
ATHENS
vo

ic
e

24 - 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 . ΤΕΥΧΟΣ 339 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

Μιλούν Ο Λένος Χρηστίδης για το «Δύο Θεοί», σελ. 10 / Ο Νίκος Μεγγρέλης για το «Πεθαίνοντας για την αλήθεια», σελ. 18 / Ο Αργύρης Παπαδημητρόπουλος για το “Wasted Youth”, σελ. 19  
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Γύρω από το 

Islam
Της Σώτης Τριανταφύλλου, σελ. 14

Τζαμί 
στην Αθήνα: 
Υπέρ και Κατά, σελ. 15

25 Μαρτίου: 
Εν δυο… πίσω ολοταχώς

του Τάκη Καμπύλη, σελ. 13

Fashion Week Athens
Της Δήμητρας Τριανταφύλλου, 

σελ. 16
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06. Ζωντανός στην 

Αθήνα: Η Μανίνα Ζουμπου-

λάκη πάει παντού και μετά 

αναρωτιέται τι είναι η ζωή.

08. Info-diet: H Σταυρούλα 

Παναγιωτάκη ανεβοκατε-

βάζει αξίες της Αθήνας με 

ρυθμό haiku.

09. Απαντήσεις του 

Forrest Gump: Ο Νίκος 

Ζαχαριάδης έχει επιστημο-

νικές απαντήσεις σε ποπ 

απορίες.

11. City Lover: 

Άγρια πόλη, ό-

μορφα αγαπιέ-

ται. Ο Δημήτρης 

Φύσσας γνωρίζει 

καλά την Αθήνα.

15. Τζιχάντ: Το πιο καθη-

συχαστικό δελτίο ειδήσεων 

της πόλης. Των Ά. Τσέκερη, 

Γ. Κυρίτση.

20. Sports: «Ο διαιτητής 

είναι γυμνός». Ο Μιχάλης 

Λεάνης τα λέει όπως είναι.

22. 2310 Soul: Η Θεσσαλονί-

κη με ένα λάμδα. Του Στέφα-

νου Τσιτσόπουλου.

26. Taste Police: Όχι άλλη 

ρόκα παρμεζάνα! Η Νενέλα 

Γεωργελέ βλέπει τι τρώει η 

Αθήνα.

Στο Πιάτο: Η Τζένη 

Σταυροπούλου ανοίγει το 

ντουλαπάκι με τις συνταγές.

34. Θέατρο: Μία πόλη, χι-

λιάδες σκηνές. Του Δημήτρη 

Μαστρογιαννίτη.

35. Ταινίες: Του Γιώργου 

Κρασσακόπουλου. 

Επιτέλους, ένας νηφάλιος 

κριτικός.

38. BookVoice: Το καλύτε-

ρο πράγμα μετά το σεξ (Ένα 

βιβλίο). Των Δ. Μαστρογιαν-

νίτη, Π. Μένεγου

41. Soul / Body / Mind: 

Εκτός από την απολέπιση υ-

πάρχουν και τα τσάκρα σου. 

Της Νατάσσας Καρυστινού. 

42. Elements of style: Το 

ράφι με τα καινούργια προϊ-

όντα. Τακτοποιεί η Νατάσσα 

Καρυστινού.

43. Σε είδα: Οι αγγελίες που 

έκαναν τους Αθηναίους να 

ξανακοιτάζονται στα μάτια.

45. Μίλα μου βρώμικα: 

Η Μυρτώ Κοντοβά κάνει τα 

σεξουαλικά σας 

προβλήματα να ακούγονται 

σαν τραγούδι της Πρωτο-

ψάλτη.

46. Stardust: Τα άστρα 

από τον άνθρωπο που θα 

ήθελες να έχεις για 

ψυχαναλυτή σου. Του 

Γιώργου Πανόπουλου.

10 Ο Λένος 
Χρηστίδης, 
συγγραφέας της 
παράστασης «Δύο 
Θεοί», μιλάει στην A.V.
Του Γιώργου 
Δημητρακόπουλου

12 French 
Connection
Του Νίκου Γεωργιάδη

13 Εν δυοͰ  
πίσω ολοταχώς
Του Τάκη Καμπύλη

14 Γύρω από το Islam
Της Σώτης 
Τριανταφύλλου

15 Intelligence 
Squared Greece debate: 
οι πολλές όψεις ενός 
τεμένους στην Αθήνα

16 Fashion Week 
Athens
Της Δήμητρας 
Τριανταφύλλου 

18 Ο Νίκος Μεγγρέλης 
και το ντοκιμαντέρ του 
«Πεθαίνοντας για την 
αλήθεια»
Της Λένας Χουρμούζη

19 Αργύρης Παπαδη-
μητρόπουλος. Ο συν-
σκηνοθέτης του “Wasted 
Youth” μιλάει στην A.V.
Του Γιώργου 
Κρασσακόπουλου

Θέματα

Στήλες

19  AΡΓ.  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

16  FASHION  WEEK  ATHENS

23 Αθήνα 210 
Οδηγός
Όλα όσα μπορείς να κάνεις 
αυτή την εβδομάδα, συν χί-
λια παραπάνω Φαγητό, σι-
νεμά, παραστάσεις, κλαμπ, 
διαλέξεις, σεμινάρια, ξε-
νοδοχεία για one night 
stands, βιβλιοπαρουσιά-
σεις, μουσικές σκηνές, με-
ταμεσονύχτια βουλκανι-
ζατέρ, καμάκι στον DJ, πο-
τάδικα, καντίνες, βρόμικα, 
καθαρά, έξυπνα, γρήγορα. 
Ακολουθήστε μας!

Περιεχόμενα 24 - 30/3/11
Εικόνα εξωφύλλου: Βασιλική Γεωργιοπούλου

απορίες.

11. City Lover: 

Άγρια πόλη, ό

μορφα αγαπιέ

ται. Ο Δημήτρης 

Φύσσας γνωρίζει 

καλά την Αθήνα.

15. Τζιχάντ: Το πιο καθη

συχαστικό δελτίο ειδήσεων 

της πόλης. Των Ά. Τσέκερη, 

Γ. Κυρίτση.

ATHENS 

VOICE  πάρτι 

Αφού τα ξέρεις όλα�  πες μας και πού 

θα γίνει το επόμενο πάρτι της ATHENS 

VOICE! Μπες στο www.facebook.com/

famousforareason, κάνε like 

και ψήφισε πού θέλεις να γίνει το 

             
      famous πάρτι της A.V.



4 A.V. 24 - 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Δ
εν νομίζω ότι αυτά που λέει ο Πάγκαλος είναι χρήσιμα. Όχι μόνο γιατί δεν είναι πάντα 
σωστά. Αλλά γιατί και όταν είναι σωστά, ο τρόπος που τα λέει δημιουργεί οξύν-
σεις. Και οι συγκρούσεις σήμερα εξυπηρετούν αυτούς που επενδύουν στη χρε-
οκοπία. Αυτούς που θέλουν να κατηγορούμε και να δέρνουμε ο ένας τον άλλον 

στο δρόμο, αντί να σκεφτούμε σοβαρά, να δουλέψουμε για να βρούμε τις λύσεις που θα μας 
βγάλουν από το φαύλο κύκλο. 
Όμως, το θέμα μου εδώ είναι άλλο. Όλοι έχουμε ακούσει και διαβάσει εκατό φορές ότι έχει 
πει τους δημοσίους υπαλλήλους κοπρίτες. Οι φοιτητές μάλιστα που τον γιούχαραν στο Παρί-
σι, τον κατηγορούσαν για τις «ύβρεις εις βάρος του ελληνικού λαού». Είπε ο Πάγκαλος τους 
δημόσιους υπαλλήλους ή τους  Έλληνες κοπρίτες; Στ’ αλήθεια ο Πάγκαλος δεν μιλούσε ούτε 
για τους δημοσίους υπαλλήλους, ούτε για τον ελληνικό λαό. Μιλούσε για το πελατειακό σύ-
στημα, έκανε την αυτοκριτική του. Είχε πει ότι αν πάρεις έναν κοπρίτη και τον διορίσεις στο 
δημόσιο με αντάλλαγμα την ψήφο του, αυτός και στο δημόσιο κοπρίτης θα μείνει. Λογικό 
είναι, αφού ξέρει ότι ο διορισμός του είναι προϊόν συναλλαγής και όχι για να δουλέψει. 
Έτσι λειτουργεί η προπαγάνδα της διαβολής στην οποία το πολιτικό σύστημα έχει διαπρέ-
ψει. Παίρνουν μια λέξη, αλλοιώνουν μια φράση, τα κόμματα βγάζουν οργισμένες ανακοι-
νώσεις, τα παπαγαλάκια στις τηλεοράσεις και τις εφημερίδες το επαναλαμβάνουν χιλιάδες 
φορές, στο τέλος κανείς δεν ξέρει τι είπε ποιος. Η πολεμική δεν γίνεται ποτέ με προτάσεις, 
πάντα με προπαγανδιστικά παιχνίδια. 

Πριν λίγο καιρό μια εφημερίδα είχε αποκαλύψει το νέο ολίσθημα της Ντόρας. Πρωτοσέλιδα για 
την εθνική υποχώρηση, καταγγελίες για την εθελόδουλη πολιτικό, τη συμβιβασμένη. Τι 
είχε πει η άφρων προδότις; Είχε χαρακτηρίσει την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως απλή 
«σύγκρουση». Κατά το βιβλίο της ιστορίας που έγραφε για το «συνωστισμό» στη Σμύρνη. 
Τι είχε πει στ’ αλήθεια η Ντόρα; Σε ένα συνέδριο στην Τουρκία με θέμα την ελληνοτουρκι-
κή φιλία, είχε πει ότι οι δύο λαοί πρέπει να περάσουν από μία χιλιετία συγκρούσεων σε μία 
χιλιετία φιλίας. 

Πέρυσι, μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί κατακεραύνωναν τον Προβόπουλο, τον πρόεδρο της 
Τράπεζας Ελλάδος. Τι είχε κάνει ο ανάλγητος τραπεζίτης; Ήθελε να καταργηθούν τα ΚΑ-
ΠΗ, έστελνε τους συνταξιούχους μας στον Καιάδα. Τι είχε πει στ’ αλήθεια ο κ. Προβόπου-
λος; Είχε πει πως αν έχουμε φτάσει στο σημείο να κόβουμε τις συντάξεις, να καταργούμε 
δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, πρέπει πρώτα να περιορίσουμε άλλα έξοδα, όπως τις εκ-
δρομές των ΚΑΠΗ στο εξωτερικό. Τι ήταν όμως αυτό που στ’ αλήθεια είπε ο κ. Προβόπου-
λος, η πραγματική αιτία της επίθεσης που δέχτηκε; Δεν αναφερόταν, στην πραγματικότη-
τα, ούτε στους συνταξιούχους ούτε στα ΚΑΠΗ. Αυτό που έλεγε ήταν ότι η δήθεν κοινωνική 
πολιτική που λέμε ότι έχουμε είναι στην πραγματικότητα πελατειακές σχέσεις καλυμμένες 
που διανέμουν το κρατικό χρήμα. Τις ίδιες μέρες η δικαιοσύνη διενεργούσε έρευνα για πα-
ράτυπες αναθέσεις εκατομμυρίων σε ταξιδιωτικά γραφεία. Αποκάλυψε ακόμα ότι οι μετα-
φορές μαθητών με τουριστικά λεωφορεία αγγίζουν τη λεηλασία, το κόστος αυξάνεται κάθε 
χρόνο, έφτασε τα 280 εκατομμύρια και πως έχει γίνει πιο συμφέρον για το κράτος να χαρί-
ζει κάθε χρόνο ένα αυτοκίνητο σε κάθε μαθητή. Ότι οι κοινωνικές δαπάνες της Γραμματείας 
Νέας Γενιάς μετατρέπονται σε εκδρομές με ιστιοπλοϊκό για τις κομματικές οργανώσεις των 
πανεπιστημίων. Μέτρα τώρα πόσα συμφέροντα θίχτηκαν απ’ αυτές τις δηλώσεις για να κα-
ταλάβεις πού οφείλεται η επίθεση που ακολούθησε. 

Αλλά και η άλλη περιβόητη φράση «μαζί τα φάγαμε», έχει ενδιαφέρον. Για να δούμε, αν εσύ δεν 
τα έφαγες μαζί με τον Πάγκαλο, θυμώνεις; Το αντίθετο, μάλλον, επιβεβαιώνεσαι, λες επι-
τέλους, άρχισαν να το παραδέχονται. Γιατί δεν πιστεύεις βέβαια ότι τα έφαγε μόνος του ο 
Πάγκαλος 300 δις παϊδάκια στην Ελευσίνα, ούτε ο Καραμανλής σουβλάκια στη Ραφήνα. 
Ξέρεις πολύ καλά τι συνέβαινε τόσα χρόνια. Το ξέρεις όταν πληρώνεις «φακελάκια» στη 
δήθεν δωρεάν υγεία που σου λένε ότι έχεις, φροντιστήρια στη δήθεν δωρεάν παιδεία, 
«γρηγορόσημα» στην κάθε συναλλαγή σου με το αδηφάγο δημόσιο. Υπάρχει κανείς σήμε-
ρα που δεν ξέρει για το ελληνικό, κομματικό, πελατειακό κράτος; 
Αυτοί που θυμώνουν, είναι αυτοί που τα έφαγαν μαζί με τον Πάγκαλο. Είναι οι δυσαρεστη-
μένοι κομματικοί πελάτες που βλέπουν ότι η χρεοκοπία του δημοσίου απειλεί το καθεστώς 
που τους συντηρούσε τόσα χρόνια. Και φωνάζουν, γιουχάρουν, προπηλακίζουν, προσπα-
θώντας με μια αντιπολιτική, αντικοινοβουλευτική, αντιδημοκρατική εντέλει ρητορική, να 
μας πείσουν ότι το πρόβλημα περιορίζεται στους «300 που τα έφαγαν απ’ τον κοσμάκη», 
στο «μπουρδέλο τη Βουλή», στους «κλέφτες» πολιτικούς, στους προδότες. Ώστε κρυμμένοι 
πίσω από το λιντσάρισμα των «κακών», να διατηρήσουν οι ίδιοι όσο μπορούν τα προνόμιά 
τους, να μείνουν ανέπαφες οι δομές που γεννούν συνεχώς τη χρεοκοπία. 
Δεν μου είναι ιδιαίτερα συμπαθείς οι πολιτικοί που αφού οδήγησαν τα πράγματα ως εδώ, 
τώρα άνετοι, σχολιάζουν την πραγματικότητα ως παρατηρητές, χωρίς να παίρνουν ούτε καν 
μια άδεια άνευ αποδοχών, έτσι ως δείγμα ευαισθησίας. Μου είναι ακόμα λιγότερο συμπα-
θείς, όμως, εκείνοι οι «αγανακτισμένοι πολίτες» που τους προπηλακίζουν. Γιατί γιουχάρουν 
τους πρώην εκλεκτούς τους όχι για όσα έκαναν, αλλά γιατί δεν μπορούν να τα συνεχίσουν κι 
άλλο. Κατηγορούν τους πολιτικούς, τους ξένους, την Τρόικα, την Ευρώπη, γιατί τους χαλάει 
το παραμύθι. Μόνο που το δικό τους ευχάριστο παραμύθι ήταν η χρεοκοπία όλων μας. A

Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το σχε-

διάζει η Βασιλική Γεωργιο-

πούλου. Γεννήθηκε το 1975 

σ την Κα λαμάτα, όπου και 

παρακολούθησε μαθήματα 

στο εικαστικό εργαστήρι του 

Δήμου. Το 1999 αποφοίτη-

σε από την ΑΣΚΤ (καθηγητής 

Χρόνης Μπότσογλου). Έχει 

κάνει ατομικές (Χώρος Τέχνης 

24) και έχει συμμετέχει σε ο-

μαδικές εκθέσεις στην Αθήνα, 

την Καλαμάτα, τα Χανιά κ.ά. 

και έχει φιλοτεχνήσει το ε-

ξώφυλλο του βιβλίου της A.V. 

“Best of Athens”. Δουλεύει ως  

εκπαιδευτικός από το 2000 

ως σήμερα. 

DO IT! Κάθε εβδομάδα ένας 

καλλιτέχνης αναλαμβάνει να 

σχεδιάσει το εξώφυλλο της 

A.V. Στο τέλος της χρονιάς 

όλα τα εικαστικά εξώφυλλα 

θα συγκεντρωθούν για να ε-

κτεθούν στο Μουσείο Μπε-
νάκη, όπου και θα είστε όλοι 

καλεσμένοι.

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης: Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος  Ύλης Τάκης Σκριβάνος

Συντακτική ομάδα: Ν. Αργυροπούλου, Π. Δούκας, Λ. 
Λαζόπουλος, K.Ρήγος, Δ. Φύσσας, Σ. Στασινός, 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, Ευτ. Παλλήκαρης, B. Γρυπάρης, Μ. Τσιντσίνης, Μ. 
Ζουμπουλάκη, Γ. Ιωάννου, Γ. Κρασσακόπουλος, M. Λιο-
ναράκη, Ζ. Σφυρή, Σ. Κραουνάκης, M. Λεάνης, N. Zαχαρι-
άδης, Π. Μανδραβέλης, Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Μ. Πιτένης, Γ. 
Παυριανός, Θ. Μήνας, Κ. Παναγοπούλου, Λ. Χουρμούζη, 
Στ. Χαραμή, Τζ. Διαμαντοπούλου, A. Αλ Σάλεχ, Ι. Μπλά-
τσου, Κ. Γιαννακίδης, Σ. Καρρά, Β. Γραμματικογιάννη, Δ. 
Παπαδόπουλος, Ε. Παπαδάκης, Λ. Καρανικολού

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: Βαγγέλης Κορωνάκης
vkoron@athensvoice.gr

A.V. Web Crew:  Βερένα Κέκελου, Γιάννα Σαββούρα, 
Άρτεμις Φύσσα

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

Ρουμπίνη Καλλίτση-Pavarotti
Key Account Managers: Bερονίκη Xαριτάτου-

Γκονζάλες, Αναστασία Μπαφούνη

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Υπεύθυνος Τμήματος: Mιχάλης Kούβελας

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

Νώντας Νταμπάνης  
Συντονισμός Διαφήμισης: Δήμητρα Xιώτη

Υποδοχή Διαφημιστικής Αγοράς & Direct Market: 
Μαρία Αυγερινού ads@athensvoice.gr

Project Manager: Mάρω Ζήνα

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

Έλενα Βενεκά

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση: «H Kαθημερινή AE»
Διανομή: City Promotions

Athens Voice S.A.
Xαρ. Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Culture-έησον
…κατα το «κυρίελεηςον»: εχω δεί τα παντα τον τελευταίο 
καιρό, από κλασικόύρα μέχρι μόντέρναδόύρα, πόύ ταιρια-
ζέι μέ τό «γαϊδόύρα». Θα μόύ παρέι καιρό να σύνέλΘω, αλλα 
έχω καλλιέργήσέι τό πνέύμα μόύ στό μή πέραιτέρω. 

Λ
οιπόν είδα μια παράσταση κουλτουριάρικη, σο-
βαρή, δραματική και ταυτόχρονα πρωτοποριακή, 
από αυτές που σε πιάνει νευρικό γέλιο μέσα και 
φοβάσαι μην κατουρηθείς, αλλά δεν τολμάς μετά 
να πεις ότι επρόκειτο για ΤΡΟΜΕΡΗ ΠΑΠΑΡΙΑ 

παρά μόνον σε πολύ δικά σου άτομα. Τους περιγράφεις το «πλοτ» 
(ποιος Θανάσης, κανονικά) και ενώ σε αγαπάνε, ενώ είναι συγγε-
νείς/ιερομάρτυρες χρόνια… σε διακόπτουν ότι δεν μπορεί να είδες 
τέτοιο φέσι. Επιμένεις, ότι μετά εμφανίστηκε ο Λένιν που ήταν στη 
Βιέννη, και οι αγαπημένοι σου λένε «ε όχι, το παρακάνεις!». Κι όμως 
ο Λένιν πήγε στη Βιέννη και μετά χώρισαν όλοι, αφού πρώτα πεθά-
νανε με τρόπο αποτρόπαιο. Και επαναλαμβάνονταν πολλές φορές 
τα ίδια πράγματα, έτσι ώστε αν ο μη γένοιτο αφαιρεθήκαμε σκεπτό-
μενοι τον καιρό στο Γκουανταλκιβίρ όπου λούζεται η αγάπη μας, να 
επανέλθουμε στην τάξη…
Ήταν φάση θεαμάτων: ενώ δεν είμαι θεατρομανής ούτε καν θεατρο-
λάγνος, πήγα σε τρία-τέσσερα έργα κολλητά. Την ίδια περίοδο π.χ. 
πήγα στο «Λεωφορείο ο Πόθος» (Τένεσι Ουίλιαμς) και στο «Αμαντέ-
ους» (Πίτερ Σάφερ), σε δύο εμπορικά έργα ή αυτό που λένε οι μα-
μάδες «κανονικά έργα». Οι μαμάδες σε ρωτάνε συνήθως καχύποπτα/
περιφρονητικά, «ήταν κανονικό έργο ή από αυτά τα περίεργα που βλέπετε 
εσείς;», εννοώντας «εσείς τα νούμερα/βλαμμένα/νέα παιδιά/πρώην νέα 
παιδιά/τσοντόβιοι/αναρχικοί/all of the above». Το «Λεωφορείο» είναι 
αγαπημένο μου, εννοείται, το έχω δει σε όλες τις εκδοχές του ανά 
τους αιώνες και με όλα τα πιθανά/απίθανα καστ: ναι, είναι ο ύμνος 
της παρεξηγημένης αδερφής, εκεί ψηλά στο glitter εικονοστάσι των 
Abba μαζί με την Gloria Gaynor, τους Pet Shop Boys, τον Morrissey 
και τον, ερμ, Mika (!). Πολύ σωστά, μάλιστα, γιατί όλες στηριζόμαστε 
στην καλοσύνη των ξένων (σνιφ), ίσως επειδή η καλοσύνη των γνω-
στών έχει πια εξαντληθεί (πόσο να αντέξει;) 
Το τωρινό καστ είναι άψογο και πολύ δεμένο, μια κι έκανε περιοδεία 
ανά την Ελλάδα πριν το δούμε εμείς… Βασικά είναι ένα τέλειο έργο, 
παραδοσιακό, κλασικό, με ωραίο καστ (Αλέξανδρος Μπουρδού-
μης, Κάτια Γέρου, Ηλ. Νικολούζου, Ι. Ιωσηφίδης κ.λπ.) – όλοι 
δίνουν κάτι φρέσκο στο «Λεωφορείο» χωρίς όμως να του πετάνε 
τα μάτια έξω. Δεν σηκώνει και πολλές μοντερνιές έτσι κι αλλιώς ο 
Κοβάλσκι. Ο Μπουρδούμης π.χ. τον παίζει σαν έφηβο, για να τον 
συγχωρείς πιο εύκολα… 

Τ ο «Αμαντέους» επίσης είναι κλα-
σικό και ο Δημήτρης Λιγνάδης 
(ενώ υποδύεται ωραία τον Σαλιέ-

ρι) το σκηνοθετεί χολιγουντιανά… αν και 
του τα έχουμε φυλαγμένα που δεν κάθεται 
να ασχοληθεί με το σουουουούπερ μιού-
ζικαλ που έχουμε γράψει με τον Γιώργο 
Παυριανό παρά κάνει άλλα κι άλλα. Τέ-
λος πάντων το «Αμαντέους» ταιριάζει πολύ 
με το θέατρο «Βρετάνια», σαν ατμόσφαι-
ρα και σαν αίσθηση – και είναι «κανονι-
κό» έργο, με τα όλα του. Ο Λιγνάδης το έ-
στησε τέλεια με λιγναδίστικη διάσταση, με 
σκηνικά-κοστούμια σούπερ, με τη Δανάη 
Σκιάδη ΚΑΙ με τον Χριστόφορο Παπα-
καλιάτη! Που μάλιστα εμφανίζεται ημίγυ-
μνος σε μια σκηνή, μην κάνετε ότι δεν το 
ξέρετε γιατί έχουν βουίξει τα μπλογκς για 
τους κοιλιακούς του (φέτες. Τους μετράς 
έναν-έναν από την 13η σειρά. Ίσως και από 
τη Σαλονίκη). Εμένα μου φάνηκε άψογος, 
τι να πω; Πολύ κοντά στον Μότσαρτ/Τομ 
Χαλς της ταινίας του Μίλος Φόρμαν; Εί-
ναι της μόδας να θάβεις τον Παπακαλιά-
τη, το καταλαβαίνω – αλλά βαριέμαι, εδώ 
δεν θάβουμε άλλους κι άλλους, αυτός μας 
πείραξε. Το παιδί είναι σταρ. Give him a 
break, ακόμα κι αν δεν το χρειάζεται.
Μετά πήγαμε για ποτό στο “Pasaji” απ’ 
όπου πέρασε κόσμος και κοσμάκης (όχι 
τυχαία: για το πάρτι του «Αμαντέους»…). 
Δηλαδή σκουντιόμασταν συνέχεια και 
ρωτάγαμε «αυτός είναι αυτός ή άλλος;» και 
«ρε συ, η τέτοια, η αυτή, η πώς την είπαμε!». 
Στο θέατρο, μπροστά μας καθόντουσαν οι 
Μιχάλης Ρέππας, Θανάσης Παπαθανα-
σίου, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος. Δίπλα 
μας η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Τους μί-
λησε η Λίνα Σακκά και ένα σωρό ακόμα 
ηθοποιοί, καλλιτέχνες, σταρ και ημι-σταρ 
που δεν μου έρχονται τώρα αλλά είναι δι-
άσημοι. Τα κανάλια τούς σταματούσαν να 
ρωτήσουν πώς τους φάνηκε το έργο – λες 
και πρόκειται κανείς να βγάλει το φτυάρι 
ενώ είναι ντυμένος στην τρίχα, ιδρώνει κι 
έχει έναν προβολέα στο κούτελο. 
Το “Pasaji” είναι μεγάλο, άνετο, μοντέρ-
νο. Με νόστιμα σουβλάκια κοτόπουλο. Με 
αναπαυτικά σκαμπό – το πρόσεξα γιατί 
είχα πιασμένη μέση. Όχι από τα πολλά 
θέατρα ούτε από πονηρές δραστηριότη-
τες, αλλά από λάθος κίνηση, κουβάλημα, 
κρύωμα, ποιος ξέρει τι: η μέση μας πιάνε-
ται, λέει, όταν δεν αντέχουμε τις ευθύνες 
μας… που αν είναι αλήθεια, θα έπρεπε να 
είχα γεννηθεί με πιασμένη μέση. Οπότε 
μάλλον δεν είναι, ορίστε που άλλος ένας 
μύθος καταρρίπτεται μπροστά στα έκπλη-
κτα, θεατρόπληκτα, θεατρομανή και υπερ-
κουλτουριάρικα μάτια μας… A              

Λεωφορείο ο Πόθος, Ιλίσια «Μιμή Ντενίση», 
Παπαδιαμαντοπούλου 4, Ιλίσια, 210 7210.045 
(€ 15, 10 φοιτ.)
Αμαντέους, Βρετάνια, Πανεπιστημίου 7, 
210 3221.579 (€ 25, 20 & 16 φοιτ.). 
Pasaji city link, Στοά Σπυρομήλιου & Βουκουρεστί-
ου, 210 3220.714   
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Έχεις μήνυμα στον υπολογιστή
Κάνε κλικ στο deixtous.gr και μάθε το ίντερνετ 

>>« Τ η ν  π ρ ώ τ η  φ ο -
ρ ά  π ο υ  ε ί δ α  έ ν α ν  
υπ ολογ ισ τή τρ όμ αξα. 
Ήταν κάτι άγνωστο. Στο 
πρώτο μάθημα γέλασα ό-
ταν άκουσα το δάσκαλο να 
λέει ότι αυτό το πραγματά-

κι που πιάνουμε με το χέρι λέγεται “ποντίκι”. Και σχεδόν 
ανακουφίστηκα όταν μου είπε ότι όλα μα όλα δεν είναι 
τίποτα παραπάνω από κουμπάκια, που το καθένα κάνει 
μια συγκεκριμένη δουλειά. Τελικά ήταν εύκολο, πολύ 
πιο εύκολο για παράδειγμα από το να μάθεις να οδηγείς 
αυτοκίνητο. Και πλέον ο υπολογιστής είναι ο καλύτε-
ρος βοηθός μου». 

Η περίπτωση του Γιώργου είναι κλασική. Ποτέ δεν 
τα πήγαινε καλά με την τεχνολογία, όχι γιατί ήταν αδέ-
ξιος αλλά γιατί του φαινόταν άσκοπο στα 50 του χρόνια 
να ασχοληθεί. Μέχρι που απόρησε τι κάνει τόσες ώρες 
ο γιος του μπροστά στον υπολογιστή. Και αποφάσισε 
να μάθει. Με δάσκαλο τον ίδιο το γιο του, ήταν μια ευ-
καιρία να περάσουν και χρόνο μαζί. 
«Δεν μπορώ να πω ότι έχω γίνει εξπέρ, όμως έχω ευ-
κολύνει τη ζωή μου. Μαθαίνω τα νέα πολύ γρήγορα 
από το ίντερνετ, έφτιαξα ηλεκτρονική διεύθυνση και η 

αλληλογραφία τόσο με φίλους όσο και με συνεργάτες 
έχει γίνει πανεύκολη, κανονίζω τις εξόδους μου ή ακό-
μα και τις διακοπές μου», λέει τώρα ο Γιώργος. 

Και οι μεγάλοι έχουν PC 
Τελικά η πρόσβαση στην ψηφιακή εποχή και τις 
νέες τεχνολογίες είναι δικαίωμα. Όλων μας. Και αυ-
τή ακριβώς η φιλοσοφία βρήκε σύμμαχο την Εθνική 
Τράπεζα, η οποία μέσω του site www.deixtous.gr 
προτρέπει τους νέους ανθρώπους να βοηθήσουν 
τους μεγαλύτερους να έρθουν σε επαφή με τον κό-
σμο του internet, τον κόσμο της αστείρευτης πλη-
ροφορίας και των ανεξάντλητων δυνατοτήτων, τον 
κόσμο του σήμερα. Στο www.deixtous.gr, με μια σει-
ρά από εργαλεία, οι νέοι μπορούν να δοκιμάσουν τις 
γνώσεις τους και να διασκεδάσουν μαθαίνοντας το 
ίντερνετ στην κυρία Βιργινία, την κυρία Τασία και τον 
κύριο Θεοδώρου, τους τρεις χαρακτήρες των διαδρα-
στικών παιχνιδιών του site. Και στο toolbox μπορούν 
να βρουν μια σειρά από εκπαιδευτικά videos, αλλά και 
εκπαιδευτικούς οδηγούς που θα τους βοηθήσουν να 
δείξουν internet στους γονείς τους ή σε όποιον άλλο 
από το περιβάλλον τους ενδιαφέρεται να μάθει. Γιατί, 
όπως λέει και το site, και οι μεγάλοι έχουν PC. 
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

25η ΜΑΡΤΙΟΥ
Έγινε μόδα το 1821. Θυμίζει αριθμό 
τηλεφωνικής γραμμής πληροφοριών.

ΟΙ ΝΕΡΑΤΖΙΕΣ ΤΗΣ ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ
Άνθισαν! 

ΜΟΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ
Οι χαιρετισμοί της Παρασκευής στον κήπο της 
είναι η καλύτερη νηστεία από τους πικρούς 
καρπούς της επικαιρότητας. 
(Με συμβούλευσε ο Άρης Δαβαράκης)

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Το κείμενό του «Πάμε σαν άλλοτε;» για τις 
αθηναϊκές μας Κυριακές ήταν ισοδύναμο με 
100 μεταφράσεις του αρχαίας τραγωδίας.
(Στα ΝΕΑ του Σαββάτου)

BABY GURU
Η πρώτη ευχάριστη έκπληξη της χρονιάς στα 
ελληνικά γκρουπ. Πρωτοεμφανιζόμενοι και 
ψυχεδελικοί. Αρέσουν.

«KISTERA KISTERA»
To metalica μλπουζάκι των fans της Marinella.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ
- Πού πας;
- Να φάω, πεινάω.
- Συγχαρητήρια!
(Ο Κωνσταντίνος Τζούμας συγχαίρει όσους 
μπορούν ακόμα να έχουν ένα πιάτο φαΐ) 

ΜΠΗΚΕ Η ΑΝΟΙΞΗ
Το καταλάβαμε απ' τις φωτογραφίες στο 
Facebook. Φεύγουν τα μπουζούκια, έρχονται οι 
«μαύρα γυαλιά+φραπόγαλο»

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Με 4 ευρώ ο γαλλικός καφές στην Πλάκα; 
Καλά σαράντα!

ΚΥΝΟΔΡΟΜΙΕΣ
Ξεκίνησαν επίσημα σε Θεσσαλονίκη, Άρτα και 
Κιλκίς. Σκυλίσια ζωή…

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥͰ
Σήμερα γιορτάζουμε τη μέρα του Νερού. 
Δεν ξέρω: πλενόμαστε ή δεν πλενόμαστε;

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕΛΗΝΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
Σεισμοί:1, Ρομαντισμός: 0.

ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ
Μαίρη Χρονοπούλου 2011. 

MAX PERRY
Λιγότερη ζάχαρη, λιγωθήκαμε.

ΟΣΑΝΑ!
Ιδού και τα συμπεράσματα για τον ΟΚΑΝΑ σύμ-
φωνα με το πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης: 300.000 ευρώ η δαπάνη 
για τη μεθαδόνη, 400.000 ευρώ για τα τηλεφω-
νήματα! - ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ

➜ panikoval500@gmail.com

Αthens 
Voices
ATHENS VOICES
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε.

«Ουφ, 
τελευταία πορεία 

«Ουφ, 
τελευταία πορεία 

«Ουφ, 

για σήμερα»
τελευταία πορεία 

για σήμερα»
τελευταία πορεία 

(Τροχονόμος σε τροχονόμο. 
Προπύλαια, απογευματάκι, 

Τετάρτη 16/3)

- Έχεις μαγαζί;
- Έκω μαγκαζί.
- Πού το ’χεις; 

- Το Μαύρο το Μικάλη 
(σ.σ. Μαυρομιχάλη).

(Παρασκευή μεσημέρι, περιφε-
ρειακός Λυκαβηττού, Νεάπο-
λη. Κυρία συνομιλεί με Ινδή 

που πουλάει μεταξωτά
 στο δρόμο)

«Σε δύο 
ώρες μού μειώ-

νουν το μισθό μου»
(SMS, Δευτέρα πρωί, χαρού-

μενο ξύπνημα)

«Οι Κύπριοι, «Οι Κύπριοι, 
οι Κύπριοι. Πολύ 

«Οι Κύπριοι, 
οι Κύπριοι. Πολύ 

«Οι Κύπριοι, 

χαρτί»
οι Κύπριοι. Πολύ 

χαρτί»
οι Κύπριοι. Πολύ 

(Λεωφορειατζήδες σε καφενέ, 
πλατεία Βαρβακείου, Σάββατο 

μεσημέρι)
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Greatest Hits
O Γ.Π. ακούει τα τραγούδια του Μανόλη 
Ρασούλη και φτιάχνει μια ακροστιχίδα

που σχηματίζει το όνομα του.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Θ. ΠΑΥΡΙΑΝΟΥ

Μανόλης Ρασούλης
(1945-2011)

Με τα φώτα νυσταγμένα
Αν πεθάνει μια αγάπη
Να ’μαστε πάλι εδώ, Αντρέα
Ολα σε θυμίζουν
Λεμόνι στην πορτοκαλιά
Η ζωή γυναίκα μοιάζει
Σαλονικιά

Ρίχ’ το έξω κι είσαι μέσα
Αχ! Ελλάδα σ’ αγαπώ
Στα μέντιουμ θα πάω
Οι κυβερνήσεις πέφτουνε
Υδροχόος
Λένε η αγάπη
Ηρθανε δύσκολοι καιροί
Σουξεδιάρικο

back2Thefuture Μπορείτε να μας στείλετε και τις δύο φωτογραφίες σας (παλιά και νέα), είτε ψηφιακά (ανάλυση 300 dpi, διαστάσεις 22x32, στη διεύθυνση  
info@athensvoice.gr με την ένδειξη “Back 2 the future”) είτε τυπωμένες, στη διεύθυνση της ATHENS VOICE (Χαριλάου Τρικούπη 22, Αθήνα 

10679). Είναι απαραίτητο να γράφετε τα στοιχεία σας και τις λεπτομέρειες των φωτογραφιών (χρονολογία, τοποθεσία, πρόσωπα).

 Γιάννης Δημόπουλος, 2004, Πάτμος

Γιάννης, 1960, Ρόδος   
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● Το πρόβλημα δεν είναι να 
πιστεύεις πραγματικά ότι ο 
πλανήτης έχει παραπλανηθεί 
από το e-mail ενός Λίβυου 
φανοποιού, που ισχυριζόταν ότι 
είναι νεκρός αντικαθεστωτικός 
διαδηλωτής.
Επίσης, το πρόβλημα δεν 
είναι ότι το εύκολο «όχι στην 
επέμβαση» δεν απαντάει στο «τι 
πρέπει να γίνει». 
● Ούτε είναι πρόβλημα ότι η 
αλληλεγγύη και η συμπόνια για 
ένα λαό που τον δολοφονεί ο 
ηγέτης του σταματάει αυτόματα 
μόλις ο λαός αυτός ζητήσει 
βοήθεια.
● Το πραγματικό πρόβλημα 
είναι ότι δεν μπορείς πλέον 
να ξεχωρίσεις (χωρίς να 
κοιτάξεις τις λεζάντες) 
αυτούς που διαδηλώνουν 
«ενάντια στην επέμβαση των 
ιμπεριαλιστων στη Λιβύη» από 
όσους διαδήλωναν την ίδια 
μέρα «ενάντια στην κάρτα του 
Πολίτη και τον αριθμό 666 του 
Αντίχριστου».   

● Το επόμενο βήμα είναι μια 
διαδήλωση για να καταργηθεί 
το παιδικό τραγούδι με 
τον στίχο «ΝΑΤΟ-ΝΑΤΟ το 
δαχτυλίδι», επειδή περνάει 
υπόγεια φιλοαμερικανικά 
μηνύματα στα παιδιά. 

● Ο πιο σίγουρος τρόπος να 
καταλάβεις πότε έρχονται 
αυξήσεις στα διόδια: Οι 
υπάλληλοι όταν παίρνουν 
τα χρήματα, αντί για απλό 
«ευχαριστώ», λένε πλέον 
«ευχαριστώ πολύ».

● Η Μεγάλη Αλήθεια του 
Τσα-Τσα: Ό,τι και να έχεις 
κάνει, όσα και να έχεις ακούσει 

τον προηγούμενο χρόνο, 
όσοι και να έχουν σκίσει τα 
ρούχα τους από το πόσο τους 
έχεις προκαλέσει… όλα θα 
ξεχαστούν και θα είναι σα να 
μη συνέβησαν ποτέ, αρκεί 
να χορέψεις ένα χαριτωμένο 
τσα-τσα-τσά, με «αποθεώστε-
με-για-το-πόσο-ωραία-είμαι-
αλλά-μην-κάνετε-θέμα-το-
εσώρουχό-μου» ύφος, στο 
Dancing with the Stars. 
● Το δοκίμασε η Ευγενία 
Μανωλίδου πέρσι, το δοκίμασε 
και η Μαριέττα Χουρσαλά 
φέτος. Μάλιστα με έξτρα bonus 
την πεθερά, για όσους έψαχναν 
κάτι σε πιο «γειτονίτσα». Και 
ξαφνικά αυτοί που την έκραζαν, 
άρχισαν να τη γλείφουν.
● Προφανώς, γι’ αυτό λέγεται 
και «Τσα-Τσα»: από το «Τσα-
τσιλίκι». 

● Παρακαλούνται όσοι εκ των 
συμπολιτών μας έσπευσαν 
μετά το mail του funοποιού 
να βγάλουν 200 εκατομμύρια 
στην Ελβετία, να σταματήσουν 
τουλάχιστον να κλαίγονται 
δημόσια ότι «πεινάνε».
● Όχι για τίποτα άλλο, αλλά 
για να το παίξουν εκείνοι 
«κακομοίρηδες» κάνουν τους 
συνταξιούχους και όσους 

άλλους διαμαρτύρονται 
επειδή πεινάνε πραγματικά, να 
ακούγονται αναξιόπιστοι.  

● Quiz: Τι κοινό έχουν 
οι συμβασιούχοι της 
καθαριότητας που κατέλαβαν 
το Δημαρχείο, με το ζωντανό 
κοινό του «Ελλάδα Έχεις 
Ταλέντο»;
● Απάντηση: Ξεχνάνε ό,τι 
τους απασχολεί και αρχίζουν 
αντανακλαστικά να χαμογελούν 
και να χειροκροτούν μόλις 
βλέπουν τον Ηλία Ψινάκη.  

● Προς γαύρους: Τώρα 
με τη Λιβύη, που ο Καντάφι 
γύριζε το ματς (με τους 
αντικαθεστωτικούς) και 
ξαφνικά επενέβη ο διαιτητής 
(το ΝΑΤΟ) για να αλλοιώσει 
το αποτέλεσμα, είδατε πόσο 
εκνευριστικό είναι να βγαίνει 
«ακάλυπτος ο  Κατσουράνης»;

● Μα αυτοί που κατηγορούν 
ανεύθυνα τη Νέα Δημοκρατία, 
ότι βρισκόταν πίσω από το 
«e-mail της χρεοκοπίας», δεν 
σκέφτηκαν ότι αν συνέβαινε 
αυτό η λέξη «πτώχευση» στο 
κείμενο θα γραφόταν με μια 
κάτω παύλα στο τέλος;

● Επίσης, αυτοί που 
κατηγορούν ανεύθυνα τον 
ΣΥΡΙΖΑ για τις επιθέσεις 
ενάντια σε πολιτικούς, δεν 
καταλαβαίνουν ότι τον 
κολακεύουν, θεωρώντας 
ότι με τόσες συνιστώσες 
να διαφωνούν, μπορεί να 
οργανώσει τόσο γρήγορα έναν 
προπηλακισμό; 

● Οδηγίες προς 
αποτυχημένους ληστές 
τραπεζών: Μόλις σας πιάσουν, 
δείξτε αόριστα προς το βάθος 
σα να βλέπετε έναν πολιτικό 
και φωνάξτε «φέρε πίσω τα 
κλεμμένα!». 
● Μέσα σε ελάχιστα 
δευτερόλεπτα θα ξεχάσουν 
όλοι τι κάνατε, θα σας αφήσουν 
και θα την πέσουν σε εκείνον.  

● Αντώνης Σαμαράς στη 
Βουλή: «Μήπως, κύριε 
Καρατζαφέρη, αντί για ΛΑ.Ο.Σ. 
είστε στην πραγματικότητα 
ΛΑ.Γ.Ο.Σ.;».
● Την ίδια στιγμή, μια φλέβα 
εξερράγη στο κεφάλι του 
Μάρκου Σεφερλή. Από ζήλια 
γιατί δεν το σκέφτηκε εκείνος. 

● Παραχαράκτης: Ο 
εικαστικός καλλιτέχνης που 
το παρακάνει στην παραγωγή 
χαρακτικών έργων. A   

Από τον 
Νίκο 
Ζαχαρίαδη

(Μέλος της επιτροπής αγώνα για την κατάργηση της χαμηλής πλάτης 
που δεν επιτρέπει να στηρίζεις το κεφάλι στις πολυθρόνες σαλονιών)

Οι μπούκλες της Ζέτας Μακρυπούλια δηλώνουν: 

Forrest Gump
Τα Tweets του

Θα έπρεπε να υπάρχει μια λέξη γιαͰ  
«Παρκανοϊκός»: Εκείνος με το χάρισμα να καταλαβαίνει αμέσως, αν ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται σε μια 
επιθυμητή θέση παρκαρίσματος παρκάρει ή ξεπαρκάρει.  

Καρατζαφέρη, αντί για ΛΑ.Ο.Σ. 
είστε στην πραγματικότητα 
ΛΑ.Γ.Ο.Σ.;».
● Την ίδια στιγμή, μια φλέβα 
εξερράγη στο κεφάλι του 
Μάρκου Σεφερλή. Από ζήλια 
γιατί δεν το σκέφτηκε εκείνος. 

● Παραχαράκτης: 
εικαστικός καλλιτέχνης που 
το παρακάνει στην παραγωγή 
χαρακτικών έργων. 

Θα έπρεπε να υπάρχει μια λέξη γιαͰ  

Πιο 

απάνθρωπη 

θέση εργασίας 

της εβδομάδας 

Κομμωτής της Ζέτας 

Μακρυπούλια 

στο Dancing with 

the Stars 2.

θέση εργασίας 

της εβδομάδας

Κομμωτής της Ζέτας 

Μακρυπούλια 

στο Dancing with 
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Πλανήτης Αθήνα

Ο ι «Δύο Θεοί» είναι η 
θεατρική παράσταση 
της σεζόν. Είναι το ε-
ξωφρενικό εργόχειρο 

που «κέντησε» ο συγγραφέας του 
Λένος Χρηστίδης πριν 12 χρόνια 
και τώρα ξανανέβηκε στο Studio 
Μαυρομιχάλη. Είναι η ιστορία δύο 
φυλακισμένων που μέσα σε μια 
στιγμή θα ελευθερωθούν ± για 
πάντα. Είναι το τέλος του κόσμου 
σε τέσσερις πράξεις. Βραβεύτηκε 
με το βραβείο «Κουν» ελληνικού 
θεατρικού έργου και πρωτοπα-
ρουσιάστηκε το '99 σε σκηνοθε-
σία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. 
Σήμερα, αυτό το μοντέρνο και επί-
καιρο έργο με το περιπετειώδες, 
σουρεαλιστικό και παιχνιδιάρικο 
πνεύμα ανέβηκε σε σκηνοθεσία 
Φώτη Μακρή και στην οδό Μαυ-
ρομιχάλη γίνεται προσκύνημα. Ο 
Λένος δεν έχει τον Θεό του! Μια 
παράσταση με πολλή μουσική, 
θεατρικές και λογοτεχνικές ανα-
φορές. Μότσαρτ και Pistols. Νίτσε 
και Πασκάλ. Η Α.V. ζήτησε από το 
συγγραφέα του να εξηγήσει πώς 
έγραψε το έργο και να μας δείξει 
μια σελίδα από τις σημειώσεις του. 

