.30, Παρ.-Κυρ. 
21.30-00.20
Αίθουσα 6: I love Karditsa, 
Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 17.30-
19.40-21.50-00.00, Σάββ.-
Δευτ. 13.10-15.15-17.30-
19.40-21.50-00.00
Αίθουσα 7: Ο Λυκάνθρω-
πος, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
18.30-21.00-23.40, Σάββ.-
Δευτ. 13.15-15.45-18.30-
21.00-23.40
Αίθουσα 8: Επικίνδυνες 
μαγειρικές, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 17.00, Σάββ.-Δευτ. 
12.50-14.50-17.00/ Ρα-
ντεβού στον αέρα 19.00-
21.20-23.30
Αίθουσα 9: Valentine’s day, 
Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 18.30-
21.10, Σάββ.-Δευτ. 12.20-
15.40-18.30-21.10/ Επικίν-
δυνες μαγειρικές 23.50
Αίθουσα 10: Valentine’s day, 
Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 17.10-
19.50-22.30, Σάββ.-Δευτ. 
14.20-17.10-19.50-22.30

sTER CINEMAs 
Εμπορικό κέντρο Escape, 
Λ. Δημοκρατίας 67A, Ίλιον
Αίθουσα 1: Avatar 19.00-
22.10 (3D)/ Βρέχει κεφτέ-

Ρώσικες 
Τετάρτες 

Προβολή της ταινίας «Αποξέ-

νωση» (2007) του Αντρέι Ζβγια-

γκίντσεφ, στις ρώσικες Τετάρτες 

του Κέντρου Ρωσικών Σπουδών και 

Πολιτισμού MIR. Παράλληλα, θα διε-

ξαχθεί ατομική έκθεση ζωγραφικής της 

Ευγενίας Κουζμινά. Cine Ίλιον, Τροίας 

34 & Πατησίων 113. Έναρξη βραδιάς 18.00, 

έναρξη ταινίας 20.30. 
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* * * * ΜΑΥΡΟ ΛΙΒΑΔΙ
Του Βαρδή Μαρινάκη, με 
τους Χρήστο Πασσαλή, 
Σοφία Γεωργοβασίλη. 
Λυρική και πολυεπίπεδη 
ταινία εποχής και μαζί πα-
ραβολή για την κοινωνική, 
φυλετική, σεξουαλική 
ταυτότητα. ΕΛΛΗ, ΜΙΚΡΟΚΟΣ-

ΜΟΣ - Filmcenter

* * *  O ΔΡΟΜΟΣ 
Του Τζον Χίλκοουτ, με τους 
Βίγκο Μόρτενσεν, Σαρλίζ 
Θέρον. Σκοτεινή, σχεδόν 
επώδυνη μεταφορά στην 
οθόνη του ομώνυμου βιβλί-
ου του Κόρμακ ΜακΚάρθι. 
AΛΕΞΑΝΔΡΑ, AΣΤΕΡΙΑ, AΤΤΙΚΟΝ 

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ 

1 ΟDEON, ΔΑΝΑΟΣ, ΟDEON 

KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

OΠΕΡΑ, ΟDEON sTARCITY

* * * ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ 
ΖΩΗΣ (AjAMI)
Των Χαρόν Σανί, Σκαντάρ 
Κοπτί. Πολιτικό αλλά και 
πολιτικά ορθό δράμα. 
Υποψήφιο για όσκαρ. AΣΤΥ 

- Cinema

* * Ο ΛΥΚΑΝΘΡΩΠΟΣ 
(WOLFMAN)
Του Τζο Τζόνστον. Πλούσια 

παραγωγή, αλλά φτωχή 
σε ιδέες κι ενδιαφέρον.  
AΕΛΛΩ Cinemax 5+1, AΘΗΝΑΙΟΝ 

Cinepolis, AΙΓΛΗ, CINE CITY, 

sTER CINEMAs ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 

VILLAGE 15 CINEMAs, VILLAGE 

20 CINEMAs pARK, VILLAGE 9 

CINEMAs @ FALIRO, ΕΤΟΥΑΛ, 

ΖΕΑ, ΙΝΤΕΑΛ, ΚΗΦΙΣΙΑ Cinemax, 

ΝΑΝΑ Cinemax, ΟDEON 

KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

sTARCITY, ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝΗΜ/ΦΟΣ, ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ, 

ΟDEON ΜΑΓΙΑ, sTER CINEMAs, 

VILLAGE 5 CINEMAs pAGRATI, 

sTER CINEMAs ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

* *  Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ 
ΚΑΙ Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ 
Των Ρον Κλέμεντς, Τζον Μά-
σκερ. Χαριτωμένη ταινία κι-
νουμένων σχεδίων. ATTIΚΟΝ 

- CINEMAX class, AΕΛΛΩ Cinemax 

5+1, AΘΗΝΑΙΟΝ, AΘΗΝΑΙΟΝ 

Cinepolis, AΙΓΛΗ, AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. 

ΚΙΝ/ΦΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1, CINE 

CITY, sTER CINEMAs ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΙΟΣ, sTER CINEMAs, VILLAGE 15 

CINEMAs @ THE MALL, VILLAGE 

20 CINEMAs pARK, VILLAGE 5 

CINEMAs pAGRATI, VILLAGE 9 

CINEMAs @ FALIRO, ΔΙΑΝΑ, ΚΗΦΙ-

ΣΙΑ Cinemax, ΝΑΝΑ Cinemax, 

ΟDEON KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ, 

ΟDEON sTARCITY, ΟDEON ΜΑΓΙΑ, 

ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ, ΤΡΙΑ 

ΑΣΤΕΡΙΑ

* * ΤΟ ΒΟΥΝΟ 
ΜΠΡΟΣΤΑ
Του Βασίλη Ντούρου. 
Την Aνάσταση οι κάτοικοι 
ενός μικρού χωριού κι ένας 
Αλβανός συγκρούονται με 
αφορμή μερικά πυροτεχνή-
ματα. ΦΙΛΙΠ

* VALENTINEs DAY
Του Γκάρι Μάρσαλ. Ερωτι-
κές ιστορίες με φόντο τη 
μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. 
ABΑΝΑ, ApOLLON - CINEMAX 

class, AΕΛΛΩ Cinemax 5+1, AΘΗ-

ΝΑΙΟΝ Cinepolis, AΛΕΚΑ ΔΗΜ. 

ΚΙΝ/ΦΟΣ Δ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ, CINE CITY, 

sTER CINEMAs ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 

VILLAGE 15 CINEMAs @ THE 

MALL, VILLAGE 20 CINEMAs pARK, 

VILLAGE 5 CINEMAs pAGRATI, 

VILLAGE 9 CINEMAs @ FALIRO, 

ΕΤΟΥΑΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΗΦΙΣΙΑ 

Cinemax, ΝΑΝΑ Cinemax, 

ΝΙΡΒΑΝΑ Cinemax, ΟDEON 

KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

sTARCITY, sTER CINEMAs

* * * ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟΝ 
ΑΕΡΑ 
Του Τζέισον Ράιτμαν. Χαρι-
τωμένη, ελαφριά κομεντί 
για την απάτη του καπιτα-
λιστικού ονείρου. ATTIΚΟΝ - 

CINEMAX class, AΕΛΛΩ Cinemax 

5+1, AΘΗΝΑΙΟΝ 2, AΘΗΝΑΙΟΝ 

Cinepolis, AΙΓΛΗ, BΑΡΚΙΖΑ, CINE 

CITY, VILLAGE 15 CINEMAs @ 

THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAs 

pARK, VILLAGE 9 CINEMAs 

@ FALIRO, ΔΙΑΝΑ, ΕΤΟΥΑΛ - 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΗΦΙΣΙΑ Cinemax, 

ΝΑΝΑ Cinemax, ΟDEON 

KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

sTARCITY, ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ, ΣΙΝΕ ΧΟ-

ΛΑΡΓΟΣ (πρώην ΑΛΟΜΑ), ΣΙΝΕΑΚ 

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ, ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜ. 

ΚΙΝ/ΦΟΣ, sTER CINEMAs ΑΓ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, VILLAGE 5 CINEMAs 

pAGRATI, sTER CINEMAs, ΟDEON 

KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ

* * ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ
Του Βασίλη Τσελεμέγκου. 
Φωτογενείς πρωταγωνι-
στές, λαχταριστά στιγμιότυ-
πα, αλλά έλλειμμα ουσίας. 
AΤΛΑΝΤΙΣ, BΑΡΚΙΖΑ, CINERAMA, 

sTER CINEMAs ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 

sTER CINEMAs, VILLAGE 15 

CINEMAs @ THE MALL, VILLAGE 

20 CINEMAs pARK, VILLAGE 5 

CINEMAs pAGRATI, VILLAGE 9 

CINEMAs @ FALIRO, ΓΑΛΑΞΙΑΣ, 

ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA ODEON, ΟDEON 

KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

sTARCITY, ΟDEON sTARCITY, 

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ, ΦΟΙΒΟΣ, ΟDEON 

KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ

* *  AGORA
Του Αλεχάντρο Αμεναμπάρ. 
Πορτρέτο της αστρονόμου 
Υπατίας που έζησε στην Α-
λεξάνδρεια του 4ου μ.Χ. αι-
ώνα. AΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ Ν. 

ΜΑΚΡΗΣ (Πρώην Βάση), AΤΛΑ-

ΝΤΙΣ, sTER CINEMAs ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΙΟΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ 2 ODEON, ΔΑΝΑ-

ΟΣ, ΔΙΑΝΑ, ΟDEON KΟsMOpOLIs 

ΜΑΡΟΥΣΙ. ΟDEON OΠΕΡΑ, ΟDEON 

sTARCITY, ΤΡΙΑΝΟΝ-Filmcenter, 

VILLAGE 15 CINEMAs @ THE MALL

* *  ΒΡΕΧΕΙ ΚΕΦΤΕΔΕΣ 
Των Φιλ Λορντ, Κρις Μίλερ. 
Εφευρέτης κατασκευάζει 
μηχανή που μετατρέπει το 
νερό σε τροφή AΕΛΛΩ 

Cinemax 5+1, AΘΗΝΑΙΟΝ, AΘΗ-

ΝΑΙΟΝ Cinepolis, AΙΓΛΗ, AΝΟΙΞΗ 

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1, 

sTER CINEMAs ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 

sTER CINEMAs, VILLAGE 15 

CINEMAs @ THE MALL, VILLAGE 

20 CINEMAs pARK, VILLAGE 5 

CINEMAs pAGRATI, VILLAGE 9 

CINEMAs @ FALIRO, ΝΑΝΑ 

Cinemax, ΟDEON KΟsMOpOLIs 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON sTARCITY, ΠΤΙ 

ΠΑΛΑΙ, ΣΟΦΙΑ, ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜ. 

ΚΙΝ/ΦΟΣ, ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ, CINE 

CITY, CINERAMA, ΕΤΟΥΑΛ - ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΑ, ΚΗΦΙΣΙΑ Cinemax, Ε-

ΤΟΥΑΛ 

* * * *AVATAR 
Του Τζέιμς Κάμερον. 
Θεαματική 3D περιπέτεια. 
AΘΗΝΑΙΟΝ, AΘΗΝΑΙΟΝ, sTER 

CINEMAs, VILLAGE 15 CINEMAs @ 

THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAs 

pARK, ILLAGE 5 CINEMAs 

pAGRATI, ILLAGE 9 CINEMAs @ 

FALIRO, ΟDEON KΟsMOpOLIs 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON sTARCITY 

* * * *  ΣΤΡΕΛΛΑ 
Του Πάνου Χ. Κούτρα. Μια 
συγκλονιστική ιστορία 
αγάπης. AAΒΟΡΑ, ΔΗΜ. ΚΙΝ/

ΦΟΣ ΚΑΛΥΨΩ, ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ - 

Filmcenter 

* * * ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ 
(sHERLOCK HOLMEs)
Του Γκάι Ρίτσι. AΣΤΕΡΑΣ ΔΗΜ. 

ΚΙΝ/ΦΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, sTER 

CINEMAs ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, sTER 

CINEMAs, VILLAGE 15 CINEMAs 

@ THE MALL, VILLAGE 5 CINEMAs 

pAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAs 

@ FALIRO, ΟDEON KΟsMOpOLIs 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON sTARCITY, ΟΣ-

ΚΑΡ, ΡΑΦΗΝΑ ΣΙΝΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

(Λύκειο), VILLAGE 20 CINEMAs 

pARK, ΟDEON KΟsMOpOLIs 

ΜΑΡΟΥΣΙ ●

δες, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
17.10 μεταγλ. (3D), Σάββ.-
Δευτ. 11.20-13.20-15.20-
17.10 μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 2: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ.-Παρ. 
& Τρ.-Τετ. 16.00 μεταγλ., 
Σάββ.-Δευτ. 12.00-14.00-
16.00 μεταγλ./ Ο Λυκάν-
θρωπος 18.30-21.00-23.30
Αίθουσα 3: I love Karditsa, 
Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
17.20-19.20-21.20-23.20, 
Σάββ.-Δευτ. 15.10-17.20-
19.20-21.20-23.20/ Ψηλά 
στον ουρανό, Σάββ.-Δευτ. 
11.10-13.10 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Επικίνδυνες 
μαγειρικές, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 17.30, Σάββ.-Δευτ. 
11.30-13.30-15.30-17.30/ 
Ο Λυκάνθρωπος, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 19.30-22.00, Παρ.-
Κυρ. 19.30-22.00-00.30
Αίθουσα 5: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ.-Παρ. 
& Τρ.-Τετ. 17.00 μεταγλ., 
Σάββ.-Δευτ. 11.00-13.00-
15.00-17.00 μεταγλ./ 
Valentine’s day 19.00-
21.30-00.00
Αίθουσα 6: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
16.15 μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 
12.15-14.15-16.15 μεταγλ./ 
Η πριγκίπισσα και ο 
βάτραχος 18.15 μεταγλ./ 
Ραντεβού στον αέρα 
20.15-22.30
Αίθουσα 7: Επικίνδυνες 
μαγειρικές 19.10-21.10/ 
sherlock Holmes 23.00/ 
Valentine’s day 16.30/ 
Νήσος, Σάββ.-Δευτ. 14.30/ 
Ο μικρός Νικόλας, Σάββ.-
Δευτ. 12.30 μεταγλ.

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ
Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αέ-
ξάνδρου 134-136 (Μετρό 
Κεραμεικός), 210 3609.695, 
210 3612.046
Αίθουσα Α: Μια φορά κι 
ένα καιρό στην Κίνα, Πέμ. 
19.00 / 2046, Πέμ. 22.00/ 
Μια φορά κι ένα καιρό 
στην Κίνα ΙΙ, Παρ. 20.00/ Οι 
νύχτες μου μακριά σου, 

Παρ. 22.00/ Πόλη χωρίς 
μπέιζμπολ, Σάββ. 20.00/ 
Ευτυχισμένοι μαζί, Σάββ. 
22.00/ Πορτοφολάδες, 
Κυρ. 20.00/ Ερωτική επι-
θυμία, Κυρ. 22.00/ Αληθι-
νά κορίτσια για πούλημα, 
Δευτ. 20.00/ Ευτυχισμένοι 
μαζί, Δευτ. 22.00/ Κιν/φος 
& θέατρο: Μαρά/Σαντ, 
Τρ. 20.00
Αίθουσα Β: «3Χ3»: τρία πρό-
σωπα τρία ντοκιμαντέρ
Charisma X: Ιάννης Ξε-
νάκης, Πέμ. 19.00, Παρ. 
21.45, Σάββ. 19.00, Κυρ. 
22.15, Δευτ. 19.00, Τρ. 
21.00, Τετ. 19.00/ Ο Λόρκα 
μέσα μου, Πέμ. 20.15, 
Παρ. 23.00, Σάββ. 20.15, 
Κυρ. 19.00, Δευτ. 20.15, 
Τρ. 22.15, Τετ. 20.15/ Ο 
τρίτος Τάκης, Πέμ. 22.00, 
Παρ. 19.00, Σάββ. 21.45, 
Κυρ. 21.00, Δευτ. 21.45, Τρ. 
19.00, Τετ. 21.45

ΤΙΤΑΝΙΑ CINEMAX
Πανεπιστημίου & Θεμιστο-
κλέους, 210 3811.147, 
210 3841.689 Η λευκή κορ-
δέλα 16.30-19.30-22.30

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386,
210 2826.873, 210 2825.607 
Αίθουσα 1: Ο Λυκάνθρω-
πος 18.15-20.30-22.45/ 
Βρέχει κεφτέδες, Σάββ.-
Κυρ. 16.30 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Επικίνδυνες 
μαγειρικές 19.20-21.20-
23.00/ Η πριγκίπισσα και 
ο βάτραχος 17.40 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. &16.00 μεταγλ.

