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Ιερά Οδός Ο αρχαιότερος δρόμος της Ευρώπης βγαίνει στο φως Της Λένας Χουρμούζη, σελ. 22

Μας λείπει 
ένας πεζόδρομος 
στην Πανεπιστημίου; 

Του Χρήστου Ξανθάκη
σελ. 20
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Γιορτή της Μουσικής 2010 
Η πόλη γιορτάζει από την Παρασκευή ως τη Δευτέρα 

Ραντεβού στη σκηνή της ATHENS VOICE στο Σύνταγμα, τη Δευτέρα 21/6 
Του Μάκη Μηλάτου, σελ. 24
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24  ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2010

Θέματα Ο Μιχάλης Λεάνης τα λέει όπως είναι.

34. Skate: Ο Billy Γρυπάρης με τη σανί-
δα του περνάει σα σίφουνας μπροστά 
από τα μάτια σας.

48. Πού τρώμε: Η Ζιζή Σφυρή κατα-
φέρνει να ξέρει όλα τα εστιατόρια της 
Αθήνας. 

56. Θέατρο: Μία πόλη, χιλιάδες σκη-
νές. Της Δήμητρας Αναγνώστου.

56 Τέχνη: Στις γκαλερί κάνεις τις κα-
λύτερες συναντήσεις. Της Δήμητρας 
Τριανταφύλλου.

59. Ταινίες: Του Γιώργου 
Κρασσακόπουλου. Επιτέλους,
ένας νηφάλιος κριτικός.

65. BookVoice: Το καλύτερο πράγμα 
μετά το σεξ (ένα βιβλίο). Του Δημήτρη 
Φύσσα.

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

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

75. Σε είδα: Οι αγγελίες που μας 
έκαναν να ξανακοιταζόμαστε.

77. Μίλα μου βρώμικα: Η Μυρτώ 
Κοντοβά κάνει τα σεξουαλικά σας 
προβλήματα να ακούγονται σαν 
τραγούδι της Πρωτοψάλτη.

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

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

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

12. Info-diet: H Σταυρούλα 
Παναγιωτάκη ανεβοκατεβάζει αξίες 
της Αθήνας με ρυθμό haiku.

13. Απαντήσεις του Forrest Gump: 
Ο Νίκος Ζαχαριάδης έχει επιστημονι-
κές απαντήσεις σε ποπ απορίες. 

15. City Lover: Άγρια πόλη, όμορφα 
αγαπιέται. Ο Δημήτρης Φύσσας γνωρί-
ζει καλά την Αθήνα.

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

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

18. Εικόνες της επικαιρότητας 
μεταμορφώνονται σε έργα τέχνης. 
Του Παναγιώτη Κουλουρά.

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

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

30. Τravel: Πέτρα που κυλάει ποτέ δεν 
χορταριάζει. Η Στελλίνα Καρρά εκτός 
Αθήνας.

32 Sports: «Ο διαιτητής είναι γυμνός». 

Στήλες

42 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!

18 Bloody games
Του Νίκου Γεωργιάδη

19 Μπορούμε να αλλάξουμε; 
Του Προκόπη Δούκα

20 Όχι άλλοι πεζόδρομοι
Του Χρήστου Ξανθάκη

Οι εκλογές στη 
Θεσσαλονίκη
Του Σπύρου Πέγκα 

22 Πέτρες μόνες περιμένουν. 
4.000 άθικτα μέτρα 
της αρχαίας Ιεράς Οδού
ζητούν ανασκαφή
Της Λένας Χουρμούζη

24 Γιορτή της Μουσικής 2010 
Η A.V. στήνει τη σκηνή της 
στο Σύνταγμα
Του Μάκη Μηλάτου 

36 Πρώτος  Ήχος 
Του Μάκη Μηλάτου 

Περιεχόμενα 17 – 23/6/10 Εικόνα εξωφύλλου: 
Γιάννης Μίχας 
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Π
οιος φταίει για την οικονομική κρίση; Φταίνε τα σκάνδαλα, οι μίζες, τα 
φακελάκια, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι φοροφυγάδες, τα καγιέν, η Μύ-
κονος, η γκλαμουριά, η τηλεόραση, η έκπτωση των αξιών, ο Άκης, ο 
Καραμανλής, όλα ξεκίνησαν από τον Αντρέα, από τη μεταπολίτευση, 

από την οθωμανική σκλαβιά; Αυτή η συζήτηση, νομίζω, αρχίζει να γίνεται όχι μόνο 
αντιπαραγωγική, αλλά και αποπροσανατολιστική. 
Την περίοδο 2004-09 αυξήθηκαν οι καταναλωτικές δαπάνες του δημοσίου κατά 
75%. Οι μισθολογικές δαπάνες σχεδόν διπλασιάστηκαν, από 13 δις έφτασαν τα 22 
ετησίως. Μόνο την τριετία 2006-2009 οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 34 
δις, όσα δηλαδή μας λείπουν. Τελεία. Μην το ψάχνουμε άλλο. Τώρα να δούμε τι 
κάνουμε. Γιατί τώρα έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, όχι μόνο να πληρώσουμε 
τα χρέη αλλά να βρούμε τον τρόπο να μη δημιουργούμε συνεχώς καινούργια. 
Όταν άρχισε αυτη η ιστορία, πολλοί άνθρωποι και εγώ μαζί, προσπαθούσαμε να πού-
με ότι η αναζήτηση ενόχων είναι η κλασική λειτουργία του λαϊκισμού, που αναζητά 
φταίχτες για να αποκρύψει τις αιτίες του προβλήματος και να απομακρύνει τις λύσεις. 
Ο κυρίαρχος ελληνικός λαϊκισμός όσο πιο ριζοσπαστικά μιλάει τόσο πιο συντηρητι-
κός είναι. Αναζητά ενόχους στους «άλλους» πάντα, τους ξένους, τους κερδοσκόπους, 
τους Γερμανούς, τη Μέρκελ, την παγκοσμιοποίηση, για να κρύψει τις παθογένειες 
του συστήματος και να αναβάλει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Σ’ αυτή τη χώρα, 
αν πιστέψουμε τον κυρίαρχο δημόσιο λόγο, συμβαίνει ένα περίεργο φαινόμενο. Δεν 
υπάρχουν ανώτερα, μεσαία στρώματα, εξασφαλισμένα ή σχεδόν εξασφαλισμένα, που 
καταφέρνουν να μετακυλίουν το λογαριασμό στα ασθενέστερα. Αντιθέτως, είμαστε 
όλοι αδικημένοι. Όλοι μαζί, εμείς ο «λαός». Το «να πληρώσουν την κρίση αυτοί που 
τη δημιούργησαν», «να επιστρέψουν τα κλεμμένα όσοι τα έκλεψαν», είναι συνθήμα-
τα που πετάνε τη μπάλα στην εξέδρα. Μόνο η αυτογνωσία θα μας βοηθήσει, μόνο αν 
δούμε μία-μία τις αγκυλώσεις και τις στρεβλώσεις του οικονομικού μας μοντέλου έ-
χουμε ελπίδα να το αλλάξουμε. Αυτό ακριβώς δεν θέλει ο ελληνικός συντηρητισμός. 

Όμως τον τελευταίο καιρό αναπτύσσεται ο αντίθετος λαϊκισμός, που έχει βέβαια το ίδιο 
αποτέλεσμα. Στη θέση του «φταίνε οι άλλοι» τώρα προπαγανδίζεται το «φταίμε ό-
λοι». Η γενικότητα του «όλοι» φταίμε είναι το ίδιο αποπροσανατολιστική. Αν φταί-
με όλοι, τότε δεν φταίει κανείς. Τα όλοι, όσοι, αυτοί, είναι αόριστες αντωνυμίες. 
Είναι αλήθεια πως όταν ένα οικονομικό μοντέλο λειτουργεί συναινετικά χρόνια τώ-
ρα, σημαίνει ότι υπάρχει και μια κοινωνική πλειοψηφία που μέχρι τώρα βολεύεται μ’ 
αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι φταίμε όλοι. Πρώτα πρώτα γιατί πολλοί δεν φταίνε 
καθόλου. Δεν φταίνε οι 800 χιλιάδες άνεργοι. Δεν φταίνε οι μετανάστες, το σύγχρο-
νο προλεταριάτο που δουλεύει χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Δεν φταίνε οι νέοι που 
στις ηλικίες τους η ανεργία φτάνει το 30%. Δεν φταίνε οι γυναίκες που 4 στις 10 είναι 
αποκλεισμένες από την αγορά εργασίας. Δεν φταίνε οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που 
δουλεύουν σε σκληρές συνθήκες με χαμηλούς μισθούς. Αλλά, κυρίως, δεν φταίμε 
όλοι για την επίλυση του προβλήματος. Μπορεί να έχουμε τις ευθύνες μας, σε διαφο-
ρετικό βαθμό ο καθένας, αλλά η αντιμετώπιση της κρίσης, η επίλυση του πολιτικού 
προβλήματος, δεν είναι δικιά μας δουλειά. Είναι δουλειά του πολιτικού συστήματος. 
Γι’ αυτό υπάρχει η κυβέρνηση, γι’ αυτό πληρώνουμε τα κόμματα. Φοβάμαι δηλαδή 
ότι η θεωρία του «φταίμε όλοι» έχει ως στόχο τη διάχυση των ευθυνών, ώστε πάλι να 
μην αλλάξει τίποτα. Αν μιλήσεις με κάποιον πολιτικό, οποιουδήποτε κόμματος, θα 
το διαπιστώσεις. Μιλάνε κι αυτοί ως δημοσιογράφοι, ως παρατηρητές. Αυτή είναι η 
Ελλάδα, τι να κάνουμε. Λες και δεν είναι η δουλειά η δικιά τους να την αλλάξουν. 
Συμπληρωματική της προηγούμενης είναι και η θεωρία που λέει ότι όλα αυτά τα 
χρόνια χάσαμε τις ψυχές μας, στραφήκαμε στην κατανάλωση, στο χυδαίο υλισμό, 
απομακρυνθήκαμε από την ποιότητα και τον πολιτισμό και ίσως αυτή η κρίση θα μας 
κάνει και καλό, θα ξαναβρούμε τον εαυτό μας, φτωχότεροι αλλά πιο αξιοπρεπείς. Δεν 
με συγκινούσε ποτέ η ιδέα της πτωχής πλην τιμίας Ελλάδος. Τα πράγματι ελαφρώς 
αστεία φαινόμενα της ελληνικής καταναλωτικής κοινωνίας των προηγούμενων χρό-
νων δεν οφείλονται στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, αλλά στο γεγονός ότι 
αυτή η ευμάρεια ήταν ψεύτικη, παρασιτική, με δανεικά και μαϊμού επιχορηγήσεις, 
φοροδιαφυγή και αργομισθίες. Φοβάμαι πως η ξαφνική συμπάθεια προς τη φτώχεια 
έχει επίσης στόχο την εξοικείωσή μας με το χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο. Πράγμα που 
σημαίνει ότι το πολιτικό σύστημα δεν λογαριάζει να προχωρήσει στις απαραίτητες δι-
αρθρωτικές αλλαγές που θα μεταμορφώσουν το οικονομικό μοντέλο, δεν θα αντιμε-
τωπίσει τις παθογένειες και θα μετακυλίσει το λογαριασμό σε όλους ως λιτότητα. 
Γιατί αλλιώς δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη φτώχεια ούτε ως ενδεχόμενο. Γι’ 
αυτό δεχόμαστε να κάνουμε αλλαγές στη ζωή μας, για να την κάνουμε καλύτερη, για 
να στήσουμε ένα οικονομικό μοντέλο που θα παράγει πλούτο για την κοινωνία, πιο 
δίκαια, πιο παραγωγικά, πιο σύγχρονα. Αλλιώς γιατί τα κάνουμε; Αντιθέτως. Δεν 
είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι ούτε με τις μειώσεις μισθών, ούτε τις μειώσεις των 
συντάξεων, ούτε τις μειώσεις των αποζημιώσεων απόλυσης, ούτε τους έμμεσους 
φόρους, ούτε τις έκτακτες εισφορές. Τα δεχόμαστε γιατί υποτίθεται ότι η συμφωνία 
μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι θα προχωρήσουμε σ’ αυτές τις διαρθρωτικές 
αλλαγές που θα αναπληρώσουν με το παραπάνω τα τώρα πρόσκαιρα χαμένα εισο-
δήματα. Ούτε να το σκέφτονται ότι θα καθυστερήσουν, θα αναβάλουν, θα τα μπαλώ-
σουν με μεσοβέζικες λύσεις, θα αρκεστούν στις περικοπές και τη λιτότητα. Γιατί τότε 
θα καταλάβουν τι σημαίνει κοινωνική έκρηξη, δεν έχουν δει τίποτα ακόμα. A
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Η φωνή της Αθήνας ακούγεται 
δυνατά... 800 χλμ. μακριά!
Περιμένουμε τις Πέμπτες με ανυπομονη-

σία, καθώς, αν και απέχουμε πολλά πολλά 

χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, ο παλμός 

φτάνει σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Εδώ, στην 

πλατεία της Κομοτηνής, έχοντας πάρει το 

τελευταίο τεύχος στο χέρι!

Άννα-Μαρία & Εύη 

(Πρωτοετείς Φοιτήτριες Νομικής 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης)

Κα υπουργέ...
Ολόκληρη την προηγούμενη εβδομάδα σχε-

δόν, πιο συγκεκριμένα από την επόμενη των 

φοιτητικών εκλογών, στο κτίριο της Νομικής 

επικρατούσε πανικός και ένταση. Ο λόγος εί-

ναι απλός: οι δύο «μεγάλες» παρατάξεις πιά-

στηκαν στα χέρια. Οι εχθροπραξίες (καθώς 

πλέον μόνο έτσι μπορεί να χαρακτη-

ρίζονται) άρχισαν από την Παρα-

σκευή 21 Μαΐου το μεσημέρι και 

στην ουσία έλαβαν τέλος την 

Τετάρτη 26 Μαΐου. 

Αποτέλεσμα των πράξεων αυ-

τών ήταν ένας διόλου ασήμαντος 

αριθμός φοιτητών να καταλήξουν 

στο νοσοκομείο, το πανεπιστήμιο 

να υποστεί κι άλλες φθορές, το ί-

διο και γειτονικό κατάστημα, αλλά, βα-

σικότερο όλων, οι φοιτητές που δεν έχουν 

κάποια σχέση με τις παρατάξεις να νιώσουν 

άβολα, να νιώσουν φόβο, μέσα στο κτίριο το 

οποίο χρέος έχει να παρέχει γνώση και όχι να 

παράγει συνδικαλιστές-παλαιστές.

Δεν θέλουμε να εξιστορήσουμε τα γεγονό-

τα. Το θεωρούμε κατάντια. Δεν θα δώσουμε 

βάρος στις υλικές φθορές, αν και κάποιος θα 

ήταν καλό να ενδιαφερθεί για αυτές, καθώς 

τις χρεώνονται οι φορολογούμενοι. Εσείς, οι 

γονείς μας, η κοινωνία ολόκληρη. 

Αυτό που μας εξοργίζει κα υπουργέ, και α-

πευθυνόμαστε σε εσάς καθώς είστε η πλέον 

αρμόδια, είναι ότι το πανεπιστήμιο χάνεται. 

Η ακαδημαϊκή κοινότητα χάνει τον εαυτό 

της, το χαρακτήρα της. Το πανεπιστημιακό 

άσυλο κάποτε σήμαινε το να μπορεί κανείς 

να μιλήσει ελεύθερα χωρίς να στιγματιστεί 

ως «προσκείμενος» στη μια ή στην άλλη 

πλευρά, χωρίς να μισηθεί από εκείνους με 

τη διαφορετική άποψη. Σήμαινε να περνάς 

στο χώρο του πανεπιστημίου και να μη φο-

βάσαι. Να μην εμποδίζεται η θέλησή σου να 

καταρτιστείς επιστήμονας από ανθρώπους 

χωρίς θέληση, ανθρώπους τεμπέληδες, από 

όντα ασυνείδητα. Πλέον όμως πολλές φορές 

κυριαρχούν ο φόβος ότι κάποιοι μπορεί να 

πιαστούν στα χέρια και να βρεθείς στη μέση 

αβοήθητος, ο θόρυβος της καταστροφής και 

η ανατριχιαστική σιωπή πριν το ξέσπασμα. 

Οι παρατάξεις, ο φοιτητικός συνδικαλισμός, 

κάποτε ονειρεύονταν ένα καλύτερο πανεπι-

στήμιο. Πλέον, ονειρεύονται μια εκλογική νίκη. 

Δεν θέλουμε ένα πανεπιστήμιο, κα υπουρ-

γέ, έρμαιο των πελατειακών σχέσεων. Δεν 

θέλουμε να βλέπουμε συμφοιτητές μας να 

βιαιοπραγούν μεταξύ τους. Δεν θέλουμε 

να εμποδίζεται η εκλογή πρύτανη από εξω-

ακαδημαϊκά στοιχεία. Θέλουμε να σπουδά-

σουμε, κα υπουργέ. Όπως έχουμε το δικαίω-

μα. Όπως είχαμε φανταστεί. 

Όμως εξακολουθούμε να σεβόμαστε την ι-

στορία του ακαδημαϊκού χώρου, σε αντίθε-

ση με άλλους. Δεν ζητάμε την απομάκρυνση 

των παρατάξεων. Καλώς ή κακώς αποτελούν 

θεμέλιο λίθο του ελληνικού πανεπιστημίου. 

Καλώς ή κακώς ένα σημαντικό ποσοστό των 

φοιτητών ασχολείται με αυτές. 

Όμως, υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο ποσοστό 

των φοιτητών που δεν το κάνει αυτό. Που δεν 

ήρθε για να αισθάνεται άβολα. Που δεν ήρθε 

για να φοβάται. Ήρθε για να σπουδάσει. 

Τη μέριμνα για αυτούς τους φοιτητές ζη-

τούμε. Είναι οι μόνοι που το αξίζουν. Είναι οι 

μόνοι που το έχουν ανάγκη. Απαιτούμε τον 

περιορισμό των εκτρόπων στα ελληνικά 

πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει χώρος 

πλέον για αυτά. Ούτε πρέπει 

να θρηνήσουμε θύματα για 

να το καταλάβουμε. Αυτά 

είχαμε να πούμε ή, καλύτε-

ρα, να βγάλουμε από μέσα 

μας, φωνάζοντας από αγα-

νάκτηση. 

Κα υπουργέ, παρακάτω δεν θα 

διαβάσετε τα ονόματά μας. Δεν 

θα μάθετε ούτε πόσοι είμαστε. Μην 

απορήσετε. Φοβόμαστε. Κι αν αυτό δεν είναι 

κατάλυση του ασύλου, τότε τι είναι; 

Με εκτίμηση, μια παρέα φοιτητών 

Ένα σχόλιο για το Μνημείο 
του Ολοκαυτώματος 
στον πεζόδρομο της Ερμού
Τα θύματα έγιναν θύτες... Δεν υπάρχει μεγα-

λύτερη έλλειψη σεβασμού στη μνήμη των 

εβραϊκής καταγωγής θυμάτων της ναζιστι-

κής θηριωδίας από αυτή που επιδεικνύει το 

σημερινό κράτος του Ισραήλ, με ενέργειες 

σαν τη φονική έφοδο εναντίον των σκαφών 

της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, 

αλλά και τον αποκλεισμό της περιοχής, που 

έχει ως συνέπεια να υποφέρει και να ασφυ-

κτιά ένας ολόκληρος λαός. Είναι τραγική 

ειρωνεία, αλλά φαίνεται πως οι μόνοι που 

δεν διδάχθηκαν τίποτα από το Ολοκαύτωμα 

του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου είναι οι ηγέτες 

του λαού που το υπέστη.  -Αίας Γιαννάκης

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.



17 - 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 A.V. 7 



8 A.V. 17 - 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης: Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνοι  Ύλης 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. Πανό-
πουλος, M. Kοντοβά, N. Γεωργελέ, Γ. Βαλλιανάτος, Σ. 
Tριανταφύλλου, Δ. Τριανταφύλλου, Λ. Καλοβυρνάς, Γ. 
Kωνσταντινίδης, N. Γεωργιάδης, Γ. Δημητρακόπουλος, 
Ευτ. Παλλήκαρης, B. Γρυπάρης, Μ. Τσιντσίνης, Μ. Ζου-
μπουλάκη, Γ. Ιωάννου, Γ. Κρασσακόπουλος, M. Λιοναρά-
κη, Ζ. Σφυρή, Σ. Κραουνάκης, M. Λεάνης, N. Zαχαριάδης, 
Π. Μανδραβέλης, Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Μ. Πιτένης, Γ. Παυ-
ριανός, Θ. Μήνας, Κ. Παναγοπούλου, Λ. Χουρμούζη, Στ. 
Χαραμή, Τζ. Διαμαντοπούλου, A. Αλ Σάλεχ, Ι. Μπλάτσου, Κ. 
Γιαννακίδης, Σ. Καρρά, Β. Γραμματικογιάννη

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, Γιάννα Σαββούρα, 
Άρτεμις Φύσσα

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

Ρουμπίνη Καλλίτση-Pavarotti
Yπεύθυνες Διαφήμισης: Bερονίκη Xαριτάτου-

Γκονζάλες, Αναστασία Μπαφούνη

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 & Direct Market: 
Μαρία Αυγερινού ads@athensvoice.gr

Project Manager: Mάρω Ζήνα

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

Έλενα Βενεκά
Διαχωρισμοί - Eκτύπωση: «H Kαθημερινή AE» 

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

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

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

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

210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

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

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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Κυκλοφορεί

ΤΟ ΕξώφυλλΟ ΜΑς 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο 
Γιάννης Μίχας. Γεννήθηκε το 1954, 
πραγματοποίησε σπουδές ναυπηγι-
κής και μαθήτευσε κοντά στο ζωγρά-
φο Κ. Ηλιάδη. Από το 2003 είναι ε-
κλεγμένος και για δεύτερη συνεχή 
θητεία Νομάρχης Πειραιά. Ατομικές 
του εκθέσεις έχουν γίνει (μεταξύ 
άλλων) στις Γκαλερί Έρσης, Γκαλερί 
Πρίσμα, Γκαλερί Montserrat (Νέα Υ-
όρκη), στο Ναυτικόν Μουσείον Ελλά-
δας κ.ά. Συμμετείχε και σε ομαδικές 
εκθέσεις στο Μουσείο Πειραιά, στο 
Γαλλικό Ινστιτούτο (υπό την Αιγίδα 
της Unesco), στη 19η Πανελλήνια Θα-
λασσογραφίας, στην Κύπρο κ.ά. Έργα 
του κοσμούν ιδιωτικές συλλογές (Ελ-
λάδα, Νέα Υόρκη, Λευκωσία, Βαλέν-
θια, Αμβούργο, Οδησσός) και δημόσια 
κτίρια (Υπουργείο Εργασίας, ΓΣΕΕ, 
κτίρια συνδικαλιστικών οργανώσεων 
στο Πεκίνο και στη Σαγκάη κ.ά.). 
 
DO IT! Κάθε εβδομάδα ένας καλλιτέχνης ανα-
λαμβάνει να σχεδιάσει το εξώφυλλο της A.V. 
Στο τέλος της χρονιάς όλα τα εικαστικά εξώ-
φυλλα θα συγκεντρωθούν για να εκτεθούν 
στο Μουσείο Μπενάκη, όπου και θα είστε 
όλοι καλεσμένοι.
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

οπως ολοί οί ανθρωποί που (α) έχουν ψίλο-πουρέψέί καί (β) κοβουν τα παντα, 
έτσι κι έγώ έχώ ώρέσ-ώρέσ αναλαμπέσ οικολογικοτητασ. τισ αλλέσ ώρέσ μη φαντα-
στέιτέ οτι αρπαζώ μπουλντοζέσ και ξέκληριζώ τον αμαζονιο…

Βιο-εμπειριες…

Μ
πορείς να πaς κομμωτήριο, 
π.χ., ή μπορείς να πaς σε 
οικολογικό κομμωτήριο – 
η διαφορά δεν είναι μόνο 
γύρω στο 20άρικο (έστω 

και όταν το οικολογικό κομμωτήριο τσιμπάει 
τις τιμές σε σχέση με το στάνταρ, που καίει οι-
κοσυστήματα). Δηλαδή το οικολογικό μαλλί δεν 
είναι απλώς politically correct: χρησιμοποιεί 
βιολογικά/οικολογικά βαφτικά και σαμπουάν, 
λιγότερα νερά και ρεύματα, τελoσπάντων αι-
σθάνεσαι ότι μόλις φύτεψες ένα έλατο επειδή 
έκανες ανταύγειες. Μπορεί να μη φύτεψες ούτε 
αμοιβάδα, απλώς έχεις μια τέτοια αίσθηση προ-
σφοράς, φροντίδας για το περιβάλλον, Αδερφής 
Τερέζας, μια αίσθηση που ενώ σου κάνει ωραίο 
μαλλί-φωτοστέφανο σε φέρνει ένα βήμα πιο 
κοντά στην αγιοσύνη. Επειδή είμαστε στην ε-
ποχή του δύο-σε-ένα, το να κουρεύεσαι καθώς 
ταυτόχρονα εξαγνίζεσαι πνευματικά είναι με-
γάλη υπόθεση. Δεν λες «πληρώνω όσο-όσο», 
γι’ αυτό και τα οικολογικά κομμωτήρια δεν σου 
ζητάνε να πουλήσεις το τζιέρι σου προκειμένου 
να κάνεις ρεφλέ. Σου ζητάνε περίπου όσα και τα 
κλασικά κομμωτήρια. Το καπέλο είναι κάτω από 
20άρικο, εδώ που τα λέμε. Και με την αγιοσύνη 
σου εγγυημένη, δεν παραπονιέσαι καθόλου.
Πήγα λοιπόν κομμωτήριο μετά από δύο χρόνια 
(!) – δεν φαντάζεστε πόσο γρήγορα περνάει ο 
καιρός όταν γεννάς, θηλάζεις, δουλεύεις και 

βάζεις απανωτά πλυντήρια. Θα συμπλήρωνα 
κι άλλες δουλειές που κάνεις ως γυναίκα, αλλά 
είμαι ήδη κοντά στην κατάθλιψη και η Μαίρη 
Παναγιωταρά επίσης, οπότε βαριέμαι. Το θέμα 
είναι ότι δεν είχα πάει σε κομμωτήριο για πολύ 
καιρό. Μπαίνοντας λοιπόν στο πρώην κομμω-
τήριό μου πρόσεξα διαφορές απ’ αυτό που θυ-
μόμουν. Όλα ήτανε πράσινα, ακουγόταν απαλή 
μουσική, το μέρος είχε αλλάξει, είχε έναν αόρι-
στο βουδισμό στην ατμόσφαιρα και… είχε γίνει 
οικολογικό στα δύο χρόνια που εγώ έβαφα ρίζες 
μόνη μου καθισμένη στο μπιντέ. Λέγεται τώρα 
“Elia Byzantine - the ecological hairstyling”, έ-
χει έναν Ιταλό colorist, τον Luciano, που δείχνει 
πιο στρέιτ κι από τον Κολοκοτρώνη και γενικά 
είναι άλλο πράγμα εντελώς. Έκανα τα πάντα, 
οι ανταύγειες κοστίζουν 45 ευρώ, οι τιμές είναι 
κανονικές σε σχέση με τα κοινά κομμωτήρια 
απ’ ό,τι μου λένε οι φίλες, κι αν έχω μείνει στις 
προ-διετίας τιμές, είναι δικό μου πρόβλημα. Εί-
ναι απορίας άξιον πώς με αντέχανε τα παιδιά 
μου χωρίς ανταύγειες (σκορδοκαΐλα τους). Τα 
παιδιά σε αντέχουν μ’ έναν τενεκέ στο κεφάλι, 
αρκεί να τους δίνεις σοκολάτες και τσιπς, είσαι-
δεν είσαι η μάνα τους/ή/και αχτένιστη…
   
Μετά το μαλλί, που δικαίως πια μπορεί να το 
λέει κανείς «λάχανο» με μια οικολογική διά-
σταση… πήγα για δέκατη φορά στο Νοσοκομείο 
Ανδρέα Συγγρού, για να με δούνε στα εξωτε-

ρικά ιατρεία επειδή έχω ακμή: δεν νοείται στα 
120 χρόνια μου να έχω ξανά ακμή, κι όλοι σου 
λένε «πήγαινε στο Συγγρού, οι γιατροί είναι 
καταπληκτικοί!». Απλώς όσοι στο λένε (α) δεν 
έχουν δουλειά, οπότε μπορούν να περνάνε τις 
βδομάδες τους στην αναμονή του Συγγρού και 
(β) δεν έχουν ακμή. Θέλω να πω ότι αν έχεις 
κάτι επείγον σε δερματικό, π.χ. (κόλλησα τώρα, 
εννοείται: τι μπορεί να είναι υπερεπείγον σε 
σπυράκι; Φλύκταινα; Βουζούνι; Γκουμούτσα; 
γουατέβερ)… ναι, αν λοιπόν έβγαλες κάτι που 
δείχνει καλπάζον, σε παίρνουν άμεσα στα «ε-
πείγοντα» και σε βλέπουν όντως καταπληκτικοί 
γιατροί. Διαφορετικά κόβεις το γνωστό χαρ-
τάκι-εφεύρεση-της-Εθνικής-Τράπεζας, έχεις 
το γνωστό νούμερο 327, στην οθόνη βλέπεις 
το νούμερο 12, καταλαβαίνεις ότι οι τροχοί της 
δερματίτιδας γυρνάνε αργά και βλέπεις έναν 
καταπληκτικό καφετζή, μια καταπληκτική κα-
θαρίστρια, πολλά καταπληκτικά πελατάκια με 
σπύρους όλων των διαστάσεων, γενικά βλέπεις 
κόσμο και κοσμάκη στην αναμονή, ΑΛΛΑ ΟΧΙ 
καταπληκτικό γιατρό. Κάποτε έρχεται η ώρα 
να πας στη δουλειά σου, οπότε δίνεις το 327 σε 
μια κυρία με μυρμηγκιές που βαστάει το 498, 
και φεύγεις. Αισθάνεσαι πάλι κοντά στην αγιο-
σύνη επειδή έσπρωξες τη σπυράτη κυρία καμιά 
εκατοστή θέσεις μπροστά. Βάζεις στην ακμή 
σου καλυπτικό Keracnyl (λέγε με Κλεραζίλ), 
που κάνει τα σπυράκια σου μπεζ-της-άμμου. 
Πας στη δουλίτσα σου. Επαναλαμβάνεις τις ί-
διες κινήσεις πολλές φορές, δηλαδή περνάς και 
ξαναπερνάς από το Συγγρού, επειδή η ελπίδα 
πεθαίνει τελευταία, μέχρι που κλείνεις τα 125 
και περνάει μόνη της η ρημάδα η ακμή μαζί με 
την εφηβεία… 

Φ εύγοντας από το Συγγρού όμως 
(αχά!), πέφτεις πάνω σε υπέροχο οι-
κολογικό κατάστημα με βιολογικά 

προϊόντα, φρούτα, λαχανικά, ψωμάκια, κρου-
ασάν κ.λπ., το «Βιο-αγαθά». Το οποίο έχει τα 
πάντα, από παιδικές τροφές μέχρι γκοφρέτες, 
καραμέλες, μακαρόνια, καθαριστικά, σαμπου-
άν, κρέμες προσώπου και κατεψυγμένα φαγη-
τά, όλα καρα-βιολογικά και υπερ-οικολογικά. 
Υπάρχει μια εταιρεία μάλιστα, η Bio-smart, που 
φτιάχνει υπέροχα τυροπιτάκια, σπανακοπιτά-
κια και ντολμαδάκια γιαλαντζί, χωρίς συντη-
ρητικά και με βιολογικά υλικά. Η Bio-smart 
(η οποία δεν με λαδώνει με μπρόκολα) εισάγει 
διάφορα γερμανικά προϊόντα με στραμπουλη-
χτά ονόματα, επίσης χωρίς συντηρητικά, όπως 
και ψωμάκια, πίτσες, κατεψυγμένα λαχανικά 
κ.λπ. Επειδή μου φάνηκε αυτό που λένε «άξιος 
ο μισθός της», γι’ αυτό την αναφέρω, αν θέλετε 
αγνοήστε την και πλακώστε το κεμπάπ χωρίς 
καμία τύψη, εμείς συνεχίζουμε να αγιάζουμε 
λάου-λάου. Ίσα που χωράει το μαλλί-κουρτίνα 
μέσα στο φωτοστέφανο, δηλαδή... A      

  Elia Byzantine, ecological hairstyling, Ν. Αγορά, 
Γράμμου 4 & 27ης Οκτωβρίου, 210 6773.795
Βιο-αγαθά, Β. Αλεξάνδρου 5-7, Ιλίσσια, 
μεταξύ Κάραβελ-Χίλτον, 210 7235.157, www.aretokratia.gr
BioSmart, smartfsd@otenet.gr       
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Τ αλαντούχος και ρη-

ξικέλευθος που δεν 

φοβάται τις προκλή-

σεις. Χορογράφος και 

ιδρυτής του χοροθεάτρου Οκτάνα, για 

5 χρόνια καλλιτεχνικός διευθυντής 

του χοροθεάτρου του ΚΘΒΕ. Φωτο-

γράφος, σκηνοθέτης video clips, με-

γάλων events και προγραμμάτων πί-

στας. Ο πολυπράγμων Κωνσταντίνος 

Ρήγος δεν σταματά να εισβάλλει με 

εφηβικό πάθος σε καθετί καινούργιο 

που θεωρεί ερεθιστικό για τον ίδιο και 

την αισθητική του. 

Η εξέλιξή του σίγουρα δεν ταιριάζει στις 
σπουδές οικονομικών στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, αλλά στις σπουδές του στην 
Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης. 
«Και σίγουρα είναι μια εξέλιξη πολύ ξέ-
νη στην παιδική μου ηλικία. Ήμουν συ-
νεσταλμένος, μ’ ένα βιβλίο στο χέρι και 
χωρίς παρέες – έτσι θυμάμαι τον εαυτό 
μου παιδί». Καμία δηλαδή σχέση με το 
σημερινό καλλιτέχνη που δεν φοβάται 
να κυκλοφορεί, να επικοινωνεί, να εκτί-
θεται στην κριτική, να συμμετέχει στα 
γεγονότα της πόλης. «Είναι παράξενο, 

αλλά με τα χρόνια ανακαλύπτω πως η ε-
νέργειά μου αντί να μειώνεται αυξάνεται, 
όπως και η περιέργειά μου για το τι συμ-
βαίνει στην τέχνη και στη ζωή. Πάντως 
μπορώ να πω ότι τώρα είμαι πιο τολμη-
ρός, ρισκάρω περισσότερο, δεν φοβάμαι 
τα πράγματα, είμαι πιο ανατρεπτικός».
Όταν πρωτοείδε παράσταση της Πίνα 
Μπάους δεν μπορούσε να καταλάβει 
γιατί ο κόσμος χειροκροτεί αυτό τον πα-
ράξενο, μοντέρνο χορό. Mια εντύπωση 
που άλλαξε και ο σύγχρονος χορός έγι-
νε σκοπός ζωής. Λίγους μήνες μετά, το 
1990, θα ιδρύσει το χοροθεάτρο Οκτά-
να. Η Οκτάνα θα είναι μια από τις ομάδες 
που θα συστήσει στο κοινό της Ελλάδας 
το σύγχρονο χορό και θα επηρεάσει μελ-
λοντικούς χορευτές και χορογράφους. 

Γι’ αυτή θα δημιουργήσει 15 χορογραφί-
ες (έπεται συνέχεια) και θα χορέψει επί 
σκηνής. «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου καλό 
χορευτή. Μπορώ να χορεύω καλά μόνο 
τις δικές μου χορογραφίες». 
Με «το καλημέρα σας, είμαι ο Κωνστα-
ντίνος Ρήγος και είμαι χορογράφος» 
κερδίζει στο διαγωνισμό χορογραφίας 
του Δήμου Αθηναίων το Β΄ βραβείο και 
όλοι μιλούν γι’ αυτόν το «μεταφυσικό 
ποπ χορογράφο». Δύο χρόνια μετά, κερ-
δίζει το Ά  Βραβείο. Η αρχή έγινε και στη 
συλλογή θα προστεθούν άλλα 4 Κρατι-
κά Βραβεία Χορού, το Βραβείο Μελίνα 
Μερκούρη, βραβεία από το εξωτερικό. 
«Καμία επιτυχία ή βράβευση δεν με οδή-
γησε στην ανάπαυση. Κάθε καινούργια 
παράσταση-χορογραφία είναι ένα και-

νούργιο στοίχημα, μια νέα πρόκληση». 
Θα χορογραφήσει για τις παραστάσεις 
μερικών από τους σημαντικότερους 
σκηνοθέτες της Ελλάδας και θα αναλά-
βει καλλιτεχνικός διευθυντής στο ΚΘΒΕ 
για 5 χρόνια. Τόσο με την Οκτάνα όσο 
και με το ΚΘΒΕ θα «δείξει» πως υπάρχει 
σύγχρονος ελληνικός χορός σχεδόν σε 
όλο τον κόσμο, καθώς χορογραφίες του 
θα παρουσιαστούν σε φεστιβάλ και σε 
χορευτικές σκηνές (μεταξύ άλλων της 
Λιόν, του Σάο Παολο, του Βερολίνου, του 
Λονδίνου, του Τελ Αβίβ κ.ά.).
Με αφιερωμένο το ταλέντο του στο χο-
ρό, αφήνει να μπει στη ζωή του και η τέ-
χνη της φωτογραφίας. Ως εικαστικός πια 
καλλιτέχνης συμμετέχει σε πολλές ομα-
δικές εκθέσεις. Κι ενώ δείχνει ταγμένος 
σε μορφές σύγχρονης τέχνης, η υπογρα-
φή του αρχίζει και εμφανίζεται σε video 
clips αλλά και σε μουσικά προγράμματα. 
«Μου αρέσει η “αβάσταχτη ελαφρότητα 

του είναι”. Η δημιουργική μου ενασχό-
ληση μοιάζει με αμβλυγώνιο τρίγωνο – η 
μια πλευρά του είναι οι μουσικές σκηνές, 
η άλλη η φωτογραφία και η μεγαλύτερη 
πλευρά του είναι το θέατρο. Ξέρω πως 
θέλω να προσεγγίζω την απόλυτη ποί-
ηση, αλλά και την άλλη πλευρά – πάντα 
με τη δική μου αισθητική. Είμαι ευτυχι-
σμένος με τις επιλογές που έχω κάνει. 
Θεωρώ ότι αν δεν τις είχα κάνει δεν θα 
είχα εκτονώσει δυνάμεις που έχω μέσα 
μου, ούτε θα είχα επικοινωνήσει εικόνες 
με ένα μεγαλύτερο κοινό που ήθελα. Το 
αιτούμενο είναι να παραμένεις ειλικρι-
νής με τον εαυτό σου».
Σήμερα, αναζητά τις επόμενες προκλή-
σεις σε όλους τους τομείς με τους οποίους 
καταπιάνεται. «Ο χορός μού έμαθε πως 
πρέπει να είσαι τρομερά επίμονος, συγκε-
ντρωμένος, δοσμένος και αποφασισμέ-
νος, διαφορετικά δεν πρόκειται να σου 
δώσει πίσω τίποτα. Κάτι που ισχύει και 
στη ζωή, αρκεί να υπάρχει το ταλέντο». A

Shareyourstep έπιμέλεια: Δημητρης μαςτροΓίαννίτης

Απολαύστε υπεύθυναwww.eneap.com.gr       

Κωνσταντίνος Ρήγος
Χορογράφος, σκηνοθέτης, φωτογράφος

Πρέπει να παραμένεις 
ειλικρινής με τον εαυτό σου 
και να εκτονώνεις τις 
δυνάμεις που 
έχεις μέσα σου

ΠερΠαΤήσΤε 
Με Το 

χορογραΦο 
Που εΦερε σΤον 

ενΤεχνο χορο 
Τήν ΠοΠ διαθεσή 

w w w . j o h n n i e w a l k e r . g r
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Η πιο δημοκρατική γιορτή της Αθήνας. Θα τα 
πούμε τη Δευτέρα στην πλατεία Συντάγματος, 
από τις 6 μέχρι τις 12 στη σκηνή της ΑTHENS 
VOICE, παρέα με 8 συγκροτήματα. Ελάτε νωρίς, 
οι μπάντες είναι πολλές και σούπερ.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ;
Επιτέλους! Θα μάθουμε να πετάμε για να κυ-
κλοφορούμε στο κέντρο.

ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΜΑΓΓΙΡΑ
Φέτος είναι η χρονιά της. Πιο ωραία, πιο αστεία, 
πιο σίφουνας από ποτέ.

TO USB MEMO STICK 
THΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΣΑΚΑΛΟΥ
Το πολυτιμότερο πράγμα κρυμμένο σε μια γυ-
ναικεία τσάντα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Ο κύριος «Τυχαίο; Δεν νομίζω» είναι στο Twitter 
με το ψευδώνυμο ttsecogreco. Αναζητήστε 
τον, είναι απολαυστικός.

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
«ΔΝΤ αυτοί; ΔυΝαΤοί εσείς!»
(από διαφήμιση γυμναστηρίου)

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
Όπου μιλιούνται ελληνικά, χρωστάω!

ΒΟΥΒΟΥΖΕΛΑ
Αν δεν έχει του χρόνου στη Eurovision βουβου-
ζέλες, να γίνω ταραμοσαλάτα.

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΟΡΕΑ 0-2
Σημασία έχει ότι περάσανε καλά στις προπονή-
σεις και αυτό το εισέπραξε το κοινό.

ΓΑΜΟΣ ΧΡΟΥΣΑΛΑ - ΠΑΤΙΤΣΑ
Το πάρτι γάμου έγινε στο θωρηκτό Αβέρωφ. 
Τα κουφέτα εκτοξεύτηκαν με πυραύλους εδά-
φους αέρος. Τα στέφανα μετέφερε το υποβρύ-
χιο Παπανικολής, ενώ ο dj προσγειώθηκε στην 
πίστα με Σούπερ Πούμα. Από τη γιγαντοοθόνη 
της βραδιάς συγκινητικό λόγο απηύθυνε ο 
στρατηγός Παπάγος. Μαζεύτε τους!

ΦΥΛΑΧΤΕΙΤΕ
«Η Ευγενία έχει μέλλον στην τηλεόραση» δή-
λωσε ο Σταμάτης Μαλέλης.

ΤΑ ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ
Εκεί που πάμε να κόψουμε το κάπνισμα, μας 
ρίχνουν κατευθείαν στα σκληρά.

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ
Μισό ευρώ η φέτα; Να τα στείλετε στον Τσόκλη 
να τα κάνει ενσταλέισον.

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ y.nenes@yahoo.com

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

Πέμπτη 11/6, 
βραδινό δελτίο ει-

δήσεων:
«Η καρνταρόμπα 

της λαϊκής».
(Ο Άλφα τρώει τα γάμα)

Τρίτη 20.45, πεζό-
δρομος Ερμού, παρά-

σταση στο Τροχόσπιτο. 
Κυρία στην τελευταία 

σειρά των θέσεων, μιλά στο 
κινητό της:

«Ναι, έχω φτάσει… Εί-
μαι στη δεξιά πλευ-

ρά, όπως βλέπεις 
την οθόνη»

«Έχει πείνα 
σήμερα. Όσοι πή-

ραν ταξί χτες δεν θα 
ξαναπάρουν» 

(Ταρίφας την επόμενη μέρα της 
απεργίας των Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς)

«PLIDO 
ΜΟΝΟΣ 

ΣΟΥ»
(Πλυντήριο αυτοκινή-

των στο Μενίδι)

«Είμαι 
έγκυος, τι να 

πάρω να φάω;» 
(Άλλη πελάτισσα, στο ίδιο τοστάδι-

κο, στην ίδια νεαρή υπάλληλο. 
Κολωνάκι 4ever)

«Παρακαλώ, 
θα ήθελα ένα ρολόι 

αμφίβιο»
(Κυρία ετοιμάζεται για διακοπές. 

Κατάστημα Swatch, Πλάκα, 
Σάββατο μεσημέρι)

«Έχω δου-
λέψει σε καφετέ-

ρια και ξέρω… Είναι 
πολύ άσχημο»

(Πελάτισσα δίνει ένα λόγο παρηγο-
ριάς σε νεαρή υπάλληλο τοστάδι-

κου. Ώρα αιχμής, Κολωνάκι.)

«Τι κάνεις; 
Βλέπεις

 ίτερνετ;»
(Υποψήφιος γαμπρός μιας «Νύ-

φης για το γιο μου». Ο Άλφα 
τρώει τα νι.)

Φτιάξε μου τη μέρα 

MILAS 
ELLINIKA

 ALLA DEN 
TO XEREIS
Ως γνωστόν, όταν οι 

Ευρωπαίοι κρέμονταν 
ακόμα από τα δέντρα, 

εμείς είχαμε εφεύρει 
το αλφάβητο και τα 
μακαρόνια. Simera 

fysika olos o planitis 
milaei hellenika, δέι 

τζαστ ντον’τ νόου ιτ. Το βιβλίο “You speak Greek 
- You just don’t know it” της Άννας Στεφανίδου 
(εκδόσεις Ιανός) έχει μαζεμένες περισσότερες 

από 6.000 ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούνται 
στην αγγλική γλώσσα. 

Λουκ παρακάτω, εντ γιου γουίλ σι σαμ οβ δεμ:

Proboscis (προβοσκίδα)
Troglodyte (τρωγλοδύτης)

Maia (μαία)
Anathema (ανάθεμα) 

Dipsomania (διψομανία)
Hulk (ολκάς)

Diuretic (διουρητικός)
Nemathenmilthes (Νηματέλμινθες)

Octateuch (Οκτάτευχος)
Polycotyledonous (πολυκοτυλήδονος)

Φυσικά, για να προσθέσουμε κι εμείς μερικές, δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε τις νεο-αργκό προσθήκες: 

Δε κάρχαρι (ο καρχαρίας)
Δε κάναρι (το καναρίνι)

Πουτ δι κοτ ντάουν
Σλόου δε βέρι όιλ

Ντου γιου χεβ γουέδερ φορ ε φραπέ; 
ετσετερά, ετσετερά…

Φ
Ω

Τ
Ο

: Μ
Α

Ρ
Ω

 ζ
Η

Ν
Α

Μετά τα 12 πρώτα ματς του Μουντιάλ…

Μουντιάλ είναι… όταν ο Λι δίνει πάσα στον Τσα 
(Κορέα), ο Χόντα (Ιαπωνία) μαρσάρει στα δίχτυα 
και ο ΤσαμπαΛαΛα (Ν. Αφρική) σκοράρει το πρώτο 
γκολ της διοργάνωσης…
Πρωταγωνιστής… καμία ομάδα και κανένας παί-
κτης (νωρίς είναι ακόμα άλλωστε για ήρωες), μόνο 
οι «μπουμπουζέλες». Ο ενοχλητικός τους θόρυβος, 
σαν ένα γιγάντιο κουνούπι που αιωρείται πάνω από 
τα γήπεδα, διχάζει τη FIFA, σκεπάζει την εξέδρα και 
ταλαιπωρεί εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον 
κόσμο. Με € 12 δικιά σου από το vuvuzela.gr…
Μορφές… οι ξανθοί Αλγερινοί – οι απόλυτοι μου-
ντιαλικοί κάγκουρες.
Highlight… ο Ντιέγκο με κουστούμι κι ένα ρολόι 
σε κάθε χέρι να δίνει μαφιόζικα φιλιά στους παί-
κτες που κάνει αλλαγή.
«Κρεμάστε τον ψηλά»… κανείς δεν ξέρει τι 
συμβαίνει πια κάτω από την κομοδινί βαφή «Στο 
Μυαλό Του Ότο Ρεχάγκελ» και η Ελλάδα προετοι-
μάζει την αγαπημένη της συνήθεια που λέγεται 
Αποκαθήλωση.  
Θα σε δω… Επίσης, στο Floral της πλ. Εξαρχείων 
με γιγαντοοθόνη για όλα τα ματς και happenings, 
όπως η κουβέντα για τα «Μουντιαλικά Κλισέ» 
με τους Laternative, το τιμ του mathebalitsa.
wordpress.com, τον Αντώνη Καρπετόπουλο και 
τον Κωνσταντίνο Καμάρα, λίγο πριν παίξει η εθνική 
με την Αργεντινή στις 22 του μηνός. 
Στα Classical Hotels (www.classicalhotels.com), 
που σε ειδικούς χώρους μεταδίδουν όλους τους 
αγώνες. 
Follow… the_vuvuzela.
Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.
Δες…“Vuvuzela show”, απολαυστικοί Πανουτσο-
καρπετόπουλοι κάθε βράδυ 23.45 στο sport.gr. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ

ΒΟΥΒΟΥΖΕΛΑ
Είσαι τρέλα

Da Capo, ώρα 15.19, Σάββατο 12 Ιουνίου, γυναίκες μόνο. 
Την ίδια ώρα η Ελλάδα έπαιζε με τη Νότια Κορέα στο Μουντιάλ.
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ForrestGump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

Οι απαντήσεις του

(Μέλος του συλλόγου για την υποχρεωτική τοποθέτηση φρένου 
στις καρέκλες γραφείου με ροδάκια) 

1.
Ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το 

πολυπολιτισμικό έθιμο της «βου-

βουζέλας», εγώ ακούω μόνο ένα 

ρατσιστικό «βζζζζζζζ». Υπάρχει τρόπος να 

με βοηθήσετε να γίνω κι εγώ μέλος της α-

φρικανικής κουλτούρας;

Μα κάθε κουλτούρα ψάχνει τρόπους να ο-

δηγήσει τους ανθρώπους της σε trans με κά-

ποιους μονότονους εκνευριστικούς ήχους.

Εμείς εδώ, για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε 

αντί για πλαστικές καραμούζες, τον Άδωνι 

Γεωργιάδη και τη Ρούλα Κορομηλά, που βγά-

ζουν παρόμοιο θόρυβο όταν φωνάζουν. Ό-

μως στην Αφρική, αυτό το «βζζζζζζζζ» που 

ακούς δεν είναι θόρυβος. Στην πραγματι-

κότητα είναι μια επίκληση στο μεγάλο «Θεό 

Μπάμπουρα». Μια θεότητα, δηλαδή, που οι 

ντόπιοι λατρεύουν φανατικά και που πιστεύ-

ουν ότι κρύβεται στην κοίλη Γη και κάποια 

στιγμή θα ξαναβγεί στην επιφάνεια για να 

έρθει και να σώσει το λαό από τις Μέλισσες, 

που είναι οι εκπρόσωποι του κακού. Μάλιστα 

θεωρούν ότι τα γήπεδα στην πραγματικότη-

τα δεν έχουν φτιαχτεί για το Mundial, αλλά 

είναι προορισμένα να γίνουν η φωλιά αυτού 

του γιγάντιου Θεού Μπάμπουρα! Διότι είναι 

στρωμένα με γκαζόν, το οποίο σύμφωνα με 

τις παλιές αφρικανικές παραδόσεις δεν είναι 

τίποτα άλλο από το θρυλικό «μπαμπουρό-

χορτο»! Ένα χόρτο δηλαδή που οι πρόγονοί 

τους το κάπνιζαν, γιατί τους βοηθούσε να 

προβλέψουν το μέλλον (από αυτό το «χόρ-

το» μάλλον πήρε και το όνομά του το αφρι-

κανικής καταγωγής μέντιουμ κ. Χορταρέας) 

και, κυρίως, να αντέξουν το βουβουζελο-

θόρυβο. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, 

κάποιος Έλληνας εξερευνητής, μια φορά, 

αφού κάπνισε μια ουγκιά «μπαμποτυρόχορ-

το» κάθησε σε μια σπηλιά, κατά τα πρότυπα 

του Ιωάννη στην Πάτμο, και μέσα σε 12 ώρες 

έγραψε ένα ιερό βιβλίο με τον τίτλο «Καιρός 

Γαρ Εγγύς», ενώ ταυτόχρονα άκουγε στη δι-

απασών «Βουβουζέλες».

2.
Γιατί τέτοια πρεμούρα για πάρτι 

σε ένα πολεμικό πλοίο τύπου Αβέ-

ρωφ; Τι ακριβώς βρίσκουν εκεί 

που δεν βρίσκουν σε ένα club;

Καταρχήν το στρατιωτικό ντεκόρ δίνει στους 

γόνους των εφοπλιστικών οικογενειών έναν 

αυθεντικό αέρα πολεμιστή, που τους κάνει 

πολύ πιο γοητευτικούς. Γιατί το γκρίζο, όχι 

μόνο αναδεικνύει τις ξανθές ανταύγειες στα 

extensions των συνοδών τους, αλλά προ-

σθέτει και ένα φωτοστέφανο τεστοστερό-

νης στα δικά τους μαλλιά, κάνοντας τις μιλι-

ταριστικές ανταύγειες του κεφαλιού τους να 

λάμπουν. Επίσης, στα πολεμικά πλοία είναι 

πολύ πιθανό να υπάρχει κάπου αίμα από τις 

ένδοξες μάχες του παρελθόντος και, ως γνω-

στόν, το κόκκινο του αίματος πηγαίνει τέλεια 

με το κόκκινο στον πάτο των Louboutin. Και 

τέλος, τα παροπλισμένα θωρηκτά δεν υπό-

κεινται στους κανονισμούς του καμποτάζ. 

Οπότε μπορούν να εργαστούν επάνω τους 

όσες φίλες της νύφης από τις πρώην ανατο-

λικές χώρες επιθυμούν, χωρίς αριθμητικούς 

περιορισμούς. Και κυρίως, χωρίς το φόβο 

ότι θα οργανωθεί κανένας δυναμικός απο-

κλεισμός για διαμαρτυρία από το ΠΑΜΕ. 

3.
Γιατί η Ευγενία Μανωλίδου δεν 

βγαίνει να καταγγείλει ανοιχτά ότι 

την έδιωξαν από το Dancing with 

the Stars λόγω του συμβολαίου της με το 

Mega; 

Διότι θα είναι σα να παραδέχεται ότι τόσο 

καιρό την κρατούσαν λόγω του επικείμενου 

συμβολαίου της με τον Antenna. 

4.
Μισό λεπτό! Όταν εμείς μιλάμε για 

πτώχευση και επιστροφή στη 

δραχμή είναι ok, ενώ όταν το λέει 

ο Οίκος Μoody’s είναι «ύπουλο χτύπημα 

των διεθνών κερδοσκόπων»; 

Φυσικά! Διότι κάποιος που βασίζει τις αξιο-

λογήσεις του πάνω σε αυτά που λέμε εμείς, 

σημαίνει ότι μας παίρνει στα σοβαρά. Και το 

να παίρνει κανείς στα σοβαρά αυτά που λέμε 

μεταξύ μας για να τη σπάσουμε ο ένας στον 

άλλον είναι το πιο ύπουλο χτύπημα κατά της 

Ελλάδος από όλα. Γιατί μετά πρέπει να εξη-

γούμε στις αγορές ότι δεν θα πρέπει να πέ-

φτουν τόσο χαμηλά και να παίρνουν στα σο-

βαρά κάποιον που μας παίρνει στα σοβαρά. 

5.
Γιατί τέτοιο μένος κατά της Χρου-

σαλά; Μήπως τη ζηλεύουν; 

Όχι, απλώς βγάζουν το άχτι τους 

τώρα που μπορούν. Γιατί αν αγοράσει ο σύ-

ζυγός της κάποια εφημερίδα ή κανένα κανά-

λι, θα είναι αναγκασμένοι όλοι να την αποκα-

λούν «κομψή και λαμπερή παρουσία». 

6.
Υπάρχει κάποιο μυστικό τάμα του 

Ότο Ρεχάγκελ να μη φέρει ποτέ 

πρόσωπα κάτω των 30 στην Εθνι-

κή Ελλάδος;

Όχι, απλώς μένει πιστός στα ήθη και τα έθιμα 

της χώρας που τον έχει προσλάβει. Δηλαδή, 

όλοι μιλάνε για νέα πρόσωπα στη θεωρία, 

αλλά μόλις πάει να αλλάξει κάτι, επιστρέ-

φουν τρέχοντας στη Ρούλα Κορομηλά και 

στις συζητήσεις για το πόσο αδυνάτισε. 

7.
Μέχρι πότε θα κρατήσει αυτό το 

εμπάργκο στα οπίσθια που κά-

νουν συστηματικά τα τελευταία 

χρόνια οι σκηνοθέτες των καλλιστείων; 

Μέχρι πότε δηλαδή θα δείχνουν αποκλει-

στικά πλάνα στήθους;

Μέχρι να διαδοθούν και να γίνουν προσιτές 

για τη μέση οικογένεια και οι προσθετικές 

γλουτών. A   

➜ nikos.zachariadis@gmail.com
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ΓΙΩΡΓΟΣ
 ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ

pop idol

Το πρώτο σου διαμέρι-
σμα στην Αθήνα; Πού 

ζεις τώρα;
Ένα μικρό διαμέρισμα α’ 
ορόφου στη Φ. Νέγρη. 

Γείτονας μου, ο Τάκης Ζα-
χαράτος. Εδώ και αρκετά 
χρόνια ζω σε μια μονοκα-

τοικία στη Γλυφάδα.

Τι σου λείπει από την 
Αθήνα της παιδικής σου 

ηλικίας;
Από κέντρο τίποτα γιατί 
μεγάλωσα στη Νίκαια, 

νιώθω συχνά την απουσία 
της γειτονιάς.

Η πρώτη σου δουλειά…
Στην Α’ Λυκείου δούλεψα 
σε ανταλλακτικά αυτοκι-

νήτων.

