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«Η έξοδος από το ευρώ είναι ακαριαίος θάνατος» Ο Γιάννης Στουρνάρας, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, μιλάει στον Ευτύχη Παλλήκαρη, σελ.22

Πρόσωπο 
στη 

θάλασσα 
Τα σχέδια του Ρέντζο Πιάνο 

στο Φάληρο
Της Βασιλικής Γραμματικογιάννη,

σελ. 28

Οι αγαπητικοί 
της βαριοπούλας

Των Δ. Φύσσα, Λ. Χουρμούζη
σελ. 14

Πυξ Λαξ
Μιλούν στη Βάγια 

Ματζάρογλου, σελ. 52

Η αδιανόητη μελαγχολία 
του πλήθους

Tου Νάνου Βαλαωρίτη
σελ. 26
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26  NANOΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

28  ΙδΡΥμΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡχΟΥ

Θέματα Τριανταφύλλου.

50. 2310 Soul: Η Θεσσαλονίκη με 
ένα λάμδα. Του Στέφανου Τσιτσό-
πουλου.

56. Taste Police: Όχι άλλη ρόκα 
παρμεζάνα! Η Νενέλα Γεωργελέ 
βλέπει τι τρώει η Αθήνα.

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

68. BookVoice: Το καλύτερο 
πράγμα μετά το σεξ (Ένα βιβλίο). 
Του Δημήτρη Φύσσα.

71. Elements of style: Το ράφι με 
τα καινούργια προϊόντα. Τακτοποι-
εί η Ζωή Παπαφωτίου.

74. Σε είδα: Οι αγγελίες που 
έκαναν τους Αθηναίους να 
ξανακοιτάζονται στα μάτια.

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

76. Stardust: Τα άστρα από τον 
άνθρωπο που θα ήθελες να έχεις 
για ψυχαναλυτή σου. Του Γιώργου 
Πανόπουλου.

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

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

13. Απαντήσεις του Forrest 
Gump: Ο Νίκος Ζαχαριάδης έχει 
επιστημονικές απαντήσεις σε ποπ 
απορίες.

16. Shoot me: Ποιους θα γδύσει 
αυτή την εβδομάδα ο Κωνσταντί-
νος Ρήγος;

17. City Lover: Άγρια πόλη, 
όμορφα αγαπιέται. Ο Δημήτρης 
Φύσσας γνωρίζει καλά την Αθήνα.

20. Σκίτσο: Γελάς αλλά μετά σου 
κόβεται το γέλιο. Του Γιάννη  
Ιωάννου.

24. Citizen: Ένας απλός πολίτης 
παρατηρεί έκπληκτος την πολιτική 
ζωή. Του Κώστα Γιαννακίδη.

31.  Smartcity: 
Όλες οι ευκαιρίες της 
εβδομάδας. 
Επιμελείται η Δήμητρα 

Στήλες

18 Ελλάδα, ζήσε το μύθο σου

Του Νίκου Γεωργιάδη

20 Έρημη χώρα/ 

ρημαγμένη γη

Του Ανδρέα Παππά

22 Ο γενικός διευθυντής του 
ΙΟΒΕ Γιάννης Στουρνάρας μι-
λάει στον Ευτύχη Παλλήκαρη

25 διαχείριση πλήθους, 

αστυνομία, όχλος

Της Σώτης Τριανταφύλλου

26 Η αδιανόητη μελαγχολία 

του πλήθους

Του Νάνου Βαλαωρίτη 

28 Ο Φαληρικός Όρμος 

μετατρέπεται σε πάρκο 1.000 

στρεμμάτων 

Της Βασιλικής  
Γραμματικογιάννη

32 Γιορτή μουσικής 2011 

Ο Μ. Μηλάτος από τη σκηνή της A.V. 

33 Schoolwave 2011

 Ειδική έκδοση από τους 

Schooligans

Περιεχόμενα 7 - 13/7/11 Εικόνα εξωφύλλου: 
Άννα Μιχαηλίδου 

Νέα 
στήλη

52 Αθήνα 210 Οδηγός

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

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

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

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

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

επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

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

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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Σ
τις αρχές της δεκαετίας του ’90, στη Φινλανδία, η κατάρρευση της γειτονικής Σοβιετικής 
Ένωσης και η παράλληλη ύφεση στη Δυτική Ευρώπη οδήγησαν σε μεγάλη οικονομική 
κρίση. Μεταξύ 1990-93, το ΑΕΠ έπεσε 13% και η ανεργία από 3,5 έφτασε στο 17%. Αυτό 
το γεγονός δεν ήταν ούτε στις πίσω σελίδες των εφημερίδων μας. Μέσα σε λίγα χρόνια 

η χώρα ανέκαμψε, σήμερα είναι μια από τις πιο ευημερούσες οικονομίες της Ευρώπης. Κατά τη 
διάρκεια των τριών τελευταίων ανέμελων ελληνικών δεκαετιών, αρκετές χώρες της Ευρώπης 
πέρασαν από ύφεση. Αρνητική ανάπτυξη μείον 2 ή 3% ήταν συνηθισμένο φαινόμενο. Ούτε μας 
είχε απασχολήσει ποτέ. 
Καμιά φορά, έρχεται ένας άνθρωπος λίγο απ’ έξω, και βάζει τα πράγματα στις σωστές τους δια-
στάσεις. Πριν λίγες μέρες, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην επίσκεψή του στην Αθήνα, είπε: «Η 
Ελλάδα έχει περάσει πολύ δυσκολότερες περιόδους και τα έχει καταφέρει». Αυτή η χώρα έχει 
περάσει πόλεμο, εμφυλίους, δικτατορία. Τη δεκαετία του ’60 και του ’70 εκατοντάδες χιλιάδες 
πολίτες της έφευγαν μετανάστες στη Γερμανία και στα ορυχεία του Βελγίου. Η ανεργία έφτανε 
στο 27%. Και τώρα, είναι τέτοια η κατάσταση που κοντεύουμε να σφάξουμε ο ένας τον άλλον στο 
δρόμο; Που είμαστε έτοιμοι να λιντσάρουμε τους πολιτικούς και ζητάμε κρεμάλες στο Γουδή; 
Αυτό που θέλω να πω είναι πως το κλίμα γενικευμένης κατάρρευσης, η εικόνα μιας κοινωνίας 
στα πρόθυρα διάλυσης, οι εμφυλιοπολεμικές κραυγές έχουν λιγότερο να κάνουν με την οικονο-
μική κατάσταση και περισσότερο με την απίστευτη ανεπάρκεια, ανευθυνότητα και τυχοδιωκτι-
σμό του πολιτικού προσωπικού και των συμφερόντων που εκπροσωπεί. Το ξοφλημένο σύστημα 
εξουσίας προτιμάει να σύρει την κοινωνία στην πτώχευση παρά να χάσει έστω και ένα τμήμα των 
προνομίων του. Βρισκόμαστε στο στενό πυρήνα του πιο δημοκρατικού και εξελιγμένου μέρους 
ολόκληρου του πλανήτη και υπάρχουν άνθρωποι που μας προτείνουν να ακολουθήσουμε την 
πορεία του Ισημερινού και της Βενεζουέλας. Υπάρχουν συμφέροντα που προωθούν την πτώχευ-
ση, την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την επιστροφή στη δραχμή, που προπαγανδίζουν τον 
τριτοκοσμισμό που τους ταιριάζει.

Η Ελλάδα έχει πολλές δυνατότητες για να επανακάμψει και να αφήσει πίσω της τα προβλήματα. 
Χάσαμε μια δεκαετία, αφήσαμε τα πράγματα να εκτροχιαστούν, οικοδομήσαμε τη δικιά μας φού-
σκα, του κράτους, που τώρα έσκασε. Όπως οι άλλες χώρες που άφησαν τις δικές τους φούσκες 
να διογκωθούν, τις τράπεζες, τα ακίνητα, έτσι και μεις πρέπει να διορθώσουμε την κατάσταση. 
Έχουμε πιο πλεονεκτική θέση από όλους τους άλλους. Όχι μόνο γιατί η τύχη μάς έφερε στο πιο 
καλό «μαγαζί» του πλανήτη. Αλλά και γιατί αυτό το ίδιο το χρεοκοπημένο κράτος διαθέτει κατά 
τα άλλα μια τεράστια περιουσία, τόση που δεν έχουν τα άλλα κράτη της Ευρώπης. Και γιατί ακό-
μα, όλες οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στις άλλες χώρες εδώ και δεκαετίες, εδώ δεν έχουν 
ξεκινήσει ακόμα κι όταν αρχίσουν θα απελευθερώσουν μεγάλη δυναμική. 
Είναι τόσο στρεβλό και αγκυλωμένο το σύστημα, ώστε όλες οι δυνάμεις της κοινωνίας είναι α-
ποκλεισμένες, οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν δείξει καν τι μπορούν να κάνουν αν τους αφήσουμε. 
Αντί με αφορμή αυτή την κρίση η κοινωνία μας να ξεκινήσει ένα σαρωτικό κύμα νεανικής ορμής 
που θα αλλάξει ό,τι την κρατάει ευνουχισμένη, ενάμιση χρόνο τώρα βρίσκεται εγκλωβισμένη 
στην προπαγάνδα της συντήρησης, στο παιχνίδι του ξοφλημένου συστήματος που προσπαθεί να 
διατηρήσει το χρεοκοπημένο μοντέλο ανέγγιχτο. 
Ενάμιση χρόνο τώρα, η ελληνική κοινωνία αυτοκαταστρέφεται. Δεν κάνει τίποτα. Τιμωρεί τον 
εαυτό της. 30 τόνοι μάρμαρα στους δρόμους της πλατείας Συντάγματος. Εκατομμύρια οι ζημιές. 
Ανυπολόγιστες πάλι οι απώλειες στον τουρισμό. Εκεί που περιμέναμε αύξηση φέτος, μιλάμε πά-
λι για 15% πτώση, για ακυρώσεις διανυκτερεύσεων και συνεδρίων. Δεύτερο καλοκαίρι μετά το 
περσινό τραγικό της Marfin. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σώσουμε την παρτίδα, ακόμα και οι 
μεταρρυθμίσεις θέλουν χρόνο, ο μόνος τρόπος να σώσουμε τη χρονιά είναι ο τουρισμός και όμως 
τα λιμάνια είναι κλειστά, κλαίνε οι τουρίστες στο τσιμέντο του Πειραιά. Γιατί μειώθηκε η επιχο-
ρήγηση του κράτους στα ταμεία κατά 6%…

Ενάμιση χρόνο τώρα, αυτή η χώρα δεν δουλεύει. Κλείνει τα λιμάνια, κλείνει τους δρόμους, κλείνει 
τις εθνικές οδούς, δεν αφήνει τα κρουαζιερόπλοια να δέσουν, κόβει το ρεύμα, ακινητοποιεί τα 
λεωφορεία, κλείνει τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, τα φαρμακεία, τα διυλιστήρια, 
κλείνει τα μουσεία, κλείνει την Ακρόπολη, κλείνει τα ξενοδοχεία. Στην Ισπανία σε 15 χρόνια 
έχουν κάνει μία Γενική Απεργία, εμείς έχουμε κάνει δεκαπέντε σε ένα χρόνο. Οι γερμανικές εφη-
μερίδες υπολογίζουν τις απώλειες από τις κινητοποιήσεις σε 11 δις. Περισσότερα δηλαδή από όσα 
αφαιρούν τα μέτρα λιτότητας του μνημονίου. Και καλά, πες, γερμανικές είναι αυτές οι εφημερίδες, 
υπερβάλλουν. Εμείς δεν ξέρουμε; 900 διαδηλώσεις σε ένα χρόνο που κόστισαν 73 εκατομμύρια 
εργατοώρες καταγγέλλουν οι έμποροι του κέντρου, οι οποίοι βλέπουν την κίνηση να πέφτει κατά 
40% όποτε υπάρχει διαδήλωση. Το αθηναϊκό κέντρο είναι πια μια νεκρή περιοχή, το ομορφότερο 
κομμάτι της πόλης είναι σπασμένα τζάμια, σιδερόφρακτες βιτρίνες, ερημιά. Το εμπορικό κέντρο 
εξοντώθηκε βάσει μεθοδικού σχεδίου μέρα με τη μέρα. 40 εκατομμύρια οι ζημιές της ΔΕΗ από τις 
απεργίες, πολλαπλάσιες οι ζημιές των επιχειρήσεων από τις διακοπές ρεύματος. Αυτοτροφοδο-
τούμε μόνοι μας την ύφεση αρνούμενοι να κάνουμε τις κινήσεις που θα σπάσουν το φαύλο κύκλο. 
Χρεοκοπημένα μέσα ενημέρωσης που εκβιάζουν, πολιτικά κόμματα της κρατικής γραφειοκρατί-
ας, οικονομικά συμφέροντα του παρασιτισμού έχουν εγκλωβίσει την κοινωνία στο φαύλο κύκλο 
της αδράνειας. Να υπερασπίζεται τα «κεκτημένα» της χρεοκοπίας. Να υπερασπίζεται το καθεστώς 
που την οδήγησε στη χρεοκοπία και να νομίζει ότι ο εχθρός της είναι οι «ξένοι κατακτητές». 

Μετά τις καταστροφές, μαγαζί με παπούτσια, σπασμένο, λεηλατημένο στο Σύνταγμα. «30 χρόνια 
δουλειάς χάθηκαν σε 3 ώρες» λέει ο καταστηματάρχης. «Και τώρα τι πρέπει να γίνει;» ρωτάει 
η ρεπόρτερ. Περιμένω ότι θα πει το κλισέ, αποζημίωση από το κράτος και τα σχετικά. «Τίποτα» 
απαντάει, «απλώς να σηκώσουμε τα μανίκια όλοι, πολίτες και πολιτικοί, και να δουλέψουμε». 
Δεν είναι δημοφιλές, αλλά είναι αλήθεια. Ο τρόπος να ξεφύγουμε από το φαύλο κύκλο δεν είναι 
να θυμώνουμε αλλά να δουλεύουμε. Να ξεφύγουμε από τον κομφορμισμό της θυματοποίησης, 
να αλλάξουμε τα πάντα. A

Κυκλοφορεί

Oι τυμβωρύχοι 
Νίκος 

Νικολαΐδης

Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το 
σχεδιάζει η Άννα Μι-
χαηλίδου. Σπούδασε 
ζωγραφι κ ή σ την Α-
νωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών της Αθήνας 
(ΑΣΚΤ). Διακρίθηκε με 
υποτροφία επίδοσης και 
βραβείο από το ΙΚΥ κα-
τά τα συνεχή έτη 2001, 
2002 και 2003. Το 2010 
επιλέχθηκε και διακρί-
θηκε ανάμεσα σε 600 
καλλιτέχνες σε έκθεση 
που οργάνωσε το Μου-
σείο MOYA της Βιέννης 
(Museum of Young Art) 
και έχει λάβει συμμετο-
χή σε επιλεγμένες διορ-
γανώσεις στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό με πιο 
πρόσφατη την παρουσί-
ασή της στην Art Athina 
2011. Έργα της βρίσκο-
νται σε ιδιωτικές συλλο-
γές της Ελλάδας και του 
εξωτερικού. H ζωγράφος 
θα παρουσιάσει την και-
νούργια της δουλειά τον 
Νοέμβριο του 2011 στην 
γκαλερί ArtZone42.

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 
εκτεθούν στο Μουσείο 
Μπενάκη, όπου και θα είστε 
όλοι καλεσμένοι.
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Εδώ κι εκεί
…Είναί η απαντηςη ςτην Ερώτηςη «πας πουθΕνα τΕλΕυταία;», 
που είναί συγγενήσ τήσ ερώτήσήσ «πασ καλα τελευταία;» καί 
προκαλεί τήν ίδία αντίδρασή (ουρλίαχτα, αρα δεν πασ καλα, αρα 
ναί, να βαλείσ τίσ φώνεσ) 

Δ
ιάφορα πράγματα γίνονται από τύχη, out of the blue, είναι 
αποτελέσματα συμπτώσεων και συγκυριών. Δεν εννοώ το 
κλασικό παράδειγμα του παππού που αν δεν έσκυβε να 
σηκώσει από κάτω ένα πακέτο τσιγάρα δεν θα τον χτυ-
πούσε το ταξί άρα θα παντρευόταν τη βασιλοπούλα και θα 

γινόταν πετυχημένος διαφημιστής – ας μην παίρνουμε τόσα ντραγκς πια, 
πειράζουν τα νεύρα. Απλώς πολλές δουλειές μού έτυχαν νύχτα σε μπαρ, 
καφέ, εστιατόρια ή πάρτι. Πολλές δουλειές μού έτυχαν και μέσα σε γρα-
φεία (περιοδικών, καναλιών, παραγωγής, ταξιδίων κ.λπ.), αλλά το να σε 
δει τυχαία κάποιος σ’ ένα νυχτερινό μαγαζί/event και να σου προτείνει να 
του γράψεις τον τηλεφωνικό κατάλογο, π.χ., εξακολουθεί να με εκπλήσσει 
υπερ-ευχάριστα (ή να με υπερ-εκπλήσσει ευχάριστα. Ίου).
Τελευταία δεν μου συμβαίνει βέβαια. Όχι μόνον επειδή τελευταία δεν πάω 
σε μέρη ή γκαλά όπου μπορεί να σου συμβεί ΤΟ αριστούργημα, αλλά και 
επειδή τα αριστουργήματα έχουν συμμαζευτεί, για πολύ κόσμο. Από την 
άλλη, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος: κάποτε έκλεισα μια δουλειά 
μέσα σε σούπερ μάρκετ (και όχι του τύπου να πουλάω σαρμάδες). Το ηθικό 
συμπέρασμα είναι ότι οφείλεις να κυκλοφορείς, όπου σε παίρνει, όποτε 
έχεις λεφτά/νταντά/παπάκι/κούρσα, με υπέροχη διάθεση και με την αισι-
οδοξία του ανθρώπου που ΣΗΜΕΡΑ θα γνωρίσει το ταίρι του/τον Ντόναλντ 
Τραμπ/άλλον μαλακισμένον πλούσιο που όμως θα θέλει να επεκτείνει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες με εσένα κυρίως. Όλοι θα σε θεωρού-
νε βλαμμένο, αλλά ΟΤΑΝ ΠΕΤΥΧΕΙΣ ΓΟΥΑΤΕΒΕΡ, τότε θα τα ξαναπείτε σε 
άλλη βάση. Και δεν χάνεις και τίποτα…
Μια μέρα λοιπόν βρέθηκα στην Κηφισιά και έφαγα τέσσερα μικρά κεκάκια, 
υπέροχα, με παρδαλό γλάσο από πάνω, πίνοντας τσάι στο «Hampton’s 
cupcakes». Το «Hampton’s» το άνοιξε πριν μερικούς μήνες μία κυρία 
που έχει συνεργαστεί για χρόνια με άλλη κυρία, Αμερικανίδα, που έχει 
το περίφημο «Magnolia Bakery», που είναι διάσημο (ουφ) από το επίσης 
περίφημο «Sex & the city»… με το οποίο μπορώ να κάνω εμετό, τόσο το 
έχω φάει στη μάπα, κάντρο-καντρόνε. Αλλά τα κεκάκια του «Hampton’s» 
είναι υπέροχα: το λέω επειδή φτιάχνω κέικ με μανία, άρα υποκλίνομαι 

στον καλλιτέχνη. Κι ενώ στην αρχή μού φάνηκε 
ψωνίστικο –εδώ ο κόσμος καίγεται κι ανοίγουν 
cupcake-άδικο;– το να φας ένα-δύο-δέκα νό-
στιμα μίνι κεκάκια με τον καφέ σου δεν είναι 
κακή ιδέα. Τα μικρά κάνουν € 1,75, τα λίγο πιο 
μεγάλα € 2,75, η ποικιλία και οι γεύσεις είναι 
αμέτρητες, ό,τι έχει σοκολάτα εννοείται σκίζει 
περισσότερο απ’ ό,τι δεν έχει, αλλά και η μαρέ-
γκα τους είναι τέλεια. 