Ο Λένος δεν έχει τον Θεό του 
Επιμέλεια: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Info
STUDIO ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, Μαυρομιχάλη 
134, Εξάρχεια, 210 6453.330. Κείμενο του 
Λένου Χρηστίδη σε σκηνοθεσία Φώτη 
Μακρή, Σκην. - Κοστ.: Γιώργος Ζιάκας, 
μουσική επιμέλεια: Νίκος Βίττης, φω-
τισμοί - βίντεο: Στέφανος Κοπανάκης, 
παίζουν: Γιώργος Νινιός, Φώτης Μακρής, 
Διονύσης Μανουσάκης. Έναρξη 21.15. 
Κυρ. 19.00 Είσοδος: € 18, φοιτ.,νεαν., 
άνω των 65 € 14, κάθε Παρασκευή γενική 
είσοδος € 12. Μέχρι 17/4.
Το βιβλίο του Λ.Χ. «Δύο Θεοί» κυκλοφο-
ρεί από τις εκδ. Καστανιώτης

Λένο, πώς γράφτηκαν 
οι «Δύο Θεοί»;
«Έλα, ντε. Δεκαπέντε χρόνια πριν 
(παλιά παλιά, που είχαμε μαλλιά) 
συζητούσα με το συγγενή μου Μ.Χ. 
(τα πλήρη στοιχεία του στη διάθεση 
της εφημερίδος μας) που όσο να 
'ναι κάτι ξέρει από θέατρο, και μου 
εξέφραζε την απορία και το δέος 
του για τη διάσωση των αρχαίων 
ελληνικών τραγωδιών. Σώθηκαν 31, 
τις έσωσαν οι Αλεξανδρινοί, γιατί 
έσωσαν αυτές κι όχι άλλες, ποιες 
ήταν οι άλλες που όταν οι διάσημες 
τώρα τραγωδίες έπαιρναν τα δευ-
τερότριτα βραβεία αυτές σήκωναν 
την κούπα; Σε δύο αεροπλάνα προς 
και από την Αγγλία κι ένα τρένο για 
Σκοτία, η αρχική αυτή ιδέα πήρε τη 
μορφή τεσσάρων πράξεων θεατρι-
κού γίγνεσθαι, τοποθετημένου σε 
μια εφιαλτική πραγματικότητα του 
απώτερου μέλλοντος. Βασισμένο 
σε δυο φίλους, τον Μάκη και τον 
Μανώλη, και σκηνοθετημένο απ' 
τον Βαγγέλη (τα πλήρη στοιχεία 
τους στη διάθεση της εφημερίδος 
μας) το έργο ανέβηκε, κατέβηκε 
και ±ανεξήγητα± βραβεύτηκε. Δε-
καπέντε χρόνια μετά, το μωρό του 
Φρανκενστάιν ξαναζεί. It's alive! Το 
χειρότερο είναι ότι το μέλλον του 
αρχίζει και μας μοιάζει. Ή μάλλον 
αρχίζουμε και του μοιάζουμε εμείς. 
Τρέχα γύρευε» -Λ.Χ.
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 Το Αιγυπτιακόν 
Ό,τι  βλέπετε στη φωτογραφία έχει τριπλή α-
ξία: αρχιτεκτονική, ιστορική και, βεβαίως, γα-
στριμαργική. Το κτίριο βρίσκεται στη Νίκαια. 
Είναι τυπικό δίπατο του πρώιμου μεσοπολέ-
μου, με τη χαρακτηριστική κλειστή προεξο-
χή (έρκερ). Στεγάζει δε, από τότε και αδιαλεί-
πτως, το κεμπαπτζίδικο «Το Αιγυπτιακόν». Την 
προηγούμενη Δευτέρα έρχομαι πρώτη φορά, 
κάθομαι. Είμαι μόνος μου, παίρνω μια μερίδα 
κεμπάπ σμυρνέικα στα κάρβουνα: εξαιρετι-
κά. Ο χώρος γύρω έχει έντονη αφρικανική 
διακόσμηση: πίνακες και ξύλινα γλυπτά με 
ανατολίτικα θέματα, μάσκες και μια ιδιοκα-
τασκευή με την Κλεοπάτρα. Μέχρι και το δι-
αφημιστικό τού ντελίβερι έχει πυραμίδες και 
φοίνικες. Το ξύλινο ψυγείο είναι παμπάλαιο 
(πιθανώς ψυγείο πάγου που του έγινε μετα-
τροπή), τα πλακάκια πανέμορφα. Πολύ ειδικό 
μέρος. Πληρώνω το γκαρσόνι και μετά πιάνω 
κουβέντα με τον ιδιοκτήτη. Λέγεται Μιζάκ 
Ανισπικιάν, είναι Αρμένιος, και λέει ότι το μα-
γαζί υπάρχει από το 1924, στο ίδιο μέρος που 
το  ίδρυσε ο παππούς του, διωγμένος από την 
Τουρκία. «Είναι το παλιότερο κεμπαπτζίδικο 
της Ελλάδας και, ίσως, της Δυτικής Ευρώ-
πης. Στην κατοχή το μεγαλύτερο μέρος του 
ήταν επιταγμένο για να τρώνε οι Γερμανοί. 
Μόνο εδώ στην είσοδο έρχονταν οι δικοί μας 
– και τι τρώγανε; Λίγα πράγματα βρίσκονταν 

τότε». Τώρα, αντιθέτως, έχει τεράστια ποι-
κιλία, με έμφαση σε κρεατικά – μαγειρεμένα 
κατά τον ανατολίτικο τρόπο (αλλά τιμές λίγο 
πάνω από σουβλατζίδικο). Διαθέτει και πα-
ράρτημα, στον ίδιο δρόμο απέναντι, ένα νέο 
μαγαζί σε πιο κυριλέ στιλ. Τσαλδάρη 5, κοντά 
στο δημαρχείο της Νίκαιας, 210 4912.217, www.
toaigyptiakon.gr 
(Ευχαριστώ τους αναγνώστες μου Παναγιώτη 
Π. και Χρήστο για την υπόδειξη του θέματος) 

Γκραφίτι, Σουλτάνη 13, Εξάρχεια
«Gi 13 Persefi: Δευτέρα το καταλαβαίνω. Αλλά 
Σάββατο; Γίνεται να μη μ’ αγαπάς Σάββατο;» Το 
κατέγραψα πριν λίγες μέρες και το αναπαρά-
γω προς προβληματισμό / φρονηματισμό κά-

θε αναγνώστη ή αναγνώστριας. 

Metropolis
Αν αγαπάτε το σινεμά, αναζητήστε στον «Ο-
δηγό» της εφημερίδας μας σε ποια αίθουσα 
προβάλλεται αυτό τον καιρό η ταινία “The 
complete Metropolis”. Πρόκειται για βουβό 
γερμανικό φιλμ του 1928, που επανεμφανί-
ζεται αποκατεστημένο (25΄ επιπλέον), από 
υλικό που βρέθηκε στο Μπουένος Άιρες. Η 
τωρινή εκδοχή είναι η κόπια σχεδόν όπως την 
ήθελε ο ιδιοφυής σκηνοθέτης Φριτς Λανγκ 
(πάλι λείπουν 5 )́. Πρόκειται για μία από τις δέ-
κα ή είκοσι σημαντικότερες ταινίες όλων των 
εποχών και αξίζουν συγχαρητήρια στη “New 
Star”, που την έβγαλε από την αφάνεια (έτσι 

κι αλλιώς παιζότανε σπανιότατα) και μας την 
προσφέρει. Είναι αναμφίβολα το κινηματο-
γραφικό γεγονός αυτού του χειμώνα. Μη 
σας τρομάξει ούτε η διάρκεια (δυόμισι ώρες 
και κάτι λεπτά), ούτε η έλλειψη διαλόγων. 

Γιατί το λένε Σούλι
Στη ΒΑ Αττική υπάρχουν τα χωριά Πάνω Σού-
λι και Κάτω Σούλι (στο λιλιπούτειο λιμανάκι 
του οποίου, την Αγία Μαρίνα, παίρνει κανείς 
το φέρι από/προς τα Στείρα της Εύβοιας). 
Το βέβαιο είναι ότι πρόκειται για οικογενει-
ακό όνομα που έγινε τοπωνύμιο. Κατά μία 
εκδοχή, το όνομα προέρχεται από το αλβα-
νικό «σουλ», λέξη-ομπρέλα που συνηθίζε-
ται στη νότια Αλβανία και αφορά διάφορα 
τεχνητά μακρόστενα στοιχεία (πάσαλος, 
αμπάρα, δοκάρι, στήλη κ.λπ.). Υπάρχει και 
άλλη εκδοχή: από ομόηχη αλβανική λέξη, 
που σημαίνει βίγλα, σκοπιά, καραούλι. Ό,τι 
και ν’ αληθεύει, υπάρχουν πολλά Σούλια σ’ 
όλη την Ελλάδα (Σέρρες, Κορινθία, Αχαΐα 
κ.λπ.), με γνωστότερο φυσικά το ηπειρώτι-
κο. (Πηγές: Κ. Ρόδης, «Ουμπόρα, το χρονικό της 
αρβανίτικης καθόδου το 1350 στην Αττική», Κ. 
Παπαφίλης, «Ελληνοαλβανικό λεξικό» http://
www.souli και συζήτηση με την αλβανομαθή 
φίλη Ευτυχία Γκίκα)   A

➜ d.fyssas@gmail.com

CityLover
Του Δημητρη Φύσσα

Μπες κι εσύ!  www.athensvoice.grΑνανεωμένο και πλήρωςενημερωμένο

 www.athens
Ανανεωμένο και πλήρως

Ανανεωμένο και πλήρως

Ανανεωμένοενημερωμένο

 και πλήρωςενημερωμένο

 και πλήρως

INTERNET ¦¹Ã »¦ÄÃªÆ°
°¦Ã ÆÃ INTERNET

ÆÃ CONN-X  
°ÁÃ¹¡¶¹ ¦°Ä°£ËÄÃ   

ªÆÃÁ ºÃª»Ã

tenbyten.org

«Διαδραστική εξερεύνηση των 

λέξεων και των εικόνων που 

καθορίζουν το χρόνο». Με άλλα 

λόγια, το site κάθε μία ώρα ανανε-

ώνει αυτόματα σε ένα διάγραμμα 

10x10 τις 100 λέξεις και φωτογρα-

φίες που  απασχολούν εκείνη τη 

στιγμή το διαδίκτυο. Το αποτέλε-

σμα είναι απλά συναρπαστικό…

boston.com/bigpicture

Πολύ γνωστό φωτογραφικό site της 

εφημερίδας “Boston Globe”, που 

παρουσιάζει με εικόνες που κυριο-

λεκτικά κόβουν την ανάσα τη διεθνή 

ειδησεογραφία. Ανατριχιαστικό 

πραγματικά το φωτορεπορτάζ από 

την Ιαπωνία, εκεί όπου ακόμα και 

το «1 εικόνα, 1.000 λέξεις» χάνει τη 

σημασία του…

Tip: Το thepressproject.gr είναι μια πρόσφατη ελληνική ενημε-
ρωτική πλατφόρμα που καλύπτει την επικαιρότητα τόσο με πρω-
τογενή θέματα όσο και με επιλεκτική αποδελτίωση του διαδικτυα-
κού τοπίου. Εξαιρετικό το αφιέρωμά του στην υπόθεση wikileaks…

Η επικαιρότητα των τελευταίων μηνών με τις αλυσιδωτές 

εξεγέρσεις στη Βόρεια Αφρική και ειδικά των τελευταί-

ων εβδομάδων με τις εξελίξεις στη Λιβύη και το σεισμό-

τσουνάμι στην Ιαπωνία, μας υπενθύμισαν ± με δυσάρεστο 

είναι η αλήθεια τρόπο±  ότι οφείλουμε να ξέρουμε τι συμ-

βαίνει πέρα από την τηλεοπτική πραγματικότητα. Και το 

ίντερνετ είναι ο καλύτερος, πιο άμεσος και πληρέστερος 

τρόπος. Το Conn-x έγκαιρα κι έγκυρα σε ενημερώνει για το 

τι γίνεται εκεί έξω¼

NEWS LOVERS

huffingtonpost.com

Λανσαρίστηκε το 2005 ως η απόλυτη 
ιντερνετική εφημερίδα και κατάφερε να 
μπει στην ίδια λίστα με τα μεγάλα ειδησε-
ογραφικά συγκροτήματα απ’ όλον τον κό-
σμο, καλύπτοντας στο φτερό όσα συμβαί-
νουν παντού και λειτουργώντας ως blog 

aggregator με συνεργάτες απ’ όλον τον κό-
σμο που εμβαθύνουν στα γεγονότα. Στους 
συνεργάτες του μπορείς να βρεις από τον 

Μπάρακ Ομπάμα μέχρι τη Μαντόνα… 

english.aljazeera.net
Ενημέρωση από διαφορετικό 

(πέρα από το δυτικό) πρίσμα, η 
αγγλική έκδοση του αραβικού 

CNN συμβάλλει στον ενημερωτι-
κό πλουραλισμό. Γιατί γράφεται 
από ανθρώπους που μπορούν 

να δώσουν βιωματικό ρεπορτάζ 
από π.χ. τις ισλαμικές χώρες…



« Από την αλητεία του Καντάφι στην αλη-
τεία των Ευρωπαίων». Με αυτή τη φρά-
ση κυβερνητικό στέλεχος περιέγραφε 

το Σάββατο το απόγευμα τη διεθνή πολιτική κα-
τάσταση στην υπόθεση της Λιβύης. Το σκηνικό 
στήθηκε με όλες τις προδιαγραφές που απαιτεί το 
«σενάριο Μπους», αλλά στη γαλλική του έκδοση. 
Ο Νικολά Σαρκοζί άδραξε την ευκαιρία για τους 
γνωστούς, αφόρητα ιδιοτελείς λόγους του. «Ο 
Σαρκοζί ελπίζει να αποφύγει μία εκλογική ταπεί-
νωση μέσω της πολεμικής αναμέτρησης» έγραφε 
τη Δευτέρα η βρετανική “Guardian” με τον αναπό-
φευκτο βρετανικό σαρκασμό που τον διακρίνει. Η 
υπόλοιπη Ευρώπη, εκτός Βρετανίας, μουδιασμέ-
νη παρακολουθούσε τις εξελίξεις.
Όταν ανέλαβε καθήκοντα προέδρου, ο Νικολά 
Σαρκοζί «ανακάλυψε» την «Ένωση των χωρών 
της Μεσογείου». Ήταν ένα εφεύρημα το οποίο 
προσπάθησε να το αναβαθμίσει σε μέσο άσκησης 
πολιτικής κυριαρχίας στη λεκάνη της Μεσογείου. 
Απέτυχε οικτρά. Κανείς εκ των εταίρων του δεν 
ακολούθησε. Η Γαλλία του παρέμεινε στα γρα-
νάζια ενός συστήματος που ανάγκαζε το Παρίσι 
να «παρακολουθεί» οικονομικά τη Γερμανία, να 
νιώθει την επικυριαρχία της Ουάσιγκτον και να 
αισθάνεται πάντα τη σαρκαστική ανάσα του Λον-
δίνου στο σβέρκο της. Να προστεθεί σε όλα αυτά 
και η εγγενής παρακμή του γαλλικού πολιτικού 
συστήματος. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις 
προεξοφλούσαν την ήττα του Σαρκοζί στις 
επερχόμενες προεδρικές εκλογές του 2012. 
Η άνοδος της γαλλικής ακροδεξι-
άς από τη μία και η κούραση της 
γαλλικής κοινής γνώμης από την 
άλλη συνέθλιψαν το σύζυγο της 
Κάρλα Μπρούνι, ήδη εκτεθειμέ-
νο από σκάνδαλα και «Γκρίζες 
ζώνες» στα όρια ενός πολιτικού  
μελοδράματος. Τόσο αγαπητού 
στη γαλλική πολιτική ελίτ, βλέπε 
σκάνδαλο “L’ Oréal”.
Ένας πανέξυπνος και καταφερ-
τζής δικτατορίσκος της Βορεί-
ου Αφρικής ο οποίος, εκμεταλλευόμενος 
την απληστία των πετρελαïκών εταιρειών 
και των σμπίρων τους στις δυτικές κυβερ-
νήσεις, κατόρθωσε να επιβιώσει για 41 χρόνια. 
Τον βομβάρδισαν το 1986 επί Ρόναλντ Ρίγκαν. Τον 
απομόνωσαν ως «στέλεχος του Σατανά» μετά την 
τρομοκρατική ενέργεια σε αεροσκάφος της Pan 
Am στο Λόκερμπι. Επέβαλαν εμπάργκο. Οι εται-
ρείες όμως εξακολουθούσαν να τον αντιμετω-
πίζουν ως εταίρο. Πολύ αργότερα, και μετά από 
επίμονες πολιτικές αλχημείες ενός ανεκδιήγητου 
Τόνι Μπλερ, επέρχεται η δικαίωση του Μουμάρ 
Καντάφι. Οι «άνθρωποί» του αποφυλακίζονται. 
Νέα συμβόλαια συνάπτονται μεταξύ του συνταγ-
ματάρχη και των μεγάλων πετρελαϊκών συμφε-
ρόντων. Ο «φύλαρχος» είναι και πάλι πανίσχυρος 
και με τη σφραγίδα της Ουάσιγκτον. 
Σε αυτό το παίγνιο συμμετέχουν θεσμοί, πανεπι-
στήμια και ακαδημαϊκοί. Τα χρήματα του συνταγ-
ματάρχη εξαγοράζουν συνειδήσεις, πανεπιστημι-
ακές σχολές (London School of Economics) ώστε 
να αποφοιτήσει και ο κανακάρης του, αυτοκινη-
τοβιομηχανίες όπως τη FIAT, ποδοσφαιρικές ομά-
δες όπως τη «Γιουβέντους» για να παίξει μπάλα ο 
άλλος κανακάρης του και πρωθυπουργούς όπως 
τον Μπερλουσκόνι. Συγκροτεί ιδρύματα στα ο-
ποία συμμετέχουν ακαδημαϊκοί και πολιτικοί ό-
πως ο Γιώργος Παπανδρέου. Δέχεται στη «σκηνή» 
του, εντός του τσιμεντένιου μπούνκερ που έχει 
κτίσει στην Τρίπολη, τους ξένους ηγέτες και τους 
επιχειρηματίες. Διατηρεί άριστες σχέσεις με την 
Άγκυρα. Η Τουρκία στέλνει εταιρείες και τεχνι-

κούς κατά δεκάδες χιλιάδες. Παίζει με τους Κινέ-
ζους. Ο Καντάφι είναι ένας μικρός, επικίνδυνος 
αλλά αποτελεσματικός νάρκισσος. Ένας Άραβας 
στρατιωτικός ο οποίος δεν δίστασε να στηρίξει 
στρατιωτικά τον Ιντί Αμίν Νταντά και το καθεστώς 
τρόμου στην Ουγκάντα. Διεξήγαγε έναν ταπει-
νωτικό πόλεμο στο Τσαντ και ηττήθηκε από τους 
Γάλλους. Πολέμησε εναντίον της Αιγύπτου για να 
υποστεί άλλη μία ταπεινωτική ήττα. Αυτός ήταν ο 
«εκλεκτός» των εταιρειών διεθνώς, συγκεκριμέ-
νων πολιτικών ηγετών και ακόμη πιο συγκεκριμέ-
νων Ελλήνων επιχειρηματιών.
Η επιχείρηση κατά του Καντάφι δεν προοιωνί-
ζεται αποτελεσματική για τους εγκεφάλους που 
τη συνέλαβαν και την πραγματοποιούν. Δεν θα 
καταστεί δυνατή η επιβολή μιας πολιτικής αλλα-
γής στη Λιβύη με βόμβες από αέρος. Οι σοβαροί 
στρατιωτικοί εγκέφαλοι της Δύσης τρέμουν στην 
ιδέα ενός ακόμη χερσαίου πολέμου σε ισλαμική 
γη. Αν κανείς συνυπολογίσει τις σοβαρές διαφω-
νίες εντός της Συμμαχίας, με τους Γερμανούς να 
αρνούνται να συναινέσουν στις πολιτικές καντρί-
λιες του Νικολά Σαρκοζί αλλά και να αναμειχθούν 
σε προβλήματα από τα οποία δεν αποκομίζουν οι-
κονομικά ή στρατηγικά οφέλη, τότε λοιπόν η υπό-
θεση Λιβύη προφανώς κινδυνεύει να τελματώσει 
λόγω οικονομικής αδυναμίας από τη μία, αφού η 
επιχείρηση είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα, είτε λόγω 

στρατηγικής αναποτελεσματικότητας, αφού οι 
αντικαθεστωτικοί δεν είναι σε θέση να κερ-
δίσουν έναν πόλεμο όπου το πάνω χέρι το 

έχει το καθεστώς Καντάφι.
Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε μεταίχμιο. 
Η πολιτική ήττα στο Αφγανιστάν, 
που συνοδεύεται αναπόφευκτα 
και από τη στρατιωτική αφλογι-
στία, αναγκάζει την Ουάσιγκτον 
να αναδιατάξει τις προτεραιό-
τητές της. Αντιλαμβάνεται πως 
η οδός της μαζικής εισβολής σε 
ισλαμικές χώρες δεν φέρνει κα-
νένα από τα επιδιωκόμενα αποτε-
λέσματα. Με συγκεκριμένες νέες 

περιπέτειες μπροστά της, η Ουάσιγκτον ξέ-
ρει πως πρέπει να διαμορφώσει νέες συν-

θήκες για παρεμβάσεις της σε σημεία όπως 
το Ιράν και τη Συρία. Υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις 

είναι αδύνατον να συναινέσουν οι Αμερικανοί σε 
μία εμπλοκή σε βάθος χρόνου στη Λιβύη.
Τέλος, για την περιοχή μας οι εξελίξεις θα είναι και 
πάλι τραυματικές, με την Αθήνα να παίζει το ρόλο 
ενός πεισματάρικου παιδιού που στο τέλος όμως 
έχει καλή διαγωγή και την Τουρκία να επιχειρεί για 
άλλη μια φορά από 2003 (πόλεμος του Ιράκ) να 
αποστασιοποιηθεί από τη Δύση, υπερτονίζοντας 
την ισλαμική της ταυτότητα. Η Τουρκία επιχειρεί 
να συμπεριφερθεί με τρόπο που συνεπάγεται πο-
λιτικό κόστος. Οι σχέσεις της με τη Γαλλία μετά τις 
τελευταίες εξελίξεις επιδεινώνονται με εκθετική 
πρόοδο. Η μη «υποταγή» της σε κελεύσματα των 
παραδοσιακών συμμάχων της μπορεί να αποδώ-
σει βραχυπρόθεσμα οφέλη στον Ταγίπ Ερντο-
γάν ενόψει και των επερχόμενων βουλευτικών 
εκλογών στην Τουρκία, κυρίως εντός του ισλα-
μικού στοιχείου της Ανατολικής Τουρκίας, στοι-
χίζει ωστόσο στην Άγκυρα μακροπρόθεσμα ως 
προς τις προοπτικές της. Το 80% της οικονομίας 
της Τουρκίας είναι προσανατολισμένο στην Δύση. 
Πρόκειται για μέγεθος το οποίο κανείς δεν μπορεί 
να αγνοήσει. Η ισλαμική διάσταση των επιλογών 
της Άγκυρας, και μάλιστα κατ’ εξακολούθηση, τη 
θέτει αναπόφευκτα στο στόχο του Ισραήλ και των 
ισχυρών κέντρων αποφάσεων στις ΗΠΑ. A  

➜ n.georgiadis1@yahoo.com
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French Connection 
Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Η επιχείρηση 
κατά του Κα-

ντάφι δεν προ-
οιωνίζεται απο-

τελεσματική
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Η
πρώτη «ντισκοτέκ» άνοιξε στο Ναύ-
πλιο σχεδόν με τη Μεταπολίτευση στη 
χώρα, το καλοκαίρι του 1976. Στη μια 

πλευρά του δρόμου το 1o και 2o Γυμνάσιο Ναυπλί-
ου και στην άλλη η νέα, η πρώτη ντισκοτέκ, η 
“idol”. 
Oι επιχειρηματίες της ντισκοτέκ είχαν ξεκινήσει 
ήδη να ζεσταίνουν την ατμόσφαιρα από τον προ-
ηγούμενο χειμώνα.  Έβαζαν δυνατά μουσική και 
τα απογεύματα οι μαθητές κρέμονταν από τα κά-
γκελα του προαύλιου κοιτώντας όλο περιέργεια 
απέναντι, για να συλλάβουν τα φωτεινά παιχνίδια 
από τα τότε πρωτοεμφανιζόμενα φωτορυθμικά. 
Τα πράγματα έγιναν λίγο περίεργα όταν στις αρ-
χές Μαρτίου οι μαθητές κλήθηκαν στο προαύλιο 
για τις καθιερωμένες πρόβες για την επικείμενη 
παρέλαση της 25ης Μαρτίου.
Οι παρελάσεις, σε μια επαρχιακή πόλη όπως το 
(τότε) Ναύπλιο των 12.000 ανθρώπων, είχαν μια 
ξεχωριστή σημασία. Η λεγόμενη κοινωνική ζωή 
είχε μόλις βγει από την ασφυξία που είχαν επι-
βάλει οι συνταγματάρχες. Οι δύο παρελάσεις 
στις 25 Μαρτίου και στις 28 Οκτω-
βρίου, εκτός από τον όποιο συμ-
βολισμό απέδιδε σ’ αυτές κανείς,  
λειτουργούσαν ως το κοσμικό γε-
γονός της μικρής πόλης.
Κατ’ αρχήν, η σημασία του στρα-
τού. Το Ναύπλιο φιλοξενούσε το 
Κέντρο Εκπαίδευσης του Μηχα-
νικού και οι εκατον τάδες νεο-
σύλλεκτοι αλλά και οι πάμπολλοι 
αξιωματικοί τους συνεισέφεραν 
σε πολύ μεγάλο βαθμό στην οικο-
νομική ζωή της αργολικής πρωτεύουσας. Η 
συμμετοχή τμημάτων από το Μηχανικό στις 
δύο παρελάσεις αναδείκνυε και την παρου-
σία και τη σημασία αυτής της παρουσίας.
Μετά, ήταν ο ανταγωνισμός της αναπλιώτικης 
ελίτ. Ο ρόλος του σημαιοφόρου, των παραστα-
τών, ακόμη και των «διμοιριτών» δεν ήταν τυχαί-
ος, αλλά σε ευθεία σχέση με ένα χρηματιστήριο 
αξιών και ρόλων εντός της τοπικής κοινωνίας. Τα 
παιδιά των δημοσίων υπαλλήλων ή των καθηγη-
τών είχαν προνομιακή πρόσβαση σ’ αυτούς τους 
ρόλους για έναν απλό λόγο: Ακόμη κι αν δεν ήταν, 
όφειλαν να δείχνουν οι καλύτεροι μαθητές. «Ήτο 
θέμα τάξης», όπως έλεγε ο θεολόγος γυμνασι-
άρχης στην καθιερωμένη σύσκεψη για το ποιος 
μαθητής θα αναλάβει το συγκεκριμένο ρόλο που 
προβλεπόταν από το οργανόγραμμα της παρέ-
λασης. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των «καλών» οι-
κογενειών δεν ήταν μεν τόσο εμφανής, αλλά τι 
ήταν εμφανές σε μια κλειστή κοινωνία που μόλις 
έβγαινε από τις ελληνικούρες των χουντικών δι-
αγγελμάτων...
Ήδη τα χελιδόνια του τουρισμού, οι «σαμαράδες» 
όπως αποκαλούσε η τοπική κοινωνία τους βορει-
οευρωπαίους με τα σακίδια, είχαν ρίξει μια γροθιά 
στην τοπική ακινησία. Με την “idol” τα πράγματα 
άλλαξαν περισσότερο και πιο γρήγορα. Ο ιδιοκτή-
της της για τους δικούς του λόγους αποφάσισε να 
δυναμώσει τον ήχο των τραγουδιών που επέλεγε 
να παίξει το βράδυ. Έτσι την ώρα που το Γυμνάσιο 
έκανε πρόβες στο προαύλιο με ένα ανεπαρκές 
μαγνητόφωνο και το γυμναστή με τη σφυρίχτρα 

του να δίνει το βή-
μα στους μαθητές, 
η “idol” τα σκέπαζε 

όλα επιδεικτικά. Το 
γέλιο και το σούσουρο 

από τους μαθητές 
δεν ήταν η μονα-
δική αντίδραση. Το 

χειρότερο; Το Σώμα 
της παρέλασης έσπασε 

σε δύο κομμάτια. Ο 
σημαιοφόρος και οι 

παρα- στάτες της σημαίας 
που άνοιγαν την παρέλαση ήταν 
πιο κον τά σ το μ αγ νητό φ ωνο και 
στη σφυρίχτρα του γυ- μναστή, σε αντίθεση 
με τα υπόλοιπα τμήματα που πλέον είχαν τη δικαι-
ολογία να βηματίζουν απρογραμμάτιστα και ενίο-
τε χαοτικά. Η σημαία και οι παραστάτες πήγαιναν 
κανονικά με το «εν δυο», αλλά ήταν πλέον μόνοι 
τους. Οι υπόλοιποι πήγαιναν με τους ABBA.
Το θέμα γρήγορα πήρε διαστάσεις. Άλλωστε ήδη 
στο (υποχρεωτικό) κατηχητικό στον Άγιο Νικόλαο 
στο λιμάνι, ο παπα-Γιάννης είχε συμπεριλάβει στο 
λεξιλόγιό του τη «δισκοτέκ». Η Χωροφυλακή κάθε 
άλλο παρά δυσκολεύθηκε να κινηθεί εναντίον 
της “Idol” και η τάξη αποκαταστάθηκε σχετικά σύ-
ντομα. Το σύστημα της παρέλασης αποδείχθηκε 
ισχυρό.

Εκείνη την 25η Μαρτίου ο κόσμος είχε συγκε-
ντρωθεί κοντά στον ΟΤΕ, κατά μήκος του 
δρόμου που ενώνει το κυρίως Ναύπλιο με 

την Πρόνοια (προς το δρόμο που 
ανηφορίζει για το Παλαμήδι).
Οι στρατιώτες γυάλιζαν τα ήδη 
γυαλισμένα όπλα τους και προ-
σπαθούσαν να βρουν τρόπο να 
επικοινωνήσουν με τις μεγαλύ-
τερες μαθήτριες. Οι σημαιοφό-
ροι και οι παραστάτες, ντυμένοι 
με τις φουστανέλες και τα σχε-
τικά από το εξαιρετικό λαογρα-
φικό μουσείο της πόλης, περίμε-
ναν τη φιλαρμονική του δήμου 

με το διαχρονικό Χαραμή επικεφαλής, ενώ 
οι γονείς με τα καλά τους ρούχα στήνονταν 

δίπλα στο γιο ή την κόρη για να τραβήξει 
φωτογραφίες ο Ασημακόπουλος (ιδιώτης φω-

τογράφος και θεσμός της τοπικής κοινωνίας). 
Η παρέλαση ξεκίνησε όπως έπρεπε και με τον ίδιο 
τρόπο ολοκληρώθηκε. Αλλά η “idol” δεν είχε πει 
την τελευταία της κουβέντα. Μετά την παρέλαση, 
αντί για την καθιερωμένη βόλτα όλων στον Με-
γάλο Δρόμο κι από κει στην παραλία, οι μαθητές, 
οι περισσότεροι, προτιμήσαμε τις «πρόβες» της 
“idol” για τις οποίες είχαμε εξωδίκως ενημερωθεί 
δυο τρεις μέρες πριν. 
Η παρέλαση βρέθηκε πάνω στην πίστα. Να οι φου-
στανέλες, να τα μπλε πουκάμισα, να τα τσαρού-
χια, να τα φέσια, να οι «αμαλίες» να φωτίζονται 
από τους προβολείς της ντίσκο και να ξεδίνουν με 
ό,τι «καρεκλάδικο» κυκλοφορούσε τότε. 
Έχω την αίσθηση πως από τότε η παρέλαση στο 
Ναύπλιο άλλαξε σαν γεγονός. (Άλλωστε όλο το 
σκηνικό έγινε γνωστό σε καθηγητές και γονείς, 
προκαλώντας μεγάλη αμηχανία. Βλέπετε, ενέχο-
νταν οι νεαροί βλαστοί των καλών οικογενειών. 
Η αντίδραση του μακαρίτη του πατέρα μου ήταν 
να με κουρέψει την άλλη μέρα με τη λεγόμενη 
«ψιλή»).
Έχω χρόνια να παρακολουθήσω παρέλαση στο 
Ναύπλιο. Παρακολούθησα πέρυσι την παρέλαση 
της 28ης Οκτωβρίου στο Σύνταγμα επειδή μια 
γειτονοπούλα από το Κουκάκι, η Εύη, θα έπαιρνε 
μέρος με το τμήμα της. Κι αυτή μετά, μαζί με την 
παρέα της, την “idol” αναζητούσε. A  

Εν δυo... 
πίσω 
ολοταχώς
Του ΤΑΚΗ ΚΑμπΥλΗ
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πρώτη «ντισκοτέκ» άνοιξε στο Ναύ-
πλιο σχεδόν με τη Μεταπολίτευση στη 
χώρα, το καλοκαίρι του 1976. Στη μια 

πλευρά του δρόμου το 1o και 2o Γυμνάσιο Ναυπλί-
ου και στην άλλη η νέα, η πρώτη ντισκοτέκ, η 

Oι επιχειρηματίες της ντισκοτέκ είχαν ξεκινήσει 

του να δίνει το βή-
μα στους μαθητές, 
η “idol” τα σκέπαζε 

όλα επιδεικτικά. Το 
γέλιο και το σούσουρο 

από τους μαθητές 
δεν ήταν η μονα-
δική αντίδραση. Το 

χειρότερο; Το Σώμα 
της παρέλασης έσπασε 

σε δύο κομμάτια. Ο 
σημαιοφόρος και οι 

παρα- στάτες της σημαίας 
που άνοιγαν την παρέλαση ήταν 
πιο κον τά σ το μ αγ νητό φ ωνο και 
στη σφυρίχτρα του γυ- μναστή, σε αντίθεση 
με τα υπόλοιπα τμήματα που πλέον είχαν τη δικαι-

Εν δυo... 

ολοταχώς
ΥλΥλΥ Η

Οι παρελάσεις, 
σε μια επαρχια-
κή πόλη, είχαν 

ξεχωριστή 
σημασία 



θρησκείας. Πράγματι, οι λόγιοι του ισλα-
μικού δικαίου μπορούν να ερμηνεύσουν 
το κοράνι με ποικίλους τρόπους. Αυτοί 
οι «ποικίλοι» τρόποι που, κατά καιρούς, 
πλησίαζαν την εκκοσμίκευση, προκάλε-
σαν –σε συγκεκριμένες συγκυρίες– την 
επανεργοποίηση του φανατικού ισλάμ. 
Δεν συμφωνώ με την άποψη ότι η πολι-
τική της Δύσης βρίσκεται στη ρίζα του 
ισλαμικού φονταμενταλισμού: στη ρίζα 
του ισλαμικού φονταμενταλισμού βρί-
σκεται το κοράνι, η αμάθεια, η φτώχεια 
και, τελευταία, η πολιτική της Δύσης και 
του Ισραήλ.

Το φονταμενταλιστικό επιχείρη-
μα είναι ότι η παρακμή και η τα-
πείνωση των μουσουλμανικών 

λαών οφείλονται στην εγκατάλειψη του 
«αυθεντικού» ισλάμ. Οι μουσουλμάνοι 
ήταν το «καλύτερο έθνος στον κόσμο» 
όσο εφάρμοζαν τη σαρία, όσο ακολου-
θούσαν τον δρόμο του Αλλάχ. Και έχασαν 
την υπεροχή τους επειδή απομακρύνθη-
καν από αυτή. Γι’ αυτό πρέπει να εξαγνι-
σθεί το ισλάμ από κάθε δυτική επιρροή. 
Το «αυθεντικό» ισλάμ δημιουργεί από 
την ίδια του τη φύση αγωνιστικές ομάδες 
που επιδιώκουν μέσω της δράσης –βί-
αιης αν χρειάζεται– τρεις στόχους: τον 
εξαγνισμό του μουσουλμανικού κόσμου, 
τη διάδοση της πίστης στις χώρες που εί-
ναι εν μέρει μουσουλμανικές και τον ιερό 
πόλεμο εναντίον της Δύσης.
Η ενθάρρυνση της θρησκείας σημαίνει 
το τέλος της δημοκρατίας. Η ενθάρρυνση 
–ο «σεβασμός»– του ισλάμ στις χώρες 
υποδοχής μουσουλμάνων μεταναστών 
αποτελεί υποχώρηση του κοσμικού κρά-
τους και της αρχής του πλουραλισμού. Ο 
πρωταρχικός όρος που πρέπει να τίθεται 
για οποιονδήποτε νεοφερμένο στην Ευ-

ρώπη είναι ο σεβασμός της νομοθεσίας και του πολιτισμού της χώρας υποδοχής. Σε 
καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί «πλουραλισμός» η επιβολή ισλαμικών ηθών 
και αρχών σε χώρες με διαφορετική ιστορική και πολιτική διαδρομή. 
Η Ευρώπη –και η Ελλάδα– πρέπει να προστατέψουν τα ατομικά δικαιώματα και, κατά 
κάποιον τρόπο, το σημείο του ιστορικού χρόνου στο οποίο έχουν βρεθεί. Μου φαίνεται 
ανεύθυνη η θέση της «πολυπολιτισμικότητας» που δεν αναγνωρίζει όρια στην ανεκτι-
κότητα: θα επιτρέπεται λοιπόν το τσαντόρ και η μπούρκα; Μήπως δώσουμε  δικαίωμα 
και για κάποιον λιθοβολισμό; Εφόσον αποτελεί μέρος του ισλαμικού ήθους, γιατί να 
μην εφαρμόζεται η θανατική ποινή στις μουσουλμανικές κοινότητες; Και πάει λέγο-

ντας. Η αριστερίστικη πολιτική της ανεξέλεγκτης υποδοχής μεταναστών έχει, θα 
το ξαναπώ, έντονη θεατρικότητα: οι αριστεριστές παίζουν τον ρόλο του «κα-
λού». Όμως αυτή η πατερναλιστική δήθεν καλοσύνη κατατεμαχίζει εμφανώς 

την κοινωνία. 
Η θέση του Kαλίλ Σαμίρ, ενός Αιγύπτιου θεολόγου που διδάσκει στο 
πανεπιστήμιο της Βηρυτού, εκφράζει πώς οι πολυπολιτισμικές θεωρίες 
αδικούν εντέλει τους μουσουλμάνους μετανάστες, δημιουργώντας συ-
γκρούσεις, περιθωριοποιώντας τους και νομιμοποιώντας το φανατικό 
ισλάμ που αντιμάχεται τόσο τη δυτική κουλτούρα της νεωτερικότητας 
όσο και την πιο φιλελεύθερη μουσουλμανική τάση. Οι οπαδοί της πο-
λυπολισμικότητας και οι αριστεριστές αναρωτιούνται: «Μήπως είναι 
προτιμότερο να δώσουμε το καλό παράδειγμα δείχνοντας ανεκτικότητα 
σε όσους δεν δείχνουν ανεκτικότητα;» Ο Σαμίρ διαφωνεί: «Ο δρόμος που 
οδηγεί σ’ ένα ανεκτικό ισλάμ είναι σαφής: να μη γίνεται κανένας συμβι-
βασμός στα κεκτημένα του δυτικού πολιτισμού». Κατά τη γνώμη μου, δίκιο 
έχει ο Σαμίρ. A

Μ ε ευκαιρία τις εξεγέρσεις 
στις αραβικές χώρες και την 
αυξανόμενη μεταναστευ-

τική πίεση στην Ευρώπη, νομίζω ότι οι 
τόσο άνευ όρων αραβόφιλοι πλανώνται. 
Πρόκειται συνήθως για ψευτοαφελείς 
που πιστεύουν ότι οι «λαοί» έχουν πάντα 
δίκιο κι ότι η επιδίωξή τους είναι η ανεξι-
θρησκεία και η ειρηνική συνύπαρξη· ότι 
επιζητούν το αληθινό τους συμφέρον. Οι 
οπαδοί αυτοί της «πολυπολιτισμικότη-
τας» δεν αναγνωρίζουν ούτε την εσωτε-
ρική επιθετικότητα των θρησκειών, ούτε 
τις διαφορές μεταξύ τους. Και πολλοί με 
κατηγορούν, σ’ αυτή τη μεγάλη διαμά-
χη, ότι δεν γνωρίζω επαρκώς το ισλάμ κι 
ότι στρέφομαι σταθερά προς τη Δύση. Ό-
μως κάτι ξέρω κι εγώ. Γι’ αυτό, πράγματι, 
στρέφομαι σταθερά προς τη Δύση. 
Ας αρχίσουμε από την ιδέα του ισλάμ και 
του ισλαμισμού. Η αραβική λέξη «ισλάμ» 
σημαίνει εγκατάλειψη: εγκατάλειψη στη 
θεϊκή βούληση. Η λέξη έχει δύο σημαι-
νόμενα: από τη μία, τη θρησκεία που ί-
δρυσε τον 7ο αιώνα ο Μωάμεθ στο όνομα 
του Αλλάχ και, από την άλλη, το πολι-
τικό, νομικό, κοινωνικό και πολιτιστι-
κό σύστημα που απορρέει από αυτή. Η 
θρησκεία του Μωάμεθ, η κατεγραμμένη 
στο κοράνι, είναι μονοθεϊστική και οι-
κουμενική όπως ο χριστιανισμός – αλ-
λά πολύ πιο ολοκληρωτική και αυταρ-
χική, τουλάχιστον σ’ αυτή τη φάση της 
ιστορίας. Στον χριστιανισμό, η τάση του 
ολοκληρωτισμού εμποδίστηκε από δύο 
παράγοντες: ο πρώτος είναι η προΰπαρξη 
ενός πολιτισμού –του ρωμαϊκού– που 
δεν επέτρεψε κραδασμούς στο νομικό 
του σύστημα. Έτσι, η Δύση, παρότι ο χρι-
στιανισμός το επιθυμούσε, δεν κατάφερε 
να αντλήσει νομικά δικαιώματα από τις 
Γραφές. Συνέβησαν πολλά: θρησκευτικοί πόλεμοι, μισαλλόδοξη πολιτική˙ στον με-
σαίωνα, η χριστιανική Εκκλησία εφάρμοσε, όπως το Ισλάμ, την «εξουσία του ξίφους», 
καθώς και μια πολιτική τυραννία με φεουδάρχες,  αυτοκράτορες και μονάρχες. Όμως, 
είναι βέβαιο ότι σήμερα –εδώ και αιώνες: από τη Γαλλική Επανάσταση, ας πούμε– ο 
χριστιανισμός τοποθετείται σ’ ένα σχετικά εκκοσμικευμένο περιβάλλον που τον περι-
ορίζει και τον ελέγχει.

Α ντιθέτως, το ισλάμ δεν συνάντησε καμιά τροχοπέδη. Γεννήθηκε στην άμμο˙ 
το κοράνι είναι η μοναδική πηγή του δικαίου του. Από την αρχή είχε επιθε-
τικές στρατιές που, μετά τον θάνατο του Μωάμεθ, κατέστρεψαν το περσικό 

βασίλειο, ακρωτηρίασαν το Βυζάντιο και κατέκτησαν τη Βόρεια Αφρική και την Ισπα-
νία. Στον ισλαμισμό η θρησκεία δεν είχε πολιτικά όρια, μιας και όλα υποτίθεται ότι α-
νήκουν στον θεό. Οπωσδήποτε, καθώς το ισλάμ ζει, όπως όλα, μέσα στην ανθρώπινη 
ιστορία, πιθανώς εξελίσσεται, διαφοροποιείται και απομακρύνεται από τις 
ρίζες του. Όχι και τόσο, παρ’ όλ’ αυτά. 
Οι συνιστώσες του ισλάμ είναι, από τη μια το κοράνι, κι από την άλλη το ι-
σλαμικό δίκαιο. Το κοράνι –τα γεγονότα της ζωής του Μωάμεθ και τα λεγό-
μενά του– είναι το σταθερό στοιχείο. Το ισλαμικό δίκαιο είναι το μεταβλητό 
που διαμορφώθηκε τον 9ο και 10ο αιώνα. Έκτοτε, οι ισλαμιστές νομομαθείς 
αποφασίζουν ποια καινούργια ιδέα, ποια εξέλιξη είναι σύμφωνη με το 
κορανικό δόγμα. Μπορεί να εκκοσμικευτεί το ισλάμ; Μπορεί να γίνει α-
νεκτικό; Μπορεί να συνεννοηθεί με τον χριστιανισμό; Κυρίως, μπορεί να 
αποδεχτεί την απουσία κάθε θρησκείας; Δύσκολα. Η ελαστικότητα που υ-
πονοείται από μια νομική εξέλιξη είναι ανύπαρκτη εφόσον το δίκαιο συν-
δέεται με το κορανικό δόγμα. Στη Δύση το δίκαιο είναι μάλλον αυτόνομο˙ 
στις ισλαμικές χώρες είναι ετερόνομο: γεννιέται και παραμένει στο εσωτερικό της 

Η ενθάρρυν-ση του ισλάμ αποτελεί υποχώρηση του κοσμικού κράτους και της αρχής του πλουραλισμού
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Ό,τι αριστερό 
–ή καλύτερα 
«θεαματικά 
αριστερό»– 

δεν είναι 
και ηθικό

Debate:
❝Η ανέγερση 

μουσουλμανικού 
τεμένους στην Αθήνα 

μόνο καλό μπορεί 
να κάνει❞

τεμένους στην Αθήνα 

  
Τζιχάντ
Tων Άγγελου Τσεκερη
γιώργου κυριΤση

Ενγιάουρτοι 
Προλεταριακοί 
Πυρήνες
Ανησυχία έχει καταλάβει τις 

διωκτικές αρχές μετά την τρο-

μοκρατική επίθεση με γιαούρτι 

εναντίον του Θεόδωρου Πά-

γκαλου. Το γιαούρτι είχε τοπο-

θετηθεί σε ειδικά διαμορφω-

μένο κεσέ και η εκτόξευσή του 

ενεργοποιήθηκε χειροκίνητα, 

γεγονός που αποτελεί ένδειξη 

ότι οι δράστες διαθέτουν υψη-

λές τεχνολογικές δυνατότητες 

και είναι αποφασισμένοι. 

Πονοκέφαλος για τις αρχές ό-

μως είναι το ενδεχόμενο οι δρά-

στες να διαθέτουν βαρύ οπλι-

σμό, όπως γιαούρτι σε πεντά-

κιλη συσκευασία, τζατζίκι σε 

μασούρια ή ακόμα και γιαούρτι 

σε πήλινες γάστρες σοβιετικής 

κατασκευής σαν αυτό που χρη-

σιμοποιούν οι Βάσκοι αυτονο-

μιστές και ο ΙΡΑ. Στην περίπτω-

ση μάλιστα που διαθέτουν και 

αγελάδες, οι τρομοκράτες είναι 

ικανοί για μεγάλης έντασης 

χτύπημα, σαν αυτό στους «Ιπ-

πότες της Ελεεινής Τραπέζης» 

των Μόντι Πάιθον. 

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 

ευρήματα που συνελέγησαν 

από τα σημεία των επιθέσεων. 

Αξιωματικοί της αντιτρομοκρα-

τικής δίνουν ιδιαίτερο βάρος σε 

χρησιμοποιημένους κεσέδες 

απο τους οποίους μπορεί να α-

ναγνωριστεί η ημερομηνία λή-

ξεως, μπουκαλάκια απο νερό, 

πλαστικά ποτήρια απο καφέ, 

και συμπεραίνουν ότι πρόκειται 

για συγκοινωνούντα δοχεία με 

πυρήνες μαθητών, γιαγιάδων, 

μικρεμπόρων, χαβαλέδων και 

συνταξιούχων, που ενδεχομέ-

νως συνεργάζονται και με το 

οργανωμένο έγκλημα.

Εντωμεταξύ, σε τηλεοπτική 

του εμφάνιση ο κ. Πάγκαλος 

κατήγγειλε ότι είναι στοχοποι-

ημένος από τον ΣΥΡΙΖΑ και κα-

τέστησε υπεύθυνο τον Αλέξη 

Τσίπρα στην περίπτωση που το 

κοστούμι του βρεθεί στο καθα-

ριστήριο. ●
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Τ ον Απρίλιο του 2010 ανα- κοινώθη-
κε η ανέγερση ενός μουσουλμανικού 
τεμένους στην περιοχή του Βοτανικού 

με χρηματοδότηση αποκλειστικά από το ελληνικό 
κράτος. Ωστόσο, οι πιέσεις που ασκούνται στην ελ-
ληνική κοινωνία, αποτέλεσμα τόσο της πρόσφατης 
οικονομικής κρίσης όσο και του αυξανόμενου με-
ταναστευτικού ρεύματος, έχουν οδηγήσει σε μια 
έντονη αντιπαράθεση. Οι απόψεις διίστανται: η α-
νέγερση του τεμένους θα οδηγήσει στην καλύτερη 
ενσωμάτωση των μεταναστών ή στην αύξηση της 
πόλωσης μεταξύ των κοινοτήτων, με χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα τις πρόσφατες βίαιες συγκρού-
σεις στον Άγιο Παντελεήμονα; Tη Δευτέρα 28/2, 
στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη πραγματοποιήθηκε το 
δεύτερο debate της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας Intelligence Squared Greece (www.iq2.
gr) σε συνεργασία με το British Council (στα πλαί-
σια του προγράμματος Our Shared Europe, www.
oursharedeurope.org) με θέμα του debate «Η ανέ-
γερση μουσουλμανικού τεμένους στην Αθήνα 
μόνο καλό μπορεί να κάνει». Η A.V., χορηγός επι-
κοινωνίας, δημοσιεύει σήμερα κάποια από τα πολλά 
επιχειρήματα που ακούστηκαν. 

   ΥΠΕΡ της Πρότασης:

Chadi Ayoubi Δημοσιογράφος, Ανταποκριτής 
του Al Jazeera στην Ελλάδα/ Ιδρυτής του www.islam.gr
● Είναι ένα στοιχειώδες δικαίωμα των μουσουλμά-
νων το οποίο εγγυάται το Ελληνικό Σύνταγμα.
● Δεν είναι καλό η Αθήνα να έχει τη φήμη ως τη μονα-
δική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα η οποία δεν έχει ακόμα 
τζαμί («πράγμα το οποίο σημαίνει πως αυτή η πόλη 
δεν θέλει τους μουσουλμάνους»).
● Ένα μουσουλμανικό τζαμί μπορεί να βοηθήσει και 
στην ένταξη των μουσουλμάνων στην κοινωνία.
● Οι μετανάστες είναι μια πληθυσμιακή ομάδα στην 
παραγωγική της ηλικία –δεν επιβαρύνουν, αλλά βοη-
θάνε την ελληνική οικονομία–, πληρώνουν φόρους, 
βοηθάνε τα ταμεία του κράτους.

Άννα Τριανταφυλλίδου Ερευνήτρια 
Ά , Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτι-
κής (ΕΛΙΑΜΕΠ)/ Καθηγήτρια στο Robert Schuman Centre 
for Advanced Studies του European University Institute, 
Φλωρεντία
● Πιστεύω ότι είναι δύσκολο να υλοποιηθεί η αλλα-
γή και να την αποδεχτούμε. Ταυτόχρονα, μπορώ να 
δω ότι δεν υπάρχει κακό που μπορεί να βγει από την 
οικοδόμηση ενός επίσημου τζαμιού. Αυτό δεν συ-
νεπάγει το κλείσιμο των εκκλησιών ή τη μετατροπή 
στο Ισλάμ. Σημαίνει μόνο ότι αναγνωρίζουμε ότι οι 
άνθρωποι αυτοί είναι εδώ, τους σεβόμαστε, θέλου-
με να τους ενσωματώσουμε στο δικό μας θεσμικό 
περιβάλλον.

Tariq Ramadan Καθηγητής Σύγχρονων 
Ισλαμικών Σπουδών, Oxford University
● Η ελληνική κοινωνία έχει αλλάξει. Και έχετε μου-
σουλμάνους που ζουν εδώ. Αυτή είναι η πραγματι-
κότητα. Όχι η πολυπολιτισμικότητα. Δεν με νοιάζει η 
πολυπολιτισμικότητα, η μόνη λέξη που γνωρίζω εί-
ναι ο πλουραλισμός. Έχουμε πολλές θρησκείες, πολ-
λές κουλτούρες και πρόκειται να ζήσουν μαζί. Αυτό 
είναι το μέλλον. Με το τζαμί θα πρέπει να έχουμε μία 
θεσμοποίηση του Ισλάμ στη χώρα αυτή. Πρέπει να 
εκπαιδευτούν οι ιμάμηδες, και να είναι μια ολοκλη-
ρωμένη προσέγγιση. Πρέπει να μιλούν ελληνικά, η 
υπηρεσία και οι διδασκαλίες να είναι στα ελληνικά 
– και αυτό είναι που κάνουν οι μουσουλμάνοι σε όλη 
τη Δύση.