Ποια είναι η καλύτερη 
μέρα της εβδομάδας 

στην Αθήνα;
Δεν ξέρω ποια είναι η κα-
λύτερη, πάντως η χειρό-

τερη είναι η Κυριακή.

Η πρώτη εικόνα  όταν 
σκέφτεσαι τα Δυτικά 

Προάστια;
Τα σουβλάκια του Πα-
ναγιώτη και της κυρα-

Μαρίας στη Νίκαια.

Ένα επίθετο που χαρα-
κτηρίζει τον Αθηναίο 

όταν ξενυχτά;
«Φίδι» (δηλαδή λιώμα)… κι 

ας μην είναι επίθετο…

Ποιο ήταν το καλύτερο 
club που είχε ποτέ η 

Αθήνα;
Το «Αμφιθέατρο».

Πού ήσουν τη βραδιά 
που η εθνική κατέκτησε 

το Euro;
Σε συναυλία στο Ηράκλειο 

της Κρήτης.

Πού μέθυσες για πρώτη 
φορά στην Αθήνα;

Στο «Μουσικό Ρετιρέ», το 
μαγαζί που ξεκίνησα στην 

Π. Ράλλη.

Ο μεγαλύτερος αθηναϊ-
κός φόβος σου…

Να ασχημύνει κι άλλο αυ-
τή η πόλη.

Το νέο cd του Γ. Μ. «Τα ίσια 
ανάποδα» κυκλοφορεί στις 

21/6 (Heaven). Στις 2&3/7 
εμφανίζεται στη Θεσσαλο-

νίκη στο Politia Live Clubbing 
(αεροδρόμιο).

Επιμέλεια: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ
Σκίτσο: ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΓΚΤΖΙΛΑΣ

Aθήνα ID

Ε
ίναι μέρες το μέιλ με τίτλο 
«Απώλεια Ανδρέα Βουτσινά», 
δεν ήθελα να πω εγώ γι’ 
αυτά, όχι δεν ήθελα… στο 
καμαρίνι του Λαζόπουλου 
στο Βέμπο τον πρωτοσυ-
νάν τησα, αγαπηθήκαμε 

αμέσως, τον θαύμαζα, έβαλα τον Λάκη να πάει να 
τον βρει στο Παρίσι να κάνουμε έναν Αριστοφάνη, 
προτίμησαν τη «Λυσιστράτη» για να κάνουμε κόντρα 
στην Αλίκη. Στο σπίτι μου, ένα δυαράκι στο Φάληρο 
με κήπο, γεννήθηκαν τα χορικά της «Λυσιστράτης», 
ερχόταν κάθε βράδυ από άλλη πρόβα με τα σκυλά-
κια του, ήμασταν η ξεκούρασή του, «εεε, τι κάναμε 
σήμερα;;;». Καθόμουν, του ’παιζα… γράφαμε καθη-
μερινά εφτάωρο με τη Λίνα. Δεν είχαμε ακόμα με-
τάφραση, ο Λάκης είχε στείλει μόνο μια σκηνή. Τον 
περιμέναμε τα σούρουπα να μας δώσει έναυσμα 
για παρακάτω. Έγινε χαμός. Τροφή για τους δημο-
σιογράφους άπλετη. Εμάς μας τραγούδαγε όλη η 
Ελλάδα, «Κυκλοφορώ κι οπλοφορώ», ο Λάκης φίρμα 
της Επιθεώρησης κι ο Αντρέας βεντέτα 5 αστέρων, 
υπερφίαλος, επιθετικός, φωνακλάς. 30 λεπτά μπιζ 
στην πρεμιέρα στους Φιλίππους με τα βεγγαλικά ο 
κόσμος.

Θυμάμαι το γράμμα του Χατζηδούλη «Πετάξα-
τε το γάντι, ετοιμαστείτε για πόλεμο». Αθώοι ακόμα 
και εκτεθειμένοι. Τον επόμενο χειμώνα κάναμε την 
«Πρώτη Λεωφόρο» στη Συγγρού. Πρωτοψάλτη, Αρ-
βανιτάκη, Γανωτής και καταραμένο τρίο, λέγαμε 
όλοι, θα κλείσουμε σε 15 μέρες, και το πήγαμε το 
θέμα δεκαετία – χαλάσαμε την πιάτσα, μας φοβήθη-
καν, μας βρίσανε, μας λατρέψανε, μας μιμήθηκαν. 
Μας είχε συστήσει κάποιος σε δύο επιχειρηματίες, 
ο ένας εκ Κύπρου μετέφερε λεφτά τραγουδιστών 
στο Λονδίνο, κι άλλος επιχειρηματίας της νύχτας, 
άλλου ρεπερτορίου –κουμπάρος της Άντζελας–, 
τι θα ’χετε στο πρόγραμμα, Σταμάτη μου;;; Εεε, δικά 
μας, Ζαμπέτα, Χιώτη – ααααααααα, όλους τους πε-
θαμένους ε; Τέτοια συνεννόηση. Κάποια στιγμή ο 
Κύπριος συλλαμβάνεται στο Λονδίνο για χρέη στο 
αγγλικό δημόσιο και μπαίνει φυλακή – το μαθαίνω 
τυχαία από μια φίλη του και μένουμε και μιλάμε για 
τον άλλον, τον κύριο Σπύρο!
Ήταν 17 Nοέμβρη και αρχίζαμε πρόβες σ’ ένα σκυ-
λάδικο της παραλιακής με σόμπες-κουκουνάρια ό-
ταν μάθαμε τα χαΐρια –παίρνω την Άλκηστη πανικό-
βλητος– κι αποφασίζουμε να μην πούμε σε κανέναν 
τίποτα, να ξεκινήσουμε πρόβες κανονικά. Έρχεται ο 
Αντρέας το βράδυ στην πρόβα στο σκυλάδικο –πε-
ρίμενα ότι θα φρικάρει ο Παριζιάνος–, τίποτα, μια 
χαρά, γέλαγε κιόλας, προς το τέλος της πρόβας το 
αμόλησα, «ξέρεις, Αντρέα, ο επιχειρηματίας έτσι κι 
έτσι… είμαστε επί ξύλου». Γύρισε, με κοίταξε με τις 
γυαλούμπες του και μου είπε, «άκου, εμείς θα ετοιμά-
σουμε τη νύφη και θα περιμένουμε το γαμπρό, αν δεν 
έρθει βλέπουμε». 

Τον λάτρεψα τον Αντρέα. Αυτό σημαίνει ότι σκο-
τωθήκαμε κιόλας, δεν γινόταν ν’ αγαπιέσαι με τον Α-
ντρέα και να μη σκοτωθείς, ήταν σαν να ζητούσε δι’ 

αυτής της μεθόδου επιβεβαίωση της αγάπης σου. 
Έζησα μαζί του χαρές, επιτυχίες, δάκρυα, ξύπνα-
γε πάντα σαν κι εμένα πολύ πρωί, ήξερε ότι θα τον 
πάρω πρώτος και με περίμενε, «παρακαλωωωώ», 
μνημειώδη τα μηνύματα των τηλεφωνητών του, τι 
σκαρφιζότανε κάθε φορά, τα καταφύγιά του;; «Άμα 
με πρήξετε θα πάω στο Παρίσι» ή «θα πάω στη Σαλονί-
κη». Τη λάτρεψε τη Σαλονίκη και δικαίως, εδώ μένει 
σχολή με τ’ όνομά του. Τότε ούτε ν’ ακούσει για σχο-
λή. Τον παρακάλαγα, ένιωθα ότι έπρεπε να μείνει 
κάτι απ’ αυτόν το δάσκαλο, αλλά τότε ήταν πολύ 
κοσμοπολίτης, ούτε που ν’ ακούσει. Τον λατρέψαμε 
κι εγώ και η Λίνα, νομίζω κι εκείνος εμάς αγάπησε 
πιο πολύ απ’ όλους – πληγωθήκαμε όλοι όταν το δι-
αλύσαμε. Αλλά είχαμε όλοι κουραστεί, εγώ έφυγα 
πρώτος. Δέκα χρόνια δίπλα του, βάσταγα τετράδια 
σκηνοθεσίας, γιατί ο Αντρέας τα ’λεγε μια φορά και 
μετά αν δεν τα ’βρισκε έτοιμα βαριότανε –τα ’χω 
ακόμα–, καίριος, τρομερός στα ερεθίσματα, έκλαι-
γε σαν μωρό όταν του «καθόταν η σκηνή» ή όταν 
μια ατάκα που τον τρέλαινε την άκουγε σωστά. Το 
’88 κάναμε τον «Δον Ζουάν» στην Καλαμάτα, έπαθα 
πνευμονία, με παίρνει απ’ το Παρίσι στο νοσοκομείο 
«ααα, μωρή πουτάνα, νομίζεις θα γλιτώσεις, θα αναβά-
λω πρεμιέρα, θα περιμένω να γίνεις καλά». Κάναμε μια 
σπουδαία παράσταση. Ίσως από τις λίγες φορές που 
πήρε και τους κριτικούς μαζί του. Στο Παρίσι καμία 
σχέση ο Αντρέας της Ελλάδας, άλλος άνθρωπος. 
Πρίγκηψ. Εδώ τον ερέθιζε το κατιναριό, και γινόταν 
αντιπαθής. Τρομερή γλωσσάρα. Μου ’λεγε ότι στο 
Χαρτούμ, που γεννήθηκε, είχε μια νταντά αραπίνα, 
που τον τάιζε χταπόδι για να αντέχει να μασάει τα 
δύσκολα. Τρομερό; 
Εξπέρ της μεθόδου Άκτορς Στούντιο, ό,τι έμαθα το 
χρωστάω σ’ αυτόν, καμιά φορά άκουγα κι αυτά που 
δεν άκουγε κανείς άλλος. Λένε ότι του ’χω πάρει 
το ταλέντο στα ερεθίσματα. Ήξερε να κάνει το ε-
λάττωμα προτέρημα. Προστάτευε τον ηθοποιό και 
σιχαινότανε τους βλάκες και τους ωραιοπαθείς. Με 
τις κυρίες ήταν σκληρός, αλλά είχε τον τρόπο του, 
γι’ αυτό τον λάτρεψαν οι πρωταγωνίστριες και τον 
μίσησαν επίσης, γιατί δεν ανεχόταν να είναι άλλος 
πιο πρωταγωνίστρια, έτσι και τόλμαγες να του τη 
βγεις σ’ αυτό το θέμα, γινόταν ύαινα.  

Θυμάμαι στη συνέντευξη τύπου όταν ανοίγαμε 
το Γκάζι, επειδή είχε πάει η Άλκηστη στην πρεμιέρα 
της Κορομηλά και δεν του είχε πει να πάει κι αυτός. 
Κόντεψε να μας τινάξει στον αέρα. Αναγκάστηκα να 
τον τσιμπήσω κάτω απ’ το τραπέζι για να σταματή-
σει. Είχαμε την αγωνία μας, αλλάζαμε πίστα, ψόφιοι 
στην αϋπνία, και ξεκίνησε με τη φράση «εμένα τα 
παιδιά δεν με χρειάζονται πια». Πήγα μετά από τα νεύ-
ρα μου κι έφαγα μια λαδάτη ομελέτα και ξέρναγα 
τρεις μέρες. Πριν 24 ώρες είχε πεθάνει ο πατέρας 
μου κι έβγαινα στη σκηνή πρώτη φορά. Άλλη μια 
φορά στο σπίτι της Λίνας, στην Πατριάρχου, μας έ-
βγαλε ανασφάλεια, «ναι! θέλετε να φύγω για να πάρε-
τε άλλον» (είχε πει σε κάποιον) και ούρλιαξα, «κλει-
δωμένες τις πόρτες θα ’χω, θα ’χεις πεθάνει και θα λέω 
ότι είσαι μέσα και σκηνοθετείς», «α, ώστε μ’ αγαπάτε;». 
Η Άλκηστις του οφείλει εξ ολοκλήρου τη σκηνική 
της παρουσία, τη σεβάστηκε, την έλυσε, της βρήκε 
τον «εαυτό» της, αλλά κι εκείνη σφουγγάρι, έπαιρνε 
το ψίχουλο και το ’κανε καρβέλι. Εγώ τον ησύχαζα 
και η Λίνα, τον παίρναμε εναλλάξ, ανάλογα το θέμα. 
Τη μέρα που πήραμε χρυσούς δίσκους και τον είχα-
με βάλει συνδημιουργό στην ΑΕΠΙ, είχε τρελή χαρά, 
σαν παιδί, «είναι το μόνο μπόνους που δεν υπολόγιζα». 
Τον αδίκησε η Ελλάδα, αλλά όχι οι Έλληνες. Στο Κρα-
τικό έκανε 19 έργα – όλα επιτυχίες. Δεν μπορούσε 
να κάθεται, ήθελε να δουλεύει, ξάκριζε από τα έργα 
μ’ ένα δαιμονικό τρόπο τα κρυφά τους μυστικά. Τε-
λευταία μας συνεργασία «Η τύχη της Μαρούλας» του 
Κορομηλά στο Κθβε. Το ανέβασε σαν Τσέχοφ. «Μα 
είναι υπηρέτες, άνθρωποι που δεν θ’ αλλάξει η ζωή 
τους ποτέ». 
Πέρσι ήρθε στην Επίδαυρο, στις «Νεφέλες». «Ήρθα 
για σένα». Του ’κανα πλάκα, «είπα κι εγώ, αποκλείεται 
να δεχτείς να πεθάνεις το ίδιο καλοκαίρι με τον Μά-
ικλ Τζάκσον, Αντρέα μου». Θυμήθηκα που ήρθε στο 
Σπείρα, στο «Μπιμπερό», έκλαιγε, «να ένας ταχυδρό-
μος που θα πάει τα γράμματα που του ’μαθα», και μετά 
φάγαμε, ήπιαμε, του γνώρισα τα παιδιά, έζησα και 
την αρχή της αρρώστιας, το πρώτο εγκεφαλικό, 
Χριστούγεννα, εδώ στη Σαλονίκη, είχαμε πρεμιέρα. 
Η Λίνα πάνω απ’ το κεφάλι του μια βδομάδα, μπήκα 
στο δωμάτιο, «α, όχι χρυσό μου, δε θα ξεμπερδέψετε 
έτσι εύκολα από μένα». Του πήγα έναν αρκούδο. Έχω 
μια κελεμπία μ’ ένα απίθανο κέντημα που μου χάρι-
σε στη «Λυσιστράτη», έλιωσε το ύφασμα κι έραψα το 
κέντημα αλλού και το φοράω. Αυτό ήταν ο Αντρέας 
για μένα, ένα κέντημα που δεν λιώνει. Τη μέρα που 
έφυγε, του αφιερώσαμε την πρόβα. «Σήμερα ήσουν 
καταπληκτικός» μου είπε ο Χατζάκης, «ήταν επειδή 
ήρθε ο Αντρέας». 

Υ.Γ. Δεν τελειώνουν οι αναμνήσεις, μέγας δάσκαλος, 
η Λυδία στη «Μήδεια», η Νόνικα στον «Άλμπη», η Άννα 
στο «Σώσε», το «Σώσε», οι «Τρωάδες», ο «Δον Ζουάν», 
η Φιλαρέτη στην «Ηλέκτρα», ο Στεργιόγλου κι ο Ζαχα-
ράκης στον «Δον Ζουάν», ο «Δον Ζουάν» Αντρέα μου, 
Αντρέα, μυρωδάτε μου Ήρωα, μοναδικέ.            

Υ.Γ. 2 Η φωτογραφία της Μέριλιν με το φόρεμα που 
της παίρνει ο αέρας ήταν δικιά του ιδέα, ήταν βοηθός 
τότε, και την είχε καλοπληρωθεί.

Ο Ανδρέας 
Τον λάτρεψα τον Ανδρέα Βουτσινά. 

Αυτό σημαίνει ότι σκοτωθήκαμε κιόλας. 

Του ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ
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Πέρσι ήρθε στην 
Επίδαυρο, στις 

«Νεφέλες». 
« Ήρθα για σένα».
 Του ’κανα πλάκα,

 «είπα κι εγώ, αποκλεί-
εται να δεχτείς να πε-

θάνεις το ίδιο καλοκαί-
ρι με τον Μάικλ Τζάκ-

σον, Αντρέα μου».
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CityLover
Του Δημητρη Φύσσα

Σκορδάδικο
Αν το μαγαζί που βλέπετε στη φωτογραφία 

ήταν σε καμιά Μυτιλήνη, σε καμιά Ημαθία, 

σε καμιά Εύβοια ή σε καμιά Μαγνησία, τότε 

το μόνο αξιοπερίεργο θα ήταν, ίσως, ότι που-

λάει μόνο σκόρδα και όχι όλα τα λαχανικά. 

Τώρα όμως γίνεται ακόμα πιο αξιοπερίεργο, 

γιατί βρίσκεται στην Αθήνα, και μάλιστα στην 

κυριλέ περιοχή του Ψυρή (με ένα ρ παρακα-

λώ). Η κυρία Κυριακή και ο κύριος Γιώργος, 

Θρακιώτες, έχουν αυτό το ταπεινό μαγαζάκι 

από το 1974 στο ίδιο πάντα μέρος, και ασχο-

λούνται με σκόρδα και μόνο. Τα καθαρίζουν, 

τ’ αρμαθιάζουν και τα πουλάνε με το κομμάτι, 

με την πλεξούδα ή και σε μεγαλύτερες ποσό-

τητες. Είδαν πολλά τα μάτια τους στα σχεδόν 

40 χρόνια που κρατάνε το στέκι τους, δεν 

χάσανε όμως τίποτα από την πρώτη θαλερό-

τητα, την απλότητα, την ισάδα και καλοσύνη 

τους. Και τα σκόρδα τους πάντα πρώτα. Επι-
κούρου 12, Ψυρή (πάροδος της οδού Ευριπίδου 
στα χαμηλά, προς Κουμουνδούρου). 

Γιατί το λένε Φιλοπάππου
Ο λόφος τ’ αρχαία χρόνια λεγόταν Μουσαίο ή 

Μουσείο από κάποιο ιερό των Μουσών ή, κατ’ 

άλλους, επειδή εκεί ήταν ο τάφος του λυρι-

κού ποιητή Μουσαίου. Στη φραγκοκρατία και 

την τουρκοκρατία είχε την ονομασία Σέτζ(ι)

ο (= θρόνος), επειδή –όπως και σήμερα βλέ-

πουμε– στο μνημείο υπάρχει ένα είδος σκαλι-

στού καθίσματος. Έτσι το βρίσκουμε σε όλες 

τις αναφορές στην τοπογραφία των μαχών 

του ’21. Αργότερα, η αρχαιολογική σκαπάνη 

έδειξε ότι το μνημείο είναι τμήμα μαυσωλείου, 

που έχτισε για τον εαυτό του ο Ιούλιος Αντίο-

χος, εγγονός του Αντίοχου Δ́  του Επιφανούς, 

ηγεμόνα της Κομμαγηνής (που την ξέρουμε 

και από τον Καβάφη και από τον Σεφέρη). Ο 

Ιούλιος Αντίοχος (1ος και 2ος αιώνας μ.Χ., επί 

ρωμαιοκρατίας) αγαπούσε υπερβολικά τον 

παππού του και γι’ αυτό έμεινε στην ιστορία 

ως «Φιλόπαππος». Μνημείο του Φιλοπάππου 

λοιπόν, και μετά σκέτο (του) Φιλοπάππου. 

«Ενδοχώρα»
Η κ. Ευδοκία Παπαγκίκα - Μοσχονά μ’ ένα 

ευγενέστατο μέιλ μού υπενθυμίζει ότι πριν 

ακόμα πάει η «Εστία» στη Σόλωνος (1978) βρι-

σκόταν εκεί η «Ενδοχώρα»: από το 1972 στη 

γωνία Σόλωνος και Σίνα. Ήταν το βιβλιοπωλείο 

του Εμμ. Ι. Μοσχονά, «ο οποίος το είχε κατα-

στήσει κέντρο συνάντησης των Ελλήνων αλ-

λά και των ανά τον κόσμο διανοουμένων της 

εποχής. Αυτά μόνο προς αποκατάσταση της 

αλήθειας αλλά και ως τιμή στη μνήμη του» 

συμπληρώνει η επιστολογράφος μας. Αποκα-

θιστώ πάραυτα. Είμαι ασυγχώρητος που δεν 

το έγραψα εξαρχής ο ίδιος, γιατί και στην πε-

ριοχή σύχναζα από αρχές του ’70 (ο πατέρας 

μου είχε το ιατρείο του Σίνα & Σκουφά), και η 

σχολή μου (Φιλοσοφική) ήταν απέναντι, στο 

κτίριο της Νομικής, και πελάτης τού εν λόγω 

βιβλιοπωλείου είχα διατελέσει. Ειδικότερα, 

βρισκόταν στη ΒΔ γωνία των δύο οδών, στο 

ισόγειο του εκλεκτού δίπατου νεοκλασικού 

όπου σήμερα είναι ο Βενέτης. 

Έκθεση Τσίλερ
Για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή (κλεί-

νει στις 20 Αυγούστου), σας το (ξανα)θυ-

μίζω από τώρα: η σημαντικότερη φετινή 

έκθεση για την πόλη μας συνεχίζεται στην 

Εθνική Πινακοθήκη και μέσα στο καλοκαί-

ρι. Αντικείμενό της είναι το έργο του Γερμα-

νοέλληνα αρχιτέκτονα (και ζωγράφου, και 

αρχαιολόγου, και σχεδιαστή επίπλων κ.λπ., 

κ.λπ.) Ερνέστου Τσίλερ, που επηρέασε τη 

νεοελληνική αρχιτεκτονική περισσότερο 

από οποιονδήποτε άλλο συνάδελφό του. 

Σπουδαία δουλειά από τη Δρ. Μαριλένα Κα-

σιμάτη, επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθή-

κης. Μιχαλακοπούλου 1 & Βασιλέως Γεωργίου 
50, μετρό «Ευαγγελισμός», 210 7235.857, 210 
7235.937-8. Ωράριο: Δευτέρα 9-3 και 6-9, Τε-
τάρτη 9-3 και 6-9, Πέμπτη 9-3, Παρασκευή 9-3, 
Σάββατο & Κυριακή 10-2. Τρίτη κλειστά. Εισιτή-
ριο: € 6,50, € 3 (μειωμένο). ● 
➜ d.fyssas@gmail.com 

Μπες κι εσύ!  www.athensvoice.grΑνανεωμένο και πλήρωςενημερωμένο
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Του Γιάννη νένέ Του Γιάννη νένέ

Πανικοβάλτων500 

Ο πουλημένος
● ● ● άυτή την εβδομάδα πούλησα τη δισκοθήκη μου και 

είδα Μουντιάλ. Δεν πάω καλά.

● ● ● έίμαι σε ένα συγγενικό, άδειο διαμέρισμα –εκεί φυ-

λάω τους δίσκους μου– μπροστά στον Τοίχο του ντέξιον 

και τον κοιτάζω μαγκωμένος. Βαραίνει να πέσει η ραφιέ-

ρα, με μια εκρηκτική σιωπή, να με πλακώσει μέταλλο, χαρ-

τί  και PVC, να κρασάρω με μιας, τρώγοντας στο κεφάλι τις 

μουσικές όλου του πλανήτη – και αν σκεφτώ και μερικούς 

συγκεκριμένους δίσκους, ίσως και πέ-

ρα από τον πλανήτη. Περνάω με τα δά-

χτυλα ένα–ένα τα αμαρτωλά βινύλια 30 

χρόνων σταχομαζώχτρας συλλεκτικής 

μανίας, κάνοντας επιτόπου το πιο εμμο-

νικό medley των τελευταίων χρόνων. 

Ταξινομημένα με ισοπεδωτική αλφα-

βητική σειρά, μασημένα όλα τα είδη 

σε ένα τρελό σάντουιτς – Beatles με 
Bananarama με Blondie με Bauhaus 
με James Brown με Einstürzende 
Neubauten, ουπς, οκ, μερικά έχουν 

μπει σε λάθος θέση, ποιος ξέρει 

σε τι στιγμές πανικού, σε τι αφιο-

νισμένες playlist για ραδιοφωνικές 

εκπομπές, νύχτες χωρίς φως, σκου-

ντουφλημένες επιλογές, για δουλειά, 

για meditation, για χορό με την οδοντό-

βουρτσα ή απλώς «βάλε κάτι ν’ ακούμε» και 

να ρέουν τα γουίσκια. Ποιος ξέρει.

● ● ● Ήρθε η ώρα να ξελαμπικάρω από τα βάρη. Πρέπει να 

αδειάσουν χώροι, να ξεκαθαριστούν οι αναμνήσεις και οι πλη-

ροφορίες. Επίσης οι συγγενείς μου θέλουν το διαμέρισμα. 

● ● ● Θα πουλήσω τα βινύλια – άι στο διάολο πια, μου φά-

γαν τη ζωή, πάνω κάτω Λονδίνα - Σαν Φραντσίσκα - Μαρούσια 

- Εξάρχεια - Jazz Rock και Pop Eleven - Amoeba - Αμπελόκηποι 

– Λυκαβηττός σε 33 στροφές. Κουβάλησα την αχόρταγη α-

νάγκη μου για επικοινωνία μέσα σε μπαουλάκια και βαλίτσες, 

το πλήρωσα το υπέρβαρο, ακόμα το σέρνω, ακόμα αναβο-

σβήνουν μερικά λαμπάκια όταν μας «συμβαίνει» μουσική με 

γνωστούς κι αγνώστους. 

● ● ● Σκέφτομαι ότι δεν ήταν τίποτε άλλο εκτός από αυτό: 

να πω «Αγάπη» χωρίς να χρησιμοποιήσω τη λέξη. Να την εννο-

ήσω ή να την ντύσω με κάτι, μια μουσική, ένα υπονοούμενο, 

μην είναι έτσι γυμνή έξω στην παρεξήγηση και την αδιαφορία.

● ● ● Ή, ίσως και σαν σεξ. Να χωθώ στα μουσικά σύμπαντα 

όλου του κόσμου, να ρουφήξω τις ιδέες και την έμπνευση 

εκατομμυρίων ανθρώπων που απλώς ήθελαν να πουν «Α-

γάπη» με τον δικό τους τρόπο. Ήθελα να «έχω» τις μουσικές 

σκηνές όχι με την εμβριθή γνώση του συλλέκτη αλλά με τη 

συναισθηματική φόρτιση που μου πυροδοτούσαν – και με ε-

κείνη την ανασφαλή ανάγκη «να τα έχω όλα, θα χρειαστούνε 

κάποτε». Μου χρειάστηκαν όταν έστηνα σκηνικά στο μυαλό 

μου. Όταν, με τις πρώτες σκόνες που ακούγονταν να στέλ-

νουν το μικρό τους θόρυβο από τη βελόνα στα ηχεία, το δω-

μάτιο μετατρεπόταν: στάδιο, τζαζ καταγώγιο, κλαμπ, βουνό, 

θάλασσα, ποταμόπλοιο στον Μισσισιπή, backstage σε κά-

ποιο vaudeville ή σε βερολινέζικες υπόγες, τεκέδες ή drawing 

rooms, μπουρδέλα και σινεμάδες, Καλιφόρνια, Μικρά Ασία, 

Θιβέτ, Μάντσεστερ – πάει, κάηκα. 

● ● ● «Δεν έχει σπουδαία πράγματα εδώ μέσα, φίλε μου. 

Καλύτερα να τα λιώσεις να τα κάνεις στολή Μπάτμαν», μου 

λέει ο βησιγότθος ο δισκάς, αφού τα πέρασε όλα με συνοπτι-

κές διαδικασίες και πονηρές επισημάνσεις –κοίτα, κοίτα πώς 

τα πιάνει!– τον άφησα μόνο του, δεν μπορούσα να βλέπω, θα 

του τα έβγαζα όλα «άυτό Όχι, Θα Το Κρατήσω». Δεν πρέπει να 

κρατήσεις τίποτα, βλάκα, ο καιρός άλλαξε, πρέπει να περνάνε 

σε άλλα χέρια τα πράγματα στις ζωές μας. Θα φύγουν οι δίσκοι 

σαν ιπτάμενοι, θα πάνε σε άλλους Ντέξιον Πλανήτες, θα τους 

αγγίξουν άλλοι άνθρωποι που δεν θα ξέρουν τίποτα για το 

παρελθόν τους – μπορεί όμως να το ψυχανεμίζονται από τις μι-

κρές λεπτομέρειες της φθοράς τους: ένα μικρό αρχικό J, στην 

πάνω δεξιά γωνία. Ένα κιτρινισμένο απόκομμα δισκοκριτικής 

από τη Melody Maker ή του Ζήλου από τον Ήχο κολλημένα με 

σελοτέιπ στο λευκό φάκελο. Ένα white label με τίτλο γραμμένο 

στο χέρι, με μαύρο Edding 300άρι. Κάθε σκρατς και μια αδέ-

ξια, μεθυσμένη κίνηση, μια στιγμή στην 

ιστορία της μουσικής, ένα στοπ-καρέ σε 

αυτό που λέω πανικοβάλ μου. 

● ● ● Τα πιο καλά τα έχει μισοβγάλει 

ανεπαίσθητα έξω, να προεξέχουν, μετά 

υπολογίζει με τον πήχυ – παίρνει ένα ε-

ξώφυλλο και το μετράει πόσα χωρά-

ει κατά πλάτος ο Τοίχος του Ντέξιον. 

Μου δίνει «τόσα», του λέω «κάτσε», 

τσεκάρω τα «προεξέχοντα». Λοιπόν, 

είναι τρελό, τι θεωρεί ο καθένας «πο-

λύτιμο» σε μία δισκοθήκη. Βινύλια α-

βυσσαλέου heavy metal είναι αυτά που 

ο δισκάς μου λέει ότι «φεύγουν», μου ’χει 

τραβήξει έξω όλους τους Σιντερέλα και 

τους Σάξον και τους βησιγότθους γενικά. 

● ● ● Μόνο σε ένα φίλο επέτρεψα να έρθει «να 

σηκώσει» μερικούς δίσκους πριν τους σκοτώσω όλους. Ο Σ., 

χθες, τους έπιανε με αγάπη, τους ξεχώριζε στην άκρη με σχο-

λαστική ακρίβεια – εδώ τα maxi, εδώ τα «οπωσδήποτε», εδώ 

«τα θέλω όσο όσο». Κοίταζα με ένα στραβό χαμόγελο, ήθελα 

να τελειώνει αυτό όσο πιο γρήγορα γίνεται. «Θα τους προσέ-

χω» είπε. «Θα τους βάλω σε ένα δωμάτιο με καλό εξαερισμό, 

σε πανάκριβα ράφια, θα είναι σαν να τους έχεις στείλει σε ένα 

πολυτελές ΚΑΠΗ». Δεν θέλω συναισθηματικούς αποχωρι-

σμούς, φίλε. Θέλω να καούν, να λιώσουν, καλά είπε ο άλλος, 

να τους κάνω στολή Μπάτμαν, πάρε και αυτό, πάρε κι εκείνο, 

πάρε και το άλλο, «πήρες την καρδιά μου, πήρες το μυαλό μου, 
πάρε να φοράς και το πουκάμισό μου», πάρ’ τα όλα. 

● ● ● Πάρε και το νεφρό μου. 

● ● ● έίναι περίεργο τι θεωρεί ο καθένας «καλό» σε ένα 

ράφι με δίσκους. Ο Σ. τράβηξε τα Hothouse Flowers, κάτι ξεσκι-

σμένα στο παίξιμο Mojo Nixon, ήθελε το maxi “’Ow to do zat” 

του Gaultier, δεν το ’δωσα. Ο δισκάς ήθελε τα maxi των Pet 

Shop Boys με τα αντρικά γεννητικά όργανα, δεν τα ’δωσα. Ήθε-

λε επίμονα τους «εκκεντρικούς» Συνθετικούς, ένα LP ελληνικής 

υπο-electronica του ’90 που κυκλοφόρησε σε 500 αντίτυπα 

και είναι περίπου το Ιερό Δισκοπότηρο των βινυλιάδων. Δεν 

το έδωσα. Είναι τόσο original που ακόμα και η επανεμφάνισή 

τους, τώρα, δέκα χρόνια μετά (συναυλίες τον Σεπτέμβριο – 

ψάξτε το) θεωρείται ιεροσυλία. Κράτησα τα εκκεντρικά και τα 

βαριά συναισθηματικά μου χρέη. Εφηβικά ψωραλέα βινύλια, 

“This year’s model” του Costello, Gruppo Sportivo, τους πρώτους 

Jam, το “Bollocks” των Pistols, κουρελιασμένους Ramones, το 

ιερό και όσιο “Horses” της Patti Smith – αυτό πιθανότατα θα το 

πάρω μαζί μου και στον τάφο. ΓΑΜΩΤΟ!       

● ● ● Δεν πουλάω. Θα κάψω απλώς το σπίτι. 

● ● ● Τα πούλησα όλα. Άδειασε το ράφι. Πήγα κι έκατσα να 

δω Ελλάδα – Κορέα. Κι εκεί ήττα. Ντρεπόμουνα να πω την 

Εθνική μας «Μωρή». A 

➜ y.nenes@yahoo.com  

Πουλιέται όσο όσο.  

Δεν το δίνω.



  
Τζιχάντ
Tων Άγγελου Τσεκερη
γιώργου κυριΤση

Πρόσω 
ολοταχώς 
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εφο-

πλιστική δεξίωση που διεξήχθη στο 

πολεμικό πλοίο «Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ» 

υπό την επωνυμία «Ευέλικτο Μοχίτο 

2010», με τη συμμετοχή αερομεταφε-

ρόμενης ταξιαρχίας φωτομοντέλων 

- τηλεπαρουσιαστριών. Στο ιστορικό 

πλοίο είχε αναρτηθεί σημαία Πανα-

μά προς τιμήν του εφοπλιστικού κό-

σμου, ενώ το σενάριο της άσκησης 

προέβλεπε μεταφορά μαύρου χρή-

ματος από τον Αστέρα Βουλιαγμένης 

στα χωρικά ύδατα της Ελβετίας και 

κρουαζιέρα με απόβαση αγήματος 

στη μαρτυρική Μύκονο.  

Αντιδράσεις σημειώθηκαν όμως από 

την πληροφορία πως οι προσκεκλη-

μένοι κατανάλωσαν μια παρτίδα 

βοδινού κρέατος, τέσσερα κιβώ-

τια γαλέτες και μεγάλη ποσότητα 

από κονσέρβες τύπου «Γκοτζίλας» 

μεγάλης ιστορικής σημασίας, που 

βρισκόντουσαν αποθηκευμένα στο 

πλοίο από την εποχή των Βαλκανι-

κών πολέμων και προορίζονταν για 

τη σίτιση κληρωτών του Ελληνικού 

Ναυτικού. Το κοινό αίσθημα προκά-

λεσε και η φωτογραφία που δημοσι-

εύτηκε στον κυριακάτικο Τύπο, και 

στην οποία η υπεύθυνη δημοσίων 

σχέσεων γνωστής off shore εταιρεί-

ας, κυρία Τζούλιετ Τράτα - Μασικου-

ρελού υποδέχεται τους προσκεκλη-

μένους με μπελαμάνα, μούσι και τσι-

μπούκι, παριστάνοντας το ναύαρχο 

Κουντουριώτη. 

Το θωρηκτό Αβέρωφ παραδόθηκε 

στον ελληνικό στόλο το 1909 και μέ-

χρι το 2020 θα έχει εξοφληθεί πλή-

ρως, προκειμένου να φιλοξενήσει 

τους προκριματικούς της Γιουροβί-

ζιον της ίδιας χρονιάς και να στεγά-

σει στη συνέχεια το μουσείο της δι-

οργάνωσης. ●
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Η διεθνής διπλωματία διατηρεί 
στενότατες σχέσεις με το θέ-
ατρο. Σπάνια η διπλωματία 

ξεπερνά κάποια όρια. Όταν τα ξεπερνά, 
τότε ομιλούμε για «θέατρο πολέμου». 
Μόλις μία εβδομάδα πριν, ο υπουργός 
Eξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Ντα-
βούτογλου έκλεινε τις εργασίες του Αρα-
βοτουρκικού Forum με μία πρωτάκουστη 
επίκληση. «Σύντομα να προσευχηθούμε 
στο Αλ Ακτσά». Πρόκειται για το ιερό τέ-
μενος του Ισλάμ στους Αγίους Τόπους. 
Πάνε αρκετοί αιώνες από τότε που ο Σου-
λεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής κατακτούσε τα 
Ιεροσόλυμα.
Όταν ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωνε έτοιμος 
να επιβιβαστεί σε πλοίο με ανθρωπιστική 
βοήθεια για τη Γάζα, προφανώς δεν το 
εννοούσε. Η λεκτική πρόκληση αποτε-
λούσε τμήμα της αιματηρής παράστασης 
που στήθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Λίγες ημέρες αργότερα, όταν η τουρκι-
κή αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ ψήφιζε όχι 
στη λήψη μέτρων κατά της Περσίας, τα 
όρια μεταξύ παράστασης και εκτός θεα-
τρικών ορίων εξέλιξης άρχισαν να στε-
νεύουν. Δύο κατ’ εξοχήν σύμμαχοι της 

Ουάσινγκτον, η Τουρκία και η Βραζιλία, 
σήκωναν κεφάλι εντός του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, την ώρα που και η Κίνα και 
η Ρωσία γύριζαν την πλάτη στον Αχμα-
ντιμετζάντ. 
Τη στιγμή που άρχισε να σκηνοθετείται 
το συμβάν στην Ανατολική Μεσόγειο με 
τη φλοτίλα της ανθρωπιστικής βοήθει-
ας προς του Παλαιστινίους έως και την 
άρνηση της Άγκυρας να στηρίζει την 
πολιτική των ΗΠΑ ως προς την Τεχε-
ράνη, εξερράγη αιφνιδίως το εσωτερικό 
μέτωπο της Τουρκίας με το PKK. Μέχρι 
εκείνη τη στιγμή η κουρδική οργάνωση 
διατηρούσε τη μονομερή εκεχειρία την 
οποία είχε εξαγγείλει.  Η ενεργοποίηση 
του κουρδικού αντάρτικου στο εσωτερι-
κό της Τουρκίας εντοπίστηκε περιέργως 
στη ζώνη που «βλέπει» στην Ανατολική 
Μεσόγειο. 

Το τεντωμένο σχοινί
Τη Δευτέρα που μας πέρασε, η Τεχεράνη 
ανακοίνωσε πως ένα ιρανικό πλοίο με 
ανθρωπιστική βοήθεια απέπλεε με ρό-
τα τη Γάζα. Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως 
θα ανακόψει την πορεία του. Η Τουρ-
κία ανακοίνωσε τη διενέργεια άσκησης 
«Έρευνας και διάσωσης» ανατολικά της 
Κύπρου. Η απόσταση μεταξύ μιας καλο-
στημένης παράστασης και της εκτροπής 

είναι απειροελάχιστη σε ορισμένες στιγ-
μές μιας διπλωματικής αντιπαράθεσης. 
Στα μέσα του 2009 και κυρίως στην αρ-
χές του 2010 παρατηρείται μία συνολική 
στροφή των κέντρων λήψης αποφάσε-
ων ως προς την Τουρκία, κέντρα τα ο-
ποία παραδοσιακά στηρίζουν το Ισραήλ 
και εκφράζονται από συγκεκριμένους 
εκδοτικούς κολοσσούς. Τη “Wall Street 
Journal”, το “Foreign Affairs” ή τους 
“Financial Times”. Το θέμα άρχισε να γί-
νεται σοβαρό όταν τέθηκε το ερώτημα για 
το εάν η Τουρκία πρέπει να παραμείνει 
στο ΝΑΤΟ ή για το εάν η Τουρκία μπορεί 
να ανήκει στο δυτικό κόσμο.

Ο ι μήνες πέρασαν και αίφνης στις 
αρχές Ιουνίου και μετά το αιμα-
τηρό συμβάν στα 80 μίλια ανοι-

χτά της Γάζας, η Τουρκία δεν υπογράφει 
το πρωτόκολλο παραλαβής 10 κατασκο-
πευτικών αεροσκαφών από το Ισραήλ, 
ενώ το Τελ Αβίβ ανακαλεί τους στρατι-
ωτικούς εκπαιδευτές του από την Τουρ-
κία. Λίγες μόνον ημέρες πριν, η Τουρκία 
είχε υπογράψει συμφωνία διακίνησης ε-
μπλουτισμένου ουρανίου με τη Βραζιλία 

και το Ιράν. Ένα μόλις μήνα 
πριν, είχε υπογράψει στρα-
τηγική συμφωνία κλειδί για 
τα ζητήματα ενέργειας με τη 
Ρωσία, όπου συμπεριλαμ-
βανόταν και η κατασκευή 
πυρηνικού εργοστασίου.

Το σύνδρομο «Λόρενς της Αραβίας»
Ο Αχμέτ Νταβούτογλου είναι ένας πολύ 
σοβαρός άνθρωπος. Οθωμανός στην ψυ-
χή και στο μυαλό, φανατικός εχθρός του 
Κεμαλισμού, καθοδηγητής του Ταγίπ Ερ-
ντογάν, μετρ της νεο-οθωμανικής διπλω-
ματίας. Το βιβλίο του « Στρατηγικό βάθος» 
αποκαλύπτει τη σκέψη ενός Οθωμανού 
στον 21ο αιώνα. Η βασική του επιδίωξη 
αφορά την επανίδρυση ενός σύγχρονου 
Χαλιφάτου, όταν μάλιστα Αίγυπτος, Ιράκ, 
Συρία και Αραβική χερσόνησος δεν είναι 
σε θέση πια να διεκδικήσουν αποκλειστι-
κή εκπροσώπηση ενός σουνιτικού ελεγ-
χόμενου ισλαμισμού. Η ιδέα αυτή για να 
ενεργοποιηθεί χρειάζεται τουλάχιστον 
πέντε προϋποθέσεις: Α) Έξωθεν καλή 
μαρτυρία από το θεσμικό Ισλάμ Β) Σχέσεις 
ανοχής με το επιθετικό Ισλάμ Γ) Κλείσιμο 
των μετώπων με Ρωσία, Αρμενία, Συρία 

και Ελλάδα ή μείωση των εντάσεων Δ) Α-
νατροπή των δεδομένων που εγγυώνται 
τον έλεγχο του Βορείου Ιράκ από το Ισρα-
ήλ Ε) Εμμονή στη διαρκή υπενθύμιση πως 
η Τουρκία είναι, παραμένει και θα παρα-
μείνει περιφερειακή δύναμη. 

Ό λα τα παραπάνω ακούγονται 
λογικά όταν τα παρατηρεί κα-
νείς με τα μάτια ενός Τούρκου 

στοχαστή. Με μία διαφορά. Καμία από 
τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν συνάδει 
με τα αυτονόητα συμφέροντα της Ουά-
σινγκτον και του Ισραήλ. Είναι προφανές 
πως η προοπτική ραγδαίας επιδείνωσης 
των σχέσεων με τις ΗΠΑ και άρα και με 
ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Μεγάλη 
Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, θα ανατρέψει 
τη θεαματική θετική εικόνα της τουρκι-
κής οικονομίας, που τρέχει με απίστευ-
τους για τη Δύση ρυθμούς ανάπτυξης. 
Η προοπτική «απομόνωσης» της Τουρ-
κίας ως ιδιότυπου αλλά σταθερού συμμα-
χικού παράγοντα της Δύσης αναμένεται 
να προκαλέσει μία διαδικασία ντόμινο 
στο εσωτερικό της. Ήδη ο πνευματικός 
ηγέτης του light ισλαμισμού, ο πανίσχυ-
ρος  Φετχουλάχ Γκιουλέρ, αμερικανικών 
προδιαγραφών, άρχισε να απομακρύνε-
ται από το πνευματικό του τέκνο, τον Τα-
γίπ Ερντογάν, επικρίνοντας τη στάση της 
Άγκυρας στο ζήτημα της Γάζας. Οι ευρω-
οραματιστές Τούρκοι, που επένδυσαν σε 
μία ουσιαστικά δημοκρατική Τουρκία, 
διαβλέπουν πως ένα τέτοιο διαζύγιο θα 
οδηγήσει στην ενίσχυση των επιθετικών 
μορφών ισλαμισμού που καραδοκούν 
κρυπτόμενοι, άλλοτε πίσω από τον έξαλ-
λο εθνικισμό και άλλοτε στις παραφυά-
δες που ξεφύτρωσαν από τα μορφώματα 
του Νετσμεντίν Ερμπακάν. «Η Τουρκία 
δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τους Άρα-
βες» επιμένει ο Αχμέτ Νταβούτογλου. 
«Οι Άραβες μας την έφεραν πισώπλατα 
με τον Λόρενς της Αραβίας» υποστήριζε 
με πάθος ο Κεμάλ Ατατούρκ. Και οι δύο 
προσεγγίσεις έχουν κοινό παρονομαστή. 
Τον πόλεμο.  A  
➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Η Τουρκία δεν μπορεί να 
ζήσει χωρίς τους Άραβες

Πολιτική

Bloody games 
Του Νικου γεώργιΆΔη

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ μεταμορφώνει εικόνες 
της επικαιρότητας σε έργα τέχνης

 ➜ p.koulouras@gmail.com

➽

Η Αφρική 
γιορτάζει το WM
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Ε
ίναι η Ελλάδα κάτι σαν τον απελ-

πισμένο Τζακ Λέμον στο αριστουρ-

γηματικό «Οικόπεδα με θέα»; Κα-

λούμαστε να διαψεύσουμε ότι πουλάμε ένα 

ξεπερασμένο προϊόν σε πελάτες που δεν έ-

χουν καν τη δυνατότητα να το αγοράσουν; 

Μπορούμε να αλλάξουμε προς την κατεύ-

θυνση μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας, 

αφήνοντας πίσω τις παθογένειες δεκαετιών; 

 

Αν κανείς πιστέψει ένα από τα ευρήματα 

της δημοσκόπησης της Public Issue, για την 

Καθημερινή της Κυριακής, όχι! Σύμφωνα με 

το 31% των ερωτηθέντων, το σοβαρότερο 

σκάνδαλο των τελευταίων ετών δεν είναι 

ούτε αυτό της Siemens, με τη διαχρονική 

δωροδοκία που φούσκωσε ανελέητα το κό-

στος των προμηθειών, ούτε το Βατοπέδι, με 

την εκποίηση δημόσιας περιουσίας εκατο-

μυρίων ευρώ αντί του νερού μιας λίμνης, ού-

τε η υπόθεση των ομολόγων, με την αρπαγή 

από τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι το σκάνδα-

λο του Χρηματιστηρίου, στο οποίο χιλιάδες 

Έλληνες, με εμφανή τα σημάδια της απλη-

στίας, έσπευσαν να προσφέρουν ακόμα και 

τις οικονομίες ετών, για να βγάλουν γρήγορα 

και άκοπα κέρδη – ακόμα κι αν υπήρχαν συ-

νεχείς προειδοποιήσεις από τους πιο σώ-

φρονες για την «πυραμίδα» που κάποτε θα 

καταρρεύσει. Μας ενδιαφέρει λοιπόν μόνο 

εκεί που «πόνεσε» απευθείας την προσωπι-

κή μας τσέπη, ενώ για το κοινό ταμείο η αδι-

αφορία είναι εμφανής. Πρόκειται για την ίδια 

αντίληψη που διέπει την καταστροφή ή την 

απώλεια της δημόσιας περιουσίας, γενικώς. 

Το σπίτι μας φτάνει να είναι «παστρικό» – κι 

απ’ έξω ας γίνει ρημαδιό...

Από την άλλη, υπάρχουν δείγματα ότι οι 

Έλληνες, παρά τη ροπή τους προς τις θεω-

ρίες συνωμοσίας και τις καφενειακές συζη-

τήσεις, συναισθάνονται το βάρος των πε-

ριστάσεων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το 

συντριπτικό 80% φαίνεται να απορρίπτει 

κάθε ιδέα αποχώρησης από το ευρώ, που 

σε συνδυασμό με αδυναμία δανειοδότησης, 

στάση πληρωμών και συνεχείς υποτιμήσεις 

θα καθιστούσε πραγματικά τη χώρα «Αργε-

ντινή της Ευρώπης». Ένα σημαντικό μέρος 

τουλάχιστον φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι 

αν δεν εκμεταλλευθούμε την ευκαιρία για 

τομές και ρήξεις, δεν θα έχουμε πολλά περι-

θώρια στο μέλλον. Κι ότι αν δεν αποδεχθού-

με πως «οι καιροί αλλάζουν», όσον αφορά 

τουλάχιστον τη μετατροπή του δημοσίου σε 

μη ελκυστικό «καταφύγιο», δεν θα μπορέ-

σουμε να αποβάλουμε τις αγκυλώσεις που 

μας έφεραν ως εδώ. 

 

Στην εύκολη εκδοχή, τα επώδυνα μέτρα 

οφείλονται στο διεφθαρμένο και ανεπαρκές 

πολιτικό προσωπικό. Κι αν τα πρώτα ενθαρ-

ρυντικά μηνύματα από το χώρο της οικονο-

μίας δεν επαρκούν ακόμα για να εμπεδωθεί 

ένα κλίμα αισιοδοξίας, το κομβικό σημείο 

είναι η κάθαρση του δημόσιου βίου, αλλά και 

η ριζική μετάλλαξη του πολιτικού τοπίου, με 

την ενεργό και πλήρη συμμετοχή των ψηφο-

φόρων. Έτσι, η (υγιής) δημόσια κατακραυγή, 

που φρενάρει τη συνέχιση της πολιτικάντι-

κης πρακτικής και των φιλοδοξιών διαφό-

ρων επιχειρηματικών (και μη) «σωτήρων», 

οφείλει να ακολουθηθεί από έμπρακτα ση-

μάδια όχι μόνο απόρριψης, αλλά και ανάδει-

ξης υγιών πολιτικών συνιστωσών.

 

Σε όλο το πολιτικό φάσμα, οι κινήσεις «ε-

γκατάλειψης του σκάφους» είναι εμφανείς. 

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, η άρνηση βου-

λευτών (και υπουργών!) να μοιραστούν το κό-

στος των σκληρών μέτρων οδηγεί σε «μαζική 

έξοδο» προς τα ψηφοδέλτια της τοπικής αυ-

τοδιοίκησης – ειδικά τώρα, που με τον Καλλι-

κράτη η θέση του περιφερειάρχη συγκρίνεται 

με αυτή ενός «μικρού υπουργού». Το ΠΑΣΟΚ 

εξετάζει πώς θα ανακόψει το κύμα αυτό, μην 

επιτρέποντας την επάνοδο στην κεντρική πο-

λιτική σκηνή, σε περίπτωση μη εκλογής. 

 

Στη δεξιά παράταξη, το εγχείρημα του φι-

λελεύθερου «ντορικού» κόμματος θα έχει 

πολύ πιο εύκολη δουλειά στην προσέγγιση 

του μετριοπαθούς κεντρώου κοινού αν κα-

ταφέρει να πείσει για τα ηθικά του ερείσμα-

τα. Και στην Αριστερά, η από καιρό αναμενό-

μενη αποχώρηση της ανανεωτικής πτέρυγας 

αφήνει έκθετο τον αριστερισμό του ΣΥΡΙΖΑ, 

πόσω μάλλον που το μέτωπο των διασπάσε-

ων δεν έχει τελειώσει, με τον Αλέκο Αλαβάνο 

να ετοιμάζεται να βάλει την οριστική ταφό-

πλακα στο δημιούργημά του, αλλά και στο 

πολιτικό μέλλον του διαδόχου του.

Σε κάθε περίπτωση, το ανακάτεμα της τρά-

πουλας θα έχει αποτέλεσμα αν καταφέρει να 

«ξεσκαρτάρει» το σαθρό και να αναδείξει το 

πραγματικά καινούργιο. Κι όχι αυτό που εξακο-

λουθεί να παίζει μπιτς-βόλεϊ στο Σύνταγμα...  A           

➜ www.prokopisdoukas.blogspot.com

Μπορούμε 
να 
αλλάξουμε; 

Tου ΠροκοΠη ΔουκΆ
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Ο ι αυτοδιοικητικές ε-
κ λογές  του Νοε μ-
βρίου παρουσιάζουν 

μεγάλο ενδιαφέρον λόγω του 
ότι θα διεξαχθούν με το νέο 
νόμο, που επιφέρει σημαντι-
κές αλλαγές στο θεσμό της 
Αυτοδιοίκησης. Μέσα σε αυτό 
το τοπίο ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η περίπτωση της 
Θεσσαλονίκης.
Αυτό συμβαίνει για δύο λό-
γους. Ο ένας λόγος είναι η ίδια 
η δυσαρέσκεια των κατοίκων 
της Θεσσαλονίκης για την υ-
ποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους και του βιοτικού 
τους επιπέδου. Η πόλη τους πρωταγωνιστεί τα τε-
λευταία χρόνια σε όλους τους αρνητικούς πίνακες 
δεικτών, όπως οικονομικό output, ανεργία, μείωση 
πληθυσμού, brain drain, επίπεδα μόλυνσης, ποσο-
στά πρασίνου ανά κάτοικο, αεροπορικές και θαλάσ-
σιες συνδέσεις.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το στελεχικό δυναμικό 
του ελλαδικού κέντρου αποφάσεων, της Αθήνας 
δηλαδή, έχει κατανοήσει ότι θα είναι αδύνατο να 
σύρει το ρημαγμένο κάρο της Ελλάδας έξω από τη 
λάσπη στηριζόμενο μόνο σε μία ρόδα. Για να κινηθεί 
η Ελλάδα προς μια αναπτυξιακή κατεύθυνση απαι-
τούνται δύο εξίσου ισχυροί μοχλοί εμπροσθοκίνη-
σης. Μόνο η αλλαγή του πολιτικού κλίματος και η 
οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης μπορούν 
να προκαλέσουν μια θετική δυναμική και να συ-
μπαρασύρουν και την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα..
Για μια ολόκληρη εικοσιπενταετία, στο τοπικό επί-
πεδο διακυβέρνησης κυριαρχεί η δεξιά παράταξη 
της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή των ιδίων φθαρ-
μένων προσώπων, αλλά κυρίως του ιδίου συστή-
ματος εξουσίας, έχει τα τελευταία χρόνια βραχυκυ-
κλώσει τις όποιες δυνάμεις και δυναμικές ανάπτυ-
ξης υπήρχαν, καθώς, για να το επισημάνουμε όσο 
πιο ήπια γίνεται, το τοπικό σύστημα εξουσίας ασχο-
λήθηκε μόνο με τη δική του αναπαραγωγή. Έτσι, τα 
δυναμικά στρώματα της πόλης, είτε ηλικιακά είτε 
–κυρίως– σε ό,τι αφορά τις φρέσκες ιδέες, τη δημι-
ουργία και την καινοτομία, τέθηκαν στο περιθώριο ή 
μετανάστευσαν, διευκολύνοντας έτσι την εγκα-
θίδρυση των συντηρητικών 
δυνάμεων σε έναν αυτοτρο-
φοδοτούμενο κύκλο απόλυ-
της κυριαρχίας και καταστρο-
φικής ακινησίας.
Στις προηγούμενες δημοτι-
κές εκλογές, το 2006, το κομ-
ματικό ολιγοπώλιο ένιωσε 
ένα πρώτο ρήγμα με την ανεξάρτητη κάθοδο 
του Γιάννη Μπουτάρη και το εντυπωσιακό 16% 
των ψήφων που απέσπασε. Μια σειρά άξιων ανθρώ-
πων της πόλης στελέχωσε αυθόρμητα το ψηφοδέλ-
τιο της «Πρωτοβουλίας για τη Θεσσαλονίκη» του 
Μπουτάρη, υψώνοντας μια ισχυρή φωνή ενάντια 
στην κακομεταχείριση της Θεσσαλονίκης από τα 
δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας.
Σήμερα, που η δυσαρέσκεια των πολιτών ενάντια 
στους κομματικούς μηχανισμούς έχει φτάσει στα 
υψηλότερα ποσοστά, η κίνηση του Γιάννη Μπου-
τάρη στη Θεσσαλονίκη και η κάθοδός της στις 
δημοτικές εκλογές μπορεί να σηματοδοτήσει μια 

πρώτη μεγάλη νίκη της Κοι-
νωνίας των Πολιτών, αλλά και 
ευρύτερα της νέας εποχής α-
πέναντι στους παρωχημένους 
κομματικούς μηχανισμούς και 
στο σύστημα διακυβέρνησης 
που έφερε τη χώρα στη σημε-
ρινή της κοινωνική παρακμή 
και στα όρια της πτώχευσης. 
Αν και το τελευταίο διάστημα 
έχουν εμφανιστεί αρκετοί ε-
πίδοξοι διεκδικητές του τίτ-
λου του πρώτου Δημότη της 

πόλης, παραμένει βέβαιο, όπως 
δείχνουν και πολλαπλές μετρή-

σεις, ότι ο Γιάννης Μπουτάρης έχει τον πρώτο λόγο. 
Όχι απαραίτητα ως ο άνθρωπος που θα αναλάβει 
την επίπονη δουλειά της ανασύνταξης της πόλης, 
αλλά ως το πρόσωπο εκείνο που με τις ιδέες του, την 
πολύπλευρη προσωπικότητά του, αλλά και τη δη-
μοφιλία του, θα ηγηθεί της προσπάθειας ανατροπής 
του κατεστημένου. 
Είναι γεγονός, επίσης, ότι η Θεσσαλονίκη έχει ένα 
ισχυρό ποσοστό συντηρητικού εκλογικού σωματος,  
που αποτελεί γρανάζι αυτού του αυτοτροφοδοτού-
μενου κύκλου συντήρησης. Ρεαλιστικά, λοιπόν, για 
να μπορέσει να επιτευχθεί η ανατροπή στο Δήμο 
Θεσσαλονίκης απαιτείται, εκτός των άλλων, η προ-
σέγγιση και η συνακόλουθη μεταστροφή ενός κομ-
ματιού των μέχρι πρότινος ψηφοφόρων της Νέας 
Δημοκρατίας.
Καθώς παρακολουθούμε το κόμμα της Νέας Δημο-
κρατίας να μεταλλάσσεται σταδιακά και μεθοδικά 
από το επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά σε μια νέα Πο-
λιτική Άνοιξη, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της 
τοπικής Νέας Δημοκρατίας που αισθάνεται ιδεολο-
γικά και παραταξιακά «άστεγο». Στην παρούσα συ-
γκυρία, το κομμάτι αυτό εκφράζεται σχηματικά από 
την Ντόρα Μπακογιάννη. Για την κ. Μπακογιάννη 
οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι, προκειμένου να 
διαπιστώσει η ίδια και οι ιδεολογικοί οπαδοί της αν 
θα μπορέσει να ηγηθεί μιας νέας κίνησης στον κε-
ντροδεξιό χώρο. Δεν είναι σίγουρο αν η καλύτερη 
κίνηση θα ήταν η ίδρυση κόμματος με τη μορφή που 
σήμερα έχουν οι κομματικοί σχηματισμοί στην Ελ-

λάδα ή αν θα πρέπει να παρουσιάσει τον πρώτο 
πολιτικό σχηματισμό της δια-
φορετικής εποχής που διανύ-
ουμε. Το βέβαιο είναι, όμως, 
ότι οι δημοτικές εκλογές στη 
Θεσσαλονίκη μπορούν να α-
ποτελέσουν το πρώτο στοίχη-
μα για ένα νέο εγχείρημα. Αν, 
καταρχάς, έχει λόγο ύπαρξης 

και, κατά δεύτερον, αν διαθέτει δυναμική συν-
διαμόρφωσης των εξελίξεων.