Κ αι μετά λέω, καίγεται που καίγεται ο 
κόσμος, δεν πάω και σε μία έκθεση; 
Στην έκθεση «ARRRGH! Τέρατα και 

σημεία στη μόδα» στο Μουσείο Μπενάκη, 
που οργανώθηκε από τον πολιτιστικό οργανι-
σμό ATOPOS Contemporary Visual Culture, 
είδα ακριβώς αυτό που λέει το ταμπελάκι: ση-
μεία και τέρατα ή, μάλλον, χαρακτήρες, εικό-
νες, πρόσωπα, σύμβολα και φατσούλες/σκυ-
λόφατσες, με όλα τους τα ρούχα και αξεσουάρ. 
Μεγάλοι μόδιστροι, σχεδιαστές, οίκοι και καλ-
λιτέχνες έχουνε βάλει το λιθαράκι ή την κοπι-
τσίτσά τους στην έκθεση, και αν σας ενδιαφέρει 
η μόδα, η κοινωνιολογία, ακόμα και η Ιστορία… 
κάντε ένα πέρασμα, έχει πολύ χάζι. 
Ακόμα πιο μετά πήγα στη Νέα Φιλαδέλφεια 
κι έφαγα μία τορτίγια ή κάτι άλλο μεξικανο-
ισπανο-τέτοιο πολύ νόστιμο στη «Hacienda». 
Η «Hacienda» είναι καφέ-μπαρ με κάμποσα 
σνακς, πιάτα, γλυκά και ποτά σε lounge ατμό-
σφαιρα… όπου lounge λέμε όλα τα χαλαρά μα-
γαζιά με μουσική στο βάθος, διάθεση σκοτώ-
νουμε-την-ώρα-μας-ώρες, ύφος νησιώτικο και 
αέρα διακοπών. Είναι πάνω στον πεζόδρομο, 
ήσυχο, φιλικό και με καλές τιμές – ποτό 6-8 
ευρώ, τεταρτάκι ρακόμελο 8 ευρώ. 
Το κλου; Επειδή μέχρι στιγμής όλα ωραία αλ-
λά δεν έχω σταυρώσει διασημότητα πουθενά, 
αποκτάει ιδιαίτερη βαρύτητα το βράδυ που πέ-
τυχα μαζεμένους στο «Balthazar» τούς Ζωή 
Λάσκαρη, Μάρθα Καραγιάννη, Ντίνο Πε-
τράτο, Γιώργο Παυριανό, Μάνο Ελευθερί-
ου και άλλους. Στο ίδιο τραπέζι! Η παρέα μου 
σχολίαζε ότι μόνο ο Κώστας Βουτσάς έλειπε, 
αλλά βέβαια έλειπαν και πολλοί ακόμα. Πάντως 
η βραδιά ήταν υπέροχη, καλοκαιρινή, με χαλα-
ρή διάθεση (οι εποχές αλλάζουνε αλλά οι δια-
θέσεις μένουν). Ήταν μετά από την παρουσίαση 
του καινούργιου βιβλίου του Μάνου Ελευθερίου 
«Πριν απ’ το ηλιοβασίλεμα» που επίσης είχε με-
γάλη επιτυχία και χαλαρή διάθεση (είναι να μην 
πάρει φόρα αυτή η χαλαρότητα…).
Δυστυχώς σε καμία απ’ αυτές τις εξόδους και 
κινήσεις δεν προέκυψε δουλειά, γκομενιλίκι, 
ντράβαλο – κάτι ενδιαφέρον έξω από τα καθι-
ερωμένα δηλαδή. Αλλά ήταν καλά παντού. Ο 
Γιώργος Μακρυγιάννης, που είναι στα μέσα και 
στα έξω του «Balthazar» φέτος, ήταν ντυμένος υ-
πέροχα. Ο Ντίνος Πετράτος μού φάνηκε λαμπε-
ρός, η Ζωίτσα ακόμα λαμπερότερη και γεμάτη ε-
νέργεια, η Καραγιάννη γοητευτική όπως πάντα. 
Κι όλα αυτά, χωρίς καν τον Κώστα Βουτσά… A    

Hampton’s cupcakes, Λεβίδου 11, Κηφισιά
ARRRGH! Τέρατα και σημεία στη Μόδα, Μουσείο Μπενά-
κη, Σαλαμίνος 72, www.atopos.gr
Hacienda, Σάρδεων 3, Ν. Φιλαδέλφεια, 210 2533.754
Balthazar, Τσόχα 30, Αμπελόκηποι 210 6441.215      
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΜΟΥ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΕ Τ’ ΑΗΔΟΝΙ…
Τη ματαίωση των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών 
για το 2013, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουρ-
γός, κ. Χρήστος Αηδόνης!

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 
Γέμισε ποδηλατάδικα. Τα έχουν περάσει για επο-
χικά είδη, φαίνεται.

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
Η πιο γλυκιά, προσηνής νέα φωνή – και το πιο 
σκληρά εργαζόμενο παιδί στην πιάτσα. 

ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
Μια άψογη anchorwoman.

ΑNGRY BIRDS
Να μια καλή ιδέα. Να τα φέρουνε στο Σύνταγμα, 
που τα έχει όλα: δακρυγόνα, μάρμαρα, περιστέ-
ρια και γουρούνια.

ΟΙ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ  
ΤΟΥΡΚΙΑ
Μη μεταφράζετε τους διαλόγους. Οι οπαδοί του 
Ονάρ και της Μενεξέ προσβάλλονται. 

ΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ 
Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
Η αποστολή των εκκαθαριστικών. Σκάνε πιο γρή-
γορα κι απ’ τους πυραύλους εδάφους-αέρος.
(Κάτω απ’ την πόρτα μας)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Παραμένει κλειστό, προς το παρόν.

ΑΘΩΟΣ Ο ΣΤΡΟΣ ΚΑΝ
Και τι θα κάνουμε τώρα τόσα ανέκδοτα; 
Ποιος θα τα φάει;

ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ
Μπαρουφάκης. 
(Μέχρι και στον Αυτιά τον πήρε το μάτι μας, τον αθεό-
φοβο. Επόμενο step, το Next top model.)

Η ΝΑΝΤΙΑ ΜΠΟΥΛΕ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σχήμα οξύμωρο.

Η ΜΟΝΙΚΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟ
Όχι και τόσο Μικρή, με € 30 το εισιτήριο.

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΕΣΤΕΣ
Όχι άλλες Σαρακατσάνες, πρωθιέρειες και Τσα-
ρουχικοί ναύτες στο Καλλιμάρμαρο. Και Κορεά-
της να ’σαι, βαριέσαι. 

TWITTER + POLITICS
«Μαζί στο ταξίδι της ελπίδας. Τέλος σε όσα μας 
πληγώνουν. Φέρε στην κάλπη κι άλλους συμμα-
χητές. Πάμε μαζί».
(Δεν είναι ο Τρύφων που κάνει πλάκα, είναι ο Αντώνης 
[Σαμαράς] που μιλάει σοβαρά)

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

Αthens 
Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε:

«Άσ’ τα 
σου λέω. Χαμός. 
Πέσανε κάτω τα 

σουβλάκια, πέσανε τα 
καλαμπόκια, όλα…»

(Κυρία με χαρτομάντιλο στη μύτη 
περπατάει στην Ακαδημίας και 

μιλάει στο κινητό της. Τρίτη 
μεσημέρι, 28/6)

«Έκκληση: 
οι πρώτες βοήθει-

ες στην πλατεία Συ-
ντάγματος χρειάζονται 

βοήθεια»
(Από το site των Αγανακτισμέ-

νων, Τρίτη 28/6)

«Φάια, 
ρεεεε!»

(Αγανακτισμένος διαδηλωτής σι-
γοντάρει τους Tiger Lillies στο ρε-
φρέν του «I like burning houses»: 

fire. Πλατεία Συντάγματος, 
Τρίτη 28/6)

«Αχ, ρε 
παιδιά, τι καλά 

που γίνεται και κάνα 
τέτοιο και βρισκόμαστε»

(Αγανακτισμένη πασταφλώρα, 
λεωφόρος Αμαλίας, 

Τετάρτη 29/6)

Σύνταγμα. 
Καθώς καίγεται 

το βανάκι δίπλα στο 
περίπτερο.

Αγανακτισμένος ηλικιω-
μένος: Και τι μάρκα είναι, 
ρε παιδιά, το φορτηγάκι 

που καίγεται;
Παρέα αγανακτισμένων 

νεαρών: Μάρκα μ’ έ-
καψες.

(Τετάρτη, 29/6)

«Αντί να 
τρέχεις στους δρό-

μους χωρίς να ξέρεις το 
γιατί και να κάνεις τον ι-

δεολόγο, εγώ λέω να κάτσεις 
πρώτα σπίτι να διαβάσεις από 
Αριστοτέλη μέχρι Μαρξ και 

μετά να βγεις»
(Ασπρομάλλης κύριος με κοστούμι 
και γραβάτα, σε μακρυμάλλη νεαρό 
με μπλουζάκι Iced Earth που έχει 

φάει δακρυγόνο στο πρόσωπο. 
Τετάρτη μεσημέρι, απεργία, 

Βαλαωρίτου)

«Μ’ αυτά που 
γίνονται, για να είσαι 
συ τόσο χαρούμενος ή 

καμιά γκόμενα βρήκες ή 
καμιά γκόμενα σε βρήκε»
(29/6, Τετάρτη μεσημέρι, το Σύ-

νταγμα φλέγεται. Αιγάλεω, 
νεαρός στο κινητό του)

«Μαρούσκα, 
το Εβιάν»

(Αγανακτισμένη διαδηλώτρια ζητάει 
Maalox από διπλανό της αγανα-
κτισμένο, ενώ πέφτουν βροχή 

τα δακρυγόνα. Σύνταγμα, 
Τρίτη 28/6)

* Ευχαριστούμε για την αθρόα
 συμμετοχή στις «λαθρακροάσεις»

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ
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Λουτρό τέχνης

Πήγα κι είδα Κραουνάκη
και γελούσα σαν παιδάκι
το δικό του Αριστοφάνη

όποιος δεν τον είδε, χάνει

Μια συγκίνηση την είχα
που άκουσα τους Κατσιμίχα

και μετά στο Rockwave
μου τραγούδησε ο Nick Cave

Πήρα μια βαθιά ανάσα
έφυγα απ’ τη Μαλακάσα

και μετά τη δύση του ήλιου
πήγα κι άκουσα Μποφίλιου

Είδα τον Καρακατσάνη
«Λυσιστράτη» με φουστάνι

και τον Στέργιογλου «Παρτάλι»
με περούκα στο κεφάλι

Θα φορέσω μαύρες μπότες
και θα πάω στον Waters
τον Bon Jovi στο ΟΑΚΑ

θα τον δω έτσι για πλάκα

Με σακίδιο στις πλάτες
φεύγω για τους «Σκηνοβάτες»
και στον «Ηρακλή» δεν χάνω

Καραμπέτη-Καραθάνο
 

Τον Κιμούλη επίσης θέλω
να τον δω να παίζει «Οθέλλο»

και στο Ηρώδειο θα τρέξω
για το φίλο μου τον Ρέτσο

Συναυλίες, παραστάσεις
κάνουν τις επαναστάσεις
δίχως την καλλιτεχνία
δεν αλλάζει η κοινωνία 

Greatest Hits
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΠΑΥΡΙΑΝΟΣ

γράφει για την Α.V. ένα τραγούδι

Θα σε κάνω βασίλισσα 
Ο γάμος θα γίνει μεσημέρι Σαββάτου. Θα σου νοικιάσω μια λιμουζινάρα 

και θα διασχίσουμε τη Σκουφά να σκάσουν οι καφετέριες. Θα τη στολίσω, 
θα σου τηνε κάμω κούκλα (στον προφυλακτήρα). 

Να θυμηθώ μόνο να μην ξεχάσω τσι μπομπονιέρες…
(Λιμουζίνα διασχίζει την οδό Σκουφά, Σάββατο μεσημέρι, Κολωνάκι)

  - ΛΕΝΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ

Φτιάξε μου τη μέρα
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● Ο (νέος) ορισμός του Σουρ-
ρεαλισμού: να χρησιμοποιείς 
στην ίδια πρόταση τους όρους 
«κοινωνική» και «αλληλεγ-
γύη» στη μόνη χώρα που στα 
πλοία της υπάρχει ειδική προ-
ηχογραφημένη ανακοίνωση για 
το αυτονόητο: να κατεβάζουν 
οι επιβάτες τις αποσκευές 
τους από τις καρέκλες, για να 
μπορούν να κάτσουν και άλλοι 
άνθρωποι.

● Κι όμως, υπάρχει ένας α-
πλούστατος τρόπος να γίνουν 
αποδεκτοί οι ξένοι επίτροποι 
στα υπουργεία, χωρίς να μιλάει 
κανείς περι προδοσίας: να τους 
δώσουμε την ελληνική υπηκο-
ότητα.
● Και στη συνέχεια να τους α-
νοίξουν ένα γραφειάκι με καμιά 
δεκαριά υπαλλήλους για να δια-
χειρίζονται τις «χάρες» προς την 
εκλογική τους πελατεία. Οπότε 
θα έχει αποκατασταθεί πλήρως 
η Εθνική Κυριαρχία.
● Διότι εκεί φαίνεται η δι-
αφορά ανάμεσα στον «Πα-
τριώτη, Έλληνα Υπουργό» 
και στον «Ξένο Επίτροπο-
Κατακτητή»: όταν «συναλλάσ-
σεσαι» για προσλήψεις και υ-
περτιμολογήσεις με τον υπουρ-
γό, είσαι εθνικά υπερήφανος, 
γιατί του δίνεις ως αντάλλαγμα 
την ψήφο σου. 
● Ενώ όταν συνεργάζεσαι 
με τον «Ξένο Επίτροπο-
Κατακτητή», είσαι «μαυραγο-
ρίτης» και «δοσίλογος», γιατί 
εκείνος δεν έχει ανάγκη την 
ψήφο σου. Που σημαίνει ότι 
εσύ δεν έχεις κανένα φανερό 
συμφέρον! 
Άρα τα κίνητρά σου είναι σκο-
τεινά. Οπότε είσαι εκ των πραγ-
μάτων ένοχος!

● Ναι, είναι σίγουρο ότι τα 

μέλη της γενικής συνέλευσης 
της ΠΑΕ Ηρακλής που ψήφισαν 
να περάσει η ομάδα στον Μάκη 
Ψωμιάδη, είναι αγανακτισμένοι 
από τη διαφθορά του πολιτικού 
συστήματος και έτοιμοι να προ-
πηλακίσουν τους εκπροσώπους 
του.
● Μετάφραση: άλλο να αγανα-
κτείς επειδή υπάρχει διαφθορά 
και άλλο επειδή οι διεφθαρμέ-
νοι δεν σε συμπεριλαμβάνουν 
πλέον στη μοιρασιά.
● Εξάλλου, αυτό δεν ήταν και 
το ηχηρό μήνυμα της κραυγής 
«Κεντέρης-Κεντέρης» στο ΟΑΚΑ 
το 2004;

● Ειρωνία Νο 1: το να απαγο-
ρεύεις να χρησιμοποιεί το τρα-
γούδι «Καλημέρα Ήλιε», 
ένα κόμμα που έχει 
ποντάρει τόσα πολ-
λά στις πράσινες 
και ανανεώσιμες 
μορφές ενέργει-
ας όπως ο ήλιος.
● Ειρωνία Νο 2: 
επειδή το ΠΑΣΟΚ 
εξαπάτησε το λαό 
με πλαστές προεκλο-
γικές υποσχέσεις, δεν 
δικαιούται πλέον να έχει στους 
ύμνους του την απόλυτα πραγ-
ματοποιήσιμη υπόσχεση «Θα 
τον μεθύσουμε τον ήλιο»…
●…την οποία υπόσχεση, προ-
κειμένου να καμφθούν οι όποιες 
αμφιβολίες ων ευρωσκεπτι-
κιστών, συμπληρώνει με την 
απολύτως λογική επιβεβαίωση 
«Σίγουρα Ναι!». 

● Για όσους ενδιαφέρονται, ο 
Μίκης Θεοδωράκης δήλωσε 
ότι εκείνος «δεν προσκυνάει 
τη Μέρκελ». Που σε ελεύθερη 
μετάφραση σημαίνει πως όταν 
τελικά εισπράξει την αναδρο-
μική αύξηση της βουλευτικής 

σύνταξής του από τα χρήματα 
του δανείου, δεν θα της πει 
«ευχαριστώ» για να της κάνει τη 
μούρη κρέας!
● Ίσως μάλιστα φθάσει σε 
σημείο να την αγριοκοιτάξει 
κιόλας! Για να τονώσει έτσι το 
πατριωτικό αίσθημα των οπα-
δών του. 
● Οι οποίοι, παρεμπιπτόντως, 
πρέπει να νιώθουν ιδιαίτερα 
άσχημα που επί χούντας τον 
είχαν παρεξηγήσει και υποστή-
ριζαν τους δικτάτορες που τον 
κυνηγούσαν.

● Τρείς οικογένειες (μόνο) 
ευθύνονται για τα δεινά της 
Ελλάδας, σύμφωνα με δημοσί-
ευμα του Spiegel. Δηλαδή είναι 
ζήτημα χρόνου το περιοδικό, σε 
κάποιο από τα επόμενα τεύχη 
του, να προτείνει απαγόρευση 
εισόδου όλων των υπόλοιπων 
Ελλήνων στα ακατάλληλα έργα 
στο σινεμά…
●…με το αιτιολογικό ότι ως α-
νήλικοι δεν είναι ακόμα σε θέση 
να παρακολουθήσουν σκληρές 
σκηνές, χωρίς να τραυματίσουν 
τον ευαίσθητο ψυχισμό τους. 

