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40 σελίδες αφιερωμένες στο περιβάλλον σελ. 34

Νίκος Πορτοκάλογλου Του Γιώργου Δημητρακόπουλου, σελ. 28 / Το Fringe βάζει μπρος Της Δήμητρας Τριανταφύλλου, σελ. 30 
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Επιμέλεια: Τάκης Σκριβάνος
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Θέματα Στήλες

83 Αθήνα 210 Οδηγός

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

14 Heaven’s Voice
H 2η Μπιενάλε της Αθήνας
Του Δ. Μαστρογιαννίτη

24 Στο βασίλειο των σκιών
Του Νίκου Γεωργιάδη

25 Ακατάλληλο
Του Γρηγόρη Ν Βαλλιανάτου

26 Η κάλπη, η MAYO και το κακό     
συναπάντημα
Του Ευτύχη Παλλήκαρη 

27 Ο Ιανός κι ο Αρλεκίνος ενώπιον 
της ευρωκάλπης
Του Δημήτρη Φύσσα

28 Νίκος Πορτοκάλογλου
Του Γιώργου Δημητρακόπουλου

30 Το Fringe βάζει μπρος
Της Δήμητρας Τριανταφύλλου

34 Αφιέρωμα Οικολογία
Επιμέλεια: Τάκης Σκριβάνος

Περιεχόμενα 4 - 10/6/09 Εικόνα εξωφύλλου: 
Τζάνις Ραφαηλίδου 

08 Ζωντανός στην Αθήνα:
 Της Μανίνας Ζουμπουλάκη 
10 Info-diet: Εβδομαδιαίο χρηματιστήριο 
       αξιών από τη Σταυρούλα Παναγιωτάκη
11 Απαντήσεις του Forrest Gump: 
      Του Nίκου Ζαχαριάδη
20 Shoot me: Του Κωνσταντίνου Ρήγου
22 Πανικοβάλ των 500: Του Γιάννη Νένε 
24 Τζιχάντ: Των Ά. Τσέκερη, Γ. Κυρίτση 
26 Σκίτσο: Του Γιάννη Ιωάννου
72 Travel: Της Στελλίνας Καρρά
76  Skate: Του Billy Γρυπάρη
78  Sports: Του Μιχάλη Λεάνη
80 2310 Soul: Του Στεφ. Τσιτσόπουλου
88 Taste Police: Της Νενέλας Γεωργελέ
90 Πού τρώμε: Της Ζιζής Σφυρή
108 G&L: Του Λύο Καλοβυρνά
112 Θέατρο: Της Δήμητρας Αναγνώστου
114 Ταινίες: Του Γ. Κρασσακόπουλου
119 BookVoice: Των Θανάση Μήνα, Ελε-
άννας Βλαστού, Στέφανου Τσιτσόπουλου
123 Elements of style: Της Ελίνας 
      Αναγνωστοπούλου
125 Soul/Βody/Μind: 
       Της Ελίνας Αναγνωστοπούλου
133 Μίλα μου βρώμικα! Η Μυρτώ 
      Κοντοβά έχει τις απαντήσεις
134 Stardust: Τι λένε τα άστρα του 
       Γιώργου Πανόπουλου

28 ΝΙκΟΣ ΠΟρΤΟκΑλΟγλΟΥ

30 TO ATHENS FrINGE FESTIVAL  ΒΑΖΕΙ ΜΠρΟΣ
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Ε
ίμαι λίγο ταραγμένος και θυμωμένος, κανονικά δεν θα ’πρεπε να γρά-
ψω. Δεν πρέπει να γράφεις δημόσια όταν δεν είσαι ψύχραιμος. Το 
περιστατικό έγινε Δευτέρα απόγευμα, στο κέντρο της Αθήνας. Στο 
ταξί φίλοι, συνάδελφοι, η οικογένειά μου. Κατευθύνονται Πειραιώς, 

Ομόνοια, στροφή Μενάνδρου. Στο φανάρι μποτιλιάρισμα, μπλόκο, ορμάνε στα 
σταματημένα αυτοκίνητα να κλέψουν ό,τι προλάβουν. Τσάντες, κινητά, τις ει-
σπράξεις. Φωνές, αντίσταση, γροθιές, αίματα. Στο κέντρο της πόλης. Μπλόκα 
και ληστείες στα αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας. Δεν συμβαίνει ούτε στις 
φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο. 
Τα έγραφα την προηγούμενη Πέμπτη. Η ATHENS VOICE γράφει συνέχεια 
για την κατάσταση στο κέντρο μήνες τώρα. Όλες οι εφημερίδες έχουν συχνά 
ρεπορτάζ. Καταστήματα κλείνουν, οι κάτοικοι μετακομίζουν, κάνουν πορείες, 
υπογράφουν ψηφίσματα διαμαρτυρίας. Τίποτα. Βδομάδα με τη βδομάδα, μέρα 
με τη μέρα η κατάσταση γίνεται χειρότερη, η πόλη έχει κοπεί στα δυο, μεγάλες 
περιοχές, πρέπει να το αποδεχτούμε, δεν μας ανήκουν, έχουν παραδοθεί στην 
παρανομία. Η πόλη μας δεν είναι αυτή που ξέραμε. 
Έχω γεννηθεί εδώ, έχω ζήσει εδώ την περισσότερη ζωή μου. Δεν θυμάμαι ποτέ 
τίποτα να πλησιάζει έστω σ’ αυτή την κατάσταση που ζούμε τώρα. Το κέντρο 
της πόλης εγκληματική ζώνη, εκχωρημένο στο trafficking, το εμπόριο ναρ-
κωτικών, την πορνεία, τις κλοπές. Σκέφτομαι τους δικούς μου ανθρώπους στα 
αίματα και νιώθω λύσσα. Με τους υπεύθυνους αυτής της παρακμής. 

Συγνώμη, αλλά το ζήτημα ξεπερνάει τις πολιτικές αναλύσεις, τις πολιτικές διαφο-
ρές. Είναι θέμα φιλότιμου. Αυτοί οι άνθρωποι, πρωθυπουργοί, υπουργοί, δήμαρ-
χοι, αρχηγοί της αστυνομίας, δικαστές, δηλαδή κάθε πρωί βάζουν τα κοστούμια 
τους και πάνε στη δουλειά τους; Γυρνάνε και λένε στα παιδιά τους ότι έκαναν το 
καθήκον τους; Πώς αντικρίζουν τους γύρω τους;  Έναν ηλεκτρολόγο να φωνάξεις 
να σου φτιάξει μια βλάβη, αν δεν μπορέσει, θα σου πει συγνώμη ρε φίλε, δεν μπο-
ρώ, φώναξε κανέναν άλλο. Αν δεν προλάβουμε εμείς να βγάλουμε μια Πέμπτη 
την εφημερίδα, θα πούμε συγνώμη, δεν μπορέσαμε, αν δεν μπορέσουμε και τη 
δεύτερη Πέμπτη, την τρίτη θα πούμε μας συγχωρείτε παιδιά, διαβάστε κανέναν 
άλλο που μπορεί. Αυτοί δεν έχουν να πουν τίποτα; Κατάντησαν την Αθήνα μια 
τριτοκοσμική πόλη, η μισή στρατοκρατούμενη με κλούβες και ασπίδες και η άλλη 
μισή παραδομένη στις μαφίες και δεν έχουν να πουν τίποτα; Τίποτα ρε φίλε; 
Δεν ήθελα να τα γράψω αυτά. Πρέπει να επισημαίνεις τις αιτίες, να βρίσκεις 
λύσεις, η προσωπική αγανάκτηση εύκολα μπορεί να σε οδηγήσει στο λαϊκισμό. 
Άνοιξα όμως την τηλεόραση να δω δελτία ειδήσεων, να γράψω για τις εκλογές. 
Και είδα τις πολιτικές διαφημίσεις, τη συνέντευξη του πρωθυπουργού. Άκουσα 
για την Υπευθυνότητα, το Χρέος, την Ευθύνη, την Προοπτική, τη Μάχη για 
να υπηρετήσεις την Πατρίδα. Είδα αυτή την καταγάλανη, υπέροχη, εικονική 
Ελλάδα που 5,5 χρόνια τώρα οικοδομεί το μέλλον, φροντίζει τους πολίτες της, 
ευημερεί και προοδεύει σεμνά και ταπεινά. Και ήθελα ένας να φωνάξει, ρε φί-
λε, μας δουλεύεις κι από πάνω, σε άλλο πλανήτη ζούμε εμείς; 
Σε άλλον. Το πολιτικό σύστημα αυτονομημένο, αναπαράγει τον εαυτό του χω-
ρίς τη συμμετοχή της κοινωνίας, χωρίς να το νοιάζει ούτε καν η ανοχή της. 

Αφού έκλεισε η Βουλή και παραγράφηκαν τα σκάνδαλα, όλα τα μη πολιτικά πρό-
σωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο Ζίμενς δραπετεύουν το ένα μετά το άλλο 
για καλύτερους τόπους, Γερμανία, Ουρουγουάη και άλλες φιλόξενες χώρες. 
Αναχωρούν ομαδικά, όλως τυχαίως, αμέσως μετά την παραγραφή για τους πο-
λιτικούς υπεύθυνους. Σε μια βραδινή εκπομπή, πολιτικοί και δημοσιογράφοι 
συζητάνε το σκάνδαλο. Αναλύουν τα γεγονότα. Η Ουρουγουάη, η λατινοαμε-
ρικάνικη Ουρουγουάη, ειδοποίησε για πιθανές μεταφορές μαύρου χρήματος 
από δω προς τα εκεί. Η Δίωξη της Ουρουγουάης ήξερε. Η Ελλάδα που δικάζει 
ενάμιση χρόνο τώρα δεν ήξερε. Αλλά παρά την ειδοποίηση, ο ύποπτος διέφυγε 
στο εξωτερικό. Γίνονται έρευνες. Φταίει ο κλητήρας που μετέφερε το φαξ από 
το υπουργείο Εξωτερικών στο Δικαιοσύνης; Φταίει η τηλεφωνήτρια; Φταίει 
που είναι κλειστά τα γραφεία σαββατοκύριακο; Φταίει το τμήμα μεταφράσεων 
που καθυστέρησε; Θα γίνει ένορκη διοικητική εξέταση και θα μας ανακοινώ-
σουν το πόρισμα. Συζητάνε. Πολιτικοί, εκπρόσωποι κομμάτων, δημοσιογρά-
φοι, μέσα ενημέρωσης, συζητάνε. Φταίει ο κλητήρας; Ο μεταφραστής; Χάλασε 
το μηχανάκι; Άργησε ο εισαγγελέας; Κάποιος θα φταίει. Αρκεί να μην κατη-
γορούμε τους θεσμούς. Και ήθελα ένας να φωνάξει, ρε φίλε, ως πότε θα τους 
δουλεύουμε έτσι κατάμουτρα όλους, αλλά κανείς δεν φώναξε. 
Κι έτσι έγραψα για ένα ταξί και τους δικούς μου ανθρώπους. Και μ’ αυτό το ταξί, 
γωνία Μενάνδρου και Πειραιώς στο μυαλό, θα πάω να ψηφίσω την Κυριακή. A

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης: Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνοι  Ύλης Ελένη Μπακοπούλου, Τάκης Σκριβάνος

Συντακτική ομάδα: Ν. Αργυροπούλου, K.Ρήγος, Δ. 
Φύσσας, Σ. Στασινός, Λ. Λαζόπουλος, Π. Δούκας, Γ. Κυρί-
τσης, Ά. Τσέκερης,M. Mηλάτος, Π. Μένεγος, Δ. Αναγνώ-
στου, Α. Μποζώνη, Γ. Τζιρτζιλάκης, Σ. Tσιτσόπουλος, Γ. 
Πανόπουλος, M. Kοντοβά, N. Γεωργελέ, Γ. Βαλλιανάτος, 
Σ. Tριανταφύλλου, Δ. Τριανταφύλλου, Λ. Καλοβυρνάς, 
Γ. Kωνσταντινίδης, N. Γεωργιάδης, Γ. Δημητρακόπου-
λος, Γ. Αργυροπούλου, Ευτ. Παλλήκαρης, B. Γρυπάρης, 
Μ. Τσιντσίνης, Μ. Ζουμπουλάκη, Γ. Ιωάννου, Γ. Κρασσα-
κόπουλος, Ε. Αναγνωστοπούλου, Ζ. Σφυρή, Σ. Κραου-
νάκης, M. Λεάνης, N. Zαχαριάδης, Π. Μανδραβέλης, Σ. 
Ο. Κυπριωτάκη, Κ. Θέος, Μ. Πιτένης, Γ. Παυριανός, Θ. 
Μήνας, Κ. Παναγοπούλου, Λ. Χουρμούζη, Στ. Χαραμή

Γραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr

Aτελιέ: Mορφούλα Bογιατζόγλου, Αντιγόνη 
Γραμμενή, Sotos Anagnos

Διόρθωση κειμένων: Δήμητρα Γκρους, 
Δήμητρα Αρβανιτάκη  

Εικονογραφήσεις: Νεκτάριος Σταματόπουλος, Smart
art@athensvoice.gr

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

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

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

 
Διαχείριση Web: Μυρσίνη Λιοναράκη

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

Ρουμπίνη Καλλίτση-Pavarotti
Yπεύθυνες Διαφήμισης: Bερονίκη Xαριτάτου-

Γκονζάλες, Μαρία Βενιού

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Υπεύθυνος Τμήματος: Mιχάλης Kούβελας

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

Νώντας Νταμπάνης  
Συντονισμός Διαφήμισης: Δήμητρα Xιώτη

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

ads@athensvoice.gr

Project Manager: Mάρω Ζήνα

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

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση: «H Kαθημερινή AE» 

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

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

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

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

μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 
3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

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

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη

Το Εξώφυλλο μας 

Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει η Τζά-

νις Ραφαηλίδου. Γεννήθηκε το 1984 
στην Αθήνα. Ζει και σπουδάζει τα τε-
λευταία 7 χρόνια στην Αγγλία. Είναι 
κάτοχος υποτροφίας της AHRC για το 
διδακτορικό με θεμα σύγχρονες μορ-
φές βιντεο-εγκατάστασης και πειρα-
ματικού ντοκιμαντέρ, στη σχολή Κα-
λών Τεχνών του Πανεπιστημίου του 
Λιντς. Διδάσκει ως επισκέπτης καλλι-
τέχνιδα σε πανεπιστήμια της Αγγλίας 
και συμμετέχει σε εκθέσεις στο εξωτε-
ρικό. Έχει εκθέσει για τη Whitechapel 
Gallery και Leeds City Art Gallery. 
Έργα της θα δούμε στο Re-Map και 
στη 2η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσ/κης. Το εξώφυλλο έχει σχεδια-
στεί με αφορμή την πιο πρόσφατη 
ταινία-ντοκιμαντέρ της με θέμα την 
πορεία ενός ταξί στους δρόμους της 
Αθηνάς τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο 
2008/09, με οδηγό την ίδια. Δες και 
www.janisrafailidou.co.uk

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.

NEO ΤΕυΧος
Το γυναικείο περιοδικό 

τnς Αthens Voice

Κυκλοφορεί τώρα!
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Γράμματα

Η άλλη πλευρά
Για τον κ. Δημήτρη Φύσσα: Ήθελα να σας συγχαρώ για το άρθρο στην Α.V. για το 
Κοράνι. Μια παρατήρηση ακόμα θα ήταν σχετικά με την αντίδραση όλων των α-
ριστερών σε μια ανάλογη περίπτωση από την πλευρά των Χριστιανών. Αν κάποιος 
έσκιζε την Αγία Γραφή και κάποιοι φανατικοί παπάδες διαμαρτύρονταν – ας πούμε 
ο Χριστόδουλος, αν ζούσε. Οι ίδιοι θα καταδίκαζαν τη διαμαρτυρία σαν ακροδεξιό 
παραλήρημα. 

                                                                            - ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ

Για να τιμωρήσεις το λαμόγιο,
Njoytv στο πληκτρολόγιο
Στις 7 Ιουνίου, ψήφος στο njoytv!

To Νjoytv, το πρώτο διαδικτυακό κανάλι, βγαίνει επίσημα στον αέρα! Την Κυριακή 7 
Ιουνίου, στις 7 και 7 λεπτά το απόγευμα, ζωντανά από τα studio του καναλιού θα γί-
νει για πρώτη φορά στην Ελλάδα live διαδυκτιακή εκπομπή από τη διεύθυνση www.
njoytv.gr
Με αφορμή τις ευρωεκλογές το njoytv θα κάνει μια διαφορετική πρόταση, μακριά 
από τις πληκτικές εκλογικές βραδιές που έχουμε συνηθίσει. 
Μια ομάδα «απρόβλεπτων» νεαρών ρεπόρτερ θα είναι ακροβολισμένοι σε όλα τα 
νευραλγικά σημεία της Αθήνας, μεταδίδοντας μέσω videophone ρεπορτάζ που 
πρώτη φορά γίνονται σε βραδιά εκλογών. 
Πολλοί απροσδόκητοι καλεσμένοι θα περάσουν από τα studio του njoytv, για να 
επισημάνουν, να σχολιάσουν και να κάνουν πλάκα, χωρίς πόζες, σκοπιμότητες και 
«ξύλινο μπλα-μπλα».
Τον ancorman θα υποδυθεί ο γνωστός δημοσιογράφος Νίκος -Ουπς- Ζαχαριάδης, 
με το γνωστό ιδιόμορφο χιουμοριστικό του τρόπο.

ΜΗ ΜΑΣΑΤΕ ΑΛΛΟ ΧΛΟΗ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ NJOY!
Υ.Γ. Ζητάμε εκ των προτέρων συγνώμη για το δούλεμα που θα γίνει εκείνη τη βραδιά, αλλά δεν 
φταίμε εμείς. Οι πολιτικοί άρχισαν πρώτοι!

μΙα ΤαΙΝΙα
19 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή, ξαναπροβάλλεται η συγκινη-

τική ταινία του Δημήτρη Κολλάτου « Η ζωή με τον Άλκη». Μην ξεχά-

σεις να τη δεις. Επειδή τα αυτιστικά παιδιά δεν είναι ξένα, είναι ΟΛΩΝ 

μας. Τρίτη 9 Ιουνίου, 12 το βράδυ, στην ΕΤ1.

μΗ ΧαςΕΙς
Στο επόμενο τεύχος της ATHENS VOICE το 

πολυσέλιδο αφιέρωμα στο σημαντικότερο 

εικαστικό γεγονός της χρονιάς, τη 

2η ΒΙΕNNALE της ΑΘΗΝΑΣ
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

...με τροπο αθλίο – γρηγορα οταν δίαςκεδαΖείς καί αργα οταν ΖορίΖεςαί. θα περί-
μενε κανείς ότί ςτό ςύνόλό τόύ ό καίρός αργόςόύρνεταί (μία καί ζόρίζεςαί ςύχνα). 
αλλα περναεί με χίλία. Βρε, μπας καί γλεντόκόπας χωρίς να τό καταλαΒαίνείς;

Πώς περνάει ο καιρός…

Π έρσι, τέτοια εποχή («λες και 
ήταν χθες/λαλαλα») πήγαμε 
ένα βράδυ στην ταράτσα του 
Kuzina κι επειδή είχα φρι-
χτή ναυτία δεν μπόρεσα να 

φάω τίποτα εκτός από τυρί. Η παρέα μου έφαγε 
καταπληκτικά και έμεινε πολύ ευχαριστημένη. 
Εγώ χάζευα την υπέροχη θέα με διάθεση «κου-
νιέται, ωρέ, ο καπετάν Κοκκινογένης!». Θυμάμαι τη 
βραδιά γιατί ένιωθα χάλια, μου είχε φανεί ατε-
λείωτη, μια ολόκληρη νύχτα που προσπαθούσα 
να μην κοιτάζω τα πιάτα μπροστά μου ενώ όλοι 
έλεγαν «μμμ, δοκίμασε αυτό το κεφτεδάκι/μελι-
τζανάκι/ρολάκι!». Τέλοσπάντων, ένα χρόνο και 
δύο μωρά μετά… βρέθηκα και πάλι στην Kuzina, 
ύστερα από μάθημα (δημιουργικό γράψιμο) στο 
«Μικρό Πολυτεχνείο». Καθίσαμε σ’ ένα τρα-
πέζι στην Αδριανού δίπλα σε κάτι Γιαπωνέζους 
που φωτογράφιζαν τα πιάτα τους πριν τα φάνε. 
(Τα φωτογράφισαν και αφού έφαγαν. Πίσω στη 
Γιοκοχάμα τώρα μια παρέα Γιαπωνέζων βλέ-
πει digital photos πριν-και-μετά από ολόκληρο 
μήνα του μέλιτος, και το πόσσσσο βαριέται δεν 
περιγράφεται.) 

Λοιπόν, όλα ήταν τέλεια: οι σαλάτες τραγανές, 
τα πρώτα πιάτα genial, τα κυρίως –κοτόπου-
λο και μπιφτεκάκια– πολύ νόστιμα. Ο σεφ Ά-
ρης Τσανακλίδης πειραματίζεται, λέει, με τη 
μεσογειακή-μοντέρνα-ελληνική κουζίνα και 
καλά κάνει, μια και οι πειραματισμοί του είναι 
πολύ πετυχημένοι. Έστω κι αν οι περιγραφές 
των πιάτων ακούγονται μοντέρνα μπουρδου-
κλωτές – ακόμα και οι πιο δύσπιστοι-προς-το-
μοντερνουά έμειναν κατευχαριστημένοι. Με 
κρασί, υπολογίζετε 30-45 ευρώ το άτομο.  
Και πάλι τελοσπάντων: το φιλοσοφικό δίδαγμα 
είναι «ο καιρός περνάει» – γρήγορα όταν έχεις 
πολλά να κάνεις, αργά όταν έχεις ναυτία. Θα 
μπορούσα να το είχα γράψει σε δύο αράδες, ω-
στόσο χρειάστηκα περισσότερες επειδή με απα-
σχολεί ως θέμα. Κατέβηκα μια μέρα στην Κολο-
κοτρώνη, στο Σύνταγμα, και διάβαζα επιγραφές 
μαγαζιών: «Ραπτομηχαναί Brother Κεντητι-
καί Marco», «Orfanidis υφάσματα», «Είδη 
ραπτικής κομβία», «Υλικά τεχνητών ανθέων 
& μπομπονιέρων». Μου φάνηκε εντελώς σαν 
σπικάζ κάποιου ντοκιμαντέρ με θέμα «η Ελλάδα 
του χθες ή/και/που χάνεται»: σα να διάβαζε μέσα 

στο κεφάλι μου ο Αλέξης Κωστάλας κείμενα 
για παραδοσιακά επαγγέλματα που σβήνουν και 
για άλλες εποχές που παρέρχονται («ανθούσε στο 
κέντρο της πρωτεύουσας η ραπτομηχανή τον και-
ρό εκείνο….») με μουσική υπόκρουση Αττίκ ή 
(βαριά) Κατσαρό. Κόλλησα τόσο πολύ, που για 
κάμποση ώρα μετά τόνιζα τα ρήματα πρώτα ή 
τελευταία στις φράσεις μου, λες και έκανα όντως 
channeling τον Κωστάλα. Ήτανε πολύ περίεργο. 
Κανονικά βαριέμαι να νοσταλγώ, ποτέ δεν σκέ-
φτομαι παλιακά πράγματα και με εκνευρίζουν τα 
καπελάδικα, π.χ., ή τα μαγαζιά με αντίκες, ή οι 
αναδρομές στο πρόσφατο παρελθόν, ή ακόμα και 
οι αναμνήσεις από παλιά γκομενιλίκια: enough 
already. Μου φέρνουν στο μυαλό αποξηραμένα 
άνθη σε ποτ-πουρί. Με μυρωδιά παλιατσαρίας, 
δηλαδή, που δεν τη θέλω καθόλου. 

Θ έλω να ακούσω κάτι από τους Streetlight 
Manifesto ή τους Lost for Words, να 
χαζέψω τα φρέσκα ρούχα στις βιτρίνες, 

τα φετινά παπούτσια, τα καινούργια περιοδικά, 
τις νέες τάσεις οπουδήποτε. Όχι από μοντερνιά. 
Αλλά επειδή ο καιρός περνάει.    
Δεν βγάζει νόημα το επιχείρημα (και δεν υπάρ-
χει επιχείρημα), ο καιρός περνάει όντως, ποτέ 
δεν προλαβαίνεις να ακούσεις όλα τα καινούρ-
για συγκροτήματα, να τσεκάρεις τις νέες κο-
λεξιόν και να ξεφυλλίσεις τα καινούργια περι-
οδικά… απλώς… το να έχεις τη διάθεση να το 
κάνεις σε βάζει σ’ ένα τριπάκι μπροστοκίνησης. 
Που είναι αντίθετη από την όπισθεν.   
Σε μια πιο ευχάριστη νότα: ένα μεσημέρι (όχι 
στης Ακρόπολης τα μέρη!) πήγα για φωτογρά-
φιση στο  Café Alba. Η φωτογράφιση ήτανε για 
το ωραίο θεσσαλονικιώτικο περιοδικό “Glow”. 
Τη μέρα που πόζαρα κάτω από τις πρασινάδες 
στο Alba, το ετοίμαζαν για τη θερινή σεζόν και 
ήταν υπέροχο – σαν πλατεία χωριού, πολύ δρο-
σερό, με πολλά δέντρα, άπλα, αρχαία μάρμαρα 
(μάλλον ιμιτασιόν, αλλά εντάξει), ατμόσφαιρα 
Πομπηίας και σαν να είσαι αλλού: κάπου όπου 
ο χρόνος στέκεται ακίνητος, όπως λέμε, και όταν 
το λέμε αυτό εννοούμε συνήθως ότι στέκεται 
ακίνητος όχι επειδή ζοριζόμαστε, αλλά επειδή 
ξεχνάμε πόσο μπαμ-μπαμ περνάει. Είμαστε σ’ 
ένα σημείο όμορφο, με άλλα λόγια, και ο χρό-
νος τρέχει αλλά τον συνδέουμε με Κάιρο, τον 
αφήνουμε να αλαλιάζει και απλώς καθόμαστε σ’ 
ένα μέρος που κάτι μας κάνει, σ’ ένα εστιατόριο, 
μπαρ ή καφέ με θέα, με δροσιά, με χάζι, με γκο-
μενάκια, με οτιδήποτε μας φτιάχνει.
Το να κάθεσαι, απλώς, είναι μεγάλη τέχνη. 
Όταν την ξεχνάμε είναι που εκνευριζόμαστε, 
γιατί ο καιρός περνάει. Όντως περνάει. Κι άμα 
καθόμαστε πότε-πότε… κάπου σκαλώνει (ο και-
ρός, λέμε. Ώχου, πια) και –σωστά μαντέψατε– 
περνάει πιο αργά. A

Kuzina, Αδριανού 9, Θησείο, 210 3240.133
Ραπτομηχαναί Brother Κεντητικαί Marco, Κολοκοτρώνη 47
Orfanidis υφάσματα, Κολοκοτρώνη 27 
Café Alba, Αγ. Ιωάννου & Ασημακοπούλου 3, 210 6006.171   
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- Μανούλα, 
δεν σου κρατάω 

κακία… 
- Ούτε κι εγώ. 

(Απάντηση της μανούλας στο 
εγκαταλελειμμένο παιδί 

της το οποίο την έψα-
χνε 15 χρόνια)

Τα μεταλλαγμένα προϊόντα 
δεν είναι πιο γευστικά, πιο θρεπτικά, πιο φτηνά ή πιο αποδοτικά 
από τα φυσικά. Δημιουργούνται, παράγονται και προωθούνται 

στην αγορά με μοναδικό κριτήριο το οικονομικό συμφέρον.

☛ Μεταλλαγμένα,  Αλεξία Βουρεξάκη, σελ. 46

Οι στίχοι
έχουν τη δική 
τους ιστορία

☛ Νίκος Πορτοκάλογλου, 
Γ. Δημητρακόπουλος, σελ. 28

«Να 
μάθουμε να 
μοιραζόμαστε»

☛ Γιαν Αρτίς Μπερτράν,  
Γ. Κρασσακόπουλος, σελ. 116

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ y.nenes@yahoo.com

Αthens 
Voices

Φτιάξε μου τη μέρα
Λόγια που ακούστηκαν 
στους δρόμους της Αθήνας 
τις τελευταίες μέρες...

«Αυτόν; 
Αυτόν τον αρπάζουν 

τα αδέσποτα από το λαι-
μό κι αυτός τους γυρίζει 

τον πωπό του και φεύγει» 
(Κολωνάκι, κυρία επαινεί τον 

σούπερ ποιμενικό της)

«Δεν πιστεύω 
να είσαι από αυτές που 
κάθονται μπροστά στα 

κάδρα μισή ώρα;» 
(Κυρίες λίγο πριν μπουν 

στην Πινακοθήκη)

«Ηχομόνω-
ση στο σχολείο δεν 

υπάρχει, γι’ αυτό και οι 
μαθητές πολλές φορές α-

παντούν στις ερωτήσεις που 
κάνει ο δάσκαλος από τη 

διπλανή αίθουσα» 
(Από ρεπορτάζ σε σχολείο-

ερείπιο στις ειδήσεις του 
Alpha)

«Μαμά, 
κοίτα, η Μόνα Λίζα 

με μουστάκι» 
(Στο βιβλιοπωλείο ΚΟΑΝ/
AT HENS VOICE, μπροστά 

σε βιβλίο της Taschen 
για το Dada)

«Ρε παιδιά, 
γιατί η έκθεση είναι 

στα ξένα; Δηλαδή από 
ποιον θα ζητήσω τα 
χρήματά μου πίσω;» 
(Κυρία δεν διαβάζει τις 
πινακίδες που είναι στα 

αγγλικά)

ΣΤΟ ΑRΤ ATHINA

ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

«Καρα-
μέλες μπορούμε να 

πάρουμε ή είναι τέχνη;» 
(Στο βιβλιοπωλείο KOAN/

ATHENS VOICE)

Έ να αστείο κάναμε. Για να δούμε τι 

θα γίνει. Είπαμε ότι επειδή κάθε free 

press έντυπο που βγαίνει κυκλο-

φορεί παραδόξως Πέμπτη, η ATHENS VOICE 

θα προσπαθήσει να βρίσκεται στα stand την 

Τετάρτη. Απ’ ό,τι θα παρατηρήσατε, όλες οι 

εφημερίδες τώρα κυκλοφορούν Τετάρτη. 

Οπότε δεν υπάρχει λόγος πια να αλλάξου-

με εμείς συνήθειες. Ραντεβού λοιπόν την  

Πέμπτη, όπως πάντα.

Μην αλλάζεις 
συνήθειες!

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

   + 

ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ
Το απόλυτο xtreme make-over!

Tέρμα τα γήινα χρώματα. 

Επιστροφή στο επαναστατικό λιλά.

(Στη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης)

ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ
Και μόνο ότι διάλεξε την Πούντα Ντελ 

Έστε για να αγοράσει τη βιλίτσα του 

αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος 

είναι εξπέρ και στο Real Estate.

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΑΣ 

Μιζαδόρος στη Ζίμενς.

FNAC
Ανοίγει υποκατάστημα στο κέντρο το χειμώνα. 

(Μητροπόλεως και Αιόλου)

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
- Είμαι γεμάτος ελπίδες

- Εντάξει, μωρέ… ένα δαχτυλάκι στο λαιμό 

και θα απελευθερωθείς 

(Αλτάν)

   -

ΕΣΡ
Τελικά έκοψε την ανεκδιήγητη εκπομπή 

της Μανωλίδου τώρα, στις 2/6/09, 

δύο εβδομάδες πριν το τέλος της σεζόν. 

Πάντα στην ώρα του! 

ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ
Μπορεί κάποιος να μας πει ποιος «τρέχει» 

τα φανάρια των δρόμων όταν χαλάσουν; Γιατί 

είδαμε εργάτες με πορτοκαλί μπλουζάκια Siemens 

(!) να δουλεύουν για τη συντήρησή τους.  

(Ιπποκράτους & Πανεπιστημίου)

ΚΑΙΡΟΙ ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ
Είναι αποκαρδιωτικό να διασχίζεις την οδό 

Σπευσίππου. Απλήρωτοι λογαριασμοί, 

τελευταίες ειδοποιήσεις, κάτι κιτρινισμένα 

προσπέκτους ντελίβερι κάτω από τις πόρτες 

των σφραγισμένων μαγαζιών τού άλλοτε 

Κολωνακίου. Όσοι δεν βάζουν λουκέτο 

μετακομίζουν στο (εξωτικότερο) Παγκράτι. 

CRISIS, WHAT CRISIS
Μετά τους Depeche Mode και οι Franz Ferdinand 

δεν νιώθουν πολύ καλά τελευταία. 

Ακύρωσαν κι αυτοί τη συναυλία τους. 

Μήπως ήρθε ο καιρός να ξαναγυρίσουμε 

στις μπουάτ; ●  

Μετά τον «Άνδρα της χρονιάς» 
απολαύστε και άλλη μια σημαντική βράβευση 
που πραγματοποιείται στη χώρα μας

ΕΘΝΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απονομή Εθνικών Βραβείων Ποι-
ότητας σε Υπηρεσίες του Δημοσίου 
πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 
στην Αθήνα, παρουσία της ηγεσίας 
του Υπουργείου Εσωτερικών. Θετι-
κά σχόλια απέσπασε το γλυπτό του 
Βεροιώτη καλλιτέχνη Αθανάσιου 
Σαμούκα, το οποίο αποτέλεσε για α-
κόμη μία χρονιά το σύμβολο της βρά-
βευσης. 

«Η αποτελεσματικότητα, η αποδοτι-
κότητα και η ποιότητα μιας Υπηρεσίας 
συμβολίζονται από την ελαστική μορ-
φή τρίεδρης καμπύλης, η οποία ξεκινάει 
από το σημείο μηδέν και διευρύνει αρ-
μονικά τις έδρες της σχηματίζοντας ένα 
ισοσκελές τρίγωνο στην κορυφή της, το 
οποίο στηρίζει τη σφαίρα της Δημόσιας 
Υπηρεσίας» αναλύει ο καλλιτέχνης, 
ο οποίος παρευρέθηκε τιμητικά στην 
εκδήλωση.

Ανακοίνωση

                                   (Απόσπασμα από το επίσημο Δελτίο Τύπου)
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1.
Αντί οι πολυεθνικές εταιρείες 

που κάνουν δουλειές με το Δη-

μόσιο να ψάχνουν στελέχη με 

εμπειρία και πτυχία, δεν θα ήταν πιο σω-

στό να ψάχνουν απλώς στελέχη χωρίς 

παιδιά ή άλλους συγγενείς, για να μπο-

ρούν να διαφεύγουν χωρίς πρόβλημα ό-

ταν χρειαστεί;

Μα η original μαφία, που έχει εμπειρία 
γιατί κάνει αυτή τη δουλειά χρόνια, ε-
φαρμόζει ακριβώς το αντίθετο: Φροντί-
ζει τα «χρισμένα» μέλη της να είναι μό-
νο original Σικελοί, ώστε σε περίπτωση 
που κάτι «πάει στραβά» να μπορούν να 
εντοπίσουν όλο τους το σόι και να είναι 
σίγουροι πως δεν θα κάψουν τη famiglia 
ή το κόμμα με το να καταθέσουν στο FBI 
ή τον ανακριτή. 

2.
Δηλαδή τι διαφορά έχει τώρα, 

που αντί να ζητάνε από τη Θώδη 

να τραγουδήσει το «Αϊ λαβ γιου 

μπέιμπι» τής ζητούν να πει πώς ήταν στο 

ψυχιατρείο;

Έχει τεράστια διαφορά, γιατί δείχνει 
στροφή στο «ποιοτικό ρεπερτόριο». Και 
όπως όλοι ξέρουμε, η «ποιότητα» είναι 
πιο σοβαρή και δεν επιτρέπεται να γελάς.

3.
Μα οι κάτοικοι που ξηλώνουν τις 

κεραίες της κινητής τηλεφωνίας 

δεν είναι οι ίδιοι που μετά γκρι-

νιάζουν επειδή δεν έχουν καλό σήμα;

Ναι. Πράγμα που δείχνει πόσο βλαβερές 
είναι οι κεραίες, αφού προκαλούν τόσο 
σοβαρά συμπτώματα διχασμού. Για την 
ακρίβεια, οι κεραίες είναι τόσο επικίν-
δυνες όσο και τα ναρκωτικά: όλοι θέλουν 
να σταματήσουν, αλλά κανείς δεν θέλει 
τα κέντρα αποτοξίνωσης να γίνουν κο-
ντά στο σπίτι του. 

4.
Συγνώμη, αλλά αυτό το «τιμώ-

ρησέ τους» που χρησιμοποιεί το 

ΚΚΕ σαν επιχείρημα στην προε-

κλογική του καμπάνια, δεν προτρέπει 

τους ψηφοφόρους να συμπεριφερθούν 

σαν φτυσμένες γκόμενες, που όταν θέ-

λουν να εκδικηθούν αυτόν που τις απά-

τησε τον «τιμωρούν» πηγαίνοντας με τον 

πρώτο τυχόντα;

Ναι, αλλά πρώτα άρχισαν οι ψηφοφό-
ροι να συμπεριφέρονται σαν φτυσμένες 
γκόμενες, δηλώνοντας συνέχεια και 
με ελαφριά υστερία ότι τη μέρα των ε-
κλογών αντί να ψηφίσουν θα πάνε στις 
παραλίες, για να δείξουν στα κόμματα 
ότι η σχέση τους περνάει κρίση και να τα 
κάνουν να ζηλέψουν. Δηλαδή, οι ψηφο-
φόροι άρχισαν πρώτοι να υιοθετούν το 
επιχείρημα της Πέγκυς Ζήνα «είμαι κα-
λά, περνάω μια χαρά / θέλω να του πεις, 
ψέματαααα» και το ΚΚΕ απλώς προσαρ-
μόστηκε.

5.
Τελικά, όταν ο πρωθυπουργός 

έλεγε για τα σκάνδαλα ότι «έχει 

εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δι-

καιοσύνη» εννοούσε πως δεν ανησυχεί 

γιατί είναι σίγουρος ότι η Δικαιοσύνη θα 

καταφέρει τελικά να αφήσει τα στελέχη 

της Siemens να φύγουν πριν προλάβουν 

να καταθέσουν;

Όπως κάθε στοργικός πατέρας, της 
έδειξε εμπιστοσύνη για να τη βοηθήσει 
να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να 
ξεπεράσει τις αναστολές της.  Μην 
ξ ε χ ν ά ς  ό τ ι ,  ό π ω ς  λ έ ε ι  σ υ ν έ χ ε ι α , 
πρώτα από όλα έχει «συνέπεια-και-
υπευθυνότητα-και-δεν-θα-θυσιάσει-
το-μέλλον-της-χώρας-για-να-γίνει-
αρεστός». Και το τηρεί: Με «συνέπεια» 
συνεχίζει  να αγνοεί τα σκάνδαλα, 
με «υπευθυνότητα» προσπαθεί να 
προστατεύσει τα στελέχη όλων των 
κομμάτων από το να γίνουν ρόμπα με 
τη Siemens και, όπως αποδείχθηκε, 
προτιμάει να γίνει πολιτικός-«Κάτμαν», 
από το να υπονομεύσει το μέλλον της 
χώρας χάνοντας ικανά στελέχη λόγω 

χρηματισμού.

6.
Δεν καταλαβαίνω: πέρσι είχε γί-

νει ολόκληρος χαμός για τις πα-

ραλίες που «δεν πρέπει να πάνε 

σε ιδιώτες αλλά στο λαό». Φέτος, που τε-

λικά «πήγαν στο λαό», γιατί κατέληξαν 

πάλι σε ιδιώτες;

Διότι φέτος, λόγω της κρίσης, οι ιδιώτες 
μοιάζουν περισσότερο με λαό. Και οι δή-
μαρχοι, που λόγω έκθεσης στις κεραίες 
κινητής τηλεφωνίας (βλ. παραπάνω) έ-
χουν επηρεαστεί από τη βλαβερή ακτι-
νοβολία, δεν κατάλαβαν τη διαφορά. A

➜ nikos.zachariadis@gmail.com

ForrestGump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

Οι απαντήσεις του

(Μέλος του συλλόγου για την αντικατάσταση της αυστηρής 
γυναικείας φωνής που δίνει οδηγίες στα μηχανήματα αυτόματης 

πληρωμής στα parking με μια πιο φιλική) 
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Επιμέλεια: 
Σ. Ο. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ
info@athensvoice.gr

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
>> Ξενάγηση στις παλιές 
γειτονιές της Αθήνας (Ψυρ-
ρή) & στο Μουσείο Μπενάκη 
(Αρχαιολογικές Συλλογές). 
Μάθε την πόλη σου με τις 
ξεναγήσεις του Δήμου 
Αθηναίων. 7/6, 10.30, για 
περισσότερες πληροφορίες 
210 3231.841, 210 3240.762

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
>> “Italia in Piazza 2009”. 
Η ιταλική πρεσβεία φέρνει 
ιταλικό κινηματογράφο, 
μουσική, συζητήσεις, έκθεση 
φωτογραφίας. 1-6/6, «Τε-
χνόπολις» Δήμου Αθηναίων. 
(Πειραιώς 100, Γκάζι)

ΠΑΙΔΙ
>> 1ο Παιδικό Φεστι-
βάλ Πολιτισμού Δήμου 
Νίκαιας. Κουκλοθέατρο, 
καλλιτεχνικά, μουσικοκινητι-
κοί αυτοσχεδιασμοί, παιδικές 
ταινίες. 1-10/6, Πολιτιστικός 
Πολυχώρος «Μάνος Λοΐζος». 
(Θήβων 245, 210 4906.021)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
& ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

>> Παραμύθια, ζωγραφική 
και χορός μαζί με τα παιδιά. 
Από την ομάδα Κινητήρας 
Χοροθέαμα. Απαραίτητη η 
κράτηση θέσεων. 7/6, 17.00-
20.00, Κινητήρας, Artistic 
Residency Centre.
(Ερεχθείου 22, Ακρόπολη, 
210 9248.328, 698 6155901)

ΠΡΟΒΟΛΕΣ
>> «Παράδεισος», οπτική-
ηχητική εγκατάσταση του 
Ρομέο Καστελούτσι. Σύλλη-
ψη από το τελευταίο μέρος 
της τριλογίας του Δάντη. Στο 
πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθη-
νών. 2-6/6, 19.00, Πειραιώς 
260, Ταύρος

Περισσότερες πληροφορίες 
για τα free της πόλης στο: 

www.forfree.gr

athens

«Πεθαίνοντας για την αλήθεια»

SHOOTING 
VS SHOOTING 
Της ΛΕΝΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ

Τρεις ήπειροι, εννέα χώρες, ένα ντοκιμαντέρ για 
«κάθε δημοσιογράφο που ανά πέντε μέρες χάνει 
τη ζωή του». Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια ε-
ρευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον καταξιωμέ-
νο δημοσιογράφο Νίκο Μεγγρέλη, ασχολήθηκε 
με την ιστορία των εκατοντάδων αποφασισμένων 
ανθρώπων που έχουν χάσει τη δική τους ζωή για 
τη δική μας ενημέρωση. Το φιλμ-ντοκιμαντέρ «Πε-
θαίνοντας για την αλήθεια» είναι η ιστορία των 
πολεμικών ανταποκριτών, των φωτορεπόρτερ και 
των οπερατέρ από τον πόλεμο του Βιετνάμ μέχρι 
και τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στο Ιράκ. Του-
λάχιστον 63 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν κατά τη 
διάρκεια του 20ετούς πολέμου στο Βιετνάμ, ενώ το 
Ιράκ θεωρείται από τους πλέον αιματηρούς πολέ-
μους για τους ανθρώπους των μέσων ενημέρωσης, 
με 272 θύματα και εκατοντάδες τραυματίες μέχρι 
τον Μάρτιο του 2009. Υπό τη σκηνοθετική καθο-
δήγηση της Ειρήνης Βαχλιώτη, η ομάδα του Νίκου 
Μεγγρέλη μίλησε με συγγενείς, φίλους και συνερ-
γάτες εκλιπόντων δημοσιογράφων, με κυβερνη-
τικούς αξιωματούχους και διανοούμενους. Δεν 
στάθηκε, όμως, μόνο στην αφήγηση συγκινητικών 
ιστοριών. Επιχείρησε να αναδείξει τις αλλαγές στο 
πολεμικό ρεπορτάζ τα τελευταία χρόνια, το πώς 
κάποιοι ειδησεογραφικοί όμιλοι χρησιμοποιούν 
τους δημοσιογράφους ως προπαγανδιστικό όπλο 
και πώς ο ίδιος ο ανταποκριτής αντιλαμβάνεται την 
παράνοια του πολέμου σήμερα. Το «Πεθαίνοντας 
για την αλήθεια» γυρίστηκε με την υποστήριξη της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ). 

Τα τζάμπα 
         της 
εβδομάδας
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)))Heaven's

www.athensvoice.gr/biennale

Ο «Παράδεισος» είναι οικολογικός

 Η 2η Μπιενάλε της Αθήνας (15/6 - 4/10) 

συναντά την οικολογία

Του Δημητρη μαστρογιαννιτη

voice

συνεχίζοντας την «αναμετάδοση» από το Φάληρο και τη 2η μπιενάλε, βρήκαμε εκείνες τις δράσεις που 
έχουν και οικολογικό χαρακτήρα – η τέχνη είναι εδώ, για να να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε 
το δημόσιο χώρο, να υπενθυμίσει τη σχέση μας με τη φύση... 

http://www.athensbiennial.org/AB/opportu
niti

es
.h

tm

      

      Περισσότερες πληροφορίες στο

Για να γίνεις 

εθελοντής  
γράψε στο

ab2volunteers@
gmail.com

Οι ομάδες Αστικό Κενό, Δίκτυο 
Νομαδικής Αρχιτεκτονικής, 
Flux Factory και CUP –με το 
project “Water Girls, Water Boys”– θα «τα-
ξιδέψουν» στις εκβολές του ποταμού Κη-
φισού στον φαληρικό όρμο και προς τη 
νήσο Ψυτάλλεια, μια περιοχή με έντονα 
οικολογικά προβλήματα που ζητούν λύση 
προκειμένου η περιοχή να γίνει βιώσιμη. 
Tea Mäkipää: περισυλλέγοντας πε-
ταμένους σωλήνες και είδη υγιεινής θα 
κατασκευάσει ένα σπίτι.  
Eloisa Cartonera: έρχεται από το 

Μπουένος Άιρες, όπου με την “collectiva” 
της δημιουργεί βιβλία χρησιμοποιώντας 
ανακυκλωμένα υλικά. 
Antti Laitinen: με ένα πλωτό νησί 
θα ταξιδεύει στο Φάληρο, αλλά και θα 
δημιουργήσει το προσωπικό του νησί με 
σακιά άμμου στη μέση της θάλασσας. 
Ομάδα Φιλοπάππου: «Κι εγώ 
στην Αρκαδία» ονομάζεται το νέο project 
της, όπου μεταξύ άλλων ενεργειών θα 
φυτεύει σπόρους με οικολογικό τρόπο. 
Λυδία Δαμπασίνα: στο έργο της 
“Le Lac” καταγράφει την εμπειρία της από 

τη ζωή της δίπλα σε ένα ποτάμι, χωρίς τις 
ανέσεις του πολιτισμού.  
Maria Pask: με το “Naturist Compo-
site” επιστρέφει στις αρχές του νατου-
ραλισμού. 
Velvet (17 & 18/7, στα πλαίσια των Πα-
ράλληλων Εκδηλώσεων), όπου ρούχα και 
κοσμήματα ανακυκλώνονται για μια και-
νούργια συλλογή.

Η COSMOTE, χορηγός της Μπιενάλε, 
από το περίπτερό της που θα βρίσκεται 
στην πλατεία Νερού, θα παρέχει δωρεάν 

στο κοινό 50 ποδήλατα –με την επίδειξη 
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επί-
σημου εγγράφου– για μια τρίωρη βόλτα 
στους χώρους της έκθεσης. Θα δίνει τη 
δυνατότητα στους επισκέπτες, καθόλη τη 
διάρκεια της έκθεσης, να ανακυκλώνουν 
–εκτός από κινητά, μπαταρίες, μελανοδο-
χεία– και όλες τις συσκευασίες από χαρτί, 
αλουμίνιο, γυαλί και πλαστικό. Θα οργα-
νώσει ενέργειες δενδροφύτευσης –σε 
συνεργασία με τους Δήμους των γύρω 
περιοχών– σε συγκεκριμένους χώρους, 
όπου θα διεξάγεται και η έκθεση. 

“Αtlantis”, installation, 2007. 

Παλιότερο project της Tea Mäkipää

Antti Laitinen
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FRee 

eNTRANCe

ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

FILM
MATISSE

EXPOSED BY 
OBSERVERS

THE FUZZY NERDS
ALEX (DJ SET)

Ο "Πρώτος  ήχος " το πιο δυνατό Live της πόλης
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Πειραιώς 100, Γκάζι

Κυριακή 14 Ιουνίου
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Κατεβαίνοντας τα σκαλιά του στούντιο, βλέπω τον Κωστή Παπαδόπουλο δίπλα σε δύο ρομπότ. Μία γυναίκα κι ένας άντρας, φτιαγμένοι 

από πρώην χρήσιμα υλικά –ρόδες, σίδερα, κατσαβίδια και ό,τι άλλο συγκέντρωσε από το δρόμο–, δίνουν ζωή και ρόλους στα δύο μη-

χανικά πλάσματα, τον Δον Κιχώτη και τη Δουλτσινέα. «Σε εννιά λεπτά θα μας μιλήσουν» μου λέει και μέχρι να «ζεσταθούν» μιλάμε για το 

παρελθόν του. Ξεκίνησε με σπουδές στην Αθήνα και το Παρίσι στη ζωγραφική και τη γλυπτική. Σήμερα δημιουργεί πολυσύνθετα έργα 

τα οποία συνδυάζουν τη γλυπτική, τη μηχανική και την ηλεκτρονική. «Πέρασα από τα καθαρά εικαστικά, βγήκα στις τρεις διαστάσεις, 

έφτιαξα 3D κόμικς και μετά θέλησα να κινήσω τις φιγούρες των έργων μου, να τις οδηγήσω να κάνουν πράγματα στο χώρο.  Ήθελα να 

εκφράσω και ερεθίσματα που εισπράττω από το περιβάλλον μου». Στο Παρίσι πειραματίζεται με τη μουσική και παίζει σε γκρουπάκια. 

«Γυρίζοντας εδώ γνωρίζω έναν Λατίνο. Τον βουτάω και φτιάχνουμε τους Αpurimac. Παίζουμε σε μπαράκια της Αθήνας, ταξιδεύουμε  

Ιταλία και  Μέση Ανατολή,  συγκεντρώνουμε λεφτά με το καπέλο. Αυτό το καπέλο ήταν και το όχημά μας για δύο χρόνια. Μετά γυρίσαμε  

εδώ». Εκείνη την εποχή οι Αpurimac απογειώνονται: κάνουν δίσκους, συναυλίες και συνεργασίες... «Φοβερή ζωή. Ήμασταν στη γύρα, 

γνωρίζαμε κόσμο, παίζαμε μουσική… καταπληκτική πορεία. Τώρα γράφουμε τον επόμενο δίσκο ». Αφήνουμε πίσω μας τα δύο ρομπότ, 

για να δούμε το βασικό έργο της έκθεσης: ένα κατακόρυφο, μηχανικό γλυπτό, στη μέση του οποίου η οθόνη με το πελώριο μάτι προ-

βάλλει ένα βίντεο με εικόνες από όλο τον κόσμο. «Το έργο είναι  μία παρακίνηση προς όλους μας, “έλα, πάμε, κουνήσου, είναι ζόρικα τα 

πράγματα και πρέπει να βρούμε λύσεις”». Το υπόλοιπο κομμάτι της έκθεσης γίνεται πιο ονειρικό, θυμίζει  εφευρέτη που σκαρφίζεται 

μηχανές για να πετάξει. «Συνεχίζω να κάνω παιχνίδια. Όταν ήμουν πιτσιρικάς τα έφτιαχνα μόνος μου. Τώρα, μετά από πολλές σκέψεις, 

σπουδές, τέχνες και εμπειρίες, συνειδητοποίησα ότι αυτό που θέλω να κάνω τελικά είναι παιχνίδια για μεγάλους». Μου δείχνει τα μου-

σικά γλυπτά τα οποία παράγουν ήχο. Με αυτά τα γλυπτά  θα γίνουν τρία live κατά τη διάρκεια της έκθεσής του "Τα μάτια σου ανοικτά", 

με τους Λαέρτη Μαλκότση, Αλέξανδρο Μυλωνά, Γιώργο Κανελλόπουλο και άλλους guests, στις 13, 2 & 27/6, γύρω στις 21.30.  

Art

Titanium 

Yiayiannos Gallery, 

Βασ. Κωνσταντίνου 44, 

210 7297.644. Εγκαίνια: 

10/6, 20.00. Μέχρι 30/6.

Ο εικαστικός και μουσικός Κωστής Παπαδόπουλος μας ξεναγεί στον κόσμο του 

Μηχανές ονείρου
Της ΓΙΩΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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shootMe!
Του Κωνσταντίνου Ρήγου

DISNEYLAND. Μια μέρα ανάμεσα στους ήρωες.
➜ contact@rigosk.gr
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Πανικοβάλτων500 
Του Γιάννη νένέ 

IOYNIOΣ 2009 ΕΙΝΑΙ: 
τα mini discs του 1996, που δεν 
υπάρχει player πια για να τα παίζεις 

● ● ● Πέρασα όλη την προηγούμενη εβδο-

μάδα διορθώνοντας online Το Λάθος Του 

Προηγούμενου Τεύχους και ζητώντας συ-

γνώμες –στα όρια του χαρακίρι– από όλη την 

Αθήνα (δεν την περίμενα τέτοια ανταπόκρι-

ση), ότι ναι, σκουζάτε μι, το ξέρω ότι στη φω-

τογραφία του προηγούμενου Πανικοβάλ μαζί 

με την Άννα Μανιάνι είναι ο Παζολίνι και όχι ο 

Ροσελίνι.

● ● ● έίναι ο Παζολίνι και όχι ο Ροσελίνι. 

έίναι ο Παζολίνι και όχι ο Ροσελίνι. έίναι ο 

Παζολίνι και όχι ο Ροσελίνι. 

● ● ● Η αλήθεια είναι ότι η Μανιάνι έχει παίξει 

στη «Μάμα Ρόμα» του Παζολίνι (που ήταν μαζί 

της στη φωτογραφία, οk;) αλλά έχει παίξει και 

στη «Ρόμα, Ανοχύρωτη Πόλη» του Ροσελίνι, 

που ήταν ο τίτλος του κειμένου (οk;). Κάπου 

ανάμεσα στη φωτογραφία, στον τίτλο και στη 

βιασύνη μου, έγινε η αντιστροφή των ονομά-

των. Αν θυμηθούμε και τη «Ρόμα» του Φελίνι, 

στην οποία η Μανιάνι είχε τη μικρή εξαιρετική 

σκηνή με τη νυχτερινή σιωπή του φινάλε της, 

τότε ευτυχώς που δεν κάηκε το μάδερμπορντ 

των διορθωτών φίλων μου.

● ● ● Εκείνη την ίδια μέρα, ζογκλέρ της επι-

καιρότητας σχολίαζαν με χειρουργική λεπτο-

μέρεια τη σημειολογία του debate (;) των πο-

λιτικών αρχηγών στο διακαναλικό φεστιβάλ 

talking heads που μεταδόθηκε το προηγού-

μενο βράδυ. Ήταν οξυδερκείς και είχαν πα-

νεύκολη λεία: αυτούς τους ανθρώπους που 

έγιναν ένας συμφυρμός της δικής τους, κομ-

ματικής ξύλινης γλώσσας και του «ίματζ» με 

τη μουχλιασμένη διαφημισολαγνεία των 80s 

που τους έχτισαν οι ορκισμένοι μαθητές του 

διαφημισταρά του Σεγκελά (τα πάντα για το 
σλόγκαν στην αφίσα). Ήταν και οι ίδιοι έτοιμοι 

να πεθάνουν από πλήξη όταν αποδομούσαν 

το χρώμα στο σακάκι της Αλέκας, τις στανι-

σλαβσκικές χειρονομίες του Καραμανλή ή το 

χρώμα της γραβάτας ή τα σαρδάμ ή τις λέξεις-

κλειδιά των άλλων. Ήταν «ο δρόμος ο πιο χιλι-

οπατημένος», η επανάληψη του ίδιου τρόπου 

αντιμετώπισης μιας, απλώς προφανούς αλή-

θειας, της τέχνης της μουμιοποίησης.

● ● ● Την ίδια μέρα, απορούσαν με την ίδια 

βαρεμάρα για τους πενήντα χιλιάδες που 

πήγαν στο πάρτι των AC/DC το προηγού-

μενο βράδυ, τι φασαρία και τι αηδία και τι 

ξεπερασμένο και τι σκόνη ήταν αυτή, και το 

τίναζαν από πάνω τους με βδελυγμία, ξου-

ξου, ακόμα και με τα κερατάκια-στέκες είχαν 

θέμα, προφανώς θεωρώντας τα αξεσουάρ 

όχι αντάξια των παραφερνάλια, σουβλάκια, 

κονκάρδες, κασκόλ, πλαστικές σημαίες, όλο 

το ψιλικατζίδικο που ξεπουλάει σε κάθε εκ-

δήλωσή της, πάνω σε παζαρόταβλες, αυτή η 

ρημαδούπολη. 

● ● ● Η αλήθεια είναι ότι καθετί που έχει ηλε-

κτρική κιθάρα ακούγεται στ’ αυτιά τους σαν 

χέβι μέταλ. Οι AC/DC παίζουν το πιο ντεμο-

ντέ, αθώο good times rock’n’roll, ένα σαμα-

τατζίδικο, ηλεκτρικό πάρτι boogie που μόνο 

σοβαροφάνεια, όση τα μαλλιά κομμωτηρίου 

φτιαγμένα από στιλίστες δισκογραφικών και 

image makers των χεβιμεταλάδων, δεν έχει. 

Οι πολιτικοί, οι αναλυτές και το χέβι μέταλ 

από τη μία, σε μια τόσο συμβολική αντιπαρά-

θεση με το Πιο άληθινά άθώο Πράγμα που 

συνέβη στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια, 

από την άλλη. Καιρό είχα να δω τόσο ευτυ-

χισμένες φάτσες να χώνονται στο μετρό, τό-

σο ξε-φορτωμένη την καρδιά Αθηναίων στο 

δρόμο, τόσο ανέμελο το περπάτημα «από το 

ΟΑΚΑ στα Πετράλωνα», τόσο απαλλαγμένο 

ηλεκτρικό φορτίο από πάνω τους, όσο εκεί-

νο το βράδυ της τηλεοπτικής «αναμέτρη-

σης» και των AC/DC… 

● ● ● …το ίδιο βράδυ που εγώ είχα να γρά-

ψω εκατό φορές «είναι ο Παζολίνι και όχι ο Ρο-
σελίνι».

● ● ● Μία αγγλόφωνη κυρία, διορθώνοντάς 

με, μου έγραψε με ευγένεια «μερικές φορές 

βοηθάει να ανήκεις στους παλαιότερους», 

αναγνωρίζοντάς μου το δικαίωμα (του νεό-

τερου) στο λάθος. Πού να ’ξερε ότι εγώ είμαι 

στη φάση που αναρωτιέμαι για «το δικαίω-

μα του παλαιότερου στο λάθος», εκείνη τη 

μικρή παραδρομή που κάνει το ροκ να ρο-

λάρει, τη μουσική να είναι συναισθηματική, 

τους έρωτες να τελειώνουν και να ξαναρχί-

ζουν, τις ιστορίες να συμβαίνουν…

● ● ● …και τους Σαλονικιούς σαν τον Γιάννη 

νάστα να φοράνε ακόμα κόκκινα γκλίτερ 

σακάκια και να φωτογραφίζονται πίνοντας 

κοκτέιλ στο φανταστικό Μόντε Κάρλο του 

μυαλού τους. Οι Χaxakes –ο Νάστας δηλαδή, 

με τη μικρή κοινότητα φίλων, κουμπάρων, 

κιμπάρηδων, χαϊχλίδογλου τύπου τύπων με 

ποτά και σαξόφωνα, μουσικών και «ανθρώ-

πων session» που έχει γύρω του– έρχονται 

μετά από δέκα χρόνια με «Το Βαλς των Ελα-
φιών» να ζωντανέψουν –ποιος το περίμενε!– 

τη δεκαετία που ακόμα δεν έχουμε κατατά-

ξει σε διαβάθμιση αμαρτίας: τα 90s! 

● ● ● Όταν οι Xaxakes έκαναν στιλάτα και 

χαλαρά την επιτυχία «Στα ξαφνικά», το ’96,  

στις κονσόλες των κάμπριο μόλις είχαν πρω-

τομπεί τα mini disc players. Ο ψηφιακός ή-

χος έμοιαζε να κυλάει ωραία στην Εθνική, 

Θεσσαλονίκη-Αθήνα, και οι 30άρηδες ήταν 

οι άρχοντες του πλανήτη – χρηματιστές ή χά-
κερς. Τώρα είναι μπαμπάδες και αναζητούν 

το νόημα σε ένα ρομαντισμό μέσα σε έναν 

κόσμο παντός ζόφου. Άκουσα τα κομμάτια 

«Των Ελαφιών» και μου άρεσε που ο Νάστας, 

στην ειρωνική του, «ορχηστρική ροκ» δίνει 

απότομες επικίνδυνες στροφές με φαζαρι-

σμένες ανατροπές, σκοτεινούς υπαινιγμούς, 

μια στιλάτη δυστοπία σαν έξτρα ελιά στο 

μαρτίνι του. Δείχνει ότι το έψαξε, τα δούλε-

ψε τα κομμάτια του σαν πραγματικός μου-

σικός που ήθελε να εξελιχθεί: έκατσε στο 

στούντιο και έχτιζε, σκεφτόταν, συναρμολο-

γούσε και μυριζόταν το νέο κόσμο. 

● ● ● Αντίθετα, όταν του μίλησα, στο ραδι-

όφωνο στο «Μικρό City στο Λιβάδι», είδα ότι 

μου μιλούσε ένας άλλος Ξάξακας, όχι τόσο ο 

μουσικός όσο ο ρόλος του «τύπου με το κόκ-

κινο κοστούμι».  Βέρος Βόρειος, τύπος λαμέ 

με κρασιά, κοκτέιλ, ιστορίες να έχει να λέει, 

ελάφια που πήγαν στη Νέα Υόρκη, που χάθη-

καν στο δρόμο, έπαιζε ανάμεσα στις ερωτα-

παντήσεις με λέξεις-κλειδιά σαν να υπήρχαν 

σε κάποιο «λεξικό του καλού δανδή» που θα 

είχε βγάλει ίσως ο Σεγκελά την εποχή που ο 

Νάστας ήταν 20 και ο Bowie, fashion victim 

βρυκόλακας στο “Hunger” του Τόνι Σκοτ (με 

την Κατρίν Ντενέβ και τη Σούζαν Σαράντον, 

οk;), και διψούσε για την αιώνια νεότητα.

● ● ● Προς το παρόν, οι Xaxakes έχουν εξα-

σφαλίσει μία καλή «ανανέωση» διάρκειας, 

αφού το «Βαλς» έχει ήδη βγάλει την ακαρι-

αία επιτυχία των ραδιοφώνων, το «Πονάν’ τα 
χείλη μου (γεια!)». Το κοινό είχε νοσταλγήσει 

αυτή την ελαφρώς ξεχασμένη, συγκινητική 

αλαζονεία των 90s που έχει το κομμάτι και 

του αρέσει που ο Νάστας έχει έναν «ανάδελ-

φο» στην Ελλάδα μουσικό χαρακτήρα, για 

να χρησιμοποιήσουμε και μια λέξη που ανή-

κει στους «παλαιότερους». 

● ● ● Προς το παρόν, έχω βρει μόνο ένα 

λάθος στο «Βαλς των Ελαφιών»: στη φωτο-

γραφία δεν είναι ο νάστας αλλά ο ντόριαν 

Γκρέι. A

➜ y.nenes@yahoo.com 

Το λάθος μιας νύχτας
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Αυτός ΔΕΝ είναι ο Παζολίνι

(Ιστορικό 
δράμα)
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Η φράση «θα πάω να ψηφίσω» 
κινδυνεύει να θεσμοποιηθεί 
ως ένα σύντομο ανέκδοτο, αν 

δώσει κανείς προσοχή στον τρόπο δια-
χείρισης της αποχής στις ευρωεκλογές 
από τους επαγγελματίες της πολιτικής 
επικοινωνίας. Οι άνθρωποι έκαναν ό,τι 
μπορούσαν για να διασφαλίσουν την α-
πόλυτη χαλαρότητα του εκλογικού σώ-
ματος. Κατάφεραν να απαξιώσουν την 
ίδια την κάλπη και, με την αμέριστη συ-
μπαράσταση των επαγγελματιών τηλε-
παρουσιαστών, να προσδώσουν στο φαι-
νόμενο της αποχής ή της χαλαρής ψή-
φου  χαρακτηριστικά πολιτικής διαμαρ-
τυρίας. Είναι προφανές πως το εκλογικό 
σώμα παρατηρεί, αντιλαμβάνεται, αλλά 
δεν είναι σε θέση να διαγνώσει πάραυτα 
τα παιχνίδια στο πολιτικό παρασκήνιο. 
«Μυρίζεται» ο ψηφοφόρος αλλά δεν ξέ-
ρει λεπτομέρειες. Είναι φυσικό να παρα-
σύρεται από μια περιρρέουσα ατμόσφαι-
ρα που θέλει τα πρόσωπα, τους θεσμούς, 
τα συνθήματα και τις πολιτικές τοποθε-
τήσεις να συναποτελούν εκ προοιμίου 
αναξιόπιστα παράγωγα αναξιόπιστων 
ανθρώπων που ανήκουν σε ένα αναξι-

όπιστο σύστημα. Αυτή η καθολική άρ-
νηση αποτελεί το ποθητό δημιούργημα 
της τηλεοπτικής Δημοκρατίας. Το κενό 
που δημιουργείται αναπληρώνεται από 
τους τηλε-καθοδηγητές με την τεχνι-
κή υποστήριξη των τηλε-δημοσκόπων. 
Πρόκειται για τη νέα ελίτ που φιλοδοξεί 
να αναλάβει τη διαμόρφωση της ιδεολο-
γικής πρωτοπορίας. Το νέο σύνθημα που 
ενδεχομένως σύντομα να κυριαρχήσει 
στις πλατείες και τα σοκάκια θα είναι: «Ο 
χειρότερος πολιτικός είναι προτιμότερος 
από τον καλύτερο τηλεπαρουσιαστή». 

Το κρούσμα
Το ίδιο το βράδυ της απαράδεκτης και 
προσβλητικής για τον πολίτη τηλεμα-
χίας, όπου για λόγους συνεπιβίωσης η 
ελίτ της δημοσιογραφίας και της πολιτι-
κής συναποφάσισαν να σκηνοθετήσουν 
το μελόδραμα «Η πολιτική απουσιάζει», 
σε σκηνοθεσία ΕΡΤ και σκηνικά ΕΡΤ, με 
πρωταγωνιστές ακροβάτες-ισορροπιστές 
της πολιτικής και του κόσμου των ΜΜΕ, 
γνωστή πρωινή εφημερίδα έσπευδε να 
αναρτήσει στην ιστοσελίδα της δημοσκό-
πηση με τη βαθμολογία των πολιτικών 
αρχηγών κατά την τηλεοπτική εμφάνισή 
τους. Πότε πρόλαβαν τα σαΐνια της εται-
ρείας δημοσκοπήσεων να ρωτήσουν 800 
και πλέον άτομα και να καταλήξουν σε 
συμπεράσματα; 

Το πόρισμα της δημοσκόπησης δεν αιφ-
νιδιάζει κανέναν. Ο Κώστας Καραμαν-
λής έπρεπε να είναι ο νικητής. Άλλωστε 
αυτή είναι η γραμμή της καλής εφημερί-
δας. Το ζήτημα είναι αλλού. Ούτε δέκα 
γραμμάρια τσίπα δεν διαθέτουν οι εται-
ρείες που αποτολμούν να καταμετρούν 
τις τάσεις της κοινής γνώμης και να δι-
εκδικούν και εύσημα αξιοπιστίας;
 
Η ρήξη
Την επομένη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
αποφάσιζε να απομονώσει τη συγκεκρι-
μένη εφημερίδα από τον κύκλο των «συ-
νομιλητών». Δεν θα παραχωρούσε συ-
νέντευξη στα πλαίσια της προεκλογικής 
του εκστρατείας. Η εφημερίδα ανακοί-
νωσε πως ουδέποτε ζήτησε συνέντευξη. 
Η «Ιπποκράτους» δήλωσε επίσημα πως 
υφίσταται σχετικό αίτημα αλλά αποφα-
σίστηκε να μην ικανοποιηθεί. Η ρήξη 
αφορά τρία πρόσωπα. Έναν εκδότη, ένα 
μεγαλοδημοσιογράφο και τον αρχηγό 
του ΠΑΣΟΚ. Η υπόθεση αφορά μια ολό-
κληρη κοινωνία. Είναι η πρώτη φορά με-
τά το «βρόμικο ’89» που ιχνηλατούνται 
ενδείξεις απόπειρας χειραγώγησης της 
κοινής γνώμης μέσω μιας εφημερίδας 
και σε ένα βαθμό μέσω ενός τηλεοπτι-
κού σταθμού. Τουλάχιστον σε αυτό το 
συμπέρασμα καταλήγει η ηγετική ομάδα 
περί τον Γ. Παπανδρέου. Ας επισημαν-

θεί πως ανάλογο ρόλο διαδραμάτισε ο 
συγκεκριμένος δημοσιογραφικός- δη-
μοσκοπικός θίασος (σε συνεργασία και 
με άλλους πόλους του δημοσιογραφικού 
κόσμου) στην επιχείρηση συρρίκνωσης 
της επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ, με την επι-
τυχή εκμετάλλευση και ανάδειξη των 
σφαλμάτων τακτικής στα οποία υπέπεσε 
η ηγεσία του. 

Η σύγκρουση
Επιτελικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ηγε-
τικά πρόσωπα της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης κατέληγαν στη διάγνωση πως 
η ρήξη στις σχέσεις του Γ. Παπανδρέου 
με τη διεύθυνση του συγκεκριμένου 
συγκροτήματος Τύπου αποτελούν την 
πρώτη σοβαρή αψιμαχία εμπροσθοφυ-
λακών. Κατά τη γνώμη αυτών των στε-
λεχών, ο πραγματικός πόλεμος θα ξε-
σπάσει την 8η Ιουνίου, την επαύριον 
των ευρωεκλογών, ενόψει του επόμε-
νου πολιτικού ραντεβού με την εθνική 
πλέον κάλπη. Το ζήτημα βεβαίως έχει 
να κάνει με μία παράμετρο που ξεπερνά 
τα στενά πλαίσια των σχέσεων ενός εκ-
δοτικού συγκροτήματος με ένα πολιτι-
κό κόμμα. Το διακύβευμα είναι απείρως 

σημαντικότερο και έχει σχέση με την 
αυτονομία της πολιτικής. Στην Ελλάδα 
του 2009 βρίσκεται εν εξελίξει η προ-
σπάθεια υποκατάστασης του πολιτικού 
λόγου από πόλους που επεξεργάζονται 
την επικοινωνιακή κυριαρχία επί της 
κοινωνίας. Υπάρχει μεθοδολογία, τεχνι-
κή υποστήριξη, οικονομικό υπόβαθρο 
και βεβαίως ο επιχειρηματικός πυρήνας 
που αποσκοπεί στη διαιώνιση του ελέγ-
χου του πολιτικού σκηνικού. Η επιχεί-
ρηση αποδόμησης της πολιτικής είναι 
αφάνταστα καλοπροετοιμασμένη και 
βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, τα 
οποία με τη σειρά τους προετοιμάστηκαν 
κατά την περίοδο της ολόψυχης παρά-
δοσης βασικών στελεχών του πολιτικού 
κόσμου στις σχέσεις διαπλοκής με τους 
επιχειρηματίες. Η υπαλληλική σχέση η-
γετικών προσωπικοτήτων της πολιτικής 
με τους επιχειρηματικούς ομίλους στη 
διάρκεια της Μεταπολίτευσης βρίσκεται 
πίσω από τη διαμόρφωση της παρούσας 
κατάστασης. Ήταν ζήτημα χρόνου η υπο-
βάθμιση των πολιτικών σε ρόλο ελάσσο-
να και η αναβάθμιση της επικοινωνιακής 
δυναμικής σε ρόλο μείζονα. Αυτός είναι 
ο στόχος της τηλεοπτικής Δημοκρατίας 
και ως φαίνεται δεν βρίσκεται καθόλου 
μακριά από την επίτευξή του. 

Τα χαρακώματα
Αυτό που προφανώς εκούσια αγνοείται 
είναι πως η κοινωνία εκ των πραγμάτων 
διαθέτει μηχανισμούς ανανέωσης, ό-
πως ακριβώς διαθέτει και μηχανισμούς 
αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολο-
γίας. Αυτή η αντίφαση είναι και ο δημι-
ουργός της Ιστορίας. Η Ευρώπη τρόμαξε 
τον περασμένο Δεκέμβριο όχι για την 
πυρπόληση της Αθήνας αλλά για το εν-
δεχόμενο επέκτασης μιας εξέγερσης σε 
μηχανισμό ανανέωσης των δεδομένων 
μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας. Για τον ίδιο 
λόγο είχαν τρομάξει στην Ευρώπη το ’68. 
Για αντίστοιχους λόγους είχαν τρομάξει 
κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου με 
τα φαινόμενα ανανέωσης στη Γερμανία, 
την Ιταλία, τη Γαλλία και βεβαίως την Ι-
σπανία. Τελικά κέρδισαν οι φρουροί της 
Τάξης και του Νόμου… Σπανίως άλλωστε 
κερδίζει κάποιος άλλος. Μόνο μία περί-
πτωση έχει καταγραφεί στη σύγχρονη 
ιστορία των κοινωνιών. Η Γαλλική Επα-
νάσταση. Η μικρή-πικρή ιστορία μεταξύ 
ΠΑΣΟΚ κι ενός συγκροτήματος Τύπου 
απλά αναδεικνύει πως ο κόμπος έφτασε 
στο χτένι και πως, ακόμη και σε επίπεδο 
θεάματος κι όχι ουσίας, οι αντιφάσεις αρ-
χίζουν να εκτρέπουν το σύστημα και να 
προκαλούν ανισορροπίες. Πρόκειται για 
τη φάση όπου η πολιτική είναι περισσό-
τερο αναγκαία από ποτέ ως μηχανισμός 
αυτοπροστασίας της κοινωνίας. Άλλωστε 
η πολιτική δεν είναι θεσμός ούτε Αρχή, 
αλλά μήτρα θεσμών και αρχών. A  

➜ n.georgiadis1@yahoo.com  

Η επιχείρηση αποδόμησης 
της πολιτικής είναι αφάντα-
στα καλοπροετοιμασμένη 
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Πολιτική

Στο βασίλειο των σκιών   
      Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ



Ακατάλληλο
Του ΓΡΗΓΟΡΗ Ν ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ
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Τζιχάντ
Tων ΑΓΓΕΛΟΥ ΤσΕΚΕΡΗ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΙΤσΗ

Στο επίκεντρο 
τα μεγάλα 
διλήμματα
Κορυφώνεται η δραστηριότητα 

των κομμάτων ενόψει των ευρω-

εκλογών της Κυριακής. Ο κ. Καρα-

μανλής επισκέφθηκε την Επιτροπή 

Ευρωεκλογών του κόμματός του, 

όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό. 

Αμέσως μετά δήλωσε ότι είδε κάτι 

περίεργους χοντρούς με κοστούμια 

που του χαμογελάγανε όλη την ώρα 

και προσπαθούσαν να φωτογρα-

φηθούν μαζί του, γεγονός που τον 

καθιστά ιδιαίτερα αισιόδοξο για το 

αποτέλεσμα της Κυριακής. Από την 

πλευρά του ο Γ. Παπανδρέου επισκέ-

φθηκε τη Βεργίνα, όπου κατήγγειλε 

τις συντηρητικές πολιτικές της 

κυβέρνησης στο θέμα των βασιλι-

κών τάφων και τα προβλήματα που 

δημιουργούν στην καθημερινότητα 

του πολίτη. 

Η Αλέκα Παπαρήγα έδωσε συνέ-

ντευξη για το περιβάλλον, και συ-

γκεκριμένα για την αειφόρο ανάπτυ-

ξη της λαϊκής οικογένειας, που πλήτ-

τεται από την τρύπα του όζοντος της 

πλουτοκρατίας, η οποία φορτώνει 

το κόστος εκπομπής αερίων του 

θερμοκηπίου στα λαϊκά στρώματα. 

Ο Αλέξης Τσίπρας συμμετείχε στο 

εσωτερικό πρωτάθλημα 5Χ5 που δι-

οργάνωσαν οι συνιστώσες του ΣΥΡΙ-

ΖΑ κορυφώνοντας την προεκλογική 

τους εκστρατεία. Τέλος ο Γιώργος 

Καρατζαφέρης επισκέφθηκε την 

Τρίπολη, όπου δώρισε μια Μονόπο-

λη και πέντε Game Boy στο τοπικό 

ΚΑΠΗ, και ζήτησε να αποσυρθεί το 

βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου.  ●

  

Δ
εν υπάρχει πιο κακοποιημένη λέξη 

στη σημερινή πολιτική –οι θεοί να 

την κάνουν– συζήτηση από το «νε-

οφιλελευθερισμό» και τους «νεοφιλελεύθε-

ρους»! Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από 

τη ζωολογική παρατήρηση πως η γνώση των 

περισσότερων κρατούντων δημοσιογράφων 

και σχολιαστών περί την επιστήμη της οικο-

νομίας συναγωνίζεται εκείνη του χρυσόψα-

ρου. Η επιλογή του είδους δεν είναι τυχαία, 

καθότι τα δύο αυτά είδη ταιριάζουν στην εμ-

φάνιση και τη χάρη. Νεοφιλελεύθερος δεν 

εμφανίζεται κανείς στην πολιτική ζωή του τό-

που από μόνος του. Οι αντίπαλοι είναι αυτοί 

που ασχολούνται με την κατάταξη στην απε-

χθή αυτή κατηγορία! Μπροστά στο φαινόμε-

νο αυτό, και από κοινωνική ευαισθησία, η 

στήλη απευθύνεται σήμερα σε ένα λαμπρό 

διανοητή του φιλελεύθερου χώρου και υπο-

ψήφιο ευρωβουλευτή της Φιλελεύθερης 

Συμμαχίας, τον Δημήτρη Σκάλκο, για να φω-

τίσει την τύφλα και το έλλειμμα του πολιτικού 

διαλόγου με απαντήσεις σε δύο πολύ πεζές 

ερωτήσεις, γιατί από κάπου πρέπει να αρχίσει 

μια γενναία συζήτηση ειλικρίνειας γύρω από 

τις αλήθειες και τις πλάνες της σύγχρονης οι-

κονομικής σκέψης στη χώρα.

Η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση 

αποδίδεται στην απορρύθμιση των αγορών 

που προέκυψαν από «νεοφιλελεύθερες 

πολιτικές»;

Δ.Σ. Η χρηματοπιστωτική κρίση των ΗΠΑ υ-

πήρξε αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών 

επιλογών, με επίκεντρο τα επισφαλή ενυπό-

θηκα στεγαστικά δάνεια. Ας μην ξεχνάμε πως 

οι δύο κολοσσοί που κατέρρευσαν, οι Freddie 

Mac και Fannie Mae, βρίσκονταν υπό αυστηρό 

κρατικό έλεγχο. Ακολούθησε μια φούσκα, που 

μεγεθύνθηκε λόγω λανθασμένων χειρισμών 

και αλληλοεξάρτησης των αγορών.

Στο επίπεδο της διακρατικής συνεργασίας, η 

πολιτική πρέπει να διαδραματίσει πρωταγω-

νιστικό ρόλο τόσο με το συντονισμό των επι-

μέρους εθνικών οικονομικών πρωτοβουλιών 

των κρατών, όσο και με την οικοδόμηση μιας 

νέας αρχιτεκτονικής του παγκόσμιου οικονο-

μικού συστήματος η οποία δεν θα επιτρέψει 

στον οικονομικό εθνικισμό, που δειλά κάνει 

την επανεμφάνισή του με τη μορφή του προ-

στατευτισμού, να θέσει σε κίνδυνο την ευη-

μερία που συνοδεύει την παγκοσμιοποίηση 

τις τελευταίες δεκαετίες. Η πολιτική ενοποίη-

ση της Ευρώπης μοιάζει μονόδρομος προκει-

μένου να αντιμετωπίσει η ΕΕ τις προκλήσεις 

του μέλλοντος με επιτυχία.

Συμβιβάζονται οι αντιλήψεις του οικονο-

μικού φιλελευθερισμού με την κοινωνική 

ευαισθησία;

Δ.Σ. Κανένας πολιτικός χώρος δεν έχει το 

μονοπώλιο των κοινωνικών ευαισθησιών. Ο 

Άνταμ Σμιθ στη «Θεωρία των ηθικών συναι-

σθημάτων», έργο που προϋπήρξε του «Πλού-

του των εθνών», αναφέρεται εκτενώς στην 

κοινωνική ευαισθησία. Στο πιο πρόσφατο πα-

ρελθόν, ο νομπελίστας οικονομολόγος Μίλτον 

Φρίντμαν διατύπωσε την αναγκαιότητα ύπαρ-

ξης ενός διχτύου ασφαλείας για τους ασθενέ-

στερους και ο Φρίντριχ Χάγιεκ αναφέρθηκε 

στο σημαντικό ρόλο του κράτους στην εκπαί-

δευση, στην πρόνοια και τις υποδομές.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο μια 

ευημερούσα κοινωνία αφήνει απροστάτευτα 

από τις κακοτοπιές της ζωής τα ασθενέστερα 

μέλη της. Φοβούμαι ωστόσο πως η επίκλη-

ση της κοινωνικής ευαισθησίας με τους τρό-

πους που αυτή γίνεται έχει μοναδικό στόχο 

να νομιμοποιήσει συγκεκριμένες πολιτικές 

επιλογές, που ευνοούν συγκεκριμένες κοι-

νωνικές ομάδες και οικονομικά συμφέροντα. 

Γιατί πώς αλλιώς περιγράφεται ένα σύστημα 

που επιδοτεί, φοροαπαλλάσσει, μονιμοποιεί 

εκείνους που όλως τυχαίως διαθέτουν δυσα-

νάλογη πολιτική επιρροή και αγνοεί προκλη-

τικά πολυπληθείς κοινωνικές ομάδες όπως 

οι νέοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι γυναίκες 

και οι μετανάστες, που στερούνται πολιτικής 

εκπροσώπησης; Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως 

αναγκαία συνθήκη για την άσκηση κάθε κοι-

νωνικής πολιτικής είνα η ύπαρξη των απαι-

τούμενων πόρων, κάτι που με τη σειρά του 

προϋποθέτει την παραγωγή πλούτου.

Δημιουργικότητα, καινοτομία, ελευθερία ε-

πιλογών είναι απαραίτητα στοιχεία που εξα-

σφαλίζει η απρόσκοπτη λειτουργία των αγο-

ρών, όπου κυριαρχεί ο ανταγωνισμός κι όχι τα 

κατεστημένα μικροσυμφέροντα, τα καρτέλ 

και οι συντεχνίες. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν 

βλέπω κάποια ασυμβατότητα ανάμεσα στην 

ελεύθερη αγορά και την κοινωνική προστα-

σία. Εξάλλου ο καλός Σαμαρείτης, πέρα από 

προθέσεις, είχε και χρήματα.

➜ Ο Δημήτρης Σκάλκος είναι γεν. γραμματέας της Φιλε-

λεύθερης Συμμαχίας (www.greekliberals.net)
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Πολιτική

Tου ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ➜ www.yannis-ioannοu.com

Μ
πορεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός 
να δίνει τον τόνο της τελικής 
καμπάνιας της ΝΔ προς τις κάλ-

πες της Κυριακής. Μπορεί ο Γ. Παπαν-
δρέου να είναι ο «μαέστρος» της ευρω-
καμπάνιας του ΠΑΣΟΚ. Αλλά, πράγμα 
παράδοξο, οι εκλογές μπορεί να κριθούν 
από τη MAYO και τους πρώην της 
Siemens.

Τα σκάνδαλα και οι γκρίζες υποθέσεις 
είναι το «σήμα κατατεθέν» τα δύο τελευ-
ταία χρόνια επί διακυβέρνησης της ΝΔ 
στη χώρα. Μπήκαμε στις ευρωεκλογές 
με τα παπαγαλάκια και τις βαρβαρότη-
τες και πάμε να κόψουμε το νήμα με τη 
Siemens να δίνει τον τόνο, τόσο με τη 
φυγή δύο κατηγορούμενων πρώην στε-
λεχών της όσο και με υποθέσεις που μας 
πήγαν πίσω, πολύ πίσω, στην περίοδο 
1990-94, όταν σύμφωνα με δημοσιεύ-
ματα η Siemens «έσπρωχνε» μέσω της 
MAYO μαύρο χρήμα στην τότε κυβέρ-
νηση. Οι αντιδράσεις ήταν οξύτατες και 
ο πολιτικός διάλογος ξέφυγε από τον 
έλεγχο. Και όχι μόνο. Ο κ. Καραβέλας, 
πρώην στέλεχος της γερμανικής εται-
ρείας, δεν έφυγε στην Ουρουγουάη, αλ-

λά βρήκε καταφύγιο στη Γερμανία. Ο κ. 
Χριστοφοράκος βρίσκεται ήδη στην ίδια 
χώρα. Άλλοι δύο κρατούνται. Ο ασκός 
του Αιόλου έχει ανοίξει την ώρα που τα 
υλικά της δικογραφίας σφραγίζονται. 
Ολιγωρία των δικαστικών αρχών; Ασυ-
νεννοησία υπουργείων; Αναμόχλευση 
παλιότερων υποθέσεων ενόψει της κάλ-
πης για πολιτικούς λόγους, όπως έθεσε 
το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευ. 
Αντώναρος; Όμορφος κόσμος. 
Aυτά και άλλα πολλά βρίσκονται σε εξέ-
λιξη ενώπιον των εμβρόντητων πολιτών 

– και ποιος ξέρει τι θα βγει από το κα-
πέλο του Χουντίνι μέχρι να ανοίξουν οι 
κάλπες; Ας υπενθυμίσουμε πως η ψηφο-
φορία αφορά το μέλλον της Ευρώπης και 
θα μπορούσε να αφορά το αρκετά προ-
βληματικό δίπολο «Ελλάδα - Ευρωπαϊκή 
Ένωση». Αλλά η τελευταία εβδομάδα έ-
δειξε πως τα κόμματα ασχολούνται με το 
πρόβλημα μόνο μέσω των τηλεοπτικών 
τους σποτ.

Μ
έσα σε αυτό το τοπίο, ο πρωθυ-
πουργός έχει πάρει πάνω του τη 
ΝΔ και προσπαθεί να αποδείξει 

πως άλλο η κυβέρνησή του, που δεν 
«τραβάει», και άλλο ο ίδιος, που παραμέ-
νει ο «καταλληλότερος». Ο Γ. Παπανδρέ-

ου εξακολουθεί μέχρι τέλους να δηλώνει 
ότι δεν έχει δεσμεύσεις από κανέναν και 
επιμένει στο δημοψηφισματικό χαρα-
κτήρα των εκλογών της προσεχούς Κυ-
ριακής. Η διαφορά δεν γίνεται από τα 
κόμματα της Αριστεράς και το κόμμα των 
Οικολόγων· με τη δημοσκοπική δυναμι-
κή να το συνοδεύει, αναζητεί ταυτότητα 
για την επομένη των εκλογών. 

