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Όσο υπάρχουν καλοκαίρια Της Μυρσίνης Ζορμπά, σελ. 6 / Πώς πέρασα  τις διακοπές Του Γιάννη Νένε, σελ. 8

Γυρίσατε;
Ανοίξαμε!

September Song
Οι συναυλίες και τα φεστιβάλ 

του Σεπτεμβρίου
Των Γ. Δημητρακόπουλου

Σ. Ο. Κυπριωτάκη
Δ. Τριανταφύλλου, σελ. 18

Το πτυχίο 
μετράει ακόμα;

Συνέντευξη με το διευθυντή 
του Ιδρύματος Λαμπράκη 

Νικήτα Καστή
Της Λένας Χουρμούζη, σελ. 24



2 A.V. 2 - 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010



2 - 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 A.V. 3 

08. Πανικοβάλ των 500: 

Του Γιάννη Νένε. Με τα χάπια 

τον έχουμε. 

10. Ζωντανός στην Αθήνα: 

Η Μανίνα Ζουμπουλάκη πάει 

παντού και μετά αναρωτιέ-

ται τι είναι η ζωή.

12. Info-diet: H Σταυρούλα 

Παναγιωτάκη ανεβοκατε-

βάζει αξίες της Αθήνας με 

ρυθμό haiku.

13. Απαντήσεις του 

Forrest Gump: Ο Νίκος Ζα-

χαριάδης έχει επιστημονικές 

απαντήσεις σε ποπ απορίες.

16. Τζιχάντ: Το πιο καθησυ-

χαστικό δελτίο ειδήσεων 

της πόλης. Των Ά. Τσέκερη, 

Γ. Κυρίτση.

16. Εικόνες της επικαιρό-

τητας μεταμορφώνονται 

σε έργα τέχνης. Του Πανα-

γιώτη Κουλουρά.

17. Citizen: Ένας απλός πο-

λίτης παρατηρεί έκπληκτος 

την πολιτικ`ή ζωή. Του Κώ-

στα Γιαννακίδη.

30. Τravel: Πέτρα που 

κυλάει ποτέ δεν χορταριά-

ζει. Η Στελλίνα Καρρά εκτός 

Αθήνας.

31. Sports: «Ο διαιτητής 

είναι γυμνός». Ο Μιχάλης 

Λεάνης τα λέει όπως είναι. 

32. 2310 Soul: Η Θεσσαλονί-

κη με ένα λάμδα. Του Στέφα-

νου Τσιτσόπουλου.

36. Taste Police: Όχι άλλη ρό-
κα παρμεζάνα! Η Νενέλα Γεωρ-
γελέ βλέπει τι τρώει η Αθήνα.

36. Στο πιάτο: Οι πιο νόστιμες 
συνταγές διά χειρός Τζένης 
Σταυροπούλου. Θα γλύφεις και 

τα δάχτυλά σου.

44. BookVoice: Το καλύτε-

ρο πράγμα μετά το σεξ (Ένα

βιβλίο). Του Θανάσση Μήνα.

47. Ταινίες: Του Γιώργου 

Κρασσακόπουλου. 

Επιτέλους, ένας νηφάλιος 

κριτικός.

51. Σε είδα: Οι αγγελίες που 

έκαναν τους Αθηναίους να 

ξανακοιτάζονται στα μάτια.

53. Μίλα μου βρώμικα: Η 

Μυρτώ Κοντοβά κάνει τα 

σεξουαλικά σας προβλήμα-

τα να ακούγονται σαν τρα-

γούδι της Πρωτοψάλτη.

54. Stardust: Τα άστρα από 

τον άνθρωπο που θα ήθε-

λες να έχεις για ψυχαναλυ-

τή σου. Του Γιώργου 

Πανόπουλου.

6 Όσο θα υπάρχουν 
καλοκαίρια
Της Μυρσίνης Ζορμπά

16 Ω Θεέ μου… 
φθινοπώριασε!
Του Νίκου Γεωργιάδη

17 Υπάρχει ακόμα 
ο «παράγων χ»;
Του Ευτύχη Παλλήκαρη

18 September Song
Οι συναυλίες και τα 

φεστιβάλ του Σεπτεμβρίου

Των Γιώργου 
Δημητρακόπουλου, 
Σάντρας-Οντέτ 
Κυπριωτάκη, Δήμητρας 
Τριανταφύλλου 

22 Πανεπιστήμια, 
ένα σκουληκιασμένο 
κεράσι
Της Σώτης 
Τριανταφύλλου

24 Πτυχίο: 
«Ακόμα αξίζω»
Συνέντευξη με το διευθυντή 

του Ιδρύματος Λαμπράκη 

Νικήτα Καστή

Της Λένας Χουρμούζη 

31 Πρόεδρος της Αρι-
στεράς, της Προόδου 
και του ΠΑΟ
Του Νίκου Ξανθάκη

Θέματα

Στήλες

22  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

18  SEPTEMBER SONG

33 Αθήνα 210 Οδηγός

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

Περιεχόμενα    2 - 8/9/10
Εικόνα εξωφύλλου: Κώστας Παππάς

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης: Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος  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, 
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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
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Συντονισμός Διαφήμισης: Δήμητρα Xιώτη
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Διεύθυνση Λογιστηρίου:  Έφη Μούρτζη 
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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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Το Εξώφυλλο μαΣ 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο Κώ-
στας Παππάς. Γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1974. Σπούδασε ζωγραφική στην 
Α.Σ.Κ.Τ. της Αθήνας στο Δ́  εργαστή-
ριο ζωγραφικής με καθηγητές τους Ι. 
Βαλαβανίδη, Μ. Μανουσάκη και Μ. 
Σπηλιόπουλο. Αποφοίτησε το 2001 
με άριστα. Έχει εκθέσει στην Αίθουσα 
Τέχνης Έκφραση - Γιάννα Γραμμα-
τοπούλου και Αγκάθι και έχει συμμε-
τάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις: 
«Παίζουμε?» (Gallery Adam), «90 
Καλλιτέχνες για τα Ανθρώπινα Δικαι-
ώματα» (Πάρκο Ελευθερίας),  “Dreams 
Come True” (Γκαλερί Ζουμπουλάκη), 
“Summer Sweets” (Αίγινα), «Άρωμα 
θάλασσας» (Σαντορίνη, Ίδρυμα Γκύ-
ζη), «Ιχνηλατώντας την Κωνσταντι-
νούπολη» (Κωνσταντινούπολη) 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.

Φθινοπωρινό 
μπαζάρ που 
διοργανώνει 
το Χαμόγελο 
του Παιδιού

Δώσε 
χαμόγελο 

Η μυρωδιά του τετραδίου και της 
γόμας, τα χρώματα του μολυ-

βιού, οι ζωγραφιές της τσάντας των 
παιδικών μας χρόνων, όλα όσα μένουν 
στη μνήμη θα βρίσκονται στο φθινο-
πωρινό μπαζάρ που διοργανώνει το 
Χαμόγελο του Παιδιού για να στηρίξει 
το έργο του και τα 290 παιδιά που φι-
λοξενεί. Το μπαζάρ, στο οποίο εκτός 
από σχολικά είδη θα διατίθενται και 
μικροαντικείμενα για το σπίτι αλλά και 
λευκά είδη της οργάνωσης (μπλουζά-
κια κ.λπ.), θα πραγματοποιηθεί 6-12/9 
στο μετρό του Συντάγματος, 8 το πρωί 
με 10 το βράδυ, δίνοντας την ευκαιρία 
σε μικρούς και μεγάλους να συμβά-
λουν σε ένα σημαντικό έργο. Τις ίδιες 
ημέρες θα υπάρχουν περίπτερα του 
Χαμόγελου στο Μαρούσι, το Περιστέ-
ρι και τον Πειραιά. 
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 Welcome back!
 Yes, we are open
 Ανοίξαμε και σας περιμένουμε 
 Πληροφορούμε την αξιότιμη πελα-

τεία μας ότι το κατάστημα θα λειτουρ-
γεί ανελλιπώς στην ίδια διεύθυνση, 
Χαριλάου Τρικούπη 22, Αθήνα, www.
athensvoice.gr

 Για την καινούργια σεζόν 2010-2011 η 
ζωή μάς επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις, 
προσφορές και πλούσια δώρα 

 Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας στη 
συχνότητα της πόλης

 Fly with athensvoice airlines
 Η ενημέρωση σας πάει παντού, ο κα-

θένας όμως φτάνει εκεί που ο ίδιος θέ-
λει να πάει

 Αναζητήστε τις συγγενείς περιπτώσεις
 Ξαναβρείτε τους φίλους σας 
 Όσους έχουν μια εφημερίδα στη ζωή 

τους για πυξίδα
 Μικρές αγγελίες, σε είδα
 Στο BlueStar από Πάρο, φορούσες ένα 

μπλε t-shirt

 Στο λιμάνι του Πειραιά μου έδωσες 
φωτιά

 City voices
 Μάτια ακόμα αφηρημένα, ανταύγειες 

από γαλάζια νερά, χαμηλόφωνες φωνές
 Η πόλη επιστρέφει 

αργά κατεβάζει χειρόφρενο, βάζει πρώτη 
 Ξεκινάει ένα δύσκολο χειμώνα
 Οι κάτοικοι αυτής της πόλης δεν φο-

βούνται τα δύσκολα 
 Γκρινιάζουν, λιγοψυχούν καμιά φορά, 

αλλά δεν φεύγουν ποτέ από τη μέση του 
έργου

 Οι καλύτερες μέρες είναι αυτές που 
δεν έχουμε ζήσει ακόμα

 Τα ωραιότερα φιλιά είναι αυτά που δεν 
μας έχουν δώσει ακόμα

 Αυτή η χρονιά θα είναι σκληρή αλλά 
ωραία

 Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν 
ξημερώσει

 Όλα θα γίνουν καλύτερα, γιατί εμείς 
είμαστε πια πιο σοφοί

 Γιατί αρχίσαμε να νιώθουμε την ουσία 

των πραγμάτων
 Τι αλλάζει, τι αφήνουμε πίσω μας, τι 

χρειαζόμαστε στ’ αλήθεια στη ζωή μας
 Είστε όλοι εδώ; Επέστρεψαν όλοι;
 Δεν μπορούμε ν’ αντέξουμε καμία α-

πώλεια
 Μόνο μαζί θ’ αντέξουμε αυτό το χει-

μώνα

 Μόνο όλοι μαζί θα εφεύρου-
με τη μυστική συνταγή για μια 
καλύτερη ζωή

 Προσδεθείτε και μην καπνίζετε. 
Fasten seat belts.

 Μια καινούργια συναρπαστική χρονιά 
αρχίζει αυτή τη στιγμή

 Θα την περάσουν καλύτερα αυτοί που 
το θέλουν πολύ να τη ζήσουν

 Ο κυβερνήτης και το πλήρωμα του 
σκάφους σάς εύχονται καλό ταξίδι

 Ευχαριστούμε που επιλέξατε τις πτή-
σεις μας

 Τα ταξίδια είναι καλύτερα μόνο με 

παρέα
 Η πτήση μας θα έχει μερικές αναταρά-

ξεις, βαρομετρικά χαμηλά
 Δεν σας υποσχεθήκαμε ότι η ζωή είναι 

ένα εύκολο ταξίδι
 Όλα τα ωραία πράγματα έχουν μεγάλο 

βαθμό δυσκολίας, γι’ αυτό είναι συναρ-
παστικά

 Ακούτε το September song
 Βγάλτε τώρα τα ακουστικά, ο διπλανός 

σας συνεπιβάτης ήδη κάτι σας λέει
 Πληροφορίες, κρυμμένα μυστικά, αυ-

τά που μοιράζεσαι με μια πόλη
 Σεπτέμβρης στην Αθήνα
 Οι ήχοι της πόλης, η ζέστη, η ψύχρα το 

βράδυ, φωνές, ψίθυροι
 Τα κόκκινα stands, αστικά γλυπτά, τα 

ταμ-ταμ της πόλης, free press-free voice
 Aνταλλαγή μηνυμάτων, γύρισες; Είναι 

όλοι εδώ
 Μια καινούργια χρονιά ξεκινάει
 Η AΤΗΕΝS VOICE σάς εύχεται καλό 

ταξίδι
 Have a nice life A B
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ
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Σ τη διαδρομή επανερχόταν το 
ίδιο ερώτημα, αν κάτω από 
την άσφαλτο υπάρχει παρα-

λία. Κάθε χρονιά, η απάντηση σ’ αυ-
τό το ερώτημα της επιστροφής είναι 
δείκτης αντοχής και αισιοδοξίας. Οι 
εικόνες του καλοκαιριού ανέβαζαν 
ερήμην αντιστάσεων ψηλές θερμο-
κρασίες. Οι περισσότεροι είχαμε φέ-
τος αμφιβολίες, δεν ήταν ένα οποιο-
δήποτε καλοκαίρι, ήταν το καλοκαίρι 
της κρίσης που έκανε την είσοδό του 
μετεωριζόμενο πάνω από μια προαί-
σθηση φθινοπωρινού πεσιμισμού. Η 
γέφυρα της φυγής και των προσδοκι-
ών έμοιαζε σύντομη και το μετά πολύ 
κοντινό και πιεστικό. Το καλοκαιρινό 
διάλειμμα φυγής ήταν σε κρίση πριν 
κάνει το πρώτο του βήμα. Τι σημαίνει 
αφήνω πίσω μου την πόλη, προσδο-
κώ τυχαίες συναντήσεις και μεγάλες 
νύχτες, περιπλανιέμαι πρόθυμος για 
εφήμερες περιπέτειες, όταν με κατέ-
χει ο φόβος κι ο θυμός; Τι σημαίνει 
ξεπλένω το νου μου από τα περιττά 
όταν ζω ήδη εν ανεπαρκεία; Τι ση-
μαίνει σε ψάχνω εκτός πλαισίου;

Ό μως οι εικόνες του καλο-
καιριού, ζεστές και φωτει-
νές,  επιβλήθηκαν. Απορ-

ρόφησαν σταθερά, σαν όλα τ’ άλλα 
καλοκαίρια, τις ανησυχίες μας στο 
κάδρο με τα λευκά σπίτια. Η φύση νί-
κησε με το δικό της ήχο και εικόνα, 
βγάζοντας εκτός συναγωνισμού οθό-
νες, βίντεο, search και e-mail. Πήρε 
το χειμωνιάτικο κόσμο μας, τον ζιπά-
ρισε και τον αποθήκευσε προσωρινά. 
Εκτός λειτουργίας. Ξυπόλητοι μπή-

καμε στις στατικές σαν παλιές εστα-
ντανέ επιζωγραφισμένες παραλίες, 
η θάλασσα ήταν ακόμα εκεί στη θέση 
της, ο κόσμος κουβαλούσε σακίδια, 
ομπρέλες και βατραχοπέδιλα, οι μα-
τιές των ανδρών με φθαρμένες ανα-
λαμπές αδιακρισίας. Όλα σχεδόν κα-
θησυχαστικά μετά τη χειμωνιάτικη 
καταιγίδα, προκάλεσαν τη γνωστή 
νοσταλγία στους έμπειρους που επι-
μένουν να θυμούνται τις Κυκλάδες 
ψαροχώρια. Αλλά κι οι νέοι βρέθη-
καν να βλέπουν από κάποια απόστα-
ση την αβεβαιότητα του μέλλοντός 
τους. Μπορεί τελικά να μην είναι τό-
σο σκούρα τα πράγματα, η ζωή έχει 
πολλές όψεις. 

Π αιδιά που κοιτούν έκθαμβα 
το βυθό με τη μάσκα, σύκα 
κλεμμένα από την ξένη συ-

κιά, κατσίκια που κυκλοφορούν αμέ-
ριμνα αδιαφορώντας για τ’ αυτοκίνη-
τα, άλλα καλοκαίρια, αλλού ή στα ίδια 
μέρη, όσο κατρακυλάνε οι αισθήσεις 
κι οι συνειρμοί απομακρύνονται οι 
ειδήσεις, οι τηλεοπτικές εικόνες, οι 
αιτιάσεις της πολιτικής, το άγχος της 
πόλης. Έφυγες, τους ξέφυγες. Ίσως 
με μια πρέζα ναρκισσισμού, αφέλει-
ας ή κι εξιδανίκευσης που σου ’χουν 
απομείνει. Μισή ώρα δρόμο από την 
παραλία προς την ενδοχώρα του νη-
σιού παίρνεις το γνωστό μονοπάτι, 
περπατάς μοναχικά προς τη ρεματιά 
με τις ανθισμένες πικροδάφνες. Ένα 
νήμα νερού κυλάει στην κοίτη του 
ρυακιού, μποστάνια με ντομάτες και 
πιπεριές στις δυο πλευρές του, λιθο-
δομές, εγκαταλειμμένα πετρόχτιστα, 

ξερολιθιές, παρακάτω μια καταπρά-
σινη φουντωτή λεμονίτσα.

Α ρχίζεις να νιώθεις ξανά το 
σώμα σου. Πώς μπόρεσες τό-
σο καιρό χωρίς αυτή την αί-

σθηση; Πού ήσουν, πού ήταν; Πότε 
χαθήκατε; Καθώς περνούν οι μέρες 
παρατηρείς την επιδερμίδα σου να 
παίρνει χρώμα, τα μαλλιά ανεμίζουν 
ελεύθερα στον αέρα, παρατηρείς τους 
γύρω, κι αυτοί μεταμορφώνονται σι-
γά σιγά, αποχτάει νόημα το άγγιγμα, 
η ματιά, μια φευγαλέα φράση. Κοιτά-
ζεστε στα μάτια κι ανακαλύπτετε ότι 
υπάρχετε εκεί, αυτή την ίδια μονα-
δική στιγμή. Πού τα είχες καταχω-
νιάσει αυτά έναν ολόκληρο χειμώνα; 
Φοράς τα γυαλιά ηλίου κι αποσύρε-
σαι για να σκεφτείς καλύτερα τα φι-
λοσοφικά σου ερωτήματα. Απλώνεις 
το χάρτη των φόβων, των επιθυμιών, 
των ματαιώσεων κι ακολουθείς τη 
σκιά σου. Δίπλα κάποιοι φίλοι ανοί-
γουν κουβέντα για το Λεξικό της Δε-
καετίας του ’80, που κυκλοφόρησε 
πρόσφατα. Θυμούνται τα μπάνια του 
λαού που ο Ανδρέας δεν ήθελε να δι-
αταράξει, τα καλοκαίρια με δισκοτέκ, 
θερινά σινεμά και θεατρικές επιθεω-

ρήσεις. Φτάνουν στο καλοκαίρι της 
Μεταπολίτευσης, την εισβολή στην 
Κύπρο, συνεχίζουν προς τα πίσω, 
μπαίνουν στο κουκούλι του παρελ-
θόντος, σχολιάζουν χαμηλόφωνα, 

διαφωνούν, ανασύρουν αναμνήσεις. 

Μ α τι έπαθε εκείνη η κατα-
πράσινη φουντωτή λεμο-
νιά; Πώς βρέθηκε ανά-

ποδα, με το φύλλωμα θαμμένο στο 
χώμα και τις ρίζες της να κοιτάζουν 
τον ουρανό; Ξυπνάς με  αλάφιασμα 
και την καρδιά να χτυπά τρελά από 
τον ήχο του κινητού. Σου αναγγέλ-
λουν από την Αθήνα έναν οριστικό 
αποχωρισμό. Κλείνεις το τηλέφωνο 
και μένεις εκεί σαν πέτρα. Μαζί με 
τον παλιό αγαπημένο σύντροφο α-
ποχωρίζεσαι οριστικά τα καλοκαίρια 
των είκοσί σου χρόνων. Νιώθεις να 
θρυμματίζεται η εύθραυστη ισορ-
ροπία που την κρατούσατε μαζί για 
πολλά χρόνια, μάρτυρες μοναδικοί οι 
δυο σας επιθυμιών και προσδοκιών 
που κάποτε μοιραστήκατε. Μπορεί 
οι συναντήσεις σας να είχαν αραιώ-
σει εδώ και καιρό, οι συζητήσεις να 
είχαν ξεθωριάσει, αλλά το παρελθόν 
ήταν εκεί σταθερό κι αδιαίρετο, όπως 
κι αν ήθελε να το ερμηνεύει ο καθέ-
νας. Τώρα σου το παρέδωσε και δεν 
ξέρεις πώς να το κρατήσεις στα χέ-
ρια μόνη σου. Σου χρειάζεται χρόνος 
για να πενθήσεις την απώλεια. Σου 
χρειάζονται καλοκαίρια για να θυ-
μάσαι. Σου χρειάζονται αντοχές για 
να απαντήσεις στο ερώτημα αν κάτω 
από την άσφαλτο υπάρχει παραλία. 
Φέρνεις στο νου τη μέρα που το ’χα-
τε πρωτακούσει, την έκπληξη στα 
μάτια, τη συνενοχή της κατανόησης, 
την επανάληψή του πότε από κείνον 
πότε από σένα για καιρό. Τότε που ή-
ταν Μάης ακόμα στη ζωή σας. A
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Ιστορίες σκοτεινού θαλάμου

Όσο θα υπάρχουν καλοκαίρια
     Της Μυρσίνησ ΖορΜπά

Η φύση νίκησε με το δικό 
της ήχο και εικόνα
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Έκθεση 1η

Θέμα: 
«Πώς πέρασα στις 

διακοπές»

● Εμείς το καλοκαίρι περάσαμε τέλεια. Μεί-

ναμε στην Αθήνα.

● Παλιά, όταν έφευγαν «οι αδειούχοι του 

Αυγούστου», οι εφημερίδες το θεωρούσαν 

συνταρακτικό γεγονός. Έβαζαν το πρωτο-

σέλιδο με το γνωστό κλισέ: τίτλος «Καμίνι 

η Αθήνα» και φωτογραφία δύο συνταξιού-

χους παππούδες να παίζουν τάβλι στη μέση 

μιας άδειας Πανεπιστημίου. Όλοι εμείς οι Α-

θηναίοι, ξαπλωμένοι στα νησιά, βλέπαμε τη 

φωτογραφία με μια μέρα καθυστέρηση και 

γελούσαμε, ενώ πασαλειβόμασταν με κό-

κονατ όιλ με δείκτη προστασίας μηδέν γιατί 

τότε ήμασταν νέοι, δεν δίναμε a flying fuck 

για τον ήλιο και τις επιπτώσεις του.

● Φέτος, αν έπαιζες τάβλι στην Πανεπιστη-

μίου μέρα μεσημέρι, σε μία ώρα ο ήλιος θα 

σε έκανε να φθορίζεις και στο σπίτι θα σε 

έβαζαν, τον παππού, στη γωνία να κάνεις τη 

λάμπα δαπέδου. Οι δρόμοι ήταν άδειοι, λοι-

πόν, ναι. Ένας έλεγε μάλιστα ότι περιμένει να 

δει θίνες, χόρτα ξερά, να τα παρασέρνει ο α-

έρας στην έρημη Αμαλίας, πόλη φάντασμα, 

Μιζούρι, Τέξας. Αν βγαίναμε να πάμε σούπερ 

μάρκετ, πηγαίναμε τοίχο-τοίχο, σαν τις κα-

λόγριες, όχι μόνο για να έχουμε σκιά αλλά 

και για να μη μας βιάσουν, σαν καλόγριες. Η 

αδειούχος αδερφή μου μού έστελνε εσ-εμ-

ές από την ξαπλώστρα της: «Μη κυκλοφορείς 
μόνος στους άδειους δρόμους». Ευτυχώς που 

είμαι αρκούδα, της απαντούσα, δεν με πλη-

σιάζουν ούτε για καμάκι, που λέει ο λόγος.

● Καλού κακού, πάντως, μια μέρα στο Πρά-

κτικερ, πέρασα και από το ράφι με τσεκού-

ρια. Τζαστ τσέκιν.

● Βλακείες. Κανείς δεν είχε φύγει. Τα chat 

room ήταν γεμάτα 24 ώρες το 24ωρο. Όλοι 

ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους και έκαναν 

σοσιαλάιζινγκ ενώ το φως του μόνιτορ τους 

έκανε να φθορίζουν σαν λάμπες δαπέδου. 

Μπλε φθορί, το χρώμα που κανένα κόκονατ 

δεν θα σου δώσει ποτέ. Οι ντελιβεράδες ή-

ταν οι πιο σκληρά εργαζόμενοι Αθηναίοι του 

Αυγούστου. Τους έβλεπες συνέχεια πάνω σε 

ένα χρέπι, ντούρου ντούρου όλη μέρα σαν 

την ομάδα ΔΙΑΣ (αν και αυτοί δεν πήγαιναν α-

ντίθετα στους μονόδρομους). Με κάθε κουτί 

πίτσα που έβλεπες να περνάει από μπροστά 

σου, η ελπίδα φτερούγιζε στο στήθος σου: 

υπάρχει λοιπόν ζωή, ναι, δεν χάθηκαν όλα. 

Τσιζ λάβερς, έξτρα μπέικον. 

● Οι Αθηναίοι δεν έφυγαν. Απλώς κινήθηκαν 

σε ομάδες. Μια μέρα περάσαμε από την Κα-

ρύτση και είδαμε εκεί τόσο πλήθος που, αρ-

χικά, νομίσαμε ότι ξεκίνησαν οι Νύχτες Πρε-

μιέρας και δεν μας το ’πε κανείς. Ήταν εκεί 

οι πιο τρέντι φατσούλες της πόλης, σε ένα 

μοντέρνο χώρο από ξύλο και πέτρα, ενώ το 

κέφι χτυπούσε κόκκινο. Και όλοι φορούσαν 

χαβαγιάνας. Ήταν η χαρά του χαβαγιάνα, με 

τη διχάλα και τη δαχτυλούμπα έξω, μαύρη 

σύσκατη από τη φιμέ πάχνη της αθηναϊκής 

ασφάλτου.  

● Είδαμε και πολλούς γνωστούς: τουλάχι-

στον τρεις που θα έφευγαν φαντάροι τον 

Δεκαπενταύγουστο. Τουλάχιστον τρεις που, 

στο τουίτερ, έγραφαν «Είμαι Αμοργό. Το απέ-
ραντο γαλάζιο σου πονάει τα μάτια και το γλυ-
κόπιοτο ρακόμελο σου πονάει την καρδιά». Θα 

είχαν πάει αυθημερόν, σκεφτήκαμε. Είδαμε 

τη φίλη μας που θα συμμετείχε στο πρότζεκτ 

Γκίνες-Μπουκ, στην ανθρώπινη αλυσίδα που 

θα εκτεινόταν από το ένα άκρο της Κρήτης 

στο άλλο, χορεύοντας πεντοζάλη. «Δεν με 

πήραν» μας είπε. «Τα χέρια μου σε έκταση 

δεν φτάνουν ούτε το ένα μέτρο. Δεν είχα 

τα προσόντα, είμαι κοντή». Είπε κοντή και 

σκεφτήκαμε ανατρεπτικά – τον Κωνσταντί-

νο Τζούμα που περιμέναμε να τον δούμε κι 

αυτόν εκεί. Ως γνωστόν, ο Κ.Τ. σιχαίνεται τις 

διακοπές και δεν φεύγει ποτέ από την Αθή-

να. «Δεν τον είδα όμως» μας είπε η Κρητικιά. 

Κάτι θα του έτυχε, σκεφτήκαμε. Μπορεί να 

ήταν στη Νέα Υόρκη, όπως η Anna Vissi που 

έγραφε στο τουίτερ της «Είμαι στη N.Y. Άι εμ 
εντζόινγκ δε σίτι βάιμπ γουίδ μάι ντότερ». 

● Η Νέα Υόρκη βράζει το καλοκαίρι, 85% υ-

γρασία, θα πλαντάξει η φάμπιουλους. Επίσης 

διαβάσαμε ότι ο αστικός μύθος τελικά, χα! 

δεν είναι μύθος: στους υπόνομους της πόλης 

ζουν κροκόδειλοι – βρήκαν ένα μικρό, κάτω 

από ένα αυτοκίνητο στην Αστόρια. 

● Εδώ στην Αθήνα, πάλι, πολλά μυρμήγκια 

φέτος. Στην αρχή ήταν με φτερά, σαν τον 

Μπάτμαν, αλλά μετά έκατσαν στους νερο-

χύτες και πήγαιναν πάνω-κάτω σαν την ο-

μάδα ΔΙΑΣ. Επειδή ήμασταν σε διακοπές και 

είχαμε άφθονο χρόνο στα χέρια μας, κάναμε 

πειράματα και διαπιστώσαμε ότι τα διώχνει 

η ρίγανη και το Τρίλετ. 

● Τον υπόλοιπο χρόνο τον σκοτώναμε βλέ-

ποντας φετινές, αμερικάνικες τηλεοπτικές 

σειρές σε μονοκόμματα πακέτα, 1ος κύκλος, 

2ος κύκλος, 3ος κύκλος, Κύκλωπες, με ένα 

μάτι. Και δοξάζαμε την ΗΒΟ για τα σίριαλ που 

φτιάχνει, λέγαμε «είμαι η σκύλα σου ΗΒΟ, δώ-

σε κι άλλο». Είδαμε όλο το “Treme” για τη ζωή 

των κατοίκων της ομώνυμης περιοχής στη 

Νέα Ορλεάνη, αμέσως μετά το καταστροφικό 

πέρασμα του τυφώνα Κατρίνα. Μάζευαν τα 

κουρέλια από τα κατεστραμμένα σπίτια τους, 

έψαχναν τους χαμένους τους ή ανακάλυπταν 

τη νέα τους ζωή, ξαναζωντάνευαν την πα-

ράδοση της πόλης που αγαπάνε και μιλού-

σαν για μουσική, ήταν αυτό που δεν χάθηκε, 

το mojo τους. Γέμιζαν τα μπαρ, έπαιζαν τζαζ, 

και κανείς τους δεν εγκατέλειψε την πόλη-

ερείπιο. Όπως κάναμε κι εμείς στην Αθήνα.

● Ακόμα, είδαμε το “Glee”, που είναι ένα μο-

νοκόμματο σχολικό μιούζικαλ για gays που 

λατρεύουν τη Celine Dion, και βαρεθήκαμε. 

Είδαμε το “Bored to death”, με χιούμορ α-λα 

Τάνεμπάουμς και αποφασίσαμε ότι ο Γαλυφι-

ανάκης, εκτός από θεϊκό γαλακτομπούρεκο 

στο Πόρτο Ράφτη, είναι οριστικά πια ο αγα-

πημένος μας ήρωας – μαζί με τον «Σέλντον 

Κούπερ», τον άνθρωπο ρομπότ του “Big Bang 

Theory”. Του αξίζει να πάρει το Emmy, λέγαμε 

– και επειδή μάλλον από το φθορισμό απο-

κτήσαμε ιδιαίτερες τηλεπαθητικές ικανότη-

τες,  σήμερα μάθαμε ότι ο «Σέλντον Κούπερ» 

το πήρε το βραβείο κι έτσι μπορούμε να αρχί-

σουμε τις προφητείες.

● Τα μεσημέρια πηγαίναμε στην πλατεία 

Μαβίλη, γιατί έχει μουριές που κάνουν την 

καλύτερη σκιά. Παίρναμε πομοντόρι από 

τον κύριο Ραπανάκη και μετά καθόμασταν 

στο Φλάουερ για μπίρες, γινόμασταν ντίρλα, 

μιλώντας για τις προφητείες του «χαριτό-

βρυτου και θεοφόρου» πατέρα Πατάπιου 

σύμφωνα με τις οποίες, λογικά σε 2-3 χρόνια, 

θα έχουμε πάρει την Κωνσταντινούπολη και 

θα έχει γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος. Αυτά με α-

φορμή το ότι είπε κάποιος: «Μαύρο χειμώνα 

θα περάσουμε, φέρε άλλη μια μπίρα». 

● Τον Δεκαπενταύγουστο με έπιασε μία α-

νησυχία και άρχισα να ετοιμάζω βαλίτσα (θα 

φεύγαμε στις 19). Αλλά έτσι είμαι εγώ, τον 

παίρνω το χρόνο μου, επειδή η βαλίτσα μού 

προκαλεί πανικό – γι’ αυτό άλλωστε και το 

είπανε «πανικοβάλ». Και τώρα που γράφω 

τη στήλη σε μία γαλάζια ταράτσα στο Ιόνιο 

και το γλυκόπιοτο ρακόμελο μου πονάει την 

καρδιά, ούτε την Κωνσταντινούπολη σκέ-

φτομαι, ούτε τη Νέα Ορλεάνη. Την Αθήνα 

σκέφτομαι και τις παντοτινές της αξίες – π.χ. 

το «Κωνσταντίνου και Ελένης». A 

➜ y.nenes@yahoo.com

Πανικοβάλτων500 

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ - Εικονογράφηση: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ



Αν έπαιζες τάβλι στην Πανεπιστημίου μέρα μεσημέρι, σε μία ώρα ο ήλιος θα σε έκανε να φθορίζεις
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Δεν το θελεί ο θεος, ποςο μαλλον εςείς κί εμείς… αλλα ορίστε που μαζευομα-
στε λαου-λαου. Η αθΗνα δείχνεί τσίγαρίσμενΗ κί εμείσ το ίδίο. γία σασ, παλί, δεν το 
συζΗταω – κατραμοπουλοί…

Welcome home, κορίτσια

Η 
πιο βαρετή συζήτηση είναι η 
«πού πήγατε/πώς περάσατε 
στις διακοπές σας» – ξεπερ-
νάει ώρες-ώρες ακόμη και 
την (κλαυσίγελος) αφήγηση 

του συγγενή που πήγε Ταϊλάνδη μία φορά πριν 
δέκα τέρμινα κι ακόμα σας δείχνει φωτογρα-
φίες με παγόδες. Το να φωνάξεις «Έλεος! Όχι 
άλλος χρυσός Βούδας!» δεν σε σώζει, όπως δεν σε 
σώζει το να πεις «Δεν πήγα διακοπές φέτος που-
θε-να, ακούς; Που-θε-να!». Ο αφιονισμένος με 
τις διακοπές και με το πού πήγε ο ένας κι ο άλ-
λος, θέλει να αναλύσει το ζήτημα: «Είναι ωραία 
η Αθήνα/Λάρισα τον Αύγουστο, κάνεις τις δουλειές 
σου γρήγορα και τέτοια». Αδιαφορώντας για τη 
σκληρή πραγματικότητα, στην οποία (αδυσώ-
πητη πραγματικότητα) ούτε η Αθήνα ούτε η Λά-
ρισα είναι ωραίες τον Αύγουστο. Δεν μπορείς 
να κάνεις τις δουλειές σου γιατί δεν υπάρχει 
κανένας, πουθενά, σε καμία δουλειά εκτός απ’ 
τη δική σου. Αυτοί που ξεμένουν, δεν θέλουν 
να κάνουν δουλειές. Θα ήθελαν να αράξουν 
στον ήλιο σ’ ένα νησί, άντε και στην Ταϊλάνδη, 
που λέει ο λόγος, με την παγόδα και τον Βούδα-
Πάγκαλο. Με εξαίρεση ένα φίλο που σιχαίνεται 
τη θάλασσα και γράφει ωραία τραγούδια όταν 
σιγοψήνεται μόνος του στη βεράντα (εσένα εν-
νοώ, Παυριανέ)… ο μέσος άνθρωπος πήγε δια-
κοπές, γύρισε, κοιτάζεται σε κανέναν καθρέφτη 

να δει αν ξεθωριάζει το μαύρισμα και τσεκάρει 
τα σχολικά στις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων. 
  
Το τσεκάρισμα για σχολικά (τσάντες, τετράδια, 
μολύβια, βιβλία κ.λπ.) γίνεται αυτόματα, άσχετα 
αν έχει κανείς παιδιά ή όχι: επειδή θυμάται, ο 
κανείς, πώς ήταν να πηγαίνει ο ίδιος σχολείο, 
να του τρέχουν τα σάλια/ή/και να θέλει εμε-
τό μπροστά στις βιτρίνες τέτοια εποχή. Έλεγες 
στον εαυτό σου ως μαθητής «έχεις ακόμα καιρό» 
και «ας μην αγχωθώ» και «μήπως αλλάξει ο νόμος 
και κωλοβαρέσουμε μερικές μέρες ακόμα», αλλά 
αυτοί οι νόμοι δεν αλλάζουν και μέχρι να το κα-
λοσκεφτείς έφτανε η ώρα να ψωνίσεις λαχανια-
σμένος τα απαραίτητα μόνο σχολικά σου και να 
πας σχολείο σου. Με τη γλώσσα έξω, με το μαύ-
ρισμα κατσιβελέ, με σαγιονάρα και με βαμμένο 
νύχι ποδιού, αν ήσουν κορίτσι/συμπαθών. Με 
την καρό βερμούδα να κρέμεται στην άκρη του 
πισινού και το σώβρακο όξω, αν ήσουν αγόρι. 
Πω-πω. Σκεφτείτε τι έχουμε γλιτώσει από τότε 
που τελειώσαμε το σχολείο…
  
Με ζέστη ακόμα και πριν ανοίξουν τα σχολεία: 
βρέθηκα στον Πειραιά για διαδικαστικό/πρα-
κτικό θέμα πάρα πολύ βαρετό, και έφαγα στα 
«Μπακαλιαράκια». Το μενού σε πληροφο-
ρεί ότι τα μπακαλιαράκια, εκτός που στέλνο-
νται και take-away, κάνουν καλό στην υγεία, 

εισάγονται από την Ισλανδία (νομίζω) και είναι 
γεμάτα βιταμίνες. Δεν αμφιβάλλω, μάλιστα ο 
τηγανητός μπακαλιάρος είναι πολύ νόστιμος 
μαζί με τις χειροποίητες πατατούλες  που σερ-
βίρουν «Τα Μπακαλιαράκια», οι σαλάτες είναι 
μια χαρά και οι τιμές λογικές. Φαντάζομαι ότι 
τα ντόπια μπακαλιαράκια δεν στήνονται να ψα-
ρευτούν με προθυμία, γι’ αυτό το μαγαζί δίνει 
έμφαση στα αλλοδαπά. Όταν παίρνω γηγενή 
μπακαλιαράκια από τον ψαρά κύριο Μανώλη, 
τα μαγειρεύω πλακί με κρεμμύδι και πιπεριά 
και κανένας δεν έχει παράπονο, ίσως επειδή 
τους πετυχαίνω όλους λιμασμένους με τον ταβά 
στο χέρι («τι έχουμε;» «υπέροχα μπακαλιαράκια», 
«γαμώτο, αλλά φέρ’ τα γιατί πεινάω», ή και «μαμ-
μαμ! ΜΑΜ!»). Είναι ένα περιφρονημένο ψάρι με 
λευκό νόστιμο ψαχνό και λίγα κόκαλα, απλώς 
δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ κανένας μεγάλος σεφ 
γι’ αυτό ώστε να πάρει τα πάνω του, όπως η χι-
λιοτραγουδισμένη πεσκανδρίτσα π.χ.

Β ράδυ με ωραίο φεγγάρι πήγαμε στο 
«Μαϊστράλι» στον Λαιμό Βουλιαγ-
μένης: έχω γράψει εκατό φορές για 

τις νύχτες με φεγγάρι πλάι στη θάλασσα, απο-
κλείεται να μην ξέρετε πώς είναι (νερό γυα-
λίζει, φεγγάρι επίσης, καψούρηδες πιάνονται 
χέρι-χέρι, παντρεμένοι σκυλοσφάζονται, φίλες 
διαμαρτύρονται ότι είναι πρησμένες, γιασεμί 
μοσχοβολάει, περιγιάλι δεν κάνει ούτε πλιτς, 
κ.λπ., κ.λπ.) Οι μεζέδες ήταν τέλειοι, μας έφε-
ραν δύο μεγάλες συναγρίδες, πολλές γαρίδες, 
χταπόδι στα κάρβουνα, όλα «μιλούσαν» και πριν 
προλάβουν να πούνε πολλά-πολλά, τους αλλά-
ξαμε τα φώτα. Δεν ήταν φθηνό (50-60 ευρώ το 
άτομο) αλλά 1) πήραμε ένα σκασμό πράγματα, 
ΚΑΙ κυδώνια-γυαλιστερές, και 2) ήπιαμε πολύ 
Chateaux Julia Lazaridis. Το οποίο είναι ό,τι 
καλύτερο όταν το πίνεις παγωμένο, κάτι ζεστές 
βραδιές καλοκαιριού πλάι στη θάλασσα. Επί-
σης το «Μαϊστράλι» δεν είναι «ψαροταβέρνα» 
με την κλασική έννοια: ταΐζει ποδοσφαιριστές, 
μπασκετμπολίστες, μοντέλες, όλους με διεθνείς 
καριέρες και ευάερα διαμερίσματα πάνω στο 
κύμα, οπότε έχει προπονηθεί στην πολυτέλεια. 
Είναι «εστιατόριο ψαριού», αλλά όχι καβαλημέ-
νο. Με λευκά τραπεζομάντιλα και πετσετούλες 
που είναι πιο αστραφτερές από τα δόντια του 
Τομ Κρουζ και πιο καλοσιδερωμένες από την 
--------------- (συμπληρώνετε εδώ οποιαδή-
ποτε διάσημη γριέντζω έχει γίνει φορμάικα από 
τις πλαστικές. Αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται 
καμία, μόνο η Τζέιν Φόντα, που στο φινάλε δεν 
είναι και η πιο λαμπόγυαλο απ’ όλες…).   
   
Αυτά, καλωσήρθατε, περάσατε υπέροχα αλλά ας 
το ξεπεράσουμε, ας μην το συζητάμε παραπάνω: 
κι εδώ υπέροχα θα περάσετε, εσείς κι εμείς κι οι 
φτωχοί σας/μας συγγενείς… A

Τα Μπακαλιαράκια, Αγ. Δημητρίου 16, Δραπετσώνα, 
210 4610.046
Το Μαïστράλι, Απόλλωνος 28, Λαιμός Βουλιαγμένης,
210 961.184-5
Ψαράδικο Ο Μπαρμπουνάκιας, Μανώλης Φακίνος, 
28ης Οκτωβρίου 4, Παλιό Ψυχικό, 210 6743.639
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΣΤΙΧΟΣ
«Όλα τα ’χαμε, βρε Πέτρο, 
τέρμα και το σιγαρέτο»
(Ν. Ξυδάκης - Τ. Σαμαρτζής)

ΠΑΡΙΣΙ
Η πόλη των πόλεων. Τα πάρκα της, οι δρόμοι 
της, τα καφέ της. Μια πόλη μαξιμαλιστική σε 
όλα της. Μακάριοι όσοι τη διαλέγουν.

Η AΦΙΣΑ
ΟΒΑΜΑ: “Yes We Can”
SARKOZI: “No Week-End”
(Τοιχοκολλημένη σε όλο το Παρίσι)

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΦΡΑΣΗ
«Φροντίζω να διασχίζω την ύπαρξή μου χωρίς 
μάρτυρες, λες και η ζωή μου είναι το τέλειο 
έγκλημα»
(Τόσο τέλεια ατάκα που ξέχασα που τη διάβασα)

«Η ΜΟΔΑ ΠΟΛΕΜΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ 
ΣΤΗΘΟΥΣ»
Δωρεάν εξέταση για τον καρκίνο του στήθους. 
Στις 13 και 14/9, στην Αίθουσα του Σταθμού 
Μετρό στο Σύνταγμα, από τις 8.00 το πρωί έως 
τις 20.00 το βράδυ εξειδικευμένοι γιατροί από 
τα νοσοκομεία «Μεταξά» και «Ιπποκράτειο», σε 
ειδικά διαμορφωμένουςχώρους, θα εξετάσουν 
τις γυναίκες που θα προσέλθουν και θα τις ενη-
μερώσουν σχετικά με τους τρόπους πρόληψης 
της ασθένειας.

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αυτό ήταν μόνο; 

ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
Και μόνο που το γράφω, νυστάζω

ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ
Το drag show της τηλεοπτικής κοσμικότητας. 
Αν πιστέψουμε τους ρεπόρτερ του Star πρέπει 
να έγινε το αδιαχώρητο στις Σπέτσες. Από τον 
Έλτον Τζον μέχρι τον Ντι Κάπριο και από τον 
Κλούνεϊ μέχρι τον Αμπράμοβιτς. Τελικά κάτι 
θείες είδαμε με μοβ μαλλιά και διαμάντια-
κοτρόνες στον ταλαιπωρημένο τους λαιμό. 

ΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ
Σαν μεταπυρηνική γειτονιά. Δεν κουνιέται 
φύλλο. Κλειστά μαγαζιά, ληγμένοι λογαριασμοί 
κάτω από τα χαλάκια, και ευκαιρίες, ευκαιρίες, 
ευκαιρίες… Επώνυμα ρούχα 10 ευρώ. Πού εί-
σαι, Πράντα, να μας δεις.

Η ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΖΟΝ
Θεέ μου, μη με κάνεις ν’ αντέξω όσα μπορώ.

ΠΩΣ ΠΑΕΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ;
Πώς απαντούν οι Έλληνες επαγγελματίες, στην 
παραπάνω ερώτηση. 
Φούρναρης: ψίχουλα 
Μανάβης: κολοκύθια 
Αγρότης: ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλλι 
Ανθοπώλης: μαρασμός 
Υφασματέμπορος: πανί με πανί 
Χρηματιστής: δεκάρα τσακιστή 
Πρωθυπουργός: παραλάßαμε χάος 

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ y.nenes@yahoo.com

Αthens 
Voices
Λόγια του Αυγούστου:

«Αδερφή 
Κοραλλένιαααααα-

ααα….»
(Τρίχρονη πιτσιρίκα παίζει με τη 
φίλη της τις «Γοργόνες», ουρλιά-

ζοντας. Παραλία Βοϊδοκοιλιά, 
Πύλος)

«Μαμααά!... Από 
τον ήλιο άσπρισε ο 

πωπός μουυυυυυυ!...»
(Το ίδιο μικρό, λίγο αργότερα, 

διαπιστώνει ότι έχει μαυ-
ρίσει)

Κορίτσι 
προς την πα-

ρέα της: «…και αυτό 
μπροστά μας είναι το 

Γκάζι. Βλέπετε αυτό το 
κόκκινο φουγάρο που 

μοιάζει με φαλλό;»
(Ξημερώματα 14ης Αυγού-

στου, χαμηλά, πεζόδρο-
μος Ερμού)

«Γιατί… 
στο (τάδε) tours, 

σημασία έχει ο ΠΡΟ-
ΟΡΙΣΜΟΣ και ΟΧΙ το 

ταξίδι!»
(Σκιαχτικό ραδιοφωνικό δια-
φημιστικό, ανεβαίνοντας τη 

Δημοκρίτου, μεσημέρι 
με καύσωνα)

«Λοιπόν.
 I kiss you all. Φιλά-

κια»
(Κυρία αποχαιρετώντας τις φίλες 

της, στο Μέγαρο)

-Πώς σε λένε;
-Παύλο.

-Πόσων χρονών είσαι, 
Παύλο;
-Μηδέν.

(Τρίχρονο, μετά από ώριμη σκέ-
ψη, απαντάει σε κυρία. Παρα-

λία Λάμπη, Πάτμος)

«Θα 
παίρνετε μέχρι 

να πεθάνει 
ο Χαϊλάντερ»

(Army voices)

«Πώς φαί-
νονται όσοι έχουν 

κάνει μεταπτυχιακό στο 
πάρκινγκ στην Αθήνα!»

(Νεαρός παρατηρεί οδηγό με αθη-
ναϊκές πινακίδες που παρκάρει 
σαν χέλι σε ελάχιστο χώρο. Ά-

γιος Νικήτας, Λευκάδα) 

Η νέα διαδραστική στήλη 
της Αthens Voice:

Πάγωσε το χρόνο!
“Back 2 the future”

Ελάτε να φτιάξουμε μαζί το πιο 
όμορφο άλμπουμ της ζωής μας.

Κάθε εβδομάδα: μία φωτογραφία 
τότε, η ίδια φωτογραφία τώρα.

Ψάξτε την αγαπημένη σας παιδι-
κή ή νεανική φωτογραφία και ξανα-
φτιάξτε την: ίδιοι πρωταγωνιστές, 

ίδια ατμόσφαιρα. 
Κάθε εβδομάδα θα δημοσιεύ-

ουμε τις φωτογραφίες που θα μας 
στέλνετε. Μαζί με τις δικές σας, τις 

δικές μας και 
γνωστών Αθηναίων και φίλων. 

Ένα εβδομαδιαίο ταξίδι στις πιο 
όμορφες στιγμές “Βack 2 the future” 
που θα κορυφωθεί με ένα άλμπουμ 

και μία μεγάλη έκθεση.

Μπορείτε να μας στείλετε και τις 
δύο φωτογραφίες σας (παλιά και 
νέα) είτε ψηφιακά (ανάλυση 300 
dpi, διαστάσεις 22x32, στη διεύ-
θυνση info@athensvoice.gr με 
την ένδειξη “Back2 the future”) 

είτε τυπωμένες στη διεύθυνση της 
ATHENS VOICE (Χαρ. Τρικούπη 22, 

Αθήνα 10679). Είναι απαραίτητο να 
γράφετε ονοματεπώνυμο, διεύθυν-
ση, mail και τα στοιχεία των φωτο-
γραφιών (χρονολογία, τοποθεσία, 

πρόσωπα που απεικονίζονται).

Λυδία, 1987 Βριλήσσια Λυδία Παπαïωάννου, 2010 Κεραμεικός
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1.
Υπάρχει, ένα έστω, μέρος διακο-

πών, που να μην απαγορεύεται  

να  ρ ί χ νο υμ ε  τ α  χαρ τ ι ά  σ τ ην 

τουαλέτα;

Όχι, αλλά δεν είναι μόνο τα χαρτιά. Ούτε τον 

καφέ επιτρέπεται να λέμε στις τουαλέτες! 

Έχουν γενικό πρόβλημα με τις προβλέψεις 

του μέλλοντος, διότι τους υπενθυμίζουν τι τις 

περιμένει. Και για να ξεφύγουν από τη μοίρα 

τους, βουλώνουν. 

2.
Τι έχουν πάθει όλοι και παρα-

ληρούν ομαδικά με το “Inception”;

Τίποτα μη αναστρέψιμο. Απλώς, είναι 

παράδοση από την εποχή του “Matrix ”, κάθε 

τέλος Αυγούστου να βγαίνει μια καινούργια 

ταινία που να βασίζεται στην ιδέα ότι «αυτό-

που-ζούμε-δεν-είναι-η-πραγματικότητα-αλλά-

μια-ψευδαίσθηση». Και όλοι ενθουσιάζονται 

γιατί μόλις έχουν επιστρέψει από τις διακοπές 

τους. Και είναι παρηγοριά να τους λέει κάποιος 

ότι στην (άλλη) πραγματικότητα δεν χρειάζεται 

να πάνε στο γραφείο, γιατί τίποτα από αυτά 

που νομίζουν ότι πρέπει να κάνουν δεν είναι 

αληθινό.