TpIANON 
Πατησίων & Kοδριγκτώνος, 
210 8222.702, 210 8215.469
Η εκδίκηση της Καταλίν 
Βάργκα 18.30/ Agora 
20.15-22.45, εκτός Τρ./ 
Μουσική εικονολατρία, 
Τρ. 20.30

ΦΙΛΙΠ 
Πλατεία Αμερικής, Θάσου 
11, 210 8612.476 
Το βουνό μπροστά 18.30-

20.30-22.30, Παρ. 20.00 
μόνο με προσκλήσεις

ΦΟΙΒΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 1, Πε-
ριστέρι, 210 5711.105 DTS SR 
Air Condition 
I love Karditsa 18.50-
22.50/ Επικίνδυνες μα-
γειρικές 20.50/ Ο μικρός 
Νικόλας, Σάββ.-Κυρ.  17.00 
μεταγλ.

Προαστίων

AΛΙΚΗ ΔΗΜ. 
ΚΙΝ/ΦΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 
(ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΗ)
Λεωφ. Μαραθώνος 196, 
Νέα Μάκρη, 22940 69871 
Agora, Πέμ. & Δευτ.-Τρ. 
20.30, Παρ.-Κυρ. 20.00-
22.15, Τετ. 19.00/ Κιν/κή 
λέσχη, Τετ. 21.15 Ολομό-
ναχοι μαζί

AΡΤΕΜΙΣ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο, 
22990 23924 Dolby Stereo 
Suround 
Ο μικρός Νικόλας 18.00 
μεταγλ./ I love Karditsa 
19.40-21.40

ΟDEON ΜΑΓΙΑ
Αβάντων 83 & Ιατρίδου Χαλ-
κίδα, 22210-25625 
Η πριγκίπισσα και ο 
βάτραχος 18.00/ Ο Λυκάν-
θρωπος 20.10-22.30

ΡΑΦΗΝΑ ΣΙΝΕ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΛΥΚΕΙΟ)
ραφήνα 22940 25439/26281
Sherlock Holmes 20.30

Πειραιά

AΤΤΙΚΟΝ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Πλ. Αγ. Κωνσταντίνου, 
Ηρώων Πολυτεχνείου,
210 4175.897
Ο δρόμος 18.30-20.30-
22.30

ΟΝΕΙΡΟ ΡΕΝΤΗ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Μπαλτατζή 8 & Χρ.Σμύρνης 
(Πειραιώς 125), 210 4823.482
Κουζίνα με ψυχή 20.00-
22.00

ΖΕΑ
Χαριλάου Τρικούπη 39, 
Πασαλιμάνι, 210 4521.388
Ο Λυκάνθρωπος 18.00-
20.00-22.00

ΡΕΞ - ΟΞΥ
Αγίου Δημητρίου 5, 
Δραπετσώνα, 210 4635.600 
Γερόλυκοι, Πέμ.-Κυρ. 
20.30-22.30/ Ψηλά στον 
ουρανό, Σάββ.-Κυρ. 18.30 
μεταγλ.

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, 
Κορυδαλλός, 210 4960.955
Λίβανος, Πέμ.-Κυρ. 20.15-
22.45/ Αζούρ και Ασμάρ, 
Σάββ.-Κυρ. 18.00/ Τετ. ειδι-
κές προβολές 21.00 Καφές 
και τσιγάρα

ΣΙΝΕΑΚ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Πλ. Δημαρχείου, Κέντρο, 
210 4225.653  
Ραντεβού στον αέρα 
17.40-20.00-22.20 ●

«ΠΑΡΒΑΣ, 
ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»

Φαντάσου ένα ταξίδι στην καθημερινότητα ε-
νός αυθεντικού Αιγαιοπελαγίτη, τοποθετημένη 
σε τέσσερις διαφορετικές εποχές. Ο ΣΚΑΪ και 
η Feelgood Entertainment ζωντανεύουν την 
ιστορία του Αμοργιανού Δημήτρη Γιαννακού, 
γνωστού και ως Πάρβα, στις οθόνες μας με το 
DVD «Πάρβας, άγονη γραμμή» που κυκλοφο-
ρεί στα ελληνικά video clubs, βιβλιοπωλεία και 
δισκοπωλεία και στο ηλεκτρονικό κατάστημα 
shop.skai.gr (€ 14,90). 

Cine ωρεσ προβολησ
ΤΑΙΝΙΕΣ με λΙΓΑ λΟΓΙΑ
Του ΓΙωρΓΟΥ ΚρΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
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παρουσιάσεις / εκδόσεις / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις

Βookvoice Επιμέλεια:
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

17/2, 20.00

Μια βραδιά αφιερωμένη 

στο συγγραφέα Λόρενς Ντά-

ρελ με αφορμή τη νέα επίτομη 

έκδοση του «Αλεξανδρινού 

κουαρτέτου» από τις εκδ. Μεταίχ-

μιο. Στον Πολυχώρο Μεταίχμιο, 

Ιπποκράτους 118 

Η Αθήνα και οι υπόλοιπες μητροπόλεις του κό-
σμου. Νέα Υόρκη και Δαμασκός, Αβάνα κι Εδιμ-
βούργο, Οδησσός και Ανόι. Και πάνω απ’ όλα 
οι άνθρωποι που πρωταγωνιστούν στο σκηνικό 
τους. Aστυνομικοί που χαμογελάνε, ερωτευμέ-
νοι που περπατάνε με χειροπέδες, πιτσιρίκια που χορεύουν με 
μπουρμπουλήθρες, ηλικιωμένοι που βιάζονται να προλάβουν 
(τι;). Απλά στιγμιότυπα που παγιδεύει ο φακός του Άγγελου 

Μίχα στο “Closer” και φτιάχνουν 
ένα απολαυστικό storyboard του πα-
γκοσμιοποιημένου φιλμ της καθη-
μερινότητας. Μαθητής του Πλάτωνα 
Ριβέλλη, φωτογράφος περιοδικών, 
ταξιδιώτης του κόσμου, αναδεικνύει 

σε ήρωες τους περαστικούς όπου κι να τους συναντά, 
συνθέτοντας ένα ειλικρινές και βαθιά ανθρωποκεντρικό φωτο-
γραφικό λεύκωμα. Περισσότερα στο www.angelosmihas.com   

- πΑΝΑγιΩΤήΣ ΜεΝεγΟΣ

Άγγελος Μίχας

Αθήνα, 2008

Αθήνα, 2009
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«ΚΟΡΙτσΙ» 
Anne Wiazemsky, μτφ. Μαρία Γαβαλά, 
εκδ. Πόλις, σελ. 240 

Μια δεκαεφτάχρονη μαθήτρια λυκείου γίνε-

ται η νέα protégée του Ρομπέρ Μπρεσόν, που 

την επιλέγει για να πρωταγωνιστήσει στην 

επόμενη ταινία του και της μαθαίνει τα μυστι-

κά του κινηματογράφου. Στη διάρκεια των 

γυρισμάτων, η σχέση δάσκαλου-μαθήτριας 

θα εξελιχθεί σε μια ιστορία έρωτα και πά-

θους. Αυτοβιογραφικό γαρ, το μυθιστόρημα 

της Wiazemsky είναι εμπνευσμένο από τη 

δική της γνωριμία με τον Μπρεσόν, όταν κι η 

ίδια στα δεκαεφτά της, στα 1965, πρωταγω-

νίστησε στην ταινία του «Στην τύχη ο Μπαλ-

ταζάρ». Κρυφές ματιές και υπαινικτικός ερω-

τισμός, με το γοητευτικό accent της γαλλικής 

λογοτεχνικής σχολής.

 
«Η ΙστΟΡΙΑ τΟΥ μΑτΙΟΥ» 
Georges Bataille, μτφ. Δημήτρης Δημητριάδης,
εκδ. Άγρα, σελ. 147 

«Τα βήματα είχαν σταματήσει, δεν μπορού-

σαμε όμως να δούμε ποιος ερχόταν. Και των 

δυο μας οι ανάσες είχαν κοπεί. Έτσι τουρλω-

μένος όπως ήταν ο κώλος της Σιμόν, έμοιαζε 

πράγματι με πανίσχυρη ικεσία, τόσο τέλειος 

ήταν, με τους δυο στενούς του κι αφράτους 

γλουτούς, που τους χώριζε το βαθύ σχίσμα 

στη μέση, και δεν είχα καμία αμφιβολία πως, 

είτε άντρας ήταν αυτός είτε γυναίκα, γρή-

γορα θα υπέκυπτε στον πειρασμό και θ’ α-

ναγκαζόταν, βλέποντας αυτό τον κώλο, να 

τραβήξει μια αβυσσαλέα μαλακία...» Αν προ-

κάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη στα 1928 που 

πρωτοκυκλοφόρησε, τότε σήμερα παραμέ-

νει ένα κείμενο που φτύνει καταπρόσωπα το 

νεοσυντηρητισμό και τους καθώς πρέπει. 

«τΟ ΕλΙξΙΡΙΟ τΗσ μΑΚΡΟζωΙΑσ» 
Μπαλζάκ, μτφ. Έφη Κορομηλά, 

εκδ. Μελάνι, σελ. 66

Στην όχι και τόσο γνωστή αυτή νουβέλα του, 

ο Ονορέ ντε Μπαλζάκ εμπνέεται από το θρύ-

λο του αιώνιου γυναικοκατακτητή δον Ζου-

άν. Ο 60χρονος Μπαρτολομέο Μπελβιντέρο, 

πατέρας του δον Ζουάν, παρακολουθεί τις 

ερωτικές περιπέτειες του γόνου του και τις 

αντιμετωπίζει συγκαταβατικά. Ανανεώνε-

ται χάρη σ’ αυτές. «Αγαπημένο μου παιδί, να 

κάνεις μόνο τις κουταμάρες που σου δίνουν 

ευχαρίστηση» είναι η προτροπή του προς 

αυτόν. Και να που γεννάται το ερώτημα αν 

το μυστικό για το ελιξίριο της μακροζωίας 

κρύβεται στον έρωτα... 

-

«Η γΑτΑ»
Κολέτ, μτφ. Βάσω Νικολοπούλου, Νίκη 
Καρακίτσου - Ντουζέ, εκδ. Scripta, σελ. 122

Ένα παράξενο ménage a trois πρωταγωνιστεί 

σε τούτη τη σπιρτόζικη νουβέλα της Κολέτ: 

ένα σχεδόν «ισόπλευρο» τρίγωνο που σχημα-

τίζουν οι νεόνυμφοι Αλέν και Καμίγ κι η γάτα 

τους, η Σάχα. Η τελευταία παρουσιάζεται σαν 

η αντίζηλος της Καμίλ, κι οι δυο τους συναγω-

νίζονται μεταξύ τους για την προσοχή, την α-

γκαλιά και τα χάδια του Αλέν. Το ποια κερδίζει 

στο τέλος δεν έχει τόσο σημασία. Το απροσδό-

κητο, αλληγορικό φινάλε θα τους βρει και τους 

τρεις αλλαγμένους, ιδιαιτέρως τον Αλέν... 

«ζΗλΕΙΑ» 
Κατρίν Μιγιέ, μτφ. Αθανάσιος Κυριαζόπουλος, 
εκδ. Κέδρος, σελ. 230

Τα σωματικά υγρά απουσιάζουν από το τε-

λευταίο μυθιστόρημα της Κατρίν Μιγιέ. Αφού 

ύμνησε –με μια αφήγηση ποταμό– τον ελευ-

θεριακό έρωτα στο προηγούμενο βιβλίο της, 

το αυτοβιογραφικό «Η σεξουαλική ζωή της Κα-

τρίν Μ.», η Γαλλίδα συγγραφέας εξερευνεί εδώ 

τη λεπτή διαχωριστική ανάμεσα στην πίστη και 

την απιστία. Η ζήλεια ως εγκεφαλική εμμονή 

στοιχειώνει την ηρωίδα του βιβλίου. Από τη 

μια αναζητά στο παραμικρό ενδείξεις για την 

απιστία του συζύγου της, και από την άλλη τον 

φαντασιώνεται σε ερωτικές περιπτύξεις με 

άλλες γυναίκες, προκειμένου να ξορκίσει τη 

δική της έξη προς τον παράνομο έρωτα. 

«τΟ τΕλΟσ μΙΑ σχΕσΗσ» 
Γκράχαμ Γκρην, μτφ. Τρισεύγενη Παπαϊωάννου,
εκδ. Μεταίχμιο, σελ. 296 

«Ένα από τα πιο αληθινά και συγκινητικά μυ-

θιστορήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας» 

σύμφωνα με τον Φόκνερ· γνωστό και από 

τις δυο κινηματογραφικές μεταφορές του, 

με πρωταγωνιστές τους Ντέμπορα Κερ - Βαν 

Τζόνσον και Ρέι Φάινς - Τζούλιαν Μουρ, αντί-

στοιχα. Το βιβλίο αυτό του Γκράχαμ Γκρην 

περιγράφει τον έρωτα του Μόρις και της Σά-

ρα, που ανθίζει στη διάρκεια των βομβαρδι-

σμών του Λονδίνου κατά τον Β’ Παγκόσμιο 

πόλεμο. Μόνο που η Σάρα εξαφανίζεται ά-

ξαφνα και δίχως εξηγήσεις. Ο Μόρις θα την 

αναζητήσει διακαώς μετά τη λήξη του πολέ-

μου κι ο πόθος του γι’ αυτή θα ξεπεράσει τα 

όρια της μονομανίας. Τα τελευταία του λόγια 

είναι χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ κουρα-

σμένος και πολύ μεγάλος για να μάθω ν’ αγα-

πώ, άφησέ με καλύτερα ήσυχο για πάντα».   

«ΟΙ ΕΡΑστΕσ τΗσ σΙΕνΑ» 
Αν Φόρτιε, μτφ. Βασιλική Κοκκίνου, 
εκδ. Ψυχογιός, σελ. 624

Στα χνάρια του μύθου του Ρωμαίου και της 

Ιουλιέτας βαδίζει η σπουδαγμένη στην Οξ-

φόρδη Δανέζα συγγραφέας. Η ηρωίδα της, 

η Τζουλιέτα Τολομέι ή απλώς Τζούλι, ανα-

ζητά στη Σιένα στοιχεία σχετικά με την α-

ληθινή καταγωγή της οικογένειάς της. Στο 

διατηρημένο αναγεννησιακό περιβάλλον 

της ιταλικής πόλης ανακαλύπτει τυχαία ένα 

παλιό αντίτυπο του σεξπιρικού έργου, στο 

οποίο παρατίθενται εναλλακτικές παραλ-

λαγές της πασίγνωστης ερωτικής ιστορίας. 

Έρωτας και μύθος, μυστήριο και ρομαντι-

σμός σμίγουν και φτιάχνουν ένα ανάλαφρα 

γοητευτικό ανάγνωσμα. 

«ΕΡωτΙΚΑ πΟΙΗμΑτΑ» 
Πάμπλο Νερούδα, μτφ. Αγαθή Δημητρούκα, 
εκδ. Πατάκη, σελ. 96 

«Το νησί από πέτρα και μούσκλι/ αντήχη-

σε μέσα στο μυστικό των σπηλαίων του/ ό-

Απόκριες, καθαρά Δευτέρα και κολ-
λητή παρέα με τον ήρωα που εδώ 
και 54 χρόνια συγκινεί όσους διαβά-

ζουν την ιστορία του. Έπεσε πολλή δουλειά 
για τις επόμενες μέρες…

ΑΦΙΕΡωμΑ στΟν μΙΚΡΟ 
πΡΙγΚΙπΑ

Στο Θόλο του Νέου Ψηφιακού 
Πλανηταρίου ο «Μικρός πρί-

γ κ ι π α ς »  π ρ ω τ α -
γωνισ τεί σε 
μ ι α  μ α γ ι κ ή 
ψηφιακή πα-

ράσταση και 
σ τη Βιβλι-
οθήκη του 
Ιδρύματος 
γίνονται 
έ να  σ ω ρ ό 

παράλληλες 
εκδηλώσεις. 