● Η κίνηση του Θόδωρου 
Πάγκαλου να διαψεύσει την 
ιστορία που κυκλοφορούσε 
στο διαδίκτυο (και σε εφημε-
ρίδες), σύμφωνα με την οποία 
σε μια ψαροταβέρνα κάποιος 
του άρπαξε την πιατέλα με τα 
ψάρια λέγοντάς του ότι «μαζί τα 
φάγανε», δείχνει πόσο πολύ πε-
ριφρονεί το κοινό αίσθημα. 
● Διότι το να αφήνεις την πραγ-

ματικότητα να καταστρέψει 
μια ωραία ιστορία, είναι 

σα να λες σε ένα 
παιδί ότι αντίθετα 
με το πόσο πολύ 
θα το ήθελε, δεν 
υπάρχει Άγιος 
Βασίλης.
● Ή σα να λες 

στον Άδωνι Γεωρ-
γιάδη ότι η ιστορία 

με τον Παλαιών Πατρών 
Γερμανό στην Αγία Λαύρα δεν 
συνέβη ποτέ. 
● Δηλαδή δεν περιφρονείς 
μόνο ο κοινό αίσθημα, αλλά δεί-
χνεις και ασέβεια μπροστά στην 
πλούσια κληρονομιά της λαϊκής 
μούσας που τόσα πολλά έχει 
προσφέρει στη δημοτική μας 
παράδοση. 
● Άσε που κλονίζεις την πίστη 
του κόσμου στην αξιοπιστία 
του διαδίκτυου. Στο οποίο, ως 
γνωστόν, είναι κρυμμένες όλες 
οι μεγάλες αλήθειες που θέλουν 
να μας κρύψουν. 

● Συκωταριά: μια σούβλα γε-
μάτη σύκα. A   

Από τον 
Νίκο 
Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την παραγωγή παγωτών που να αποτελούνται μόνο 
από επικάλυψη σοκολάτας, για όσους δεν θέλουν να τρώνε και το υπόλοιπο)

 Οι μυστηριώδεις μηχανισμοί της έμνευσης - Επεισόδιο 1ο

Forrest Gump
Τα Tweets του

Θα έπρεπε να υπάρχει μια λέξη για… «Δοκιμοθουσιασμός»: η επίπλαστα ενθουσιώδης αντίδραση από 
τη στιγμή που βάζεις στο στόμα σου μια μπουκιά μέχρι τη στιγμή που όντως καταλαβαίνεις τη γεύση της, 
προκειμένου να καθησυχάσεις αυτούς που σε έχουν πρήξει για τη νοστιμιά του πιάτου.

Πιο 

απάνθρω-

πη θέση 

εργασίας της 

εβδομάδας 

Χειριστής του

solarium του 

Λάκη Γαβαλά.
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Κ
άθε φορά  το 

ίδιο. Η πόλη την 

πληρώνει. Πάντα, 

μα πάντα τον τε-

λευταίο καιρό, με-

τά από κάθε απερ-

γία, ακολουθούν 

σοβαρά επεισόδια, 

ολοένα σοβαρότε-

ρα μάλιστα, στα 

οποία ο δημόσιος 

χώρος αλώνεται 

και καταστρέφεται εξακολουθητικά. Δεν μιλάω εδώ για 

τους νεκρούς («Μαρφίν»), τους τραυματίες, τους σκασμέ-

νους από τα χημικά, τους χτυπημένους από τα γκλομπ της 

αστυνομίας ή τους λοστούς και τα καδρόνια κάποιων δια-

δηλωτών, τους άσχετους  ημεδαπούς και αλλοδαπούς που 

τρέχουν αλλόφρονες να σωθούν, την μπόχα των δακρυ-

γόνων που πλανιέται για μέρες στην ατμόσφαιρα. Μιλάω 

για το δημόσιο χώρο, για το σώμα της πόλης. Μιλάω για τις 

καταστροφές που μένουν αφού τελειώσουν οι διαδηλώ-

σεις κι αφού διαχυθούν στην ατμόσφαιρα τα στρώματα 

των αερίων. Διαλυμένα μάρμαρα, ξηλωμένα φανάρια στις 

διασταυρώ-

σεις, καμένα στέγαστρα 

στις στάσεις των λεωφορείων, σπασμένες 

βιτρίνες, παραβιασμένα ρολά, ξεκολλημένοι κυβόλιθοι 

από τους πεζόδρομους, καπνίζοντες κάδοι σκουπιδιών.  

Μιλάω, ιδίως, για τις καταστροφές με βαριοπούλες, που 

προμηθεύουν μαρμάρινα βλήματα σε όσους είναι διατε-

θειμένοι να τα εκσφενδονίσουν. Αυτές οι βαριοπούλες, 

κομμάτι πλέον των απεργιακών διαδηλώσεων, μπήκαν 

στη ζωή μας και λαβώνουν την πόλη για πολύ καιρό μετά 

την κάθε συγκέντρωση. Τι σόι Αθηναίοι είναι αυτοί που 

πληγώνουν την πόλη τους; Τα σκαλιά του «King George» 

και της «Μ. Βρετανίας» και οι βάσεις των αγαλμάτων στο 

Σύνταγμα, τα στηθαία στην ίδια πλατεία και στο σταθμό 

του μετρό «Πανεπιστήμιο», το φανάρι της τροχαίας στο 

κεφάλι του ανδριάντα του Gladstone (Γλάδστωνος) στα 

Προπύλαια (που παριστάνει το ημίψηλο καπέλο) και πολ-

λά άλλα δείχνουν ότι η εποχή της βαριοπούλας εγκαθι-

δρύθηκε στην πόλη. Το πανάρχαιο εργαλείο συμβολίζει, 

νομίζω, την καταστροφική οπισθοδρόμησή μας.

- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΥΣΣΑΣ
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Απολογισμοί
Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του 

Δήμου ΑΘηναίων Ανδρέας Βαρελάς 

δίνει μια πρώτη εκτίμηση 

κόστους και το είδος ζημιών 

της 28ης και 29ης Ιουνίου 

Καταστράφηκαν ολοσχερώς: 176 κάδοι 
οργανικοί και ανακύκλωσης. 120 επιδαπέδια 
καλάθια από μαντέμι. Ένα κοντέινερ συμπίε-
σης απορριμμάτων (€ 30.000). Διαφημιστικοί 
πύργοι στην πλατεία Συντάγματος. Πινακίδες 
στην πλατεία Συντάγματος. Τα διαφημιστικά 
πλαίσια των στάσεων. Οι ορθομαρμαρώσεις 
στον άξονα Μητροπόλεως, Ερμού, Καραγι-
ώργη Σερβίας μέχρι Αθηνάς. 
Ξηλώθηκαν: Όλα τα μαρμάρινα παγκάκια 
και τα πλαϊνά δύο σιντριβανιών. Τα μάρμαρα 
που έχουν παραμείνει είναι λιγότερα απ’ αυ-
τά που ξηλώθηκαν.
Κόστος: Η καταγραφή συνεχίζεται από ει-
δική επιτροπή και θα ολοκληρωθεί στα μέ-
σα της εβδομάδας. Πρώτη εκτίμηση από € 
800.000 και πάνω. Η αποκατάσταση των ζη-
μιών είναι σχεδόν αδύνατη χωρίς τη συνδρο-
μή της πολιτείας. Ωστόσο, η πολιτεία αντι-
λαμβανόμενη τις ευθύνες της και την ανάγκη 
να παρουσιάζει το κεντρικότερο σημείο της 
Αθήνας μια ευπαρουσίαστη εικόνα θα μας 
βοηθήσει. Θα στραφούμε έτσι κι αλλιώς κατά 
παντός υπευθύνου. Με την αστική αγωγή ο 
Δήμος θα παραστεί στα δικαστήρια ακόμα κι 
αυτών που έχουν συλληφθεί για τα επεισό-
δια. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Θα καταθέσου-
με έναν πλήρη φάκελο με τις ζημιές.

- ΛENA ΧOYΡMOYZH

Οι αγαπητικοί 
της βαριοπούλας

Ήμουν κι εγώ εκεί

14 A.V. 7- 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
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shootMe!
Του Κωνσταντίνου Ρήγου

This Is Not Reality. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα, πράγματα ή καταστάσεις είναι εντελώς συμπτωματική.

➜ contact@rigosk.gr

16 A.V. 7- 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
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CityLover
Του Δημητρη Φύσσα

Μπες κι εσύ!  www.athensvoice.grΑνανεωμένο και πλήρωςενημερωμένο

«War Cemetery» στο Φάληρο
Τριγύρισα προχτές στο νεκροταφείο αυτό της 

Κοινοπολιτείας (Βρετανία και –πρώην– κτήσεις 

της), πιο γνωστό ως «συμμαχικό». Έργο του 

Γαλλοκαναδού αρχιτέκτονα Λουί ντε Σουασόν 

(1890-1862), είναι τόσο όμορφο ώστε περιλαμ-

βάνεται σε «Οδηγούς» αξιοθέατων της φαλη-

ρικής παραλίας! 

Ξεκίνησε με όσους σκοτώθηκαν στα Δεκεμβρι-

ανά του 1944. Μετά το τέλος του Παγκόσμιου 

Πολέμου, συγκεντρώθηκαν εδώ οι σοροί στρα-

τιωτών, ναυτών και αεροπόρων απ’ όλη την Ελ-

λάδα: 2.000 περίπου νεκροί, σχεδόν οι 600 μη α-

ναγνωρισμένοι. (Υπάρχουν κι ελάχιστοι πολίτες, 

καθώς και λίγοι νεκροί του Κριμαϊκού Πολέμου 

του 1851). Χτίστηκε επίσης ένα μνημείο για 74 

ινδουιστές που, βεβαίως, αποτεφρώθηκαν, κι 

ένα κενοτάφιο για 3.000 περίπου «Άγνωστους 

Στρατιώτες» (= ανεύρετα πτώματα), τα ονόματα 

των οποίων γράφονται σε τεράστιες στήλες. 

Στους τάφους, το ελάχιστο εγχάρακτο κείμενο 

ιδανικά περιέχει: όνομα, βαθμό, στρατιωτική 

ειδικότητα, αριθμό μητρώου, ηλικία. 

Μ’ εντυπωσίασαν τα εξής. Πρώτο, η ελκυστική 

λιτότητα του σχεδιασμού: ταφόπλακες σχεδόν 

ομοιόμορφες, χαμηλά αττικά φυτά (θυμάρια, 

μηδικές, αθάνατα, μαργαρίτες, πικροδάφνες), 

γρασίδι ολόγυρα. 

Δεύτερο, η εθνική, θρησκευτική, ονοματική 

πανσπερμία: Άγγλοι, Σκοτσέζοι, Ουαλλοί, Κα-

ναδοί, Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί, Ελληνοκύ-

πριοι, Τουρκοκύπριοι, Ινδοί των ενιαίων Ινδιών 

(Σιχ, Γκούρκας, Πακιστανοί κ.λπ.), Εβραίοι, ένας 

Ολλανδός. Και φυσικά σταυροί, μουσουλμανι-

κές αραβικές γραφές, αστέρια του Δαβίδ (και 

ελάχιστοι τάφοι δίχως θρησκευτική σήμανση). 

Τρίτο, τα ειδικά σύμβολα κάθε όπλου ή στρα-

τιωτικής μονάδας, συνδυασμένα με κανονική 

βρετανική γεωγραφία (τα συντάγματα είναι 

συγκροτημένα κατά περιοχή). 

Τέταρτο, μια εικόνα της νεότερης ελληνικής 

ιστορίας: πόλεμος του ’40-41, κατοχή και α-

ντάρτικο, Δεκεμβριανά (εδώ πρόσεξα ότι σκο-

τώθηκαν δεκάδες αλεξιπτωτιστές), εμφύλιος. 

Πέμπτο: πόσο απλά μηνύματα και σε πόσο α-

πλά αγγλικά γράφονται πάνω σε μερικούς τά-

φους. Ποσειδώνος 8, Άλιμος, είσοδος από την 
οδό Σαλαμίνος

Βουβά αριστουργήματα
Σήμερα μπορεί να το ξεχνάμε ή να το παραβλέ-

πουμε, αλλά τα πρώτα 35 χρόνια του το σινεμά 

δεν είχε ήχο. Οι αρχικοί σκηνοθέτες, σκηνογρά-

φοι, ηθοποιοί είχαν μάθει να δουλεύουν βουβά, 

η έννοια «κινηματογραφική μουσική» ήταν ανύ-

παρκτη, ενώ γραπτές «κάρτες» με επεξηγήσεις 

ή σύντομες ατάκες έπεφταν ανάμεσα στα καρέ, 

κάθε φορά που αυτό ήταν αναγκαίο. 

Συνήθως υπήρχαν μουσικοί που συνόδευαν την 

ταινία παίζοντας ζωντανά μέσα στην αίθουσα. 

Εκείνη την άηχη εποχή, ωστόσο, γυρίστηκαν με-

ρικά από τα κορυφαία δείγματα της 7ης Τέχνης. 

Στις μέρες μας, το ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάν-

νης» οργανώνει ήδη το «2ο Φεστιβάλ βωβού 

κινηματογράφου», με αφιέρωμα σε Ευρω-

παίους δημιουργούς. Από το πρόγραμμα, που 

επιμελήθηκε ο ίδιος ο Μιχάλης Κακογιάννης, 

ξεχωρίζουν: «Φάουστ» του Γερμανού Φριντ. 

Μούρναου την Πέμπτη 7 Ιουλίου, «Μάνα» του 

Σοβιετικού Βσεβ. Πουντόβκιν το Σάββατο 9, 

«Μίκαελ» του Δανού Καρλ Ντράγερ την Κυρια-

κή 10, «Η άμαξα - φάντασμα» του Σουηδού 

Βικτ. Σγιόστρομ την Τρίτη 12. 

Οι προβολές γίνονται στις 9 μ.μ. με ελεύθερη 

είσοδο, στο θερινό σινεμά που λειτουργεί στο 

αίθριο του 3ου ορόφου του Ιδρύματος, ενώ 

υπάρχει και μουσική κάλυψη. 

Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης», Πειραιώς 206, 
Ταύρος, 210 3418.550. Περισσότερα: http://www.
mcf.gr/el/whats_on/Cinema

Προς αναγνώστες 
bmk από Καρδίτσα: χαίρομαι που υπάρχει θε-

ρινό «Δημοτικό Κηποθέατρο» στην πόλη σας. 

Ανέφερα στην τύχη μερικά σινεμά απ’ όλη την 

Ελλάδα. Βρήκατε την A.V. στην πόλη σας; 

Π.Λ. από Καλαμάκι: δείτε το πρώτο σημερινό 

μου θέμα. 

Χριστίνα Ζ.: συμμερίζομαι τη μελαγχολία σας. 

Διαβάστε σε άλλο σημείο της εφημερίδας το 

κομμάτι μου «Η εποχή της βαριοπούλας».  A

➜ d.fyssas@gmail.com
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tinyurl.com/3c9yb67

Η απαραίτητη ιστορική αναδρομή. 

Πλήθος λέξεων που περιγράφουν 

την ιστορία του παγωτού, από την 

εποχή που δεν υπήρχαν ψυγεία 

(όταν το ανακάλυψαν οι Κινέζοι 

και κατόπιν το έφερε ο Μάρκο 

Πόλο στην Ιταλία) μέχρι τις μέρες 

μας, με αναπόσπαστα λήμματα 

της παγωτατζίδικης ορολογίας. 

tinyurl.com/yqwnkk

Βέβαια κάποια στιγμή η παρασκευή 

παγωτού συγχρονίστηκε με την 

τεχνολογία και φτάσαμε στις εργα-

στηριακές γεύσεις. Όχι απαραίτητα να 

γλείφεις τα δάχτυλά σου, αλλά σίγου-

ρα να ξύνεις τον κρόταφό σου για το 

πώς είναι δυνατόν αν φας παγωτό με 

γεύση ψαριού ή μεταξιού (ναι, στην 

κυριολεξία). Εδώ θα βρεις 101 τέτοια 

παραδείγματα.

Tip Τα καλύτερα παγωτά στην Αθήνα; Μια καλή αρχή είναι 
αυτή η λίστα: http://tinyurl.com/64zydjk. Από κει και πέρα, 
το πεδίον δόξης σού ανοίγεται λαμπρόν…

Καλά μας πήγαινε μέχρι να μπει ο Ιούλιος. Από τα πιο ήπια, 

σε όρους καύσωνα, καλοκαίρια των τελευταίων χρόνων εί-

χαμε. Βοήθησαν, βέβαια, και οι βροχές. Ε, τώρα που αρχίζει 

το καυτό ελληνικό καλοκαίρι, η ανάγκη για ένα χορταστικό 

απολαυστικό παγωτό μεγαλώνει. Το Conn-x, πάντα γρή-

γορο κι έγκυρο, μπορεί να σου φανεί χρήσιμο κι εδώ. Με 

συμβουλές, πληροφορίες και λαχταριστές αναφορές στην 

ένοχη απόλαυση…

ICE-CREAM LOVERS

tinyurl.com/3v5txvu

To «virtual turist», η συμμετοχική ταξιδιω-
τική ιστοσελίδα που άλλαξε τον κόσμο, 

δημοσίευσε μόλις την προηγουμένη 
εβδομάδα τη λίστα στην οποία κατέληξαν 
οι συνεργάτες της με τα 10 καλύτερα ice-
cream shops στον κόσμο. Μοιάζει λίγο και 

με ταξιδιωτικό οδηγό και καλού κακού 
κράτησέ τη για το μέλλον.

icecream.turborecipes.
com

Αλλά τι σημασία έχει αν βλέπεις 
μόνο και δεν συμμετέχεις στην 

παγωτατζίδικη μέθεξη. Εξαιρετι-
κό ελληνικό blog με άφθονες συ-
νταγές για διαφορετικές γεύσεις, 

που μπορούν να εκτελεστούν 
εύκολα και να χαρίσουν εκτός από 

απόλαυση και περηφάνια.