3.
Σε τι ακριβώς μοιάζουν με θηλυκό 

σκυλί τα ανθρώπινα πόδια, ώστε 

να τα προτιμούν με τόσο ενθου-

σιασμό για ερωτικό παρτενέρ τα σκυλιά; 

Μην μπερδεύεσαι. Δεν τα προτιμούν επειδή 

μπερδεύονται. Τα προτιμούν επειδή όλα τα 

σκυλιά είναι στην πραγματικότητα ποδολάγνοι 

φ ε τ ι χ ι σ τ έ ς ,  π ο υ  γ ι α  κ α ρ μ ι κ ή  τ ι μ ω ρ ί α 

μετεμψυχώθηκαν σε κάτι τετράποδο.

4.
Συγνώμη, αλλά αυτοί που σύμ-

φωνα με το τελευταίο καλοκαιρινό 

trend γιουχάρουν και πετάνε 

οργισμένοι την αστακομακαρονάδα τους 

στους πολιτικούς επειδή «είναι κλέφτες και 

τρώνε σε ακριβά εστιατόρια, ενώ εξαιτίας 

τους δεν έχει λεφτά ο κόσμος», πελάτες του 

ίδιου ακριβού εστιατορίου δεν είναι;

Μα γι’ αυτό γιουχάρουν ειδικά τους πολιτικούς: 

Γιατί μέσα στη βαβούρα, υπάρχουν ελάχιστες 

π ι θ α ν ό τ η τ ε ς  ν α  θ υ μ η θ ε ί  κ ά π ο ι ο ς  ό τ ι 

παλιότερα αυτοί που γιουχάρουν και αυτοί 

που γιουχάρον ται συνεργάζον ταν. Στην 

πραγματικότητα, δηλαδή, γιουχάρουν τους 

πρώην συνεργάτες τους για να διαχωρίσουν 

τη θέση τους. Από την άλλη, οι πολιτικοί δεν 

αντιδρούν, γιατί πέρα από τις μικροκομματικές 

σκοπιμότητες δουλειά τους είναι πρωτίστως 

να υπηρετούν το λαό. Και όταν ο λαός έχει 

ανάγκη να κράξει και να αποδοκιμάσει, ο ρόλος 

τους είναι να βρίσκονται εκεί, διαθέσιμοι, 

πρόθυμοι, και κυρίως διακριτικοί. Και όχι να 

χαλάνε μία από τις πιο κεφάτες καλοκαιρινές 

διασκεδάσεις, υπεθυμίζοντας με αγένεια ότι 

αυτοί που τώρα τους αποδοκιμάζουν είναι οι 

ίδιοι που πριν λίγο καιρό συνωστίζονταν στα 

γραφεία τους για χάρες. 

5.
Μα τόσο αχάριστοι είναι αυτοί οι 

τέως βασιλιάδες; Χρόνια τώρα ο 

Ζαμπούνης, αγνοώντας με θάρ-

ρος το πανεθνικό δούλεμα, τους υπερ-

ασπίζεται. Και με το πρώτο λάθος τον 

φτύνουν στην ψύχρα;

Μα έτσι κάνουν όλοι όσοι έχουν στερηθεί 

γ ια καιρ ό το γλύψιμ ο και  ξαφν ικά τους 

προσφέρεται απλόχερα από ρεπόρτερ και 

κανάλια: Ξεχνάνε αυτούς που τους στάθηκαν 

στις δύσκολες εποχές και παρασύρονται από 

τους νέους κόλακες. Το ίδιο που συμβαίνει με 

τους νεόπλουτους, μόνο που αντί για χρήματα, 

γίνεται με κολλώδη  σάλια γλειψίματος.

6.
Οι διαφημίσεις του Jambo, με τον 

Καραγκιόζη και τον Μικρούτσικο, 

μου προκαλούν μια παράξενη, 

νοσηρή ηδονή. Έχετε καμιά εξήγηση;

Φ υ σ ι κά .  Έν α ς  π ρ ώ ην  λα ϊ κό ς  ή ρ ω α ς  (ο 

Μικρούτσικος) και ένα πρώην εθνικό λαϊκό 

σύμβολο (ο Καραγκιόζης) συνεργάζονται για 

να διαφημίσουν κινέζικα προϊόντα. Λογικό 

να ερεθίζεται το ένστικτό σου από μια τόσο 

αντιπροσωπευτική εικόνα της σύγχρονης 

Ελλάδας.

7.
Μα η Δέσποινα Βανδή, που δή-

λωσε καλοκαιριάτικα ότι αισθά-

νεται αμήχανα να τη βλέπουν με 

bikini, δεν έβγαλε όλο το χειμώνα με κάτι 

see through και με κάτι υποδιαιρέσεις biki-

ni, πάνω στην πίστα; 

Ναι, αλλά έχει συνηθίσει όταν είναι ημίγυμνη 

να της πετάνε γαρίφαλα. Οπότε το bikini εκτός 

πίστας είναι «γύμνια χωρίς αν τάλλαγμα», 

πράγμα που την κάνει να αισθάνεται περίεργα. 

Και επιπλέον μία από τις παρενέργειες των 

πλαστικών είναι πως εκτός από ότι σε κάνουν 

να μοιάζεις, σε κάνουν και να συμπεριφέρεσαι 

ως νεότερη. Οπότε η Δέσποινα έχει αρχίσει 

να παρουσιάζει ξανά σύνδρομα εφηβικής 

ντροπής.

8.
Sorry, αλλά διαβάζω σε άρθρα με 

θέμα «Πώς πέρασα τις διακοπές 

μου» περιγραφές του τύπου «… 

και μετά πήγαμε στο μπαράκι του Μήτσου, 

που σερβίρει τα καλύτερα κοκτέιλ της 

Μεσογείου…». Δηλαδή αν δεν ήταν «τα 

καλύτερα» αλλά απλώς «καλά», θα υπήρχε 

μεγάλο πρόβλημα;

Ναι, γιατί αν είναι απλώς «καλά», τότε αργά 

ή  γρ ήγ ορ α κά π ο ι ο ς  ά λ λο ς  θ α βρ ε ι  «τα 

καλύτερα» και θα σε κερδίσει. Ά λ λωσ τε, 

όπως είναι γνωστό, στο γνωστό παιχνίδι με 

τίτλο «εδώ το καλυτερότερο!» νικάει όποιος 

καταστρέψει γρηγορότερα ένα μέρος. Πώς 

θα το κάνει αυτό; Μα γράφοντας δημόσια γι’ 

αυτό, με αποτέλεσμα να γεμίσει με ηλίθιους 

που πιστεύουν ακόμα σε φράσεις του τύπου 

«το καλύτερο τάδε του τάδε». A   

➜ nikos.zachariadis@gmail.com

ForrestGump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

Οι απαντήσεις του (Μέλος του συλλόγου για την επιβολή ποινής κοινωνικής εργασίας σε όσους 
μετά από παραμονή λίγων ημερών σε ένα μέρος, χρησιμοποιούν τη ντοπιολαλιά, 
π.χ. «Αστυπαλιά», για να απαντήσουν στην ερώτηση «Πού πήγες διακοπές;») 
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shootMe!
Του Κωνσταντίνου Ρήγου

FUTURE GODS Ξημερώματα Σαββάτου 28/8, οι χορευτές με τα κοστούμια που σχεδίασε ο Assaad Awad, λίγο πριν την έναρξη του τελευταίου πάρτι του 
XLsior Festival στη Μύκονο, Cavo Paradiso

➜ contact@rigosk.gr
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Ε πί τρεις μήνες η χώρα κυβερ-
νάται από τις φήμες. Τις φήμες 
ανακυκλώνουν τα ΜΜΕ. Τα 

ΜΜΕ ελέγχονται από μετόχους, συμμέ-
τοχους και αμέτοχους παράγοντες που 
διακινούν σενάρια. Η κυβέρνηση κατά 
τους θερινούς μήνες είχε μετακομίσει 
στις Κυκλάδες. Για την ακρίβεια, ο σκλη-
ρός κυβερνητικός πυρήνας συμμετεί-
χε σε σεμινάρια ταχείας εκμάθησης στα 
πλαίσια των εργασιών της Λέσχης της 
Πάρου. Πρόκειται για ένα πολύ πρόσφα-
το εύρημα της νέας διακυβέρνησης.
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων φιλοξέ-
νησαν τις τελευταίες εβδομάδες όλων των 

ειδών τους ενδεχόμενους συνδυασμούς, 
που αφορούν το κατ’ εξοχήν πολιτικό 
γεγονός που συγκινεί τους δημοσιογρά-
φους. Πρόκειται για τον ανασχηματισμό. 
Η φιλολογία περί ανασχηματισμού ξε-
διπλώθηκε σε όλες τις γνωστές διαστά-
σεις, ακόμη και αυτής του χωροχρόνου, 
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εργασιών 
της Λέσχης της Πάρου. Το περιεχόμενο 
αυτής της μακράς φημολογίας αντανα-
κλούσε την καθόλα σοβαρή για τους α-
νώτερους κύκλους εξουσίας, αλλά καθό-
λα αδιάφορη για την κοινωνία, υπόγεια 
σύγκρουση των κυβερνητικών παραγό-
ντων, με αντικείμενο την επικυριαρχία 
στο Μαξίμου. Βασικοί παίκτες σε αυτή 
την κόντρα αναδείχτηκαν οι κ.κ. Χάρης 
Παμπούκης και Γιάννης Ραγκούσης, Η-
ρακλειδείς του στέμματος και οι δύο από 
τους τρεις Σωματοφύλακες. Ο τρίτος έχει 
αναλάβει χρέη διαχειριστή του Μνημο-
νίου και εκπροσώπου Αθήνεσι της Τρόι-
κα (ας είναι ευλογημένη), διότι τουλάχι-
στον αυτή κυβερνά τη χώρα χωρίς φήμες 
αλλά με διατάγματα. Είναι προτιμότερα 
τα διατάγματα από τις φήμες, διότι ο πο-
λίτης ξέρει τουλάχιστον τι πληρώνει.
Ο ανασχηματισμός ανακοινώνεται οσο-
νούπω και το πρώτο υπουργικό συμβού-
λιο με τη νέα σύνθεση θα συνεδριάσει 
κατά τα φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη, 
προκειμένου να αφυπνιστεί η τρέχουσα 
πολιτική δραστηριότητα από το δροσε-
ρό βαρδαράκο που αναμένεται να πνεύ-
σει στον Θερμαϊκό. Ανασχηματισμός και 
συνεδριάσεις θα έχουν λήξει έως και την 
Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου. Προηγουμένως 
ο κ. Παπανδρέου θα έχει ενημερώσει το 
όλον ΠΑΣΟΚ περί των υποψηφίων στις 
περιφερειακές εκλογές και στους μεγά-
λους δήμους της επικράτειας. Αυτά τα 
ωραία θα συμβούν έως και την 3η Σε-
πτεμβρίου, γενέθλια ημέρα του ΠΑΣΟΚ.  

Μέχρι τότε θα συνεχίζεται ο ψυχολογικός 
αναβρασμός στην κυβερνώσα παράταξη 
με βασικούς άξονες: 
Α) Αν η Έλλη Στάη θα αναλάβει τελικά το 
κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ ή θα 
προσληφθεί ως εκπομπάρχης και μόνον.
Β) Αν ο κ. Θεόδωρος Πάγκαλος θα υποστεί 
δεινή ήττα μετά καπελώματος και θα πάψει 
να διατηρεί το μονοπώλιο της συμπλήρω-
σης του απουσιολογίου και του μηνιαίου 
ελέγχου προόδου των υπουργών.
Γ) Αν ο Χάρης Παμπούκης θα συνεχίσει 
να κυβερνά αντ’ αυτού ή αν ο Γιάνης Ρα-
γκούσης θα αναλάβει καθήκοντα πρωθυ-
πουργού παρά τω πρωθυπουργώ. 
Δ) Αν ο ΓΑΠ καταφέρει να πείσει το «όλον 
ΠΑΣΟΚ» πως μία συνεργασία με τον Φώτη 
Κουβέλη αποτελεί αναγκαστική συνθήκη 
για το μέλλον της Κεντροαριστεράς. Μέχρι 
και τώρα το «όλον ΠΑΣΟΚ» πιστεύει πως 
το κυβερνών κόμμα αποτελεί την πεμπτου-
σία της αριστερής-προοδευτικής σκέψης. 
Επίσης, πέρα από την υποψηφιότητα του 
κ. Γ. Καμίνη στον Δήμο της Αθήνας, ο ΓΑΠ 
θα διαπραγματευτεί μέχρι τέλους την υπο-
ψηφιότητα της κ. Μαρίας Βασιλάκου, της 
Αυστριακής βουλευτού των Οικολόγων, 
για την Περιφέρεια Αττικής.
Μετά τον ανασχηματισμό, ο πρωθυπουρ-
γός θα απευθυνθεί στο Πανελλήνιο μέσω 
του βήματος της ΔΕΘ. Πρόκειται για μία 
εντελώς ηλίθια παράδοση που επιβάλλει 

πως η ετήσια αφετηρία της πολιτικής ζωής 
του τόπου είναι η Έκθεση Θεσσαλονίκης, 
η οποία ούτε έκθεση είναι πια. Η ΔΕΘ, ση-
μειωτέον, κατασπάραξε τον Καραμανλή. 
Ο ΓΑΠ θα εμφανιστεί χωρίς πακέτα παρο-
χών. Έτσι του είπε η Τρόικα. Χωρίς πακέτα 
παροχών δεν νοείται παρουσία πρωθυ-
πουργού στη ΔΕΘ, εκτός αν αναφερθεί 
επί μακρόν στον ΠΑΟΚ και παρουσιάσει 
επιτέλους το πακέτο αναδιάρθρωσης (όχι 
του χρέους, αυτό είναι για αργότερα) της 
ομάδας του Γηραιού.
Η επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα είναι 
πλήρης εντυπώσεων, αλλά όχι αιφνιδια-
σμών. Δεν αιφνιδιάζει πλέον κανέναν το 
εάν ο Ανδρέας Λοβέρδος θα αναλάβει και 
το Υπουργείο Υγείας (θα ήθελε να αναλά-
βει και εκείνο της Αγροτικής Ανάπτυξης), 
ούτε το γεγονός ότι ο Γ.  Παπανδρέου δεν 
θέλει να δει ούτε ζωγραφιστή τη Φώφη 
Γεννηματά, τον Παναγιώτη Φασούλα, τον 
Σγουρό, αλλά και τον κ. Μίχα. Ο ΓΑΠ εί-
ναι πλασμένος για άλλα πράγματα και γι’ 
αυτό μεταβαίνει στο Όσλο (Σοσιαλιστική 
Διεθνής), μετά στις Βρυξέλλες (Σύνοδος 
Κορυφής) και αμέσως μετά στη Ν. Υόρκη 
(Σύνοδος του ΟΗΕ). Βλέπετε, έως και τα 
τέλη Δεκεμβρίου θα πρέπει απαραιτήτως:
Α) Να έχει βρεθεί ονομασία για την 
ΠΓΔΜ. (Το απαιτεί ο Ομπάμα.)
Β) Να έχει ορισθεί η Διεθνής Διάσκεψη 
για το Κυπριακό. (Το απαιτούν ο Ομπάμα, 
οι Εγγλέζοι και ο Ερντογάν.) 
Γ) Να έχει συμφωνηθεί το τελικό πακέτο 
συμφωνίας για το Αιγαίο με την Τουρκία. 
(Αμέσως μετά ο Ερντογάν έχει εκλογές, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται.)
Δ) Να έχει αποτραπεί η άνοδος των τιμών 
των speads πάνω από το 1.500. (Αυτό δεν 
μπορεί να το απαιτήσει κανείς.) 
Ε) Να αποτραπεί το φαλιμέντο της χώ-
ρας. A                                     
 ➜ n.georgiadis1@yahoo.com

  
Τζιχάντ
Tων Άγγελου Τσεκερη
γιώργου κυριΤση

Την κατάλ-
ληλη στιγμή
Σε ισχύ τέθηκε από εχθές η καθολι-

κή απαγόρευση του καπνίσματος 

στους κλειστούς δημόσιους χώρους. 

Στα πλαίσια της αντικαπνιστικής 

εκστρατείας, ο υπουργός Οικονομι-

κών κ. Παπακωνσταντίνου εξήγγει-

λε περαιτέρω μείωση των χαμηλών 

συντάξεων και του βασικού μισθού 

κατά 120 ευρώ, ποσό που αντιστοι-

χεί σε περιορισμό του καπνίσματος 

κατά ενάμισι πακέτο τσιγάρα το μή-

να. Παράλληλα, λόγω του αναμενό-

μενου οφέλους που θα έχει το μέτρο 

στη δημόσια υγεία, περικόπτονται 

κατά 20% οι δαπάνες των νοσοκο-

μείων, καταργούνται οι κλάδοι υγεί-

ας των ασφαλιστικών ταμείων, και 

διπλασιάζεται ο ΦΠΑ, προκειμένου 

να αντισταθμιστούν οι απώλειες από 

το φόρο κατανάλωσης καπνού. Επί-

σης καταργούνται ή συγχωνεύονται 

δρομολόγια του ΟΣΕ όπου οι επιβά-

τες καπνίζουν σα φουγάρα για να πε-

ράσει η ώρα, και θεσπίζονται 8.500 

κενές θέσεις καθηγητών στα σχο-

λεία, προκειμένου να περιοριστεί το 

κάπνισμα στα διαλείμματα. Το μέτρο 

αναμένεται να έχει ευεργετικές επι-

πτώσεις και στα κέντρα διασκέδα-

σης, ιδίως μάλιστα αν επεκταθεί και 

στην υποχρεωτική χρήση της ζώνης 

ασφαλείας για τους καθημένους ό-

ταν η σχετική επιγραφή είναι αναμ-

μένη. Από την απαγόρευση εξαιρού-

νται οι μεγάλες πίστες ως ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους. 

«Πρόκειται για ένα μέτρο που μας 

βοηθάει να αλλάξουμε την Ελλάδα, 

να υπερβούμε κατεστημένες αντιλή-

ψεις και να αφήσουμε πίσω τα δεινά 

που συσσώρευσε η Δεξιά στον τό-

πο» δήλωσε ο πρωθυπουργός από 

το διεθνές συνέδριο «Σοσιαλισμός 

και Μοχίτο στον 21ο αιώνα», που δι-

εξάγεται στην Πάτμο, και στο οποίο 

κέρδισε 7-1 στο τάβλι το διεθνούς 

κύρους προοδευτικό οικονομολόγο 

Τζόζεφ Στίγκλιτς. ●
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Ανασχηματισμός και 
συνεδριάσεις θα έχουν 
λήξει έως και την Πέμπτη 
9 Σεπτεμβρίου

Πολιτική

Ω Θεέ μου… φθινοπώριασε!
Του Νικου γεώργιΆΔη

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 
μεταμορφώνει εικόνες της 
επικαιρότητας σε έργα τέχνης

 ➜ p.koulouras@gmail.com

➽

27 Αυγούστου 2010 
Μοιραία πτήση για τα δύο F-16 
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citizen
Tου κώσΤΆ γιΆΝΝΆκιΔη

Τ ο “Inception” μού άρεσε 
τόσο πολύ ώστε το ίδιο 
βράδυ, μετά την προβο-

λή, ονειρεύτηκα έπειτα από καιρό. 
Βέβαια λένε πως κάθε νύχτα κρύ-
βει όνειρα, αλλά λίγα ζουν ως την 
αυγή και τρυπώνουν στη χώρα του 
συνειδητού. Όπως και αν είναι, εγώ 
είχα εβδομάδες ολόκληρες να βγω 
από τον ύπνο με ένα όνειρo στα δό-
ντια και αισθάνομαι ότι το οφείλω 
στην ταινία. Τα της υπόθεσης θα 
τα ξέρετε: ο Ντι Κάπριο είναι ένας 
gangster των ονείρων. Συνδέεται 
μαζί σου, βλέπετε το ίδιο όνειρο και 
κάνει πλιάτσικο στο υποσυνείδητό 
σου. Σε μένα αυτό μπορεί να το κά-
νει και ένα εκκαθαριστικό πιστωτι-
κής κάρτας, αλλά οι άνθρωποι της 
ταινίας έχουν άλλα προβλήματα. 
Και ο Ντι Κάπριο, ως χαρακτήρας, 
είναι σπουδαίος, γίνεται ο ήρωάς 
μου. Όχι επειδή καταδύεται στο υ-
ποσυνείδητο μέχρι τις εσχατιές της 
αβύσσου, αλλά επειδή επιστρέφει 
στον πραγματικό κόσμο. Και αυτό 

απαιτεί μαγκιά, χρειάζεται να δε-
θείς στο δικό σου κατάρτι. Η ταινία 
μάς έδειξε ότι εκεί κάτω είναι υπέ-
ροχα. Φυτεύεις αναμνήσεις όπου 
θέλεις, βλέπεις τον κόσμο να γεν-
νιέται σαν φουσκάλες καφέ, τον 
τραβάς σαν λάστιχο, του ανοίγεις 
με τα νύχια κάτι τεράστιες χαραμά-
δες και βουτάς μέσα. Πού θα βρεις 
καλύτερα; Να τη δείτε, δεν υπάρχει 
περίπτωση να μη σας αρέσει. Θέ-
λετε δεν θέλετε θα προσαρμόσει 
το σενάριο στα μέτρα σας: θα σας 
φυτέψει στο μυαλό ιδέες για το υ-
ποσυνείδητο. Εκεί μέσα υπάρχει ο-
λόκληρο σύμπαν. Εσείς είστε ο Δη-
μιουργός, αλλά εκείνο σας κατευ-
θύνει. Και όσον αφορά τη σχέση με 
την επιστημονική πραγματικότητα, 
εντάξει, δεν χάλασε και ο κόσμος 
με τις ανακρίβειες. Σίγουρα δεν 
υπάρχουν συσκευές και φάρμακα 
που επιτρέπουν στους άλλους να 
μπουν στο μυαλό σας. Υπάρχουν, 
όμως, δελτία ειδήσεων.

Στο όνειρο του Γιώργου

E δώ βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση του κομματιού και πρέπει να 
αποφασίσω πού θα το πάω. Θέλω να καταγγείλω τα media και 
την κυβέρνηση για σύσταση συμμορίας με σκοπό την κλοπή των 

ονείρων μας; Καλό, αλλά το φύλλο είναι free press και δεν μπορείτε να το 
σπρώξετε μαζί με κουπόνια στον τύπο που κάθεται απέναντι. Ας κρατή-
σουμε, λοιπόν, κάτι από το concept της ταινίας, ρίχνοντας μια διεισδυτική 
ματιά στο μυαλό του Γιώργου. Ο Γιώργος έχει να διαχειριστεί τα οικονομικά 
προβλήματα μιας χώρας. Εσείς έχετε να διαχειριστείτε μόνο τα οικονομικά 
προβλήματα της τσέπης σας. Μαντέψτε, όμως, ποιος από τους δύο κοιμάται 
καλύτερα τα βράδια. Μην το κουράζετε, είναι απολύτως βέβαιο ότι ο Γιώρ-
γος μπαίνει σε stand by mode πιο εύκολα από σας. Οι πολιτικοί έχουν τα 
όνειρα όπως οι DJs τα CDs – είναι εργαλεία δουλειάς, τα βάζεις να παίζουν 
και ξεχνιέται ο πελάτης. Δίπλα στη στοίβα με τα όνειρα του Γιώργου έχει 
φυτευτεί μια ιδέα που του λέει ότι αν κάνει ανασχηματισμό και πολλαπλασι-
άσει τους συμβούλους, η κοινή γνώμη θα του επιστρέψει ένα χαμόγελο και 
μερικούς πόντους στις δημοσκοπήσεις. Η ιδέα δεν είναι παράλογη. Όμως 
παράλογα είναι τα πάντα γύρω της. Ο πρωθυπουργός θα σας πει ότι αλλάζει 
το μοντέλο διακυβέρνησης για να πάρει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 
Εσείς μπορείτε να του απαντήσετε ότι δείχνει σαν να χτίζει στρώματα οχυ-
ρώσεων γύρω του. Στο εξής πρώτα θα φταίει ο υπουργός, μετά θα ευθύνεται 
ο συντονιστής στο Μαξίμου, αργότερα τα απόνερα θα ταράζουν κάπως το 
πρωθυπουργικό περιβάλλον και στο βάθος ο πρωθυπουργός θα παραμένει 
ανέπαφος. Θα μου πείτε ότι αυτό είναι στοιχειώδες για τα ελληνικά πολιτι-
κά πράγματα. Ο πρωθυπουργός προστατεύεται όπως ο βασιλιάς στο σκάκι. 
Εντάξει, μόνο που εδώ δεν είναι όλα τα κουτάκια άσπρα ή μαύρα. Ο Γιώργος, 
λοιπόν, θα κάνει ανασχηματισμό. Πρακτικά αυτό δεν αφορά κανέναν. Για 
να σε απασχολήσει η απομάκρυνση της Μπατζελή πρέπει πρώτα να είχες 
καταλάβει ότι η Μπατζελή ήταν υπουργός. Λίγο πριν ή λίγο μετά θα μιλή-
σει στη ΔΕΘ δίνοντας υποσχέσεις θρησκευτικού χαρακτήρα – πρέπει να 
πεθάνεις για να μάθεις αν ήταν αλήθεια. Παραλλήλως θα επιδεικνύονται 
βαλσαμωμένες κεφαλές φοροφυγάδων. Ε, και; Μετά από ένα χρόνο διακυ-
βέρνησης έχουν να δείξουν κάτι που όντως σπρώχνει τη μιζέρια μακριά και 
φέρνει ερείσματα δημιουργικότητας; Όχι. Μόνο ιδέες και προθέσεις. Και το 
opengov. Aνοιχτή διακυβέρνηση που εξελίσσεται σε θερινή. ●
➜ giannakidis@protagon.gr

Έ
να ιδιότυπο πολιτικό «φαινόμε-
νο του θερμοκηπίου» φαίνεται 
ότι βιώνει η ΝΔ. Η εποχή του 

φθινοπώρου δεν υφίσταται για το κόμμα 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από 
τους «καύσωνες» του καλοκαιριού –με 
διαμάχες, διαγραφές, χωριστικές κινή-
σεις στους Δήμους– περνάμε κατευθείαν 
στην «καταιγίδα» των αυτοδιοικητικών 
εκλογών – με... διαμάχες, πιθανές νέες 
διαγραφές, χωριστικές κινήσεις και τα 
συναφή.
Τι συμβαίνει στην Κεντροδεξιά; Δύσκο-
λο να απαντήσει κανείς με μια κουβέντα. 
Και μπερδεμένο. Αίφνης ο Γιώργος Κα-
ρατζαφέρης προτείνει ως κοινό υπο-
ψήφιο με τη ΝΔ για την περιφέρεια 
Αττικής –τη μεγαλύτερη 
περιφέρεια της χώρας που 
θα ψηφίσουν σχεδόν οι μι-
σοί πολίτες– τον... Δημήτρη 
Αβραμόπουλο. Ο αντιπρό-
εδρος της ΝΔ δηλώνει ότι 
ο κύκλος του έκλεισε στην 
αυτοδιοίκηση και μας συ-
στήνει να στηρίξουμε την 
υποψηφιότητα του Β. Κικίλια, ε-
κλεκτού του Α. Σαμαρά, που πολ-
λοί βουλευτές της ΝΔ ερμηνεύουν 
ήδη ως επιλογή ήττας. Παράλληλα, το 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
αποκλείει συνεργασίες με το ΛΑΟΣ του 
Γ. Καρατζαφέρη, που ήδη όμως προ-
σφέρει στήριξη στον Νικ. Κακλαμάνη 
για την Αθήνα και στον Π. Ψωμιάδη για 
την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
που ήδη στηρίζονται από τον Α. Σαμα-
ρά! Στο μεταξύ και στο ΛΑΟΣ, στελέχη 
όπως ο Μ. Βορίδης και ο Άδ. Γεωργιάδης 
εμφανίζονται διαφοροποιημένοι από τις 
επιλογές στήριξης υποψηφίων της ΝΔ. 
Πρόβλημα και εκεί...

Κι ενώ οι φουρτούνες μεταξύ ΝΔ και 
ΛΑΟΣ δεν λένε να κοπάσουν, η ΝΔ φαί-
νεται να επιθυμεί ένα ξεκαθάρισμα λο-
γαριασμών με την Ντόρα Μπακογιάννη 
και όλους όσοι φέρονται μέσα στη ΝΔ να 
τη συμπαθούν. Η κ. Μπακογιάννη εμ-
φανίζει έντονο ενδιαφέρον για τις αυ-
τοδιοικητικές εκλογές και προχωρά στη 

στήριξη στελεχών «απέναντι» στους 
εκλεκτούς της ΝΔ, πλην εξαιρέσεων. 
Μέσα στο καλοκαίρι ξέσπασε –και βρί-
σκεται σε εξέλιξη– η περιβόητη «μάχη 
της Κρήτης». Η επιλογή του βουλευτή Γ. 
Πλακιωτάκη ως υποψήφιου περιφερει-
άρχη της Κρήτης βρίσκει απέναντι την 
Ντόρα, που θα στηρίξει άλλον υποψή-
φιο. Κι όλα αυτά σε μια περιφέρεια όπου 
ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται 
να αγγίζει ποσοστά της τάξης του 70%! 
Στο μεταξύ ένας βουλευτής της ΝΔ, ο 
Χρ. Μαρκογιαννάκης, «πλήρωσε» με τη 
διαγραφή του τις διαφωνίες του για την 
επιλογή του Γ. Πλακιωτάκη στην Κρήτη. 
Η κατάσταση είναι τεταμένη και σε άλ-
λες περιφέρειες της χώρας, σε βαθμό που 
ο πρόεδρος της ΝΔ απείλησε με ποινές 
όλους όσοι δεν ευθυγραμμιστούν με τις 
επιλογές  του κόμματος. Κι όλα αυτά, κα-
θώς θεωρείται βέβαιο πως μετά τις εκλο-
γές η κ. Μπακογιάννη θα επιχειρήσει 
τη σύσταση νέου κόμματος στο χώρο της 
Κεντροδεξιάς.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά τη ντροπιαστι-
κή εκλογική ήττα της ΝΔ στις βουλευτι-
κές εκλογές, η «γαλάζια πολυκατοικία» 
μοιάζει να έχει γεμίσει «μαγαζάκια». Η 

εικόνα μιας παράταξης τριχοτομημένης 
παγιώνεται, όσο και αν η ηγεσία της 
ΝΔ επιχειρεί να επιβάλει «σιδηρά» 
πειθαρχία. Το πρόβλημα μοιάζει 

να έχει βαθύτερες ρίζες. Η 
ΝΔ πληρώνει την κρίση του 
πολιτικού συστήματος, αλλά 
και του τρόπου που κυβέρ-
νησε τη χώρα τα τελευταία 
χρόνια. Ο θυμός για τις ευ-
θύνες και τα λάθη της δεν λέει 
να αμβλυνθεί... Παράλληλα, 
η ΝΔ διχοτομείται από το ίδιο 

το μνημόνιο. Ας μην ξεχνάμε ότι η κ. 
Μπακογιάννη διαγράφτηκε από τη ΝΔ 

γιατί ψήφισε υπέρ του μνημονίου, την 
ώρα που ο Α. Σαμαράς οικοδομεί την α-
ντιπολιτευτική του κριτική στην αποδό-
μηση του μνημονίου.
Υπάρχει βεβαίως και ο «παράγων Χ», 
που όλο αυτό το διάστημα σιωπά, δεν εμ-
φανίζεται, δεν σηκώνει το γάντι που του 
ρίχνουν εχθροί και φίλοι για να μιλήσει. 
Ο Κώστας Καραμανλής και τα στελέχη 
που εξακολουθούν να τον στηρίζουν ί-
σως και να μη στεναχωριούνται που η 
παράταξη εμφανίζει σημάδια τριχοτόμη-
σης. Μερικοί υποστηρίζουν ότι ο κ. Κα-
ραμανλής ίσως να επενδύει σε αυτή την 
εικόνα, μιας και υπάρχουν πιθανότητες 
κάποτε να κληθεί να ηγηθεί ως σωτήρας 
στην παράταξη! Ακούγεται απίθανο, αλ-
λά πάντως ακούγεται. Μόνο που αυτή τη 
φορά η ανασύνταξη μιας παράταξης δεν 
μπορεί να γίνει με αποτυχημένους πρω-
θυπουργούς.  A   
➜ palikar@otenet.gr

Υπάρχει 
ακόμα 
ο «παράγων 
Χ»;  
Του ευΤυχη ΠΆλληκΆρη

Η «γαλάζια πολυκατοι-
κία» μοιάζει να έχει γεμί-σει μαγαζάκια
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song Των ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου, ΣαντραΣ - οντέτ κυπριώτακη,    
          ΔημητραΣ τριανταφυλλου

Mερική επαναφορά στην πόλη. Το σώμα επέστρεψε. Το μυαλό όχι. Καλά κάνει. Η καλοκαιρινή ραθυμία σε έχει μισοζαλισμένο να προσπαθείς να 
αντιμετωπίσεις τα θηρία που λέγονται εκκρεμότητες και είναι πολλές. Η αθηναϊκή όμως μηχανή έχει βάλει μπρος για τα καλά: έργα στην Ακαδημί-
ας, οι αισθήσεις αρχίζουν και επαγρυπνούν, η πολιτιστική ζωή ξεκινά με το καλημέρα, πού θα βρούμε πρόσκληση για U2, πρέπει να πάμε, όλοι θα 
τους δουν, εμείς δεν θα πάμε; Aμείλικτα ερωτήματα, τα λες και σειρήνες, και μια σειρά από συναυλίες - φεστιβάλ - events που στήνουν τον πρώτο 
μεγάλο πολιτιστικό γρίφο της σεζόν. Πού θα πρωτοπάμε; Έχουμε και λέμε:

 “Flesh”, μια ταινία στη ρετροσπεκτίβα Autour de Minuit στο 
«16o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματόγραφου της Αθήνας - 

Νύχτες Πρεμιέρας Conn-χ»
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U2? ME TOO
Η μεγαλύτερη συναυλία του Σεπτεμβρίου, 

αλλά και ολόκληρης της χρονιάς. Ο μπόνο 

μαζί με τους Edge, Larry Mullen και Adam 

Clayton αναμένονται στο οακα στις 3 Σε-

πτεμβρίου, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

τους περιοδείας με τίτλο “360° τοur”. Show 

ορατό από όλα τα σημεία του σταδίου, κυ-

λινδρική Led οθόνη που ζυγίζει 54 τόνους, 

ενώ η συνολική κατασκευή του σκηνικού 

απαιτεί 4 μέρες για να στηθεί. Tα φτηνά ει-

σιτήρια έφυγαν πρώτα, λογικό, αλλά η συ-

ναυλία δεν είναι sold out και η προπώληση 

συνεχίζεται (Ticket House, Πανεπιστημίου 42, 
210 3608.366, tickethouse.gr & ticketpro.gr). 
Το νοτόριους ροκ γκρουπ ξεκίνησε το 1978 

με τρεις πολύ καλούς πρώτους δίσκους, σε 

παραγωγή του θρυλικού Steve Lilywhite, που 

είχε ήδη τρέξει τους Ultravox και Siouxsie: 

“Boy”, “October” και “War”. Η συνέχεια ήταν 

επική, αμερικάνικη, ακτιβιστική και μερικώς 

αμφιλεγόμενη, με πιο πρόσφατο άλμπουμ 

το φροντισμένο “No Line On The Horizon”. 

Όπως και να ’χει, οι Δουβλινέζοι θα δώσουν 

το πιο μαζικό ραντεβού της χρονιάς με τη 

ροκ ιστορία σε μια μοναδική βραδιά που θα 

συζητηθεί όλο το μήνα. 

ΒΙΟS IS 8 
Τον Σεπτέμβριο το Βios γίνεται 8 και το 

γιορτάζει στις 17 & 18/9, με καλεσμένους 

τους masterminds του intelligent techno 

Autechre, το νέο πρότζεκτ των τρομερών 

παιδιών Modeselektor και Αparrat κάτω από 

το όνομα Moderat, το μυστικιστικό vintage 

ήχο των Gaslamp Killer και GonjaSufi μαζί με 

τον Βyetone, το psych-funk του Onra στην 

παράδοση του J Dilla με τον Buddy Sativa και 

το dubstep της Ikonika. Κι αυτό είναι μόνο η 

αρχή για μια νέα σεζόν με πολλές αλλαγές, 

καθώς το μπαρ του ισογείου μετακόμισε 

στον πάνω όροφο, ενώ ανανεώθηκε παύλα 

ενισχύθηκε ηχητικά και κλιματιστικά επιδι-

ώκοντας τη δημιουργία ενός εναλλακτικού 

πολυχώρου, όπου θα παρουσιάζονται νέες 

τάσεις από τη σύγχρονη μουσική πραγματι-

κότητα (ένα κομμάτι που έχει ήδη χτιστεί με 

προσεγμένες ανακλήσεις), αλλά και θεατρι-

κές παραστάσεις, προβολές, αφιερώματα, 

εκθέσεις.

ΕνΤΕCHNO 
Eτοιμάσου για τριήμερο dance φεστιβάλ. 

10-12/9 στο 6 D.O.G.S. στην Αβραμιώτου. Ξε-

κίνησε πέρσι με Ellen Allien και Wighonomy 

Brothers και ετοιμάζεται με συνεχείς ανακλή-

Μηδενιστής

Η ώρα του Hip Hop έφτασε
Οι ρίμες ήδη στριφογυρίζουν από το καλοκαίρι στις γλώσσες των 8 καλύτερων 

MCs, που θα κριθούν σκληρά από τις φωνές του κοινού στο MC Battle. Ομάδες 

breakdance θα δοκιμαστούν στο αυθεντικό Battle of Athens ’10 και μερικοί από 

τους κορυφαίους Έλληνες χιπ χοπ-άδες θα αποδείξουν ότι το Hip Hop ζει: μηδε-

νιστής, Giants, έισβολέας, Phyrosun, ορθολογιστές, απέχεις, Neon, τ. λάθος 

και μάντης Johnson. Η μουσική του δρόμου ανεβαίνει ξανά στη σκηνή της Τε-

χνόπολης για το 3ο Athens Hip Hop Festival στις 4/9. Η ATHENS VOICE είναι και 

πάλι εκεί ως χορηγός επικοινωνίας. Cya there! - Σ.Ο.Κ.

Ροκ 
συνέχεια 

Ο Σεπτέμβριος θα είναι ροκ. Στην Τεχνό-

πολη στις 9/9 ετοιμάσου για γλυκόπικρη 

post-everything rock των Porcupine 

Tree, που θα συναντήσει τον πιο σκληρό 

μέταλ ήχο των Anathema. • Μια μέρα 

μετά μαύρο ρίμελ και επανάληψη από 

τους Placebo, με το μέσο όρο ηλικίας 

να λήγει σε -teen. • Oι πυρομανείς rave 

επαναστάτες χωρίς αιτία Prodigy έκαναν 

ήδη το πρώτο sold out του μήνα στις 17/9 

στο τόσο ταιριαστό με την αισθητική 

τους Αθηνών Αρένα (Πειραιώς 166) και 

προστέθηκε νέα ημερομηνία στις 16/9. 

Ετοιμάσου για “Charley Says”, “Firestarter”, 

“Smack My Bitch Up” και ελπίζω όχι πολλά 

από το τελευταίο αδιάφορο άλμπουμ 

τους “Invaders Must Die”. • Το νου σου 

και για την κραυγή του οzzy στο Terra 

Vibe στις 25/9 με Black Sabbath ιστορία 

και οικογενειακή υστερία. • Ελληνι-

κή περιοδεία τον Σεπτέμβριο για τους 

Archive, με κεντρική συναυλία στον 

Λυκαβηττό στις 25/9 που θα κινηματο-

γραφηθεί για την ετοιμασία ενός live DVD. 

• τindersticks στον Λυκαβηττό στις 

18/9 με την trademark φωνή του Stuart 

Staples, σκοτεινό απόηχο και μια σειρά 

από μελαγχολικούς ύμνους. • Λάτιν λο-

γική και ευαισθησία στις 24/9 από τον υιό 

Iglessias, την αnastasia και παρουσίαση 

από Pamela Anderson στο πλαίσιο του 

πρώτου διαδικτυακού μουσικού διαγω-

νισμού έurovoice 2010, που θα ξεκινήσει 

από την Αθήνα στις 23-24/9. • Eπιστρο-

φή και για τη Γαλλιδούλα Emma Shapplin, 

που μετά τις επιτυχημένες συναυλίες στο 

Μέγαρο θα εμφανιστεί στον Λυκαβηττό 

στις 14/9 με πιο ροκ διάθεση από ποτέ, 

ενώ τα τραγούδια της Έντιθ πιαφ θα α-

κουστούν μια μέρα μετά στον ίδιο χώρο, 

σε μια θεατροποιημένη βιογραφία της 

ερμηνεύτριας που ακούγεται τώρα και 

στα ακουστικά του “Ιnception”. - Γ.Δ.

Πάμε ΣΙΝεμά 
Αναμφίβολα το πιο επιτυχημένο κι-
νηματογραφικό φεστιβάλ της πόλης. 

Το «16o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματό-
γραφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέ-

ρας Conn-χ» (15-26/9) στις αίθουσες 
Αττικόν Cinemax Class, Απόλλων 

Cinemax Class και Δαναός 1 & 2 δεν 
θα προδώσει ούτε φέτος τις απαιτήσεις 
των σκληροπυρηνικών κινηματογρα-
φόφιλων. Στα συν η είσοδος για κάθε 
ταινία που παραμένει € 6. Η διοργά-

νωση είναι του περιοδικού Σινεμά και 
μέγας χορηγός τo Conn-χ. - Δ.Τ.

ΔΩΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Η A.V. εξασφάλισε για εσάς τρεις (3) διπλές προ-σκλήσεις! Αν θέλεις κι εσύ μία, στείλε σε SMS: AVLIVE (κενό) και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι την Παρασκευή 3/9 στις 14.00. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα ονόματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο.Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Emma Shapplin
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σεις καλλιτεχνών και οργάνωση εργαστη-

ρίων και projections. Ήδη έχουν κλειστεί 6 

ονόματα από την dance σκηνή της Techno 

με μεγάλη μεταναστευτική προδιάθεση. Ο 

Χιλιανός Matias Aguayo με παραγωγές στην 

Kompakt, latin επιρροές και techno beats. Η 

Cassy (Catherine Britton) από το Kingston, 

που την έκανε για Αυστρία για να καταλήξει 

στο Βερολίνο, τραγουδάει στο φετινό track 

του Tiefschwarz “Find Me”. Οι Γερμανοί Bruno 

Pronsato (Steven Ford) με minimal, tech-

house και Lawrence (Peter Kersten) με deep 

house, tech-house, minimal και επιρροές από 

Theo Parrish μέχρι Ιsolee. Aκόμη o Nicolas 

Lutz (John Tequila) από το Moντεβιδέο που 

την έκανε για Βερολίνο και ο αlexi Delano από 

τη Nέα Υόρκη μέσω Χιλής και Σουηδίας. O γύ-

ρος του κόσμου σε 140 ΒPΜ. 

THE ARC FESTIVAL
Διήμερη συνάντηση ελληνικής κορυφής στις 

13 & 14/9 στην Τεχνόπολη, με τους διαμορ-

φωτές αγγελάκα, παυλίδη και νάστα να 

συναντούν το νέο αίμα, δηλαδή τους Burger 

Project, Mόνικα, Maraveyas, Rous σε ένα αρ-

κετά ελκυστικό μουσικό πακέτο.

ΤΟ SCHOOLWAVE 
ΠΑΕΙ ΜΕΓΑΡΟ
Με τις συναυλίες τριών συγκροτημάτων του 

Schoolwave ξεκινά το φετινό πρόγραμμα του 

Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, δίνοντας ένα νέο 

στίγμα που δείχνει μια νέα στροφή σε ευρύ-

τερο και πιο διευρυμένο μουσικό ορίζοντα. 

Οι Musica Ficta, Rosebleed και Blue Jazz 

Fiction θα εμφανιστούν στις 17/9, στον Κή-

πο του Μεγάρου Μουσικής με ιδανική εί-

σοδο € 5 και προαιρετική έξοδο. - Γ. Δ.

ΒΟλΤΑ  
σΤην ΕλΕυσΙνΑ
Ανακοινώνοντας την απόκτηση της πε-

ριοχής «Βοτρύς - Ελαιουργείου» από το 

Δήμο και ακόμα την ίδρυση του νέου Αρ-

χαιολογικού Μουσείου της Ελευσίνας, ο 

δήμαρχος της περιοχής μίλησε για μια 

πρωτόγνωρη ανάπλαση που συμβαίνει στην 

ex βιομηχανική πόλη και συγκεκριμένα στις 

ζώνες γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο. Σε 

αυτό το πλαίσιο οι φετινές εκδηλώσεις των 

ούτως ή άλλως σημαντικών «Αισχυλείων» 

στο Παλαιό Ελαιουργείο έχουν μια γιορταστι-

κή ατμόσφαιρα. Ενδεικτικά, από το «πυκνό» 

πρόγραμμα που θα τραβήξει μέχρι τις 10/10, 

η πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση «Δυτικά 

βήματα, στα βήματα της ιεράς οδού» στις 

2/9, η «έρωφίλη - Άσκηση 2» στις 8/9 από 

τον Σίμο Κακάλα και την «Εταιρεία Θεάτρου 

Χώρος», η συναυλία των αγγελάκα - Βελιώ-

τη στις 17/9 αλλά και προβολές (με ελεύθερη 

είσοδο) ταινιών από τους «Κινηματογραφι-

στές στην Ομίχλη» (τσίτος, λάνθιμος κ.ά.). 

Είσοδος € 12, 210 5565.600, www.aisxylia.gr 

ΜΕ δυνΑΜη ΑΠΟ  
ΤΟ κΑλΟκΑΙΡΙ
Πέντε παραστάσεις που γύρισαν τα θέατρα 

της περιφέρειας δοκιμάστηκαν σε κοινό και 

κριτικούς και επιστρέφουν στο κλεινόν άστυ.

«Ορέστης» του Ευριπίδη από το Εθνικό Θέ-

ατρο σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά: 10/9 

Αττικό Άλσος, 14/9 Άλσος Νέας Σμύρνης. 

«Πλούτος Πενίας Θρίαμβος» από το Θέ-

ατρο Τέχνης «Κάρολος Κουν» και το ΔΗ.ΠΕ.

ΘΕ. Βόλου σε σκηνοθεσία Διαγόρα Χρονό-

πουλου: 3/9 Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς στο 

Χαλάνδρι, 6/9 Θέατρο Νέας Σμύρνης, 10/9 

Θέατρο Πέτρας, 13/9 Βεάκειο Θέατρο, 16/9 

Δημοτικό Θέατρο Παπάγου.

«Oιδίπους τύραννος» του Σοφοκλή από το 

Αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου: 13/9 

Θέατρο Πέτρας, 14/9 Ευριπίδειο Θέατρο Ρε-

ματιάς.

«Ιππείς» του Αριστοφάνη από τη Θεατρική 

Διαδρομή & το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου σε σκη-

νοθεσία Βασίλη Νικολαΐδη: 9/9 Ευριπίδειο 

Θέατρο Ρεματιάς, 14/9 Φεστιβάλ Δήμου Γα-

λατσίου στο Άλσος Βεΐκου.

 «Τρωάδες» από το Θέατρο του Νέου Κό-

σμου σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπου-

λου: 5/9 Θέατρο Πέτρας, 6/9 Θέατρο «Μίκης 

Θεοδωράκης» - Πέραμα, 8/9 Θέατρο Δώρα 

Στράτου, 10/9 Βεάκειο Θέατρο - Πειραιάς, 

13/9 Δημοτικό Θέατρο Άλσους - Ηλιούπολη. 

- Δ.Τ.

Mir Festival
Στις 18/9 (14.00-19.00) μπορούμε να χορεύ-
ουμε στην πλατεία Εξαρχείων υπό τις ηχογρα-
φημένες οδηγίες της μαριέλας νέστορα, χο-
ρογράφου των Yelp – ελληνικής ομάδας που ξεχωρίζει στο σύγχρονο χορό! Αυτή είναι μό-
νο μία από τις δράσεις σε δημόσιους χώρους, εκτός από τους ιδιωτικούς, που υπόσχεται το Mir Festival (9-18/9). H ΑΤHENS VOICE είναι χορηγός επικοινωνίας, περισσότερες λεπτο-

μέρειες στο επόμενο τεύχος. - Δ.Τ. 
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Σ’ ένα αυτοβιογραφικό βιβλια-
ράκι με τίτλο «Ο χρόνος πάλι» 
(που εκδόθηκε πέρυσι από τις 
εκδ. Πατάκη) καταγράφω μερι-
κές σημειώσεις για το ελληνικό 
πανεπιστήμιο και τη φοιτητική 
ζωή από το 1975 ως το 1980, ό-
ταν φοιτούσα στη Φυσικομα-
θηματική της Αθήνας. Η κατά-
σταση στο πανεπιστήμιο παρα-
μένει απαράλλακτη· μερικοί 
μάλιστα διατείνονται ότι έχει 
χειροτερέψει. 