T
ι θα βγάλει απ’ όλα αυτά η κάλ-
πη; Κοντός ψαλμός αλληλούια. 
Αλλά ρισκάρουμε μια πρόβλε-

ψη. Ό,τι και να προκύψει, το «υλικό» για 
τη σεναριολογία που θα αφορά στις…
προσεχείς εθνικές εκλογές θα είναι ά-
φθονο. «Ο Καραμανλής δεν θα αντέξει 
πολύ» δηλώνει ο Γ. Καρατζαφέρης. Πολ-
λοί στη ΝΔ θεωρούν ότι τον Σεπτέμβριο 
θα έχουμε εκλογές. Ο Γ. Παπανδρέου λέ-
ει ότι τον προσεχή Μάρτιο θα συνεκτι-
μηθούν τα δεδομένα για το αν θα πάμε ή 
όχι σε εκλογές. Καλή συνέχεια…
Υποσημείωση: Η χώρα βρίσκεται στη 
βαθύτερη μεταπολεμική κρίση, κατά την 
παραδοχή όλων των πολιτικών… Μήπως 
την είδατε να συζητείται προεκλογικά; A  

➜ palikar@otenet.gr

Η κάλπη, 
η MAYO και 
το κακό συ-
ναπάντημα
  

Του ΕΥΤΥΧΗ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ

Οι εκλογές μπορεί να 
κριθούν από τη MAYO και 
τους πρώην της Siemens
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Το debate, 
ο Ζουράρις 
και ο... 
Μπόμπος
Tου ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΠΑ

Ο ύτε ο χώρος και ο χρόνος είναι ο 
πιο κατάλληλος για να σχολιάσω το 
debate, ούτε το θέμα είναι «της απο-
λύτου αρμοδιότητός μου». Νομίζω, 

όμως, ότι μία από τις αντιδράσεις σε όσα ειπώθη-
καν –ή δεν ειπώθηκαν– παρουσιάζει ενδιαφέρον. 
Σε σχετική έρευνα-ρεπορτάζ της εφημερίδας «Το 
Βήμα της Κυριακής», με το γενικό τίτλο «Έτσι εί-
δαμε το ντιμπέιτ», απαντούν καλλιτέχνες, πανε-
πιστημιακοί, επιχειρηματίες και άλλοι. Μεταξύ 
αυτών και ο Κώστας Ζουράρις, πολιτειολόγος, πα-
λαιότερα (αυτο)αποκαλούμενος και καθηγητής, 
προσφάτως συναρχηγός, μαζί με τον πολιτικό 
γυρολόγο Στέλιο Παπαθεμελή, κόμματος με τον 
τίτλο Πανελλήνιο Μακεδονικό Μέτωπο (ΠΑΜΜΕ).
Αυτό, λοιπόν, το ΠΑΜΜΕ, απ’ ό,τι δείχνουν οι δη-
μοσκοπήσεις, δεν φαίνεται να έχει και πολύ αέρα 
στα πανιά του, παρά την ασύστολη πατριδοκαπη-
λία στην οποία επιδίδεται. Ώδιναν δύο πολιτικοί 
ογκόλιθοι και έτεκαν μυν (ή μάλλον… μην). Δεν 
θα εκπλαγώ αν σύντομα τους δύο συναρχηγούς 
τούς συνοδεύουν συνθήματα όπως «Εκεί, εκεί, 
στη Β´ Εθνική, μαζί με τον Λεβέντη και τον Βεργή» 
ή άλλα παρόμοια.
Και να πεις ότι δεν προσπάθησαν οι άνθρωποι να 
«περάσουν» το μήνυμά τους στο λαό; Ολόκληρος 
Ζουράρις, «διδάσκαλος του γένους» κατά δήλω-
σίν του, εμφανίστηκε ακόμη και στην εκπομπή 
«Όλα» του Θέμου Αναστασιάδη –«διδασκάλου του 
DVD» αυτού– πριν και μετά από σταρλετίτσες κι 
άλλες τηλεοπτικές ανθυποπερσόνες. Τι άλλο να 
κάμει ο άνθρωπος προκειμένου να αφυπνίσει το 
λαό; Πρόβατα στο Κολωνάκι πρόλαβε και έφερε 
ο Βεργής.
Απ’ όλες, λοιπόν, τις απαντήσεις στο «Βήμα της 
Κυριακής» ξεχωρίζει εκείνη του Ζουράρι, και μά-
λιστα για περισσότερους από έναν λόγους. Έτσι 
μάθαμε:
α) Ότι αντί για τον όρο τηλεμαχία έπρεπε να χρη-
σιμοποιείται το αγχιμαχία, αφού αυτοί που συμμε-
τέχουν κάθονται κοντά (αγχι) και όχι μακριά (τηλε) 
ο ένας με τον άλλο. Δεν είμαι από αυτούς που θα 
υπερασπιστούν το τηλεμαχία ως μετάφραση του 
αγγλικού debate. Εδώ, όμως, ο «καθηγητής» προ-
σπαθεί άλλη μια φορά να εντυπωσιάσει αφελείς 
γριούλες (και όχι μόνο), επιδεικνύοντας γνώσεις 
αρχαίας ελληνικής. Λες και το πρόθεμα τηλε στην 
τηλεμαχία αφορά το πόσο κοντά κάθονται μεταξύ 
τους οι (συν)ομιλητές και όχι ότι η συζήτηση (λέμε 
τώρα…) μεταδίδεται από το μέσον που λέγεται 
τηλεόραση.
β) Ότι η επιβολή ορίου στο χρόνο ομιλίας είναι 
«κλασική προτεσταντική (τσιγκούνικη) νευρω-
σούλα. Πρέπει, όποιος θέλει, να μιλάει όσο θέλει 
ή, αν δεν θέλει, να μην απαντάει καθόλου»! Νο-
μίζω πως ο Βασίλης Λεβέντης –για να αρχίσουμε 
από τους βασικούς– θα συμφωνούσε απόλυτα με 
την πρόταση του συναδέλφου του αρχηγού.
γ) Ότι «νικητής είμαι εγώ, ο απών Κώστας Ζου-
ράρις, διότι έδειξαν οι πέντε αυτοί ότι με φοβού-
νται». Εδώ, ο (συν)αρχηγός του ΠΑΜΜΕ αρχίζει να 
πλησιάζει επικίνδυνα τη Μαρίκα Παλαίστη ή –για 
τους ακόμα παλαιότερους– τον Δελαπατρίδη. Τον 
καημένο τον «καθηγητή»! Φοβάμαι πως αργά αλ-
λά σταθερά περνάει από τη χορεία των γραφικών 
σε εκείνη των αξιολύπητων. Είναι φανερό. Ό,τι και 
να τον ρωτήσεις, για τον εαυτό του –το μόνο θέμα 
που τον ενδιαφέρει– θα σου απαντήσει. Όπως στο 
γνωστό ανέκδοτο με τον Μπόμπο, όπου η δασκά-
λα λέει «μα καλά, Μπόμπο, τι σχέση έχει το μ…ι με 
αυτό που σε ρώτησα», και εκείνος απαντά «εμένα, 
κυρία, ό,τι και να μου πείτε μ…ι μου θυμίζει».
➜achpappas@hotmail.com

O Ιανός του ΚΚΕ «Ακόμα κι αν δεν συμφω-

νείς μαζί μας σε όλα, ψήφισέ μας»: μπροστά 

στις εκλογές, το ΚΚΕ φοράει το χαμογελαστό 

πρόσωπο του Ιανού. Εσωτερικά και διαχρο-

νικά όμως παραμένει το ίδιο, 91 χρόνια τώρα: 

ένα κόμμα-ιδεολογική και οικονομική επιχεί-

ρηση, ένα κόμμα-εκκλησία, που αντιμετωπί-

ζει με θρησκευτικούς όρους τα πράγματα. 

Ιδεολογική επιχείρηση, διότι «πουλάει» στα-

θερά αναλλοίωτο και αλάθητο μαρξισμό-

λενινισμό και υπερασπίζεται πάντοτε το στα-

λινισμό, ένα από τα χειρότερα καθεστωτικά 

σφαγεία της ιστορίας, ευαγγελιζόμενο μάλι-

στα και την εφαρμογή του εδώ. Οικονομική 

επιχείρηση, διότι είναι με διαφορά το κόμμα 

με τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, το 

μόνο με ιδιόκτητο κτίριο γραφείων, το μόνο 

που έχει επισήμως επιχειρήσεις και το μόνο 

που διαθέτει πολλές εκατοντάδες επαγγελ-

ματικά στελέχη (=έμμισθους ανεπάγγελτους 

υπαλλήλους). Εκκλησία, διότι αντιμετωπίζει 

με θρησκευτικούς όρους τα πράγματα: τα 

βιβλία των «κλασικών» είναι τα ευαγγέλια, 

η κομματική πίστη είναι δόγμα, το βιογρα-

φικό είναι η ομολογία πίστης, οι πεσόντες 

είναι μάρτυρες και άγιοι, οι διαφωνούντες 

είναι αιρετικοί, το κομματικό λεξιλόγιο είναι 

η ιερατική ορολογία, οι πολιτικοί αντίπαλοι 

είναι άθεοι εχθροί, το σφυροδρέπανο είναι ο 

σταυρός, οι κομματικές επέτειοι είναι οι θείες 

λειτουργίες, η Σοβιετική Ένωση ήταν ο απο-

λεσθείς παράδεισος, η δικτατορία του προ-

λεταριάτου είναι ο μελλοντικός παράδεισος, 

ο κομμουνισμός η δευτέρα παρουσία κ.λπ., 

ενώ έχει και στενή σύνδεση με την ορίτζιναλ 

ορθόδοξη εκκλησία (βλέπε ενδεικτικά Λιάνα 

Κανέλλη). Όλα τα παραπάνω αντιστοιχίζο-

νται πλήρως στα «πατρίς - θρησκεία - οικογέ-

νεια - ράτσα» της άκρας δεξιάς. Το ΚΚΕ είναι 

κατά βάθος το ισχυρότερο ακροδεξιό κόμμα 

στη σύγχρονη Ελλάδα. (Αν σας φαίνεται υ-

περβολικό, σκεφτείτε το). 

Φυσικά με τέτοια στοιχεία εμφανίζεται απω-

θητικό, και γι’ αυτό είναι κέντρο διερχομέ-

νων. Ο κόσμος που το προσεγγίζει είναι πε-

ριορισμένος, η πολιτική του δύναμη κινείται 

μεταξύ ενός μάξιμουμ 10,9 % (1981) κι ενός 

μίνιμουμ 4,6 % (1993), συνήθως γύρω στο 

8%. Απ’ όσους γίνονται μέλη του, οι περισσό-

τεροι κάποια στιγμή βιώνουν τη σύγκρουση 

μεταξύ «πραγματικής» και κομματικής πραγ-

ματικότητας, αγανακτούν και αποχωρούν. 

Στις ευρωεκλογές εμφανίζεται με ανεδαφικά 

συνθήματα παιδικής ρηχότητας, σε στιλ ιε-

ροκήρυκα και στην προστακτική: «Σου είπαν 

ψέματα, τιμώρησέ τους», «Μην αφήνεις να 

σε φοβίζουν, φόβισέ τους εσύ» κ.λπ. Ο δε επι-

κεφαλής του ευρωψηφοδελτίου κ. Παφίλης 

είναι ένας άχρους, άοσμος γραφειοκράτης. 

Ο Αρλεκίνος του ΣΥΡΙΖΑ Φαίνεται πως ο 

θάνατος του Μ. Παπαγιαννάκη σήμανε και 

το συμβολικό τέλος του εγχειρήματος της 

Ανανεωτικής Αριστεράς στην Ελλάδα. Η Αρι-

στερά εκείνη διαφοροποιούνταν από το ΚΚΕ 

σε τέσσερα κυρίως σημεία: ΕΟΚ/ΕΕ, Σοβιετι-

κή Ένωση, δημοκρατική οργάνωση του κόμ-

ματος, κινήματα. Το πρώτο δεν ισχύει πια: 

μπήκαμε και (ευτυχώς) παραμένουμε στην  

Ένωση. Ούτε το δεύτερο ισχύει: η Σοβιετική 

Ένωση, 20 χρόνια τώρα, έχει διαλυθεί. Το τρί-

το και το τέταρτο ισχύουν: στον ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ 

μπορείς τουλάχιστον να μιλήσεις ελεύθερα 

και τα κινήματα των πολιτών, συχνά αυθόρ-

μητα, εξακολουθούν να υποστηρίζονται.   

Αλλά αυτά δεν αρκούν για να θεωρήσουμε 

ότι υπάρχει πλέον η Ανανεωτική Αριστερά. 

Διότι η πάλαι ποτέ «ανανεωτική πτέρυγα» 

του ΚΚΕ, αφού απέτυχε να καταλάβει το κόμ-

μα της, στο 13ο Συνέδριο το 1991, κατέλαβε 

εν συνεχεία τον ΣΥΝ. Σήμερα, οι αποχωρήσα-

ντες του ΚΚΕ, υπό το όνομα «αριστερό ρεύ-

μα», αποτελούν την πλειοψηφία στον ΣΥΝ, κι  

άρα και την πλειοψηφία στον ΣΥΡΙΖΑ. 

Στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν και αριστερές ομάδες 

κάθε απόχρωσης, με κοινό γνώρισμά τους 

(όπως και του ΣΥΝ) ότι δεν θέλουν να είναι 

ΚΚΕ. Όμως, τείνουν ολοένα και περισσότε-

ρο να του μοιάσουν: εμμονή στο φετίχ του 

δημόσιου τομέα, τυφλός αντιδυτικισμός, ξε-

περασμένος αντιευρωπαϊσμός, ιδιότυπος 

εθνικισμός, αντιφιλελευθερισμός, εναντίω-

ση σε κάθε μεταρρύθμιση, ανορθολογισμός, 

δικαιωμένος 100% μαρξισμός κ.λπ. 

Σε τι διαφοροποιείται ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ από 

το σημερινό ΚΚΕ; Σ’ ελάχιστα: ο τίτλος, το 

κόμμα-επιχείρηση, η αποτίμηση του στα-

λινισμού και του σοβιετικού πειράματος, οι 

ύβρεις του Περισσού. Υπάρχουν βέβαια και 

μερικοί ανανεωτικοί που παραμένουν στον 

ΣΥΝ: το 1/3 περίπου του κόμματος. Τους τιμώ 

για την αντοχή τους, μα δυστυχώς είναι δια-

κοσμητικοί, ένα άλλοθι παλιάς δημοκρατικής 

αριστεράς. Γιατί να ψηφίσω τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού 

οι δύο πρώτες θέσεις της ευρωλίστας του εί-

ναι καπαρωμένες από αντιευρωπαϊστές, και 

πρέπει να ξεπεράσει το 10% για να εκλέξει και 

τρίτο ευρωβουλευτή, τον άξιο (πλην εκπαρα-

θυρωθέντα) Παπαδημούλη; Αν υποθέσουμε, 

ότι θα εκλέξει, καταρχήν, τον δεύτερο. 

Πραγματικός πολύχρωμος Αρλεκίνος, ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ κατεβαίνει στις ευρωεκλογές διολισθαί-

νοντας σταθερά προς τις θέσεις του ΚΚΕ. 

Όμως, πόσα ΚΚΕ χωράνε στην Ελλάδα; Ένα, 

νομίζω, και πολύ μάς πάει. Δεν θα χαρώ για τη 

διάλυση του ΣΥΝ. Αλλά ούτε θα κάνω τίποτα 

για να την αποτρέψω.      ➜ d.fyssas@gmail.com

Ο Ιανός κι ο Αρλεκίνος ενώπιον της ευρωκάλπης
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΥσσΑ
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Νίκος
Πορτοκάλογλου
Οι στίχοι έχουν τη δική τους ιστορία
Επιστρέφει με το νέο του άλμπουμ «Στροφή» (Universal) και μας διηγείται τις ιστορίες 
των τραγουδιών, λίγο πριν εμφανιστεί στη σκηνή της ATHENS VOICE στη Γιορτή 
τήΣ ΜουΣικήΣ, 23/6, στην πλατεία κλαυθμώνος.

Επιμέλεια: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Φωτό: ΤΑΣΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

Γιορτή της Μουσικής
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Στροφή Γράφτηκε ακριβώς πάνω στη στροφή. Εκεί που η 
παλιά θέα έχει χαθεί κι η καινούργια δεν έχει φανεί ακόμη. Μια 
τυφλή στιγμή αγωνίας και έντασης που δεν σου επιτρέπει να κοι-
τάς πια έξω, γιατί πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος στο δρόμο.

Δεν βλέπεις τίποτα Το τραγούδι του τυφλού, δη-
λαδή. Γύρω του η ζωή οργιάζει, συμβαίνουν θαύματα και αυτός 
δεν βλέπει τίποτε, γιατί είναι αποκομμένος, κοιτάει κάπου έξω. 
Η ζωή γι’ αυτόν είναι αλλού.
 
Δεν έχω να σου δώσω Στην πρώτη παρουσίαση του 
δίσκου στον Μελωδία, οι ακροατές έστελναν διάφορα μηνύμα-
τα με email. Θυμάμαι ένα που έλεγε «γουστάρω, αυτό θυμίζει 
Zeppelin» και ένα δεύτερο «γουστάρω, θυμίζει Στράτο Διονυσί-
ου». Ενθουσιάστηκα, γιατί κάπως έτσι το είχα στο μυαλό μου.

Είμαι ξένος Ένα βράδυ που έπιασα ένα μονότονο μοτί-
βο στην κιθάρα, ήταν σαν να άνοιξε μια κάνουλα για να ξεχυθεί 
ένας χείμαρρος από λόγια με μια  πηγαία δύναμη, που μου θύ-
μισε την εποχή που έγραφα το «Υπάρχει λόγος σοβαρός» πριν 
από 25 χρόνια.  Ένα τραγούδι ταυτότητας με το οποίο, τότε, συ-
στηνόμουν στον κόσμο. Τώρα ένιωσα την επιθυμία να συστη-
θώ ξανά. Γνωριζόμαστε και σιγά σιγά παγιωνόμαστε ο καθένας 
σε ένα ρόλο που κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και το κλουβί 
μας. Αυτό το στερεότυπο προσπάθησα να σπάσω.

Ο ξεναγός Ένα βράδυ είδα το «Στάλκερ» του Ταρκόφσκι. 
Όταν τελείωσε η ταινία συνειδητοποίησα ότι Στάλκερ σημαίνει 
ξεναγός και θεώρησα όλες αυτές τις εικόνες με τον ξεναγό που 
οδηγούσε ανθρώπους μέσα στις υπόγειες στοές σαν μια αλλη-
γορία για την ψυχανάλυση, που μόλις είχα ξεκινήσει.

Ο τρελός θεός Ξεκίνησε σαν ένα παιχνίδι, ένα πάρτι 
στον ουρανό που παίζουν μαζί ο Hendrix με τον Χαλκιά. Ένα βρά-
δυ πέρσι το χειμώνα περνώντας από Αθηνάς, Ευριπίδου κτλ, κα-
τάλαβα ότι ζω σε μια μεγάλη, πολυεθνική πόλη και φαντάστηκα 
το πάρτι να μην είναι πια στον ουρανό αλλά στο κέντρο της πό-
λης και να συμμετέχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από όλα τα μέ-
ρη του κόσμου και να παίζουν μια καινούργια μουσική. Ένας άλ-
λος τρόπος να διαβάσουμε το φαινόμενο της μετανάστευσης, 
που εκτός από προβλήματα μπορεί να μας δώσει και πλούτο.  

Το παιδί Ένα από τα πιο δυνατά όνειρα που έχω δει ποτέ 
μου. Ξύπνησα γεμάτος αγωνία και άγχος και πέρασε πολύς και-
ρός μέχρι να καταλάβω τι μου έλεγε το όνειρο, μέχρι να αισθαν-
θώ ότι ξεπερνάω τον κίνδυνο του πνιγμού. Σε πρώτη ανάγνωση 
το όνειρο μιλούσε για το παιδί μου, αλλά σε δεύτερη μάλλον 
μιλούσε για το παιδί που μέσα μου κινδύνευε. Ένα χρόνο μετά 
αισθάνθηκα ότι τα βρήκα με το παιδί κι άρχισα να το γράφω.

Απέναντι Από τα πρώτα κομμάτια που έγραψα. Μιλάει 
για την ιδιαίτερη και σημαντική στιγμή που καταλαβαίνεις ότι 
χρειάζεσαι βοήθεια. Σαν το “Help!” των Beatles, που είναι από τα 
αγαπημένα μου τραγούδια. Το τραγούδι έχει ένα λαχάνιασμα. 
Ο ήρωας είναι χαμένος στην πόλη στους άδειους δρόμους και 
ψάχνει μια πόρτα. 

Τι είμαι εγώ για σένα Ένα ρέγκε με λαϊκό στίχο, 
θυμωμένο, με ένα παιδικό συναίσθημα. Είναι αυτό που κλείνε-
σαι στο δωμάτιό σου γιατί σε έχουν αδικήσει οι γονείς και φα-
ντασιώνεσαι με μαζοχισμό ότι πεθαίνεις και όλοι κλαίνε στην 
κηδεία σου και μετανιώνουν πικρά που σε αδίκησαν.

Είναι κανείς εδώ Μια μέρα στη μείξη ξέχασα να βά-
λω τα ντραμς και ανακάλυψα πόσο πιο ωραίο ήταν το κομμάτι 
μόνο με κιθάρα και έγχορδα. Από τα λάθη που, αν δεν γινόντου-
σαν, θα είχες κάνει λάθος.

Δώσ’ μου τη ζωή μου πίσω Ανατολίτικο ροκ 
γραμμένο σε τζαζ δρόμους. Ένα είδος που το έχω ψάξει αρκετά. 
Οριζόντια αρμονία, χωρίς πολλές συγχορδίες. Ένα μονότονο 
μοτίβο που πάνω της εξελίσσω μια μελωδία βυζαντινής σχο-
λής. Θα ήθελα να είναι πιο έντονο το ανατολίτικο στοιχείο στη 
δουλειά μου, για να βγαίνει και η μικρασιατική μου ρίζα από την 
πλευρά του πατέρα μου. 

Ολόκληρος Αν δούμε το άλμπουμ σαν μια νουβέλα, εδώ 
ο ήρωας αισθάνεται για πρώτη φορά ολόκληρος, ότι είναι πα-
ρών. Μέσα από μια πορεία από το σκοτάδι και την απουσία περ-
νά σε αυτή τη γλυκιά αίσθηση που έχει κάτι το  παραδεισένιο. 
Γιατί νομίζω ότι ο παράδεισος είναι εδώ, δεν είναι μακριά στον 
ουρανό. Είναι οι στιγμές που είμαστε πραγματικά παρόντες εκεί 
που είμαστε, όπου κι αν είμαστε. 

>> Info O Nίκος Πορτοκάλογλου θα εμφανιστεί στο Ανοιχτό 
Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης (Άγ. Ιωάννης Ρέντη) στις 13/6, 
στη σκηνή της Αthens Voice στη Γιορτή της Μουσικής στις 
23/6 και στο Κηποθέατρο Παπάγου στις 9/9.
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Το FRINGE
βάζει μπρος

Της Δήμήτρας τριανταφύλλού

Η ATHENS VOICE παρακολουθεί το στήσιμοτου Athens Fringe Festival

xxxΜατίνα / Art Spot
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Κατερίνα Ελκανδού
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Συνέντευξη 

Γιώργος Νέρης
Ο άνθρωπος πίσω από 
το 1ο Athens Fringe Festival   

Πότε και πώς γεννήθηκε η ιδέα για το Athens 

Fringe Festival; Το Fringe είναι τέκνο της ανάγκης. 

Ως παραγωγός έβλεπα δημιουργούς κάθε είδους 

τέχνης να αναζητούν ένα συντεταγμένο τρόπο να 

γνωριστούν, να διαδράσουν και να παρουσιάσουν 

το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Δεν υπήρχε, τους 

το δώσαμε. Αποτέλεσμα: 170 ομάδες (δηλαδή πάνω 

από 500 καλλιτέχνες) συμμετέχουν στο πρώτο μας 

Φεστιβάλ.

Τι θέλει να το πει το σλόγκαν «Η Αθήνα μάς ανή-

κει»; Η πλήρης φράση είναι «Η Αθήνα μάς ανήκει και 

είναι προέκταση του σαλονιού μας». Είναι ο φυσικός 

μας χώρος, εδώ που κινούμαστε άνετα και χωρίς υ-

ποκρισία. Οι παλιοί είχαν τα χωριά τους, εμείς έχουμε 

τις γειτονιές μας. Κανείς δεν μπορεί να μας διώξει από 

εδώ, κανείς δεν μπορεί να μας αποκλείσει, κανείς 

δεν μπορεί να μας διαχωρίσει τεχνητά. Διαφέρουμε, 

φυσικά, ο ένας από τον άλλον και είμαστε ο καθένας 

αυτόφωτος. Αλλά υπάρχουμε ο ένας για τον άλλον 

και μαζί φτιάχνουμε κάτι που ανήκει σε όλους. Αυτό 

προσπαθούμε να κάνουμε με το Fringe.     

Πόσα φεστιβάλ χωράει αυτή η πόλη; Είμαστε 

υπέρ των θεσμών. Πριν ξεκινήσουμε, προτείναμε 

στο Ελληνικό Φεστιβάλ να εντάξει στις δράσεις του 

το Fringe, αλλά η πρότασή μας απορρίφθηκε. Ανα-

γκαστικά προχωρήσαμε μόνοι, πιστεύουμε όμως ότι 

–όπως έχει ήδη συμβεί στα ξένα φεστιβάλ– κάποια 

στιγμή οι δρόμοι μας θα συναντηθούν, με τον άλφα ή 

βήτα τρόπο. Είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων.       

Τι είναι το fringe format; Είναι αυτό που αποφασί-

ζει ο καθένας να είναι. Στην Αθήνα είναι διαφορετικό 

από το Εδιμβούργο ή την Πράγα. Προκύπτει από τις 

ανάγκες κάθε πόλης και ποικίλει ανάλογα με τη χρο-

νική στιγμή. Εμείς, μετά τον περασμένο Δεκέμβρη, 

δεν μπορούσαμε να κάνουμε σα να μη συμβαίνει τί-

ποτα. Έτσι, δώσαμε έντονα ακτιβιστικό χαρακτήρα 

στις δράσεις, μέσα και έξω από την Τεχνόπολη και 

τους άλλους χώρους. Στόχος μας, τελικά, είναι μια 

γνήσια λαϊκή διοργάνωση, τόσο από πλευράς συμ-

μετεχόντων όσο και από πλευράς κοινού. Λαϊκή με 

την έννοια που λαϊκό είναι το facebook ή το myspace. 

Κατ’ ουσίαν, το Athens Fringe Festival αποτελεί τη 

ρεαλιστική διάσταση ενός κοινωνικού δικτύου, όπως 

αυτά που προανέφερα, μόνο που δεν είναι virtual 

αλλά πραγματικό.

Πώς ξεκίνησε η περιπέτεια της δημιουργία του 

και τι σημειώσεις έχει «κάνει» η εμπειρία σας μέ-

χρι το στάδιο της τελικής ευθείας, όπου βρίσκε-

στε τώρα;  Θα προτιμούσα να κάνω τον απολογισμό 

τη στιγμή που οι πόρτες θα κλείσουν.  

Ποια είναι η δική σας σχέση με την τέχνη; Έχετε 

ασχοληθεί επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά; Νο-

μίζω ότι ένας παραγωγός πρέπει να είναι συνειδητά 

απαλλαγμένος από προσωπικές καλλιτεχνικές επιδι-

ώξεις. Αλλιώς θα μπλέκεται συνέχεια στα πόδια των 

συνεργατών του.

Γιατί δεν θα κυκλοφορήσουν αφίσες και flyers; 

Με την ηλεκτρονική επικοινωνία θα καταφέρει 

να φτάσει το πρόγραμμα στο κοινό; Θα τα κατα-

φέρει. Δεσμευτήκαμε ότι δεν θα τυπώσουμε τίποτα 

(πλην βεβαίως ενός πολύ βασικού προγράμματος 

των εκδηλώσεων). Δεν μπορείς να βγαίνεις με σύν-

θημα «η Αθήνα μάς ανήκει» και να τη ρυπαίνεις με 

τόνους χαρτιού, θα ήταν αντίφαση. Απευθυνόμαστε 

στα κύτταρα της πληροφορίας, τα blogs, τα sites, τα 

portals, και ζητούμε να γίνουν οι ξενιστές της ιδέας 

μας. Αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα, το αν δη-

λαδή μια είδηση, ένα γεγονός, μπορεί να ταξιδέψει 

«οριζόντια», από τον έναν στον άλλον δηλαδή, και 

όχι «κάθετα» από μια κεντρικά κατευθυνόμενη πηγή, 

όπως π.χ. η τηλεόραση ή οι εφημερίδες.  

Γιατί δίνετε τόσο βάρος στις ΜΚΟ και σε κινήσεις 

πολιτών; Γιατί η τέχνη είναι από τη φύση της παρεμ-

βατική. Πόσω δε μάλλον, όταν βγαίνει από τους κα-

τεστημένους χώρους και κατεβαίνει στο πεζοδρό-

μιο. Εκεί συναντάει το ρεύμα της δράσης που αυτή 

τη στιγμή εκπροσωπούν οι κάθε λογής κοινωνικοί 

πυρήνες. Το ζητούμενο είναι η ένωση αυτή να είναι 

εκρηκτική. Να μας αλλάξει τη ζωή.

25/5 , ώρα 21.30. Σε μια αί-

θουσα παλιού καταστή-

ματος στην Κυψέλη, 22 

μέρες πριν την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ, παρα-

κολουθώ τις πρόβες της «ομάδας στην τύχη» που 

υποστηρίζεται από την  Ένωση Θεατρικής Γραφής. 

Ένα σπονδυλωτό θεατρικό με θέμα τα παιχνίδια της 

καθημερινότητας, με κείμενα που έγραψαν 15 θε-

ατρικοί συγγραφείς ειδικά για την παράσταση στο 

Fringe. Η αγωνία λίγο πριν την πρώτη παρουσίαση 

είναι εμφανής. Ο σκηνοθέτης Βασίλης ασλανίδης 

βάζει τάξη στον πανικό, η φωτογράφος Άννα Πα-

πάζογλου και η χειρουργός-ορθοπεδικός Ελεάνα 

μποντιώτη φωτογραφίζουν με ηρεμία τα χέρια των 

ηθοποιών. «Το συζητάγαμε καιρό να φωτογραφίσου-
με μαζί χέρια ανθρώπων» μου λέει η Άννα. «Η αφορμή 
δόθηκε όταν πήγα στην πρώτη παρουσίαση του Fringe 
και είδα τον Γιώργο, που με το ένα χέρι κράταγε το μι-
κρόφωνο και με το άλλο κινείτο συνέχεια. Η κίνηση των 
χεριών του ήταν πολύ έντονη. Μόλις το είδα, είπα: Να τα 
τα χέρια! Αποφασίσαμε να τα φωτογραφίσουμε την ώρα 
που ετοιμάζουν τη δουλειά, για να τονίσουμε ότι είναι 
ένα μέσο που μας ενώνει με τον κόσμο μέσω της αφής 
αλλά και της έκφρασης. Ταιριάζει πολύ με το φεστιβάλ, 
που έχει αυτή την αίσθηση του χειροποίητου». Η τρίτη 

της ομάδας, η γραφίστρια Ελένη Κωνσταντάτου, θα 

πάρει τις φωτογραφίες και θα τις κάνει ένα γιγαντιαίο 

κολάζ. Ο κόσμος θα μπορεί να σημειώσει πάνω του 

και να παρέμβει. Ο ζωγράφος και ενδυματολόγος θε-

άτρου μιχαήλ ρωμανός μάς δείχνει με τη σειρά του 

τα έργα που θα παρουσιάσει: «Το πρώτο είναι ένα θε-
ατρικό κοστούμι για τη Μήδεια (σ.σ. έχει παρουσιαστεί 

στο Ηρώδειο και αλλού) δημιουργημένο με τη μέθοδο 
της trash art. Το δεύτερο είναι “Οι στόχοι”, ένα έργο ζω-
γραφικής που λέει ότι έχουμε κάνει το περιβάλλον στόχο 
προς εξόντωση. Θα παρουσιαστεί στην ομαδική έκθεση 
της Art Spot στην Τεχνόπολη». 

Καθώς οι μέρες κυλούν συναντάω κι άλλους ανθρώ-

πους που μου εξιστορούν το χρονικό της συμμετοχής 

τους. Ο Θάνος Παπαδόπουλος λέει για τις φωτογρα-

φίες του από τοίχους της πόλης: «Άρχισα να φωτογρα-
φίζω την Αθήνα και όσο περνούσε ο καιρός μάθαινα τις 
κρυφές γωνίες της. Συνειδητοποίησα ότι κάθε 2-3 μέ-
ρες νέα graffiti σχεδιάζονταν πάνω στα παλιά, καινούρ-
γιες αφίσες έμπαιναν πάνω στις προηγούμενες και ο δή-
μος περνούσε με σπρέι νερού για να τα καθαρίσει... Στο 
τέλος προέκυπταν κάτι abstract εικόνες με νέες, μονα-
δικές συνθέσεις μέσα τους». Η Διεθνής αμνηστία, που 

διοργανώνει έκθεση φωτογραφίας, προβολή ταινιών 

και συναυλίες με group προσφύγων, δίνει το στίγμα 

της: «Αυτή η διαδραστικότητα  ταιριάζει με τη δράση μας 
για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα των Προσφύγων στις 20 Ιουνίου». 

Στα γραφεία της εταιρείας πολιτισμού «ςύνθεση», 

το φεστιβάλ προετοιμάζεται σε καταιγιστικούς ρυθ-

μούς. Κάθε μέρα που περνάει οι νέοι άνθρωποι που 

«τρέχουν» το Fringe χάνονται στα κανάλια της επι-

κοινωνίας, χιλιάδες mail, συνεννοήσεις… Φαίνεται 

πάντως ότι πιστεύουν πολύ σε αυτό που κάνουν 

(αρκετοί εθελοντικά):  Η Κωνσταντίνα Γεωργίου 

αναφέρει ότι το Fringe «μπορεί να λειτουργήσει ως 
ομπρέλα για όσους θέλουν να πειραματιστούν με λιγο-
στά τεχνικά μέσα αλλά με πολλή φαντασία!», η αγγε-

λίνα λυκόγιαννη δουλεύει γι’ αυτή τη διοργάνωση 

«γιατί επείσθην από τις ευγενείς, δονκιχωτικές απόψεις 
του Γιώργου Νέρη για την τέχνη. Στην πορεία επείσθην 
και για την αναγκαιότητά του», ενώ η ρένα οροκλού 

δίνει σε μια φράση αυτό που μάλλον είναι όλο το νό-

ημα της ύπαρξης του 1ου  Athens Fringe Festival: «Με 
ενθουσιάζει η “αντάρτικη” τοποθέτησή του».

INFO:Προαγορά εισιτηρίων, ενιαίο € 10 τη μέρα για ό-
λους τους χώρους, στα καταστήματα του Ελευθερουδάκη 
και της ACS. Χώροι διεξαγωγής του φεστιβάλ: Τεχνόπο-
λις, Booze, Κ44, Art House, Artower Agora, Athens Style 
Hostel, Altera Pars, πεζόδρομοι, πάρκα, πλατείες… Χορη-
γός επικοινωνίας η ATHENS VOICE. A

Σημείωσε 

“Styles In It”, 17-27/6 

Δέκα  Έλληνες graffiti 

writers (Amok, Artemis, 

Dask, Jasone, Live2, 

Nade, Nastwo, Rtm1, 

Siemor, Wake) «χτυπάνε» 

ο καθένας με το δικό του 

style τον εκθεσιακό χώρο 

του Κ44. Την ημέρα των ε-

γκαινίων (18/6) live graffiti 

workshop και dj sets με 

χορηγό επικοινωνίας την 

A.V.

 «O φάκελος - La Busta» 

θεατρική παράσταση του 

Spiro Scimone στο Altera 

Pars, σε σκηνοθεσία Πέ-

τρου νάκου.

Art Spot Ομαδική έκθεση 

νέων καλλιτεχνών με 

έργα ζωγραφικής και φω-

τογραφίας στο σιδηρουρ-

γείο της Τεχνόπολης. Στο 

κέντρο της αίθουσας θα 

υπάρχει μια εγκατάσταση 

που «απαιτεί» τη συμμε-

τοχή του κοινού, με το 

όνομα Pixel Project.

Κουκλοθέατρο από το 

Εργαστήρι μαιρηβή. 

«Χώρος Άμλετ» Δοκιμή 

παράστασης - Ανοιχτή 

πρόβα από την ομάδα 

Ίσον  Ένα. 

Θεατρικές παραστάσεις 

από τις ομάδες Exorals 

(Τα δύο πόδια σε μια 

γόβα), αστροναύτες (Η 

φάρμα των ζώων), Θεα-

τρικοί ορίζοντες (Είμαι 

χάλια), Tout Va Bien (Post 

Prandium).

Σύγχρονος χορός από 

την ομάδα Intro (Meeting 

Point).

Χοροθέατρο «Ορφέας»

με τους ρούλα Καραφέ-

ρη, Κορνήλιο Διαμαντό-

πουλο, Will Caspers και 

νικόλαο νταβά.

Έκθεση ζωγραφικής 

της Ειρήνης Πουλιάση με 

τίτλο «Καρτούν».

Έκθεσεις φωτογραφίας 

από τον Κωνσταντίνο 

Καρτελιά - “Ζambia HIV 

Project”, τη φωτεινή 

νάκου και την Κατερίνα 

Ελκανδού. 

Μάρω Κουρή / Talisman - Αλμπίνος
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Μας μιλούν: Ν. Χαραλαμπίδης (Greenpeace), Θ. Βλαστός (συγκοινωνιολόγος),   Τ. Πουλιάσης (ακτιβιστής), Έ. Τσεκούρα (Πρωτοβουλία Πολιτών για τα Δικαιώματα των Πεζών - ΠΕΖΗ), Ε. Γεωργιάδη (Οργανισμός Πιστοποίησης και Ελέγχου Βιολογικών 
Προϊόντων - ΔΗΩ), Θ. Αναπολιτάνος (Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Νοτιοανατολικής                Μεσογείου), Α. Πληθάρας (WWF), Γ. Χριστοφόρου (Επιτροπή Ενέργειας Ακαδημίας Αθηνών), Ο. Μαρινάκη (εικαστικός), Ά. Μαρτίνεζ (street artist), Α. Τομπάζης (αρχιτέ-
κτων), Μ. Χριστοδούλου (ΠΟΦΥΖΩ), Χ. Καραγιάννης (Ηλέκτωρ), Ι. Θεοδοσίου                   (Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής), Α. Βουρεξάκη (Greenpeace), Δ. Αποπάπου (βιοπαραγωγός)

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος       αύριο 5 Ιουνίου, και η A.V. «πρασινίζει». Ονειρευόμαστε ένα καλύ-
τερο περιβάλλον, έναν πιο καθαρό      ουρανό, μια πόλη στην οποία να χαιρόμαστε να ζούμε. Μα πιο πολύ 
θαυμάζουμε αυτούς που δίνουν από     τον ελεύθερο χρόνο τους γι’ αυτόν το σκοπό, ανώνυμους και επώνυμους.
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Μας μιλούν: Ν. Χαραλαμπίδης (Greenpeace), Θ. Βλαστός (συγκοινωνιολόγος),   Τ. Πουλιάσης (ακτιβιστής), Έ. Τσεκούρα (Πρωτοβουλία Πολιτών για τα Δικαιώματα των Πεζών - ΠΕΖΗ), Ε. Γεωργιάδη (Οργανισμός Πιστοποίησης και Ελέγχου Βιολογικών 
Προϊόντων - ΔΗΩ), Θ. Αναπολιτάνος (Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Νοτιοανατολικής                Μεσογείου), Α. Πληθάρας (WWF), Γ. Χριστοφόρου (Επιτροπή Ενέργειας Ακαδημίας Αθηνών), Ο. Μαρινάκη (εικαστικός), Ά. Μαρτίνεζ (street artist), Α. Τομπάζης (αρχιτέ-
κτων), Μ. Χριστοδούλου (ΠΟΦΥΖΩ), Χ. Καραγιάννης (Ηλέκτωρ), Ι. Θεοδοσίου                   (Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής), Α. Βουρεξάκη (Greenpeace), Δ. Αποπάπου (βιοπαραγωγός)
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Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος       αύριο 5 Ιουνίου, και η A.V. «πρασινίζει». Ονειρευόμαστε ένα καλύ-
τερο περιβάλλον, έναν πιο καθαρό      ουρανό, μια πόλη στην οποία να χαιρόμαστε να ζούμε. Μα πιο πολύ 
θαυμάζουμε αυτούς που δίνουν από     τον ελεύθερο χρόνο τους γι’ αυτόν το σκοπό, ανώνυμους και επώνυμους.



O Βασίλης Γκογκζίλας
σχεδιάζει για την 
ΑTHENS VOICE
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M
ε τι παιχνίδια παίζατε μικρός στην 

Ινδία; Με τα σκυλιά μας· μ’ ένα κουρδι-

στό τρένο που γυρνούσε σε μια πόλη 

με σταθμούς, ανισόπεδες διαβάσεις, 

με κεντρικό σημείο τον Λυκαβηττό και 

μ’ ένα κουκλόσπιτο, στο οποίο μπορούσαμε να μπαίνουμε 

μέσα – όλα φτιαγμένα από το χέρι του πατέρα μου.

 Ήλπιζα να βρω στα παιχνίδια σας μια αιτία για τη 

μετέπειτα σχέση σας με την οικολογία. Ίσως… να 

τη βρούμε στο χρόνο που έζησα στην Αγγλία, όταν 

πήγαμε γιατί αρρώστησε πολύ η μητέρα μου –και 

δυστυχώς πέθανε εκεί–, με τους περιπάτους στην 

εξοχή και την αγάπη των Άγγλων για τη φύση και τα 

ζώα. Εκεί, στα δέκα μου, μου γεννήθηκε η επιθυμία 

να γίνω κτηνίατρος και ν’ αποκτήσω μια φάρμα.

Χάθηκε διά παντός αυτή η επιθυμία; Όχι… αλλά η 

γυναίκα μου είναι αυτή που ασχολείται πάρα πολύ 

με τις βιοκαλλιέργειες· προσέχει ώστε να φυτεύει 

τα σωστά φυτά στο σωστό τόπο… 

Γιατί οι  Έλληνες δεν έχουν καλή σχέση με τη φύση; 

Ίσως γιατί το πέρασμα από την αγροτική στην αστι-

κή κοινωνία έγινε με άτσαλο τρόπο, που δεν άφησε 

περιθώρια για τέτοιες… πολυτέλειες; Το πρόβλημα 

είναι η έλλειψη παιδείας. Αυτό, τίποτα άλλο.

Η σχεδιαστική προτροπή σας «πρέπει να σχεδιά-

ζουμε από έξω προς τα μέσα» είναι κάθετα αντί-

θετη με την επικρατούσα λογική. Γι’ αυτό οι ελεύ-

θεροι χώροι είναι τόσο άσχημοι; Υπερβάλλω, αλλά 

το κάνω για να το τονίσω: ο αρχιτέκτονας σκέφτεται 

τον εαυτούλη του και τη δουλίτσα του. Το πώς, δη-

λαδή, το κτίριό του θα «φωνάζει» την υπογραφή 

του. Μόνο αφού το τελειώσει θα ασχοληθεί, «α, μου 

έμεινε και λίγος εξωτερικός χώρος, να δω τι θα τον 

κάνω». Αν σκεφτόταν αντίθετα θα είχαμε καλύτερα 

αποτελέσματα. 

Συμφωνείτε με τις κινήσεις κατάληψης ελεύθε-

ρων χώρων και με την επέμβαση σε αυτούς; Πολ-

λές φορές είναι αναγκαίες κινήσεις που θα ταρα-

κουνήσουν το σύστημα «τα-ζώα-μου-αργά». Όμως 

τι γίνεται με τη δημοκρατική λειτουργία μιας πόλης; 

Γιατί πολλές ενέργειες που εναντιώνονται στην «α-

πρόσωπη» εξουσία μπορεί να καταλήξουν ασεβείς 

απέναντι στους «ορατούς» γείτονες.  

Τελικά τι συνέβη με το Πεδίο του Άρεως; Απ’ όσο 

ξέρω έχουν ξαναρχίσει οι εργασίες. Δεν έχω καθη-

μερινή σχέση με το έργο, γιατί στην ουσία εμείς αυ-

τό που κάναμε ήταν η μελέτη, πάνω σε μια προμελέ-

τη, για έναν εργολάβο. 

Η πολιτεία σάς έχει χρησιμοποιήσει ποτέ ως οικο-

λογικό άλλοθι; Δεν θέλω να προσωποποιήσω την 

ερώτησή σας. Αυτό που ξέρω είναι πως η πολιτεία 

συνήθως ξεκινάει με τις καλύτερες των προθέσεων, 

αλλά τα προβλήματα αρχίζουν στην υλοποίηση.  

Ποιο ήταν το κομβικό σημείο στην καριέρα σας 

για να εντάξετε τη βιοκλιματική στην αρχιτεκτονι-

κή σας; Με ενδιέφερε πάντα η τεχνολογία και στην 

πρώτη πετρελαïκή κρίση, στα μέσα του ’70, άρχισε 

να με απασχολεί η ηλιακή ενέργεια. Ωστόσο, μελε-

τώντας, παρακολουθώντας διαλέξεις κ.λπ., ανα-

κάλυψα πως δεν επρόκειτο για θέμα τεχνολογίας, 

αλλά για φιλοσοφικό ζήτημα. Μου έχει γίνει πλέον 

δεύτερη φύση και όλα γίνονται οικο-λογικά.

«Πουλάει» η αρχιτεκτονική την οικολογία; Τα τε-

λευταία χρόνια σχεδόν όλοι οι αρχιτέκτονες έχουν 

γίνει «πράσινοι». Και δεν είναι σωστό να εξαιρώ τον 

εαυτό μου στο ότι οι περισσότεροι από εμάς πουλά-

με τη δουλειά μας, χρησιμοποιώντας την. Ωστόσο, 

ας μην ισοπεδώνουμε τα πράγματα. Οι πολυεθνικές, 

που έχτιζαν σε όλο τον κόσμο το κτίριο - σήμα κατα-

τεθέν τους, τώρα, τουλάχιστον, δηλώνουν πως έ-

χουν ευαισθητοποιηθεί και μια μικρή αλλαγή αρχίζει 

να εμφανίζεται στο γενικό αρχιτεκτονικό τοπίο. 

Του Δημήτρη 
Μαστρογιαννίτη
Φωτό πορτρέτου: 
Νίκος Κοκκαλιάς

Για τα έργα του 
ο Αλέξανδρος 
Ν. Τομπάζης 
έχει έναν πολύ-
τιμο συνεργάτη 
– το κλίμα

Η Εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη 
Φατίμα της Πορτογαλίας. Έχει μέγεθος 
33.000 m2, φιλοξενεί κάθε Κυριακή 
9.000 καθήμενους, λειτουργεί και ως 
πολυχώρος (συναυλίες κ.ά.) και η 
«μετακινούμενη» οροφή της παρέχει 
ποικιλία σεναρίων φυσικού φωτισμού.

ΑλΕξΑΝΔρΟΣ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗΣ Ο ΟΙκΟ-λΟγΙκΟς αρχΙτέκτΟνας
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Μεταξύ άλλων, έχετε τιμηθεί με το χρυσό μετάλ-

λιο Παθητικής Ηλιακής Αρχιτεκτονικής στην Α-

μερική. Το «παθητικής» έχει, μάλλον, αρνητική 

σημασία στα ελληνικά. Έχετε δίκιο, αλλά εδώ υ-

πάρχει ένα οξύμωρο σχήμα. Ένα παθητικό κτίριο 

–που έχει σχεδιαστεί, για να το πω χοντρικά, ώστε 

να εκμεταλλεύεται το κλίμα– χρειάζεται έναν ενερ-

γό ένοικο που πρέπει π.χ. να κατεβάσει τα σκιάδια 

είτε χειρονακτικά είτε με κουμπί. Δηλαδή το κτίριο 

για να αυτοπροστατευθεί πρέπει να πάρει μέτρα 

μέσω του ανθρώπου. Στο ενεργητικό σύστημα όλα 

γίνονται μηχανικά –φυσικά με πολύ μεγαλύτερη κα-

τανάλωση–, αλλά εσύ μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος. 

Έτσι όμως καταλήγεις ένας παθητικός ένοικος. 

Στην Ελλάδα θα έπρεπε να απαγορευτούν διά νό-

μου τα γυάλινα κτίρια; Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει 

με αστυνομικά μέτρα. Απλά μπορεί να γίνει έμμεσα, 

βάζοντας τους σωστούς όρους.

Είναι αστικός μύθος ότι σε πολλούς ξένους αρχιτέ-

κτονες αρέσει η ελληνική αρχιτεκτονική αναρχία; 

Για τις θετικές επιστήμες 1+1=2. Για την αρχιτεκτο-

νική 1+1=περίπου 2. Αυτό σημαίνει πως όσο ωραίο 

είναι να υπάρχει μια ομοιομορφία, άλλο τόσο ενδι-

αφέρον είναι να υπάρχει μια ελευθερία – δεν θέλω 

να πω αναρχία. Δεν είμαι μάντης, αλλά πιστεύω πως 

στο μέλλον η οικολογία θα θέσει αφανείς παραμέ-

τρους, που θα έχουν να κάνουν με τον κάθε τόπο 

χωριστά. Αυτό θα συμβεί ακόμη και στην Ελλάδα.

Έργα που αφορούν το μέλλον, όπως αυτό στον 

Ελαιώνα, το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ανάπτυξης ή οι συ-

ζητήσεις για το Ελληνικό, δεν ακούγονται τόσο 

φιλο-οικολογικά…  Όλα αυτά είναι πολύ περίπλοκα 

θέματα πολεοδομικού ενδιαφέροντος, για να τα α-

ντιμετωπίζουμε με ένα «συμφωνώ» ή ένα «διαφω-

νώ». Γενικά είναι εύκολο να είσαι εναντίον. Με τον 

Ελαιώνα είχα ασχοληθεί και ο ίδιος σε πρώτη φάση, 

αλλά δεν προχώρησε… Για το μόνο που είμαι βέβαι-

ος είναι πως δεν μπορούν να κομματικοποιούνται 

τέτοιες υποθέσεις.

«Να χτίζει κανείς ή να μη χτίζει;» Το δίλημμα είναι 

όταν καλείσαι να χτίσεις σε παρθένο χώρο. Τότε κα-

ταλήγω πως ναι, θα χτίσω, αλλά προσέχοντας να 

μην τραυματίσω πολύ το περιβάλλον. 

Κι αν ο ιδιοκτήτης δεν έχει τέτοιου είδους ευαι-

σθησίες; Είμαι ένας προσγειωμένος άνθρωπος. 

Δεν τρέχω μπροστά με κάποια σημαία. Ωστόσο, θα 

προσπαθήσω να του εξηγήσω και πιστεύω πως θα 

τον πείσω. A

 Τα τελευταία 
χρόνια σχεδόν 
όλοι οι αρχιτέ-
κτονες έχουν 

γίνει “πράσινοι” 
και... πουλάνε 

οικολογία

ΑλΕξΑΝΔρΟΣ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗΣ Ο ΟΙκΟ-λΟγΙκΟς αρχΙτέκτΟνας

Από τις εκδόσεις Libro κυκλοφορούν τα βιβλία του «Αλέξανδρος Ν. Τομπάζης», “Fatima” και «Γράμμα σ’ ένα νέο αρχιτέκτονα», ενώ από τις εκδόσεις Πατάκη το 

αυτοβιογραφικό του βιβλίο «Η όμορφη καμηλοπάρδαλη».        
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ανθρώπων που το έχουν ανάγκη. Στην οργάνωση 

ανήκουν επίσης οι: Μόργκαν Φρίμαν, Τζέικ Γκίλεν-

χαλ, Τομ Χανκς, Σάλμα Χάγιεκ, Σούζαν Σάραντον, 

Ορλάντο Μπλουμ και Σαρλίζ Θερόν.

Η Cate, η Penelope, η Cindy 
και τα άλλα κορίτσια
Ως καλλιτεχνική διευθύντρια του Sydney Theatre 

Company, η Κέιτ Μπλάνσετ το μετέτρεψε στο πιο 

πρότυπο eco-friendly θέατρο του κόσμου, εξοπλί-

ζοντάς το με συστήματα εκμετάλλευσης των νε-

ρών της βροχής και της ηλιακής ενέργειας. Ως υπο-

ψήφια για Όσκαρ το 2007 με το “Volver”, η Πενέλοπε 

Κρουζ πρότεινε αντί για ενεργοβόρες λιμουζίνες, 

όλοι οι συνάδελφοι να προσέλθουν με υβριδικά 

αυτοκίνητα. Όσο για την ωραία Σίντι Κρόφορντ, με 

σύνθημα “Thirsty For Change” λάνσαρε εμφιαλω-

μένο νερό με την υπογραφή της, μποτιλιαρισμένο 

σε ανακυκλώσιμες φιάλες, με στόχο τη μείωση της 

χρήσης του πλαστικού.

Björk
“Nattura-Summer 2008”, ένα ντοκιμαντέρ για την 

ενέργεια και το περιβάλλον της πατρίδας της Ισλαν-

δίας. Συνεντεύξεις που πήρε η ίδια από περσόνες 

του ακτιβισμού, ιδέες περί eco living με βάση την 

επιτυχημένη συνταγή της πράσινης αστικής διαβί-

ωσης στο Ρέικιαβικ, που τον τελευταίο καιρό όμως 

κινδυνεύει πιο πολύ από την οικονομική κρίση παρά 

από το λιώσιμο των γροιλανδικών παγόβουνων.

Julia Roberts
Η «Έριν Μπρόκοβιτς» δεν ήταν άλλος ένας ρόλος 

και καθαρίσαμε με την οικολογία. Μαχητική και α-

διαπραγμάτευτη ως προς την αλλαγή της πολιτι-

κής σε θέματα ενέργειας, η Ρόμπερτς προωθεί τα 

βιοκαύσιμα, ενώ το σπίτι της στο Μαλιμπού είναι ο 

παράδεισος των κομποστοποιημένων σκουπιδιών. 

Μεγάλωσε τα παιδιά της με επαναχρησιμοποιούμε-

νες πάνες, που τις έπλενε στο χέρι, κερδίζοντας έ-

τσι το τίτλο τής «Οικολογική Μάνα Είναι Μόνο Μία».

Brad Pitt
Μετά τον τυφώνα Κατρίνα και την καταστροφή της 

Νέας Ορλεάνης, έβγαλε από την τσέπη του πολλές 

χιλιάδες δολάρια για να χτιστούν 150 σπίτια οικο-

λογικών προδιαγραφών, συμμετέχοντας έτσι στη 

νέα και «υγιή» αναστήλωση της πόλης. Ταυτόχρονα 

υποστηρίζει οικονομικά ένα οικολογικό πρόγραμ-

μα που προωθεί την εκμετάλλευση της ηλιακής 

ενέργειας στην Καλιφόρνια, παρέα με τον εξίσου 

ευαισθητοποιημένο φίλο του ηθοποιό Έντουαρτ 

Νόρτον. 

Gwyneth Paltrow
Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα 

μάθεις. Στην περίπτωσή της, μέντορας στάθηκε η 

μητέρα της, Μπλάιθ Ντάνερ, που από πιτσιρίκα τη 

μύησε στην ανακύκλωση και στα chlorine free προ-

ϊόντα. Το ίδιο διδάσκει η ίδια στα παιδιά της, κάνο-

ντας κομποστοποίηση, συμμετέχοντας στις δρά-

σεις του Αλ Γκορ και τις συναυλίες για το περιβάλλον, 

καθότι τυγχάνει κυρία Chris Coldplay Martin. Οι δυο 

τους είναι για τους eco liberators ό,τι το δίδυμο Τζολί 

και Μπραντ Πιτ για τα παιδιά του τρίτου κόσμου.

Jake Gyllenhaal
Ταξίδεψε με τη Σάλμα Χάγιεκ στον Βόρειο Πόλο για 

τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ “Rendition”, ενώ πλή-

ρωσε και 10.000 δολάρια προκειμένου να φυτευ-

τούν δέντρα στη Μοζαμβίκη, στο πλαίσιο της δρά-

σης ClimateCare, για οικιακή χρήση εναλλακτικών 

μορφών ενέργειας.

Pamela Anderson
Χορτοφάγος από τα μικράτα της και υπερδραστή-

ριο πλέον μέλος της PETA, στηλιτεύει όσους φο-

ρούν γούνες κι επιχαίρει όσους τις απεκδύονται. Εί-

ναι κατά των προϊόντων που δοκιμάζονται σε ζώα, 

κυνήγησε αλυσίδες γρήγορου φαγητού, ενώ το 

περσινό καλοκαίρι μπήκε στα χωράφια της Παρίς 

Χίλτον, κτίζοντας στο Αμπού Ντάμπι ένα οικολογι-

κών προδιαγραφών ξενοδοχείο.  A

Πλούτος, δόξα, 
σεξουαλικά 
σκάνδαλα, κατά-
θλιψη, πλαστικές 
εγχειρήσεις: αυτός 
ήταν ο ορισμός 
των σταρ παλαιάς 
κοπής. Μέχρι που 
οι πάγοι άρχισαν 
να λιώνουν, η 
τρύπα του όζοντος 
να θεριεύει και τα 
νέα πρόσωπα του 
διαπλανητικού star 
system να τη δουν 
πράσινοι μαχητές.

Leonardo DiCaprio
Νούμερο 1 οικολόγος σελέμπριτι. Την άκουσε μετά 

την «Παραλία», μια ταινία που οι παραγωγοί της άλ-

λαξαν δραματικά το γαλαζοπράσινο παράδεισο των 

νησιών Pi Pi, προκαλώντας τη μήνιν των πράσινων 

ακτιβιστών. Φύτεψαν δέντρα, μετέφεραν αμμόλο-

φους και μετά εγκατέλειψαν το νησί στην τύχη του. 

Αυτό στάθηκε αρκετό για να κινητοποιήσει το εν-

διαφέρον του σε θέματα πλανητικής ευαισθησίας. 

Ως αναγεννημένος χριστιανός, ο ΝτιΚάπριο ασπά-

στηκε το πράσινο ευαγγέλιο κι από τότε μάχεται και 

δρα ενάντια στις κλιματικές αλλαγές. Συμμετείχε 

στο αφυπνιστικό ντοκιμαντέρ «11η Ώρα» του Αλ 

Γκορ, δανείζει το πρόσωπό του σε καμπάνιες προ-

ώθησης του οικολογικού κινήματος, δίνοντας το 

σωστό παράδειγμα στους συναδέλφους του, ενώ 

αντί για βιλάρα στο Μπέβερλι Χιλς, έφτιαξε σπιτάκι 

πράσινο φωτοβολταϊκό απέναντι από τον ποταμό 

Χάντσον στη Νέα Υόρκη, και κυκλοφορεί στην πόλη 

με ποδήλατο.

Cameron Diaz
Δρα οικολογικά, δείχνει οικολογικά! Στη σειρά του 

MTV “Trippin’”, μαζί με την παρέα της, ταξίδευσε από 

τη Χιλή έως το πάρκο Γέλοουστον και από το Μπου-

τάν έως την Παταγονία, εν είδει άγρυπνου φύλακα 

που παρατηρεί και καταγράφει αλλαγές κι επιπτώ-

σεις. Οδηγεί υβριδικό αμάξι αντί για SUV και συμμε-

τέχει στο eco celebrity think tank του Αλ Γκορ.

Natalie Portman
The petite activist! Οι γορίλες της Ρουάντα βρήκαν 

στο πρόσωπό της μια φανατική υποστηρίκτρια ε-

νάντια στους κινδύνους που τους απειλούν. Εκτός 

από ντοκιμαντέρ, λάνσαρε και μια σειρά οικολο-

γικών παπουτσιών, που αντί για επεξεργασμένο 

δέρμα αντιλόπης, φτιάχτηκαν από επεξεργασμένα 

ζαρζαβατικά. Είναι μέλος της Global Green USA, μιας 

εθνικής περιβαλλοντικής οργάνωσης που μάχε-

ται κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της 

πρόσβασης σε καθαρό νερό 2,4 δισεκατομμυρίων 

Eco 
cElEbrity 
moVEmEnt
Του Στέφανου Τσιτσόπουλου
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Ελευθερία Γεωργιάδη 
Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ

Γιατί να προτιμήσουμε τα βιολογικά προϊόντα; Για-

τί, σύμφωνα με επιστημονική έρευνα που πραγμα-

τοποιήθηκε με χρηματοδότηση της ΕΕ, τα βιολογικά 

προϊόντα είναι πιο θρεπτικά και αποτελούν ασπίδα 

της υγείας μας. 

Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως αυτά που 

αγοράζουμε από τα καταστήματα και τις λαϊκές 

είναι πράγματι βιολογικά; Η συσκευασία ενός βιο-

λογικού προϊόντος πρέπει μεταξύ άλλων να φέρει 

σαφή ένδειξη για τη βιολογικότητά του, το σήμα 

και τον κωδικό του πιστοποιητικού οργανισμού, 

αλλά και τις προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες 

πιστοποιήθηκε. Στα προϊόντα τα οποία μπορούν να 

πωλούνται μη συσκευασμένα (σε υπαίθριες αγορές 

βιολογικών προϊόντων, σε αγροκτήματα κ.λπ.) οι 

καταναλωτές θα πρέπει να αναζητούν το σχετικό Πι-

στοποιητικό Προϊόντος, το οποίο θα πρέπει να δια-

θέτει και να επιδεικνύει ο παραγωγός. Ο Οργανισμός 

ΔΗΩ εφαρμόζει πολύ αυστηρές προδιαγραφές, κα-

θώς πραγματοποιεί διπλάσιο αριθμό ελέγχων και α-

ναλύσεων από αυτά που προβλέπει η νομοθεσία. Σε 

περιπτώσεις μη συμμορφώσεων, οι πιστοποιημένοι 

επιχειρηματίες υφίστανται κυρώσεις: υποβιβασμό 

προϊόντος, ακόμα και αποβολή από το σύστημα πι-

στοποίησης.

Γιατί κοστίζουν πολύ περισσότερο από τα μη βι-

ολoγικά; (Τα καλά νέα είναι πως πριν από μερικά χρό-
νια η τιμή ήταν 100% πάνω, ενώ τώρα που η παραγωγή 
βιολογικών προϊόντων έχει αυξηθεί, η τιμή έχει πέσει 
στο 40% επιπλέον των συμβατικών περίπου)
Πέρα από τη ζήτηση, που ανεβάζει την τιμή καθώς 

είναι συχνά μεγαλύτερη από την προσφορά, οφεί-

λεται και σε διάφορα αυξημένα κόστη προδιαγρα-

φών αλλά και συλλογής, διανομής και διάθεσης. 

Μπορούμε, ωστόσο, να κάνουμε οικονομία με διά-

δορους τρόπους – π.χ. να συνδυάσουμε τις αγορές 

μας με μια ευχάριστη επίσκεψη σε βιολογικό κτήμα. 

Κάποτε οι παππούδες μας αγόραζαν με αυτόν τον 

τρόπο, και μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες – αγόρα-

ζε κανείς δηλαδή φασόλια ή λάδι για όλη τη χρονιά. 

   

 
Σε τι υπερτερούν τα βιολογικά έναντι των συμβατικών προϊόντων; Γιατί να επιλέξουμε μια βιολογική αγορά 

και να μην αρκεστούμε στη λαϊκή της γειτονιάς μας; Και γιατί, τελικά, τόσος ντόρος για τα μεταλλαγμένα;

Η Α.V. συνομιλεί με φορείς, παραγωγούς και καταναλωτές, αναζητώντας απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν.

Της Δήμητρας Αρβανιτάκη 

ΠαΜέ (ΒΙΟ)λΟγΙκα;
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Φωτογραφία της Jessica Speckhard Savc από την έκθεση 
“Women: Lost and Found” στην γκαλερί «Αδάμ», Ν. Βάμβα 5, 

πλ. Κολωνακίου. Τα εγκαίνια θα γίνουν την Πέμπτη 11/6 
στις 20.00, η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 27/6. 



44 A.V. 4 - 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Κάλλιστα μπορούμε και σήμερα να κάνουμε τέτοιο 

προγραμματισμό. Και σίγουρα κάνουμε λιγότερα έξο-

δα όταν προγραμματίζουμε τις αγορές μας στις σω-

στές ποσότητες, αποφεύγοντας να αφήνουμε τρόφι-

μα να χαλάσουν και να καταλήξουν στα σκουπίδια.

 

Ποιο είναι το ποσοστό των βιολογικών προϊόντων 

που παράγονται στην Ελλάδα σε σχέση με τα «συμ-

βατικά»; Πού κυμαίνεται αυτό το ποσοστό σε σχέ-

ση με εκείνο άλλων ευρωπαϊκών χωρών; Σήμερα 

στην Ελλάδα το ποσοστό της συνολικής αγροτικής 

έκτασης που καλλιεργείται βιολογικά είναι περίπου 

το 4% των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Ενδεικτικά, 

το αντίστοιχο ποσοστό για άλλες ευρωπαϊκές χώ-

ρες κυμαίνεται στο 11,8% για την Ελβετία, στο 9% 

για την Ιταλία, στο 6,8% για την Τσεχία και στο 4,8% 

για τη Γερμανία. Δυστυχώς, ο στόχος τού 10% δεν 

έχει ακόμα επιτευχθεί από τη χώρα μας, και θα ήταν 

εύλογο να δούμε κατά πόσον θα μπορούσαμε να 

στηρίξουμε την υλοποίησή του με την κατάλληλη 

υποδομή αλλά και πρακτικά μέτρα.

 

Ποια είναι η στάση της πολιτείας απέναντι στην 

εξάπλωση της bio παραγωγής και την ενημέρω-

ση του κοινού; Τεκμηριωμένες προτάσεις για τη 

χάραξη μιας υπεύθυνης και επικοδομητικής «πρά-

σινης» πολιτικής υπάρχουν. Για να εφαρμοστούν, 

όμως, απαιτείται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και, 

κυρίως, πολιτική βούληση. Παρόλο που η πολιτική 

ηγεσία μιλά ένθερμα για τη βιολογική γεωργία, αυτό 

δεν έχει αποτυπωθεί όσο θα έπρεπε με ανάλογες 

πρακτικές κινήσεις. A

Δ
εν προσφέρουν την ποικιλία μιας συμβατι-

κής λαϊκής αγοράς, συχνά πρέπει να φύγεις 

από τη γειτονιά σου για να τις βρεις και τα 

περισσότερα είδη είναι πιο ακριβά. Γιατί τότε 

ολοένα και περισσότεροι επιλέγουν τους πά-

γκους κάποιας βιολογικής αγοράς για τα ψώνια τους; 

Ιωάννα Θεοδοσίου 
Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής 

«Οι υπαίθριες αγορές βιολογικών προϊόντων εξα-

πλώνονται σε όλη την Ελλάδα και γίνονται όλο και 

πιο δημοφιλείς, καθώς αποτελούν γέφυρα μεταξύ 

των βιοκαλλιεργητών και των καταναλωτών. Όσοι 

τις επιλέγουν μπορούν να ενημερωθούν από τον 

ίδιο τον παραγωγό, πράγμα που πέρα από εμπιστο-

σύνη εξασφαλίζει και χαμηλότερες τιμές, αφού α-

πουσιάζουν οι “μεσολαβητές”. Βιολογική γεωργία, 

όμως, δεν γίνεται χωρίς φροντίδα για την ισορροπία 

του οικοσυστήματος και κοινωνική ευθύνη. Πέρα 

από τη μέριμνα για το περιβάλλον και την πιστοποι-

ημένη ποιότητα των ίδιων των αγαθών, σε μια βιο-

λογική αγορά οι παραγωγοί φροντίζουν οι ίδιοι το 

χώρο που τους προσφέρεται. Προτού φύγουν κα-

θαρίζουν οι ίδιοι, ενώ ό,τι απομένει γίνεται κομπόστ 

και επιστρέφει στη φύση. Πρόκειται για στάση κοι-

νωνικής ευθύνης  και αλληλεγγύης, κάτι που δεν 

βλέπεις στις συμβατικές λαϊκές αγορές. Ο κατανα-

λωτής νιώθει κι αυτός με τη σειρά του ότι συμβάλλει 

έμπρακτα – στηρίζοντας τους βιοκαλλιεργητές δεν 

στηρίζει μόνο το περιβάλλον αλλά και τους συναν-

θρώπους του. Μιλάμε, επομένως, για μια συνολικά 

διαφορετική αντίληψη».

Οι κύριοι και οι κυρίες που βρί-

σκονται πίσω από τους πάγκους 

–εφοδιασμένοι όλοι τους με τα 

προβλεπόμενα από το νόμο πι-

στοποιητικά– δεν είναι έμποροι. 

Είναι παραγωγοί, πρόθυμοι μάλι-

στα να σου λύσουν κάθε απορία, να σε 

συμβουλεύσουν, ακόμα και να μοιραστούν μαζί σου 

πρωτότυπες συνταγές μαγειρικής!

Μιλώντας με τους ανθρώπους της Αγοράς μαθαί-

νω ακόμη πως σε συνεργασία με τους Δήμους έχει 

θεσμοθετηθεί το πρόγραμμα «Αγάπη με το Κιλό», 

στα πλαίσια του οποίου κάθε βιοκαλλιεργητής προ-

σφέρει κάθε φορά ένα κιλό προϊόντος από τον πά-

γκο του. Από την προσφορά αυτή επωφελούνται τα 

Παιδικά Χωριά SOS, παιδικοί σταθμοί και άστεγοι.

Παρατηρώντας τη συμπεριφορά των καταναλω-

τών την ώρα που κάνουν τα «βιο-ψώνια τους, κατα-

λαβαίνεις πως πέρα από «εναλλακτική επιλογή», η 

επένδυση στη βιολογική γεωργία σημαίνει πολύ πε-

ρισσότερα: εγκατάλειψη του γρήγορου, πρόχειρου 

και επιβαρυντικού – τόσο όσον αφορά το περιβάλ-

λον όσο και τον ίδιο τον άνθρωπο. Μεγάλο ποσοστό 

καταναλωτών έρχεται με την πάνινη σακούλα του 

ανά χείρας, πολλές φορές ακόμα και από κάποια γει-

τονική περιοχή, μιλάει με τους παραγωγούς, ρωτάει, 

μαθαίνει. Επιλέγει την τροφή του με βάση, δηλαδή, 

κάποια κριτήρια, και όχι μόνο την ευκολία του. 

«Πέρα από το “βιολογικό” του προ-

ϊόντος, με ενδιαφέρουν κι άλλα 

πράγματα» μου λέει η Δέσποινα, 

που συναντάω στην αγορά που 

στήνεται κάθε Σάββατο στον 

πανέμορφο κήπο της Κατάληψης 

Πάτμου και Καραβία. «Αποφεύγω τα 

είδη που έχουν ταξιδέψει από το εξωτερικό ή πολύ 

μακρινές περιοχές της Ελλάδας. Προτιμώ δηλαδή 

αυτά που δεν ταξιδέψει πάμπολλα χιλιόμετρα, καί-

γοντας ένα σωρό βενζίνη, για να φτάσουν ως εμέ-

να». Η επιλογή της Δέσποινας να ψωνίζει από τον 

πάγκο της Δήμητρας άπόπαπα δεν στηρίζεται στην 

ευκολία, πόσο μάλλον η επιλογή της Δήμητρας να 

καλλιεργεί βιολογικά. Η παραγωγή που απορρίπτει  

τη χρήση των χημικών φυτοφαρμάκων απαιτεί σα-

φώς περισσότερο χρόνο, κόπο κι ενασχόληση απ’ 

ό,τι η συμβατική. Παρά ωστόσο τη «δυσκολία» της,  

εξαιτίας των υψηλών προδιαγραφών της, τα χρή-

ματα που αποφέρει είναι σαφώς λιγότερα από εκεί-

να μιας συμβατικής παραγωγής. «Με τον ξάδερφό 

μου τον Θόδωρο Αρβανίτη, πρόεδρο των βιοκαλλι-

εργητών Αττικής, περιφερειακά του κτήματος στα 

Κιούρκα έχουμε νοικιάσει πάρα πολλά στρέμματα, 

τα οποία δεν καλλιεργούμε. Με αυτό τον τρόπο εί-

μαστε σίγουροι πως κανένας γείτονας δεν θα επη-

ρεάσει την ποιότητα της παραγωγής».

Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να οργανώσω έτσι το 

χρόνο μου ώστε να ψωνίζω μόνο βιολογικά. Σίγουρα 

όμως θα το προσπαθήσω. Και σίγουρα την επόμενη 

φορά που θα πάω για ψώνια, ακόμα και στο σου-

περμάρκετ, θα έχω μαζί μου την ωραιότατη πάνινη 

τσάντα από βιολογική κάνναβη που μου χάρισε το 

Cannabιshop, ο γείτονάς μας στη Χαρ. Τρικούπη.  A         

ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Δευτέρα
Χαϊδάρι (Όπισθεν Νέου 
Δημαρχείου, 16.30-19.30)
Κηφισιά (Χ. Τρικούπη, 
16.30-19.30)
Ν. Σμύρνη (Λ. Συγγρού, 
έξω από το Ιωσηφόγλειο, 
16.30-19.30)

Τρίτη
Ν. Ηράκλειο (Ελ. Βενιζέ-
λου, 16.30-19.30)
Κορυδαλλός (Πλ. Ελευ-
θερίας, 16.30-19.30)
Π. Ψυχικό (Πλ. Αρσακεί-
ου, 16.30-19.30) 

Τετάρτη 
Ηλιούπολη (Μ. Αντύπα, 
16.30-19.30)
Γλυφάδα (Πλ. Ξενοφώ-
ντος, 16.30-19.30)
Πειραιάς (Πλ. Πηγάδας, 

16.30-19.30)

Πέμπτη
Γέρακας (Εθνικής Αντι-
στάσεως, 16.30-19.30)
Π. Φάληρο (Γήπεδο Τάε 
Κβο Ντο, 16.30-19.30)
Θρακομακεδόνες (Πλ. 
Αλμπανέλλα, 16.30-19.30)

Παρασκευή
Κολωνάκι (Πλ. Δεξαμε-
νής, 16.30-19.30)
Χολαργός (Σύρου, 16.30-
19.30)
Ν. Ιωνία (Φιλελλήνων, 
16.30-19.30)

Σάββατο
Κ. Πατήσια (Πάτμου & 
Καραβίας, 9.00-14.00) 
Κυψέλη (Δημοτική Αγο-
ρά, 9.00-14.00)
Βούλα (Ξενοφώντος & 
Λυκούργου, 9.00-14.00)
Ίλιον (Λ. Δημοκρατίας, 
9.00-14.00)
(Πηγή: ΔΗΩ)

Η A.V. ψωνίζει στις βιολογικές αγορές της πόλης

bio-αγΟρές VS 
λαϊκές αγΟρές

Σάββατο 
στη 

Δημοτική 

Αγορά της Κυψέ-
λης

Στον κήπο 

της Κατάληψης 

Πάτμου και 
Καραβία

Από εκδήλωση στον κήπο της 
κατάληψης Πάτμου και Καραβία
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Αλεξία Βουρεξάκη 
Υπεύθυνη της Εκστρατείας για τα Μεταλλαγμένα της Greenpeace

Τι είναι τα μεταλλαγμένα; Τα μεταλλαγμένα ή αλ-

λιώς γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, είναι  ορ-

γανισμοί οι οποίοι δημιουργούνται στο εργαστήριο 

τεχνητά, με την αφαίρεση ή την προσθήκη γονιδίων 

που προέρχονται από οργανισμούς που μπορεί να 

ανήκουν ακόμα και σε εντελώς διαφορετικά είδη. 

Έτσι δημιουργείται ένας οργανισμός με καινούργια 

χαρακτηριστικά, ο οποίος δεν θα μπορούσε ποτέ να 

υπάρξει με φυσικό τρόπο. Όμως, τα μεταλλαγμένα 

είναι ζωντανοί οργανισμοί και μπορούν να διασταυ-

ρωθούν με φυσικούς οργανισμούς, να αναπαρα-

χθούν, να μεταναστεύσουν και να μεταφερθούν, με 

απρόβλεπτες και ανεξέλεγκτες συνέπειες.

Ποιοι τα προωθούν και γιατί; Τα μεταλλαγμένα 

προϊόντα δεν είναι πιο γευστικά, πιο θρεπτικά, πιο 

φτηνά ή πιο αποδοτικά από τα φυσικά. Δημιουρ-

γούνται, παράγονται και προωθούνται στην αγορά 

με μοναδικό κριτήριο το οικονομικό συμφέρον των 

πολυεθνικών αγροχημικών εταιρειών που τα δη-

μιουργούν και τα εμπορεύονται. Οι  αγροχημικές 

πιέζουν για τη μαζική απελευθέρωση των προϊό-

ντων τους και τη χρήση στην τροφική αλυσίδα. Οι 

H λύση για την 
πείνα που μαστίζει 
τον Τρίτο Κόσμο ή 
ο μελλοντικός εφι-
άλτης που μας υ-
πόσχονται οι πολυ-
εθνικές; Πόσα, ε-
ντέλει, γνωρίζουμε 
για τους γενετικά 
τροποποιημένους 
οργανισμούς; 

τα ζΟΜΠΙ δέν έΙναΙ χΟρτΟφαγα 
Και φιλόζωος και κρεατοφάγος; Ναι, αν μπορείς να είσαι και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. 
Του Τάκη Σκριβάνου

Ο τύπος κρατούσε στο ένα χέρι το σκυλάκι του και στο άλλο μια πίτα παραγεμισμένη με γύρο. Είναι φιλόζωος; Μπορεί κάποιος να τρώει κρέας και 
ψάρι και την ίδια ώρα να ισχυρίζεται ότι αγαπάει τα ζώα; «Σαφώς και είναι αντιφατικό» μας λέει η Μάριζα χριστοδούλου, μέλος της οργάνωσης «Πο-
λίτες για τη φύση και τη Ζωή» (ΠΟΦΥΖΩ), και συνεχίζει: «Φιλοζωία σημαίνει αγάπη προς όλα τα ζώα, ανεξαρτήτως μεγέθους, σχήματος και χρώμα-
τος. Σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να μιλούσαμε για “γατοφιλία”, “κυνοφιλία” κ.λπ.». Ακολουθεί χωρίς ανάσα μια πιο αναλυτική τοποθέτηση 
του ΠΟΦΥΖΩ για το θέμα: «Η έννοια της φιλοζωίας πηγάζει από την αντίληψη της συλλογικότητας και της ενότητας με όλα τα πλάσματα. Για μας, η 
ανάπτυξη μιας οικολογικής συνείδησης περιλαμβάνει σαφώς και τη φιλοζωία, που πηγάζει από την ιδέα της αγάπης και του σεβασμού προς όλες τις 
μορφές ζωής χωρίς καμιά διάκριση. Για να φτάσουμε όμως σε μια τέτοια κατάσταση, χρειάζεται να επεκτείνουμε την ταύτιση με το εγώ και το στενό 
μας περιβάλλον στην ταύτιση με την οικόσφαιρα κι όλους τους έμβιους οργανισμούς. Εκεί θα ανακαλύψουμε τους άλλους μας εαυτούς μέσα στο 
κάθε άτομο που υπάρχει από την αρχή της δημιουργίας, είτε αυτό είναι φυτό είτε ορυκτό είτε ζώο κ.λπ. Σε μια τέτοια κατάσταση η κατανάλωση κρέ-
ατος, ψαριών και των παραγώγων τους θα είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη. Τότε μόνο θα αλλάξει και η ποιότητα της σχέσης μας τόσο με τον εαυτό 
μας όσο και με τον κόσμο. Τέλος, δεν θα θεωρούμαστε “προστάτες” της φύσης, αφού θα επικρατεί η αντίληψη ότι είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι της». 

Η… ζωοφιλία 
με αριθμούς 

50.000.000 ζώα δολοφονούνται ετησίως για τη γούνα τους, χωρίς να υπολο-γίζονται τα κουνέλια, που είναι μερικές δεκάδες εκατομμύρια. 180.000.000 ζώα θανατώνονται σε πειράματα. 
53.000.000.000 ζώα (!) σκοτώνουν οι άνθρωποι 

ετησίως για να τα φάνε, μέσω της κτηνοτροφίας. στον α-
ριθμό δεν περιλαμβάνονται τα δισεκατομμύρια ψαριών.
Κυνήγι: ο αριθμός των ζώων-θυμάτων του κυνηγιού 

δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια, καθώς η εν 
λόγω «δραστηριότητα» είναι ανεξέλεγκτη. Υπολογί-ζονται, πάντως, σε κάποια εκατομμύρια. 

Τα παραπάνω νούμερα είναι κατά προσέγγιση και προέρχονται από πηγές του ΠΟΦΥΖΩ

ΜέταλλαγΜένα

εταιρείες αλλά και οι κυβερνήσεις που προωθούν 

τα μεταλλαγμένα επιδιώκουν να σταματήσουν κά-

θε προσπάθεια για τον περιορισμό των προϊόντων 

τους και για τη δημιουργία νομοθεσίας που θα ελέγ-

χει τους μεταλλαγμένους οργανισμούς και θα δίνει 

τη δυνατότητα τόσο στους καταναλωτές όσο και 

στους αγρότες να επιλέξουν. Όμως η συντριπτική 

πλειοψηφία των καταναλωτών, καθώς και αγρότες 

σε όλο τον κόσμο, είναι εντελώς αντίθετοι στην α-

πελευθέρωση μεταλλαγμένων οργανισμών στο 

περιβάλλον και στη χρήση τους στα τρόφιμα. 

Είναι επικίνδυνα; Η απελευθέρωση των μεταλλαγ-

μένων στο περιβάλλον είναι μια μη αντιστρέψιμη 

διαδικασία: δεν υπάρχει τρόπος να τους «αποσύ-

ρουμε» όταν διαπιστώσουμε τις όποιες αρνητικές ε-

πιπτώσεις τους. Η γενετική ρύπανση αποτελεί ίσως 

τη μεγαλύτερη απειλή για το φυσικό περιβάλλον και 

τη βιοποικιλότητα. Επίσης ως κίνδυνοι αναγνωρί-

ζονται: για μεν το φυσικό περιβάλλον, η αλλοίωση 

της βιοποικιλότητας, η αύξηση της χρήσης φυτο-

φαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, η αύξηση αντοχής 

ζιζανίων και εντόμων, η μεταφορά γονιδίων σε άλλα 

βιολογικά είδη, η απελευθέρωση στο περιβάλλον 

οργανισμών που κατασκευάστηκαν παραβιάζοντας 

τέσσερα εκατομμύρια χρόνια εξελικτικής διαδικα-

σίας. Για τη δημόσια υγεία, υπάρχουν έντονες ανη-

συχίες για την πιθανή εμφάνιση νέων αλλεργιών, 

την αύξηση ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά και την 

τοξική τους δράση.

Μήπως, εν αγνοία μας, υπάρχουν ήδη στο πιάτο 

μας; Σύμφωνα με τη νομοθεσία επιτρέπεται η «τυ-

χαία ή τεχνικά αναπόφευκτη» παρουσία μεταλλαγ-

μένου οργανισμού σε προϊόντα ή σε κάθε συστατικό 

προϊόντων, σε ποσοστό 0,9% για το κάθε συστατικό 

του προϊόντος. Για παράδειγμα, αν μια σοκολάτα πε-

ριέχει στα συστατικά της λεκιθίνη σε ποσοστό 0,5% 

και αυτή η λεκιθίνη είναι μεταλλαγμένη σε ποσοστό 

0,9% το συστατικό αυτό επηρεάζει τη σήμανση ό-

λου του προϊόντος.

Το πρόβλημα όμως έγκειται στα ζωικά προϊόντα 

(π.χ. κρέας, γαλακτοκομικά, κλπ.), όπου δεν προ-

βλέπεται σήμανση σε περίπτωση που τα ζώα από τα 

οποία προέρχεται το προϊόν έχουν τραφεί με μεταλ-

λαγμένα, και ο καταναλωτής δεν έχει τη δυνατότητα 

επιλογής.

Ποια είναι η στάση των Ελλήνων καταναλωτών α-

πέναντι στα μεταλλαγμένα; Αξίζει να σημειωθεί ότι 

τη μοναδική φορά μέχρι τώρα που εντοπίστηκε με-

ταλλαγμένο προϊόν με σήμανση στην ελληνική αγο-

ρά, η άμεση αντίδραση των καταναλωτών οδήγησε 

στην απόσυρση του προϊόντος, διότι μπορεί να ήταν 

νόμιμο αλλά κανείς δεν το ήθελε στη χώρα μας. A

* Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της 
Greenpeace www.greenpeace.gr
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Η… ζωοφιλία 
με αριθμούς 

50.000.000 ζώα δολοφονούνται ετησίως για τη γούνα τους, χωρίς να υπολο-γίζονται τα κουνέλια, που είναι μερικές δεκάδες εκατομμύρια. 180.000.000 ζώα θανατώνονται σε πειράματα. 
53.000.000.000 ζώα (!) σκοτώνουν οι άνθρωποι 

ετησίως για να τα φάνε, μέσω της κτηνοτροφίας. στον α-
ριθμό δεν περιλαμβάνονται τα δισεκατομμύρια ψαριών.
Κυνήγι: ο αριθμός των ζώων-θυμάτων του κυνηγιού 

δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια, καθώς η εν 
λόγω «δραστηριότητα» είναι ανεξέλεγκτη. Υπολογί-ζονται, πάντως, σε κάποια εκατομμύρια. 

Τα παραπάνω νούμερα είναι κατά προσέγγιση και προέρχονται από πηγές του ΠΟΦΥΖΩ
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Η ανακύκλωση μπορεί να είναι ένα από τα πιο ισχυρά «πράσινα» εργαλεία στα χέρια της κοινωνίας. 

Η A.V. έχει τις πληροφορίες για ένα νέο κέντρο διαλογής και ανάκτησης αποβλήτων στη Φυλής.

Της Δήμητρας Τριανταφύλλου

 ΑΝΑκυκΛωΣΗ ΤωρΑ
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6.000 
τόνους σκουπιδιών 

καταφέρνουμε να….

δημιουργούμε οι Έλ-

ληνες κάθε μέρα που 

περνάει. 2.500.000 τόνους το χρόνο μόνο στην Αττική. 

500 κιλά το άτομο σε διάστημα 12 μηνών.

Μπορεί οι παραπάνω τερατώδεις αριθμοί να προκα-

λούν σοκ, όμως γίνεται μια ανάλογη  υπερ-προσπάθεια 

για την επίλυση του ζητήματος της διαχείρισής τους; 

«Είμαστε από τις πιο καθυστερημένες χώρες στο θέμα, 
μαζί με την Πολωνία. Η Ελλάδα ζει ακόμα στην εποχή των 
ΧΥΤΑ» μας λέει ο Χρήστος Καραγιάννης της Ηλέκτωρ, 

εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανα-

νεώσιμες πηγές, που σχεδιάζει, κατασκευάζει και λει-

τουργεί έργα προστασίας του περιβάλλοντος. «Οι ΧΥΤΑ 
είναι σαφώς καλύτεροι από τις 400 παράνομες χωματερές 
σε όλη την Ελλάδα, αλλά μόνο με 45 οργανωμένους για 
όλη τη χώρα δεν μπορείς παρά να καλύψεις τις μισές ανά-
γκες. Σκέψου ότι ο χρονικός ορίζοντας του τελευταίου στο 
Σκαλιστήρι Φυλής ήταν για εννέα χρόνια, αλλά σε δύο θα 
έχει ήδη κορεστεί. Όμως, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του υ-
λικού που καταλήγει στους ΧΥΤΑ μπορεί να ανακυκλωθεί». 

Στην Αττική υπάρχουν ήδη κάποια, όχι πολλά, ανάλογα 

Κέντρα Διαλογής, όπου ανακτώνται τα ανακυκλώσιμα 

υλικά (τα λεγόμενα ΚΔΑΥ). Είναι οι χώροι στους οποίους 

διαχωρίζονται ανάμεικτα, μη επικίνδυνα στερεά από-

βλητα ή ομάδες υλικών, που προέρχονται από 

διαλογή στην πηγή. Μόλις μία εβδομάδα πριν 

προστέθηκε και μια νέα σύγχρονη μονάδα (δι-

αθέτει οπτικό και μαγνητικό διαχωρισμό των 

υλικών με ρομποτική διαδικασία) εντός της 

ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης 

αποβλήτων στον Δήμο Φυλής. Τα υλικά που 

θα φτάνουν εδώ για ανακύκλωση είναι το πε-

ριεχόμενο των γνωστών «μπλε κάδων» της 

Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύ-

κλωσης, αλλά και εμπορικά και βιομηχανικά 

απόβλητα. Δηλαδή απόβλητα συσκευασίας 

από χαρτί, χαρτόνι, διάφορα είδη πλαστι-

κού, σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, γυαλί 

και tetrapack. Στο τελικό στάδιο τα παραπά-

νω θα δεματοποιούνται και θα προωθού-

νται για ανακύκλωση. «Η μονάδα, που κατα-
λαμβάνει ένα χώρο 28 στρεμμάτων, ανήκει 
στην εταιρεία Επεξεργασίας Ανάκτησης 
Αποβλήτων, ενώ η Ηλέκτωρ, που συμμετέ-
χει στη διαχείριση, ανέλαβε την κατασκευή 
και το σχεδιασμό του. Το νέο κέντρο θα επε-
ξεργάζεται πάνω από 100.000 τόνους ανα-
κυκλώσιμου υλικού ετησίως, εξυπηρετώ-
ντας δήμους και εκτός λεκανοπεδίου. Την 

ίδια στιγμή, θα παράγει ένα δευτερογενές στέρεο καύσιμο 
που θα μπορεί να υποκαταστήσει το συμβατικό σε ενερ-
γοβόρες βιομηχανίες, όπως η τσιμεντοβιομηχανία και οι 
μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνεισφορά 
στην ανακύκλωση συσκευασιών στην Αττική, η εξοικο-
νόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας που απαιτούνται 
για την παραγωγή των υλικών, η ανάπτυξη της πράσινης 
επιχειρηματικότητας, οι νέες θέσεις εργασίας, αλλά και η 
αύξηση της διάρκειας ζωής των ΧΥΤΑ –αφού θα δέχονται 
σαφώς λιγότερο όγκο απορριμμάτων– είναι μερικά μόνο 
από τα οφέλη» εξηγεί ο κ. Καραγιάννης.

Για να το θέσουμε όμως και πάλι με αριθμούς, οι ποσό-

τητες χαρτιού στο οποίο θα γίνεται επεξεργασία ανα-

μένεται να φτάνουν τους 40.000 τόνους ετησίως. Αυτό 

σημαίνει ότι σε δέκα χρόνια θα έχει γίνει επεξεργασία 

τόσης ποσότητας χαρτιού όσης θα παρήγαγε ολόκλη-

ρο το δάσος της Πάρνηθας. Αλήθεια, τη θυμάσαι την 

Πάρνηθα; A

Σε δέκα χρόνια 

θα έχει γίνει 
επεξεργασία 

τόσης ποσότητας 

χαρτιού όσης 
θα παρήγαγε 
ολόκληρο το 

δάσος της Πάρ-

νηθας. Αλήθεια, 

τη θυμάσαι την 
Πάρνηθα;



Η «οδύσσεια» 

Ο
Τάσος Πουλιάσης δεν είναι ούτε 

ακτιβιστής ούτε περίεργος τύ-

πος. Τον Μάρτιο του 2007 

περπατούσε σ την οδό 

Αραχόβης στα Εξάρχεια, 

όταν συνάντησε μπροστά του ένα τζιπ 

παρκαρισμένο κάθετα πάνω στο πεζο-

δρόμιο. Αυτό που «έπρεπε» να κάνει αυ-

τός και η φίλη του η Χριστίνα ήταν αυτό 

που έχουμε συνηθίσει όλοι να κάνουμε 

καθημερινά: να κατέβουν στο δρόμο 

και να συνεχίσουν την πορεία τους. 

