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Ο Γιώργος Παυριανός 
μεταφράζει την «Αποκάλυψη», σελ. 10 

Ο Σταμάτης Κραουνάκης 
σχολιάζει την επικαιρότητα, σελ. 12

Η Σώτη Τριανταφύλλου ψάχνει 
μια νέα δημοκρατική αριστερά, σελ. 18

 Ο σκηνοθέτης Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος 
μιλάει στην Ιωάννα Μπλάτσου, σελ. 24

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης γράφει για 
την περιπέτεια της νέας του ταινίας, σελ. 26

Η Μυρτώ Κοντοβά συναντάει 
τον Σταμάτη Γαρδέλη, σελ. 28

Ο Συνηγόρος του Πολίτη Γιώργος Καμίνης 
μιλάει στη Λένα Χουρμούζη, σελ. 22 

Fashion 
Week 

Athens

 
 

Το ραντεβού της μόδας είναι στην Τεχνόπολη
Της Δήμητρας Τριανταφύλλου, σελ. 34
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Θέματα κιλομπάιτ;» και άλλες απορίες. Του 
Στάθη Στασινού.
52. Taste Police: Όχι άλλη ρόκα παρ-
μεζάνα! Η Νενέλα Γεωργελέ βλέπει τι 
τρώει η Αθήνα.
54. Πού τρώμε: Η Ζιζή Σφυρή κατα-
φέρνει να ξέρει όλα τα εστιατόρια της 
Αθήνας. 
56. Στο πιάτο: Η Τζένη Σταυροπούλου 
ανοίγει το ντουλαπάκι με τις συνταγές.
64. G&L: Περηφάνια και clubbing. Του 
Λύο Καλοβυρνά.
66. Various Artists: Ο Μάκης Μηλάτος 
βαθμολογεί μουσικές: Ένα * = χάλια, τρία 
*** = μέτριο, πολλά ***** = Χριστούγεννα.
68. Θέατρο: Μία πόλη, χιλιάδες σκη-
νές. Της Δήμητρας Αναγνώστου.
72. Ταινίες: Του Γιώργου Κρασσακό-
πουλου. Επιτέλους, ένας νηφάλιος 
κριτικός.
78. BookVoice: Το καλύτερο πράγμα 
μετά το σεξ (Ένα βιβλίο). Των Α. Μπιρ-
μπίλη, Π. Παπαδόπουλου
80. Elements of style: Το ράφι με τα 
καινούργια προϊόντα. Τακτοποιεί η 
Ζωή Παπαφωτίου.
83. Σε είδα: Οι αγγελίες που έκαναν 
τους Αθηναίους να ξανακοιτάζονται 
στα μάτια.
85. Μίλα μου βρώμικα: Η Μυρτώ 
Κοντοβά κάνει τα σεξουαλικά σας προ-
βλήματα να ακούγονται σαν τραγούδι 
της Πρωτοψάλτη.
86. Stardust: Τα άστρα από τον άνθρω-
πο που θα ήθελες να έχεις για ψυχανα-
λυτή σου. Του Γιώργου Πανόπουλου.

05. Γράμματα: Μερικές φορές είναι κα-
λύτερα κι από άρθρα. Ευχαριστούμε.
08. Ζωντανός στην Αθήνα: Η Μανίνα 
Ζουμπουλάκη πάει παντού και μετά 
αναρωτιέται τι είναι η ζωή.
10. Info-diet: H Σταυρούλα Παναγιω-
τάκη ανεβοκατεβάζει αξίες της Αθήνας 
με ρυθμό haiku.
11. Απαντήσεις του Forrest Gump: Ο 
Νίκος Ζαχαριάδης έχει επιστημονικές 
απαντήσεις σε ποπ απορίες.
13. City Lover: Άγρια πόλη, όμορφα 
αγαπιέται. Ο Δημήτρης Φύσσας γνωρί-
ζει καλά την Αθήνα.
14. Shoot me: Ποιους θα γδύσει αυτή 
την εβδομάδα ο Κωνσταντίνος Ρήγος;
16. Τζιχάντ: Το πιο καθησυχαστικό 
δελτίο ειδήσεων της πόλης. Των Ά. 
Τσέκερη, Γ. Κυρίτση.
17. Citizen: Ένας απλός πολίτης παρα-
τηρεί έκπληκτος την πολιτική ζωή. Του 
Κώστα Γιαννακίδη. 
20. Σκίτσο: Γελάς αλλά μετά σου κόβε-
ται το γέλιο. Του Γιάννη Ιωάννου.
38. Τravel: Πέτρα που κυλάει ποτέ δεν 
χορταριάζει. Η Στελλίνα Καρρά εκτός 
Αθήνας.
40. Sports: «Ο διαιτητής είναι γυμνός». 
Ο Μιχάλης Λεάνης τα λέει όπως είναι.
42. Skate: Ο Billy Γρυπάρης με τη σανί-
δα του περνάει σα σίφουνας μπροστά 
από τα μάτια σας.
44. 2310 Soul: Η Θεσσαλονίκη με ένα 
λάμδα. Του Στέφανου Τσιτσόπουλου.
45. Techie Chan: «Στάθη, τι θα πει 

Στήλες

46 Αθήνα 210 Οδηγός

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

16 Ο φίλος μου ο Μήτσος
Του Νίκου Γεωργιάδη

18 Για μια δημοκρατική 
αριστερά
Της Σώτης Τριανταφύλλου

20 Το λάθος για ένα «λάθος»
Του Ευτύχη Παλλήκαρη

22 Ο Συνηγόρος του Πολίτη, 
Γιώργος Καμίνης στην Α.V. 
Tης Λένας Χουρμούζη

24 Βαγγέλης Θεοδωρόπου-
λος, από το Α ως το Ω
Της Ιωάννας Μπλάτσου

26 Ο Ρένος Χαραλαμπίδης 
γράφει για τη νέα του ταινία

28 Ο Σταμάτης Γαρδέλης 
στο «Μίλα μου Βρώμικα»
Της Μυρτώς Κοντοβά

30 Φιλοθέη 
Της Τζούλιας Διαμαντοπούλου

34 Fashion Week Athens
Της Δήμητρας Τριανταφύλλου 

Περιεχόμενα 25 - 31/3/10 Εικόνα εξωφύλλου: 
Άκης Τσέβης 
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Τ
όσο καιρό τώρα, τα κάνουμε όλα λάθος. Κλαίμε, τι πάθαμε, τι χάνουμε. Όχι 
τι θα κερδίσουμε, όχι τι θέλουμε να κάνουμε, πού θέλουμε να πάμε. Δυο 
μήνες τώρα έχουν γραφτεί χιλιάδες σελίδες στις εφημερίδες, χιλιάδες 
ώρες στην τηλεόραση έχουν αφιερωθεί στους λογαριασμούς. Πόσο χά-

νουμε αν οι περικοπές στα επιδόματα είναι 10%. Τόσο αν είναι 20%, πόσο αν είναι 
12, τόσες αποδείξεις αν έχεις εισόδημα τόσο, αν έχεις παραπάνω πόσες. Πίνακες, 
πολλαπλασιασμοί, αλλάζουν τα νούμερα, διαρρέουν καινούργιες φήμες, ξανά υ-
πολογισμοί, νέοι πίνακες. Κι άλλοι τίτλοι «χανόμαστε», νέοι θρήνοι. Αν τόση φαιά 
ουσία είχε αφιερωθεί στην αποκάλυψη των αιτιών της κρίσης και σε προτάσεις για 
τις απαραίτητες αλλαγές, όλα θα ήταν ήδη καλύτερα. Όμως δεν είναι. 
Μέσα Ενημέρωσης και πολιτικά κόμματα είναι παιδιά, εκφραστές του ίδιου αυτού 
συστήματος που χρεοκοπεί. Δεν μπορούν να δουν την πραγματικότητα αλλιώς. 
Μετράνε μόνο κεκτημένα. Πάντα σε χρήμα. Πολιτική είναι, εμείς να ζητάμε, από 
το κράτος, επιδόματα, μισθούς, αργομισθίες, πρόωρες συντάξεις, εθελούσιες εξό-
δους, αφορολόγητα, αυξήσεις και οι πολιτικοί «φίλοι του λαού» να τα δίνουν. Οι 
άλλοι είναι «ανάλγητοι». 

Τον ίδιο καιρό που όλοι ασχολούμαστε με «μέτρα», μια μικρή είδηση πέρασε απαρατή-
ρητη, κανείς δεν της έδωσε σημασία στα δελτία ειδήσεων. Η γραμμή U του μετρό 
αναβλήθηκε οριστικά, δεν υπάρχουν τα 2 δις που κοστίζει η κατασκευή της. Αυτή 
η χώρα, με έναν αιώνα καθυστέρηση από τις άλλες χώρες, έφτιαξε πριν μια δεκαε-
τία δύο γραμμές μετρό. Ακόμα και μ’ αυτές τις δυο γραμμούλες η ζωή εκατοντάδων 
χιλιάδων ανθρώπων άλλαξε. Έκτοτε, δεν έγινε τίποτε απολύτως. Όχι γραμμή, 
ούτε σταθμός. Το 2003 προέβλεπαν για τον προαστιακό ότι σήμερα θα ’χει 281 
χιλιόμετρα δίκτυο και θα μεταφέρει 420.000 επιβάτες. Δεν έχει ούτε το μισό και 
μεταφέρει 16.000. Μπορεί κανείς να υπολογίσει πόσα είναι τα διαφυγόντα έσοδα 
του κράτους από τις γραμμές του μετρό και του προαστιακού που δεν έγιναν ποτέ; 
Ποιο είναι το κόστος στην ελληνική οικονομία από τις χαμένες εργατοώρες στις 
συγκοινωνίες; Πόσα χάνουν οι πολίτες σε ταξί, σε βενζίνες, σε πάρκινγκ κάθε 
μέρα; Πόσο αποτιμούνται οι χαμένες ώρες απ’ τη ζωή μας μποτιλιαρισμένοι, υστε-
ρικοί, σε κάποιο φανάρι; 

Αυτό που Μέσα Ενημέρωσης και κόμματα δεν βλέπουν, ευτυχώς αρχίζει να το βλέπει 
η κοινωνία. Και δεν το βλέπει τώρα που φτάσαμε στο κατώφλι της χρεοκοπίας, το 
’χει ήδη δει γιατί η χρεοκοπία ήταν εδώ και καιρό παρούσα. Και δεν το βλέπουν 
μόνο τα αδικημένα, τα ασθενέστερα στρώματα, το βλέπουν και αυτοί ακόμα που 
νόμιζαν μέχρι τώρα τον εαυτό τους εξασφαλισμένο. 
Γιατί τι να τις κάνεις τις αυξήσεις, τα επιδόματα, τα αφορολόγητα, τους μισθούς από 
το δημόσιο, όταν πια για να σπουδάσει ένας πατέρας το παιδί του χρειάζεται άλλον 
ένα μισθό το μήνα στη «δωρεάν» παιδεία των παιδικών σταθμών, των ιδιαίτερων 
50 ευρώ την ώρα, των φροντιστηρίων, των ιδιωτικών σχολών, των πανεπιστημίων 
του εξωτερικού; Τι να τα κάνεις όταν για να πας τον άνθρωπό σου στο νοσοκομείο 
της «δωρεάν» υγείας αρχίζεις να πληρώνεις από την πύλη ακόμα δεξιά κι αριστερά 
φακελάκια; Όταν δεν έχεις δρόμους, δεν έχεις πεζοδρόμια, δεν έχεις πλατείες, δεν 
έχεις ένα παγκάκι και πρέπει να πληρώσεις για να κάτσεις σε μια καρέκλα κάποιας 
πλατείας; Όταν το κέντρο της πόλης σου είναι αφημένο στην εγκληματικότητα χω-
ρίς αστυνόμευση, χωρίς ασφάλεια; Όταν είσαι ο μοναδικός Ευρωπαίος που ζει και 
αναπνέει δίπλα στις χαβούζες και τις χωματερές; Όταν πρέπει να πληρώσεις για τα 
πάντα δύο φορές, μία σε φόρους και εισφορές για τις υποβαθμισμένες υπηρεσίες 
του κράτους και άλλη μία στην ιδιωτική οικονομία για να κάνεις τη δουλειά σου; 
Και να ’χεις κι από πάνω τους απατεώνες να σου λένε για «δωρεάν» παιδείες και 
υγείες. Τι να τα κάνεις όσα «κεκτημένα» μπόρεσες κι εσύ να αποκτήσεις από το 
κράτος, σε χρήμα πάντα, όταν με το άλλο χέρι στα παίρνει με αυξήσεις στους λογα-
ριασμούς, με έκτακτες εισφορές, με αυξήσεις στα διόδια, με έμμεσους φόρους; 

Κρατικοδίαιτοι διανοούμενοι, δημοσιογράφοι των κομματικών γραφείων, καλλιτέχνες 
κρατικά επιχορηγούμενοι και πολιτικοί που δεν έχουν δουλέψει ούτε μια ώρα 
στη ζωή τους, προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρύψουν την πραγματικότητα, αντι-
δρούν σε κάθε αλλαγή, παίζουν την παράταση, θέλουν να διατηρήσουν στη ζωή 
ένα σύστημα άδικο, αντιπαραγωγικό, διεφθαρμένο, χρεοκοπημένο, τελειωμένο. 
Παρατήρησέ τους, δεν συμφωνούν σε καμία αλλαγή. Ούτε σε μία, έτσι, για στατι-
στικούς λόγους, για να ’χουν άλλοθι. 
Το αισιόδοξο είναι πως, όπως φαίνεται, αρχίζει να δημιουργείται μια κοινωνική 
δύναμη, σιωπηλή ακόμα, που επιθυμεί με πραγματική λαχτάρα μια αλλαγή, που 
καταλαβαίνει πως πρέπει να μεταρρυθμιστούν όλες οι αγκυλωμένες δομές της 
κοινωνίας, που βλέπει με θετικό πρόσημο την αλλαγή κι όχι με φόβο και άρνηση. 
Η κοινωνία μας θα αλλάξει και θα σωθεί απ’ τη χρεοκοπία μόνο αν ηττηθεί η πολι-
τική της ήττας. A
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Ευχαριστώ, Βασιλικέ…
Αγαπητό, Πανικοβάλ. Πήγα στον Βασι-
λικό και δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια 
μου από πάνω του, είχα ένα κολλημένο 
ηλίθιο χαμόγελο και είχα ανατριχιάσει. 
Κάτι η ζέστη, κάτι τα λόγια του παπά, κάτι 
τα παραισθησιογόνα λιβάνια... το κακό 
δεν άργησε να γίνει. 
Ευχαριστώ τον Βασιλικό που με έκανε 
να ξεχάσω τον Θανάση, που με έκανε 
να ξεχάσω τον Ηρακλή, που με έκανε να 
ξεχάσω τον Σπυράκο, που με έκανε να 
ξεχάσω τον Ντίνο, που με έκανε να ξεχά-
σω τον Αντώνη, που με έκανε να ξεχάσω 
τον Γιάννη, που με έκανε να ξεχάσω τον 
Γιώργο, που με έκανε να ξεχάσω τον Τζό-
σουαααααααααααα. 
Σας αφήνω τώρα, με περιμένει στη γωνία 
Ματογιάννια και Σκουφά ο τύπος που θα 
με κάνει να ξεχάσω τον Βασιλικό.
Να είσαι πάντα καλά.             - ΕλΕυθΕρία Μ.

Έχει και φίλους…
Παρακολουθώ τις ιντερνετικές επιθέσεις 
(αχ, αυτή η απελευθερωτική ανωνυμία...) 
και τα σχόλια για τη Σώτη Τριανταφύλλου: 
τη φθονείτε, παίδες, ε; Έχετε σκυλιάσει 
γιατί είναι επί δεκαετίες πρώτη και καλύ-
τερη; Θέλετε να την αμαυρώσετε επειδή 
έχει το ταλέντο και το ήθος που σας λείπει; 
Επειδή κάθε βιβλίο και κάθε άρθρο της εί-
ναι μια ακόμα επιτυχία; Κι επειδή τσαλα-
βουτάτε στη μετριότητα και στη χωριατιά; 
Μήπως σας έχει πειράξει και πονέσει το 
ότι δεν σας δίνει σημασία και ότι συνεχίζει 
ακάθεκτη κι απτόητη; Χρησιμοποιώ ετούτο 
το βήμα για να πω: Σώτη Τριανταφύλλου, 
καλή υγεία να ’χεις και δύναμη, περιβάλ-
λεσαι από ηλίθιους. Εγώ πάντως σου βγάζω 
το καπέλο κι ευτυχώς για όλους μας δεν 
είμαι ο μόνος.   - ΓίώρΓος αρίςτοπουλος

Καλό κουράγιο!
Ο κ. Ρεν μίλησε και ελληνικά! Είπε όμως 
τα μισά στη γλώσσα μας, αφού η λέξη 
κουράγιο δεν είναι ελληνική, είναι βε-
νετσιάνικη… και μετά λέμε για απώλεια 
της εθνικής κυριαρχίας μας, μα αυτή έχει 
χαθεί από την εποχή του πονηρού Τίτο, 
τότε που μας έκλεβε τη Μακεδονία και ε-
μείς τον χειροκροτούσαμε στην πύλη του 
Αδριανού, σαν μέγα ήρωα… τότε. 
Σήμερα τι γίνεται με τη γλώσσα; Πλή-
ρης περιφρόνηση. Κοιτάξτε γύρω σας, 
η αστυνομία = police, τα ασθενοφόρα = 
ambulance, τα ταξί = taxi, το αεροπλάνο 
του πρωθυπουργού = Hellenic republic, η 
κρατική τηλεόραση = Ert world, με εκπο-
μπές ζουμ, πρες, ριμέικ, γκριν τιμ, ριγου-
άιντ και άλλες αηδίες. Πρόσφατα έγραφε 
ο υπότιτλος στην τηλεόραση: «Nταλίκα 
τράκαρε στην μπαριέρα και ντελαπάρη-
σε». Αλλού έγραφε: «Kύονες κλέφτηκαν 
από αρχαιοκάπηλους»… Ένας άλλος ψιτ-
τακός είπε σε πρωινή εκπομπή: τη σκα-
πουλάραμε… ακόμα και οι διαδηλωτές 
γράφουν τώρα τα συνθήματά τους εις 
την αγγλικήν… Αυτά και πολλά άλλα δεν 

είναι απώλεια της εθνικής κυριαρχίας; 
Αλλά κι εσείς; Άθενς Βόις! 
Καλό κουράγιο δηλαδή, Hellas = Help us.

- Κώνςταντίνος Καρουςος, Ελβετία 

Από τη Σαλόνικα 
Αν ο Χριστός σας είναι Εβραίος, το αυτο-
κίνητό σας ιαπωνικό, η πίτσα που τρώτε 
ιταλική, η δημοκρατία σας ελληνική, οι 

αριθμοί σας αραβικοί, τα γράμματά σας 
λατινικά, οι πολυεθνικές αμερικάνικες, 
η μουσική σας τσιγγάνικη, οι λέξεις σας 
βαλκάνιες, τα φαγητά σας τούρκικα, οι 
φουστανέλες αλβανικές, τα γαλακτοκο-
μικά σας βουλγάρικα, τότε γιατί ο γείτο-
νάς σας είναι ξένος; 

- α.ς., www.hereticafilosofia.gr

Γράμμα προς έναν  Άνθρωπο
Οδός Αλκμήνης. Βγαίνοντας από το θέ-
ατρο, αντικρίζω το γνωστό θέαμα ενός 
δρόμου να ασφυκτιά από αυτοκίνητα. 
Ένα, διπλοπαρκαρισμένο. Μην έχοντας 
πού να σταθώ, στέκομαι πίσω του. Κοι-
τάζω το δρόμο για να περάσω. Ξαφνικά, 
σπρώχνομαι βίαια από μία μάζα λαμαρί-
νες. Μια πνιγμένη κραυγή απόγνωσης. 
Τρέχω στο πεζοδρόμιο να σωθώ. Νιώθω 

παρείσακτη. Η πόλη αυτή δεν 
είναι φτιαγμένη για ανθρώπους. 
Στέκομαι αποσβολωμένη. Ο τύπος 
απλά έβαλε όπισθεν και ξεκίνησε... Ο 
άνθρωπος που με έκανε να νιώσω λιγό-
τερη μοναξιά και που δεν κατάφερα να 
ευχαριστήσω είναι ένας νεαρός με μηχα-
νή. Κατέβηκε με το κράνος ακόμα και με 
υποστήριξε. «Ε! Πού πας; Ολόκληρος άν-

θρωπος πίσω σου!»... Δεν θα αναφερθώ 
στην ηλίθια αντιμετώπιση του οδηγού.

Θα τελειώσω τούτο το γράμμα λέγοντας 
ένα βαθύ ευχαριστώ στον άνθρωπο με τα 

γαλανά μάτια. Δεν θα μάθω ποτέ ποιος 
είναι, αλλά μένω με την ελπίδα να δια-

βάσει αυτό το γράμμα. Σου είμαι ευγνώ-
μων. Να είσαι καλά...                      - ναυςίΚα

Αλλιώς τα φαντάστηκα
και αλλιώς είναι…
Τέσσερα χρόνια σπουδές , δύο μεταπτυ-
χιακό και…
Κάθε μέρα η ίδια μέρα!!! Και πρέπει να κά-
νω και το σταυρό μου που έχω δουλειά.
Όλο λέω να διαβάσω για τον ΑΣΕΠ να 
κάνω αυτό που θέλω, να ΔΙΔΑΞΩ, αλλά 
το κράτος φροντίζει να με αποθαρρύνει 
και να μην έχω τη διάθεση να ξαναδια-

βάσω!!! Γιατί όλες αυτές οι 
σπουδές να μη φτάνουν να 

κάνεις το όνειρό σου; Γιατί κάτι το 
τόσο εύκολο, που ήταν παλιά, σήμερα να 
είναι μια ουτοπία;; Για να έχω μία πιθα-
νότητα θα πρέπει: να πάω φροντιστήριο, 
να διαβάζω τουλάχιστον 5 ώρες τη μέρα,  
που σημαίνει να μη δουλεύω, και να βρω 
κάπως τα δίδακτρα, και όλα αυτά για μία 
μικρή πιθανότητα ! Αξίζει, λοιπόν, και αν 
ναι δεν ξέρω καν αν έχω τη δύναμη και 
το κουράγιο να δεχτώ άλλη μια αποτυχία 
με τις επιπτώσεις της. Ειλικρινά, ξεκινώ-
ντας στα 18 μου για σπουδές αλλιώς τα 
φαντάστηκα και αλλιώς είναι τελικά…

- Είρήνή από Μαρούσι»

Θα γράφουμε και γερμανικά...
Στο Μοναστηράκι, περαστικός, πήρα 
έναν καφέ, μου έφερε το κορίτσι κι ένα 
έντυπο. Ωραία λιακάδα, άνοιξα το έντυ-
πο, προσπάθησα να διαβάσω τα εντός. 
Γερμανομαθής, και φυσικά ελληνοτρα-
φής, δεν κατάφερα να επικοινωνήσω με 
τη Φωνή της Αθήνας. Μέγιστη απορία 
(λαϊκισμός), ποιοι διαβάζουν μια εφημε-
ρίδα με 80% εμβόλιμες αγγλικές λέξεις; 
Οι Έλληνες –δυστυχώς– δεν γνωρίζουν 
ούτε ελληνικά, τι νόημα έχει αυτή η πλη-
θώρα ανόητων και φθηνών υποδείξεων 
σε αγγλικά; Από τα φαιδρά μιας χώρας, 
πατρίδας μου!, που έχασε τον μπούσουλα 
χρόνια τώρα, και βυθίστηκε στη σημερι-
νή της ανωνυμία, με όλους τους τρόπους, 
και την αρωγή κάποιων ως υμείς, ετσιθε-
ληστές. Απογοήτευσις. Πατριώτης, και 
επιλεκτικός...    - ς. ΜαλαβΕτας 

Ένας άλλος κόσμος
Η πραγματικότητα που περιγράφει η Σώτη 
Τριανταφύλλου σε προηγούμενο τεύχος 
είναι δυστυχώς πολύ οικεία σε όλους μας. 
Μέσα όμως στη στρατιά των άξεστων (αγε-
νών, χυδαίων, αμόρφωτων και «συγκαμέ-
νων», που λέει και ο αγαπητός Κωνσταντί-
νος Τζούμας) υπάρχουν και οι διακριτικές 
παρουσίες καθημερινών ανθρώπων που 
διευκολύνουν και ενίοτε φωτίζουν την κα-
θημερινότητά μας. Σήμερα πήρα το τρόλεϊ 
και ανακάλυψα ότι δεν είχα πάνω μου εισι-
τήριο, ρωτώντας λοιπόν τους άλλους επι-
βάτες εάν έχουν κάποιο επιπλέον, έφτασα 
σε μία κυρία η οποία προσφέρθηκε να μου 
δώσει ένα (δύο μειωμένης τιμής συγκε-
κριμένα, 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 α-
πλά: «είναι σημαντικό να βοηθάμε ο ένας 
τον άλλον όποτε και όπως μπορούμε».
Εάν η A.V. είχε μια στήλη όπου συνεργά-
τες και αναγνώστες πρότειναν το «πρό-
σωπο της εβδομάδας», εγώ θα πρότει-
να την ευγενή και υπέροχη αυτή κυρία 
του τρόλεϊ 18, που μου θύμισε κάποιες 
βασικές αξίες για την πολιτισμένη συμ-
βίωσή μας.          - Μαρία - Ερςή Κολίρή

Γράμματα
100 λέξεις

ςτείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax 

της A.V. ή στο info@

athensvoice.gr για τη στήλη 

«Γράμματα». Μόνο 100 λέ-

ξεις. αλλιώς θα μπαίνουν 

συντομευμένα. Γράμματα 

χωρίς ονοματεπώνυμο, δι-

εύθυνση, τηλέφωνο δεν 

θα δημοσιεύονται.
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Κυκλοφορεί

Το Εξώφυλλο μΑΣ 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο Άκης 
Τσέβης. Κατάγεται από την Ήπειρο, ζει 
και εργάζεται στην Αθήνα και τη Ρό-
δο. Σπούδασε ζωγραφική στην ΑΣΚΤ 
Αθηνών με καθηγητή τον Δ. Μυταρά. 
Είναι κάτοχος Master στην Περιβαλ-
λοντική εκπαίδευση, με διπλωματική 
έρευνα στην τέχνη που αναπτύχθη-
κε από την προϊστορική εποχή μέχρι 
και τον 5ο αιώνα π.X. στην ευρύτερη 
γεωγραφική περιοχή της ανατολικής 
Μεσογείου. Συμμετείχε σε πολλές ο-
μαδικές εκθέσεις (Αθήνα, Ιωάννινα, 
Ρόδος, Θεσσαλονίκη, Λευκωσία κ.ά.), 
ενώ έργα του δημοπρατήθηκαν συ-
χνά από τους οίκους Kapopoulos Fin 
Αrts Gallery και Psatharis Auctions - 
Cyprus. Aτομικά εξέθεσε στην Εται-
ρεία Ηπειρωτικών Μελετών (Ιωάννι-
να, 2003), στην Art Tower Agora (Αθή-
να 2008) και στο Titanium-Yiayiannos 
Art Gallery (2010).

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.

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης: Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνοι  Ύλης Ελένη Μπακοπούλου, Τάκης Σκριβάνος

ςυντακτική ομάδα: Ν. Αργυροπούλου, K.Ρήγος, Δ. Φύσ-
σας, Σ. Στασινός, Λ. Λαζόπουλος, Π. Δούκας, Γ. Κυρίτσης, 
Ά. Τσέκερης,M. Mηλάτος, Π. Μένεγος, Δ. Αναγνώστου, Α. 
Μποζώνη, Γ. Τζιρτζιλάκης, Σ. Tσιτσόπουλος, Γ. Πανόπου-
λος, M. Kοντοβά, N. Γεωργελέ, Γ. Βαλλιανάτος, Σ. Tριαντα-
φύλλου, Δ. Τριανταφύλλου, Λ. Καλοβυρνάς, Γ. Kωνστα-
ντινίδης, N. Γεωργιάδης, Γ. Δημητρακόπουλος, Ευτ. Παλ-
λήκαρης, B. Γρυπάρης, Μ. Τσιντσίνης, Μ. Ζουμπουλάκη, Γ. 
Ιωάννου, Γ. Κρασσακόπουλος, M. Λιοναράκη, Ζ. Σφυρή, Σ. 
Κραουνάκης, M. Λεάνης, N. Zαχαριάδης, Π. Μανδραβέλης, 
Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Μ. Πιτένης, Γ. Παυριανός, Θ. Μήνας, Κ. 
Παναγοπούλου, Λ. Χουρμούζη, Στ. Χαραμή, Τζ. Διαμαντο-
πούλου, 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
achillespek@athensvoice.gr

A.V. Web Crew:  Βερένα Κέκελου, Μιχάλης Μάτσας, 
Γιάννα Σαββούρα

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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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

ςε μία κλίμακα απο το 1 ως το 10 υπαρχουν πραγματα που είναί 11 (θεϊκα) καί  
πράγμάτά που είνάί -1 (εξάθλίωση). Δεν χρείάζετάί νά μπω σε λεπτομερείεσ, κάί νά χρείά-
ζοτάνε ΔηλάΔη τί θά ελεγά; οτί το κάλο σάμάλί είνάί 15 κάί το λουμπάγκο -5; ζζζζζζζ…

Απαπαπαπα...

Τ ελευταία πέφτω σε κάμποσα -1 
και μου την έχει βαρέσει – “I 
am not that kind of man”, όπως 
λέει και ο δε-θυμάμαι-ποιος σε 
κάποια ταινία (όλες τις καλές 

ατάκες τις έχει πει κάποιος κάποτε σε κάποια 
ταινία, οπότε είμαι μέσα). Το να βρίσκεσαι σ’ ένα 
μέρος και να συμμετέχεις σε μια δραστηριότητα 
ενώ στο κεφάλι σου μια αγριοφωνάρα ωρύεται 
«ΒΑΡΙΕΜΑΙΒΑΡΙΕΜΑΙΒΑΡΙΕΜΑΙ» δεν είναι 
και το τέλος του κόσμου – σιγά, μαντάμ, όλοι 
βαριόμαστε και δεν κάνουμε έτσι. Σημειώνεις 
ότι το -1 είναι φρικτά δυσάρεστο και σαν κανο-
νικός πολιτικός επαναπροσδιορίζεις (!!!) το σύ-
στημα αξιολόγησης: υπάρχει τελικά -5, και -15. 
Το χάος είναι -20, η απελπισία, το να βρίσκεσαι 
σε χειρουργικό τραπέζι,  π.χ., και να λέει ο χει-
ρούργος στη νοσοκόμα «καλά, έγινα λιώμα χθες 
βράδυ, ακόμα δεν βλέπω μπροστά μου». Υπάρχει 
και -30, φαντάζομαι – ο ίδιος χειρούργος να 
λέει «ώχου, ρε γαμώτη μου, δεν βάλαμε νάρκωση; 
Σόρι, μεγάλε, είμαι γκολ σήμερα… Μα πού είναι ο α-
ναισθησιολόγος; Με τα χεράκια μου τον τσουβάλιασα 
στο ταξί χαράματα, ελπίζω να ζει ακόμα». 
Πολύ μείον. Ακόμα κι αν οι χειρούργοι δεν μι-
λάνε ποτέ έτσι, ακόμα κι αν τα ρίχνουν στις α-

δερφές (νοσοκόμες) όταν έχουν τα χάλια τους. 
Το πιθανότερο είναι ότι οι χειρούργοι μιλάνε 
σαν τους πολιτικούς, με επαναπροσδιορισμούς 
πορείας, ανασύσταση δομών, υφέσεις, εξάρσεις, 
κρίσεις, μίνιμουμ απώλειες και το απαυτό της 
Χάιδως επίσης. 
  
Πού θέλω να καταλήξω; Ότι πέρασα ένα βράδυ 
κοντά στο -1 που μετά τα μεσάνυχτα εξελίχθηκε 
σε 9 ή ακόμα και σε 10… με μια συγκλονιστική 
καμπύλη ύφεσης (βουτιά) προς τα χαράματα, 
όπου έφτασε εύκολα το -10. Η αρχική έξοδος-
υποχρέωση ήτανε μάπα, ας την ξεχάσουμε. Με-
τά πήγαμε για ποτό με φίλους, κι αρχίσαμε να 
σκαρφαλώνουμε την κλίμακα ως τις 3 περίπου 
(“Stairway to heaven”, χωρίς drugs). Βρήκαμε 
ένα ήσυχο μπαράκι στο Γκάζι, το “Gas on” – ο 
Γ. μου είπε στο τηλέφωνο «η φράση “ήσυχο μπα-
ράκι στο Γκάζι” δεν υπάρχει» και έχει δίκιο, γιατί 
η βόλτα στην παραλία της οδού Βουτάδων είναι 
«κουφάθηκα, καλέ κύριε, πήρα τα αυτάκια μου στη 
φούχτα». Το μπαράκι ωστόσο ήταν άδειο όταν 
μπήκαμε, και ήσυχο… Καμιά ώρα μετά ο ντι-
τζέι άρχισε να το πλακώνει στα γκάζια (ε; ε;) και 
φωνάζαμε όλοι μαζί για να ακουγόμαστε, που 
καμία τύχη (δεν ακουγόμασταν). Παρόλ’ αυτά 

περάσαμε ωραία: ρίχναμε καμιά κουβέντα στη 
ζούλα, πίναμε μπίρες λες κι ήταν καλοκαίρι, α-
νταλλάσσαμε πληροφορίες και τέτοια. Η γκαρ-
σόνα ήταν καλή, απ’ αυτές που συγχύζονται άμα 
τις αποκαλείς «κούκλα» και μπλοκάρουν όταν 
τους αφήνεις πουρμπουάρ ένα τάλιρο (ευρώ). 
Τόσο κοστίζει η μπίρα, δίκιο έχουν, αλλά σ’ έ-
πιασε και σένα ότι είσαι γύρω στο 10 ως εκτίμη-
ση κατάστασης κι έχεις ανέβει…
   
Τα χαράματα που γύρισα με το καλό σπίτι μου 
(ακόμα 10), βρήκα ένα μωρό με πρησμένο χέ-
ρι, όπως Ποπάι. Κι επειδή το μωρό ήταν δικό 
μου, το ζαλώθηκα κι έτρεξα στο Παίδων (-10). 
Κι επειδή ήτανε ξημέρωμα Σαββάτου, έμεινα 
εκεί ως τις 7 το απόγευμα (-15). Με χανγκόβερ, 
άυπνη, νηστική ΚΑΙ με πρησμένο χέρι μωρού 
που επιπλέον είναι δικό μου; Πάλι καλά που δεν 
περάσαμε το -20…
  

Τ έλος πάντων, όλα πήγαν καλά. Το χέρι 
ξεπρήστηκε. Το μωρό εξακολουθούσε 
να συμπεριφέρεται σαν μωρό, έστω κι 

αν του καταβρόχθισα το «γεύμα νοσοκομείου» 
μπροστά στα αθώα μάτια του. Μια άλλη μέρα 
είχα πάει βόλτα στο Κολωνάκι (9!) και μοιράζο-
μαι την εμπειρία μαζί σας για να κλείσουμε σε 
ευχάριστη νότα: πήρα φο κροκοδειλέ τσάντα 
από ωραίο μαγαζί, το “Paars”, δώρο σε μια φί-
λη μου που αναγνωρίζει τον κροκόδειλα πριν 
ακόμα (το κτήνος) κατέβει απ’ το τρόλεϊ σερ-
νάμενο-κουνάμενο. Πώς μου ήρθε και της α-
γόρασα τσάντα από ψεύτικο κροκόδειλο, ιδέα 
δεν έχω. Μάλιστα μου φάνηκε ευκαιρία (30 ευ-
ρώ!) και σκέφτηκα ότι το βρήκανε ίσως ψόφιο το 
ζωντανό, δεν χρειάστηκε να το ξεπαστρέψουν 
για να το κάνουνε τσάντα. Η φίλη μου κοίταξε 
την τσάντα με περιφρόνηση και επισήμανε ότι 
κρίση-ξεκρίση, με 30 ευρώ δεν σκοτώνεις ούτε 
πλαστική σακούλα σήμερα στο Κολωνάκι, και 
είχε δίκιο. Έπνιξα την ντροπή μου επιτόπου και 
μπήκαμε στο πιτσικωτό “Flou” με τα πεταχτά 
υπερμοντέρνα ρουχάκια του για να ξεχάσω τα 
πάντα – ακόμα και τον κροκόδειλα.
  
Με τούτα και με κείνα, πέρασα όλη την γκάμα 
από το μηδέν στο άπειρο μέσα σε λίγα εικοσιτε-
τράωρα – φανταστείτε να μου είχανε δώσει πε-
ρισσότερο χρόνο. Τώρα, στη μέση περίπου της 
συμβατικής κλίμακας (5), όλα δείχνουν ήσυχα. 
Και μπορεί ως το βράδυ να ’χουμε ανέβει οι-
κογενειακώς στο 10άρικο. Γιατί όχι; Αν η πίτσα 
είναι άψογη, οι ουρανοί είναι δικοί μας… A     

Gas on (πρώην Carpe Diem), Τριπτολέμου & 
Ευμαλπιδών, Γκάζι, 690 9883953
Paars, Χάρητος 10, Κολωνάκι, 210 7225.264
Flou, Τσακάλωφ 16, 210 3640.664  
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ y.nenes@yahoo.com

Αthens 
Voices

Λόγια που ακούστηκαν στους 
δρόμους της Αθήνας την 
περασμένη εβδομάδα...

27/3, Η Ωρα τΗΣ ΓΗΣ
Στις 20.30 θυμήσου να κλείσεις τα φώτα.

ΕυΚαιρια
Φεύγουν, μετά από πολλά χρόνια, οι σκαλωσιές 
απ’ την Ακρόπολη και παραδίδεται αναστηλω-
μένη στο κοινό, πιθανότατα μετά το Πάσχα. 
(Λες να πιάσουμε καλύτερη τιμή;!)

ΓιΩρΓοΣ ΛουΚοΣ
Σπάνιο δείγμα Έλληνα πολίτη που, από τη θέση 
που βρίσκεται, λύνει περισσότερα προβλήματα 
απ’ όσα προκαλεί. 
(Συνήθως συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο)

αLISοΝ ΜουΕτ
Η καλύτερη συναυλία της χρονιάς. 
Δάκρυα, χιούμορ και παλιοί φίλοι.

ΓιΩρΓοΣ ΚαΠουτΖιΔΗΣ
Γιατί δεν συνεχίζει τα “Twenties” του και για τα 
επόμενα 20 χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης;

ατΗΕΝS DAILY SECRET
To site που αποκαλύπτει ένα ωραίο «μυστικό» 
της Αθήνας κάθε μέρα.
(Το οποίο φυσικά παύει να είναι secret)

αΦριΚαΝιΚΗ ΣΚοΝΗ
Το μπορδοροδοπεθαμενοεκρού επιστρέφει.

οι ΠαραταΣΕιΣ
Θα υποκλιθώ στον καλλιτέχνη που δηλώνει 
εξαρχής 15 παραστάσεις και το τηρεί! 

ΕΚΚΛΗΣια
Ε, ναι, έρχεται κάποτε μια στιγμή που πρέπει να 
κόψεις τα λουλούδια και απ’ το δικό σου κήπο. 
Αντιλαβού; 
Άκου είναι «αντισυνταγματικό και ανήθικο» να 
φορολογηθεί η Εκκλησία!

SATURN
«Εδώ η τσιγγουνιά είναι μαγκιά» λέει η διαφήμι-
ση του γνωστού πολυκαταστήματος. 
Πουθενά δεν είναι!

ΠροΣ αΠαΝταΧου ΝτιΛιΒΕρι
Το επόμενο ντιλίβερι που θα διαφημίζεται με τη 
φράση «απ’ την κουζίνα της μαμάς» θα πάω να 
το κάψω.

Η ΔραΧΜΗ
Αν επιστρέψει, όπως φημολογείται, ξέρετε πό-
σο θα κάνει ένα σουβλάκι, ε; 615 δραχμές!

τατιαΝα, ΚαΛΗ Μου
Αυτό είναι ένα σφουγγαρόπανο.
Και το έχεις άμεση ανάγκη.  

Greatest Hits
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΠΑΥΡΙΑΝΟΣ

γράφει για την Α.V. ένα τραγούδι

Να ζήσουν οι τσολιάδες

Μ’ αρέσουν τα τεκνά
μ’ αρέσουνε κι οι γιάπις

μου ρίχνουνε συχνά
τα δίχτυα της αγάπης

Μ’ αρέσουνε οι σικ
κι οι άσχημοι μου αρέσουν

με κόλπα και με τρικ
στα πόδια μου θα πέσουν

Μα όταν τον τσολιά
τον βλέπω να περνάει
μου κόβεται η μιλιά

και η καρδιά μου σπάει

Βρε να ζήσουν οι τσολιάδες
μέχρι και το τρεις χιλιάδες

(Οι στίχοι μελοποιήθηκαν 
από τον Χάρη Χαλούδη 

και τραγουδήθηκαν 
από τη Μαλβίνα Κάραλη) 

«Όταν λες 
από κει, εννοείς 

από δω;»
(Κορίτσια ψάχνουν τραπέζι σε 

φαστφουντάδικο)

«Κατάλαβες 
λοιπόν από πού 

βγήκε η π*****α 
του ναύτη;»

(Λεβέντης εξηγεί στη φίλη του. 
Έκθεση Τσαρούχη, 14/3 με-

σημέρι, τελευταία μέρα, 
πανικός)  

«Δεν ήπια 
πολύ. Ένα prosecco… 

ένα μαρτίνι… Όχι, δύο 
μαρτίνι... Και μερικά σφη-
νάκια. Και ξαφνικά νιώθω 
να κόβονται τα γόνατά μου. 

Λέω του Τάκη, γρήγορα, 
πήγαινέ με νοσοκομείο»

(Ξανθιά. Λεωφόρος Αμαλίας)

«Η Πάτρα εί-
ναι το Μάντσεστερ 

της Ελλάδας»
(Στο Tweeter)

«Με έστειλε 
η Κατερίνα να σου 

κάνω πλάκα, αλλά σε 
είδα έτσι που περιμέ-
νεις με ανυπομονησία 
και δεν τα κατάφερα»

(Νοσοκόμα σε νεαρό, αίθουσα 
αναμονής κεντρικού νοσο-

κομείου)

«Γκαμώτο. Λί-
γκο βγκήκα έκζω και 

έφυγκε το εικοσιεπτά».
(Μετανάστης μόλις έχασε τη σειρά 

του στο ΙΚΑ Ομόνοιας)

«Εγώ, 
δεν ξέρω. 

Τρία τζι ήπια 
σήμερα και πάλι 

είμαι κάπως»
(Τρεις καλοντυμένοι 30άρηδες. 

Φάρος Ψυχικού, νύχτα 
Πέμπτης)

 Εκείνος: 
Πού μένεις;

Εκείνη: 
Γαλάτσι. Εσύ;

Εκείνος: 
Αμπελόκηποι.

Εκείνη: 
Α, δεν έχω πάει. 

Είχε παλιά κήπους εκεί;
Εκείνος: 

Είχε πολλά αμπέλια.
Εκείνη: 

Και ποιος έxτισε τα σπίτια;
Εκείνος: 

……….
Εκείνη: 

Μάλλον οι δεξιοί θα τα  έxτι-
σαν.

Εκείνος: 
…Τι θέλεις να πεις;

Εκείνη: 
Οι δεξιοί τα έxτισαν, γιατί αν 
υπήρχαν τα παιδιά των λου-

λουδιών θα ήταν ακόμα 
αμπέλια.

(Τρόλεϊ Νο3, στάση Carrefour, 
Αμπελοκήπων. Ιονέσκο)

Ε ίχα γίνει το ανέκδοτο της παρέ-
ας: «Και πότε λοιπόν τελειώνει η 
μετάφραση της “Αποκάλυψης”;» 
με ρώταγε ο συγκάτοικός μου 
Δημήτρης Γαλάνης μπροστά σε 

κοινούς μας φίλους. Οι φίλοι τσίμπαγαν: «Μα μετα-
φράζεις την “Αποκάλυψη”;» ρωτούσαν όλο έκπλη-
ξη και μετά άρχιζε η καζούρα: «Άντε και στα Ευαγ-
γέλια! Να μεταφράσεις και το “Ημερολόγιο των Μά-
γιας”! Να βάλεις τίτλο η “Παυριανή Αποκάλυψη!”». 
Τέτοια. Όταν μάλιστα μάθαιναν ότι η μετάφραση 
ήταν σε δεκαπεντασύλλαβο, η καζούρα γινόταν 
μεγαλύτερη: «Δηλαδή, αγαπούλα μου, εσύ τώρα 
είσαι η μετεμψύχωση του Αργύρη Εφταλιώτη;» με 
ρώτησε ο Τάκης Τσαντίλης όταν του το ’πα. «Όχι, 

του Αλέξανδρου Πάλλη!» απάντησα πικαρισμένος. 

Όλα αυτά το 1997. Δεν μπορώ να πω τι με έσπρω-
ξε να κάνω αυτή τη μετάφραση. Ήταν μια εσωτερι-
κή παρόρμηση να χαθώ μέσα στα θηρία, τα τέρατα, 
τον Αντίχριστο και το 666; Ήταν η αγωνία μου να 
βρω τα μυστικά της προφητείας του Ιωάννη και 
να τα αποκαλύψω; Ήταν η μαγεία του δεκαπεντα-
σύλλαβου; Δεν μπορώ να απαντήσω με σιγουριά. 
Πάντως κούτσα-κούτσα, χρόνο με το χρόνο, η με-
τάφραση προχωρούσε ενώ γύρω μου γίνονταν 
σεισμοί, λιμοί, καταποντισμοί, το Τσέρνομπιλ, οι 
Δίδυμοι Πύργοι, αρρώστιες, επιδημίες, έλιωναν οι 
πάγοι στον Βόρειο Πόλο, τα εμπορεύματα κυκλο-
φορούσαν πια με bar code, κινητά, υπολογιστές και 
ίντερνετ εμφανίζονταν, δορυφόροι στον ουρανό 
και κάμερες στη Γη μάς παρακολουθούσαν, η οικο-
νομική κρίση σάρωνε τα πάντα. 

Όταν τελείωσα, 13 χρόνια μετά, ο κόσμος που 
ήξερα όταν ξεκίνησα τη μετάφραση δεν υπήρχε 
πια. Ίσως αυτό να ήταν και η μοναδική μου απο-
κάλυψη. Η «Αποκάλυψη» είχε γίνει, το τέλος του 
κόσμου έχει συμβεί από καιρό και τώρα ζούμε την 
κόλασή μας περιμένοντας τη λύτρωση. 

Χρωστάω μεγάλη ευγνωμοσύνη στον ευαί-
σθητο διευθυντή της ΕΡΑ Αντώνη Ανδρικάκη και 
στην πεισματάρα διευθύντρια του Β΄ Προγράμ-
ματος Μαργαρίτα Μυτιληναίου, που σε τέτοιους 
χαλεπούς καιρούς μού έδωσαν τη δυνατότητα 
να παρουσιάσω την «Αποκάλυψη» από το ραδιό-
φωνο. Άπειρες ευχαριστίες στους ηθοποιούς που 
δέχτηκαν αφιλοκερδώς να συμμετάσχουν: στην 
Αντιγόνη Βαλάκου, στον Γιώργο Κιμούλη, στον 
Γρηγόρη Βαλτινό, στον Ηλία Λογοθέτη, στον Νίκο 
Κουρή, στον Χρήστο Στέργιογλου και στην Αντι-
γόνη Αμανίτου. Έδωσαν με τις φωνές τους άλλη 
διάσταση στη μετάφρασή μου. 

ακούστε τη από το Β΄ Πρόγραμμα (103,7 στα 
fm) κάθε μέρα από τη Μ. Δευτέρα έως το Μ. Σάβ-
βατο, στις 14.00. Ποιος ξέρει, ίσως κάνετε κι εσείς 
τη δική σας, προσωπική «Αποκάλυψη».

Η «Αποκάλυψη» στο ραδιόφωνο
Χρειάστηκε 13 χρόνια για να ολοκληρώσει τη μετάφραση. Τη Μεγάλη Εβδομάδα ακού-
στε τη στο Β΄ Πρόγραμμα με τις φωνές εξαιρετικών ηθοποιών.

Tου ΓΙΩΡΓΟΥ Θ. ΠΑΥΡΙΑΝΟΥ
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1.
Συγνώμη, αλλά οι Σουλιώτισσες, 

πριν πέσουν στον γκρεμό, δεν 

βρήκαν να αποχαιρετίσουν τίπο-

τα άλλο εκτός από τις «βρυσούλες», τους 

«λόγγους», τα «βουνά» και τις «ραχούλες»; 

Όχι, μόνο αυτά τις ενδιέφεραν. Πράγμα που ε-

ξηγεί γιατί έπεσαν με τόσο μεγάλη προθυμία. 

2.
Πόσο αχάριστοι είμαστε πια; Δεν 

μας φτάνει που ο «Θεός της Ελ-

λάδας» μάς έχει βγάλει ασπρο-

πρόσωπους τόσα χρόνια, κερδίζοντας 

(σαν 12ος παίκτης) διεθνείς διοργανώ-

σεις και κάνοντας επαναστάσεις, τον φο-

ρολογούμε κι από πάνω ως «Θεό βοηθό»; 

Ναι, διότι το «βοηθός» είναι απασχόληση που 

εμπίπτει στους ελεύθερους επαγγελματί-

ες και μέχρι τώρα δεν έκοβε αποδείξεις. Ο 

Άνθιμος, λοιπόν, που έχει αναλάβει τη νομι-

κή εκπροσώπηση του Ύψιστου, ισχυρίζεται 

ότι η εργασία που παρέχει ο «Θεός βοηθός» 

είναι μέρος της απασχόλησής του ως «Πα-

ντοδύναμος». Δεν αποτελεί δηλαδή δεύτερη 

πηγή εσόδων. Με άλλα λόγια, ισχυρίζεται ότι 

οι εισπράξεις της Ανώνυμης Εταιρείας «Εκ-

κλησία Α.Ε.» από ακίνητα, off shore εταιρείες 

κοκ., στην οποία άλλωστε συμμετέχει και ο 

Θεός ως «Βοηθός-σύμβουλος», αντί να φο-

ρολογούνται, πρέπει να επανεπενδύονται 

στο marketing και να χρησιμοποιούνται για 

προωθητικές ενέργειες (θαύματα, ορκωμο-

σίες κ.ά.). Άρα, η φορολόγησή τους είναι ένα 

μέτρο που όχι μόνο δεν συμβάλλει στην ανά-

πτυξη, αλλά οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια 

στην ύφεση και την ανεργία. Διότι πλέον ο 

Θεός δεν θα έχει κανένα όφελος να κερδίζει 

για λογαριασμό της χώρας π.χ. το Euro, τη 

Eurovision ή την Επανάσταση του ’21. Και θα 

πρέπει να πληρώνει δικαιώματα κάθε φορά 

που ο CEO Αρχιεπίσκοπος χρησιμοποιεί τον 

όρο «Ο Θεός της Ελλάδος» σε τέτοιου είδους 

εθνικές επιτυχίες, γιατί θα θεωρούνται προ-

ωθητικές καμπάνιες της εταιρείας του.   

3.
Μα δεν μπορεί κανείς πια να ευ-

χαριστηθεί μια τσόντα με την η-

συχία του; Πρέπει σώνει και κα-

λά να του τη βγάλουν ξινή, βάζοντας την 

Τζούλια κάθε τρεις και λίγο να παίζει στις 

συνεντεύξεις της το «Αμάρτησα για τον 

μπαμπά μου»;

Μα κάθε DVD, για να είναι πλήρες, πρέπει να 

περιλαμβάνει στα extras το “making of”. Ώστε 

να μην αφήσει απέξω και το κοινό που δεν το 

αφορούσε το θέμα της ταινίας γιατί δεν το εν-

διαφέρει το σεξ: Τις τηλεθεάτριες. Εκείνες, δη-

λαδή, θα συγκινηθούν παρακολουθώντας το 

δράμα που έζησε η μικρή Τζούλια Καΐλα εξαι-

τίας του άστοργου πατέρα της. Ο οποίος την έ-

στελνε με το κασελάκι του λούστρου στα καλ-

λιστεία και δεν την άφηνε να γυρίσει στο σπίτι, 

αν πρώτα δεν πουλούσε όλα της τα extensions. 

Όμως εκείνη τα έκαιγε κρυφά για να ζεστα-

θεί (επειδή έκανε παρέλαση με το μαγιό) και 

ονειρευόταν ότι μια μέρα θα γίνει καθηγήτρια 

πανεπιστημίου. Όμως, αλίμονο, η φλόγα των 

extensions κρατούσε λίγο. Και το κοριτσάκι, 

έπαιρνε το κασελάκι με το make-up και ξεκι-

νούσε φοβισμένο για το σπίτι, ξέροντας ότι θα 

αντιμετωπίσει την οργή του σκληρού πατέρα. 

Μαθαίνοντας αυτή την τραγική ιστορία, οι τη-

λεθεάτριες δεν νιώθουν πια άσχημα που δεν 

κάνουν πλέον σεξ. Διότι καταλαβαίνουν ότι οι 

πεολειχίες δεν είναι τίποτα παραπάνω από εκ-

δίκηση στους γονείς. Κι εκείνες, ευτυχώς, δεν 

πέρασαν τόσο δυστυχισμένα παιδικά χρόνια 

για να πρέπει να πέσουν τόσο χαμηλά, ώστε να 

κάνουν σεξ. Τους αρκεί, ευτυχώς, η Τατιάνα. 

4.
Υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος 

που όλα τα ριάλιτι γυρίζονται πια 

με κοινό μαθητές σχολείων;

Μη σοκάρεσαι. Γίνεται στα πλαίσια των εκ-

παιδευτικών εκδρομών, όπως και η Βουλή 

των Εφήβων. Πού αλλού θα έχουν την ευκαι-

ρία τα παιδιά να μάθουν ότι το να δουλεύεις 

στην τηλεόραση μπορεί να σου προκαλέσει 

μεγάλες ψυχικές διαταραχές; Όπως το να αι-

σθάνεσαι περήφανος επειδή όταν μπαίνεις 

στο πλατό σε χειροκροτάνε καμιά 100 ανήλι-

κα με ακμή. Ή να νιώθεις ασφαλής, ξέροντας 

ότι δεν θα τολμήσουν να σου πετάξουν για-

ούρτι, γιατί θα φάνε αποβολή.

5.
Τι εννοούν όταν λένε «σχέδια ε-

πιστροφής του Κ. Καραμανλή 

στην πολιτική ζωή»; Και, κυρίως, 

πώς καταφέρνουν να το πουν χωρίς να 

γελάσουν; 

Γιατί αν τον αντιμετώπιζαν σαν «Κάτμαν της 

πολιτικής», όπως είναι λογικό, θα ήταν σα να 

παραδέχονται ότι εκείνοι είναι η Αννίτα Πά-

νια. Ενώ όλοι ξέρουμε πως η Αννίτα Πάνια, 

σε αντίθεση με τους σοβαρούς δημοσιογρά-

φους, δεν πληρώνεται ποτέ ως παπαγαλάκι 

για να γράψει ότι ο «Κατέλης καταχειροκρο-

τήθηκε από 5.000 οπαδούς του». 

6.
Αφού έφαγε πρόστιμο το «Ράδιο 

Αρβύλα» για το βίντεο με την 

Τζούλια και τον Πεταλωτή, δεν 

πρέπει να φάει λογικά και το “Dancing 

with the Stars” για τη συμμετοχή της Φω-

τεινής Πιπιλή;

Όχι. Διότι το «Ράδιο Αρβύλα» κάνει χιούμορ. 

Ενώ η Φωτεινή Πιπιλή εννοεί σοβαρά ότι εί-

ναι “Star”. A  

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

ForrestGump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

Οι απαντήσεις του
(Μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης για τη βίαιη αφαίρεση 
της κάλτσας από τα πέδιλα των Γερμανών τουριστών) 
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Σε πόσες γειτονιές έχετε 
ζήσει; Ποια προτιμάτε;
Περιστέρι, Κυψέλη, Κο-

λωνάκι, Μαρούσι. Τρελαί-
νομαι για το κέντρο, και 

εκεί θα καταλήξω, ελπίζω 
σύντομα. 

Τα 3 πράγματα που αν 
έλειπαν θα έκαναν την Α-
θήνα λίγο ομορφότερη…
Τα αυτοκίνητα, το καυσαέ-

ριο, η άσφαλτος.

Ο καλύτερος δήμαρχος 
στα χρόνια που ζείτε 

στην Αθήνα;
Ο Κανένας.

Το καλύτερο σύνθημα 
σε τοίχο;

«Αν ο πλανήτης ήταν Τρά-
πεζα, θα τον είχαν σώσει».

Το αγαπημένο σας μπαρ 
στην Αθήνα;

Σιγά μη σας πω.

Το αγαπημένο σας πιάτο 
σε αθηναϊκό εστιατόριο;
Τα γεμιστά στο σπίτι μου.

Η μεγαλύτερη διαφορά 
προολυμπιακής και με-
ταολυμπιακής Αθήνας;
Οι Ολυμπιακοί σηματοδο-
τούν το πέρασμα από την 

κυριαρχία των κατά φαντα-
σίαν εκσυγχρονιστών στην 

αρχή της πτώσης τους. 
Ανεξάρτητα από το ποιος 

κυβερνούσε το 2004. 

Ο συγγραφέας που έχει 
περιγράψει καλύτερα το 

αθηναϊκό πνεύμα; 
Άλλο το αθηναϊκό πνεύμα 

της κάθε εποχής, άλλο των 
αστών, άλλο των μικροα-

στών. Κι άλλο των μετανα-
στών, σήμερα. Για να μην 
πούμε ότι κάθε Αθηναίος 
συγγραφέας διαθέτει το 

δικό του!

Ο μεγαλύτερος αθηναϊ-
κός φόβος σας.

Ότι θα εξαφανιστεί μια 
μέρα από προσώπου Γης, 
εντελώς ανεξήγητα, το 

λατρεμενοσιχαμένο μου 
κέντρο της Αθήνας.

Tο 15ο βιβλίο του Βαγγέλη  
Ραπτόπουλου «Η επινόηση 

της πραγματικότητας» μόλις 
επανακυκλοφόρησε από τις  

εκδοσεις ΚΕΔΡΟΣ

Επιμέλεια: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ
Σκίτσο: ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΓΚΤΖΙΛΑΣ

Aθήνα

ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Συγγραφέας

ID

Π εθύμησα, φωνούλα μου, μια α-
ληθινή διαδήλωση, όχι μάζωξη, 
καταπονημένο λαϊκό αίσθημα, και 
τώρα τι θα κάνεις, θα τα βάλεις με 
το Πασόκ; Πήγα και στην πορεία 

του ΠΑΜΕ. Πού να πάμε; Φωνάζανε κι οι Κούρδοι, κι 
ένας είχε βάλει μια ταμπέλα στο σακίδιο στην πλάτη 
του που έγραφε «να τα δώσουν αυτοί που τα φάγανε». 
Και είναι απόλυτα γνωστό αυτό, κι αυτοί είναι απόλυτα 
γνωστοί, ομολογημένοι και μη!!! Και είναι και απόλυτα 
γνωστό σε όλους ότι είναι γνωστοί κι αυτοί που δεν 
ρεζιλεύτηκαν. Δεν είναι ανάγκη να σε γράψουν οι ε-
φημερίδες και να σε κράξουν οι κανάλες για να ξέρουν 
όλοι αν έχεις ταράξει το δημόσιο κορβανά. Αλλά ποιος 
περιμένετε να δημεύσει τα κλεμμένα; Αφού είναι όλοι 
διαπλεκόμενοι στα κλεμμένα. Πόσο κορόιδα είμαστε 
να πιστεύουμε ότι δεν ήξερε το Πασόκ όταν παρέδωσε 
στον Καραμανλή τι άφηνε πίσω του. Κι όταν ο Καρα-
μανλής ευχαρίστως επέστρεψε τη χώρα εις το Πασόκ 
δεν ήξερε τι του κληρονομεί ή ότι το Πασοκ δεν ήξερε 
τι παραλαμβάνει; Απλώς κάτι χειρότερο από αυτό που 
παρέδωσε. Το ότι ο Παπανδρέου εν γνώσει του ανέ-
λαβε, άλλα να υποσχεθεί, άλλα να μας βρουν; Ότι τι δη-
λαδή; Ξαφνικά, μες στον Καρνάβαλο, είδε το Πασόκ τα 
ταμεία και είπε «α, καλέ, μας τελείωσαν τα λεφτά» και 
να τηλεφωνεί ο Λοβέρδος στον Παπακωνσταντίνου 
πρωί-πρωί Δευτέρα και να ουρλιάζει «βάλτε λεφτά, 
δεν έχω για τις συντάξεις, θα μας ξεσκίσουνε» και ο 
καημένος ο Γιώργος εν γνώσει του να τρώει πόρτες 
για να «υποχρεωθεί» να ζητήσει την αρωγή μας. Ναι, 
παιδιά, έχουμε μερίδιο στη χασούρα. Στη μάσα όχι; Δεν 
σας καταλαβαίνω. Αααα.

Μοναχή το δρόμο επήρες/ Εξανάλθες μοναχή/ Δεν 
είν’ εύκολες οι θύρες/ όταν η χρεία τες κουρταλεί, ναι, 
αυτό το «Τες Κουρταλεί» έπαθε ο Παπανδρέου. Και κα-
λώς η Μούσχουρη χαρίζει τα μισθά της. Έξυπνη γυναί-

κα, εγκατέλειψε τη χώρα νωρίς κι έγινε πάμπλουτη διά 
της φωνάρας της παγκοσμίως και την πλήρωσε άλλη 
αγορά και την παίρνει, προς τιμή της, να δώσει και τα 
μισθά της στην πτωχευμένη πατρίδα. Που όλα τα ’χε η 
καημένη και την καταντήσαμε αποτυχημένο περίπτε-
ρο. Που φταίμε τραγικά όλοι, γιατί γίναμε παραδουλά-
κια του χρηματιστηρίου, οι βλαχάρες, και της ελεεινής 
ΕΟΚ, που άσπρη μέρα δεν είδαμε από δαύτην. Μόνο τα 
προγραμματάκια που ξεκατίνιασαν οι ημέτεροι, δη-
λαδή Πασόκ και Νου Δου αλλαξοκώλια εξήντα χρόνια 
και η πονεμένη μοιρασμένη Αριστερά να βαράει πα-
λαμάκια παριστάνοντας τη μειονότητα. Εμπρός τώρα, 
λαέ μου, του τελεμάρκετινγκ και της Τζούλιας, του 
γαμοδάνειου και των ΕΣΠΑ, εμπρός τώρα να κλαίγεσαι, 
γιατί για να τραβήξεις μια έξοδο του Μεσολογγίου δεν 
σε κόβω. Τι κάνουμε εμείς που τα γράφουμε αυτά. Εγώ 
είπα στη μάνα μου και βάλαμε δυο Ινδούς στο Κορωπί 
που ’χουμε ένα χτηματάκι και φυτεύουμε ζαρζαβά-
τι για όλο το χρόνο και νερό έχουμε από γεώτρηση, 
και κότες, πάπιες έχουμε, και μπορούμε να εξυπηρε-
τήσουμε και μερικούς φίλους και δικούς, και φούρνο 
φτιάξαμε να το ψήνουμε σπίτι, θα μείνω και στ’ αντί-
σκηνο δεν έχω θέμα, και τα βράδια με τη Σπείρα γύρω 
από φωτιές θα ανταλλάσσουμε τα προϊόντα μας με άλ-
λους ιθαγενείς. Δηλαδή θες να σου κάνω τον πόνο σου 
τραγουδάκι, κωμικό σκετσάκι, φέρε καμιά κουβέρτα, 
κάνα κιμαδάκι, κανένα Τζακ Ντάνιελς να τη βγάλου-
με. Μια χαρά το ακούω. Και κόφτε και κάνα φρουτάκι 
από τα οπωροφόρα του Δήμου που σαπίζουν στην 
άσφαλτο και γλιστράνε οι γριές. Μια φίλη στον περιφε-
ρειακό Λυκαβηττού έβαλε παντζάρια κι αγκινάρες στο 
ρετιρέ, και δυόσμους και λεβάντες και μια μπανανιά, κι 
ανεβαίνει μόλις σφίξουν οι ζέστες και κάνει το παγόνι. 
Μπορώ να φροντίσω κι εσένα, φωνούλα μου. Έχω μια 
καλή ιδέα για να μη σε καταπιούν οι καιροί, οι κακοί 
και μαύροι... Ν’ αρχίσεις να διαφημίζεις επί πληρωμή 
ιδιώτες που έχουν ανάγκη να ξεπουλήσουν μερικά σε 

μας τους πληβείους. Επίσης, οι Γερμανοί ξανάρχονται, 
Λογοθετίδης δεν μου βρίσκεται. Επίσης θα μπορού-
σαμε εκ των ενόντων και με τις Πρεσβείες μας παντού 
να κάνουμε επίδειξη δυνάμεως με την πολιτιστική μας 
ταυτότητα. Αυτή που έχουμε να την «πουλήσουμε» 
χρόνια σοβαρά και που τη χρησιμοποίησαν όλες οι κυ-
βερνήσεις μόνο για πληρωμένα και υπερτιμολογημένα 
ταξίδια, γαμώ τα υπουργεία μας, σας, της μάσας…

Τι μπιενάλε, τι βγιενάλε. Κι άκου κι αυτό. Μερικοί 
φραγκάτοι λέει τα φέρανε τα χρυσάφια από το Λίχτεν-
στάιν με ειδικά τζετ και τα θάψανε στον Παρνασσό 
σε ειδικά ανοξείδωτα κοντέινερ και άνοιξαν ειδικούς 
βόθρους στα οικόπεδα και θα τα βρουν οι επόμενες 
γενιές, που να υπάρχει ο δάκος και η μουχρίτσα της ρά-
βδου χρυσού και να χέσει χρυσόσκονη στον πάτο του 
κοντέινερ… αχαχαχα. Ψάχνω παντού, στους τοίχους, 
στους δρόμους, στα όνειρα να βρω τα λόγια που θα 
σου πω για να σ’ ανεβάσω, φωνούλα μου, σ’ αυτή τη 
δύσκολη ώρα μας. Είμαι στην πορεία κι ακούω τον Μπι-
θικώτση ανεξίτηλο στον Ρίτσο και στου Μίκη τους 
Ισοκράτες και σκέφτομαι ότι σ’ αυτό ανατρέχουμε για 
να ’χει ηχώ η πορεία. Δεν υπάρχει ακόμα το τραγούδι 
της καινούργιας μας διαδήλωσης. Ορφάνια και σ’ αυτό 
και ντρέπομαι. 

Δικός σου, Σταμ

Υ.Γ. Έμαθα ότι η Τζούλια τα γύρισε στα Παρίσια, πήρε 
200.000 ευρωπούλια και ποσοστό και πούλησε 20.000 σε 
μια μέρα ή κάνω λάθος; Και ρωτώ, γιατί, Τζούλια μου, δεν 
προσφέρεις τα ελληνικά ποσοστά στην κυβέρνησή σου, 
γιατί να στη βγει η φιλέλλην Νανά, και κυρίως γιατί το κρύ-
βεις ότι και το φχαριστιέσαι και ακριβοπληρώνεσαι. Να 
πάνε να γαμηθούνε όσοι σε κακολογούνε. Δώσ’ τα, Τζού-
λια, τα ποσοστά, να μείνεις με χρυσές σελίδες στη νεότερη 
ιστορία μας. Εμπρός, σύνδεσε το όνομά σου με τις μεγάλες 
Ασπασία, Θεοδώρα. Αποθεώσου, Τζούλια, μπορείς. 

Του ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ

Μοναχή το δρόμο επήρες

Κάπου πήγα κάτι είδα
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«Δερματο-πειρατές» εν δράσει 

Τ ο Σάββατο 20/3, στο 6 D.O.G.S., με «απήγαγαν» –με μεγάλη μου χαρά–, 
με έκατσαν σ’ έναν πάγκο και μέσα σε λίγα λεπτά έκαναν στο μπράτσο 
μου μια φανταστική, φλούο ζωγραφιά. Τώρα μου φτιάχνει τόσο πολύ τη 

διάθεση, που εδώ και δύο μέρες κάνω τα πάντα για να μην τη σβήσω στο ντους. Οι 
Skin Jackin’ (skinjackin.com) είναι μια ομάδα από Γάλλους αρτίστες –τρεις είναι οι 
βασικοί και άλλοι πηγαινοέρχονται–, οι οποίοι πάνε σε συναυλίες, πάρτι κι όπου τους 
καλέσουν και «χτυπάνε» προσωρινά, πολύχρωμα τατουάζ. Κουβαλάνε τα κουτάκια 
με τους ειδικούς μαρκαδόρους τους –το χρώμα φεύγει με νερό και σαπούνι– και free 
hand αυτοσχεδιάζουν μικρά έργα τέχνης στο σώμα-καμβά. Μετά είναι λες και ένα 
ολόκληρο πάρτι ξεπήδησε από το καρέ ενός κόμικ. Αν είδες ανθρώπους στην πόλη 
να κυκλοφορούν με πλάτες, μπράτσα, λαιμούς γεμάτα πολύχρωμα, καρτουνίστικα 
σκυλιά και μότο, σίγουρα ξέφυγαν από τα χέρια των Skin Jackin’ στο 6 D.O.G.S. Τους 
θέλουμε πάλι! 

- ΣΑΝΤΡΑ - ΟΝΤΕΤ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ 

Ήμουν κι εγώ εκεί
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«Λεωφόρος»
Στη φωτογραφία βλέπετε το παλιότερο 
ποδοσφαιρικό γήπεδο της Αθήνας, το 
γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο 
Αλεξάνδρας – ή, απλά, τη «Λεωφόρο» 
(έτος κατασκευής 1923). Θρυλείται ότι 
φέτος είναι η χρονιά που θα γκρεμιστεί 
και θα γίνει πάρκο, όταν θ’ αρχίσει (;) το 
χτίσιμο του νέου γηπέδου της ομάδας 
στον Βοτανικό. Χάρη στη φιλόξενη κ. 
Ο.Μ., τράβηξα τη φωτογραφία από την 
πολυκατοικία πίσω από τη Θύρα 13. Υ.Γ. 
Αυτό που μοιάζει σαν τρακτέρ, στο άνω 
αριστερό της εικόνας, είναι όντως τρα-
κτέρ, που φροντίζει το γρασίδι. Υ.Γ. 
Το στάδιο «Γεώργιος Καραϊ-
σκάκης», ως αθλητικός χώρος 
είναι παλιότερος: είχε ξεκινή-
σει ως το «Ποδηλατοδρόμιον» 
(της Ολυμπιάδας του 1896!). 
 

Γιατί τους λένε 
Αμπελόκηπους; 
Μια και ξεκινήσαμε με τη «Λε-
ωφόρο», ας μείνουμε λίγο στην πε-
ριοχή. Πολλά τα ονόματα που μας παρα-
δίδουν οι παλιοί αθηναιολόγοι: Αμπελό-
κηποι (κήποι με αμπέλια), Αγγελόκηποι 
(από οικογένεια Αγγέλου ή Αγγελόπου-
λου), Πολύκηποι ή Μπολίτζηποι (πολ-
λοί κήποι) κ.λπ. Το δεύτερο συνθετικό 
παραμένει σταθερό, γιατί η περιοχή είχε 
(και έχει) πολλά νερά. Για το πρώτο, δεν 
μπορούμε να είμαστε σίγουροι – ωστόσο 
αυτό επικράτησε. Αντιθέτως, το τοπωνύ-
μιο «Τέρμα Αμπελοκήπων» (η συμβολή 
των λεωφόρων Αλεξάνδρας - Κηφισιάς) 
είναι υπό εξαφάνιση. Όπως άλλωστε και 
η «Παραλία», η βορειoδυτική γωνία των 
ίδιων δρόμων, επί της Αλεξάνδρας, όπου 
οι πολλές καφετέριες (λίγα χρόνια πριν, 
έκλεισε και το καφέ «Παραλία», που συ-
ντηρούσε τη μνήμη).    