Αν στραφεί στους πολίτες, αν ακούσει τη φωνή του 
δυναμικότερου κομματιού της κοινωνίας των πολι-
τών της Θεσσαλονίκης και ανιχνεύσει τρόπους συ-
μπαράταξης με το σχηματισμό του Γιάννη Μπουτά-
ρη, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ανατροπή 
στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Σε μια ανατροπή θετική, 
κυρίως για τους δημότες της συμπρωτεύουσας, αλλά 
και ικανή να αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα 
για ένα ελπιδοφόρο πολιτικό εγχείρημα στο χώρο 
της Κεντροδεξιάς, που εκκενώνεται εσπευσμένα 
από τις μέχρι τώρα επιλογές του κ. Σαμαρά. A  

Η Θεσσαλονίκη έχει ένα 
ισχυρό ποσοστό συντηρητι-

κού εκλογικού σωματος

Οι εκλογές 
στη Θεσσα-
λονίκη
Του σΠυρου ΠεγκΆ

Όχι άλλοι πεζόδρομοι 
Του ΧρησΤου ΞΆΝΘΆκη

Έ
χουμε χαζέψει τελείως; Έχουμε τρελαθεί; Κάθομαι 
σήμερα, ημέρα Δευτέρα, και διαβάζω δεξιά και αρι-
στερά ότι η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη 

πρότεινε την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου! Και ρωτάω 
εγώ: Όπως οδηγάει με το τζιπάκι της μέσα στο κέντρο η υπουρ-
γός (και μπράβο της που οδηγάει το Jimny και όχι κανένα απ’ 
αυτά τα ενεργοβόρα τέρατα πλείστων όσων συναδέλφων της 
στην κυβέρνηση), δεν έχει ποτέ της αντιληφθεί ότι ο ένας και 
μοναδικός δρόμος στην Αθήνα που δεν μπλοκάρει ποτέ, ακόμη 
και τις ώρες αιχμής, είναι η Πανεπιστημίου; 
Και θέλει να τον μεταμορφώσει σε πεζόδρομο «με πρόβλε-
ψη διέλευσης και σε αυτήν μέσου σταθερής τροχιάς, ώστε 
πολύ σύντομα να προκηρυχθεί διεθνής αρχιτεκτονικός δια-
γωνισμός». Κι ακόμη καλύτερα: «Η πεζοδρόμηση της Πανεπι-
στημίου εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική αποφόρτι-
σης του κέντρου από το αυτοκίνητο και στην αποφασιστική 
ενίσχυση του ρόλου της δημόσιας συγκοινωνίας». Όπως κατα-
λαβαίνετε, δεν είναι και πολύ μακριά η άλλη παρανοϊκή ιδέα, 
το σχέδιο που προβλέπει να κλείσει για τα οχήματα η Βασιλέ-
ως Κωνσταντίνου και να διοχετεύεται η κίνηση προς τα πάνω 
μέσω της Μιχαλακοπούλου. Αυτό το σχέδιο ακριβώς που α-
ποδεικνύει ότι οι αρχιτέκτονες που το υπέβαλαν εν μέσω τα-
ρατατζούμ δεν έχουν ακόμη κατέβει απ’ το διαστημόπλοιο. 
Εξηγούμαι για να μην παρεξηγούμαι. Ένα από τα μεγαλύτερα 
εγκλήματα στην ιστορία του οδικού γίγνεσθαι είχε συντελε-
σθεί προ ετών, όταν μια ομάδα πολεοδόμων ενεπνεύσθη το 
περίφημο «Τρίγωνο του Διαβόλου», εκεί στη συνάντηση 
Μεσογείων, Μιχαλακοπούλου και Φειδιππίδου. Από την 
πρώτη κιόλας μέρα, έχασε η μάνα το παιδί και 
δεν ήξερε κανείς πού πηγαίναν τα τέσσερα. 
Όλα ήταν μπερδεμένα, με αποκορύφωμα την 
αφιέρωση δύο λωρίδων κυκλοφορίας στη 
Φειδιππίδου, λίγο πριν ενωθεί με τη Λεωφόρο 
Αλεξάνδρας, για να σταματάει το λεωφορείο 
και να ανεβοκατεβαίνουν οι επιβάτες! Λες και 
δεν μπορούσαν να τη φτιάξουν λίγο πιο πίσω 
για να διευκολύνουν την κίνηση. Ώσπου ήρθε 
η ώρα, πριν από λίγα χρόνια, να ξηλώσουν αυ-
τό το αίσχος και να φτιάξουν τη σημερινή ρύθ-
μιση, η οποία μπορεί σε πρώτη ανάγνωση να 
μοιάζει παράλογη, αλλά δουλεύει. Κι αυτό έχει 
σημασία τελικά, όχι πόσο ωραία φαίνεται στο χαρτί αλλά 
πόσο λειτουργική είναι. Δεν ξέρω ποιος την ονειρεύτηκε, 
αν είναι τιτλούχος πανεπιστημιακός ή ταπεινός τροχονόμος, 
ξέρω όμως ότι οι Αμπελόκηποι τον ευγνωμονούν. 
Και πάμε παρακάτω. Όταν υποστηρίζω ότι οι μελετητές της 
πρότασης για την πεζοδρόμηση της Βασιλέως Κωνσταντί-
νου δεν έχουν ακόμη κατέβει απ’ το εξώτερο διάστημα, δεν 
το κάνω για λόγους φτηνού εντυπωσιασμού, αλλά γιατί αυ-
τό ακριβώς υποδεικνύει η μελέτη τους. Αν οδηγούσαν στο 
κέντρο και είχαν βρεθεί με κλεισμένη τη Βασ. Κωνσταντίνου 
λόγω πορείας, θα είχαν καταλάβει ότι η Μιχαλακοπούλου α-
δυνατεί να εξυπηρετήσει την αυξημένη κίνηση. Δεν γίνεται, 
πώς αλλιώς να το γράψω, δεν φτάνουν οι λωρίδες, ό,τι και 
να γίνει. Όσο για το επιχείρημα του πρασίνου και της ενοποί-
ησης των πάρκων, ένα έχω να πω: Η περιοχή δεν έχει καμία 
ανάγκη από πράσινο! Το μόνο που της περισσεύει είναι το 
πράσινο, με το άλσος του Ευαγγελισμού, την Εθνική Πινακο-
θήκη, το καινούργιο Πάρκο πίσω απ’ το Βυζαντινό Μουσείο, 
βρομάει ο τόπος από πράσινο. Δεν πάνε καλύτερα να δώσουν 
τα λεφτά της πεζοδρόμησης για να ανατινάξουν δυο-τρεις 
πολυκατοικίες στην Κυψέλη που το έχει πραγματικά ανάγκη; 
Ας επιστρέψω όμως στην Πανεπιστημίου και στην προοπτική 
πεζοδρόμησής της. Όποιος δεν έχει σοφάρει στην Αθήνα της 
δεκαετίας του ’80, δεν έχει ιδέα τι εστί μποτιλιάρισμα. Τότε χρει-
αζόσουν μιάμιση ώρα για να διασχίσεις την Αλεξάνδρας κι άλλη 
μιάμιση τη Βασ. Σοφίας, άνευ πορείας και διαμαρτυρίας. Μόνο η 
Κηφισίας ανέβαινε, γιατί δεν είχε αναπτυχθεί ακόμη η βιομηχα-
νία του service και δεν είχαν κατσικωθεί στα πέριξ της 200.000 
θέσεις εργασίας. Ήρθε ωστόσο το μετρό και τα πήρε όλα και τα 
σήκωσε. Και τώρα έχει κίνηση και τώρα έχει μπλοκαρίσματα, 
όσο να ’ναι όμως κάπως κινείται το πράγμα. Κι αυτό εντέλει είναι 
που έχει σημασία για τους εποχούμενους. Διότι, μάλιστα, υπάρ-
χουν και αυτοί. Υπάρχουν, πληρώνουν φόρους, πληρώνουν 
τέλη και κάποιος πρέπει να τους σεβαστεί επιτέλους. Ως την 
ώρα που θα αποκτήσουμε όλοι διαστημόπλοια και θα βλέπουμε 
χαρούμενοι από ψηλά το big blue marble in space. ●

Δεν είναι 
μακριά η άλλη 

παρανοϊκή ιδέα, 
της πεζοδρόμη-
σης της Β. Κων-

σταντίνου
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citizen
Tου κώσΤΆ γιΆΝΝΆκιΔη

Σ τα μέσα των 80s, για ένα 
καλό τραπέζι στον «Διογέ-
νη» ήθελες πολιτικό μέσο 

και ένα θερμοκήπιο γαρίφαλων 
στην Ιεράπετρα. Το σχήμα «Πα-
νταζής-Δημητρίου» κρεμόταν πά-
νω από τη νυχτερινή Αθήνα όπως 
το “Mama Mia” στην Broadway. 
Είναι να απορείς πώς το «Άκρον 
Ίλιον Κρυστάλ» (το θυμάστε;) δεν 
είχε διαθέσει στην εκλεκτή του πε-
λατεία πορσελάνινο γοβάκι τύπου 
Άντζελας για χλιδάτες προσωπικές 
στιγμές κεφιού και απόλαυσης. Λί-
γα χρόνια αργότερα ο Αντύπας ήρ-
θε όπως το τσουνάμι στη Σρι Λάν-
κα: από την παραλία και δεν άφησε 
τίποτα όρθιο. Μόνος του, χωρίς πα-
ρέα. Τι να την έκανε; To «είμαι στα 

χάι μου όταν σε έχω πλάι μου» ήταν 
η μουσική επένδυση μίας χώρας 
που ανακάλυπτε τα κοινοτικά κον-
δύλια και τα SAAB, ενώ συγχρόνως 
μάθαινε ότι το «ρόκα-παρμεζάνα» 
δεν είναι μία λέξη, αλλά δύο. Όταν 
οι άλλοι προσπαθούσαν να φτιά-
ξουν ελκυστικά σχήματα, ο Αντύ-
πας μόνος του μάζευε όλο το χαρτί 
και το λουλούδι στα πόδια του. Με-
τά από μία δεκαετία το έκανε και ο 
Πλούταρχος, που θα μπορούσε να 
στέλνει κόσμο και στον Βοσκόπου-
λο για ψυχικό. Πού θέλω να κα-
ταλήξω; Σε κάτι κοινότυπο: καμιά 
φορά δεν έχει σημασία το σχήμα, 
αλλά το τι γουστάρει ο πελάτης. 
Δεν ισχύει μόνο στη νύχτα, αλλά 
και στην πολιτική.

Με τον Αντύπα στην παραλία

Ο ι αντιστοιχίες μεταξύ νύχτας και πολιτικής είναι περισσότερες από 
αυτές που μπορείτε να φανταστείτε. Όχι, δεν σας λέω μόνο για τις 
επαφές των ανθρώπων της νύχτας με τους πολιτικούς, τις εξυπη-

ρετήσεις, τις μαύρες χρηματοδοτήσεις και την αστυνομία που πηγαίνει στο 
κατάστημα του ανταγωνιστή σου. Υπάρχει και σημειολογική αντιστοιχία, 
ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Τι νομίζετε ότι θα σημειώνει το ρεπορτάζ από 
τη νύχτα γύρω στις αρχές Αυγούστου; Ότι τα μαγαζιά είναι συγκρατημέ-
να, η κρίση επηρεάζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων, ενώ αναζητούνται 
καινούργια ευρηματικά σχήματα. Βλέπετε καμία διαφορά από αυτά που 
γράφουν οι πολιτικές σελίδες των εφημερίδων; Καμία. Κρίση, απαξίωση, 
βαρεμάρα και δυσφορία του λαϊκού ακροατηρίου. Και επισημαίνεται όλο 
και με μεγαλύτερα γράμματα η ανάγκη για τη δημιουργία νέων πολιτικών 
σχηματισμών. Επίσης ζούμε σε μία εποχή όπου τόσο η νύχτα όσο και η 
πολιτική δουλεύουν με απολύτως επικοινωνιακούς όρους. Τι προτιμάει ο 
κόσμος; Πρόσωπα αναγνωρίσιμα από την τηλεόραση που του υπόσχονται 
ότι κοντά τους θα περάσει καλά. Δεν είναι, απλώς, εμπόριο και marketing. 
Είναι show biz. Η τηλεόραση ξέρει τι θα ψηφίσεις ακόμα πριν το μάθεις και 
εσύ. Αν η επιτυχία στη νύχτα και στην πολιτική έθετε ως μοναδικό κριτήριο 
την ποιότητα, τότε στο μποτιλιάρισμα της παραλιακής θα άκουγες τον Ψα-
ραντώνη να υψώνεται από τα κάμπριο, ενώ η χώρα θα διοικείτο από ΜΚΟ. 
Όταν, λοιπόν, ο δημόσιος βίος έχει όλα τα χαρακτηριστικά της νύχτας και 
του εμπορικού show, τότε, ναι, καινούργια πολιτικά σχήματα από προβε-
βλημένα πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να αισιοδοξούν για σοβαρή επιτυχία. 
Σημασία πλέον δεν έχουν τόσο οι τοποθετήσεις επί ιδεολογικού, όσο η 
υιοθέτηση της κοινής λογικής που επενδύεται με μικρές ή μεγάλες δόσεις 
πολιτικής ευαισθησίας. Αν το επιχειρήσει ο Κουβέλης, μάλλον θα του βγει. 
Ο Κουβέλης είναι ένας από τους ελάχιστους πολιτικούς με υψηλή δημο-
φιλία που αναγνωρίζεται από ψηφοφόρους ακόμα και αν δεν μπορούν να 
σου πουν πού ακριβώς ανήκει. Επίσης είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν πολλοί 
άνθρωποι που συμπαθούν τον Κουβέλη, αλλά δεν θυμούνται το όνομά του. 
Είναι εκείνος ο συμπαθής κύριος που τα λέει ωραία στην τηλεόραση. Αυτό 
σήμερα είναι αρκετό, πόσω μάλλον όταν συνοδεύεται από μία σύγχρονη και 
ρεαλιστική προσέγγιση για τα περί Αριστεράς. Για την Ντόρα δεν ξέρω αν 
ισχύει το ίδιο. Εντάξει, έχει την προβολή που τη βάζει στο παιχνίδι και, είτε 
τη συμπαθείς είτε την αντιπαθείς, κάθεσαι να την ακούσεις. Όμως, ακόμα 
και αν κομίζει καινούργια πρόταση, δεν παύει να είναι κομμάτι του συστή-
ματος που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Εκτός των άλλων, καμία από 
τις μεγάλες ντίβες της πίστας δεν κατάφερε ένα θεαματικό και επιτυχημένο 
come back. Μόνο η Μαρινέλλα για λίγο. Αλλά ήταν αργά και στο Παλλάς. 
Σαν να στείλεις την Ντόρα για ομιλίες στο Μέγαρο. ●
➜ kostas@giannakidis.com
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κόρπιες πέτρες, ακανόνιστες. 
Άλλες καλυμμένες με χώμα κι 
άλλες από πουρνάρια. Φαίνε-

ται σα να σχηματίζουν μονοπάτι. Μόνο 
που αυτό το ίδιο μονοπάτι, στο Ποικίλο 
Όρος, είχε κάποτε μήκος 22 χιλιόμετρα 
και ήταν ο πιο σημαντικός δρόμος της 
αρχαίας Αθήνας. 
«Μια βροχερή μέρα πέσαμε πάνω στην αρχαία 
Ιερά Οδό και τρελαθήκαμε. Πήραμε τα βουνά, 
φαγωθήκαμε εκεί στα πουρνάρια και, προς 
μεγάλη μας έκπληξη, ο δρόμος είναι εμφα-
νής. Με λίγο εκπαιδευμένο μάτι, αρχίζεις και 
παρατηρείς: αυτή η πέτρα κάτι μου λέει». 
Ο Γιώργος μαζί με μέλη της Διαρκούς 
Κίνησης Χαϊδαρίου και κατοίκους της 
περιοχής περπάτησαν πλάι από τα 4.000 
άθικτα μέτρα της αρχαίας Ιεράς Οδού 
που «κοιμούνται» στο Ποικίλο Όρος. Η 
αναζήτηση δεν έγινε τυχαία, όπως εξη-
γεί: «Βρήκαμε σε βιβλία φωτογραφίες της 
αρχαίας οδού από το 1870. Διαβάσαμε τον 
αρχαιολόγο-αρχιτέκτονα Ιωάννη Τραυλό, 

ο οποίος ασχολήθηκε με την ανασκαφή του 
ιερού της Αφροδίτης στην Αφαία, με την Ι-
ερά Οδό και με τη λίμνη Κουμουνδούρου 
τη δεκαετία του ’30. Ψάχνοντας συνειδητο-
ποιήσαμε ότι από το ναό της Αφροδίτης ξε-
κινάει μια διακλάδωση της Ιεράς Οδού, μια 
διχάλα. Η πρώτη ακολουθεί παράλια πορεία, 
σχεδόν ίδια με τη σημερινή εθνική οδό Αθη-
νών-Κορίνθου. Η δεύτερη σκαρφαλώνει στο 
βουνό, διασχίζει το ύψωμα με την ονομασία 
Λόφος της Ηχούς και πέφτει στη λίμνη Κου-
μουνδούρου. Από το ιερό της Αφροδίτης 
μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου υπάρχουν 
τουλάχιστον 4.000 μέτρα της οδού, ένα ο-
ρυχείο πέτρας, βάσεις ενός κτίσματος, ένας 
ναός και ένας ταφικός περίβολος που είναι 
εκεί, ορατά για έναν αρχαιολόγο αλλά και για 
μας. Και περιμένουν τι;».  

Το οδοιπορικό-διαμαρτυρία θα συνεχί-
ζεται μέχρις ότου ικανοποιηθεί το αίτη-
μα: ανασκαφή, ανάδειξη και προστασία 
των τμημάτων της αρχαίας Ιεράς Οδού 

που έχουν διασωθεί. Διότι, υπογραμμί-
ζει ο Γιώργος, «μιλάμε για τον αρχαιότερο 
δρόμο της Ευρώπης. Δεν μιλάμε για κανένα 
μαντρί ή για κανένα γεφυράκι».  

ο ίδιο διαπίστωσε ο Ηλίας, ε-
ρασιτέχνης φωτογράφος, ο ο-
ποίος διάβασε για την εκδήλω-

ση στο ίντερνετ και ανταποκρίθηκε στο 
κάλεσμα: «Περάσαμε μέσα από πέντε-έξι 
οικοδομικά τετράγωνα, ανάμεσα από μονο-
κατοικίες με… αρχαιοελληνική αισθητική. 
Ο ορισμός του κιτς. Αναρωτήθηκα εάν οι ι-
διοκτήτες γνωρίζουν ότι τα σπίτια τους είναι 
χτισμένα στην αρχαία Ιερά Οδό. Εκεί που τε-
λειώνουν τα σπίτια αρχίζει η δασική περιοχή. 
Περάσαμε μέσα από ένα συρματόπλεγμα. Το 
έκοψαν προσωρινά τα μέλη της Κίνησης για 
την περίσταση και μετά το αποκατέστησαν. 
Τα πρώτα σημάδια της αρχαίας οδού άρχι-
σαν να γίνονται ορατά. Από το δάσος βρεθή-
καμε σε μια θαμνώδη περιοχή με δύσκολη 
ανηφόρα. Κάποιοι εγκατέλειψαν. Γύρω μας 

βλέπαμε καθαρά το μέγεθος της ανθρώπινης 
παρέμβασης: γέφυρες του ΟΣΕ, κατοικημέ-
νες περιοχές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
ένα τεράστιο Water Park και εκατοντάδες 
δεξαμενόπλοια στον κόλπο της Ελευσίνας. 
Η πεζοπορία στην αρχαία οδό διεκόπη από-
τομα. Κάποιος είχε πετάξει τα μπάζα του ε-
κεί. Κάναμε μια παράκαμψη, ανεβήκαμε το 
δασικό δρόμο και φτάσαμε στην κορυφή του 
Λόφου της Ηχούς. Εκεί είναι εγκατεστημένη 
μια κεραία κινητής τηλεφωνίας. Η θέα είναι 
καταπληκτική και ταυτόχρονα αποκαρδιωτι-
κή, λόγω της βιομηχανικής δραστηριότητας: 
Θριάσιο, Ασπρόπυργος, λιμάνι Σκαραμαγκά, 
Ελευσίνα. Ο αρχαιολόγος που ήταν μαζί μας 
μάς είπε ότι από το σημείο που σταματήσα-
με έως την παραλιακή είναι το πιο εμφανές 
κομμάτι της οδού και αυτό που διασώζεται 
καλύτερα. Η απότομη κλίση του βουνού και 
η πυκνή βλάστηση, όμως, μας εμπόδισαν να 
συνεχίσουμε. Επιστρέφοντας στο ιερό της 
Αφροδίτης, ένιωσα ένα περίεργο σφίξιμο. 
Μια ένταση, την οποία συνέδεσα με το πόσο 

4.000 άθικτα μέτρα της αρχαίας Ιεράς Οδού ζητούν άμεσα ανασκαφή και ανάδειξη 

Πέτρες μόνες περιμένουν
Της Λένας Χουρμουζη - Φωτό: ηΛίας ςταρης

Σ
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καταπιεστική μου φάνηκε η ανθρώπινη πα-
ρέμβαση σε αυτό το τοπίο». 

Η πύλη της Κολάσεως 
Πολλά είναι τα έργα ανάπτυξης που προ-
ορίζονται για τη δυτική πύλη της Αθήνας: 
κατασκευή νέου σιδηροδρομικού δικτύ-
ου, κατασκευή γεφυρών, διάνοιξη οδικών 
αξόνων και ενδεχόμενη μετεγκατάσταση 
δεξαμενών πετρελαίου. Σύμφωνα με τη 
Διαρκή Κίνηση Χαϊδαρίου τα αναπτυξια-
κά έργα απειλούν την Ιερά Οδό. Πέφτουν 
πάνω της. Ειδικότερα, η Κίνηση υποστη-
ρίζει ότι οι εργασίες για την κατασκευή 
των βάθρων για τη γέφυρα της ΕΡΓΟΣΕ 
έφεραν στο φως ένα τμήμα της αρχαί-
ας Ιεράς Οδού και ένα λαξευμένο αγωγό 
στο φυσικό βράχο. Και τα δύο ευρήματα 
σκεπάστηκαν, μετά την αποτύπωσή τους, 
με γεω-ύφασμα και χώμα για να συνεχι-
στούν οι εργασίες. Άλλη μια συνάντηση 
γίνεται στη γέφυρα της περιφερειακής 
Αιγάλεω. Εκεί η αρχαία οδός πέφτει πά-
νω στον αγωγό φυσικού αερίου. Κατά την 
άποψη του Γιώργου η ανάδειξη και προ-
στασία της αρχαίας οδού δεν είναι μόνο 
θέμα πολιτισμού, αλλά μια συμβολική κί-

νηση για να μπει ένα «φρένο σε αυτού του 
είδους την ανάπτυξη. Γιατί πρέπει να πλη-
γώνεις αυτό το βουνό, το οποίο τι είναι; Το 
μοναδικό πράσινο στη δυτική Αττική». 

την Κίνηση σκέφτονται μαξιμα-
λιστικά. Εκτιμούν ότι η προστα-
σία των 4.000 μέτρων θα φέ-

ρει ένα ντόμινο θετικών εξελίξεων. «Στα 
1.500 μέτρα πέφτουμε στο δάσος των Ευκα-
λύπτων, στη λίμνη Κουμουνδούρου. Κηρυγ-
μένος αρχαιολογικός χώρος από το 1974, δι-
ότι η λίμνη ήταν αφιερωμένη στην Περσεφό-
νη. Στην κορυφή του λόφου που χωρίζει τη 
λίμνη από τα ΕΛ.ΠΕ Ασπροπύργου εικάζεται, 
σύμφωνα με τον Ιωάννη Τραυλό, ότι υπάρ-
χει ένα κτίσμα, όπου λειτουργούσε ο πρώ-
τος φάρος των Αθηνών. Η αρχαιολογική αξία 
του χώρου πιστοποιείται και από τις σχετικές 
πινακίδες της αρμόδιας υπηρεσίας. Άρα θα 
μπορούσαμε να ζητήσουμε απορρύπανση και 
ανάδειξη της λίμνης Κουμουνδούρου».

Οι πάπιες δεν το βάζουν κάτω
Κάποτε οι λίμνες ήταν δύο. Στην αρχαι-
ότητα λέγονταν λίμνες των Ρειτών. Η 
βόρεια, αφιερωμένη στη θεά Δήμητρα, 

αποξηράνθηκε τη δεκαετία του ’70. Η 
νότια, αφιερωμένη στην κόρη Περσεφό-
νη, είναι η σημερινή λίμνη Κουμουν-
δούρου. Μια λίμνη των άκρων. Είναι 
μέρες που κανείς διακρίνει την πίσσα 
στον πάτο της. Μελέτη του Οικολογι-
κού Πολιτιστικού Συλλόγου Χαϊδαρί-
ου αναφέρει ότι η πανίδα και η πλούσια 
χλωρίδα της λίμνης ρυπαίνονται υπόγεια 
και υπέργεια. Υπόγεια από τα στραγγί-
σματα χωματερών στη Φυλή και στα Άνω 
Λιόσια και υπέργεια από την εκπομπή 
ρύπων από τις βιομηχανίες του Θριασί-
ου. Κι όμως είναι μέρες που η λίμνη έχει 
ζωή. «Πέρυσι το χειμώνα είχαμε δει 2.200 
πουλιά λόγω του μεταναστευτικού κύματος. 
Έχουν αρχίσει να γεννούν οι φαλαρίδες, οι 
νερόκοτες. Πέρυσι ξεχειμώνιασαν 21 βαλ-
τόπαπιες, που είναι είδος προς εξαφάνιση 
και έχει σημάνει συναγερμός από την ορνι-
θολογική υπηρεσία. Έχουμε καταλήξει στο 
αυθαίρετο συμπέρασμα ότι τα πουλιά έχουν 
μεταλλαχθεί. Διότι δεν βρίσκουμε τόσα νε-
κρά πουλιά όσα θα αναμέναμε λόγω της ρύ-
πανσης. Έχουμε νέας τεχνολογίας φαλαρίδες, 
οι οποίες καίνε… πετρέλαιο» λέει ο Γιώργος 
και καταλήγει στο διά ταύτα: «Ο αρχαι-

ολογικός περίπατος θα μπορούσε να φτάσει 
μέχρι εκεί, να διαμορφωθεί ο περιβάλλων 
χώρος σε χώρο ήπιας αναψυχής και ελαφράς 
άθλησης, να γίνει κέντρο περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης».
Η ιδέα δεν είναι του Γιώργου ή της Κίνη-
σης. Υπάρχει σε ρυθμιστικό σχέδιο της 
Αθήνας, μελέτη του 1992, την οποία έχει 
μαζί με άλλες υπηρεσίες επιβλέψει το 
Πολυτεχνείο και διάφοροι αρχιτέκτονες. 
Λεγόταν «Δυτική Πύλη της Αθήνας». 
Ανάμεσα σε άλλα, η εν λόγω μελέτη 
προέβλεπε ενοποίηση των αρχαιολογι-
κών χώρων που βρίσκονται στη δυτική 
Αθήνα: δηλαδή ένας περίπατος από τη 
Μονή Δαφνίου στο ιερό της Αφροδίτης, 
που θα ανέβαινε πάνω στο βουνό και θα 
κατέληγε στη λίμνη. «Ο παρονομαστής σε 
ό,τι χωροταξικά έχει γίνει στο ρυθμιστικό 
σχέδιο της Αθήνας είναι ένας ταξικός διαχω-
ρισμός. Εάν αυτά τα 4.000 μέτρα βρίσκονταν 
σε μία πιο κεντρική περιοχή των Αθηνών θα 
είχαν πέσει πάνω τους για να τα σώσουν. Ό-
μως βρίσκονται στην ξεχασμένη δύση. Ε-
ξάλλου, τι μονοπάτι να φτιάξουν; Με το που 
σκας στην κορυφή του βουνού σε παίρνει το 
ντουμάνι». A

Σ

● Απόσπασμα του ποιήματος «Ιερά Οδός» από τον Άγγελο Σικελιανό  «Tι ήταν για μένα αυτός ο δρόμος πάντα / σα δρόμος της Ψυχής /Φανερωμένος / μεγάλος ποταμός, κυλούσε εδώθε / αργά 
συρμένα από τα βόδια αμάξια / γεμάτα αθεμωνιές ή ξύλα, κι άλλα / αμάξια, γοργά που προσπερνούσαν / με τους ανθρώπους μέσα τους σαν ίσκιους». ● Η «Ιερά οδός» κυκλοφόρησε το 1971 σε 
μουσική του Άγγελου Σέμπου και στίχους της αείμνηστης Κωστούλας Μητροπούλου. Εκτός από τη Μοσχολιού, συμμετέχει η Μαρία Δημητριάδη και ο λιγότερο γνωστός Σπύρος Μάτσος.

Οι πέτρες όταν ήτανΙερά Οδός
● Μήκος 22 χλμ., από 

τον Κεραμεικό σ την 

Ελευσίνα.  ● Πλάτος περίπου 5 μ.
● Τον ακολουθούσε η 

πομπή των Ελευσίνιων  

Μυστηρίων. ● Είχε αξία λατρευ-
τική, συγκοινωνιακή, 

πολιτιστική και οικο-
νομική. ● Υπεύθυνοι για επι-

σκευές και συντήρη-
ση: οι ιερείς του Ναού 

της Θεάς Δήμητρας 

στην Ελευσίνα. 
● Περνούσε από τη 

σημερινή Γεωπονική 

Σχολή, όπου βρίσκε-
ται η περίφημη «Ελιά 

του Πλάτωνα».  
● Τη δεκαετία του ’30 

πέρασαν τα πρ ώτα 

φορτηγά. ● Ανασκαφές ανέδει-
ξαν σημεία της οδού 

στον Κεραμεικό, στη 

γραμμή 3 του μετρό 

στην πλατεία Εσταυ-
ρωμένου στο Αιγάλεω 

και στο Δρομο-καΐτειο, στο Χαϊδάρι, σε έργα 
για διαπλάτυνση 

του δρόμου
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Η σκηνή της Α.V.Γιορτή της Μουσικής 2010 

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Η σκηνή της ATHENS VOICE όπου να ’ναι θα στηθεί, τα γκρουπ ετοιμάζουν κιθάρες, πιατίνια,

φαρφίσες, συνθεσάιζερ, πετάλια, μπάσα και οι τραγουδιστές κάνουν αφωνία για να είναι έτοιμοι… Ραντεβού τη Δευτέρα 21 Ιουνίου στο Σύνταγμα!Του Μάκη Μηλάτου
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* Meanie Geanies
Όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει, ο 
μύθος του garage παραμένει ζωντανός 
γνωρίζοντας αλλεπάλληλες αναβι-
ώσεις και εκατοντάδες συγκροτήμα-
τα σε όλον τον κόσμο –γοητευμένα 
από την πιο στιλάτη εκδοχή του rock 
’n’roll– δοκιμάζουν να την ξαναζή-
σουν. Μαζί τους κι εμείς... Πόσω μάλ-
λον όταν αυτή η μυθολογία ζωντανεύ-
ει από ένα (κατά βάση) κοριτσίστικο 
γκρουπ, που πήρε τ’ όνομά του από 
το θρυλικό “Meanie Genie” των Tony 
Brook & the Breakers και μετράει πά-
νω από 10 χρόνια ζωής, συνδυάζοντας 
το garage με το surf και το punk. Η 
farfisa ακούγεται ήδη.

* Electric Litany
Μία ακόμη ζωντανή απόδειξη για τη 
διεθνική αντίληψη του rock (με την 
ευρεία έννοια). Ένας Έλληνας, ένας 
Άγγλος κι ένας Αμερικάνος βρή-
καν εύκολα κοινό κώδικα, από τον 
Nick Cave ως τους Cure κι από τους 
Joy Division ως τους Black Heart 
Procession και δημιούργησαν ένα 
γκρουπ πριν από 2 χρόνια, που κέρ-
δισε αμέσως τις εντυπώσεις με το 
άλμπουμ “How to be a child and win 
the war”, ένα δίσκο αφιερωμένο στην 
αναρχία και την κοινωνική απελευ-
θέρωση, που εμπνέεται από την ελευ-
θερία και τα «δεκεμβριανά». Μια η-
λεκτρική λιτανία γιά όσα συμβαίνουν 
γύρω μας αλλά και μέσα μας.

* The Boy
Από τη μουσική στο σινεμά κι από κει 
στο θέατρο, μια διαδρομή που προκα-
λεί το ενδιαφέρον όλο και περισσότε-
ρων, καθώς η δράση του Αλέξανδρου 
Βούλγαρη έχει ουσία, προσωπική 
ματιά και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. 
Οι Mary and the Boy ήταν η αρχή και 
συζητήθηκε πολύ. Το σχήμα έζησε 
λίγο αλλά πρόλαβε να αποκτήσει ο-
ντότητα, τόση ώστε να τους διασκευ-
άζουν οι Joalz και να γίνονται μέρος 
του σάουντρακ της πρόσφατης ταινίας 
«Ξέστρωτα κρεβάτια». Όταν ο boy έ-
μεινε μόνος, η μουσική του πήρε άλ-
λη διαδρομή: αφτιασίδωτη ποίηση 
της σκληρής πραγματικότητας, μονό-
τονοι ρυθμοί κραυγής, διαμαρτυρίας 
και κάθαρσης, συναισθηματικές αντι-
δράσεις, σκηνές του δρόμου. Με τα 2 
προσωπικά του άλμπουμ αλλά και το 
«χαμένο» “50 god damned songs” χα-
ράζει ένα μοναδικό, δικό του δρόμο. 
Τον ακολουθούμε μ’ ενδιαφέρον.

* Μέντα
Μόλις γιόρτασαν την πρώτη τους δε-
καετία, αλλά η γεύση τους παραμένει 
ακόμη έντονη και καταγράφεται στα 4 
άλμπουμ που έχουν ήδη κυκλοφορή-
σει (τα 2 πρώτα μάλιστα στη θρυλική: 
Studio II). O Κώστας Βλαχάς (κιθάρα/
φωνητικά), ο Νίκος Παπαδημητρίου 
(μπάσο/τραγούδι), ο Δημήτρης Λαϊνάς 
(πλήκτρα/φωνητικά) και ο ντράμερ 
Πάνος Γαλάνης συμπλέκουν δημιουρ-
γικά την αγάπη τους για τους Beatles 
και τους Led zeppelin, για τους Beach 
Boys και τους Clash αλλά και για τους 
Flaming Lips, τους Blur, τους Pulp 
και τους Deus (με τους οποίους έχουν 
εμφανιστεί), για να δημιουργήσουν 
το δικό τους –ελληνόφωνο– χαρμά-
νι, που στο πρόσφατο άλμπουμ τους 
παίρνει «ποπ» χαρακτήρα. 

* Absent Without 
Leave
Όσοι ψάχνουν ξέρουν πως η μουσική 
του Γιώργου Μαστροκώστα έχει κυ-
κλοφορήσει από πολλές ετικέτες του 
εξωτερικού (από τις αγγλικές Οctober 
Man, Distant Noise, Unlabel, από 
τις γιαπωνέζικες Duotone, Friend Of 
Mine, Symbolic Interaction, την α-
μερικάνικη Fuzzy Panda και την κα-
ναδική Chat Blanc), ενώ τον έχουν 
προσκαλέσει να παίξει μαζί τους οι 
Piano Magic, οι God Is An Astronaut, 
οι Port-Royal, οι 65daysofstatic, ενώ 
έχει συμμετάσχει σε πολλές split κυ-
κλοφορίες με διεθνείς μουσικούς, κι 
ο κατάλογος αυτός διευρύνεται διαρ-
κώς, καθώς οι μουσικές του αναζητή-
σεις γοητεύουν όλο και περισσότερους 
στο παγκόσμιο χωριό που ζούμε πια.

* Dustbowl
Ολλανδοί που παίζουν ρεμπέτικα, 
Έλληνες που παίζουν τάνγκο, Νεο-
ϋορκέζοι που παίζουν ρέγκε, λευκοί 
που παίζουν σόουλ, Αφρικάνοι που 
παίζουν μπλουζ, Ασιάτες που παίζουν 
garage και surf. Όλες οι μουσικές είναι 
πια παντού, τα σύνορα έχουν γκρε-
μιστεί, μόνο η αγάπη, ο σεβασμός και 
η συνέπεια μετράνε. Οι Dustbowl 
πείθουν ζώντας το μύθο τους για την 
country, το rock’n’ roll, την americana 
– και παρότι μας χωρίζει ένας ωκε-
ανός απ’ τη χώρα προέλευσης της 
μουσικής τους, τίποτα δεν ακούγεται 
παράταιρο και ξένο, καθώς δεν αντι-
γράφουν απλώς, αλλά ψάχνουν δημι-
ουργικά μια παλιά ιστορία. Το ότι από 
το 2006 που ξεκίνησαν μετράνε ήδη 
ένα ΕΡ και 2 άλμπουμ, φανερώνει ότι 
τίποτα δεν είναι τυχαίο. 

* Yuri’s Accident
Να τη πάλι η μυθολογία της pop κουλ-
τούρας που ανέκαθεν κοιτούσε προς 
τα άστρα. Η θρυλική μορφή του Yuri 
Gagarin γίνεται live club της πόλης 
αλλά και συγκρότημα. Και δεν είναι οι 
μόνοι. Από τους Laika μέχρι τον David 
Bowie, πολλοί είναι αυτοί που κινού-
νται στο διάστημα...  Η διαρκής δρά-
ση των ελληνικών συγκροτημάτων 
–που τα τελευταία χρόνια αυξάνονται, 
πληθύνονται και κατακυριεύουν την 
(ελληνική) γη– γεννάει διαρκώς και-
νούργια σχήματα και τη διαμόρφω-
ση μιας σκηνής που όλοι συμφωνούν 
πλέον πως είναι το πιο ζωντανό, φρέ-
σκο, δημιουργικό και δραστήριο κομ-
μάτι της ελληνικής μουσικής πραγ-
ματικότητας. Πριν από μερικούς μή-
νες οι Yuri’s Accident ήταν ακόμη μια 
θολή ιδέα στο μυαλό του Θάνου και 
του Γιάννη. Τώρα μετράνε ήδη μερι-
κές εμφανίσεις κι ένα demo. Ο χρόνος 
τρέχει. Κάθε λεπτό γεννιέται κι ένα 
νέο συγκρότημα. Stay tuned.

Α
κόμη δεν κατα-
λάγιασε η κου-
βέν τα για τον 
«Πρώτο Ήχο» 
στην Τεχνόπο-
λη –που κάναμε 
πριν από μερικές 

μέρες– και μία ακόμη D.I.Y. συναυλία 
είναι έτοιμη από την εφημερίδα της 
πόλης που κάνει να συμβαίνουν αυτά 
που αξίζουν τον κόπο. Όποιος περά-
σει απ’ το Σύνταγμα το πρωί της Δευ-
τέρας 21/6 θα μας βρει εκεί να ετοι-
μαζόμαστε για τη βραδινή γιορτή. Και 
μετά, όταν ο ήλιος αρχίσει να γέρνει, 
τα βύσματα μπαίνουν στους ενισχυ-
τές, τα μικρόφωνα ανοίγουν και οι 
πρώτες νότες κατρακυλάνε στους γύ-
ρω δρόμους, αντανακλούν στη Βουλή 
μ’ έναν αντίλαλο που νομίζεις πως εί-
ναι ακατοίκητη, παρέες αρχίζουν να 
συρρέουν, κάθονται στα πεζούλια και 
τα παρτέρια, στο Σύνταγμα έχει και 
wi-fi: «Ποιοι είναι αυτοί που παίζουν 
τώρα;», « Έλα! Εδώ είμαστε, όπως 
κοιτάς τη σκηνή δεξιά», «Αυτοί οι 
Electric Litany είναι καλοί;», «Τι ώρα 
εμφανίζονται οι Burger Project;». Από 
τις 6.00 το απόγευμα ως τις 12.00 το 
βράδυ, το soundtrack της πόλης θα 
ακούγεται στο Σύνταγμα και οι άν-
θρωποι της πόλης θα του δίνουν νόη-
μα και περιεχόμενο.



Α
πό αύριο Παρασκευή 18/6 η 
πόλη και οι πλατείες της γε-
μίζουν μουσικές. Εδώ και 10 
χρόνια η Γιορτή της Μουσι-
κής οργανώνει αυτό το μου-
σικό πανηγύρι που φέρνει σε 

άμεση επαφή όλο τον κόσμο με το πιο ζωντανό, 
φρέσκο και ανήσυχο κομμάτι από τους σύγχρο-
νους Έλληνες και ξένους δημιουργούς. Είναι η 
επιτυχημένη διοργάνωση, με ελεύθερη πρό-
σβαση για όλους, που καταφέρνει να κάνει τους 
κατοίκους αυτής της πόλης να ξεχάσουν για λίγο 
τις σκοτούρες τους και να σταθούν. Να σταθούν 
έστω και λίγο ή για ώρες και να ακούσουν, να 
συντονιστούν, να χαθούν μέσα στους ήχους και 
τους ρυθμούς μιας μοναδικής μουσικής ποικιλί-
ας. ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα και στους 
νεότερους μουσικούς να εμφανιστούν σ’ ένα 
ευρύ κοινό στους ανοιχτούς χώρους της πόλης. 

Οι εκδηλώσεις ξεκινάνε στις 18/6 στην Τε-
χνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με ζωντανή 
αναμετάδοση από το Palau de les Arts Reina 
Sofia τής “Carmen” του Bizet, από τη Συμφω-
νική Ορχήστρα της Βαλένθιας σε διεύθυνση 
Zubin Mehta. 
● Επίσης τη Δευτέρα 21/6 στο Ίδρυμα Θεοχα-
ράκη μη χάσετε την παράσταση συμμετοχικής 
όπερας με τους Κάτια Πάσχου, Μανώλη Λορέ-
ντζο, Δημήτρη Παπαγεωργίου και Μανώλη 
Παπασηφάκη, αλλά και στην Τεχνόπολη τη 
Συμφωνική Ορχήστρα και τη Φιλαρμονική 
του Δήμου, τη Sinfonietta of Lausanne και τη 
Simon Bolivar Youth Orchestra.

● Το Σάββατο 19/6, την Κυριακή 20/6 και τη Δευ-
τέρα 21/6 οι djs καταλαμβάνουν την πόλη και 
κάθε είδους groovy tune γίνεται το soundtrack 
της Αθήνας στην πλ. Ασωμάτων, την πλ. Αγίας 

Ειρήνης, αλλά και στα Bacaro, Closer, Παλαιά 
Βουλή, Fantaseed, Higgs, Six D.O.G.S., Yoga Bala. 
Αναζητήσ τε τους Nikko Patrelaki, Olga 
Kouklaki, Dj Kyros, Blend aka Mishkin, Mr. 
Soundproof, & Kill Emil, Urban Disco κ.ά.

● Οι συναυλίες θα ξεκινήσουν το Σάββατο στην 
πλ. Εξαρχείων, πλ. Κλαυθμώνος και Τεχνόπολη, 
για να συμπληρωθούν την Κυριακή και τη Δευ-
τέρα με την πλ. Συντάγματος και την πλ. Κοτζιά.

Στις 5 πλατείες θα ακούσετε τους Ekos Quartet, 
Lolek, Rous, Ska Bangies, Berlin Brides, Travel 
Mind Syndrome, No Profile, Duke Abdaction, 
Rosebleed, Expert Medicine, Dragostars, 
Σκιές, Orthologistes, Dr. Vodkatini, Lumiere 
Brother και πολλούς ακόμη.
● Στο Σύνταγμα είναι φέτος και η σκηνή της 
ATHENS VOICE τη Δευτέρα 21/6 με τους: 
Burger Project, The Boy, Dustbowl, Electric 
Litany, Yuri’s Accident, Menta, Absent 
Without Leave και Meanie Geanies.

● Οι συναυλίες ξεκινάνε νωρίς το απόγευμα και 
τελειώνουν γύρω στα μεσάνυχτα.
● Εκτός από την Αθήνα η Γιορτή της Μουσικής 
φέτος θα γίνει και στις: Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, 
Πρέβεζα, Πάργα, Πάρο, Πύργο, Ρόδο, Σέρρες, 
Χανιά, Φιλιππιάδα, Ικαρία. Και όπως πάντα, σε 
δεκάδες πόλεις σε όλη την Ευρώπη. A

* Burger ProjectΈχουν ήδη διανύσει μεγάλη απόστα-ση σε λίγο χρόνο. Μεταμφιεσμένοι (κατά περίσταση) άλλος τσολιάς, άλ-λος παπάς, άλλος macho κι ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, ανακατεύουν ένα ασυνήθιστο χαρμάνι από reggae μέχρι 80s electropop κι από punk μέχρι swing, διασκευάζοντας ό,τι τους κάνει εντύπωση. Επιτέλους λί-γο χιούμορ επί σκηνής από μια παρέα που από το 2007 ως τώρα συνεχίζει να είναι talk of the town. 

Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναιών

 18-21/6 Η πόλη 
γιορτάζει

Η σκηνή της Α.V.

Γιορτή της Μουσικής 2010 
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Λ ατρεύω τις αμφίσημες έννοι-

ες. Διότι 3 μήνες μιλάμε για 

το default της χώρας (στάση 

πληρωμών), κι έτσι είπα να πιάσω κι εγώ 

μια κατηγορία ανθρώπων που «διφολ-

τάρουν» συνεχώς στην καθημερινότητά 

τους. Είμαι σίγουρος πως ενώ δεν έχετε 

ακούσει την έκφραση, τους βλέπετε να 

κυκλοφορούν γύρω μας. Διαόλε, μπορεί 

να είστε κι εσείς ένας από αυτούς. Είναι 

όλοι αυτοί που στην εγκατάσταση ενός 

προγράμματος πατάνε μανιωδώς next 

next next μέχρι να τελειώσει αυτή η ενο-

χλητική διαδικασία. Είναι όλοι αυτοί που 

αφήνουν το κλασικό πράσινο λιβάδι των 

Windows για φωτογραφία στην επι-

φάνεια εργασίας τους. Είναι 

όλοι αυτοί που θα δουλέ-

ψουν με τις ρυθμίσεις 

που άφησε ο προη-

γούμενος χρήστης, 

είτε 2 μέρες πιο πριν 

είτε 2 χρόνια πιο 

πριν. Με λίγα λόγια 

είναι αυτοί που α-

ποδέχονται τις default 

ρυθμίσεις, όποιες κι αν 

είναι αυτές.

Και πάνω τους είναι στημένη μια 

ολόκληρη βιομηχανία. Εκατομμύρια δο-

λάρια αλλάζουν χέρια σε συμφωνίες που 

προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτή την 

κατηγορία. Κάθε μήνα αποεγκαθιστώ δε-

κάδες ενοχλητικά προγράμματα, μπάρες 

και άλλα καλούδια που έρχονται πακέτο με 

μια εφαρμογή και εγκαθιστώνται by default 

(ως προεπιλογή) με την εφαρμογή, γιατί 

κανείς δεν ασχολείται με το να διαβάσει τι 

εγκαθιστά. Ακόμα πιο πολύ. Πρόσφατα α-

ποκαλύφθηκε πως η Microsoft και η Apple 

συζητούν, προκειμένου να χρησιμοποιεί η 

δεύτερη στα iPhone, iPad, iBook και iHasou 

ως προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης το 

Bing της Microsoft. Μια κίνηση που ακού-

γεται εντελώς παράταιρη, εάν σκεφτείτε 

πως η καριέρα ολόκληρης της Apple βασί-

ζεται στο think different, με λίγα λόγια στα 

αντι-Microsoft προϊόντα. H ίδια η Micrοsoft 

βασίζει την επιτυχία πολλών προϊόντων 

της στην προεγκατάστασή τους μαζί με τα 

Windows. Internet Explorer, MSN, Hotmail 

και Bing δεν θα είχαν την πορεία που έχουν 

στην αγορά, εάν δεν προωθούνταν ως 

προεπιλεγμένα προγράμματα. Για να μην 

πούμε για το itunes και το iStore.

Καταλαβαίνω το σάστισμα των ανθρώ-

πων όταν έχουν να αντιμετωπίσουν πολ-

λές επιλογές (πραγματικές ή μη). Σε αυτή 

την ψευδή «ελευθερία» βασίζεται και η 

προπαγάνδα των νεοφιλελεύθερων. Εί-

ναι άχρηστο να ξέρεις πως υπάρχουν 5 

διαφορετικά chat, όταν δεν ξέρεις σε τι 

διαφέρει το ένα από το άλλο και, κυρί-

ως, όταν και τα 5 σου προσφέρουν πάνω 

κάτω την ίδια υπηρεσία. Είναι άχρηστο 

να λες σε κάποιον «επέλεξε όποιο media 

player θέλεις», όταν στην ουσία ο άνθρω-

πος θέλει απλά να βλέπει ταινίες. Ειδικά 

όταν θα πρέπει να πληρώσει και από 20 

ευρώ για κάθε media player. Κι έτσι η 

default επιλογή προσφέρεται μπροστά 

σου ως ηρεμία. Δεν χρειάζεται να κινη-

θείς, δεν χρειάζεται να δράσεις. Η default 

επιλογή υπάρχει έτοιμη εκεί για εσένα. 

Παρόλ’ αυτά, από τη σ τιγμή που τις 

default επιλογές μας τις προσφέρει μια 

εταιρεία που είναι σίγουρο πως κοιτάει 

το εταιρικό της συμφέρον, η ήρεμη και 

ξεκούραστη default επιλογή δεν υπάρ-

χει απαραίτητα για τη δική μας ευκολία. 

Γι’ αυτό και υπάρχουν οι συμφωνίες εκα-

τομμυρίων. Ο διφολτάκιας, χωρίς να το 

πάρει χαμπάρι, μπαίνει στο εταιρικό 

μαντρί. Γίνεται αυτό που πολύ 

πετυχημένα ονομάζουν οι 

Αμερικάνοι Sheeple, από το 

sheep (πρόβατο) και το 

people (κόσμος).

Υπάρχει διέξοδος γι’ 

αυτή την κατάσταση. 

Η μία είναι να κάνεις μό-

νος σου τις επιλογές. Αλλά 

αυτό ξέρουμε πως για πολλούς 

ανθρώπους είναι ανεπιθύμητο. Το 

ξέρω είναι λυπηρό, μα είναι αλήθεια. 

Η άλλη είναι να εμπιστευτείς κάποιους για 

τις επιλογές σου, οι οποίοι δεν σε βλέπουν 

ως κινούμενο ευρώ προς κατανάλωση ή 

ως προβατάκι που μπορούν να χειραγω-

γήσουν σε όποιο μαντρί θέλουν. Κι αυτοί 

στην αγορά των υπολογιστών δεν είναι 

άλλοι από την κοινότητα του ανοιχτού λο-

γισμικού. Οι Linuxάδες μέχρι στιγμής έχουν 

δείξει μια εκπληκτική αντι-εμπορευματική 

συμπεριφορά κι αν μη τι άλλο μπορείς να 

τους εμπιστευτείς. Δεν είναι πως δεν θα 

κάνουν λάθη και πατάτες. Αλλά τα λάθη 

τους είναι ειλικρινή και δεν έχουν στόχο να 

βγάλουν μερικά εκατομμύρια. 

Όπως συμβαίνει και με άλλα πράγματα, 

το να αφήσει ένας διφολτάκιας τις default 

επιλογές του στα νερντ του λίνουξ δεν 

είναι η απόλυτα ασφαλής επιλογή. Κάθε 

ένας που αποκτά εξουσία χωρίς να τον 

ελέγχει αυτός που του τη δίνει, είναι ένας 

εν δυνάμει νέος δικτάτορας. Αλλά αυτή 

τη δεδομένη στιγμή, αν σώνει και καλά 

θέλετε να είστε διφολτάκιας, μπορείτε 

να κοιμάστε σχετικά ήσυχος με το να α-

φήνεστε στα χέρια των λινουξάκηδων. ●
➜ waste@techiechan.com 

Διφολτά-
κηδες

TechieChan
Του ΣΤΑΘΗ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

~ pdf ~
Κάθε Τετάρτη 

όλη η εφημερίδα και σε PDF

www.athensvoice.gr

Η ATHENS 

VOICE
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O Κώστας Ζαρόκωστας χρόνια τώρα 
επιμελείται πεζοπορικές περιηγήσεις 
στο βουνίσιο και νησιωτικό περιβάλ-

λον, ανιχνεύοντας αρχαίους δρόμους, σημαίνο-
ντας παλιά μονοπάτια αλλά και ανοίγοντας και-
νούργια που αναδεικνύουν το τοπίο και οδηγούν 
τον περιπατητή στο χώρο του ανέμελου και του 
παντοτινού. Μια από αυτές τις δράσεις του τον 
οδήγησαν στη χάραξη 7 περιπατητικών και πε-
ζοπορικών διαδρομών στο Περιβαλλοντικό & 
Πολιτιστικό Πάρκο Αϊ-Γιάννη Δέτη, στον κόλπο 
της Νάουσας. Μας ξεναγεί σε μια από αυτές.

«Να ’μαστε λοιπόν στον κόλπο της Νάουσας, στην 
Πάρο. Στα παλιά χρόνια, κουρσάρικο αραξοβόλι 
και ναυτική βάση Ενετών, Τούρκων, Ρώσων και 
Ελλήνων. Βλέπεις, το καπέλο του, η χερσόνησος 
του Αϊ-Γιάννη του Δέτη, του παρέχει προστασία 
από τους δυνατούς βοριάδες και έτσι τα νερά 
του, ήρεμα και με λαμπερές γαλαζοπράσινες α-
ποχρώσεις, αποτελούν στις μέρες μας τον πιο 
δημοφιλή κολυμβητικό προορισμό στο νησί. 

Ο ασφαλτόδρομος από τη Νάουσα κινείται σχε-
δόν δίπλα στη θάλασσα. Τα Φύκια, οι Λίμνες, 
ο Πλαστηράς, οι ξακουστές Κολυμπήθρες, οι 
Καλαμιές, κατάξανθες αμμουδιές που τις διακό-
πτουν μοναχικές πέτρινες μορφές, αφηρημένες, 
συμβολικές, σιβυλλικές... που οδοιπορούνε σε 
αβαθή νερά. Σε κάτι λιγότερο από 5 χλμ. από τη 
Νάουσα η στεριά στενεύει, ο δρόμος γλιστρά-
ει ανάμεσα σε πολύχρωμα σκαριά με ψιλόλιγνα 
κατάρτια, ανηφορίζει ελαφρά αφήνοντας δεξιά 
παλιό κατάλευκο μοναστήρι και σταματάει σε 
χωματένιο πλάτωμα... Βρισκόμαστε στην κατα-
πληκτική αμμουδιά του Καθολικού…
Με πρωτοβουλία κίνησης ενεργών πολιτών, το-
πικού συλλόγου και του Δήμου Πάρου, ο χώρος 
αυτός πήρε τη μορφή οικολογικού και περιβαλ-
λοντικού πάρκου με κυριότερους στόχους την 
προστασία της φύσης και της φυσιογνωμίας της 
χερσονήσου, αλλά και τη δημιουργία ενός εναλ-
λακτικού πόλου με δράσεις στα πεδία του περι-
βάλλοντος, του πολιτισμού, του αθλητισμού και 
της αναψυχής. 

Ευκαιρία λοιπόν να γνωρίσετε τη μικρή σε έκτα-
ση αλλά πλούσια σε ομορφιά και ενδιαφέρον 
χερσόνησο του Αϊ-Γιάννη με οδηγό τις επτά περι-
πατητικές και πεζοπορικές διαδρομές 
συνολικού μήκους 7 περίπου 
χλμ., που διατρέχουν απ’ ά-
κρον σε άκρον ολόκληρο 
το πάρκο. 