Όχι. Τσατίστηκε και αυθόρμητα, χω-

ρίς να το πολυσκεφτεί, ο Τάσος έβαλε 

τα χέρια του πάνω στο καπό του τζιπ-

εμπόδιο και πήδηξε, με αποτέλεσμα 

να δημιουργηθεί ένα μικρό βαθούλω-

μα. Ο συναγερμός ήχησε, ο ιδιοκτήτης 

βγήκε έξω, ο Τάσος παρέμεινε, ακολού-

θησε λεκτική διαμάχη, μαζεύ-

τηκε κόσμος, ήρθε η Αστυ-

νομία. Ο Τάσος είπε ότι έκα-

νε αυτό που οποιοσδήποτε 

αγανακτισμένος ανάπηρος 

θα είχε κάνει, αν μπορούσε – 

προσπαθούσε να υποστηρίξει τα δικαιώ-

ματα των πεζών. Αντιμετωπίστηκε και από τον 

κόσμο που είχε μαζευτεί και από την αστυνομία ως 

«αναρχικός, θρασύς, ανώριμος» που προσέβαλε 

και καταπάτησε ιδιωτική περιουσία. Τελικά οδη-

γήθηκαν στο τμήμα, όπου κατατέθηκαν 

μήνυσεις και αγωγές αποζημίωσης. 

Ποτέ δεν δόθηκε κλήση στον ιδι-

οκτήτη του τζιπ για παράνομο 

παρκάρισμα! 

Η δίκη

Ο 
Τάσος αποφάσισε να 

το κυνηγήσει. «Δεν με νοιάζει 
για τα λεφτά της αποζημίωσης, 
κάπου θα τα βρω. Αλλά το θέμα 
των δικαιωμάτων των πεζών θα 

το φτάσω μέχρι και στο Ευρωπαϊκό δικαστή-
ριο αν χρειαστεί» έλεγε. Η υπόθεση έγινε 

πολύ γρήγορα γνωστή, κυρίως μέ-

σα από το διαδίκτυο και τα blogs, 

υποστηρίχθηκε από το site των 

«Πανθήρων του Δρόμου», των 

streetpanthers, γράφτηκε ως «πα-

ράλογο γεγονός» σε ειδησεογραφικά 

site του εξωτερικού… Τελικά, συνή-

γορος των πεζών ανέλαβε, εθελο-

ντικά, ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρό-

πουλος. 

Τον Δεκέμβριο του 2008, η υπόθεση 

εκδικάσθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Η απόφαση 

εκκρεμούσε ως την Παρασκευή 15 Μαΐου που τηλε-

φώνησα στον Τάσο για να δω τι είχε γίνει: «Δεν τα 

’μαθες; Νικήσαμε!». 

Η απρόβλεπτη νίκη 

Σ
ύμφωνα με την –πολύ σημαντική 

για τα δικαιώματα των πεζών– από-

φαση 966/2009 του Δικαστηρίου 

αναγνωρίζεται η «ηθική βλάβη και 

η προσβολή προσωπικότητας» του 

Τάσου και της Χριστίνας από το παράνομα 

σταθμευμένο τζιπ και ο ιδιοκτήτης του κα-

λείται να καταβάλει 600 ευρώ σε κάθε έναν 

από τους δύο πεζούς καθώς και 80 ευρώ 

για τα δικαστικά τους έξοδα. 

Η δεύτερη απόφαση του Δικαστηρίου 

(967/2009) δεν δικαιώνει την πράξη του πε-

ζού, αλλά αναγνωρίζει την αγανάκτησή του 

και τον καλεί να καταβάλει αποζημίωση 745 ευ-

ρώ κι 100 ευρώ για δικαστικά έξοδα στον ιδιοκτήτη 

του τζιπ. Η αγωγή του ιδιοκτήτη απορρίπτεται για 

τη Χριστίνα, στην οποία ο ιδιοκτήτης καλείται να 

καταβάλει 100 ευρώ ως δικαστικά έξοδα. 

«Η απόφαση που δικαιώνει τους δύο πεζούς εί-
ναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι τα πράγματα 
μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο. 
Αρκεί να υπάρχουν ενεργοί πολίτες, ακτιβι-
στές δικηγόροι και δικαστές σε επαφή με την 
πραγματικότητα. Η δικαστική απόφαση αυ-

τή έχει γενική αξία: κάθε φορά που ένας πεζός 
εμποδίζεται από ένα αυτοκίνητο, θα πρέπει να 

διεκδικεί την αποζημίωσή του» λέει ο δικηγόρος κ. 

Σωτηρόπουλος.

Στον Τάσο δεν αρέσει η δημοσιότητα κι όταν τον 

παίρνουν από κανάλια και πρωινές εκπομπές αρ-

νείται να μιλήσει. «Καταλαβαίνω όμως τελικά ότι είναι 
πολύ σημαντικό να γίνει γνωστή η συγκεκριμένη υπό-
θεση και η νίκη. Αρχικά γιατί οι πεζοί θα έχουν κάποιο 

“σημείο αναφοράς” να πατήσουν όταν έρχονται α-
ντιμέτωποι με τις ατασθαλίες των οδηγών. Από 
την άλλη, είναι και κάτι σαν “προειδοποίηση”, 
για να ξέρουν οι οδηγοί ότι οι παράνομες συ-
μπεριφορές τους μπορούν να τιμωρηθούν και 

να πάψει επιτέλους η ατιμωρησία». 
Είναι μια μικροσκοπική νίκη μπροστά στην αφό-

ρητη κατάσταση που επικρατεί στο χάος της 

Αθήνας. Μια κατάσταση που πλήττει ουσι-

αστικά και αμετάκλητα τους «ασθενέστε-

ρους» πολίτες: παιδιά, ηλικιωμένους, 

ανάπηρους… Επιτέλους! A

Περισσότερες πληροφορίες για τη δίκη και τις αποφά-

σεις: http://elawyer.blogspot.com 
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   ΤΑΣΟΣ ΠΟυΛίΑΣΗΣ

            Ο πεζός που νίκησε το τζιπ
Tης Σάντρας - Οντέτ Κυπριωτάκη 

Από τη δεύτερη στην 
Ελλάδα ατομική έκθεση 

του Jeremy Dickinson, 
που θα γίνει στη xippas 

gallery, από 17/6 έως 
26/9/2009. Εγκαίνια: 
Τετάρτη 17 Ιουνίου. 
(Σοφοκλέους 53Δ, 

210 3319.333,  
athensgallery@xippas.
com,  www.xippas.com) 
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Οι άνθρωποι πνίγονται στην καθημερινότητά τους από το τοπίο που βλέπουν κάθε πρωί

Ο Άλεξ και ο Μπέκετ του 
στο Πορτομπέλο του Λονδίνου
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Ο Άλεξ έβαλε σκοπό να δώσει χρώμα στην πόλη 

 ΑΛεΞ 
 ΜΑρΤίΝεΖ 
Της Σάντρας - Οντέτ Κυπριωτάκη 

Σ 
τη διασταύρωση της οδού Πυθέου και Ηλ. Ηλιού, στον Νέο 

Κόσμο, ο Άλεξ «γέννησε» πριν μερικούς μήνες έναν κήπο. 

Σταγόνες νερού δροσίζουν τα τεράστια, καταπράσινα φύλ-

λα του δέντρου, δύο κατακόκκινες πασχαλίτσες κατηφορί-

ζουν, μοβ, λαχταριστοί καρποί εκτοξεύονται στον αέρα, γαλανός 

ουρανός... Πρόκειται για το «πράσινο» freestyle γκράφιτι που έβα-

ψε ο Άλεξ σε μια πολυκατοικία, κατά παραγγελία μιας φίλης του. Με 

full time δουλειά 3 ημερών, υπό τα χαρούμενα ξεφωνητά και τον 

ενθουσιασμό των παιδιών και των κατοίκων της γειτονιάς, έδωσε 

μια εύκολη και απλή λύση στη λυπητερή αχρωμία. «Δεν υπήρχε 
περίπτωση εκεί, ανάμεσα στις πολυκατοικίες, να γίνει ποτέ κήπος ή 
πάρκο. Οι άνθρωποι πνίγονται στην καθημερινότητά τους από το τοπίο 
που βλέπουν κάθε πρωί που βγαίνουν από το σπίτι τους. Αυτό το σχέδιο 
σίγουρα είναι μια “ανάσα” –αν και ζωγραφιστή– στη γειτονιά. Ο καθέ-
νας, βέβαια, έχει τη θεωρία και την άποψή του…». 

Ο 
Άλεξ Μαρτίνεζ γεννήθηκε πριν από 30 χρόνια στη 

μικρή πόλη Ρέντινγκ της Πενσιλβάνια των ΗΠΑ. Η μαμά 

του είναι Ελληνίδα και ο μπαμπάς του Μεξικάνος, αλλά 

πάντα ταξίδευαν πολύ: έχει ζήσει μεγάλο μέρος της 

ζωής του στη Νέα Υόρκη, το Βέλγιο, το Λονδίνο. Από μικρός έβαζε 

στις αποσκευές του πρώτα τις μπογιές και τα σπρέι του κι έβγαινε 

στους δρόμους των πόλεων για «το καλύτερο μάθημα γκράφιτι». 

Ξεκίνησε από tagging, δηλαδή υπογραφές, μέχρι να φτάσει σε τε-

ράστια, πολύχρωμα και άρτια τεχνικά γκράφιτι. Το μεγαλύτερό του 

είναι στο Λονδίνο και το σπόνσαρε ο Steve Lazarides, ένας πολύ 

σημαντικός γκραφιτο-ατζέντης (είχε αναλάβει και τον Bansky πα-

λιότερα). Ένα χόμπι που στη συνέχεια –και χωρίς να το κυνηγήσει– 

έγινε επάγγελμα. Εδώ και 2 χρόνια περίπου έχει έρθει στην Ελλάδα. 

Μεταξύ Ερεσού και Αθήνας, εμπνέεται από οτιδήποτε, ανάλογα με 

τη στιγμή και τον τόπο στον οποίο βρίσκεται, και βρίσκει πρόσφορο 

έδαφος και υποστήριξη για την τέχνη του. Το αθηναϊκό, αστικό το-

πίο χρωματίζεται σ’ έναν πόλεμο κατά του γκρίζου. A
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«Ήταν ένα μικρό λερωμένο χάρτινο 

κουτί έτοιμου φαγητού. Το καθάρισα 

σαν να έπλενα ένα από τα πιάτα του 

σπιτιού για να το πετάξω στην ανακύ-

κλωση. Τυπωμένο πάνω του ήταν το 

φαγητό που μου αρέσει. Το ψαλίδι γύρισε όμορφα 

γύρω από το μαρούλι και το σουσάμι του ψωμιού. 

Το κράτησα κοντά στα πράγματα που αγαπώ. Και 

τότε άλλες χάρτινες εικόνες άρχισαν να μου φωνά-

ζουν: «Δώσε και σε μας μια δεύτερη ευκαιρία».

Δεν είμαι παθιασμένη με την οικολογία. Απλά για 

μένα η ανακύκλωση ήταν πάντα τρόπος ζωής. Ε-

πειδή έκοβα πολύ χαρτί για τα έργα μου, λυπόμουν 

να το πετάω και το ανακύκλωνα. Έτσι προέκυψε και 

το έργο μου «H ηδονή της ανακύκλωσης». Η τέχνη 

μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση οικολογι-

κής συνείδησης όταν είναι πιο εκφραστική και μέσα 

στην καθημερινότητα. Αν υπήρχε στους δρόμους 

το video art ενός καλλιτέχνη που να δείχνει κάποιον 

να γυρίζει, να παίρνει το χαρτάκι και να το βάζει εκεί 

που πρέπει, πιστεύω θα επηρέαζε περισσότερο τον 

κόσμο απ’ ό,τι να δει στην τηλεόραση ένα διαφημι-

στικό για το περιβάλλον. 

Για το έργο 

«Σύσκεψη για το περιβάλλον» 

το κόστος ήταν σχεδόν μηδενικό. Τα μπουκαλάκια 

για το νερό δεν τα αγόρασα, τα μάζεψα από τους 

δρόμους. Τα έπλυνα και τα χρησιμοποίησα για το 

έργο. Ακόμη και τις σακούλες όταν τις έραψα δεν 

τις τρύπησα,  οπότε όταν το έργο κάποια στιγμή 

το χαλάσω θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν 

σκουπιδοσακούλες. Το μόνο κόστος ήταν πενήντα 

ευρώ για τις φωτογραφίες των χεριών. 

Τα υλικά που δουλεύω και ζωγραφίζω είναι υλικά 

που προέρχονται από ανακύκλωση. Λάμπες που 

έχουν καεί, τσόφλια από αυγά που έχω χρησιμοποι-

ήσει για τη μαγειρική μου, χαρτιά που μαζεύω από 

το δρόμο… Σε όλα πρέπει να υπάρχει ισορροπία. 

Στις σχέσεις των ανθρώπων, στη φύση, στα πράγ-

ματα. Εάν δεν υπάρχει ισορροπία όλα πέφτουν, 

γκρεμίζονται.

Δεν με ενδιαφέρει να κάνω μια έκθεση να τη δουν 

φίλοι και γνωστοί, να μου πουν μπράβο και συγχα-

ρητήρια. Με ενδιαφέρει τη νέα μου δουλειά να τη 

βάλω στο internet να τη δει πολύς κόσμος, να τη 

στέλνει ο ένας στον άλλο και να περάσει το μήνυ-

μα.

Στην «Ηδονή της ανακύκλωσης» το μήνυμα ήταν 

ότι ναι μεν οι γιορτές και τα πανηγύρια καλά είναι, 

αλλά στο τέλος αυτό που μένει από την υπερβολή 

είναι τα σκουπίδια που μας πνίγουν. 

Σήμερα έχω κάνει στροφή στο έργο μου. Αυτό 

που με συγκινεί περισσότερο είναι η πείνα στα παι-

διά του Τρίτου Κόσμου, που θα είναι και το επόμενο 

θέμα μου. Σ’ αυτό το έργο, λοιπόν, μπερδεύομαι 

και αναστατώνομαι, γιατί από τη μια πλευρά χρη-

σιμοποιώ φωτογραφίες από χέρια που ετοιμάζουν 

πλούσια φαγητά, τα οποία καταδικάζω με τις φωτο-

γραφίες σκελετωμένων παιδιών που πεινάνε, όμως 

αυτά τα χέρια είναι χέρια εργαζομένων σε εστιατό-

ρια, που δημιουργούν ενώ συγχρόνως δουλεύουν.

Η ωριμότητα στην τέχνη έχει σχέση με την ωριμό-

τητα της ηλικίας. Μου αρέσουν πολύ οι νέοι, αλλά 

σέβομαι την ωριμότητα. A

Δημιουργεί έργα 
από οτιδήποτε. 
Και ό,τι δεν της 
χρειάζεται το 
ανακυκλώνει. 
Η καλλιτέχνις 
μιλάει στην A.V.  
για την τέχνη και 
την ανακύκλωση.

   

    ΟΛυΜΠίΑ ΜΑρίΝΑκΗ

Συνέντευξη στη Βασιλική ΓραμματικογιάννηΦωτό: Πάρις Αναγνωστόπουλος

Οι γιορτές και τα πανηγύρια καλά είναι, 
αλλά στο τέλος αυτό που μένει από την υπερβολή 

είναι τα σκουπίδια που μας πνίγουν 
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Ε
πιστημονικά ο όρος ανθρακικό αποτύπωμα ή carbon 

footprint είναι οι εκπομπές άνθρακα που αφήνει ο άν-

θρωπος στο περιβάλλον. Πόσο μολύνει με τον τρόπο 

ζωής του και τις καθημερινές συνήθειές του. Κοινωνι-

ολογικά είναι ένας όρος ίσως αδόκιμος, καθώς εξομοι-

ώνει τον άνθρωπο με μια καμινάδα ενός εργοστασίου. Ακούγεται 

τραβηγμένο, αλλά αν σκεφτούμε ότι και ο Ασωπός ήταν ένα πα-

νέμορφο ποτάμι ή ότι την ακτή της Πειραϊκής πριν από σαράντα 

χρόνια την απολάμβαναν εκατοντάδες κάτοικοι της Αττικής και 

σήμερα κινδυνεύεις ακόμη κι αν βάλεις το δάχτυλο σου στο νερό, 

μπορούμε να φανταστούμε πόσο βρομεροί μπορεί να γίνουμε κι 

εμείς αν δεν προσέξουμε.  

Εάν όλοι μας, σκεπτόμενοι τις ατομικές περιβαλλοντικές μας 

επιπτώσεις, αναλάβουμε δράση, θα κάνουμε τη διαφορά για 

το περιβάλλον.

* Μειώνοντας τη θερμοκρασία στο σπίτι μας κα-

τά 1°C εξοικονομούμε 300 κιλά CO2 ετησίως.

* Όταν δεν χρησιμοποιούμε μια συσκευή την 

κλείνουμε σωστά, καθώς όταν η τηλεόρα-

ση, το DVD και το στερεοφωνικό είναι σε κα-

τάσταση αναμονής καταναλώνουν ενέργεια 

και παράγουν εκπομπές άνθρακα.

* Σβήνουμε τις λάμπες από τα δωμάτια του σπιτιού όταν δεν χρει-

άζονται.

* Αντικαθιστούμε τους κοινούς λαμπτήρες σε φωτιστικά που χρη-

σιμοποιούμε περίπου πέντε ώρες ημερησίως με συμπαγείς λα-

μπτήρες φθορισμού χαμηλής κατανάλωσης – και εξοικονομούμε 

250 κιλά CO2 ετησίως.

* Το καλοκαίρι ανοίγουμε το κλιματιστικό μόνο όταν είναι εντελώς 

απαραίτητο.

* Χρησιμοποιούμε το πλυντήριο όταν είναι γεμάτο και προτιμάμε 

να στεγνώνουμε τα ρούχα με φυσικό τρόπο. Έτσι, μπορούμε να 

εξοικονομήσουμε περίπου 300 κιλά CO2 ετησίως.

* Κλείνουμε τη βρύση όταν βουρτσίζουμε τα δόντια μας.

*Η ανακύκλωση είναι ευεργετική για το περι-

βάλλον, κι ενώ για τον Ευρωπαίο πολίτη γίνε-

ται όλο και πιο εύκολη, καθώς οι περισσότε-

ρες κυβερνήσεις καθοδηγούν πρωτοβουλίες 

ανακύκλωσης, στην Ελλάδα όσοι το προσπα-

θούν κάνουν πραγματικά άθλο. Αλλά για να ε-

λαχιστοποιήσουμε το ανθρακικό μας αποτύπω-

μα, καλό είναι να λαμβάνουμε υπόψη τη συσκευασία και τα μη 

ανακυκλώσιμα προϊόντα που αγοράζουμε.

* Για το καλοκαίρι μπορούμε να αγοράσουμε ένα θερμός που να 

το έχουμε πάντα μαζί μας, αποφεύγοντας έτσι την αγορά πλαστι-

κών μπουκαλιών εμφιαλωμένου νερού.

* Θυμάστε τις δικτυωτές τσάντες που χρησιμοποιούσαν παλιά οι 

μαμάδες μας για τα ψώνια; Μπορούμε να ξαναβάλουμε στη ζωή 

μας τις τσάντες πολλαπλών χρήσεων.

* Να αποφεύγουμε να μετακινούμαστε με το 

αυτοκίνητό μας, εκτός κι αν είναι πολύ απα-

ραίτητο. Να χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής 

μεταφοράς και να περπατάμε.

* Όσοι χρησιμοποιούν αυτοκίνητο να βεβαι-

ώνονται ότι τα ελαστικά τους έχουν τη σωστή 

πίεση και να φροντίζουν το service του αυτοκι-

νήτου. Να οδηγούν έξυπνα. Διατηρώντας σταθερή ταχύτητα και 

σβήνοντας τη μηχανή ακόμη και σε μικρές στάσεις, μπορούν να 

εξοικονομηθούν περισσότερα από 330 κιλά CO2 ετησίως.

* Ο μέσος Ευρωπαίος παράγει 11 τόνους CO2 το χρόνο. Αν ο καθέ-

νας μας δεσμευόταν να μειώσει τα προσωπικά του «απόβλητα» 

μόνο κατά 10%, τα αποτελέσματα για το περιβάλλον και στον 

αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος θα ήταν τεράστια. A

Ανακύ-
κλωσε

Περπάτα

Τι 
κάνουμε

Δεν είναι μόνο οι 
βιομηχανίες και 
τα αυτοκίνητα που 
ρυπαίνουν. Είναι 
και ο άνθρωπος. 
Μάθε τι είναι το 
ανθρακικό σου 
αποτύπωμα και 
προσπάθησε να 
το μειώσεις κατά 
10%.
Της Βασιλικής 
Γραμματικογιάννη

ΑνθρΑκικο ΑποτυπωμΑ

Δροσερο κΑι 
οικολογικο
Θέλεις δροσερό σπίτι με 
εξοικονόμηση ενέργειας 
και σεβασμό στο περιβάλ-
λον; Άκου την Greenpeace 
και ξεφορτώσου τα ενερ-
γοβόρα κλιματιστικά. Για 
ένα σπίτι με φυσική δρο-
σιά χρειάζονται... 

* Σκουρόχρωμοι εξωτερι-
κοί τοίχοι: απορροφούν 
το 70-90% της προσπί-
πτουσας ηλιακής ακτινο-
βολίας. 
* Πράσινες «φυτεμένες 
στέγες».

* Παράθυρα χαμηλής εκ-
πεψιμότητας (low-e). Αν 
και κοστίζουν, η απόσβε-
ση γίνεται με την απουσία 
του κλιματισμού.
* Θερμομόνωση. Δύσκο-
λο στην Ελλάδα, καθώς 
τα περισσότερα σπίτια 
έχουν χτιστεί πριν από την 
εφαρμογή των σχετικών 
κανονισμών θερμομό-
νωσης. 
* Σκιασμός (μείωση της 
θερμοκρασίας έως και 
11 βαθμούς) με φύτευση 
δέντρων ή φυτών, με τέ-
ντες ή ειδικά σχεδιασμένα 
μεταλλικά σκίαστρα, που 
επιτυγχάνουν άριστα α-
ποτελέσματα. 
* Εάν τα δέντρα τοποθε-
τηθούν σωστά, τα έξοδα 
για κλιματισμό μπορούν 
να μειωθούν κατά 15 με 
50%. Τα φυλλοβόλα δέ-
ντρα είναι ιδανικά για τα 
σπίτια, καθώς εμποδίζουν 
την ακτινοβολία του ήλιου 
το καλοκαίρι και όχι το 
χειμώνα. Τα δέντρα θα 
πρέπει να σκιάζουν την α-
νατολική, δυτική και νότια 
πλευρά του κτιρίου, ώστε 
να εμποδίζουν τις ακτίνες 
του ήλιου αργά το πρωί, 
το μεσημέρι και το από-
γευμα αντιστοίχως.
* Ανοιχτές πόρτες και 
παράθυρα μπρος πίσω. 
Ο διαμπερής νυχτερινός 
δροσισμός μπορεί να μει-
ώσει το ψυκτικό φορτίο 
ενός κτιρίου μέχρι 80%. 
* Ανεμιστήρες οροφής. 
* Τα φώτα ανεβάζουν 
τη θερμοκρασία του 
σπιτιού. Αντικαταστήστε 
τους κοινούς λαμπτήρες 
πυρακτώσεως με νέους 
λαμπτήρες χαμηλής ενέρ-
γειας, όπως συμπαγείς λα-
μπτήρες φθορισμού.  ●
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οχι, ευχΑριστουμε

Μιλούν στην A.V. οι Θανάσης Αναπολιτάνος (Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Νοτιοανατολικής Ευρώπης), 
Αχιλλέας Πληθάρας (WWF), Λουκάς Χριστοφόρου (Επιτροπή Ενέργειας Ακαδημίας Αθηνών)

Του Tάκη Σκριβάνου 
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Η 
κουβέντα έχει ανοίξει και στην Ελλάδα. 

Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ γιώργος Σουφλι-

άς έχει χαρακτηρίσει «πράσινη» την πυ-

ρηνική ενέργεια, ενώ ο πρόεδρος της 

Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Α-

θηνών βλέπει θετικά το ενδεχόμενο κατασκευής και 

στη χώρα μας ενός πυρηνικού εργοστασίου. Γυρνώ-

ντας πίσω στο χρόνο, πρώτη και «καλύτερη» ήταν η 

Χούντα. Όπως αναφέρει η έκθεση της Greenpeace 

«Αυτοί που είπαν όχι στα πυρηνικά» (2006), οι δικτά-

τορες υπέγραψαν το 1971 συμφωνία με τη Βρετανία 

για την κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού, προ-

σφέροντας ως αντάλλαγμα 40.000 τόνους καπνού! 

Το θέμα δεν προχώρησε γιατί δεν ενδιαφέρθηκε 

η βρετανική καπνοβιομηχανία. Έπειτα, το 1976, η 

κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να κατα-

σκευάσει έναν πυρηνικό σταθμό, με υποψήφια πε-

ριοχή την Κάρυστο. Το ισχυρό αντιπυρηνικό κίνημα 

τελικά κατάφερε να ματαιώσει το εγχείρημα και το 

1982 η τότε ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε και ε-

πίσημα ότι ακυρώνει κάθε σχέδιο για την κατασκευή 

πυρηνικού σταθμού στην Ελλάδα. Η τραγωδία στο 

Τσέρνομπιλ το 1986 έστρεψε οριστικά την ελληνική 

κοινή γνώμη ενάντια στην πυρηνική ενέργεια και 

τον περασμένο Απρίλιο, σε δημοσκόπηση της Public 

Issue, το 83% των ερωτηθέντων απάντησε «όχι», 

έναντι του 13% που είπε «ναι». 

Επιχειρήματα και απαντήσεις 
Οι υποστηρικτές λένε πως η πυρηνική ενέργεια εκ-

πέμπει στο περιβάλλον πολύ λιγότερα αέρια του 

θερμοκηπίου σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα και 

παρέχει ενεργειακή ασφάλεια. Η απάντηση από τον 

Θανάση Αναπολιτάνο, πρόεδρο του Αντιπυρηνι-

κού Παρατηρητηρίου Νοτιοανατολικής Ευρώπης: 

«Πολύ πρόσφατα παρουσιάστηκαν τα συμπερά-

σματα μιας ερευνητικής εργασίας που πραγματο-

ποίησε  επί ενάμισι έτος το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε συνεργασία με 

την Greenpeace. Σύμφωνα με αυτά, τα  αποθέματα 

ανανεώσιμης ενέργειας που είναι σήμερα διαθέσι-

μα και μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε τεχνικά 

επαρκούν για να καλύψουμε 6 φορές τις σημερινές 

παγκόσμιες ανάγκες». 

Ένα άλλο επιχείρημα των υποστηρικτών της χρή-

σης πυρηνικής ενέργειας αναφέρει ότι ο κίνδυνος 

ατυχήματος είναι απειροελάχιστος, ενώ υπάρχουν 

και ασφαλείς τρόποι διαχείρισης των πυρηνικών 

αποβλήτων. Ο λόγος στον Αχιλλέα Πληθάρα, υ-

πεύθυνο του WWF για τα πυρηνικά: «Ειδικά για την 

Ελλάδα, τη χώρα που έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί 

να διαχειριστεί τα απόβλητα συμβατικών εργοστα-

σίων (βλέπε Ασωπός), που δεν είναι σε θέση να α-

ποκαταστήσει τα εδάφη της (βλέπε λατομεία) και 

δεν μπορεί να βρει λύση για τα σκουπίδια της (βλέ-

πε ΧΥΤΑ και παράνομες χωματερές), δεν υπάρχουν 

τα κατάλληλα εχέγγυα για τη δυνατότητα δημιουρ-

γίας, λειτουργίας και αποκατάστασης μιας πυρηνι-

κής μονάδας». 

Η πολιτική της ενέργειας 
Το 1958 η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΔΕ-

ΑΕ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) υπέ-

γραψαν μια συμφωνία που με συγκεκριμένα άρθρα 

επιβάλλει λογοκρισία στις μελέτες του ΠΟΥ για τις 

επιπτώσεις της πυρηνικής ενέργειας στην ανθρώ-

πινη υγεία και απαιτεί την προηγούμενη έγκρισή 

τους από τη ΔΕΑΕ. Η συμφωνία αυτή ισχύει μέχρι 

και σήμερα.

Ο Αχιλλέας Πληθάρας λέει ότι «η πυρηνική ενέργεια 

είναι σχεδόν αποκλειστικά πολιτικό θέμα, κι ίσως γι’ 

αυτό παραμένει στο προσκήνιο παρά το γεγονός ότι 

είναι επικίνδυνη. Η ισχυρή γεωστρατηγική δύναμη, 

όμως, που κρύβουν μέσα τους οι πυρηνικοί αντι-

δραστήρες, καθώς και η δυνατότητα που δίνουν σε 

λίγους και εκλεκτούς να διατηρήσουν 

το ενεργειακό μονοπώλιο έρχονται 

σε καταφανέστατη αντίθεση 

με την ανάγκη για ένα 

δημοκρατικότερο, α-

ποκεντρωμένο, συμ-

μετοχικό και διάφανο 

σύστημα παραγωγής 

και κατανάλωσης 

ηλεκτρισμού. Στην 

ερώτηση, πάντως, 

ποιοι είναι οι ολίγοι 

που θέλουν τη δια-

τήρηση του business 

as usual και τη χειραγώγηση 

του ενεργειακού τομέα, η απάντηση 

“κάνει νιάου στα κεραμίδια”: Ψάξτε μέσα σε 

αυτούς που κατέχουν τις πυρηνικές μονάδες και 

στους πολιτικούς που “αρέσκονται” να βρίσκουν 

μόνο πλεονεκτήματα στην πυρηνική ενέργεια».      

Πυρηνικά όπλα 
Ένα ακόμα προφανές ερώτημα έχει να κάνει με το 

ποια σχέση μπορεί να έχει ένας πυρηνικός σταθμός 

για την παραγωγή ηλεκτρισμού με την ενδεχόμενη 

κατασκευή πυρηνικών όπλων. Απαντά ο Θανάσης 

Αναπολιτάνος: «Η λεγόμενη ειρηνική χρήση της πυ-

ρηνικής ενέργειας είναι  η μία όψη του ίδιου νομί-

σματος, το οποίο στην άλλη έχει τα πυρηνικά όπλα. 

Με αυτό τον τρόπο και χωρίς να έχουν υπογράψει τη 

Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών έχουν απο-

κτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο η Ινδία, το Πακιστάν, 

η Βόρεια Κορέα και το Ισραήλ. Όταν λοιπόν ακούμε 

για πυρηνικούς σταθμούς,  δεν πρέπει να υποτιμάμε 

καθόλου τους κινδύνους για την παγκόσμια ασφά-

λεια και την ειρήνη. Ο κίνδυνος διασποράς ραδιε-

νεργού ή πυρηνικού υλικού είτε από κρατικό φορέα  

είτε από ανεξέλεγκτα κυκλώματα για εμπορία και 

διάθεση  προς κατασκευή πυρηνικού όπλου είναι 

υπαρκτός. Πολύ πρόσφατα, ο απερχόμενος από τη 

θέση του Γενικού Διευθυντή της Διεθνούς Επιτρο-

πής Ατομικής Ενέργειας Μοχάμεντ Ελ Μπαραντέι 

δήλωσε ότι πάνω από 1.500 περιστατικά παράνο-

μης διακίνησης πυρηνικού ή ραδιενεργού υλικού 

έχουν αναφερθεί επίσημα  και  αυτό είναι η κορυφή 

του παγόβουνου». A

Η ΑλλΗ πλευρΑ 
Άρθρο του Λουκά Χριστοφόρου, 
προέδρου της Επιτροπής Ενέργειας 
της Ακαδημίας Αθηνών

«Όπως γνωρίζετε, η πυρηνική ενέρ-
γεια είναι μία από τις πρωτογενείς 
πηγές ενέργειας που χρησιμοποιεί ο 
άνθρωπος. Σήμερα η πυρηνική ενέρ-
γεια προμηθεύει περίπου το 16% της 

παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας και το 34% της 
ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
συμπεριλαμβάνεται στην ενεργειακή στρατηγική 
πολλών χωρών. 
Όπως και κάθε άλλη πηγή ενέργειας, έτσι και η 
πυρηνική ενέργεια έχει τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματά της. Τα κύρια πλεονεκτήματα της 
πυρηνικής ενέργειας είναι η μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου και η ενεργειακή ασφάλεια. Τα κύρια 
μειονεκτήματά της είναι η ανάγκη διαχείρισης των 
πυρηνικών καταλοίπων, η ασφάλεια των πυρηνι-
κών αντιδραστήρων, οι κίνδυνοι διασποράς των 
πυρηνικών υλικών και το υψηλό αρχικό κόστος. 
Παρά τα κρίσιμα αυτά προβλήματα, υποστηρίζεται 
ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη σχά-
ση του ουρανίου είναι σχετικά ασφαλής και ότι η 
πυρηνική τεχνολογία είναι  ώριμη, τεκμηριωμένη 
και με καλό ρεκόρ ασφάλειας. Υποστηρίζεται, ακό-
μη, ότι υπάρχουν ασφαλείς τρόποι διαχείρισης των 
ραδιενεργών καταλοίπων/αποβλήτων παρά το ότι 
καθοριστικοί χώροι εναπόθεσης των πυρηνικών 
αποβλήτων δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί. 
Ο άνθρωπος αξιοποίησε κάθε πηγή ενέργειας που 
ανακάλυψε. Πιστεύω ότι θα αξιοποιήσει επωφε-
λώς και αυτήν την πηγή ενέργειας. 
Σε ό,τι αφορά τη δυνατή χρήση της πυρηνικής ε-
νέργειας για ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα για 
την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Ελλά-
δος στο μέλλον και για τη μείωση των αερίων θερ-
μοκηπίου (αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα), 
η πυρηνική ενέργεια, ως αναπόφευκτη λύση, θα 
μπορούσε να ικανοποιήσει τις μελλοντικές ανά-
γκες της Ελλάδος σε ηλεκτρική ενέργεια. 
Η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών τό-
νισε την ανάγκη ρεαλιστικής αξιολόγησης των ε-
νεργειακών αναγκών της Ελλάδος και την πλήρη 
ανάλυση των δυνατοτήτων και των προβλημάτων 
όλων των πηγών ενέργειας (ορυκτών καυσίμων, 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης 
ενέργειας και πυρηνικής ενέργειας), και συνέστη-
σε τη διεξαγωγή διαλόγου για την ένταξη ή μη της 
πυρηνικής ενέργειας στον ελληνικό χώρο»

Παράδοξο: μόλις 
20 χρόνια μετά το 
Τσέρνομπιλ και 
κάποιοι ανοίγουν 
συζήτηση για τα 
θετικά της πυρη-
νικής ενέργειας. 
Το βασικό τους 
επιχείρημα είναι 
ότι η παραγωγή 
ηλεκτρισμού μέ-
σω αυτής εκπέμπει 
λιγότερα αέρια 
θερμοκηπίου, άρα 
αποτελεί μια απά-
ντηση στην κλιματι-
κή αλλαγή. 

Τα πυρηνικά 
εργοστάσια γύρω μας

Πυρηνικοί αντιδραστήρες σε λειτουργία 
στα Βαλκάνια υπάρχουν δύο στη Βουλ-
γαρία, δύο στη Ρουμανία και ένας στη 

Σλοβενία. η Βουλγαρία ετοιμάζει άλλους 
δύο, η Τουρκία έκανε διαγωνισμό για την κα-

τασκευή ενός πυρηνικού σταθμού, ενώ εξαγγε-
λίες έχουν κάνει και η Αίγυπτος, η Αλβανία και η 

ΠγΔ Μακεδονίας. 



4 - 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 A.V. 63

A
d

ve
rt

o
ri

a
l «

A
.V

.»



64 A.V. 4 - 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Μ
ια μέρα βγήκαμε στο δρόμο και α-
ν τικρίσαμε τους μπλε κάδους. 
Μάθαμε ότι μπορούμε να ανα-
κυκλώνουμε χαρτί, αλουμίνιο, 
γυαλί και πλαστικό. Tο 2001 

ψηφίστηκε ο νόμος 2939, που επέβαλε την 
ανακύκ λωση όλων των απορριμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών-
ηλεκτρονικών συσκευών, των οχημάτων, 
των ορυκτελαίων, των μπαταριών, των οι-
κοδομικών αποβλήτων κ.ά. Εδώ το παρα-
μύθι σταματάει και αρχίζει η περιγραφή της 
πραγματικότητας. Στη διήγηση ο νίκος χα-
ραλαμπίδης. 

«Από το 2001 η ανακύκλωση στην Ελλάδα 
έχει πραγματοποιήσει σαφή βήματα βελ-
τίωσης, όμως αυτά δεν μπορούν και δεν 
πρέπει να κρύψουν τα πολλά προβλή-
ματα. Υπάρχουν συχνά αρνητικά σχόλια 
για την ανακύκλωση στη χώρα μας, και 
ιδιαίτερα για τους μπλε κάδους, το περιε-
χόμενο των οποίων σε κάποιες περιπτώ-
σεις καταλήγει στη χωματερή. Υπάρχουν 
περιοχές από τις οποίες αποσύρονται οι 
μπλε κάδοι και οΤΑ που ζητάνε να μπουν 
στο πρόγραμμα και δεν εξυπηρετούνται 
αμέσως ή χρειάζονται πολύ περισσότε-
ρους μπλε κάδους και απορριμματοφό-
ρα αποκομιδής και η ικανοποίηση του αι-
τήματός τους αργεί. η ίδια, όμως, η λογική των 
μπλε κάδων (όλα τα υλικά μαζί) είναι προβλημα-
τική. Το χαρτί, για παράδειγμα, που είναι μεγάλο 
μέρος του ανακυκλώσιμου υλικού, γίνεται συχνά 
ακατάλληλο επειδή έχει λερωθεί. Επίσης, υπάρχει 
πρόβλημα ενημέρωσης. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες 
δεν ξέρουν τι είναι οι μπλε κάδοι της ανακύκλωσης και 
τι μπορούν να ρίχνουν εκεί. και ενημέρωση σημαίνει 
πόρτα-πόρτα καταγραφή προβλημάτων, επανάληψη 

της ενημέρωσης σε τακτά διαστήμα-
τα και όχι φυλλάδια, μια σακούλα και 

άντε γεια». 

Πρέπει να γνωρίζεις 
Στους μπλε κάδους πετάμε όλα τα χαρτικά, από 

φακέλους αλληλογραφίας, εφημερίδες, περιοδικά, 
μέχρι κουτιά από τσιγάρα, τις αλουμινένιες συσκευα-
σίες, όπως κονσέρβες, αλουμινόχαρτα, κουτάκια από 
μπίρες, ακόμα και τα κλειδιά του προηγούμενου σπι-
τιού, τις γυάλινες συσκευασίες τύπου μπουκάλια από 
αναψυκτικά κ.λπ. και τις πλαστικές συσκευασίες, δηλα-
δή από κουτιά απορρυπαντικών, μέχρι cd και dvd. Δεν 
πετάμε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ελαστι-
κά, αποτσίγαρα, χρησιμοποιημένες χαρτοπετσέτες και 
χαρτομάντιλα, μέταλλα, ρούχα, παπούτσια. Αν θέλεις 
να ανακυκλώσεις ξύλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
χώμα, λιπαντικά, τηλεφώνησε στο 195 του Δήμου Αθη-
ναίων για να κανονιστεί ο χρόνος και ο χώρος που θα τα 
βγάλεις στο δρόμο και θα περάσουν να τα πάρουν. Το 
ίδιο σύστημα ακολουθούν όλοι οι μεγάλοι δήμοι. 

ιNFO
● Στην Ελλάδα υπάρχουν 

90.000 μπλε κάδοι, αλλά χρειάζονται 

190.000 (οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης).

● η συνολική ποσότητα των οικιακών απορριμμάτων ε-

τησίως είναι 4,8 εκατ. τόνοι κατά το ΥΠΕχΩΔΕ, 5,5 εκατ. τόνοι 

κατά την οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης.  

● Το ποσοστό της ανακύκλωσης οικιακών αποβλήτων 

στη χώρα μας το 2008 ήταν 25% (ΥΠΕχΩΔΕ). 

● H οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, το WWF, η Μεσόγειος SOS 

Mediterranean και η Greenpeace προτείνουν να μην πληρώνουμε 

δημοτικά τέλη ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας 

μας, αλλά ανάλογα με την ποσότητα των απορριμμάτων που 

παράγουμε, ώστε να ισχύσει η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

● Ετησίως στην Ελλάδα πετιούνται 300.000 τόνοι χαρτιού. 

Με κάθε τόνο σώζεται η ζωή 17 δέντρων. για κάθε τόνο 

ανακυκλωμένο χαρτί εξοικονομούμε ενέργεια αντί-

στοιχη με 135 λίτρα πετρελαίου.

Συμβουλές καθημερινότητας από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
● Βασικός στόχος είναι η πρόληψη παραγωγής απορ-ριμμάτων. Αποφεύγουμε τις άσκοπες αγορές και τον υπερκαταναλωτισμό. Όσο περισσότερα άχρηστα προ-ϊόντα αγοράζουμε, τόσο περισσότερα απορρίμματα παράγουμε τελικά.

● Συμμετέχουμε στην οικιακή κομποστοποίηση, μετα-τρέποντας τα οργανικά (αποφάγια κ.λπ.) από την κουζί-να και τον κήπο μας σε λίπασμα. 
● Επιλέγουμε επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες και τσάντες αποφεύγοντας τις πλαστικές σακούλες μιας χρήσης, ακόμα και τις «βιοδιασπώμενες».● Πριν πετάξουμε οτιδήποτε, σκεφτόμαστε αν μπορεί να χρησιμεύσει σε μας ή σε άλλους. Παλιά ρούχα, έπι-πλα, ηλεκτρικά είδη έχουν κι άλλη ζωή μέσα τους και δεν τους αξίζει να τα πετάμε στην άκρη του δρόμου, αλ-λά να βρίσκουμε κάποιον άλλο που θα τα χρησιμοποιεί.● Αναζητούμε τα σημεία συλλογής μπαταριών (ΑφηΣ), ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων (Ανακύκλω-ση Συσκευών Α.Ε.), χρησιμοποιημένων λαδιών αυτοκι-νήτου, συσσωρευτών και ελαστικών που βρίσκονται στην περιοχή μας. Όσον αφορά στα υλικά που πετάμε στους μπλε κάδους, αυτά θα πρέπει να είναι καθαρά, συμπιεσμένα και χύμα στον μπλε κάδο.  A

Ενημέρωση σημαίνει πόρτα-πόρτα κατα-γραφή προβλημάτων, επανάληψη της ενη-
μέρωσης σε τακτά 
διαστήματα και όχι φυλλάδια, μια σακού-
λα και άντε γεια 

   

νικοσ χΑρΑλΑμπιΔΗσ

 O διευθυντής της Greenpeace διηγείται ένα ωραίο «παραμύθι» στην A.V.
 Της Δήμητρας Τριανταφύλλου 
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Τ
ο 1983 οι γονείς μου αποφάσισαν να εγκαταλεί-
ψουν την Αθήνα και να εγκατασταθούν στο Α-
γρίνιο, όπου ήταν ο τόπος καταγωγής τους. Στην 
πρώτη επίσκεψή μου περιπλανήθηκα στην πόλη 

που στο εξής θα επισκεπτόμουν άπειρες φορές. Πρώτος 
σταθμός το πανέμορφο πάρκο στην καρδιά της πόλης, 
δωρεά της οικογένειας Παπαστράτου, της γνωστής κα-
πνοβιομηχανίας. Δίπλα, το επιβλητικό παλιό  πέτρινο Πα-
παστράτειο Εκπαιδευτήριο στεγάζει ακόμη το Δημοτικό 
Σχολείο. Επισκέπτομαι τις παλιές καπναποθήκες Παπα-
στράτου που λειτουργούν σαν γκαλερί. Τι εντυπωσιακό, 
έργα τέχνης να παρουσιάζονται σ’ ένα κτίριο που από 
μόνο του είναι έργο τέχνης. 

Ήταν η πρώτη μου επαφή με την έννοια της «εταιρικής 
κοινωνικής  ευθύνης». Συνεπώς για την Ελλάδα δεν είναι 
κάτι καινούργιο ή κάτι που διδασκόμαστε σήμερα από τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η αδυναμία του ελληνικού κρά-
τους να καλύψει εύλογες ανάγκες του πληθυσμού από τη 
μια, και από την άλλη το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις ήταν 
οντότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνο-
λο, πέρα από τα στενά όρια της οικονομικής λειτουργίας, 
τις έκαναν να ενδιαφέρονται για την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων που ζούσαν και δρούσαν γύρω τους. Με την 
πάροδο του χρόνου, την οικονομική ευμάρεια και την ανά-
ληψη από το κράτος των υποχρεώσεών του, το αίσθημα 
αυτό των επιχειρήσεων άρχισε να ατονεί και να αντικαθί-
σταται με την ευθύνη αύξησης των κερδών. 

Σ
ήμερα οι πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις που συνδέονται με την παγκοσμιοποί-
ηση προκαλούν ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές, 
με συνέπεια τη ριζική αλλαγή των προσδοκιών 

της κοινωνίας για το ρόλο των επιχειρήσεων. Οι εταιρείες 
κρίνονται πλέον όχι μόνο με βάση οικονομικά αποτελέ-
σματα ή την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών 
που προσφέρουν, αλλά με βάση και περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά κριτήρια. Σταδιακά παγκοσμίως αυξάνονται οι 

απαιτήσεις αλλά και το ενδιαφέρον  των καταναλωτών 
για την κοινωνική δράση και την περιβαλλοντική επιβά-
ρυνση των επιχειρήσεων και σε πολλές περιπτώσεις η 
ειλικρίνεια των προθέσεών τους αμφισβητείται, αφού 
οι πολίτες θεωρούν ότι οι δράσεις αυτές γίνονται χάριν 
της διαφήμισης. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και 
το κάθε κράτος χωριστά προωθεί το θεσμό της Ε.Κ.Ε. με 
νομοθετικά πλαίσια αλλά και με συνεχή ενημέρωση στις 
εταιρείες και στα ενδιαφερόμενα μέρη (υπαλλήλους, με-
τόχους, επενδυτές, καταναλωτές), ώστε να αντιληφθούν 
την ανάγκη της αλλαγής φιλοσοφίας των επιχειρήσεων 
και της κοινωνικής προσφοράς.
 

Η 
εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι στην ουσία μια 
έννοια με την οποία οι εταιρείες οικειοθελώς 
αποφασίζουν να συμβάλουν για μια καλύτερη 
κοινωνία και ένα καθαρότερο περιβάλλον. Δεν 

είναι μόδα που θα περάσει, είναι ένα κοινωνικό ζητούμε-
νο που θα οδηγήσει τις ευαισθητοποιημένες επιχειρήσεις 
σε περισσότερα κέρδη και ανάπτυξη. Ένα καλύτερο εργα-
σιακό περιβάλλον συνεπάγεται αφοσιωμένο και παραγω-
γικό εργατικό δυναμικό. Ένα περιβαλλοντικά «υπεύθυνο» 
προϊόν θα πληρωθεί ακριβότερα και η κοινωνική προ-
σφορά θα εδραιώσει την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη 
του καταναλωτή που είναι και το τελικό ζητούμενο μιας 
επιχείρησης.
Ένας αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων επενδύουν στο 
μέλλον, δηλώνοντας οικειοθελώς την κοινωνική τους 
ευθύνη και αναμένουν ότι με τη δέσμευσή τους αυτή 
θα βοηθηθούν στην αύξηση της αποδοτικότητάς τους, 
στέλνοντας παράλληλα σημαντικά κοινωνικά μηνύματα 
που προάγουν τη νέα επιχειρηματική κουλτούρα, που 
δεν είναι άλλη από την επιχείρηση σαν ενεργό πολίτη που 
δεσμεύεται να αποδίδει στην κοινωνία μέρος της προστι-
θέμενης αξίας. 

Η νέα επιχειρηματική κουλτούρα αναγνωρίζει την ευθύνη 
των εταιρειών απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο

 
κοινωνική ευθυνή 

Της Βασιλικής Γραμματικογιάννη (gramvas@yahoo.gr)

Design shop
paperbag  

Οι αφίσες δεν είναι μόνο 
για τους τοίχους. Έτσι του-
λάχιστον έχει αποδείξει 
ο Ολλανδός σχεδιαστής 
Jos Van Der Meulen, ο ο-
ποίος παίρνει αφίσες που 
δεν χρησιμοποιήθηκαν 
ποτέ και τις μετατρέπει 
σε χρωματιστές τσάντες/
καλάθια. Την τσάν τα α-
φίσα φέρνει στην Αθήνα 
το Design shop (e- shop) 
στην περιοχή του Ψυρρή, 
Λεπενιώτου 36. Τις βρί-
σκεις όμως και στο ίντερ-
νετ, στη διεύθυνση www.
designshop.gr 

Εκδ. ΨυχοΓιος
«Πώς να σώσουμε τον 
πλανήτη μας από το φαι-
νόμενο του θερμοκηπίου» 
Τζορτζ Μόνμπιοτ 

Ο Βρετανός συγ γραφέ-
ας και δημ οσιογράφος 
Τζορτζ Μόνμπιοτ δείχνει 
ότι μπορεί να σταματήσει 
η καταστροφή του περι-
βάλλοντος, προτείνοντας 
εμείς οι ίδιοι πάψουμε να 
είμαστε μέρος του προ-
βλήματος. Εμπνευσμένο, 
αυθεντικό, εκρηκτικό και 
γεμάτο ενέργεια, το βιβλίο 
αυτό μπορεί να αλλάξει 
τον κόσμο μας.

BsB 
οικολογική σειρά 

Η οικολογία μπορεί για 
κάποιους να μην είναι μό-
δα, η BSB όμως την κάνει 
μοδάτη με τη σειρά Bio 
Garments, με ρούχα από 
100% βιολογικό βαμβάκι 
και από 100% οικολογική 
βαφή. Η σειρά κυκλοφο-
ρεί ήδη από τις αρχές Φε-
βρουαρίου σε επιλεγμένα 
καταστήματα της Ελλάδας 
και του εξωτερικού, με ει-
δική σήμανση τόσο πάνω 
σ τα ρούχα όσο και σ τις 
βιτρίνες των καταστημά-
των.

Σε ενδιαφερουν
Χρήσιμα tips καθημερινής πρακτικής για μικρές αλλαγές 

στην καθημερινότητα που μπορούν να βοηθήσουν το περιβάλλον  
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Εταιρείες που στέλνουν το μήνυμα της Ε.Κ.Ε.

CosMoTe Η Cosmote χορηγεί τη μεγαλύτερη «γιορτή» 
της τέχνης στην πόλη, τη 2η Μπιενάλε της Αθήνας 2009. 
Με το μήνυμα «βλέπουμε τον κόσμο όπως Εσύ, γεμάτο 
δημιουργία» και μέσα από μια σειρά πολιτιστικών, αθλη-
τικών και περιβαλλοντικών δράσεων και αξιοποιώντας 
τη σύγχρονη τεχνολογία, προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει 
καταξιωμένους Έλληνες και διεθνείς δημιουργούς της 
σύγχρονης τέχνης.

CoCA-CoLA 3e H Coca-Cola και το φυσικό μεταλλικό νε-
ρό ΑΥΡΑ περνούν στην πράσινη δράση. Από τον Φεβρου-
άριο του 2009, και για τα τρία επόμενα χρόνια, αναλαμβά-
νουν την αναδάσωση και τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας 
τριών δασικών περιοχών της Ελλάδας. Στην  Αττική, στη 
Φλώρινα και στην Αχαΐα, με τη συνεργασία της Μη Κυβερ-
νητικής Οργάνωσης «Αρκτούρος». 

Big Στηρίζει το έργο της μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΜΕΡΙ-
ΜΝΑ, συγκεντρώνοντας από κάθε πώληση ειδικής συσκευ-
ασίας αναπτήρων 0,30 ευρώ για το έργο της. Με κεντρικό 
μήνυμα «βοηθάμε να μη σβήσει η ελπίδα» η εν λόγω πρω-
τοβουλία αποτελεί μέρος των ενεργειών Ε.Κ.Ε. της BIG.

οΠΑΠ Οικονομική ενίσχυση 188.000 ευρώ από τον ΟΠΑΠ 
στον εθελοντικό οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
για το πρώτο κινητό πολυϊατρείο για παιδιά «Ιπποκρά-
της». Σκοπός του «Ιπποκράτη» είναι η παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών σε όλα τα παιδιά, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά 
που λόγω κοινωνικών, οικονομικών και άλλων δυσκολιών 
δεν έχουν την κατάλληλη παρακολούθηση και φροντίδα.

ΕΘΝικΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΕΤΕ με χορηγίες της συμβάλλει στην 
αναβάθμιση των υποδομών των χώρων φιλοξενίας και 
διαβίωσης του Ιδρύματος Αστέγων του Δήμου Αθηναίων.

οΜιΛος FoURLis Οι εταιρείες του ομίλου ΙΚΕΑ, 
INTERSPORT, FOURLIS TRADE στο πλαίσιο της Ε.Κ.Ε. ανέ-
λαβαν την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων της ΕΛΕΠΑΠ 
στην Αθήνα. Εργαζόμενοι από όλες τις εταιρείες του ομί-
λου συμμετείχαν εθελοντικά στις εργασίες ανακαίνισης, 
αποδεικνύοντας στην πράξη ότι όλοι μαζί «Μπορούμε», 
σύνθημα που αποτελεί την κεντρική ιδέα των προγραμ-
μάτων Κοινωνικής Υπευθυνότητας του ομίλου.

ΑΘΗΝΑΪκΗ ΖυΘοΠοιιΑ Ο πρώτος στην Ελλάδα επι-
μορφωτικός κύκλος ευαισθητοποίησης σχετικά με τον 
αλκοολισμό, που αποτελεί την τρίτη θανατηφόρο ασθέ-
νεια στον κόσμο, ξεκίνησε και στην Ελλάδα από τη Μ.Κ.Ο. 
«Νηφάλιοι: Κίνηση Πολιτών για τον αλκοολισμό και το 
περιβάλλον του», με την έμπρακτη στήριξη της Heineken, 
μάρκας της Αθηναϊκής ζυθοποιίας. 

ApiViTA Χρησιμοποιώντας ολοένα και περισσότερα βι-

ολογικά εκχυλίσματα, και λανσάροντας πιστοποιημένα 
βιολογικά καλλυντικά, η APIVITA πρωτοπορεί ενθαρρύ-
νοντας τις βιολογικές καλλιέργειας και άρα τη χρήση μη 
ρυπογόνων λιπασμάτων, προστατεύοντας το περιβάλ-
λον μέσα από τα προϊόντα της. 

inTeRAMeRiCAn Στο πλαίσιο του προγράμματος Ε.Κ.Ε. 
«Πράξεις Ζωής» και με τη συνεργασία της με οργανισμούς 
κοινωνικού έργου στηρίζει το «Χαμόγελο του παιδιού», 
παρέχοντας τη συνδρομή της και με ασφαλιστικές κα-
λύψεις.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕιΡΑιΩς Βασική πεποίθησή της είναι ότι η 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της θα έχει τα βέλτιστα 
αποτελέσματα όταν συντελείται σ’ ένα εύρωστο κοινωνι-
κό περιβάλλον. Έχοντας σαν στόχο λοιπόν τη λειτουργία 
της σε αρμονία με την κοινωνία, αποδίδει ιδιαίτερη σημα-
σία στα θέματα της Ε.Κ.Ε. και δραστηριοποιείται έντονα 
στην Εταιρική Διακυβέρνηση, με πλούσιο κοινωνικό έργο, 
πολιτιστικές παρεμβάσεις και περιβαλλοντικά θέματα.

CARoUZos Στο πλαίσιο της Ε.Κ.Ε., και με ανθρωποκε-
ντρική φιλοσοφία, η εταιρεία αντιλαμβάνεται σαν υπο-
χρέωση την κοινωνική δράση που έχει ως αποδέκτη τον 
άνθρωπο και τις ανάγκες του και συμμετέχει ενεργά στην 
αντιμετώπιση του ζητήματος των αστέγων της Αθήνας, 
το οποίο τείνει να πάρει ανησυχητικές διαστάσεις.

siXTY gRoUp Από τον περασμένο Σεπτέμβριο η SIXTY 
GROUP, που αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από τη 
SIXTY HELLAS, διέθεσε πάνω από 20.000 δολάρια για κα-
θαρό και ασφαλές νερό σε αναπτυσσόμενες χώρες.

BeneTTon Εταιρεία με έντονο το αίσθημα της κοινωνι-
κής ευθύνης, στην τελευταία της καμπάνια BIRIMA -δα-
νειοδοτικός συνεταιρισμός που ίδρυσε ο διάσημος Α-
φρικανός τραγουδιστής Youssou 
N’Dour-ρίχνει φως στην επιχειρη-
ματική άνθιση της Αφρικής, προ-
σφέροντας οικονομικές υπηρεσί-
ες για μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις, για χειροτέχνες, διάφορους 
επαγγελματίες και καλλιτέχνες, 
υποστηρίζοντας τους να ξεκινή-
σουν και να αναπτύξουν την επι-
χείρησή τους ανεξάρτητοι. 

gAnT  Ευαισθητοποιημένη σε 
αρκετούς τομείς της σύγχρονης 
ζωής, υποστηρίζει κατά διαστή-
ματα προσωπικότητες και οργα-
νισμούς που επιτελούν κοινωνι-
κό έργο. Φέτος, σε συνεργασία 
με την αναγνωρισμένη για την 
προσφορά της ερευνήτρια  Jane 

Goodall, προώθησε μια περιβαλλοντική καμπάνια. Από 
την πώληση συγκεκριμένων προϊόντων –τα οποία είναι 
κατασκευασμένα από οργανικό βαμβάκι– μέρος των εσό-
δων θα διατεθεί για την αναδάσωση μιας περιοχής στην 
Τανζανία, η οποία βρίσκεται σε κίνδυνο.

DiAgeo Πρωτοπόρος στην προώθηση της υπεύθυνης 
κατανάλωσης, ενεργοποιείται για περισσότερα από 3 
χρόνια στην Ελλάδα για να συμβάλει στην αλλαγή νοο-
τροπίας των Ελλήνων οδηγών, προωθώντας το μήνυμα 
«Δεν πίνω πριν οδηγήσω». Επίσης προτείνει εναλλακτικές 
λύσεις για την ασφαλή επιστροφή στο σπίτι μετά τη δια-
σκέδαση. 

ΜυΘος Ζυθοποιία Ευαίσθητη στα ζητήματα που αφο-
ρούν στο περιβάλλον, συμβάλλει και αυτή στην προστα-
σία του εφαρμόζοντας βιολογικό καθαρισμό και προ-
γράμματα ανακύκλωσης για τα υλικά που χρησιμοποιεί 
στα διάφορα στάδια της παραγωγικής της διαδικασίας, 
όπως το χαρτί, το πλαστικό, το αλουμίνιο  το γυαλί και 
οι παλέτες (σε συνεργασία με φορείς/εργολάβους ανα-
κύκλωσης). Επίσης, η Μύθος Ζυθοποιία είναι μέλος της 
Εταιρείας Ανακύκλωσης.

eVeResT Ο όμιλος EVEREST, μέσω του προγράμματος 
«Κάνε Κάτι Μικρό Για Κάτι Μεγάλο», προωθεί την ατο-
μική πρωτοβουλία σε θέματα ισορροπημένης διατρο-
φής, αναλύοντας τις διατροφικές αξίες των βασικών της 
προϊόντων, ενώ προστατεύει το περιβάλλον αφού όλες 
οι συσκευασίες είναι από ανακυκλώσιμα υλικά. Επίσης, 
συμμετέχει ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας της ζω-
ής του κοινωνικού συνόλου, υποστηρίζοντας έμπρακτα 
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Για δύο συνεχή χρόνια 
αποδίδει μέρος των εισπράξεων από την πώληση καφέ 
και ροφημάτων στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Κάνε-
Μια-Ευχή Ελλάδος που δραστηριοποιείται διεθνώς, με 
στόχο την πραγματοποίηση ευχών παιδιών που πάσχουν 
από απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες.  

CARReFoUR ΜΑΡιΝοΠουΛος Ο όμιλος, ευαισθητοποι-
ημένος στο μείζον πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας, 
στηρίζει ενεργά το πρόγραμμα «Παιδειατροφή». Στόχος 
του προγράμματος  είναι η εκπαίδευση και ευαισθητο-
ποίηση του πληθυσμού στον υγιεινό και ισορροπημένο 
τρόπο διατροφής, και τελικά η πρόληψη της παιδικής 
παχυσαρκίας.

BoDY ACTion Αρνείται την κατασκευή προϊόντων της 
όπου εμφανίζονται κρούσματα παιδικής εκμετάλλευσης 
και κακομεταχείρισης εργατικού προσωπικού και επιλέγει 
εργοστάσια όπου τηρούνται όλες οι διεθνείς προδιαγρα-
φές. Τα υφάσματα επιλέγονται αυστηρά και επεξεργάζο-
νται με μη τοξικές βαφές. Η BODY ACTION συμμετέχει στη 
προάσπιση του δικαίου εμπορίου, στην προστασία του 
περιβάλλοντος και του καταναλωτή.  A  
  

Οι εταιρείες 
κρίνονται 

με βάση και 
περιβαλλοντικά 

κριτήρια

BosCh
Βιολογικό λίπασμα 

Καλό το πότισμα, αλλά δεν 
αρκεί για την ανάπτυξη και 
την άνθηση των φυτών – 
και χωρίς λίπασμα δεν πας 
μακριά με την κηπουρική. 
Οι κλαδοτεμαχιστές της 
Bosch προσφέρουν προ-
ϋποθέσεις για λιπασματο-
ποίηση υψηλής ποιότητας, 
υγιές έδαφος, πλούσιο σε 
θρεπτικά συστατικά, αλλά 
πάνω από όλα σέβονται 
το περιβάλλον. ROBERT 
BOSCH A.E., 210 5701.258-
259, www.bosch.gr 

noVA
ςτον κόσμο των ζώων

Ο κόσμος των ζώων πρω-
ταγωνιστεί κάθε μέρα και 
κάθε ώρα στον πλανήτη 
του Animal Planet, μέσα 
από το συνδρομητικό πα-
κέτο της nova. Κάθε μέρα 
στις 19.00 «Τα άγρια ζώα 
εκπέμπουν SOS» και στις 
20.30 οι  δασοφύλακες 
της Αφρικής ρισκάρουν τη 
ζωή τους για τη διάσωση 
άγριων ζώων. Μη χάσεις, 
επίσης, στις 15/6 την εκ-
πομπή «Η καρδιά μιας Λέ-
αινας», που μιλάει για την 
ιστορία μιας λιονταρίνας, 
η οποία γ ια 16 ημ έρ ες 
φροντίζει ένα μωρό αντι-
λόπης. 

KAnnABishop 
κάνναβη η ήμερη

Ρούχα ανδρικά και γυναι-
κεία, παπούτσια, καλλυ-
ν τικά, αξεσουάρ φτιαγ-
μένα από κάνναβη, αλλά 
και ενημέρωση γύρω από 
τις ιδιότητες του παρεξη-
γημένου αυτού φυτού, 
βρίσκονται όλα μαζεμέ-
να στο καλαίσθητο αυτό 
κατάσ τημα στο κέντρο 
της πόλης. Χαρ. Τρικούπη 
24, 210 3614.111, www.
kannabishop.com 

honDA
υβριδικό insight 

Το π ε ν τά θ υρ ο ο ικογ ε-
νειακό hatchback Honda 
Insight μ ε το β ενζ ινο -
ηλεκτροκίνητο σύστημα 
ΙΜΑ είναι πρακτικό, οικο-
νομικό και κυρίως οικολο-
γικό. Μια δεκαετία μετά το 
πρώτο υβριδικό μοντέλο 
της, η Honda λανσάρει 
στην αγορά τη δεύτερη 
γενιά των Insight και χάρη 
στην τεχνολογία μειώνει 
κι άλλο τις εκπομπές ρύ-
πων. Σε τρεις διαφορετι-
κές εκδόσεις: Insight S € 
19.900, Insight Comfort € 
20.800 και Insight Elegance 
€ 21.900.

T.g.i. FRiDAY’s
Πάρτι ανακύκλωσης 

Μάζεψε χαρτιά και μπα-
ταρίες και έλα στα T.G.I. 
FRIDAY’S, όπου με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Πε-
ριβάλλοντος (5/6) η αλυ-
σίδα εστιατορίων ανοίγει 
τις πόρτες της σε μικρούς 
και μεγάλους προκειμέ-
νου να αναλάβουν δράση 
για την προσ τασία του 
μέσω της ανακύκλωσης. 
Μέχρι και αύριο, ειδικά δι-
αμορφωμένοι κάδοι, ντυ-
μένοι με τις στολές των 
T.G.I. FRIDAY’S, θα είναι 
τοποθετημένοι σε όλα τα 
καταστήματα Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης με αυτόν το 
σκοπό.

KiehL’s
Aloe vera

Το όνομά του είναι “Aloe 
Vera” Biodegradable Liquid 
Body Cleanser, που σημαίνει 
ένα μοναδικό βιοδιασπώ-
μενο προϊόν καθαρισμού 
σώματος με άρωμα aloe και 
ελάχιστα συστατικά, με ή-
πια σύνθεση που καθαρίζει 
και περιποιείται αποτελε-
σματικά το δέρμα. Η σύν-
θεσή του δεν περιλαμβάνει 
συμβατικά συντηρητικά 
και δημιουργήθηκε σ το 
πλαίσιο της προσπάθειας 
της Kiehl’s να στηρίξει τις 
παγκόσμιες πρωτοβουλίες 
για ελαχιστοποίηση της ε-
πίπτωσης της ανθρωπότη-
τας στο περιβάλλον.

ιΕκ δΕΛΤΑ
Πράσινη εβδομάδα

Ολοκληρώθηκε πολύ πρό-
σφατα, στις 31/5, και ήταν 
μια εβδομάδα οικολογι-
κής ευαισθητοποίησης, 
με ημερίδες και δράσεις, 
με στόχο την κοινωνική 
και περιβαλλοντική ενη-
μέρωση των σπουδαστών 
του ΙΕΚ.  

CoCA - CoLA
«κάνε το πλαστικό 
φανταστικό» 

Υπάρχει δεύτερη ζωή για 
τα πλαστικά μπουκάλια; 
Η Coca-Cola και ο όμιλος 
Carrefour λένε πως «ναι», 
αρκεί να ανακυκλωθεί και 
τότε το πλαστικό μπορεί 
να «μετεμψυχωθεί» ακό-
μα και σε t-shirt ή καπέλο. 
Η πρωτοποριακή συλλο-
γή διατίθεται αποκλειστι-
κά στα τμήματα ένδυσης 
δέκα επιλεγμένων κατα-
στημάτων της αλυσίδας 
Carrefour.  A  
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τον Δήμο Αθηναίων υποστηρίζουν ότι η προ-
στασία και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος 
χρειάζονται σχεδιασμό. Γι’ αυτό δημιούργη-
σαν τη Χάρτα Πρασίνου, ένα κείμενο-πλαίσιο 
συμφωνίας του δήμου με τους πολίτες, το 
οποίο θα καλύψει την έλλειψη θεσμικού πλαι-

σίου για τα περιβαλλοντικά ζητήματα.  
Η Χάρτα θα καταγράψει τα υφιστάμενα στρέμματα πρα-
σίνου ανά δημοτικό διαμέρισμα και τις δεσμεύσεις από 
πλευράς δήμου για το τι πρόκειται να κάνει προκειμένου 
να αυξηθούν οι εκτάσεις. Στο δεύτερο σκέλος θα κατα-
γράψει τα πρόστιμα σε παραβάτες που καταστρέφουν 
το πράσινο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δήμου που κα-
ταγράφονται στη Χάρτα, σε κάθε έναν από τους 907.540 
κατοίκους της Αθήνας (βάσει της απογραφής του 2001, με 
προσαύξηση 15%) αναλογούν 6,84 τ.μ. πρασίνου. 
Ο δήμαρχος Νικήτας Κακλαμάνης έχει δηλώσει ότι δεν 
είναι ικανοποιημένος από το ποσοστό πράσινου στην 
Αθήνα. Στο μεσοδιάστημα, πάντως, ο δήμος φυτεύει. Από 
1-1-2007 έως 31-01-2009 φυτεύτηκαν 8.755 δένδρα και 
81.139 θάμνοι. Ειδικότερα, 953 δένδρα και 9.273 θάμνοι 
φυτεύτηκαν σε 12 νέους χώρους πρασίνου. Σε 18 χώρους 
που αναπλάστηκαν φυτεύτηκαν 537 δένδρα και 6.484 
θάμνοι. Σε πάρκα, πλατείες και λοιπούς χώρους πρασίνου 
φυτεύτηκαν 1.263 δένδρα και 26.170 θάμνοι. Παράλληλα, 
δημιουργήθηκαν 12 νέοι χώροι πρασίνου, συνολικής έ-
κτασης πρασίνου 30,2 στρεμμάτων. Καινούργιο πράσινο 
στην Αθήνα θα βρείτε...   
κΑΠΑΨ Ο χώρος του ΚΑΠΑΨ βρίσκεται στο 7ο Δημοτικό 
Διαμέρισμα, μεταξύ των οδών Τριφυλλίας, Λάμψα, Χατζη-
κωνσταντή και Λάκωνος, με συνολική έκταση πρασίνου 
10.500 τ.μ. Για να γίνει πάρκο αναψυχής φυτεύτηκαν 241 
δένδρα, 1.946 θάμνοι και χλοοτάπητας έκτασης 6.000 τ.μ.  

χώρος Εργοστασίου Θερμίδος (Λαμπρινή) Στο 5ο διαμέ-
ρισμα ο χώρος του Εργοστασίου Θερμίδος στην περιοχή 
της Λαμπρινής έχει συνολική έκταση πρασίνου 4.300 τ.μ. 
Η διαμόρφωση του χώρου σε πάρκο αναψυχής έγινε με 
τη φύτευση 134 δένδρων, 1.232 θάμνων και χλοοτάπητα 
έκτασης 4.000 τ.μ.  
Άλσος ΦιΞ Η πλατεία Μετρό Συγγρού - Φιξ βρίσκεται στο 
2ο Δημοτικό Διαμέρισμα, μεταξύ της Λεωφόρου Συγγρού 
και της οδού Καλλιρρόης, και έχει συνολική έκταση πρα-
σίνου 2.000 τ.μ. Εδώ φυτεύτηκαν 63 δένδρα, 835 θάμνοι 
και χλοοτάπητας έκτασης 1.200 τ.μ.  
ςεράφειο κολυμβητήριο Ο χώρος του Σεράφειου Κολυμ-
βητηρίου βρίσκεται στην περιοχή του Ρουφ, μεταξύ των 
οδών Πειραιώς και Π. Ράλλη, και έχει συνολική έκταση 
πρασίνου 3.550 τ.μ. Το έργο έγινε σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης (ΟΝΑ). Η διαμόρφωση 
του χώρου σε πάρκο αναψυχής έγινε με τη φύτευση 63 
δένδρων, 218 θάμνων και χλοοτάπητα 3.200 τ.μ.  
Παρκάκι Αδριανού Το Παρκάκι Αδριανού βρίσκεται στο 
3ο Δημοτικό Διαμέρισμα, μεταξύ των οδών Αδριανού και 
Θησείου, και έχει συνολική έκταση πρασίνου 750 τ.μ. Η 
διαμόρφωση του χώρου σε πάρκο αναψυχής έγινε με 
τη φύτευση 12 δένδρων, 195 θάμνων και χλοοτάπητα 
έκτασης 700 τ.μ.  
Πέτρινο (Βοτανικός) Το Πέτρινο είναι στην περιοχή του 
Βοτανικού στο 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα, μεταξύ των ο-
δών Σπ. Πάτση και Σιδηροκάστου. Έγινε επέκταση της 
πλατείας και ανάπλαση, ενώ η έκταση του νέου πρασίνου 
είναι 1.000 τ.μ. Η διαμόρφωση του χώρου σε πάρκο ανα-
ψυχής έγινε με τη φύτευση 53 δένδρων και 165 θάμνων.  
κήπος Ταράτσα Ο δήμος δημιούργησε τον πρώτο ταρα-
τσόκηπο στο Πολιτιστικό Κέντρο του ΟΝΑ που βρίσκεται 
στα Εξάρχεια (Τσαμαδού 9), έκτασης 100 περίπου τ.μ. A  

Του δΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑςΤΡοΓιΑΝΝιΤΗ 
Φωτό πορτρέτου: 
Νικος κοκκΑΛιΑς

Για τα έργα του 
ο Αλέξανδρος 
Ν. Τομπάζης 
έχει έναν πολύ-
τιμο συνεργάτη 
– το κλίμα

Απόψεις του Σεράφειου

12 νέοι χώροι πρασίνου με 8.744 δέντρα 

Η 
νέα έκθεση του ΕΜΣΤ έχει θέμα την οικολο-

γία. Μέσα από το έργο 27 καλλιτεχνών, αρ-

χιτεκτόνων και καλλιτεχνικών ομάδων, η 

σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία επιδι-

ώκει να διευρύνει την έννοια της οικολογί-

ας κι εκφράζει ένα σύγχρονο προβληματισμό, ανοίγο-

ντας έτσι ένα χώρο για σκέψη και διάλογο. Τα έργα των 

καλλιτεχνών που συμμετέχουν στην έκθεση «Διευρυ-

μένες Οικολογίες - Προσεγγίσεις σε μια εποχή κρίσης» 

έχουν φτιαχτεί ειδικά για τους υπαίθριους δημόσιους 

χώρους που βρίσκονται γύρω από το κτίριο του Ωδείου 

Αθηνών, όπου στεγάζεται το μουσείο. Η έκθεση θα έχει 

τη μορφή ανοιχτής αφήγησης και θα εξελίσσεται μέσα 

από γλυπτικές και ηχητικές εγκαταστάσεις, έργα in situ, 

νυχτερινές βιντεοπροβολές, παρεμβάσεις στο τοπίο, 

συμμετοχικές δράσεις και έργα που εστιάζουν σε κοι-

νότητες ανθρώπων. Θα είναι ανοιχτή καθημερινά, από 

τις 11.00 μέχρι τη δύση του ήλιου, ενώ ορισμένα έργα 

θα μπορείτε να τα δείτε και νυχτερινές ώρες. Την επιμέ-

λεια της έκθεσης υπογράφει η Δάφνη Βιτάλη. Από 12/6 

ως 4/10. Εγκαίνια: 11/6, 20.00. Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης, Ωδείο Αθηνών, Βασ. Γεωργίου Β’ 17-19 & Ρηγίλλης. 

Είσοδος ελεύθερη (Δευτέρα κλειστά).

  δήμοΣ αθήναΣ
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Jennifer Nelson
«Η σαλάτα των 

ανθρώπων, μια αστική 
ευκαιρία», 2009

Κοινωνικό γλυπτό,
ευγενική παραχώρηση 

της καλλιτέχνιδας

Σωκράτης Σωκράτους
Φωτογραφία με νεκρά ζώα 
λαθρεμπορίου από 
διάφορες χώρες του 
κόσμου, 2003, 
από το έργο «Μουσείο 
Καταγγελιών», 2009
Εγκατάσταση,
ευγενική παραχώρηση
του καλλιτέχνη

Της Λένας χουρμούζη
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Τ
ο ξέρατε ότι πριν την πιάσουν στο στό-

μα τους τα τμήματα μάρκετινγκ των ε-

ταιρειών ψηλής τεχνολογίας, η πράσινη 

επανάσταση αναφερόταν στην εντατι-

κοποίηση της γεωργίας που μας έδωσε 

αυτές τις πελώριες γεμάτες λίπασμα και χημικά 

ντομάτες στις αρχές της δεκαετίας του ’70; Πώς τη 

βίδωσε ξαφνικά στα νερντ κι άρχισαν να μιλάνε για 

οικολογικούς υπολογιστές;

Είναι αλήθεια πως η έννοια της απόδοσης ενός υ-

πολογιστή, σε σχέση με το ρεύμα που καταναλώ-

νει, υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια, αλλά ήταν ένα 

καθαρά τεχνικό νούμερο που αφορούσε μονάχα 

τους υπεύθυνους μεγάλων επιχειρήσεων με κα-

μιά ντουζίνα server και 500 χρήστες. Και μέσα σε 

5 χρόνια ξεπετάχτηκε από τα βάθη των σελίδων 

με τους αριθμούς, στην πρώτη σελίδα με τις λεζά-

ντες. Σήμερα πια υπάρχουν πολλοί υπολογιστές 

που διαφημίζονται ως «πράσινοι» και φιλικοί προς 

το περιβάλλον και ακόμα περισσότεροι που μαζί με 

τις εντυπωσιακές επιδόσεις τους προπαγανδίζουν 

και 20-30% μειωμένη κατανάλωση.

Είναι οι υπολογιστές τίποτα ε-

νεργοβόρα τέρατα; Ε, λοιπόν, 

υπήρχε μια εποχή που ξεκίνη-

σε πριν από 10 περίπου χρόνια 

και κράτησε μια πενταετία, ό-

που οι υπολογιστές κατανάλω-

ναν για τα δεδομένα τους αρκετή 

ενέργεια. Ήταν η εποχή των Pentium 4, όπου έγιναν 

της μόδας οι τεράστιες χάλκινες ψύκτρες και τα 

υδρόψυκτα πισιά με τα φλούο υγρά να μπαινοβγαί-

νουν στο εσωτερικό τους. Για να καταλάβετε, η με-

τάβαση από τον τελευταίο Pentium3 στον πρώτο 

Pentium4 ανέβασε την κατανάλωση του επεξερ-

γαστή κατά 60 ολόκληρα Watt, ενώ ταυτόχρονα 

μείωσε τις επιδόσεις κατά 10-15%. Αλλά και πάλι 

το 2005, στο απόγειο της τεράστιας κατανάλωσης 

των υπολογιστών, ένας διπύρηνος επεξεργαστής 

έφτανε σε φουλ χρήση τα 220 watt. Όχι ακριβώς 

η πιο ενεργοβόρα συσκευή του σπιτιού, ειδικά εάν 

σκεφτούμε πόσοι άνθρωποι συνεχίζουν να χρη-

σιμοποιούν λάμπες πυρακτώσεως για το φωτισμό 

τους (3 μόλις λάμπες των 80 watt ξεπερνούσαν τον 

αμαρτωλό επεξεργαστή μας). Τι ήταν λοιπόν εκείνο 

που ώθησε τη βιομηχανία των ηλεκτρονικών σε μια 

τόσο μεγάλη στροφή προς την «οικολογία»;

Εκεί γύρω στο 2005, οι εταιρείες 

έφαγαν τα μούτρα τους σ’ ένα 

μεγάλο τοίχο. Εκεί που για 20 

χρόνια διαφήμιζαν το πόσο 

«τρέχει» ένας υπολογιστής 

(ξεχνώντας το γεγονός ότι ε-

πειδή τρέχει δεν σημαίνει πως 

αποδίδει κιόλας), έφτασαν τα όρια 

της τεχνολογίας. Και είπαν ότι δύσκολα θα έφτια-

χναν έναν υπολογιστή που να τρέχει πιο γρήγορα 

από 4GHz, ακόμα κι εάν του έβαζαν ψυγείο αυτο-

κινήτου. Έτσι έφαγαν την πίτα της ταπεινότητας 

που λένε και στο Αμέρικα (humble pie) και ποίησαν 

την ανάγκη φιλοτιμία. Τα μεγαθήρια της Intel και 

της AMD άρχισαν να παίρνουν μαθήματα από την 

ταπεινή και άγνωστη VIA, που εδώ και χρόνια είχε 

στραφεί στη χαμηλή κατανάλωση των πολύ χαμη-

λών δυνατοτήτων υπολογιστών της. 

Και κάπως έτσι άρχισαν να μιλάνε για την απόδοση 

ενός υπολογιστή, για τους πυρήνες τους, για τον 

οικολογικό του χαρακτήρα κ.λπ. Είναι εμφανές πως 

ενώ οι τελευταίοι P4 έτρεχαν στα 3,6 και βάλε GHz, 

οι πρώτοι core2duo έτρεχαν μόλις στα 2,2GHz και 

ως διά μαγείας κατάφερναν και ήταν σημαντικά πιο 

γρήγοροι.

Να με συμπαθάτε γιατί δεν παραπονιέμαι. Ποτέ δεν 

συμπάθησα τις τεράστιες ψύκτρες και τους υπολο-

γιστές θερμάστρες και η μεταστροφή από την «τα-

χύτητα» στην απόδοση ήταν πολύ ευπρόσδεκτη. 

Μόνο που πρέπει κάπως να βάλουμε τα πράγματα 

σε μια σωστή διάσταση. Διότι η 25% μειωμένη κατα-

νάλωση που διαφημίζει το καινούργιο motherboard 

που μας προκαλεί να το αγοράσουμε, μεταφρά-

ζεται σε 5watt που είναι εντελώς αστείο νούμερο 

εάν μιλάμε για οικολογική συνείδηση. Με το να μην 

ξεχνάτε ανοιχτό το φως της κουζίνας υπηρετείτε 

καλύτερα το περιβάλλον. Διότι, εντέλει, η οικολογι-

κή συνείδηση είναι παντελώς απούσα πέρα από τις 

διαφημιστικές ατάκες.

Η διαδικασία της παραγωγής των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών αφήνει αρκετά απόβλητα στο περι-

βάλλον, πολύ λιγότερα φυσικά από την παραγωγή 

αυτοκινήτων, αλλά θα ήταν άστοχο να χαρακτη-

ριστεί αθώα. Τα τελευταία 3-4 χρόνια λοιπόν, οι υ-

πολογιστές μειώνουν την κατανάλωσή τους, αλλά 

ταυτόχρονα οι εταιρείες πιέζουν για την όλο και πιο 

συχνή αλλαγή τους. Ο κύκλος της ζωής ενός υπο-

λογιστή για δεκαετίες θεωρούνταν ότι υπερβαίνει 

τα 5-6 χρόνια, κι αυτό όπως ξέρετε κάνει κακό στις 

πωλήσεις. Σταθερή ονείρωξη της βιομηχανίας των 

υπολογιστών εδώ και 20 χρόνια ήταν να αποκτή-

σουν κι εκείνοι τον κύκλο ζωής των ηλεκτρονικών 

συσκευών (που είναι γύρω στα 2 χρόνια). Ονείρω-

ξη που φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα με τα 

κινητά τύπου iPhone και την τεράστια πια διάδοση 

των λάπτοπ. Ονείρωξη που φυσικά δεν έχει καμιά 

σχέση με την οικολογία.

Το φλερτ της βιομηχανίας των υπολογιστών με την 

οικολογία είναι καινούργιο και σύντομα θα εκλείψει, 

διότι τα όρια της χαμηλότερης κατανάλωσης ως κι-

νητήριος δύναμη για την αύξηση των πωλήσεων 

είναι σχετικά μικρά. Σύντομα θα πρέπει να βρουν 

ένα νέο παιχνιδάκι. Ευτυχώς στο ενδιάμεσο οι υπο-

λογιστές μας καταναλώνουν πια σχετικά λιγότερο 

ρεύμα και δεν χρειάζονται ανεμιστήρα οροφής για 

να ψυχθούν. Αλλά μη βασίζεστε επάνω τους για να 

κορέσετε τη δίψα σας για οικολογική ευαισθησία. A

Τα 
αδιάψευστα 
γεγονότα

Η πικρή 
αλήθεια 

πίσω από το 
μάρκετινγκ

H πραΣινή επαναΣταΣή των

υπολογιΣτων

(και τα ένοχα 
μυστικά της)
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Το φλερτ της 
βιομηχανίας των 
υπολογιστών με 

την οικολογία 
είναι καινούργιο 
και σύντομα θα 

εκλείψει

Του ςτάθη ςτασινού
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Τ
αξίδια με επίκεντρο τη φύση. 

Ταξίδια που προωθούν την έν-

νοια της διαφύλαξης του φυσι-

κού πλούτου. Που συνεισφέ-

ρουν ενεργά σ την ενίσχυση 

της κοινωνικής και οικονομικής 

συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων. Που 

αφήνουν το ελάχιστο ανθρακικό αποτύπω-

μα. Ο οικοτουρισμός δεν σημαίνει απλά μια 

πιο «πράσινη» εκδοχή του ταξιδιού, αλλά και 

μια διαφορετική ταξιδιωτική άποψη, έναν αλ-

λιώτικο τρόπο να ταξιδεύεις. Θα μείνεις σε 

κάποιο ράντζο, σε  eco lodges, σε φάρμες ή 

σε μικρούς ξενώνες. Θα απολαύσεις τη φύση 

με δραστηριότητες όπως το trekking, το bird 

watching, την ποδηλασία… Θα γνωρίσεις από 

κοντά τη ζωή, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. 

Και αν θέλεις, μπορείς ακόμα να προσφέρεις 

κάποιας μορφής εθελοντική εργασία στις 

τοπικές κοινότητες. Ένα τέτοιο ταξίδι θα σε 

κάνει να νιώσεις τον αληθινό παλμό της ζωής 

και της φύσης, αυτόν που ποτέ δεν θα γνωρί-

σεις στις εξωραϊσμένες εικόνες των ταξιδιω-

τικών φυλλαδίων.

Οι ωραιΟτερΟι 
πρασινΟι πρΟΟρισμΟι 

1. Pantanal (Βραζιλία - Βολιβία - Παρα-

γουάη)

Όλοι γνωρίζουν τον Αμαζόνιο αλλά λίγοι το 

Pantanal, το μεγαλύτερο υδροβιότοπο στον 

Το νέο ταξιδιωτικό trend κερδίζει ραγδαία έδαφος 

Πράσινά τάξιδιά

Της  στελλίνας Καρρά

Cape  Tribulation



4 - 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 A.V. 73



74 A.V. 4 - 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

κόσμο, και ένα από τα πιο παρθένα οικοσυ-

στήματα στον πλανήτη. Η έκτασή του είναι 

περίπου όσο αυτή της Γερμανίας, και εκτείνε-

ται σε 3 χώρες. Θα ταξιδέψεις στους αχανείς 

βαλτότοπους, θα δεις σπάνια είδη εξωτικών 

πουλιών, πεταλούδες, τεράστια ανακόντα, 

κροκόδειλους, ιαγουάρους… Σαφάρι με 

βάρκες, με ανοιχτά φορτηγά, με άλογα, πε-

ζοπορίες. Οι νύχτες σου σε ένα παραδοσιακό 

ράντζο ή σε κάποια αγροτική καλύβα θα συ-

νοδεύονται από τους παράξενους ήχους της 

φύσης. Για περισσότερη ατμόσφαιρα, διάλε-

ξε το Caiman Ecological Refuge, στον τομέα 

της Βραζιλίας (www.caiman.com.br).

Καλύτερη εποχή: Απρίλιος - Ιούνιος.

2. Spitsbergen National Park (Νορβηγία)

Από το Όσλο πετάς στο Longyearbyen 

της Νορβηγίας. Είναι καλοκαίρι και βρίσκε-

σαι τώρα στο Αρχιπέλαγος Svalbard, στο 

Εθνικό Πάρκο Spitsbergen. Ο Ήλιος του 

Μεσονυκτίου πάνω από τα αρκτικά τοπία. 

Πολύ κοντά στον Βόρειο Πόλο και ανάμεσα 

στη Γροιλανδία και τη Νορβηγία, θα πιστέ-

ψεις πως πέρασες έξω από τα σύνορα του 

κόσμου. Γαλάζια παγόβουνα, μαγευτικά 

φιόρδ, χιονισμένα βουνά. Πολύβουες αποι-

κίες μεταναστευτικών πουλιών, τάρανδοι, 

πολικές αρκούδες. Ένα σπάνιας ομορφιάς 

εύθραυστο οικοσύστημα, ένα αλλιώτικο τα-

ξίδι-εξερευνητική αποστολή, που αρχίζει 

μόλις επιβιβαστείς σε κάποιο από τα ειδικά 

επανδρωμένα πλοία. Ένα από τα καλύτερα 

είναι το National Geographic Explorer. 

Καλύτερη εποχή: Ιούλιος - Αύγουστος. 

3. Daintree Rainforest (ΒΑ Αυστραλία)

Ένα από τα πιο αρχέγονα και πυκνά τρο-

πικά δάση του πλανήτη με ηλικία πάνω από 

130 εκατομμύρια χρόνια, κατεβαίνει μέχρι τη 

θάλασσα, στις ακτές του Cape Tribulation. 

Εδώ βρίσκεται το μοναδικό σημείο στον κό-

σμο όπου συναντώνται δύο Μνημεία Παγκό-

σμιας Φυσικής Κληρονομιάς: Το Daintree 

Rainforest και το Great Barrier Reef, ο με-

γαλύτερος κοραλλιογενής ύφαλος της Γης. 

Μείνε σε ένα από τα ωραιότερα eco lodges 

στον κόσμο, το Daintree Eco Lodge & Spa 

(www.daintree-ecolodge.com.au). Θα κάνεις 

trekking στα μονοπάτια του τροπικού δά-

σους, μπάνιο σε απέραντες λευκές τροπικές 

παραλίες, snorkeling ή καταδύσεις στους 

κοραλλένιους βυθούς. Και προσοχή στους 

κροκόδειλους! 

Καλύτερη εποχή: Μάιος - Νοέμβριος. 

4. Νησιά Galapagos (Εκουαδόρ)

Αφού απολαύσεις το Quito, την πρω-

τεύουσα του Εκουαδόρ και μια από τις πιο 

όμορφες πόλεις της Λατινικής Αμερικής, πε-

τάς πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό, 1.000 

Daintree Rainforest  
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χιλιόμετρα δυτικά του Εκουαδόρ, στα νησιά 

Galapagos. Επιβιβάζεσαι στο κρουαζιερό-

πλοιο, που για τις επόμενες ημέρες θα σε 

ξεναγήσει σε έναν από τους πιο σπάνιους 

βιότοπους στον κόσμο, ανάμεσα σε ηφαι-

στειακά τοπία μαύρης λάβας. Στα νησιά που 

έδωσαν το κέντρισμα στον Δαρβίνο να δια-

τυπώσει τη Θεωρία της Εξέλιξης μέσω της 

φυσικής επιλογής. Σε πιο άλλο μέρος του 

πλανήτη μπορείς να πλησιάσεις τόσο κοντά 

στα ζώα, χωρίς να τα τρομάζει η ανθρώπινη 

παρουσία;

Καλύτερη εποχή: Όλος ο χρόνος.