Αθήνα, Χημείο
 

Ξ
υπνούσα νωρίς· πάντα είχα λό-
γους να ξυπνάω νωρίς. Kάθε 
μέρα επαναλάμβανα στον εαυ-
τό μου: «Πρέπει να σπουδάσω, 

πρέπει να προχωρήσω»· σπατάλησα τέσ-
σερα –σχεδόν πέντε– χρόνια στη Φυσι-
κομαθηματική της Αθήνας, ανάμεσα σε 
αριστερούς και δεξιούς ζηλωτές: μαθήμα-
τα δεν γίνονταν· τα εργαστήρια αναβάλ-
λονταν για την «άλλη» εβδομάδα· γίνο-
νταν συνελεύσεις, πολιτικές εκδηλώσεις, 
παρατεταμένες, αδιέξοδες συζητήσεις, ό-
που, συχνά, η βία που υπόβοσκε ξεσπού-
σε με τρόπους αναπάντεχους. Ένιωθα ότι 
ζούσα σε μια μικρογραφία ολοκληρωτι-
κού καθεστώτος, σε συνθήκες σοσιαλ-
φασισμού, μαζικής τρομοκρατίας: έβλεπα 
τον εαυτό μου σαν τον Ιβάν Ντενίσοβιτς· 
αριθμός μητρώου κρατουμένου: ΙΙΙ-854. 
Οι κομμουνιστές –κινεζόφιλοι, σοβιετό-
φιλοι, ρουμανόφιλοι, τροτσκιστές– μου 
φαίνονταν εν δυνάμει πολιτικοί εγκλη-
ματίες: ήταν πρόθυμοι να χρησιμοποι-
ήσουν εναντίον των τυράννων τα μέσα 
των τυράννων. Οι περισσότεροι έκαναν 
λόγο για «κομματικά καθήκοντα», για 
«κουμπούρια», για τη «διχτατορία» που 
θα εγκαθιστούσε το προλεταριάτο… τό-
νιζαν επιδεικτικά το «χ»· χρησιμοποιού-
σαν απειλητικές λαϊκές εκφράσεις: «έχω 
ράμματα για τη γούνα σου», «πίσω έχει η 
αχλάδα την ουρά»· «φωτιά και τσεκούρι»· 
μιλούσαν με τρόπο κακόηχο, γλαφυρό: 
«τα σκυλιά του ιμπεριαλισμού», «με βουβό 
πόνο αποχαιρετήσαμε τον μπουρλοτιέρη 
του ΕΛΑΣ...», «οι λακέδες της μπουρζου-
αζίας»· ενδιαμέσως, ακούγονταν λέξεις 
της ορεινής επαρχίας, του αγροτικού πα-
ρελθόντος. Τα μέλη του «Ρήγα Φεραίου» 
συμπεριφέρονταν με περισσότερη ηπιό-
τητα· όμως, πώς να συμφιλιωθείς με τόσες 
αυταπάτες; Όσο για τους τροτσκιστές, ή-
ταν σημαδεμένοι από τη μνήμη του θύμα-

τος· δεν τους είχε δοθεί η ευκαιρία να ε-
πιδείξουν το στρατιωτικό τους πνεύμα, το 
πόσο λίγο διέφεραν από τους λενινιστές. 
Καμιά φορά, όταν τους έβλεπα να πουλά-
νε την «Εργατική πάλη» έξω από το κτί-
ριο του Χημείου, τους χαμογελούσα· μου 
χαμογελούσαν κι εκείνοι· το βεβιασμένο 
χαμόγελο του πουριτανού κομμουνιστή. 
Απέφευγα εκείνους που πουλούσαν τη 
«Ρήξη» και το «Οδόφραγμα»· η παρδαλή, 
πολεμοχαρής ορολογία της άκρας Αρι-
στεράς: κοινωνικό μίσος, αδιαλλαξία· ο 
συνασπισμός των ηλιθίων. 
Κάθε μέρα σκεφτόμουν: πρέπει να φύ-
γω από την Ελλάδα· να φύγω, να φύγω 
για πάντα. Μικρή πόλη, μεγάλη κόλαση. 
Να σταθώ στο κέντρο του κόσμου, δι-
απερασμένη από τις ακτίνες του ήλιου: 
ποιο όμως ήταν το κέντρο του κόσμου; 
Το ότι έβηχα οφειλόταν στην ασφυκτι-
κή, την επαρχιακή ατμόσφαιρα της Αθή-
νας· ο βήχας, οι υποτροπιάζουσες κρίσεις 
βρογχοπνευμονίας ήταν μια μεταφορά, 
ένας συμβολισμός: άνοιξε το παράθυρο... 
ν’ αναπνεύσω... Υour TV sheets… Την ημέ-
ρα που πήρα πτυχίο, φόρτωσα όλα μου 
τα υπάρχοντα στο τρένο: βιβλία, δίσκους 
βινυλίου, μπαλωμένα μπλουτζίν, παλιά 
τεύχη του περιοδικού “Pop”, του “Pop 
& Rock”, του “Creem” και του “Salut les 
copains”· όλα εκείνα τα φτωχικά πράγ-
ματα που πρόσβαλλαν τα κομμουνιστικά 
θέσμια του πατέρα μου μαρτυρώντας ότι 
είχα παρασυρθεί από τον αμερικανικό 
τρόπο ζωής κι ότι βυθιζόμουν στο σεξ, τα 
ναρκωτικά και στο ροκ εντ ρολ. Πράγ-
ματι: βυθιζόμουν στο σεξ, στα ναρκωτικά 
και στο ροκ εντ ρολ. 
Και αναδυόμουν με τρόπο εξαίσιο.
Έφυγα με το τρένο.
[...]
Γύρω μου εκτυλισσόταν η εποχή της με-
ταπολίτευσης· ζω πίσω απ’ τον κόσμο, 
σκεφτόμουν· ανάμεσα σε ανθρώπους που 
απεργάζονται μια επανάσταση χωρικών· 
δεν έχω καμιά θέση εδώ, πρέπει να φύ-
γω, πρέπει να φύγω. Αλλά δεν μπορούσα 
να φύγω· έβγαζα λιγοστά χρήματα μετα-
φράζοντας και διδάσκοντας αγγλικά και 
γαλλικά σε φροντιστήρια ξένων γλωσ-
σών· έτρεχα από το ένα φροντιστήριο 
στο άλλο –από το Παγκράτι στα Λιόσια 
κι έπειτα στην Πλατεία Μαβίλη– μ’ ένα 
μηχανάκι πενήντα κυβικών που έκανε 
θόρυβο σαν να επρόκειτο να διαλυθεί. 
Σκεφτόμουν: τι θ’ απογίνεις, σ’ όλη σου 
τη ζωή θα δουλεύεις στα φροντιστή-
ρια; Τι θ’ απογίνεις; Για να συμπληρώσω 
το εισόδημά μου, μετέφραζα λήμματα 

για ζωολογικές και φυτολογικές εγκυ-
κλοπαίδειες: Καμηλοπάρδαλις, προκύων 
ο πλύντης, αίλουρος ο λαμπρός, πετούνια, 
αζαλέα... Και: τι θα κάνεις με το πτυχίο της 
Φαρμακευτικής, ποιος θα σε βοηθήσει 
να σπουδάσεις κάτι άλλο; Θυμάμαι τα 
χρόνια στη Φυσικομαθηματική σαν μια 
ξέφρενη κούρσα: έπαιρνα μαθήματα δι’ 
αλληλογραφίας γύρω από διάφορα γνω-
στικά αντικείμενα, συσσώρευα πτυχία 
και πιστοποιητικά σπουδών· όλες μου οι 
αιτήσεις για υποτροφίες έγιναν δεκτές, 
αλλά μετά από τόσο μεγάλο κόπο ώστε 
δεν είχαν πια καμιά αξία. Και παρ’ όλ’ αυ-
τά, πίστευα –το πιστεύω ακόμα– ότι η 
γνώση είναι αυτοσκοπός: δεν σπουδά-
ζεις «για να...», σπουδάζεις «επειδή...».

Φοιτητική ζωή
Στη Φυσικομαθηματική δεν κάναμε μα-
θήματα, ούτε εργαστήρια· στήναμε κα-
βγάδες, δήθεν πολιτικούς: οι αμπεχονο-
φόροι φοιτητές έκαναν αποχές και κα-
ταλήψεις. Δεν τολμούσες να τους αντιμι-
λήσεις· δεν ήξεραν τι είναι δημοκρατία, 
ούτε σκόπευαν να μάθουν· ίσως είχαν α-
κούσει κάτι για τη Γαλλική Επανάσταση, 
κάτι για την Κομμούνα του Παρισιού, για 
την κατάληψη της Βαστίλλης. Οι περισ-
σότεροι καθηγητές είχαν συνεργαστεί με 
τη χούντα και δεν πατούσαν το πόδι τους 
στη σχολή από φόβο μήπως τους ρίξουμε 
αυγά ή τους δολοφονήσουμε: τα ένστικτα 
ήταν θηριώδη. Οι φοιτητικές συνελεύ-
σεις διαρκούσαν ολόκληρες μέρες (και 
νύχτες)· κανείς δεν ενδιαφερόταν για το 
περιεχόμενο των σπουδών, για το κτιρι-
ακό μας χάλι, για τη γενική ελεεινότη-
τα: την οικονομική και αισθητική· για τη 
σύγχυση του μυαλού και τη ρυπαρότητα 
των σωμάτων.

Μεταπολίτευση ΙΙΙ
Ωμή αναρχία εξαπολύθηκε στην οικου-
μένη· κάποια αποκάλυψη πλησιάζει· 
στροβιλίζονται οι σκιές των πουλιών.

Οι περισσότεροι άνθρωποι στράφηκαν 
στον κομμουνισμό σε περιόδους φασι-
σμού. Οι αντιφασίστες ταυτίστηκαν με 
τους κομμουνιστές· οι κομμουνιστές έ-
γραψαν την Ιστορία: την Ιστορία που δεν 
τη γράφουν οι νικητές· τη γράφουν οι ητ-
τημένοι.
Τι σκεφτόμουν εκείνον τον καιρό: Δεν 
είμαι σαν εσένα, δεν θα γίνω ποτέ σαν 
εσένα.
Η Ελλάδα, ένα νεκροταφείο ιδεών, ένα 
σκουληκιασμένο κεράσι.  A

35 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ: 

Πανεπιστήμια, ένα 
σκουληκιασμένο κεράσι
  Tης ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
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Ν
έο  α κ α δ η-
μαϊ κό έ τος 
για την τρι-
τοβάθμια 
εκπαίδευση 
με όλους να 
γκρινιά-
ζουν για τον 
πρωτοφανή 

βαθμό 0,9 που έδωσε σε υποψήφιο τη 
δυνατότητα εισαγωγής σε ΤΕΙ. Τα απο-
καρδιωτικά αποτελέσματα των πανελ-
λαδικών εξετάσεων έχουν δημιουργήσει 
ανησυχίες τόσο για το επίπεδο της παι-

δείας στην Ελλάδα όσο και για το αντί-
κρισμα του τίτλου σπουδών στην αγορά 
εργασίας. Είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση ένα ακόμα «θύμα» της οικονομικής 
και κοινωνικής κρίσης που βιώνουμε; 
«Όχι» με διαβεβαιώνει ο διευθυντής του 
Ιδρύματος Λαμπράκη, δρ. Νικήτας Κα-
στής και επιστημονικός σύμβουλος της 
Μορφωτικής Πρωτοβουλίας. Πρόκειται 
για επτά κοινωφελή ιδρύματα (Ευγενί-
δου, Α. Γ. Λεβέντη, Ι. Φ. Κωστοπούλου, 
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 
Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ίδρυμα Σταύρου 
Νιάρχου, Αλέξανδρος Ωνάσης) τα οποία 

με εισήγηση του Ιδρύματος Λαμπράκη 
αποφάσισαν να συνεργασθούν με στόχο 
την εισαγωγή σειράς καινοτομιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Απώτερος στό-
χος της «Πρωτοβουλίας» είναι η συμβολή 
στην ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας 
και η διασφάλιση ίσων και δημιουργικών 
ευκαιριών μάθησης και πρόσβασης των 
νέων στην εργασία, με την ενεργό συμ-
μετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών και 
των μαθητών. 
Τη διετία 2006-2008 εκπόνησαν την 
μελέτη με τίτλο: «Σύνδεση Εκπαίδευσης 
και Απασχόλησης: οι Πτυχιούχοι Τριτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης στην αγορά εργα-
σίας». Από τα βασικά της συμπεράσματα 
είναι ότι οι απόφοιτοι των ΑΕΙ - ΤΕΙ, αν 
καταφέρουν να πάρουν το πτυχίο τους, 
μπορούν να προσβλέπουν σε εργασία με 
καλύτερες αποδοχές, αλλά σε θέσεις που 
απαιτούν λιγότερα έτη εκπαίδευσης. Να 
σημειωθεί ότι η μελέτη βασίστηκε σε α-
ναλύσεις δεδομένων μιας 15ετίας και έ-
γινε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), το Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και 
το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανι-
κών Ερευνών (ΙΟΒΕ). 

Εκπαίδευση#1

Εξακολουθεί το πτυχίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να «ανοίγει πόρτες» 
και πόσο πραγματική είναι η αξία του στην αγορά εργασίας; 

Η A.V. μίλησε με το διευθυντή του Ιδρύματος Λαμπράκη και επιστημονικό 
σύμβουλο της Μορφωτικής Πρωτοβουλίας δρ. Νικήτα Καστή.

Της ΛΕΝΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ

Πτυχίο: Ακόμα αξίζω
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Κ. Καστή, εξακολουθεί το πτυχίο της τρι-

τοβάθμιας εκπαίδευσης να «ανοίγει πόρ-

τες», όπως έλεγαν οι παλιότεροι; 

«Ο λόγος περί απώλειας της αξίας των 
τίτλων σπουδών των ΑΕΙ και ΤΕΙ στην 
αγορά εργασίας δεν στέκει. Μπορεί εν-
δεχομένως να έχουμε πολλούς νέους ά-
νεργους μεταξύ των οποίων πολλοί 
είναι πτυχιούχοι, αλλά είναι 
σχετικά λιγότεροι από τους 
άνεργους με απολυτήριο 
Λυκείου. Η μελέτη της 
Μορφωτικής Πρωτοβου-
λίας αποδεικνύει ότι ο 
τίτλος σπουδών εξασφα-
λίζει διαχρονικά καλύ-
τερες αμοιβές, καλύτερες 
συνθήκες απασχόλησης, μι-
κρότερη περίοδο ανεργίας και ει-
σαγωγής στην πρώτη εργασία. Γενικά, το 
πτυχίο είναι ένα ισχυρό εφόδιο και κα-
λώς θέλουν τα παιδιά να σπουδάζουν. Το 
πτυχίο έχει πραγματική αξία στην αγορά 
εργασίας και σήμερα πολύ περισσότερο 
από παλιότερα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι 
σχολές με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι 
αυτές οι οποίες εξασφαλίζουν τις καλύτε-
ρες συνθήκες απασχόλησης μετά. Το ίδιο 

διαπιστώσαμε για τις σπουδές μεταπτυ-
χιακού επιπέδου».

Συμφωνείτε με όσους υποστηρίζουν ότι 

η κατάργηση της βάσης του 10 απαξιώνει 

την τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

«Πολύς θόρυβος για το τίποτα. Τα απο-
τελέσματα και ειδικότερα η μεγάλη 

απόσταση μεταξύ των χαμηλό-
τερων βάσεων από αυτές των 

υψηλότερων ήταν αναμε-
νόμενα εφόσον έπαψε να 
υπάρχει η βάση του 10 ως 
κριτήριο αποκλεισμού. 
Παρά τις ερμηνείες που 

διαβάζω, εκ των οποίων ο-
ρισμένες είναι από αστείες 

έως αποπροσανατολιστικές, 
τα αποτελέσματα αποτυπώνουν 

ως ένα βαθμό τις τάσεις στις προτιμήσεις 
των παιδιών και το κλίμα αβεβαιότητας 
που διακατέχει όλη την ελληνική κοινω-
νία. Στις υψηλές σχολές (πολυτεχνείο, 
νομικές, ιατρικές) που αποδεδειγμένα 
ο τίτλος σπουδών είναι εφόδιο απασχό-
λησης οι διαφοροποιήσεις ήταν μικρές. 
Στις δε επονομαζόμενες μέσες σχολές οι 
μετακινήσεις ήταν δευτερευούσης σημα-

σίας. Και εν κατακλείδι, στο γενικό κλίμα 
αβεβαιότητας αυτό που έπαιξε σημαντι-
κό ρόλο ήταν το κριτήριο της γειτνίασης 
στον τόπο κατοικίας. Προσωπικά δεν 
βλέπω λόγo για αλλαγή του συστήματος, 
ούτε αδικίες. Δεν ξέρω τι είναι χειρότε-
ρο: να σπουδάζει ένας εκ των πραγμά-
των κακός μαθητής σε ένα περιφερειακό 
ΤΕΙ ή να είναι στο δρόμο και να μην κάνει 
τίποτα; Σε αυτή τη φάση της ανάπτυξης 
των παιδιών η εισαγωγή άλλων κριτη-
ρίων στις διαδικασίες επιλογής δεν θα 
κάνει τους νέους πιο φιλότιμους, ούτε 
θα τους στρέψει περισσότερο στα γράμ-
ματα. Αντίθετα, βοηθά αυτούς που δεν 
θα εισαχθούν στη δημόσια τριτοβάθμια 
εκπαίδευση να στραφούν στην ιδιωτική 
εκπαίδευση ή στο εξωτερικό, χωρίς αυτό 
να είναι κακό».

Σύμφωνα με τη μελέτη, πέντε χρόνια με-

τά τις σπουδές η ανεργία κυμαίνεται στο 

30% για τους αποφοίτους Λυκείου, στο 

27% για τους αποφοίτους ΤΕΙ και στο 24% 

για τους αποφοίτους ΑΕΙ. Δηλαδή κανείς 

δεν θα αποφύγει την ανεργία; 

«Στην Ελλάδα έχουμε αυξημένη ανερ-
γία τριβής (σ.σ. αδυναμία της αγοράς να 

Εκπαίδευση#1
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α πορροφήσει  άμεσα 
ανέργους αν και  υ-
πάρχουν κενές θέσεις 
εργασίας). Στο δημόσιο 
διάλογο πολλές φορές μι-
λούμε για ελλιπή σύνδεση 
μεταξύ εκπαίδευσης και α-
πασχόλησης. Δεν υπάρχουν 
δομές, δεν βοηθούμε τους νέους, 
με αποτέλεσμα να παρουσιάζουμε μεγα-
λύτερα ποσοστά ανεργίας πτυχιούχων 
σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
χώρες. Τεράστια είναι, όμως, τα ελλείμ-
ματα στο σχολείο. Ιδιαίτερα στις ηλικίες 
μέχρι 15-16 η σχολική εκπαίδευση χαρα-
κτηρίζεται από μια φθίνουσα ποιότητα, 
ενώ δεν διαθέτουμε έναν αντικειμενικό 
τρόπο αξιολόγησης του συστήματος σε 
βάθος χρόνου. Δηλαδή χρειαζόμαστε ένα 
σύστημα πανελλήνιων εξετάσεων στην 
ηλικία των 16 ετών. Σήμερα οι μαθητές 
μετρούν τις ικανότητές τους σε εθνικό 
επίπεδο μόνο στις πανελλαδικές εξετά-
σεις. Μόνο τότε, στο τέλος της σχολικής 
εκπαίδευσης, βλέπουμε αυτή την γκάμα 
στη βαθμολογία και το επίπεδο των μα-
θητών. Οι εξετάσεις θα αναδείκνυαν τα  
προβλήματα του σχολείου. Ένα σχολείο 
με λάθος προσανατολισμό».  

Και η πρότασή 

σας για λιγό-

τερους νέους 

άνεργους; 

«Η μείωση της ανερ-
γίας περνάει καταρχάς από 

τη βελτίωση της ποιότητας της 
σχολικής εκπαίδευσης και κατά δεύ-

τερο από την ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονομίας. Μια ανάπτυξη με επιχειρή-
σεις που θα μπορέσουν να παράσχουν 
υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα 
και υπηρεσίες, σύγχρονες. Αυτές θα έ-
χουν ανάγκη πτυχιούχους και θα τους 
απορροφούν. Πρέπει να συμβούν και τα 
δύο. Οι αλλαγές στην παιδεία είναι αυτές 
με το μακρύτερο ορίζοντα ωφελιμότη-
τας για την ελληνική κοινωνία. Θα της 
δώσουν το εφόδιο να αναπτυχθεί. Και 
μαζί με μας θα καταλάβουν και οι άλλες 
κοινωνίες ότι οι Έλληνες κάπως έχουν 
αρχίσει να δρομολογούν πράγματα που 
θα τους φέρουν σε ένα καλύτερο μέλλον. 
Αυτό συνέβη στη Φινλανδία. Και όταν 
λέμε αλλαγές δεν μιλούμε για αλλαγή 
του συστήματος στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις. Με αυτή τη συζήτηση ομφαλο-
σκοπούμε, χάνουμε χρόνο και χρήμα». A

Σεμινάριο 
αυτοβοήθειας 

Από τον «ειδικό» Martin 
Brofman, συγγραφέα του «Όλα μπο-

ρούν να θεραπευτούν», ένα σεμινάριο 
που προτείνει θεραπευτικές τεχνικές 

και εργαλεία που μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν από τον καθένα, από τις εκδ. Διό-

πτρα. 27-31/10, στο ξενοδοχείο Negreponte 
Resort, στην Ερέ-
τρια. Πληρ.: 210 

3302.828, www.
dioptra.gr
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ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
Ρεθύμνου 3, Μουσείο, 210 8225.983/ Ερμού 45, 

πλ. Αριστοτέλους, 2310 226.318, Θεσσαλονίκη

Αν είσαι απόφοιτος λυκείου και θέλεις 
ένα κρατικό δίπλωμα που θα σου δώσει 
και «εισιτήριο» για το Δημόσιο, είσαι 
εδώ! Με 40 ολόκληρα χρόνια στο χώρο 
και άμεση σχέση με την αγορά εργασίας, 
με ημερίδες και ενημερωμένο γραφείο 
σταδιοδρομίας. Εδώ θα έρθεις να σπου-
δάσεις από Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία 
και Ηλεκτρονικά, μέχρι Μουσική Τεχνο-
λογία & Ηχοληψία, Επαγγέλματα Μό-
δας & Ομορφιάς, Εφαρμοσμένες Τέχνες, 
Τουριστικά, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Πα-
ραϊατρικά Επαγγέλματα και πολλά άλλα. 
Παρέχεται και αναβολή στράτευσης. Τα 
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας και Θεσσαλονίκης 
δέχονται εγγραφές για τα νέα τμήματα 
Οκτωβρίου σε όλες τις ειδικότητες.

ΙΕΚ ΔΟΜΗ
Χ. Τρικούπη 17, 210 3840.552, www.iekdomi.gr 

Ειδικότητες από MME, Art & Design, 
Sound & Music και Cinema & TV, μέχρι 
Διοίκησης και Οικονομίας, Πληροφορι-
κής, Τουρισμού, Μεταφορών, αλλά και 
Μόδας & Ομορφιάς, Υγείας και Παιδα-
γωγικών! Το ωραίο και άνετο περιβάλλον 
και οι σύγχρονες εργαστηριακές υποδο-
μές του έχουν ήδη αποσπάσει έξι διεθνείς 
βραβεύσεις και διακρίσεις από έγκυρους 
και έγκριτους φορείς. Φεστιβάλ, fashion 
shows, εκθέσεις και events διοργανώνο-
νται από και για τους φοιτητές του ΙΕΚ 
ΔΟΜΗ. Όλα αυτά, συνδυασμένα με την 
εύκολη πρόσβαση –πιο κέντρο δεν γί-
νεται– και επώνυμους, καταξιωμένους 
καθηγητές! Τι άλλο θέλεις; 

ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ
Πατησίων 81 & Χέυδεν, 210 

8212.912

Για την «εξειδίκευ-
ση σ τα επαγγέλ-
ματα υγείας του ΙΕΚ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ, την 
ποιότητα των εγκατα-
στάσεών του, το εκπαι-
δευτικό προσωπικό, τις 
δυνατότητες μετεκπαίδευσης, 
τους καταξιωμένους αποφοίτους 
του και το μεγάλο ποσοστό επαγγελμα-
τικής αποκατάστασης». Με αυτά τα λόγια 
απονεμήθηκε από την Ιταλική Ομοσπον-
δία Φυσιοθεραπευτών διεθνής διάκριση 
στον Ιπποκράτειο ως «καλύτερο ΙΕΚ Φυ-
σιοθεραπείας στην Ελλάδα». Αν λοιπόν 
θέλεις να σπουδάσεις φυσιοθεραπεία ή 
άλλα επαγγέλματα υγείας, γιατί να μη 
διαλέξεις ένα από τα καλύτερα;

ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ 
Βερανζέρου 3, Κλεισόβης 6, 210 3806.166, 210 

3304.661, www.omiros.gr

Εμπειρία 64 ετών σε πανεπιστημιακούς 
και αναγνωρισμένους επαγγελματικούς 
τίτλους σπουδών σε 50 σύγχρονες ειδι-
κότητες όπως Πληροφορική & Νέες Τε-
χνολογίες, Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οι-
κονομία, Τουρισμός & Μεταφορές. Χωρίς 
να φύγουν από την Ελλάδα οι σπουδαστές 
του Αegean - Omiros College αποκτούν 
πτυχία Bachelors και Masters από κρα-
τικά βρετανικά πανεπιστήμια. Στο ΙΕΚ 
ΟΜΗΡΟΣ οι απόφοιτοι εξασφαλίζουν 
αναγνωρισμένο από το κράτος πτυχίο, 
ενώ η θυγατρική εταιρεία εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας «ΟΜΗΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-
ΚΗ» δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας με 
διεθνείς κολοσσούς όπως η IBM και άλ-
λες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Δεν 
είναι τυχαίο ότι από το 1997 ο όμιλος βρα-
βεύεται σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

ΚΟΛΕΓΙΑ 

ATHENS SYNTHESIS CENTRE 
210 3210.033, www.greekta.gr

Θέλεις να γίνεις σύμβουλος ψυχικής 
υγείας ή ψυχοθεραπευτής με όλα τα α-
παραίτητα εφόδια και πιστοποιήσεις; Το 
Athens Synthesis Centre με εμπειρία 
15 ετών και τον αντιπρόεδρο της Εθνι-
κής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος 
(ΕΕΨΕ) Πάνο Ασημάκη στο τιμόνι της 
σχολής, προσφέρει από σεμινάρια μέχρι 
μεταπτυχιακά προγράμματα τετραετούς 
εκπαίδευσης. Τα δίδακτρα είναι χαμηλά 
με εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής και 
για τη διευκόλυνση των επαγγελματιών 
τα σεμινάρια πραγματοποιούνται Παρα-
σκευή βράδυ και Σάββατο ή Σάββατο & 
Κυριακή μία φορά το μήνα. Από το ASC 
δεν πρόκειται να φύγεις χωρίς βεβαίωση 
παρακολούθησης. 

DEREE - The 
American 

College of 
Greece
Office of 

Admissions, 

210 6009.800/9, 

εσωτ. 1318 & 1254, 

www.acg.edu

Εδώ, τα λόγια περιττεύουν. Το 
Deree είναι ένα πιστοποιημένο, ανα-

γνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα που 
λειτουργεί στα πρότυπα του αμερικανι-
κού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης. 
Στα φροντισμένα campuses του κολε-
γίου φοιτούν πάνω από 3.500 φοιτητές 
σε τομείς όπως Τέχνες, Κοινωνικές Επι-
στήμες, Marketing, Τεχνολογία, Θέατρο, 
Ψυχολογία, και πολλά ακόμη. Με άριστο 
προσωπικό, υπερσύγχρονες βιβλιοθή-
κες, αθλητικές εγκαταστάσεις και πολ-
λές «εξωτερικές» δραστηριότητες, εδώ 
μπορείς να πάρεις Bachelor και Master 
καθώς και Graduate Certificates στην ει-
δικότητα που προτιμάς.

NEW YORK COLLEGE 
Λεωφόρος Αμαλίας 38, 210 3225.961, http://el.nyc.gr

Τους κόπους και την εκπαιδευτική αφο-
σίωση των φοιτητών του τίμησε για άλλη 
μια χρονιά το New York College στην τε-
λετή αποφοίτησης, η οποία φέτος πραγ-
ματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου στο κατά-
μεστο Athens Golf Club, στη Γλυφάδα. 
Οι απόφοιτοι παρέλαβαν τα πτυχία τους 
από τους ακαδημαϊκούς εκπροσώπους 
αμερικανικών και ευρωπαϊκών πανεπι-
στημίων. Παράλληλα το κολέγιο απέ-
νειμε την ύψιστη τιμητική διάκριση που 
δίδεται από το ακαδημαϊκό του συμβού-
λιο σε κορυφαίες προσωπικότητες των 
Γραμμάτων, των Τεχνών, του Αθλητισμού 
και των Επιστημών. Ανάμεσα στους δια-
κριθέντες ήταν ο ακαδημαϊκός κ. Κων-
σταντίνος Ι. Δεσποτόπουλος, φιλόσοφος 
- πρώην υπουργός Παιδείας, ο διεθνούς 
φήμης σκηνοθέτης κ. Γιάννης Σμαρα-
γδής και πολλοί άλλοι. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
Τη λέφωνα π ληροφοριών: 210 7220.209, 210 

7211.390. www.benaki.gr

Το Μουσείο Μπενάκη, στα πλαίσια της 
Διά Βίου Μάθησης διοργανώνει εργα-
στήρια ενηλίκων, για αρχάριους και 
προχωρημένους, με θέματα: «Η τεχνι-
κή της βυζαντινής αγιογραφίας (φορητή 
εικόνα)», «Κόσμημα: φόρμα-τεχνική», 
«Κόσμημα: μεταλλοτεχνία», «Τετρα-
χρωμία με υποζωγράφιση», «Η τεχνική 
της εγκαυστικής», «Η τεχνική του ψηφι-
δωτού», «Μικρογραφία χειρογράφων», 
«Εισαγωγή στη ζωγραφική», «Γνωριμία 
με τη χαρακτική», «Χαρτί, πανί, ξύλο. 

E-shop 
Είσαι φοιτητής, χρειάζε-

σαι χρόνο για διάβασμα αλλά 
και για να ζήσεις την περιβόητη φοιτητική 

ζωή και δεν σου περισσεύει λεπτό για βόλτες 
στα μαγαζιά. Το E-shop σού παρέχει έναν πλήρη 
κατάλογο με είδη γραφείου και αναλώσιμα (από 
μελάνια εκτυπωτών, τετράδια, χαρτί, cd και dvd 

εγγραφής, είδη πλαστικοποίησης, υποπόδια κ.λπ.) 
τα οποία μπορούν να έρθουν σε σένα με ένα μόνο τηλε-
φώνημα (211 5000.597), λίγα κλικ στο www.e-shop.gr 

ή, αν είσαι παραδοσιακός, με μια 
επίσκεψη σε ένα από τα 
70 e-shop points. Λύ-
ση οικονομική και 

πρακτική. 

Εκπαίδευση#1

Προτάσεις 
για σπουδές 
σε ΙΕΚ, κολέγια, 
σεμινάρια, 
εργαστήρια IEK
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Η δημιουργία μιας κούκλας», «Γνωρι-
μία με την κεραμική», «Εισαγωγή στην 
τέχνη της αφήγησης λαϊκών παραμυ-
θιών», «Έκφραση μέσω της τέχνης (Art 
Therapy)». Εγγραφές από 13/9. 

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Ιπποκράτους 18, 211 3003.580

Το πρόγραμμα σεμιναρίων του δεύτερου 
εξαμήνου του 2010, στο πλαίσιο της υπο-
στήριξης της διά βίου μάθησης, ανακοί-
νωσε ο Πολυχώρος Μεταίχμιο. Πρόκειται 
για σεμινάρια Κατάρτισης Επιμελητών - 
Διορθωτών Κειμένων και Δημιουργικής 
Γραφής, καθώς και τα σεμινάρια «Από 
το μελάνι στο σανίδι και από το χαρτί ως 
το παιχνίδι: Δημιουργώντας κείμενα και 
δρώμενα για παιδιά και νέους» και «Ε-
παγγελματική Αξιολόγηση και Προσανα-

τολισμός». Για τα μέλη της Λέσχης «Φίλοι 
του ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ» ισχύ-
ει προτεραιότητα στην κράτηση θέσεων 
και έκπτωση 10%. Για να γίνετε μέλη της 
Λέσχης επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο 
www.metaixmio.gr ή επικοινωνήστε με 
το polychoros@metaixmio.gr.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ 
Αθανασίου Διάκου 4 (μ ετρό Ακρόπολη), 210 

9200.336, www.ekebi.gr 

Το 6ο «Εργαστήρι του βιβλίου» του ΕΚΕ-
ΒΙ αρχίζει στις 11/10 και θα ολοκληρω-
θεί στις 17/12, με σκοπό να αποτελέσει το 
φυτώριο που αναδεικνύει νέους, ταλα-
ντούχους επαγγελματίες στο χώρο του 
βιβλίου. Πρόκειται για σεμινάρια που α-
φορούν στη διαδικασία παραγωγής ενός 

βιβλίου, από τη συγγραφή έως τη χρήση 
του ως αντικειμένου τέχνης. Επικεφα-
λής των διδασκόντων θα είναι ο Στρατής 
Χαβιαράς, διευθυντής του εργαστηρίου 
“Writing the novel” του πανεπιστημίου 
του Χάρβαρντ. 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT  
Βασιλίσσης Σοφίας 6, 210 7241.811, 210 7241.812, 

www.fulbright.gr 

 
Άνοιξε ο νέος κύκλος υποτροφιών του 
Ιδρύματος Fulbright για το ακαδημαϊκό 
έτος 2011-2012 με προγράμματα που α-
πευθύνονται σε Έλληνες πολίτες, καθη-
γητές/ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοι-
τητές, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες. 

Για τους καθηγητές/ερευνητές η κατα-
ληκτική ημερομηνία για την υποβολή 
των αιτήσεων είναι η 1η Νοεμβρίου και 
βασική προϋπόθεση είναι οι υποψήφι-
οι να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 
τέσσερα χρόνια επαγγελματικής εμπει-
ρίας από την απόκτηση του διδακτορικού 
τίτλου τους. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι τις 
11 Ιανουαρίου και να είναι αριστούχοι. Το 
πρόγραμμα υποτροφιών για τους καλλι-
τέχνες δέχεται αιτήσεις μέχρι 14 Ιανουα-
ρίου και απαιτεί τουλάχιστον πέντε χρό-
νια εμπειρίας. Το πρόγραμμα για τους 
καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
αφορά όσους διδάσκουν στην αγγλική 
γλώσσα (μέχρι 14 Ιανουαρίου) ενώ το σε-
μινάριο του Ζάλτσμπουργκ παραμένει 
ανοικτό όλο το χρόνο. 
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     Κείμενο - φωτό: ΣΤΕΛΛΙΝΑ ΚΑΡΡΑ Travel 

Τ ο Samos Spirit ξεκίνησε στις 
6 το απόγευμα από τον Άγιο 
Κήρυκο Ικαρίας. Πρώτα έπια-

σε Θύμαινα, κατέβασε 2 επιβάτες χωρίς 
καν να ρίξει κάβους και αμέσως ανα-
χώρησε για Φούρνους. Φούρνοι Κορ-
σεών, όχι Φούρνοι Ικαρίας, με διορ-
θώνουν αυστηρά κάποιοι ντόπιοι στο 
καράβι. Εντάξει. 
Κοιτάζω γύρω μου προσπαθώντας να 
βάλω σε τάξη τα κομμάτια στεριάς που 
ξεπετάγονται μέσα από το πέλαγος. Το 
σύμπλεγμα των Φούρνων αποτελείται 
από 3 νησιά –τους Φούρνους, τη Θύ-
μαινα και τον Άγιο Μηνά– και πάνω από 
10 βραχονησίδες. Αλλόκοτη γεωμορφο-
λογία, δεν καταλαβαίνεις πού τελειώνει 
το ένα νησί και πού αρχίζει το άλλο. Γύρω 
στις 7 το βράδυ πιάνουμε λιμάνι. 
Στους Φούρνους, οι ρυθμοί γίνονται 
χαλαροί. Διαλέγουμε τις παραλίες με 

αλμυρίκια, ακόμα και τα μικρά κάνουν 
αρκετή σκιά για να ξεχαστείς όλη τη μέ-
ρα στη θάλασσα. Μπορεί το οδικό δί-
κτυο να μην ξεπερνάει τα 25 χιλιόμετρα, 
όμως χρειάζεσαι οπωσδήποτε μετα-
φορικό μέσο. Αν δεν διαθέτεις το δικό 
σου, στο λιμάνι νοικιάζουν μηχανάκια. 
Στις σύντομες εξερευνήσεις μας ξετυ-
λίγονται τοπία φιόρδ: στενά θαλάσσια 
περάσματα, νησάκια που φράζουν την 
είσοδο των κόλπων κάνοντάς τους να 
μοιάζουν με λίμνες. Απόκρημνες ακτές 
που διακόπτονται από μικρές τιρκου-
άζ παραλίες, βραχίονες στεριάς που ει-
σχωρούν βαθιά στο πέλαγος. Χιλιόμε-
τρα ακτογραμμής γεμάτα με θαλάσσιες 
κρυψώνες, κάποτε λημέρια των πειρα-
τών. Γι’ αυτό και αποκαλούν τους Φούρ-
νους «Νησί των Κουρσάρων». 
Κατεβαίνουμε τα σκαλάκια μέχρι την 
παραλία του Κάμπου, με το καΐκι θα τα 

είχαμε γλιτώσει. Στο Καμάρι ένα μονα-
χικό ταβερνάκι, τραπεζάκια στην άμμο 
και φρέσκο ψάρι. Συνεχίζουμε βόρεια 
μέχρι το απομονωμένο Καμπί Χρυσο-
μηλιάς, όπου η θάλασσα μπαίνει στις 
αυλές των σπιτιών. Το βράδυ, βόλτα στο 
λιμάνι, ευτυχώς χωρίς αυτοκίνητα. Α-
στακομακαρονάδα στον Μίλτο, ποτό-
με-θέα στον Μύλο ή εκμέκ στο καφε-
νείο Δροσιά κάτω από το γιγάντιο πλά-
τανο. Εικόνες και ατμόσφαιρα που σε 
γυρνάνε μερικές δεκαετίες πίσω. Όχι, 
μη μου πεις πάλι πόσο άλλαξαν οι Φούρ-
νοι από τότε που έφτανε εδώ η λάντζα, 
που υπήρχε μόνο ένας χωματόδρομος, 
που για να φτάσεις ήταν ολόκληρη πε-
ριπέτεια. Σημασία έχει ότι ο τόπος είναι 
όμορφος. Κατεβάζεις ταχύτητα και ξε-
χνιέσαι. Εικόνες γαλήνιες, σμαραγδέ-
νια νερά, καλό φαγητό, φτηνές τιμές…
Ψάχνεις κάτι παραπάνω;  A   

Φούρνοι, τα νησιά-φιόρδ

Στα παλιά λημέρια των πειρατών

Παραλίες 
Οι περισσότερες βρίσκονται στο νότιο τμήμα 
του νησιού και είναι προσβάσιμες με αυτοκί-
νητο. Σε κάποιες θα χρειαστεί και λίγο περπά-
τημα σε μονοπάτι ή μερικά σκαλάκια. Μπορείς 
να φτάσεις και με καΐκι από το λιμάνι των Φούρ-
νων. Από τις πιο όμορφες είναι η Βιτσιλιά, η 
Βλυχάδα, το Πετροκοπιό, ο Άγιος Ιωάννης, το 
Καμπί, το Κασίδι και το Ελιδάκι (γυμνιστών).

Πώς θα φτάσεις
Από τον Πειραιά με το Νήσος Μύκονος (Hellenic 
Seaways, www.hellenicseaways.gr). Από τo Καρ-
λόβασι Σάμου ή από τον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας, 
και με τα τοπικά ferry boats Samos Spirit (22750 
51481) και Blue Velvet (22750 51546). 
Λιμεναρχείο Φούρνων (22750 51207). 

Πού να μείνεις
Στο λιμάνι των Φούρνων
» Archipelagos Hotel Ωραίο ξενοδοχείο με 
πρωινό, στην άκρη του λιμανιού. 22750 51250 
www.archipelagoshotel.gr
»  Patra’s Resort Συγκρότημα με αυτόνομα 
studios και δωμάτια με αυλή. 22750 51268, 697 
4354122, www.fourni-patrasrooms.gr
» Bilios Resort Studio πάνω στο λόφο, με πα-
νοραμική θέα του λιμανιού. 22750 51113, 697 
9631422, 697 9406805
» Kosta Reli Περιποιημένα studio με A/C, TV 
και κουζινάκι στο κέντρο του λιμανιού. 22750 
51481, 697 8373416
Στον Κάμπο
» Studio Rena Στην πλαγιά πάνω από τον κόλπο 
του Κάμπου, studio με πανοραμική θέα. 22750 
51364, 697 9732579, www.studio-rena.com
Στο Καμάρι
» Studio Ακρογιάλι Ακριβώς μπροστά στο κύ-
μα, με μόνη παρέα ένα ταβερνάκι και μερικά 
αλμυρίκια. 694 7403019
Στη Θύμαινα
» Στην παραλία Κεραμιδού, η Νίκη Κοτταρά δια-
θέτει 3 δωμάτια, ένα ταβερνάκι και ένα καΐκι για 
την επικοινωνία με τον έξω κόσμο.22750 32797

Πού να φας (στους Φούρνους)
» Το Κουτούκι του Ψαρράκου, με εξαίρετα 
μαγειρευτά και σούβλα. 
» Ψαροταβέρνα Μίλτος Για φρεσκότατους α-
στακούς και ψάρι (πολύ καλές τιμές) που βγάζει 
κάθε μέρα με το καΐκι του. Δοκίμασε σκορπίνα 
στα κάρβουνα και αστακομακαρονάδα.
» Η Δροσιά, στην Πάνω Πλατεία, laid-back ατμό-
σφαιρα, χειροποίητο σουβλάκι, σπιτικά γλυκά.
» Το ουζερί του Αντρέα, στο λιμάνι, για χταπό-
δι στα κάρβουνα και ουζομεζέδες. 
» Αλμύρα, στο Καμάρι, για φρέσκο ψάρι και 
ρομάντζο μπροστά στο κύμα. 

Για ποτό
Ανέβα τα σκαλάκια από τους ανεμόμυλους στην 
άκρη του λιμανιού και απόλαυσε το ποτό σου με 
πανοραμική θέα στο café-club Μύλος ή πήγαινε 
μέχρι το μπαράκι στην Ψιλή Άμμο. ● 

Info
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Ο παδός ποδοσφαιρικής ομά-
δας ή σκεπτόμενο ον; Οk, το 
ξέρω ότι για τους γάβρους το 
δίλημμα δεν υφίσταται, αλλά 

για σκεφτείτε και λίγο εμάς τους βάζε-
λους, που εξυπηρετούμε αμφότερες τις 
καταστάσεις. Και αντιμετωπίζουμε από 
τότε που ανέλαβε ο Νίκος Κωνσταντόπου-
λος την προεδρία του ΠΑΟ, κρίση υπαρξι-
ακή. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να αντιμε-
τωπίζουμε μια τέτοιου είδους κρίση, σύμ-
φωνα με τους εγκυροτέρους των αθλητι-
κών αναλυτών. Το καλύτερο συμπέρασμά 
τους; «Δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει 
κάτω από το βάρος αβάσταχτων πιέσεων 
και καταστάσεων». Το χειρότερο; «Θα τον 
φάει το σκοτάδι, το μαύρο». Όλα αυτά πα-
ρέα με σκαμπρόζικες λεπτομέρειες του 
τύπου «τι περιμένεις από έναν άνθρωπο 
που έβγαλε τον Συνασπισμό από τη Βου-
λή;» (η Δαμανάκη το κατάφερε αυτό, αλλά 
άντε να πείσεις τους δαιμόνιους ρεπόρ-
τερ) και νοσταλγικές περιηγήσεις στα κα-
ουμποϊλίκια της εποχής Νικόλα Πάτέρα. 
Κι εδώ περνάμε στο δεύτερο μεγάλο ε-
ρώτημα. Τι γίνεται, ρε παλικάρια, άμα δεν 
είμαστε ούτε τσάτσοι του Βαρδινογιάννη 
ούτε τσάτσοι του Πατέρα; Η συντριπτική 
πλειοψηφία των Παναθηναϊκών που γνω-
ρίζω εγώ δεν θέλει να συνταχθεί ούτε με 
τη μία ούτε με την άλλη πλευρά. Φυσικά 
και χάρηκαν και χειροκρότησαν και επευ-
φήμησαν την επιτυχία του Νικόλα Πατέρα 
να βάψει ξανά πράσινο το πρωτάθλημα. 
Οι ίδιοι άνθρωποι, ωστόσο, είχαν χειρο-
κροτήσει την καταπληκτική ομάδα του 
Γιάννη Κυράστα, που αν θυμάμαι καλά 
είχε φτιαχτεί με λεφτά βαρδινογιαννέ-
ικα. Κι αν ο Άγγελος Φιλιππίδης είχε το 
σθένος να πάρει τους παίκτες μας και να 
φύγει από τη Ριζούπολη (βλέπε το φω-
τεινό παράδειγμα των Παύλου και Θανά-
ση Γιαννακόπουλου), θα έβγαινε αιωνίως 
πρώτος βουλευτής στην Ά  Αθήνας με ό-
ποιο κόμμα κι αν κατέβαινε στις εκλογές. 
Μιας και μιλάμε για κόμματα, όμως, ας ε-
πιστρέψουμε στον Νίκο Κωνσταντόπου-
λο. Δεν είχε άδικο ο Παύλος Τσίμας όταν 
ευφυώς σημείωνε ότι ο νέος πρόεδρος 
δεν είναι κανένα παιδάκι. Και πώς να ήταν, 
δηλαδή, όταν κατόρθωσε επί σειρά ετών 

να κουμαντάρει τα ρίφια της Ανανεωτικής 
Αριστεράς; Έχω περάσει από το χώρο, τον 
ξέρω καλά, και με το χέρι στην καρδιά σάς 
δηλώνω ότι μπορεί να σε στείλει με μονα-
δική ευκολία στο τρελάδικο. Όταν κάθε 
μέλος και κάθε οπαδός έχει τη δική του πα-
ραλλαγή αριστερής κοσμοθεωρίας (που 
θα σώσει τον κόσμο εν ριπή οφθαλμού!), 
ο πρόεδρος του ΣΥΝ πρέπει να είναι ταυ-
τόχρονα ταχυδακτυλουργός, παιδονό-
μος, killer (για να μην ξεχνάμε τα αμυντικά 
μας προβλήματα) και φυσικά δικηγόρος. 
Μάλιστα, δικηγόρος, για να μην ξεχνάμε 
και την επαγγελματική ιδιότητα του Νίκου 
Κωνσταντόπουλου. Όταν κάποιος δεν τα 
βρίσκει μπαστούνια με το επιχειρηματικό 
κατεστημένο (πολλά τα παραδείγματα), 
με το αστυνομικό κατεστημένο (υπενθυ-
μίζω δίκη Κορκονέα) και το θρησκευτικό 
κατεστημένο (υπενθυμίζω την περιπέ-
τεια με το μακαριστό Χριστόδουλο και 
την Προεδρία της Δημοκρατίας), πιστεύ-
ετε πραγματικά ότι θα τα κάνει επάνω 
του μόλις αντικρίσει τον Αχιλλέα Μπέο;  
Να φέρω κι ένα παραδειγματάκι; Πέρυ-
σι ο πρόεδρος Πατέρας έκανε τη μεγάλη 
μαγκιά και ανέβηκε στο πούλμαν της ο-
μάδας και πήγε κύριος στο Καραϊσκάκη. 
Δεν μπόρεσε όμως να εμποδίσει τα άθλια 
έκτροπα στη διαδρομή. Ελάτε τώρα στη 
θέση του προέδρου Κωνσταντόπουλου. 
Είναι πολύ πιθανό ότι όχι μόνο στο πούλ-
μαν δεν θα ανέβει, αλλά ούτε καν την εν-
δεκάδα του ντέρμπι δεν θα ξέρει. Τι στοί-
χημα πάτε, ωστόσο, ότι ως καλός δικηγό-
ρος θα έχει δέσει από την προηγουμένη 
όλο το σκηνικό με δεκάδες εισαγγελείς, 
εκατοντάδες εντάλματα και χιλιάδες α-
στυνομικούς να περιφρουρούν την τάξη; 
Εν κατακλείδι; Εν κατακλείδι, είναι προ-
φανές ότι ο νέος πρόεδρος του ΠΑΟ ούτε 
άγιος είναι ούτε θαυματοποιός. Περισ-
σότερο φέρνει σε εκείνο εκεί που είχε 
πει ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τη Σοβιετική 
Ένωση. Ότι δηλαδή επρόκειτο περί γρί-
φου, τυλιγμένου σε μυστήριο, μέσα σε 
ένα αίνιγμα. Σήμερα πάντως δεν υπάρχει 
ούτε ένας σοβαρός Εγγλέζος ιστορικός 
που να μην παραδέχεται ότι τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο τον κέρδισαν οι Σοβι-
ετικοί. ●

Πρόεδρος της Αριστεράς, 
της Προόδου, του ΠΑΟ

Του Νίκου ΞαΝθακη

Του Μίχαλη λεαΝη 

Sports

Λογικό είναι να περιμένεις να δεις τι 

θα κάνει ο Φούστε. Ή Φουστέρ. Α-

ποφασίστε αν είστε Καστιλιάνοι ή 

Καταλανοί και ανάλογα προφέρετε το όνομα 

του παίκτη που πρότεινε ο Ερνέστο Βαλβέρ-

δε και πίνει νερό στο όνομά του. Αν όχι από 

τον Φούστε, τότε να δεις κάτι από τον Μωυσή 

Ουρτάδο. Πληθωρικός χαφ, παίκτης-εργαλείο 

κατά τα λεγόμενα, που αναμένεται να δώσει 

λύσεις στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. 

Αν δεν σου αρκούν αυτοί οι δύο μπορείς να 

προπονήσεις την περιέργειά σου περιμέ-

νοντας να δεις τι θα κάνει ο πολύς Ριέρα. Ο 

παίκτης-μεταγραφικό μπαμ του καλοκαιριού. 

Ουσιαστικά η ερυθρόλευκη απάντηση στην 

πράσινη μεταγραφική βόμβα του Γκοβού. 

Βλέπετε, ο Ισπανός φορούσε τη φανέλα της 

Λίβερπουλ και δεν συμβαίνει συχνά πυκνά 

ποδοσφαιριστές που διακρίθηκαν στην ομά-

δα του μεγάλου λιμανιού της Αγγλίας να εμπι-

στεύονται τη συνέχεια της καριέρας τους σε 

ελληνικές ομάδες. Αλλά εκτός από αυτούς 

τους τρεις υπάρχει 

ένας ολόκληρος κα-

τάλογος παικτών του 

Ολυμπιακού που θα 

είχες την περιέργεια 

να δεις τι καλύτερο θα 

είχαν να δώσουν στο 

πρώτο ματς της φετι-

νής σεζόν με αντίπα-

λο τον Ηρακ λή σ το 

Καυταντζόγλειο. Έναν 

Ηρακλή με χρέη, που 

παρακαλάει τον Ρέμο 

«να μείνει λίγο σ τη 

γραμμή» μπας και του 

ξε χρεώσει κανένα 

φέσι. Που η προετοι-

μασία του ήταν ελλι-

πής και που στα φιλικά ήταν απογοητευτικός. 

Απέναντι σε αυτόν, λοιπόν, τον Ήρακλή, πόσο 

εύκολο είναι να καθαρίσει με συνοπτικές δι-

αδικασίες μόνος του ο Ιμπαγάσα; Η ποιότητά 

του, αλλά και όσων παικτών προανέφερα, 

επιτρέπει τέτοιες σκέψεις. Το παιχνίδι στο 

Καυταντζόγλειο το προηγούμενο Σάββατο 

ήταν η ανατροπή της λογικής που θέλει τα με-

γάλα ονόματα να κάνουν τις ομάδες ισχυρές.  