«Σοφρά» 
Είχα γράψει και παλιότερα για το μαγα-
ζάκι αυτό, όταν ήταν μια μικρή τρύπα, 
ένα απλό ψητοπωλείο. Τώρα, όμως, ο κ. 
Ισμαήλ Μουσταφά Ζατ και οι φίλοι του 
επεκτάθηκαν και δίπλα, παίρνοντας ένα 
ακόμα μαγαζάκι, που το διαμόρφωσαν 
σε χώρο εστίασης. Μαζί με το νέο χώ-
ρο ήρθαν και νέα φαγώσιμα, τονίζοντας 
περισσότερο τον τούρκικο χαρακτήρα. 
Πέρα από τα αναμενόμενα (ποικίλα κε-
μπάπ, κοτόπουλο, πατάτες, πιλάφι κ.λπ.) 
τώρα εδώ σερβίρονται ντομούς, μάντε, 
λαχματζούν, μπενίρ χουκιάρ, παστουρ-

μάς, τσομπάν σαλάτα, κάτι πολύ ι-
διαίτερα παντζάρια και ποικίλα 

άλλα ανατολίτικα εδέσματα. 
Λαϊκό μαγαζί, με χαμηλές 
τιμές. Κλεισόβης 13, πλατεία 
Κάνιγγος, 210 3803.953 

Σταθμός
 «Βικτώρια» 

Τα μεσοπολεμικά πλακάκια 
στο τιρκουάζ/βεραμάν. Τα άλλα, 

τα δίχρωμα, που σχηματίζουν το πλαίσιο 
γύρω από τις ταμπέλες με το όνομα του 
σταθμού (που κι αυτό αποτελείται από 
πλακάκια). Τα μεταλλικά στηρίγματα που 
βαστάνε την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου. Τα πα-
λιά εκδοτήρια. Ξέρω ότι κάποιοι από ό-
σους με διαβάζετε φοβόσαστε να πάρετε 
τον ηλεκτρικό. Θ’ άξιζε, όμως, έστω και 
μόνο για να δείτε αυτούς τους μοναδικούς 
χρωματικούς συνδυασμούς. (Για να μην 
πιάσω και τόσα άλλα όμορφα στοιχεία της 
πολυεθνικής πλατείας, πρώην Κυριακού, 
όπως το επίγειο αγαλμάτινο σύμπλεγμα 
«Ο Θησεύς σώζων την Ιπποδάμεια»).  Υ.Γ. 
Η ταμπέλα «ΒΙΚΤΩΡΙΑ/Victoria», κάτω 
δεξιά, γράφει μια ονομασία προελεύσε-
ως. Την έχει προσέξει κανείς; ● 
➜ d.fyssas@gmail.com

CityLover
Του Δημητρη Φύσσα

Μπες κι εσύ!  www.athensvoice.grΑνανεωμένο και πλήρωςενημερωμένο



shootMe!
Του Κωνσταντίνου Ρήγου

➜ contact@rigosk.gr

THE 24 HOUR PLAYS, Θέατρο Χώρα Πρώτο μέρος (23/3)  6 συγγραφείς: Λένα Διβάνη, Απόστολος Δοξιάδης, Γιώργος Ηλιόπουλος, Βασίλης Κατσικονούρης, Αλέξης Σταμάτης, Χρήστος 
Χωμενίδης/  6 σκηνοθέτες: Σίμος Κακάλας, Έκτορας Λυγίζος, Βαρδής Μαρινάκης, Γιολάντα Μαρκοπούλου, Γιώργος Νανούρης, Μαρία-Λουίζα Παπαδοπούλου/ 20 ηθοποιοί: Θάνος Αλεξίου, Μάνος Καν-
ναβός, Yukiko Κροντηρά, Χριστίνα Κωστάκου, Δημήτρης Μακαλιάς, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Έλενα Μαυρίδου, Κατερίνα Μισιχρόνη, Πέπη Μοσχοβάκου, Ειρήνη Μπάλτα, Σύνθια 
Μπατζή, Μιχάλης Οικονόμου, Δανάη Παπουτσή, Γιώργος Πούλης, Τάσος Πυργιέρης, Δανάη Σκιάδη, Μαρία Τσαρούχα, Μαρία Τσίμα, Κώστας Φλωκατούλας. Το δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί στις 30/3. 
(www.choratheater.gr/24hourplaysathens)
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Τζιχάντ
Tων Άγγελου Τσεκερη
γιώργου κυριΤση

Γκολ αυτοί; 
Σέντρα εμείς!
Σε ένα περίτεχνο παιχνίδι στρατη-

γικής επικοινωνίας επιδίδεται η κυ-

βέρνηση προκειμένου να ελέγξει τις 

κερδοσκοπικές πιέσεις πάνω στα επι-

τόκια δανεισμού της χώρας. Η κατη-

γορηματική δήλωση του υπουργού 

Οικονομίας ότι δεν υπάρχει λόγος 

ανησυχίας καθώς η χώρα βρίσκεται 

στο χείλος του γκρεμού, αύξησε τα 

spreads και ανάγκασε τον πρωθυ-

πουργό να ζητήσει ευρωπαϊκή στή-

ριξη, με αποτέλεσμα τα spreads να 

αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Τότε 

ο Γιώργος Παπανδρέου διαβεβαίωσε 

ότι η χώρα δεν χρειάζεται βοήθεια, 

γεγονός που προκάλεσε πανικό 

στους κερδοσκόπους, με αποτέλε-

σμα τα spreads να ανεβούν κι άλλο.

Μπροστά στην κατάσταση αυτή, η 

Ελλάδα ανέσυρε την απειλή προσφυ-

γής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 

πράγμα που έφερε τα spreads σε ε-

πίπεδο ρεκόρ και έδωσε τη δυνατό-

τητα στην κυβέρνηση να επανέλθει 

στην αρχική γραμμή περί χρεοκοπί-

ας, με αποτέλεσμα τα spreads να αυ-

ξηθούν ακόμα περισσότερο. Το περί-

πλοκο αυτό επικοινωνιακό παιχνίδι 

στο οποίο με αξιοθαύμαστη επιδεξι-

ότητα επιδίδεται η κυβέρνηση, μας 

επιτρέπει να διατηρούμε τον έλεγχο 

της κατάστασης απέναντι στους κερ-

δοσκόπους, που είναι πλέον πανι-

κόβλητοι. Μέχρι στιγμής η ελληνική 

στρατηγική έχει αποδώσει καρπούς, 

καθώς έχει γίνει σαφές ότι η χώρα 

μπορεί να δανείζεται πλέον με επιτό-

κιο πιστωτικής κάρτας, αλλά από την 

άλλη θα συμμετάσχει σε κλήρωση 

για ένα σετ μαχαιροπίρουνα.

Το μυστικό της ελληνικής επιτυχίας 

είναι η περιοδεία που έχει ξεκινήσει 

εδώ και ένα μήνα ο πρωθυπουργός, 

λέγοντας σε όλους τους τόνους ότι 

σέρνεται με το ζόρι στη λήψη μέτρων 

που θα αποβούν άκαρπα και κατα-

στροφικά για τη χώρα, εκτίμηση με 

την οποία συμφωνούν και οι συνομι-

λητές του, ηγέτες άλλων χωρών, οι 

οποίοι και τον συγχαίρουν.  ●
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Μ όνος… απελπιστικά μόνος θα πρέπει 
να αισθάνεται ο Μήτσος. Ο κάθε Μή-
τσος, δηλαδή, και η Ευτέρπη, η κά-

θε Ευτέρπη, παρακολουθώντας το γυάλινο μάτι 
των εκφωνητών και τα παγωμένα χαμόγελα των 
προσκεκλημένων τους. Το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο, που να μη σώσει, και η Τζούλια Αλεξαν-
δράτου, που μας σώθηκε ευτυχώς, μονοπωλούν 
σαδιστικά τις επιλογές. Ο Μήτσος είναι εγκλω-
βισμένος, ανυπεράσπιστος. Θέλει να ουρλιάξει, 
αλλά ούτε γουργουρητό δεν βγαίνει από τις φω-
νητικές του χορδές. Μόνο ένα σφύριγμα, κάτι το 
υποχθόνια συριστικό, σαν τον ήχο που αφήνει 
το φίδι στο διάβα του. Ο Μήτσος πάσχει από μα-
νιοκατάθλιψη. Θέλει να σκοτώσει και να σκοτω-
θεί. Μόνο το ψέλλισμα της Ευτέρπης τον κρατά 
σε αυτήν εδώ τη ζωή. «Μήτσο μου... θα γυρίσει ο 
τροχός, μανάρι μου».

Σκηνή 1η Βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη για να τα 
πουν. Ήταν και ο Καραμανλής εκεί, καταχειροκρο-
τήθηκε, έλεγε η τηλεστάρ-αναλύτρια, ήταν και 
η Ντόρα, η οποία επίσης χειροκροτήθηκε, ήταν 
και ο Σαμαράς, που τον χειροκρότησαν. Πρόκει-
ται για μοναδικό φαινόμενο μαζικής αποδοχής 
των μαζοχιστικών τάσεων αυτού του κόμματος. 
Δεν έχει ματαγίνει στην ιστορία αυτού του τόπου 
να αποθεώνεται αυτός που τα έκανε θάλασσα, 
να καταχειροκροτείται εκείνη που εκφράζει την 
πεμπτουσία της δράσης των κομματικών μηχανι-
σμών και οι παριστάμενοι να επιφυλάσσουν θρι-
αμβευτική υποδοχή σε εκείνον που έχει αυξήσει 
(δραματικά) τη διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας 
Δημοκρατίας. Η σύγχρονη ιστορία αυτού του τό-
που είναι πλήρης ανεξήγητων φαινομένων. Αυτό 
που συμβαίνει στην ελληνική Κεντροδεξιά είναι 
από τα ανήκουστα. 

Σκηνή 2η Στο δεξιό άκρο του κ. Σαμαρά, ο Γιώρ-
γος Καρατζαφέρης καταφέρνει να διατηρήσει τις 
δυνάμεις του, στηρίζοντας τα οικονομικά μέτρα 
της κεντροαριστερής κυβέρνησης, την ώρα που 
καρπούται οφέλη από την άτεγκτη ρατσιστική 
πολιτική του ως προς το μεταναστευτικό ζήτη-
μα. Το ΚΚΕ, πλειοδοτώντας σε σεκταρισμό, εκτός 
μαζικών φορέων, επιστρατεύει το ΠΑΜΕ σε μία 
εκδήλωση όψιμου σταλινισμού, επιδιώκοντας να 
ισοπεδώσει τον Συνασπισμό που σπαράζεται από 
τον πόλεμο φραξιών. Σε αυτό το τοπίο πολιτικής 
αδράνειας, μεταξύ ενός φθίνοντος ΚΚΕ, μιας α-
νύπαρκτης Δεξιάς και ενός αυτοκτονικού Συνα-

σπισμού, ο Μήτσος αισθάνεται σαν να βρίσκεται 
σε στρατόπεδο καταναγκαστικής πολιτικής γυ-
μναστικής. Η επιλογή του είναι μία και μοναδική. 
Στρίβει το μουστάκι, ανάβει τσιγάρο, σταυρώνει 
τα πόδια και ρουφά σταλιά σταλιά τον καφέ του. Ο 
Μήτσος δεν το πιστεύει. Από όπου και να το πιάσει, 
ό,τι κι αν σκεφτεί, ο Γιώργος Παπανδρέου είναι η 
τελική και μοναδική του αναφορά. Σιχαίνεται το 
σοσιαλισμό, δεν ψήφισε ποτέ ΠΑΣΟΚ, μία φορά 
ψήφισε Συνασπισμό για να τη σπάσει στην Ευτέρ-
πη, ήταν το 1993, που μία μεγάλη ομάδα αριστε-
ρών, τάχα μου τώρα, είχαν ασπαστεί το μητσοτα-
κισμό. Το 2004 ήταν ευτυχής. Μισούσε τον Σημίτη 
σαν τίποτε άλλο στη ζωή του. Ερωτεύθηκε τον 
Καραμανλή και η ερωτική του αυτή διάθεση διατη-
ρήθηκε μέχρι το Βατοπέδι. Όταν ο Μήτσος κατά-
λαβε πως ο γείτονάς του, όπως και άλλοι γείτονες, 
είχαν βολευτεί, τότε και μόνο τότε άρχισε δειλά να 
βρυχάται στο καφενείο. Ψήφισε ΛΑΟΣ το 2007 και 
ξαναψήφισε Καρατζαφέρη το 2009. 

Σκηνή 3η Στη Θεσσαλονίκη καταγράφτηκε άλλη μία 
σκηνή βαλκανικού σουρεαλισμού. Ο πρωθυπουρ-
γός της χώρας σε λα ελάσσονα κραύγασε «Η Ελ-
λάδα δεν θα χρεοκοπήσει» και η κομματική λαοθά-
λασσα από κάτω, έμπλεη ενθουσιασμού, σηκώθηκε 
και χειροκροτούσε με μανία. «Δεν είναι δυνατόν να 
συμβαίνει αυτό που βλέπω και ακούω» μονολογού-
σε τρομοκρατημένος Γερμανός δημοσιογράφος 
που παρακολουθούσε την πασοκική μάζωξη. 
Μόλις πριν από δύο μήνες οι  Έλληνες μικροαστοί 
πληροφορούνταν από τα ερτζιανά πως η χώρα 
πάει για φαλιμέντο. Στην αρχή κανείς δεν το πίστε-
ψε, ούτε ο Μήτσος το πίστεψε. Αλλά με την πά-
ροδο του χρόνου και κυρίως μετά τις εμφανίσεις 
γνωστών αναλυτών, που με μάτι ψυχρό, γλώσσα 
κρύα και λόγια που έκοβαν σαν το λεπίδι εξηγού-
σαν πως η Ελλάδα δεν έχει φράγκο, πείστηκε. Η 

Ευτέρπη έριξε την ιδέα να στείλουν τις 8.000 ευρώ 
που έχουν στην τράπεζα στην Ελβετία. Ο Μήτσος 
την αγριοκοίταξε. Οι αναλυτές ήταν τόσο πειστι-
κοί, που ακόμη και ο γνωστός καχύποπτος Έλλη-
νας αναστέναξε. Δύο εβδομάδες αργότερα, οι εκ-
φωνητές με τα μάτια γουρλωμένα εξηγούσαν το 
κατά πόσο συμφέρει να χρηματοδοτηθεί η χώρα 
από την Ευρώπη και όχι από το ΔΝΤ. Τι ήταν κι αυτό. 
Ο Γιούνγκερ άρχισε να κατοικοεδρεύει στο σαλό-
νι του Μήτσου. Η Μέρκελ αυτοκαλέστηκε στην 
κρεβατοκάμαρα της Ευτέρπης. Ο Σαρκοζί, όλα τα 
λεφτά, κάθισε στην κουζίνα. Ακόμη και αυτός ο 
Τρισέ έγινε κολλητός στη γειτονιά των Πετραλώ-
νων. Κάθε βράδυ, την ίδια ώρα, αυτή η παρέα τα 
κουτσοέπινε χαριεντιζόμενη. Τελικά τζίφος. Ούτε 
ΔΝΤ, ούτε λεφτά από την Ευρώπη, ούτε έξοδος 
από το ευρώ. Οι αναλυτές άρχισαν να τα μαζεύ-
ουν. Ξέρουν αυτοί. Η Ευτέρπη άρχισε να έχει κάτι 
λιποθυμίες, αλλά και αϋπνίες. Ο Μήτσος φοβήθηκε 
πως του ζητούσε σεξ, και άρχισε να προσέχει.

Η συναίνεση Ήταν στη Βουλή που παίχθηκε η τε-
λευταία πράξη της πρώτης παράστασης. Τα μέτρα 
λιτότητας υπερψηφίστηκαν από το ΠΑΣΟΚ και το 
ΛΑΟΣ, με την ανοχή της Νέας Δημοκρατίας. Λίγες 
ημέρες αργότερα ήλθε και το νέο φορολογικό, με 
το οποίο ο Μήτσος αποτρελάθηκε. Δεν ήθελε και 
πολύ, άλλωστε. «Μία κεντροαριστερή κυβέρνηση 
επιτέλους κυβερνούσε σαν τη Δεξιά, αλλά με συ-
ναίσθημα, βρε παιδί μου». Η Ευτέρπη τον κοιτούσε 
ατάραχη, αλλά από μέσα της ήταν σίγουρη πως ο 
Μήτσος της δεν το γλιτώνει το εγκεφαλικό. 
Τελικά η Ελλάς δεν χρεοκόπησε, η Ευρώπη δεν 
χρειάζεται να πληρώσει, το ΔΝΤ δεν θα τα σκάσει 
εν τη παλάμη και η χώρα θα δανειστεί από την ε-
λεύθερη διεθνή αγορά. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πά-
ντα δηλαδή. Τότε, γιατί όλη αυτή η φασαρία; 

Επίλογος Έξι χρόνια μετά, ο Μήτσος και η Ευτέρ-
πη καθισμένοι σε ένα καφενείο στην Αιδηψό, α-
πολαμβάνουν το καφεδάκι τους. Τα γκαρσόνια 
είναι ευγενικά, ο εσπρέσο κοστίζει μόνο 60 λεπτά 
του ευρώ, όπως και στη Ρώμη. Οι δρόμοι είναι 
καθαροί και το δωμάτιο στο ξενοδοχείο στοιχίζει 
45 ευρώ τη βραδιά, όπως και στο Μονπελιέ. Το 
βραδινό τους δείπνο κόστισε μόνο 45 ευρώ και για 
τους δύο, το βρήκαν ακριβούτσικο. Την περασμέ-
νη εβδομάδα τα εισιτήρια για τη Νάξο, μαζί με το 
αυτοκίνητο, με το ζόρι έφτασαν τα 75 ευρώ (140 
aller-retour), η δε βενζίνη στα Πετράλωνα ήταν 
μόλις 0,829 το λίτρο. Πριν φύγουν γέμισαν τη δε-
ξαμενή με πετρέλαιο για του χρόνου με 0,33 λεπτά 
το λίτρο. Το γάλα στην Ελλάδα κοστίζει όσο στη 
Γερμανία, 0,75 λεπτά το λίτρο. Τρώνε κρέας κάθε 
μέρα, με κίνδυνο να ανέβει η χοληστερίνη. Για το 
καλοκαίρι έκλεισαν στην Πάρο με 45 ευρώ το δί-
κλινο από τη 15η Ιουλίου έως τη 10η Αυγούστου. 
Τα εγγόνια τους δεν θα πάνε φροντιστήριο, διότι 
το δημόσιο σχολείο είναι άριστο. Όταν χρειάστη-
κε ο Μήτσος να κάνει μπαλονάκι εξυπηρετήθηκε 
μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, και μάλιστα τζάμπα, 
στο δημόσιο νοσοκομείο. Η Ευτέρπη έμαθε χθες 
πως ένας γιατρός που ζήτησε φακελάκι, συνε-
λήφθη επιτόπου και εκδιώχθηκε από τον Ιατρικό 
Σύλλογο αυτομάτως, ενώ προφυλακίστηκε. Το πε-
ρασμένο καλοκαίρι δεν κατεγράφη ούτε ένα επει-
σόδιο πάνω από το Αιγαίο, ενώ οι κατοχικές δυνά-
μεις στην Κύπρο άρχισαν τη σταδιακή αποχώρησή 
τους. Η Ελλάδα ανακοίνωσε πως για μία δεκαετία 
δεν πρόκειται να αγοράσει ούτε ένα τουφέκι. Το 
Πολυτεχνείο συγκαταλέγεται εδώ και δύο μήνες 
στα 40 καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στον 
κόσμο. Λειτουργεί στην Ελλάδα Πανεπιστημιακή 
Ακαδημία Κινηματογράφου. Ο Μήτσος έκλεισε 
τσαχπίνικα το μάτι στην Ευτέρπη και της χάιδεψε 
το χέρι με έναν αναστεναγμό. Η Ευτέρπη τού χα-
μογέλασε κι αυτή,  με εκείνη την απροσδιόριστη 
γκριμάτσα που έχουν τα βράδια οι σκιές.   A   

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Η σύγχρονη ιστορία αυτού 
του τόπου είναι πλήρης 
ανεξήγητων φαινομένων 

Πολιτική

Ο φίλος μου ο Μήτσος
 Του Νικου γεώργιΆΔη
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citizen
Tου κώσΤΆ γιΆΝΝΆκιΔη

Τ ρεις ζωές, η μία δίπλα 
στην άλλη. Μία σκυταλο-
δρομία ζωών. Η τελευταία 

αναπνοή της πρώτης είναι το πρώτο 
κλάμα της δεύτερης που, με τον επι-
θανάτιο ρόγχο της, θα δώσει ανάσα 
στην τρίτη. Η Ελλάδα, ως κράτος, 
είναι μικρότερη από τρεις ζωές στη 
σειρά. Ιδρύθηκε το 1830, είναι 180 
ετών και, παρεμπιπτόντως, οι Πα-
πανδρέου βρίσκονται στα πράγματα 
περίπου το μισό διάστημα του βίου 
της. Ελάτε, με την ευκαιρία της ε-
πετείου ρίξτε μια ματιά στην εθνι-
κή ιστορία, δεν είναι δα και μεγάλη. 
Υποθέτω ότι παρατηρούμε το ίδιο 
φαινόμενο. Δεν υπάρχει σημαντική 
στιγμή στην περιπέτεια αυτού του 
κράτους χωρίς έντονο στίγμα ξένου 
παράγοντα. Αρχίστε από το Πρωτό-
κολλο της Ανεξαρτησίας που υπο-
γράφουν οι μεγάλες δυνάμεις, δείτε 
τη χώρα να σέρνεται σε παγκόσμι-
ους πολέμους, να αλλάζει σφαίρες 
επιρροής, να ροκανίζει το σχέδιο 
Μάρσαλ, να υφίσταται δικτατορία 
και να καλεί απεγνωσμένα σε οικο-
νομική βοήθεια. Ξένοι παντού. Μία 
αφαιρετική ματιά στην ιστορία μάς 
δείχνει και κάτι άλλο: τις δύο φορές 
που η Ελλάδα καθοδηγήθηκε από 
την έπαρση και την εγχώρια πολι-
τική σκοπιμότητα, ο λογαριασμός 
που πλήρωσε γονάτισε γενιές. Η 
«Μεγάλη Ιδέα» είχε ανυπολόγιστο 
ανθρώπινο και οικονομικό κόστος, 
η «Ισχυρή Ελλάδα» ζητεί τώρα να 
πληρωθεί με ακριβό επιτόκιο. Αν 
μάλιστα βγάλετε από τη μέση την 
Κατοχή και τη χούντα των συνταγ-
ματαρχών, θα συμφωνήσετε ότι ο 
ξένος παράγοντας δεν μπορεί ούτε 
ως άλλοθι να σταθεί μπροστά σε ε-
γκλήματα πολιτικής ανεπάρκειας 
και οικονομικής ασυδοσίας. Θεω-
ρητικά, λοιπόν, τις επόμενες μέρες 
θα ακούσουμε τόσα πολλά περί έ-
θνους και ανεξαρτησίας, που ακόμα 

και τα κάδρα των ηρώων στα σχο-
λεία θα χασμουρηθούν. Το πρόβλη-
μα είναι ότι εκτός από τις αγορές 
και τους δανειστές μας έρχεται και 
η ιστορία, με κυνικό σαδισμό και 
μαύρο χιούμορ, για να ζητήσει λο-
γαριασμό. Η Ελλάς θα γιορτάσει την 
εθνική της επέτειο σε μία σύνοδο 
κορυφής όπου το ζητούμενο είναι 
να υποθηκεύσει την ανεξαρτησία 
της με βολικό επιτόκιο. Οι πρέσβεις 
μας ανά τον κόσμο θα παραθέτουν 
low budget δεξιώσεις και ο Γιώργος 
θα προσπαθεί να πάρει όσα περισ-
σότερα μπορεί, από όσους περισσό-
τερους βρει διαθέσιμους να δώσουν. 
Οι μονάδες της ανεξαρτησίας τελεί-
ωσαν, απαιτείται ανανέωση, πάλι 
από τις μεγάλες δυνάμεις. Θεωρη-
τικά υπάρχει το σενάριο πως ανήμε-
ρα της επετείου, ο Γιώργος θα κάνει 
την ηρωική κίνηση και θα τους πει 
ότι προσφεύγουμε στο ΔΝΤ. Εδώ θα 
πλασαριστεί ως επαναστατική κί-
νηση και θα είμαστε η πρώτη χώ-
ρα στον κόσμο που έσωσε την τιμή 
και την υπόληψή της μέσω του ΔΝΤ. 
Αυτό είναι καλό για να το καταπιείς, 
αρκεί να είσαι ακόμα με φουστανέ-
λα και τσαρούχια. Και λογικά δεν 
θα συμβεί έτσι. Θα πάρουμε κάτι 
από όλους. Και από τους εταίρους 
και από το ΔΝΤ– είναι εξωφρενικό, 
αλλά χρειαζόμαστε τόσα πολλά που 
ούτε το ΔΝΤ μπορεί να μας καλύψει. 
Μετά είμαστε εντάξει. Θα κάνουμε 
Πάσχα, έχουμε να βγάλουμε και το 
καλοκαίρι, θα δούμε από Σεπτέμ-
βριο. Στην κυβέρνηση ελπίζουν πως 
οι γιορτές και οι διακοπές θα απορ-
ροφήσουν κάτι από την κοινωνική 
ένταση. Μπορεί. Τίποτα, όμως, δεν 
μπορεί να σβήσει την απογοήτευση. 
Φοβάμαι πως οι επόμενες γενιές θα 
θεωρούν τους ήρωες του ’21 εγκλη-
ματίες κατά της ανθρωπότητας, μό-
νο και μόνο επειδή συνετέλεσαν στη 
δημιουργία αυτού του κράτους. 

Happy aniversary

Τ ο είπε ο Αλέξης Τσίπρας. «Ο καπιταλισμός δεν κάνει λάθος. Ο 
ίδιος ο καπιταλισμός είναι λάθος». Αυτό είναι σύνθημα τουλάχι-
στον έξι τετραγωνικών μέτρων. Τόσο χώρο χρειάζεσαι για να το 

γράψεις σε τοίχο. Μετά θα πάρει το δρόμο του, θα μπει και στο πλοίο, θα το 
δεις το καλοκαίρι σε νεανικά t-shirts στην Αμοργό και την Ικαρία. Μέχρι 
εκεί. Διότι από εκεί και μετά αρχίζουν τα πραγματικά δύσκολα, αυτά που 
απαιτούν τη συγκρότηση πρότασης, την επεξεργασία πολιτικών εφαρμο-
γών, την παρουσίαση πέντε λύσεων, ρε παιδί μου, για απτά προβλήματα της 
κοινωνίας. Με το ΚΚΕ είναι αλλιώς: εκεί ο δογματισμός δεν δίνει χώρο στη 
φαντασία και, σε τελική ανάλυση, το ΚΚΕ έχει πάρει αγκαζέ την εργατική 
τάξη και την καθοδηγεί στους δρόμους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάτι παραπάνω να 
πει; Ρωτάω επειδή όλα τα δάχτυλα δείχνουν προβλήματα, δεν υπάρχει ούτε 
ένα που να δείχνει μία προοδευτική λύση. ●
➜ kostas@giannakidis.com
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Θ α το ξαναπώ· όσες φορές χρεια-
στεί, κι όσες φορές αντέξω: στην 
Ελλάδα δεν υπάρχει δημοκρατι-

κή αριστερά· η κοινωνική αριστερά α-
πουσιάζει. Υπάρχει ένα «φιλεργατικό», 
γραφειοκρατικό κόμμα με σοσιαλφασι-
στικές βλέψεις –το ΚΚΕ– καθώς και ο 
ΣΥΡΙΖΑ, ένας εξίσου «φιλεργατικός», 
δημαγωγικός σχηματισμός που κολα-
κεύει τη δήθεν εξεγερμένη νεολαία και 
τον «λαό» πασχίζοντας να ξεπεράσει το 
ΚΚΕ σε επαναστατικότητα, κινητικότη-
τα και φωνασκίες. Τι είδους χώρα είναι 
αυτή όπου οι αριστεροί δημοκράτες βρί-
σκονται σε γενική αμηχανία ή στην άβο-
λη θέση να υποστηρίζουν το κυβερνών 
σοσιαλδημοκρατικό κόμμα; Και γιατί οι 
Πράσινοι, αφού άργησαν σαράντα χρό-
νια, έφτασαν ασθμαίνοντας τόσο; Τι εί-
δους χώρα είναι αυτή που συντηρεί στα-
λινικούς και σταλινοειδείς με απλοϊκές 
αντιλήψεις για το άτομο, το σύνολο, την 
οικονομία, τον τρόπο της ζωής; Για πόσες 
δεκαετίες ακόμα θα ψηφίζονται κόμματα 
κοινωνικού συντηρητισμού, θρησκευτι-
κού και ιδεολογικού φανατισμού;

O 
ΣΥΡΙΖΑ, ένα συνονθύλευμα, ένα 
αποτέλεσμα ανακύκλωσης κομ-
μουνιστογενών δυνάμεων (στην 

πραγματικότητα, το επίθετο «κομμου-
νιστογενής» αναιρεί το περιεχόμενο της 
αριστεράς, αλλά λίγοι συμφωνούμε σ’ 
αυτό) δημιουργήθηκε ως αντίθεση στον 

νεοφιλελευθερισμό χωρίς να προηγηθεί 
σαφής και ηχηρή ρήξη με την ιστορία και 
το ήθος του ΚΚΕ. Αντιθέτως, ομάδες και 
άτομα που συνεργάστηκαν κατά καιρούς 
με τον Συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ σέβο-
νται και αναπαράγουν την ιδεολογία και 
τις «θυσίες» της παραδοσιακής αριστε-
ράς που δεν είναι αριστερά. Και της μη-
παραδοσιακής, υπό την έννοια ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ υποστηρίζει και εφαρμόζει, όπου 
λάχει, μια υπερεπαναστατική, άκαμπτη 
και άχαρη ρητορική. Προπάντων μη μας 
κατηγορήσουν για έλλειμμα αντάρτικου 
πνεύματος και φρασεολογίας... 

Ο ποιαδήποτε ανανεωτική τάση 
κατασιγάζεται προτού εκδηλω-
θεί· κάθε αντικομμουνιστική, 

πλην όμως αριστερή, αντίληψη –που 
σημαίνει ανθρωπιστική, ρεαλιστική, που 
προάγει την ατομική ελευθερία και ευτυ-
χία– θεωρείται ηθικά απαράδεκτη. Και 
πώς να μη θεωρείται αφού οι συνιστώσες 
του ΣΥΡΙΖΑ αυτοαποκαλούνται «κομ-
μουνιστές», πατριώτες, τροτσκιστές, μα-
οϊκοί και θαυμαστές της Ρόζας Λούξε-
μπουργκ; (Μερικοί από τους τελευταίους 
δεν παραδέχονται τη δημοκρατική φύση 
του γερμανικού εργατικού κινήματος 
μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο: ε-
πικρατεί σύγχυση, φανατισμός, άγνοια, 
νοσηρή προσκόλληση σε πρόσωπα και 
θρύλους...). Τι μπορεί να περιμένει κα-
νείς από ανθρώπους που δηλώνουν κι-

νεζόφιλοι; Ότι ίσως χρειαζόμαστε, όπως 
συνέβη στη μαοϊκή Κίνα, μια πολιτιστική 
επανάσταση, ένα μεγάλο άλμα προς τα 
μπρος, μαζικές εκκαθαρίσεις, προσωπο-
λατρία; Και πώς οι κινεζόφιλοι σταλινι-
κοί συστεγάζονται με τους τροτσκιστές; 
Μολονότι τούς χωρίζει η ιστορία και τα 
εκατέρωθεν πολιτικά εγκλήματα, τους 
ενώνει παρόμοιο πολιτικό ήθος. 

Σ ε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες έ-
χουν δημιουργηθεί αριστεροί 
σχηματισμοί που ταιριάζουν, λι-

γότερο ή περισσότερο, στον 21ο αιώνα, 
στην εποχή όχι μόνο μετά τον σταλινι-
σμό αλλά μετά τη συντριβή του ψευτο-
σοσιαλισμού. Ακόμα και τα κόμματα που 
ονομάζονται ακόμα κομμουνιστικά (ε-
ξαιτίας της τρομερής δύναμης που έχει η 
αριστερή αδράνεια) έχουν αποβάλει τον 
δογματικό τους χαρακτήρα, τη στρατι-
ωτική τους έμπνευση και ορολογία· ε-
κείνη την ιστορική αυταπάτη ότι έχουν 
πάντα δίκιο εφόσον υπερασπίζονται «το 
δίκιο του εργάτη». Και έχουν παραδε-
χτεί την αυτονόητη αλήθεια: ότι τα δι-
εφθαρμένα καθεστώτα της ανατολικής 
Ευρώπης (πολύ περισσότερο οι «λαϊκές» 
δημοκρατίες της Αφρικής, οι μπανανί-
ες σοβιετικής κατασκευής...) δεν είχαν 
καμιά σχέση με το κοινοτικό ιδεώδες της 
σοσιαλιστικής ουτοπίας. Τα κόμματα αυ-
τά –ακόμα και ο «Εργατικός Αγώνας» 
στη Γαλλία (τροτσκιστικής καταγωγής: 

τον αναφέρω επειδή πηγαίνω συχνά 
στις εκδηλώσεις του)– έχουν εκπονή-
σει προγράμματα εναλλακτικής ανάπτυ-
ξης, «εθνικής» ανεξαρτησίας (τα έθνη, 
ως τεχνητές οντότητες, επιδέχονται ει-
σαγωγικά) και ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, όπως περιγράφονται σε κάθε δυτικό 
κοινωνικό συμβόλαιο. Η εφαρμογή του 
κοινωνικού συμβολαίου και η διαρκής 
συμπλήρωση και τελειοποίησή του απο-
τελεί, κατά κάποιον τρόπο, το πεδίο της 
διεθνούς αριστεράς.

Τ ο πεδίο και ο ρόλος της διεθνούς 
αριστεράς δεν είναι η αδιάκο-
πη έκφραση δυσαρέσκειας και 

ταξικού φθόνου, όπως φαίνεται να πι-
στεύουν οι δογματικοί Έλληνες που ε-
πηρεάζονται, εμμέσως ή αμέσως, από το 
ΚΚΕ, αλλά μια σειρά από δημιουργικές 
προτάσεις για τη δικαιότερη κατανομή 
του πλούτου, την αποστρατιωτικοποίη-
ση, την παιδεία, την ισότητα των ευκαι-
ριών, την προστασία του περιβάλλοντος, 
τον εξανθρωπισμό της καθημερινότητας· 
προτάσεις και προσπάθειες (ατομικές και 
συλλογικές) για έναν τρόπο ζωής που να 
στηρίζεται στην αλληλεγγύη, στην υ-
πευθυνότητα, στην τήρηση των νόμων, 
στη συνεργασία πολίτη-κράτους. Συμπο-
λίτες, η καλύτερη κοινωνική κατάσταση 
δεν θα προέλθει από καλύτερες ιδέες (οι 
«καλές» ιδέες υπάρχουν)˙ θα προέλθει 
από καλύτερους ανθρώπους. A

ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Της σώΤησ ΤριΆΝΤΆφυλλου

Ο ρόλος της διεθνούς αριστεράς δεν είναι η αδιάκοπη έκφραση δυσαρέσκειας
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« Δεν ξέρω αν μπορούμε να  συμβι-
ώσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ... Αισιοδοξώ 
ότι θα υπάρξει μια ψυχή. Αν όμως 

υπάρξουν στρατηγικές διαφωνίες, υπάρ-
χουν και συναινετικά διαζύγια» έλεγε 
πρόσφατα ο βουλευτής του κόμματος Βα-
σίλης Μουλόπουλος. Την ώρα που στην 
Ελλάδα έχει χαθεί η μπάλα με το οικονο-
μικό αδιέξοδο και τις πρωτοφανείς πολι-
τικές περιορισμού του αδηφάγου ελλείμ-
ματος, ο ΣΥΝ –ένα τμήμα του– αναρω-
τιέται αν μπορεί να συνυπάρχει με τους 
«συντρόφους» καμιάς δεκαριάς τάσεων 
στο ΣΥΡΙΖΑ. Μοχθούν για τη διατήρηση 
ενός «προβληματικού γάμου» και ετοιμά-
ζονται για ένα συναινετικό διαζύγιο – αλ-
λά γιατί; Μήπως για «κουμπαριές» με το 
άλλο κόμμα της Αριστεράς, το ΚΚΕ;
Τι σημασία έχει; Οι πολίτες ακόμα περι-
μένουν προτάσεις από τα κόμματα αυτά 
που να δίνουν, έστω, ελπίδα για κάτι δι-
αφορετικό. Αντ’ αυτού, ο πρόεδρος του 
ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, στο συνέ-
δριο της νεολαίας του κόμματος, κατάφερε 
συντριπτικό χτύπημα στο σάπιο εποικο-
δόμημα του καπιταλισμού: «O καπιτα-
λισμός δεν είναι ένα σύστημα που κάνει 
λάθη, αλλά ένα κοινωνικό και οικονομικό 
σύστημα που είναι λάθος» δήλωσε ενώπι-
ον των συνέδρων, που επιτέλους άκουγαν 

πικρές αλήθειες, όταν αυτές στον Περισσό 
επαναλαμβάνονται εδώ και χρόνια... Μό-
νο που το ΚΚΕ εξακολουθεί να διαθέτει ό-
ραμα: νοσταλγεί τα χρόνια του «υπαρκτού 
σοσιαλισμού» και καθαγιάζει την εποχή 
του Στάλιν ως την πιο αγνή απόπειρα για 
ένα «κράτος εργατών» απέναντι στο λά-
θος. «Μέγα λάθος» απαντά ο Α. Τσίπρας. 
«Ο κομμουνισμός δεν απέτυχε, απλά γιατί 
δεν εφαρμόστηκε ποτέ». Μπερδευτήκαμε 
τώρα. Έγινε ή όχι έφοδος στα χειμερινά 
ανάκτορα το 1917; Ιδού η απορία... 
Ο αντικαπιταλιστικός «ανένδοτος» του 
κ. Τσίπρα έρχεται λίγες μόλις μέρες με-
τά τις εισηγήσεις στελεχών του ΣΥΝ υπό 

τον κ. Λαφαζάνη, που έθετε το ερώτημα 
δημοψηφίσματος για έξοδο από την ΕΕ, 
του ΣΥΡΙΖΑ, που ζητούσε εθνικοποίηση 
των τραπεζών και όλων των επιχειρήσεων 
στρατηγικής σημασίας, του Α. Αλαβάνου, 
που θεωρεί ότι έφτασε η ώρα για έναν αρ-
ραβώνα με τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Εί-
ναι αυτές πειστικές πολιτικές απαντήσεις 
απέναντι στο καπιταλιστικό λάθος; Για-
τί αν είναι, τότε υπάρχουν και πιο απλές 
συνταγές, όπως η πρόταση του ΚΚΕ περί 
«λαϊκής εξουσίας» και η τακτική «μόνοι 
εναντίον όλων». Η Αριστερά έχει επεν-
δύσει στην κρίση του συστήματος, αλλά 
αυτό δεν αρκεί. Η επικοινωνία με τους 
πολίτες με αξιόπιστες προτάσεις είναι το 
άλλο μισό κομμάτι του παζλ για τη διόρ-
θωση του «λάθους». Και εδώ επιλέγεται 
ο δρόμος του τηλε-ακτιβισμού: καταλή-

ψεις του ΠΑΜΕ την ώρα που εκπέμπουν 
τα πρωινάδικα, έφοδος του ΣΥΡΙΖΑ στον  
Άγνωστο Στρατιώτη με πλούσιο υλικό για 
μοντάζ στα βραδινά δελτία. Κι αυτά, ενώ 
σιωπούν για τους αναγκαίους εκσυγχρο-
νισμούς – κάποτε η Αριστερά μιλούσε και 
γι’ αυτούς... Προτείνουν, μάλιστα, ακόμα 
περισσότερες προσλήψεις από το Δημό-
σιο ως αντίδοτο στην ανεργία, καθώς στον 
ιδιωτικό τομέα ως γνωστόν οι δουλειές 
ανοίγουν μέσω των ιδιωτικών επενδύσε-
ων ή του κεφαλαίου – άσε που μπορεί να 
επενδύσουν και ξένοι... 
Ο «αντισυστημικός» λόγος της Αριστεράς 
δεν αγγίζει τους πολίτες, που εξακολου-
θούν να θεωρούν τα κόμματα αυτά μέρος 
του απαξιωμένου πολιτικού συστήματος. 
Πρόσφατο παράδειγμα, οι εκλογές στη 
ΓΣΕΕ. Ναι, η συνδικαλιστική εκπροσώ-
πηση στο συνέδριο της συνομοσπονδίας 
είναι συντεχνιακή και περιορισμένη, κυ-
ρίως στο Δημόσιο, αλλά κι εκεί αν υπάρ-
χουν αιτίες για αλλαγή συσχετισμού δυ-
νάμεων... Κι όμως το ΠΑΜΕ πήρε τα ίδια 
ποσοστά (20%) και έδρες με το συνέδριο 
του 2007, όπως ακριβώς και η «Αυτόνομη 
Παρέμβαση» του ΣΥΡΙΖΑ. Συμπέρασμα: 
Λίγοι έχουν χρόνο να ασχοληθούν με τους 
γάμους και τα διαζύγια στην Αριστερά.
➜  palikar@otenet.gr 

Το λάθος 
για ένα 
«λάθος»
 Του ευΤυχη ΠΆλληκΆρη

Tου ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ➜ www.yannis-ioannοu.com

Πολιτική

Λίγοι έχουν χρόνο να ασχο-
ληθούν με τους γάμους και 
τα διαζύγια στην Αριστερά
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Έχουν γραφτεί σχεδόν τα πάντα για τη δημοσιονο-
μική, και κατ’ επέκταση οικονομική, κρίση που περνά 
η χώρα. Δύσκολα θα μπορούσε κανείς να προσθέσει 

κάτι το πραγματικά πρωτότυπο ή «σοφό», πολύ περισσότερο 
αν δεν είναι ειδικός. Ωστόσο, θα είχε ενδιαφέρον ο σχολιασμός 
ορισμένων αντιλήψεων που συχνά γίνονται κλισέ, ή ακόμα 
και επικίνδυνα συνθήματα. Δεν είναι γενικώς και εξ ορισμού 
«κακόν πράγμα» τα συνθήματα. Όταν, όμως, καταλήγουν να υ-
ποκαθιστούν τον ορθό λόγο και την κριτική σκέψη, και κυρίως 
όταν χρησιμοποιούνται ως προπέτασμα καπνού που κρύβει 
την πραγματικότητα, τότε, ναι, μπορεί να γίνουν επικίνδυνα. 

Και πρώτα πρώτα το «νόμος είναι το δίκιο του εργάτη», χα-
ρακτηριστικό δείγμα της μεταπολιτευτικής αριστεροφανούς, 
μαξιμαλιστικής ρητορικής. Θα μου πείτε: εντάξει, μην το παίρ-
νεις τοις μετρητοίς. Οι άνθρωποι (του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, άλλων 
αριστερίστικων και κομμουνιστικών οργανώσεων) ρίχνουν και 
κάνα σύνθημα πιο «επαναστατικό», για να ικανοποιείται και να 
εκτονώνεται το κοινό τους. Φοβάμαι ότι τα πράγματα δεν είναι 
τόσο απλά. Σημασία δεν έχει τόσο το σύνθημα, όσο η πολιτική 
κουλτούρα που αυτό αντανακλά και 
συγχρόνως διαμορφώνει. Έτσι κάπως, 
σταδιακά, φτάσαμε στο σημείο ο κα-
θένας να αποφασίζει μόνος του ότι τα 
αιτήματά του, οι διεκδικήσεις του, τα 
συμφέροντά του, για να μην παίζουμε 
με τις λέξεις, δεν είναι απλώς θεμιτό 
και νόμιμο να προβάλλονται (κάτι για 
το οποίο δεν χωρά καμιά αμφιβολία), 
αλλά συμπίπτουν με την έννοια του 
δικαίου/δίκιου, το οποίο «δίκιο» υπερ-
τερεί μάλιστα του νόμου, αποκτώντας 
μια άκρως υποκειμενική (υπερ)νομι-
μοποίηση. Έτσι έχουμε το «δίκιο του 
αγρότη», που νομιμοποιεί το κλείσιμο 
του βασικού οδικού δικτύου της χώ-
ρας, το «δίκιο του ταξιτζή», που δηλώ-
νει ρητά και απερίφραστα «εγώ αρ-
νούμαι να φορολογηθώ» κ.λπ., κ.λπ. 
Είναι άχαρο να πρέπει να επαναλαμβάνει κανείς τα αυτονόητα, 
αλλά στις δημοκρατίες δεν αποφασίζει κάθε κοινωνική τάξη ή 
κατηγορία, και πολύ περισσότερο κάθε συντεχνία, αν το «δίκιο 
της» είναι ή δεν είναι υπεράνω του νόμου. Οι νόμοι είναι αντα-
νακλάσεις και αποκρυσταλλώσεις κοινωνικών διεργασιών και 
αντιθέσεων, οι οποίες εξισορροπούνται κατά το δυνατόν (κα-
λύτερα ή χειρότερα), ώστε να μπορεί η κοινωνία να λειτουργεί 
και να μη μετατρέπεται σε ζούγκλα, όπου ο καθένας θα εφαρ-
μόζει το δικό του δίκιο/δίκαιο, αδιαφορώντας για τους νόμους, 
και επομένως και για το «δίκιο» των άλλων.

Μια άλλη φράση-κλισέ που ακούγεται πολύ τελευταία είναι 
«την κρίση να την πληρώσουν αυτοί που τη δημιούργησαν». 
Ωραίο ακούγεται, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από την πεποί-
θηση ότι εμείς δεν είμαστε, βέβαια, από αυτούς που «προκάλε-
σαν» (έστω και στο ελάχιστο) την κρίση, ότι είμαστε «καλοί» και 
μόνο «καλοί», ότι αποτελούμε απλώς τα θύματά της. 
Πρόθεσή μου δεν είναι καθόλου να ξεπλύνω ή να απαλλάξω 

από τις ευθύνες τους τα golden boys (άλλη μια έκφραση του 
συρμού που βολεύει με την αοριστία της), την Goldman Sacks, 
τη Lehman Brothers, τους κερδοσκόπους (άλλη βολική λέξη), 
τους φαύλους και τους κρετίνους που τα κόμματα τοποθέ-
τησαν κατά καιρούς επικεφαλής δημόσιων οργανισμών και 
ασφαλιστικών ταμείων. Ωστόσο, θα ήταν ίσως σκόπιμο να 
θέσουμε σε «εαυτούς και αλλήλους» ορισμένα ερωτήματα, 
προτού σπεύσουμε να δηλώσουμε, αποφασιστικά και κατη-
γορηματικά: «Εγώ θα πληρώσω την κρίση; Να την πληρώ-
σουν αυτοί που την προκάλεσαν». Έχουμε, λοιπόν, και λέμε:

* Το γεγονός ότι περίπου μία στις τρεις συντάξεις που δίνει 
το ΙΚΑ είναι αναπηρική ή ότι βρέθηκαν περίπου 60.000 «πονη-
ροί» που συνέχιζαν να παίρνουν τη σύνταξη αποδημήσαντος 
συγγενούς τους, δεν έχει άραγε καμιά σχέση με την κρίση του 
ασφαλιστικού μας συστήματος και με την ανάγκη να ταΐζεται 
αυτό όλο και περισσότερο από τον κρατικό προϋπολογισμό; 
* Οι χιλιάδες ημέτεροι αργόμισθοι και ημιαργόμισθοι της 
ΕΡΤ, η οποία δείχνει το «δημόσιο» χαρακτήρα της παράγοντας 
πολιτισμό επιπέδου Eurovision και «Στην υγειά μας, βρε παι-

διά», δεν συμβάλλουν, άραγε, στην αύ-
ξηση των ελλειμμάτων και επομένως 
στη δημοσιονομική κρίση;
* Οι «λιμενεργάτες» των € 120.000 
το χρόνο, που χρυσώθηκαν για να «ε-
λευθερώσουν» το λιμάνι του Πειραιά, 
οι περίπου 5.000 του ΟΤΕ που «εξήλ-
θαν εθελουσίως» (ου μην αλλά και 
πλουσιοπαρόχως αποζημιούμενοι), 
οι υπάλληλοι του Ηλεκτρικού Σιδηρό-
δρομου (ΗΣΑΠ) που, όπως διάβασα, 
κοστίζουν ετησίως στο ελληνικό δη-
μόσιο € 81.000 (!) ο καθένας κατά μέ-
σον όρο (και για ποιες υπηρεσίες, ε;), 
οι κομματικοί στρατοί που διορίζονταν 
αγεληδόν στην πάλαι ποτέ Ολυμπιακή, 
οι ταξιτζήδες και οι βενζινοπώλες, οι 

γιατροί και οι δικηγόροι, οι ηλεκτρολόγοι 
και οι υδραυλικοί που σπανιότατα κόβουν 

απόδειξη για τις υπηρεσίες που παρέχουν, όλοι αυτοί, και άλλοι 
πολλοί ακόμα, ασφαλώς και δεν «δημιούργησαν», δεν «προκά-
λεσαν» (μόνο αυτοί, ή κατά κύριο λόγο αυτοί) την κρίση. Ωστό-
σο, δεν έχουν συμβάλει −ο καθένας με τον τρόπο του και στο 
μέτρο που του αναλογεί, προφανώς− στη μείωση των εσόδων 
και στην αύξηση των δαπανών του κράτους, στη δημοσιονο-
μική κατρακύλα, στο να οδηγηθεί η χώρα στα πρόθυρα της 
χρεοκοπίας;

Τα ερωτήματα θα μπορούσαν να πολλαπλασιάζονται α-
περιόριστα. Ας μείνω, όμως, σε αυτά. Την επόμενη φορά θα 
προσπαθήσω να σκιαγραφήσω τον τρόπο με τον οποίο τοπο-
θετείται απέναντι σε όλες αυτές τις καταστάσεις η Αριστερά. 
Ή μάλλον, οι αυτοαποκαλούμενοι και αυτοπροσδιοριζόμενοι 
«αριστεροί», είτε στην παλαιοκομμουνιστική/παλαιολιθική 
εκδοχή τους, είτε στην εκδοχή του «συντεχνιακά ευαίσθη-
του» (κατ’ άλλους, «βαθιού») ΠΑΣΟΚ. A

➜ achpappas@hotmail.com

Συνθήματα, 
ελλείμματα, 
ερωτήματα
Του ΆΝΔρεΆ ΠΆΠΠΆ

➽

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ μεταμορφώνει εικόνες 
της επικαιρότητας σε έργα τέχνης

 ➜ p.koulouras@gmail.com

(17/3)
Για πρώτη φορά τα λέει έξω από τα δόντια



« Τα περιθώρια έχουν στενέψει». Ο άνθρωπος που κά-
θεται απέναντί μου, στο γραφείο του, μιλά απλά και 
καθαρά. Είναι ο Συνήγορος του Πολίτη, Γιώργος Κα-

μίνης, ο άνθρωπος που προειδοποίησε πέρυσι ότι η κρίση δεν 
αφορά μόνο την οικονομία αλλά το ίδιο το πολιτικό μας σύστημα, 
την κοινωνία μας και τελικά εμάς τους ίδιους. Σήμερα, λίγες ώ-
ρες πριν δώσει στη δημοσιότητα τον απολογισμό του έργου της 
ανεξάρτητης αρχής για το 2009, ο Γιώργος Καμίνης τονίζει ότι 
όχι μόνο πρέπει να κάνει ο καθένας τη δουλειά του, αλλά πρέπει 
επίσης να μπορέσουμε να εμπιστευθούμε ξανά ο ένας τον άλλον.

Ο Μάρτιος είναι ο μήνας που ο Συνήγορος του Πολίτη παραδίδει την 
ετήσια έκθεσή του στον πρόεδρο της Βουλής. Ο Γιώργος Καμίνης έχει 
χαρακτηρίσει την ετήσια έκθεση «ακτινογραφία» της δημόσιας δι-
οίκησης. «Οι  Έλληνες δεν εμπιστεύονται βασικούς παράγοντες του 
πολιτικού συστήματος: κόμματα, βουλή, δημόσια διοίκηση» ανέφερε 
η έκθεση πέρυσι. Ένα χρόνο μετά, μέσα στο κλίμα της οικονομικής 
ύφεσης, οι πολίτες καλούνται να κάνουν θυσίες και να εμπιστευτούν 
αυτούς ακριβώς που δεν εμπιστεύονται. Μπορεί να γίνει αυτό;

«Μπορεί μόνο εάν η πολιτική ηγεσία της χώρας εμπνεύσει εμπι-
στοσύνη στους πολίτες. Δεν μπορώ να ξέρω εάν συμβαίνει κάτι 
τέτοιο αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά έχει κανείς την αίσθηση ότι 
πλησιάζουμε προς το τέλος. Δηλαδή εάν δε γίνει κάτι τώρα, μπορεί 
να έχουμε τάσεις αποσύνθεσης του πολιτικού συστήματος. Έχει 
κανείς την εντύπωση ότι είναι η τελευταία ευκαιρία, αν και ποτέ κα-
νείς δεν ξέρει» επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη και τονίζει ότι 
πρέπει να σπάσει ο κύκλος της δυσπιστίας. «Η δυσπιστία καλλιερ-
γεί την ιδιώτευση, δηλαδή την απομάκρυνση των πολιτών από την 
αναζήτηση του δημόσιου συμφέροντος. Η αναζήτηση του δημόσιου 
συμφέροντος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συλλογικότητες. Ανα-
γκαστικά τα μηνύματα πρέπει να έρθουν από πάνω, γιατί η ελληνι-
κή κοινωνία έχει δείξει ότι δεν είναι μια κοινωνία πολιτών ικανή να 
αυτοοργανωθεί και να επιβάλει πράγματα από τα κάτω. Γι’ αυτό κι 
όλες αυτές οι κινήσεις απελπισίας. Σιγά σιγά η έλλειψη εμπιστοσύ-
νης, ειδικά όταν τα προσωπικά, τα οικονομικά και τα άλλα περιθώ-
ρια στενεύουν, οδηγεί σε απελπισία και σε μια τάση καταστροφής». 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει παραδοσιακά υψηλά ποσοστά δη-
μοτικότητας και αξιοπιστίας μεταξύ των πολιτών. Αυτό δείχνουν οι 
δημοσκοπήσεις, αλλά και ο ολοένα και πιο μεγάλος αριθμός πολι-
τών που ζητούν τη διαμεσολάβησή του. Τον περασμένο Οκτώβριο, 
μάλιστα, έγινε ακόμα πιο γνωστός στο ευρύ κοινό. «Η παρουσία 
μου στην πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου κατέστη-
σε το θεσμό περισσότερο ορατό» διευκρινίζει ο Γιώργος Καμίνης 
και συμπληρώνει, «αυτό εξηγεί εν μέρει τη ραγδαία αύξηση του 
αριθμού των αναφορών από τον Οκτώβριο και εντεύθεν. Από εκεί 
και πέρα αυτό που διαρκώς ζητάμε είναι να βελτιώνεται η δημόσια 
διοίκηση και να προσπαθεί να βοηθήσει τον πολίτη, ειδικά σε αυτές 
τις δύσκολες στιγμές». 

Δικαιώματα με υποχρεώσεις 
Δύσκολες στιγμές στην οικονομία, ραγδαία αύξηση της ανεργίας, 
προειδοποιήσεις για κύματα απολύσεων. Μιλά κανείς για δικαιώ-
ματα καταμεσής της κρίσης;

«Μα τώρα είναι η εποχή που πρέπει κυρίως να μιλήσουμε για τα 
δικαιώματα. Και ακριβώς γιατί πρέπει να βάλουμε στη σωστή τους 
θέση αυτούς που πιστεύουν ότι τα δικαιώματα είναι πολυτέλεια. 
Πρέπει να προσέξουμε να μη δίνουμε καθόλου αυτή την εντύπωση, 
ειδικά εκεί που υπάρχουν ενδεχόμενα κατάχρησης. Αναφέρομαι 
κυρίως στα θέματα του πανεπιστημιακού ασύλου ή της τάσης μας 
να κλείνουμε τους δρόμους. Αυτές είναι καταχρηστικές ασκήσεις 
δικαιωμάτων και δίνουν τα όπλα σε όσους μιλούν γι’ αυτά όχι μόνο 
ως πολυτέλεια, αλλά ως βάρος. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια σταθερή 
γραμμή προάσπισης των δικαιωμάτων. Πάντοτε με τη σαφή αίσθηση 
ότι τα δικαιώματά μας σταματούν εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα 
των άλλων. Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι κατεξοχήν σε θέση να το 

ΓΙώΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ 

Ζητείται 
εμπιστοσύνη
Μισό χρόνο μετά την παρουσία του στην πρώτη συνεδρίαση του 
υπουργικού συμβουλίου και λίγες μόνο ώρες πριν δώσει στη δη-
μοσιότητα την ετήσια έκθεση-«ακτινογραφία» της δημόσιας διοί-
κησης για το 2009, η A.V. συναντά τον Συνήγορο του Πολίτη. 
Συνέντευξη στη λεΝΆ χουρΜουΖη - Φωτό: χρισΤιΝΆ γεώργιΆΔου

Πολιτική
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διαπιστώσει αυτό, γιατί δέχεται αναφορές από όλους 
τους πολίτες και ο καθένας επικαλείται το δικαίωμά του. 
Οπότε μπορεί να βλέπει και να ακούει το διαδηλωτή που 
παράνομα συνελήφθη, αλλά και τον πολίτη του οποίου η 
επιχείρηση καταστράφηκε ή το αυτοκίνητό του κάηκε». 

Δικαιώματα δεν έχουν μόνον οι  Έλληνες πολίτες, αλλά 
και οι αλλοδαποί που βρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο 
και με οποιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα. Ο Συνήγορος 
του Πολίτη χειρίζεται καταγγελίες αλλοδαπών από το 
πρώτο έτος λειτουργίας του, το 1998. Κάποια από τα προ-
βλήματα που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα αναμένεται 
να αντιμετωπιστούν από το νέο νόμο για την ιθαγένεια.

«Παλαιότερα το καθεστώς για τη χορήγηση ιθαγένειας 
δεν είχε κανόνες, λειτουργούσε σε συνθήκες αδιαφά-
νειας και σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούσε υπό-
νοιες διαφθοράς ή χαριστικών χορηγήσεων ιθαγένειας. 
Από τη στιγμή που κάποιοι άνθρωποι ζουν στη χώρα, 
ενσωματώνονται – πληρώνουν φόρους, ασφαλιστικές 
εισφορές, αποκτούν δικαιώματα και υποχρεώσεις, και 
αρχίζουν οι συναλλαγές τους με το δημόσιο. Εμείς πρέ-
πει να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. 
Η δημόσια διοίκηση πρέπει να προσαρμοστεί. Θα πρέ-
πει να προσαρμοστούν, όμως, και οι αλλοδαποί, γιατί 
πρέπει να καταλάβουν ότι ζουν σε μια χώρα που δεν θα 
μπορούν αυτούσια να μεταφέρουν τις παραδόσεις που 
τηρούσαν στη χώρα καταγωγής. Πρέπει να υπάρχει μια 
αμοιβαία σύγκλιση και κατανόηση».

Έχετε μέιλ 
Καλοί οι νέοι νόμοι, η τεχνολογία όμως δεν θα μπορούσε 
να βοηθήσει κι αυτή; Θέλω, για παράδειγμα, ένα δημόσιο 
σύγχρονο, να επικοινωνούν οι υπηρεσίες μεταξύ τους με 
email. Να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και να μη 
με βάζουν να τρέχω με χαρτιά από τη μία υπηρεσία στην 
άλλη. Ζητώ πολλά; ρωτάω τον Γιώργο Καμίνη.

«Κάποια βήματα έχουν γίνει. Εγώ, για παράδειγμα, με 
αφορμή τη γέννηση της κόρης μου, πήγα και έ-
βγαλα ληξιαρχική πράξη γεννήσεως σε ΚΕΠ 
της γειτονιάς μου. Σε ΚΕΠ τη ζήτησα, από 
ΚΕΠ την παρέλαβα. Αυτό σημαίνει ότι το 
ΚΕΠ επικοινώνησε με το ληξιαρχείο. Το 
ιδανικό είναι αυτό να διαχυθεί σιγά σιγά 
σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση. Αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει πρώτα από όλα να προ-
στεθούν κάποιες διαδικασίες. Θα πρέπει το 
κράτος να επωμιστεί το κόστος, αλλά και το 
ότι ορισμένα πράγματα μπορεί να του «ξεφύ-
γουν». Όσο περισσότερο θέλουμε να ελέγχουμε την 
κατάσταση, τόσο περισσότερες γραφειοκρατικές δια-
δικασίες δημιουργούμε. Εξάλλου, οι γραφειοκρατικές 
διαδικασίες είναι αυτές που τελικά παρακάμπτονται 
και δεν κερδίζουμε τίποτα. Πρέπει το κράτος σε αυτά 
τα θέματα καθημερινής επαφής με τον πολίτη να κινη-
θεί με ένα τεκμήριο εμπιστοσύνης. Να εμπιστεύεται 
καταρχήν τον πολίτη, αλλά εάν μέσα στους δειγματο-
ληπτικούς ελέγχους που κάνει συλλάβει κάποιους να 
έχουν παρανομήσει, να έχουν δώσει ψευδή στοιχεία, 
εκεί η τιμωρία να είναι πολύ αυστηρή. Στο βαθμό που 
αρχίζει να λειτουργεί αυτό το τεκμήριο εμπιστοσύνης, 
το οποίο περιβάλλεται με αυστηρές κυρώσεις, μπορού-
με να απλοποιήσουμε πολλές διαδικασίες και μπορούμε 
να δούμε πια να μπαίνει η πληροφορική και να μας κά-
νει τη ζωή απλούστερη. Η πληροφορική από μόνη της 
δεν αρκεί για να μας απλουστεύσει τη ζωή. Χρειάζονται 
αποφάσεις, οι οποίες έχουν κόστος και κέρδος. Εκεί τα 

σταθμίζει κανείς τα πράγματα». 

Στην υπηρεσία του πολίτη
Χατζηγιάννη Μέξη 5, στον τρίτο όροφο από τις 8.30 π.μ. 
μέχρι τις 2 μ.μ. Χωρίς ουρές, χωρίς φωνές, χωρίς χαρ-
τάκια προτεραιότητας, τέσσερις άνθρωποι, δύο στο τη-
λέφωνο και δύο σε γραφείο, υποδέχονται καθημερινά 
τους πολίτες, ακούν παράπονα και προτείνουν τα επό-
μενα βήματα. Από την υποδοχή περνούν εκ περιτροπής 
όλοι οι ειδικοί επιστήμονες. Οι άνθρωποι δηλαδή που 
εργάζονται στους έξι συνολικά θεματικούς κύκλους της 
ανεξάρτητης αρχής και χειρίζονται τις καταγγελίες-
«αναφορές» των πολιτών. Ο Γιώργος Καμίνης λέει ότι 
οι αναφορές αυξάνονται διαρκώς τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια. Από το 2006 μέχρι σήμερα έχουν καταγράψει 
αύξηση σχεδόν 50%. Κι αυτό γιατί: «Ο θεσμός εμπνέει 
περισσότερη εμπιστοσύνη κι αυτό αποδεικνύουν οι 
σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης. Ο θεσμός, όμως, 
εν μέρει καλείται να αναπληρώσει τα κενά που αφήνει η 
μη, ή και βραδεία, απονομή δικαιοσύνης. Ένα τμήμα της 
δικαιοσύνης τείνει να καταρρεύσει από το βάρος των 
υποθέσεων και ένα μέρος αυτού του βάρους μετακυλύε-
ται στον Συνήγορο του Πολίτη, ενώ η δουλειά του είναι 
διαφορετική. Η δουλειά του είναι να λύει εξωδικαστι-
κά, να υποβοηθά τη δικαιοσύνη, και όχι να αναλαμβά-
νει το δικό της έργο. Εξάλλου, δεν έχει τα μέσα για να το 
επιτελέσει. Στα πεδία οικονομικής επαφής του πολίτη 
με τη δημόσια διοίκηση τίποτα δεν μας βεβαιώνει ότι τα 
πράγματα θα γίνουν ευκολότερα, μάλλον δυσκολότερα 
θα γίνουν. Οπότε, τουλάχιστον σε όλους τους άλλους 
τομείς, στις διαδικασίες εξυπηρέτησης του πολίτη θα 
πρέπει να ενταθούν περαιτέρω οι προσπάθειες».

Πρωταθλήτρια η Αττική 
«Δυστυχώς, για τους γνωστούς αθηνοκεντρικούς λό-
γους. Η Αθήνα αντιπροσωπεύει μεν περίπου το 35% 
του πληθυσμού, κατέχει δε το 55% των αναφορών. 
Προσπαθούμε διαρκώς να το εξισορροπήσουμε, κρα-
τώντας τους δεσμούς με την περιφέρεια ζωντανούς με 

συχνές επισκέψεις. Ειδικά για ένα θεσμό όπως 
ο Συνήγορος, και ειδικά στην Ελλάδα, οι άν-

θρωποι θέλουν την προσωπική επαφή. Δεν 
έχουμε φτάσει στους αυτοματισμούς στη 
σχέση δημόσιας διοίκησης - πολιτών. Σε 
μας μετράει ο ανθρώπινος παράγοντας. 
Το πρόσωπο του διαμεσολαβητή πρέπει να 
είναι παρόν, να βλέπει με ποιον συνομιλεί 

ο πολίτης». 

Πολλές φορές, όμως, οι πολίτες φαίνεται να χά-
νουν την υπομονή τους ακόμα και όταν απευθύνονται 
στον Συνήγορό τους. «Και μόνο η ονομασία της ανεξάρ-
τητης αρχής γεννά προσδοκίες, οι οποίες υπερβαίνουν 
το ρόλο του Συνηγόρου. Οι πολίτες δεν αντιλαμβάνο-
νται γιατί ο Συνήγορος δεν έχει κυρωτικές αποφα-
σιστικές αρμοδιότητες. Σου λέει, μας δικαιώνετε με 
τα έγγραφά σας αλλά δεν μπορείτε να επιβάλλετε τις 
απόψεις σας και άρα γιατί υπάρχετε; Δεν μπορούν να 
καταλάβουν ότι εδώ ο καθένας πρέπει να κάνει τη δου-
λειά του. Πρέπει να υπάρχει μια δικαιοσύνη που να λει-
τουργεί αποτελεσματικά, αλλά και μια διοίκηση που 
να λειτουργεί αποτελεσματικά ώστε να μη χρειάζεται 
ο πολίτης να καταφύγει στη δικαιοσύνη εάν έχει δίκιο. 
Πρέπει να υπάρχει κι ένας εξωδικαστικός μηχανισμός 
επίλυσης των διαφορών, που να λειτουργεί με τη δια-
μεσολάβηση και όχι κυρωτικά, γιατί τότε κάποια στιγμή 
θα γίνει και ο ίδιος μέρος του προβλήματος». A

Info 

Την Παρα-

σκευή 26 Μαρτίου, ο 

Συνήγορος του Πολίτη 

θα παρουσιάσει την 

ετήσια έκθεσή του σε 

συνέντευξη Τύπου 

στα γραφεία του (Χα-

τζηγιάννη-Μέξη 5, 

Αθήνα)
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Aπό το

Αποτυχίες «Σε επαγγελματικό επίπεδο, 

πάντα αναλαμβάνω το κόστος αν μια επιλογή 

δεν μου βγει. Δεν μου αρέσει να μεταθέτω τις 

ευθύνες μου στους άλλους, στους ηθοποιούς 

δηλαδή, γιατί κι αυτοί είναι δική μου επιλογή. 

Στην καθημερινότητά μου, μετράω πολλές 

αποτυχίες. Κυρίως αφορούν λάθη συμπερι-

φοράς μου, από υπερβολική πληθωρικότητα 

απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Ευτυχώς, 

έχω μάθει να ζητάω συγνώμη».

Βαριέμαι «Όταν δεν δουλεύω. Πολύ 

όμως. Δεν καταλαβαίνω καθόλου τη λέξη “δι-

ακοπές”. Από τι να διακόψω; Από κάτι που 

αγαπάω;»

Γελάω «Μου αρέσει το χιούμορ, ειδικά το 

μαύρο, όπως και τα σεξοαστεία. Βέβαια, χρει-

άζεται μεγάλη άσκηση στο να αντέχεις να 

σου κάνουν χιούμορ κι όχι μόνο να κάνεις».

Ενηλικίωση «Άλλοτε αισθάνομαι όχι 

απλώς ενήλικας αλλά και γέρος, κι άλλοτε 

παιδί. Νιώθω ότι δεν έχω ηλικία. Ακόμα πα-

ραξενεύομαι όταν ένας νέος άνθρωπος μου 

μιλά στον πληθυντικό. Αιφνιδιάζομαι και συ-

νήθως λέω: “Μίλα μου στον ενικό, γιατί περ-

νάω κλιμακτήριο”».

Ζορίζομαι «Με τον εαυτό μου, όταν με 

πιάνω να κάνω “φάλτσα”. Με ζορίζει η ε-

λαφρότητα με την οποία κάποιες φορές 

μπορεί να πετάξω ένα σκληρό αστείο. 

Ζορίζομαι όταν χάνω το μέτρο. Και το χά-

νω αρκετά».

Ηλιθιότητα «Αυτή είναι η 

αρχή του φασισμού. Και τη νιώ-

θουμε πια στην καθημερινότητά 

μας. Μεγάλο ποσοστό των Ελ-

λήνων νιώθω ότι έλκονται από 

το κακό. Δες πώς πετάμε τη σα-

κούλα με τα σκουπίδια από το 

μπαλκόνι, τα τσιγάρα σε δάση 

και παραλίες, πώς μαγαρίζου-

με τα πάντα. Σαν η καταστρο-

φή και η αυθαιρεσία, η ζήλια και η μι-

ζέρια, να έχουν περάσει στο γονίδιο 

του Έλληνα πια. Αλλά μπροστά προ-

χωράμε μόνο με τη γενναιοδωρία 

μας και τα ταλέντα μας».

Θάνατος «Παίζω πολύ με την ιδέα 

του θανάτου, κάνοντας μαύρο χιούμορ. Δεν 

έχω την παρηγοριά ότι υπάρχει μετά θάνατον 

ζωή. Μακάρι όταν έρθει εκείνη η στιγμή για 

μένα, να έχω ένα χαμόγελο και όχι πανικό».

Καλό παιδί «Μικρός ήμουν αυτό που 

λέμε “καλό παιδί”. Και αυτή η ετικέτα του κα-

λού παιδιού με οδήγησε στην Αριστερά. Σή-

μερα δεν θα έλεγα ότι είμαι και το καλύτερο 

παιδί. Μπορώ να θυμώσω και να το εκφράσω 

έντονα, έχω τις εμμονές μου, τα 

πείσματά μου, τις εξάρσεις μου».

Λάθη «Είναι ένας ω-

ραίος καθρέφτης και μα-

κάρι να τον κοιτάμε πιο 

συχνά. Είναι ωραίο που 

κάνουμε και θα κάνουμε 

λάθη, είτε μάθουμε 

είτε δεν μάθουμε 

κάτι από αυτά».

Μεγάλωσα 

«Στα Άνω Ιλίσια, απέ-

ναντι από το κολυμ-

βητήριο όπου τώρα 

κολυμπάω, αλλά τότε 

ήταν γήπεδο ποδο-

σφαίρ ου.  Εκεί  δια-

μορφώθηκα ως σκηνοθέτης, 

καθώς οργάνωνα γάμους με 

κούκλες και παραστάσεις κα-

ραγκιόζη για τη γειτονιά. Είμαι 

το δεύτερο παιδί μιας οικογένει-

ας με τέσσερα παιδιά. Όταν μεγα-

λώνεις σε ένα μικροαστικό περιβάλλον, ούτε 

το γούστο είναι καλό ούτε οι σχέσεις των αν-

θρώπων αρμονικές. Ενστικτωδώς, από πολύ 

μικρός φορούσα παρωπίδες προς πράγματα 

που δεν ήθελα να με λερώνουν. Δεν ήταν ευ-

χάριστα τα παιδικά μου χρόνια. Γι’ αυτό, νομί-

ζω, διαμόρφωσα ένα διπλό ρόλο που αργότε-

ρα έγινε φύση μου: οι στεναχώριες μου να μη 

βγαίνουν προς τα έξω, κρατώντας μια σκοτει-

νή πλευρά μου ερμητικά κλειστή στους άλ-

λους, και ως αισιόδοξος άνθρωπος να πιάνω 

παράλληλα τον τράγο από τα κέρατα».

Πατρότητα «Για μένα η πατρότητα ξε-

κίνησε ως μητρότητα. Τα πρώτα χρόνια που 

γεννήθηκε ο γιος μου ασχολιόμουν πολύ μαζί 

του, σχεδόν σαν μητέρα. Όταν ο Μίλτος έγινε 

τεσσάρων, άρχισα να ασχολούμαι με τη σκηνο-

θεσία και έλειπα πολύ από το σπίτι. Μόλις συ-

νειδητοποίησα όμως ότι είχα αποκοπεί από το 

παιδί μου, προσπάθησα να είμαι όσο μπορού-

σα περισσότερο δίπλα του. Νομίζω πάντως ότι 

η Κοραλία (σ.σ. Σωτηριάδου) τα έχει καταφέρει 

καλύτερα από μένα σε αυτό τον τομέα».