Διαδρομή 3: Πα-
ραλία Καθολικού-
Περικόπετρα-Τούρκου 
Άμμος Μήκος 900 μ./Χρό-
νος (χωρίς στάσεις) 16́  
Τούρκου Άμμος-
Αλμυρός-Τούρκου Άμμος
Μήκος 1.150 μ./Χρόνος (χωρίς 
στάσεις) 25́  

Μια καθαρά θαλασσινή διαδρομή, αφού σχεδόν 
στο σύνολό της κινείται πλάι στο κύμα. Διασχί-
ζουμε διαγώνια την αμμουδιά του Καθολικού και 
ακολουθούμε τις πινακίδες (βλ. ➌ στο χάρτη). 
Μια μικρή παράκαμψη με σημάδια ➌ φεύγει δε-
ξιά και μας οδηγεί σε στενό μονοπάτι μέσα από 
επίπεδες πλάκες δίπλα στη θάλασσα μέχρι την 
παραλία της Περικόπετρας σε 5 .́ Ίχνη ανθρώπι-
νης παρουσίας άγνωστης χρονικής περιόδου ε-
ντοπίζονται στην πλαγιά Β.Α. της Περικόπετρας, 

με την παρουσία λιγοστών θεμέλιων τοιχοποιίας. 
Σε 10΄ από την Περικόπετρα, και αφού περάσου-
με το μεγάλο βράχο στην περιοχή Πίσσες, φτά-
νουμε στην όμορφη και σχετικά απομονωμένη 

παραλία Τούρκου Άμμος. Σε 3 έως 4΄ αξίζει 
μία παράκαμψη αριστερά προς το μικρό 

κάβο του Αλμυρού, με τα τόσο διαφο-
ρετικά σε μορφή και χρωματισμούς 
βράχια. Άλλα γκριζωπά, ξαπλωμένα 
νωχελικά, και άλλα κατάμαυρα και α-
γριωπά σε διάταξη μάχης, έτοιμα να 
αντιμετωπίσουν κατά μέτωπο τους 
δυνατούς βοριάδες. Το καλοκαίρι, ό-

ταν φυσάει ο Γαρμπής, γαληνεύει και 
μετατρέπεται σε μεγάλη γαλαζοπράσι-

νη πισίνα. Συνεχίζουμε ακολουθώντας το 
περιφερειακό μονοπάτι, περνώντας πάνω 

από μικρή βοτσαλωτή παραλία και πλησιάζουμε 
στην περιοχή Κόκκινος Βράχος. Λίγο πιο κάτω το 
μονοπάτι διακλαδίζεται. Ακολουθούμε το ανη-
φορικό, και σε 2΄ βρισκόμαστε στη κορυφή του 
υψώματος, στη θέση των Ρώσικων Πυροβολαρ-
χιών της περιόδου 1770-1774. Ο ρωσικός στόλος 
μετά τη νίκη του στη ναυμαχία του Τσεσμέ επέ-
λεξε τον κόλπο της Νάουσας ως αγκυροβόλιο. 
Από εκεί το μονοπάτι συνεχίζει περιφερειακά στο 
Ακρωτήρι του Τούρκου, αγαπημένο τόπο των 
κορμοράνων της περιοχής, και καταλήγει στην 
ξανθή αμμουδιά με τα καταγάλανα νερά». A

 Travel

The Great Getaway 
Έκπτωση που φτάνει και το 30% για τα περισσότερα ξενο-
δοχεία της σε όλο τον κόσμο ανακοίνωσε η Hilton 
Worldwide. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 2.800 ξενοδο-
χεία, και το Hilton Αθηνών, και για να επωφεληθείτε θα 
πρέπει να κάνετε την κράτησή σας ηλεκτρονικά στο 
hhonors.com/thegreatgetaway έως τις 15 Ιουλίου 2010 
και το αργότερο επτά ημέρες πριν από την ημερομηνία ά-
φιξής σας. Η προσφορά, η οποία περιλαμβάνει και δωρεάν 
πρωινό, ισχύει έως τις 6 Σεπτεμβρίου. 

Μη 
χάσεις

www.justcancelled.gr 
Ιστοσελίδα που απευθύνεται τόσο σε όσους σχεδιάζουν 
τις διακοπές τους όσο και σε επαγγελματίες. Που σημαίνει 
ότι αν δεν βρίσκεις δωμάτιο μπορείς να τσεκάρεις τις ακυ-
ρώσεις της τελευταίας στιγμής ή αν έχεις ξενοδοχείο να 
το καταχωρίσεις δωρεάν και να δημοσιοποιείς τυχόν ακυ-
ρώσεις εύκολα, μέσω ενός προσωπικού λογαριασμού. 

Μη 
χάσεις

Ο Κώστας Ζαρόκωστας μας ξεναγεί στον Αϊ-Γιάννη τον Δέτη

Ίχνη στην άμμο
Info

Στο πρωτοπόρο 

αυτό θεματικό πάρκο 

μπορείς να περπατήσεις ε-

λεύθερα, να παρακολουθή-

σεις παραστάσεις, να κολυ-

μπήσεις στις 4 παραλίες ή να 

δειπνήσεις στο εστιατόριο. 

Αυτή την Κυριακή ξεκινάει το 

Ά  Συλλογικό Φεστιβάλ 

Πάρου  (ως τις 28/6). 

228 4 0 53560,  w w w.

parkoparos.gr

Ο Κ.Ζ. στο Πάρκο των Βράχων. Στο βάθος ο φάρος του Κόρακα.
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Του ΜιχΑΛη ΛεΑΝη 

Sports

Από την Παρασκευή ζούμε στον α-

στερισμό της βουβουζέλας. Εκατο-

ντάδες χιλιάδες βουβουζέλες τρυ-

πάνε με τον εκνευριστικό τους ήχο τα ηχεία 

των τηλεοράσεων. Σα να έχουν πλακώσει 

σμήνη από κουνούπια, μύγες, σκνίπες και 

άλλα ενοχλητικά πετούμενα και δεν ξέρεις 

πώς να τα αντιμετωπίσεις. Εμένα, πάντως, 

με φτιάχνει ο ήχος της βουβουζέλας. Ανα-

γκάζομαι να χαμηλώσω την ένταση της τη-

λεόρασης κι έτσι γλιτώνω και τις σοφιστείες. 

Αλλά και θεατής να ήμουν μέσα στο γήπεδο, 

βουβουζέλα θα είχα στο στόμα. Κι αν στά-

μπαρα καμιά αντιπαθητική φάτσα δυο τρεις 

κερκίδες πάνω ή κάτω από μένα, θα του την 

κόλλαγα στ’ αυτί και θα τον έστελνα αδιά-

βαστο. Θέλει και σκανδαλιές η κερκίδα, δεν 

γίνεται όλοι να παρακολουθούν λες και είναι 

αγώνας σκάκι. Γι’ αυτό και είμαι αντίθετος 

στη σκέψη της ΦΙΦΑ να τις καταργήσει. Να 

απαγορεύσει στους θεατές να βουβουζελιά-

ζουν κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Κάτω 

τα χέρια από τις βουβουζέλες. Αυτό πρέπει 

να είναι το σύνθημα όλων όσοι γουστάρουν 

το βουβουζελοσαματά στα γήπεδα της Νο-

τίου Αφρικής. 

Να οργανωθούμε παιδιά, να φτιάξουμε ιστο-

σελίδες, μπλογκ, να μην επιτρέψουμε στη 

γεροντοκόρη ΦΙΦΑ να κάνει κουμάντο στα 

αυτιά μας. Να μαζέψουμε υπογραφές από 

όλο τον κόσμο σε μία κινητοποίηση που δεν 

θα έχει προηγούμενο με κεντρικό σύνθημα 

«Είμαστε όλοι βουβουζέλες». Θεωρώ επίσης 

τη σκέψη της ΦΙΦΑ να τις καταργήσει αρκού-

ντως ρατσιστική. Έτσι έχουν μάθει αυτοί οι 

άνθρωποι να εκφράζονται και το Μουντιάλ 

γίνεται πρωτίστως γι’ αυτούς. Όλοι οι υπό-

λοιποι είμαστε φιλοξενούμενοι. Οφείλουμε 

να σεβαστούμε τα ποδοσφαιρικά τους ήθη 

και έθιμα. Στο φινάλε τα βρίσκω λιγότερο 

πρωτόγονα από τις φωτοβολίδες, τα κέρ-

ματα, τα μπουκάλια και τη γυφτομαγκιά με 

τα λέιζερ. Που κάθε φτιακλής έχει αγοράσει 

ένα λέιζερ, το καλύτερο και το πιο «γαμάω» 

της αγοράς, για να σημαδεύει στα μάτια του 

κάθε αντίπαλου παίκτη αλλά και των διαιτη-

τών. Οι βουβουζέλες λένε ότι ενοχλούν τους 

παίκτες κατά τη διάρκεια του ματς να συνεν-

νοηθούν μεταξύ τους. Δεν ακούγονται όταν 

μιλάνε ο ένας με τον άλλον. Μπούρδες. Οι 

παίκτες στη διάρκεια ενός παιχνιδιού πε-

ρισσότερο συνεννοούνται με τα χέρια πα-

ρά με το στόμα. Το ίδιο ισχύει και για τους 

προπονητές. Οι περισσότεροι, εξάλλου, δεν 

έχουν και πολλά να πουν. Το διαπιστώνου-

με και από το ποδόσφαιρο που παίζουν οι 

ομάδες τους. Σιγά σιγά θα μας πουν ότι και 

σε εμάς, που φάγαμε τα δύο φρέσκα και λα-

χταριστά τεμάχια από τους Νοτιοκορεάτες, 

έφταιγαν οι βουβουζέλες. Αυτές μάγεψαν 

το βασιλιά των πάγκων Ότο σαν τις σειρή-

νες που μάγεψαν τον Οδυσσέα και αντί να 

βάλει σέντερ μπακ τον Κυριάκο, που έπαιζε 

στην Πρέμιερσιπ, και δίπλα του τον Παπα-

σταθόπουλο, που έκανε εκπληκτική χρονιά 

στο Καμπιονάτο, έβαλε τον Βύντρα παρέα 

με τον Κατσουράνη σε θέση λίμπερο. Τό-

σο «λίμπερο», που οι αντίπαλοι επιθετικοί 

«λίμπεροι» κι ελεύθεροι κυκλοφορούσαν 

στην περιοχή μας ανενόχλητοι. Πάλι καλά, 

να λέμε, μας έσωσε η Αυστραλία που έφαγε 

τέσσερα από τη Γερμανία και όλοι τώρα θα 

ασχολούνται με αυτή.  Ακόμη δεν έχουμε 

σκοράρει σε Μουντιάλ και δεν έχουμε αξιω-

θεί να σταυρώσουμε βαθμό. Από το Παγκό-

σμιο Κύπελλο της Αμερικής το ’94 κρατάει 

η κατάρα. Σήμερα που διαβάζεις, φίλε ανα-

γνώστη, αυτές τις γραμμές, παίζουμε με τη 

Νιγηρία ελπίζοντας να κάνουμε το θαύμα και 

να πετύχουμε τέρμα. 

Σε αυτό το Μουντιάλ θέλω να δω θέαμα. Στην 

Μίνα Παπαθεοδώρου - Βαλυράκη 
Eκθέτει στη Frascione Arte στη 

Φλωρεντία τα «Ποδοσφαιρικά Πορτρέτα», 
μια σειρά αθλητικών έργων με θέμα το 

ποδόσφαιρο, με την ευκαιρία του Μουντιάλ. 
Έως 11/7, www.frascionearte.com 

Είμαστε όλοι βουβουζέλες     
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κυριολεξία το απαιτώ. Όχι απλά ομάδες να 

τρέχουν, αλλά και λίγη φαντασία, ρε αδελ-

φέ, και καμιά ατομική ενέργεια που θα με ξε-

σηκώσει. Να δω παίκτες να κάνουν τα «δικά 

τους». Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Ούτε και 

περισσεύει κουράγιο για άλλη μπάλα, με όλα 

αυτά που περνάμε. Μετά, πλάκωσαν και οι 

ζέστες νωρίς. Ο ήλιος καυτός θρονιάζεται 

για ώρες πάνω από τα κεφάλια μας. Τα σπί-

τια βράζουν. Αν είναι να κλειστείς μέσα για να 

παρακολουθήσεις δύο ομάδες που κυνηγάνε 

το μισό γκολ –γιατί αυτό βλέπουμε στα περισ-

σότερα ματς μέχρι στιγμής– τότε φτου ξε-

λευθερία, φεύγω, καβαλάω τη vespa και πάω 

κάπου που να έχει δροσιά να πλακωθώ στις 

μπίρες. Και μη μου πει κανείς ότι έχασα κάτι 

σημαντικό. Όλη τη χρονιά με το ποδοσφαι-

ράκι νταραβεριζόμαστε. Τρίτες, Τετάρτες, 

Πέμπτες, Σάββατα και Κυριακές. Φτάσαμε 

στο σημείο να καταναλώνουμε περισσότερη 

μπάλα από όσο αντέχουμε. Το Μουντιάλ, για 

να μας κρατήσει καλοκαίρι καιρό, θα πρέπει 

να μας δροσίσει με θέαμα. Να μας φτιάξει. Να 

τονώσει τη χαμένη μας διάθεση με παίκτες 

που θα κάνουν κάτι διαφορετικό, με ομάδες 

που θα σκοτώσουν τα συστήματα και θα ε-

παναφέρουν την έμπνευση και τη δημιουρ-

γικότητα στις τέσσερις γραμμές. Αν δεν το 

επιχειρήσουν, αν μείνουν βαλτωμένες στον 

αυτοσκοπό του έστω και πενιχρού αποτελέ-

σματος, τότε καλύτερα να ναρκωθούμε όλοι 

από τον ήχο της μαγευτικής βουβουζέλας. 

Να κλείσουμε τα μάτια εκνευρισμένοι περισ-

σότερο γι’ αυτό που είμαστε αναγκασμένοι 

να  βλέπουμε, παρά για αυτό που ακούμε. A

➜ info@athensvoice.gr

ΕΝΔΕΚΑΔΑ 
εκδ. Μπαρτζου-
λιάνος - Παρουσία, 
δίγλωσση έκδοση 

Με αφορμή τα μο-
ν α δ ι κ ά  έ ρ γ α  τ ο υ 
α ρ χ ι τ έ κ τ ο ν α  κ α ι 
εικασ τικού Δήμου 
Φλ έ σ σ α ,  ε μ π ν ε υ -
σμένα από το ποδόσφαιρο, κυκλοφό-
ρησε ένα πρωτοποριακό, καλαίσθητο 
βιβλίο με εικαστικό και λογοτεχνικό 
περιεχόμενο. Αφορά μια σειρά διη-
γημάτων με θεματικό άξονα το ποδό-
σφαιρο, από μια 11άδα γνωστών λο-
γοτεχνών-δημοσιογράφων. Γράφουν 
οι Α. Ασωνίτης, Δ. Βαρβαρήγος, Μ. Βι-
ντιάδης, Σ. Δάνδολος, Β. Καλαμαράς, 
Ξ. Μπρουντζάκης, Γ. Σκαμπαρδώνης, 



Skate
Του Billy Γρυπάρη 

Κάνουμε κι εμείς έρευνα αγοράς, όχι μόνο οι στιλίστες!
Και πιάσαμε λαβράκι!
Εντοπίσαμε το πιο καλόγουστο και πρωτότυπο 
μαγιό που κυκλοφόρησε η πολύ ιδιαίτερη εται-
ρεία Insight clothing και το φωτογράφισα για να το 
δείτε κι εσείς.
Είναι ένα μαγιό-βερμούδα που στο ύφασμά του 
είναι εκτυπωμένο ένα σκισμένο τζιν παντελόνι, μια 
ωραιότατη αφθαλμαπάτη δηλαδή. Απλά βλέποντάς 
το από μακριά νομίζεις ότι είναι αληθινό! Τέλειο; Το 
έχειτο Color skate shop. (Πρωτογένους 5, Ψυρρή)

GOOD STUFF 
LEO SMITH

Σήμερα η στήλη θα σας παρουσι-
άσει ένα skater που διαφέρει από 
τους υπόλοιπους. Είναι ο Άγγλος 
Leo Smith και τον συναντήσαμε 
στην Αθήνα πριν λίγο καιρό, όταν 
επισκέφτηκε την πόλη μας μαζί 
με το team της DC Shoes UK. Ο Leo 
για κάποιους που δεν γνωρίζουν 
έχει ένα δίδυμο αδελφό, τον Jody, 
που θεωρείται μύθος ανάμεσα 
στους επαγγελματίες skaters της 
Βρετανίας. Ο Leo επισκέφτηκε την 
πόλη μας για τρίτη φορά και μίλη-
σε στην A.V. 

Πώς είναι τα πράγματα στη skate 
σκηνή της Αγγλίας; Είναι πραγ-
ματικά πολύ καλή η κατάσταση στο 
skateboarding αυτή τη στιγμή. Έ-
χουν κάνει την εμφάνισή τους πάρα 
πολλά νέα παιδιά με πολύ ταλέντο 
τελευταία. Μένω σε μια μικρή πόλη, 
νοτιοδυτικά της Αγγλίας. Η πόλη δεν 
ήτανε πότε στην «καυτή» λίστα του 
skateboarding, αλλά με το νέο plaza 
για skate που έφτιαξαν εκεί έχει δη-
μιουργηθεί μία μεγάλη κοινωνία του 
skate.

Πώς είναι να έχεις ένα δίδυμο 
αδελφό skater; Είναι πραγματικά 
χαρά μου. Κάνω skate μαζί του και 
πάντα με ωθεί να βελτιώνομαι και να 
μαθαίνω νέα κόλπα. Το pro επίπεδο 
του αδελφού μου με βοηθάει αρκε-
τά. Αυτή τη στιγμή απέκτησα το δικό 
μου σανίδι για μια βρετανική εταιρεία 
που λέγεται Motive skateboards και 
αισθάνομαι ότι εκπλήρωσα το όνειρο 
που είχα μαζί με τον αδελφό μου από 
μικρή ηλικία.

Βρίσκεις αλλαγμένη την Αθήνα 
σε σχέση με την πρώτη φορά 
που την επισκέφτηκες; Την πρώτη 
φορά δεν έκανα πολύ skate, γιατί είχα 
τραυματιστεί πριν έρθω. Τη δεύτε-
ρη, που ήρθα με το ευρωπαϊκό team 
της Quiksilver, ήμουν ο filmer του τα-

ξιδιού, οπότε δουλειά μου ήταν να 
φιλμάρω. Αυτή τη φορά επιτέλους 
κατάφερα να κάνω skate σε αυτά 
τα απίστευτα spots που με αφήσαν 
άφωνο. Το επίπεδο του skate εδώ εί-
ναι αρκετά καλό, πράγμα που αγνο-
ούν αρκετοί στην Ευρώπη. 

Συνεχίζεις να πηγαίνεις σε ταξί-
δια ως filmer; Πάντα παίρνω την 
κάμερα μαζί μου όταν πηγαίνω για 

skate σε άλλες χώρες. Μου αρέσει 
να φιλμάρω, όταν βρίσκομαι σε κά-
ποιο spot που δεν έχω όρεξη να κάνω 
skate ή αν είμαι χτυπημένος προσπα-
θώ να προσφέρω με αυτό τον τρόπο. 
Πάντα υπάρχει κάποιος που μπορείς 
να τραβήξεις και μου αρέσει αρκετά 
να το κάνω, αφού πιστεύω πως έχω 
το ταλέντο του filmer.

Πού λες να φτάσει το επίπεδο του 
skateboarding σε 5 χρόνια από 
τώρα;Το επίπεδο είναι ήδη αρκετά 
ανεβασμένο. Η νέα γενιά διαθέτει 
μεγάλη τεχνική ικανότητα και είναι 
πανέμορφο να τη βλέπεις. Δείτε το 
plan-b united nations στο Berrics και 
θα καταλάβετε τι εννοώ. Επομένως, 
δεν νομίζω ότι έχει ακόμα πολλά πε-
ριθώρια.   billygee23@yahoo.gr

Έφτασαν τα νέα boards
 της GOODBIE 

Οι περισσότεροι ήδη τα ξέρουν, αλλά είναι κρίμα να μην παρουσιάσουμε τη νέα 
σειρά της δική μας εταιρείας Goodbie skateboards και από αυτήν εδώ τη στήλη. 

Τα νέα γραφικά είναι ένα κι ένα, και φυσικά αντιπροσωπεύουν εντελώς την ελλη-
νική μας κουλτούρα. Μπορείτε να επισκεφτείτε και τη σελίδα στο ίντερνετ www.

goodbie.com, που για αρχή έχει μόνο τα προϊόντα αλλά σίγουρα θα εντυπωσιαστεί-
τε. Αναμείνετε, γιατί ακόμα δεν είδατε τίποτα!

Το μαγικό μαγιό
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ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Zebra Τracks

Νο! Presents  

Disco Sauvage



Στον «Πρώτο Ήχο - Adventurous Sounds», η AthenS 

Voice μαζί με το Johnnie Walker Red Label υποδέ-

χθηκαν το καλοκαίρι με ένα πάρτυ με δυναμικά live. 

Μιχάλης Δέλτα

etten

Mεσιέ Μινιμάλ



www.apolafste.ypefthina.eneap.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟ! PRESENTS  
DISCO SAUVAGE
Οι ΝΟ!  ξεκίνησαν τη μουσική βραδιά με τη θεματική 
βράδια Disco Sauvage και επιλογές βινυλίων από dark 
disco και electro μαζί με αυτοσχέδιο γαλλικό speakage .

ZEBRA TRACKS
Μετά τους ΝΟ! ακολούθησαν οι Ζebra tracks με υλικό 
από το πρώτο τους άλμπουμ “A Family Picture From Ze-
bra Tracks” και ήχο πολύ κοντά στην κιθαριστική μουσική 
σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας, θέτοντας τις βάσεις για 
ένα μακρύ και πολλά υποσχόμενο μέλλον.

ETTEN
Η Ελένη Τζαβάρα αμέσως μετά έδωσε με τη σειρά της 
έναν πιο ηλεκτρονικό ήχο, με θεατρικότητα, κοντά στην 
αισθητική της Bjork, με τη σύμπραξη της Μαριλένας από 
τις Βerlin Brides αλλά και της μπάντας της, σε επιλογές 
από το πρόσφατο ντεμπούτο άλμπουμ “I Know You Are 
Behind Me But I'm Not Scared”.  Ένα μουσικό ξωτικό που 
έχει ήδη ξεχωρίσει με τη συνεπή της πορεία. 

MEΣΙΕ ΜΙΝΙΜΑΛ
Μετά την Εtten ακολούθησε στο ίδιο μουσικό ύφος 
ο  Βορειοελλαδίτης της παρέας και ένας από  τους πιο 
ταλαντούχος μουσικούς της νέας γενιάς, με κομμάτια 
από το επιτυχημένο ντεμπούτο του “Lollipop”, αλλά 
και τη νέα του δουλειά «Πάστα Φλώρα». Το μέλλον τού 
ανήκει και το απέδειξε για μία ακόμη φορά στη συναυλία 
της ΑTHENS VOICE.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΤΑ
Aυλαία με έναν Stereo nova που έχει σημαδέψει με 
τον ήχο του, μαζί με τον K Bήτα, την ελληνική elec-
tronica για τα καλά. Με το νέο του άλμπουμ “Tech 
Μe Αway”, τη σύμπραξη της Etten και τη μουσική του 
μπάντα απογείωσε το κοινό του «Πρώτου Ήχου» με το 
φροντισμένο ήχο και τις καλοστήμενες tech συνθέσεις 
του, σε μια βραδιά που η electronica είχε την τιμητική 
της. Ραντεβού τον Σεπτέμβριο. 

Στο μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι της AthenS Voice και του 
Johnnie Walker Red Label γνωστά και δυναμικά ονόμα-
τα της ελληνικής μουσικής σκηνής παρουσίασαν το νέο 
τους υλικό σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και μελωδίες. Το 
βράδυ της Δευτέρας 31 Μαΐου η Τεχνόπολη του Δήμου 
Αθηναίων στο Γκάζι άρχισε να γεμίζει κόσμο πριν ακόμη 

πέσει το φως. Ο «Πρώτος Ήχος» της A.V., που ακούστη-
κε δυνατά στις βραδιές του Ιανού, έριξε την προσωρινή 
αυλαία για το φετινό κύκλο παρουσιάσεων, με τα νέα 
ονόματα της αθηναϊκής μουσικής σκηνής να πρωταγωνι-
στούν σε ένα πολύ δυναμικό live με ελεύθερη είσοδο για 
όλους. 

Ένας ακόμη 

τυχερός 

από όσους έζησαν 

τη γευστική εμπειρία του 

Johnnie Walker Red Label, 

θα συμπληρώσει την τριάδα 

εκείνων που θα ταξιδέψουν 

στις 21-23 Ιουνίου στην 

Αγγλία, για να ζήσουν την 

απόλυτη εμπειρία οδήγησης 

με μία Vodafone McLaren 

Mercedes της F1.
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Εν Θεσσαλονίκη θερινή διαβί-
ωση, ημερολόγιο Ιουνίου
Χιλιάδες πολίτες είναι στους δρόμους 
ουρλιάζοντας και διεκδικώντας. Όχι 
να μάθουν πότε θα επιστραφούν τα ε-
κατομμύρια που πέταξαν από το ταμείο 
του δήμου. Ούτε τα μέτρα για το διπλο-
παρκάρισμα, που είναι πλέον θεσμός, τις 
ρημαγμένες πλατείες, γεμάτες τρύπες 
και μπαλώματα, τα τζάνκια και τους ά-
στεγους πεταμένους σε χύμα αυτοσχέ-
δια κρεβάτια στο κέντρο της πλατείας 
Ναυαρίνου. Αντίδραση όχι για τα κατα-
στήματα στην Τσιμισκή που κλείνουν, 
τους βρομιάρηδες τοίχους τίγκα από 

κακόγουστες αφίσες και τον Θερμαϊκό 
που πνίγεται από πλαγκτόν μπίχλα. Το 
σύνθημα των χιλιάδων πολιτών που πα-
ρέλυσαν τους δρόμους ήταν ξεκάθαρο, 
φρόντισαν να το γράψουν στα μνήματα 
της Ευαγγελίστριας, στον Λευκό Πύργο, 
στις φωτογραφίες του καθηγητή Γιώρ-
γου Κατσάγγελου για το πρότζεκτ «Φι-
λιά», που οργανώθηκε στον περίβολο του 
πανεπιστημίου από το Κέντρο Σεξουα-
λικής και Αναπαραγωγικής Υγείας. Εξού 
και τα σεξουαλικής έμπνευσης tags «γα-
μιόλες, η πόλη θα καεί» και «Ρέμο μπινέ». 
Στη ρημαγμένη από όπου κι αν τη δεις 
Θεσσαλονίκη, ο λαός του Ηρακλή, που 
διεκδικεί τη σωτηρία της ομάδας, δεί-
χνει το δρόμο: Η μόνη ιδέα για την οποία 
αξίζει να ματώσεις και να παλέψεις είναι 
η μπάλα κι η ομαδάρα.

Ιδανικός καιρός για να την κοπανήσου-
με. Στη Ρόδο, αδελφές μου, στη Ρόδο. 
Σαν απόδραση από το νησί των κατα-
ραμένων, σαν μια πρόταση ουσιαστικής 
κι εναλλακτικής διαβίωσης. Στο Rodos 
Ecofilms, όπως το περιγράφει η διευ-
θύντριά του Λουκία Ρικάκη: «Κάθε χρό-

νο φιλοξενούμε ό,τι πιο όμορφο, 
αισιόδοξο και πολύχρωμο έχει να 
δείξει ο πλανήτης σε σινεμά που 
δεν ποζάρει στο ταμείο, αλλά α-
ντανακλά ως καθαρός καθρέφτης 
την ψυχή μας. Και αυτή η επιλογή 
δεν μας πρόδωσε ποτέ. Γι’ αυτό και 
το κοινό αυξάνει. Οι σχέσεις μας με 
τους δημιουργούς μεταγράφονται σε 
όλο και πιο στενό βαθμό συγγένει-
ας. Το γεγονός ότι η κεντρική εξουσία 
ούτε που αντιλαμβάνεται με τι υλικά 
ανθίζει τέτοιος κήπος κάθε χρόνο στη 
Ρόδο, μπορεί να σκιάζει κατά καιρούς 
τον ουρανό μας, αλλά μας δείχνει ότι 

πρέπει να επιμένουμε όχι για να τους πεί-
σουμε, αλλά για να υπάρχουμε ερήμην κάθε 
συστήματος που κωφεύει». 
Ν’ αγιάσει το στόμα σας, κυρία μου. 

Ονειρεύτηκα το Πρασονήσι 
Ένας σκύλος έξω από τον «Μαρινό-
πουλο» της διασταύρωσης Γούναρη και 
Σβώλου, ξεψαχνίζοντας τα σκουπίδια, 
τράβηξε με το στόμα ένα κομμάτι από 
μια παρτίδα χαλασμένου κρέατος. Το 
υπόλοιπο το έβαλε όπως όπως στη σα-
κούλα της μια ρακένδυτη γριά. Κόσμος 
κατηφόριζε δίπλα τους προς τη θάλασ-
σα, εφηβικά φιλιά και τατουαζάδικα. Πιο 
κάτω, στην Τσιμισκή, τζιπ με βοερά λαϊ-
κά και χιπ-χοπ, σφήνες από τις μηχανές 
της ομάδας Δέλτα, επικίνδυνα ποδηλα-
τικά ζιγκ-ζαγκ. «Χαλαροί ποτάκηδες» 
στους πεζόδρομους αναρωτιούνται, ε-
φόσον πλέον είναι και λίγο ανέξοδη μό-
δα, ποια είναι η πειστική αντιπρόταση 
για το ξεπέρασμα της κρίσης και το νέο 
πρόσωπο της Θεσσαλονίκης στη μετα-
παπαγεωργοπουλική εποχή. 
Η Ρικάκη το ’χει πει: «Επιβίωση είναι να 
μάθεις να ζεις σε ισορροπία με τη φύση και 

με τους άλλους, αλλιώς δεν έχει επιβίωση. Ο 
μισθός, που τόσα χρόνια προσανατολίζεται σε 
αυτή τη χώρα και σε όλον το σύγχρονο καπι-
ταλισμό στη συγκέντρωση εφήμερων αγαθών, 
στον άκρατο πλουτισμό, δεν έχει να κάνει με 
τίποτα πολύτιμο που ορίζεται ως ζωή. Τα α-
ξεσουάρ του λαϊφστάιλ είναι τα βαρίδια που 
μας πάνε στον πάτο. Όποιος 
δεν το έχει καταλάβει δεν 
είναι απλώς μη οικολόγος, 
είναι μικρόνοος και δεν ζει 
τη ζωή, διέρχεται από αυτήν 
ως σκλάβος της. Η ζωή για 
να είναι όμορφη δεν επιβα-
ρύνεται με πλούτη, αλλά με 
τα απλά υλικά που υπάρχουν 
γύρω μας γενναιόδωρα. Αντί να ανοίγουμε το 
ερκοντίσιον, απλώς να ανοίγουμε το παράθυ-
ρο σε έναν άλλο τρόπο ζωής». 

Πανόραμα vs Μόντε Σμιθ
Ένας περιφερειακός φορτωμένος με 
μπάνερ που απεικονίζουν δύο φτερά αγ-
γέλου. Όχι του Βέντερς από τα «Φτερά 
του έρωτα», αλλά του Notis, που ξεκίνησε 
εμφανίσεις στο κοσμικό καλοκαιράδικο 
Odeon. Νύχτες κόλασης στη Βαλαωρί-

του, που έχασε ό,τι νοσταλγικό και βι-
ντάζ είχε τραβώντας παρέες που την 
έψαχναν αλλιώς. Τα κουρτινάδικα, τα 
πομολάδικα, τα πιτζαμάδικα, έγιναν 
μπαρ που ξεκουφαίνουν με τα μπίτια 
τους θυμίζοντας  Ίο της δεκαετίας του 
’80. Από τη στιγμή που άνοιξαν και 
χαουζοελληνάδικα, η περιοχή απαρ-
νήθηκε τη μαγεία και το ρομαντικό 
της χύμα, μεταμορφώθηκε σε ταμει-
ακή μηχανή. 
Ίσως το Rodos Ecofilms να αφορά 
τη Θεσσαλονίκη το ίδιο με το νησί 
που το φιλοξενεί. Λουκία speaking: 
«Οι ταινίες που προβάλλουμε στο φε-

στιβάλ δυναμιτίζουν την προπαγάνδα της 
μικρής οθόνης με βόμβες και σκέψεις πολύ 
επικίνδυνες, που δεν ανιχνεύουν τα μηχα-
νήματα ασφαλείας των συστημάτων παραγω-
γής ανόητων πολιτών. Προτείνουν λίγη νόηση 
στην κάθε μέρα. Στον καιρό της κρίσης, οποί-
ος έρθει στο φεστιβάλ θα ξαναθυμηθεί μέ-
σα από τις ταινίες τα υλικά από τα οποία είναι 
φτιαγμένη η αληθινή ζωή. Η κρίση δεν είναι 
οικονομική μόνο, αλλά κυρίως ηθική. Τό-
σο καιρό ζούσαμε λάθρα και δυσανάλογα με 
τον παραγόμενο πλούτο και τώρα μας ενοχλεί 

που πρέπει να προσαρμο-
στούμε στην πραγματική 
μας οικονομική συνθήκη. 
Ας γκρεμίσουμε τώρα τα 
εκτρώματα “παλάτια” της 
νυχτερινής αποχαύνωσης, 
να απαλλαχτούμε από την 
περιττή χλιδή και επιτέ-
λους να καταλάβουμε ότι 

όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με τη ζωή, άρα 
ούτε την επιβίωση. Ας αναρωτηθούμε τι α-
κριβώς χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει». 
Μήπως θα έπρεπε να προτείνουμε στη 
Λουκία Ρικάκη, αν δεν έχει τι να κάνει 
το φθινόπωρο, να ανεβάσει το Ecofilms 
και στο βορρά; A

*Το Rodos Ecofilms πραγματοποιείται από 
22 έως 27 Ιουνίου στη Ρόδο.
➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου 

2310Soul

Θεσσαλονίκη καλεί Rodos Ecofilms

«Αντί να 
ανοίγουμε 

το ερκοντίσιον, 
απλώς να 

ανοίγουμε το
 παράθυρο σε έναν 
άλλο τρόπο ζωής»

Λουκία Ρικάκη

Emergency on planet Earth
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Μια ταινία αποτέλεσμα της επιρροής του Γάλλου παραγωγού Ιμπέρ Μπαλσάν στη Μία Χάνσεν Λαβ, με τη σκηνοθέτιδα να τοποθετεί την αυτοκτονία του 
Ιμπέρ στη μέση και όχι στο τέλος του έργου, παρουσιάζοντας ουσιαστικά δύο ιστορίες. Η ίδια έχει πει: «Γνωριστήκαμε στις αρχές του 2004 κι αυτοκτόνησε 
τον Φεβρουάριο του 2005. Ο ενθουσιασμός και η πίστη του σε μένα έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο να κάνω την πρώτη μου ταινία. Όμως ο «Πατέρας των παιδιών 
μου» δεν έγινε από καμιά αίσθηση ευγνωμοσύνης. Ο Ιμπέρ κατείχε μια ξεχωριστή προσωπικότητα, μια αξιοθαύμαστη ζέση και μια χαρακτηριστική κομψό-
τητα. Η αύρα του ήταν μοναδική, όπως και το πάθος του για το σινεμά. Αυτά ήταν που με έκαναν να γράψω το σενάριο, που βασίζεται όχι τόσο στην ιστορία 
του όσο στην προσωπικότητά του. Ήθελα να εξερευνήσω το παράδοξο των διαφορετικών δυνάμεων που μπορούν να συνυπάρχουν σ’ έναν άνθρωπο, τη σύ-
γκρουση ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, την αδυναμία και το σθένος, τη θέληση για ζωή και την επιθυμία να πεθάνεις».         - ΓιώρΓος ΚραςςαΚοπουλος 

Το ταξίδι της ζωής
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ΟΜΑΔΑ VICE VERSA
Νεοσύστατη, με ξεχωριστή δυναμική και μέλη εργα-
ζόμενους, μετανάστες, φοιτητές και επαγγελματίες 
ηθοποιούς, μας συστήνεται στις 20/6, Παγκόσμια 
Ημέρα Προσφύγων, με την «Πεντηκοστή» του David 
Edgar. Έως 30/6, κάθε βράδυ στις 21.00, στο Ξύλινο 
Στέκι της ΑΣΚΤ (Πειραιώς 256), με ελεύθερη είσοδο. 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Τα έργα του είναι συμβολιστικά, με αναφορές στην 
Ιταλική Αναγέννηση και τους Γερμανούς «Πριμιτίφ». 
Τώρα παρουσιάζει μια αναδρομή στα έργα της τε-
λευταίας δεκαετίας και μαζί και το βιβλίο του «Προ-
κυρήξεις από την ερημιά» (εκδ. Ash in Art). 21/6 - 4/7, 
Le Café de l’Art, πλατεία Μεσολογγίου 6, Παγκράτι 

επιλογές Της Δήμήτρας τριανταφύλλού

ΒΕΝΙΑ ΜΠΕΧΡΑΚΗ 
Σκηνοθετώντας και φωτογραφίζοντας τον εαυτό 
της στο αστικό τοπίο προσπαθεί να ανατρέψει τα 
γυναικεία στερεότυπα. Photo με χιουμοριστική δι-
άθεση, στοιχεία performance και κινηματογραφι-
κή αναπαράσταση της πραγματικότητας. Έως 3/7, 
Gallery Ζουμπουλάκη, πλ. Κολωνακίου 20

TRopICAl CubAno 
14 χορευτές και μουσικοί από την Κούβα σε 
μια μουσική παράσταση με rumba, danzonete, 
mambo και latin jazz, σε ένα σόου που θα επα-
ναλαμβάνεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο 
Enzzo De Cuba, Λάμπρου 6, Περιστέρι, τηλ. κρατήσε-
ων 210 5782.610

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 
Φωτογραφίες της Αθήνας από την τελευταία δεκαετία, ωμές και αυθόρμητες 

σαν ένα ιδιότυπο ημερολόγιο της πόλης μας – από την ευφορία των Ολυμπιακών Αγώνων 
στο τέλος της αθωότητας: παρατημένες γειτονιές, γκετοποίηση του κέντρου, τυφλή βία 
και στρατιές ανέργων. Για πρώτη φορά συγκεντρωμένες σε μια μεγάλη ατομική έκθεση 
στο Μουσείο Μπενάκη, κτήριο Οδού Πειραιώς, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. 

Έως 30/6, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, 210 3453.111
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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 
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ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΩΤΗΡΙΑ»
Από τα ενδιαφέροντα εγχειρήματα της 

σεζόν, η ομαδική έκθεση «Μνήμη και ασθέ-
νεια στον Εικαστικό Λόγο» μας φέρνει μέχρι 

τη «Σωτηρία». Με άξονες την ιστορία του 

νοσοκομείου (το πρώτο ελληνικό λαϊκό 

σανατόριο το 1903 και χώρος αντίστασης 

την περίοδο της Κατοχής), διδάσκοντες και 

φοιτητές στην ΑΣΚΤ εμπνεύστηκαν έργα 

ζωγραφικής, γλυπτικής, video art και κατα-

σκευές και τα τοποθέτησαν στους χώρους 

του. Παράλληλα events, μουσικές εκδηλώ-

σεις και στην είσοδο μίνι bus (ανά 10 λεπτά) 

που κάνει το γύρο του νοσοκομείου. Επι-

μέλεια: Παναγιώτης Παπαδόπουλος. 18/6 
- 3/10, Μεσογείων 152, Κατεχάκη

19ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Φέτος είναι αφιερωμένο στους καλλιτέχνες 

της Ελβετίας και της Πολωνίας και ξεκινάει 

στις 18/6 στην πλατεία Αγίου Γεωργίου με 

τον τσελίστα Lionel Cottet. Συνεχίζεται με 

συναυλίες στο Παλαμίδι αλλά και στο Βου-

λευτικό, εκεί όπου στις 24/6 θα δώσουν ρε-

σιτάλ ο Δημήτρης Καβράκος, η σοπράνο 

Κάτια Πάσχου και ο Δημήτρης Γιάκας (πιά-

νο). Υπό τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού 

διευθυντή Γιάννη Βακαρέλη έως τις 27/6. 
Είσοδος € 10. www.nafplionfestival.gr 

ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Πλούσια, γεμάτη καυστικότητα και χιούμορ 

είναι η έκθεση γελοιογραφίας του Δήμου 

Νέας Φιλαδέλφειας με θέμα το Μουντιάλ 

με  συμμετέχοντες γελοιογράφους από τα 

Βαλκάνια – ξεχωρίζουν τα πολύ δυνατά σκί-

τσα των Τούρκων. Έως 20/6, 18.00-21.00, Πα-
γκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού 
της Διασποράς -  Ανδρέας Παπανδρέου, Δε-
κελείας 152 (στην είσοδο του άλσους)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΧΟΡΟΥ
Από το εργαστήριο «Χώρος» σε συνεργασία 

με την OMAD@NCE και διδάσκοντες τους 

Astie (barre, κλασικό), P. Tavernier (κλασι-

κό),  Π. Διαμαντοπούλου (graham), ν. Καλο-

γεράκη - ύ. μανταφούνη - Χ. μανταφούνη 

(σύγχρονο), Χ. λιατζιβίρη (release, limon).  

210 6391.236, 694 4514538, www.omadance.
gr. 28/6 - 23/7, Σαριπόλου 12, Μουσείο

Voicechoice
Tου MIXAλH ΠITENH

1Ο Donovan φωτογραφίζει 
αρχαία ποίηση
Ένα πέρασμα από τη φολκ ψυ-

χεδέλεια των 60s στη λυρική ποίηση 
του 7ου αι. π.Χ. Οι 12 μεγάλες φωτο-
γραφίες, οι Sapphographs, εικονο-
γραφούν τη Σαπφώ με ασπρόμαυρη 
θεατρικότητα. Παράλληλα η αμερι-
κάνικη ομάδα Revolver δημιουργεί 
μια διαδραστική βιντεοεγκατάστα-
ση με υλικό τις φωτογραφίες και το 
κομμάτι του Donovan “Be Mine” σε 
στίχους της δέκατης μούσας. Ελλη-
νοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, 
έως 30/6

2Γιορτή της Μουσικής
Δεκάδες συναυλίες, δεκάδες 
χώροι, δεκάδες πόλεις. Στην 

Αθήνα διαρκεί 4 μέρες. Η AthenS 
Voice στο Σύνταγμα τη Δευτέρα 21, 
με δυνατές ελληνικές συμμετοχές. 
Djs και συγκροτήματα σε πλατείες 
και μπαρ. Μέχρι ζωντανή μετάδο-
ση της Κάρμεν από τη Βαλένθια της 
Ισπανίας (με διευθυντή ορχήστρας 
τον Zubin Mehta!!! Η θετική απά-
ντηση στην αρνητική ενέργεια των 
ημερών.

3Μότσαρτ στο γρασίδι
Μια γιγαντοοθόνη στον πε-
ριβάλλοντα χώρο της αίθου-

σας συναυλιών και χιλιάδες θεατές 
να απολαμβάνουν δωρεάν τη συναυ-
λία ή την όπερα. Συμβαίνει συχνά 
τους καλοκαιρινούς μήνες σε πολ-
λές ευρωπαϊκές πόλεις. Στην Αθήνα, 
στο Πάρκο Ελευθερίας, ζωντανή με-
τάδοση της συναυλίας με τη Φιλαρ-
μονική Ορχήστρα της Βιέννης και 
τον Ρικάρντο Μούτι. Είναι η πρώτη, 
οι φίλοι της μουσικής περιμένουν τη 
συνέχεια. Μέγαρο Μουσικής, 22/6, 
21.00

4Μπετόβεν και 
Στραβίνσκι εναντίον 
σκληρών ναρκωτικών

Η εξαθλίωση και η εγκληματικότη-
τα κυριαρχούν στις υποβαθμισμένες 
περιοχές της Βενεζουέλας. Σε αυτό 
το ζοφερό περιβάλλον γεννήθηκε το 
πρόγραμμα “el Sistema”, μια δωρεάν 
μουσική εκπαίδευση που προσπαθεί 
να αντικαταστήσει τις εγκληματικές 
συμμορίες των νέων με ορχήστρες 
κλασικής μουσικής. Το απίστευτο 
στοίχημα έχει κερδηθεί ήδη από δύο 
εκατομμύρια νέους. Τα αστέρια συμ-
μετέχουν στη Συμφωνική Ορχή-
στρα «Σιμόν Μπολιβάρ». Ηρώδειο, 

23/6, 21.00
➜ pitenis@ath.forthnet.gr

Εγκατάσταση της Ουρανίας Αναστασιάδου 
στον υπαίθριο χώρο του νοσοκομείου
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Φρεσκοβαμμένα ράφια «βου-
τηγμένα» στο ροζ, πίνακες, 
κορνίζες με περίτεχνη διακό-

σμηση και δείγματα trompe l’oeil σε με-
γάλο μέγεθος, όλα μόλις έχουν τοποθε-
τηθεί στο ολοκαίνουργιο εργαστήριο της 
Κατερίνας Ιγγλέση, έναν όμορφο και 
δροσερό χώρο δίπλα στο μεγάλο άλσος 
των Ιλισσίων. 
Η Κατερίνα μόλις επέστρεψε, ύστερα από 
πολλά χρόνια παραμονής στη Γαλλία, στην 
οποία έμαθε και ύστερα εξάσκησε την τε-
χνική του trompe l’oeil και του framing ή 
αλλιώς κοσμητική ζωγραφική και καλλι-
τεχνική κορνίζα. Για την ακρίβεια, trompe 
l’oeil σημαίνει οφθαλμαπάτη  και πρόκει-
ται για μια τεχνική η οποία ταυτίζεται με 
την περίοδο του μπαρόκ. Πίσω στη Γαλλία, 
η τέχνη της οφθαλμαπάτης έχει ολόκλη-
ρη σχολή – την εντοπίζεις από ναούς και 
μουσεία μέχρι σπίτια και μπιστρό. Στην 
ουσία, οικονομικά υλικά, π.χ. ένα φτηνό 
ξύλο, μεταμορφώνονται σε πολυτελή α-
ντικείμενα με τρόπο τόσο αληθινό, που  
δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά (όπως το 
ψεύτικο «μαόνι» που βλέπω στο εργαστή-
ριο). Με δυο λόγια: άψογα κατασκευασμέ-
νος ρεαλισμός. 
Και ποια η χρησιμότητά του; Μπορείς να 
«δημιουργήσεις» οικο-
νομικά ένα ακριβό 
ξύλο ή μάρμαρο, ή 
να κάνεις μια επέ-
κταση σε αυτό που 
ήδη έχεις. Όπως ε-
ξηγεί και η Κατερίνα: 
«με τον ίδιο τρόπο μπο-
ρείς να ζωγραφίσεις μια πόρ-
τα ή οποιοδήποτε αντικείμενο 
και φυσικά μπορείς να ξεφύγεις 
εντελώς από τη χρηστική λει-
τουργία και να επιλέξεις τη δια-
κοσμητική σε κάποια επιφάνεια. 
Εκεί οι παραλλαγές είναι πραγμα-
τικά αμέτρητες». 
Που σημαίνει: ο χώρος μεγα-
λώνει, οι τοίχοι αποκτούν βά-
θος και η τρίτη διάσταση αρχίζει 
να κατασκευάζει διαφορετικούς 
κόσμους μέσα στον πραγματικό. 
Από τα δείγματα που βλέπω δια-
πιστώνω ότι το ίδιο δημιουργική 
ενασχόληση μπορεί να είναι και η 
καλλιτεχνική κορνίζα. Μια μικρή 
τέχνη από μόνη της, η οποία ανα-
πτύσσεται τόσο στο περίγραμμα 
ενός πίνακα ή κάδρου όσο και στο 
εσωτερικό γύρω από το θέμα. Και 
σε αυτή την περίπτωση, οι τεχνικές 
και τα υλικά δεν έχουν όρια: από 
τα διπλά τζάμια και τους πίνακες 
ντουμπλ φας μέχρι τα υφάσματα σε 

ρόλο διακόσμησης ή την ειδική κατασκευή 
μέσα σε έναν πίνακα, στην περίπτωση που 
κάποιος θέλει να τοποθετήσει εντός του 
ένα κόσμημα ή κάποιο άλλο αντικείμενο 
αξίας – σαν κρεμαστή προθήκη μουσείου. 
Άλλωστε, το framing προϋποθέτει πολλά 
περισσότερα από όσα νομίζουμε: «για πα-
ράδειγμα, το τζάμι δεν πρέπει να ακουμπάει 
πάνω στο θέμα, γιατί σε βάθος χρόνου το κα-
ταστρέφει ή το χαρτόνι στο πλαίσιο δεν πρέπει 
να είναι τοξικό». Ενδιαφέρουσα πράγματι η 
τέχνη του décor, είναι όμως αυτή η εποχή 
–σε αυτή τη χώρα– κατάλληλη για να την 
υποστηρίξει; «Στη Γαλλία η αγορά είναι πολύ 
κορεσμένη, ενώ εδώ καθόλου. Μπορεί αυτή 
η περίοδος να μην είναι καλή, αλλά η καλ-
λιτεχνική κορνίζα δεν είναι τόσο ακριβή όσο 
νομίζει ο κόσμος. Η δουλειά κοστολογείται 
με την ώρα και ξεκινάει από τα € 30 για το πιο 
απλό σχέδιο». Όσοι θέλουν να δουν όλα τα 
παραπάνω από κοντά, από τις 16 έως και 
τις 18 Ιουνίου (17.00-21.00), η Κατερί-
να θα κάνει τα εγκαίνια του εργαστηρίου 
της, δείχνοντας στην πράξη πώς μπορεί 
κάποιος να μεταμορφώσει, γρήγορα και 
χωρίς πολλά χρήματα, έναν τοίχο, μια κα-
ρέκλα ή μια κορνίζα σε πραγματικό έργο 
τέχνης. Επίσης, για όσους ενδιαφέρονται 
να το κάνουν πράξη μόνοι τους, από τον 
ερχόμενο Σεπτέμβριο η Κατερίνα θα ξεκι-
νήσει στο studio της μαθήματα τεχνικής 
trompe l’oeil αλλά και ζωγραφικής σε συ-
νεργασία με την εικαστικό Φανή Δημη-
τρίου. ●  

Πώς μπορείς να μεταμορφώσεις χωρίς πολλά χρήματα 
τοίχους, καρέκλες, κορνίζες σε έργα τέχνης;
Η Α.V. παίρνει μαθήματα στο εργαστήριο της Κατερίνας Ιγγλέση.

Στο σύμπαν με τις 
οφθαλμαπάτες

Jello biafra:
Athens über alles!

ΠΕΜΠΤΗ 17 
FREEDOM OF SPEECH Ζωντανή παρουσί-
αση της νέας τους δουλειάς «Σ’ άλλη χώρα» 
(Panvox/Lyra) με hip hop - trip hop επιρροές. 
μΕτROPOLIS LIVE STAGE, Πανεπιστημίου 56. Έ-
ναρξη 20.30. FREE.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18
bILLY IDOL - THE STRANGLERS Ξεκίνημα με 
τους άντρες με τα μαύρα και κατακλυσμικό φινά-
λε με τον Βρετανό πανκ ρόκερ και την generation 
sex παρέα του. ΓήΠΕΔο TAEKWONDO φαλή-
ρο. 21.00. Είσοδος € 38. Προπώληση: Ticket House, 
Metropolis και Village cinemas. Πληρ.: 210 9472.050 

ΚΟΑ Έργα των Bernstein, Θ. Αντωνίου, Μ. Μου-
σόργκσκι σε μουσική διεύθυνση John Thomas 
Dodson και σολίστ τον Γιάννη Τσιτσελίκη στο 
βιολον τσέλο. μΕΓαρο μούςιΚής. Έναρξη 
21.00. Είσοδος € 25, 20, 15, 10, 5.

JAZZ ON TOP H Yvette Javris & η μπάντα της 
σε jazz, blues, pop εκτελέσεις στον 21o όρο-
φο του ξενοδοχείου PRESIDENT HOTEL. Kηφι-
σίας 43, 210 6989.000. Είσοδος € 15. Και στις 19/6.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19
ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ βλ. σελ 24. Ως 21/6. 

ROUS Ζωντανή παρουσιάση του άλμπουμ του 
«Εξαιρέσεις». FNAC Mοναστηράκι, Μητροπόλε-
ως & Αιόλου.  Έναρξη 14.00.
TANGO WITH LIONS Ζωντανή παρουσίαση 
του άλμπουμ τους “Verba Time”. FNAC Μαρού-
σι, Ανδ. Παπανδρέου 35.  Έναρξη 14.00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20
AEROSMITH Για πρώτη φορά στην Αθήνα με 
νέο υλικό. ςταΔιο ΚαραΪςΚαΚή Έναρξη 19.00. 
Είσοδος € 60-120. Προπώληση: Γερμανός, Public.

ΔΕΥΤΕΡΑ 21
GOTAN PROJECT Στο πλαίσιο της παγκόσμι-
ας περιοδείας τους Τango 3.0 με νέο υλικό. 
ΘΕατρο λύΚαΒήττού. Έναρξη 21.00. Είσο-
δος € 45, € 50 (ταμείο). Προπώληση: Metropolis, 
Fnac, Public, tickethour.com, 210 8108.228 

«ΠΡΟΑΥΛΙΟ»  Συνέ χεια με τη Βραζιλιάνα 
Barbara Mendes και το νέο της υλικό “Nada pra 
Depois”. Προαύλιο, BADMINTON, Ολυμπιακά  
Ακίνητα, Γουδή, 210 8840.600. Δευτέρα έως 
Σάββατο, έναρξη 22.00. Είσοδος € 20. 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23
JELLO bIAFRA AND THE GUANTANAMO 
SCHOOL OF MEDICINE Συναυλία έκπληξη με 
τον πιο χάρντκορ μουσικό, στιχουργό και δια-
νοητή του 20ού αιώνα. Συνέχεια με το νέο του 
σχήμα και υλικό από το πρόσφατο άλμπουμ  
“The Audacity of Hype”. GAGARIN. Έναρξη 
21.30. Είσοδος € 20. 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ JAZZ Ο σαξοφωνίστας Heinz 
Sauer, θρυλικός μουσικός της μεταπολεμικής 
τζαζ συναντά το νεαρό ταλαντούχο πιανίστα 
Michael Wollny, από τη νέα γενιά τζαζ στη Γερμα-
νία. GOETHE - INSTITUT ATHEN, Ομήρου 14-16, 
210 3661.000. Έναρξη 20.30. Είσοδος ελεύθερη.

music 
week

Του ΓιωρΓού
 ΔήμήτραΚοΠούλού

Info

Studio I.D., 

Αντιφίλου 2, Ιλί-

σια, 210 8017.793, 

694 5616444, 

k.inglessis@

gmail.com
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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

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

AlmAz 
Tριπτολέμου 12 Γκάζι, 
210 3474.763 Γεύσεις του 
«δρόμου» και μεσογειακά 
πιάτα, σαλάτες και νόστιμα 
fingerfood. Θα κάτσεις στην 
μπάρα για ποτό και καλή 
μουσική, θα δεις όλους τους 
20 + φίλους σου. Τρίτη κλει-
στά.€Μ Κ Ξ A.V.

Al mIlANESE
Ξενοκράτους 49 & Aριστοδή-
μου, 210 7294.111-2 
Ο πολιτογραφημένος Έλ-
ληνας Walter και ο γιος του 
Dario Fagnoni σε μαθήματα 
αυθεντικής ιταλικής κουζί-
νας, σε ωραία αυλή.  €K m  

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 δυνα-
μώνει, 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.€€€

BEER  ACADEmY 
Σαρρή 18 & Σταχτούρη 1, 
Ψυρρή, 210 3228.038 Μεγά-
λη μπάρα για δυνατούς πό-
τες με αδυναμία στην μπίρα 
όλων των αποχρώσεων και 
βαθμών. Μαζί πιάτα και μεζέ-
δες σε τεράστια ποικιλια. € 

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 .  €€

* CV
Κωνσταντινουπόλεως 108 
& Μυκάλης, Κεραμικός, 
210 3451.744 Σύγχρονο 
bar-restaurant με ρομα-
ντική διάθεση, ελληνική 
κουζίνα, fingerfood, ποτά 
και cocktails από το καλά 
ενημερωμένο bar. Αγαπάει 
πολύ την τέχνη.     

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

DATE 
Σινώπης 2 & Λ. Mεσογείων, 
Aθήνα, 210 7470.544 Mε-
γάλη μπάρα, δερμάτινοι 
καναπέδες και «μυστικό» 
καθιστικό στο παταράκι. All 

day, ειδικό μενού για χορτο-
φάγους και πιάτα ημέρας. € 

18
Σουηδίας 51, Κολωνάκι, 
210 7235.561 Πολιτικοί, δη-
μοσιογράφοι, παλιοί Κολω-
νακιώτες έχουν για χρόνια 
στέκι τους αυτό το μικρό, 
ατμοσφαιρικό μπιστρό. 
Ιστορικό και αναλλοίωτο 
μέσα στο χρόνο, με κλασικά 
πιάτα που τα ξέρεις από τα 
70s. €€

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

EΠTA ΘAΛAΣΣEΣ 
Oμήρου 11 & Bησσαρίωνος, 
210 3624.825 Ήρθε στην Α-
θήνα ύστερα από το success 
story που γνώρισε στη 
Θεσσαλονίκη. Για φρέσκο 
ψάρι, θαλασσινά και ουζάκι 
ανάμεσα σε πολιτικούς, 
επιχειρηματίες και πολλούς 
κοσμικούς. €€€Μ Ξ

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 

*GAzI COllEGE
Περσεφόνης 53 & Γαργητ-
τίων, Γκάζι , 210 3322.112 
Σε mood βιβλιοθήκης 
με ράφια και σχολικούς 
μαυροπίνακες για καφέ και 
snacks, σαλάτες και γλυκά 
από τις 8 το πρωίν ενώ 
Παρασκευή και Σάββατο 
μένει ανοιχτό όλη τη νύχτα 
για τα πιο πεινασμένα 
κολεγιόπαιδα.