Έ νας από τους νεαρότερους γόνους της οικογένειας 

de Rothschield γιόρτασε τα γενέθλια των 40 χρό-

νων του στο Μαυροβούνιο. Ένας άλλος γόνος της 

γαλλικής μπουρζουαζίας, της οικογενείας των Στρος Καν, 

ζούσε την ολική επαναφορά του στη Νέα Υόρκη δειπνώντας 

σε ένα πολύ καλό εστιατόριο παρέα με την κληρονόμο της 

μεγάλης περιουσίας των Sinclair, εμπόρων τέχνης της γη-

ραιάς ηπείρου. Από το πρώτο στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ι-

στορία κράτος των μαφιόζων, το Montenegro, έως τη χλιδή 

των πλουσίων του κεντρικού Μανχάταν, η απόσταση είναι 

ελάχιστη. Όσο ένα κλικ στο φορητό υπολογιστή ενός δισε-

κατομμυριούχου ο οποίος με μία απλή κίνηση ενός δακτύλου 

μεταφέρει τα λεφτά του από έναν τραπεζικό λογαριασμό 

στον άλλον σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης. Σε αυτό τον 

κόσμο των άυλων αξιογράφων και της εικονικής μεν αλλά 

υπαρκτής πραγματικότητας, καλείται να κολυμπήσει η μικρή 

και άνυδρη χώρα της βαλκανικής η οποία τώρα υποχρεούται 

να αποτινάξει τους μύθους οι οποίοι την έτρεφαν.

Ο πραγματικός εχθρός είναι το είδωλο στον καθρέφτη

Όχι, λοιπόν. Αυτή η μικρή χώρα δεν συγκαταλέγεται στους 

περιούσιους λαούς των θεών. Δεν υπάρχουν άλλωστε περι-

ούσιοι λαοί. Δεν της οφείλει κανείς αλλά αυτή οφείλει σε πολ-

λούς. Απελευθερώθηκε από τα δεσμά της διότι η ύπαρξή της, 

τότε, θεωρήθηκε «χρήσιμη» από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Στη 

συνέχεια διασώθηκε διότι θεωρήθηκε «χρήσιμη» από τις κυρί-

αρχες χώρες της Ευρώπης. Αργότερα επιβίωσε διότι οι υπερα-

ντλαντικοί στρατηγοί την αντιμετώπισαν ως «χρήσιμο» πιόνι 

στη σκακιέρα των εικονικών πολέμων κατά της σοβιετικής 

απειλής. Τώρα διασώζεται διότι θα προξενούσε δυσανάλογα 

μεγάλο κακό στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία από τον 

πραγματικό οικονομικό της όγκο. Η Ελλάδα είναι μία «υπόθεση 

μελέτης», ένα πειραματόζωο για ερευνητές με γερά νεύρα. 

Μεγάλωσε με το μύθο ότι αποτελεί συνέχεια των Αρχαίων. 

Ενηλικιώθηκε πιστεύοντας πως η παγκόσμια κοινότητα της 

χρωστά τον Πολιτισμό. Έφθασε στη μέση ηλικία σίγουρη πως 

η ευμάρειά της οφείλεται στο χαρισματικό γονίδιό της. Κολα-

κεύτηκε επειδή ένας πρόσφυγας από τα Βουρλά της Σμύρνης 

και ένας Αιολός με καταγωγή από τη Λέσβο και τόπο γέννησης 

την Κρήτη, κατάφεραν να κερδίσουν το Νόμπελ λογοτεχνίας. 

Έζησε και κατανάλωσε τη σάρκα της Ιστορίας και των λίγων 

ταλέντων της. Ξύπνησε απότομα αντιλαμβανόμενη πως οι 

όρκοι των εραστών της ερμηνεύτηκαν δυστυχώς μονομε-

ρώς. Ασπάστηκε τη Δύση με άλλοθι την «ανατολικότητά της». 

Πρόδωσε τον ίδιο το φυσικό της πλούτο προφασιζόμενη πως 

τελικά μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο της παλλακίδας της 

Ιστορίας. Τελικά κατάφερε να κοροϊδέψει μόνο τον εαυτό της 

γιατί οι πλούσιοι που την υιοθέτησαν ποτέ δεν πίστεψαν τους 

μύθους που τη σέρβιραν. Έγινε θύμα του ίδιου της του μύθου.  

 

Ε κείνο το καταραμένο πρωϊνό που ξύπνησε από-

τομα μετά από τριακονταετή λήθαργο, της είπαν 

πως δεν της ανήκουν πια ούτε το σπίτι ούτε και ο 

αέρας του οικοπέδου. Έψαξε στην τσέπη της και μάζεψε μόνο 

μερικά μεταλλικά κέρματα. Τίναξε το κεφάλι της και θυμήθη-

κε το παρελθόν της. Έβγαλε από τα μπαούλα την Ιστορία και 

ξανάρχισε το γυρολόι. Και τι δεν θυμήθηκε περπατώντας 

ρακένδυτη και με το χέρι απλωμένο στη ζητιανιά. 

Μιλούσε για το Ελμπασάν, για τους εχθρούς Οθωμανούς, 

τους λεηλατούντες Βούλγαρους, τους χαι-

ρέκακους Σκοπιανούς, τους Αλβανούς, τον 

αιμοσταγή Μπαραμπαρόσα. Θυμήθηκε τον 

Διάκο και τον Ανδρούτσο. Οι δανειστές της 

την κοιτούσαν με περιέργεια στην αρχή, με α-

πορία αργότερα, να μουτζώνει τον Κοινοβού-

λιό της, να προπηλακίζει τους πολιτικούς της, 

να βρίζει και να βιαπραγεί. Την παρατηρούσαν 

να βάζει φωτιά στον ίδιο της το χιτώνα.

Delirium Tremens 

Οι πλατείες γέμισαν με πατριώτες, τα τηλεπαράθυρα με λά-

τρεις του Ελληνισμού. Το μέγα πλήθος μιλούσε ασυνάρτητα για 

την Ορθοδοξία, το Έθνος, το Γένος και τη Φυλή. Οι ξένοι έγιναν 

όλοι ανεξαιρέτως, εχθροί. Οι ντόπιοι θύματα. Η Πολιτική, η κοι-

τίδα της προδοσίας. Πανεπιστημιακοί κήρυτταν τη χρεοκοπία. 

Κληρικοί ζητούσαν την επιστροφή στις εποχές της «αθώας» 

περιόδου της Παλιγγενεσίας. Μετά άρχισαν οι επιθέσεις. Στην 

αρχή ήταν ένας βουλευτής. Μετά περισσότεροι βουλευτές. 

Στο τέλος η οργή κυριάρχησε. Έγινε σλόγκαν. Μετά σύνθημα. 

Μετά πέτρες από μάρμαρο. Κατέληξε σαν μία κραυγή με γεύση 

πικρή, σαν διάλυμα οξειδίου του χαλκού στο στόμα. 

Σε μία σκοτεινή στοά, στην Όθωνος 10, στο Σύνταγμα, εξελί-

χθηκε σε μικρογραφία το δράμα του νεολληνικού αδιεξόδου. 

Πέντε ακροδεξιοί συνδικαλιστές δημόσιας εταιρείας, της Ε-

ΘΕΛ, μπλοκαρίστηκαν από ομάδα ακροαριστερών και  ξυλο-

κοπήθηκαν έως τη στιγμή που η κρατική αστυνομία συνέδρα-

με τους ακροδεξιούς ξυλοκοπώντας τους ακροαριστερούς. Οι 

ακροδεξιοί κατέφυγαν σε ασφαλές μέρος, στην αγκαλιά των 

αστυνομικών. Οι ακροαριστεροί προσήχθησαν στην Ασφά-

λεια. Απέμειναν οι καπνοί των χημικών ουσιών, τα σπασμένα 

μάρμαρα και η αδυσώπητη οργή κρεμασμένη στα φορητά 

κιγκλιδώματα. Απέμεινε και ο φόβος. Κοινωνία που φοβάται 

είναι μία επικίνδυνη κοινωνία. Πολίτης που τρέμει είναι ένας 

ανελεύθερος πολίτης. 

Εγκαταλείποντας το Καράκιοι  

Όταν η Πολυξένη ανέβαινε τα απότομα σκαλιά, ήταν η πρώτη 

της φορά που θα ταξίδευε πάνω στο νερό. Κρατούσε σφιχτά 

το χέρι του τετράχρονου γιού της, του Κυριάκου. Άφηνε τη 

χώρα της και τη μεγάλη Πόλη για το ταξίδι χωρίς επιστροφή. 

Πίστεψε και μαζί της πίστεψαν οι άλλοι και έχτισαν σε αυτή 

τη νέα χώρα. Έκαναν τα χώματα δικά τους. Τα υπερασπίστη-

καν με το αίμα τους και τα πότισαν με τον ιδρώτα τους. Πάλε-

ψαν για τη Δημοκρατία σε αυτή τη μικρή και άνυδρη χώρα. 

Έκαψαν με την ανάσα τους τα προδομένα όνειρά τους στις 

φυλακές και τα ξερονήσια. Σήκωσαν το ντουφέκι σε ξένους 

και αδελφούς. Κοίταξαν μπροστά και γρατζούνισαν με 

τα χέρια τους την Ιστορία αφήνοντας χαραματιές πάνω 

στο κορμί της. 

Ένας δικός μας από τα Βουρλά, ένας σχεδόν 

δικός μας από τη Μυτιλήνη, δύο ποιητάδες 

που σκάλισαν λέξεις στο βράχο και τις λέξεις 

τις έκαναν στίχους, και ένας Αλεξανδρινός, έ-

καναν γνωστή τη γλώσσα του Αιγαίου και των 

Κυδωνιών, σε όλο τον κόσμο. Ήταν… είναι αυ-

τή η γλώσσα ο μοναδικός πλούτος. Ο διάλο-

γος του Σωκράτη με τους μαθητές του είναι 

μοναδική πανανθρώπινη αναφορά στη Δημοκρατία. Ο 

«Επιτάφιος» του γόνου των Αλκμαιωνιδών η μοναδική 

προσευχή στην όαση της Ελευθερίας.

Η Πολυξένη σιχαινόταν τις κραυγές και τις ύβρεις. Σιχαινόταν 

τις μεγάλες κουβέντες για το Έθνος και το Γένος. Ήξερε πως οι 

μεγαλοστομίες εκστομίζονται από εκείνους που στην κρίσιμη 

ώρα λακίζουν πρώτοι. Το ένιωσε τότε το 1922, το ξανάνιωσε 

στον πόλεμο, το έζησε στον Εμφύλιο, το αισθανόταν στις αρ-

χές του ’60. Ήξερε πως οι μεγάλες κουβέντες είναι παραπάνω 

από κούφιες. Είναι επικίνδυνες. 

Η μικρή άνυδρη χώρα ξύπνησε απότομα με εφιάλτες. Έμαθε 

να ζει με τους μύθους και τώρα, ξυπόλητη, τα βάζει με τους 

μυθοπλάστες. Δεν υπάρχουν χυδαίες λέξεις, αλλά χυδαία 

μυαλά. Φαίνεται πως τριάντα χρόνια ευημερίας τα πολλαπλα-

σίασαν επικίνδυνα, ώστε τώρα να κραδαίνουν τη χατζάρα της 

απειλής σε ρυθμούς ανελευθερίας. Ο πραγματικός εχθρός εί-

ναι αυτός που βλέπει ο καθένας στο δικό του καθρέφτη. A  
➜ n.georgiadis1@yahoo.com
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Πολιτική

Ελλάδα, ζήσε το μύθο σου 
Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Οι μεγαλοστομί-
ες εκστομίζονται 
από εκείνους που 
στην κρίσιμη ώρα 
λακίζουν πρώτοι
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Πρόκειται για παλιό δίλημμα, σχετικό με 

το πώς είναι πιο σωστό να αποδίδεται 

στα ελληνικά το μείζον ποίημα του Τ.Σ. Έλιοτ 

«Waste Land». Αυτά ως προς την ποίηση και 

τη μετάφρασή της. Ως προς τη χώρα Ελ-

λάδα, τώρα, φοβάμαι πως και οι δυο τίτλοι 

ταιριάζουν εξίσου, αν λάβει κανείς υπόψη 

την εικόνα ρημαδιού που για μία ακόμα φο-

ρά παρουσίαζε το κέντρο της Αθήνας την 

προηγούμενη βδομάδα, αλλά και την εικόνα 

ερημιάς ως προ το είδος «τουρίστες» που 

θα παρουσιάζει σύντομα η πόλη –ίσως και 

η χώρα ολόκληρη– αν εξακολουθήσουν να 

κυριαρχούν οι ίδιες πρακτικές και νοοτροπί-

ες. Αλήθεια, εσείς θα πηγαίνατε τα Χριστού-

γεννα στη Συρία, αν υποθέσουμε ότι η κατά-

σταση εκεί εξακολουθεί να είναι ανάλογη με 

τη σημερινή;

Δεν θα κουράσω με γνωστές ιστορίες αν-

θρώπων που έχουν έρθει από την Αμερική ή 

την Ιαπωνία αλλά δεν μπορούν να φτάσουν 

στο νησί του προορισμού τους γιατί δεν το ε-

πιτρέπει το ΠΑΜΕ, δεν μπορούν να γυρίσουν 

στην Αθήνα κι έτσι χάνουν την πτήση τους 

κ.λπ. κ.λπ. Θα σταθώ, ωστόσο, σε ένα περι-

στατικό με ειδικότερο, νομίζω, ενδιαφέρον.

Ν εαρή φίλη που επρόκειτο να ταξιδέψει 

την προηγούμενη Τρίτη καθηλώθηκε 

επί τρεις μέρες, από τις επτά συνολικά της 

άδειάς της, στην Αθήνα. Όταν, με τα πολλά, 

οι απεργούντες και οι καθοδηγητές τους α-

ποφάσισαν την Πέμπτη να «απελευθερώ-

σουν» από τα μεσάνυχτα και έπειτα λιμάνια 

και πλοία, η φίλη κατέβηκε στον Πειραιά για 

να φύγει. Λίγες ώρες πριν από την αναχώ-

ρηση του πλοίου και αφού τα αυτοκίνητα εί-

χαν ήδη φορτωθεί, σκέφτηκε να ανέβει στο 

πλοίο, έχοντας πια λιώσει στα πόδια της να 

περιμένει στην αποβάθρα. Κούνια που την 

κούναγε! Εποχούμενος σε μηχανάκι κνίτης 

τής απαγόρευσε την πρόσβαση στο πλοίο. 

Οι όποιες προσπάθειές της να αντιτείνει ότι 

έτσι κι αλλιώς σε δύο ώρες θα φύγει το πλοίο 

έγιναν δεκτές με εμμονή στην «απαγόρευ-

ση», ου μην αλλά και με κομουνιστική δια-

παιδαγώγηση του είδους: «Δεν ντρέπεσαι! 

Δεν καταλαβαίνεις πως ό,τι κάνω είναι για να 

έχεις εσύ ένα καλύτερο μέλλον;»!

Εκεί κάπου, έχοντας φτάσει πια στα όριά σου, 

βρίσκεσαι ένα βήμα πριν από το να πιάσεις 

από το λαιμό το ρομποτάκι με την ενσωμα-

τωμένη κασέτα του ΚΚΕ και να αναφωνήσεις: 

«Και πότε, ρε μάστορα, ανέθεσα εγώ σε 

σένα και στο κόμμα σου να αποφασίζεις 

για το μέλλον μου; Πότε σας εξουσιο-

δότησα να σκέφτεστε πριν 

από μένα για μένα, λες και 

είμαι καθυστερημένο;». Για 

να μην πάμε σε πιο δύσκο-

λες φράσεις και μπερδευτεί 

εντελώς ο λιμενοφρουρός 

κνίτης, όπως ότι η Αριστε-

ρά ως έννοια γεννήθηκε και 

μπορεί να υπάρχει μόνο ως 

συνώνυμο του δικαιώματος 

κάθε ανθρώπου να αυτοκα-

θορίζεται, να αποφασίζει ο 

ίδιος –και όχι τα κάθε λογής 

ιερατεία, είτε θρησκευτικά είναι αυτά 

είτε μαρξιστικά-λενινιστικά– τι είναι κα-

λύτερο γι’ αυτόν.  

 

Α λλά ας περάσουμε για λίγο και στον 

(κάπως πληκτικό ίσως, αλλά δυστυχώς 

αμείλικτο) κόσμο των αριθμών, μιας και, κατά 

τη γνωστή ρήση, «όποιος θέλει να ασχολεί-

ται με την πολιτική πρέπει πρώτα απ’ όλα να 

μάθει να μετράει».  Όλα τα κατά κοινή ομολο-

γία τυφλά και αμφίβολης αποτελεσματικό-

τητας εισπρακτικά μέτρα που αφορούν τους 

ελεύθερους επαγγελματίες διάβασα ότι θα 

αποφέρουν (αν αποφέρουν…) στον κρατικό 

προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια  ευρώ. 

Την αμέσως επόμενη μέρα διάβασα ότι 

οι ζημιές από το διήμερο νταβαντούρι 

στο Σύνταγμα, προϊόν της 

δράσης 200 περίπου δια-

δηλωτών, εκτιμήθηκαν σε 

μερικά εκατομμύρια ευρώ! 

Σε κάθε διαδήλωση το κό-

στος είναι λίγα εκατομμύρια 

από όσα θα αποφέρει ένα 

δυσβάστακτο μέτρο που α-

φορά περίπου 1.000.000 συ-

μπολίτες μας. Τι γίνεται, ρε 

παιδιά; Κάπου έχει χάσει τον 

μπούσουλα αυτή η κοινωνία, 

ή ιδέα μου είναι;    

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, απο-

χώρησε και ο Γιώργος Καραμπελιάς από 

τη Σπίθα του εθνοσωτήρα Μίκη. Ε, πόσα πια 

πλήγματα να αντέξει αυτή η έρμη (πολύ φο-

βάμαι, σύντομα και έρημη) χώρα; A

➜ achpappas@hotmail.com

 Έρημη 
χώρα /  
ρημαγμέ-
νη γη
Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΠΑ

Η Αριστερά ως 
έννοια γεννήθη-
κε και μπορεί να 
υπάρχει μόνο ως 
συνώνυμο του δι-
καιώματος κάθε 

ανθρώπου να αυ-
τοκαθορίζεται 

Πολιτική

Tου ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ➜ www.yannis-ioannοu.com
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Πολλοί στη χώρα μας προεξοφλούν ότι η Ελλάδα είναι πλέον 

μια χρεοκοπημένη χώρα. Έχει τελειώσει η Ελλάδα; Η Ελλά-

δα έχει ένα πρόβλημα αξιών, νοοτροπίας και ανωριμότητας 

του πολιτικού συστήματος. Οικονομικά δεν είναι τελειωμένη. 