Ρήξη «Δίπλα στη λέξη υπάρχει η φωτογρα-

φία μου. Θέλω να είμαι ευγενικός άνθρωπος, 

αλλά υπάρχουν πράγματα που με ενοχλούν 

και μιλάω δημοσίως γι’ αυτά. Ίσως θα έπρεπε 

να σιωπώ περισσότερο, όχι για να μην εκτεθώ 

αλλά για να είναι πιο συγκροτημένο αυτό στο 

οποίο θέλω να εστιάσω κάθε φορά».

«Τρωάδες» «Είναι το έργο που με εν-

διέφερε ακόμα κι από τότε που δεν ήμουν 

σκηνοθέτης. Ο Ευριπίδης έγραψε για την αξι-

οπρέπεια μέσα στην ήττα και πώς μπορεί αυτή 

να σε δυναμώσει κι όχι να σε διαλύσει, αλλά 

και για τη βαρβαρότητα στην οποία μπορεί να 

οδηγηθεί ένα κράτος-υπερδύναμη. Αυτό δεν 

χρειάζεται να το εκσυγχρονίσεις για να το κα-

ταλάβεις σήμερα. Τα μεγάλα έργα κουβαλούν 

τη σκηνοθεσία μέσα τους. Δουλεύοντας τις 

“Τρωάδες”, ένιωθα σαν βοηθός του Ευριπίδη».

ΥΠ.ΠΟ.ΤΟΥ. «Τα δύο τελευταία χρό-

νια έχω κάνει ανοιχτά κριτική και μου έχει 

στοιχίσει στην επιχορήγηση. Το γεγονός ό-

μως ότι επιχορηγείσαι από το κράτος ως καλ-

λιτέχνης δεν σημαίνει ότι λυγίζεις τη μέση. 

Δυστυχώς, το ΕΚΕΘΕΧ ενώ θα μπορούσε να 

είναι χρήσιμο, μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί η 

χρησιμότητά του».

Φόβοι «Με φοβίζει το σκοτάδι. Δεν μπορώ 

να είμαι τη νύχτα μόνος μου. Είναι ένα σύνδρο-

μο που κουβαλάω από παιδί, καθώς απέναντι 

από το πατρικό μου υπήρχε το δάσος των Ιλισί-

ων με κάτι γερμένα κυπαρίσσια σα μάγισσες».

Χρήματα «Ανοίγοντας το Θέατρο του 

Νέου Κόσμου είχα πει: “Αν δεν έχω να πλη-

ρώνω τους ηθοποιούς και τους υπόλοιπους 

συντελεστές στην ώρα τους, θα το κλείσω. 

Γιατί αυτό θα σήμαινε ότι κάνω κάτι λάθος».

Ψέματα «Λέω. Πώς αλλιώς θα τα έβγαζα 

πέρα σε αυτή τη ζωή; Το ψέμα δεν σημαίνει 

ότι κάνεις απατεωνιές απαραίτητα. Μπορεί 

να έχει και μια παιχνιδιάρικη πλευρά».

Ώρα για… «… φαγητό και μετά για λίγο 

ύπνο. Μας πήρε μεσημέρι. Κι εμένα μου αρέ-

σει πολύ να κοιμάμαι μισή ωρίτσα τα μεσημέ-

ρια. Από νεαρός ηθοποιός ακόμα, στις μεση-

μεριανές πρόβες πάντα χανόμουν πίσω από 

ένα τελάρο για να ξεκλέψω λίγο ύπνο». A

Info
«Τρωάδες» του 

Ευριπίδη. Σκηνοθεσία: Βαγ-

γέλης Θεοδωρόπουλος. Παί-

ζουν: Λυδία Κονιόρδου, Μαρία 

Καλλιμάνη, Μιχάλης Οικονόμου 

κ.ά. ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,

 Αντισθένους 7 & Θαρύπου, 

 210 9212.900

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου του Νέου Κόσμου και σκηνοθέτης καταρτίζει το αλφαβητάρι του για την Α.V.

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΠΛΑΤΣΟΥ, Φωτό: ΜΕΡΣΥ ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

Τα δύο τελευταία χρόνια έχω κάνει ανοιχτά κριτική και μου έχει στοιχίσει στην επιχορή-γηση. Το γεγονός όμως ότι επιχορηγείσαι από το κράτος ως καλλιτέ-χνης δεν σημαίνει ότι λυγίζεις τη μέση.
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Info
«Τρωάδες» του 

Ευριπίδη. Σκηνοθεσία: Βαγ-

γέλης Θεοδωρόπουλος. Παί-

ζουν: Λυδία Κονιόρδου, Μαρία 

Καλλιμάνη, Μιχάλης Οικονόμου 

κ.ά. ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,

 Αντισθένους 7 & Θαρύπου, 

 210 9212.900
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Τ
έσσερις χρε-

οκοπημένοι 

νεκροθάφτες 

και μια παρά-

ξενη τελευταία 

επιθυμία.  Να 

μεταφέρουν έ-

ναν νεκρό από 

την Αθήνα σε χωριό της Βοιωτίας. Περ-

πατώντας.

Τέσσερις μοναχικοί άντρες που φοβού-

νται τη ζωή πιο πολύ και από το θάνατο, θα 

ξεκινήσουν για μια «αρπαχτή» για να κατα-

λήξουν σε μια Οδύσσεια αυτογνωσίας.

Κανείς δεν νικάει το θάνατο. Απλά κάποιοι 

κερδίζουν τη ζωή.

Το κέντρο της Αθήνας υπήρξε πάντα 

το αγαπημένο μου πλατό. Σε κάθε ταινία 

λειτουργεί σαν ραχοκοκαλιά. Σαν ντεκόρ 

περιπλανήσεων ή σαν λαβύρινθος ερωτι-

κών εκκρεμοτήτων. Αυτή τη φορά ήθελα 

να γίνει το ντεκόρ της μόνιμης εκκρεμό-

τητας του θανάτου. Αλλά όχι με το βαρύ 

στοχασμό του Μπέργκμαν, αλλά με την α-

νάλαφρη ειρωνεία του Γούντι Άλεν.

Σύμφωνα με το σενάριο, στα «4 μαύρα κου-

στούμια» πρέπει οι νεκροκομιστές (Γιάν-

νης Ζουγανέλης, Τάκης Σπυριδάκης, 

Άλκης Παναγιωτίδης, Ρένος Χαραλαμπί-

δης) να διασχίσουν το κέντρο της Αθήνας, 

καθώς ο Δημήτρης Πουλικάκος (δικηγό-

ρος-αλογόμουτρο) τους φωτογραφίζει με 

το κινητό (όλες οι απορίες θα λυθούν με την 

έξοδο της ταινίας την ημέρα της παλιγγενε-

σίας της 25ης Μαρτίου).

Θα ξεκινούσαμε γύρισμα νωρίς το πρωί, 

μια τελευταία Κυριακή του Ιουνίου, για να 

προλάβουμε το φρέσκο φως, τα άδεια κε-

ντρικά καφέ, την άδεια κυριακάτικη Αθήνα.

Έχω μεγάλη αγωνία μήπως μας προδώσουν 

τα βλέμματα των περαστικών με αμήχανες 

ματιές στην κάμερα ή ανε-

πιθύμητες «αστείες» αντι-

δράσεις μπροστά σε αυτό 

το παράλογο (μόνο κατά τη 

γνώμη μου, όπως θα απο-

δειχτεί) θέαμα. Η πορεία 

ξεκινάει από την πλατεία 

Κοραή για να καταλήξει στη 

Βουλή, ανεβαίνοντας από 

την Πανεπιστημίου.

Κι όμως. Κανείς περαστικός 

δεν γύρισε το βλέμμα του 

στην κάσα. Ούτε ένα λάθος 

βλέμμα, ούτε μια υπερβο-

λική αντίδραση. Ήμαστε 

τελείως αόρατοι. Λες και 

το φέρετρο είχε τη μαγική 

ικανότητα να μας εξαφα-

νίζει. Σε λίγο θα άρχιζε η 

παρέλαση της αλλαγής 

φρουράς στον Άγνωστο 

Στρατιώτη.... Έπρεπε να 

βιαστούμε. 

Συμπέρασμα: Αν θες να 

περνάς απαρατήρητος 

Κυριακή πρωί στο κέντρο 

της Αθήνας, μάζεψε ένα 

παρεάκι τεσσάρων μαυ-

ροντυμένων και κουβά-

λα μια κάσα. Σίγουρα δεν 

θα σε προσέξει κανείς.

Υ.Γ. Όταν ο μοναδικός 
π ε ρ ί ε ρ γ ο ς  ρ ώ τ η σ ε 
ποιον κουβαλάμε μέσα 
στην κάσα, μας έπιασε 
απροετοίμαστους. Μό-
νο ο Πουλικάκος βρήκε 
κάτι να πει. «Τους πα-
λιούς μας εαυτούς». Ο 
θείος Νώντας για άλλη 
μια φορά μάς κάλυψε.

ΙΝFO: Ο Ρένος Χαραλα-
μπίδης υπογράφει τη 
σκηνοθεσία, το σενά-
ριο και τη μουσική – το 
soundtrack της ταινί-
ας κυκ λοφορεί από 
την CORRECT (www.
correct.gr). Περισσό-
τερα στο www.4mk.

gr. Ακολουθήστε την 
ταινία και στο twitter: 
http://twitter.

com/4blacksuits

Πλανήτης Aθήνα

Το νέο road movie του Ρέ-
νου Χαραλαμπίδη έχει ό-
χημα ένα φέρετρο! Ο σκη-

νοθέτης της ταινίας –που 
βγαίνει στους κινηματο-
γράφους σήμερα 25/3– 

μας διηγείται την περιπέ-
τεια των γυρισμάτων στο 

κέντρο της Αθήνας.  

 Του ΡΕΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

4 μαύρα κουστούμια
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Πλανήτης Αθήνα

Α
ν σε θυμάμαι, λέει; Και 
τις ξανάστροφες που 
έφαγα για χάρη σου τις 
θυμάμαι, όταν με συ-
νέλαβε η μαμά μου να 
διαβάζω γεωγραφία κι 
από μέσα είχα τη «Μα-
νίνα». 

Υπάρχει ακόμη εκείνο το κοριτσίστικο ημερολόγιο 
με το σκληρό μπλε εξώφυλλο και τη σελίδα με το 
πρώτο δημοσίευμα για τον Σταμάτη Γαρδέλη. Και 
δίπλα το αυτόγραφό του, χειρόγραφο: «Για τα λάθη 
μου έκανα ό,τι μπόρεσα. Για τις δικαιολογίες μου, δεν 
ζητώ συγνώμη…».

Το είχα κόψει και το είχα κολλήσει πάρα πολύ 
προσεκτικά και από κάτω είχα γράψει «ο Φάνης 
μου». Φάνης ήταν το όνομά του στα «Τσακάλια». 
«Ο κινηματογραφικός οργανισμός Γιώργος Καραγιάν-
νης και ΣΙΑ παρουσιάζει τα «Τσακάλια». Ένα 
κοινωνικό πρόβλημα. 
Ποιος φταίει για την 
έξαρση της εγκλημα-
τικότητας των νέων. 
Θα το δείτε σ’ αυτή την 
ταινία. Μια ταινία βγαλ-
μένη από πραγματικά 
γεγονότα. Μια σκληρή 
ταινία με νέους, για νέ-
ους και για μεγάλους. Τα 
«Τσακάλια». Μια συγκλο-
νιστική στιγμή του ελλη-
νικού κινηματογράφου». 
Το έργο ήταν κατάλλη-
λο από 13, αλλά εμείς 
ήμ α σ τα ν πιο μ ικ ρ ές 
και δεν μας άφησαν να 
μπούμε. Καθόμασταν 

Bar Ba Dimos Club το πιο καλτ τραγούδι της δε-
καετίας του ’80, χόρεψε μπλουζ την «ερωτευμέ-
νη Λίλη» και μετά κάθισε δίπλα μου στο μόνιτορ 
και κοιτούσε τις σκηνές που τραβήξαμε κάτω 
από τους μαγικούς, απολύτως ψευδείς αντικατο-
πτρισμούς της disco μπάλας. 
Ποτέ δεν κατάλαβα πού πάει και κρύβεται ο χρό-
νος που φεύγει, τι απέγιναν η Παταπούφα, η Μπι 
Μπι Μπο, η Σίντυ και τ’ άλλα κορίτσια, ποτέ δεν 
έμαθα τι τύχη είχε η συλλεκτική ποδιά του Τσε-
κλένη με την κουκούλα και το φερμουάρ, καλά 
καλά δεν ξέρω πώς στριμώχτηκε στο σήμερα 
εκείνη η μαθήτρια με τα πόδια-καλαμάκια και τα 
κοτσίδια πέντε τρίχες, ξέρω όμως ότι αυτό το 
επεισόδιο του «Μίλα μου βρώμικα» τους έφερε 
όλους πίσω.

Κι εκεί, μέσα στην τρέλα του γυρίσματος, 
στην παράνοια της ώρας που τρέχει και στις α-
γριοφωνάρες του συνεργείου, έγινε μια παύ-
ση. Αυτή η παύση περιείχε το μυστικό πράγμα 
που συμβαίνει μέσα στην ψυχή μας, το τόσο 
πολύτιμο, μοναδικό και απερίγραπτο που κρα-
τάει ελάχιστα και αιώνια, αυ-
τό το μυστικό πράγμα που 
είναι το παρελθόν μας, 
ο μοναδικός ατόφιος 
κόσμος μας. Το ημε-
ρολόγιό μου έχει μου-
τζουρωμένες σελίδες 
απ ό δ άκ ρυα.  Δάκ ρυα 
για τους κακούς βαθμούς 
στην αριθμητική. Δάκρυα 
για τις σκισμένες «Μανίνες» 
μου, που τις ξετρύπωναν ό-
που κι αν τις έκρυβα. Δάκρυα για την ελιά 
που βρίσκεται στο δεξί μάγουλο του Σταμάτη 
Γαρδέλη. Κι όλα αυτά δεν ξεχνιούνται με τίποτα, 
μα με τίποτα, ρε πούστη.

info 

Το επεισόδιο της 

σειράς «Μίλα μου 

βρώμικα» με guest 

τον Σταμάτη Γαρ-

δέλη θα προβληθεί 

σήμερα Πέμπτη 

25/3 στις 22.00 

από το Mega

Το γκεστ του 
Σταμάτη Γαρ-

δέλη στο «Μίλα 
μου βρώμικα» 

το ήθελα καιρό. 
Είχα άγχος, ό-

μως. Μήπως το 
κοριτσίστικο 

είδωλό μου είναι 
σήμερα σε άλλη 

φάση.

* Περίφημη cult ατάκα από την ταινία «Τσακάλια» του Γιάννη Δαλιανίδη, 1981

«Με θυμάσαι, ρε πούστη;» *

με τη Γιώτα στο πεζούλι έξω από το ΕΤΟΥΑΛ σαν 
τα κοριτσάκια με τα σπίρτα και χαζεύαμε τους άλ-
λους, τους τυχερούς, τους σούπερ, που έμπαιναν. 
Κορίτσια με περήφανα πόδια στριμωγμένα σε τζιν 
σωλήνες, αγόρια με perfecto, σηκωμένοι γιακάδες, 
Marlboro σκληρό στην κωλότσεπη, εντουράκια 
παρκαρισμένα απ’ έξω. 
Τελικά, με πήγε η γιαγιά μου κρυφά. Χτυπούσε η 
καρδιά μου στο ταμείο, μήπως δεν μ’ αφήσουν και 
πάλι, αλλά τελικά το θαύμα έγινε και μπήκα. Μεγάλη 
ζημιά εκείνη η προβολή. Ερωτεύτηκα του θανάτου 
τον Σταμάτη Γαρδέλη. Εγώ και όλες οι συμμαθήτρι-
ες. Κάθε Τρίτη τρέχαμε στο περίπτερο για «Μανίνα» 
και «Κατερίνα», να καταβροχθίσουμε ό,τι είχε να κά-
νει με τη ζωή του και να σκυλιάσουμε από ζήλια. 
«Με θυμάσαι, ρε πούστη;» Εννοείται. Πώς γίνεται να 
σε ξεχάσω; 

Το γκεστ του Σταμάτη Γαρδέλη στο «Μίλα μου 
βρώμικα» το ήθελα καιρό. Είχα 
άγχος, όμως. Μήπως το κοριτσί-
στικο είδωλό μου είναι σήμερα 
σε άλλη φάση, μήπως όλο αυτό 
το «ευχολόγιο» των «περήφα-
νων 80s» δεν του λέει τίποτα, 
μήπως αρνηθεί να παίξει τον 
εαυτό του και να τραγουδήσει 
την r’n’b διασκευή που κάναμε 
στο «Άντε σπάσε, ρε μαλάκα». 
Ήρθε με χαρά, συγκίνηση και 
χιούμορ κι έπαιξε τον Γαρδέ-
λη τού σήμερα. Μας έφερε και 
μια μικρή σακούλα με τα δημο-
σιεύματα εκείνης της εποχής, 
εξώφυλλα και συνεντεύξεις, 
όλα ταχτοποιημένα και κολ-
λημένα με προσοχή.
Είπε μαζί με την μπάντα του 

Τι δουλειά έχει ο Σταμάτης Γαρδέλης στο νέο επεισόδιο του «Μίλα μου Βρώμικα»; Η σεναριογράφος της σειράς εξηγεί τα ανεξήγητα. 

Tης ΜΥΡΤΩΣ ΚΟΝΤΟΒΑ
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«Με θυμάσαι, ρε πούστη;» *



Πόλη

30 A.V. 25 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

“Πιο κει 
η Φιλοθέη 

βελούδινη”*
*«Να η Αθήνα», Σοφία Βέμπο, 1955 



Η Φιλοθέη είναι ένα πείραμα που 
πέτυχε…

Μ
ια κηπούπολη, στα πρότυ-
πα των βρετανικών Garden 
Cities και των γαλλικών 
Cites Jarden, που σχεδιά-
στηκε από το μηδέν σ’ έναν 

τόπο που κατοικούσαν λίγοι βοσκοί και πολλά 
αγρίμια. Στις 20 Νοεμβρίου του 1929 η Εθνική 
Τράπεζα αγοράζει τα 2.500 στρέμματα γης που 
περικλείονταν από το Κολέγιο, τη Λεωφόρο 
Κηφισίας, τη σιδηροδρομική γραμμή της οδού 
Καποδιστρίου, το Υδραγωγείο και  την κορυφο-
γραμμή των Τουρκοβουνίων, για να δημιουρ-
γήσει έναν οικισμό για τους υπαλλήλους της. 
Το έργο ανατίθεται στους γνωστότερους αρχι-
τέκτονες, μηχανικούς, ακαδημαϊκούς και καλ-
λιτέχνες της εποχής, που αποφασίζουν να συν-
δυάσουν τις προδιαγραφές μιας κηπούπολης 
με το πανάρχαιο αττικό περιβάλλον, δίνοντας 
έμφαση στις λιτές αρχιτεκτονικές γραμμές και 
την απλότητα των όγκων. Τα πρώτα σπίτια χτί-
στηκαν το 1932. Με ειδική ρύθμιση επιβαλλό-
ταν να έχουν πάντα ήλιο. Μέσα στα δύο πρώτα 
χρόνια φυτεύτηκαν 28.000 δέντρα. Τα 2/3 της 
Φιλοθέης δόθηκαν σε κοινόχρηστους χώρους. 
Πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, σχολεία… Δε-
δομένα απίστευτα για το αθηναϊκό βιοτικό επί-
πεδο. Δυστυχώς όχι μόνο της δεκαετίας του ’30.  
Ο οικισμός ονομάστηκε αρχικά Κοινότητα Νέ-
ας Αλεξάνδρειας αλλά μετονομάστηκε όταν, το 
’34, ανακαλύφθηκε η κρύπτη της Αγίας Φιλο-
θέης. Η επόμενη σημαντική αλλαγή γίνεται τη 
δεκαετία του ’50, όταν ο Οικοδομικός Συνεται-
ρισμός της Εθνικής αποφασίζει να πουλήσει 
στους δημοσιογράφους της ΕΣΗΕΑ 52 οικόπε-
δα από την οδό Γεωργίου Σταύρου ως την οδό 
Ελευθερίου Βενιζέλου με στόχο τη διαφήμιση 
του προαστίου.  

Η Φιλοθέη είναι βόλτα 
το Σάββατο το μεσημέρι, 
κατά προτίμηση με ήλιο 
Παίρνεις ψωμί κι εφημερίδες από το Πέτρινο, 
που υπάρχει από πάντα (βλέπε απ’ το ’35) κι υ-
πήρξε από πρατήριο γάλακτος μέχρι και σου-
βλατζίδικο. Κυρίως όμως, όπως λέει και ο Γιώρ-
γος που ερχόταν απ’ το Χαλάνδρι το ’70, «υπήρ-
ξε ένα απ’ τα λίγα μέρη σ’ αυτό τ’ αλλόκοτο προ-
άστιο για ν’ αγοράσεις ένα πακέτο τσιγάρα και 
να το καπνίσεις όλο, ή σχεδόν όλο, πίσω απ’ το 
περίπτερο, στην πλατεία». Τότε που οι πλατείες 
ήταν στέκια. Τότε που οι παρέες είχαν στέκια. 
Τα ραντεβού τους πάντως οι Φιλοθεάτες ακόμα 
στο Πέτρινο τα δίνουν. Κι ύστερα συνεχίζουν 
με τα πόδια προς το στίβο του Α.Ο.Φ. και το άλ-
σος της Αγίας Φιλοθέης. Αυτά αν είσαι με-
γάλος (καλά να πάθεις). Γιατί αν είσαι μικρός, 
τρέχεις στην ανηφόρα των προσκόπων πάνω 
από την εκκλησία. Κι αν δεν είσαι τελείως μπέ-
μπης σε δέχονται οι μεγαλύτεροι μαζί τους για 
εξερεύνηση στη ρεματιά του Ποδονίφτη. Που 
χρησιμεύει για τελετές μύησης στον κόσμο 
«των μεγάλων» (βλέπε των άνω των 12), πρώτα 
φιλιά «κι άριστο μέρος για να βρεις βατράχια 
και πεταμένες πινακίδες» που λέει και η Νέ-
λη. Τους άλλους θησαυρούς του ρέματος, κάτι 
παπαγαλάκια που βλέπαμε παλιά, τα πλατάνια, 
τα νυχτολούλουδα, τα μπούζια και τις βατομου-
ριές, θα τα εκτιμήσεις αφού μεγαλώσεις. Κάνε 
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“Πιο κει 
η Φιλοθέη 

βελούδινη”*
*«Να η Αθήνα», Σοφία Βέμπο, 1955 

Το Πέτρινο, 
η ταυτότητα 
της Φιλοθέης, 
υπάρχει πάντα 
εκεί από το 
1935. Τότε που 
οι πλατείες 
ήταν στέκια. 
Τότε που οι 
παρέες είχαν 
στέκια. 

Tης ΤΖΟΥΛΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Φωτό: ΣΥΛΒΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
sylviasphoto@yahoo.com



υπομονή. Θα συμβεί κι αυτό.
Ανεξαρτήτως ηλικίας, στο Κτήμα Καρα-
μπάση πετάς χαρταετό και κάνεις τζό-
κινγκ αν είσαι απ’ αυτούς. Αναρωτιέσαι 
ακόμα πώς και δεν τ’ άρπαξε κανείς τα 
7,5 του στρεμματάκια για να τα κάνει κάτι 
κοινωφελές, καζίνο ας πούμε, ή ξενοδο-
χείο, όπως πήγε να γίνει επί δικτατορίας 
στην πλατεία Εθνικής Τραπέζης, αλλά 
δεν το ψάχνεις και πολύ, προτιμάς να χα-
ρείς τις λεύκες και τα πεύκα του.
Αν είσαι γύρω στα 16, «κλέβεις τ’ αυτοκί-
νητο του πατέρα σου και ανεβαίνεις προς 
το  Ίδρυμα Καραμανλή, όπως έκανε κι 
αυτός με το αμάξι του δικού του πατέρα, 
μόνο που τότε δεν υπήρχε το ίδρυμα, και 
μέχρι το ’68 δεν λογιζόταν καν για Φιλο-
θέη» που λέει κι η Μαρίνα. Ανήκε βέβαια 
στο Συνεταιρισμό, αλλά ουσιαστικά ήταν 
βουνό, «βραχώδης» περιοχή. Η θέα ό-
μως στα Νταμάρια ήταν ίδια (λες να ήταν 
πιο ωραία τότε η Αθήνα από ψηλά;) κι 
ανήκε από τότε, κατ’ αποκλειστικότητα, 
σ’ ονειροπόλους εφήβους και βιαστικά 
ζευγάρια για τα οποία η θέα είναι πάντα 
και μόνο αφορμή.    
Στον «Παιδικό Κήπο» του Πικιώνη 
είδες τα πρώτα σου παγόνια (και τα μο-
ναδικά, τώρα που το ξανασκέφτεσαι). 
Πηγαίνεις ακόμα για να τσεκάρεις πως 
κάτω από το ξύλινο γεφυράκι τρέχει α-
κόμα νερό και να βεβαιωθείς πως το μέ-
ρος υπάρχει, είναι αληθινό και δεν το 
’δες στον ύπνο σου. Σήμερα πια εκτιμάς 
και άλλα που δεν πρόσεχες μικρότερος, 
το «ελάφι» του Χρήστου Καπράλου και 
τον «Αυλητή» του Κώστα Κλουβάτου, 
το συνδυασμό από παιδικές φωνές, ξύλι-
νες κούνιες, λάσπη και τέχνη. Πρότυπο 
χαράς και όχι μόνο παιδικής, ναι, ο Πι-
κιώνης ήταν οραματιστής, εκτός πια κι 
αν το ’64 ήταν πιο εύκολο να φανταστείς 
μια τέτοια Αθήνα, εσύ πάντως κέρδισες 

πολλά απ’ τα σημάδια στα γόνατά σου 
μέσα σ’ αυτό το Διατηρητέο Μνημείο της 
Νεότερης Ελλάδος, όπως το ονομάζει το 
Υπουργείο Πολιτισμού.  

Η Φιλοθέη δεν θυμίζει Ελλάδα

Α
ντίθετα, θυμίζει τα πράσινα 
προάστια που βλέπεις σε κά-
τι σίριαλ-αμερικανιές, όπου 
ο κόσμος κάνει τζόκινγκ το 

πρωί και ποδήλατο τ’ απόγευμα. Γιατί η 
Φιλοθέη έχει χώρο για να κάνεις τζό-
κινγκ και ποδήλατο. Έχει και ομίλους με 
πολλά Άλφα (για «Αθλητικός») και Φι 
(για «Φιλοθέη» ντε). Τον Α.Ο.Φ. (Αθλη-
τικός Όμιλος Φιλοθέης) τον ίδρυσε το 
’54 ο μαραθωνοδρόμος Στέλιος Κυρια-
κίδης, για να δημιουργήσει έναν πόλο 
αθλητισμού στα βόρεια προάστια. Εκεί, 
στο στίβο και στο γυμναστήριο, οργα-
νώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
μαζικός παιδικός αθλητισμός. Χάρη στον 

Α.Ο.Φ. η Φιλοθέη έχει από το 
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1990 τον ετήσιο δρόμο αντοχής «Κυ-
ριακίδεια» και από το 2000 το διεθνές 
meeting «Γκαλά Στίβου Γυναικών». Η 
Φιλοθέη έχει επίσης τον A.Ο.Α.Φ. (Α-
θλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης Φιλο-
θέης) που μεταφέρθηκε εδώ το 1955 από 
το Κολωνάκι και το ’70 ίδρυσε την πρώ-
τη σχολή δωρεάν εκμάθησης Τένις στην 
Ελλάδα. Που έκανε το προάστιο συνώνυ-
μο του τένις. Και του μπριτζ. Μπριτζ, ναι. 
Είπαμε. Η Φιλοθέη δεν θυμίζει Ελλάδα.

Η Φιλοθέη είναι διηγήσεις 
Διηγήσεις που άκουσες και έκανες δικές 

σου: Η «Σουσού» και η «Μαρμάρω», τα 
γκαζοζέν που μετέφεραν τους υπαλλή-
λους της Εθνικής στην Τράπεζα επί Κα-
τοχής. Οι ορχήστρες που έπαιζαν στην 
κυκλική Ροτόντα της συμβολής Κηφι-
σίας με την Καποδιστρίου, της Ροτόντας 
που γκρεμίστηκε τη δεκαετία του ’60… 
Οι σιδηροδρομικές γραμμές δίπλα στην 
Καποδιστρίου κι ο χωματόδρομος για 
τα ποδήλατα… Το ξύλινο περίπτερο του 
Πέτρου που υπήρξε στάση λεωφορείων, 
μεσιτικό γραφείο, στέκι των ταβλαδόρων 
και των χωροφυλάκων που περιμένανε 
να χαιρετήσουνε τον Παύλο που γύρι-
ζε απ’ το Τατόι… Οι ανοιχτοί γάμοι στην 
κρύπτη της Αγίας Φιλοθέης. 

Διηγήσεις που χαρίζεις σ’ άλλους: Τα 
σουβλάκια δίπλα στο σινεμά, ο Αϊδίνης 
στο Δημαρχείο, ο κύριος Φώτης με τις 
κόρες του στο Πέτρινο, το περίπτερο του 
Νικόλα στο σχολείο Κωφαλάλων, το Δι-
εθνές στην Πάνω Αγορά.   
Κι είναι και όλα εκείνα τα όμορφα που 
δεν χρειάζεται να τα διηγηθείς και να στα 
διηγηθούνε γιατί δεν τα αγγίζει ο χρό-
νος: Τα καλοκαιρινά βράδια στο Σινέ Φι-
λοθέη. Τα κίτρινα σχολικά της Ιονίου. 
Τα παιδιά που γεμίζουν τους δρόμους ό-
ταν σχολάει το Κολέγιο. Το 610. Τα πάρ-

κα, οι πικροδάφνες, μια πρόταση για 
ένα διαφορετικό επίπεδο διαβίω-
σης στην πόλη. Το σύμβολο όχι μιας 
εποχής που πέρασε ανεπιστρεπτί, 

αλλά μιας εποχής που όλοι περι-
μέναμε για τις αθηναϊκές μας γει-

τονιές – και που ποτέ δεν ήρθε. A  

Πόλη

Η Φιλοθέη είναι το τρίτο ακριβότερο προάστιο της ΑθήναςΜαζί με το Ψυχικό και το Καβούρι, θεωρείται μία από τις ακριβότερες περιοχές της Αττικής με αντι-
κειμενικές αξίες που ξεπερνούν τα 4.000 ευρώ ανά τ.μ. δόμησης. Είναι η περιοχή με τις μετρημένες 

πολυκατοικίες (που δεν ξεπερνούν τους τρεις ορόφους), τα σπίτια με τις ψηλές μάντρες και τα απλησί-
αστα ενοίκια. Είναι η περιοχή που προσπαθείς ν’ αποφύγεις γιατί χάνεσαι στις πλατείες της και δεν σου 

ξεκολλάει απ’ το μυαλό πως επίτηδες την έκαναν έτσι μπερδεμένη. Για να την αποφύγεις. Σπάνια όμως το κάνεις. ●

Πάρκα σε άψογη 
κατάσταση, μια 

πρόταση για ένα 
διαφορετικό επίπεδο 
διαβίωσης στην πόλη

Από τις ελάχιστες περιοχές της Αττικής ό-
που ο αυστηρά οικιστικός χαρακτήρας 

διατηρήθηκε, η Φιλοθέη εξυπηρετείται από 
τις τρεις αγορές της. Και είναι αυτές που την 
κάνουν να θυμίζει ακόμα γειτονιά…

Κάτω Αγορά: Πηγαίνεις για dvd, ψωμί και λια-
στές ντομάτες στις 11 το βράδυ αλλά κυρίως 
πηγαίνεις για την all day «Παλιά Αγορά». Που 
τους χωράει όλους. Πιτσιρικάδες της κοπά-
νας και παλαιότερους θαμώνες για πρωινό 
απ’ τις 8, επαγγελματίες για καφέ και wi-fi στα 
φορητά τους laptops, πολιτικούς και καλλιτέ-
χνες, Φιλοθεάτες κι άλλους για το παραδοσι-
ακό μεσημεριανό πιάτο ημέρας, πεινασμένες 
παρέες κάθε ηλικίας για τη βραδιά πίτσας τις 
Παρασκευές. Που τους χορταίνει όλους, αλλά 
κυρίως εκείνους που πεινάνε για ένα στέκι.     

Πάνω Αγορά (ΕΒΓΑ): Πηγαίνεις για ζουμπού-
λια απ’ το υπαίθριο ανθοπωλείο, για φάρμακα 
και γλυκά, αλλά κυρίως για το ζεστό «καλώς 
τον» της Όλγας Καλφαγιάν στην ΕΒΓΑ, που 
το ακούς 20 χρόνια αλλά σε κάνει ακόμα να 
χαμογελάς.   

Νέα Αγορά: Πηγαίνεις για γλυκά από τη Δέ-
σποινα, για φρέσκα φρούτα από το μανά-
βη και λουλούδια από το studio Φιλοθέη, 
πηγαίνεις για την ιστορική πια τρατορία “A 
Modo Mio”, που παραμένει φρέσκια εδώ και 

είκοσι χρόνια… ●

Οι αγορές της Φιλοθέης
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Πλανήτης Αθήνα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Γυναίκες «Αμαζόνες» σε μια 

συλλογή με παρούσα τη 
σφραγίδα του σχεδιαστή – 

την αστική-φουτουριστική 
γραμμή σε κομμάτια τέλεια 
φινιρισμένα. Αρχιτεκτονικά 
κοψίματα, ασυμμετρίες και 

πλούσιοι συνδυασμοί 
υφασμάτων (κασμίρι, μετάξι 

και μαλλί μερινός).

Fashion 
Week 
Athens
Το look του χειμώνα 
Η 11η Ελληνική Εβδομάδα Μόδας προβλέπεται συναρπαστική. 
Φορέματα που βιοδιασπώνται, ρούχα εμπνευσμένα από την «ηθική μόδα» 
και καταξιωμένα ονόματα δίπλα στη νέα γενιά. 
Η ATHENS VOICE είναι στα παρασκήνια και μεταδίδει.
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

25-28/3/2010



Μ ετά από πολλές δοκιμασίες στις τελευταίες 
διοργανώσεις και μεσούσης μιας εξαιρε-
τικά κακής περιόδου, η Ελληνική Εβδο-
μάδα Μόδας δείχνει στην 11ή της διοργά-

νωση (25-28 Μαρτίου στην Τεχνόπολις) να υιοθετεί μια 
στάση ευελιξίας την ώρα που οι σχεδιαστές τη βλέπουν 
ξανά ως το βασικό εργαλείο για την προβολή της δου-
λειάς τους. Ένα παράδειγμα, η επερχόμενη συνάντησή 
τους στο πλαίσιο του Fashion Week Athens με τριάντα 
ξένους δημοσιογράφους και αγοραστές-εκπροσώπους 
μεγάλων εμπορικών ονομάτων σε χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. «Μιλάμε για ανερχό-
μενες αγορές όπως η Ρωσία και η Ουκρανία, με τις οποίες 
είναι ευκαιρία να αποκτήσουν επαφές οι Έλληνες σχεδιαστές» 
όπως λέει χαρακτηριστικά ο διοργανωτής του θεσμού 
Αντώνης Κιούκας (Q Productions). Τη δεύτερη μάλιστα 
ημέρα του fashion week, οι ξένοι αγοραστές θα έχουν συ-
ναντήσεις με εγχώριες επιχειρήσεις όπως η Attrattivo, 
η Toi & Moi, η BSB κ.ά. Πάντως, στο διάστημα που μεσο-
λάβησε ανάμεσα στην προηγούμενη και την τωρινή διορ-
γάνωση, ο Δημήτρης Ντάσιος παρουσίασε τη συλλογή 
του για τη σεζόν Χειμώνας 2010-2011 στις Eβδομάδες 
Mόδας του Παρισιού και του Μιλάνου, ενώ ο Γιώργος 
Ελευθεριάδης έλαβε για δεύτερη φορά πρόσκληση από 
την Eβδομάδα Mόδας της Βαρκελώνης. Οι νέοι παίχτες, 
τώρα, που συνεχίζουν –δικαίως– να κερδίζουν έδαφος 
στο θεσμό, φαίνεται ότι θα κατακλύσουν και πάλι τις πα-
σαρέλες με τα δύο σταθερά στοιχεία της έμπνευσής τους, 
το φουτουρισμό και τη γεωμετρία. Το γυναικείο δίδυμο 
των Delight, για παράδειγμα, προτείνει το πάντρεμα 
αντιφατικών υλικών (τσόχες, γούνες) με χειροποίητα 
διάτρητα υφάσματα και αυστηρή οριοθέτηση των χρωμά-
των. Ο Σωτήρης Γεωργίου υιοθετεί με το δικό του τρόπο 
την τεχνική dripping –βασικός εμπνευστής της οποί-
ας ήταν ο Τζάκσον Πόλοκ– και χρησιμοποιεί πλεγμένα 
νήματα πάνω σε δαντέλες έτσι που να φαίνεται σα να 
«στάζει» μπογιά. Περισσότερο όμως και από την ανάδει-
ξη της νέας γενιάς, στοιχείο-κλειδί αυτής της διοργάνω-
σης είναι η διακήρυξη για μια «ηθική μόδα» 
(στην Αμερική προβάλλεται ένθερμα από 
star όπως οι Scarlett Johansson, Natalie 
Portman, Brad Pitt, Leonardo di Caprio 
κ.ά.). Μέσα από μια εμπορική έκθεση με 
εννιά βραβευμένους διεθνείς ethical 
designers και ένα show με επιλεγμένα 
ethical looks, οι θεατές θα έρθουν σε επα-
φή με μια μόδα που ως βασικές θέσεις της έ-
χει τα πιστοποιημένα ρούχα με βιολογικές και οργανικές 
ουσίες, κατασκευασμένα σύμφωνα με τους διεθνείς fair 
trade ορισμούς και ενάντια στην παιδική εργασία. Μένει 
να δούμε ποια θα είναι η εικόνα των τάσεων των Ελλήνων 
σχεδιαστών, και αν αυτή θα συμπορευτεί για παράδειγ-
μα με τη «σκοτεινιά» που προέκυψε από την Εβδομάδα 
Μόδας στη Νέα Υόρκη (άσπρο-μαύρο για τον Oscar De La 
Renta, total black για την Donna Karan και τον Michael 
Kors και επιρροή από το μεσαίωνα και τη βυζαντινή περί-
οδο για τον Alexander Mc Queen, ο οποίος πρόλαβε πριν 
το θάνατό του να ολοκληρώσει τη χειμερινή του συλλο-
γή σε ποσοστό 80%). Η έναρξη της Ελληνικής Eβδομά-
δας Mόδας θα γίνει μια επισήμως ανοιξιάτικη ημέρα και 
αργία, σήμερα, Πέμπτη 25/3, στις 20.00. Η ομάδα M. 
Productions Dance Academy θα δείξει τη χοροθεατρική 
της παράσταση “Dancing Fashion… A move for a Move” 
με θέμα τη μάχη μεταξύ των επτά θανάσιμων αμαρτη-
μάτων και των επτά αρετών. Η δράση, σε συνεργασία με 
τη Feeling Human (ΜΚΟ που υποστηρίζει φιλανθρω-
πικές δραστηριότητες), έχει ως σκοπό την ενίσχυση της 
ActionAid. Ακόμα, μην ξεχάσεις να περάσεις μια βόλτα 
και από τη Night Boutique, όπου θα βρεις ρούχα και αξε-
σουάρ γνωστών σχεδιαστών σε πολύ χαμηλές τιμές! A
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Δημιουργία του Άγγελου Μπράτη

INFO: 25-28/3, Τεχνόπολις.  Την ημέρα των 
εγκαινίων είσοδος 

ελεύθερη. Χορηγός 
επικοινωνίας η 

ATHENS VOICE.   
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Το μοντέλο 
Gloria Mika

SEVEN VS SEVEN  III

Έκθεση των Bill Patrick και 

Heather Nomi Tshuma, σε επιμέλεια 

Feeling Human, χωρισμένη σε 3 μέρη: 14 

ασπρόμαυρες γυμνές φωτογραφίες του top 

model Gloria Mika, 14 φωτογραφίες γνωστών 

μοντέλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό με 

θέμα τη μάχη του καλού με το κακό και 14 

φωτογραφίες που απεικονίζουν τη μάχη μεταξύ 

της αμαρτίας και της αρετής στην καθημερινή ζωή. 

Στα δύο τελευταία concepts το «μαγικό» τους 

χεράκι έχουν βάλει η ΤΗΕΙΑ με τους κορσέδες της 

και η Sophia Matheaki με σφραγίδα την gothic 

αισθητική της. Οι φωτογραφίες θα τυπωθούν 

σε περιορισμένα αριθμημένα αντίτυπα και 

θα πωλούνται για τους σκοπούς της 

ActionAid. Εγκαίνια την πρώτη 

μέρα της διοργάνωσης με 

ελεύθερη είσοδο.
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RED THREAT FASHION SHOW
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έπειτα από 
αποκλειστική συνεργασία του Διεθνή Οργανισμού 
Ethical Fashion Forum και της Read Thread (ο 
πρώτος οργανισμός στην Ελλάδα για την προώθηση 
της ηθικής μόδας). Θα παρουσιαστούν επιλεγμένα 
λουκ των Aza Zanditon, Henrieta Ludgate, Worn 
Again και Lu Flux – Λονδρέζα 25χρονη που βλέπει τη 
γυναίκα ως «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» με 
ρούχα γεμάτα patchworks.

Aza Zanditon

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ
Ρούχα και αξεσουάρ που θυμίζουν στολές του 19ου 
αιώνα σε μια συλλογή με τίτλο «Νοέμβρης». 
Δερμάτινα ρούχα και γούνες σε συνδυασμό με 
πολυτελή υφάσματα (κασμίρι - μετάξι).

Οι σχεδιαστές που συμμετέχουν στο 
Athens Fashion Week είναι οι Yiorgos 
Eleftheriades, Dimitris Dassios, 

Christoforos Kotentos, Mi-Ro, Vassilis Zoulias, Aslanis, 
Makis Tselios, Angelos Bratis, Kathy Heyndels, 
Delight, Lito Barre, Maria Mastori - Filep Motwary 
(video presentation), Evaggelos Kavathas, Panos 
Apergis, Corina Vladescu, Sotiris Georgiou και 
Catreen Mal, Johanna Danil και Lucas (ενιαίο show με 
τίτλο “New Generation”). Για την είσοδο στα shows 
είναι απαραίτητη η επίδειξη πρόσκλησης. Χορηγοί η 
Amstel Pulse και η Swatch. 

Δώρο διπλές προσκλήσεις 

Η A.V. και η Q Productions δίνουν τη δυνατότητα σε εβδο-

μηνταπέντε (75) τυχερούς αναγνώστες να παρακολουθή-

σουν το “Ethical Fashion Show” (Κυριακή 28/3 στις 20.00, 

αίθ. Δ7), κερδίζοντας από μία διπλή πρόσκληση! Αν θέλεις 

κι εσύ μία, στείλε σε SMS: AVVA (κενό) και το ονοματεπώ-

νυμό σου στο 54121, μέχρι την Παρασκευή 26/3 στις 12.00 

το μεσημέρι. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα ο-

νόματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στη VIP είσοδο της 

αίθουσας Δ7 (Τεχνόπολις, Πειραιώς 100, Γκάζι). 

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,21 με ΦΠΑ
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 Travel
     Κείμενο - φωτό: ΣΤΕΛΛΙΝΑ ΚΑΡΡΑ

Aleppo

Τ ο Aleppo ή Χαλέπι είναι η δεύτε-
ρη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, 
και μια από τις αρχαιότερες στον 

κόσμο. Η θέση του στο σταυροδρόμι των 
αυτοκρατοριών τού χάρισε ένα μοναδικό 
blend οθωμανικών, γαλλικών, αρμενικών 
και εβραϊκών επιρροών, που παραμένει 
ανεξίτηλο μέχρι σήμερα. Η άλλοτε φημι-
σμένη πόλη στον Δρόμο του Μεταξιού, 
όταν στα τέλη του 19ου αιώνα έχασε την 
εμπορική της σπουδαιότητα, μπήκε στο 

περιθώριο και αφέθηκε στη μοίρα της. Ό-
μως για το Aleppo η παρακμή στάθηκε η 
σωτηρία του, μια και γλίτωσε από τον «εκ-
συγχρονισμό» που θα οδηγούσε –όπως 
συνήθως συμβαίνει– στην καταστροφή 
της αρχιτεκτονικής του κληρονομιάς. Στη 
συνέχεια, η ανακήρυξή του ως  Μνημείο 
της UNESCO έβαλε τη σφραγίδα στην ο-
ριστική του διάσωση. Έτσι, το Χαλέπι πα-
ραμένει μια από τις πιο αυθεντικές πόλεις 
της Μέσης Ανατολής, όχι μόνο γιατί έχει 
διατηρήσει το μεσαιωνικό του ύφος, αλλά 
διότι, αντί να μετατραπεί σε ένα ακόμα 
υπαίθριο μουσείο, κατόρθωσε να κρατή-
σει ζωντανό τον πυρήνα του, την παλιά 

πόλη, όπου συνεχίζουν να ζουν περίπου 
100.000 κάτοικοι. Με την καρδιά του να 
χτυπάει στην πιο ανατολίτικη Μεδίνα της 
Ανατολής, μέσα σε ένα λαβύρινθο πλημ-
μυρισμένο από τις μυρωδιές των μπαχα-
ρικών και του φρεσκοκομμένου καφέ, το 
Χαλέπι κρατάει γερά το νήμα της ιστορίας 
του. Μπορεί να μη φτάνουν πια εδώ τα 
καραβάνια, όμως τα caravanserai, που τα 
περισσότερα έχουν μετατραπεί σε μαγα-
ζιά, εξακολουθούν να συνεισφέρουν στην 
εμπορική δραστηριότητα της πόλης, τα 
λιθόστρωτα καλντερίμια να αντηχούν α-
κόμα τον ήχο των κάρων, και οι άνθρωποι 
να επαναλαμβάνουν τις ίδιες διαδρομές 

εδώ και αιώνες. 
Το κέντρο της πόλης χωρίζεται σε τρία 
κύρια τμήματα: Την καινούργια πόλη, 
με περιορισμένο ενδιαφέρον για τον επι-
σκέπτη, τη γραφική Μεδίνα (παλιά πό-
λη), και δίπλα ακριβώς την Jdeida, την 
παλιά αρμένικη συνοικία των πλούσιων 
εμπόρων που κτίστηκε το 17ο αιώνα ως 
επέκταση της παλιάς πόλης. Σήμερα, η 
Jdeida είναι η πιο όμορφη και ευχάριστη 
περιοχή του Aleppo, με πολύ ρομαντικές 
γωνιές, θαυμάσια αρχοντικά που έχουν 
μετατραπεί σε boutique ξενοδοχεία, μπαρ 
και ατμοσφαιρικά εστιατόρια που ξεπετά-
γονται ανάμεσα στα πέτρινα σοκάκια. A

Μπροστά στην Ακρόπολη του Aleppo

Αξιοθέατα
» Η μεσαιωνι-
κή Ακρόπολη, 

το επιβλητικό ο-
ρόσημο του Aleppo, 

που δεσπόζει πάνω στο 
λόφο με εκπληκτική θέα σε ο-
λόκληρη την πόλη.

» Το Bimaristan Arghan, ένα 
από τα ωραιότερα κτίρια του 
Aleppo, με εντυπωσιακή ισλα-
μική αρχιτεκτονική. Κτίστηκε 
το 14ο αιώνα, μέχρι τον 20ό 
αιώνα υπήρξε ψυχιατρικό άσυ-
λο, και σήμερα έχει μετατραπεί 
σε μουσείο.

» Το Παζάρι, ένας λαβύρινθος 
από σουκ με κτίσματα που σε 
ταξιδεύουν στο 13ο αιώνα, εί-
ναι από τα πιο αυθεντικά –και 
λιγότερο τουριστικά– της Ανα-
τολής. 

» Το Μεγάλο Τζαμί, αδελφό 
τζαμί –αλλά σαφώς μικρότε-
ρο– του Umayyad της Δαμα-
σκού, με το θαυμάσιο μιναρέ 
του.

» Το Hammam al-Nahaseen, 
στο souk νότια από το Μεγάλο 
Τζαμί, είναι το αγαπημένο των 
ντόπιων (μόνο για άνδρες).

» Το Baron Hotel, το θρυλικό 
ξενοδοχείο των αρχών του 
20ού αιώνα, σήμερα παρακμι-
ακό, που στα χρόνια της δόξας 
του γνώρισε διάσημες προσω-
πικότητες. Πίνεις το ποτό σου 
στο μπαρ και παρελαύνουν τα 
φαντάσματα του Λόρενς της Α-
ραβίας, του βασιλιά Faisal, της 
Agatha Christie… 

» Qala’at Samaan: Εδώ, ο α-
σκητής Συμεών (Samaan) έζη-
σε όλη του τη ζωή πάνω σε ένα 

στύλο. Αργότερα, ανακηρύ-
χθηκε άγιος και χτίστηκε προς 
τιμήν του η περίφημη Βασιλι-
κή. Μια από τις ωραιότερες εκ-
δρομές–, όχι μόνο για τον πολύ 
εντυπωσιακό βυζαντινό ναό, 
αλλά και για τη μαγευτική του 
τοποθεσία. 

» Οι Νεκρές Πόλεις, εγκατα-
λειμμένες βυζαντινές πολιτεί-
ες, μυστηριακές και χαμένες 
στην πράσινη ενδοχώρα της 
βόρειας Συρίας, πολύ κοντά 
στα σύνορα με την Τουρκία. 
Πραγματικοί αρχαιολογικοί θη-
σαυροί, που όμως λίγοι τους ε-
πισκέπτονται. Από τις ωραιότε-
ρες, η Νεκρή Πόλη της Serjilla, 
που απέχει μόλις μία ώρα με το 
αυτοκίνητο από το Aleppo.

Πώς θα φτάσετε

Υπάρχ ει  α π ευ θ είας π τ ή σ η 
της Syrianair από Αθήνα προς 
Aleppo (2 ώρες). Επίσης μπο-
ρείτε να πετάξετε μέσω Δαμα-
σκού (Syrianair), καθώς και μέ-
σω Κωνσταντινούπολης ή μέ-
σω Αμάν απευθείας στο Aleppo 
(με Turkish airlines και με  Alia 
- The Royal Jordanian  Airline α-
ντιστοίχως).

Διαμονή
» Mansouriya Palace  (Bab 
Qennesrine, www.mansouriya.
com)

»  J dayde H otel  (Al  Hatab  
square, Jdeida, www.jdaydehotel.
com)

» Yasmeen d’ Alep Hotel (Al 
Telal Hazaeh St, Jdeida, www.
yasmeenalep.com)

»  B ei t  Wak i l  (Sis s i  St re et, 

Jdeida, www.beitwakil.com) 

»  El  M a n d a l o un  (Ab d a l l a 
Hallak Street,  Jdeida,  w w w.
mandalounhotel.com)

Φαγητό
Η διεθνής Ακαδημία Γαστρονο-
μίας στο Παρίσι απένειμε στο 
Aleppo το βραβείο πολιτιστικής 
γαστρονομίας. Το γιατί, δεν θα 
αργήσετε να το διαπιστώσετε. 
Αρκεί να δοκιμάσετε το kebab με 
cherry sauce, το kibbeh nayyeh 
–ταρτάρ αρνιού με πλιγούρι και 
μουχαμάρα–, τη φάβα Aleppo-
style, τους αναρίθμητους μεζέ-
δες και τα dips.  Αφήστε χώρο 
τουλάχιστον για το απερίγρα-
πτο μπακλαβαδάκι με φιστίκι. 
Και βέβαια, συνοδέψτε το δεί-
πνο σας με καλό λιβανέζικο 
κρασί, μια και τα περισσότερα 

εστιατόρια σερβίρουν αλκοόλ.
Στην περιοχή της Jdeida βρί-
σκονται κάποια από τα καλύτε-
ρα εστιατόρια: 

»  Zomorrod (2115777, www.
zmorod.com) 

» Cantara (2253355)

» Sissi  H ous e  (2273362 & 
2249246, www.sissihouse.com)

»  B e i t  W a k i l  (3 63 9 913  & 
3636100, www.beitwakil.com)

Μη φύγετε χωρίς
να αγοράσετε…
»  Τ α  θ ε σ π έ σ ι α  γ λ υ κ ά -
μπουκίτσες από το διάσημο ζα-
χαροπλαστείο Pistache d’ Alep 
(Aljamilieh, 2266003)

» Τα πασίγνωστα σαπούνια 
του Aleppo, φτιαγμένα από 
λάδι ελιάς και παλαιωμένα έως 
και 10 χρόνια ●

Info
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Του Μιχάλη λεάνη 

Sports

Η 
ζωή συνεχίζεται μετά από ένα 

ντέρμπι. Αυτό έχει και τα καλά του 

και τα κακά του. Και είναι τότε που 

θα πας στο σχολείο, στο γραφείο, στο στρα-

τόπεδο, στο κουρείο, στο καφενείο, στην τα-

βέρνα, στο μπαράκι, στο περίπτερο, στο φα-

στφουντάδικο, στην πλατεία, κι εκεί μοιραία 

θα πετύχεις έναν τουλάχιστον οπαδό του «αι-

ώνιου» αντιπάλου, να στην έχει στημένη για 

καζούρα. Θα προσποιηθείς ότι δεν σε νοιάζει 

που έχασες στο ντέρμπι; Ότι αυτό που σε καίει 

είναι να πάρει η ομάδα το πρωτάθλημα; Θα 

σου απαντήσει ξερά, με μια δόση αυταρέσκει-

ας: «Εγώ κερδίζω το πρωτάθλημα τα τελευ-

ταία 13 χρόνια»!!! Να τον αποστομώσεις τώρα, 

θυμίζοντάς του ότι έχεις κερδίσει τον Αστέρα 

Τρίπολης και τον Εργοτέλη ενώ αυτός δεν έχει 

καταφέρει να φύγει νικητής με αντιπάλους 

σαν τον Ηρακλή, τα Γιάννενα ή την Καβάλα, 

μάλλον δεν το κόβω φρόνιμο. Την Καβάλα, 

πάντως, καλό θα ήταν να την αποφύγεις, για-

τί μαζί της γκέλαρες κι εσύ, αλλά λέμε… Χω-

ρίς δεύτερη σκέψη θα σου προτείνει να πας 

στη Δημητσάνα το Σαββατοκύριακο, μπας και 

βρεις κανέναν ξεχασμένο οπαδό του Αστέρα 

σε κάποιο ορεινό καφενείο να τον τσιγκλήσεις 

ή, πάλι, αν σου έχει μείνει λίγο κουράγιο, να 

μπαρκάρεις για Κρήτη. Κάπου εκεί, γύρω από 

το Παγκρήτιο Στάδιο, ίσως βρεις το πιο άγριο 

χουλιγκάνι του Εργοτέλη να το ταράξεις στην 

καζούρα και στο δούλεμα για τη μεγάλη νίκη 

της ομάδας σου!!! 

Η νίκη στο ντέρμπι αιωνίων είναι η πεμπτου-

σία του οπαδισμού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη 

ικανοποίηση για ένα φανατικό φίλαθλο, αλλά 

και για τους ίδιους τους παίκτες, η κατάκτηση 

ενός τίτλου να συνοδεύεται με απόλυτη επι-

κράτηση στα ματς της σεζόν επί του αιώνιου 

ακατονόμαστου αντιπάλου. Τότε και μόνο τό-

τε μπορούν να μιλήσουν χωρίς να κομπιάζουν 

για αξέχαστη ή ιδανική χρονιά. Η επικράτη-

ση στα ντέρμπι αιωνίων που κάνουν πρωτα-

θλητισμό, σηματοδοτεί εξάλλου τη διαφορά 

ανάμεσα στο κερδίζω μια πρωτιά εκμεταλ-

λευόμενος τις όποιες συγκυρίες και το κατα-

κτώ έναν τίτλο που κανείς δεν μπορεί να τον 

αμφισβητήσει.  Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει 

μετά από πέντε χρόνια στην κορυφή. Πριν 

από αυτά προηγήθηκαν άλλα εφτά στην 

πείνα και στην απέξω. Οι φίλοι του Τριφυλ-

λιού έχουν τραβήξει πολλά. Για έναν οπαδό, 

το πρωτάθλημα δεν είναι μόνο αριθμοί. Δεν 

είναι μόνο νίκες εντός και εκτός έδρας, στατι-

στικές, γκολ και ασίστ. Γι’ αυτόν μετράει πολύ 

το φιλότιμο και ο εγωισμός. Το κούτελο, που 

έλεγαν οι παλιοί. Έτσι κάποιες νίκες, ιδιαίτερα 

απέναντι στον αιώνιο, είναι πιο… νίκες από 

όλες τις άλλες. Οι ποδοσφαιριστές, όταν με 

το καλό η ομάδα στεφθεί πρωταθλήτρια, θα 

πάρουν τα bonus, τα πριμ, θα κάνουν το γύρο 

του θριάμβου, θα μονοπωλήσουν την επικαι-

ρότητα, σε αυτούς θα πέσουν τα φώτα της 

δημοσιότητας. Για έναν οπαδό, όμως, που θα 

πάει στο καφενείο, στο στέκι, στη δουλειά, το 

πριμ, η δημοσιότητα, ο γύρος του θριάμβου, 

δεν είναι τίποτα άλλο παρά η νίκη επί του αιω-

νίου αντιπάλου. Αυτό είναι το κορυφαίο γεγο-

νός. Ο Παναθηναϊκός την Κυριακή δεν έχασε 

μόνο το ντέρμπι, αλλά και τη χρυσή ευκαιρία 

να ράψει τα στόματα των αιωνίων  αντιπά-

λων. Αυτός ήταν διακαής πόθος των οπαδών 

του. Το ίδιο σημαντικός, όσο και η πρωτιά. Μια 

πρωτιά που εκτός από τη θετική συγκομιδή 

βαθμών θα συνοδεύεται από καθαρό κούτελο 

και υπερηφάνεια.   Έχασε επίσης την ευκαιρία 

να έχει τον Ολυμπιακό στο μέλλον από κάτω. 

Να του κόψει, μαζί με τις όποιες φιλοδοξίες 

για πρωτάθλημα, τον αέρα. Να του δώσει να 

καταλάβει ότι από εδώ και πέρα ο απόλυτος 

κυρίαρχος του παιχνιδιού φοράει πράσινα με 

ένα τριφύλλι στο στήθος. 

Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, έχει κάθε λόγο 

να μην ανησυχεί. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό 

στην καλύτερη χρονιά του δύο φορές και έ-

χει να δεχθεί γκολ από ποδοσφαιριστή του 

Τριφυλλιού δύο χρόνια και κάτι. Όταν περ-

νάω bay από ένα ΟΑΚΑ σκέτη κόλαση χωρίς 

τον Ντιόγο, τον Ντουντού, τον Γκαλέτι, με τον 

Μέλμπεργκ τραυματία και μόνο για ένα ημί-

χρονο στο παιχνίδι, αλήθεια, τι να φοβηθώ 

στο μέλλον, όταν όλα θα μου είναι θετικά; Σι-

γά μη φοβηθώ, σιγά μην κλάψω. Θα πάω να 

χτίσω μια φωλιά στον ουρανό, θα κατεβαίνω, 

μόνο αν είναι να γελάσω, τραγουδάνε στον 

Πειραιά και δικαιολογημένα. Ο Παναθηναϊκός 

έχασε κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι. Αγ-

χωμένος και νευρικός, έδωσε δικαιώματα που 

με κόπο είχε στερήσει από τον αντίπαλο, σε 

ένα ματς που κυλούσε στα μέτρα του. Αυτός 

είχε τις φάσεις, το ρυθμό, τις ευκαιρίες, την 

αγωνιστική ανωτερότητα. Λύγισε, όμως, κά-

τω από το βάρος της έντασης και του άγχους. 

Είναι σαν να πηγαίνεις να σε βραβεύσουν για 

Άνδρα της Χρονιάς και από την υπερένταση 

να σε πιάνει συχνοουρία!!! Πράγμα που ση-

μαίνει ότι μάλλον δεν είσαι έτοιμος. A

➜ info@athensvoice.gr

Σιγά μην 
κλάψω, σιγά 

μη φοβηθώ

Matt Derbyshire
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Skate
Του Billy Γρυπάρη 

   

Fluff sb book
and Nike sb

Έ
ν α  κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο 

σούπερ βιβλίο για 
το skate με τίτλο 
“The Fluff SB Book 

and Exibition” κυ-
κλοφόρησε (προς το παρόν μόνο έξω) 
και βγήκε από τη συνεργασία της Nike 
SB και του ολλανδικού περιοδικού Fluff 

mag. Μέσα από τις σελίδες του παρου-
σιάζονται οι φωτογραφίες όλων των Ευ-
ρωπαίων skaters της Nike SB. Δεκαοκτώ 
μήνες χρειάστηκε για ολοκληρωθεί αυτό 
το “Avatar” του skate με τις 600 σελίδες. 
Ο φωτογράφος Marcel Veldman (και εκ-
δότης του περιοδικού) επισκέφτηκε 19 
διαφορετικές πόλεις (ανάμεσά τους και 
η Αθήνα) προκειμένου να απαθανατίσει 
όλους τους skaters σε action. Συνολικά 
100 skaters παρουσιάζονται στις σελίδες 
του. Το ωραίο είναι ότι όλο αυτό το υλι-
κό του βιβλίου θα κυκλοφορήσει και σε 
βίντεο. Επίσης, με αφορμή την έκδοση, 
η Nike SB κυκλοφόρησε και ένα συλλε-
κτικό μοντέλο παπουτσιού, το Nike zoom 

Bruin SB, που σχεδιάστηκε από το team 
του Fluff mag. Επειδή δεν ξέρουμε πότε 
κι αν θα έρθει στη χώρα το βιβλίο, μπείτε 
στο www.fluff-sb.com και αποκτήστε το. 
Αξίζει τον κόπο.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ

• H Ιndependent trucks απέκτησε το μι-

κρό αλλά ταλαντούχο Μιχάλη Βασιλάκη 

για να κάνει πλέον πιο ξένοιαστα b/s smith 

grind με το δικό του μοναδικό τρόπο.

• Η Eastpak ανανεώθηκε αποκτώντας 

νέο team manager που, όπως ακούγεται, 

θα ταράξει τα νερά. Στο team της Eastpak 

εντάχθηκε και ο μικρός Κωνσταντίνος 

Μαυρίδης. Γενικά η εταιρεία ετοιμάζει νέ-

ες κινήσεις φέτος σε όλα τα επίπεδα, σε 

ό,τι έχει σχέση με το skateboarding.

• Νέο όνομα όμως απέκτησε και η Vans. Ο 

σκληρός Γιάννης Λιβάνης εντάχθηκε στο 

flow team. Μια ευκαιρία να δείξει το ταλέ-

ντο του σε όσους δεν το ξέρουν. Go John! 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ

• Ο Ryan Gallant, μετά τη μυστήρια αποχώ-

ρησή του από το team της Plan-b, επέστρε-

ψε στην πρώτη εταιρεία που τον ανέδει-

ξε, τη μοναδική Expedition skateboards. 

Ήδη πρόλαβε να κυκλοφορήσει το πρώτο 

του μοντέλο. Τα πράγματα φαίνεται να δυ-

σκολεύουν για την Plan-b, αφού πριν ολο-

κληρώσει το νέο της βίντεο έχει χάσει ήδη 

τρεις skaters. 

• Ένας άλλος ξεχωριστός skater, ο Dan 

Murphy, διαβάσαμε ότι εγκατέλειψε τη 

Mystery skateboards για να ενταχθεί στη 

Foundation skateboards. Όλοι πάνε κι έρ-

χονται τελικά!

Άλσος Βεΐκου 
τώρα και πάντα

Π άντα ο ερχομός της άνοι-
ξης φέρνει καλά νέα, και 
να το πρώτο για εμάς τους 
skaters: Επιτέλους το μέ-
ρος που κάναμε skate στο 

Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι πήρε σάρκα και 
οστά. Η ιστορία με το παγοδρόμιο που όλοι 
γνωρίζαμε για καλή μας τύχη έληξε γρη-
γορότερα από ό,τι περιμέναμε. Μαζί με το 
παγοδρόμιο εγκαταλήφθηκε και το θερινό 
σινεμά κι έτσι οι locals μπόρεσαν να καθα-
ρίσουν από την αρχή το χώρο, να ανανεώ-
σουν τις κατασκευές που υπήρχαν εκεί και 
να προσθέσουν κάποιες καινούργιες. Το νέο 
αυτό spot ήταν ευλογία για τη σκηνή μας, α-
φού τον τελευταίο καιρό ορφανεύουμε όλο 
και περισσότερο από skate spots. Βέβαια οι 
locals δεν γνωρίζουν ακόμα αν ο Δήμος τε-
λικά θα τους παραχωρήσει και επίσημα το 
χώρο, σίγουρα όμως το περιμένουν. Μέχρι 
στιγμής πάντως δεν έχει υπάρξει κάποιο 
πρόβλημα με τους γύρω. Ίσα ίσα που τους 
αρέσει η εικόνα να βλέπουν skaters να κά-
νουν πατίνι μπροστά τους ενώ αυτοί πίνουν 
τον καφέ τους. Είναι καλύτερο να βλέπεις 
έναν χώρο που έχει ζωή παρά έναν χώρο 
άδειο. Ας ελπίσουμε ότι κάπως έτσι θα το 
σκεφτεί και ο Δήμος και θα δώσει επιτέλους 
και επίσημα την πολυπόθητη άδεια. Πάντως 
τα παιδιά τα δικά μας το προσπαθούν και 
μπράβο τους.   billygee23@yahoo.gr

O Ρόνι σε front feeble

Το συλλεκτικό 

μοντέλο Nike zoom 

Bruin SB και το 

εξώφυλλο του 

βιβλίου
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Η Θεσσαλονίκη στον καιρό 
της οικονομικής κρίσης
Δύο κομμάτια μπακλαβά με φύλλα σο-
κολάτας περιχυμένα με καϊμάκι, τιμή 
14 ευρώ και κάτι ψιλά, ζαχαροπλαστείο 
«Χατζής» επί της Εγνατίας. Στροφή ε-
πιτόπου και αντίο σας. Γράφω «και κάτι 
ψιλά», γιατί κυριολεκτικά «την άκουσα» 
με αυτό το νούμερο, οκέι, γάλα βουβα-
λιού και τα συναφή, παράδοση από το 
1900 και κάτι ψιλά, θεσπέσιες γεύσεις 
Ανατολής, αλλά, για να χρησιμοποιή-
σω και την έθνικ διάλεκτο, νισάφι, ρε 
καρντάσια! «Milka με φράουλα» είναι 
η απάντηση ενός εξίσου εθισμένου στα 
γλυκά φίλου, μόλις του διηγούμαι το 
περιστατικό. Από το περίπτερο και σε 
λογικότατη τιμή, με όλα τα συστατικά 
της ευτυχίας!

Η Θεσσαλονίκη της βρομιάς 
και των περιττωμάτων
Στοίβες σκουπίδια ξεχειλίζουν από τους 
κάδους, σαν φοντί απορριμμάτων, τό-
νοι χαρτοπολτού λιώνουν στους τοί-
χους, αφίσες-προπαγάνδα για dj sets 
και συναυλίες, εικαστικές συναθροίσεις 
και πάρτι φοιτητικών παρατάξεων. Τι 
διάολο, με αυτούς της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και 
της ΠΑΣΠ; Πότε διαβάζουν; Όλο πάρ-
τι στα κλαμπ “Hotel” και “Vogue” κά-

νουν! Θα μου πεις, πως ήρθαν για να 
πάρουν π τυχίο σ τη Θεσσαλονίκη-
Διασκεδαστούπολη, «τα καλύτερά μας 
χρόνια», «η πόλη ποτέ δεν κοιμάται», η 
Θεσσαλονίκη των κλισέ, η Θεσσαλονίκη 
των νέων καλλιτεχνών. 
Το τελευταίο δεν είναι κλισέ, συμβαίνει, 
υπάρχει, αλλά να εξηγούμαστε: Είναι 
αδύνατον τόσες εκθέσεις φωτογραφί-
ας, τόσες θεατρικές παραστάσεις, τόση 
ζωγραφική και τόσοι εμπνευσμένοι σα-
μπλερίστες djs να παράγουν έργο ικανό 
για να με πείσει πως η πόλη ζει μια καλ-
λιτεχνική ανθοφορία. Μάλλον υπάρ-
χουν πολλά μπαρ, πολλοί άδειοι τοίχοι 
για να στολιστούν από mobile projects 
(έχω ρέντα σήμερα), ανάγκη πώλησης 
ποτού δηλαδή. Εκτός από το ξηρόκαρ-
πο, το πατατάκι, το ποτάκι, το φλερτάκι, 
το αγγουροκάροτο και τις μουσικές της 
urbania, τσιμπήστε και λίγο πνευματικό 
organic food. Και να σου κι άλλος χαρτο-
πολτός, κι άλλα φλάιερ. Αν όντως υπάρ-

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου 

2310Soul

Κόκκινος 
σκαντζόχοιρος

Ένα προσιτότατο πολιτισμένο ρε-
στό, ένα δεινό μεσογειακό γκουρ-
μέ με εξαιρετικά πιάτα. Σε ένα ή-

ρεμο και φροντισμένο μέχρι την τελευταία 
λεπτομέρεια περιβάλλον, παίρνεις το μενού 
και προβληματίζεσαι με την ποικιλία. Έχεις 
να διαλέξεις από χιουνκιάρ, φρεσκοψημένο 
γύρο και διάφορες ποικιλίες ριζότου, μέχρι 
παλατιανούς κεφτέδες, μανιτάρια σβησμέ-
να με σαμπάνια και σουτζουκάκια. Μεγάλη 
η ποικιλία και των εξαιρετικών κρασιών. 
Το γεύμα τελειώνει με σουφλέ σοκολάτας, 
κρέμα καταλάνα και οπωσδήποτε λικέρ μα-
στίχας. Εύφημος μνεία στην ευγένεια και το 
casual των παιδιών του σέρβις.

Παύλου Μελά 26, 2310 281.599

Θεσσαλονίκη, κόφ’ το!

2310γεύση
Του  ΓιώρΓου παπαΓέώρΓιου
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ΓΙώΡΓΟς ΚΟφΤης: ο πιο ενδιαφέρων, 
νέος ζωγράφος του βορρά; Εννοείται!

Info 

Η έκθεση «Λήθη» 

του Γιώργου κόφτη 

φιλοξενείται μέχρι τις 27 

Μαρτίου στην Tettix Art 

Gallery (Τσιμισκή & Δια-

λέττη 3, έναντι της εισό-

δου του νέου parking της 

ΧΑΝΘ), 2310 243.304, 

697 4040484

χει τόσο πολύ ωραία τέχνη στην πόλη κι 
αν όντως τόσοι πολλοί είναι οι καλλιτέ-
χνες, οι graffiti artists, τα stencil kids, 
οι μουσικάντηδες, πώς διάολο νομάρ-
χης είναι ο Παναγιώτης; Και τι κερδίζουν 
αυτοί που παρακολουθούν την εικαστι-
κή ζωή; Γίνονται καλύτεροι άνθρωποι; 
Ανακυκλώνουν, αντί να τα ξεφορτώνουν 
όλα στους κάδους όπως είναι; Αρνούνται 
να διπλοπαρκάρουν; Σέβονται το πράσι-
νο φανάρι των πεζών στην Τσιμισκή με 
Αγίας Σοφίας; Δεν υπάρχουν απαντή-
σεις, μόνο αναπάντητα ερωτήματα. Αλλά 
υπάρχει κι ένας Θεσσαλονικιός καλλι-
τέχνης, που, μέσα σε όλον αυτό το σω-
ρό εκδηλώσεων, την έκθεσή του «Λήθη» 
στην γκαλερί Tettix πρέπει να τη δεις.