Διαβάζοντας το βιβλιαράκι με το πρόγραμμα 

του ματς, που περιλαμβάνει το ρόστερ των 

ομάδων, η πρώτη σκέψη που θα σου ερχόταν 

στο μυαλό είναι «τι σχέση έχουν αυτές οι δύο 

ομάδες μεταξύ τους;». Ποιος είναι αυτός ο Κα-

τσικάς στο κέντρο της άμυνας δίπλα στο γε-

ρο-Κατσαμπή; Αυτός πάλι ο Λίμα τι μέρος του 

λόγου είναι; Τον άλλον στη μεσαία γραμμή 

πώς τον είπαμε; Καρλίνιος; Και τι ρόλο βαράει; 

Στην επίθεση ο Γιαπωνέζος Κομπαγιάσι!!! Για-

πωνέζος στις «γριές»; Έφτασε μέχρι το Τόκιο 

η φήμη της Αυτόνομης Θύρας 10; Τι άλλο θα 

δουν τα μάτια μας; Μερικές φορές από αλ-

λού το περιμένεις και από αλλού σου έρχεται. 

Άλλον περιμένεις να πατήσει την μπάλα στο 

χορτάρι και να κάνει τη διαφορά και άλλος 

το πετυχαίνει. Στον Ολυμπιακό περίμεναν 

να λάμψει ο Ριέρα κάνοντας τους πάντες να 

τρίβουν τα μάτια τους. Αν όχι αυτός, τουλά-

χιστον κάποιοι από τους υπόλοιπους που κό-

στισαν ένα κάρο λεφτά. Τη διαφορά την έκα-

νε όμως αυτός που δεν τον πιάνει το μάτι σου. 

Ο Φετφατζίδης. Ο πιτσιρικάς, το ταλέντο. Η 

λέξη ταλέντο για όλους αυτούς που προέρχο-

νται από τις ακαδημίες των μεγάλων ομάδων 

είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Ξέρουν εκ 

των προτέρων όλοι ότι δεν πρόκειται να του 

δοθούν ευκαιρίες, ότι κανείς δεν θα επιμείνει 

στην επιλογή του, οπότε τον βαφτίζουν ταλέ-

ντο για να ελπίζουν μαζί του. Ο Φετφατζίδης 

έδειξε όμως ότι και μπάλα ξέρει –δεν θα μπο-

ρούσε εξάλλου να ξεχωρίσει αν δεν μιλούσε 

στο τόπι– και θρασύς είναι. Δεν θα φοβηθεί 

να κάνει την τρέλα του μέσα στο γήπεδο, να 

επιχειρήσει μια ντρίπλα εξεζητημένη, μια α-

τομική προσπάθεια στα όρια της υπερβολής. 

Πατάει περιοχή, πατάει γραμμή, σηκώνει το 

κεφάλι και βλέπει πού βρίσκονται συμπαίκτες 

και αντίπαλοι. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που στο 

Καυταντζόγλειο στο ένας εναντίον ενός ήταν 

ο μοναδικός παίκτης του Ολυμπιακού που 

βαθμολογήθηκε με ά-

ριστα. Στην απέναντι 

πλευρά του γηπέδου ο 

διεθνούς φήμης Ριέρα 

κρατούσε τον έλεγχο 

που είχε πάνω ένα ο-

λοστρόγγυλο μηδέν. 

Στα ποδοσφαιρικά 

στέκια της Θεσσαλο-

νίκης ο Αραμπατζής 

για πολλά χρόνια θα 

καυχιέται ότι σε εκείνο 

το ματς πήρε το δια-

βατήριο του Ισπανού. 

Αλλά, ακόμη και αν 

ο Σ.Φ.Φ. (Σύνδεσμος 

Φίλων Φετφατζίδη) πε-

ρίμενε από το μικρό μια τέ-

τοια εμφάνιση, ούτε ένας από τους οπαδούς 

του Ηρακλή δεν θα πόνταρε τα λεφτά του, 

πολλά ή λίγα, στον Καρίμ Σολτάνι. Η μεταγρα-

φή του στον Ηρακλή αποκλείεται να συμπλή-

ρωσε στις εφημερίδες κείμενο μεγαλύτερο 

από 100 λέξεις. Ο Γαλλοαλγερινός μέσος ήρθε 

από τον πάγκο και άλλαξε τη μορφή του παι-

χνιδιού. Με τις ατομικές του ενέργειες τσάκισε 

την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Μοντεστό δυο 

φορές σαν από κρίση υπογλυκαιμίας βρέθηκε 

στο έδαφος έχοντας χάσει την επαφή με το 

περιβάλλον. Άλλες τόσες ο παρτενέρ του στα 

μετόπισθεν Αβραάμ έφυγε από τη φόρα του 

να τον ανακόψει σε λάθος κατεύθυνση που 

οδηγούσε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ήταν ο 

Καρίμ που έκανε την τελική πάσα στον Βέλ-

λιο για να πετύχει το νικητήριο γκολ. Ο Καρίμ, 

που δεν τον υποδέχτηκε κόσμος και λαός στο 

αεροδρόμιο, που και ο ίδιος δεν ήξερε καλά 

καλά πού πάει να συνεχίσει την καριέρα του. 

Στο διαδίκτυο έψαξε να βρει πληροφορίες 

και εκεί εντυπωσιάστηκε από τις εκδηλώσεις 

του κόσμου. Με αγωνία περίμενε να ζήσει την 

ατμόσφαιρα από κοντά. Μια ατμόσφαιρα που 

αυτή τη φορά τη δημιούργησε μόνος του και 

δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τις εικονικές 

στις οθόνες των κομπιούτερ. A        

➜ info@athensvoice.gr

Με Καρίμ και 
Φετφατζίδη 

στης ζωής τους 
το παιχνίδι    

Γιάννης Φετφατζίδης
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Δ
ύσκολο πράμα ο επαναπατρι-

σμός. Από τους κρυστάλλινους 

γαλαζοπράσινους και γεμάτους 

αμμούδα βυθούς της Νάξου πί-

σω στο βρομύλο Θερμαϊκό, τίγκα στο τοξικό 

πλαγκτόν και τα κάθε είδους περιττώματα. 

Απειλητικά, εδώ και μέρες, μια πολτώδης μά-

ζα θρονιάστηκε στην προβλήτα για να μας 

θυμίζει (δηλητηριωδώς) πως ό,τι ζήσαμε ζή-

σαμε, το καλοκαίρι του 2010 έχει τελειώσει. 

Τέρμα οι ομελέτες της Στέλλας στις Εγκα-

ρές, εδώ τα αυγά είναι πάλι Carrefour, αντίο 

στην ταβέρνα και τις σούβλες του Γιάννη στο 

Χαλκί, πρώτη μέρα στο γραφείο τη βγάλαμε 

με delivery Western Burgers από τη νέα κο-

λεξιόν των Goody’s. Καλωσορίσαμε!

Βαφτίσαμε την πρώτη μέρα της επιστροφής 

μας στη Θεσσαλονίκη «24ωρο προσαρμο-

γής», ανεβήκαμε στο αμάξι και με αυτοκινη-

τάδα διαρκείας προσπαθήσαμε να συντο-

νιστούμε με την πόλη, να ξαναδιαβάσουμε 

τις εικόνες της, να ξαναπιάσουμε επαφή και, 

παρότι τόσο δύσκολο, να ξαναγίνουμε φίλοι: 

μια γριά σταυροκοπιέται με πάθος και κατά-

νυξη μπροστά από την κεντρική είσοδο των 

νεκροταφείων της Ευαγγελίστριας. Για να τη 

φυλάει ο Θεός από το δολοφονικό κουνούπι 

του Νείλου; 134 ως στιγμής τα περιστατι-

κά που διαγνώστηκαν, προσοχή προσοχή, 

επικίνδυνες δεν είναι μόνο κάποιες λυματο-

φόρες περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης, 

αλλά και το κέντρο, αφού κάποια περίεργα 

κουνούπια κατάφεραν να φτάσουν και να 

δαγκώσουν μέχρι και στην Παύλου Μελά, ό-

που πλέον εκτός από τα Moschino οι βιτρίνες 

πρέπει πλέον να γράφουν και “Mosquito”. 

Σάββατο απόγευμα προς βράδυ, εκείνη η 

ώρα που το δειλινό γίνεται νύχτα, στη Νέα 

Παραλία. Παλιά η θέα του ήλιου που έπεφτε 

στη θάλασσα προκαλούσε παραλήρημα σε 

ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες φω-

τογράφους του δειλινού. Ερωτευμένα ζευ-

γαράκια, μπάι-πας βολταριστές, ψαράδες, 

jogging maniacs, μόνο που όλα αυτά πλέον 

τελείωσαν. Πόσες φυλές να χωρέσει πια 

αυτό το έρμο πεζοδρόμιο; Δύο τετραγωνι-

κά μέτρα πιάνουν τα Αφρικανόπουλα που 

βγάζουν φόρα παρτίδα την πραμάτεια τους, 

από ελεφαντάκι ξύλινο ως «μαϊμουδάκι» LV. 

Ένα μέτρο πιάνει η λωρίδα του ποδηλατό-

δρομου και στα υπόλοιπα δύο μέτρα που πε-

ρισσεύουν βολτάρουν οι περιπατητές. Θεσ-

σαλονίκη στενή, ασφυκτική, ζέχνουσα ως 

κρατητήριο ή αποθήκη μεταγωγών. 

Τρέχουμε να κρυφτούμε στη σκοτεινή αί-

θουσα, συνδεόμασ τε με τα όνειρα του 

Νόλαν στο “Inception”, από το βορρά κα-

τρακυλάμε στην Ταγγέρη και το Κάλγκαρι. 

Δυόμισι ώρες μετά, έξω πάλι στην Τσιμισκή 

αναρωτιόμαστε σε ποιο επίπεδο ονείρου 

ζει αυτή η πόλη. Μήπως κάτω από δω δεν 

υπάρχει τίποτα εκτός από τη Limpo-Λήθη; 

Ποιος είναι ο  Αρχιτέκτονας που μας χάρι-

σε τόσο δαιδαλώδη και άσχημο λαβύρινθο, 

γιατί έχουμε συνεχώς σε αυτή την πόλη την 

αίσθηση του Kick-Σπρώξιμο, την αίσθηση 

της πτώσης δηλαδή μαζί με τον απαραίτητο 

ίλιγγο, που όμως δεν αρκεί για να ξυπνήσου-

με όλοι συγχρονισμένα; Πόσο δύσκολο είναι 

για τους Θεσσαλονικιούς να συνδεθούν σε 

ένα αμοιβαίο όνειρο και ποιος θα τους εμ-

φυτεύσει την αρχική ιδέα της αλλαγής εδώ 

και τώρα; Βαριά κουλτούρα πιάσαμε την ώρα 

που η μετεό προβλέπει χάλασμα του καιρού. 

Μήπως να κάναμε την τελευταία μας βόλτα 

στη Χαλκιδική;

Last drive
Υπάρχει πάντα η τελευταία φορά και η ση-

μασία της. Στα 10 σημασία έχει το συνολικό 

άθροισμα των παγωτών που 

έφαγες, στα 15 η σούμα από 

τα μπάνια που έριξες όλο το 

καλοκαίρι, ως ενήλικας καθώς 

το θεσσαλονικιώτικο θέρος 

ψυχορραγεί, η τελευταία βόλ-

τα στη Χαλκιδική ισοδυναμεί 

με ένα καρτποσταλικό παραλήρημα που θα 

επαναληφθεί, γεροί να ’μαστε, του χρόνου. 

Πρωινό Κυριακής, 29 Αυγούστου, και είμα-

στε μια αυτοκινητιστική κουκίδα ανάμεσα 

σε εκατοντάδες χιλιάδες άλλους, που την 

κοπανούν όπου φύγει φύγει από την κα-

τσαριδούπολη. Τον ξέρω καλά το δρόμο 

για Χαλκιδική, όπως και τη διαδικασία των 

συναισθημάτων που παράγονται μέσα σου. 

Το πώς μεταμορφώνονται και αλλάζουν χι-

λιόμετρο χιλιόμετρο καθώς ξετυλίγεται το 

οδικό δίκτυο. Στον περιφερειακό, στο ύψος 

του Πανοράματος, σε πιάνει ίλιγγος, λιγο-

ψυχείς, δεν πιστεύεις πως θα τα καταφέρεις. 

Στο ύψος του Mediterranean Cosmos, όπου 

είχες εναποθέσει τις ελπίδες σου πως οι οι-

κογενειάρχες ή οι shopacholics θα στρίψουν, 

σκούζεις σαν να παγιδεύτηκες στον πύργο 

της κόλασης. Λες: «Δεν υπάρχει σωτηρία, 

στη διασταύρωση του Ρύσιου θα βγω από 

την αλυσίδα και θα το πάρω τέρμα πίσω. Κα-

λύτερα με τον ανεμιστήρα και το ψυγείο στο 

σπίτι παρά αυτό το μαρτύριο».

Όμως δεν στρίβεις, ρισκάρεις να παίξεις ρώ-

σικη ρουλέτα. Οδηγούμε, οδηγούμε, με 40 

χιλιόμετρα, με 30 χιλιόμετρα, πρώτη, δευ-

τέρα, οι φοίνικες των ζαχαροπλαστείων «Νί-

κος» και «Χατζηφωτίου», τα δύο εργοστάσια 

ρετσίνας των αφών Γεωργιάδη, αθάνατε 

δρόμε για Χαλκιδική, τις εικόνες σου δεν 

χρειάζεται καν, ύστερα από τόσα χρόνια πή-

γαινε-έλα, να τις κοιτάζω. Ο αέρας βρομάει 

κοπριά στο ύψος του Τσάνταλη, η πινακίδα 

το ξεκαθαρίζει: «κοπριά παραγωγής μας, ένα 

ευρώ το σακί». Πιο κάτω «εκκλησάκια παρα-

γωγής μας στα 99 ευρώ», το εργοστάσιο από 

τις σαλάτες «Αλέξανδρος», τα έπιπλα «Μπο-

έμης», το εργοστάσιο καφέ «Ερμείδη», «θα 

φτάσουμε την 28η Οκτωβρίου», αναφωνώ, 

«αισιόδοξο σε βρίσκω», αντιτείνει η συνοδη-

γός, «25η Μαρτίου, και βλέπουμε».

Και ω θαύμα, ω καλή τύχη, ω καλοί μου άν-

θρωποι, όλοι εσείς που στρίβετε για Άγιο 

Παύλο, Ηράκλεια, Καλλικράτεια, Βεργιά, 

σας ευχαριστώ! Απομένουμε πλέον οι απο-

φασισμένοι να ξοδέψουμε βενζίνη, να πά-

ρουμε τη στροφή για Κασσάνδρα ή Σιθωνία, 

εμείς, που όταν λέμε Χαλκιδική, εννοούμε 

από Σωζόπολη και πέρα. Τα υπόλοιπα γίνο-

νται ιστορία για τη Δευτέρα, δίνουν τροφή 

για ζωντανές συνδέσεις και κλάψα στα ράδια: 

«Ωραίο μπάνιο, αλλά μας βγήκε από τη μύτη. 

Τέσσερις ώρες κι ένα τέταρτο κάναμε για να 

γυρίσουμε από Καψόχωρα». Μικρές καλο-

καιρινές πουσουκουδευτεριάτικες ιστορίες 

για τις τελευταίες αλμύρες, ιδρώτες, βουτιές 

και μποτιλιαρίσματα, μούντζες κι επικίνδυνες 

προσπεράσεις, κλάξον κι επιστροφής. Απο-

ρώ εκείνο το βιντεοκλίπ των 

REM για το “Everybody Hurts” 

γιατί γυρίστηκε σε μποτιλιάρι-

σμα του  Λος Άντζελες κι όχι 

στη γέφυρα της Ποτίδαιας.

Στο ράδιο ο εκφωνητής παρα-

μιλάει για την πρώτη του πρω-

ταθλήματος, παοκάρα, αρειανάρα, ηρακλά-

ρα, ντεμπούταραν επιτυχώς, ξαναμπαίνοντας 

στην πόλη το πρόσωπο του Μπρένταν Πέρι 

των Dead Can Dance, καλεσμένου του οσο-

νούπω Reworks festival με κοιτάει σαρδόνια 

και ειρωνικά. Σιγοτραγουδάω το “Avatar” και 

πατάω το send της πρώτης ανταπόκρισης για 

τη «Φωνή». Επιστρέψαμε. A

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

   Του ΣτΕφΑΝου τΣιτΣοΠουλου 

 2310Soul

Θε(σσαλονίκη)λω να ξαναγίνουμε φίλοι! 

Πρώτη μέρα 
στο γραφείο 
τη βγάλαμε 
με delivery. 

Kαλωσορίσαμε!

“The Harpooned Fish”, 1985, 
Κώστας Τσόκλης. Courtesy Colezzione Gori - Fattoria di Celle, Pistoia.

Vitor Espalda, 
Untitled 2010, από 16 Σεπτεμβρίου 

έως 16 Οκτωβρίου στην γκαλερί TinT.
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Όσο ο κόσμος χλεύαζε τον Θεόφιλο Χατζημιχαήλ επειδή ήταν μπο-
έμ και αντισυμβατικός (κυκλοφορούσε ντυμένος τσολιάς ή Μεγαλέ-
ξανδρος) τόσο εκείνος συνέχιζε να ζωγραφίζει εξωτερικές τοιχογρα-
φίες στα χωριά του τόπου που γεννήθηκε, τη Λέσβο. Η ιστορία της 
ζωής του πιο γνωστού  Έλληνα λαϊκού ζωγράφου της νεοελληνικής 
τέχνης, που ενέπνευσε μεταγενέστερους ζωγράφους (με κορυφαίο 
τον Τσαρούχη), μοιάζει με παραμύθι που σε λίγες μέρες «οι Αθηναίοι 
θα έχουν την ευκαιρία να το διαβάσουν» μέσα από τα έργα του. Είκοσι 
πίνακες από τη συλλογή έργων τέχνης της Εμπορικής Τράπεζας θα 
εκτεθούν από τις 15/9 έως τις 31/10 στο Κεντρικό Κτήριο (Κουμπάρη 1 
& Βασ. Σοφίας 36, 210 3671.000) του Μουσείο Μπενάκη. Παράλληλα 
θα προβάλλεται και το αφιέρωμα της εκπομπής «Παρασκήνιο» με 
τίτλο «2003, Θεόφιλος ξανά» σε σκηνοθεσία Λάκη Παπαστάθη. 
                                                                                          - ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ο Θεόφιλος στην Αθήνα
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ΦΟΙΒΗ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ
Στοκχόλμη, Μαδρίτη, Βενετία, Αθήνα, τέσσερις 
πόλεις - πέντε ιστορίες από το φωτογραφικό φα-
κό της Φοίβης Πετρούλια. «Αναζητώ μέσα στις 
πόλεις αυτά τα μικρά καρέ του καθενός, που 
συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα». 2-12/9, Black Duck 
Multiplarte. Χρήστου Λαδά 9Α, 210 3234.760

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΠΕΡΔΕΚΛΗΣ
Φλούο χρώματα, άφθονο glitter, ρεαλισμός και pop 
εμμονές σαν ζωγραφισμένο editorial μόδας – είναι 
το σύμπαν του νεαρού εικαστικού στην έκθεσή 
του “Happiness of the new age”. 6-25/9, Art Zone 42, 
Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 42, 210 7259.549

ΛΑΜΙΑ
Ο Δίας ερωτεύτηκε τη Λάμια, γέννησαν, η Ήρα 
σκοτώνει το παιδί και η Λάμια περιπλανιέται μέσα 
στη νύχτα τρώγοντας νεογέννητα μωρά. Ο μύθος 
από τη θεατρική Ομάδα Θε.αμ.α. (Θέατρο Α.μ.ε.α. 
Αχαρνών) 7/9, 20.30, Θέατρο«Μίκης Θεοδωράκης», 
Αχαρνές, Λόφος Προφήτη Ηλία, 213 2072468 

επιλογές            Της Δήμήτρας τριανταφύλλΟύ

ARTOWER AGORA
Από τη Βαρβάκειο μετακομίζει για λίγες ημέρες 
στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης με μια ομαδική 
έκθεση γλυπτικής- ζωγραφικής. Το στίγμα της; 
Πλούτος εικαστικών προτάσεων και συμμετοχή 
ταλαντούχων νέων καλλιτεχνών. Έως 15/9, Λαιμός 
Βουλιαγμένης, 210 8962.416

Η ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΩΣ ΜΟΥΣΑ

Picasso, Dali, Matisse, 
Toulouse-Lautrec, Laura 
Knight, Bonnard, Μόρα-

λης, Οικονομίδης, Ζέπος, 
Κεφαλληνός… ο κατάλογος 

δεν θα κλείσει πότε όσο 
η γυναίκα συνεχίζει να 

τρυπώνει στην έμπνευση 
όλων των καλλιτεχνών. Tα 
παραπάνω κορυφαία ονό-
ματα και πολλά άλλα από 

τη γενιά των μοντερνιστών 
συγκεντρώνονται στη με-
γάλη έκθεση «Η γυναίκα 

ως μούσα, 1900-1950» 
του Μουσείου Ηρακλειδών. 
Τα 90 έργα-υδατογραφίες, 

χαρακτικά και σχέδια, προ-
έρχονται από τις συλλογές: 

Χ. Λεοντιάδη, Γεωργίου 
Οικονόμου, τη συλλογή της 

Alpha Bank, της Εθνικής 
Πινακοθήκης και φυσικά 

του Μουσείου Ηρακλειδών. 
H επιμέλεια είναι της Van 

der Staaij. 3/9 - 21/11, Ηρα-
κλειδών 16, Θησείο, 

210 3461.981  

Tete de Femme, Dali

Δημήτρης Βλάσσης
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ΑΦΙΣΕΣ ΤΗΣ UNESCO
60 αφίσες-μηνύματα της Unesco για τη σημασία 
του αλφαβητισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, της ειρήνης... για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 
μετά από την πρώτη έκθεσή τους στο Παρίσι το 
2005. 7-18/9, Αίθουσα «Φώτης Κόντογλου», Πνευμα-
τικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50

ETSI ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έργα και αντικείμενα από ανακυκλωμένα υλικά σε 
μια ιδέα της ροδάνθης ςεντούκα και τη συμμετο-
χή των H. Lambert, Vasilia, Χρ. μόραλη και Kay 
& Gee. Η τιμή κάθε έργου αποτιμάται σε αξία δέν-
δρων, που μετά θα φυτευτούν. Ίδρυμα Μιχάλης Κα-
κογιάννης, 9/9 -10/10, Πειραιώς 206, 210 3418.550

➜ epiloges@athensvoice.gr

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

Βόλτα στον Πειραιά Οι δωρεάν εκδηλώσεις της Νομαρχίας είναι η 
καλύτερη αφορμή για να γνωρίσεις τις πιο αυθεντικές γειτονιές του Πειραιά. 
Στις 9/9 συναυλία με τους Μ. Ρασούλη και Ο. Περίδη στην πλατεία στα Κα-
μίνια και μια μέρα μετά ένα αφιέρωμα στην ελληνική οπερέτα με τη σοπράνο 
Μάρα Θρασυβουλίδου και το βαρύτονο Ηλία Τηλιακό στην Δραπετσώνα. 
Δυνατό χαρτί η συναυλία των Θ. Μικρούτσικου, Χ. Θηβαίου και Γ. Κούτρα, 

από την οποία δεν θα απουσιάσει ο «Σταυρός του Νότου» (16/9, πλατεία Κο-
ραή, Πειραιάς). Πληρ. 1570, www.nomarxiapeiraia.gr

Ελληνοτουρκική ορχήστρα νέων Σκέψου: Προαύλιος χώ-
ρος του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, άριες από όπερες και η δημοφιλής 
8η Συμφωνία του Σούμπερτ. Στις 3/9 στις 21.00, με είσοδο ελεύθερη.  

Voicechoice Tου MIXAλH ΠITENH 

1 Βαδίζοντας στην Ιερά Οδό
Η αρχαία μυστικιστική πορεία προς 
τα Ελευσίνια Μυστήρια και η σύγ-

χρονη ανάμεσα σε βομβαρδισμένα βιο-
μηχανικά τοπία. Η παράσταση «Δυτικά 
Βήματα» της ομάδας «συν+εργασία» 
ψάχνει τη διαχρονικότητα μιας τόσο 
οικείας και τόσο μυθικής διαδρομής με 
σύγχρονο χορό και ιαπωνικό butoh, με 
Ορφικούς ύμνους και κείμενα του Α. 
Σικελιανού, με παραδοσιακά όργανα 
και ηλεκτρονική μουσική. Αισχύλεια, 
Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, 2/9, 20.30

2 Περιστρεφόμενοι U2
Η σέχτα των φανς ετοιμάζεται 
όλο το καλοκαίρι, ξαναλιώνει 

το Achtung Baby και το No Line on the 
Horizon, έχει εισιτήρια από πέρσι. Οι 
υπόλοιποι απέξω. Ολυμπιακό Στάδιο, 3/9

3Μια βόλτα ιστορίας 
στη Βουλή
Έκθεση-μονογραφία για ένα 

από τα σημαντικότερα κτίρια της 

Αθήνας. Χτίστηκε ως Ανάκτορο στα 
μέσα του 19ου αιώνα από τον Βαυαρό 
αρχιτέκτονα Friedrich von Gaertner 
και μετατράπηκε σε Βουλή τον Μεσο-
πόλεμο. Το πιο ενδιαφέρον έκθεμα εί-
ναι η ίδια η αίθουσα της έκθεσης, με ζω-
γραφικό διάκοσμο και οροφογραφίες 
που σώζονται από το 1840. Soundtrack 
στο mp3 οι παραλλαγές Goldberg του 
Bach ή για τους πιο ανήσυχους το Black 
Noise του Pantha Du Prince. Βουλή των 
Ελλήνων, έως το τέλος του 2010

4Hip Hop Festival
Μπορεί να μην έχουμε Bronx ή 
banlieues, αλλά η ελληνική χιπ-

χοπ φυλή τα ρίχνει κανονικά. Εκτός 
από γκρουπ και djs, το φεστιβάλ θα 
έχει και διαγωνισμό breakdance (και 
ως γνωστόν μερικοί είναι ακροβάτες). 
Θα έχει και διαγωνισμό στίχου (και ως 
γνωστόν μερικοί είναι ποιητές). Τεχνό-
πολις, Γκάζι, 4/9

➜ pitenis@ath.forthnet.gr



36  A.V. 2 - 8 ΣΕπτΕμβριοΥ 2010

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

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

Κέντρο

AbreUvoir
Ξενοκράτους 51, Kολωνάκι, 
210 7229.106  Παλιό, αγαπη-
μένο, με γαλλική κουζίνα, 
κομψότητα και στιλ, έμαθε 
στους Αθηναίους τα σαλι-
γκάρια μπουργκινιόν και 
το φιλέτο σος καφέ ντε 
Παρί.Φέτος με ανοιχτό τον 
υπέροχο κήπο του για τους 
καπνιστές. €€€ M

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

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

AeTHrioN 
Ξεν. Xίλτον, Bασ. Σοφίας 46, 
210 7281.000 iαπωνικές 
γεύσεις, minimal απωανα-
τολικό chic, businessmen σε 
επαγγελματικές συναντή-
σεις με ζεν ατμόσφαιρα.  €

AΘΗρι 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 
210 3462.983 Για δείπνο με 
στιλ σε ένα από τα πιο καλά 
εστιατόρια τηςπόλης. Ο 
Αλέξης Καρδάσης, ιδιοκτή-
της- σεφ δεν τα φοράει τυ-
χαία τα γαλόνια (βραβεία). 
Θα απολαύσεις ελληνική 
κουζίνα σε εντελώς φρέ-
σκια και δημιουργική βερ-
σιόν. € Κ μ 

AKAΔHMiAΣ 
MπPiZoΛAKiA
Aκαδημίας 61, Aθήνα, 210 
3627.234 Σουβλάκι, πίτες με 
χαλούμι, αγκιναροσαλάτα. 
Σπεσιαλιτέ μπριζολάκια στη 
λαδόκολλα. Delivery. Aνοι-
χτά Παρ.-Σάβ. μέχρι 1.30 
βράδυ. Κυριακή ανοιχτά. C

AΛATΣi 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 
210 7210.501, 697 7210501 
Δίπλα σου θα τρώνε πολι-
τικοί και αστέρες της tV. Ο 
δημοσιογράφος Σταύρος 
Θεοδωράκης μάζεψε όλο 
τον κόσμο που ήθελε να 
γευτεί αυθεντικές κρητικές 
γεύσεις και να μάθει τα 
τελευταία νέα της δημοσιο-
γραφικής πιάτσας. Στο μο-
ντέρνο εστιατόριό του κα-
ταφθάνουν καθημερινά από 
το νησί στάκες, τυριά, άγρια 
χόρτα, μέχρι και η περίφημη 
μπουγάτσα του Ιορδάνη. 
Δοκίμασε το γαμοπίλαφο. 
Κυρ. κλειστά. € € μ A.v.

AΛeΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A 
& Ζωναρά 21, Λ. Aλεξάνδρας, 
210 6420.874/ Αργεντινής Δη-
μοκρατίας 14, 210 6450.345 
Ελληνική κουζίνα στην κα-
λύτερη εκδοχή της, ιδανικός 
χώρος και για επαγγελματικά 

γεύματα. Δίπλα, η μπιραρία 
με πληθωρικές μερίδες και 
πολλές μπίρες. €μ

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

ALeriA 
Μεγ. Αλεξάνδρου 57, Με-
ταξουργείο, 210 5222.633 
Ατμοσφαιρικό ντεκόρ, με 
αυλή που θυμίζει γαλλική 
εξοχή και εσωτερικό σε δύο 
επίπεδα. Σέφ ο Λεωνίδας 
Κουτσόπουλος και μενού 
από τα καλύτερα στην ελλη-
νική δημιουργική κουζίνα. 
Και μπαρ για ποτό. €€€

ALiArMAN 
Σωφρονίου 2, Γκάζι, 210 
3426.322 Στα μικρά δωμά-
τια δεν πέφτει καρφίτσα 
από το freestyle φανατικό 
κοινό, που συνηθίζει να 
περνάει εκεί τις νύχτες του, 
ακούγοντας μουσική και 
φλερτάροντας με άλλοθι το 
ελαφρύ μεσογειακό μενού 
του. Φαγητό από 12.00 ως 
22.00. Μετά «το γυρίζει» 
σε bar. €

ALLeGriA bArresT 
Λ. Αλεξάνδρας 213, 210 
3541.695 Μουσικά lunch 
breaks και happy hours 
μετά τη δουλειά. Γευστικοί 
συνδυασμοί της Μεσογείου 
από τον Άρη Τσανακλίδη και 
latin-allegro ρυθμοί. €Σ/Κ 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.

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

βΑΛΑωριτοΥ & ΑμΕριΚΗΣ 
Βαλαωρίτου 18 & Αμερικής, 
Κολωνάκι, 210 3387.218 Το 
νέο και δυναμικό café-bar-
resto του πολυσύχναστου 
πεζόδομου ανοίγει νωρίς 
το πρωί και το τραβάει 
μέχρι πολύ αργά με καφέ, 
ωραία σάντουιτς, ελαφριά 
πιάτα-σουξέ το κοτόπουλο 
με σουσάμι. € 

bALTHAZAr
Tσόχα 27 & Bουρνάζου, 
Aμπελόκηποι, 210 6441.215 
Ο Γιώργος και ο Αντρέας Πι-
τσιλής έκαναν όλη την Αθήνα 
μια παρέα. Το πιο ωραίο κτί-
ριο της πόλης (σπίτι της Κυ-
βέλης), 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 Τσι-
ακτσίρα. €€ €A.v. 

bArAoNdA
Tσόχα 43, Aμπελόκη-
ποι, 210 6444.308 Πολυ-
τελές club resto για όλους 
όσους λατρεύουν το show 
off. Βάλε κάτι sexy ή τα σινιέ 
σου σνίκερς και πήγαινε 
για κοσμικές καταστάσεις. 

Φέτος το καλοκαίρι 

Η αλήθεια είναι ότι όλοι όσοι φύγαμε τον Αύγουστο εί-
χαμε μια σταλιά πιο σφιχτό το ζωνάρι (ok, γύρισα και 
βλέπω τα δελτία των 8, φαίνεται;). Λιγότερες μέρες, 

επιλογή του τόπου ανάλογα με τις βενζίνες ή τα εισιτήρια του 
πλοίου, κάποιες μέρες και στο εξοχικό των φίλων. Οι ντόπιοι 
που μας περίμεναν, αποφασισμένοι για μειώσεις τιμών. Στα 
δωμάτια και τα ξενοδοχεία, στις ταβέρνες, στα beach bars στα 
clubs – μαθαίνω ότι μέχρι και στη μικρή Βενετία της Μυκό-
νου πολλοί εστιάτορες είχαν καθιερώσει “happy hours” με 
μισές τιμές σε ώρες μη αιχμής. Από την άλλη υπήρχαν και οι 
«για πάντα αδιόρθωτοι». Αυτοί που φτηναίνανε τη χοιρινή 
και κοιτάγανε να τα πάρουνε από τις μπίρες, αυτοί που βα-
φτίζανε το λούτσο σε ψάρι Ά  κλάσης, αυτοί που χρεώνανε 
το ποτό € 14 (στη Σκιάθο είμαστε που είναι κοσμικό νησί…), 
αυτοί που είδαν λιγότερο κόσμο στο νησί τους και για να φτά-
σουνε στα ίσα τους ακριβαίνανε κατά το δοκούν τις τιμές τους.                                                     
Εμείς; Εμείς, πάλι, έχω την αίσθηση ότι φέτος φάγαμε λιγότερο, 
και εννοώ φάγαμε λιγότερο «πεταμένα». Δηλαδή η παρέα 
των τεσσάρων έπαψε να παραγγέλνει για οκτώ, οι ψησταριές 
και τα σουβλατζίδικα σημείωσαν άσο επί της –δεν την άκουσα 
πολύ φέτος– αστακομακαρονάδας, πολλά σπίτια εξοχικά ή 
ενοικιαζόμενα τη βάλανε πολλές φορές την κατσαρόλα με το 
μαγειρευτό – όχι πια ταβερνάκι κάθε βράδυ, κουράζονται και 
τα παιδιά… Γυρίζοντας πίσω και μιλώντας με τους φίλους δια-
πιστώνω ότι σε όλους μας άρεσε αυτό το έστω και υποτυπώδες 
«μέτρο». Σα να μας αλάφρωσε λιγάκι η επιλογή τού τι πραγ-
ματικά θέλω από την αλόγιστη υπερβολική κατανάλωση – έχει 
μια άλλη γλύκα και μια άλλου είδους χόρταση.
Πίσω στην Αθήνα, πολλά εστιατόρια που δήλωσαν «εφημε-
ρεύοντα» για όλο τον Αύγουστο μαθαίνω πως κλείσανε λόγω 
έλλειψης κόσμου (ο οποίος έμεινε μεν στην πόλη αλλά την 
έβαζε κι αυτός συχνά την κατσαρόλα) και μας περιμένουν τώρα 
για να συνεχίσουμε τουλάχιστον κάνα μήνα ακόμα με τραπε-
ζάκια έξω και καλοκαιρινή διάθεση. Περίεργη είμαι για το πώς 
θα εξελιχθούν τα πράγματα τη σεζόν που έρχεται, την Αθήνα 
και την εστιατορική σκηνή της δεν τη φοβάμαι, μισό λεπτό 
μόνο ν’ ανοίξω βαλίτσες και όλα θα τα μάθω και θα σας τα πω 
στα φύλλα που ακολουθούν.   

κριτική εστιατορίων / πρόσωπα / αφίξεις / συνταγές / tips γεύσης

Tastevoice
TasTePOLICe
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

1 ευρώ 

ο φραπέ!

Επικροτούμε τις προσφορές 

των καταστημάτων στους χαλε-

πούς αυτούς καιρούς και μια τέ-

τοια είναι και της αλυσίδας everest, 

η οποία παρατείνει τη διάθεση κα-

φέ φραπέ προς 1 ευρώ μέχρι και 

τις 15/9. Στο 1 ευρώ θα πωλείται 

από τα Everest και η παρα-

δοσιακή τυρόπιτα για 

όλο το χρόνο.

Σάλτσα ντομάτας 
Της ΤΖΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τι χρειαζόμαστε 75 ml ελαιόλαδο ● 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο ● 1 
σκελίδα σκόρδο ● 1 κ.κ. θυμάρι ● 1 κιλό ώριμες ντομάτες ξεφλουδισμένες 
● 1-2 κ.κ. φρέσκια ρίγανη ● αλάτι, πιπέρι, λίγη ζάχαρη

Πώς τη φτιάχνουμε Σοτάρουμε τα κρεμμύδια με το λάδι σε ένα 
μεγάλο και βαθύ τηγάνι. Προσθέτουμε το σκόρδο και το θυμάρι και συνε-
χίζουμε για 1-2 λεπτά. Ρίχνουμε τις ντομάτες, τη ρίγανη, το πιπέρι, το αλάτι 
και τη ζάχαρη και αφήνουμε τη σάλτσα να βράσει. Χαμηλώνουμε πολύ τη 
φωτιά και ανακατεύουμε τη σάλτσα μέχρι να γίνει πηχτή. Αν τη θέλουμε 
κρεμώδη, την περνάμε από σουρωτήρι και τη ζεσταίνουμε ξανά.

Μάθε ιστορία Η ντομάτα καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά στις Άνδεις κι από 
εκεί ταξίδεψε στο Μεξικό. Με τη βοήθεια των εξερευνητών έφτασε στην Ευρώπη το 16ο 
αιώνα. Οι Ευρωπαίοι, όμως, την αντιμετώπισαν καχύποπτα, πιστεύοντας ότι είναι δηλη-
τηριώδες φρούτο! Αγνοώντας την προκατάληψη, ρίζωσε στην Ιταλία και την Ισπανία και 
το 17ο αιώνα τη χρησιμοποιούσαν σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Η σάλτσα ντομάτας, μια 
χρυσή στιγμή στην ιστορία της γαστρονομίας, πιστώνεται σε ένα σεφ από τη Νάπολη. 

● πΑρΑΛΛΑΓΕΣ Για κόκκινη σάλτσα με κρέας προσθέστε 75 γρ. μπέικον. 
Για έντονο χρώμα προσθέστε λίγο πελτέ ντομάτας. 

● Go HeALTHy TiP Φτιάξτε τη δική σας σάλτσα βράζοντας τις ντομάτες, 
με ελάχιστο αλάτι και ζάχαρη. Διατηρείται στο ψυγείο σε γυάλινα βάζα. 

● ΣΚονΑΚι Αποστειρώνουμε τα βάζα πλένoντάς τα με καυτό νερό και, 
χωρίς να μπουν μέσα τα δάχτυλά μας, τα βάζουμε στο φούρνο στους 
100°c, για 15 λεπτά. Όσο είναι ζεστά, τα γεμίζουμε με τη σάλτσα, ρίχνουμε 
λίγο ελαιόλαδο και τα κλείνουμε καλά.

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

 γεύΣη οδηγος
Στο πιάτο

✽ Για Πικνικ ΣΤΗν ΕΡΥΘΡαια ✽
Χαρούμενο, πολύχρωμο και ταξιδιάρικο, το Πικ νικ bar είναι 

ένα ολοκαίνουργιο (ανοιχτό ούτε ένα μήνα) μπαρ που με-
ταξύ άλλων αγαπάει πολύ και τις πολυεθνικές γεύσεις. 

Μικρά, δυνατά και νόστιμα πιάτα από Ινδία, Ταϊλάνδη, 
Τουρκία, Μαρόκο και αλλού, όλα μαριναρισμένα και 
μυρωδάτα, ψήνονται  στο robata-grill, ενώ ινδικά 
ψωμάκια - πίτες ναν βγαίνουν ζεστά απ’ το «ζωντα-
νό» πήλινο φούρνο του. Κοκτέιλ, ποτά και μουσικές 

από όλο τον κόσμο σιγοντάρουν τους μεζέδες. Και 
όλα αυτά σε πολύ καλές τιμές, μια και το Πικ νικ bar 

πιστεύει πως όλοι έχουμε πάντα το δικαίωμα στην καλή 
μουσική, στην πολυχρωμία, στα μικρά ταξίδια των γεύσεων 

και των αρωμάτων, στη συναναστροφή...
Στο νούμερο 1 της πλατείας Ν. Πλαστήρα, στη Νέα Ερυθραία, 210 8077.501 
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Βραβευμένη μεσο γειακή 
κουζίνα, εξαιρετικό σερβις. 
Αργότερα πέρνα για ποτό 
στο μπαρ-πασαρέλα.€€€

bArbArA’s Food 
CoMPANy 
Εμ. Μπενάκη 63-65, Εξάρ-
χεια, 210 3805.004 Μεγάλη 
βιτρίνα για να διαλέξεις το 
φαγητό που σου γυάλισε. 
Πολύ νόστιμο ταμπουλέ 
και για επιδόρπιο πάρε 
cheesecake. Νέος κό-
σμος,slogan τους το “food 
for real people”.€

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

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. € 

biG APPLe
Σκουφά 69, Κολωνάκι 210 
3643.820/Λεωφ. Ποσειδώ-
νος 1 & Μωραϊτίνη 3, Δέλτα 
Φαλήρου Σαν να πηγαίνεις 
σε πάρτι που θα συναντή-
σεις όλους τους φίλους. Φα-
γητό μοντέρνο και φρέσκα 
γλυκά. Στα νότια, με διακό-
σμηση αλά Νέα Υόρκη. €€ 

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 .  €€

CANTeeN        
Ιάκχου & Ευμολπιδών, Γκάζι, 
210 3451.508  Από την ομά-
δα του soul, minimal χώρος 
για μεσογειακή κουζίνα με 
μικρές αναφορές σε Μαρό-
κο και Συρία. € 

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

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.     

dAPHNe’s 
Λυσικράτους 4, Πλάκα, 
210 3227.971 Διακριτικό 
σέρβις και εκλεπτυσμένη 
ελληνική κουζίνα σε ένα 
υπέροχο νεοκλασικό, που 
έχει υποδεχτεί κάποιες από 
τις πιο σημαντικές προσω-
πικότητες της πολιτικής 
σκηνής – βλ. Χίλαρι Κλίντον. 
Εντυπωσιακή αυλή. €€€  

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

ΕΛιΑ 
Mυλοποτάμου 28, Aμπε-
λόκηποι, 210 6910.100 
Mοντέρνος χώρος μίνιμαλ 
αισθητικής. Νόστιμα ορεκτι-
κά, μεσογειακά πιάτα. €μ

GALAXy βΑr 
Ξεν. Hilton, Bασ. Σοφίας 46, 
210 7281.000 Βραβευμένο 
σαν ένα από τα καλύτερα 
sky bars του κόσμου και 

εντελώς cosmopolitan. 
Για fingerfood σε ποτήρι 
μαρτίνι, κοκτέιλ, και φα-
ντασμαγορική άποψη της 
πόλης. Galaxy BBQ για τους 
πιο πεινασμένους.   €Ξ Κ 

GALLery CAFÉ  
Αδριανού 33, Μοναστηράκι, 
210 3249.080  Στον πεζόδρο-
μο της Αδριανού, ανοιχτό 
από τις 10.00 το πρωί έως 
αργά το βράδυ για φαγητό 
και ποτό. Arty περιβάλλον 
με εναλλασσόμενες καλ-
λιτεχνικές εκθέσεις. Κυρ. 
11.00-13.00 live κλασική 
μουσική, Σάβ. 15.00-17.00 
live jazz.

GALLo Nero (iL)
Λ. Αλεξάνδρας 10, ξενοδοχ. 
Park, Πεδίον Άρεως, 210 
8894.500 Το καινούργιο ιτα-
λικό εστιατόριο μέσα στον 
ανακαινισμένο χώρο του 
ξενοδοχείου Park. Φρέσκια 
ματιά στην ιταλική κουζίνα 
από τον σεφ Gianluca 
Barlucci ( γνωστός από τη 
Μύκονο) φτιάχνει την πιο 
καλοψημένη tagliata al 
tartufo και την πιο ζουμερή 
μπριζόλα florentina. 

GAZArTe 
Bουτάδων 32, Γκάζι, 210 
3460.347, 3452.277 Θέα 
Aκρόπολη, μεσογειακές 
γεύσεις, πρωτότυπα κοκτέιλ. 
Mουσική funky, latin, jazz, 
soul, ethnic. Παρ.-Σάβ. ρυθ-
μοί παλιών δεκαετιών.  Δευτ. 
κλειστά.  €Ξ

*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.

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

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

JACKsoN HALL 
Mηλιώνη 4, Kολωνάκι, 
210 3616.098 Όλη η Αθήνα 
κάνει ένα πέρασμα από το 
catwalk της πόλης, τον 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.

ΚΑτΣοΥρμποΣ 
Αμύντα 2, πλ.Προσκόπων, 
Παγκράτι, 210 7222.167 
Κρητική κουζίνα. Παξιμάδια, 
τυριά, ρακές και άλλα φερ-
μένα από το νησί. €μ

KiKU
Δημοκρίτου 12, Κολωνάκι, 
210 3647.033 Το πρώτο 
grande γιαπωνέζικο της 
Αθήνας, φέτος ανακαινισμέ-
νο. Αυθεντικότατο Japanese 
από το σεφ Τανάκα Μινό-

ρου. Απλό και λιτό, όπως 
προστάζει η ανατολίτικη 
κουλτούρα. Πιες οπωσδή-
ποτε σάκε και κάνε οπωσ-
δήποτε κράτηση.€€€

ΚιτρομΗΛο
Πανόρμου & Α. Παυλή 34, 
Αμπελόκηποι, 210 6910.590 
Μικρό, φολκλόρ και κυπρι-
ακό όσο δεν πάει. Πολλοί 
μεζέδες, απολαυστικοί 
όλοι και πολύ καλές τιμές. 
Ταράτσα γλύκα με ωραία 
φωτάκια. Πιες μια ζιβανία 
στην υγειά μας.€€ 

ΚομΗΣ
Λασκαράτου 20, Πατήσια 
210 2112.135 Πιο κλασικό 
δεν γίνεται. Θα συναντήσεις 
τον Βιολάρη και την Καίτη 
Χωματά, τον Βαγγέλη Βουλ-
γαρίδη – ο κούκλος από το 
«Δόλωμα».Μικρό και αγα-
πημένο μενού, δοκίμασε το 
φιλέτο κοτόπουλο με τη σος 
από σταφίδες και τη στρι-
φτή πίτα της Αριστέας. €

ΚονΑ-ΚΑι
Λ. Συγγρού 115, (Ξεν. Ledra 
Marriott), 210 9300.000 
Πολυτέλεια 80s όμορφα 
ξεχασμένη στο χρόνο και 
πολυασιατικές γεύσεις. Εκεί 
πρωτάκουσες για τα βασι-
λικά καβούρια Ατλαντικού. 
Κυρ. κλειστά. €€€  

ΚοΥβΕΛοΣ   
Γεν. Κολοκοτρώνη 66, Κου-
κάκι, 210 9221.183 Πολλά 
χρόνια παράδοσης, τα τε-
λευταία μετακόμισε λίγο πιο 
κάτω. Η ελληνική ταβέρνα 
όπως την ξέρουμε, με 
πολλά μαγειρευτά, όσπρια, 
μεζέδες και της ώρας. 
Οι μαρουλοντολμάδες 
αυγολέμονο και τα ρεβίθια 
στη γάστρα παίρνουν extra 
πόντους. Πολλές ετικέτες 
κρασιών (περίπου 60) και 
χύμα σε 8 διαφορετικές 
ποικιλίες. Για το τέλος 
γλυκάκια μούρλια – βλ. 
πορτοκαλόπιτα.  € 

KoyTi (To) 
Aδριανού 23, Mοναστηράκι, 
210 3213.229 Xαλαρό, με 
θέα την Aκρόπολη και αγα-
πημένα η σαλάτα ρόκας με 
αγκινάρες και η μοσχαρίσια 
μπριζόλα με μέλι. €€μ

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

KUZiNA 
Aδριανού 9, Θησείο, 
210 3240.133 Στιλάτη μο-
ντέρνα «ταβέρνα» με fusion 
πιάτα από τον Άρη Τσανα-
κλίδη. Συνέχισε τη βραδιά μ’ 
ένα ποτό στην ταράτσα και 
με συγκλονιστική θέα στην 
Ακρόπολη και το Ναό του 
Ηφαίστου. € Σ/Κ M Ξ

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.€

MALvAZiA
Aγαθημέρου 3, Pούφ, 210 
3417.010 Εξαιρετική με-
σογειακή κουζίνα, χώρος 
υπέροχος που θυμίζει 
μεσαιωνικό κάστρο. Κάθε 

μέρα, dj.Και για ποτό.   €Ξ

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

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

MesoN eL MirAdor
Aγησιλάου 88 & Σαλαμίνας, 
Kεραμεικός, 210 3420.007 
Στο 3ώροφο νεοκλασικό 
fahitas και mole από τη 
Mεξικ-Άννα σεφ. Φοβερές 
μαργαρίτες στο μπαρ και 
θέα Ακρόπολη από το roof 
garden που μένει ανοιχτό 
και το χειμώνα. Ανοιχτό κά-
θε μέρα και Κυριακή από τις 
19.30 και μετά. €  

MiCrAAsiA LoUNGe   
Κωνσταντινουπόλεως 70, 
Γκάζι, 210 3469.139 Το παλιό 
νεοκλασικό ανήκει στην 
οικογένεια του ιδιοκτήτη, 
από τότε που ήρθαν στην 
Ελλάδα μετά τη μικρασια-
τική καταστροφή. Σήμερα 
ατμοσφαιρικό στέκι της 
πόλης. Στο ισόγειο μπαρ με 
funky ρυθμούς, στον πρώτο 
μπιστρό με λουλουδάτες 
ταπετσαρίες, στην ταράτσα, 
όταν ο καιρός το επιτρέπει 
για ethnic mood. Μεσογεια-
κές γεύσεις σε τάπας και live 
events τις Παρασκευές.€

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

MoMMy 
Δελφών 4, Kολωνάκι, 
210 3619.682 Συγγραφείς 
από τους γύρω εκδοτικούς, 
avant garde καλλιτέχνες, 
διαφημιστές και συντάκτες 
trendy περιοδικών, όλοι 
θα συναντηθούν για ένα 
after shopping κοκτέιλ στον 
πολυσύχναστο πεζόδρομο. 
Lounge, με πολύχρωμη 
pop - 60s διακόσμηση, 
ανάλαφρες μουσικές, arty 
διάθεση, μεσογειακή κου-
ζίνα. Το ραντεβού νωρίς το 
απόγευμα του Σαββάτου 
θα τραβήξει ως αργά. Για 
φαγητό πιάσε τραπέζι στην 
(πιο ήσυχη) ξύλινη βερα-
ντούλα. €€Ξ 

NoodLe bAr 
Τσόχα 21 & Δ. Σούτσου, Α-
μπελόκηποι, 210 6452.394/
Σύνταγμα 210 3318.585/ 
Ζωγράφου 210 7777.067/ Ν. 
Σμύρνη 210 9326.033/ Αγ. 
Παρασκευή 210 6537.177/ 
Πειραιάς 210 4115.151/ Μα-
ρούσι 210 8069.100/ Κηφι-
σιά 210 6233.216/ Χαλάνδρι, 
210 6800.064/ Άλιμος 210 
9850.250/ Αγ. Ελευθέριος 
(Ster) 210 2114.829/ Ν. Ηρά-
κλειο 210 2815.500/ Παλλή-
νη 210 6669.824/ Γλυφάδα 
210 8947.233/ Θεσσαλονίκη 
2310 260.092/ Πάτρα 2610 
362.360/ Ρέθυμνο 28310 
51198/ Βόλος 24210 23040/ 

Στο πιάτο
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Χαλκίδα 2210 83833/ Λάρισα 
2410 535.565 Μικροί, μεγά-
λοι, γιάπηδες ή φοιτητές, 
Έλληνες ή τουρίστες όλοι 
για ένα (από τα 70) πιάτο κα-
θαρής, νόστιμης, γρήγορης, 
ασιατικής κουζίνας. Ωραίο 
dine in σε κόκκινους - γκρι, 
αλλά και delivery. €

ντΕρΛιΣιοΥΣ
Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι 
Από τη Θεσσαλονίκη, θέμα 
του τα σουβλάκια πάσης 
φύσεως. Καλή ποιότητα, 
πρωτότυπες προτάσεις, 
χιούμορ στις ονομασίες.C

οριΖοντΕΣ ΛΥΚΑβΗττοΥ
Λόφος Λυκαβηττού, 210 
7210.701, 7227.065 Θέα 
μαγική, μεσογειακή κουζίνα 
φέτος και πάλι διά  χειρός Γ. 
Γκελντή. Πάρε το τελεφερίκ 
αν η ιδέα ν’ ανέβεις με τα 
πόδια σε κουράζει.   €Ξ μ

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

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

PAsTA LA visTA     
Δεκελέων 1Α, Γκάζι, 210 
3461.392 Σε νέο χώρο με 
της ίδιας νοστιμιάς ιταλικές 
γεύσεις και μακαρονάδες 
που ξετρελαίνουν και τους 
πιο δύσκολους. Και delivery 
14.00 με 00.30€

PAsTA μΕ ...νοΥ 
Πανόρμου & Δ. Πλακεντίας 

73, 210 6984.846 Το παλιό 
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 
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 

PeCorA NerA 
Σεβαστουπόλεως 158, Aμπε-
λόκηποι, 210 6914.183 Ζυμα-
ρικά με μουσική υπόκρουση 
παλιάς καλής ροκ. Η Τζένη, 
από τις πιο αγαπημένες «οι-
κοδέσποινες» της Aθήνας. 
Στη μπάρα θα δεις όλους 
τους γνωστούς σου από τα 
παλιά. Κυρ. κλειστά. €€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.