Αφηγηματικά 
δρώμενα με τη Νίκη 

κάπαρη και το μουσικό γιάννη Ψειμάδα, ερ-
γαστήρια εικονογράφησης βιβλίου με τον ει-
κονογράφο Αντώνη Ασπρόμουργο και πολλά 
άλλα (δωρεάν, όμως η δήλωση συμμετοχής 
είναι απαραίτητη: 210 9469.631, Λεωφ. Συγγρού 
387, Π. Φάληρο, είσοδος από οδό Πεντέλης 11). 
Όταν θα επιστρέφεις στο σπίτι θα βουτάς ξα-
νά στις περιπέτειες του Μικρού Πρίγκιπα σε 
ολοκαίνουργια έκδοση (Πατάκη). Σου μιλάω 
για ένα κόμικ του διεθνούς φήμης κομίστα Τζο-
άν Σφαρ, βασισμένο στο αριστούργημα του 
Σεντ-εξιπερί. Η γραφιστική ερμηνεία του πα-
ραμυθιού είναι άκρως ατμοσφαιρική και λίγο 
σκοτεινή, φωτίζοντας και τις λυπητερές πτυ-
χές της ιστορίας. 

ΑπΙΘΑνΑ τΑξΙΔΙΑ 
μΕ μΑγΙΚΑ μΟλΥΒΙΑ 
Κατερίνα Μουρίκη, εικόνες 
Πέγκυ Φούρκα, εκδ. Άγκυ-
ρα, σελ. 64

Άκου πώς πάει η ισ τορία: 
Είναι ο ήρωας που έχει μια 

θεία, τη Μάγδα, και όταν αυτή πηγαίνει διακο-
πές αυτός δεν κρατιέται. Λαχταράει να πάρει 
το δωράκι του, αφού η θεία Μάγδα είναι πάντα 
γαλαντόμα. Το δωράκι βγαίνει μαγικό και… να 
το διαβάσεις, να μάθεις. 

ΑτΕλΕΙωτΟ ΒΟλτΑΡΙσμΑ 
τΟ σΑΒΒΑτΟ 13/2
❱❱ Στις 12.30 στη Fnac στο Μαρούσι η Φραντζέ-
σκα Αλεξοπούλου, συγγραφέας του βιβλίου 
«Ο πλανήτης εκπέμπει SOS», η εικονογράφος 
του Ίρις Σαμαρζτή και η ελένη Σβορώνου θα 
σου μιλήσουν για το τι μπορεί να κάνεις αν θες 
να βοηθήσεις τη φύση – εννοείται ότι θες. 
❱❱ Την ίδια ώρα στο χαλάνδρι παίζει και η εξί-
σου δελεαστική πρόταση του βιβλιοπωλείου 
Μικρός Κοραής. Οι «Παραμυθοκόρες» Βασι-
λεία Βαξεβάνη, Αντωνία Βέλλιου και ιφιγέ-
νεια κακριδώνη θα σου αφηγηθούν παραμύ-
θια και ιστορίες για μικρούληδες ήρωες που 
τα έβαλαν με δράκους, λύκους και μάγισσες 
(δηλαδή ήρωες μικρούληδες μόνο στο μάτι). 
Παπάγου 7 & Αριστοφάνους, 210 6890.321
❱❱ Στις 12.00 (αχ, μπήκες και εσύ στα βάσανα, 
πώς θα τα προλάβεις όλα…) στο βιβλιοπωλείο 
«Παπασωτηρίου» στο The Mall Athens έχει απο-
κριάτικο παιχνίδι από το περιοδικό «Σύγχρονο 
Νηπιαγωγείο». Θα φτιάξεις χειροποίητες μά-
σκες από χαρτί και υπέροχους χαρταετούς, για 
να αποδείξεις σε όλους την Καθαρή Δευτέρα τι 
σημαίνει οργάνωση και επαγγελματισμός! ●

Παιδικήχαρά
Της ΔήΜήΤρΑΣ ΤριΑΝΤΑΦΥλλΟΥ

Ζευγάρια, τρίγωνα, απιστίες, 
πάθη και ερωτικές αναμετρήσεις 

Ερωτικά 
Του ΘΑΝΑΣή ΜήΝΑ
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πως ηχεί στο στόμα σου το τραγούδι/ και το 

λουλούδι που γεννιόταν/ στις σχισμές της 

πέτρας/ με τη μυστική συλλαβή του/ είπε 

στο πέρασμά μας το όνομά σου/ φυτού που 

κατακαίει/ κι ο απόκρημνος βράχος υψωμέ-

νος/ σαν το τείχος του κόσμου/ αναγνώρισε 

το τραγούδι μου, πολυαγαπημένη» Γραμμέ-

να ως επί το πλείστον στο Κάπρι το 1935, τα 

19 αυτά ποιήματα του Χιλιανού νομπελίστα 

αναβλύζουν το πάθος του για τη ζωή και τον 

έρωτα και τον αισθησιασμό του. Δίγλωσση 

έκδοση, έξοχη μετάφραση στα ελληνικά. 

“DivisaDero”
Μάικλ Οντάατζε, μτφ. Ιλάειρα Διονυσοπούλου,
εκδ. Καστανιώτη, σελ. 272

Τα ρήγματα στις ανθρώπινες σχέσεις, ερωτι-

κές και μη, και η απώλεια είναι τα θέματα που 

εξερευνούν τα μυθιστορήματα του γνωστού 

από τον «Άγγλο ασθενή» Καναδού συγγρα-

φέα. Στο παρόν βιβλίο, σημείο εκκίνηση για 

τη διαδρομή των ηρώων αποτελεί η βίαιη 

διακοπή της ερωτικής σχέσης των εφήβων 

Κουπ και Αν, σε τρίγωνο με την αδελφή της, 

Κλερ, που μεγαλώνουν μαζί σε ένα αγρόκτη-

μα της Βόρειας Καρολίνας, υπό τη σκέπη ενός 

υπερπροστατευτικού πατέρα. Οι τρεις τους 

μοιραία θα χωριστούν και θα σκορπίσουν στα 

τέσσερα σημεία του ορίζοντα, χωρίς ωστόσο 

να μπορούν να αποκοπούν από τις στιγμές 

που σημάδεψαν την εφηβεία τους – χαρα-

κτηριστική η σκηνή όπου ο Κουπ συναντά 

την Κλερ στο Σαν Φρανσίσκο και τη φανα-

τασιώνεται σαν Αν. Πολυπρόσωπη αφήγη-

ση, χαρακτήρες σμιλευμένοι με φινέτσα· ένα 

πραγματικά σπουδαίο μυθιστόρημα.       

«ΕπΙκΙνδΥνΕς ςχΕςΕΙς» 
Choderlos de Laclos, μτφ. Αντρέας Στάικος, 
εκδ. Άγρα, σελ. 592

Πρωτοεκδόθηκε στο Παρίσι το 1782, αντιμε-

τωπίστηκε ως «σκάνδαλο» και μπήκε στη λίστα 

με τ’ «απαγορευμένα» το 1825, όπου και παρέ-

μεινε έως το τέλος του 19ου αιώνα. Δυο αιώνες 

και κάτι μετά την πρώτη έκδοσή του, παραμέ-

νει ένα αρχετυπικό ερωτικό μυθιστόρημα· στα 

ερωτικά παιχνίδια και στη θυελλώδη σχέση 

αγάπης-μίσους-προδοσίας μεταξύ του υποκό-

μη Ντε Βολμόν και της μαρκησίας Ντε Τουρβέιγ 

αντικατροπτίζεται ο αρχέγονος ανταγωνισμός 

αρσενικού-θηλυκού. Πρόκειται για έναν ερω-

τισμό που εκφράζεται «με τόσο μεγαλύτερη 

βιαιότητα, όσο αυτός συνδέεται με έναν κα-

ταναγκασμό». Σε νέα αψεγάδιαστη έκδοση, με 

εισαγωγή του Αντρέ Μαλρό και επίμετρο των 

Σαρλ Μποντλέρ και Τσβέταν Τοντόροφ. A

11/2, 19.00
Συνάντηση με την Danielle Mitterrand, με α-
φορμή την κυκλοφορία στη Γαλλία του κοινού 
της βιβλίου με τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη με 
τίτλο “Mot à mot” (Κατά λέξη). Στο Auditorium 
του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, Σίνα 31

aKTo
Θέλεις να διευρύνεις τις γνώσεις σου αλλά οι 
γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας και οι 
αποστάσεις σε δυσκολεύουν; Τη λύση έχει ο 
Akto, ο οποίος ξεκινάει εναλλακτικά προγράμ-
ματα σπουδών στο design: το Open Learning 2 
φορές την εβδομάδα και το Distance Learning 
με δυνατότητα των σπουδών εξ αποστάσεως 
(210 5230.130, info@akto.gr, www.akto.gr).

«ΤΟ ΕλληνΙκΟ ΤΡΑγΟΥ-
δΙ ΑπΟ ΤΟ 1821 Εως Τη 
δΕκΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1950 » 
(εκδ. Εμπορικής Τράπεζας) 
Απροσδόκητη η παρουσίαση 
του βιβλίου του εθνομουσι-
κολόγου Λάμπρου Λιάβα. 

Στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Μουσείου 
Μπενάκη βρεθήκαμε να παρακολουθούμε 
καλλιτέχνες από την Εθνική Λυρική Σκηνή, το 
Χοροθέατρο Ροές και τον Δ. Σαββόπουλο. Οι 
ομιλητές Θ. Πελεγρίνης, Γ. Ξανθούλης κ.ά. συ-
μπλήρωσαν ιδανικά την εκδήλωση-έκπληξη 
σε καλλιτεχνική επιμέλεια Σ. Σπυράτου και Γ. 
Μετζικώφ. Οι εισπράξεις από τη διάθεση του 
βιβλίου διατίθενται για κοινωφελείς σκοπούς.

Τι νέα
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CARTIER 
Χρυσό δαχτυλίδι  “Les must”   

OLYMPUS 
Μηχανή Olympus Pen EP-1 € 679  

SONY 
Φορητός υπολογιστής Vaio Y

ACCESSORIZE
Βραχιόλι Jasmine € 18,90

KOSMIMA 
Ασημένια καρδιά € 30

KYBBVS
Ανδρικό μπόξερ € 14,50

K-SWISS 
Πάνινα αθλητικά παπούτσια

KESSARIS
Χρυσό μενταγιόν από € 700

KORRES
Τονωτικός αφρός καθαρισμού € 17,80

JEORG JENSEN 
Ασημένιο παντατίφ από € 190  

PHILLY
Γυναικείο φόρεμα € 85

ΟΦΘΑΛΜΟΣ 
Γυαλιά ηλίου Fabien Baron € 290

ΖΗΚΟΣ
Γυαλιά οράσεως Lafont  

TISSOT
Ρολόι St Valentine’s 2010 € 260  

Elementsofstyle
Της Ζωής ΠαΠαφωτίου

Η 
γιορτή των ερωτευμένων 
πλησιάζει και βρήκα ά λ-
λη μια ευκαιρία να πάω με 

τους φίλους μου για shopping. Την τι-
μητική τους είχαν τα κοσμήματα. Εγώ 
«ερωτεύτηκα» ένα λιτό και φινετσάτο 
δαχτυλίδι από ροζ χρυσό της συλλο-
γής Les must του οίκου Cartier (City 
Link, Βουκουρεστίου 7, 210 3313.600) και 
ένα πολυτελές μενταγιόν Kessaris σε 
σχήμα καρδιάς (Πανεπιστημίου 7, 210 
3711.010). Οι φίλες μου ανακάλυψαν 
δύο άλλες εκδοχές του πιο ερωτικού 
συμβόλου. Μια girly πρόταση με ρο-

μαν τικό χαρακ τήρα σ το  Kosmima 
(Ζηνοδότου 1 & Υμηττού 90, Παγκράτι, 
210 7210.602) και μια χειροποίητη δη-
μιουργία με minimal σχεδιασμό που 
εμπνεύστηκε η Helle Damkjaer για 
τον οίκο Georg Jensen (Σκουφά 33, 
Κολωνάκι, 210 3624.208). Τέλος λα-
τρέψαμε τη συλλογή Jasmine που 
ανακαλύψαμε στα Accessorize. Το 
κοριτσίστικο βραχιολάκι με τα charms 
μάς θύμισε την εφηβεία μας (Ερμού 
42, 210 3317.780). Τα βλέμματα των αν-
δρών της παρέας «έκλεψε» το Tissot 
St Valentine’s 2010, ένα μοντέρνο και 

κομψό ρολόι-κόσμημα, ιδανικό δώρο 
για τις συντρόφους τους (Ματσαγριω-
τάκη 3, Καλλιθέα, 210 9565.656). Οι αγο-
ρές μου συνεχίστηκαν με ένα ζευγάρι 
γυαλιών οράσεως Lafont που βρήκα 
στα οπτικά Ζήκος (Καψάλη 3, Κολω-
νάκι, 210 7212.263). Το κόκκινο χρώμα 
τους και το πρωτότυπο σχέδιό τους 
ταιριάζει τέλεια με το εντυπωσιακό 
φόρεμα Philly, που πρόσφατα απέ-
κτησα (Αγ. Θεοδώρας 6, Θεσσαλονίκη, 
2310 227.403). Το ενδιαφέρον των α-
γοριών κέντρισαν gadgets και άλλα... 
Τον κολ λητό μ ου γοήτευσε η νέα 

Olympus Pen E-P1, μια εύχρηστη και 
«επαγγελματίας» φωτογραφική μη-
χανή με δώρο ένα φλας FL-14 (η προ-
σφορά ισχύει έως 31/3, Fotomatic A.E., 
Τσούντα 64, 210 2111.860). Σαν γνήσιος 
teckie τύπος απέκτησε και το νέο Vaio 
Y notebook της Sony, που θα γίνει ο 
ιδανικός σύντροφος της απαιτητικής 
καθημερινότητάς του (801 11 92000), 
αλλά ανανέωσε και την γκαρνταρό-
μπα του αγοράζοντας ένα funky μπό-
ξερ KYBBVS (Αγ. Δημητρίου 300 & Φιλο-
στράτους, 210 9851433). Γυρνάω σπίτι 
κατάκοπη. Βγάζω τα Fabien Baron 

γυαλιά μου, μια ακόμα έμπνευση του 
ανατρεπτικού καλλιτέχνη που βρήκα 
στον οφθαλμό (Κ. διάθεση: πλ.Εθνι-
κής Αντιστάσεως 8, Ηλιούπολη, 210 
9935.698, www.ofthalmos.gr) και τα K-
Swiss αθλητικά μου, που ταιριάζουν 
με όλα και έχουν γίνει σύντροφοί μου 
στο περπάτημα (22950 22625). Tη χα-
λάρωση και την τόνωσή μου αναλαμ-
βάνει ο νέος αφρός καθαρισμού της 
σειράς Materia Herba, ένα πιστοποι-
ημένα βιολογικό προϊόν Korres που με 
αναζωογονεί (στα φαρμακεία).   A  
➜ style@athensvoice.gr

Έξυπνη
πόλη

BOUTIQUE OPENING THEIA
οι σούπερ-stylish, sur mesure κορσέδες και τα υπόλοιπα girly 
(τα-θέλουμε-όλα) ρούχα και αξεσουάρ της σχεδιάστριας THEIA 
αποκτούν το πιο cute, boudoir-like «σπίτι»! φέρε την πιο κορι-
τσίστικη διάθεσή σου και έλα στο opening της boutique… 11/2, 
μετά τις 17.00, ίπποκράτους 66, theialab.com

HONDOS CENTER
Θέλεις κι εσύ να γιορτάσεις την πιο ερωτική μέρα του χρόνου με 
κάτι ξεχωριστό; Ζήσε ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς και έρωτα στα 
Hondos Center, κερδίζοντας ένα ρομαντικό 2ημέρο για δύο με 
γεύμα στο ξενοδοχείο Melia Athens με αγορές άνω των € 20 και  
1.000 σουτιέν Gossard Satin Super Boost με αγορές εσωρούχων.