Λα, λα, λα, λέω
Illustration πάνω σε τελάρο, παρότι τα 
έργα του θα μπορούσαν να είναι «χτυπη-
μένα» πάνω σε τοίχους λόγω του street 
art παρελθόντος του. Ο Γιώργος Κό-

φτης, παράλληλα με τη Σχο-
λή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, 
φόρτωνε γνώση κι εμπειρίες 
από τους δρόμους. Φωτοστέφα-
να βυζαντινής θρησκευτικότητας 
και άγριοι λύκοι με όρεξη να κατασπα-
ράξουν. Χριστοί στο καζάνι, ανάμεικτος 
Φώτης Κόντογλου με Κάφκα και εφιάλ-
τες από κακά τριπάκια. Εικόνες αστικής 
Αποκάλυψης, ασπρόμαυρες εικονογρα-
φήσεις, ψιλοαπεγνωσμένες, όπως και η 
ζωή για αρκετούς από τους νέους καλλι-
τέχνες εδώ στη Θεσσαλονίκη. 
«Το φωτοστέφανο συμβολίζει τη μοναδι-
κότητα του ανθρώπου, αυτό που στην εκ-
κλησία το λένε “αγιοσύνη”. Συμβολίζει τη 
μαρτυρική μοναξιά της ζωής, τον αγώνα της 
επιβίωσης και την υπαρξιακή αγωνία του αν-
θρώπου. Μια αγωνία που δεν μπορούν να τη 

σβήσουν ούτε τα πλούτη ούτε το αλκοόλ ούτε 
τα ναρκωτικά. Αυτή η αγωνία είναι η αφετη-

ρία της δημιουργίας. Γεννιόμαστε 
με φωτοστέφανο, αλλά στην 

πορεία το χάνουμε. Κατά τα 
άλλα, δεν είναι και κανένα 
τρελό γκάτζετ…» Το από-
σπασμα ήταν από μια 
παλιά συνέντευξή του 
στο περιοδικό SOUL. 

Ο Γιώργος Κόφτης είναι 
κοφτερό μυαλό, κοφτερό 

χέρι, κοφτερός χιουμορί-
στας, μπλοκαρισμένος όπως 

και το πιο ανθηρό και αστραποβόλο κομ-
μάτι της γενιάς του στο πολεοδομικό 
συγκρότημα Θεσσαλονίκης, όπου έξω 
από το κέντρο, στις άλλες συνοικίες και 
τα προάστια, βασιλεύει το τίποτα. Προ-
σπαθεί, δημιουργεί, αλητεύει, blogάρει 
(okoftis.blogspot.com, gkoftis.blogspot.
com), εμπλέκεται με το πιο δημιουργικό 
θεσσαλονικιώτικο underground κι ανα-
δύεται στον αφρό με την έκθεση «Λήθη». 
Η Θεσσαλονίκη στον καιρό της οικονο-
μικής κρίσης με τα λόγια του: «Ο κόσμος 
δεν χρειάζεται την τέχνη, χρειάζεται λεφτά. 
Και η τέχνη χρειάζεται λεφτά, όμως αυτή α-
νήκει στην πολυτέλεια ενός νου. Λυπάμαι 
που το λέω, αλλά και οι καλλιτέχνες “βουρ-
κώνουν” σε αυτή την πόλη. Πέφτουν σε ένα 
κλίμα στασιμότητας και ελεημοσύνης. Ίσως 
αν ήμασταν εκατομμυριούχοι και ανοίγαμε 
εργοστάσια για να δώσουμε δουλειές στον 
κόσμο, κάτι να άλλαζε». A

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Εκτός από το ξηρόκαρπο, 
το πατατάκι, το ποτάκι,
το φλερτάκι... 
τσιμπήστε και λίγο 
πνευματικό organic food
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Ή ρθε πάλι αυτή η εποχή του 
χρόνου που τα πουλάκια κε-
λαηδούν, η πανδημία γρίπης 

με τις εκατόμβες θυμάτων πέρασε (και 
δεν κόλλησε) και ο Techie θα γκρινιά-
ξει για μία ακόμη φορά για τις χρεώσεις 
των παρόχων τηλεφωνίας και ίντερνετ. 
Διότι για μία ακόμα φορά, από 1/1/2010 
η επιτροπή τηλεπικοινωνιών μείωσε τα 
τέλη τερματισμού στα δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας, κάνοντας τις κλήσεις προς 
τα κινητά σημαντικά φθηνότερες. Και 
για μία ακόμη φορά όλοι οι εναλ-
λακτικοί πάροχοι σφυρίζουν α-
διάφορα. 
Εάν θυμάστε πέρσι τέτοια 
εποχή πάλι τα ίδια λέγα-
με, καθώς και τότε η ΕΕΤΤ 
είχε μειώσει τα τέλη τερ-
ματισμού και μόνο ο ΟΤΕ 
και η NetONE φρόντισαν 
να μειώσουν τις τιμές προς 
τους καταναλωτές.
Έτσι και φέτος, παρά το γεγο-
νός πως τα τέλη τερματισμού προς 
κινητά μειώθηκαν ακόμα περισσότε-
ρο, στα 6,24 ευρωλεπτά το λεπτό, από 
1/1/2010.... (ντραμς, παρακαλώ).... ναι, 
καλά το καταλάβατε, μόνο ο ΟΤΕ μείω-
σε την τιμή της κλήσης προς κινητά στα 
11,5 ευρωλεπτά το λεπτό. Ο ΟΤΕ φυσικά 
ήταν υποχρεωμένος να το πράξει, κα-
θώς θεωρείται παίκτης με Σημαντική 
Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ). Παρ’ όλα αυτά 
όμως, σήμερα μία κλήση προς κινητό 
από σταθερό ΟΤΕ κοστίζει πλέον 11,5 
ευρωλεπτά το λεπτό, τη στιγμή που οι 
υπόλοιποι πάροχοι σταθερής τηλεφωνί-
ας χρεώνουν από 15,8 (Forthnet) μέχρι 

17 (On Telecoms) ευρωλεπτά το λεπτό, 
με τους περισσότερους να στέκονται στο 
16,5 ευρωλεπτά το λεπτό. Η NetOne, η 
μόνη εταιρεία πέρα από τον ΟΤΕ που 
μείωσε τις τιμές την περασμένη χρονιά, 
παραμένει στα περσινά επίπεδα των 13,7 
ευρωλεπτών το λεπτό.
Έτσι λοιπόν, για να το κάνουμε ταληρά-
κια, για τις χρεώσεις προς κινητά τηλέ-
φωνα: Ο ΟΤΕ είναι από 20% πιο φθη-
νός από τη NetONE, 36% πιο φθηνός 
από τη Forthnet, 48% πιο φθηνός από 
την On Telecoms και 43% πιο φθηνός 
από όλους τους υπόλοιπους.

Αν νομίζετε πως το δούλεμα σταμάτησε 

εδώ, είστε γελασμένοι. Διότι πέρα από 
τις τόσο ακριβότερες χρεώσεις, όλοι οι 
άλλοι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας 
πλην ΟΤΕ χρεώνουν τις κλήσεις προς 
κινητά όχι με το δευτερόλεπτο, αλλά 
ανά λεπτό ή ανά 30 δευτερόλεπτα. Κι 
επειδή κανείς δεν κλείνει το τηλέφω-
νο ακριβώς στο 1,59 ή στο 4,29, οι ε-
ταιρείες χρεώνουν παραπάνω από όσο 
ο συνδρομητής τους χρησιμοποιεί την 

υπηρεσία. Επιπλέον, επειδή με-
γάλο μέρος των κλήσεων 

είναι μικρότερο του ενός 
λεπτού, αυτό προσθέτει 

ακόμα μεγαλύτερο 
βάρος στους κατανα-
λωτές. Πρόκειται για 

ένα αρκετά σημαντι-
κό «αφανές» κόστος, 

παρόμοιο με αυτό που εάν 
θυμάστε πρόσφατα αύξησαν και 

οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (η 
ελάχιστη χρέωση ανά κλήση ανέβηκε 
από τα 30 δευτ. στα 45 δευτ.). 
Κάπως έτσι μία ακόμα άνοιξη ήρθε 
στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλαίας, 
όπου οι πολίτες μόλις ξύπνησαν από 
το ατέλειωτο ελληνικό καλοκαίρι και 
προσπαθούν να συνέλθουν από το χαν-
γκόβερ. Και το καλικαντζαράκι ο Τechie 
για μια ακόμα φορά γκρινιάζει για τη 
χώρα των ατελείωτων ολιγοπωλίων και 
των ειδικών προνομίων. Με λίγα λόγια, 
όλα είναι ήρεμα στο ανατολικό μέτωπο. 
Business as usual. ●

➜ waste@techiechan.com 

TechieChan
Του ΣΤΑΘΗ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

~ pdf ~
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ΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

To μοβ που έζησα
Η εαρινή σύναξη των καθόλου χαμένων ποιητών. Μουσι-
κό αφιέρωμα με τίτλο «Το μοβ της Άνοιξης» και τραγού-
δια, ποιήματα και ζωγραφιές με αφορμή το μυστήριο της 
άνοιξης. Επιμέλεια από τη στιχουργό που της αρέσουν τα 
μυστικά, με μία ανθολόγηση Ελλήνων και ξένων ποιητών 
και ταυτόχρονη προβολή έργων ζωγραφικής. Αναγνώ-
σεις από τον Γιώργο Καραμίχο, πολυφωνικές ερμηνεί-
ες από το Τρίφωνο, με τους οποίους η Νικολακοπούλου 
συνεργάστηκε στο άλμπουμ «Προσοχή Τρίφωνο» του 
2008, ενώ τη σκηνική επιμέλεια ανέλαβε ο Άγγελος Μέ-
ντης – που γύρισε την «Κλεψύδρα» το 2004. Τελικά η 
άνοιξη μπορεί να έρθει και φέτος.             
                                                          - ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 9.84, στην Τεχνόπολη. Έναρξη 
20.00. Είσοδος ελεύθερη. Στις 27/3.
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BEJART BALLET 
LAUSANNE
Έρχεται με τον «Γύρο του κόσμου σε 80 λεπτά» για 
την ενίσχυση της οργάνωσης «Μαζί για το παιδί». 
Ο Maurice Bejart χορογραφεί μια ιστορία με θέμα 
ένα νεαρό ταξιδιώτη που ανακαλύπτει τον κόσμο. 
27&28/3, Θέατρο Badminton, € 20-100, ticketnet.gr

30 ΑΦΙΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Προσκεκλημένοι από τον Δημήτρη Καραΐσκο, 30 
κορυφαίοι γραφίστες και εικονογράφοι από 28 χώ-
ρες του κόσμου σχεδιάζουν ένα πρωτότυπο έργο-
σχόλιο πάνω στο θέμα της μετανάστευσης. Μέχρι 
30/3, Ελληνοαμερικανική  Ένωση, Μασσαλίας 22  

επιλογές Της Δήμήτρας τριανταφύλλού

UNTITLED 
Εικαστικός διάλογος ανάμεσα σε 11 ζωγράφους, 
που παρουσιάζουν έργα από τις τελευταίες δου-
λειές τους. Συμμετέχουν: μιχάλης μαδένης, Πα-
ναγιώτης μπελτέκος, ςπύρος λύτρας κ.ά. Μέχρι 
10/4, Περί Τεχνών, Pίζου & Nικαίας 10, πλ. Bικτωρί-
ας, 210 8239.465

ΤΑΣΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Στη νέα του δουλειά οι απροσδόκητες εικόνες με το 
(πολύ) καυστικό χιούμορ και τις ευφυείς αναφορές 
στον Van Gogh και τον ντανταϊσμό ενσωματώνουν 
κείμενα, με τις λέξεις να λειτουργούν σαν αισθητικά 
σύμβολα. Ζωγραφική σαν οπτικό λογοπαίγνιο. Μέ-
χρι 8/5, Kalfayan Galleries, Χάρητος 11, 210 7217.679

ΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΣ
«Οδήγησα 16.994 χιλιόμετρα σε 61 ημέρες, διασχίζοντας 27 πολιτείες, 35 μεγάλες πόλεις, 9 εθνικά πάρκα, 4 

ερήμους και 3 θάλασσες. Με το ταξίδι αυτό, είχα τη μοναδική ευκαιρία να με συναντήσω ξανά μετά από πολύ καιρό». 
Οι φωτογραφίες από το οδοιπορικό του καλλιτέχνη το 2008 αποτυπώνουν τις πόλεις και τα τοπία των 

ΗΠΑ με τρόπο καθηλωτικό. Έως 29/4, A.Antonopoulou.art, Αριστοφάνους 20, 210 3214.994 

“Monument  Valley,  Arizona”

Π. Μπελτέκος
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ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

➜ epiloges@athensvoice.gr

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

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το British Council σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας, 
Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου και την Αλυσίδα Πολιτι-
σμού ΙΑΝΟΣ διοργανώνουν ανοιχτό συνέδριο με θέμα «Η ση-
μασία της Δημιουργικής Οικονομίας σε εποχή οικονομικής κρίσης». 
Μιλάνε ανάμεσα σε άλλους η καθηγήτρια στο Πάντειο Μπέττυ 

Τσακαρέστου, και… (surprise) η σχεδιάστρια Theia. 
26&27/3, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου

ΕΝΔΥΕΣΘΑΙ
Μουσειακά ρούχα του 18ου αιώνα και κομμάτια 
που αντικατοπτρίζουν τη σημερινή υπερβολή 
του «μη φορέσιμου». Η ενδυματολογική συλ-
λογή του Πελοποννησιακού λαογραφικού ι-
δρύματος «Βασίλειος Παπαντωνίου» σε μια 
έκθεση που τονίζει την αναγκαιότητα για ένα 
Μουσείου του Ενδύματος και στην Ελλάδα. Επι-
μέλεια: ιωάννα Παπαντωνίου. Έως 23/5, Μου-
σείο Μπενάκη, κτήριο οδού Πειραιώς, Πειραιώς 
138 & Ανδρονίκου

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ 700 π.Χ.
Χορόδραμα από το εργαστήρι χορού & εικαστι-
κής τέχνης «Χώρος» και την πειραματική χορο-
θεατρική ομάδα «Ωσσάνα» στην Αποστολική 

Εκκλησία του Χριστού. Η χορογραφία είναι των 
Χριστίνας Αρμύρας, Αντώνη Λυβερόπουλου, 
η σκηνοθεσία - videowall του αντίνοου Παλα-
μάρη. Παίζουν οι  αντωνία Γιαννούλη, τάκης 
λουκάτος, ενώ χορεύουν οι αντώνης λυβερό-
πουλος, Χριστίνα αρμύρα, μικαέλα Καζναφέ-
ρη. 31/3, 19.30, Δομοκού 14, πλ. Αττικής, είσοδος 
ελεύθερη

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 
ΙΠΠΑΣΙΑΣ
Υπάρχει, έχει πολύ ενδιαφέρον και διοργανώνε-
ται από τον «ςύνδεσμο Θεραπευτικής ιππασίας 
Ελλάδας» στις εγκαταστάσεις του (Π. Κανελλο-
πούλου 10, Γουδή), 29-31/3. Πληρ. 210 7488.566

Voicechoice
Tου MIXAλH ΠITENH

1Πιάνο και 
κινηματογράφος
Ο Ούγγρος σκηνοθέτης Charles Vidor, 

ένα χρόνο μετά τη μυθική “Gilda”, γυρίζει το “A 
Song to Remember”, μια ταινία για τη ζωή του 
Σοπέν. Ιδανικό αφιέρωμα από την Ορχήστρα 
των Χρωμάτων για τα 200 χρόνια από τη γέν-
νηση του Πολωνού πιανίστα και συνθέτη. Στο 
πρώτο μέρος της βραδιάς το Κοντσέρτο για 
πιάνο no 1 από τον Θ. Κοτεπάνο, με διεύθυνση 
του Μ. Λογιάδη. Κινηματογράφος ΤΡΙΑΝΟΝ, Κο-
δριγκτώνος 21, 30/3, 20.30

2Χρόνης Μπότσογλου
Μια αναδρομική έκθεση, ως συναι-
σθηματικά φορτισμένη αυτοβιογρα-

φική πορεία. Η επαναστατική πολιτική ένταξη 
και ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός, η απομόνωση 
σε ένα νησί και η ζωγραφική απεικόνιση ενός 
ερειπωμένου ελαιοτριβείου, η μητέρα του και 
η αποτύπωση της αποσύνθεσης του σώματος 
και του πνεύματος, τα νεκρά οικεία πρόσωπα 
και η τελετουργική αναπαράστασή τους, η ζω-
γραφική συνομιλία με πέντε καλλιτέχνες - ση-
μεία αναφοράς. Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέ-
χνης, Βασ. Γεωργίου 17-19 & Ρηγίλλης, έως 18/4

3Ο Miroslav Vitous 
θυμάται
Ο Τσέχος μπασίστας της τζαζ και ι-

δρυτικό μέλος των Weather Report δεν δια-
σκευάζει κομμάτια του γκρουπ. Στο άλμπουμ 
“Remembering Weather Report” γράφει συν-
θέσεις ανακαλώντας μουσικές μνήμες από 
την αυτοσχεδιαστική ατμόσφαιρα της εποχής 
(αρχές δεκαετίας του ’70), αλλά και από Miles 
Davis και Ornette Coleman. Με τους εξαιρε-
τικούς μουσικούς του Miroslav Vitous Group. 
Μέγαρο Μουσικής, 28/3, 21.00

4Η αφρόκρεμα
Φυσικά μουσικά όργανα και ηλεκτρο-
νικοί ήχοι, ambient και electronica, 

«πειραγμένα» φωνητικά και «κινηματογρα-
φικές» ενορχηστρώσεις, επιρροές από Brian 
Eno, Stereo Nova και Gustav Mahler. Ο Σερα-
φείμ Τσοτσώνης σ τον «Πρώτο Ήχο» της 
ATHENS VOICE και του Μ. Μηλάτου. Μαζί και 
το συναρπαστικό trip hop των Ekos Quartet. 

Ιανός, Σταδίου 24, 26/3, 22.00

➜ pitenis@ath.forthnet.gr

STREET ART ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο που πρέπει να 
εντάξουν στα “must see” τους όσοι επισκεφτούν 
το επόμενο διάστημα το Βερολίνο. Στην περιοχή 
Steglitz 4 καλλιτέχνες της Street Art σκηνής (Honet, 
Flying Förtress, Craig “KR” Costello, Sozyone) θα 
ζωγραφίζουν από 1/4 μέχρι 15/5, κρεμασμένοι από 
μια στέγη ύψους 40 μέτρων, το κτίριο Bierpinsel, 
που χτίστηκε τη δεκαετία του ’70 και εξακολουθεί 
να αποτελεί θέμα μελέτης για πολλούς αρχιτέκτο-
νες σε όλο τον κόσμο. Η εικόνα θα παραμείνει στην 
πόλη για περισσότερο από ένα χρόνο.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Χρησιμοποιεί τη ζωγραφική του για να κάνει ένα 
φιλοσοφικό σχόλιο πάνω στην έννοια της ανα-
παράστασης. Πορτρέτα ιερών προσώπων, αγίων 
και οικείων, από τον καλλιτέχνη και καθηγητή αγι-
ογραφίας στο πανεπιστήμιο. Μέχρι 17/4, Αίθουσα 
Τέχνης Καπλανών 5, Καπλανών 5

ΕΛΕΝΗ ΡΗΓΑ
Στα ασπρόμαυρα ζωγραφικά έργα και τις διπλό-
τυπες φωτογραφίες της, οικείες εικόνες έρχο-
νται κατευθείαν από το παρελθόν (οικογενειακές 
φωτογραφίες πάνω σε έναν μπουφέ ή μια τραπε-
ζαρία στην ίδια θέση εδώ και μισό αιώνα). Μέχρι 
10/4, K ART, Σίνα 54, 211 4013.877

SHIRANA SHAHBAZI
Εμπνευσμένη από τους μεγάλους ζωγράφους του 
13-17ου αιώνα, η Ιρανή φωτογράφος που έρχεται 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα σκηνοθετεί νεκρές 
φύσεις, δίνοντας στα αντικείμενα τον πρωταγω-
νιστικό ρόλο. Μέχρι 24/4, The Breeder, Ιάσωνος 54, 
210 3317.527

Γυναικεία μεταξωτά παπούτσια, 
περίπου 1720-1740
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ΠΕΜΠΤΗ 25
JESSICA KILROY Πράσινη Ιρλαν-
δοαμερικανή ακτιβίστρια σε με-
λωδικές μπαλάντες από τους 3 
κάντρι δίσκους της, σε ένα ακου-
στικό ντουέτο με τον Kier Atherton 
των Pterodactyl Plains και τη συμ-
μετοχή των Μανώλη Φάμελλου 
και Δημήτρη Λάμπου. ΤΟ ΜΠΑΡΑΚΙ 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ. Είσοδος με ποτό € 16. 
Έναρξη 21.30. 

DUSTBOWL Άλλη μια ευκαιρία να 
τσεκάρεις τον πιο ηλεκτρισμένο 
και δυνατό “Goin’ Down” ήχο τους. 
RODEO. Έναρξη 21.00. Είσοδος € 10 
με μπίρα. 

PUTA VOLCANO New Kids in music 
town με alt. rock. ΑFTER DARK. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26
ROBIN MCKELLE Mε το νέο της  
άλμπουμ της “Μess Around”, ε-
πιρροές από Chaka Khan, Aretha 
Franklin, Dianne Reeves και Nina 
Simone, με χροιά Ella Fitzgerald, 
vintage αίσθηση, σε ένα ιδανικό 
μουσικό σχήμα με πιάνο, μπάσο, 
ντραμς. ΗΑLF NOTE. Mέχρι 1/4.

DUCKY BOYZ Aποχαιρετιστήρια 
συναυλία για τους psychobilly 
blind bastards που πατούν stop.  
AFTER DARK. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 
ACTIVE MEMBER Low Βap με συ-
νέπεια και ουσία. GAGARIN. Έναρξη 
21.00. Είσοδος € 15, € 20 (ταμείο). 
Προπώληση: Τζίνα, Πανεπιστημίου 
57, 8ctagon - Πέραμα. Πληροφορί-
ες: 210 4022.413

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ Ο κορυ-
φαίος Ρώσος σολίστ της βιόλας 

Γιούρι Μπασμέτ με έργα Μπάρτοκ, 
Σοστακόβτις, Τσαϊκόφσκι και Σού-
μπερτ. ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Έναρξη 
20.30. Είσοδος από € 9 (φοιτ.) ως € 55. 
 
DEEP ROOTS JUNGLE (vol.2) Συμ-
μετοχή από τον Αργεντίνο Krak In 
Dub με ragga jungle, τον Γάλλο MC 
Troy, τους δικούς μας Moca Juniors 
sound system, Blazin με dubstep με 
drum and bass και τον Μοnkeyman 
CDJ Reeko. Kλείσιμο από τον dj 
Widz με dupstep. ΜΥΓΑ. Έναρξη 
22.00. Είσοδος με μπίρα € 10.

KYΡΙΑΚΗ 28
MIROSLAV VITOUS Μπασίστας 
και ιδρυτής μαζί με τους Wayne 
Shorter και Joe Zawinul των τζαζ 
ρόκερ Weather Report, σε σχή-
μα μαζί με τρομπέτα, σαξόφωνο, 
ντραμς στη συναυλία-αναδρομή 
“ R e m e m b e r i n g  t h e  W e a t h e r 
Report”. ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Έναρ-
ξη 21.00. Είσοδος από € 20 (φοιτ.) 
ως € 65. Προπώληση: Ταμεία του 
Μεγάρου, εκδοτήριο Ομήρου 8, 210 
7282.333, megaron.gr

SWING ON THE MUSIC Η performer 
και μουσικός Κατερίνα Μπαρα-
μπούτη στη φωνή, o Ruben Satian 
σ τα πλήκ τρα και ο Απόσ τολος 
Σκαλτσάς στο μπάσο σερβίρουν 
funk, swing, bossa nova, ελληνική, 
ιταλική και γαλλική ρετρό μουσική. 
Σούπερ συναυλία για τον ερχομό 
της άνοιξης. BOOzE COOpERATIvA. 
Έναρξη 23.00, είσοδος € 5. 

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΟΡ-
ΓΑΝΟΥ Ο Πολωνός οργανίστας 
Bartosz Jakubczak μαζί με τον τε-
νόρο Κώστα Κληρονόμο. ΑΓΓΛΙ-
ΚΑνΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ, 
Φιλελλήνων 27, Σύνταγμα. Έναρξη 
20.30, είσοδος € 15.

Don’t Drive Fast!

music 
week

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

MUSIC ΑIRLINES
Tελευταία αναγγελία για την 4η πτήση του Μαρτίου, με ξεχωριστό κάθε 
φορά guest. Ηοst o μουσικός συντάκτης Γιώργος Δημητρακόπουλος 
και special guest στις 26/3 η deejay Κατερίνα Καραλή, με downtempo, 
French 60s, nu-jazz και breaks. MATAROA, Ιεράς Οδού & Κεραμεικού 116, 
Κεραμεικός, 210 3428.312, 698 3409997. Στις 26/3. 

ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ
27 & 28/3 το Καράβι σταθμεύει στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης με 
ομαδική έκθεση από τους φοιτητές της ΑΣΚΤ, συζητήσεις, προβολές και 
συναυλίες, μεταξύ των άλλων και με τον Παλαιστίνιο rapper Deir Yassin.

επιλογές 

Πόσο τζαζ είναι η κατάσταση που 
ζούμε στην Ελλάδα; Πότε τη βλέ-
πετε να γίνεται nu; Πιο τζαζ δεν γί-
νεται! Πιστεύουμε πως ήρθε επιτέ-
λους η στιγμή να αναθεωρήσουμε 
κάποια πράγματα και να μπούμε 
στον ίσιο δρόμο. Να σταματήσου-
με να κάνουμε πως δεν βλέπουμε, 
και πάνω απ’ όλα  να κοιτάμε και λί-
γο μπροστά. Να μείνει και κάτι για 
τις μελλοντικές γενιές. 
Πότε μπήκε η πρώτη ιδέα για την 
ηχογράφησή του “Debut”;  Το 
“Debut” ξεκίνησε το 2007. Καθό-
μουν στο studio μου έχοντας ολο-
κληρώσει τον πρώτο μου δίσκο κι 
άρχισα να σκέφτομαι τι θα ήθελα 
να κάνω. Είμαι υπέρ της συνερ-
γασίας, αφού για μένα η μουσική 
είναι «ομαδικό άθλημα» κι έτσι μου 
ήρθε στο μυαλό ο Γιώργος. Είχαμε 
συναντηθεί μια φορά στο παρελ-
θόν και μου είχε κάνει τρομερή ε-
ντύπωση το πόσο ταιριάζαμε σε 
απόψεις και νοοτροπία. Τον πήρα 
τηλέφωνο και του πρότεινα να έρ-
θει να μείνει μαζί μου στην Αθήνα. 
Δεν δυσκολεύτηκα και πολύ να 
τον πείσω, μιας και αυτός ήταν σε 
παρόμοια κατάσταση με μένα, και 
το ίδιο απόγευμα μπήκα στο αυτο-
κίνητο και ξεκίνησα για Θεσσαλο-
νίκη! Το επόμενο πρωί καθίσαμε 
με δύο φραπουτσίνο καραμέλα 
και συζητούσαμε ποια μουσική 
κατεύθυνση να πάρουμε. Αποφα-
σίσαμε να φτιάξουμε τους Smokey 
Bandits. 
Πόσο καιρό δουλεύτηκε; Χρειά-
στηκαν σχεδόν τρία χρόνια συνερ-
γασία με 17 μουσικούς από όλο τον 
κόσμο, συνεχή δρομολόγια Αθή-
να-Θεσσαλονίκη, αλλά και ταξίδια 
σε ξεχασμένα χωριά της Ελλάδας 
με μικρόφωνα και κάρτες ήχου. 
Χρειάστηκαν επίσης ατέλειωτα 
ξενύχτια με νεύρα, γέλια και κλά-
ματα, είτε δουλεύοντας είτε απλά 
βλέποντας ταινίες όπως το «Κάτι 
κουρασμένα παλικάρια», με τον 

Κωσταντάρα να δίνει ρεσιτάλ σε 
όλα τα νυχτερινά  μαγαζιά της Α-
θήνας (ακούστε το “Holidays in the 
Sun”), αλλά και ξένες ταινίες όπως 
το «Όλα είναι φωτισμένα». 
Ποσό ρετρό και πόσο φουτουρι-
στές είστε; Η απάντηση βρίσκεται 
στο δίσκο μας. Είμαστε μοντέρνοι 
παλαιομοδίτες και παλαιομοδίτικα 
μοντέρνοι. 
Πού βρίσκει κανείς τους Smokey 
Bandits; Αν πούμε ότι θα μας βρεί-
τε κάπου έξω, όσοι μας ξέρουν θα 
γελάνε για 3 μέρες. Η αλήθεια είναι 
ότι δουλεύουμε συνέχεια, πάμε 
μόνο στις συναυλίες μας ή σε κάνα 
καλό παραθαλάσσιο ταβερνάκι. Ε-
πίσης μας αρέσει να ταξιδεύουμε 
στο εξωτερικό, να ανοίγει το μάτι 
μας λίγο. 
Ποια πλευρά του Ατλαντικού 
προτιμάτε μουσικά; Είμαστε fan 
της Λατινικής Αμερικής και όλων 
όσων αντιπροσωπεύει και μας έχει 
σίγουρα επηρεάσει μουσικά από 
πολύ μικρή ηλικία.
5 μουσικοί  που καθόρισαν τον 
ήχο σας; Goran Bregovic, Chet 
Βaker, Louis Armstrong, Paco de 
Lucia και Erik Satie.
Περιγράψτε με λίγες λέξεις την 
πιο αγαπημένη σας ταινία από 
τον Ταραντίνο, χωρίς να πείτε τον 
τίτλο της. Misirlou, Jungle Boogie, 
Son Of A Preacher Man, Teenagers 
In Love, Girl, You’ ll Be A Woman 
Soon και Out Of Limits.
Πόσο freestyle είστε; Από τα πρώ-
τα μας βήματα δεν είχαμε κολλήσει 
ποτέ σε ένα συγκεκριμένο είδος 
και συνεχώς δοκιμάζουμε καινού-
ρια πράγματα.
Ποιοι είναι οι κινηματογραφι-
κοί σας ήρωες; Here comes the 
Spiderman!
Και ποιοι οι ήρωές σας στην πραγ-
ματική ζωή; 
Δ.Ν. Ο παππούς μου ο Μήτσος.
Γ.Φ. Η μητέρα μου. ●

Smokey bandits

N έα κυκλοφορία. Με ρετροφουτουριστικό ήχο που αποκα-

λύπτει ένα ιδιότυπο cult soundtrack στις ταχύτητες του 

Tarantino. Πίσω από τον μπαρουτοκαπνισμένο κόσμο του 

γκρουπ βρίσκονται ο Δημήτρης Νάσιος και ο Γιώργος Φωτιάδης, με 

πολλούς ακόμη μουσικούς και πνευστά, που θυμίζουν Gotan Project και 

Calexico με στοιχεία από την ελληνική και τη βαλκανική μουσική παρά-

δοση. Δες τι είπαν στην ATHENS VOICE με αφορμή την πρώτη τους κυ-

κλοφορία από την KLIK RECORDS με τον επεξηγηματικό τίτλο “Debut”. 

Του ΓιώρΓου ΔημητρΑΚοπουλου museweek@athensvoice.gr
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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, έμαθε 
στους Αθηναίους τα σαλι-
γκάρια μπουργκινιόν και 
το φιλέτο σος καφέ ντε 
Παρί.Φέτος με ανοιχτό τον 
υπέροχο κήπο του για τους 
καπνιστές. €€€ M

*Abridor    
Μασσαλίας 16 & Καπλανών, 
Κολωνάκι, 210 3600.683 
Από το πρωί για καφέ, με 
ελαφριά πιάτα το μεσημέρι 
και το βράδυ μαζί με ωραίες 
funky, ethnic, jazz και latin 
μουσικές. Τραπεζάκια έξω 
για τις ανοιξιάτικες μέρες.€

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. €KΜ A.v.

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 
210 3462.983 Για δείπνο 
με στιλ σε ένα από τα πιο 
καλά εστιατόρια τηςπόλης. 
Ο Αλέξης Καρδάσης, ιδιο-
κτήτης- σεφ δεν τα φοράει 
τυχαία τα γαλόνια (βρα-
βεία). Θα απολαύσεις ελ-
ληνική κουζίνα σε εντελώς 
φρέσκια και δημιουργική 
βερσιόν – βλ. ρεθύβια με 
παστουρμά ψαριού. €Σ/Κ Μ 

AΛATΣi 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 
210 7210.501, 697 7210501 
Δίπλα σου θα τρώνε πολιτικοί 
και αστέρες της tV. Ο δημο-
σιογράφος Σταύρος Θεοδω-
ράκης μάζεψε όλο τον κόσμο 
που ήθελε να γευτεί αυθεντι-
κές κρητικές γεύσεις και να 
μάθει τα τελευταία νέα της 
δημοσιογραφικής πιάτσας. 
Στο μοντέρνο εστιατόριό του 
καταφθάνουν καθημερινά 
από το νησί στάκες, τυριά, 
άγρια χόρτα, μέχρι και η περί-
φημη μπουγάτσα του Ιορδά-
νη. Δοκίμασε 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 κα-
λύτερη εκδοχή της, ιδανικός 
χώρος και για επαγγελματικά 
γεύματα. Δίπλα, η μπιραρία 
με πληθωρικές μερίδες και 
πολλές μπίρες. €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 
δύο επίπεδα. Πάνω γυάλινη 
οροφή για να βλέπεις τ’ 
αστέρια. Σέφ ο Λεωνίδας 
Κουτσόπουλος και μενού 
από τα καλύτερα στην ελλη-
νική δημιουργική κουζίνα. 
Και μπαρ για ποτό. €€€

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.Πετράλω-
να, 210 3464.916/ 211 
7108.578 Aνανεωμένο 
περιβάλλον και ελληνικές 
παραδοσιακές γεύσεις που 
σερβίρονται από νωρίς το 
μεσημέρι κάθε μέρα, σε 
πολύ καλές τιμές. Ζωντανή 
μουσική Παρ. & Σάβ. βράδυ 
και Κυριακή μεσημέρι. €

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

bAcAro 
Σοφοκλέους 1, 210 3211.882 
Δυνατές μουσικές θα 
σε τραβήξουν μέσα στη 
στοά – ο παράδεισος του 
μουσικόφιλου. Ιταλικές γεύ-
σεις, αυθεντικά σάντουιτς 
tramezzini, σούπερ κοκτέιλ. 
Aπό το πρωί ως αργά το 
βράδυ. €Ξ Μ A.v.

* ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ & 
ΑΜεΡΙΚΗΣ 
Βαλαωρίτου 18 & Αμερικής, 
Κολωνάκι, 210 3387.218 Το 
νέο και δυναμικό café-bar-
resto του πολυσύχναστου 
πεζόδομου ανοίγει νωρίς το 
πρωί και το τραβάει μέχρι 
πολύ αργά με καφέ, ωραία 
σάντουιτς, ελαφριά πιάτα-
σουξέ το κοτόπουλο με 
σουσάμι. Πιάσε θέση στην 
υπερυψωμένη «βεράντα» 
για χάζι στην κίνηση ή δώσε 
εκεί ραντεβού μετά το 
shopping.€ 

bALTHAZAr
Tσόχα 27 & Bουρνάζου, 
Aμπελόκηποι, 210 6441.215 
Ο Γιώργος και ο Αντρέας 
Πιτσιλής έκαναν όλη την 
Αθήνα μια παρέα. Το πιο 
ωραίο κτίριο της πόλης (σπίτι 
της Κυβέλης), μαζεύει κάθε 
βράδυ πολιτικούς, επιχειρη-
ματίες, καλλιτέχνες και όλο 
το enfant gate. Εδώ γίνεται το 
power game της Αθήνας, θα 
τους δεις και θα σε δουν όλοι. 
Δημιουργική κουζίνα από 
τον Γιώργο Τσιακτσίρα. Πιο 
αργά η μουσική δυναμώνει, η 
«rock ‘n roll» καρδιά χτυπάει 
πάντα δυνατά. €€ €A.v. 

bArAoNdA
Tσόχα 43, Aμπελόκηποι, 
210 6444.308 Πολυτελές 
club resto για όλους όσους 
λατρεύουν το show off. 
Βάλε κάτι sexy ή τα σινιέ 
σου σνίκερς και πήγαινε 
για κοσμικές καταστάσεις. 
Βραβευμένη μεσο γειακή 
κουζίνα, εξαιρετικό σερβις. 
Αργότερα πέρνα για ποτό 
στο μπαρ-πασαρέλα.€€€

bArbArA’S Food 
coMPANY 
Εμ. Μπενάκη 63-65, Εξάρχεια, 
210 3805.004 Μεγάλη βιτρίνα 
για να διαλέξεις το φαγητό 
που σου γυάλισε. Πολύ 
νόστιμο ταμπουλέ και για 
επιδόρπιο πάρε cheesecake. 
Νέος κόσμος,trendy ατμό-
σφαιρα, slogan τους το “food 
for real people”.€

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

ΒεΑΤ      
Καρύτση 7, Αθήνα, 210 
3232.253 «Καλλιτεχνικό» 
all day στέκι από τον Σάκη 
Μπουλά και τον Γιάννη 
Ζουγανέλη με μεσογειακή 
κουζίνα και –τι άλλο– πολλά 
μουσικά events να εναλλάσ-
σονται. € 

bLAcK dUcK 
Xρήστου Λαδά 9A, Aθήνα, 
210 3234.760 Η μαύρη 
πάπια αγαπάει τις τέχνες, 
τις μουσικές βραδιές,τις 
φιλολογικές συζητήσεις,τις 
παρουσιάσεις βιβλίων, 
cd κ.λπ. Για παρέα έχει 
αρωματικό καφέ, κρασί και 
σπιτικές γεύσεις.  € 

ΒΛΑΣΣΗΣ   
Μαιάνδρου 15, Ιλίσια, 210 

7256.335 Όπου και να μετα-
φέρεται, θα τον ακολουθού-
με πιστά. Από πέρυσι στο 
νέο του απλό και μια σταλιά 
intellectuel χώρο με το ίδιο 
πάθος για την ελληνική 
κουζίνα. Εξαιρετικά μαγει-
ρευτά, το ίδιο και καλύτερα 
τα ψαρικά στη σχάρα ή στο 
τηγάνι. Κυρ. κλειστά. € Μ   

boUcHe  (LA)
Σκουφά 56, Κολωνάκι, 210 
3619.430 Έχουμε και… 
γλείφουμε τα δάχτυλά μας: 
τάρτα σοκολάτας, κέικ με 
σοκολάτα και λεμόνι, μους 
αχλάδι με μπαχαρικά και 
κομμάτια σοκολάτας και 
αυθεντικά γαλλικά μακαρόν. 
Σε όλα βάζει την τέχνη του ο 
Γάλλος patissier Jose olivier. 

brASSerie vALAoriToU 
Bαλαωρίτου 15, 210 
3641.530 Το αμπιγιέ της 
Βαλαωρίτου. Εδώ κάνουν 
στάση πολιτικοί, μεγαλοδι-
κηγόροι και οι κυρίες τους.
Τα μεσημέρια του Σαββάτου 
μετά τα ψώνια παρέες 
γνωστών δημοσιογράφων 
και διαφημιστών σε... happy 
hour. Πιάσε θέση χειμώνα 
- καλοκαίρι στη «βεράντα» 
στον πεζόδρομο, αν θέλεις 
να δεις όλη την Αθήνα να 
περνάει. Kυρ. κλειστά.  €Ξ Μ

bYZANTiNo 
(Ξενοδ. Xίλτον) Bασ. Σοφίας 
46, 210 7281.400 Ίσως ο πιο 

διάσημος και all time classic 
μπουφές της πόλης. Εξαιρε-
τικό πρωινό, ακόμη πιο 
πλούσιο το μεσημεριανό, 
και πιάτα a la carte .  €€

bUeNA viSTA       
Ζωοδόχου Πηγής 3 & Ακα-
δημίας, 210 3829.179  Τapas, 
κρασί, live μουσική και χορός 
σε σκηνικό που σε ταξιδεύει 
από Ισπανία μέχρι Αργεντινή. 
Κάθε Παρ. Flamenco. 

cANTiNA (LA) 
Αλωπεκής 28-30, Κολωνάκι, 
210 7299.133 Τρατορία 
αυθεντική, μικρή, απλή, με 
φρέσκα ζυμαρικά και πίτσα 
αλά ιταλικά. Μπακάλικο με 
τυριά, 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 ση-
μείο συνάντησης για όλο το 
κοσμικό πλήθος της πόλης. 

Τα μεσημέρια του  Σαββάτου 
σούπερ μοδάτες/οι, φορτω-
μένοι επώνυμες σακούλες, 
συρρέουν για «τo πάρτι». Κο-
σμοπολίτικο, δύναμη και τις 
καθημερινές στα after office 
parties –εδώ θα διευρύνεις 
τον κύκλο των γνωριμιών 
σου– με mainstream μουσική 
σε μεγάλα κέφια, αξεπέρα-
στα κοκτέιλς. A, και μενού 
μεντιτερανέ και sushi! €€€ 

cibUS
Aίγλη Zαππείου, 210 
3369.364, 694 6966441 
Mοντέρνα και κομψή διακό-
σμηση μέσα στο οργιαστικό 
πράσινο του Ζαππείου 
– στο φόντο η 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 υποδεχτεί κάποιες από 
τις πιο σημαντικές προσω-
πικότητες της πολιτικής 
σκηνής – βλ. Χίλαρι Κλίντον. 
Εντυπωσιακή αυλή. €€€  

18
Σουηδίας 51, Κολωνάκι, 
210 7235.561 Πολιτικοί, δη-

Το Ειδικόν 
Στου Παραδείσου τα κουτούκια…

Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

«Το καφενείο είναι ο χώρος έκφρασης του συνειδητού, 
εκεί που ο  Έλληνας σχολιάζει την επικαιρότητα... Στην 
ταβέρνα, από την άλλη, οι άνθρωποι μιλούν με τη γλώσσα 

της ψυχής, πίνουν, γελούν, τραγουδούν, γλεντούν, αγαπούν, υ-
ποφέρουν, θυμούνται. Η ταβέρνα είναι χώρος που κυριαρχείται 
από το συναίσθημα, στεγάζεται σε υπόγεια, εκεί που κατοικεί 
το ασυνείδητο». Διάβασα το βιβλίο «Ταβέρνες της Αθήνας» του 
Γιώργου Πίττα (εκδ.  Ίνδικτος) μέσα σε ένα βράδυ και το συ-
στήνω ανεπιφύλακτα σε μικρούς (κυρίως) και μεγάλους (αυτοί 
ξέρουν). Κι έμεινα ύστερα να θυμάμαι τις δικές μου στιγμές 
από ταβέρνες, οικογενειακά γλέντια και Αττίκ, φοιτητικά χρό-
νια και έρωτες. Πριν από λίγο καιρό βρέθηκα καλεσμένη στην 
ταβέρνα του εξωφύλλου του βιβλίου. Οινοπαντοπωλείον «Το 
Ειδικόν», λοιπόν, Πειραιάς, πίσω από την Αγία Σοφία, Σάββατο 
μεσημέρι. Γωνιακό παλιό κτίσμα, τρία σκαλιά μαρμάρινα μέχρι 
την είσοδο, παράθυρα μεγάλα γύρω γύρω. Μέσα παλιά ξύλινα 
ψυγεία - έργα τέχνης, γραμμόφωνα, ζυγαριές, κονσέρβες σε 
διάταξη πυραμίδας, πολυέλαιοι, πλακάκια ασπρόμαυρα, τρα-
πέζια με απλούς ανθρώπους να πίνουν το κρασί τους, στο βάθος 
μυρωδιά από συκώτι που τηγανίζεται να φανερώνει τη θέση της 
κουζίνας. Οι τοίχοι γεμάτοι με φωτογραφίες από γλέντια, καρέ 
καρέ η ιστορία του Πειραιά, της πόλης, της ταβέρνας. Από το 
1920 λειτουργεί το «Ειδικόν», στην αρχή μπακάλικο και καπη-
λειό, από το 1980 μόνο καπηλειό. 
Ο κυρ-Αποστόλης ο ταβερνιάρης είναι ακριβώς η φιγούρα που 
φαντάζεσαι: λιγομίλητος, σοβαρός, μοιάζει να μη σηκώνει πολλά 
πολλά, αλλά άμα ανοιχτεί αποδεικνύεται γλυκύτατος. Μιλάει για 
τις παλιές ταβέρνες, τότε που ο κόσμος πήγαινε όπου ακουγόταν 
ότι ήταν το κρασί καλό (έπεφτε σύρμα). Το κρασί του ίδιου βρί-
σκεται στο δροσερό υπόγειο, είναι εξαιρετικό, λευκό και κόκκινο 
έρχονται γρήγορα στο τραπέζι μας μαζί με τους πρώτους μεζέδες 
– ελιές, εξαιρετικά τυριά και φάβες με μπόλικα κρεμμύδια, λάδια, 
λεμόνια. Στη δική μας παρέα φίλοι που κι εγώ εδώ πρωτοσυνα-
ντώ, ο ένας γιατρός, ο άλλος δικηγόρος, ο τρίτος δημοσιογράφος, 
όλοι τους σήμερα αποκαλύπτουν τον άλλο τους εαυτό, κι έτσι 
γρήγορα βρισκόμαστε με δυο μπουζούκια, έναν μπαγλαμά, μια 
κιθάρα και ένα τουμπελέκι. Μαζί μας κάθεται  ενθουσιασμένος κι 
ένας από άλλη παρέα, ο Σκορδίλης, μουσικός από την ομάδα της 
Ελένης Βιτάλη. Τραγουδήσαμε τα άπαντα του ρεμπέτικου και όχι 
μόνο. Οι υπόλοιποι θαμώνες μάς κερνάνε μισόκιλα-βροχή και η 
«ορχήστρα» μας παίρνει φόρα αλλά και δύναμη από τους μεζέδες 
που έρχονται σωρηδόν. Κεφτεδάκια, συκωτάκια, μπεκρή μεζέ, 
λουκάνικα, ομελέτα με κορν-μπιφ, πατάτες μόλις κομμένες και 
τηγανισμένες, στο τέλος χαλβάς. 
Πήγαμε μεσημέρι, φύγαμε βράδυ. Πέρασα καταπληκτικά, θυ-
μήθηκα πώς είναι να γλεντάς απλά και αισθάνθηκα τυχερή που 
βρέθηκα σ’ ένα από τα τελευταία αυθεντικά στέκια, αυτά που σι-
γά σιγά χάνονται. Πληρώσαμε € 12 ο καθένας και ανανεώσαμε το 
ραντεβού το επόμενο Σάββατο μεσημέρι που θα μπορούμε όλοι. 

Το Ειδικόν, Ψαρρών & Σαλαμίνος, Ταμπούρια, 210 4612.674

tastepolice
COSCA 
Μοντέρνα τρατορία με δυνατές ιτα-
λικές γεύσεις. Νόστιμα ζυμαρικά, 
πληθωρικές σαλάτες και πιάτα με αυ-
θεντικές συνταγές από τη Σικελία, που 
δύσκολα θα βρεις αλλού. Και φιλοξε-
νία μεσογειακού ταμπεραμέντου, για 
να νιώθεις σαν στο σπίτι σου. 
Πραμάντων 10, Κουκάκι, 210 9210.229

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 
Όλες τα φρέσκα και τα ωραία της θά-
λασσας! Ψάρια μικρά και μεγάλα και 
νοστιμιές όπως χταποδάκι, γαρίδες, 
ταραμοσαλάτα εξαιρετική, σαρδε-
λίτσες σχάρας και πολλά ακόμη, πα-
ραδοσιακά αλλά και δημιουργικά. Για 
τη Μεγάλη Εβδομάδα ανοιχτά κάθε 
μέρα. Σ/Κ και μεσημέρι. Κάτσε στα 
τραπεζάκια έξω, κάτω απ’ την πέρ-
γκολα, τώρα που αρχίζουν οι λιακά-
δες είναι τέλεια! 
Ηρακλέους & Λυσικράτους 32, Τζιτζιφιές, 
210 9404.518  

ΤΙΤΑΝΙΑ ΗOTEL 
Τα εστιατόρια La Brasserie & Olive 
Garden ετοιμάζουν gourmet σα-
ρακοστιανά. Κρύα ορεκτικά, όπως 
γαριδοσαλάτες, χούμους, ντολμα-
δάκια, χταποδάκι, κυρίως πιάτα με 
αγκινάρες αλά πολίτα, ριζότο με 
θαλασσινά κ.ά. καθώς και νηστίσιμα 
γλυκά σε πολύ καλές τιμές. 
Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, 210 3326.000

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ HILTON 
Με διάθεση επιστροφής στις παρα-
δοσιακές ελληνικές γεύσεις, το Βυ-
ζαντινό προμηθεύεται πρώτες ύλες 
απ’ το παντοπωλείο Μανδραγόρας 
–μπαχάρια, τυριά, όσπρια–, έχει ήδη 
στρώσει μπουφέ με νηστίσιμες λι-
χουδιές έως τη Μ. Παρασκευή και 
ετοιμάζει τα Πασχαλινά για το βράδυ 
της Ανάστασης και την Κυριακή του 
Πάσχα. 
Βασ. Σοφίας 46, Hilton, 210 7281.400

FRESH 
Υποδέχεται το Πάσχα με τσουρέκια 
βασισμένα σε πολίτικη συνταγή, 
κουλουράκια και αυγά με σοκολάτα 
γάλακτος, bitter και λευκή, σε 3 με-
γέθη. Μέχρι τότε θα γλυκαθούμε με 
το νηστίσιμο μπακλαβά απ’ τα χε-
ράκια του Ηλία Μαμαλάκη και θα 

πιούμε ροζέ αφρώδες Μοσχάτο 
Κοραλένιο. 

Νέο κατάστημα: Παπανικολή 44, 
Χαλάνδρι, 210 6843.160 

tips Της ΝΑτΑΛίΑΣ ΔούκΑγΕύση οδηγος



25 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010  A.V. 53 



54  A.V. 25 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

πούτρώμε

Opus
Κοσμοπολίτικη Γλυφάδα

Της ΖίΖΗΣ  ΣΦύΡΗ

Κυριακάτικο ανοιξιάτικο απομεσήμερο και οι Αθηναίοι 
σαν τα σαλιγκάρια κατέκλυσαν τα νότια προάστια  α-
ποζητώντας τον ήλιο και τη μυρωδιά της θάλασσας.   

Στο ολοκαίνουργιο Opus φτάσαμε νωρίς το απόγευμα με… τρο-
χισμένη όρεξη, μια και είχαμε διασχίσει την παραλιακή μαζί με 
χιλιάδες άλλους που είχαν την ίδια ιδέα με μας. 
Βρίσκεται απέναντι από το Palait des Sports της Γλυφάδας, στην 
Αγγέλου Ιωάννου Μεταξά, και είναι ένα χαλαρό café-restaurant-
bar, σε σοφιστικέ χρωματικούς τόνους του γκρίζου και του μαύ-
ρου που συνδυάζονται με σκανδιναβικού design έπιπλα. Μεγά-
λο μπαρ, τοίχοι ντυμένοι με μπουκάλια, και εξωτερικοί χώροι με 
τζαμαρίες και γύρω γύρω φυτά. Ο κόσμος πολύς, TV περσόνες,  
καλλιτέχνες (ηθοποιοί - τραγουδιστές), μπασκετμπολίστες και 
ποδοσφαιριστές, γενικώς stars. Φίλοι και γνωστοί του Αντώνη 
Ρέμου, που είναι και super star και ιδιοκτήτης. 
Το φαγητό είναι εξαιρετικών προδιαγραφών και το επιμελείται 
ο καλός σεφ Μέντζελος  Δροσόπουλος. Ο κατάλογος περι-
λαμβάνει όλες τις μοντέρνες τάσεις στην εστίαση. Δηλαδή, 
snacks, ποικιλία καφέδων, εξαιρετικών τσαγιών, smoothies, 
energy drinks, super cocktails με αλκοόλ ή χωρίς.
Για το εστιατόριο υπάρχει άλλη λίστα με πολύ δυνατές γεύ-
σεις, στημένη με φιλοσοφία πολυσυλλεκτική, αφού βρίσκεις 
πιάτα από πολλές έθνικ κουζίνες. Διαλέξαμε τη σαλάτα Ρομαίν 
(μαρούλι - προσούτο - καβουρδισμένα φουντούκια - ντρέσινγκ 
ροκφόρ). Τα κεμπάπ κοτόπουλου γκάραμ μασάλα με πιτάκια 
καλαμποκιού και σος λεμονιού με αρώματα ανατολής τα πήραμε 
για ορεκτικά. Τα πρώτα μάς ενθουσίασαν. Επίτηδες διαλέξαμε 
για δεύτερα τα πιο «τεχνικά» πιάτα του μενού: το Duo γαρί-
δας-κοτόπουλου (με ελαφριά σάλτσα από κάρι με μπασμάτι και 
αποξηραμένο ανανά και τζίντζερ), το ριζότο με μοσχαρίσιο φι-
λέτο ψιλοκομμένο, μελιτζάνα και καπνιστή φέτα, και lollipop 
σολομού στον ατμό, γεμιστό με σπανάκι, φύκια nori και πουρέ 
παντζαριού, πέστο ρόκας και πατατάκια. Πιάτα που τους βάλαμε 
άριστα και για τη σύλληψη της σύνθεσης και για τη γεύση τους. 
Ελαφριά, εύγευστα, φίνα πραγματικά. 
Από τα γλυκά διαλέξαμε ένα πλουσιότατο εκμέκ με καϊμάκι 
παγωτό, γλυκό κουταλιού αγριοκέρασο και  τριμμένο φυστίκι 
αιγίνης, που μύριζε πολίτικη κουζίνα. 
Στο Opus θα ακούσεις ωραίες μουσικές mainstream και μαύ-
ρες, θα πιεις και θα φας πολύ ωραία όλες τις ώρες της ημέρας, 
ενώ το service είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και τα πάντα σερβίρο-
νται όλες τις ώρες από το πρωί έως αργά το βράδυ.

Opus café-restaurant-bar, Α. Μεταξά 48 & Πανδώρας 9, Γλυφάδα, 

210 8980.050. Ανοιχτά κάθε μέρα έως 1 π.μ. Κατανάλωση/άτομο € 35-45.

➜ zsfyris@otenet.gr

μοσιογράφοι, παλιοί Κολω-
νακιώτες έχουν για χρόνια 
στέκι τους αυτό το μικρό, 
ατμοσφαιρικό μπιστρό. Ιστο-
ρικό και αναλλοίωτο μέσα 
στο χρόνο, με κλασικά πιάτα 
που τα ξέρεις από τα 70s. €€

ΔΗΜoΚΡΙΤΟΣ 
Δημοκρίτου 23 & Tσακάλωφ, 
Kολωνάκι, 210 3613.588, 210 
3619.293 Ιστορία χρόνων, 
στα τραπέζια του έχουν 
γευματίσει πολλά γνωστά 
ονόματα της ελληνικής 
διανόησης, αλλά και όλη η 
Αθήνα. Πανόραμα ελληνι-
κής 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.€ 

GALAXY ΒΑr 
Ξεν. Hilton, Bασ. Σοφίας 46, 
210 7281.000 Βραβευμένο 
σαν ένα από τα καλύτερα 
sky bars του κόσμου και 
εντελώς cosmopolitan. 
Για fingerfood σε ποτήρι 
μαρτίνι, κοκτέιλ, και φα-
ντασμαγορική 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. Arty περιβάλλον 
με εναλλασσόμενες καλ-
λιτεχνικές 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. €€€ 

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

HeLL’S KiTcHeN 
Kλεισθένους 13, πλ. Kοτζιά, 
210 5241.555 Βιομηχανικό 
ντιζάιν, δυναμωτικά πρω-
ινά, ελληνική και διεθνής 
κουζίνα, βράδυ “aperitivo” 
με κρασί σε ποτήρι και free 
μπουφέ. Σ/Κ brunch από 
12.00 έως 18.00. Από τα πιο 
όμορφα ζωντανά στέκια της 
πόλης, ζήτα από το Σήφη να 
σου διαλέξει κρασί, πολλές 
ξένες ετικέτες – πολύ καλές 
τιμές. Και  «αυλή».€  Κ/Μ

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. €€€  

* ΙΟΑΝNiS  
Aθ. Διάκου 28-34, (ξεν. Royal 
Olympic), Μακρυγιάννη, 
210 9288.400  Ελληνική δη-
μιουργική κουζίνα από τον 
Κώστα Τσίγκα, πολυτελές 
περιβάλλον, πανοραμίκ 
θέα σε όλη την Αθήνα του 
κέντρου. €€

JAcKSoN HALL 
Mηλιώνη 4, Kολωνάκι, 
210 3616.098 
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 γΕύση οδηγος στοπιάτο

 Μπακαλιάρος 
με παντζάρια πουρέ 

Της τΖΕΝΗΣ ΣτΑύΡοΠούΛού

Τι χρειαζόμαστε1 κιλό ξαρμυρισμένο 
μπακαλιάρο, κατά προτίμηση χωρίς κόκαλο ● 
ελαιόλαδο για τηγάνισμα ● αλεύρι  Για το κουρ-
κούτι: 2,5 φλιτζάνια τσ. αλεύρι, 2 φλιτζάνια νερό 
● χυμό από 1 λεμόνι ● 2 κ.κ. μπέικιν πάουντερ ● 
1 κ.κ. κέτσαπ ● λίγο ούζο  Για τον πουρέ: 2 κ.σ. 
ελαιολαδο ●1 μεγάλο κρεμμύδι λεπτοκομμένο ● 
1 σκόρδο λεπτοκομμένο ● 4 μεγάλα βρασμένα 
παντζάρια κομμένα σε κύβους ● 1 κ.σ. ξίδι μπαλ-
σάμικο ● 1-2 ραπανάκια τρίαινα στον τρίφτη ● 2 
κ.σ. κρέμα γάλακτος ● αλάτι ● λίγο πιπέρι 

Πώς το φτιάχνουμε 
Πλένουμε καλά και «ξεφτίζουμε» από το 
βράδυ τον μπακαλιάρο ή τον κόβουμε σε κομ-
μάτια και τον αφήνουμε στο ψυγείο. Την επό-
μενη μέρα ανακατεύουμε σε ένα μπολ καλά όλα 
τα υλικά για το κουρκούτι και αφήνουμε το χυλό 
να δέσει για περίπου μισή ώρα. Ζεσταίνουμε κα-
λά το λάδι στο τηγάνι, παίρνουμε τα κομμάτια 
του μπακαλιάρου ή 1 κ.σ. από τον ξεφτισμένο 
μπακαλιάρο, τα περνάμε πρώτα από αλεύρι, α-
μέσως μετά τα βουτάμε στο κουρκούτι και τα 
τηγανίζουμε. Όταν πάρουν ένα χρυσαφί χρώμα 
τα γυρίζουμε με προσοχή (μια φορά) από την 
άλλη πλευρά. Τα αφήνουμε πάνω σε χαρτί κου-
ζίνας μέχρι να τα σερβίρουμε. Σε ένα μεγάλο 
τηγάνι τσιγαρίζουμε ελαφρά το σκόρδο και 
το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέ-
τουμε τους κύβους από τα παντζάρια με το ξίδι 
και μαγειρεύουμε μέχρι να πιουν όλα τα υγρά 
τους και να γίνουν μια μάζα. Βγάζουμε το τηγάνι 
από τη φωτιά, ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος και 
αλατοπιπερώνουμε. Με ένα μίξερ χειρός ή στο 
μπλέντερ πολτοποιούμε το μείγμα ώστε να γίνει 
πουρές. Ρίχνουμε επάνω το τριμμένο ραπανάκι 
και σερβίρουμε μαζί με τον μπακαλιάρο. 

Μάθε ιστορία Η οικογένεια beta vulgaris, 
κοινώς παντζάρια, κατάγεται από τη Μεσόγειο 
και τη Μέση Ανατολή. Τα παντζάρια ήταν γνωστά 
από την αρχαιότητα, αλλά οι αρχαίοι λαοί προ-
τιμούσαν να τρώνε τα φύλα τους παρά τη ρίζα. 
Σύμφωνα με ενδείξεις, οι Έλληνες το 300 π.Χ. 
καλλιεργούσαν διάφορες ποικιλίες παντζαριών. 
Οι πρώτοι όμως που ενδιαφέρθηκαν σοβαρά για 
τα παντζάρια ήταν οι Ρωμαίοι. Οι πρώτες συντα-
γές εμφανίστηκαν τον 3 αιώνα μ.Χ. και ήταν κυρί-
ως για φαρμακευτική χρήση. Αν και οι γκουρμέ 
Ρωμαίοι τα εκτίμησαν ιδιαιτέρως και εντοπίζο-
νται αρκετές συνταγές τους στη συλλογή μα-
γειρικής “Apicius”, τον Μεσαίωνα οι μάγειροι τα 
σνόμπαραν. Τον 16ο αιώνα, όμως, έγιναν πάλι 
της μόδας και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στους 
λαούς της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 
Γύρω στο 1800 τα παντζάρια τράβηξαν την προ-
σοχή των Γάλλων σεφ και από τότε κατέκτησαν 
περίοπτη θέση σε κάθε βιβλίο μαγειρικής.

● ΣΚΟΝΑΚΙ 
Αν αγοράζετε φύλα παστού μπακαλιάρου, προ-
τιμήστε αυτά που έχουν λευκό κρέας, παχιά 
σάρκα, είναι καλοσχηματισμένα και έχουν μια 
ελαφριά λάμψη από το αλάτι. 

Βαθμολογήστε τη συνταγή, στείλτε τα σχόλιά σας 

➜ jenniestav@yahoo.com

KiKU
Δημοκρίτου 12, Κολωνάκι, 
210 3647.033 Το πρώτο 
grande γιαπωνέζικο της 
Αθήνας, φέτος ανακαινισμέ-
νο. Αυθεντικότατο Japanese 
από το σεφ Τανάκα Μινό-
ρου. Απλό και λιτό, όπως 
προστάζει η ανατολίτικη 
κουλτούρα. Πιες οπωσδή-
ποτε σάκε και κάνε οπωσ-
δήποτε κράτηση.€€€

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

LALU         
Αναγνωστοπούλου 1, πλ. 
Κολωνακίου, 210 6233.933 
Ντιζαϊνάτο και μαζί χαλαρό. 
Καλή μεσογειακή κουζίνα 
κι ακόμη καλύτερη διάθεση 
για ξαφνικά πάρτι και γλέ-
ντια μέχρι το πρωί. Τα μεση-
μέρια του Σαββάτου απλά 
το αδιαχώρητο. Αδυναμία 
μας η κουκλάρα ιδιοκτήτρια 
Έφη Μωράκη.  €€ 

ΛεΜΟΝΟΚΗΠΟΣ   
Aγ. Τριάδος 11 & Επταλό-
φου, Νέα Φιλαδέλφεια, 210 
2588.611 Κουκλίστικο ντεκόρ 
με τοίχους και έπιπλα ζωγρα-
φισμένα στο χέρι. Δροσερός 
κήπος και κουζίνα που κινεί-
ται μεσογειακά μεταξύ Ελλά-
δας, 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.Και για ποτό.   €Ξ

MAMAcAS
Περσεφόνης 41, Γκάζι, 210 
3464.984 Το μαγαζί που 
κατέβασε στα 90s όλο τον 
κόσμο στο έρημο τότε Γκάζι, 
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 crowd 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 
φαγητό τα μεσημέρια του 
Σαββάτου. €€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, ταράτσα με θέα 
Ακρόπολη και γεύσεις 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 μπαρ και 
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

ΜΙΝΙΜS
Μιαούλη 6, Ψυρρή, 
210 3249.990 Τον Νίκο Γκίνη 
και τα γλυκά του τον ξέρου-
με από τη Σαντορίνη. Εδώ 
σε all day χώρο με ελαφριά 
πιάτα ελληνικής - μεσογει-
ακής κουζίνας, φημισμένα 
γλυκά, πολύ καλά κρασιά 
και όμορφες μουσικές.   

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 - 
60s διακόσμηση, ανάλαφρες 
μουσικές, arty διάθεση, 
μεσογειακή κουζίνα. Το ρα-
ντεβού νωρίς το απόγευμα 
του Σαββάτου θα τραβήξει 
ως αργά. Για φαγητό πιάσε 
τραπέζι στην (πιο ήσυχη) 
ξύλινη βεραντούλα. €€Ξ 

NoodLe bAr 
Σύνταγμα 210 3318.585/ 
Ζωγράφου 210 7777.067/ Ν. 
Σμύρνη 210 9326.033/ Αγ. 
Παρασκευή 210 6537.177/ 
Πειραιάς 210 4115.151/ Μα-
ρούσι 210 8069.100/ Κηφι-
σιά 210 6233.216/ Χαλάνδρι, 
210 6800.064/ Άλιμος 210 
9850.250/ Αγ. Ελευθέριος 
(Ster) 210 2114.829/ Ν. Ηρά-
κλειο 210 2815.500/ Παλλή-
νη 210 6669.824/ Γλυφάδα 
210 8947.233/ Θεσσαλονίκη 
2310 260.092/ Πάτρα 2610 
362.360/ Ρέθυμνο 28310 
51198/ Βόλος 24210 23040/ 
Χαλκίδα 2210 83833/ Λάρισα 
2410 535.565 Μικροί, μεγά-
λοι, γιάπηδες ή φοιτητές, 
Έλληνες ή τουρίστες όλοι 
για ένα (από τα 70) πιάτο κα-
θαρής, νόστιμης, γρήγορης, 
ασιατικής κουζίνας. Ωραίο 
dine in σε κόκκινους - γκρι, 
αλλά και delivery. €

ΠΑΛΗΑ ΑΘΗΝΑ
Εμπεδοκλέους 75 & Φιλολά-
ου, Παγκράτι, 210 7518.869
 Γραφική μονοκατοικία του 
’30 με «πονηρά» μεζεδάκια, 
ρακή, κρασάκι και ατμόσφαι-
ρα παλιάς αθηναϊκής γειτο-
νιάς. 12-15 ευρώ. Κυριακή 
κλειστά. 

ΠAΛiA boYΛH 
Άνθιμου Γαζή 9, 210 
3253.520 Όλων των ειδών 
οι καφέδες και ελαφριές 
γεύσεις από το πρωί. Το 
βράδυ μεσογειακή κουζίνα 
και ζωντανή ελληνική 
μουσική. tετ.-Σάβ. και Kυρ. 
μεσημέρι. €Μ

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, ανοιχτό 
από νωρίς το μεσημέρι. Πο-
λύ κομψό meeting point της 
πόλης. Δυστυχώς, Κυριακή 
κλειστά.  €€Ξ

PASTA LA viSTA     
Δεκελέων 1Α, Γκάζι, 210 

Όλη η Αθήνα κάνει ένα πέ-
ρασμα από το catwalk της 
πόλης, τον πεζόδρομο της 
Μηλιώνη, και δίνει ραντε-
βού «στον Ινδιάνο». Είναι 
all day και πάντα γίνεται 
χαμός. Το Σάββατο, μόλις 
κλείσει και η τελευταία 
μπουτίκ του Κολωνακίου, οι 
σικ Αθηναίοι είναι ξεθεωμέ-
νοι και πεινάνε. Ένα αμερι-
κάνικο burger με bbq σος, 
ένα steak για δύο κι ένα 
ποτό (σε λογική τιμή) τους 
συνεφέρει. €€Ξ Μ. A.v.

 JAcKSoN FiSH              
Μηλιώνη 4, Κολωνάκι, 
210 3616.098 Στο μεσαίο 
επίπεδο του Jackson hall. 
Ντεκόρ με αμερικάνικα 
memorabilia, αυτή τη φορά 
σε navy look, ο χώρος είναι 
αφιερωμένος στο ψάρι και 

τους πιστούς οπαδούς του. 
Μουσική  lounge. €€ 

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/ 698 3134731 
Γλυκός χώρος με άρωμα 
γυναίκας και φωτογραφίες 
από λουλούδια στους 
τοίχους. Νέα διεύθυνση 
και δύο νεαρές γυναίκες 
σεφ που συνεχίζουν τη μα-
κρόχρονη ιστορία με πιάτα 
ελληνικά και δημιουργικά. 
Δευτ. κλειστά. €
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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€

* PASTA Με ...ΝΟΥ 
Πανόρμου & Δ. Πλακεντίας 73, 
210 6984.846 Το παλιό νεο-
κλασικό μεταμορφώθηκε σε 
μια χαρούμενη ιταλική τρατο-
ρία με πράσινα χρώματα, 
λευκά τραπεζάκια και καρό 
τραπεζομάντιλα. Αυθεντική 
πίτσα, φρέσκα ζυμαρικά και 
πολλές άλλες συνταγές από 
τη mamma italia.

PASTeriA (LA)  
A. Παπανδρέου (The Mall 
4os όροφος), Μαρούσι, 210 
6198.230/ Koλωνάκι, 210 
3632.032/ Γλυφάδα, 210 
8945.085/ Kηφισιά, 210 
8085.607/ Ν. Σμύρνη, 210 
9319.146/Π. Φάληρο, 210 
9858.880/ Αμπελόκηποι, 210 
6401.480/ Αγ.Παρασκευή, 
210 6019.975/Αργυρούπο-
λυ,210 9945.772/ Χαλάνδρι, 
210 6854.210/ Ρέντη, 210 
4922.960/Κ. Πατήσια, 210 
2236.295/ Ν.Μάκρη, 22940 
91.330  Δώδεκα restaurants 
σε όλη την πόλη για να μη 
νιώσεις ποτέ την έλλειψη. 
Μπάρα για κρασί από την 
πλούσια κάβα του και ωραι-
ότατο ιταλικό μενού που 
επιμελείται ο Ιταλός σεφ 
ettore Botrini. € Μ Ξ 

ΠiNiATA
Hρακλείτου 19, Kολωνάκι, 
210 3628.298 -296 Μοντέρνο 
οινομαγειρείο με ελληνική 
κουζίνα. Φαγητό σε πακέτο 
και λίγα τραπέζια για τους 
τυχερούς. Aνοιχτό από 
12.00 π.μ. μέχρι 23.00 
το βράδυ. Delivery. Kυρ. 
κλειστά.€

PiZZA HUT 
Κοραή 4 & Σταδίου, Κολο-
κοτρώνη 32,  Κεφαλάρι, Αγ. 
Παρασκευής & Στρ. Τόμπρα, 
Αγ. Παρασκευή, Κύπρου 104, 

Μπουρνάζι, Πίνδου 1, Ν. Φιλα-
δέλφεια, 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.  € A.v.

*PLAYMobAr 
Δεκελέων 4, Γκάζι, 210 
3465.890 Bar restaurant με 
δυνατές μαύρες μουσικές 
από γνωστούς djs. Χώρος 
μοντέρνα βιομηχανικός με 
ζεστά χρώματα, κατάλογος 
μεσογειακός με αρκετά ελ-
ληνικά πιάτα. Θα δεις όσους 
έβλεπες και στο Σκουφάκι, 
ιδιοκτήτης ο γνωστός σου 
Φώτης. 

*PoLLY MAGGoo
Λεωνίδου 80 & Σαλαμίνος, 
Μεταξουργείο, 210 5241.120 
Μια σταλιά, γαλλικό και 
αξιολάτρευτο με έμπνευση 
από το Παρίσι του ‘70. Προ-
τείνουμε τα αυγά μπρουγιέ, 
με μυρόνια και λάδι τρού-
φας. Εξαιρετικές τιμές στη 
λίστα κρασιών. €

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 
αγαπημένο στέκι για το 

(καλλιτεχνικό) κοινό, για τη 
νόστιμη κουζίνα, τις lounge 
μουσικές και φυσικά την 
«cult»  θέα στα τρένα. €€Ξ

PULiTZer 
Βεντήρη 5, Χίλτον, 
210 7222.232 Ανοιχτό από 
το πρωί, στη θέση του ιστο-
ρικού Memphis club, με 
πάρα πολλές μεσογειακές 
προτάσεις, αλλά και ποτά 
και κοκτέιλς 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 
κοσμικό, πολιτικό, επιχει-
ρηματικό, δημοσιογραφικό 
crowd της Αθήνας, μ’ ένα 
chic κοινό που ορκίζεται στα 
κλασικά της πιάτα (σούσι, 
καρμπονάρα, φιλέτο πέτρας) 
κι έχει σαν άλλοθι την τούρτα 
φράουλα. Αέρας γαλλικού 
μπιστρό, φοβερή λίστα κρα-
σιών, τα σωστά κοκτέιλ στο 
μπάρ περιμένοντας. Σάββα-
το μόνο μεσημέρι, Κυριακή 
κλειστά.   €€€  A.v Ξ

ΡεΣΠεΝΤΖΑ   
Ευμολπιδών 24, Γκάζι, 
210 3414.140 Φρέσκο ψάρι, 
σπέσιαλ ψαρόσουπα και 
μεγάλη ποικιλία σε θαλασσι-
νούς μεζέδες, σε μοντέρνο 
βιομηχανικό χώρο. Κάτσε 
στην ταράτσα για ωραία θέα 
(και το χειμώνα). Δευτέρα 
κλειστά. €€Ξ Μ

ΡΙΝΟΚεΡΩΣ
Ιπποκράτους 40 & Διδότου, 
210 3389.877 Με «κατα-
γωγή» από το “Box” των 
Εξαρχείων και το “Εva’s 
Garden” της Φολεγάνδρου. 
Απλές μεσογειακές γεύσεις, 
πρωί - μεσημέρι - βράδυ, 
καλό κρασί και πρωτότυπα 
cocktails, τα περισσότερα 
δικές τους εμπνεύσεις. 