5. Okavango delta (Botswana)

Προσγειώνεσαι στο αεροδρόμιο του 

Maun. Η περιπέτεια αρχίζει. Δάση, λιμνοθά-

λασσες, βαλτότοποι και νησιά συνθέτουν 

ένα λαβυρινθώδες Δέλτα, που τα νερά του 

πνίγονται στην έρημο Καλαχάρι χωρίς ποτέ 

να βρίσκουν διέξοδο στη θάλασσα. Με την 

καθοδήγηση του έμπειρου ranger θα κάνεις 

σαφάρι με βάρκα, και αν είσαι ακόμα πιο τολ-

μηρός, μπορείς να διαλέξεις ένα πεζοπορικό 

σαφάρι. Θα συναντηθείς με αφρικανικούς 

ελέφαντες, ιπποπόταμους, λιοντάρια και 

πλήθος από μεταναστευτικά πουλιά. Η δύ-

ση του ήλιου θα σε βρει σε κάποιο από τα 

υπέροχα camps του Okavango. Top επιλογή 

το Vumbura Plains Camp (www.vumbura.

com).

Καλύτερη εποχή: Ιούλιος - Οκτώβριος.

Αρχοντικό Ευγενία
Στην αγαπημένη πόλη των Χανίων, στο ενετικό λιμάνι, 
αυτό το ξενοδοχείο το λες άνετα φιλόξενο και οικο-
γενειακό. Με ρομαντικά παραδοσιακά δωμάτια και 
studios, 150 μέτρα από το κέντρο της πόλης και 250 
από την παραλία, λειτουργεί όλο το χρόνο.

1η παροδος Θεοτοκόπουλος 19
Τοπανάς, Χανιά , 28210 91721, 28210 75150

SiteS 
για πράσινα ταξίδια

www.responsibletravel.com

Ταξίδια με οικολογική άποψη, που 
συγχρόνως ενισχύουν τις τοπικές 
κοινότητες και αφήνουν το ελάχιστο 
ανθρακικό αποτύπωμα.

www.ecotourismlogue.com

Το Eco Travel Logue είναι ένας οικο-
τουριστικός οδηγός με ιδέες και προ-
ορισμούς για πράσινα ταξίδια, καταλύ-
ματα φιλικά στο περιβάλλον, αλλά και 
νέους τρόπους για να ταξιδέψεις.

www.nathab.com

Το Natural Habitat Adventures, με 
ηγετική θέση στα οικολογικά ταξί-
δια, έχει συμπεριληφθεί από το USA  
National Geographic Adventure 
ανάμεσα στους 10 καλύτερους tour 
operators του κόσμου. 

www.greenhotels-directory .com

Αναζητήστε τα πιο «πράσινα» ξενοδο-
χεία στον κόσμο, που έχουν υιοθετήσει 
τις αυστηρότερες προδιαγραφές για 
την εξοικονόμηση ενέργειας και τον 
περιορισμό της μόλυνσης του περι-
βάλλοντος.

www.crossculturalsolutions.org

Θα γνωρίσεις μια χώρα και θα ε-
μπλακείς στην καθημερινή της ζωή, 
προσφέροντας ταυτόχρονα κάποιας 
μορφής εθελοντική εργασία.

www.nationalgeographic.com/

adventure

 Προτάσεις για συναρπαστικά ταξίδια 
περιπέτειας στη φύση, τα ωραιότερα eco 
lodges στον κόσμο, φωτογραφίες, video, 
blogs και πολλά άλλα.
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●  Ο Πάνος Λού-
π η ς  ε ί ν α ι  π ά λ ι 

εδώ. Πιο ώριμος, 
επιστρέφει δυναμι-

κά και επιλέγει να γίνει το 
νέο μέλος της Circa footwear.

● Μην ξεχνάτε το μεγάλο διαγωνι-
σμό “Battle of Color”, που έχει πά-
ρει μπρος για τα καλά. Σε λίγο διά-
στημα ο πρώτος γύρος τελειώνει 
και ξεκινάει ο δεύτερος. Στη σελίδα 
www.colorskates.com μπορείτε να 
δείτε όλους τους αγώνες που έ-
χουν ήδη γίνει, αλλά και τους και-
νούργιους που γίνονται κάθε εβδο-
μάδα. Από όλους εμάς περαστικά 
σε κάποιους φίλους που ήταν υπο-
ψήφιοι, αλλά λόγω τραυματισμού 
δεν θα μπορέσουν να παραβρε-
θούν. Be strong, men.

Skate
Του Billy ΓρυΠάρη 

N
ew chill skate park! Το thespot.gr σε συνεργασία με το Rhino Ramps και 
τους local skaters της περιοχής του Γέρακα, δημιούργησαν ένα καινούρ-
γιο skate park με χρήματα που διέθεσε ο Δήμος Γέρακα. Το πάρκο είναι 
κάπως μικρό, αλλά αρκετά συμπαθητικό ώστε κάποιος να μπορεί να 

κάνει τα πρώτα του βήματα πάνω στο skate, υπάρχει όμως χώρος και για εκείνους που 
βρίσκονται σε πιο προχωρημένο επίπεδο. Για να φτάσεις μέχρι εκεί πηγαίνεις από τη 
λεωφόρο Μεσογείων και βρίσκεις τη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στον Γέρακα, 
που θα σε οδηγήσει κατευθείαν σ’ αυτό. Αν πας θα περάσεις καλά με τους φίλους σου,  
μην ξεχάσεις όμως να πάρεις μαζί σου μια σκούπα για να το καθαρίσεις κάπως. Μη 
διανοηθείς μόνο να πας βράδυ, διότι ο χώρος δεν φωτίζεται ακόμα. Αν το δεις από 
κοντά, θα διαπιστώσεις και μόνος σου ότι τελικά δεν είναι τόσο μικρό όσο φαίνεται. 
Τα συγχαρητήριά μας στα παιδιά που το έφτιαξαν και βοήθησαν με κάθε τρόπο, αλλά 
κυρίως στο δήμο που διέθεσε τα λεφτά. Μακάρι να τον μιμηθούν και άλλοι κι έτσι να 
ξεφυτρώσουν νέα skate parks, έστω και μικρά, σε κάθε δήμο της πόλης μας. Επ’ ευ-
καιρία, μπορεί κάποιος να μας ενημερώσει τι γίνεται με το Πεδίον;

“STREET DREAMS”, η ταινια  
Ο Rob Dyrdek είναι pro skater και σκηνοθέτης. Ό-
λοι είχαμε ακούσει για τα σχέδιά του να γυρίσει 
κάποτε μια ταινία για το Hollywood, που να περι-
γράφει την άγνωστη και μοναχική ζωή των 
skaters απανταχού της Αμερικής. Φυσικά τα κα-
τάφερε χρησιμοποιώντας για πρωταγωνιστές 
τους ίδιους τους skaters, τον εαυτό του, αλλά και 
μερικούς από τους πιο γνω-
στούς επαγγελματίες του 
χ ώ ρ ο υ ,  ό π ω ς  ο  P a u l 
Rodriguez, ο Ryan Dunn, ο 
Ryan Sheckler και ο Terry 
Kennedy. «Υπάρχουν 10 ε-
κατομμύρια skaters στις 
ΗΠΑ που ζουν μόνοι. Αυτή 
είναι η ιστορία τους» λέει 
ο υπότιτλος της ταινίας 
“Street Dreams”, που ολο-
κληρώθηκε και τώρα βλέπουμε το trailer. Ανυ-
πομονούμε να τη δούμε ολόκληρη, αλλά μέχρι 
τότε όποιοι από εσάς θέλουν να μάθουν περισσό-
τερες λεπτομέρειες δεν έχουν παρά να πληκτρο-
λογήσουν το www.streetdreamsmovie.com. A

 billygee23@yahoo.gr

Μικρό αλλά συμπαθητικό το νέο skate park

Το νέο skate park 
του Γέρακα 

ΕΣΩτΕΡιΚα 

νΕα
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Ο
ι πέντε μέρες που έκατσα 

σ τη Ρώμη λειτούργησαν 

όπως το Simeco στο χαλα-

σμένο στομάχι. Ηρέμησα κι 

άλλαξα παραστάσεις. Κυρί-

ως ποδοσφαιρικές. Παρακολούθησα τον τε-

λικό του Τσάμπιονς Λιγκ, τη βραδιά μεγάλων 

αστεριών. Τα αυτόφωτα αστέρια ήταν αυ-

τά που φορούσαν τη φανέλα της Μπαρτσε-

λόνα. Τα ετερόφωτα, που έχουν κι αυτά τη 

θέση τους στον ουράνιο θόλο, ξεπρόβαλαν 

με τη φανέλα της Μάντσεστερ. Σφηνωμένο 

στο μυαλό μου, τόσες μέρες μετά, το γκολ 

του Μέσι. Πώς πετάχτηκε, πώς πήδηξε τό-

σο ψηλά αυτός ο παίκτης διαστάσεων ενός 

μέτρου κι ενός μιλκομπούκαλου, πώς έφερε 

στον αέρα το κορμί του σε τέτοια θέση ώστε 

να βρει την μπάλα σωστά, πώς ο τερατώ-

δης Ρίο Φέρντιναντ στη συγκεκριμένη φάση 

ούρλιαζε στον Βίντιτς «Το χάσαμε το κορμί 

πατριώτη», όλα αυτά είναι από τα φαινόμε-

να που η επιστήμη οφείλει να μελετήσει στο 

μέλλον πολύ σοβαρά. Άγιο είχαμε. Ευτυχώς 

που κατέκτησε το κύπελλο η Μπαρτσελόνα, 

γιατί ειλικρινά δεν θα το άντεχα να ακούω, 

και όχι μόνο διά στόματος Σερ Άλεξ Φέργκι-

σον, ότι το ποδόσφαιρο του σήμερα είναι ο 

Πικατσούκ Γι Σουνγκ Παρκ, ο forever young 

Γκικς, ο Χαϊλάντερ Σκόουλς, ο Λατινορέγγε Ά-

ντερσον και ο ποδοσφαιρικά κακομαθημένος 

Ρονάλντο. Αμαρτία. Οι Μπλαουγκράνα από 

την αρχή της περιόδου, σε Ισπανία και Ευρώ-

πη, παραδίδουν στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 

Ποδοσφαίρου μαθήματα σε όσους δεν  

γνωρίζουν ή έχουν λησμονήσει πώς 

παίζεται το άθλημα. Μαθήματα από τα 

οποία δεν ήθελε να λείψει κανείς. Θα  

ήταν το λιγότερο άδικο το πτυχίο να 

διανεμηθεί σε πρόσωπα που εκ-

προσωπούν το χθες. Εκτιμώ 

βαθύτατα τη Μάντσε-

στερ και την πορεία 

της σε Ευρώπη 

και Αγγλία. Αλλά 

η ίδια αίσθηση ε-

κτίμησης με κάνει 

ν α  α ν α γ ν ω ρ ί ζ ω 

την ανωτερότητα 

της Μπαρτσελόνα. 

Μια ομάδα με πο-

δοσφαιριστές που 

από μ όνοι  τους 

είναι μια… ομάδα. Η ποδοσφαιρική ολοκλη-

ρωμένη προσωπικότητα παικτών όπως ο 

Μέσι, ο Ετό, ο Ανρί, ο Τσάβι, ο Ινιέστα, ο Που-

γιόλ, αλλά και των μεγάλων απόντων Μάρ-

κες και  Άλβες, δύσκολα αμφισβητείται. Ένας 

ακόμη λόγος που μου αρέσει αυτή Μπάρτσα 

είναι γιατί αντιπροσωπεύει την ομάδα των 

παικτών και όχι του προπονητή. Όταν ο κό-

ουτς γίνεται η φίρμα μια ομάδας τότε μοιραία 

κάτι από τους φυσικούς πρωταγωνιστές, 

τους ποδοσφαιριστές, έχει χαθεί. Οι μεγάλοι 

μπαλαδόροι κάνουν τη διαφορά, αυτοί που 

αλλάζουν το τοπίο, που σπρώχνουν τον κό-

σμο στα γήπεδα ή τον καθηλώνουν μπροστά 

στις οθόνες. Το διαπίστωσα ακόμη μια φο-

ρά πέντε μέρες μετά το μεγάλο τελικό. Στά-

διο Ολίμπικο και πάλι. Τελευταία αγωνιστική 

του Καμπιονάτο. Η Ρόμα αντιμετωπίζει την 

Τορίνο, που κινδυνεύει με υποβιβασμό. Για 

την ομάδα της Αιώνιας Πόλης το ματς είναι 

αδιάφορο. Έχει εξασφαλίσει την έξοδο στο 

Κύπελλο Ουέφα, ή όπως αλλιώς θα λέγεται 

από τη νέα χρονιά, και συνεπώς το ματς κρί-

νεται υπόθεση διαδικαστική. Ή μήπως δεν 

είναι έτσι; Κόσμος στα λεωφορεία, στο τραμ, 

στα μηχανάκια, μπλοκάρει το δρόμο δίπλα με 

κατεύθυνση το γήπεδο. Μα τι πάνε να δουν; 

Οι περισσότεροι είναι απογοητευμένοι που 

φέτος η Ρόμα δεν κατάφερε να τερματίσει 

ψηλά στη βαθμολογία, εξασφαλίζοντας την 

έξοδό της στο Τσάμπιονς Λιγκ. Μήπως να δι-

αμαρτυρηθούν; Ή είναι τόσο ρομαντικοί και 

θέλουν να παραστούν στην τελευταία παρά-

σταση της ομάδα τους; Όλα αυτά, αλλά και 

γιατί υπάρχει λόγος σοβαρός.  

Α ν ο μεγάλος αρχηγός που ακού-

ει στο όνομα Τότι καταφέρει και 

σκοράρει στο παιχνίδι, τότε ισο-

φαρίζει το ρεκόρ τερμάτων του Τζιαμπιέτρο 

Μπονιπέρτι. 178 γκολ!!! Συγχρόνως θα είναι 

ο μόνος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του 

ιταλικού ποδοσφαίρου που θα έχει πετύχει 

αυτό το ρεκόρ φορώντας τη φανέλα μίας μό-

νο ομάδας. Να ένας λόγος να πας στο γήπε-

δο ακόμη κι αν το αποτέλεσμα δεν έχει τόση 

σημασία. Δεν είναι οι προπονητές οι σταρ, κι 

όταν έτσι προβάλλονται τότε να είστε σίγου-

ροι ότι το ποδοσφαιράκι υποφέρει 

από αρρυθμίες. Περισσότεροι από 

40.000 περίμεναν μέχρι το 80΄ για 

να σκοράρει ο καπιτά-

νο. Με πέναλτι, που 

οι  αν τικειμ ενικοί 

αμφισβήτησαν. Έ-

στω. Οι μύθοι έχουν 

και τη σκοτεινή τους 

πλευρά, αλλά οι μύθοι 

είναι που στολίζουν το ποδό-

σφαιρο, όπως και κάθε ά-

θλημα. A  

➜ info@athensvoice.gr

Του Μιχάλη λεάνη 

Sports

Ένα 
μύθο
θα σας 
πω… 

Λιονέλ Μέσι
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Μ
ια μεγαλειώδης ασ τική 

β ο θρ ολυμ α τικ ή εσάνς 

σ ά ρ ων ε  τ ον  α έ ρ α  τ η ς 

Θεσσαλονίκης την Τετάρ-

τη 27 Μαΐου. Κιτρινοκαφετί πλαγκτόν σαν 

ίκτερος, άπειρες φλούδες από λεμόνια και 

πορτοκάλια, πλαστικά μπουκάλια, σαγιονά-

ρες έπλεαν στον Θερμαϊκό. Η ατμόσφαιρα 

της παραλίας έζεχνε σαν σάπιο κουφάρι, η 

μπόχα ήταν αφόρητη, όμως, φευ, η ζωή κυ-

λούσε σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Ανέμελοι 

ποδηλάτες απολάμβαναν τη βόλτα τους, συ-

νταξιούχοι έριχναν το καλάμι τους, εραστές 

χέρι-χέρι, ένα σουρεαλιστικό σούρτα-φέρτα 

πνιγμένο στο σκατό. 

Ίσως να φταίνε οι τοξικές μυρωδιές που με 

χτύπησαν κατακέφαλα, ίσως να φταίει η ορ-

γή μου για τη Θεσσαλονίκη που συνεχίζει να 

υποκρίνεται πως όλα βαίνουν καλώς (ενα-

ντίον μας), δεν εξηγείται αλλιώς το όραμα 

που είδα, σεκάνς από μία «Σκατοαποκάλυ-

ψη τώρα»: «Ο αέρας ανέβασε τα μποφόρ, η 

σύγκρουση των λυμάτων με την προκυμαία 

ήταν τόσο δυνατή που τα τσιμέντα ράγι-

σαν. Κι εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι βοθρί-

λας πλημμύρισαν την παραλία, διαχύθηκαν 

στα παρακείμενα καφέ, βρήκαν διαδρόμους 

και καφετιά παραποτάμια τους έπνιξαν τις 

μπουτίκ της Μητροπόλεως, ξεχύθηκαν στην 

Τσιμισκή, οι πωλήτριες ούρλιαζαν πως πνί-

γονται από τη βρόμα, ποντικοί φορώντας 

φλούο σερφ βερμούδες επιδόθηκαν σε δε-

ξιοτεχνικές ιστιοπλοϊκές φιγούρες».

Επιτάχυνα το βήμα και, τρέχοντας σαν Βιετ-

ναμέζος που το χωριό του σαρώνεται από 

θανατερές ναπάλμ, τρύπωσα στις αποθήκες 

Β και Γ του λιμανιού. Η τέχνη της διαφυγής, η 

διαφυγή μέσω της τέχνης, η biennale: 2 ως 

μόνη ελπίδα σωτηρίας. Με σλόγκαν «Praxis: 

Τέχνη σε αβέβαιους καιρούς», με 57 καλλι-

τεχνικές ομάδες και δημιουργούς να εγκα-

θιστούν στη Θεσσαλονίκη έργα και δράσεις, 

ήταν η μόνη μου ελπίδα να γλιτώσω από τα 

αστικά κόπρανα που απειλούσαν να με περι-

λούσουν. Πίστευα πως και εκατοντάδες άλλοι 

σαν εμένα, σχεδόν σαν ικέτες στην εστία της, 

θα ζητούσαν άσυλο. Διαψεύστηκα οικτρά! 

Τετάρτη 27 Μαΐου, ώρα 6η απογευματινή, ό-

λοι κι όλοι δέκα άνθρωποι περιπλανιόμασταν 

ανάμεσα στα έργα. Δύσκολο πράγμα να τα-

ρακουνήσεις τον Θεσσαλονικιό, που κανονι-

κά, με τόσους τόνους καφεΐνης στο αίμα του, 

θα έπρεπε να είναι νευρικός και ανήσυχος, 

αντί για αιώνες ναρκωμένος και αδιαλείπτως 

απών σε ό,τι προσπαθεί να μιλήσει για τη ζωή 

του χωρίς κουταλοπίρουνα και ποτήρια ού-

ζου. Χαλαρά, ρε, σε λέω, αφού το ξέρεις.

Όταν λέμε 8, εννοούμε 7:45;
Η Αργεντίνα Γκαμπριέλα Σαλγάδο (ανεξάρ-

τητη επιμελήτρια αλλά και επιμελήτρια δη-

μοσίων προγραμμάτων στην Tate Modern), 

η Νιγηριανή, διευθύντρια του Κέντρου Σύγ-

χρονης Τέχνης του Λάγος Μπίσι Σίλβα και 

η διευθύντρια του Κέντρου Σύγχρονης Τέ-

χνης Θεσσαλονίκης Συραγώ Τσιάρα είναι οι 

τρεις επιμελήτριες της φετινής Μπιενάλε. Ε-

μπνευσμένες από το βιβλίο «Μετά τη θεωρία» 

του Τέρι Ίνγκλετον, σχεδίασαν μια διαδρομή 

που, με αφετηρία το λιμάνι, κατευθύνεται 

προς το ιστορικό και εμπορικό κέντρο της 

Θεσσαλονίκης, εντάσσοντας οθωμανικά 

μνημεία και πλατείες, θεσμικούς αλλά και 

εναλλακτικούς χώρους, σε ένα φιλόδοξο 

εγχείρημα διάχυσης της τέχνης στον αστικό 

ιστό. Ελεύθερη μετάφραση: Αφού δεν πάει ο 

Θεσσαλονικιός στην τέχνη, ας πάει η τέχνη 

στον Θεσσαλονικιό.

Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα με την 

ενότητα e-MobiLArt, μπορώ όμως να σας 

διαβεβαιώσω ότι στην παρακείμενη αποθή-

κη Γ το πράγμα βράζει. Ο Κινέζος ζωγράφος 

Sheng Qi στήνει γιγάντιους πίνακες εμπνευ-

σμένους από τη μαοϊκή εξύμνηση της δύνα-

μης, μπολιασμένους όμως με πίκρα και δη-

κτικά σχόλια περί της πανταχού παρούσας α-

στυνόμευσης. Οι μπογιές στα έργα του μοιά-

ζει να λιώνουν, το σχόλιό του περί νέας Κίνας 

είναι αμείλικτο: πίσω από την εικόνα που προ-

σπαθεί να επιβάλει η εξουσία, καραδοκούν ο 

τρόμος και η ισοπέδωση των διαφορετικών 

φωνών. Ο Κουβανός Alexandre Arrechea 

ζωγραφίζει γιγάντια κτίρια ρωμαλέας σοσια-

λιστικής αρχιτεκτονικής, που στηρίζονται σε 

καρέκλες δείγματα μοντερνιστικού ντιζάιν, 

πυροβολώντας ευθέως στα σαθρά κομμου-

νιστικά υποδείγματα προόδου.

Η πιο εντυπωσιακή, όμως, εγκατάσταση 

στην αποθήκη Γ είναι αυτή του Hew Locke. 

Από μακριά οι γιγάντιες φιγούρες των ηγε-

μόνων δείχνουν εντυπωσιακά αστραφτερές. 

Εκπέμπουν ισχύ, λειτουργούν σαν πορτρέτα 

στιβαρών ηγετών. Πλησιάζοντάς τα, η εικόνα 

δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο. Τριτο-

κοσμικοί πρωτόγονοι βασιλιάδες με στολές 

φτιαγμένες από πετσιά και αστραφτερές χά-

ντρες, με τα πολυβόλα, τα πιστόλια ή τα μα-

χαίρια κρυμμένα εντέχνως πίσω από το έθνικ 

πλουμιστό dress code τους. Πρόσωπα σαν 

μάσκες βουντού, μάτια επικίνδυνα, γελοία 

κιτς στολίδια, αρχέγονοι αρχηγοί που, όταν 

τους πλησιάσεις, συνειδητοποιείς το γελοίον 

της εξουσίας τους, το τίποτα της ισχύος τους.

Τα υπόλοιπα έργα που φιλοξενούνται στην 

αποθήκη Γ δυστυχώς δεν πρόλαβα να τα δω 

στο χρόνο που απαιτείται να ξοδέψεις μπρο-

στά τους. Η ευγενέστατη δεσποινίδα φύλακας 

στις 8 παρά 20 με ενημέρωσε πως σε 5 λεπτά 

η έκθεση κλείνει, κι ας έλεγε στο πρόγραμ-

μα που κρατούσα ότι η ώρα τέλους είναι η 8η 

βραδινή. Κι έτσι ξαναβγήκα στην μπόχα και 

τη ζέουσα ατμόσφαιρα της παραλίας. Same 

city, different shit. Οι ίδιοι ποδηλάτες, τα ίδια 

καψουροζεύγαρα, οι ίδιοι συνταξιούχοι ψα-

ράδες, το ίδιο φρικτό μποτιλιάρισμα. «Ιδανική 

μέρα για σκατόψαρα» σκέφτηκα παραφράζο-

ντας τα «μπανανόψαρα» του Σάλιντζερ. «Μπο-

ρεί η biennale: 2 να αναδείξει επί της παραλίας 

και άλλες μορφές ζωής;» αναρωτήθηκα. A

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Χελώνα
The beach and the bar

Α νάμεσα σε Σάνη και Κασσαν-

δρεία, στην Κύψα, διάλεξε τα 

τελευταία χρόνια να ξεκαλο-

καιριάζει το Face Bar της Βογατσικού. Η 

«συμμορία» του Χρήστου Εξαρχόπου-

λου, βερμουδάτη και γκρουβάτη, έφτια-

ξε στη Χελώνα την τέλεια κατάσταση. Α-

πίστευτα tunes από dj Wicked και Γιώργο  

Τουκμενίδη, που «μαυρίζουν» τα σαβ-

βατοκύριακα πιο πολύ και από τον ήλιο, 

μεγάλη γκάμα τατουάζ σε μπράτσα και 

πλάτες, ιδανικά ηλιοβασιλέματα, το πιο 

in crowd της Θεσσαλονίκης, αλλά χωρίς 

πόζα. Κουλ ρέμπελοι, ο καλύτερος φρέ-

ντο καπουτσίνο φτιαγμένος από τα χέρια 

του Άγγελου. Κι αν πεινάσεις και δεν σου 

αρκούν τα κρύα σάντουιτς του beach bar, 

πετάξου στη Φώκαια, στο κεντρικό καφε-

νείο, για τσίπουρα. Πέντε λεπτά δρόμος, 

κι εκεί «Χελώνους» θα συναντήσεις.

2310club
Κείμενο - φωτό: 
ΓιώρΓοΣ ΠαΠαΓΕώρΓιου Του ΣΤΕφανου ΤΣιΤΣοΠουλου 

2310Soul

Praxis: 
Θεσσαλονίκη 
σε αβέβαιους καιρούς

Η τέχνη της διαφυγής, 
η διαφυγή μέσω της 
τέχνης, η biennale: 2 
ως μόνη ελπίδα σωτηρίας

“My left hand”, 
Sheng Qi, 2007
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21OδηγόςΑΘΗΝΑ

Τέχνη / Μουσική / Θέατρο / Γεύση / Εκδηλώσεις / Σινεμά
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Εξολοθρευτής: 
η σωτηρία
Το να σώζει την Γκόθαμ Σίτι ως Μπάτμαν δεν 
ήταν αρκετό για τον Κρίστιαν Μπέιλ. Τώρα 
αναλαμβάνει να σώσει το ανθρώπινο γένος 
από την κυριαρχία των μηχανών στην ανα-
γέννηση του κινηματογραφικού franchise 
του Τζέιμς Κάμερον. Στον καινούργιο «Εξο-
λοθρευτή» η ανθρωπότητα στα χέρια του (ως 
Τζον Κόνορ) μοιάζει να είναι ασφαλής, όπως 
και η μυθολογία του “Terminator” που στα 
χέρια του ΜακΤζι ξεκινά για καινούργιες 
πιο εντυπωσιακές μάχες, ενώ ο Σαμ Γουόρ-
δινγκτον προβάλλει ως ο επόμενος Αυστρα-
λός που θα κατακτήσει το Χόλιγουντ. 

- ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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επιλογές Της Δήμήτρας τριανταφύλλού

ΤΟ ΟΡΓΙΟ ΤΗΣ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
O δεύτερος εν ζωή καλλιτέχνης που έργο του παρουσιάζεται στο Λούβρο, o 50χρονος Βέλγος 

Jan Fabre γυρίζει τον κόσμο με την ομάδα Troubleyn και τη νέα του σύλληψη (σκηνοθεσία, χορογραφία, 
σκηνογραφία) –  ήδη παγκόσμιο καλλιτεχνικό γεγονός. 

10 &11/6 στις 21.00, € 30-70, Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, 210 3213.100

MASQUE
ή ομάδα χορού Pink Fluid (Π. αποστολοπούλου,  
Έ. Ζάχου, Χ. Θεοδωροπούλου, Β. ρωμανά και ς. 
Χονδρού) παρουσιάζει το “Masque” στο 8ο φεστι-
βάλ του ςωματείου Ελλήνων Χορογράφων, υπό 
την αιγίδα του ύπ. Πολιτισμού. 2/6, 20.30 & 3/6, 
22.00, Θέατρο «Αργώ», Ελευσινίων 15, Μεταξουργείο, 
210 5201.685. Είσοδος ελεύθερη.

1 Οι Μουσικοί του Λούβρου-
Γκρενόμπλ, Marc Minkowski

Περιμένοντας τον dance-jazz-electro  
καταιγισμό του Synch, κάτι πιο κλασικό: 
δύο ιδιοφυείς συμφωνίες του Haydn 
από τον κύκλο των 12 συμφωνιών του 
Λονδίνου, που τις έγραψε για τις περιο-
δείες του στο Λονδίνο (ναι, γίνονταν και 
τον 18ο αιώνα μουσικές περιοδείες). Η-

ρώδειο, 8/6

2 Βλάσης Κανιάρης 
Σε Αντίστιξη

Τρίτη έκθεση φέτος μετά το Μουσείο 
Μπενάκη και την γκαλερί Kalfayan (το 
2009 εξελίσσεται σε έτος Κανιάρη). Προ-
βλέψιμες και απρόβλεπτες συγκατοική-
σεις με νεότερους  Έλληνες και ξένους 
εικαστικούς. Ευκαιρία για αγορά των 
προηγούμενων εξαιρετικών καταλόγων 
του Μάνου Στεφανίδη και της Εθνικής 
Πινακοθήκης (επιμέλεια  Άννα Καφέτση). 
Μέγαρο Εϋνάρδου, Αγ. Κωνσταντίνου 12, 

έως 19 /7

3  Home
Η ταινία του Yann Arthus-Bertrand 

για τη διάσωση του πλανήτη, ένα μανι-
φέστο για την Παγκόσμια Ημέρα Περι-
βάλλοντος. Τα trailers που κυκλοφορούν 
για το φιλμ, αποκλειστικά με εναέριες 
λήψεις, προετοιμάζουν για μία μοναδική 
κινηματογραφική εμπειρία που θα ευαι-
σθητοποιήσει και τους πιο αδίστακτους. 
5/6 στις αίθουσες και σε DVD

4 Loreena McKennitt
Η Καναδή με την ονειρική φωνή και 

τις κέλτικες αποχρώσεις έχει επηρεα-
στεί από την Ελλάδα (μελαγχολεί περι-
μένοντας τον Οδυσσέα στο “Penelope’s 
Song”). Ο Χατζιδάκις θα ενθουσιαζόταν 
με το συνδυασμό βιολί-ούτι-τσέλο-
μπουζούκι. Φεστιβάλ Υμηττού, Θέατρο 
Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», 10/6

Voicechoice
Tου MIXAλH ΠITENH
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2008-2009 EXCLUSIVES
μικρή ρετροσπεκτίβα των εκθέσεων της φετι-
νής σεζόν: λαζόγκας, λασηθιωτάκης, μήταλα, 
Πατρικαλάκις, Χάρος κ.ά. 28/5 - 18/7, ΑΣΤΡΟΛΑ-
ΒΟΣ Δεξαμενή, Ξανθίππου 11, 210 7294.342-3

Μήταλα

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

➜ epiloges@athensvoice.gr

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΠΕΤΡΑΣ 2009
Πρεμιέρα για ένα από τα πιο 
όμορφα καλοκαιρινά φεστι-
βάλ με μία από τις πιο πρω-
τότυπες παρασ τάσεις της 
περασμένης σεζόν, τον «Α-
ραβοϊσραηλινό Τσελεμεντέ». 
Κατά τη διάρκεια του έργου 
οι θεατές δοκιμάζουν το φα-
γητό που μαγειρεύεται στη 
σκηνή, μοιραζόμενοι έτσι ένα 

ζωντανό κομμάτι της ζωής 
της παλαιστινιακής  γης. 7/6 , 
Θέατρο Πέτρας, 21.30, € 7 

CONTAINER 
Έκθεση που αξίζει την προ-
σοχή μας από τους τελειό-
φοιτους του μεταπτυχιακού 
προγράμματος «Ψηφιακές 
Μορφές Τέχνης» της Α.Σ.Κ.Τ. 
Στον Πειραιά, εκεί όπου η Εθνι-
κή οδός συναντά τη θάλασσα, 

οι νέοι εικαστικοί ορίζουν έ-
ναν πρώην βιομηχανικό χώρο 
ως τόπο έκθεσης. Μέχρι 5/6, 
«Κυλινδρόμυλοι Σαραντοπού-
λου», Χρυσοστόμου Σμύρνης & 
Κενταύρου, Καμίνια.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ 
ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ
Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης 
Θεοδωράκης» και οι ν. Βενε-
τσάνου, Δ. μπάσης, Κ.Βέττα, 
α.Χατζής ερμηνεύουν τον «Ε-
πιτάφιο», τη «Ρωμιοσύνη» και 
«Τα δεκαοκτώ λιανοτράγουδα 
της πικρής πατρίδας». 10/6, 
Ωδείο Ηρώδου Αττικού, 210 
3272.000

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Θεόφιλος Κατσιπάνος

FEDERICO FELLINI  
το βράδυ έβλεπε όνειρα και το πρωί τα κατέγρα-
φε με τα σκίτσα του. Για τον φελίνι η  ενασχόληση 
με το σκίτσο ήταν εξίσου σημαντική με τη σκηνο-
θεσία, κάτι που φαίνεται στην έκθεση. Επιμέλεια: 
Πλάτων ριβέλης & Ελισάβετ Πλέσσα. 
5/6 - 20/9, Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσι-
κής Β.&Μ.Θεοχαράκη, Β. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1

}{ ΚΡΙΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Εγκατάσταση που καταλαμβάνει όλο το χώρο της γκαλερί: 

πλαστικά φύλλα, παλιές φωτογραφίες από τη μετεμφυλιακή 
Ελλάδα και το ψυχροπολεμικό Βερολίνο και παράλληλη 
προβολή video και slides. 10/6 - 10/7, a.antonopoulou.art, 

Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, 210 3214.994

BON VOYAGE
To ταξίδι μπορεί να είναι επιθυμία, ανάγκη καταφυγής, τυχο-

διωκτισμός… τις διαφορετικές σημασίες του στο σύγχρονο 

κόσμο αποδίδουν με έργα ζωγραφικής κυρίως 17 νέοι καλ-

λιτέχνες. Μέχρι 27/7, Κ ART, Σίνα 54, 211 4013.877
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Τι είναι η τζαζ για σένα; 

Πολλοί τη βλέπουν σαν ένα 

απροσδιόριστο σύνολο ή-

χων, άλλοι σαν μια ανώτα-

τα ανεπτυγμένη μουσική 

γλώσσα. Για μένα αποτελεί 

μέσο έκφρασης και επι-

κοινωνίας. Είναι ο απόλυ-

τος φιλελευθερισμός στη 

μουσική. Το στοιχείο του 

αυτοσχεδιασμού την κάνει 

απρόβλεπτη και δεν την πε-

ριορίζει. Αυτό με γοητεύει.

Ποια είναι η ελληνική τζαζ 

πραγματικότητα; Έχουμε 

πολλούς ταλαντούχους  Έλλη-

νες μουσικούς, που καλύπτουν τις 

ανάγκες της εγχώριας τζαζ σκηνής 

και που παίζουν και στην Ευρώπη. Ο 

κόσμος πλέον μέσω διαδικτύου μπορεί 

να επιλέξει τη μουσική που θέλει να ακού-

σει κι αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη της δη-

μιουργικής μουσικής. 

Τι «λείπει» από την ελληνική τζαζ σκηνή; Το 

ενδιαφέρον του ευρύ κοινού, καθώς δεν προ-

βάλλεται αρκετά. 

Πώς και οδηγήθηκες στο βιμπράφωνο; Από 

μικρός έκανα μαθήματα πιάνου και κρουστών. 

Έτσι, όταν κάποια στιγμή είδα το βιμπράφωνο, 

ένιωσα ότι βρήκα το όργανο που συνδυάζει με 

ιστορία τα τρία στοιχεία που με οδήγησαν στη 

μουσική: μελωδία, αρμονία, ρυθμό.

Έχεις εμφανιστεί δίπλα σε μερικά από τα με-

γαλύτερα ονόματα της τζαζ. Ποιες συνεργα-

σίες ξεχωρίζεις;  Σημαντικές ήταν οι συναυλίες 

με την Charles Mingus “Epitaph” Band με μαέστρο 

τον Gunthner Schuller και καλεσμένο μπασίστα 

τον Christian McBride, οι εμφανίσεις στο Rose 

Theater του Lincoln Center στη NY με την Jazz at 

Lincoln Center Orchestra με σολίστ τον Wynton 

Marsalis και η συμμετοχή μου στην ηχογράφηση 

του χριστουγεννιάτικου single της Chaka Khan.

Πώς προέκυψε το «ηχώ/echoes»; Η συνερ-

γασία μου με τον κύριο Πλέσσα ξεκίνησε το 

καλοκαίρι του 2006, με μια μεγάλη συναυλία 

στη γέφυρα του Ρίο. Μαζί μας ήταν κι η Εύη Σια-

μαντά. Δεν χρειάστηκε πολύ για να 

δω τι μέλλει γενέσθαι. 

Αποφασίζω να 

κάνω το 

ντε-

μπούτο 

μου στην ελ-

ληνική δισκογραφία 

διασκευάζοντας τη μουσική ενός 

από τους πιο αξιόλογους και προοδευτικούς 

Έλληνες συνθέτες. Σαν τρίο –συνθέτης, ενορ-

χηστρωτής, ερμηνεύτρια– θεώρησα ότι είχα-

με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για να 

δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο και συνάμα 

διαχρονικό, και το τολμήσαμε.

Πώς θα περιέγραφες τον ήχο του σε 10 λέ-

ξεις; Χειροποίητος, πολύχρωμος, φρέσκος, με-

λωδικός, ρυθμικός, συμπαγής, soulful, world, 

ελληνικός, γήινος.

Τι ξεχωρίζεις στη μουσική του Μίμη Πλέσ-

σα που σ’ έκανε να ασχοληθείς με αυτήν;  Θα 

αναφέρω μερικά από τα κυριότερα χαρακτηρι-

στικά της που μου προκάλεσαν το ενδιαφέρον. 

Η αρχιτεκτονική της. Η δομής της είναι βασισμέ-

νη σε πλήρη αρμονία και σε εμπνευσμένες με-

λωδίες. Γίνεται ένωση ανατολής και δύσης με 

φινέτσα, μαεστρία, γνώση και λό-

γο, δηλαδή σκοπό. Η 

ικανότητα του 

συνθέτη 

να 

μπορεί 

ν α  γ ρ ά φ ε ι 

ειδικά για συγκεκρι-

μένο ερμηνευτή – είναι χάρισμα 

μεγάλων δημιουργών όπως ο Duke Ellington. Γι’ 

αυτό και δεν είναι τυχαίο που ο κύριος Πλέσσας 

ανέδειξε τόσο σπουδαίους και σημαντικούς ερ-

μηνευτές. Συναισθήματα όπως αγάπη, πάθος, 

ένταση, χιούμορ, λύπη, προβάλλονται πολύ έ-

ντονα μέσω της μουσικής. Υποθέτω πως σ’ αυ-

τό συντέλεσε και η εμπειρία του συνθέτη στον 

κινηματογράφο. Το κυριότερο όμως χάρισμα 

αυτού του τόσο μεγάλου μουσικού έργου 

είναι πως διακατέχεται από ελληνική πε-

ρηφάνια και διανόηση και δεν υπάρχει 

ίχνος μιζέριας. 

Τι «έφερε» στη μουσική σου η 

Εύη Σιαμαντά; Πολύ χαρισματική 

τραγουδίστρια και ολοκληρω-

μένη μουσικός. Συνεργαζόμα-

στε κοντά στα 10 χρόνια. Έχει 

παίξει με τους Manhattan 

Vibes και έχει βρεθεί δίπλα 

σε μεγάλους Αμερικανούς 

μουσικούς. Όταν βρίσκε-

ται στη σκηνή βγάζει ψυ-

χή και πάθος, ερωτισμό, 

ωριμότητα και σιγουριά. 

Το χαμόγελό της το ακούς 

στη μουσική της. Συνεχώς 

ψάχνει να ακούσει και να 

μάθει καινούργια πράγμα-

τα. Σ’ αυτό οφείλεται και 

το ότι μουσικά μπορεί να κι-

νηθεί σε πολλά διαφορετικά 

είδη.

Αθήνα ή Νέα Υόρκη και γιατί; 

ΝΥ: Έμπνευση από την πολιτισμι-

κότητα. Αθήνα: Αναβάπτισμα στην 

κληρονομιά. Κοζάνη: Ηρεμία με τους 

αγαπημένους μου.

Τι μουσική υπόκρουση θα έβαζες σε 

μια βόλτα στη Νέα Υόρκη; “I’ve got you 

under my skin”, από τον Sinatra και τους Count 

Basie Orchestra.

Αν η Αθήνα ήταν μουσική, τι θα ήταν; Θα ήταν 

μια εμπνευσμένη μουσική, παιγμένη από ορχή-

στρα με μία μόνο πρόβα και χωρίς μαέστρο.

Tι ακολουθεί; Εμφανιζόμαστε με τους Vibes 

για 4 παραστάσεις (3-6/6) στο Dizzy’s Club Coca 

Cola του Lincoln Center στη ΝΥ, μετά ακολουθεί 

η συμμετοχή μου στη συναυλία του Αλκίνοου 

Ιωαννίδη (12/6) στο Tribeca Performing Arts της 

ΝΥ. Μετά ξεκινάμε συναυλίες με τον πιανίστα 

Salvatore με στόχο την προώθηση του καινούρ-

γιου μας CD με τίτλο “Dark Sand”. Θα ολοκληρώ-

σουμε τον κύκλο συναυλιών στις 30/10, παίζο-

ντας στο ιστορικό Carnegie Hall.  A

Χρήστος ραφαηλίδης
Echo from NY

Έ
νας Έλληνας στη 

Νέ α Υόρκ η.  Απ ό 

τους κορυφαίους 

βιμπραφωνίστες 

τ η ς  π α γ κό σ μ ι α ς 

jazz σκηνής. Αν δεν τον ξέρεις, μάλλον ήρθε 

η ώρα να κλείσεις την τηλεόραση. Δημιουρ-

γός μαζί με τους Steve Hass και John Benitez 

των Manhattan Vibes, που θεωρούνται ένα 

από τα πιο σημαντικά σχήματα της latin jazz. 

H συναυλιακή του συνάντηση με τον Μίμη 

Πλέσσα και τη συνεργάτιδά του και χαρισμα-

τική ερμηνεύτρια Εύη Σιαμαντά στο Ρίο επέ-

φερε και τον πρώτο του ελληνικό καρπό. Το 

άλμπουμ «Hχώ» στην Emarel Music με δέκα 

τραγούδια του Έλληνα συνθέτη, διασκευα-

σμένα και ενορχηστρωμένα από τον ίδιο. 

Μεταξύ εναέριων διαδρομών Αθήνας - 

Νέας Υόρκης και πολλών συναυλιών 

και ωρών σε στούντιο ηχογραφή-

σεων, πατάει για λίγο pause για 

να μιλήσει στην A.V. Μπες και 

δες manhattanvibes.com και 

emarelmusic.com

επιλογές Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Για μένα 
η τζαζ 

αποτελεί μέσο 
έκφρασης και 
επικοινωνίας 

Φ
Ω

Τ
Ο

: Α
Λ

ε
ξ

Α
ν

Δ
Ρ

Ο
σ 

Λ
Α

Μ
Π

Ρ
Ο

β
Α

σΙ
Λ

Η
σ



4 - 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 A.V. 87



88  A.V. 4 - 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

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

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

Κέντρο

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

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

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

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

AΛeΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A 
& Ζωναρά 21, Λ. Aλεξάνδρας, 
210 6420.874/ Αργεντι-
νής Δημοκρατίας 14, 210 
6450.345 Ελληνική κουζίνα, 
ιδανικό και για επαγγελμα-
τικά γεύματα. Δίπλα, η μπι-
ραρία τους με πληθωρικές 
μερίδες και πολλές μπίρες. 
Κυρ.- Πεμ. ζωντανό έντεχνο 
ελληνικό τραγούδι από τις 
21.00. €Μ

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

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

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

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

bArAoNDA
Tσόχα 43, Aμπελόκηποι, 
210 6444.308 Εντυπωσιακό 
σκηνικό, κοσμικά parties, 
δυνατή μουσική, εξαιρετική 
κουζίνα από τον Mιχάλη 
nτουνέτα και ωραία μεγάλη 
βεράντα.  €

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

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

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

bLUe MoNKeY    
Βουκουρεστίου 36, κέντρο  
210 3641.180 Με φρέσκα υ-
λικά ετοιμάζει απολαυστικές 
γεύσεις για όσους κινούνται 
ή εργάζονται στο κέντρο 
(και εμείς στο γραφείο από 
εκεί παίρνουμε). Ανοιχτό 
από το πρωί και για snacks 
έως τις 18.00. Και delivery 
και business catering. 

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

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

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

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

CibUS
Aίγλη Zαππείου, 210 
3369.364, 694 6966441 
Mε φόντο την Aκρόπολη 
μεσογεικό μενού από τον 
ταλαντούχο σεφ Xρύσανθο 
Kαραμολέγκο. Kρασιά από 
διεθνή και ελληνικό αμπε-
λώνα.  €KΜ

CiLeNTio
Μαντζάρου 3 και Σόλωνος 
54, 210 3633.144 Νεοκλασι-
κό με μοντέρνα κουζίνα και 
υλικά από την φάρμα τους. 
Κυρ.κλειστά.  Μ

CULTo 
Λασκαράτου 13, Άνω Πατή-
σια, 210 2288.441 Ωραίος 
χώρος, από το πρωί για 
καφέ μέχρι αργά για ποτό. 
Lounge ατμόσφαιρα, μενού 
που «μυρίζει» iταλία και ω-
ραία βεράντα. Παρ.-Σαβ.€ Ξ 

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

ΔiAΓωNiωΣ ΣΤΗ 
ΛΥΚαΒΗΤΤΟΥ
Λυκαβηττού 14, 210 
3617.821 Μοντέρνος χώ-

ρος σε τρία επίπεδα 
με εξαιρετικό γύρο. 
Ανοιχτό κάθε μέρα 
14.00-22.00,εκτός 
Κυριακής. €Ξ Μ

ΔioNYΣoΣ
Pοβέρτου Γκάλι 43, Mα-
κρυγιάννη, 210 9233.182 
Απέναντι από την Aκρόπο-
λη, ανανεωμένο με πιάτα 
μεσογειακής κουζίνας που 
υπογράφει ο Mιχάλης nτου-
νέτας.€ 

ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ     
Πλατεία Χριστοκοπίδου 
7 & Καραϊσκάκη, Ψυρρή, 
210 3219.800 Ελληνική 
δημιουργική παραδοσιακή 
κουζίνα σε ένα διατηρητέο 
σπίτι. Αχτύπητο αγριο-
γούρουνο σε διάφορες 
εκδοχές. Πολύ καλή λίστα 
κρασιών. Ανοιχτά 11.00 - 
2.00. Μ C

eΠi THΣ ΠANoPMoY
Πανόρμου 115, 210 6928.719 
eλληνική και μεσογειακή 
κουζίνα με ανατολίτικες 
πινελιές.  Μ
eΠTA ΘAΛAΣΣeΣ 
Oμήρου 11 & Bησσαρίωνος, 
210 3624.825 Κομψή ψαρο-
φαγία με συνοδεία λαϊκών 
σουξέ. nεανικές παρέες, δι-
άκοσμος του «βυθού».  €Μ Ξ

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

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

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

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

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

LA LU 
Αναγνωστοπούλου 1, πλ. 
Κολωνακίου, 210 6233.933, 
694 7681810 Ωραίος χώρος 
με «φρέσκιες» γεύσεις από 
τον Γ. Σολάκη και διάθεση 
για γλέντια με apple mojito 
και άλλα cocktail. Σ/Κ Μ Ξ

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

LeNA’S bio

Nίκης 11, Σύνταγμα, 210 
3241.360 Αγαπάει τα βιολο-
γικά προϊόντα και στα στέλ-
νει σπίτι μαγειρεμένα ή όχι. 
snacks, γλυκά και αγορά των 
προϊόντων. Delivery καθη-
μερινά 8.00-19.00 και Σάβ. 
8.00-16.00. Και catering. 

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

MAMACAS
Περσεφόνης 41, Γκάζι, 210 
3464.984 Μοντέρνα ταβέρ-
να που πάμε και ξαναπάμε 
για την ατμόσφαιρα. €Ξ Μ

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

* MeAT bAr
Ομήρου και Σκουφά, Αθήνα, 
210 3611.116 Μοντέρνος 
χώρος με νόστιμα κρέατα 
όπως μπριζόλες στη λαδό-
κολα, λουκάνικα, μπιφτέκια, 
κοτόπουλο σχάρας. Καλή 
σχέση ποιότητας - τιμής. 
Ανοιχτό κάθε μέρα μεσημέ-
ρι - βράδυ. Κυριακή μόνο 
βράδυ. € 

To MeTAΞΟΥΡΓΕΙΟ    
Μυλλέρου 25 & Λεωνίδου, 
πλ. Αυδή, 211 7050.103/ 
694 4678930 Οινομαγειρείο 
στην καρδιά του κέντρου 
από το 1933, με μαγειρευτά 
ημέρας, τηγανιές, κρεατο-
μεζέδες, ψαρομεζέδες, της 
ώρας και κοκορόσουπα για 
τους ξενύχτηδες. Και πακέ-
το για το σπίτι. € Μ  

* ΜΙΝΙΜS
Μιαούλη 6, Ψυρρή, 210 
3249.990 Το φημισμένο 
Minims της Σαντορίνης από 
το μάγειρα και ζαχαροπλά-
στη Νίκο Γκίνη, σε νέο all 
day χώρο στην καρδιά της 
Αθήνας. Με ελαφριά πιάτα 
ελληνικής - μεσογειακής 
κουζίνας, με φημισμένα 
γλυκά και καλά επιλεγμένα 
κρασιά. Ωραίες μουσικές.   

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

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

ΠαΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙαΣ
Bασ. Σοφίας, Πάρκο Eλευ-
θερίας, 210 7223.784 Από 
το πρωί ως αργά. Πλούσιος 
κατάλογος μεσογειακής 
κουζίνας, πολύ πράσινο. 
Στέκι για πολιτικούς.   

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

PASTA LA viSTA
Bουτάδων 58, Γκάζι, 210 
3462.092 Kουζίνα με μο-
ντέρνα ιταλικά πιάτα. Kαι 
ωραία πίτσα. Aνοιχτό από 
τις 12.00 έως τις 2.00 π.μ. 
€K M Ξ 

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

PeCorA NerA 
Σεβαστουπόλεως 158, Aμπε-
λόκηποι, 210 6914.183 Ζυμα-
ρικά με μουσική υπόκρουση 
παλιάς καλής ροκ. Η Τζένη 
(στο “Balthazar” για χρόνια) 
από τις πιο αγαπημένες «οι-
κοδέσποινες» της Aθήνας. 
Κυρ. κλειστά. €Μ Ξ 

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

PiZZA HUT 
18118 Με 32 καταστήματα 
σε όλη την Αθήνα για τους 
pizza lovers. Από τα καλύ-
τερα delivery της πόλης. 
Ζήτα μαζί και την A.V. Τώρα 
και νέο, μέσα στη στοά 
Κοραή. A.v.

PoLiTi.Co  
Mητροπόλεως 3, Aθήνα, 
210 3232.351, 210 3232.251, 
Zησιμοπούλου 7, Γλυφάδα, 
210 8940.170, 210 8940.180. 
Delivery: 210 8940.598 
Τούρκικες επιρροές στη 
γεύση, κεμπάπ και άλλα 
ανατολίτικα νόστιμα πιάτα. 
Μειωμένες τιμές. Delivery: 
11.00 π.μ. έως τις 12.00 μ.μ. 

PoSTiNo (iL) 
Γριβαίων 3, Kολωνάκι, 210 
3641.414 o Aντόνιο θα σου 
ετοιμάσει σπιτικά φαγητά 
στην ιταλική του ταβέρνα 
με ντεκόρ παλιές φωτογρα-
φίες. Ξεκίνα με μαγειρευτά 
κατσαρόλας. €Μ Ξ Κ

ProSoPA 
Kωσταντινουπόλεως 84, 
Γκάζι, 210 3413.433 nεα-
ρές παρέες (και αρκετός 
καλλιτεχνικός κόσμος), 
προσεγμένη και πρωτότυπη 
μεσογειακή κουζίνα. €Ξ α.v.

PrUNier 
Yψηλάντου 63, Kολωνάκι, 
210 7227.379 o χρόνος που 
πέρασε δεν άλλαξε τίποτα 
στη διακόσμηση και στην 
ατμόσφαιρα του μικρού γαλ-
λικού εστιατορίου. Σταθερά 
καλή ποιότητα. Κυρ. κλειστά.   

γεύση οδηγος
So Many 

Choices... 

Only One Voice

Στείλε στην αΤΗΕNS voiCe 

info για ό,τι τρώγεται 

στην πόλη στο 

gourmet@ athensvoice.gr

Aleria
Μοντέρνα νοσταλγία 

Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Οι βόλτες στο Μεταξουργείο, ακόμη κι αν δεν καταλήξουν 
κάπου, είναι από μόνες τους έξοδος. Ρομάντζα και φλας 
μπακ στην Αθήνα του ’50. Κάπου εκεί ξεπροβάλλει φω-

τεινό και λουσάτο –θα σου τραβήξει το βλέμμα– το νεοκλασικό 
που στεγάζει το Aleria. Μοντέρνο, κομψό, σε ψηλοτάβανο χώ-
ρο, με ξύλινα δάπεδα και διακοσμημένο με πολλή φινέτσα, το 
μπαρ είναι η πρώτη εικόνα που «γράφεις». Πιο έξω, περνώντας 
από μια τέλεια σιδερένια κατασκευή-σέρα, βρίσκεται η αυλή. 
Πλακόστρωτη, με πολύ πράσινο, δέντρα, λουλούδια, νερά που 
τρέχουν και δροσίζουν, υπέρκομψα έπιπλα, κρυστάλλινους πο-
λυελαίους, ήσυχη και γαλήνια. Εντυπωσιάζομαι, ο χώρος δεν 
μοιάζει με τα «συνήθη». Μοιάζει με σπίτι – παλιό αρχοντικό που 
έχει ιδιοκτήτες μαθημένους στο ωραίο, που έχουν κρατήσει γο-
ητευτικά στοιχεία του παρελθόντος και τα ’χουν συνδυάσει με τα 
όμορφα του σήμερα. Στα τραπέζια κομψές παρέες, νεαρά ζευγά-
ρια, κάποιοι ξένοι – πού τα ξετρυπώνουν τα ωραία πάντα απορώ.                                                                                                                                           
Γνωρίζομαι με τον Νικηφόρο (Κεχαγιαδάκης), που είναι ο 
ιδιοκτήτης, εντυπωσιάζομαι κι εδώ, είναι πολύ νεαρός για ε-
πιχειρηματίας, είναι απ’ τους πιο γλυκούς ανθρώπους που έχω 
γνωρίσει, έχει σπουδάσει σκηνοθέτης στη Νέα Υόρκη, και είναι 
γιος της κυρίας… “Liasso”. Για όσους δεν είναι σαν κι εμένα 
παλιοί Κυψελιώτες, το Liasso στην Επτανήσου είναι ένα από τα 
πρώτα καταστήματα “deco” στην Αθήνα, αρχίζω να μπαίνω στο 
νόημα. Στην κουζίνα του Αleria μεγαλουργεί ο Λεωνίδας Κου-
τσόπουλος, νεαρός πολύ κι αυτός, ανήκει στη νέα γενιά Ελλή-
νων σεφ. Ξεκινήσαμε με χτένια με πράσινη φάβα και σάλτσα 
κόλιανδρου, περάσαμε σε ντοματοκεφτέδες με σάλτσα μέντα και 
wasabi, προσθέσαμε spring rolls με μοσχαρίσια ουρά, εστραγκόν 
και σάλτσα αγιολί καθώς και ριζότο με τραγανιστά κομμάτια 
σπαραγγιών. Όλα τους πεντανόστιμα και με φοβερή παρουσίαση 
στο πιάτο. Συγχαρητήρια δόθηκαν και στους κεφτέδες που ήταν 
καταπληκτικοί, δύο μπαλάκια πάνω σε φύλλα βασιλικού με έξ-
τρα «αναμνηστική» γεύση, με το δυόσμο τους και όλα τα παλιά 
«δέοντα», αλλά και τζίντζερ καθώς και μια γραμμή από πουρέ 
σελινόριζας δίπλα, και πάνω της bon bon από μαστίχα! 
Κλείσαμε με κοτόπουλο τυλιγμένο σε καπνιστό χοιρινό, ή-
πιαμε λευκό παγωμένο κρασί (καλή κάβα) και αποφασίσαμε 
πως η νέα γενιά –επιχειρηματικά και δημιουργικά– κάνει την 
εμφάνισή της πολύ δυναμικά. Ξεχωριστό σε όλα του, με τη δύ-
ναμη των νιάτων και την ομορφιά του χώρου του, με πολύ καλή 
κουζίνα και τιμές που δεν ξεπερνούν τα € 25 το άτομο χωρίς 
κρασί, με μπαρ και τρομερά κοκτέιλ και με δροσιά ανέλπιστη 
για κέντρο της πόλης! Μαθαίνω πως τις Τετάρτες μέχρι 29/7 
φιλοξενεί τους πιο καλούς  Έλληνες παραγωγούς, μεθαύριο 
έχει τον Σιγάλα, ακολουθούν Παπαϊωάννου, Καρυπίδης, 
Τσάνταλης, Κτήμα Εύχαρις, Αντωνόπουλος, Γαία, Σεμέλη 
για 10 ξεχωριστές βραδιές οινογνωσίας με τιμή μενού € 30 το 
άτομο. Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Κυριακής, μόνο βράδυ, η κου-
ζίνα σερβίρει μέχρι 1.00.  

ΑLERIA: Μεγ. Αλεξάνδρου 57, Μεταξουργείο, 210 5222.633          

tastepolice

Δώρο τούρτα 
Η A.v. γλυκαίνει τους αναγνώστες 

της χαρίζοντάς τους τρεις (3) κατα-
πληκτικές old fashion Cheesecake Papagallino. 
Αν θες κι εσύ μία, στείλε σε sMs: AvAv (κενό) και το 
ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι την Τρίτη 
9/6 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν 
με sms και θα παραλαμβάνουν την τούρτα τους 
από το κατάστημα Papagallino του Ν. Ηρακλείου 
(Μ. Αντύπα 15, 210 2791.336).

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ
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πούτρώμε

Χρύσα
Η εκλεκτική

Της ΖΙΖΗΣ  ΣΦΥΡΗ

Η Αρτεμισίου είναι το τελευταίο κάθετο δρομάκι στην 
Κεραμεικού πριν βγεις στην Ιερά οδό. Σαν μικρό μυ-
στικό στο ήσυχο δρομάκι είναι το εστιατόριο της Χρύ-

σας. Παλιό σπίτι ανακαινισμένο με διακριτικά χρώματα, σε μίνι 
διαστάσεις, με τρεις σάλες στο εσωτερικό και κηπάκο στο βάθος. 
Ένα καταπράσινο δέντρο φωτισμένο με γαλαζωπά φωτάκια 
στολίζει τη δροσερή ήσυχη αυλή. Το βυζαντινό πλακόστρωτο 
από παλιά μάρμαρα δίνει αίγλη στο μικρό σπίτι του Κεραμεικού. 
Χαμηλά φωτάκια μαζί με μουσική συνοδευτική φαγητού  φτιά-
χνουν την ατμόσφαιρα. Καναπέδες που πιάνουν τη μια μεριά του 
τοίχου, λίγα τραπέζια στρωμένα με ολόλευκα λινά μακριά τραπε-
ζομάντιλα, μια αρχοντιά διακριτική και διάχυτη παντού. Άρωμα 
γυναίκας. Η Χρύσα με την κόρη της άψογες οικοδέσποινες, είναι 
σαν να σε έχουν καλεσμένο στην αυλή του σπιτιού τους.
Μέσα στην κουζίνα ο Renato Mecolli έχει την επιμέλεια των 
πιάτων, πάντα με τη βοήθεια και την υψηλή επιστασία της Χρύ-
σας. Χρόνια τώρα η Χρύσα, από το παλιό της στέκι στα Πε-
τράλωνα, με φροντίδα κι έμπνευση προσφέρει μια κουζίνα 
δημιουργική, ευχάριστη, μεσογειακά εμπνευσμένη. Με περι-
ποίηση που ξεπερνάει τον όρο «καλό σέρβις», προσθέτοντας τη 
φυσική ευγένεια που τη διακρίνει. Αυτό το βλέπεις σε κάθε 
μικρή λεπτομέρεια που κάνει πάντα τη μεγάλη διαφορά. Σκε-
φτείτε ότι λέρωσα το τραπεζομάντιλο με λίγη κόκκινη σάλτσα 
τού ντιπ και πάραυτα καλύφτηκε από λευκό ναπερόν για να μη 
χαλάσει η αισθητική τελειότητα. 
Ο κομψός κατάλογος έχει λίγα πιάτα και προστίθενται σε αυτόν 
πιάτα ημέρας. Εμείς, τυχεροί, δοκιμάσαμε και ψωμάκια ημέρας 
με κουρκουμά και καρύδι, με ελιά, και με λιαστή ντομάτα, που 
τα βουτήξαμε στο ντιπάκι. Η σαλάτα είχε βινεγκρέτ από λιαστή 
ντομάτα που έδενε πολύ ωραία με το κατσικίσιο τυρί και τα 
πράσινα λαχανικά. Στα πιάτα ημέρας περιέχονταν αμπελο-
ντολμάδες γιαλαντζί του ονείρου, που συνοδευόντουσαν από 
πικάντικη σος γιαουρτιού. Τα μαντί ήταν κι αυτά πεντανόστι-
μα, με το γιαούρτι και το μπούκοβο που τα συνόδευαν. 
Για δεύτερα πήραμε ένα λουκουμάτο κότσι αρνιού με ριζότο 
από άγριο μάραθο και φιλεταρισμένο λαυράκι με σπανάκι και 
σάλτσα σελινόριζας, αρωματισμένο με τρούφα που το έκα-
νε πολύ deli. Συνεννοηθήκαμε να πάρουμε ένα γλυκό μόνο, 
κι αυτό δεν ήταν το εξαιρετικό τους cheese cake με μέλι που 
το είχαμε ξαναδοκιμάσει, αλλά ο φοβερός πολίτικος χαλβάς, 
φτιαγμένος με βούτυρο και γάλα, που ταίριαζε απίστευτα με το 
παγωτό κανέλα και τη σος πορτοκαλιού. 

Χρύσα: Αρτεμισίου 4 & Κεραμεικού, Γκάζι, 210 3412.515. Ανοικτά Δευτέ-
ρα-Σάββατο, 20.30-1.00. Κυριακή κλειστά. Κατανάλωση/άτομο € 30-40.

ΠΡΥΤαΝΕΙΟ 
Mηλιώνη 7, 210 
3643.353-4/ Κολοκοτρώνη 
37, Κηφισιά, 210 8089.160 
Ελληνική, ιταλική και ισπανι-
κή κουζίνα που επιμελείται 
eλληνοϊταλός σεφ.  €Μ Ξ

rATKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 
210 7290.746  Υπέροχο 
σούσι, φιλέτο στην πέτρα, 
θα τελειώσεις με κρέμα κα-
ταλάνα. Σάβ. μεσημέρι, Σαβ. 
βράδυ και Kυρ. κλειστά.   €Ξ

reD iNDiAN 
Επικούρου 25, Ψυρρή, 210 
3219.908-9 Παλιό νεοκλα-
σικό που μεταμορφώθηκε 
σε παλάτι της Ανατολής. 
Γεύσεις αυθεντικές από 
Ινδούς σεφ. Μόνο βράδυ, 
Δευτ. κλειστά.  

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

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

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

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

ΣΠiTAKiA 
Δεκελέων 24 & Zαγρέως, 
Γκάζι, 210 3412.323 Χώρος 
μοιρασμένος σε μικρά 
δωμάτια, ωραία μωσαϊκά 
και πολύ λευκό. Στα πιάτα 
απλές αλλά ενδιαφέρουσες 
προτάσεις.Πολύ ωραία 
αυλή. €Ξ Μ Κ

ΣΠΟΝΔΗ 
Πύρρωνος 5, πλ. Bαρνάβα, 
Παγκράτι, 210 7564.021 Bρα-
βευμένο με αστέρι Michelin 
και με εκλεκτή κουζίνα. oι 
ήπιοι τόνοι του προσελκύ-
ουν μεγαλύτερης ηλικίας 
αληθινούς connaisseurs. 
Λίστα με 1.000 (!) ετικέτες 
κρασιού.    

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

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

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

* ΣΟΥΒΛαΚΙ ΣΤΟ ΓΚαΖΙ    
Ιάκχου 12 & Ευμολπιδών, 
Γκάζι, 210 3426.784 Στέκι 
νοστιμιάς και ποιότητας που 
«παίζει» γύρω από το σου-
βλάκι. Απόλαυση εκεί ή στο 
χώρο σου. € 
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Simply Burgers

Νόστιμα, 
απολαυστικά, 
καθημερινά

Μ ετά από μια κουραστική μέρα το 
δώρο που κάνω στον εαυτό μου 
είναι ένα απολαυστικό γεύμα 

από τα Simply Burgers. Μια μικρή γευστική 
πολυτέλεια που δεν ξεχνώ, γιατί δεν μ’ αφή-
νει κι αυτή να την ξεχάσω! Ζουμερά burgers 
αξεπέραστης νοστιμιάς, που φτιάχνονται 
καθημερινά μόνο από φρέσκα, ποιοτικά υλι-
κά τη στιγμή που τα παραγγέλνεις. Ούτε λε-
πτό πιο πριν. Παραγγέλνω και δροσερή σα-
λάτα με σπιτικό dressing και προσθέτω ψητό 
κοτόπουλο για συμπληρωματική χορταστική 
γεύση. Ένα ιδανικό χορταστικό γεύμα που 
δεν το αλλάζω με τίποτα, ούτε εγώ ούτε οι 
φίλοι μου που μέρα παρά μέρα μαζευόμα-
στε στο σπίτι για μια ακόμη “simply Burgers” 
βραδιά. Δεν είναι τυχαία τα simply Burgers 
στην κορυφή των προτιμήσεων. Ξεκίνησαν 
μ’ ένα κατάστημα και τώρα έχουν στη διάθε-
σή τους 12, ετοιμάζοντας καθημερινά πάνω 
από 5.000 burgers. Νόστιμα και απλά! 
www.simplyburgers.gr

Παρουσίαση
γεύση οδηγος

ΣΟΥΒΛΙΣΤΟ ΠΟΡΤΟΚαΛΙ            
Πανόρμου 115Ζ, Αμπελό-
κηποι, 210 6911.760 Με 
ποιοτικό κρέας και ψωμάκια 
ολικής άλεσης, σουβλάκι, 
γύρο και τα συναφή. Και 
delivery 24 ώρες και οργά-
νωση catering με έγκαιρη 
ειδοποίηση. 

TAMAM 
Bριλησσού 30, Πολύγωνο, 
210 6455.156 eλληνική κου-
ζίνα με αγαπημένες πολίτι-
κες γεύσεις, γιαουρτλού κε-
μπάπ, χουνγκιάρ μπεγεντί, 
μαντί. Ταράτσα με φυσική 
δροσιά και εξαιρετική θέα. 
Aνοιχτά κάθε βράδυ. 

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

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

TGi friDAY’S 
Nεοφ. Βάμβα 2, Κολωνάκι, 
210 7227.721/ Kολοκοτρώνη 
35, Κηφισιά, 210 6233.947/ 
Λ. Κηφισίας & Αλεξάν-
δρας, Αμπελόκηποι, 210 
6475.417/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 
Mediterranean Cosmos 2310 
473.760, NEO: Πλ. Αριστοτέ-
λους 3 Aπό burgers και μεξι-
κάνικη tortilla μέχρι εισαγό-
μενα μπουκάλια μπίρας και 
κοκτέιλ τεκίλας. €Ξ Μ A.v.

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

TPeNo ΣTo PoYΦ 
Σταθμός Pουφ (Kων/
πολεως), 210 5298.922, 
693 7604988 tο Wagon - 
restaurant που συνδυάζει 
ατμόσφαιρα, γεύσεις με 
δημιουργικές αποχρώσεις 
και μελωδίες πιάνου. Δίπλα 
του, στο Wagon - bar, live 
εναλλασσόμενα σχήματα. 
Kλειστά Δευτέρα. €Ξ 

 
TΣiPiΓo 
Iάκχου 30, Γκάζι, 210 
3477.067 Φωτό από τα 
Κύθηρα στους τοίχους και 
γεύσεις που σε ταξιδεύουν 
μέχρι εκεί. Πιάτα ελληνικής 
κουζίνας και φρέσκο ψάρι. 

Όλα χειροποίητα, από αγνά 
υλικά.  Δευτ.-Παρ. από τις 
16.00, Σ/Κ από τις 12.00. 

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

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

* YUM YUM   
Πανόρμου 61, Αμπελόκηποι, 
210 6980.880, 6980.288/ 
Βουλής 11, Σύνταγμα, 210 
3233.433, 3233.533 Ο νέος 
προορισμός για ασιατική 
κουζίνα σε minimal χώρο με 
ελαφριές, υγιεινές γεύσεις, 
κάθε μέρα 12.00 με 24.00. €  

vArvAKioS 
Πλ. Bαρβακείου Aγοράς, 210 
3212.922 Γεύσεις διεθνείς 
αλλά και κρητικά πιάτα. 
Bραδιές με ρεμπέτικα και 
κρητικές λύρες. Aπό το 
πρωί.  €Ξ

viA MiLioNi
Mηλιώνη 3, Kολωνάκι, 210 
3617.196 Στέκι για all day 
συναντήσεις. Τρία επίπεδα 
με σύγχρονη διακόσμηση 
για  καφέ, ποτό, μεσογεια-
κές και ιταλικές γεύσεις από 
τον chef stefano Rossi. €Ξ 

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

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

Βόρεια

AΝΕΤΟΝ 
Στρ. Λέκκα 19, Mαρούσι, 210 
8066.700 nτεκόρ από ελλη-
νική ταινία με τον Λάμπρο 
Kωνσταντάρα, κουζίνα 
δημιουργική, ελληνική, 
υπέροχη. Στο τέλος θα χει-
ροκροτήσεις και τα γλυκά.  
Kυρ. κλειστά. 

ANToNio NoNNo
Κύπρου 74, Γλυφάδα, 
210 89400.057 
Σπιτικό ύφος, φιλικό σέρβις, 
σπεσιαλιτέ η μακαρονάδα 
με τα θαλασσινά. Κυρ. κλει-
στά.  €Σ Κ

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

ArT DeCo 
K. Bάρναλη 12, Xαλάνδρι, 
210 6840.240-1 Πολυε-
πίπεδο ντεκόρ, lounge 
φιλοσοφία και δημιουργική 
κουζίνα. Στο μπαρ κάτω 
θεματικά πάρτι από Τετ. ως 
Κυρ.  €Μ 

ArTiGiANo (L’) 
Άγ. Δημήτριος, 210 
9370.444/ Aμπελόκηποι, 210 
6445.111-2/ Bύρωνας, 210 
7655.519, 7660.568/ Γέρα-
κας, 210 6615.499/ Γλυφάδα, 
210 9607.000, 9617.111/ 
Zωγράφου, 210 7486.800/ 
Hλιούπολη, 210 9765.111, 
9760.222/ Kαλλιθέα, 210 
9560.300/ N. Σμύρνη, 210 
9311.480-1, N. Xαλκηδόνα, 
210 2510.593-4/ N. Ψυχικό, 
210 6775.400/ Πειραιάς, 
210 4525.777/ Περιστέρι, 
210 5767.111/ Xαϊδάρι, 210 
5715.300/ Xαλάνδρι, 210 
6899.444-5 Σπιτικά μαγειρε-
μένο φαγητό και με delivery. 
Kουζίνα με ιταλική απόκλιση 
(τα μακαρόνια τα βράζουν 
τη στιγμή της παραγγελίας), 
κρεατικά, μενού διαίτης και 
παιδικά.  

AQUA AZZUrrA 
Xαρ. Tρικούπη & Γορτυνίας, 
Kηφισιά, 210 6231.322-3 o 
iταλός σεφ stefano δημι-
ουργεί πιάτα με ψάρι και 
κρέας. Menu degustazione 
από €25 ως €35. tρ. κλει-
στά. ΚΜ.

AvALoN 
Xαρ. Tρικούπη 50, Kεφαλάρι, 
210 6231.719/ Λεωκορίου 
20, Ψυρρή, 210 3310.572  
Διεθνής κουζίνα με έμφαση 
στην ποικιλία μυδιών, σ’ ένα 
χώρο με... ιπποτικές μνήμες. 
Κυρ. και μεσημέρι με άνετο 
πάρκινγκ.  Ξ

ΔΙoΣΚΟΥΡΟΙ
Δημ. Bασιλείου, N. Ψυχικό, 
210 6713.977 All time classic 
στέκι για καφέ από το πρωί. 
tοπικές ελληνικές γεύσεις, 
αλλά και κάποια διεθνή πιά-
τα μεσημέρι και βράδυ. 

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

DA LU 
Δεληγιάννη 56, Κηφισιά, 210 
8089.988 Με θέα την πλα-
τεία Κεφαλαρίου θα γευτείς 
παραδοσιακά και μοντέρνα 
ιταλικά πιάτα, με έμφαση 
στο ψάρι. Δευτ. κλειστά.  €Κ

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 με  πολυτελή αίθουσα 
για ιδιαίτερο μενού και με 
αίθουσα εκδηλώσεων και 
champagne hall για ποτό και 
finger food. Parking. Έως 
1.00. €

21 
Κολοκοτρώνη 21 & Μυκό-
νου, Κεφαλάρι, 210 6230.621 
Έξυπνες γαστριμαργικές 
προτάσεις, μεσογειακά πιά-
τα και «στόλος» κοκτέιλ για 
όλες τις ώρες.  €Μ Κ

8 THe PLATe 
Eθν. Aντιστάσεως 39, Xα-
λάνδρι, 210 6857.181 Grill 
restaurant για t-bone, 
φιλέτα και άλλα πιάτα κρεα-
τικών. €M Ξ 

ΕΝΟΤΕCA 
Λεωφ. Πεντέλης 113, 
Χαλάνδρι, 210 6890.238 
o ιδιοκτήτης του Kώστας 
tουλουμτζής διαθέτει με-
γάλη συλλογή κρασιών κι 
εξαιρετική ιταλική κουζίνα 
που επιμελείται μαζί με το 
νέο σεφ. Ωραίος κήπος Kυρ. 
μεσημέρι ζωντανή μουσική. 
Δευτέρα κλειστά.  

eNvY CAfΕ reSTAUrANT 
Aνδρ. Παπανδρέου 35, 
Mαρούσι, THE MALL, 210 
6107.408, 694 2800026 Mο-
ντέρνος πολυχώρος με θέα 
τις ολυμπιακές εγκαταστά-
σεις και stage με κονσόλες 
Playstation 2. Διεθνείς 
συνταγές και mainstream 
μουσική.

GoLDeN PHoeNiX 
N. Kηφισιά, Λ. Tατοΐου 131, 
210 8078.640/ Xαλάνδρι, Λ. 
Πεντέλης 85, 210 6844.898/ 
Kεφαλάρι, X. Tρικούπη & 
Γορτυνίας, 210 8013.588/ 
Eλληνικό, Λ. Bουλιαγμένης 
120 (έναντι αμερικανικής 
βάσης), 210 9644.889 Aλυσί-
δα κομψών εστιατορίων με 
εξαιρετικό κινέζικο φαγητό.  
Στου Xαλανδρίου και sushi 
bar. Kαθημερινά 19.30-
1.00. Δυνατότητα να διορ-
γανώσουν το τραπέζι σου.   

HooTerS 
Eμπ. κέντρο The Mall, Mα-
ρούσι, 210 6300.191 Στην 
Aμερική πανδιάσημο κι εξαι-
ρετικά δημοφιλές. eδώ, το 
πρώτο αθηναϊκό, με το ίδιο 
ακριβώς concept. Τεράστι-
ες μερίδες από burgers και 
steaks, μπίρες παγωμένες 
και πανέμορφα κορίτσια 
που σερβίρουν. €Μ 
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 γεύση οδηγος
ΘΗΣαΥΡΟΣ ΤωΝ ΓΕΥΣΕωΝ
Βασ. Γεωργίου 46, Χαλάνδρι, 
210 6845.261-271  
Μαγειρεύει η κα Ευδοκία, 
ψήνει ο μάστορας Κυριάκος 
και ο κος Αποστόλης 
διαλέγει ψάρια φρέσκα 
όπως μόνο αυτός ξέρει. 
Ουζομεζέδες και ποικιλία 
ορεκτικών με σπεσιαλιτέ 
σαρδέλα ψητή στα κάρβου-
να και ψαρόσουπα. Κλειστά 
Κυριακή βράδυ. €M

KoYKΛAKi
Παπανικολή 88, Xαλάνδρι, 
210 6818.710 Γνωστό σου 
από παλιά, ωραία παρεΐστι-
κη ατμόσφαιρα, πιάτα... κα-
κόφημα και ονομασίες που 
θα σου μείνουν αξέχαστες. 
Kαθημερινά έως 12.30, 
Παρ. και Σάβ. έως 1.30. 

KΡΗΣΣα ΓΗ 
Aγ. Kωνσταντίνου 23, 
Mαρούσι, 210 8056.666 
Μονοκατοικία με αυλές, 
χώρος μοντέρνα κρητικός. 
Μπουρέκι, σύγκλινο και 
απάκι, στάκα. Kαι live από 
λυράρηδες. €K Μ Ξ

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

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

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

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

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

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

MeATiNG 
Πλ. Ελευθερωτών 4, κεντρι-
κή πλατεία Χαλανδρίου, 210 
6800.339, 210 6812.181 Νεα-
νικό μπριζολάδικο. Πάρε ο-
πωσδήποτε την ανατολίτικη 
σαλάτα, συνέχισε με Τ-bone 
steak λουκούμι, χαιρέτα μας 
τον Χρήστο και τον Κίμωνα, 
τους συμπαθητικούς ιδιο-
κτήτες. €Μ Ξ A.v.

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

oΙΝΟΠαΘΕΙα 
Aγ. Παρασκευής 79 & Διογέ-

νους, 210 6850.686 Μεγάλη 
λίστα κρασιών, ωραία κου-
ζίνα, από τις 5.30 μ.μ. μέχρι 
αργά το βράδυ. €Ξ Μ

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

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

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

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

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

PATroN 
Λεωφ. Δ. Bασιλείου 10 & 
Περικλέους 13, N. Ψυχικό, 
2130 200.000 tο παλιό Deals 
με μοντέρνα κουζίνα σε 
μοντέρνο περιβάλλον. Kλα-
σικό σημείο συνάντησης 
των Β.Π.  €Ξ  

ΠAYΣiΛYΠoN 
Iλισίων 26, N. Kηφισιά, 210 
6202.081 Παλιό νεοκλασικό 
αρχοντικό, στέκι για όσους 
αγαπούν τα ρεμπέτικα και 
λαϊκά. Μουσικές και τρα-
γούδια από live ορχήστρα, 
συνοδεία πολλών μεζέδων 
και νόστιμων πιάτων.   

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 
Λ. Δημοκρατίας 22, Με-
λίσσια, 210 6139.989 Με 
νέες γεύσεις και παρεΐστικη 
διάθεση. €

ΠeΠΠαΣ   
Πλ. Σταμάτας, 210 6218.104 
country style με ελληνική 
κουζίνα. Φούρνος με ξύλα, 
πολλές προτάσεις σε πιάτα 
με κρέας. eξαιρετικοί λου-
κουμάδες! Kαθημερινά, 
από τις 6 το απόγευμα μέχρι 
αργά το βράδυ.  

PiAZZA MeLA 
Λ. Kηφισίας 238 (εμπ. κέντρο 
Mela), Kηφισιά, 210 6236.596 
Kομψό, ανοιχτό μεσημέρι- 
βράδυ για κλασικές ιταλικές 
γεύσεις. Κυρ. κλειστά.    Μ

ΠiΠePiA  
Άγγ. Σικελιανού 8 & Aδριανεί-
ου, N. Ψυχικό, 210 6729.114 
Ψάρι σε μοντέρνες εκδοχές. 
Aχινοσαλάτες, καλαμάρια 
γεμιστά. Σπιτικό κρασί, χύμα 
τσίπουρο. Κυρ. βράδυ και 
Δευτ. κλειστά. €Μ Κ

 ΠΟΛΙΤΙΚα… ΚαΙ αΠΛα
Ιωάν. Παλαιολόγου & Βα-
λαωρίτου 2, Χαλάνδρι, 210 
6856.466 Κουζίνα με όλη τη 
γεύση και τα αρώματα της 
Πόλης, νόστιμα και απλά. 
Ανοιχτό καθημερινά 19.00-
1.00, Κυρ. 13.00-18.00.  

PriAMo 
Kαποδιστρίου 74, Φιλοθέη, 
210 6842.099 h ιταλική κου-
ζίνα σε στιγμές δόξας. Mε-

γάλη ποικιλία από ορεκτικά, 
πολλές πάστες, ριζότα, 
κρεατικά. Kυρ. κλειστά.   

* Qor
Αγ. Τρφώνος & 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 

QUiLLS 
K. Bάρναλη 5, πλ. Δούρου, 
Xαλάνδρι, 210 6810.040 Σε 
μια όμορφη μονοκατοικία 
σερβίρονται καφέδες και 
δροσερά πιάτα από τις 
12.00 το μεσημέρι.  €Μ 

reNovo PAPPAS
Λ. Kηφισίας 222 & Δροσίνη 
3, Kηφισιά, 210 8018.463 και 
210 8011.217 tο γνωστό 
παλιό Pappas της Kηφισιάς 
ανανεωμένο. Φρέσκος 
χώρος και γεύσεις κλασικές 
μεσογειακές με έντονο το 
ελληνικό άρωμα. 

riSTorANTiNo (iL) 
Σταμάτας 70, Δροσιά, 210 
6216.820 Kαι ψάρι, και κρέ-
ας, και άλλα ιταλικά πιάτα.   

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

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

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

SALUMAio Di ATeNe 
Παναγίτσας 3, Kηφισιά, 210 
6233.934 Κομψό, προσφέ-
ρει γευστικότατα πιάτα, ό-
πως σπιτικά ζυμαρικά. Κυρ. 
κλειστά  €Μ

SeMirAMiS reSTAUrANT 
Ξεν. Semiramis, Xαρ. Tρι-
κούπη 48, Kεφαλάρι, 210 
6284.500 Ποπ πολυχρωμία 
από τον Karim Rashid, με 
διεθνή πιάτα.   €Μ

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

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

SiMPLY bUrGerS
Ν. Ερυθραία, 210 6252.690/ 
Βριλήσσια, 210 8033.833/ 
Χαλάνδρι, 210 6800.633/ 
Ν. Σμύρνη, 210 9332.500/ 
Παγκράτι, 210 7290.007/ Άγ. 
Στέφανος, 210 6219.099/ Αγ. 
Παρασκευή, 210 6000.688/ 
Γλυφάδα, 210 9606.900/ Ν. 
Ηράκλειο, 210 2833.838/ 
Αμπελόκηποι, 210 6994.949 

Aλυσίδα καταστημάτων 
στο χώρο του ποιοτικού 
και γρήγορου φαγητού. 
Zουμερά μπιφτέκια, φρέ-
σκες σαλάτες, κρέατα και 
πουλερικά σε ειδική χάρτινη 
συσκευασία που –πώς 
γίνεται δεν ξέρουμε– τα 
διατηρεί ζεστά και τραγανά. 
Mε άλλα 6 καταστήματα 
στην Aθήνα.

SoTTo voCe 
Bασ. Γεωργίου 6, Xαλάνδρι, 
210 6801.416  Mίνιμαλ δια-
κόσμηση, χαρούμενη ατμό-
σφαιρα, ιταλικές νοστιμιές 
και μουσικές. Pιζότι, ζυμα-
ρικά και εξαιρετικό σουφλέ 
σοκολάτας με παγωτό βανί-
λια Mαγαδασκάρης.  €M

SPUNTiNo 
Oμήρου 6, N. Ψυχικό, 210 
6777.290 Γνήσια ιταλική 
κουζίνα με φρέσκια πάστα. 
Δευτ. μεσημέρι και Kυρ. 
βράδυ κλειστά. €Μ Ξ

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 Για 
χρόνια στο ίδιο πόστο με 
ιταλικές χορταστικές μακα-
ρονάδες.  €Ξ Κ

TerrASSe (LA)  
Ξεν. Πεντελικόν, Δεληγιάννη 
66, Κεφαλάρι, 210 6230.650 
Χώρος που θυμίζει γαλλική 
εξοχή, breakfast room για 
υπέροχα πρωινά, σαλάτα 
composée γι’ αυτούς που 
γνωρίζουν.  €Μ

THe PriMe GriLL
Aδριανείου 46, N. Ψυχικό, 
210 6753.934 tο πρώην 
Meat street, ανανεωμέ-
νο για κρεατοφαγία σε 
μοντέρνο περιβάλλον. 
Business lunch για τους ερ-
γαζόμενους στα πέριξ. Kυρ. 
κλειστά. €Ξ

THe SMALL iTALY 
Aνδρ. Παπανδρέου 35 
(εμπ. κέντρο The Mall, 4oς 
όροφος), Mαρούσι, 210 
6300.466-7 Aνοιχτό από το 
πρωί με γεύση iταλίας. Ιτα-
λικά κρασιά και σε ποτήρι, 
πριν φύγεις αγόρασε ωραία 
ιταλικά σαλάμια από το 
«μπακάλικο». €Μ

THΛΕΜαΧΟΣ 
Φραγκοπούλου 19, K. Kηφι-
σιά, 210 8074.015 Ορεκτικά, 
πίτες, φάβες, ψητά σχάρας 
–πολύ καλή σούβλα– που 
συνοδεύονται με στρογγυ-
λές τηγανητές πατάτες. €Σ Κ

THΛeMAXoΣ (bArbeQUe 
CLUb) 
Φραγκοπούλου 22 & M. 
Mπότσαρη, K. Kηφισιά, 210 
8076.680 h δεύτερη πρότα-
ση του tηλέμαχου, αυτή τη 
φορά με πολύ κομψό περι-
βάλλον και ακόμη μεγαλύ-
τερη έμφαση στο ποιοτικό 
κρέας. Δευτ. κλειστά.   

TiKe 
Kρήτης 27 & Χ. Τρικούπη, Κη-
φισιά, 210 8084.418 Δυνατή 
μεταγραφή από την Κων/
πολη. Κεμπάμπ και άλλα 
πολίτικα πιάτα. €Μ

To KAΛωΣoPiΣMA ToY 
ANTωNH
Γ. Λύρα 41, Nέα Kηφισιά, 
210 8017.869, 210 8018.457 
h γνωστή παραδοσιακή 
ελληνική κουζίνα με προ-
σεγμένα και πολύ νόστιμα 
πιάτα, σε καινούργιο χώρο. 
Πολύ μεγάλη καταπράσινη 
αυλή. €K M  

TUTTi A TAvoLA 
Λεωφ. Kηφισίας 254, Xαλάν-
δρι, 210 6778.765 Σπιτική 
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ιταλική κουζίνα. Μπρου-
σκέτα, ζυμαρικά, νόστιμο 
κρέας, δεν πρέπει να φύγεις 
αν δεν δοκιμάσεις το βενε-
τσιάνικο τιραμισού. Ωραίος 
δροσερός κήπος. €Μ

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

ΦAΓAMe ΠAKeTo
Φανερωμένης 8, Xολαργός, 
210 6512.118-9 eλληνική 
κουζίνα σε πακέτο για το 
σπίτι ή το γραφείο, από το 
σεφ Γιώργο Kώστα. Γεύσεις 
από όλη την eλλάδα, εξαι-
ρετική σχάρα με t-Bone και 
μοναδικό κεμπάπ. Παραγ-
γελίες και εκτός καταλόγου 
για οικογενειακές και επαγ-
γελματικές συγκεντρώσεις. 
eξυπηρετεί Xολαργό, Aγ. 
Παρασκευή, Ψυχικό, Xαλάν-
δρι, Παπάγου, ώρες διανο-
μής 12.00-24.00. 

ΦαΡΟΣ 
Ψυχάρη & Βασιλείου, Ν. 
Ψυχικό, 210 6728.878 Αll day 
στέκι με καφέ και μιλκ-σέικς, 
ανάλαφρες μεσογειακές 
γεύσεις και δροσερά κοκτέ-
ιλ. €Κ Μ 

XoXΛiΔAKi
Aδριανίου 31, N. Ψυχικό, 
210 6746.661, 210 6746.551/ 
Λ. Πεντέλης 41, Xαλάνδρι, 
210 6848.043, 210 6820.943 
Aτμόσφαιρα παλιού μπακά-
λικου. Aτέλειωτη ποικιλία 
σε γεύσεις, ψαρομεζέδες, 
μεγάλη λίστα ούζων και 
προϊόντα για το σπίτι. Δευτ. 
έως Σάβ. μετά τις 18.00, 
Kυριακή κλειστά.   

XΡωΜαΤα ΒΥΘΟΥ 
Eκάλης 40, N. Eρυθραία, 210 
6254.152 Ψαροεστιατόριο 
με τις κλασικές γεύσεις στο 
πιο μοντέρνο.   €

*  WAGAMAMA
Λ. Κηφισίας 37 Α & Σπ. Λούη 
(Golden Hall), Μαρούσι, 
210 6836.843-4 Η 
γνωστή αλυσίδα εστιατόρι-
ων του Λονδίνου τώρα και 
στην Αθήνα. Με ασιατική 
κουζίνα σε μοντέρνο - μίνι-
μαλ ντεκόρ.

WiNe GALLerY 
Ξεν. Life Gallery,
Λεωφ. Θησέως 103, Eκάλη, 
210 6260.400 
Δημιουργική μεσογειακή 
κουζίνα, καλή λίστα κρα-
σιών. Κυρ. μεσημέρι ζωντα-
νή ελληνική μουσική.   