●  Η  σ υ ν ο λ ι κ ή 
προσέγγιση είναι 
η  θ εσ μ ο θ έ τ η σ η 

του Ισλάμ με την 
π αρ ου σ ία τ ων 
Ε λ λ ήν ων μ ο υ -
σουλμάνων. 
Το τζαμί θα κα-

τασκευασ τεί μ ε 
βάση το ελληνικό 

γούστο. Ερχόμαστε 
και την προσαρμοζόμα-

στε με τον πολιτισμό αλλά 
κρατάμε τις αρχές μας.

    ΚΑΤΑ της Πρότασης:

Douglas Murray Συγγραφέας και διευθυ-
ντής του Κέντρου για την Κοινωνική Συνοχή στη Μεγάλη 
Βρετανία (Center for Social Cohesion)
● Ένα παράδειγμα από το Ηνωμένο Βασίλειο: το τζα-
μί του East London – το Μουσουλμανικό Κέντρο Λον-
δίνου συνδέεται με αυτό. Λαμβάνει μεγάλη δημόσια 
χρηματοδότηση και συνήθως φιλοξενεί όλα τα είδη 
των μεγάλων αξιωματούχων από τη βρετανική πο-
λιτική τάξη. Καλοκάγαθη η ιδέα ότι εάν η κυβέρνηση 
είναι πίσω από αυτό, μόνο καλό μπορεί να βγει! Αλλά 
όχι! Φτάνει να δει κανείς το είδος των ανθρώπων που 
κηρύττουν εκεί. Ένας δημοφιλής κήρυκας κηρύττει 
και τις αρετές του δημόσιου αποκεφαλισμού.
● Είναι επίσης αξιοσημείωτη η παραδοξότητα του 
Ισλάμ διεθνώς: το Ισλάμ, όταν πρόκειται για μειονό-
τητα, είναι εξαιρετικά καλό στο να μιλάει για ανοχή. 
Σε μειονότητα, η μουσουλμανική θρησκεία αγαπά 
να μιλάει για την ανοχή που οι άνθρωποι πρέπει να 
δείχνουν απέναντι στις μειονότητες. Αντίθετα, όταν 
το Ισλάμ είναι η πλειοψηφία, οι μειονότητες δεν α-
κούγονται πουθενά. Πρόκειται για μια μονοδρομική 
συζήτηση όταν μιλάνε για δικαιώματα μειονοτήτων. 
Όταν το Ισλάμ είναι μειονότητα μιλά για τη σημασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά όταν είναι η 
πλειοψηφία, οι γυναίκες, για παράδειγμα, δεν θεω-
ρούνται ίσες.

Melanie Phillips Βρετανίδα συγγραφέας 
των best sellers “Londonistan” και “The World Turned 
Upside Down: The Global Battle over God, Truth and 
Power”
● Στο Ισλάμ η πολιτική και η θρησκεία θεωρούνται 
συνώνυμα. Σήμερα ο ισλαμικός κόσμος κυριαρχείται 
από τις θρησκευτικές αρχές, οι οποίες επιβάλλουν 
την καθαρότητα της θεωρίας αυτής. Δεν υπάγονται 
όλοι οι μουσουλμάνοι σε αυτήν, αλλά αυτή είναι η 
επικρατούσα αντίληψη στον ισλαμικό κόσμο. 
● Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε αυτή την 
τρελή συζήτηση που ουσιαστικά λειτουργεί ως εξής: 
οι «ισλαμιστές», όπως τους αποκαλώ, οι άνθρωποι 
που πιστεύουν στο πολιτικοποιημένο Ισλάμ, λένε 
στην πραγματικότητα: «Αν πείτε πως το Ισλάμ δεν 
είναι θρησκεία ειρήνης, θα σας σκοτώσω!» ή αλλιώς, 
θα αναμένουν ειδική μεταχείριση υποστηρίζοντας ότι 
θέλουν ίσα δικαιώματα, θέλουν ειδική μεταχείριση. 

Δημήτριος Φλούδας Επίκουρος καθη-
γητής στο Ινστιτούτο της Μόσχας για την Ανάπτυξη των 
Χρηματοπιστωτικών Αγορών/ Ανώτερος συνεργάτης 
στο Hall Hughes, Cambridge University
● Εσείς, κύριε Ramadan, ζείτε στην Ελβετία όπου 
οι κάτοικοι δεν έχουν συνδυάσει την ημισέλινο ως 
ένα σύμβολο στερητικό της ελευθερίας τους. Εδώ 
δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια που το 50% της 
μικρής μας χώρας ήταν υπό την κατοχή μιας ξένης 
αυτοκρατορίας.  A

Μπες στο site για να διαβάσεις περισσότερα 
και να δεις video του debate

www.athens voice.gr

με χρηματοδότηση αποκλειστικά από το ελληνικό 
κράτος. Ωστόσο, οι πιέσεις που ασκούνται στην ελ-
ληνική κοινωνία, αποτέλεσμα τόσο της πρόσφατης 
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Douglas Murray

Tariq Ramadan
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ο νέο ραντεβού μας με τη 13η Ελληνική Εβδο-
μάδα Μόδας ±και χρησιμοποιούμε πληθυντικό, 
καθώς αυτή τη φορά ο θεσμός καλεί τους Αθη-
ναίους σε ενεργή συμμετοχή± είναι για τις 30/3 
έως 3/4 στην «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναί-
ων. Την έναρξη θα κηρύξει ο Γιώργος Καμίνης 
την Τετάρτη 30/3 στις 20.00 με την επίδειξη μό-
δας του Δημήτρη Ντάσιου. Η νέα συλλογή του 
σχεδιαστή “Dassios Arabesque Fall-Winter 11-12”, 
με την εξωτική αύρα και το θεατρικό τρόπο πα-
ρουσίασης που αγαπάει ο Ντάσιος, «βημάτισε» 
στην πρόσφατη Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι και 
ήδη κυκλοφορεί στις αγορές του εξωτερικού. 
Τα έσοδα από την εναρκτήρια επίδειξη ±και το 
cocktail party που θα ακολουθήσει± θα διατε-
θούν στον Φιλανθρωπικό Οργανισμό Make-A-

Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Υπενθυμίζου-
με ότι το Make-A-Wish είναι ένας μη κερδοσκοπι-
κός φιλανθρωπικός οργανισμός με αποστολή να 
πραγματοποιεί τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών 
με απειλητικές γα τη ζωή τους ασθένειες. Την 
ίδια βραδιά θα ανοίξει και η έκθεση εικαστικής 
φωτογραφίας “Lightness of Being 2”, με μέρος 
των εσόδων από την πώληση των έργων να δί-
νονται στον ίδιο οργανισμό. Η ιδέα ανήκει στη 
σχεδιάστρια Δάφνη Βαλέντε, η οποία προσκά-
λεσε 31 καταξιωμένους φωτογράφους τέχνης 
και μόδας (Τάσος Βρεττός, Μάρα Δεσύπρη, 
Νίκος Βαρδακαστάνης, Γιώργος Καλφαμανώ-
λης, Julianne Biallas, Βαγγέλης Ρασσιάς κ.ά.) 
να φωτογραφίσουν το κομμάτι-«έμβλημα» των 
περισσότερων συλλογών της, την πλισαρισμένη 

εσάρπα. Θέμα εργασίας τους «Η ελαφρότητα του 
είναι» και αποτέλεσμα μια ατμοσφαιρική έκθεση 
που συγκεντρώνει τις διαφορετικές τάσεις στη 
φωτογραφία.
Τι άλλο περιλαμβάνει η 13η διοργάνωση με τις 
συλλογές Ελλήνων σχεδιαστών για τη σεζόν 
«Χειμώνας 2011-12»; Επιδείξεις Ελληνικών Σχο-
λών Μόδας, διαγωνισμό για νέους σχεδιαστές, 
εργαστήριο με θέμα «Το ρούχο ως κατοικία του 
σώματος» σε συνεργασία με τους φοιτητές της Α-
νωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (το κοινό θα μπο-
ρεί να παρακολουθεί την επιτόπια δημιουργία 
των έργων τέχνης), fashion video art και βέβαια 
τη Night Boutique με ρούχα και αξεσουάρ σχε-
διαστών σε πολύ χαμηλές τιμές. Εξηγήσεις για 
όλα τα παραπάνω, καθώς και τα στοιχεία-κλειδιά 

H μόδα γιορτάζει στην Τεχνόπολη

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Τάσος Βρεττός
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στις συλλογές των σχεδιαστών αλλά και τα πρω-
τοεμφανιζόμενα ονόματα, στο επόμενο τεύχος 
της ATHENS VOICE που είναι και χορηγός επικοινω-
νίας. Μέχρι τότε μπορείτε να τσεκάρετε τη σελίδα 
του Fashion Week στο facebook: facebook.com/
Athens FW. 

Info
Διοργάνωση: Q Productions - Αντώνης Κιούκας, Τε-
χνόπολις. Χορηγός φιλανθρωπικής εκδήλωσης: 
Bombay Sapphire. Υπό την αιγίδα: Υπουργείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Δήμος 
Αθηναίων, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Athens 
Every Week, Γραφείο Διασύνδεσης Α.Σ.Κ.Τ, ΣΕΠΕΕ, 
Σύνδεσμος Κατασκευαστών Έτοιμων Ενδυμάτων, ΕΛ-
ΣΕΒΒΥΕ, ΕΒΕΑ, Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Τετάρτη 30/3/11
20:00 Dimitris Dassios 
21:00 Eγκαίνια έκθεσης Δάφνη 
Βαλέντε � Lightness of being 2�
21:30 Kathy Heyndels 

Πέμπτη 31/3/11
19:00 Lukas 
20:00 Vassilios Kostetsos 
21:00 Cristina Nitopi 
22:00 Panos Apergis 

Παρασκευή 1/4/11
19:00 Katerina Alexandraki 
20:00 Andria 
21:00 Corina Vladescu 
22:00 Paris Valtadoros 

Σάββατο 2/4/11
18:00 Nikos - Takis 
19:00 Alice Chatzipanagi 
20:00 Makis Tselios 
21:00 Mina Stone 
22:00 Aslanis 

Κυριακή 3/4/11
14:00 Next Generation Δια-
γωνισμός Νέων Σχεδιαστών - 
Τexmedin Παρουσίαση 
17:00 Evangelos Kavathas 
18:00 Sotiris Georgiou 
19:00 Dimitri Zafiriou 
20:00 De Light 
21:00 Παρουσίαση Workshop 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 

ΔΩΡΟ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΑ SHOWS

Η ATHENS VOICE και η Q PROUCTIONS σας χαρί-

ζουν 57 μονές προσκλήσεις ±3 για κάθε επίδει-

ξη μόδας± από 31/3 έως 3/ 4. Αν θέλετε και εσείς 

μία στείλτε SMS: AVP (κενό) 1 και το ονοματεπώ-

νυμό σας στο 54121 μέχρι 29/3 στις 10 το πρωί. 

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και η παραλα-

βή των προσκλήσεων θα γίνεται από τη γραμμα-

τεία της Ελληνικής Εβδομάδας Μόδας στην «Τε-

χνόπολις», Πειραιώς 100, Γκάζι, 18.00-23.00.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται με € 1,23 με ΦΠΑ

Προσκλήσεις 
για το show του 

Ντάσιου 
προς € 30 & € 50 

Q Productions: Κολοκοτρώνη 60, 4ος 
όρ., 210 3313.004, JGK & Associates: 
Ευφορίωνος 17, Καλλιμάρμαρο, 210 

7012.517-19, Dassios: Ξάνθου 7, Κολω-
νάκι, 210 9573.582 και την ημέρα του 
show στις 30/3 στις 19.00 στη Γραμ-

ματεία της Ελληνικής 
Εβδομάδας Μόδας

Νίκος Βαρδακαστάνης

Julianne Biallas



Για αυτούς
μιλάμε

σήμερα 

Τι σημαίνει για την ταινία το «βασισμένη σε μια αληθινή ι-
στορία» που διαβάζουμε στην οθόνη; Δεν γράφει βασισμέ-
νη σε αληθινή ιστορία, αλλά εμπνευσμένη από πραγματικά 
γεγονότα. Αυτό σημαίνει οτι αν δεν υπήρχε το γεγονός, δεν 
θα υπήρχε η έμπνευση και η ανάγκη να γίνει αυτή η ταινία. 
Επίσης, η λέξη «εμπνευσμένη» κάνει σαφές το ότι όσα δια-
δραματίζονται είναι προϊόν της φαντασίας των δημιουργών 
και ότι δεν πρόκειται για μια ταινία που βασίζεται σε ιστορικά 
ντοκουμέντα ή μια ταινία-αναπαράσταση ενός γεγονότος. 
Θα μπορούσαμε και να μην το αναφέρουμε, αλλά κατά την 
άποψή μας είναι (ηθική) υποχρέωση απέναντι στα πρόσωπα 
που εμπλέκονται στο αληθινό γεγονός, αλλά και στο θεατή.

Το ª Wasted Youthº  έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του 
στο φεστιβάλ του Ρότερνταμ και ήδη κάνει το γύρο των 
φεστιβάλ. Ποιες οι αντιδράσεις του κοινού «έξω»; Ήταν 
εντυπωσιακές για εμάς. Από τη μία εξεπλάγην με τον αριθμό 
των θεατών στους οποίους ήταν οικείο το γεγονός, και από 
την άλλη, με τη διαπίστωση των περισσότερων ότι πρόκειται 
για μια ιστορία η οποία θα μπορούσε να συμβεί στην πόλη 
τους, όποια και αν είναι αυτή, καθώς οι χαρακτήρες της ται-
νίας είναι αναγνωρίσιμοι παντού, και κυρίως στην Ευρώπη. 
Η «Ελληνικότητα» τελικά είναι μάλλον στο μυαλό μας και έχει 
να κάνει μόνο με το πόσο απομονωμένοι νιώθουμε εμείς. 

Ήταν η έλλειψη χρημάτων που σας έκανε να γυρίσετε το 
φιλμ με σχεδόν guerrilla τρόπο, ή η ιστορία που σας ο-
δήγησε; Νομίζω ότι αυτό που σκεφτήκαμε είναι ότι αυτή η 
ταινία δεν θα μπορούσε να γυριστεί με κανέναν άλλο τρόπο. 
Αν γράφαμε ένα κανονικό σενάριο και οργανώναμε μια κανο-
νική παραγωγή, η αμεσότητα, ο αυθορμητισμός και το τυχαίο 
θα χάνονταν. Και όλα αυτά ήταν το ζητούμενο για εμάς. Ακόμα 
και ο τρόπος που τοποθετούσαμε την κάμερα δεν θέλαμε να 
είναι αποτέλεσμα σκέψης, αλλά «ενστικτώδης αντίδραση». 
Παρόλη την εμπειρία που έχουμε και οι δύο, είχαμε σκοπό να 
δουλέψουμε σαν αρχάριοι και να βάλουμε και τους υπόλοι-
πους (συνεργείο και ηθοποιούς) σε αυτό το τριπ. Για αυτόν το 
λόγο πίεζα τους πάντες να γίνουν όλα τώρα. Φοβόμουν ότι 
αν το καθυστερήσουμε θα αρχίσω να το σκέφτομαι...

Η ματιά του Γερμανού συν-σκηνοθέτη σου Γιαν Φόγκελ 
στην ελληνική κατάσταση πόσο διαφορετική ήταν από 
τη δική σου; Το ότι η αισθητική μας ταίριαζε, το ξέραμε από 
πριν και είχε τεσταριστεί σε άλλες δουλειές. Εκεί που διαφέ-

ραμε ήταν στο πώς βλέπουμε την καθημερινότητα αυτής 
της πόλης, δεδομένου ότι η ματιά του Γιαν πάνω στην ελλη-
νική κοινωνία είναι πολύ διαφορετική από τη δική μου. Εγώ 
είμαι μέρος και προϊόν αυτής της πόλης, της κοινωνίας και 
των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί. Ο Γιαν από την άλ-
λη είναι outsider. Βρέθηκε ξαφνικά εδώ και είναι παρατηρη-
τής. Δεν έχει ευθύνη για αυτό που είναι οι Έλληνες, ενώ εγώ 
έχω, ακόμα και αν δεν έκανα τίποτα για αυτό (που ίσως είναι 
το χειρότερο). Οι ατελείωτες ώρες συζητήσεων πριν ξεκινή-
σουμε την ταινία έβαλαν τον έναν στη θέση του άλλου και 
αυτό είχε τεράστιο ενδιαφέρον. Εγώ του έδειχνα πράγματα 
που ήξερα και αυτός μου έδειχνε μια πιθανή άλλη όψη τους. 
Η διαδικασία ήταν σαν ένα παιχνίδι που για να νικήσεις πρέ-
πει να δώσεις καλές πάσες. 

Πώς σκεφτόσουν τους νεαρούς ήρωές σου πριν ξεκινή-
σεις το φιλμ; Πριν ξεκινήσω έκανα μια αναδρομή στη δική 
μου εφηβεία. Θυμήθηκα τους φίλους μου, τα στέκια μου, τις 
απογοητεύσεις, την αντιδραστικότητά μου, τον τσαμπουκά 
μου, τις καύλες μου και οτιδήποτε σε κάνει έφηβο. Ήλπιζα να 
μην βρω έναν έφηβο τόσο «δύσκολο» όσο ήμουν εγώ. Βα-
θιά μέσα μου όμως κάτι τέτοιο έψαχνα. Τα σημερινά παιδιά 
είναι πολύ πιο εύκολα από αυτά της δικής μας γενιάς γιατί 
είναι λιγότερο κακομαθημένα και με πιο ανοιχτά μυαλά. Δεν 
έφτασαν ξαφνικά σε μια δύσκολη εποχή. Γεννήθηκαν σε 
αυτήν. Δεν ανήκουν στις γενιές που μέσα από τα λάθη τους 
φτάσαμε εδώ. 

ª Youth is wasted on the youngº  λέει το ρητό, αλλά οι ε-
νήλικες είναι οι αληθινά τσακισμένοι και απέλπιδοι στο 
φιλμ. Η πορεία είναι άραγε αδιέξοδη; Νομίζω ότι το ρητό 
σημαίνει πως η ενέργεια και η ορμή σπαταλιούνται σε αυ-
τούς που δεν ξέρουν πώς να τις διαχειριστούν. Είναι αυ-
τό που λέμε στην Ελλάδα «αχ, πουλάκι μου, να ' χα τα νιάτα 
σου». Όλοι το λένε αυτό, αλλά όλοι κάποτε ήταν νέοι, οι ο-
ποίοι δεν έκαναν κάτι πιο σπουδαίο από αυτό που κάνουν 
οι νέοι τώρα... Αν σκεφτόμαστε μόνο έτσι η πορεία είναι 
αναγκαστικά αδιέξοδη, καθώς είναι σαν να δεχόμαστε 
ότι οι μεγαλύτεροι δεν έχουν την ενέργεια να κάνουν 
κάτι και οι νέοι δεν έχουν το μυαλό και την εμπειρία. Άρα 
κανένας δεν είναι ικανός να κάνει κάτι. Οπότε ας μεί-
νουμε ανικανοποίητοι στα ίδια. Οι μέρες που ζούμε 
οφείλουν να είναι εγερτήριο. Την κατρακύλα τη 
ζούμε τόσα χρόνια. A  

Not Wasted filmmaker
«Κάνει πολλή ζέστη. Η ζέστη τρελαίνει τους ανθρώπους». Η φράση ακούγεται σε μια σκηνή του ª Wasted Youthº , αλλά 
μοιάζει σχεδόν σίγουρο ότι ο ίδιος ο Αργύρης Παπαδημητρόπουλος την άκουσε να του απευθύνεται κάμποσες φορές 
όταν πέρσι το καλοκαίρι αποφάσισε με ελάχιστα χρήματα, ερασιτέχνες ηθοποιούς και με ταχύτητα σκεϊτά που κατε-
βαίνει την Πανεπιστημίου, να γυρίσει, μαζί με το φίλο και συνεργάτη του Γιαν Φόγκελ, μια ταινία αντί να πάει διακο-
πές. Το αποτέλεσμα είναι απλά ένα από το πιο αληθινά φιλμ για την Αθήνα και τους ανθρώπους της εδώ και τώρα, για 
την κατάσταση της ίδιας της χώρας. Ενώ το φιλμ προβάλλεται ήδη με επιτυχία στις αίθουσες, ο Αργύρης μάς μιλά για τα 
τι και τα πώς αυτής της μικρής καλοκαιρινής τους «τρέλας».

Αργύρης Παπαδημητρόπουλος Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Νίκος Μεγγρέλης

Της ΛΕΝΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ 
Ιράκ, 2009. Περισσότερες από 70 συνεντεύξεις. 
Μιλούν δημοσιογράφοι, συγγραφείς, διανοού-
μενοι, στρατιώτες, άμαχος πληθυσμός και συγ-
γενείς θυμάτων. Γυρίσματα σε δέκα χώρες, από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράκ μέχρι την 
Ουκρανία. Και μια έρευνα δύο ετών για να κατα-
λήξει σε κόπια η πρώτη κινηματογραφική από-
πειρα του δημοσιογράφου Νίκου Μεγγρέλη. Το 
ντοκιμαντέρ «Πεθαίνοντας για την Αλήθεια» 
ξεκίνησε το ταξίδι του από το 13ο Φεστιβάλ Ντο-
κιμαντέρ Θεσσαλονίκης και κατεβαίνει στην Α-
θήνα στις 7/4, στις αίθουσες της ODEON. 

Το «Πεθαίνοντας για την Αλήθεια» ξεκίνησε με 
μια παρατήρηση: «Όσο οι δημοσιογράφοι είναι 
ζωντανοί βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσι-
ότητας. Σχολιάζουμε αυτά που λένε, αυτά που 
γράφουν, τις φωτογραφίες τους, τις τηλεοπτι-

κές εικόνες. Όταν σκοτώνονται στις εμπόλεμες 
ζώνες γίνονται είδηση για μια μέρα. Και μετά 
χάνονται. Στις οικογένειες των θυμάτων μένει 
ένα κενό. Βιώνουν ένα ανεκπλήρωτο αίτημα: να 
αποδοθεί δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη με την έννοια 
ότι αυτός ο οποίος ευθύνεται για το χαμό των δι-
κών τους ανθρώπων δεν απολογείται στη δικαι-
οσύνη. Για παράδειγμα, σε περίπτωση εμπλοκής 
Αμερικανών στρατιωτών το Πεντάγωνο διενερ-
γεί εσωτερική έρευνα. Προκύπτει πάντα το ίδιο 
πόρισμα: όλα έγιναν βάσει των κανόνων εμπλο-
κής και ως εκ τούτου οι Αμερικανοί στρατιώτες 
δε φέρουν κάποια ευθύνη».

Ενσωματωμένοι δημοσιογράφοι:  «Το ντοκιμα-
ντέρ δεν χαϊδεύει τους δημοσιογράφους. Δεν 
είναι μια αγιογραφία. Υπάρχει ένα κομμάτι που 
αναφέρεται στους ενσωματωμένους δημοσιο-
γράφους στις αμερικανικές δυνάμεις και υπάρ-

χει μια ολόκληρη εξήγηση γιατί οι μηχανισμοί 
προπαγάνδας και εν προκειμένω οι Αμερικανοί 
κατέληξαν σε αυτή την κάλυψη του πολέμου. 
Το ντοκιμαντέρ ανατρέχει στην εποχή του Βιετ-
νάμ, όπου ο ρόλος των δημοσιογράφων και των 
μέσων ενημέρωσης ήταν καταλυτικός για την 
έκβαση του πολέμου. Τότε έδειξαν την πραγ-
ματική εικόνα του πολέμου, τις φρικαλεότητες 
ορισμένων στρατιωτών, τις αντιξοότητες της 
ζούγκλας για τους Αμερικανούς στρατιώτες, 
τους τραυματισμούς. Ο Αμερικανός δημοσιο-
γράφος Πίτερ Αρνέτ μου είπε κάποια στιγμή στη 
Βαγδάτη ότι πολλοί Αμερικανοί δημοσιογράφοι 
αισθάνθηκαν μια συνυπευθυνότητα για την ήτ-
τα των Αμερικανών στον πόλεμο του Βιετνάμ. 
Αυτό έκανε τα αμερικανικά ΜΜΕ πιο συγκρατη-
μένα. Το αποκορύφωμα ήρθε με το χτύπημα της 
11ης Σεπτεμβρίου». 

Το δίλημμα του σκηνοθέτη: «Εάν δε δείξεις 
τίποτα, είναι ένας πόλεμος σε σελοφάν. Αν τα 
δείξεις όλα η εικόνα είναι αποκρουστική και 
κινδυνεύεις να λειτουργήσει τελείως αντίθετα 
από αυτό που έχεις στο μυαλό ως σκηνοθέτης. 

Επέλεξα οι αποκρουστικές εικόνες να περνούν 
πάρα πολύ γρήγορα. Η αγωνία μου ήταν να μην 
κάνω καλά αυτό που ξέρω. Και αυτό που ξέρω 
και εξασκώ εδώ και πολλά χρόνια είναι ένα με-
γάλο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Ποια είναι η δι-
αφορά. Το ντοκιμαντέρ είναι σα να γράφεις ένα 
βιβλίο. Όπως το βιβλίο έτσι και το ντοκιμαντέρ 
απαιτεί χαρακτήρες και τρομερή έρευνα. Μ'  αυ-
τή την έννοια το “Πεθαίνοντας για την Αλήθεια” 
δεν είναι μια δημοσιογραφική δουλειά».

Το τέλος: Το ντοκιμαντέρ κλείνει μ' ένα συγκλο-
νιστικό γράμμα της μητέρας του Ισπανού εικο-
νολήπτη που σκοτώθηκε στις 28/4/2003 στο 
ξενοδοχείο Palestine από αμερικανικά πυρά. 
Παραλήπτες είναι οι στρατιώτες – πλήρωμα του 
τεθωρακισμένου. Υπάρχει, επίσης, συνέντευξη 
του Αμερικανού στρατιώτη που όπλισε την οβί-
δα και πάτησε τη σκανδάλη. «Για να μιλήσουμε 
με τη μητέρα του εκλιπόντος Ισπανού εικονο-
λήπτη χρειάστηκε να πάμε τρεις φορές στη Μα-
δρίτη για να αισθανθεί άνετα. Ήθελε να ξέρει ότι 
αυτός που θα διαχειριστεί την ιστορία της ζωής 
του θα το κάνει με έντιμο τρόπο».  A  

Με όπλο την κάμερα

Συνέντευξη με την Τζουλιάνα Σκρένα με φόντο 
τη Βαγδάτη. Στο πλευρό του Νίκου Μεγγρέλη ο 

οπερατέρ Παναγιώτης Βασιλάκης. 

Ολόκληρη  η συνέντευξη στο  site  της 
Athens voice

www.athens voice.gr
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Του Μιχάλη λεάνη 

Sports

Τ α γκολ έπεφταν στην εστία της 

ΑΕΚ κι  όσοι πίστευαν ότι ο Ολυμπια-

κός μετά το τρίτο θα πατούσε φρένο 

διαψεύσθηκαν οικτρά. Όχι ότι υπήρχε κάποια 

διάθεση ρεβανσισμού, απλά η Ένωση έδειχνε 

στο παιχνίδι τόσο αδύναμη που ο αντίπαλος 

δεν χρειαζόταν να καταβάλει μεγάλη προ-

σπάθεια για να πετύχει πολλά γκολ. Την ίδια 

ώρα, στην Πειραϊκή, ένα 

παλιό NIVA στο πέταλο του 

όρμου Μπαϊκούτσι πηγαι-

νοερχόταν παίζοντας τον 

ύμνο του Ολυμπιακού. Σε 

κάθε γκολ δυνάμωνε την 

ένταση. Γιατί δεν βρίσκεται 

στο Καραϊσκάκη, αναρω-

τήθηκα; Αλλά εδώ δεν πή-

γε η ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, 

γιατί δεν ήταν ΑΕΚ αυτή η 

σκιά  που βλέπαμε. Ο τρε-

λός με το ΝΙVA μας πείραξε! Πού ήταν, όμως, η 

ΑΕΚ της Τούμπας; Σίγουρα δεν υπάρχει ομάδα 

στο ελληνικό πρωτάθλημα που να μπορεί να 

αντέξει δύο ντέρμπι σε μία εβδομάδα. Θα μου 

πείτε, άλλο «αντέχω» και άλλο «διασύρομαι». 

Σωστά, αλλά αν κάτι πάει στραβά από την αρ-

χή, ο διασυρμός είναι ο πρώτος που σε επισκέ-

πτεται για να σε κάνει φίλο. 

Ο Ολυμπιακός στέφθηκε και μαθηματικά πρω-

ταθλητής, πραγματοποιώντας την εμφάνιση 

των ονείρων του. Πραγματική γιορτή! Μόλις 

στο 20ό λεπτό το σκορ ήταν 3-0, η ΑΕΚ είχε πε-

τάξει λευκή πετσέτα και οι παίκτες των ερυθρο-

λεύκων είχαν την τύχη να βλέπουν κάθε ενέρ-

γειά τους να καταλήγει σε γκολ. Ο πιο ουσιαστι-

κός Ολυμπιακός όλου του πρωταθλήματος. Η 

ομάδα του Βαλβέρδε κατάφερε να πετύχει 

περισσότερα τέρματα από τις ευκαιρίες που 

δημιούργησε και αυτό είναι ό,τι πιο σημαντι-

κό υπάρχει στο σύγχρονο 

ποδόσφαιρο. Συγχρόνως 

είναι και το πιο δύσκολο για 

να δομήσεις σε μια ομάδα. 

Πάρτε για παράδειγμα την 

Μπαρτσελόνα, την ομάδα 

με τη διαρκή κίνηση και τη 

συχνότερη εναλλαγή μπά-

λας μεταξύ των παικτών, 

νούμερο δυσανάλογο με 

τις ευκαιρίες που δημιουργεί. 

Γιατί; Γιατί πολύ απλά η κατάληξη 

αυτού του αδιάκοπου πήγαινε-έλα της μπάλας 

καταλήγει τις περισσότερες φορές σε γκολ.

Το παιχνίδι με την ΑΕΚ μπορεί να θεωρηθεί 

θεία δίκη, με βάση τους παίκτες που σκόρα-

ραν. Γιατί ήταν αυτοί μαζί με τον Ιμπαγάσα, τον 

παίκτη μια κατηγορία μόνος του, που διακρί-

θηκαν περισσότερο καθ’ όλη τη διάρκεια του 

πρωταθλήματος! Στο πρώτο γκολ συμμετοχή 

σημαντική έχει ο Μοντεστό. Είναι αυτός που 

πηδάει στο πρώτο δοκάρι και γυρίζει σωστά 

την μπάλα στο σκόρερ Τζεμπούρ. Ο Μοντε-

στό, που αποδείχθηκε το κρυφό χαρτί του Ο-

λυμπιακού στη μεσαία γραμμή, ο παίκτης που 

στάθηκε επάξια δίπλα στον Ιμπαγάσα, που έ-

δωσε ποιότητα και λύσεις στο κέντρο όταν ο 

Ντουντού ζοριζόταν στο κρεβάτι του πόνου 

και ο Ουρτάδο δεν φάνταζε σαν την καλύτερη 

λύση. Το άλλο αστέρι της βραδιάς, ο Τζεμπούρ, 

ήρθε τον Δεκέμβρη και η άφιξή του αμφισβη-

τήθηκε κυρίως λόγω του χαρακτήρα του. Κι 

αυτό γιατί ο Αλγερινός και σε ασανσέρ μόνος 

του είναι ικανός να πλακωθεί με τα κουμπιά. 

Ρίσκο από τη διοίκηση που της βγήκε σε καλό. 

Ο άλλος σκόρερ ήταν ο Μέλμπεργκ. Ο παίκτης 

που στην άμυνα πάλευε σε όλα τα ματς για το 

καλύτερο. Που κατάφερνε με την απόδοσή 

του να κρύβει τα χρόνια που βαραίνουν στην 

πλάτη του. Και μετά ο Μιραλάς. Το σερί του 

στην αρχή του πρωταθλήματος ήταν αυτό 

που έβαλε από νωρίς τον Ολυμπιακό μπροστά 

και έκανε όλους να παραδεχθούν ότι ο Βέλγος 

είναι τουλάχιστον μια κλάση καλύτερος από 

όλους τους επιθετικούς του πρωταθλήματος. 

Το γκολ που πετυχαίνει με την Ένωση είναι 

από τα αγαπημένα του. Βρίσκει χώρο δεξιά, 

τραβάει το κορμί του καθώς βλέπει την μπάλα 

να έρχεται για να ξεφύγει από τον αντίπαλο 

αμυντικό και ξεχύνεται στα αντίπαλα καρέ. 

Βρίσκει το κενό που χρειάζεται για να πατήσει 

περιοχή, αλλάζει πόδι και σκοράρει. Όσο για 

τον τελευταίο στον πίνακα των σκόρερ, τον 

Χολέμπας, άξιζε κι αυτός μια διάκριση, γιατί 

όσες φορές ήρθε από τον πάγκο σαν ρεζέρβα 

έστελνε το μήνυμα ότι θα του άξιζε να παίζει 

βασικός. Αυτό είναι το 38ο πρωτάθλημα του 

Ολυμπιακού. Πιο σημαντικό, όμως, ότι είναι το 

13ο τα τελευταία 15 χρόνια. Και αυτό κάτι λέει.  

Όσο κι αν θέλουμε με τις παράγκες, τα πα-

ραγκάκια και τις υπόγειες διαδρομές να απαξι-

ώνουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο –καθόλου 

άδικα–, μια ομάδα με τέτοιο σερί δύσκολα να 

την αμφισβητήσεις. Λίγο βορειότερα, στο Ο-

ΑΚΑ, ο Φερέιρα μετά το ματς του ΠΑΟ δήλωνε 

ότι οι πράσινοι είναι καλύτεροι από τους ερυ-

θρόλευκους σαν ομάδα. Η πίκρα από τον τρό-

πο με τον οποίο έχασε ο Παναθηναϊκός στο 

Καραϊσκάκη φαίνεται ότι επηρεάζει ακόμη τον 

Πορτογάλο. Αλλά μια ομάδα δεν κατακτά το 

πρωτάθλημα από ένα παιχνίδι. Ο Κατσουρά-

νης φάνηκε πιο ειλικρινής όταν δήλωσε πως 

οι κακές εμφανίσεις του ΠΑΟ στον πρώτο γύ-

ρο ήταν η βασική αιτία που χάθηκε το πρω-

τάθλημα. Και θα ήταν ακόμη πιο ειλικρινής, 

αν γινόταν πιο συγκεκριμένος. Αν μιλούσε για 

τους τρεις γυμναστές που άλλαξε το τριφύλλι 

τον τελευταίο χρόνο, για την αλλαγή προπο-

νητή μεσούσης της περιόδου, για την κακή 

διαχείριση των παικτών που αγωνίστηκαν σε 

Μουντιάλ, και τέλος για τις μεταγραφές του 

καλοκαιριού που δεν βγήκαν. A        

➜ info@athensvoice.gr

Τη βραδιά 
που ο 

Ολυμπιακός 
εξ-ανέμισε 

την ΑΕΚ!



Τ
ο διογκωμένο πρόβλη-

μα  της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης των πόλεων 

επιβάλλει τον προσανατο-

λισμό σε καύσιμα αποδο-

τικά αλλά και φιλικά προς 

το περιβάλλον. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η ευρεία χρήση 

φυσικού αερίου για την 

κίνηση οχημάτων στην Ελλάδα είναι μία λύση. 

Τα οφέλη από τη χρήση φυσικού αερίου στην κίνηση 

οχημάτων είναι τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά. 

Το φυσικό αέριο είναι το πλέον καθαρό καύσιμο, μειώνο-

ντας σημαντικά τους ρύπους από την καύση του (CO2, CO, 

μικροσωματίδια, ΝΟx, μη μεθανιούχους υδρογονάνθρακες, 

καρκινογόνους αρωματικούς και πολυκυκλικούς υδρογο-

νάνθρακες) στο περιβάλλον. Έτσι, η χρήση φυσικού αερίου 

στην κίνηση οχημάτων αποτελεί την πειστική απάντηση 

στο ήδη οξύ πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην 

ατμόσφαιρα των μεγαλουπόλεων. Συγχρόνως, οι κινητήρες 

καύσης φυσικού αερίου συμβάλλουν και στη μείωση της 

ηχορύπανσης, αφού παράγουν υποδιπλάσιο θόρυβο σε 

σχέση με τους αντίστοιχους του πετρελαίου κίνησης.

Η κίνηση οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) 

είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης. Στην Ιταλία υπάρχουν περισσότερα από 500.000 

αυτοκίνητα που μπορούν να ανεφοδιαστούν σε περισσό-

τερους από 700 σταθμούς, ενώ στη Γερμανία το αντίστοιχο 

δίκτυο έχει ήδη ξεπεράσει τους 800 σταθμούς. Μεγάλες 

αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως 

οι Volkswagen, Fiat, Opel (GM), 

Citroen, Renault, Volvo, Mercedes-

Benz, παράγουν πλήθος μοντέλων 

που κινούνται με φυσικό αέριο, ενώ 

έχει δημιουργηθεί σημαντική υπο-

δομή για τη μετατροπή βενζινοκίνη-

των οχημάτων σε οχήματα φυσικού 

αερίου. 

Η ΔΕΠΑ δραστηριοποιείται από το 

2001 στο χώρο της αεριοκίνησης, 

προμηθεύοντας με φυσικό αέριο 

615 λεωφορεία της ΕΘΕΛ (25% των 

λεωφορείων ΟΑΣΑ) και 106 απορ-

ριμματοφόρα δήμων. Ο ανεφοδι-

ασμός τους γίνεται σε δύο σταθ-

μούς της ΔΕΠΑ, στην Ανθούσα και 

στα Άνω Λιόσια, με δυναμικότητα 

που ανέρχεται σε 5.000Nm3/h, 

που τους κατατάσσει ανάμε-

σα στους μεγαλύτερους στην 

Ευρώπη. Από τον Σεπτέμβριο 

2010, ο σταθμός της ΔΕΠΑ στην 

Ανθούσα Αττικής λειτουργεί και 

ως πρατήριο λιανικής πώλησης 

για τον εφοδιασμό οχημάτων ε-

παγγελματικής και ιδιωτικής χρή-

σης με κινητήρα φυσικού αερίου. 

Παράλληλα, η ΔΕΠΑ στα πλαίσια 

της περαιτέρω ανάπτυξης της α-

εριοκίνησης στη χώρα θα 

προχωρήσει άμεσα στην 

ίδρυση και την τροφοδό-

τηση πρατηρίων συμπιε-

σμένου φυσικού αερίου. 

Σημαντικά 

είναι τα οικο-

νομικά οφέλη 

που θα αποκο-

μίζουν οι χρή-

σ τ ες  φ υ σ ι κο ύ 

αερίου για κίνη-

ση οχημάτων. Το 

κόστος του εκτι-

μάται σήμερα μει-

ωμένο σε ποσο-

στό της τάξεως του 

40% σε σχέση με το 

πετρέλαιο κίνησης 

και της τάξεως του 

50% σε σχέση με τη 

βενζίνη, καθισ τώ -

ντας έτσι ιδιαίτερα ελ-

κυστική τη χρήση του 

φυσικού αερίου στην 

κίνηση οχημάτων και 

εξασφαλίζοντας γρή-

γ ο ρ η  α π ο π λ η ρ ω μ ή 

του κόστους αγοράς ή 

μετατροπής.  

Φυσικό Αέριο για την κίνηση των 
οχημάτων σε μια καθαρή πόλη

των οχημάτων σε οχήματα φυσικού 

μίζουν οι χρή

σ τ ες  φ υ σ ι κο ύ 

αερίου για κίνη

ση οχημάτων. Το 

κόστος του εκτι

μάται σήμερα μει

ωμένο σε ποσο

στό της τάξεως του 

40% σε σχέση με το 

πετρέλαιο κίνησης 

και της τάξεως του 

50% σε σχέση με τη 

εριοκίνησης στη χώρα θα 

προχωρήσει άμεσα στην 

ίδρυση και την τροφοδό

τηση πρατηρίων συμπιε

των οχημάτων σε οχήματα φυσικού 
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ντας έτσι ιδιαίτερα ελ

κυστική τη χρήση του 

φυσικού αερίου στην 

κίνηση οχημάτων και 

εξασφαλίζοντας γρή

γ ο ρ η  α π ο π λ η ρ ω μ ή 

του κόστους αγοράς ή 

μετατροπής.  
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Ή ταν ρωμαϊκή, ήταν βυζαντινή, ήταν 
μουσουλμανική, έγινε ελληνική, 
όμως τα πέριξ χωρικά ύδατα της 
Ροτόντας, ειδικά η πλευρά που κοι-

τάζει την πλατεία του Αγίου Γεωργίου, σας διαβε-
βαιώνω πως πλέον τελεί υπό αφρικανικοασιατική 
κατοχή. Οι λόγχες των λεγεωνάριων, τα σπαθιά 
των Παλαιολόγων, τα κουμπούρια των μωαμεθα-
νών και οι ορθόδοξοι όρθροι ανήκουν στο μακρινό 
παρελθόν, μιας και τη θέση τους καταλαμβάνουν 
πλέον εκατοντάδες ζεύγη μαϊμού Nike, κακοραμ-
μένα πάνινα All-Star, ξυπνητήρια με την Patty, πο-
λύχρωμα ρομποτάκια και φτηνοαπομιμήσεις Louis 
Vuitton. Κείτονται χωροθετημένα με τάξη πάνω σε 
κιλίμια ή αυτοσχέδια πτυσσόμενα χάρτινα τετρά-
γωνα, που μόλις πέσει σύρμα ότι πλακώνουν αστυ-
νομικοί ή άλλου είδους έλεγχοι, αμπαλάρονται στο 
τσάκα πίκο μπιρμπιλίκο κι όπου φύγει φύγει.
Λιπόσαρκοι Πακιστανοί, Αφγανοί και Κινέζοι, λυγε-
ρόκορμοι και ευθυτενείς Αφρικάνερς συγκλίνουν 
εδώ από τα πέρατα της Γης. Στήνουν την πραμάτεια 
τους από νωρίς το πρωί, επικοινωνούν ο καθένας 
με τη δική του γλώσσα, με αποτέλεσμα η Ροτόντα 
να θυμίζει εμπορικό Πύργο της Βαβέλ. Όμως πε-
ρίεργο. Τα εκατοντάδες πρωινά που εδώ και καιρό 
διασχίζω την πλατεία στην κάθοδό μου προς Καμά-
ρα, δεν έχω δει ούτε έναν άνθρωπο να ψωνίζει. Εί-
τε συνταξιούχος, που βγάζει το σκύλο του πρωινή 
βόλτα, είτε γριά, που ανάβει το κερί στο παρεκκλή-
σι του Αγίου Γεωργίου, είτε φοιτητές, που τραβούν 
ντουγρού για τη Φιλοσοφική, δεν αγοράζουν κάτι.
Στο ντεσού της γειτονιάς και τα δεκάδες αδέσποτα 

που οσφραίνονται την πρωινή δροσιά και τα γρασί-
δια. Άλλα γαβγίζοντας στις πρώτες πεταλούδες της 
άνοιξης κι άλλα τάβλα ξαπλωμένα κάτω, μερικά δε 
τόσο λιπόσαρκα και εξαντλημένα σαν σε ιδιότυπη 
απεργία πείνας. Μου αρέσει αυτή η διαδρομή, όταν 
η Θεσσαλονίκη παίρνει μπρος, εκεί γύρω στις 10 με 
11 το πρωί, όταν στο ψητοπωλείο του «Μερακλή», 
Γούναρη με Εγνατία γωνία, τα παιδιά φορτώνουν 
τις αράβικες πίτες στα ψυγεία και τα σουβλάκια 
στη φουφού. Οι γηραιές φιλόλογοι που χαζεύουν 
τα εγχειρίδια στη βιτρίνα του «Μαλλιάρη» και οι υ-
παίθριοι μπουγατσοφάηδες της «μία με κιμά» από 
το «Χρυσό». Και προχθές εκεί ακριβώς, στη γωνία 
Γούναρη και Σβώλου, καθώς σήκωσα τα μάτια και 
αντίκρισα τον κορμό της πολυκατοικίας πίσω από το 
“Carrefour”, είπα «μέγας είσαι Ser και θαυμαστά τα έρ-
γα σου». Οι περισσότεροι κορμοί των πολυκατοικιών 
της Ναυαρίνου μαρτυρούν τα χρόνια τους, καθώς οι 
τοίχοι τους μαραζώνουν, όπως τα πρόσωπα εξηντά-

χρονων ντιζέζ. Όχι όμως ο τοίχος αυτής της πολυκα-
τοικίας-γωνίας. Χρησιμοποιημένος σαν τεράστιος 
καμβάς διαστάσεων 50 Χ 20, από τον urban painter 
Αργύρη Ser Σαρασλανίδη και το crew του, Zek, Jers 
και Ortsa, ο τοίχος αυτός καλλιτεχνιάστηκε με τόση 
μαστοριά, αισθητική λεπτομέρεια και υπέροχη ιδέα, 
που δίκαια πλέον μπορεί να θεωρείται το landmark 
του άξονα της Γούναρη στη νέα εποχή. 15 μέρες, 70 
cans, 30 λίτρα latex paint, 100 φραπέδες, 20 πακέτα 
τσιγάρα και ανυπολόγιστες ποσότητες μπίρας, ακτί-
νες ήλιου αλλά και στάλες βροχής, υψοφοβικοί ίλιγ-
γοι και πανικοί: αυτός είναι ο απολογισμός του The 
Navarinou square mural. Καθώς οι υπεύθυνοι της 
Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών Μεσογείου, που θα 
διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο, ετοι-
μάζονται για ένα πανηγύρι τέχνης και πολιτισμού, ας 
ρίξουν μια ματιά σε αυτό τον τοίχο και ας μάθουν την 
ιστορία του Ser και της “The BOX Gallery� , μια σταλιά 
δρόμος, για το στενάκι της Απελλού και το περίφημο 

πλέον υπόγειο, όπου η urban artistic Θεσσαλονίκη 
ενηλικιώνεται και μεγαλουργεί. 
Το υπόγειο “The BOX Gallery” άνοιξε στα μουλωχτά 
το καλοκαίρι. «Θα είναι γκαλερί» βάζαμε στοίχημα. 
«Μήπως θα είναι γκραφιτάδικο;» αναρωτιόμασταν 
βλέποντας σπρέι, ζωγραφισμένα σκέιτ και λοιπά 
street culture καλούδια. «Είναι και τα δύο» μου είπε 
ένα μεσημέρι η ψυχή του Αργύρης Σαρασλανίδης, 
περικυκλωμένος από χρώματα Montana-Cans, 
gadgets και collector’s items διασήμων παγκοσμί-
ως καλλιτεχνών. Οι φιγούρες του Γιαπωνέζου α-
νιμά Tuma, του Γάλλου γκραφιτά Nist και του Ελ-
βετού συναδέλφου του Zee, οι Munny φιγούρες 
εκπρόσωποι των ηρώων της νέας pop surrealism 
κουλτούρας, όπως ο πλανήτης τη ξεφυλλίζει και τη 
θαυμάζει μέσα από τις σελίδες του “Juxtapose”, συ-
ντελούν σε μια ιδιότυπη πολιτιστική επανάσταση. 
Μαζί με τον Αργύρη, που εκθέτει τους πίνακές 
του, δημιουργεί και εκθέτει και η φίλη του Σιμόνη 
Φοντάνα. Μείξη ποπ και ψυχεδέλειας, εξπρεσι-
ονισμός του δρόμου διάστιχτος από μαύρα και 
ροζ χρώματα κι ένα στιβαρό ιδεολογικό υπόβα-
θρο, καθώς μέσω της “The BOX Gallery” η νέα γε-
νιά γκραφιτάδων της πόλης αλλά και του κόσμου 
παράλληλα με το δρόμο «χτυπά» πλέον πίνακες 
και σε τελάρα, διοργανώνει εκθέσεις ζωγραφικής 
με καταλόγους και πάρτι εγκαινίων. Μια τρέλα, 
μια οπτική πανδαισία, ένα ατελείωτο respect, μια 
έμπρακτη απόδειξη πως από το ρομαντισμό του 
δρόμου και την υποκουλτούρα, η θεσσαλονικιώ-
τικη street art συσπειρώνεται, οργανώνεται και 
θαυματοποιεί. Εξού και το ανάθεμά μου «μέγας 
είσαι, Ser, και θαυμαστά τα έργα σου». 
Κι έτσι η άνοιξη για άλλη μια φορά εισβάλλει με φόρα, 
και η πόλη παρά τα δεινά της οικονομικής κρίσης, τη 
μιζέρια και το μπούχτισμα, δείχνει άλλους δρόμους 
και φτιάχνει κόλπα ζόρικα και αξιέπαινα. Σταθείτε για 
μια στιγμή και κοιτάξτε αυτό τον τοίχο-πίνακα στη 
γωνία Γούναρη και Σβώλου. Και στοχαστείτε πώς μια 
δράση και μια παρέα με γνώση, άποψη, ιδεολογία, 
συμπαράσταση και όραμα επεμβαίνοντας επί του α-
στικού ιστού μπορεί να δώσει σάρκα, οστά κι ελπίδα 
κάνοντας πράξη τσιτάτα του στιλ «μια άλλου είδους 
Θεσσαλονίκη είναι εφικτή». A

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Του ΣτέΦΑνου τΣιτΣοπουλου 
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Public SOULMATES
Kalos & Klio πέμπτη 31 Μαρτίου, 
19.00, είσοδος ελεύθερη

Τ ο περιοδικό SOUL και το Public 
της Τσιμισκή (Στοά Χιρς) πα-
ρουσιάζουν την ενότητα Public 

SOULMATES.  Μοναδικά απογεύματα 
Πέμπτης, όπου ο διευθυντής του SOUL, 
Στέφανος τσιτσόπουλος, και ο αρχισυ-
ντάκτης του, Δημήτρης Καραθάνος, υ-
ποδέχονται, συζητούν, ανακρίνουν και 
ωθούν τους καλεσμένους τους να αποκα-
λύψουν άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα 
και του ταλέντου τους. Η ενότητα των live 
interviews συνεχίζεται αυτή την Πέμπτη 
31 Μαρτίου στις 19.00 με καλεσμένους 
τους Kalos & Klio. Το τρομερό αυτό δί-
δυμο παίζει την τεχνολογία στα δάχτυλα. 
Μάθε κι εσύ: πώς μπορείς μέσω ίντερνετ 
να παράξεις τέχνη; Τι εξοπλισμό χρειά-
ζεσαι και πόσο μετρ πρέπει να είσαι στο 
ξεφοντάρισμα; 

All and all, it's just another 
great paint in the wall 

Μη χάσεις

Info

Ώρες λειτουργί-

ας: 9.00 - 20.00 

Διάρκεια περιήγησης: 

1,5 ώρα

Τιμή εισιτηρίου: 10 ευ-

ρώ για τους ενήλικες

Φοιτητικό/ Σχολικές 

ομάδες/ οικογενειακό/ 

Group: 8 ευρώ ανά 

άτομο

ας: 9.00 - 20.00 

Διάρκεια περιήγησης: 

Τιμή εισιτηρίου:

ρώ για τους ενήλικες

Φοιτητικό/ Σχολικές 

ομάδες/ 

Group: 8 ευρώ ανά 

Η 
πρωτοβουλία της Act σε μεταφέρει στο έτος 2050. Η Tek, η Buz, o Dug και ο Eco είναι οι τέσσερις ήρωες 

που αντιπροσωπεύουν τις αντίστοιχες σχολές σκέψης που επικρατούν σήμερα για την αντιμετώπιση 

πιθανών κινδύνων από την κλιματική αλλαγή. Σε κάθε μία από τις πρωτότυπες εφαρμογές συμβου-

λεύουν και προτείνουν λύσεις με βάση το δικό τους σκεπτικό. Με ποια από αυτές θα συμβαδίσεις στην 

καθημερινότητά σου; Και πώς αυτή θα σταθεί καθοριστική για τον πλανήτη στα χρόνια που ακολουθούν;

Κάνε βουτιές στην εικονική πισίνα, μαγείρεψε ένα φουτουριστικό γεύμα, σχεδίασε το οικολογικό σπίτι 

του 2050, αγόρασε eco friendly ρούχα, φτιάξε το αμάξι του αύριο, δες τη γειτονιά σου να χτίζεται δίπλα σε 

εκείνες των υπόλοιπων επισκεπτών δημιουργώντας την πόλη ενός όχι και τόσο μακρινού μέλλοντος.  