Μουσικές soul, jazz και 
rock. Ανοιχτό κάθε μέρα 
από 7.00, Σ/Κ από τις 12.00 
μ.μ.  Μ Ξ 

rocK ’N’ roLL  
Λουκιανού 6 & Υψηλάντου, 
Κολωνάκι, 210 7217.127, 
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. Δυνατές 
μουσικές που δυναμώνουν 
ακόμα περισσότερο τα 
μεσημέρια του Σαββάτου, 
για να σβήσουν τις πρώτες 
πρωινές ώρες της Κυρια-
κής.Τρίτη με Παρασκευή 
από τις 21.00.  € €  

roSebUd
Σκουφά 40 & Ομήρου, 210 
3392.370, www.rosebud.gr
Κλασικό στέκι της Σκουφά, 
θα πας για τις σούπερ μου-
σικές του, σε jazz νότες και 
σαξόφωνο. Στον πρώτο 
όροφο dine in με ευρω-
παϊκές και μεσογειακές 
γεύσεις. Κάνε lunch break 
για κριθαρότο με γαρίδες 
και “soundtrack” από live 
πιάνο. €€ Μ Σ

 ScALA viNoTecA               
Σίνα 50 (είσοδος από Ανα-
γνωστοπούλου), Κολωνάκι, 
210 3610.041 Νεανικό, 
κοσμικό wine bar resto που 
άνοιξε και έγινε αμέσως 
talk of the town. Mε σούπερ 
αρχιτεκτονική και ντιζάϊν 
από τους Α. Κούρκουλα- Μ. 
Κοκκίνου, και επιλεγμένα 
πιάτα από τον Χριστόφορο 
Πέσκια (κεφτεδάκια σε με-
γάλα κέφια). Μικρό, γίνεται 
χαμός μεσημέρι βράδυ, 
πάρε έγκαιρα για κράτηση. 
Κλειστά Κυριακή. € € 
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ΣΚΟΥΦΙΑΣ 
Λόντου 4, Eξάρχεια, 210 
3828.206/ Bασιλείου Mεγ. 50, 
Pουφ, 210 3412.252  Ιντελε-
κτουέλ και μαζί «νοσταλζίκ» 
ατμόσφαιρα. Ελληνική και 
κρητική κουζίνα με μεγάλο 
σουξέ το χοιρινό κότσι, που 
θα παραγγείλεις από το 
χαριτωμένοκατάλογο - σχο-
λικό τετράδιο. € Κ Ξ

SocieTY (THe) 
Kολοκοτρώνη 6, Σύνταγμα, 
210 3230.445 All day μοντέρ-
νος χώρος για μεσογειακή 
- κλασική κουζίνα μεσημέρι 
και βράδυ. Κυρ. μεσημέρι 
κλειστά € Ξ

ΣΠΟΝΔΗ 
Πύρρωνος 5, πλ. Bαρνάβα, 
Παγκράτι, 210 7564.021 
Bραβευμένο με αστέρι 
Michelin. Προσελκύει με-
γαλύτερης ηλικίας κόσμο, 
αληθινούς connaisseurs. 
Λίστα με 1.000 (!) ετικέτες 
κρασιού. € € €    

TAMAM 
Bριλησσού 30, Πολύγωνο, 
210 6455.156 eλληνική 
κουζίνα συν οι αγαπημένες 
πολίτικες γεύσεις, γιαουρ-
τλού κεμπάπ, χουνγκιάρ 
μπεγεντί, μαντί. Εξαιρετική 
θέα το καλοκαίρι από την 
ταράτσα του. Παρ.&Σάβ. 
oriental show. Kυρ. μετά τις 
16.00 live μουσική. Δευτ. 
κλειστά. € € Μ 

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

ΤεΡΙΝΑ
Καπνικαρέας 35, Πλάκα, 

210 3215.015 Άρωμα από 
γαλλικό bistrot, πιάτα ημέ-
ρας και διάσημη 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 , νεανικό και πάντα 
χαμογελαστό με πρωτότυπη 
διακόσμηση. open kitchen 
για ελληνικές γεύσεις, με-
γάλη ποικιλία κρασιών και 
βεράντα, για μεγάλες παρέες 
και καπνιστές. Σούπερ τηγα-
νητές πατάτες. Καθημερινά 
14.00-1.00, Δευτέρα 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  

ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ
Σκουφά 73, Κολωνάκι, 

210 3604.400 Ανανεωμένο 
και χωρισμένο σε 3 επίπε-
δα. Για καφέ και κρύα πιάτα 
ή fingrfood και ποτό στο 
bar μέχρι αργά. € Μ 

TUdor HALL     
Ξεν. Κing George Βασ. Γεωργί-
ου 3, Σύνταγμα, 210 3222.210 
Πολυτέλεια, κομψότητα, 
σύγχρονη γαλλική κουζίνα 
(και μενού 3 πιάτων με € 40) 
Κάτσε στο στεγασμένο roof 
με θέα την Ακρόπολη, για 
στιγμές που θα σου μείνουν 
αξέχαστες. Εξαιρετική κάβα 
Κλειστά Κυρ. €€€

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. Ανανεωμένο 
μεσογειακή μενού και δια-
κόσμηση. 

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. 
Kυρ. κλειστά. Δευτ. μόνο 
βράδυ. €€

ΨAPoKoKAΛo 
Σόλωνος 119, 210 3846.596, 
www.psarokokalo.com 
Σερβίρουν και κάποια πιάτα 
με κρέας αλλά η πραγματική 
τους δύναμη βρίσκεται 
στα ψαρικά. Από τα πιο 
συμπαθητικά του κέντρου 
και με τιμές σε πολύ λογικά 
επίπεδα. €Μ 

ΩΡΑΙΑ εΛΛΑΣ         
Κρησίλα 34, πλ. Βαρνάβα, 
Παγκράτι, 210 7525.777  
www.oraia-ellas.gr Παρα-
δοσιακή αθηναϊκή μονοκα-

τοικία με ελληνική κουζίνα. 
Πολλά μεζεδάκια, καλό 
κρασί και ρακή. Πέμ.-Σάβ. 
βράδυ και Κυριακή μεσημέ-
ρι ρεμπέτικα και λαϊκα χωρίς 
μικρόφωνο. Δευτ. κλειστά.

 
Βόρεια

AΝεΤΟΝ 
Στρ. Λέκκα 19, Mαρούσι, 
210 8066.700 Ντεκόρ 70s 
βγαλμένο από ταινία με τον 
Λάμπρο Κωνσταντάρα. Στην 
κουζίνα ένας από τους πιο 
καλούς Έλληνες σεφ (τώρα 
και σταρ της tV), ο Βασίλης 
Καλλίδης. Πιάτα αποδoμη-
μένα και εξαιρετικά, γλυκά 
που δεν έχεις φάει καλύτε-
ρα! Κυρ. κλειστά.€€ 

ΑΠΛΑ 
Xαρ. Tρικούπη 135 & Eκάλης, 
N. Eρυθραία, 210 6203.102 
Ο ιδιοκτήτης και σεφ Χρύ-
σανθος Καραμολέγκος 
ανήκει στην dream team 
των Ελλήνων σεφ. Ο χώρος 
είναι σούπερ και τα πιάτα 
μοντέρνα, μεσογειακά, εξαι-
ρετικά.€€€   

*ΑΡΜΟΛΙΑ
Πλατεία Χαλανδρίου, 
210 6856.279 Ψαρονοστι-
μιές με μοντέρνο χώρο, 
που θυμίζει μπακάλικο, 
με όνομα παρμένο από το 
μεσαιωνικό χωριό της Χίου, 
από εκεί είναι ο ιδιοκτήτητς. 
Δευτ. κλειστά. € M

ΓΑΪΔΑΡΟΣ
Ελληνοσερβικής Φιλίας 52, 
Αγ. Παρασκευή, 210 6004.724 
Xωριάτικες συνταγές σε ξυ-
λόφουρνο και πανέμορφος 
κήπος που θυμίζει πλατεία 
χωριού.  € 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. 

εΝΟΤεcA 
Λεωφ. Πεντέλης 113, 
Χαλάνδρι, 210 6890.238 
Εδώ προηγείται το κρασί 
και ακολουθεί το φαγητό, 
που παρόλα αυτά είναι 
εξαιρετικό και «ιταλίζον». o 
ιδιοκτήτης του Kώστας tου-
λουμτζής διαθέτει μεγάλη 
συλλογή κρασιών κι ακόμη 
πιο μεγάλη γνώση. Αφέσου 
επάνω του και θα πιεις τα 
κρασιά της ζωής σου. Kυρ. 
μεσημέρι ζωντανή μουσική. 
Δευτέρα κλειστά.  €€€

KoYKΛAKi
Παπανικολή 88, Xαλάνδρι, 
210 6818.710 Γνωστό σου 
από παλιά, ωραία παρεΐστι-
κη ατμόσφαιρα, πιάτα... κα-
κόφημα και ονομασίες που 
θα σου μείνουν αξέχαστες. 
Τέλειο για να κάνεις surprise 
party γενεθλίων στο/η φί-
λο/η σου.Kαθημερινά έως 
12.30, Παρ.&Σάβ. έως 1.30. 
Κυρ. κλειστά.€€

LocAL 
Χ. Λαδά &Ολύμπου 21, 
Κηφισιά, 210 8018.236 
Ξύλινη μπάρα, καθρέφτες 
για πανοραμική άποψη. 
Μεγάλο μενού με μεσογεια-
κές καταβολές και κλασικές 
γεύσεις.  €€Ξ

ocToberFeST
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρα-
σκευή, 210 6082.999 Μπίρες 
απ’ όλο τον κόσμο, ξανθές, 
μαύρες, κόκκινες, ξηρές, 
μοναστηριακές, δυνατές, 
χωρίς αλκοόλ, ακόμα και με 
το μέτρο. Κρύα ορεκτικά, 
βαυαρικές σπεσιαλιτέ 
pretzel, χοιρινό κότσι, λου-
κάνικα. happy hour 19.00 
- 20.00 και παραγγελίες 
πακέτο. € M A.v.

oSTeriA dA cLAUdio (L’) 
Kώστα Bάρναλη 26, Xαλάνδρι, 
210 6834.228, 693 9950130 
Η κουζίνα του Ιταλού και 
ταμπεραμεντόζου σεφ 
claudio είναι αυθεντική και 
πεντανόστιμη.Μαγειρευτά, 
εξαιρετικές λεπτές πίτσες και 
μακαρονάδες, ελληνικό και 
ιταλικό χύμα κρασί.€€ 

Π.boX
Λεβίδου 11, Κηφισιά, 210 
8088.818 Μια σταλιά, το 
κουτάκι του Χριστόφορου 
Πέσκια με υπέροχες καθη-
μερινές προτάσεις, πολλά 
σάντουιτς και menu a la 
carte. €

PASioNAL 
Καποδιστρίου 64, Φιλοθέη, 
210 6800.200 Ατμόσφαι-
ρα και κουζίνα που σε 
ταξιδεύουν σε αργεντί-
νικες pampes. Μπαρ για 
ποτό, live πιάνο. Κυριακή 
κλειστά.€

PriAMo 
Kαποδιστρίου 74, Φιλοθέη, 
210 6842.099 h ιταλική 
κουζίνα σε στιγμές δόξας. 
Στέκι επιχειρηματιών, πο-
λιτικών και κοσμικών. Kυρ. 
κλειστά. €€€

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

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 dine in και 

delivery στο σπίτι με δώρο 
brownies  

FrAGMA 
Λίμνη Mαραθώνα, 6ο χλμ. 
από τον Άγ. Στέφανο, 210 
8143.415, 693 2478767 Μετά 
από ωραία, κοντινή εκδρομή 
για καφέ και μεσογειακές 
γεύσεις με θέα στη λίμνη 
του Mαραθώνα. eνημερω-
μένη λίστα κρασιών, ωραία 
cocktails. Aνοιχτό από το 
πρωί.   €

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

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

Νότια

ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ 
Aιτωλικού 72, Πειραιάς, 210 
4612.457 Στη θρυλική τα-
βέρνα του Βασίλαινα έχουν 
γλεντήσει αλά ελληνικά όλοι 
οι σταρ και οι ViP που ήρθαν 
στην Ελλάδα από το ’50 και 
μετά. Σήμερα, ανανεωμένη 
ριζικά από την τρίτη γενιά, 
είναι ένα πολύ καλό εστια-
τόριο με μοντέρνα κουζίνα 
και έμφαση ψάρι.€€K Ξ

cHiNA ToWN
Λ. Βουλιαγμένης 10, 210 
9315.223, 801 11 60200 
Κινέζικες γεύσεις σε λιτό, 
προσεγμένο χώρο. Κάθε 
Κυρ. μεσημέρι ανοιχτός 
μπουφές με  14 και τις καθη-
μερινές 12.00 - 18.00 15% 
έκπτωση. Και delivery.€Μ 

εΝ ΠΛΩ
Λ. Ποσειδώνος 4, Βου-
λιαγμένη, 210 9671.770-3 
Εξαιρετική θέα στον Λαιμό, 
σαν να είσαι πάνω σε πλοίο. 
Μεσογειακή κουζίνα, ωραία 
κοκτέιλ και ολόφρεσκοι χυ-
μοί φρούτων. Από το πρωί 
μέχρι το βράδυ. €€

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 
Hρακλέους & Λυσικράτους 
32, Tζιτζιφιές, 210 9404.518 
Μοντέρνα ταβέρνα με τα 
όλα της: και παραδοσιακά 
και δημιουργικά με δύναμη 
στο μεγάλο ψάρι για τη 
σχάρα. Πολλοί μεζέδες, 
αχινοσαλάτα, αχτύπητη τα-
ραμοσαλάτα. Πολύ απλό και 
όμορφο ντεκόρ, αυλή για 
τις λιακάδες του χειμώνα. 
Δημοσιογράφοι, πολιτικοί 
και επιχειρηματίες με χα-
λαρή διάθεση, το φανατικό 
κοινό της 20 χρόνια τώρα. 
Κυρ. βράδυ και Δευτ. κλει-
στά.  € € Σ/Κ M

iΘΑΚΗ 
Aπόλλωνος 28, Λαιμός 
Bουλιαγμένης, 210 8963.747 
Kυριλέ, υπερπολυτελές. 
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 club στο νησί. 
Σύγχρονη, μεσογειακή κου-
ζίνα με έμφαση στο ψάρι. 
Δυνατότητα για events και 
εκδηλώσεις. tο café του, από 
πάνω, θυμίζει κατάστρωμα 
καραβιού.

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.

MATSUHiSA ATHeNS               
Αstir Palace, Aπόλλωνος 40, 
Βουλιαγμένη, 210 8960.510 
Όπως είπε και η Μαντόνα, 
όταν ανοίγει ένα nobu σε 
μια πόλη μπαίνει κατευθείαν 
στο χάρτη των μητροπόλε-
ων του πλανήτη! Μετά τη 
Μύκονο ήρθε η σειρά της 
Αθήνας για ασιατικό μινιμα-
λισμό και υψηλή γαστρο-
νομία. Black cod ή μενού 
omakase, για να πάρεις μια 
γεύση απ’ όλα.Υπέροχη θέα 
θάλασσα. Κυρ. μόνο μεση-
μέρι, κλειστά Δευτέρα.€€€  

MeZZA LUNA 
Oρφέως 2, Bουλιαγμένη, 210 
96 71.046/ Λ. Κηφισίας 37Α, 
Μαρούσι (Golden Hall), 210 
6836.828 Ιταλική κουζίνα – 
πίτσα με λεπτή και τραγανή 
ζύμη, πάστα, ταλιάτα και 
κρέατα.  €Σ/Κ 

NoToS 
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 4, 
Βούλα, 210 8993702-3Για 
να περάσεις όλη τη μέρα 
δίπλα στη θάλασσα. Ειδικά 
αν έχεις παιδάκια μαζί σου, 
ο παιδότοπος δίπλα θα σε 
ανακουφίσει! Μεσογειακά 
πιάτα, πολύ καλό σέρβις. €€

* oPUS  
Ιωάννου Μεταξά 48, Γλυ-
φάδα, 210 8980.050 Αll day 
εντυπωσιακός χώρος για 
καφέ, ποτό και μεσογειακή 
δημιουργική κουζίνα με-
σημέρι και βράδυ, από την 
ομάδα του επιτυχημένου 
Akanthus. €€

 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. Διεθνείς 
γεύσεις, πιάτα με ψάρι 
και κρέας και εναλλαγή 
mainstream και πιο κλασι-
κών επιλογών στη μουσική. 
Από το πρωί ως το βράδυ, 
και για party, εταιρικά 
γεύματα και άλλες εκδηλώ-
σεις.€€Μ 

viΝceNZo 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυ-
φάδα, 210 8941.310 Πάθος 
για ναπολιτάνικη κουζίνα, 
γι’αυτό πάντα γεμάτο από 
πελατεία που φτάνει εδώ 
από όλη την Αθήνα. Πίστα 
με τραγανή λεπτή ζύμη και 
πάστα σε άπειρες, νόστιμες 
παραλλαγές. Ζεστό και cosy 
περιβάλλον – κάτσε στο 
«αίθριο», μια πράσινη όαση 
μέσα στο χειμώνα. Τις Πέ-
μπτες πολύ καλή live jazz. 
€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. 
Μεγάλη κάβα.  €€Μ Ξ

FAceS   
Ζησιμοπούλου 10, Γλυφά-
δα, 210 8980.140, www.
facesglyfada.gr Για τους 
στιλάτους, τους shoppers 
και τους executive στην 
καρδιά της Γλυφάδας. Με 
νεοϋορκέζικη ατμόσφαιρα, 
σούπερ ντιζαϊνάτο και μαζί 
χαλαρό. Από το πρωί με 
καφέ έως αργά το βράδυ με 
cocktails και ποτά, αλλά και 
μεσογειακή fusion κουζίνα 
με ethnic επιρροές από τον 
σεφ Χρήστο Τζιέρα.€ Κ Μ 

FiGUeirA 
Λ. Kαραμανλή 18, Bούλα, 
210 8992.453 Yπέροχο, 
ατμοσφαιρικό, με τη συκιά 
σήμα κατατεθέν στο χώρο. 
Θέα θάλασσα και πολύ νό-
στιμες δημιουργίες από τον 
stefano Rossi.€€

FiSH bAr      
Ζησιμοπούλου 2, Γλυφάδα, 
210 9680.100, 697 4909710
Μοντέρνο bar-resto με 
ντεκόρ που σε ταξιδεύει 
στα λιμάνια της Μεσογείου. 
Για ψάρι (και λίγα πιάτα με 
κρέας), με πλούσια λίστα 
κρασιών και μουσικές με 
διάθεση πάρτι. Ανοιχτά 
Τετ.-Κυρ. και μεσημέρι 
μόνο για ψάρι. Δευτ. & Τρ. 
κλειστά. €

ΧΑΡΤΙ & ΚΑΛΑΜΑΡΙ 
Λ. Ειρήνης 33, Πέραμα, 210 
4023.306/ 210 4023.307 
Ένα μοντέρνο, μικρό ψαρο-
μεζεδοπωλείο με νησιώτικη 
διακόσμηση και νόστιμα 
σπιτικά γλυκά, κερασμέ-
να! € Μ 
 

Ταβέρνες

εΛΑΙΑ 
Ερεχθέως 16 & Ερωτόκρι-
του, Πλάκα, 210 3249.512 
Θέα στον Λυκαβηττό και 
το λόφο του Φιλοπάππου. 
Καλομαγειρεμένο φαγητό, 
πολλοί μεζέδες και ζωντανή 
μουσική με τις Χριστίνα 
Αλεξάνδρου και Νίκη Καρα-
θάνου κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο. 

* ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ (ΤΑ)
Θερμοπυλών 39, Μεταξουρ-
γείο, 210 5224.512 
Γεύσεις ελληνικές, καλό 
κρασί και τραγούδι έντεχνο 
και λαϊκό, στο οινομαγει-
ρείο του Νικόλα και της 
παρέας του. Καθημερινά 
ανοιχτό από τις 18.00, Τρ. 
κλειστά. € Σ/Κ Μ 

ΠΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ  
Δημοφώντος 146, Άνω Πε-
τράλωνα, 210 3460.601
Παραδοσιακό βολιώτικο 
τσιπουράδικο, με αυθε-
ντικό τσίπουρο Τιρνάβου, 
ποικιλίες θαλασσινών και 
κρεατικά. Ανοιχτά κάθε 
μέρα από τις 16.00, Σ/Κ από 
το πρωί. 

ΠεΤΑΛΟ (ΤΟ)
Ξάνθης 10 & Λ. Kαραγιάννη, 
Kυψέλη, 210 8622.000 
Κουτουκάκι, πάνω από τον 
πεζόδρομο της Aγ. Zώνης. 
Σπιτικό φαγητό με εξαιρετι-
κές τιμές. 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 στεγασμέ-
νο του κήπο. Aτού ότι μένει 
ανοιχτά ως αργά... και τις 
καθημερινές. M Ξ

TAKH 13 
Tάκη 13, Ψυρρή, 210 
3254.707 Mεσογειακή 
κουζίνα, ethnic πινελιές και 
ζωντανή μουσική – αλλά και 
σεπαρέ για cool καταστά-
σεις. Κράτηση απαραίτητη.

TeΛHΣ
Ευριπίδου 86, πλ. Κουμουν-
δούρου, 210 3242.775 Εδώ 
δεν θα φας πόρτα, πλούσιοι 
και φτωχοί, τρέντηδες και 
μεροκαματιάρηδες, θα 
κάτσουν δίπλα δίπλα για ά-
παιχτα χοιρινά μπριζολάκια 
- πατάτα - σαλάτα. Ανοιχτό 
από το μεσημέρι, ο χαμός 
γίνεται το βράδυ, όταν 
μαζεύεται όλη η Αθήνα μετά 
τα μπαρ.Γρήγορο, νόστιμο, 
χορταστικό, πάμφθηνο, 
after.
 
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

ΑΜΠΑΡΙΖΑ    
Λέκκα 14, Σύνταγμα, 210 
3257.644  Το τελευταίο στέ-
κι του εμπορικού τριγώνου 
από τον Αντώνη Φερράρα. 
Μοναστηριακοί πάγκοι, 
ιδανικοί για τετ α τετ ή 
μιντιακές συσκέψεις, τρα-
πεζάκια στη στοά, ανοιχτά 
από το πρωί σε συνδεση 
με τα γύρω μπαράκια τις 
νύχτες. Καλά σερβιρισμένα 
ποτά και μεγαλος κατάλο-
γος cocktails. 

ArT GALLerY cAFÉ 
Ιπποκράτους 1 & Γαληνού, 
Βούλα, 210 8958.866 Χώρος 
σε στιλ belle époque που 
αγαπάει και τη διασκέδαση 
και τις τέχνες! Φιλοξενεί 
εκθέσεις ζωγραφικής, 
παρουσιάσεις βιβλίων και 
από Τρ.-Σάβ. εναλλασ-
σόμενα μουσικά σχήματα 
να θυμίζουν το κλίμα της 
μπουάτ. 



25 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010  A.V. 59 



60  A.V. 25 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Black duck
H «Μαύρη Πάπια», η πάπια με το μαύρο σμόκιν για να είμαστε ακριβείς, είναι εδώ κι ένα-ενάμιση 

χρόνο το τελευταίο έμβλημα της πιάτσας της πλατείας Καρύτση. Αρκετά διαφορετικό από τα 
υπόλοιπα, κυρίως γιατί δεν υιοθετεί τη λογική του ποτάδικου, αλλά περισσότερο προσπαθεί 

να συνταιριάξει (επιτυχημένα είναι η αλήθεια) το all-day café bar με το εστιατόριο και τον εκθεσιακό χώρο 
με διάφορα μουσικά events. Έτσι, με την είσοδό σου μπορείς να κάτσεις στο café τσιμπώντας και κάτι γρή-
γορο, ειδικά τα ανοιξιάτικα μεσημέρια που τα μεγάλα ανοιχτά παράθυρα σε «πληροφορούν» και για το τι 
παίζει στη γειτονιά. Πιο αργά, στο δωμάτιο που κρύβεται στο βάθος της αίθουσας, λειτουργεί η μπάρα με 
εκλεκτικές μουσικές και κοκτέιλ. Και στον πάνω όροφο, κομψό εστιατόριο για να γευματίσεις κανονικά, 
επιλέγοντας χορταστικές σαλάτες, πρωτότυπες παραλλαγές σε πάστα και ριζότο και «όπως πρέπει» καλο-
ψημένα φιλέτα (μοσχάρι, κοτόπουλο ή σολομός). Στα συν βέβαια και η πλήρης (για το μέγεθος του ρεστό) 
οινοθήκη. Παράλληλα, σίγουρα κάτι θα συμβαίνει στην γκαλερί (έκθεση κοσμήματος μέχρι 10/4), ενώ δεν 
λείπουν και τα ιδιαίτερα live (στις 29/3 οι Νότης Μαυρουδής και Παναγιώτης Μάργαρης, με τη συμμετοχή 
της Αναστασίας Μουτσάτσου, θυμούνται το café De L’ Art). Στενότερη γνωριμία με μία από τις νέες αστι-
κές μασκότ, τη «μαύρη πάπια», από κοντά…

Black Duck, Χρήστου Λαδά 9A, 210 3234.760,  www.blackduck.gr

goingout
Ο καιρός φτιάχνει (άντε να κάνει λίγο κρύο το Πάσχα), 

κανείς πια δεν κάθεται μέσα, πλατείες και πεζόδρομοι 
ετοιμάζονται αμήχανα (λόγω της πρόσφατης απόφασης 

περί ωραρίου μουσικής) για το καλοκαίρι. Τα «συνεργεία» της 
δημοτικής αστυνομίας έχουν αρχίσει να μετράνε (επισκέφτη-
καν τουλάχιστον Κολωνάκι, Πανόρμου, Πετράλωνα, μοίρασαν 
και κάποιες μηνύσεις – στις 3 παίζει προσωρινό κλείσιμο), οι 
ιδιοκτήτες των bars ετοιμάζουν συνδικαλιστικές κινήσεις με 
καταχωρίσεις στον Τύπο κτλ. και η άνοιξη προχωρά ακάθεκτη 
με μεγάλο διακύβευμα το ντεσιμπελόμετρο…

Κάθε εβδομάδα κι ένας 
μπασίστας στην πόλη. 
Μετά τον Peter  Hook 
(New Order) οι Αθηναίοι 
βρετανοτραφείς υποδέ-
χονται τον Andy Rourke. 
Τον κύριο που κρατούσε 
σταθερό το τέμπο πίσω 
από τις απαγγελίες του 
Moz και τη βιρτουοζι-
τέ του Marr. Φυσικά, τον 
φέρνουν και τον συνο-
δεύουν οι Fresh & Yellow 
(27/3, Swing, free).

Δεύτερη “Space” βρα-
διά  για  τον Thodoris 
Trainatafyllou στο loop με 
καλεσμένο τον Γερμανό 
Suedmilch (aka Benedikt 
Frey) από τη Στουτγάρδη. 
Deep house είναι το στιλ 
του, μαζί τους και οι Gus 
& Bonso (26/3, free).

Terry Francis & Mikee 
στο Blend αυτό το Σάββα-
το. Έχουν παίξει άπειρες 
φορές μαζί στα αθηναϊκά 
(μιας και ο πρωτοπόρος 
της tech house είναι ίσως ο 
guest με τις περισσότερες 
εμφανίσεις σε αθηναϊκά 
clubs). Σαν το παλιό καλό 
q-base (27/3, € 25, 20).

Πέρσι χαριτολογούσαμε για το «αγενές μπαράκι που απειλεί 
την πρωτοκαθεδρία της Κλειτίου». Φέτος, λέμε χρόνια πολ-
λά στο Baba Au Rum (και τον Θάνο) που γιορτάζει τα πρώ-
τα του γενέθλια το Σαββατοκύριακο. Με σπέσιαλ dj set από 
Bomba Energia Soundsystem (27/3) και live από τους Happy 
Dog Project (28/3)  *** THC Soundsystem την Παρ. το βράδυ 
στο Trova με roots/reggae/dancehall 45άρια (free)  *** Ο Προ-
κόπης Δούκας σε doublebill αυτή την εβδομάδα εκφωνεί δελ-
τίο soul, funk, jazz: μετά την παρέλαση στο Pairi Daeza της πλ. 
Καρύτση (25/3, 16.00-22.00) και την επόμενη μετά τις 22.00 
στο Okio (Μαρίνας Ζέας) *** Δύο σετ και για τον Dj Dennis, 
στις 25/3 στο Mommy της Δελφών και την επόμενη βραδιά στο 
Nouvelle Vogue (Σκουφά 51)  *** Κάθε Πέμπτη Jerome AKA 
The Source με «μαύρα» στο Cachica Ethnic Club στον Κερα-
μεικό *** “Hip Hop Slam”, δηλαδή απαγγελία «rap ποίησης 
του δρόμου» το Σάββατο στο 6 D.o.g.s. Συμμετέχουν Stereo 
Mike, Νέα Τάξη Πραγμάτων και Origin K (Freedom of Speech) 
και ο Νικόλας Καρίμαλης από τους Razastarr *** Το Σάβ. στο 
υπόγειο του Skull  δύο γενιές dance, ο παλιός Tikis και ο νέος 
Alex Dimou  ***  Και να μη χάσεις το “T 4 Trouble and the self 
admiration society”, το ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Αθυρίδη 
για τον πολυτάραχο βίο του πιο άγνωστου Έλληνα ρόκερ (με 
όλη τη σημασία που είχε κάποτε η λέξη) Τέρρυ Παπαντίνα. Α-
νοίγει 25/3 στον Μικρόκοσμο…

➜ p_menegos@yahoo.com

citybeat Του ΠΑΝΑΓίΩτΗ 
ΜΕΝΕΓού 

Andy rourke

Suedmilch

Terry Francis

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Πλ. Φιλικής Εταιρείας 18, Κο-
λωνάκι, 210 3631.717 
Σε γνωρίζω από τον Διο-
νύση Χαριτόπουλο και τον 
Γιάννη Λοβέρδο. Ευτυχώς οι 
καρέκλες είναι τόσο κοντά, 
που μπορείς άνετα να στή-
σεις αυτί.
 
bLUe MoNKeY    
Βουκουρεστίου 36, 210 
3641.180 Με φρέσκα υλικά 
ετοιμάζει απολαυστικές 
γεύσεις για όσους κινούνται 
ή εργάζονται στο κέντρο 
(και εμείς στο γραφείο από 
εκεί παίρνουμε). Ανοιχτό 
από το πρωί και για snacks 
έως τις 18.00. Και delivery 
και business catering. 

cAFÉ de L’ArT  (Le) 
Πλ. Μεσολογγίου 6, Πα-
γκράτι, 210 7255.998,  www.
lecafedelart.gr Όταν η από-
λαυση του καφέ συναντά 
την τέχνη, γίνεται Le café 
de l’Art. Ζεστός, αρμονικά 
φτιαγμένος χώρος, με εικα-
στική δραστηριότητα, όπου 
συναντιέται η πολυμορφία 
των ανθρώπων της πόλης 
με τον αέρα και τη γοητεία 
των καλλιτεχνών. Ωραίες 
μουσικές, ποτά και κοκτέιλ 
θα συντροφεύουν τις βρα-
διές σας. 

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. 

 cAKe
Ηροδότου 13, Κολωνάκι, 
210 7212.253, Κηφισιάς 180, 
Χαλάνδρι, 210 6712.253, 
Ελευθερίου Βενιζέλου 73, 
Ν. Ερυθραία 210 8074.604, 
Αιμίλιου Βεάκη 11, Περιστέρι 
210 5737.253 Χρωματιστά 
μικρά γλυκάκια και μεγάλα 
λαχταριστά cake -ο παρά-
δεισος στη γη, γλυκός και 
ζαχαρένιος, χρωματιστός 
και μυρωδάτο. Και αλμυρές 
γεύσεις το ίδιο απολαυ-
στικές.

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

* cHANdeLier 
Μπενιζέλου 4, Πλάκα, 
210 3316.330 Ένα διαφο-
ρετικό καφέ, με πολλή 
έμπνευση! Πριβέ καλλιτε-
χνικό πατάρι, performances 
και πολλά events με djs. 
Στον κατάλογο από φρέσκα 
σπιτικά γλυκά μέχρι κοκτέιλ 
σαμπάνιας!

circUS 
Nαυαρίνου 11, Aθήνα, 
210 3615.255 Ίσως η πιο 
ιδαίτερη διακόσμηση σε 
αθηναϊκό καφέ-μπαρ, από 
τα μυστικά της μεγάλης του 
επιτυχίας πάνω στην «πρά-
σινη γραμμή» Εξαρχείων 
- Κολωνακίου. Από  νωρίς 
το πρωί με καφέ, φαγητό το 
βράδυ. Σπέσιαλ σαλάτες, 
ζυμαρικά, ακόμα και hot 
dog σε μενού που πρόσφα-
τα ανανεώθηκε. Freestyle 
μουσικές και κομψό πατάρι 
για ήρεμες συζητήσεις.  

dA cAPo
Τσακάλωφ 1, Κολωνάκι, 
210 3602.497 Στο διάσημο 
καφέ της πλατείας επώνυ-
μοι, δημοσιογράφοι, αθλη-
τικοί 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 
ταιριάζουν και με την πλα-
τεία που αντιστέκεται.
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ΑFTer dArK
Διδότου 31 & ίπποκράτους, 
210 3606.460
25/3: Puta volcano. 26/3: 
ducky boyz. 27/3: Magic 
de Spell. 28/3: verbal 
delirium.

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. Ως 28/3.

ΑΝΟΔΟΣ 
Πειραιώς 183 & Παλλάντος 
38, 210 3468.100
Παρ. & Σάβ. Γιώργος Μα-
ζωνάκης. Είσοδος με ποτό 
στο μπαρ € 15, φιάλη ουί-
σκι € 180, κρασί € 90. 

ΑΡΧΙΤεΚΤΟΝΙΚΗ
Ελασιδών 6, Γκάζι, 
210 9014.428
Πέμ. Φτου και Παίζουμε. 
Παρ.-Σάβ. Mπάμπης 
Στόκας. Κυρ. Δάντης 
-  Αλεξάνδρα Κονιάκ & 40 
Κύματα. Δευτ. Νίκος Ρου-
μελιώτης. Τρ. Κώστας 
Τουρνάς & Ταξιδιώτες. 
Τετ. Στέλλα Πιλάτη - 
Lexicon Project. Έναρξη 
23.00. Είσοδος € 13. Τρ.- 
Πεμ. € 10. 

bAcAro
Σοφοκλέους 1, 
210 3211.882 
25/3: Yiannis Kassetas 
New orleans Group. 
26/3: black Jack. 27/3: 
Ladies in Jazz - eύα 
Κοτανίδη. 29&30/3: G. 
Trantalidis Trio. special 
guest: Tony Lakatos 

31/3: cubana bop. 
Έναρξη: 22.30. FRee. 

Κάθε βράδυ από τις 
21.30 dj sets από 

“dancetodance” 
Barcelona.  

bUeNA viSTA 
Ζωοδόχου Πηγής 3, 
210 3829.179 
27/3: “big cigar” με τη 
Ματθίλδη Μαγγίρα.

ΓΥΑΛΙΝΟ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΘεΑΤΡΟ
Συγγρού 143, 210 9315.600
Παρ.&Σάβ. Φίλιππος 
Πλιάτσικας. Έναρξη 
22.30. Δευτ. & Τρ. Τάνια 
Τσανακλίδου. Έναρξη 
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.-Κυρ. Νίνα Λο-
τσάρη - Παν. Πετράκης 
- Κων. Καζάκος. Έναρξη 
23.30. Κυρ. 22.30. Είσοδος 
€ 20 με ποτό.

cHANdeLier
Μπενιζέλου 4, Πλάκα, 
210 3316.330
Τετ. Δημήτρης Μιχαηλί-
δης. Παρ. Nacho Sabadell  
(ισπανική κιθάρα). Έναρξη 
22.00.

ΔΙΟΓεΝΗΣ STUdio 
Συγγρού 259, Ν. Σμύρνη, 
210 9425.754
Παρ.-Κυρ. Αντώνης Ρέμος. 
Είσ. με ποτό Παρ., Σάβ. € 15, 
Κυρ. € 10. Ως 28/3.

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Λ. κατσώνη 189, Άγ. Ανάρ-
γυροι, 210 2610.444 -438
Παρ.&Σάβ. Χαΐνηδες ως 
27/3. Έναρξη 22.30. 

eΝΝεΑ ΟΓΔΟΑ 9/8 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 40, 
210 8821.095
Παρ.&Σάβ. με Αθηναϊκή 
Κομπανία, Ρίτσα Ποζιού, 
Αλέξη Σδριν. Φιάλη από 
€ 100, κρασί από € 40. Και 
φαγητό. Ως 27/3.

FideLio
Ωγύγου 2 & Ν. Αποστόλη, 
Ψυρρή, 210 3212.977
Κάθε Παρ. erasmia - 
vertigo με ελληνικό και 
ξένο ροκ. Κάθε Σάβ. dj 
Noiz. Free.
 
ZYΓΟΣ
κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 
210 3241.610
Πάρ.&Σάβ. Γιάννης 
Κότσιρας - Λαυρέντης 
Μαχαιρίτσας - Αφροδίτη 
Μάνου -  Κίτρινα Ποδή-
λατα. Έναρξη 23.00, ποτό 
στο μπαρ € 20.  

ΙεΡΑ ΟΔΟΣ 
ίεράς οδού 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). 

GAZArTe
Βουτάδων 32, Γκάζι, 
210 3460.347, 210 3452.277
Kάθε Σάβ.-Δευτ. Άλκηστις 
Πρωτοψάλτη - Στέφα-
νος Κορκολής - Ζe Luis 
Nascimento (€15-45) 

HALF NoTe 
τριβωνιανού 17, Μετς, 
210 9213.360
25/3: Alicia Marquez Y 
Groupo. 26/3 - 1/4: robin 
McKelle. eίσοδος με ποτό 
€ 40-35 (τραπέζι), € 30 
(μπαρ), φοιτ. € 30-20. Κάθε 
Δευτ. € 25, φοιτ. € 20, 15 
(μπαρ). 25/3: Π. Λάλεζας, 
Ν. Μέρμηγκας, Αλ. Αρ-
καδόπουλος. 27/3: Γλυ-
κερία - Ζωή Τηγανούρια  
Έναρξη: Δευτ.-Σάβ. 20.00. 
Είσοδος € 25, 15 φοιτ.

ΙΑΝΟS
Σταδίου 24, 210 3217.917
26/3: Πρώτος Ήχος με 
Serafim Tsotsoni - ekos 
Quartet (21.30/€ 10). 
27/3: «…Λίγος καπνός 
ακόμα» από τους Καλ-

λιόπη Βέττα - Μάνια 
Παπαδημητρίου - Γιάν-
νης Κ. Ιωάννου (22.00/€ 
25 με ποτό). 30/3: Τάκης 
Κωνσταντακόπουλος 
31/3: Χρόνης Αηδονίδης 
- Νεκταρία Καραντζή 
(21.30/€ 20 με ποτό)

iZo 
Χαλκίδος 41, Άνω Πατήσια, 
210 2526.002
Πέμ. Live Bands. κάθε 
Παρ.&Σάβ. ελληνικό τρα-
γούδι από Κ. Μουστάκα, Β. 
Κορομήλη, Ν. Φραγκού-
λη και Γ. Διαμαντόπουλο. 
Έναρξη 22.30. Τετ. Jam 
Nights.

Koo Koo
ίάκχου 17, Γκάζι, 
210 3450.930, 693 3331003
Πέμ. Ζακ Στεφάνου & 
μΠάντα Κοάλα (22.30). 
Σάβ. Λεωνίδας Μπαλά-
φας (23.00). Τρ. Μάρω 
Μαρκέλλου & JoanNa 
drigo (22.30). Είσοδος με 
ποτό € 12. 

KYTΤΑΡΟ Live
Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 
Αθήνα, 210 8224.134
25/3: 63 High + Sugah 
Galore, Plan-b (20.30/€ 
10, 8) 26&27/3: Θάνος 
Μικρούτσικος - Υπόγεια 
Ρεύματα - Γιάννης Κού-
τρας. 30/3: Schoolwave 
Fest (18.30/€ 10-5) 
 
Le cAFÉ de L’ ArT
Πλ. Μεσσολογγίου 6, Πα-
γκράτι, 210 7255.998
29/3: ελεάννα Ζεγκίνο-
γλου. «Άρωμα Γυναίκας» 
(22.00)

 ΜεΤΡΟ
Γκύζη 47 & κάλβου,
 210 6461.980, 210 6439.089
Παρ.&Σάβ. Φοίβος Δε-
ληβοριάς. Έναρξη 22.30. 
Παράταση μέχρι 27/3.

ΜΙΚΡΟΣ ΚεΡΑΜεΙΚΟΣ
κεραμεικού 58 & Μαραθώ-
νος, 210 5222.222
Δημήτρης Μπάσης - 

Γεράσιμος Ανδρεάτος. 
Έναρξη Παρ.&Σάβ. 23.00, 
Κυρ. μεσημέρι 14.00. Είσο-
δος με ποτό στο μπαρ € 15.

MoMMY
Δελφών 4, κολωνάκι,
 210 3619.682
Kάθε Δευτ. “rip van Jazz” 
Quartet Live με ρεπερτόριο 
από John coltrane μέχρι 
την τζαζ του σήμερα. Έναρ-
ξη 21.00. 

ΤΟ ΤΡεΝΟ 
ΣΤΟ ΡΟΥΦ 
ΜούΣίκο ΒΑΓοΝί 
ORIENT EXPRESS
Σιδηροδρoμικός Σταθμός 
Ρουφ, κων/πόλεως, 
Προαστιακός Ρουφ, 
210 5298.922 
h επική κωμική όπερα - 
καμπαρέ «Η Αρπαγή της 
Ηνωμένης ευρώπης». 
Έναρξη Τετ.-Σάβ. 21.30, 
Κυρ. 20.00. 

MYΓΑ
Αισώπου & Μικωνος 13, 
Ψυρρή, 698 2234.799
27/3: Κrak in dub - Mc 
Troy (22.00/€ 10 με μπίρα) 
Κάθε Δευτ. «Καταραμένοι 
Ποιητές» 

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. Παράταση ως 28/3. 

ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ 
Αμερικής 2 & Στοά Σπυρομή-
λιου, CityLink, 210 3210.025
28&29/3: vassilikos 
21.00. eίσοδος € 30, 
20 φοιτ. 

ΠΑΡΑΦΩΝΟ
Ασκληπιού 130Α & 
Σ. κυρήνης 1, 210 6446.512
25/3: Gelée royal. 26/3: 
Ανδρέας Γκομόζιας. 27/3: 
Δημήτρης Καλαντζής 
Quintet “be Pop”. 28/3: 
Svetlana Karpunkina - 
Luminita Anca Macavei. 
28/3: Δημήτρης Σουρμα-
ΐδης. 29/3: isomorphic. 
30/3: NUKeLeUS. 31/3: 
Γιώργος Κρομμύδας 
organ Trio 

ΠΙΣΙΝΑ 
Μαρίνα Ζέας, 
10 4520.918
Κάθε Πέμ. «Άνω Κάτω» με 
ροκ ήχο, αλλά και έντεχνα.

ΠΛΑΤΟ
Π. Ράλλη 2 & Πειραιώς, 
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. 

ΡΑΚΟΜεΛΟ 
Διστόμου 9, Ηλιούπολη, 
210 9702.025
Κάθε Κυρ. του Μάρτη Live 
οι Gato Mojado (Θέμης 
Νικολούδης: Gypsywood, 
Percussion και Μπάμπης 
Τυρόπουλος: Guitars, Live 
looping) σε funky grooves, 
jazz, blues ρυθμούς Έ-
ναρξη 22.00. Είσοδος με 
ποτό € 8.
 
reX
Πανεπιστημίου 48, 
210 3814.591
Πέμ.-Σάβ. Μιχάλης Χα-
τζηγιάννης - onirama.

rodeo
Xέυδεν 34, πλ. Βικτωρίας, 
210 8814.702 
25/3: dustbowl. 
26&27/3: Nicky 
Skopelitis + okay Temiz 
+ Floros Floridis. 28/3: 
blax iron - Playground 
- Keep it Simple - Treis 
Laloun - Jungle Whisper 
με punk, metal, ska. 

SANTA boTeLLA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελόκη-
ποι, 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 
τριπτολέμου 33, Γκάζι, 
210 3474.733
Latin sundays Live: Fuego 
de cuba (21.00)

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 
κΕΝτΡίκΗ ΣκΗΝΗ
Φραντζή & Θαρύπου, Νέος 
κόσμος, 210 9226.975
Παρ.&Σάβ. Μίλτος Πασχα-
λίδης ως 27/3. 24/3: GAd 
- Fadeout. Έναρξη 21.30. 
Εισοδος με μπίρα € 12.

cLUb
Φραντζή & Θαρύπου
Πέμ.-Σάβ. Ηοuse band. 
Κυρ. Aλχημιστές. Κυρ. & 
Δευτ. Maraveyas ilegal 
ως 29/3. Τρ. Wedding 
Singers. 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 
Ζουγανέλη, Δήμος Α-
ναστασιάδης, Θανάσης 
Αλευράς. Ως 28/3.

ΤΟ ΜΠΑΡΑΚΙ 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ
Διδότου 3, κολωνάκι,  
210 3623.625
25/3: Jessica Kilroy. 
26/3: Θωμάς Φώτης. 
27/3: Τρόπος. 28/3: 
«Ανήσυχοι Θεατρίνοι» - 
Άνθη του Κακού. 29/3: Κ. 
Zαρίφης - Β. Πλαβούκος. 
31/3: Ν. Βενετάκης - Χ. 
Πιτσιδήμος ●

μουσ.σκηνές-live

➜ museweek@athensvoice.gr

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 κά-
θε συνοικία της Αθήνας και 
σε όλη την Ελλάδα. Aγαπημέ-
να cafés με υπέροχες γεύσεις 
καφέ, γλυκά και snacks, από 
κρύα sandwich σε μπαγκέ-
τες και σε ψωμάκια όπως 
ciabatta και pizzetti μέχρι ζε-
στά 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 μου-
σική ή να φτιάχνουν ποτά, 
«διαφορετικές» συνεντεύ-
ξεις Τύπου και μαχητικές 
συζητήσειςστο πνεύμα της 
πλατείας. Πολύ καλό βιβλι-
οπωλείο (και με ξένο τύπο) 
στο βάθος.

GiNGer ALe
Θεμιστοκλέους 74, πλατεία 
Εξαρχείων, 210 3301.246 
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 καινούργιο bar με 
πιάτα και καύσιμα για την 
ημέρα, πριν καταληφθεί το 
βράδυ από τα πάρτι που συ-
γκεντρώνουν τους hipsters 
της πόλης. € Ξ

iANoS cAFe
Σταδίου 24, Αθήνα, 
210 3217.917 Στο κομψό 
παταράκι πάνω από το βι-
βλιοπωλείο, καφέδες, ποτά, 
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 A.V.

iNoTeKA 
Πλ. Aβησσυνίας 3, Mονα-
στηράκι, 210 3246.446 Mέσα 
στα παλιατζίδικα της Aβησ-
συνίας, ιστορικό bar που 
υπηρετεί την καλή  προ-
χωρημένη electronica εδώ 
και πάνω από μια δεκαετία. 
Οι περισσότεροι dance DJs 
της Αθήνας έχουν παίξει πιο 
χαλαρά εδώ...

JoHN doe 
coFFee & booZe      

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

JoKe cAFe 
Ομήρου 12,  Κολωνάκι, 210 
3646.026 Σε σημείο - κλειδί 
του κέντρου, σταθμός για 
επαγγελματίες με φόντο το 
σκάκι - πάτωμα, φοιτητές 
στο παταράκι και περιπλα-
νόμενους. Καφέδες, χυμοί, 
ποτά και νόστιμα σάντουιτς.

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

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

Soiree de  voTANiQUe 
(LA)
Kαστοριάς 37, Bοτανικός, 
210 3471.401 Εξαιρετικό, 
ήσυχο μπαράκι στη σκιά 
της Αθηναΐδας στο διαρκώς 
ανερχόμενο Βοτανικό. Ο 
Μελέτης, που είναι γέν-
νημα - θρέμμα, θα σου πει 
ιστορίες γαι τη γειτονιά (αν 
δεν είναι στα ντεκ), στους 
τοίχους όλο και κάποια 
έκθεση θα παίζει (κόμικ, 
φωτογραφία κτλ).
 
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 
Λίζας 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.

 διασΚΕδαση
Μια JAZZ γαΤA 
ΠΟύ Τη ΛΕγαΝΕ FENIA

Μ ουσικοθεατρική παράσταση από 
τη γαλλοθρεμμένη και τζαζοφρε-
νιασμένη Φένια Παπαδόδημα, 

που μετακινείται με άνεση και δημιουργική 
μονομανία μεταξύ θεάτρου, σκηνοθεσίας, χο-
ρού και τραγουδιού. Στη νέα της παράσταση 
«Μια γάτα που τη λέγαν Billie Holiday» εμπνέ-
εται από την μπαρουτοκαπνισμένη φωνή παύ-
λα ζωή της Μπίλι Χολιντέι, στήνοντας ένα φα-
νταστικό μουσικό ταξίδι με τη συνοδεία του 
Ντέιβιντ Λιντς και τη σκηνοθεσία του Θοδωρή 
Αμπαζή.

Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμ-
βρίου 69, πλατεία Βικτωρίας, 210 8210.991. 
Έναρξη 22.00. Είσοδος € 17, 13 φοιτ. Κάθε Τετ. 
& Κυρ.
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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, ομελέτες 
και ωραία  παγωτά. A.v.

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

 
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. 

ΒArTeSerA 
Kολοκοτρώνη 25, Στοά 
Πραξιτέλους, 210 3229.805 
Επανέφερε στο προσκήνιο 
την πιάτσα της Κολοκο-
τρώνη, καθιέρωσε τη μόδα 
με τα μωσαϊκά, πολεμάει 
το αδιαχώρητο κάθε Παρ.-
Σάβ. Ροκ  - φάνκι κονσόλα, 
εκθέσεις και συναυλίες στην 
αίθουσα τέχνης.

ΒΙΟS 
Πειραιώς 84, 210 3425.335 
eναλλακτικός πολυχώρος 
με café-bar και basement 

που λειτουργεί ως πειρα-
ματική σκηνή. Συνεχές 
πρόγραμμα με live, dj 
sets, προβολές, διαλέξεις, 
θεατρικές παραστάσεις, 
εκθέσεις. A.v.

cAPU
Λέκκα 14 (εντός στοάς) Mαύ-
ρες μουσικές, πολύχρωμα 
cocktails. Εναλλασσόμενοι 
DJs στο μπαρ με το μωσαϊκό 
και τη μεγάλη μπάρα στην 
πιο «πονηρή» στοά της 
πόλης, ακριβώς στο στομάχι 
του Συντάγματος.

GALAXY    
Σταδίου 10 (εντός στοάς), 
210 3227.773  Το κλασικό-
τερο αθηναϊκό ποτάδικο με 
τον μοναδικό κύριο Γιαννη 
πίσω από την μπάρα κι «επι-
φανείς» Αθηναίους σε φω-
τογραφίες παράσημα στον 
τοίχο. Χαμηλά η μουσική και 
περιποιημένα σνακ για να 
συνοδεύεις το ποτό σου.

 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.   

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

ΠΡΙΖΑ 

Χρ. Λαδά 1, πλ. Καρύτση, 
210 3244.101 Νέο look, 
ίδιας έντασης ρυθμοί και 
βρετανική indie-pop μου-
σική... για να είσαι μόνιμα 
στην πρίζα! Φιλοξενεί και 
εκθέσεις καλλιτεχνών.

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

Clubs
  
cANdY bAr 
Ιερά Οδός 4, Γκάζι, 210 
3463.080 Στο νέο του χώρο 
down town, ανεβάζει το κέφι 
με mainstream μουσικές και 
θεματικές βραδιές με candy 
χορευτές. Τετ. ελληνικά, 
Πέμ. thriller nights, Παρ. + 
Σάβ. ατμόσφαιρα party με 
residents djs και Κυριακή 
R’n’B και Ηip hop. Ανοιχτά 
Τετ.-Κυρ. Τιμή φιάλης € 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.

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

 SecoNd SKiN
Κωνσταντινουπόλεως 78 & 
Ιερά Οδός, Γκάζι  to νέο club 
του Κεραμεικού που έστη-
σαν καλλιτεχνικά , αισθητικά 
και μουσικά οι Γιώργος Φακί-
νος, Γιώργος Ταμβακολόγος 
και Γιάννης Μαντωνανάκης. 
Δυνατές βραδιές με 2 floors, 
1 εισιτήριο και πολλούς 
residents djs. Κυριακή και 
Δευτέρα κλειστά. Εισ. ελεύ-
θερη εκτός Παρ. €7 και Σαβ. 
€9 με ποτό 

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

 veGA cLUb   
Αγ. Ελεούσης 3, Μοναστη-
ράκι, 210 3317.801 Μega 
club, industrial σκηνικό 
και mainstream μουσική 
που ξεκινάει με light house 
και όσο περνάει η ώρα 
δυναμώνει με r’n’b, hip 
hop και ελληνικά hit για το 
τελείωμα. ●
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Π έτυχα στο youtube ένα βι-
ντεάκι στο οποίο ο Ντέιβιντ 
Μπέκαμ με τον κωμικό Τζέ-

ιμς Κόρντεν κάνουν ένα σκετσάκι όπου 
παίζουν το ερωτευμένο γκέι ζευγάρι, για 
λογαριασμό του www.sportrelief.com 
(βάλτε σχετικές λέξεις). Στο βίντεο ο 
Ντέιβιντ κάθεται ενώ του βάφει τα νύχια 
ο άντρας του, ύστερα κάνουν ανθοδετι-
κή, έπειτα βλέπουν γλυκερές σαπουνό-
περες και δακρύζουν παρέα στο κρεβάτι, 
με τον Ντέιβιντ να γέρνει τρυφερά στον 
άντρα του... 

Είναι ένα κωμικό βίντεο που ναι μεν 
παρουσιάζει ένα γκέι ζευγάρι γλυκερά, 
χωρίς ωστόσο να το παρωδεί με κραγ-
μένα, παρωχημένα στερεότυπα. Δεν εί-
ναι αυτό το θέμα, όμως. Αυτό που μου 
κίνησε την προσοχή είναι ότι ο Μπέκαμ 
μπορεί και παίζει έτσι με την εικόνα του, 
διακωμωδώντας τον ανδρισμό του, κά-
νοντας τον γκέι, ακόμα και το χαζορομα-
ντικό γκέι. Στη δική μας χώρα, έστω και 
ο παραμικρός υπαινιγμός σε έναν άντρα 
ότι μπορεί να έχει θηλυκή πλευρά, πόσο 
μάλλον να του αρέσουν οι άντρες, αρκεί 
για να πάθει κρίση πανικού ή να βγάλει 
το ούζι και να καθαρίσει ό,τι αναπνέει 
σε απόσταση 100 μέτρων. Αναρωτιέμαι 
λοιπόν εγώ, με το πονηρό μυαλό μου, πό-
σο χολοσκάς για κάτι για το οποίο είσαι 
100% σίγουρος; Αν κάτι το έχεις εγγυη-
μένα στην τσέπη σου, ό,τι και να σου πει 
ο άλλος το ακούς βερεσέ. Αντίθετα, αν 
εσύ ο ίδιος έχεις αμφιβολίες, μια αμυδρή 
αμφισβήτηση από κάποιον άλλον βρίσκει 
πάτημα στη δική σου ανασφάλεια.

Ο ανδρισμός στην Ελλάδα είναι πολύ 
αρρωστιάρης. Κρυολογεί με το παραμι-
κρό κι οι περισσότεροι άντρες πρέπει να 
του δίνουν βιταμίνες ούλτρα βαριάς α-
ντρικής συμπεριφοράς, για να μη νομίσει 

κανείς ότι δεν είναι αρκετά ντούρος και 
ατόφιος. Βέβαια, όλο αυτό έχει να κάνει 
με τη χαμηλότατη κοινωνική και συμβο-
λική θέση των γυναικών στον πολιτισμό 
μας: καθετί το γυναικείο θεωρείται υπο-
δεέστερο και λιγότερο άξιο σε σύγκριση 
με καθετί το αντρικό – αρκεί μια ματιά 
στο λεξικό.

Ξέρω ωστόσο στρέιτ άντρες, εδώ στην 
Ελλάδα, που σαν τον Ντέιβιντ Μπέκαμ 
δεν έχουν πρόβλημα να παίζουν με τον 
ανδρισμό τους. Και αστεία δέχονται (αρ-
κεί να μην είναι κακόγουστα) και οι ίδιοι 
αστειεύονται. Ίσως επειδή δεν έχουν τί-
ποτα να αποδείξουν. Ο ανδρισμός τους 
δεν χρειάζεται ενέσεις αρρενωπότητας.

Παρομοίως, ουκ ολίγοι γκέι άντρες 
καλλιεργούν μια εικόνα νταλικέρη/μπε-
τατζή και την υπερασπίζονται με (περι-
ποιημένα) νύχια και (πορσελάνινα) δό-
ντια. Όλοι μας έχουμε ακούσει ή ζήσει 
ιστορίες για «μπετατζήδες» που στο κρε-
βάτι μεταμορφώνονται σε αδελφές Κα-
λουτά (και στις δύο ταυτόχρονα). Τελικά 
το «όπου ακούς πολλά κεράσια» ισχύει 
και στον ανδρισμό. 

Happy Alexander!
Τώρα πια δεν χρειάζεται να περιμένετε 
το σαββατοκύριακο για να φάτε αγόρια 
αχνιστά στην Alexander Sauna! Από 
δω και πέρα η σάουνα έχει καθημερινά 
happy hour μεταξύ 19.00-19.30 με μειω-
μένη είσοδο μόνο € 10, όπως άλλωστε και 
τα σαββατοκύριακα (16.00-17.00). 

Αστυνομία, ανοίξτε (με)!
Την Κυριακή 28 Μαρτίου το mybar με-
τατρέπεται σε αστυνομική ακαδημία. 
Φορέστε ό,τι χειροπέδη περισσεύει σπίτι 
και καταταχτείτε. Γιου χαβ δε ράιτ του 
ριμέιν σάιλεντ. ●

gay&lesbian Του Λύο κΑΛοΒύΡΝΑ

Κρίση ανδρισμού



25 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010  A.V. 65 

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. 

S-cAPe 
SUMMer 
Kων/πόλεως 80 (Pάγες), 
Γκάζι iδανικό για άραγμα δί-
πλα στις ράγες του τρένου. 
Xαλαρώστε κι εσείς με την 
παρέα σας κι απολαύστε το 
ποτό σας μες στην καρδιά 
του γκέι νυφοπάζαρου.

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.

KAZArMA 
Kων/πόλεως 84, 1ος όρ. 
Bαρβάτη γκέι διασκέδαση 
στις επάλξεις του γκέι στρα-
τώνα 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 βιβλιοπω-
λείο της χώρας, με μεγάλη 
ποικιλία τίτλων, ελληνικών 
και ξένων. 

Βίντεοκλαμπ - 
Sex Shops 

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

PASSioN SeX STore
Άγγελου Μεταξά 41 (1ος 
όρ.), Γλυφάδα, 210 8900.838 
Με δύο χρόνια παρουσίας 
στο χώρο των ερωτικών 
καταστημάτων, σου βάζει 
ιδέες και σου προσφέρει 
τα πάντα για τον έρωτα και 
όχι μόνο. Δώρα για το 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.  

cLUb AMore 2
Κ. Παλαιολόγου 28, Αθήνα, 

210 5240.664 Ιδιωτικές 
προβολές, ενοικιάσεις, 
πωλήσεις. 

diLdo.Gr
www.dildo.gr,210 5445.999
Το νέο μεγάλο ερωτικό κα-
τάστημα για κάθε γούστο. 
Επισκεφτείτε το στο  www.
dildo.gr και βρείτε μεγάλη 
ποικιλία απο δονητές, 
ομοιώματα, σφήνες, εσώ-
ρουχα, 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. 

FLeX GYM
Πολυκλείτου 6, 
210 3210.539 Γκέι σάουνα 
πολύ κοντά στο σταθμό 
Μοναστηρακίου, με 
γυμναστήριο, τζακούζι, 
σολάριουμ, relaχ room για 
να ριλαξάρεις με μουσική 
υπόκρουση, free internet, 
spa, smoking room, dark 
room, αλλά και roof garden 
και το χειμώνα. Ανοιχτά 
από τις 15.00 έως τις 3.00, 
με € 15 είσοδο (και € 10 τις 
happy hours). Μπες και δες 
στο  www.myspace.com/
flexsaunagym

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. 

ΔΙεΘΝεΣ
Παιωνίου 52, Σταθμός 
Λαρίσης, 210 8836.855 Gay 
friendly ξενοδοχείο, σε νε-
οκλασικό κτίριο, με 24ωρο 
room service, μασάζ, σάου-
να και roof garden 

ΘΕσ/ΝιΚη

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 επισκέ-
πτονται και τα δύο φύλα 
καθημερινά μετά τις 21.00, 
πλην Δευτέρας και Τρίτης 
που είναι κλειστό.

Club

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

Βίντεοκλαμπ - 
Sex Shops 

bLUeviSioN
Αφροδίτης 6, Βαρδάρης 
Ένας πραγματικός 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.

KAMA SUTrA - 
eroTic SToreS
Εθνικής Αμύνης 35 Επι-
σκέψου τις ιστοσελίδες  
www.kamasutra.gr, www.
eroticstores.gr και πάρε… 
πολλές ιδέες. 

videorAMA 
dvd GAY cLUb
Οδυσσέως 13, πλ. Βαρδάρη, 
Θεσσαλονίκη Από τις καλύ-
τερες συλλογές ερωτικών 
DVD. Καθημερινά νέα θέμα-
τα ακυκλοφόρητα. Ατομικές 
καμπίνες. Καθημερινά 
14.00-22.00.

Ταξιδιωτικά 
γραφεία

TSAKiridiS 
TrAveL
Μητρ. Ιωσήφ 12, 
2310 222.150  
Για ταξίδια σε Ελλάδα 
και εξωτερικό. www.
greekislandscruises.net ●

 G&L οδηγος
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Variousartists
Του Μάκη Μηλάτου

              *
 Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

Ποια κρίση;
Έρχονται
Το συναυλιακό καλοκαίρι είναι υπό δι-
αμόρφωση και η οικονομική κρίση δεν 
φαίνεται να πτοεί τους οργανωτές. Έτσι 
μέχρι στιγμής έχουν ακουστεί (χωρίς ε-
πιβεβαίωση) τα ονόματα των Neil Young, 
Lady Gaga, Melody Gardot, Goldfrapp, 
Tindersticks, Elvis Costello, Diana Crall, 
Guns n Roses, Prodigy, Jethro Tull. 
Μαζί μ’ αυτά των Bob Dylan, 
Cranberries, Aerosmith, Jean 
Michel Jarre, U2, Faithless, Black 
Eyed Peas, DJ Shadow, Martina 
Topley Bird, Massive Attack, 
Fatboy Slim, Rammstein, Metallica, 
Megadeath, Anthrax, Sleyer για τα οποία 
ήδη έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες 

ημερομηνίες, μας δί-
νουν μια πρώτη εικόνα 

του συναυλιακού καλοκαιριού. Chrisis? 
What chrisis?

Η απραξία 
είναι 

πολιτισμός;

Elvis Costello

Εν Ελλάδι
Ekos Quartet - In a 
Dream Full of Charm (***)

Τα υλικά που χρειάζονται 
για το trip hop που κά-
νουν είναι από jazz μέχρι 
downbeat κι από ambient μέχρι electronica. 
Η αγάπη τους όμως για το μουσικό αυτό είδος 
τους κάνει –μερικές φορές– περισσότερο προ-
σεκτικούς και σεβαστικούς απ’ ό,τι χρειάζεται. 
Όμως από τη μέση του δίσκου και μετά, που α-
φήνονται να παρασυρθούν, όλα έρχονται στα 
ίσια τους. Ένα πολύ ενθαρρυντικό ντεμπούτο.

Duke Abduction 
- The Curious World of 
Duke Abduction (**)

Το (παρακινδυνευμένο) 
χαρμάνι περιλαμβάνει από 
progressive και ψυχεδέλεια 
μέχρι funk και jazz, αλλά το space-funk που 
προκύπτει έχει αναταράξεις, καθώς χάνονται 
συχνά στο τεράστιο σύμπαν του μουσικού 
τους εγχειρήματος παραμελώντας τα τρα-
γούδια. Οι Primus, οι Fishbone, οι Mars Volta, οι 
Hawkind, οι Can είναι στο πλευρό τους κι εμείς 
έχουμε λόγους να τους περιμένουμε.

New Zero God - Fun Is 
a Four Letter Word (**)

O (ex-Flowers of Romance) 
Μιχάλης Πούγουνας και άλ-
λοι «παλαίμαχοι» μουσικοί 
ομφαλοσκοπούν στο μου-
σικό τους σύμπαν. Punk, dark rock, industrial, 
noir ρομαντισμός και 80s post rock συναντιού-
νται (όχι πάντα εύκολα), κυρίως όμως προς 
τέρψη των ιδίων και δευτερευόντως για όσους 
συντονίζονται μαζί τους στον ίδιο χωροχρόνο. 

 Leaf - Clouds (***)

Όπως τα σύν νεφα, ο ή-
χος του “Clouds” σ τρο-
β ι λ ί ζ ε τ α ι  δ ια ρ κ ώ ς,  μ ε 
drum’n’bass, συγκοπτό-
μενες electro φράσεις, 
cinematic ήχους, πνευστά, theremin και φω-
νητικά, αλλά είναι οι όμορφες μελωδίες που 
τα ενώνουν όλα και τα κάνουν ένα ευχάριστο 
ταξίδι σε μουντό ουρανό.

➜ makismilatos@gmail.com 

Ο δίσκος της αμηχανίας. Σαν να μην ήθελαν 

να τον κάνουν... Αδύναμα τραγούδια, κατα-

σκευασμένα hitάκια, λίγο απ’ όλα (hip hop, 

disco, electropop, retro) και τίποτα. Ελάχι-

στες δημιουργικές στιγμές, οι σούπερ καλε-

σμένοι βοηθάνε βάζοντας ένα χεράκι αλλά 

οι Gorilaz εδώ αποδεικνύονται χάρτινοι.

Serena Maneesh 
- No2: Abyss In B Minor (***)

Ένα trip θορύβου, ένας 

“wall of sound” ηχογρα-

φημένος μέσα σε σπηλιά, 

ένα ζαλιστικό νέφος που άλλoτε αγριεύει 

και άλλoτε αποκτά ονειρικές διαστάσεις. Οι 

Serena Maneesh χώνονται στα έγκατα της Γης 

για να ηχογραφήσουν ένα άλμπουμ που σε 

πλησιάζει στην κόλαση, χωρίς να μπορεί να 

παίξει πάντα το ρόλο του καθαρτήριου. Οι My 

Bloody Valentine έχουν ακόμη έναν κλώνο.

Javelin - No Mas (**)

Το Brooklyn απέκτησε και τις 

«κοπτοραπτούδες» του. Ένα 

ντουέτο που κάνει κολάζ με 

εκατοντάδες samples, ένας 

δίσκος που θυμίζει διαφημιστικά σποτ, μου-

σική του Πλέσσα για τα μιούζικαλ του Δαλια-

νίδη, τις παραγωγές της Yellow Productions 

και το easy listening που θριάμβευε στην 

Ευρώπη πριν από 10-15 χρόνια. Τώρα ήρθε 

η σειρά των «προχωρημένων» Νεοϋορκέ-

ζων να το ανακαλύψουν. Αλλά με την ετικέτα 

“made in Brooklyn” έχει άλλη χάρη...

Διεθνώς

 Gorilaz 

- Plastic Beach (**)
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ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΥΒΕΛΕΣ ΔΡΧ. 35
Σκηνοθεσία: Αγγελίτα Τσούγκου
Παίζουν: Αγγελίτα Τσούγκου, 
Γεωργία Τσαγκαράκη, Κωνσταντίνος Κακούρης
104 Κέντρο Τέχνης και Λόγου, 
Θεμιστοκλέους 104, 210 3826.185 

Π οια γυναίκα (και πόσοι άντρες 
στα… κρυφά) δεν έχει διαβάσει 
Άρλεκιν; Ποια δεν έχει ονει-

ρευτεί τον τέλειο άντρα, τον μελαχρινό, 
με το θεληματικό πηγούνι; Πόσα και πό-
σα όνειρα δεν έχουν κάνει τα κορίτσια ό-
λου του κόσμου μέσα από τις σελίδες των 
αισθηματικών best sellers του περιπτέ-
ρου; Οι «Αισθηματικές νουβέλες δρχ. 
35» είναι αυτό ακριβώς: έξι ιστορίες α-
γάπης και μια χιουμοριστική και τρυφε-
ρή παρέλαση ηρωίδων και ηρώων, τους 
οποίους ερμηνεύουν τρεις μόνο ηθοποι-
οί. Μία εξ αυτών, η Αγγελίτα Τσούγκου, 
η οποία είναι και η σκηνοθέτιδα της πα-
ράστασης, μιλάει στην A.V. 

«Διαβάσαμε άπειρες αισθηματικές νουβέ-
λες όλων των εκδοτικών οίκων. Περάσαμε 
ένα καλοκαίρι προσηλωμένες στα μικρά 
βιβλία τσέπης, αποφασισμένες να ανα-
καλύψουμε τα «μυστικά» της επιτυχίας 
τους» μας λέει και συνεχίζει: «Μάθαμε ότι 
η «φτηνή» λογοτεχνία (μεταφορικά και 
κυριολεκτικά) έχει διαβαστεί από εκατομ-
μύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο. Μά-
θαμε επίσης ότι η πιο διάσημη δημιουρ-
γός αισθηματικών βιβλίων, η Μπάρμπαρα 
Κάρτλαντ, έχει καταχωριστεί στο βιβλίο 
Γκίνες ως η πιο πολυδιαβασμένη συγγρα-
φέας παγκοσμίως (πάνω από 1 δις βιβλία!). 
Γι’ αυτό και «μελετήσαμε» προσεκτικά, 
αποφεύγοντας την εύκολη διακωμώδηση 
των βιβλίων τσέπης. Είδαμε τη δομή τους, 
κωδικοποιήσαμε τα στοιχεία τους και προ-
σθέσαμε δικές μας συγγραφικές συνθήκες 

με θεατρικό ενδιαφέρον. Ο μόνος ευχάρι-
στος περιορισμός που έπρεπε να λάβουμε 
υπόψη μας ήταν το happy end! Φτιάξαμε 
ένα σπονδυλωτό έργο πάνω σε έξι ιστορίες 
αγάπης και πάθους ανάμεσα στον τέλειο 
άντρα (επιτυχημένος και αρρενωπός, με 
θεληματικό πιγούνι και φαρδιές πλάτες), 
τη λιγότερο τέλεια γυναίκα (όμορφη, αλ-
λά με μικρά ελαττώματα που θα εξαφα-
νιστούν όταν ερωτευτεί εκείνον) και την 
αφηγήτρια/αναγνώστρια η οποία διαβά-
ζει και φαντασιώνεται. Στις αισθηματικές 
νουβέλες βρίσκεις όλα τα κλισέ του έρω-
τα. Αυτές οι ιστορίες έχουν διαβαστεί από 
εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο 
και έχουν καθορίσει το τέλειο πρότυπο του 
άντρα. Όλοι οι άντρες-Άρλεκιν είναι τόσο 
ίδιοι που τελικά είναι σαν να είναι μόνο 
ένας: ο τέλειος άντρας. Και όλα αυτά υ-
παγορεύονται από έναν κώδικα ιδανικής 
σχέσης, με τον οποίο θελήσαμε να παίξου-
με ή ακόμη και να τον ανατρέψουμε». 