Νότια

bAΛeNTiNA 
Λυκούργου 235, Kαλλι-
θέα, 210 9431.871 Mαντί, 
πιροσκί, μπορς και άλλες 
άγνωστες λέξεις που, όταν 
τις μάθεις, θα σε κάνουν να 
πηγαίνεις ξανά και ξανά. 
C Κ Μ

bArbA LAZAroS
Zησιμοπούλου 24Α, Π. Φά-
ληρο, 210 9403.003 Χρόνων 
παράδοση στη σύγχρονη 
ελληνική κουζίνα. Σπεσια-
λιτέ το πεϊνιρλί με την παλιά 
μικρασιάτικη συνταγή. Παρ. 
και Σάβ. ζωντανή μουσική. 
€K M

 bAr.b.Q 
Eλ. Bενιζέλου 46, N. Σμύρ-
νη, 210 9319.675 o νέος 
κρεατοφαγικός χώρος με 
την υπογραφή του Άρη 
tσανακλίδη. Για ψητά και 
μαγειρευτά κρέατα σε 
ωραίο βιομηχανικό ντεκόρ. 
Έως 1.00 το βράδυ.  Μ   

ΒαΣΙΛαΙΝαΣ 
Aιτωλικού 72, Πειραιάς, 210 
4612.457 Το ιστορικό μπα-
κάλικο σήμερα ανανεωμένο 

ριζικά από την τρίτη γενιά. 
Μενού με έμφαση στο ψάρι 
(και πολλά πιάτα με κρέας), 
πολύ καλή λίστα κρασιών. 
Από φέτος και πολλές επιλ-
λογές a la carte.Ταράτσα με 
πολύ πράσινο. €K Ξ

boHeMe (LA) 
Λητούς 14, Λαιμός Bουλιαγ-
μένης, 210 9670.196 Λίγο 
κρασί, λίγο θάλασσα και το 
ιταλικό μου.   

boΣΠoPoΣ 
Aκτή Kουμουνδούρου 20, 
210 4131.377 Από τα πιο 
παλιά και καλά steak houses 
της πόλης. Σημείο συνάντη-
σης επωνύμων, με ατού τις 
ιδιαίτερα προσιτές τιμές και 
το φιλικό περιβάλλον.

boUiLLAbAiSe 
Zησιμοπούλου 28, Aμφι-
θέα, 210 9489.082 Xρόνια 
αψεγάδιαστης παράδοσης. 
Λιτοδίαιτοι της πολιτικής 
σκηνής προσκυνούν τη 
μασσαλιώτικη μπουγιαμπές, 
τις ψαρούκλες και την εκλε-
κτή καραβιδόψιχα. Ωραία 
αυλή.  €K M 

brASSerie SUD 
Mαρίνα Φλοίσβου, Π. 
Φάληρο, 210 9853.183 Kο-
σμοπολίτικη ατμόσφαιρα 
με θέα στα κότερα της νέας 
μαρίνας Φλοίσβου. Aπό το 
πρωί για καφέ, γλυκά και 
πιάτα μεσογειακής κουζί-
νας.  €Σ/K Ξ

broWN’S 
Βασ. Αλεξάνδρου 2 (Divani 
Caravel Hotel), 210 7207.000 
Ατμοσφαιρικός χώρος, 
ξενοδοχειακό service και 
πολυτέλεια, γεύσεις επι-
πέδου.  €

bUrGeriNG  HoUSe
Γλυφάδα, 210 9644.434/ Π. 
Φάληρο, 210 9888.988/ Άγ. 
Δημήτριος, 210 9710.006 
Εξειδικευμένο αμερικάνικο 
σπιτικό burger με ένα τηλε-
φώνημα στο σπίτι σας. Fast 
food; Καμία σχέση!

bUSSoLA (LA) 
Bασ. Γεωργίου & Γρηγ. 
Λαμπράκη 3, Γλυφάδα, 210 
8942.605-396 Το ξέρεις από 
μικρός, εδώ έμαθες την 
καλτσόνε, τι να σου λέμε 
τώρα... tυπικό ιταλικό φα-
γητό.  €Μ

CADKo 
Λ. Kατσώνη 63, Mοσχάτο, 
210 9412.207 Γεωργία και 
Pωσία, αγάπη μου! Δοκίμα-
σε και τις δύο κουζίνες και 
θα πίνεις... βότκα στο όνομά 
τους. €

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.    

CAfe Zoe 
Ξεν. Intercontinental, Συγ-
γρού 89-93, 210 9206.655 
Πιάτα διεθνών αναζητή-
σεων αλλά κι ελληνικές 
συνταγές. Ξενοδοχειακού 
υψηλού επιπέδου περιποί-
ηση, χώρος μινιμαλιστικός 
και σύγχρονος. tεράστια 
ποικιλία ούζων.   €Μ 

CANTo 
Λαοδίκης & Φιλικής 
Eταιρείας 12, Γλυφάδα, 
210 8948.330 All day bar-
restaurant του συνθέτη K. 
Παντζή. iδιαίτερες μουσικές 
επιλογές, άνετος χώρος με 
μπαρ σε σχήμα πιάνου. Aπό 
το πρωί για καφέ, μέχρι το 
βράδυ για φαγητό (μαγει-
ρευτά, της σχάρας, light 
menu, πάστα, επιδόρπια) 
και ποτό (πάνω από 70 ετι-
κέτες κρασιού). Kαι delivery 
στο σπίτι.  

CASA Di GiorGio
3η Mαρίνα Γλυφάδας, 210 
8947.417 Mετά από πετυ-

PERSONA GRATA
Αν βρεθείς στην Κέρκυρα μην ψάξεις 
πολύ για έναν ελληνικό καφέ στη 
χόβολη. Κατευθύνσου στο espresso 
bar restaurant Persona Grata και συ-
νόδευσε τον καφέ σου με γλυκό του 
κουταλιού. Το μεσημέρι ετοιμάζει 
γεύσεις μεσογειακές και το βράδυ, 
μετά το δείπνο, δροσιστικά cocktails 
με lounge διάθεση. 
Ιακώβου Πολυλά 24, Κέρκυρα, 26610 

22672

GLORIA JEAN’S 
COFFEES
Πριν από λίγες μέρες άνοιξαν οι 
πόρτες του νέου και 6ου κατά σει-
ρά καταστήματός τους. Σε διώροφο 
χώρο οι λάτρεις του καλού καφέ θα 
απολαύσουν ζεστά ή κρύα ροφή-
ματα συνοδεία gourmet γλυκών και 
snacks. Θέα στο πιο κοσμοπολίτικο 
σημείο της Κηφισιάς. 
Λεβίδου 1 & Κασσαβέτη, Κηφισιά

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ  
Στον ωραίο χώρο με τη δροσερή 
αυλή στο πίσω μέρος, συνεχίζει να 
παντρεύει το παραδοσιακό με το μο-
ντέρνο σε διακόσμηση και γεύσεις. 
Κλασική αξία το χοιρινό κότσι, οι 
κρέπες κολοκυθιών και η ομώνυμη 
–σήμα κατατεθέν του μαγαζιού– 
σαλάτα! 
Πανόρμου 115, Αμπελόκηποι, 

210 6928.719  

ΜΙΝΙΜ’S 
Συνεχίζει τη μικρή γλυκιά του ιστο-
ρία, από τη Σαντορίνη στη δεκαετία 
του ’90, ως bistro στο κέντρο της 
Αθήνας. Πίτες, σαλάτες, τάρτες, ο-
λόφρεσκα sandwich, πιάτα μεσογει-
ακής κουζίνας και φυσικά τα φημι-
σμένα γλυκά που αξίζουν δοκιμής 
απ’ όσους δεν τα γνωρίζουν. Μια 
εναλλακτική πρόταση για φαγητό σ’ 
έναν κομψό χώρο. 
Μιαούλη 6, Ψυρρή, 210 3249.990   

ΙΑΝΟΣ CAVA  
ΡΟΥΒΑΛΗΣ 
Άλλο ένα αστέρι διάκρισης για το κρα-
σί παλαίωσης Ιανός cava 2004 του 
Άγγελου Ρούβαλη στα πλαίσια της 
διεθνούς ειδικής έκθεσης ProWein 
για κρασιά και οινοπνευματώδη 

στη Γερμανία. Το κόκκινο κρασί 
Ιανός cava 2004 είναι ένα από τα 

4 της ίδιας σειράς, ιδανικό για 
κρέατα, κυνήγι και δυνατής 

γεύσης τυριά.

tips Της ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΔΟΥΚΑ
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χημένη πορεία στη Mύκονο  
και στην Aθήνα. Mενού με 
ιταλικές επιρροές, νόστιμα 
σπαγγέτι, pizza, φρέσκα 
θαλασσινά και πλούσιες 
σαλάτες. 

CASA Di PASTA 
Aπόλλωνος & Λητούς 2, 
Bουλιαγμένη, 210 8964.122 
Κλασικό ιταλικό. Πολύ καλά 
αλλαντικά, τυριά και αυθε-
ντική ιταλική pasta. Τσιμπη-
μένες τιμές, αλλά αποζημιώ-
νουν οι γεύσεις.   €Κ Ξ Μ 

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

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

CooK eAT 
Mεγ. Aλεξάνδρου 74 & 
Aϊδινίου 2, N. Σμύρνη, 
210 9313.108 interactive 
cooking, δηλ. κλείνεις τρα-
πέζι, παραγγέλνεις τα υλικά 
σου, φωνάζεις τους φίλους 
σου και μαγειρεύεις εσύ. 
Στα δύσκολα ο σεφ θα σου 
σταθεί. €Μ Ξ

CoQUiLLAGe 
Mαρίνα Φλοίσβου, Π. Φάλη-
ρο, 210 9853.183 Πάνω στη 
θάλασσα με θέα στα κότερα 
της νέας μαρίνας Φλοίσβου. 
Aυθεντικές θαλασσινές 
γεύσεις, φινετσάτη δια-
κόσμηση. Δευτ. κλειστά. 
  €Kυρ. M Ξ

ΓeiA MAΣ 
Aκτή Θεμιστοκλέους 66, 
Πειραιάς, 210 4511.260 
oύζο, τσίπουρο και ρακές 
με θαλασσινούς μεζέδες και 
πιάτα κρεατικών. €Μ

DA brUNo  
Aγ. Aλεξάνδρου 46, Π. Φάλη-
ρο, 210 9818.959 Ανάμεσα 
στις πρώτες επιλογές για 
ιταλικό εδώ και 20 χρόνια. 
Χειροποίητα ζυμαρικά, α-
στακομακαρονάδα. €M

DeLfiNo 
Aκτή Kουμουνδούρου 60, 
Mικρολίμανο, 210 4120.388 
Θαλασσινά αλλά και ζυμαρι-
κά και ριζότα. 

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

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

ΕPiCUre 
Mεταξά 16, Βούλα, 210 
8953.544/ Αιολίας 12, 
Ν.Κηφισιά, 210 8078.095/ 
Ποσειδώνος 17, Βουλιαγ-
μένη, 210 8961.237 steaks, 
burgers και μια λαχταριστή 
σος ροκφόρ. Στη Βούλα η 
μπάρα ανοίγει από νωρίς το 
απόγευμα και σερβίρει ποτά 
και cocktails. Με ελληνικές 
και ξένες μουσικές. €Σ/Κ 

eAST PeArL 
Aκτή Mουτσοπούλου 44, 
Πασαλιμάνι, Πειραιάς, 210 
4288.215 Far east γεύσεις σε 
ατμοσφαιρικό, ντιζαϊνάτο 
και άνετο περιβάλλον. 
Πρωτότυπα κυρίως πιάτα 
που δεν θα βρεις αλλού, 
απίθανα ορεκτικά (πολλές 

επιλογές) και ωραία γλυκά.  

ZeΦYPoΣ 
Aκτή Kουμουνδούρου 48, 
Mικρολίμανο, 210 4175.152 
Δίπλα στα σκάφη, θα σε φυ-
σήξει ο ζέφυρος και θα φας 
ωραιότατο ψαράκι. Κρασί 
και μεζέδες που θα σου μεί-
νουν αξέχαστοι.

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

ΘeA ΘAΛAΣΣA 
Διαδ. Παύλου 48, Γλυφάδα, 
210 8980.266 Θέα στον 
Σαρωνικό και ό,τι περιλαμ-
βάνει η έννοια «θαλασσινές 
γεύσεις».  €Μ

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

GeNoveSe 
Bασ. Παύλου 99, Bούλα, 
210 8958.400-1 h τέχνη 
του Michele conforti στα 
χειροποίητα ζυμαρικά είναι 
γνωστή από τις εποχές του 
στο “sale & Pepe”. Δευτ. 
κλειστά. €Μ Κ 

JiMMY AND THe fiSH 
Ακτή Κουμουνδούρου 46, 
Μικρολίμανο, 210 4124.417 
Το εστιατόριο που ξεφεύγει 
από τα τουριστικά του 
Μικρολίμανου. Ραντεβού 
την Κυριακή το μεσημέρι 
για «μοντέρνο» ψάρι στα 
τραπεζάκια μπροστά στα 
σκάφη.  €Μ 

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

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

iSKANDAr 
Λ. Eλευθερίας 6 (Aμφιθέας) 
& Λ. Ποσειδώνος, Άλιμος, 
210 9886.474 Θέμα του η 
iνδία και οι παραδοσιακές 
της γεύσεις, τόσο παλιές 
που φτάνουν στην ένδοξη 
εποχή του Mεγάλου Aλεξάν-
δρου. Δευτ. κλειστά. K

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

ΙωΔΙΟ
Λ. Αχιλλέως 119Β, Π. Φάλη-
ρο, 210 9884.258 Νόστιμα 
ορεκτικά, φρέσκα ψάρια 
από δική τους τράτα. Και 
Παρ. μεσημέρι.  €Σ/Κ 

ΚαΠΟΥ-ΚαΠΟΥ 
Λυσικράτους 143, Kαλλιθέα, 
210 9480.657 Προσεγμένο 
σε όλα, από τη μουσική και 
την αισθητική μέχρι τη δη-

μιουργική ελληνική κουζίνα 
του. Δευτ. κλειστά. €Κ Μ

* ΚΡΕαΣ ΛΟΥΚΟΥΜΙ 
Kωνσταντινουπόλεως 8, 
Γλυφάδα, 210 8940.430 
Μοντέρνο ψητοπωλείο και 
BBQ με έμφαση στις πρώτες 
ύλες. Ωραίος χώρος στο 
δρόμο της Mπιφτεκούπο-
λης. Ανοιχτά από τις 18.00 
έως τη 1.00 καθημερινά. 
Σ/Κ Μ, κλειστά Κυριακή και 
Δευτέρα βράδυ.  

Le PierroT 
Φρεαττύδος 42, Πειραιάς, 
210 4530.918, 210 4181.832 
Kρέπα με παράδοση 25 
χρόνων. Ατμοσφαιρικό πε-
ριβάλλον με κεριά. €Ξ

MAΪΣTPAΛi 
Aπόλλωνος 28, Bουλιαγμένη, 
210 9671.184-5 Στον Λαιμό 
της Bουλιαγμένης, μέσα σε 
καταπράσινο περιβάλλον. 
Ψάρι από όλες τις μεριές της 
eλλάδας, πολλά φρέσκα θα-
λασσινά και αχινοσαλάτα. €

MANiA 
Aιγαίου 67 & Kυζίκου 13, N. 
Σμύρνη, 210 9315.016 eλλη-
νική παραδοσιακή κουζίνα 
με σπιτικά πιάτα, άπαντα διά 
χειρός Mάνιας. Φρέσκο ψά-
ρι, θαλασσομεζέδες άλφα 
άλφα. Σάββατο και Kυριακή 
μεσημέρι ανοιχτά. €Κ

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

MeNSA 
Γρ. Λαμπράκη 63, Γλυφάδα, 
210 9643.499 Από τους 
καλύτερους χώρους στα 
νότια, με ντεκόρ που δεν ξε-
χνάς εύκολα και γεύσεις απ’ 
όλον τον κόσμο. Γευστικά 
κοκτέιλς.  €Μ Ξ 

MeZZA LUNA 
Oρφέως 2, Bουλιαγμένη, 210 
96 71.046 Ιταλική κουζίνα – 
πίτσα με λεπτή και τραγανή 
ζύμη, πάστα, ταλιάτα και 
κρέατα. Εδώ θα δεις όλο το 
enfant gate των n.Π.  €Σ/Κ 

MoΛoXA 
Λευκωσίας 1& Aγγελοπού-
λου, Kαμίνια, Πειραιάς, 210 
4836.404 Πολύ όμορφη 
και φιλική ατμόσφαιρα. 
Άπειροι μεζέδες, καλά κρα-
σιά και μεγάλη ποικιλία σε 
ούζα. Παρ.-Σάβ. ζωντανή 
μουσική.  

MoLLY MALoNe’S iriSH 
PUb 
Γιαννιτσοπούλου 8, Γλυφά-
δα, 210 8944.247 Δημοφιλές 
στη νυχτερινή διασκέδαση 
των νοτίων προαστίων. Bar 
με αυθεντικά irish drinks κι 
όχι μόνο. Παρακολούθησε 
μουσικά events και αθλητι-
κούς αγώνες. 

MΠΕΪΤ ΚαΡΙΜ 
Λ. Βενιζέλου 179, Ν. Σμύρνη, 
210 9315.721 Παραδοσιακές 
αραβικές γεύσεις μέσα σε 
παραδοσιακό μαροκινό 
διάκοσμο. Η ανατολίτικη εκ-
δοχή του finger food. Δευτ. 
κλειστά. €Κ 

MΠiΦTeKAAAATΣi 
Kωνσταντινουπόλεως 12, 
Γλυφάδα, 210 8944.880 
nόστιμο κρητικό φαγητό 
στo γνωστό «κρεατοφαγι-
κό» δρόμο της Γλυφάδας. 
Aυθεντικές γεύσεις σε 
ντάκο, απάκι, μακαρονάδα 
ανωγιανή, σφακιανή πίτα 
με μέλι, μπόλικη ρακή και 
παραδοσιακές μαντινάδες 
στους τοίχους.

MΥΘΟΣ ΤΗΣ ΘαΛαΣΣαΣ 
Ξεν. Divani Apollon Palace & 
Spa, Aγ. Nικολάου 10 & Ιλίου, 
Kαβούρι, 210 8911.100, 
8911.256 Στο πιάτο σου θα 

παρελάσουν όλες οι νοστι-
μιές της θάλασσας (πάντα 
φρέσκο ψάρι), η περιποίη-
ση θα είναι ξενοδοχειακού 
επιπέδου. Κυρ. κλειστά.   €Ξ

NeST 
Λαζαράκη 45 & Zησιμοπού-
λου, Γλυφάδα, 210 8986.035 
Για όλες τις ώρες της ημέ-
ρας, κουζίνα μεσογειακή, 
καλή λίστα κρασιών, πολύ 
καλά κοκτέιλ. easy listening 
μουσική, που όσο περνάει η 
ώρα δυναμώνει. €Ξ

oiL reSTo 
Iδομενέως 93, Ίλιον, 210 
2693.230 Στο τέρμα της 
Θηβών υπάρχει μια έκπλη-
ξη, ένα εστιατόριο απλό, 
πολύ φτηνό και με άποψη. 

Ελληνικές γεύσεις και ωραία 
γλυκά. €Μ Κ

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 

PASTA rAGUSA 
Γιαννιτσοπούλου 19, Γλυ-
φάδα, 210 8983.437 iταλικό 
εστιατόριο... μια σταλιά. 
Kυρ. κλειστά.  

PATA NeGrA 
Kων/πόλεως 20, Γλυφάδα, 
210 9681.735 Γεύσεις από 
Ισπανία στο tapas bar με τις 
κοκκινόμαυρες αποχρώ-
σεις. open kitchen.  

* PeCCATi Di GoLA
Κύπρου 50, Γλυφάδα, 210 
8981.511
Ιταλική μικρή τρατορία. 
Η talita και η Νaomi 
ετοιμάζουν και σερβίρουν 
πίτσα και πιάτα αυθεντικής 
ιταλικής κουζίνας. € Μ 

Pere UbU 
Kύπρου 74, Γλυφάδα, 210 
8941.450 Σε σούπερ ντιζάιν 
περιβάλλον θα γευτείς 
nouvelle cuisine. Καλή λίστα 
κρασιών.  €Σ/Κ Μ 

ΠiΣiNA 
Aκτή Θεμιστοκλέους 25, 
Φρεαττύδα, Πειραιάς, 210 
4511.324, www.pisinacafe.
gr tο café του δίνει την 
εντύπωση ότι βρίσκεται 
στο Monte carlo! Kομψό και 
μοντέρνο, με φωτισμένη 
πισίνα. eλληνική δημιουρ-
γική κουζίνα, πιάτα με ψάρι 
και κρέας και εναλλαγή 
mainstream και πιο κλασι-

κών επιλογών στη μουσική. 
Από το πρωί ως το βράδυ, 
γίνονται party, εταιρικά γεύ-
ματα και άλλες εκδηλώσεις. 

ΠΛΟΥΣ ΠΟΔΗΛαΤΟΥ 
Ακτή Κουμουνδούρου 42, 
Μικρολίμανο, 210 4137.910, 
4137.790  Μεσογειακή 
κουζίνα με έμφαση στο 
ψάρι.  €Ξ Μ

ΠPAΣiNoΣ ΛoΦoΣ
Oσίου Λαυρεντίου, Λόφος 
Tρουμπάρι (Ύψος Λ. Aλίμου 
89), 210 9913.811 Νέος χώ-
ρος από τον Γιάννη Mπαξε-
βάνη. Kρέατα σουβλιστά και 
ψητά στη σχάρα σε πίτα. Mε 
μενού πικ-νικ σε παγκάκια 
και φαγητά «πακέτο». Aπό 
10.00 έως 1.00 το βράδυ.  

* SALTY SAiLor
Ποσειδώνος 81 & Στρ. 
Σαράφη 5, Καλαμάκι, 210 
9883.154/9814.319 Για ψάρι 
και θαλασσινά με ιδιαίτερο 
στιλ σε ωραίο ναυτικό διά-
κοσμο. Σ/Κ Μ Ξ

ΣePAΛiA 
Bασ. Δίπλα 2 & Θεόγνιδος, 
Άγ. Σώστης, 210 9316.941 
Σ’ ένα πολύχρωμο σκηνι-
κό, δίπλα στην αυλή του 
Aγίου Σώστη, η Mάνια και 
η Kατερίνα (μαμά και κόρη) 
ανακατεύουν μυρωδιές και 
γεύσεις Σίφνου, προσθέ-
τουν όρεξη, σβήνουν με κέ-
φι και σερβίρουν. Δευτέρα 
κλειστά. €Σ/Κ

SPAGHeTTeriA (LA)
Aγ. Iωάννου 13, Γλυφάδα, 
210 8945.476 Κλασικό ιταλι-
κό. Δευτ. κλειστά. €

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

TArTUfo (AL) 
Λεωφ. Ποσειδώνος 38, 
Kαλαμάκι, 210 9826.560, 
9839.745 Ιταλικό με ιστορία 
20 και βάλε χρόνων. €Μ

ΣΧαΡα 
Λ. Ποσειδώνος 15, Βουλιαγ-
μένη, 210 8962.432 Σύγχρο-
νη ταβέρνα με δυνατές γεύ-
σεις και χώρους σε λευκές 
αποχρώσεις. €Κ

TArTAre 
Παναγούλη 52, Γλυφάδα, 
210 9680.320 o Bασίλης 
Πολυμέρου (βλ. «Σπύρος 
και Bασίλης») υποδέχεται 
τους πιστούς της γαλλικής 
κουζίνας του σε πρωτότυπο 
μπιστρό.   

* THe SUSHi bAr
Aτλάντος 1, Παλαιό Φάληρο, 
210 9802.111, 210 Mεγάλη 
γκάμα από γιαπωνέζικες 
γεύσεις με έμφαση στο 
sushi και πιάτα για χορτο-
φάγους σε άνετο χώρο με 
minimal διακόσμηση. Kαι 
delivery. Aνοιχτά κάθε μέρα 
από τις 13.00 έως αργά το 
βράδυ.  

TZoYΓKPi 
Θουκυδίδου 53-55, Kαλαμά-
κι, 210 9836.260 Kρητικές 
παραδοσιακές συνταγές, 
ιδιοκτήτης ο ηθοποιός Γιώρ-
γος Παρτσαλάκης. o χώρος 
μοντέρνος με πολλές φω-
τογραφίες ανθρώπων της 
τέχνης και των γραμμάτων 
από την Kρήτη. 

TiNeLLo (ΙL) 
Kνωσού 54, Άλιμος, 210 
9828.462 Θα πάρεις ό,τι σου 
προτείνει ο Στέφανος. h 
Ιταλίδα σύζυγος μαγειρεύει. 
Δοκίμασέ τα όλα σε μικρές 
δόσεις. Kλείσε τραπέζι και 
πάρε χάρτη για να το βρεις. 
Τετ.-Σάβ.   

ToNY boNANNo 
Παπαναστασίου 63 (πρώην 
Bασ. Παύλου), Kαστέλα, 210 
4111.901 o tόνι είναι ένας 
καλοφαγάς μαφιόζος στην 
Aμερική της ποτοαπαγό-
ρευσης και αυτή η τρατορία 
του. €Κ

TΡΕΧαΝΤΗΡΙα 
Aκτή Kουμουνδούρου 52, 
Mικρολίμανο, Πειραιάς, 210 
4127.900, 4175.643 Φρέσκα 
ψάρια και νοστιμότατοι 
ψαρομεζέδες. Aνοιχτό κα-
θημερινά.  €Μ

ΦΟΙΝΙΚΕΣ 
Aγ. Φανουρίου 10, Ίλιον, 
210 5757.462 Φαγητό μετά 
μουσικής από ορχήστρα 
που θα σε διασκεδάσει με 
λαϊκά, νησιώτικα, ρεμπέτι-
κα, σκοπούς του τόπου σου 
γενικότερα. Πέμ-Παρ-Σάβ. 
& Kυρ.   

vieTNAM 
N. Mάκρη, Λ. Mαραθώνος 
170, 22940 50395, 92390/ Π. 
Φάληρο, Aχιλλέως 91, 210 
9881.417, 9853.619 Aδερ-
φάκι των Golden Phoenix, 
με εξαιρετική βιετναμέζικη 
κουζίνα.   

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

vivA ZAPATA 
Aλ. Παπαναστασίου 61, Kα-
στέλλα, 210 4117.227
 Mεξικάνικο, με ρετρό 
ατμόσφαιρα και καταπλη-
κτική θέα. Για αυθεντικές 
chimichagas (tortilla ψημέ-
νη με γέμιση κοτόπουλου 
και dipsour cream), tequila 
sunrise (τηγανιά χοιρινού με 
ρίγανη, δυόσμο και μεξικά-
νικο mix), Fahitas, tortillas 
burgers, σαλάτες, γλυκό 
και ποτό.

vive MAr 
Λ. Kαραμανλή 18, Bούλα, 
210 8992.453-4 Όμορφος 
χώρος, εξαιρετικό ψάρι, 
ιταλικά πιάτα, μεγάλη κά-
βα.  €Μ Ξ

WAiCHHArT
Ακτή Μουτσοπούλου 58, 
Πειραιάς, 210 4534.408, 210 
4520.969
Σε στιλ μπιστρό, πολύ καλό 
φαγητό. Κυρ. κλειστά. €€ Ξ  

ΦΛΟΙΣΒΟΣ 
Λ. Ποσειδώνος, Π. Φάληρο, 
210 9881.582 Από τον όμιλο 
«Kαστελόριζο». Πολυχώ-
ρος, με κάτω το “spell” για 
κάτι πιο ελαφρύ ή για ποτό, 
πάνω μοντέρνα πιάτα. 
 €Κ Μ Ξ

Δυτικά

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

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

ΓKAΛePi ToY MeZe  
Mεγ. Aλεξάνδρου 61-63, Πε-
ριστέρι, 210 5720.047-8 eυ-
χάριστος χώρος με παστέλ 
χρώματα και λουλουδιστά 
φωτιστικά. Όπως μαρτυρά 
το όνομά του, αγαπά την 
τέχνη. Mε ελληνική κουζίνα 
και πολλές νόστιμες δημι-
ουργικές προτάσεις. €M Ξ 

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

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

ΣTAXY
Δήμητρος & Pήγα Φεραίου, 
Eλευσίνα, 210 5589.700 tο 
μοντέρνο πολυτελές εστια-
τόριο του elefsina hotel, με 
έμπνευση από τους καρπούς 
της γης.  eλαφριά μεσογεια-
κή κουζίνα, γλυκά εξαιρετικά 
και ειδικά μενού για τις κα-
θημερινές το μεσημέρι με  19 
το άτομο - και Kυριακάτικο 
brunch με €20. €Μ 

 

Ταβέρνες

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

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

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

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

PoZAΛiA 
Bαλτετσίου 58, Eξάρχεια,210 

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

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

 

Oύζο-μουσική

αΝΕΜωΣα
Εθν. Αντιστάσεως 71, πλ. 
Καισαριανής, 210 7234.209 
Νόστιμοι μεζέδες σε κρεατι-
κά και ψαρικά, με ζωντανή 
μουσική κάθε Παρ. και 
Σάβ. M 

bYZANTiNo 
Mεσογείων 356, Aγ.Παρα-
σκευή, 210 6511.354, 693 
2426338 Mουσικό μεζεδο-
πωλείο με ελληνική κουζίνα 
από διαλεχτά υλικά και με 
προσεγμένες γεύσεις. Kα-
θημερινά ζωντανή μουσική. 
Kυριακή κλειστό. €

ΓΛYKYΣ(Ο) 
Aγγέλου Γέροντα 2, Πλάκα, 
210 3223.925 Γνήσιοι πα-
ραδοσιακοί μεζέδες στο 
κλασικό στέκι φοιτητών, 
που είναι ανοιχτό με καφέ 
και γλυκό από τις 10 το πρωί 
μέχρι αργά το βράδυ.  

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

ΕΝ ΕΛΛαΔΙ 
Εμ. Μπενάκη 22, Κηφισιά, 
210 8074.416/ Λ. Πεντέλης 
64, Βριλήσσια, 210 8045.680 
Μεζεδοπαρέλαση σε συ-
μπαθητικό περιβάλλον. 
Στην Κηφισιά κλειστό Δευτ. 
μεσημ.€Σ/Κ Μ 

ZeiΔωPoN (To) 
Aγ. Aναργύρων 17 & Tάκη, 
πλ. Ψυρρή, 210 3215.368 
Συνδυάζει την κλασική τα-
βέρνα με το μοντέρνο εστι-
ατόριο. Aρνίσιες κοτολέτες 
με ντομάτα, ψητός σολομός 
με σoς σαφράν. Καλό χύμα 
κρασί. €M 

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

ΣΤΟ ΜΕΪΝΤαΝΙ 
Αγ. Ζώνης 43, Κυψέλη, 210 
8612.749 Σαν καφενείο του 
Μεσοπολέμου. Γεύσεις από 
όλη την Ελλάδα, χύμα κρασί 
Σπυρόπουλου. Πάρκινγκ 
στους πελάτες δωρεάν. 
c K M Ξ 

TZeNH 
Mαλακάση 4, Άγ. Eλευθέριος, 
210 2281.520 Πλούσια πα-
ραδοσιακή, σπιτική κουζίνα, 
όλα μαγειρεμένα από την 
Τζένη σε χαμηλές τιμές. 
tσικουδιά-ρακόμελο-κρασί 
χύμα. c 

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

Δωρεάν ξεναγήσεις
Το πρόγραμμα των ξεναγήσεων του Δήμου 
Αθηναίων για τα δύο πρώτα Σ/Κ του Ιούνη

Κυριακή 7  
Αρχαιολογικό Μουσείο: Αιγυπτιακές Συλλογές 
(10.30 στην είσοδο του μουσείου επί της Πατησίων) 
Μουσείο Μπενάκη: Αρχαιολογικές Συλλογές 
(10.30 στην είσοδο Κουμπάρη 1 – από τον κήπο) 
Παλιές Γειτονιές της Αθήνας: Ψυρρή (10.30, εί-
σοδος σταθμού τρένου πλατείας Μοναστηρακίου)

Σάββατο 13 
Ναυτικό Μουσείο Πειραιά (10.30 στην είσοδο, 
πλατεία Φρεατύδος, Μαρίνα Ζέας, Ακτή Θεμιστο-
κλέους) 
Εθνική Πινακοθήκη (10.30 στην είσοδο της Βασ. 
Κωνσταντίνου 50, εκδοτήρια εισιτηρίων)

Κυριακή 14 
Αρχαία Αγορά (10.30 στην είσοδο Αδριανού 24, 
έναντι εκκλησίας Αγίου Φιλίππου) 
Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης (10.30 στην είσοδο 
Αγίων Ασωμάτων 22, Κεραμεικός) 
Βυζαντινό Μουσείο (10.30 στην είσοδος Βασ. 
Σοφίας 22) 
Παριλίσσια Αθήνα (10.30 στην είσοδο του 
σταθμού Μετρό «Ευαγγελισμός» - Άγιος Γεώργιος 
Ριζάρη)
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 

ΤΗΕ veiLS  Βλ. Μουσικές σκηνές - live. 

GAGARIN.

ΣΟΛΙΣΤ ΜΕ ΤΗΝ ΚoA Έργα Ραβέλ, Αρουτι-

ουνιάν, Χατσατουριάν, σε μουσική διεύθυν-

ση Ηλία Βουδούρη με 5 νέους σολίστ. MEΓΑ-

ΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Βασ. Σοφίας & Π. Κόκκαλη, 210 
7282.333. Έναρξη 21.00. Είσοδος € 5 από € 25.

DUSTboWL Με νέο πιο ηλεκτρισμένο υλι-

κό που τσεκάραμε στην εμφάνισή τους πριν 

από τους Τhe Last Drive –δίπλα παραμιλού-

σαν για Gun club–, είναι σαφώς μία από τις 

πιο λίγες «ξένες» μπάντες που διαθέτουμε. 

AFTER DARK. Έναρξη 00.30. Είσοδος € 7.
 

αΝαΠΛΟΥΣ Παρουσίαση του πρώτου τους 

άλμπουμ  «Ανοσία» στην Anazitisi Records με 

garage-punk ήχο, επιρροές από sonic Youth 

και Pixies, και post rock στοιχεία. RODEO. Έ-
ναρξη 21.30. Είσοδος με μπίρα € 10.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6
TH e  b oY  &  α ΛΕΞ αΝΔΡ ΟΣ  ΗΛΙαΚΗΣ 

(boLeK)  Στον Ιανό είδαμε τον καλύτερο Boy 

που (δεν) μπορούσαμε να φανταστούμε. Με 

το εξαιρετικό νέο του άλμπουμ “Please Μake 

Me Dance”, στην inner ear Records, με τον 

Μαρκόπουλο να συναντά τον Four tet. Mαζί 

του ο Aλέξανδρος Ηλιάκης (Βolek), με υλικό 

από τον επερχόμενο δίσκο του, και η καλή 

παρέα ολοκληρώνεται με την προβολή της 

ταινίας «Φωταγωγός» του Γιάννη Βεσλεμέ, 

που ακούει στο Felizol και φοράει sportex. 

KINKY KONG, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 
210 3210.510. Έναρξη 21.30. Εισόδος € 5.

AbSiNTHe feSTivAL nέο και ωραίο φεστιβάλ 

που υπόσχεται ονόματα από τη φολκ σκηνή. 

Ξεκίνημα με τους spiritual Front - Rome - Mani 

Deum & Glimmer Void. Mετά θα έχει και free 

αψέντι από το προσωπικό του e-absinthe.gr. 

RODEO. Έναρξη 21.00. Είσοδος € 30.

SWiNGiNG fiSH  Το τετραμε λές σ χήμα 

με special guest τον Παντελή Μπενετάτο, 

σε συνθέσεις της κ λασικής και μοντέρ-

νας jazz σκηνής. ALMODOBAR, Κων/πόλε-
ως, Γκάζι.  Έναρξη 23.00. Είσοδος ελεύθερη. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 8
ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ Σε 

μουσική διεύθυνση του Γάλλου μαέστρου 

Μαρκ Μινκοφσκί τιμούν τα 200 χρόνια από 

το θάνατο του «πατέρα της συμφωνίας» Γιό-

ζεφ Χάιντν, ερμηνεύοντας δύο από τις περί-

φημες συμφωνίες «του Λονδίνου». ΗΡΩΔΕΙΟ. 

Έναρξη 21.00. Είσοδος από € 10 (φοιτ. και Α-
ΜΕΑ) ως € 60. Προπώληση: 210 3272.000

ΤΡΙΤΗ 9
αΦΙΕΡωΜα ΣΤΟΝ ΓΙωΡΓΟ ΤΣΟΝΤαΚΗ Ερ-

γα του Ελληνοαμερικάνου συνθέτη, με τους 

Κρυσταλία Γαϊτάνου - βιόλα, Αλέξανδρο Σα-

καρέλλο - βιολί, Νίκο Λαάρη - πιάνο. ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8. Έναρξη 
21.00. Είσοδος € 15, € 5 (φοιτ.). Προπώληση: 210 
3272.000

ΤΕΤΑΡΤΗ 10
THe LoreeNA MC KeNNiTT Δες τι είπε στην 

A.V. ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ. 

ΤΗΕ HorrorS  Τα είπαμε. Το πιο ζεματιστό  

όνομα της εναλλακτικής μουσικής σκηνής. 

Μετά το garage ντεμπούτο τους, το εκπληκτι-

κό νέο άλμπουμ “Primary colours” τους καθα-

ρίζει τις φράντζες και τους απογειώνει σε μια 

πιο θορυβώδη πορεία και αίσθηση μελωδίας, 

που τελικά διαχειρίζονται με τρομακτική ευ-

κολία. GAGARIN.

αΦΙΕΡωΜα ΣΤΟΝ ΓΙαΝΝΗ ΡΙΤΣΟ Η Λαϊκή Ορ-

χήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» ερμηνεύει τα 

έργα «Επιτάφιος», «Ρωμιοσύνη» και τα «Δεκα-

οκτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας» 

του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση Γιάννη Ρί-

τσου, με ερμηνείες Νένας Βενετσάνου, Δημή-

τρη Μπάση, Καλλιόπης Βέττα και Αλέξανδρου 

Χατζή. ΗΡΩΔΕΙΟ. Έναρξη 21.00. Είσοδος από € 
20 ως € 60. Προπώληση: 210 3272.000

SiNfoNiA vArSoviA Σε μουσική διεύθυνση 

από το διασημότερο συνθέτη της Πολωνίας 

Krzysztof Penderecki, γνωστό από τις ταινίες 

του Κιούμπρικ και του Λιντς, με επιρροές από 

συνθέτες όπως οι Pierre Boulez και stravinsky. 

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Έναρξη 21.00. Είσοδος από 
€ 5 ως € 40. Προπώληση: 210 3272.000

Του ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

The Dustbowl

Silversun 
Pickups
Βohemians like you

σ το μουσικό τους κόσμο δεν 
υπάρχουν μυστικά. Ο τρα-
γουδισ τής και κιθαρίσ τας 

Brian Aubert, η μπασίστρια Nikki 
Monninger,  ο Joseph Lester σ τα 
πλήκτρα και ο ντράμερ Christopher 
Guanlao. 4 φίλοι από το Silver Lake. 
Έδρα των Pavement, του Βeck, του 
Εlliott Smith, των Rilo Kiley. Η πιο 
alternative μουσικά περιοχή της πό-
λης των Αγγέλων. Εκεί οι Silversun 
Pickups γράφουν το soundtrack για 
την κακοφωνία και τη σιωπή της 
μεγαλούπολης και δεν έχουν λόγο να 
το κρύψουν. 
Οι αντιφάσεις του αστικού τοπίου 
χαρτογραφούνται ιδανικά από ρολερ-
κοστερικές διαδρομές θορύβου και 
μελωδίας, κοντά στο μελοδραματικό 
τρόπο των Smashing Pumpkins.
Όλα ξεκίνησαν το 2006 με φαζαρι-
στές κιθάρες στο επιτυχημένο ροκ 
ντεμπούτο τους “Carnavas”, που τους 
έβαλε στο μουσικό χάρτη της indie 
σκηνής. Στο δεύτερο άλμπουμ τους 
“Swoon”, που κυκλοφόρησε τον Α-
πρίλιο, είχαν στην παραγωγή και πάλι 
τον Dave Cooley (J Dilla) και στη μεί-
ξη τον Tony Hoffer (Depeche Mode, 
The Kooks). Η ιδέα της πρόσθεσης 
εγχόρδων τούς άνοιξε το δρόμο για 
ένα ακόμη πιο επικό και ατμοσφαιρκό 
τόνο, με το κουαρτέτο των μουσικών 
τους φίλων να εξελίσσεται σε 16μελή 
ορχήστρα, χωρίς να χάνουν τη μου-
σική τους πυξίδα που έχει ξεχαρβα-
λωθεί στο alt rock των 90s. Ξεκίνημα 
με πειραματική electronica από τους 
δικούς μας Gardenbox.

Info: GAGARIN 205. Έναρξη 21.00. 

Είσοδος € 25. Προπώληση: Τicket House, 

Πανεπιστημίου 42, 210 3608.366. 

Στις 24/6.

μηχάσεις
Silversun Pickups
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Bar-Restaurants

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

AKΡΩΤΗΡΙ ΒOUTIQUE  
Βασ. Γεωργίου Β5,
 Άγιος Κοσμάς, 210 
9859.147-9 Ο κοσμοπολίτι-
κος dine & dance προορι-
σμός του καλοκαιριού σε 
ανανεωμένο χώρο, πάντα 
δίπλα στη θάλασσα. Kάθε 
Δευτέρα live τα Κόκκινα 
Χαλιά και κάθε Πέμπτη rock 
με την Άντα Λιβιτσάνου και 
τους Volt. 

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

BAcArO 
Σοφοκλέους 1, 210 3211.882 
Πολυχώρος με χαρακτήρα. 
Εμμονή στις ιταλικές γεύ-
σεις, αυθεντικά σάντουιτς 
tramezzini, σούπερ κοκτέιλ 
και γκαλερί σύγχρονης τέ-
χνης. Aπό το πρωί ως αργά 
το βράδυ. €Ξ Μ A.V.

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

BALUx cAfE 
Λ. Ποσειδώνος 58, Aστέρας 
Γλυφάδας, 210 8983.557 
Mοντέρνο, εντυπωσιακό 
και ανανεωμένο το all day 
στέκι της Γλυφάδας. Πάνω 
στη θάλασσα απολαμβάνεις 
καφέ, ωραία κουζίνα, κατα-
πληκτικά cocktails, επιτρα-
πέζια και τάβλι. €M Ξ 

BIG APPLE 
Σκουφά 69, Κολωνάκι, 210 
3643.820 Το πιο ΝΥ στέκι 
στην καρδιά της πόλης. Με-
σογειακές γεύσεις, ρυθμοί 
κοσμοπολίτικοι και grande 
λίστα κρασιών. €Μ  

 
BIG APPLE SOUTH 
Λ. Ποσειδώνος 1 & Mωραι-
τίνη 3, Δέλτα Φαλήρου, 210 
9485.190 Tο γνωστό bar-
café-resto και στην παρα-
λιακή. Aπλές, πρωτότυπες 
γεύσεις, πολλή και καλή 
μουσική. €Ξ Μ

BLAcK DUcK 
Xρήστου Λαδά 9A, Aθήνα, 
210 3234.760 Πολυχώρος 
που αγαπάει τις τέχνες, με 
καφέ, bar, εστιατόριο και 
γκαλερί. Φιλοξενεί έργα 
τέχνης, διοργανώνει μου-
σικές βραδιές, φιλολογικές 
συζητήσεις, παρουσιάσεις 
βιβλίων, cd κ.λπ. παρέα με 
αρωματικό καφέ, καλό κρα-
σί και σπιτικές γεύσεις. 

ΒrOWN BETTY
Δ. Σούτσου 33, Αμπελόκηποι, 
210 6465.180 Μικρό και 
ζεστό bistro με νόστιμα 
βιολογικά gourmet πιάτα 
και πολλά events. 14/5 οι 
3 και ο Κούκος, 19/5 Blues 
Fathers and the Swingers 
και 21/5 ο γνωστός ταχυδα-
κτυλουργός Omar. Kυριακή 
κλειστά. 

* cIBAr             
Αll day χώρος στην πλαζ του  
Αγ. Κοσμά με θέα στο γαλά-
ζιο του Σαρωνικού, πιάτα 
μεσογειακής κουζίνας, 
ποτά, cocktails και lounge 
καλοκαιρινή διάθεση. Πότο 
€ 8, φιάλη € 80. 

cUBANITA
Καραϊσκάκη 28, Πλ. Ψυρρή, 
210 3314.605 –7. Χώρος 
2 επιπέδων με αυθεντική 
κουβανέζικη ατμόσφαιρα, 
από το σκηνογράφο Mα-
νώλη Μαριδάκη. Live latin 
μουσική και άνετος χώρος 
εστιατορίου. Συλλογή 
πούρων και αναμνηστικά 
παναμέζικα καπέλα. 

DEKKO cOSMOPOLITAN
Kανάρη 24, Kολωνάκι, 210 
3630.145, 210 3622.110 
Kοσμοπολίτικο με θεματικό 
ντεκόρ τη Nέα Yόρκη και 
υπόγειο privé χώρο με 
house ρυθμούς. Πιάτα 
μεσογειακής κουζίνας και 
mainstream μουσική κάθε 
Παρ.&Σάβ., ενώ κάθε Πέμ. 
ελληνικά και Kυρ. r’n’b 
parties με τους Family the 
Label. Δευτ. κλειστά Ξ

DIVINE 
Λ. Kηφισίας 293, εμπ. κέντρο 
Φοίνικας, 1ος όροφος, Kηφι-
σιά, 210 8010.810 Πιάτα κρε-
ατικών, ζυμαρικά, σαλάτες 
μεσογειακής κουζίνας. Kαι 
ποτό. Mουσική mainstream 
& lounge. 

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

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

EL PEcADO
Toυρναβίτου 11 & Σαρρή, 
Ψυρρή, 210 3244.049/ 694 
2010850/ 694 5777747 Σε αι-
σθησιακό - σκοτεινό σκηνικό 
με πολυσυλλεκτικές γεύσεις 
και μουσική που προκαλεί 
δυνατές συγκινήσεις. Πολλά 
shows. Kάθε Tετ. Latin house 
και κάθε Πέμπτη 80s βρα-
διές. Kυρ. κλειστά.  Ξ

ENVY cAfE 
Φιλαδελφέως 2 & Κολοκο-
τρώνη 34, πλ.Κεφαλαρίου, 
210 8011.817 Ανοιχτό όλη 
μέρα με μεσογειακή κουζί-
να, ποτά και χορό. € 

fIGUEIrA 
Λ. Kαραμανλή 18, Bούλα, 210 
8992.453 Yπέροχο, ατμο-
σφαιρικό, με τη συκιά σήμα 
κατατεθέν στο χώρο. Θέα 
θάλασσα και πολύ νόστιμες 
δημιουργίες.

frAGMA 
Λίμνη Mαραθώνα, 6ο χλμ. 
από τον Άγ. Στέφανο, 210 
8143.415, 693 2478767 
Για καφέ και μεσογειακές 
γεύσεις με θέα στη λίμνη 
του Mαραθώνα. Eνημερω-
μένη λίστα κρασιών, ωραία 
cocktails. Aνοιχτό από το 
πρωί  με δημιουργικές προ-
τάσεις.  €

frAME
Ξεν. St. George Lycabettus, 
Δεινοκράτους 1, πλ. Δε-
ξαμενής, 210 7214.368 
Up-to-date κατάσταση στη 
γεύση, πιάτα δημιουργι-
κής κουζίνας διά χειρός 
Ettore Botrini. Και με νέο 
champagne bar. €M

frIDAY’S BAr & cAfE 
Υμηττού 110, Παγκράτι, 210 
7560.544-5/ Λαζαράκη 43, 
Γλυφάδα, 210 8982.608-9/ 
ΠΑΤΡΑ: Αγ. Νικολάου 9, 2610 
222.292 Για όλες τις ώρες 
με καφέ, ποτό και φαγητό. 
Μοναδικά desserts και 
πληθώρα διαφορετικών 
κοκτέιλ. €Ξ

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

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

* GEO 
Πατησίων 82 & Δεριγνύ (ΑΣΟ-
ΕΕ), 210 8229.808-9 
Πολυχώρος και σημείο 
συνάντησης φοιτητών, 
δικηγόρων, καθηγητών, 
ανοιχτός όλη μέρα. Το πρωί 
με καφέδες και το βράδυ 
με ποτό και φαγητό. Πολλά 
happenings και Saturday 
night party.

GOLD cAfΕ cENTrAL
Mεγ. Αλεξάνδρου 57, 210 
5222.633 Εναλλακτικές 
μουσικές σε ένα νέο, πολύ 
περιποιημένο κι όμως πολύ 
ροκ χώρο, για ποτό ή γεύμα. 
Ζητήστε bubble tea. Συχνές 
θεματικές βραδιές (80s 
parties κ.ά.). €

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

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

IΣTOPIKO
Λ. Aθηνών 159, Xαϊδάρι (παλα-
τάκι), 210 5822.352 Mοντέρ-
νος χώρος με τραπεζάκια 
μέσα στο πράσινο. Δίνει έμ-
φαση στη κουζίνα του με ένα 
προσεγμένο πολυσυλλεκτικό 
μενού για όλα τα γούστα. 

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

JAcKSON HALL 
Mηλιώνη 4, Kολωνάκι, 
210 3616.098 Café-bar-
restaurant στην καρδιά της 
πόλης. Στον πεζόδρομο 
της Mηλιώνη. Kλασικές 
αμερικάνικες συνταγές σε 
ένα κλασικό αμερικάνικο 

σκηνικό. €Ξ Μ. A.V.

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

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

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

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

MO LOcO
Iάκχου 22 & Περσεφόνης, 
Γκάζι, 210 3416.991, 693 
7195109 Bιομηχανικό design 
με funky χρώματα. Oι 
τοίχοι φιλοξενούν πίνακες 
ζωγραφικής και εκθέσεις 
φωτογραφίας. Highlight το 
άνοιγμα των 2 ορόφων, με 
εντυπωσιακό πολυέλαιο με 
πέτρες Swarovski. Kουζίνα 
μεσογειακή με ασιατικές, 
ισπανικές και γαλλικές 
επιρροές από τη νέα σεφ. 
Aνοιχτό από το πρωί και 
για καφέ. 

MΠAΛKONI 
Δημοκρατίας 100, Kόκκινο 
Λιμανάκι, Pαφήνα, 22940 
75888 (κρατήσεις) Μεσογει-
ακές γεύσεις, καφέ αλλά και 
δροσιστικά cocktails. Πλή-
ρως ανακαινισμένο. € 

MY BAr           
Κακουργιοδικείου 6 (στάση 
μετρό Μοναστηράκι), 694 
4862161 Μικρό, με κοσμο-
πολίτικο στιλ και lounge 
διάθεση. Για πολλά cocktails 
σαμπάνιας και πλούσια 
casual ασιατική κουζίνα. 
Πότο € 7.  

* NArKISSOS HALL  
Αγ. Κωνσταντίνου 52, Μα-
ρούσι, 210 2138.366 Mεγάλη 
σάλα και πιάτα διεθνής 
κουζίνας με ζωντανή μου-
σική, κιθάρα και τραγούδι. 
Parking, Aνοιχτά Παρ. & 
Σάβ. € 

 NIcE N  EASY 
Oμήρου 60 & Σκουφά, Koλω-

νάκι, 210 3617.201 Ωραίος 
χώρος προσεγμένος σε όλα, 
ανοιχτός από νωρίς το πρωί 
ως αργά το βράδυ. Eκτός 
από καφέ, τσάι (σε άπειρες 
εκδοχές), έχει και κρύα 
πιάτα νοστιμότατα, κρέπες 
και ποτά.  

NIxON
Aγησιλάου 61B, Kεραμεικός, 
210 3462.077 Γευστικά 
πιάτα, ωραία ποτά και μια 
μποέμικη κινηματογραφική 
αίθουσα που μεταδίδει 
απρογραμμάτιστες προ-
βολές. Kαι παιχνίδια ποδο-
σφαίρου συνοδεία ποτών, 
τσιγάρων κτλ.  

OBI UPTOWN
Σκουλενίου 2, πλ. Αγ. Θεοδώ-
ρων, Αθήνα, 210 3610.512 
Ανανεωμένος χώρος με 3 
ορόφους. Ανοιχτό από το 
πρωί για καφέ και κρύα πιά-
τα, κουζίνα βιολογική με έ-
θνικ πινελιές που ανοίγει το 
μεσημέρι και σερβίρει μέχρι 
το βράδυ. Στον 3ο γκαλερί 
με διαδοχικές εκθέσεις. 
Μουσικές lounge, funky και 
jazz στο ισόγειο και ακριβώς 
από πάνω electro beats. 

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

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

PUTUMAYO WOrLD cAfE 
K. Παλαιολόγου 17, N. Σμύρ-
νη, 210 9341.282 Ωραίο, 
παλιό κτίριο, από το πρωί 
με καφέ και σνακς μέχρι 
αργά το βράδυ με ποτό και 
φαγητό.   

PIU VErDE 
Άλσος Παπάγου, Κορυτσάς 
& Πεντέλης, 210 6546.185 Η 
τεχνητή λίμνη, τα τρεχούμε-
να νερά και τα πυκνά πεύκα 
συνθέτουν μία ειδυλλιακή 
τοποθεσία, που συγκεντρώ-
νει πολύ κόσμο όλες τις 
ώρες. Θα απολαύσεις τον 
καφέ, το φαγητό αλλά και 
το ποτό σου σαν να είσαι 
στην εξοχή. €Ξ Μ

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

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

 Ξ 

* rOBIN’S
Λ. Καπανδριτίου και Έλλης 
2, Πολυδένδρι, 22950 22444 
Πολυχώρος ανοιχτός από 
το πρωί στις 9.00 για καφέ 
και τσάι, και από τις 12.00 
και μετά resto με γεύσεις 

που σε ταξιδεύουν – και 
ζαχαροπλαστείο ανοιχτό 
καθημερινά από τις 20.30 
έως τις 22.00.   

70 BAr 
Δροσοπούλου 70 & Θήρας, 
Κυψέλη, 210 8219.005 
Από το πρωί στις 12.00 με 
αρωματικούς καφέδες, 
φρεσκοστυμμένους χυμούς 
και πολύ ωραία γλυκά. Στη 
συνέχεια δροσερές σαλά-
τες, πιάτα ημέρας, πολλά 
finger foods. To βράδυ η 
κατάσταση εξελίσσεται σε 
πάρτι - καλή λύση για μετά 
το σινεμά ή το θέατρο. €Ξ Μ 

SOcIALISTA
Tριπτολέμου 33, Mονα-
στηράκι, 210 3474.733 Για 
φαγητό και ποτό σε ωραία 
ατμόσφαιρα με βραδιές που 
κρατάνε ως το ξημέρωμα.  

SOUL ΚΙΤcHEN 
Eυριπίδου 65, Ψυρρή, 210 
3310.907 Ωραίος χώρος, 
μπαρ και εστιατόριο. Tο 
μενού χωρίζεται ανάλογα 
με τις τιμές. Tα μοχίτο και οι 
μαργαρίτες είναι εξαιρετικά, 
οπωσδήποτε το κοκτέιλ 
του καταστήματος, το Soul 
Julep. Συχνά parties με DJs 
με όλων των ειδών τις μου-
σικές.  €A.V.

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

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

THE HIVE
Bουτάδων 40 & Tριπτολέμου 
34, Γκάζι, 210 3477.444 Mου-
σικός χώρος που καλύπτει 
όλο το φάσμα της μαύρης 
μουσικής (soul, funk, latin, 
regae, jazz) με διαφορετι-
κούς djs κάθε μέρα. Aνοιχτό 
και για εκθέσεις ζωγρα-
φικής και φωτογραφίας. 
Kαφέ, gourmet σάντουιτς 
και φαγητό με θέα την 
Aκρόπολη, τον πεζόδρομο 
και την πλατεία. Aνοιχτό 
από τις 09.00. 

THE PLAcE
Βασ. Γεωργίου, κεντρική πλ. 
Χαλανδρίου, 210 6856.282 
All day μοντέρνος χώρος 
με δημιουργική μεσογεια-
κή κουζίνα, μεσημέρι και 
βράδυ. Το βράδυ party 
ατμόσφαιρα με εξαιρετικά 
cocktails. Διοργανώνονται 
events και parties όλη τη δι-
άρκεια του χρόνου.€M Ξ 

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

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

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

 UP NOrTH
Κυριαζή 11, Κηφισιά, 210 

Menudo Café Bar
Αλέξη Παυλή 38 & Πανόρμου, 210 6998.441

Κάθε βράδυ 8 με 10 στο Menudo, που στα ισπανικά 
σημαίνει «μικρό», τα κοκτέιλ είναι στα € 5. 
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WEB PAGES

www.musicportal.gr
Αυτοσυστήνεται ως η πύλη του 
Κέντρου Ερευνών Μουσικής και 

Ακουστικής και έχεις αμέτρητους 
λόγους για να την επισκεφτείς. 

Ψάχνεις στούντιο για πρόβα ή ηχο-
γράφηση; Ωδείο ή καθηγητή μουσι-
κής; Αρχειακό υλικό; Συναυλιακούς 
χώρους; Όλα είναι εδώ, καθώς και 

λίστα με ειδικότητες όπως «τε-
χνίτες μουσικών οργάνων» 

και «αντιγραφέων παρ-
τιτούρας»!

κότσιρας - 
Χρηστίδου - 
στρατής
Ξέρω τι θα κάνετε αυτό το καλοκαίρι

η έντεχνη συνάντηση του καλο-
καριού. O Γιάννης Κότσιρας αυ-
τό το καλοκαίρι θα ταξιδέψει τα 

τραγούδια του σε όλη την Ελλάδα με ανανε-
ωμένο συναυλιακό πρόγραμμα, με πρόσφα-
τα τραγούδια από το επιτυχημένο άλμπουμ 
«Και πάλι παιδί» αλλά και τραγούδια από την 
προσωπική του δισκογραφία. Μαζί του δύο 
από τους αντιπροσωπευτικότερους καλλι-
τέχνες της νέας γενιάς: η Ραλλία Χρηστί-
δου, που το χειμώνα κόλλησε τέλεια με τη 
Μελίνα Ασλανίδου στον Σταυρό, και ο Μύ-
ρωνας Στρατής, που πρωτοσυστήθηκε στο 
Φεστιβάλ τραγουδιού της Θεσσαλονίκης. 

musicnews

Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη. Έναρξη 21.30. Είσοδος € 20, € 15 μαθητικό - φοιτητικό. Προπώληση: 

Public, πλ. Συντάγματος, Fnac, Mall Athens & Γλυφάδα, Ιanos, Σταδίου24, Δισκοπωλείο Μust, Εθν.

Αντιστασεως 67, Πετρούπολη, 210 5065.116-7, Σινέ «Πετρούπολις», Λ. Πετρουπόλεως 168, 210 

5012.391, www.i-ticket.gr (801 11 60000), www.ticketquest.gr. Στις 22 Ιούνιου.

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

VAMES 
Aισώπου 10 & Mίκωνος 
13, Ψυρρή, 210 3225.544  
Τρία επίπεδα, café, bar και 
εστιατόριο. Γεύσεις με με-
σογειακή διάθεση, ξένη χο-
ρευτική μουσική, art gallery. 
Όμορφο, το εκτιμάμε και για 
την ευαισθησία του προς τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες. €

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

VILLA MErcEDES 
Aνδρονίκου & Tζαφέρι 
2, Pουφ, 210 3422.606, 
3422.886 2 stages, cocktail 
bar και restaurant με ελλη-

νική δημιουργική κουζίνα. 
Special guests djs. Φιάλη 
ουίσκι €100. 

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

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

Cafes/Bars

ABrIDOr 
Μασσαλίας 16, Κολωνάκι, 
210 3600.683 Φοιτητικό 
στέκι κατεβαίνοντας προς 
Σκουφά. Χαρούμενες φά-
τσες, άραγμα στο πατάρι ή 
στους καναπέδες.

AIOΛIΣ 
Aιόλου & Aγ. Eιρήνης, 
210 3312.839 Στον busy 
πεζόδρομο της Aιόλου με 
επίσημο στιλ και ποιοτικό 
κατάλογο. Must οι χορτα-
στικοί καπουτσίνο και οι 
αλμυρές τάρτες. 

* AKAVOO BrASSErIE 
Πλ. Ελ. Βενιζέλου 4, Χαλάν-
δρι, 210 6830.839
Βrasserie με λονδρέζικη 
ατμόσφαιρα και ιταλική 
κομψότητα. Για καφέ, δρο-
σιστικά fruit cocktails και 
πλούσιες γεύσεις με στιλ.

ALL THAT JAZZ 
Αργεντινής Δημοκρατίας 16, 
ΑΘήνα Ατμόσφαιρα νεοϋρ-
κέζικης  pub. Πεντακάθαρα 
ποτά από €5, έξυπνα πιάτα. 
Μαύρες μουσικές και η 
ωραιότερη μπάρα με απί-
στευτη θέα. Στην πλατεία 
Παναθηναίων.

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

AMELIE cAfE 

Λεωφ. Παπάγου 110, 
Zωγράφου, 210 7482.081 
Kαθημερινά με μουσική για 
όλα τα γούστα (mainstream, 
80s, r’n’b, chill out, electro). 
Παρασκευή και Σάββατο 
music cocktail με ξένη και 
ελληνική μουσική.

ArTOWEr HALL BAr 
Aρμοδίου 10, Bαρβάκειος 
Πλατεία, 210 3246.100 
Mπαρ στον 8ο όροφο του 
εμπορικού Artower Agora, 
με μοναδική θέα στην Aκρό-
πολη. Φιλοξενεί εκθέσεις, 
events και parties. Aνοιχτό 
Tετ.-Kυρ. από τις 19.00 έως 
1.00 π.μ. Διατίθεται και για 
private parties. 

BAIrES 
Σίνα & Σκουφά 21, Kολωνάκι, 
210 3635.458 Όνομα συντο-
μογραφία της αργεντίνικης 
πρωτεύουσας, vintage 
ατμόσφαιρα, extravagant 
cocktails, ποτών, ανθρώ-
πων και μουσικής. Aπό τις 
12.00 το μεσημέρι μέχρι 
αργά το βράδυ. 

BAr 24 
Υμηττού 79-81, Παγκράτι, 
210 7510.813 Καταξιωμένο 
σπορ στέκι με τεράστιες ο-
θόνες. Φιλοξενεί τα μεγάλα 

ποδοσφαιρικά και όχι μόνο 
γεγονότα σε χαλαρό κλίμα 
με Ν.Υ. αναφορές.

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

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

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

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

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

BOArDING PASS
Hρακλείου 2, Xαλάνδρι, 210 
6848.535 All day μοντέρνο 
στέκι στο γνωστό πεζόδρο-
μο για καφέ  το πρωί και 
ποτά το βράδυ, παρέα με 
ωραίες free style μουσικές 
από γνωστούς dj.  

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.

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

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

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

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

cAfE 4 U 
Iπποκράτους 44, Aθήνα. 210 
3611.981 Aνοιχτό όλο το 
24ωρο με καφέδες, χυμούς 

και κρύα πιάτα. Xαλαρή 
ατμόσφαιρα και γρήγορη 
σύνδεση internet.  
 
cAfEINA 
Aκαδημίας & Zωοδ. Πηγής 
(από Kιάφας 6), 210 3841282 
Λιλιπούτειο καφέ με παρεΐ-
στικη ατμόσφαιρα, freestyle 
θαμώνες και ψαγμένη 
electronica.

cAfE VOULIS 
Bουλής 17 & Eρμού, Σύνταγ-
μα, 210 3234.333 Mοντέρνο 
και νεανικό, ανοιχτό από το 
πρωί με εσπρέσο, ολόφρε-
σκα πανίνι, γνήσιες ιταλικές 
γεύσεις και καλές τιμές. Δυ-
νατή κάβα και ωραία κοκτέ-
ιλ - και αναπάντεχα πάρτι τα 
μεσημέρια του Σαββάτου.

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

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

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

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

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

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

cUP & cINO
Πλ. Bικτωρίας 2, 210 
8211.021 Eυφυής σύνθεση 
μοντέρνου και κλασικού 
design, με συμπάθεια στις 
πορτοκαλί αποχρώσεις. 

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

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

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

EN ΔEΛΦOIΣ 
Δελφών 5, Kολωνάκι, 210 
3608.269 Στην είσοδο του 
πεζόδρομου-συνόρου 

που σε καλωσορίζει στο 
Kολωνάκι, με 30 something 
θαμώνες. A.V.

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

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

ExIS MUSIc cAfE 
Kωνσταντινουπόλεως 46 & 
Zαγρέως 23, 694 7031300 O 
Aντώνης, από το «Tαξίδι» 
και τον «Hριδανό» έστησε 
ένα feelgood μαγαζί για 
μέσα και έξω. 

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

fEELINGS
Κολοκοτρώνη & Ζαλοκώστα 
2, Χαλάνδρι, 210 6842.945
Για καφέ από νωρίς το πρωί 
και συνέχεια με snacks και 
finger food.Το βράδυ για 
ποτό, καλή μουσική και 
δορυφορική TV για αγώνες. 
Τιμές καλές για φοιτητές.  

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

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

fLOcAfE
Σε 37 καταστήματα σε κάθε 
συνοικία της Αθήνας και σε 
όλη την Ελλάδα. Aγαπημένα 
café με υπέροχες γεύσεις 
καφέ, γλυκά και snacks, 
από κρύα sandwich σε 
μπαγκέτες και σε ψωμάκια 
όπως ciabatta και pizzetti 
μέχρι ζεστά λαχταριστά club 
sandwitches bacon.Το πιο 
ευχάριστο διάλειμμα της 
ημέρας.   

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

* HIGGS   
Ευπόλιδος 4, πλ. Κοτζιά, 210 
3247.679 Στη θέση ενός 
παλιού παραδοσιακού 
καφενείου, ένα all day 
καθημερινό στέκι για καφέ 
και snacks το πρωί, ελαφριά 
γεύματα μεσημέρι έως το 
βράδυ και για ποτό. € Ξ

*  HIGH fIDELITY
Σόλωνος 136, 210 3630.906 
Το άρωμα αληθινού καφέ 
που σε τραβάει στη Σό-
λωνος καταλήγει στο νέο, 
μικρό και ζεστό καφέ μπαρ. 
Πρωτότυπα σάντουιτς και 
σαλάτες, μαύρες διαχρο-
νικές  μουσικές, μπάρα να 

μην ξεκολλάς, εικαστικές 
εκθέσεις. 

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

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

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

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

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

JIMMY’S cOffEE SHOP 
Bαλαωρίτου 7, Kολωνάκι, 
210 3610.444 Άτυπη αίθου-
σα σύνταξης για πολιτικούς 
και δημοσιογράφους. 
Eδώ χτυπά η καρδιά του 
ελληνικού καμπιονάτο, με 
σπορ περσόνες να απο-
λαμβάνουν το φημισμένο 
εσπρέσο. A.V.††

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

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

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

KAZU 
Μαυρομιχάλη 3, Κέντρο, 210 
3602.242 Μικρό, συμπαθητι-
κό, «εναλλακτικό», ανοικτό 
από το μεσημέρι με σπέσιαλ 
μπουκίτσες για να συνοδεύ-
ουν μπίρες και ποτά.

KEY BAr 
Πραξιτέλους 37, 210 
3230.380 Zωντανό μέσα κι 
έξω από τις κόκκινες πόρτες 
του. Ωραίοι ρυθμοί, εξαιρε-
τικά –από καλή κάβα– key 

 διασκέδαση οδηγος
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flavoured cocktails και «δια-
κριτική» κουζίνα. Kαι με 11 
εναλλασσόμενους djs. Aπό 
τις 8 π.μ.

KOKKOI KAΦE 
Aσκληπιού 39, 210 3641.981 
Το στέκι της Ασκληπιού που 
συνδυάζει την απλότητα με 
την ποιότητα για ολοήμε-
ρες απολαύσεις. Μουσικά 
κοκτέιλ κάθε Πέμ., Παρ. και 
Σάβ. βράδυ. Από τις 9.00 
μέχρι αργά.

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

LA SOIrEE DE VOTANIQUE 
Kαστοριάς 37, Bοτανικός, 
210 3471.401 Μικρός 
χαριτωμένος χώρος που 
φιλοξενεί εικαστικά δρώμε-
να - καθαρά ποτά και πολύ 
προσεγμένη μουσική. 

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

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

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

ΛΩPAΣ
Σούτσου 7, Πλ. Mαβίλη, 210 
6428.473 To γνωστό στέκι, 
ανανεωμένο σε πολύ cool 
ατμόσφαιρα. Για καφέ και 
σνακς με lounge και ethnic 
μουσικές μέχρι αργά το 
βράδυ σε funk, pop και rock 
ρυθμούς. Πατάρι για πιο 
privé καταστάσεις. Kάθε 
μέρα από το πρωί και happy 
hour 6.00 - 9.00. Σ/K από το 
απόγευμα. 

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

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

ME GUSTA 
Θηβών 228, Village Park, Ρέ-
ντη, 210 4922.960 Μοντέρνο 
ντιζάιν, για καφέ, ποτό, ελα-
φριά πιάτα, μεγάλη ποικιλία 
σε γλυκά και παγωτά.

MENUDO    
Αλέξη Παυλή 38 & Πανόρ-
μου, Αμπελόκηποι, 210 
6998.441 Mικρό και όμορφο 
café bar με πολλά cocktails 

και ποτά (με € 6) και μουσι-
κές που αρχίζουν στις 19.00 
με old school ρυθμούς, 
reggae, NY funk και rock 
που κρατάνε μέχρι αργά. 

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

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

MΟΜΙ 
Μ. Γερουλάνου 55, Αργυ-
ρούπολη, 210 9934.145 Μια 
καλή δικαιολογία για να 
αποφύγετε τη ραθυμία της 
δουλειάς σε ένα χώρο με 
όμορφα χρώματα, έντονα 
αρώματα και νόστιμα εδέ-
σματα. Πέμ. μουσικές από 
Ketjak και Κυρ. πάρτι από 
νωρίς το μεσημέρι.

MONA’S 
Hρακλείτου & Σωκράτους 5, 
Xαλάνδρι, 210 6816.590. 
All day café bar με 
mainstream μουσικές που 
ξεκινούν χαλαρά το πρωί 
και δυναμώνουν το βρά-
δυ. Ωραίος χώρος με ποπ 
διάθεση.  

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

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

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

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

MΠAΛKONATO KAΦENEIO 
Γ. Παπανδρέου 58, Zωγρά-
φου, 210 7489.321 
Kαφές, επιτραπέζια παιχνί-
δια και τάβλι το πρωί. Pακή, 
ρακόμελα και νόστιμοι μεζέ-
δες για συνέχεια.
 Kάθε Τρίτη στις 21.00 και 
κάθε Κυρ. στις 17.00 live 
έντεχνο, rock, ρεμπέτικα και 
κρητικά. 

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

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

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

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

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

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

PAIrI DAEZA 
Παρνασσού 3, πλ. Kαρύτση, 
210 3210.233 40s art deco 
σκηνικό με lounge μουσικές. 
Διεθνές menu την ημέρα κι 
exotic cocktails to βράδυ. 
Kυρ. dj Lo-Fi, Παρ. Γιώργος 
Bitsikas. Special guests τις 
υπόλοιπες μέρες.

PASSEPArTOUT 
Σκουφά 47-49, Kολωνάκι, 
210 3645.546 All day κομψός 
και άνετος χώρος με μουσι-
κές από τους DJ’S Jeannot, 
Kώστα Aθανασόπουλο, 
Mάρκο Πετρόπουλο και 

Δημήτρη Kαζάκο. Kάθε Πέμ. 
και Kυρ. παρέα με τους ρα-
διοφωνικούς παραγωγούς 
του Eν Λευκώ και Best.  

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

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

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

PAKOMEΛO
Διστόμου 9α, πλ. Aνε-
ξαρτησίας - Aγ. Mαρίνα 
Hλιούπολης, 210 9702.025, 
www.torakomelo.gr H 
μεγαλύτερη ποικιλία σε 
ρακόμελο απ’ όλη την 
Eλλάδα. Pακομελομεζέδες, 
ποικιλίες, καφεδάκι από 
το απόγευμα, cocktails και 
σφηνάκια μέχρι αργά. Mε 
κονσόλα για blues ρυθ-
μούς, με jazz-funk διάθεση 
και latin επιρροές. Events 
live συγκροτημάτων και εκ-
θέσεις καλλιτεχνών. A.V.

POP UP 
25ης Mαρτίου 13, N. Σμύρ-
νη, 694 6658700 Tο πιο 
pop καφέ της Aθήνας με 
διακόσμηση βουτηγμένη 

στην pop art, έντονα χρώ-
ματα και μίνιμαλ αύρα. Tο 
πρωί καφέδες με θέα την 
πλατεία, το βράδυ ποτά στο 
μέσα μπαρ. 

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

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

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

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

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

UrsUs 
Κέρνα μια Caipirinha 

Τις ζεστές ημέρες του καλο-

καιριού εντυπωσίασε τους 

φίλους σου προσφέροντάς τους 

μια Ursus red caipirinha στο μπαλκόνι. 

Σε χαμηλό ποτήρι βάλε 2 κουταλιές μαύρη 

ζάχαρη. Κόψε ½ lime σε 4 ισομερή 

κομμάτια και πίεσε το lime πάνω 

στη ζάχαρη. Πρόσθεσε θρυμμα-

τισμένο πάγο και γέμισε το ποτήρι 

με Ursus Roter (50 ml) και 

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

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

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

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

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

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

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

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

TPAΛAΛA 
Aσκληπιού 45, 210 3628.066 
Δόσεις καφεΐνης κατά τη δι-
άρκεια της ημέρας συνδυα-
σμένες με γλυκά και χαλαρά 
ποτά τις νύχτες στην καρδιά 
της πόλης. Ωραίες μουσικές 
από τον Δ. Λιλή κάθε Παρ. 
και Δευτ. 

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

*  ΤΟ ΤΣΑΪ
Λυκαβηττού & Αλ. Σούτσου 
19, Κολωνάκι, 210 3388.941 
Tσαγερία στο κέντρο, 
ανοιχτά από τις 10.00 π.μ. 

με τσάι, σαλάτες, κρύα σά-
ντουιτς, τάρτες και γλυκά.

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

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

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

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

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

ΦIΛION 
Σκουφά 34, Kολωνάκι, 210 
3637.758 All time classic 
στέκι συγγραφέων, ηθο-
ποιών και πολιτικών, βέρων 
Aθηναίων πάνω απ’ όλα, με 
σπουδαίες τάρτες, τιμημένη 
τυρόπιτα κουρού και γευ-
στικά παγωτά. A.V.††

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

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

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

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

Netcafe

GNET 
Παπαφλέσσα 56 & Xριστι-
ανουπόλεως, Γαλάτσι/ 
Παπάγου 96 & Kλάδου 2, 
Zωγράφου/ Aραπάκη 70, 
Kαλλιθέα/ Π. Tσαλδάρη 3 & 
Aριστείδου, Hλ/κός Σταθμός, 
Mαρούσι/ Aγ. Kων/νου 7 & 
Σακελλαρίου, Mενίδι/ Tενέ-
δου 61, Φωκίωνος Nέγρη 

Aλυσίδα Internet café για δι-
ασκέδαση και ενημέρωση. 
Παιχνίδια με απίστευτες τα-
χύτητες, email, chat, εφαρ-
μογές office. Happenings 
και διαγωνισμοί. 

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

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

PLUG N’ PLAY
Aγ. Παρακευής 25, Xαλάνδρι, 
210 6893.034 On line σύν-
δεση όλη μέρα κάθε μέρα 
και 650 παιχνίδια για τους 
fan του είδους. Kαφεδάκια 
με πρωτότυπες γεύσεις και 
ποικιλίες απ’ όλο τον κόσμο.  

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

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

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

AΛχΗΜΙΣΤΗΣ 
Xριστοκοπίδου 3 & Kαρα-
ϊσκάκη, Ψυρρή Swinging 
bar με μουσική γκάμα από 
pop-rock μέχρι electronica. 
Η λέξη κλειδί είναι ποπ. Κά-
θε Παρ. indie από τη Βάσια 
Τζανακάρη.

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

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

AΣΠPO
Aριστοφάνους 4, Ψυρρή, 
210 3313.218 Σε όμορφο 
παραδοσιακό διατηρητέο 
διώροφο χώρο στην καρδιά 
του Ψυρρή. Σφύζει από 
κόσμο και αγαπά την τέχνη 
πολύ (κάθε εβδομάδα και 

μια παρουσίαση έργων νέ-
ων καλλιτεχνών). Freestyle 
μουσικές για freestyle 
ανθρώπους. Πολλά ποτά 
και ποικιλία cocktails. Mέχρι 
αργά το βράδυ, ανοιχτό 
κάθε μέρα.   
 
ΑΣΤΡΟΝ 
Τάκη 3, Ψυρρή Το αγαπημέ-
νο  στέκι επιστρέφει ανανε-
ωμένο, με τον Δ. Λαζαρίδη 
να παίζει και να επιμελείται 
τα events. Πολλές μπίρες 
στον πεζόδρομο...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BUZZ 
Ιεροφαντών 13, Γκάζι, 210 
3469.559, 694 4227929
Cozy μικρό club με funky, 
soul και dance διαθέσεις. 

 διασκέδαση οδηγος
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Τ ελικά ποτέ δεν καταφέραμε να αποκτήσουμε ένα κα-
θαρό dance festival στην Ελλάδα. Κάτι πήγε να γίνει 
στις αρχές των 00s με την περίφημη εμφάνιση Paul 

Oakenfold - Deep Dish μπροστά σε πάνω από 10.000 κόσμο στο 
«Μείζονος», ακολούθησε μια μεγαλειώδης αρπαχτή με Digweed 
και 4 stages στο ΣΕΦ, άλλη μια προσπάθεια στο  Ίδρυμα με Felix, 
μέχρι και το φεστιβάλ της Σαμοθράκης μάς τελείωσε. Και μετά 
έφτασε το Synch. Που βέβαια «ανοίγει» κάθε χρόνο – έχοντας 
απομακρυνθεί από τον tech μονόδρομο του Λαυρίου. Και το 
Ejekt να κλείνει κάθε χρόνο τις βραδιές με φρέσκα dance acts. 
Μέχρι εκεί, την επόμενη εβδομάδα λεπτομέρειες και προτάσεις 
για το dance φεστιβαλικό μενού.  This week… 

Έ ρ χ ε τ α ι  ο  D e a d m a u 5  ( 7 / 6 , 
€15),  δηλαδή ο Καναδός Joel 
Zimmerman, που αναδεικνύεται 
σε top εμπορικό όνομα παγκο-
σμίως. Αγωνιστήκαμε να απαλλα-
γούμε από το progressive και να 
το επιστρέφει εκσυγχρονισμένο. 
Συνέχεια με Digweed στις 13/6…
www.iheartcomix.com – εξαι-
ρετικό site λογικής MP3 blog, δι-
σκογραφικό label, σειρά uber cool 
street ρούχων. Υπεύθυνος ο Franki 
Chan. Το Σάβ. στο Yoga  παρέα με 
τους Lilis bros (free). Η επιφύλαξη 
λέει ότι οι socialites DJs είναι κα-
λύτεροι στο PR από ό,τι στα dexx…
Ο Κορμοράνος φωνάζει την Τρί-
τη 9/6 τον Καναδό CFCF για «ένα 
dj set που ειλικρινά δεν ξέρουμε 
πώς μπορεί να είναι!». Electropop 
είναι μάλλον η λέξη-κλειδί. Στο 
Higgs  στην πλ. Κοτζιά, που γί-
νεται σιγά σιγά νέο στέκι (από τις 
21.00, free). 
Εκεί στις 5/6 το επόμενο Beat 
Me Up!  με τους Max_IM και 
Microchica μεταξύ electro και 
punk (free). Ανεβαίνουν και τα 
πάρτι προς Σύνταγμα; *** Παρ. 
βράδυ μπαίνοντας στο στενό της 
Ρ. Παλαμήδου, θα κοιτάξεις ψηλά 
ένα καλώδιο με κρεμασμένα παλιά 
ζευγάρια παπούτσια. Αυτό είναι το 
κόνσεπτ του “Shoe!Ρίξε vol.1”,  
να δούμε τι άλλο θα σκεφτεί ο Δα-
γριτζίκος. Έχε μαζί σου ένα ζευγά-
ρι *** Audiomate από Βερολίνο, 
με θητεία σε Tresor την Παρ. στο loop (φρέσκο techno for free)  
*** Τελευταίο πάρτι των Wrapped In Plastic στο Second Skin 
στις 5/6. Δυνατό electro και όποιος αντέξει τους κομπρέσορες  
*** 5 χρόνια της καλής ανεξάρτητης δισκογραφικής The Sound 
Of Everything στις 10/6 στο Balux  *** Hip hop & R’n’B ταιριά-
ζουν καλύτερα στην παραλιακή, 5/6 το Ammos φέρνει τον Keith 
Lawrence από το Μπρίξτον, καλεσμένος του dj Noiz (€ 20)  *** 
Πάρε και λίγο salsa με τον dj Cisko από Βρυξέλλες σήμερα Πέ-
μπτη στο Enzzo De Cuba, που έχει καινούριο δωρεάν πάρκινγκ  
*** Opening για το Cibar στις 11/6 στην παραλία του Αγίου Κο-
σμά  *** Το ίδιο βράδυ στο Venue απονομή των dj awards με Bob 
Sinclar – θα έχει πολύ κουτσομπολιό, σαν καλλιστεία…
 

VELVET CONDOM Άλλο 
ένα μικρό σπιτικό event - 

πρόταση της μικρής σκη-
νής του Tiki, με καλεσμέ-

νους τους ηλεκτρονικούς 
shoegazers με το υπέροχο όνο-

μα. Γερμανοί στο διαβατήριο, Γάλλοι στη 
μουσική καταγωγή. Κυρ. 7/6, 21.00, € 15
➜ p_menegos@yahoo.com

citybeat
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΜΕΝΕΓΟΥ 

Velvet condom

Deadmau5

franki chan

cfcf

Max_IM

The Μitz 
Jazz Quintet

Ένας από τους σπουδαίους 
Έλληνες μουσικούς, με ε-
νεργή δράση στη νεοϋορ-

κέζικη σκηνή της σύγχρονης jazz. 
Ο Δημήτρης Μικέλης, απόφοιτος 
του περίφημου Berklee College of 
Music, έχει εντρυφήσει στην αραβι-
κή μουσική ως ουτίστας με δάσκα-
λο τον κορυφαίο συνθέτη Simon 
Shaheen, έχει συνεργαστεί ως μου-
σικός και ως ηθοποιός-μουσικός με 
το γνωστό σκηνοθέτη Τζόναθαν 
Ντέμι σε δύο ταινίες, έχει μελετή-
σει τη βυζαντινή και ελληνική πα-
ραδοσιακή μουσική, ενώ εξερευ-
νεί διαρκώς τη σύγχρονη τζαζ με 
ηχογραφήσεις σαν το εξαιρετικό 
πρόσφατο προσωπικό του άλμπουμ 
“New Work”, με την υποστήριξη της 
EMΣΕ, τη σύμπραξη των μουσικών 
του φίλων και τη συμμετοχή του 
Γάλλο-αφρικανού κιθαρίστα του 
Herbie Hancock, Lionel Loueke, 
που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτε-
ρα νέα ταλέντα του χώρου. 

Το συγκρότημά του, που αποτελούν 
4 μουσικοί του φίλοι, ολοκλήρωσε 
με επιτυχία την ευρωπαϊκή του πε-
ριοδεία σε χώρες όπως το Βέλγιο, 
το Λουξεμβούργο, η Γαλλία, η Γερ-
μανία και η Ολλανδία, με highlight 
την εμφάνιση στο διάσημο παρισινό 
Sunset. Σειρά έχει η Ελλάδα, με ε-
πταμελή σύνθεση, σε δύο μοναδι-
κές εμφανίσεις στο club Hamlet στο 
Γκάζι στις 10 Ιουνίου και στο Αίθριο 
Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου 
Πατρών στις 11 Ιουνίου.  

-ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Info: CLUB HAMLET, Δαμοκλέους 8, 

Γκάζι, 210 3456.760

μηχάσεις
Δημήτρης ΜικέληςΔιοργανώνει συχνά πάρτι 

με τις καλύτερες dance 
ομάδες και έχει residents 
djs τους Akylla, Mikele, 
George Apergis κ.ά. 

cAcHIcA
Πλαταιών 5 & Aγησιλάου, 
Kεραμεικός, 210 3470.188 
Άνοιξε στην πλατεία του 
Kεραμεικού σε ένα ωραίο 
νεοκλασικό με δυνατή μπά-
ρα. Aυθεντικά cocktails και 
δροσερά ποτά από τις 21.00 
με freestyle ρυθμούς από 
γνωστούς djs, all night long. 

cANTINA SOcIAL 
Λεωκορίου 6-6, Ψυρρή Το 
τελευταίο indie hip  bar 
(μέχρι το επόμενο) δηλώνει 
έδρα στη στοά της Λεωκο-
ρίου και μαζεύει τη μετακι-
νούμενη αλτερνατίβα. 

cLOSEr 
Ιπποκράτους 150, Εξάρχεια 
Από τα τυπικά rock places  
της πόλης με κονσόλα που 
αγαπάει τις κιθάρες και τα 
“μαύρα” και συχνά μυστικά 
gigs. 

ΓKAZAKI 
Tριπτολέμου 31, Γκάζι, 210 
3460.901 Mέσα είναι το 
ξύλο παντού, η μπάρα, το 
απίστευτο μπάνιο, έξω η 
αίσθηση παλιάς Aθήνας. 

ΔIΠΛO 
Aνδρ. Mεταξά 32 & Θεμι-
στοκλέους, πλ. Eξαρχείων, 
697 9116936 Για χρ΄νια στο 
ίδιο στρατηγικό σημείο, το 
βράδυ μουσική από dj για 
clubίστικες καταστάσεις.

Dr. fEELGOOD 
Σπ. Τρικούπη 1, πλ. Εξαρχεί-
ων Εξαρχειώτικο στέκι με 
κλασικές ροκ φάτσες της 
πόλης και αέρα από Ίο. Μπί-
ρα-καφές από €2,5.

ENZZO DE cUBA 
Αγ. Παρασκευής 70, Μπουρ-
νάζι, 210 5782.610 Τρεις 
διαφορετικοί χώροι, με πολ-
λά live κι εκπλήξεις. Dance 
shows, δωρεάν μαθήματα 
χορού, latin fiesta. A.V.

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

fIDELIO
Ωγυγού 2 & N. Aποστόλη, 
Ψυρρή, 210 3212.977
Στέκι του κέντρου τα 
τελευταία 9 χρόνια. Έχει 
δημιουργήσει δική του 
παράδοση στην ποιοτική 
μουσική, όπως funky beats, 
reggae και hip hop. Πλήρως 
ανακαινισμένο σε 3 επίπεδα 
για όλα τα γούστα. Aπό τις 
22.00.

fUNKY! EArTH BAr
Αριστοφάνους 1, Πλατεία 
Ψυρρή, 210 3232.515 Με 
έμφαση στις «μαύρες» μου-
σικές από Έλληνες djs και 
guests από το εξωτερικό. 
Ποτά σε καλές τιμές, απλό 
€ 7, special € 8 και μπίρες 
€ 5. Ανοιχτό Πέμ.-Σάβ. από 
τις 22.00

GALAxY 
Σταδίου 10 (εντός στοάς) 
, 210 3227.733 Ορίζει από 
μόνο του την κατηγορία 
«ποτάδικο». Βγαλμένο από 
σελίδες αμερικάνικου μυθι-
στορήματος, μποέμικο κα-
ταφύγιο με τον κύριο Γιάννη 
να  σεβίρει εξαιρετικά ποτά 
σε αυτούς που ξέρουν και 
τον εμπιστεύονται.

GINGErALE 
Θεμιστοκλεους 74, Εξάρχεια, 
210 3301.246 Πολύχρωμο 
στέκι που ανανεώνει την 
πλατεία. Από νωρίς το πρωί 
μέχρι αργά το βράδυ, με 
«μαύρη», κατά βάση, κον-
σόλα και 50s ντεκό.

GrAND DAME
Περσεφόνης 23, Γκάζι, 210 
3416.412  Βιομηχανικό 
σκηνικό με design πινελιές 
για champagne cocktails. 
Κόσμος πολύς και καλλιτε-
χνικός. 

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

ΘΗΡΙΟ 
Λεπενιώτου 1, Ψυρρή Μι-
κρό, σε δύο επίπεδα, με το 
καλύτερο funk της πόλης κι 
ενίοτε latin ανησυχίες. 

fLOWEr 
Δορυλαίου 2, πλ. Μαβίλη. 
210 6432.111 Αμετακίνητο 
στέκι της «διαφορετικής» 
πλατείας. Συνωστισμός, ρο-
κάδες και φθηνές μπίρες.

HAVANA NIGHTS
Δεκελέων 46, Γκάζι, 697 
9915561 Κάντε την τέχνη 
του χορού δική σας με τις 
σπέσιαλ βραδιές του, στην 
όμορφη ατμόσφαιρα που 
δημιουργούν η ζεστασιά 
του ξύλου και η αντανά-
κλαση των κεριών. Παρ. και 
Σάβ. χορέψτε σε ρυθμούς 
mainstream, r&b, hip hop και 
ζητήστε να σας φτιάξουν το 
δικό σας ξεχωριστό cocktail. 

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.  

INTrO 
Κ. Βάρναλη 30 & Μεγ. Αλε-
ξάνδρου, Περιστέρι, 210 
5759.442 Pop στέκι με δυ-
νατές βραδιές, χορευτικές 
μουσικές που αγαπάνε τη 
σκηνή της brit pop και γνω-
στοί DJs αναλαμβάνουν τα 
πλατό. Κάθε μέρα ανοιχτά 
από το πρωί για καφέ, μέχρι 
αργά το βράδυ για ποτό και 
cocktails. 

ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ 
Δελφών 3Β, Κολωνάκι Όλοι 
έχουν περάσει από εδώ, 
χαμένοι στα μικρά δωμάτια 
του μπαρ που κρατάει το 
ροκ χαρακτήρα του πεζό-
δρομου. 

JAMES JOYcE  
Άστιγγος 12, Μοναστηράκι, 
210 3235.055
Όπως Ιρλανδία. Pub για 
άφθονη μπίρα, και Guiness, 
ζουμερά burgers σε 
γενναίες μερίδες και steaks. 
Live μουσική και οθόνες για 
ποδοσφαιρικά ματς. Καθη-
μερινά έως τις 11.30, Παρ. 
& Σάβ. έως 24.00. Μ

JOY
Σαρρή 18 & Σαχτούρη, Ψυρ-
ρή, 210 3228.038 Στον τρίτο 
όροφο νεοκλασικού, σε μο-
ντέρνο βιομηχανικό ντεκόρ, 
με συχνά πάρτι και djs να 
εναλλάσσονται. 