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

JACKSON HAll 
Mηλιώνη 4, Kολωνάκι, 
210 3616.098 Όλη η Αθήνα 
κάνει ένα πέρασμα από το 
catwalk της πόλης, τον πε-
ζόδρομο της Μηλιώνη, και 
δίνει ραντεβού «στον Ινδι-
άνο». Είναι all day και πάντα 
γίνεται χαμός. Το Σάββατο, 
μόλις κλείσει και η τελευ-
ταία μπουτίκ του Κολωνα-
κίου, οι σικ Αθηναίοι είναι 
ξεθεωμένοι και πεινάνε. Ένα 
αμερικάνικο burger με bbq 
σος, ένα steak για δύο κι ένα 
ποτό (σε λογική τιμή) τους 
συνεφέρει. €€Ξ Μ. A.V.

ΛΕΜΟΝΟΚΗΠΟΣ   
Aγ. Τριάδος 11 & Επταλό-
φου, Νέα Φιλαδέλφεια, 210 
2588.611 Κουκλίστικο ντε-
κόρ με τοίχους και έπιπλα 
ζωγραφισμένα στο χέρι. 
Δροσερός κήπος και κουζί-
να που κινείται μεσογειακά 
μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και 
Ισπανίας. 

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

* PASTA ΜΕ ...ΝΟΥ 
Πανόρμου & Δ. Πλακεντίας 
73, 210 6984.846 Το παλιό 
νεοκλασικό μεταμορφώθη-
κε σε μια χαρούμενη ιταλική 
τρατορία με πράσινα χρώ-
ματα, 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 

GOODY’S WESTERN 
BURGERS  
Το μενού μεγαλώνει με νέα χορταστικά 
burgers από 100% βοδινό κιμά, σε 5 
απολαυστικές γεύσεις. “Mayo classic” 
με σος πίκλες, “Barbecue” με μπέικον, 
onion rings και barbecue sauce, “Βacon 
Mushroom” με σοταρισμένα μανιτάρια 
και μπέικον, “creamy cheese” με μπέι-
κον και “chili&Bacon” με καυτερή chili 
pepper sauce και κρεμμύδι. 

ΛΕΜΟΝΟΚΗΠΟΣ 
Κουκλίστικος, με δροσερό κήπο, υπέ-
ροχο ζωγραφιστό στο χέρι ντεκόρ και 
κουζίνα που ταξιδεύει σε όλη τη Μεσό-
γειο. Πιάτα ελληνικά, ιταλικά και ισπανι-
κά, παρέα με καλό κρασί και νόστιμους 
μεζέδες. 
Αγ. Τριάδος 11 & Επταλόφου, Ν. Φιλαδέλ-

φεια, 210 2588. 611

ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Low budget γεύματα μεσημέρι-βράδυ 
στην καρδιά της πόλης. Με € 12 μπορείς 
να απολαύσεις φιλέτο στήθος, ορεκτικό, 
σαλάτα και μπίρα ή κρασί και με € 8,50 
σουβλάκι, ορεκτικό, σαλάτα και μπίρα. 
Ακαδημίας 61, Αθήνα, 210 3627.234

AmiTA 
Νέα εξωτική γεύση χυμού μάνγκο από 
την Αmita. Μάνγκο μαζί με passion fruit 
για έναν υπέροχο συνδυασμό, δροσερό 
και απόλυτα απολαυστικό. Τροπική γεύ-
ση, ωφέλιμη για τον οργανισμό χάρη στις 
πλούσιες φυτικές ίνες, τις βιταμίνες και τα 
αντιοξειδωτικά στοιχεία. 

PlAYmO’BAR 
Άνοιξε τη δροσερή αυλή του και είναι 
πανέτοιμο για το καλοκαίρι. Με πρω-
τότυπα cocktails, ενημερωμένη κάβα 
με πολλές premium ετικέτες, πειραγμέ-
νη ελληνική κουζίνα και groovy διάθεση 
κάθε βράδυ από διαφορετικούς djs που 
αγαπάνε όλοι τις μαύρες μουσικές. Κου-
ζίνα κλειστή τη Δευτέρα. 
Δεκελέων 4, Γκάζι, 210 3465.890

SimPlY BURGERS  
Τα ζουμερά, ολόφρεσκα burgers μέχρι 
11 Ιουλίου είναι σε ρυθμούς Mundial! 
Κάλεσε τους φίλους σου, δες όποιον 
αγώνα θέλεις και σίγουρα θα βγεις κερ-
δισμένος. Πώς; Απόλαυσε τέσσερα από 
τα αγαπημένα σου burgers, και πλήρω-
σε μόνο τα τρία. Η πρόσφορα ισχύει για 
όλα τα καταστήματα simply Burgers ε-
ντός Αττικής. 
www.simplyburgers.gr 

ΧΑΡτΙ & ΚΑΛΑΜΑΡΙ 
Το μικρό, μοντέρνο «εδεσματοπωλείο» 
έβγαλε τραπέζια έξω στην πλατεία, 
κάτω από τα δέντρα. Δροσιά, ήσυχη, 
γραφική γειτονιά, χαλαρή, φιλική ατμό-
σφαιρα και στα πιάτα νόστιμες συντα-
γές σε κρέας και ψάρι. Στα οπωσδήποτε 
το καταπληκτικό ρακόμελο με σαφράν 
που φτιάχνουν οι ιδιοκτήτες. 
Λ. Ειρήνης 33, Πέραμα, 210 4023.306  

ΜΠΑΛΚΟΝΑτΟ
«Καφενείο» διαφορετικό από τα άλλα. 
Το πρωί ξεκινάει χαλαρά με καφέδες 
και χυμούς αλλά μέχρι το βράδυ θα σου 
σερβίρει σίγουρα αλκοόλ. Παγωμένη 
ρακή, μυρωδάτο ρακόμελο, ούζα από 
Μυτιλήνη και Χίο. Θα τα συνοδεύσεις με 
μεζέδες, που έρχονται στο τραπέζι με 
κάθε καραφάκι, και 2-3 πιάτα ημέρας-
έκπληξη. 
Γ. Παπανδρέου 58, Ζωγράφου, 210 7489.321

ΑΛΕξΑΝΔΡΑ
Ακολουθεί τους ρυθμούς της εποχής 
και μειώνει τις τιμές σε πιάτα-σουξέ! 
Για να πάρεις μια γεύση, μπιφτέκι πάνω 
σε ψητή φέτα ντομάτας με φρέσκες 
πατάτες τηγανητές και τριμμένη φέτα 
€ 8,80, σνίτσελ με μανιτάρια και τυριά 
στο φούρνο € 10,70. Και δωρεάν 

parking. 
Αργ. Δημοκρατίας 8A & Ζωναρά 

21, Νεάπολη, 210 6420.874, 210 

6434.367 

tips Της ΝΑΤΑΛΙΑς ΔούκΑπρόταση

1920
Ξέρω τι θα κάνεις φέτος το καλοκαίρι

Του ΠΑΝΑΓΙωΤη  ΠΑΠΑΓΕωρΓΙού 

Αθηναϊκές αποδράσεις μεγάλου μήκους στα πιο  καλο-
καιρινά σημεία της πόλης. Το 1920 είναι ακριβώς αυτό 
που ζητάς και σε περιμένει σε έναν από τους μεγαλύ-

τερους κήπους της Αθήνας . Η γνωστή μπιραρία-εστιατόριο 
πνίγεται πραγματικά στο πράσινο. Μεγάλα δέντρα, φοίνικες, 
πεύκα, μουριές, μαζί με τεράστιους κατακόκκινους ιβίσκους 
και καταπράσινα παρτέρια, δημιουργούν γωνιές και secret 
gardens μέσα στο μεγάλο κήπο. Γι’ αυτό όσο μεγάλη και να 
είναι η παρέα, κάπου θα βρείτε να απομονωθείτε και να έχετε 
την αίσθηση της δική σας αυλής. Κι όλα αυτά υπό τους ήχους 
lounge και jazz μουσικής.
Στη μέση, η μεγάλη μπάρα με τις draft μπίρες περιμένει να σε 
δροσίσει. Θα βρεις πάνω από σαράντα ετικέτες μπίρας, μερικές 
ιδιαιτέρως σπάνιες. Η βαυαρέζικη  Erdinger Weissebrau έχει 
απονείμει στο 1920 το βραβείο «της άψογης συνεργασίας και 
επίτιμου εκπροσώπου της βαυαρικής φιλοξενίας». 
Πιάτα με λαχταριστούς μεζέδες από διαφορετικές κουζίνες 
–κυρίως μεσογειακή και κεντροευρωπαϊκή– θα συνοδέψουν 
υπέροχα τις μπίρες ή τα κρασιά σας. 
Ωραία καλοκαιρινά ορεκτικά, δροσερές σαλάτες με ιδιαίτερα 
dressings, πάστες με μεσογειακή γεύση, με κρέμα λεμονιού, 
παρμεζάνας ή με σάλτσα ντομάτας πικάντικη, φέτα και φου-
ντούκια. Κρεατικά εξόχως ψημένα και λαχταριστά, όπως το 
εξαιρετικό τους χοιρινό κότσι για δύο άτομα ή τα χοιρινά φι-
λετάκια με σος κόκκινου κρασιού. Για το τέλος γλυκά σε απί-
θανους συνδυασμούς με φρέσκα φρούτα εποχής όπως η μους 
λεμονιού με φρέσκιες φράουλες ή η απίθανη πάβλοβα με δική 
τους μαρέγγα με εσάνς καφέ. Τι άλλο θέλεις για ένα νόστιμο, 
δροσιστικό, οικονομικό (οι τιμές του 1920 θα σε εκπλήξουν ευ-
χάριστα) καλοκαίρι; 

1920 Bar restaurant: Αγ. Παρασκευής 110, Χαλάνδρι, 210 6813.029

 γεύση οδηγος
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 γεύση οδηγος

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 

PIzzA HUT 
Κοραή 4 & Σταδίου, Κολο-
κοτρώνη 32,  Κεφαλάρι, Αγ. 
Παρασκευής & Στρ. Τόμπρα, 
Αγ. Παρασκευή, Κύπρου 
104, Μπουρνάζι, Πίνδου 
1, Ν. Φιλαδέλφεια, Λ. Αλε-
ξάνδρας 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. 

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.

 
Βόρεια

DAlI 
Λ. Κηφισίας 336, Χαλάνδρι, 
210 6854.004 Πολυτελής χώ-
ρος, ωραία ατμόσφαιρα, και 
κουζίνα, δύναμη στην pasta. 
Έως 1.00. €  

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

mODI 
Kασσαβέτη & Kυριαζή, Kη-
φισιά, 210 8017.635 Σικάτη 
και κοσμική Ιταλία στα πιάτα 
και το ντεκόρ. Kυρ. βράδυ 
κλειστά. €€

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.€

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.

SEmIRAmIS RESTAURANT 
Ξεν. Semiramis, Xαρ. Tρι-
κούπη 48, Kεφαλάρι, 210 
6284.500 Ποπ πολυχρωμία 
από τον Karim Rashid, διε-
θνή πιάτα.Κάτσε δίπλα στην 
πισίνα με τα τρεχούμενα 
νερά. €€ Μ

SImPlY BURGERS
Μαρούσι, Χατζηαντωνά 3, 
210 8025.111/ 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 (Μπουρνάζι), 210 
5761.501 Zουμερά μπιφτέκια, 
φρέσκες σαλάτες, κρέατα 
και πουλερικά σε ειδική χάρ-
τινη συσκευασία που –πώς 
γίνεται δεν ξέρουμε– τα δια-
τηρεί ζεστά και τραγανά. Και 
dine in και delivery στο σπίτι 
με δώρο brownies  

Νότια

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

ISlAND     
27ο χλμ. Λ. Αθηνών- Σουνίου, 
Βάρκιζα, 210 9653.563-4 
Κοσμοπολίτικα νησιώτικο 
σκηνικό, location ένα και μο-
ναδικό, δίπλα στη θάλασσα, 
μεσογειακή δημιουργική 
κουζίνα από το βραβευμένο 
σεφ Νίκο Σκλήρα και sushi 
με νέα εμπνευσμένα rolls 
από το σεφ  Arakan Joel. 
Όπως πάντα πρωτότυπα 
cocktails και μουσικές που 
σε ταξιδεύουν.  

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.

ΜΑlABAR     
Λητούς 11, Βουλιαγμένη, 210 
8929.160 ethnic σκηνικό, 
lounge ατμόσφαιρα, γεύ-
σεις μεσογειακές με ethnic 
πινελιές από τον σεφ Ξενο-
φώντα Πολύμερο.  Κι ακόμη, 
signature cocktails για εξω-
τικές καλοκαιρινές μέρες και 
νύχτες by the pool.  €€ Σ/Κ Μ

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 πι-
σίνα  και θέα στα σκάφη της 
Μαρίνας Ζέας. Διεθνείς γεύ-
σεις, πιάτα με ψάρι και κρέας 
και εναλλαγή mainstream 
και πιο κλασικών επιλογών 
στη μουσική. Από το πρωί 
ως το βράδυ, και για party, 
εταιρικά γεύματα και άλλες 
εκδηλώσεις.€€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. Πίτσα 
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.

Δυτικά

ΓKAΛEPI TOY mEzE  
Mεγ. Aλεξάνδρου 61-63, 
Περιστέρι, 210 5720.047-8 
Παστέλ χρώματα και λου-
λουδιστά φωτιστικά για 
ντεκόρ. Αγαπά την τέχνη και 
φιλοξενεί συχνά εκθέσης. 
Η κουζίνα είναι ελληνική, με 
πολλές νόστιμες δημιουργι-
κές προτάσεις. €m Ξ 

ΔAφΝΗ 
M. Aλεξάνδρου 86, Mπουρνά-
ζι, 210 5773.721 eξαιρετική 
ελληνική κουζίνα από την 
τρομερή μαγείρισσα Αριστέ-
ας. Θα διαλέξεις από κατά-
λογο ποταμό με άπειρους 
μεζέδες και πολλά πιάτα σχά-
ρας. Ντεκόρ mix & match για 
να χαζεύεις μέχρι να έρθει το 
φαγητό σου. Κοινό νεανικό 
αλλά και πολλές οικογένειες 
– ευτυχώς πολλά τραπέζά-
κια. Έως 1 π.μ. € Μ

Ταβέρνες

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

ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΨΑΡΑ 
Ερεχθέως 16, Πλάκα, 210 
3218.733-4 Ένα από τα πιο 
παραδοσιακά σημεία της 
Πλάκας. Καλή ελληνική κου-
ζίνα και παρεΐστικη διάθεση. 
Ανοιχτά κάθε μέρα, μεσημέ-
ρι και βράδυ.

TzITzIKAΣ & mEPmHΓKAΣ 
Aγ. Γεωργίου & Aισχύλου 
26, Xαλάνδρι, 210 6810.529/ 
Πλ. Παπαδιαμάντη 4, Άνω 
Πατήσια, 210 2232.376/ Mη-
τροπόλεως 12-14, Σύνταγμα, 
210 3247.607/ Δροσίνη 12-
14, Kηφισιά, 210 6230.080 
Ντεκόρ, όπως παλιό παντο-
πωλείο. Kέρασμα τσίπουρο 
και ελιές για καλωσόρισμα. 
Aπό τις σπεσιαλιτέ η σαλάτα 
με το ανθότυρο. Kάθε βρά-
δυ, Kυρ. μόνο μεσημέρι.
  

Cafes/Bars/
Snacks

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. 
 
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.  

FlOCAFE        
Αιγαίου 2 & Λ. Συγγρού 141, 
210 9343.003,  Ποσειδώνος 
& Χαράς, Νέα Μάκρη, 22940 
91164, Εμπορικό Κέντρο Τhe 
Mall Athens - Νερατζιώτισσα, 
Μαρούσι, 210 6107.350,  
Λαζαράκη 26, Γλυφάδα, 210 
9680.177, Λ. Κηφισίας 15, Ν. 
Φιλοθέη, 210 6839.222 Σε 
κάθε συνοικία της Αθήνας 
και σε όλη την Ελλάδα. Aγα-
πημένα cafés με υπέροχες 
γεύσεις καφέ, γλυκά και 
snacks, από κρύα sandwich 
σε μπαγκέτες και σε ψωμά-
κια όπως ciabatta και pizzetti 
μέχρι ζεστά, λαχταριστά 
club sandwitches bacon.Το 
πιο ευχάριστο διάλειμμα της 
ημέρας.   

FlOCAFE lOUNGE BAR & 
RESTAURANTS      
Γ. Σεπτεμβρίου 87, πλ. Βι-
κτωρίας, 210 8222.815/ Λ. 
Συγγρού 141, Ν. Σμύρνη, 210 
9343.003/ Σόλωνος 10, Κο-
λωνάκι, 210 3390.756/ The 
Mall Athens, Nερατζιώτισσα, 
Μαρούσι, 210 6107.350/ 
Ποσειδώνος και Χαράς, 
Νέα Μάκρη, 22940 91164/ 



17 - 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010  A.V. 51 



52  A.V. 17 - 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Baraonda

Π ίσω από την ιστορική «Λεωφόρο», το μνημειώδες γή-
πεδο του Παναθηναϊκού, το Baraonda αποτελεί εδώ και 
κάποια χρόνια συνώνυμο του fine dinning & clubbing. 

Πολυσυζητημένο, βραβευμένο, με κερδισμένο το στοίχημα του 
talk of the town από την πρώτη στιγμή, βρίσκεται πια στην κο-
ρυφή των προτιμήσεων τόσο των city lovers όσο και επώνυμων 
από διάφορους χώρους, που ξέρουν ότι εκεί μπορούν να δει-
πνούν και να διασκεδάζουν με εξασφαλισμένη κοσμοπολίτικη 
διακριτικότητα. Στην κουζίνα ένας από τους καλύτερους Έλ-
ληνες chef, ο Μιχάλης Ντουνέτας, υπογράφει τις γαστριμαρ-
γικές απολαύσεις, ενώ στο club μπορείς είτε να δυσκολευθείς 
να διαλέξεις κάτι από την cocktail list μετά τα γραφείο είτε να 
ξενυχτήσεις σε κάποιο ξέφρενο πάρτι. Για παράδειγμα, κάθε 
Τετάρτη ο Κρίτων Βέλλης επιμελείται τα “Personas” πάρτι με 
το καλοκαιρινό σάουντρακ που δεν περιμένεις, ενώ τις Παρα-
σκευές (όπως αύριο 18/6) ο Πάρης Γκαγκαδέλης ανακατεύει τις 
μεγάλες χορευτικές επιτυχίες των τελευταίων τριών δεκαετιών 
με τα σημερινά hits αποδίδοντας εγγυημένο κέφι…
Τσόχα 43, Αμπελόκηποι, 210 6444.308, www.baraonda.gr

goingout
Παλαιά Λ. Ποσειδώνος 1 & 
Μωραϊτίνη, Δέλτα Φαλήρου, 
210 9411.069/ Λαζαράκη 26, 
Γλυφάδα, 210 9680.177, Λ. 
Κηφισίας 15, Φιλοθέη, 210 
6839.222/ 25ης Μαρτίου 11, 
Ν. Σμύρνη, 210 9350.320/ 
Ερυθρού Σταυρού 4, 
Δ.Θ.Κ.Α.Υγεία, 210 6828.834 
Τα γνωστά all day cafés σε 
lounge στιλ με ελαφριά 
κρύα πιάτα, snacks και 
ποτά για όλες τις ώρες 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 συγγρα-
φείς να βάζουν μουσική ή να 
φτιάχνουν ποτά, «διαφορε-
τικές» συνεντεύξεις Τύπου 
και μαχητικές συζητήσειςστο 
πνεύμα της πλατείας. Πολύ 
καλό βιβλιοπωλείο (και με 
ξένο τύπο) στο βάθος.

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.

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.
 
 
Bars
     
AlmODOBAR
Kωνσταντινουπόλεως 60, 
Γκάζι, 694 6457442 Bar 
που αγαπάει ιδιαίτερα την 
ηλεκτρονική μουσική και 
τα παρακλάδια της. Djs, 
πολλά live, εκθέσεις και άλλα 
happenings. Ανοιχτά από 
τις 16.00 για καφέ. Δευτ. 
κλειστά. 

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.

* DRAzEl 
Περσεφόνης 31 & Ιάκχου, 
Γκάζι, 210 3454.333 street 
bar με δυνατά beat από γνω-
στούς djs. Στα decks κάθε 
Τετ. η Εύα Θεοτοκάτου, κά-
θε Πέμ. live νέα γκρουπάκια, 
Παρ. ο dj Θέμης Λάζαρης και 
Σάβ. freestyle μουσικές από 
djs-έκπληξη κάθε φορά. 

ENzzO DE CUBA 
Αγ. Παρασκευής 70, 
Μπουρνάζι, 210 5782.610, 
210 5782.446, Λάμπρου 6, 
Μπουρνάζι (dance σκηνή). 
Τρεις διαφορετικοί χώροι, 
με πολλά live κι εκπλήξεις. 
Dance shows, δωρεάν μα-
θήματα χορού, latin fiesta. 
Και δωρεάν parking.  A.V.

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.

GROUP THERAPY 
Λεπενιώτου 11, Ψυρρή, 697 
6722675 Xαρούμενη μπάρα 
με πλήθος κοκτέιλ, καφέ, 
ποτό, χρώματα, εκθέσεις, 
events, μουσικές για όλους. 

45 mOIPEΣ
Iάκχου 18 & Bουτάδων, Γκάζι, 

210 3472.729 Aπό τα πλέον 
ιστορικά ροκ club, από τα 
πρώτα στέκια που επέλεξαν 
το Γκάζι. Urban θέα στην πό-
λης, αλλά και ανεξάντλητη 
δισκοθήκη που καλύπτει 
με άνεση όλο το φάσμα της 
rock σκηνής. 

Clubs
  

*ΑΚΡΩΤΗΡΙ BOUTIQUE 
Παραλία Αγ. Κοσμά,  210 
9859.147 -9 Σε πολύ posh 
ατμόσφαιρα, με glamorous 
θαμώνες και μία τεράστια 
disco μπάλα. Κάθε μέρα 
party event, όπως οι 
Τρίτες με τους Angels σε 
“Reloaded’’εμφάνιση και οι 
Τετάρτες αφιερωμένες στο 

Bootycall των 
Magna. 

AlCATRAz 
Λ. Συγγρού 137, N. Σμύρνη, 
210 9316.417 Live sex show 
από όμορφες strip dancers 
για ατελείωτες νύχτες 
και ξεσηκωτικά bachelor 
parties. eίσοδος με ποτό 
€15. Aπό 11.30 μ.μ. 

* BAlUX ClUB
Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 
Β58, εντός Αστέρα Γλυφά-
δας, 210 8941.620 Με νέα 
εμφάνιση και διαφορετικά 
επίπεδα γύρω από την 
επιβλητική πισίνα. Κάθε 
Τετάρτη Έλληνες μουσικοί 
σε συνεργασία με το Mad, 
την Πέμπτη house μουσική 
και Παρασκευή και Σάββατο 
party με  resident djs. 
Είσοδος με ποτό  € 15.

* CANDY BAR SOUTH 
Λ. Ποσειδώνος, 2η στάση 
τραμ Αγ. Κοσμά, 210 

3463.080 Κάθε Τρίτη ο 
Κώστας Ζήκος με “Wet & 
Wild’’,  αφιερωμένη στη 
house μουσική. Η Τετάρτη 
είναι για “greek lovers’, 
ενώ η Πέμπτη έχει thriller 
nights με τον Μ.Τσαουσό-
πουλο και το Ν.Τζεμανάκη 
και τις Κυριακές R&B και hip 
Ηop μουσικές. Είσοδος με 
ποτό € 15.

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

mOJITO BAY   
Παραλία Λομπάρδας, Αγ. Μα-
ρίνα, 33o χλμ. Αθηνών – Σου-
νίου, 22910 78950-1 All day 
καλοκαιρινός προορισμός 
με bar και εστιατόριο δίπλα 
στο κύμα και διάθεση για 
party. Κουζίνα μεσογειακή, 
από τις 12.00μμ – 2.00πμ. 

SECOND SKIN
Κωνσταντινουπόλεως 78 & 
Ιερά Οδός, Γκάζι  to νέο club 
του Κεραμεικού που έστη-
σαν καλλιτεχνικά , αισθητι-
κά και μουσικά οι Γιώργος 
Φακίνος, Γιώργος Ταμβακο-
λόγος και Γιάννης Μαντω-
νανάκης. Δυνατές βραδιές 
με 2 floors, 1 εισιτήριο και 
πολλούς residents djs. Κυ-
ριακή και Δευτέρα κλειστά. 
Εισ. ελεύθερη εκτός Παρ. €7 
και Σαβ. €9 με ποτό 

SHISHA
Λ. Eθνάρχου Mακαρίου 10, 
Στάδιο Eιρήνης και Φιλίας, 
210 4834.190 Mega club 
στημένο σε ένα oriental 
σκηνικό. Kαταπληκτική θέα 
στη θάλασσα, κοσμοσυρ-
ροή και ρυθμοί mainstream 
αλλά και house. ●

Ζακ στεφάνου 
Συναυλία - beach party από τον Ζακ Στεφάνου και τους 
μΠάντα Κοάλα, με τραγούδια από το καινούργιο τους 
άλμπουμ αλλά και ένα 50λεπτο αφιερωμένο στην τε-
λευταία 50ετία και όλα τα είδη της χορευτικής μουσι-
κής. Με ελεύθερη είσοδο στο Aeginitissa Beach Bar, 
στην παραλία της Αιγινήτισσας στην Αίγινα, 19/6.

Μη 
χάσεις
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AΚΡΟ
Ιερά οδός 11, 
210 3417.300
Γιάννης Πλούταρχος. 
Μαζί του ο Γιάννης 
Γιοκαρίνης και οι Μέ-
λισσες.
Κάθε Πέμπτη, Παρα-
σκευή και Σάββατο. 
Είσοδος € 20 με ποτό στο 
μπαρ, φιάλη ουίσκι κο-
μπλέ € 170 ανά 4, κρασί € 
85 ανά 2 άτομα.

ΓΗΠΕΔΟ 
TAEKWONDO 
Φάληρο
18/6: Billy Idol - 
Stranglers. Έναρξη 
21.00. Είσοδος € 38.

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ UPSTAGE 
Λ. ςυγγρού 143, Ν. ςμύρ-
νη, 210 9315.600
Παρ & Σάβ. Live από νέες 
ελληνικές μπάντες.

ENzzO DE CUBA 
Λάμπρου 6, Μπουρνάζι, 
210 5782.610 
stage club: Κυρ. Vegas. 
Δευτ. Ζωντανή ελληνική 
βραδιά. tετ. Live rock 
βραδιά.
stage cuba: Δευτ. 
Βrasilian night with 
Jefferson. tρ. Τheme 
night - Bενεζουέλα. Τετ. 
Latin old school. Πέμ. 
Νοche Latina. Kυρ. Δωρε-
άν μαθήματα χορού από 
τους mariela Nelson 
Tamayo και Angel 
Viscarra. Κάθε Παρ.-
Σάβ. 14 μουσικοί από την 
Κούβα σε μια παράσταση 
με rumba, danzonete, 
mambo και latin jazz. 

FIDElIO
ωγύγου 2 & Ν. Αποστόλη, 
Ψυρρή, 210 3212.977
Παρ. Εράσμια - Vertigo  
με ελληνικό και ξένο ροκ. 
Κάθε Σάβ. Dj Noiz. Free.
 
ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ
Bύρωνας 
17/6: mιχάλης Χατζη-
γιάννης (€ 20). 18/6: 
Aφιέρωμα στον Ηλία 
Κατσούλη (€ 20). 21/6: 
Σπύρος Γραμμένος. 
Μαζί του οι Π. Μουζου-
ράκης, Λ. Μπαλάφας, ζ. 
Στεφάνου, Β. Καρακώ-
στα, Γ. Μυλωνάς (€ 15). 
23/6: Λ. Μαχαιρίτσας - Γ. 
Κότσιρας - Αφ. Μάνου 
- Κίτρινα Ποδήλατα (€ 
20). Έναρξη 21.00.

ΘΕΑΤΡΟ 
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 
21/6: Gotan Project. 
Έναρξη 21.00. Είσοδος 
€ 45-50.

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ
Πετρούπολη 
18/6: Μπ.  Στόκας - Δ. 
Σταρόβας - Α.Κωνστα-
ντινόπουλος (21.30/€ 
15-20). Προπώληση: 
Metropolis, Public, 
Fnac, cine Πετρούπο-

λις, tickethour.com. 
21/6: Aφιέρωμα 

στον Γ. Ζαμπέτα με 
τον Γιάννη Μπέ-

ζο (21.30/€ 
22). Προ-

πώλη-

ση: cine Πετρούπολις, Λ. 
Πετρουπόλεως 168, 210 
5012.391
 
IzO 
Χαλκίδος 41, Άνω Πατή-
σια, 210 2526.002
Πέμ. Live Bands. Κάθε 
Παρ. live με τους Αδρά-
νεια. Σάβ. ελληνικό τρα-
γούδι από Κ. Μουστάκα, 
Β. Κορομήλη, Ν. φρα-
γκούλη και Γ.  Διαμαντό-
πουλο. Έναρξη 22.30. 
Τετ. Jam Nights.

KOO KOO
Ιάκχου 17, Γκάζι, 210 
3450.930, 693 3331003
Kάθε Πέμ. του Ιουνίου 
Βαγγέλης Μαρκα-
ντώνης - Joanna 
Drigo - lexicon Project 
(22.30). Kάθε Παρ. Ησα-
ΐας Ματιάμπα - Μίνως 
Θεοχάρης (23.00). 
19/6: Vinylicious με 
ντίσκο (23.00). 20/6: 
Papersmile, Pieces, 
Struck by Neon με 
alternative (21.00). 
23/6: Στέλιος Δάβαρης 
(22.30). Είσοδος με ποτό 
€ 12.  

lOCAl
Χρ. Λαδά & ολύμπου 21, 
κηφισιά, 210 8018.236
Δευτ.  Aλέξανδρος Χρη-
στίδης και το group του 
με τζαζ.
 
ΠΙΣΙΝΑ 
Μαρίνα Ζέας, 210 
4520.918
Κάθε Πέμ. «Άνω κάτω» με 
ροκ ήχο και έντεχνα.

ΠΡΟΑΥΛΙΟ 
(ΒΑDmINTON)
ολυμπιακά Ακίνητα, 
Γουδή, 210 8840.600
21-26/6: Barbara Mendes 
(22.00/€ 20).
 
SIX D.O.G.S.
Αβραμιώτου 6-8, Μονα-
στηράκι, 210 3210.510 
18/6: Velvet Prize Party. 
Live by Baby Guru & 
Berlin Brides. After Party 
with Paul Artrocker & 
Artrocker magazine 
(22.00/FRee). 19-20/6: 
music Day Fest. 23/6: 
lemonostifel (22.00/€ 
10).

SOCIAlISTA 
Τριπτολέμου 33, Γκάζι, 
210 3474.733
Latin sundays Live: 
Fuego De Cuba (21.00). 
tετ. «Άγριες Νύχτες» 
από 15 50. Έναρξη 22.30. 
Είσοδος € 9 με ποτό, φιά-
λη € 90, σπέσιαλ € 120.

ΣΤΑΒΛΟΣ “ClUB”
ηρακλειδών 10, Θησείο, 
210 3452.502
Kάθε Παρ. Grandfathers 
80s Revival nights με 
τους Γρηγόρη Στάικο & 
Μιχάλη Σάμιο.
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ 
ΝΟΤΟΥ - ClUB
Φραντζή & Θαρύπου
Πέμ.-Σάβ. Ηοuse Band. 
Έναρξη 22.30. Είσοδος με 
ποτό € 10 (6+4). ●

σκηνές

➜ museweek@athensvoice.gr

σΠύροσ 
γραΜΜεΝοσ 

Μα ζί του και οι 
Πάνος Μουζου-

ράκης, Λεωνίδας Μπα-
λάφας, Ζακ Στεφάνου, 
Βασιλική Καρακώστα 
και Γιώργος Μυλωνάς. 
Με διάθεση για σάτιρα 
κοινωνική, πολιτική και 
ερωτική. 

21/6, 21.00, Θέατρο 
Βράχων «Μελίνα Μερ-
κούρη», είσοδος € 15. Προπώληση: Δημαρχείο Βύ-
ρωνα (Καραολή & Δημητρίου 32-36), Πνευματικό 
Κέντρο Δήμου Βύρωνα (Ευαγγελικής Σχολής 26), 
ταμείο Θεάτρου Βράχων, δισκοπωλεία Metropolis 
και Salina (Υμηττού 125, Παγκράτι), www.
ticketservices.gr, www.i-ticket.gr, 801 11 60000

η 
Γιορτή της Μουσικής είναι το μου-
σικό γεγονός που δεσπόζει αυτή 
την εβδομάδα. Σε άλλες σελίδες θα 

διαβάσετε για τις διάφορές της σκηνές (και φυ-
σικά θα ενημερωθείτε για το φετινό ραντεβού 
με την AΤΗΕΝs Voice). Εδώ θα δούμε πώς μπαί-
νουν και τα bars στο κόλπο, τρεις προτάσεις 
λοιπόν για κάθε μέρα από 19 έως 21/6: το Σάβ. 
μπορείς να ξεκινήσεις από την πλ. Ασωμάτων 
και το loop με noetic (ακολουθούν μεταξύ άλ-
λων DJ Free, Lostra, Kyros, olga Kouklaki), να 
συνεχίσεις στο Floral της πλ. Εξαρχείων με Billa 
Qause, ekos Quartet, cryogenics και να κλεί-
σεις με Loot Dj και Urban Disco στο Yoga Bala. 
Την Κυρ. από τις 19.00 garage μπάντες στο Mad 
(Γκάζι), θα παίξουν οι Van Guard, Model spym 
Mama Kin, Rockin’ Bones, ενώ στο Γιασεμί 
στην Πλάκα εμφανίζονται live οι sal.a.t.a. band 
και ο Γιώργης Χριστοδούλου. Και τη Δευτέρα, 
τη μεγαλύτερη μέρα του έτους, afro/cuban/
latin στην πλ. Αγίας Ειρήνης στο Μοναστη-
ράκι, jazz στο Bacaro και κλείσμο με roots/
reggae από neatPermaiK στο Higgs της Κο-
τζιά (αναλυτικό πρόγραμμα στο http://www.
europeanmusicday.gr).

Στα υπόλοιπα, Velvet prize την Παρ. στο 6 
D.O.G.S. με live από τους Baby Guru (που θα βά-
λουν το kraut στη «νέα σκηνή»), απονομές και dj 
set από Paul ArtRocker *** Στο Carioca’s, στην 
παραλία του Σχοίνου που βρίσκει σιγά σιγά ρυθ-
μό, υποδέχονται την Κυρ. τον Danny Krivit, έναν 
από τους σημαντικότερους άνθρώπους που δια-
μόρφωσαν τον ΝΥζικο house ήχο (από τις 16.00, 
free, μαζί με sunshine Pedro/thai/DimPap)*** 
Και στο Veggera (Π. Ράλλη & Κρήτης) θυμούνται 
το Σάβ. τον Leeroy. Ναι, φίλε raver, τον πανύψη-
λο χορευτή – κάποτε μέλος των Prodigy (αξίζει € 
15;) *** Dave seaman από τις progressive εποχές 
με αγάπη, αυτό το Σάβ. μαζί με christian cambas 
και stel στο Ammos του Αλίμου (€15)*** ο Φα-
κίνος και το Second Skin δεν παίρνουν χαμπάρι 
από καύσωνα – φωνάζουν τη Γιαπωνέζα satomi, 
η οποία παρουσιάζει το  Burlesque Voodoo Doll 
show καμπαρέ, φωτιές και «τυχερές» voodoo 
κούκλες (α, και αναπάντεχο bondage, Σαββ. 
19/6, € 10) *** Οι Athens swing cats προετοιμά-
ζονται για να σαπορτάρουν τον Jerry Lee Lewis 
το Σάβ. στη ςτοά (Πατησίων 101 & Κοδριγκτώνος) 
*** Την Παρ. ωραία συμπραξη στο Higgs με τον 
resident espeekay να καλεί το βετεράνο Lo-Fi 
(free) *** Κάθε Πέμ. “harry Up” στο Belafonte με 
καραϊβική διάθεση από Boulevard soundsystem 
*** 80s πάρτι το Σάβ. στο D-bar με τον Σπύρο 
Παγιατάκη του Best Radio να θυμάται αμαρτω-
λά χιτάκια *** Πάρης Γκαγκαδέλης, κάθε Δευτ., 
μαζί με Κ. Ζήκο στο Messiah και αύριο Παρ. στο 
Baraonda *** Πού να μην είχε και Μουντιάλ…

 ➜ p_menegos@yahoo.com

citybeat
Του ΠΑΝΑΓΙωΤη ΜΕΝΕΓού 

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

ΑΘΗΝΑ
Δεριγνύ 10, 210 8238.698,
210 8237.330
Δεν ακούω, δεν βλέπω, 
δεν μιλάω. Του Γ. Θεοδο-
σιάδη. Σκην.: Χρ. Χατζηπα-
ναγιώτης. Σάβ. 19.00, Τετ.-
Κυρ. 21.30. € 25, 20, 18, 15.

ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Πατησίων 55, 210 8214.000, 
210 8236.400
Πού πας, Γιωργάκη, με τέ-
τοιο καιρό. Των Ντ. Σπυρό-
πουλου & Γ. Γαλίτη. Σκην.: Γ. 
Κωνσταντίνου. Παρ. 21.30, 
Σάβ. 19.00 & 21.30. Κυρ. 
20.30. € 20 (15 Φ, Λ).

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
Πλαταιών & Πρ. Δανιήλ 3, 
Κεραμεικός, 210 3467.735
Μην παίζεις με τα χώμα-
τα. Της Στ. Βλαχογιάννη. 
Σκην.: Σ. Καραγιάννη, Υ. 
Μιχαλακάκου. Τετ. & Πέμ. 
21.15. € 12.  

CABARET VOLTAIRE
Μαραθώνος 30, Μεταξουρ-
γείο, 210 5227.046
2 x 4-A stand-up musical. 
Των Π. Μπρατάκου & Δ. Μα-
λισσόβα. Σκην.: Δ. Μαλισ-
σόβας. 6 & 23/6. 21.30. € 15. 

ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ 
Ναυπλίου 12 & Λένορµαν 94, 
Κολωνός, 210 5138.067
Κεντρική Σκηνή
Φεστιβάλ Off-off Athens 3
* Nakiami - Δεν κλαίω 
άλλο. Από την ομάδα Κα-
λειδοσκόπιο 4. 21&22/6. 
21.30. € 5.
*Η Μπέττυ και η Μπου. 
Κείμ.-Σκην.-Ερμ.: Γλ. Στόιου 
& Αλ. Τόμπρου. 23&24/6. 
21.30. € 5. 
*Tranquilla. Από την 
ομάδα «Το στρίφωμα του 
kokomansou». Σκην.: Τζ. 
Κόγκου.17/6. 9.30. € 5.

ΚΡΥΨΩΝΑ
Αθηνάς 30, Μοναστηράκι, 
213 0040.244, 697 4530222
Παπαρούνες. Από την ο-
μάδα Μαρμελάδα. Σκην.: M. 
Βήλλου. Κυρ. 12.00. € 10. 
Δ: 50 .́ Ως 27/6.   

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ
Άλσος Στρατού, Γουδή, 
210 8840.600
Thiller Live. Θεατρικό 
αφιέρωμα στον Michael 
Jackson. Του Adrian Grant. 
Δευτ. & Τετ.-Παρ. 21.00. 
Σάβ. & Κυρ. 17.30 & 21.00.
€ 25 (20 Φ). Ως 28/6. 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
Δεινοκράτους 103, Κολωνά-
κι, μετρό Μέγαρο Μουσικής, 
210 9228.543
Καυκασιανός Φοίνικας. 
Της Γ. Μπούνταλη. Σκην.: Γ. 
Συμεωνίδης. 21.30. € 10. 
Δ: 35 .́ Ως 17/6.

ΡΟΕΣ
Ιάκχου 16, Γκάζι, 
210 3474.312
*Μετά το θαύμα… θραύ-
σμα. Χοροθέατρο. Από την 
ομάδα Αλλού, Εδώ, Παντού. 
Xορογρ.: Π. Λάζου. 17/6 
20.00. 18/6 22.00. 
€ 15 (10Φ). 

ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ 
Ηρακλειδών 2, Θησείο, 
210 3455.550
*Τρία πιθήκια κάθονται. 
Μουσικοθεατρική του Αν. 
Ορφανίδη. Παίζουν: Μ. 
Βανδώρου, Αν. Ορφανίδης. 
Πέμ. & Παρ. 22.00. € 10 με 
ποτό. Δ: 90 .́ Ως 30/7.  

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Κολωνού 31, Μεταξουργείο, 
698 1802544
Κόντρα στην πρόοδο. 
Του Ε. Σολέρ. Σκην.: Γ. 
Μαρκοπούλου, Λ. Μελεμέ, 
Δ. Μπίτος, Ά. Τρουπάκης. 
Πέμ.-Δευτ. 21.30. 
Ως 14/6.

SWING BAR
Ιάκχου 8 & Ευμολπιδών, 
Γκάζι, 210 3451.518
*T.V. Από την ομάδα ερμη-
νευτικής τεχνικής για το 
θέατρο. Σκην.: Ηλ. Ραφαη-
λίδης. 17/6. 21.30. € 15 με 
ποτό. Δ: 115 .́

TAF
Νορμανού 5, Μοναστηράκι, 
210 3238.757
In between: Εννιά μέρες 
γιορτής. Σκην.: Μ. Μέργου. 
Παίζει: Π. Τζώρτζη. Τραγου-
δάει: L. Bedioni. 21.30. € 18 
(12Φ) με ποτό. Ως 20/6.  

THEATRO PICCOLO
Mάρκου Mουσούρου 3, 
Mετς, 210 9235.575
*H συνάντηση. Από 
το θεατρικό εργαστήρι 
Theatro Piccolo. Σκην.: A. 
Kαγκάλου. 18 & 19/6. 21.30. 
Eίσοδος ελεύθερη.  

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΗΝΗ ΚΟ-
ΤΟΠΟΥΛΗ - REX
Πανεπιστημίου 48, 
210 3305.074
*Ραούλ. Performance με 
τον Τζ. Τιερέ. 18&19/6. 
21.00. € 20 (10 Φ). 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260
Πειραιώς 260, Ταύρος, 
210 9282.900
*Stand alone zone. Χορο-
θέατρο/εγκατάσταση των 
Systeme Castafiore. Σκην.: 
Κ. Μπισκουί. Παίζουν: Γκ. 
Αλιό, Φλ. Μπενεζέ κ.ά. 17 & 
18/6. 21.00. € 25, 20 (15 Φ).
*Christoph Buchel. 
Unplugged (Simply Botiful). 
Εγκατάσταση. Ως 6/7. 
*Τα λόγια της Κασσάν-
δρας. Από την ομάδα 
Φιλιατρό. Σκην.: Β. Ναχμίας. 
Παίζουν: Όλ. Λαζαρίδου, 
Βασ. Καραμπούλας. 19-
21/6. 21.00. € 20 (10 Φ). 
*Παραλογές ή μικρές 
καθημερινές τραγωδίες. 
Από την εταιρεία θεάτρου 
Sforaris. Σκην.: Γ. Καλαβρια-
νός. Παίζουν: Κ. Γεωργίου, 
Ά. Ελεφάντη κ.ά. 21&22/6 
21.00. € 20 (10 Φ).
BIOS 
Πειραιώς 84, 210 3425.335
Cinemascope. 
Performance. Σκην.: blitz. 
Παίζουν: Ελ. Καραγιώργη, 
Σ. Τζουμέρκας κ.ά. Πέμ.-
Κυρ. 21.30. € 20 (15 Φ). Ως 
27/6.
Ωδείο Ηρώδου Αττικού
* Νόρμα. Του Β. Μπελλίνι. 
Σκην.: Σπ. Ευαγγελλάτος, 
Ερμην.: Δ. Θεοδοσίου, Ρ. 
Νικολάεβα κ.ά. 12 & 13/6, 18 
& 19/6. 21.00. € 100, 85, 65, 
55, 45, (30 Ο, 14 Φ).  
ΠΟΡΤΑ
Μεσογείων 59, 210 7780.518
*  Έλα, έλα. Από το θίασο 
μικρή πόρτα - Ξένια Καλογε-
ροπούλου. Σκην.: Ξ. Καλο-
γεροπούλου, Μ. Κλουκίνα. 
Σάβ. 18.00. Κυρ. 12.00 & 
18.00. € 15 (7 Π). 19-27/6. 

9o ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝ
Θέατρο ΠΚ
Κασομούλη 30 & Ρενέ Πυώ 2, 
Νέος Κόσμος, 694 6905.263
Ζώνη ασφαλείας. Από την 
ομάδα Αλλαχού. Σκην.: Μ. 
Παναγιωτοπούλου. Ερμη-
νεύουν: Ν. Ζαμπέλη, Μ.Πα-
ναγιωτοπούλου κ.ά. 23/6 
20.00 & 24/6 22.00. Είσοδος 
ελεύθερη. Δ:15 .́

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
Ανδρέα Λεντάκη - Α-
μισσού - Σμύρνης, 
Υμηττός, 
210 7625.856
*40 χρόνια 
Μποστ. Από 
την ομάδα 
Πρόζα. 
Σκην.: Έ. 
Μεράβο-
γλου. Σάβ. 
& Κυρ. 
21.15. € 5 (3 
Φ). Δ: 100 .́ 
Ως 20/6.  
 
ΦΟΥΡΝΟΣ
Μαυροµιχάλη 168, 
Εξάρχεια, 
210 6460.748
Radiography. Των Όλ. 
Πασπαλάκη, Ισμ. Πρωΐου. 
Τετ. & Πέμ. 21.30. € 13 (10 
Φ). Ως 24/6.

ΧΩΡΑ 
Αµοργού 20, Κυψέλη, 
210 8673.945
The new electric 
ballroom. Του Enda Walsh. 
Σκην.: Δ. Καραντζάς. Τετ.-
Κυρ. 21.00. € 19 (14 Φ).  
 

➜ agenda@athensvoice.gr

 ΘΕΑΤΡΟ οδηγος

CINEMASCOPE
Σκηνοθεσία: Ομάδα Blitz
Παίζουν: Σύλλας Τζουμέρκας, Μαρία Φιλίνη, Βάσω 
Καμαράτου, Θανάσης Δεμίρης

Bios, Πειραιώς 84, 210 3425.335 - Ως 27/6

Ο 
ουρανός γεμίζει χαρτάκια 
– γράφουν «μας εγκατέλει-
ψαν όλοι, δεν είστε ασφαλείς 
πουθενά». Ο ιεροκήρυκας 

ουρλιάζει κι εμείς είμαστε εδώ, στο Bios, 
προφυλαγμένοι πίσω από μια τζαμαρία, 
με ακουστικά στα αυτιά, παρακολουθώ-
ντας την παράσταση της Ομάδας Blitz 
για τις τελευταίες ώρες του κόσμου. 
Οι ήρωές μας, ανάμεσα στους περαστι-
κούς του δρόμου, μέσα σε μια ώρα περ-
νάνε από το προσωπικό στο συλλογικό, 
από την απογοήτευση στην οργή, από 
την απαξίωση στην ελπίδα, βρίσκονται 
μέσα σε συναντήσεις και αποχωρισμούς, 
νίκες και ματαιώσεις, ελπίζοντας μέχρι 
την τελευταία στιγμή, κρατώντας πει-
σματικά συνήθειες και εμμονές, όνει-
ρα και αναγνώσεις για να ξορκίσουν τη 
βία που τους επιβάλλεται ή να αλλάξουν 
τους τίτλους τέλους. Οι ερμηνευτές-
performers αλλάζουν και μεταμορφώ-
νονται μπροστά μας, ακόμα και όταν μέ-
νουν ίδιοι μέχρι τους τίτλους τέλους. 
Αυτή την παράσταση την είδα και δεν 
μπορώ να ησυχάσω. Είχε χιούμορ, απλό-
τητα, πνευματικότητα χωρίς ακρότητες 
και επίδειξη, ήταν σύντομη και πυκνή 
σε νοήματα και δεν άφηνε στιγμή απέξω 
το θεατή, δίνοντάς του την επιλογή να 
διαλέξει πού θα κεντράρει τη ματιά του, 
στους περαστικούς ή στους «περαστι-
κούς» της δράσης. 
Και είναι άδικο μια τέτοια ομάδα όπως η 
Blitz, ακριβώς επειδή οι καιροί είναι δύ-
σκολοι, να μένει έξω από τις επιχορηγή-
σεις. Οι δουλειές τους έχουν συνέχεια, 
επιμονή, συνέπεια και κανείς δεν κάνει 
οικονομία καταργώντας ένα κομμάτι από 
το μέλλον του και βυθίζοντας τόσο τα-
λαντούχους ανθρώπους σε αβεβαιότητα 
- ειδικά σήμερα, που μας δείχνουν την 
καλύτερη δουλειά τους. A

Η Ομάδα Blitz δημιουργεί 
ημέρες καταστροφής 

Το τέλος 
του κόσμου

θέατρο 
* Προτείνουμε

Αίθουσες τέχνης

ART GALLERY CAFÉ
Ιπποκράτους 1 & Γληνού, 
Βούλα, 210 8958.866
Ομαδική. Ως 19/6.

BACARO ART
Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου 
11, 210 3211.882 
Λευτέρης Αρβανίτης. 
“Portraits in Music”. Φωτο-
γραφία. Ως 30/6.  

BERNIER/ELIADES
Phillip Allen. “The urgent 
hang around”. Ως 10/7.   

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Καρνεάδου 20, Κολωνάκι, 
210 7291.642
Νίκος Καλαφάτης. «Τα-
ξίδια που δεν τέλειωσαν». 
Γλυπτική. Ως 19/6. 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
Κριεζώτου 6, 210 3640.264
Βένια Μπεχράκη. Ως 3/7.

ΚΑΠΛΑΝΩΝ 5
Καπλανών 5 & Μασσαλίας, 
Κολωνάκι, 210 3390.946
«Το καλοκαίρι των νέων καλ-
λιτεχνών». Ομαδική ζωγρα-
φικής κ.ά. Ως 26/6.  

LORAINI ALIMANTIRI 
GAZONROUGE
Κυκλαδων 8, Αθήνα, 
210 8837.909
Αναστασία Δούκα. 
“Volgograd”. Ως 24/6. 

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

PΕΒΒΕΚΑ Μ. ΚΑΜΧΗ
Λεωνίδου 9, Μεταξουργείο, 
210 5233.049 
Νταϊάννα Μαγκάνια. 
“Bathed in light”. Ως 23/9.

TITANIUM 
YIAYIANNOS GALLERY
Β. Κωνσταντίνου 44, 
210 7297.644
Απόστολος Γιαγιάννος. 
«Μετά την Ε.Δ.Ε.Μ.». Γλυπτι-
κή, εγκαταστάσεις. Ως 27/6.

Άλλοι Χώροι
 
ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΑΘΗΝΩΝ
Σίνα 31, 210 3398.600
Δημήτρης Θεοδόσης. «Α-
στική τέχνη». Φωτογραφία. 
Ως 30/6. 

HOXTON
Βουτάδων 42, Γκάζι
Κυριακή Κύρμου. «30 χρό-
νια πριν». Ως 30/6.

ΙΑΝΟΣ
Σταδίου 24, Αθήνα, 210 
3217.917, www.ianos.gr
Ηλίας Δεκουλάκος. 
Φωτογραφία. Ως 10/7. 

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Βασ. Σοφίας - Πάρκο Ελευθε-
ρίας, 210 7224.028
«Γαλάζιο του Αιγαίου». Ομα-
δική. Ζωγραφική, γλυπτική 
κ.ά. 18-30/6.

LE CAFÉ DE L’ ART
Πλ. Μεσολογγίου 6, 
Παγκράτι, 210 7255.998
«Γ(Υ)ΝΑΙΚΑ». Ζωγραφική. 
Ως 17/6.  

ΜΙΚΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Πλ. Ασωμάτων 7, Θησείο, 
210 3243.306
“U r my photo”. Ομαδική φω-
τογραφίας. Ως 17/6. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ακαδημίας 50, 210 3621.601
Αίθουσα «Ιακωβίδης»
Κίκα Παρδάκη. «Η μαγεία 
της 3D φωτογραφίας στα 
αγάλματα της Ακρόπολης». 
Φωτογραφία. 21-30/6. 
Αίθουσα «Γύζη»
Zωγραφική και φωτογρα-
φία των μελών της Παν. Έν. 
Συνταξιούχων Υγειονομι-
κών. 22-30/6. 
Γρηγόρης Σαρακηνός, 
Τάσος Παπαδόγκωνας 
& Αναστασία Γκλαβά. 
Ζωγραφική. 23-30/6.  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
«ΜΕΛΙΝΑ»
Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλο-
νίκης, Θησείο, 210 3452.150
«Αποκλίνον Άστυ». Ομαδική 
σπουδαστών της σχολής 
Ορνεράκη. 21-26/6. 

Μουσεία
Ιδρύματα

ΜΟΥΣΕΙΟ  
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΟΤΕ
Πρωτέως 25, Νέα Κηφισιά
Δευτέρα - Παρασκευή 
08.00- 14.00 & το πρώτο 
Σαββατοκύριακο κάθε 
μήνα 10.00-14.00
Είσοδος ελεύθερη.
Πρόγραμμα 
ξεναγήσεων : 
210 6201.899
www.ote.gr, ote-
museum@ote.gr

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙ-
ΚΗ ΕΝΩΣΗ
Μασσαλίας 22, Αθήνα, 
210 3680.900
Donovan. Sapphographs”. 
Ζωγραφική. Ως 30/6.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Βασ. Κωνσταντίνου 50, 
210 7235.937-8
*Ερνέστος Τσίλλερ, 
αρχιτέκτων, 1937-1923. 
Αρχιτεκτονική. Ως 31/8.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-
ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19 & 
Ρηγίλλης, 210 9242.111
«Xurban Collective - Άγραφη 
Πινακίδα». Ομαδική. Εγκα-
τάσταση. Ως 20/6. 
Μάριος Σπηλιώπουλος. 
«Το τοπίο μου είναι». Ως 5/9. 
Yang Fudong. «Οι επτά 
διανοούμενοι στο δάσος από 
μπαμπού και άλλες ιστο-
ρίες». Κινηματογράφος & 
βιντεοκαταστάσεις. Ως 5/9. 
Κωστής Βελώνης. «Μο-
ναξιά σε κοινό έδαφος: Πώς 
μπορεί η κοινωνία να πράξει 
αυτό που ο καθένας ονειρεύ-
εται». Εικαστικά. Ως 5/9. 

GOETHE-INSTITUT 
ATHEN
Nezaket Ekici - Grit 
Hachmeister - Pepa 
Hristova - Patricia 
London Ante Paris. 
«Gender Show - Τέσσερις 
καλλιτέχνιδες από τη Γερμα-
νία». Φωτογραφία, βίντεο, 
performance κ.ά. Ως 20/7. 
18-26/6 κλειστά. 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ
Αγ. Ασωμάτων 22, Κεραμει-
κός, 210 3251.311
Anna Boghiguian. «Ταξίδι 
στην Αλεξάνδρεια του Καβά-
φη». Ως 19/9. 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙ-
ΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Νεοφύτου Δούκα 4, Βασ. 
Σοφίας & Ηροδότου, 
210 7228.321-3
*Louise Bourgeois 
/ Sarah Lucas, Nuds 
Cycladic. Ως 19/9.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ)
Κουμπάρη 1, 210 3671.011
Ζιζή Μακρή. «Κίνα 1956». 
Χαρακτική & ψηφιδωτά. 
Ως 29/8.  

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
(ΚΤΗΡΙΟ ΟΔΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, 
210 3453.111
Γιώργος & Ελένη Μανέτα. 
Αρχιτεκτονική. Ως 20/6. 
«Η πόλη του Ara Guler». Φω-
τογραφία. Ως 25/7. 
“Greek green greet by droog”. 
Ως 25/7.
«2000-2010. Ο Σωκράτης 
Σωκράτους φωτογραφί-
ζει την Αθήνα». Ως 30/6.
Ιωάννης Βικέλας. «Αρχιτε-
κτονικές Αναζητήσεις 1958-
2010». Ως 15/7.  

 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260
Πειραιώς 260, Ταύρος, 210 
9282.900
Christoph Buchel. 
«Unplugged (Simply Botiful». 
Εγκατάσταση. Ως 6/7. 