Από όλα αυτά τα κλισέ, ποιο ήταν για 
σας το πιο ενδιαφέρον;
«Βρίσκω μεγάλο ενδιαφέρον στα εξώ-
φυλλα των ρομαντικών βιβλίων τσέπης: 
στον τίτλο τους, στο όνομα της συγγρα-
φέως, στη φωτογραφία του ζευγαριού 
που απεικονίζεται, καθώς και στην πε-
ρίληψη της ιστορίας στο οπισθόφυλλό 
τους. Στο εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο 
διαμορφώνεται η αισθητική τους και ο 
αναγνώστης μπορεί να αναγνωρίσει το 
είδος τους. Με βάση αυτή τη λογική, η 
παράστασή μας προσανατολίζεται τόσο 
στις ιστορίες αυτές καθαυτές όσο και στον 
τίτλο τους, στα χαρακτηριστικά ονόμα-
τα των πρωταγωνιστών και φυσικά στην 
πόζα του ζευγαριού, που αποκαλύπτει 
όλη τη δράση με αισθητική ακρίβεια». A

Η Αγγελίτα Τσούγκου σκηνοθετεί μια παράσταση-Άρλεκιν 
και μιλάει στην A.V. 

Πόσο μ’ αγαπάς; 

θέατρο             Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑνΑγνώΣΤου 

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

104  
θεµιστοκλέους 104,  
Εξάρχεια, 210 3826.185
Σκηνή 104+1
4ever. Του Γιώργου Ηλιό-
πουλου. Σκην.: Βάνα Πεφά-
νη. Παίζουν: Σ. Αλαφούζος, 
Χρ. Θωμαΐδου. Δευτ. & Τρ. 
21.30. Ως 2/6.
Ο διχοτοµηµένος υπο-
κόµης. Μουσικοθεατρικό. 
Tου  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. Κα-
κούρης, Γ. Τσαγκαράκη κ.ά. 
Πέμ.-Σάβ. 21.15, Σάβ. 18.30, 
Κυρ. 20.30. € 20 (15 Φ, Λ, κά-
θε Πέμ. γεν. είσ.10). Δ: 90 .́ 
Η γεύση της ευτυχίας. Του 
Αλέξανδρου Ντερπούλη. 
Σκην.: Πωλίνα Καραναστά-
ση. Παίζουν: Χ. Γκιζέλη, Β. 
Κρανιώτης κ.ά. Πέμ.-Κυρ. 
21.30, Σάβ. 18.30. € 20 (15 Φ, 
Λ, 10 κάθε Πέμ.). Δ: 80 .́ 

41 STREET CAFE
Α. Λεντάκη 41, 210 7620.254 
48 ώρες γάµου. Έργο 
- Σκην.: Α. Ανδρίτσος. 
Παίζουν: Β. Γιάνναρου, Τ. 
Καρακύλας. Πέμ. 22.00. € 10 
(με ποτό).
Μιούζικαλ τσέπης. Σκην.: 
Μ. Μητρούσης. Παίζουν: 
Τζ. Τσόλκα, Τζ. Μωράκη κ.ά. 
Παρ. 22.30. € 15 (12 Φ) με 
ένα ποτ. κρασί. Ως 4/4.
Ζητείται δράκουλας. Έργο 
- Σκην.: Έφη Μεράβογλου. 
Παίζουν: Χρ. Καπενής, 
Έφη Μεράβογλου κ.ά. Σάβ. 
22.00. € 15 (12 Φ).   
Stand up music and 
Karaoke comedy. Με τον 
Γιώργο Μάλλιαρη. Κυρ. 
22.00. € 10. Απαραίτητη η 
τηλεφ. κράτηση.  

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 .́

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). 

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).  

Ένα σπίτι παραµύθια. 
Των Στ. Κραουνάκη & Λ. Νι-
κολακοπούλου. Παίζουν: Β. 
Βασιλάκης κ.ά. Σάβ. 17.00, 
Κυρ. 12.00. € 15 (12 Π). 

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 Μιχ. Κόκκορη. 
Σκην.: Λ. Γιοβανίδης. Παί-
ζουν: Μ. Λεκάκη κ.ά. Δευτ., 

Τρ. 21.00. € 20 (15 Φ). 
Ο Αυγερινός και η Πού-

λια. 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 .́ 

«ΑΛΕΚΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ»  
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 .́ 

Ο γύρος της ηµέρας σε 
80 κόσµους. Κείμ.-Σκην.: Ν. 
Νικολάου. Παίζουν: Μ.  Χα-
τζηιωαννίδου, κ.ά. Κυρ. 
11.30. € 15 Π (8 συνοδού, & ο-
μαδ.). 

ΑΛΕΚΤΟΝ  
Σφακτηρίας 23, Κεραμεικός, 
στάση Μετρό Μεταξουργείο, 
210 3422.001
Ο Αµερικάνος. Του Α. 
Παπαδιαμάντη. Παρ. & Σάβ. 
21.00, Κυρ. 20.00. € 12,5 (10 
Φ). (Τα 2 άτομα με 1 εισιτή-
ριο για τους κάτω των 25 
ετών). Δ: 60 .́  
Mr Smith.  Έργο-σκην.: Σ. 
Τσιάμη. Δευτ. & Τρ. 21.30. € 
15 (10 Φ). Δ: 60 .́ 
Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτι-
νέγκου. Solo Performance. 
Δευτ. & Τρ. 21.00. € 12 (8 Φ). 

ΑΛΙΚΗ
Citylink, Αμερικής 4, 
210 3210.021
Ό,τι προτιµάτε: ∆ωδέκατη 
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. 18.45, 
Πέμ. 21.15, Σάβ. 21.15. € 25 
(18 Φ). Δ: 120 .́ Στο Τι είδε 
ο Μπάτλερ παίζουν: Αλ. 
Αλπίδης, Γ. Γλάστρας κ.α. 
Τετ. 21.15, Παρ. 21.15, Σαβ. 
19.00. € 25 (18 Φ). Δ: 120 .́ 
Πεμ. € 18 κάτω των 25 & 
άνω των 65. Κυρ. 19.00 (2 
παραστάσεις σε μια παρά-
σταση) € 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.

ΑΛΜΑ
Αγ. Κωνσταντίνου & Ακομι-
νάτου 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 .́ 
∆ούλες. Του Ζαν Ζενέ. Σκην.: 
Τάκη Λουκάτου. Παίζουν: Ε. 
Καραγιάννη κ.ά. Δευτ. & Τρ. 
21.00. € 20 (15 Φ).   
M/S Flora. Σκην.: Π. Φιλιππί-
δης. Παίζουν: Αλ. Κοτσοβού-
λου κ.ά. Δευτ. & Τρ. 21.15. € 
20 (15 Φ). Δ: 75 .́
Επικίνδυνες σχέσεις. Του 
Κ. Χάμπτον. Σκην.: Γ. Κιμού-
λης. Παίζουν: Ρ. Σχίζα, Τ. Ιορ-
δανίδης κ.ά. Πέμ.-Σάβ. 21.15, 
Κυρ. 20.00.  € 22 (18 Φ). 

ALTERA PARS
Μ. Αλεξάνδρου 123,  
Κεραμεικός, 210 3410.011
Χρυσόθεµις. Του Γ. Ρίτσου. 
Σκην.: Ι. Δρόσος. Παίζει: Ε. 
Φίλιππα. Χορεύει: Β. Βεργο-
πούλου. Δευτ. & Τρ. 21.15. € 
15 (10 Φ). Δ: 53 .́  
Jealous. Των Dirty Granny 
Tales. Μουσική, χοροθέα-
τρο, κουκλοθέατρο. Πέμ.-
Κυρ. 21.30. € 20 ( Παρ.-Κυρ.), 
€ 15 (Πέμ.). Δ: 80 .́ 

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).  

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 .́   

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

ΑΝΕΣΙΣ 
Κηφισίας 14, Αµπελόκηποι, 
210 7707.227
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  
ΞΕΝΟΥ∆ΑΚΗ
Μοσχονησίων 36,  
πλ. Αμερικής, 210 8661.168 
Η Ούλρικε Μάινχοφ δεν 
πέθανε! Του Ντίντριχ Γκά-
μπριελ. Σκην.: Μαρία Ξενου-
δάκη. Παίζουν: Μ. Σωκράτη 
κ.ά. Δευτ.-Πέμ. 21.15. € 17 
(12 Φ). Δ: 100 .́ 

ΑΠΛΟ ΘΕΑΤΡΟ
Χαριλάου Τρικούπη 4,  

Καλλιθέα, 210 9229.605
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 δολοφό-
νους. 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 .́ 

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ
Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο, 
210 5231.131
Είσαι η µητέρα µου του Γιό-
οπ Άντμιρααλ & «Η γυναίκα 
της Πάτρας» του Γιώργου 
Χρονά. Δύο μονόλογοι, 
μια παράσταση. 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 .́ 

ΑΡΓΩ 
Ελευσινίων 15, Μεταξουρ-
γείο, 210 5201.684-5
Το τάβλι. Του Δημήτρη 
Κεχαΐδη. Σκην.: Ά. Ρέτσος. 
Παίζουν: Β. Νανάκης, Γ. 
Παπαϊωάννου. Δευτ. & Τρ. 
21.00. Παρ. 00.00. € 18 (12 
Φ). Δ: 100 .́ Ως 31/5.   
That face. Της Polly 
Stenham. Σκην.: Νίκος Χα-
ραλάμπους. Παίζουν: Αιμ. 

Υψηλάντη κ.ά. Τετ.-Παρ. 
21.00, Σάβ. 18.30 & 21.00, 
Κυρ. 20.00. € 22, 20 (Τετ. & 
Πέμ.), 15 Φ. Δ: 110 .́  
Φαντασία πάνω σε θέµα 
του Ουίλιαµ Σαίξπηρ. 
Δραμ. επεξ.-Σκην.: Ε. 
Δουνδουλάκη. Παίζουν: Ε. 
Σταματίου κ.ά. Δευτ. & Τρ. 
21.30. € 20 (15 Φ). Δ: 75 .́ 
 Το κορίτσι που ζήτησε 
µια βελόνα, µια απλή βε-
λόνα. Από το παραμύθι του 
Χρ. Μπουλώτη. Σκην.-Ερμ.: 
Α. Κοντραφούρη. Σάβ. 
17.30. € 10. Δ: 60 .́ Ως 24/4.

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

ΑΡΤΙ 
Ηπείρου 41, 210 8834.002 
Το κουρδιστό πορτοκάλι 
του Anthony Burgess... µε 
µουσική. Σκην.: Γ. Γεωργα-
ντοπούλου & Ν. Μαραγκό-
πουλος. Δευτ. & Τρ. 21.30. € 
18 (15 Φ). 
Η εταιρεία συγχωρεί µια 
στιγµή παραφροσύνης. 
Toυ Ροδόλφο Σαντάνα. 
Παρ.-Κυρ. 21.00. € 17 (12 Φ).  

ΑΣΚΗΣΗ 
Φραγκούδη 18-20, Καλλιθέα, 
210 9236.992
Παιχνίδια σφαγής. Του Ευ-
γένιου Ιονέσκο. Κυρ.-Δευτ. 
21.00. € 22 (15 Φ). 
Επισκέψεις. Πέμ.-Σάβ. 

21.00. € 22 (15 Φ). Δ: 155 .́ 

ΑΤΤΙΣ
Λεωνίδου 7, Μεταξουργείο, 
210 5226.260  
Μάουζερ. Του Χ. Μύλλερ. 
Τετ.-Κυρ. 21.00. € 20. Δ: 60. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
Πλαταιών & Πρ. Δανιήλ 3, 
Κεραμεικός, 210 3467.735
Μην παίζεις µε τα χώµα-
τα. Της Στ. Βλαχογιάννη. 
Σκην.: Σ. Καραγιάννη, Υ. 
Μιχαλακάκου. Παίζουν: Θ. 
Σιάρκου, Ε. Μουρελάτου 
κ.ά. Τετ. & Πέμ. 21.15. € 12.  
Σε στενό οικογενειακό 
κύκλο. Σκην.: Ν. Μαστορά-
κης. Παίζουν: Π. Χαϊκάλης, 
Ελ. Καστάνη κ.ά. Παρ. 21.15, 
Σάβ. 18.00 & 21.15, Κυρ. 
19.00. € 23 (18 Φ). Δ: 120 .́  

ΒΑΦΕΙΟ 
«ΛΑΚΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ»  
Αγ. Όρους 16 & Κων/πόλως, 
Βοτανικός, 210 3425.637
Ο θάνατος του Τενταζίλ.
Του M. Maeterlinck. Δευτ. & 
Τρ. 21.15. € 18 (15 Φ, 10 Ο).  
Οι τρεις αδερφές… εν 
κινήσει. Από την ομάδα 
Dramaholics. Κυρ. 23.00, 
Δευτ. & Τρ. 22.00. € 18 (12 Φ). 
Tο αµάρτηµα της µητρός 
µου. Του Γ. Βιζυινού. Σκην.: 
Κωστής Καπελώνης. Παί-
ζουν: Η. Λογοθέτης κ.ά. Παρ. 
& Σάβ. 21.15, Σάβ. 18.15 (Λ), 
Κυρ. 20.00. € 20 (15 Φ Λ, 10 
για μαθητές). 

ΒΕΑΚΗ
Στουρνάρη 32, Αθήνα, 
210 5223.522
Μάνα Μητέρα Μαµά. 
Του Γ. Διαλεγμένου. Σκην.: 
Σ. Χατζάκης. Παίζουν: Ν. 
Κώνστα, Ε. Μουτάφη, κ.ά. 
Τετ., Κυρ. 19.00, Πέμ.-Σαβ. 

 ΘΕΑΤΡΟ οδηγος

Δώρο διπλές 
προσκλήσεις  

Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες της δύο 
διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Έσονται Δύο», 
του Αλέξανδρου Χαριτάτου, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Κατσι-
αβού, από την ομάδα Ρακοσυλλέκτες, στο Χώρο Τέχνης 
Ασωμάτων, την Παρασκευή 26/3 (1) και άλλες δύο διπλές 
για το Σάββατο 27/3 (2), στις 21.15. Αν θες κι εσύ μία, στείλε 
σε SMS: AVAV (κενό) 1 ή 2 και το ονοματεπώνυμό σου στο 
54121, μέχρι την Παρασκευή 26/3 στις 12.00 το μεσημέρι. 
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα ονόματά τους θα 
βρίσκονται στο ταμείο του Χώρου Τέχνης Ασωμάτων (Αγ. 
Ασωμάτων 6, Θησείο, 213 0376.054).

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ
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21.00, Σάβ. 18.00 (Λ). € 24 (20 
Λ, 17 Φ). 

BIOS
Πειραιώς 84, 210 3425.335
1984. Βασισμένο στο έργο 
του Όργουελ 1984. Σκην.: Α. 
Βούλγαρης. Πέμ.-Κυρ. 21.15. 
€ 15 (12 Φ). Δ: 60 .́ 
Βάκχες. Του Ευριπίδη. 
Σκην.: Άρης Μπινιάρης. 
Παρ.-Κυρ 21.00. € 15 (10 Φ). 
 Σιωπή, ο βασιλιάς ακού-
ει. Μιούζικαλ του Νίκου Κυ-
πουργού. Σκηνοθ.: Μαριάν-
να Κάλμπαρη. Σάβ. 15.30, 
Κυρ. 11.00 & 15.30,  Δευτ. 
21.00. € 15 (10 Φ). Ως 26/4.

BOOZE COOPERATIVA
Κολοκοτρώνη 57, Μοναστη-
ράκι, 210 3240.944
Η Ελένη. Του Γ. Ρίτσου. 
Σκην. : Δ. Μπίτος. Κυρ. - Τρ. 
21.00. € 12. Δ: 60. Ως 14/4.
 
 ΒΡΕΤΑΝΙΑ 
Πανεπιστηµίου 7,  210 
3221.579
Ψηλά απ’ τη γέφυρα.  
Του Άρθουρ Μίλερ. Σκην.: 
Γ. Βαλτινός. Τετ. (Λ) 19.15, 
Σάβ., Κυρ. 18.15, Πέµ.-Κυρ. 
21.15, € 27 (22 Λ, 16 Φ και 
κάθε Πέµ. για κάτω των 25 
και άνω των 60). 

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

CAMINITO
Μ. Αλεξάνδρου 28 & Παρ-
δίκα 2, Μεταξουργείο, 210 
5244.661.
Η Λυσιστράτη κοιµάται. 
Δευτ. 21.20. € 15 (με ποτό). 
Δ: 70. Ως 3/5.  

CHANDELIER 
BAR-THEATRE
Μπενιζέλου 4, Πλάκα, 210 
3316.330 
Τρία πιθήκια κάθονται. 
Έργο - Σκην.: Α. Ορφανίδη. 
Παίζουν: Μ. Βανδώρου, Α. 
Ορφανίδη. Κυρ. & Τρ. 21.00. 
€ 15 με ποτό. 

ΓΚΛΟΡΙΑ 
Ιπποκράτους 7, 210 3609.400
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).   

CORONET 
Φρύνης 11 & Υμηττού, 
Παγκράτι, 210 7012.123 
Caveman. Κωμωδία. Του 
Ρομπ Μπέκερ. Σκην.: Αν. Πα-
παστάθη. Παίζει: Βλ. Κυρια-
κίδης. Τετ.-Κυρ. 21.15. € 23 
(18 Φ). Δ: 120 .́ Ως 25/4. 

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 κ.ά. 
Δευτ. 21.30. € 15 με ποτό.  

∆ΗΜΗΤΡΗΣ 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 .́ 

∆ΙΑΝΑ
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 
πηδάνε. Έργο-Σκην.: Β. 
Κουκούτση. Παίζουν: Ν. 
Σταθόπουλος, Γ. Στεφόπου-
λος, κ.ά. Δευτ. & Τρ. 21.15. € 
18 (12 Φ). 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
- ΘΕΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ
Ακαδημίας 59-61, 210 
3612.461, 210 3643.725
*Αιώνιο φως. Πασχαλινή 
συναυλία από τα μουσικά 
σύνολα του Δήμου Αθη-
ναίων. Μουσ. διευθ.: Ελ. 
Καλκάνης. Διευθ. χορωδ.: 
Στ. Μπερής. Ερμηνεύουν: 
Μ. Μητσοπούλου,  Δ. Σούρ-
μπης. 27/3. 20.00. 
€ 35, 25, 20, 15 (10 Φ).

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
Αγ. Κων/νου 22-24, Οµόνοια, 
210 5288.170, 210 3305.074
Η κυρία από τη θάλασσα. 
Του Χ. Ίψεν. Σκην.: Έ. Στού-
μπε. € 15-26 (13 Φ). Ως 16/5. 
Ο θείος Βάνιας. Του Άντον 
Τσέχοφ. Σκην.: Γ. Χουβαρ-
δάς. € 15-26 (13 Φ, Πέμ.). 
Δ: 140 .́ 
∆ον Ζουάν. Του Μολιέρου. 
Σκηνοθ.: Αιμίλιος Χειλάκης. 
€ 26, 23, 15 (13 Φ). Ως 16/5.

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ 
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»
Αγ. Κωνσταντίνου 22-24,  
210 5288.170-1 
Πραγµατικότητα. Θεα-
τρικό αναλόγιο. Της Κ. 
Λιονάκη. Σκην.: Δ.Φοινί-
τσης. 20/3. 19.00. Είσοδος 
ελεύθερη. 
Μαρά/Σαντ. Του Πέτερ 
Βάις. Σκην.: Έφη Θεοδώρου. 
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 Κώ-
στα Ταχτσή. Διασκευή Στα-
μάτης Φασουλής - Θανάσης 
Νιάρχος. Σκην.: Σ. Φασου-
λής. 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. 
Του Ευγένιου Τριβιζά. Σκην.: 
Γ. Κακλέας. Παίζουν: Αλέξ. 
Βαμβούκος κ.ά. Σάβ. & Κυρ. 
11.30 & 15.30. € 15 (13 Π). Δ: 
105 .́ Ως 28/5. 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΘΗΝΑΣ
Ευμολπιδών 41, Γκάζι, 
210 3455.020 
Recycle. Των Σίμου Κακάλα 
& Μαργαρίτας Κρανά. Σκην.: 
Σ. Κακάλας. Τετ.-Σάβ. 21.30. 
Κυρ. 19.30. € 20 (13 Φ και 
κάθε Πέμπτη). Ως 25/4. 
Ερρίκος, Εδουάρδος,  Ρι-
χάρδος. Σύνθεση από έργα 
του Σέξπιρ από την ομάδα 
1272. Σκην.: Γ. Γάλλος & Γ. 
Περλέγκας. Τετ.-Σάβ. 21.30. 
Κυρ. 19.30. € 20 (13 Φ και 
κάθε Πέμ.). Ως 25/4. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
Σαρρή 11, Ψυρρή,
210 3211.750
Φουρκέτα. Έργο - Σκην.: 
Ε. Γκασούκα. Παίζουν: Μ. 
Καβογιάννη, K. Κόκλας, 
κ.ά. Τετ. 18.30 (Λ), Πέμ.-Κυρ 
21.30, € 23 22 (18 Φ, Λ, Ο, 
κάτω των 25 και άνω των 
60). Δ: 105 .́ 
Αττική Οδός. Έργο - Σκην.: 
Θανάσης Παπαθανασίου, 
Μιχάλης Ρέππας. Παίζουν: 
Τ. Ρουσσέα, Γ. Τζώρτζης 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
*Ολοφέγγαρο. Μουσική 
παράσταση. Της Κ. Σαμαρά. 
Παρ.&Σάβ. 21.30. € 15. Δ: 
90 .́ Ως 25/4.  
*Άδεια ποδηλάτου. Μουσι-
κοθεατρική. Της Κ. Σαμαρά. 
Κυρ. 20.00. € 15 (€ 5 με το 
απόκομμα του εισιτηρίου 
της παράστασης «Ολοφέγ-
γαρο»). Ως 25/4.
Ο µικρός πρίγκιπας. 
Μιούζικαλ. Σκην.: Ιάκωβος 
Μυλωνάς. 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). 

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

ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ 
Ναυπλίου 12 & Λένορµαν 94, 
Κολωνός, 210 5138.067
Κεντρική Σκηνή
Λα Τσούνγκα. Κοινωνικό. 
Του Μ. Β. Λιόσα. Σκην.: Ε. 
Σκότη. Παίζουν: Κ. Καραμπέ-
τη, Δ. Λάλος κ.ά. Τετ.-Σάβ. 
21.15, Σάβ. (Λ) 18.15. € 22 
(18 Φ, 15 Λ, κάθε Τετ. & 
Πέμ.) Δ: 90 .́ 
Ροτβάιλερ. Κοινωνικο-
πολιτικό. Του Γκιγιέρµο 
Έρας. Σκην.: Ε. Σκότη. 
Παίζουν: Δ. Λάλος, Γ. 
Ράµος κ.ά. Κυρ. 19.00, 
Δευτ. 21.15. € 22 (15 Φ). 
Κεντήµατα. Της Μαργιάν 
Σατραπί. Σκην.: Γ. Σιούτης. 
Παίζουν: Ι. Πύρρου, Τ. Ζαφεί-
ρη, κ.ά. Κυρ. & Τρ. 21.30, € 
10. Δ: 50 .́ Ως 18/4. 
Βλαντιµίρ Μαγιακόφσκι: 
Ιδού εγώ. Παίζουν: Γ. Μιχε-
λής, Τζ. Σούμα κ.ά. Παρ.-Κυρ. 
21.00. € 17 (13 Φ). Ως 25/4.  

Της µουσικής τα νήµατα. 
Από την ομάδα Ανταμαπα-
νταχού. Παίζουν: Ν. Τό-
μπρος, Ε. Παναγιώτου. Κυρ. 
12.30. € 12 (10 Φ Π). 

ΖΙΝΑ
Λεωφ. Αλεξάνδρας 74, Αμπε-
λόκηποι, 210 6424.414
Το παιχνίδι της µοναξιάς. 
Σκην.: Δ. Κατρανίδης. 
Παίζουν: Δ. Κατρανίδης, 
Χ. Παπά. Τετ. 19.15, Πέμ. 
& Παρ. 21.15, Σάβ. 18.15 & 
21.15. Κυρ. 20.00. € 24 (18 Λ, 
16 Φ). Δ: 105 .́   

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 .́ Ως 18/4. 

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

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Νάξου 84, πλ. Κολιάτσου, 210 
2236.890
Τραγουδώντας, χορεύ-
οντας, παίζοντας. Του 
Μάθιου Χαρτ. Σκην.: Αντ.
Αντωνίου. 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. Δευτ. & Τρ. 
21.15. € 20 (15 Φ). Δ: 90 .́ 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΗΣ ∆ΑΒΗΣ
Αλκμήνης 8, Γκάζι, 
210 3428.650
Υπό τη σκιά του Βόιτσεκ. 
Σκην.: Aντώνης Κουτρου-
μπής. Πέμ.- Κυρ. 21.30. € 
17 (10 Φ). 

ΘΕΑΤΡΟ 
ΚΑΤΙΑ ∆ΑΝ∆ΟΥΛΑΚΗ
Αγ. Μελετίου 61Α, Κυψέλη, 
210 8640.414
Οι επισκέπτες. Του Χένρι 
Τζέιμς. Σάβ.18.30 (Λ), 
Κυρ.19.30, Τετ-Σάβ. 21.15, € 
26 (22 Λ, 18 Φ).  
 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. Δευτ., Παρ. & 
Σάβ. 21.15, Κυρ. 19.15. € 17 
(10 Φ). Δ: 80 .́  
 
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  
ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ -  
ΥΠΟΓΕΙΟ
Πεσµαζόγλου 5, 210 3228.706
Η µέθοδος Gronholm. Tου 
Τζόρντι Γκαλθεράν. Σκην.: 
Διαγόρας Χρονόπουλος. 
Δευτ. & Τρ. 21.15, Τετ. 22.30. 
€ 22 (15 Φ, Λ, 10 για τους 
νέους κάτω των 25 χρόνων 
από Δευ.-Παρ. ). Δ: 95 .́ Ως 
2/5. 

Τα µάτια τέσσερα. Του Γ. 
Τσίρου. Σκην.: Κ. Αρβανι-
τάκης. 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
San pseftiko. Σκην.: Γ. Μαρ-
γαρίτης. Τετ., Πέμ. & Κυρ. 
20.00, Παρ. & Σάβ. 21.00. € 
20 (12 Φ, Πέμ. & Κυρ.). Δ: 80 .́  

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 
Φρυνίχου 10, Πλάκα, 
210 3231.591  
Ρώσικες νύχτες. Σκην.: Γ. 
Μποσταντζόγλου. 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
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 .́ 
Αδάµ και Εύα - Γράµµατα 
από τη Γη. Tου Μαρκ Τουέιν. 
Σκην.: Παντελής Δεντάκης. 
Παίζουν: Κ. Λυπηρίδου κ.ά. 
Τετ.-Σάβ. 21.15, Κυρ. 19.00. € 
20 (15 Φ), Τετ. & Πέμ. € 15 (12 
Φ). Δ: 80 .́  
Σόσιαλ ∆οµή ΑΕ. Μαρτυρί-
ες κρατουμένων στα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης της 
Βουλγαρίας. Έργο-Σκην. & 
παίζει Κρις Ραντάνοφ. Δευτ. 
& Τρ. 21.15, Κυρ. 21.30. € 20 
(15 Φ). Δ: 60 .́ 
Χρυσές δουλειές. Του 
Στίβεν Τόμπσον. Σκην.: 
Βασίλης Χριστοφιλάκης. 
Παίζουν: Δ. Ματσούκα, κ.ά. 
Τετ.-Σαβ.  21.15. Κυρ. 19.00. 
€ 20 (15 Φ). Δ: 100. 
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 .́ 

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 .́

Ι∆ΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πειραιώς 206, Ταύρος,  
210 3418.550
Lonely Tunes. Σκην.: 
Νικόλαος Στραβοπόδης. 

Παίζουν: Κων/νος Ασπιώτης 
κ.ά. Δευτ., Τρ. 21.30, Παρ. 
00.15. € 18 (14 Φ). Ως 26/3. 
Βραδιές κουκλοθεάτρου

 Το όνειρο του µολυβέ-
νιου στρατιώτη. 25/3. 
22.00. € 10.

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 .́ 

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

ράκης. Παίζουν: Γ. 
Κωνσταντίνου, Χ. Στέρ-

γιογλου 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). 

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

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
Ερεχθείου 22, Αθήνα, 
210 9248.328
*Less than zero. Χορευτική 
παράσταση. Του R. Thorpe. 
Χορογρ.-ερμην.: R. Thorpe. 

27 & 28/3. 17.30. € 15 (10 Φ). 
*Hors Corps. Χορευτική πα-
ράσταση. Της Όλ. Λυδάκη. 
Χορογρ.: Ό. Λυδάκη. Ερμην.: 
Ι. Αποστόλου, Ό. Λυδάκη. 27 
& 28/3. 17.30. € 15 (10 Φ).
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 .́ 
Όπως σας αρέσει. Σκην.: 
Σ. Στρούμπος. Παίζουν: Ελ. 
Γεωργούλη, Ρ. Προδρόμου 
κ.ά. Πέμ.-Κυρ. 21.15. € 15 (10 
Φ). Δ: 65 .́ Ως 9/5.

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 κ.ά. Σάβ. 18.15, Κυρ. 
19.30, Παρ.-Σάβ. 21.15. € 20 
(15 Λ, 10 Φ). Δ: 105 .́
Άµλετ µε πικάντικη σάλ-
τσα. Του Άλντο Νικολάι. 
Σκην.: Λ.Τσάγκας. Παίζουν:  
Λ.Τσάγκας, Γ. Σταματίου κ.α. 
Τετ. 19.00, Δευτ., Τρ. 21.00. 
€ 20 ( 15 Φ).  

ΛΑΜΠΕΤΗ 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 106, 
210 6457.086
Συµπέθεροι απ’ τα Τίρανα. 
Έργο-Σκην.: Θ. Παπαθανα-
σίου, Μ. Ρέππας. Παίζουν: Χ. 
Χατζηπαναγιώτης, Β. Σταυ-
ροπούλου 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 .́ 

Σ’ευχαριστώ µαµά. Του Γ. 
Μακρή. Σκην.: Κ. Κιμούλης. 
Παίζουν: Γ. Λαμπάτος, A. Κο-
ντονίκου κ.ά. Κυρ. 13.00 & 
15.00. € 1.

ΜΕΛΙ 
Αριστοτέλους 87 & 
Φωκαίας, πλ. Βικτωρίας, 
210 8223.160
Αµφιβολία. Του Τζον 
Πάτρικ Στάνλεϊ. Σκην.: Γ. 
Μιχαηλίδης. Παίζουν: Γ. 
Χριστοδούλου, Δ. Χατούπη, 
κ.ά. Τετ. & Κυρ. 19.00. Πέμ.-
Σάβ. 21.15. € 22 (15 Φ, 17 Λ). 
Ως 18/4. 

ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 
Ακαδήµου 14, 210 5234.382
Μαράν Αθά. Από το µυθι-
στόρηµα του Θωµά Ψύρρα. 
Σκην.: Δ. Αβδελιώδης. Παί-
ζει: 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). 

ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Αλκμήνης 13, Αθήνα, 210 
3464.002, 210 3464.903

Η Πουλτσινέλα και το 
γελαστό δάσος. Από την ο-
μάδα Μορφές Έκφρασης. 
Σάβ. 18.00, Κυρ. 11.00 & 
16.00. € 12 (10 Ο). Δ: 70 .́

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 .́   

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ
Άλσος στρατού, Γουδή, 210 
8840.600. 
Η ωραία κοιµωµένη. Μπα-
λέτο στον πάγο. Από το St. 
Petersburg State Ice Ballet. 
Κυρ. 12.30 & 17.00, Σαβ. 
16.30 & 20.30, Τετ. & Παρ 
20.30. € 42 - 17. 

ΜΥΓΑ
Μίκωνος 11 & Αισώπου, Ψυρ-
ρή, 698 4662227
∆ιωγµένος. Του Σάμουελ 
Μπέκετ. Σκην.: Μ. Παπαδη-
μητρίου. Παίζει: Γ. Γιαννακά-
κος. Δευτ., Τρ. 21.00. € 10. 

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 .́ 
Κάτσε 5 .́ Της Ζωής Ξανθο-
πούλου. Σκην.: Μάρκος Σαρ-
ρής. Παίζουν: Δ. Κουρέας, 
Ζ. Ξανθοπούλου. Δευτ. & Τρ. 
21.15. € 15 με ποτό. 

Ο∆ΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Κεφαλληνίας 16, Κυψέλη, 

Info
οι περισσότερες 

παραστάσεις λήγουν στις 

28/3. Όσες συνεχίζουν, αλλά 

και οι καινούργιες, ξεκινούν 

από τις 7/4. για περισσότερες 

πληροφορίες επικοινωνήστε με 

τα θέατρα.
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210 8838.727
Ο βυσσινόκηπος. Του Ά. 
Τσέχοφ. Σκην.: Στ. Λιβαθι-
νός. Παίζουν: Μπ. Αρβανίτη, 
Γ. Φέρτης, κ.ά. Πέμ., Παρ., 
Σάβ. 21.00, Τετ. (Λ) & Κυρ. 
20.00. € 23 (19 Λ, 16 Φ). Δ: 
150 .́ Ως 18/4.
Απαλλαγή. Της Linda 
McLean. Σκην.: Βίκυ Γεωργι-
άδου. Παίζουν: Ά. Λυρής, Λ. 
Αγγελίδου, Θ. Χαλκιάς. Τετ. 
(Λ) & Κυρ. 20.00. Πεμ.- Σάβ. 
21.00. € 23 (16 Φ, 19 Λ). 

Ο∆ΟΥ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
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 
«ΑΝ∆ΡΕΑΣ 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 .́ Ως 25/4.
∆ρόµος µακρύς. Της 
Σήλα Στίβενσον. Σκην.: Χρ. 
Καρχαδάκης. Παίζουν: Κ. 
Διδασκάλου, Μ. Κωστή κ.ά. 
Δευτ. & Τρ. 21.15. € 17 (12 Φ 
& Άνω των 60). Ως 28/4.  

Ο τρελαντώνης. Της Πη-
νελόπης Δέλτα. Σκην.: Γλ. 
Καλαϊτζή. Παίζουν: Λ. Βαρ-
τάνης, Ε. Γούση, Τ. Φεσάκη 
κ.ά. Παρ. 18.00, Σάβ. 14.30, 
Κυρ. 11.00 & 15.00. € 15. 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
Παραµυθιάς 27, Κεραµεικός, 
210 3457.904
Αι δύο µονόλογοι. Stand 
up Comedy. Παίζουν: Σ. 
Σεραφείμ, Γ. Χατζηπαύλου. 
Παρ., Σάβ. 22.30. € 15. 
∆ε 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 .́ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 131 
Πειραιώς 131, Γκάζι, 
210 3450.922
Ζωή σ’ ελόγου µας. Επιθε-
ώρηση. Σκην.: Θ. Παπαθα-
νασίου, Μ. Ρέππας. Παίζουν: 
Ά. Παναγιωτοπούλου, Γ. 
Ζουγανέλης κ.ά. Σάβ. 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 .́ Ως 25/4. 

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ PANDOU 
Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, 
210 3314.601-2
 Lost love stories. Της ομά-
δας L.S.D. Σκην.: Σ. Σειρλή. 
Παίζουν: Β. Κλαστάδα, Ειρ. 
Κώτση κ.ά. Κυρ. 21.30. € 15 
(10 Φ). Δ: 110 .́ 
Μαµά γεννάω. Έργο - 
Σκην.: Μ. Άνθης. Παίζουν: 
Ρ. Καραγιαννίδου, Α. Καρα-
βέλα, κ.ά. Κυρ. 21.00, Δευτ. 
22.35. € 10. Δ: 60 .́ 
Θοδωρής ετών 33 µ.χ. 
Κωμωδία των Γ. Ριζόπουλου 
- Θ. Μπαλωμένου. Σκην.: 
Ευθύμης Μπαλωμένος. 
Παίζουν: Γ. Ριζόπουλος, Χρ. 
Σπανός κ.ά. Παρ., Σάβ. & 
Δευτ. 21.00. € 20 (με ποτό), 
15 Φ.  Δ: 75΄ (τηλ. κρατήσε-
ων: 698 8780.831). 
Άννα 11/Μ. Της Παλόμα 
Πεδρέρο. Σκην.: Χρ. Στρέπ-
κος. Παίζουν: Ντ. Πάγκα, Ν. 
Νταϊλιάνη κ.ά. Τετ. & Πέμ. 
21.15. € 15 (10 Φ). 

ΠΟΡΕΙΑ 
Τρικόρφων 3-5 & 3ης  
Σεπτεµβρίου 69,  
πλ. Βικτωρίας, 210 8210.991
Το κτήνος στο φεγγάρι. 
Του Ρ. Καλινόσκι. Τετ. & Κυρ. 
19.00. Πεμ. - Σαβ. 21.15. € 20 
( 15 Φ). Δ: 125.  

Μια γάτα που την έλεγαν 
Billy Holiday. Μουσική 
παράσταση (και παίζει) Φ. 
Παπαδόδημα. Τετ & Κυρ. 
22.00. € 17 (13 Φ). 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
Ο βιασµός της προσευ-
χής. Έργο - Σκην.: Ι. Μυλω-
νάς. Παρ.-Κυρ. 21.30. € 15 
(10 Φ). Ως 10/4. 

ΣΗΜΕΙΟ
Χαρ. Τρικούπη 10, όπισθεν 
Παντείου, 210 9229.579
L’amante anglais (Η 
αγγλίδα ερωµένη). Της 
Marguerite Duras. Παρ. & 
Σαβ. 21.30, Κυρ. 20.00. € 20 
(12 Φ). Δ: 90 .́ 
∆υο µεγάλες µύτες. Έργο - 
Σκην.: Χ. Χιώτης. Δευτ. & Τρ. 
21.30. € 12. 

SIX D.O.G.S
Αβραμιώτου 4-8, Μονατηρά-
κι,  210 3210.510
Loot. Του Τ. Όρτον. Σκην.: Τ. 
Ράλλη, Γ. Σίμωνας. Από τη 
θεατρική ομάδα Νοσταλγία. 
Δευτ. & Τρ. 21.00. € 15 ( 10 
Φ). Δ: 100. 
Το µπλέ παλτό. Του Ν. 
Σίλβερ. Σκην. :Α. Κοέν. Παί-
ζουν: Κ. Γεωργάκη, Ν. θωμά 
κ.α. Τετ. & Κυρ. 21.30. € 18 ( 
12 Φ, 6 για ατέλειες). Δ:80. 

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. 
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. 
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
Όροι συµβολαίου. Κοινωνι-
κό. Του Μ. Μπάρτλετ. Σκην.: 
Φ. Μακρή. Παίζουν: Στ. 
Κρούσκα, Εκ. Ντούμα κ.α. 
Κυρ., Δευτ. Τρ. 21.30. € 15 ( 
12 Φ). Δ: 60. 
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 .́
Όταν η κόκκινη κλωστή 

χάθηκε στο µεγάλο δά-
σος. Κουκλοθέατρο & αφή-
γηση λαϊκών παραμυθιών 
με ζωντανή μουσική και 
τραγούδια. Αφήγηση - κιθά-
ρα: Κ. Μιζάρας. Παίζει: Αγ-
γελική Γουναρίδη. Σάβ. 
17.00. € 10. Δ: 60 .́  

Το βέλος που δεν πλη-
γώνει. Του Βασίλη Μαυρο-
γεωργίου. Σκην.: Σοφία Τσι-
νάρη. Παίζουν: Θ. Αλεξίου, 
Π. Αποστολόπουλος κ.ά. 
Κυρ. 12.00. € 10 (8 Φ). Δ: 75 .́ 

ΣΦΕΝ∆ΟΝΗ
Μακρή 4, Μακρυγιάννη, 
210 9246.692
Λα πουπέ. Του Βαγγέλη 
Χατζηγιαννίδη. Σκην. & ερ-
μην.: Άννα Κοκκίνου. Δευτ. 
21.00. € 20. 
Καβαλάρηδες στη θάλασ-
σα. Του Τζ. Μ. Σινγκ. Σκην.: 
Ά. Κοκκίνου. Παίζουν: Ά. 
Κοκκίνου, Φ. Λαγανόπουλος 
κ.ά. Τετ.-Σάβ. 21.00, Κυρ. 
19.00. € 20 (15 Φ). Δ: 70 .́ 
Ως 15/5.

SWING BAR  
Ιάκχου 8 & Ευμολπιδών, Γκά-
ζι, 210 3451.518
Το τέλος της ιστορίας. 
Performance βασισμένη 
στο παραμύθι του Μ. Φακί-
νου. Πέμ. & Κυρ. 21.15. € 15 
(με ποτό). Δ: 60 .́  

TAF
Νορμανού 5, Μοναστηράκι, 
697 1767895 
Πρόσωπα στην πόλη - 
άλλη όψη. Performance. 
Σκην.: Αιμιλία Μπουρίτη. 
Performers: Γ. Μαυρίκος κ.ά. 
18/3, 20.15. € 15. 
Graveyard café Band/
In extremis. Tης ομάδας 
Πασπαρτού. Σκην.: Γ. Σκουρ-
λέτης. Δευτ., Τρ., Κυρ. 21.15. 
€ 18 (12 Φ) με ποτό. Δ: 90 .́ 

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
Πειραιώς 100, Γκάζι, 
210 3461.589
Belle Reve. Αφιέρωμα στον 
T. Ουίλιαμς. Από την ομάδα 
Τεχνικό. Παίζουν: Ρ. Βέγκα, 
Μ. Κάλφα κ.ά. Δευτ., Τρ. 
21.00. € 10. 
H πισίνα - όχι νερό. Του 
Μαρκ Ρέιβενχιλ. Σκην. Χ. 
Λύγκας. Παίζουν: Χ. Λύγκας  
κ.ά. Δευτ.-Κυρ. 21.00. € 15 
(10 Φ). 

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
59 σερβίτσια µόνο. Του Ali 
Tailor. Σκην.: Ν. Καμτσής.  
Παίζουν: Α. Τότσικας, Μ. 
Αμανίτη κ.ά. Κυρ.-Τετ. 21.30. 
€ 20 (15 Φ). 
Το τέλος του παιχνιδιού. 
Του Σάμιουελ Μπέκετ. 
Σκην.: Ν. Καμτσής. Παίζει: 
Π. Πολυκάρπου, Ν. Αλεξίου  
κ.ά. Πέμ.-Σάβ. 21.30, Κυρ., 
19.30. € 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. 
 
ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ
Σιδηροδρομικός σταθμός 
Ρουφ (επί της Κωνσταντινου-
πόλεως), 210 5298.922, 693 
7604988
Το κολιέ της Ελένης. 
Σκην.: Τ. Λύγαρη. Παίζουν: Τ. 
Λύγαρη, Β. Ρόκκος, Α. Αθανα-
σιάδου. Πέμ-Σάβ. 21.00, Κυρ. 
19.00. € 22 (16 Φ). 
Εδώ. Του Μάικλ Φρέιν. 
Σκην.: Ι. Βαρδάκης. Παίζουν: 
Κ. Ταχτσόγλου, Ίρις Χατζηα-
ντωνίου, Β. Ρόκκος. Τρ. & 
Τετ. 21.00. € 22 (16 Φ). Ο έ-
βδοµος σταθµός: Το µυ-
στικό του πειρατή Μπελα-
φούσκ. Του Ε. Τριβιζά. 
Σκην.: Τ. Λύγαρη. Παίζουν: 
Μ. Σορμαΐνης, Χρ. Καγιάς 
κ.ά. Σάβ. 15.00, Κυρ. 11.00, 
15.00. € 16. Δ: 120 .́
Η αρπαγή της ηνωµένης 
Ευρώπης. Σκην.: Τ. Λύγαρη. 
Ερμηνεύουν: Θ. Βλαβιανός, 
Τ. Γιωτοπούλου κ.ά. Τετ.-Σάβ. 

21.30, Κυρ.20.00, € 22 (με ένα 
ποτήρι κρασί). Δείπνο προαι-
ρετικά από € 20.
Η φωτιά σου αναµµένη. 
Της Νικολέττας Αναστασί-
ου. Μουσική παράσταση με 
τους: Κ. Βαβίτσας, Έ. Γκώ-
γκου κ.ά. Τρ. 21.30. € 22 (με 
ένα ποτήρι κρασί). Δείπνο 
προαιρετικά από € 20.

ΦΙΓΟΥΡΕΣ & ΚΟΥΚΛΕΣ
Τριπόδων 30, Πλάκα (μετρό 
Ακρόπολη), 210 3227.507

Ο Πέτρος και ο Λύκος. 
Κουκλοθέατρο. Του Σεργκέι 
Προκόφιεφ. Σκην.: Α. Αλεξί-
ου, A. Ivantzeva. Κυρ. 13.30. 
€ 10. Δ: 50 .́

ΦΟΥΡΝΟΣ 
Μαυροµιχάλη 168, Εξάρχεια, 
210 6460.748
Ιφιγένεια της Ευρυπίδου. 
Έργο- Σκην.: Σ. Διονυσοπού-
λου. Παίζει: Μαρλέν Σαΐτη. 
Δευτ. & Τρ. 21.30. € 15 (12 
Φ). Δ: 50 .́ 

ΧΥΤΗΡΙΟ
Ιερά Οδός 44, Γκάζι, 
210 3412.313
Βασίλισσα της οµορφιάς. 
Του Μακ Ντόνα. Σκην.: Ν. 
Κοντούρη. Παίζουν: Ε. 
Μαλικένζου, Ν. Τσαλίκη κ.ά. 
Τετ.(Λ), Κυρ. 20.00, Πεμ.-
Σάβ. 21.15, € 22 (17 Λ, Φ). 

ΧΩΡΑ 
Αµοργού 20, Κυψέλη, 
210 8673.945
Σκηνή Νέα Χώρα
The 24 hour plays. Συγ-
γραφείς, σκηνοθέτες και η-
θοποιοί υπό την καθοδήγη-
ση Αμερικάνων παραγωγών 
γράφουν, σκηνοθετούν και 
ερμηνεύουν έξι έργα σε μια 
ενιαία παράσταση. Παίζουν: 
Κ.Μαρκουλάκης, Δ.Ματσού-
κα, Γ.Πυρπασόπουλος κ.α. 
30/3. 21.00. € 20. Δ: 90. 
Rent. Του Τζόναθαν Λάρ-
σον. Σκην.: Θ. Μαρσέλλου. 
Παίζουν: Αρ. Αγγέλου, Π. 
Μουζουράκης, κ.ά. Τετ.-Σάβ. 
21.00, Κυρ. 21.15. Σάβ. & Κυρ. 
€ 27, 25 (16 Φ, νέοι κάτω των 
23), Τετ. & Παρ. 26, 23 (16 Φ, 
νέοι κάτω των 23). Ως 18/4.
Chatroom. Του Enda Walsh. 
Σκην.: Σ. Βγενοπούλου. 
Παίζουν: Μ. Γεωργιάδου, Π. 
Εξαρχέας κ.ά. Παρ. & Σάβ. 
19.00. € 18 (14 Φ, νέοι κάτω 
των 23).  Δ: 70 .́
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 .́ Ως 18/4.
Η πέτρα της υποµονής. 
Του Ατίκ Ραχίμι. Σκην.: Γ. 
Νανούρης. Παίζουν: Ν. Γιαν-
νουδάκη, Δ. Σκώτης. Δευτ., 
Τρ. & Κυρ. 21.15. € 18 (12 Φ). 
Ως 20/4. 

ΧΩΡΟΣ ΑΛΛΟΥ
Ομήρου Ντέιβις 11, Ψυχικό, 
210 6710.109
Τι δεν θέλω να ξέρετε 
για την ηλικία µου. 
Performance της Α. Χατζη-
γιαννάκη. Δευτ. 21.15. € 
10. Δ: 50. 
Μπλέ βαθύ σχεδόν µαύ-
ρο. Performance της Α. 
Χατζηγιαννάκη. Παρ. 21.15. 
€ 10. Δ: 120

ΧΩΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 
ΜΝΗΜΗΣ 1941-44
Κοραή 4, 693 2463650
The Fever. Tου Wallace 
Shawn. Σκην.: Αθανασίας 
Καραγιαννοπούλου. Παρ. & 
Σάβ. 21.00. Κυρ. 19.00. 
€ 15 (10 Φ). Δ: 75 .́ 
Lenz. Σκην.: Σ. Κρασανά-
κης. Δευτ. & Τρ. 21.15. € 20 
(15 Φ, Ν). Δ: 70 .́ Ως 25/5 
(τηλ. κρατήσεων: 210 
7258.741).  

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΑΣΩΜΑΤΩΝ
Ασωμάτων 6 (ΗΣΑΠ Θησεί-
ου), 213 0376.054 
Έσονται ∆ύο. Του Αλέξαν-
δρου Χαριτάτου. Σκην.: Ιω-
άννα Κατσιαβού. Παίζουν: 
Γ. Πλακίδης, Σ. Μούρκος 
κ.ά. Παρ. & Σάβ. 21.15, Κυρ. 
19.30. € 20 (10 Φ, με επικυ-
ρωμένο εισιτήριο ΤΡΑΜ) με 
ένα ποτήρι κρασί. Δ: 110. 

VOID DANCE BAR
Ευμολπιδών 26, Γκάζι, 690 
9070030 
Killer Gaga. Τρ. & Τετ. 21.15. 
Κυρ. 20.00. € 15 (10 Φ με 
ποτό). 
➜ agenda@athensvoice.gr

 ΘΕΑΤΡΟ οδηγος
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* Προτείνουμε

Αίθουσες τέχνης

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ
Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 
210 5242.211
Γιώργος Χριστάκος. 
“Dream Flow”. Φωτογραφία. 
Ως 11/4.
 
ART PRISMA 
Μπουμπουλίνας 48, Πειραι-
άς, 210 4296.790 
Έργα τέχνης - γκραβούρες.

ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ 
∆ΕΞΑΜΕΝΗ
Ξανθίππου 11, Κολωνάκι,  
210 7294.342
Αλεξάνδρα Νασιούλα. «8». 
Ζωγραφική. Ως 17/4.
Γιάννης Γούτσιας. «Κιβω-
τοί». Ζωγραφικές κατασκευ-
ές. Ως 17/4.  

BERNIER / ELIADES 
Επταχάλκου 11, Θησείο,
210 3413.935-7 
* Justin Lieberman. “Salto 
Mortale”. Κολάζ, γλυπτική, 
ζωγραφική, εγκαταστάσεις, 
φωτογραφία. Ως 8/4. 

ΓΚΑΛΕΡΙ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
Πλ. Κολωνακίου 20, 
210 3608.278
Κώστας Χριστόπουλος, 
«Το δωμάτιο». Μεικτή τεχνι-
κή, εγκαταστάσεις. Ως 31/3. 

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

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Καρνεάδου 20, 210 7291.642 
∆ηµήτρης Κούκος. «Ταξί-
δι». Ζωγραφική. Ως 3/4. 

EΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 
GALLERY
Δημοφώντος 30 & Θορικί-
ων 7, 210 3411.748, www.
koroneougallery.com

Photography next 
generation. Ομαδική. Φωτο-
γραφία. Ως 30/4. 

KALFAYAN GALLERIES
Χάρητος 11, 210 7217.679
Τάσος Παυλόπουλος. «Ρα-
πτομηχανικά». Ζωγραφική. 
Ως  8/5. 

ΚΑΠΛΑΝΩΝ 5
Καπλανών 5 & Μασσαλίας, 
210 3390.946
∆ηµοσθένης Αβραµίδης. 
«Εν ετέρα μορφή». Ζωγραφι-
κή. Ως 17/4. 

KOURD
Κασσιανής 2-4, Αθήνα, 
210 6426.573
Εβίτα Κανέλλου. «Στιγμές 
στο πλήθος... στιγμές προσω-
πικές». Ζωγραφική. Ως 24/4.  

LORAINI ALIMANTIRI 
GAZONROUGE 
Κυκλάδων 8, Αθήνα, 210 
8837.909
Σοφία Σιµάκη. “Oceangoing 
Vessel”. Ζωγραφική. Ως 2/4. 

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

MARY ALEXIOU - THE 
ATHENS ART SPACE
Δημοκρίτου & Στρ. Συνδέ-
σμου 23, Κολωνάκι, 
210 3608.105
Σµαράγδα Γαρόφλου. 
Ζωγραφική, κατασκευές. 
Ως 17/4. 

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

ΡΕΒΒΕΚΑ ΚΑΜΧΗ
Λεωνίδου 9, Μεταξουργείο, 
210 5233.049, 

www.rebbecacamhi.com
*Nan Coldin. Φωτογραφία. 
Ως 29/5.

ΣΚΟΥΦΑ
Σκουφά 4, 210 3643.025
Ειρήνη Κανά. «Απόπλους». 
Ζωγραφική. Ως 28/3.

TAF
Νορμανού 5, Μοναστηράκι, 
210 3238.757
“Battlefield”. Ομαδική. Εικα-
στικά. Ως 6/4.

THANASIS FRISSIRAS 
GALLERY
Κριεζώτου 7, 210 3640.288
Florian Merkel. «Mόνα και 
Λου - Απόδραση από το χρό-
νο». Ζωγραφική. Ως 30/4.

THE BREEDER
Ιάσονος 45, 210 3317.527
Shirana Shahbazi. Φωτο-
γραφία. Ως 24/4. 

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ 
WILLIAM JAMES
Υμηττού 64, 15561, 
Χολαργός, 210 65 34.326,  
www.wjames.gr
Γιάννης Σεργουλόπου-
λος. Ζωγραφική. Ως 14/4.

Q BOX
Αρμοδίου 10 , Βαρβάκειος 
αγορά, 211 1199.991
Megan and Murray 
McMillan. «Τι αγαπήσαμε και 
ξεχάσαμε». Βίντεο & φωτο-
γραφία.  Ως 18/5.

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

Άλλοι Χώροι

BLACK DUCK 
MULTIPLARTE
Χρ. Λαδά 9, 210 3234.760, 
www.blackduck.gr 
Ομαδική κοσμήματος. Ως 
10/4.   

DASSERA

Παπαδιαμαντοπούλου 146, 
Γουδή, 210 7719.432
Matt Jordan. “Picture it”. 
Ζωγραφική. Ως 31/3.  
  
«ΘΕΑΤΡΟΝ», 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Πειραιώς 254, Ταύρος, 
212 2540.000
* O Μiro της Μαγιόρκα. 
Χαρακτικά & σχέδια. € 6. 
Ως 30/5.

ΙΑΝΟΣ
Σταδίου 24, 210 3217.917
Pavlos Habidis. « Βρυ-
ξέλλες - Παρίσι - Αθήνα». 
Ζωγραφική.

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

LE CAFÉ DE L’ART
Πλ.Μεσολογγίου 6, Πα-
γκράτι, 210 7255.998, 694 
2094.808
Χριστίνα Αγγελά. «Πρό-
σωπα ψυχής». Ζωγραφική. 
Ως 30/3.

ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΡΑΗΣ
Παπάγου 7 & Αριστοφάνους, 
Χαλάνδρι, 210 6890.321
Νίκη Αβραµίδη - Λιανού. 
Ζωγραφική & αγιογραφία. 
Ως 31/3. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ακαδημίας 50, 
210 3638.138
Χρήστος Γιαλεψός. Ζω-
γραφική. Ως 28/3.  
«Κοινή αφετηρία». Ομαδική. 
Ζωγραφική. Ως 29/3. 
Elizabeth Chu. «Η τέχνη της 
ζωγραφικής φυσικού τοπίου 
με μια φιλοσοφική προσέγγι-
ση». Ως 30/3.
Θάνος Χόνδρος. «Σκοτεινοί 
τόποι». Φωτογραφία. Ως 
28/3.  

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Ιπποκράτους 118, 
211 3003.500
Αστέρης Γκέκας. Ζωγραφι-
κή, κατασκευές. Ως 30/4. 

Μουσεία
- Ιδρύματα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Βασ. Κωνσταντίνου 50, 
210 7235.937-8
Ερνέστος Τσίλλερ, αρχι-
τέκτων, 1937-1923. Αρχιτε-
κτονική. Ως 31/8.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Κτίριο Ωδείου Αθηνών, Βασ. 
Γεωργίου Β΄ 17 -19 & Ρηγίλ-
λης, 210 9242.111-3
Ευανθία Τσαντίλα. 
“Roomwithaview”. Ως 25/4.
* Χρόνης Μπότσογλου. 
Ζωγραφική. Ως 18/4. 
Jenny Marketou. “Red eyed 
sky walkers”. Εγκατάσταση.

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

Ι∆ΡΥΜΑ 
Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ
Βασ. Σοφίας 9, 210 3611.206
«Πρόσωπα του Μοντερνι-
σμού: Βουλγαρία, Ελλάδα, 
Ρουμανία. Ζωγραφική 1910-
1940». Ομαδική. Ζωγραφική. 
Ως 9/5.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑ-
ΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
 Μητροπόλεως 23, 
210 3634.117
* «O Μiro της Μαγιόρκα». Χα-
ρακτικά & σχέδια. Ως 30/5.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Αγ. Κωνσταντίνου 20 (Μέγα-
ρο Εϋνάρδου), 210 5223.101
Τόνια Νικολαΐδη (1947-
2010). Χαρακτική. Ως 23/5. 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Κόδρου 9, Πλάκα, 
210 3312.621 
* «Παρέα με τον Miro». 
Ζωγραφιές & κατασκευές 
παιδιών. Ως 23/7. 

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Νεοφ. Δούκα 4, Κολωνάκι, 
210 7228.321-3
* «Έρως, από τη “Θεογονία” 
του Ησίοδου στην ύστερη 
αρχαιότητα». Ως 11/4.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας, 
210 3671.000
* «Ταξιδιώτες στην Ελλάδα, 
1900-1950». Ζωγραφική, 
φωτογραφία. Ως 1/4.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
(ΚΤΙΡΙΟ Ο∆ΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, 
210 3453.111
«Ενδύεσθαι. Για ένα μουσείο 
πολιτισμού του ενδύματος». 
Έκθεση ενδύματος. Ως 23/5. 
«Φοιτητική κατοικία 18+ 
Κεραμεικός-Μεταξουργείο». 
Αρχιτεκτονική. Ως 4/4. 
Δημιουργική Αθήνα - Creative 
Athens. Δημιουργική 
οικονομία: ευκαιρίες και 
προκλήσεις σε μια εποχή 
κρίσης. Ανοιχτό συνέδριο. 
26&27/4. 
Γιώργος Λάµπρου. Γλυπτι-
κή. Ως 28/3. 
Ansel Adams. Φωτογρα-
φία. Ως 30/5. 
Αλέξανδρος Λαµπροβασί-
λης. “NYC: Hopes, dreams, 
and hard times”. Φωτογρα-
φία. Κείμ. Αχιλλέας Πεκλά-
ρης. Ως 18/4.  

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ
Πανεπιστημίου 12, 
210 3643.774
Συλλογές νομισμάτων από 
την αρχαία Ελλάδα έως τις 
μέρες μας. 

  ➜ agenda@athensvoice.gr

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

Σε τεντωμένο σκοινί 
(Man on Wire) ***  
Σκηνοθεσία: Τζέιμς Μαρς
T for Trouble and the Self 
Admiration Society ***
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αθυρίδης   

Το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ 
του Τζέιμς Μαρς «Σε τεντωμένο σκοινί» 
αφηγείται με τη ζέση μιας κατασκοπικής 
ιστορίας, τη ζωή, την «καριέρα» και το 
μεγαλύτερο κατόρθωμα του Φιλίπ Πετίτ, 
ενός Γάλλου ισορροπιστή, ο οποίος στις 7 
Αυγούστου του 1974 περπάτησε πάνω σε 
ένα συρματόσκοινο ανάμεσα στους δίδυ-
μους πύργους της Νέας Υόρκης. 
Το “T for Trouble” του Δημήτρη Αθυρίδη, 
από την άλλη, μας γνωρίζει τη rock’n’roll 
περιπέτεια του Τέρι Παπαντίνα, ενός 
σπουδαίου κιθαρίστα που θα μπορούσε να 
είναι ένας Παύλος Σιδηρόπουλος ή ένας 
Βαγγέλης Παπαθανασίου, αλλά αντί γι’ 
αυτό ζει ξεχασμένος και φτωχός σε ένα 
ισόγειο της Θεσσαλονίκης. 
Αν υπάρχει κάτι που ενώνει τους δύο 
ανθρώπους –που ως ένα σημείο είναι οι 
ταινίες τους– τότε αυτό δεν μπορεί παρά 
να είναι το κενό. Ο Πετίτ στο ντοκιμαντέρ 
του Μαρς νιώθει την ανάγκη να το υπερ-
βεί, να το κατακτήσει να χορέψει από πά-
νω του, ο Παπαντίνας δεν μπορεί να του 

αντισταθεί, αφήνεται να τον καταπιεί. 
Οι δυο τους δεν διαφέρουν πολύ στην 
πραγματικότητα: υπήρξαν χαρισματικοί, 
φιλάρεσκοι, αλαζόνες, γοητευτικοί, με 
υπερβολικό απόθεμα αυτοπεποίθησης. 
Η τέχνη τους μπορεί να αλλάζει αλλά ο 
τρόπος τους όχι. Και οι δυο διάλεξαν, έ-

φτιαξαν το δικό τους δρόμο και οι δυο κι-
νήθηκαν με όχημα τη δική τους εμμονή. 
Το γεγονός ότι  υπήρξαν εξαιρετικές –ή 
έστω εξαιρετικά ενδιαφέρουσες– προ-
σωπικότητες προσδίδει συναρπαστική 
υφή στην εξιστόρηση της ζωής τους. Στην 
περίπτωση του Πετίτ, ο Μαρς επιλέγει 

να μας κάνει συνένοχους σε ένα αλά 
“Ocean’s 11” κινηματογραφικό “caper”, 
χτίζοντας μέσα από αφηγήσεις και δρα-
ματοποιημένες σκηνές την αγωνία, αλλά 
βρίσκοντας την αληθινή του δύναμη στις 
μαγικές εκείνες στιγμές, όταν ο ήρωάς 
του ίπταται θαρρείς πάνω από μια πόλη 
που κρατά την ανάσα της. 
Ο Δημήτρης Αθυρίδης, από την άλλη, 
μπορεί να μην έχει το ταλέντο ή τα μέσα 
του Τζέιμς Μαρς, αλλά έχει μπροστά στο 
φακό του έναν άνθρωπο που δεν φοβάται 
να τσαλακωθεί –γιατί το έχει κάνει ήδη– 
ή να αποκαλύψει τόσο τις φωτεινές όσο 
και σκούρες περιοχές του. Η ιστορία της 
πτώσης του Παπαντίνα περιγράφει τον 
άνθρωπο, την εποχή του, ένα παράδειγμα 
μιας ροκ αυτοκαταστροφής, αλλά μαζί και 
τη λάθος «μετάφραση» μιας «ιδεολογίας» 
στα ελληνικά, την πορεία μιας ολόκληρης 
γενιάς από την αμφισβήτηση στην πιο βο-
λική καρέκλα, κομμάτια από την ίδια την 
παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας. 
Οι δυο ταινίες μπορεί να ζουν σε διαφο-
ρετικούς κόσμους, η μια στην κορυφή 
του World Trade Center κι η άλλη στα 
πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης, όμως 
μοιράζονται ένα παρόμοιο πνεύμα, έστω 
κι αν η μια περιγράφει έναν εφήμερο 
θρίαμβο και άλλη μια συντριβή διαρκεί-
ας… A    

Για να γίνεις ισορροπιστής, πρέπει να είσαι και λίγο ανισόρροπος 

Νιάτα σε έξαψη 

(Youth in Revolt) ***

Σκηνοθεσία: Μιγκέλ Αρτέτα

Πρωταγωνιστούν: Μάικλ Σέρα, Πόρσια Ντά-

μπλντεϊ, Στιβ Μπουσέμι

Ένα από τα πιο κουρασμένα κινηματογραφι-

κά είδη, η «ταινία ενηλικίωσης» βρίσκει εδώ 

το doppelganger της, όπως αναγκάζεται να 

κάνει κι ο νεαρός πρωταγωνιστής της για να 

κερδίσει το κορίτσι. Τα υλικά γνώριμα: δεκα-

εξάχρονος παρθένος –ουχί στο ζώδιο–, κο-

ρίτσι πειρασμός, white trash γονείς, ελπίδες 

για σεξ. Ο τρόπος όμως διαφέρει. Τα πιτσιρί-

κια έχουν εμμονές με τον Γκενσμπούργκ και 

τον Όζου, τα παστέλ χρώματα συνοδεύονται 

με μια δόση σχιζοφρένειας, το γέλιο γλασά-

ρεται με μοχθηρία και πίκρα. Ο Μάικλ Σέρα 

του “Superbad” και του “Juno” ενηλικιώνεται 

ερμηνευτικά κι ο Μιγκέλ Αρτέτα δείχνει να 

ξαναβρίσκει επιτέλους το δρόμο προς την 

αλλόκοτη ευαισθησία του “Chuck & Buck”. 

4 μαύρα κουστούμια**
Σκηνοθεσία: Ρένος  Χαραλαμπίδης 

Πρωταγωνιστούν: Ρένος  Χαραλαμπίδης, 

Γιάννης Ζουγανέλης, Τάκης Σπυριδάκης, 

Άλκης Παναγιωτίδης

Το να γελάς στο πρόσωπο του θανάτου είναι 

κάτι που ελάχιστοι μπορούν να καταφέρουν, 

ίσως γι’ αυτό κι ο Ρένος Χαραλαμπίδης είναι 

περισσότερο… σκεπτικός παρά σκωπτικός 

στην τέταρτη ταινία του ως σκηνοθέτης. Το 

πεζή ταξίδι τεσσάρων νεκροκομιστών από 

τον Πειραιά στη Βοιωτία, με το φέρετρο ε-

νός πλούσιου μακαρίτη στους ωμούς, είναι 

εξαιρετικά κινηματογραφικό ως ιδέα, όμως 

στην πορεία παραπατά και τρεκλίζει. Αν και 

υπάρχουν στιγμές όπου αυτή η «μαυροφο-

ρεμένη» κομεντί βρίσκει το βηματισμό της, 

τελικά οι δόσεις της χιουμοριστικής διαφυ-

γής και της πικρής πραγματικότητας δεν εί-

ναι ισορροπημένες και πολλά από τα αστεία 

δεν λειτουργούν πετυχημένα. 

Documentary non stop
• Δύο ακόμη ταινίες τεκμηρίωσης: Το «Νικα-
ριά μου»*1/2 του Σπύρου Τέσκου είναι ένα ά-

νευρο λαογραφικό πορτρέτο της Ικαρίας και 

του εθίμου του «Μνημόσυνου» που λαμβάνει 

χώρα την Κυριακή του Πάσχα. Από την άλλη, 

το φιλμ του Αργύρη και της Άγγελης Ανδρι-

κοπούλου «Τα παιδία δεν παίζει»**1/2, για την 

προσπάθεια μιας ομάδας παιδιών στην Πά-

τρα να αποκτήσουν ένα «γήπεδο», έχει φρε-

σκάδα, ρυθμό κι ένα πρωτότυπο θέμα. Μπο-

ρεί να εξαντλείται γρήγορα αλλά κατορθώνει 

να κοιτάζει χωρίς διδακτισμό ή στερεότυπα 

τα σημερινά πιτσιρίκια και να προσφέρει μια 

αφιλτράριστη ματιά στην παιδικότητα, ή ό,τι 

επιβιώνει από αυτή, στις μέρες μας.   

• Η Tαινιοθήκη της Ελλάδας σε συνεργασία 

με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλο-

νίκης παρουσιάζει από τις 25 ως τις 29 Μαρ-

τίου, ένα διπλό αφιέρωμα στους Κριστόφ 

Κισλόφσκι και Γιόρις Ίβενς. Τα ντοκιμαντέρ 

αποτέλεσαν το δρόμο μέσα από τον οποίο ο 

σπουδαίος Πολωνός δημιουργός  προσέγγι-

σε αρχικά το σινεμά κι αυτή είναι μια σπάνια 

ευκαιρία να ανακαλύψετε το πρώιμο έργο 

του. Όσο για τον Ίβενς, ο πολυταξιδεμένος 

Ολλανδός σκηνοθέτης υπήρξε ένας από τους 

πατέρες της τέχνης του ντοκιμαντέρ, κληρο-

δοτώντας μας περισσότερες από 80 ταινίες 

γυρισμένες σε πάνω από 20 χώρες του κό-

σμου, διαγράφοντας μια συναρπαστική κινη-

ματογραφική διαδρομή.

Πρεμιέρες

Μετά το ξεδόν τιασμα της βαμπιρι-

κής μυθολογίας από τις ταινίες του Ρό-

μπερτ Πάτινσον, το «2019: Νέα φυλή» 

(Daybreakers)**1/2 των Μάικλ και Πίτερ 

Σπίριγκ μάς θυμίζει ότι οι βρικόλακες πί-

νουν αίμα, έστω κι αν εδώ το απόθεμα 

τροφής τους βρίσκεται σε κρίση. Όταν έ-

νας από αυτούς, στην προσπάθειά του να 

ανακαλύψει ένα πόσιμο υποκατάστατο, 

γνωρίζει έναν βρικόλακα που έχει γίνει 

και πάλι άνθρωπος, ελπίζει ότι βρήκε την 

οδό της σωτηρίας για το είδος του. Δεί-

τε το σαν παραβολή για την παγκόσμια 

πετρελαϊκή κρίση ή ως προειδοποίηση 

για το τέλος του δικού μας είδους ή απλά 

ως μια έξυπνη διασκεδαστική b-movie. 

❱❱ Μια νεαρή ανακαλύπτει ότι ο πατέρας 

της έχει ερωμένη στο «Όταν έρχονται τα 
σύννεφα» (A Deriva) του Ετόρ Ντάλια, που 

είναι τοποθετημένο στη Βραζιλία αλλά έ-

χει ως πρωταγωνιστή τον Βενσάν Κασέλ.

Ακόμη

2019: Νέα φυλή. Πάλι βρικόλακες μπροστά μου;

            Χούφτωσ’ τη (δις)

Οι εντιμότατοι φίλοι μου Νο 458
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Αθήνας

AAΒΟΡΑ 
Ιπποκράτους 180, 
210 6462.253 
Νικαριά μου 18.40/ Το 
νησί των καταραμένων 
20.30-23.00

ABΑΝΑ
Κηφισίας 234 & Λυκούργου, 
210 6756.546 Dolby Stereo
4 μαύρα κουστούμια 
18.45-20.45-22.45

AEΛΛΩ CINEMAX 5+1 
Πατησίων 140, 210 8259.975
Αίθουσα 1: Το νησί των κα-
ταραμένων 20.30-23.15/ 
Η Αλίκη στη χώρα των 
θαυμάτων 18.00, Πέμ. & 
Σάββ.-Κυρ. & 15.40, Κυρ.  
& 13.20
Αίθουσα 2: Λουλούδι της 
ερήμου 17.30-20.00-
22.30/ Βρέχει κεφτέδες, 
Πέμ. & Σάββ.-Κυρ. 15.30 με-
ταγλ., Κυρ. & 13.30 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος 16.30-
18.40 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
& 14.20 μεταγλ., Κυρ. & 
12.10 μεταγλ./ 180 μοίρες 
20.45-22.45
Αίθουσα 4: Τα παιδία δεν 
παίζει 17.30-19.30-21.30-
23.30, Πέμ. & Σάββ.-Κυρ. & 
15.30 Κυρ. & 13.30
Αίθουσα 5: Τα παιδία δεν 
παίζει 18.30-20.30-22.30/ 
Ο μικρός Νικόλας, Πέμ. & 
Σάββ.-Κυρ. 16.30 μεταγλ., 
Κυρ. & 14.30

AΘΗΝΑΙΟΝ - 3D 
DIGITAL
Αίθουσα 1: Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων 
18.00-20.30-23.00  (3D)
Αίθουσα 2: 4 μαύρα 
κουστούμια 18.45-20.45-
22.45/ Η Αλίκη στη χώρα 
των θαυμάτων 16.20 
μεταγλ. (3D)

AΘHNAION 
CINEpOLIs 3D DIGITAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8108.230
Αίθουσα 1: Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων 
17.30-20.00-22.30, Σάββ.-
Κυρ. & 15.00 (3D)
Αίθουσα 2: 4 μαύρα 
κουστούμια 18.30-20.30-
22.30/ Η πριγκίπισσα και 
ο βάτραχος 16.30 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Λουλούδι της 
ερήμου 18.20-20.40/ Το 
νησί των καταραμένων 
23.00/ Η πριγκίπισσα και 
ο βάτραχος, Σάββ.-Κυρ. 
15.30 μεταγλ.
Αίθουσα 4: 180 μοίρες 
20.10-22.10/ Βρέχει 
κεφτέδες 16.00-18.00 
μεταγλ. (3D)

ΑΙΓΛΗ
Λεωφόρος Πεντέλης 98, 
Χαλάνδρι, 210 6841.010
Αίθουσα 1: Είναι όλοι τους 
καλά 18.30-20.30/ Το νησί 
των καταραμένων 22.40
Αίθουσα 2: Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων 
18.40/ Η άκρη του νήμα-
τος 20.40-22.40

AΛEKA ΔHM. ΚIN/ΦOΣ 
Δ. ZΩΓpAΦOY 
3ης Ορεινής Ταξιαρχίας 13, 

Zωγράφου, 210 7773.608
180 μοίρες, 20.30-22.30/ Η 
πριγκίπισσα και ο βάτρα-
χος 18.30 μεταγλ.