Θίγοντας κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα, τo διαδραστικό παιχνίδι οδήγησε πάνω από 1,5 εκατομμύ-

ρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να την επισκεφτούν και να φτιάξουν την πόλη του 2050. υποψήφια 

για το διεθνές βραβείο εσωτερικού design FX Award, η έκθεση αυτή περιμένει και σένα. Γιατί ο πλανή-

της σε χρειάζεται. www.planetneedsyou.gr, 698 10061100

Ο πλανήτης σε χρειάζεται
Μια διαδραστική περιβαλλοντική έκθεση που φιλοξενείται στο 
περίπτερο 2 της Helexpo στη Θεσσαλονίκη δίνει την ευκαιρία
για παιχνίδι, προβληματισμό, eco friendly σκέψεις και αναμνήσεις 
από τον κόσμο του μέλλοντος. Διακτινιστείτε! 
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Τέχνη / Μουσική / Θέατρο / Γεύση / Εκδηλώσεις / Σινεμά

Πρωτα-

γωνιστούν οι 

Ούλριχ Τόμσεν, Μί-

καελ Πέρσμπραντ, 

Τρίνε Ντιρχόλμ. Το 

« Ίσ ω ς, αύριο»  (In a 

better world) βγαίνει 

στις αίθουσες σή-

μερα, Πέμπτη 24 

Μαρτίου. 

γωνιστούν οι 

Ούλριχ Τόμσεν, Μί

καελ Πέρσμπραντ, 

Τρίνε Ντιρχόλμ

« Ίσ ω ς, αύριο»

better world) 

στις αίθουσες σή

μερα, Πέμπτη 24 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                Ίσως, αύριο 
Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας. Και Χρυσή Σφαίρα. Για την ιστορία του Αντόν, γιατρού στο επάγγελμα, που μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα 

σε ένα στρατόπεδο προσφύγων στην Αφρική και στο σπίτι του, σε μια ήσυχη, ανιαρή δηλαδή, επαρχιακή πόλη της Δανίας. Ο Αντόν πίστευε 
ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ζωής του ήταν το επερχόμενο διαζύγιο με τη γυναίκα του, μέχρι που μια παράξενη φιλία του 10χρονου 

γιου του στο σχολείο θα θέσει τις ζωές δύο οικογενειών σε κίνδυνο. Και το δίλημμα θα είναι εκδίκηση ή συγχώρεση. 
«Το φιλμ αυτό εξερευνά τα όρια που θέτουμε στην προσπάθειά μας να ελέγξουμε την κοινωνία, αλλά και τις προσωπικές μας ζωές» λέει η Δανέζα 
σκηνοθέτρια Σουσάνε Μπίερ. «Θέτει το ερώτημα αν η δική μας “εξελιγμένη” κουλτούρα είναι το μοντέλο για έναν καλύτερο κόσμο ή αν η ίδια 

“αταξία” που υπάρχει στην ανομία ελλοχεύει κάτω από την επιφάνεια του πολιτισμού μας. Έχουμε πάθει ανοσία στο χάος 
ή μήπως άθελά μας έχουμε χάσει κάθε έννοια της τάξης στη ζωή μας;»  -TAKHΣ ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ
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COVER UP
Τρεις νέοι χορογράφοι, οι Μανταφούνης, Mazliah, 
Zarhy, λένε: «Ο χορός είναι αισθήσεις αλλά και οι 
λέξεις είναι σημαντικές – πρέπει και  να επικοινω-
νήσεις». Παράσταση - ευκαιρία για όσους  θέλουν 
να έχουν μια εικόνα του σύγχρονου χορού. 23-26/3, 
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, 210 9005.800 

UWE HENNEKEN
Ερειπωμένα σπίτια και κλόουν θλιμμένοι. Το εν-
διαφέρον είναι ότι ο Γερμανός εικαστικός δείχνει  
την ερήμωση με εκτυφλωτικά χρώματα. Και μια 
έκπληξη: τα έργα του συνδιαλέγονται με αυτά του 
David Tibet, από το συγκρότημα Current 93. 24/3 
– 30/4, The Breeder, Ιάσωνος 45, 210 3317527

ΠΑΟΛΑ  ΠΑΛΑΒΙΔΗ & 
ΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Σαν να αντικρίζεις τη Δευτέρα Παρουσία σε ποπ 
εκδοχή. Η συνεργασία δύο νέων εικαστικών απέ-
δωσε πληθωρικά έργα ζωγραφικής και γλυπτικής 
με θέμα μια προφητική απεικόνιση της ζωής. Ως 
29/4, Q Box, Αρμοδίου 10,  211 1199.991-2

ΚΙΒΩΤΟΣ & ΑΘΗΝΑ X4
Με τις ιδέες των νέων αρχιτεκτόνων μπαίνει το 
Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς στην άνοιξη. 
Στις 28/3 παρουσιάζονται η ελληνική συμμετο-
χή στη 12η Διεθνή Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της 
Βενετίας και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 
«Αθήνα Χ4». Έως 22/5, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΤΑΡΗΣ 
Ένα επιθετικό πουλί (χαρακτήρας του Μαξ Ερνστ) 
στοιχειώνει τα νέα έργα του Τάταρη – κυριευμένα 
από την αίσθηση της κλειστοφοβίας. Τα μελάνια σε 
χαρτί (χαρακτηριστική τεχνική του καλλιτέχνη) πα-
ρουσιάζονται μέσα σε μια εγκατάσταση σαν περί-
φρακτος χώρος υπερ-τονίζοντας το σταθερό προ-
βληματισμό του: την άβυσσο της ανθρώπινης φύσης. 
31/3-14/5, K Art, Σίνα 54, 211 4013.877

επιλογές Της ΔήΜήτρΑς τριΑντΑφύλλού

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΤΑΡΗΣ 
Ένα επιθετικό πουλί (χαρακτήρας του Μαξ Ερνστ) 

www.
athensvoice.gr

Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; “210 Guide”, 

ένας πλήρης οδηγός με γκαλερί, 

θέατρα, σινεμά, εστιατόρια, 

bars και clubs. 
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➜ epiloges@athensvoice.gr

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

1  Ο κόκκινος 
μπλουζίστας
Ξανά στην Α-

θήνα, ξανά με την 
αφρόκρεμα των 
μπλουζ κομμα-
τ ι ώ ν,  ξ α ν ά  μ ε 
τους Έλληνες (α-
πίστευτο! Όποιος 
τους ακούει για 
πρώτη φορά δεν 

το πιστεύει ότι εί-
ναι Έλληνες) Blues 

Wire. Ο σχεδόν Α-
θηναίος Louisiana Red, 

ένα θρυλικό κομμάτι της 
μουσικής ιστορίας. Αυθεντικός 

και ακούραστος. Και είναι σχεδόν 80. 
Half Note, Τριβωνιανού 17, Μετς, 25-31/3

2  Μια αφορμή για θέατρο
Το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου 
έχει καθιερώσει την Παγκό-

σμια Ημέρα Θεάτρου στις 27 Μαρτίου. 
Μεγάλες σκηνές και μικροί εναλλα-
κτικοί χώροι, κλασικά αριστουργήμα-
τα και νέα έργα, γνωστοί σκηνοθέτες 
και άγνωστες ερευνητικές ομάδες. Η 
θεατρική Αθήνα τα έχει όλα, σίγουρα 
υπάρχουν παραστάσεις για όλους. Ένα 

ψάξιμο που αξίζει τον κόπο. 

3  Ένα περιοδικό 
για τη βιβλιοθήκη
Ταξινομεί τα μουσικά είδη, υ-

πενθυμίζει επιτυχίες και ξεχασμένα 
ονόματα, δίνει αφορμές για μουσικά 
ψαξίματα. Το τελευταίο τεύχος του πε-
ριοδικού SONIK με τα 1.000 καθορι-
στικά τραγούδια πάει σίγουρα για συλ-
λεκτικό. Για τους φανατικούς ακροατές 
του Πετρίδη και του Μηλάτου, αλλά και 
γι’ αυτούς που νομίζουν ότι Kraftwerk 
είναι μάρκα γερμανικής μπίρας. 

4  Άγγιξε τον  Ήχο
Touch the Sound
Σε ένα εγκαταλελειμμένο εργο-

στάσιο, στο σιδηροδρομικό σταθμό, στο 
δρόμο, στην ταράτσα ενός κτιρίου υπό 
κατεδάφιση, στο Μουσείο Guggenheim 
της Ν. Υόρκης. Η Ιρλανδέζα ντραμί-
στρια Evelyn Glennie παίζει κρουστά σε 
ανορθόδοξους χώρους στο ντοκιμαντέρ 
του Thomas Riedelsheimer. Είναι κου-
φή από 12 χρονών. Αισθάνεται τη μου-
σική με το σώμα, με την κίνηση, με τις 
δονήσεις. Μια μουσικός με ιδιαίτερες 
ικανότητες σε μια ιδιαίτερη κινηματο-
γραφική βραδιά. Θέατρο Κωφών Ελλά-
δος, Σαχτούρη 8-10, πλατεία Κουμουνδού-
ρου, 26/3, 20.30

➜ pitenis@ath.forthnet.gr

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ  ΤΟΥ  ΛΟΣ  ΑΝΤζΕΛΕΣ...
ΣΤΗΝ  ΑΚΡΟΠΟΛΗ 
« Όλες οι μητροπόλεις του κόσμου μοιάζουν σα να είναι φτιαγμένες 

για να χάνονται οι άνθρωποι. Όμως μια πόλη χωρίς μνήμη είναι 

σαν προκάτ σκηνικό ταινίας». Δευτέρα βράδυ και από τη γυάλινη 

τζαμαρία στη σκηνή του θεάτρου Κινητήρας βλέπουμε τα δέ-

ντρα μιας εσωτερικής αυλής στην Πλάκα, ενώ σε πρώτο πλάνο 

οι ηθοποιοί ζωντανεύουν τη «Γυναίκα του Γκόργκι». Το έργο της 

Έλενας Πέγκα με σκηνικό το «σκονισμένο» Λος Άντζελες του 

μέλλοντος ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε σκηνο-

θεσία της ίδιας, μετά την επιτυχία που σημείωσε στη Νέα Υόρ-

κη. Στοιχεία μαγικού ρεαλισμού, μοντέρνα και ατμοσφαιρική 

σκηνοθεσία, ωραίο νυχτερινό soundtrack και μια εξαιρετική 

Βιολέττα Γύρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο συνθέτουν το παζλ 

αυτής της παράστασης που θυμίζει έντονα ταινία του David 

Lynch. Παίζουν ακόμα: Χ. Καψούλη, τ. Πυργιέρης, Δ. νικολαΐ-

δης  Γ. Παναγόπουλος. Έως 18/4 , Ερεχθείου 22, 210 9248.328.

epiloges@athensvoice.gr

10679 Αθήνα ή στο fax 210 3617.310 ή στο agenda@athensvoice.gr Voicechoice

1  
θήνα, ξανά με την 

αφρόκρεμα των 
μπλουζ κομμα
τ ι ώ ν,  ξ α ν ά  μ ε 
τους Έλληνες (α

τους ακούει για 
πρώτη φορά δεν 

το πιστεύει ότι εί
ναι Έλληνες) Blues 

Wire. Ο σχεδόν Α
θηναίος Louisiana Red, 

ένα θρυλικό κομμάτι της 
μουσικής ιστορίας. Αυθεντικός 

το 12ο φεστι-
βάλ Γαλλόφω-

νου Κινηματο -
γράφου από το Γαλ-

λικό ινστιτούτο Αθηνών. 
Μια γεύση από όσα θα δούμε 
31/3 - 8/4: την «ανάδοχο» του 
φεστιβάλ Άν να Μουγκ λαλίς 
να παρουσιάζει 4 αγαπημένες 
ταινίες της και το νέο φιλμ που 
πρωταγωνιστεί, φετινές γαλ-
λικές ταινίες παρουσία των συ-
ντελεστών τους, αναδρομή στις 
ταινίες του Κλοντ ςαμπρόλ κ.ά. 
Attikon Cinemax Class, Apollon 
Cinemax Class, Ταινιοθήκη της Ελ-
λάδας, Auditorium Γαλλικού Ινστι-
τούτου,  210 3398.600  

το 12ο 
βάλ Γαλλόφω

νου Κινηματο
γράφου από το Γαλ

λικό ινστιτούτο Αθηνών. 

Δες το
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DON’T MISS! 

Μεγάλος διαγωνισμός από 

τη Πίτα Παν με δώρο ένα 

ipad για τον σούπερ τυχερό! 

Κάνε κλικ στο www.pitapan.

gr, για τη μεγάλη κλήρωση 

ή/και διεκδίκησε το γεύμα 

2 ατόμων που χαρίζουν 

καθημερινά.

Κροκέτες μπακαλιάρου 
Της ΤΖΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τι χρειαζόμαστε 500 γρ. παστό μπακαλιάρο ξαλμυρισμένο*, 
σε κομμάτια ● 1 φύλλο δάφνης ● 2 πατάτες σε λεπτές φέτες ● 60 γρ. 
αλεύρι ● 3 αυγά ● 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο ● 2 κ.σ. μαϊντανό ● 
λάδι ● 300 ml νερό ● αλάτι ● πιπέρι 

Πώς το φτιάχνουμε Σε μια κατσαρόλα με κρύο νερό μέχρι 
να τα σκεπάσει ρίχνουμε τον μπακαλιάρο και το δαφνόφυλλο και τα 
βάζουμε σε μέτρια φωτιά. Πριν το σημείο βρασμού σβήνουμε και α-
φήνουμε για 10 .́ Βγάζουμε τα κομμάτια και κρατάμε το νερό. Μόλις 
κρυώσουν αφαιρούμε δέρμα και κόκαλα και λιώνουμε με ένα πιρούνι. 
Στο νερό του μπακαλιάρου βράζουμε τις πατάτες. Ζεσταίνουμε σε μια 
κατσαρόλα το νερό μαζί με 2 κ.σ. λάδι και ρίχνουμε σιγά-σιγά το αλεύρι 
ανακατεύοντας μέχρι να γίνει χυλός. Προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά. 
Πολτοποιούμε τις πατάτες, ανακατεύουμε με σκόρδο, μαϊντανό, το 
λιωμένο μπακαλιάρο, αλάτι (μετά από δοκιμή), πιπέρι και ρίχνουμε το 
μείγμα στην κατσαρόλα με το χυλό. Αφήνουμε να πάρει 1-2 βράσεις 
μέχρι να πήξει. Ζεσταίνουμε το λάδι αρκετά. Με ένα πιρούνι δίνουμε 
σχήμα στις κροκέτες και τηγανίζουμε μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο 
χρώμα. Στεγνώνουμε σε χαρτί κουζίνας και τις σερβίρουμε ζεστές. 
 *Ξεπλένουμε τον μπακαλιάρο και τον βάζουμε σε ένα μπολ με νερό από το 
προηγούμενο βράδυ για να ξαλμυρίσει. Ενδιάμεσα αλλάζουμε 3-4 φορές 
το νερό, γιατί αλλιώς θα είναι πολύ αλμυρός. 

Μάθε ιστορία Ο μπακαλιάρος θε-
ωρείται ο ψαρομεζές των Βίκινγκς. Οι 
Βάσκοι, όμως, κυριάρχησαν από το-
ν14ο αι. στο μονοπώλιο της αλιείας 
του και τον έφεραν στη Μεσόγειο. 
Ο μπακαλιάρος ταξίδεψε στην Ελ-
λάδα χάρη στους Άγγλους, που έ-
στελναν μεγάλες ποσότητες παστού 
μπακαλιάρου, τις οποίες αντάλλαζαν 
με φορτία σταφίδας.

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

στο πιάτο

Ο μπακαλιάρος θε-
ωρείται ο ψαρομεζές των Βίκινγκς. Οι 
Βάσκοι, όμως, κυριάρχησαν από το-
ν14ο αι. στο μονοπώλιο της αλιείας 

στελναν μεγάλες ποσότητες παστού 
μπακαλιάρου, τις οποίες αντάλλαζαν 

 jenniestav@yahoo.com

Σκονάκι
 Όταν τον ξαλμυρίσετε, 

μουλιάστε τα κομμάτια σε σκεύος 
πάνω σε σχάρα. Έτσι θα υπάρχει κενό 
μεταξύ του πυθμένα του σκεύους και 

των κομματιών του μπακαλιάρου, το αλάτι 
θα κάτσει και δεν θα επηρρεάσει το ψάρι. 

TaSTePOLICe
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Beertuoso
Παραλιακή, αγάπη μου

Μ’ αρέσει που η Αθήνα έχει θάλασσα και πολλές φορές 
παραξενεύομαι που κάνουμε σαν να το ξεχνάμε… Μ’ 
αυτές τις σκέψεις και με την πληροφορία ότι στην 

παραλιακή άνοιξε καινούργιο και καλό beer restaurant κατε-
βαίνω τη Συγγρού. Στο Beertuoso απ’  έξω βλέπω συνωστισμό – 
κι άλλοι το ’χουν αμέσως μάθει. Μέσα θερμή ατμόσφαιρα, κόκ-
κινα χρώματα, μουσικές που φτιάχνουν τη διάθεση και κόσμος 
πολύς να μπερδεύεται γλυκά. Το Beertuoso έχει δύο επίπεδα, 
κάτω το μπαρ, δίπλα του ο dj με την κονσόλα του, ψηλά τραπέζια 
με σκαμπό αλλά και καναπέδες επίσης με τραπέζια για φαγητό. 
Πάνω άλλη μια σάλα που λειτουργεί σαν «μπαλκόνι». Κόσμος 
κι εδώ πολύς, παρέες μεγάλες και ζευγάρια τρώνε, πίνουν και 
ρίχνουν κλεφτές ματιές στους κάτω. 
Το καινούργιο bar-resto αγαπά πολύ την μπίρα, στον κατά-
λογό του έχει γύρω στις 70 επιλεγμένες ετικέτες και διαθέτει 6 
δικά του βαρέλια με τις top μπίρες απ’ όλο τον κόσμο (τα οποία 
παρακαλώ συντηρεί στο υπόγειο σε ειδικό ψυκτικό θάλαμο). Γύ-
ρω από την μπίρα έχει συνθέσει και το μενού του, αλλά όπως δια-
πιστώνω με πιάτα όχι «μπιροφαγητού» μόνο, αλλά με προτάσεις 
που βρίσκεις σ’ ένα εστιατόριο με υψηλές απαιτήσεις. Προ-
σπερνώντας τη λίστα των σαρακοστιανών, για αρχή πήραμε την 
“Beertuoso”, την πιο απόλυτη σε γεύση και μέγεθος σαλάτα που 
έχεις δει ποτέ, με πεκορίνο, παξιμαδάκια, ξινομυζήθρα, λουκάνι-
κο, ντοματίνια και φουντούκια να την κάνουν έξτρα λαχταριστή. 
Συνεχίζουμε με ριζότο και πάλι “Beertuoso”, ένα αναπάντεχα 
νόστιμο πιάτο με σταφίδες, κάρι και λεπτές φέτες απάκι. Προ-
σθέτουμε αρνάκι μπουγιουρντί και καβουρμά μέσα σε πιτάκια 
μαζί με φάβα Σαντορίνης – αυτή την τόσο πετυχημένη εκδοχή 
σε φάβα δυσκολεύτηκα να πιστέψω ότι τη γεύομαι σε μπιραρία. 
Πίνουμε μπίρες τσέχικες, βέλγικες, μαύρες, κόκκινες, ξανθές και 
τις κατεβάζουμε σαν νεράκι, μαζί προσθέτουμε κι ένα κότσι χοι-
ρινό, ok, το must της μπίρας, που γι’  αυτό εδώ το έχουν φτιάξει 
τέλεια. Ενθουσιασμένοι με το φαγητό γνωρίζουμε και το σεφ, το 
νεαρό και γλυκύτατο Δημήτρη Μίχα. Ύστερα από ώρα κατεβαί-
νουμε στο μπαρ για «σκληρά» ποτά και κοκτέιλ. Το Beertuoso 
παίζει lounge, pop, soul, jazz, ethnic, rock, μαύρες πολύ καλές 
μουσικές, το ξεκινάει από το απόγευμα χαλαρά και γκαζώνει όσο 
η ώρα προχωράει και η διάθεση του κόσμου ανεβαίνει. Τις Τρίτες 
και Τετάρτες έχει live, ανοίγει το Σ/Κ και μεσημέρι, έχει διάθεση 
για όλα και ταυτόχρονα είναι χαλαρό. Με τις πρώτες καλοκαι-
ρίες θα ανοίξει και τη βεράντα του, μια αγκαλιά από πράσινο κι 
απέναντι τη θάλασσα να μυρίζει και να σου ανοίγει την καρδιά. 
Οι τιμές είναι παραπάνω από καλές (ένα ζευγάρι μπορεί να φάει 
και να πιει με 20 ευρώ), έχει τις καθημερινές happy hour με όση 
βαρελίσια μπίρα θες με 9 ευρώ και 30% σε όλα τα υπόλοιπα. Για 
φαγητό –που συστήνεται ανεπιφύλακτα–, για μπίρες ή ποτό, ή 
απλά για happy ατμόσφαιρα και καλή μουσική, είναι ένας νέος 
προορισμός που αξίζει να τον κάνεις στέκι σου. 
BEERTUOSO, Λ. Ποσειδώνος 38, Άλιμος, 210 9836.550, 
ανοιχτά κάθε μέρα  

ΑΥΓΑ 
ΜΑΤΙΑ 

Αναλλοίωτη γεύση, αξεπέραστη 
παιδική ανάμνηση. Τα αυγά μάτια 
ποτέ δεν έπεσαν κάτω από το Top 
3 του πιο αγαπημένου μας μενού, 
οπότε είμαστε πολύ ευχαριστη-

μένοι που κάποια εστιατόρια εξα-
κολουθούν και τα προσφέρουν...

● Πbox (Χάρητος 22, 210 7298.556)
Αν πας για πρωινό σκέτα ή με  
αλλαντικά, το βράδυ πάνω σε  

πεϊνιρλί με σουτζούκι – μεγαλείο!

● Butcher shop (Περσεφόνης 19, 
210 3413.440) Με λουκάνικα,  

καβουρμά, σουτζούκι και άλλα  
αλλαντικά απ’ όλη την Ελλάδα.

● Καφέ Αβησσυνία  
(Πλ. Αβησσυνίας, 210 3217.047)  

«Αυγά του Γιώργη» μαζί με φρέσκια 
ντομάτα, πιπεριά και λουκάνικα.

● Χριστίνα διά χειρός 
Τσελεμεντέ (Αγ. Δημητρίου 17, Κηφι-
σιά, 210 8085.233) Καλοτηγανισμένα 

με σπιτικές τηγανητές πατάτες.

● Base Grill (Κωνσταντινουπόλεως 
64, Μπουρνάζι, 210 5757.455)  «Φω-

λίτσα» από ψιλούτσικες τραγανές 
πατάτες και από πάνω αυγά μάτια 
που «λιώνουν» περιλούζοντας με 

τον κρόκο τους την πατάτα.

I ❤ N.Y. SANDWICHES
Τα New York Sandwiches (από τους συντελεστές του πο-
λύ καλού Άνετον στο Μαρούσι) είναι εντελώς καινούργια 
και φέρνουν στην Αθήνα γεύσεις γνωστές στο Μανχάταν, 
το Μπρούκλιν, το Νιου Τζέρσι, το Σικάγο, εκεί δηλαδή 
που έχουν τα σάντουιτς όπως ο Έλληνας το σουβλάκι! Ο-
παδοί του νέου τρεντ  Fast Casual Food ετοιμάζουν a la 
minute, με τα καλύτερα και πιο φρέσκα υλικά ζεστά σά-
ντουιτς με μοσχάρι γάλακτος (veal sandwich), κεφτεδάκια 
(meatball sandwich), κοτόπουλο ή μελιτζάνα που καλύπτο-
νται από ιταλική σάλτσα ντομάτας, προβολόνε, μανιτάρια 
και πιπεριές… you can have it spicy too! Επίσης, hot deli 
sandwiches pastrami and turkey με πίκλες και μουστάρδα, 
αλλά και τα κλασικά και γνωστά εβραϊκά bagels της Νέας 
Υόρκης με κρέμα τυρί, καπνιστό σολομό, κάπαρη και κρεμ-
μύδι. Κάθε μέρα φτιάχνουν και μία βελουτέ σούπα που σερ-
βίρεται με κρουτόν ή ζυμωτό ψωμάκι και κλείνουν με New 
York Cherry Cheesecake σούπερ ντελίσιους!! Όλα αυτά για 
το χέρι ή στο communal table με 20 θέσεις για να γνωρίσεις, 
όπως οι ίδιοι λένε, και τον Αθηναίο δίπλα σου. Ανοιχτά από 
τις 10 το πρωί μέχρι 12 το βράδυ.

Σινώπης 3, Πύργος Αθηνών, 210 7778.475
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*         νέο
C        μέχρι   15
 ¤        μέχρι 25
  ¤¤     μέχρι 40
   ¤¤¤  45+
Ξ        Ξενυχτάει (μετά τη 1.00 π.μ.)

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

Κέντρο

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

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 
210 3462.983 Για δείπνο με 
στιλ σε ένα από τα πιο καλά 
εστιατόρια τηςπόλης. Ο 
Αλέξης Καρδάσης, ιδιοκτή-
της- σεφ δεν τα φοράει τυ-
χαία τα γαλόνια (βραβεία). 
Θα απολαύσεις ελληνική 
κουζίνα σε εντελώς φρέ-
σκια και δημιουργική βερ-
σιόν.Τρ. - Σαβ. 20.00 - 1.30, 
Κυρ.μεσ., Κυρ. βράδυ & 
Δευτ. κλειστά. € Κ Μ 

AΛEΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A 
& Ζωναρά 21, Λ. Aλεξάνδρας, 
210 6420.874/ Αργεντινής Δη-
μοκρατίας 14, 210 6450.345 
Ελληνική κουζίνα στην κα-
λύτερη εκδοχή της, ιδανικός 
χώρος και για επαγγελματικά 
γεύματα. Δίπλα, η μπιραρία 
με πληθωρικές μερίδες και 
πολλές μπίρες. €Μ

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

AlIArmAN 
Σωφρονίου 2, Γκάζι, 210 
3426.322 Στα μικρά δωμάτια 
δεν πέφτει καρφίτσα από 
το freestyle φανατικό κοινό, 
που συνηθίζει να περνάει 
εκεί τις νύχτες του, ακούγο-
ντας μουσική και φλερτάρο-
ντας με άλλοθι το ελαφρύ 
μεσογειακό μενού του. Χα-
ρούμενο ντεκόρ με στοιχεία 
απ’ όλο τον πλανήτη.Φα-
γητό από 12.00 ως 22.00. 
Μετά «το γυρίζει» σε bar. Αν 
ο καιρός το επιτρέπει, πιάσε 
τραπεζάκι έξω. €

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

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

AΜAΛΘεΙΑ 
Tριπόδων 16, 210 3224.635 
Στο ίδιο σημείο τα τελευταία 
40 χρόνια. Από το πρωί 
καφέδες, αυθεντικές γαλλι-
κές κρέπες, σπιτικά γλυκά 
τύπου γαλακτοπωλείο. 
Delivery. €Μ Ξ

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

AtHINAIS BrASSErrIE
Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 99, 
Αθήνα, 210 6431.133 
Στο ξενοδοχείο Αthinais, 
ένας ζεστός, φιλόξενος 
χώρος με καφέ, γλυκά που 
δεν αντιστέκεσαι εύκολα, 
αλλά και σπιτικά μαγειρευτά 
και ελαφριά γεύματα για 
όλες τις ώρες της ημέρας. 

Ανοιχτό από τις 8.00 το πρωί 
έως τις 23.00. 

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

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

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

βΟΥΤΑΔωΝ 48 
Βουτάδων 48, Γκάζι,
 210 3413.729 
Café-bistrot για καφέ, ποτό, 
σάντουιτς, τάρτες, ποικιλίες 
και νόστιμα γλυκά. Δοκί-
μασε φοντί σοκολάτας με 
φρούτα. €

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.

BYzANtINo 
(Ξενοδ. Xίλτον) Bασ. Σοφίας 
46, 210 7281.400 
Ίσως ο πιο διάσημος και all 
time classic μπουφές της 
πόλης. Εξαιρετικό πρωινό, 
ακόμη πιο πλούσιο το 
μεσημεριανό, και πιάτα a la 
carte .  €€

* CABrIo    
Καστοριάς 34-36, Βοτανικός 
210 3480.000Το εστιατόριο 
του Πολυχώρου Πολιτισμού 
Αθηναΐς με ελληνομεσογει-
ακή κουζίνα και attraction 
ένα αιωρούμενο cabrio 
αυτοκίνητο. Τετ.-Σάβ. 
21.00-1.00, Κυρ. μεσημέρι 
ανοιχτά. 

CrEPA - CrEPA     
25 Μαρτίου & Ειρήνης 2, 
Ν. Σμύρνη, 210 9317.705/ 
Τραλλέων 71, Λαμπρινή, 210 
2222.071/ Ηρακλείου 3-5, 
Χαλάνδρι, 210 6858.138/ 
Σκουφά 46, Κολωνάκι, 211 
4044.803/ Πλ. Ηρώων 5 & 

Παλλάδος 24-26, Ψυρρή, 
210 3218.484/ Ρήγα Φεραίου 
11, Κως, 22420 25156/ Αρ-
γυρουπόλεως & Αλεξιουπό-
λεως 34, Αργυρούπολη, 210 
9930.700/ Athens Metro Mall, 
Λ. Βουλιαγμένης 276, 210 
9731.190 o ναός της κρέπας. 
Πρωτότυπες και γευστικές, 
αλμυρές και γλυκές, σε πολ-
λούς συνδυασμούς για να 
διαλέξεις αυτό που τραβάει 
η όρεξη σου πιο πολύ. 

* CUCINAFrESCA               
Ευφορίωνος 17 & Αγ. Σπυρί-
δωνος Καλλιμάρμαρο, 210 
7569.317, 695 6399406Για 
χειροποίητα φρέσκα ζυμα-
ρικά, καζαρέτσε, λιγκουίνι, 
φεντουτσίνι και λαζάνια, 
φρέσκα γλυκά και πολλά 
άλλα καλούδια παραγωγή 
τους, σε ένα γραφικό πεζό-
δρομο στο Καλλιμάρμαρο. 
Ανοιχτό κάθε μέρα από το 
απόγευμα, Σάβ. έως 1.30, 
Κυρ. κλειστά.  

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

* DUEtto    
 Αργεντινής Δημοκρατίας 
12, Πάρκο Παναθήναια, 210 
6464.120 Μεσογειακές γεύ-
σεις και ελληνικές μουσικές 
στο ζεστό χώρο τους. Κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο 
βράδυ και Κυριακή μεσημέρι 
live ελληνικά έντεχνα και λα-
ϊκά τραγούδια από την Κατε-
ρίνα Ντίνου για πολύ κέφι.    

ENΘYmIoN 
Aγ. Λαύρας 56, Άνω Πατήσια, 
210 2022.256 Κρέπες αλμυ-
ρές και γλυκές σε πολλές 
προτάσεις . €

* FISH� ΑΛΙΔΑ    
Ναϊάδων & Αντήνορος, πε-
ριοχή Χίλτον, 210 7234.551 
Γουστόζικο, φωτεινό, 
θαλασσινό ντεκόρ και πιάτα 
που μυρίζουν αρμύρα. 
Φρέσκα ψάρια, μεζέδες, 
μακαρονάδες θαλασσινών 
και… συνοδευτικά θεσσαλι-
κά τσίπουρα. €€ Μ   

* FUGA     
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 
1, Μέγαρο Μουσικής, 210 
7242.979  Το εστιατόριο του 
Μεγάρου με μοντέρνα μεσο-
γειακή κουζίνα από το σεφ 
Pantaleo de Pinto και με την 
επιμέλεια του μεγάλου σεφ 
Andrea Berton. €€

GAlAXY βΑr 
Ξεν. Hilton, Bασ. Σοφίας 46, 
210 7281.000 Βραβευμένο 
σαν ένα από τα καλύτερα 
sky bars του κόσμου και 
εντελώς cosmopolitan. 
Για fingerfood σε ποτήρι 
μαρτίνι, κοκτέιλ, και φα-
ντασμαγορική άποψη της 
πόλης. Galaxy BBQ για τους 
πιο πεινασμένους.   €Ξ Κ 

GAllo NEro (Il)
Λ. Αλεξάνδρας 10, ξενοδοχ. 
Park, Πεδίον Άρεως, 210 
8894.500Το ιταλικό εστιατό-
ριο μέσα στον ανακαινισμέ-
νο χώρο του ξενοδοχείου 
Park. Φρέσκια ματιά στην 
ιταλική κουζίνα από τον 
σεφ Gianluca Barlucci ( 
γνωστός από τη Μύκονο) 
φτιάχνει την πιο καλοψη-
μένη tagliata al tartufo και 
την πιο ζουμερή μπριζόλα 
florentina. Πίτσα τραγανή 
και σε γεύσεις που δεν έχεις 
φανταστεί – γλυκιά  με σο-
κολάτα και μασκαρπόνε!

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

* GrAND PAlAIS                   
Αμερικής 11, Κολωνάκι, 210 
3635.550  Πολυχώρος γεύ-
σεων, ανοιχτό απ’ το πρωί 
για καφέ, κρουασάν και 
γαλλικές μπαγκέτες αλλά 
και για lunch break με μαγει-

 ΓεΥση οδηγος

στο πιάτο

Σκονάκι
 Όταν τον ξαλμυρίσετε, 

μουλιάστε τα κομμάτια σε σκεύος 
πάνω σε σχάρα. Έτσι θα υπάρχει κενό 
μεταξύ του πυθμένα του σκεύους και 

των κομματιών του μπακαλιάρου, το αλάτι 
θα κάτσει και δεν θα επηρρεάσει το ψάρι. 

findoftheweek
ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ 
Είναι το νέο εστιατόριο 
στον Πειραιά, έχει «επί-
καιρο» όνομα, ο χώρος 
του θα σου θυμίσει… 
σπηλιά, ενώ οι γεύσεις 
του ±φυσικά από την 
Κρήτη± θα σου αρέ-
σουν πολύ. Οι πρώτες 
ύλες έρχονται απ’ το νησί, τα φαγητά μαγειρεύ-
ονται καθημερινά και συνοδεύονται από κρητική 
παραδοσιακή μουσική και λύρα. 
Δραγατσανίου 36, Πειραιάς, 210 4110.020

ΚΑΛΛΙΣΤΗ 
ΓΕΥΣΙΣ 
Παρασκευή 25η Μαρ-
τίου είναι ανοιχτά απ’ 
το μεσημέρι με το έ-
θιμο «μπακαλιάρος-
σκορδαλιά»  σε  πει -
ραγμένη εκδοχή! Με 
κουρκούτι μπίρας, με 
αρωματικά βότανα, μαρμελάδα φινόκιο και κρέ-
μα καπνιστού σκόρδου. Μαζί και πολλά ακόμη 
νηστίσιμα πιάτα δημιουργικής κουζίνας, σε τιμές 
έκπληξη. 
Ασκληπιού 137, 210 6453.179 

ΒΕΕR 
ACADEMY 
Μια μπιραρία με μεγάλη 
ιστορία από το 1993. 
Διαθέτει δεκάδες ετικέ-
τες μπίρας για να βρεις 
αυτήν ακριβώς που θέ-
λεις, έχει μεγάλη ποικι-
λία σε ορεκτικά, κυρίως 
πιάτα και γλυκά κι εσύ μπορείς να τα απολαύσεις 
στον όμορφο εσωτερικό του χώρο ή ακόμα καλύ-
τερα τώρα που ανοίγει κι ο καιρός στον καταπρά-
σινο κήπο. 
Λ. Κηφισίας 336 & Καρέλλα 45, 210 6817.170

VENTI 
Ένα club-restaurant… 
παντός καιρού  χάρη 
στην εντυπωσιακή γυά-
λινη ανοιγόμενη οροφή. 
Ατμοσφαιρικό, με απλή 
ανοιχτόχρωμη διακό-
σμηση, μεγάλη μπάρα, 
μεσογειακή κουζίνα και 
mainstream μουσικές που παίζουν δυνατά… όταν 
το πάρτι αρχίζει. 
Λεπενιώτου 20, Ψυρρή, 210 3254.504
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ρευτά ημέρας, σε τιμές που 
δεν θα πιστεύεις. € Μ 

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

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

PArlIAmENt (tHE)         
Ξεν. NJV ATHENS PLAZA, Bασ. 
Γεωργίου Α΄, Σύνταγμα, 210 
3352.400 Πολυτέλεια και 
κομψότητα στο χώρο, αλλά 
και στα…. πιάτα, που αν και 
κινούνται μεσογειακά δια-
τηρούν έντονα τα ελληνικά 
στοιχεία. Πρωινός μπουφές 
7.00-11.00. €€ Μ

PAStErIA (lA)  
A. Παπανδρέου (The Mall 
4os όροφος), Μαρούσι, 210 
6198.230/ Koλωνάκι, 210 
3632.032/ Γλυφάδα, 210 
8945.085/ Kηφισιά, 210 
8085.607/ Ν. Σμύρνη, 210 
9319.146/Π. Φάληρο, 210 
9858.880/ Αμπελόκηποι, 210 
6401.480/ Αγ.Παρασκευή, 
210 6019.975/Αργυρούπο-
λυ,210 9945.772/ Χαλάνδρι, 
210 6854.210/ Ρέντη, 210 
4922.960/Κ. Πατήσια, 210 
2236.295/ Ν.Μάκρη, 22940 
91.330  Δώδεκα restaurants 
σε όλη την πόλη για να μη 
νιώσεις ποτέ την έλλειψη. 
Μπάρα για κρασί από την 
πλούσια κάβα του και ωραι-
ότατο ιταλικό μενού που 
επιμελείται ο Ιταλός σεφ 
ettore Botrini. € Μ Ξ 
 
PIzzA HUt 
Κοραή 4 & Σταδίου, Κολο-
κοτρώνη 32,  Κεφαλάρι, Αγ. 
Παρασκευής & Στρ. Τόμπρα, 
Αγ. Παρασκευή, Κύπρου 104, 
Μπουρνάζι, Πίνδου 1, Ν. Φιλα-
δέλφεια, Λ. Αλεξάνδρας 108, 
Νεάπολη,  Λ. Νίκης 79 (Λευκός 
Πύργος), Θεσσαλονίκη, 18118 
Με 32 καταστήματα σε όλη 
την Αθήνα για τους pizza 
lovers. Από τα καλύτερα 
delivery της πόλης. Ζήτα μαζί 
και την A.V.  € A.V.

*PlACE (lA)
Πραξιτέλους 5, πλ. Καρύτση, 
697 3442233 All day café bar 
με ελαφριά snacks, δυνατή 
μπάρα με cocktails και ποτά 
και μουσικές funky, soul, 
freestyle, pop, jazz, που 
σε κρατάνε σε κέφι μέχρι 
αργά το βράδυ. Κυρ. πρωί 
κλειστά.

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

* rAmBlA (lA)    
Ακαδημίας 74, Αθήνα Χαρού-
μενο, φωτεινό, χρωματιστό 
με funky, acid jazz, brit pop 
μουσικές, cocktails και ποτά 
(€ 6) στις καλύτερες τιμές. 
happy hour 17.00-21.00 
(όλα € 5). 

* ΣΑΛΟΣ ΛΑΓΟΣ (Ο)    
Τρώων 63, Άνω 
Πετράλωνα, 210 3471.101
Όπου σαλός, ο τρελός-
φευγάτος στα κρητικά. 
Καινούργιο, με ρακές και 
ρακόμελα, μεζέδες και μα-
γειρευτά μέσα σε φοιτητική 
ατμόσφαιρα και με τιμές… 
εξίσου φοιτητικές. €    

* SCHWEINCHEN DICK    
Ιάκχου 9-11, Γκάζι, 693 
7983556 street food για να 
αρχίσεις ή να κλείσεις τη 
νυχτερινή διασκέδαση στο 
κέντρο. Σε βιομηχανικό 
βερολινέζικο design με 
μουσικές blues, jazz και rock 
για απολαυστικά λουκάνικα 
Νυρεμβέργης, Βιέννης, 
Κρακοβίας, πατατοσαλάτες 

Βαυαρίας και Βερολίνου, 
αυθεντικά Βαυαρέζικα 
αλλαντικά και πολλές 
μπίρες. 

SoHo    
Βουτάδων 54Β, Γκάζι, 210 
3422.663 Βar restaurant 
με mainstream μουσικές, 
δυνατή μπάρα για ποτά και 
περιποιημένες μεσογειακές 
γεύσεις και καλά γλυκά.  

ΣΟΥΡωΔεΙΟΝ     
Αλέξη Παυλή 37, μετρό 
Πανόρμου, 210 6913.552 
Πάνω στον πεζόδρομο με τα 
καφέ, μεζεδοπωλείο με όλα 
τα καλά. Ταράτσα για όσο 
κρατάει το καλοκαίρι και 
ωραίος εσωτερικός χώρος 
για το χειμώνα. Κουζίνα με 
πειραγμένα ελληνικά πιάτα. 
Δευτέρα κλειστά. € m   

* St’ AStrA EASt  
Λ. Αλεξάνδρας 10, Πεδίον 
Άρεως, 210 8894.500 Come 
back με πολυασιατική κουζί-
να και πανοραμικό sushi με 
θέα τ’ άστρα από το roof top 
του ξενοδοχείου Park. Κλει-
στά Κυρ. και Δευτ. €€   

tGI FrIDAY’S 
Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 
210 623 3.947-8/ Υμηττού 
110, Παγκράτι (Εμπ. Κέντρο 
Athens Millennium), 210 
7560.544-5/ Νεοφύτου Βάμβα 
2, Κολωνάκι, 210 722 7.721/ 
Λ. Κηφισίας & Αλεξάνδρας, 
210 6475.417-8/ Λαζαράκη 
43, Γλυφάδα, 210 8982.608-9/ 
PierOne Μαρ. Φλοίσβου, 
Π. Φάληρο, 210 9853.281/ 
Athens Metro Mall, Λ. Βου-
λιαγμένης 276, Αγ. Δημήτριος, 
210 9717.223 Aπό burgers και 
μεξικάνικη tortilla μέχρι εισα-
γόμενες μπίρες και κοκτέιλ 
τεκίλας. Το πιο συμπαθητικό 
και γελαστό σέρβις της 
Αθήνας και ντεκόρ με αμε-
ρικανιές που θες ώρες να το 
χαζεύεις. €Ξ Μ A.V.

tIrBoUSoN
Kωνσταντινουπόλεως 104, 
Kεραμεικός, 210 3410.107 
Φωτεινό, νεανικό και 
πάντα χαμογελαστό, με 
πρωτότυπη διακόσμηση. 
open kitchen για ελληνικές 
γεύσεις, μεγάλη ποικιλία 
κρασιών και βεράντα για με-
γάλες παρέες και καπνιστές. 
Σούπερ τηγανητές πατάτες. 
Δευτ.-Πέμ. 17.00-1.00 Παρ. 
-Κυρ. 14.00-1.00. € Σ/K Ξ A.V.

tIVolI    
Εμ. Μπενάκη 34, Αθήνα, 
210 383.091/ 9694 5584130 
Ιστορικό μαγαζί του κέ-
ντρου, τόπος συνάντησης 
καλλιτεχνών, συγγραφέων, 
πολιτικών, με πιάτα ελληνι-
κής κουζίνας και συνοδεία 
ρεμπέτικης μουσικής από 
Πέμ.-Σάβ. χωρίς μικρόφω-
να. Ανοιχτά κάθε μέρα. 

*VooDoo    
Ιάκχου 29, Γκάζι, 
2103457.334 
Bar-restaurant για νύχτες 
μαγικές με ευρηματικά 
cocktails και δημιουργική 
κουζίνα. Χορευτική, ελληνι-
κή και ξένη μουσική, 80s και 
90s. Tρ.-Σάβ. βράδυ, Κυρ. 
μεσημέρι live ελληνική μου-
σική. Ποτό € 8, φιάλη € 90. 
 
 FUNKY GoUrmEt          
Παραμυθιάς 13, Κερα-
μεικός, 210 5242.727, 
www.funkygourmet.com 
“Boutique” εστιατόριο με 
gourmet δημιουργίες σε 
εντυπωσιακό arty χώρο. 
Ιδιοκτήτες είναι οι νεαροί 
και εξαιρετικοί σεφ Γεωρ-
γιάννα Χιλιαδάκη και Νίκος 
Ρούσσος. Ό,τι και να φας  
απ’ τα χέρια τους θα σε εν-
θουσιάσει, οπότε χαλάλι οι 
τιμές τους.€€ 

ωΡΑΙΑ εΛΛΑΣ         
Κρησίλα 34, πλ. Βαρνάβα, 
Παγκράτι, 210 7525.777  
www.oraia-ellas.gr Παρα-
δοσιακή αθηναϊκή μονοκα-
τοικία με ελληνική κουζίνα. 
Πολλά μεζεδάκια, καλό 
κρασί και ρακή. Πέμ.-Σάβ. 
βράδυ και Κυριακή μεσημέ-
ρι ρεμπέτικα και λαϊκα χωρίς 
μικρόφωνο. Δευτ. κλειστά.