48 HOUR FASHION PROJECT
Θέλεις κι εσύ να γίνεις δημιουργός μόδας; Να η ευκαιρία! Πάρε 
μέρος στο 48 hour fashion project, το διαγωνισμό για επίδοξους 
fashionistas, που ξεκινάει στις 26/2 στην τεχνόπολη και κάνε το 
όνειρό σου πραγματικότητα (www.48hourproject.gr/fashion, 210 
9638.010, υποβολή συμμετοχών ως 19/2).  

CXEDIO

Έρωτας σημαίνει δυνατό συναίσθη-
μα που να κάνει δύο κορμιά να γίνο-
νται ένα και να απογειώνονται. Αυ-
τήν ακριβώς τη μοναδική ένωση μου 
θυμίζει η χειροποίητη δημιουργία 
του ευφάνταστου σχεδιαστή Σάββα 
Δήμου, που βρήκα στο Cχέδιο. Ένα 
λιτό και παράλληλα εντυπωσιακό κό-
σμημα - έργο τέχνης (Κουτσικάρη 29 
& Κάλβου 151, Αθήνα, 210 6442.944, 
www.dimosart.gr).

SWATCH
Είναι πολύ ωραίο  να κουβαλάς παντού μαζί σου τα  λόγια του αγαπημένου σου προ-
σώπου. Το Love Seconds της Swatch, ένα ρολόι από σιλικόνη που φέρει επάνω του 
μηνύματα αγάπης τονίζει το στίλ μου και με βοηθάει να μετράω τις ώρες μέχρι να 
τον ξαναδώ (Swatch Group Greece: 210 9565.656). € 48

ΠΛΑΙΣΙΟ
Είστε hi-tech ζευγάρι και θέ-

λετε κάτι ξεχωριστό για την ημέρα 

των ερωτευμένων; τα καταστήματα 

Πλαίςίο σας δίνουν την ευκαιρία να γιορ-

τάσετε τον Άγ. Βαλεντίνο μοναδικά, αφού 

στις 12 & 13/2 αγοράζοντας μια ψηφιακή 

κορνίζα Telefunken DPF7901 (€ 42), ένα MP4 

Transcend T-Sonic 860 FM (€ 59,90), ένα Netbook 

Turbo-X Mininote II Red 6 Cell (€ 319) ή ένα κινη-

τό LG KP500 Cookie Black (€ 129) παίρνετε άλλο 

ένα ίδιο στη μισή τιμή! (801 11 12345)
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Δείπνο για δύο στο 
Βυζαντινό του Hilton

Η A.V. εξασφάλισε για ένα τυχερό ζευγάρι ένα δείπνο για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 
(14/2) στο μπουφέ του εστιατορίου Βυζαντινό του Hilton Athens (Βασ. Σοφίας 46, Αθήνα, 
210 7281.000). Στην προσφορά συμπεριλαμβάνεται ένα μπουκάλι κρασί (house wine) ή δύο 
μπίρες ή δύο μη αλκοολούχα ποτά και καφές. Αν θέλεις να το κερδίσεις, στείλε σε SMS:  
AVAV (κενό) 2 και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι την Παρασκευή 12/2 στις 
14.00 το μεσημέρι. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με sms.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Γεύμα για δύο στο 
Brown’s του Divani Caravel

Η A.V. εξασφάλισε για ένα τυχερό ζευγάρι ένα γεύμα για την ημέρα των ερωτευμένων 
(14/2), αξίας € 150, στο εστιατόριο Brown’s του Divani Caravel (Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα, 
210 7207.000). Αν θέλεις να το κερδίσεις, στείλε σε SMS: AVAV (κενό) 1 και το ονοματεπώ-
νυμό σου στο 54121, μέχρι την Παρασκευή 12/2 στις 14.00 το μεσημέρι. Ο νικητής θα 
ειδοποιηθεί με sms.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Σετ αρωματικών λαδιών από το 
www.dildo.gr

Η A.V. εξασφάλισε για έναν τυχερό αναγνώστη ένα σετ πέντε ξεχωριστών αρωμα-
τικών λαδιών Oils of love (Τhe Original, Chocolate Mint, Cherry Almond, Rasberry Kiss, 
Vanilla Crème), αξίας € 32,31, από το www.dildo.gr. Αν θέλεις να το κερδίσεις, στείλε 
σε SMS: AVVA (κενό) 2 και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι την Τρίτη 16/2 στις 
10.00 το πρωί. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με sms.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Τα δώρα της A.V. για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Δείπνο για δύο στο 
Figueira του Vive Mar

Η A.V. εξασφάλισε για εσένα και το ταίρι σου ένα δείπνο για την πιο ερωτική μέρα του χρό-
νου (14/2) στο εστιατόριο Figueira του Vive Mar (Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, Βούλα, 
210 8992.453-4). Αν θέλεις να το κερδίσεις, στείλε σε SMS:  AVAV (κενό) 4 και το ονοματε-
πώνυμό σου στο 54121, μέχρι την Παρασκευή 12/2 στις 14.00 το μεσημέρι. Ο νικητής θα 
ειδοποιηθεί με sms.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Μασάζ και υδρομασάζ για δύο στο 
Spa του King George

Η A.V. εξασφάλισε για εσένα και το ταίρι σου για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου (14/2) 
private υδρομασάζ και μασάζ με ζεστές πέτρες, αξίας € 169, στο Little Luxury Day Spa του 
Classical King George Palace (Βασ. Γεωργίου Ά , Σύνταγμα, 210 3222.210). Αν θέλεις να το 
κερδίσεις, στείλε σε SMS: AVAV (κενό) 3 και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι την 
Παρασκευή 12/2 στις 14.00 το μεσημέρι. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με sms.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Κόσμημα της 
Μαρίας Τσιμπισκάκη

Η A.V. εξασφάλισε για μία τυχερή αναγνώστρια μία καρφίτσα – περιδέραιο από ασήμι, βε-
λούδο και δαντέλα, μια δημιουργία ειδικά για την Ημέρα των Ερωτευμένων, αποκλειστικά 
σχεδιασμένη για τους αναγνώστες της A.V., από τη Μαρία Τσιμπισκάκη. Αν θέλεις να την 
κερδίσεις, στείλε σε SMS: AVVA (κενό) 1 και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι την 
Τρίτη 16/2 στις 10.00 το πρωί. Η νικήτρια θα ειδοποιηθεί με sms και θα μπορεί να παραλά-
βει το δώρο της από το κατάστημα (Υψηλάντου 37, Κολωνάκι, 210 7250.600).

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

if&for is @notoshome
Κρατίνου 3-5
Πλατεία Κοτζιά
210 3743.000
@notoshome Golden Hall
λ. Κηφισίας 37α
211 1815.000

SENSES X

Θέλεις να ανανεώσεις την ερωτική σου ζωή αλλά 
τα old fashioned sex shops δεν σε εμπνέουν; τώ-
ρα υπάρχει για σένα το Senses x, μια πραγματική 
boutique του έρωτα στην οποία θα βρεις αξεσου-
άρ αλλά και συμβουλές που κάνουν τη διαφορά 
και απογειώνουν τη λίμπιντο (Αναγνωστοπούλου 
22, Κολωνάκι, 210 3637.710). 

Παρουσίαση

Είναι μαγικό

Τ ο πιο ωραίο δώρο για να πεις 

σ’ αγαπώ, για να ευχηθείς 

happy birthday ή απλά για 

να κάνεις κάποιον να χαμογελάσει!

Είναι μαγικό, το προσφέρεις, και το μό-

νο που χρειάζεται είναι να το ανοίξει να 

το ποτίσει και θα ανθίσει!

Θα το βρεις στα if&for μαζί με πολ-

λά προϊόντα «καθημερινής χρήσης», 

design για το σπίτι & το γραφείο, αντι-

κείμενα & gadgets που φέρνουν χα-

μόγελο σε όλους.  Μια μεγάλη ιδέα σε 

μικρές τιμές!
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Variousartists
Του Μάκη Μηλάτου

              *
 Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

Φρέσκος αέρας
Εδώ που συμβαίνει
Το 2010 ξεκινάει δυνατά συνεχίζοντας 
το καλό σερί των 2-3 τελευταίων χρό-
νων. Όταν ανοίγεις μεγάλες κυρια-
κάτικες εφημερίδες κι έχουν όλες 
κι από ένα αφιερωματικό άρθρο σε 
κάποιο υποσύνολο της νέας μουσι-
κής σκηνής, αυτό κάτι φανερώνει, 
γιατί ακριβώς οι ίδιες εφημερίδες, 
πριν από μερικά χρόνια, περιφρο-
νούσαν όλη τη φάση ως α-
νάξια λόγου και περι-
θωριακού ενδιαφέ-
ροντος. Η πραγ-
ματικότητα τους 
διέψευσε για μία 
ακόμη φορά και 
τώρα τρέχουν να 
προλάβουν. 

My Wet Calvin - All 
Great Events (****)

Το άλμπουμ ξεκινάει με ένα ηχητικό νέ-
φος που σε τυλίγει, σε υπνωτίζει και μέ-
νεις αιχμάλωτος μέχρι το τέλος, καθώς 

ονει-
ρικά 

τ ο π ί α ,  ο μ ι-
χλώδεις εικόνες, εύθραυ-

στη μελαγχολία και λυρική 
ποπ ευαισθησία ρέουν διαρκώς. 

Ο Άρης και ο Λεωνίδας αφήνουν πί-
σω τους τη νεανικότητα των χειροποίη-
των ΕΡ και κάνουν έναν ώριμο δίσκο με 
προσωπικό ήχο και ιδιαίτερο στιλ.

Mary’s Flower Superhead - Sway (***)

Δεν τετραγωνίζουν τον κύκλο αλλά παί-
ζουν στιλάτη indie-pop με χορευτική 
διάθεση, αναφορές στο post-punk και 
groovy ήχο και το κάνουν τόσο καλά, 
φροντισμένα και αποτελεσματικά, που 
δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα α-
ντίστοιχα δυτικοευρωπαϊκά γκρουπ του 
είδους, που μας παρουσιάζονται ως κάτι 
ιδιαίτερο.

Sonny Touch - Brain Soup (**)

Ο τίτλος του δίσκου είναι αποκαλυπτι-
κός για το περιεχόμενο, που μοιάζει 

περισσότερο σαν άσκηση ύφους παρά 
σαν ένα προσωπικό άλμπουμ. Ο Θεσσα-
λονικιός Δημήτρης Τάτσης (με τη βοή-
θεια σπουδαίων ντόπιων μουσικών) δη-
μιουργεί μια «σούπα» που έχει απ’ όλα: 
blues, rock, folk, electronica, Tom Waits, 
κάνοντας περισσότερο ένα δίσκο ως fan 
της μουσικής παρά ως κατασταλαγμέ-
νος δημιουργός. Δεν το κάνουν καθόλου 
άσχημα, αλλά αυτό το ποτπουρί θυμίζει 
περισσότερο χαμαιλέοντα παρά συγκρό-
τημα. Περιμένουμε να ακούσουμε το 
προσωπικό του ύφος. 

My Hero(n)
τι κι αν είναι 60 χρονών. τι κι αν έχει 13 χρό-
νια να βγάλει δίσκο. ο μεγάλος bluesman 
του περιθωρίου, ο «νονός του hip hop», o 
«μαύρος Bob Dylan», ο ποιητής της εξέγερ-
σης των μαύρων, ο μουσικός που έκανε το 
spoken word μαύρη μουσική, μπορεί και εί-
ναι πιο μπροστά από πολλούς πιτσιρικάδες. 
Φωτογραφία εξωφύλλου με τσιγάρο στο 
στόμα, ηλεκτρονικοί ήχοι, hip hop, blues 
και gospel, folk και αφρικάνικοι ρυθμοί, 
διάθεση για εξέγερση και ποίηση του δρό-
μου: “Because it’ s easier to run/ Easier than 
staying and finding out you’ re the only one/ 
Who didn’t run”. η φλόγα καίει λες κι άναψε 
χτες, ο Gil Scott - Heron βάζει για τίτλο το 
τραγούδι των Smog “I’ m New Here” (*****) και 
κάνει ένα σπουδαίο άλμπουμ λέγοντας τα 
blues μ’ έναν καινούργιο παμπάλαιο τρόπο. 

Το θέμα φέτος το 
καλοκαίρι δεν είναι 

ποια ξένα γκρουπ 
θα έρθουν, αλλά ποια 

ελληνικά θα πάνε 
στα φεστιβάλ του 

εξωτερικού. Και είναι 
πολλά... 

My  Wet Calvin
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ΕΜΠ
4/1, ψηλός, με γυαλιά και 
κοτσίδα, στο εργαστήριο 
με άσπρη ρόμπα, αχ και 
να ήμουν το μπετόνι! 
Στείλε εδώ.

«ΚATI ΨΗNETAI»
Έφη (οικοδέσποινα 
21/12/09), δεν μπορώ 
να ξεχάσω τα μάτια και 
το χαμόγελό σου. Θέλω 
να σε γνωρίσω. meet_
me_effie

ΘΥΡΑ 3
Τμ.106, ήσουν με 2 
φίλους, φόραγες γκρι 
ζακέτα και φώναζες… 
stogipedo_sef230110@
hotmail.com 

JΟΕ
 Ν. Φιλ., είσαι ξανθιά, 
σχετικά κοντό μαλλί, με 
tattoo στη μέση, περίπου 
ίδια ηλικία, 3 φορές σ’  
έχω πετύχει αλλά…(εγώ 
με κράνος). 695 0026627

TΗΕ MALL
5/2, 21.00 περίπου, τη 
δεύτερη φορά στις σκά-
λες, δεν κατάφερα να ξε-
κολλήσω το βλέμμα μου, 
γίνεται να σε ξαναδώ; 697 
2461646

DEKKO
30/1, φορούσες μαύρο 
βινύλ, μπλουζάκι ραντέ, 
μελαχρινή, καθόσουν 
στα σκαλάκια μπροστά 
από την είσοδο, εγώ ζα-
κέτα στα αριστερά σου, 
στείλε εδώ.

ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ
Ξανθιά, πανέμορφη, σε 
είδα και σε ερωτεύτηκα, 
και δεν μπορώ να σε 
ξεχάσω, περιμένω να 
με πάρεις τηλέφωνο να 

ζήσουμε το υπέρτατο 
όνειρο! 694 3595035

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 732
Κάθε πρωί, κούκλα, ψη-
λή, καστανή… κατεβαί-
νουμε Βουλή - Άθενς Πλά-
ζα, στείλε inspector@
freemail.gr

ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
Γυμναστήριο Colloseum, 
έχεις ξανθά ίσια μαλλιά, 
όμορφο πρόσωπο, 
φοράς συνήθως μαύρη 
φόρμα, σε κοιτάζω συνέ-
χεια γιατί μου αρέσεις… 
αν κατάλαβες, πάρε 695 
0692203

ΖΗΝΟΔΟΤΟΥ
Μελαχρινός, σοβαρός, με 
μούσια και γυαλιά, μετα-
κόμισες τον Σεπτέμβρη, 
τι άλλο να κάνω για να με 
προσέξεις; Ραντεβού στη 
γειτονιά.

RICH
4/2, ψηλέ μελαχρινέ, με 
κόκκινη Nike μπλούζα, ά-
σπρη φόρμα, με κοίταζες 
επίμονα! Όπως κι εγώ! Και 
εγώ κόκκινη φορούσα. 
Πού θα σε ξαναδώ; 

28/11
Νοσοκομείο Συγγρού, 
εσύ μαζί με μελαχρινό 
φίλο, με πέτυχες αγου-
ροξυπνημένο στο τηλέ-
φωνο, εσύ είσαι αλήθεια; 
Δοκίμασέ με ξανά… 693 
7181832

ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
3/2, στεκόμασταν πλάι-
πλάι, εδώ Αλέξης, εκεί 
Χριστίνα, αν μας χώριζε 
το ότι δεν έχω facebook, 
μας ενώνει η Χαρού-
λα.  kazantzidis1985@
hotmail.com

ΤΡΕΝΟ
Γενέθλια είχες στις 5/2, 
κοιταχτήκαμε μικρή στο 
τρένο, κατέβηκες Αττική, 
βρήκες φίλη και μαμά, 
γράψε εδώ. Ο σκούφος

ΠΑΡΤΙ BEST
Ιωάννα, ήσουν service 
για Bombay στο πάρτι, 
στο St. George Lyc., 1/2, 
μιλήσαμε, θέλω να σε δω, 
Νίκος. 697 2503977

PLAYHOUSE
3/2, γλυκιά, μελαχρινή Ά-
ντι, τι θα έλεγες για άλλη 
μια ζεστή σοκολάτα; Και 
μια παρτίδα φαντασμα-
τάκια; Αλ. 