KINKY 
Aβραμιώτου 6-8 (όπισθεν 
Aθηνάς 12), Mοναστηράκι, 
210 3210.355 Ανοιχτό όλη 
μέρα, το πρώτο μπαράκι 
της Αβραμιώτου που εξε-
λίχθηκε σε alternative rock 
δημοσιογραφικό στέκι.

* KOO - KOO
Iάκχου 17, Γκάζι, 210 
3450.930 Mε πολυσυλλε-
κτικό μενού όχι σε γεύσεις 
αλλά σε events. Kάθε Δευ-

τέρα και Tρίτη πρόγραμμα 
με τραγούδι, χορό και stand 
up comedy με τους M. Θε-
οχαράκη, N. Kοντογιώργη 
και Eλ. Σιδερά. Tετάρτη 
και Πέμπτη djs και special 
events, ενώ Παρασκευή 
και Σάββατο live με τον Λ. 
Mπαλάφα, N. Mινδρινού και 
P. Kαπετανάκη. Kυριακή 
κλειστά, εισ. με ποτό €8.

LA BOHEME 
Oμήρου 36, Κολωνάκι Nέο 
μπαρ-μπρασερί ανοιχτό από 
το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα 
–πλην Kυριακής– με εξαι-
ρετικής ποιότητας φαγητά 
και ποτά-κοκτέιλς από την 
Kάσσυ, πανέμορφη Aγγλί-
δα, και το συμπαθέστατο 
φίλο της.

LOOP 
Πλ. Ασωμάτων 3, Θησείο, 210 
3369.340 Το κλασικό πλέον 
freestyle στέκι αναθρέφει 
ακόμα μια ηλεκτρονική 
γενιά. Και ο Μανώλης πα-
ραμένει ένας από τους πιο 
μουσικά ενημερωμένους 
και ψύχραιμους ιδιοκήτες 
της νύχτας. 

45 MOIPEΣ
Iάκχου 18 & Bουτάδων, Γκάζι, 
210 3472.729 Aπό τα πλέον 
ιστορικά ροκ club, από τα 
πρώτα στέκια που επέλεξαν 
το Γκάζι. Mε πολύ ωραία 
ταράτσα και urban θέα της 
πόλης, αλλά και ανεξάντλη-
τη δισκοθήκη που καλύπτει 
με άνεση όλο το φάσμα της 
rock σκηνής  από τους S. 
Pyros D (The Earthbound, 
The Rockin’ Bones), Jim P 
(Dear Darkstar) και Kώστα. 

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

MAYPH ΓATA
Αβραμιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 210 3248.200
Ο Γιώργος Αμοργιανός και 
ο Γιώργος Ελευθεριάδης, 
το ακούραστο team της 
Mαύρης Γάτας, μπαίνουν σε 
νέες περιπέτειες με πολλή 
δράση, χιούμορ, σασπένς 
και πολλά cocktails. Kαι με 
αγαπημένους electro, jazz, 
funky και hip hop ρυθμούς.  

MAYO BAr
Περσεφόνης 33, Γκάζι, 210 
3423.066
Pop ατμόσφαιρα, ωραίος 
χαρούμενος κόσμος και μια 
χειμωνιάτικη αυλή που αντι-
καθιστά την καλοκαιρινή τα-
ράτσα. Η σκάλα παραμένει 
meeting point. 

MEZcAL   
Σαρρή 42, Ψυρρή 
Underground χώρος με 
πάρτι ηλεκτρονικής μου-
σικής με γνωστούς djs της 
Αθήνας να εναλλάσσονται 
στα decks. Mέχρι αργά. 

MG 
Σούτσου 11, πλ. Μαβίλη  Πο-
τάδικο στην πολυσύχναστη 
πλατεία, μεγάλη μπάρα, 
επικοινωνία με τα γύρω 
μπαράκια, μαύρες μουσικές, 
τζαζ περάσματα και τα απα-
ραίτητα ροκάκια. 

MIcrAASIA   
Λ. Kωνσταντινουπόλεως 70, 
Kεραμεικός, 210 3469.139, 
694 5465449 Σε θεατρικό 
σκηνικό, με μουσικές απ’ 
όλο τον κόσμο. Σπιτική κου-
ζίνα με νόστιμες σαλάτες 
και πίτες. 

MIKE’S IrISH BAr
Σινώπης 6, Πύργοσ Αθηνών, 
Αμπελόκηποι, 210 7776797 
Κάθε Τετάρτη karaoke, από 
Πέμπτη - Σάβ. ενναλασσό-
μενα live.

 διασκέδαση οδηγος
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MILLENIUM
Bουτάδων 60, Γκάζι, 210 
3412.994 και Λ. Παπάγου 
143, Zωγράφου, 210 
7488.726  
O γνωστός χώρος στου 
Zωγράφου τώρα και στο 
Γκάζι, σε ένα πολύ όμορφο 
νεοκλασικό κτίριο δύο 
ορόφων. Eυχάριστο πε-
ριβάλλον, από το πρωί με 
καφέ, κρύα πιάτα, σαλάτες, 
waffles και sandwiches, ως 
αργά το βράδυ. Πάντα με 
mainstream μουσικές, ποτό 
και υπέροχα cocktails.

ΜΠΡΙΚΙ 
Φρύνης 18, Παγκράτι, 
210 7518.637. Αποτελεί μια 
από τις πιο σίγουρες λύσεις 
για απολαυστικό night out. 
Καθαρά ποτά, επιλεγμένες 
μουσικές, ωραίες παρέ-
ες.  A.V.

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

NIxON 
Αγησιλάου 61 Β, 210 
3462.077 Ο κόσμος συνω-
στίζεται στους διαδρόμους 
μεταξύ των σεπαρέ. 
Καλλιτεχνική ατμόσφαιρα, 
προσεγμένο σάουντρακ, 
φοβερή κρυφή αίθουσα 
προβολών και ωραία 
κουζίνα.

OPEN SKY WITH A BIrD & A 
PArrOT BY THE SQUArE 
Όθωνος 10, Στοά, Σύνταγμα, 
210 3312.712 Λευκό φόντο 
σε μια μυστηριώδη γωνιά 
της πόλης που περιμένει να 
την ανακαλύψεις.

Π
Eυπατρίδων 7, Γκάζι, 210 
3470.510 Alternative 
coffeshop - bar. Ψαγμένες 
μουσικές, ζεστά χρώματα 
και μια ωραία δροσερή, 
εσωτερική αυλή. Mε καλ-
λιτεχνική διάθεση και εικα-
στικά δρώμενα να τρέχουν. 
Aνοιχτό από τις 20.00 έως 
αργά το βράδυ.

ΠΑΡAΦΩΝΟ 
Aσκληπιού 130α και 
Σ. Kυρήνης 1, 210 6446.512 
Σ’ ένα όμορφο νεοκλασικό 
κτίριο έβαλε πρώτο τη 
βάση για τη δημιουργία της 
ελληνικής jazz σκηνής και 
στεγάζει με συνέπεια από 
το 1981 όλο το φάσμα της. 
Aνοιχτό καθημερινά από 
τις 21.00 ως τις 3.00 με δια-
φορετικές καινούργιες και 
αναγνωρισμένες μπάντες.  
 
ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ 
Αβραμιώτου 6-8, 
Μοναστηράκι, 210 3219.120 
Ιndie στέκι στη νέα πιάτσα 
στο Μοναστηράκι. Μία πόρ-
τα απόσταση με τα διπλανά 
μπαράκια, κονσόλα με κι-
θάρες, εναλλασσόμενοι djs 
από αθηναïκά συγκροτήμα-
τα και μουσικό Tύπο. 

ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 
Πανόρμου 113, 
Aμπελόκηποι, 210 6911.672 
Funk, soul και hip hop, 
εναλλασσόμενοι dj και μπι-
τάτος κόσμος. Στέκι κλασικό 
πλέον, 365 μέρες το χρόνο 
(από τις 5 το απόγευμα μέ-
χρι όσο). A.V.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Kωλέττη 9, Eξάρχεια, 210 
3845.570 Ζωντανό στέκι 
στον «επαναστατικό» 
πεζόδρομο όλες τις ώρες, 
όλες τις μέρες, με μουσικά 
περάσματα από funk & jazz 

μέχρι 60s pop και από alt. 
rock μέχρι ethnic. 

PETrOGAZ 
Λεωφ. Δημοκρατίας 22, 
Μελίσσια, 210 6139.989 
Μουσικές από electronica 
που δεν βρίσκεις εύκολα 
ούτε στο κέντρο. Ωραία 
μπάρα, άνετος χώρος, συ-
χνά πάρτι της Klik rec. A.V.

POP 
Kλειτίου 10Β, 210 3220.650 
Λιλιπούτειο στέκι - indie 
αποικία, ποπ αισθητική, 
future και εκλεκτική ποπ 
στα ντεκ, απλόχερες μερί-
δες ποτού. 

PEΣITAΛ 
Eρεσσού 64 & Θεμιστοκλέ-
ους, Eξάρχεια, 210 3805.556, 
www. recital.gr 
Iστορικός, κλασικός, ατμο-
σφαιρικός πολυχώρος με 
βελούδινους καναπέδες & 
ζωγραφισμένα ταβάνια. Tο 
bar των αισθήσεων έχει και 
μουσικά ταξίδια rock, 80s, 
funk, jazz.

rITMOS DEL MUNDO
Αγησιλάου 88, Κεραμεικός, 
210 3420.007 
Το μπαράκι του Meson El 
Mirador. Κάθε Σάβ. live 
brazilian music show με 
bοssa nova, sambas κ.ά. από 
τη Mιράντα Βερούλη και 
τους Desafinados. Είσοδος 
με πότο € 10. 
 
SANTA BOTELLA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελόκη-
ποι, 210 6981.032 
Στο αυτόνομο κράτος της 
Πανόρμου, με καφέδες που 
ανακουφίζουν και cocktails 
που δροσίζουν. Ο Κώστας 
είναι από τους πιο cool οι-
κοδεσπότες της αθηναϊκής 
νύχτας. A.V.

THE SEVEN JOcKErS 
Βουλής 7, Σύνταγμα, 210 
3219.225 Από νωρίς το πρωί 
για καφέ, ποτό, δροσερές 
σαλάτες, homemade πίτες 
και γλυκά. Γήινα χρώματα 
και vintage στοιχεία στο 
εσωτερικό, τραπεζάκια έξω. 
Από τα πιο απρόβλεπτα 
after της πόλης.

USE BAr 
Πλ. Καρύτση 5, Κέντρο Νέο 
στέκι στην καθιερωμένη 
πιάτσα, με έμφαση στην 
acid jazz και πινελιές από 
πειραγμένο hip hop, indie 
εκρήξεις και διαλείμματα 
με breaks.

* USED - THE rEcYcLE BAr
Γρ. Γυφτοπούλου 6 (Mεσο-
λογγίου), Xαλάνδρι, 210 
6839.426 Kαφέ το πρωί, bar 
με ωραία ποτά και μουσικές 
soul, funky και επιλεγμένα 
mainstream κομμάτια. 
Eκθέσεις ζωγραφικής στον 
όροφο και deco εμπνευσμέ-
νο από την ανακύκλωση 
- οικολογία. Ποτό €7 

* VANILLA PrOJEcT   
Δεκελέων 22 και Ζαγρέως, 
Γκάζι, 210 3416.616 Το 
γνωστό Vanilla του Ψυρρή 
μετακόμισε για καλοκαίρι 
στο Γκάζι, με mainstream 
μουσικές, σε βιομηχανικό 
art deco σκηνικό. Κάθε μέρα 
ανοιχτά. Ρarking. 

YELLOW SUBMArINE
Nηλέως 5, Θησείο, 693 
2131991 O ραδιοφωνικός 
παραγωγός Tάσος Kαρα-
τζής και οι συνεργάτες 
του σε rock, soul και blues 
μουσικές, που θυμίζουν τις 
ιστορικότερες συναυλίες 
από τα 60s μέχρι σήμερα 
και συνοδεύουν τα αγαπη-
μένα ποτά των E. Presley, J. 
Joplin, F. Sinatra και άλλων. 
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Q&A

Gordon Gano

Η σχέση σου με την Ελλάδα; Συναυλίες με τους Violent Femmes, 
αρκετές φορές, πάντα καταπληκτικά, διακοπές σε αρκετά νησιά, 
από τις πιο ευτυχισμένες μου μέρες. Μερικές φορές αισθάνομαι 
ότι τρέχει ελληνικό αίμα στις φλέβες μου, παρότι, δυστυχώς, δεν 
έχω ούτε σταγόνα. Εimai filellinas. (To λέει αργά στα ελληνικά) 

Τι σου έχει μείνει από τη βροχερή εμφάνιση στον Λυκαβηττό; Μία 
από τις πιο ξεχωριστές μου βραδιές σαν περφόρμερ. Άσε με να 
προσπαθήσω. Den vrexei, psixalizei mono. (Γέλια) Μάλλον πρέ-
πει να το ξαναπώ αυτό. Ακόμη κι αν έχει καύσωνα.

Τι θυμάσαι από την ηχογράφηση του πρώτου 

σας άλμπουμ το 1982; Ήμασταν στο Γουιν-

σκόνσιν και το ηχογραφήσαμε σε ένα στούντιο το οποίο πριν 
ήταν θέρετρο που χρησιμοποιούσε το Playboy. Δεν είχαμε κα-
θόλου λεφτά, μας βοήθησε ένας μηχανικός που μας άφηνε να 
μπαίνουμε τις νύχτες και το πρωί φεύγαμε στα κλεφτά για να 
μην καταλάβει κανείς ότι ήμασταν εκεί. Α, και ο Glen Lorbiecki, 
που μας έκανε τον ήχο – νομίζω ότι ήταν το μόνο άλμπουμ 
που έκανε, γιατί ήταν ήδη εκτός μουσικής βιομηχανίας όταν 
συνεργαστήκαμε. Πολύ αργότερα του δώσαμε έναν από τους 
πλατινένιους δίσκους που είχαμε κερδίσει για τις πωλήσεις του 
άλμπουμ αυτού και ήταν το έπαθλό του για το μοναδικό δίσκο 
που έκανε στη ζωή του. (Γέλια)

Μ ο υ σ ι κ έ ς  σ υ γ γ έ ν ε ι ε ς  τ η ς  π ε ρ ι ό δ ο υ  α υ τ ή ς ;  O ι  V e l v e t 
Underground, οι Ramones, μία από τις πιο δυνατές και ηλε-
κτρικές μπάντες όλων των εποχών που είχαμε παίξει μαζί τους, 
ο πιο ακουστικός Jonathan Ritchman με τους Modern Lovers. 
Μουσικοί της αμερικάνικης παράδοσης σαν τον Johnny Cash. 
Και τον Sun Ra, που πάντα ήταν για μας μεγάλη επιρροή.

Η διασκευή των Gnarls Barkley στο “Gone Daddy Gone”; Eίναι τι-
μή για μας. Πολύ ωραία διασκευή. Τους συναντήσαμε και είχε 
πολλή πλάκα, είναι πολύ ωραία άτομα και οι δύο. Κι εμείς κάνα-
με μια εκδοχή του δικού τους “Crazy” στη συνέχεια.

Ποιοι είναι οι ήρωές σου πέρα από το μουσικό κόσμο; Θα σου δώσω 
απαντήσεις που το πιο πιθανό είναι ότι δεν θέλεις να ακούσεις. 
(Γέλια) Δεν είναι πολύ ροκ εν ρολ. Οι γονείς μου. Ο πατέρας μου 
είχε μια κιθάρα ακουμπισμένη στο δωμάτιο και έπαιζε κάντρι 
τραγούδια. Πάντα τους θυμάμαι αναμεμειγμένους με μουσική, 
ταινίες, θέατρο, ηθοποιία, σκηνοθεσία, και ήταν ένα πολύ δημι-
ουργικό περιβάλλον για να μεγαλώσει κανείς. Ο πατέρας μου ή-
ταν ιεροκήρυκας. Οπότε έμαθα να εκτιμώ την αγάπη, τη συμπό-
νια και την ευσπλαχνία. Αυτό, νομίζω, συμπληρώνει το παζλ.

Τι ακολουθεί δισκογραφικά; Xθες ήμουν στο στούντιο μέχρι αρ-
γά. Ετοιμάζω νέο υλικό μετά από πολλά χρόνια, υπολογίζω ότι 
θα είναι έτοιμο τον Σεπτέμβριο και λέγεται “Gordon Gano and 
the Ryans”. Eίναι δύο αδέλφια με τους οποίους συνεργάζομαι 
εδώ και καιρό. Θα βγει στην Αμερική από ένα μικρό label, τη 
Υep Records. Όσο για τους Violent Femmes, αν δεν το ξέρεις 
είναι παρελθόν. Τελείωσε. Είναι επίσημο. Μετά από τη μήνυση 
που έκανε ο μπασίστας.(Brian Ritchie) Και το λέω γιατί είναι πια 
δημοσιοποιημένο. Έχει πάρει το δρόμο του δικαστηρίου. 

Τι θα παίξεις στην Αθήνα; Θα φτάσω μερικές μέρες νωρίτερα, θα 
κάνουμε πρόβες, θα παίξουμε με την μπάντα του Φίλιππου το 
“Blister in the Sun”, το “Add It Up” και άλλα VF, και θα πω κι ένα 

δικό μου που έχει μεταφραστεί από ένα φίλο μου στα ελλη-
νικά και περιέχεται στο άλμπουμ των Πυξ Λαξ, νομίζω 

πως το κομμάτι λέγεται “Χaroumenoi” – θα δοκιμάσω 
τα ελληνικά μου. ●

Τ ον ξύπνησα νωρίς το πρωί, στο σπίτι του στη NY 
–στην ίδια γειτονιά με τον Lou Reed– όπου εξασκεί 
τα ελληνικά του για τη συμμετοχή του στη συναυλία 

που θα δώσει μαζί με τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Έτσι κι αλλιώς, 
την καλή του σχέση με τα ελληνικά την ξέραμε, άλφα από την 
αξέχαστη ατάκα του σε ένα κατάμεστο Λυκαβηττό “Den vrexei, 
psixalizei” και βήτα από τη μερικώς ανερμήνευτη λατρεία που 
γνώρισαν τα τραγούδια του με τους Violent Femmes.

ιnfo
H συναυλία τoυ 

Φίλιππου Πλιάτσικα με καλε-

σμένους τους Gordon Gano, Sinead 

O’connor, Κωστή Μαραβέγια και Mc 

Yinka θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Κα-

ραϊσκάκη στις 12 Ιουνίου. Είσοδος € 30, 40. 

Προπώληση: Village Cinemas, 801 1009191, 

villagecinemas.gr, Public, Fnac, Ticket House, 

Πανεπιστημίου 42, ticketpro.gr

Sinead O’connorΦίλιππος Πλιάτσικας
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YOGA BALA
Ρ. Παλαμήδου 5-7, Ψυρρή 
Hip στέκι της πόλης, σκο-
τεινό ντεκόρ, φιλοξενεί 
τα πάρτι της ομάδας των 
Outro. Συνήθως μαύρες 
μουσικές με breaks και hip 
hop, μερικές βραδιές γίνε-
ται electro, τώρα τελευταία 
ξεκινάει και τα live.

WUNDErBAr
Θεμιστοκλέους 80, πλ. Eξαρ-
χείων, 210 3818.577 
Το ηλεκτρονικό στέκι της 
πόλης με ανανεωμένο line-
up. A.V.

* ZOUZOU DES PALAIS       
Αισώπου 9, Ψυρρή, 210 
3215.614  Ατμοσφαιρικό 
champagne bar σε στιλ 
ρετρό, με μουσική που 
σε ταξιδεύει από Ιταλία 
μέχρι Αμερική. Τιμές ποτών 
special € 8, premium €10 
και ποτήρι ή cocktail σαμπά-
νιας € 10. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ 
Κηφισίας 7, Χαλάνδρι, 210 
6898.560 Comeback για 
το club - brand name στην 
αθηναϊκή νύχτα. Ρετρό 
διακόσμηση, mainstream 
κονσόλα και κάθε Τετ. R’n’B 
βραδιά.

BABAE
Λ. Ποσειδώνος 58, Aστέρας, 
Γλυφάδα, 210 8941.620 
Δίπλα στη θάλασσα, ρυθμοί 
r&b, disco-house και djs 
που εναλλάσσονται. Eισ. με 
ποτό €15, φιάλη απλή €105, 
σπέσιαλ €120. Δευτ. και Tρ. 
κλειστά.

BArOUGE
Aνδρονίκου 4 & Tζαφέρι, 
Γκάζι, 210 3424.994 
Πολυτέλεια και sexy α-
τμόσφαιρα με το κόκκινο 
χρώμα να πρωταγωνιστεί, 
clubbing σε mainstream 
ήχους αλλά όχι ελληνικά. 
Kλειστά Δευτέρα. 

BOOM-BOOM 
Θησέως και Ποσειδώνος, Tζι-
τζιφιές 80s καρεκλο-tracks, 
βάτες και χρυσές σκιές που 
αγγίζουν φρύδι, πλαστικά 
λουλούδια-φωτιστικά.

BOUDOIr 
Δεληγιάννη 50 & Γεωργαντά. 
Κηφισιά, 210 8018.304 Στο 
αρχοντικό του Βαγιανού στο 
Κεφαλάρι σε απόλυτα μαύ-
ρο ντεκό, με mainstream 
μουσικές από τον Angel και 
fingerfood μενού που υπό-
σχεται εκπλήξεις.

BOUTIQUE 
Φιλελλήνων 15, Αθήνα, 210 
3231.315 Το team του κα-
λοκαιρινού Galea για τρίτη 
χρονιά στο Σύνταγμα. Μαύ-
ρο, χρυσό και κρύσταλλα 
στην οροφή, glam αισθητι-
κή. Κάθε Τετ. ελληνικό πάρτι 
με την Αν. Παντέλη και γενι-
κά mainstream vs r’n’b.
 
* cANDY BAr           
Λ. Ποσειδώνος, 2η στάση 
τραμ Αγ. Κοσμά (πίστα 
KART), 210 3317.801 All day 
bar και club της παραλιακής 
με πολλές μουσικές δίπλα 
στην πισίνα. Κάθε Τρίτη 
greek parties, κάθε Τετάρτη 
pop και rock ρυθμοί, 
κάθε Πέμπτη Έλληνες 
καλλιτέχνες της RnB και Hip 
Hop σκηνής, Παρασκευή & 
Σάββατο καλοκαιρινά πάρτι 
με djs και Κυριακή μεσημέρι 
live events.  

cLUB 22 
Ακαδημίας & Ζωοδ. Πηγής 

3, 210 9222.224  Επιστρέφει 
για το χειμώνα στο κέντρο, 
με μουσικές παραστάσεις, 
συναυλίες, θεματικές 
βραδιές, stand up comedy 
και καραόκε. Resident DJs 
οι Σπύρος Παγιατάκης και 
Kimon.

crUISEr 
Μαρίνα Φλοίσβου, Κτίριο 
6, Π. Φάληρο, 210 9821.494 
Νέο μαγαζί στην ήσυχη 
μαρίνα με το πολυτελές πε-
ριβάλλον των θαλαμηγών. 
Πλούσια λίστα από ελαφριά 
πιάτα και σαλάτες, πολύ 
καλά ενημερωμένη λίστα 
κρασιών και από τις μεγα-
λύτερες λίστες καφέ και 
τσαγιού. Κάθε Πέμ. πάρτι 
με  mainstream μουσικές 
επιλογές.

DArK SUN 
Θηβών 42, Περιστέρι O σκο-
τεινός ναός των Aθηναίων 
goths κλείνει φέτος 10 
χρόνια. Nα «είσαι στις μαύ-
ρες σου».

DEcADENcE 
Bουλγαροκτόνου 69, Λόφος 
Στρέφη (από Λ. Aλεξάνδρας 
62 δεξιά), 699 5419867 Aπό 
τα πιο παλιά και θρυλικά 
bars της Aθήνας. Tο έχουν 
επισκεφθεί ο Nick Cave, οι 
Dandy Warhols, η μπάντα 
του Iggy Pop, αλλά και... 

ο Mίκης Θεοδωράκης. 
Διαθέτει... οπωροπωλείο, 
παραλία δωματίου, μέχρι 
και... δικό του νόμισμα!! 2 
stages με indie, alternative, 
electro, 60s. 

DErTI cLUB 
Λ. Bουλιαγμένης 22, 210 
9224.641/ 693 6579555, 
derticlub@yahoo.gr Ξανά 
στη Λ. Bουλιαγμένης. Φρέ-
σκο, με πολλά ελληνικά λαϊ-
κά τραγούδια. Bραδιές αφι-
ερωμένες στις γυναίκες, live 
με καταξιωμένους λαϊκούς 
τραγουδιστές και θεματικά 
πάρτι. Aνοικτά κάθε Πέμ., 
Παρ., Σάβ. από 23.30.

ENVY 
Αγ. Ελεούσης 3, Μοναστη-
ράκι, 210 3317.801 Φέτος 
παίζει και στους τρεις ορό-
φους, πλήρως ανακαινι-
σμένο σε κόκκινες, χρυσές 
και μαύρες αποχρώσεις. 
Στα dexx ο Κωνσταντίνος 
Μοσχονάκης. R’n’b κάθε 
Τετ. και κάθε Κυρ. ελληνική 
βραδιά. Είσ. €10 καθ./ Τετ., 
Παρ. και Σάβ. €15.

frEE cLUB
Kάστορος 41 & Φωκίωνος, 
Πειραιάς 210 4116.505 Από 
τα πιο κεφάτα πειραιώτικα 
μαγαζιά, με ντεκόρ που 
συνδυάζει το ξύλο, την 
πέτρα και το μέταλλο. Για 
χαλαρωτικές βραδιές στους 
καναπέδες ή ατέλειωτο 
χορό στις μπάρες. 

fUZZ cLUB 
Λ. Bουλιαγμένης 22 Aθήνα, 
210 9220.802, 
info@fuzzclub.gr, 
www.fuzzclub.gr  
Kάθε Σάββατο ξένοι djs της 
διεθνούς dance σκηνής. 
Kάθε Παρ., Σάβ. και Kυρ. 
(20.30 - 23.45) οι συναυλίες 
της ANΩΣHΣ. Kάθε Παρ. 
parties από όλων των ειδών 
τις μουσικές σκηνές.

IΣTIOΠΛOΪKOΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, Πει-

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

KALUA 
Αμερικής 6, Σύνταγμα, 210 
3608.304 Καθιερωμένο υπό-
γειο after με πολλά ελληνικά 
και τσιφτετελοκαταστάσεις. 
Βρίσκει πολλούς το τέλος 
της νύχτας εδώ...
  
LATIN HOUSE 
Βασ. Σοφίας 20. Μαρούσι, 
210 8060.155 Το όνομα τα 
λέει όλα. Latin, salsa, αλλά 
και βραδιές με disco, funk 
και soul.

MANSION cLUB
Κολοκοτρώνη 34, πλ. Κεφα-
λαρίου Η Via Milioni ανεβαί-
νει στα βόρεια προάστια, 
σε ένα χώρο 400 τ.μ., έχει 
σήμα το δολάριο του Andy 
Warhol και θυμίζει πολυτελή 
έπαυλη. Μενού από τον Στέ-
φανο Ρόσι και κάθε Κυριακή 
απόγευμα Bootycall από 
τους Μagna. 
 
PALENQUE cLUB 
Φαραντάτων 41, πλ. Αγ. 
Θωμά, Γουδί, 210 7752.360 
Για 14η χρονιά επανέρχεται 
ανανεωμένο με live από όλο 

τον κόσμο, σχολές χορού, 
guest djs που κρατούν ζω-
ντανό το latin spirit.

PrEcIOUS 
Αλεξ. Σούτσου 14, Κολωνάκι, 
210 3639.439 Νέος privé 
χώρος για απαιτητικούς 
clubber. Θεατρικό και πολυ-
τελές σκηνικό στον πρώτο 
όροφο για πολύ χορό, πιο 
χαλαρωτική ατμόσφαιρα 
στο δεύτερο όροφο και 
Dom Perignon αίθουσα για 
πιο απομονωμένες κατα-
στάσεις ή και οργάνωση 
προσωπικών πάρτι. Κλειστά 
Τρίτη.  

 SEcOND SKIN
Κωνσταντινουπόλεως 78 & 
Ιερά Οδός, Γκάζι  
To νέο club του Κεραμεικού 
που έστησαν καλλιτεχνικά 
, αισθητικά και μουσικά οι 
Γιώργος Φακίνος, Γιώργος 
Ταμβακολόγος και Γιάννης 
Μαντωνανάκης. Δυνατές 
βραδιές με 2 floors, 1 εισι-
τήριο και πολλούς residents 
djs. Κυριακή και Δευτέρα 
κλειστά. Εισ. ελεύθερη 
εκτός Παρ. €7 και Σαβ. €9 
με ποτό 

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

TIKI BAr
Φαλήρου 15, Mακρυγιάννη, 
(Σταθμός Mετρό Aκρόπολη), 
210 9236.908 Exotica-bar-
restaurant, με μεγάλη 
λίστα cocktails και νόστιμα 
burgers. Lounge-punk 
αισθητική, πολλά θεματικά 
parties, κάθε Kυριακή live 
συναυλίες με Έλληνες και 
ξένους καλλιτέχνες. 

UNDErWOrLD 
Ιπποκράτους 56 . Το noir 

στέκι της πόλης με πολλά 
events σε ebm / electro / 
gothic στιλ. 

* VITrINE            
Mάρκου Μουσούρου 1 & Αρ-
δητού, Μετς, 210 9242.444   
Το γνωστό club, ανανεω-
μένο σε old time κλασικούς 
ασπρόμαυρους τόνους, για 
5η χρονιά στο σημείο με 
την ομορφότερη θέα στην 
πόλη. Φιάλη € 110, special € 
120, είσοδος Σ/Κ € 15, απλό 
ποτό € 10, special € 13   

* VS cLUB     
Κελεού 10 & Ιερά Οδός, Γκάζι, 
211 7108.515 Glamorous και 
underground club με μουσι-
κές electronica, progressive 
και tech house με γνωστούς 
djs Ελλάδας και εξωτερικού 
να εναλλάσσονται στα 
decks. Είσοδος ελεύθερη, 
Τρ.- Τετ. ανοιχτά.  

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. Φωτισμέ-
νοι φοίνικες. Φαγητό από 
τη μαμά Kαλλιόπη (φρέσκο 
ψάρι, αστακομακαρονά-
δες). Πολύ καλές τιμές. Aπό 
τις 9.00 το πρωί.

Café Bar

ANASSA
Λιμάνι Σουβάλας, 22970 
53530 Στο βράχο του 
λιμανιού της Σουβάλας, 20 
μ. πάνω από τη θάλασσα. 
Tριεπίπεδο café-lounge bar 
με γκαζόν. Ωραία κοκτέιλς, 
φρέσκα ζυμαρικά. Δυνατά  
μεταμεσονύχτια beats. 

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 μαγειρευτά 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. ●

 διασκέδαση οδηγος

έκπτωτικό 
κουπόνι

Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες της 
15% έκπτωση στο μπαρ Mojito Bay (παραλία 

Αγίας Μαρίνας, περιοχή Λομβάρδα Κορωπίου, 33,5 χλμ Λ. 
Αθηνών - Σουνίου), το οποίο είναι ανοιχτό από το πρωί για 
καφέ έως αργά το βράδυ για ποτό. Για την έκπτωση, η 
οποία δεν περιλαμβάνει την ενοικίαση beach facilities, 
απαιτείται η επίδειξη του παρόντος κουπονιού, ενώ ι-
σχύει για όλο τον Ιούνιο από Δευτέρα έως και Πέμπτη.  
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gay&lesbian
Του ΛΥΟ ΚΑΛΟΒΥΡΝΑ

α ν το να είσαι ομοφυλόφιλος σημαίνει μπελάδες, κρύ-
ψιμο, κατακραυγή, μήπως τελικά είναι καταδίκη το 
να είσαι γκέι; Δεν θα ήμασταν πιο χαρούμενοι, πιο 

ευτυχισμένοι, πιο “gay” στην τελική αν ήμασταν στρέιτ; Ή αφού 
αυτό είναι αδύνατο, μήπως να προσποιούμασταν τους στρέιτ;

Είναι όμως οι στρέιτ ευτυχισμένοι απλά λόγω του προσανα-
τολισμού τους; Τσου! Δεν φτιάχνει ο σεξουαλικός προσανατο-
λισμός την ευτυχία. Η καθεμία μας, τη φτιάχνει. Υπάρχουν ένα 
σωρό γκέι άντρες και γυναίκες που είναι τρελά ευτυχισμένοι.

Κάποιοι γκέι προσπαθούν να τα έχουν καλά με τον εαυτό τους 
χωρίς κοπτοραπτική – κόψε λίγη αυτοέκφραση εδώ, πάρε λίγα 
δικαιώματα από εκεί, μου πέφτει φαρδιά η ελευθερία, μάζεψέ 
τη. Το Gay Pride είναι ένας από αυτούς τους τρόπους. Και φέτος 
εξάγει και εισάγει περηφάνια! Οι φίλες μας στη Σόφια χρειά-
ζονται τη βοήθειά μας. Αντιμέτωποι με ένα αντιδημοκρατικό 
καθεστώς χειρότερο κι από το δικό μας, οι γκέι και οι λεσβίες της 
Βουλγαρίας αντιστέκονται και οργανώνουν το δικό τους δεύτερο 
Sofia Gay Pride στις 27/6. 

Ήδη κανονίζεται η μετάβαση ανθρώπων από την Ελλάδα με 
πούλμαν, με συνολικό κόστος μεταφοράς και διανυκτέρευσης (2 
νύχτες) γύρω στα μόλις € 100! Αν ενδιαφέρεστε για συμμετοχή, 
επικοινωνήστε: themisborland@gmail.com. Ωραία τα Pride του 
Παρισιού και του Βερολίνου όπου γιορτάζουν τα κατακτημένα 
δικαιώματα, αλλά στη Σόφια (και την Αθήνα) ακόμη αγωνιζό-
μαστε για τα αυτονόητα. Το να συμμετέχεις είναι κάτι παραπά-
νω από μαγεία! Είναι... ζωή!

Μάλιστα, το Athens Pride θα φιλοξενήσει δώδεκα γκέι από τη 
Βουλγαρία, στηρίζοντάς τους οικονομικά, ώστε να παρευρεθούν 
στις 13 Ιουνίου στην Αθήνα. Ελλάς-Βουλγαρία-Ομοφυλοφιλία!

Φέτος το ελληνικό γκέι πράιντ είναι μεγαλύτερο από ποτέ. 
Με χορηγούς επικοινωνίας: AΤΗΕΝS VOICE, Ελευθεροτυ-
πία, Mad, Athens DeeJay, 10percent.gr, Screw, Gayworld.
gr, City Uncovered, Στο Κόκκινο, Πολύχρωμος Πλανήτης, 
waveradio.gr, mindradio.gr, gaypatras.gr, lesbian.gr, transs.
gr, gayathens.gr, cineek.gr, με μεγάλο χορηγό την γκαλερί 
Breeder, επίσημους χορηγούς τα μπαρ Big, Mybar, Noiz, S-
Cape και Sodade και χορηγούς τα Labyrinth, Μυροβόλος και 
Moe, το φετινό Πράιντ θα είναι πιο μαζικό κι ενωμένο από ποτέ. 

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, εκτός από Τζίμη Πανούση, θα 
έχει και drag show (Κούκλες και Gazans), Κωνσταντίνο Ρήγο 
(Tageria in Concert) και Άγγελο Πλέσσα με καλλιτεχνική ε-
γκατάσταση. ●

Πόσο gay 
είμαστε οι γκέι;
Θα ήμασταν πιο ευτυχισμένοι αν δεν ήμασταν γκέι;

Cafés/bars     

BLUE TrAIN 
Kων/πόλεως 84, Γκάζι Το 
πρώτο γκέι μπαρ που άνοιξε 
πορτοπαράθυρα στο δρόμο. 
Δωρεάν ασύρματο δίκτυο. 

S-cAPE SUMMEr 
Kων/πόλεως 80 (Pάγες), Γκάζι 
Για άραγμα δίπλα στις ράγες 
του τρένου, μες στην καρδιά 
του γκέι νυφοπάζαρου.

έστιατόρια     

ΠΕΤΑΛΟ
Ξάνθης 10 & Λ. Kαραγιάννη, 
Kυψέλη, 210 8622.000 Σπι-
τικό φαγητό με εξαιρετικές 
τιμές σε χαλαρή ατμόσφαι-
ρα. Kαθημερινά από 20.00, 
πλην Δευτέρας.

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

Βar/club     

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

KAZArMA 
Kων/πόλεως 84, 1ος όρ. 
Bαρβάτη γκέι διασκέδαση 
στις επάλξεις του γκέι στρα-
τώνα της πόλης με mixed 
μουσική.

MAN rAY 
Μαιζώνος 6, πλ. Βάθης Ανοί-
γει αυτό το Σαββατοκύρια-
κο και θα είναι σούπερ.

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

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

S-cAPE ArMY AcADEMY
M. Aλεξάνδρου 139, Γκάζι 
Super-sized γκέι κλαμπ, 
μουσικά κινείται σε 
mainstream μονοπάτια 
με διακλαδώσεις προς τα 
ελληνικά.

Βιβλιοπωλείο     

ΠΟΛΥχΡΩΜΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ 
Aντωνιάδου 6 & Πατησί-
ων, 210 8826.600, www.
colourfulplanet.com Tο μο-
ναδικό γκέι βιβλιοπωλείο της 
χώρας, με μεγάλη ποικιλία 
τίτλων, ελληνικών και ξένων.
 

σάουνες     

ALExANDEr
Μεγάλου Αλεξάνδρου 134 & Ι-
ερά Οδός (μετρό Κεραμεικός),  
www.alexandersauna.gr
Η δημοφιλέστερη σάουνα 
της Αθήνας, με ευρύχωρο 
ατμόλουτρο, 2 σάουνες, 2 
υδρομασάζ, λογικές τιμές 
και υψηλά στάνταρ υγιεινής. 
Έχουν καθιερωθεί θεματικές 
ημέρες: Δευτέρα (Partner’s 
day) 19.00-3.00, Τρίτη (Bear’s 
day) 19.00-3.00, Τετάρτη 
(Young & Youngest day) 
19.00-3.00, Πέμπτη (Mixed 
ages day) 19.00-3.00, Πα-
ρασκευή 19.00-8.00 & Σάβ-
βατο 16.00-8.00 (Explosive 
nights), Κυριακή (Cruising 

 G&L
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spa fun) 16.00-3.00. “Happy 
Hour” Σάββατο & Κυριακή, 
είσοδος 10 ευρώ. Γενική 
είσοδος 15 ευρώ, Young club 
18-25 χρ. 9 ευρώ.  

fLEx 
Πολυκλείτου 6, Mοναστηράκι 
Eίσοδος €  15. Κεντρική και 
καθαρή γκέι σάουνα, εύκολα 
προσβάσιμη με το μετρό.

Βίντεοκλαμπ - 
Sex Shops 

PLAISIr
Σαρρή 17, Ψυρρή, 
210 3243.833, www.
plaisirsexshop.gr 24 ώρες α-
νοιχτό sex shop, με πληθώρα 
ερωτικών βοηθημάτων κ.λπ.  

cLUB AMOrE 2
Κ. Παλαιολόγου 28, Αθήνα, 
210 5240.664 Ιδιωτικές 
προβολές, ενοικιάσεις, 
πωλήσεις. 

EMPOrIO VIDEO  
Σωκράτους 39, 1ος όρ., 
Ομόνοια, 694 6282840 
Καθημερινά 10.00-22.00, 
Σάβ.-Κυρ. 10.00-20.00/ Πα-
τησίων 24, 1ος όρ., Ομόνοια, 
694 6282841 Καθημερινά 
12.00-21.00, Σάβ. 12.00-
20.00/ Κηφισού 100, είσοδος 
ΚΤΕΛ, 1ος όρ., 694 6282842 
Καθημερινά 10.00-22.00, 
Σάβ.-Κυρ. 10.00-20.00/ 
Φυλής 100, πλ. Βικτωρίας, 
ισόγειο, 694 6282844 Καθη-
μερινά 11.00-23.00, Σάβ.-
Κυρ. 13.00-23.00/ Γούναρη 
39, Πειραιάς 1ος όρ., 694 
6282843 Καθημερινά 12.00-
21.00, Σάβ. 12.00-20.00/ 
Πολυζωΐδη 5, έναντι ΚΤΕΛ 
Ν. Θεσσαλονίκης Βαρδάρη, 
Θεσσαλονίκη, 1ος όρ., 694 
6282839 Καθημερινά 13.00-
22.00, Σάβ. 13.00-20.00, 
Κυρ. 14.00-20.00. 

ErOxxx DVD SEx SHOP
Σταδίου 61, 1ος όρ., Ομόνοια
Νέος ξεχωριστός χώρος. 
Απολαύστε την ταινία της 
απολύτου αρεσκείας σας 
σε ατομικές καμπίνες DVD. 
Καθημερινά 10.00-22.00, 
Σάβ. 10.00-20.00, Κυρ. 
12.00-20.00. 

DVDLAND
Πανεπιστημίου 65, 2ος όρ. 
Απεριόριστη ποικιλία ερω-
τικών DVD για εβδομαδιαία 
ενοικίαση και πώληση. Ιδιω-
τικές καμπίνες προβολών.
Καθημερινά 12.00-22.00. 

VIDEOrAMA DVD GAY 
cLUB
Οδυσσέως 13, πλ. Βαρδάρη, 
Θεσσαλονίκη Καθημερινά 
νέα θέματα ακυκλοφόρητα. 
Καθημερινά 14.00-22.00.

Hotels   

fASHION HOTELS 
Maroussi, Μαρούσι, Ολυμπίας 
10, 210 6198.191, Alfa, Νί-
καια, Γρηγ. Λαμπράκη 2, 210 
4949.933, Orion, Βούλα, Ιωάν-
νου Μεταξά 4, 210 8958.000, 
Αtlantic, Καλλιθέα, Πεισίστρα-
του 99, 210 9484.355 

HOTEL ΙΝΟΗ 
Πλ. Αμερικής, Λευκωσίας 
14, 210 8645.969, www.
inoihotel.gr Hμιδιαμονή από 
€ 18, υδρομασάζ από € 25, 
διανυκτέρευση από € 45. 

x-DrEAM 
Μαιζώνος 6, 210 5243.011-2 
Ημιδιαμονή από € 23, δια-
νυκτέρευση από € 60. www.
xdream.gr  Όλα τα δωμάτια 
έχουν κλιματισμό, τηλεόρα-
ση και ποικιλία από dvd, ενώ 
υπάρχει και η δυνατότητα 
εκπλήξεων σε γενέθλια. ●
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Variousartists
Του Μάκη Μηλάτου

              *
 Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

AthensVoice Live
Ό

λη αυτή η ελαφρολαϊκοπόπ σάχλα 

που οικοδομήθηκε τα τελευταία 

χρόνια, με βλαχομπαρόκ αισθητι-

κή κι επώνυμους λουτρο-

καμπινέδες με θέα θάλασσα, αρ-

γοπεθαίνει στις αποθήκες των 

εταιρειών, στις μπουζουκλερί 

της πόλης (που δεν τις σώ-

νουν πια ούτε τα πούλμαν 

ούτε οι πρωτοχρονιάτικες 

πίτες ούτε οι σχολικές εκ-

δρομές) και στις πρωινομε-

σημεριανές εκπομπές... Aπό 

κοντά και το «έντεχνο» (και 

το τύπου «έντεχνο») που αγκο-

μαχάει από την έλλειψη έ-

μπνευσης, απρόθυμο να 

μπει σε περιπέτειες και με 

την αγωνία να διαφυλάξει 

τα κεκτημένα. Kουρασμέ-

νες μπαλάντες με ροκ από-

ηχο, τσαχπίνικα βαλσάκια με 

μια γεύση ακορντεόν, λόγια 

που προσποιούνται πως έ-

χουν νόημα...

Αυτά γράφαμε πριν από 

3 χρόνια στην Athens Voice αλλά –για με-

ρικά πράγματα– δεν έχει σημασία τι λες ή τι 

γράφεις αλλά τι κάνεις... Όσοι ζουν σ’ αυτή 

την πόλη νομίζω πως ξέρουν τι έχει κάνει αυ-

τή η εφημερίδα για τα νέα γκρουπ, τους νέ-

ους καλλιτέχνες, τους νέους ήχους...

Και για του λόγου το αληθές η δράση συνεχίζε-

ται, και την κυριακή 14/6 ο «πρώ-

τος ήχος» παίρνει καλοκαιρινή 

διάσταση. Στην τεχνόπολη 

ένα συναυλιακό πάρτι (με 

ελεύθερη είσοδο), α-

φορμή για να βρισκόμα-

στε υπό τους ήχους των 

ελληνικών συγκροτη-

μάτων που μέχρι ώρας 

είναι οι: Film, Matisse, 

Εxposed by Observers, 

αλλά έρχονται κι άλλοι. 

stay tuned. Και λίγο 

αργότερα (τρίτη 23/6) 

στην πλατεία κλαυθ-

μώνος το σταθερό μας 

ραντεβού με τη Γιορ-

τή της Μουσικής και 

τη σκηνή της Athens 

VOice, απ’ την οποία 

ξέρεις ποιοι έχουν 

περάσει, γιατί ήσουν εκεί. Κι απ’ ό,τι 

καταλαβαίνω θα είσαι και φέτος – μαζί και οι 

Last Drive, Zebra tracks, Berlin Brides, Lolek, 

Φανταστικοί Ήχοι, Deadbeat escapement και 

Νίκος Πορτοκάλογλου. Κι ακόμη δεν έχουμε 

τελειώσει. stay tuned επίσης... 

Επανασυνδέσεις
Οι επανασυνδέσεις συγκροτημάτων έχουν γίνει 
πια ένα αρπακτικό τέρας που κυνηγάει τα φρά-
γκα. Επανασυνδέσεις, παγκόσμιες περιοδείες, ε-

πανακυκλοφορί-
ες, memorabilia, 
χαμένα άλμπουμ, 
βινίλια, συλ λο-
γ έ ς ,  d v d s . . .  Κ ι 
όσοι αποφασί-
ζουν να βγάλουν 
καινούργιο δίσκο 
(ως πρόσχημα), 
τον φτιάχνουν 
ολόιδιο με τους 

παλιούς για να «συσπειρώσουν» τους οπαδούς. 
Αυτός είναι κι ο λόγος που είμαι επιφυλακτικός με 
τα re-unions.
Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που η επανασύν-
δεση είχε νόημα και δημιουργικό περιεχόμενο 
και οι Last Drive είναι μία απ’ αυτές. Ο καινούρ-
γιος τους δίσκος “heavy Liquid” (****) αποτελεί 
το «χαμένο κρίκο» της μουσικής τους ιστορίας, το 
άλμπουμ που συμπληρώνει το παζλ, το απαραίτη-
το κομματάκι για να ολοκληρωθεί η εικόνα. Οι Last 

Drive δεν αφαιρούν τίποτα απ’ τη ζωή που έζησαν 
μόνο και μόνο για να μοιάζουν σ’ αυτό που ήταν 
πριν από 20 χρόνια, κι ο ήχος τους δεν είναι πια 
ούτε garage ούτε indie ούτε rock’n’roll ούτε...
Είναι κομμάτι απ’ το όλον της ροκ κουλτούρας, με 
τον ίδιο τρόπο που είναι ο Lux interior ή ο hunter 
s. thompson, στους οποίους είναι αφιερωμένο το 
άλμπουμ. Good vibrations...

Τι κάνει ο Steve Albini;
Φροντίζει για την αξιοπρεπή επάνοδο μεσήλικων Άγγλων μουσικών και 
κάνει σπουδαία δουλειά καθοδηγώντας σωστά τον Jarvis Cocker και 
τους Manic Street Preachers ώστε να ακούγονται πειστικοί σε αυτό 
που επιχειρούν. ο cocker προστρέχει στη δεξαμενή της «έντεχνης» αγ-
γλικής pop του παρελθόντος (Roxy Music, eno, David Bowie, Pink Floyd) 
αλλά και στη spoken word ατμόσφαιρα (που τόσο τον συγκινεί τελευ-
ταία) για το συμπαθές “Further Complications” (***). οι M.s.P., πάλι, με το 
“Journal for Plague Lovers” (**) επιχειρούν να εκμαιεύσουν συγκίνηση 
χρησιμοποιώντας (μετά από 15 χρόνια) τους στίχους του «χαμένου» 
Richard edwards και να προκαλέσουν νοσταλγία επιστρέφοντας στην 
«ένδοξη» εποχή του “the holy Bible”, αλλά αυτά μας τα ’χουν ξαναπεί. 

Κληρονομικό χάρισμα...
οι τίτλοι από τα άλμπουμ των Green Day και των 
Royksopp ορίζουν το περιεχόμενό τους και προ-
βλέπουν το μέλλον τους. Με το “21st Century 
Breakdown” (*) οι Green Day κάνουν ένα τόσο 
τυποποιημένο άλμπουμ, πατρόν του παρελθό-
ντος τους, παιγμένο τόσο τέλεια αλλά μηχανικά 
που ακούγεται αφύσικο, ενώ με το “Junior” (*) οι 
Royksopp φαίνεται να ορίζουν την αξία του δί-
σκου τους. Ένα άλμπουμ disco/electronica χωρίς 
ατμόσφαιρα, χωρίς δεύτερο επίπεδο, που παρα-
πέμπει στα –γεμάτα ηλεκτρονικές μπουρμπουλή-
θρες αμηχανίας– disco-kitch τέρατα της δεκαετίας 
του ’80. Άλλα μας είχαν υποσχεθεί...

Matisse

Film

➜ makismilatos@in.gr
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* Προτείνουμε

Αίθουσες τέχνης

A.ANTONOPOULOU.
ART 
Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, 
210 3214.994
Γιάννης Γκανάς. Σχέδια, βί-
ντεο, ζωγραφική. Ως 4/6. 

ACG ART GALLERY 
Γραβιάς 4-6, Αγ. Παρασκευή 
Eileen Botsford. Ζωγραφι-
κή, φωτογραφία, γλυπτική, 
εγκαταστάσεις. Ως 30/6.
Κώστας Ευαγγελάτος. 
Ζωγραφική. Ως 30/6. 

Α.Δ. 
Παλλάδος 3, Ψυρρή, 210 
3228.785
Χρήστος Αποστολάκης. 
Φωτογραφία. Ως 13/6.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Ξενοκράτους 45, 210 
7223.897
Ομαδική Ελλήνων καλλι-
τεχνών. Ζωγραφική, χαρα-
κτική. Όλο τον Ιούνιο.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ Α-
ΘΗΝΩΝ  
Γλύκωνος 4, Δεξαμενή, 210 
7213.938
Βένια Δημητρακοπούλου. 
Γλυπτική. Ως 6/6. 

AMP  
Επικούρου 26 & Κορύνης 4, 
210 3251.881
Joep van Liefland. Εγκα-
τάσταση, βίντεο, γλυπτική. 
Ως 6/6.

ART ZONE 42  
Βασ. Κωνσταντίνου 42, Καλ-
λιμάρμαρο, 210 7259.549
Almudena Cuesta Ruiz. 
Ζωγραφική. Ως 20/6.

ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ - 
ARTLIFE  
Ηροδότου 11, 210 7221.200
Henk van Boekel. Σχέδια, 
γλυπτική. Ως 20/6.

ATHANASIADOU ART 
ADVICE 
Αλωπεκής 44, Κολωνάκι, 210 
9233.211 
Τερέζα Παπαμιχάλη. Ζω-
γραφική. Ως 13/6.

BERNIER ELIADES 
Επταχάλκου 11, 210 3413.935
Ylva Ogland. Ζωγραφική, 
εγκαταστάσεις. Ως 17/7.

BONICOS GALLERY 
Κ. Σερβίας 12-14, 210 
3236.424
Λάζαρος Κωνσταντινί-
δης. Ζωγραφική. Ως 27/6.

ΓΚΑΛΕΡΙ 7  
Ζαλοκώστα 7, 210 3612.050
Έργα μαθητών και μαθητρι-
ών του νηπιαγωγείου της 
Σχολής Μωραΐτη. Ως 6/6.

ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΗΣ ΕΡΣΗΣ
Κλεομένους 4, Δεξαμενή, 210 
7220.231
Chantal Σκιαδαρέση. Ζω-
γραφική. Ως 9/6.

ΓΚΑΛΕΡΙ ΝΕΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ 
Βαλαωρίτου 9Α, 210 3616.165 
Ηλίας Δεκουλάκος. Φωτο-
γραφία, 1960-1980. Ως 6/6.

DASSERA ART SPACE  
Παπαδιαμαντοπούλου 146Α, 
Γουδή, 210 7719.432
Αφροδίτη Μακρυγιάννη. 
Φωτογραφία. Ως 4/6. 
Κατερίνα Τσάμη. Ζωγρα-
φική. 11-25/6.

DESIGNER’S DOT 
GALLERY  
Μελαντίας 8 & Ηλιουπόλεως, 
Παγκράτι, 210 7522.322   
 Κοραλία Παπαθανα-
σοπούλου. Ζωγραφική. 
Ως 5/6.

ΔΕΣΤΕ  
Φιλελλήνων 11 & Ε. Παππά, 
Ν. Ιωνία, 210 2758.490 
Έργα από τη συλλογή Δά-
κη Ιωάννου. Ως 31/12. 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗ-
ΤΗΣΕΙΣ  
Σπευσίππου 21, 210 7221.556  
Φ. Αχείμαστος, Κ. Κρί-
σικος, Δ. Τσιρογιάννης. 
Χαρακτική. Ως 6/6.

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ  
Αγαθοδαίμονος 37 & Ορέ-
στου 1, 210 3414.214
Γιώργος Λαζόγκας. Σχέ-
δια, βίντεο, φωτογραφία, 
ζωγραφική. Ως 13/6. 

GALLERY BATAGIANNI  
Αγ. Αναργύρων 20-22, Ψυρ-
ρή, 210 3221.675

Rainer Splitt. Ζωγραφική. 
Ως 20/6. 

ΙΑΝΟΣ 
Σταδίου 24, 210 3217.917  
Σπουδαστές του Α’ Ερ-
γαστηρίου Χαρακτικής. 
Χαρακτική. Ως 19/6.

ΙΛΕΑΝΑ ΤΟΥΝΤΑ  
Αρματολών & Κλεφτών 48, 
210 6439.466
Maria Friberg. Video. Ως 
6/6.

KALFAYAN 
GALLERIES 
Χάρητος 11, 210 7217.679
Ομαδική Ελλήνων και 
ξένων καλλιτεχνών. Ζω-
γραφική. Ως 27/6. 

KAPLANON 5  
Καπλανών 5 & Μασσαλίας, 
210 3390.946
Γιώργος Χουλιαράς. «Ανο-
λοκλήρωτα έργα». Γλυπτι-
κή. Ως 27/6.
 
KAPPATOS  
Αθηνάς 12, 210 3217.931
Αναδρομική των καλλι-
τεχνών που φιλοξένησε 
από το 1991 ως σήμερα. 
Ως 27/6.

K-ART  
Σίνα 54, 211 4013.877 
Ομαδική Ελλήνων καλ-
λιτεχνών. Ζωγραφική. 
Ως 27/6. 

LORAINI 
ALIMANTIRI 
GAZONROUGE 
Β. Ουγκώ 15, 210 5248.077
Νίκος Καναρέλης. Ζωγρα-
φική. Ως 27/6.

M ART SPACE 
Σόλωνος 10 & Ηρακλείτου, 
210 9246.600
Ομαδική Ελλήνων καλ-
λιτεχνών. Ζωγραφική. 
Ως 5/6. 

OLD TOWN 
GALLERY TONIA 
KPAΣΣAKOΠOYΛOY
Bουκουρεστίου 25A, 
210 3626.968   
Έργα τέχνης.

ΠΟΤΝΙΑ ΘΗΡΩΝ
Ζαΐμη 7, Εξάρχεια, 210 
3307.380 
Maria Marshall. Ζωγραφι-
κή, φιλμ. Ως 11/6.

ΤΕΧΝΟΧΩΡΟΣ ΤΟ 
ΜΗΛΟ 
Αμύντα 11, Παγκράτι, 210 
7254.897
Γιώργος Θεοδώρου. Ζω-
γραφική. Ως 6/6.

TITANIUM YIAYIANNOS 
GALLERY  
Β. Κωνσταντίνου 44, 210 
7297.644
Νίκος Γαβαλάς. Ζωγραφι-
κή. Ως 6/6. 

THE BREEDER 
Ιάσωνος 45, 210 3317.527
Jannis Varelas. Θεατρικά 
κοστούμια. Ως 4/7. 

ΣΤΟΑ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΥ 
Βουκουρεστίου 3 (City Link)
Φωτογραφίες από τον πα-
γκόσμιο διαγωνισμό «Φω-
τογράφος Άγριας Φύσης». 
Ως 13/6.                                                        

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Ηρακλείτου 10, 210 3641.217
Ερατώ Χατζησάββα. Ζω-
γραφική, βίντεο. Ως 13/6.

* TΡΙEΣΠΕΡΟΣ 
Pοβ. Γκάλλι 3-5, Aκρόπολη, 
210 9239.592 
Xώρος περιοδικών - μόνι-
μων εκθέσεων, χειροποίη-
του κοσμήματος, γλυπτικής, 
φωτογραφίας, ζωγραφικής 
κ.ά.

* VICTOR GALLERY 
Φαναριωτών 23, 
210 6445.309 
Digital Art. Eργαστήριο 
αναπαραγωγής έργων τέ-
χνης σε καμβά. 

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ 24  
Σπευσίππου 38, 210 7217.897
Μαργαρίτα Μπακοπού-
λου. Ζωγραφική. Ως 6/6.
 
Άλλοι Χώροι

ΑΘΗΝΑΪΣ  
Καστοριάς 34-36, Βοτανικός, 
210 3480.000
Νίκος Φραντζολάς. Ζω-
γραφική. Ως 12/6.

BOOZE COOPERATIVA  
Κολοκοτρώνη 57, κέντρο, 
210 3240.944
Ομαδική Ελλήνων καλ-
λιτεχνών. Ζωγραφική. 
Ως 10/6.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕ-
ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  
«Αφίξεις», περιοχή «Α» εκτός 
Schengen, 210 3530.000
Γιάννης Γιαννέλος. Αερο-
φωτογραφίες. Ως 30/9. 

FNAC ΜΑΡΟΥΣΙ  
The Mall, Αν. Παπανδρέου 35, 
210 6305.555
Καμίλο Νόλας. Φωτογρα-
φία. Ως 30/6.

GOETHE INSTITUT 
ATHEN 
(Φουαγιέ) Ομήρου 14-16, 
210 3661.000
Lotte Reiniger. Έκθεση 
για τη ζωή και το έργο της. 
Ως 24/7. 

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙ-
ΚΗ ΕΝΩΣΗ  
Μασσαλίας 22, 210 3680.000
Έργα των Picasso, 
Chagall, Corot, Γ. Τσαρού-
χη, Σ. Βασιλείου, Ν. Χατζη-
κυριάκου-Γκίκα από τη 
Συλλογή Ιδρύματος Α. & Λ. 
Κατακουζηνού. Ως 30/6. 

ZAZZIUM 
Iπποκράτους & Διδότου 33, 
210 3618.446 
Kατερίνα Kυριαζοπούλου. 
Pop-art collage. Ως 31/7.

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ  
Λεωφ. Συγγρού 387, Π. Φάλη-
ρο, 210 9469.600
Ομαδική Ελλήνων καλλι-
τεχνών. Eco Art. Ζωγραφι-
κή, κατασκευές. Ως 12/6.

KENTPO ΛAΪKHΣ 
TEXNHΣ & ΠAPAΔOΣHΣ 
A. Xατζημιχάλη 6, Πλάκα, 
210 3243.972 
Λαογραφικά αντικείμενα 
της Θράκης από τη συλλογή 
του Γ. Δαδαλιάρη. Ως 30/6.

ΜΕΓΑΡΟ ΕΥΝΑΡΔΟΥ 
Αγ. Κων/νου 20 & Μενάν-
δρου, 210 3234.267
Vlassis Caniaris. Ζωγραφι-
κή. Ως 19/7.

ΜΙΕΤ
Αγ. Κωνσταντίνου 20 & Με-
νάνδρου, 210 3234.267
Vlassis Caniaris. Ζωγραφι-
κή. Ως 19/6.

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ  
Κατεχάκη 54
Ομαδική Ελλήνων καλ-
λιτεχνών. Ζωγραφική. 
Ως 6/6.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Πειραιώς 51, πλ. Κουμουν-
δούρου, 210 3240.472
Ανατολής Λαζαρίδης. Γλυ-
πτική, χαρακτική, σχέδιο, 
ζωγραφική. Ως 30/6.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
«ΜΕΛΙΝΑ»  
Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονί-
κης, Θησείο, 210 3452.150
1ου Φεστιβάλ Χαρακτι-
κής. Ως 28/6.
 
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
 Ιπποκράτους 118 
Ευανθία Σούτογλου. Ζω-
γραφική. Ως 5/9.

ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
3ΑΛΦΑ  
Θηβών 233, Νίκαια
Σπύρος Τζομάκας. Οπτι-
κοακουστική-διαδραστική 
εγκατάσταση. Ως 30/6.

Μουσεία

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙ-
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
Πατησίων 44, 210 8217.717
Πέντε νέες μόνιμες εκθέ-
σεις. Ελληνιστική κεραμική, 
πήλινα ειδώλια, συλλογή Β. 
Σερπιέρη, χρυσά κοσμήμα-
τα, αργυρά, γυάλινα σκεύη. 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΥΡΟΥ 
- ΕΥΤΑΞΙΑ  
Παπαρρηγοπούλου 7, 
πλ. Κλαυθμώνος, 
210 3231.397
Γιουλίκα Λακερίδου. Ζω-
γραφική. Ως 22/6.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
Σοφ. Βενιζέλου & Μαρ. Αντύ-
πα, 210 9929.201
Ομαδική από το Πολιτιστι-
κό Κέντρο Ηλιούπολης. 
Ζωγραφική. Ως 10/6.

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Νεοφ.Δούκα 4,210 7228.321
Βραβείο ΔΕΣΤΕ 2009. 
Ομαδική Ελλήνων καλλιτε-
χνών. Ζωγραφική, γλυπτική, 
φωτογραφία, κατασκευές. 
Ως 30/9.

MOYΣEIO ΜΠΕΝΑΚΗ

Κεντρικό κτήριο Κουμπάρη 1 
& Βασ. Σοφίας, 210 3671.000
Νεοελληνική ιστορική 
συλλογή Κων/νου Τρί-
που. Φωτογραφίες, φωτο-
γραφικά λευκώματα επώνυ-
μων Ελλήνων φωτογράφων 
του 19ου αι., συλλεκτικά 
βιβλία, αποκόμματα εφημε-
ρίδων. Ως 16/6.  
Κτήριο Πειραιώς 138 & 
Aνδρονίκου, 210 3453.111 
Βραβεία αρχιτεκτονικής 
2008. Ως 7/6.
Ομαδική Ελλήνων και 
ξένων καλλιτεχνών. Έκ-
θεση για την παράδοση του 
θεάτρου σκιών. Ως 26/7.
Κεντρικό (Κουμπάρη 1, 210 
3671.000) και Κτήριο Οδού 
Πειραιώς
Η ομάδα ΑΦΗ στο Μου-
σείο Μπενάκη. Παρεμβά-
σεις μέσα στους εκθεσια-
κούς χώρους της μόνιμης 
συλλογής των μουσείων.
Ως 7/6. ●

τέΧνη οδηγος τινέα;
Barrio

«Δάσκαλοι και μαθητές» 

Απόφοιτοι και τελειόφοιτοι του Εργαστη-
ρίου Χαρακτικής εργάστηκαν μαζί στους 
Χώρους της Σχολής Καλών Τεχνών και 
παρουσιάζουν την έκθεσή τους υπό τον 
τίτλο «Ξυλογραφία - Από τη σπουδή στο 
έργο». Η έκθεση πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο του Athens Print Fest που οργα-
νώνει η Ένωση Ελλήνων Χαρακτών με 
τον Πολιτισμικό Οργανισμό του Δήμου 
Αθηναίων. Στην αίθουσα τέχνης ΙΑΝΟΣ, 
Σταδίου 24. Έως τις 28/6. 

Φεστιβάλ 
τεχνών

Γραφιστική, δι-
α κ ό σ μ η σ η ,  ε ι -
κονογράφηση, 
3 d  a n i m a t i o n , 
φωτογραφία, 
σκηνοθεσία, 
μοντάζ, εικονο-
ληψία, σενάριο, 
ηχοληψία και 
μουσική με τε-
χνολογία Η/Υ 
θα περιλαμβάνει το 
φετινό 15o Φεστιβάλ Τεχνών και Νέων 
Τεχνολογιών του ΙΕΚ ΔΟΜΗ, από τις 9 
έως τις 13/6, στη Στοά του Βιβλίου, Αίθου-
σα Τέχνης και Αίθουσα Λόγου (Πεσμαζό-
γλου 5). Στις παράλληλες εκδηλώσεις οι 
προβολές μικρού μήκους ταινιών των 

σπουδαστών, αλλά και η  τριήμερη «Συ-
ναυλία GREEK GODS Festival» από 11 

έως 13/6, με τη συμμετοχή 20 ελλη-
νικών ροκ συγκροτημάτων στο 

TEXAS CLUB, στην πλ. Κάνιγγος. 

Τα παράθυρα 
της νύχτας 
Έκθεση ζωγραφικής του 
Γιάννη Δημητράκη   

«Τα παράθυρα της νύχτας, όταν 
δεν φωτίζονται από το φεγγάρι 
και τις αστραπές, και το σκοτάδι 
τα μαυρίζει, με το δικό μου φως 
τα ζωγραφίζω. Με το λίγο φως 
στα παράθυρα της νύχτας, βλέ-
πω καλύτερα τις λεπτομέρειές 
μου. Τον ήλιο δεν τον αντέχω, 
με τυφλώνει» γράφει ο Βασίλης 
Δημητράκος για τη νέα δουλειά 
του καλλιτέχνη. 

Gallery Café, Αδριανού 33, Μονα-
στηράκι. Eγκαίνια Πέμπτη 4 Ιουνίου, 
20.30 - 00.00. Διάρκεια έως και 29/6.

Μη 
χάσεις!
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REALITY
Σκηνοθεσία: Άντζελα Μπρούσκου
Παίζουν: Μ. Καλλιμάνη, Π. Μπουζούρη, Κ. Αβαρικιώτης, Γ. 
Νανούρης, Ά. Μπρούσκου, Μ. Πανουργιά, Α. Ράμα
Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, 210 3213.100
Παραστάσεις από 15 έως 19 Ιουνίου 

έ μπνευσμένη από την πραγματικότητα έ-
τσι όπως αυτή παρουσιάζεται στα ΜΜΕ, η 
παράσταση “Reality” λειτουργεί αποσπα-

σματικά σε μορφή επεισοδίων, με εικόνες, δράσεις,  
μουσική, συνεντεύξεις από τον κόσμο της show-
biz, της μόδας, των περιοδικών life style, των reality 
shows, ψυχανάλυση, με άξονα και κέντρο τον άν-
θρωπο και το εγώ του. Έτσι, το φουαγέ του Παλλάς 
μεταμορφώνεται σ’ ένα χώρο επιθυμίας και προσ-
δοκίας, όπου τα πρόσωπα πιστεύουν ότι θα εκπλη-
ρωθούν τα πιο παράλογα όνειρά τους.

Τι σημαίνει για σας ριάλιτι; Είναι η πραγματικότητα 
που ορίζουμε εμείς ως αληθινή και αποφασίζουμε 
να τη ζήσουμε εξιδανικεύοντας τον εαυτό μας και 
τα πράγματα.  

Τι θέλετε να πείτε δείχνοντας και σχολιάζοντας ένα 

πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας; Ή μήπως 

αυτό το κομμάτι είναι μεγαλύτερο; Ζούμε όλοι σε μια 
εποχή που δίνει αξία στη φαντασίωση και την εικό-

να. Η ευτυχία μας εξαρτάται συχνά από τον κόσμο 
της διαφήμισης. Βλέπουμε όλοι το ίδιο όνειρο και 
κυνηγάμε χαμένους θησαυρούς.  

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι μεγαλύτερες αυταπά-

τες των ανθρώπων γύρω σας σήμερα; H γνώμη που 
έχουμε για τον εαυτό μας και η διασημότητα.

Πώς τα σκουπίδια της εποχής μπορούν να κάνουν ένα 

έργο τέχνης σήμερα; Γιατί  μέσα στον κάδο της αν-
θρώπινης δυστυχίας ανακυκλώνονται συνήθως 
τα πιο άχρηστα και φτηνά υλικά. Η τέχνη τα κάνει 
μοναδικά αποκαλύπτοντας την αλήθεια  τους.   

Απέναντι στους κανόνες που επιβάλλονται από την κοι-

νωνία υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πρόταση ή παίζουμε 

απλώς το ρόλο των παθητικών παρατηρητών; Δεν ξέρω 
αν υπάρχουν ενδιαφέρουσες προτάσεις. Θα προτι-
μούσα να υπάρχουν πιο δραστικές λύσεις. Νιώθω ότι 
έχουμε πειστεί πως τα πράγματα είναι καταδικασμένα 
στη μοίρα τους κι αυτό μας κάνει συχνά παθητικούς. 

Αυτοί που παίζουν σε κάθε ριάλιτι της καθημερινότη-

τας, πόση επίγνωση έχουν του αν είναι αλήθεια ή ψέμα; 

Δεν υπάρχει επίγνωση, γιατί δεν υπάρχει πραγματι-
κή εμπειρία αυτού που ζούμε. Είμαστε παγιδευμένοι 
μέσα στο φαύλο κύκλο του ανικανοποίητου. A

Η σκηνοθέτρια της παράστασης “Reality” Άντζελα Μπρούσκου μιλάει στην A.V.

Aπαγορευμένες επιθυμίες

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

104 KENTPO ΛOΓOY 
KAI TEXNHΣ 
Θεμιστοκλέους 104 & 
Kαλλιδρομίου, 210 3826.185 
Σονέτα. Δραματοποιη-
μένη ποίηση. Του Ουίλιαμ 
Σέξπιρ. Σκηνοθ.: Λ. Γιο-
βανίδης. Παίζουν: Μ. Κα-
ρατζογιάννης, Μ. Κίτσου. 
Τρ.-Κυρ. 21.30. € 15. Δ: 65’. 
Ως  6/6. 
* Το φιλί του χώρου. Κειμ.-
σκηνοθ.: Σ. Φιλιππίδου. 
Παίζουν: Δ. Αναστασίου, Ά. 
Καλογερόπουλος, Μ. Κα-
ρελλά κ.ά. 21.30. € 10. 
Δ: 60’. Ως 6/6.

BADMINTON
 Άλσος Στρατού, Γουδί, 
211 1086.024
* Tango Pasion - Ultimo 
Tango. Αργεντίνικο 
τάνγκο. Xορογρ.: Hector 
Zaraspe. 9-12/6. 21.00. 
13&14/6, 17.00 & 21.00. 
€ 10, 20, 30, 40, 50. Δ: 120’.

ΒΑΦΕΙΟ
Αγ. Όρους 16 & Κων/λεως, 
Βοτανικός, 210 3425.637
 Όπως σας αρέσει. Κω-
μωδία. Του Ουίλιαμ Σέξπιρ. 
Σκηνοθ.: Δ. Κωνσταντινί-
δης. Παίζουν: Ν. Αλεξίου, Γ. 

Δρακόπουλος, Θ. Θεοδωρί-
δης, Δ. Καρτόκης. Τετ.-Κυρ. 
21.30. € 18 (15 Φ). Δ: 120’. 
Ως 7/6.
Ιαγουάρος. Από την ομώ-
νυμη νουβέλα του Αλέ-
ξανδρου Κοτζιά. Σκηνοθ.: 
Θ. Εσπίριτου.Παίζουν: 
Ε. Τσατώβ, Χ. Τσιμπρή, Σ. 
Σουρμελίδης. Δευτ. & Τρ. 
21.15, Σάβ. 24.00. € 15 (10 
Φ).  Δ: 90’. Ως 27/6. 

BIOS
Πειραιώς 84, Γκάζι, 210 
3425.335
Το σπίτι. Ιδέα-σκηνοθ.: 
Β. Χαραλαμπίδης. Παίζει: 
Oμάδα blitz. Δευτ.-Τρ. 
21.15. € 10. Ως  9/6.
Ο μισάνθρωπος. Κωμω-
δία. Του Μολιέρου. Σκη-
νοθ.: Θ. Αμπαζής. Παίζουν: 
Δ. Σαριδάκη, Α. Φραγκάκης, 
Τ. Δαλιάνη, Ν. Κοψιδάς. 
Τετ.-Κυρ. 21.00. € 18 (14 Φ). 
Δ: 135’. Ως 7/6 .

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΘΕ-
ΑΤΡΟ REX - ΣΚΗΝΗ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 
Πανεπιστημίου 48, 210 
3305.074 
 Μηχανή Άμλετ. Tου 
Χάινερ Μίλερ. Από  το 
Deutsches Theater. 
Σκηνοθ.: D. Gotscheff. 
Παίζουν: D. Gotscheff, A. 
Khuon, V. Tscheplanowa. 
Δ: 60’. 21.00. 5/6.

ΘEATPO THΣ HMEPAΣ 
Γεννηματά 20, Mετρό Πα-
νόρμου, 210 6929.090
Mπλε Σκηνή 

Η αβάσταχτη ελαφρό-
τητα του ταλέντου. Κω-
μωδία. Των Κ. Δελακούρα, 
Ά. Ετιαρίδου. Σκηνοθ.: Ά. 
Ετιαρίδου. Παίζουν: Ά. Ε-
τιαρίδου, Κ. Μαρτιμιανάκη, 
Έ. Μανουρά. Σάβ. 22.00. € 
16 (με ποτό). Δ: 70’.

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ - ΔΩΜΑ 
Αντισθένους 7 & Θαρύπου, 
Φιξ, 210 9212.900 
* Κατάδικος. Δραματοποι-
ημένο μυθιστόρημα του 
Κωνσταντίνου Θεοτόκη. 
Σκηνοθ.: Ά.Τρουπάκη. Από 
την Ομάδα θεάτρου Περί-
πολος. Τρ.-Κυρ. 21.15. € 15. 
Δ: 80’. Ως 21/6.  

ΘΥΜΕΛΗ ΕΛΛΗΣ 
ΒΟΖΙΚΙΑΔΟΥ 
Μοσχονησίων 32, 
πλ. Αμερικής, 210 8657.677
Ο ρόλος της γυναίκας 
στο αρχαίο δράμα. Θεα-
τρικό αναλόγιο. Σκηνοθ.: Έ. 
Βοζικιάδου. Αφηγητές: Σ. 
Κατηφόρης, Μ. Κυρλύς, Κ. 
Καρκάλης. Παρ.&Σάβ. 21.00, 
Κυρ. 20.00. € 12 (16 Φ). Δ: 90’. 

ΜΑΥΡΗ ΣΦΑΙΡΑ
 Ζωοδόχου Πηγής 48, Εξάρ-
χεια, 210 3848.060 
Το σπίτι της Μπερνάρ-
ντα Άλμπα. Του Federico 
Garcia Lorca. Σκηνοθ.: Τ. 
Σακελλαρίου. Παίζουν: Τ. 
Σακελλαρίου, Ά. Μέγα, Ε. 

Σιδέρη κ.ά. Πέμ.-Σάβ. 21.30. 
€ 20 (14 Φ).

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
- ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΑ ΤΡΙΑΝΤΗ» 
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 210 
7282.333
* Θεία κωμωδία - Καθαρ-
τήριο. Performance του 
Ρομέο Καστελούτσι. Σκη-
νοθ.: ρ. Καστελούτσι. Ερ-
μηνεύουν: I. Radmanovic, 
D. Savorani, S. Scarlatella, 
P. P. Zimmermann, J. 
Roverato. 8&9/6, 21.00. 
€ 40, 30, 20, 10 (5 Φ).  Δ: 80’.  

ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ  
Ακαδήμου 14-16, Μεταξουρ-
γείο, 210 5234.382
Η δημοκρατία με το μάτι 
του Λυγκέα. Σουρεαλι-
στική κωμωδία. Της Κων-
σταντίνας Γιαμπουράνη. 
Σκηνοθ.: Ζ. Ελευθερίου. 
Παίζουν: Γ. Μοσκιού, Γ. 
Μπαλιώτη,  Μ.Τσιγονάκη 
κ.ά. 21.15. € 20 (16 Φ, Ομα-
δικό). 5, 6/6. Δ: 75’. 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 
Πειραιώς 260, Ταύρος, 210 
9282.900
* Θεία κωμωδία - Παρά-
δεισος. Εκδήλωση του 
Ελληνικού Φεστιβάλ. Ει-
καστική εγκατάσταση του 
Ρομέο Καστελούτσι. 6/6, 
19.00 & 23.00. Είσ. ελεύθε-
ρη. Δ: 3’. 
* Αφιέρωμα στον Γιάννη 
Ρίτσο. Μονόλογοι. Σκηνοθ.: 
ρ. Πατεράκη, Β. Αρδίττης, 
Δ. Λιγνάδης. «Φαίδρα» με 

την Κ. Καραμπέτη, 4&5/6, 
21.00. «Οταν έρχεται ο ξέ-
νος» με τους Α. Καραζήση, 
Β. Αρδίττη, 5/6, 19.00. «Η 
σονάτα του σεληνόφωτος» 
με τη Ρ. Πατεράκη, 5/6, 
23.00. € 20 (ένας μονόλο-
γος), 35 (δύο), € 50 (τρεις), 
10 Φ για ένα μονόλογο. 

ΠPOΣKHNIO
Kαπνοκοπτηρίου 8 & Στουρ-
νάρη, 210 8252.242
Ο υπηρέτης. Του Robin 
Maugham. Σκηνοθ.: Φ. 
Σοφιανός. Παίζουν: Φ. 
Σοφιανός, Π. Μιχαηλίδης, Ζ. 
Ναλπάντη κ.ά. Τετ. 20.00,  
Πέμ.-Σάβ. 21.15, Σάβ. 18.15, 
Κυρ. 20.00. € 20 (14 Φ). 
Δ: 135’. 

PAΓEΣ
Kωνσταντινουπόλεως 82, 
Γκάζι, 210 3452.751
Secret Room. Ψυχολογικό 
Θρίλερ. Του Γιώργου Δα-
νέζη. Σκηνοθ.: Γ. Δανέζης. 
Από την Ομάδα Bewitched. 
Δευτ., Τρ., Κυρ. 21.30. € 15 
(10 Φ). Δ: 90’. 

STUDIO ΜΑΥΡΟΜΙ-
ΧΑΛΗ
Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια, 
210 6453.330
Ιστορίες με ηχώ. Σκηνοθ.: 
Λ. Γιώτης. Παίζουν: Χ. Θεο-
χαρόπουλος, Α. Ιορδάνου, 
Μ. Καστρινού κ.ά. Δευτ.&Τρ. 
21.15. € 17. Ως 9/6.

ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ 
Κεφαλληνίας 17, Κυψέλη, 
210 8656.004
Το φεγγάρι που ματώνει. 
Του Nicholas Kazan. Σκη-
νοθ.: Ν. Καμτσής. Παίζουν: 
Λ. Ζαμπετάκης, Μ. Σαΐτη, Δ. 
Κανέλλος. Τετ. 19.00, Πέμ.-
Σάβ. 21.30, Κυρ.&Δευτ. 
20.00. € 20 (15 Φ). Ως  8/6.

ΦΟΥΡΝΟΣ 
Μαυρομιχάλη 168, 210 
6460.748
 The ScarMface! Κείμ.-
σκηνοθ.: Γιάννης Ο. 
Παίζουν:  Γιάννης Ο., Β. 
Ζαϊφίδης, Γ. Φιλίππου κ.ά. 
Πέμ.-Σάβ. 21.30. € 15. Δ: 90’.

VANILLA PROJECT 
Σαρρή 37, 693 2351511
Το τελευταίο Botox. Του 
Κων/ντίνου Ιωακειμίδη. Σκη-
νοθ.: T. Ντούσκα. Παίζουν: 
Κ. Ιωακειμίδης, Κ. Μπαφα-
λούκου, Μ. Αμανάκης, Μ. 
Μαυραγάνης. Πέμ.-Κυρ. 
21.00. € 15 (με ποτό). Δ: 60’.

XΩPA 
Aμοργού 20, Kυψέλη,
 210 8673.945 
Σκηνή Nέα Xώρα
Chatroom/η παράσταση. 
Σκηνοθ.: Σ. Βγενοπούλου. 
Παίζουν: Μ. Γεωργιάδου,  
Π. Εξαρχέας κ.ά. Παρ.&Σάβ. 
στις 19.00. € 20, 14. Δ: 70’.
Είμαι αίμα. Του Jan Fabre. 
Σκηνοθ.: Δ. Μπίτος. Παί-
ζουν: Ε. Δράκου, Α. Καζά-
ζου, Γ. Τσούρμας. Τετ.-Παρ. 
& Κυρ. 21.30. € 19 (15 Φ).  
Δ: 60’. Ως 12/6.   ●

Δώρο διπλές 
προσκλήσεις

Η  A . V .  ε ξ α -
σφάλισε για 
τ ο υ ς  α ν α -

γνώστες της 
π έ ν τ ε  ( 5 )  δ ι -

πλές προσκλήσεις με 
ποτό για την παράσταση 
«Το τελευταίο Botox», 
για την Παρασκευή 5/6 
στις 21.00 στο Vanilla 
Project (Σαρρή 37, 693 2351511). Αν θέλεις κι εσύ μία, στείλε σε SMS: 
AVP (κενό) και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι την Παρα-
σκευή 5/6 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα 
ονόματά τους θα βρίσκονται στο ταμείο.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται €1,19 με ΦΠΑ
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 μηχάσεις

4o Pocket Theatre Festival Η τελευταία νύχτα του φεστιβάλ αφήγησης 

παραμυθιών θα βρει 12 νέους συγγραφείς να διαβάζουν τα παραμύθια τους και να 

διαγωνίζονται με κριτή το κοινό για το ποιος θα επικρατήσει (19.30). Αμέσως μετά η 

ομάδα των μουσικών παραμυθάδων LSD (Ladies Sing Desperately) θα παρουσιάσει 

την ακατάλληλη για ανηλίκους παράσταση “Lost love stories” (22.00). Σε αυτήν, 

παράξενοι, ανομολόγητοι και συχνά βίαιοι έρωτες διαδραματίζονται ανάμεσα σε 

ιερές ταραντούλες και γουρουνάκια, ενώ στα πλουσιόσπιτα της πόλης ένας κα-

θρέφτης κι ένας φίκος δολοφονούν εν ψυχρώ τον Άγιο Βασίλη. Στις 4/6, Art 

House, Κωνσταντινουπόλεως 46, Γκάζι. 
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Εξολοθρευτής: Η σωτηρία 
(Terminator Salvation)**  
Δοκιμάζοντας να κάνει reboot σε ένα κάπο-

τε πετυχημένο, αλλά πλέον κλινικά νεκρό 

franchise, ο ΜακΤζι πετυχαίνει μόνο κατά 

το ήμισυ τους στόχους του. Στην καινούργια 

εκδοχή, όπου ο ενήλικας Τζον Κόνορ ετοι-

μάζεται για την τελική μάχη ενάντια στις μη-

χανές (μη βιάζεστε θα χρειαστεί δύο ακόμη 

ταινίες), η ατμόσφαιρα και η δράση είναι όσο 

σκοτεινή κι έντονη χρειάζεται, αλλά οι χα-

ρακτήρες και το σενάριο είναι περισσότερο 

χάρτινο και σκουριασμένο απ’ ό,τι θα ελπίζα-

με. Το θέαμα είναι χορταστικό, το φιλμ όμως 

δεν δείχνει να έχει ψυχή. 

Home ****
Σκηνοθεσία: Γιαν Αρτίς Μπερτράν

Δεν ξέρω πού τοποθετείτε τον εαυτό σας 
στην κλίμακα των ευαισθητοποιημένων 
οικολογικά πολιτών, βλέποντας αυτό το 
φιλμ, όμως, είναι σίγουρο πως θα ανέβετε 
μερικά σκαλιά συνειδητοποίησης σε ό,τι 
αφορά στη θέση σας στη λεπτή ισορρο-
πία ανάμεσα στον άνθρωπο και το «σπίτι» 
του. Το φιλμ του Γιαν Αρτίς Μπερτράν, 

φημισμένου φωτογράφου και ένθερμου 
ακτιβιστή, μοιάζει εκ πρώτης όψεως σαν 
μια ακόμη ταινία γεμάτη εντυπωσιακές 
εικόνες του πλανήτη –όπως και το πιο δι-
άσημο ίσως βιβλίο του, «Η Γη από ψηλά», 
περιλαμβάνει μόνο εναέριες λήψεις– που 
την κάνουν να μοιάζει ως ιδανική σχολι-
κή εκδρομή ή ένα καλό φιλμ για να δο-
κιμάσεις τις δυνατότητες της καινούργιας 
HD τηλεόρασης και του blu ray σου. Στην 

πραγματικότητα, αυτό που θα δεις δεν θα 
μπορούσε να είναι πιο μακριά από μια τέ-
τοια τετριμμένη κι εύκολη λογική. Ναι, το 
θέαμα της Γης από ψηλά σού κόβει συχνά 
την ανάσα από την ομορφιά του –ακόμη  
κι όταν αυτό που βλέπεις είναι μολυσμένα 
ποτάμια ή πληγωμένα τοπία από την κα-
ταστροφική παρέμβαση του ανθρώπου–, 
όμως το φιλμ του Μπερτράν δεν αρκείται 
στις υπνωτικής ομορφιάς εικόνες του για 

να πετύχει το σκοπό του. Αυτές χρησιμεύ-
ουν για να αφηγηθούν μια ιστορία, της ο-
ποίας το βασικό μήνυμα κάνει σαφές ένα 
voice over που μπορεί να ξεκινά τυπικό και 
ανώδυνο, αλλά σύντομα μεταμορφώνεται 
σε προειδοποίηση και στη συνέχεια σε μια 
αληθινή οικολογική πολεμική. Αν μπεί-
τε στην αίθουσα περιμένοντας ένα καλο-
γυαλισμένο high definition «τουριστικό» 
ντοκιμαντέρ για ανθρώπους που νιώθουν 
ότι κάνουν το «καθήκον τους» πετώντας 
τις εφημερίδες στον κάδο ανακύκλωσης, 
πιθανότατα θα βρεθείτε αντιμέτωποι με 
ένα ακόμη και δυσάρεστο σοκ. Το “Home” 
δεν μασάει τα λόγια του, δεν ωραιοποιεί 
την εικόνα, δεν διστάζει να κατονομάσει 
τους υπευθύνους, δεν φοβάται να κάνει 
το θεατή του να νιώσει άβολα μπροστά σε 
ένα μέλλον που μοιάζει ζοφερό. Από την 
άλλη, δεν παραδίδεται στην κινδυνολογία 
και προτιμά να δείξει πως έστω και την τε-
λευταία στιγμή υπάρχουν πράγματα που 
μπορούν να γίνουν, πως είναι δυνατόν η 
κατάσταση να αντιστραφεί. «Είναι πολύ 
αργά για να είμαστε απαισιόδοξοι» είναι 
το βασικό μήνυμα του φιλμ, που πρεσβεύ-
ει τη δράση απέναντι στην αδιαφορία και 
την ατομική ενεργοποίηση ως μια καλή 
αρχή. Πέρα από την όποια κινηματογρα-
φική αξία του ή την αξιοθαύμαστη τεχνική 
του αρτιότητα, αυτό που κάνει το “Home” 
τόσο σημαντικό, είναι ότι κατορθώνει να 
σε πείσει –έστω κι αν χρειάζεται να σε 
τρομάξει στην πορεία– ότι ακόμη και η μι-
κρότερη πράξη μπορεί να κάνει τη διαφο-
ρά κι ότι ο καιρός της εγωιστικής λογικής 
που βλέπει τον καθένα μας ως μια μονάδα 
σε ένα δικό του αυτόνομο νησί είναι πια 
καιρός να αποτελέσει παρελθόν, αν θέ-
λουμε πραγματικά να έχουμε μέλλον. A

Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα…
Κοιτάζοντας από ψηλά τη δύσκολη κατάσταση του πλανήτη μας

Disco**
Με μια ιδέα που σε κάνει να αναρωτιέσαι 

πώς ακριβώς πήρε το πράσινο φως για να 

γυριστεί και για ποιο λόγο ηθοποιοί σαν την 

Εμανουέλ Μπεάρ και τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ 

δέχτηκαν να παίξουν σε ένα φιλμ που τους 

φορά ακόμη και τεράστια άφρο περούκα, το 

“Disco” του Φαμπιάν Οντενιάντ είναι τόσο 

εξωφρενικό που τελικά γίνεται απολαυστι-

κό. Η ιστορία ενός γερασμένου βασιλιά της 

ντίσκο που επιστρέφει στην πίστα υπήρξε 

τεράστια επιτυχία στη Γαλλία και μπορεί να 

μοιάζει υπερβολικά σαχλή –στα όρια του γε-

λοίου– αλλά, τελικά, αυτό ακριβώς είναι το 

δυνατό σημείο της. 

Ο Στιβ ΜακΚουίν και η Φέι Ντάναγουέι δί-

νουν και πάλι μαθήματα sexiness και στιλ για 

όσους έμειναν μετεξεταστέοι στο σχεδόν 

κλασικό caper «Υπόθεση Τόμας Κράουν» 

(The Thomas Crown Affair)***1/2 του Νόρ-

μαν Τζούισον. >> Η Άννα Μανιάνι «μασάει το 

σκηνικό» και σπρώχνει τη μικρή της κόρη 

στα νύχια της show business στη «Μελίσι-

μα» (Belissima)*** του Λουκίνο Βισκόντι. >> Το 

σκηνοθετικό ντεμπούτο του Δήμου Αβδελιώ-

δη «Το δέντρο που πληγώναμε»*** περιγρά-

φει με λυρικό τρόπο το καλοκαίρι δυο μικρών 

αγοριών στη Χίο του 1960. Μαζί προβάλλεται 

και η μεσαίου μήκους ταινία του «Αθέμιτος 

συναγωνισμός». >> Η αντιπολεμική κωμω-

δία του Μπλέικ  Έντουαρτς «Τι έκανες στον 

πόλεμο μπαμπά» (What did you do in the War, 

Daddy)** μοιάζει, σήμερα, ακόμη πιο γερα-

σμένη και απλοϊκή. 