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

ProsoPA        
Κωνσταντινουπόλεως 4 & 
Μεγ. Βασιλείου 52, Ρουφ, 
210 3413.433 Γνωστό και 
αγαπημένο στέκι για το 
(καλλιτεχνικό) κοινό, για τη 
νόστιμη κουζίνα, τις lounge 
μουσικές και φυσικά την 
«cult»  θέα στα τρένα. €€Ξ

ΣΚοΥΦιΑΣ 
Bασιλείου Mεγ. 50, Pουφ, 210 
3412.252  Ιντελεκτουέλ και 
μαζί «νοσταλζίκ» ατμόσφαι-
ρα. Ελληνική και κρητική 
κουζίνα με μεγάλο σουξέ 
το χοιρινό κότσι, που θα 
παραγγείλεις από το χαρι-
τωμένοκατάλογο - σχολικό 
τετράδιο. € Κ Ξ

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

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

TGi FridAy’s 
Μαρίνα Φλοίσβου (Pier One), 
Π. Φάληρο, 210 9853.281/ 
Nεοφ. Βάμβα 2, Κολωνάκι, 
210 7227.721/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.

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

TirboUsoN
Kωνσταντινουπόλεως 104, 
Kεραμεικός, 210 3410.107 
Φωτεινό, νεανικό και πάντα 
χαμογελαστό, με πρωτότυπη 
διακόσμηση. open kitchen 
για ελληνικές γεύσεις, με-
γάλη ποικιλία κρασιών και 
βεράντα για μεγάλες παρέες 
και καπνιστές. Σούπερ τηγα-
νητές πατάτες. Kαθημερινά 
από τις 17.00, Σ/Κ από τις 
14.00 έως αργά. Δευτ. κλει-
στά. € Σ/K Ξ A.v.

 TPeNo ΣTo PoyΦ 
Σταθμός Pουφ (Kων/πό-
λεως), 210 5298.922, 693 
7604988 Από τα πιο ρομα-
ντικά σημεία της πόλης.tο 
Wagon-restaurant συνδυ-
άζει ατμόσφαιρα, γεύσεις 
μεσογειακών αποχρώσεων 
και μελωδίες πιάνου. Δίπλα 
του, το Wagon-bar, με live 
εναλλασσόμενα σχήματα. 
Kλειστά Δευτέρα. €Ξ 
 
TUdor HALL     
Ξεν. Κing George Βασ. 
Γεωργίου 3, Σύνταγμα, 
210 3222.210 Πολυτέλεια, 
κομψότητα, σύγχρονη 

γαλλική κουζίνα (και μενού 
3 πιάτων με € 40) Κάτσε στο 
στεγασμένο roof με θέα την 
Ακρόπολη, για στιγμές που 
θα σου μείνουν αξέχαστες. 
Εξαιρετική κάβα Κλειστά 
Κυρ. €€€

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

yUM yUM   
Πανόρμου 61, Αμπελόκηποι, 
210 6980.880 -288/ Βουλής 
11, Σύνταγμα, 210 3233.433 
-533 Ασιατική κουζίνα σε 
minimal χώρο με ελαφριές, 
υγιεινές γεύσεις, κάθε μέρα 
12.00 με 24.00. €

viLLA MerCedes 
Aνδρονίκου & Tζαφέρι 2, 
Pουφ, 210 3422.606 -886 Το 
grande club της Αθήνας που 
μαζεύει όλο το όμορφο, κε-
φάτο, κοσμικό πλήθος της 
πόλης. Βάλε κάτι εντυπωσι-
ακό και κάνε εμφάνιση μετά 
τις 12 ή και νωρίτερα, αν 
θες να δειπνήσεις με καλή 
μεσογειακή κουζίνα. special 
guest DJ’s.  
 

XPyΣA
Αρτεμισίου 4 & Κεραμεικού, 
Γκάζι, 210 3412.515 Η Χρύσα 
και η κόρη της Μαρία σε 
κάνουν να νιώθεις σαν στο 
σπίτι σου. Το καλύτερο 
cheesecake με μέλι που 
υπάρχει. Μικρή ωραία αυλή. 
Kυρ. κλειστά. Δευτ. μόνο 
βράδυ. €€

 
Βόρεια

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

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

* CAsH   
Δηλιγιάννη 54, Κεφαλά-
ρι, 210 1004.772 Το νέο 
meeting point των B.Π. 
με πολύ ωραία cocktails 
(λέγε με Νεκτάριο Ντάλα), 
μεσογειακή κουζίνα από 
τον Γιάννη Σολάκη και με 
δροσιές στον καταπράσινο 
κήπο. €€ 

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

dA viNCi
Αγ. Ιωάννου 23, Αγ. Παρα-
σκευή, 210 6000.102 Πολυ-
επίπεδος χώρος, ανοιχτός 
από το πρωί για καφέ ως το 
βράδυ για φαγητό και ποτό. 
Και  πολυτελής αίθουσα 
για ιδιαίτερο μενού και 
αίθουσα εκδηλώσεων και 
champagne hall για ποτό και 
finger food. Parking. Έως 
1.00. € €

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

LoCAL 
Χ. Λαδά &Ολύμπου 21, 
Κηφισιά, 210 8018.236 
Ξύλινη μπάρα, καθρέφτες 

για πανοραμική άποψη. 
Μεγάλο μενού με μεσογεια-
κές καταβολές και κλασικές 
γεύσεις.  €€Ξ

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

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

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

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

PAsTis 
Λ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι 
(Golden Hall), 2os όροφος, 
210 6835.577 All day χώρος 
για καφέ, σνακς, burgers και 
ζυμαρικά μέχρι τις 20.00 το 
βράδυ. Μετά γαλλική κου-
ζίνα  με επιλεγμένα κρασιά. 
Κυριακή κλειστά. €€

Qor
Αγ. Τρύφωνος & Ομήρου 18, 
Κηφισιά, 210 8011.117 Το 
ατμοσφαιρικό σε minimal 
στιλ εστιατόριο του Μιλά-
νου, με fusion ιαπωνική 
κουζίνα και sushi και στην  
Αθήνα. Κυρ. βράδυ κλειστά. 
€€ Κ μ 

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

siMPLy bUrGers
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  

sQUAre sUsHi  
Δεληγιάννη 56, Kεφαλάρι, 
210 8081.512/ Δεινοκράτους 
65, Κολωνάκι, 210 7255.219 
Πολύ καλή τεμπούρα, ρολά 
maki sushi και άλλα ωμά. 
Δευτ. κλειστά. Delivery και 
catering. Στο Κολωνάκι και 
champagne bar. € €   

sTrAdA (LA) 
Eθν. Aντιστάσεως 107, N. 
Ψυχικό, 210 6710.370 Με-
γάλο, ντεμί μοντέρνο, ντεμί 
κλασικό που το προτιμούν 
όλοι: οι μεγάλες παρέες, τα 
ζευγάρια, οι οικογένειες, οι 
επιχειρηματίες της περιο-
χής. Κλασική ιταλική κουζί-
να με πανόραμα πιάτων που 
μένουν απαράλλαχτα τα 
τελευταία χρόνια.  €Ξ Κ

FrAGMA 

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

WiNe GALLery 
Ξεν. Life Gallery, Λεωφ. 
Θησέως 103, Eκάλη, 210 
6260.400 Δημιουργική μεσο-
γειακή κουζίνα, καλή λίστα 
κρασιών. Κυρ. μεσημέρι ζω-
ντανή ελληνική μουσική. €   

Νότια

ANToNio
Κύπρου 74, Γλυφάδα, 210 
8940.057 Ιταλική ταβέρνα, 
απλή και λιτή με πανδιά-
σημη αστακομακαρονάδα. 
Προτείνουμε και την πίτσα 
γιατί είναι αυθεντική, 
τραγανή, λεπτοκαμωμένη, 
εντελώς ιταλική. €€

bALUX CAFÉ  
THe HoUse ProJeCT     
Λ. Ποσειδώνος 58, Αστέρας 
Γλυφάδας, 210 8983.577  
Τοαll day στέκι των Ν.Π. 
είναι μια υπερπαραγωγή 
που θυμίζει μοντέρνο σπίτι 
τεραστίων διαστάσεων. Στη 
βιβλιοθήκη για εφημερίδες, 
στο playroom για games, 
στο σαλόνι για καφέ, ποτό, 
φαγητό. Άπειρα πιάτα, δημι-
ουργικά, burgers, sushi. Και 
κρεβατοκάμαρα, άμα θέλεις 
να ξαπλώσεις. Πάνω στη 
θάλασσα τέλεια τις μέρες με 
λιακάδα. 

* CAbANA              
Λ. Ποσειδώνος, Ακτή Αλίμου 
(πρώην ble), 210 9859.860,  
www.thecabana.gr All day 
και all season lounge χώ-
ρος (πρώην ble) για καφέ, 
φαγητό και ποτό δίπλα στη 
θάλασσα. 

CAFe TAbAC 
Ξεν. The Margi, Λητούς 11, 
Bουλιαγμένη, 210 9670.924 
Για minimal zen τύπους, 
οπαδούς της πολυτέλειας 
που δεν φωνάζει. Γεύσεις 
μεσογειακές κι εξωτικές. €€    

CeLLier ZeA 
Aκτή Mουτσοπούλου & 
Iωνιδών 2, Mαρίνα Zέας, 
Πειραιάς, 210 4181.049 Θέα 
στη θάλασσα και έμφαση 
στα θαλασσινά πιάτα. Πολύ 
ενημερωμένη κάβα.   μ

CHiC
Ζησιμοπούλου 12, Γλυφάδα, 
210 8945.746 Αll day lounge 
κομψός χώρος για ποτά 
και μεσογειακή - διεθνή 
κουζίνα. Μουσικές επιλογές 
ανάλογα με την ώρα της 
ημέρας. 

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

ΖΥΘοΣ
Κολοκοτρώνη 8, Χαλάνδρι, 
210 6896.700/ Λ.Ελευθερίας 
45, Π. Φάληρο, 210 9850.478 
Η μπίρα ρέει άφθονη και 
πάνω στο τραπέζι ξαπλώνει 
πλατό ενός μέτρου, το 
ονομαστό «ρωμαϊκό όργιο»! 
Πολλά πιάτα, όλα νόστιμα 
και ταιριαστά με το ζύθο. €€ 

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.

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

μΑLAbAr     
Λητούς 11, Βουλιαγμένη, 210 
8929.160 ethnic σκηνικό, 
lounge ατμόσφαιρα, γεύ-
σεις μεσογειακές με ethnic 
πινελιές από τον σεφ Ξενο-
φώντα Πολύμερο.  Κι ακό-
μη, signature cocktails για ε-
ξωτικές καλοκαιρινές μέρες 
και νύχτες by the pool.  

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

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

MooriNGs
Μαρίνα Βουλιαγμένης, 210 
9670.659 Απολαυστική 
βόλτα στον Λαιμό, θέα στα 
κότερα και κουζίνα με καλό 
ψάρι, πάστα και κρεατικά, 
σε ένα από τα πιο παλιά πα-
ραλιακά εστιατόρια. €€ 

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

πiΣiNA 
Aκτή Θεμιστοκλέους 25, 
Φρεαττύδα, Πειραιάς, 210 
4511.324, www.pisinacafe.
gr tο café του δίνει την 
εντύπωση ότι βρίσκεται 
στο Monte carlo! Kομψό και 
μοντέρνο, με φωτισμένη 
πισίνα  και θέα στα σκάφη 
της Μαρίνας Ζέας. Διεθνείς 
γεύσεις, πιάτα με ψάρι 
και κρέας και εναλλαγή 
mainstream και πιο κλασι-
κών επιλογών στη μουσική. 
Από το πρωί ως το βράδυ, 
και για party, εταιρικά 
γεύματα και άλλες εκδηλώ-
σεις.€€μ 

viνCeNZo 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυ-
φάδα, 210 8941.310 Πάθος 
για ναπολιτάνικη κουζίνα, 
γι’αυτό πάντα γεμάτο από 
πελατεία που φτάνει εδώ 
από όλη την Αθήνα. 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.

vive MAr 
Λ. Kαραμανλή 18, Bούλα, 
210 8992.453-4 Όμορφος 

χώρος, θέα στη θάλασσα, 
ιταλικά πιάτα με την επιμέ-
λεια του chef stefano Rossi. 
Μεγάλη κάβα.  €€μ Ξ

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

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

Δυτικά

ΑPoLis      
Άλσος Αγ. Δημητρίου, 
Πετρούπολη, 210 5060.620  
Με ισχυρό ατού την 
πανοραμική θέα σε όλη την 
πόλη. Κουζίνα μεσογειακή, 
μοντέρνα και δημιουρ-
γική από τον Δημήτρη 
Δημητριάδη και τον Γιώργο 
Μαργαρώνη. € 

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, Mπουρ-
νάζι, 210 5773.721 eξαιρε-
τική ελληνική κουζίνα από 
την τρομερή μαγείρισσα 
Αριστέας. Θα διαλέξεις 
από κατάλογο ποταμό με 
άπειρους μεζέδες και πολλά 
πιάτα σχάρας. Ντεκόρ mix & 
match για να χαζεύεις μέχρι 
να έρθει το φαγητό σου. 
Έως 1 π.μ. € μ

Ταβέρνες

ΕΛΑιΑ 
Ερεχθέως 16 & Ερωτόκριτου, 
Πλάκα, 210 3249.512 Θέα 
στον Λυκαβηττό και το λόφο 
του Φιλοπάππου. Καλομαγει-
ρεμένο φαγητό, πολλοί μεζέ-
δες και ζωντανή μουσική με 
τις Χριστίνα Αλεξάνδρου και 
Νίκη Καραθάνου κάθε Παρα-
σκευή και Σάββατο. 

eπi THΣ πANoPMoy
Πανόρμου 115, 210 6928.719 
eλληνική και μεσογειακή 
κουζίνα με ανατολίτικες 
πινελιές.  μ

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

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.
 
XoXΛiΔAKi
Aδριανίου 31, N. Ψυχικό, 210 
6746.661 -551 Aτμόσφαιρα 
παλιού μπακάλικου. Aτέ-
λειωτη ποικιλία σε γεύσεις, 
ψαρομεζέδες, μεγάλη λίστα 
ούζων και προϊόντα για το 
σπίτι. Δευτ. έως Σάβ. 12.00 - 
1.00, Kυρ. μόνο μεσημέρι.   

 γεύΣη οδηγος
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συναυλίες  / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις/ δίσκοι

Musicvoice
Variousartists

Του Μάκη Μηλάτου

➜ makismilatos@gmail.com 

Κυκλοφορούν ακόμη cd;

Γεράματα… 

Όπου κι αν κοιτάξεις, τα «νέα» αφορούν στον 
καινούργιο δίσκο του Eric Clapton (με διασκευές 
φυσικά), το «κίνημα» για τη σωτηρία του πα-
τρικού σπιτιού του Ringo Starr στο Λίβερπουλ, 
τη συνέχεια των bootlegs από τον Bob Dylan 
αλλά και από τον Bruce Springsteen της εποχής 
του “Darkness On The Edge of Town”, τον Roger 
Waters και τον David Gilmour που συναντήθη-
καν επί σκηνής (δίνοντας ελπίδες στη συναυλι-
ακή βιομηχανία για επαναλειτουργία των Pink 
Floyd), τον Graham Nash που συνεργάζεται με 
τους Fleet Foxes, την επανασύνδεση των Los 
Lobos και των Roxy Music, το σπίτι που είχε 
στην Αγγλία ο Jimi Hendrix και που τώρα γίνεται 
μουσείo, τις δεκάδες «επετειακές» επανακυ-
κλοφορίες «θρυλικών» δίσκων, όπως του David 
Bowie και των REM, την επανεμφάνιση του Phil 
Collins μετά από χρόνια… Τι να σου κάνουν και 
οι Arcade Fire, που έχουν καινούργιο δίσκο; 

Modrec - 

Mascaraddiction (****)
Σαφώς βελτιωμένοι συ-
γκριτικά με το ντεμπούτο 
τους, με τη ροκ ένταση να 
ανεβαίνει κατακόρυφα 
αλλά αρκετά στιλιζαρι-

σμένοι και εσωστρεφείς, παρότι η ηχογράφηση 

έγινε «ζωντανά» στο στού-
ντιο. Αν βρουν τη χημεία 
ανάμεσα στις μελωδίες (που είναι η 
δύναμή τους) και την ένταση (που είναι η επιθυ-
μία τους), τους περιμένει καλύτερο μέλλον.

Gad - The Perfect Crime 

(***)
Αν είχαμε πραγματική 
σκηνή του είδους κι αν τα 
εγχώρια ραδιόφωνα δεν 
ήταν τόσο κομπλεξικά, 
τότε οι Gad θα ακούγο-

νταν παντού, αφού το χάρισμά τους είναι οι 
συμπαθείς και radio friendly μελωδίες που εδώ 
αποκτούν και μία πιο groovy διάθεση.

B-sides - 

Story Without End (**)
Το ντεμπούτο της παρέ-
ας απ’ την Πάτρα (που 
πλάκα-πλάκα δημιούρ-
γησε σκηνή) έ χει  ό,τ ι 
χρειάζεται για να στέ-

κεται αξιοπρεπώς σε αυτό το ευρύ πεδίο του 
indie pop-rock, όπως διαμορφώθηκε –κυρίως– 
στη δεκαετία του ’90. Μόνο που αυτό δεν είναι 
αρκετό, ειδικά σε μια χώρα που (όπως είπα και 
πριν) δεν έχει πραγματική σκηνή του είδους.

              *
 Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

HILTON
White Night το Σάββα-
το 4/9 με μουσικές από 
τους Βασίλη τσιλιχρή-
σ τ ο  κ α ι  ά λ έ ξ α ν δ ρ ο 
Χρηστόπουλο, λευκό 
dresscode και ώρα έ-
ναρξης τις 22.00. 
τηλ. κρατήσεων: 

210 7281.407 

MOJITO BAY
Live με τον ανερχόμενο 
Γιώργο Παπαδόπου-
λο, στις 3/9, με θέα τη 
θάλασσα και τραγούδια 
όπως το «Μαζί μου σε 
θέλω». 
Mojito Bay, παραλία λο-

μπάρδας, άγία Μαρίνα, 

22910 78950-1 

BUZZ
Σ π έ σ ι α λ  β ρ α δ ι ά  μ ε 
house και  techno dj 
set από τους George 
Apergis, Roni Iron και 
Roxxx στις 4/9, με ώρα 
έναρξης τις 23.00. 
Buzz, Ιεροφάντων 13, 

Γκάζι 

CUPA CUPA
Πρόσφατα ανακαινι-
σμένο και ανοιχτό κάθε 
μέρα από τις 8.00 το 
πρωί, έχει μότο ότι στη 
μεγάλη μπάρα του ό-
λοι οι καλοί χωράνε. 
Αμπελοφιλοσοφία και 
πλάκες μεταξύ καφέ 

και ποτού. 
Cupa Cupa, λουίζης 

Ριανκούρ 58, άμπε-

λόκηποι, 210 

6922.488

tips

George Apergis

Cafes/Bars/
snacks

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

* APERITIF CAFÉ 
Καλαμιώτου 4, Αθήνα, 210 
3240.103 All day espresso 
jazz bar σε στιλ γαλλικού 
bistrot. Το πρωί καφέδες, 
snacks, κρύα πιάτα και το 
βράδυ cocktails και jazz 
μουσικές. Συχνά λάιβ. 

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

ΑΡΩΜΑ CAFÉ          
Πλ. Γκύζη 17, 210 6459.069  
Δυνατό ξύπνημα το πρωί 
με espresso, ελληνικό και 
χαλαρά ποτά γειτονιάς. 

BAIRES 
Σίνα & Σκουφά 21, Kολωνάκι, 
210 3635.458 Όνομα συντο-
μογραφία της αργεντίνικης 
πρωτεύουσας, vintage 
ατμόσφαιρα με  διαλεγμένα 
ένα προς ένα έπιπλα και ντε-
κό αντικείμενα, ήσυχο πα-
τάρι. Αν είσαι «παλιός», το 
θυμάσαι ως “Amsterdam”. 
Aπό τις 12.00 το μεσημέρι 
μέχρι αργά το βράδυ. 

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

BIANCO NERO         
Πλ. Γκύζη 14, 210 6446.810  
Αναπαυτικοί καναπέδες για 
καφέ από το πρωί και ποτό 
το βράδυ, με mainstream 
ελληνική και ξένη μουσική. 
Μεγάλες οθόνες για προβο-
λή αγώνων. 

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

BOOKSTORE CAFE 
ΣyλλABH
Tιμοθέου 3, Παγκράτι (πε-
ζόδρομος κάθετος Yμηττού 
80) Kαφέ-βιβλιοπωλείο που 
έχει γίνει ήδη στέκι. Cosy 
χώρος, καφεδάκι, γλυκά, 
ποτά, κρασί, ελαφρύ φαγη-
τό και άφθονα βιβλία. Διορ-

γανώνονται και εκδηλώσεις 
σε σχέση με το βιβλίο. 

BOO 
Σαρρή 21, Ψυρρή, 210 
3255.542 Νωρίς το πρωί 
με café και snacks, και το 
βράδυ ποτά και δυνατά 
cocktails με mainstream 
rock funky ρυθμούς και live 
μουσικές.

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

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

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

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

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

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

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

CITy
Xάρητος 43, Kολωνάκι, 
210 7228.910 Δροσιστικά 
cocktails στο γνωστό πεζό-
δρομο της Xάρητος. Από 
τα μαγαζιά - κεφάλαια στην 
αθηναϊκή νύχτα, εδώ και 
σχεδόν δύο δεκαετίες.

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

DA CAPO
Τσακάλωφ 1, Κολωνάκι, 
210 3602.497 Στο διάσημο 
καφέ της πλατείας επώνυ-
μοι, δημοσιογράφοι, αθλη-
τικοί παράγοντες, πολιτικοί, 
πίνουν stretto στο όρθιο, 
ενώ wannabes περιμένουν 
υπομονετικά να αδειάσει 
κάποιο από τα τραπεζάκια. 
Σελφ σέρβις για τους θνη-
τούς. Απαγορευέται η λέξη 
«φραπέ».

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

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

FlOCAFE        
Αιγαίου 2 & Λ. Συγγρού 141, 

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

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/ 
Παλαιά Λ. Ποσειδώνος 1 & 
Μωραϊτίνη, Δέλτα Φαλήρου, 
210 9411.069/ Λαζαράκη 26, 
Γλυφάδα, 210 9680.177,
 Λ. Κηφισίας 15, Nέα Φιλο-
θέη, 210 6839.222/ πάροδος 
Λ. Δημοκρατίας Πύργος 
Βασιλίσσης, Ίλιον (Escape 
Center), 210 2323.510 /25ης 
Μαρτίου 11, Ν. Σμύρνη, 
210 9350.320/Λ. Αυλακίου 
86, Αυλάκι, Πόρτο Ράφτη, 
22990 71330 
Τα γνωστά all day cafés σε 
lounge στιλ με ελαφριά 
κρύα πιάτα, snacks και 
ποτά για όλες τις ώρες της 
ημέρας. 

 διασκέδαση

Χίλιες ώρες jazz 
Ένας μοναχικός άνθρωπος, ένας συνεπής ηχολήπτης, ένας τρελαμένος με την jazz, που ή-
ταν παρών όταν το swing μεσουρανούσε και δεν άφησε το χρόνο να πάει χαμένος. ηχογρα-
φούσε ακατάπαυστα όλους τους μεγάλους της «γενιάς του ’30», από τον Louis Armstrong 
ως την Billie Holliday κι απ’ τον Duke Ellington ως τον Benny Goodman. Για χρόνια η «συλ-
λογή Savory» ήταν ένα καλά κρυμμένο μυστικό, ένα «άγιο δισκοπότηρο» της μουσικής 
ιστορίας της άμερικής που έμεινε κρυμμένο στο υπόγειο ως τις μέρες μας. ο William Savory 
γεννήθηκε το 1916 πάνω στο υπερωκεάνιο Μαυριτανία, καθώς οι γονείς του έφθαναν στην 
άμερική, και πέρασε μια ζωή συγκεντρώνοντας υλικό από τις εμφανίσεις 
όλων των σπουδαίων της jazz σε ραδιοφωνικές εκπομπές αλλά και σε 
νυχτερινά κέντρα. άποτέλεσμα: πάνω από 1.000 ώρες ανεκτίμητου 
υλικού που τώρα πέρασε στα χέρια του Εθνικού Μουσείου τζαζ στο 
Χάρλεμ κι έχει αρχίσει ήδη η ψηφιακή του επεξεργασία. 
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 διασκέδαση οδηγος

FlORAl BOOKS + COFFEE 
Θεμιστοκλέους 80, πλ. 
Εξαρχείων, 210 5226.609 Το 
ιστορικό στέκι της πλατείας 
Εξαρχείων άνοιξε ξανά τις 
πόρτες του στην μπλε πο-
λυκατοικία. Για καφέ, ποτό, 
διάβασμα στο νέο χώρο 
του βιβλιοπωλείου και με 
πολλές εκδηλώσεις.  Θα δεις 
συγγραφείς να βάζουν μου-
σική ή να φτιάχνουν ποτά, 
«διαφορετικές» συνεντεύ-
ξεις Τύπου και μαχητικές 
συζητήσειςστο πνεύμα της 
πλατείας. Πολύ καλό βιβλι-
οπωλείο (και με ξένο τύπο) 
στο βάθος.

GASOlINE          
Γαργηττίων 23Α, Γκάζι 
(σταθμός Κεραμεικού), 210 
3469.396 All day χώρος με 
όλα τα είδη καφέ, πλήρως 
ενημερωμένη κάβα, και 
πολλά cocktails. Μουσική 
απ’ όλο τον κόσμο με dj κά-
θε βράδυ. € 7 το ποτό.  

GASPAR    
Δαμοκλέους 10, Γκάζι, 698 
3485222 Ένα εναλλακτικό 
στέκι με χρώμα, ethnic 
ακούσματα και funky δι-
άθεση. Κάθε μέρα από τις 
21.00. 

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

GlORIA JEAN’S COFFEE         
Λεβίδου 1 & Κασσαβέτη, Κη-
φισιά και σε άλλα 5 καταστή-
ματα  Εμπειρία καφέ που την 
προσφέρει σε εκατομμύρια 
λάτρεις του είδους σε όλο 
τον κόσμο. 

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

IANOS CAFE
Σταδίου 24, Αθήνα, 
210 3217.917 Στο κομψό 
παταράκι πάνω από το βι-
βλιοπωλείο, καφέδες, ποτά, 
ελαφριά γεύματα, μια μικρή 
γκαλερί που φιλοξενεί 
διάφορες εκθέσεις και μια 
επίσης μικρή μουσική σκηνή 
για ατμοσφαιρικά live. Εδώ 
οι συνεντεύξεις Τύπου πολ-
λών πολιτιστικών θεσμών 
της Αθήνας και τα μηνιαία 
live της A.V.

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

JANETTO’S 
Βαλαωρίτου 7, Kολωνάκι, 
210 3535.557 Στο αδιέξοδο 
της Βαλαωρίτου θα δεις 
πολλούς δημοσιογράφους 
και πολιτικούς να απολαμ-
βάνουν όλων των ειδών 
τους καφέδες, φρέσκους 
χυμούς και σνακ ή, πιο αργά 
ποτά, συζητώντας όσα γίνο-
νται και δεν λέγονται (ή δεν 
γράφονται). A.V.

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

lAUNDΕRETTE      
Βουκουρεστίου 34, Κολωνά-
κι, 210 3390.750 Μικρό, φι-
λικό και πολύ περιποιητικό 
«πλυντήριο». Πιάτα ημέρας 
σε pizza, pasta, μαγειρευτά 
και ωραίες σαλάτες. Ιδανικό 

για το  business/reunion 
γρήγορο lunch break στο 
κέντρο της πόλης. Τις 
Τετάρτες κάθε πιάτο με € 7 
(και delivery). 

MΑγκΑΖΕ 
Aιόλου 33, πλ. Aγίας Eιρήνης, 
210 3243.740 Από τα success 
stories των τελευταίων 
χρόνων. Trademark ο τοίχος 
- χάρτης της Αθήνας, η μπα-
νιέρα στην τουαλέτα, wi-fi 
spot, πάντα προοδευτικό 
και πάντα γεμάτο με τραπε-
ζάκια έξω στον πεζόδρομο 
της Αιόλου. A.V.
 
ΟΣΤΡΙΑ CAFE
Ποσειδώνος 10, Παραλία 
Αλίμου,210 9850.118 Εμβλη-
ματικό μαγαζί της παραλίας 
με ιστορία στο χρόνο. Καλό 
πρωινό, παλιομοδίτικο - 
καθώς πρέπει σέρβις, πολύ 
μεγάλος χώρος. 

ΠΑγΩΤΟΜΑΝΙΑ    
Ελβετίας 16 & Τασοπούλου 2, 
Αγ. Παρασκευή, 210 6003.288 
Βουνά από παγωτά, χρω-
ματιστά και πρωτότυπα, 
από αυθεντικές ιταλικές 
συνταγές με φρέσκα υλικά. 
Σε χωνάκι ή κυπελλάκι και 
τραπεζάκια για να το απο-
λαύσεις με την ησυχία σου.  

PlAyHOUSE
Bαλτετσίου 49, Eξάρχεια/ Π. 
Π. Γερμανού 18, Θεσσαλονί-
κη, 2310 261.086 Ξυπνάει το 
παιδί μέσα σου! Aσυνήθιστα 
επιτραπέζια, δυνατή μου-
σική και καφές ή ποτό σε 
περιβάλλον παρέας.  

PAKOMEλO
Διστόμου 9α, πλ. Aνεξαρ-
τησίας - Aγ. Mαρίνα Hλιού-
πολης, 210 9702.025, www.
torakomelo.gr H μεγαλύ-
τερη ποικιλία σε ρακόμελο 
απ’ όλη την Eλλάδα. Pα-
κομελομεζέδες, ποικιλίες, 
καφεδάκι από το απόγευμα, 
cocktails και σφηνάκια 
μέχρι αργά. Mε κονσόλα για 
blues ρυθμούς, με jazz-funk 
διάθεση και latin επιρροές. 
Events live συγκροτημάτων 
και εκθέσεις καλλιτεχνών. 
A.V.

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

ΣKOyΦAKI 
Σκουφά 47-49, Kολωνάκι, 
210 3645.888 Φοιτητές σε 
διαρκή ραστώνη, συγγρα-
φείς σε απόγνωση, επαγ-
γελματίες σε χαλάρωση 
συνθέτουν το κοινό του ζε-
στού καφέ στο δρόμο προς 
την πλατεία. A.V.

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

TRAMEZZINI CAFE 
Σοφοκλέους 1, Iστορικό 
κέντρο, 210 3211.883/ Π. 
Iωακείμ 46 & Πλουτάρχου, 
Kολωνάκι, 210 7212.322/ 
Θεμιστοκλέους 63, Eξάρχεια, 
210 3300.200/ Λ. Kηφισίας 
248, Kηφισιά, 210 8014.134
Tα πρώτα αυθεντικά 
tramezzini της πόλης. O 
πιο αρωματικός, γνήσιος 
ιταλικός espresso, αλλά και 
αφρώδη ιταλικά κρασιά 
prosecco. Aνακάλυψέ τα 
όλα εδώ και κάνε το πιο 
απολαυστικό διάλειμμα.

TRIBECA 
Σκουφά 47-49 & Oμήρου, 
210 3623.541 Το sex & the 
city crowd της Αθήνας δίνει 
ραντεβού για ποτάκι μετά 
τη δουλειά στο πιο hip και 
φιλικό μέρος της Σκουφά. 
Το μικρό καφέ μπαρ της 
Λίζας και του Κώστα είναι α-
νοιχτό από το πρωί για εξαι-

ρετικά σάντουιτς, χυμούς, 
και το βράδυ για μουσική 
και φλερτ σε σωστό beat και 
διάθεση. A.V.

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

TUBE
Βουτάδων 48, Γκάζι, 210 
3461.973 All day χώρος για 
καφέ και ποτό με ωραίες 
mainstream μουσικές.

WHy SlEEP?
Bουτάδων 52, Γκάζι, 693 
7688266  Kαφέ μπαρ ε-
μπνευσμένο από στοιχεία 
της φύσης. Aυλή με μπαρ, 
τραπεζάκια στον πεζόδρο-
μο και κλειστό dance stage. 
Kάθε μέρα μoυσικές lounge 
και Παρ. & Σάβ. house και 
deep house.  

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

WHITE NOISE      
Ευμολπιδών 20, Γκάζι, 
211 4003.381/ 690 7778889 
Εναλλακτικός πολυχώρος. 
Το πρωί καφέ, το απόγευμα 
ρακόμελα και μεζέδες και 
το βράδυ rock μουσική και 
πολλά live events. Έκπτωση 
10% για φοιτητές. 

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

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

 
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. 

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

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

BElAFONTE   
Αγησιλάου 61Α, Κεραμεικός, 
210 3462.054 Από την ομάδα 
του Nixon bar, σε βιομη-
χανικό σκηνικό με μεγάλη 
τζαμαρία, και μαύρες μου-
σικές από «έμπειρους» djs. 
Καλλιτεχνικό κοινό. 

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

BlINK
Πλ. Kαρύτση 10, Aθήνα, 
210 3245.705 Από τις τε-
λευταίες προσθήκες στην 
πλατεία που αναστενάζει η 
Αθήνα. Indie και funk στην 
κονσόλα, που συχνά πυκνά 
φιλοξενεί επίλεκτους μουσι-
κογραφιάδες.

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

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

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.

CODE    
Τριπτολέμου 35, Γκάζι, 210 
3458.110 Cocktail bar σε 
αρτίστικο σκηνικό, με καλή 
μπάρα και funky, jazz και 
freestyle μουσικές. Τραπε-
ζάκια έξω. 

* 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.

FANTASEED 
Tριπτολέμου 8, Γκάζι, 697 
2220530  6 διαφορετικά 
δωματιάκια, πολύχρωμη 
διάθεση, ανοιχτό από το 
μεσημέρι, αργά τα beats α-
νεβαίνουν στο μικρό clubάκι 
στο βάθος.

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.

HOXTON 
Bουτάδων 42, Γκάζι, 210 
3413.395 Mπαρ σε βιομη-
χανικό σκηνικό, ονομασία 
που προκύπτει από την arty 
συνοικία του ανατολικού 
Λονδίνου, και ροκ μουσική 
κονσόλα. Για fashionistas 
και καλλιτέχνες που πίνουν 
ποτά στον πεζόδρομο. 

 INTREPID FOX
Tριπτολέμου 30, Γκάζι, 210 
3466.055 Rock χώρος στην 
καρδιά της «νύχτας», με 
ιδιαίτερη διακόσμηση για 
μπιλιάρδο, μεγάλη ποικιλία 
από μπίρες και πολλά live.  

JOy
Σαρρή 18 & Σαχτούρη, Ψυρ-
ρή, 210 3228.038 Στον τρίτο 
όροφο νεοκλασικού, σε μο-
ντέρνο βιομηχανικό ντεκόρ, 

με συχνά πάρτι και djs να 
εναλλάσσονται. 

KEy BAR 
Πραξιτέλους 37, 210 
3230.380 Τα κορίτσια πίσω 
από την μπάρα σερβίρουν 
σωστά και θυμούνται το 
ποτό σου, οι μουσικές 
είναι πάντα προσεγμένες 
(τα Σάββατα ο Quentin), 
οι δημοσιογράφοι συχνά 
είναι πιο πολλοί από  τους 
υπόλοιπους θαμώνες, από 
τα τελευταία  πραγματικά 
στέκια  της πόλης. Νωρίς 
σαλάτες και pasta.

KOO - KOO
Iάκχου 17, Γκάζι, 210 
3450.930/ 693 3331003 Mε 
πολυσυλλεκτικό μενού όχι 
σε γεύσεις αλλά σε events. 
Πεμ.-Σάβ. live μουσική.Εισ. 
με ποτό € 10.

λΩPAΣ
Σούτσου 7, Πλ. Mαβίλη, 210 
6428.473 Καφενέιο μεταμε-
σονύκτιων ιδεών από τον 
καιρό που σέρβιρε ο θρυλι-
κός ιδιοκτήτης Νίκος Λώρας 
κι έπινε o Νίκος Καρούζος.Η 
νέα γενια της οικογένειας το 
εκσυγχρονίζει διατηρώντας 
την ποιότητα. 

ΜΑRABOU
Πανόρμου 113, Αμπελόκη-
ποι, 210 6910.797 Με δυνατή 
μπάρα, πλούσια κάβα, 
cocktails από φρέσκα φρού-
τα, sandwiches και δροσε-
ρές σαλάτες. Πάντα υπό 
τον ήχο world, funky, soul, 
jazz, swing, pop, και electro 
μουσικής. Για 20άρηδες ή 
όσους αισθάνονται έτσι.   

MAyO CAFÉ    
Περσεφόνης 33, Γκάζι, 210 
3423.066 Καλοκαιρινή διά-
θεση, ανανεωμένη μουσική 
και μια ταράτσα με θέα όλο 
το Γκάζι. Από νωρίς το από-
γευμα για καφέ και μέχρι 
αργά το βράδυ με τα καλύ-
τερα κοκτέιλ της Αθήνας. 

MICRAASIA   
Λ. Kωνσταντινουπόλεως 70, 
Kεραμεικός, 210 3469.139, 
694 5465449 Ανανεωμένο με 
ταράτσα ανοιχτή και για το 
χειμώνα, φιλοξένει εκθέσεις 
και διοργανώνει μεταμεσο-
νύχτια parties Παρ. & Σάβ.  

NATARAJA    
Ιάκχου 23, Γκάζι, 210 
3453.447 Το μαύρο κυριαρ-
χεί, δίνοντας μια premium 
βιομηχανική εσάνς στο χώ-
ρο υπό τους ήχους freestyle 
μουσικής. Με μία από τις πιο 
ενημερωμένες κάβες της 
πόλης, με ιδιαίτερα ουίσκι, 
σαμπάνιες και ψαγμένα κο-
κτέιλ. Ανοιχτά από τις 8.00 
μ.μ. Δευτέρα κλειστά. 

NHΠIAγΩγEIO 
Eλασσιδών & Kλεάνθους 
8, Γκάζι, 210 3458.534 Kα-
ταξιωμένο στέκι, από τα 
πρώτα που καθιέρωσαν τον 
όρο freestyle. Πλέον και με 
δεύτερο stage στο βάθος. 
Funk η κυριότερη μουσική 
κατεύθυνση.

OlD FASHION
Μιαούλη, Ψυρρή Λίγο πριν 
το πολύβουο σημείο της 
οδού, με σπέσιαλ κοκτέιλ 
και καθαρά ποτά. 

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

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

ΠΩλΕΙΤΑΙ 
Kωλέττη 9, Eξάρχεια, 210 
3845.570 Ζωντανό στέκι 
στον «επαναστατικό» 
πεζόδρομο όλες τις ώρες, 
όλες τις μέρες, με μουσικά 
περάσματα από funk & jazz 
μέχρι 60s pop και από alt. 
rock μέχρι ethnic. 

ΡΙΝΟκΕΡΩΣ  
Ασκληπιού 22, Αθήνα, 210 

3389.877 Σε νέο χώρο με με-
γάλη μπάρα. Από το πρωί με 
καφέ έως αργά το βράδυ με 
μουσικές jazz, ωραία ποτά 
και tapas. 

RITMOS DEl MUNDO
Αγησιλάου 88, Κεραμεικός, 
210 3420.007 Latin μουσική 
και πολύς χορός. Ανοιχτό Τρ.-
Σάβ. από τις 21.00, κάθε Πέμ. 
με μαθήματα χορού tango 
και latin. Παρ.&Σάβ. live latin 
menu. Τρ.-Πέμ. ποτό € 5.  
 
SANTA BOTEllA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελό-
κηποι, 210 6981.032 Στο 
αυτόνομο κράτος της 
Πανόρμου, με καφέδες που 
ανακουφίζουν και cocktails 
που δροσίζουν. Ο Κώστας 
είναι από τους πιο cool οι-
κοδεσπότες της αθηναϊκής 
νύχτας. Δευτέρα 16/12 οι 
Swing Shoes featuring Ειρή-
νη Δημοπούλου live.  A.V.

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. 

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

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

SWING   
Iάκχου & Ευμολπιδών, Γκάζι, 
210 3451.508 Από την ομάδα 
του Soul, μπαράκι με άποψη, 
60s αναφορές και δυνατές 
μαύρες μουσικές. Σε 2 
επίπεδα. Στον πάνω όροφο 
φιλοξενεί συχνά νέα groups 
και γνωστούς djs. 

* TANTRA BEACH            
Λ. Ποσειδώνος, Ακτή Αλίμου 
(πρώην ble), 210 9859.860, 
www.tantrabeach.gr Beach 
bar στην παραλία Αλίμου για 
μπάνιο και διασκέδαση από 
το πρωί έως αργά το βράδυ. 

TROVA                          
Αθηνάς & Βλαχάβα 9, 
Μοναστηράκι, 210 3224.896 
Χώρος ιδιαίτερης αισθητι-
κής με πινελιές Λατινικής 
Αμερικής, για πάρτι που 
συζητιούνται. 

VITAMINA        
Κελέου 1-5, Γκάζι, 210 
3476.887 Βιομηχανικός 
χώρος με καλλιτεχνική 
αισθητική. Εναλλακτικές 
μουσικές και κάθε Κυριακή 
από τις 19.00 η Σωτηρία 
Μπαβέλου. 

Clubs
  
AKANTHUS    
Λ. Ποσειδώνος 58, Αστέρας 
Γλυφάδας, 210 9680.800 
Γλέντι πάνω στην άμμο 
με mainstream ρυθμούς 
ελληνικούς και ξένους και ε-
λαφρύ τσιμπολόγημα, μέχρι 
πρωίας. Κυριακή πάρτι μόνο 
με ελληνικά hits. 

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. 
  
BAlUX ClUB
Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 
Β58, εντός Αστέρα Γλυφά-
δας, 210 8941.620 Με νέα 

ΑFTER DARK 
Ιπποκράτους & Διδότου 
31, 210 3606.460
3/9: Dj Party. 4/9: 
Bluezerz. 8/9: Ocean 
Mind.

AlMAZ
τριπτολέμου 12 Γκάζι, 
210 3474.763
8/9: “Zοe’s Code Show” 
με τη Ζωή Τηγανούρια 
(22.30/€ 10)

ΑΝ ClUB
Σολωμού 13, Εξάρχεια
3/9: Apparent Death 
Album Release 
Party (21.00/€ 8)

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 
Παρ. leonardo Gomez 
και Amor latino. Σάβ. 
Fuerza Azteca. Kυρ. 
Δωρεάν μαθήματα χορού 
από τους Mariela Nelson 
Tamayo και Angel 
Viscarra. Stage Upstairs: - 
Σάβ. Ταξιδευτές.

ηΡΩΔΕΙΟ
Aκρόπολη
7/9: Andrea Bocelli.  
Όλα τα έσοδα της βρα-
διάς θα διατεθούν για την 
ενίσχυση του έργου του 
κερδοσκοπικού Ιδρύ-
ματος Δράσης κατά του 
Καρκίνου του Μαστού. 
Είσοδος: € 30 (φοιτ.) - 45 
- 70 - 95 - 130 - 200. Προ-
πώληση: Ταμεία Φεστι-
βάλ Αθηνών, Public, 210 
3362.888, ticketshop.gr 

θΕΑ
λ. Ποσειδώνος 3, καλαμά-
κι, 210 9813.950
Παρ.&Σάβ. Σταμάτης 
γονίδης - Νίνο. 

θΕΑΤΡΟ ΔΩΡΑΣ 
ΣΤΡΑΤΟΥ
Περιφερειακός Φιλο-
πάππου
7/9: Θα τραγουδήσω για 
σένα, το αφιέρωμα του 
γιάννη Μπέζου στον 

γιώργο Μπέζο. Έναρ-
ξη 20.30/ € 10

KHΠΟθΕΑ-
ΤΡΟ ΠΑΠΑ-

γΟΥ

κορυτσάς, Άλσος Πα-
πάγου
2/9: The Group 
Marakaibo. 20.30/FREE. 
4/9: Οrient Express 
με τη Νίνα λοτσάρη σε 
σκηνοθεσία Αποστολίας 
Παπαδαμάκη (21.00/€ 
20, € 18 φοιτ.)

POSIDONIO
λ. Ποσειδώνος 18, Ελληνι-
κό , 210 8941.033
Τετ.-Σάβ. Πάνος κιάμος
 
ΠΡΟΑΥλΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΑκΡΟΠΟληΣ
Διονυσίου άρεοπαγίτου 
15, άκρόπολη
3/9: Συναυλία της Ελλη-
νο-Τουρκικής Ορχήστρας 
Νέων υπό τη διεύθυνση 
του μαέστρου Αναστά-
σιου Συμεωνίδη και 
σολίστ τη μέτζο σοπράνο 
Άννα Παγκάλου και τον 
τενόρο κωνσταντίνο 
κληρονόμο (21.00/free)

ΟλΥΜΠΙΑκΟ ΣΤΑΔΙΟ   
Mαρούσι
3/9: U2 - Snow Patrol. 
Είσοδος από € 33 μέχρι 
330. Προπώληση: Ticket 
House, Πανεπιστημίου 
42, 210 3608.366, 
tickethouse.gr & 
ticketpro.gr

ΠΕΤΡΙΝΟ θΕΑΤΡΑκΙ
Παραλία Σεληνίων - 
άμπελάκια
3/9: Μουσική παράσταση 
αφιερωμένη στον Σταύ-
ρο Ξαρχάκο με τους Νά-
ντια καραγιάννη, Νίκο 
καραγιάννη και Μαρία 
Σταφυλοπάτη.

ΠΡΟΑΥλΙΟ 
(ΒΑDMINTON)
ολυμπιακά άκίνητα, Άλ-
σος Στρατού, Γουδή, 
210 8840.600
Κάθε Τετ., Πέμ., Παρ.& 
Σάβ. μέχρι 11/9: H μου-
σική παράσταση «Στα 
χρόνια της μπουάτ» του 
Μάκη Δελαπόρτα με 
τους Πόπη Αστεριάδη, 
Μιχάλη Βιολάρη, κώ-
στα καράλη, λιζέττα 
Νικολάου, καίτη 
Χωματά. Έναρξη 21.30. 
Είσοδος € 20.

ΤΕΧΝΟΠΟλΙΣ 
Πειραιώς 100, Γκάζι
3ο Αthens Hip Hop 
Festival. Έναρξη 17.00. 
Είσοδος € 15, 20, ταμείο. 
Προπώληση: Μetropolis, 
Public ●

σκηνές-live

έΛέΥΘέΡια αΡΒαΝιΤακη - 
ΤαΝια ΤσαΝακΛιδΟΥ

Τ ελευταίος σταθμός της καλοκαιρι-
νής συνεργασίας των δύο τραγου-
διστριών μέσα από τη μουσική πα-

ράσταση «Του ονείρου η αύρα μας ενώνει…» 
με ανταλλαγές τραγουδιών, διασκευές και τη 
συνοδεία οκταμελούς μπάντας. Ιδανικό φινά-
λε μιας επιτυχημένης περιοδείας στο ανοιχτό 
Θέατρο του Λυκαβηττού. 

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ. Έναρξη 21.30. Είσοδος € 20. Προ-
πώληση: Μetropolis, Public, ticketservices.gr. 
Στις 6/9.

➜ museweek@athensvoice.gr
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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, Πειραιάς, 
210 4134.084, 210 4134.184, 
694 4915220 Mε θέα το 
Mικρολίμανο και deck πάνω 
από τη θάλασσα. Kαθημερινά 
συρρέει πλήθος κόσμου. 
Φιάλη ουίσκι €90 & 105.
 
MAD ClUB         
Δεκελέων 12, Γκάζι, 210 
3427.730 & 2103462.027 
Πολυχώρος με κεντρικό 
σύνθημα “Hear new music, 
hear first για εναλλακτικό 
clubbing, με indie, pop και 
rock ακούσματα. Special 
events, parties, συναυλίες 
με ανερχόμενα group από 
την αγγλόφωνη ελληνική 
σκηνή. 