AΛΕΞΑΝΔΡΑ 
Πατησίων 77-79, 
210 6786.000 
Αόρατος συγγραφέας 
17.45-20.10-22.40

AΝΔΟΡΑ
Σεβαστουπόλεως 117, 
210 6980.796 
Μαύρο λιβάδι 18.30/ 
Ένας άντρας μόνος 20.45-
22.50

AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
Στρατοπέδου 49, 
210 5813.470
Αίθουσα 1: The hurt locker 
17.30-20.00-22.30
Αίθουσα 2: 180 μοίρες, 
18.30-20.30-22.30

ApOLLON - 
CINEMAX CLAss 
Σταδίου 19, 210 3236.811
Το νησί των καταραμέ-
νων 16.50-19.40-22.30

ATTIΚΟΝ - 
CINEMAX CLAss 
Σταδίου 19, 210 3228.821
Σε τεντωμένο σχοινί 
18.00-20.10-22.20

AΣΤΕΡΑΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Ασκληπιού 4, Ν. Ιωνία, 
210 2712.640
Παραδεισένια οστά 
17.30-20.00/ The hurt 
locker 22.30

AΣΤΕΡΙΑ 
Κηφισίας 336, 210 6208.521
Αόρατος συγγραφέας 
17.50-20.10-22.30/ Ο μι-
κρός Νικόλας, Κυρ. 16.00 
μεταγλ.

AΣΤΥ - CINEMA 
Οδός Κοραή 4, 2103221925 
Τα παιδία δεν παίζει 
17.45-19.15-20.55/ Δίψα 
22.30

AΤΛΑΝΤΙΣ
Βουλιαγμένης 245, Δάφνη, 
210 9711.511
Αίθουσα 1: Αόρατος 
συγγραφέας 17.30-20.00-
22.30
Αίθουσα 2: Όταν έρχονται 
τα σύννεφα 18.00-20.20-
22.40

AΤΤΑΛΟΣ 
Κοτιαίου &  Ελ. Βενιζέλου, 
Νέα Σμύρνη, 210 9331.280, 
Ένας άντρας μόνος 19.00-
21.00-23.00

BApKIZA
Θάσου 22, Bάρκιζα, 
210 8973.926 
Αίθουσα 1: Η σκοτεινή 
πλευρά του νόμου 20.20-
22.40/ Η Αλίκη στη χώρα 
των θαυμάτων, Σάββ.-
Κυρ. 18.30/ Βρέχει κε-
φτέδες, Σάββ.-Κυρ. 16.50 
μεταγλ.
Αίθουσα 2: Avatar 19.30-
22.10/ Η πριγκίπισσα και 
ο βάτραχος, Σάββ.-Κυρ. 
17.30 μεταγλ.

CINE CITY
Κωνσταντινουπόλεως 82, 
Μπουρνάζι, 210 5756.243

Αίθουσα 1: 4 μαύρα 
κουστούμια 18.30-20.40-
22.50
Αίθουσα 2: Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων 
18.00-20.20/
Το νησί των καταραμέ-
νων, ώρα 22.40

CINE CITY 3
Κων/λεως 82, πλ. Μπουρ-
ναζίου, Περιστέρι 210 
5756.243, 210 5756.244, 
Dolby DTS
180 μοίρες (Έγχρωμο 
ελληνικό)
19.00-21.00-23.00

CINERAMA
Αγ. Κυριακής 30, Π. Φά-
ληρο,210 9403.593, 210 
9403.595, Dolby SR DTS
Λουλούδι της ερήμου 
18.00-20.30-23.00/ Ο 
Μπάρι και οι ντισκο-
σκώληκες, Σάββ.-Κυρ. 
16.00 μεταγλ.

VILLAGE 15 CINEMAs 
@ THE MALL 
Ανδρέα Παπανδρέου 3 (θέση 
Ψαλίδι), 210 6104.100
Αίθουσα 1: Τα παιδία δεν 
παίζει, Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 
11.00-13.00-15.00-17.00-
19.00, Παρ. 15.00-17.00-
19.00/ Λουλούδι της ερή-
μου 21.00/ Να με θυμάσαι 
23.30
Αίθουσα 2: Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων, 
Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 11.15-
20.15-22.30-00.45, Παρ. 
20.15-22.30-00.45/ Avatar 
13.30-17.00 (3D)
Αίθουσα 3: Να με θυμάσαι 
Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 11.15-
13.45-16.30, Παρ. 13.45-
16.30/ 4 μαύρα κουστού-
μια 19.15-21.30-23.45
Αίθουσα 4: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ. & 
Σάββ.-Τετ. 12.45-15.00-
17.15 μεταγλ., Παρ. 15.00-
17.15 μεταγλ./ 180 μοίρες 
19.45-22.00-00.15
Αίθουσα 5: Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων, Πέμ. 
& Σάββ.-Τετ. 12.15-14.3-
16.45, Παρ. 14.3-16.45/ Το 
νησί των καταραμένων 
19.15-22.15-01.00
Αίθουσα 6: Είναι όλοι τους 
καλά, Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 
12.00-17.15-19.30, Παρ. 
17.15-19.30/ The hurt 
locker 14.30-21.45-00.30
Αίθουσα 7: 2019: Νέα φυ-
λή, Πέμ.-Τρ. 18.45-21.15-
00.00, Τετ. 18.15-23.15/ 
Βρέχει κεφτέδες, Πέμ. & 
Σάββ.-Τετ. 11.45-14.00-
16.15 μεταγλ., Παρ. 14.00-
16.15 μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 8: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ. & 
Σάββ.-Τετ. 11.30-13.45-
16.00-18.15 μεταγλ., Παρ. 
13.45-16.00-18.15 μεταγλ./ 
180 μοίρες 20.30-22.45-
01.00
Αίθουσα 9: Ψηλά στον 
ουρανό, Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 
11.45-14.15 μεταγλ., Παρ. 
14.15 μεταγλ./ Νιάτα σ’ 
έξαψη 16.45-19.00-21.00-
23.00-01.15
Αίθουσα 10: Ο κατάσκο-
πος της διπλανής πόρτας, 
Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 11.00-
13.15-15.15, Παρ. 15.15/ 
Αόρατος συγγραφέας 
17.15-20.00-22.45-01.15
Αίθουσα 11: Παραδεισένια 

οστά, Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 
12.00-14.45-17.45-20.30, 
Παρ. 14.45-17.45-20.30/ 
Το νησί των καταραμέ-
νων 23.15
Αίθουσα 12: Ο Πέρσι 
Τζάκσον και οι Ολύμπιοι: 
Η κλοπή της αστραπής, 
Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 11.15-
13.45-16.15, Παρ. 13.45-
16.15/ 180 μοίρες 18.45-
21.15-23.30
Αίθουσα 13: Αόρατος 
συγγραφέας, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 20.00-22.45, 
Σάββ.-Κυρ. 17.15-20.00-
22.45
Αίθουσα 14: 180 μοίρες 
21.15-23.30/ Το νησί των 
καταραμένων 18.15

VILLAGE sHOppING 
AND MORE  
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Aγ. 
Iωάννη Pέντη, 210 4278.600
Αίθουσα 1: Το νησί των 
καταραμένων 19.45-22.30
Αίθουσα 2: 180 μοίρες 
19.15-21.15-23.15
Αίθουσα 3: Τα παιδία δεν 
παίζει, Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 
12.45-14.45-16.45-18.45-
20.45-22.45-00.30, Παρ. 
14.45-16.45-18.45-20.45-
22.45-00.30
Αίθουσα 4: 180 μοίρες, Πέμ. 
& Σάββ.-Τετ. 11.15-13.15-
15.15-17.15-19.15-21.15-
23.15, Παρ. 15.15-17.15-
19.15-21.15-23.15-01.15
Αίθουσα 5: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 
12.30-14.30-16.30 μεταγλ., 
Παρ.14.30-16.30 μεταγλ./ 
Παραδεισένια οστά 
18.30-21.15-00.00
Αίθουσα 6: Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων, Πέμ. 
& Σάββ.-Τετ. 12.00-14.15-
16.30-18.45-21.00-23.15-
01.30, Παρ. 14.15-16.30-
18.45-21.00-23.15-01.30
Αίθουσα 7: Βρέχει κε-
φτέδες, Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 
11.45-13.45-15.45-17.30 
μεταγλ., Παρ.15.45-17.30 
μεταγλ. (3D)/ Avatar 21.30 
(3D)/ Να με θυμάσαι 
19.15-00.45
Αίθουσα 8: Βρέχει κε-
φτέδες, Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 
11.00-13.00-15.00-17.00 
μεταγλ., Παρ. 15.00-17.00 
μεταγλ. (3D)/ Το νησί των 
καταραμένων 19.00-
21.45-00.30
Αίθουσα 9: 4 μαύρα 
κουστούμια, Πέμ. & Σάββ.-
Τετ. 11.15-13.30-15.45-
18.00-20.15-22.30-01.00, 
Παρ.15.45-18.00-20.15-
22.30-01.00
Αίθουσα 10: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ. & 
Σάββ.-Τετ. 11.30-13.45-
16.00-18.15 μεταγλ., Παρ. 
16.00-18.15 μεταγλ./ 2019: 
Νέα φυλή 20.15-22.30-
00.45
Αίθουσα 11: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ. & 
Σάββ.-Τετ. 13.00-15.15 με-
ταγλ., Παρ. 15.15 μεταγλ./ 
180 μοίρες 17.45-19.45-
21.45-23.45
Αίθουσα 12: Νιάτα σ’ 
έξαψη, Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 
11.30-13.30-15.30-17.30-
19.30-21.30-23.30, Παρ. 
15.30-17.30-19.30-21.30-
23.30
Αίθουσα 13: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ. & 
Σάββ.-Τετ. 12.15-14.30-

16.45 μεταγλ., Παρ. 14.30-
16.45 μεταγλ./ 180 μοίρες 
18.45-20.45-22.45-00.45
Αίθουσα 14: Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων, Πέμ. 
& Σάββ.-Τετ. 11.00-13.15-
15.30-17.45-20.00-22.15, 
Παρ. 15.30-17.45-20.00-
22.15/ The hurt locker 
00.45
Αίθουσα 15: Παραδεισένια 
οστά, Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 
11.45-14.30-17.15-20.00-
22.45-01.30, Παρ. 14.30-
17.15-20.00-22.45-01.30
Αίθουσα 16: Ο Πέρσι Τζάκ-
σον και οι Ολύμπιοι: Η 
κλοπή της αστραπής, Πέμ. 
& Σάββ.-Τετ. 11.45-14.15-
17.00 Παρ.14.15-17.00/ 
Αόρατος συγγραφέας 
19.30-22.00-00.30
Αίθουσα 17: 2019: Νέα φυ-
λή, Πέμ. & Σάββ.-Τετ.11.30-
13.30-15.30-17.30-19.30-
21.30-23.30-01.30, Παρ. 
15.30-17.30-19.30-21.30-
23.30-01.30
Αίθουσα 18: Λουλούδι της 
ερήμου, Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 
13.15-15.45-20.30, Παρ. 
15.45-20.30/ Είναι όλοι 
τους καλά 18.15-23.00-
01.15
Αίθουσα 19: 180 μοί-
ρες, Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 
12.15-14.15-16.15-18.15-
20.15-22.15-00.15, Παρ. 
14.15-16.15-18.15-20.15-
22.15-00.15
Αίθουσα 20: Το νησί των 
καταραμένων, Πέμ. & 
Σάββ.-Τετ. 12.00-14.45-
17.30-20.30-23.15, Παρ. 
14.45-17.30-20.30-23.15

VILLAGE 5 CINEMAs 
pAGRATI
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 210 7572.440
Αίθουσα 1: Βρέχει κε-
φτέδες, Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 
11.00-13.00-15.00-17.00 
μεταγλ., Παρ. 15.00-17.00 
μεταγλ./ 4 μαύρα κου-
στούμια 19.00-21.15-
23.30
Αίθουσα 2: Ο κατάσκοπος 
της διπλανής πόρτας, 
Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 12.10-
14.10-16.10, Παρ. 16.10/ 
180 μοίρες 18.10-2.10-
22.10-00.10
Αίθουσα 3: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ. & 
Σάββ.-Τετ. 11.10-13.10-
15.10-17.10 μεταγλ., Παρ. 
15.10-17.10 μεταγλ./ Αό-
ρατος συγγραφέας 19.10-
21.50-00.30
Αίθουσα 4: Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων, 
Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 11.45-
14.15-16.30-18.45-21.00, 
Παρ.16.30-18.45-21.00/ Το 
νησί των καταραμένων 
23.15
Αίθουσα 5: Βρέχει κε-
φτέδες, Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 
12.00-14.00-16.00 μεταγλ., 
Παρ. 16.00 μεταγλ.
(3D)/ 2019:Νέα φυλή 
20.20-22.30-00.40/ Να με 
θυμάσαι 18.00

VILLAGE 9 CINEMAs @ 
FALIRO 
Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος 
1 & Μωραϊτίνη 3, Π. Φάληρo
Αίθουσα 1: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 
12.40-14.30-16.20-18.10 
μεταγλ., Παρ. 16.10-18.10 
μεταγλ. (3D)/ Το νησί των 

Cine ωρεσ προβολησ
ΤΟ ΠρΟΓρΑΜΜΑ ΠρΟΒΟΛωΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤηΝ ΠΕΜΠΤη

ΤΑΙΝΙΕΣ με λΙγΑ λογΙΑ
Του Γ. ΚρΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

* * *  ΣΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ 
ΣΚΟΙΝΙ (MAN ON WIRE)
Του Τζέιμς Μαρς. Η ζωή και 
η ιστορία του Φιλίπ Πετίτ, 
ενός Γάλλου ισορροπιστή 
που το 1974 περπάτησε 
ανάμεσα στους δίδυμους 
πύργους της Νέας Υόρκης. 
Συναρπαστικό τόσο στην 
εξιστόρηση των γεγονότων 
όσο και στη σκιαγράφηση 
του ήρωά του. ATTIΚΟΝ - 

CINEMAX class

* * * T FOR TROuBLE 
AND THE sELF 
ADMIRATION sOCIETY
Του Δημήτρη Αθυρίδη. Η 
ιστορία της… αποτυχίας 
του Τέρι Παπαντίνα, ενός 
σπουδαίου ροκ κιθαρίστα 
που επέλεξε να αυτοκα-
ταστραφεί. Εξαιρετικό 
πορτρέτο ενός ιδιαίτερου 
ανθρώπου και τρυφερή 
αλλά και πικρή εξερεύνηση 
της «ροκ νοοτροπίας». 
ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ - Filmcenter

*  ΝΙΚΑΡΙΑ ΜΟΥ 
Του Σπύρου Τέσκου. Άνευ-
ρο λαογραφικό πορτρέτο 
της Ικαρίας και του εθίμου 
του «Μνημόσυνου», που 
λαμβάνει χώρα την Κυριακή 
του Πάσχα. AAΒΟΡΑ, ΙΛΙΟΝ

* *  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ 
ΠΑΙζΕΙ 
Των Αργύρη και Άγγελης 
Ανδρικοπούλου. Μια 
ομάδα παιδιών στην 
Πάτρα προσπαθούν να 
αποκτήσουν ένα «γήπεδο» 
για να παίζουν, σε αυτό το 
φρέσκο και πρωτότυπο 
ντοκιμαντέρ. AΕΛΛΩ Cinemax 

5+1 - Αίθουσα 4, AΣΤΥ - Cinema, 

VILLAGE 15 CINEMAs @ THE 

MALL, VILLAGE 9 CINEMAs @ 

FALIRO, VILLAGE sHOppING AND 

MORE, ΚΗΦΙΣΙΑ Cinemax 

* * * ΝΙΑΤΑ ΣΕ ΕΞΑΨΗ 
(YOuTH IN REVOLT)
Του Μιγκέλ Αρτέτα. Δεκαε-
ξάχρονος νεαρός ερωτεύε-
ται και ξυπνά το «σατανικό» 
εαυτό του για να κερδίσει 
το κορίτσι. sTER CINEMAs ΑΓ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, VILLAGE sHOppING 

AND MORE, ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΟDEON 

KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

sTARCITY, VILLAGE 15 CINEMAs 

@ THE MALL

* * 4 ΜΑΥΡΑ ΚΟΥΣΤΟΥ-
ΜΙΑ
Του Ρένου  Χαραλαμπίδη. 
Τέσσερις «κατά λάθος» 
νεκροκομιστές αναλαμ-
βάνουν να μεταφέρουν 
τη σωρό ενός πλούσιου 
μετανάστη με τα πόδια από 
τον Πειραιά στη Βοιωτία. 
ABΑΝΑ, AΘΗΝΑΙΟΝ, AΘΗΝΑΙΟΝ 

Cinepolis. CINE CITY, sTER 

CINEMAs ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, sTER 

CINEMAs, VILLAGE sHOppING 

AND MORE, ΕΛΛΗ, ΕΤΟΥΑΛ, 

ΚΗΦΙΣΙΑ Cinemax, ΝΑΝΑ 

Cinemax, ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ, ΤΡΙΑΝΟΝ-

Filmcenetr, VILLAGE 5 CINEMAs 

pAGRATI, VILLAGE 15 CINEMAs 

@ THE MALL

* *   2019: ΝΕΑ ΦΥΛΗ 
(DAYBREAKERs) 
Των Μάικλ και Πίτερ Σπί-
ριγκ. sTER CINEMAs ΑΓ .ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΙΟΣ, VILLAGE 15 CINEMAs @ 

THE MALL, VILLAGE 9 CINEMAs 

@ FALIRO, VILLAGE sHOppING 

AND MORE, ΟDEON KΟsMOpOLIs 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON sTARCITY, 

VILLAGE 5 CINEMAs pAGRATI

* * *  ΑΟΡΑΤΟΣ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 
(THE GHOsT WRITER)
Του Ρόμαν Πολάνσκι. 
AΛΕΞΑΝΔΡΑ, AΣΤΕΡΙΑ, AΤΛΑ-

ΝΤΙΣ, AΤΤΙΚΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, sTER 

CINEMAs, VILLAGE 15 CINEMAs 

@ THE MALL, VILLAGE 9 CINEMAs 

@ FALIRO, ΓΛΥΦΑΔΑ 1 ΟDEON, 

ΔΑΝΑΟΣ, ΟDEON KΟsMOpOLIs 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON OΠΕΡΑ, 

ΟDEON sTARCITY, ΟDEON ΜΑΓΙΑ, 

ΦΟΙΒΟΣ, VILLAGE 5 CINEMAs 

pAGRATI, VILLAGE sHOppING 

AND MORE, sTER CINEMAs ΑΓ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

* 180 ΜΟΙΡΕΣ
Του Νικόλα Δημητρόπου-
λου.  AΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis, 

AΛΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ Δ. 

ζΩΓΡΑΦΟΥ, AΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

2+1, CINE CITY, sTER CINEMAs 

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Αίθουσα, sTER 

CINEMAs, VILLAGE 15 CINEMAs @ 

THE MALL, VILLAGE 9 CINEMAs @ 

FALIRO, VILLAGE sHOppING AND 

MORE, ΕΤΟΥΑΛ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 

ΟDEON sTARCITY, ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡ-

ΓΟΣ (πρώην ΑΛΟΜΑ), AΕΛΛΩ 

Cinemax 5+1, ΝΑΝΑ Cinemax, 

ΟDEON KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ, 

VILLAGE 5 CINEMAs pAGRATΙ

* * * *  THE HuRT 
LOCKER
Της Κάθριν Μπίγκελοου. 
AΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑ-

ΤΟΓΡΑΦΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1, 

sTER CINEMAs ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 

ΟDEON sTARCITY, ΣΙΝΕΑΚ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, 

ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/

ΦΟΣ, ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ, AΣΤΕΡΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΝΕΑΣ 

ΙΩΝΙΑΣ, VILLAGE sHOppING AND 

MORE, VILLAGE 15 CINEMAs @ 

THE MALL, ΟDEON KΟsMOpOLIs 

ΜΑΡΟΥΣΙ, VILLAGE 9 CINEMAs @ 

FALIRO, sTER CINEMAs

* * *  ART THERApY
Του  Νίκου Περάκη. ΟDEON 

KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

OΠΕΡΑ, ΟDEON sTARCITY, 

ΔΑΝΑΟΣ

* *  ΠΑΡΑΔΕΙΣΕΝΙΑ 
ΟΣΤΑ (THE LOVELY 
BONEs)
Του Πίτερ Τζάκσον. AΣΤΕΡΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΝΕΑΣ 

ΙΩΝΙΑΣ, sTER CINEMAs ΑΓ. ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΙΟΣ, VILLAGE 15 CINEMAs @ 

THE MALL, VILLAGE sHOppING 

AND MORE, sTER CINEMAs, 

ΟDEON KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ, 

ΟDEON sTARCITY

* *  ΔΙΨΑ (BAKjWI)
Του Παρκ Τσαν-Γουκ. AΣΤΥ 

- Cinema

* * *  Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ 
ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ 
(ALICE IN 
WONDERLAND) 
Του Τιμ Μπάρτον. AΕΛΛΩ 

Cinemax 5+1, AΘΗΝΑΙΟΝ, AΘΗ-

ΝΑΙΟΝ Cinepolis, AΙΓΛΗ, BΑΡΚΙ-

ζΑ, CINE CITY, sTER CINEMAs ΑΓ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, sTER CINEMAs, 

VILLAGE 15 CINEMAs @ THE 

MALL, VILLAGE 5 CINEMAs 

pAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAs @ 

FALIRO, VILLAGE sHOppING AND 

MORE, ΝΑΝΑ Cinemax, ΟDEON 

KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

sTARCITY, ΡΕΞ - ΟΞΥ, ΣΟΦΙΑ, 

ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ, 

ΕΤΟΥΑΛ, VILLAGE 9 CINEMAs @ 

FALIRO

* * * ΤΟ ΝΗΣΙ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΩΝ 
(sHuTTER IsLAND)
Του Μάρτιν Σκορσέζε. 
ApOLLON - CINEMAX class, AΕΛ-

ΛΩ Cinemax 5+1, AΘΗΝΑΙΟΝ 

Cinepolis, AΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙ-

ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 

(Πρώην Βάση), AΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙ-

ΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ, sTER CINEMAs ΑΓ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, sTER CINEMAs, 

VILLAGE 9 CINEMAs @ FALIRO - 

Αίθουσα, VILLAGE sHOppING 

AND MORE, ΔΑΝΑΟΣ, ΕΤΟΥΑΛ-

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΝΑΝΑ Cinemax, 

ΟDEON KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ, 

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ, AAΒΟΡΑ, AΙ-

ΓΛΗ, CINE CITY, VILLAGE 15 

CINEMAs @ THE MALL, ΟDEON 

sTARCITY, VILLAGE 5 CINEMAs 

pAGRATI

* * ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 
ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ 
(DEsERT FLOWER) 
Της Σέρι Χόρμαν. AΕΛΛΩ 

Cinemax 5+1, AΘΗΝΑΙΟΝ 

Cinepolis, CINERAMA, sTER 

CINEMAs ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, sTER 

CINEMAs, VILLAGE 15 CINEMAs 

@ THE MALL, VILLAGE sHOppING 

AND MORE, ΙΝΤΕΑΛ, ΚΗΦΙΣΙΑ 

Cinemax, ΝΑΝΑ Cinemax, 

ΝΙΡΒΑΝΑ Cinemax, ΟDEON 

KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

sTARCITY, ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

(πρώην ΑΛΟΜΑ), ΣΙΝΕΑΚ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, 

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ

* *  Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ 
ΚΑΙ Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ 
(THE pRINCEss AND 
THE FROG) 
Των Ρον Κλέμεντς, Τζον Μά-
σκερ. AΕΛΛΩ Cinemax 5+1, sTER 

CINEMAs ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, sTER 

CINEMAs, VILLAGE 15 CINEMAs @ 

THE MALL, VILLAGE 5 CINEMAs 

pAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAs @ 

FALIRO, VILLAGE sHOppING AND 

MORE, ΚΗΦΙΣΙΑ Cinemax, ΝΑΝΑ 

Cinemax, ΟDEON KΟsMOpOLIs 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON sTARCITY, ΣΙΝΕ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜΟΤΙ-

ΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΤΡΙΑ ΑΣ-

ΤΕΡΙΑ, AΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis, ΣΟ-

ΦΙΑ, ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (πρώην Α-

ΛΟΜΑ), ΕΤΟΥΑΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 

BΑΡΚΙζΑ, ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝ/ΦΟΣ, AΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝ/ΦΟΣ, AΛΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝ/ΦΟΣ Δ. ζΩΓΡΑΦΟΥ

* *  ΒΡΕΧΕΙ 
ΚΕΦΤΕΔΕΣ (CLOuDY 
WITH A CHANCE 
OF MEATBALLs) 
Των Φιλ Λορντ, Κρις Μίλερ. 
AΕΛΛΩ Cinemax 5+1, AΘΗΝΑΙΟΝ 

Cinepolis, sTER CINEMAs ΑΓ.Ε-

ΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, sTER CINEMAs, 

VILLAGE 15 CINEMAs @ THE 

MALL, VILLAGE 5 CINEMAs 

pAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAs @ 

FALIRO, VILLAGE sHOppING AND 

MORE, ΝΑΝΑ Cinemax, ΟDEON 

KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

sTARCITY, ΚΗΦΙΣΙΑ Cinemax, 

BΑΡΚΙζΑ 

AVATAR 
Του Τζέιμς Κάμερον. 
BΑΡΚΙζΑ, VILLAGE sHOppING 

AND MORE, ΟDEON KΟsMOpOLIs 

ΜΑΡΟΥΣΙ, VILLAGE 15 CINEMAs 

@ THE MALL, VILLAGE 9 CINEMAs 

@ FALIRO ●
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καταραμένων 23.00/ 
Avatar 20.00 (3D)
Αίθουσα 2: 2019: Νέα φυ-
λή, Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 11.10-
13.20-15.30-17.40-19.50, 
Παρ. 15.30-17.40-19.50/ Η 
Αλίκη στη χώρα των θαυ-
μάτων 22.00-00.20
Αίθουσα 3: Τα παιδία δεν 
παίζει, Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 
11.10-13.10-15.10-17.10, 
Παρ. 15.10-17.10/ 180 μοί-
ρες, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 19.10-
21.10-23.10, Παρ.-Σάββ. 
19.10-21.10-23.10-01.10
Αίθουσα 4: 180 μοίρες, 
Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 12.00-
14.00-16.00-18.00-20.00-
22.10-00.20, Παρ. 16.00-
18.00-20.00-22.10-00.20
Αίθουσα 5: Να με θυμάσαι, 
Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 13.00-
15.20-17.40-20.00, Παρ. 
15.20-17.40-20.00/ The 
hurt locker 22.20
Αίθουσα 6: Αόρατος συγ-
γραφέας, Πέμ. & Σάββ.-
Τετ. 19.30-22.30-01.30, 
Παρ. 16.30-19.30-22.30-
01.30/ Η πριγκίπισσα και 
ο βάτραχος, Πέμ. & Σάββ.-
Τετ. 11.30-13.30-15.30-
17.30 μεταγλ.
Αίθουσα 7 : Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων, Πέμ. 
& Σάββ.-Τετ. 12.40-15.00-
17.20-19.40, Παρ. 15.00-
17.20-19.40/ 2019: Νέα 
φυλή 22.10-00.20
Αίθουσα 8: 180 μοίρες 
19.30-21.40-23.50
Αίθουσα 9: Αόρατος 
συγγραφέας 18.00-21.00-
00.00

ΓΑΛΑΞΙΑΣ
 Λ. Μεσογείων 6, 
210 7773.319
Αίθουσα 1: Όταν έρχονται 
τα σύννεφα 18.50-20.50-
23.00
Αίθουσα 2: Νιάτα σ’ έξαψη 
18.40-20.40-22.40

ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON
Ζέππου & Ξενοφώντος,
Γλυφάδα, 210 9650.318 
Αίθουσα 1: Αόρατος συγ-
γραφέας 19.30-22.30, Πέμ. 

& Σάββ.-Κυρ. & 17.00
Αίθουσα 2: Όταν έρχονται 
τα σύννεφα 18.20-20.40-
23.00

ΔΑΝΑΟΣ
Λ. Κηφισίας 109, Αμπελόκη-
ποι, 210 6922.657-5, 
Αίθουσα 1: Αόρατος 
συγγραφέας 17.30-20.10-
22.50
Αίθουσα 2: Το νησί των κα-
ταραμένων 19.50-22.30/ 
Art therapy 18.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΚΑΛΥΨΩ
Λαμπράκη & Καλυψούς, 
Καλλιθέα, 210 9510.909
Μαύρο λιβάδι 19.00-21.00 
εκτός Πέμ.

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14 (ηλεκτ. σταθ-
μός Μαρούσι), 210 8028.587
Ο μικρός Νικόλας 17.10 
με υπότ./ Το ποτάμι ανά-
μεσα 18.50/ Ένας άντρας 
μόνος 20.30-22.20, Δευτ. 
μόνο 20.30/ Μαίρη & Μαξ, 
Δευτ. 22.20

ΕΛΛΗ
Ακαδημίας 64, 210 3632.789 
Dolby Stereo SR Air 
4 μαύρα κουστούμια 
18.00-20.15-22.30

ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA 
ODEON 
Π. Ιωακείμ 5, Κολωνάκι, 
210 7215.944
Όταν έρχονται τα σύννε-
φα 17.50-20.10-22.30

ΕΤΟΥΑΛ
Ελ. Βενιζέλου 152, 
Καλλιθέα, 210 9592.611
4 μαύρα κουστούμια 
19.00-21.00-23.00/ Η Αλί-
κη στη χώρα των θαυμά-
των, Σάββ.-Κυρ. 17.00

ΕΤΟΥΑΛ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Κρέμου 141, 210 9560.306
Αίθουσα 1: 180 μοίρες 
18.30-20.30-22.30/ Η πρι-
γκίπισσα και ο βάτραχος, 
Σάββ.-Κυρ. 16.45 μεταγλ.

Αίθουσα 2:  Το νησί των 
καταραμένων 20.00-22.30

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πειραιώς 206, Ταύρος, 
210 3418.550 
Δεν εχει προγραμματίσει

ΙΛΙΟΝ 
Τροίας 34, Πατησίων, 
210 8810.602 
Νικαριά μου 21.00-23.00/  
Άλλος δρόμος δεν υπάρ-
χει 19.00

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπιστημίου 46 (μετρό), 
210 3826.720 
Λουλούδι της ερήμου 
17.20-19.50-22.20

ΚΗΦΙΣΙΑ CINEMAX 
Λεωφ. Κηφισίας 245,
210 6233.567 
Αίθουσα 1: Τα παιδία δεν 
παίζει 18.30-20.30-22.40/ 
Η πριγκίπισσα και ο βά-
τραχος, Πέμ. & Σάββ.-Κυρ. 
16.30 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Λουλούδι της 
ερήμου 17.30-20.00-
22.30/ Βρέχει κεφτέδες, 
Πέμ. & Σάββ.-Κυρ. 15.30 
μεταγλ.
Αίθουσα 3: 4 μαύρα 
κουστούμια 17.30-20.00-
22.30

MIKpOKOΣMOΣ - 
FILMCENTER
Λεωφ. Συγγρού 106 
(μετρό Φιξ), 210 9215.305 
Αγιασμός 18.00-19.40/ T 4 
trouble 21.15-23.00

ΝΑΝΑ CINEMAX
Λεωφ. Βουλιαγμένης 179, 
210 9703.158
Αίθουσα 1: Το νησί των 
καταραμένων 17.30-2.15-
23.00, Πέμ. & Σάββ.-Κυρ. 
& 14.45
Αίθουσα 2: Λουλούδι της ε-
ρήμου 17.15-19.50-22.30, 
Σάββ.-Κυρ. & 14.30 Κυρ. 
& 12.00
Αίθουσα 3: 4 μαύρα 
κουστούμια 18.00-20.20-

22.40/ Βρέχει κεφτέδες, 
Πέμ. & Σάββ.-Κυρ. 16.00 
μεταγλ., Κυρ. & 12.00-14.00 
μεταγλ.
Αίθουσα 4: Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων 
17.00, Πέμ. & Σάββ.-Κυρ. & 
14.50 Κυρ. & 12.30/ 4 μαύ-
ρα κουστούμια 19.410-
21.30-23.50
Αίθουσα 5: Είναι όλοι τους 
καλά 18.00-20.00-22.00/ 
Ο μικρός Νικόλας, Πέμ. & 
Σάββ.-Κυρ. 15.45 μεταγλ., 
Κυρ. & 13.30 μεταγλ.
Αίθουσα 6: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος 17.00-
19.00 μεταγλ., Πέμ. & 
Σάββ.-Κυρ. & 15.00 μεταγλ., 
Κυρ. & 13.00/ 180 μοίρες 
21.00-23.00

ΝΙΡΒΑΝΑ CINEMAX
Λεωφ. Αλεξάνδρας 192, 
210 6469.398 
Λουλούδι της ερήμου 
17.30-20.00-22.30

ODEON KOsMOpOLIs 
MApOYΣI 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 
210 6786.000, 801 1160000 
Αίθουσα 1: Είναι όλοι τους 
καλά 18.40-20.50, Πέμ. & 
Σάββ.-Κυρ. & 16.30/ Παρα-
δεισένια οστά 23.10
Αίθουσα 2: Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων 
18.30-21.00, Πέμ. & Σάββ.-
Κυρ. & 11.10-13.40-16.00/ 
Η σκοτεινή πλευρά του 
νόμου 23.20
Αίθουσα 3: Ο Πέρσι Τζάκ-
σον και οι Ολύμπιοι: Η 
κλοπή της αστραπής 
18.50, Πέμ. & Σάββ.-Κυρ. 
& 13.10-16.10/ The hurt 
locker 21.40-00.30
Αίθουσα 4: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος 17.50 
Πέμ. & Σάββ.-Κυρ. & 11.20-
13.30-15.40/ 180 μοίρες 
20.00-22.00-00.10
Αίθουσα 5: Λουλούδι 
της ερήμου 20.10-22.40, 
Δευτ.-Τετ. & 17.40/ Αόρα-
τος συγγραφέας, Πέμ.-
Κυρ. 17.30, Πέμ. & Σάββ.-
Κυρ. & 14.50
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Αίθουσα 6: Να με θυμάσαι 
19.00-21.20-23.50, Πέμ.-
Κυρ. & 16.40/ Ο μικρός 
Νικόλας, Πέμ. & Σάββ.-Κυρ. 
12.40-14.40 μεταγλ.
Αίθουσα 7: Όταν έρχονται 
τα σύννεφα 17.20-19.40-
21.50-00.00 Πέμ. & Σάββ.-
Κυρ. & 12.50-15.10
Αίθουσα 8: Νιάτα σ' έξαψη 
18.10-20.10-22.10-00.20, 
Πέμ.-Κυρ. & 16.10, Πέμ. & 
Σάββ.-Κυρ. & 11.50-14.10
Αίθουσα 9: Το νησί των κα-
ταραμένων, Πέμ.-Κυρ. & 
Τρ.-Τετ. 20.40-23.30, Δευτ. 
21.00-23.50/ Avatar, Πέμ.-
Κυρ. & Τρ.-Τετ. 17.10 (3D)/ 
Βρέχει κεφτέδες, Πέμ. & 
Σάββ.-Κυρ. 13.00-15.00 
μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 10: 2019: Νέα φυ-
λή 19.20-21.30-23.40/ Art 
therapy 17.00/ Πλανήτης 
51: Επισκέπτης από τη γη, 
Πέμ. & Σάββ.-Κυρ. 12.30-
15.10 μεταγλ.
Αίθουσα 11: Αόρατος 
συγγραφέας 20.20-23.00, 
Δευτ.-Τετ. & 17.30/ Βρέχει 
κεφτέδες, Πέμ. & Σάββ.-
Κυρ. 12.00-14.00-16.20-
18.20 μεταγλ.
Αίθουσα 12: Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων 
16.50-19.10-22.20, Πέμ. & 
Σάββ.-Κυρ. & 12.10-14.30/ 
180 μοίρες 00.40

ΟDEON OΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, 210 3622.683
Αίθουσα 1: Αόρατος 
συγγραφέας 17.10-19.50-
22.30
Αίθουσα 2:  Art therapy 
17.50-20.05-22.20

ODEON sTARCITY
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, 
210 6786.000, 801 1160000 
Αίθουσα 1: Αόρατος 
συγγραφέας 18.00-20.40-
23.20/ Βρέχει κεφτέδες 
16.00 μεταγλ., Πέμ. & 
Σάββ.-Κυρ. & 12.00-14.00 
μεταγλ. (3D). 
Αίθουσα 2: The hurt 
locker 20.50/ 180 μοίρες 

18.50/ Art therapy 16.50/ 
Cinema park: Άγρια 
φύση, Κυρ. 11.00/ Ταξίδι 
στο σύμπαν, Κυρ. 13.00 
Δυνάμεις της γης, Κυρ.-Μ.
Τετ. 15.00
Αίθουσα 3: Να με θυμά-
σαι 17.20-20.20-22.50/ 
Cinema park: Άγρια φύση, 
Κυρ. 11.00/ Ταξίδι στο σύ-
μπαν, Κυρ. 13.00 Δυνάμεις 
της γης, Κυρ.-Μ.Τετ. 15.00
Αίθουσα 4: Λουλούδι της 
ερήμου 19.30-22.20/ Ο 
Πέρσι Τζάκσον και οι 
Ολύμπιοι: Η κλοπή της 
αστραπής 17.00/ Cinema 
park: Άγρια φύση, Κυρ. 
11.00/ Ταξίδι στο σύμπαν, 
Κυρ. 13.00 Δυνάμεις της 
γης, Κυρ.-Μ.Τετ. 15.00
Αίθουσα 5: Νιάτα σ' έξαψη 
17.10-19.10-21.10-23.10, 
Πέμ. & Σάββ. & 15.10, Πέμ. 
& 13.00/ Cinema park: 
Άγρια φύση, Κυρ. 11.00/ 
Ταξίδι στο σύμπαν, Κυρ. 
13.00 Δυνάμεις της γης, 
Κυρ.-Μ.Τετ. 15.00
Αίθουσα 6: Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων 
18.10 Πέμ. & Σάββ.-Τετ. & 
15.50, Πέμ. & Κυρ. & 13.20/ 
Το νησί των καταραμέ-
νων 20.30-23.30
Αίθουσα 7: Όταν έρχονται 
τα σύννεφα 17.30-19.40-
21.50-00.00, Πέμ. & Σάββ.-
Κυρ. & 15.20 Πέμ. & Κυρ. 
& 13.10
Αίθουσα 8:  Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων 
16.40-19.00-21.30, Πέμ. & 
Κυρ. & 11.50-14.20/ Παρα-
δεισένια οστά 23.50
Αίθουσα 9: 180 μοίρες 
20.00-22.10-00.20/ Η πρι-
γκίπισσα και ο βάτραχος, 
Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 15.40 
μεταγλ., Πέμ. & Κυρ. & 13.30 
μεταγλ.
Αίθουσα 10: 2019: Νέα 
φυλή 17.40-19.50-22.00-
00.10/ Ο μικρός Νικόλας, 
Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 15.30 
μεταγλ., Πέμ. & Κυρ. & 12.50 
μεταγλ./ Cinema park: 
Άγρια φύση, Κυρ. 11.00/ 

Ταξίδι στο σύμπαν, Κυρ. 
13.00 Δυνάμεις της γης, 
Κυρ.-Μ.Τετ. 15.00

ΟΣΚΑΡ 
Αχαρνών 330, Κ. Πατήσια, 
210 2234.130 -226 
Ο διαχειριστής 19.00-
21.00-23.00/ Αγιασμός 
17.30

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 
210 7515.434, Dolby Stereo
Κελί 211, 22.55/ Ένας ά-
ντρας μια γυναίκα 18.30/ 
Η γοητεία του σκαντζό-
χοιρου 20.35

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
ριζάρη 24, 210 7291.800,
4 μαύρα κουστούμια 
18.00-20.15-22.30

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
 Λ. Μεσογείων 232, 
210 6525.122
Λουλούδι της ερήμου 
18.00-20.30/ 180 μοίρες 
22.50/ Η πριγκίπισσα και 
ο βάτραχος, Σάββ.-Κυρ. 
16.00 μεταγλ.

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, Αργυρούπο-
λη, 210 9927.447, 
Η Αλίκη στη χώρα των 
θαυμάτων 18.30-20.30-
22.30/ Η πριγκίπισσα και 
ο βάτραχος, Πέμ.-Κυρ. 
16.45 μεταγλ.

ΣΠOpTIΓK
ΔHM. KIN/ΦOΣ 
Κ. Παλαιολόγου 18,
Ν. Σμύρνη, 210 9333.820
Αίθουσα 1: The hurt locker 
17.15-19.45-22.15
Αίθουσα 2: Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων 
18.30-20.30/ Το νησί των 
καταραμένων 22.30/ Η 
πριγκίπισσα και ο βάτρα-
χος 16.30 μεταγλ.

sTER CINEMAs 
AΓ.  EΛEYΘEpIOΣ
Αχαρνών 373-375, 

210 2371.000, 801 801 7837
Αίθουσα 1: Βρέχει κε-
φτέδες, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
15.10-17.10 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 11.10-13.10-
15.10-17.10 μεταγλ./ 180 
μοίρες 19.00-21.00/ Να με 
θυμάσαι 23.00
Αίθουσα 2: Είναι όλοι τους 
καλά, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
15.30-20.10, Παρ. 20.10, 
Σάββ.-Κυρ. 11.30-13.30-
15.30-20.10/ Το νησί των 
καταραμένων, Πέμ. & 
Σάββ.-Τετ. 17.30-22.10, 
Παρ. 22.10
Αίθουσα 3: Λουλούδι 
της ερήμου, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18.15-20.30, 
Σάββ.-Κυρ. 11.00-13.20-
18.15-20.30/ The hurt 
locker, Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 
15.40-22.45 Παρ.22.45
Αίθουσα 4: 180 μοίρες, 
Πέμ. 14.00-16.00-18.00-
20.00-22.00-00.00, Παρ. 
18.00-20.00-22.00-00.00, 
Σάββ.-Κυρ. 12.00-14.00-
16.00-18.00-20.00-22.00-
00.00, Δευτ.-Τετ. 16.00-
18.00-20.00-22.00-00.00
Αίθουσα 5: 4 μαύρα 
κουστούμια, Πέμ. 14.50-
17.00-19.10-21.20-23.30, 
Παρ. 19.10-21.20-23.30, 
Σάββ.-Κυρ. 12.40-14.50-
17.00-19.10-21.20-23.30, 
Δευτ.-Τετ. 17.00-19.10-
21.20-23.30
Αίθουσα 6: Παραδεισένια 
οστά, Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 
15.45-22.30, Παρ. 22.30/ Η 
Αλίκη στη χώρα των θαυ-
μάτων, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18.10-20.20, Σάββ.-
Κυρ. 13.00-18.10-20.20
Αίθουσα 7: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.20-17.45 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 13.15-
15.20-17.45 μεταγλ./ 
Αόρατος συγγραφέας 
19.50-22.20
Αίθουσα 8: Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων, Πέμ. 
& Δευτ.-Τετ. 16.30-18.40, 
Παρ. 18.40, Σάββ.-Κυρ. 
12.10-14.20-16.30-18.40/ 

Το νησί των καταραμέ-
νων 21.10-23.50
Αίθουσα 9: Νιάτα σ’ έξαψη, 
Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 17.50-
19.45-21.30-23.15, Παρ. 
19.45-21.30-23.15/ Ο μι-
κρός Νικόλας, Σάββ.-Κυρ. 
12.30-14.40 μεταγλ.
Αίθουσα 10: 2019: Νέα 
φυλή, Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 
17.40-19.40-21.40-23.40, 
Παρ.19.40-21.40-23.40/ Ο 
κατάσκοπος της διπλα-
νής πόρτας, Πέμ. & Δευτ.-
Τετ. 15.00, Σάββ.-Κυρ. 
12.50-15.00

sTER CINEMAs 
Εμπορικό κέντρο Escape, 
Λ. Δημοκρατίας 67A, Ίλιον
Αίθουσα 1: Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων, 
Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 17.00-
19.10-21.20-23.30 Παρ. 
19.10-21.20-23.30/ Βρέχει 
κεφτέδες, Πέμ. & Δευτ.-
Τετ. 15.15 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 11.30-13.30-15.15 
μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 2: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.10-17.10 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 11.00-
13.10-15.10-17.10 μεταγλ./ 
180 μοίρες 19.10-21.00/ 
The hurt locker 23.00
Αίθουσα 3:  Αόρατος συγ-
γραφέας 19.40-22.10/ 
Λουλούδι της ερήμου, 
Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 17.20/ 
Ο Πέρσι Τζάκσον και οι 
Ολύμπιοι: Η κλοπή της 
αστραπής, Πέμ. 14.40, 
Σάββ.-Κυρ. 12.20-14.50
Αίθουσα 4: 4 μαύρα κου-
στούμια, Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 
16.50-19.00-21.10-23.20, 
Παρ.19.00-21.10-23.20/ 
Ψηλά στον ουρανό, Πέμ. 
14.30 μεταγλ. Σάββ.-Κυρ. 
12.30-14.30 μεταγλ.
Αίθουσα 5: Το νησί των 
καταραμένων, Πέμ. 18.45-
21.30, Παρ.-Τετ. 18.45-
21.30-00.10/ Ο μικρός 
Νικόλας, Πέμ. 14.40-16.40 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 12.40-
14.4-16.40 μεταγλ., Δευτ.-

Τετ. 16.40 μεταγλ.
Αίθουσα 6: Βρέχει κε-
φτέδες, Πέμ. 14.15-16.20 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 12.10-
14.15-16.20 μεταγλ., Δευτ.-
Τετ. 16.20 μεταγλ. (3D)/ Η 
Αλίκη στη χώρα των θαυ-
μάτων 18.10/ Λουλούδι 
της ερήμου  20.15/ Παρα-
δεισένια οστά 22.30
Αίθουσα 7: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ. 
14.00-16.00 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 12.00-14.00-16.00 
μεταγλ., Δευτ.-Τετ, 16.00/ 
180 μοίρες 18.00-20.00-
22.00-00.00

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ
Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου 
Αέξάνδρου 134-136, 
210 3612.046
Αίθουσα Α: Πέμ. 20.00 
Από την πόλη του Λοτζ/ 
Ήμουν στρατιώτης/ Ερ-
γοστάσιο/ Πριν το ράλι/ 
21.30 Το τίπι/ Σπουδή κι-
νήσεων στο Παρίσι/ Η γέ-
φυρα/ Βροχή/ Βιομηχα-
νική συμφωνία/ Νέα γη, 
Παρ. 20.00 Μεταξύ Βρό-
τσλαβ και ζελόνα Γκού-
ρα/ Επωδός/ Μύθος/ Ο 
χτίστης/ 21.15 Δυστυχία 
στο Μπορινάζ/ Η γη της 
Ισπανίας, Σάββ. 19.30 Ερ-
γάτες ’71: τίποτα για εμάς 
χωρίς εμάς/ Η άποψη 
ενός νυχτοφύλακα/ 20.45 
Τα 400 εκατομμύρια/ Εδώ 
Ινδονησία/ Ο Σηκουάνας 
συναντά το Παρίσι/ 22.45 
Στο Βαλπαράισο/ Για τον 
Μιστράλ/ Ρότερνταμ, 
το λιμάνι της Ευρώπης, 
Κυρ. 19.30 Πρώτη αγάπη/ 
Κλακέτα/ 20.45 Ο 17ος 
παράλληλος/ 22.45 Μια 
ιστορία του ανέμου, Δευτ. 
20.00 Ακτινογραφία/ Νο-
σοκομείο/ Επτά γυναίκες 
διαφορετικών ηλικιών/ 
Ομιλούσες κεφαλές/ 
Σταθμός/ 21.30 Η ιστο-
ρία μιας μπάλας: Το 31ο 
λύκειο του Πεκίνου/ Το 
φαρμακείο Νο 3: Σαγκάη, 

Τρ.-Τετ. δεν θα γίνουν 
Αίθουσα Β: Δεν θα γίνουν 
προβολές

ΤΙΤΑΝΙΑ CINEMAX
Πανεπιστημίου & Θεμιστο-
κλέους, 210 3811.147, 
Ένας άντρας μόνος 17.30-
20.00-22.30

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. ηρακλείου 386,
210 2826.873, 210 2825.607 
Αίθουσα 1: Λουλούδι της 
ερήμου 18.00-20.30-
22.45/ Η πριγκίπισσα και 
ο βάτραχος, Σάββ.-Κυρ. 
16.15 μεταγλ.
Αίθουσα 2: The hurt locker 
17.30-20.00-22.45

TpIANON 
Πατησίων & Kοδριγκτώνος, 
210 8222.702, 210 8215.469
4 μαύρα κουστούμια 
18.15-20.30-22.45

ΦΙΛΙΠ 
Πλατεία Αμερικής, Θάσου 
11, 210 8612.476 
Ο κυνηγός 19.40-22.00/ 
Κυρ. απογεύματα 16.00: 
Μινούς

ΦΟΙΒΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 1, Πε-
ριστέρι, 210 5711.105 
Αόρατος συγγραφέας 
18.00-20.20-22.45

Προαστίων

AΛΙΚΗ ΔΗΜ. 
ΚΙΝ/ΦΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Λεωφ. Μαραθώνος 196, 
Νέα Μάκρη, 22940 69871 
Το νησί των καταραμένων, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 20.30, 
Πέμ.-Κυρ. 20.00-22.30

AΡΤΕΜΙΣ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο, 
22990 23924 
Το νησί των καταραμέ-
νων 20.10-22.05/ Η πρι-

γκίπισσα και ο βάτραχος 
18.15 μεταγλ.

ΟDEON ΜΑΓΙΑ
Αβάντων 83 & Ιατρίδου, Χαλ-
κίδα, 22210 25625 
Αόρατος συγγραφέας 
17.25-20.00-22.35

ΡΑΦΗΝΑ ΣΙΝΕ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΛΥΚΕΙΟ)
ραφήνα 22940 25439/26281 
Δεν θα γινουν προβολές

Πειραιά

AΤΤΙΚΟΝ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Πλ. Αγ. Κωνσταντίνου, 
210 4175.897
Αόρατος συγγραφέας 
18.00-20.15-22.30

ΟΝΕΙΡΟ ΡΕΝΤΗ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Μπαλτατζή 8 & Χρ.Σμύρνης 
(Πειραιώς 125), 210 4823.482
Ο διαχειριστής 20.00-
22.00

ΡΕΞ - ΟΞΥ
Αγίου Δημητρίου 5, 
Δραπετσώνα, 210 4635.600 
Η Αλίκη στη χώρα των 
θαυμάτων, Πέμ.-Κυρ. 
20.30-22.30, Σάββ.-Κυρ. 
& 18.30

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, Κο-
ρυδαλλός, 210 4960.955 
Το νησί των καταραμέ-
νων, Παρ.-Τετ. 20.15-
22.30/ Η πριγκίπισσα και 
ο βάτραχος, Σάββ.-Κυρ. 
18.00 μεταγλ., Τετ. 21.00 
Λευκή κορδέλα

ΣΙΝΕΑΚ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Πλ. Δημαρχείου, Κέντρο, 
210 4225.653 
Λουλούδι της ερήμου 
17.25-19.50/ The hurt 
locker 22.30/ Η πριγκίπισ-
σα και ο βάτραχος, Πέμ. & 
Σάββ.-Κυρ. 15.30 μεταγλ. ●

τέχνη

Cine ωρεσ προβολησ
ΤΟ ΠρΟΓρΑΜΜΑ ΠρΟΒΟΛωΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤηΝ ΠΕΜΠΤη
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παρουσιάσεις / εκδόσεις / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις

Βookvoice Επιμέλεια:
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

Γι’ αυτό 
που χάθηκε
«ΑνθΡωπΟΙ κΑΙ πΑΡΑδΟσΙΑκΑ 
επΑγγελΜΑΤΑ σΤΟ ΑΙγΑΙΟ ΙΙΙ» 
Tης Κατερίνας Κορρέ - Ζωγράφου,
εκδ. Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 
σελ. 520

«Παλιά είμαστα οχτώ τσαγκαράδες και η καπτσαλού η Παναγιώτου που κεντάει τα νυφικά παπούτσια και η Ερασμία 
το ίδιο (...) Λένε πως ο μυλωνάς ήτανε πάντα καλός άθρωπος και δεν ήκλεβε, μα ο διάολος που καθούντανε σε μια 
συκιά κοντά στη ζουριδότρυπα τούλεγε συνέχεια “κλέψε, κλέψε” μυλωνά άνε θες να φας και σύ αργά και ετσά ή-
μπαινε ο μυλωνάς στο πειρασμό και ήκλεβε (…) Τοτεσάς, παιδί μου, δεν υπήρχανε τα λιπάσματα που είναι σήμερα, 
όσα θέλει πέψει ο θεός…». Συγκινητικά κείμενα με πολύτιμες προσωπικές αφηγήσεις πλαισιώνουν τη μελέτη γρα-
πτών πηγών και τις σπάνιες, ανέκδοτες φωτογραφίες σε αυτή τη νέα έκδοση του ΙΜΕ, συνέχεια των δύο προηγού-
μενων τόμων της σειράς («Αιγαίο Ι» και «Αιγαίο ΙΙ»). «Τα ταξίδια μου στην Κρήτη και τη Σκύρο» σημειώνει η συγγραφέας 
και καθηγήτρια πανεπιστημίου κατερίνα κορρέ - Ζωγράφου «μου έδωσαν τη δυνατότητα να γνωρίσω ανθρώπους 
αληθινούς, ταπεινούς αλλά και σοφούς, εμπειρία που μου χάρισε εκτός από συγκίνηση, βαθιά πίστη στις ανθρώπινες 
αξίες». Μέσα από την καταγραφή των παραδοσιακών επαγγελμάτων που εξαφανίζονται παρακολουθούμε ταυτό-
χρονα και τις θεαματικές αλλαγές που επήλθαν στις τοπικές κοινωνίες σε κάθε επίπεδο: αλλαγές στις εργασιακές 
σχέσεις, στις διατροφικές και ενδυματολογικές συνήθειες, στις σχέσεις των ανθρώπων, κοινωνικές, συγγενικές, 
οικογενειακές, αλλά και στη νοοτροπία. Είναι φανερό ότι η «παραδοσιακότητα» στην πάλη της με τους κάθε λογής 
νεωτερισμούς είναι εκ προοιμίου χαμένη. Όμως η συγγραφέας κατορθώνει μέσα από την έρευνά της να διασώσει 
τουλάχιστον στη μνήμη μας αυτό το τόσο μακρινό, κοντινό χθες.                                                                                                               - Α.Μ.

Τσαγκάρης σε 
παραδοσιακό τσαγκαράδικο. 
Φωτογράφος: Τ.  γιανναρά, 
ΦΑΜΜ 235
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bookvoice

A πό τότε που ο Γουτεμβέργιος ε-
φηύρε την τυπογραφία, βιβλίο 
αποκαλούμε μια σειρά από λέξεις 

που έχουν συνοχή, που είναι τυπωμένες 
σε χαρτί και που περιλαμβάνονται μετα-
ξύ ενός εξώφυλλου και ενός οπισθόφυλ-
λου. Όμως, στην ψηφιακή εποχή, αυτές 
οι βασικές αρχές εκτύπωσης και συνάμα 
τρόπου συγγραφής και ανάγνωσης μοιά-
ζουν να ανατρέπονται με την εμφάνιση 
των «ηλεκτρονικών βιβλίων». 
Ήταν στις αρχές της δεκαετίας όταν άρχι-
σαν να εμφανίζονται συσκευές που έμοια-
ζαν με μεσαίου μεγέθους μπλοκ, στις ο-
θόνες των οποίων μπορούσαν να προβλη-
θούν σελίδα προς σελίδα οι ηλεκτρονικές 
εκδόσεις διαφόρων βιβλίων. Για μια 5ετία 
τέτοιες συσκευές είχαν μικρή επιτυχία. Τα 
τελευταία 2-3 χρόνια το ενδιαφέρον των 
αναγνωστών/χρηστών γι’ αυτές μεγάλω-
σε, ενώ άρχισε και η διασύνδεσή τους με 
το διαδίκτυο. Έτσι, οι συσκευές “Reader” 
της Sony, “Κindle” της Αmazon, “Νοοk” 
της Barnes & Noble, αλλά και τα iPhone 
και iPod Touch, διαδόθηκαν, προκειμέ-
νου κανείς να διαβάσει σ’ αυτές κάποιες 
εκατοντάδες βιβλία που προσφέρονται σε 
σκληρούς δίσκους και USB (e-books και 
audiobooks), αλλά και που μπορούν να 
«κατεβαίνουν» από ιστοσελίδες ηλεκτρο-
νικών βιβλιοπωλείων και ψηφιακών βιβλι-
οθηκών (i-books). Οι κάτοχοι τέτοιων συ-
σκευών υπολογίζονται σε περίπου 5 εκατ. 
διεθνώς, αλλά είναι πολλοί περισσότεροι 
όσοι κατεβάζουν ανάλογα «βιβλία» στις ο-
θόνες smart phones.  Όσοι διαθέτουν τέτοια 
τηλέφωνα (130-140 εκατ.) ικανοποιούνται 
διαβάζοντας στα 8-9 εκατοστά της οθόνης 
τους, αλλά τουλάχιστον δεν πληρώνουν $ 
250-300 που στοιχίζει μια συσκευή ανά-
γνωσης. Πάντως, είτε με ειδικές συσκευές 
είτε με έξυπνα τηλέφωνα, οι διευκολύνσεις 
που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά βιβλία 
για αναγνώστες, εκδότες και συγγραφείς 
εμφανίζονται μεγάλες. Ολοένα και περισ-
σότεροι εκδοτικοί οίκοι τα υιοθετούν (π.χ. 
Καστανιώτης, Λιβάνης, Ψυχογιός), η δε 
κρίση αναμένεται να πολλαπλασιάσει τέ-
τοιες «οικονομικές» λύσεις.

 Βιβλιοθήκες του κυβερνοχώρου
Δεν αναπτύσσονται, όμως, μόνο οι συ-
σκευές ανάγνωσης e-βιβλίων και τα ηλε-
κτρονικά βιβλιοπωλεία, αλλά και οι «ψη-

φιακές βιβλιοθήκες», στις οποίες οι χρή-
στες έχουν πρόσβαση όχι μόνο σε τίτλους 
έργων αλλά και σε σελίδες βιβλίων, εικό-
νες, φωτογραφίες κ.λπ. Μία από τις σημα-
ντικότερες είναι η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή 
Βιβλιοθήκη “Εuropeana”, που λειτουρ-
γεί με πρωτοβουλία κυρίως της Γαλλίας, 
έχοντας στόχο τη συλλογή της ευρωπαϊ-
κής πολιτιστικής κληρονομιάς από τα με-
γαλύτερα μουσεία, εθνικές βιβλιοθήκες 
και αρχειακούς φορείς της Ευρώπης και 
την πρόσβαση μέσω διαδικτύου. Υπάρ-
χει ακόμη η «Παγκόσμια Ψηφιακή Βι-
βλιοθήκη - BNM» που δημιούργησε η 
UNESCO από κοινού με την περίφημη Βι-
βλιοθήκη του Αμερικανικού Κογκρέσου 
και στην οποία μετέχουν θεσμοί όπως το 
Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon των ΗΠΑ, 
το Πανεπιστήμιο Zhejiang της Κίνας, το 
Ινστιτούτο Επιστήμης της Ινδίας και η Βι-
βλιοθήκη της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. 
Η BNM θεωρείται η μεγαλύτερη ψηφιακή 
βιβλιοθήκη του κόσμου, με δωρεάν πρό-
σβαση σε έργα που αντιστοιχούν στο 1% 
όλων των βιβλίων του κόσμου.

Α πό τα εγχειρήματα δεν θα μπο-
ρούσε να λείπει η Google, η οποία 
προχωρά σε συμφωνίες με εθνι-

κές και ιδιωτικές βιβλιοθήκες για ψηφια-
κή σάρωση και εν συνεχεία διαδικτυακή 
παροχή πολλών έργων. Πρόκειται για τις 
υπηρεσίες Google Βοοks, oι οποίες, όμως, 
ξεσήκωσαν αντιδράσεις από εκδότες και 
συγγραφείς και στις δύο όχθες του Ατλα-
ντικού για θέματα πνευματικών δικαιω-
μάτων. Τώρα η εταιρεία αναζητεί συμβι-
βασμούς για να προχωρήσει. Λίγοι, όμως, 
αμφισβητούν ότι η Google, η Amazon, αλ-
λά και οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών 
συσκευών, οι παροχείς δικτυακών υπη-
ρεσιών κ.λπ. δεν θα χτυπήσουν τα «κοιτά-
σματα» κερδοφορίας που προσφέρουν το 
διάβασμα, οι βιβλιοθήκες και οι ηλεκτρο-
νικές εκδόσεις. Έτσι το βιβλίο, περικυ-
κλωμένο από παντού, είναι υποχρεωμένο 
να περάσει στην ψηφιακή εποχή. 

διαβάζουμε ή «κατεβάζουμε»;
Λοιπόν, ζήτω (!) η άφιξη των ηλεκτρονι-
κών βιβλίων και τελευταία και των vooks   
(συνδυασμός video και books/βιβλίων;).  
Αρκετοί ειδικοί σε θέματα βιβλίου είναι 
πιο σκεπτικοί από ενθουσιώδεις. «Αναμ-

φίβολα τα νέα μέσα τραβούν την προσοχή των 
αναγνωστών. Όμως, σε λίγα χρόνια οι νεότεροι 
θα έχουν διάθεση και υπομονή να διαβάζουν 
σ’ αυτά κλασικούς;» σχολιάζουν. Κάποιοι 
άλλοι διερωτώνται ποιες θα είναι οι επι-
πτώσεις στο γράψιμο και την ανάγνωση 
όταν τα κείμενα διακόπτονται από «υπερ 
-συνδέσμους» με το διαδίκτυο ή από βί-
ντεο που παρεμβάλλονται για να κάνουν 
την αφήγηση πιο ζωντανή… Είναι αυτοί 
που τονίζουν ότι το διάβασμα παραμένει 
μία από τις ελάχιστες εμπειρίες –πλην 
των ανθρωπίνων σχέσεων– που βοηθούν 
στην ανάπτυξη των νοητικών μας ικανο-
τήτων. Κι αυτές οι ικανότητες υποχωρούν 
όταν βρισκόμαστε και πάλι μπρος σε οθό-
νες υπολογιστών –με όλη την αποσπα-
σματικότητα και τη βιασύνη μιας τέτοιας 
ανάγνωσης– αντί των σελίδων βιβλίων.
Τελικά η τεχνολογία δεν είναι ουδέτε-
ρη και κάθε φορά μας εισάγει σ’ ένα νέο 
κόσμο με πλεονεκτήματα αλλά και μειο-
νεκτήματα. Π.χ. η σταδιακή επικράτηση 
των ηλεκτρονικών/ψηφιακών βιβλίων 
θα συρρικνώσει αναγκαστικά τη δουλειά 
εκδοτών και βιβλιοπωλών. Ο ρόλος και η 
τεχνογνωσία τους θα αχρηστευτεί σταδι-
ακά, αφού τα βιβλία δεν θα έχουν πια υλι-
κή υπόσταση και κάθε τι θα μπορεί να εκ-
δοθεί online με ελάχιστο κόστος. Θα πει 
κανείς «αυτό δεν είναι απαραίτητα κα-
κό» και φαινομενικά θα έχει δίκιο. Όμως, 
παραδοσιακοί εκδότες και βιβλιοπώλες 
λειτουργούν μέχρι τώρα και ως «φίλτρα», 
με την καλή έννοια, προκειμένου τα έργα 
που εκδίδονται να διαθέτουν ένα επίπε-

δο, να περνούν από μια επιμέλεια γλώσ-
σας και εμφάνισης και γενικά να υπάρχει 
μια τάξη στο «χάος» όσων γράφονται και 
δημοσιεύονται. Το ερώτημα είναι ποιος 
θα παίζει αυτούς τους ρόλους στο πλήρες 
χάος του κυβερνοχώρου…

Έ να άλλο θέμα είναι η υποκατά-
σταση των φυσικών βιβλιοθηκών 
(δημόσιων και ιδιωτικών) από 

τις ηλεκτρονικές/ψηφιακές. Και πάλι, 
κάποιοι θα πουν ότι μέσω διαδικτύου έ-
χουμε πρόσβαση σε άπειρο αριθμό έργων 
και πως ο απλός χρήστης κατακτά μια νέα 
ισότητα στον πνευματικό πλούτο της αν-
θρωπότητας. Ως ένα σημείο αυτό γίνεται 
όντως εφικτό με την τεχνολογία.  Από κει 
και πέρα, όμως, η ιδέα αποτελεί και φενά-
κη. Η πνευματική και πολιτιστική ισότητα 
έρχεται μέσα από την ανάπτυξη παιδείας 
και κατάλληλων κοινωνικών δομών και 
όχι απλώς από «μια βιβλιοθήκη στην τσέ-
πη μας». Τέλος, τίθεται ένα θέμα για τον 
ίδιο τον τρόπο ανάγνωσης, ο οποίος επη-
ρεάζεται από το μέσο που χρησιμοποιούμε 
και το περιβάλλον που βρισκόμαστε. Π.χ. 
το διαδίκτυο προάγει την αποτελεσματι-
κότητα, την αμεσότητα και τον όγκο των 
πληροφοριών. Κάνει, όμως, το διάβασμα 
κατακερματισμένο, αποσπασματικό και 
χωρίς τη «βαθιά προσοχή» που απαιτεί η 
γραμμική ανάγνωση στο χαρτί. Όμως αυ-
τή η ανάγνωση, χωρίς βιασύνες και περι-
σπάσεις, είναι που δημιουργεί το κριτικό 
πνεύμα, όπως εξηγούν οι ψυχολόγοι…  A

*Δημοσιογράφος/Κοινωνιολόγος ΜΜΕ

Οι ανατροπές που φέρνουν τα e-books και οι ψηφιακές βιβλιοθήκες

 Aποχαιρετισμός 
στο βιβλίο;
Του πολυδευκή πΑπΑδοπουλου*

Μεταμοντέρνος 
μεσοπόλεμος
Κείμενο-φωτογραφία: Μισελ ΦΑισ 

θες ο κωστάκης, σήμερα ο γιωργάκης, αύριο ο Αντωνάκης. Όλοι το μικρομάγαζό τους. Όλοι 
στου κασίδι το κεφάλι. στο μεταξύ  ο σεφερλής αγορεύει στη Βουλή. κι άσε την Αριστερά 
να πλακώνεται για το φύλο των αγγέλων. κάποιοι το παίρνουν στο ψιλό. Έλα, μωρέ, λες 

και τις μεγάλες αποφάσεις τις παίρνουμε εδώ. Αγγλικό προτεκτοράτο - σταλινικός δορυφόρος 1-0. 
περσινά, ξινά σταφύλια. Αυτή είναι η σκοτεινή μαγειρική της ιστορίας. συνταγές του ’12 και του ’22. 
Όλα τ’ άλλα είναι σάλτσες, μπαχάρια και μυρωδικά. συνταγές αποτυχημένης ολοκλήρωσης. Αλλά τα 
καταφέραμε! γίναμε μεταμοντέρνος μεσοπόλεμος. Μήπως είμαστε τέκνα του μεγάλου είρωνα που 
ξεδίψασε με κώνειο;  Έλα, μωρέ, τον κωλόγερο, μας γάμησε στα αινίγματα. Μπασταρδάκια της με-
ταοθωμανικής εποχής είμαστε. Μια ζωή πτωχοαλαζόνες. Όταν καταλάβουμε ότι η κρίση της χώρας 
είναι βαθιά πνευματική, μπορεί και να μην υπάρχει πλέον χώρα. 
(Θραύσμα από το μυθιστόρημα «Πορφυρά γέλια», που θα κυκλοφορήσει από τις εκδ. Πατάκη τον προσεχή Οκτώβριο)

Σχόλιο
επείγουσας 

ανάγνωσης

Χ
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Ο ΧΟΡΟσ Των ΨΥΧων 
Ευανθία Μαγνή, 
εκδ. Μοντέρνοι Καιροί, 

€ 14, σελ. 380

Δύο ψυχές περι-
π λαν ιούν ται  σ το 
βάθος των αιώνων 
καταδικασμένες να 
αναζητούν πάντα η 

μία την άλλη, σε αυτό το μυθιστόρημα-
παραμύθι για τη δύναμη του έρωτα και 
για τη μοίρα που ενώνει κάποιους αν-
θρώπους, όσες ζωές κι αν ζήσουν… 

STRAMAN - A TALE 
OF THE SKY Μάνος 
Δανέζης, Στράτος Θε-
οδοσίου, εκδ. Δίαυλος, 
σελ. 138 

«Το παραμύθι του 
ουρανού» στην αγ-
γλική γλώσσα, με 
τους σ υγγραφείς 

του να δείχνουν στα παιδιά ότι στα 
πλαίσια του αγώνα για τη γνώση του 
Σύμπαντος δεν χωρούν οποιοιδήπο-
τε δογματισμοί, αναστολές ή σκοπι-
μότητες.

Τι νέα
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REEBOK
Γυναικεία μπλούζα Circle du Soleil € 75

SONY
Ακουστικά MDR-570

MOD’S HAIR
Μάσκα μαλλιών Μasque Couleur € 15 

ATTRATTIVO
Βαμβακερό t-shirt € 39

OYSHO
Μπλούζα Alice in Wonderland

PEPE JEANS
Γυναικείο φόρεμα € 78

LA SENZA
Σετ Zanzibar Safari € 35

H&M 
Τζιν ολόσωμη φόρμα-σορτς € 29,95

FULLCIRCLE
Γυναικεία μπλούζα

PRENATAL 
Ρούχα για εγκύους

FREESOUL
Ανδρική μπλούζα € 55

INTIMISSIMI
Σετ εσωρούχων € 35,80

ΙΔΙΟΤΡΟΠΟ
Φόρεμα Spoom € 75

PHILLY
Γυναικείο φόρεμα

SWATCH
Δαχτυλίδι της συλλογής Color Codes € 35

Elementsofstyle
Της Ζωής ΠαΠαφωτίου

Π αρασκευή πρωί. Ο και-

ρός είναι τέλειος κι εγώ 

βρίσκω ευκαιρία να κά-

νω κοπάνα από τη δουλειά και να 

εξερευνήσω την ανοιξιάτικη αγο-

ρά της πόλης μαζί με την κολλητή 

μου. Πρώτη στάση: Εσώρουχα. Την 

καρδιά μου κλέβει ένα σετ La Senza 

από τη νέα συλ λογή Zanzibar 

Safari. Sexy και κοριτσίστικο ταυ-

τόχρονα, με animal print σχέδιο και 

φούξια λεπτομέρειες (Α. Μεταξά 22, 
Γλυφάδα, 210 8941.920). Η φίλη μου 

επέλεξε μια νέα πρόταση από την 

Intimissimi. Ένα άνετο και μοντέρ-

νο σετ εσωρούχων με έντονα χρώ-

ματα και floral σχέδιο (Βουκουρεστί-

ου 27, 210 3446.996). Στη συνέχεια 

ρούχα. Το βλέμμα μου κεντρίζει μια 

ολόσωμη h&M φόρμα σορτς από 

μαλακό denim που θα δώσει στιλ 

στις ανοιξιάτικες αλλά και καλοκαι-

ρινές μου εμφανίσεις (www.hm.gr) 
και δύο μπλούζες. Μια πρόταση της 

Fullcircle με πρωτότυπο σχέδιο και 

εκτυφλωτικό χρώμα (Castor Group 
S.A., Λεωφ. Ηρακλείου 269, Ν. Ιωνία, 
210 2759.571) και ένα εναλλακτικό 

και μοντέρνο t-shirt  αttrattivo (Κ. 
διάθεση: Μεσογίτη & Σωρού, Μετα-
μόρφωση, 210 2853.813). Εκείνη 

επέλεξε ένα φόρεμα Spoom από 

βισκόζ και βαμβάκι με περίτεχνο 

σχέδιο που βρήκε στο ίδιότροπο, 

το κατάστημα που ξέρει πώς να ι-

κανοποιεί τις απαιτήσεις μιας σύγ-

χρονης γυναίκας (Λ. Αλεξάνδρας 
225, Αμπελόκηποι, 210 6448.546), 
μια αέρινη μπλούζα με τέλεια εφαρ-

μογή για τις αθλητικές και όχι μόνο 

εμφανίσεις της από τη νέα συλ-

λογή Circle du Soleil της Reebok 

(Reebok-Adidas Group, Λ. Βουλιαγμέ-
νης 112 & Ζαμάνου 1, 210 8930.800) 
και ένα Pepe Jeans φόρεμα με ε-

ντυπωσιακό σχέδιασμό και χρώμα 

(Ευαγγελιστρίας 12 & Ερμού, 210 
3313.757). Την τιμητική τους όμως 

είχαν και τα δώρα. Αρχικά πήραμε 

στον κολλητό μας που λατρεύει το 

vintage look το νέο χειροποίητα πα-

λαιωμένο jean παντελόνι ήardy της 

Staff & Co (Ερμού 18, Σύνταγμα, 210 
3231.046), αλλά και ένα μπλουζάκι 

Freesoul σε funky χρώμα με στιλά-

τες λεπτομέρειες (Κ. διάθεση: Prime 
Timers, Λαμίας 6 & Κωνσταντινουπό-
λεως, Ταύρος, 210 5765.920). Μετά 

σειρά είχε η μέλλουσα μαμά της πα-

ρέας. Στη νέα κολεξιόν Άνοιξη/Κα-

λοκαίρι 2010 της Prenatal βρήκαμε 

θηλυκές και ταυτόχρονα πρακτικές 

δημιουργίες που θα την κάνουν να 

νιώθει άνετα κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης (Νίκης 4, Σύνταγμα, 
210 3216.490). Οι αγορές μου τελεί-

ωσαν με τα ακουστικά Sony MDR-

570, με τα οποία θα ακούω την α-

γαπημένη μου μουσική σε τέλεια 

απόδοση, ενώ θα τονίζουν και το 

στιλ μου (801 11 92 000), ενώ η φίλη 

μου έκανε μια στάση στα κομμω-

τήρια Mod’s hair όπου ανακάλυψε 

τη Μasque Couleur, μια νέα μάσκα 

μαλλιών που θα αναζωογονήσει τα 

μαλλιά της και θα τονίσει ελαφρά το 

χρώμα τους. 