Πρεμιέρες

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

Επανεκ-
δόσεις

«Μελίσιμα»

«Υπόθεση Τόμας Κράουν» «Το δέντρο που πληγώναμε»
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ΤΑινιεσ με λιγΑ λογιΑ
   Του γιωργου κρασσακοπουλου 

* * * * Home
Του Γιαν Αρτίς Μπερτράν. 
Ντοκιμαντέρ οικολογικής α-
φύπνισης που πέρα από ε-
ξαιρετικές εικόνες της Γης κι-
νηματογραφημένης από ψη-
λά, κατορθώνει να περνά κι 
ένα επείγον και σημαντικό 
μήνυμα. AΕΛΛΩ Cinemax 5+1, 

AΣΤΥ - Cinema, STeR CINemAS ΑΓ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, VILLAGe 15 CINemAS 

@ THe mALL, VILLAGe 20 CINemAS 

PARK, VILLAGe 9 CINemAS @ 

FALIRo, ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ - PRINCe, 

ΝΑΝΑ Cinemax, ΟDeoN 

KΟSmoPoLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDeoN 

STARCITY, ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ

* *  ΕξΟΛΟΘΡΕΥΤήΣ: ή 
ΣΩΤήΡΙΑ (TeRmINAToR 
SALVATIoN)
Του ΜακΤζί, με τους Κρίστιαν 
Μπέιλ, Σάι Γουόρδινγκτον, 
Μπράις Ντάλας Χάουαρντ, 
Μουν Μπλάντγκουντ, Άντον 
Γέλτσιν. Ο ενήλικος Τζον Κό-
νορ, αρχηγός της αντίστα-
σης των ανθρώπων ενάντια 
στις μηχανές, ετοιμάζεται για 
την τελική σύγκρουση σε 
αυτή τη θεαματική αλλά κού-
φια συνέχεια της μυθολογί-
ας του «Εξολοθρευτή». AΕΛ-

ΛΩ Cinemax 5+1, AΘήΝΑΙΟΝ - 3D 

DIGITAL, AΘήΝΑΙΟΝ Cinepolis - 3D 

DIGITAL, AΘήΝΑΙΟΝ Cinepolis, AΙ-

ΓΛή, AΛΕξ - CINemA, AΛΕξΑΝΔΡΑ, 

AΜΥΝΤΑΣ, AΝΟΙξή ΔήΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝ/ΦΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1, AΤΤΙΚΟΝ 

ΑΛΣΟΣ -SUZUKI, BΑΡΚΙΖΑ, CINe 

CITY, STeR CINemAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙ-

ΟΣ, STeR CINemAS, VILLAGe 15 

CINemAS @ THe mALL, VILLAGe 20 

CINemAS PARK, VILLAGe 5 

CINemAS PAGRATI, VILLAGe 9 

CINemAS @ FALIRo, VILLAGe 

CooL ReNTIS, VILLAGe CooL 

TYmVoS, ΕΤΟΥΑΛ, ΝΑΝΑ Cinemax, 

ΟDeoN KΟSmoPoLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, 

ΟDeoN STARCITY, ΟDeoN ΜΑΓΙΑ, 

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΣΙΣΣΥ - Candia 

Strom, ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔήΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝ/ΦΟΣ – ΘΕΡΙΝΟΣ, ΣΠΟΡΤΙΓΚ 

ΔήΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ, ΤΡΙΑ ΑΣΤΕ-

ΡΙΑ, ΦΙΛΟΘΕή, ΧΛΟή

 
* * DISCo
Του Φαμπιέν Οντενιέντ, με 

τους Φρανκ Ντιμπόσκ, Εμα-
νουέλ Μπεάρ, Ζεράρ Ντε-
παρντιέ, Σαμουέλ ΛεΜπιάν. 
Ένας πάλαι ποτέ βασιλιάς 
της πίστας επιστρέφει σε αυ-
τή την τόσο σαχλή, που κα-
ταντά σχεδόν χαριτωμένη, 
γαλλική κομεντί. AΙΓΛή, AΝΕΣΙΣ

* * *   ΥΠΟΘΕΣή ΤΟΜΑΣ 
ΚΡΑΟΥΝ (THe THomAS 
CRowN AFFAIR) 
Του Νόρμαν Τζούισον, με 
τους Στιβ ΜακΚΟυίν, Φέι 
Ντάναγουεϊ. Μια υπάλληλος 
ασφαλιστικής εταιρείας προ-
σπαθεί να παγιδεύσει τον ύ-
ποπτο μιας αριστοτεχνικής 
ληστείας, σε αυτή την απο-
λαυστική ρομαντική περιπέ-
τεια. AΘήΝΑΙΑ, ΕΛΛήΝΙΣ 

Cinemax, ΘήΣΕΙΟΝ

* * * ΜΕΛΙΣΣΙΜΑ 
(BeLISSImA) 
Του Λουκίνο Βισκόντι, με 
τους Άνα Μανιάνι, Γουόλτερ 
Τσιάρι, Τίνα Απιτσέλα. Μια 
μητέρα της εργατικής τάξης 
βλέπει την ευκαιρία της ζω-
ής της σε μια οντισιόν της 
Τσινετσιτά, που ζητά ένα κο-
ριτσάκι για πρωταγωνίστρια. 
ΨΥΡΡή

* *  ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΣΤΟΝ 
ΠΟΛΕΜΟ ΜΠΑΜΠΑ 
(wHAT DID YoU Do IN 
THe wAR, DADDY) 
Του Μπλέικ  Έντουαρτς, με 
τους Τζέιμς Κόμπουρν, Ντικ 
Σον, Σέρτζιο Φαντόνι. Ένας 
λόχος Αμερικανών καλείται 
να καταλάβει ένα χωριό της 
Σικελίας στον Β’ Παγκόσμιο, 
αλλά τα στρατεύματά του θα 
παραδοθούν μόνο αφού ο-
λοκληρώσουν την τοπική 
γιορτή. ΡΙΒΙΕΡΑ

* ΕΡΩΤΑΣ ΑΛΑ ΕΛΛήΝΙ-
ΚΑ (mY LIFe IN RUINS)
Του Ντόναλντ Πέτρι, με τους 
Νία Βαρντάλος, Ρίτσαρντ 
Ντρέιφους, Μαρία Αντάνεζ, 
Σίλα Μπερνέτ.
Ελληνοαμερικάνα ξεναγός ε-
ρωτεύεται τον οδηγό του 

σαραβαλιασμένου πούλμαν 
της. Χοντροκομμένη και κα-
θόλου αστεία απόπειρα εκ-
μετάλλευσης της «δημοτικό-
τητας» της big fat greek Νία 
Βαρντάλος.  AΘήΝΑΙΟΝ 

Cinepolis, AΙΓΛή, AΚΤή, AΛΕΚΑ 

ΔήΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ Δ. ΖΩΓΡΑ-

ΦΟΥ, AΛΕξΑΝΔΡΑ, AΛΙΚή, AΛΟ-

ΜΑ, AΛΣΟΣ, AΜΑΡΥΛΛΙΣ - 

emporiki Bank 2008, AΝΟΙξή Δή-

ΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

2+1, AΡΚΑΔΙΑ, AΡΤΕΜΙΣ ΔήΜΟΤΙ-

ΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ, AΣΤΕΡΙ, AΣΤΕΡΙΑ

AΤΛΑΝΤΙΣ, AΤΤΙΚΟΝ ΔήΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝ/ΦΟΣ CINeRAmA, STeR 

CINemAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, STeR 

CINemAS, VILLAGe 15 CINemAS @ 

THe mALL, VILLAGe 20 CINemAS 

PARK, VILLAGe 5 CINemAS 

PAGRATI, VILLAGe 9 CINemAS @ 

FALIRo, VILLAGe CooL TYmVoS, 

VILLAGe CooL ΜΑΡΙΕΛ, ΓΑΛΑξΙΑΣ, 

ΓΛΥΦΑΔΑ, ΔΕξΑΜΕΝή, ΔήΜΟ-

ΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, 

ΕΜΠΑΣΣΥ NoVA oDeoN, ΕΤΟΥΑΛ - 

ΑΛΕξΑΝΔΡΑ, ΚΑΣΤΑΛΙΑ, ΛΑΟΥΡΑ, 

ΛΙΛΑ, ΜΑΪΑΜΙ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

CINemA, ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ, ΟDeoN 

KΟSmoPoLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDeoN 

STARCITY, ΟDeoN ΜΑΓΙΑ, 

ΟΡΦΕΑΣ, ΟΣΚΑΡ, ΡΙΑ, 

ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ, ΣΙΝΕ 

ΠΑΛΛήΝή, ΣΙΝΕ 

ΦΛΟΙΣΒΟΣ, ΣΙΝΕ 

ΨΥΧΙΚΟ, ΤΡΙΑ 

ΑΣΤΕΡΙΑ, ΦΙΛΙΠ 

ΔήΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝ/ΦΟΣ

* * * ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ 
ΣΠΙΤΙ ΑΡΙ-
ΣΤΕΡΑ (THe 
LAST HoUSe 
oN THe LeFT)
Του Ντένη Ηλιά-
δη, με τους Σάρα 
Πάξτον, Τόνι 
Γκόλντουιν, Μόνι-
κα Πότερ, Γκάρετ 
Ντίλαχαντ. Ένα ζευγά-
ρι παίρνει εκδίκηση από 
τους ανθρώπους που κακο-
ποίησαν και βίασαν την κόρη 
τους. Ριμέικ της ταινίας του 
Γουέλ Κρέιβεν, με ένταση, 
δύναμη και λόγο ύπαρξης. 

AΕΛΛΩ Cinemax 5+1, AΘήΝΑΙΟΝ 

Cinepolis, STeR CINemAS ΑΓ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, STeR CINemAS, 

VILLAGe 15 CINemAS @ THe 

mALL, VILLAGe 20 CINemAS 

PARK, VILLAGe 5 CINemAS 

PAGRATI, VILLAGe 9 CINemAS @ 

FALIRo, ΝΑΝΑ Cinemax, ΟDeoN 

KΟSmoPoLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDeoN 

STARCITY, ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ

* * * * CoRALINe, Τo 
ΣΠΙΤΙ ΣΤήΝ ΟΜΙΧΛή 
Του Χένρι Σέλικ, με τις φω-
νές των Ντακότα Φάνινγκ, 
Τέρι Χάτσερ, Τζένιφερ Σό-
ντερς, Ντον Φρεντς. Ένα κο-
ρίτσι ανακαλύπτει μια πόρτα 
που οδηγεί σε έναν κόσμο α-
ντανάκλαση του δικού της, 
μόνο που εκεί παραμονεύ-
ουν σκοτεινοί κίνδυνοι. Θαυ-
μάσια ταινία στο motion 
animation, βασισμένη στο 
βιβλίο του Νιλ Γκέιμαν. AΕΛ-

ΛΩ Cinemax 5+1, AΘήΝΑΙΟΝ,  

AΘήΝΑΙΟΝ Cinepolis, BΑΡΚΙΖΑ  

CINe CITY, STeR CINemAS ΑΓ. Ε-

ΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, STeR CINemAS, 

VILLAGe 15 CINemAS @ THe mALL, 

VILLAGe 20 CINemAS PARK- 

CoSmoTe, VILLAGe 5 CINemAS 

PAGRATI, VILLAGe 5 CINemAS 

PAGRATI - CoSmoTe, ΕΤΟΥΑΛ -Α-

ΛΕξΑΝΔΡΑ, ΝΑΝΑ Cinemax, 

ΟDeoN KΟSmoPoLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, 

ΟDeoN STARCITY, ΣΠΟΡΤΙΓΚ  Δή-

ΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ

JoNAS BRoTHeRS: THe 
3D CoNCeRT 
exPeRIeNCe
Του Μπρους Χέντρικς. Ντο-
κιμαντέρ για τις συναυλίες 
και τη ζωή του teen group 
των αδελφών Τζόνας. AΕΛΛΩ 

Cinemax 5+1, STeR CINemAS ΑΓ. Ε-

ΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΝΑΝΑ Cinemax

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΜΟΥ-
ΣΕΙΟ 2 (A NIGHT AT THe 
mUSeUm 2) 
Του Σον Λέβι, με τους Μπεν 
Στίλερ, Έιμι Άνταμς, Όουεν 
Γουίλσον, Ρόμπιν Γουίλιαμς. 
Τα εκθέματα στο μουσείο 

ζωντανεύουν ξανά κι ο Μπεν 
Στίλερ πρέπει και πάλι να ε-
πιβάλει την τάξη. AΕΛΛΩ 

Cinemax 5+1, AΤΛΑΝΤΙΣ, BΑΡ-

ΚΙΖΑ, STeR CINemAS ΑΓ. ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΙΟΣ, VILLAGe 15 CINemAS 

@ THe mALL, VILLAGe 20 

CINemAS PARK, 

VILLAGe 5 CINemAS 

PAGRATI, VILLAGe 

9 CINemAS @ 

FALIRo, ΓΑΛΑξΙ-

ΑΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ, 

ΟDeoN 

KΟSmoPoLIS 

ΜΑΡΟΥΣΙ, 

ΟDeoN 

STARCITY  

* *  
ILLUmINATI 

- ΟΙ ΠΕΦΩ-
ΤΙΣΜΕΝΟΙ 

(ANGeLS AND 
DemoNS)

Του Ρον Χάουαρντ, με 
τους Τομ Χανκς, Γιούαν 

ΜακΓκρέγκορ Αγιελέτ Ζου-
ρέρ, Στέλαν Σκάσγκαρντ. 
Ο καθηγητής Ρόμπερτ 
Λάνγκτον μπλέκεται και 
πάλι με το Βατικανό, όταν 

καλείται να βοηθήσει στην 
αντιμετώπιση μιας απειλής 
που προέρχεται, όπως όλα 
δείχνουν, από τον παλιό 
εχθρό της εκκλησίας, τους 
Illuminati. Διασκεδαστική 
αλλά γυρισμένη σχεδόν 
μηχανικά περιπέτεια, βασι-
σμένη σε βιβλίο του Νταν 
Μπράουν. ABΑΝΑ, AΕΛΛΩ, 

AΕΛΛΩ Cinemax 5+1,  AΘήΝΑ - 

PISCINeS IDeALeS, AΘήΝΑΙΟΝ, 

AΘήΝΑΙΟΝ Cinepolis,  AΝΟΙξή 

ΔήΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

2+1, BΑΡΚΙΖΑ, CINe CITY, STeR 

CINemAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, STeR 

CINemAS, VILLAGe 15 CINemAS @ 

THe mALL, VILLAGe 20 CINemAS 

PARK, VILLAGe 5 CINemAS 

PAGRATI, VILLAGe 9 CINemAS @ 

FALIRo, ΔήΜΟΤΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

ΣΙΝΕ ΚήΠΟΣ, ΔΙΑΝΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, 

ΝΑΝΑ Cinemax, ΟDeoN 

KΟSmoPoLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDeoN 

STARCITY, ΟΝΕΙΡΟ ΔήΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝ/ΦΟΣ, ΠΑΛΑΣ, ΣΙΝΕ ΣΕΛήΝή, 

ΣΟΦΙΑ, ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ

* * ξΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ 
ΣΚΥΛΟΥΣ (HoTeL FoR 

DoGS)
Του Θορ Φρόιντεθαλ, με 
τους Έμα Ρόμπερτς, Τζέικ 
Όστιν. Δύο ορφανά φιλοξε-
νούν αδέσποτα τετράποδα 
σε αυτό το φιλότιμο αλλά 
αφελές παιδικό φιλμ. STeR 

CINemAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, STeR 

CINemAS, VILLAGe 15 CINemAS @ 

THe mALL, VILLAGe 20 CINemAS 

PARK, VILLAGe 5 CINemAS 

PAGRATI

* * * ΤΕΡΑΤΑ ΚΙ ΕξΩ-
ΓήΙΝΟΙ (moNSTeRS VS 
ALIeNS)
Των Ρομπ Λέτερμαν, 
Κόνραντ Βέρνον. Μια ομάδα 
τεράτων που κρατά σε μυ-
στική βάση η αμερικάνικη 
κυβέρνηση καλείται να 
αποτρέψει μια επιδρομή 
εξωγήινων.  ΔήΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/

ΦΟΣ ΝΕΑ ΜΑΣΚΩΤ, STeR CINemAS 

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, VILLAGe 15 

CINemAS @ THe mALL, VILLAGe 

20 CINemAS PARK, VILLAGe 5 

CINemAS PAGRATI, VILLAGe 

9 CINemAS @ FALIRo, STeR 

CINemAS 

* * * SLUmDoG 
mILLIoNAIRe
Του Ντάνι Μπόιλ, με τους 
Ντεβ Πατέλ, Φρέιντα 
Πίντο, Ανίλ Καπούρ, Ιρφάν 
Καν. Ένας νεαρός από τις 
τρώγλες της Βομβάης δι-
εκδικεί το μεγάλο βραβείο 
σε ένα τηλεοπτικό παιχνίδι. 
ΔήΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΜΙΜήΣ 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ», ΜΕΛΙΝΑ ΔήΜΟ-

ΤΙΚΟΣ ΚΙΝήΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ - DASH, 

ΣΙΝΕ ΔΑΦΝή 

* * * BoLT
Των Κρις Γουίλιαμς, Μπάιρον 
Χάουαρντ, με τις φωνές 
των Τζον Τραβόλτα, Μάιλι 
Σάιρους, Σούζι Έσμαν, Μαρκ 
Γουόλτον, Μάλκολμ Μακ 
Ντάουελ. Ένας σκύλος Χολι-
γουντιανός σταρ πρέπει να 
επιβιώσει και να ανακαλύψει 
τις χαρές της φυσιολογικής 
ζωής. Διασκεδαστική κι έξυ-
πνη κωμωδία κινουμένων 
σχεδίων. 
STeR CINemAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙ-

ΟΣ, STeR CINemAS, VILLAGe 5 

CINemAS PAGRATI ●

Μη χάσεις
Generation 1990 

στη νέα γενιά των Ελλήνων 

σκηνοθετών, της δεκαετίας του ’90 

είναι αφιερωμένες οι φετινές «Μέρες 

κινηματογράφου από το μηδέν… στη 

ζερό»,που διοργανώνει για τέταρτη 

συνεχή χρονιά η Ακαδημία Τέχνης του 

εκπαιδευτικού ομίλου ΑΚΜή. οι εκδη-

λώσεις (σεμινάρια, master-classes, δια-

λέξεις  και  προβολές ταινιών μικρού 

μήκους) θα έχουν στόχο τη γνωριμία  

με τα δημιουργικά στάδια για την 

ολοκλήρωση μιας ταινίας, από την 

αρχή ως το τέλος. Ως τις 6/6 στο 

αμφιθέατρο «Οδυσσέας 

Ελύτης». 

* * * Το Δέντρο που Πληγώναμε
Του Δήμου Αβδελιώδη, με τους Γιάννη Αβδελιώδη, Νίκο Μιοτέρη. Η ζωή δύο 
μικρών αγοριών το καλοκαίρι του ’60 στη Χίο. ΤΡΙΑΝΟΝ

Δες!
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Κατά την γνώμη μου το 

“Home” είναι μια πολύ βί-

αιη και σκληρή ταινία, τη 

βρίσκω αληθινά τρομα-

κτική. Στην ουσία μιλά για 

το τέλος του κόσμου. Η 

ιδέα πίσω από το φιλμ είναι πολύ απλή. Το αν-

θρώπινο είδος έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος 

στον πλανήτη απ’ όσο αυτός μπορεί να αντέ-

ξει και πλέον βρισκόμαστε σε ένα σταυρο-

δρόμι, πρέπει να πάρουμε σημαντικές απο-

φάσεις αν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο 

στον οποίο ζούμε. Όλοι ξέρουμε την αλήθεια 

όσων το φιλμ λέει, αλλά ελάχιστοι θέλουμε 

να τα πιστέψουμε. Ήθελα με το “Home” να 

δείξω καθαρά την αλήθεια της κατάστασης, 

αλλά και να δηλώσω ότι υπάρχει λύση. 

Η αγάπη μου για τη φωτογραφία ξεκίνησε 30 

χρονιά πριν, όταν αποφασίσαμε με τη γυναί-

κα μου να κάνουμε μια μελέτη πάνω στα λιο-

ντάρια της Κένυας. Εγκατασταθήκαμε σε ένα 

αερόστατο και παρακολουθούσαμε την ίδια 

οικογένεια λιονταριών για μήνες, εγώ φωτο-

γράφιζα κι αυτή έγραφε. Στη διάρκεια της ε-

μπειρίας ανακάλυψα ότι η φωτογραφία μπο-

ρούσε να αφηγηθεί πράγματα που οι λέξεις 

δεν κατάφερναν να περιγράψουν κι εκείνη τη 

στιγμή αποφάσισα να γίνω φωτογράφος. 

Αυτά τα λιοντάρια ήταν οι δάσκαλοί μου στη 

φωτογραφία, μαζί τους ανακάλυψα το φως, 

την αφοσίωση, την υπομονή και τόσο πολλά 

πράγματα. Και η δυνατότητα που είχα να βλέ-

πω από ψηλά, ήταν η εμπειρία που με έκανε 

να θέλω να κοιτάζω τη Γη από μια απόσταση 

και να βλέπω μια διαφορετική εικόνα της. 

Σαν χαρακτήρας είμαι από αυτούς που α-

κόμη και την τελευταία στιγμή, λίγο πριν το 

θάνατό μου, θα άρπαζα τη στιγμή, θα ήλπιζα 

ακόμη. Όσον αφορά στον πλανήτη, σίγουρα 

υπάρχει χρόνος και αναμφίβολα δεν υπάρχει 

τίποτα που να μας εμποδίζει από το να δοκι-

μάσουμε. Με αυτή την έννοια ποτέ δεν είναι 

η τελευταία στιγμή, ποτέ δεν είναι αργά. Εγώ 

πάντα πιστεύω σε κάτι τέτοιο, ακόμη κι αν 

μοιάζω αφελής. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο 

ρόλος του ανθρώπου είναι να καταστρέψει 

το ίδιο του το σπίτι. Είναι κάτι που δεν μπορεί 

να συλλάβει το μυαλό μου. 

Ένα πράγμα που με άλλαξε σαν άνθρωπο εί-

ναι η συνειδητοποίηση της επίδρασης που έ-

χει ο άνθρωπος πάνω στη γη. Όταν γεννήθη-

κα, πριν 63 χρόνια, ήμασταν δύο δισεκατομ-

μύρια και τώρα είμαστε σχεδόν εφτά. Αυτό 

και μόνο τα γεγονός σε κάνει να σκέφτεσαι 

διαφορετικά τα πράγματα. 

Κάτι άλλο που με άλλαξε ριζικά ήταν η επα-

φή με ανθρώπους οι οποίοι είναι μέλη οργα-

νισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων 

και βρίσκονται πάντα εκεί, αλληλέγγυοι και 

γενναιόδωροι, διαθέσιμοι πάντα να κάνουν 

κάτι για όλους τους άλλους δίχως να τους 

ζητηθεί και δίχως να κερδίζουν κάτι. Για μένα 

η γνωριμία με τέτοιους ανθρώπους ήταν κά-

τι τρομερά σημαντικό. Ήταν μια οικογένεια 

της οποίας θα ήθελα να είμαι μέλος. Το να εί-

σαι ταγμένος σε τέτοιους σκοπούς δεν είναι 

μόνο κάτι πολύ χρήσιμο, αλλά και κάτι που 

τελικά σου φέρνει ευτυχία.

Σκεφθείτε απλά ότι σε ολόκληρο τον κόσμο 

υπάρχουν δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι 

που δουλεύουν τη γη με τα χέρια. Άνθρωποι 

που δεν έχουν καμιά πρόσβαση σε πηγές ε-

νέργειας, αλλά έχουν τις ίδιες ανάγκες με 

μένα. Θέλουν να ζήσουν τα παιδιά τους, να 

επιβιώσουν, οι βασικές μας επιδιώξεις είναι 

πολύ κοντά, αλλά οι φιλοδοξίες και τα μέσα 

μας δεν θα μπορούσαν να είναι πιο μακριά. 

Μια τέτοια κατάσταση δεν είναι σε καμιά πε-

ρίπτωση ισορροπημένη. Υπάρχουν άνθρω-

ποι που δεν έχουν τίποτα και άνθρωποι που 

τα έχουν όλα και πάλι δεν 

είναι ευτυχείς. Είναι πολύ 

σημαντικό να μάθουμε να 

μοιραζόμαστε, μόνο έτσι 

μπορούμε να επιβιώσου-

με όλοι μαζί.  A

τέχνηCine Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Γιαν Αρτίς Μπερτράν
Σώζοντας τη Γη, ένα θεατή τη φορά…

Φωτογράφος ακτιβιστής, ιδρυτής του οργανισμού Good Planet, o Γιαν Αρτίς 

Μπερτράν έκανε με το “Home” ένα αληθινά διαφωτιστικό και ειλικρινές 

ντοκιμαντέρ για την κατάσταση του πλανήτη σήμερα, που δεν αρκείται σε 

ευχές και ευγενείς παραινέσεις αλλά καλεί τους θεατές του κυριολεκτικά 

στις επάλξεις ενός αγώνα για τη σωτηρία της Γης. Γυρισμένο από αέρος, καθώς, όπως λέει ο 

ίδιος, «από ψηλά βλέπεις πιο εύκολα τις πληγές στο σώμα της Γης», το φιλμ είναι αναμφίβολα 

πρωτοποριακό κι όχι μόνο τεχνικά. Θα ξεκινήσει την προβολή του παγκοσμίως την Παρα-

σκευή 5 Ιουνίου και θα προβληθεί ταυτόχρονα στις αίθουσες, την τηλεόραση (στην Ελλάδα 

από τον ΣΚΑΪ) και στο youtube. Το κέρδος είναι το τελευταίο πράγμα που απασχολεί το δημι-

ουργό του, αυτό στο οποίο ελπίζει είναι «οι άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά στον πλανήτη, 

να αλλάξουν έστω και λίγο τον τρόπο της ζωής τους αφού δουν την ταινία». Λέει, λοιπόν...
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www.cine.gr
Για πολλούς η καλύτερη βάση 

δεδομένων του ελληνικού 
ίντερνετ για τον κινηματογράφο 

(11.748 ταινίες και 578.724 
συντελεστές). Μόνιμες στήλες, 

trailers, κριτικές, επικαιρότητα, συ-
νεντεύξεις και άλλα. Τσέκαρε 

τα Cinegossip για να ξέρεις 
τι παίζει αλλά και τις λίστες 

με τα Top 100 και 
Bottom 50!

go 
net! 

Μαθε εΔΩ Τισ πιο 
εΝΔιαΦεΡοΥσεσ 
ΔιεΥθΥΝσεισ 
σΤο inTerneT

Αθήνας

ABΑΝΑ
Κηφισίας 234 & Λυκούργου, 
210 6756.546 Dolby Stereo
Illuminati - Οι πεφωτισμέ-
νοι, Πέμ.-Κυρ. 20.40-23.00/ 
Αδιακρισίες, Δευτ.-Τετ. 
20.50-23.00

AEΛΛΩ 
CINEMAX 5+1 
πατησίων 140, στάση 
Κεφαλληνίας, 210 
8259.975

ΘΕΡΙΝΟ 
Εξολοθρευτής: Η σω-

τηρία 20.40-23.00
Αίθουσα 1: Εξολο-

θρευτής: Η σωτηρία 
18.40-21.20-00.00

Αίθουσα 2: Το 
τελευταίο σπίτι 

αριστερά, 
Πέμ. 19.20-

21.30- 23.40, 
Παρ.-Τετ. 23.40/ 
Home, 
Παρ.-Τετ. 
19.00-21.20/ 
Jonas brothers: 
The 3d concert 
experience 17.30
Αίθουσα 3: Μια νύχτα στο 
μουσείο 2, 17.45/ Εξολο-
θρευτής: Η σωτηρία 20.00-
22.40
Αίθουσα 4: Coraline, το 
σπίτι στην ομίχλη 18.15/ 
Illuminati - Οι πεφωτισμέ-
νοι 20.15-23.00

AΘΗΝΑΙΑ
Χάριτος 50, Κολωνάκι, 210 
7215.717 ΘΕΡΙΝΟ
Υπόθεση Τόμας Κράουν 
20.40-23.00

AΘHNAION 
3D DIGITAL
Βασ. σοφίας 124, 
αμπελόπηποι, 210 7782.122
Αίθουσα 1: Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία 18.20-20.40-23.00
Αίθουσα 2: Coraline, το σπίτι 
στην ομίχλη 18.20-22.50/ 
Illuminati - Οι πεφωτισμέ-
νοι 20.20

AΘHNAION CINEpOLIs 
3D DIGITAL 
Ζησιμοπούλου 7 & ιωάν. Με-
ταξά, Γλυφάδα, 210 8108.230
Εξολοθρευτής: Η σωτηρία 
18.20-20.40-23.00
Αίθουσα 2: Έρωτας αλά Ελ-
ληνικά 18.40-20.40-22.40
Αίθουσα 3: Το τελευταίο 
σπίτι αριστερά 18.00/ 
Εξολοθρευτής: Η σωτηρία 
20.00-22.20
Αίθουσα 4: Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι 17.40-20.20/ 
Coraline, το σπίτι στην ομί-
χλη 23.00

ΑΙΓΛΗ
θεΡιΝο Ζάππειο, 210 3369.369 
Έρωτας αλά Ελληνικά 
21.00-23.00

AIΓΛH
θεΡιΝο Λ. πεντέλης 98, Χα-
λάνδρι, 210 6841.010 
Αίθουσα 1: Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία 18.30-20.45-23.00
Αίθουσα 2: Disco 19.00-
21.00-23.00

AΛEKA ΔHM. ΚIN/ΦOΣ 
Δ.  ZΩΓpAΦOY
3ης ορεινής Ταξιαρχίας 13, 
Zωγράφου, 210 7773.608
Έρωτας αλά Ελληνικά 
20.50-23.00

AΛEΞANΔpA
πατησίων 79 & Λεωφ. Aλε-
ξάνδρας, 210 8219.298
Έρωτας αλά Ελληνικά 
19.00-21.00-23.00

AΜΥΝΤΑΣ
θεΡιΝο Κων/πόλεως 16, πλ. 
Υμηττού, 210 7626.418 
Εξολοθρευτής: Η σωτηρία 
20.50-23.00

AΝΕΣΙΣ
θεΡιΝο Λεωφ. Κηφισίας 14, 
αμπελοκήποι, 210 3833.527  
Disco 21.00-23.00

ANOIΞH  ΔHM. KIN/
ΦOΣ XAΪΔApIOY 2+1

Aγωνιστών στρατοπέδου 49, 
Xαϊδάρι, 210 5813.470
Αίθουσα 1: Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία 18.30-20.40-22.45
Αίθουσα 2: Illuminati - Οι πε-
φωτισμένοι 22.45/ Έρωτας 
αλά Ελληνικά 19.00-21.00

AΡΚΑΔΙΑ
Καραολή και Δημητρίου 36, 
210 7661.166
Έρωτας αλά Ελληνικά 
21.00-23.00

AΣTEpIA
Κηφισίας 334, 210 6208.521
Έρωτας αλά Ελληνικά 
18.40-20.30-22.30

AΣTY - CINEMA
Kοραή 4, 210 3221.925
Home 18.15-20.20-22.25

ATΛANTIΣ
Λ.Βουλιαγμένης 245,
210 9711.511
Αίθουσα 1: Έρωτας αλά Ελ-
ληνικά 18.10-20.20-22.40
Αίθουσα 2: Μια νύχτα στο 
μουσείο 2, 18.00-20.15-
22.30

AΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ 
sUZUKI
αττικό Άλσος, 210 6997.755
Εξολοθρευτής: Η σωτηρία 
21.00-23.00

BApKIZA
θάσου 22, Bάρκιζα, 
210 8973.926 
Αίθουσα 1: Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι 20.30-22.30/ 
Coraline, το σπίτι στην ομί-
χλη, Σάββ.-Δευτ. 18.40
Αίθουσα 2: Μια νύχτα στο 
μουσείο 2, 20.35-23.00, 
Σάββ.-Δευτ. & 18.40
Αίθουσα 3: Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία 20.50-22.50

BΟΞ
θεμιστοκλέους 82, πλ. ε-
ξάρχείων
Στο κατώφλι της ζωής 
21.00-23.00

CINE CITY
Κων/πόλεως 82, πλατεία 
Μπουρνάζι, 210 5756.243
Αίθουσα 1: Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία 18.10-20.30-22.50
Αίθουσα 2: Coraline, το 
σπίτι στην ομίχλη 19.30/ 
Illuminati - Οι πεφωτισμέ-
νοι 21.30

CINERAMA
αγ. Κυριακής 30, π. Φάληρο, 
210 9403.593-210 9403.595 
Έρωτας αλά Ελληνικά 
18.30-20.30-22.30

VILLAGE 15 CINEMAs @ 
THE MALL 
ανδρέα παπανδρέου 3θέση 
Ψαλίδι, 210 6104.100 
Αίθουσα 1: Coraline, το 
σπίτι στην ομίχλη, Πέμ. 
15.00-17.15-19.45/ Home, 
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.00-
16.30-19.15-22.00-00.30, 
Σάββ.-Κυρ. 11.30-14.00-
16.30-19.15-22.00-00.30/ 
Το τελευταίο σπίτι στ’ 
αριστερά, Πέμ. 22.00-00.30, 
Παρ.-Τετ. 00.30
Αίθουσα 2: Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 15.30-18.00-20.30-
23.00, Σάββ.-Κυρ. 13.00-
15.30-18.00-20.30-23.00
Αίθουσα 3: Έρωτας αλά Ελ-
ληνικά, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ.14.15-16.30-18.30, 
Σάββ.-Κυρ. 12.00-14.15-
16.30-18.30/ Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι 20.30-23.15
Αίθουσα 4: Εξολοθρευτής: 
Η σωτηρία, Πέμ. 14.30-
17.00-19.30-22.00-00.45, 
Παρ.-Τετ. 19.30-22.00-
00.45/ Coraline, το σπίτι 
στην ομίχλη, Παρ.-Σάββ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.00-17.15, Κυρ. 
12.30-15.00-17.15
Αίθουσα 5: Πλανήτης γη, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.30, Σάββ.-Κυρ. 12.15-
14.30/ Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι 16.30-19.15-
22.15-01.00

Αίθουσα 6: Μια άβολη 
αλήθεια, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 13.45, Σάββ.-Κυρ. 
11.45-13.45/ Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι 15.45-18.30-
21.15-00.00
Αίθουσα 7: Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 13.30-16.00-18.30-
21.00-23.45
Σάββ.-Κυρ.11.00-13.30-
16.00-18.30-21.00-23.45
Αίθουσα 8: Έρωτας αλά Ελ-
ληνικά, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 15.00-17.15-19.30-
21.45-00.15, Σάββ.-Κυρ. 
12.45-15.00-17.15-19.30-
21.45-00.15
Αίθουσα 9: Ξενοδοχείο 
για σκύλους, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 14.00-16.00-
18.00 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
12.00-14.00-16.00-18.00/ 
Έρωτας αλά Ελληνικά 
20.15-22.45-01.00
Αίθουσα 10: Τέρατα κι ε-
ξωγήινοι, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 
13.30-

15.30 
μεταγλ., 

Σάββ.-Κυρ. 
11.30-13.30-15.30 

μεταγλ./ Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία, Πέμ.-Δευτ. & Τετ. 
17.30-20.00-22.30-01.15, 
Τρ. 17.30-22.30-01.15
Αίθουσα 11: Μια νύχτα 
στο μουσείο 2, Πέμ. 13.45-
16.00-18.15-20.45-23.00-
01.15, Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
13.45-16.00-18.15-20.45, 
Σάββ.-Κυρ. 11.15-13.45-
16.00-18.15-20.45/ Το 
τελευταίο σπίτι αριστερά, 
Παρ.-Τετ. 23.00-01.15
Αίθουσα 12: Τέρατα κι 
εξωγήινοι, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.45-16.45 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 12.45-
14.45-16.45 μεταγλ./ 
Εξολοθρευτής: Η σωτηρία 
19.00-21.30-00.15
Αίθουσα 13: Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 20.00-23.00, Σάββ.-
Κυρ. 17.00-20.00-23.00
Αίθουσα 14: Εξολοθρευτής: 
Η σωτηρία, Πέμ. & Δευτ.-
Τετ. 19.00-21.30, Παρ. 
19.00-21.30-00.15, Σάββ. 
16.15-19.00-21.30-00.15, 
Κυρ. 16.15-19.00-21.30

VILLAGE 20 CINEMAs 
pARK -  VILLAGE 
CINEMAs GOLD CLAss 
θηβών 228 & π. Pάλλη, Aγ. 
iωάννη Pέντη, 210 4278.600
Αίθουσα 1: Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
19.45-22.15, Παρ. 19.45-
22.15-00.45, Σάββ.-Κυρ. 
17.15-19.45-22.15-00.45
Αίθουσα 2: Illuminati - Οι πε-
φωτισμένοι, Πέμ. & Δευτ.-
Τετ. 18.45-21.30, Παρ.-Κυρ. 
18.45-21.30-00.15
Αίθουσα 3: Home, Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.15-16.45-
19.15-21.45, Σάββ.-Κυρ. 
11.45-14.15-16.45-19.15-
21.45/ Έρωτας αλά Ελληνι-
κά, Πέμ. 14.45-17.00-19.15-
21.30-23.45, Παρ.-Τετ. 00.15
Αίθουσα 4:Τέρατα κι εξωγή-
ινοι, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.45 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
11.45-13.45-15.45 μεταγλ./ 
Εξολοθρευτής: Η σωτηρία 
17.45-20.15-22.45-01.15
Αίθουσα 5: Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16.45-19.45-
22.45, Σάββ.-Κυρ. 13.45-
16.45-19.45-22.45
Αίθουσα 6: Μια νύχτα στο 
μουσείο 2, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 16.00-18.15-
20.30-22.45-01.00, Σάββ.-
Κυρ. 11.30-13.45-16.00-
18.15-20.30-22.45-01.00
Αίθουσα 7: Η ιστορία του 
Ντεσπερό, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.30-16.30 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 12.30-
14.30-16.30 μεταγλ./ 
Εξολοθρευτής: Η σωτηρία 
18.45-21.15-23.45
Αίθουσα 8: Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 14.45-17.15-19.45-
22.15-00.45, Σάββ.-Κυρ. 
12.15-14.45-17.15-19.45-
22.15-00.45

Αίθουσα 9: Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.45-17.45-20.45-
23.45, Σάββ.-Κυρ. 11.30-
14.45-17.45-20.45-23.45
Αίθουσα 10: Coraline, 
το σπίτι στην ομίχλη, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.30-17.45 Σάββ.-Κυρ. 
11.00-13.15-15.30-17.45/ 
Εξολοθρευτής: Η σωτηρία 
20.00-22.30-01.00
Αίθουσα 11: Εξολοθρευτής: 
Η σωτηρία, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.45-18.15-20.45-
23.15, Σάββ.-Κυρ. 13.15-
15.45-18.15-20.45-23.15
Αίθουσα 12: Έρωτας αλά 
Ελληνικά, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.45-18.00, 
Σάββ.-Κυρ. 
11.15-

13.30-
15.45-
18.00/ Το 
τελευταίο σπίτι αριστερά 
20.15-22.30-00.45
Αίθουσα 13: Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16.00-19.00-
22.00-01.00, Σάββ.-Κυρ. 
12.45-16.00-19.00-22.00-
01.00
Αίθουσα 14: Μια νύχτα 
στο μουσείο 2, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 14.45-17.00-
19.15-21.30-23.45, Σάββ.-
Κυρ. 12.30-14.45-17.00-
19.15-21.30-23.45
Αίθουσα 15: Έρωτας αλά Ελ-
ληνικά, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 14.30-16.15-19.00 
Σάββ.-Κυρ. 12.15-14.30-
16.15-19.00/ Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι 21.30-00.15
Αίθουσα 16: Ξενοδοχείο 
για σκύλους, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 14.00-16.00-
18.00 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
12.00-14.00-16.00-18.00/ 
Έρωτας αλά Ελληνικά 
20.00-22.15-00.30
Αίθουσα 17: Ξενοδοχείο για 
σκύλους, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 15.00-17.00 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 11.00-13.00-
15.00-17.00/ Έρωτας αλά 
Ελληνικά 19.00-21.15-23.30
Αίθουσα 18: Τέρατα κι 
εξωγήινοι, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.00-17.00 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 11.00-
13.00-15.00-17.00 μεταγλ./ 
Το τελευταίο σπίτι αριστερά 
19.00-21.30-00.00
Αίθουσα 19: Έρωτας αλά Ελ-
ληνικά, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 15.00-17.15-19.30-
21.45-00.00, Σάββ.-Κυρ. 
12.45-15.00-17.15-19.30-
21.45-00.00
Αίθουσα 20: Εξολοθρευτής: 

Η σωτηρία, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.00-16.30-
19.15-21.45-00.15, Σάββ.-
Κυρ. 11.30-14.00-16.30-
19.15-21.45-00.15

VILLAGE 5 CINEMAs 
pAGRATI
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
παγκράτι, 210 7572.440, κρα-
τήσεις 210 8108.080, Dolby 
SrD, www.villagecinemas.gr.
Αίθουσα 1: Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι 19.00-21.45-
00.30/ Coraline, το σπίτι 
στην ομίχλη, Σάββ. 16.45, 
Κυρ. 12.15-14.30-16.45
Αίθουσα 2: Μια νύχτα στο 
μουσείο 2, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 18.00-20.15, 
Σάββ. 15.45-18.00-20.15, 

Κυρ. 11.15-13.30-15.45-
18.00-20.15/ Το τελευ-

ταίο σπίτι αριστερά 
22.30-01.00
Αίθουσα 3: Coraline, 
το σπίτι στην ομί-
χλη, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.00/ 

Έρω-
τας αλά 

Ελληνικά 
19.15-21.30-

00.00/ Τέρατα κι εξωγή-
ινοι, Σάββ. 15.00-17.00 
μεταγλ., Κυρ. 11.00-13.00-
15.00-17.00 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18.45-21.15-23.45, 
Σάββ.-Κυρ. 16.15-18.45-
21.15-23.45/ Μπολτ, Κυρ. 
11.45-14.00 μεταγλ.
Αίθουσα 5: Εξολοθρευτής: 
Η σωτηρία 17.15-19.45-
22.15-00.45/ Ξενοδοχείο 
για σκύλους, Σάββ. 15.15 
μεταγλ., Κυρ. 11.15-13.15-
15.15 μεταγλ.

VILLAGE 9 CINEMAs @ 
FALIRO 
παλαιά Λεωφ. ποσειδώνος 
1 & Μωραϊτίνη 3, π. Φάληρο, 
κρατήσεις 8011 009191,
 210 8108.080, 
www.villagecinemas.gr
Αίθουσα 1:Έρωτας αλά 
Ελληνικά, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.00-16.00-
18.00-20.00, Σάββ.-Κυρ. 
12.00-14.00-16.00-18.00-
20.00/ Το τελευταίο σπίτι 
αριστερά, 22.00-00.20
Αίθουσα 2: Εξολοθρευτής: 
Η σωτηρία 17.10-20.00-
22.50/ Τέρατα κι εξωγήινοι, 
Σάββ.-Κυρ. 11.10-13.10-
15.10 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Μια νύχτα στο 
μουσείο 2, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.20-16.30-
18.40-20.50, Σάββ.-Κυρ. 
12.10-14.20-16.30-18.40-
20.50/ Illuminati - Οι πεφω-
τισμένοι 23.10
Αίθουσα 4: Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι 13.50-16.30-
19.10-21.50-00.30
Αίθουσα 5: Έρωτας αλά 

Ελληνικά, Πέμ. 13.00-15.00-
17.00-19.00-21.00-23.00, 
Παρ.-Τετ. 23.00/ Home, 
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 13.40-
16.00-18.20-20.40, Σάββ.-
Κυρ. 11.20-13.40-16.00-
18.20-20.40
Αίθουσα 6: Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 14.10-16.30-18.50-
21.10-23.30, Σάββ.-Κυρ. 
11.50-14.10-16.30-18.50-
21.10-23.30
Αίθουσα 7 : Μια νύχτα στο 
μουσείο 2, 13.10-15.20-
17.30/ Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία 19.40-22.10-00.40
Αίθουσα 8: Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι 18.20-20.50-
23.30
Αίθουσα 9: Έρωτας αλά Ελ-
ληνικά 19.20/ Εξολοθρευ-
τής: Η σωτηρία 21.20-00.10

VILLAGE pARK ΡΕΝΤΗ 
VILLAGE COOL 
(θεΡιΝοσ) θηβών 228 & παρ-
νασσού (μέσα στον κήπο του 
Park), 210 4278.600
Εξολοθρευτής: Η σωτηρία 
21.00-23.30

ΓAΛAΞIAΣ
αρχή Λ. Μεσογείων- 
αμπελόκηποι, 210 7773.319  
Αίθουσα 1: Έρωτας αλά Ελ-
ληνικά 18.40-20.40-23.00
Αίθουσα 2: Μια νύχτα στο 
μουσείο 2, 18.30-20.30-
22.30

ΓΛΥΦΑΔΑ
Ζέππου & Ξενοφώντος, Γλυ-
φάδα, 210 9650.318 
Αίθουσα 2: Μια νύχτα στο 
μουσείο 2, 20.20-22.30
ΘΕΡΙΝΟ: Έρωτας αλά Ελλη-
νικά 21.00-23.00

ΔΕΞΑΜΕΝΗ
πλ. Δεξαμενής, Κολωνάκι, 
210 3623.942, 210 3602.363 
Έρωτας αλά Ελληνικά 
20.50-23.00

ΔIANA
περικλέους 14, Μαρούσι, 
210 8028.587
Πληγές του Φθινοπώρου 
19.10/ Illuminati - Οι πεφω-
τισμένοι 21.20/ Έρωτας με 
το ζόρι, Παρ.-Κυρ. 17.20

ΔΙΟΝΥΣΙΑ
θεΡιΝο Λεωφ. συγγρού 286, 
Καλλιθέα, 210 9515.514 
Illuminati - Οι πεφωτισμέ-
νοι 20.40-23.00

ΕΚΡΑΝ
θεΡιΝο Ζωναρά - αγαπίου, 
210 6461.895  Σφραγισμένα 
χείλη, Πέμ.-Κυρ. 20.50-
23.00/ Νευρικός εραστής, 
Δευτ.-Τετ. 20.50-23.00

ΕΛΛΗΝΙΣ CINEMAX
θεΡιΝο Κηφισίας 29, τέρμα 
αμπελοκήπων, 210 6464.009
Υπόθεση Τόμας Κράουν 
20.45-23.00

EMΠAΣΣY NOVA 
ODEON
πατριάρχου ιωακείμ 5, 
210 7215944 Έρωτας αλά 
Ελληνικά 20.15-22.30

ETOYAΛ
πλατεία Δαβάκη Καλλιθέα, 
210 9510.042 - 210 9592.611 
Εξολοθρευτής: Η σωτηρία 
18.45-20.50-23.00

ETOYAΛ - AΛEΞANΔpA
Κρέμου 141, Καλλιθέα, 
210 9560.306
Αίθουσα 1: Coraline, το 
σπίτι στην ομίχλη 18.45-
20.45-22.45
Αίθουσα 2: Έρωτας αλά Ελ-
ληνικά 19.00-21.00-23.00

ΖΕΦΥΡΟΣ
θεΡιΝο Τρώων 36, θησείο, 
210 2016.849 Γεννήθηκα 
στο Τίτο Βέλες 21.00-23.00

ΗΛΕΚΤΡΑ
θεΡιΝο, πατησίων 292, Άγ. 
Λουκάς, 210 2284.185 
Ζητείται εγκέφαλος για 
ληστεία 21.10-23.10

ΘΗΣΕΙΟΝ
απ. παύλου 7, 210 3420.864, 

210 3470.980
Υπόθεση Τόμας Κράουν 
20.50-23.05

INTEAΛ
πανεπιστημίου 46, 
210 3826.720
Σκλάβοι στα δεσμά τους 
17.15-19.45/ Πάρβας, άγο-
νη γραμμή  22.30

ΛΑΟΥΡΑ
θεΡιΝο Φορμίωνος & Νικη-
φορίδη 24, Νέο παγκράτι, 
210 7662.060  Έρωτας αλά 
Ελληνικά 21.00-23.00

ΛΙΛΑ
Νάξου 115, Άγ. Λουκάς, πατή-
σια, 210 2016.849
Έρωτας αλά Ελληνικά 
21.00-23.00

MIKpOKOΣMOΣ - 
pRINCE 
Λεωφ. συγγρού 106, στάση 
μετρό Φιξ, 210 9215.305
Home 18.30-20.40-22.45

NANA CINEMAX
Λεωφ. Bουλιαγμένης 179, 
210 9706.865 
Αίθουσα 1: Illuminati - Οι πε-
φωτισμένοι 18.40-21.30
Αίθουσα 2: Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία 18.20-21.00-23.40
Αίθουσα 3: Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία 17.40-20.20-23.00
Αίθουσα 4: Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία 19.40-22.20
Αίθουσα 5: Coraline, το 
σπίτι στην ομίχλη 18.00/ 
Illuminati - Οι πεφωτισμέ-
νοι, Πέμ. 20.00-22.45, Παρ.-
Τετ. 20.00/ Home, Παρ.-Τετ. 
22.30
Αίθουσα 6: Το τελευταίο 
σπίτι αριστερά, Πέμ. 19.20-
21.30-23.40, Παρ.-Τετ. 
23.40/ Jonas brothers: The 
3d concert experience 
17.30/ Home, Παρ.-Τετ. 
19.00-21.20

ΟAΣΙΣ
θεΡιΝο πρατίνου 7, παγκρά-
τι, 210 7244.015 
Η γοητεία της αμαρτίας 
20.45-23.00

ODEON KOsMOpOLIs 
MApOYΣI 
Λ. Kηφησίας 73 & πουρνάρα 
Αίθουσα 1: Μια νύχτα στο 
μουσείο 2, 18.30 Σάββ.-
Δευτ. & 16.10, Σάββ.-Κυρ. & 
13.30/ Illuminati - Οι πεφω-
τισμένοι 21.00-23.50
Αίθουσα 2: Η πρώτη μέρα της 
υπόλοιπης ζωής σου 23.20/ 
Έρωτας αλά Ελληνικά 18.40-
20.50, Σάββ.-Κυρ. & 13.00
Αίθουσα 3: Σούλα έλα ξανά 
18.10-20.10-22.20
Αίθουσα 4: Coraline, το σπίτι 
στην ομίχλη 17.30-19.40, 
Σάββ.-Κυρ. & 15.20/ Το 
τελευταίο σπίτι αριστερά 
22.00-00.20
Αίθουσα 5: Μια νύχτα στο 
μουσείο 2, 19.10-21.20-
23.30
Αίθουσα 6: Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι, Πέμ.-Τρ. 
17.10-20.00-22.50/ Home, 
Τετ. 18.10-20.40-23.10
Αίθουσα 7: Home, Παρ.-Τρ. 
18.10-20.40-23.10, Σάββ.-
Δευτ. & 15.40, Σάββ.-Κυρ. 
& 12.00/ X-men η αρχή: 
Γούλβεριν, Πέμ. 17.50-20.40-
23.10/ Illuminati - Οι πεφω-
τισμένοι, Τετ. 17.10-22.50
Αίθουσα 8: Εξολοθρευτής: 
Η σωτηρία 17.20-19.50-
22.30, Σάββ.-Δευτ. & 15.00, 
Σάββ.-Κυρ. & 12.30
Αίθουσα 9: Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία 19.00-21.30-00.00
Αίθουσα 10: Έρωτας αλά Ελ-
ληνικά 19.10-21.20-23.30, 
Σάββ.-Δευτ. & 16.00
Αίθουσα 11: Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία 18.00-20.30-23.00
Αίθουσα 12: X-men η αρχή: 
Γούλβεριν, Παρ.-Τετ. 17.50/ 
Έρωτας αλά Ελληνικά 
20.20-22.40

ODEON sTARCITY
Λ. συγγρού 111 & Λεοντίου, 
n. Kόσμος, DTS-eS Dolby
Αίθουσα 1: Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία, Πέμ.-Δευτ. 18.00-
20.40-23.10
Αίθουσα 2: Illuminati - Οι 

πεφωτισμένοι, Πέμ.-Δευτ. 
21.10-23.50/ Εξολοθρευ-
τής: Η σωτηρία, Τρ.-Τετ. 
18.00-20.40-23.10/ Μια 
νύχτα στο μουσείο 2, Πέμ.-
Δευτ. 18.20, Σάββ.-Δευτ. & 
16.10, Σάββ.-Κυρ. & 13.30
Αίθουσα 3: Coraline, το σπίτι 
στην ομίχλη 18.10/ Έρωτας 
αλά Ελληνικά, 20.50-23.20
Αίθουσα 4: Έρωτας αλά Ελ-
ληνικά 18.40, Σάββ.-Δευτ. & 
16.30/ Μια νύχτα στο μου-
σείο 2, 20.50-23.10
Αίθουσα 5: Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι 20.00-22.50, 
Σάββ.-Δευτ. & 17.10
Αίθουσα 6: Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία 18.50-21.20-00.00
Αίθουσα 7:Έρωτας αλά Ελ-
ληνικά 19.20-21.30, Σάββ.-
Δευτ. & 16.50, Σάββ.-Κυρ. & 
14.40/ Το τελευταίο σπίτι 
αριστερά 23.40
Αίθουσα 8: Σούλα έλα ξανά 
18.30-20.30-22.30
Αίθουσα 9: Home, Παρ.-Τετ. 
18.30-21.00-23.30, Σάββ.-
Δευτ. & 16.00
Αίθουσα 10: Εξολοθρευτής: 
Η σωτηρία 17.20-19.50-
22.20, Σάββ.-Κυρ. & 12.30-
15.00

ΟΣΚΑΡ
αχαρνών 330, Κ. πατήσια, 
210 2234.130, 210 2234.226 
Έρωτας αλά Ελληνικά 
19.00-20.50-22.50

ΠΑΛΑΣ
παγκράτι, 210 7515.434 
Illuminati - Οι πεφωτισμέ-
νοι 19.30/ Άσε το κακό να 
μπει 22.45

ΠΑΛΑΣ
θεΡιΝο παγκράτι, 210 
7515.434  Illuminati - Οι πε-
φωτισμένοι 21.10

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ
θεΡιΝο Τέρμα Μαυρομιχάλη, 
210 6425.714 
Οι γυναίκες των ονείρων 
μου 21.00-23.00

ΡΙΒΙΕΡΑ
Βαλτετσίου 46, εξάρχεια, 210 
3837.716, 210 3844.827
Τι έκανες στον πόλεμο μπα-
μπά; 20.45-23.00

ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ
Άλσος Βεΐκου, 210 2138.119
Έρωτας αλά Ελληνικά 
21.00-23.00

ΣΙΝΕ ΔΑΦΝΗ
θεΡιΝο Ηλιουπόλεως 77, 
Δάφνη, 210 9731.856 
slumdog Millionaire, Πέμ. 
& Κυρ. 21.15, Παρ.-Σάββ. 
21.00-23.00/ Ο ροζ πάνθη-
ρας 2, Δευτ.-Τετ. 21.15

ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ
θεΡιΝο πλάκα, 210 3222.071, 
210 3248.057, Dolby Sr www.
cineparis.gr Το τελευταίο 
σπίτι αριστερά, Πέμ. 20.45-
23.00/ Home, Παρ.-Τετ. 
20.45-23.00

ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ
θεΡιΝο πάρκο Φλοίσβου, π. 
Φάληρο, 210 9821.256, 210 
9403.595  Έρωτας αλά Ελλη-
νικά 21.00-23.00

ΣINE XOΛApΓOΣ 
(ΠΡΩΗΝ AΛOMA)
Μεσογείων 232 & Βεντούρη, 
Χολαργός (4η στάση 
Χολαργού), 210 6525.122 
Εξολοθρευτής: Η σωτηρία 
20.00-22.30

ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ CLAssIC 
θερινό, Κηφισίας 290 και πα-
ρίτση 2, Φάρος Ψυχικού, 210 
6777.330, 210 6777.331
Έρωτας αλά Ελληνικά 
21.00-23.00

ΣΟΦΙΑ
ευσταθιάδου 2, πλ. αγ. 
Τριάδος, αργυρούπολη, 
210 9927.447 Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι 19.45-22.30/ 
Η ιστορία του Ντεσπερό, 
Σάββ.-Κυρ. 18.00 μεταγλ.

ΣΠOpTIΓK
ΔHM. KIN/ΦOΣ 
Κ. παλαιολόγου 18,

ωρεσ προβολησ
Το πΡοΓΡαΜΜα πΡοΒοΛΩΝ σΤισ αιθοΥσεσ ισΧΥει απο ΤΗΝ πεΜπΤΗCine
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 Ν. σμύρνη, 210 9333.820
θεΡιΝοσ Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία 21.15
Αίθουσα 1: Εξολοθρευτής: 
Η σωτηρία 20.00-22.30
Αίθουσα 2: Coraline, το σπί-
τι στην ομίχλη 20.15-22.15

sTER CINEMAs 
AΓ.  EΛEYΘEpIOΣ
αχαρνών 373-375, κρα-
τήσεις 210 2371.000, 801 
8017837 
Αίθουσα 1: Έρωτας αλά 
Ελληνικά, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 18.15, Σάββ.-Κυρ. 
14.20-16.20-18.15, Δευτ. 
16.20-18.15/ Coraline, το 
σπίτι στην ομίχλη 20.20/ 
Illuminati - Οι πεφωτισμέ-
νοι 22.20
Αίθουσα 2: Εξολοθρευτής: 
Η σωτηρία 18.20-21.00-
23.40/ Ξενοδοχείο για 
σκύλους, Σάββ.-Κυρ. 
14.10-16.10 μεταγλ., Δευτ. 
16.10 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Jonas 
brothers: The 3d concert 
experience, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 18.10, Σάββ.-Κυρ. 
14.00-16.00-18.10, Δευτ. 
16.00-18.10/ Έρωτας αλά 
Ελληνικά, Πέμ. & Δευτ.-
Τετ. 20.00-22.10, Παρ.-Κυρ. 
20.00-22.10-00.10
Αίθουσα 4: Εξολοθρευτής: 
Η σωτηρία 18.40-21.30/ 
Illuminati - Οι πεφωτισμέ-
νοι, Παρ.-Κυρ. 00.20/ Τέρα-
τα κι εξωγήινοι, Σάββ.-Κυρ. 
14.30-16.30 μεταγλ., Δευτ. 
16.30μεταγλ. 
Αίθουσα 5: Εξολοθρευτής: 
Η σωτηρία, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 20.10-23.00, 
Σάββ.-Κυρ. 17.00-20.10-
23.00/ Μπολτ, Σάββ.-Κυρ. 
14.45 μεταγλ.
Αίθουσα 6: Μια νύχτα στο 
μουσείο 2, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 19.40, Σάββ.-Κυρ. 
15.20-17.40-19.40, Δευτ. 
17.40-19.40/ Το τελευταίο 
σπίτι αριστερά 20.40-23.50
Αίθουσα 7: Έρωτας αλά 
Ελληνικά 19.10-21.10/ 
Illuminati - Οι πεφωτισμέ-
νοι 23.20/ Home, Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 19.10-21.10, Σάββ.-
Δευτ. 17.10-19.10-21.10
Αίθουσα 8: Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι, Πέμ. 
21.20-00.00, Παρ.-Τετ. 
00.00/ Έρωτας αλά Ελ-
ληνικά, Παρ. & Τρ.-Τετ. 
19.15-21.20, Σάββ.-Δευτ. 
17.15-19.15-21.20
Αίθουσα 9: Εξολοθρευτής: 
Η σωτηρία, Πέμ. & Τρ.-Τετ. 
19.20-22.00, Παρ. 19.20-
22.00-00.40, Δευτ. 16.40-
19.20-22.00, Σάββ.-Κυρ. 
16.40-19.20-22.00-00.40
Αίθουσα 10: Εξολοθρευτής: 
Η σωτηρία, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-
Τετ. 19.50-22.30, Σάββ.-
Δευτ. 17.20-19.50-22.30

sTER CINEMAs 
εμπορικό κέντρο eSCAPe, 
Λεωφ. Δημοκρατίας 67α, Ίλι-
ον, κρατήσεις 210 2371.000, 
801 8017837
Αίθουσα 1: Εξολοθρευτής: 
Η σωτηρία, Πέμ. & Τρ.-Τετ. 
19.20-22.00, Παρ. 19.20-
22.00-00.30, Σάββ.-Κυρ. 
16.40-19.20-22.00-00.30, 
Δευτ. 16.40-19.20-22.00
Αίθουσα 2: Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 18.10-21.15, 
Παρ.-Κυρ. 18.10-21.15-
00.15/ Μπολτ, Σάββ.-Δευτ. 
16.00 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Illuminati 
- Οι πεφωτισμένοι 19.30-
22.15/ Τέρατα κι εξωγήινοι, 
Σάββ.-Κυρ. 18.20-17.30 με-
ταγλ., Δευτ. 17.30 μεταγλ. 
Αίθουσα 4: Εξολοθρευτής: 
Η σωτηρία, Πέμ.-Παρ. 
& Τρ.-Τετ. 20.00-23.00, 
Δευτ. 17.00-20.00-23.00, 
Σάββ.-Κυρ. 14.00-17.00-
20.00-23.00
Αίθουσα 5: Εξολοθρευτής: 
Η σωτηρία 18.30-21.30/ 
Έρωτας αλά Ελληνικά 
00.00/ Illuminati - Οι πεφω-
τισμένοι, Σάββ.-Κυρ. 15.30
Αίθουσα 6: Illuminati 
- Οι πεφωτισμένοι 19.10-
23.40/ Έρωτας αλά Ελλη-
νικά 21.45/ Ξενοδοχείο 

για σκύλους, Σάββ.-Κυρ. 
15.10-17.10 μεταγλ., Δευτ. 
17.10 μεταγλ. 
Αίθουσα 7: Έρωτας αλά 
Ελληνικά, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 18.20, Σάββ.-Κυρ. 
14.20-16.20-18.20, Δευτ. 
16.20-18.20/ Coraline, το 
σπίτι στην ομίχλη 20.30/ 
Το τελευταίο σπίτι αριστε-
ρά, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 22.30, 
Παρ.-Κυρ. 22.30-00.40
Αίθουσα 8: Εξολοθρευτής: 
Η σωτηρία 21.10-23.20

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, Ν. Ηρά-
κλειο
Αίθουσα 1: Εξολοθρευτής: 
Η σωτηρία 18.15-20.30-
22.45
Αίθουσα 2: Illuminati 
- Οι πεφωτισμένοι 20.15-
22.40/ Έρωτας αλά Ελληνι-
κά 18.30
Αίθουσα 3: Έρωτας αλά 
Ελληνικά 21.00-23.00

TpIANON 
πατησίων & Kοδριγκτώνος, 
210 8222.702, 210 8215.469
Αθέμιτος ανταγωνισμός - 
Το δέντρο που πληγώναμε  
21.00-23.00

ΦΙΛΙΠ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
θεΡιΝο ελ. Βενιζέλου, Νέα 
σμύρνη, 210 9332.766 
Έρωτας αλά Ελληνικά 
21.00-23.00

ΦΙΛΟΘΕΗ
πλατεία Δροσοπούλου, 210 
6833.398 Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία 20.50-23.00

ΦΛΕΡΥ
θησέως & σκίπη, Καλλιθέα, 
210 9585.247 Άσε το κακό 
να μπει 23.00/ Οι γυναίκες 
των ονείρων μου 21.10

ΨΥΡΡΗ
σαρρή 40-44, 210 3212.476
Μπελίσιμα 21.00-23.00

Ημικεντικοί

AΛΣΟΣ
Δεκελείας 154, Ν. Φιλαδέλ-
φεια, 210 2583.133
Έρωτας αλά Ελληνικά 
21.00-23.00

AΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜ.  
ΚΙΝ/ΦΟΣ θεΡιΝο Νευρο-
κοπίου 2-4, παπάγου, 210 
6561.153 Έρωτας αλά Ελλη-
νικά 21.00-23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΝΕΑ 
ΜΑΣΚΩΤ Κωνσταντινου-
πόλεως, πάρκο Ηρώων, 
Ταύρος, 210 3459.531 
star Trek, Πέμ.-Κυρ. 21.00-
23.15, Δευτ.-Τετ. 23.00/ 
Τέρατα και εξωγήινοι, 
Δευτ.-Τετ. 21.00 μεταγλ.

 
Προαστίων

AΕΛΛΩ
θεΡιΝο Ραφηνα, 
2294023420 Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι 21.00-23.30 

AΘΗΝΑ - pIsCINEs 
IDEALEs
σολωμού 18, πλ. Χαλανδρίου, 
210 6855.860 Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι 20.40-23.00

AΚΤΗ
θεΡιΝο  πλαζ Βουλιαγμέ-
νης, 210 8961.337, Stereo 
Surround Έρωτας αλά Ελ-
ληνικά 21.00-23.00

AΛΕΞ - CINEMA
θεΡιΝο Λεωφ. πόρτο Ράφτη 
235, 22990 76034 
Εξολοθρευτής: Η σωτηρία 
21.00-23.20

AΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ηρ. πολυτεχνείου 27, Κάτω 
Χαλάνδρι (5η στάση Χολαρ-
γού), 210 6777.708
Εξολοθρευτής: Η σωτηρία 
20.50-22.50

AΛΙΚΗ
θεΡιΝο  πλατεία Δροσιάς, 
210 6229.645, 210 2234.130 

Έρωτας αλά Ελληνικά 
20.50-22.50

AΛΟΜΑ
Μ. Γερουλάνου 103 & πό-
ντου, αργυρούπολη, 210 
9937.011
Έρωτας αλά Ελληνικά 
21.00-23.00

AΜΑΡΥΛΛΙΣ - 
EMpORIKI BANK 2008
θεΡιΝο αγ. παρασκευή 210 
6010.561 
Έρωτας αλά Ελληνικά 
21.00-23.00

AΜΙΚΟ
επιδαύρου & ανδρούτσου, 
Χαλάνδρι, 210 6815.532, 210 
6826.372 
Με λένε Στέλλα 21.00-
23.00

AΣΤΕΡΙ ( ΠΡΩΗΝ ΙΛΙΟΝ )
θεΡιΝο Νέστωρος & Φιλο-
κτήτου, εμπορικό κέντρο 
Ίλιον, 210 2639.030 
Έρωτας αλά Ελληνικά 
21.00-23.00

VILLAGE COOL 
ΤΥΜΒΟΣ 1, 2, 3 
ΜαΡαθΩΝασ Δημοσθένους 
6 & 12, παραλία Μαραθώνα, 
22940 55566, 697 7500030 
Αίθουσα 2:Έρωτας αλά Ελ-
ληνικά 21.00-23.00
Αίθουσα 3: Εξολοθρευτής: 
Η σωτηρία 20.45-23.00

VILLAGE COOL 
ΜΑΡΙΕΛ
Λ. Μαρκοπούλου 39, πόρτο 
Ράφτη, 22990 71335
Έρωτας αλά Ελληνικά 
21.00-23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΙΝΕ 
ΠΑΝΘΕΟΝ
θεΡιΝο αμφιθεατρικός, 
Τέρμα Δεληγιάννη, 210 
5698.855 
Ο Ηλίας του 16ου, Παρ.-
Κυρ. 21.00-23.15/ Kung Fu 
panda, Δευτ.-Τρ. 21.00 με-
ταγλ./ Συντρίμμια ψυχής, 
Τετ. 21.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΗΛ/
ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡ-
ΚΟΥΡΗ
θεΡιΝο Λεωφ. ειρήνης 50, 
πλ. εθνικής αντιστάσεως, 
Ηλιούπολη, 210 9919.818 
Ισοβίτες, Πέμ. 21.00-23.00/ 
Αθήνα  - Κωνσταντινού-
πολη, Παρ. 21.00-23.00/ Η 
σκόνη του χρόνου, Σάββ. 
21.00-23.00/ Καλά κρυμ-
μένα μυστικά, Αθανασία, 
Κυρ. 21.00-23.00/ Kung Fu 
panda, Δευτ. 21.00-23.00 
μεταγλ./ Λεονέρα, Τρ. 
21.00-23.00/ Η ανταλλαγή, 
Τετ. 21.00-23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΜΙ-
ΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ»
αγ. Κωνσταντίνου 40, Μα-
ρούσι, θερινό, 210 6198.890
slumdog Millionaire, Πέμ.-
Κυρ. 21.00-23.00/ Gran 
Torino, Δευτ.-Τετ. 21.00-
23.00

ΔΗΜ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΣΙΝΕ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
θεΡιΝο Δαβάκη 18, Χαϊδάρι, 
210 5323.231 
Έρωτας αλά Ελληνικά 
21.00-23.00

ΚΑΣΤΑΛΙΑ
Χρ. σμύρνης 1, Άγ. στέφανος, 
210 8144.384
Έρωτας αλά Ελληνικά 
20.50-22.50

ΚΟΡΑΛΙ CINEMAX
αφροδίτης & ιθάκης, σαρω-
νίδα, 22910 54097
Vicky Cristina Barcelona, 
Παρ.-Κυρ. 20.50-23.00

ΜΑΪΑΜΙ
Κυανής ακτής 12, Μάτι, 
22940 79290
Έρωτας αλά Ελληνικά 
21.00-23.00

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ CINEMA
Cinema Δουκ. πλακεντίας 
87, Χαλάνδρι, 210 6014.284
Έρωτας αλά Ελληνικά 

21.00-23.00

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ
θεΡιΝο Κηφισιά 210 
8019.687 Dolby DTS 
Έρωτας αλά Ελληνικά 
20.50-23.00

ΟDEON ΜΑΓΙΑ
αβάντων 83, Χαλκίδα, 
22210 25625
Έρωτας αλά Ελληνικά 
18.00/ Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία 20.00-22.30

ΟΡΦΕΑΣ
Λ. σαρωνίδας 60, σαρωνίδα, 
22910 60077-8
Έρωτας αλά Ελληνικά 
21.00-23.00

ΡΙΑ
Βάρκιζα, 210 8970.844
Έρωτας αλά Ελληνικά 
21.00-23.00

ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ
Κύπρου 68, 210 9922.098
θεΡιΝο Κύπρου 68, Δημαρ-
χείο αργυρούπολης, 210 
9922.098 Η σκόνη του χρό-
νου 20.45-23.10

ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ
ελ. Βενιζέλου 3 & Λεωφ. 
Μαραθώνος, παλλήνη, 210 
6666.815-210 6666.284 
Έρωτας αλά Ελληνικά 
21.00-23.00

ΣΙΣΣΥ - CANDIA sTROM
Λ. Μαραθώνος 36, Ν. Μάκρη, 
22940 91811, 690 7383613
Εξολοθρευτής: Η σωτηρία 
21.00-23.15

ΧΛΟΗ
ΘΕΡΙΝΟ Κασαβέτη 17, Κηφι-
σιά, 210 8011.500 
Εξολοθρευτής: Η σωτηρία 
20.45-23.00

Πειραιά

ATTIKON
ΔHM. Kin/ΦOσ πλ. αγ. Κων-
σταντίνου 210 4175.897
Έρωτας αλά Ελληνικά 
20.00-22.00

ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΙΝΕ 
ΚΗΠΟΣ
θεΡιΝο θερμοπυλών 49 & 
Κνωσού, 210 4810.790 
Illuminati - Οι πεφωτισμέ-
νοι, Παρ.-Τετ. 21.00-23.25

ΜΕΛΙΝΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ - DAsH
σωκράτους 65,  Δραπετσώ-
να, 210 4082.530
slumdog Millionaire, Πέμ.-
Κυρ. 21.00/ Πεθαίνω για 
σένα, Δευτ.-Τετ. 21.00

ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΚΙΝ/ΦΟΣ
θεΡιΝο Νάξου 34, Άγ. ιωάν-
νης Ρέντης, 210 4823.482 
Illuminati - Οι πεφωτισμέ-
νοι 21.00-23.30

ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜ. 
ΚΙΝ/ΦΟΣ
θεΡιΝο θηβών 245, Νίκαια, 
210 4934.390 
Ο ψύλλος, Πέμ. 21.15/ 
Το κόκκινο μπαλόνι & το 
άσπρο άλογο, Παρ. 21.15/ 
Ξυπόλητο τάγμα, Σάββ. 
21.15/ Vitus, Κυρ. 21.15-
23.30/ Σίρλκιν, Δευτ. 21.15 
Ξυπόλητο τάγμα, Δευτ. 
23.30 Αφιέρωμα στα παι-
δια και τους νέους (είσοδος 
δωρεάν)

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
θεΡιΝο αγ. Γεωργίου & 
Ζάππα 4, Κορυδαλλός, 210 
4960.955 
Πληγές του Φθινοπώρου, 
Πέμ.-Παρ. 21.00-23.00/ 
Η απίστευτη ιστορία του 
Μπέντζαμιν Μπάτον, 
Σάββ.-Δευτ. 21.15/ Gran 
Torino, Τρ.-Τετ. 21.00-23.10

ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ
Άγ. Νικόλαος 17 και πανθέ-
ας, σελήνια σαλαμίνας
θερινό,  210 4670.011, 210 
4670.012
Illuminati - Οι πεφωτισμέ-
νοι 21.15 ●

ωρεσ προβολησ
Το πΡοΓΡαΜΜα πΡοΒοΛΩΝ σΤισ αιθοΥσεσ ισΧΥει απο ΤΗΝ πεΜπΤΗCine

Έφτασε η ώρα; Μάζεψες τα 
πράγματά σου; Έκλεισες τους διακό-
πτες; θες να πας κάπου ή να φύγεις 
από κάπου; Βιάζεσαι; Το ξέρεις ότι 
είσαι ώρες μπροστά σε μια ανοιγμένη 
βαλίτσα; Τι σκεφτόσουν ακίνητος; 
αύριο θα έχεις φύγει από δω. θα πεις 
σε κάποιον έλα μαζί μου, σε περιμέ-
νω; Υπάρχει εισιτήριο για εκεί που 
θέλεις να φτάσεις; Ξέρεις πού θες 
να πας διακοπές αλλά δεν ξέρεις 
με ποιον; στις διακοπές μήπως δεν 
ξέρεις τι να διακόψεις; Μπορεί να φύ-
γεις;  Έχεις μάθει να φεύγεις; Υπάρχει 
κάποιος που δεν μπορείς να αφήσεις; 
Κοιτάζεις την ανοιχτή βαλίτσα και 
δεν ξέρεις τι πρέπει να βάλεις μέσα; 
Τι θα χρειαστείς;  Μήπως ψάχνεις το 
εισιτήριό σου μακριά απ’ αυτόν τον 
κόσμο; Κάνεις ποτέ σχέδια; Έβγαλες 
εισιτήριο; Μήπως τ’ αφήνεις όλα 
την τελευταία στιγμή; Μήπως πάντα 
περιμένεις ότι θα προκύψει κάτι που 
θα τ’ αλλάξει όλα, που θα είναι αυτό 
ακριβώς που περίμενες; σου ’χει μάθει 
ποτέ κάποια πώς να φτιάχνεις τη βα-
λίτσα σου; είσαι έτοιμος; Ξεχνάς 
κάτι; πάντα θα ξεχάσεις κάτι. Γιατί 
διστάζεις; Τελευταία νύχτα στην 
πόλη. πάρε μια βαθιά ανάσα, μη λα-
χανιάζεις. Ξημερώνει. Τίποτα δεν έχει 
τελειώσει. Όλα τώρα αρχίζουν. Κλείσε 
την πόρτα. Κλείδωσε. πού θα πας μό-
λις τελειώσεις αυτήν εδώ τη σελίδα; 
θα με πάρεις μαζί σου;  
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Βookvoice Επιμέλεια:
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

Fnac στο 

Μοναστηράκι 

Ένα νέο σούπερ Fnac (2.800 

τ.μ.) ετοιμάζεται να ανοίξει ως 

το τέλος του 2009 στη Μητρο-

πόλεως και Αιόλου. Ο τρίτος και ο 

τέταρτος όροφος είναι αφιερωμένοι 

στο βιβλίο. Αναμένουμε!

Λοιπόν, Ίαν, πρόκειται πράγματι για το 
«Τελευταίο τραγούδι για τον Ρέμπους»; 
Δεν ξέρω αν το βιβλίο αυτό στ’ αλή-
θεια σηματοδοτεί το τέλος του Τζον Ρέ-
μπους. Αυτή τη στιγμή είμαι απασχολη-
μένος γράφοντας ένα νέο μυθιστόρημα 
με ήρωα ένα νέο ντετέκτιβ (που όμως 
έχει πάντα ως βάση το Εδιμβούργο). 
 
Ο ρόλος της Σιβόν ολοένα και αναβαθμι-
ζόταν στα τελευταία βιβλία σου. Προορί-
ζεται ίσως για να αντικαταστήσει τον Ρέ-
μπους;  Ή μήπως έχεις κάποια άλλη εκδοχή 
κατά νου; Η Σιβόν είναι δικαιωματικά 
ένας ισχυρός χαρακτήρας. Επίσης εί-
ναι πολλά αυτά που δεν γνωρίζουμε για 
τα πρώτα 15 χρόνια του Ρέμπους ως α-
στυνομικού, έτσι μπορεί να γυρίσουμε 
πίσω στο χρόνο μαζί του. Αλλά, όπως 
είπα, από τη στιγμή που ολοκλήρωσα 
το “Exit Music” ήμουν πολύ απασχο-
λημένος για να σκεφτώ εκτεταμένα το 
μέλλον του Ρέμπους. Έγραψα ένα εκτε-
νές μυθιστόρημα με τίτλο “Doors Open”, 
μια σύντομη νουβέλα με τίτλο “A Cool 
Head”, καθώς κι ένα graphic novel που 
τιτλοφορείται “Dark Entries”.  Δουλεύω 

Ίαν 
Ράνκιν

Ο Σκοτσέζος συγγραφέας 
«τα πίνει» με την A.V. 

Του ΘΑνΑσή ΜήνΑ
Εικονογράφηση: 

ΒΑΣιλήσ γκογκτζιλΑσ

▼
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επίσης πάνω στο σενάριο ενός φιλμ και 
πάνω σε ένα άλλο νέο μυθιστόρημα. Δεν 
υπήρχε χρόνος για να τον πενθήσω! 
 
Αλκοολικός, στριμμένος, απείθαρχος, μονα-

χικός… Τι είναι αυτό που κάνει τόσο συναρ-

παστικό τον Τζον Ρέμπους; Με άλλα λόγια, 

πώς εξηγείς την επιτυχία των βιβλίων σου;

Τα βιβλία μου γνωρίζουν επιτυχία επει-
δή έχουν έναν ήρωα που είναι πιστευτός 
αλλά και που ιντριγκάρει, ο οποίος βάζει 
το μαχαίρι ως το κόκαλο στην κοινωνία 
και τα προβλήματά της – και μάλιστα σε 
μια πόλη ανεξάντλητα συναρπαστική 
για μένα και τους θαυμαστές της σειράς. 

Το Εδιμβούργο είναι υπέροχη πόλη. Θα συμ-

φωνήσεις ότι η ίδια η πόλη είναι που πρωτα-

γωνιστεί στα βιβλία σου; Ξεκίνησα αρχικά 
γράφοντας διηγήματα και ποιήματα και 
(τελικά) μυθιστορήματα με θέμα τη γε-
νέτειρα πόλη μου, σε μια 
προσπάθεια να την κα-
ταλάβω όσο το δυνατόν 
περισσότερο – και αυ-
τό εξακολουθεί να είναι 
το ζητούμενο στα βιβλία 
μου!  Το Εδιμβούργο είναι 
μια μικρή πόλη, γεγονός 
που σημαίνει ότι λειτουρ-
γεί σαν μικρόκοσμος του 
ευρύτερου κόσμου. Δια-
κρίνεται επίσης από μια 
πολύπλοκη κοινωνική δια-
στρωμάτωση, κάτι που μου 
αρέσει να εξερευνώ στα βι-
βλία μου, δηλαδή τις σχέσεις 
που συνδέουν τους καλούς, τους εύπο-
ρους, τους στερημένους και τους εγκλη-
ματίες – όλους μάς συνδέει η ανθρώπινη 
φύση μας και η ανάγκη να επιβιώσουμε.

Τα μυθιστορήματά σου πραγματεύονται τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγ-

χρονες παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες. 

Ποια είναι η γνώμη σου για τη σημερινή οι-

κονομική κρίση; Πιστεύεις ότι βιώνουμε τις 

τελευταίες μέρες του καπιταλισμού; Δεν 
ζούμε τις τελευταίες μέρες του καπιτα-
λισμού! Και στο παρελθόν υπήρξαν κρί-
σεις και οικονομικές υφέσεις, όμως αυτός 
πάντα ανέκαμπτε. Είναι όμως μια καλή 
ευκαιρία να προσπαθήσουμε να αντιλη-
φθούμε τι ήταν αυτός ο κόσμος που δη-
μιούργησε ο καπιταλισμός στο παρελθόν 
και ίσως να μπορέσουμε να τον τιθασεύ-
σουμε, έτσι ώστε να ωφελήσει τις επόμε-
νες γενιές αντί να τις εξαθλιώσει. 
 
Θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου ως συγγρα-

φέα αστυνομικών ή –κατά τη γνώμη μου– 

ως συγγραφέα που απλώς χρησιμοποιεί τη 

φόρμα του αστυνομικού για να γράψει για 

τη σύγχρονη ζωή; Δεν ήμουν φαν της α-
στυνομικής λογοτεχνίας στα νιάτα μου. 
Αποφάσισα όμως ότι ένας ντετέκτιβ είναι 
ένα καλό μέσο για να ερευνήσει κανείς 
τον κόσμο. Σήμερα διαβάζω αρκετά αστυ-
νομικά βιβλία και αισθάνομαι ότι οι καλύ-
τεροι συγγραφείς του είδους –μαζί με μια 
συναρπαστική νέα γενιά συγγραφέων 
του αστυνομικού– γράφουν καλοδουλε-
μένα βιβλία που πραγματεύονται σοβαρά  
θέματά του, τα οποία σχετίζονται άμεσα 
με τις ερωτήσεις που θέτουμε στους εαυ-
τούς μας –ή που θα έπρεπε να θέτουμε– 
σχετικά με την κατάσταση της κοινωνίας. 
 
Είσαι δηλωμένος rock φαν. Άκουσες τελευ-

ταία  κάποια νέα μπάντα που να σε ενθου-

σίασε; Σου άρεσε το καινούργιο του Jackie 

Leven – σταθερή αξία για τον Ρέμπους; Ναι, 
ο Jackie Leven είναι πάντα ένας από τους 
αγα- πημένους μου, όπως και του 

Ρέμπους. Όσο μεγαλώ-
νω, βρίσκω τον εαυτό μου 
να θέλει να ενθουσιάζεται 
από τις νέες μπάντες, όμως 
να απογοητεύεται τις πε-
ρισσότερες φορές – έτσι 
προτιμώ να μένω προ-
σκολημένος στην «πα-
λιά» μουσική που ξέρω 
ότι μου αρέσει. Το προ-
ηγούμενο Σαββατοκύ-
ριακο παρακολούθησα 
το φεστιβάλ Homegame. 
Το διοργάνωσε η Fence 
Collective – μια χαλα-

ρή ένωση μουσικών που θα 
μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως “new 
folk”.  Μου αρέσουν πολύ αυτού του είδους 
οι μουσικοί, όπως είναι ο James Yorkston, 
οι King Creosote και οι Pictish Trail. 
 
Πώς θα περιέγραφες το στέκι του Ρέμπους, 

το Oxford Bar, σε κάποιον που δεν το έχει 

επισκεφτεί; Το Oxford Bar είναι μικρό και 
φτηνό, σαν μια αναπαράσταση του «κρυμ-
μένου Εδιμβούργου», αυτού του Εδιμ-
βούργου που οι επισκέπτες δεν μπορούν 
να δουν πάντα. Είναι φιλόξενο και αφτια-
σίδωτο, μόνο μπίρα, ουίσκι και συζήτηση. 
Με χαλαρώνει, όπως και τον Ρέμπους.  
 
Ο Ρέμπους αγαπά τα malt και συνήθως προ-

τιμά το Highland Park, το Lagavulin και το 

Macallan. Ποια προτιμάς εσύ; Περνάω φά-
σεις κατά τις οποίες μου αρέσει να πίνω 
μια φίρμα ουίσκι, μετά από λίγο καιρό μια 
άλλη, ύστερη μια διαφορετική κ.ο.κ. Μου 
αρέσει το Highland Park, το Lagavulin και 
το Laphroaig... αλλά αν μου προσφέρεις 
Talisker ή Glenlivet ή Macallan ή μια 
ντουζίνα άλλες φίρμες και πάλι θα δεχτώ 
ευχαρίστως και θα σου πω “cheers”! A

* Το «Τελευταίο τραγούδι για τον Ρέμπους» (“Exit Music”) και τα υπόλοιπα βιβλία του Ίαν Ράνκιν 
κυκλοφορούν στα ελληνικά από το Μεταίχμιο. 

Το δέντρο της γωνιάς είναι θλιμμένο.

Τιτιβίσματα στα κλαδιά
και παιδικές χαρές σίγησαν.
Το αφράτο χώμα,
Που μοσχοβόλαγε στα πρωτοβρόχια, 
έγινε άσφαλτος.
Τα σκαλιστά χνάρια ερωτευμένων
έγιναν τραύματα μηχανών
και κομματικά μηνύματα.

Το δέντρο της γωνιάς είναι θλιμμένο.
Θωρώντας το από αντίκρυ,
ακούω τον πόνο του.

Ο Σταμάτης Βασίλαρος, διακεκριμένος γιατρός ογκολό-
γος, γράφει ποιήματα περίπου από τα μέσα της δεκαετίας 
του ’50. Δεν είχε την πρόθεση να τα δημοσιεύσει. Κι αν 
αυτό γίνεται τώρα είναι μετά από προτροπή φίλων, όπως 
του εξαιρετικού –δικού μας– Γερμανού ζωγράφου Χέρ-
μαν Μπλάουτ που τα εικονογραφεί. Πρόκειται για ποιή-
ματα παθιασμένα, υπαρξιακά, εντέλει συγκινητικά, γιατί 
μέτρο τους δεν έχουν την ποίηση, αλλά τον άνθρωπο. 

Σταμάτης Βασίλαρος 

ΤΟ ΒήΜΑ ΠΟΥ δΕΝ ΕγΙΝΕ 
του Σταμάτη Βασίλαρου,
σχέδια Χέρμαν Μπλάουτ, 
εκδ. Νότιος Άνεμος, σελ.103

Το ποίημα της εβδομάδας
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Τ
η νύχτα που πέθανε ο αρ-
χιεπίσκοπος όλη η Ελλά-
δα πενθεί. Το ίδιο βράδυ, 
σε κάποιο μοναστήρι της 
Ελλάδας, ένας μοναχός 

με το όνομα Βικέντιος βιώνει ένα πιο προ-
σωπικό πένθος. Η Σίσσυ πεθαίνει πάνω 
στη γέννα τριών κουταβιών. Αυτή είναι η 
ιστορία της νουβέλας του Γιάννη Μακρι-
δάκη «Η δεξιά τσέπη του ράσου». Ο συγ-
γραφέας έκανε την έκπληξη με το πρώτο 
του βιβλίο «Ανάμισης ντενεκές» (κυκλοφο-
ρούν και τα δύο από τις εκδόσεις Εστία), 
που μεταφράστηκε ήδη στα τούρκικα και 
μπήκε στη λίστα των πρωτοεμφανιζόμε-
νων του περιοδικού «Διαβάζω». Σπούδα-
σε μαθηματικά για να ξαναγυρίσει στον 
τόπο του, τη Χίο, ιδρύοντας το Κέντρο 
Χιακών Μελετών, με σκοπό την έρευνα, 
τη μελέτη και τη διάδοση των τεκμηρίων 
της Χίου. Είναι εκδότης του περιοδικού 
«Πελινναίου» και, το κυριότερο, πολύ νέος 
για να γράφει με τον τρόπο που γράφει. 
Υπάρχουν δύο πράγματα που εντυπωσι-
άζουν: α) Σε μια εποχή αστικών μυθιστο-
ρημάτων στήνει την πλοκή σ’ έναν έρημο 
παράδεισο και καταπιάνεται με θέματα 
οικουμενικά, όπως η μοναξιά, το πένθος 
και η ελπίδα β) Ο τρόπος που γράφει. Αν 
και αυτοδίδακτος, συνδυάζει ντοπιολαλιά 
με γλώσσα έντεχνη. Έχει διαβάσει Πρε-
βελάκη και Καζαντζάκη, αλλά αυτό δεν 
εξηγεί πώς ένας αυτοδίδακτος που γρά-
φει για να μην πάθει κατάθλιψη μπορεί 
να περιγράψει τόσο ολοκληρωμένα έναν 
ήρωα-μοναχό και ένα τόσο μεστό τοπίο σε 
τόσο ωραία ελληνικά. Ο ίδιος χαρακτηρί-
ζει τον τρόπο γραφής του ανθρώπινο και ο 
Παύλος Μάτεσις τον εκθειάζει.

Ποια ήταν η αρχική ιδέα για τη δεξιά τσέπη 

του ράσου (που όπως έμαθα λέγεται και α-

ντερί);  Η νουβέλα προέκυψε πρώτα από 
τον τόπο, το φυσικό τοπίο είναι υπαρκτό, 
βρίσκεται στη Χίο και υπάρχει κι ένα μο-
ναστήρι εκεί. Αλλά δεν το κατονομάζω, 
γιατί ο καθένας έχει ένα τέτοιο τοπίο στο 
μυαλό του. Η ιδέα ήρθε την ημέρα της κη-
δείας του Χριστόδουλου, μέρα που ο καθέ-
νας έζησε διαφορετικά. Ήθελα να αναδεί-
ξω τη μικρή ιστορία μέσα από μια μεγάλη. 

Τα βιβλία σου είναι συμφιλιωμένα με την 

ελληνική λογοτεχνική παράδοση, μου θυ-

μίζουν Παπαδιαμάντη, κάτι σπάνιο για ένα 

συγγραφέα της γενιάς σου. Ζω στη Χίο, η 
λογοτεχνία ακόμα «μιλιέται» γύρω μας, με 
αυτή την έννοια υπάρχουν πολλοί λογοτέ-
χνες που δεν είναι συγγραφείς. Θα έπρεπε 
αυτοί που γράφουν να μάθουν ν’ ακούν τις 

ιστορίες τους. Σου θύμισε Παπαδιαμάντη 
γιατί βγάζω συναίσθημα και λόγο από τις 
ίδιες πηγές που έβγαζε κι εκείνος.