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 , αισθητικά 
και μουσικά οι Γιώργος Φακί-
νος, Γιώργος Ταμβακολόγος 
και Γιάννης Μαντωνανάκης. 
Δυνατές βραδιές με 2 floors, 
1 εισιτήριο και πολλούς 
residents djs. Κυριακή και 
Δευτέρα κλειστά. Εισ. ελεύ-
θερη εκτός Παρ. €7 και Σαβ. 
€9 με ποτό 

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

VEGA SUMMER    
Λ. Ποσειδώνος 121, πλαζ 
Αγ. Κοσμά, Ελληνικό, 210 
3317.801 Η καλοκαιρινή 
εκδοχή του μεγάλου 
mainstream club πάνω στην 
παραλία. Με live ελληνικά 
κάθε Τετ. και κάθε Πέμπτη 
r ‘n’ b και house. Κλειστά. 
Κυρ., Δευτ. και Τρ. 

 W
Διαδ. Παύλου, Παραλία Γλυ-
φάδας, 210 8944.048 Έγινε 
καλοκαιρινό και μετακόμισε 
από το Κολωνάκι στην 
παραλία μαζί με μια τερά-
στια πισίνα και πολύ party 
μουσικές με τα γνωστά σε 
όλους “show me love” και 
“Sunday afternoon” parties. 
Ποτό € 10.

κοντά στην αθήνα

λΟyΞ   
Παραλία Βραχατίου – Κόριν-
θος, Λαζανά, 27410 55411 
Θέα θάλασσα και πολλές 
επιλογές σε φρέσκο ψάρι, 
μόνο εποχής! Στα συν 
τα τσίπουρα και τα ούζα 
Eλλήνων παραγωγών, μαζί 
με έντεχνες μουσικές, για 
πολύ κέφι κάθε μέρα. €€

ΡΙγΑΝΙ      
Παπανικολάου 5, Λουτράκι, 
27440 66744 Κουζίνα με 
άρωμα και γεύση Ελλάδας, 
σε μοντέρνα εκδοχή. Ανοι-
χτά όλη μέρα, κάθε μέρα, 
για μικρές αναζωογονητι-
κές αποδράσεις. €€

* ΧΕΙΜΩΝΑ – κΑλΟκΑΙΡΙ    
Λ. Ποσειδώνος 93, Ζούμπερι, 
22940 99704 O νέος χώρος 
του Φώτη Χρυσανθίδη 
–γνωστός σου από την Αυλή 
του Αντώνη–  έχει καταπρά-
σινο παραδεισένιο κήπο, 
ελληνική κουζίνα, πιάτα με 
πολίτικες επιρροές, φρέσκα 
ψάρια, καλοδουλεμένο 
κάρβουνο από τη Νίκη Παρ-
λιάρου και γλυκά από τον  
(θείο του Φώτη) Στέλιο Παρ-
λιάρο. Ανοιχτά κάθε μέρα 
μεσημέρι-βράδυ. € €

αίγινα

Eστιατόρια

AyλH 
Π. Hρειώτη  17, 22970 26438
Eστιατόριο-bar στα 
στενάκια της πόλης, με 
πολύ φροντισμένη αυλή 
και δροσερό περιβάλλον. 
Λουκούλλεια πρωινά, αλλά 
και νοστιμότατα  φαγητά.

IΠΠOKAMΠOΣ
Φανερωμένης 9 (έναντι του 
1ου Δημοτ. σχολείου), 22970 
26504 Λίγα μέτρα από το 
λιμάνι. Aγαπημένο στέκι. 
Eστιατόριο-μεζεδοπωλείο-
παραδοσιακό καφενείο, 
με ήσυχη αυλή και πολλές 
γευστικές επιλογές.  

MΠAMΠHΣ 
Aκτή Tότη Xατζή 7, Παραλία 
Παναγίτσας, 22970 23594, 
694 4140586 5 λεπτά από το 
λιμάνι, με τραπεζάκια έξω. 
Φωτισμένοι φοίνικες. Φαγη-
τό από τη μαμά Kαλλιόπη 
(φρέσκο ψάρι, αστακομα-
καρονάδες). Πολύ καλές 
τιμές. Aπό τις 9.00 το πρωί.

ΝΟΝΤΑΣ          
Πέρδικα, 22970 61233 
Με μπαλκόνι πάνω στη 
θάλασσα και ατού τις πα-
ραδοσιακές γεύσεις και το 
ολόφρεσκο ψάρι.  

ΟΣΤΡΙΑ       
Μαραθώνας, 22970 26738/ 
27677 Ταβέρνα με τραπέζια 
πάνω στο κύμα και μενού 
από σπιτικά μαγειρευτά, 
χωριάτικες πίτες και σα-
λάτες μέχρι φρέσκο ψάρι. 
Σερβίρει και πρωινό.  

Café Bar

CAFÉ BAR BΑΡΤAΝ
Π. Hρειώτη 16, 694 0700407
Στο κέντρο της πόλης. 
Ωραίοι jazz, funk, soul, rock 
και  disco ήχοι. Kαθημερινά 
από τις 8 το βράδυ.

Café Beach Clubs

AIγINHTIΣΣA
Παραλία Aιγηνίτισσα, 
22970 61082 Bουτιές και 
χορός 10 λεπτά από την  
Aίγινα. Café-bar-club-
ταβέρνα. Tο καλύτερο 
mojito, burgers και μαγει-
ρευτά από την κα Tζένη. 
Aπολαυστική θέα. 

INN ON THE BEACH
Παραλία Aίγινας, 
22970 25116
Café beach club στο τέλος 
της παραλίας της πόλης, 
με ευρύχωρη ξύλινη ρομα-
ντική βεράντα. Bραδινές 
mainstream μουσικές και 
ωραία κοκτέιλς. Λειτουργεί 
από το πρωί.  

ClUB EλλHNIKON
Aκτή T. Xατζή 10, 693 
7509047 Tο Nο1 παραλι-
ακό club  με mainstream 
ακούσματα για ασταμάτητο 
χορό. Kαταπληκτική θέα 
από τον άνετο υπαίθριο 
χώρο  του με τις παλ απο-
χρώσεις. ●
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Βookvoice Επιμέλεια:
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

Ακούνε οι Έλληνες συγγραφείς μουσική και 

ποιο είδoς προτιμούν; Θυμούνται ποιος ήταν 

ο πρώτος δίσκος που τους έκανε εντύπωση 

και με ποιον τρόπο χρησιμοποιούν τα ακού-

σματά τους στα βιβλία τους; εννιά «σεσημα-

σμένοι» μουσικόφιλοι συγγραφείς μάς απο-

καλύπτουν το προσωπικό τους σάουντρακ. 

Δημήτρης 
Mαμαλούκας
Κλασικό ροκ και ιταλικά από το 

’60 μέχρι σήμερα. Pink Floyd, Led 

Zeppelin κ.ά. Στα ιταλικά δεν υπάρ-

χει κανόνας. Από Ornella Vanoni μέ-

χρι progressive, βλέπε Latte e Miele 

και Il Volo. Επίσης κλασικά σίξτις ό-

πως The Rokes, αλλά οι αγαπημένοι 

μου παραμένουν ο Luccio Battisti κι 

ο Paolo Conte.

Θυμάμαι πότε αγόρασα την 

πρώτη μου κασέτα, σ τα 

δώδεκά μου. Ήταν το “The 
Game” των Queen. Μου έ-

χουν μείνει επίσης και τα 

ροκ εντ ρολ του Έλβις, αλ-

λά κι όταν ο αδερφός μου 

αγόρασε το “The Wall”: α-

ποκάλυψη.

Από το να με συνοδεύουν 

στη συγγραφή έως να είναι αναπό-

σπαστο κομμάτι των ηρώων μου, 

βοηθώντας έτσι να σκιαγραφού-

νται καλύτερα οι χαρακτήρες τους.

Το τελευταίο βιβλίο του Δημήτρη Μα-
μαλούκα «Κοπέλα που σε λένε Φίνι» 
κυκλοφορεί από τις εκδ. Λιβάνη 

Έλενα Mαρούτσου
Ακούω όλα τα παρακλάδια του 

ροκ, της τζαζ και των μπλουζ. Τη 

λάτιν μπορώ να την καταπιώ μό-

νο αναμεμειγμένη με άλλα είδη. 

Ο Peter Hammil καθόρισε τα νιάτα 

μου, τότε που είχα αντοχές για με-

γάλες μελαγχολίες. Πάντα έτρεφα 

μεγάλη συμπάθεια για τον Tom 

Waits και ο Τim Buckley με συγκινεί 

ακόμα. Παραδέχομαι όμως 

πως συγκινούμαι και με τα 

παλιά λαϊκά.

Στα δώδεκά μου η καλύ-

τερή μου φίλη μου έκανε 

δώρο το “The dark side of 
the moon” των Pink Floyd. 

Τον ακούσαμε στα σκοτει-

νά, ξαπλωμένες στο χαλί. 

Ήταν σαν να μπήκα σε έ-

ναν άλλο κόσμο. Με ποιον 

τρόπο χρησιμοποιώ τα ακούσμα-

τά μου στα βιβλία μου; Σαν καθρέ-

φτες... 

Το νέο βιβλίο της Έλενας Μαρούτσου 
«Το νόημα» κυκλοφορεί από τις εκδ. 
Κέδρος 

Αλέξης Σταμάτης
Τη ροκ μουσική με όλα τις τα 

παρακλάδια. Από τον Μπομπ Ντί-

λαν και τον  Έλβις μέχρι τους Killers 

και τους Arcade Fire. Αγαπημένοι 

μου επίσης ο Νικ Κέιβ, ο Έλβις Κο-

στέλο, οι Ρέιντιοχεντ και ο Κλάους 

Νόμι.

Ο πρώτος δίσκος που μου έκανε ε-

ντύπωση; Εδώ θα είμαι… ελληνο-

κεντρικός. Ήταν ο Διονύσης Σαβ-

βόπουλος και το «Περιβόλι του τρελού». Θεωρώ τη «Δημοσθένους λέξις» το 

ωραιότερο ίσως ελληνικό τραγούδι. 

Κάθε βιβλίο μου, αν το ψάξει καλά ο αναγνώστης, έχει και το δικό του 

«σάουντρακ», το οποίο δεν αποτελείται μόνο από 

τα τραγούδια που αναφέρονται… Ενυπάρχει και 

στο ρυθμό, στην αφήγηση, στο στιλ… Φερ’ ειπείν 

στο τελευταίο μου μυθιστόρημα που μόλις κυκλο-

φόρησε, το «Σκότωσε ό,τι αγαπάς», υπάρχει πολύς 

Χατζιδάκις αλλά όχι μόνο…

Το τελευταίο βιβλίο του Αλέξη Σταμάτη «Θρυλικές ιστο-
ρίες» κυκλοφορεί από τις εκδ. Καστανιώτη  

Βάσια Tζανακάρη
Μου αρέσει η σκηνή της Νέας Υ-

όρκης των τελών του ’70 (Blondie), 

το dark wave (Siouxsie), 

τα πιο σκληρά πράγματα 

(AC/DC, Faith No More, 

Queens Of The Stone Age), 

η gothic Americana τύπου 

Sixteen Horsepower, όλα 

αυτά τα συγκροτήματα 

που επειδή έχουν γίνει 

πλέον mainstream στην 

Ελ λάδα σνομπάρον ται 

(Madrugada, Nick Cave 

κ.λπ.). Ο πρώτος καλλιτέχνης που 

μου έκανε εντύπωση είναι χωρίς 

δεύτερη σκέψη ο Nick Cave. Απα-

ράμιλλη θεατρικότητα, ελεγειακή 

μουσική, στίχοι βουτηγμένοι στα 

πάθη, παράξενοι ήρωες, ένας ολό-

κληρος κόσμος που έμοιαζε να έχει 

φτιαχτεί αποκλειστικά για μένα.

Προφανώς ο Nick Cave αποτέλεσε 

την πηγή έμπνευσης για το πρώτο 

μου βιβλίο, με την έννοια ότι από 

έναν και μόνο στίχο έφτιαξα ολό-

κληρες ιστορίες και η μουσική του 

καθόρισε την ατμόσφαιρα. Στο βι-

βλίο που ετοιμάζω τώρα, πάντως, 

προσπαθώ να κρατήσω τη μουσική 

απ’ έξω, αλλά μου είναι δύσκολο!

Η Βάσια Τζανακάρη συμμετέχει στο 
συλλογικό βιβλίο «Ελληνικά oνόμα-
τα», που κυκλοφορεί από τις εκδ. Κέ-
δρος 
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Γιώργος - Ίκαρος 
Μπαμπασάκης
Ακούω jazz και κλασική, ιδίως 

την κλασική τζαζ (Coleman 

Hawkins, Miles Davis, John 

Coltrane, Chet Baker) και την 

τζαζεμένη κ λασική (Bach, 

Ravel, Sati). Ακούω τροβαδού-

ρους (Dylan, Cohen, Cave). 

Και, πάντα, Tom Waits. Θυ-

μάμαι την «Οδό Ονείρων» του 

Χατζιδάκι – άκουγε το έργο α-

πανωτά ο πατέρας μου και πα-

ραληρούσε ενθουσιασμένος. 

Ήμουν νήπιο και δεν θα λησμονήσω 

ποτέ τον «Ηθοποιό» με τον Χορν. Πιο 

μετά, το “Desire” του Dylan. 

Τα ακούσματα είναι φανοί/εγχει-

ρίδια/μίτοι στο λαβύρινθο των λέ-

ξεων/εικόνων/ιδεών. Διαυγάζουν/

αποσαφηνίζουν/οδηγούν. Πάντα 

ακούω μουσική όταν γράφω, και 

κάποια γραπτά μου είναι μεταγρα-

φή σε λέξεις κάποιων αγαπημένων 

μουσικών έργων. 

Νίκος Xρυσός
Ακούω πολλά διαφορετικά μου-

σικά είδη. Αγαπώ τις απελπισμένες 

σκοτεινές μελωδίες, τη γερμανική 

περίοδο του Kurt Weill, το nuevo 

tango του Piazzola, το “Sketches 
of Spain” του Miles Davis, τις μου-

σικές του Χατζιδάκι. Μου αρέ-

σει η hopeless delusional indie 

rock μουσική. Decemberists, 

Bellmer Dolls, το “Preliminaires” 
του Iggy Pop και βέβαια οι Black 

Heart Procession· το τελευταίο 

τους άλμπουμ “Six” είναι ό,τι 

καλύτερο άκουσα φέτος.

Ο «Σταυρός του Νότου» ήταν ο πρώ-

τος ολοκληρωμένος δίσκος που 

αγάπησα. Λίγο αργότερα, όταν ά-

κουσα τις μελωδίες που έστησαν οι 

Ξέμπαρκοι πάνω στα ποιήματα του 

Καββαδία, ένιωσα πως είχαν μια μα-

τιά πιο ταιριαστή –άγρια κι ακατέρ-

γαστη– για τις εικόνες του. Οι μουσι-

κές συχνά γεννούν τις εικόνες μέσα 

στα βιβλία. Με βοηθούν να συλλά-

βω την ατμόσφαιρα της στιγμής και 

να την περιγράψω στο χαρτί.

Το τελευταίο βι-
βλίο του Γιώργου 
- Ίκαρου Μπα-
μπασάκη «Μάης 
’68 - Η γιορτή της 
ποίησης, η ποίη-
ση της γιορτής» 
κυκλοφορεί από 
τις εκδ. Οξύ

Το τελευταίο 
βιβλίο του Νίκου 
Χρυσού «Το μυ-
στικό της τελευ-
ταίας σελίδας» 
κυκλοφορεί από 
τις εκδ. Καστα-
νιώτη

Του ΘΑΝΑΣή ΜήΝΑ

Η A.V. ακούει μουσική με 

9  Έλληνες 
συγγραφείς 
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Τα μουσικά βιβλία ATHENS VOICE – KOAN

bookvoice The AThens 
Review of Books, 
τ. 10 

Αφιερωμένο στο 

νομπελίστα συγ-

γραφέα Τζον Μ. 

Κουτσί, με αφορμή 

την επικείμενη έκ-

δοση στα ελληνικά 

του τελευταίου βιβλίου του «Θέρος», είναι 

το τεύχος της Athens Review of Books που 

θα κυκλοφορήσει στις 2/9. Το τεύχος του 

Σεπτεμβρίου δίνει έμφαση στη λογοτε-

χνία, την ιστορία, τη φιλοσοφία, αλλά ταυ-

τόχρονα έχει σημαντικά κείμενα για την 

ελληνική οικονομία και το ασφαλιστικό.

ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙ-
ΚΟ εκδ. Πατάκη, σελ. 1.188

Με το γενικό συν το-

νισμό του Στέφανου 

Α. πατάκη και με τον 

Francis Baker υπεύθυ-

νος έκδοσης, ύστερα 

από 6 χρόνια δουλειάς, 

κυκλοφόρησε ένα πολύτιμο εργαλείο με 

50.000 αγγλικά λήμματα και παραδείγμα-

τα, καθώς και περισσότερες από 70.000 

μεταφράσεις στα ελληνικά.

ΕΡΩΤΑΣ Μ’ ΕΝΑ ΚΛΙΚ 
Ντάνιελ Γκλάταουερ, 
εκδ. Ψυχογιός, σελ. 288 

Ένα mail της Έμι φτάνει 

κατά λάθος στην ηλε-

κτρονική θυρίδα του 

Λέο. Κάπως έτσι αρχίζει 

μια διαδικτυακή ιστορία 

αγάπης με πρωταγωνιστές ανθρώπους 

τού σήμερα. Θα αποφασίσουν να συνα-

ντηθούν; Πώς θα είναι η συνάντησή τους;  

 
ΜΑΜΑ, ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ 
Η ΠΑΠΑΓΑΛΙΑ 
Δημήτρης Σφακιανάκης, 

εκδ. Μεταίχμιο, σελ. 144 

Για γονείς με παιδιά στο 

δημοτικό, στο γυμνάσιο 

ή στο λύκειο, γεμάτο με 

χρήσιμες συμβουλές για 

το πώς θα τα βοηθήσουν να διαβάσουν 

σωστά. Όπως λέει ο συγγραφέας, το προϊ-

όν της απλής απομνημόνευσης σβήνει σαν 

πυροτέχνημα και στη θέση του αιωρείται 

το θολό νέφος του νοητικού κενού…

Ηλίας Mαγκλίνης
Θα μιλήσω μόνο με παραδείγ-

ματα: «Τα τραγούδια της Γης» και 

συμφωνίες των Μάλερ, Βιβάλντι, 

Ρέκβιεμ (Μότσαρτ, Βέρντι, Φορέ, 

Μπραμς), Μπιλ Έβανς, Πολ Ντέ-

σμοντ, The Killing Moon (Echo and 

the Bunnymen), Ντέιβιντ Μπόουι, 

This Mortal Coil, Σονάτα Κρόιτσερ 

(Μπετόβεν), Κοντσέρτο για βιολί 

(Μπεργκ, Σιμπέλιους), όπερες του 

Ρίχαρντ Στράους, Λέοναρντ Κοέν.

Ο κατά οκτώ χρόνια 

μεγαλύτερος αδελ-

φός μου έφερε εν 

έτει 1975 ένα δίσκο 

των Doors. Θυμά-

μαι πολύ έντονα το 

“Hello,  I  love you”. 

Δεν υπήρξα φαν των 

Beatles, αγάπησα ό-

μως τους Doors. 

Στα βιβλία χρησιμο-

ποιώ τα ακούσματά μου σαν άτυπα 

soundtracks. Φτιάχνουν ατμόσφαι-

ρα για μένα πρωτίστως και δευτε-

ρευόντως για τους αναγνώστες 

εκείνους που ξέρουν για ποια μου-

σική μιλάω.

Το τελευταίο βιβλίο του Ηλία Μαγκλί-
νη «Η ανάκριση» κυκλοφορεί από τις 
εκδ. Κέδρος  

Χριστόφορος  
Kάσδαγλης
Έφαγα τη μισή μου ζωή προσπα-

θώντας να απαντήσω στο υπαρξια-

κό ερώτημα τι μουσική ακούω. Την 

άλλη μισή επικεντρώθηκα σε μου-

σικές των Απαλαχίων, στην κάντρι, 

στο ρεμπέτικο, στον Ντίλαν, σε ό,τι 

μπορεί να χωρέσει κάτω από την 

ομπρέλα της φολκ. Α, μ’ αρέσει κι 

η τζαζ…

«Το περιβόλι του τρελού». Ο πρώτος 

δίσκος που άκουσα συνειδητά, και 

μετά τον επέλεξα ως 

το είδος που με εκ-

φράζει. «Είδα την Άννα 
κάποτε», «Έρχεται βρο-
χή, έρχεται μπόρα», 

«Ωδή στον Γεώργιο 

Καραϊσκάκη». 

Μην περιμένετε να 

βρ είτ ε σ τα βιβλία 

μου ολόκληρα σάουντρακ, όπως 

αλλού. Η μουσική είναι ενσωμα-

τωμένη στη ροή του λόγου, είναι 

ο ρυθμός του. Κι ακόμα (ελπίζω ότι) 

υπάρχει ως άδηλη υπόκρουση...

Το τελευταίο βιβλίο του Χριστό-
φορου Κάσδαγλη «Το γαμώτο ενός 
Παναθηναϊκού» κυκλοφορεί από τις 
εκδ. Καστανιώτη  

Σώτη Τριανταφύλλου
Aκούω ροκ εντ ρολ, από ροκα-

μπίλι της δεκαετίας του ’50 (όλο και 

λιγότερο, πράγματι), μέχρι σύγχρο-

νο ροκ (White Stripes, Fleet Foxes). 

Eπίσης ακούω on-line σταθμούς 

με ηλεκτρικά μπλουζ, κάντρι (όχι 

τη συντηρητική, πατριωτικοχρι-

στιανική, εννοείται αυτό...) και R&B. 

Eπειδή έχω τη σύνδεση που έχω με 

το Ντιτρόιτ, ακούω συχνά τη σκηνή 

του Ντιτρόιτ, από τη soul μέχρι το 

hip-hop.

Έφτασα στο ροκ 

από τα χολιγου-

ντιανά μιούζικαλ, 

α π ό τ η  «Μα ί ρ η 
Πόπινς»  και τον 

Έλβις. Αργότερα, 

π ή γ α  ξ α ν ά  κ α ι 

ξανά στο Μέμφις 

ακολουθώντας τα 

ίχνη του.

Στ α  β ι β λ ί α  μ ο υ 

χρησιμοποιώ τα ακούσματά μου 

χωρίς καμιά πρόθεση: είμαι αυτό 

που είμαι επειδή όταν έκλεισα τα 

δεκατρία άκουσα το  “Let it be”, τον 

τελευταίο δίσκο των Beatles. Αν 

στη ζωή μου δεν είχαν υπάρξει οι 

Beatles, ο Έλβις, ο Μίκης Θεοδωρά-

κης, όλα αυτά και πολλά ακόμα, θα 

ήμουν διαφορετικός άνθρωπος και 

διαφορετικός συγγραφέας. 

Το τελευταίο βιβλίο της Σώτης Τρια-
νταφύλλου «Ο χρόνος πάλι» κυκλο-
φορεί από τις εκδ. Πατάκη  

Τι νέα
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ΠρεμιέρεςτέχνηCine Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ * Αδιάφορη ** Μέτρια *** Καλή **** Πολύ καλή ***** Εξαιρετική

Βόρεια (Nord) ***  
Σκηνοθεσία: Ρουν Ντενστάντ Λάνγκλο 
Πρωταγωνιστούν: Άντερς Μπάασμο Κρίστιανσεν, 

Τόμι Αλμένινγκ, Μάρτε Αουνέμο

Ιδού το ιδανικό αντίδοτο στην αναπό-
φευκτη μετα-καλοκαιρινή απογοήτευ-

ση: μια ταινία από τη Νορβηγία, ένα off-
road movie για το ταξίδι ενός καταθλι-
πτικού πρώην αθλητή του σκι σε χιονι-
σμένα τοπία με προορισμό τη γνωριμία 
του με ένα παιδί, την ύπαρξη του οποίου 
μέχρι τώρα αγνοούσε. Η θερμοκρασία 
του περιβάλλοντα χώρου μπορεί να εί-

ναι κάτω του μηδενός, όμως το χιούμορ 
παραμένει cool, θυμίζοντας το «λιγο-
μίλητο» μειδίαμα του πρώιμου σινεμά 
του Τζιμ Τζάρμους ή τη στιλιζαρισμένη 
«Τατι-κή» κωμωδία του (επίσης Νορβη-
γού) Μπεντ Χάμερ. Κι αν η ιστορία του 
τριαντάρη Γιόμαρ που περνά τις μέρες 

του ως φύλακας σε μια απομονωμένη 
πίστα σκι βλέποντας ντοκιμαντέρ για 
καταστροφές στο National Geographic 
και νοσταλγώντας τη ζωή στην ψυχια-
τρική κλινική απ’ όπου πρόσφατα πήρε 
εξιτήριο ξεκινά τόσο μαύρη που ούτε όλο 
το χιόνι της Νορβηγίας δεν μπορεί να 
την ξανοίξει, η συνέχεια θα σας εκπλή-
ξει τόσο, όσο μια βουτιά σε παγωμένη 
λίμνη μετά από σάουνα. Ή καλύτερα σαν 
μια αργόσυρτη βύθιση στην κινούμε-
νη άμμο ενός χιούμορ που δεν στοχεύει 
σε ηχηρά γέλια αλλά σε κερδίζει σιγά 
σιγά, μέχρι να ανακαλύψεις πως έχεις 
παραδοθεί απόλυτα στη γοητεία του. 
Χρέωσέ το στη στιλιζαρισμένη σκηνο-
θεσία που καδράρει με ευρηματικότητα 
τοπία που θα μπορούσες να χαρακτη-
ρίσεις μονότονα, ή στο μινιμαλιστικό 
σενάριο που εμποτίζει με χαριτωμέ-
νη παραξενιά σκηνές και καταστάσεις 
που κατορθώνουν να δείχνουν την ίδια 
στιγμή κοινότοπες και σουρεαλιστικές. 
Χρέωσέ το στην «άγραφη» φάτσα του 
τρισχαριτωμένα στρουμπουλού Άντερς 
Μπάασμο Κρίστιανσεν που παραμένει 
εκφραστικά ανέκφραστη σε όλες τις α-
προσδόκητες συναντήσεις του με εξίσου 
«ιδιαίτερους» χαρακτήρες στη διάρκεια 
του φιλμ. Χρέωσέ το στη σκανδιναβική 
νοοτροπία και τον απόλυτα διαφορετικό 
τρόπο που βλέπουν τη ζωή κρατώντας 
πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού τη 
χρήσιμη γνώση πως κάτω από το χιόνι 
υπάρχει πάντα κάτι άλλο. Χρέωσέ το ό-
που θες, αλλά απλά απόλαυσέ το. A

Τεύχος Σεπτεμβρίου 
(The September Issue)**  
Σκηνοθεσία: Ρ. Τζ. Κάτλερ  

Αν δεν ασχολείστε καθόλου με τη μόδα δύο 

πράγματα θα πρέπει να ξέρετε πριν δείτε 

αυτό το ντοκιμαντέρ. Ένα: το τεύχος Σε-

πτεμβρίου της αμερικάνικης Vogue είναι για 

τους fashionistas κάτι σαν τις πλάκες που 

κατέβασε ο Μωυσής από το όρος Σινά. Δύο: 

η Άνα Γουίντουρ, η διευθύντρια του περιο-

δικού, είναι η έμπνευση για το χαρακτήρα 

της Μέριλ Στριπ στο ο «Διάβολος φοράει 

Πράντα» (και η Κρουέλα ντε Βιλ βέβαια, αν 

και οι διαφορές μεταξύ Κρουέλα και Άνα 

είναι, λένε, ασήμαντες). Με αυτά τα δεδο-

μένα είναι λοιπόν λιγάκι απογοητευτικό το 

ότι το προφίλ της Γουίντουρ μοιάζει εδώ 

μάλλον υπερβολικά κολακευτικό ή ότι το 

ντοκιμαντέρ του Κάτλερ παραμένει υπερ-

βολικά glossy κι επιφανειακό. Αν και ποτέ 

βαρετό ή αδιάφορο...   

H καντίνα **
Σκηνοθεσία: Σταύρος Καπλανίδης 
Πρωταγωνιστούν: Αλέξανδρος Λογοθέτης, Ιω-

σήφ Πολυζωίδης, Ερρίκος Λίτσης, Μαρία Ζορμπά 

Πρώτη μεγάλου μήκους μυθοπλασίας για τον 

Σταύρο Καπλανίδη, η «Καντίνα» θυμίζει έντο-

να το σινεμά του Σταύρου Τσιώλη που εδώ 

εκτελεί χρέη σεναριογράφου. Η καθημερινό-

τητα τριών ανδρών και οι συναντήσεις τους 

με ανθρώπους που περνούν για λίγο ή περισ-

σότερο χρόνο από την καντίνα που διατηρούν 

στο πλάι ενός δρόμου φέρει όλα τα χαρακτη-

ριστικά του σινεμά του: καλόκαρδους χαρα-

κτήρες με ιδιοτροπίες, γλυκόπικρο χιούμορ, 

λεπτή ειρωνεία, τρυφερή ματιά και φυσικά 

τις γνωστές εμμονές του για τις έριδες των 

Πελοποννήσιων. Αυτό που απουσιάζει είναι η 

ναΐφ «χειροποίητη» ποιότητα των ταινιών του 

Τσιώλη, καθώς και μια πιο στιβαρή κεντρική 

ιδέα που θα νικούσε την αποσπασματικότητα 

του υλικού ενώνοντας μια σειρά από χαριτω-

μένα στιγμιότυπα σε κάτι παραπάνω.           

Sugar Town: 
Η επόμενη μέρα ***
Σκηνοθεσία: Κίμων Τσακίρης

Μετά το «κωμικό» πρώτο του ντοκιμαντέρ 

που γύρισε στη Ζαχάρω για την προσπά-

θεια του δημάρχου να βρει νύφες για τους 

άγαμους ψηφοφόρους του, ο Κίμων Τσακί-

ρης επιστρέφει στην κωμόπολη του νομού 

Ηλείας μετά τις πυρκαγιές του 2007. Αυτό 

που ανακαλύπτει είναι το πώς μια σειρά από 

τραγικά γεγονότα που συγκλόνισαν όλους 

μας γίνονται γρήγορα το εφαλτήριο για να 

αναδειχθεί για μια ακόμη φορά η χειρότερη 

πλευρά της ελληνικής κοινωνίας. Ανακα-

λύπτει βεβαίως και τη θετική πλευρά, την 

ελπίδα, την επιμονή, την καλοσύνη, αλλά η 

γεύση που μένει είναι σαφώς πικρή. Η γεύ-

ση του προσωπικού συμφέροντος, της ι-

διοτέλειας, του ανύπαρκτου ελέγχου, των 

σπαταλημένων χρημάτων, του δυστυχώς 

αθάνατου επαρχιακού Φαρ-ουέστ… 

Δεν είναι ο πρώτος σκύλος που μι-
λάει, αλλά είναι ίσως ο πρώτος (και 

σίγουρα ο μεγαλύτερος) σκύλος που 
σερφάρει στο σινεμά. Αν η σκέψη σας φαί-
νεται χαριτωμένη (και είστε έως δέκα ετών) 
ο Μάρμαντιουκ (Marmaduke)*1/2 του Τομ 
Ντέι, θα σας φανεί συναρπαστικός. Αν όχι, 
βρείτε το comic strip απ’ όπου γεννήθηκε 
η ταινία. Είναι πιο χαριτωμένο και τελειώ-
νει πιο γρήγορα. ❱❱ Κάνοντας ακριβώς αυτό 
που λέει ο τίτλος του το «Step Up: H νέα διά-
σταση» (Step Up 3D) προσθέτει μια ακόμη… 
διάσταση σε εικόνες χορευτών που δίνουν 
ρέστα. Έχει και μια υποψία μυθοπλασίας, αλ-
λά εδώ πληρώνεις για το 3D. ❱❱ Το «Χορεύο-
ντας στο σκοτάδι» (Dancer in the Dark)***** 
του Λαρς Φον Τρίερ δεν είναι τρισδιάστατο, 
αλλά ακόμη κι έτσι θα σας κάνει σμπαρά-
λια όπως την πρώτη φορά που το είδατε. 
❱❱ «Τα φτερά του Έρωτα» (Der Himmel über 
Berlin)***1/2 κρατούν ακόμη τη ρομαντική, 
ποιητική γοητεία τους, έστω κι αν ο Βιμ Βέ-
ντερς έχει εκπέσει προ πολλού από τον πα-
ράδεισο του καλού σινεμά.      

Πρεμιέρες

Bρε, μπας κι είναι καλύτερα εδώ με τους 40°C;   

ΑκόμηΠολύ σκοτεινό βλέπω το μέλλον της μόδας Πήρες χοτ-ντογκ; Και το ’φαγες;

«Και  φωνάζουν δυνατά πα... πα... πα...»Άφησε το γάμο 
για πουρνάρια
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Cine
Αθήνας

ABΑΝΑ
Λυκούργου 3 , Χαλάνδρι, 210 
6756.546 ΘΕΡΙΝΟ
Inception 20.30/ Τεύχος 
Σεπτεμβρίου 23.00

AΕΛΛΩ CInemAx 5+1
Inception 20.30-23.10
Αίθουσα 1: Step Up 3D: 
Η νέα διάσταση 19.10-
21.20-23.40
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 18.30-20.45 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 18.30 
μεταγλ./ Inception 22.45/ 
The Karate kid, Σάββ.-Κυρ. 
20.30
Αίθουσα 3: Step Up 3D: 
Η νέα διάσταση 18.00-
20.15-22.30
Αίθουσα 4: Inception, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18.15-
21.15, Σάββ.-Κυρ. 21.15/ 
The Karate kid Σάββ.-Κυρ. 
19.00

AΘΗΝΑΙΑ
Χάριτος 50, Κολωνάκι, στά-
ση μετρό Ευαγγελισμός, 210 
7215.717 ΘΕΡΙΝΟ 
Το γεράκι της Μάλτας 
20.50-23.00

AΘΗΝΑΙΟΝ - 3D 
DIGITAL
Βασ. Σοφίας 124
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα 18.30 μεταγλ. 
(3D)/ Inception 20.30-
23.00
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα 17.40-19.30 με-
ταγλ. (3D)/ Inception 21.30

AΘHnAIOn 
CInepOLIS 3D DIGITAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8108.230
Κρατήσεις: 211 2112222
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα 18.30 μεταγλ. 
(3D)/ Inception 20.30-
23.00
Αίθουσα 2: prince of 
persia: The sands of time, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
20.00/ Robin hood, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 22.30/ 
The Karate kid, Σάββ.-Κυρ. 
18.20-21.00
Αίθουσα 3: Inception 
19.30-22.00
Αίθουσα 4: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα 17.30-19.30 με-
ταγλ.-21.30 με υπότ. (3D)

AΙΓΛΗ - VILLAGe COOL
Ζάππειο, 210 3369.369 
ΘΕΡΙΝΟ 
Inception 20.00-23.00

AΙΟΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΚΙΝ/ΦΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑ-
ΝΗΣ
210 7247.600
Το γάλα της θλίψης, 
Πέμ.-Κυρ. 20.30-23.00/ Ο 
βιρτουόζος, Δευτ.-Τετ. 
20.30-22.45

AΛeKA ΔHm. ΚIn/ΦOΣ 
Δ. ZΩΓpAΦOY 
3ης Ορεινής Ταξιαρχίας 13, 
Zωγράφου, 210 7773.608
Inception 20.15-22.45

AΜΥΝΤΑΣ
Πλ. Υμηττού, 210 7626.418 
Πλήρως ανακαινισμένος
Σρεκ κι εμείς καλύτερα 
20.40 μεταγλ./ 22 σφαί-
ρες, 23.00

AΝΕΣΙΣ
Λεωφ. Κηφισίας 14, Αμπελο-
κήποι, 210 7788.778 Dolby 
Stereo ΘΕΡΙΝΟ
Το μυστικό στα μάτια της 
20.50/ Αόρατος συγγρα-
φέας 23.00

AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
Στρατοπέδου 49, 
210 5813.470
Κλειστό λόγω επισκευών
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα 19.00-21.00 με-
ταγλ./ Οι μεγάλοι 22.50
Αίθουσα 2: Οι μεγάλοι 
19.00/ Τραγουδώντας 
στη βροχή 20.50-23.00

ApOLLOn - CInemAx 
CLASS
Σταδίου 19, 210 3236.811
Η καντίνα 18.20-20.20-
22.20

ATTIΚΟΝ - CInemAx 
CLASS
Αττικό Αλσος, Γαλάτσι, 210 
6997.755

Inception 19.30-22.30

AΡΚΑΔΙΑ
Καραολή και Δημητρίου 36, 
Βύρωνας, 210 7661.166 
Inception 20.30-23.10

AΣΤΟp HOLLYWOOD 
3D
Σταδίου 28 (είσοδος από 
στοά Κοραή), 210 3310.820 
Σρεκ κι εμείς καλύτερα 
18.30-20.30 μεταγλ.-22.30 
με υπότ. (3D)

AΣΤΥ - CInemA
210 3221.925 
Χορεύοντας στο σκοτάδι 
17.40-20.00-22.20

AΤΛΑΝΤΙΣ 3D DIGITAL
Λ. Βουλιαγμένης 245, Δάφνη
Αίθουσα 1: Step Up 3D: 
Η νέα διάσταση 18.00-
20.15-22.30 (3D)
Αίθουσα 2: Baaria 18.30-
21.30

AΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ - 
SUZUKI
Αττικό Αλσος, 210 6997.755-
2106997788 Dolby Stereo
Inception 20.45-23.15

BΑΡΚΙΖΑ - 3D DIGITAL
Θάσου 22, Bάρκιζα, 
210 8973.926 
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα 18.50-20.45 
μεταγλ. (3D)/ 22 σφαίρες, 
22.50
Αίθουσα 2: Ο τελευταίος 
σταθμός 20.50-22.50/ Toy 
Story 3, 18.50 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Killers 21.00-
23.00

BΟΞ
Θεμιστοκλέους 82, Εξάρ-
χεια, 210 3301.020 ΘΕΡΙΝΟ
Funny face 20.45/ Ο μεγά-
λος ύπνος 23.00

CIne CITY
Κωνσταντινουπόλεως 82, 
Μπουρνάζι, 210 5756.243
Αίθουσα 1: Inception 
20.00-22.45/ Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα 18.00 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Step Up 3D: 
Η νέα διάσταση 18.30-
20.40-22.50

VILLAGe 15 CInemAS 
@ THe mALL 
Ανδρέα Παπανδρέου 3 (θέ-
ση Ψαλίδι), 210 6104.100
Αίθουσα 1: Toy Story 3 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.30-16.45 μεταγλ. Σάββ.-
Κυρ. 12.15-14.30-16.45 
μεταγλ./ Επικίνδυνες πα-
ρέες 19.15-21.30-23.45
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα, Πέμ. -Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.00-17.00 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ.12.30-
14.45-17.00 μεταγλ. (3D)/ 
Step Up 3D: Η νέα διάστα-
ση 19.00-21.15-23.30
Αίθουσα 3: Οι Αναλώσιμοι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ: 
13.30-15.45-18.00-20.30-
22.45-01.00, Σάββ.-Κυρ. 
11.15-13.30-15.45-18.00-
20.30-22.45-01.00
Αίθουσα 4: Inception, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ. & Τετ. 
15.00-18.30-21.45-01.00, 
Σάββ.- Κυρ.12.00-15.00-
18.30-21.45-01.00, Τρ. 
16.30-22.45
Αίθουσα 5: Inception, Πέμ.- 
Παρ. & Δευτ. & Τετ. 16.30-
19.30-22.45, Σάββ.- Κυρ. 
13.15-16.30-19.30-22.45, 
Τρ.15.00-18.30-21.45-
01.00
Αίθουσα 6: Υποψήφιος 
μάγος, Πέμ.- Παρ. & Δευτ.- 
Τετ.16.15-21.30,  Σάββ.-
Κυρ. 11.30-16.15-21.30/ Έ-
κλειψη 13.45-18.45-00.00
Αίθουσα 7: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.- Τετ. 13.30-
16.00-18.30 μεταγλ., 
Σάββ.- Κυρ..11.00-13.30-
16.00-18.30 μεταγλ. (3D)/ 
Inception 21.00-00.30
Αίθουσα 8: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.30-17.45 
μεταγλ. Σάββ.- Κυρ. 13.00-
15.30-17.45 μεταγλ./ Οι 
αναλώσιμοι 19.45-22.00-
00.15
Αίθουσα 9: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα Πέμ.- Παρ. & 
Δευτ.- Τετ. 14.15-16.30 
μεταγλ.  Σάββ.- Κυρ.. 
11.45-14.15-16.30 μεταγλ. 
Οι μεγάλοι Πεμ.- Παρ. & 
Δευτ.- Τετ. 18.30-20.45-
23.00-01.15 Σάββ.-Κυρ. 
00.45, The Karate kid 
Σάββ.-Κυρ. 18.45-21.45

Αίθουσα 10: Inception 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.00-19.00-22.15-01.30 
Σάββ.-Κυρ. 12.45-16.00-
19.00-22.15-01.30
Αίθουσα 11: 22 σφαίρες 
20.00-22.30-01.15, Toy 
Story 3 Πέμ.-Παρ. & Δευτ.- 
Τετ. 15.15-17.30 μεταγλ. 
Σάββ.- Κυρ. 13.00-15.15-
17.30 μεταγλ. 
Αίθουσα 12: Inception 
Πέμ.- Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.00-17.00-20.15-23.30 
Σάββ.- Κυρ. 11.00-14.00-
17.00-20.15-23.30
Αίθουσα 13: Inception, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
19.00-22.15, Σάββ.- Κυρ. 
16.00-19.00-22.15
Αίθουσα 14: Inception, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
20.15-23.30, Σάββ.-Κυρ. 
17.00-20.15-23.30

VILLAGe 5 CInemAS 
pAGRATI
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 210 7572.440
Αίθουσα 1: Inception 
16.45-19.45-22.45/ Υπο-
ψήφιος μάγος, Σάββ.-Κυρ. 
11.45-14.20
Αίθουσα 2: Οι αναλώσιμοι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.30-19.00-21.30-00.00. 
Σάββ.- Κυρ. 11.30-14.00-
16.30-19.00-21.30-00.00
Αίθουσα 3: 22 σφαίρες, 
Πέμ.-Παρ. & Τρ. 21.45-
00.45 Σάββ.-Κυρ. 23.45 
Δευτ. & Τετ. 00.45/ 
Inception, Πέμ.-Παρ. & Τρ. 
15.15-18.15 Σάββ.- Κυρ. 
11.30-14.30 Δευτ. & Τετ. 
15.15-18.15-21.15/ The 
Karate kid, Σάββ.- Κυρ. 
17.30-20.30
Αίθουσα 4: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 15.15-17.15-19.15 
μεταγλ. Σάββ.-Κυρ. 11.15-
13.15-15.15-17.15-19.15 
μεταγλ., Δευτ. 15.15-17.15 
μεταγλ./ Inception, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 21.15-
00.15, Δευτ. 00.15
Αίθουσα 5: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 16.00-18.00 
μεταγλ., Σάββ.- Κυρ. 12.00-
14.00-16.00-18.00 μεταγλ. 
(3D)/ Step Up 3D: Η νέα 
διάσταση 20.00-22.15-
00.30 (3D)

VILLAGe COOL RenTIS
Θηβών 228 & Π. Ράλλη, στο 
VILLAGE PARK, 210 4278.600 
ΘΕΡΙΝΟ
Inception 21.45

VILLAGe 9 CInemAS @ 
FALIRO 
Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος 
1 & Μωραϊτίνη 3, Π. Φάληρo
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 16.00-18.00-
20.00 μεταγλ. Σάββ.- Κυρ. 
12.00-14.00-16.00-
18.00-20.00 μεταγλ. (3D)/ 
Inception 22.00-01.00
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.00-17.00 
μεταγλ. Σάββ.-Κυρ. 11.00-
13.00-15.00 μεταγλ./ 
Inception Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.- Τετ. 19.00-22.00/ 
The Karate kid, Σάββ.- 
Κυρ. 18.00-20.50
Αίθουσα 3: Οι αναλώσιμοι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.10-17.20-19.30-21.40-
23.50 Σάββ.- Κυρ. 13.00-
15.10-17.20-19.30-21.40-
23.50
Αίθουσα 4: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.30-17.30-
19.30 μεταγλ. Σάββ.-Κυρ. 
11.30-13.30 15.30-17.30-
19.30 μεταγλ./ Inception 
22.00
Αίθουσα 5: Inception, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.30-
19.40-22.50, Σάββ.- Κυρ. 
13.20-16.30-19.40-22.50
Αίθουσα 6: Inception, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.00-18.10-21.20-00.30 
Σάββ.-Κυρ. 11.50-15.00-
18.10-21.20-00.30
Αίθουσα 7: Step Up 3D: Η 
νέα διάσταση, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 15.20-17.30-
19.40-21.50-00.00, Σάββ.- 
Κυρ. 11.00-13.10-15.20-
17.30-19.40-21.50-00.00
Αίθουσα 8: Inception 
20.20-23.30/ Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα 18.20 μεταγλ. 
Αίθουσα 9 : Inception 
18.40-21.50

VILLAGe SHOppInG 

AnD mORe  
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Aγ. 
Iωάννη Pέντη, 210 4278.600
Αίθουσα 1: Inception 
19.30-22.30
Αίθουσα 2: Inception, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 21.00-
00.00, Σάββ.- Κυρ. 00.00/ 
The Karate kid, Σάββ.-Κυρ. 
21.00
Αίθουσα 3: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.00-17.00-
19.00-21.00-23.15-01.15, 
Σάββ.-Κυρ. 13.00-15.00-
17.00-19.00-21.00-23.15-
01.15
Αίθουσα 4: Inception, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.00-18.00-21.00-00.00, 
Σάββ.-Κυρ. 12.00-15.00-
00.00/ The Karate kid, 
Σάββ.- Κυρ. 18.00-21.00
Αίθουσα 5: Μαρμαντιούκ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.45-16.45-18.45-20.45-
22.45-00.45, Σάββ.-Κυρ. 
12.45-14.45-16.45-18.45-
20.45-22.45-00.45
Αίθουσα 6: Οι αναλώσιμοι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.30-17.45-20.00-22.15-
00.30 Σάββ.-Κυρ. 13.15-
15.30-17.45-20.00-22.15-
00.30
Αίθουσα 7: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.00-16.00 με-
ταγλ. 18.00-20.00 με υπότ., 
Σάββ.- Κυρ. 12.00-14.00-
16.00 μεταγλ.18.00-20.00 
με υπότ. (3D)/ Step Up 3D: 
Η νέα διάσταση 22.15-
00.30
Αίθουσα 8: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.00-17.00 
μεταγλ., Σάββ.- Κυρ. 13.00-
15.00-17.00 μεταγλ. (3D)/ 
Step Up 3D: Η νέα διάστα-
ση 19.00-21.15-23.30
Αίθουσα 9: Inception, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.30-19.30-22.30-01.30, 
Σάββ.-Κυρ. 13.30-16.30-
19.30-22.30-01.30
Αίθουσα 10: Inception, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.00-19.00-22.00-01.00 
Σάββ.-Κυρ. 13.00-16.00-
19.00-22.00-01.00
Αίθουσα 11: Inception 
14.00-17.00-20.00-23.00
Αίθουσα 12: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.30-17.30 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 11.30-
13.30-15.30-17.30 μεταγλ./ 
Υποψήφιος μάγος 19.45-
22.00-00.15
Αίθουσα 13: Toy Story 3, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.30-16.45 μεταγλ., Σάββ.- 
Κυρ. 12.15-14.30-16.45 
μεταγλ./ Οι αναλώσιμοι 
19.15-21.30-23.45
Αίθουσα 14: Inception, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.30-17.30-20.30-23.30 
Σάββ.-Κυρ. 11.30-14.30-
17.30-20.30-23.30
Αίθουσα 15: Inception, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.30-18.30-21.30-00.30 
Σάββ.- Κυρ. 12.30-15.30-
18.30-21.30-00.30
Αίθουσα 16: Έκλειψη Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.15-
17.45-20.15-22.45-01.15 
Σάββ.- Κυρ. 12.45-15.15-
17.45-20.15-22.45-01.15
Αίθουσα 17: Επικίνδυνες 
παρέες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 14.45-17.15-19.30-
21.45-00.00 Σάββ.- Κυρ. 
12.30-14.45-17.15-19.30-
21.45-00.00
Αίθουσα 18: Toy Story 3, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.45 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
13.30-15.45 μεταγλ./ 22 
σφαίρες 18.15-20.45-
23.15
Αίθουσα 19: Οι μεγάλοι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.15-16.45-19.00-21.15-
23.30 Σάββ.-Κυρ. 11.45-
14.15-16.45-19.00-21.15-
23.30
Αίθουσα 20: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.30-16.30 
μεταγλ. Σάββ.-Κυρ. 12.30-
14.30-16.30 μεταγλ./ Οι 
αναλώσιμοι 18.30-20.45-
23.00-01.15

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D DIGITAL
Αίθουσα 1: Step Up 3D : 
Η νέα διάσταση 18.40-
20.50-23.00 (3D)
Αίθουσα 2: Οι αναλώσιμοι 
18.10-20.20-22.30

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
Αίθουσα 1: Step Up 3D: 
Η νέα διάσταση 18.00-

20.30-23.00 (3D)
Αίθουσα 3: Οι αναλώσιμοι 
21.30

ΔΑΝΑΟΣ
Λ. Κηφισίας 109, 210 
6922.655
Αίθουσα 1: Sugartown: 
οι γαμπροί 18.45/ 
Sugartown: η επόμενη 
μέρα, 20.45-22.45
Αίθουσα 2: Κράτησέ με 
18.15-20.15-22.15

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΕΡΙΝΟ
Πλατεία Δεξαμενής Κο-
λωνάκι, 210 3623.942-210 
3602.363 Dolby Surround
Βόρεια 21.00-23.00

ΕΚΡΑΝ ΘΕΡΙΝΟ
Ζωναρά & Αγαπίου, Στάση 
Παναθήναια, 210 6461.895 
Η άγνωστη κυρία, Πέμ.-
Κυρ. 21.00-23.00/ Ένας 
προφήτης μα τι προφή-
της, Δευτ.-Τετ. 21.00-23.00

ΕΛΛΗΝΙΣ CInemAx
Κηφισίας 29, Τέρμα Αμπε-
λοκήπων, με κήπο, 210 
6464.009, ΘΕΡΙΝΟ 
Inception 20.30-23.10

ΖΕΦΥΡΟΣ
Τρώων 36, Θησείο, 
210 3462.677 ΘΕΡΙΝΟ
Το φάντασμα της ελευθε-
ρίας 21.00/ Η διακριτική 
γοητεία της μπουρζουα-
ζίας 23.00

ΘΗΣΕΙΟΝ 
ΘΕΡΙΝΟ
Αποστόλου Παύλου 7, 210 
3470.980, 210 3420.864
Baaria, Πέμ.-Κυρ. 20.30-
23.00/ Τραγουδώντας 
στη βροχή, Δευτ.-Τετ. 
20.50-23.00