ΜETΡΟ
Την πρώτη φορά ήταν για 
την Μποφίλιου, τις άλλες 
3 για σένα… ραντεβού 
στο Μετρό, γλυκέ μπα-
σίστα, θα μου λείψει το 
χαμόγελό σου…

KΟΟ KΟΟ
Γκάζι, 29/1, εσύ ράστα, 
γυαλιά, μουσάκι και 
μεγάλο tattoo στην 
πλάτη! Εγώ μακρύ 
καστανό μαλλί, σε κοίτα-
ζα από απέναντι, θα σε 
ξαναδώ; 

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Το χαμόγελό σου μοναδι-
κό, όπως και το ποτό που 
πίνεις, σου είπα ότι δεν το 
έχω ξανακάνει, ελπίζω να 
κατάλαβες. 698 0513681

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Βοήθειά μου, με αυτό το 
πρόσωπο, το σώμα και τα 
μάτια που έχεις. Άσε το 
τατουάζ στο στήθος. Αν 
θέλεις ξανά να ζήσουμε 
φυσιολατρικά, στείλε 
εδώ.

ΣΟΛΩΝΟΣ
Περπατούσες με μαύρες 
σέξι μπότες, μακριά 
καστανά μαλλιά, πόδια 

γαζέλας, στήθη Αντζε-
λίνα Τζολί, θέλω να σε 
ξαναδώ, μποέμισσα!

ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Πήγαινες Θεμιστοκλέους 
και Ακαδημίας, κατάπια 
τη γλώσσα μου, δεν θα 
επαναληφθεί. fyfysfox@
yahoo.com 

ΣΤΗΣ ΝΑΣΙΑΣ
Σε είδα στης Νάσιας. ΜΕ 
τρέλαναν τα πόδια σου 
και τα μαύρα σου μαλλιά, 
θέλω να σε ξαναδώ, γα-
ζέλα μου! 

ΛΑΤΩ
12/8/08, ψυχολόγε-
εκδοροσφαγέα, ταξι-
δεύαμε για Χανιά, πού 
βρίσκεσαι; Μεσολόγγι, 
Πάντειο; Στείλε εδώ! Μα-
ρία (συνάδελφος Γιάννη), 
697 4721881

FRIDA’S
Μαρίνα Φλοίσβου, 30/1, 
σε ρώτησα γιατί ήρθες 
με τη φίλη σου για καφέ 
εκεί. Ραντεβού στο ίδιο… 
στείλε εδώ… 

ΑΣΤΥ
6/2, «Σταυροδρόμια 
ζωής». Μα είναι δυνατόν, 
ωραίε μουσάτε, να ήσουν 
με αυτή; Επειδή όμως 
έπαιζε το μάτι σου, στείλε 
εδώ.

ΦΑΙΔΡΑ
Σε είδα να τρως και να 
διασκεδάζεις με ένα 
ζευγάρι χοντρών και 
την… τραγουδίστρια/
ηθοποιό τρώγοντας 
κρέπες. Έχεις κι εσύ τα 
κιλά σου, τα γκρι μαλλιά 
σου, φοράς γυαλιά. Αν 
θέλεις, στείλε εδώ.

PLAYMOBAR
Ήσουν ντυμένος σού-
περμαν. Θέλεις να το 
γυρίσεις σε Μπάτμαν για 
να γίνω ο Ρόμπιν σου;

Πήρες το βλέμμα, το φιλί, 
την αγκαλιά… δεν ξέρω 
τι να κάνω, μου έχεις 
πάρει το μυαλό, φέρ’ το 
πίσω! 

Είχες εσφαλμένη 
εντύπωση εκείνο το 
απόγευμα στο Praktiker. 
Κοίταζες, δεν μίλησες, 
αλλά είπες πολλά, θέλω 
να σε ευχαριστήσω για το 
ενδιαφέρον σου, έστω κι 
αν έπρεπε να είχε εκδη-
λωθεί πιο νωρίς.

Δεν κυλάει με τίποτα η 
εβδομάδα κι εγώ δεν 
κρατιέμαι να’ ρθω εκεί 
και να τα κάνουμε όλα, 
Α… μου.

Ξέρεις ότι το μήνυμα περί 
υπηρεσιών μας έκανε 
εχθρούς, μην κάνεις την 
ανήξερη, σε 10 χρόνια να 
εμφανιστείς θα δώσεις 
εξηγήσεις.

Κ.Α.Υ. διάβασε ήσυχα… 
τόσο κοντά και κάθε μέρα 
πιο μακριά…

Κι αν το Ode ήταν παγί-
δα; Γι’ αυτό ας έρθει το 
βουνό. 

Θανάση, ελπίζω να στα-
μάτησες να με θάβεις, ξέ-
ρεις καλά ότι φταίμε και 
οι δυο, προσπάθησα να 
επανορθώσω. Μαρία

Χριστίνα… εσύ μου έκα-
νες casting και εγώ ήθελα 
να σου κάνω ό,τι κάνει 
η άνοιξη στις κερασιές. 
Μελαχρινάκι, σε θέλω και 
θα σε διεκδικήσω…

Τα είχα οργανώσει όλα 
τέλεια Nr. 2 Stevie Wonder 
στο ηχοσύστημα, Jacuzzi, 
κεριά, σαμπάνια, χαβιάρι, 
φράουλες με σαντιγί, εγώ 
και συ, γλυκιά μου! Πάνω 
που ’χαμε κάνει κεφάλι, 

πετάγεσαι έξω από το  
νερό και τρέχεις προς την 
έξοδο φωνάζοντας. Τι να 
πήγε στραβά; Μήπως ήταν 
κρύο το νερό ή μαύρο το 
χαβιάρι; 697 4223673

Δεν θέλω να ξανατσα-
κωθούμε ποτέ, είσαι όλη 
μου η ζωή Μιμάκι, όχι 
πια δάκρυα και άσχημα 
λόγια, μόνο αγάπη και 
έρωτας… Κωνορ

Εγώ και συ… συνεχίζουμε 
μαζί το ατελείωτο ταξίδι 
μας… το κουτάβι σου!! 

Όταν πέρασα τις  Συμπλη-
γάδες, μου είπες «Διάλε-
ξε! Τη Σκύλλα ή  τη Χάρυ-
βδη;» σου απάντησα… 
την Ιθάκη μου! Μ’ ακούς; 
Την Ιθάκη μου! 

Χρήστο Α. που μετακόμι-
σες 9/1/2010 από Αμπε-
λοκήπους και κοιτάζω το 

άδειο μπαλκόνι, επικοι-
νώνησε με Γρηγόρη, έχω 
κάνει κλήσεις με κινητό…

«Κι αν κάποτε όλα χα-
θούν, θα μου μείνει ανεξί-
τηλο κέρδος η ανάμνησή 
σου», αυτό έπρεπε να 
σου γράψω στην αφιέ-
ρωση, μοναδικά μοναδι-
κέ άνθρωπε. Ή «η αγάπη 
πάντα υπομένει».

Να ζητήσεις συγνώμη η 
ίδια, όχι με μήνυμα, δεν 
είμαι υπάλληλος κανε-
νός, μετά κάνε ό,τι θέλεις, 
εξαφανίσου, μ’ ακούς; 

Θέλω πολύ και μπορώ να 
σε περιμένω… αν βέβαια 
το θες κι εσύ αυτό. Ε. 

Μας τσάκισες, μίστερ!

Έντονο κόκκινο και 
μαύρο… μην ξεχνιόμα-
στε… ●

Ξέρεις εσύ...

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλ’ το 
με SMS:  AVSE, κενό και το μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι 
με το νούμερο του αποστολέα.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Σε είδα...
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Market
Της Ζωής ΠαΠαφωτίου

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε 
με το 210 3617.369 (11.00-19.00) 

Χρεώσεις: € 24 οι 20 πρώτες λέξεις και € 0,35 
κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: € 35.

Μικρέςαγγελίες
210 3617.369 fax: 210 3617.310

ATHENS METROPOLITAN 
COLLEGE

τι γίνεται «Κάθε χρό-
νο, ίδια μέρα» μάς 
έμαθαν οι σπουδα-
στές του Bachelor in 
Performing Arts του 
Κολεγίου τέχνης του 
Εκπαιδευτικού ομί-
λου αΚΜή - Athens 

Metropolitan College και του τμήματος θεάτρου του 
Queen Margaret University, καθώς στις 1 & 2/2 ανέ-
βασαν την ομώνυμη παράσταση του Bernard Slade, 
σε σκηνοθεσία Κώστα Βάντζου, στο θέατρο Ελυζέ 
στα πλαίσια των εξετάσεών τους για την απόκτηση 
πτυχίου Δραματικών ςπουδών (Σωρού 74, Μαρούσι, 
210 6199.891). 

THINK ABOUT HOME

Βαρέθηκες τα ίδια και τα 
ίδια και θέλεις να εκσυγ-
χρονίσεις το χώρο σου χω-
ρίς όμως να ξοδέψεις μια 
περιουσία; το Think About 
Home σού φτιάχνει τη διά-
θεση χωρίς να σου αδειάζει 
την τσέπη, αφού προσφέ-
ρει μοντέρνα έπιπλα επώ-
νυμων brands σε πραγμα-
τικά συμφέρουσες τιμές 

(Εθνικής Αντιστάσεως 149, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, 
2310 481.590).  
   

SUPERFAST FERRIES

Πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα όσοι έχουν αναπνευστι-
κά προβλήματα ή αλλεργίες, θεωρούν κουραστικά 
τα πολύωρα ταξίδια με πλοίο. Πλέον τα δεδομένα 
αλλάζουν με τις «καμπίνες Pure» των SUPERFAST VI 
και SUPERFAST XI, αφού το ειδικά σχεδιασμένο σύ-
στημα καθαρισμού του αέρα που διαθέτουν βγάζει 
από τη δύσκολη θέση τούς επιβάτες και κάνει το τα-
ξίδι απόλαυση. 

BSB

Δυο από τις σημαντικότερες αξίες στη ζωή μας είναι 
η αληθινή αγάπη και η αληθινή φιλία. τα καταστή-
ματα BSB από 1 ως 14/2 στολίζουν τις βιτρίνες τους 
με τα αξιολάτρευτα αρκουδάκια Forever Friends και 
σας καλούν να γιορτάσετε μαζί την ημέρα των ερω-
τευμένων και να κερδίσετε δώρα με τις αγορές σας 
(www.bsbfashion.com).

TELEFUNKEN

φαντάσου ένα ολοκαίνουργιο ψυγείο τelefunken 
Vintage χρώματος κρεμ να κοσμεί την κουζίνα σου 
και μάλιστα χωρίς κόπο και κυρίως χωρίς χρήμα. αυ-
τό το όνειρο έγινε πραγματικότητα για την κ. αθηνά 
Ποδενέ, τη νικήτρια του διαγωνισμού τelefunken 
Vintage της εταιρείας Laytoncrest, ο οποίος έγινε 
στο κατάστημα Κωτσόβολος στην οδό Λ. Βουλιαγμέ-
νης 519 στην ήλιούπολη τον περασμένο μήνα. 

THE MALL ATHENS

Πώς θα σου φαινόταν να έπαιρνες μέρος σε έναν 
αγώνα δρόμου όπου όλοι βγαίνουν πρώτοι; απίστευ-
το κι όμως αληθινό, αφού από 15/1 ως 28/2 το The 
Mall Athens προσφέρει στους επισκέπτες του την ευ-
καιρία να επωφεληθούν από προσφορές και εκπτώ-
σεις και να βγουν όλοι κερδισμένοι. “Ready, Sales, 
GO!” και η κούρσα ξεκινάει (Ανδρέα Παπανδρέου 35, 
210 6300.275). 

NATURAL PRODUCTS 

ή κυτταρίτιδα είναι ένας από τους χει-
ρότερους εφιάλτες της γυναίκας. Για 
εσένα που θέλεις να την αντιμετωπί-
σεις αποτελεσματικά και με φυσικό 
τρόπο, η Natural Products έχει τη λύση: 
το Adonia’s LegTone Serum. Ένα προϊόν 
με εκχυλίσματα βοτάνων και φυτικών 
βλαστοκυττάρων που θα απομακρύ-
νουν την αντιαισθητική όψη φλοιού 
πορτοκαλιού εύκολα και γρήγορα (πλη-
ροφορίες: 210 2855.550).  

Σε γνωρίζω...

Ζάπλουτος πλοίαρχος του 
εμπορικού ναυτικού, 33 ετών, 
ευπαρουσίαστος, απλός, 
ευχάριστος, ευγενικός, με 
παιδεία και ήθος, € 7.000 μηνι-
αίως, κάτοχος μεγάλης ακίνη-
της περιουσίας, καταθέσεις, 
Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με δεσποινίδα εμφανίσιμη, 
γλυκιά, έως 31 ετών. «Πάπ-
πας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 
210 3607.748, καθημερινές 
9.00-21.00, Σάββατο 10.00-
14.00,  www.pappas.gr

Δημοσιογράφος μεγάλου 
τηλεοπτικού σταθμού, 41 
ετών, με σπουδές σε Αγγλία-
Αμερική, εμφανίσιμος, 1.80, 
καστανόξανθος με μπλε μάτια, 
επικοινωνιακός, ευχάριστος, 
συγκροτημένος, πολύπλευ-
ρος, οικονομικά ανεξάρτητος, 
ιδιόκτητο διαμέρισμα, Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
δεσποινίδα εμφανίσιμη, με 
θηλυκότητα, καλλιεργημένη, 
κατασταλαγμένη, έως 35 ετών. 
«Πάππας» Ομήρου 38, Κολω-
νάκι, 210 3607.748, καθημε-
ρινές 9.00-21.00, Σάββατο 
10.00-14.00, www.pappas.gr

Οδοντίατρος 39 ετών, σπά-
νιος συνδυασμός ομορφιάς 
και θηλυκότητας, ξανθιά, πρα-
σινομάτα, λεπτοκαμωμένη, 
ευχάριστη, γλυκιά, ευγενική, 
οικονομικά ανεξάρτητη, ιδι-
όκτητο γραφείο, διαμέρισμα, 
Ι.Χ., επιθυμεί σοβαρή γνωριμία 
με κύριο έξυπνο, καλλιεργημέ-
νο, ευγενικό, ευπαρουσίαστο, 
έως 52 ετών. Δεκτός διαζευγ-
μένος με παιδιά. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3607.748, καθημερινές 9.00-
21.00, Σάββατο 10.00-14.00, 
www.pappas.gr 

Ιατρός 28χρονη, πραγματική 
καλλονή, από εξαίρετη οικο-
γένεια ιατρών, με σπουδές 
στη Γερμανία, πολύ ευκατά-
στατη, 1.72, λεπτή, σπάνιου 
χαρακτήρα και παιδείας, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κύριο ανάλογου οικονομικού 
και κοινωνικού επιπέδου, 
επιστήμονα, ευπαρουσίαστο, 
έως 40 ετών. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3607.748, καθημερινές 9.00-
21.00, Σάββατο 10.00-14.00, 
www.pappas.gr

30χρονη λογίστρια, εντυ-
πωσιακής εμφάνισης και θη-
λυκότητας, 1.70, μελαχρινή, 
με μακριά μαλλιά, καλλίγραμ-
μη, έξυπνη, δυναμική, κοινω-
νική, οικονομικά ανεξάρτητη, 
ιδιόκτητο διαμέρισμα, Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κύριο ψηλό, λεπτό, εμφανίσι-
μο, με αγάπη στην οικογένεια, 
έως 38 ετών. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3607.748, καθημερινές 9.00-
21.00, Σάββατο 10.00-14.00, 
www.pappas.gr

Αγ. Βαλεντίνος με σύντρο-
φο!!! Ακαταμάχητη 24χρονη 
Ρωσίδα φοιτήτρια αναζητά 
γνωριμία με διακριτικό κύριο. 
Μετακινείται αυθημερόν 
Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Βόλο-
Γιάννενα-Κέρκυρα-Πάτρα. 
210 8064.902, 8055.934