Διευθύνσεις κατασ τημάτων: 

Philly Αγ. Θεοδώρας 6, Θεσσαλο-
νίκη, 2310 227.403, Swatch Group 

Greece Ματζαγριωτάκη 3, Καλλι-
θέα 210 9565.656, Oysho The Mall 
Athens, Α. Παπανδρέου 35, Μαρούσι, 
210 6300.090, www.oysho.com   A   
➜ style@athensvoice.gr

 STAFF & CO
Ανδρικό παντελόνι ήardy   
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HONDOS CENTER 

Ένας από τους κορυφαίους οίκους καλλυντικών στον κό-
σμο βρίσκεται πια και στη χώρα μας. ή πρώτη boutique 
Giorgio Armani Cosmetics  άνοιξε στο κατάστημα 
hondos Center στο Κολωνάκι (Μέρλιν 6, 210 3390.284). 
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η κομψότητα, η φινέτσα 
και η θηλυκότητα των καλλυντικών Armani συγκεντρώ-
νονται σε έναν μοναδικό χώρο, όπου έμπειροι μακιγιέρ 
είναι στη διάθεσή σας για προσωπική περιποίηση και 
πληροφόρηση.   

NOTIS HAUTE COIFFURE 

ςερφάρεις δωρεάν στο internet, απολαμβάνεις shiatsu 
μασάζ και φεύγεις έχοντας κάνει την πιο in fashion αλλα-
γή στο κούρεμα αλλά και το χρώμα των μαλλιών σου με 
υποαλλεργικές βαφές με βάση το γιαούρτι και την αλόη. 
ςτο Notis haute Coiffure, το κομμωτήριο που σου προ-
σφέρει κάθε Τετάρτη κούρεμα-χτένισμα-βαφή-μάσκα 
€ 85 (από € 108) και -20% στις υπόλοιπες υπηρεσίες βα-
φείου για τους αναγνώστες της A.V. (Ηροδότου 7, Κολωνά-
κι, 210 7223.864, 210 7230.759, www.notis-coiffure.gr).

LIPTON 

Θέλεις να δώσεις ξεχωριστό χαρακτήρα στις συγκε-
ντρώσεις με τους αγαπημένους σου; το Lipton εμπνέεται 
από το ατμοσφαιρικό Tea Party της ταινίας «ή αλίκη στη 
Χώρα των Θαυμάτων» και σου προτείνει να κάνεις κι εσύ 
το ίδιο οργανώνοντας κοριτσίστικες συγκεντρώσεις με 
Lipton Linea, χαλαρωτικές συναντήσεις με τσάι βοτά-
νων και μπαχαρικών, pop parties με φρουτένιες γεύ-
σεις τσαγιού ή ροκ βραδιές με μαύρο και κόκκινο τσάι 
(www.lipton.com). 

Soul/Body/Mind
Της Ζωής ΠαΠαφωτίου

Μη χάσεις!
οι ανοιξιάτικες δημιουργίες της νέας σχεδιάστριας EPIGONY, σε ένα ξεχωριστό διήμερο fashion show, 

υπό τον τίτλο “Out of this World” και με τη συνοδεία μουσικής, ποτού και φαγητού. ςτις 27/3 (21.00-3.00) και 
στις 28/3 (16.00-21.00). Άγκυρα Πολυχώρος, Σόλωνος 124.
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Σε είδα...

Ξέρεις εσύ...ΓΚΑΖΙ
Δουλεύεις στο Κορκόφυλα, 
αλκοολικός θα γίνω με την 
πάρτη σου!

INTERNET CAFÉ 
Γαλάτσι, 21/3, βλέπαμε το 
ματς, εσύ βάζελος, εγώ 
γαύρος, Γιάννη, γουστάρω 
πολύ να σε ξαναδώ…! 
free_leon_77@yahoo.gr 

ΤΡΕΝΟ
Διπλός cappuccino στο 
τραπέζι, Athens Voice στο 
χέρι, θα καθίσω δίπλα σου, 
αν όχι σήμερα, την επόμενη 
Παρασκευή. Να με περιμέ-
νεις, albert1913@in.gr 

VEGA
Σάββατο 20/3, γνωριστήκα-
με γύρω στις 5 και κάτι, σε 
λένε Κώστα και φορούσες 
πορτοκαλί μπλούζα, εμένα 
Σταυρούλα, συγνώμη που 
ήμουν αγενέστατη. Θέλω 
να σε ξαναδώ.  villy_19_89@
hotmail.com 

FUZZ
Piano Magic. Έλενα, ακόμα 
περιμένω να γυρίσεις, φταί-
ει που μπέρδεψα το glitter 
με δάκρυα; Άρης, r_aris@
rocketmail.com 

CANDY BAR
Παρασκευή 19/3, μου χαμο-
γέλασες και χορέψαμε για 
λίγο… Συνοδευόσουν και 
έπρεπε να φύγεις… τουλά-
χιστον πρόλαβα να μάθω το 
όνομά σου, Κ… Στείλε στο 
site της Athens Voice, M. 

ΣΥΝΤΑΓΜΑ
15/3, θεόγλυκια γεματούλα, 
ήρθες στο (ας πούμε) σπα 
που δουλεύω μασέρ, σου 

έκανα μασάζ, σ’ άρεσε και 
σου υποσχέθηκα αμέτρητα 
δωρεάν μασάζ! 695 0693651

ΖARA
Κωστή, έχω τρελαθεί με το 
χαμόγελό σου…!

MΕΤΡΟ
15/3, τη Δευτέρα, κατέβη-
κες Μοναστηράκι, κοιταζό-
μασταν, ήταν 8 παρά κάτι, 
καθόμουν, με σκούντηξες 
πριν κατέβεις, είχες κοντά 
μαλλιά… Ραντεβού…

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Περπατούσες στην Ιασωνί-
δου με ένα κοριτσάκι, είσαι 
γεματούλα 40άρα, παντρε-
μένη υποθέτω, ψάχνεσαι 
όμως, το ίδιο κι εγώ. Θα βρε-
θούμε, ξανθιά μου κούκλα; 

PLAYHOUSE 
Σέρβιρες καφέ, δεν ήθελα 
να ενοχλήσω εν ώρα ερ-
γασίας γι’ αυτό στέλνω σε 
A.V. Στο ρεπό σου τι κάνεις; 
Γιώργος, 697 3639611

ΑΘΗΝΑ
Παρασκευή 19/3. Ήσουν 
γλύκας! Μελαχρινός, υπέ-
ροχο χαμόγελο, χείλια για 
φίλημα, Άλεξ που σπουδά-
ζεις Οικονομικά Πάντειο, 
είμαι η κοπέλα που…

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
1ο Λύκειο, σπαστική φωνή, 
κόκκινα γυαλιά, ξανθά 
μαλλιά, μαζί με έναν Πανα-
γιώτη στις κερκίδες, 19/3, 
στείλε εδώ.

ΜΕΤΡΟ
Στάση Σύνταγμα, Πέμπτη 
18/3, μπήκαμε μαζί κι εσύ 
συνέχισες δυστυχώς για 

άγνωστο προορισμό… 
Ήμασταν 3 κοπέλες, 2 
μελαχρινές και μια καστα-
νόξανθη, εσύ καστανός, 
ψηλός, με καφέ μπουφάν, 
κοιταζόμασταν πολύ έντο-
να. Θέλω να σε ξαναδώ, η 
κοπέλα που σε χαιρέτησε 
φεύγοντας και ακόμα σκέ-
φτεται το χαμόγελό σου. 
698 1771021

ΤΕΝ
Κολωνάκι, σε χάζευα όλο το 
βράδυ, ξανθιά μου γλύκα. 
Στείλε εδώ, 697 9306534

TAF
Κυριακή 21/3, γύρω στις 
21.00, ψηλός, μελαχρινός, 
ήρθες με έναν μεγαλύτερο 
φίλο σου με κασκέτο, χαζεύ-
ατε τις εκθέσεις και το χώρο. 
Κοιταχτήκαμε, αλλά…

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΕΑΑΚ καστανέ με τα μπλε 
μάτια και το αθλητικό σώμα, 
σε κοιτάζω από ΠΑΣΠ, πότε 
θα κάνουμε «κοινό πλαίσιο»; 

ΟΡΟΣΗΜΟ
Πειραιά, είσαι πολύ γυ-
μνασμένος για φιλόλογος. 
Λοιπόν, Γιάννη, πότε θα 
μελετήσουμε μαζί; 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Στο σταθμό, 18/3 μεσημέρι, 
ξανθιά με καρέ ξανθό μαλλί, 
άσπρη μπλούζα, τζιν παντε-
λόνι, γκρι μπότες, διάβαζες 
A.V. με μια φίλη, σκέτη γλύ-
κα είσαι. 697 6469884

ZARA
Κολωνάκι, υπάλληλος στο 
αντρικό, σου χαμογέλασα 
με νόημα! Θέλω να σε 
ξαναδώ! Να ξαναπεράσω, 

ψηλόλιγνο μελαχρινό αγό-
ρι; Δήμητρα

ΨΥΡΡΑ
Εγώ μέσα, μούσια-καπέλο, 
εσύ έξω με φίλες, ξανθιά, 
έπινες corona, μ’ άρεσε που 
σε κοίταζα, ελπίζω το ίδιο 
και συ. Έλα 26/3, 9-10.00!

T PALACE
Τρίτη 16/3, rnb party, ήρθες 
3.30, μελαχρινή, σκουλαρίκι 
στα χείλια, πανέμορφη Λα-
τινοαμερικάνα, καθόμουν 
μπάρα, σε κοίταζα συνέ-
χεια, σε ερωτεύτηκα, θέλω 
να σε ξαναδώ. labron9@
hotmail.com

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
Μπρατισλάβα-Αθήνα, 
16/3, ταξίδευες με το αγόρι 
σου, σε είπε Χριστινούλα, 
κοιτούσα συνέχεια. Στείλε 
εδώ, Ελληνοϊταλός, κίτρινο 
φούτερ, δίπλα σου στο βα-
νάκι του αεροπλάνου.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
Μοναστηράκι προς Πειραιά, 
17/3, 19.35, πανέμορφη 
μελαχρινή, υπέροχα μάτια, 
καφέ μποτάκια, ακουστικά, 
χαμογέλασες, τρελάθηκα. 
Δυστυχώς κατέβηκα Ταύρο. 
698 0766266

ΠΑΤΗΣΙΩΝ
17/3, ψηλός με καστανό 
μαλλί, ήσουν στη στάση του 
λεωφορείου, σε κοίταζα, με 
κοιτούσες και ξαναγύρισα 
να σε δω. Πέρασα με 3 φίλες 
μου…

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
17/3, ξανθέ μου άγγελε, 
βγήκες από το αυτοκίνη-
το. Ρώτησες, Νίκος; Είχα 

ξεχάσει τα κλειδιά μου, το 
σταντ θα μου το φέρεις εσύ;  
nickal@windowslive.com

YARIS
Τρίτη 16/3, 23.00, παίξαμε 
στη Μαραθώνος, χαιρε-
τηθήκαμε και έστριψες 
νωρίς στην Παλλήνη με 
Yaris… Πώς θα σε βρω;   
dimitris1008@gmail.com

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
Πεζόδρομος 14/3, έπινες 
καφέ με φίλη σου, είσαι 
καστανή, κούκλα 30άρα, 
κόκκινο ζιβάγκο, τζιν 
παντελόνι, θέλω να σε 
γνωρίσω. Ο ξανθομάλλης, 
695 0692203

AURORA 
Σάββατο 13/3, μελαχρινός 
με γυαλιά, ο σερβιτόρος 
σε φώναξε Ορέστη, είμαι η 
κοπέλα από απέναντι. Mου 
αρέσεις πολύ, στείλε εδώ.

ΛΑΣΙΘΙ
26/2 καθόσουν απέναντί 
μου, όμορφε Υδροχόε, σε 
κοιτούσα στα μάτια και απο-
λάμβανα την παρέα σου, να 
χαμογελάς συχνά, σου πάει 
πολύ! Η.Θ. 

ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΟ 
15/3 ήσουν με φίλη και 
έτρωγες δίπλα μου. Όταν 
έφυγα με ρώτησες αν σου 
κάνω πλάκα με το φίδι. 694 
5211983

ΜΕΤΡΟ
Σύνταγμα 14/3 απόγευμα, 
πολύ γλυκιά κοκκινομάλλα, 
ήσουν εξαιρετικά όμορφη! 
Χάζεψα από εσένα… Σε 
ψάχνω, μωράκι. Κώστας, 
694 2773265

ΕΘΝΙΚΗ 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Ήσουν μπροστά μου στην 
είσοδο, άφησες τον καφέ 
χαρτοφύλακά σου και 
έμοιαζες με ξένο φοιτητή. 
Ίσως συναντηθούμε ξανά, 
κάποτε.

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ
Φανάρι, 14/3, 12μισι το 
βράδυ, στη μηχανή εσύ, στο 
αμάξι εγώ. Κοιταχτήκαμε 
έντονα, θέλω να σε ξαναδώ, 
στείλε εδώ.

ΜΙΛΑ ΜΟΥ 
ΒΡΩΜΙΚΑ 
25/2, δώσε μου το mail σου 
και μπορεί να σε πάρω μαζί 
μου στον άλλο 
πλανήτη…

ΜΕΤΡΟ
Μπλε 
γραμμή, 
Πέμπτη 
21/1, 
17.30, 
κατέ-
βηκες 
Εθνική 
Άμυνα, 
φορούσες 
μαύρο σακάκι, 
τζιν παντελόνι, καφέ 
παπούτσια, μουσταρδί 
πουκάμισο, κρατούσα ημε-
ρολόγια, φορούσα μαύρο 
μπουφάν, απέναντί σου και 
όταν βγήκες κοιταχτήκαμε 
έντονα! Έλα Δευτέρα την 
ίδια ώρα στο μετρό!

ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ
Παρασκευή 19/3 βράδυ, 
χόρευες τέλεια ζεϊμπέκικο, 
αλλά η άλλη που ήταν μαζί 
σου σε κοιτούσε σαν γύπας. 
Μου αρέσεις.

Και να μετάνιωσες, Ρίτα, 
το εγώ σου ανένδοτο. 
Στις 16/2/08 τελειώσαμε, 
εξηγήσεις ήθελα μετά, όχι 
εσένα. Αν χρειαστώ φίδι, 
θα σε φωνάξω. 

Κολοκύθα μου 
γλυκιά απ’ το 

Ζέφυ… πο-
λύχρονος! 

Η ανοιξού-
λα χιουμ

Κατερίνα, 
όχι για τον 
«προσωπι-

κό» αλλά για 
εκείνον τον 

«κοινωνικό» κα-
φέ που λέγαμε; 

Τάσο, εγώ εσένα «είδα» 
αλλά ο σύζυγος απάντησε! 
Προφανώς δεν πρόσεξα 
αλυσίδα και κολάρο με την 
ένδειξη «παντρεμένος» και 
παρεξήγησα. Να ’στε καλά, 
στρίβω!

Χαρούλη μου, σε πάω 
τόοοοσο πολύ! Χρόνια μας 
πολλά! Το μπουρδοκεφα-
λάκι σου! 

Γ.Π.Α., Ζωική, πρώτο έτος, 

με ξέρεις, μου αρέσεις…

Όταν χαμογελάς, όταν 
κοιτάζω τα μάτια σου, όταν 
είμαι αγκαλιά σου είμαι 
ευτυχισμένη, απλά, ό,τι 
θέλω είσαι εσύ, έναν χρόνο 
μαζί; Μπορώ να είμαι η 
Φρίντα σου πολλά ακόμα, 
μωρό μου; 

Θ., μη μου επιτίθεσαι, απλά 
προσπάθησα να είμαι σω-
στή απέναντι στην κοπέλα 
σου, αν έχεις κοπέλα. Μόνο 
φίλοι, Μαρία

Μόνος λόγος που έρχομαι 
στην τράπεζα τα χείλια 
και τα μάτια σου, ελαφίνα 
μου, σε θέλω τρελά, σε 
θέλω όλη.

Με αδικείτε, προσπαθώ να 
είμαι σωστή και καλοσυ-
νάτη, τόσες καλές πράξεις 
έχω κάνει και συνεχίζω να 
κάνω. Μαρία

Δούλευες δίπλα και όταν 
κοιταχτήκαμε από φόβο 
ότι με θεωρούσες εύκολη 
πήρα ύφος, ειλικρινά συγ-
γνώμη και μην ανησυχείς, 
είσαι ωραίος.

Θέλω να ευχαριστήσω τον 
Κων/νο που τα ξημερώ-
ματα της 14/3 μου έφερε 
πίσω την τσάντα που μου 
είχαν αρπάξει στην περι-
οχή του Γκαζιού… Στείλε 
εδώ, κάνω κέρασμα! 

Σακ μου σε περιμένω... 
Νταίζη ●

Περισσότερα «Σε είδα» κάθε μέρα στο νέο 
www.athens-voice.gr

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 € 1,21 με ΦΠΑ

Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ 
(μέχρι 20 λέξεις) και στείλ’
το με SMS:  AVXE, κενό και 
το μήνυμά σου στο 54121

Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται 
μόνο εάν είναι ίδιοι 
με το νούμερο του αποστολέα.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,21 με ΦΠΑ
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Μικρέςαγγελίες
210 3617.369 fax: 210 3617.310

Market
Της Ζωής ΠαΠαφωτίου

HP

υψηλές τεχνολογικές επι-
δόσεις στην πιο κομψή και 
εύχρηστη εκδοχή τους. 
ο νέος φορητός υπολο-
γιστής HP Mini 210  της 
Hewlett Packard με μπατα-
ρία μεγάλης διάρκειας, πάχος 
μικρότερο των 3 cm, βάρος που 
ξεκινά από τα 1,13 κιλά, ενσωματωμένο ασύρματο 
LAN και εφαρμογές που σου επιτρέπουν να αναπα-
ράγεις ή να μεταφέρεις τα αρχεία σου χωρίς να χρει-
άζεται να τα αποθηκεύσεις στον τοπικό δίσκο, θα 
γίνει ο καλύτερος σου φίλος (www.hp.com/gr). 

ATHENS HEART

Δεν υπάρχει πιο ευχάρι-
στη ενασχόληση για τα 
παιδιά από τα παραμύθια 
και το παιχνίδι, γι’ αυτό 
και το εμπορικό κέντρο 
Athens Heart κάθε Πέμπτη 
και Παρασκευή του μαρτίου 
(18.00-20.00, 3ο επίπεδο) επιφυ-
λάσσει εκπλήξεις, όπως παραστάσεις Καραγκιόζη 
στις 11 & 12/3, αφήγηση παραμυθιών στις 18 & 19/3 
και κουκλοθέατρο στις 25 & 26/3 (Πειραιώς 180, Κόμ-
βος Χαμοστέρνας, 210 3414.105). 

PLAYSTATION

Θέ λεις  να ζ εις  τ ο π αι -
χνίδι, όχι απλώς να παί-
ζεις. ή Sony Computer 
Entertainment έχει ό,τι 
ζητάς. Πρόκειται για το 
PlayStation®Move, τη νέα 
π λα τ φ ό ρμ α  ψ υ χα γ ω γ ί α ς 
PlayStation®3, η οποία συμπερι-
λαμβάνει το motion controller (ένα χειριστήριο με 
αισθητήρα κίνησης), το sub-controller (ένα βοη-
θητικό χειριστήριο για την πλοήγηση στο παιχνί-
δι) και την κάμερα PlayStation®Eye, που αναγνω-
ρίζει τις κινήσεις σου. Έρχεται το φθινόπωρο (gr.
playstation.com). 

WHIRLPOOL

Λένε πως η καινοτομία δύσκολα αμφισβητείται. Έ-
τσι η Whirlpool Corp., η γνωστή εταιρεία κατασκευ-
ής λευκών συσκευών, κέρδισε δικαστικώς $ 1,78 
εκατομμύρια για ζημιές παραβίασης πατέντας από 
την κορεάτικη LG Electronics Inc. σε μια διαρκή δια-
φωνία τους σχετικά με την τεχνολογία ψυγείων. 

STARBUCKS

Ήξερες ότι μπορείς να κάνεις τον κόσμο καλύτερο 
με τον καφέ σου; τα Starbucks σού δίνουν την ευ-
καιρία να βοηθήσεις τους καλλιεργητές καφέ και 
το περιβάλλον απολαμβάνοντας κάθε Παρασκευή 
Starbucks Cappuccino και Caffé Latte με extra δόση 
100% Fairtrade Espresso. Επιπλέον σε καλούν να τα 
επισκεφθείς στις 15/4 και να γεμίσεις δωρεάν το 
Tumbler-Θερμός σου με το αγαπημένο σου ρόφη-
μα, ενώ από 16/4 έως 30/4 σού το γεμίζουν με 30% 
έκπτωση (www.starbucks.com.gr).

E-SHOP

τώρα διακοπές και τεχνολογία πάνε μαζί, αφού το e-
shop με κάθε αγορά υπολογιστή Innovator Desktop 
με Microsoft Windows 7 και επεξεργαστή Intel Core 
i7 ή AMD Phenom 2 X4 σου χαρίζει μια διαμονή σε 
πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων για 2 άτομα με 
πρωινό ή ημιδιατροφή στην Κρήτη, το Ξυλόκαστρο, 
τη Μάνη, τη Θεσσαλονίκη ή το Bansko της Βουλγα-
ρίας (www.e-shop.gr).  

VANS

φαντάσου τους διάσημους skaters Tony Alva, Chris 
Cahill, Chris Phanner, Danny Wainwright κ.ά. και όλη 
την ιστορία του skate σε ένα βίντεο. αυτό το όνει-
ρο πολλών skatelovers έκανε πραγματικότητα η 
Vans, η εταιρεία-ορόσημο του χώρου με το Vans 
Off The Wall 1966 - “α skate movie’’. ή ταινία έκανε 
πρεμιέρα στη χώρα μας στις 18/3 στο τΩρα Κ44 
(www.vans.eu).

Σε γνωρίζω...

Εντυπωσιακής εμφάνισης 
32χρονη πτυχιούχος, οικο-
γένεια γιατρών, εξαίρετης 
προσωπικότητας και θηλυ-
κότητας, 1.72, καλλίγραμμη, 
φινετσάτη, κάτοχος πολυ-
ώροφων ακινήτων, καταθέ-
σεις, επενδύσεις, μηνιαίως € 
5.000, Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κύριο έως 43 ετών, 
μορφωμένο, σοβαρής οικο-
γενείας, αναλόγων προσό-
ντων. Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 
210 4176.812

Ναυπηγός 42χρονος, 
γενικός επιθεωρητής Λον-
δίνο - Ελβετία - Γαλλία, 1.80, 
αρρενωπός, πολύπλευρος, 
εξαιρετικά γοητευτικός, μη-
νιαίως € 45.000, τζιπ, ακίνητα 
Ελλάδα - Ελβετία, 2ώροφο, 
καταθέσεις, επιθυμεί γνωρι-
μία γάμου με κυρία έως 37 
ετών, όμορφη, κοινωνική, 
φινετσάτη. Αδιάφορο το 
οικονομικό. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς, Καραΐ-
σκου 117, 210 4176.812

Εφοπλιστής 58χρονος 
επώνυμος, εξαιρετικά 
νεανικής εμφάνισης και παι-
δείας, έξυπνος με χιούμορ, 
κοσμοπολίτης, κοινωνικός, 
1.80, αθλητικός, μηνιαίως 
€ 100.000, ιστιοφόρο, 
Mercedes, 2 πολυώροφα 
ακίνητα παραλία, βίλα, ορο-
φοδιαμέρισμα Βρυξέλλες, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κυρία έως 52 ετών, όμορφη, 
ευχάριστη, καλλιεργημένη. 
Αδιάφορο το οικονομικό. 
Αποκλειστικά «Λούης» Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, 210 
4176.812

Γνωριμίες γάμου «Πάπ-
πας». Εδώ και 70 χρόνια βρι-
σκόμαστε στην πρώτη θέση 
στη δημιουργία γάμων και 
σχέσεων ζωής και δεσμευ-
όμαστε για ακόμα πιο δυνα-
μική παρουσία στο μέλλον. 
Δεν είμαστε τυχαία το μεγα-
λύτερο όνομα στο χώρο. Σας 
περιμένουμε στο Κολωνάκι, 
Ομήρου 38, στον 3ο όροφο. 
Ωράριο λειτουργίας καθημε-
ρινές 9:00-21:00, Σάββατα 
10:00-14:00. Τηλέφωνο για 
ραντεβού 210 3620.147, 
www.pappas.gr

Πάμπλουτος επιχειρηματί-
ας, 40 ετών, ιδιοκτήτης ξε-
νοδοχειακής μονάδας, 1.87, 
85 κιλά, αρρενωπός, αρκετά 
εμφανίσιμος, € 18.000 μη-
νιαίως, κάτοχος ακινήτων, 
καταθέσεις, πολυτελές 
αυτοκίνητο, λάτρης της ιστι-
οπλοΐας και των θαλάσσιων 
σπορ, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με δεσποινίδα εμφα-
νίσιμη, ψηλή, πτυχιούχο έως 
36 ετών. «Πάππας», Ομήρου 
38, Κολωνάκι, 210 3620.147, 
καθημερινές 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, www.
pappas.gr

Εντυπωσιακής ομορφιάς 
αισθητικός, 32 ετών, ψηλή, 
μελαχρινή, με καστανά μάτια 
και μακριά μαλλιά, κοινωνι-
κή και αρκετά δραστήρια, 
οικονομικά ανεξάρτητη, 
με ιδιόκτητο διαμέρισμα, 
ακίνητα και εξοχικό, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 
καλλιεργημένο, εμφανίσιμο, 
ανεξάρτητο, έως 44 ετών. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3620.147, 
καθημερινές 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, www.
pappas.gr

Δικηγόρος 30χρονος, 
εργαζόμενος σε νομική εται-
ρεία, εξαίρετης οικογένειας, 
δύο master’s και διδακτορι-
κό, ψηλός, λεπτός, καστανός, 
ακέραιου χαρακτήρα, ευγε-
νικός, δυναμική προσωπικό-
τητα, ευκατάστατος, € 3.000 
μηνιαίως, μεγάλη ακίνητη 
περιουσία, πολυτελές Ι.Χ., 
επιθυμεί σοβαρή γνωριμία με 
δεσποινίδα ευπαρουσίαστη, 
μορφωμένη, οικονομικά ανε-
ξάρτητη, έως 29 ετών. «Πάπ-
πας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 

210 3620.147, καθημερινές 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.pappas.gr

Δημοσιογράφος σε γνωστό 
τηλεοπτικό κανάλι, 39 ετών, 
1.65, καστανή, ευχάριστη, 
κοινωνική, με πολλά ενδια-
φέροντα, € 2.000 μηνιαίως, 
ιδιόκτητο διαμέρισμα, ακίνητα 
στα βόρεια προάστια, εξοχι-
κό, Ι.Χ., αναζητά γνωριμία με 
κύριο ευπαρουσίαστο, καλλι-
εργημένο, κοινωνικά μορφω-
μένο, με αξιοπρεπές επάγγελ-
μα, έως 50 ετών. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3620.147, καθημερινές 9:00-
21:00, Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr 

Εκλεκτές Γνωριμίες 
«Ψύλλα». Αν ονειρεύεστε 
έναν επιτυχημένο γάμο, μια 
όμορφη σχέση, ελάτε σε 
μας. 45 χρόνια στηρίζουμε 
τις προσπάθειές σας για ανα-
ζήτηση συντρόφου. Κάντε 
την πρώτη κίνηση τώρα. Τα 
εκλεκτά μας μέλη σας περιμέ-
νουν! Διονύσου 25, Μαρούσι 
(πλησίον ΗΣΑΠ), ωράριο 
λειτουργίας καθημερινά 
Δευτέρα έως Παρασκευή 
09:00-20:00, τηλ. κέντρο 210 
6120.648 -611

Εντυπωσιακή γραμματέας 
28χρονη, πολύ εμφανίσιμη, 
ψηλή, καστανή, ευχάριστη, 
κοινωνική, δυναμική, επιθυ-
μεί γνωριμία γάμου με κύριο 
καλλιεργημένο, ευπαρουσία-
στο, έως 42 ετών. Γνωριμίες 
Γάμου «Ψύλλα». Διονύσου 
25, Μαρούσι (πλησίον ΗΣΑΠ), 
καθημερινά 09:00-20:00, 
τηλ. κέντρο 210 6120.648, 
6120.611

45χρονος δημόσιος 
υπάλληλος, ψηλός, πολύ 
αρρενωπός, με αγάπη στη 
γυμναστική, τις εκδρομές, με 
χόμπι την οδήγηση ιδιωτικού 
αεροσκάφους, επιθυμεί 
κυρία έως 36 ετών, ήπιων 
τόνων, ευγενική, για σοβαρή 
γνωριμία γάμου. Γνωριμίες 
Γάμου «Ψύλλα». Διονύσου 
25, Μαρούσι (πλησίον ΗΣΑΠ), 
καθημερινά 09:00-20:00, τηλ. 
κέντρο 210 6120.648 -611

αξιολάτρευτη Ελληνοα-
μερικάνα 40άρα ξανθιά, 
καλλίγραμμη, με χιούμορ 
και φαντασία, αναζητά συ-
ναισθηματικό, ευκατάστατο 
κύριο έως 70, για σχέση - α-
νοιξιάτικη ανανέωση. Δεκτός 
επαρχία - νησί - Ελληνοαμε-
ρικάνος. 210 8069.930, 697 
7251633

ABILITY. Υψηλών προδια-
γραφών γνωριμίες σχέσης 
- συμβίωσης - γάμου. Πανελ-
λαδικά - εξωτερικό. Σύγχρο-
νοι άνθρωποι με σημερινές 
ανάγκες εξασφαλίζουν στο 
γραφείο μας τη σημαντικότε-
ρη απόφαση της ζωής τους! 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέ-
ων. Εντιμότητα, εχεμύθεια, 
υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες, σύγχρονες μέθο-
δοι (διερεύνηση δεδομένων, 
σκιαγράφηση σωματότυπου, 
αξιολόγηση προσωπικότη-
τας) διασφαλίζουν τη μοναδι-
κότητα του γραφείου Ability. 
Για εκδρομές - εκδηλώσεις 
AbilityClub. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.gr 

ABILITY. Η κυρία Ράνια Κελε-
μπέκογλου και οι συνεργάτες 
της (σύμβουλοι σχέσεων, 
ψυχολόγοι) με απεριόριστη 
εμπειρία 24 χρόνων, πραγμα-
τική αγάπη, σωστό χειρισμό, 
πρωτοποριακές μεθόδους 
με άμεσα αποτελέσματα 
(ρεκόρ γάμων το 2009), σας 
βοηθά, καθοδηγεί, προτείνει 
τα κατάλληλα άτομα για μια 
ευτυχισμένη γνωριμία γάμου. 
Κάντε μια καινούργια αρχή 
για τη ζωή που ονειρεύεστε. 
Σας αξίζει! Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.gr

ABILITY. Απευθυνόμαστε 
στους γονείς που θέλουν 
πραγματικά να βοηθήσουν 
τα παιδιά τους, ώστε να 
βρουν το σωστό σύντροφο 

ζωής. Με εχεμύθεια προ-
τείνουμε, συμβουλεύουμε, 
καθοδηγούμε με την πολύ-
χρονη εμπειρία μας. Άριστα, 
άμεσα αποτελέσματα. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr

ABILITY. Διευρύνετε τον κύ-
κλο των γνωριμιών σας μέσω 
των προσωπικών προτάσε-
ων, αλλά και εκδηλώσεων 
που διοργανώνει το γραφείο 
Ability. Βρείτε το σωστό 
σύντροφο εύκολα, άμεσα, 
εχέμυθα, έντιμα. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947 

ABILITY. Διευθυντής σε ει-
σαγωγική εταιρεία 42χρονος 
με 2 πανεπιστημιακά πτυχία, 
πολύ καλή εμφάνιση, γενναι-
όδωρος, ειλικρινής, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κυρία έως 
38 ετών, όμορφη, ευγενική. 
Πανελλαδικά. Δεκτή διαμεσο-
λάβηση γονέων - συγγενών. 
Ability. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8 (κέντρο), 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Όμορφη 32χρονη 
διακοσμήτρια εσωτερικών 
χώρων, 1.70, λεπτή, μελα-
χρινή, λάτρης της θάλασσας, 
των σπορ και της υγιεινής ζω-
ής, με δική της μονοκατοικία 
Ν. προάστια και Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο εμ-
φανίσιμο, δραστήριο, έως 45 
ετών. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων - συγγενών. Ability. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
Λόντου 8 (κέντρο), www.
abilityclub.gr 

ABILITY. Είμαι γραμματέας 
πολυεθνικής, πολύγλωσση, 
35 ετών, ψηλή, εμφανίσιμη, 
με ευγενικό χαρακτήρα και 
ήθος, επιθυμώ γνωριμία 
γάμου με κύριο σοβαρό, μορ-
φωμένο, ψηλό, έως 46 ετών. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέ-
ων - συγγενών. Πανελλαδικά. 
Ability. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8 (κέντρο), 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Φινετσάτη 51χρονη 
δασκάλα χωρίς παιδιά, όμορ-
φη, ευγενική, ευκατάστατη, 
με πράο χαρακτήρα, επιθυμεί 
γνωριμία σοβαρής προο-
πτικής με αξιοπρεπή κύριο 
έως 62 ετών. Πανελλαδικά. 
Ability. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8 (κέντρο), 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Είμαι 37χρονος 
μηχανολόγος-μηχανικός 
του Πολυτεχνείου, 1.82, 
αρρενωπός, φυσιολάτρης, 
δραστήριος με δική μου 
εταιρεία (οικογενειακή), 
έχω οικονομική άνεση και 
επιθυμώ την δημιουργία οι-
κογένειας με νέα εμφανίσιμη, 
καλής οικογενείας, έως 35 
ετών. Οικονομικό νέας αδιά-
φορο. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων - συγγενών. Ability. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
Λόντου 8 (κέντρο), www.
abilityclub.gr 

ABILITY. Είμαι επιχειρηματί-
ας, πανεπιστημιακής μόρφω-
σης 55χρονος, ναυτιλιακά, 
διεθνείς μεταφορές και εμπό-
ριο, είμαι ψηλός, μελαχρινός, 
με χιούμορ, αξιοπρεπής, 
ευκατάστατος, δραστήριος, 
ειλικρινής, επιθυμώ σοβαρή 
γνωριμία με ανεξάρτητη κυ-
ρία, όμορφη, δραστήρια, έως 
48 ετών. Οικονομικό κυρίας 
εντελώς αδιάφορο. Δεκτά 
παιδιά. Πανελλαδικά. Ability. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
Λόντου 8 (κέντρο), www.
abilityclub.gr 

ABILITY. Είμαι 64χρονος συ-
νταξιούχος και εισοδηματίας 
χωρίς υποχρεώσεις, υγιέστα-
τος με πολλά ενδιαφέροντα, 
διαθέτω οικία και εξοχικό και 
Ι.Χ., επιθυμώ σοβαρή γνω-
ριμία κυρίας αξιοπρεπούς 
με καλούς τρόπους. Ability. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
Λόντου 8 (κέντρο), www.
abilityclub.gr 

ABILITY. Είμαι πιλότος Π.Α. 
42χρονος, 1.83, πολύ καλής 

εμφάνισης, ευγενής, λάτρης 
των ταξιδιών και των σπορ, 
επιθυμώ γνωριμία σοβαρής 
προοπτικής - γάμου με κυρία 
εμφανίσιμη, κατασταλαγμένη 
έως 38 ετών. Πανελλαδικά. 
Ability. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8 (κέντρο), 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Πανέμορφη κα-
θηγήτρια ξένων γλωσσών 
39χρονη, καστανόξανθη, 
με μακριά μαλλιά και μελιά 
μάτια, με πολλές δραστηριό-
τητες, ήθος και θηλυκότητα, 
άνεση οικονομική, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο εμ-
φανίσιμο, δραστήριο έως 50 
ετών. Δεκτά παιδιά και διαμε-
σολάβηση γονέων - συγγε-
νών. Ability. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8 (κέντρο), 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Είμαι 47χρονος 
πολιτικός-μηχανικός (υ-
πουργείο), 1.86, πολύ καλής 
εμφάνισης, αθλητικός, ειλι-
κρινής και κατασταλαγμένος 
για οικογένεια, επιθυμώ 
γνωριμία γάμου με νέα έως 
43 ετών, εμφανίσιμη, κα-
τασταλαγμένη, κοινωνική. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέ-
ων - συγγενών. Πανελλαδικά. 
Ability. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8 (κέντρο), 
www.abilityclub.gr 

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει: 28χρονη 
υποσμηναγός ΓΕΕΘΑ, καλ-
λίγραμμη, συγκροτημένη, 
ρομαντική, πτυχιούχος ΑΕΙ, 
μεταπτυχιακό στην πληρο-
φορική, γνωρίζει αγγλικά, 
γαλλικά, ισπανικά, € 3.400 
μηνιαίο εισόδημα, μεζονέτα 
στα Βριλήσσια, διαμέρισμα 
στη Γλυφάδα, εξοχικό στην 
Ανάβυσσο, λατρεύει το κολύ-
μπι, το μπάσκετ, το βόλεϊ και 
την τζαζ μουσική, επιθυμεί 
να γνωρίσει ένα σοβαρό νέο, 
ψηλό, αθλητικό και εμφανί-
σιμο. Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει: 32χρονος 
φυσικομαθηματικός που 
διδάσκει σε ιδιωτικό σχολείο, 
αρρενωπός, ψηλός, με όμορ-
φο χαμόγελο, διδακτορικό, 
αγγλικά και λίγα γαλλικά, 
μηνιαίο εισόδημα € 2.100, 
διαμέρισμα στον Άλιμο, Ι.Χ. 
και μοτοσικλέτα, αγαπάει το 
διάβασμα, την κιθάρα του 
και τη θάλασσα, επιθυμεί να 
κάνει με μια κοπέλα το ταξίδι 
της ζωής, στα εύκολα και στα 
δύσκολα. Δεκτή διαμεσολά-
βηση συγγενών. VIP’S. «Διε-
θνές Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει: 35χρονη οικονο-
μολόγο σε εταιρεία επώνυμη, 
όμορφη, ξανθιά, με γκριζο-
πράσινα μάτια, αγαπάει τη δι-
ακόσμηση του σπιτιού και τη 
γυμναστική, είναι πτυχιούχος 
ΑΕΙ, γνωρίζει γαλλικά, ιταλικά, 
αγγλικά, μηνιαίο εισόδημα € 
3.600, ρετιρέ, Ι.Χ., εξοχικό, ο-
νειρεύεται να έρθει ο έρωτας 
στη ζωή της για να μπορέσει 
να κάνει ευτυχισμένη οικογέ-
νεια. Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη προτείνει: 40χρονος δικη-
γόρος, ιδιωτική επιχείρηση, 
ψηλός, εμφανίσιμος, με αγά-
πη στο θέατρο, τα ταξίδια και 
το διάβασμα, υψηλό μηνιαίο 
εισόδημα, οροφοδιαμέρισμα, 
Ι.Χ., γνωρίζει γαλλικά, αγγλι-
κά με πτυχίο και στα κομπιού-
τερ, αναζητεί κοπέλα που 
θα θέλει να γράψουν μαζί το 
δικό τους βιβλίο για τη ζωή, 
με πολύ όμορφες εικόνες 
και πολύ ρομαντισμό. Δεκτή 

διαμεσολάβηση συγγενών. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγ-
μα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει: 36χρονη 
όμορφη λογίστρια με λυγερό 
κορμί, όμορφα μάτια, μακριά 
μαλλιά και γατίσιο βλέμμα, 
λατρεύει τη θάλασσα, τον 
κινηματογράφο και την καλή 
ζωή, μηνιαίο εισόδημα € 
2.300, ιδιόκτητο διαμέρισμα 
στο Ν. Ηράκλειο, Ι.Χ., σαν 
γνήσια τοξοτίνα περιμένει 
τον κατάλληλο που θα τον 
σημαδέψει κατευθείαν στην 
καρδιά και θα την ερωτευθεί 
τρελά. Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη προτείνει: 49χρονος κα-
τασκευαστής δομικών έργων 
του Δημοσίου, τζέντλεμαν, 
γλεντζές και πολύ δοτικός, 
αγαπημένα του χόμπι ορειβα-
σία, πεζοπορία, θέατρο, πολύ 
υψηλό εισόδημα, μεζονέτα 
στο Παλαιό Φάληρο, εξοχικό 
στη Βοιωτία, κάτοχος πολυ-
τελούς τζιπ, είναι διαζευγμέ-
νος και επιθυμεί να γνωρίσει 
μια κυρία χωρίς υποχρεώσεις 
για να δώσουν δεύτερη ευ-
καιρία στη ζωή τους. Δεκτή 
διαμεσολάβηση συγγενών. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγ-
μα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει: 42χρονη 
καθηγήτρια γερμανικής φιλο-
λογίας, όμορφη, φινετσάτη, 
ρομαντική, πειθαρχημένη με 
καλούς τρόπους, λατρεύει 
την όπερα, τη ζαχαροπλα-
στική, το κολύμπι, μηνιαίο ει-
σόδημα € 3.200, διαμέρισμα 
στο κέντρο της Αθήνας και 
εξοχικό στον Βόλο, γνωρίζει 
γερμανικά, αγγλικά, επιθυ-
μεί να γνωρίσει έναν κύριο 
καλλιεργημένο, ευγενικό, 
με μεγάλη καρδιά. Δεκτή 
διαμεσολάβηση συγγενών. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγ-
μα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει: 58χρονος 
μηχανικός δημοσίου (ΔΕΗ), 
γοητευτικός, καλοσυνάτος, 
με γκρίζους κροτάφους και 
γαλανά μάτια, χήρος, με ένα 
γιο παντρεμένο, πανεπιστη-
μιακού επιπέδου, αγγλικά, 
μηνιαίο εισόδημα € 3.700, 
σπίτι στην Πεντέλη, εξοχικό 
στη Χαλκίδα και Ι.Χ., αγαπάει 
τις παλιές ελληνικές ταινίες, 
το ψάρεμα και την καθαριό-
τητα. Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει: 50χρονη 
δικηγόρος, όμορφη, ψηλή, 
ευγενική, χαρούμενη, με 
προσεγμένη εμφάνιση, πα-
νεπιστημιακού επιπέδου, με 
master, αγγλικά, μηνιαίως € 
2.400, διαμέρισμα στο Χαϊδά-
ρι, εξοχικό στην Κεφαλονιά, 
λατρεύει τις εκδρομές και της 
αρέσει να οργανώνει οικο-
γενειακές γιορτές, αγαπάει 
τις εκπλήξεις, επιθυμεί να 
γνωρίσει έναν κύριο κοινωνι-
κό για να διοργανώσουν μαζί 
τη δική τους γιορτή. Δεκτή 
διαμεσολάβηση συγγενών. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγ-
μα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει: 63χρονος 
συνταξιούχος συντηρητής 
αεροσκαφών, γοητευτι-
κός, πραγματικός ιππότης, 
κοσμοπολίτης, αγαπάει τη 
φιλολογία, την ποίηση, το 

θέατρο, μηνιαίο εισόδημα 
€ 4.900, μεζονέτα στην 
Πεύκη, εξοχικό στη Σάμο, 2 
καταστήματα, Ι.Χ., αναζητά 
την κυρία που θα τα χαρούν 
μαζί και θα περνούν τις μέρες 
τους αγκαλιά χαζεύοντας τη 
θάλασσα. Δεκτή διαμεσολά-
βηση συγγενών. VIP’S. «Διε-
θνές Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

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 εμπιστεύ-
ονται την πείρα της, γιατί όχι 
κι εσείς; Δεκτή διαμεσολάβη-
ση συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
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. Τηλε-
φωνήστε μας για τη δωρεάν 
εγγραφή σας στα τηλέφωνα 
210 3310.014, 698 6719721 

ιατρός γυναικολόγος 
40χρονος, διαζευγμένος 
άνευ υποχρεώσεων, μέτοχος 
πολυτελών μαιευτηρίων, € 
10.000 μηνιαίως, ιδιόκτητο 
ιατρείο, μεζονέτα στα βόρεια 
προάστια, εξοχικό σε τουρι-
στικό θέρετρο, 2 πολυτελή 
Ι.Χ., αναζητά χαριτωμένη, 
πολύ εμφανίσιμη κυρία, κοι-
νωνική, για γνωριμία γάμου 
και δημιουργία οικογένειας. 
«Λούης» Αθήνα, Αγ. Κωνστα-
ντίνου 6, 7ος όροφος, τηλ. 
κέντρο 210 5235.692, www.
sinikesia.gr

Εντυπωσιακή δικηγόρος 
50χρονη, ψηλή, μελαχρινή, 
νεότερης εμφάνισης, δια-
ζευγμένη, άνευ τέκνων, γνω-
στής αθηναϊκής οικογένειας, 
€ 7.000 μηνιαίως, ιδιόκτητο 
γραφείο, οροφοδιαμέρισμα, 
Ι.Χ., αναζητά γνωριμία γάμου 
με κύριο δυναμικό, ανώτατου 
πνευματικά επιπέδου, ανοι-
χτοχέρη, χωρίς οικογενεια-
κές 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, οι-
κονομική άνεση, ευδιάθετο 
και ανοιχτοχέρη. Δεκτές 
υποχρεώσεις. «Λούης» 
Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 6, 
7ος όροφος, τηλ. κέντρο 210 
5235.692, www.sinikesia.gr

Ζήτα μου ό,τι θες

Πωλείται οικόπεδο 97 τ.μ. 
στο Περιστέρι. Πληροφορίες 
693 6918778

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. 

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.
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Μίλαμουβρώμικα
Της Μυρτώς Κοντοβά
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 Στείλε το γράμμα σου ταχυδρομικά, ή στο 
fax της A.V., ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη «Μίλα μου βρώμικα».

Γεια σου, Μυρτώ. Διαβάζω συ-
στηματικά τη στήλη σου. Πολλές 
είναι οι φορές που μου φτιάχνεις 
τη διάθεση και έχω ένα χαζό χα-
μόγελο πρωινιάτικα. Σήμερα εί-
πα να σου γράψω δυο λόγια. 

Είμαι 34 ετών, πολύ εμφανίσιμος (κατά 
τους άλλους), πετυχημένος επαγγελμα-
τικά, ευκατάστατος, με πολύ κόσμο τρι-
γύρω μου, λίγοι οι φίλοι πολλοί οι γνω-
στοί. Λίγοι ξέρουν ότι είμαι gay και ακό-
μη λιγότεροι αυτοί που ξέρουν πως ποτέ 
δεν έχω δοκιμάσει με γυναίκα. (Γιατί 
άλλωστε; Για να την ταλαιπωρήσω;) 
Η αλήθεια είναι ότι έχω πολύ σουξέ στις 
γυναίκες, κοινώς μου την πέφτουν… αλ-
λά μένει εκεί πάντα. Ανάμεσα στις γυναί-
κες της ζωής μου είναι μία, που είναι φί-
λη καλή, έχουμε δέσει πολύ εδώ και δυο 
χρόνια τώρα (αν και γνωριζόμαστε 7). 
Της έχω πει διάφορες χαζομάρες για την 
ερωτική μου ζωή, ότι κάτι έπαιζε κάποτε 
και διάφορα ψεματάκια για να κρύψω την 
αλήθεια. Θα ’θελα πολύ να μπορούσα να 
της έλεγα την αλήθεια για μένα. Σκέφτο-
μαι, όμως, πως μάλλον θα τη χάσω μιας 
και μου ’χει εμπιστευθεί την ψυχούλα 
της και εγώ της έχω πει παπαριές! Τώρα, 
θα μου πεις, «αγόρι μου, ας πρόσεχες» ή 
«πάρε το ρίσκο να ’σαι ειλικρινής κι ας 
τη χάσεις». Δεν ξέρω τι να κάνω. Προς 
το παρόν κάνω γαργάρα την πραγματική 
ερωτική μου ταυτότητα. Φιλιά.           -Ηλίας  
     

Eίσαστε κολλητοί εδώ και δύο χρόνια, δεν σας 
έχει δει ποτέ με γυναίκα και δεν το έχει πά-
ρει χαμπάρι; Ελάτε, καλέ. Βάζω στοίχημα το 
όμορφο και έξυπνο κεφάλι μου πως όταν της 
το πείτε θα σας χαμογελάσει με κατανόηση 
και θα σας απαντήσει «το είχα καταλάβει, αλ-
λά περίμενα να μου το πεις».  
Υ.Γ.  Ξεκολλήστε. Την αλήθεια μας τη λέ-
με όταν είμαστε έτοιμοι και νιώθουμε άνετα. 
Και οι φίλοι μας είναι φίλοι μας γιατί ξέρουν 
να μας περιμένουν.

»Συντρόφισσα Μυρτώ, καλημέρα. 
Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα της 

«κρίσης» τελικά;  Ή μας δουλεύουν για 
άλλη μια φορά; Μπορούμε να σκεφτούμε 
κάτι θετικό μέσα σ’ όλη αυτή τη μιζέρια 
που εμμέσως πλην σαφώς μας επιβάλλε-
ται ποικιλοτρόπως; Υπάρχει θετική πλευ-
ρά;  Ίσως να είναι η ίδια η στέρηση, κάτι 
που έχουμε υποτιμήσει και συνακόλουθα 
αδικήσει κατάφωρα ως κατάσταση (ίσως 
γιατί δεν την έχουμε ζήσει στο πετσί μας 
– σε αντίθεση με τους ταλαίπωρους πα-
λιότερους  Έλληνες). Η «Αγία Φτώχεια» 
χτυπά επιτέλους την πόρτα μας! Τέρμα η 
πλασματική χλιδή, το υλιστικό μας κόλ-
λημα, η χυδαία ματαιοδοξία, η αποθέωση 
της υποκουλτούρας και του ανούσιου/
άλογου ξοδέματος. Όταν στερείσαι είσαι 
πιο δημιουργικός, περισσότερο προση-
λωμένος στο στόχο (που είναι η εσωτε-
ρική σου εξέλιξη και οπωσδήποτε ΟΧΙ το 
χρήμα!). Χαρείτε, λοιπόν, αδέλφια με τις 
περικοπές, τις μειώσεις και τις λοιπές πα-
παριές που μας επιβάλλονται. Για το καλό 
μας γίνονται. Για να νιώσουμε ξανά «άν-
θρωποι». Πατριώτες. Έλληνες. Να απο-

δείξουμε στους κακούς σκεπτικιστές κου-
τόφραγκους ότι η πατρίδα –τους αρέσει, 
δεν τους αρέσει!– ποτέ δεν πεθαίνει!
Υ.Γ. Είδατε, βρε, πόσο φροντίζουν οι 
εκάστοτε κυβερνώντες –εκτός από τη 
φουσκωμένη τσέπη τους– και τη συνο-
λική μας διανοητική εξέλιξη ως λαού;
Αχάριστα γουρούνια, που διαμαρτύρε-
στε! Ντροπή!

Σφάλλετε, αγαπητέ. Αποκαλείτε «συντρό-
φισσα» ένα γουρούνι της κατανάλωσης. 
Στέλνετε γράμμα στη στήλη που εξελίσσε-
ται εσωτερικά ακουμπώντας τα στα Hondos 
Center και στις διαδικτυακές μπουτίκ ανά 
τον κόσμο. Ελπίζω να κάνετε χιούμορ, διότι η 
χυδαία ματαιοδοξία είναι το φόρτε μου.

»Καλημέρα Μυρτώ, είμαι πειραγ-
μένος. Μη νομίζεις, έχω ξεχάσει 

και τους μπάφους. Γι’ αυτό μπορεί και 
να λαλήσω. Σαν τον πετεινό που άκου-
σα χθες στη νέα μου γειτονιά. Φταίει ο 
τρόμος για το κονκλάβιο. Φοριέται πολύ 
αυτός ο όρος τελευταία. Τρόμος για τους 
επιστήμονες-χειρούργους που συντάσ-
σουν διαγνώσεις για ξένο σώμα. Εγώ δεν 
διαθέτω αυτή τη δεξιότητα. Πρόκειται 
για μοιραία παρεξήγηση. Μάλλον μια 
κλίση για καφετζού έχω. Ίσως πρέπει να 
την εκμεταλλευτώ, μπας και βγάλω κάνα 
φράγκο. Ανάμεσα, λοιπόν, σε μια απο-
τυχημένη/ανορθόγραφη ψηφιακή εγ-
χείρηση μυαλού και καρδιάς (συνοδευ-
όμενη από τα απαραίτητα, κοινόχρηστα 
και μη, μπουγαδόνερα/απόνερα) και στη 
μεταφορά σκόνης και λάσπης, ο ασθενής 
απεβίωσε. Ο αθώος, δηλαδή, όμορφος 
και τριχωτός τετράποδος συγκάτοικός 
μου. Μήπως είναι ώρα να φορέσω τη μά-
σκα του; Και ν’ αρχίσω να τσιμπολογάω 
κροκέτες; Ο Γιατρός πού είναι;
          -Doc Χάλι-Νταίη Rossini aka black panther

Όχι. Είναι ώρα να κάνετε υπομονή. Υπομονή 
και εγκαρτέρηση. Σας στέλνω ζεστασιά.

»Μυρτώ, μια μεγάλη χάρη! Μπο-
ρείς να μου στείλεις το τηλέφωνο ή 

το mail του Στάθη; Κι αν τώρα αναρωτιέ-
σαι «ποια είσαι εσύ; Στάθης... Στάθης... 
μπα, δε μου λέει κάτι!», μιλάω για τον 
τύπο με το τελευταίο letter που υπάρχει 
στη στήλη σου και που τον πέρασες για 
αγρότη! Εγώ... είμαι αυτή που ψάχνει... 
Υ.Γ. 1 Μιλάω σοβαρά!
Υ.Γ. 2 Θα μου το στείλεις;                -Άντζελα

Σιγά μη σας το στείλω. Είμαι πολύ κακιά αυτό 
τον καιρό για να συνεισφέρω σε μια πιθανό-
τητα ευτυχίας του πλησίον μου. 
Υ.Γ. Πλάκα κάνω. Δεν τα έχω. Οι επιστολές 
έρχονται μέσω εφημερίδας και όχι απευθείας 
στο δικό μου mail. Αλλά αυτό το ξέρετε ήδη.

»Κορίτσια, έχω μικρό πουλί αλλά 
supernatural επιδόσεις. Όποια θέ-

λει να δοκιμάσει ας γράψει εδώ. - Σταμάτης

Σταμάτη μου, είσαι νούμερο. A
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Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου) 
Όσο κι αν είναι δύσκολο να το πιστέψεις, κάποιος 
σε αγαπάει – αν δεν το έχεις ανακαλύψει ήδη ίσως 
το ανακαλύψεις στις επόμενες μέρες. Το πρόβλη-
μα είναι αν εσύ είσαι άνετος ώστε να αποδεχτείς 
αυτή την αγάπη. Φυσικά και δεν είναι εύκολο με 
τον Κρόνο στον τομέα των σχέσεων, αφού σε κά-
νει να αισθάνεσαι εξαιρετικά διστακτικός έως κα-
κός προς όποιον σε πλησιάζει. Με τον Ουρανό και 
τον Δία πάνω από το κεφάλι σου –στους Ιχθύες–, 
αισθάνεσαι την ανάγκη να απομακρυνθείς από 
την κοινωνία και τη ρηχότητά της. Θα μπορού-
σες να φύγεις για το Νεπάλ ή για το Μαϊάμι στην 
προσπάθειά σου να ανακαλύψεις το πραγματικό 
νόημα. Όταν το ανακαλύψεις πάντως, μην κάνεις 
τους γύρω σου να βαρεθούν με τις μακριές ιστο-
ρίες της ανακάλυψής του. 

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Ο Βούδας δεν πίστευε σε θεούς ή Θεό, κι όμως οι 
πιστοί του τον θεοποίησαν. Ο Βούδας δεν πίστευε 
σε καμιά θρησκεία κι ούτε ίδρυσε καμιά, κι όμως ο 
βουδισμός έγινε θρησκεία. Ο Βούδας γεννήθηκε 
στις όχθες του ποταμού Γάγγη, κι όμως οι βουδι-
στές δεν είναι ούτε ένα τοις εκατό του πληθυσμού 
της Ινδίας. Ο Βούδας δίδασκε τον ασκητισμό, 
την απάρνηση του πάθους και του πόθου, αλλά 
πέθανε από υπερβολική κατανάλωση χοιρινού 
κρέατος. Ο Βούδας ήταν Ταύρος. Ο Βούδας πα-
ριστάνεται χαμογελαστός με μία ανεπαίσθητη 
ειρωνεία, σαν να συναισθάνεται τα παράδοξα που 
σημάδεψαν τη ζωή και τα όσα συνέβηκαν μετά. 
Υ.Γ. Αυτό που χρειάζεται να κρατήσεις είναι τις λέ-
ξεις παράδοξο και ειρωνεία.  

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)
Μια λύση στο πρόβλημα της εγγενούς ανησυχίας 
σου είναι να έχεις δύο σπίτια, με την προϋπόθεση 
ότι υπάρχουν χρήματα και στα δύο. Επειδή φο-
βάσαι ότι θα χάσεις τα πάντα –ακόμα κι αν έχεις 
πολλά χρήματα– είσαι πολύ διστακτικός στο να 
δαπανήσεις έστω κι ελάχιστα. Βεβαίως μπορείς 
πάντα να κατηγορήσεις τον Βόρειο και τον Νότιο 
Δεσμό στους 2ο και 8ο οίκους σου – αν και αρκεί 
ο Πλούτωνας στον 8ο για να μεταβάλει τον οικο-
νομικό πονοκέφαλο σε full time υστερία. Είναι 
πάντως χάσιμο χρόνου να αισθάνεσαι έτσι, αφού 
ο Άρης στον 3ο οίκο σού προσφέρει επιθυμίες 

που μπορεί να σε απογειώσουν. Αφού όμως δεν 
είσαι πουλί, αυτή η ανάγκη να πετάξεις μπορεί να 
έχει μια συμβολική σημασία. Για σκέψου λίγο: από 
πού; Προς πού; Με ποιον; Γιατί; 

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Εκτός από τα συνηθισμένα σου χόμπι, όπως να πη-
γαίνεις στο σουπερμάρκετ για να αγοράσεις δέκα 
πακέτα μακαρόνια αποθηκεύοντας τα μισά για τις 
δύσκολες μέρες, ή να μελαγχολείς ακούγοντας ένα 
παλιό τραγούδι που σου θυμίζει ένα ματαιωμένο 
έρωτα, ή να παρακολουθείς τα κιλά σου να ανεβο-
κατεβαίνουν, τώρα χρειάζεται να ξεβολευτείς. Ο 
Δίας στους Ιχθύες και ο Πλούτωνας στον Αιγόκερω 
δείχνουν ότι αν κι έχεις γεννηθεί και έχεις ανατρα-
φεί με παραδοσιακές αρχές και αξίες, εντούτοις 
είσαι έτοιμος/η να παίξεις κορόνα-γράμματα τη 
συναισθηματική σου ηρεμία και να κινητοποιηθείς 
από πάθη και παρορμήσεις που δεν μπορείς να κα-
τανοήσεις. Με λίγα λόγια: μιλώντας για τις προσω-
πικές ανάγκες σου σε στιγμές διαύγειας μπορείς 
να συνειδητοποιήσεις ότι λαχταράς απεγνωσμένα 
την αγάπη και την προσοχή των άλλων. Υ.Γ. Η ουσία 
των οικονομικών σου τις επόμενες εβδομάδες πε-
ριέχεται στη λέξη «κλαυσίγελος».  

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
Είναι καλή περίοδος για να ατενίσεις το σύμπαν και 
να σκεφτείς τη θέση σου σε αυτό και δεν είναι και-
ρός για να εξαφανιστείς κατά οποιονδήποτε τρό-
πο από τον κόσμο. Είναι ένα διάστημα που μπορείς 
να ανανεώσεις τις επαφές σου, να διευρύνεις τον 
κύκλο των γνωριμιών σου, να πλησιάσεις ανθρώ-
πους που μπορούν να σου φανούν χρήσιμοι. Τη 
μια αισθάνεσαι ότι διαθέτεις την αισιοδοξία, την 
τύχη και την ελαφρότητα του Γκαστόνε και την 
άλλη αναρωτιέσαι: «μα ποιος είμαι κατά βάθος;». 
Ανήκεις άραγε στους καλοαναθρεμμένους που 
ξέρουν ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές 
όλα είναι εφικτά για αυτούς που έχουν στόχο ή 
στους άλλους που μέσα από τα δάκρυα βλέπουν 
τον κόσμο παραμορφωμένο, υγρό και ανέφικτο; 
Υ.Γ. Αν πάντως αποφασίσεις ότι σε πνίγει το δίκιο 
και ότι η μόνη διέξοδος στο θυμό σου είναι να ε-
πιτεθείς σε όποιους σε καταπιέζουν, φρόντισε να 
μην κρατάς τίποτα στα χέρια σου.
  
Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)
Μη δίνεις σημασία σε όσους θεωρούν ότι η πα-
ρούσα συμπεριφορά σου –που αποτελείται από 
καπρίτσια, πείσματα και δυσαρέσκεια– δείχνει 
αναισθησία στις ανάγκες των άλλων ή, ακόμα 
χειρότερα, διαταραχή προσωπικότητας. Όταν ο 
Άρης θα εγκαταλείψει το 12ο οίκο σου στις 7 Ιου-
νίου είναι βέβαιο ότι θα επιστρέψει και λίγη από 
την ψυχική σου υγεία. Μέχρι τότε μπορείς να κοι-
τάς τα νύχια των ποδιών σου σε μια προσπάθεια 
να δείξεις ταπεινότητα. Είναι πάντως σε εποχές 
σαν κι αυτήν που θυμάσαι τις άγριες μέρες του 
Μαΐου-Ιούνιου του 2008, όταν αγριεμένοι, άπλη-
στοι και ανισόρροποι τύποι σε είχαν στο χέρι. Με 
τον Δία όμως τώρα στους Ιχθύες, μπορείς άνετα 

να βασιστείς σε συντρόφους, σε συνεργάτες, σε 
διαθέσιμους ξένους για να σου κρατήσουν το χέρι 
τις στιγμές που νομίζεις ότι το σύμπαν δεν έχει 
άλλη όρεξη από το να τα βάζει με σένα.   

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)
Άλλοτε ο έρωτας είναι έκσταση κι άλλοτε αγωνία. 
Όλες αυτές τις εβδομάδες θα αναρωτιέσαι αν αξί-
ζει να μπεις σε μία σχέση υπνωτισμένος από την 
προσδοκία μια ερωτικής νιρβάνας, ή αν θα πρέ-
πει να το σκεφτείς χίλιες φορές πριν παραδοθείς 
σε έναν ολότελα ξένο. Ή μήπως έχεις γίνει τόσο 
κυνικός ώστε να δηλώνεις: «ω, στις μέρες μας έ-
χουν θεοποιηθεί οι σχέσεις. Αν θέλεις ανθρώπινη 
επαφή, γιατί δεν πληρώνεις κάποιον να σου κάνει 
μασάζ με σίγουρα αποτελέσματα;». Όμως, εσύ 
ειδικά, ξέρεις ότι ο έρωτας μοιάζει τόσο εύθραυ-
στος όσο και ο Μπάμπι το ελαφάκι, που στα μάτια 
του μπορείς να διακρίνεις όλη την ελπίδα για το 
μέλλον, όπως και τον αδιόρατο φόβο της εγκατά-
λειψης. Υ.Γ. Είναι σχεδόν τρομακτικό να κάνεις τα 
πάντα για να φύγεις από κάποιον/α ή από κάπου, 
και μόλις τα καταφέρνεις να προσπαθείς να βρεις 
ένα λόγο για να γυρίσεις.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
Παρόλο που ο τομέας της καριέρας βράζει (και κα-
ταλαμβάνει τους τελευταίους μήνες τον περισσό-
τερο χώρο στη ζωή σου) και η αφοσίωσή σου σε 
αυτόν τείνει να γίνει τόσο ολοκληρωτική και τόσο 
εξουθενωτική που μερικές φορές ξεχνάς γιατί 
τρέχεις, εντούτοις –περιέργως– είσαι εξαιρετικά 
ήρεμος και αισθάνεσαι ασυνήθιστα ασφαλής. Ί-
σως γιατί μέσα σου ξέρεις ότι θα τα καταφέρεις. 
Ίσως γιατί με τον Δία στους Ιχθύες έχεις την ευ-
φυΐα να συντονίζεσαι με το σύμπαν, αφήνοντας 
την ευημερία σου στα χέρια του. Ίσως γιατί αφε-
νός έχεις την υποστήριξη που θέλεις από τους 
δύο τρεις ανθρώπους που εμπιστεύεσαι και από 
την άλλη ίσως η νευρικότητά σου μειώνεται για-
τί διευρύνοντας το μυαλό σου συνειδητοποιείς 
ότι κάθε καριέρα στην καλύτερη περίπτωση έχει 
αβέβαιη έκβαση και στη χειρότερη την πατάς πα-
νηγυρικά, όποτε αυτό που μένει είναι τα αληθινά, 
παντός καιρού αισθήματα.  

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)
Η Γη γυρίζει με τέτοιους ρυθμούς που είναι φυ-
σικό από καιρό σε καιρό ακόμα κι εσύ να νιώθεις 
ναυτία. Έχε υπόψη σου ωστόσο ότι ο Άρης στον 
9ο οίκο σου σε βοηθάει να αφομοιώσεις κάθε και-
νούργια ιδέα, να υλοποιήσεις μια δική σου, να εί-
σαι ανοιχτός σε κάθε καινούργιο άνθρωπο με τον 
οποίο διασταυρώνεσαι. Το πεπρωμένο λειτουργεί 
με περίεργους τρόπους, και όταν συνειδητοποιή-
σεις πόσο γελοίο είναι να στεναχωριέσαι για το 
μέλλον και δεις ότι μπορείς να βρεις την ευτυχία 
μειώνοντας τις οικονομικές εξαρτήσεις σου και 
σταματώντας να αγωνίζεσαι λυσσαλέα για την 
ασφάλειά σου, τότε οι ευκαιρίες έρχονται από τη 
μέση του πουθενά και βρίσκεσαι ξανά στην κο-
ρυφή του κόσμου. Εύκολο να το λες, δύσκολο να 

το κάνεις. Ναι, αλλά η προσωπική σου πείρα δεν 
σου έχει αποδείξει ήδη ότι στο τέλος, ναι, ναι, ναι, 
είσαι τυχερός;  

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Με τον Βόρειο Δεσμό στο ζώδιό σου αισθάνεσαι 
μια τρομακτική πίεση να δεις το όνομά σου δη-
μοσιευμένο στο who is who ως επιτυχημένος ε-
παγγελματίας. Αυτή η πίεση επιτείνεται ακόμα πιο 
πολύ με τον Κρόνο στο ζενίθ του ηλιακού σου ω-
ροσκοπίου. Όμως η Αφροδίτη στον Κριό διηγείται 
μια διαφορετική ιστορία: μιλάει για την επιθυμία 
σου να κουλουριαστείς στον καναπέ σου, να ακου-
μπήσεις το κεφάλι σου στην αγκαλιά κάποιου που 
αγαπάς και να κοιμηθείς με βελούδινα όνειρα. Τα 
πρόβλημα αρχίζει όταν εκεί που είσαι ασφαλής και 
ζεστός σε πιάνει κλειστοφοβία και η πλησιέστερη 
έξοδος σε βγάζει πάλι στην επαγγελματική αρένα, 
όπου ο άνθρωπος γίνεται λύκος. 

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Το σφυροκόπημα του Άρη από τον Λέοντα μπορεί 
να σε έχει εξαντλήσει, αλλά σου μαθαίνει επίσης 
ότι δεν μπορείς να καταπιέζεις τους ανθρώπους 
επί πολύ χωρίς να επαναστατήσουν, και μάλι-
στα με έκρηξη κατσαρόλας που βράζει. Όμως θα 
πρέπει να κάνεις baby sitting στον εαυτό σου ε-
πιστρατεύοντας λίγη παλιά, καλή πλεονεξία. Με 
ενεργοποιημένο το 2ο οίκο σου, δεν πειράζει να 
αντιμετωπίσεις τον εαυτό σου σαν ένα κακομα-
θημένο παιδί. Κανείς δεν πρόκειται να σου κάνει 
τα χατίρια, οπότε δώσε στο απαιτητικό παιδί μέσα 
σου ό,τι επιθυμεί όσο κι αν κοστίζει στην τσέπη 
σου, όσο κι αν είναι ακριβό συναισθηματικά. Οι 
αναταράξεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις συ-
νεχίζονται, άρα αν κάποιος που έχει μεγάλη ιδέα 
για τον εαυτό του σου ζητήσει να βγείτε για δεί-
πνο ΠΗΓΑΙΝΕ. Μόνο μη διανοηθείς μετά το τρίτο 
ποτό να κάνεις πρόταση γάμου.    

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
Ένας δυνατός αέρας σε παρασύρει σ’ ένα δια-
φορετικό επίπεδο συνειδητότητας και την ίδια 
στιγμή σού δίνει τη δυνατότητα να παίξεις το α-
γαπημένο σου παιχνίδι: να υπονομεύσεις τους 
κανόνες που σου επιβάλλουν οι στραβωμένοι με 
τα πάντα. Η ζωή σου τώρα δεν πρέπει να έχει ως 
αυτοσκοπό την καριέρα αλλά τη συνεισφορά σου 
στην ανθρωπότητα. Αυτός ο στόχος –με τον Δία 
παρόντα στο ζώδιό σου– μεταφράζεται από τους 
απολίτιστους Ιχθύες στην ανακάλυψη μιας νέας 
φουρνιάς από κορόιδα για να εκμεταλλευτούν. 
Ειλικρινά, πάντως, οι ευκαιρίες έρχονται από γεν-
ναιόδωρες ψυχές που μπορούν να σε κάνουν να 
χαμογελάσεις, να ερωτευθείς, να γίνεις καλύτε-
ρος άνθρωπος, με την προϋπόθεση ότι είσαι σε 
κατάσταση να τις αντιληφθείς. Αλλιώς υπάρχουν 
οι τύψεις για όσα δεν τολμάς. A

✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων 

θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου.

 gpano@stardome.gr

Κριέ
Στις ερωτικές σου σχέσεις ο κύκλος 
έχει ως εξής: Ως Κριός έλκεις 
αναξιοπαθούντες, σε απορροφάνε 
ολόκληρο/η, χάνεις τον εαυτό σου, 
εξοργίζεσαι, εγκαταλείπεις και στο 
τέλος τα βάζεις με τον εαυτό σου που 
έπαιξε πάλι το ρόλο του σωτήρα.
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