ΚΗΦΙΣΙΑ CInemAx 
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα 18.00 μεταγλ./ 
Inception 20.00-22.45
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα 17.30 με υπότ. 
19.30 μεταγλ./ Inception 
21.20

ΛΑΪΣ
Ιερά Οδός 48 και Μεγ. Αλε-
ξάνδρου, Μεταξουργείο, 
210 3609.695
Soul kitchen, Πέμ.-Κυρ. 
20.50/ Αόρατος συγγρα-
φέας, Πέμ.-Κυρ. 23.00/ 
Η νύφη της θάλασσας, 
Δευτ.-Τετ. 21.00/ 22 σφαί-
ρες, Δευτ.-Τετ. 23.00

ΛΑΟΥΡΑ ΘΕΡΙΝΟ
Φορμίωνος & Νικηφορίδη 
24, Νέο Παγκράτι, 210 
7662.040
Ραγισμένες αγκαλιές 
20.55-23.00

ΛΙΛΑ ΘΕΡΙΝΟ
Νάξου 115 Πατήσια 
Τηλ.2102016849 Σινέ Τέχνης
Ο τελευταίος σταθμός, 
Πέμ.-Κυρ. 20.50-23.00/ 
Τα κόκκινα παπούτσια, 
Δευτ.-Τετ. 21.15

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ - 
FILmCenTeR
Συγγρού 106, 210 9215.305
Ευτυχώς που είμαι γυναί-
κα 18.45-20.30-22.30

ΝΑΝΑ CInemAx 3D
Αίθουσα 1: Inception 
19.30-22.30
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα 17.30-19.30 
μεταγλ.-21.30 με υπότ./ 22 
σφαίρες 23.30
Αίθουσα 3: Inception 
17.15-20.15-23.15
Αίθουσα 4: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα 18.00-20.10 με-
ταγλ. 22.20 με υπότ. (3D)
Αίθουσα 5: Inception, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18.45-
21.45, Σάββ.-Κυρ. 21.45/ 
The Karate kid, Σάββ.-Κυρ. 
19.15
Αίθουσα 6: Οι αναλώσιμοι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
20.30-22.45 Σάββ.-Κυρ. 
22.45/ Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα 18.30 μεταγλ./ 
The Karate kid, Σάββ.-Κυρ. 
20.30

ΟAΣΙΣ
Οδός Πρατίνου 7, Παγκράτι, 
210 7244.015  ΘΕΡΙΝΟ
Το τελευταίο τανγκό στο 
Παρίσι 20.45-23.00

ODeOn KOSmOpOLIS 
mApOYΣI 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 
210 6786.000, 801 1160000 

Αίθουσα 1: Inception 
17.50-21.00-00.00
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.40 μεταγλ.-
19.50-21.50-23.50 με 
υπότ., Σάββ.-Κυρ. 11.40-
13.40-15.40-17.40 μεταγλ.-
23.50 με υπότ./ Inception, 
Σάββ.-Κυρ. 20.10
Αίθουσα 3: Toy Story 3, 
17.30 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
& 12.20-15.00 μεταγλ./ 
Baaria 19.50-22.50
Αίθουσα 4: Μαρμαντιούκ 
18.30-20.40-22.40 Σάββ.-
Κυρ. & 12.40-14.40-16.40
Αίθουσα 5: Step Up 3D: 
Η νέα διάσταση 18.50-
21.10-23.30 Σάββ.-Κυρ. & 
13.00-16.30
Αίθουσα 6: Inception, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ.17.10-
20.10-23.10, Σάββ.-Κυρ. 
23.10/ The Karate kid, 
Σάββ.-Κυρ. 12.30-17.10-
20.10
Αίθουσα 7: Inception 
19.00-22.15 Σάββ.-Κυρ. & 
12.50-16.00
Αίθουσα 8: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα 17.20 μεταγλ., 
Πέμ.-Τρ. & 19.20 Σάββ.-Κυρ. 
& 13.10-15.10 μεταγλ./ 
Inception, Πέμ.-Τρ. 22.15
Αίθουσα 9: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα 18.10 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. & 12.10-14.10-
16.10 μεταγλ. (3D)/ Step 
Up 3D: Η νέα διάσταση 
20.30-23.00 (3D)
Αίθουσα 10: Οι αναλώσι-
μοι 18.00-20.20-22.30
Αίθουσα 11: Step Up 3D: 
Η νέα διάσταση 17.00-
19.30-22.00-00.30, Σάββ.-
Κυρ. & 12.00-14.30  (3D)
Αίθουσα 12: Οι αναλώ-
σιμοι 18.40-21.20-23.40 
Σάββ.-Κυρ. & 14.00-16.20

ODeOn STARCITY
Λ. Συγγρού 111 &
 Λεοντίου, 210 6786.000,  
801 1160000 
Αίθουσα 1: Step Up 3D: 
Η νέα διάσταση 17.00-
19.30-22.00-00.30, Κυρ. & 
12.00-14.30 (3D)
Αίθουσα 2: Μαρμαντιούκ 
18.30-20.40-22.50/ 
Cinema park: Άγρια φύ-
ση, Κυρ. 11.00/ Ταξίδι στο 
σύμπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνά-
μεις της γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 3: Step Up 3D: 
Η νέα διάσταση 18.50-
21.10-23.30/ Cinema park: 
Άγρια φύση, Κυρ. 11.00/ 
Ταξίδι στο σύμπαν, Κυρ. 
13.00/ Δυνάμεις της γης, 
Κυρ. 15.00
Αίθουσα 4: Inception 
17.10-20.10-23.10/ 
Cinema park: Άγρια φύση, 
Κυρ. 11.00/ Ταξίδι στο 
σύμπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνά-
μεις της γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 5: Inception 
19.10-22.10/ Cinema park: 
Άγρια φύση, Κυρ. 11.00/ 
Ταξίδι στο σύμπαν, Κυρ. 
13.00/ Δυνάμεις της γης, 
Κυρ. 15.00
Αίθουσα 6: Step Up 3D: Η 
νέα διάσταση 20.30-23.00 
(3D)/ Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα 18.10 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. & 16.10 μεταγλ., Κυρ. 
& 12.10-14.10 μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 7: Οι αναλώσιμοι 
18.00-20.20-22.40
Αίθουσα 8: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα 17.20-19.20 
μεταγλ., Κυρ. & 13.20-15.20 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. & 21.40 
με υπότ.
Αίθουσα 9: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 19.40-21.10 με 
υπότ., Σάββ.-Κυρ. 15.50 με 
υπότ./ Inception, Σάββ.-
Κυρ. 17.50-21.00
Αίθουσα 10: Inception, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.50-21.00-00.00 Σάββ.-
Κυρ. 00.00/ The Karate 
kid, Σάββ.-Κυρ. 17.40-20.50 
Κυρ. & 12.30/ 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
ΘΕΡΙΝΟ
Τα κόκκινα παπούτσια 
20.20/ Η ιδανική λύση 
22.50

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΘΕΡΙΝΟ
Τέρμα Μαυρομιχάλη, 210 
6425.714 Dolby Stereo 
Ραντεβού στο Παρίσι 
20.45/ Το τελευταίο ταν-

γκό στο Παρίσι 23.00

ΡΙΒΙΕΡΑ ΘΕΡΙΝΟ
Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια, 
210 3837.716, 210 3844.827
Τα φτερά του έρωτα 
20.30-23.00

ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ
Άλσος Βεΐκου, 210 2138.119 
Dolby Digital ΘΕΡΙΝΟ 
Σρεκ κι εμείς καλύτερα 
21.00 μεταγλ./ Οι αναλώ-
σιμοι 23.00

ΣΙΝΕ ΔΑΦΝΗ
Ηλία Ηλιού 28 - 30 και Ηλιου-
πόλεως 77, 210 9731.856 
Τα κόκκινα παπούτσια, 
Πέμ. & Κυρ. 21.15 Παρ.-
Σάββ. 21.15-23.00/ Μπόνι 
& Κλάιντ, Δευτ.-Τετ. 21.15

ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ ΘΕΡΙΝΟ
Πλάκα, 210 3222.071, 210 
3248.057 Dolby SR, 
Το γεράκι της Μάλτας, 
Πέμ.-Κυρ. 20.45-23.00/ 
Funny face, Δευτ.-Τετ. 
20.50/ Το αδελφάτο των 
ιπποτών της ελεεινής 
τραπέζης, Δευτ.-Τετ. 23.10

ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ
Πάρκο Φλοίσβου, Παλαιό 
Φάληρο, 210 9821.256,
 210 9403.595 
ΘΕΡΙΝΟ 
Inception 20.30-23.15

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΠΡΩ-
ΗΝ ΑΛΟΜΑ)
Μεσογείων 232 & Βεντούρη, 
210 6525.122
Σρεκ κι εμείς καλύτερα 
18.00 μεταγλ.,/ Inception 
20.00-22.45

ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ 
CLASSIqUe - ΗΒΗ
Κηφισίας 290, Φάρος Ψυχι-
κού, 210 6777.330-1 Dolby 
Stereo ΘΕΡΙΝΟ
Σρεκ κι εμείς καλύτερα, 
Πέμ.-Κυρ. 20.10 μεταγλ./ Η 
άγνωστη κυρία, Πέμ.-Κυρ. 
21.30-23.10/ Ωραίος και 
σέξι, Δευτ.-Τετ. 20.50-23.00

STeR CInemAS 
AΓ.  eΛeYΘepIOΣ
Αχαρνών 373-375, 
210 2371.000, 801 801 7837
Αίθουσα 1: Inception 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
19.20-22.20, Σάββ.-Κυρ. 
16.20-19.20-22.20
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 18.00 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 16.00-18.00 
μεταγλ. (3D)/ Step Up 3D: 
Η νέα διάσταση, Πέμ. 
& Κυρ.-Τετ. 20.00-22.10 
Παρ.-Σάββ. 20.00-22.10-
00.20 (3D)
Αίθουσα 3: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 21.45-23.45 με 
υπότ., Σάββ.-Κυρ. 22.50 με 
υπότ./ Toy Story 3 Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19.40 
μεταγλ./ The Karate kid, 
Σάββ.-Κυρ. 17.40-20.15
Αίθουσα 4: Inception, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 
18.00-21.00, Σάββ.-Κυρ. 
18.00-21.00-00.00
Αίθουσα 5: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τρ. 18.30-20.30 
Σάββ.-Κυρ. 16.30-18.30-
20.30/ Inception 22.30
Αίθουσα 6: Inception, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
20.30-23.30 Σάββ.-Κυρ. 
17.30-20.30-23.30
Αίθουσα 7: Inception 
19.00-22.00
Αίθουσα 8: Οι αναλώσιμοι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
19.15-21.15-23.15 Σάββ.-
Κυρ. 17.10-19.15-21.15.-
23.15
Αίθουσα 9: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 19.30 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 17.30-19.30 με-
ταγλ./ Inception 21.30
Αίθουσα 10: Inception, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
20.00-23.00 Σάββ.-Κυρ. 
17.00-20.00-23.00

STeR CInemAS 
Εμπορικό κέντρο Escape, 
Λ. Δημοκρατίας 67A, 
Ίλιον, 210 2371.000  
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 18.15 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 16.15-18.15 
μεταγλ. (3D)/ Step Up 3D: 
Η νέα διάσταση, Πέμ. & 
Κυρ.-Τετ. 20.15-22.30, 
Παρ.-Σάββ. 20.15-22.30-
00.45 (3D)

Αίθουσα 2: Inception, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
19.00-22.00 Σάββ.-Κυρ. 
16.00-19.00-22.00
Αίθουσα 3: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 19.45 μεταγλ.-
21.45-23.45 με υπότ., 
Σάββ.-Κυρ. 22.45 με υπότ./ 
The Karate kid, Σάββ.-Κυρ. 
17.30-20.10
Αίθουσα 4: Inception 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
20.00-23.00 Σάββ.-Κυρ. 
17.00-20.00-23.00
Αίθουσα 5: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 19.30 μεταγλ. 
Σάββ.-Κυρ. 17.30-19.30 
μεταγλ./ Inception, Πέμ. & 
Κυρ.-Τετ. 21.30 Παρ.-Σάββ. 
21.30-00.30
Αίθουσα 6: Inception 
18.00-21.00-00.00
Αίθουσα 7: Οι Αναλώσιμοι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
19.15-21.20-23.30 Σάββ.-
Κυρ. 21.20-23.30/ Σρεκ κι 
εμείς καλύτερα, Σάββ.-
Κυρ. 17.00-19.00 μεταγλ.
Αίθουσα 8: Step Up 3D: Η 
νέα διάσταση 21.10-23.20

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 210 
2826.873, 210 2825.607 
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα 18.30-20.30 με-
ταγλ.-22.30 με υπότ. (3D)
Αίθουσα 2: 22 σφαίρες 
20.30-22.40/ Inception 
18.00
Αίθουσα 3: Inception 
20.15-22.45

ΦΙΛΙΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΚΙΝ/ΦΟΣ
Ελ. Βενιζέλου, Νέα Σμύρνη, 
210 9332.766 ΘΕΡΙΝΟ 
Τεύχος Σεπτεμβρίου 
21.00-23.00

ΦΙΛΟΘΕΗ
Πλ. Δροσοπούλου, Φιλοθέη, 
210 6833.398 Dolby Stereo 
ΘΕΡΙΝΟ
Τεύχος Σεπτεμβρίου 
21.00/ Inception 23.00

Ημικεντρικοί

AΛΣΟΣ
Δεκελείας 154, Ν. Φιλαδέλ-
φεια, 210 2532.003, 210 
2583.133 Dolby Surround 
ΘΕΡΙΝΟ
Inception 20.40-23.10

AΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΚΙΝ/ΦΟΣ
Νευροκοπίου 2-4, Παπάγου, 
210 6561.153 Dolby Digital 
ΘΕΡΙΝΟ 
Step Up 3D: Η νέα διάστα-
ση 20.50-23.00

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΝΕΑ ΜΑΣΚΩΤ
Κωνσταντινουπόλεως, Ταύ-
ρος, 210 3459.531
Η Αλίκη στη χώρα των 
θαυμάτων Πέμ.-Κυρ. 
20.45-23.00/ Επικίνδυνες 
παρέες, Δευτ.-Τετ. 20.45-
23.00

ΠΕΡΑΝ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ  
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κώστα Βάρναλη 32, Πε-
ριστέρι, 210 5780.892-3, 
Stereo Surround 
ΘΕΡΙΝΟ
Γυναίκες χωρίς άνδρες, 
Πέμ. 21.00-23.00/ Το μυ-
στικό στα μάτια της, Παρ.-
Κυρ. 20.40-23.00/ Σταυ-
ροδρόμια ζωής, Δευτ.-Τρ. 
20.40-23.00/ Μπόνι & 
Κλάιντ, Τετ. 20.40-22.50

Προαστίων

AΕΛΛΩ
Ραφήνα, 22940 23420 
ΘΕΡΙΝΟ  
Βρέχει κεφτέδες, Πέμ.-
Παρ. 20.30/ Inception, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
22.30 Σάββ.-Κυρ. 20.30-
23.10/ Ο τελευταίος σταθ-
μός, Δευτ.-Τετ. 20.30

AΘΗΝΑ - pISCIneS 
IDeALeS
Σολωμού 18 Χαλάνδρι, 210 
6855.860 ΘΕΡΙΝΟ
Αόρατος συγγραφέας 
20.45/ 22 σφαίρες 22.35

AΘΗΝΑΙΑ
Χάρητος 50, Κολωνάκι
Coco before Chanel, 
Πέμ.-Κυρ. 21.00-23.00/ Οι 
αναλώσιμοι, Δευτ.-Τετ. 
21.00-23.00

ωρεσ προβολησ
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AΙΓΛΗ
Λ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι
Ωραίος και σέξι, Πέμ. 
21.00-23.00 Πρόγευμα 
στο Τίφανις, Παρ.-Κυρ. 
21.00-23.00/ Το γεράκι 
της Μάλτας, Δευτ.-Τετ. 
21.00-23.00

AΚΤΗ ΘΕΡΙΝΟ
Πλαζ Βουλιαγμένης, 210 
8961.337 Stereo Surround
Inception 20.30-23.10

AΛΕΞ - CInemA
Λ. Πόρτο Ράφτη 235, 22990-
76034 ΘΕΡΙΝΟ
Σρεκ κι εμείς καλύτερα 
21.00-23.00 μεταγλ.

AΛΕΞΑΝΔΡΑ-SUZUKI
Ηρώων Πολυτεχνείου 27, 5η 
στάση Χολαργού, Κ.Χαλάν-
δρι, 210 6777.708-9 ΘΕΡΙΝΟ
Inception 21.30

AΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Πλατεία Δροσιάς, 210 
6229.645, 210 2234.130 
ΘΕΡΙΝΟ 
Προσκύνημα στη Λούρ-
δη, Πέμ.-Κυρ. 20.45-22.45/ 
Αγριόχορτα, Δευτ.-Τετ. 
20.45-22.45

AΛΟΜΑ
Γερουλάνου 103 - Πόντου, 
Αργυρούπολη, 210 9937.011 
(υπό νέα διεύθυνση) ΘΕΡΙΝΟ
Σρεκ κι εμείς καλύτερα 
20.30 μεταγλ./ Αόρατος 
συγγραφέας 22.30

AΜΑΡΥΛΛΙΣ-SUZUKI
Αγ. Παρασκευή, 210 
6010.561 -497 ΘΕΡΙΝΟ
Inception 20.45-23.15

AΜΙΚΟ
Επιδαύρου & Ανδρούτσου-
Χαλάνδρι, 210 6815.532, 
210 6826.372 Doldy Stereo 
ΘΕΡΙΝΟ
Inception 21.15 Σάββ. 
2.45-23.15

AΣΤΕΡΙ (ΠΡΩΗΝ ΙΛΙΟΝ)
Νέστωρος & Φιλοκτήτου, 
Εμπορικό κέντρο Ίλιον, Ίλιον, 
210 2639.030, Dolby Digital 
ΘΕΡΙΝΟ
22 σφαίρες, Πέμ.-Κυρ. 
20.30-22.30/ Ο Άρθουρ 
και η εκδίκηση του Μαλ-
ταζάρ, Δευτ.-Τετ. 20.30/ 
Ραντεβού στον αέρα, 
Δευτ.-Τετ. 22.30

AΣΤΡΟΝ
Λούτσα Τηλ.22940-82249 
Stereo ΘΕΡΙΝΟ
Σρεκ κι εμείς καλύτερα, 
Πέμ.-Κυρ. 20.15 με υπότ., 
από Δευτ. κλειστό

VILLAGe COOL 
TYmVOS 
Παραλία Μαραθώνα, 22940 
55566, 697 7500030  ΘΕΡΙΝΟ, 
Dolby Surround
Αίθουσα 2: Inception 
20.30-23.15
Αίθουσα 3: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα 20.30/ 22 σφαί-
ρες, 22.15

VILLAGe
COOL ΜΑΡΙΕΛ
Πόρτο Ράφτη, 22990 71335 
Stereo Surround ΘΕΡΙΝΟ
Inception, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
21.00 Παρ.-Σάββ. 20.30-
23.00

ΓΟΡΓΟΝΑ
Παραλία Καλάμου, Άγ. Από-
στολοι, 22950 81223 
Τσάι στη Σαχάρα, Πέμ. 
21.30 Παρ.-Σάββ. 22.30/ 
Σρεκ κι εμείς καλύτερα, 
Παρ.-Σάββ. 20.30 μεταγλ., 
από Κυρ. κλειστό

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ  
ΣΙΝΕ ΠΑΝΘΕΟΝ
Αμφιθεατρικός. Τέρμα 
Δεληγιάννη, 210 5698.855 
ΘΕΡΙΝΟ
The back up plan, Πέμ. 
21.00/ Iron man 2, Παρ.-
Κυρ. 21.00, από Δευτ. 

κλειστό

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΗΛ/
ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡ-
ΚΟΥΡΗ
Λεωφόρος Ειρήνης 50, Ηλι-
ούπολη,  210 9919.818
Iron man 2, Πέμ.-Παρ. 
20.30-22.45/ The kings 
of mykonos, Σάββ.-Κυρ. 
20.30-22.30/ Toy Story 3, 
Δευτ. 20.30/ Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων, 
Δευτ. 22.30 Τρ. 20.30-
22.30/ Σταυροδρόμια 
ζωής, Τετ. 20.30-22.30

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΛΑΥ-
ΡΙΟΥ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ 
ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ
Λεωφ. Σουνίου 1, Λαύριο, 
22920 27911
Εφιάλτης στο δρόμο με 
τις λεύκες, Πέμ. 20.50-
23.00/ Επικίνδυνες παρέ-
ες, Παρ.-Κυρ. 20.50-23.00/ 
Κυνόδοντας, Δευτ.-Τρ. 
21.00-23.00/ Ακαδημία 
Πλάτωνος, Τετ. 21.00-
23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
«ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥ-
ΛΟΣ»
Μαρούσι, 210 6198.890
Οι αναλώσιμοι, Πέμ.-Κυρ. 
20.45-22.45/ Baaria, Δευτ.-
Τετ. 21.00

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
Οι άντρες που κοιτούν 
επίμονα κατσίκες, Πέμ. 
21.00-23.00/ Ανίκητος, 
Παρ.-Κυρ. 21.00-23.00/ 
Valentine’s day, Δευτ.-Τετ. 
21.00-23.00

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Βύρωνος και Χιλής, Αγ. Ευ-
θύμιος, 210 4317.270 
Αόρατος συγγραφέας, 
Πέμ.-Κυρ. 20.50-22.50/ 
Υποψία, Δευτ.-Τετ. 20.50-
22.50

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΣΙΝΕ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ
25ης Μαρτίου 168, 210 
5012.391 
Ωceans, Πέμ. 21.00-23.00/ 
Έκλειψη, Παρ.-Κυρ. 21.00-
21.00/ Kick ass, Δευτ.-Τρ. 
21.00-23.00/ prince of 
persia: The sands of time, 
Τετ. 21.00-23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΣΙΝΕ 
ΣΧΟΛΕΙΟ
Νεαπόλεως 5-7 
Αγ. Παρασκευή, 210 
6017.565-210 6081.342 
Stereo Surround ΘΕΡΙΝΟ  
Τραγουδώντας στη 
βροχή, Πέμ. 20.40-22.50/ 
Ραντεβού για παντρε-
μένους, Παρ.-Κυρ. 20.30-
23.00/ Αγριόχορτα, 
Δευτ.-Τρ. 20.30-22.30/ Τα 
κόκκινα παπούτσια, Τετ. 
20.30-22.50

ΚΑΣΤΑΛΙΑ
Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, 
πλ. Αγ. Στεφάνου, 
210 8144.384 Dolby Stereo 
ΘΕΡΙΝΟ 
Inception 21.10

ΚΟΡΑΛΙ CInemAx
Αφροδίτης & Ιθάκης, Σαρω-
νίδα, 22910 54097, www.
cinemax.gr Dolby digital 
ΘΕΡΙΝΟ 
Sex and the city 2, Πέμ.-
Παρ. 23.00 Σάββ.-Κυρ. 
20.30-23.00/ Toy Story 3, 
Πέμ.-Παρ. 21.00/ Η γυναί-
κα της διπλανής πόρτας, 
Δευτ.-Τετ. 21.00-23.00

ΜΑΪΑΜΙ
Μάτι 22940 79290 Stereo 
ΘΕΡΙΝΟ
Πρόγευμα στο Τίφανις, 
Πέμ.-Κυρ. 20.50-23.00/ 
Αόρατος συγγραφέας, 
Δευτ.-Τετ. 20.50-23.00

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ CInemA
Δουκίσσης Πλακεντείας 
87 Χαλάνδρι, 210 6014.284 

ΘΕΡΙΝΟ Step Up 3D: Η νέα 
διάσταση 20.50-23.00

ΜΑΡΙΑΝΑ
Αγιοι Απόστολοι, ωρωπός, 
22950 85126
Οι ήρωες του δάσους, 
Πέμ. 20.30/ Εφιάλτης στο 
δρόμο με τις λεύκες, Πέμ. 
22.30/ 180 μοίρες, Παρ. 
20.30-22.30/ Τριχωτή 
επίθεση, Σάββ.-Κυρ. 20.30-
22.30, από Δευτ. κλειστό

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ
Κηφισιά, 210 8019.687 
ΘΕΡΙΝΟ
Τεύχος Σεπτεμβρίου 
20.50-22.50

ΟΡΦΕΑΣ
Λεωφόρος Σαρωνίδος 60, 
22910 60077 ΘΕΡΙΝΟ
Step Up 3D: Η νέα διάστα-
ση 20.30-22.30

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
210 6511.758
Οι μεγάλοι, Πέμ.-Παρ. 
20.30-22.30/ Οι αναλώ-
σιμοι, Σάββ.-Κυρ. 20.30-
22.30, από Δευτ. κλειστό

ΡΙΑ 
ΘΕΡΙΝΟ Βάρκιζα, 210 8970.844 
Inception, Πέμ.-Τρ. 20.30-
22.30, Τετ. 22.15/ Ο μικρός 
Νικόλας, Τετ. 20.30

ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ
Κύπρου 68, Δημαρχείο Αρ-
γυρούπολης, 210 9922.098 
ΘΕΡΙΝΟ 
Inception 20.30-23.10

ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜ. 
ΚΙΝ/ΦΟΣ
Μιλτιάδου & Γαργηττού, 210 
6048.365 
Σρεκ κι εμείς καλύτερα 
21.00 μεταγλ./ Το νησί των 
καταραμένων, Πέμ.-Κυρ. 
23.00/ Μπόνι & Κλάιντ, 
Δευτ.-Τρ. 23.00/ Ριφιφί, 
Τετ. 23.00

ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ
Ελ. Βενιζέλου 3, Παλλήνη, 
210 6666.815 -284 ΘΕΡΙΝΟ
Σρεκ κι εμείς καλύτερα 
20.00/ Inception 21.30

ΣΙΣΣΥ - CAnDIA STROm
Λεωφ. Μαραθώνος 36, Ν. 
Μάκρη, 22940 91811, 690 
7383613 DTS ΘΕΡΙΝΟ
Φεύγω, Πέμ.-Κυρ. 21.00-
23.00/ Οι αναλώσιμοι, 
Δευτ.-Τετ. 21.00-23.00

ΧΛΟΗ
Κασάββέτη 17, Κηφισιά, 210 
8011.500 ΘΕΡΙΝΟ
Inception 20.30-23.10

ΩΡΩΠΟΣ
ωρωπός, 22950 38979, 
ΘΕΡΙΝΟ
Inception 21.00-23.20

Πειραιά

ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ
Θερμοπυλών 49 & Κνωσού, 
210 4810.790 Κήπος με μπαρ 
και τραπεζάκια ΘΕΡΙΝΟ
4 μαύρα κουστούμια, 
Σάββ.-Δευτ. 21.00-23.00, 
Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. Θεα-
τρικές παραστάσεις

ΜΕΛΙΝΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ-ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Σωκρατούς 65, 
Δραπετσώνα, 210 4082.530 
ΘΕΡΙΝΟ
Παραδεισένια οστά, Πέμ.-
Παρ. 21.00-23.00/ Δεν 
είναι για τα μούτρα σου, 
Σάββ.-Κυρ. 21.00-23.00/ 
Σηκωτός για τη συναυλία, 
Δευτ.-Τρ. 21.00-23.00, από 
Τετ. κλειστό

ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ
Σελήνια, Σαλαμίνα, 210 
4670.011 -012 ΘΕΡΙΝΟ 
Σρεκ κι εμείς καλύτερα 
21.00/ The kings of 
mykonos 23.00  ●



50 A.V. 2 - 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

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...

Προς όλο τον αντρικό 
κόσμο της Άθενς: 
το καλοκαίρι τρέχει 
και εγώ τρελαίνομαι 
στη σκέψη πως θα 
τελειώσει! Κάντε κάτι 
επειγόντως.

Εξηγήσεις ή υποταγή 
επεδίωκες; Τέλος πά-
ντων, στείλε mail να 
ξέρω ότι είσαι εσύ και 
αν επιδιώκεις εξηγή-
σεις στη διάθεσή σου.

Γιάννη, αχ και να ’βλε-
πες πόσο όμορφο/
έξυπνο/καλόψυχο 
είναι το παιδάκι σου, 
Μητρουδάκι σωστό!

Μαγευτική σαν όνειρο 
είσαι, Ελένη, και τα ό-
νειρα δεν λένε πάντα 
την αλήθεια…

Το έχεις το κινητό 
μου, σε παρακαλώ 
πάρε με αυτή την 
εποχή ή μη με πάρεις 
ποτέ… Θανάσης

Παμ…έγιστη γε-
λοία, επειδή και το 
adventure is your 
middle name ανα-
φέρεσαι σε κυνήγι 
παντρεμένων; 

Μόνο το μπαλκόνι 
σου με τη σαβούρα να 
δει κανείς, καταλαβαί-
νει αν το quality life 
is your middle name, 
ανέντιμο κιτσαριό.

Άλλο Νέα Υόρκη, 
άλλο Νέα Ιωνία, άλλο 
mr. Big, άλλο mr. Tall, 
άλλο Carrie, άλλο 
ζαγάρι.

Στη Θεσσαλονίκη αντί 
business and pleasure 
ξαναπήρες τα αρχ. 
μου, βλαχάρα, ουστ 
νούμερο.

Για σένα που κάποτε 
μου χάρισες ένα τρι-
αντάφυλλο, να σου 
πω πως δεν σε ξεχνώ 
ποτέ, Νίκος, περιμένω 
μήνυμά σου.

Δανάη, πάντα σε ψά-
χνω, το τριαντάφυλ-
λο που μου χάρισες 
πάντα το έχω. Νίκος, 
698 9701122

Δεν το κάνει για να 
φανεί Πυγμαλίωνας, 
Γιώργο! Ο συγκεκρι-
μένος το κάνει για να 
φέρεται αυτή άσχη-
μα, εκεί που αυτός 
δεν έχει τα κότσια…

Και μην ξεχνάς ότι αύ-
ριο ο μήνας έχει 6, σ’ 
αγαπάω. Ο λιχούδης 

με τις τιράντες (μπαρ-
μπα-Στάθης)

Λένα, ήσουν ένα σκα-
τζοχοιράκι που δεν 
ήξερα από πού να το 
πιάσω. Εύη

Η ζωή είναι μια τρέλα! 
Θέλει χαμόγελα, χιού-
μορ και πολύ μα πολύ 
έρωτα! 

Θανάση, δεν χρειάζο-
νται εξηγήσεις, είναι 
καιρός όλοι να προ-
χωρήσουμε, είστε 
πολύ ωραίο ζευγάρι 
με την κοπέλα σου. 
Μαρία Ι.

Παμ, το αν είμαι χαζή 
το ξέρεις, έστω χαζή 
με κάτι που θέλεις 
τρελά, freedom is 
power όταν είναι επι-
λογή όχι στραπάτσο...

Πού ’σαι, Παμ, το αν εί-
μαι χαζή το ξέρεις από 
πρώτο χέρι, χαζή που 
έχει κάτι που θέλεις 
τρελά, εσύ στην ουρά 
του ΙΚΕΑ για μεγαλύ-
τερο ράφι, πήγαινε 
για να σου γράφω και 
στο Σε είδα…

Και πού ’σαι, Παμ, ευ-
τυχώς που απαξίωσες 
να ασχοληθείς ρε… 
καλύτερα χαζή, κατά 
την αστοχότατη γνώ-
μη σου, με οικογένεια 
όμως και όχι στο ράφι 
από κατάντια και σί-
γουρα όχι από επιλο-
γή, αλλιώς δεν θα τον 
κυνηγούσες…

Μαρία-Χρίστινα, το 
«πάπλωμα» ήσουν 
εσύ, όπως ήμουν κι 
εγώ.

ΚΤΕΛ, επειδή παίζει 
κάτι σοβαρούτσικο μ’ 
ένα παιδί ή τουλάχι-
στον έτσι ελπίζω, δεν 
θα σου στείλω, παρό-
τι είσαι ωραίος.

Δεν θα ξαναβρώ γυ-
ναίκα σαν κι εσένα, το 
ξέρω, για τα όμορφα 
και τα άσχημα που 
μου έδωσες. Στο 
καλό…

Μαρία-Χριστίνα, το 
«πάπλωμα» ήσουν 
εσύ, αλλά κι εγώ. 
Συμβουλή! Κρατήσου 
μακριά από τους Χρι-
στιανοφασίστες και 
τους δωδεκαθεοφα-
σίστες.

Καλοκαίρι και σε σένα.

Απ’ όλες τις άνευ 
όρχεων Ιλόνες, μόνο 
εσένα καταδέχομαι, 
λογιοτάτη…

Θα είμαι εκεί πάντα 
μέσα στη ζωή σου, τα 
φώτα της να ανάβω… 
Καλό ταξίδι, όποιο 
λιμάνι κι αν διαλέ-
ξεις.  ●

Market
Της Ζωής ΠαΠαφωτίου

ΔΙΑΚΤΩΝ ΑΤΕ
Την ιδανική λύση για όσους θέ-
λουν να αποκτήσουν σπίτι έχει 
η οικοδομική εταιρεία ΔΙΑΚΤΩΝ 
ΑΤΕ. Η νέα της κατασκευή, μια 

πενταόροφη πολυκατοικία στην 
περιοχή του Φίξ (Αν τισθένους 

25), συνδυάζει πρακτικότητα και μο-
ντέρνo design, καθώς διαθέτει χώρους για κάθε γού-
στο και βρίσκεται πολύ κοντά σε κεντρικά σημεία της 
πόλης (Ευήνου 9, Αθήνα, 210 7488.107, www.diakton.gr). 

FOLLI FOLLIE
Την τέχνη και τη μόδα συνδύασε δημιουργικά η Folli 
Follie. Στις 23/6 κοσμήματα και αξεσουάρ της νέας της 
συλλογής “All Eyes on You” για το Φθινόπωρο/ Χειμώ-
να 2010 πλημμύρισαν το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης 
Ιλεάνα Τούντα. Στον ίδιο χώρο φιλοξενούνταν επίσης 
η έκθεση “Sensitivity Questioned”, χορηγός της οποί-
ας ήταν η Folli Follie (www.follifollie.com).

ADIDAS BY STELLA 
MCCARTNEY
Θέλεις να είσαι άνετη και χαλα-
ρή αλλά και να τραβάς τα βλέμ-
ματα με το στιλ σου; Βρήκαμε τη 

λύση για σένα στη νέα συλλογή 
adidas by Stella McCartney Φθινό-

πωρο - Χειμώνας 2010, η οποία περι-
λαμβάνει αθλητικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ 
σε πρωτότυπα σχέδια και έντονα χρώματα που δεν 
σου στερούν ούτε στιγμή τη θηλυκότητά σου. 

HTC
Μια όμορφη βραδιά γεμάτη 
μουσική απόλαυσαν σ τις 
14/7 οι λάτρεις της εναλλα-
κτικής ροκ. Περίπου 6.000 
θεατές βρέθηκαν στη συ-

ναυλία του διάσημου ιρλανδέζικου συγκροτήματος 
Cranberries, που πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Βρά-
χων με την υποστήριξη της εταιρείας ειδών κινητής 
τηλεφωνίας ΗΤC (www.htc.com.gr). 

HEINEKEN 
DRAUGHT KEG
Εμφανίστηκε στη ζωή μας πριν 
μερικά χρόνια και μας έδωσε την 
ευκαιρία να γευόμαστε αυθε-

ντική βαρελίσια μπίρα ακόμα και 
στο σπίτι μας. Τώρα το Heineken 

Draught Keg επιστρέφει ανανεωμέ-
νο. Το νέο βαρέλι διαθέτει «δείκτη ψύξης» και μας επι-
τρέπει να απολαμβάνουμε την «πράσινη» στη σωστή 
θερμοκρασία (www.heineken.gr).   

ΑΘΗΝΑΪΚΗ 
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
Καλοκαίρι σημαίνει χαλαρές 
βραδιές με καλομαγειρεμένο 
φαγητό και δροσερή μπίρα, σαν 

κι αυτή που διοργάνωσε πρό-
σφατα η Αθηναϊκή Ζυθοποιία στο 

café Αβυσσηνία (πλ. Αβυσσηνίας, 210 
3217.047). Πρωταγωνιστές της βραδιάς δεν ήταν άλλοι 
από τις Άλφα, Amstel Bock, McFarland και Fischer, αλλά 
και τα νοστιμότατα πιάτα (www.athenianbrewery.gr).

ROCKWAVE 
FESTIVAL 2010 & 
JOSE CUERVO
Ο Ιούλιος είναι ο μήνας του 
Rocwave Festival, του καθιερω-

μένου ραντεβού των μουσικό-
φιλων με τους αγαπημένους τους 

καλλιτέχνες στο TerraVibe Park. Οι 
Faithless, Massive Attack, Gogol Bordello κ.ά. ξεσήκω-
σαν φέτος τα πλήθη (7, 10 & 11/7), ενώ το κεφάτο σκη-
νικό συμπλήρωνε η γνωστή τεκίλα Jose Cuervo, ως 
υποστηρικτής της διοργάνωσης (www.josecuervo.gr). 

JOHNNIE WALKER 
RED LABEL & 
PLACEBO
Το κατάλληλο δώρο για όσους 
αγαπούν τους Placebo χαρίζει 
το Johnnie Walker Red Label. Το 
γνωστό ουίσκι, που είναι χορη-
γός των εμφανίσεων του συ-
γκροτήματος στην Ελλάδα (10/9 
Θέατρο Γης, Θεσσαλονίκη & 11/9 

Terra Vibe Park, Αθήνα), χαρίζει 20 διπλά εισιτήρια σε 
διαγωνισμό που διεξάγει στο Facebook (από 30/8).  
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EVEREST
Αγ. Μαρίνα, Κυριακή 

29/8, 6.30 πρωί, 

έτρωγες σαλάτα, 

μαύρο παντελόνι, 

άσπρο πουκάμισο, 

βγήκαμε μαζί, έφυ-

γες με γκρι Honda, 

θέλω να σε δω. 

697 3904821

ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Πριν ένα χρόνο χά-

θηκα στη Σαλαμίνα. 

Εσύ με μηχανή, εγώ 

με ΚΙΑ. Σε σταμάτη-

σα με το έτσι θέλω 

για να με βοηθήσεις. 

Με οδήγησες στο 

λιμάνι και μπήκαμε 

μαζί στο ίδιο 

καραβάκι. Ζή-

τησες να με 

κεράσεις 

μία πορ-

τοκαλάδα 

αλλά ντρά-

πηκα! Πη-

γαινοέρχο-

μαι Σαλαμίνα 

μήπως και σε 

ξαναπετύχω! Σε ψά-

χνω τόσους μήνες! 

Απάντησε στο site 

της A.V.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Εσύ με φίλη, κατε-

βήκαμε Κηφισίας, 

υπέροχη μαυρο-

μάλλα με το μπλε 

ρουαγιάλ, σου ’πα 

«πρέπει να γίνεις μο-

ντέλο». 697 2716912

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Και στο μετρό σε 

βλέπω, γλυκιά 

καστανόξανθη, ο 

ψηλός μελαχρινός 

είμαι. Αν δουν κι 

άλλες κοπέλες από 

Αθήνα, ας πάρουν 

(33 - 1.82 - 77), 690 

6059366

HONDOS CENTER 
Ομόνοια, 29/7, βρά-

δυ γύρω στις 8.00, 

πού είσαι, βρε όμορ-

φε εσύ που κοιταζό-

μασταν; Ο ψηλός… 

στους επάνω ορό-

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 € 1,23 με ΦΠΑ

Σε είδα...

φους ήμασταν… 

Απάντησέ μου στο 

site της A.V.

ΝΗΣΟΣ MYKONOΣ
Πέμπτη 26/8 ανεβή-

καμε Ικαρία, εσείς 3 

αδερφές κάτω από 

τη σκάλα, καθίσαμε 

δίπλα, θέλουμε να 

σας ξαναδούμε. 

mariosmarios1@

hotmail.com 

ΤΡΙΚΑΛΑ
Νεραϊδοχώρι, 

ταβέρνα «Μαργαρί-

της», Σάββατο 14/8 

έτρωγες με μεγάλη 

παρέα, 

έχεις ξανθά μακριά 

μαλλιά, πήρα φαγη-

τό σε πακέτο, κοιτα-

χτήκαμε έντονα… 

695 0692203

ΜΕΤΡΟ
Ευαγγελισμός-

Μοναστηράκι 24/8, 

γύρω στις 11.30, εσύ 

γύρω στα 28, total 

black look, βερμού-

δα και αξύριστος, 

εγώ με λευκό που-

κάμισο, μου έκλει-

σες το μάτι. Στέλιος, 

693 1567194

Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ
Στο μπλε κτίριο σε 

είδα Μεγάλη Εβδο-

μάδα πριν 2 χρόνια, 

μου είπες θα τα ξα-

ναπούμε. simetrac@

gmail.com

ΝΑΞΟΣ
Στο λιμάνι φορούσες 

ψάθινο καπέλο και 

λουλουδένια τσά-

ντα, απολαμβάνο-

ντας τον καφέ σου! 

Ταξιδεύαμε μαζί για 

Πειραιά, διάβαζες…

ΜΕΤΡΟ
Σύνταγμα, 18/8, 

14.45, κατεύθυνση 

Αιγάλεω, κοίταζα 

την γκέισα που είχες 

στη δεξιά γάμπα 

ζωγραφισμένη, ίδιο 

βαγόνι…

ΑΙΓΛΗ
Κεφαλάρι, 4/8 βρά-

δυ, εσύ καστανή με 

ιδιαίτερο χτένισμα, 

φόραγες σορτσάκι 

και καθόσασταν έξω 

με την ξανθιά φίλη 

σου μόνες σας, έ-

βγαινες απ’ την του-

αλέτα, τρακάραμε, 

κοιταχτήκαμε, σου 

χάιδεψα την παλάμη 

για 3’’, χαμογέλασες 

πονηρά και έπαθα 

black out. Δεν σε 

πρόλαβα όταν 

έφευγες με το 

μαύρο smartακι 

σου. Αν το δεις 

στείλε στο site 

της Α.V.

ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Σε είδα εκεί, αφού η 

Τζορτζίνα είπε  

ότι ήθελες να μεί-

νεις μόνη, γιατί 

τυλίχτηκες με τα 

ανιμάνιακς και έφυ-

γες; Στείλε στο 695 

5094920

040
Προς Πειραιά 14/8, 

17.00, είσαι μια 

ξανθιά κούκλα, 

κοιταζόμασταν από 

Σύνταγμα αλλά 

κατέβηκα Φιξ, δεν 

μπορώ να σε ξεχά-

σω… ant_parma@

yahoo.gr

CALIENTE
12/8 βράδυ, με-

λαχρινή, διπλανά 

τραπέζια, σε είδα, 

με είδες, έφυγες και 

έμεινα… να σε κοι-

τάζω…  incaliente@

hotmail.gr

ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ
10/8, πρόσκοπος, 

γύριζες από Ικαρία, 

Μιχάλη σε λένε! Κοι-

ταζόμασταν σε όλο 

το ταξίδι, σε ψάχνω. 

694 6901021

ΝΙΣΥΡΟΣ
Μου έδωσες εκεί 

στο νησί ένα σελιδο-

δείκτη captainBook, 

δεν έγραφε όμως 

το τηλέφωνό σου, 

στείλε εδώ.

ΣΚΙΑΘΟΣ ΠΑΛΑΣ
Ιούλιος, κόλλησα απ’ 

όταν μου έδειξες τα 

δωμάτια, με ρώτη-

σες «τι άλλο μπορώ 

να κάνω», μετάνιω-

σα που είπα «τίπο-

τα». girl_in_408@

yahoo.gr

ΜΕΤΡΟ
Μπήκες Σύνταγμα 

8/8 βράδυ, με κοί-

ταζες, κατέβηκα Κα-

τεχάκη, φορούσες 

μαύρα Αll star, σκι-

σμένο σορτς, στεί-

λε. metrokatexaki@

hotmail.com

ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Τραγουδήσαμε το 

«Μέρες αργίας», εί-

ρισα πριν 4 μήνες, 

τηλεφώνησες, αλλά 

έσβησα κατά λάθος 

το τηλέφωνό σου, 

πάρε 690 9218511

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κάπου σε κάποιο 

φανάρι του Πειραιά, 

μελαχρινός μέσα σε 

μια μαύρη δίπορτη 

Mercedes, κοιταζό-

μασταν, χαμογέλα-

σα και γέλασες κι 

εσύ, η μελαχρινή με 

την μπλε κορδέλα, 

πού θα σε ξαναδώ; 

ΜΕΤΡΟ
Παρασκευή 30/7 

βράδυ, κατά τις 

00.35, μπήκαμε μαζί 

στο ίδιο βαγόνι από 

Αττική, σε κοίταζα 

κι εσύ εμένα, αλλά 

δεν σου μίλησα και 

το μετάνιωσα, άρα-

γε θα σε ξαναδώ… 

Μου χαμογέλασες 

όταν κατέβηκα Ο-

μόνοια, εσύ συνέχι-

σες. 695 1667642

ΩΡΩΠΟΣ
1/8 κοιταζόμασταν, 

εγώ ξανθιά με καπέ-

λο, εσύ μελαχρινό 

20.30, καθόσουν 

έξω, καθόμουν μέ-

σα, καστανή εγώ, με 

υπέροχα πράσινα 

μάτια εσύ, κοιταζό-

μασταν, θα ’θελα 

να ξαναδώ τα μάτια 

σου, κρίμα που δεν 

μιλήσαμε, αν το δεις 

στείλε στο site της 

ATHENS VOICE.

030
31/7, μεσημέρι, εγώ 

με μακριά μπορντό 

φούστα, εσύ με τζί-

βες και σκουλαρίκι 

στη μύτη, όμορφε 

τζίβαμαν, στείλε 

εδώ. 695 5132794

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
30/7, ήρθες δίπλα 

μου με τη μηχανή, 

με κάλεσες για μπί-

ρες στο Καβούρι, 

μελαχρινός, γκρι 

μπλούζα, στείλε 

εδώ. nikolini.gr@

hotmail.com

MG PLUS
Ήσουν κράχτης 

στο Μοναστηράκι. 

Στο MG Plus μπήκα 

για σένα με μια 

φίλη μου, ξανθιά 

κή 25/7, καθόσουν 

με φίλες σου, εγώ 

με δυο φίλους και σε 

κοίταζα, αν το δεις, 

trata_kesariani@

yahoo.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Σε είδα να επιστρέ-

φεις, σε θέλω, μικρή 

μου Χιονάτη. Ο πιο 

ψηλός νάνος

DIRTY 
GINGER
26/7 

Δευτέρα 

βράδυ, 

φο-

ρούσες 

κόκκινο 

μπλουζά-

κι, εγώ κα-

θόμουν απέ-

ναντι με μια φίλη 

και σε κοιτούσα επί-

μονα, πρέπει οπωσ-

δήποτε να σε ξανα-

δώ. glytsopoulo@

yahoo.gr

ΛΟΥΤΡΑ  
ΣΟΥΒΑΛΑΣ
Εγώ πράσινο μαγιό, 

εσύ μοβ-μαύρο μπι-

κίνι και piercing στο 

χείλος, κοιταζόμα-

σταν αλλά δεν μιλή-

σαμε. Γιάννης, 698 

8603917

ΑΛΑΤΣΙ
Παρασκευή 23/7 

έφευγες, κοιτα-

χτήκαμε… ήταν 

ηλεκτρισμός… σκό-

νταψες στη ράμπα, 

δεν πρόλαβα, θέλω 

να σε ξαναδώ, στεί-

λε στο alatsi_23-7@

hotmail.com 

ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟ-
ΛΕΩΣ
Δευτέρα 26/7, από-

γευμα, περίμενες με 

κάποιον σε πολυκα-

τοικία, πέρναγα και 

κοιταχτήκαμε, γύρι-

σα αλλά φεύγατε…

PRAKTIKER  
Αργυρούπολη, 30/7, 

απόγευμα αργά, 

ψηλός, μελαχρινός, 

gym, έβγαινες μάλ-

λον με τον πατέρα 

σου, ήμουν στην 

πόρτα μόλις έφευγες 

από το ταμείο. Αν κα-

τάλαβες ποιος…  

RAMMSTEIN
Καθόσουν πίσω μου 

κι έκανα συνεχώς ά-

κρη για να βλέπεις κι 

εσύ. Κάποια στιγμή 

με σκούντησες και 

μου έδειξες το φεγ-

γάρι, δεν ήξερα πως 

ήσουν 

με κάποιον από την 

παρέα. 

ΜΕΤΡΟ  
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
Ήμουν με ένα φίλο 

μου, κάτι σου είπα 

για το κρεμαστό 

σου, σε περιμένω. 

697 9291110

ΑΜΑΝΤΙ
Ηράκλειο, 29/7, 

απόγευμα 5.30, 

καθόσουν με μια 

φίλη, καστανή με 

κοντούτσικο μαλλί 

ανάκατο, φορού-

σες άσπρο τιραντέ 

φανελάκι, γυαλιά 

απίστευτα, μαλλί, 

πρόσωπο, σώμα και 

στιλ απίστευτο... δεν 

πρόλαβα να σε χαρώ 

πολύ, μόλις έκατσα 

μετά από λίγο έφυ-

γες, έχασα το φως 

μου, φέρ’ το πίσω…

HΛΙΟΥΠΟΛΗ
Πλατεία ΙΚΑ, δου-

λεύεις στο δεξί περί-

πτερο. Είσαι θεά.

PLAY 
9/8, Αγία Παρα-

σκευή, εσύ ψηλή, 

μελαχρινή, με 

πράσινο σορτς και 

μαύρο μπλουζάκι, 

εγώ ο κόπανος που 

δεν σου μίλησα. 

dwntemp@gmail.

com

Με το Vodafone CU
έχεις δωρεάν και 

unlimited ομιλία 
και sms προς όλη 

τη Vodafone

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
29/8, 12.00  
στο Αερόστατο. 
Μόνος, έπινες 
καφέ και διάβα-
ζες εφημερίδα.
CU again… την 
επόμενη Κυρια-
κή, θα έχω την 
ίδια εφημερίδα, 
ευκαιρία... να 
   σχολιάσουμε.

σαι 30+, τζιν, μαύρα 

Αll star, μου είπες 

μείνε έτσι ωραία και 

ροκ. 698 1592131

VERDE
22/7 τεύχος 312, αν 

θυμάσαι τι φορούσε 

η ξανθιά που καθό-

μουνα μαζί, στείλε 

στο alexqw@in.gr 

ΓΛΥΦΑΔΑ
Άρτεμη 40+ σε γνώ-

τυπάκι. Στείλε στο 

site της A.V.

ΑΘΗΝΩΝ-
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
1/8 εσύ με μαύρη 

μηχανή με πινακίδα 

ΚΚΕ… συνέχισες 

για Αττική οδό.  

sr.dimitra3@gmail.

com 

ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ
28/7, Τετάρτη 

με R-Ban. drt623@

hotmail.com

ΒΙΝΥΛΙΟ
10/7, Ειρήνη από Ν. 