 
Βόρεια

ArtIGIANo (l’) 
Ζωγράφου, 210 7486.888/ 

Αγ. Δημήτριος, 210 
9370.444/ Ακρόπολη, 210 
9233.303/ Αιγάλεω, 210 
5616.400/ Αμπελόκηποι, 210 
6445.111/ Αγ. Παρασκευή, 
210 6086.000/ Αχαρναί, 
210 2477.770/ Βύρωνας, 
210 7655.519/ Γέρακας, 
2106615.499/ Γλυφάδα, 
210 9607.000/ Ζωγράφου, 
210 7486.800/ Ηλιούπολη, 
210 9765.111/ Καλλιθέα, 
210 9560.300/ Κυψέλη, 210 
8833.555/ Ν. Ηράκλειο, 210 
2831.700/ Ν. Σμύρνη, 210 
9311.480/ Ν. Χαλκηδόνα, 
210 2510.593/ Ν. Ψυχικό, 
210 6775.400/ Νίκαια, 210 
4979.600/ Πειραιάς, 210 
4525.777/ Πειραιάς - Μα-
νιάτικα - Ταμπούρια, 210 
4209.000/ Πετρούπολη, 
210 2618.222/ Πεύκη, 210 
8064.199/ Ταύρος, 210 
3454.111/ Χαϊδάρι, 210 
5715.300/ Χαλάνδρι, 210 
6899.444/ Χαλκίδα, 22210 
60945/ Θεσ/κη - Καλαμα-
ριά, 2310 433700 Νόστιμη 
κουζίνα με ιταλική απόκλιση 
(τα μακαρόνια τα βράζουν 
τη στιγμή της παραγγελίας), 
κρεατικά, μενού διαίτης και 
παιδικά. Και delivery. €   

BEEr  ACADEmY 
Ν. Καρελά 45 & Λ. Κηφισίας 
336, Χαλάνδρι, 210 6817.170 
/Σαρρή 18 & Σταχτούρη 1, 
Ψυρρή, 210 3228.038 Μεγά-
λη μπάρα για δυνατούς πό-
τες με αδυναμία στην μπίρα 
όλων των αποχρώσεων και 
βαθμών. Μαζί πιάτα και μεζέ-
δες σε τεράστια ποικιλια. €

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

* GASPAr FooD & mooD           
Λ. Δημ. Βασιλείου & Λυ-
κούργου, Φάρος Ψυχικού, 
210 6775.011 Το νέο all day 
bar resto των Ανδρέα και 
Γιώργου Πιτσιλή– γνωστοί 
από τα Balthazar και Rock 
‘n’ Roll– σε ντιζάιν χώρο 
με multi culti κουζίνα από 
τους πολύ καλούς σεφ 
της νέας γενιάς, Μανόλη 
Ασλάνογλου και Χρόνη 
Δαμαλά. €€ Ξ 

KoYKΛAKI
Παπανικολή 88, Xαλάνδρι, 
210 6818.710 Γνωστό σου 
από παλιά, ωραία παρεΐστι-
κη ατμόσφαιρα, πιάτα... κα-
κόφημα και ονομασίες που 
θα σου μείνουν αξέχαστες. 
Τέλειο για να κάνεις surprise 
party γενεθλίων στο/η φί-
λο/η σου.Kαθημερινά έως 
12.30, Παρ.&Σάβ. έως 1.30. 
Καθημερινές € 24, Σαβ. € 
27. Κυρ. κλειστά. 

* lEo’S   
Λ. Κηφισίας 342 & Εθνικής 
Αντιστάσεως, Ψυχικό, 
210 6773.461,  www.
leosrestaurant.gr Το νέο café 
bar restaurant, ευρωπαϊκών 
«διαστάσεων» για all day α-
πολαύσεις. Πλούσια πρωινά, 
ελαφριά μεσημεριανά και 
βραδινά γεύματα και καλο-
φτιαγμένα cocktails στην 
23μετρη μπάρα με μουσικές 
από dj μέχρι αργά. € Ξ    

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

oStErIA DA ClAUDIo (l’) 
Kώστα Bάρναλη 26, Xαλάνδρι, 
210 6834.228, 693 9950130 
Η κουζίνα του Ιταλού και 
ταμπεραμεντόζου σεφ 
Claudio είναι αυθεντική και 
πεντανόστιμη.Μαγειρευτά, 
εξαιρετικές λεπτές πίτσες και 
μακαρονάδες, ελληνικό και 
ιταλικό χύμα κρασί.€€ 

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

SImPlY BUrGErS
Λ. Πρωτόπαπα 43, Ηλιού-
πολη, 210 9948.888/ Π. 
Φάληρο, Λ. Αμφιθέας 183, 
210 9842.700 /Μαρούσι, Χα-
τζηαντωνά 3, 210 8025.111/ 
Ν. Ερυθραία, 210 6252.690/ 
Βριλήσσια, 210 8033.833/ 
Χαλάνδρι, 210 6800.633/ 
Ν. Σμύρνη, 210 9332.500/ 
Παγκράτι, 210 7290.007/ Άγ. 
Στέφανος, 210 6219.099/ Αγ. 
Παρασκευή, 210 6000.688/ 
Γλυφάδα, 210 9606.900/ Ν. 
Ηράκλειο, 210 2833.838/ 
Αμπελόκηποι, 210 6994.949/ 
Σωτήρος Διός 48, Πασαλι-
μάνι, 210 4171.355/Γαλάτσι, 
210 2910.444/ Περιστέρι 
(Μπουρνάζι), 210 5761.501 
Zουμερά μπιφτέκια, φρέ-
σκες σαλάτες, κρέατα και 
πουλερικά σε ειδική χάρτινη 
συσκευασία που –πώς 
γίνεται δεν ξέρουμε– τα 
διατηρεί ζεστά και τραγανά. 
Και dine in και delivery στο 
σπίτι με δώρο brownies  

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

Νότια

BEErtUoSo
Λεωφόρος Ποσειδώνος 38, 
Άλιμος, 210 9836.550  
Νέο beer-restaurant με 
περισσότερες από 70 επι-
λεγμένες ετικέτες, από ελα-
φριές pills μέχρι τις δυνατές 
μοναστηριακές και τις all 
time classic βαρελίσιες. Με 
μεσογειακές συνταγές και 
κλασικά πιάτα για την μπίρα, 
σε rock, pop, ethnic, jazz και 
blues ρυθμούς. 

BAlUX CAFÉ tHE 
HoUSE ProJECt   
Λ. Ποσειδώνος 58, Αστέρας 
Γλυφάδας, 210 8983.577  Ένα 
σπίτι πάνω στη θάλασσα. Δια-
φορετικά επίπεδα και είδη δι-
ασκέδασης. Καφέ, μοντέρνα 
multi culti κουζίνα και sushi 
και club. Κάθε Τρ. παρουσία-
ση κρασιού και συνοδευτικό 
μενού με € 25. m €€

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

 ΓεΥση οδηγος ✢ RUM ’n’ BASS feStiVAL ✢
Στο Baba Au Rum της Κλειτίου ξενερώνουν αν τους 

ζητήσεις κάποιο τρέντι κοκτέιλ, π.χ. μοχίτο. Ο Θάνος, 

που τον ξέρεις από τις καλές μέρες του Guru, θα σου 

δώσει το βιβλιαράκι του καταλόγου να διαλέξεις ή 

θα σου προτείνει κάτι ωραίο, εξωτικό, πολύπλοκο. 

Το διήμερο 27-28/3 θα γιορτάσουν τα δεύτερά τους 

γενέθλια με συναυλίες, dj sets και γευσιγνωσία ρου-

μιού. Τη Δευτέρα από τις 16.00 μέχρι τις 19.00, με 

αντίτιμο € 50, οι πρώτοι που θα δηλώσουν συμμε-

τοχή θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν 8 σπάνια 

παλαιωμένα ρούμι σαν το st. Nicholas Abbey (που 

βρίσκεται μόνο στα Barbados) ή το el Dorado 15, «το 

υγρό χρυσάφι του ποταμού Demerara της Γουιά-

νας»… Αν ψήθηκες, στείλε mail στο thanarea@yahoo.

com   - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ
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IΣtIoΠΛoΪKoΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, 
Πειραιάς, 210 4134.084, 
210 4134.184, 694 4915220 
Σημείο αναφοράς για όλο 
το Mικρολίμανο, με θέα τον 
Σαρωνικό. Aν πας Kυριακή 
απόγευμα, νομίζεις πως 
βρίσκεσαι σε club στο νησί. 
Σύγχρονη, μεσογειακή κου-
ζίνα με έμφαση στο ψάρι. 
Δυνατότητα για events και 
εκδηλώσεις. Tο café του, 
από πάνω, θυμίζει κατά-
στρωμα καραβιού.

ΠIΣINA 
Aκτή Θεμιστοκλέους 25, 
Φρεαττύδα, Πειραιάς, 
210 4511.324, www.
pisinacafe.gr Tο café του δίνει 
την εντύπωση ότι βρίσκεται 
στο Monte Carlo! Kομψό και 
μοντέρνο, με φωτισμένη πι-
σίνα  και θέα στα σκάφη της 
Μαρίνας Ζέας. Διεθνείς γεύ-
σεις, πιάτα με ψάρι και κρέας 
και εναλλαγή mainstream 
και πιο κλασικών επιλογών 
στη μουσική. Από το πρωί 
ως το βράδυ, και για party, 
εταιρικά γεύματα και άλλες 
εκδηλώσεις.€€Μ 

ΠPAΣINoΣ ΛoΦoΣ
Oσίου Λαυρεντίου, Λόφος 
Tρουμπάρι (Ύψος Λ. Aλίμου 
89), 210 9913.811 Πληθω-
ρική όσο και μοντέρνα 
μεσογειακή κουζίνα από τη 
Μυρσίνη Λαμπράκη, μέσα 
σε ένα καταπράσινο ντεκόρ. 
Αγαπημένα μας τα κεφτεδά-
κια Καρς, τα μπιφτέκια του 
Ισπαχάν και ο πορτοκαλο-
χαλβάς. €Μ 

rIAlto
Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Ηλι-
ούπολη, 210 9958.764
Απολαυστικοί καφέδες και 
cocktails από εξειδικευμέ-
νους baristas και γαστρο-
νομικές απολαύσεις με 
έμφαση στα ζυμαρικά. 

* ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ 
Δραγατσανίου 36, Πειραιάς, 
210 4110.020  Το ολοκαί-

νουργιο εστιατόριο άνοιξε 
στον Πειραιά, έχει… trendy 
όνομα και σερβίρει πανόρα-
μα από κρητικές γεύσεις. € 

* tIrBoUSoN mINI     
Κριεζή 6, Καστέλα, Πειραιάς, 
210 4118.600Αδελφάκι του 
Τirbouson Kεραμεικού. Με 
την ίδια ζεστή ατμόσφαι-
ρα και αυτό, πρωτότυπα 
μεζεδάκια, μαγειρευτά 
και ζωντανή μουσική και 
τραγούδι χωρίς μικρόφωνα 
(Παρ&Σάβ.) για πιο παρεΐ-
στικη κατάσταση. € 

VIΝCENzo 
Γιαννιτσοπούλου 1,
Γλυφάδα, 210 8941.310
Πάθος για ναπολιτάνικη 
κουζίνα, γι’αυτό πάντα 
γεμάτο από πελατεία που 
φτάνει εδώ από όλη την 
Αθήνα. Πίτσα με τραγανή 
λεπτή ζύμη και πάστα σε 
άπειρες, νόστιμες παραλλα-
γές. Ζεστό και cosy περιβάλ-
λον – κάτσε στο «αίθριο», 
μια πράσινη όαση μέσα 
στο χειμώνα.Τις Πέμπτες 
πολύ καλή live jazz. €Ξ Κ 
Μ A.V. 

Δυτικά

ΑPolIS 
Άλσος Αγ. Δημητρίου, 
Πετρούπολη, 210 5060.620  
Με ισχυρό ατού την πανο-
ραμική θέα σε όλη την πόλη. 
Μοιράζεται σε διάφορα ε-
πίπεδα με καφέ, εστιατόριο 
και μπαρ με ελληνική μου-
σική. Κουζίνα μεσογειακή, 
μοντέρνα και δημιουργική 
από τον Δημήτρη Δημητρι-
άδη και τον Γιώργο Μαργα-
ρώνη. € 

ΓKAΛEPI 
toY mEzE  
Mεγ. Aλεξάνδρου 61-63, Πε-
ριστέρι, 210 5720.047-8 Πα-
στέλ χρώματα και λουλου-
διστά φωτιστικά για ντε-
κόρ. Αγαπά την τέχνη και 
φιλοξενεί συχνά εκθέσης. 
Η κουζίνα είναι ελληνική, με 
πολλές νόστιμες δημιουργι-
κές προτάσεις. €m Ξ 

ΔAΦΝΗ 
M. Aλεξάνδρου 86, 
Mπουρνάζι, 210 5773.721 
eξαιρετική ελληνική 
κουζίνα από την τρομερή 
μαγείρισσα Αριστέας. Θα 
διαλέξεις από κατάλογο 
ποταμό με άπειρους μεζέ-
δες και πολλά πιάτα σχάρας. 
Ντεκόρ mix & match για να 
χαζεύεις μέχρι να έρθει 
το φαγητό σου. Κοινό 
νεανικό αλλά και πολλές 
οικογένειες – ευτυχώς 
πολλά τραπέζάκια. Έως 1 
π.μ. € Μ

tErrA PEtrA 
Θέατρο Πέτρας, 
Πετρούπολη, 
210 5060.694-5 All day 
εντυπωσιακός πολυχώρος 
σε τρία επίπεδα: Del’ Αrte 
music café από το πρωί, 
bar με jazz και blues για 
σοφιστικέ νύχτες και bar-
restaurant (μόνο βράδυ) με 
απλά μεσογειακά πιάτα με  
freestyle μουσική.     ●

✢  
 CheCk, pLS! ✢

ΚΑΠΑΡΗ
Σαρακοστιανά deli – νο-
στιμιές, διαλεγμένες μία 
μία από τη Νατάσσα και 
τη Νικολέτα θα βρεις 
σ τ ο  π ι ο  α γ α π η μ έ ν ο 
παντοπωλείο του κέ-
ντρου. Ταραμοσαλάτα, 
καπαροσαλάτα, ντολ-
μαδάκια γιαλαντζί, φάβα, μελιτζανάκι τουρσί, ψη-
τά πλευρώτους σε ελαιόλαδο, χαλβάδες, μέχρι και 
φιλέτο βακαλάου έχουν από Ισλανδία. Και όλα σε 
πολύ καλές τιμές! 
Ασκληπιού 22, 211 0104.240  

ΜΟSTRA 
Η εταιρεία Τσιλιλή «περ-
νάει» από τα ούζα και 
στα κρασιά. Τα νέα της 
κρασιά Mostra κυκλο-
φορούν σε λευκό, ροζέ 
και κόκκινο, σε συσκευ-
ασίες 187ml και 500ml, 
με πώμα pop-up για να 
κλείνουν και ν’ ανοίγουν εύκολα. Τα βρίσκεις σε 
café bars, μεζεδοπωλεία και super markets σε ε-
ξαιρετικά καλές τιμές.  
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Musicvoice               * Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

Variousartists
Του Μάκη Μηλάτου

Baby Guru - Baby Guru 
(*****)
Φισ τικί βινύλιο, ψυχεδε-
λικό εξώφυλλο «ξεθωρια-
σμένο απ’ τη χρήση» και 
στ’ αυλάκια χαραγμένες οι 
επιδράσεις από krautrock, 

progressive, post rock, ψυχεδέλεια, garage, όχι 
όμως άκριτα και ως έτυχε. Στο κεφάλι των Baby 
Guru το «ένδοξο παρελθόν» έχει προκαλέσει μια 
δημιουργική έκρηξη, ικανή για ένα εντυπωσιακό 
ντεμπούτο.

May roosevelt - 
Haunted (***)
Με εφόδια τα ηλεκτρονικά 
beats και τον ήχο του t�ere- και τον ήχο του t�ere-t�ere-
min, η �ay �ooseve�t επιχει- η �ay �ooseve�t επιχει-
ρεί να προσεγγίσει τους πα-
ραδοσιακούς μας ρυθμούς 

(τσάμικο, καλαματιανό, ζεϊμπέκικο, ζωναράδικο 
κ.λπ.) δημιουργώντας ένα απόκοσμο ηχητικό σύ-
μπαν τεχνικά επιδέξιο, αλλά χωρίς το βάθος και 
τη γνώση που απαιτεί μια τέτοια απόπειρα, για να 
είναι ουσιώδης.

Neon - �orp�ee  (***)
Όταν ο Erik Satie (που δια-
σκευάζεται εδώ, όπως και 
ο �aurice �ave�, ο C�aude 
Debussy και συμπληρώνεται 
από συνθέσεις του Neon) έ-
λεγε «θέλω η μουσική μου να 

μπερδεύεται με τον ήχο απ’ τα μαχαιροπίρουνα», 
δεν είχε κατά νου κάτι τόσο διακριτικό (που να γί-
νεται απρόσωπο) και τόσο άχρωμο (που να γίνεται 
νεφελώδες). Το ambient για να μη γίνει «ταπετσα-
ρία», χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια ωραία 
ατμόσφαιρα.

Poordream - Living Now 
(**)
Η εντυπωσιακή συσκευασία 
δεν ακολουθείται –δυστυ-
χώς– από αντίστοιχο περιε-
χόμενο. Ο νεανικός ενθουσι-
ασμός στην πρώτη απόπειρα 

του Poordream φορτώνει –ακατάπαυστα– με ένα 
σωρό άχρηστα «στολίδια» το άλμπουμ και οι μελω-
δικές γραμμές (όσες υπάρχουν) χάνονται κάτω απ’ 
αυτό το άχρηστο βάρος. Ας αρχίσει η αφαίρεση…

drog_a_tek - Home�and 
(****)
Αυτό είναι το σάουντρακ της 
ταινίας «Χώρα Προέλευσης» 
του Σύλλα Τζουμέρκα (υποψή-
φια για 12 κινηματογραφικά 
βραβεία φέτος, ανάμεσά τους 

και για τη μουσική), αλλά αυτή είναι η μισή αλήθεια, 
γιατί οι drog_A_tek κατόρθωσαν να εισχωρήσουν 
στο φιλμ με τον ήχο τους και να γίνουν ένας «αφανής 
ηθοποιός» που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξή 
του. Ταυτόχρονα δημιούργησαν ένα άλμπουμ το ίδιο 
δυνατό κι ενδιαφέρον με τα προηγούμενά τους.

MK-o - B�ues for t�e W�ite 
Nigger (***)
Ο Σωκράτης Παπαχατζής 
και η Μαρίνα Καναβάκη επι-
στρέφουν στη δισκογραφία 
βασισμένοι και πάλι στο α-
γαπημένο τους progressive, 

που εδώ φλερτάρει με την κλασική μουσική αλλά 
και με τους b�ues ήχους. Αυτές οι «ανορθόδοξες» 
συγκολλήσεις που επιχειρούν, έχουν και τις αστο-
χίες τους, αλλά –ως επί το πλείστον– παραμένουν 
ενδιαφέρουσες όσον αφορά το παίξιμο, τις ιδέες 
και την ανάπτυξη. 

Η άλλη Ελλάδα είναι ήδη εδώ…
� κι έδωσε μαζικά το «παρών» στη συναυλία ενός ολοκαίνουργιου συγκροτήματος (βλέπε και 
A.V. 262) που έδινε συναυλία στο Bios με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου του δίσκου. Η 
πληροφορία μεταδόθηκε από στόμα σε στόμα, ο χώρος γέμισε ασφυκτικά, τα βινύλια και τα cd 
ξεπούλησαν, οι Baby Guru ήταν πολύ καλοί. Αν κάτι παρόμοιο γινόταν  πριν από λίγο καιρό, είναι 
ζήτημα αν θα παρευρίσκονταν 50 άτομα. Η Ελλάδα αλλάζει. Υπογείως έχει αλλάξει ήδη και μερικά 
από τα αποτελέσματα ακολουθούν...

➜ makismilatos@gmail.com

Φ ω τ ο γ ρ ά φ ο ς ,  μ ο υ σ ι κ ό ς ,  d j , 
mastermind της εταιρείας Minimal 
Wave. Μέσα από την εξαντλημένη 

πλέον συλλογή The Minimal Wave Tapes Vol1 
αναβίωσε μια σειρά από ονόματα που πέρασαν 
απαρατήρητα τη δεκαετία του '80, αλλά ανα-
καλύπτονται με μανία σήμερα. Ντουέτα κυρίως 
από Βέλγιο και Γαλλία που έπαιζαν cold wave 
και minimal synth με ελάχιστες συνήθως κυκλο-
φορίες σε κασέτες ή λίγα singles, όπως οι Linear 
Movement και οι  Deux, ξαναβγαίνουν σε νέες 
remastered κυκλοφορίες. τελευταίος κρυμμέ-
νος θησαυρός της Veronicka και οι Έλληνες Ιn 
Trance 95 (Νίκος Βελιώτης μαζί με τον Άλεξ Μα-
χαίρα), που ανακάλυψε σε ένα παζάρι δίσκων 
στη Νέα υόρκη. In minimal wave we trust…

Πώς ξεκίνησε η εμμονή με το synthwave;  Άρχι-
σε με το ενδιαφέρον για τα συνθεσάιζερ, όταν 
στα έντεκά μου πήρα χριστουγεννιάτικο δώρο 
ένα Casio SK-1. Μετά άκουγα new wave κασέ-
τες (όπως τους New Order) από το μεγαλύτερό 
μου αδελφό. Στα 16 μου εργαζόμουν στο δι-
σκάδικο H�V κοντά στο σχολείο μου και κόλλη-
σα με synt�wave και got�. Αγόραζα πρόμο από 
Fad Gadget, T�robbing Grist�e, Coi�, Wire, I Start 
Counting, Liaisons Dangereuses. Αυτή ήταν η 
αρχή. Ξαναμπήκα στη synt�wave αισθητική στα 
τέλη των 90s και το 2003 ξεκίνησα την εκπομπή 
“�inima�-E�ectronik +” στο  East Vi��age �adio. Τότε 
ξεκίνησα να σκάβω βαθύτερα στα είδη αυτά.
Πότε να περιμένουμε το επόμενο Τhe Minimal 
Wave Tapes; Αρχές Μαΐου θα κυκλοφορήσει η 
συλλογή “T�e Hidden Tapes” στη συνέχεια των 
συλλογών “Lost Tapes” και “Found Tapes”. Πολλά 
από τα κομμάτια χρειάστηκαν πολλά χρόνια για 
τις άδειες από διαφορετικές χώρες, όπως η Ιαπω-
νία, η Δανία και το Βέλγιο. Όσο για το επόμενο “T�e 
�inima� Wave Tapes”, είναι στα σκαριά.
Πώς ανακάλυψες τους δι-
κούς μας In Trance 95; Από 

ένα φίλο συλλέκτη. Μετά βρήκα μια κυκλοφορία 
τους σε ένα παζάρι στη Νέα Υόρκη. Μου άρεσαν 
αλλά πείστηκα από τη δύναμη της μουσικής τους, 
όταν άκουσα στο youtube το “Desire To Desire” πριν 
από 4 χρόνια. Απίστευτο γκρουπ, έτυχε να ηχο-
γραφούν το πρώτο τους sing�e όταν ήμουν στην 
εφηβεία και ανακάλυπτα το 
new wave.
Yπάρχει κάποια σύνδε-
ση με την αναβίωση 
του cold-synth-minimal 
wave και της απογοήτευ-
σης από την κρίση; Aπό 
τη μία, ήταν έκπληξη ότι 
το �inima� Wave έτυχε 
τόσο θερμής υποδο-
χής αυτή την περίδο. 
Από την άλλη, αν τα 
δεις από οικονομική 
πλευρά, υπάρχουν 
παρα λ ληλισμοί α-
νάμεσα σε αυτά που 
συνέβαιναν στα τέ-
λη του ’70 - αρχές 
’80 και του σήμερα. 
Η πρ οβλημ α τικ ή 
οικονομία που ο-
δήγησε στην κρίση 
του ’83 μοιάζει με τη 
σημερινή. Οπότε οι ση-
μερινές συνθήκες της οι-
κονομικής και κοινωνικής 
ύφεσης έχει αφήσει χώρο 
στον καλλιτεχνικό κόσμο 
να αγκαλιάζει το μίνιμαλ, το  
diy, τα συνθεσάιζερ.
Μια έντονη ανάμνηση; Βόλ-
τες με το ποδήλατο στο Centra� 
Park, με ένα κασετόφωνο στη 
σχάρα που έπαιζε κασέτες. ●

Veronica Vashika 
(Minimal Wave)

to souNDtraCK tHΣ ΠΟΛΗΣ
Του ΓΙΩΡΓου ΔηΜητΡάκοΠουλου

iNfo
BIOS, Πειραιώς 84, 210 3425.335. Έναρξη 22.30. Είσοδος € 10. Στις 25/3. Στη δεύτερη μέρα του τριήμερου Synthia μαζί με live από τους Ιn Trance 95.

**Όλόκληρη η συνέντευξη 
στο site της άThenS VoIce. 
**Άκου το αφιέρωμα 
στον Minimal Wave ήχο στο 
νέο Athens no!se podcast…

citybeat
Του ΠάΝάΓΙΩτη ΜΕΝΕΓου

Keep shelly 
in athens Voice
Είναι το καλά κρυμμένο μυστικό hype των 
τελευταίων μηνών. Προτού τους ανακαλύ-
ψουν τα ελληνικά media, έγραφαν γι' αυ-
τούς επιδραστικά blogs και sites του εξω-
τερικού, μέχρι που η αφεντιά τους έφτασε 
στο Pitchfork και την Guardian. τους λένε 
PRP και Σάρα, αλλά ακόμη δεν ξέρουμε 
ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες chillwavers. το 
Σάββατο δίνουν το πρώτο τους αθηναϊκό 
live και τους ζητήσαμε να ξεχωρίσουν το 
μύθο από την αλήθεια…

«ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ�
δεν μένουμε στην Αθήνα,
δεν είμαστε καν  Έλληνες, 
είμαστε ζευγάρι ή αδέρφια,
είμαστε project κάτι Σουηδών, 
είμαστε project του Μιχάλη Δέλτα...

ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ�
γεννηθήκαμε και  μένουμε στην Αθήνα,
αγαπάμε την πόλη μας,
ξεκινήσαμε στα μέσα του Ιουνίου του 2010,
είμαστε ένα ντουέτο που παίζει ηλεκτρονική 
μουσική συνήθως χαμηλών bpm,
στα �ive μας θα είμαστε 4,
οι γωνίες του μουσικου μας σύμπαντος είναι 
οι Kate Bus�, �assive Attack, Portis�ead, Saint 
Etienne, Στέρεο Νόβα, Toro Y �oi».

Οι KSIA εμαφανίζονται το Σάβ. στο Bios (€ 10) στο 
πλαίσιο του τριημέρου “3 days with Synthia” μαζί 
με τον καταπληκτικό Καλιφορνέζο οΟοΟΟ και τους 

επίσης Έλ ληνες newcomers 
Hana (την Πέμπτη dj sets 
από Guilty Lazers, NO!, 
Fotonovela, Mr. Bios με 
ελεύθερη είσοδο και 
την Παρ. η «πρώτη 
κυρία» του minimal 
w a v e  V e r o n i k a 
Vasicka για πρώτη 
φορά στην Αθήνα, 
€ 10).

Κατά τα άλλα: την 
Παρ. ανήμερα εθνι-
κής παλιγγενεσίας η 
βραδιά “cross-over” 
επισ τρέφει σ το Yoga 
Ba�a με Loot DJs και C�evy 
να καλούν τον Lee Burton 
(free) *** Dance τριήμερο στο 6 
D.O.G.S.: Πέμ. ο Γερμανός Audio Verner με 

Pan & Kreon/ Παρ. βραδιά του 
�abe� Quantized με καλε-

σμενο τον Θεσσαλονικιό 
And.Id./ Σάβ. η ntrop 

του Leon Segka καλεί 
τον Deadbeat, όλα 
με ελεύθερη είσο-
δο «δώσε tec�no 
σ τ ο  λ α ό » * * * 
Τ ο  π ά ρ τ ι  τ ο υ 
“Wasted Youth” 
σήμερα στο ΤΩ-

ΡΑ Κ4 4!  μ ε λάιβ 
T�e C a��as,  L arry 

Gus και dj set του 
E�ectroware (free) *** 

Κι επίσης ανήμερα της 
παρέλασης οι ίν τι «Κου-

μπάροι» ξαναπαίζουν στο Key 
bar. Χωρίς φουστανέλα… ●

     ➜ p_menegos@yahoo.com

επίσης Έλ ληνες newcomers 
Hana (την Πέμπτη dj sets 
από Guilty Lazers, NO!, 
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ελεύθερη είσοδο και 
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bar. Χωρίς φουστανέλα… 

Keep Shelly in athens voice
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ΠΕΜΠΤΗ 24
● CURRENT 93 Τα στοιχειωμένα κύματα του David Tibet 
και ο μυστικιστικός, νουάρ κόσμος του με εκλεκτούς 
καλεσμένους: Andrew Li�es, Baby Dee, A�ex Nei�son (Six 
Organs of Admittance). Το νέο τους άλμπουμ λέγεται 
“HoneySuck�e Æons”. Αμήν. GAGARIn 205.
● HORaCE aNDY H φωνή των Μassive. Με τη σύμπραξη 
των Dub Asante Band & �atic Horns, Ska Bangies, Sista 
Jammaroots & t�e Osci��ators,  T.H.C. soundsystem. Ελ-
ληΝΙκοΣ κοΣΜοΣ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25
● LOUISIaNa RED & OI BLUES WIRE S�ide κιθάρα για σε-
μινάρια από το φίλο του �uddy Waters. �αζί του οι Ηλίας 
Ζάικος, Σωτήρης Ζήσης, Νίκη Γουρζουλίδου. ηάLF noTe. 
Ως 31/3.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26
● HURTS Εύχαρις e�ectropop με αναφορές στους nu-
romantics από τα 80s. FUZZ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27
● ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΒΑΚΟ 
Ο σπουδαίος Έλληνας μουσικός σε έργα Σοστακόβιτς, 
Προκόφιεφ και Τσαϊκόφσκι με τη σύμπραξη του τσελίστα 
Γκοτιέ Καπισόν και του πιανίστα Νικολά Ανζελίς. ΜΕΓάΡο 
ΜουΣΙκηΣ.

ΤΡΙΤΗ 29
● IDa FaLK WINLaND H νεαρή σοπράνο από τη Σουη-
δία σε έργα Σιμπέλιους, Πουλένκ, Κόπλαντ, Μπερνστάιν, 
Στράους και Σουηδών συνθετών με τον �atti Hirvonen 
στο πιάνο. ΜΕΓάΡο ΜουΣΙκηΣ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30
● ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ O καταξιωμένος πιανίστας σε 
έργα Σούμαν και Λιστ. ΜΕΓάΡο ΜουΣΙκηΣ.

- ΓΙΩΡΓοΣ ΔηΜητΡάκοΠουλοΣ

 music 

week music 

week

CURRENT 93 
«Αποκάλυψη τώρα»
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ΑΘΗΝΑΪΣ
καστοριάς 34-36, Βοτανι-
κός, 210 3480.080
Σάβ. & Κυρ. “One man 
s�ow” του Σταμάτη 
Κραουνάκη. 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
Ελασιδών 6 & Πειραιώς 
116, Γκάζι, 210 9014.428, 
Παρ. & Σάβ. Kίτρινα 
Ποδήλατα. 
 
ΑΥΛΑΙΑ
άγίου Όρους 15, Βοτανι-
κός, 210 3474.074
24-25-26/3: Ψαρογιώρ-
γης. 28-29-30/3: Αλκί-
νοος Ιωαννίδης solo.

BaCaRO
Σοφοκλέους 1, 
210 3211.882
25/3: vette Michelle 
& Souluv. 26/3: Regra 
Tres. 28/3: Leonidas 
Sarantopoulos 
Quartet. 29/3: aνάκατα. 
30/3: Μάνος Θεοδοσά-
κης Sextet & Μιράντα 
Βερούλη.
 
BIOS
Πειραιώς 84, 210 3425.335
24/3: Guilty Lazers, 
Fotonovela, NO!, Mr. 
BIOS (21.00/F�EE). 25/3: 
veronicka vasicka, In 
Trance 95. 26/3: oOoOO, 
Keep Shelly In athens, 
Hana (22.30/€ 10).
 
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
κασσάνδρας 19, Βοτανι-
κός, 210 3473.835
Παρ. & Σάβ. Γιώργος Μα-
ζωνάκης. 

ΓΥΑΛΙΝΟ Μ. ΘΕΑΤΡΟ
Συγγρού 143, 210 
9316.101
25/3: Μπλε,  Λ. Παπαδό-
πουλος, Ζ. Στεφάνου. 
28/3: Γ. Ζήκας.

ENZZO DE CUBa
λάμπρου 6, Μπουρνάζι, 
210 5782.610 
Πέμ. Μηδενιστής & TNS. 
Κυρ. απόγ. �ive & dj set. 
Δευτ. Ζωντανή Ελληνική 
Βραδιά. Τετ. �ock. 
 
FLORaL
Θεμιστοκλέους 80, 
Εξάρχεια, 210 3800.070
26/3: Τakis Barberis. 

FUZZ
Πειραιώς 209 , 
210 3450.817
25/3: Kyuss. 26/3: 
Hurts.

GaZOO
Πειραιώς 102-104, 
Γκάζι, 210 3422.888
Παρ. & Σάβ. Onirama, 
Μύρωνας Στρατής, 
Mark f. angelo, Shaya. 

ΗΑLF NOTE 
τριβωνιανού 17, Μετς, 
210 9213.310 -360
24/3: Φ.  Δάρρα. 25/3-
31/3: Louisiana Red & 
Blues Wire.  

 IaNOΣ
Σταδίου 24, 210 3217.810
24/3: Τ. Ιωαννίδης. 26/3: 

antidotum Tarantulae 
- Gianluca Zammarelli. 
30/3: Ευσταθία. 

KOO-KOO
Ιάκχου 17, Γκάζι, 
210 3450.930
24/3: Γ.  Δημητριάδης 
- Λ. Μαράντης. 25/3: 
Τέλος Πάντων, What 
The Funk. Σάβ. Λ. Μπα-
λάφας.
 
ΜΕΤΡΟ 
Γκύζη & κάλβου 83, 210 
6439.089, 210 6461.980
Παρ. & Σάβ. Νατάσσα 
Μποφίλιου. 24/3: aπό-
στολος Ρίζος - Rous. 

OΞΥΓΟΝΟ LIvE
Βούρβαχη & κορυζή 4, 
Ν. κόσμος, 210 9240.740
25/3: Γιάννης Γιοκα-
ρίνης. 26/3: Kώστας 
Τουρνάς.

PaSSPORT 
καραΐσκου 119, Πειραιάς, 
210 4296.401
25/3: Λαθρεπιβάτες.
 
ΠΥΡΗΝΑΣ 
Μιχαλακοπούλου & Διοχά-
ρους 11, 210 7237.150
24/3: Ζ. Παπαδοπού-
λου. 25/3: Ν. Χαλβατζής. 

ΡΥΘΜΟΣ STaGE
Μαρίνου άντύπα 38, ηλι-
ούπολη, 210 9750.060 
24/3: N. Μαυρούδης 
- Αν. Μουτσάτσου - Γ. 
Τοσικιάν. 25/3: Ρίτα 
Αντωνοπούλου. 

SOCIaLISTa
Tριπτοπολέμου 33, Γκάζι, 
210 3474.733
Τετ. 15 50 - Z. Δούκα. 
Πέμ. Γ. Αλουπογιάννης. 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Φραντζή & Θαρύπου 35-
37, Ν. κόσμος, 
210 9226.975
K. Σκηνή 24/3: M.Τζου-
γανάκης. 25 & 26/3: Γ.  
Χαρούλης. 28 & 29/3:  
Λαθρεπιβάτες. P�us 
Παρ. & Σάβ. Ε. Ζουγανέ-
λη & Η. Ματιάμπα. C�ub. 
Πέμ. Όναρ - Ευρυδίκη 
- Δ.  Κοργιαλάς. Παρ.-
Σάβ. House Band. Kυρ. 
Β. Καρακώστα. Δευτ. 
Π.  Μουζουράκης. Τρ. 
Yianneis. Τετ. Μ.  Λούκα, 
Δ. Καρράς,Φ. Ανδρικό-
πουλος.
 
STRaSSE 
Περσεφόνης 29, Γκάζι, 
210 3464.330
Τετ. 48 Ώρες. Πέμ.-Παρ. 
Ν. Μουτσινάς, Χ. Χατζη-
νάσιος.

ΤIvOLI
Εμ. Μπενάκη 34, 
210 3830.919
Πέμ.-Σάβ. γνήσια ρεμπέ-
τικη μουσική & τραγούδι, 
χωρίς μικρόφωνο.

vOID
Ευμολπιδών 26, Γκάζι, 
210 8839.657
Τετ. & Πέμ. Μπλε Μπα-
νάνα. Κυρ. ως Τρ. «Δε 
Λουκ» (21.30/€ 10). ●

 σκηνές-live
Ο  Larry Gus 
και οι φίλοι του
Live �ooping και δεν 
συμμαζεύεται με παρέα 
από Άγγελο Κυρίου, Baby 
Guru, Kτίρια τη Νύχτα, 
Κu, Sister Overdrive. To 
πάνε για ολονυχτία. 
KNOT GALLERY, Mιχαλακο-
πούλου 206. Έναρξη 20.30. 
Είσοδος € 5. Στις 25/3.

Cafés/
bars     

BLUE TRaIN 
Kων/πόλεως 84, Γκάζι 
Γέλιο και ποτάκια με την 
τρελοπαρέα ή κουβεντούλα 
με τον κολλητό, στο πρώτο 
γκέι μπαρ που άνοιξε πορτο-
παράθυρα στο δρόμο. Δωρε-
άν ασύρματο δίκτυο. 

Βar/Club     

BEaR CODE
Κωνσταντινουπόλεως 8, Γκά-
ζι Bear, �eat�er, dance c�ub, 
που συνεργάζεται με τις με-
γαλύτερες bear οργανώσεις 
της Ευρώπης. Ανοιχτά από 
Πέμπτη έως Κυριακή.

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

FOU CLUB
Iερά Oδός & Kελεού 8, Γκάζι 
Δυνατή και περήφανη ελληνι-
κή διασκέδαση με ανάμεικτες 
μουσικές που ξεσηκώνουν. 
Παρασκευές και Σάββατα 
drag s�ows και wet �ive s�ow. 
Kάθε Tρίτη καραόκε.

KaZaRMa 
Kων/πόλεως 84, 1ος όρ. 
Bαρβάτη γκέι διασκέδαση 
στις επάλξεις του γκέι στρα-
τώνα της πόλης με mixed 
μουσική.

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

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

NOIZ 
Kων/πόλεως 70, Γκάζι, www.
noizclub.gr Tο σούπερ στέκι 
γυναικών, ανοιχτό κάθε 
μέρα. �ε 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. �ε δύο stage 
mainstream και e�ectronica, 
είναι απαραίτητος σταθμός 
για δυνατή διασκέδαση. 

S-CaPE aRMY aCaDEMY
M. Aλεξάνδρου 139, Γκάζι 
Super-sized γκέι κλαμπ, που 
φέρνει την απόδραση στην 
γκέι διασκέδαση. �ουσικά 
κινείται σε mainstream 
μονοπάτια με διακλαδώσεις 
προς τα ελληνικά.

Βίντεοκλαμπ - 
sex shops 

aTTRaXX,
Ιάκχου 36, Γκάζι, www.

attraxx.gr & www.attraxx.eu 
Πολυχώρος διασκέδασης 
ενηλίκων, με dark rooms με 
ιδιωτική προβολή ερωτικών 
ταινιών και πριβέ καμπίνες 
με οθόνες και καθρέφτες. 

EROXXX DvD SEX SHOP
Σταδίου 61, 1ος όρ., Ομόνοια
Νέος ξεχωριστός χώρος. Για 
πρώτη φορά τα καλύτερα ε-
ρωτικά DVD στις καλύτερες 
τιμές. Απολαύστε την ταινία 
της απολύτου αρεσκείας 
σας σε ατομικές καμπίνες 
DVD. Καθημερινά 10.00-
22.00, Σάβ. 10.00-20.00, 
Κυρ. 12.00-20.00. 

DvDLaND
Πανεπιστημίου 65, 2ος όρ. 
Απεριόριστη ποικιλία ερω-
τικών DVD για εβδομαδιαία 
ενοικίαση και πώληση. Ιδιω-
τικές καμπίνες προβολών.
Καθημερινά 12.00-22.00. 

vIDEORaMa DvD GaY 
CLUB
Οδυσσέως 13, πλ. Βαρδάρη, 
Θεσσαλονίκη Από τις καλύ-
τερες συλλογές ερωτικών 
DVD. Καθημερινά νέα θέμα-
τα ακυκλοφόρητα. Ατομικές 
καμπίνες. Καθημερινά 
14.00-22.00.

Σάουνες     

aLEXaNDER 
SaUNa
Μεγ. Αλεξάνδρου 134 & 
Ιερά Οδός (στάση μετρό 
Κεραμεικός), 210 6980.282, 
693 6959134, www.
alexandersauna.gr
Δημοφιλής σάουνα στην 
καρδιά της διασκέδασης, 
στο Γκάζι, σας περιμένει 
στον ανανεωμένο χώρο 
της. Labyrint� steam & 
Foam P�ayroom, Prison 
Break. Νέο διευρυμένο ω-
ράριο με Happy Hour Δευτ.-
Παρ. 18.00-19.00 και Σ/Κ 
16.00-18.00 με ε ίσοδο € 10. 
Ανοιχτά Δευτέρα-Πέμπτη 
18.00-3.00, Παρασκευή 
18.00-8.00, Σάββατο 16.00-
8.00, Κυριακή 16.00-3.00.

FLEX FETISH 
SaUNa 
Πολυκλείτου 6, 
210 3210.539 Μια ακόμα δη-
μοφιλής σάουνα, πρόσφατα 
ανακαινισμένη, με μειωμένες 
τιμές και νέο μότο το FLEX 
FETISH, σας περιμένει με 
army & �eat�er διακόσμηση, 
νέους χώρους, dark rooms, 
νέο μεγαλύτερο steam room 
και cruising area, roof garden, 
g�ory �o�es. Στη F�ex Fetis� θα 
δεις κάθε μέρα να συχνάζουν 
Bear τύποι, αλλά η Τετάρτη εί-
ναι η δική τους μέρα. Δευτέρα 
– Πέμπτη 14.00 – 03.00, Πα-
ρασκευή – Κυριακή 14.00 – 
07.00. Πολυκλείτου 6, Μονα-
στηράκι, 210 3210.539, 210 
3210.876, www.myspace.
com/f�exsaunagym. ●

 G&L Μη χάσεις

το The One X Global Tour 

2011, το ευρωπαϊκό πάρτι που 

κάνει στάση για πρώτη φορά 

στην άθήνα, στην alexander 

Sauna. Με πρωταγωνιστή τον 

μοναδικό Jean Franko στο σόου 

“The Police Man”, με μουσικές 

από τον Kareem Junior. την 

Παρασκευή 24 Μαρ-

τίου.

ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΓΙΑ 
JaN GaRBaREK GROUP 

Ο Νορβηγός σαξοφωνίστας της 
ambient jazz με προσκεκλημέ-
νο στα κρουστά και τα τύμπανα 
τον Ινδό συνθέτη Trilok Gurtu 
σε επιλογές από το ζωντανά 
ηχογραφημένο “Dresden” 

και το πρόσφατο “Officium 
Novum” σε συνεργασία με 

τους Hi��iard Ensemb�e, βασισμένος σε στίχους του 
Γιώργου Σεφέρη. ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Είσοδος € 

25  (φοιτ.), € 40, 55, 75, 100. Προπώληση: Βασ. 
Σοφίας & Κόκκαλη, Ομήρου 8, 210 7282.333, 

210 7282.367. Στις 9/4.
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θέατρο Του ΔHMHTΡΗ ΜαστΡογιαννιτΗ

Ο Συμβο-
λαιογράφος
Κυκλοφόρησε στην πόλη από 
στόμα σε στόμα: «Μη χάσεις 
την Υρώ Μανέ στο μονόλογο 
“Ο Συμβολαιογράφος” του 
Νίκου Βασιλειάδη». Η φήμη 
αποδείχτηκε πως είχε βάση. 

Τ ο κείμενο, σπαρταριστό, σε μαλ-
λιαρή καθαρεύουσα, πραγμα-
τεύεται τη στερημένη (και σε-

ξουαλικά) ζωή μιας χήρας στην ελληνική 
επαρχία, που ανατρέπεται όταν εμφανί-
ζεται στη ζωή της ο «προσοντούχος» μέλ-
λοντας σύζυγος της κόρης της –«Πολλά 
ελέγοντο περί του φαινομένου αυτού, πως δή-
θεν του έφτανε μέχρι τον αφαλό, πως τάχα του 
’βγαινε από πάνω από το παντελόνι σε στιγμές 
μερακλώματος και άλλα πολλά»–, ιδιοκτήτης 
του υποδηματοποιείου «Το συμβόλαιον». 
Ο Γιώργος Καραμίχος με την Εμμανου-
έλα Αλεξίου διασκεύασαν το διήγημα – ο 
πρώτος το σκηνοθέτησε με κέφι, προβάλ-
λοντας ήθος εποχής έστω και με κάποιες, 
περισσότερο απ’ όσο έπρεπε, μελοδρα-
ματικές πινελιές (κυρίως με τη χρήση της 
μουσικής) και σ’ ένα σκηνικό (Χριστίνα 
Κωστέα) που δεν βοηθούσε ιδιαίτερα στη 
δημιουργία κλίματος. Η Υρώ Μανέ, τώ-
ρα. Αξίζει συγχαρητηρίων για τον τρόπο 
που ισορρόπησε μεταξύ δραματικών και 
κωμικών στοιχείων, χωρίς στιγμή να εκ-
πέσει στην υπερβολή. Ήταν εξαιρετική. 
Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει 
να καταθέσω. «Προπαγανδίζοντας» την 
παράσταση, πριν καν τη δω, πως πρέπει 
να έχει ενδιαφέρον, πολλοί (θεατρόφιλοι) 
γνωστοί και φίλοι στραβομουτσούνιασαν 
στο άκουσμα του ονόματός της, (κυρίως) 
λόγω της πρωθύστερης θεατρικής εμφά-
νισης. Δίκιο ή άδικο; Μοιρασμένο. Εδώ 
πάντως είναι η ευκαιρία να συνειδητο-
ποιήσει κανείς (ανοίγοντας το μυαλό του) 
πως το ταλέντο για να ανθίσει θέλει τις 
κατάλληλες συνθήκες και πως δεν πρέπει 
ως θεατές να κουβαλάμε στεγανά. Όσοι 
τη δουν οφείλουν, λογικά, να της ανα-
γνωρίσουν το ταλέντο της. Το πώς θα το 
αξιοποιήσει στο μέλλον αυτό είναι δικό 
της θέμα. Πάντως την παρακαταθήκη της 
την έκανε. A

Νέο Ελληνικό Θέατρο, Σπ. Τρικούπη 34, 
210 8253.489. Ως 3/4.     

 τινέα;

The show up! 
Stand up comedy και music show μαζί, με τον Νίκο 
Μουτσινά να σατιρίζει πρόσωπα και καταστάσεις 
τού σήμερα και του χθες. σε σκηνοθεσία Γ. Βάλαρη, 
τραγουδούν οι Χ. Χατζηνάσιος, Ά. Φιλιππάκη και Ν. 
Ραμός. resto bar stage “Strasse”, Περσεφόνης 29 & 
Ιάκχου, 210 3464.330, Γκάζι, Πέμ.-Παρ. 22.30, είσοδος 
με ποτό € 15

ΝijinskyͰ  σκιά στο σκοτάδι
Έξι χρόνια μετά το πρώτο ανέβασμα του έργου με 
τον τίτλο «Nijinsky�  ο παλιάτσος του θεού», η ο-
μάδα των Γιάννη Τραμπίδη και Τερέζας Λουίζου 
επανέρχεται, φωτίζοντας νέες πτυχές του χαρα-
κτήρα του Nijinsky. Εκεί όπου ο «θεός του χορού», 
πίσω από τα φώτα και το χειροκρότημα, μας καλεί 
να ρίξουμε μια κλεφτή ματιά στη ματωμένη ψυχή 
του. σε σκηνοθεσία τερέζας Λουίζου, στο ρόλο του 
Nijinsky ο γιάννης τραμπίδης. Θέατρο «Ειλισσός» (Α-
γλαονίκης 3 & Βουλιαγμένης, 210 9214.248), Παρ. και 
Σάβ. 21.00 , Κυρ. 20.00. € 15, € 10 φοιτητικό. 

6 προσωπά ζητούΝ σύγγράφέά
ο Πιραντέλο απομυθοποιεί την ανθρώπινη ύπαρ-
ξη. Και «αποτυγχάνει» να δώσει ολοκληρωμένη 
υπόσταση στα 6 πρόσωπα του έργου του. σειρά 
τώρα έχει ο σκηνοθέτης να αποτύχει, καθώς οι η-
θοποιοί του δεν μπορούν να 
ερμηνεύσουν το δράμα 
των 6 φανταστικών 
προσώπων γιατί α-
πλούστατα «είναι 
κ ά π ο ι ο ι  ά λ λ ο ι » 
και όχι «τα ίδια τα 
π ρ ό σ ω π α » �  σ ε 
σκηνοθεσία ν. Κα-
τράκη, παίζουν οι 
ν. Κατράκης, Έ. Με-
ράβογλου, Θ. Προκο-

πίου, Ε.  Δούναβη,  Λ. 
Βασιλείου, ι. Λάτσης, α. 

αξιώτη.  Χώρος Τέχνης Ασω-
μάτων (Αγ. Ασωμάτων 6, Θησείο, 211 8009.838), 

για τέσσερις ακόμα Πέμπτες στις 21.00. € 15, 
€ 12 (φοιτητικό), € 8 (ανέργων). 