Στη σημερινή κοινωνία γιατί είναι σημαντι-

κός ένας απομονωμένος ήρωας; Ο καθένας 
είναι απομονωμένος σ’ αυτή την κοινω-
νία. Ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να 
είναι αυτός ο ήρωας. Η μοναξιά, η απώ-
λεια και οι φόβοι, ακόμα και ο φόβος της 
αναπαραγωγής ή της μη αναπαραγωγής, 
μας απασχολούν όλους.

Ποια είναι η διαφορά συλλογικού και προ-

σωπικού πένθους; Μέσα από το συλλο-
γικό πένθος βιώνουμε το προσωπικό, γι’ 
αυτό βλέπεις στον επιτάφιο ανθρώπους 
να κλαίνε, θυμούνται τις δικές τους α-
πώλειες. Το ίδιο συμβαίνει και με την 
ελπίδα. Το 2004 υπήρχε ελπίδα ότι κά-
τι αλλάζει. Τελικά αυτή η ελπίδα ήταν 

τζούφια.  

Μετά από το πένθος έρ-

χεται η ελπίδα; Πάντα.

ή νουβέλα τελειώνει 

αισιόδοξα με 2 λέξεις, 

«όμορφα πράγματα». 

Κατονόμασε 2 όμορφα πράγματα της καθη-

μερινότητάς σου. Να ξυπνάω και να μην 
πονάω – ούτε σωματικά, ούτε ψυχικά. Να 
ξυπνάω και να βλέπω την ανατολή από το 
παράθυρό μου στα παράλια της Τουρκίας.  

Ποιος είναι ο ιδανικός αναγνώστης; Σήμε-
ρα στο μετρό μια κοπέλα διάβαζε και γύρ-
ναγε με νεύρο τις σελίδες. Σηκώθηκε να 
βγει αργά γιατί τελείωνε την παράγραφο. 
Αλλάξαμε τρένο και συνέχισε να διαβά-
ζει. Εάν αυτό το βιβλίο που κρατούσε ήταν 
το δικό μου, θα ήμουν πολύ ευτυχής.

Λες να διαβάσει ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυ-

μος το βιβλίο σου; Είμαι πολύ περίεργος 
να δω πώς θα το έπαιρνε.

Το καλοκαίρι θα γράφεις; Το καλοκαίρι θα 
κάνω διακοπές. A

9/6, 20.00 
Ο  « Θ ο λ ό ς  β υ θ ό ς » 
(εκδ. Άγρα) το δεύτε-
ρο βιβλίο του Γιάννη 
Ατζακά είναι ένα συ-
γκλονιστικό πέρασμα 
από τις μετεμφυλια-
κές παιδοπόλεις. Εί-
ναι η «αναζήτηση του 

χαμένου χρόνου» και των σημαδιών 
που άφησε στη μνήμη του ήρωά του 
(alter ego του συγγραφέα) εκείνη η 
εποχή. Το Παιδί που κάποτε υπήρξε 
αναδύεται πενήντα χρόνια αργότερα 
από τη σιωπή, για να πει παλιές, α-
πωθημένες αλλά όχι λησμονημένες 
ιστορίες. Το βιβλίο παρουσιάζουν οι 
Κλαίρη Μιτσοτάκη, συγγραφέας και 
μεταφράστρια, Παναγιώτης Μουλ-
λάς, ομότιμος καθηγητής του Α.Π.Θ. 
Ρίκη Βαν Μπουσχότεν, αναπληρώ-
τρια καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρω-
πολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 
Στην ταράτσα των εκδόσεων Άγρα, Ζωο-
δόχου Πηγής 99

9/6, 19.00  
Το βιβλίο του Τάσου 
Σιδ έρη  «Σ τ ην  πα-
λιά Λευκωσία… Με τη 
ματιά ενός φαντάρου» 
(εκδ.  Το Ροδα κιό) 
Θα παρουσιάσουν η 

Ζυράννα Ζατέλη και η καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Αθηνών Ελένη 
Ματζουράνη. Θα προβληθούν δια-
φάνειες από τις φωτογραφίες του βι-
βλίου. Η Αθηνά Χιλιοπούλου, φωνή, 
και ο Στέφανος Κοζάνης, πιάνο, θα 
ερμηνεύσουν τέσσερα παραδοσιακά 
τραγούδια της Κύπρου. Ιανός, Σταδίου 
24, 1ος όροφος

9/6, 18.00
Η παρουσίαση του τεύχους Νο 31 
του γαλλικού περιοδικού “Migrance” 
(Μετανάστευση), το οποίο είναι αφι-
ερωμένο στην Ελλάδα, θα γίνει από 
τον καθηγητή Αντώνη Λιάκο (Πανε-
πιστήμιο Αθηνών) και τον καθηγητή 
Λόη Λαμπριανίδη (Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας). Θα ακολουθήσει μια 
στρογγυλή τράπεζα με τους συγγρα-
φείς. Γαλλική Σχολή Αθηνών

10/6, 19.00 
“Complete Unknown” 
είναι ο τίτλος του νέ-
ου βιβλίου του Κων-
σταντίθνου Τζούμα, 
το οποίο κυκλοφορεί 
από τις εκδ. Καστα-
νιώτη. Οι αναγνώστες 
θα έχουν την ευκαιρία 

να συνομιλήσουν μαζί του, αλλά και να 
πάρουν το βιβλίο του υπογεγραμμένο 
από τον ίδιο. Βιβλιοπωλείο Παπασωτη-
ρίου, εμπορικό κέντρο The Mall Athens 
(επίπεδο 0)

Τι νέα

Μια συζήτηση με το συγγραφέα

Γιάννη Μακριδάκη                       
Της ελεΑννΑσ ΒλΑστού 
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Δώρο βιβλίο   

Η A.V.  εξα-
σφάλισε για 
τ ο υ ς  α ν α -
γνώστες της 

τρία (3) αντί-
τυπα του βιβλίου «Φάε 
το γείτονά σου», των 
Daniel Diehl και Mark 
P. Donnely (εκδ. Άγκυρα). Αν θέλεις κι εσύ ένα, 
στείλε σε SMS: AVBOOK (κενό) και το ονοματε-
πώνυμό σου στο 54121, μέχρι την τρίτη 9/6 
στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν 
με sms και θα παραλαμβάνουν τα δώρα τους 
από τον ΑΓΚΥΡΑ Πολυχώρο, Σόλωνος 124, μόνο 
απογευματινές ώρες.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

bookvoice

«ή ζωή μετά το θάνατο» 
Deepak Chopra, μτφ. Θ. 
Μαστακούρης, εκδ. Έσο-
πτρον, σελ. 376

Κατά το συγγραφέα, τα 
πρόσωπα που θα συνα-
ντήσουμε στη μεταθάνα-
τια ζωή και αυτά που θα 

βιώσουμε αντανακλούν τις τωρινές μας πε-
ποιθήσεις, τις προσδοκίες και το επίπεδο συ-
νειδητότητας του καθενός μας. Άρα, εδώ και 
τώρα είναι που δίνουμε σχήμα και μορφή σε 
αυτά που θα μας συμβούν μετά θάνατον… 

«Ταξίδι στο συναίσθημα» 
Ευγενία Γεωργαντά, 
εκδ. Άσπρη Λέξη  
 
Η προτροπή του Carlos 
C a st ane da «α κολού θ α 
την καρδιά σου» είναι ο 
δρόμος που επιλέγει και η 
συγγραφέας, σημειώνο-

ντας ότι ο καθένας καλείται να λάβει θέση 
απέναντι στα μεγάλα διλήμματα της ζωής 
και να επιλέξει το πώς ζει.

«Θεόφραστος ο Ερέσι-
ος» Haakon Smedsvig 
Hanssen, εκδ. Μπαρ-
τζουλιάνος 
 
Ο Θεόφραστος, ο τελευ-
ταίος πολυμαθής σοφός 
της αρχαίας Αθήνας, είναι 
γνωστός στην ιστορία της 

φιλοσοφίας ως ο συνοδός του Αριστοτέλη 
και ο διάδοχός του στη διεύθυνση του Λυκεί-
ου. Εδώ, ο Νορβηγός συγγραφέας δημιουρ-
γεί ένα ολοκληρωμένο πορτρέτο του  Έλλη-
να φιλοσόφου και ερευνητή της φύσης.

Ουίλιαμ Μπάροουζ - Τζακ Κέρουακ «Και 

έβρασαν οι ιπποπόταμοι στις γούρνες τους»,

εκδ. Τόπος, σειρά “Cult Stories”, σελ. 251

Πριν ο Μπάροουζ, κυνηγημένος για 

το φόνο της γυναίκας του, χαθεί 

στα πρεζοκαταγώγια του Μεξικού 

γράφοντας το “Junkie”, πριν ο γκίνσμπεργκ εκ-

δώσει το «Ουρλιαχτό», πριν ο κέρουακ καβα-

λήσει τρένα για να διασχίσει την Αμερική, πριν 

η μπιτ λογοτεχνία καταλάβει παγκόσμια και 

εξέχουσα θέση στη γραμματολογία (the only 

rebellion around), in the days before rock’n’roll, 

όπως θα έλεγε και ο Βαν Μόρισον: αυτός είναι 

ο χρόνος που γράφτηκε το βιβλίο «Και έβρασαν 
οι ιπποπόταμοι στις γούρνες του». Νέα Υόρκη, 

1945. Ο Ουίλιαμ, ο Άλεν και ο Τζακ σπουδάζουν 

στο Κολούμπια, αλητεύουν στην πόλη, μπε-

κροπίνουν και προσπαθούν να σκαρφιστούν 

το μέλλον τους. Στον κύκλο τους συχνάζουν 

και οι λισιέν καρ και ντέιβιντ ιμς καμέρερ, φί-

λοι που αργότερα καταλαμβάνουν τα πρωτο-

σέλιδα του Τύπου, καθώς ο κατά πολύ μικρό-

τερος Λισιέν σκοτώνει και ρίχνει στον ποταμό 

Χάντσον τον Ντέιβιντ, εξαιτίας της φορτικής 

πίεσης του θύματος να συνευρεθεί μαζί του 

σεξουαλικά. Ο Λισιέν καταδικάζεται σε δεκα-

ετή εγκλεισμό στο αναμορφωτήριο, οι κραι-

πάλες όμως συνεχίζονται, καθώς στην παρέα 

ολοένα και περισσότερα πρόσωπα 

μπαίνουν και βγαίνουν. Ο κύκλος 

αυτός λίγα χρόνια αργότερα θα με-

γαλουργήσει ως beat generation.

Άσημοι, όμως, ακόμα, ο Μπάροουζ 

και ο Κέρουακ αποφασίζουν να 

καταγράψουν την ιστορία της πα-

ρέας τους σε ένα από κοινού μυ-

θιστόρημα, όπου για ευνόητους 

λόγους αλλάζουν τα ονόματα των 

πρωταγωνιστών. Οι δύο μυθιστο-

ρηματικοί χαρακτήρες, Ουίλ Ντέ-

νισον και Μάικ Ράικο, εξιστορούν 

έργα και ημέρες. Επηρεασμένοι 

από το γαλλικό υπαρξισμό, που πέ-

ρασε στην Αμερική σχετικά πιο αργά από ό,τι 

στην Ευρώπη, αυθάδεις, πλάνητες, πένητες 

και εμμονοληπτικοί με το παρόν, δίχως ίχνος 

έγνοιας για το μέλλον, οι ήρωες του βιβλίου 

είναι οι πρώτοι μυθιστορηματικοί πρωταγωνι-

στές της beat generation. Η τζαζ πλημμυρίζει 

τη Νέα Υόρκη, μπάτσοι και περιθώριο ανταμώ-

νουν στα μπαρ, η μορφίνη αναδεικνύεται σε 

καταπραϋντικό φετίχ και τα βιβλία του Μπαλ-

ζάκ χρησιμεύουν για υποστήριγμα σε τασά-

κια και κουτσούς καναπέδες. Διαμερίσματα με 

κατσαρίδες, ατελείωτες νύχτες μπεκρουλιά-

σματος με Ντιμπονέ, αλητεία στους δρόμους, 

παλιοκόριτσα αλλά και δεσποινίδες καλών οι-

κογενειών που παραστρατούν, όνειρα φυγής 

με ναυτικά φυλλάδια για το Παρίσι.

Το βιβλίο πήρε τον τίτλο του από ένα ρεπορ-

τάζ που άκουσε ο Μπάροουζ στο ραδιόφωνο 

σχετικά με την πυρκαγιά ενός τσίρκο του Σεν 

Λιούς. Μια μικρή αρχικά φωτιά έκανε παρα-

νάλωμα θεατές, εργαζομένους και ζώα, κα-

θώς εξαπλώθηκε τάχιστα λόγω αλείμματος 

της τέντας από πλευράς των υπευθύνων με 

παραφίνη, για να δείχνει πιο γυαλιστερή. Ό-

ταν το μυθιστόρημα τελείωσε, οι Μπάροουζ 

και Κέρουακ το δειγμάτισαν στους εκδοτικούς 

οίκους της εποχής εισπράττοντας μόνο καλά 

λόγια, αλλά καμία έκδοση, με αποτέλεσμα η 

δουλειά τους να καταχωνιαστεί και να έρθει 

στο φως το 2008, μετά το άνοιγμα δηλαδή της 

διαθήκης και των αρχείων του Μπάροουζ. Ό-

λοι, ωστόσο, ήξεραν γι’ αυτό από συνεντεύ-

ξεις του Κέρουακ, από την αυτοβιογραφία της 

συζύγου του, αλλά και από 

διηγήσεις των Μπάροουζ και 

Γκίνσμπεργκ.

Το βιβλίο είναι το πρώτο 

δείγμα μπιτ γραφής. Η Λυδία 

λίθος της γενιάς των μπιτ; Α-

ναμφισβήτητα, εφόσον ο α-

ναγνώστης θα διακρίνει στις 

σελίδες του τόσο τη φιλοσο-

φία της ζωής στο δρόμο, την 

ιδεολογία της φυγής, τη χαο-

τική Αμερική της εξερεύνησης 

και της αυτοκαταστροφής, όσο 

και το λογοτεχνικό στίγμα των 

συγγραφέων του. Μια θριαμβική έκδοση για 

τη σειρά “Cult Stories” των εκδόσεων Τόπος, 

που μπορούν να υπερηφανεύονται πως εξα-

σφάλισαν τις σελίδες από τις οποίες ξεκίνησε 

η εκρηκτική ανάφλεξη μιας ολόκληρης γενιάς, 

που συμπαρέσυρε ολόκληρη της Αμερική στο 

διάβα της.  A

Beat me up
Του στεΦΑνού τσιτσοπούλού

Τι νέα

Ο Ουίλιαμ Μπάροουζ και ο Τζακ Κέρουακ 
φωτογραφημένοι από τον Άλεν γκίνσμπεργκ 
στη Νέα Υόρκη (1953)
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Η οικολογική γενιά της Scholl είναι παρούσα αυτό το καλοκαίρι. Τα φετινά μοντέλα συνδυάζουν μοναδικά τεχνολογία και στιλ. Με τον ε-

ξελιγμένο βιομηχανικό σχεδιασμό και την τεχνολογία Bioprint της Scholl, που βελτιώνει τη στάση του σώματός μας, η νέα γενιά παπου-

τσιών, εκτός από άνεση και ανακούφιση στο περπάτημα, έχει και μια έθνικ διάθεση στο στιλ και στους δεκάδες χρωματικούς συνδυασμούς, 

για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Κ. Διάθεση: SSL Hellas S.A., 17o χλμ. Λεωφ. Σπάτων, 210 6666.802      - ΕΛΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

elements of style

NEXT 
GENERATION 



I ’m a sinner, I’m a saint (Alanis Morissette). 

Που σημαίνει ότι τα συνδυάζουμε όλα και 

δεν ανήκουμε σε κατηγορίες. 

Nike Women, Καλοκαίρι 2009. Προπονητικά 

ρούχα, τσάντες γυμναστικής, εσώρουχα, όλα 

με πολύ χρώμα και την εγγύηση της Nike (www.
nikepr.com/women), θα σε συντροφεύσουν στο 

γυμναστήριο. Όταν ετοιμαστείς για μία ακόμα  

εντυπωσιακή εμφάνιση, θυμήσου πως η Dexim 

προτείνει θηλυκές γόβες σε ζωηρά, μεταλλιζέ 

και ασημένια χρώματα με τακούνι από φελλό, 

άνετες πλατφόρμες, αλλά και τόσο γλυκιές μπα-

λαρίνες (www.dexim.gr), τις οποίες μπορείς να 

συνδυάσεις με τα φανταστικά εξωτικά καλοκαι-

ρινά αξεσουάρ Totem – μεγάλα βραχιόλια, κολιέ, 

τσάντες, σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη τη 

χώρα (210 5148.808). Ακόμα, στο EveSV θα βρεις 

νέες επιλεκτικές συλλογές ρούχων με γαλλική 

φινέτσα. Τσέκαρέ τα στην οδό Σωκράτους (190) 

στην Καλλιθέα (210 9428.225), απ’ όπου σίγουρα 

θα φύγεις με πολλές τσάντες.

Και κάτι μοναδικό: Τα ρούχα Sack’s, που εί-

ναι σχεδιασμένα για να μη μοιάζουν με άλλα. 

Στη συλλογή θα βρεις αέρινα φορέματα και 

τοπ, παντελόνια σε άνετες γραμμές, ολόσω-

μες φόρμες και κομψά σορτς για όλες τις ώ-

ρες (Attica Πολυκαταστήματα: Πανεπιστημίου 
9 & σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελ-
λάδα. Κεντρική διάθεση: Lora Distribution, 210 
2825.481). Τώρα, αν έχεις γίνει ένα με το laptop, 

η Jansport σου δίνει τη λύση να το μεταφέρεις 

με ασφάλεια. Η θήκη Sleeve είναι διακοσμη-

μένη με μοντέρνους, χαριτωμένους κύκλους 

(210 6198.650), ενώ στην υπόλοιπη συλλογή SS 

2009 θα βρεις και σακίδια για φοιτητές, ταξίδια 

κ.ά. Ακόμα, στα βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου 

θα βρεις την πολλαπλών χρήσεων κούπα “I’m 

not a paper cup”, που θα κρατήσει το ρόφημά 

σου ζεστό ή κρύο χωρίς να καίγονται τα δάχτυ-

λά σου. Σημείωσε πως μπαίνει και σε φούρνο 

μικροκυμάτων. Κι αν ψάχνεις για δώρο, η ει-

καστικός-ζωγράφος Emma Mollet σχεδιάζει 

τα παιχνίδια της Bebe Gallery στο κέντρο της 

πόλης. Πρόκειται για χειροποίητα παιχνίδια, α-

ξεσουάρ για τη μαμά και το μωρό, και ζωγραφι-

κά έργα σε μετάξι (Bebe Gallery, Αγαθουπόλεως 
5, Φωκ. Νέγρη, 210 8679.641).  A   

➜ style@athensvoice.gr

Elementsofstyle
Της Ελίνας αναγνωςτοΠούλού 

KaraKassIs OPTICs
Διατίθενται τα συλλεκτικά Vintage γυαλιά, που φέτος κάνουν δυναμικό come back 
(Σόλωνος 50 & Ομήρου, 210 3613.366, 210 3642.258, www.karakassis.gr) 

saCK’s 
Τζιν ροκ βερμούδα  με τσέπες

EvEsv
Σύνολο από την Tilber από βαμβάκι και βισκόζη

ΠαΠασωτηρίου
Πορσελάνινη κούπα πολλαπλών χρήσεων €19,95

JansPOrT
Θήκη για laptop ως 15,5 ίντσες € 29,50

BEBE GallEry
Χειροποίητο παιχνίδι Emma Mollet

τOTEm
Εξωτικό κολιέ από τιρκουάζ

DExIm 
Γόβα από φελλό και ύφασμα € 35

nIKE
National Mesh Field Short από δικτυωτό υλικό

roche Bobois 
από 11 μέχρι 14 /6 τα έπιπλα παλιότερων συλλογών της Roche Bobois 
θα διατίθενται σε προσφορά -40%. Θα τα βρεις στις κεντρικές της 
αποθήκες. Roche Bobois logistics centre, αγ. ίωάννου Θεολόγου 10-12, 
αχαρνές, 210 2409.800

notosgalleries 
Προλαβαίνεις! ως τις 6/6 τα γνωστά πολυκαταστήματα σου προσφέ-
ρουν -20% σε επιλεγμένες μάρκες υποδημάτων (Lacoste, Geox, Gant, 

Crocs, Camel, Caterpillar κ.ά.) 

Μη χάσεις
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Market
Της ΕΛΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

HELLAS ONLINE
ΤV υψηλής ευκρίνειας 
Ν το κ ιμ α ν τ έρ και  π ολ λά ψυ χα γωγ ικά 

προγράμματα μέσα από τα κανάλια του 

Discovery Network, που έχει φέρει η Ηellas 

Οnline. Με τηλεοπτική μετάδοση υψηλής 

ευκρίνειας (High Definition) από το Discovery 

HD, το μοναδικό παγκόσμιο κανάλι που αξιο-

ποιεί την τεχνολογία high definition. Περισ-

σότερες πληροφορίες: www.hol.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
« Έλληνες ηθοποιοί» 
Οι μεγάλοι ηθοποιοί του ελληνικού θεάτρου 

και του κινηματογράφου της δεκαετίας του 

’60 σε γραμματόσημα. Μπορείς να τα πάρεις 

μαζί με άλλα φιλοτελικά προϊόντα από το 

Κεντρικό Φιλοτελικό Κατάστημα (Αιόλου & 

Βύσσης 2) και από όλα τα ταχυδρομικά κατα-

στήματα της χώρας.

WIND 

Δώρο laptop 
To Wind ADSM είναι το νέο πρόγραμμα ασύρ-

ματου ίντερνετ της Wind, με δωρεάν όγκο ή 

δωρεάν ώρες για μεγαλύτερη οικονομία. Το 

καλύτερο όμως είναι ότι αν ενεργοποιηθείς 

στα νέα προγράμματα, θα πάρεις δωρεάν και 

το νέο μικρό φορητό υπολογιστή ASUS EeePC 

1000. Πληροφορίες: www.wind.com.gr

«ΕΡΩΤΑΣ Α ΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»
Στις 7 Θάλασσες
Οι συντελεστές της ταινίας «My Life in Ruins 

- Έρωτας α λα ελληνικά» γιόρτασαν την ελ-

ληνική παγκόσμια πρεμιέρα της νέας παρα-

γωγής στο εστιατόριο 7 Θάλασσες. Μεταξύ 

αυτών, οι πρωταγωνιστές Ν. Βαρντάλος και  

Α. Γεωργούλης. Ομήρου 11 & Βησσαρίωνος 1, 
Κολωνάκι, 210 3624.825
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Soul/Body/Mind
Της ΕΛΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

SENSIPHASE
Όχι πια κοκκινίλες 
Με τις ευεργετικές ιδιότητες της βρώμης, τα 

προϊόντα της A-Derma (Gelée Micellaire για 

καθαρισμό, Masque Apaisante για βελούδινη 

επιδερμίδα κ.ά.) θα προστατέψουν την επι-

δερμίδα σου από τις ευρυαγγείες, ενώ είναι 

κατάλληλα και για ευαίσθητα δέρματα. Με 

την εγγύηση των Δερματολογικών Εργαστη-

ρίων της Pierre Fabre.

COSMOTE
Χορός στο δρόμο
Η γιορτή της Cosmote, στον πεζόδρομο της 

Ερμού, τα είχε όλα –cheerleaders, dj και 3 α-

πίθανα αυτοκίνητα mini στα χρώματα της ε-

ταιρείας– και απέδειξε ξανά πως «βλέπει τον 

κόσμο όπως εσύ. Γεμάτο διασκέδαση!». Το 

γνωστό πλέον σύνθημα της νέας καμπάνιας 

ήταν και το κυρίαρχο μότο της εκδήλωσης.

KLORANE
Ρόδι για τα μαλλιά 
Στη σειρά περιποίησης μαλλιών (σαμπουάν, 

μαλακτική κρέμα, λοσιόν προστασίας από τον 

ήλιο, τη ρύπανση και το styling) θα βρεις το 

Punica granatum L., ένα μοναδικό είδος ρο-

διού που καλλιεργούν τα εργαστήρια Klorane. 

Η σειρά είναι κατάλληλη για βαμμένα μαλλιά 

γιατί σταθεροποιεί το χρώμα στην κερατίνη 

της τρίχας και τους δίνει λάμψη.  

INTERSPORT TENNIS OPEN
Πιάσε τη ρακέτα
Με τη συμμετοχή 800 αθλητών, το δυναμικό 

παρόν του κοινού αλλά και με αγώνες επί-

δειξης ολοκληρώθηκε το Intersport Tennis 

Open 2009, το οποίο για περισσότερο από 

δύο εβδομάδες κράτησε συντροφιά στους 

λάτρεις του αθλήματος και μοίρασε πλούσια 

δώρα στους συμμετέχοντες.

Π
α

ρ
ου

σί
α

ση

Η μεταμόσχευση μαλλιών με την εξελιγμένη τεχνική της εμφύτευσης τρι-
χοθυλακίων FUT είναι σήμερα η μοναδική λύση παγκοσμίως τόσο για πε-
ριπτώσεις φαλάκρας, όσο και για πύκνωση μαλλιών εφ’ όρου ζωής. Πρό-
κειται για μια τεχνική που εφαρμόζεται από τον εξειδικευμένο πλαστικό 
χειρουργό προσώπου Dr. med. Β. Παυλιδέλη, στο Ιατρικό Κέντρο Πλαστι-
κής Χειρουργικής Προσώπου «AΦΡΟΔΙΤΗ», και παράγει τα πιο πυκνά και 
αισθητικά τα πιο φυσικά μαλλιά.

Η μεταμόσχευση μαλλιών πραγματοποιείται σε όλα της τα στάδια με τοπι-
κή αναισθησία και ελαφρά μέθη, σε συνεργασία με ιατρό αναισθησιολόγο, που 
σημαίνει ότι η επέμβαση δεν είναι συνδεδεμένη με πόνο.

Η διάρκεια της επέμβασης είναι 2-3 ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των τριχο-
θυλακίων που θα μεταμοσχευθούν. Σε μία συνεδρία μπορεί να μεταμοσχευθούν 
μέχρι 2.500 τριχοθυλάκια και να φυτρώσουν τουλάχιστον 5-6 χιλιάδες τρίχες. 
Κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συνομιλεί με το 
γιατρό, ακόμα και να βλέπει τηλεόραση.  

Τα μεταμοσχευμένα τριχοθυλάκια επιβιώνουν εύκολα στη νέα τους θέση 
και παραμένουν για πάντα υγιή, παράγοντας συνεχώς ωραία και γερά φυσικά 
μαλλιά, τα οποία μεγαλώνουν, κουρεύονται, χτενίζονται, βάφονται και γενικά συ-
μπεριφέρονται όπως τα άλλα μαλλιά της κεφαλής χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα και 
δεν πέφτουν ποτέ. 

Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι πλαστική επέμβαση υψηλής ιατρικής εξει-
δίκευσης και ευθύνης και πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο 
πλαστικό χειρουργό, ο οποίος διαθέτει την πρέπουσα επιστημονική γνώση σε 
συνδυασμό με δεξιοτεχνία στα δάχτυλα, τέχνη και καλλιτεχνία.

Το Ιατρικό Κέντρο «AΦΡΟΔΙΤΗ» λειτουργεί από το 1990 και εξειδικεύεται 
στη μεταμόσχευση μαλλιών, καθώς και σε άλλες αισθητικές και επανορθωτι-
κές πλαστικές εγχειρήσεις προσώπου, προσφέρει υψηλής ποιότητας πλαστικές 
εγχειρήσεις, αξιοποιώντας όλες τις μοντέρνες χειρουργικές τεχνικές, καθώς και 
την πλέον σύγχρονη ιατρική τεχνολογία, και επιδιώκει με κάθε θυσία χειρουργι-
κά αποτελέσματα που να προσεγγίζουν την τελειότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.pavlidelis.gr

Μεταμόσχευση μαλλιών 
Ό,τι πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος 
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ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Φουρνάρισσες! Κορί-
τσια του Στόλη (τώρα 
Στεργίου), δεν σας 
ξαναείδα και μου κοστί-
ζει, τι νέα; Στέλιος, 698 
2113877

CREPA-CREPA 
Κώστα, σ’ ευχαριστώ 
πολύ, αλλά δεν είμαι 
διαθέσιμη, πολύ καλή 
κίνηση πάντως! Good 
luck. Κατερίνα

ALLIGATOR 
13/5 κοιταζόμασταν 
συνέχεια, μου ζήτησες 
συγγνώμη σκουντου-
φλώντας πάνω μου, 
θέλω να σε γνωρίσω. 
697 7483075

ΠΛΑΖ ΑΛΙΜΟΥ
Σε είδα 13/5, έπαθα 
ζημιά… φεύγοντας 
μου χαμογέλασες! Η 
κοπέλα με το μοβ μαγιό.  
kolwnoscity@hotmail.
com

TAPAS BAR 
11/5, σε λένε Γιάννη, 
έχεις μαγαζί με ασημέ-
νια στον Πειραιά, είμαι 
η Ίριδα που έφυγε πριν 
τελειώσει το κοκτέιλ 
της. 697 3862555

ΜΑΡΟΥΣΙ
Είμαι το αγόρι από 
το Μαρούσι, είσαι ο 
παππούς με τη ροζ 
γραβάτα, σε ψάχνω 
απεγνωσμένα.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
Καταμέτρηση νηπια-
γωγών Αθήνας, είσαι 
κνίτης νομικάριος, εγώ 
πασπίτισσα, μου ζήτη-
σες αναπτήρα, κοιταζό-
μασταν συνέχεια! Θέλω 
να σε ξαναδώ! segeo@
windowslive.com

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
Περπατούσες στη Λ. 
Παπάγου, είσαι φοιτή-
τρια, είμαι ο καστανός 
35 χρονών που σε 
κοίταζε, στείλε sms 699 
8289798

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 
2/4, πέρασε πάνω από 
ένα έτος… ήσουν κορί-
τσι 26 ετών, φορούσες 
πράσινο ριχτό πουλό-
βερ, καφέ μπότες, ήρθες 
για εξαγορά ποινής. 
Γιώργος, 694 3669397

ΗΣΑΠ
Νίνα, με λένε Μιχάλη και 
θέλω να συναντηθούμε, 
επειδή το μήνυμά μου 
θα το δεις 28/5, ραντε-
βού Δευτέρα 1/5 ΗΣΑΠ 
Κηφισιάς, ώρα 8 από-
γευμα, στο περίπτερο…

FATUS OLUS 
Σε είδα 7/5 κι έπαθα 

πλάκα! Μελαχρινό μω-
ρό της Φιλοσοφικής, 
μου έχεις βάλει φωτιά! 
Απάντησε εδώ.

VILLAGE ΦΑΛΗΡΟ 
Flokas 7/5 βραδάκι, ημί-
θεος γύρω στα 35, κρυ-
φάκουσα, είσαι γραμμα-
τέας στις εκλογές, έχεις 
επιπλάδικο; Παρασκευή 
εκεί, Σάσα

ΡΑΚΟΜΕΛΟ 
Κατερίνα σγουρομάλλα 
σερβιτόρα με το υπέ-
ροχο χαμόγελο, κάποια 
στιγμή θα καταφέρω να 
σε κερδίσω! Ξέρεις… το 
εννοώ! 

BLUE STAR PAROS 
Σάββατο 28/3 ταξιδεύα-
με μαζί, κατέβηκα Πάρο, 
απλά θέλω ν’ ακούσω 
τη φωνή σου, είμαι ο 
Κώστας. 690 7800299

ΘΕΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ 
9/5, η κακοφυλαγμένη 
κόρη, κεντρικά θεω-
ρεία, μου είπες να γίνω 
fan! Κι ο ήχος της φωνής 
σου…  ganton974@
yahoo.gr 

ΚΟΡΩΠΙ
Everest, ήσουν με την 
κόρη σου, φόραγες λευ-
κό μπλουζάκι και τζιν, 
καθόμουν δίπλα σου. 
Άρης, 698 7901946

ΤΕΙ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Εσύ με φίλους σου, φό-
ραγες πράσινη μπλού-
ζα, εγώ με φίλες μου, 
μπήκαμε στο 829, μετά 
μετρό, κατέβηκα Κερα-
μεικό. aggelikoula90@
hotmail.com 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 
Λεωφορείο στις 12/5… 
με μαγνήτισες, σου 
έστειλα φιλί όταν κα-
τέβηκα… 694 0113030, 
πάρε και θα στο δώσω 
από κοντά…

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
Στάση τρόλεϊ 10, 10/5 γύ-
ρω στις 12 το βράδυ, κα-
τέβηκες από αυτοκίνητο, 
φορούσες μαύρο t-shirt, 
τζιν και είχες βαλίτσα, 
ρώτησες αν περνάει από 
μετρό, κοιταζόμασταν… 
698 5654012

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 
Για Πειραιά, Τρίτη 12/5, 
15.15 μεσημέρι, κατέ-
βηκες Ομόνοια, έχεις 
καστανοκόκκινα μακριά 
μαλλιά με αφέλειες, 
στενό τζιν, μαύρες μπα-
λαρίνες, άσπρη πουκα-
μίσα, μαύρα γυαλιά, τα-
τού στο εσωτερικό του 
καρπού. 699 9091910

BURBON
Σε είδα 12/5 και δεν ήταν 
η πρώτη φορά, φορού-
σες κόκκινο ζακετάκι, 
ήσουν με 3 φίλες σου… 
ελπίζω την επόμενη φο-
ρά να πούμε γεια.

ΤΑΥΡΟΣ
12/5 μεσημέρι, ηλε-
κτρικός, κατέβηκες 

Μοναστηράκι, γαλάζιο 
υπέροχο φόρεμα, στις 7 
Θησέως με άλλα ρούχα, 
ο μακρυμάλλης. Γράψε 
εδώ.

ΠΑΝΟΡΜΟΥ
Μπήκες Πανόρμου, 
είπες σ’ αρέσουν τα παι-
διά και οι μπαμπάδες, 
δεν πρόλαβα να πάρω 
το νούμερό σου, στείλε 
μήνυμα. 697 1765534

608 
Απόγευμα Τετάρτης, 
φορούσα μαύρο σα-
κάκι με γραβάτα, εσύ 
μαύρη μπλούζα, ήσουν 
ψηλή, μελαχρινή, κοί-
ταξες κατάματα, πάρε 
με τηλέφωνο. 694 
7233406

ΓΚΑΖΙ 
9/5 σου έδωσα φυλλά-
διο για ένα πάρτι και με 
κοίταζες, μελαχρινός 
με stretching, είμαι 
αυτή με τη μοβ φού-
στα… se_eidaathens@
hotmail.com 

LAzy
Σε βλέπω σχεδόν κάθε 
βράδυ και το παίζεις 
σκληρός. Μόλις όμως 
σε πιάσω, θα δούμε 
από τι μέταλλο είσαι 
φτιαγμένος. Κι αυτό 
δεν είναι παιχνίδι. 
Είναι κανονικό ανθρω-
ποκυνηγητό. www.
themetalhuntproject.gr

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Σε είδα στα μαγαζιά, 
ώριμη και πληθωρική! 
Μ’ αρέσεις, στείλε εδώ. 
694 6043737

ΚΑΤΕΧΑΚΗ 
Μαύρο αμάξι IHY8… 
Τετάρτη 6/5, 8 μ.μ., 
τραγουδούσες Is this 
love. 693 2239143, αλ-
λιώς θα σε βρω από την 
τροχαία.

ΡΑΦΗΝΑ
Παρασκευή βράδυ 
Silly wizards, Σάββατο 
απόγευμα Friends, μοβ 
τιραντάκι κι άσπρα γυα-
λιά, τη φίλη σου τη λένε 
Κική… εσένα;

ROCK CITy
Μαύρα ρούχα, μακριά 
μαλλιά. Χωμένη στη 
γωνία. Εγώ με καρφιά, 
πριόνια και σφυριά. 
Με απέφυγες, αλλά 
όσο κι αν τρέξεις δεν 
θα γλιτώσεις. Διψάω 
για νέο αίμα. Και θέλω 
και το δικό σου. www.
themetalhuntproject.gr

XyLOKASTRO BEACH 
Όμορφη μαυρομάλλα, 
φόραγες τζιν με άσπρη 
μπλούζα, κοιταζόμα-
σταν αλλά η κατάσταση 
δεν το επέτρεπε, σε 
ψάχνω, στείλε εδώ. Κώ-
στας, 693 4055906

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 
Τετάρτη 13/5, 11.30 
πρωί, ήθελες να πάρεις 
ηλεκτρικό αλλά ήταν 
κλειστός και πήρες λε-

ωφορείο, είσαι ξανθιά, 
απίστευτη κορμάρα, 
μαλλιά κότσο, γυαλιά 
ηλίου, handsfree, τζιν, 
αμάνικο τοπ, δετά ψη-
λοτάκουνα μποτίνια. 
699 9091910

AN CLUB
Διάφανα Κρίνα, είσαι 
μελαχρινός, περίπου 
1.70 με μούσι και κοντό 
μαλλί, είμαι η ξανθιά 
στην κολόνα, πάρε στο 
698 8135334

VIRGIN 
Μου φτιάχνεις τη μέρα 
και που σε βλέπω απέ-
ναντι! Επειδή δεν μπο-
ρώ να στο πω, διάβασέ 
το. Ν. 

Κ44 
Σάββατο 9/5, εσύ με 
μια φίλη σου χορεύατε 
δίπλα μας, μελαχρινός 
με μουσάκι, έφυγες 
ξαφνικά, έχουμε ξανα-
συναντηθεί. gio_aslg@
hotmail

Ί  ΔΟΥ
Παρασκευή 8/5 μες στο 
ασανσέρ, σε ρώτησα 
αν φοράς μπλούζα 
Halloween, ήσουν τόσο 
γλυκιά, θέλω να σε δω, 
693 7246544

ΓΛΥΦΑΔΑ
Τετάρτη 6/5 μεσημέρι, 
ωραία 40άρα κυρία, 
προσφέρθηκες…

ΜΕΤΡΟ 
10/5 κατεβήκαμε 
Μοναστηράκι, με λένε 
Διονυσία, εσένα Θωμά, 
φορούσα κόκκινα, μου 
μίλησες, είσαι εξαιρετι-
κά συμπαθής, είσαι ναυ-
τικός. 697 8865933

ΑΧΑΡΝΩΝ 
Κ. Πατήσια, εσύ κου-
στουμάτος σε μαύρο 
αμάξι, εγώ σε μπλε 
αμάξι απέναντι ρεύμα, 
μιλούσες με λευκό κινη-
τό, μου έκλεισες το μάτι, 
πεθαίνω…

BOB THEATRE FEST 
«Ως το τέλος» 10/5, 
εσύ μπεζ βερμούδα, 
χακί μπλούζα, μπουφάν 
μηχανής και κράνος, 
με φίλο, εγώ ξανθιά 
με δυο φίλες, κάτσα-
με στην ίδια σειρά 
απέναντι. star_child@
pathfinder.gr 

DEL SOL 
Γκάζι, 13/5, είσαι ξαν-
θός, φορούσες ροζ 
μπλούζα πόλο, εγώ 
πράσινη, ήσουν με φίλη 
σου κι εγώ με φίλο μου 
δίπλα σας, ζητήσαμε 
την Athens Voice, μου 
άρεσες και κοίταγες 
και συ, αν θέλεις στείλε 
μου. iheiw@live.com

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 
17/5, Θεσσαλονίκη-
Αθήνα, το απόγευμα 
εσύ με μια φίλη σου, 
θεά, κρικάκι στη μύτη, 
τζίβα… Στείλε αν το 
δεις. heyya17@hotmail 

Άννα, αχ και να γινό-
μουν η αγάπη σου, αχ… 
σε είδα στη γειτονιά μου 
με σκυλάκι και ποδήλα-
το, αναρωτιέμαι, είσαι 
μόνη; 694 2059945

Γιάννη, σταμάτα να περ-
νάς μπροστά απ’ το γρα-
φείο μου, με κολάζεις.

Όλοι οι ωραίοι παντρε-
μένοι; Έλεος! Γιώργος, 
694 5846240

Έχετε γίνει όλοι οι 
άντρες κότες ή εγώ πέ-
φτω από περίπτωση σε 
περίπτωση; 

Ποιον Μάριο εννοείς; 
Πού μένει αυτός και πού 
εσύ; Γράψε εδώ λίγες 
λεπτομέρειες…

Είμαι ο ωκεανός σου εί-
σαι η σταγόνα μου, είμαι 
η πεταλούδα σου είσαι 
το μπλε των φτερών 
μου, μέσα στην αδρά-
νεια εσύ, μωρή διάσημη 
σε πήραν οι κάμερες και 
μας ξέχασες…

Σταμάτησα να προσπα-
θώ γιατί ποτέ δεν είπες 
ξεκάθαρα τι θες, τόσοι 
μήνες παλινωδίες και ψέ-
ματα πάνω σε ψέματα.

I really like you but 
you’re making this so 
damn hard, I think it’s 
time for me to move on.

Εγώ αρκετά προσπάθη-
σα. Σειρά σου. Είμαι 
εδώ και περιμένω 
να κάνεις εσύ την 
κίνησή σου.

Κανένα βλέμμα 
δεν με νοιάζει 
αν το δικό σου 
δεν με ψάχνει, μα-
ζί σου δεν φοβάμαι 
τίποτε. Η νεράιδά 
σου

Σίγουρα έχω πολλές α-
δυναμίες αλλά…! Α…

Ξέρω πως ξέρεις και 
σύντομα θα ξέρουν 
όλοι. Γιατί δεν μπορείς 
να γλιτώσεις το πε-
πρωμένο σου. Είναι το 
μέταλλο τέτοιο. Πρό-
σεχε, λοιπόν, γιατί το 
κυνήγι... άρχισε. www.
themetalhuntproject.gr 

Αφού θέλεις τόσο να ε-
πικοινωνήσεις, γιατί δεν 
το κάνεις;

Ένας χρόνος πέρασε, 
Βασίλη, ένας χρόνος… 
Όμως αυτό που νιώθω 
εγώ για σένα είναι αναλ-
λοίωτο στο χρόνο.

Στέλιο μου, σ’ αγαπάω! 
Μου ομορφαίνεις τη 
ζωή! Η Χριστίνα σου! 

Δημήτρη… δεν μπορώ 
να σε βρω, ήθελα να 
σου πω πως σε λίγο 
καιρό παντρεύομαι, μα 
ένα κομμάτι της καρ-
διάς μου θα σου ανήκει 
πάντα, το μεγαλύτερο, 
τελικά…

Αγγελάκι μου, αν υπάρ-
χει παράδεισος τότε εί-
ναι στα μάτια σου! Και τα 
χειλάκια σου είναι η πόρ-
τα του παραδείσου… 
Αρρωσταίνω μακριά 
σου. Το αγοράκι σου

Για την Petula Clara 
Boyle. Είμαι το ίδιο μό-
νος, αν και είμαι εμφα-
νίσιμος. Στείλε στο 697 
5669292

Ψάχνω άτομο με τα 
εξής προσόντα: 1) 
Δίπλωμα οδήγησης 
αυτοκινήτου 2) Αρκετή 
τρέλα, για να λάβουμε 
μέρος στο Plymouth-
Banjul Challenge…  

zanzac99@yahoo.gr 

Βέβαια και εντε-
λώς μόνη μου δεν 
ήμουνα! Είχα τον 

ήλιο στα μαλλιά μου 
και το φεγγάρι στην 

ποδιά μου και ένα τζιτζί-
κι πα στα στήθια…

Τον Μουσού να μου 
στέλνατε καλά θα ήτα-
νε! Δυστυχώς μου στεί-
λατε τους Πατσαβούρ!!! 
Γιατί άραγε…; 

Πραξιτέλους-Μιλτιάδου, 
είσαι κάθε μέρα με μια 
φίλη σου, με βλέπεις, με 
κοιτάς αλλά δεν μιλάς, 
μου λείπεις ατελείωτα.

Δεν ήταν και το ευκο-
λότερο πράγμα του κό-
σμου να ξεστομίσω τη 
«μοιραία» λέξη, αλλά το 
χάρηκα, Α…μου, ελπίζω 
κι εσύ… ●

~ pdf ~
Κάθε Τετάρτη 

όλη η εφημερίδα και σε PDF

www.athensvoice.gr

Η ATHENS 
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Ξέρεις εσύ...Σε είδα...

Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ 
(μέχρι 20 λέξεις) και στείλ’
το με SMS:  AVXE, κενό και 
το μήνυμά σου στο 54121

Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται 
μόνο εάν είναι ίδιοι 

με το νούμερο του αποστολέα.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ 
(μέχρι 20 λέξεις) 

και στείλ’ το με SMS:  
AVSE, κενό και το μήνυμά 

σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύο-

νται μόνο εάν είναι ίδιοι 
με το νούμερο του αποστολέα.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ
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Σε γνωρίζω...

ABILITY. Διεθνές γραφείο 
συνοικεσίων για σχέση 
- συμβίωση - γάμο. Πανελ-
λαδικά, εξωτερικό. Με εντι-
μότητα, εχεμύθεια, υπευθυ-
νότητα, έμπειρο προσωπικό 
(σύμβουλοι σχέσεων, ψυχο-
λόγοι), σύγχρονες μεθόδους 
(διερεύνηση στοιχείων, σκι-
αγράφηση σωματότυπου), 
πετυχαίνουμε υψηλούς 
στόχους και διασφαλίζουμε 
εγγυημένα αποτελέσματα. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέ-
ων - συγγενών. Για εκδηλώ-
σεις, πάρτι, εκδρομές, κρου-
αζιέρες AbilityClub. Ability, 
τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Πανέμορφη 33χρο-
νη πτυχιούχος, μεταπτυχι-
ακό εξωτερικό, στέλεχος 
διεθνούς οργανισμού με 
άριστη προσωπικότητα, 
ψηλή, λεπτή, καστανόξαν-
θη, δραστήρια, με ποιοτικό 
επίπεδο, μηνιαίο εισόδημα € 
2.300, διαμέρισμα, εξοχικό, 
Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία γά-
μου. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων. Ability, τηλ. κέντρο 
210 3826.947 

ABILITY. Καρδιοχειρούργος 
Κολωνακιώτης 47χρονος, 
1.84, πολύ αριστοκρατικός, 
με χιούμορ και πολύπλευρο 
χαρακτήρα, άριστη εμφά-
νιση, 2 ιατρεία, μέτοχος σε 
διαγνωστικό κέντρο, μηνιαίο 
εισόδημα άνω € 40.000, 

πολυτελή ακίνητα, σκάφος, 
διαμέρισμα Λονδίνο, 2 Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου. 
Πανελλαδικά. Ability, τηλ. 
κέντρο 210 3826.947 

ABILITY. Σοβαρότατος 
Γλυφαδιώτης μεγαλοε-
πιχειρηματίας 53χρονος, 
ψηλός, πτυχιούχος, μεγάλης 
οικονομικής άνεσης, άκρως 
γοητευτικός, λάτρης των 
ταξιδιών και της ποιοτικής 
ζωής, βίλα, σπορ Ι.Χ., επι-
θυμεί γνωριμία σοβαρής 
προοπτικής. Οικονομικό 
κυρίας αδιάφορο. Παιδιά 
δεκτά. Ability, τηλ. κέντρο 
210 3826.947 

ABILITY. Μηχανολόγος-
μηχανικός Πολυτεχνείου 
37χρονος Δ/Υ, πολύ εμφα-
νίσιμος, ευχάριστος, 1.80, α-
θλητικός, με πολλά ενδιαφέ-
ροντα και χιούμορ, μηνιαίο 
εισόδημα € 2.800, διώροφο, 
Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία γά-
μου. Πανελλαδικά. Ability, 
τηλ. κέντρο 210 3826.947 

ABILITY. Γλυκιά κλασάτης 
ομορφιάς 48χρονη αρχιτε-
κτόνισσα 1.68, καλλίγραμμη 
ελεύθερη επαγγελματίας, 
κάτοικος Κολωνακίου, οικο-
γένειας επιστημόνων, ήπιων 
τόνων, επικοινωνιακή, μηνι-
αίο εισόδημα € 3.500, 2 ακί-
νητα, Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου κυρίου έως 55 ετών. 
Δεκτά παιδιά. Ability, τηλ. 
κέντρο 210 3826.947 

ABILITY. 30χρονη απόφοι-

τος ΤΕΙ, εργαζόμενη στο 
Δημόσιο, κούκλα ξανθιά, 
κάτοικος Β. προαστίων, με 
γλυκύτητα λόγου και ήθος, 
οικονομικά ανεξάρτητη, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέ-
ων. Ability, τηλ. κέντρο 210 
3826.947 

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει την 
προσωποποίηση της τελει-
ότητας, 27χρονη πρώην 
μοντέλο, υπεύθυνη δημοσί-
ων σχέσεων, ψηλή, λεπτή, 
καστανόξανθα μακριά 
μαλλιά, η οποία πιστεύει 
πως τα ωραιότερα λόγια 
αγάπης κρύβονται πίσω από 
τη σιωπή ενός βλέμματος, 
έχει ιδιόκτητο διαμέρισμα, 
εξοχικό και υπέροχο αυτο-
κίνητο για να ταξιδεύει με 
το σύντροφο της ζωής της. 
VIP’S Γραφείο Συνοικεσίων, 
τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει 30χρονο 
υποπλοίαρχο λεπτό και 
ιδιαιτέρως εμφανίσιμο, € 
4.000 μηνιαίο εισόδημα, 
διαμέρισμα, αυτοκίνητο και 
μηχανή, ο οποίος πιστεύει 
πως η ζωή είναι πανέμορφη 
και θα πρέπει να τη μοιραζό-
μαστε μόνο με τη σύντροφό 
μας, την οποία και αναζητά. 
VIP’S Γραφείο Συνοικεσίων, 
τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη προτείνει μια εντυπωσι-
ακή κυρία 40 ετών, με υπέ-
ροχο σώμα και πρόσωπο, 
στέλεχος φαρμακευτικής 
εταιρείας, κάτοχος 4 διαμε-
ρισμάτων κι ενός υπέροχου 
εξοχικού, η ίδια πιστεύει 
πως κάθε άνθρωπος θα 
πρέπει να ζήσει τη ζωή του 
όπως εκείνο επιθυμεί χωρίς 
να υπολογίζει εμπόδια. 
Αναζητά σύντροφο ζωής. 
VIP’S Γραφείο Συνοικεσίων, 
τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει 40χρονο 
Έλληνα μηχανικό που ήρθε 
πρόσφατα από το εξωτερι-
κό, κάτοχο σημαντικών ακι-
νήτων και πολύ υψηλών κα-
ταθέσεων, λεπτός, ψηλός, 
μελαχρινός και όμορφος, 
αισθάνεται μόνος στην ίδια 
του την πατρίδα, για το λόγο 
αυτό αναζητά μια γλυκιά 
Ελληνίδα για να μοιραστούν 
μαζί το όνειρο μιας σωστής 
οικογένειας. Οικονομικό 
αδιάφορο. VIP’S Γραφείο Συ-
νοικεσίων, τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγ-
μα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει υπέροχη, 
γλυκύτατη, λεπτή, αισιόδο-
ξη 43χρονη κυτταρολόγο, 
έχει ιδιόκτητο διαμέρισμα, 
αυτοκίνητο και 3 καταστή-
ματα, η ίδια πιστεύει ότι θα 
πρέπει να αφήσεις την καρ-

διά σου να χτυπά μόνο γι’ 
αυτούς που μπορούν να την 
ακούσουν. Αναζητάει το σύ-
ντροφο που θα ακούσει την 
καρδιά της. VIP’S Γραφείο 
Συνοικεσίων, τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει 56χρονο 
ανώτατο κρατικό υπάλληλο, 
λεπτό, ψηλό και ιδιαιτέρως 
γοητευτικό, € 12.000 μη-
νιαίο εισόδημα, 2 σπίτια, 
εξοχικό και αυτοκίνητο, ο 
ίδιος πιστεύει ακράδαντα 
πως αυτό που μετράει δεν 
είναι αυτό που λέμε αλλά 
αυτό που δεν χρειάζεται να 
πούμε. Επιθυμεί να γνωρίσει 
τη γυναίκα που θα μιλά στην 
ψυχή του. VIP’S Γραφείο Συ-
νοικεσίων, τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγ-
μα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει 57χρονη 
γοητευτική, τρυφερή και 
χαμογελαστή κυρία, οικονο-
μικά ανεξάρτητη, η μοναξιά 
άγγιξε την ευαίσθητη ψυχή 
της και γι’ αυτό αναζητά 
τη χαρά, τη στοργή και την 
τρυφερότητα. Δεν επιζητεί 
το γάμο, αλλά τη συντροφιά 
ευγενικού και χαμογελα-
στού κυρίου έως 70 ετών. 
VIP’S Γραφείο Συνοικεσίων, 
τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr 

46χρονη μηχανικός-
τοπογράφος ελεύθερη, 
πανέμορφη και καλλί-
γραμμη, με εισοδήματα € 
15.000 μηνιαίως και μεγάλη 
ακίνητη περιουσία, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 
ευγενικό, μορφωμένο, με 
ευχάριστη προσωπικότητα. 
Γρ. Συνοικεσίων «Ψύλλα», 
210 6120.611

34χρονος μηχανολόγος, 
απόφοιτος Πολυτεχνείου, 
καστανός με πράσινα μάτια, 
ψηλός και πολύ όμορφος, 
ευγενικός, με εισοδήματα 
€ 7.000 μηνιαίως, μεγάλη 
ακίνητη περιουσία στα β. 
προάστια, αναζητά νέα χαρι-
τωμένη, καλού χαρακτήρα, 
για γνωριμία γάμου. Γρ. 
Συνοικεσίων «Ψύλλα», 210 
6120.611

49χρονος γιατρός χει-
ρούργος, καρδιολόγος, με 
δικό του ιατρείο και συνερ-
γασία με μεγάλο νοσοκο-
μείο, ψηλός αθλητικός και 
πολύ γοητευτικός, με εισο-
δήματα πάνω από € 45.000 
μηνιαίως και από μεγάλη 
ακίνητη περιουσία, αναζητά 
νέα εμφανίσιμη, καλού 
χαρακτήρα, για γνωριμία 
γάμου. Γρ. Συνοικεσίων 
«Ψύλλα», 210 6120.611

Ανανέωση καλοκαιρινή 
με γνωριμία! Ανεπανάληπτη 
Ρουμάνα 25χρονη, φοιτή-
τρια, γελαστή, καλλίγραμμη, 
επιθυμεί γνωριμία - ταξίδι 
καλοκαιρινό με σκάφος. 
Αυθημερόν διασύνδεση. 
Δεκτός επαρχία, τηλ. 210 
8064.902, 697 9423346

Αυτό το καλοκαίρι διευρύ-
νετε τους ορίζοντές σας με 
συναρπαστικές γνωριμίες 
γάμου από όλη την Ελλάδα - 
Ευρώπη - Αμερική. Άνδρες, 
γυναίκες, 30-65 ετών, για-
τροί, δικηγόροι, μηχανικοί, 
καθηγητές, δικαστικοί, 
καλλιτέχνες, πλοιοκτήτες, 

πλούσιοι Ελληνοαμερικάνοι, 
Αγγλοκύπριοι, επιθυμούν 
να γνωρίσουν το ταίρι τους. 
Προσφορά εγγραφής έως 
5 Ιουνίου. Χαμογελάστε στη 
ζωή! Diamantin, Αγ. Κωνστα-
ντίνου 7, Δημ. Θέατρο Πει-
ραιά. Δεκτοί γονείς. Τηλ. 210 
4120.916, fax 210 4173.933, 
www.diamantin.com

Γνωριμίες γάμου «Πάπ-
πας». Εδώ και 70 χρόνια βρι-
σκόμαστε στην πρώτη θέση 
στη δημιουργία γάμων και 
σχέσεων ζωής και δεσμευ-
όμαστε για ακόμα πιο δυνα-
μική παρουσία στο μέλλον. 
Δεν είμαστε τυχαία το μεγα-
λύτερο όνομα στο χώρο. Σας 
περιμένουμε στο Κολωνάκι, 
Ομήρου 38, στον 3ο όροφο. 
Ωράριο λειτουργίας καθημε-
ρινές 9.00-21.00, Σάββατα 
10.00-14.00. Τηλέφωνο για 
ραντεβού, 210 3607.748, 
www.pappas.gr

Αξιωματικός 38χρονος, 
εξαιρετικά εμφανίσιμος, 
1.85, καστανός, αθλητικός, 
έξυπνος, γοητευτικός, με 
χιούμορ, € 2.000 μηνιαίως, 
ιδιόκτητο διαμέρισμα, εξο-
χικό, Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κυρία όμορφη, 
καλοσυνάτη, έως 40 ετών. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3607.748, 
καθημερινά 9.00-21.00, 
Σάββατο 10.00-14.00, www.
pappas.gr

Πανέμορφη 33χρονη νη-
πιαγωγός, εργαζόμενη στο 
δημόσιο, πτυχιούχος, από 
εξαιρετική οικογένεια, 1.70, 
μελαχρινή με μακριά μαλλιά, 
καλλίγραμμη, έξυπνη, γλυ-
κιά, επικοινωνιακή, οικονομι-
κά ανεξάρτητη, με ιδιόκτητο 
διαμέρισμα στην Αθήνα και 
Ι.Χ., επιθυμεί σοβαρή γνωρι-
μία με κύριο καλλιεργημένο, 
εμφανίσιμο, ανεξάρτητο, 
έως 43 ετών. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3607.748, καθημερινά 9.00-
21.00, Σάββατο 10.00-14.00, 
www.pappas.gr

48χρονη Ιταλίδα αισθη-
τικός, πολύ όμορφη, με 
απίστευτη θηλυκότητα και 
ταμπεραμέντο, 1.67, λε-
πτή, χαρούμενη, ευγενική, 
οικονομικά ανεξάρτητη, 2 
διαμερίσματα, Ι.Χ., επιθυμεί 
σοβαρή γνωριμία με κύριο 
γοητευτικό, ρομαντικό, 
ευδιάθετο, με χιούμορ, 
έως 60 ετών. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3607.748, καθημερινά 
9.00-21.00, Σάββατο 10.00-
14.00, www.pappas.gr

29χρονη δικαστική λει-
τουργός, απόφοιτη νομικής, 
οικογένεια δικαστικών, 1.70, 
λεπτή, μελαχρινή, με πα-
νέμορφα χαρακτηριστικά, 
καλλιεργημένη, δραστήρια, 
€ 2.000 μηνιαίως, 4 διαμερί-
σματα, Ι.Χ., επιθυμεί σοβαρή 
γνωριμία με κύριο ψηλό, 
εμφανίσιμο, κατασταλαγ-
μένο, με σταθερή εργασία, 
έως 38 ετών. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3607.748, καθημερινά 
9.00-21.00, Σάββατο 10.00-
14.00, www.pappas.gr

«Λούης, Αθήνα». Το πρώτο 
γραφείο συνοικεσίων στην 
Ελλάδα συνεχίζει το έργο 
του με επιτυχία, εχεμύθεια 
και σοβαρότητα. Άνθρωποι 
όλων των ηλικιών, σοβα-
ροί και συγκροτημένοι, 
ανώτατου πνευματικού και 

οικονομικού επιπέδου, ανα-
ζητούν και βρίσκουν κοντά 
μας το σύντροφο της ζωής 
τους. Συνεργασία με γονείς-
εξωτερικό. 
Αγ. Κωνσταντίνου 6, 7ος 
όροφος, 210 5235.692, 
καθημερινά 9.00-21.00, 
Σάββατο 9.00-14.00, www.
sinikesia.gr

Μόνη κυρία 55χρονη, 
συνταξιούχος δημοσίου 
πανεπιστημιακού επιπέδου, 
κοκέτα, ευγενική, γλυκομί-
λητη, άνευ υποχρεώσεων, 
μηνιαίως € 2.000, ιδιόκτητη 
μονοκατοικία, εξοχικό και 
Ι.Χ., αναζητά γνωριμία κυρί-
ου συνταξιούχου με άνεση 
χρόνου για συντροφικότητα 
ή γάμο. «Λούης», Αθήνα, 
Αγ. Κωνσταντίνου 6, 7ος 
όροφος, τηλ. κέντρο 210 
5235.692

Eλληνοφινλανδή 35χρονη 
μεταφράστρια και διερμηνέ-
ας, αριστούχος πανεπιστημί-
ου με 2 master, πολύγλωσση, 
με συχνά ταξίδια στο εξωτε-
ρικό, γλυκύτατη, ευγενική, 
αναζητά γνωριμία γάμου με 
ανεξάρτητο κύριο, απλό και 
καλοσυνάτο, ειλικρινή, με 
σεβασμό στη γυναίκα. «Λού-
ης», Αθήνα, Αγ. Κωνστα-
ντίνου 6, 7ος όροφος, τηλ. 
κέντρο 210 5235.692

Επώνυμος επιχειρηματίας 
αλυσίδας 4 καταστημάτων, 
35χρονος, πτυχιούχος, 
πολύ εμφανίσιμος, ψηλός, 
ευγενής, με αρρενωπότητα 
στους τρόπους και στο στιλ, 
ακίνητα Ελλάδα - εξωτερικό, 
μηνιαίως € 15.000, τζιπ, 
καταθέσεις, βίλα Γλυφάδα. 
Επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κυρία έως 32 ετών, όμορφη, 
καλλιεργημένη. Αδιάφορο 
το οικονομικό. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς, Καραΐ-
σκου 117, τηλ. κέντρο 210 
4176.812-813

Νηπιαγωγός 35χρονη, 
όμορφη, λεπτεπίλεπτη, 
ευγενική, οικογένεια εκ-
παιδευτικών, με χαριτωμέ-
νους τρόπους, αισιόδοξη, 
μηνιαίως € 2.500, 2 σπίτια, 
οροφοδιαμέρισμα, Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κύριο έως 45 ετών, 
καλλιεργημένο, κοινωνικό, 
με ενδιαφέροντα. Αποκλει-
στικά «Λούης» Πειραιάς, 
Καραΐσκου 117, τηλ. κέντρο 
210 4176.812-813

Μηχανολόγος-μηχανικός 
με επώνυμη εταιρεία ιδιό-
κτητη, 46χρονος με πολύ 
αρρενωπή εμφάνιση, αθλη-
τικός 1.90, μελαχρινός, δυ-
ναμικός, μηνιαίως € 10.000, 
μεζονέτα πολυτελέστατη, 
επενδύσεις εξωτερικό, 2 
Ι.Χ., εξοχικό, επιθυμεί γνω-
ριμία γάμου με κυρία έως 42 
ετών, όμορφη, φινετσάτη, 
έξυπνη. Αποκλειστικά 
«Λούης», Πειραιάς, Καραΐ-
σκου 117, τηλ. κέντρο 210 
4176.812-813
 
Στρατιωτικός Π.Ν. 35χρο-
νος, εξαιρετικά αρρενωπός, 
οικογένεια στρατιωτικών, 
ψηλός, μελαχρινός, ευγε-
νής, με χιούμορ, μηνιαίως 
€ 3.500, 2ώροφο, μαγαζιά, 
ενοικιαζόμενα, καταθέσεις, 
Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία γά-
μου με κυρία έως 32 ετών, 
σοβαρή, με κατασταλαγμέ-
νο χαρακτήρα. Αποκλειστικά 
«Λούης», Πειραιάς, Καραΐ-
σκου 117, τηλ. κέντρο 210 
4176.812-813

«Club Διαζευγμένων - 
Singles Club». Ανανέωση 
ή απογοήτευση; Εσύ απο-
φασίζεις. Σας περιμένουμε 
στο Elite Club, στη Γλυφάδα, 
Ανδρέα Παπανδρέου 11, 
3ος όροφος, τηλ. κέντρο 
210 8985.670-71, www.
eliteclub.gr.

Άλλαξε τη ζωή σου, δώσε 
της χρώμα, κοίτα μπροστά. 
«Πρότυπο Κέντρο Σχέσεων 
- Pappas Next Generation». 
Μια εναλλακτική πρόταση 
στο χώρο των γνωριμιών. 
Ελάτε στο χώρο μας, να 
σας γνωρίσουμε και μαζί να 
βρούμε τον τρόπο για να κά-
νετε τη ζωή σας πιο όμορφη, 
πιο γεμάτη, βρίσκοντας τον 
κατάλληλο για σας σύντρο-
φο. Ομήρου 38, Κολωνάκι, 
2ος όροφος, 210 3616.029, 
210 3635.619

Εάν είσαι single και θέλεις 
να κάνεις καινούργιες 
γνωριμίες σε ένα ζεστό 
και φιλόξενο χώρο στο 
κέντρο της Αθήνας, γίνε 
μέλος της παρέας μας. Κάθε 
βδομάδα, διοργανώνουμε 
privé parties με μουσική και 
ποτό, προσφέροντάς σου 
τη δυνατότητα να έρθεις σε 
επαφή με άτομα που έχουν 
τις ίδιες αναζητήσεις με 
σένα. Δήλωσε συμμετοχή 
στο 694 4056472 κι αμέσως 
θα προστεθείς στη λίστα του 
ηλικιακού γκρουπ που σου 
ταιριάζει. Σε περιμένουμε! 

Ζήτα μου ό,τι θες

Πτυχιούχος καθηγητής, με 
μητρική γλώσσα την αγγλι-
κή, παραδίδει μαθήματα αγ-
γλικών. Τηλ. επικοινωνίας: 
694 5825349

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

Αναζητώ κυρία σύντρο-
φο σε ταξίδια. Θα πρέπει 
να είναι υπομονετική, με 
ευχάριστο χαρακτήρα 
και αίσθηση του χιούμορ. 
Να γνωρίζει αγγλικά. 
Μη καπνίστρια. € 2.000 
μηνιαίως με όλα τα έξοδα 
πληρωμένα. Παρακαλώ ε-
πικοινωνήστε στο travel@
c2come.com και στείλτε 
φωτογραφία και μερικές 
πληροφορίες για τον 
εαυτό σας.

Looking for a lady travel 
companion. Should be 
patient, happy and posses 
a sense of humor, should 
have basic English. Non 
smoker. € 2.000 a month 
with all expenses paid. 
Please write to travel@
c2come.com and send a 
photo with information 
about yourself.

Αβαθές εργασιακό μέλ-
λον; Δουλέψτε στο χώρο 
σας, μερική (έως € 1.160) 
/ πλήρης (έως € 3.620) 
απασχόληση. Ελεύθερο 
ωράριο, χωρίς αφεντικό. 
Όχι ντίλερ - πλασιέ - τη-
λεμάρκετινγκ. Internet 
επιθυμητό. 210 8954.890 
(τηλ. κέντρο), κος Βενίτης, 
www.extra-eisodima.gr
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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».

Αγαπημένη μου Μυρτώ… Ένα 
σχόλιο ενός πρώην γκόμενου η-
χεί εδώ και μέρες στα αυτιά μου 
σαν ενοχλητικό κουνούπι, με α-
ποτέλεσμα εκτός από κάθε ίχνος 

αξιοπρέπειας να έχω χάσει και κάθε ί-
χνος ηρεμίας! Ήταν περίπου πέντε το 
πρωί, όταν άκουσα το κουδούνι της 
πόρτας να χτυπά! Αποκλείεται να είναι 
τέτοια ώρα η απελπισμένη διαχειρίστρια 
που της χρωστάω κοινόχρηστα πριν α-
κόμα παρουσιάσει η Καγιά τον πρωι-
νό καφέ, σκέφτηκα!  Έριξα κάτι απλό, 
λιτό κι απέριττο και έτρεξα να ανοίξω 
την πόρτα! Το κουδούνι χτυπούσε με 
μανία, έντρομος ρίχνω μια μάτια από το 
ματάκι... και τι να δω; Τον Γιώργο! (έ-
ναν τύπο που «έβγαζα τα μάτια μου» ό-
ταν η Καγιά παρουσίαζε το so you think 
you can dance! Γιώργο; του λέω!  Έλα, 
ρε μωρό, μου λέει... λιώμα στο μεθύσι, 
χλωμός και ιδρωμένος. Τι θες τέτοια 
ώρα εδώ; τον ρωτάω! Μόνο εσύ και το 
facebook είστε πάντα free and anyone 
can join και επειδή δεν έχω facebook εί-
πα να κάνω login σε σένα, μου λέει! Του 
έκλεισα φυσικά την πόρτα στα μούτρα, 
αφού πρώτα τον έστειλα στο διάολο! Ά-
ναψα ένα τσιγάρο, έκατσα στο πάτωμα 
και σκέφτηκα αυτό που μου ’πε... «Μό-
νο εσύ και το facebook είστε πάντα free 
and anyone can join»! Τι εννοεί ο ποιή-
της; What’s on his mind?   -the coco bitch

Νομίζω ότι εννοούσε πως είσαστε λίγο τσου-
λί, αλλά στη θέση σας αυτό δεν θα μ’ ενο-
χλούσε όσο η ταύτιση με το facebook. Καλά 
κάνατε και τον πετάξατε έξω με τις κλωτσιές. 
Στο κάτω κάτω ας έλεγε «μόνο εσύ και τα 
ΑΤΜ», ο γελοίος.

»Βρίσκομαι σε κάποιο φανταστι-
κό πανεπιστήμιο στην ονειρική 

πόλη του φωτός με πολύχρωμους αν-
θρώπους τριγύρω. Τα πάντα έχουν μια 
γιορτινή νότα και γίνεται μια μικρή συ-
ναυλία κάτω από μεγάλα δέντρα δίπλα 
στο ποτάμι. Κάθομαι για λίγο και μετά 
εξευρευνώ τους υπόλοιπους χώρους. 
Φτάνω σε ένα δωμάτιο με δυνατή μου-
σική –τύπου Decadance– και μιλώντας 
με κάτι τύπους που μόλις γνώρισα τα 
μάτια μου πέφτουν πάνω σου. Άλλη μια 
τυχαία συνάντηση. Τι σύμπτωση! Κι ό-
μως, και οι δύο το περιμέναμε από την 
αρχή της βραδιάς. Σε αγκαλιάζω σφιχτά 
και χορεύουμε... χορεύουμε. Παιδί ενός 
κατώτερου Θεού, που έπρεπε να φεύγω 
πάντα για να είμαστε μαζί, ελπίζω ο γυ-
ρισμός να είναι το ίδιο δυνατός όσο ο  
αποχωρισμός κι ας μη λες πολλά, κι ας 
είναι ο χρόνος άλλο ένα παιχνίδι για να 
μας ενώσει... Σαν τη ρηγμίνα που ανα-
ζητά το γυρισμό της ταξιδεμένης θά-
λασσας.              -Ένας θαυμαστής του ονείρου

Για μένα τα γράφει όλα αυτά; Ποιο ποτάμι; 
Ποιο φανταστικό πανεπιστήμιο; Πότε αγκα-
λιάστηκα εγώ με παιδί ενός κατώτερου Θεού; 
Πότε πήγα σε συναυλία κάτω από μεγάλα δέ-

ντρα; Εγώ έχω να βγω από τότε που κάψανε 
του Κακλαμάνη. Υπνοβατώ, Παναγιά μου;  

»Μυρτώ, καλησπέρα. Έχω ενα μη-
νυματάκι για την Ο.Μ. του τεύ-

χους 257 – οι ζωές μας μοιάζουν σαν μια 
σταγόνα νερό... Αν θες στείλε bmwr12@
in.gr Σ’ ευχαριστώ!

Σας το δημοσιεύω γιατί αυτή τη στιγμή παίζει 
τον «Δράκουλα» του Κόπολα και πεθαίνω 
για ρομάντζο.

»Αγαπητή Μυρτώ, είμαι 22 χρονών 
και τώρα ζω στη Θεσσαλονίκη. 

Σπούδασα 4 χρόνια στην Αθήνα. Τον τε-
λευταίο χρόνο των σπουδών μου γνώρι-
σα ένα παιδί και το ερωτεύτηκα τρελά. Η 
σχέση μας κράτησε 4 μήνες με αλλεπαλ-
ληλούς χωρισμούς και τελείωσε οριστικά 
τον Σεπτέμβρη. Απο τότε, έχουμε κρατή-
σει επαφή και μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα. 
Αλλά δεν είναι μια απλή επαφή. Ακόμα 
μου λέει ότι μ’ αγαπάει, κάνουμε όνειρα 
για το μέλλον μαζί. Θέλει όμως να είμαι 
η παράνομή του σχέση, γιατί αυτός δεν 
μπορεί μόνος του. Όταν χωρίσαμε είχε 
βρει άλλον, αλλά ήρθε στην ορκωμοσία 
μου και μετα πήγαμε κρυφά και φιλιό-
μασταν. Ακόμα με θέλει κι εγώ τον θέ-
λω, αλλα δεν μπορώ να είμαι σε αυτή τη 
σχέση εξ αποστάσεως μέχρι να βρεθούμε 
πάλι μαζί και όλα να γίνουν όπως πρώτα. 
Τον ζηλεύω θανάσιμα και τρελαίνομαι 
όταν μου λέει ότι έχει βρει άλλον. Τον 
θέλω μόνο για μένα. Είμαι σκορπιός και 
πολύ κτητικός. Δεν θέλω όμως να τον α-
φήσω σε καμία περίπτωση. Νομίζω τον 
αγαπώ. Αλλά δεν ξέρω, θέλω τη γνώμη 
σου και την εμπειρία σου σε παρόμοιες 
καταστάσεις.       -Ένας ευαίσθητος σκορπιός

Η μόνη λύση είναι το χειρουργείο. Αλλάξτε 
ζώδιο το συντομότερο.
Υ.Γ. Σας αγαπάει; Και κάνετε και όνειρα μα-
ζί; Και στο μεταξύ έχει άλλο γκόμενο γιατί 
δεν μπορεί μόνος του; Τι αγάπη είναι αυτή 
δεν καταλαβαίνω. Μήπως την άλλη φορά να 
δοκιμάζατε κάποιον που λέει ότι σας μισεί;

»Γεια σου Μυρτώ! Το πρόβλημά 
μου είναι ότι είμαι ερωτευμένη με 

ένα παιδί από τη δουλειά, ο οποίος έχει 
τα τριπλάσια κιλά από τα δικά μου (εμένα 
όμως μ’ αρέσει), και μια ασήμαντη λε-
πτομέρεια... έχει κοπέλα (απορώ). Τον 
σκέφτομαι όλη μέρα, το γουρούνι. Όμως 
όταν μένουμε μόνοι μας στο γραφείο συ-
μπεριφερόμαστε σαν 15χρονα, με πειρά-
ζει και γελάμε! Τι συμπέρασμα βγάζεις; 
Τι να κάνω για να καταλάβει ότι θέλω να 
κυλιστούμε στις λάσπες;                    -olive oil 

Πείτε του: «Θέλω να κυλιστούμε στις λά-
σπες…».
Υ.Γ. «…αλλά επειδή είσαι κάπως βουβάλι, να 
είμαι από πάνω εγώ». A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)   
Ταυτίζεις την αξία σου με την υλική σου πραγματι-
κότητα; Η γεμάτη ή άδεια τσέπη είναι τεκμήριο της 
επιτυχίας σου; Είσαι το μηνιαίο χαρτί των αποδο-
χών σου, τα έπιπλά σου, το αυτοκίνητό σου; Αν οι 
απαντήσεις σου είναι σε όλα ναι, τότε αυτό μπορεί 
να σε οδηγήσει σε συγκρούσεις με αφορμή οικο-
νομκά θέματα. Ή μπορεί η επιθυμία να αποκτήσεις 
πράγματα να γίνεται τόσο έντονη που καταλήγεις 
να αγοράζεις είτε πράγματα που δεν χρειάζεσαι 
είτε πράγματα μόνο και μόνο για να επιδειχτείς. Αν 
δεν ταυτίζεσαι με την υλική πλευρά των πραγμά-
των, έχεις μια ευκαιρία να προσθέσεις προσόντα 
και δεξιότητες στο βιογραφικό σου που αργότερα 
θα εξαργυρώσεις. Και κάτι τελευταίο: αν θεωρείς 
τους ανθρώπους κτήσεις σου, υπάρχει η περίπτω-
ση να φύγουν για κάποιον άλλον που θα τους «α-
γοράσει» σε καλύτερη τιμή.  

Ταύρος(20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Ταύρε, δεύρο έξω. Αρκετά με το αυτομαστίγωμα 
και τις ενοχές. Τέρμα οι επιδρομές στο ψυγείο για 
να ναρκώσεις τις ανασφάλειές σου. Τώρα που δεν 
χρειάζεται να φοβάσαι ότι κάποιος θα σε μαχαιρώ-
σει ύπουλα στην πλάτη, μπορείς να χτυπήσεις το 
χέρι στο τραπέζι και να απαιτήσεις το δίκιο σου. Θα 
κάνεις ό,τι σου αρέσει, όποτε σου αρέσει, με όποιον 
σου αρέσει, όπου σου αρέσει και σ’ όποιον αρέσεις. 
Αν και είναι πολύ πιθανόν να ξεχάσεις τα μαθήματα 
ταπεινοφροσύνης των προηγούμενων μηνών και 
να δώσεις ρεσιτάλ αυταρχισμού, έχεις δίκιο που 
δεν μπορείς να ανεχτείς καμία στραβή, απ’ όπου 
κι αν προέρχεται. Θυμήσου μόνο να μην αφήσεις 
καμένη γη εκεί που βόσκεις τα πρόβατά σου. 

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)
Στις επόμενες έξι εβδομάδες ο Άρης στον Ταύρο, 
δηλαδή στο 12ο ηλιακό σου οίκο, σε κάνει ένα 
αυτοκίνητο που τρέχει με χίλια στις κλειστές 
στροφές έχοντας σκασμένο λάστιχο στη μια 
ρόδα. Ακούγεται τρομακτικό! Κι είναι μέχρις ε-
νός σημείου, αφού ο Άρης στον 12ο κινητοποιεί 
κρυφούς εχθρούς. Και ποιος μπορεί να γίνει ο 
πιο επικίνδυνος εχθρός μας; Ο εαυτός μας, φυ-
σικά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να γίνουμε ο 
χειρότερος σαμποτέρ μας, κάνοντας λάθη και 
βεβιασμένες κινήσεις. Γιατί; Γιατί λειτουργούμε 
ασυνείδητα, από κεκτημένη ταχύτητα και με βά-
ση περασμένες δυσάρεστες εμπειρίες. Λύση; Μη 
λειτουργείς παρορμητικά. Ρίξε το βάρος στη δου-
λειά σου, κουράσου σωματικά, ώστε το μυαλό να 
μη δημιουργεί δυσάρεστα σενάρια. Φρόντισε 
τους ανθρώπους που αγαπάς, ακόμα κι αν δεν 
σου επιστρέφουν το ενδιαφέρον. Μαλάκωσε.   

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Όταν υπάρχει κινητικότητα στον 11ο οίκο μας ίσως 
νιώθουμε σα βάρκα κόντρα στον άνεμο – για αλ-
λού ξεκινάμε κι αλλού μας οδηγεί το ρεύμα. Μην 
πεις ότι δεν έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου η 
σκέψη ότι δεν θέλεις να δεσμευτείς με οτιδήποτε ή 
με οποιονδήποτε γιατί στην επόμενη γωνία σε πε-
ριμένει κάτι καλύτερο ή κάποιος καλύτερος… Τέ-
τοιες σκέψεις τώρα θα γίνουν συχνότερες, όπως 
κι η ανάγκη να επαναπροσδιορίσεις τους επαγγελ-
ματικούς και προσωπικούς σου στόχους. Αντιλαμ-
βάνεσαι ότι πριν από τις τελικές αποφάσεις πρέπει 
να υπάρξει ένα διάστημα ρευστότητας, που το κύ-
μα θα σε παρασέρνει μέχρι το επόμενο που θα σε 
πάει κάπου αλλού και το επόμενο κάπου εντελώς 
διαφορετικά, ώσπου να πατήσεις σταθερή γη. Μη 

φρικάρεις. Δεν πρόκειται να γίνεις Ιχθύς. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
Αρκετά με τις σχέσεις. (Όχι ότι τέλειωσε το κεφά-
λαιο, αφού όσο υπάρχουν πλανήτες στον Υδρο-
χόο ο τομέας Διαπροσωπικές Σχέσεις θα συνεχίσει 
να σε τσουρουφλίζει, να σε απογειώνει και να σε 
τρελαίνει). Καιρός για μεγαλύτερη κοινωνικότητα 
και εξωστρέφεια. Καιρός για εξελίξεις στην επαγ-
γελματική αρένα. Με τον Άρη για έξι εβδομάδες 
στον Ταύρο, η καριέρα είναι ένα τρενάκι του τρό-
μου που περνάει από διεφθαρμένες ιεραρχίες, ι-
διοτελείς πολιτικές, υπερφίαλους ανταγωνιστές, 
αόρατες μπανανόφλουδες και αστραφτερά καρό-

τα. Στόχος σου να αποδείξεις ότι είσαι εξαιρετικός 
επαγγελματίας, να αναγνωριστείς και να ανέβεις 
ένα σκαλί χωρίς να προκαλέσεις τους γύρω σου. 
Θυμήσου ότι ο Άρης είναι ο θεός του πολέμου – και 
στον πόλεμο κερδίζει ο πιο ψύχραιμος.  

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)
Αν και θα ήταν υπερβολή να σου υποσχεθεί κά-
ποιος ότι όλα τα προβλήματά σου θα εξαφανι-
στούν σύντομα, τα νέα είναι καλά: η είσοδος του 
Άρη στον Ταύρο θα σου αναπτερώσει το ηθικό. Δεν 
τίθεται ζήτημα να αποκτήσεις τον έλεγχο της ζωής 
σου, αφού τον έχεις –ίσως και περισσότερο από 
ό,τι πρέπει–, αλλά να χαλαρώσεις βλέποντας τη 
μεγάλη εικόνα κι όχι τις αποκαρδιωτικές λεπτομέ-
ρειες στις οποίες επιμένεις μαζοχιστικά. Ο κόσμος 
είναι απλός. Ο άγγελος της υψηλής συνειδητότη-
τας μπορεί να μιλήσει στους Παρθένους δίνοντάς 
τους μια σχεδόν μυστικιστική προσέγγιση της αν-

θρώπινης συμπεριφοράς, μαζί και της δικής τους. 
Μη σνομπάρεις τον ανώτερο εαυτό σου. Άκου τον 
ακόμα κι αν μερικές φορές μοιάζει με Άλιεν. 

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)
Αφού ο Άρης έφυγε από τον Κριό –που συμβολίζει 
τις σχέσεις σου με τον οποιονδήποτε Άλλο– μπορείς 
να ανασάνεις με ανακούφιση. Από εδώ και πέρα και 
για έξι εβδομάδες που ο 8ος οίκος σου –το κέντρο 
των επιθυμιών που δεν χορταίνουν ποτέ–  ενεργο-
ποιείται, κανείς δεν δικαιολογείται να σε κατηγο-
ρήσει για παράλογες απαιτήσεις. Ακόμα κι αν ώρες 
ώρες  η συμπεριφορά σου μπορεί να φαίνεται σε 
όλους τους υπόλοιπους εξαιρετικά, μα εξαιρετικά, 

παράξενη – ε, όσο και να το κάνεις ξενίζει να βλέπεις 
ένα Ζυγό να αφήνεται στις επιθυμίες και να παρασύ-
ρεται από τις παρορμήσεις του. Τα καλά νέα είναι ότι 
ενώ οι σεξουαλικές σου επιθυμίες μπορούν να κλο-
νίσουν την οικογενειακή σου ασφάλεια, ταυτόχρο-
να ανεβάζουν τον πυρετό της δημιουργικότητας.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
Αν νομίζεις ότι έχεις λύσει τα προβλήματα των 
σχέσεων είσαι πολύ γελασμένος. Με τον Άρη στον 
Ταύρο για έξι εβδομάδες, θα πρέπει να εξομαλύ-
νεις μερικά θέματα. Κι αφού ως γνωστό δεν είσαι 
κότα, θα τα αντιμετωπίσεις στα ίσα, ακόμα κι αν 
χρειαστεί να συγκρουστείς. Από την άλλη, η δυνα-
μική κινητικότητα στον 7ο οίκο σού υπογραμμίζει 
ότι παραμένεις ένας ζωντανός άνθρωπος που έχει 
την ανάγκη να συναναστραφεί άλλα ανθρώπινα 
όντα. Κι επειδή είσαι από αυτούς που δεν ξεχνάνε 
εύκολα, αν σου τύχει να ερωτευτείς, σε παρακαλώ 

μην τον/την κάνεις να πληρώσει τις προηγούμενες 
(άτυχες) απόπειρές σου να ζήσεις συντροφικά. Κι 
αν είσαι σε σχέση, να θυμάσαι ότι μια μετωπική σύ-
γκρουση μπορεί να οδηγήσει σε διάλυση, οπότε 
χρειάζεται να συμπεριφέρεσαι αυτή την περίοδο 
σαν να περπατάς σε τεντωμένο σχοινί. Και κάτι 
σημαντικό: λάβε υπόψη ότι ο Άλλος μπορεί να έχει 
δίκιο στις μεταξύ σας διαφωνίες.

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)
Όταν εισβάλλουν πλανήτες σε γήινα ζώδια, η διά-
θεσή σου πέφτει και αγχώνεσαι περισσότερο. Η γη 
σβήνει τη φωτιά, κι αυτό θα συμβεί και τώρα, που 
ο Άρης άρχισε τη διέλευση στον Ταύρο. Πώς να βά-
λεις τη βαριά μπάλα της επαγγελματικής και οικονο-
μικής ασφάλειας στο πόδι ενός Τοξότη που θέλει να 
πετάξει; Πώς να τον γειώσεις στην καθημερινότητα, 
στη ρουτίνα της δουλειάς, στη φροντίδα του σώμα-
τος, στους λογαριασμούς, στην πλήξη των καθημε-
ρινών σχέσεων, στη διεκπεραίωση της ζωής, όταν 
είναι γεννημένος για να ζήσει την προσωπική του 
μυθολογία; Ωστόσο, σ’ αυτή τη ζόμπι διάσταση που 
καλείσαι να υποδυθείς για έξι εβδομάδες, υπάρχει 
ένα καλό νέο: η Πανσέληνος στο ζώδιό σου (7/6) 
δείχνει καλοκαιρία στον οικονομικό τομέα.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και η προσοχή από 
την τσέπη σου στρέφεται στην καρδιά. Ο Πολ Μα-
κάρτνεϊ είχε δίκιο, και δεν είναι καν Αιγόκερως: 
“Love doesn’t come in a minute/ Sometimes it 
doesn’t come at all/ I only know that when Ι am in 
it/ it isn’t silly… love isn’t silly at all”. Πρέπει να έγρα-
ψε αυτούς τους στίχους όταν ΔΕΝ είχε διέλευση 
Κρόνου στον 5ο του οίκο. Μπορεί να τους έγρα-
ψε με Ποσειδώνα στον 5ο ή ίσως με Άρη στον 5ο, 
όπως εσύ τώρα. Οι περασμένοι μήνες μπορεί να 
ήταν επώδυνοι ακόμα και για τους πιο μαζοχιστές 
του ζωδίου σου. Η αίσθηση της νεότητάς σου που 
εξατμίζεται είναι τόσο γλυκόπικρη όσο και το να ο-
δηγείς το μοναχοπαίδι σου για πρώτη φορά σε μια 
σκηνή για να απαγγείλει ένα μεγάλο ποίημα. 

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Όταν η ανησυχία, τα εμπόδια και οι ευθύνες βαραί-
νουν στους ώμους σου σαν να κρατάς σε αυτούς 
ολόκληρη τη Γη, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπί-
σεις αυτή την εμπειρία σα μια υπέροχη ευκαιρία 
που θα σου προσφέρει ωριμότητα, τη δυνατότη-
τα να συμπεριφερθείς σαν ενήλικας και το δρόμο 
για να φτάσεις στην επιτυχία. Όταν στο μέλλον θα 
σκέφτεσαι αυτά τα χρόνια και όλη τη συμπαντική 
δραστηριότητα στο ζώδιό σου που σε ανάγκα-
σε να αλλάξεις γονατίζοντάς σε, θα αντιληφθείς 
πόσο σημαντική ήταν και θα συγχαρείς τον εαυ-
τό σου που τα κατάφερε να σταθεί όρθιος χωρίς 
πατερίτσες. Φυσικά, ποτέ δεν θα κοιτάξεις πίσω 
γελώντας, ούτε καν χαμογελώντας, αφού κάθε 
στιγμή που κέρδιζες κάτι, μαρμάρωνες από την 
απότομη αντιστροφή της τύχης. 

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
Όταν μέσα στην παραζάλη της καθημερινότητας 
αφήνεις να περνάνε ασυμφωνίες, διαφορές και 
αντιθέσεις χωρίς να τους δίνεις σημασία, τότε αυ-
τές διογκώνονται μέχρι που κάποια στιγμή δημι-
ουργούν ένα αδιαπέραστο τείχος γύρω σου που 
σε αποκόβει από φίλους, συνεργάτες ή συγγενείς. 
Σε τέτοιες στιγμές δεν μπορείς να φανταστείς 
πώς θα μπορέσεις να γκρεμίσεις αυτό το τείχος.  
Δεν μπορείς να φανταστείς αν το θέλεις κιόλας. 
Ο χρόνος έχει τη δύναμη να λειαίνει και να σβήνει 
τις διαμάχες, και με τον Άρη και τον Κρόνο στον 7ο 
έχεις την ευκαιρία να συζητήσεις με επιχειρήματα 
ό,τι μέχρι τώρα απέφευγες, χωρίς να παίρνεις τη 
θέση του υπέρτατου κριτή. Σημασία τώρα έχει να 
μιλήσεις κι όχι να νικήσεις. A

✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου 
τάσεων θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου.

 gpano@stardome.gr 

Stardust
Από τον ΓιώΡΓΟ ΠΑνΟΠΟυΛΟ

Προς Διδύμους 
Όποιος δεν αλλάζει 
γίνεται δεινόσαυρος 
κι εξαφανίζεται.
Φυσικά κι αλλάζεις.
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