Σμύρνη, ήσουν με 

μια φίλη σου, όταν 

έφευγες σου είπα να 

ξανάρθεις, περιμέ-

νω. Αποστόλης, 694 

4121847

ΤΡΑΤΑ
Καισαριανή, Κυρια-

Σε είδα και  
θέλω να σου  

μιλήσω. Aν έχεις 
Vodafone CU 

μπορούμε να τα λέμε 
σε unlimited  

ρυθμούς.

Ήταν γραφτό 
να σε συναντήσω. 

Στείλε μου  
unlimited sms  

από το 
Vodafone CU 

σου.

Σε είδα...
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Σε γνωρίζω...

ABILITY. Υψηλών προδι-
αγραφών γνωριμίες σχέ-
σης-συμβίωσης-γάμου. 
Πανελλαδικά-εξωτερικό. 
Σύγχρονοι άνθρωποι με 
σημερινές ανάγκες εξα-
σφαλίζουν στο γραφείο 
μας τη σημαντικότερη 
απόφαση της ζωής τους! 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων. Εντιμότητα, 
εχεμύθεια, υψηλών 
προδιαγραφών υπηρε-
σίες, σύγχρονες μέθοδοι 
(διερεύνηση δεδομένων, 
σκιαγράφηση σωματότυ-
που, αξιολόγηση προσωπι-
κότητας) διασφαλίζουν τη 
μοναδικότητα του γραφεί-
ου Ability. Για εκδρομές-
εκδηλώσεις AbilityClub. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Η κυρία Ράνια 
Κελεμπέκογλου και οι συ-
νεργάτες της (σύμβουλοι 
σχέσεων, ψυχολόγοι) με 
απεριόριστη εμπειρία 24 
χρόνων, πραγματική αγά-
πη, σωστό χειρισμό, πρω-
τοποριακές μεθόδους με 
άμεσα αποτελέσματα (ρε-
κόρ γάμων το 2009), σας 
βοηθά, καθοδηγεί, προτεί-
νει τα κατάλληλα άτομα για 
μια ευτυχισμένη γνωριμία 
γάμου. Κάντε μια καινούρ-
για 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 σύντρο-
φο ζωής. Με εχεμύθεια 
προτείνουμε, συμβουλεύ-
ουμε, καθοδηγούμε με 
την πολύχρονη εμπειρία 
μας. Άριστα, άμεσα απο-
τελέσματα. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, www.
abilityclub.gr

ABILITY. Τώρα είναι πλέον 
η στιγμή να δείτε το μέλλον 
σας. Όχι άλλο χειμώνα 
μόνοι, βρείτε το ταίρι σας 
γρήγορα, άμεσα, εχέμυθα, 
μέσω των προσωπικών 
προτάσεων αλλά και 
εκδηλώσεων-εκδρομών-
συναντήσεων που διοργα-
νώνει το γραφείο «Ability». 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr, Λό-
ντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109)

ABILITY. Εκπαιδευτικός 
31χρονη διορισμένη, 
άριστης εμφάνισης, 1.69, 
λεπτή, με απίστευτα γαλα-
νά μάτια, καλής οικογενείας 
με άριστη προσωπικότητα, 
ιδιόκτητο διαμέρισμα και 
Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με νέο μορφωμέ-
νο, εμφανίσιμο, έως 43 
ετών. Πανελλαδικά. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.
gr, Λόντου 8, κέντρο (ένα-
ντι Σόλωνος 109). 

ABILITY. Απίστευτα νεανική 
49χρονη ΔΥ, διαζευγμένη, 
χωρίς υποχρεώσεις, 1.65, 
λεπτή, φινετσάτη, κοινωνι-
κή, με ωραίους τρόπους και 
στιλ, ξεχωριστή, με διαμέρι-
σμα Αθήνα, εξοχικό Πάτρα, 
Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
σοβαρής προοπτικής με σο-
βαρό, κοινωνικό κύριο έως 
62 ετών. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.
gr Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109). 

ABILITY. Ψυχολόγος 
41χρονος, 1.83, πολύ 
εμφανίσιμος, με ιδιόκτητο 
γραφείο, 2 καταστήματα 
και μεζονέτα Π. Φάληρο, 
επικοινωνιακός, με χιού-
μορ, εξωστρεφής, λάτρης 
των ταξιδιών και των σπορ, 
μηνιαίως άνω € 8.000, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
νέα όμορφη, μορφωμένη, 
επικοινωνιακή έως 38 
ετών. Πανελλαδικά. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.
gr, Λόντου 8, κέντρο (ένα-
ντι Σόλωνος 109). 

ABILITY. Λυγερόκορμη 
ξανθομάλλα υπεύθυνη 
δημοσίων σχέσεων πολυ-
εθνικής, 29χρονη, με πράο 
και ευχάριστο χαρακτήρα, 
λάτρης των σπορ και της 
υγιεινής διατροφής, επιθυ-
μεί γνωριμία γάμου με κύ-
ριο αξιοπρεπή, οικονομικά 
ανεξάρτητο, έως 40 ετών. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Πανελ-
λαδικά. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.
gr, Λόντου 8, κέντρο (ένα-
ντι Σόλωνος 109). 

ABILITY. Επώνυμος ζωγρά-
φος-καλλιτέχνης 60χρο-
νος άκρως γοητευτικός, 
ψηλός, αθλητικός, με ξένη 
κουλτούρα και νοοτροπία, 
έχει οικονομική άνεση και 
ακίνητη περιουσία Αθήνα, 
νησί, εξωτερικό, επιθυμεί 
σύντροφο ζωής κυρία 
ανεξάρτητη, φινετσάτη, 
έως 54 ετών. Πανελλαδικά. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr Λόντου 
8, κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109). 

ABILITY. Συνταξιούχος 
63χρονος ανώτερος ΔΥ, 
πανεπιστημιακής μόρφω-
σης, λάτρης της λογοτεχνί-
ας και της ποίησης, μεγάλη 
οικονομική άνεση, ακίνητα 
Αθήνα και Κέρκυρα, επι-
θυμεί γνωριμία σοβαρής 
προοπτικής με κυρία ανα-
λόγου ηλικίας, με φινέτσα 
και αγάπη για ζωή. Τηλ. κέ-
ντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109). 

ABILITY. Υποδιευθυντής 
τραπέζης 44χρονος, κά-
τοχος 2 πανεπιστημιακών 
πτυχίων και master, 1.83, 
αρρενωπός, εμφανίσιμος 
με κέφι για ζωή, πολυ-
πράγμων, μηνιαίως άνω 
€ 7.000, ακίνητα Βριλήσ-
σια, σπορ Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κυρία 
ανεξάρτητη, όμορφη, ποι-
οτική, έως 41 ετών. Πανελ-
λαδικά. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων-συγγενών. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr, Λό-
ντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109). 

ABILITY. 38χρονος αρχι-
τέκτονας (οικογενειακή 
επιχείρηση), 1.80, αρ-
ρενωπός, δραστήριος, 
κοινωνικός, του αρέσει η 
θάλασσα, τα σπορ και η 
κοινωνική ζωή, μεγάλο μη-
νιαίο εισόδημα και ακίνητα, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με νέα όμορφη, καταστα-
λαγμένη, ποιοτική, έως 36 
ετών. Πανελλαδικά. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, www.
abilityclub.gr, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109). 

ABILITY. Κολωνακιώτης 
οφθαλμίατρος 48χρονος, 
1.79, πολύ γοητευτικός, 
γκριζομάλλης με καταπρά-
σινα μάτια, αθλητικός με 
άριστη προσωπικότητα και 
ήθος, ιδιόκτητο ιατρείο, 
μηνιαίως άνω € 15.000, 
ακίνητα Γλυφάδα και κα-
βούρι, 2 Ι.Χ., επιθυμεί γνω-
ριμία γάμου με κυρία έως 
45 ετών, όμορφη, μορφω-
μένη, ευγενική, κοινωνική. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr, Λό-
ντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109). 

ABILITY. Έμπορος 39χρο-
νος (αναλώσιμα είδη), 
1.81, λεπτός, ήπιος χαμη-
λών τόνων, πολύ καλής 
εμφάνισης, διαθέτει δια-
μέρισμα Ιλίσια και εξοχικό 
Λουτράκι, επιθυμεί γνωρι-
μία γάμου με νέα εμφανί-
σιμη με γλυκό χαρακτήρα. 
Οικονομικό νέας εντελώς 
αδιάφορο. Πανελλαδικά. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr, Λό-
ντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109). 

ABILITY. Νομική σύμβου-
λος εταιρείας 38χρονη, 
πανέμορφη, με τέλειες 
αναλογίες, αίσθηση χιού-
μορ, πολλά ενδιαφέροντα, 
χαμογελαστή, μηνιαίως 
άνω € 3.500, 2ώροφο 
Παγκράτι, Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 
έως 48 ετών, εμφανίσιμο, 
επιστήμονα, κοινωνικό. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr, Λό-
ντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109). 

ABILITY. Μηχανικός 
αυτοκινήτων 46χρονος, 
διαζευγμένος χωρίς παι-
διά, εμφανίσιμος, μετρίου 
ύψους, λεπτός, νεανικός 
με έντονη προσωπικότητα, 
χαμογελαστός, διαθέτει δι-
αμέρισμα στα Ν. προάστια 
και εξοχικό στο Λαγονήσι 
και Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με απλή, όμορφη 
νέα καλού χαρακτήρα έως 
43 ετών. Οικονομικό νέας 
εντελώς αδιάφορο. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Πανελλαδικά. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr, Λό-
ντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109). 

ABILITY. Ανεξάρτητη 
58χρονη συνταξιούχος 
χήρα, λεπτούλα, κοινωνι-
κή, με παιδιά παντρεμένα, 
της αρέσει η θάλασσα, 
το βουνό, η κηπευτική, η 
μαγειρική, έχει οικονομική 
ανεξαρτησία και διαμέρι-
σμα ιδιόκτητο, επιθυμεί 
συνοδοιπόρο ζωής κύριο, 
ανεξάρτητο, υγιή, έως 70 
ετών. Πανελλαδικά. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr, Λό-
ντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109). 

ABILITY. Καθηγητής 
43χρονος κάτοικος 
Βάρκιζας με ιδιόκτητο 
φροντιστήριο, 1.80, καλής 
εμφάνισης, ακέραιου 
χαρακτήρα, με ήθος, 
μηνιαίως άνω € 6.000 και 
μονοκατοικία, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με νέα 
εμφανίσιμη, δραστήρια, 
ευχάριστη, έως 40 ετών. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γο-
νέων-συγγενών. Τηλ. κέ-
ντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109). 

VIP’S. Φοβάστε τη μονα-
ξιά; Όχι πια!!! Κοντά μας 
θα βρείτε με σιγουριά ό,τι 
ψάχνετε. Το διαπιστώνετε 
από την πρώτη επίσκεψή 
σας στο Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων που διευθύνει 
η κυρία Μάγδα Πετρίδη. 
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: χαμόγελο 
ευτυχίας θα στόλιζε το 
πρόσωπο κάθε άντρα που 
θα συναντούσε στο δρόμο 
του μαυρομάλλα 28χρονη, 
με υπέροχες αναλογίες και 
φωτεινό χαμόγελο, κόσμη-
μα πολύτιμο για το υπουρ-
γείο στο οποίο εργάζεται 
ως διοικητική υπάλληλος, 
έχει δική της μονοκατοι-
κία και 2 καταστήματα, 
αναζητά μέσα σε ένα γάμο 
τη χαρά της ζωής και το 
πάθος δίπλα σε έναν άντρα 
ξεχωριστό. Δεκτή δια-
μεσολάβηση γονέων και 
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: είναι 
37 ετών και είναι ήδη 
εξαιρετικά επιτυχημένος ε-
πιχειρηματίας, πανεπιστη-
μιακού επιπέδου, ψηλός, 
γυμνασμένος και εξαιρετι-
κά ευγενικός, λατρεύει τα 
πολυτελή αυτοκίνητα και 
γι’ αυτό έχει 2, λατρεύει τα 
άνετα σπίτια και γι’ αυτό 
έχει 3, πιστεύει πως η ζωή 
είναι πανέμορφη και θα 
πρέπει να τη μοιραζόμαστε 
μόνο με τη σύντροφό μας, 
την οποία και αναζητά με 
σκοπό το γάμο. Δεκτή δι-
αμεσολάβηση γονέων και 
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: ο μικρός 
φτερωτός θεός έρωτας 
θα σας σημαδέψει με τα 
βέλη του και εσείς θα τον 
ευγνωμονείτε γι’ αυτό, 
όταν θα γνωρίσετε πα-
νέμορφη καστανόξανθη 
32χρονη φαρμακοποιό, το 
φαρμακείο είναι δικό της 
και οι θεραπείες που θα 
σας προσφέρει θα είναι… 
μοναδικές. Ζει στη μεζονέ-
τα της στα Ν. προάστια και 
επιθυμεί να γνωρίσει και 
να παντρευτεί τον άντρα 
το μοναδικό που θα της 
χαρίσει ευτυχία. Μήπως 
είσαι εσύ αυτός; Δεκτή δι-
αμεσολάβηση γονέων και 
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: 39χρονος 
Έλληνας μηχανολόγος που 
ήρθε πρόσφατα από το 
εξωτερικό, κάτοχος ση-
μαντικών ακινήτων τόσο 
εντός όσο και εκτός Ελλά-
δος, ψηλός, μελαχρινός 
και όμορφος, αισθάνεται 
μόνος στην ίδια του την 
πατρίδα, αυτή η αίσθηση 
είναι πικρή και για το λόγο 
αυτό αναζητά μια γλυκιά 
Ελληνίδα με σκοπό το 
γάμο, για να μοιραστούν 
μαζί το όνειρο μιας σωστής 

οικογένειας. Οικονομικό 
αδιάφορο. Δεκτή διαμε-
σολάβηση γονέων και 
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: εξαίσια 
ξανθιά δημοσιογράφος 40 
ετών, το πνεύμα της οποί-
ας είναι οξύ, οι απόψεις 
της προοδευτικές, η πένα 
της χαρισματική, η γυμνα-
στική απαραίτητο συστα-
τικό της καθημερινότητάς 
της, δραστηριότητα που 
της χάρισε υπέροχες ανα-
λογίες, μόνιμη κάτοικος 
Β. προαστίων, διατηρεί 
υπερπολυτελές σπίτι και 
πολύ μεγάλο τραπεζικό 
λογαριασμό, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου κυρίου 
με τον οποίο θα συναπο-
φασίσουν πώς θα ζήσουν 
τη ζωή τους. Δεκτή δια-
μεσολάβηση γονέων και 
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: γοητευτι-
κός, ψηλός, αρρενωπός, 
μελαχρινός, με μαύρα 
μαλλιά, αμυγδαλωτά μά-
τια, 45χρονος πολιτικός 
μηχανικός, πολύγλωσσος, 
με δική του κατασκευα-
στική εταιρεία, μεγάλο 
μηνιαίο εισόδημα και περι-
ουσία, ο οποίος λατρεύει 
τη μουσική, τα ταξίδια και 
την καλή ζωή, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου και θέλει 
να προσφέρει στη γυναίκα 
που θα τον συγκινήσει 
τα… πάντα. Δεκτή δια-
μεσολάβηση γονέων και 
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: ποινικο-
λόγος 46χρονη, όμορφη, 
καλλίγραμμη, διαθέτει 
ισχυρή προσωπικότητα, 
ενώ έχει τόσο ευαίσθητη 
ψυχή που μπορεί να χα-
ρίσει την ευτυχία, είναι 
πλούσια, με πολλά ακίνητα 
και καταθέσεις, επιθυμεί 
κύριο, γοητευτικό, σοβαρό 
και μοναδικό με σκοπό το 
γάμο. Δεκτή διαμεσολάβη-
ση γονέων και 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: πά-
μπλουτος 50χρονος Ελλη-
νοαμερικάνος, εξαιρετικά 
γοητευτικός, τρυφερός, 
με άπειρα συναισθήματα, 
ευγενικούς τρόπους, πολύ 
καλός χειριστής λόγου, 
ιδιαιτέρως ευφυής, πάρα 
πολύ ανοιχτοχέρης, η πε-
ριουσία του ξεπερνά κάθε 
φαντασία, ιδιοκτήτης πο-
λυκατοικιών, επενδύσεων, 
πανάκριβων αυτοκινήτων 
και… και… και… επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με γυναίκα 
τρυφερή, επικοινωνιακή, 
με ευγενικά αισθήματα, 
που θα σημαίνει τα πάντα 
γι’ αυτόν. Οικονομικό 
αδιάφορο. Δεκτή διαμε-
σολάβηση γονέων και 
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: πολύ όμορφη 
52χρονη ψηλή με τέλειο 
σώμα, ωραία μάτια και μαλ-
λιά, δημόσιος υπάλληλος 
και επιχειρηματίας, μεγάλο 
μηνιαίο εισόδημα, πολυτε-
λές σπίτι και αυτοκίνητο, 
διαζευγμένη χωρίς υποχρε-
ώσεις, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κύριο εμφανίσιμο, 
ευγενικό, με χιούμορ και 
όρεξη για καλή ζωή. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων και 
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: σίγουρα 
δεν είναι απαραίτητο να 
αρρωστήσετε για να τον 
γνωρίσετε, επιτυχημένος 
γιατρός 57 ετών, με ιδιό-
κτητο ιατρείο, χαρισμα-
τικός, γοητευτικότατος, 
με εξαιρετικούς τρόπους, 
ιδιοκτήτης 3 σπιτιών στην 
Αθήνα και 2 εξοχικών, 
επιθυμεί διακαώς με σκοπό 
το γάμο να γνωρίσει τη 
γυναίκα που θα του γιατρέ-
ψει τη μοναξιά. Απαραί-
τητα όμορφη. Οικονομικό 
αδιάφορο. Δεκτή διαμε-
σολάβηση γονέων και 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Αν σας ενδιαφέρουν 
οι προτάσεις από την κυρία 
Μάγδα Πετρίδη, καταξιω-
μένων ατόμων με υψηλό 
κοινωνικο-μορφωτικό επί-
πεδο, για να πετύχετε υψη-
λούς και εγγυημένους στό-
χους στις διαπροσωπικές 
σχέσεις, εμπιστευθείτε την 
πείρα της στους ευτυχισμέ-
νους γάμους. Βιομήχανοι, 
πλοιοκτήτες, μεγαλοεπι-
χειρηματίες, επιστήμονες, 
δικαστικοί, καλλιτέχνες, 
δημόσιοι και ιδιωτικοί υ-
πάλληλοι, επισκέπτονται το 
Γραφείο της καθημερινά. 
Γιατί όχι κι εσείς; Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων και 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

Κυρία στα σαράντα, κομ-
ψή, καλλιεργημένη, με ξε-
χωριστή 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 συνοδοι-
πορία. 210 8066.936, 698 
5609403, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Exclusive

Κύριος πενηντάρης, δια-
ζευγμένος χωρίς υποχρε-
ώσεις, καλλιεργημένος, 
χαρισματική προσωπικό-
τητα, με αγάπη στα ταξίδια 
και στην καλή ζωή, ζητά 
σύντροφο με κοινά ενδια-
φέροντα. 210 8066.936, 
698 5609403, ΕΠΙΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑ 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 στην κουλτούρα 
της, ζητά συνοδοιπόρο 
ζωής! 210 8066.936, 698 
5609403, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Exclusive

Επιστήμων 34 ετών, κοι-
νωνικά και επαγγελματικά 
καταξιωμένη, εξαιρετικής 
εμφάνισης και στιλ, ζητά 
άντρα έως 45 ετών, χωρίς 
υποχρεώσεις, μορφωμένο 
και οικονομικά ανεξάρτη-
το. 210 8066.936, ΕΠΙΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ Exclusive

Κυρία 47 ετών, λαμπερή 
και χαρισματική, διαζευγ-
μένη χωρίς υποχρεώσεις, 
επιχειρηματίας, ζητά 
σύντροφο με στιλ και ά-
ποψη! 210 8066.936, 698 
5609403, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Exclusive

Επικοινωνήστε, γνωρί-
στε (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

24χρονος νέος εμφανί-
σιμος, αθλητής, με πολλά 
ενδιαφέροντα και με 
ελαφριά νοητική στέρηση, 
επιθυμεί να γνωριστεί με 
εμφανίσιμη νέα αναλόγου 
ηλικίας και ενδιαφε-
ρόντων. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Exclusive, 210 8066.936

Κύριος στα 60, bon viveur, 
γοητευτικός, αθλητικός, 
με αγάπη για τη φύση και 
την ποιοτική ζωή, εισοδη-
ματίας, ζητά κυρία χωρίς 
υποχρεώσεις με κοινά εν-
διαφέροντα. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Exclusive, 210 8066.936

Κυρία στα 45 αξιόλογη, 
καλλιεργημένη, χωρίς υ-
ποχρεώσεις, ευκατάστατη, 
αναζητά άντρα επιτυχη-
μένο έως 60 ετών, για να 
ζήσουν μαζί το συναρ-
παστικό ταξίδι της ζωής! 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Exclusive, 
210 8066.936

Νέα 27 ετών, πρόσφατα 
εγκατεστημένη στην Αθή-
να, από οικογένεια στρατι-
ωτικών, ζητά εμφανίσιμο 
νέο για παρέα, φιλία και 
ίσως μια ποιοτική συντρο-
φική σχέση. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Exclusive, 210 8066.936

Νέος 29, στρατιωτικός, εμ-
φανίσιμος, ζητά σύντροφο 
για μια ουσιαστική σχέση. 
Δυνατότητα μετακίνησης 
λόγω μεταθέσεων. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. ΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑ Exclusive, 210 
8066.936

Πάμπλουτη συνταξιούχος 
δημοσίου 48χρονη, δια-
ζευγμένη χωρίς υποχρε-
ώσεις, ξανθιά, λεπτή, με 
νεανική εμφάνιση, € 2.500 
μηνιαίως, ενοικιαζόμενα 
διαμερίσματα, οροφοδι-
αμέρισμα, Ι.Χ., 2 εξοχικά, 

αναζητά γνωριμία κυρίου 
ευπαρουσίαστου, ευκα-
τάστατου, ευδιάθετου, 
δυναμικού, για γάμο, έως 
60 ετών. «Ψύλλα» Μαρού-
σι, Διονύσου 25 (πλησίον 
ΗΣΑΠ), 1ος όροφος, 210 
6120.611, 210 6120.648, 
www.psila.gr

Δημοσιογράφος 35χρο-
νος, πάμπλουτος, ψηλός, 
γυμνασμένος, ιδιαίτερα 
εμφανίσιμος, πολυταξιδε-
μένος, ειλικρινής, γαλα-
ντόμος, € 40.000 ετησίως, 
μονοκατοικία, 2 εξοχικά, 2 
Ι.Χ., 5 διαμερίσματα ενοικι-
αζόμενα, αναζητά γνωριμία 
γάμου με νέα λεπτή, όμορ-
φη, ευγενική με ευχάριστη 
προσωπικότητα. «Ψύλλα» 
Μαρούσι, Διονύσου 25 
(πλησίον ΗΣΑΠ), 1ος όρο-
φος, 210 6120.611, 210 
6120.648, www.psila.gr

Όμορφη εκπαιδευτικός 
35χρονη ελεύθερη, λεπτή, 
γελαστή, πρόσχαρη, ευ-
γενική, μηνιαίως € 2.500, 
σύγχρονη, μονοκατοικία, 
Ι.Χ., καταθέσεις, αναζητά 
γνωριμία κυρίου ανώτα-
του πνευματικά επιπέδου, 
επιτυχημένου, ευαίσθη-
του, για γάμο και δημιουρ-
γία οικογένειας. «Ψύλλα» 
Μαρούσι, Διονύσου 25 
(πλησίον ΗΣΑΠ), 1ος όρο-
φος, 210 6120.611, 210 
6120.648, www.psila.gr

«Ψύλλα» Μαρούσι. Το 
γραφείο μας συνεχίζει την 
επιτυχημένη πορεία του 
στο χώρο των συνοικε-
σίων, με σοβαρότητα και 
εχεμύθεια. Άνθρωποι όλων 
των ηλικιών, σοβαροί και 
συγκροτημένοι, ανώτατου 
πνευματικά και οικονομικά 
επιπέδου, αναζητούν και 
βρίσκουν κοντά μας το 
σύντροφο της ζωής τους. 
Συνεργασία με γονείς, 
εξωτερικό. Διονύσου 25 
(πλησίον ΗΣΑΠ), 1ος όρο-
φος, 210 6120.611, 210 
6120.648, www.psila.gr

Ακαταμάχητη 22χρονη 
Ελληνορουμάνα φοιτή-
τρια, ξανθομάλλα καλ-
λονή, γλυκών τρυφερών 
τρόπων, αναζητά εχέμυθο 
ελεύθερο-διαζευγμένο-
χηρευάμενο ιατρό-
επιχειρηματία-έμπορο για 
γνωριμία, ταξίδι. Πανελλα-
δικά. 210 8064.902

Ζήτα μου ό,τι θες

Πωλείται κιθάρα B.C. Rich, 
μοντέλο Warbeast, μαύρη-
κόκκινη, ελαφρώς χρησι-
μοποιημένη. Τιμή 
€ 600. 697 0197475

Ηθοποιός με πολυετή 
πείρα στο θέατρο αναλαμ-
βάνει υποψήφιους σπου-
δαστές για εισαγωγικές 
εξετάσεις σε δραματικές 
σχολές και Υπουργείο Πολι-
τισμού. Τηλ. επικοινωνίας: 
697 7356055

Λυκαβηττός, οδός Μ. 
Ευγενικού 12, διαμέρισμα 
75 τ.μ., 1ου, 2 υ/δ, μεγάλο 
σαλόνι, μπάνιο, κεντρική 
θέρμανση, κλιματισμός, 
άριστη κατάσταση, € 450. 
697 7690698

Παραδίδονται σε εργα-
στήριο μαθήματα κερα-
μικής, μικρού γλυπτού, 
ανάγλυφου, χρηστικού και 
διακοσμητικού αντικειμέ-
νου. 210 6411.392, 693 
7411215

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
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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».

Μυρτώ! Είμαι 27, και θέλω να 
φύγω από το σπίτι, από μπαμπά 
μαμά και τα συμπαρομαρτούντα, 
να νοικιάσω μια τρύπα και να ζω 
με το μωρό μου που τα έχουμε 6 

χρόνια, να φιλιόμαστε και να... ολημε-
ρίς και οληνυχτίς μέχρι να πεθάνουμε. 
Ζητάω πολλά; Άμα δεν το κάνω σύντο-
μα, θα με πάνε μόνη μου σε άλλη τρύπα 
και θα μου φοράνε άσπρα ρουχαλάκια 
και θα έχω επισκεπτήριο. Είμαι η ντρο-
πή της γενιάς μου που δεν στέκομαι στα 
πόδια μου ή υπάρχουν και άλλοι αναξι-
οπαθούντες; Σε φιλώ                 -Αθηνά

Δεν το ήξερα ότι αναξιοπαθής είναι αυτός που 
δεν στέκεται στα πόδια του. Μέχρι τούδε, νό-
μιζα ότι είναι αυτός που υποφέρει άδικα. Ό-
πως εγώ. Που ήρθα και βρήκα χαλασμένο το 
κλιματιστικό.

Υ.Γ. Το ερώτημά μου είναι: Και γιατί δεν το 
κάνετε; 27 είσαστε όχι 17.

»Αγαπητή Μυρτώ, κι αν δεν ερω-
τευτώ ποτέ;                                            -Ν.

Υ.Γ. Διακοπέεεεες!!!!

Αν δεν ερωτευτείτε ποτέ, να μου τρυπήσετε τη 
μύτη. Προσωπικά δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο 
με τόσο ισχυρά αντισώματα σε αυτή τη μορφή 
νεύρωσης. 

»Αχ, αυτή η ειλικρίνεια! Πόσες 
φορές δεν βγήκα αυτό το περι-

βόητο πρώτο ραντεβού, το οποίο περι-
γράφοντάς το στη κολλητή μου βάλαμε 
τίτλο «το τέλειο ραντεβού» που τίποτα 
δεν πήγε στραβά, κανένα μαρούλι δεν 
κόλλησε στο δόντι, καμία μπούρδα δεν 
βγήκε από το στόμα μου κι εκείνος κύ-
ριος σε όλα. Και στο τέλος, αφού έβγαλε 
από μέσα του την ατάκα «είχα καιρό να 
περάσω τόσο καλά» απλά εξαφανίστη-
κε; Πόσες φορές προχωρήσαμε στο 2ο 
ραντεβού, ανταλλάξαμε λίγα μηνύματα 
και το αποτέλεσμα ήταν να μείνει εκεί; 
Τελικά τι είναι αυτό που φοβούνται όλοι; 
Τόσο δήθεν έχουμε γίνει; Τόσο πολύ 
μας αρέσει να παίζουμε κάποιον άλλον; 
Είναι πολύ εύκολο να ανεβάζουμε τον 
άλλον στα σύννεφα, να δείχνουμε ότι ό-
ντως είχαμε καιρό να περάσουμε τόσο 
απίστευτα καλά στο ραντεβού, αλλά γυρ-
νώντας σπίτι να κοιτάμε το κινητό και να 
σκεφτόμαστε «άλλη μια επιβεβαίωση ότι 
αρέσω...». Φίλε, αν τελικά δεν πέρασες 
καλά, αν τελικά παραήμουν σοβαρή για-
τί έτσι μεγάλωσα, αν τελικά παραήμουν 
ειλικρινής γιατί δόξα το Θεό έτσι έμαθα, 
μη με ταλαιπωρείς στέλνοντάς μου «κε-
νά» μηνύματα για 1, 2 μέρες και μετά μην 
τον είδατε τον Παναή! Μίλα μου ειλικρι-
νά! Πες τι σε χάλασε και μη με αφήνεις 

να περιμένω το επόμενο μήνυμα που πο-
τέ δεν θα έρθει. Μη με γεμίζεις ελπίδες 
που δεν θα ολοκληρωθούν ποτέ! Βρες τα 
με τον εαυτό σου πρώτα, για να τα βρεις 
και με κάποιον άλλον. ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΕΙ-
ΛΙΚΡΙΝΑ ΚΙ ΑΝ ΘΕΣ ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΚΑΙ 
ΒΡΩΜΙΚΑ! ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΤΣΙ... 
ΠΙΣΤΕΨΕ ΜΕ! ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΛΙΓΟΣ-
ΤΕΨΟΥΝ ΟΙ «ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΘΕΛΩ» ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΙ 
ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΡΩΤΕΥΘΟΥ-
ΜΕ, ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΛΕΜΕ «ΕΙΜΑΙ 
ΕΓΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΕΝΝΟΟΥ-
ΜΕ.....                                                                      -Ε.

“I’ ve nothing much to offer/ there’s nothing 
much to take/ I’m an absolute beginner/ 
when I’ m absolutely sane.
…Nothing much could happen/ nothing we 
can’t shake/ oh, we are absolute beginners 
with noting much at stake”…

»Δεν ξέρω πώς να αρχίσω… χωρίς 
να σε φαντάζομαι να λες «μα τι 

λέει τώρα αυτός!». Αυτό που σου γρά-
φω είναι μια μικρή απολογία! Απλά θα 
σου πω γιατί σε είχα παρεξηγήσει. Και τι 
έγινε θα μου πεις, δεν με ενδιαφέρει τι 
κάνεις εσύ. Όμως το παράξενο είναι πως 
το ίδιο αναρωτιέμαι και εγώ, γιατί να με 
ενδιαφέρει το ότι σε είχα παρεξηγήσει 
– πολύ απλά έκανα λάθος και προχω-
ράμε, ούτε η πρώτη φορά θα είναι ούτε 
η τελευταία. Και εδώ είναι το περίεργο, 
γιατί μου έχει καρφωθεί εδώ και μήνες 
τώρα να απολογηθώ. Δεν σε γνώρι-
ζα καθόλου (σκασίλα σου) όταν τυχαία 
διάβασα τη στήλη σου στη VOICE και 
άκουσα για το σίριαλ στο MEGA, δεν 
ξέρω γιατί σε θεώρησα υπερτιμημένη, 
και σε χλεύαζα (μαλακία μου), ό,τι και 
να άκουγα για σένα το κορόιδευα (ναι, 
το ξέρω είμαι κακός άνθρωπος, αλλά 
το περίεργο είναι ότι μου συνέβη μόνο 
με σένα, δεν είμαι έτσι). Όμως τελικά 
(επιτέλους το Άγιο Πνεύμα άρχισε να 
εργάζεται) κατάλαβα πως είχα άδικο, 
και αυτά που γράφεις μου αρέσουν στην 
πλειοψηφία τους και η σειρά είναι τέ-
λεια. Και να φανταστείς δεν βλέπω καν 
τηλεόραση και τώρα κάθομαι και βλέπω 
την επανάληψη του «Μίλα μου βρώμι-
κα». Με αυτά και με αυτά η σκέψη μου 
γυρνούσε συνέχεια πως σε έχω αδική-
σει και θεώρησα χρέος μου να σου ζη-
τήσω ένα μεγάλο συγνώμη. ΣΥΓΝΩΜΗ. 
Ελπίζω να το δεχτείς.                       

- Γιώργος Φ. 

Και πού να με δείτε να γδύνομαι. A
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Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου) 
Ουπς, κενό αέρος: οι σχέσεις σου, είτε επαγ-
γελματικές είτε προσωπικές, σε απασχολούν 
ή πρόκειται να σε απασχολήσουν προσπαθώ-
ντας με το βάρος τους να κάμψουν το ηθικό 
σου και να δοκιμάσουν την αντοχή και την ψυ-
χραιμία σου. Μην ανησυχείς, θα ανταπεξέλ-
θεις με ευγενική συγκατάβαση και ελεγχόμενο 
θυμό. Οι σκληροί κριτικοί σου και αυτοί που σε 
έχουν πουλήσει στο παρελθόν πιθανόν να απο-
δώσουν την υποχωρητικότητά σου σε αδιαφο-
ρία ή σε απάθεια που μερικές φορές σε κάνει 
τόσο αποστασιοποιημένο (και αναίσθητο;) που 
μπορείς να μιλήσεις για έρωτα κρατώντας μια 
καρδιά στην παλάμη σου. Οι πιο αντικειμενικοί 
θα μιλήσουν για την Αφροδίτη στον 7ο οίκο σου 
που σε κάνει φοβερά γοητευτικό.  

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Φυσικά και δεν σκέφτεσαι τίποτα καλύτερο 
από το να ζήσεις μια ρομαντική περιπέτεια που 
μετά θα μεταφερθεί στον κινηματογράφο ως 
κλασική ταινία αγάπης. Παρ’ όλους τους ευσε-
βείς πόθους μια έκρηξη πλανητικής δραστη-
ριότητας στον 6ο ηλιακό σου οίκο δηλώνει ότι 
αυτή τη συγκεκριμένη εποχή το τρίπτυχο Συ-
νέπεια, Ευθύνες και Υποχρεώσεις (σε εργασία 
και σώμα) είναι πιο σημαντικό και επείγον από 
τα ερωτικά σαλιαρίσματα, ενώ η οργάνωση 
της ζωής και της δουλειάς σου μπορούν να σου 
δημιουργήσουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από 
ένα πεταχτό φιλί. Χωρίς περιττούς πανικούς, 
ας πούμε ότι έχει έρθει η στιγμή να επικεντρω-
θείς σε μια πιο υγιεινή ζωή. 

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)
Στην κοινωνική αρένα, στην καριέρα δηλαδή, 
τα πράγματα κυλάνε με μια περίεργη κινητικό-
τητα. Είναι αξιοθαύμαστη η ικανότητά σου να 
κάθεσαι πάνω σε μια ωρολογιακή βόμβα και ό-
λοι οι γύρω σου να πιστεύουν ότι είσαι ξαπλω-
μένος σε μια σεζλόνγκ. Είσαι εξπέρ όταν θέλεις 
να περάσεις προς τα έξω την άνετη, έξυπνη, 
επικοινωνιακή εικόνα που θέλεις οι άλλοι να 
προβάλλουν πάνω σου. Ωστόσο ο Πλούτωνας 
στον 8ο οίκο σε πολιορκεί εντατικά με παραπά-
νω από τα μισά από τα επτά θανάσιμα αμαρτή-
ματα –φθόνο, ζήλεια, απληστία, λαγνεία– ενώ 
σε βάζει να παίζεις υπόγεια παιχνίδια εξουσίας 

με τους άλλους. Ο «εχθρός» είναι στην πόρτα 
σου, ενώ εσύ μέσα κάθεσαι, τρως και πίνεις πι-
στεύοντας ότι προστατεύεσαι από ένα απόρ-
θητο φρούριο στο οποίο κανένας δεν μπορεί 
να εισβάλει. Φτάνει όμως να κοιτάξεις στον κα-
θρέφτη για να καταλάβεις ότι ο «εχθρός» δεν 
χρειάζεται να σπάσει την πόρτα. Υ.Γ. Φυσικά 
με τον Άρη στον Ζυγό είσαι ακαταμάχητος και 
σέξι. Και μπορείς. 

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Μα πώς στο καλό καταφέρνεις να παραμένεις 
τόσο αστραφτερός ενώ την ίδια στιγμή βρί-
σκεσαι στο μάτι ενός κυκλώνα; Ακόμα και με 
σημαντικά προβλήματα στον 4ο ηλιακό οίκο 
που σε αποσταθεροποιούν είτε επαγγελμα-
τικά είτε οικογενειακά, δείχνεις ανθεκτικός, 
στιβαρός και κυκλοφορείς, συναναστρέφεσαι, 
ταξιδεύεις με τον αέρα κάποιου που η πρώτη 
έκπληξη από το μπουγέλο που έφαγε έχει υ-
ποχωρήσει οπότε καμία κριτική ή εμπόδιο δεν 
μπορούν να τον σταματήσουν από το να χαμο-
γελάει. Αααα ναι... Αν αισθανθείς σουβλιές στο 
στομάχι σου που προκαλούνται από τον τρόμο 
της εγκατάλειψης και του άγχους για ένα ά-
δηλο μέλλον, μη φοβάσαι, θα μείνει μυστικό 
ανάμεσα σε σένα και το φαρμακοποιό που θα 
σου δώσει Lozec. Υ.Γ. Όσοι φαντάζονται ότι εί-
σαι ένα μικρό ανυπεράσπιστο καβουράκι που 
ο Κρόνος τού λειαίνει τις δαγκάνες θα πρέπει 
να σκεφτούν δύο φορές πριν πάψουν να σε 
υπολογίζουν. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
Τρέχεις; Ταξιδεύεις; Μετακομίζεις; Αναζητάς 
μια καινούργια ζωή; Ακόμα και αν δεν ταξι-
δεύεις, σίγουρα επιθυμείς να φύγεις. Κάποιος 
υποψιασμένος θα σου πει ότι όλη αυτή η πα-
θιασμένη ανάγκη για καινούργια πράγματα, 
πρόσωπα, όνειρα και νέες αρχές λειτουργεί 
σαν άλλοθι για να επιστρατεύσεις μερικά από 
τα παλιά σου κόλπα που συνοψίζονται στο να 
αποφύγεις τη δέσμευση, να τρέπεσαι σε φυ-
γή μπροστά στις ευθύνες και να αντιστέκεσαι 
στην ενηλικίωση. Εάν ξεπεράσεις τις μαύρες 
σκέψεις που δημιουργεί ο Κρόνος και καταφέ-
ρεις να βάλεις το μυαλό σου να λειτουργήσει 
σοβαρά, θα ξεφύγεις από τις άσχημες μέρες 
που προβλέπεις. Τα ταξίδια στο εξωτερικό, οι 
επαγγελματικές επαφές, οι περαιτέρω σπου-
δές, η ανάγκη σου να αναλάβεις εσύ ο ίδιος την 
επαγγελματική ζωή δεν είναι γραμμένα μόνο 
στα άστρα αλλά και αναγκαία. Αυτό που πρέπει 
να σου μείνει είναι ότι ΕΧΕΙΣ μέλλον.

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)
Δεν είναι ευχάριστη αίσθηση να σε αντιμετω-
πίζουν σαν πίτσα και να σε κόβουν σε έξι, οκτώ, 
δώδεκα κομμάτια. Με ενεργοποιημένο το 2ο 
ηλιακό οίκο σου δεν υπάρχει περίπτωση να εξα-
τμιστείς οικονομικά ούτε να ξεμείνεις από χρή-
ματα, παρόλο που το φάντασμα της πτώχευσης 
σέρνει τις αλυσίδες του στο διπλανό δωμάτιο 
κάνοντας έναν ανατριχιαστικό θόρυβο. Δεν 
πρόκειται, εκτός κι αν… Αν δεν προβλέψεις, 
δεν προνοήσεις, δεν καβατζωθείς. Ναι. Λένε ότι 
δεν είναι καλό να αλλάξεις άλογο στη μέση της 
κούρσας, αλλά αν διαπιστώσεις ότι το άλογο 
στο οποίο έχεις ποντάρει είναι κουτσό, τότε άλ-
λαξέ το όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Κι ένα ε-
ρώτημα που χρειάζεται άμεση απάντηση: έχεις 

τη φιλοδοξία, έχεις και τη θέληση να δουλέψεις 
σα να μην υπάρχει αύριο; Υ.Γ. Ναι, ο Ερμής συνε-
χίζει να είναι ανάδρομος στο ζώδιό σου μέχρι 
τις 13, οπότε συμμάζεμα. Όχι ανοίγματα.  

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)
Σου είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι ο παλιός 
εαυτός σου μπορεί να προσελκύσει τόση 
προσοχή και κυρίως σε αυτή την περίοδο της 
ζωής σου που μερικές φορές προσεύχεσαι να 
κοιμηθείς και να ξυπνήσεις όταν τα πράγμα-
τα θα είναι και πάλι ισορροπημένα και δεν θα 
χρειάζεται να τρέχεις με τη γλώσσα στο πά-
τωμα πίσω από τα γεγονότα ή να προσπαθείς 
αγχωμένος να επιβιώσεις στο μεταβαλλόμενο 
κόσμο (σου). Φυσικά και δεν μπορείς να μείνεις 
ακίνητος. Όταν υπάρχουν πλανήτες στο ζώδιό 
σου, η δημόσια εικόνα σου, η ένταση των  δι-
απροσωπικών σχέσεων και η επαγγελματική 
κινητικότητα εξαφανίζουν την επιθυμία σου να 
σε αφήσουν ήσυχο. Τοποθετώντας το σε αν-
θρώπινες αναλογίες, η προσήλωση στη δου-
λειά και τους στόχους και μία σταθερή σχέση 
μπορούν να σώσουν τη ζωή σου από τους απα-
νωτούς σεισμούς. Υ.Γ. Με ανάδρομο τον Ερμή 
μην πέσεις στην παγίδα της αυτολύπησης. Αντ’ 
αυτής ξεμπέρδεψε το εργασιακό κουβάρι και 
δούλεψε σκυλίσια.  

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
Yπάρχουν δύο Σκορπιοί μέσα σε έναν Σκορπιό: 
ο ένας είναι ο δημόσιος Σκορπιός που όλοι νο-
μίζουν ότι ξέρουν και ο άλλος είναι ο μυστικός 
Σκορπιός για τον οποίο κανείς δεν ξέρει παρά 
ελάχιστα – οι δύο αυτοί Σκορπιοί σπάνια συνα-
ντιούνται. Οι χαριτωμένες συζητήσεις σαφώς 
και μπορούν να σε κάνουν να ξεχάσεις για λίγο 
τη σύγχυση και την αγωνία ή το άγχος που α-
ντιμετωπίζεις στην παρούσα φάση, αλλά με 
τόσους πλανήτες στον αινιγματικό και υπόγειο 
12ο οίκο χρειάζεται να καταναλώσεις ατέ-
λειωτες ώρες προσπαθώντας να αποφασίσεις 
εάν είσαι συνεπής με τον (καλό) εαυτό σου ή 
αν πληρώνεις μια σειρά από λανθασμένες, ξε-
ροκέφαλες επιλογές. Αυτή τη στιγμή πάντως 
είσαι έτοιμος να ακολουθήσεις το πρόσωπο (ή 
τις αποφάσεις) που θα σε οδηγήσει είτε προς 
την ελευθερία είτε προς την καταστροφή. Εν-
νοείται ότι μπορείς πάντα να ακολουθήσεις τον 
παλιό φθαρμένο δρόμο και να ξαναφάς τα μού-
τρα σου, αλλά δεν έχεις βαρεθεί το ίδιο έργο; 
Α, θυμήσου ότι η δουλειά μπορεί να είναι και 
χαμαλίκι και οι συνάδελφοι τέρατα. 

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)
Τώρα που οι προσωπικοί πλανήτες βρίσκονται 
σε αέρινο ζώδιο μπορείς να επικοινωνήσεις 
με άνεση, να κοινωνικοποιηθείς, να συνανα-
στραφείς, να κυκλοφορήσεις. Μπορείς είτε να 
μοιραστείς τα όνειρά σου είτε να τρέξεις σε 
ένα αεροδρόμιο για να πας κάπου που θα ανα-
γνωρίσουν τα ταλέντα και τις ιδέες σου είτε να 
αρχίσεις να διοργανώνεις την κατάκτηση του 
κόσμου. Σε τέτοιες εποχές που το μυαλό σου 
είναι ανοιχτό μπορείς να ξαναβρείς τον παλιό 
ενθουσιασμό και να απολαύσεις την καλή συ-
ζήτηση, τις αιχμηρές ατάκες, το υπαινικτικό 
φλερτ, τη χαρά της γνωριμίας με κάποιον/α 
που μπορεί να γίνει ο επόμενος Ένας. Υ.Γ. Κι ε-
πειδή το σύμπαν είναι υπέρ της ισορροπίας, 
θυμήσου ότι με ανάδρομο για λίγο ακόμα τον 

Ερμή στην Παρθένο χρειάζεται ψυχραιμία στις 
επαγγελματικές σου δοσοληψίες. 

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Οι Αιγόκεροι αυτή την εποχή αντιμετωπίζουν 
τρία ενδεχόμενα: 1) την πίεση όχι μόνο να επι-
πλεύσουν επαγγελματικά, αλλά επιπλέον να εί-
ναι παραγωγικοί. 2) Την πεποίθηση ότι μπορούν 
να επιβληθούν κοινωνικά και 3) την αίσθηση ότι 
έχουν την αποκλειστική ευθύνη για οτιδήποτε 
δεν τους πάει καλά. Σύντομα: η ένταση έχει δη-
μιουργήσει μια συνεχή και δυναμική σύγκρου-
ση ανάμεσα σε σένα και σ’ ένα συγκεκριμένο 
κάποιον/α –που ανήκει στην οικογένειά σου; 
Στο επαγγελματικό περιβάλλον; Στο φιλικό; Στο 
ερωτικό;– και που επιμένει (χωρίς λέξεις) ότι 
είσαι υποχρεωμένος/η να κάνεις γι’ αυτόν/ή 
ένα θαύμα. Όποιος/α κι αν είναι στην άλλη ά-
κρη, είναι ένας αντίπαλος. Θυμήσου ότι και οι 
δύο πλευρές σε αυτό τον άτυπο πόλεμο είναι 
έτοιμες να χρησιμοποιήσουν εξουσία, κι αυτό 
δεν είναι καλό. Υ.Γ. Αν έχεις κάποιον δίπλα σου 
κι εύχεσαι να ήταν κάποιος Άλλος, μάλλον έχει 
έρθει ο καιρός να ωριμάσεις.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Η αναζωπύρωση του 9ου ηλιακού σου οίκου 
είναι αναζωογονητικό γεγονός κι αυτό σημαί-
νει ότι τις τελευταίες εβδομάδες δεν τρίζεις τα 
δόντια σου τις νύχτες από το άγχος και ακόμα 
περισσότερο έχουν πολλαπλασιαστεί οι στιγμές 
που σκέφτεσαι ότι υπάρχουν ευοίωνες προο-
πτικές. Βεβαίως η ανάδρομη πορεία του Ερμή 
δημιουργεί βραχυκύκλωμα στα οικονομικά σου 
–με έκτακτα έξοδα ή δάνεια που τρέχουν– αλ-
λά είναι ταυτόχρονα και μια ευκαιρία (ασφαλώς 
δυσάρεστη) για να δράσεις αποφασιστικά στον 
τομέα της οικονομικής σου ασφάλειας. Όσο για 
τις μελανιές που υπάρχουν στις ερωτικές σου 
σχέσεις, και παρ’ όλη την ενέργεια που κατανα-
λώνεις προσπαθώντας να ανταπεξέλθεις στις 
απαιτήσεις των συντρόφων σου, διανύεις μια 
εποχή συνειδητοποιήσεων. Υ.Γ. Μην ξεχνάς ότι 
είναι ανοιχτές οι πόρτες σε οτιδήποτε σχετίζεται 
με εκδόσεις, εκπαίδευση, σπουδές και εξωτερι-
κό και για σοβαρές συναντήσεις που θα ανοίξουν 
κανάλια για την επαγγελματική σου εξέλιξη. 

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
Όσο μυστικοπαθής κι αν είσαι, ο Θεός ή η συ-
νείδησή σου φαίνεται να σε ελέγχουν και με-
ρικές φορές μάλιστα σε βαθμό που θεωρείς 
απαράδεκτο. Τι πρόκειται να κάνεις όταν ο 8ος 
οίκος σου βρίσκεται σε αναταραχή και ο 7ος 
με τον Ερμή ανάδρομο σε βάζει να σκαλίζεις 
περασμένες ερωτικές αποτυχίες ή επαγγελ-
ματικές δυσλειτουργίες; Θα συνεχίσεις να υπο-
κρίνεσαι ότι τα προβλήματά σου προέρχονται 
από την πολλή δουλειά; Θα επιμείνεις ότι όλα 
προέρχονται από την επαγγελματική ανασφά-
λεια ή τα χρέη που σε γονατίζουν; Τι θα κάνεις 
με τις παρορμήσεις, τους φόβους, τις ορμόνες 
σου ή την ανάγκη σου να κοιμάσαι με ένα άλλο 
ανθρώπινο ον χωρίς να σας χωρίζει ένα ποτάμι 
στη μέση του κρεβατιού; Δεν έχεις μάθει ότι οι 
ορμόνες δεν έχουν καμία συνείδηση και ότι οι 
άνθρωποι είναι εξόχως αλλοπρόσαλλοι; Ε;  A

✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων θα 

πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου.

 gpano@stardome.gr

Παρθένε 
1) Ποτέ μην προσφέρεις 
βοήθεια που δεν σου 
ζητήθηκε. 
2) Γίνε το παράδειγμα του 
άλλου. 
3) Επικεντρώσου στον 
εαυτό σου και κυρίως όταν 
αισθάνεσαι ενοχές ότι δεν 
κάνεις αρκετά, ή όταν φοβάσαι 
ότι θα σε ξεφορτωθούνε ή θα 
σε πετάξουνε στη χωματερή 
επειδή μπορούσες να κάνεις 
περισσότερα.
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