➜ agenda@athensvoice.gr

ΤΕΧνη οδηγος
Της Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  

Τ
α «Μουσικά Παιχνίδια» εί-
ναι δροσερές, βραδινές συ-
ναυλίες σε ένα από τα πιο 
όμορφα σημεία της πόλης, 

στην πλατεία των Αέρηδων στην Πλά-
κα. Για 2η συνεχή χρονιά το Μουσείο 
Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργά-
νων ανοίγει τον κήπο του –μια μικρή ό-
αση στη Αθήνα– για έναν κύκλο συναυ-
λιών με χαμηλό εισιτήριο – € 10 & € 15. 
Τα όργανα θα αρχίσουν στις 24 του μήνα 
με το «Φάντασμα της Μασσαλίας και 
άλλες πραγματικότητες» από το μου-
σικό σύνολο Guitarte, που αποτελείται 
από 8 μουσικούς, 2 ποιητές, 3 ηθοποιούς, 
1 ζωγράφο, 1 καραγκιοζοπαίχτη και 3 τε-
χνικούς εικόνας και ήχου (!) οι οποίοι θα 
«ανακατέψουν» τον Μπάχ με ένα θεατρι-
κό του Κοκτό και το «Καταραμένο φίδι» 
του Μάνου Χατζιδάκι. Στις 29/6 σειρά θα 
πάρει ο André Maia και το ταξίδι του «στα 
ανοιχτά» των πορτογαλικών fados. Μαζί 
του ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης και η 
Έφη Ζαϊτίδου. Η τελευταία συναυλία θα 
δοθεί την Παρασκευή 2 Ιουλίου με την 
Ανδαλουσιάνα Antonia Nogaredo να μας 

κάνει περιήγηση στον κόσμο 
του f lamenco μαζί με το 

ελληνο-ισπανικό συ-
γκρότημα f lamenco 
Ronda al Alba . Ε-
κτός από τις μαγευ-
τικές μουσικές του 
κόσμου, τα «Μουσι-
κά Παιχνίδια» προ-

σκαλούν το αθηναϊκό 
κοινό και σε ένα παιχνίδι. 

Πριν από κάθε συναυλία οι επι-
σκέπτες θα γράφουν σε ένα χαρτάκι 

μια μικρή ιστορία σε σχέση με τη θεμα-
τική κάθε βραδιάς, θα τη ρίχνουν σε ένα 
κουτί και στο τέλος θα παίρνουν τυχαία 
ένα για να ανακαλύψουν το μυστικό του 
διπλανού τους. Τρία βράδια γλυκά σαν 
παραμύθι που θα μας αποσπάσουν για 
λίγο από την καθημερινότητα των 40 
βαθμών κελσίου μέσα στα μπετά. A

Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών 
Μουσικών Οργάνων

Μουσικά 
παιχνίδια 
στον κήπο 

τέχνη 
Της Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  

Info
Ώρα έναρξης 

20.30, Διογένους 1-3, 

πλ. Αέρηδων, Πλάκα, 210 

3250.198, 210 3254.119, 210 

3254.129,  www.instruments-

museum.gr.  Χορηγός επικοι-

νωνίας η AΤΗΕΝS VOICE.
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Ο πατέρας των παιδιών μου 
(Le Pere de Mes Enfants) ***
Σκηνοθεσία: Μία Χάνσεν Λαβ
Πρωταγωνιστούν: Λουί-Ντο ντε Λενκεσέν, 
Κιάρα Κασέλι, Αλίς ντε Λενκεσέν, Αλις Γκοτιέ, 
Μανέλ Ντρις

Αν αυτή η ταινία ήταν γυρισμένη στην Α-
μερική, το πρώτο πράγμα που θα ήθελες 
να μάθεις θα ήταν πως είναι «βασισμέ-
νη σε αληθινή ιστορία». Αφορμή για την 
ταινία υπήρξε η ζωή (και ο θάνατος) του 
Ιμπέρ Μπαλσάν, ενός «ιδεολόγου» Γάλ-
λου παραγωγού, που δούλεψε με σκη-
νοθέτες σαν την Κλερ Ντενί, τον Τζέιμς 
Άιβορι, τον Μπέλα Ταρ, αλλά και τη Μία 
Χάνσεν Λαβ, η οποία συνεργάστηκε μαζί 
του στην πρώτη της ταινία και η γνωριμία 
τους υπήρξε προφανώς τόσο καθοριστι-
κή ώστε να του χαρίσει τον “Πατέρα των 
παιδιών μου”. Ο Μπαλσάν αυτοκτόνησε 
όταν το όραμά του για το σινεμά βρέθηκε 
σε τόσο χαώδη απόσταση από την πραγ-
ματικότητα, ώστε η οικονομική χρεο-
κοπία επέφερε την ηθική κατάρρευση, 
και φυσικά το ίδιο πράττει και ο ήρωας 
του φιλμ. Μόνο που, αντίθετα από μια 
τυπική βιογραφία όπου ο θάνατος του 
ήρωα θα ήταν η τραγική κορύφωση μιας 
συναρπαστικής ζωής, η Χάνσεν Λάβ το-

ποθετεί την αυτοκτονία του στη μέση του 
φιλμ, ορίζοντάς την όχι ως τέλος, αλλά 
ως το σημείο μιας καινούργιας επώδυνης 
αλλά αναγκαίας αρχής.
 Έτσι ο «Πατέρας των παιδιών μου» αφηγεί-

ται στην ουσία δύο ιστορίες, αυτή ενός 
ανθρώπου που προσπαθεί να θρέψει και 
να εξελίξει τη δουλειά του και την ανα-
πόφευκτη καθοδική πορεία του προς την 
καταστροφή, κι από την άλλη μια ιστορία 

επιβίωσης, την άνοδο μιας οικογένειας 
προς μια καινούργια ζωή που δεν περι-
λαμβάνει το βασικότερο συνδετικό της 
κρίκο. Το στοίχημα που βάζει είναι το δί-
χως άλλο γενναίο. Το σοκ της αυτοκτο-
νίας δεν είναι μεγάλο μόνο για την οι-
κογένεια του ήρωα στην ταινία, αλλά και 
για τους θεατές, μια που κυριολεκτικά 
σπρώχνει το φιλμ εκτός του άξονά του. Η 
δυναμική ιστορία ενός παθιασμένου αν-
θρώπου και η γεμάτη ενέργεια αφήγηση 
δίνουν στο δεύτερο μέρος τη θέση τους 
σε μια ιστορία απώλειας, αλλά όχι παραί-
τησης, που όμως μοιραία κατεβάζει τους 
τόνους και το ενδιαφέρον. Κι αν ο τίτλος 
υπόσχεται τη ζωή μιας οικογένειας, ο-
πότε αυτή θα ήσασταν εκ των προτέρων 
προετοιμασμένοι να δείτε, στην πραγ-
ματικότητα στο τέλος του φιλμ νιώθεις 
ότι τα παιδιά στα οποία αναφέρεται είναι 
τόσο οι φυσικοί απόγονοι του ήρωα όσο, 
κυρίως, οι ταινίες του. Και θα είναι αυτές 
τελικά και η προσπάθεια της «σωτηρί-
ας» όσων βρίσκονται ακόμη στον αέρα, 
που θα δώσουν στην οικογένειά του το 
κουράγιο να προχωρήσει μπροστά και 
την αίσθηση ότι ο πατέρας τους μένει για 
λίγο ακόμη κοντά τους. Ποιος είπε ότι το 
σινεμά δεν μπορεί να σου σώσει τη ζωή;  
Ή να σου την κλέψει;  A    

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

«Το ήξερα ότι θα σου αρέσει το “Kings of Myconos”, μπαμπά»
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Αθήνας

ABΑΝΑ
Κηφισίας 234 & Λυκούργου, 
210 6756.546 Dolby Stereo
Το μυστικό στα μάτια της 
20.30-22.50

ABΑΝΑ.
Λυκούργου 3 , Χαλάνδρι, 210 
6756.546 ΘΕΡΙΝΟ Γράμματα 
στην Ιουλιέτα 20.50-23.00

AΕΛΛΩ CinemAx 5+1
The back up plan 20.50-
23.00
Αίθουσα 1: Killers 18.45-
21.00-23.15
Αίθουσα 2: Coco before 
Chanel 17.45/ Sex and the 
city 2, 20.00-23.00
Αίθουσα 3: The back up 
plan 17.30-19.40-22.00
Αίθουσα 4: The king of 

mykonos 18.00-22.40/ 
Coco before Chanel, 20.20

AΘΗΝΑΙΑ
Χάριτος 50, Κολωνάκι, στά-
ση μετρό Ευαγγελισμός, 210 
7215.717 ΘΕΡΙΝΟ 
Τηλεφωνήσατε ασφά-
λεια αμέσου δράσεως 
20.45-23.00

AΘΗΝΑΙΟΝ - 3D DiGiTAL
Κρατήσεις: 2112112222
Αίθουσα 1: Killers 18.00/ 
Sex and the city 2, 20.00-
22.40
Αίθουσα 2: Sex and the city 
2, 18.10/ Killers 20.50-22.50

AΘHnAiOn 
CinepOLiS 3D DiGiTAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8108.230
Κρατήσεις: 211 2112222
Αίθουσα 1: Δεν είναι για τα 
μούτρα σου 18.20-20.30-
22.40
Αίθουσα 2: Killers 19.00-
21.00-23.00
Αίθουσα 3: The back up 
plan 18.30-20.30-22.30
Αίθουσα 4: Streetdance 
3D, 18.20 (3D)/ Sex and the 
city 2, 20.20-23.00

AΙΓΛΗ - ViLLAGe COOL
Ζάππειο, 210 3369.369 
ΘΕΡΙΝΟ 
Γράμματα στην Ιουλιέτα 
21.00-23.00

AΙΟΛΙΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Το παιδί που ήθελε να γί-
νει αρκούδα, Πέμ. 21.15/ 
Η ιστορία του Ντεσπερό, 
Παρ.-Σάββ. 21.15/ Κυρ.-Τρ. 
θα γίνουν εκδηλώσεις/ 
Είναι μπερδεμένο, Τετ. 
20.45-23.00

AΛeKA ΔHm. Κin/ΦOΣ 
Δ. ZΩΓpAΦOY 
3ης Ορεινής Ταξιαρχίας 13, 
Zωγράφου, 210 7773.608
The king of mykonos 
21.00-23.00

AΜΥΝΤΑΣ
Πλ. Υμηττού, 210 7626.418 
Πλήρως ανακαινισμένος
Δεν είναι για τα μούτρα 
σου 21.00-23.00

AΝΕΣΙΣ
Λεωφ. Κηφισίας 14, Αμπελο-
κήποι, 210 7788.778 Dolby 
Stereo ΘΕΡΙΝΟ The back up 
plan 21.00-23.00

AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
Στρατοπέδου 49, 
210 5813.470
Αίθουσα 1: Coco before 
Chanel 20.20-22.40
Αίθουσα 2: Εφιάλτης στο 
δρόμο με τις λεύκες 
20.45-22.45

ApOLLOn - 
CinemAx CLASS 
Σταδίου 19, 210 3236.811
Coco before Chanel 
18.00-20.15-22.30

AΡΚΑΔΙΑ
Καραολή & Δημητρίου 
36, Πάρκο  Βυρωνα, 210 
7661.166, 210 7661.226  
ΘΕΡΙΝΟ The back up plan 
21.00-23.00

AΣΤΟp HOLLYWOOD 3D
Σταδίου 28 (είσοδος από 
στοά Κοραή), 210 3310.820 
Streetdance 3D 18.30-
20.30-22.30

AΣΤΥ - CinemA 
Κοραή 4, 210 3221.925 
Λεωφορείον ο πόθος 
20.00-22.15

AΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ - 
SUZUKi
Αττικό Αλσος, 210 6997.755-
2106997788 Dolby Stereo
The back up plan 21.00-
23.00

BΑΡΚΙΖΑ - 3D DiGiTAL
Θάσου 22, Bάρκιζα, 
210 8973.926 
Αίθουσα 1: Streetdance 
3D, 19.00/ Τhe king of 
mykonos, 21.00-23.00
Αίθουσα 2: Coco before 
Chanel 20.50-22.50/ Πώς 
να εκπαιδεύσετε τον δρά-
κο σας, 19.00 μεταγλ.
Αίθουσα 3: The back up 
plan 20.50-23.00

BΟΞ
Θεμιστοκλέους 82, Εξάρ-
χεια, 210 3301.020 ΘΕΡΙΝΟ
Τηλεφωνήσατε ασφά-
λεια αμέσου δράσεως 
21.00-23.00

ViLLAGe 15 CinemAS 
@ THe mALL 
Ανδρέα Παπανδρέου 3 (θέση 
Ψαλίδι), 210 6104.100
Αίθουσα 1: The A-Team, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
18.30-21.00-23.30, Σάββ.-
Κυρ. 16.00-18.30-21.00-
23.30
Αίθουσα 2: Streetdance 
3D, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.00-19.00-21.00, Σάββ.-
Κυρ. 15.00-17.00-19.00-
21.00 (3D)/ prince of 
persia: The sands of time, 
Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 23.00, 
Παρ.-Σάββ. 23.00-01.30
Αίθουσα 3: Killers 19.30-
21.45-00.15/ prince of 
persia: The sands of time 
17.00
Αίθουσα 4: The A-Team 
17.15-19.45-22.15-00.45
Αίθουσα 5:  The king of 
mykonos, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.15-19.30-
21.45-00.00, Σάββ.-Κυρ. 
15.00-17.15-19.30-21.45-
00.00
Αίθουσα 6: Killers, Πέμ.-
Παρ. & Τρ.-Τετ. 18.30-
23.00, Σάββ.-Κυρ. 16.15-
18.30-23.00, Δευτ. 23.00/ 
The king of mykonos, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 20.45, 
Δευτ. 18.00/ Εφιάλτης 
στο δρόμο με τις λεύκες 
01.15/ Τελευταίος προο-
ρισμός, Δευτ. 20.30
Αίθουσα 7: Sex and the city 
2 Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
18.45-22.00, Σάββ.-Κυρ. 
15.30-18.45-22.00
Αίθουσα 8: Δεν είναι για τα 
μούτρα σου 18.15-20.30-
22.45-01.15/ Πώς να εκπαι-
δεύσετε τον δράκο σας, 

Σάββ.-Κυρ. 16.15 μεταγλ.
Αίθουσα 9: Γράμματα στην 
Ιουλιέτα, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
19.00-21.15-23.30, Παρ. 
19.00-21.15-23.30-01.30, 
Σάββ. 16.45-19.00-21.15-
23.30-01.30, Κυρ. 16.45-
19.00-21.15-23.30
Αίθουσα 10: The back up 
plan, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17.45-20.00-22.30-
01.00, Σάββ.-Κυρ. 15.15-
17.45-20.00-22.30-01.00
Αίθουσα 11: Sex and the 
city 2, 17.15-20.15-23.15/ 
Η πριγκίπισσα και ο βά-
τραχος, Σάββ.-Κυρ. 15.15 
μεταγλ.
Αίθουσα 12: Επαγγελμα-
τίας καρδιοκατακτητής 
17.00/ The back up plan 
19.15-21.30-23.45/ Πώς 
να εκπαιδεύσετε τον δρά-
κο σας, Σάββ.-Κυρ. 15.00 
μεταγλ.
Αίθουσα 13: The back up 
plan 20.00-22.30
Αίθουσα 14: Sex and the 
city 2, 19.30-23.15

ViLLAGe 5 CinemAS 
pAGRATi
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 210 7572.440
Αίθουσα 1: The A-Team 
17.20-19.45-22.15-00.45/ 
Πώς να εκπαιδεύσετε τον 
δράκο σας, Σάββ. 15.10 
μεταγλ., Κυρ. 11.10-13.10-
15.10 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Sex and the city 
2, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
18.15-21.15-00.30, Σάββ. 
15.15-18.15-21.15-00.30, 
Κυρ. 12.15-15.15-18.15-
21.15-00.30
Αίθουσα 3: Κillers, Πέμ.-
Σάββ. & Δευτ.-Τετ. 17.00-
00.00, Κυρ. 11.45-14.45-
17.00-00.00/ The king of 
mykonos 19.15-21.45
Αίθουσα 4: The back 
up plan, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.15-19.30-
22.00-00.15, Σάββ. 15.00-
17.15-19.30-22.00-00.15 
Κυρ:11.30-15.00-17.15-
19.30-22.00-00.15
Αίθουσα 5: Streetdance 
3D, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17.10-21.30, Σάββ. 
15.00-17.10-21.30, Κυρ. 
12.00-15.00-17.10-21.30 
(3D)/ prince of persia: The 
sands of time 19.20-23.45

ViLLAGe COOL RenTiS
Θηβών 228 & Π. Ράλλη, στο 
VILLAGE PARK, 210 4278.600 
ΘΕΡΙΝΟ The back up plan 
21.15-23.30

ViLLAGe 9 CinemAS @ 
FALiRO 
Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος 
1 & Μωραϊτίνη 3, Π. Φάληρo
Αίθουσα 1: Streetdance 
3D, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.10-19.20, Σάββ.-Κυρ. 
15.00-17.10-19.20
(3D)/ The king of 
mykonos 21.30-23.40
Αίθουσα 2: Γράμματα στην 
Ιουλιέτα, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17.40-19.50-22.00-
00.10, Σάββ.-Κυρ. 15.30-
17.40-19.50-22.00-00.10
Αίθουσα 3: Δεν είναι για 
τα μούτρα σου 19.10-
21.20-23.30/ The king of 
mykonos 17.00
Αίθουσα 4: Killers, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.40-
19.50-22.00-00.10, Σάββ.-
Κυρ. 19.50-22.00-00.10/ 
Πώς να εκπαιδεύσετε τον 
δράκο σας, Σάββ.-Κυρ. 
13.50-15.50-17.50 μεταγλ.
Αίθουσα 5: Sex and the city 
2, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
18.40-21.40-00.40, Σάββ.-
Κυρ. 17.10-20.10-23.10
Αίθουσα 6: The back up 
plan, Πέμ.-Παρ. & Τετ. 
17.30-20.00-22.30-01.00, 
Σάββ. 15.00-17.30-20.00-
22.30-01.00, Κυρ. 15.00-
17.30-20.00-22.30, Δευτ.-
Τρ. 17.30-20.00-22.30
Αίθουσα 7: The A-Team, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19.20-
21.50-00.20, Σάββ.-Κυρ. 
16.50-19.20-21.50-00.20
Αίθουσα 8: The back up 
plan 18.45-21.15-23.45
Αίθουσα 9: Killers 18.10-
20.20/ Sex and the city 
2, 22.30

ViLLAGe SHOppinG 
AnD mORe  
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Aγ. 
Iωάννη Pέντη, 210 4278.600
Αίθουσα 1: The back up 
plan 20.30-22.45
Αίθουσα 2: The A-Team 
19.00-21.30-00.00

CineΤΑΙΝΙΕΣ με λΙγΑ λογΙΑ
Του Γ. ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

* * * Ο ΠΑΤΕΡΑΣ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΥ 
(Le peRe De meS 
enFAnTS) 
Της Μία Χάνσεν Λαβ, με 
τους Λουί-Ντο ντε Λεν-
κεσέν, Κιάρα Κασέλι, Αλίς 
ντε Λενκεσέν, Αλις Γκοτιέ, 
Μανέλ Ντρις. Η αγωνία 
ενός κινηματογραφικού 
παραγωγού να επιβιώσει 
οικονομικά, η αυτοκτονία 
του και η προσπάθεια της 
οικογένειάς του να ξεπερά-
σει το θάνατό του, σε μια 
ταινία για την τέχνη και τη 
ζωή, αλλά και την κληρονο-
μιά, φυσική ή πνευματική. 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ

* * THe A TeAm 
Του Τζο Κάρναχαν, με τους 
Λίαμ Νίσον, Μπράντλεϊ 
Κούπερ, Σάρλτο Κόπλεϊ, 
Πάτρικ Γουίλσον, Κουίντον 
Τζάκσον. AΚΤΗ, STeR CinemAS 

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, STeR CinemAS, 

ViLLAGe 15 CinemAS @ THe 

mALL, ViLLAGe 5 CinemAS 

pAGRATi, ViLLAGe 9 CinemAS @ 

FALiRO, ViLLAGe COOL TYmVOS, 

ViLLAGe COOL ΜΑΡΙΕΛ, ViLLAGe 

SHOppinG AnD mORe, ΟDeOn 

KΟSmOpOLiS ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDeOn 

STARCiTY, ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ, ΣΙΝΕ 

ΠΑΛΛΗΝΗ

* * ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 
ΙΟΥΛΙΕΤΑ (LeTTeRS TO 
JULieT) 
Του Γκάρι Γουίνικ, με του-
ςΑμάντα Σέιφριντ, Βανέσα 
Ρεντγκρέιβ, Κρίστοφερ 
Ίγκαν, Γκελ Γκαρσία Μπερ-
νάλ. ABΑΝΑ, AΙΓΛΗ - ViLLAGe 

COOL, AΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/

ΦΟΣ, ViLLAGe 15 CinemAS @ 

THe mALL, ViLLAGe 9 CinemAS 

@ FALiRO, ViLLAGe SHOppinG 

AnD mORe, ΓΛΥΦΑΔΑ 3 ΟDeOn, 

ΕΛΛΗΝΙΣ Cinemax, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

CinemA, ΟDeOn KΟSmOpOLiS 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDeOn STARCiTY, 

ΟΡΦΕΑΣ, ΧΛΟΗ

* * ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΓΑΜΟΣ 
(nUnTA mUTA) 
Του Οράτιου Μαλαέλε, 
με τους  Μέντα Βίκτορ, 
Αλεξάντρου Ποτοσεάν, 
Βαλεντίν Τεοντοσούι. Το 
πένθος για το θάνατο του 
Στάλιν διακόπτει ένα γάμο 
σε ρουμάνικο χωριό, μόνο 
που οι νεόνυμφοι αποφα-
σίζουν να τον συνεχίσουν 
σιωπηλά. ΛΑΪΣ, ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ 

- Filmcenter

*  THe BACK Up pLAn 
Του Άλαν Πουλ, με τους 
Τζένιφερ Λόπεζ, Άλεξ 
Ο’Λάφλιν. Απογοητευμέ-
νη τριαντάρα καταλήγει 
στην τεχνητή γονιμοποί-
ηση, μόνο και μόνο για να 
γνωρίσει τον κύριο Τέλειο 
αμέσως μετά. AΕΛΛΩ Cinemax 

5+1, AΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis, AΙΓΛΗ, 

AΛΙΚΗ, AΜΑΡΥΛΛΙΣ - SUZUKi, 

AΜΙΚΟ, AΝΕΣΙΣ, AΡΚΑΔΙΑ, AΤΤΙ-

ΚΟΝ ΑΛΣΟΣ - SUZUKi, BΑΡΚΙΖA, 

STeR CinemAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 

STeR CinemAS, ViLLAGe 

15 CinemAS @ THe mALL, 

ViLLAGe 5 CinemAS pAGRATi, 

ViLLAGe 9 CinemAS @ FALiRO, 

ViLLAGe COOL RenTiS, ViLLAGe 

SHOppinG AnD mORe, ΝΑΝΑ 

Cinemax, ΟDeOn KΟSmOpOLiS 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDeOn STARCiTY, ΣΙΝΕ 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ, ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ, ΣΙΝΕ 

ΨΥΧΙΚΟ Classique - ΗΒΗ, ΤΡΙΑ 

ΑΣΤΕΡΙΑ, ΦΙΛΙΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

*  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 
ΜΟΥΤΡΑ ΣΟΥ (SHe’S 
OUT OF mY LeAGUe) 
Του Τζιμ Φιλντ Σμιθ, με τους 
Τζέι Μπαρούσελ, Άλις Ιβ. 
Nerd ερωτεύεται καλλονή, 
κι εκείνη επίσης, αλλά θα 
του επιτρέψουν τα κόμπλεξ 
του να την κερδίσει; 
Ποιος νοιάζεται; AΘΗΝΑΙΟΝ 

Cinepolis, AΜΥΝΤΑΣ, STeR 

CinemAS, ViLLAGe 15 CinemAS 

@ THe mALL, ViLLAGe 9 CinemAS 

@ FALiRO, ViLLAGe SHOppinG 

AnD mORe, ΝΑΝΑ Cinemax, 

ΟDeOn KΟSmOpOLiS ΜΑΡΟΥΣΙ, 

ΡΙΑ, ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/

ΦΟΣ -ΘΕΡΙΝΟΣ 

* ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 
ΜΑΖΙ (SeRiOUS 
mOOnLiGHT) 
Της Σέριλ Χάινς, με τους 
Μεγκ Ράιαν, Τίμοθι Χάτον, 
Κρίστεν Μπελ. Αποφασι-

σμένη να κρατήσει τον 
άπιστο σύζυγό της με 
κάθε τρόπο, μια γυναίκα 
τον δένει στη λεκάνη της 
τουαλέτας... ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ, 

ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ, ΦΙΛΟΘΕΗ

* * KiLLeRS 
Του Ρόμπερτ Λούκετιτς, με 
τους Κάθριν Χάιγκλ, Άστον 
Κούτσερ, Τομ Σέλεκ και η 
Κάθριν Ο Χάρα. Μετά από 
τρία χρόνια γάμου εκείνη 
μαθαίνει ότι όχι μόνο ο 
άντρας της είναι μυστικός 
πράκτορας, αλλά κι ότι όλοι 
θέλουν να τον βγάλουν 
από τη μέση. AΕΛΛΩ Cinemax 

5+1, AΘΗΝΑΙΟΝ, AΘΗΝΑΙΟΝ 

Cinepolis, STeR CinemAS ΑΓ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, STeR CinemAS, 

ViLLAGe 15 CinemAS @ THe 

mALL, ViLLAGe 5 CinemAS 

pAGRATi, ViLLAGe 9 CinemAS 

@ FALiRO, ViLLAGe SHOppinG 

AnD mORe, ΚΑΣΤΑΛΙΑ, ΝΑΝΑ 

Cinemax, ΟDeOn KΟSmOpOLiS 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDeOn STARCiTY, 

AΘΗΝΑΙΟΝ

THe KinGS OF 
mYCOnOS
Tου Πίτερ Ανδρικίδη, με 
τους Νικ Γιαννόπουλος, 
Ζέτα Μακρυπούλια, Βινς Κο-
λόσιμο, Άλεξ Δημητριάδη. 
Ελληνοαυστραλός κληρο-
νομεί παραλία και ταβέρνα 
στη Μύκονο, αλλά όταν 
φτάνει εκεί ανακαλύπτει 
ότι δεν ήταν ο παράδεισος 
που ονειρευόταν. Κάτι μας 
είπες… AΕΛΛΩ Cinemax 5+1, 

AΘΗΝΑ - piSCineS iDeALeS, 

AΛΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ Δ. 

ΖΩΓΡΑΦΟY, AΛΟΜΑ, AΛΣΟΣ, STeR 

CinemAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, STeR 

CinemAS, ViLLAGe 15 CinemAS @ 

THe mALL, ViLLAGe 9 CinemAS @ 

FALiRO, ViLLAGe COOL TYmVOS, 

ViLLAGe SHOppinG AnD mORe, 

ΟDeOn KΟSmOpOLiS ΜΑΡΟΥΣΙ, 

ΟDeOn STARCiTY, BΑΡΚΙΖA, 

ViLLAGe 5 CinemAS pAGRATi

* *  COCO BeFORe 
CHAneL (COCO AVAnT 
CHAneL)
Της Αν Φοντέν, με τους 
Οντρέ Τοτού, Αλεσά-
ντρο Νίβολα, Μπενουά 
Πελβούρντ. Βιογραφία 
της Κοκό Σανέλ πριν γίνει 
διάσημη ως σχεδιάστρια 
μόδας. Καλοφτιαγμένη αν 
και επιφανειακή, τίποτα 
περισσότερο από μια 
συνηθισμένη βιογραφία. 
ApOLLOn - CinemAx class, 

AΕΛΛΩ Cinemax 5+1, AΛΕΞ - 

CinemA, AΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

2+1, BΑΡΚΙΖΑ, ΔΙΑΝΑ, ΛΙΛΑ, 

ΜΑΙΑΜΙ, ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝ/ΦΟΣ, ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ

Sex AnD THe CiTY 2
Του Μάικλ Πάτρικ Κινγκ, με 
τους Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, 
Κιμ Κατράλ, Σίνθια Νίξον, 
Κριστίν Ντέιβις.Τα (πρώην) 
κορίτσια της τηλεοπτικής 
σειράς, αντιμέτωπες με 
πράγματα όπως ο γάμος και 
η μητρότητα στη δεύτερη 
κινηματογραφική συνέχεια 
των περιπετειών τους. AΘΗ-

ΝΑΙΟΝ, AΛΕΞΑΝΔΡΑ - SUZUKi, 

STeR CinemAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 

STeR CinemAS, ViLLAGe 

15 CinemAS @ THe mALL, 

ViLLAGe 5 CinemAS pAGRATi, 

ViLLAGe 9 CinemAS @ FALiRO, 

ViLLAGe SHOppinG AnD mORe, 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΜΙΜΗΣ 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ», ΘΗΣΕΙΟΝ, 

ΟDeOn STARCiTY, ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, 

ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ, ΦΛΩΡΙΔΑ, ΩΡΩ-

ΠΟΣ, AΕΛΛΩ Cinemax 5+1, ΝΑΝΑ 

Cinemax, AΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis, 

ΟDeOn KΟSmOpOLiS ΜΑΡΟΥΣΙ, 

ViLLAGe SHOppinG AnD mORe, 

ΟDeOn STARCiTY

Ο ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΔΑ-
ΣΩΝ (ROBin HOOD)
Του Ρίντλεϊ Σκοτ, με τους 
Ράσελ Κρόου, Κέιτ Μπλάν-
σετ, Γουίλιαμ Χαρτ.
Καινούργια ανάγνωση 
σε έναν από τους πιο 
κλασικούς μύθους, με τον 
Ράσελ Κρόου στο ρόλο 
του υπερασπιστή των 
φτωχών στην Αγγλία του 
13ου αιώνα. AΣΤΕΡΙ (ΠΡΩΗΝ 

ΙΛΙΟΝ ), ViLLAGe SHOppinG AnD 

mORe, ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ, ΝΑΝΑ 

Cinemax, ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, 

ΝΑΝΑ Cinemax

STReeTDAnCe
Των Max Giwa, Dania 
Pasquini , παίζουν οι 
Charlotte Rambling, Nichola 
Burley, Teneisha Bonner, 
George Sampson, Richard 
Winsor. Μουσικό δράμα με 
θέμα τον χορό και άξονα 
δράσης τη συνάντηση δύο 
διαφορετικών κόσμων, 
του Street Dance και του 
κλασικού μπαλέτου. STeR 

CinemAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 

AΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis, AΣΤΟp 

HOLLYWOOD, BΑΡΚΙΖΑ, STeR 

CinemAS, ViLLAGe 15 CinemAS 

@ THe mALL, ViLLAGe 5 CinemAS 

pAGRATi, ViLLAGe 9 CinemAS 

@ FALiRO, ViLLAGe SHOppinG 

AnD mORe, ΟDeOn KΟSmOpOLiS 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDeOn STARCiTY

pRinCe OF peRSiA: 
THe SAnDS OF Time
Του Μάικ Νιούελ, με τους 
Τζέικ Τζίλενχαλ, Τζέμα 
Άρτερτον, Μπεν Κίνγκσλεϊ, 
Άλφρεντ Μολίνα. Πρίγκιπας 
και πρισκίπισσα εναντίον 
καταστροφικής αμμοθύε-
λας στην κινηματογραφική 
μεταφορά του διάσημου 
video game. AΕΛΛΩ, STeR 

CinemAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, STeR 

CinemAS, ViLLAGe 15 CinemAS @ 

THe mALL, ViLLAGe 15 CinemAS 

@ THe mALL, ViLLAGe 5 CinemAS 

pAGRATi, ViLLAGe SHOppinG 

AnD mORe, ΝΑΝΑ Cinemax, 

ΟDeOn KΟSmOpOLiS ΜΑΡΟΥΣΙ, 

ΟDeOn STARCiTY, ΤΡΙΑΝΟΝ 

-  Cinemax

ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕ-
ΤΕ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ
Των Κρις Σάντερς, Ντιν 
Ντε Μπλόις, με τις φωνές 
των Τζέι Μπαρούσελ, Τζέ-
ραρντ Μπάτλερ, Αμέρικα 
Φερέρα. Νεαρός Βίγκινγκ, 
απόγονος μια μακράς 
γενιάς φονιάδων δράκων, 
ανακαλύπτει ότι υπάρχει  
ένας καλύτερος τρόπος 
για να προσεγγίσεις τα 
ιπτάμενα πλάσματα, εκτός 
από το σπαθί. BΑΡΚΙΖΑ, STeR 

CinemAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, STeR 

CinemAS, ViLLAGe 15 CinemAS 

@ THe mALL, ViLLAGe 5 CinemAS 

pAGRATi, ViLLAGe 9 CinemAS 

@ FALiRO, ViLLAGe SHOppinG 

AnD mORe, ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΗΛ/

ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

ΣΙΝΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ, ΟDeOn 

KΟSmOpOLiS ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDeOn 

STARCiTY, ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΜΑ ΔΗΜ. 

ΚΙΝ/ΦΟΣ ●

Πρεμιέρες

The A Team  **
Σκηνοθεσία: Τζο Κάρναχαν 
Πρωταγωνιστούν: Λίαμ Νίσον, Μπράντλεϊ 
Κούπερ, Σάρλτο Κόπλεϊ, Πάτρικ Γουίλσον, 
Κουίντον Τζάκσον
Το μοχώκ του Mr T. επιστρέφει (δυστυχώς δίχως τον 
ίδιο) στην κινηματογραφική εκδοχή μιας από τις πιο 
cheesy σειρές δράσης του ’80. Το όλο πράγμα μοιά-
ζει φτιαγμένο στο δοκιμαστικό σωλήνα του Χόλι-
γουντ, όμως η αφοσίωση του Κάρναχαν στη macho 
δράση σε αντίστιξη με την camp ανοησία που στην 
πραγματικότητα είναι το φιλμ, συνθέτουν μια παρά-
δοξα διασκεδαστική τερατογένεση. Όσο για την «α-
νανέωση», δεν θα τη βρείτε πουθενά αλλού εκτός 
ίσως από το ότι το ρωμαλέο στέρνο του Μπράντλεϊ 
Κούπερ, κι όχι το πλούσιο στήθος της Τζέσικα Μπέιλ, 
αποτελεί το αντικείμενο πόθου του φακού...

γράμματα στην Ιουλιέτα 
(Letters to Juliet) **
Σκηνοθεσία: Γκάρι Γουίνικ
Μια Αμερικανίδα τουρίστρια παρατημένη από τον 
αρραβωνιαστικό που αναζητά το τέλειο προσούτο, 
ανακαλύπτει τις «επιστολές προς Ιουλιέτα», που α-
φήνουν οι επισκέπτριες στο σπίτι της Ιουλιέτας στη 
Βερόνα, και απαντώντας ένα γράμμα από το ’57, 
φέρνει στην Ιταλία τη γιαγιά που το έγραψε μαζί με 
το δύσθυμο εγγονό προς αναζήτηση του νεανικού 
εκείνου έρωτα. Κάτω από τον ήλιο της Τοσκάνης οι 
δύο νέοι θα ανακαλύψουν πως δεν χρειάζεται να 
περιμένεις μέχρι τα 80 για να ρισκάρεις στην αγά-
πη, ενώ η Βανέσα Ρεντγκρέιβ (το καλύτερο πράγμα 
στην ταινία μετά την ιταλική εξοχή) παίζει το ρόλο 
του φτερωτού θεού της αγάπης... Αν είστε κυνικοί 
αποφύγετέ το με κάθε τρόπο. 

Σιωπηλός γάμος 
(Nunta Muta)**
Σκηνοθεσία: Οράτιου Μαλαέλε
Πρωταγωνιστούν: Μέντα Βίκτορ, Αλεξάντρου Πο-
τοσεάν, Βαλεντίν Τεοντοσούι
Ο γάμος δύο νεαρών σε ένα ρουμάνικο χωριό δι-
ακόπτεται το 1953 από το θάνατο του Στάλιν, που 
ισοδυναμεί με αναγκαστικό πένθος και παύση κάθε 
γιορτής. Όμως οι νιόπαντροι είναι αποφασισμένοι 
να γιορτάσουν, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι το 
γλέντι θα γίνει στα μουγκά. Η σουρεαλιστική ιδέα 
είναι διασκεδαστική αλλά εξαντλείται γρήγορα, 
όπως όλη η εικονογραφία του φιλμ. Είναι από τις 
ταινίες εκείνες που θεωρούν αστείο ότι στο καφε-
νείο κυκλοφορούν κότες, περιέχουν οπωσδήποτε 
ένα τσίρκο και «εκκεντρικούς» χαρακτήρες. Κάποτε 
εικόνες σαν αυτές έμοιαζαν αυθεντικά φολκλόρ, 
τώρα είναι μάλλον βαρετές. 

❱❱ Τι επιλογές έχει μια γυναίκα σαν την Τζένιφερ 
Λόπεζ όταν έχει αγγίξει τα 30 (!) κι ακόμη δεν 
έχει βρει τον κύριο τέλειο; Φυσικά, την τεχνη-
τή γονιμοποίηση. Αυτήν επιλέγει και η J Lo στο 
The Back Up Plan * ½ του Άλαν Πουλ, μόνο που 
ο άντρας των ονείρων της την περιμένει έξω 
από την πόρτα της κλινικής, σε μια ρομαντική 
κομεντί που δεν είναι απλά κρύα αλλά σχεδόν 
κατεψυγμένη, όπως και το σπέρμα του άγνω-
στου πατέρα των παιδιών της ηρωίδας. ❱❱ Το 
Δεν Είναι για τα Μούτρα σου (She’s Out of My 
League) * ½ του Τζιμ Φιλντ Σμιθ θα μπορούσε να 
περιγραφεί ως «η πεντάμορφη και το nerd» και 
παρ’ ότι το σπέρμα που θα δείτε είναι εδώ ζεστό, 
τα αστεία είναι εξίσου πολικά! Εφηβικά, σαχλά, 
σχηματικά, ηλίθια. ❱❱ «Πού πήγε η καριέρα και 
η αξιοπρέπειά μου» θα ήταν πιο ταιριαστός τίτ-
λος για την κομεντί της Σέριλ Χάινς Με το Ζόρι 
Μαζί (Serious Moonlight)*, όπου πρωταγωνιστεί 
η Μεγκ Ράιαν στο ρόλο μιας γυναίκας που προ-
σπαθεί να κρατήσει –δένοντας στη λεκάνη της 
τουαλέτας– τον άπιστο σύζυγό της. 

Ακόμη
Κάτι ψήνεται

Μετά τα 8, οι κούνιες 
είναι λίγο βαρετές

Ωχ, όχι! Κι άλλη 
ταινία με κουζίνα

Περνάμε τέλεια 
στο Αζερμπαϊτζάν
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Αίθουσα 3: Killers 18.15-
21.00-23.15-01.30/ Πώς 
να εκπαιδεύσετε τον δρά-
κο σας, Σάββ.-Κυρ. 16.00 
μεταγλ.
Αίθουσα 4: The A-Team, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
19.00-21.30-00.00, Σάββ.-
Κυρ. 16.30-19.00-21.30-
00.00
Αίθουσα 5: The king of 
mykonos 17.00-19.15-
21.30-23.45
Αίθουσα 6: Sex and the 
city 2, 19.15-22.15-01.15/ 
Πώς να εκπαιδεύσετε τον 
δράκο σας, Σάββ.-Κυρ. 
16.45 μεταγλ.
Αίθουσα 7: Streetdance 
3D, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.15-19.30-21.45-00.00, 
Σάββ.-Κυρ. 15.00-17.15-
19.30-21.45-00.00 (3D)
Αίθουσα 8: The back 
up plan, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 18.15-20.30-
22.45-01.00, Σάββ.-Κυρ. 
16.00-18.15-20.30-22.45-
01.00 (3D)
Αίθουσα 9: Γράμματα στην 
Ιουλιέτα, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18.30-20.45-23.00-
01.15, Σάββ.-Κυρ. 16.15-
18.30-20.45-23.00-01.15
Αίθουσα 10: Εφιάλτης 
στο δρόμο με τις λεύκες 
23.45/ prince of persia: 
The sands of time, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18.45-
21.15, Σάββ.-Κυρ. 16.15-
18.45-21.15
Αίθουσα 11: Πώς να εκ-
παιδεύσετε τον δράκο 
σας, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.45 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
15.15-17.45 μεταγλ./ The 
A-Team 19.45-22.15-00.45
Αίθουσα 12: Δεν είναι για 
τα μούτρα σου, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18.00-20.15-
22.30-00.45, Σάββ.-Κυρ. 
15.45-18.00-20.15-22.30-
00.45
Αίθουσα 13: Killers, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19.00, 
Σάββ.-Κυρ. 16.45-19.00/ Sex 
and the city 2, 21.15-00.15
Αίθουσα 14: Robin Hood, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 

19.30, Σάββ.-Κυρ. 16.45-
19.30/ The king of 
mykonos 22.15-00.30
Αίθουσα 15: The A-Team, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.45-20.45-23.15, Σάββ.-
Κυρ. 15.15-17.45-20.45-
23.15
Αίθουσα 16: The king of 
mykonos, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18.30-20.45-23.00-
01.15, Σάββ.-Κυρ. 15.45-
18.30-20.45-23.00-01.15
Αίθουσα 17: Killers, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.30-19.45-22.00-00.15, 
Σάββ.-Κυρ. 15.15-17.30-
19.45-22.00-00.15
Αίθουσα 18: prince of 
persia: The sands of 
time 20.00-22.30-01.00/ 
Επαγγελματίας καρδιο-
κατακτητής, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17.15, Σάββ.-
Κυρ. 15.00-17.15
Αίθουσα 19: Sex and the 
city 2, 17.15-20.15-23.15
Αίθουσα 20: Η πριγκίπισσα 
και ο βάτραχος, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17.30 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 15.00-17.30 
μεταγλ./ The back up plan 
19.45-22.00-00.15

ΓΛΥΦΑΔΑ ODeOn
Ζέππου & Ξενοφώντος,
Γλυφάδα, 210 9650.318 
Αίθουσα 3: Γράμματα στην 
Ιουλιέτα 20.40-23.10

ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Πλατεία Δεξαμενής Κο-
λωνάκι, 210 3623.942-210 
3602.363 Dolby Surround
ΘΕΡΙΝΟ
Ο πατέρας των παιδιών 
μου 20.45-23.00

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14 (ηλεκτ. σταθ-
μός Μαρούσι), 210 8028.587
Coco before Chanel 
20.20-22.20/ Προσκύνη-
μα στη Λούρδη, Σάββ.-
Κυρ. 18.40

ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Λουλούδι της ερήμου 
21.00-23.10

ΕΚΡΑΝ
Ζωναρά & Αγαπίου, Στάση 
Παναθήναια, 210 6461.895 
ΘΕΡΙΝΟ Το μυστικό στα 
μάτια της 20.45-23.00

ΕΛΛΗΝΙΣ CinemAx
Κηφισίας 29, Τέρμα Αμπε-
λοκήπων, με κήπο, 210 
6464.009, ΘΕΡΙΝΟ 
Γράμματα στην Ιουλιέτα 
21.00-23.00

ΖΕΦΥΡΟΣ
Τρώων 36, Θησείο, 
210 3462.677 ΘΕΡΙΝΟ
Ένας προφήτης μα τι προ-
φήτης 21.00-23.00

ΗΛΕΚΤΡΑ
10 μικροί νέγροι 21.00-
23.00

ΘΗΣΕΙΟΝ
Αποστόλου Παύλου 7, 210 
3470.980, 210 3420.864 
ΘΕΡΙΝΟ  Sex and the city 
2, Πέμ.-Σάββ. 20.45-23.15, 
Κυρ.-Τετ. 21.20

ΛΑΪΣ
Ιερά Οδός 48 και Μεγ. Αλε-
ξάνδρου, Μεταξουργείο, 
210 3609.695 Σιωπηλός 
γάμος 21.00-23.00

ΛΑΟΥΡΑ
Φορμίωνος & Νικηφορίδη 
24, Νέο Παγκράτι, 210 
7662.040 ΘΕΡΙΝΟ Τι απέγι-
νε η Έλι 20.50-23.00

ΛΙΛΑ
Νάξου 115 Πατήσια 
Τηλ.2102016849 Σινέ Τέχνης 
(ανακαινισμένος) ΘΕΡΙΝΟ
Coco before Chanel 
20.50-23.00

miKpOKOΣmOΣ - 
FiLmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106 
(μετρό Φιξ), 210 9215.305 
Μιντέλο - Πίσω από τον ο-
ρίζοντα 19.00/ Σιωπηλός 
γάμος 20.30-22.30

ΝΑΝΑ CinemAx
Λεωφ. Βουλιαγμένης 179, 

210 9703.158
Αίθουσα 1: Robin Hood 
17.45/ Sex and the city 2, 
20.15-23.15
Αίθουσα 2: The back up 
plan 18.50-21.10-23.30
Αίθουσα 3: Δεν είναι για τα 
μούτρα σου 18.45-20.45-
22.45
Αίθουσα 4: The back up 
plan 17.40-20.00-22.20
Αίθουσα 5: prince of persia: 
The sands of time 18.00-
20.30/ Robin Hood 23.00
Αίθουσα 6: Killers 17.30-
19.30-21.30-23.30

ΟAΣΙΣ
Οδός Πρατίνου 7, Παγκράτι, 
210 7244.015  ΘΕΡΙΝΟ
Η πεντάμορφη και το τέ-
ρας 21.00-23.00

ODeOn KOSmOpOLiS 
mApOYΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 
210 6786.000, 801 1160000 
Αίθουσα 1: Killers 19.10-
21.30-23.50
Αίθουσα 2: prince of 
persia: The sands of time 
20.00-22.20, Σάββ.-Κυρ. 
& 17.40
Αίθουσα 3: Επαγγελματίας 
καρδιοκατακτητής 18.00/ 
Sex and the city 2, 20.10-
23.10
Αίθουσα 4: The king of 
mykonos 18.10-20.20/ Sex 
and the city 2, 22.30
Αίθουσα 5: The A-Team 
19.30, Σάββ.-Κυρ. & 17.00/ 
The king of mykonos 
22.40
Αίθουσα 6: The king of 
mykonos 19.40-21.50-
00.00
Αίθουσα 7: The king of 
mykonos 19.00-21.10-
23.20/ Πώς να εκπαι-
δεύσετε τον δράκο σας, 
Σάββ.-Κυρ. 16.40 μεταγλ.
Αίθουσα 8: Γράμματα στην 
Ιουλιέτα 18.30-20.50-
23.10, Σάββ.-Κυρ. & 16.10
Αίθουσα 9: Streetdance 
3D 19.20 (3D)/ The A-Team 
22.00
Αίθουσα 10: The back up 

ωρεσ προβολησ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛωΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤηΝ ΠΕΜΠΤη
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plan 18.50-21.20-23.40, 
Σάββ.-Κυρ. & 16.30
Αίθουσα 11: The A-Team 
18.00-20.30-23.00
Αίθουσα 12: Δεν είναι για 
τα μούτρα σου 18.40-
21.00-23.30, Σάββ.-Κυρ. 
& 16.20

ODeOn STARCiTY
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, 
210 6786.000,  801 1160000 
Αίθουσα 1: The A-Team 
18.00-20.30-23.00
Αίθουσα 2: Επαγγελμα-
τίας καρδιοκατακτητής 
18.10/ prince of persia: 
The sands of time,  20.20-
22.40/ Cinema park: 
Άγρια φύση, Κυρ. 11.00/ 
Ταξίδι στο σύμπαν, Κυρ. 
13.00/ Δυνάμεις της γης, 
Κυρ. 15.00
Αίθουσα 3: Sex and the city 
2, 20.10-23.10/ Πώς να 
εκπαιδεύσετε τον δράκο 
σας, Σάββ.-Κυρ. 17.30 
μεταγλ./ Cinema park: 
Άγρια φύση, Κυρ. 11.00/ 
Ταξίδι στο σύμπαν, Κυρ. 
13.00/ Δυνάμεις της γης, 
Κυρ. 15.00
Αίθουσα 4: Killers 19.20-
21.30-23.40/ Cinema park: 
Άγρια φύση, Κυρ. 11.00/ 
Ταξίδι στο σύμπαν, Κυρ. 
13.00/ Δυνάμεις της γης, 
Κυρ. 15.00
Αίθουσα 5: Γράμματα στην 
Ιουλιέτα 18.20-20.40-
22.50/ Cinema park: 
Άγρια φύση, Κυρ. 11.00/ 
Ταξίδι στο σύμπαν, Κυρ. 
13.00/ Δυνάμεις της γης, 
Κυρ. 15.00
Αίθουσα 6: Streetdance 
3D, 19.50 (3D)/ The A-Team 
22.00
Αίθουσα 7: The back up 
plan 18.50-21.10-23.30
Αίθουσα 8: The king of 
mykonos 20.00/ Sex and 
the city 2, 22.10
Αίθουσα 9: The king of 
mykonos 19.00-21.10-
23.20
Αίθουσα 10: The A-Team 
19.30, Σάββ.-Κυρ. & 17.00/ 
The king of mykonos 
22.30/ Cinema park: 
Άγρια φύση, Κυρ. 11.00/ 
Ταξίδι στο σύμπαν, Κυρ. 
13.00/ Δυνάμεις της γης, 
Κυρ. 15.00

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 
210 7515.434, Dolby Stereo
Το μυστικό στα μάτια της 
19.15-21.45

ΠΑΛΑΣ
Παγκράτι, 210 7515.434 ΘΕ-
ΡΙΝΟ Το μυστικό στα μάτια 
της 21.05-23.15

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ
Τέρμα Μαυρομιχάλη, 210 
6425.714 Dolby Stereo ΘΕ-
ΡΙΝΟ Κυνόδοντας 21.00/ 
Στρέλλα 23.00

ΡΙΒΙΕΡΑ
Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια, 
210 3837.716, 210 3844.827 
ΘΕΡΙΝΟ
Ένας προφήτης μα τι προ-
φήτης 21.00-23.00

ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ
Άλσος Βεΐκου, 210 2138.119 
Dolby Digital ΘΕΡΙΝΟ 
The A-Team 20.50-23.00

ΣΙΝΕ ΔΑΦΝΗ
Κι αν σου κάτσει; Πέμ. & 
Κυρ. 21.30, Παρ.-Σάββ. 
21.00-23.00/ από Δευτ.-
Τετ. αγώνες  ποδοσφαίρου, 
21.30

ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ
Πλάκα, 210 3222.071, 
210 3248.057 Dolby SR, 
cineparis.gr ΘΕΡΙΝΟ
The back up plan 20.50-
23.00

ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ
Πάρκο Φλοίσβου, Παλαιό 
Φάληρο, 210 9821.256, 210 
9403.595 ΘΕΡΙΝΟ 
Με το ζόρι μαζί 21.00-
23.00

ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ 
CLASSiqUe - ΗΒΗ
Κηφισίας 290, Φάρος Ψυχι-
κού, 210 6777.330-1 Dolby 
Stereo ΘΕΡΙΝΟ
The back up plan 21.00-
23.00

ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ  
Κων/νου Παλαιολόγου 18, Ν. 
Σμύρνη, 210 9333.820, 

210 9350.439 Stereo
Αίθουσα 1: Επαγγελματίας 
καρδιοκατακτητής 20.30-
22.30
Αίθουσα 2: Coco before 
Chanel 20.45-22.45 
ΘΕΡΙΝΟ
Δεν είναι για τα μούτρα 
σου 21.00-23.00

STeR CinemAS 
AΓ.  eΛeYΘepiOΣ
Αχαρνών 373-375, 
210 2371.000, 801 801 7837
Αίθουσα 1: prince of 
persia: The sands of time, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
20.15, Σάββ.-Κυρ. 13.10-
15.30-17.50-20.15/ Killers, 
Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 22.30, 
Παρ.-Σάββ. 22.30-00.30
Αίθουσα 2: Επαγγελματίας 
καρδιοκατακτητής 00.00/ 
Streetdance 3D, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18.00-20.00-
22.00, Σάββ.-Κυρ. 13.30-
16.00-18.00-20.00-22.00 
(3D) 
Αίθουσα 3: The back up 
plan, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18.30-20.45-23.00, 
Σάββ.-Κυρ. 14.00-16.15-
18.30-2.45-23.00
Αίθουσα 4: The A-Team, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
20.10-22.45, Σάββ.-Κυρ. 
17.30-20.10-22.45/ Πώς 
να εκπαιδεύσετε τον δρά-
κο σας, Σάββ.-Κυρ. 13.00-
15.15 μεταγλ.
Αίθουσα 5: The A-Team, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 18.50-
21.30, Παρ. 18.50-21.30-
00.10, Σάββ. 16.10-18.50-
21.30-00.10, Κυρ. 16.10-
18.50-21.30/ Ωcean’s, 
Σάββ.-Κυρ. 13.45 μεταγλ.
Αίθουσα 6: Sex and the city 
2, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
19.20-22.10, Σάββ.-Κυρ. 
16.30-19.20-22.10
Αίθουσα 7: The back up 
plan, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 19.30-21.45-00.00, 
Σάββ.-Κυρ. 15.00-17.45-
19.30-21.45-00.00
Αίθουσα 8: The king of 
mykonos, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 19.10-21.15-
23.20, Σάββ.-Κυρ. 14.30-
16.45-19.10-21.15-23.20
Αίθουσα 9: The A-Team, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 19.40-
22.20, Παρ. 19.40-22.20-
01.00, Σάββ. 14.20-17.00-
19.40-22.20-01.00, Κυρ. 
14.20-17.00-19.40-22.20
Αίθουσα 10: The A-Team, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
21.00-23.40, Σάββ.-Κυρ. 
15.40-18.20-21.00-23.40

STeR CinemAS 
Εμπορικό κέντρο Escape, 
Λ. Δημοκρατίας 67A, Ίλιον, 
Τηλ. κρατ.: 210 2371.000  
Αίθουσα 1:  Streetdance 
3D, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
18.10, Σάββ. 14.10-16.10-
18.10, Κυρ. 16.10-18.10 
(3D)/ prince of persia: The 
sands of time, Πέμ.-Κυρ. & 
Τρ.-Τετ. 20.10/ Killers, Πέμ. 
& Κυρ.-Τετ. 22.30, Παρ.-
Σάββ. 22.30-00.30
Αίθουσα 2: The back up 
plan, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 19.30-21.45-00.00, 
Σάββ. 15.00-17.15-19.30-
21.45-00.00, Κυρ/ 17.15-
19.30-21.45-00.00
Αίθουσα 3: Δεν είναι για 
τα μούτρα σου Πέμ. & 
Δευτ. Τετ.:19.50-22.00 
Παρ.:19.50-22.00-00.10, 
Σάβ:17.40-19.50-22.00-
00.10 Κυρ.:17.40-19.50-
22.00
Αίθουσα 4: The A-Team, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 19.40-
22.20, Παρ. 19.40-22.20-
01.00, Σάββ. 14.20-17.00-
19.40-22.20-01.00, Κυρ. 
17.00-19.40-22.20
Αίθουσα 5: The A-Team 
18.20-21.00-23.40/ Πώς 
να εκπαιδεύσετε τον δρά-
κο σας, Σάββ. 14.00-16.20 
μεταγλ., Κυρ. 16.20 μεταγλ.
Αίθουσα 6: The king of 
mykonos, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 19.10-21.15-
23.20, Σάββ. 14.30-16.45-
19.10-21.15-23.20, Κυρ. 
16.45-19.10-21.15-23.20
Αίθουσα 7:  Sex and the city 
2, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 18.40-
21.30, Παρ. 18.40-21.30-
00.20, Σάββ. 15.50-18.40-
21.30-00.20/ Ωcean’s, 
Σάββ. 13.00 μεταγλ.
Αίθουσα 8: The back up 
plan 20.45-23.00

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. ηρακλείου 386, 210 
2826.873, 210 2825.607 

Αίθουσα 2: Coco before 
Chanel 20.30-22.30
Αίθουσα 3: The back up 
plan 21.00-23.00

ΤΡΙΑΝΟΝ-FiLmCeneTR
Ο μεγάλος ύπνος 21.00-
23.00

ΦΙΛΙΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙ-
ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Ελ. Βενιζέλου, Νέα Σμύρνη, 
210 9332.766 ΘΕΡΙΝΟ 
The back up plan 21.00-
23.00

ΦΙΛΟΘΕΗ
Πλ. Δροσοπούλου, Φιλοθέη, 
210 6833.398 Dolby Stereo 
ΘΕΡΙΝΟ Με το ζόρι μαζί 
20.50-23.00

ΨΥΡΡΗ
Τηλεφωνήσατε ασφά-
λεια αμέσου δράσεως 
21.00-23.00

Ημικεντρικοί

AΛΣΟΣ
Δεκελείας 154, Ν. Φιλαδέλ-
φεια, 210 2532.003, 210 
2583.133 Dolby Surround ΘΕ-
ΡΙΝΟ The king of mykonos 
21.00-23.00

AΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΚΙΝ/ΦΟΣ
Νευροκοπίου 2-4, Παπάγου, 
210 6561.153 Dolby Digital 
ΘΕΡΙΝΟ Γράμματα στην 
Ιουλιέτα 21.00-23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ  ΝΕΑ 
ΜΑΣΚΩΤ
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
Φεστιβάλ θεάτρου 21.00/ 
Σάββ.-Κυρ. Αφιέρωμα στο 
φεστιβάλ Δράμας  21.00

ΠΕΡΑΝ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ  
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κώστα Βάρναλη 32, Πε-
ριστέρι, 210 5780.892-3, 
Stereo Surround ΘΕΡΙΝΟ
Ακαδημία Πλάτωνος, 
Παρ.-Κυρ. 21.00-23.00/ Ο 
άνθρωπος ελέφαντας, 
Δευτ.-Τρ. 21.00-23.20/ 
Φεύγω, Τετ. 21.00-23.00

Προαστίων

AΕΛΛΩ
Ραφήνα, 22940 23420 ΘΕΡΙ-
ΝΟ  prince of persia: The 
sands of time 21.00-23.00

AΘΗΝΑ - piSCineS 
iDeALeS
Σολωμού 18 Χαλάνδρι, 210 
6855.860 ΘΕΡΙΝΟ The king 
of mykonos 21.00-23.00

AΙΓΛΗ
The back up plan 21.00-
23.00

AΚΤΗ
Πλαζ Βουλιαγμένης, 210 
8961.337 Stereo Surround 
ΘΕΡΙΝΟ
The A-Team 20.50-23.00

AΛΕΞ - CinemA
Λ. Πόρτο Ράφτη 235, 22990-
76034 ΘΕΡΙΝΟ Coco before 
Chanel 21.00-23.10

AΛΕΞΑΝΔΡΑ-SUZUKi
ηρώων Πολυτεχνείου 27, 5η 
στάση Χολαργού, Κ.Χαλάν-
δρι, 210 6777.708-9 ΘΕΡΙΝΟ
Sex and the city 2, Πέμ.-
Σάββ. 20.45-23.15, Κυρ.-
Τετ. 21.30

AΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Πλατεία Δροσιάς, 210 
6229.645, 210 2234.130 
ΘΕΡΙΝΟ The back up plan 
20.50-23.00

AΛΟΜΑ
Γερουλάνου 103 - Πόντου, 
Αργυρούπολη, 210 9937.011 
(υπό νέα διεύθυνση) ΘΕΡΙΝΟ
The king of mykonos 
21.00-23.00

AΜΑΡΥΛΛΙΣ-SUZUKi
Αγ. Παρασκευή, 210 
6010.561 -497 ΘΕΡΙΝΟ The 
back up plan 21.00-23.00

AΜΙΚΟ
Επιδαύρου & Ανδρούτσου-
Χαλάνδρι, 210 6815.532, 
210 6826.372 Doldy Stereo 
ΘΕΡΙΝΟ The back up plan 
21.00-23.00

AΣΤΕΡΙ (ΠΡΩΗΝ ΙΛΙΟΝ)
Νέστωρος & Φιλοκτήτου, 

Εμπορικό κέντρο Ίλιον, 210 
2639.030 ΘΕΡΙΝΟ Robin 
Hood, Πέμ.-Κυρ. 21.30/ 
Νήσος, Δευτ.-Τετ. 21.00-
23.00 (είσοδος ελεύθερη)

ViLLAGe COOL TYmVOS 
Παραλία Μαραθώνα, 22940 
55566, 697 7500030  ΘΕΡΙΝΟ, 
Dolby Surround
Αίθουσα 2: Τhe king of 
mykonos 21.00-23.00
Αίθουσα 3:  The A-Team 
21.00-23.30

ViLLAGe COOL ΜΑΡΙΕΛ
Πόρτο Ράφτη, 22990 71335 
Stereo Surround ΘΕΡΙΝΟ
The A-Team 21.00-23.10

ΓΑΛΑΞΙΑΣ
Robin Hood, Πέμ.-Κυρ. 
21.00-23.20/ Ραντεβού 
στον αέρα, Δευτ.-Τετ. 
21.00-23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ  
ΣΙΝΕ ΠΑΝΘΕΟΝ
Αμφιθεατρικός. Τέρμα Δελη-
γιάννη, 210 5698.855 ΘΕΡΙΝΟ
Πεθαίνω στα γέλια, Πέμ. 
21.00/ Δημόσιος κίνδυ-
νος, Παρ.-Κυρ. 21.00/ Ο 
μικρός Νικόλας, Δευτ.-Τρ. 
21.00/ Ραντεβού στον 
αέρα, Τετ. 21.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ  ΗΛΙ-
ΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ
Το ποτάμι ανάμεσα, Πέμ.-
Παρ. 21.00-23.00/ Τζούλι 
& Τζούλια, Σάββ.-Κυρ. 
21.00-23.10/ Πώς να εκ-
παιδεύσετε το δράκο σας, 
Δευτ. 21.00 μεταγλ./ Ήρθε 
ο έρωτας στην πόλη, 
Δευτ. 23.00, Τρ. 21.00-
23.00/ Ο μεγάλος ύπνος, 
Τετ. 21.00-23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ  ΛΑΥ-
ΡΙΟΥ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ 
ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ
Ραντεβού στον αέρα, 
Παρ.-Κυρ. 21.00-23.00/ 
G-Force, Δευτ.-Τρ. 21.00 
μεταγλ./ Υποψία, Δευτ.-Τρ. 
23.00, Τετ. 21.00-23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΜΙ-
ΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ»
Αγ. Κων/νου 40, Μαρούσι, 
210 6198.890 ΘΕΡΙΝΟ 
Sex and the city 2, Πέμ.-
Κυρ. 20.40-23.15/ Avatar, 
Δευτ.-Τετ. 21.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΣΙΝΕ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ
District 9, Πέμ. 21.00-
23.00/ Πώς να εκπαι-
δεύσετε τον δράκο σας, 
Παρ.-Κυρ. 21.00 μεταγλ./ 
Μεταφυσική δραστηρι-
ότητα, Παρ.-Κυρ. 23.00/ 
Μουσική βραδιά, Δευτ. 
20.30/ Agora, Τρ. 21.00-
23.00/ Soul kitchen, Τετ. 
21.00-23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΣΙΝΕ 
ΣΧΟΛΕΙΟ
Νεαπόλεως 5-7 Αγ. Παρα-
σκευή, 210 6017.565-210 
6081.342 Stereo Surround 
ΘΕΡΙΝΟ  Η Αλίκη στη χώ-
ρα των θαυμάτων, Πέμ. 
21.00-23.10/ Παρ. θα πα-
ραμείνει κλειστό/ Υποψία, 
Σάββ.-Τρ. 21.10-23.00, Τετ. 
23.00/ Βρέχει κεφτέδες, 
Τετ. 21.10 μεταγλ.