Costa Rica
Η Ρόζι  είναι  έτοιμη να 

φύγει στην Κόστα Ρίκα, 
με ένα εισιτήριο χωρίς 
επιστροφή, μακριά από 
όλους και όλα. Θα τα 
καταφέρει ή όλα τα λάθη 

της, οι άντρες της ζωής 
της, η οικογένειά της, οι 

ανοιχτοί της λογαριασμοί θα 
την εμποδίσουν; Η παράσταση 

“Costa Rica”, σε κείμενο α. ντερπού-
λη, σκηνοθεσία Π. Καραναστάση και ερμηνεία από την Κ. 
Μυριαγκού. 104 Κέντρου Λόγου και τέχνης, Σάβ.  21.30 
και Κυρ. 20.30. 

Δώρο διπλά εισιτήρια 
H Athens Voice εξασφάλισε για τους ανα-
γνώστες της πέντε (5) διπλές προσκλή-

σεις για την παράσταση “Costa Rica”, στο 
104 Κέντρο Λόγου και τέχνης (Θεμιστοκλέ-

ους 104, 210 3826.185), την Κυριακή 27 Μαρτίου. Αν θες κι 
εσύ ένα, στείλε σε SMS: AVP (κενό) 2 και το ονοματεπώνυ-
μό σου στο 54121, μέχρι την Πέμπτη 24/3 στις 17.00. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα ονόματά τους θα 
βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο του θεάτρου. 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Δώρο διπλά εισιτήρια 
H Athens Voice εξασφάλισε για τους ανα
γνώστες της 

σεις 
104 Κέντρο Λόγου και 

Δώρο διπλά εισιτήρια 

Costa Rica
Η Ρόζι  είναι  έτοιμη να 

φύγει στην Κόστα Ρίκα, 
με ένα εισιτήριο χωρίς 
επιστροφή, μακριά από 
όλους και όλα. Θα τα 
καταφέρει ή όλα τα λάθη 

της, οι άντρες της ζωής 
της, η οικογένειά της, οι 

ανοιχτοί της λογαριασμοί θα 
την εμποδίσουν; Η παράσταση 

“Costa Rica”, σε κείμενο 

Η 
παράσταση Ͱ Fucking GamesͰ  του 
Grae Cleugh παίζεται σε κατάμεστη αί-
θουσα. ο σκηνοθέτης της δημήτρης 

κομνηνός εξηγεί τους λόγους της επιτυχίας. 

«Νομίζω ότι κερδίζουμε το 
στοίχημα γιατί το “φυσι-
κό” κοινό του, οι gays, 
το πίστεψε. Το “Fucking 
Games” είναι πρωτίστως 
ένα θεατρικό έργο που 
επιχειρεί να συνομιλήσει 
απευθείας με τη σκοτει-
νή πλευρά των πραγμάτων. 
Λειτουργεί ως καθρέφτης. Διαπι-
στώνει και καταθέτει σε πρώτο πρόσωπο πολλά για 
τον έρωτα στην εποχή του fast food... 
Είναι 5 κρίσιμες ώρες τεσσάρων ανθρώπων που κα-
νιβαλίζουν αυτό που επιθυμούν περισσότερο. Την 
αγάπη. Εν μέσω ναρκωτικών και αλκοόλ στροβιλίζο-
νται στο ρυθμό του σεξ και μάχονται μέχρις εσχάτων 
για την εξουσία. Σε κατάσταση πλήρους σύγχυσης 
μπερδεύουν την έννοια του “παίρνω” με την έννοια 
του “κλέβω” . Είναι γεγονός ότι είναι πολλοί αυτοί που 
προτάσσουν το σεξ για να καλύψουν την αδυναμία 
για ουσιαστική σχέση. Όχι, δεν μιλάμε για ηθικολογία 
αλλά για πραγματικότητα. Ποια είναι η ερμηνεία της 
λέξης “συμβιβασμός”; Είτε είσαι σε δεσμό πνιγμένο 
σε υποχωρήσεις είτε σε διαρκή αναζήτηση διαφο-
ρετικών ερωτικών συντρόφων είσαι θύμα της ίδιας 
συναισθηματικής οκνηρίας. Είναι πολλοί που δεν 
δείχνουν διατεθειμένοι ν’ ακολουθήσουν την πεπα-
τημένη μιας σχέσης που (χρονικά) περιλαμβάνει μια 
ωραία και δυνατή αρχή, υποχρεωτικά μια ίσως όχι τό-
σο ενδιαφέρουσα μέση και συνήθως ένα άδοξο τέλος 
 – προτιμούν από την αρχή να περάσουν κατευθείαν 
στο τέλος. Έτσι συνήθως μένουν αγκυλωμένοι σε ευ-
καιριακές σχέσεις. Σ’ την παράσταση καταθέσαμε τε-
λικά αυτό που μας πόναγε περισσότερο. Και εύχομαι 
αυτό που περιγράφτηκε φέτος ως τάση –η gay θεμα-
τολογία στο ελληνικό θέατρο– να μην αποδειχτεί ένα 
φαινόμενο μόδας αλλά να έχει και συνέχεια...» ●

Έγκλημα, τιμω-
ρία, λεφτά, δο-
λοφονία συ-
νταξιούχου 
 Ο συγγραφέας του έρ-
γου Ματίας Άντερσον 

ασχολείται με τα ερωτή-
ματα που απασχόλησαν τον 

Ντοστογιέφσκι σε μια παρά-
σταση, κινούμενη μεταξύ ρεαλι-

σμού και μαύρης κωμμωδίας. Σκηνοθεσία: Ε. σκότη. Παί-
ζουν: γ. Λεάκος, Χ. Βιδαλάκη, Κ. Κλειτσιώτη, σ. Κορώνη. 
«Επί Κολωνώ», Κυρ. 20.00 και Δευτ. 21.15, έως 17/4. 

Δώρο διπλά εισιτήρια 
Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες 
της πέντε (5) διπλά εισιτήρια για την πα-
ράσταση «Έγκλημα, τιμωρία, λεφτά, δολο-

φονία συνταξιούχου», στο «Επί Κολωνώ» 
(Ναυ- πλίου 12 & Λένορμαν 94, Κολωνός, 210 5138.067) , 
για τη Δευτέρα 28/3 (21.15). Αν θες κι εσύ ένα, στείλε σε 
SMS: AVP (κενό) 3 και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, 
μέχρι την Πέμπτη 24/3 στις 17.00. Οι νικητές θα ειδοποιη-
θούν με sms και τα ονόματά τους θα βρίσκονται στο ταμείο 
του θεάτρου. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Δώρο διπλά εισιτήρια 
Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες 
της 
ράσταση «Έγκλημα, τιμωρία, λεφτά, δολο

φονία συνταξιούχου», στο 
(Ναυ πλίου 12 & Λένορμαν 94, Κολωνός, 210 5138.067) 

Δώρο διπλά εισιτήρια 

Έγκλημα, τιμω
ρία, λεφτά, δο
λοφονία συ
νταξιούχου 
 Ο συγγραφέας του έρ
γου 

ασχολείται με τα ερωτή
ματα που απασχόλησαν τον 

Ντοστογιέφσκι σε μια παρά
σταση, κινούμενη μεταξύ ρεαλι

(Σ)εξουσιαστικά 
παιχνίδια

ΝijinskyͰ  σκιά στο σκοτάδι
Έξι χρόνια μετά το πρώτο ανέβασμα του έργου με 
τον τίτλο «Nijinsky�  ο παλιάτσος του θεού», η ο
μάδα των 
επανέρχεται, φωτίζοντας νέες πτυχές του χαρα
κτήρα του Nijinsky. Εκεί όπου ο «θεός του χορού», 

«Νομίζω ότι κερδίζουμε το 

νή πλευρά των πραγμάτων. 
Λειτουργεί ως καθρέφτης. Διαπι-

Info

Παίζουν: γ. γιαννα-

κάκος, Μ. Κανναβός, Χ. 

Μπόσινας, Μ. Παναγιωτάκης. 

Βικτώρια, Μαγνησίας 5 & 

3ης σεπτεμβρίου 119, 210 

8233.125
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θοποιοί του δεν μπορούν να 
ερμηνεύσουν το δράμα 
των 6 φανταστικών 

-

-
ράβογλου, Θ. Προκο-

πίου, Ε.  Δούναβη,  Λ. 
. Λάτσης, α. 

Χώρος Τέχνης Ασω-
μάτων (Αγ. Ασωμάτων 6, Θησείο, 211 8009.838), 

www.

athensvoice.gr

Πληροφορίες για τις παρα-

στάσεις (περιλήψεις, ώρες, τιμές 

εισιτηρίων και σχόλια) μπείτε στο 

site της Athens Voice και κλικάρετε 

την κατηγορία  

“210 Guide”
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Cinevoice  * Αδιάφορη 
 ** Μέτρια 

 *** Καλή 

 **** Πολύ καλή 
 ***** Εξαιρετική

Έρχεται η Κατρίν Ντενέβ!Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

«Θέλουμε μισθούς που να αμείβουν για τη δουλειά που κάνεις κι όχι για το αν έχεις πουλί ή όχι»
(Εργατικό μανιφέστο από τις «Γυναίκες έτοιμες για όλα»)

Γυναίκες έτοιμες για όλα 
(Made in Dagenham)**  
Σκηνοθεσία: Νάιτζελ Κόουλ / Πρωταγωνιστούν: Σάλι Χόκινς, 
Ρόζαμουντ Πάικ, Μιράντα Ρίτσαρντσον

Θα μπορούσες να το περιγράψεις ως το βρετανικό «Νόρμα 
Ρέι», αλλά τότε δεν θα απέδιδες τίποτα από τη γλυκύτητα 
και την τρυφερή καρδιά αυτής της feelgood κομεντί για μια 
σημαντική στιγμή στους κοινωνικούς αγώνες της βρετανι-
κής εργατικής τάξης, και ειδικά των γυναικών. Η εξαιρετική 
Σάλι Χόκινς είναι η μητέρα και σύζυγος που οδηγεί τις γυ-
ναίκες ενός παραρτήματος του εργοστασίου της Ford στο 
Ντάγκενχαμ του '68 να απεργήσουν ζητώντας ίση αμοιβή με 
τους άντρες συναδέλφους τους. Η κοινωνική κατάσταση και 
η προσωπική ζωή, ο σεξισμός της εποχής και η καταπιεσμένη 
δύναμη των γυναικών απεικονίζονται με χαριτωμένο αλλά 
ουσιαστικό τρόπο. Ταινία τόσο συμπαθητική που δεν μπο-
ρείς παρά να της παραδοθείς. 

,

Μαμούθ (Mammuth)***
Σκηνοθεσία: Μπενουά Ντελεπίν και Γκιστάβ Κερβέρ 
Πρωταγωνιστούν: Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Γιολάντ Μορό, Ιζαμπέλ 

Ατζανί

Συνεχίζοντας το φλερτ τους με το σουρεαλισμό, το δίδυμο 
των σκηνοθετών του � Aaaltra�  προσθέτουν μια δόση συγκα-
λυμμένου συναισθηματισμού σε αυτό το «ζαβό» road movie 
ενός συνταξιούχου που οι φίλοι του αποκαλούν Μαμούθ. 
Παίρνοντας το όνομά του τόσο από τον όγκο του όσο και από 
τη μοτοσικλέτα που οδηγεί, ο Ντεπαρντιέ είναι μια τουλά-
χιστον εντυπωσιακή παρουσία στο ρόλο ενός πρώην εργα-
ζόμενου σε σφαγείο που πρέπει να βρει όλους τους παλιούς 
εργοδότες του για να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα χαρτιά 
για να συνταξιοδοτηθεί. Η ζωή εδώ δεν τελειώνει με τη σύ-
νταξη, και ίσως ούτε με το θάνατο. Απροσδόκητα τρυφερή 
κωμωδία με στραβό χαμόγελο και μια δόση ποίησης. 

Princess **  
Σκηνοθεσία: Άντερς Μοργκεντχάλερ

Αnimation που δεν απευθύνεται σε καμιά περίπτωση σε παι-
διά, το � Princess�  είναι μια ιστορία εκδίκησης που σηκώνει 
ψηλά μια σημαία ηθικής ενάντια στην πορνογραφία, έστω κι 
αν το ίδιο χρησιμοποιεί αμφισβητήσιμες ηθικά μεθόδους για 
να περάσει το μήνυμά του. Με ήρωα έναν πρώην ιερέα που 
αποφασίζει να εκδικηθεί τη βιομηχανία της πορνογραφίας 
που σκότωσε την αδελφή του κι εξέθεσε την πεντάχρονη 
ανιψιά του σε έναν κόσμο πνευματικού και σεξουαλικού πό-
νου, το φιλμ δεν διστάζει να απεικονίσει με κινούμενα σχέδια 
σκηνές ακραίας βίας, όταν την ίδια στιγμή καταδικάζει δίχως 
συστολή την αναισθητοποίηση που επιφέρει στο θεατή η 
πορνογραφία. Το παράδοξο εντείνεται από το γεγονός ότι 
η εταιρεία παραγωγής zentropa, εκτός από ταινίες arthouse 
υπήρξε και παραγωγός πορνό. 

Ο άγνωστος (Unknown) *  
Σκηνοθεσία: Χάουμε Κολέτ Σέρα
Πρωταγωνιστούν: Λίαμ Νίσον, Τζάνιουαρι Τζόουνς, Νταϊάν 

Κρούγκερ, Άινταν Κουίν

Ίσως ακούσετε, ή διαβάσετε να περιγράφουν τον «Άγνωστο» 
ως «χιτσκοκικό θρίλερ», αλλά ο μόνος λόγος να χρησιμο-
ποιήσεις αυτή την έκφραση για το φιλμ του Κολέτ Σέρα θα 
ήταν αν ο Άλφρεντ Χίτσκοκ ήταν γνωστός για εξωφρενικές, 
γεμάτες απίθανες ανατροπές και αδιάφορους χαρακτήρες 
ταινίες. Ας κρατήσουμε λοιπόν μόνο το «θρίλερ» και μια ί-
ντριγκα που ξεκινά ενδιαφέρουσα (επιστήμονας χάνει την 
ταυτότητά του στο Βερολίνο), αλλά που γρήγορα εγκαταλεί-
πει κάθε σχέση με οποιαδήποτε λογική. Το Βερολίνο παραμέ-
νει φωτογενές εντούτοις, ο Νίσον θυμώνει πετυχημένα και η 
Τζάνιουαρι Τζόουνς αποπνέει κάτι από την ψυχρότητα μιας 
χιτσκοκικής (ουπς!) ξανθιάς.. 

Προπύλαια, 1965

Look mum, no hands! Ναι στην ποιοτική TV

Ο Νίσον θυμώνει πετυχημένα

  etc.
>>> «Πρωινό ξύπνημα» (Morning Glory)* του Ρότζερ Μι-
σέλ, μια ολοκληρωτικά βαρετή και δίχως ούτε μια σπίθα 
έμπνευσης «κωμωδία» για την προσπάθεια μιας εκνευρι-
στικής φιλόδοξης παραγωγού να κάνει δυο γκρινιάρηδες 
παρουσιαστές να συνεργαστούν για να σώσουν την πρω-
ινή εκπομπή τους από την οριστική διακοπή.  
>>> Στο «Άρης καλεί μαμά» (Mars Needs Moms) του 
Σάιμον Γουέλς, ένας πιτσιρίκος ανακαλύπτει πόσο λίγο 
εκτιμά τη χρησιμότητα της μαμάς του όταν εκείνη πέφτει 
θύμα απαγωγής από εξωγήινους. Ο πλανήτης Άρης έχει 
ανάγκη από μαμάδες ± και η Disney από έξυπνες ιδέες. 
>>> Μια ομάδα Γάλλων ανθρακωρύχων που παγιδεύονται 
στη στοά ενός ορυχείου διασώζονται από μια ομάδα Γερ-
μανών σε μια εποχή που οι δυο λαοί ήταν άσπονδοι εχθροί 
στη «Συντροφικότητα» (Kameradschaft) του Γκέοργκ Βί-
λελμ Παμπστ. Γυρισμένη το 1932, η ταινία υπήρξε ένα κά-
λεσμα υπέρ της ανεκτικότητας και της φιλίας των λαών. 
>>> Δυο βραβευμένα ντοκιμαντέρ για γυναίκες ζωγρά-
φους, το «Ελένη Μπούκουρη Αλταμούρα - Η πρώτη 
Ελληνίδα ζωγράφος» της Κλεώνης Φλέσσα και το «Χα-
ρισματικές καλλονές» (Ung, Vakker og Begavet) της Αν 
Κέρστι Μγιόρν για τις καλλιτέχνιδες του σουρεαλιστικού 
κινήματος της δεκαετίας του '30. Τα φιλμ θα προβάλλο-
νται με ένα εισιτήριο στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Φε-
μινισμός και εικαστικές τέχνες. 

Ίσως, αύριο (Haevnen) **  
Σκηνοθεσία: Σουζάνε Μπίερ
Πρωταγωνιστούν: Μίκαελ Πέρσμπραντ, Τρίνε Ντίρχολμ, Ούλριχ Τόμσεν 

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις γιατί το φιλμ της Σουζάνε Μπίερ 
κέρδισε φέτος το Όσκαρ καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας. Με τις οικο-
γενειακές σχέσεις στο κέντρο του, αλλά ανοίγοντας τον καμβά του σε 
ένα δράμα που χωρά τόσο τη Δύση όσο και τη «βασανισμένη Αφρική», 
σπέρνει ηθικά διλήμματα και θερίζει (μάλλον σικέ) συγκινήσεις, 
γνωρίζοντας πολύ καλά τις ευαισθησίες ενός κοινού που α-
ρέσκεται να στεναχωριέται λιγάκι στις arthouse αίθουσες, 
πριν γυρίσει πίσω στο σπίτι για να ξεφυλλίσει το Wallpaper. Η 
ιστορία ενός Δανού γιατρού στην Αφρική που έρχεται αντι-
μέτωπος με έναν πολέμαρχο που σακατεύει κυρίως γυναίκες 
και του μικρού του γιου πίσω στην Ευρώπη, ο οποίος βρίσκει 
έναν ανέλπιστο αλλά κι επικίνδυνο σύμμαχο απέναντι στους 
νταήδες του σχολείου, μοιάζει αρχικά να έχει όλη τη δύναμη 
που μας έχουν συνηθίσει οι ταινίες της Μπίερ. Όμως τόσο το σενά-
ριο του Άντερς Τόμας Γένσεν όσο και η γνώριμα χαμηλότονη σκηνοθε-
σία μοιάζουν να βαδίζουν στα σίγουρα, δίχως να ρισκάρουν ούτε ένα 
λάθος δάκρυ. Φορτωμένο με μια σειρά από θεματικές που στριμώχνο-
νται άβολα στη μυθοπλασία, μοιάζει περισσότερο από ένα οργανικό 
δράμα με ένα απλό δειγματολόγιο κινηματογραφικών προβλημάτων. 
Αποφεύγει μεν το μελοδραματισμό, αλλά στην πορεία εγκαταλείπει 
και κάθε συναισθηματική εμπλοκή, μοιάζοντας καλοφτιαγμένο άλλα 
ψυχρό και, ακόμη χειρότερα, απόλυτα υπολογισμένο. 

Όσο πιο αλητάκι, 
τόσο πιο ωραίο το μαλλί

Ίσως, αύριο **  Ιλουστρασιόν δράμα, light ενοχές /// Γυναίκες έτοιμες για όλα **  Δεν είναι αργία, είναι απεργία /// Μαμούθ *** Σουρεαλισμός πολλών κιλών /// Princess **  Όχι πια σεξ, μόνο βία /// Ο άγνω-
στος *  Ποιος είμαι; Πού πάω; Γιατί μπήκα στην αίθουσα; /// Πρωινό ξύπνημα * Θα νυστάζετε ως το τέλος /// Άρης καλεί μαμά Στο διάστημα κανείς δεν ακούει τη μαμά σου JUST THE FACTS
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Αθήνας

AAΒΟΡΑ Tέρμα Ιπποκρά-
τους, 210 6423.271 
The complete Metropolis 
19.00-22.00

AΕΛΛΩ CineMAx 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8215.327
Αίθουσα 1: Άρης καλεί 
μαμά 17.00 μεταγλ., Πέμ.-
Κυρ. 15.00 μεταγλ., Παρ. & 
Κυρ.11.00-13.00 3D/ Μα-
μούθ 18.45-20.45/ Είμαι το 
νούμερο τέσσερα 22.45 •
Αίθουσα 2: Ο άγνωστος 
19.00-21.20-23.40/ Rango 
17.00 μεταγλ., Πέμ.-Κυρ. 
15.00 μεταγλ., Παρ. & 
Κυρ.11.00-13.00 • Αίθουσα 3: 
Μια φορά και ένα… μωρό 
18.00-20.15-22.15/ Οι ήρωες 
του δάσους: Περιπέτειες 
στο τσίρκο, Πέμ.-Κυρ. 16.10 
μεταγλ., Παρ. & Κυρ. 12.30-
14.20 μεταγλ. • Αίθουσα 4: 
Πρωινό ξύπνημα 18.20-
20.30-22.50/ Rango, Πέμ. & 
Σάβ.-Κυρ.  16.20 υπότιτλ., 
Παρ. & Κυρ. 12.20-14.20 υπό-
τιτλ. • Αίθουσα 5: Δικηγόρος 
σκοτεινών υποθέσεων 
18.45-21.00/ Μαμούθ 23.15/ 
Μαλλιά κουβάρια, Πέμ.-Κυρ. 
16.45 μεταγλ., Παρ. & Κυρ. 
12.45-14.45 μεταγλ.

AΘΗΝΑΙΟΝ Βασ. Σοφίας 
124, Αμπελόκηποι, 210 
7782.122
Αίθουσα 1: Ο άγνωστος 
18.30-20.40-23.00/ Άρης κα-
λεί μαμά 16.30 μεταγλ. 3D
Αίθουσα 2: Μια φορά και 
ένα… μωρό 19.00-20.50-
22.40, Άρης καλεί μαμά 
17.00 μεταγλ.

AΘHnAiOn 
CinepOlis 3D DiGiTAl 
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8108.230,
Αίθουσα 1: Ο άγνωστος 
18.30-20.40-23.00/ Άρης κα-
λεί μαμά 16.30 μεταγλ. 3D
Αίθουσα 2: Πρωινό ξύπνημα 
18.10-20.20-22.30/ Οι ήρωες 

του δάσους: Περιπέτειες 
στο τσίρκο, Παρ.-Κυρ. 16.20 
μεταγλ. • Αίθουσα 3: Μια 
φορά και ένα… μωρό 19.00-
20.50-22.40/ Άρης καλεί μα-
μά 17.00 μεταγλ., Κυρ. 15.15 
μεταγλ. • Αίθουσα 4: Σύζυγος 
για ενοικίαση 18.10-20.30/ 
Είμαι το νούμερο τέσσερα 
22.50/ Rango, Παρ.-Κυρ. 
16.00 μεταγλ.

ApOllOn Σταδίου 19, 210 
3236.811
Μαμούθ 18.10-20.10-22.20

ATTiΚΟΝ Σταδίου 19, 210 
3228.821
Ο Τρόπος του Μπάρνεϊ 
17.40/ Πρωινό ξύπνημα 
20.20-22.30

AΣΤΟp HOllYWOOD 3D 
Σταδίου 28, 210 3310.820 
Μαύρος κύκνος 20.10-
22.30/ Άρης καλεί μαμά 
18.20 μεταγλ., Πέμ.-Κυρ. 
16.30 μεταγλ. 3D
κάθε Τετ. με 1 εισιτήριο 2 άτο-
μα (εκτός προβολών 3D)

AΣΤΥ - CineMA
Κοραή 4, 210 3221.925, 
Ιρλανδέζικος δρόμος 18.00-
20.15-22.30

AΤΛΑΝΤΙΣ Λ. Βουλιαγμένης 
245,  210 9711.511
Αίθουσα 1: Γυναίκες έτοιμες 
για όλα 17.40-20.00-22.20
Αίθουσα 2: Ο λόγος του βασι-
λιά 17.10-19.40-22.10
κάθε Τετ.  με 1 εισ. 2 άτομα

BΑΡΚΙΖΑ  Θάσου 22, 210 
8973.926
Αίθουσα 1: Blue Valentine 
20.410-22.45/ Άρης καλεί 
μαμά 18.45 μεταγλ. 3D/ 
Μαλλιά κουβάρια, Πέμ.-Κυρ. 
16.50 μεταγλ. • Αίθουα 1: Σύ-
ζυγος για ενοικίαση 20.40-
22.45/ Rango 18.45 μεταγλ., 
Πέμ.-Κυρ. 16.50 μεταγλ.

VillAGe sHOppinG 
AnD MORe Θηβών 228 & Π. 
Pάλλη,  210 4278.600
Αίθ. 1: Ο άγνωστος, Πέμ.-Τετ. 

20.00-22.30 •Αίθουσα 2: Μια 
φορά και ένα... μωρό, Πέμ.-
Τετ. 19.15-21.15-23.15 •Αίθ. 
3: Δικηγόρος σκοτεινών 
υποθέσεων, Πέμ.-Τετ. 20.15-
22.45-01.15/ Οι ήρωες του 
δάσους: Περιπέτειες στο 
τσίρκο, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
14.15-16.15-18.15 μεταγλ./ 
Παρ.-Κυρ. 12.15-14.15-16.15-
18.15 μεταγλ. • Αίθ. 4: Άρης 
καλεί μαμά, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
15.15-17.15 μεταγλ. 3D, Παρ.-
Κυρ. 11.15-13.15-15.15-17.15 
μεταγλ. 3D/ Μια φορά και 
ένα... μωρό, Πέμ.-Τετ. 19.15-
21.15-23.15-01.15 • Αίθ. 5: 
Rango, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
14.30-16.45-19.00 μεταγλ., 
Παρ.-Κυρ. 12.15-14.30-16.45-
19.00 μεταγλ./ Σύζυγος για 
ενοικίαση, Πέμ.-Τετ. 21.15-
23.45 • Αίθ.6: Μια φορά και 
ένα... μωρό, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
14.00-16.00-18.00-20.15-
22.15-00.15, Παρ.-Κυρ. 
12.00-14.00-16.00-18.00-
20.15-22.15-00.15 • Αίθ. 7: 
Άρης καλεί μαμά, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.00-16.00-18.00-
20.00 μεταγλ. 3D, Παρ.-Κυρ. 
12.00-14.00-16.00-18.00-
20.00 μεταγλ. 3D/ Η τελετή, 
Πέμ.-Τετ. 22.00-00.30 • Αίθ. 8: 
Είμαι το νούμερο τέσσερα, 
Πέμ.-Τετ. 19.00-21.15-23.30/ 
Ζουμπαίος και Ιουλιέτα, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 15.00-17.00 
μεταγλ. 3D, Παρ.-Κυρ. 11.00-
13.00-15.00-17.00 μεταγλ. 
3D • Αίθ. 9: Ο άγνωστος, Πέμ. 
& Δευτ.-Τετ. 15.00-17.30-
20.00-22.30-01.00, Παρ.-Κυρ. 
12.30-15.00-17.30-20.00-
22.30-01.00 • Αίθ. 10: Μια 
φορά και ένα... μωρό, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.45-16.45-18.45-
20.45-22.45-00.45, Παρ.-Κυρ. 
12.45-14.45-16.45-18.45-
20.45-22.45-00.45 • Αίθ. 11: 
Άρης καλεί μαμά, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.45-16.45-18.45 
μεταγλ., Παρ.-Κυρ. 12.45-
14.45-16.45-18.45 μεταγλ./ Ο 
άγνωστος, Πέμ.-Τετ. 20.45-
23.15-01.30 • Αίθ. 12: Wasted 
youth, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
15.30-17.45, Παρ.-Κυρ. 11.00-
13.15-15.30-17.45/ Μια 

φορά και ένα... μωρό, Πέμ.-
Τετ. 20.00-22.00-00.00 • Αίθ. 
13: Πρωινό ξύπνημα, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 16.15-18.30-21.00-
23.30, Παρ.-Κυρ. 11.30-13.45-
16.15-18.30-21.00-23.30 • 
Αίθ. 14: Rango, Πέμ. & Δευτ.-
Τετ. 15.45 μεταγλ., Παρ.-Κυρ. 
11.15-13.30-15.45 μεταγλ./ 
Η τελετή, Πέμ.-Τετ. 18.00-
20.30-23.00-01.30 • Αίθ. 15: 
Ζουμπαίος και Ιουλιέτα, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 15.45-17.45 
μεταγλ., Παρ.-Κυρ. 11.45-
13.45-15.45-17.45 μεταγλ./ 
Μια φορά και ένα... μωρό, 
Πέμ.-Τετ. 19.45-21.45-23.45 • 
Αίθ. 16: Οι ρυθμιστές, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.15-16.30-18.45-
21.00-23.15-01.30, Παρ.-Κυρ. 
12.00-14.15-16.30-18.45-
21.00-23.15-01.30 • Αίθ. 17: 
Σύζυγος για ενοικίαση, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 15.00-
17.30-20.15-22.45-01.15, 
Παρ.-Κυρ. 12.30-15.00-17.30-
20.15-22.45-01.15 • Αίθ. 18: 
Δικηγόρος σκοτεινών υπο-
θέσεων, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
14.00-16.30-19.00-21.30-
00.00, Παρ.-Κυρ. 11.30-14.00-
16.30-19.00-21.30-00.00 •
Αίθ. 19: Είμαι το νούμερο 
τέσσερα, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
15.30-17.45-20.15-22.30-
00.45, Παρ.-Κυρ. 11.00-
13.15-15.30-17.45-20.15-
22.30-00.45 • Αίθ. 20: Μαλλιά 
κουβάρια, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
14.45-17.00 μεταγλ., Παρ.-
Κυρ. 12.30-14.45-17.00 με-
ταγλ./ Ο άγνωστος Πέμ.-Τετ. 
19.15-21.45-00.15

VillAGe 5 CineMAs 
pAGRATi Υμητού 110 & Χρε-
μωνίδου, 210 7572.440
Αίθ. 1: Άρης καλεί μαμά, Πέμ. 
& Δευτ.-Τετ. 16.30 μεταγλ., 
Παρ.-Κυρ. 12.20-14.20-16.30 
μεταγλ./ Μια φορά και ένα... 
μωρό, Πέμ.-Τετ. 18.30-20.30-
22.30-00.30 • Αίθ.  2: Rango, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 16.50 με-
ταγλ., Παρ.-Κυρ. 12.10-14.30-
16.50/ Δικηγόρος σκοτει-
νών υποθέσεων, Πέμ.-Τετ. 
19.10-21.40-00.00 • Αίθ.  3: 
Είμαι το νούμερο τέσσερα, 

Πέμ.-Τετ. 20.00-22.15-00.40/ 
Οι ήρωες του δάσους: Πε-
ριπέτειες στο τσίρκο, Πέμ. 
& Δευτ.-Τετ. 16.00 μεταγλ., 
Παρ.-Κυρ. 12.00-14.00-
16.00 μεταγλ./ Σύζυγος για 
ενοικίαση, Πέμ.-Τετ. 17.45 
• Αίθ.  4: Ζουμπαίος και 
Ιουλιέτα, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
15.00 μεταγλ. 3D, Παρ.-Κυρ. 
11.00-13.00-15.00 μεταγλ. 
3D/ Ο άγνωστος, Πέμ.-Τετ. 
17.00-19.20-22.00-00.20 • 
Αίθ.  5 : Άρης καλεί μαμά 3d 
(μεταγλ), Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
15.30-17.30 μεταγλ. 3D, Παρ.-
Κυρ. 11.30-13.30-15.30-17.30 
μεταγλ. 3D/ Μια φορά και 
ένα... μωρό, Πέμ.-Τετ. 19.30-
21.30-23.30

VillAGe 15 
CineMAs @ THe MAll 
Ανδρέα Παπανδρέου 3 
(θέση Ψαλίδι), 210 6104.100
Αίθ.  1: london boulevard, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 15.45-20.30, 
Παρ.-Κυρ. 11.15-15.45-20.30/ 
Οι ρυθμιστές, Πέμ.-Τετ. 
13.30-18.15-22.45-01.00 •
Αίθουσα 2: Ο άγνωστος, Πέμ. 
& Δευτ.-Τετ. 14.15-16.30-
18.45-21.15-23.30,Παρ.-Κυρ. 
11.45-14.15-16.30-18.45-
21.15-23.30
Αίθ.  3: Rango, Πέμ. & Δευτ.-
Τετ. 14.30-17.00 μεταγλ., 
Παρ.-Κυρ. 12.15-14.30-17.00 
μεταγλ./ Πρωινό ξύπνημα, 
Πέμ.-Τετ. 19.15-21.45-00.15 •
Αίθ.  4: Άρης καλεί μαμά, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 14.15-
16.15-18.15 μεταγλ. 3D, Παρ.-
Κυρ. 12.15-14.15-16.15-18.15 
μεταγλ. 3D/ Είμαι το νούμε-
ρο τέσσερα, Πέμ.-Δευτ. & 
Τετ.  22.30-00.45, Τρ. 22.45-
01.00/ Οι ρυθμιστές, Πέμ.-
Δευτ. & Τετ. 20.15 • Αίθ.  5: 
Σύζυγος για ενοικίαση, Πέμ. 
& Δευτ.-Τετ. 13.30-16.00-
18.30-21.00-23.30, Παρ.-Κυρ. 
11.00-13.30-16.00-18.30-
21.00-23.30 • Αίθ.  6: Wasted 
youth, Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 
15.15-20.30, Δευτ. 20.30/ 
Η τελετή, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
17.45-23.00 Παρ.-Κυρ. 12.45-
17.45-23.00 •Αίθ.  7: Μια 
φορά και ένα... μωρό, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.00-16.30-19.00-
21.30-00.00, Παρ.-Κυρ. 11.30-
14.00-16.30-19.00-21.30-
00.00 • Αίθ. 8: Rango, Πέμ. 
& Δευτ.-Τετ. 13.15-15.45 με-
ταγλ., Παρ.-Κυρ. 11.00-13.15-
15.45 μεταγλ./ Μια φορά και 
ένα... μωρό, Πέμ.-Τετ. 18.00-
20.15-22.30-00.45 • Αίθ.  9: 
Η τελετή, Πέμ.-Τετ. 00.30/ 
Μια φορά και ένα... μωρό, 
Πέμ.-Τετ. 17.15-19.30-22.00/ 
Οι ήρωες του δάσους: Πε-
ριπέτειες στο τσίρκο, Πέμ. 
& Δευτ.-Τετ. 13.45-15.30 με-
ταγλ., Παρ.-Κυρ. 12.00-13.45-
15.30 μεταγλ • Αίθ.  10: Άρης 
καλεί μαμά, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
13.00-15.15-17.30 μεταγλ., 
Παρ.-Κυρ. 11.00-13.00-15.15-
17.30 μεταγλ./ Ο άγνωστος, 
Πέμ.-Τετ. 19.45-22.15-00.45 •
Αίθ. 11: Μαλλιά κουβάρια, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 13.30-16.00 
μεταγλ., Παρ.-Κυρ. 11.15-
13.30-16.00 μεταγλ./ Μια 
φορά και ένα... μωρό, Πέμ.-
Τετ. 18.30-20.45-23.15 •Αίθ.  
12: Δικηγόρος σκοτεινών 
υποθέσεων, Πέμ.-Τετ. 18.45-
21.15-23.45/ Ζουμπαίος και 
Ιουλιέτα, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
14.45-16.45 μεταγλ., Παρ.-
Κυρ. 12.30-14.45-16.45 με-
ταγλ. • Αίθ.  13: Ο άγνωστος, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 19.45-22.15, 
Παρ.-Κυρ. 17.15-19.45-22.15
Αίθουσα 14: Δικηγόρος 
σκοτεινών υποθέσεων, 
Πέμ.-Σάβ. 18.45-21.15-23.45, 
Κυρ.-Τετ. 18.45-21.15

VillAGe 9 CineMAs @ 
FAliRO  Λ. Ποσειδώνος 1 & 
Μωραϊτίνη 3, Π. Φάληρo
Αίθ. 1: Rango, Παρ.-Κυρ. 
11.50-13.50-15.50-17.50 
μεταγλ./ Δικηγόρος σκο-
τεινών υποθέσεων, Πέμ. 
& Δευτ.-Τετ. 17.20-19.50-
22.20-00.50, Παρ.-Κυρ. 19.50-
22.20-00.50 • Αίθ. 2: Άρης 
καλεί μαμά, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
16.30-18.30 μεταγλ., Παρ.-
Κυρ. 12.30-14.30-16.30-18.30 
μεταγλ./ Πρωινό ξύπνημα, 
Πέμ.-Τετ. 20.30-22.40-00.50 
Αίθ. 3: Μια φορά και ένα... 
μωρό, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
17.10-19.10-21.10-23.10, 
Παρ.-Κυρ. 15.10-17.10-19.10-
21.10-23.10/ Οι ήρωες 
του δάσους: Περιπέτειες 
στο τσίρκο, Παρ.-Κυρ. 
11.20-13.10 μεταγλ. • Αίθ. 
4: Σύζυγος για ενοικίαση, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 16.50-

19.20-21.50-00.20, Παρ.-Κυρ. 
11.50-14.20-16.50-19.20-
21.50-00.20 • Αίθ. 5: Είμαι το 
νούμερο τέσσερα, Πέμ.-Τετ. 
18.45-21.00/ Η τελετή, Πέμ.-
Τετ. 23.15/ Ο άγνωστος, 
Παρ.-Κυρ. 12.00-14.15-16.30 
• Αίθ. 6 : Άρης καλεί μαμά, 
Παρ.-Κυρ. 11.00-13.00-15.00-
17.15 μεταγλ. 3D/ Ο άγνω-
στος, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 17.00-
19.15-21.30-23.45, Παρ.-Κυρ. 
19.15-21.30-23.45/ Άρης 
καλεί μαμά, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
18.00 μεταγλ. 3D/ Παρ.-Κυρ. 
12.00-14.00-16.00-18.00 
μεταγλ. 3D/ Μια φορά 
και ένα... μωρό, Πέμ.-Τετ. 
20.00-22.10-00.20 • Αίθ. 8: Ο 
άγνωστος, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
19.15-21.30-23.45, Παρ.-Κυρ. 
17.00-19.15-21.30-23.45
Αίθ. 9: Η τελετή, Πέμ.-Τετ. 
21.00/ Μια φορά και ένα... 
μωρό, Πέμ.-Τετ. 19.00/ Οι 
ρυθμιστές, Πέμ.-Τετ. 23.15

VillAGe ATHens 
MeTRO MAll Άγ. Δημήτρι-
ος, Βουλιαγμένης 276
Αίθ. 1: Ζουμπαίος και Ιουλι-
έτα, Πέμ.-Τετ. 12.00-14.00-
16.00 μεταγλ. 3D/ Η τελετή, 
Πέμ.-Τετ. 00.30/ Μια φορά 
και ένα... μωρό, Πέμ.-Τετ. 
18.00-20.10-22.20 • Αίθ.  
2: Rango, Πέμ.-Τετ. 11.00-
13.10-15.20-17.30 μεταγλ./ 
Ο άγνωστος, Πέμ.-Κυρ. & 
Τρ.-Τετ. 19.40-22.00-00.20, 
Δευτ. 22.00-00.20 • Αίθ.  3: 
Δικηγόρος σκοτεινών 
υποθέσεων, Πέμ.-Τετ. 21.45-
00.10/ Ζουμπαίος και Ιου-
λιέτα, Πέμ.-Τετ. 11.20-13.20 
μεταγλ./ Μαλλιά κουβάρια, 
Πέμ.-Δευτ. & Τετ. 15.20-17.20 
μεταγλ., Τρ. 15.20 μεταγλ./ 
Σύζυγος για ενοικίαση, 
Πέμ.-Δευτ. & Τετ. 19.20 • Αίθ. 
4: Είμαι το νούμερο τέσσε-
ρα, Πέμ.-Τετ. 19.15-21.30/ Οι 
ήρωες του δάσους: Περιπέ-
τειες στο τσίρκο, Πέμ.-Τετ. 
11.30-13.30-15.30-17.20 
μεταγλ./ Σύζυγος για ενοικί-
αση, Πέμ.-Τετ. 23.50 • Αίθ.  5: 
Άρης καλεί μαμά, Πέμ.-Τετ. 
11.10-13.10-15.10-17.10 
μεταγλ. 3D/ Μια φορά και 
ένα... μωρό, Πέμ.-Τετ. 19.10-
21.20-23.30

ΓΑΛΑΞΙΑΣ Αρχή Λ. Μεσογεί-
ων, 210 7773.319 
Αίθ. 1: Ο λόγος του βασιλιά  
18.00-20.15/ Δικηγόρος 
σκοτεινών υποθέσεων 
22.45 • 2:Γυναίκες έτοιμες 
για όλα 17.50-20.00-22.630

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn 
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, 
210 9650.318 
Αίθ. 1: Γυναίκες έτοιμες για 
όλα 20.00-22.40,Κυρ17.20 •  
2: Δικηγόρος σκοτεινών 
υποθέσεων 22.10/ Ο λόγος 
του βασιλιά 19.30

ΔΑΝΑΟΣ Λ. Κηφισίας 109, 
210 6922.655
Αίθ. 1: Ίσως, αύριο, Πέμ.-
Δευτ. & Τετ.17.45-20.15-
22.45, Τρ. 17.45-22.45, Τρ.  
20.30 • Αίθ. 2: Μικρά αθώα 
ψέματα 16.20-19.20-22.20

ΕΛΛΗ Ακαδημίας 64, 
210 3632.789 
Wasted youth 18.00-20.15-
22.30

ΕΜΠΑΣΣΥ nOVA ODeOn
Πατ. Ιωακείμ 5,  210 7215.944
Ίσως, αύριο 17.25-20.00-
22.35

ΙΛΙΟΝ Τροίας 34 & Πατησίων 
113, 210 8810.602
Μέσα από τις φλόγες 18.00-
20.30-23.00

ΙΝΤΕΑΛ Πανεπ/μίου 46, 210 
3826.720 
Μέσα από τις φλόγες 17.15-
19.50-22.30

ΚΗΦΙΣΙΑ  Λ. Κηφισίας 245, 
210 6233.567 
Αίθ. 1: Μαμούθ 18.30-20.30-
22.30/ Rango,Πέμ.-Κυρ. 
16.30 μεταγλ. • 2: Γυναίκες 
έτοιμες για όλα 20.45-23.00/ 
Μια φορά και ένα… μωρό 
18.45/ Άρης καλεί μαμά 
17.00 μεταγλ. • 3: Ίσως, αύ-
ριο 17.40-20.00-22.30

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ 
Λεωφ. Συγγρού 106, 210 
9215.305
Wasted youth 19.20-21.00-
22.45 Παρ.-Κυρ. 00.30/ Ο 
θαυματοποιός, Πέμ.-Κυρ.  
18.00

ΝΑΝΑ Λ. Βουλιαγμένης 179, 
 210 9703.158 
Αίθ. 1: Άρης καλεί μαμά 
17.20 μεταγλ., Πέμ.-Κυρ. 
15.20 μεταγλ., Παρ. & 
Κυρ.11.20-13.20 μεταγλ./ Ο 
άγνωστος 19.20-21.40-00.00
Αίθ 2: Μια φορά και ένα… 
μωρό 17.00-19.00-21.00-
23.00, Σάβ.-Κυρ. 15.00, 
Παρ. & Κυρ.11.00-13.00 • 
Αίθ 3: Πρωινό ξύπνημα 
18.15-20.30-22.45, Πέμ.-Κυρ. 
16.00, Παρ. & Κυρ.11.30-13.4 
• Αίθ 4: Άρης καλεί μαμά 
16.45-18.45 μεταγλ., Παρ. 
& Κυρ.12.45-14.45 μεταγλ. 
3D/ Σύζυγος για ενοικίαση 
20.45/ Είμαι το νούμερο 
τέσσερα 23.15 • Αίθ 5: Μια 
φορά και ένα… μωρό 
18.00-20.00-22.00-00.00/ 
Οι ήρωες του δάσους: 
Περιπέτειες στο τσίρκο, 
Πέμ.-Κυρ.  16.00 μεταγλ., Παρ. 
& Κυρ. 12.00-14.00 μεταγλ. 
• Αίθ 6: Οι ιππείς της Πύλου 
22.15/ Rango 16.15-18.15 
μεταγλ., 20.15 υπότιτλ., Παρ. 
& Κυρ.12.15-14.15 μεταγλ.