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
νιώθει υπερήφανη βλέποντας 
τη γρήγορη πορεία στο επιτυ-
χημένο ταίριασμα των μελών 
του Διεθνούς Γραφείου Συ-
νοικεσίων που διευθύνει και 
προτείνει να επικοινωνήσετε 
μαζί της για να σας ενώσει 
γρήγορα με ένα ευτυχισμένο 
μέλλον. Βιομήχανοι, πλοιο-
κτήτες, μεγαλοεπιχειρηματί-
ες, επιστήμονες, καλλιτέχνες, 
δικαστικοί, δημόσιοι και 
ιδιωτικοί υπάλληλοι, εμπι-
στεύονται το Γραφείο της από 
Ελλάδα-εξωτερικό. Δεκτή 
διαμεσολάβηση συγγενών. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγ-
μα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Δημόσιος υπάλληλος, 
καθηγήτρια πανεπιστημίου, 
34χρονη, ψηλή με φινέτσα και 
όμορφο χαμόγελο, διδακτο-
ρικό στα Οικονομικά, γνωρίζει 
αγγλικά, γαλλικά, λατρεύει 
τη μουσική και την ιππασία, 
έχει τρία ακίνητα στα νότια 
προάστια, με καλό μηνιαίο 
εισόδημα, επιθυμεί να φτιά-
ξει υγιή οικογένεια. Δεκτή 
διαμεσολάβηση συγγενών. 
Ελλάδα-εξωτερικό. VIP’S. «Δι-
εθνές Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Ανώτατο στέλεχος 
στον Δήμο Γλυφάδας, 37χρο-
νος αρρενωπός τζέντλεμαν, 
πολύ ιπποτικός, με αγάπη για 
το θέατρο, τη ζωγραφική, 
γνωρίζει αγγλικά, γερμανικά, 
με πτυχίο Ψυχολογίας, μη-
νιαίο εισόδημα € 4.500, δύο 
διαμερίσματα και οικόπεδα 
από πατρική περιουσία και Ι.Χ. 
πολυτελέστατο, ανυπομονεί 
να γνωρίσει τον έρωτα της 
ζωής του. Δεκτή διαμεσο-
λάβηση συγγενών. Ελλάδα-
εξωτερικό. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Στέλεχος σε μεγάλη δι-
αφημιστική εταιρεία 38χρονη 
καλλονή, πρασινομάτα, φοί-
τησε στο Αμερικάνικο Κολέγιο 
με σπουδές στο εξωτερικό, 
γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά, 
γερμανικά, ισπανικά, μηνιαίο 
εισόδημα € 4.800, ακίνητα από 
πατρική περιουσία και κάτοχος 
Ι.Χ., περιμένει να γνωρίσει τον 
ιππότη με το άσπρο άλογο. Δε-
κτή διαμεσολάβηση συγγενών. 
Ελλάδα-εξωτερικό. VIP’S. «Δι-
εθνές Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Στρατιωτικός 40χρονος 
του Πολεμικού Ναυτικού, 
αθλητικός, γοητευτικός, ρο-
μαντικός, με πλούσια ψυχικά 
χαρίσματα, μιλάει γερμανικά, 
αγγλικά, με μηνιαίο εισόδημα 
€ 2.800 και ιδιόκτητο διώρο-
φο στους Αγίους Θεοδώρους, 
οδηγεί τζιπ και αγαπάει τις εκ-
δρομές, τον κινηματογράφο, 
επιθυμεί να χαρεί τις ομορ-
φιές της ζωής με τη γλυκιά 
σύντροφο που θα γνωρίσει. 
Δεκτή διαμεσολάβηση συγ-
γενών. Ελλάδα-εξωτερικό. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγ-
μα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Εκπαιδευτικός 43χρονη 
σε εμπορικό σχολείο, μελα-
χρινή, με καταγάλανα μάτια, 
πτυχίο στο εξωτερικό, μιλάει 
ρώσικα, αγγλικά, γερμανικά, 
μηνιαίο εισόδημα € 2.200, με 
Ι.Χ. και ιδιόκτητο διαμέρισμα 
στα δυτικά προάστια, επιθυμεί 
να ζήσει ένα μεγάλο έρωτα 
και να είναι αυτός που θα 
ζήσουν μαζί το υπόλοιπο της 
ζωής τους. Δεκτή διαμεσο-
λάβηση συγγενών. Ελλάδα-
εξωτερικό. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Ιδιοκτήτης αλυσίδας 
καταστημάτων ανθοπω-
λείων 45χρονος, μετρίου 
αναστήματος, με μελί μάτια, 
μιλάει αγγλικά, ιταλικά, πτυχίο 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, έχει 
ιδιόκτητο οροφοδιαμέρισμα 
στη Βάρκιζα, εξοχικό, σπορ 
αυτοκίνητο και μηνιαίο εισό-
δημα € 15.000 έως 20.000, 
αναζητά μια όμορφη κυρία για 
να της προσφέρει την ανθο-
δέσμη της καρδιάς του. Δεκτή 
διαμεσολάβηση συγγενών. 
Ελλάδα-εξωτερικό. VIP’S. «Δι-
εθνές Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Διευθύντρια 47χρονη 
σε φαρμακευτική εταιρεία, 
όμορφη με αθλητικό σώμα, 
πλούσια μακριά μαλλιά, με 
πολλή αγάπη στη γυμναστική 
και τη μουσική, μιλάει αγγλι-
κά, γαλλικά, σπουδές στο 
εξωτερικό, μηνιαίο εισόδημα 
€ 3.300, διώροφη μονοκατοι-
κία στη Ν. Σμύρνη και εξοχικό, 
αναζητά κύριο με όρεξη για 
ζωή και να πάρουν μαζί το σω-
στό φάρμακο για τη μοναξιά. 
Δεκτή διαμεσολάβηση συγ-
γενών. Ελλάδα-εξωτερικό. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγ-
μα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Συνταξιούχος ηλε-
κτρολόγος του Δημοσίου, 
55χρονος με ευαίσθητη καρ-
διά και ποιοτικό χιούμορ, έχει 
όμορφα εκφραστικά μάτια 
και αθλητικό κορμί, γνωρίζει 
αγγλικά, μηνιαίο εισόδημα 
€ 2.500, δύο διαμερίσματα, 
εξοχικό και Ι.Χ., λατρεύει 
το χορό, την ποίηση, θέλει 
συντροφικότητα και αγάπη 
από μια τρυφερή κυρία. Δεκτή 
διαμεσολάβηση συγγενών. 
Ελλάδα-εξωτερικό. VIP’S. «Δι-
εθνές Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. 53χρονη εισοδηματίας  
από ακίνητα στη Χαλκίδα, 
φινετσάτη, γλεντζού, κεφάτη, 
χαμογελαστή, έχει πολλή 
όρεξη και ταλέντο για τη 
μαγειρική και τη ζωγραφική, 
αγαπάει τους περιπάτους 
στην εξοχή και την καλή πα-
ρέα, μιλάει γαλλικά, ιταλικά, 
αναζητά κύριο γοητευτικό να 
του φτιάξει το πιο ρομαντικό 
δείπνο της ζωής του, για 
να τον κατακτήσει. Δεκτή 
διαμεσολάβηση συγγενών. 
Ελλάδα-εξωτερικό. VIP’S. «Δι-
εθνές Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Ρεκόρ ευτυχισμένων 
γάμων το 2009 κατόρθωσαν 
η κυρία Μάγδα Πετρίδη με 
τους συνεργάτες της μέσα 
από το «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων VIP’S». Έχοντας 
δικαιολογημένα τη σιγουριά 
των επιτυχημένων, περι-
μένουν και εσάς να σας 
καλοπαντρέψουν μέσα στο 
2010 με αξιόλογα άτομα από 
Ελλάδα και εξωτερικό. Δεκτή 
διαμεσολάβηση συγγενών. 
Ελλάδα-εξωτερικό. VIP’S, «Δι-
εθνές Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

Meeting Point (σημείο συ-
νάντησης). Εχτές μόνη/-ος, 
σήμερα με το ταίρι σου!!! 
Γρήγορα, εύκολα, σίγουρα 
και ανέξοδα εκπληρώνεις το 
όνειρό σου. VIP’S. Τηλεφω-
νήστε μας για τη δωρεάν εγ-
γραφή σας στα τηλέφωνα 210 
3310.014, 698 6719721 

ABILITY. Υψηλών προ-
διαγραφών γνωριμίες 
σχέσης-συμβίωσης-γάμου. 
Πανελλαδικά-εξωτερικό. 
Σύγχρονοι άνθρωποι με σημε-
ρινές ανάγκες εξασφαλίζουν 
στο γραφείο μας τη σημαντι-
κότερη απόφαση της ζωής 
τους! Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων. Εντιμότητα, εχεμύ-
θεια, υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες, σύγχρονες μέθο-
δοι (διερεύνηση δεδομένων, 
σκιαγράφηση σωματότυπου, 
αξιολόγηση προσωπικότητας) 
διασφαλίζουν τη μοναδικό-
τητα του γραφείου Ability. 
Για εκδρομές-εκδηλώσεις 
AbilityClub, τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.gr 

ABILITY. Η κυρία Ράνια Κελε-
μπέκογλου και οι συνεργάτες 
της (σύμβουλοι σχέσεων, 
ψυχολόγοι) με απεριόριστη 
εμπειρία 24 χρόνων, πραγμα-

τική αγάπη, σωστό χειρισμό, 
πρωτοποριακές μεθόδους 
με άμεσα αποτελέσματα 
(ρεκόρ γάμων το 2009), σας 
βοηθούν, καθοδηγούν, προ-
τείνουν τα κατάλληλα άτομα 
για μια ευτυχισμένη γνωριμία 
γάμου. Κάντε μια καινούργια 
αρχή για τη ζωή που ονει-
ρεύεστε. Σας αξίζει! Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr

ABILITY. Απευθυνόμαστε 
στους γονείς που θέλουν 
πραγματικά να βοηθήσουν τα 
παιδιά τους ώστε να βρουν το 
σωστό σύντροφο ζωής. Με 
εχεμύθεια προτείνουμε, συμ-
βουλεύουμε, καθοδηγούμε με 
την πολύχρονη εμπειρία μας. 
Άριστα, άμεσα αποτελέσματα. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Διευρύνετε τον κύ-
κλο των γνωριμιών σας μέσω 
των προσωπικών προτάσεων 
αλλά και εκδηλώσεων που 
διοργανώνει το γραφείο 
Ability. Βρείτε το σωστό σύ-
ντροφο εύκολα, άμεσα, εχέ-
μυθα, έντιμα. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947. Πάρτι με ζωντανή 
μουσική 25/2/2010. 

ABILITY. Είμαι 30χρονη Δ/Υ 
με ωραίες αναλογίες, 1.67, 
καστανόξανθη, λάτρης των 
σπορ, ευχάριστη, με δικό 
μου σπίτι και Ι.Χ., επιθυμώ 
γνωριμία γάμου με κύριο έως 
43 ετών εμφανίσιμο, σοβαρό, 
κατά προτίμηση Δ/Υ. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων. 
Πληροφορίες Ability, τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr

ABILITY. Είμαι 42χρονη 
νοσηλεύτρια, 1.65, με κα-
μπύλες, χαμογελαστή, χωρίς 
υποχρεώσεις, μορφωμένη, 
δραστήρια κοινωνική με 3 
διαμερίσματα και Ι.Χ., επιθυμώ 
γνωριμία γάμου με κύριο έως 
53 ετών, ευχάριστο, χαμογε-
λαστό. Πληροφορίες Ability, 
τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Είμαι επιχειρηματίας 
57χρονη, χήρα χωρίς υποχρε-
ώσεις, ευχάριστη, φινετσάτη, 
1.70, λεπτή, ξανθιά, προσγει-
ωμένη και επιθυμώ σοβαρή 
γνωριμία κυρίου έως 70 ετών. 
Πληροφορίες Ability, τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr

ABILITY. Είμαι καθηγήτρια 
χορού 35χρονη, 1.73, 58 κιλά, 
μελαχρινή, με θηλυκότητα και 
ήθος, άριστης οικογενείας με 
πολλά ενδιαφέροντα, οικονο-
μικά ανεξάρτητη, 2 μεζονέτες 
και εξοχικό σε νησί, επιθυμώ 
γνωριμία γάμου με αξιόλογο, 
μορφωμένο κύριο έως 46 
ετών. Πληροφορίες Ability, 
τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Είμαι αεροναυπη-
γός 46χρονος με σπουδές 
εξωτερικό, 1.81, αθλητικός, 
μελαχρινός, με επικοινωνιακό 
χαρακτήρα, ειλικρινής, με οι-
κονομική άνεση και ιδιόκτητη 
ακίνητη περιουσία, επιθυμώ 
γνωριμία γάμου με κυρία 
εμφανίσιμη, κατασταλαγμένη, 
έως 43 ετών. Πληροφορίες 
Ability, τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.gr

ABILITY. Είμαι συνταξιούχος 
ΔΕΗ 70 ετών, μορφωμένος, 
εμφανίσιμος, χωρίς υποχρε-
ώσεις, άκρας υγείας, κοινω-
νικός, λάτρης των εκδρομών, 
έχω ακίνητη περιουσία, καλή 
σύνταξη και Ι.Χ. και επιθυμώ 
γνωριμία σοβαρή με κυρία 
φινετσάτη έως 68 ετών. Πλη-
ροφορίες Ability, 
τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Είμαι 39 ετών, 
πολιτικός-μηχανικός, καλής 
εμφάνισης, ψηλός, μελαχρι-
νός, με άριστη δουλειά και 

οικονομική άνεση, επιθυμώ 
γνωριμία γάμου με νέα όμορ-
φη, ευγενική, έως 36 ετών. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέ-
ων. Πληροφορίες Ability, τηλ. 
κέντρο 210 3826.947,  www.
abilityclub.gr

ABILITY. Είμαι αυτοδημιούρ-
γητος επιχειρηματίας 42χρο-
νος (αγροτικά μηχανήματα), 
1.80, λεπτός, ευχάριστος, με 
χιούμορ, δημιουργικός, κοι-
νωνικός, επιθυμώ γνωριμία 
γάμου με νέα έως 38 ετών, 
λεπτή, πρόσχαρη. Οικονομικό 
νέας αδιάφορο. Δεκτή διαμε-
σολάβηση γονέων. Πληροφο-
ρίες Ability, τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.gr

ABILITY. Είμαι 52χρονος 
διευθυντής φαρμακευτικής 
εταιρείας, πτυχιούχος, 1.81, 
σπόρτσμαν, αρρενωπός, γο-
ητευτικός, με μεγάλο μηνιαίο 
εισόδημα και ακίνητη περιου-
σία, επιθυμώ γνωριμία σοβαρή 
με κυρία αξιόλογη, δραστήρια, 
έως 48 ετών. Πληροφορίες 
Ability, τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.gr

ABILITY. Είμαι 59χρονος επι-
χειρηματίας με διασυνδέσεις 
Αγγλία-Γαλλία-Μονακό, καλής 
εμφάνισης, δραστήριος, με 
μορφωτικό επίπεδο, τζέντλε-
μαν, κοινωνικός, λάτρης των 
ταξιδιών και της ποιοτικής 
ζωής, έχω οικονομική άνεση 
και επιθυμώ σοβαρή γνωριμία 
κυρίας έως 55 ετών, κοινωνι-
κής, εμφανίσιμης, με φινέτσα. 
Πληροφορίες Ability, τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr

ABILITY. Είμαι 45χρονη 
γιατρός, 1.70, λεπτή, ξανθιά, 
όμορφη, πολύ κοινωνική, χω-
ρίς υποχρεώσεις, με δικό μου 
ιατρείο, ακίνητα, Ι.Χ., επιθυμώ 
σοβαρή γνωριμία κυρίου μορ-
φωμένου, κοινωνικού, έως 58 
ετών. Πληροφορίες Ability, 
τηλ. κέντρο 210 3826.947,  
www.abilityclub.gr

Διδάκτωρ 38χρονη, εντυ-
πωσιακής εμφάνισης και 
προσωπικότητας, 1.73, με-
λαχρινή, 2 ακίνητα Καστέλα, 
εξοχικό 350 τ.μ. παραλιακό, 
μεζονέτα Κολωνάκι, καταθέ-
σεις, Ι.Χ., μηνιαίως € 3.800, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κύριο έως 52 ετών, μορφω-
μένο, με σοβαρή προσωπικό-
τητα. Αποκλειστικά «Λούης», 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 210 
4176.812-813