ΚΑΣΤΑΛΙΑ
Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, πλ. 
Αγ. Στεφάνου, 210 8144.384 
Dolby Stereo ΘΕΡΙΝΟ 
Killers 20.50-23.00

ΚΟΡΑΛΙ CinemAx
Αφροδίτης & Ιθάκης, Σαρω-
νίδα, 22910 54097, www.
cinemax.gr Dolby digital 
ΘΕΡΙΝΟ Κι αν σου κάτσει; 
Πέμ.-Κυρ. 21.00-23.00/ 
Λουλούδι της ερήμου, 
Δευτ.-Τετ. 20.50-23.00

ΜΑΪΑΜΙ
Μάτι 22940 79290 Stereo 
ΘΕΡΙΝΟ Coco before 
Chanel, Πέμ.-Κυρ. 21.00-
23.00/ Κι αν σου κάτσει, 
Δευτ.-Τετ. 21.00-23.00

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ CinemA
Δουκίσσης Πλακεντείας 
87 Χαλάνδρι, 210 6014.284 
ΘΕΡΙΝΟ Γράμματα στην 
Ιουλιέτα 20.50-23.00

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ
Κηφισιά, 210 8019.687 
ΘΕΡΙΝΟ Με το ζόρι μαζί 
20.50-23.00

Cine
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ΟΡΦΕΑΣ
Λεωφόρος Σαρωνίδος 60, 
22910 60077 ΘΕΡΙΝΟ
Γράμματα στην Ιουλιέτα 
21.00-23.00

ΡΙΑ
Βάρκιζα, 210 8970.844 
ΘΕΡΙΝΟ Δεν είναι για τα 
μούτρα σου 21.00-23.00, 
Valentine’s day, Σάββ.-
Κυρ. 21.00-23.10/ Ζητείται 
γαμπρός, Δευτ.-Τετ.  
21.00-23.10

ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ
Κύπρου 68, Δημαρχείο Αρ-
γυρούπολης, 210 9922.098 
ΘΕΡΙΝΟ The back up plan 
20.50-23.00

ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜ. 
ΚΙΝ/ΦΟΣ
Μιλτιάδου & Γαργηττού, 210 
6612.717 ΘΕΡΙΝΟ
Sex and the city 2, Πέμ. 
& Κυρ.-Τετ. 21.15/ Παρ.-
Σάββ. δεν θα γίνουν προβο-
λές λογω εκδηλώσεων

ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ
Ελ. Βενιζέλου 3, Παλλήνη, 
210 6666.815 -284 ΘΕΡΙΝΟ
The A-Team 21.00-23.10

ΣΙΣΣΥ - CAnDiA STROm
Λεωφ. Μαραθώνος 36, Ν. 
Μάκρη, 22940 91811, 690 
7383613 DTS ΘΕΡΙΝΟ
Επικηρύσσοντας την 
πρώην 21.00-23.15

ΤΡΙΑΝΟΝ - CinemAx
Ραντεβού στον αέρα, 
Πέμ.-Κυρ. 20.50-23.00/ 
prince of persia: The 
sands of time, Δευτ.-Τρ. 
20.45-23.00, Τετ. 23.00/ 
Ψηλά στον ουρανό, Τετ. 
21.00 μεταγλ.

ΦΛΩΡΙΔΑ
Sex and the city 2, Πέμ.-
Κυρ. 20.50-23.15/ Υποψία, 
Δευτ.-Τετ. 21.00-23.10

ΧΛΟΗ
Κασάββέτη 17, Κηφισιά, 210 
8011.500 ΘΕΡΙΝΟ Γράμματα 

στην Ιουλιέτα 21.00-23.00

ΩΡΩΠΟΣ
ωρωπός, 22950 38979, 
ΘΕΡΙΝΟ Sex and the city 2, 
Παρ.-Τετ. 21.00-23.20

Πειραιά

ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΙΝΕ 
ΚΗΠΟΣ
Θερμοπυλών 49 & Κνωσού, 
210 4810.790 Κήπος με μπαρ 
και τραπεζάκια ΘΕΡΙΝΟ
Robin Hood, Πέμ.-Δευτ. 
21.00-23.30, Τρ.-Τετ. 
23.00/ Πώς να εκπαιδεύ-
σετε τον δράκο σας, Τρ.-
Τετ. 21.00 μεταγλ.

ΜΕΛΙΝΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ-ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Σωκρατούς 65, Δραπετσώ-
να, 210 4082.530 ΘΕΡΙΝΟ
Agora, Πέμ.-Παρ. 21.00-
23.00/ Ραντεβού για πα-
ντρεμένους, Σάββ.-Δευτ. 
21.00-23.00/ 4 μαύρα 
κουστούμια, Τρ.-Τετ. 
21.00-23.00

ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜ. 
ΚΙΝ/ΦΟΣ
Ο μικρός Νικόλας, Πέμ.-
Κυρ. 21.00/ Αόρατος συγ-
γραφέας, Πέμ.-Κυρ. 23.00/ 
Ακαδημία Πλάτωνος, 
Δευτ.-Τετ. 21.00-23.00

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Ο μικρός Νικόλας, Πέμ.-
Παρ. 21.00/ Robin Hood, 
Πέμ.-Παρ. 23.00, Σάββ.-
Δευτ. 21.00-23.30/ Ραντε-
βού στον αέρα, Τρ.-Τετ. 
21.00-23.00

ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΜΑ ΔΗΜ. 
ΚΙΝ/ΦΟΣ Πώς να εκπαι-
δεύσετε το δράκο σας, 
Πέμ.-Κυρ. 21.30/ Η ζωή 
στους βράχους, Δευτ. 
21.30/ Avatar, Τρ.-Τετ. 21.30

ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ
Σελήνια, Σαλαμίνα, 210 
4670.011 -012 ΘΕΡΙΝΟ
Sex and the city 2, 21.30 ●
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τέχνηAthenschoices
Athens in your 
pocket!

» June-July 2010. The brand 

new, summer issue is out 

now! Europe’s leading city guide 

publication joins forces with Ath-

ens Voice to bring the best tips 

and most up-to-date info to eve-

ry visitor exploring Athens this 

summer. Where to stay, what to 

see, nightlife, restaurants and 

cafés, getting around, shopping, 

cultural events and many-many 

more, all in one pocket-size 

guide available at newsstands, 

hotels, embassies, airports and 

tourist buses as we speak! Make 

sure you get yours! www.in-
yourpocket.gr, 210 3316.196

Book Bazaar

» Starting this week and 

until 15th July, KOAN/

Athens Voice Bookstore is 

offering books at half-price! 

The bazaar features a wide 

variety of publications and 

publishers alike (more than 100 Greek and in-

ternational titles) and is a great chance for you 

to contribute to a humanitarian cause: 5% of 

the money raised will be donated to provide 

relief for the city’s homeless. KOAN/Athens 

Voice bookstore: 64, Skoufa St., 210 3628.265

Music

»European Music Day: the “biggest 

open-air, entrance-free, musical gath-

ering”! Some of the most well-respected 

names in the music industry of the last decade 

or so have made their début on this festival’s 

stages. European Music Day has for almost 

ten years now brought the youngest, newest, 

most restlessly avant-garde representatives 

of the international music scene before the 

massive audiences of its street stages. The 

festival begins this Saturday 19/06 and ends 

on Monday 21/6. Athens Voice sports its own 

stage on Monday as well for the seventh year 

in a row, this time at Syntagma Square, fea-

turing: Burger Project, The Boy, Dustbowl, 

Electric Litany, Yuri’s Accident, Menta, Absent 

Without Leave and Meanie Geanies, from 

18:00 until 00:00! Needless to say that Music 

Days are free and change the face of the city 

completely. For more info and the festival’s 
program check www.europeanmusicday.gr 

»Talking about street music and festi-

vals, can you think of anything more 

refreshing for a hot summer-in-the-city than 

the good old serenades? A group of musi-

cians and actors present “A Street Serenade” 

today, 17th June, at the building of the As-

sociation of Greek Archaeologists (134-136, 

Ermou St.), in the context of Fringe Festival. 

Remi’s nostalgic, bohemian music investing 

the romantic performance of Once Upon a 

Cloud surely promises a beautiful summer 

night! At 23:00, entrance fee: € 10

Call for entries

»The ECU, the European independent 

film festival, is one of Europe’s major 

venues for new filmmakers and filmmaking 

enthusiasts. Talented, independent artists 

screen their films to international audiences, 

exchange ideas and, more importantly, meet 

with film industry professionals such as pro-

ducers, agents, production company repre-

sentatives who are scouting for the next film-

making generation! So if filmmaking is your 

thing, do not hesitate to submit your work 

(there are ten different categories to choose 

from, including drama, documentary, stu-

dent film and more) no later than 21st No-

vember 2010. For more info: www.ecufilm-
festival.com/ info@ecufilmfestival.com 

Art

»The Hellenic Maritime Museum hosts an 

exhibition of work by artist Yannis Mihas. 

Mihas, who is also a naval architect, presents 60 

paintings that unfold a panorama of sea and 

port life, vast blue landscapes, boats, vistas of 

Piraeus and its docks – a tribute to the magic of 

sea and seafaring. The exhibition is accompa-

nied by a book written by the artist; proceeds 

from the sales will go to support charitable or-

ganizations. Until 10/7 at The Hellenic Mari-
time Museum, Marina Zeas, Piraeus  ● 

Editing: 
georgia 

skamaga

Ο Οδηγός της Αθήνας στα Αγγλικά
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παρουσιάσεις / εκδόσεις / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις

Βookvoice
Επιμέλεια: Αγγελική ΜπιρΜπιλή

Μάργκαρετ Άτγουντ, Ντάγκλας Κόπλαντ, Πάνος Καρνέζης, 
Λέοναρντ Κοέν είναι μόνο μερικά από τα ονόματα που γράφουν «ε-
πιστολές για τον έρωτα». Γράφουν; Στην εποχή των sms, των e-mail, 
του facebook; Κι όμως, παρόλο που η προσμονή ενός γράμματος 
μοιάζει εικόνα βγαλμένη από μυθιστόρημα εποχής, αυτή η εμπνευ-
σμένη ανθολογία των επιμελητών Τζόσουα Νέλμαν και Ρόζαλιντ 
Πόρτερ επιχειρεί να αναβιώσει αυτό το σχεδόν υπό εξαφάνιση εί-
δος. Στο «Αγάπης γράμματα» 35 σημαντικοί σύγχρονοι συγγραφείς 
χρησιμοποίησαν την τέχνη τους για να μας υπενθυμίσουν τη δύναμη 
των λέξεων. Και να μας αποδείξουν ότι μπορεί αυτές οι συνηθισμέ-

νες ιστορίες αγάπης να έχουν γραφτεί με πικρό χιούμορ και σαρκασμό, αλλά τελικά η φύση του έρωτα, όπως και κάθε λογής σχέση αγάπης 
και εξάρτησης, είναι πάντα το ίδιο έντονη, θλιμμένη και πολύπλοκη, ακόμα κι όταν αφορά την εικόνα του έρωτα στον 21ο αιώνα. ●

H δύναμη 
των λέξεων

ΑγΑπης γρΑμμΑτΑ 
Συλλογικό, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 

επιμ. Τρισεύγενη Παπαϊωάννου, 
σελ. 332, € 18

Έργο της μαρίνας Κουτσοσπήλιου,
Terre d’ artistes (ηρακλείτου 16) 

16/6, 20.30 

Η ερμηνεύτρια ελένη Δή-

μου συζητά με την παραγωγό 

ραδιοφώνου Σίσση καπλάνη 

για το βιβλίο της «Όσα δεν είπα-

με» (εκδ. Λιβάνη), ενώ ακολουθεί dj 

set. Στον κήπο του Almaz, 

Τριπτολέμου 12, 

                     
Γκάζι
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Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος έχει τα 

τελευταία χρόνια εφεύρει ένα συγ-

γραφικό είδος μόνος του: ένα εί-

δος μυθιστορήματος που αναφέρεται στην 

αρχαία Αθήνα, αλλά εμπεριέχει συνεχείς 

δοκιμιακές παρεκβάσεις, κομμάτια από αρ-

χαία βιβλία, πολλά περάσματα στο σήμερα, 

επιγραμματικό κατά τόπους στιλ γραφής, 

φιλοσοφία, και πολλή πολλή ειρωνεία προς 

όλους: αρχαίους, νέους, βυζάντιο (το παίρ-

νει κι αυτό η μπάλα), ανθρώπους, θεούς και 

–ιδίως– τον εαυτό του ως συγγραφέα. Αν ό,τι 

έγραψα ακούγεται βαρύ, είναι δικό μου το λά-

θος: πρόκειται για ένα αμάλγαμα εξόχως επι-

τυχημένο και ευκολοδιάβαστο, ακόμα κι από 

κάποιον που δεν ξέρει τίποτα για την εποχή.

«Το ξυπόλητο σύννεφο» (εκδ. Ωκεανίδα), 

έστω κι αν φέρνει στο νου το «Σύννεφο με 

παντελόνια» του Μαγιακόφσκι, είναι ο ξεπα-

πούτσωτος Σωκράτης, που ακόμα και στη 

μάχη είχε επιμείνει να πολεμήσει ξυπόλητος. 

Όσο για το «σύννεφο», αυτό έχει να κάνει 

(και) με τις «Νεφέλες» του Αριστοφάνη. Έτσι, 

ήδη από τον τίτλο, ο συγγραφέας έχει δώσει 

τα δύο βασικότερα στοιχεία που οριοθετούν 

το νέο του μυθιστόρημα: δυο αντίπαλες μορ-

φές του λόγου: την επιστήμη και την τέχνη, 

τη φιλοσοφία και την κωμωδία, τον Σωκράτη 

και τον Αριστοφάνη. 

«Σε μια οργανωμένη πολιτεία όπως ήταν η 

αρχαία Αθήνα», λέει ο συγγραφέας, «υπήρ-

χε ο δημόσιος χώρος, κατατετμημένος με 

σαφήνεια. Εδώ η Πνύκα, για την πολιτική 

λειτουργία της εκκλησίας του Δήμου. Εδώ η 

Αγορά, για την εμπορική και συναλλακτική 

λειτουργία. Ο Παρθενώνας, για τη θρησκευ-

τική. Το Θέατρο του Διονύσου, για την τελε-

τουργική και καλλιεργητική. Το Γυμνάσιο, για 

τη σωματική, δηλαδή για τη διάπλαση των 

πολεμιστών. Όλα ταχτοποιημένα. Εμφανί-

ζεται ξαφνικά ο Σωκράτης και τ’ ανακατεύει 

όλα. Πάει στην Πνύκα και δεν μιλάει. Πάει στο 

Γυμνάσιο και προσπαθεί ν’ ασκηθεί, αλλά θα 

πρέπει να ήταν πολύ αστείος με την κεφάλα 

και το περίεργο κορμί του. Πάει στην Αγορά, 

αλλά δεν πουλάει τίποτα. Και τι κάνει; Ανοίγει 

συζητήσεις, με όλους και για όλα. Ο Σωκρά-

της σπάει την ταχτοποιημένη τοπολογία, γί-

νεται ά-τοπος. Ο Αριστοφάνης αποφασίζει να 

του δώσει έναν τόπο. Ο τόπος είναι η κωμική 

σκηνή. Και η κωμωδία είναι οι “Νεφέλες”». 

Το βιβλίο του Θεοδωρόπουλου ξεκινάει το 

δεύτερο χρόνο του Πελοποννησιακού Πο-

λέμου, το 430 π.Χ., χρονιά που πεθαίνει ο Πε-

ρικλής από το μεγάλο λοιμό. Κορύφωσή του 

είναι το θεατρικό ανέβασμα («διδασκαλία») 

των «Νεφελών» το 423, όπου ο Σωκράτης 

σατιρίζεται ανηλεώς (το έργο παρουσιάζε-

ται αναλυτικά –και συγχρόνως κριτικά– προς 

χάρη του αναγνώστη). Το βιβλίο κλείνει με το 

θάνατο του Σωκράτη, το 399 π.Χ. 

πώς συνδέονται αυτά μεταξύ τους; «Είναι 

απλό» λέει ο συγγραφέας. «Όλο το κατηγο-

ρητήριο για τη δίκη και καταδίκη του Σωκρά-

τη είχε πρωτοαναφερθεί εν είδει σάτιρας 

στην κωμωδία αυτή: διαφθορά των νέων, ει-

σαγωγή καινών δαιμονίων και ασέβεια προς 

τους θεούς. Και στην ίδια την απολογία του 

ο Σωκράτης ξεκινάει λέγοντας πως δεν τον 

φοβίζουν οι τρεις κατήγοροί του τόσο, όσο 

ο κωμωδιογράφος. Ο Αριστοφάνης δηλαδή, 

παρότι υπήρξε συνδαιτημόνας και ακροατής 

της φιλοσοφίας του στο “Συμπόσιο”».   

πώς σχολιάζεται αυτή η σύγκρουση; «Πρό-

κειται για δυο ανθρώπους με αίσθημα ευ-

θύνης, που άρθρωναν δημόσιο λόγο χωρίς 

υπεκφυγές και με την υπογραφή τους. Ήταν 

σύγκρουση πνευματικών γιγάντων, που ο 

καθένας είχε τα δίκια του. Είναι αλήθεια πως 

ο Σωκράτης κατασυκοφα-

ντήθηκε από τον Αριστο-

φάνη, δεν ήταν απατεώνας. 

Από την άλλη, δεν πρέπει να 

διέφερε και πολύ από ένα 

ψώνιο, που ’λεγε εξυπνάδες 

με κοφτερό λόγο. Ο κωμωδι-

ογράφος τον σατίρισε, γιατί 

αυτό ήταν ο δικός του δημό-

σιος τρόπος, έτσι έκανε πνευματικό διάλογο, 

με τα μέσα της κωμωδίας. Ήθελε ζωντανούς 

ήρωες, αντιληπτούς από τους θεατές. Μην 

ξεχνάμε ότι ο Αριστοφάνης πήρε την κωμω-

δία από τον Κρατίνο σε κατάσταση βαριετέ-

τουρλουμπούκι και την έκανε έργο περιωπής, 

με αρχή, μέση και τέλος. Δεν ήταν πια απλοϊκό 

λαϊκό θέατρο. Πάντως στις “Νεφέλες”, όταν 

αρχίζει η σύγκρουση Δίκιου - Άδικου Λόγου, 

ο Αριστοφάνης έχει τη λεπτότητα να βγάλει 

τον Σωκράτη από τη σκηνή». Και ίσως η αντί-

θεση της κωμωδίας και της φιλοσοφίας να 

μην είναι τόσο έντονη, όσο αρχικά φαίνεται: 

αμφότερες στο να ξεχνιούνται οι Αθηναίοι 

από τον πόλεμο δεν στοχεύανε;

Όμως, γιατί συνεχώς η αρχαία Αθήνα, κύ-

ριε Θεοδωρόπουλε; «Γιατί οι καλύτεροι δι-

ανοητές και συγγραφείς που θαύμαζα και μ’ 

επηρεάσανε, σ’ αυτήν είχαν τις αναφορές 

τους. Η δουλειά μου δεν διαφέρει και πολύ 

από τη δουλειά του αρχαιολόγου. Ο αρχαιο-

λόγος ερευνά την τοπογραφία και συμπλη-

ρώνει τα κενά με φαντασία. Το ίδιο κάνω κι 

εγώ». Έτσι, ο συγγραφέας φαντάστηκε ότι 

οι θεοί στέλνουν ένα δαίμονα στο Σωκράτη, 

που τον τσιγκλάει συνεχώς, ώστε εκείνος να 

τους κάνει άνω κάτω «να μπερδεύονται και 

να ξεχνάνε τα χάλια τους» (λοιμός, πείνα, αρ-

ρώστιες, θάνατοι, ήττες). Αυτός ο δαίμονας 

είναι που αφηγείται, μιλώντας μάλιστα στο 

σημερινό συγγραφέα σε δεύτερο πρόσωπο 

– κορυφαίο εύρημα του βιβλίου: διπλός, κα-

τά κάποιον τρόπο, αφηγητής.

Αυτός, λοιπόν, ο οινεί διπλός αφηγητής εί-

ναι μια πολύ καλή βάση για τη χρήση της ει-

ρωνείας, σ’ ένα στιλ παρεκτεταμένου καβα-

φικού ιστορισμού, επισημαίνω. Απάντηση: 

«Η ειρωνεία είναι μια πλάγια ματιά στον κό-

σμο. Αυτό παραμορφώνει τα πράγματα». Και 

γι’ αυτό πραγματικός πρωταγωνιστής φαίνε-

ται μάλλον ο Αριστοφάνης, παρά ο Σωκρά-

της. Από την άλλη, δεν υπάρχει μόνο σατιρι-

κό στοιχείο, αλλά και λογική οργάνωση: τα 

πορτρέτα των επιμέρους ηρώων (Ασπασία, 

Περικλής, Αθηνά, Ποσειδώνας, Άρης, ο Ήφαι-

στος, Αλκιβιάδης, Κλέων, Κρίτων, Σωφρονί-

σκος, Κριτίας, Πλάτωνας κ.λπ.) ή ορισμένες 

ομαδοποιήσεις προσώπων προϋποθέτουν 

χρήση καθαρής διαιρετικής λογικής. 

Το «Ξυπόλητο σύννεφο» δεν έχει πλοκή με 

την κυρίως έννοια του όρου. Θ’ α-

πογοητεύσει εξίσου αναγνώστριες 

γυναικείας λογοτεχνίας, ακαδη-

μαϊκούς του βαρέος φιλοσοφικού 

λόγου και αρχαιομανείς ελληναρά-

δες. Διαβάζοντάς το, ο απαιτητικός 

αναγνώστης θα μάθει πολλά πράγ-

ματα για την τοτινή αθηναϊκή ζωή, 

θα διεξέλθει μια τριακονταετία 

απολαμβάνοντας ένα παιγνιώ-

δες γράψιμο που θυμίζει Κάρολ ή 

Τουέιν, θα εκτιμήσει τις κινηματο-

γραφικού τύπου συνδέσεις (ρα-

κόρ) μεταξύ των κεφαλαίων και 

θα δει πώς ένα έργο τέχνης μπορεί 

να είναι ποιοτικό και συγχρόνως «λαϊκό», με 

την καλύτερη δυνατή έννοια του όρου. Άρα 

το ότι ο Θεοδωρόπουλος προαναγγέλει και 

σίκουελ, στην τελευταία του φράση, δύσκολα 

θα εκληφθεί σαν απειλή, μάλλον σαν ευφρό-

συνη υπόσχεση μοιάζει. A    
➜ d.fyssas@gmail.com  

bookvoice

Συζητώντας με το συγγραφέα τάκη Θεοδωρόπουλο

Κωμωδία vs φιλοσοφία 
 Του ΔήΜήΤρή ΦύΣΣΑ 
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Τι νέα

η μΟΥςΙΚη τΟΥ ΚΟςμΟΥ 
Γιώτα Γουβέλη, 
εκδ. Διόπτρα, σελ. 480

Ένας νεοδιορισμένος φυσι-
κός σε κάποια απομακρυ-
σμένη γωνιά της ελληνικής 
επαρχίας στα τέλη του ’90 
παραβρίσκεται σε μια κη-

δεία που αναστάτωσε τη μικρή κοινωνία. Ρωτώ-
ντας, θα μάθει για μια αυτοκτονία. Και η ιστορία 
θα γυρίσει 50 χρόνια πίσω, όταν ο Κωστής και 
η Αρτεμισία, ένα νεαρό ζευγάρι, θα ξεκινούσαν 
τη ζωή τους σε εκείνον ακριβώς τον τόπο. Κοινό 
τους χαρακτηριστικό οι τραυματικές εμπειρίες 
που και οι δύο κουβαλούσαν, ο αγώνας τους να 
τα καταφέρουν παρά τις συνεχείς αντιξοότητες 
που αντιμετώπιζαν. Μια ιστορία που εξυφαίνε-
ται στον κοινωνικο-ιστορικό καμβά της τελευ-
ταίας πεντηκονταετίας, όπου ξεδιπλώνονται οι 
προσωπικότητες όχι μόνο του ζευγαριού αλλά 
και άλλων χαρακτηριστικών χαρακτήρων που 
ζουν στον περίγυρό τους. 

ΔΩρΟΘΕΑ ΝτΕ ρΟπ,
πΑΘΟς ΚΑΙ 
ΥπΕρηΦΑΝΕΙΑ 
Γιώργος Πολυράκης, 
εκδ. Ψυχογιός, σελ. 616 

Η αληθινή ιστορία της Λε-
τονής βαρόνης που, στα 
χρόνια του Μεσοπολέμου, 

από τη Βιέννη βρέθηκε στα Τίρανα και μετά στην 
Αθήνα ακολουθώντας τον έρωτά της, για να 
μπλέξει τελικά στα δίχτυα της τουρκικής κατα-
σκοπείας…

ςΚΟτΕΙΝΟς τΟπΟς 
Τζίλιαν Φλιν, εκδ. 
Μεταίχμιο, σελ. 480

Όταν η μητέρα και οι δυο 
της αδελφές δολοφονήθη-
καν στη Σατανιστική Σφα-
γή του Κίνακι, η Λίμπι ήταν 
7 ετών – και αναγνώρισε 

στο πρόσωπο του 15χρονου αδελφού της το 
δολοφόνο. 24 χρόνια μετά, όντας δυσλειτουρ-
γική, αναγκάζεται να πουλήσει την ιστορία της 
για να επιβιώσει, ξαναζώντας τα γεγονότα βήμα 
προς βήμα…

ΝΙΚη μΕ ΑςΟΔΥΑ 
Κωνσταντίνα Μούτσιου, 
εκδ. Ακρίτας, σελ. 328 

Ζαριές, όχι οι γνωστές, του 
τάβλι ή του μπαρμπουτιού, 
αλλά αποφάσεις και ρίσκα 
που καθορίζουν το πέρα-
σμά μας στον κόσμο. Στην 

ιστορία του βιβλίου, ο Ηλίας και η Σοφία, παρότι 
έφεραν μόνο μια φορά εξάρες και τέσσερις ασό-
δυο, δεν βγήκαν χαμένοι…
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elements of style

Όσο εκείνα θα βλέπουν Μουντιάλ εμείς μπορούμε να τα φροντίζουμε. Γιατί ποιος είπε ότι οι άνδρες της ζωής μας δεν μπορούν να απολαύσουν τα καλά μιας ολοκληρωμέ-
νης περιποίησης στο πρόσωπο ή στο σώμα; Αν οι έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητας καταπoνούν την επιδερμίδα τους, η λύση έρχεται από τον κήπο του Ιπποκράτη! Η 
ολοκληρωμένη σειρά Men’s Care της APIVITA με έως και 99% φυσικά συστατικά αρχίζει από την απαλή κρέμα ξυρίσματος και το ενυδατικό after shave με βάλσαμο και 
πρόπολη, που μετατρέπουν το ξύρισμα σε διασκέδαση και αποτρέπουν τους ερεθισμούς, ενώ το άρωμα με κέδρο, κάρδαμο και εσπεριδοειδή  τονώνει το δέρμα τους. Στη 
συνέχεια την αναζωογόνηση αλλά και την εξάλειψη των σημαδιών του χρόνου αναλαμβάνουν η κρέμα-gel ενυδάτωσης με κέδρο και πρόπολη και η κρέμα προσώπου και 
ματιών με κάρδαμο και πρόπολη. Επιπλέον το σαμπουάν-αφρόλουτρο με κάρδαμο και πρόπολη χαρίζει στα μαλλιά και στο σώμα τους την καθαριότητα και τη φρεσκάδα 
που έχουν ανάγκη. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η αγάπη. Στα φαρμακεία και στο κατάστημα Apivita: Σόλωνος 26, Κολωνάκι, 210 3640.560                    -ΖΩΗ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

shopping / soul / body / mind / market

Αγόρια
 για 

φίλημα!
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Ο Ιούνιος είναι ο μήνας των γάμων. Και τι μεγαλύτερος πονοκέφαλος από το νυφικό. Ανακαλύψαμε για σένα, μικρή μπερδεμένη, το «Μελίτη». Εσύ θα βάλεις το όνειρο και το Μελίτη θα το φέρει στα μέτρα σου.  
Γιατί εδώ ένα νυφικό, για να  βεβαιωθούν πως θα  γίνει το νυφικό των ονείρων σου,  περνάει πρώτα από… casting. Είναι τόσο  καλοραμμένο που να διαφέρει από τα έτοιμα; Φορώντας το θέλεις να  νιώθεις την 
αίσθηση ενός φίνου υφάσματος που δεν έχει καμία σχέση με τα συνθετικά; Θέλεις να προχωράς βήμα-βήμα, πρόβα-πρόβα, το σχέδιο και το κέντημα του νυφικού σου έτσι που να εφαρμόσει τέλεια επάνω σου, 
να κρύβει τις ατέλειές σου και ν’ αναδεικνύει τα φυσικά σου προσόντα; Πιστεύεις ότι το έμπειρο χέρι μιας καλής μοδίστρας μπορεί να κάνει τη διαφορά; Θέλεις ν’ αναζητήσεις τις γραμμές που σε κολακεύουν με 
ανθρώπους που θα σε συμβουλέψουν με φαντασία και ειλικρίνεια; Μπορεί αυτό το νυφικό να σε βοηθήσει να εντυπωσιάσεις χωρίς να παύεις να είσαι ο εαυτός σου; Αν σ’ όλα τα παραπάνω η απάντηση είναι «ναι», 
μόλις έχεις βρει τη σωστή διεύθυνση. ΜΕΛΙΤΗ, Π.Μπενιζέλου 2, πλ. Μητρόπολης, 210 3217.085
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Elementsofstyle
Της ΖΩήΣ ΠαΠαΦΩΤΙΟΥ

Justmarried!
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PLUS4U.GR 
Μπήκε στη ζωή μας και άλλαξε τον τρόπο των αγορών μας, αφού μας έφερε πιο κοντά στο on line shopping. 
Σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε επώνυμα προϊόντα για τη γυναίκα, τον άνδρα και το σπίτι 
μέσω του site του www.plus4u.gr ή των 24 καταστημάτων του.  

COCO-MAT & MIELE
Τις κατάλληλες συσκευές για όσους θέλουν να έχουν καθαρά ρούχα εξοικονομώντας νερό και ενέργεια 
βρήκαμε στα καταστήματα COCO-MAT. Η γνωστή εταιρεία ειδών σπιτιού διαθέτει αποκλειστικά στην Ελλάδα 
το οικολογικό πλυντήριο ρούχων W 1948 WPS Eco Comfort και το οικολογικό στεγνωτήριο Τ 7964 C Premium 
Edition της Miele (πληρ.: 210 6251.971).  

PUBLIC DIGITAL FESTIVAL
Τον ιδανικό διαγωνισμό για τους λάτρεις της ψηφιακής εικόνας 
διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματο-
γράφου. Το 2ο Public Digital Festival ξεκίνησε με μια εκδήλωση στο 
Public Café Συντάγματος, όπου παρεβρέθηκε ο Σάκης Ρουβάς ως 
επικεφαλής της επιτροπής, αλλά και άλλοι επώνυμοι. Οι διαγωνιζό-

μενοι μπορούν να στέλνουν τις δημιουργίες τους ως τις 26/9.  

DIVANI & DIVANI BY NATUZZI
Μια ντιζαϊνάτη πρόταση, για σένα που θέλεις να ανανεώσεις το 
χώρο σου, έρχεται από την Ιταλία. Στα Divani & Divani by Natuzzi α-
νακαλύψαμε μοντέρνα και κομψά έπιπλα που θα μεταμορφώσουν 
το χώρο σου και θα ικανοποιήσουν όλες τις απαιτήσεις σου (www.
natuzzi.gr).  

HTC
Ένα διαγωνισμό κατάλληλο για όσους ασχολούνται δημιουργικά 
με τις νέες τεχνολογίες διοργανώνει η HTC. Η εταιρεία κατασκευής 
Smartphones καλεί όλους τους επίδοξους developers να δημιουρ-
γήσουν νέες Android εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα. Οι νικητές 
θα κερδίσουν χρηματικά ποσά (πληροφορίες και δηλώσεις συμμε-
τοχής: www.htccompetition.com). 

Market
Της Ζωής ΠαΠαφωτίου
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Soul/Body/Mind
Της Ζωής ΠαΠαφωτίου

Ένα από τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν  
τα κορίτσια, είναι η υγιεινή της ευαίσθητης 
περιοχής. Μερικές από εμάς δεν προβλημα-
τίζονται όσο χρειάζεται ή ντρέπονται να το 
συζητούν, ενώ άλλες χάνονται στη «θάλασ-
σα» των εξειδικευμένων συμβουλών. Στην 
πραγματικότητα τα πράγματα είναι απλά, κα-
θώς υπάρχουν μερικές συμβουλές που αν τις 
ακολουθήσεις θα εξασφαλίσεις την υγεία της 
ευαίσθητης περιοχής σου.

6+1 κανόνες υγιεινής της 
ευαίσθητης περιοχής 

1Πάντα να παίρνεις προφυλάξεις κατά τη 
διάρκεια της σεξουαλικής σου δραστηριό-

τητας. Θυμήσου ότι έτσι προστατεύεσαι πολ-
λαπλά (από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσή-
ματα, ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη κ.ά.). 

2Να επισκέπτεσαι γυναικολόγο σε τακτά 
χρονικά διαστήματα και να κάνεις Τεστ 

ΠΑΠ (μετά την έναρξη της σεξουαλικής σου 
ζωής) κάθε χρόνο και κάθε έξι μήνες μετά την 
εμμηνόπαυση, αλλά και τις απαραίτητες προ-
ληπτικές γυναικολογικές εξετάσεις.

3 Μάθε τα χαρακτηριστικά της γυναικεί-
ας σου φύσης. Με τη βοήθεια του γιατρού 

σου μπορείς να γνωρίσεις την ανατομία της 
ευαίσθητης περιοχής, ώστε να μπορείς να πα-
ρατηρείς αλλαγές (σημάδια, εξανθήματα κ.ά.).

4 Αν παρατηρήσεις κάτι ανησυχητικό, όπως 
ερεθισμούς, ή έχεις συμπτώματα (πόνο, 

κνησμό κ.ά.) ζήτησε τη συμβουλή γιατρού. Σε 
καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσεις οποια-
δήποτε αγωγή χωρίς την έγκρισή του.  

5Χρησιμοποίησε τα κατάλληλα εσώρου-
χα. Όσο κι αν ακούγεται «μαμαδίστικη» 

συμβουλή, τα εσώρουχα από βαμβάκι είναι τα 
καλύτερα, καθώς το συνθετικό ύφασμα συ-
χνά δίνει έδαφος στα μικρόβια για να ανα-
πτυχθούν. 

6Δώσε προσοχή στα προϊόντα για το μπά-
νιο. Ωραίες οι εξωτικές μυρωδιές και οι 

ευφάνταστες συσκευασίες, αλλά μην τις αφή-
νεις να σε παρασύρουν. Διάβασε τα συστατικά 
του σαπουνιού ή του αφρόλουτρου για να α-
ποφύγεις δυσάρεστες συνέπειες. 

7Μη χρησιμοποιείς αλόγιστα προϊόντα κα-
θαρισμού ευαίσθητης περιοχής. Σκέψου 

ότι η υπερβολική τους χρήση μπορεί να δια-
ταράξει το ph της και να προκαλέσει υπερευ-
αισθησία. ●  

Κωδικός: Ευαίσθητη περιοχή

Δώρο νεσεσέρ

Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες της τρία 
(3) νεσεσέρ Bepanthol, το κάθε ένα από τα ο-

ποία περιέχει ένα Βepanthol γαλάκτωμα σώματος, ένα 
Bepanthol Sensicare, απαλό αφρόλουτρο για καθημερινό καθαρι-
σμό της ευαίσθητης περιοχής, και ένα Bepanthol σπρέι αφρού για 
την αντιμετώπιση των ηλιακών εγκαυμάτων.  Αν θέλεις κι εσύ ένα, 
στείλε σε SMS: AVXY και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι 
την Τρίτη 22/6 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με 
sms και θα μπορούν να παραλάβουν το δώρο τους από τα γραφεία 
της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ., 210 3617.360).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,21 με ΦΠΑ

KLORANE
Το ιδανικό προϊόν για όσους θέλουν να έχουν καθαρά και όμορφα μαλλιά 
σε μερικά λεπτά ανακαλύψαμε στην Klorane. Tο Shampooing Sec Avoine, 
ένα σαµπουάν φυσικών συστατικών µε κυρίαρχα τα εκχυλίσµατα βρώµης 
για λούσιµο χωρίς νερό, χαρίζει λάµψη, όγκο και απαλότητα (συσκευασία 
150 ml, € 10,37).  

KORRES 
Την εμπιστοσύνη κοινού και επωνύμων έχουν κερδίσει η αντιγηραντι-
κή κρέμα νύχτας Κερσετίνη & Βελανιδιά και το Lip Butter της εταιρείας 
Korres. Αστέρες όπως η Cameron Diaz και ειδικοί όπως η make-up artist 
Robin Fredrikz και η δερματολόγος Jessica Wu τα έχουν κάνει αναπό-
σπαστα κομμάτια της καθημερινότητάς τους. 

DIVANI ATHENS SPA
Ατμόσφαιρα που πλημμυρίζει από αρώματα και δύο έμπειρα χέρια χαλα-
ρώνουν κάθε σημείο του κορμιού σου. Δεν είναι όνειρο αλλά πραγματι-
κότητα και μπορείς να το ζήσεις κάνοντας τη θεραπεία “Flame Massage” 
στο Divani Athens Spa & Thalasso Centre (Αγ. Νικολάου 10 & Ηλίου, Βου-
λιαγμένη, 210 8911.100).
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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

Σε είδα...

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

Ξέρεις εσύ...

MILLENNIUM
Γκάζι, 12/6, φόραγα 
άσπρη μπλούζα, ήμουν 
με ένα φίλο, όρθιοι σε 
«ασταθές» σημείο, αλ-
λά με την ομορφότερη 
θέα. Εσένα! Ξανθιά θεά! 
Αλλά ήσουν με κάποιον; 
Θέλω πολύ να σε ξανα-
δώ! alwaysn2esmile@
hotmail.com 

NΟΙΖ
Σε έβλεπα συχνά και 
χόρευες υπέροχα, θέλω 
να σε ξαναδώ, Σόζη! 

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Σάββατο, σπίτι της 
Άννας. Χριστίνα δεν 
νομίζεις ότι πρέπει να 
βρεθούμε; Το βλέμμα 
σου… Δ. 

ΟΔΟΣ 
ΧΑΛΕΠΑ
Ρώτησες πού βρίσκεται 
η οδός, στις 11/6, εκεί 
που δουλεύω, ήσουν 
με μια φίλη σου. Έχεις 
μια κόκκινη vespa, 
iasonas1988@yahoo.
com 

ATHENS PRIDE 
Κοπέλα με το μπλε φό-
ρεμα! Απλά υπέροχη! Ο 
ψηλός γκριζομάλλης. 
697 6855035

ΕΡΜΟΥ
Ξανθιά πριγκίπισσα με 
το σορτς με ξετρέλα-
νες!! Θέλω να ζήσουμε 
μαζί το υπέρτατο όνει-
ρο. Παναγιώτης, 698 
5929615

ΗΡΙΔΑΝΟΣ
Παρασκευή 9/6, μου 
έδωσες ένα κλαδάκι 
ροδιάς να το φυτέψω. 
Σε λένε Ε… Θέλω να τα 
πούμε. 697 2134610

ΓΚΥΖΗ
Νο 3, πέρναγα, ήσουν 
στην πόρτα, ψηλό παχύ 
αγόρι ένστολο, σου 
χαμογέλασα, μου χα-
μογέλασες, θέλω να σε 
ξαναδώ! 

SODADE
Κοντούλη, ξανθούλη 
με τα πολλά tattoo… σε 
λένε Ηλία και σε θέλω 
πολύ! Πώς θα γίνει;

ΙΑΝΟΣ
Κάθε μέρα με laptop 
στο πρώτο τραπέζι, 
ψηλός, πολύ όμορφος 
και σοβαρός, φοράς 
dsquared. Τοστ και 
καφέ. Να σου μιλήσω; 
Χακί λάπτοπ.

550
Ανεβήκαμε μαζί από 
Ερυθρό Σταυρό, Πέ-
μπτη 10/6. Ήθελες να 
κατέβεις διασταύρω-
ση Μελισσίων και σε 
βοήθησα. Είσαι η Έφη, 
Νίκος, 693 4295510

ΓΚΑΖΙ
Τετάρτη, λίγο πριν τις 
12! Ήμουν με μια φίλη, 
καθώς κατέβαινες στο 
μετρό μας χαμογέλα-
σες, ήσουν πολύ γλυ-
κός! Αν θες κάνε add, 
eirinaki2@hotmail.com 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
Εσύ καθηγητής μικρός 
και με υπέροχο χαμόγε-
λο, μια γλύκα! Η ξανθιά 
φοιτήτρια που σε σκέ-
φτεται! 

ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ
Ξανθιά με μακριά υπέ-
ροχα μαλλιά και δολο-
φονικό βλέμμα, ήσουν 
με τις φίλες σου, θα το 
ξαναδώ αυτό το βλέμ-
μα; 698 8026443

ΜΕΤΡΟ
Αμπελόκηποι, σου 
άφησα εισιτήριο και 
είπες ευχαριστώ με 
χαμόγελο, achillion@
hotmail.com 

ΜΠΡΙΚΙ
Συγκρουστήκαμε στην 
τουαλέτα, μίλαγα στο 
τηλέφωνο, η Έλενα άρ-
γησε, αλλά τελικά μου 
μίλησε, εσύ όχι…

YACHTING CAFE 
Παγκράτι, μελαχρι-
νός, ωραίο σώμα, με 
έβαλες να καθίσω στο 
πρώτο τραπέζι, κοιτα-
ζόμασταν, με κέρασες 
σφηνάκια, πότε θα με 
μεθύσεις; Ζωή 

METROPOLIS
4/6 πρωί, ξανθό μαλλί, 
μπλούζα U2, ψάχνω 

παρέα για τη συναυλία 
των Metallica. Αν ενδια-
φέρεσαι, Πέτρος.

STRADIVARIUS
Ερμού, 8/6, δουλεύεις 
εκεί, μελαχρινός, στα-
μάτησες για να περάσω, 
σου είπα «ευχαριστώ», 
εγώ κοκκινομάλλα με 
αλογοουρά…

SUTSU
Εσύ ξανθιά με τις φίλες 
σου, εγώ ξανθός με την 
«παρέα» μου, κι αυτό το 
χαμόγελο… Τι λες; 697 
3034510

BOB DYLAN
Δεν έχω ποτέ αναπτή-
ρα και σ’ ενόχλησα 3 
φορές, Νίκο ή Γιώργο 
(δεν άκουσα καλά) 
σε θυμάμαι, αν το 
διαβάσεις, στείλε 
tomeitotomato@
hotmail.com 

ΚΙΝ/ΦΟΣ ΑΝΕΣΙΣ
7/6, ταινία «Ξέστρωτα 
κρεβάτια», καθόσουνα 
μόνη σου πίσω μου, κοι-
ταχτήκαμε και περάσα-
με έξω το φανάρι μαζί.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
Τετάρτη πρωί 26/5, 
ανέβηκες Αττική, κατέ-
βηκες Ομόνοια, λεπτή, 
μελαχρινή, ριγέ μπλου-
ζάκι, μαύρα γυαλιά, 
άραγε γίνονται ακόμα 
θαύματα; 697 9006720

SΥΝCH
Σάββατο, καθόσουν 
μπροστά από το Meet 
Market. Η μπλούζα σου 
έγραφε Siht. Γένια και 
γαμάτα γυαλιά, είσαι 
πολύ γλυκός.

BETON 7
6/6, εσύ όμορφη και 
μόνη δίπλα μου, όταν 
άναψαν τα φώτα, για 
μια στιγμή οι ματιές 
μας διασταυρώθηκαν, 
δεν έπρεπε να αφήσω 
τη στιγμή να περάσει. 
panchrisus@yahoo.
com 

CLUB 
UNDERGROUND
4/6, Χαρά, σου αρέσει η 
μύτη μου, χαμογέλασα 
παρατεταμένα και έφυ-
γες, ήμουν στην παρέα 
του dj, έλα και αυτή την 
Παρασκευή, ο Αγαμέ-
μνων που διαβάζει.

HAAGEN-DAZS
Χαλάνδρι 3/6 απόγευ-
μα, φόραγες μπλουζάκι 
γκρι και τζιν, ήσουν με 3 
γυναίκες, ξανθά μακριά 
μαλλιά, κουκλάρα, σε 
κοίταζα… Πέτρος, 695 
0692203
 
ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ
Συναυλία Μάλαμα, 
στεκόσουν όρθιος 
μπροστά μου ακριβώς, 
χοροπηδούσες και μου 
έκρυβες τον Σωκράτη! 
Χαλάλι όμως, ήσουν 
κούκλος! Στείλε μου 
στο vraxon139@yahoo.
com

KOSMOS FESTIVAL
Έχεις τα πιο απίστευτα 
κόκκινα μαλλιά! Χό-
ρευες συνέχεια μαζί 
με μια φίλη σου, 
σε χάζευα, με 
κοίταξες λίγο, σε 
είχε συνεπάρει 
όμως τόσο 
πολύ ο Shantel 
που δεν μου 
έδωσες 
σημασία… 
Απάντησέ 
μου εδώ!

ΛΟΦΟΣ 
ΦΙΛΟ-
ΠΑΠΠΟΥ
Κάθε απόγευ-
μα με προσπερ-
νάς, βιαστικέ ποδη-
λάτη. Είναι δύσκολες 
οι ανηφόρες και δε σε 
προλαβαίνω! Στείλε 
μου καμία καινούργια 
διαδρομή! greengirl@
hotmail.com

ΜΕΤΡΟ
Γραμμή 2, μπήκες στην 
Ομόνοια και κατέβηκες 
Ν. Κόσμο. Κοιταζόμα-
σταν συνέχεια, είχα 
σκαλώσει με τα μάτια 
σου σε μια κουφή καρ-
φίτσα που φορούσες! 
Ο μακρυμάλλης με το 
μπλουζάκι AC/DC. 

ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΑ
Έπαιζες ταμπού με την 
παρέα σου, είσαι ξανθιά 
με πράσινα μάτια. Πότε 
θα σε ξαναδώ; giorgos_
braziliana@gmail.com

SIX D.O.G.S.
Adidas street party, 
ήσουν ένα από τα 
παιδιά με τις περούκες-
αφάνες, σου πήγαινε 
πολύ. Σου χαμογέλασα, 

η ξανθιά με τα starάκια.
ΗΣΑΠ
Ανέβηκες Ομόνοια, 
κατέβηκες Θησείο, μου 
είπες αν θέλω να έρθω 
μαζί σου αλλά δεν το 
τόλμησα. Πώς μπορώ 
να επανορθώσω;

ΤΑF 
Σάββατο 12/6. Σε ψηλό 
σκαμπό και γελούσες 
συνέχεια. Είσαι γλύκα 
ξανθομαλλούσα μου. 

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
Σε χαζεύω συνέχεια, 
γλυκιά ξανθιά γειτόνισ-
σα, μια μέρα υπόσχομαι 
να σου μιλήσω. Ή μή-
πως να έρθω κατευθεί-
αν για καφέ;

HIGGS
Σάββατο 12/6, πε-
ριμέναμε μαζί στην 
τουαλέτα, μου είπες ότι 
σου αρέσουν τα μαλλιά 
μου, εμένα μου άρεσες 
ολόκληρος, πώς θα σε 
ξαναδώ;

Ε.Μ.Π.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
Κ. είσαι το πιο ωραίο 
αγόρι του τμήματος. Τι 
πρέπει να κάνουμε για 
να μας προσέξεις; Τώ-
ρα, πριν πάρεις πτυχίο.

ΠΑΝΤΕΙΟΣ
Σε είδα να διαβάζεις 
ATHENS VOICE, Πέμπτη 
10/6, περιμένοντας τη 
σειρά σου στη γραμ-
ματεία Κοινωνιολογίας 
στο. Κρίμα που βιαζό-
μουν, όμορφη γαλανο-
μάτα. 

ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΣΟΥ
Σάββατο 12/6. Περίμε-

νες το λεωφορείο για 
Πάτρα. Ήσουν αγουρο-
ξυπνημένη. Σου ζήτησα 
να προσέχεις τις απο-
σκευές μου, το χαμόγε-
λό σου με διαπέρασε. 
Με αποχαιρέτησες από 
μακριά πριν προλάβω 
να σ’ ευχαριστήσω, βια-
ζόσουν να επιβιβαστείς. 
Θέλω να σε ξαναδώ.

ΚΛΕΨΥΔΡΑ
10/6, έπινες κρασιά με 
την παρέα σου. Το βλέμ-
μα σου ακαταμάχητο 
φωνακλού, σγουρο-
μάλλα. Γιάννα το όνομά 
σου. Θέλω να σε γνωρί-
σω, ο μελαχρινός που 
του χαμογέλασες.

ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ
Oper(O) 10/6, στεκόμα-
σταν αντικριστά, όταν 
όλοι έστρεφαν τα βλέμ-

ματά τους στο μπαλ-
κόνι για να δουν 

την παράσταση, 
τα δικά μας συ-
ναντιόντουσαν 
γεμάτα υποσχέ-
σεις. Φορούσες 
κοκάλινα διάφα-
να γυαλιά, θέλω 

να ξαναδώ το 
υπέροχο χαμόγε-

λό σου.

USE
Καρύτση, 10/6, κάθισες 
με 2 φίλες στο δίπλα 
τραπέζι. Ήσουν με πο-
δήλατο. Πότε θα με πας 
βόλτα;

ΚΛΑΞΟΝ 
22/5, όμορφε μελαχρι-
νέ με το πράσινο καρό 
πουκάμισο, έστριβες 
τσιγάρα συνεχώς, 
κοιταζόμασταν, μου 
χαμογέλασες (να το 
κάνεις πιο συχνά, σου 
πάει…), είμαι η κοπέλα 
με το μαύρο, στο μεσαίο 
τραπέζι. sophier_87@
hotmail.com

COLIBRI
Παγκράτι, 13/6. Έτρω-
γες με μια φίλη σου 
και ένα φίλο σου (;) με 
γυαλιά. Έχεις τα (sexy) 
κιλάκια σου! Σε κοίταζα 
χωρίς να με βλέπεις.

ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ
Σε βλέπω συχνά, κάθε 
φορά και με άλλη πα-
ρέα. Είσαι ξυρισμένος 
και πολύ σοβαρός. Τελι-
κά τι παίζει με εσένα;

Βιβλιοθήκη Παντείου, 
3/6. Είσαι κοπέλα; Είμαι 
αγόρι, μακρυμάλλης, 
διάβαζα οικονομία, αν 
εννοείς εμένα στείλε 
στο 698 9726394

Προς Holms, ναι! Στείλε 
περισσότερα εδώ, G-
rider.

Πάντα 2 κουμπιά ανοι-
χτά, πάντα με συνοδεύ-
ει ο μεγάλος… big baby! 
Και πάντα ανοιχτός 
σε προτάσεις! Και τι 
εννοείς μικρότερες 
ηλικίες; Εύχομαι μόνι-
μες! Επικοινώνησε στο 
ontherocks@hotmail.gr

Σάββατο, αν βρήκε 
κάποιος στο Kosmos 
Festival μια καρφίτσα-
αυτοκινητάκι και είναι 
πολύ καλός άνθρωπος, 
να μου την επιστρέψει! 
chrissakofina@yahoo

I love you just the way 
you are. Don’t ever tell 
me who you are. For c.r. 

Χίλιες φορές κούφια 
λόγια από μια κούφια 
ζωή χωρίς ρίσκα, χωρίς 
πάθος… χωρίς έρωτα.

Μαζί μου μπορεί να μην 
ήσουν ευτυχισμένη, 
αλλά ήσουν ακόμα 
εμφανίσιμη, τώρα δεν 
είσαι τίποτα απ’ τα δυο, 
αν αυτή που περίμενα 
τότε, ήταν αυτή που 
είδα προχτές, δεν θα 
είχες τύχη. Σύνελθε.

Αλίκη μου… πάντα δική 
σου… πάντα δική μου… 
πάντα εμείς…! Χρόνια 
μας πολλά, άγγελέ μου! 
18/6/09 Σ.

608 θέλω να σου στεί-
λω, αλλά αν έχεις κοπέ-
λα ή θες one night stand 
ας μην το συνεχίσουμε.