ODeOn KOsMOpOlis 
MApOYΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 
210 6786.000 
Αίθ. 1: Ο αετός της αυτοκρα-
τορίας 19.00-21.30-00.00/ 
Ζουμπαίος & Ιουλιέτα, Πέμ.-
Κυρ. 15.20-17.10 μεταγλ., 
Παρ.-Κυρ. 13.30 μεταγλ. 
• 2: Ο άγνωστος 18.30, 
Πέμ.-Κυρ. 16.00, Παρ.-Κυρ. 
11.20-13.40/ Οι ρυθμιστές 
20.50/ The way back 23.30 
• 3: Μικρά αθώα ψέματα 
22.50/ Ο λόγος του βασιλιά 
17.20-20.20 • 4: Οι ιππείς της 
Πύλου 19.50-22.00-00.10/ 
Rango 17.30 υπότιτλ., Πέμ.-
Κυρ. 15.10 υπότιτλ., Παρ.-
Κυρ. 12.50 υπότιτλ. • 5: Μια 
φορά και ένα… μωρό 17.40-
19.40-21.40-23.40, Παρ.-Κυρ. 
11.40-13.40-15.40 • 6: Είμαι 
το νούμερο τέσσερα, Πέμ.-
Κυρ. & Τρ.-Τετ. 19.40-22.00, 
Πέμ.-Σάβ. 00.20, Δευτ. 23.30/ 
Αρης καλεί μαμά 17.40 με-
ταγλ., Πέμ.-Κυρ. 15.30 μεταγλ. 
3D • 7: Δικηγόρος σκοτει-
νών υποθέσεων 23.00 Πέμ.-
Τρ. 18.00-20.30, Τετ. 17.10/ 
Μαλλιά κουβάρια, Πέμ.-Κυρ. 
15.50 μεταγλ., Παρ.-Κυρ. 
13.10 μεταγλ. • 8: Πρωινό 
ξύπνημα 19.00-21.20-23.50, 
Πέμ.-Κυρ. 16.30, Παρ.-Κυρ. 
11.30-14.00 • 9: Άρης καλεί 
μαμά 18.50 μεταγλ., Πέμ.-
Κυρ. 16.40 μεταγλ., Παρ.-Κυρ. 
12.20-14.30 μεταγλ. 3D/ Ο 
άγνωστος 21.00-23.20 • 10: 
Μια φορά και ένα… μωρό 
20.10-22.10-00.10/ Αρης κα-
λεί μαμά 18.10 μεταγλ., Πέμ.-
Κυρ. 16.10 μεταγλ., Παρ.-Κυρ. 
12.00-14.10 μεταγλ. • 11: Μια 
φορά και ένα… μωρό 23.10 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 19.10-
21.10, Δευτ. 16.20-18.20 • 
12: Σύζυγος για ενοικίαση 
17.30-20.10-22.40, Παρ.-Κυρ. 
12.30-15.00

ΟDeOn OΠΕΡΑ Ακαδημίας 
57, 210 3622.683, 801 11 60000 
Αίθ. 1: Γυναίκες έτοιμες για 
όλα 17.30-20.00-22.30 • 2: 
Ο λόγος του βασιλιά 17.15-
19.45-22.20

ODeOn sTARCiTY Λ. 
Συγγρού 111 &Λεοντίου,  210 
6786.000, 801 1160000 
Αίθ. 1: Μια φορά και ένα… 
μωρό 19.10-21.10-23.10/ 
Ζουμπαίος & Ιουλιέτα, 
Πέμ.-Κυρ. 17.10 μεταγλ., Κυρ. 
12.30-14.45 μεταγλ. • Αίθ. 2: 
Δικηγόρος σκοτεινών υπο-
θέσεων 18.00-20.30-23.00/ 
Cinema park. Αγρια φύση, 
Κυρ. 11.00/ Δυνάμεις της 
γης, Κυρ. 13.00/ Πράσινος 
πλανήτης, Κυρ. 15.00 • Αίθ. 
3: Πρωινό ξύπνημα 17.00/ 
Ο λόγος του βασιλιά 20.00, 
Σύζυγος για ενοικίαση 
22.45/ Cinema park. Αγρια 
φύς, Κυρ. 11.00/ Δυνάμεις 
της γης, Κυρ. 13.00/ Πράσι-
νος πλανήτης, Κυρ. 15.00 • 
Αίθ. 4: Ο αετός της αυτοκρα-
τορίας 19.00-21.30-00.00/ 
Rango, Πέμ.-Κυρ. 16.30 
μεταγλ./ Cinema park. Αγρια 
φύση, Κυρ. 11.00/ Δυνάμεις 
της γης, Κυρ. 13.00/ Πράσι-
νος πλανήτης, Κυρ. 15.00
Αίθ. 5: Μια φορά και ένα… 
μωρό 17.40-19.40-21.40-
23.40/ Cinema park. Αγρια 
φύση, Κυρ. 11.00/ Δυνάμεις 
της γης, Κυρ. 13.00/ Πράσι-
νος πλανήτης, Κυρ. 15.00
Αίθ.6: Ο άγνωστος 21.00-
23.20/ Αρης καλεί μαμά 

18.50 μεταγλ., Πέμ.-Κυρ. 
16.40 μεταγλ., Κυρ. 12.20-
14.30 μεταγλ. 3D • Αίθ. 7: 
Είμαι το νούμερο τέσσερα 
19.30-21.50, Πέμ.-Σάβ. 00.20/ 
Αρης καλεί μαμά 17.20 
μεταγλ., Παρ.-Κυρ. 15.20 
μεταγλ. 3D • Αίθ. 8: Οι ιππείς 
της Πύλου 19.50-22.00-
00.10/ Rango 17.30 μεταγλ., 
Παρ.-Κυρ. 15.10 μεταγλ., Κυρ 
12.50 μεταγλ. • Αίθ. 9: Μικρά 
αθώα ψέματα 23.30/ The 
way back 20.50/ Ο άγνω-
στος 18.30, Πέμ.-Κυρ. 16.00 
Κυρ 13.40 • Αίθο. 10: Άρης 
καλεί μαμά 18.10 μεταγλ., 
Πέμ.-Κυρ. 16.10 μεταγλ., Κυρ. 
12.00-14.10 μεταγλ./ Πρωινό 
ξύπνημα 20.10-22.30

sTeR CineMAs 
AΓ. eΛeYΘepiOΣ
Αχαρνών 373-375, 
210 2371.000, 801 8017837
Αίθ. 1: Δικηγόρος σκοτει-
νών υποθέσεων, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.40, Παρ. 15.10-
17.40, Σάβ.-Κυρ. 12.30-15.10-
17.40/ Σύζυγος για ενοικία-
ση 20.10/ Είμαι το νούμερο 
τέσσερα 22.30 • Αίθ.  2: 
Πρωινό ξύπνημα, Πέμ.-Σάβ. 
19.50-22.00-00.10, Κυρ.-Τετ. 
19.50-22.00/ Rango, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.40 μεταγλ., Παρ. 
15.30-17.40 μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 11.10-13.20-15.30-17.40 
• Αίθ. 3: Άρης καλεί μαμά, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 16.00-
17.50-19.40 μεταγλ., Παρ. 
14.10-16.00-17.50-19.40 με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.20-14.10-
16.00-17.50-19.40 μεταγλ./ Η 
Τελετή 21.30-23.50
Αίθ.  4: Μια φορά και ένα… 
μωρό, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
17.00-19.00-21.00-23.00 
Παρ. 15.00-17.00-19.00-
21.00-23.00, Σάβ.-Κυρ. 
11.00-13.00-15.00-17.00-
19.00-21.00-23.00 • Αίθ.  5: 
Οι ήρωες του δάσους: Περι-
πέτειες στο τσίρκο, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.10 μεταγλ., Παρ. 
15.40-17.15 μεταγλ./ Σάβ.-
Κυρ. 12.00-13.50-15.40-17.15 
μεταγλ./ Ο άγνωστος 18.50-
21.10-23.30

sTeR CineMAs 
Εμπορικό κέντρο Escape, 
Λ. Δημοκρατίας 67A, 
Ίλιον, 210 2371.000 
Αίθ.  1: Ζουμπαίος & Ιουλι-
έτα, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 17.00 
μεταγλ., Παρ. 15.10-17.00 με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.30-13.20-
15.10-17.00 μεταγλ. 3D/ Ο 
άγνωστος 18.50-21.10-23.30
Αίθ.  2: Μαλλιά κουβάρια, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 16.00 
μεταγλ., Παρ. 14.00-16.00 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.00-
14.00-16.00 μεταγλ./ Μια 
φορά και ένα… μωρό 18.00-
20.00-22.00-00.00 • Αίθ.  3: 
Σύζυγος για ενοικίαση 
19.50-22.10/ Rango, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.45 μεταγλ., Παρ. 
15.40-17.45 μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 11.20-13.30-15.40-17.45 
μεταγλ. • Αίθ.  4: Μια φορά 
και ένα… μωρό 17.00-19.00-
21.00-23.00/ Οι ήρωες του 
δάσους: Περιπέτειες στο 
τσίρκο Παρ. 15.20 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 11.50-13.40-15.20 
μεταγλ. • Αίθ.  5: Άρης καλεί 
μαμά, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
17.40-19.30μεταγλ., Παρ. 
14.00-15.50-17.40-19.30 με-
ταγλ./ Σάβ.-Κυρ. 12.10-14.00-
15.50-17.40-19.30 μεταγλ. 
3D/ Δικηγόρος σκοτεινών 
υποθέσεων 21.20/ Είμαι το 
νούμερο τέσσερα 23.50
Αίθ.  6: Ζουμπαίος & Ιουλι-
έτα, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 17.30 
μεταγλ., Παρ. 15.40-17.30 με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.00-13.50-
15.40-17.30 μεταγλ./ Πρωινό 
ξύπνημα 19.20-21.30-23.40
ΑΑίθ.  7: Άρης καλεί μαμά, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 16.30-18.20 
μεταγλ., Παρ. 14.40-16.30-
18.20 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
11.00-12.50-14.40-16.30-
18.20 μεταγλ./ Η Τελετή 
20.10-22.30

ΤΙΤΑΝΙΑ CineMAx
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέ-
ους, 210 3811.147, 
210 3841.689
Στην καρδιά του χειμώνα 
18.10-20.20/ Πώς τελείωσε 
αυτό το καλοκαίρι 22.30

ΤΡΙΑΝΟΝ Κοδριγκτώνος 21, 
210 8222.702
Kuhle Wampe- Σε ποιον 
ανήκει ο κόσμος; 18.00/ Συ-
ντροφικότητα, Πέμ. & Δευτ.-
Τετ. 19.15-21.00-22.30, Παρ.-
Κυρ. 19.15-22.00/ Συναυλία, 
Παρ.-Κυρ. 20.45 ●

Cine ωρεσ προβολησ
www. tospirto.net

Ο νέος διαδικτυακός τόπος που αλλάζει την αντίληψη για το θέατρο και τον 
πολιτισμό στο internet. Από τη δημιουργική ομάδα του Λάκη Λαζόπουλου.           
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Βookvoice Επιμέλεια:
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

«Τον Μίλο Μανάρα δεν τον 

αντέχω με τίποτα». Με αυτή 

τη φράση του υπεύθυνου 

της Marvel, Τζο Κεσάδα, 

ξεκινάει το εισαγωγικό ση-

μείωμα της παρούσας έκδο-

σης. Φυσικά, είναι παραπλα-

νητική και χρησιμοποιείται 

εμφατικά για να καταδείξει 

πόσο πολύ ήθε λαν σ τον 

πολυεθνικό κόμικ κολοσσό 

να συνεργαστούν με το μα-

έστρο της σκιτσαρισμένης 

θηλυκότητας. Ανέθεσαν και 

στον παλαίμαχο storyteller 

Κλέρμοντ να φανταστεί τη 

ρογκ να καλεί τις X-Men φί-

λες της για διακοπές σε ει-

δυλλιακό ελληνικό (!) νησί, 

όπου φυσικά δεν θα λείψουν 

οι θανάσιμες περιπέτειες, 

και πήραν μια υπερηρωική 

ιστορία πολύ διαφορετική 

από τις άλλες. γιατί, όπως 

αντιλαμβάνεσαι, η δράση 

ναι μεν υπάρχει, αλλά στέ-

κει διακριτικά πίσω από τις 

λαχταριστές ραδιενεργές 

καμπύλες που σκιαγραφεί ο 

Μανάρα προκαλώντας sci-fi 

ονειρώξεις.

- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟ ΕΣΚΑΣΑΝ 
Κρις Κλέρμοντ - Μίλο Μανάρα, 

εκδ. Jemma Press, σελ. 64, 
€ 13,50

ΤΑΤΑΤ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟ ΕΣΚΑΣΑΝ

Βook
A.V. 

bookstore 

To βιβλιοπωλείο της 

ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

MAnARA Does X-Men  

Ραδιενεργές 
καμπύλες...
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bookvoice Τι νέα

Οι αγαπημένοι σας από τους 300 συγγραφείς 

των BΕLL; Aν πρέπει να ξεχωρίσω κάποιους 
θα είναι ο Stephen King και o John le Carre, 
γιατί ανέδειξαν δύο «περιθωριακά» είδη 
σε καθαρή λογοτεχνία και πάνω απ’ όλα 
είναι συγγραφείς της ανθρώπινης ψυχής. 
Ο Thomas Harris, με τον ανυπέρβλητο ή-
ρωά του τον Χάνιμπαλ, που άλλαξε τη φυ-
σιογνωμία του θρίλερ. Ο Michael Connelly 
– για πολλούς ο νέος Raymond Chandler. 
Ο Dennis Lehane για το «Σκοτεινό Πο-
τάμι» του. Η Marian Keyes, γιατί μ’ έχει 
κάνει να κλάψω αλλά και να γελάσω πολύ. 
Και τέλος ο μοναδικός Woody Allen.

Ποιων συγγραφέων τα βιβλία είναι πρώτα σε 

πωλήσεις; Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται 
σταθερά τα βιβλία του Stephen King, του 
James Patterson, του Lee Child, του Wilbur 
Smith και του John Grisham. Αν δούμε ό-
μως συνολικά τους πάνω από 1.000 τίτ-
λους μας, ένα από τα πρώτα σε πωλήσεις 
παραμένει το «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τρα-
γουδώντας» της Colleen McCullough.

Υπάρχει συγγραφέας που έκανε τρελές πω-

λήσεις σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα δεν 

γνώρισε την ίδια απήχηση ή το αντίστροφο; 
Ένας τίτλος με εντυπωσιακή πορεία στο 
εξωτερικό συνήθως έχει κι εδώ επιτυχία. 
Πάντως αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση 
της Αμερικανίδας Barbara Wood, που έχει 
φανατικό κοινό στην Ελλάδα και τα βιβλία 
της εκδίδονται πρώτα εδώ και στη Γερμα-
νία και μετά στις ΗΠΑ! Αντιστρόφως, ένα 
εξαιρετικό βιβλίο, το «Ψυχρό Δέρμα» του 
Albert Sanchez Pinol, που ήταν 90 εβδο-

μάδες μπεστ-σέλερ στην Ισπανία και με-
ταφράστηκε σε 23 γλώσσες, εδώ δεν βρήκε 
την απήχηση που του άξιζε.

Βάσει ποιας λογικής διαχωρίζετε τα βιβλία 

σας σε αυτά του «περιπτέρου» και σ' αυτά του 

βιβλιοπωλείου; Καταρχήν η βασική σειρά 
μας, τα BELL Best-Seller, δεν είναι βιβλία 
«περιπτέρου» με την παραδοσιακή έννοια. 
Εκδίδονται σε μικρότερο σχήμα, αλλά με 
άριστες τεχνικές προδιαγραφές ως προς το 
χαρτί και τη βιβλιοδεσία τους και κυκλο-
φορούν και στα περίπτερα και στα βιβλι-
οπωλεία. Όσον αφορά στα βιβλία μας με 
μεγαλύτερο σχήμα που κυκλοφορούν μό-
νο στα βιβλιοπωλεία, υπάρχουν δύο κατη-
γορίες: πρώτον, παλαιότεροι 
τίτλοι που μέσα στα χρόνια 
έγιναν κλασικοί και κρίνουμε 
ότι οι αναγνώστες θα τους ή-
θελαν για τη βιβλιοθήκη τους 
σε μια πιο «πολυτελή» μορφή, 
όπως είναι έργα του Stephen 
King, του Thomas Harris, του 
Ken Follett κ.ά. Δεύτερον, έρ-
γα που εξαρχής θεωρούμε κάπως πιο δύ-
σκολα προσεγγίσιμα και άρα στο περίπτε-
ρο, με τον πολύ σύντομο χρόνο έκθεσης 
του βιβλίου, δεν θα είχαν το περιθώριο να 
βρουν το κοινό τους. Τέτοια έργα ήταν το 
θεωρητικό βιβλίο του King «Περί Συγγρα-
φής» και οι τίτλοι του David Lodge.

Η ελληνική, κυρίως, κριτική στάθηκε ±για 

να το πω κομψά± επιφυλακτική απέναντι σε 

συγγραφείς όπως ο John Grisham, ο Thomas 

Harris, ο Michael Crichton κ.ά. Έχει αλλά-

ξει αυτή η στάση; Για να το θέσω κι εγώ… 
κομψά, η επιφυλακτικότητα παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό. Η «σοβαρή» κριτική α-
σχολείται μόνο με «σοβαρά» θέματα και 
ό,τι είναι εμπορικό εκ προοιμίου στερεί-
ται ποιότητας. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία 
χρόνια μια μερίδα κριτικών έχει αρχίσει 
να προσεγγίζει το σύγχρονο μυθιστόρημα 
ακομπλεξάριστα και με πιο ευρύ πνεύμα 
και είναι έτοιμη να αναγνωρίσει την αξία 
συγγραφέων που… διαπράττουν το αμάρ-
τημα να έχουν εκατομμύρια αναγνώστες 
σ’ όλο τον κόσμο. 

Με δεδομένη την κρίση του βιβλίου, τα βι-

βλία τσέπης, λόγω τιμής, είναι μια λύση. Ό-

μως, όταν άλλοι ελληνικοί εκδοτικοί οίκοι το 

προσπάθησαν δεν έφερε τα επιθυμητά απο-

τελέσματα! Γιατί συνέβη αυτό; Από το 1982 
που ξεκίνησαν, τα BELL έχουν εδραιωθεί 
στη συνείδηση των αναγνωστών ως η σει-
ρά των μεγάλων σύγχρονων συγγραφέων. 
Βιβλία από την κορυφή των μπεστ-σέλερ 

διεθνώς, σε πολύ προσιτή 
τιμή, που έξω κυκλοφορούν 
σε ακριβές, σκληρόδετες 
εκδόσεις. Οι απόπειρες που 
έγιναν από άλλους εκδότες 
δεν πληρούσαν πάντα όλες 
αυτές τις προϋποθέσεις, ίσως 
γι’ αυτό δεν ευοδώθηκαν.

Τι ετοιμάζετε για το επόμενο εξάμηνο; Σύ-
ντομα κυκλοφορεί ο «Κερασφόρος», του 
νέου «τρομερού παιδιού» του θρίλερ (και 
γιου του Stephen King) Joe Hill. Ακόμη, 
η συνέχεια του πολύκροτου «Αθώος Μέ-
χρι Αποδείξεως του Εναντίου» του Scott 
Turow, το έκτο, πολυαναμενόμενο, βιβλίο 
της προϊστορικής σειράς «Τα Παιδιά της 
Γης» της Jean Auel, το post mortem μυθι-
στόρημα του αξέχαστου Michael Crichton, 
καθώς και οι νέοι τίτλοι των John le Carre, 
Ken Follett, Wilbur Smith. A

1.000 BEst seLLer
Οι εκδόσεις BELL, Χαρλένικ Ελλάς μετρούν 1.000 βιβλία και η 
Μαρίνα Κουλουμούνδρα, διευθύντρια του Εκδοτικού Τμήματος, 
κάνει μια αποτίμηση στην A.V.      Του ΔήΜήΤρή ΜΑσΤρογιΑννιΤή 

ΠΩΣ ΝΑ δΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΜΙΑ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΗ
Η λήψη αποφάσεων σε καθοριστικές στιγμές, 
πολλές φορές και υπό την πίεση του χρόνου, η 
επικοινωνία και η συνεργασία με τα μέλη της ο-
μάδας, αλλά και η ανάληψη ηγετικού ρόλου σε 
αυτήν. Ικανότητες απαραίτητες στον απαιτητι-
κό κόσμο των επιχειρήσεων, η βελτίωση των 
οποίων αποτελεί προτεραιότητα του Μετα-
πτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοί-
κηση Επιχειρήσεων του οικονομικού πανεπι-
στημίου Αθηνών. Λειτουργώντας ήδη από το 
1985, το συγκεκριμένο full time και part time 
πρόγραμμα προσφέρει τις πλέον σύγχρονες 
και πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας, τη 
δυνατότητα παρακολούθησης για ένα εξάμη-
νο μαθημάτων επιλογής σε ευρωπαϊκά πανεπι-
στήμια, αλλά και πρόσβαση σε 101 κορυφαίες 
ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις, δίνοντας 
διέξοδο στο θέμα της επαγγελματικής αποκα-
τάστασης. Παράλληλα με αυτό, από το 2004 
λειτουργεί και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Τηλε-
πικοινωνιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
για Στελέχη, φιλοδοξώντας να αναπτύξει μια 
νέα γενιά στελεχών που θα ξεχωρίζουν για 
τις δεξιότητές τους στη διαχείριση των σύγ-
χρονων επιχειρηματικών προκλήσεων, καθώς 
και για τις ικανότητές τους να διαδραματίσουν 
ηγετικό ρόλο στην καθοδήγηση των επιχειρή-
σεων στα πλαίσια της νέας ψηφιακής εποχής.
Πληροφορίες: Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, 6ος 
όροφος, 210 8203.615-616

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 
Με την ανεργία κοντά στο 15%, οι «Ημέρες Κα-
ριέρας» του ιεκ ΔελΤΑ, που έχουν στόχο την ε-
παγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών 
της σχολής, αποκτούν ξεχωριστό ενδιαφέρον. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συνάντηση των 
σπουδαστών με εκπροσώπους 150 μεγάλων 
εταιρειών και σεμινάρια επαγγελματικού προ-
σανατολισμού. 29, 30, 31/3, ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, Ρεθύμνου 
3, Μουσείο, 210 8225.983, www.delta-iek.gr 

ΙΝδΙΑΝΙΚΟΣ χΕΙΜΩΝΑΣ 
Φρεντερίκ Ρου, 
μτφ. Γιάννης Στρίγκος, 
εκδ. Πάπυρος, σελ. 545 

Βασισμένο σε πραγματι-
κά γεγονότα, αναφέρεται 
στους περιθωριοποιημέ-
νους Ινδιάνους Μάκα της Β. 

Αμερικής. Για να βρουν μια θέση στο σύγχρονο 
κόσμο επιστρέφουν στην πατρογονική παρά-
δοση του κυνηγιού φαλαινών και έρχονται αντι-
μέτωποι με όλους. 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 
ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ Μανώλης 
Νταλούκας, εκδ. Οξύ 

Έργα, ημέρες και πάθη του 
Παύλου Σιδηρόπουλου, με 
επίκεντρο τη σχέση του με 
τη Γιόλα και την εξάρτησή 
τους από την ηρωίνη. Συ-

μπρωταγωνιστές μουσικοί της ροκ των 70s & 
80s, που μοιράστηκαν όλοι το ίδιο λευκό πάθος. 

Η ΕΝΤΕΚΑδΑ Συλλογικό, 
εκδ. Μπαρτζουλιάνος, 
σελ. 137 

Το ποδόσφαιρο ως πάθος, 
χαρά, λύπη, με τους δικούς 
του κανόνες, τη δική του η-
θική και λογική. Με έντεκα 

διηγήματα των Α. Ασωνίτη, Δ. Βαρβαρήγου, 
Μ. Βιντιάδη, Σ. Δάνδολου, Β. Κ. Καλαμάρα, Ξ. 
Μπρουντζάκη, Γ. Σκαμπαρδώνη, Μ. Σπέγγου, Α. 
Σταμάτη, Γ. Τριάντη, Θ.Χειμωνά και ένα ποίημα 
του Η. Λαγού. Πρόλογος: Θανάσης Βαλτινός.

27/3, 19.00 Παρουσίαση του βιβλίου «Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ» με τη Μάρω δούκα (εκδ. Πατάκη) 
να απαντά σε ερωτήσεις κοινού. Συλλαβή Bookstore Café, Τιμοθέου 1-3, Παγκράτι, 210 7564.649 28/3, 
20.00 Το βιβλίο «Ο Μίνως Βολανάκης επιλέγει και αποδίδει αποσπάσματα από την Παλατινή Ανθολο-
γία» παρουσιάζουν οι εκδ. Οξύ. Floral, Θεμιστοκλέους 80, Εξάρχεια 29/3, 19.00 Συζήτηση για το ψηφια-
κό βιβλίο, από το ΕΚEΒI και το Floral, με τη συμμετοχή εκδοτών, συγγραφέων και βιβλιοπωλών. Floral.

Για τη 
«σοβαρή» κρι-
τική ό,τι είναι 

εμπορικό 
εκ προοιμίου 

στερείται 
ποιότητας
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Είναι δική σου η χωρίστρα; 

Κάθε άντρας που πλησιάζει στην ενηλικίωση κοιτάει δύο πράγμα-

τα στον καθρέφτη: αν έχει βγάλει γένια και αν έχουν αρχίσει να του 

πέφτουν τα μαλλιά. Κι αν οι στατιστικές συμφωνούν πως τα πρώτα 

δείγματα αραίωσης μπορεί να εμφανιστούν ήδη από τα 16 και πως το 

30% των 30άρηδων και το 50% των 50άρηδων έχουν αραιά μαλλιά, 

υπάρχουν και καλά νέα: αν τα αίτια της αλωπεκίας (επιστημονικός ό-

ρος της φαλάκρας) είναι κληρονομικά ο δρόμος της επιστροφής είναι 

πράγματι δύσκολος, εάν όμως το πρόβλημα είναι παθολογικό ή εποχικό 

τότε τόσο η ιατρική όσο και η κοσμετολογία μπορούν να κάνουν θαύμα-

τα. Μεταξύ των πολλών άλλων, οι ειδικοί φαίνεται να συμφωνούν πως 

η σωστή φροντίδα του τριχωτού της κεφαλής, σε άνδρες και γυναίκες, 

μπορεί όντως να καθυστερήσει σημαντικά την αραίωση και τη δημι-

ουργία φαλάκρας. Μια επίσκεψη στο γιατρό και η χρήση ενός καλού 

σαμπουάν, που να ταιριάζει στις προσωπικές ανάγκες, μπορεί να είναι 

το πρώτο βήμα της λύσης σε ένα πρόβλημα που έρχεται.

Soul/Body/Mind

Είναι δική σου η χωρίστρα; 

Κάθε άντρας που πλησιάζει στην ενηλικίωση κοιτάει δύο πράγμα

τα στον καθρέφτη: αν έχει βγάλει γένια και αν έχουν αρχίσει να του 

πέφτουν τα μαλλιά. Κι αν οι στατιστικές συμφωνούν πως τα πρώτα 

δείγματα αραίωσης μπορεί να εμφανιστούν ήδη από τα 16 και πως το 

30% των 30άρηδων και το 50% των 50άρηδων έχουν αραιά μαλλιά, 

υπάρχουν και καλά νέα: αν τα αίτια της αλωπεκίας (επιστημονικός ό

ρος της φαλάκρας) είναι κληρονομικά ο δρόμος της επιστροφής είναι 

πράγματι δύσκολος, εάν όμως το πρόβλημα είναι παθολογικό ή εποχικό 

τότε τόσο η ιατρική όσο και η κοσμετολογία μπορούν να κάνουν θαύμα

τα. Μεταξύ των πολλών άλλων, οι ειδικοί φαίνεται να συμφωνούν πως 

η σωστή φροντίδα του τριχωτού της κεφαλής, σε άνδρες και γυναίκες, 

μπορεί όντως να καθυστερήσει σημαντικά την αραίωση και τη δημι

ουργία φαλάκρας. Μια επίσκεψη στο γιατρό και η χρήση ενός καλού 

σαμπουάν, που να ταιριάζει στις προσωπικές ανάγκες, μπορεί να είναι 

το πρώτο βήμα της λύσης σε ένα πρόβλημα που έρχεται.

Είναι δική σου η χωρίστρα; 

Κάθε άντρας που πλησιάζει στην ενηλικίωση κοιτάει δύο πράγμα-

τα στον καθρέφτη: αν έχει βγάλει γένια και αν έχουν αρχίσει να του 

πέφτουν τα μαλλιά. Κι αν οι στατιστικές συμφωνούν πως τα πρώτα 

δείγματα αραίωσης μπορεί να εμφανιστούν ήδη από τα 16 και πως το 

30% των 30άρηδων και το 50% των 50άρηδων έχουν αραιά μαλλιά, 

υπάρχουν και καλά νέα: αν τα αίτια της αλωπεκίας (επιστημονικός ό-

ρος της φαλάκρας) είναι κληρονομικά ο δρόμος της επιστροφής είναι 

πράγματι δύσκολος, εάν όμως το πρόβλημα είναι παθολογικό ή εποχικό 

τότε τόσο η ιατρική όσο και η κοσμετολογία μπορούν να κάνουν θαύμα-

τα. Μεταξύ των πολλών άλλων, οι ειδικοί φαίνεται να συμφωνούν πως 

η σωστή φροντίδα του τριχωτού της κεφαλής, σε άνδρες και γυναίκες, 

μπορεί όντως να καθυστερήσει σημαντικά την αραίωση και τη δημι-

ουργία φαλάκρας. Μια επίσκεψη στο γιατρό και η χρήση ενός καλού 

σαμπουάν, που να ταιριάζει στις προσωπικές ανάγκες, μπορεί να είναι 

HERBALIFE 
Σειρά απολέπισης και σύσφιξης, για μεταξένιο, 

απαλό και ελαστικότερο δέρμα

ECO.KID
Υποαλλεργικό σαμπουάν και αφρόλουτρο 2 σε 1 

για παιδιά από βρεφική ηλικία

RUBENS
Κρέμα-πούδρα για αντηλιακή προστασία, ενυδά-
τωση, πρόληψη και καλυτέρευση από την ακμή 

DIGESTIL 
Παστίλιες με εκχυλίσματα από ginger, μελισσό-
χορτο και χαμομήλι, για τη δυσπεψία, τα φου-

σκώματα και τις καούρες
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Elementsofstyle
Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ➜ style@athensvoice.gr

Ανδρέα, μου λείπεις… Χαρά

Ξέρω πολύ καλά πως δεν μπορούμε να ζή-
σουμε ο ένας χωρίς τον άλλον. Επομένως; 

Έχω γνωρίσει ένα κορίτσι που έπαιζε μποξ 
μα τώρα λέει πως τα ’χει παρατήσει, ξανθό 
κορίτσι, γλυκό κορίτσι, ξέρεις εσύ…

Σκορπιός 19/11/1965, γεννήθηκες στην 
Αθήνα, κάλεσε 694 4790990.
Μάλλον την ίδια τσίχλα έχουμε, κι εσύ το ίδιο 
κάνεις, και τι βλοσυρό βλέμμα είναι αυτό!

Το κακό είναι ότι δεν μπορώ πλέον να σου 
αντισταθώ, χρυσή μου… έφηβη!

Σ’ ευχαριστώ, Γιάννη, για την τόση αγάπη 
που μου δείχνεις τόσο καιρό χωρίς να μ’ 
έχεις δει! 

Αγνοείται καλλιτεχνικό φινετσάτο μυκονιά-
τικο χρυσόψαρο… λάβα λάβα λάβα λάβα 
λάβα λάβα λάβα

Ελεάνα από Κρήτη, ήμουν σίγουρος πάντα 
ότι θα εξαφανιστείς, έτσι γι’ αυτό ήθελα να 
φύγω πρώτος για να μην πονέσω, τώρα έ-
σκισα και το τηλέφωνό σου, δεν αξίζεις ούτε 
φιλία. Γιώργος

Αλίκη από Μοναστηράκι, μιλήσαμε όταν 
ανέβαινα Λάρισα και είπαμε να βρεθούμε για 
καφέ, γύρισα πριν 4 μέρες και ακόμα περι-
μένω τηλέφωνό σου… ελπίζω να τα πούμε 
σύντομα από κοντά. ●

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 € 1,23 με ΦΠΑ

Η A.V. και η ΚΟΝΒΙΝΙ σάς 
κάνουν δώρο 1 iPad! 
Απαντήστε στο ερώτημα: 
«Ποιος είναι πίσω από τους 
Mega Mystery Band;» 
και κερδίστε!

Οι Mega Mystery Band έρχονται 
στην Ευρώπη με το πρώτο 
τους single και video με τίτλο 
“On The Train”, ένα club hit που 
κυκλοφορεί από την Konbini. 
Κανείς δεν ξέρει το παραμικρό 
για τους Mega Mystery Band. 
Οι ίδιοι είναι ένα πολύ γνωστό 
μουσικό σχήμα, κρυμμένοι 
όμως κάτω από μία «ροκ με-
ταμφίεση». Παράλληλα, γίνεται και ένας πρωτότυπος διαγωνισμός. 
Μπορείτε να βρείτε ποιος κρύβεται πίσω από τους Mega Mystery Band;
Κάθε εβδομάδα θα αποκαλύπτεται και από ένα κλειδί για τη λύση του 
μυστηρίου, μέχρι την τελική αποκάλυψη που θα γίνει σύντομα.

Αναζητήστε, ερευνήστε και μαζέψτε ίχνη μέσω των:
* Twitter: twitter.com/MegaMysteryBand
* YouTube: www.youtube.com/watch?v=wGD7T9WmEZY
* Myspace: www.myspace.com/megamysteryband
* Facebook: www.facebook.com/megamysteryband

Για να κερδίσετε το iPad απαντήστε στο ερώτημα «Ποιος είναι 
πίσω από τους Mega Mystery Band;» στέλνοντας SMS: AVAV 
(κενό) ΑΠΑΝΤΗΣΗ (κενό) και το ονοματεπώνυμό σου στο 
54121 μέχρι την Πέμπτη 14/4 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές 

θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς. Στην κλήρωση μετέχουν όσοι 
μαντέψουν σωστά. Στην περίπτωση που δεν βρεθούν σωστές απαντή-
σεις θα συμπεριληφθούν όλοι οι συμμετέχοντες.  

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

BENETTON
Undercolors Of Benetton, νέα, λου-

λουδάτη συλλογή (Κ. Διάθεση: Aγ. Κων/
νου 28, Ν. Ιωνία, 210 2710.639-40)

INTIMISSIMI
Soft Shaping, body από τούλι και σα-
τέν (Κ. Διάθεση: Calin A.E., Κάλβου 2 & 

Παλαιολόγου, Χαλάνδρι, 210 6840.005)

REEBOK 
Zigtech, αντρικό running παπούτσι με 

zig zag σόλα απορρόφησης 
κραδασμών (210 8930.800)

ΚΟRRES 
Nail Colour, 10 νέες, περισσότερο 

“loud” αποχρώσεις με προβιταμίνη Β5 
& ιχνοστοιχεία

CONVERSE 
+marimekko, All Star με prints 

(Folli Follie Group, Ηφαίστου 49, Κορωπί, 
210 9119.000, www.elmec.gr)

DAYLONG 
Τα μόνα αντηλιακά με λιποσωμική τε-
χνολογία. Βαθιά προστασία για όλους 

τους τύπους δερμάτων (στα φαρμακεία).

FAVELA DRESS CODE
Jeffrey Campbell Shoes Style San 

Diego (Σκουφά 71Α, Κολωνάκι, 
211 7150.213)

ROC 
Anti-Cellulite, για στοχευμένο 
αδυνάτισμα σε μέση, κοιλιά και 

γλουτούς σε 12 εβδομάδες

ADIDAS
By Stella McCatney, μαγιό από τη συλ-
λογή � weekender�  (Κ. Διάθεση: Λ. Βου-
λιαγμένης 112, Γλυφάδα, 210 8930.800)

JOHNSON & JOHNSON 
Daily Essentials, oλοκληρωμένη σειρά 
καθαρισμού και ενυδάτωσης προσώ-

που και «Προϊόν της χρονιάς 2011»

ΙNTERNI 
Ετήσιο bazaar επίπλων με εκπτώσεις 
ως 60% (Αναπαύσεως 50, Βριλήσσια, 

210 8036.700)

Ξέρεις εσύ...

Για να κερδίσετε το iPad απαντήστε στο ερώτημα «Ποιος είναι 
πίσω από τους Mega Mystery Band;» στέλνοντας SMS: 
(κενό) 
54121

θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς. Στην κλήρωση μετέχουν όσοι 

I LIKE LEVI'S®
Νέος, μεγάλος on line διαγωνισμός. Κάνε “Like” στη νέα σελίδα της 
Levi’s® στο Facebook www.facebook.com/pages/LEVI-Strauss-
Hellas) και απάντησε live στην ερώτηση «Ποιο τραγούδι σού έρ-
χεται στο μυαλό, όταν φοράς το αγαπημένο σου Levi's®;». Κάθε 
εβδομάδα ένας τυχερός κερδίζει ένα αυθεντικό Levi’s® T-Shirt, ενώ 
στη μεγάλη κλήρωση στις 28 Απριλίου ένας super τυχερός θα κερδί-
σει ρούχα της συλλογής Levi’s® Άνοιξη/Καλοκαίρι 2011 αξίας € 300!   

FaVELa drESS codE 
Από τα events που σου αρέσουν: πα-

ρουσίαση της rock vintage συλλογής 
Τ-shirt του Α2L αλλά και των νέων 
συλλογών για την άνοιξη και το κα-
λοκαίρι που έρχεται, με έκπτωση 
20% σε όλα, με ταυτόχρονo live από 

την Πένυ Ραμαντάνη των Όναρ! 
Την Τετάρτη 30 Μαρτίου, στις 18.00. 

Favela, Σκουφά 71A, 211 7150.213

FaVEL
Από τα events που σου αρέσουν:

ρουσίαση της rock vintage συλλογής 
Τ-shirt του Α2L αλλά και των νέων 
συλλογών για την άνοιξη και το κα
λοκαίρι που έρχεται, με έκπτωση 
20% σε όλα, με ταυτόχρονo live από 

την 
Την Τετάρτη 30 Μαρτίου, στις 18.00. 

Favela, Σκουφά 71A, 211 7150.213
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όλο το βράδυ. Έχω 

ξαναπάει πολλές 

φορές στην Πρίζα 

ξανά αλλά δεν σε 

πετυχαίνω. Το κορί-

τσι με τα λακκάκια... 

 

ΒΟΤΑΝΟΠΩΛΕΙΟ, 
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
Καθόμασταν α-

πέναντι, Κυριακή 

απόγευμα, εγώ με 

μία φίλη μου, εσύ 

μόνος σου, διά-

βαζες εφημερίδα. 

Μελαχρινός με 

γένια και κοκάλινο 

γυαλί. Αν ένιωσες 2 

ζευγάρια μάτια να 

σε καρφώνουν, ή-

μασταν εμείς. Αν το 

δεις, στείλε εδώ. 

που σε κοίταζα κα-

θώς έφευγες; 

Πότε θα σε ξαναπε-

τύχω; Η κοπέλα με 

τα μαύρα μαλλιά

CARREFOUR
Αμπελόκηποι, 17/3, 

εσύ με φίλη σου, 

εγώ μόνος μου με 

μαύρο φούτερ και 

μούσι στο τμήμα 

αρωμάτων. Είπες 

στη φίλη σου ποιο 

Axe σού αρέσει και 

της το έδειξες. Έφυ-

γες και πήρα αυτό 

που σου άρεσε. 

Θέλεις να με ψε-

κάσεις; phraaxe@

hotmail.com

Σε είδα...

στενό τζιν. Ήσουν 

όρθιος μπροστά 

μου και κάποια 

στιγμή έσκυψες για 

να κάνεις κάτι με 

τα παπούτσια σου 

μάλλον και με ακού-

μπησες στο επίμαχο 

σημείο. Κατέβηκα 

Πανόρμου αλλά εσύ 

συνέχισες. Φόραγα 

τζιν με κόκκινο που-

λόβερ. Αν το δεις, 

 gr1994@live.com

ΣΤΑΣη ΠΑΝΤΕΙΟΣ
18/3, περίπου στις 

12.30, περίμενα στη 

στάση & εσύ κα-

θόσουν τελευταίο 

κάθισμα δεξιά στο 

λεωφορείο Β2 (αν 

δεν κάνω λάθος), το 

οποίο παρεπιπτό-

ντως καθυστέρησε 

να φύγει… Σε είδα 

που έσκυψες για 

να με δεις καθώς 

έφευγε το λεωφο-

ρείο, εσύ με είδες 

An ClUb
19/3 ήμουν όρθια 

στο σκαλί και εσύ 

μπροστά, κοιταζό-

μασταν έντονα όλο 

το βράδυ, αλλά δεν 

μιλήσαμε, πολύ κρί-

μα. Η κοπέλα με την 

τρύπα στο φρύδι

ΜΕΤΡΟ ΟΜΟΝΟΙΑ
19/3 Σάββατο, 

15.00 περίπου, 

κατεβήκαμε Αττική 

και μετά βρεθήκαμε 

στο ίδιο βαγόνι, 

κατέβηκα Ηράκλειο 

ενώ εσύ συνέχισες, 

απ’ ό,τι θυμάμαι 

κρατούσες μια τσά-

ντα με λαμπτήρες, 

αν κατάλαβες ποια 

είμαι, στείλε μή-

νυμα.

ΜηΛΙΩΝη
Κολωνάκι, καφε-

τέρια, καθόσουν 

μπροστά, ήσουν 

με δυο φίλους σου, 

φόραγες ροζ που-

κάμισο και μαύρο 

φούτερ, αν το δεις 

στείλε. taz14587@

windowslive.com

ΟδΟΝΤΙΑΤΡΙκη
Σε κοιτάζω κάθε 

μέρα στο κυλικείο, 

εσύ απλά φωνάζεις 

δυνατά και μας 

«ξεσηκώνεις», πότε 

θα με αφήσεις να 

κοιτάξω τον πρ…

ΕΝ δΕΛφΟΙΣ
Είσαι συνέχεια στο 

μυαλό μου, γοητευ-

τική δικηγορίνα, και 

θέλω πολύ να σε ξα-

ναδώ… τη γνωστή 

μέρα… Νίκος

ΜΠΡΙκΙ
Τι να σου πρωτοπώ 

Γράψε για το ΣΕ ΕΙδΑ (μέχρι 20 λέξεις)  
και στείλ' το με SMS: AVSE, κενό και  
το μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι 
με το νούμερο του αποστολέα.  
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

που έρχεσαι μόνο 

για τόσο λίγο Ελλά-

δα… την επόμενη 

φορά δεν θα σε 

αφήσω να φύγεις 

έτσι εύκολα, κι ας με 

σκοτώσει ο αδερ-

φός σου…

ΙΑΝΟΣ
12/3 έπαιζες βιολί 

με τον Πορτοκάλο-

γλου, κάθε φορά 

που έκλεινες τα μά-

τια, τρελαινόμουνα.

EVERESt
Ευαγγελισμός, 

Πέμπτη 17/3, ξημε-

ρώματα, έτρωγες 

και διάβαζες A.V. με 

μια κοπέλα, που το 

καλό που σου θέλω 

να μην είναι η κοπέ-

λα σου.

ΜΕΤΡΟ
Μπήκες Σύνταγμα, 

κάθισες απέναντί 

μου, και σε όλη 

τη διαδρομή με 

κοίταζες, μέχρι το 

Χαλάνδρι που κατέ-

βηκες… Θέλω να σε 

ξαναδώ.

ΜΕΤΡΟ
16/3 απόγευμα, με 

μια φίλη εγώ, με 

δυο φίλους εσύ, 

ψηλέ, από Μονα-

στηράκι κατέβηκες 

Χολαργό, βλέμμα 

κομμάτια, ρε μικρέ, 

ο ψηλός μουσάτος. 

Και τώρα γμτ; 

ΑΝΩ κΥψΕΛη
Κάθε πρωί (7.00) κα-

θοδόν για τις δου-

λειές μας πριν περά-

σει το σχολικό να σε 

πάρει, δηλώνω θαυ-

μαστής της ωραίας 

παρουσίας σου, θέ-

λω να σε γνωρίσω, 

στείλε στο sl1980@

hotmail.com

ΠΛΑΤΕΙΑ 
κΑΡΥΤΣη
Κλέλια από Γλυφά-

δα, γνωριστήκαμε, 

μιλήσαμε και φιλη-

θήκαμε, αλλά μου 

έκλεψαν το κινητό 

μου και μαζί έχασα 

το τηλέφωνό σου! 

Σε ψάχνω παντού, 

690 6966481

ΜΕΤΡΟ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
15/3 μου πρότεινες 

να κατεβούμε μαζί 

στην Ομόνοια αλλά 

σου είπα ότι βιάζο-

μαι για τη σχολή, 

θέλω να γυρίσω 

το χρόνο πίσω, θα 

περιμένω. emanes_

pet@windowslive.

com

lA ROndA
Βύρωνας, μακριά 

κόκκινα μαλλιά, 

σκουλαρίκι στη 

μύτη, αγριεμένη 

σερβιτόρα, ρίξε μας 

μια ματιά…

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΑΣΚ, ξανθιά χαρι-

τόβρυτη ύπαρξη, 

σε τηρώ κάθε Πέ-

μπτη…

Ν. φΙΛΑδΕΛφΕΙΑ
Το είδα και κατά-

λαβα. Στείλε στο 

micdimop77@

gmail.com 

δ. ΠΛΑκΕΝΤΙΑΣ
15/3, 21.10, στη 

λεωφόρο πέρα-

σες μπροστά μου, 

φορούσα μαύρο 

jacket, εσύ γκρι 

μποτάκια, σε κοί-

ταξα 2 φορές για 

να συνειδητοποι-

ήσω ότι υπάρχεις! 

Στάθηκες στον 

προαστιακό, πριν 

βρω το θάρρος, 

κατέβηκες. Πόσο 

μετάνιωσα που δεν 

ήρθα αεροδρό-

μιο! straybellut@

hotmail.com

ΜΕΤΡΟ 
ΠΑΝΟΡΜΟΥ
Εσύ καστανή με 

καστανά μάτια, 

εγώ κοστούμι, τσά-

ντα, καστανός… 

κοιταχτήκαμε… 

κατέβηκα Αμπελό-

κηπους, πάρε με. 

694 7177197

ΜΕΤΡΟ 
ΑΜΠΕΛΟκηΠΩΝ
Άφησα το εισιτήριο 

αλλά σε πρόλαβε ο 

μπροστινός… μου 

χαμογέλασες… 

πάμε για καφέ; Κερ-

νάω, γράψε εδώ.

221
14/3 γύρω τις 

22.00, καθόσουν α-

πέναντι από μεσαία 

πόρτα, έχεις σκού-

ρο ίσιο μαλλάκι με 

φράντζα η οποία 

αγκαλιάζει το πιο 

γλυκό πρόσωπο και 

τα πιο όμορφα μα-

τάκια, ντρεπόμουν 

να σε κοιτάξω, φο-

ρούσα δερμάτινο 

και κατέβηκα στην 

7η Ιλισίων, εύχομαι 

να σε ξαναδώ, φα-

τσούλα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤηΜΙΟ-
ΑΤΤΙκη
14/3, 12.00 το μεση-

μέρι, μελαχρινός με 

μούσι, κρατούσες 

έναν μπλε φάκελο, 

εγώ σγουρομάλλα 

με γκρι φουστάνι…

VillA MERCEdES
12/3 ήμασταν όρ-

θιοι δίπλα από το 

μπαρ, εσύ με άλ-

λους 4 φίλους, με-

λαχρινός στα γκρι, 

tattoo στο χέρι, εγώ 

καστανή, μακρύ 

μαλλί, στα μαύρα, 

κοιταζόμασταν 2 

ώρες, έφυγα, δεν 

μιλήσαμε δυστυ-

χώς.. eirini_nik11@

hotmail.com 

ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΜΕΛΙΟ
Σε πετυχαίνω στα 

παρασκήνια, στα 

σκοτεινά, και από 

τότε η ζωή είναι 

ωραία…

ΝΕΟΣ κΟΣΜΟΣ
12/3, ξανθός με 

σκισμένο τζιν, χακί 

μπουφάν, πετρόλ 

κασκόλ και ωραίο 

χαμόγελο, καθό-

σουν με φίλο σου 

ντυμένο στα μαύρα 

για καφέ, σου ζή-

τησα αναπτήρα και 

μου χαμογέλασες, 

ήμουν με παρέα, 

θέλω να σε ξαναδώ, 

στείλε εδώ.

SlEUth
Σάββατο βράδυ, πε-

ρίμενες στην είσο-

δο μαζί με τη φίλη 

σου που μιλούσε 

στο κινητό, σε ξανα-

είδα στο διάλειμμα 

και στο τέλος της 

παράστασης! Πότε 

θα πάμε θέατρο μα-

ζί; Στείλε εδώ! 

ΤΡΑΝζΙΣΤΟΡ
Σάββατο βράδυ, 

μελαχρινή με θεϊκά 

καυτό κορμί, σέξι 

και γλυκιά μαζί! Τρε-

λάθηκα! Στο είπα! Αν 

θες, esin3@yahoo.

com 

ΜΕΤΡΟ ΟΜΟΝΟΙΑ
Σου λέω κλείσε 

την τσάντα μη σε 

κλέψουν, γελάς, 

με ευχαριστείς και 

χάνεσαι, τζίβες και 

υπέροχο χαμόγελο, 

ψάχνω καθημερινά.

ΤΑξΙ
16/3, νωρίς το βρά-

δυ με πήρες από Ελ-

ληνικό. Μένεις προς 

Ρέντη είπες. Λέγαμε 

διάφορα που έχουν 

συμβεί σε ταξί (Α-

γία Πετρούπολη!). 

Χτύπησε το κινητό 

σου, αλλά δεν το 

σήκωσες…. με ά-

φησες Αμφιθέας… 

δεν ήξερα τι άλλο 

να σου πω, αλλά 

μου άρεσες αρκετά, 

μακάρι να το δεις. 

(Τ… 71)

 

ΜΕΤΡΟ
14/3, 16.45, Σύνταγ-

μα προς Δουκίσσης 

Πλακεντίας στο 

τελευταίο βαγόνι, 

εγώ με τα ρούχα 

της δουλειάς, ψη-

λός με μούσι, εσύ 

κοκκινομάλλα, ή-

σουν μπροστά μου, 

κοίταζες συνέχεια, 

ντρεπόμουν να 

σου χαμογελάσω. 

΄Ησουν με μια 

ξανθιά φίλη. Αν θέ-

λεις, egoeimai24@

hotmail.com 

ΝΕΑ 
φΙΛΑδΕΛφΑΙΑ
Φανάρια Βλάχου, 

17.00, 5/3. ‘Ημουν 

εκεί μ’ ένα ασημί 

αμάξι, αλλά είχα και 

συνοδηγό. Ποιον 

από τους δύο εν-

νοείς; 

610
17/3, γύρω στις 

14.00. Δεν θυμάμαι 

που ανέβηκες λίγο 

πριν το Γηροκομείο. 

Φορούσες μπλούζα 

με χαμηλό V, μπου-

φάν και γαλάζιο 

608
Καθόσουν δίπλα 

μου στις 2μισι το 

μεσημέρι, φόραγες 

γυαλιά, μελαχρινή 

με βαμμένα κόκκινα 

νύχια, μου έπιασες 

την κουβέντα μόλις 

μπήκε ο ελεγκτής 

να μας ελέγξει τα ει-

σιτήρια. Δυστυχώς 

δεν προλάβαμε να 

συνεχίσουμε την 

κουβέντα μας γιατί 

στο πανεπιστήμιο 

κατέβηκα. Μου 

ευχήθηκες καλή συ-

νέχεια βγαίνοντας! 

Θα ήθελα πολύ να 

σε ξαναδω! greg.

lia.778@gmail.com 

ΠΡΙζΑ
Πλατεία Καρύτση. 

Σταύρο από Ν. 

Ερυθραία, υποσχέ-

θηκες να προσέχεις 

τη τσάντα μου και 

τελικά μιλούσαμε 
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Επιδοτούμενα 
Σεμινάρια ECDL
Βασικές έννοιες
Πληροφορικής
Windows - Word - Excel 
- Internet - Powerpoint 
- Access
*106 ώρες, συμμετοχή 
€ 280 και με e-learning 
€ 150
Κέντρο Επιστήμης 
Πληροφορικής (Κ.Ε.Π.) 
Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι, 
210 5913.349, 
www.e-kep.gr

Σε γνωρίζω...