Αυτό που βιώνουμε τώρα είναι η ανικανότητα του πολιτικού 

συστήματος για πολλά χρόνια να αρπάξει τις ευκαιρίες που 

είχε η ελληνική οικονομία  και να κάνει μεταρρυθμίσεις.Ας ξε-

κινήσουμε από το δημόσιο χρέος. Μπορεί να έχουμε 340 δις 

ευρώ δημόσιο χρέος, αλλά σίγουρα έχουμε πάνω από 200 

δις ακίνητη κρατική περιουσία. Όλα τα κλειστά επαγγέλματα 

στερούν κάθε χρόνο ορισμένα ποσοστά από την αύξηση του 

ΑΕΠ. Η άρση όλων αυτών υπολογίζεται ότι θα δώσει στην οικο-

νομία μια ώθηση της τάξης του 17% του ΑΕΠ.  Όλα αυτά, όμως, 

απαιτούν σύστημα και να βλέπεις μπροστά 3 με 4 χρόνια. Το 

πολιτικό σύστημα, με εξαίρεση την πρώτη περίοδο Σημίτη, δεν 

επιδεικνύει τέτοιες ικανότητες, που τις επιδεικνύει η τρόικα.

Άρα, μας κυβερνά η τρόικα... Κοιτάξτε. Όλοι στην Ευρώπη, 

στην Ευρωζώνη, έχουμε εκχωρήσει αρμοδιότητες σε κεντρικά 

όργανα. Η νομισματική πολιτική είναι πλήρως εκχωρημένη, η 

δημοσιονομική μερικώς, η πολιτική ανταγωνισμού σχεδόν εξ 

ολοκλήρου εκχωρημένη. Το έχουμε αποφασίσει αυτό για το 

γενικότερο καλό της Ευρωζώνης. Στην Ελλάδα –επειδή ακρι-

βώς το πολιτικό σύστημα δεν μπόρεσε να δει το τσουνάμι που 

ερχόταν και όταν αυτό ήρθε δεν πήρε μέτρα γιατί δείλιασε–, 

έχουμε μια επιπλέον εκχώρηση αρμοδιότητας στην τρόικα.

 

Αυτό το πολιτικό σύστημα που δεν τα κατάφερε ως τώρα, 

είναι δυνατό να τραβήξει κουπί για τη συνέχεια; Προσπα-

θεί. Κατά τη γνώμη μου η καλύτερη λύση είναι αυτή που δο-

κίμασαν οι αρχηγοί των δύο μεγαλύτερων κομμάτων αλλά 

απέτυχε – δηλαδή μια κυβέρνηση τεχνοκρατών με στήριξη 

της παρούσας Βουλής. Το καλό μιας τέτοιας κυβέρνησης 

ήταν ότι θα έπαιρνε τα οδυνηρά μέτρα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα και το πολιτικό σύστημα δεν θα έπαιρνε το πολιτικό 

κόστος. Θα μπορούσαμε χωρίς το φόβο του πολιτικού κό-

στους, λοιπόν, να κάναμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και 

πιστεύω ότι σε δύο τρία χρόνια η ανάκαμψη θα ήταν πρω-

τόγνωρη. Η Ελλάδα έχει πολλές κρυμμένες δυνατότητες 

–μέσα σε όλο το προστατευμένο σύστημα, το τεράστιο σο-

βιετικό εργοστάσιο όπως το αποκαλώ–, τόσο με τα ακίνητά 

της όσο και από την απλή αλήθεια ότι σήμερα υπάρχουν 250 

περιορισμοί στην επιχειρηματικότητα. Αν αυτοί αρθούν... 

 

Γιατί κατά τη γνώμη σας δεν αγγίζει κανείς αυτό το «σοβιε-

τικό εργοστάσιο»; Γιατί παραμένει τόσο μεγάλη η κρατική 

μηχανή; Πολύ φοβάμαι ότι οι πολιτικοί είναι αιχμάλωτοι αυτού 

του συστήματος: γιατί αυτό είναι παιδί τους και πατέρας τους 

μαζί. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αλληλοαιχμαλωσία μεταξύ 

του πελατειακού συστήματος και των κομμάτων. Ο κάθε βου-

λευτής εξαρτάται από κάποια συντεχνία σε κάποια ΔΕΚΟ, στην 

επαρχία ή στην Αθήνα, χρειάζεται τη στήριξη των συνδικαλι-

στών για να εκλεγεί, άρα υπάρχει μια συνέργια και συνενοχή.

 Πώς θα σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος; Ο Κώστας Σημίτης 

το επιχείρησε –και το γνωρίζω γιατί υπηρέτησα την κυβέρ-

νησή του ως επικεφαλής οικονομολόγος– και δεν μπόρεσε. 

Όταν προώθησε το 2001 το ασφαλιστικό, κατέβηκε εναντίον 

του ένα εκατομμύριο κόσμος στο δρόμο και αυτό τελείωσε. 

Τώρα γίνεται μια προσπάθεια αναγκαστικά πια, γιατί πρέπει να 

απελευθερώσουμε επαγγέλματα, να αποκρατικοποιήσουμε 

εταιρείες. Θέλω να ελπίζω ότι η πιθανότητα επιτυχίας θα είναι 

μεγαλύτερη από την πιθανότητα αποτυχίας. Υπάρχουν όμως 

πολύ ισχυρές αντιστάσεις και στα συνδικάτα και στην κοινωνία 

μέσα. Υπάρχει μια τοξική ρητορική που γίνεται αρεστή... 

 

Αυτό αφορά και τους «αγανακτισμένους»; 

Αφορά και όσους έχουν παρασυρθεί από αν-

θρώπους που τους λένε «κοιτάξτε, υπάρχει 

εύκολη λύση, να βγούμε από το μνημόνιο και 

να χρεοκοπήσουμε». Εάν γίνει αυτό, η Ελλάδα 

θα κρεμαστεί στα μανταλάκια. Οι επιπτώσεις 

μιας χρεοκοπίας θα είναι 4 φορές χειρότερες 

από την Αργεντινή, γιατί 4 φορές είναι μεγα-

λύτερο το χρέος μας. Και μιλάμε για μια χώρα 

με πρώτες ύλες, αυτάρκη σε τρόφιμα – εμείς 

δεν τα έχουμε αυτά. 

 

Πολλοί ωστόσο λένε ότι αυτά που λετε περί χρεοκοπίας 

είναι ένα είδος τρομοκρατίας, μια επιβολή φόβου και 

καταναγκασμού ώστε να αποδεχτούμε επαχθείς όρους και 

μέτρα. Υπάρχουν και αυτοί που δεν θέλουν να αντικρίσουν την 

πραγματικότητα. Αυτό λέγεται στην ψυχολογία «ολική άρνη-

ση». Αν η κοινωνία αυτό πιστεύει, τότε έχουμε σοβαρό πρό-

βλημα. Η Ελλάδα είναι χρεοκοπημένη, απλά τυπικά δεν έχει 

κηρύξει χρεοκοπία γιατί μας έχουν απλώσει το μεγάλο σεντό-

νι, αλλά αυτό είναι απλωμένο υπό προϋποθέσεις. Έχουν δώσει 

την έγκρισή τους τα κοινοβούλια στη Γερμανία, την Αυστρία, τη 

Γαλλία. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να άρουν την εντολή.

 

Μήπως να γυρίζαμε στη δραχμή για να τελειώσουν τα βάσα-

νά μας; Έστω ότι γυρίζουμε στη δραχμή. Καταρχήν αυτό πρέ-

πει εμείς να το ζητήσουμε, ενώ απαιτεί και ομοφωνία η έξοδος 

από το ευρώ. Τότε θα προχωρήσουμε σε υποτίμηση – έστω 

50%, όπως λέει και ο «Economist». Aυτό σημαίνει ότι όλο το 

δημόσιο χρέος, που είναι καθορισμένο σε ευρώ, θα ανατιμηθεί 

κατά 50%. Επίσης θα ανοίξει μια τεράστια τρύπα στους ισολογι-

σμούς των τραπεζών, δηλαδή χρεοκοπία. Πολύ πριν δούμε τα 

όποια οφέλη της υποτίμησης –αν και στην Ελλάδα αυτή ποτέ 

δεν λειτούργησε, γιατί έχουμε μια αγορά εργασίας που περνά 

γρήγορα την υποτίμηση στους μισθούς και κατόπιν στις τιμές–, 

ο ασθενής θα έχει πεθάνει. Άρα η έξοδος από το ευρώ θα επι-

φέρει ακαριαίο θάνατο της ελληνικής οικονομίας. 

 

Το μνημόνιο είναι για εσάς συνταγή επιτυχίας ή όχι; Νομίζω 

ότι έχει πετύχει ως διαβατήριο σωτηρίας. Έχει αποτύχει σε 

ορισμένες τεχνικές πλευρές και λόγω ανικανότητας της κυ-

βέρνησης να υλοποιήσει ορισμένα κεφάλαια. Βάσει αυτού, 

άλλωστε, διεκδικούμε και ένα άλλο δάνειο εξίσου μεγάλο 

με το προηγούμενο. Εφόσον ο Έλληνας πηγαίνει στο σούπερ 

μάρκετ και βρίσκει τρόφιμα, ο μισθωτός παίρνει το μισθό 

του, ο συνταξιούχος τη σύνταξή του, πάμε στην αντλία και 

βάζουμε βενζίνη, σημαίνει ότι υπάρχουμε, προχωρούμε. Ο 

Αργεντίνος δεν τα είχε αυτά το 2001. 

 

Το μεσοπρόθεσμο είναι φορτωμένο με φόρους. Και είναι 

λάθος. Θα έπρεπε να μειώσει πάρα πολύ τις δημόσιες δαπάνες. 

Να λάβει υπόψη ότι ο μέσος μισθός στο δημόσιο είναι διπλάσι-

ος απ’ ό,τι στον ιδιωτικό τομέα. Να κάνει μια σταδιακή σύγκλι-

ση. Δεν τολμάει να το κάνει, όμως, το πολιτικό σύστημα. 

 
Γιατί τότε να υιοθετούμε ένα πρόγραμμα που είναι λάθος; 
Διότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Είμαστε με την πλάτη 

στον τοίχο.

 

Η ΝΔ λέει ότι το μνημόνιο απέτυχε, να κάνουμε  μια επανα-

διαπραγμάτευση. Μα πήγε στις Βρυξέλλες ο αρχηγός της ΝΔ 

και απερρίφθη η πρόταση αυτή. Πώς και με ποιον θα κάνουμε 

αυτή την επαναδιαπραγμάτευση; Η ΝΔ ορθά λεει να μειωθούν 

οι φόροι, ορθότερα όμως θα έπρεπε να πει από πού θα ει-

σπραχθούν τα έσοδα που θα χαθούν.

 

Υπάρχουν και δυνάμεις στην Αριστερά που λέ-

νε ότι η προσπάθεια διάσωσης γίνεται για δικό 

τους όφελος, για τις τράπεζες που χάνουν και 

όλα αυτά στις πλάτες του λαού. Αν ήταν έτσι τα 

πράγματα, εδώ που έχουμε φτάσει, τη στιγμή 

που οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν να κάνουν σχέ-

διο διάσωσης στις ιρλανδικές τράπεζες, που 

είναι εντελώς χρεοκοπημένες, θα μπορούσαν 

να το κάνουν με λιγότερα λεφτά για τις δικές 

τους γαλλικές ή γερμανικές τράπεζες.  Πώς θα 

το έκαναν; Θα έφτιαχναν μια «αντιπυρική ζώνη» 

γύρω από τη χώρα μας και θα πέταγαν ένα σπίρ-

το. Δεν το έκαναν, όμως.

 

Υπάρχει ανάγκη ενός «σχεδίου Μάρσαλ», μιας βοήθειας με 

καθαρά αναπτυξιακά κριτήρια; Είναι πολύ θετικό και ως ΙΟΒΕ 

προσπαθούμε να πείσουμε να υλοποιηθεί εδώ και ένα χρόνο. 

Να φέρουμε, για παράδειγμα, μπροστά τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. 

Υπάρχουν πιθανότητες εφαρμογής, αρκεί να μην κολλήσει 

στους γραφειοκράτες των Βρυξελλών και την ανεπάρκεια 

της ελληνικής πλευράς να παρουσιάσει σχέδια σοβαρά και 

αξιοποιήσιμα –με δρόμους, λιμάνια, έργα υποδομών– και όχι 

βρυσούλες και εκκλησούλες σε ορεινά χωριά.  A
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Χρειαζόμαστε 
ένα «σχέδιο 

Μάρσαλ» για 
μεγάλα έργα 
και όχι για 

βρυσούλες στα 
χωριά

Η έξοδος από το ευρώ 
είναι ακαριαίος θάνατος
Συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα, γενικού διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών 
και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), στον Ευτύχη Παλλήκαρη

Πολιτική
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citizen
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

Ο ΓΑΠ δεν έχει ούτε τα Jumbo 
πλάι του. Έχει την κοινω-
νία απέναντι, το υπουργικό 

συμβούλιο μέσα στα πόδια του και 
συγκρατεί τον Βενιζέλο, όπως ένα 
μικρό παιδί το μπαλόνι του, μην του 
φύγει ψηλά. Και κυρίως έχουν πε-
ράσει δύο, ή και περισσότεροι, μή-
νες από την τελευταία ανέφελη και 
δημόσια εμφάνισή του. Αν δεν το 
μάθατε, η απουσία του στην τελετή 
έναρξης των Special Olympics α-
ποφασίστηκε στη γενική πρόβα της 
προηγούμενης ημέρας. Όταν τα μι-
κρόφωνα προσφώνησαν έναν εθε-
λοντή ως πρωθυπουργό, οι αποδοκι-
μασίες πέρασαν απέναντι, έστριψαν 
την Ηρώδου Αττικού και έσπασαν 
δύο τζάμια στο Μαξίμου. Είναι λο-
γικό, λοιπόν, να υποθέσουμε ότι ο 
πρωθυπουργός θα είναι εξαιρετικά 
προσεκτικός στις δημόσιες εμφανί-
σεις του. Να, τον άλλο μήνα έχουμε 
Δεκαπενταύγουστο. Αν πάει στην 
Τήνο, μπορεί να σηκωθούν και οι 
γριές που ανεβαίνουν στο ναό γονα-
τιστές. Κάποια άλλη εποχή θα το α-
πέδιδες σε θαύμα, τώρα θα είναι ανά-

θεμα. Αλλά είναι μεγάλη η χάρη της 
Παναγιάς μας και το Αιγαίο σπαρ-
μένο από τις εκκλησιές της. Λογικά 
θα έχει και στη Γαύδο. Ομοίως, δεν 
θέλω να σκέφτομαι τι θα συμβεί τον 
Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Μεταξύ μας, 
αν τα εγκαίνια δεν γίνουν από το 
Μαξίμου, η πλατεία ΧΑΝΘ θα είναι 
η εφιαλτική μετάθεση του κουρεμέ-
νου πεζοναύτη που νόμιζε ότι έκανε 
διακοπές σε βάση στη Γερμανία. Και 
αν πάμε σε εκλογές τον Σεπτέμβριο, 
δεν ξέρω τι θα συμβεί στις συγκε-
ντρώσεις του ΠΑΣΟΚ, υπό τους ή-
χους του Μπετόβεν ή, τέλος πάντων, 
κάποιου που δεν έχει απογόνους και 
πνευματικά δικαιώματα. Λογικό. Α-
κόμα και αν η τοποθέτηση όλης της 
ευθύνης στη γυμνασμένη πλάτη του 
είναι άδικη για τον πρωθυπουργό, 
δεν παύει να μαζεύει στο υπουργικό 
συμβούλιο μία κυβέρνηση που δεν 
είναι αντάξια των περιστάσεων. Μην 
το ψάχνετε, το ξέρετε καλά. Το έργο 
της κυβέρνησης είναι τέτοιο που σε 
κάνει να απορείς: τι στο διάολο δια-
φορετικό θα έκανε ο Καραμανλής;

Το χαρτί που καίγεται

Κ ατά μία εκδοχή τα πράγματα είναι φυσιολογικά, έστω και αν δι-
ογκώνονται σε βαθμό παραμόρφωσης. Την τελευταία φορά που 
έπεσαν 30 τόνοι μπάζα στην πλατεία Συντάγματος ήταν στην κα-

τασκευή της. Αλλά οι κυβερνήσεις βρίσκονται εκεί που είναι και για να α-
πορροφούν τη λαϊκή δυσφορία. Και πάντα φθείρονται, ακόμα και όταν τα 
πράγματα μυρίζουν τριαντάφυλλο. Το μοναδικό μέρος με συγκεντρωμένους 
Έλληνες όπου ο Γιώργος και οι υπουργοί του μπορούν να περπατήσουν άνετα 
είναι το πρώτο νεκροταφείο. Στην Αργεντινή έφυγαν με ελικόπτερο, αλλού 
έχασαν τις εκλογές, γενικώς το μόνο σίγουρο με το ΔΝΤ είναι ότι υπονομεύει 
τη βιωσιμότητα της κυβέρνησης. Ας πούμε ότι αυτό μας αφήνει αδιάφορους. 
Αν πέσει το ΠΑΣΟΚ θα έρθει η ΝΔ και μετά πάλι το ΠΑΣΟΚ ή κάτι άλλο, με 
τους ίδιους πάντα ανθρώπους. Όμως δεν μπορείς να βάλεις την Ελλάδα στην 
ίδια πλευρά με τις χώρες που υπέστησαν εποχή ΔΝΤ. Σε εκείνες τις χώρες 
οι άνθρωποι μίσησαν την κυβέρνησή τους. Μίσησαν και τον καπιταλισμό, 
τις τράπεζες, τις αγορές, όλα αυτά. Ήδη τα μισούμε και εδώ. Εμείς, όμως, 
αρχίζουμε να μισούμε και κάτι ακόμα: την Ευρώπη, τον προσανατολισμό της 
χώρας προς τη Δύση, την παραμονή της, έστω στις παρυφές, στη σφαίρα του 
ανεπτυγμένου και δημοκρατικού κόσμου. Δεν το βλέπετε στο Σύνταγμα; Δεν 
το διαβάζετε στα blogs; Δεν φτάνει ως φωνή από τη διαδήλωση; Ένα ρεύμα 
που μεταφέρει φόβο και οργή αρχίζει και διαποτίζει την κοινωνία. Και όχι 
μόνο με τα βλακώδη περί δραχμής, αλλά με τα σκοτεινά του αντιευρωπαϊ-
σμού. Η βαλκανική εσωστρέφεια διεκδικεί πλέον όχι μόνο την επαναφορά 
της στο συλλογικό θυμικό, αλλά και τη νομιμοποίησή της ως στάση εθνικά 
και προσωπικά ορθή. Η «ιδιαιτερότητα» του Έλληνα συλλέγει πάλι τεκμήρια 
και τα κουνάει με υστερικό τρόπο σε πλατείες και τηλεοπτικά παράθυρα. Η 
συμπεριφορά αυτή δεν είναι απλώς αντανακλαστική. Είναι και βολική. Α-
παλλάσσει από ευθύνες και χορηγεί το άλλοθι και το ρόλο του θύματος. Και 
αυτό είναι χειρότερο από τη χρεοκοπία. Δυστυχώς για τον πρωθυπουργό, το 
καλύτερό του χαρτί καίγεται. Αυτό που εκείνος επισείει ως απειλή, ένα κομ-
μάτι της κοινωνίας το βλέπει πλέον ως επιλογή.  ●    