Ελληνοπαριζιάνος 
πάμπλουτος 57χρονος, 
πτυχιούχος Οικονομολόγος, 
εξαιρετικά αρρενωπός, δρα-
στήριος, έξυπνος, με πολλά 
ενδιαφέροντα, μηνιαίως € 
8.200, 2ώροφη μεζονέτα, 
επενδύσεις, Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κυρία έως 
50 ετών, όμορφη, με ευχάρι-
στο χαρακτήρα. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς, Καραΐσκου 
117, 210 4176.812-813

Δασκάλα 29χρονη, με σπου-
δές στο εξωτερικό, οικογένεια 
ιατρών, 1.70, με έντονη θηλυ-
κότητα, γλυκιά, με αρχές και 
ευγενή χαρακτήρα, μηνιαίως 
€ 3.000, ενοικιαζόμενα ακί-
νητα, 2ώροφο εξοχικό, Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κύριο έως 42 ετών, σοβαρό, 
για τη δημιουργία οικογένει-
ας. Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 210 
4176.812-813

Ελληνοελβετός επιχειρη-
ματίας 45χρονος, εξαιρετικά 
αρρενωπός, 1.87, με πολύ-
πλευρο χαρακτήρα, χιούμορ 
και παιδεία, περιουσία άνω 
των € 2.000.000, βίλα, πο-
λυτελέστατο Ι.Χ., ιστιοφόρο, 
μηνιαίως € 100.000, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κυρία έως 
42 ετών, σοβαρή, με φινέτσα 
και ήθος. Οικονομικό αδιά-
φορο. Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 210 

4176.812-813

48χρονος αναζητά γνωριμία 
με κοπέλα που είναι ή αισθά-
νεται μόνη. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας και sms 698 9881981 

Ιατρός γυναικολόγος 
40χρονος, διαζευγμένος άνευ 
υποχρεώσεων, μέτοχος πολυ-
τελών μαιευτηρίων, € 10.000 
μηνιαίως, ιδιόκτητο ιατρείο, 
μεζονέτα στα βόρεια προά-
στια, εξοχικό σε τουριστικό 
θέρετρο, 2 πολυτελή Ι.Χ., 
αναζητά χαριτωμένη, πολύ 
εμφανίσιμη κυρία, κοινωνική, 
για γνωριμία γάμου και δημι-
ουργία οικογένειας. «Λούης» 
Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 6, 
7ος όροφος, τηλ. κέντρο 210 
5235.692, www.sinikesia.gr

Εντυπωσιακή δικηγόρος 
50χρονη, ψηλή, μελαχρινή, 
νεότερης εμφάνισης, διαζευγ-
μένη, άνευ τέκνων, γνωστής 
αθηναϊκής οικογένειας, € 
7.000 μηνιαίως, ιδιόκτητο 
γραφείο, οροφοδιαμέρισμα, 
Ι.Χ., αναζητά γνωριμία γάμου 
με κύριο δυναμικό, ανώτα-
του πνευματικού επιπέδου, 
ανοιχτοχέρη, χωρίς οικογενει-
ακές υποχρεώσεις. «Λούης» 
Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 6, 
7ος όροφος, τηλ. κέντρο 210 
5235.692, www.sinikesia.gr

Πολ. μηχανικός 45χρονη, 
τρυφερή, γοητευτική, αδέ-
σμευτη, με μεταπτυχιακό στο 
εξωτερικό, κάτοχος πολυτε-
λούς κατοικίας στα βόρεια 
προάστια, 2 Ι.Χ., μηνιαίως 
€ 5.000, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κύριο από 48 έως 
57 ετών, με μορφωτικό και 
πολιτισμικό υπόβαθρο, οικο-
νομική άνεση, ευδιάθετο και 
ανοιχτοχέρη. Δεκτές υποχρε-
ώσεις. «Λούης» Αθήνα, Αγ. 
Κωνσταντίνου 6, 7ος όροφος, 
τηλ. κέντρο 210 5235.692, 
www.sinikesia.gr

Ζήτα μου ό,τι θες

Free press εφημερίδα 
με γραφεία στον Πειραιά 
αναζητεί:
1. Υπεύθυνο-η Διαφήμισης - 
Εμπορικής ανάπτυξης 
2. Υπεύθυνο-η Ατελιέ - Σελι-
δοποίησης
Προσόντα: - 2-3 χρόνια προϋ-
πηρεσίας σε αντίστοιχο τμήμα
- Πτυχίο πανεπιστημίου επι-
θυμητό
Η εταιρεία προσφέρει αντα-
γωνιστικό πακέτο αποδοχών 
& ιδανικό περιβάλλον ανάπτυ-
ξης πρωτοβουλιών. Αποστο-
λή βιογραφικών: portlife@
otenet.gr/ Fax: 210 4102.733

Πτυχιούχος καθηγητής, 
με μητρική γλώσσα την αγ-
γλική, παραδίδει μαθήματα 
αγγλικών. Τηλ. επικοινωνίας: 
694 5825349

Παραδίδονται σε εργαστή-
ριο μαθήματα κεραμικής, 
μικρού γλυπτού, ανάγλυφου, 
χρηστικού και διακοσμητικού 
αντικειμένου. 210 6411.392, 
693 7411215

Το αστειατόριο «Κου-
κλάκι» ζητά σερβιτόρο με 
χιούμορ και εμπειρία έως 
30 ετών. Παρ-Σάβ., 210 
6818.710, 694 5269950 
μετά τις 12 μ.μ. 

Επιδοτούμενα 
Σεμινάρια ECDL
1. Βασ. έννοιες Πληροφο-
ρικής - Windows - Word 
- Excel
64 ώρες, συμμετοχή € 210
2. Internet - Powerpoint 
- Access
42 ώρες, συμμετοχή € 140
Κέντρο Επιστήμης 
Πληροφορικής (Κ.Ε.Π.) 
Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι, 
210 5913.349, 
www.e-kep.gr
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Μίλαμουβρώμικα
Της Μυρτώς Κοντοβά

©
 K

A
T

E
R

IN
A

 M
A

N
O

LE
SS

O
U

, w
w

w
.l

e
m

o
n

ey
e

d
.c

o
m

 Στείλε το γράμμα σου ταχυδρομικά, ή στο 
fax της A.V., ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη «Μίλα μου βρώμικα».

Όχι, δεν προτίθεμαι να μιλήσω 
για τους χαμένους μου έρωτες, 
για φίλες που με παράτησαν και 
γάτες που κλαίνε. Θέλω μόνο 
να πω ότι δεν γίνεται να υπάρ-

χουν άνθρωποι που παιδεύουν άλλους 
ανθρώπους επειδή κάποιος άλλος είχε 
παιδέψει αυτούς κ.λπ. και τέλος πάντων 
πως μου φαίνεται μια καλή εποχή να δι-
ακόψουμε κάθε έμφυλο (και μη) αγώνα 
και να συγκεντρωθούμε (άντρες & γυ-
ναίκες) στην ενδεχόμενη πιθανότητα (η 
οποία μόνη στέκει και θωρεί) πως όλα θα 
πάνε καλά. Και όχι, δεν τα λέω για να τ’ 
ακούσω εγώ, αλλά αγαπημένες υπάρξεις 
που βλέπω να βασανίζονται. Νισάφι!

- Μήλο μου... βρώμικο

Ελπίζω κι εγώ σ’ αυτή την αισιόδοξη τοπο-
θέτηση. Όλα θα πάνε καλά από Φεβρουάριο. 
Αυτό το επιβεβαιώνουν και οι ασφαλείς πλη-
ροφορίες μου σε ό,τι αφορά τους Αιγόκε-
ρους. Για τα άλλα ζώδια, σκασίλα μου.

»Γιατί όταν χαράζαμε τα l.f.e. (love 
for ever!!!) στο θρανίο μας δεν μας 

προειδοποιούσε κανείς ότι ο έρωτας δεν 
κρατάει για πάντα; Ή για την ακρίβεια 
όχι παραπάνω από τρία-τέσσερα χρό-
νια; Και, εντάξει, δεν λέω, μένει πάντα η 
αγάπη και η συντροφικότητα, στη σπά-
νια περίπτωση που δεν έχουν προηγη-
θεί καβγάδες και κέρατα βέβαια. Αλλά 
ο έρωτας; Όσο τρελά ερωτευμένος και 
αν έχεις υπάρξει, κάποια στιγμή απλώς 
θα σου φύγει. Και η ερώτησή μου είναι 
η εξής: ξέρεις εσύ κανέναν που να του 
κράτησε; Και αφού μάλλον η απάντησή 
σου θα είναι αρνητική, τότε γιατί παι-
δευόμαστε τόσο με αυτό το θέμα, αφού, 
ό,τι και αν γίνει, όσο και αν πονέσει, με-
τά από λίγο απλά θα περάσει; Ή μήπως 
είμαι υπερβολικά κυνική;         - Π.

Αυτό συμβαίνει διότι ο άνθρωπος είναι έτσι 
κι αλλιώς τραγική ύπαρξη. Είμαστε τα μονα-
δικά θηλαστικά αυτού του κόσμου που γνω-
ρίζουν ότι στο τέλος θα γίνουν λίπασμα για 
τα χαμομήλια. Το γεγονός αυτό από μόνο του 
μας καθιστά μοιραίους, μαζοχιστές και συναι-
σθηματικά υπερβολικούς. Έχετε δει ποτέ κα-
νένα σκύλο να αρρωσταίνει γιατί τον έφτυσε 
η πρώην του; Όχι. Βρίσκει άλλη και χέστηκε. 
Αυτό συμβαίνει γιατί οι σκύλοι δεν αντιμε-
τωπίζουν τον έρωτα ως αντίδοτο στο θάνατο. 
Μόνο εμείς την κάνουμε αυτή τη μαλακία.

»Με αφορμή την επιστολή του εμ-
φανίσιμου και γυμνασμένου νεα-

ρού στο προηγούμενο τεύχος, ο οποίος 
αναφέρει χαρακτηριστικά «Ο διευθυ-
ντής μου είναι χονδρός, με σημάδια στο 
πρόσωπο και τριχωτός», αναρωτήθηκα... 
Από πότε το να είναι κάποιος τριχωτός 
αποτελεί ελάττωμα; Διότι έτσι μας το 
παρουσιάζει ο αγαπητός νέος. Και τέλος 
πάντων, από πότε το μη-τριχωτό θεω-
ρείται sexy; Τα γένια 3ων ημερών δηλα-
δή έχουν κάτι σεξουαλικό, αλλά οι τρίχες 
στο υπόλοιπο σώμα όχι; Μυρτώ, σε πα-

ρακαλώ, πάρε θέση! Αυτό μας έλειπε, να 
πάμε να αγκαλιάσουμε τον γκόμενό μας 
και αυτός να γλιστράει σαν το χέλι!

- Γummy bear

Δεν είπε «τριχωτός», είπε «χοντρός, με ση-
μάδια στο πρόσωπο και τριχωτός». Δηλαδή 
περιέγραψε το συνδετικό κρίκο στη θεωρία 
του Δαρβίνου. Εσείς τι θα κάνατε σε μια τόσο 
δύσκολη θέση;

»Αγαπητή Μυρτώ, λένε ότι στις ο-
μοφυλοφιλικές σχέσεις ο «πρώ-

τος» σου τυχαίνει να είναι πέρα από άν-
δρας της ζωής σου –γιατί έτσι πίστευες 
τότε– κι ένας σταθμός στη μετέπειτα σε-
ξουαλική ζωή σου. Κι αυτό γιατί ο πρώ-
τος σου είναι εκείνος που θα καθορίσει 
σε μεγάλο βαθμό το ρόλο που εσύ θα παί-
ξεις. Αναφέρομαι φυσικά στο ενεργητι-
κό, παθητικό κι ενεργητικοπαθητικό σεξ. 
Αποκλείω όμως αμέσως το τρίτο, γιατί 
δεν το έχω ακούσει ποτέ να συμβαίνει, 
κι αν συμβαίνει θα είναι σπάνιο. Τέλος 
πάντων. Εμένα που με διαβάζεις, ο πρώ-
τος που μου έκατσε ήταν μπουτουμού 
(bottom=παθητικός). Από τότε μέχρι σή-
μερα, ας πούμε εννιά χρόνια, δεν έχω κά-
νει ποτέ μου παθητικό. Λίγο η συνήθεια, 
λίγο ο φόβος, λίγο και η τύχη η ρουφιάνα 
υποθέτω. Οι φίλοι μου με έχουν πρήξει 
να το δοκιμάσω. Κι η αλήθεια είναι ότι κι 
εγώ έχω βαρεθεί να σπρώχνω συνέχεια 
το φίδι. Φοβάμαι; Θα μ’ αρέσει; Να το κά-
νω; Ναι ή ου; Εσύ θα ξέρεις!                     - Ν.Μ.

Πρώτον, αυτό το «εσύ θα ξέρεις» κάνω ότι 
δεν το είδα. Δεύτερον, πού θέλετε να ξέρω 
αν θα σας αρέσει, είναι δυνατόν να με ρωτάτε 
τέτοια πράγματα; Ποιος είμαι; Ο Ασκητής; 
Άντε μπράβο, νομίζω παραπήρατε αέρα και 
στο κάτω-κάτω μη λησμονείτε ότι απευθύ-
νεστε σε μια κυρία. Των γραμμάτων και των 
τεχνών. Το χι με κάπα. 

»Μυρτώ, είμαι δεκαέξι χρονών, έχω 
ένα χρόνο σχέση και είμαστε ένα 

βήμα πριν το σεξ. Εκείνος το θέλει πολύ. 
Λογικό μού κάνει. Απλά δεν ξέρω καθό-
λου αν είναι καλή στιγμή ή όχι. Θέλω να 
πω ότι όλες μου οι φίλες που το έκαναν 
έχουν κάπως ξεφύγει και όλο το σκέφτο-
νται κι εγώ δεν θέλω να γίνω έτσι. Όλα 
να περιστρέφονται γύρω από αυτό – και 
αναρωτιέμαι αν ισχύει πως μετά το ποπ 
δεν έχεις στοπ. Δηλαδή θα μου λείπει συ-
νέχεια και θα το θέλω μονίμως; Δεν ξέρω, 
αν δεν μπορώ μετά να νιώθω ολόκληρη 
χωρίς αυτό ίσως να ήταν καλύτερα να 
μην το κάνω ποτέ. Εσύ που το ’χεις κάνει 
τι μου προτείνεις;                  - Η μικρή Νεφέλη

Η συμβουλή μου είναι να μην το κάνετε ποτέ. 
Θα γλιτώσετε ατέλειωτες προσπάθειες κα-
τεβάσματος στενών παντελονιών, ξαφνικές 
κράμπες τετρακέφαλων και ανυπόφορα πια-
σίματα αυχένα. A
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Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου) 
Με την Αφροδίτη να περνάει στους Ιχθύες και τον 
Άρη να συνεχίζει την ανάδρομη πορεία του στον 
Λέοντα, το τελευταίο που θέλεις είναι να μπεις 
–ή να αφεθείς τελείως– σε μια ερωτική «ιστορία» 
που διαθέτει αμφιλεγόμενο παρόν και καθόλου 
μέλλον, μόνο και μόνο για την ανατριχίλα που 
σου προσφέρει η βραχύβια διάρκειά της – με τον 
όρο «βραχύβια διάρκεια» υπονοείται η «ξεπέτα». 
Η ειρωνεία είναι ότι είτε βρίσκεσαι είτε αδιαφο-
ρείς είτε ονειρεύεσαι μια σχέση, η γοητεία μιας 
σύντομης συνάντησης γαργαλάει τη φαντασία 
σου όταν βρίσκεσαι μόνος σου. Ε, καλά τώρα… 
Δεν πρόκειται να πας στην κόλαση επειδή κάνεις 
τέτοιες σκέψεις όσο δεν ξεχνάς να υπολογίσεις 
πόσο άσχημα θα αισθανθείς αν υλοποιήσεις τις 
πρωτόγονες επιθυμίες σου - που δεν είναι φυσικά  
όλες σεξουαλικές, αλλά αυτοκαταστροφικές.  