Κορίτσια από τη στήλη 
της Μυρτώς, ένα λάθος 

δεν είναι το τέλος του 
κόσμου, απλά μην το 
επαναλαμβάνετε.

Fay’s. Η πατάτα στα κα-
λύτερά της! 

Μάλλον αυτός που σκέ-
φτεται τη Μαρίτσα έχει 
άλλη κοπελίτσα… και 
πολύ ωραία μάλιστα! Κι 
αυτός ωραίος βέβαια, 
αλλά δεσμευμένος…

Η LP δεν είναι πλέον 
ελεύθερη.

Το θέμα δεν είναι να 
σκέφτεσαι τη Μαρίτσα 
απλώς, αλλά και να την 
αγαπάς.

Σωτήρη, κρίμα για τη 
διαφορά ύψους γιατί 
έχεις πολύ ωραίο πρό-
σωπο και είσαι εντάξει 
παιδί, μια χαρά άνθρω-
πος δηλαδή.

Μας το ’παιζες κουλτού-
ρα και ιστορία και τώρα 
μου γυρνάς στα σκυ-
λάδικα στο Μπουρνάζι. 
Ξεφτιλισμένη… 

Μπορεί να μην ξέρεις αν 
η καμέλια μυρίζει, αλλά 
εγώ σε αγαπώ.

Έχεις το μυαλό σου 
συνέχεια στο… κεχρί. 
Τι είσαι τέλος πάντων; 
Καναρίνι;

Είσαι τόσο ξινή που τα 
λεμόνια μπροστά σου 
μοιάζουν με ζάχαρη.

Γιατί έφυγες όταν είδες 
πώς ήμουν έτοιμος για 
όλα στην παραλία;

Μην κάνεις πως δεν με 
βλέπεις όταν συναντιό-
μαστε. Δεν αξίζει μια τέ-
τοια συμπεριφορά για 
10 χρόνια σχέσης.

Ήσουν έτοιμη για όλα 
και ξαφνικά σε έπιασαν 
οι ενοχές. Δεν είσαι η 
πρώτη παντρεμένη 
που ψάχνει χαρά στη 
ζωή της!

Πολύ ψηλά έχεις τη 
μύτη. Πρόσεξε, Χαρού-
λα μου, μην πέσεις σε 
καμιά λακούβα. ●

Περισσότερα «Σε είδα» κάθε μέρα στο νέο 
www.athens-voice.gr
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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.

Μικρέςαγγελίες
210 3617.369 fax: 210 3617.310

Σε γνωρίζω...

ABILITY. Υψηλών προδια-
γραφών γνωριμίες σχέσης-
συμβίωσης-γάμου. Πανελ-
λαδικά-εξωτερικό. Σύγχρο-
νοι άνθρωποι με σημερινές 
ανάγκες εξασφαλίζουν στο 
γραφείο μας τη σημαντι-
κότερη απόφαση της ζωής 
τους! Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων. Εντιμότητα, εχεμύ-
θεια, υψηλών προδιαγρα-
φών υπηρεσίες, σύγχρονες 
μέθοδοι (διερεύνηση 
δεδομένων, σκιαγράφηση 
σωματότυπου, αξιολόγηση 
προσωπικότητας) διασφα-
λίζουν τη μοναδικότητα του 
γραφείου Ability. Για εκδρο-
μές-εκδηλώσεις AbilityClub. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Η κυρία Ράνια Κε-
λεμπέκογλου και οι συνερ-
γάτες της (σύμβουλοι σχέ-
σεων, ψυχολόγοι) με απερι-
όριστη εμπειρία 24 χρόνων, 
πραγματική αγάπη, σωστό 
χειρισμό, πρωτοποριακές 
μεθόδους με άμεσα αποτε-
λέσματα (ρεκόρ γάμων το 
2009), σας βοηθά, καθοδη-
γεί, 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 
κύκλο των γνωριμιών σας 
μέσω των προσωπικών 
προτάσεων αλλά και εκδη-
λώσεων που διοργανώνει 
το γραφείο Ability. Βρείτε το 
σωστό σύντροφο εύκολα, 
άμεσα, εχέμυθα, έντιμα. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947

ABILITY. Γιατρός παιδίατρος 
38χρονη, πολύ όμορφη, 
μικροκαμωμένη, με τέλειες 
αναλογίες και γλυκό πρόσω-
πο, πρόσχαρη, κοινωνική, 
με πολλά χόμπι, όνειρα και 
προσδοκίες, μηνιαίως άνω 
€ 7.000, ιατρείο και 2ώροφο 
Βουλιαγμένη, επιθυμεί γνω-
ριμία γάμου με επιστήμονα 
σοβαρό, κοινωνικό, έως 48 
ετών. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Πανελ-
λαδικά. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.
gr, Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109)

ABILITY. Τοπογράφος-
μηχανικός με δικιά του 
εταιρεία 44χρονος, πολύ 
καλής εμφάνισης, δοτικός, 
επικοινωνιακός, ευχάρι-
στος, ομιλών 3 γλώσσες, 
λάτρης των εκδρομών, με 
εισόδημα αρκετά υψηλό και 
ακίνητη περιουσία, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κυρία 
όμορφη, σοβαρή, έως 40 
ετών. Πανελλαδικά. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.
gr, Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109)

ABILITY. Δικαστικός 49χρο-
νος, 1.80, γοητευτικός, με 
καστανοπράσινα μάτια, 
ευγενής, σπουδές Αγγλία, 
χωρίς υποχρεώσεις, εξω-
στρεφής, διαθέτει χιούμορ, 
μηνιαίως άνω € 6.000, 
μονοκατοικία Β. προάστια, 
εξοχικό και τζιπ, επιθυμεί 

γνωριμία σοβαρής προοπτι-
κής με ποιοτική κυρία έως 
46 ετών. Πανελλαδικά. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr, Λόντου 8, κέ-
ντρο (έναντι Σόλωνος 109)
   
ABILITY. Γλυκύτατη πανεπι-
στημιακός (έδρα πανεπιστη-
μίου) 36χρονη, με υπέροχα 
μάτια, λεπτούλα, με ευαι-
σθησίες, καλής οικογενείας 
Αθηνών, προσωπική και 
πατρική περιουσία, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με σοβαρό 
κύριο έως 46 ετών. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.
gr, Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109)

ABILITY. 59χρονος με-
γαλέμπορος ποτών 1.81, 
λεπτός, γκριζομάλλης, χωρίς 
υποχρεώσεις, μορφωμένος, 
εξωστρεφής, νεανικός, 
ανοιχτός άνθρωπος, διαθέτει 
αυτοκίνητο, 2 διαμερίσματα 
και εξοχικό στην Άνδρο, 
επιθυμεί γνωριμία σοβαρής 
προοπτικής με κυρία φινε-
τσάτη, καλού χαρακτήρα, 
έως 56 ετών. Οικονομικό κυ-
ρίας εντελώς αδιάφορο. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr, Λόντου 8, κέ-
ντρο (έναντι Σόλωνος 109)

ABILITY. Βιοτέχνης 39χρο-
νος (οικογενειακή επιχεί-
ρηση), 1.78, πολύ γοητευ-
τικός, με όρεξη για ζωή, 
ειλικρινής, με παρορμητικό 
χαρακτήρα, έχει δικό του 
διαμέρισμα, βιοτεχνία και 
Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία γά-
μου με νέα έως 37 ετών, εμ-
φανίσιμη, ευγενική. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.
gr, Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109)

ABILITY. 52χρονη χήρα 
κυρία φινετσάτη, έχει δικό 
της catering, καλλίγραμμη, 
χαμογελαστή με οικονομική 
άνεση και 2 διαμερίσματα, 
επιθυμεί σοβαρή γνωριμία 
με κύριο αξιόλογο, σοβαρό, 
έως 60 ετών. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, www.
abilityclub.gr, Λόντου 8, κέ-
ντρο (έναντι Σόλωνος 109)

ABILITY. Καστανόξανθη 
όμορφη ναυπηγός 30χρονη 
με σπουδές εξωτερικό, δρο-
σερή, λάτρης της θάλασσας 
και των σπορ, σοβαρή και 
προσγειωμένη με καλή ερ-
γασία, διαμέρισμα και εξοχι-
κό και Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με ανάλογο νέο έως 
42 ετών. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων-συγγενών. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
ww.abilityclub.gr, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 109)

ABILITY. Μοντελίστ 54χρο-
νη σικάτη κυρία, χωρίς 
υποχρεώσεις, όμορφη, ποι-
οτική, οικονομικά ανεξάρ-
τητη, επιθυμεί σύντροφο 
ζωής, κύριο σοβαρό, έως 65 
ετών, από Αθήνα ή επαρχία 
και νησιά. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.
gr, Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109)

ABILITY. Κλινικάρχης-
γενικός χειρούργος 51χρο-
νος, άκρως γοητευτικός, με 
ιατρείο Κολωνάκι, πολλά 
ενδιαφέροντα και χόμπι, 
κοινωνικός, ευχάριστος, 
ενδιαφέρεται για γνωριμία 
γάμου με όμορφη κυρία 
με κοινωνικό επίπεδο, έως 
47 ετών. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.
gr, Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109)

ABILITY. Πανέμορφη 
τραπεζικός 34χρονη, 1.69, 

58 κιλά, καστανόξανθη, με 
αγάπη στις τέχνες, ταξίδια, 
αθλητισμό, επιθυμεί γνω-
ριμία γάμου με κύριο αξιο-
πρεπή, εμφανίσιμο, έως 45 
ετών. Πανελλαδικά. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.
gr, Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109)

ABILITY. Οδοντίατρος 
37χρονος πολύ αρρενωπός, 
1.82, δραστήριος, υπεύθυ-
νος, καταγωγή Β. Ελλάδα, 
κάτοικος Αθηνών, με δικό 
του ιατρείο και ακίνητα, 
σπορ Ι.Χ. και μηχανή, επιθυ-
μεί γνωριμία γάμου με νέα, 
όμορφη, μορφωμένη έως 35 
ετών. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr, Λόντου 8, κέ-
ντρο (έναντι Σόλωνος 109)

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει: πρώην 
μοντέλο 27χρονη, υπεύθυνη 
Δημοσίων Σχέσεων, ψηλή, 
λεπτή, κοκκινομάλλα, με μα-
κριά μαλλιά, γνωρίζει αγγλι-
κά, ισπανικά, μηνιαίο εισόδη-
μα πολύ καλό, ιδιόκτητο δια-
μέρισμα στη Μεταμόρφωση, 
Ι.Χ., αγαπάει τις εκδρομές, το 
χορό και την υψηλή ραπτική, 
επιθυμεί να γνωρίσει το νέο 
που με ένα μόνο βλέμμα θα 
της πει τα πιο όμορφα λόγια 
αγάπης. 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 Πετρί-
δη προτείνει: υποπλοίαρχος 
32χρονος, λεπτός, με όμορ-
φα μάτια και ευγενικούς 
τρόπους, γνωρίζει αγγλικά, 
ιταλικά, μηνιαίο εισόδημα 
€ 4.000, ιδιόκτητο διαμέρι-
σμα στην Αμφιάλη, Ι.Χ. και 
εξοχικό στο Κιάτο, αγαπάει 
τη θάλασσα, τη μουσική και 
το διάβασμα, επιθυμεί την 
κοπέλα που θα περάσουν 
μαζί μια όμορφη ζωή. Δεκτή 
διαμεσολάβηση συγγενών. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη προτείνει: γυμνάστρια 
36χρονη με σούπερ ομορ-
φιά, ψηλό αθλητικό σώμα, 
καλλιεργημένη, μάστερ 
παιδοψυχολογίας, γνωρίζει 
αγγλικά, γερμανικά, ιδιό-
κτητο οροφοδιαμέρισμα 
στην Καλλιθέα, εξοχικό, 
Ι.Χ., μηνιαίο εισόδημα € 
2.800, λατρεύει την εξοχή, 
τη γυμναστική και τον 
κινηματογράφο, επιθυμεί 
να γνωρίσει τον άντρα 
που μαζί θα πηγαίνουν στο 
γυμναστήριο του έρωτα. 
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 
Πετρίδη προτείνει: ιατρός 
καρδιολόγος 39χρονος, 
με ιδιόκτητο ιατρείο, μετα-
πτυχιακό και σπουδές στην 
Αγγλία, γαλανομάτης με 
ευαίσθητο χαρακτήρα, γνω-
ρίζει αγγλικά, γαλλικά, πολύ 
υψηλό μηνιαίο εισόδημα, 
τριώροφο στα νότια προά-
στια, πολυτελέστατο αυτο-
κίνητο, εξοχικό, αγαπάει τη 
φύση, την υγιεινή διατρο-
φή, τις εκδρομές και το κο-
λύμπι, αναζητά να γνωρίσει 
την κυρία που θα της κάνει 
το καρδιογράφημα της αγά-
πης. 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: ιδιοκτήτρια 
παιδικών σταθμών 43χρο-
νη, παιδί στην εμφάνιση και 
στην καρδιά, με εκπληκτικό 
ταμπεραμέντο, γνωρίζει 
αγγλικά, γερμανικά, υψηλό 
μηνιαίο εισόδημα, ιδιόκτητη 
μονοκατοικία στην Τερψι-
θέα, Ι.Χ., αγαπάει την καλή 
παρέα, την ιταλική κουζίνα, 
τη ζωγραφική, επιθυμεί 
να γνωρίσει έναν κύριο με 
όρεξη για ζωή και για παι-
διά. 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: αναισθησιολό-
γος 46χρονος, εργάζεται σε 
ιδιωτικό νοσοκομείο, αρρε-
νωπός, καλού χαρακτήρα, 
γνωρίζει αγγλικά, γερμανικά, 
ισπανικά, μάστερ εκπαίδευ-
ση στο εξωτερικό, μηνιαίο 
εισόδημα € 5.000, μεζονέτα 
στα Βριλήσσια, πολυτελέστα-
το τζιπ και εξοχικό, αγαπάει 
το τένις, την πεζοπορία και το 
θέατρο, επιθυμεί να γνωρίσει 
την κυρία που θα τον αφήσει 
αναίσθητο από τα φιλιά 
της. 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: εισοδηματίας 
ακινήτων 49χρονη, έχει 
σπουδάσει Φιλολογία στο 
εξωτερικό, όμορφη, φινε-
τσάτη και πολύ ζωντανή κυ-
ρία, γνωρίζει αγγλικά, γαλ-
λικά, πολύ υψηλό μηνιαίο 
εισόδημα, διαμένει μόνιμα 
στη Νάουσα, κάτοχος τζιπ, 
αγαπάει το χιόνι, τη γιόγκα 
και τη μουσική, επιθυμεί να 
γνωρίσει έναν κύριο ρομα-
ντικό και ευαίσθητο. Δεκτή 
διαμεσολάβηση συγγενών. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει: Μηχανικός 
του Δημοσίου 54χρονος, 
πολύ γοητευτικός και 
ευγενικός, χήρος, με ένα 
γιο παντρεμένο, γνωρίζει 
αγγλικά, ιταλικά, μηνιαίο 
εισόδημα € 3.700, ιδιόκτητη 
μονοκατοικία στη Χαλκίδα 
και Ι.Χ., αγαπάει το ψάρεμα, 
την ποίηση, επιθυμεί να 
γνωρίσει την κυρία που θα 
τον συντροφεύει στις χαρές 
και στις λύπες της ζωής 
τους. 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: συνταξιούχος 
του Δημοσίου 57χρονη, 
Υπουργείου Οικονομικών, 
σκερτσόζα, γλυκιά και κα-
λοσυνάτη, γνωρίζει αγγλικά 
και λίγα ιταλικά, μηνιαίο 
εισόδημα € 3.100, ιδιόκτητο 
διαμέρισμα στα δυτικά 
προάστια, εξοχικό στη Ν. 
Μάκρη, Ι.Χ., αγαπάει το 
χορό, το κέντημα και τον κι-
νηματογράφο, επιθυμεί να 
γνωρίσει κύριο οικονομικά 
ανεξάρτητο να ζήσουν μαζί 
όσα δεν έζησαν μέχρι σήμε-
ρα. 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: συνταξιούχος 
τουριστικών επαγγελμάτων 
και εισοδηματίας 60χρονος, 
τζέντλεμαν και κοσμοπο-
λίτης, γνωρίζει αγγλικά, 
γαλλικά, γερμανικά, 3 κα-
ταστήματα στο Πασαλιμάνι, 
ιδιόκτητη μονοκατοικία και 
εξοχικό στην Αίγινα, Ι.Χ., 
μηνιαίο εισόδημα πάνω από 
€ 6.000, λατρεύει τη θά-
λασσα, την κηπουρική, την 
κλασική μουσική, επιθυμεί 
να γνωρίσει την κυρία που 
θα την προσέχει σαν το πιο 
σπάνιο λουλούδι. Δεκτή 
διαμεσολάβηση συγγενών. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη νιώθει υπερήφανη βλέ-
ποντας τη γρήγορη πορεία 
στο επιτυχημένο ταίριασμα 
των μελών του Διεθνούς 
Γραφείου Συνοικεσίων που 
διευθύνει, και προτείνει να 
επικοινωνήσετε μαζί της για 
να σας ενώσει γρήγορα με 
ένα ευτυχισμένο μέλλον. 
Βιομήχανοι, πλοιοκτήτες, 
μεγαλοεπιχειρηματίες, 
επιστήμονες, καλλιτέχνες, 
δικαστικοί, δημόσιοι και 
ιδιωτικοί υπάλληλοι, 
εμπιστεύονται την πείρα 
της στους ευτυχισμένους 
γάμους, γιατί όχι κι εσείς; 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Φοβάστε τη μοναξιά; 
Όχι πια!!! Κοντά μας θα βρεί-
τε με σιγουριά ό,τι ψάχνετε. 
Το διαπιστώνετε από την 
πρώτη επίσκεψή σας στο 
Διεθνές Γραφείο Συνοικε-
σίων που διευθύνει η κυρία 
Μάγδα Πετρίδη. Δεκτή 
διαμεσολάβηση συγγενών. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Κρουαζιέρα για τον 
έρωτα διοργανώνει το Διε-
θνές Γραφείο Συνοικεσίων 
VIP’S Κυριακή 27 Ιουνίου, 
σε τρία μαγευτικά νησιά Αί-
γινα - Πόρο - Ύδρα, και σας 
προσκαλούμε να ζήσετε τις 
πιο ευχάριστες εμπειρίες 
της ζωής σας παρέα με τους 
αξιόλογους ανθρώπους που 
θα είμαστε στην ευχάριστη 
θέση να σας γνωρίσουμε. 
Πιστεύουμε ότι θα είναι μια 
μέρα που δεν πρέπει να 
χάσετε. Δηλώστε εγκαίρως 
συμμετοχή στα τηλ. 210 
3310.014, 698 6719721

Πολ. μηχανικός 55χρονος 
ψηλός, αρρενωπός, με 
ευχάριστη προσωπικότητα, 
ειλικρινής και διακριτικός, 
μηνιαίως € 20.000, 10 ενοι-
κιαζόμενα ακίνητα, 3 Ι.Χ., 
3 μονοκατοικίες, αναζητά 
γνωριμία γάμου με κυρία 
καλλιεργημένη και πολύ 
εμφανίσιμη. Αδιάφορο το 
οικονομικό. «Ψύλλα», Μα-
ρούσι, Διονύσου 25 (πλη-
σίον ΗΣΑΠ), 1ος όροφος, 
210 6120.611 -648, www.
psila.gr 

Καλλονή Θεσσαλονικιά 
35χρονη, ξανθιά με ανα-
λογίες μοντέλου, πτυχι-
ούχος πανεπιστημίου με 
μεταπτυχιακά, ιδιοκτήτρια 
5 διαμερισμάτων, Ι.Χ., € 
5.000 μηνιαίως, αναζητά 
γνωριμία ευπαρουσίαστου, 
ευκατάστατου κυρίου έως 
55 ετών, για γάμο. «Ψύλλα», 
Μαρούσι, Διονύσου 25 
(πλησίον ΗΣΑΠ), 1ος όρο-
φος, 210 6120.611 -648, 
www.psila.gr

Γλυκύτατη 45χρονη 
υπάλληλος δημοσίου, πα-
νεπιστημιακής μόρφωσης, 
εξαίρετου χαρακτήρα, 
ικανή να σταθεί στο πλευρό 
κάθε επιτυχημένου άνδρα, 
κάτοχος οροφοδιαμερίσμα-
τος και 2 ενοικιαζόμενων 
ακινήτων, € 2.500 μηνιαίως, 
εξοχικό, αναζητά γνωριμία 
κυρίου επιτυχημένου επαγ-
γελματικά και κοινωνικά. 
Δεκτές υποχρεώσεις. «Λού-
ης» Αθήνα, Αγ. Κωνσταντί-
νου 6, 7ος όροφος, τηλ. 
κέντρο 210 5255.692, www.
sinikesia.gr 

Απελευθερωμένη Κηφι-
σιώτισσα 50άρα, πάμπλου-
τη, από Μινεσότα, επιθυμεί 
γνωριμία κυρίου με ευρύ-
τητα πνεύματος, έως 70, 
άψογων τρόπων, αθλητι-
κού, διακριτικού εχέμυθου. 
Αυθημερόν ραντεβού. 210 
8069.930     

Το Γραφείο «Πάππας» εγ-
γυάται επιλεγμένες γνωρι-
μίες γάμου με εχεμύθεια, για 
άμεσα αποτελέσματα. Η ελίτ 
της αθηναϊκής κοινωνίας 
σάς περιμένει. Πάμπλουτοι 
ομογενείς, μεγαλοεπιχειρη-
ματίες, ανώτεροι κρατικοί 
λειτουργοί, όμορφες νέες, 
χήρες, απευθύνονται στην 
πολυετή μας πείρα. Δεκτοί 
γονείς. Σας περιμένουμε 
στο Κολωνάκι, Ομήρου 38, 
στον 3ο όροφο, καθημερινά 
9:00-21:00, Σάββατα 10:00-
14:00. Τηλέφωνο για ραντε-
βού 210 3620.147, www.
pappas.gr    

Αβαντάζ. 28χρονος ιπτά-
μενος στα ελικόπτερα, 1.90, 
αρρενωπός, αθλητικός, 
οικονομικά ανεξάρτητος, € 
1.200 μηνιαίως, σπίτι, I.X., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
δεσποινίδα ελεύθερη, ψη-
λή, εμφανίσιμη, έως 29 ε-
τών. «Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3620.147, 
καθημερινές 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr 

Επιχειρηματίας 30χρονη, 
με σπουδές στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων και μεταπτυ-
χιακό στο Μάρκετινγκ, με-
λαχρινή  με καστανά μάτια 
και βλέμμα που σαγηνεύει, 
έξυπνη, γλυκιά, κοινωνική, 
€ 3.000 μηνιαίως, κάτοχος 
καταστήματος και ιδιόκτη-
της μονοκατοικίας, Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κύριο, καλλιεργημένο, 
εμφανίσιμο, ανεξάρτητο, 
έως 38 ετών. Διαμονή Βόλο. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3620.147, 
καθημερινές 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr 
 
Γοητευτικός επιχειρηματί-
ας 30 ετών, ιδιοκτήτης ξε-
νοδοχειακών επιχειρήσεων, 
ψηλός, μελαχρινός και πολύ 
αρρενωπός, αρκετά ευκα-
τάστατος, μεγάλη ακίνητη 
περιουσία, πολυτελές Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με δεσποινίδα εμφανίσιμη, 
οικονομικά ανεξάρτητη, 
αδιάφορης οικογενειακής 
κατάστασης, έως 29 ετών. 
Διαμονή Κυκλάδες. «Πάπ-
πας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 
210 3620.147, καθημερινές 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.pappas.gr 

Ιατρός-καρδιολόγος 37 
ετών, μέτριου αναστήμα-
τος, αρκετά εμφανίσιμος, με 
αγάπη στον αθλητισμό και 
τις μοτοσικλέτες, ευκατά-
στατος, € 4.000 μηνιαίως, 2 
διαμερίσματα στην Αθήνα, 
Ι.Χ. και μηχανή, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κοπέλα 
καλλιεργημένη, οικονομικά 
ανεξάρτητη, έως 33 ετών. 

Διαμονή Τήνο. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3620.147, καθημερινές 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.pappas.gr 
 
Πνευμονολόγος 38χρονη 
εξαιρετικής εμφάνισης και 
θηλυκότητας, ψηλή, λεπτή 
με όμορφους και ευγενι-
κούς τρόπους, οικογένεια 
επιστημόνων, ιδιόκτητο ια-
τρείο, μηνιαίως € 4.100, μο-
νοκατοικία, καταθέσεις, Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κύριο έως 52 ετών, σοβαρό, 
κοινωνικό, καλλιεργημένο. 
Αποκλειστικά «Λούης» Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, τηλ. 
κέντρο 210 4176.812-813, 
www.louis.gr

Πανεπιστημιακή καθηγή-
τρια 36χρονη, με doctora, 
εξαιρετικά εντυπωσιακής 
εμφάνισης και προσωπι-
κότητας, 1.73 μελαχρινή, 
2 ακίνητα β. προάστια, 
καταθέσεις, Ι.Χ., μηνιαίως 
€ 3.200, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κύριο έως 50 ετών, 
μορφωμένο, με σοβαρή 
προσωπικότητα. Αποκλει-
στικά «Λούης» Πειραιάς, 
Καραΐσκου 117, τηλ. κέντρο 
210 4176.812, www.louis.gr 

Πυρηνικός Ιατρός 45χρο-
νος, εμφανίσιμος, 1.86, 
μελαχρινός, εκπληκτικού 
χαρακτήρα και προσωπι-
κότητας, καλλιεργημένος, 
με ευγενικούς τρόπους, 
άριστης οικογενείας, μηνι-
αίως € 9.700, βίλα Πολιτεία, 
ακίνητο Κολωνάκι, 2 Ι.Χ., δι-
αμέρισμα Αμερική, επιθυμεί 
γνωριμία με κυρία έως 38 
ετών, όμορφη, σοβαρή, για 
τη δημιουργία οικογενείας. 
Αδιάφορο το οικονομικό. 
Αποκλειστικά «Λούης» Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, τηλ. 
κέντρο 210 4176.812-813, 
www.louis.gr 

Λέκτορας Πανεπιστημίου 
33χρονη, 2 doctora Αγγλία-
Γαλλία, πανέμορφη, ξανθιά, 
με θηλυκότητα και φινέτσα, 
κόρη επώνυμης κολωνα-
κιώτικης οικογένειας, μηνι-
αίως € 2.100, 3ώροφο Κο-
λωνάκι, καταθέσεις και Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κύριο έως 45 ετών, μορφω-
μένο, πολύπλευρο, δυναμι-
κό. Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 
τηλ. κέντρο 210 4176.812-
813, www.louis.gr

Κυρία στα σαράντα, κομ-
ψή, καλλιεργημένη, με 
ξεχωριστή προσωπικότητα, 
ζητά σύντροφο για το υπέ-
ροχο ταξίδι της ζωής! 210 
8066.936, 698 5609403 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Exclusive

Κύριος σαραντάρης με 
έντονη προσωπικότητα και 
ψυχικά χαρίσματα, ζητά 
σύντροφο ζωής για μια 
ουσιαστική συνοδοιπορία. 
210 8066.936, 698 5609403 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Exclusive

Κύριος πενηντάρης, δια-
ζευγμένος, χωρίς υποχρεώ-
σεις, καλλιεργημένος, χαρι-
σματική προσωπικότητα, με 
αγάπη στα ταξίδια και την 
καλή ζωή, ζητά σύντροφο 
με κοινά ενδιαφέροντα. 210 
8066.936, 698 5609403 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Exclusive

Επιστήμων χαριτωμένη 
και δροσερή, με ποιότητα 
ζωής και στόχους, ζητά 
επιτυχημένο άντρα μέχρι 
55 ετών για μια ουσιαστική 
συντροφική σχέση! 
210 8066.936, 698 5609403 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Exclusive 

Κυρία 52 ετών νεότερης 
εμφάνισης, με άποψη που 
αποτυπώνεται στην αισθη-

τική και την κουλτούρα της, 
ζητά συνοδοιπόρο ζωής! 
210 8066.936, 698 5609403 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Exclusive

Επιστήμων 34 ετών, κοινω-
νικά και επαγγελματικά κατα-
ξιωμένη, εξαιρετικής εμφάνι-
σης και στιλ, ζητά άντρα έως 
45 ετών, χωρίς υποχρεώσεις, 
μορφωμένο και οικονομικά 
ανεξάρτητο. 210 8066.936 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Exclusive

Κυρία 47 ετών, λαμπερή και 
χαρισματική, διαζευγμένη, 
χωρίς υποχρεώσεις, επιχει-
ρηματίας, ζητά σύντροφο 
με στιλ και άποψη! 210 
8066.936, 698 5609403 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Exclusive

Επικοινωνήστε, γνωρίστε 
(μέσα από ψυχαγωγικά 
και πολιτιστικά δρώμενα) 
άτομα με ποιότητα ζωής 
και στόχους για κοινωνική 
συναναστροφή και όχι 
μόνο! 210 8068.197, www.
epikinoniaclub.gr 

Ταξιδευτής 57 ετών με 
πνευματικές και μεταφυ-
σικές αναζητήσεις, εξαιρε-
τικού στιλ και εμφάνισης, 
ζητά σύντροφο ζωής με 
κοινά ενδιαφέροντα. 210 
8066.936 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Exclusive

Εκδρομή Γνωριμίας!! 
3ήμερο (2-4/07) σε Μο-
νεμβασιά-Ελαφόνησο! Θα 
ζήσουμε μια συναρπαστική 
περιπέτεια μακριά από την 
καθημερινότητα της πόλης. 
Ζητήστε το αναλυτικό 
πρόγραμμα. 210 8068.197, 
www.epikinoniaclub.gr

Ζήτα μου ό,τι θες

Μικρά ή μεγαλύτερα 
προβλήματα, αισθητικά, 
λειτουργικά κ.ά. χώρου ή 
κτιρίου; Έμπειρη αρχιτέ-
κτων αναλαμβάνει την επί-
λυσή τους, με φιλικές τιμές. 
697 7016675

Nanny. We are looking 
for healthy, experienced, 
English native speaker 
female baby-sitter 30-50 
years old for a full-time; 
live in job for a 1y old child. 
Ideal candidate should have 
background in education, 
activities, psychology and 
hygiene. We offer excellent 
working conditions, high 
wages, travelling abroad. 
Contact vassia.mazanitou@
cavehill.org, fax 210 
8093.430

Ηθοποιός με πολυετή πεί-
ρα στο θέατρο αναλαμβάνει 
υποψήφιους σπουδαστές 
για εισαγωγικές εξετάσεις 
σε δραματικές σχολές και 
Υπουργείο Πολιτισμού. Τηλ. 
επικοινωνίας: 697 7356055

Πωλείται ηλεκτρική κιθάρα 
Yamaha μαύρη-άσπρη 
με ενισχυτή, ακουστικά, 
μικρόφωνο, βιβλίο με CD 
για αρχάριους, τιμή € 180. 
Ευκαιρία! 694 1605841

Πωλείται οικόπεδο 97 τ.μ. 
στο Περιστέρι. Πληροφορί-
ες 693 6918778

Παραδίδονται σε εργαστή-
ριο μαθήματα κεραμικής, 
μικρού γλυπτού, ανάγλυ-
φου, χρηστικού και διακο-
σμητικού αντικειμένου. 210 
6411.392, 693 7411215
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Μίλαμουβρώμικα
Της Μυρτώς Κοντοβά
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 Στείλε το γράμμα σου ταχυδρομικά, ή στο 
fax της A.V., ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη «Μίλα μου βρώμικα».

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί 
τόσος γενικευμένος φόβος στο 
δόσιμο. Στο ψυχικό ξεβράκωμα. 
Όλοι ταμπουρωμένοι πίσω από 
ασφαλείς, απυρόβλητες οχυρώ-

σεις. Και τα κουκούλια που μας θρέ-
φουν γίνονται, όσο περνά ο καιρός, όλο 
και πιο συμπαγή – αδιαπέραστα. Μή-
πως ο φόβος γεννιέται μέσα από τις πα-
ράλογες φαντασιώσεις μιας ενδεχόμε-
νης απώλειας; Γιατί τόσο ενισχυμένη 
αυτοάμυνα; Κι εντωμεταξύ η ζωή μας 
τρέχει εμπρός, σφυρίζοντας αδιάφορα 
και ενίοτε κρυφογελώντας με τα χάλια 
μας. Είναι τόσο δύσκολο τελικά να είσαι 
απροσχημάτιστος και διαυγής; Να ζεις 
τη ζωή σου έτσι όπως ακριβώς της οφεί-
λεις; Σα να είναι, όχι κάποιου άλλου υ-
πόθεση, αλλά δική σου; 

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόση ζέστη Ι-
ούνιο μήνα. Γιατί τόσο ενισχυμένος καύσω-
νας; Είναι τόσο δύσκολο τελικά να περάσουμε 
ένα δροσερό καλοκαίρι χωρίς το κλιματιστικό 
να κάνει γου γου γου μέσα στο αυτί μας από 
τώρα; Να ζεις τη ζωή σου χωρίς να ξυπνάς με 
ψύξη πρωινιάτικο;

Υ.Γ. Αν θέλετε τη γνώμη μου δεν πρόκειται 
για παράλογες φαντασιώσεις μιας ενδεχόμε-
νης απώλειας. Οι σχέσεις στο ένα μέρος τους 
είναι και υποθήκες πόνου, μην ξεχνάτε. Το υ-
πόλοιπο έχει να κάνει με την τόλμη να πας πιο 
κοντά σε κάτι. Και αυτό το «πιο κοντά» είναι 
και κάπως τρομακτικό βεβαίως βεβαίως.

»Ρε Μυρτώ, έμπλεξα πάλι. Είμαστε 
στην ίδια παρέα, είναι κολλητός 

κάτι φίλων μου και εδώ και 6 μήνες με 
φλέρταρε ασυστόλως. Είναι φοβερό κα-
μάκι και το ξέρω, γι’ αυτό και στην αρχή 
δεν έδινα και πολλή σημασία, άσε που 
όλες πέφτουν ξερές γι’ αυτόν. Εγώ ό-
μως δεν είμαι «όλες» και αποφάσισα να 
του το κάνω σαφές φτύνοντάς τον επι-
δεικτικά και τους 6 μήνες συνεχόμενα, 
μόνο και μόνο για να του κόψω τον αέρα 
του «γαμιά της γειτονιάς» και όχι επει-
δή δεν μου αρέσει. Μέχρι που ένα βρά-
δυ αποφάσισα ότι το καλοκαίρι ξεκίνη-
σε, ήπια κάτι μοχίτο και του πρότεινα να 
έρθει να κοιμηθεί σπίτι μου. Χωρίς πολ-
λές πολλές περιστροφές... Ε, αν σου πω 
ότι με πήρε αγκαλιά και κοιμηθήκαμε 
σαν αδερφάκια ενώ από τότε με βλέπει 
(στην παρέα) και παθαίνει γλωσσοδέ-
τη, τι θα μου πεις; Τι ήθελε τελικά; Να 
με θέλει και εγώ να λέω όχι; Λίγο αυ-
νανιστικό δεν είναι το παιχνίδι για το 
παιχνίδι; Λες να τον ερωτευτώ τώρα στα 
καλά καθούμενα; Πολλά τα ερωτήματα 
και κάνει και ζέστη, πάω να πάρω μια 
γρανίτα φράουλα.                                           - Ν.

Και πολύ καλά θα κάνετε. Κόφτε τα μοχίτο και 
αρχίστε τις γρανίτες. Αν πάλι θέλετε σώνει και 
καλά να ερωτευτείτε τον κουλό αυτό γκόμενο, 
προτείνω να ξεκινήσετε το project από Σε-
πτέμβριο. Το καλοκαίρι δεν είναι εποχή για 

να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. 

Υ.Γ. Το γεγονός ότι τον φτύνατε για έξι μήνες 
σερί μόνο και μόνο για να του τη σπάσετε, δεν 
σας εξαιρεί από «όλες» τις άλλες. 

»Καλά, Κοντοβά, τα έχω πάρει τρε-
λά με την πάρτη σου! Είναι δυ-

νατόν το μόνο γκομενάκι-λεσβία που 
είχες στη γαμωσειρά σου, να το βάζεις 
να καταλήγει με τον Πακιστανό; Δεν 
έχω κανένα πρόβλημα με την εθνικό-
τητα και φυσικά δεν είμαι ρατσίστρια, 
αλλά μήπως είσαι εσύ; Είμαι περήφανη 
λεσβία και θηλυκή, όπως το τηλεοπτι-
κό σου γκομενάκι, και διερωτώμαι: έ-
χεις δει πολλές λεσβίες συνεργάτιδές 
σου (που όλος ο κόσμος ξέρει ότι έχεις) 
να καταλήγουν ευτυχισμένες με άντρες 
Πακιστανούς; Χάθηκε να τη ζευγαρώ-
σεις με ένα θηλυκό θεοκόμματο; Εδώ 
έβαλες τη Βίσση να τραγουδά τζυμπρι-
ακά στο Barbaδήμος (έλεος!). Διά τούτο 
ενίσταμαι, και ως εκπρόσωπος των αδι-
κημένων λεσβιών, εύχομαι να σου καεί 
το dvd, να σπάσει το 12ποντο σε πρώτο 
ραντεβού ως τρυφερή καρδιά ενός μα-
ρουλιού και να χτυπάς την κεφάλα σου 
όλη νύχτα, αλλά ο στίχος να μη βγαίνει.
Υ.Γ.1 Κατά τ’ άλλα σ’ αγαπώ πολύ κι ας 
μαλακίζεσαι ώρες-ώρες!
Υ.Γ.2 Μην υποτιμάς και μην κάνεις τη-
λεοπτικές «ξεπέτες» με το λεσβιακό 
κοινό σου! Οk, μικρό ξενέρωτο, straight 
κοριτσάκι;
Υ.Γ.3 Καλό καλοκαίρι, μωρό μου!
Υ.Γ.4 Βάλε κάτω την γκλάβα σου και ξα-
ναμάγεψέ μας, σκατό! Εντάξει; 
                                                     - Ταχωπάρειηλεσβία

Μίλα μου βρώμικα.

»Καλησπέρα Μυρτώ, είμαι 32 ετών 
και τα τελευταία χρόνια με κρα-

τούν πολύ απασχολημένο οι οικογενει-
ακές μας επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω 
της κρίσης απαιτούν την ενεργή προ-
σωπική μου συμμετοχή. Η κοινωνική 
μου πραγματικότητα έχει περιέλθει σε 
δεύτερη μοίρα, ενώ τείνω να απέχω πια 
τελείως από αγαπημένες μου δραστη-
ριότητες όπως είναι η ιππασία, η κωπη-
λασία και το μοντέρνο πένταθλο. Έχω 
επιπλέον αφήσει στη μέση και το διδα-
κτικό μου έργο στο Paris III γιατί πρέπει 
να βρίσκομαι σχεδόν όλο το χρόνο στην 
Αθήνα. Το πρόβλημά μου είναι το εξής: 
Μέχρι σχεδόν και πέρυσι, αραδιάζο-
ντας την παραπάνω παπάρα, κατάφερνα 
κουτσά-στραβά να σύρω καμιά γκόμε-
να μέχρι το δυάρι μου στον Νέο Κόσμο. 
Φέτος τι λες να αρχίσω να λέω;

Το ίδιο. Αφού πέτυχε γιατί θέλετε να το αλ-
λάξετε; A
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Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου) 
Βρίσκεις ότι τα επαγγελματικά βρίσκονται στην 
ψηλότερη θέση των προτεραιοτήτων σου και 
είναι φυσικό αφού ο Πλούτωνας διελαύνει στο 
ζενίθ του ηλιακού σου ωροσκοπίου. Δεν είναι κα-
κό, αν λάβεις υπόψη σου ότι η δουλειά είναι ό,τι 
καλύτερο μπορείς να κάνεις ώστε να κρατήσεις 
το μυαλό σου μακριά από προσωπικές πληγές και 
απογοητεύσεις που δεν θεραπεύονται όσο γρή-
γορα περίμενες. Παρ’ όλα αυτά Ουρανός και Δίας 
σε σπρώχνουν να κατανείμεις εξίσου το ενδιαφέ-
ρον σου σε επαγγελματικά και προσωπικά θέματα 
και να αλλάξεις χρώμα στα τζάμια των γυαλιών 
σου, ώστε να δεις τον κόσμο μέσα από καινούργιο 
πρίσμα. Αν θέλεις να πρωταγωνιστήσεις και τα 
επόμενα χρόνια, δεν φτάνουν μερεμέτια και μπα-
λώματα. Πρέπει να ανανεωθείς πλήρως. Change 
or die. Και κάτι ακόμα: αν κλαις στα μουλωχτά κά-
θε τόσο, θεωρείς ότι ενδιαφέρει κανέναν;  

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Ο έρωτας αυξάνει τον πυρετό, ανεβάζει τους σφυγ-
μούς, η καρδιά σου “starts missing a beat”. Δεν μέ-
νεις ούτε απαθής ούτε ψυχρός στη θέα κάποιου/
ας που σε γοητεύει. Όμως χρειάζεται πολλά για να 
ικανοποιηθεί ένας Ταύρος. Φυσικά και είσαι πιστός 
και αφοσιωμένος και δεσμεύεσαι. Όμως θέλεις την 
τέλεια καθαρή αγάπη, οπότε μη βιαστείς να παρα-
δοθείς. Από την άλλη γίνεσαι τρομακτικά κριτικός 
όταν η πρώτη λάμψη του έρωτα φύγει. Άρα 
όταν αρχίσουν να δημιουργούν 
ανθρωποειδή με customize προ-
διαγραφές, τότε θα μπορέσεις να 
παραγγείλεις το μοντέλο που θέ-
λεις με ενσωματωμένες τις επι-
θυμίες, τις ανάγκες και τα φετίχ 
σου. Μέχρι τότε συμβιβάσου με 
την ιδέα ότι έχεις να κάνεις με 
ελαττωματικούς, μοναδικούς, 
υπέροχους ανθρώπους, και 
αν έχεις κάτι να τους πεις τα 
λόγια φόρα.

Δίδυμοι (21 Μαΐου 
- 21 Ιουνίου)
Aν αντιστέκεσαι στον πειρασμό 
να μπεις σε μια δουλειά ή μια 
συνεργασία που σου υπόσχεται 
φανταστικά λεφτά πράττεις καλά, 
γιατί είσαι σε αρμονία με το σύμπαν: 

είναι τρομακτικό να βάζεις όλα τα αυγά σου στο 
καλάθι κάποιου ξένου, όσο κι αν πιστεύεις στην 
ακεραιότητά του. Με έντονη ωστόσο πλανητική 
παρουσία στον 11ο ηλιακό σου οίκο, ΠΡΕΠΕΙ να 
αναλάβεις κάποιο ρίσκο εάν θέλεις να επιτύχεις 
την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Φυσικά και είναι μια 
δύσκολη απόφαση για κάποιον που σκέφτεται ότι 
τα τυχερά παιχνίδια είναι για τα πολλά κορόιδα και 
για τους λίγους τυχερούς και ότι πρέπει να απο-
φύγεις να συμπεριληφθείς στην πρώτη κατηγο-
ρία, ενώ ταυτόχρονα αμφιβάλλεις αν θα 
γίνεις μέλος της δεύτερης. 

Καρκίνος (22 Ιου-
νίου - 22 Ιουλίου)
Ίσως είναι μεγα-
λειώδες να σου 
πω ότι μπορείς να 
γίνεις διάσημος, 
αλλά μπορείς να 
επεκτείνεις την ε-
πιρροή σου στα απώ-
τατα όρια του προσωπικού 
σου κόσμου. Χάρη στον Δία και τον Ουρανό –για 
τους γεννημένους κυρίως τις πρώτες μέρες του 
ζωδίου σου–, οι άνθρωποι γύρω σου κάθε φορά 
που κατεβαίνεις από την άμαξα πετάνε το μαν-
δύα τους για να καλύψουν τις μικρές λίμνες από 
λάσπη και να περάσεις. Τα ανθρωπάρια που 
εποφθαλμιούν μια θέση εξουσίας, για να είναι 
πάνω από τους άλλους, σε αντιμετωπίζουν 
με δέος και εκτίμηση. Είναι ειρωνικό αλλά το 
παιδί μέσα σου, με τον Πλούτωνα στον 7ο 
οίκο σου, με μύτες να τρέχουνε, κλαψου-
ρίζει: Σε παρακαλώ, μη με εγκαταλείψεις. 
Pleeeeeease… 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
Όταν ρώτησαν έναν εκατομμυριούχο 
ποιο είναι το αγαπημένο του γεύμα α-
πάντησε: Το δωρεάν, φυσικά. Παρόλο 
που είναι κι αυτός ένας τρόπος να δι-
ατηρήσεις τα χρήματά σου, εντούτοις 
δεν είναι μια άποψη που ταιριάζει σε 
όλους. Με τον Άρη και τον Κρόνο στο 
2ο ηλιακό σου οίκο, πάντως, θα ανα-
γκαστείς να κάνεις πιρουέτες στα οικο-
νομικά σου και πολλές φορές θα γλιστρήσεις 
στον πάγο, όπως αυτοί που μπαίνουν για πρώτη 
φορά σε παγοδρόμιο. Όσο για τον Δία, θα σε βο-
ηθήσει να αποφύγεις μερικούς αδίστακτους αν-
θρώπους που θέλουν να σε παγιδεύσουν και άλ-
λους τόσους που θέλουν να σε χειραγωγήσουν. 
Να υπενθυμιστεί ότι καθετί που σχετίζεται με δι-
αφήμιση, εξωτερικό, σπουδές, μίντια, εκδόσεις, 
μετακινήσεις και δίκες δέχεται καλές επιρροές. 
Όμως, η ουσία είναι αλλού. Αν παίξεις το ίδιο παι-
χνίδι του ανταγωνισμού με τους άλλους, θεωρώ-

ντας ότι έχεις το θεϊκό προνόμιο να κάνεις ο-
τιδήποτε χωρίς να υπολογίζεις 
κανέναν, να ξέρεις ότι ακόμα 

κι αν προσφέρεις θυσία στα 
ερείπια του Μάτσου Πίτσου 

για να εξευμενίσεις τους 
θεούς μά λ λον δεν θα 

καταφέρεις και πολλά 
πράγματα.

Παρθένος 
(23 Αυγούστου 
- 22 Σεπτεμβρίου)
Ο Άρης στην Παρθέ-

νο σε σώζει. Όχι ότι 
αποτελεί ένα τεράστιο 
γεγονός για τη ζωή σου, 
γιατί ούτως ή άλλως η 

διέ λευσή του κρατάει 
γύρω στις έξι εβδομάδες. 

Όμως σε κινητοποιεί, σε 

βγάζει από το λήθαργο και έξω από το σπίτι. Χάρη 
στον Άρη θα πεις σε μερικούς δυνατά αυτό που 
σκεφτόσουν τόσο καιρό και δεν τολμούσες να 
πεις και θα αναδυθείς από την απραξία που πλα-
τσούριζες. Επίσης, με τον Ερμή στους Διδύμους 
έχεις επαγγελματικό τρέξιμο και έντονη κοινω-
νική παρουσία. Από την άλλη πλευρά η Αφροδίτη 
στο 12ο ηλιακό σου οίκο σε θέλει μακριά από τον 
κόσμο, ει δυνατόν με αυτόν/ή που αγαπάς ή νοιά-
ζεσαι. Όμως είσαι στη θέση του οδηγού, οπότε 
αντί να χάνεσαι σε στενά προτίμησε τις ανοιχτές 

λεωφόρους με ένα ανοιχτό αυτοκίνητο, 
ενώ ο αέρας δροσίζει το πρόσωπό 

σου και το πρόσωπο δίπλα σου α-
στράφτει. 

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου 
- 23 Οκτωβρίου)

Κάποιοι Ζυγοί (ζώδια και ωροσκό-
ποι) πονοκεφαλιάζουν με τον Κρό-

νο στον 12 οίκο τους – που 
σε αυτή τη θέση είναι 
ιδιαίτερα σκληρός. Αν 
ανήκεις σε αυτούς, αι-
σθάνεσαι σα να έχεις 

περπατήσει ξυπόλητος 
δεκάδες μίλια πάνω σε α-
γκάθια. Ακόμα και όσα σε 
έκαναν να χαλαρώνεις, 
να ξεχνιέσαι ή να ξεφεύ-
γεις, ΤΩΡΑ δεν λειτουρ-
γούν. Το κερασάκι είναι 

ότι δεν μπορείς να ξεχω-
ρίσεις καν την πραγματι-

κότητα από τους ευσεβείς 
πό θ ους.  Κάποιοι  ά λ λοι 

Ζυγοί –γεννημένοι κυρίως 
στις πρώτες μέρες, ή με ω-

ροσκόπο στις πρώτες μοίρες 
του Ζυγού– αποφασίζουν 

αστραπιαία ή αναγκάζονται 
με συνοπτικές διαδικασίες 

να αναλάβουν άμεση δράση 
στον τομέα που σχετίζεται με 

τις συντροφικές τους σχέσεις 
(χωρίζουμε/παντρευόμαστε/

ερωτευόμαστε/συγκατοικούμε) 
ή τις επαγγελματικές συνεργασί-

ες (παραιτούμαι/ξεκινάω κάτι δικό μου/αλλάζω 
πορεία/αναζητάω την επαγγελματική μου τύχη 
όπου εμφανίζεται). Όλοι μαζί και διαδοχικά, με την 
Αφροδίτη στον Λέοντα (από 14/6), έχετε την εύ-
νοια αυτών που μπορούν να σας βοηθήσουν και 
οι οποίοι πιστεύουν ότι κάνετε πρωταθλητισμό.                                                  

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
Με πλανήτες στον 11ο οίκο σου μπορείς να ανέ-
βεις στον ουρανό, να ανανεώσεις τις φιλίες και 
τις επαγγελματικές σου σχέσεις, να βρεις νέους 
συντρόφους για να πολεμήσετε μαζί τις ατέλειες 
του κόσμου ή για να επεκτείνετε μαζί τις επιχειρή-
σεις σκοπεύοντας στην κατάκτηση των αγορών. 
Όμως με τον Κρόνο θα πρέπει να αντιμετωπίσεις 
ένα γήινο πρόβλημα: Αντίθετα με τον Ουρανό, 
δεν μπορείς να πετάξεις στα Τάρταρα τις συντρο-
φικές σου σχέσεις επειδή δεν έχουν την αρμονία 
που θέλεις. Ούτε να ψάχνεις στα σύννεφα για την 
ιδανική σχέση. Στη Γη είναι η σκιά που δίνει βάθος 
στην ομορφιά και οι συγκρούσεις που παράγουν 
το μέλι. Υ.Γ. Ρίξ’ το λίγο έξω, ντε… Σαν πολύ τα 
παίρνεις όλα στα σοβαρά.    

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)
Αν δεν είσαι γεννημένος στις τελευταίες μέρες 
του ζωδίου σου (18, 19, 20, 21 Δεκεμβρίου), που ο 
Κρόνος σε έχει πιάσει από το λαιμό –για τρίτη φο-
ρά– στην επαγγελματική σου ζωή, τότε τα πράγ-
ματα είναι κατά πάσα πιθανότητα ευοίωνα – κυρί-
ως για τους γεννημένους στις πρώτες μέρες του 

ζωδίου. Με Ουρανό/Δία στον ηλιακό σου 5ο οίκο, 
την Αφροδίτη στον Λέοντα και τον Ερμή στους Δι-
δύμους, οι ερωτικές πιθανότητες αυξάνονται κα-
τακόρυφα. Κι αν σε ενδιαφέρει, ο πελαργός που 
μεταφέρει τα παιδιά είναι διαθέσιμος. Η βεντάλια  
Έρωτας - Δημιουργικότητα - Παιδιά - Σεξ - Παιχνίδι 
- Χαρά της ζωής - Διάθεση για περιπέτεια - Ρίσκο 
είναι ανοιχτή. Φυσικά ένας κεραυνός μπορεί να 
δημιουργήσει κεραυνοβόλους έρωτες, αλλά και 
στάχτες σε μια πληκτική σχέση. Ταξίδεψε, κυκλο-
φόρησε, χαλάρωσε, γράψε, παίξε, εκφράσου, 
επικοινώνησε, αφέσου. Η καρδιά πρέπει να είναι 
πάντα ολοκαίνουργια. 

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου
- 19 Ιανουαρίου)
Η τάση σου είναι να απομονωθείς, τα κέφια σου 
είναι υποτονικά και συνειδητοποιείς για άλλη μια 
φορά ότι ο κόσμος είναι πολύ αφιλόξενος. Κα-
θισμένος στον καναπέ, ξεχνιέσαι βλέποντας τα 
παγάκια να λιώνουν στο ποτό σου. Πάντως δεν 
χρειάζεται να βράσεις στο ζουμί σου τώρα που ο 
9ος ηλιακός σου οίκος στύβεται από τον Άρη και 
παράγει χυμούς.  Βγες εκεί έξω για να ταξιδέψεις, 
να κοινωνικοποιηθείς, να ερμηνεύσεις, να πας σε 
πάρτι or whatever, να κεντρίσεις το μυαλό σου με 
εποικοδομητικές, στιβαρές, ενδιαφέρουσες από-
ψεις, σκέψεις, ανακαλύψεις, εκλάμψεις, ιδέες. Κι 
αν πρέπει, μπορείς να προσθέσεις στο πλάι και μια 
κουταλιά από τις μυστικές σου βρομοδουλειές – 
ναι, ναι, εσύ δεν κάνεις τέτοια πράγματα… στους 
άλλους αναφέρομαι. 

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Μερικές φορές οι φαντασιώσεις σου σε παρέ-
συραν σε χωράφια που οι «καλοί» άνθρωποι δεν 
πηγαίνουν ή σε σχέσεις που δεν σου βγήκαν σε 
καλό, άρα ξέρεις πόσο επικίνδυνες μπορούν να 
γίνουν. Αν όμως δεν υπήρχαν οι ψευδαισθήσεις 
δεν θα υπήρχαν ούτε ερωτικά τραγούδια ούτε 
πάθη ούτε, ίσως, πολιτισμός. Αν βασιζόμασταν 
μόνο στα ένστικτά μας θα παραμέναμε στην α-
ναπαραγωγή και ποτέ δεν θα σκεφτόμασταν να 
σηκωθούμε στα δύο μας πόδια. Αποσυνδεμένο 
το σεξ από την αναπαραγωγή, έγινε περισσότερο 
διασκεδαστικό αλλά και ταυτόχρονα μια πολύ σο-
βαρή υπόθεση στη σχέση μεταξύ δύο ενηλίκων. 
Μπορείς να διασκεδάσεις όσο θέλεις το σεξ, αλλά 
μην ξεχνάς ότι με πλανήτες στον 8ο οίκο σου το 
απολαμβάνεις περισσότερο κάνοντάς το με αν-
θρώπους που είσαι μαζί τους βαθιά δεσμευμένος. 
Κι αν το σεξ με το/τη σύντροφό σου έχει χάσει την 
πρώτη του αίγλη, είναι αισθητικά ενοχλητικό να 
ορκίζεσαι πίστη σε αυτή/όν που είστε μαζί και να 
έχεις τις αντιδράσεις σκυλιού του Παβλόφ όταν 
βγαίνεις από το σπίτι σου.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
Σαν την άμπωτη και την παλίρροια οι σχέσεις πάνε 
κι έρχονται, το ενδιαφέρον άλλοτε είναι ζωηρό, 
άλλοτε αδιάφορο, η επιθυμία για συντροφικό-
τητα άλλες φορές έντονη, άλλες μηδαμινή. Το 
διάστημα αυτό οι σχέσεις μπορούν να γίνουν ανε-
ξέλεγκτες, κι αυτό σημαίνει μια τρομακτική προ-
σπάθεια ώστε να μην εκτροχιαστούν. Είναι εποχή 
προσπάθειας. Επαγγελματικά η εικόνα είναι θολή. 
Σου είναι αδύνατον να καταλάβεις εάν βρίσκεσαι 
σε μια δουλειά που σου αρέσει ή αν, για ακόμα μια 
φορά, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου υπομένοντας 
μια δουλειά που σου τρώει την ψυχή μέρα με τη 
μέρα. Εάν αποφύγεις να ζαλιστείς με ψευδαισθή-
σεις μεγαλείου και συγκεντρωθείς στο δημιουργι-
κό ξεχείλισμα της καρδιάς σου, είναι πολύ πιθανό 
να παραμείνεις πρωταγωνιστής κάτω από το φως 
του προβολέα.  A

✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων θα 
πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου.

 gpano@stardome.gr

Καρκίνε 
Είτε έχεις ζήσει μια μεγάλη 
ερωτική ιστορία είτε 
όχι, ίσως καταλαβαίνεις 
αυτές τις νοικοκυρές του 
’50 με τα τέλεια μαλλιά 
που παντρεύονταν από 
το γυμνάσιο και έμεναν 
παντρεμένες, που έκαναν 
τάπεργουερ πάρτι και 
μαγείρευαν ψητό στο 
φούρνο για το αφεντικό του 
συζύγου και παρέμεναν μόνες 
ολόκληρη τη ζωή τους χωρίς 
κανείς ποτέ να καταλάβει 
ποιες είναι κατά βάθος. 
Σαν την Τζούλιαν Μουρ 
στις «Ώρες», βάζεις τις 
επιθυμίες όλων των άλλων 
πριν από τις δικές σου...

Αν είσαι ζώδιο της 

φωτιάς , μια είναι η λύ-

ση. Πάρε ένα Amita Frooties 

φράουλα πορτοκάλι και 

ταξίδεψε, χαλάρωσε , παίξε 

, εκφράσου, επικοινώνησε , 

αφέσου… και όλα μπορούν 

να συμβούν
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