➜ giannakidis@protagon.gr
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Γ ια μια ακόμα φορά δεν συμμερίζομαι την αντί-
ληψη «μπάτσοι, γουρούνια, δολοφόνοι» που 
χαρακτηρίζει υπανάπτυκτες κοινωνίες με έ-

ξαλλα οράματα αναρχίας. Οι αναμετρήσεις με τα όργανα 
της τάξεως είναι φαινόμενο σύμφυτο στην ανθρώπινη 
οργάνωση και φύση, η οποία από τη μία πλευρά επιζητεί 
την ευταξία, ενώ από την άλλη έχει την τάση να αψηφά 
τον νόμο και τους εκπροσώπους της. Στην Ελλάδα, τα 
γεγονότα των τελευταίων τριάντα χρόνων υπερβαίνουν 
τον μέσο όρο της έντασης ανάμεσα στον πολίτη και την 
αστυνομία και παρέχουν πληροφορίες για το πολιτικό 
μας ήθος και τη δημοκρατική μας παιδεία.
Η ελληνική αστυνομία δείχνει να μην ξέρει πώς να 
διαχειρίζεται πλήθη. Ίσως δεν διδάσκεται σωστά πώς 
μπορεί να εμποδιστεί η βία που 
ενδέχεται να εκδηλωθεί όταν συ-
γκεντρώνεται μεγάλος αριθμός 
ανθρώπων σε σχετικά «μικρό» 
χώρο: σε αγώνες ποδοσφαίρου, 
σε διαδηλώσεις, σε φυλακές, σε 
δημόσια θεάματα. Έτσι, εμφανί-
ζεται θρασύδειλη, χωρίς στρατη-
γική, χωρίς κύρος. Ως εκ τούτου, 
είναι επιρρεπής είτε σε άτακτη 
υποχώρηση μπροστά στον εξα-
γριωμένο όχλο –πράγμα που δη-
μιουργεί αρνητικό προηγούμενο, 
ηττοπάθεια και αίσθημα χάους– 
είτε σε πράξεις ανώφελης και τυ-
φλής βίας, πράγμα που γεννά όλο 
και περισσότερη τυφλή βία. 
Η διαχείριση του πλήθους είναι μια ολόκληρη φιλο-
σοφία που εφαρμόζεται όχι μόνον με συγκεκριμένη 
διάταξη και χωροταξικούς κανόνες (όπως σε μια μάχη), 
με συγκεκριμένη συμπεριφορά και συνεργασία αλλά 
και με μια σειρά τεχνικά μέσα: το μοναδικό «τεχνικό 
μέσο» που φαίνεται να χρησιμοποιεί η ελληνική αστυ-
νομία είναι τα δακρυγόνα. Ίσως μάλιστα να μην έχει 
συνειδητοποιήσει καλά-καλά πώς, πού και γιατί χρησι-
μοποιούνται.
Όμως το πρόβλημα στην ελληνική πραγματικότητα δεν 
είναι η αστυνομία που ενοχοποιείται για όλα τα έκτρο-
πα, τα τόσο συνήθη στους ελληνικούς δρόμους. Το πρό-
βλημα είμαστε εμείς οι πολίτες που δεν έχουμε ξεπερά-
σει την εφηβική περιφρόνηση της εξουσίας: οι ενήλικοι 
άνθρωποι σέβονται τα εσκαμμένα όρια της συμπεριφο-
ράς, αναγνωρίζουν το ρόλο των οργάνων του κράτους 
και επαγρυπνούν ειρηνικά ώστε αυτά τα όργανα να 
σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένας έφηβος 
συγχωρείται όταν βγάζει τη γλώσσα του 
στον εκπρόσωπο της εξουσίας: στον δά-
σκαλο, στον γονέα, στον σεκιουριτά του 
νάιτ-κλαμπ. Όταν όμως κάνει κάτι τέ-
τοιο ένας ενήλικας, πρέπει να θεωρείται 
ψυχοπαθής. Εξίσου ψυχοπαθής είναι ο 
εκπρόσωπος της εξουσίας που ανέχεται 
αυτή τη συμπεριφορά παριστάνοντας ότι 
δεν τη βλέπει ώστε να μη χρειαστεί να 
την αντιμετωπίσει.
Από την πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, 
μέσα στο τρελό φιλολαϊκό πανηγύρι, η 
αστυνομία μεταμορφώθηκε: ενώ παλιό-
τερα επρόκειτο για μια συμμορία χωρικών ειδικευ-
μένων σε βασανισμούς αντιφρονούντων, έγινε ο εύ-
κολος στόχος του όχλου. Αναρχικοί, αναρχοφασίστες, 
αριστεριστές, νεοφασίστες και χούλιγκανς προστατεύ-
τηκαν για πολλά χρόνια από ένα είδος ασυλίας: στην 
Ελλάδα όταν ένας αστυνομικός ασκεί βία θεωρείται 

«γουρούνι, δολοφόνος», όταν ένας πολίτης ασκεί βία 
θεωρείται επαναστάτης. Όταν ένας αστυνομικός πα-
ραβιάζει τη νομοθεσία ο όχλος απαιτεί λιθοβολισμό 
και λιντσάρισμα – όταν οι βάνδαλοι εισβάλλουν στα 
πανεπιστήμια, όταν καίνε τις πλατείες, όταν καταλαμ-
βάνουν δημόσια κτήρια ο όχλος χειροκροτεί. Και παρά 
τις σκανδαλωδώς λιγοστές συλλήψεις, στις φυλακές 
υπάρχουν κάμποσοι τέτοιοι επαναστάτες για την απε-
λευθέρωση και τον δοξασμό των οποίων εντείνονται 
οι εξωτερικές πιέσεις. Οι τοίχοι στο κέντρο της Αθήνας 
είναι γεμάτοι συνθήματα για την αποφυλάκιση «συ-
ντρόφων»: μετά από 37 χρόνια δημοκρατίας, το ποινικό 
έγκλημα εκλαμβάνεται ως στάση ανταρσίας και η α-
νταρσία καθαγιάζεται. 

Η αστυνομία δεν κατάφερε να 
οργανώσει και να επανδρώσει τον 
μηχανισμό ελέγχου του ελληνι-
κού πλήθους, μέρος του οποίου 
εκδηλώνει ξανά και ξανά λεκτική 
και πρακτική επιθετικότητα. Ε-
ξάλλου, ένα μέρος της αστυνομίας 
φαίνεται κουρασμένο και εξοργι-
σμένο από αυτή τη σχέση μίσους 
με αποτέλεσμα ετοιμότητα για 
την «τελική λύση», για πράξεις 
ένοπλης βίας. Τέλος, υπάρχουν, 
έτσι κι αλλιώς, αστυνομικοί με 
πρωτόγονα ένστικτα, απαίδευτοι 
και, εν δυνάμει, επικίνδυνοι.
Το «εν δυνάμει» ενεργοποιείται 

από τα πρωτόγονα ένστικτα του πλήθους: οι περισσό-
τεροι Έλληνες –τουλάχιστον αυτοί που συμμετέχουν σε 
διαδηλώσεις– πιστεύουν ότι οι πράξεις βίας και βανδα-
λισμού οφείλονται σε «προβοκάτσιες». Ούτε σ’ αυτό θα 
συμφωνήσω. Οι ασχημίες και τα έκτροπα οφείλονται σ’ 
εμάς τους ίδιους· όχι σε κάποιο σκοτεινό σχέδιο: εμείς 
είμαστε το σκοτεινό σχέδιο. Ανάμεσά μας υπάρχουν 
πολλοί –πάρα πολλοί– άνθρωποι με νοσηρή ευερεθι-
στότητα, οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη της 
παραβίασης των νόμων. Συχνά, το ελληνικό πλήθος 
μοιάζει «μεθυσμένο»: δείχνει υπερβολική αυτοπεποί-
θηση, απερισκεψία, πείσμα, έλλειψη συναισθηματικού 
ελέγχου, παιδικόμορφη εκφορά του λόγου, ασθενή αί-
σθηση της αυτοσυντήρησης, έντονη παρορμητικότητα 
– ακριβώς όπως κάποιος που έχει μεθύσει άσχημα. 
Αντί λοιπόν για την κατάργηση της αστυνομίας την ο-

ποία φαίνεται να πρεσβεύουν οι Έλληνες του «μπά-
τσοι, γουρούνια, δολοφόνοι», χρειάζεται εκσυγ-
χρονισμός της. Όμως αυτός ο εκσυγχρονισμός 

δεν μπορεί να συμβαδίζει με ένα δι-
αλυμένο κράτος που προσκαλεί τους 
πολίτες σ’ ένα παιχνίδι χωρίς κανό-
νες. Κανόνες πρέπει να τίθενται όχι 
μόνον για τα ζητήματα της πολιτικής 
συμπεριφοράς αλλά και για ζητή-
ματα πρακτικά: για παράδειγμα, η 
πλατεία Συντάγματος δεν μπορεί να 
αποτελεί χώρο διαδηλώσεων. Καμιά 
πόλη του κόσμου δεν παραδίδεται 
ολοκληρωτικά στα κοινωνικά κινή-
ματα: επιβάλλονται χωροχρονικά 
όρια, περιορισμοί. Η οργάνωση των 

διαδηλώσεων από την πλευρά των πολιτών είναι 
επίσης μια τέχνη και μια τεχνική – η διαχείρισή 

τους από την πλευρά του Νόμου είναι μια άλλη. Για 
να υπακούσουν οι  Έλληνες στο νόμο, πρέπει ο νόμος 
να υπάρχει. Επίσης πρέπει να υπάρχει ο τρόπος και η 
βεβαιότητα της επιβολής του.  A

Για να υπακού-
σουν οι  Έλληνες 

στο νόμο, πρέπει ο 
νόμος να υπάρχει. 
Επίσης πρέπει να 
υπάρχει ο τρόπος 
και η βεβαιότητα 
της επιβολής του.

Διαχείριση 
πλήθους, 
αστυνομία, 
όχλος
Της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ



Η  
Sophie Basch  (Σοφί 
Μπας) σ’ ένα απίστευ-
το βιβλίο εμβριθούς έ-
ρευνας και ευαισθησίας 
(«Le  Mirage Grec», εκ-

δόσεις Χατιέ Κάουφμαν του 1995) εφευ-
ρίσκει μια λέξη: Φιλομισελληνισμός. Οι 
φιλομισέλληνες είναι Γάλλοι, και όχι μό-
νο, απογοητευμένοι για τους νέους Έλ-
ληνες που βοήθησαν να ελευθερωθούν, 
κι έχουν τώρα μια αμφιλεγόμενη στάση 
και αισθήματα αντιφατικά για τη νέα Ελ-
λάδα. Δεν ήταν αυτό που ήλπιζαν, ίσως 
με λίμνες, πράσινες πλαγιές με κύκνους 
φαύνους νύμφες, μια Αρκαδία Ειδυλλια-
κή, με ξανθούς ήρωες Αχιλλείς να περι-
φέρονται αρπάζοντας βοσκοπούλες, και 
να μονομαχούν για μια Ωραία Ελένη. H 
Sophie Basch, που μεγάλωσε στην Ελ-
λάδα με Βέλγο αρχαιολόγο πατέρα, δεν 
αφήνει το φιλελληνισμό της να πέσει 
στις κοινοτυπίες, βλέποντας με πράγ-
ματι πολύ ξεκάθαρο μάτι και χιούμορ το 
παράλογο και παράδοξο φαινόμενο της 
ύπαρξής μας ανάμεσα στο διάβολο και τη 
βαθιά γαλάζια θάλασσα.  
  
Τι βρήκαν λοιπόν οι φιλέλληνες αντ’ 
αυτών; Μια στείρα γη με αγροίκους αγω-
νιστές που έριζαν μεταξύ τους, μεγαλο-
κτηματίες κοτζαμπάσηδες, και μια δράκα 
ευρωπαΐζοντες Φαναριώτες με απαιτή-
σεις βυζαντινών αρχόντων, και όλα αυτά 
σ’ ένα παρασκήνιο απίστευτης φτώχειας, 
πείνας, και χάους απ’ τις πληγές του α-
γώνα. Τι να σκεφτεί ο φιλέλληνας με 
κλασική παιδεία; Και αρχίζει η λοιδορία, 
για την παρωδία μιας χώρας που δεν εί-
ναι ούτε Ανατολή ούτε Δύση ούτε βέβαια 
αρχαία Ελλάδα. Αλλά τότε τι είναι; Ένα 
σοβαρό λάθος των ρομαντικών ποιητών; 
Των Ουγκό, Σέλεϊ, Βύρωνα, Σατομπριάν, 
διανοητών και καλλιτεχνών που υποστή-
ριξαν την υπόθεση να ελευθερωθούν οι 
Έλληνες που στέναζαν κάτω από Οθω-
μανική εξουσία για 450 χρόνια και βάλε. 
Αλλά τελικά ποιοι «Έλληνες» είναι αυ-
τοί; Το εν τρίτον Αλβανοί ελληνοποιη-
μένοι, Βλάχοι, λατινόφωνοι, Σλάβοι, ναι 
μεν χριστιανοί, αλλά πού ανήκουν;

Στα Βαλκάνια προφανώς, μια περιοχή 
άλλοτε κάτω απ’ τους Βυζαντινούς και 
πιο πρόσφατα απ’ τους Τούρκους, οπι-
σθοδρομική, που δεν αναπτύχθηκε όπως 
η υπόλοιπη Ευρώπη μετά τον Μεσαίω-
να, που έχασε την Αναγέννηση έστω και 

αν την προκάλεσε το 15ο αιώνα, με την 
έξοδο των Βυζαντινών λογίων που έφε-
ραν χειρόγραφα, και τη γλώσσα σε μια 
ανελλήνιστη Δύση. Όμως μετά την απο-
κάλυψη του κλασικού ελληνισμού, τώρα  
ανήκει πλέον σ’ αυτούς, δικαιωματικά 
ως οι μόνοι άξιοι κληρονόμοι των Αρχαί-
ων Ελλήνων, του πνεύματός τους και των 
γραμμάτων τους. 

Και επεκράτησε η ιδέα ότι αυτοί οι «Έλ-
ληνες» λίγη σχέση έχουν με τους Αρχαί-
ους. Αν εξαιρέσουμε τη γλώσσα, ένα κατ’ 
αυτούς πάντα μισοβάρβαρο ιδίωμα. Οι Ευ-
ρωπαίοι γενικά αφότου ανακάλυψαν τα 
κλασικά ελληνικά γράμματα, θαμπώθη-
καν από τη λάμψη τους και δημιουργήθηκε 
ένας έρωτας ανάμεσά τους που απέκλειε 
έναν τρίτο. Η μελέτη και παρουσίαση του 
ελληνικού πολιτισμού τούς ανήκε πλέον 
αποκλειστικά. Οι επιβιώσαντες ομιλη-
τές αυτής της γλώσσας, οι νέοι Έλληνες, 
θόλωναν γι’ αυτούς την καθαρότητα της 
αρχαίας γλώσσας και ως εκ τούτου και του 
πνεύματος. Ήταν τα ανεπιθύμητα φαντά-
σματα της ιστορίας. Έτσι αρνήθηκαν σ’ αυ-
τό το έθνος κάθε δικαίωμα εξέλιξης όπως 
αυτοί εξελίχθηκαν απ’ τον Μεσαίωνα.
  
Τη στάση αυτή θα τη συναντούσαν πολ-
λοί κοσμοπολίτες Έλληνες, και μεταξύ 
αυτών συγγραφείς και ποιητές κυρίως, 
άνθρωποι των γραμμάτων. Γενικά οι νέοι 
Έλληνες ζούσαν σε μια άρνηση ή άγνοια 
αυτής της εξέλιξης του φιλελληνισμού 
του 1821. Το μικρό κράτος έγινε όργα-
νο της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων 
που έριζαν μεταξύ τους. Όμως ο πρώτος 
Έλληνας ποιητής που περιέγραψε με 
μεγάλη αυτοσυνείδηση αυτή την κατά-
σταση είναι ο Γιώργος Σεφέρης. Η ευαι-
σθησία του, συνδυασμένη με οξυδέρκεια, 
συμπύκνωσε σ’ ένα ποίημα πολύ προσω-
πικά τη διάγνωση αυτής της κατάστασης, 
που την απέδωσε με μια θρηνητική λι-
τότητα σ’ έναν τόνο εφιαλτικού ονείρου 
με ενδιάμεσες εκλάμψεις. Ο Σεφέρης 
αισθάνθηκε με όλη την καλλιέργειά του 
ότι οι νέοι Έλληνες δεν είχαν περισσότε-
ρη πραγματικότητα για τους Ευρωπαίους 
από τα αρχαία αγάλματα. Στο ποίημα αυ-
τό, το «Μυθιστόρημα», δίνει μια εξωτερι-
κή ματιά σε όλα αυτά τα διλήμματα, δοκι-
μάζοντας ταυτόχρονα να διαχωριστεί απ’ 
αυτή, ονομάζοντας τις καταστάσεις αυτές 
ανεξάρτητες από τον ίδιον, όπως πρό-
σωπα μυθιστορήματος. Αυτή η ανάμει-

ξη στο ποίημα σύγχρονων προσώπων με 
τους μύθους και την ιστορία είναι σαν να 
βλέπουμε σ’ έναν πολύ διαυγή καθρέφτη 
ένα αίνιγμα. Το ποίημα με εκπληκτική 
ενάργεια περιγράφει την οδυνηρή αυτή 
απουσία αληθινής ζωής που μας καταδι-
ώκει.  Η γραφή του δεν είναι μόνο προϊόν 
εγχώριας τεχνοτροπίας αλλά υπαγορεύ-
εται από ένα μοντερνισμό, του είδους του 
Τ.Σ. Έλιοτ και του Έζρα Πάουντ, που κα-
τατάσσουν πιο γενικά τη σημερινή πραγ-
ματικότητα ως απούσα, επικαλώντας τα 
φαντάσματα της ιστορίας ανάμεικτα με 
τις ανυπόστατες παρουσίες των σημερι-
νών ανθρώπων που παρασύρονται τυφλά 
από το μοιραίο ρεύμα των γεγονότων.