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Η νέα Σελήνη στον Υδροχόο και ο Ερμής επίσης 
στον Υδροχόο σηματοδοτούν μια έντονη επαγ-
γελματική περίοδο όπου μπορείς να δρομολογή-
σεις, να κάνεις πράξη ή να περάσεις στην επόμενη 
φάση τους επαγγελματικούς σου στόχους. Φι-
λοδοξία υπάρχει, ευνοϊκές συνθήκες υπάρχουν, 
προχώρα. Φυσικά και δεν πρέπει να ξεχνάς: (1) Ότι 
ανεβαίνοντας δεν θα αρέσεις σε όλους. Η αλαζο-
νεία συνορεύει με την τρέλα. Και (2): Παίξε στα ίσα 
και δίκαια, όσο κι αν μπαίνεις στον πειρασμό να 
συμμετέχεις σε τρομακτικά παιχνίδια πίσω από 
κλειστές πόρτες. Η υπομονή και η επιμονή σου 
μπορούν να διαβρώσουν και βράχο, οπότε μη 
βιαστείς να ονομάσεις τον εαυτό σου νικητή όταν 
το παιχνίδι θέλει πολύ χρόνο ακόμα για να κριθεί. 
Υ.Γ. Παρόλο που φημίζεσαι για την αντίστασή σου 
στις αλλαγές, να θυμάσαι ότι αληθινή ευλυγισία 
σημαίνει να αλλάζεις μόλις το ένστικτό σου σού 
πει ότι βρίσκεσαι  στο λάθος.

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)
Αφού η πνευματική υγεία αποτελεί πάντα θέμα 
για σένα, το σύμπαν σε προειδοποιεί ότι με τον 
Ποσειδώνα και τον Χείρωνα στον 9ο οίκο σου θα 
πρέπει να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, να 
μην πολυδιασπάσαι σε πολλά και διαφορετικά 
πράγματα μεταξύ τους και να μην τρέχεις ολόγυ-
ρα τρελαμένος –σαν ακέφαλο κοτόπουλο– στην 
προσπάθειά σου να καταλάβεις γιατί τα πράγματα 
λειτουργούν όπως λειτουργούν και αποφεύγο-
ντας όλες τις συγκρούσεις, χωρίς ποτέ να αντι-
μετωπίζεις καμία. Και μετά από τις οδηγίες προς 
ναυτιλλομένους, ένα virtual συμπαντικό δώρο 
που καλείσαι να κάνεις πραγματικότητα: Η κοινή 

ευνοϊκή δράση του Δία με την Αφροδίτη δημιουρ-
γεί τις προϋποθέσεις για: (1) Βελτίωση στις επαγ-
γελματικές συνθήκες ή οποιουδήποτε είδους ε-
παγγελματική αναγνώριση. (2) Για μεγαλύτερη 
αναγνωσιμότητα από ποτέ. Είτε είσαι ηθοποιός 
είτε άνθρωπος των μίντια είτε εργαζόμενος είτε 
σπουδαστής, αρχίζουν τα δεκαπέντε λεπτά δια-
σημότητας. (3) Την επαγγελματική κορυφή μετά 
από έντονες προσπάθειες.  

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
(1) Πες ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Δία και την Α-
φροδίτη, που επαναφέρουν το χαμόγελο στα χείλη 
σου. (2) Πάψε να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους 
συνομήλικούς σου για να δεις τι έχουν καταφέρει 
αυτοί σε σχέση με σένα ή εσύ σε σχέση με αυτούς. 
(3) Όλοι όσοι σε ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή σε 
αγαπάνε ή, το λιγότερο, είναι ανοιχτοί κι έτοιμοι 
να σου κάνουν ό,τι χάρη θέλεις. (4) Αν δεν μπορείς 
να πας ένα μακρινό ταξίδι με το αντικείμενο του 
ενδιαφέροντός σου, κάνε σαφάρι σε πάρτι που 
θα σου επιτρέψουν να συνδεθείς με χρήσιμους 
ανθρώπους. (5) Η σώφρων δράση –ναι, υπάρχει 
κι αυτή–δεν είναι τώρα να ανταγωνιστείς αυτούς 
που έχουν περισσότερη δύναμη και παίζουν το 
παιχνίδι καλύτερα από σένα, αλλά να συμμαχήσεις 
μαζί τους. 6) Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται 
στην ικανότητά σου να αγαπάς ή να φέρνεις εις 
πέρας μια δουλειά με την αγνή επιθυμία να υπη-
ρετήσεις. Υ.Γ. Θυμήσου να πατάς και φρένο όταν 
κυκλοφορείς μεθυσμένος από το εγώ σου.  

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα διαμάχη ανά-
μεσα στο να παραμείνεις παντελώς αμέτοχος στα 
τεκταινόμενα και την ίδια ώρα να πιστεύεις ότι 
έχεις προικιστεί με μια βασιλική φύση ή ακόμα και 
με υπεράνθρωπες δυνάμεις, ΣΚΕΨΟΥ το εξής: εάν 
υπάρχουν ρωγμές ή χωρισμοί που απειλούν να 
διαλύσουν τη σχέση σου με τον άνθρωπο που μέ-
χρι πριν από λίγο αισθανόσουνα ότι ήσουν πολύ 
κοντά, ή συνεργασίες που φαίνεται να μπάζουν 
νερά, ειλικρινά πιστεύεις ότι μπορείς να αναλά-
βεις ολοκληρωτικά την ευθύνη να τις κρατήσεις 
ενωμένες χωρίς να αισθάνεσαι σαν τον Κολοσσό 
της Ρόδου με τα δύο πόδια σε δύο βάρκες που 
απομακρύνονται; Υ.Γ. Η νέα Σελήνη στον Υδροχόο 
σημαίνει άραγε ότι It Ain’t Over ’Til It’s Over/ Here 
we are, still together;  
  
Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)
Με τον Άρη στο 12ο ηλιακό οίκο σου δεν σημαίνει 
ότι για όσους μήνες βρίσκεται στον Λέοντα εσύ 
θα κλειστείς σε μια ντουλάπα με ένα φίμωτρο στο 
στόμα σου. Ναι, βεβαίως είναι μια περίοδος εσω-
στρέφειας, που όταν ο κόσμος εισβάλλει στην κα-
θημερινότητά σου πολλές φορές δεν είναι για καλό. 
Χρειάζεσαι χώρο και χρόνο μακριά από αυτούς που 
στην αρχή σε ενθουσίαζαν και που εδώ και καιρό 
σε τρελαίνουν, χωρίς να αντιλαμβάνεσαι τι φταίει 
σε αυτή την αλλαγή στη συμπεριφορά τους. Το γε-
γονός ότι δεν έχεις ιδέα πού πηγαίνει το πλοίο στο 
οποίο βρίσκεσαι πάνω του σημαίνει ότι τώρα δεν 
μπορείς να ελέγξεις τίποτα και κανέναν. Υ.Γ. Του-

λάχιστον η νέα Σελήνη και ο Ερμής στον Υδροχόο 
σού υπενθυμίζουν ότι είσαι πάντα ένα λειτουργικό 
μέλος της κοινωνίας, ενώ η Αφροδίτη στους Ιχθύες 
φέρνει στις σχέσεις ένα κλαδί ελιάς, όπως το περι-
στέρι που έστειλε ο Νώε μετά τον κατακλυσμό. 

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου  - 23 Οκτωβρίου)
Πολλοί αστρολόγοι τρέμουν τη διέλευση του 
Κρόνου από τον Ήλιο ή τον ωροσκόπο κυρίως, 
γιατί συνήθως επιβάλλει περιορισμούς και ευ-
θύνες ενώ εξαντλεί όλα τα αποθέματα ενέργειας 
που διαθέτει κάποιος με τις απαιτήσεις του. Πα-
ρόλο το άγχος και την πίεση, πάντως, μπορείς να 
είσαι ευγνώμων –λέμε, τώρα– αφού μπορείς να 
έχεις τον έλεγχο της ζωής σου, έστω κι αν γκρι-
ζάρεις κατά τη διάρκεια της Κρόνιας διέλευσης. 
Υ.Γ. Η ζωή συνεχίζει να σε προκαλεί να τη γευτείς 
και να την εκφράσεις. Η νέα Σελήνη και ο Ερμής 
στον Υδροχόο επισημαίνουν ότι η μόνη αληθινή 
πηγή ευχαρίστησης είναι, ήταν και θα είναι πάντα 
η δημιουργικότητα. Εάν δεν λειτουργήσει αυτή η 
πλευρά σου μπορείς πάντα να σπαταλάς χρόνο 
κλαίγοντας για ματαιωμένους έρωτες ή φρικάρο-
ντας, γιατί ο έρωτας που ζεις δεν είναι ο Έρωτας 
που υμνούν οι καλλιτέχνες.  

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου -  21 Νοεμβρίου)
Αφροδίτη και Δίας στον ηλιακό σου 5ο οίκο: Συγχα-
ρητήρια, θα γίνεις μητέρα/πατέρας… Είσαι τόσο 
φωτεινός που θα ’λεγε κανείς ότι είσαι ερωτευμέ-
νος… Καιρό έχω να σε δω τόσο δημιουργικό και εν-
θουσιασμένο με τη δουλειά σου και τις προοπτικές 
της… Σε βλέπω τόσο ανυπόμονο, τόσο γεμάτο με 
υψηλές προσδοκίες και αισιόδοξο, που φοβάμαι 
μήπως υπερβάλλεις… Τις μέρες που η Αφροδίτη 
βρίσκεται χέρι-χέρι με τον Δία, η χαρά της ζωής και 
η πίστη ότι μπορούν να συμβούν θαύματα αυξάνε-
ται. Όπως αυξάνεται και η πιθανότητα να υπερεκτι-
μήσεις τις ικανότητές σου  και τις προοπτικές που 
παρουσιάζονται. Θυμήσου ότι και η άκρη-άκρη 
έχει τη μέση της. Υ.Γ. Και μην ξεχνάς: Με τον Άρη 
ανάδρομο στον Λέοντα κάθε επαγγελματική σου 
κίνηση, κάθε δημόσια κίνησή σου, κάθε κοινωνική 
σου παρουσία περνάνε από το μικροσκόπιο των 
άλλων και μάλιστα με επικριτική διάθεση.  

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)
Με την Αφροδίτη στους Ιχθύες δεν είναι καλή ιδέα 
το έξω. Η ανατριχίλα βρίσκεται μέσα στο σπίτι 
σου με αυτόν/ήν  που αγαπάς, με αυτούς που σου 
τονώνουν την αυτοπεποίθηση ή με τους φίλους 
που προσκαλείς. Τι να τον κάνεις τον ξένο (αυτόν 
ή αυτήν, δηλαδή, που σε δελεάζει να βγεις στο κυ-
νήγι), όταν στο κρεβάτι σου έχεις κάποιον/αν που 
νομίζεις ότι ξέρεις, αλλά που ουσιαστικά μπορεί 
να σε εκπλήξει αν τον δεις με καινούργιο βλέμμα; 
Δεν είναι περίοδος έντασης ή πάθους ή απροσδό-
κητων εκπλήξεων. Είναι περίοδος που η καρδιά 
είναι στη θέση της ή, αν βρίσκεται σε φάση ανα-
μονής, δεν φωνάζει από πείνα. Η ησυχία ωστόσο 
δεν σημαίνει ακινησία. Με τον κυβερνήτη του 7ου 
οίκου σου στον 3ο, μπορεί να φύγεις ταξίδι με το 
σύντροφό σου, να λείψεις κάπου για επαγγελ-
ματικούς λόγους ή –κι αυτό είναι πιο σημαντικό 

από εκδρομές, ραντεβού και επαγγελματικά τα-
ξίδια– να μιλήσεις εκ βαθέων στο Αντικείμενο του 
Πόθου σου χωρίς αστερίσκους, κρυφές ατζέντες 
ή μισόλογα.  

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Με τον Κρόνο ανάδρομο στο 10ο οίκο σου αισθά-
νεσαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε παρακολου-
θούν πάνω από τον ώμο σου και σ’ εμποδίζουν να 
ρίξεις τη ζαριά σου, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να 
υποστείς τις πιέσεις του διευθυντή, του αφεντι-
κού, του κόσμου και οποιουδήποτε άλλου τέλος 
πάντων έχει εξουσία στον επαγγελματικό τομέα, 
για να αποδείξεις ότι δικαίως βρίσκεσαι στη θέ-
ση που βρίσκεσαι ή ότι δικαίως προσπαθείς να 
ανέβεις. Προτεραιότητά σου τώρα είναι να κάνεις 
πράξη ό,τι σκεφτόσουνα τα προηγούμενα χρόνια, 
είτε αυτό σου δημιουργεί άγχος, αγωνία και ανα-
σφάλεια για τα αποτελέσματα είτε σου φαίνεται 
ότι δουλεύεις χωρίς ευχαρίστηση.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου -  18 Φεβρουαρίου)
«Καινούργια τώρα ζωή ας ξαναρχίσουμε οι δυο μας 
κι ας πούμε πως είναι αυτό το πρώτο ραντεβού…» 
Η νέα Σελήνη στο ζώδιό σου σού δίνει την ευκαι-
ρία για ένα φρέσκο ξεκίνημα. Χωρίς να μηδενίζεις 
το κοντέρ, άλλαξε ταχύτητα και δες το δρόμο με 
καινούργιο βλέμμα. Η Αφροδίτη, πριν φύγει, σου 
υπενθυμίζει ότι είσαι πάντα ένα κοινωνικό/αξιαγά-
πητο ον που οι άλλοι χαίρονται τη συντροφιά του 
και την ικανότητά του να διατηρεί το κεφάλι του 
έξω από το νερό, ακόμα και τις στιγμές που όλοι 
νομίζουν ότι πνίγεται. Η μετατόπιση της Αφροδί-
της στο 2ο ηλιακό σου οίκο, όπου συναντάει τον 
Δία, ξυπνάει το φλεγόμενο καπιταλιστή μέσα σου 
και ο φανατισμός για το πνεύμα μεταμορφώνεται 
σε σταυροφορία για μια εξέχουσα θέση στην ε-
λεύθερη αγορά. Show me the money, bastards!

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
Η συντονισμένη κοινή ενέργεια του Δία και της 
Αφροδίτης στο ζώδιό σου σού επιτρέπει να σερ-
φάρεις με στιλ και άνεση σε οποιοδήποτε κύμα 
διαλέξεις να ανέβεις και να βγεις σε μια όμορφη 
παραλία. Το σύμπαν σε κάνει να αισθάνεσαι αισι-
οδοξία και μετά, καθρεφτίζοντας την καλή σου 
διάθεση, σου στέλνει ένα δώρο. Το είδος του 
δώρου/ ευκαιρίας/ εξέλιξης εξαρτάται από τον 
προσωπικό αστρολογικό χάρτη του καθενός. Το 
ουσιώδες είναι ότι κάθε αναζήτηση ή κυνήγι για 
καλύτερες συνθήκες στην επαγγελματική σου 
ζωή και για συναισθηματική πληρότητα ευνοεί-
ται, επειδή απλά δεν μπορείς να συνεχίζεις να ζεις 
σε κατάσταση μελαγχολίας, άγχους ή πίεσης. Έ-
χεις πολύ καλούς λόγους για να σταματήσεις να 
κάνεις σκέψεις του τύπου «τι είναι ο άνθρωπος, 
ένα τίποτα είναι, μια περαστική σκιά που ζει πα-
ράλληλα με άλλες μοναξιές…». Για όνομα του Θε-
ού, ελάφρυνε λίγο και άρπαξε τη ζωή τώρα που 
σου προσφέρεται. A

✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων θα 

πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου.

 gpano@stardome.gr

Υδροχόε
Μερικοί πιστεύουν ότι είσαι τρελός. 
Άσ’ τους να λένε. Εσύ θα καβαλήσεις 
το άγριο άλογο που λέγεται ζωή 
με το δικό σου τρόπο. 



11 - 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 A.V. 95 




	01
	02-03
	04-07
	08-09
	10
	11
	12
	13
	14-15
	16-17
	18-21
	22-23
	24-25
	26-31
	32-35
	36
	37
	38
	39
	40-41
	42-43
	44-45
	46-47
	48-49
	50-67
	68-69new
	70-73
	74-75
	76-77
	78-80
	81-83_New
	84-85
	86
	87-91
	92
	93
	94-96