Κουκλίτσα 26χρονη, υ-
πάλληλος υπουργείου, πα-
νεπιστημιακής μόρφωσης, 
χαριτωμένη, πρόσχαρη, 
καλής οικογενείας, μηνιαί-
ως € 2.000, οροφοδιαμέρι-
σμα, Ι.Χ., εξοχικό, αναζητά 
γνωριμία κυρίου ευπα-
ρουσίαστου, ευγενικού, 
πανεπιστημιακού επιπέδου, 
για γάμο. «Πρότυπο Κέντρο 
Σχέσεων». Ομήρου 38, 2ος 
όροφος, 210 3616.029, 210 
3635. 619, www.relation.gr  

Χημικός-μηχανικός 
55χρονος, πολύ γοητευτι-
κός με εξαιρετική προσω-
πικότητα, γενναιόδωρος, 
ανοιχτόκαρδος, κάτοχος 
πολλών ακινήτων, τρι-
ώροφη μονοκατοικία, 2 
Ι.Χ., καταθέσεις, αναζητά 
γνωριμία γάμου με εμφανί-
σιμη, καλλιεργημένη κυρία, 
αδιάφορης οικονομικής και 
οικογενειακής κατάστασης, 
έως 53 ετών. «Πρότυπο 
Κέντρο Σχέσεων», 210 
3616.029, 210 3635. 619, 
www.relation.gr  
 
«Πρότυπο Κέντρο Σχέσε-
ων». Ανθρώπινα, φιλικά, 
ήρεμα, εδώ και 40 χρόνια 
βάζουμε το λιθαράκι μας 
για να εκλείψει η μοναξιά 
από τη ζωή μας. Άνθρωποι 
όλων των ηλικιών, ανώτα-
του πνευματικά, κοινωνικά 
και οικονομικά επιπέδου, 
αναζητούν και βρίσκουν 
κοντά μας το σύντροφο 
της ζωής τους. Απόλυτος 
εχεμύθεια. Συνεργασία με 
γονείς, Ελλάδα-Ευρώπη-

Αμερική. «Πρότυπο Κέντρο 
Σχέσεων». 210 3616.029, 
210 3635. 619, www.
relation.gr  

ABILITY. Υψηλών προδια-
γραφών γνωριμίες σχέσης 
συμβίωσης-γάμου. Πανελ-
λαδικά-εξωτερικό. Η κυρία 
Ράνια Κελεμπέκογλου και οι 
συνεργάτες της (σύμβου-
λοι σχέσεων, ψυχολόγοι) 
με απεριόριστη εμπειρία 
26 χρόνων, πραγματική 
αγάπη, σωστό χειρισμό, 
πρωτοποριακές σύγχρονες 
μεθόδους με άμεσα απο-
τελέσματα (ρεκόρ γάμων 
και το 2010) προτείνει τα 
κατάλληλα άτομα για μια 
ευτυχισμένη γνωριμία 
γάμου. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων-συγγενών. 
Σχέση-συμβίωση-γάμος. 
Για εκδηλώσεις-εκδρομές 
AbilityClub. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, www.
abilityclub.gr Λόντου 8, κέ-
ντρο (έναντι Σόλωνος 109)

ABILITY. Πανέμορφη 
30χρονη κόρη βιομηχάνου, 
1.73, λεπτή, ευχάριστη 
προσωπικότητα, προσγει-
ωμένη, με ήθος και ευπρέ-
πεια, κάτοχος 2 πανεπιστη-
μιακών πτυχίων, της αρέσει 
το διάβασμα, η λογοτεχνία, 
η μουσική και τα ταξίδια, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
σοβαρό, μορφωμένο νέο 
για τη δημιουργία οικογέ-
νειας. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων-συγγενών. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr

ABILITY. Έμπορος 38χρο-
νος, κάτοικος Βύρωνα, 
1.78, πολύ καλής εμφάνι-
σης, ήπιων τόνων, γλωσ-
σομαθής, δραστήριος, επι-
κοινωνιακός, του αρέσουν 
τα σπορ, είναι φιλόζωος, 
έχει μηνιαίο εισόδημα γύρω 
στα € 3.000, μονοκατοικία, 
Ι.Χ. και μηχανή και επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με νέα 
εμφανίσιμη, με καλλιέργεια 
ψυχής. Οικονομικό νέας 
αδιάφορο. Δεκτή διαμεσο-
λάβηση γονέων-συγγενών. 
Πανελλαδικά. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

ABILITY. Καρδιολόγος 
44χρονος, 1.80, πολύ αρρε-
νωπός, με ωραίο παρουσι-
αστικό, ευγενής, με αμεσό-
τητα λόγου, με έντονη προ-
σωπικότητα, του αρέσουν 
τα ταξίδια, η μουσική και το 
θέατρο, διαθέτει ιατρείο Ν. 
προάστια και πολυτελή ακί-
νητα και επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με νέα μορφωμένη, 
καλής οικογένειας. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8, κέντρο 
(έναντι Σόλωνος 109), 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Επώνυμος επι-
χειρηματίας 52χρονος 
(διακίνηση πετρελαιοει-
δών) πτυχιούχος, ψηλός, 
πολύ γοητευτικός και large 
άνθρωπος, κοσμογυρισμέ-
νος, διαμένει Βάρκιζα, έχει 
εξοχικό Σαρωνίδα καθώς 
και ακίνητα Πελοπόννησο 
και Αράχοβα, έχει μεγάλο 

μηνιαίο εισόδημα και επιθυ-
μεί σύντροφο ζωής κυρία 
φινετσάτη, όμορφη με ποι-
οτικό επίπεδο. Οικονομικό 
κυρίας εντελώς αδιάφορο. 
Πανελλαδικά. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

ABILITY. Γλυκύτατη διευ-
θύντρια φαρμακευτικού 
ομίλου 35χρονη, 1.67, 
λεπτή, πτυχιούχος, με 
ωραία προσωπικότητα, 
θηλυκότητα και ήθος, και 
ωραιότατη εκπαιδευτικός 
διορισμένη 36χρονη, κόρη 
εκπαιδευτικών, 1.70, κατά-
ξανθη, με ωραία πράσινα 
μάτια, χαμογελαστή, κοι-
νωνική, οροφοδιαμέρισμα 
και εξοχικό, επιθυμούν 
γνωριμία γάμου. Πανελ-
λαδικά. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων-συγγενών. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr
   
ABILITY. Ελληνοαμερικά-
νος 49χρονος πολύ νεανι-
κός και σπορτίφ, κάτοικος 
Υμηττού, υποδιευθυντής 
ξένης εταιρείας με πολλές 
δραστηριότητες, έχει 
μηνιαίο εισόδημα αρκετά 
υψηλό και ακίνητα Αθήνα-
Σαντορίνη-Αμερική, επιθυ-
μεί σύντροφο ζωής-γάμο 
με κυρία όμορφη με ωραία 
αισθήματα. Οικονομικό 
κυρίας εντελώς αδιάφορο. 
Πανελλαδικά. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

ABILITY. 65χρονος συ-
νταξιούχος (Λυκειάρχης) 
υγιέστατος, με παιδί πα-
ντρεμένο στο εξωτερικό, 
αρκετά καλής εμφάνισης, 
δραστήριος, ευγενέστατος, 
με όρεξη για ζωή, επιθυμεί 
σύντροφο ζωής-γάμο με 
κυρία καλής προσωπικό-
τητας και ήθους. Πανελ-
λαδικά. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8, κέ-
ντρο (έναντι Σόλωνος 109), 
www.abilityclub.gr

ABILITY. 40χρονη δικηγο-
ρίνα ωραιότατη, καστανό-
ξανθη κάτοικος Β. προαστί-
ων, εξωστρεφής, δυναμική, 
ευχάριστη με 2 ιδιόκτητα 
διαμερίσματα, οικόπεδα 
και 2 Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
συμβίωσης ή γάμου με 
κύριο επιστήμονα, σοβαρό, 
κατασταλαγμένο. Τηλ. κέ-
ντρο 210 3826.947, Λόντου 
8, κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

ABILITY. Κυρία μόνη χήρα 
χωρίς υποχρεώσεις, 55χρο-
νη, κάτοικος κέντρου, 
μικρόσωμη, ευγενική, νοι-
κοκυρά, με ιδιόκτητο διαμέ-
ρισμα και εξοχικό Κορινθία, 
και φινετσάτη 51χρονη 
οδοντίατρος, 1.68, 58 κιλά, 
κάτοικος Ν. προαστίων με 
ιατρείο, ευπρεπής, κοινωνι-
κότατη, ευκατάστατη, επι-
θυμούν γνωριμία σοβαρής 
προοπτικής. Πανελλαδικά. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr
 
Γνωριμίες γάμου «Πάπ-
πας». Στο κέντρο της 
Αθήνας, εδώ και 75 χρόνια, 
διακριτικά και εχέμυθα, 
εξασκούμε ένα λειτούργη-
μα που φέρνει κοντά τους 
μοναχικούς ανθρώπους. 
Ένα λειτούργημα που κάνει 
ό,τι είναι δυνατόν για να 
χαθεί η μοναξιά από τη ζωή 
μας. Συνεργασία με γονείς, 
υπόλοιπη Ελλάδα, Ευρώ-
πη-Αμερική. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3620.147, καθημερινά 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.pappas.gr  

Αβαντάζ. Ηλεκτρολό-
γος-μηχανικός 28 ετών, 
ελεύθερος επαγγελματίας, 
με έντονη γοητεία, αθλη-
τικός, με ευρύ κοινωνικό 
περιβάλλον, έξυπνος, με 
χιούμορ, μηνιαίως € 2.000, 
εξοχικό δίπλα στη θάλασ-
σα, διαμέρισμα στα νότια 
προάστια, πολυτελές Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κυρία καλλιεργημένη, 
όμορφη, με προσωπικότη-
τα, έως 29 ετών. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, 210 3620.147, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr  

Αβαντάζ. Εκπληκτικής 
εμφάνισης 32χρονη υπάλ-
ληλος τουριστικών επαγ-
γελμάτων, 1.78, 65 κιλά, 
ξανθιά με έντονο βλέμμα, 
€ 1.200 μηνιαίως, διαμέρι-
σμα, Ι.Χ., με πολλά ενδιαφέ-
ροντα, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κύριο επαγγελμα-
τικά καταξιωμένο, εμφανί-
σιμο, ψηλό, έως 40 ετών. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3620.147, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr  

Αβαντάζ. Πανέμορφη 
επιχειρηματίας 35χρονη, 
απόφοιτη εθνικού θεάτρου 
και σχολής μπαλέτου 
στο Λονδίνο, πανέξυπνη, 

δημιουργική, ευχάριστη, 
καλόκαρδη, με αγάπη στο 
τένις και την ιππασία, € 
5.000 μηνιαίως, μεγάλη 
ακίνητη περιουσία, 2 πολυ-
τελή Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κύριο ευκατά-
στατο, πανεπιστημιακής 
μόρφωσης, έως 44 ετών. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3620.147, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr  

Αβαντάζ. 40χρονη ευπα-
ρουσίαστη, διαζευγμένη 
χωρίς παιδιά, καλλιεργημέ-
νη, οικονομικά ανεξάρτητη, 
με χιούμορ, ποιότητα ψυ-
χής, αγάπη για τα ταξίδια, 
επιθυμεί σοβαρή γνωριμία 
με κύριο έως 52 ετών, εμ-
φανίσιμο, καλλιεργημένο, 
κατασταλαγμένο, χωρίς 
υποχρεώσεις, για δημιουρ-
γία οικογένειας. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3620.147, καθημερινά 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.pappas.gr  

Εξαιρετικός επιστήμονας 
2 ειδικοτήτων, πνευμονο-
λόγος 55χρονος, με πολύ 
γοητευτική παρουσία και 
τρόπους, ευγενής, με χιού-
μορ, 1.85, πολύπλευρος με 
προσωπικότητα, ιδιόκτητο 
ιατρείο, μηνιαίως € 5.000, 
καταθέσεις, 2ώροφο, 
εξοχικό, Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κυρία 
έως 50 ετών, φινετσάτη, 
καλλιεργημένη, κοινωνική. 
Αδιάφορο το οικονομικό. 
Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 
τηλ. κέντρο 210 4176.812, 
www.louis.gr 

Τραπεζικός 35χρονη κόρη 
εργοστασιάρχη, λεπτή, 
γαλανομάτα, φινετσάτη με 
έντονη θηλυκότητα, ήθος 
και παιδεία, μεγάλη ακίνητη 
περιουσία, μηνιαίως € 
4.200 και εξοχικό και Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κύριο έως 50 ετών, σο-
βαρό, καλλιεργημένο, για 
τη δημιουργία οικογένειας. 
Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 
τηλ. κέντρο 210 4176.812, 
www.louis.gr 

Κυβερνήτης Πολ. Ναυτι-
κού 45χρονος, εξαιρετικά 
εμφανίσιμος, δυναμικός, 
δραστήριος, 1.89 μελαχρι-
νός, πολυτελέστατο 2ώρο-
φο, επενδύσεις, σπορ Ι.Χ., 
μηνιαίως € 8.000, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κυρία 
έως 40 ετών, κοινωνική, 
φινετσάτη. Δεκτά παιδιά. 
Αποκλειστικά «Λούης» Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, τηλ. 
κέντρο 210 4176.812-813, 
www.louis.gr 

Φιλόλογος 33χρονη οι-
κογένειας επιστημόνων, 
1.75, μελαχρινή, εξαιρε-
τικά ευγενής, με ήθος και 
προσωπικότητα, μηνιαίως 
€ 3.000, 2 σπίτια, εξοχικό, 
Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία γά-
μου με κύριο έως 38 ετών, 
σοβαρό, καλλιεργημένο. 
Αποκλειστικά «Λούης» Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, τηλ. 
κέντρο 210 4176.812-813, 
www.louis.gr 

VIP’S. Φοβάστε τη μοναξιά; 
Όχι πια!!! Κοντά μας θα 
βρείτε με σιγουριά ό,τι 
ψάχνετε. Το διαπιστώνετε 
από την πρώτη επίσκεψή 
σας στο Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων που διευθύνει 
η κυρία Μάγδα Πετρίδη. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, 

Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη προτείνει για γνωριμία 
γάμου: 30χρονη γυμνά-
στρια σε αγγλικό κολλέγιο, 
με καλογυμνασμένο σώμα, 
κατάξανθα μαλλιά, αστεί-
ρευτο χιούμορ, υποτροφία 
και μεταπτυχιακό στην 
Αγγλία, γνωρίζει αγγλικά, 
ιταλικά και ρώσικα, μηνιαίο 
εισόδημα € 2.500, ιδιόκτητο 
διαμέρισμα, Ι.Χ., αγαπάει 
τη γυμναστική, τα ταξίδια, 
τη θάλασσα και το κολύμπι, 
επιθυμεί να γνωρίσει τον 
άντρα που θα γυμνάζονται 
μαζί στο στίβο του έρωτα. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Ελλάδα-
εξωτερικό. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 
γνωριμία γάμου: 35χρονος 
ιατρός-πνευμονολόγος σε 
νοσοκομείο και ιδιόκτητο 
ιατρείο, καστανόξανθος, 
με γυμνασμένο σώμα, με 
καλούς τρόπους, μάστερ 
και μεταπτυχιακό, γνωρίζει 
αγγλικά και γερμανικά, 
μηνιαίο εισόδημα πάνω 
από € 5.000, οροφοδια-
μέρισμα, εξοχικό και Ι.Χ., 
αγαπάει την πεζοπορία, την 
ποδηλασία, το θέατρο και 
τα επιτραπέζια παιχνίδια, 
επιθυμεί να γνωρίσει τη 
γυναίκα που θα τον κάνει 
να χάσει το μυαλό του από 
τον καλό της χαρακτήρα. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γο-
νέων-συγγενών. Ελλάδα-
εξωτερικό. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη προτείνει για γνωριμία 
γάμου: 37χρονη δημόσιος 
υπάλληλος-βρεφοκόμος, 
τσαχπίνα, τρυφερή, κοκ-
κινομάλλα, με απίστευτη 
ευγένεια και καλοσύνη, 
γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά, 
μηνιαίο εισόδημα € 2.300, 
μονοκατοικία, εξοχικό στη 
Θήβα, Ι.Χ., λατρεύει τα 
παιδιά, τη μουσική, το σκάκι 
και το κέντημα, επιθυμεί 
να γνωρίσει τον άντρα που 
θα αγαπάει και αυτός τα 
παιδιά και την οικογενειακή 
θαλπωρή. Δεκτή διαμεσο-
λάβηση γονέων-συγγενών. 
Ελλάδα-εξωτερικό. VIP’S. 
«Διεθνές Γραφείο Συνοι-
κεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 
γνωριμία γάμου: 40χρονος 
δημόσιος υπάλληλος αξι-
ωματικός του Πολεμικού 
Ναυτικού, ψηλός, αρρενω-
πός με καταπράσινα μάτια 
και πολύ καλό χαρακτήρα, 
γνωρίζει αγγλικά, ιταλικά, 
γερμανικά, ιαπωνικά, 
μηνιαίο εισόδημα € 4.500, 
δύο διαμερίσματα στο 
Πολύδροσο, εξοχικό στην 
Ελούντα, τζιπ, αγαπάει τη 
θάλασσα, τα ταξίδια, το σκι, 
το τένις και την κλασική 
μουσική, επιθυμεί να βρει 
τη γυναίκα που θα τον 
συντροφεύει στο ταξίδι 
της αγάπης και του έρωτα. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γο-
νέων-συγγενών. Ελλάδα-
εξωτερικό. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 
γνωριμία γάμου: 47χρονη 
ιδιοκτήτρια εταιρείας 
ταχυμεταφορών, ξανθιά, 
πολύ νεανικής εμφάνισης, 
γαλανομάτα και πολύ έξυ-
πνη, πανεπιστημιακού επι-
πέδου, γνωρίζει αγγλικά, 
γερμανικά, μηνιαίο εισόδη-
μα πολύ υψηλό, μεζονέτα 
στο Χαλάνδρι, εξοχικό στο 
Αίγιο, κτηματική περιου-
σία, πολυτελέστατο τζιπ, 
επιθυμεί να γνωρίσει τον 
άντρα που θα της διοικήσει 
την καρδιά και το μυαλό 
με αγάπη και σεβασμό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γο-
νέων-συγγενών. Ελλάδα-
εξωτερικό. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Κατόρθωσαν να κρα-
τήσουν τα σκήπτρα ευτυχι-
σμένων γάμων και το 2010 
η κυρία Μάγδα Πετρίδη με 
τους συνεργάτες της. Τους 
εμπιστεύονται καθημερινά 
βιομήχανοι, πλοιοκτήτες, 
μεγαλοεπιχειρηματίες, 
επιστήμονες, καλλιτέχνες, 
δικαστικοί, δημόσιοι και 
ιδιωτικοί υπάλληλοι και βρί-
σκουν το άλλο τους μισό. 
Έχοντας δικαιολογημένα τη 
σιγουριά των επιτυχημέ-
νων, περιμένουν και εσάς 
να σας καλοπαντρέψουν 
με αξιόλογα άτομα και να 
γίνει το 2011 η αφετηρία 
στην ευτυχία σας. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέ-
ων-συγγενών. Ελλάδα-
εξωτερικό. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

Ανανεωθείτε! Με φοιτή-
τριες Ελληνίδες, αλλοδα-
πές, ξανθιές, μελαχρινές, 
από Αθήνα, Πάτρα έως 
Θεσσαλονίκη. Λαρισαία 
26χρονη για σχέση-
συγκατοίκηση-ταξίδια-
φιλοξενία. Διακριτικότητα. 
Αυθημερόν ραντεβού. 210 
8069.930, 697 9423346
    

Ζήτα μου ό,τι θες

Κάτω Πατήσια, Δημακο-
πούλου, διαμέρισμα 58 τ.μ., 
δυάρι 1ου, 1 υ/δ και μεγάλο 
σαλόνι, φωτεινό, λίγα κοι-
νόχρηστα, θέα, 100 μ. από 
ΗΣΑΠ, τιμή € 310, 
210 2235.292

Ενοικιάζεται πολύ ωραίο 
δυάρι 60 τ.μ. ρετιρέ 4ου 
ορόφου στην Κυψέλη, οδός 
Σκοπέλου, προσόψεως, 
φωτεινό, ανακαινισμένο, 
αλουμίνια, μεγάλη βεράντα 
με τέντες. Από ιδιώτη, 
€ 370, 210 7212.930, 
694 5993001

Παραδίδονται σε εργαστή-
ριο μαθήματα κεραμικής, 
μικρού γλυπτού, ανάγλυ-
φου, χρηστικού και διακο-
σμητικού αντικειμένου. 210 
6411.392, 693 7411215 

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 210 3617.369 (11.00-19.00). 
Χρεώσεις: € 24 οι 20 πρώτες λέξεις και € 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: € 35.

Μικρέςαγγελίες
210 3617.369 fax: 210 3617.310
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Μίλαμουβρώμικα
Της Μυρτώς Κοντοβά
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 Στείλε το γράμμα σου ταχυδρομικά, ή στο 
fax της A.V., ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη «Μίλα μου βρώμικα».

Γεια σου, Μυρτώ! Μ’ εκνεύρι-
σε εκείνος που δεν του αρέσει 
να γλείφει την κοπελιά του (10-
16/3/2011). Όχι γιατί δεν του α-
ρέσει, αλλά επειδή θέλει να μας 

πείσει κιόλας! Για να μην απογοητευ-
τούν λοιπόν οι υπόλοιποι άνδρες της 
παρέας... Συντάσσομαι με σένα, Μυρτώ! 
Αν δεν σ’ αρέσει μην το κάνεις, βρε α-
δερφέ! Αν κρίνω απ’ το ύφος του, μάλ-
λον πιέζεται πολύ. Όμως μην προσπαθεί 
να μας πείσει κιόλας, με το άτυπο gallop 
μεταξύ φίλων, ότι δεν συνηθίζεται! Θέ-
λω να πω σε όσους το σκέφτονται: μετά 
από μερικά χρόνια αδιάλειπτου γλει-
ψίματος (μεταξύ άλλων), μόνο χαρά & 
οργασμό έχω προσφέρει (στη μόνιμη 
σύντροφό μου)! Βέβαια «με φτιάχνει» 
ότι της προσφέρω ικανοποίηση, αλλά 
ποτέ δεν το ’χω δει ως «δούναι και λα-
βείν». Μοιράστε χαρά και θα λάβετε! 
                                                          -Θ.Γ., Αλεξ/πολη

Ν’ αγιάσει το στόμα σας. Κυριολεκτικά.
Υ.Γ. Σα να λέμε «δεύτε λάβετε φως».

»Φίλη Μυρτώ, η περίπτωσή μου 
προσομοιάζει πολύ με εκείνη 

της «Κολλητής», με πολύ λιγότερα ε-
λαφρυντικά όμως. Γιατί εκείνη υποψι-
άζομαι πως είναι πιτσιρίκα, ενώ εμένα 
και μεσόκοπη να μ’ έλεγες πάλι μέσα 
θα ήσουν. Η απάντησή σου, όμως, μου 
ταιριάζει γάντι. Σημειωτέον ότι ο δικός 
μου που «μ’ έχει στον ουρανό» από ε-
κτίμηση και ευσέβεια (μη χέσω δηλ.), 
έχει προϋπάρξει και με άλλη ιδιότητα 
πολύ πιο διαπροσωπική – τώρα και κα-
λά επειδή έχει χαρακτήρα μπερμπάντη 
και από υπέρμετρο σεβασμό δε θέλει να 
είμαστε παρά μόνο φίλοι και να με πλη-
ροφορεί για το πόσο οι εκάστοτε γκό-
μενες κόβουν φλέβες γι’ αυτόν. Εννο-
είται πως άμα βρεθεί στα ζόρια δεν έχει 
καμιά απολύτως αναστολή στο ψέμα. 
Πλήρης ηθική ακηδία, που λένε. Μία 
διευκρίνιση και μόνο και επειδή πάσχω 
ακριβώς από τα ίδια κενά που εμφανί-
ζει και η «Κολλητή». Το να κάνεις κάτι 
σημαίνει πλήρες OUT ή παίζει και να το 
συνεχίζεις περίπου έτσι (βολτίτσες, κα-
φεδάκια, πολιτιστικά πότε πότε) χωρίς 
να έχεις καμία απολύτως προσδοκία και 
χωρίς να κάνεις καμία επένδυση; Απο-
ρώ και ξύνομαι, που λένε. Με βαθύτατη 
εκτίμηση και υπολογίζοντας πολύ στην 
άποψή σου.                                        -Πέγκυ-Σου

Όταν κάποιος έχει τόσο στιβαρά όρια ώστε 
να κρατάει μια τέτοια σχέση χωρίς να πληγώ-
νεται και χωρίς να προσδοκεί, σημαίνει ότι 
μάλλον δεν είναι πια ερωτευμένος – οπότε 
δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα προκύπτει όταν 
δυσκολευόμαστε να προχωρήσουμε λόγω ι-
δεολοψίας (π.χ. «κατά βάθος με θέλει αλλά 
δεν τολμάει») ή συναισθηματικής εξάρτησης 

ή δεν ξέρω τι άλλο. Αυτά. Κατά τα άλλα, όπως 
τα ξέρετε. Οικονομική ύφεση, υπαρξιακά 
ζόρια, βρoμόκαιρος. Και το χειρότερο: ό-
που να ’ναι θα αφανιστούμε όλοι από πυρη-
νικό όλεθρο και δε θα προλάβει η Μαριέττα 
Χρουσαλά να ανεβάσει τη βαθμολογία της 
στο Dancing with the stars, gamoto mou.  

»Ένα χρόνο μαζί και ο καθένας τε-
λικά ήταν μόνος του σε αυτή την 

αναίδεια που ξεράσαμε «σχέση» από κε-
κτημένη βλακεία, μόλις καυλώσαμε ο έ-
νας με τον άλλο. Και γιατί την καύλα να 
τη λέμε έρωτα; Ας την πούμε Τασούλα, 
να κλείσουμε καρέ να ηρεμήσουμε. Η 
αλήθεια είναι πως στους (αστρολογικά) 
Παρθένους δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται 
να κάνουν σχέση διά νόμου. Είσαι ηλί-
θιος είναι αυτό που ήθελα να πω, αλλά 
όχι σε σένα. Στους άλλους, για να προσέ-
χουν. Μυρτώ, δημοσίευσε και σώσε!
Υ.Γ. Καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει κα-
λά όταν ξυπνάς στις 7.00 και περιμένεις 
να πάει η ώρα 8:30, να ξεκουμπιστεί ο 
άλλος να πάει για καφέ για να σταμα-
τήσεις να κάνεις ότι κοιμάσαι και να 
απλωθείς στην κρεβατάρα μόνος σου. 
Φιλούρες    -Cxx 

Οκ, δημοσιεύω και σώζω, αλλά κι εσείς για-
τί δεν χωρίζετε να σωθείτε; Και γιατί τόσος 
θυμός; Ε;

»Ρε Μυρτούδι, τι να κάνω; Είμαι 38 
χρονών και η αγάπη της ζωής μου 

είναι μείον έντεκα (δηλαδή 27, δηλαδή 
μικρότερος, γιατί αν ήταν ανάποδα τώ-
ρα δεν θα είχαμε θέμα έτσι; Πού είναι το 
πρόβλημα όταν ο άντρας είναι 38 και η 
γυναίκα 27; Πουθενά). Γνωριστήκαμε 
τελείως άσχετα πέρυσι την άνοιξη, ξε-
κινήσαμε για πλάκα και από τότε είμα-
στε μαζί. Και τώρα τι; Ο Μ. λέει ότι όλα 
είναι εντάξει και δεν υπάρχει κανένα 
θέμα, ενώ εγώ έχω αρχίσει να αγχώ-
νομαι για το μέλλον. Τι να κάνω; Να το 
κόψω εδώ για να μην πληγωθεί κανείς 
ή να συνεχίσω και ο Θεός βοηθός, Μυρ-
τούδι μου;                                                             - Ρ.

Δηλαδή πώς το ξέρετε ότι αν το κόψετε εδώ 
δεν θα πληγωθεί κανείς; Με τον τύπο είστε 
ήδη ένα χρόνο μαζί, τώρα το θυμηθήκατε; Και 
τέλος πάντων οι άνθρωποι απομακρύνονται 
όταν οι διαφορετικές ανάγκες κλείνονται σε 
συρτάρια αντί να μπουν στο τραπέζι, να εκ-
φραστούν και να «διαλευκανθούν». Κάντε 
λοιπόν πρώτα αυτό και μετά βλέπετε. Όσο για 
το μέλλον, έτσι αόριστα που το τοποθετείτε 
πώς να καταλάβουμε τι ακριβώς σας αγχώνει; 
Παιδιά; Σκυλιά; Κατάρρευση του νομίσμα-
τος; Επιστροφή στη δραχμή; What;  A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου) 
I beg your pardon/ I never promised you a rose 
garden/ Along with the sunshine/There’s gotta be 
a little rain sometimes. Κανείς δεν σου υποσχέθη-
κε μια αιώνια λιακάδα. Τι να κάνει και ο γαλαντόμος 
Δίας όταν βρίσκεσαι ανάμεσα στις συμπληγάδες 
που ονομάζονται Κρόνος και Πλούτωνας – ίσως 
μια ευκαιρία εδώ, μια ευκαιρία εκεί, μια προσω-
ρινή τύχη, μια στιγμιαία ασυλία από τις αντιξοό-
τητες της ζωής. Και να έχεις και τον κυβερνήτη 
σου Άρη να βρίσκεται στον πιο σκοτεινό οίκο, το 
12ο, αναμοχλεύοντας δυσάρεστες αναμνήσεις, 
μειώνοντάς σου τη διάθεση να παλέψεις για το 
οτιδήποτε και φυτεύοντας στο μυαλό σου μαύρες 
σκέψεις. Ώπα… Ο λαβύρινθος που χάνεσαι χωρίς 
να βρίσκεις διέξοδο δεν ισχύει. Είναι μια άμυνα για 
να αποφύγεις να αντιμετωπίσεις το γεγονός ότι η 
ζωή σου όπως την ήξερες τελείωσε και χρειάζε-
σαι επειγόντως κάτι που θα σε αναπτερώσει και 
θα σου δώσει στόχο και νόημα. Τι είναι αυτό το 
«κάτι» παραμένει ακόμα ένα μυστήριο. Ηρέμησε 
και περίμενε να ξεδιπλωθεί. Υ.Γ. Η επώδυνη ανα-
γέννησή σου είναι πραγματικότητα. Τη νιώθεις, 
την εύχεσαι, την πιστεύεις. 

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Η πλανητική δραστηριότητα στον 11ο ηλιακό σου 
οίκο μπορεί να σου υπενθυμίζει ότι η επαγγελμα-
τική επιτυχία δεν είναι αυτοσκοπός. 
Ίσως αναρωτηθείς ακόμα μήπως η 
καριέρα έβαλε σε δεύτερη μοίρα 
τη συναισθηματική σου ζωή. Πέ-
ρα από αυτό, και με δεδομένο ότι 
Κρόνος και Πλούτωνας βρίσκο-
νται στους 6ο και 9ο οίκους σου, έ-
χεις βαρεθεί να κυνηγάς άπιαστους 
στόχους και όνειρα θερινής νυκτός. 
Οι απογοητεύσεις ευτυχώς δεν σε κάνουν κυνικό 
και πικρόχολο. Αντίθετα σου υπενθυμίζουν ότι εί-
σαι πιο ισορροπημένος όταν ανακαλύπτεις έναν 
ολόφρεσκο σκοπό – ή όταν αποφεύγεις να τρέχεις 
πίσω από δουλειές που δεν σου λένε τίποτα ή αν-
θρώπους που σου θυμίζουν κάθε τόσο ότι χάνεις 
την ώρα σου μαζί τους. Φίλοι, συνεργάτες, στόχοι, 
επάγγελμα είναι οι τομείς που χρειάζονται ξεσκαρ-
τάρισμα. Υ.Γ. Έχεις κι εσύ ανάγκη από ασφάλεια και 
αισθήματα κι η «οικογένεια» –αυτή που έχεις, ή οι 
άνθρωποι που εσύ θεωρείς οικογένεια, ή αυτή που 
θα δημιουργήσεις– διαθέτει και τα δύο.  

Δίδυμοι (21 Μαΐου  – 21 Ιουνίου)
Παρόλο που οι άνθρωποι που συναντάς δεν γοη-
τεύονται με την ίδια ένταση από τον καιρό που ο 
Κρόνος άρχισε τη διέλευσή του στον Ζυγό, ή δεν 
νιώθουν την έκπληξη και το ενδιαφέρον προηγού-
μενων εποχών –με αποτέλεσμα να αισθάνεσαι ότι 
έχασες το μαγνητισμό που ασκούσες στους άλ-
λους– εντούτοις διατηρείς ακόμα τη γοητεία σου 
κι η επιβεβαίωση έρχεται με την είσοδο της Αφρο-
δίτης στους Ιχθύες (από 27/3). Τώρα είσαι κοινωνι-
κά πιο ορατός (μια, δύο, τρεις προσκλήσεις θα σε 
φέρουν στο κέντρο της σκηνής), ενώ στην επαγ-
γελματική ζωή –που με τον Άρη έμοιαζε με πεδίο 
βολής– επανέρχεται η νηνεμία ώστε να μπορέσεις 
είτε να διεκδικήσεις χωρίς κίνδυνο αυτά που θέ-
λεις ή να μην έχεις το άγχος ότι κάτι πηγαίνει πολύ 
στραβά. Όμως πρόσεχε: μην αδειάσεις το πιστόλι 
σου από όλες τις σφαίρες πριν επωφεληθείς από 
το γεγονός ότι ο πρόεδρος της εταιρείας, τα μεγά-
λα κεφάλια και οι σημαντικοί παίκτες είναι έτοιμοι 
τώρα να μιλήσουν μαζί σου. 

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Η διέλευση προσωπικών πλανητών σε ένα υδά-
τινο ζώδιο όπως οι Ιχθύες μπορεί να έχει ευνοϊκό 
αποτέλεσμα πάνω σου. Μπορείς να πας σε ένα α-
εροδρόμιο διαλέγοντας μια πτήση για ένα μέρος 
που χρειάζεται βίζα, να πέσεις με τα μούτρα στις 
σπουδές σου, ή να αφεθείς σε μια ερωτική περι-
πέτεια με κάποιον/α που πρόκειται να φύγει, μένει 
μακριά, ή (warning, warning) δεν μπορείς να έχεις 
για διάφορους λόγους. Πολλοί φαντάζονται ότι 
σαν Καρκίνος ανήκεις στη χορεία των συναισθη-
ματικά υστερικών που δεν διαθέτουν αναλυτικό 

μυαλό και όπου όλα υποτίθεται ότι είναι ζήτημα 
διαίσθησης. Η πραγματικότητα είναι εντελώς δια-
φορετική. Φυσικά κι έχεις μυαλό. Και ακόμα περισ-
σότερο, σκέφτεσαι πάρα πολύ και διαρκώς. Με την 
Αφροδίτη (από 27/3) φαίνεται ότι η διάθεσή σου 
βελτιώνεται, ενώ μυαλό και καρδιά σε ισορροπία 
δεν αφήνουν καν το φάντασμα της οικονομικής 
καταστροφής (που σε αγχώνει τις περισσότερες 
φορές) να χαλάσει την προσδοκία ενός καλύτερου 
αύριο. Τουλάχιστον το προσπαθείς. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
Με τον Άρη και την Αφροδίτη (από 27/3) στον 8ο 
ηλιακό σου οίκο, πρέπει να σκεφτείς λιγότερο την 
ποσότητα των εμπειριών της ζωής σου και περισ-
σότερο την ποιότητά τους. Ίσως ρωτήσεις γιατί τα 
μέλη άλλων ζωδίων μπορούν να συμπεριφέρονται 
σαν ξετσίπωτοι πρωτόγονοι και κανείς να μην τους 
λέει ούτε μια λέξη, ενώ εσύ κάθε φορά που οι ε-
πιθυμίες σου φτάνουν σε σημείο βρασμού ακούς 
τους γύρω σου να λένε –δυνατά ή πίσω από την 
πλάτη σου– ότι είσαι «είσαι σεξουαλικό τέρας» ή 
«αμάν πια με τις υπερβολές σου και την απληστία 
σου». Γιατί άραγε περιμένουν να αντέξεις την απο-
γοήτευση και τη ματαίωση πιο θαρραλέα από τους 
άλλους; Επειδή είσαι ένας κυριαρχικός Λέων που 
καλείται να παίξει πάντα τη γάτα στο παιχνίδι της 
γάτας με τον ποντικό. Ναι, κανείς ξέρει τη μυστική 
σου πλευρά που κρύβει μια παθιασμένη αυτοκα-

ταστροφή και έναν αδιανόητο μαζοχισμό ώρες 
ώρες όταν οι ερωτικές σχέσεις γίνονται δύ-
σκολες, ή όταν η ζωή σού αρνείται πεισματικά 
αυτό που απαιτείς με πάθος. Μια συμβουλή: 
παίξε όσο θέλεις, αλλά μην αρχίζεις κάτι που 

δεν μπορείς (ή δεν γίνεται) να τελειώσεις. Υ.Γ. 
Πώς γίνεται, αφού δεν έχεις χρήματα, να ετοι-

μάζεις ταξίδια... είναι ένα μυστήριο. 

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)
Με την παρουσία του Άρη (η Αφροδίτη θα ηρεμή-
σει αρκετά τις εντάσεις από 27/3) στους Ιχθύες, οι 
στενές σου σχέσεις άλλοτε κυλάνε ομαλά κι άλλο-
τε θεωρείς τους άλλους σχεδόν εχθρούς που σε 
εμποδίζουν να προχωρήσεις. Υπάρχουν στιγμές 
που αισθάνεσαι έξω φρενών με την τάση των γύ-
ρω σου να σε χειραγωγήσουν, με τις τρικλοποδιές 
που σου βάζουν –συνειδητά, ή ασυνείδητα– και 
με την επιμονή τους ότι ξέρουν επακριβώς τι είναι 
καλό για σένα και ποιο είναι το συμφέρον σου. Συ-
ναισθηματικά και επαγγελματικά υπάρχουν ίσες 
πιθανότητες να εξελιχθούν θετικά τα πράγματα 
(με την Αφροδίτη), όπως και (με τον Άρη) να με-
λανιάσει η μύτη σου από μια πόρτα που κλείνει 
απότομα εκεί που δεν το περιμένεις – ή μήπως την 
κλείνεις εσύ πίσω σου; Κατευθείαν μια ερώτηση: 
έχεις σκεφθεί την περίπτωση (τώρα τελευταία)  
να μην ενδιαφέρεσαι για κανέναν άλλο εκτός από 
τον εαυτό σου; Να μη δείχνεις ευαισθησία στις 
ανάγκες των σημαντικών άλλων στη ζωή σου; Ε; 
Αν ισχύει κάτι τέτοιο λοιπόν και κάποιος σου ζητά-
ει ξανά και ξανά βοήθεια, δώσ’ την επιτέλους με 
χαμόγελο, όχι με γκρίνια.

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 
23 Οκτωβρίου)
Τα θέματα που θα σε απασχολή-
σουν ή συνεχίζουν να 

σε απασχολούν ονομάζονται Εργασία, Σώμα, 
Ρουτίνα, Καθημερινές σχέσεις. Εντάξει, μπορεί 
να τσακωθείς με τον μπαμπά σου, ή να εργαστείς 
δύο φορές περισσότερο, ή να σου χαλάσει το σε-
σουάρ, ή ο άνθρωπος που αγαπάς να μην είναι 
διαθέσιμος, ή να χαθεί το κείμενο από την οθό-
νη σου, ή να υποφέρεις από ημικρανίες, όμως τι 
σημαίνουν όλα αυτά όταν κοιτάξεις σε δύο-τρεις 
μήνες μια φωτογραφία σου αυτής της εποχής; 
Απολύτως τίποτα. Άρα δεν έχουν σημασία οι λε-
πτομέρειες της καθημερινότητας που ζεις, όσο 
κι αν μερικές φορές σε εξουθενώνουν αναγκά-
ζοντάς σε να τις υποστείς, ούτε αν ο συνάδελφός 
σου είναι γαϊδούρι όταν σου πασάρει άτσαλα τη 
δική του δουλειά. Σημασία έχουν τα  τεράστια και 
σκοτεινά ερωτήματα που κατακλύζουν το μυαλό 
σου και ζητάνε απαντήσεις. «Ποιο το νόημα πίσω 
από όλα αυτά;». «Ποιος είναι ιερός αριθμός; Ο Έ-
νας ή οι Δύο;».«Πώς μπορείς να είσαι ανθρώπινος 
σε έναν κόσμο που απανθρωπίζεται καθημερι-
νά;». «Πώς γίνεται να ξεχνάς ό,τι σε πονάει για να 
συνεχίσεις;». Συνέχισε… Υ.Γ. Ωστόσο, μέχρι να 
βρεις τις απαντήσεις, μπορείς να πεταχτείς μέχρι 
το mall για να αντικαταστήσεις το σεσουάρ που 
σου κάηκε. 

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
Όσο κι αν ο 4ος οίκος σου στον Υδροχόο δείχνει 
ότι στα παιδικά σου χρόνια υπήρχε μια πολική ψυ-
χρότητα –ο πατέρας ήταν παρόν-απών;– και τα 
αισθήματα ήταν         ελεγχόμενα μέχρις ασφυ-
ξίας, ενώ η αφή (η σωματική επαφή, το χάδι, η 
αγκαλιά) ήταν εξόριστη από την καθημερινότητα, 
μερικές φορές είσαι έτοιμος/η να παίξεις κορόνα-
γράμματα τη συναισθηματική σου ηρεμία και να 
κινητοποιηθείς από πάθη και παρορμήσεις που 
δεν μπορείς να κατανοήσεις. Περισσότερο από 
ποτέ τους τελευταίους μήνες, και μιλώντας για τις 
προσωπικές ανάγκες σου, σε στιγμές διαύγειας 
μπορείς να δεις ότι λαχταράς απεγνωσμένα την 
αγάπη και την προσοχή των άλλων. Δεν είναι η 
κοινωνική αναγνώριση που σε ενδιαφέρει (αν και 
όταν υπάρχει επαγγελματικό πρόβλημα σαν πυ-
ρηνικό μανιτάρι σκοτεινιάζει τα πάντα), ούτε 
η επαγγελματική ζωή που σε συγκινεί αυτή 
την εποχή, ούτε οι έπαινοι για την εργατι-
κότητά σου, ούτε καν η οικονομική σου 
κατάσταση. Αυτό που θέλεις είναι να αι-
σθανθείς ποθητός, να αγαπηθείς, να σου 
πούνε πόσο ξεχωριστός είσαι. Αν δεν 
βρίσκεσαι σε κώμα μπορείς να νιώσεις 
τη μυρωδιά της άνοιξης αγνοώντας τα 
σύννεφα που πάνε κι έρχονται.      

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)
Αυτή τη φορά ο κυβερνήτης σου Δίας είναι βια-
στικός (ένα χρόνο μένει κατά μέσο όρο σε κάθε 
ζώδιο), με αποτέλεσμα η διέλευσή του στον Κριό 
–όπου βρίσκεται– να περιοριστεί σε λιγότερο από 
πέντε μήνες, κι αυτό σημαίνει ότι όποιος προλάβει 
τον Δία (και τις ευκαιρίες του) είδε. Κατά τα άλλα ο 
Άρης –για λίγο ακόμα στους Ιχθύες– σε τρελαίνει. 

Αισθάνεσαι κούραση και αηδία περπατώντας 
πάνω σε αυγά προσπαθώντας να μην τα 
σπάσεις, ενώ αναρωτιέσαι πού θα σκά-
σει η επόμενη αστραπή. Για να πούμε τα 
πράγματα με το όνομά τους, μερικές φο-
ρές που οι λογαριασμοί σκάνε από όλες 
τις πλευρές, που ο σύντροφος σου κά-

νει σκηνές, που η οικογένεια σε κάνει να 
τρέχεις και οι από πάνω/ή οι συνάδελφοι 

στη δουλειά σε κάνουν έξω φρενών με την αλ-
λοπρόσαλλη συμπεριφορά τους, αναρωτιέσαι 

αν αξίζει να σκοτώνεσαι για πενταροδεκάρες 
ή σκέφτεσαι πολύ σοβαρά να τα βροντήξεις 

όλα και να ξαναρχίσεις τα πάντα από 
την αρχή. Δεδομένης της εποχής 
και των περιστάσεων, εσένα σου 

δίνονται οι ευκαιρίες.    

Αιγόκερως 
(22 Δεκεμβρίου -
 19 Ιανουαρίου)

Σαν Αιγόκερως  ξέρεις ότι 

τίποτα δεν είναι ισορροπημένο αν δεν υπάρχει 
και η σκοτεινή πλευρά του. Μπορεί τα όνειρά σου 
για μια ευτυχισμένη οικογένεια και μια αδιατά-
ρακτη επαγγελματική άνοδο να μπάζουν νερά, 
αλλά μην ξεχνάς ότι διαθέτεις το φυσικό ταλέντο 
να επιβιώνεις ακόμα και στις δυσκολότερες περι-
στάσεις.  Παρατήρησε ένα κατσίκι που ανεβαίνει 
τις πλαγιές ενός απότομου κακοτράχαλου βου-
νού. Έχει μηδαμινές πιθανότητες να γλιτώσει από 
τους κυνηγούς του. Όμως οι διώκτες του μένουν 
πίσω αδυνατώντας να το ακολουθήσουν καθώς 
ανεβαίνει δυναμικά από βράχο σε βράχο – ο αι-
γόκερως φτάνει στην κορυφή. Αγχωμένος, κυ-
νηγημένος, γρατσουνισμένος, εξαντλημένος, μι-
σοπεθαμένος, αλλά στην κορυφή. Κατά τα άλλα, 
κλείσε όσες εκκρεμότητες μπορείς, ξεμπέρδεψε 
με τυχόν παρεξηγήσεις, κλείσε τα σοβαρά ραντε-
βού που θέλεις αυτή την εβδομάδα, υπόγραψε 
ό,τι είναι να υπογράψεις, γιατί από τις 30/3 ως τις 
20/4 ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος στον τομέα της 
επικοινωνίας.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Η ουσία των οικονομικών σου περιέχεται στη λέ-
ξη «κλαυσίγελος». Σα να βρίσκεσαι σε ένα μεγάλο 
τραπέζι με όλα τα καλά του Αβραάμ και του Ισαάκ 
και να μην μπορείς να αγγίξεις τίποτα γιατί μόλις 
άρχισες δίαιτα, ή σα να βγαίνεις από νηστεία κι 
αρκεί ένα αμύγδαλο για να πάθεις δυσπεψία. Με 
τον Άρη στους Ιχθύες να ενεργοποιεί το 2ο οίκο 
του χρήματος και της οικονομικής σου ασφάλει-
ας, τα οικονομικά σου εξελίσσονται όπως τα θρί-
λερ σε αμερικάνικο κολέγιο. Τη μια στιγμή γέλια, 
φλερτ, φάρσες, πίτσες, μπίρες, μουσική και την 
άλλη ξαφνικά κάποιος πηγαίνει στην κουζίνα και 
–αααααα– ένα σημείωμα καρφωμένο στον τοί-
χο με χασαπομάχαιρο: «ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΧΡΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ». Αντί να ουρλιά-
ζεις πιστεύοντας –όχι άδικα– ότι σε κυνηγάει το 
φάντασμα της οικονομικής καταστροφής, κα-
λύτερα να σκεφτείς λογικά τα επόμενα βήματά 
σου, τις δυνατότητες να αυξήσεις το εισόδημά 
σου, ή πώς θα μάθεις κάτι καινούργιο ώστε να α-

ποκτήσεις εργασιακό πλεονέκτημα 
στην αγορά εργασίας. Ευτυχώς 

που από 27/3 μπαίνει η Αφροδίτη 
στους Ιχθύες, οπότε το φάντα-
σμα μειώνει την ταχύτητα του 

κυνηγητού του.  

Ιχθύες (19 Φεβρουαρί-
ου - 20 Μαρτίου)

Λίγο πριν φύγει ο Άρης 
από το ζώδιό σου έρχεται η 

Αφροδίτη να δημιουργήσει 
ένα προστατευτικό τείχος από α-

φρολέξ που θα απορροφήσει τους 
τυχόν κραδασμούς. Σα να βρίσκεσαι οκτώ η ώρα 
το πρωί στην Κηφισίας. Πρώτη-δευτέρα, πρώ-
τη-δευτέρα, κορναρίσματα, αργοπορία, νεύρα, 
μούτζες, άγχος και ξαφνικά σαν από θαύμα ένα 
πράσινο κύμα: όλα τα φανάρια μέχρι τη δουλειά 
σου πράσινα, προχωράς με την ευκολία πατινάζ. 
Οι πλανητικές επιρροές είναι ανάμεικτες δηλαδή: 
άλλοτε θα αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να αντα-
πεξέλθεις στην τρέλα γύρω σου –καβγάδες και 
παρεξηγήσεις για ψύλλου πήδημα με το σύντρο-
φο, το συνάδελφο ή την οικογένεια– και άλλοτε, 
κι ευτυχώς σταδιακά περισσότερο, θα νιώθεις ότι 
όλα κυλάνε χωρίς σπρώξιμο και νεύρα. Με πλα-
νήτες να μαζεύονται σταδιακά στον Κριό ή στο 2ο 
ηλιακό οίκο, που συμβολίζει την οικονομική σου 
ευημερία και το Χρήμα, λάβε υπόψη σου μερικές 
συμβουλές: 1) Απόφυγε τις παγίδες που ονομάζο-
νται Απληστία και Παρόρμηση να μπεις στο μάτι 
των άλλων. 2) Μίλησε επειγόντως για ό,τι σου λεί-
πει (για τις επιθυμίες και τα θέλω σου) σε όσους σε 
ενδιαφέρει και φρόντισε να ισορροπήσεις έσοδα- 
έξοδα. 3) Το δικό μου δικό μου και το δικό σου κι 
αυτό δικό μου, ξέχασέ το.  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

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 
23 Οκτωβρίου)
Τα θέματα που θα σε απασχολή-
σουν ή συνεχίζουν να 

Αισθάνεσαι κούραση και αηδία περπατώντας 
πάνω σε αυγά προσπαθώντας να μην τα 
σπάσεις, ενώ αναρωτιέσαι πού θα σκά
σει η επόμενη αστραπή. Για να πούμε τα 
πράγματα με το όνομά τους, μερικές φο
ρές που οι λογαριασμοί σκάνε από όλες 
τις πλευρές, που ο σύντροφος σου κά

νει σκηνές, που η οικογένεια σε κάνει να 
τρέχεις και οι από πάνω/ή οι συνάδελφοι 

στη δουλειά σε κάνουν έξω φρενών με την αλ
λοπρόσαλλη συμπεριφορά τους, αναρωτιέσαι 

αν αξίζει να σκοτώνεσαι για πενταροδεκάρες 
ή σκέφτεσαι πολύ σοβαρά να τα βροντήξεις 

όλα και να ξαναρχίσεις τα πάντα από 
την αρχή. Δεδομένης της εποχής 
και των περιστάσεων, εσένα σου 

δίνονται οι ευκαιρίες.    

Αιγόκερως 
(22 Δεκεμβρίου -
 19 Ιανουαρίου)

Σαν Αιγόκερως  ξέρεις ότι 

  Kριέ
          Τώρα μπορείς να
 xαμογελάσεις ξανά, αφού
ο Άρης συνεχίζει την πορεία του και
   φέρνει στη ζωή σου αυτό  
που αναζητούσες. Οικονομία στην
                        επικοινωνία σου! 

  Γιατί τώρα με την Q μόνο με 1 €
      μπορείς να έχεις 300 λεπτά 
       ομιλίας ή 300 SMS 
               προς WIND και Q.
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