Απ’ τις πολλές διαφορετικές φάσεις 
και κατακτήσεις, η πολιτιστική εξέλιξη 
των ελληνόγλωσσων πληθυσμών ανα-
πτύχθηκε ανώμαλα, χωρίς τη συνεκτι-
κότητα των άλλων ευρωπαϊκών εθνών. 
Η ανωμαλία αυτή καθρεφτίζεται τόσο 
στα γράμματα και στις τέχνες όσο και στο 
χαρακτήρα των νέων Ελλήνων. Τα πο-
λυπληθή αυτά στοιχεία αποτελούν έναν 
πλούτο αφάνταστο παρελθόντος, συχνά 
αντιφατικό, που προσπαθεί να βγει στη 
σύγχρονη εποχή από ένα στενό λαιμό 
όπου όλα στριμώχνονται. Από τους ποι-
ητές μας του 19ου αυτός που προσπάθη-
σε να τα εκφράσει όλα είναι ο Παλαμάς 
και στη συνέχεια ο Σικελιανός, πιο ε-
πιλεκτικά, πολύ συγγενικοί και οι δυο, 
ενώ ο προκάτοχός τους, ο Αριστοτέλης 
Βαλαωρίτης, είχε αφαιρέσει συνειδη-
τά το αρχαίο κομμάτι και το Βυζάντιο, 
ενώ τα γνώριζε καλά, στηρίζοντας ίσως 
το έργο του αποκλειστικά στη δημοτική 
προφορική παράδοση. Αυτός ο τρόπος 
πρόσληψης άλλαξε με το μοντερνισμό 
ριζικά. Και πρώτα πρώτα αναγνωρίστηκε 
η πολιτιστική στένωση, οπότε άρχισαν να 
χρησιμοποιούνται όλα αυτά τα προηγού-
μενα στοιχεία με το σταγονόμετρο που 
δημιούργησε με μια πλάγια αναφορά, 
ένα πολύ ιδιαίτερο στιλ, μια νέα γραφή. 
Πρόδρομος πιθανόν να υπήρξε ο Διονύ-
σιος Σολωμός, με το τεμαχισμένο έργο 
του. Και ο Καβάφης, με τη μικροσκοπική 
αναφορά σε επεισόδια της ιστορίας του 
παρελθόντος, κάτι σαν τις «Χίλιες και μια 
Νύχτες» του ελληνισμού, αναγνωρίζο-
ντας κι αυτός τη στένωση του παρόντος 
με τον τρόπο του. Κι έτσι σηματοδότησαν 
τα όρια της σημερινής παράδοξης υπό-
στασής μας. A
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Ο Νάνος Βαλαωρίτης αναζητά τα όρια της σημερινής παράδοξης υπόστασής μας 

Η αδιανόητη  μελαγχολία 
του πλήθους    Του Νάνου Βαλαωρίτη

Φιλομισελληνισμός: 
οι φιλομισέλληνες είναι 
Γάλλοι, και όχι μόνο,
 απογοητευμένοι για 
τους νέους  Έλληνες που 
βοήθησαν να ελευθερω-
θούν, κι έχουν τώρα μια 
αμφιλεγόμενη στάση 
και αισθήματα αντιφατικά 
για τη νέα Ελλάδα.
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Της Βασιλικήσ ΓραμματικοΓιαννή

Α
ττική στα αρχαία ελλη-
νικά σημαίνει ακτή. Σε 
αυτό το χαρακτηριστικό 
γνώρισμα της πόλης μας 
γυρίσαμε την πλάτη. Χτί-

σαμε αυτοκινητόδρομους σαν τεράστια 
φράγματα, που μας έκοψαν κάθε πρό-
σβαση στη θάλασσα. Ο Renzo Piano, 
που έγινε παγκοσμίως γνωστός από τη 
δημιουργία του κέντρου Pompidou στο 
Παρίσι, ανέλαβε να υλοποιήσει το όρα-
μα που θέλει την πόλη να ξανασυνδέεται 
με τη θάλασσα και να ανακτά τη μνήμη 
ενός θαλάσσιου αστικού μετώπου που 
χάθηκε. Γνωστός και για την οικολογική 
συνείδηση που τον διακρίνει, μελέτησε 
σχολαστικά την περιοχή και τα προβλή-
ματά της, αλλά και την ιστορία της, από 
την οποία άντλησε ιδέες.

Σε ένα τεράστιο πάρκο –1.000 στρεμμά-
των– θα μετατραπεί ο Φαληρικός Όρμος 

και η περιοχή του παλαιού ιπποδρόμου, 
που θα συνδέσει το Μοσχάτο και την 
Καλλιθέα με τη θάλασσα. Το πάρκο θα 
«διεισδύσει» μέσα στην πόλη με δενδρο-
φυτεύσεις όλων των διαθέσιμων χώρων 
και οι κάθετοι δρόμοι θα εκτείνονται 
προς τη θάλασσα ως πεζόδρομοι και θα 
καταλήγουν σε προκυμαίες. Ο σημερινός 
αυτοκινητόδρομος της Λεωφόρου Πο-
σειδώνος από το Στάδιο Ειρήνης και Φι-
λίας έως τη Μαρίνα του Φλοίσβου θα με-
τατοπιστεί κατά 90 μέτρα προς τη θάλασ-
σα, θα υποβιβαστεί  και θα καλυφθεί από 
το πάρκο. Έτσι ο πεζός δεν θα συναντάει 
κανένα εμπόδιο και θα μπορεί να περάσει 
από οποιοδήποτε σημείο της πόλης στο 
Πάρκο και από εκεί έως τη θάλασσα. Θα 
δημιουργηθούν παράκτιες πισίνες με θα-
λασσινό νερό, καταδυτικό κέντρο, χώροι 
αθλητισμού και αναψυχής, άλση, πεζό-
δρομοι και ποδηλατοδρόμοι. Ένα κανάλι 
μήκους 400 μέτρων θα φέρνει το αλμυ-
ρό νερό μέσα στο πάρκο. «Δεν θέλουμε να 

μοιάζει αυτό το έργο με ψεύτικο παράδεισο» 
μας λέει ο Renzo Piano, «η κίνηση αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι κάθε πόλης, φτάνει να 
μην γίνεται εμπόδιο στις δραστηριότητες των 
ανθρώπων». 
Σε ό,τι αφορά την άρδευση του πάρκου, 
προβλέπεται να καλυφθεί με την επα-
ναχρησιμοποίηση μέρους των επεξερ-
γασμένων λυμάτων της Ψυτάλλειας. Το 
ΥΠΕΚΑ έβγαλε ήδη την πρόσκληση για 
χρηματοδότηση των απαιτούμενων έρ-
γων. Προβλέπεται πως η ολοκλήρωση 
της κατασκευής του έργου της άρδευσης 
θα προηγηθεί της ολοκλήρωσης της ανά-
πλασης και της φύτευσης του πάρκου. 
Η μελέτη στοίχησε 4 εκατομμύρια ευρώ 
και καλύφθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος. Το κόστος κατασκευής εκτιμάται 
σε 215 εκ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από 
το ΠΕΠ Αττικής και με πόρους από το πρά-
σινο ταμείο. Η μελέτη θα τεθεί σε διαβού-
λευση μέσα στον Ιούλιο, ενώ υπολογίζεται 
το έργο να έχει ολοκληρωθεί το 2015. A

Πρόσωπο 
στη θάλασσα  
Ίδρυμα σταύρου νιάρχου καλεί Ρέντζο Πιάνο: Σχέδιο, η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Θα περιλαμβάνει το Πάρκο σταύρος νιάρχος, έ-
κτασης 170.000 τ.μ., και τις νέες υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελ-
λάδας και της Εθνικής λυρικής σκηνής. Κάτω από 
το Πάρκο τα δύο κτίρια ενώνονται σε μια ενιαία δο-
μή με γυάλινη πρόσοψη, εναρμονισμένη με τον 
περιβάλλοντα χώρο. Συνδετικός κρίκος είναι ένας 
υπαίθριος χώρος συνάντησης των επισκεπτών, 
την «αγορά». Στις κατασκευαστικές προκλήσεις 
του έργου είναι και η περιβαλλοντική βιωσιμότητά 
τους μέσω της πράσινης οροφής και του φωτοβολ-
ταϊκού στεγάστρου. Το έργο, συνολικού κόστους 
566 εκ. ευρώ, πραγματοποιείται σε έκταση που 
ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο, χρηματοδοτείται εξ 
ολοκλήρου από το  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με-
τά την ολοκλήρωσή του θα περιέλθει στο ελληνικό 
Δημόσιο. Η ολοκλήρωσή του, το 2015, θα καταστή-
σει την περιοχή νέο προορισμό των Αθηναίων. Σε 
5 χρόνια θα μπορούμε να απολαύσουμε δραστη-
ριότητες ψυχαγωγικές και πνευματικές, ενώ σε 50 
χρόνια θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πό-
λης μας. Τέτοια έργα γίνονται μια φορά στα εκατό 
χρόνια και αφήνουν το στίγμα τους. Το αποτύπωμα 
του Renzo Piano θα μείνει στην Αττική για πάντα. 
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Πόλη

ΤΟ ΠΑΡΚΟ
Διατηρώντας μια ήπια κλίση, το Πάρκο θα οδηγεί σταδιακά σε λόφο ύψους 32 
μέτρων, προσφέροντας στους επισκέπτες πανοραμική θέα προς τη θάλασσα 
και το αστικό τοπίο.  Στο Πάρκο, μέσω ψυχαγωγικών προγραμμάτων, θα επιδι-
ώκεται η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των επισκεπτών, ενώ μέσω πολιτι-
στικών προγραμμάτων θα επιτυγχάνεται η βελτίωση των γνώσεων σε ό,τι α-
φορά την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό.  

Η EΛΣ
Οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες θα 
ενσωματωθούν στο σχεδιασμό της 
Λυρικής Σκηνής, έτσι ώστε να μπο-
ρεί να φιλοξενήσει και τις πιο απαι-
τητικές παραστάσεις, ενώ με ένα 
ευρύ φάσμα πολιτιστικών προ-
γραμμάτων φιλοδοξεί να προσελ-
κύσει επισκέπτες και να εξοικειώ-
σει το κοινό με το λυρικό θέατρο.

Η βΙβΛΙΟΘΗΚΗ 
Θα αποτελεί κέντρο μελέτης και έρευνας για φοιτητές 

και ακαδημαϊκούς,  αλλά επιπλέον θα προσφέρει 
πληθώρα εκπαιδευτικών και πολιτιστικών 

προγραμμάτων σε παιδιά και ενήλικες, συμβάλλοντας 
στην αύξηση της αναγνωσιμότητας. Παράλληλα θα 

υπάρχει ψηφιακή σύνδεση της βιβλιοθήκης με όλες τις 
βιβλιοθήκες του κόσμου, αποτελώντας πρωτοποριακό 

μοντέλο παλιάς και σύγχρονης βιβλιοθήκης.

Τέτοια  έργα γίνονται 
μια φορά στα εκατό 
χρόνια και αφήνουν 
το στίγμα τους. Το α-
ποτύπωμα του Renzo 
Piano θα μείνει στην 
Αττική για πάντα. 



Δημιούργησε το 

δικό σου έργο τέχνης 

με πρωταγωνιστή 

το cult tin της 

Αποκλειστικά στο 

athensvoice.gr

και πάρε μέρος στο

Τι κάνει η 

Αθήνα 
σήμερα;

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΝΕΓΟΥ

Φωτό: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΡΗΣ
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«To  “ T h e 

Last Days 

of Spring 

E P ”  δ ε ν 

είναι κά-

ποιο πεί-

ραµα. Είναι µια πραγµατικότη-

τα, ένα ηχητικό ντοκουµέντο, 

που σαν µουσικό ηµερολόγιο 

καταγράφει τις γεωγραφικές 

µου στάσεις στο αθηναϊκό α-

στικό χάος. Έχει ως βασικό 

θέµα µια πόλη υπό κατοχή, 

βυθισµένη σε συσσωρευµέ-

να κοινωνικά και οικονοµικά 

προβλήµατα, υποχρεωµέ-

νη να παρακολουθεί µια 

πολιτική φαρσοκωµω-

δία να επαναλαµβά-

νεται µπροστά στα 

µάτια της. Είναι 

βρόµικο, για-

τί έχει δι-

ασχίσει το βούρκο µιας 

αστικής διπολικότητας, αλλά 

παραµένει πλούσιο σε χαµη-

λές συχνότητες, ιδανικές να σε 

κάνουν να την αντέξεις και να 

την κουβαλήσεις µαζί σου. Εί-

ναι “φιλοαµερικανικό”, όχι µόνο 

γιατί αγαπάω τους beat ποιη-

τές, το rock’n’roll, το Ντιτρόιτ 

και το Σικάγο, αλλά επειδή κά-

πως έτσι κοιτάζει την Αθήνα: µε 

τα µάτια ενός ξένου που ζει εδώ 

και προσπαθεί να καταλάβει τι 

συµβαίνει στην πόλη αυτή. Οι 

φωνές που ηχογράφησα στο 

Σύνταγµα στις 25 Μαΐου δεν 

είναι φωνές αγανακτισµένων, 

αλλά µικρές ανάσες ελπίδας, 

δόσεις αναγκαίου θορύβου που 

λειτουργούν τουλάχιστον ιδα-

νικά ενάντια στη δική µου τη-

λεοπτική ύπνωση. Έχω επιλέξει 

το ίντερνετ ως κανάλι δωρεάν 

κυκλοφορίας µεγάλου µέρους 

της δουλειάς µου γιατί θα ήταν 

παράλογο και αναξιοπρεπές, ό-

ταν όλα γαµιούνται, να πουλάς 

την Τέχνη. Άλλωστε, πιστεύω 

ότι η ψηφιοποίηση της µουσι-

κής δεν υποβαθµίζει την αξία 

της, το µήνυµά της παραµένει 

καθαρό είτε σε mp3 είτε σε βι-

νύλιο 

είτε σε CD. 

Γι’ αυτό, δω-

ρεάν, σε µορφή 

mp3, θα δοθούν σύ-

ντοµα και τα remixes 

του “Low Land” µε τον 

Freddie F. που θα κάνουν 

φ ί λο ι  ό π ω ς  ο  Μι χά λ η ς 

∆έλτα, οι Fantastikoi Hxoi, 

ο Larry Gus, οι Baby Guru, 

ο Anestie Gomez, ο Strgzr 

και άλλοι. Μέσα από το blog 

nocamera.wordpress.com».

Σ τ ο  h t t p : / / n o c a m e r a .
wordpress.com/2011/06/06/
the-last-days-of-spring-ep 
μπορείτε να κατεβάσετε το 
ά λμπουμ, ενώ τo φθινό -
πωρο θα ακολουθήσουν 
το «Schnitt EP» με τον 
Freddie F., καθώς και 
το δεύτερο άλμπουμ 
της σειράς «Elfish 
Tapes».

ION δωρεάν
Το καινούργιο EP του ΙΟΝ (δηλαδή του Γιάν-
νη Παπαϊωάννου) έχει συµβολικό τίτλο, 
ηχογραφήθηκε (και) στο Σύνταγµα, ενώ το 

βρίσκεις δωρεάν στο ίντερνετ. 
Μας το εξηγεί…



Έ κπτωση 20% έως 30% µπορούν να έ-
χουν οι φοιτητές µε την επίδειξη του 
φοιτητικού τους πάσο στη σειρά 

Normaderm της Vichy, ιδανική για τις ατέλει-
ες της νεανικής επιδερµίδας (περίσσια έκκριση 
σµήγµατος, σπυράκια κτλ.). Σε φαρµακεία µε την 
αντίστοιχη σήµανση (βρες τα στο www.normaderm.
gr/storelocator).

Smartcity Στείλτε εγκαίρως (10 ημέρες πριν την προγραμματισμέ-
νη ημερομηνία) και τις δικές σας προσφορές στο  

➜ smartcity@athensvoice.gr 

Επιμέλεια : ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΟι ευκαιρίες της εβδομάδας και πώς να τις προλάβετε

Μια σελίδα στην οποία ζητάς κάτι που χρειάζεσαι ή χαρίζεις ό,τι δεν 
χρησιμοποιείς πλέον και είναι σε καλή κατάσταση. Ακόμα, δηλώνεις 
κάποια υπηρεσία που μπορείς να προσφέρεις δωρεάν στους συναν-
θρώπους σου ή αντιστοίχως μία που χρειάζεσαι εσύ.

Τι είναι το 
xariseto.gr;

Τ
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 Θερινό σινεμά
Η A.V. εξασφάλισε για εσάς 10 διπλά εισι-
τήρια για την ταινία για την ημέρα επιλογής 

σας από τις 8/7 ως τις 13/7 (2 παραστάσεις 
την ημέρα, στις 9 και 11 το βράδυ). Στείλτε 

SMS: AVP (κενό) και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 8/7 
στις 17.00. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα ονόμα-
τά τους θα βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

 Παράσταση 
«Αριστοφάνους 11»

Η A.V. εξασφάλισε από 5 διπλά εισιτήρια 
για τις παραστάσεις 8/7 (1), 9/7 (2) και 10/7 

(3), στις 21.30. Στείλτε SMS: AVVA (κενό) 1 ή 2 
ή 3 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 8/7 στις 17.00. 
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα ονόματά τους θα 
βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Οι «Φιλενάδες» (Bridesmaids) είναι η γυναικεία 
κωμωδία του καλοκαιριού. Μπορείτε να δείτε την 
ταινία με τη δική σας κοριτσοπαρέα  στο θερινό 
κινηματογράφο ΑΜΙΚΟ στο Χαλάνδρι (Επιδαύρου 
& Ανδρούτσου 20, 210 6815.532).

Ο Σταμάτης Κραου-
νά κη ς,  η  « Σπ ε ίρ α 
Σπείρα» και οι 21 ά-
νεργοι νέοι ηθοποι-
οί συνεχίζουν τις πα-
ραστάσεις του «Αρι-
στοφάνους 11» στο 
αίθριο του Κέντρου 
Πολιτισμού «Ελληνι-
κός Κόσμος». 
Πειραιώς 254, Ταύρος, 
212 2540.316, www.
theatron254.gr

Δημιούργησε το 

δικό σου έργο τέχνης 

με πρωταγωνιστή 

το cult tin της 

Αποκλειστικά στο 

athensvoice.gr

και πάρε μέρος στο

Design 
αντικείμενα 
με έκπτωση 50%

Ο
μ α δ ι κ ό  m a r k e t 
διοργανώνει η ο-
μάδα του Boxes n’ 
Foxes  με χειροποί-
ητα προϊόντα για 

το σπίτι αλλά και αξεσουάρ. 
Μερικά από όσα θα βρείτε 
στη μισή τιμή: καπέλα, τσά-
ντες, πάνινα παιχνίδια για 
παιδιά, πετσέτες θαλάσσης. 
6-8/7, 12.00-21.00, Αρχελάου 
23, 210 7241.223

Σκηνή 
Ontario

 με € 15,90
Και ακόμα: ομπρέλα θαλάσ-
σης με € 5,50 και καρέκλα 
παραλίας με € 12, 90. Στα 

καταστήματα  Praktiker ως 
τις 16/7.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
του Δήμου Αθηναίων 

7/7 Jazz συναυλία στην πλ. 
Κλαυθμώνος στις 20.30
8/7 Η φιλαρμονική του Δήμου 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο στις 
20.00 και τα μουσικά σύνολα του 
Δήμου με μεικτή χορωδία στην 
πλ. Κοτζιά  στις 19.00
9/7 Παραδοσικακή μουσική και 
χοροί στην πλ. Αγίου Παύλου στις 
20.30

10/7 Διαδραστικά παιχνίδια για 
παιδιά στον Εθνικό Κήπο στις 
11.00 και στις 20.00 στο ίδιο ση-
μείο συναυλία από τη φιλαρμονι-
κή του Δήμου 

11 & 12/7 Open Air Cinema με 
ταινίες μικρού μήκους από το 
Φεστιβάλ Δράμας στις  20.00 
στην Τεχνόπολις (εδώ η είσοδος 
είναι € 5)

O K. Βήτα στις 
Νύχτες Πρεμιέρας 
Conn-x
Οι Νύχτες Πρεμιέρας Conn-x κανονίζουν καλοκαι-
ρινό ραντεβού στον Κ. Βήτα και τον Μπάστερ Κίτον 
στην ταράτσα της Ταινιοθήκης της Ελλάδας. Στις 13 /7 
στις 21.00 ο Κ. Βήτα ντύνει τις εικόνες  του «Go West» 
με μουσική, παρουσιάζοντας ακυκλοφόρητα κομμάτια 
του. Ιερά Οδός 48. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιό-
τητας.

Vespa 
με έκπτωση € 400

Αν αγοράσεις τη νέα Vespa LX 
150 µέχρι 30/9  θα την αποκτή-
σεις µε € 3.030 (δηλαδή όφελος 

€ 400).

Έκπτωση
30% για
φοιτητές 
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Κ οντεύει πια μια δεκαετία που στήνεται η σκηνή της 

ATHENS VOICE στην πλ. Κλαυθμώνος και όντας εκεί 

περί τις 15-16 ώρες είναι σαν να βλέπω τις εποχές να 

αλλάζουν. Θυμάμαι το καλοκαίρι του 2004, που χάναμε από τη 

Ρωσία αλλά προκρινόμαστε για το «έπος της Πορτογαλίας», και 

όλοι ξεχύνονταν στους δρόμους και έρχονταν στην πλατεία 

για να το γιορτάσουν μαζί μας. Τότε ζούσαμε αλλεπάλληλους 

θριάμβους. Το έθνος σε έκσταση... Τώρα, σε καταστολή και 

διασωληνομένο.

Την ώρα του soundcheck βλέπω πορείες να ανηφορίζουν προς 

το Σύνταγμα, πεζοπόρα και μηχανοκίνητα τμήματα, το «έπος» 

και για μας και για την Πορτογαλία, αλλά και για την Ισπανία 

(που της πήραμε τότε ισοπαλία), έχει γίνει αίσχος. Το βλέπω 

όλη μέρα που στέκομαι εκεί. Ο θρίαμβος και η ήττα απέχουν 

λίγο χρόνο, ο ενθουσιασμός έχει μετατραπεί σε θλιμμένο 

βλέμμα. Η σκληρή πραγματικότητα μας κάνει όλους 

κυνικούς. Παλιά οι ταμπέλες των ζητιάνων έ-

γραφαν συγκινητικές ιστορίες, τώρα γρά-

φουν απλώς «Πεινάω» και η κουβέντα 

τελειώνει εκεί. Ακόμη και πέρσι στο 

Σύνταγμα, που βρισκόμασταν εν 

μέσω κρίσης, όλα ήταν ακόμη «κα-

νονικά». Αισθανόμουν πως οι άν-

θρωποι συνεχίζουν τη ζωή τους 

κι ότι απλώς έχουμε μια δυσκολία 

που είναι βέβαιο πως θα τελειώ-

σει. Φέτος, όλα ήταν αλλιώς. Κά-

θε χρόνο διάφοροι γνωστοί αλλά 

και τα μέλη των γκρουπ πετάγονταν 

μέχρι τις άλλες πλατείες για να δούνε 

τι συμβαίνει, τώρα όλοι πετάγονται στο 

Σύνταγμα, γιατί εκεί είναι που συμβαίνει. Και 

οι υπόλοιποι δεν έχουν διάθεση για βόλτες, αυτή η 

πόλη έγινε αφιλόξενη, δεν σε εμπνέει να την περπατάς, ειδικά 

μέσα απ’ τα στενά...

Θα τη θυμάμαι αυτή τη χρονιά που όλα και όλοι ή-

ταν αλλιώς, όμως όταν τέλειω-

σε η γιορτή τα χαμόγελα ήταν 

ίδια. Ομολογώ πως τόσοι πολλοί 

άνθρωποι που ήρθαν και μου εί-

παν «ευχαριστώ» δεν είχαν έρθει 

όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως 

γιατί τίποτα πια δεν είναι αυτονό-

ητο, ίσως γιατί οι άνθρωποι έχουν 

ανάγκη να είναι ευγενικοί όταν κάτι 

τους προσφέρεται και τιμά την αι-

σθητική τους.

Είχαμε καταφέρει να ξεχαστούμε με 

τους Raintear και τους Install, που 

δικαίωσαν απολύτως το «It’s Only 
Rock’n’Roll But I Like It», με τον τροβα-

δούρο του 21ου αιώνα Egg Hell (και 

το μεταμφιεσμένο φίλο του αγνώ-

στων λοιπών στοιχείων), με τη δροσερή pop της Μαριέττας 

Φαφούτη και της μπάντας της (για να ’χουμε κι εμείς τη δική 

μας Adele). Για πρώτη φορά η σκηνή της ATHENS VOICE φιλο-

ξένησε μια jazz μπάντα – κι ευτυχώς που το κάναμε, γιατί ο 

Δημήτρης Βασιλάκης και οι μουσικοί που τον συνόδευσαν 

δημιούργησαν μουσική μαγεία, που συνεχίστηκε από το α-

τμοσφαιρικό ταξίδι των Joalz που ακόμη συνεχίζεται. Η γιορ-

τή ολοκληρώθηκε όπως αρμόζει σε κάθε πάρτι. Παίρνοντας 

ενέργεια από τους ήχους του παρελθόντος: από rock’n’roll, 

από garage, από blues, από την ψυχεδέλεια. Οι Dr. Atomik (με 

τη συμμετοχή και του Άκη Μπογιατζή) έχουν τον τρόπο τους 

να κοιτάζουν ταυτόχρονα μπροστά και πίσω και ο Μίκυ Παντε-

λούς ολοκληρώνει το one man show του εκσφενδονίζοντας 

το καινούργιο του cd στον αέρα, ανταμοίβοντας έτσι όσους 

τον περίμεναν υπομονετικά για να ανακαλύψουν έναν πολύ 

ιδιαίτερο performer.

Έχουν περάσει μερικές μέρες από τις 22 Ιουνίου, γράφω αυτό 

το κείμενο, θυμάμαι ολόκληρη εκείνη τη μέρα, κάνω σκέψεις 

ήδη για του χρόνου, ευχαριστώ τα γκρουπ που πήραν μέρος 

και φέτος κι όλες τις προηγούμενες χρονιές για την καλοσύνη 

τους, την ευγένεια, την υπομονή τους, τη θετική τους ενέργεια 

και σας ευγνωμονώ που ανταποκρίνεστε σ’ αυτό με τον πιο 

άμεσο και καθοριστικό τρόπο: διά της παρουσίας σας. A

Ήμουν κι εγώ εκεί

Γιορτή 
Μουσικής 

2011
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Μ
ε όλο το σεβασμό στο διαπρεπή Γάλλο κα-

θηγητή βυζαντινής ιστορίας Κάρολο Ντηλ, 

που προς τιμήν του ονομάστηκε έτσι ο δρό-

μος ανάμεσα στις πλατείες Αγίας Σοφίας και 

Αριστοτέλους, αλλά ποτέ δεν κατάλαβα τη 

χρησιμότητα της οδού. Άντε, όχι όλης, γιατί το κομ-

μάτι κάτω από την Τσιμισκή έχει μια γοητεία για το 

βλέμμα του διαβάτη που βουτάει στη θάλασσα ή 

ξαποσταίνει κάτω από τις ακακίες και τα τραπεζάκια 

του ομώνυμου καφέ-μπαρ του κυρίου Λάμπρου, 

αφού προηγουμένως ψώνισε «κροκοδειλάκια» από 

την μπουτίκ της Lacoste. Όμως εκείνο το κομμάτι της 

Καρόλου Ντηλ, το πάνω από την Τσιμισκή κι έως Ερ-

μού, μου φαίνεται παντελώς αναποφάσιστο. Στενάκι 

σκέτο blind date, σκέφτομαι κάθε φορά που το δια-

σχίζω. Οk, έχει το campingάδικο του «Πετρίδη», τα 

υπέρκομψα παπούτσια του «Σπανίδη», το πρώην 3o 

Θηλέων και πλέον 15o Γυμνάσιο-Λύκειο, που το κο-

σμεί η προτομή του μυθικού γυμνασιάρχη Κωνστα-

ντίνου Γκράτσιου. Έχει και τα couleur locale καφέ 

«Γαζία», «Zucca» και «Stretto», αλλά αρκούν αυτά 

για να μείνει ο δρόμος στη θέση του και να μη μετα-

φερθεί ή να απορροφηθεί και να γίνει μέρος της Αρι-

στοτέλους ή να πάει με τη μεριά της Αγίας Σοφίας; 

Σουρεαλιστική η πρότασή μου, αλλά δεν φταίω 

εγώ που ο δρόμος δεν μου βγάζει συναίσθημα, δεν 

μου δίνει κάτι να γαντζωθώ, «ένας 

δρόμος λογαριασμός» σκέφτομαι 

κάθε φορά που μπαίνω στον ΟΤΕ 

της γωνίας Ντηλ με Ερμού για να τα 

στάξω, μαζί με εκατοντάδες άλλους 

Θεσσαλονικιούς που πλημμυρίζουν 

κάθε μέρα τα γκισέ. Ίσως αυτό να 

είχαν στο μυαλό τους και οι άγιοι άνθρωποι που 

πήραν την απόφαση όλη τη γυάλινη πρόσοψη του 

ΟΤΕ που βλέπει στην Καρόλου Ντηλ να τη μετα-

μορφώσουν σε γκαλερί, φιλοξενώντας έργα και 

προσκαλώντας καλλιτέχνες ανά τακτά χρονικά δι-

αστήματα για να προσδώσουν στο δρόμο ένα τσικ, 

μια εσάνς μητροπολιτικής γοητείας. 

Ok, επομένως, παίρνω πίσω όλα τα σκληρά που 

έγραψα πιο πριν περί «μετανάστευσης» του δρό-

μου: αυτή η γκαλερί του ΟΤΕ κοινή τη θέα για το 

διαβάτη, τον περαστικό, το ζευγαράκι ή τους παπ-

πούδες που κατηφορίζουν προς το κέντρο, αρκεί 

για να διασώσει το δρόμο και να τον αφήσει στη 

θέση του. Και η έκθεση που φιλοξενείται αυτές τις 

μέρες με τίτλο «Χονδρός - Κατσιάνη: Αναδρομή 

1980-2004» ίσως από ένα άχαρο θεσσαλονικιώ-

τικο στενό να μεταμορφώνει την Καρόλου Ντηλ 

στην πιο αρτιστίκ οδό της πόλης. 

Συγκίνηση, δέος και σεβασμός, παράλληλα με 

κελαρυστό γέλιο και χαρά με πλημμυρίζουν κάθε 

φορά που τρακάρω είτε με δουλειές αυτών των 

ανθρώπων είτε με τους ίδιους, όταν τους συναντώ 

στο δρόμο. Ο Θανάσης Χονδρός και η Αλεξάνδρα 

Κατσιάνη, εκείνος με γένια πλέον που θα τα ξυρί-

σει όταν το ελληνικό Δημόσιο του δώσει επιτέλους 

τη φιλολογική του σύνταξη, κι εκείνη πάντα με το 

κόκκινο πάνκι μαλλί, συνταξιούχος απλήρωτη ως 

στιγμής φιλόλογος επίσης, είναι το μεγαλύτερο και 

σημαντικότερο εικαστικό ντουέτο που γέννησε 

η πόλη. Και μπράβο στον curator της γκαλερί του 

ΟΤΕ που τους έδωσε χώρο για να θυμηθώ και να 

τους νοσταλγήσω. Τέτοιους καταστασιακούς και 

εννοιολογικούς performers, που με κωδικό τους 

το χιούμορ, την πολιτική, την αισθητική και την α-

νένδοτη άποψη περί τέχνης δεν έβγαλε ούτε θα 

ξαναβγάλει η Θεσσαλονίκη. Υπογράφω. 

Το Δημοσιοϋπαλληλικό Ρετιρέ με τους στίχους και 

τα τραγούδια. Ο δημοτικός συνδυασμός «Θεσσα-

λονίκη Ίδια Πόλη». Οι performances με τα κομμένα 

νύχια ή τις live μουσικές όπου οι κιθαρίστες έπαι-

ζαν με γάντια. Τα 51 Σάββατα στο σπίτι τους, λίγο 

πριν την ανακαίνιση, όπου προσκαλούσαν καλλι-

τέχνες και κόσμο να ρίξουν ένα χεράκι τέχνης και 

βανδαλισμού. Το Κέντρο Ερευνών για τον Προσ-

διορισμό της Ευτυχίας με έδρα ένα τροχόσπιτο. 

Η απαγγελία σελίδων του τηλεφωνικού καταλό-

γου. Η κοφτή εικαστική τους γλώσσα, τα ξεκάθαρα 

μηνύματά τους, η τόλμη τους να μιλούν, να αυθα-

διάζουν, να βγάζουν γλώσσα και να συμπαρίστα-

νται πάντα με την τρέλα και την ανυπακοή όλα τα 

χρόνια που η Θεσσαλονίκη απέπνεε μιζέρια και 

στεγανά θλιβερής επαρχιακής πόλης. 

Αυτό είναι το ζεύγος Χονδρού - Κατσιάνη, κι αυτή η 

αναδρομή 1980-2004, παρότι μικρή σε σύγκριση με 

τις δράσεις και την τέχνη τους όλα αυτά τα χρόνια, 

με κάνει να τους προσκυνώ ακόμα περισσότερο. 

Τι βλέπεις στον ΟΤΕ; Μια φωτογραφία εκείνης κι 

εκείνου να κοιτάζονται λατρευτικά, 

ενώ μια μεζούρα ενώνει τα στόμα-

τά τους για να μας υπενθυμίζει πως 

πάντα στη Θεσσαλονίκη πρέπει να 

μετράς τα λόγια σου. Ένας κεκλιμέ-

νος πύργος από μαύρα ψωμιά πάνω 

σε αρχαία κολόνα, μείξη Σαββόπου-

λου στο «Βρόμικο Ψωμί» και αρχαίου κάλλους, που 

μέσω αυτού οι δύο φιλόλογοι βιοπορίστηκαν. Ένα 

κόκκινο κουβάρι από αυτό που τρελαίνονται να πλέ-

κουν οι γριές και να ξεμαλλιάζουν τα γατιά, κλωστή 

κλωστή, περνάει, ενώνει, κόκκινη κλωστή δεμένη 

στης Αλεξάνδρας και του Θανάση την ανέμη τυλιγ-

μένη. Κι άλλη μια φωτογραφία των δυο τους σαν 

μωρά να προσπαθούν να πιάσουν τα όνειρα μιας 

άλλης πόλης που πεισματικά επιμένει να ξεφεύγει. 

Ίσως δεν έπρεπε να τα γράψω όλα αυτά, γιατί πα-

ρότι ευγενικοί και οι δυο τους, πιθανόν να βγουν 

από τα ρούχα τους διαβάζοντας τις ερμηνείες μου 

κι ευστόχως να παρατηρήσουν πως «Στέφανε, λέτε 

μεγαλειώδεις μπαλαφάρες». Έκαιγε όμως ο ήλιος 

εκείνο το απόγευμα που στάθηκα μπροστά στην ε-

γκατάστασή τους στην Καρόλου Ντηλ. Ήμουν κου-

ρασμένος και τσατίλας, αλλά και μόνο που τους 

αντίκρισα, έφτασε και περίσσεψε για να ξαναγα-

πήσω αυτό το δρόμο και να του δώσω respect. Να 

τους δώσω respect. Κι ας κλείσω με έναν αφορι-

σμό, γιατί ξέρω πως οι -ισμοί γενικώς τους αρέ-

σουν: στην μπουταρική Θεσσαλονίκη πήξαμε στην 

pop art, τη skate art, τις εκθέσεις φωτογραφίας, τα 

αρχιτεκτονικά πρότζεκτ-μακέτες και λοιπή τέχνη, 

που καλή είναι, καλώς βγαίνει, αλλά τίποτα περισ-

σότερο δεν λέει πέρα από αυτό που δείχνει. Γι’ αυ-

τό, νέοι καλλιτέχνες, μελετήστε, ψάξτε, ερευνήστε 

και, αν μπορείτε, ανατρέψτε το «Χονδροκατσιανι-

σμό». Αλλιώς, αυτοί οι δυο θα είναι πάντα μπροστά 

σας και πάντα μπροστά! A

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Του ΣΤΕφΑΝΟΥ ΤΣιΤΣΟπΟΥΛΟΥ 

2310Soul

Είσαι Χονδρός, 
κι εσύ Κατσιάνη!

Ο Θ. Χονδρός και 
η Α. Κατσιάνη 

είναι το σημαντι-
κότερο εικαστικό 
ντουέτο που γέν-

νησε η πόλη

«Χονδρός - Κατσιάνη, Αναδρομή 1980-2004». 
Επί της Καρόλου Ντηλ. 

50 A.V. 7 - 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 201150 A.V. 7 - 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011



7 - 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 A.V. 51 



52 A.V. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

21OδηγόςΑΘΗΝΑ

Τέχνη / Μουσική / Θέατρο / Γεύση / Εκδηλώσεις / Σινεμά

7 - 13 IOYΛΙΟΥ 2011 - ΤΕΥΧΟΣ 354 - 168 ΩΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ - www.athensvoice.gr

Aπολαύστε υπεύθυνα

Φ
ω

τ
ο

: Π
η

ν
ε

λ
ο

Π
η

 Γ
ε

ρα
σί

μ
ο

υ



30 ΙΟΥΝΙΟΥ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 A.V. 53 

ΠρΟγραμμα ΠερΙΟδεΙας: 13/7 αθήνα - ολυμπιακό στάδιο /// 21/7 λάρισα - AEL FC Arena /// 23/7 Καβάλα - Δημοτικό στάδιο ανθή Καραγιάννη /// 24/7 αλεξανδρούπολη - Δημοτικό στάδιο αλεξανδρούπολης 
/// 30/7 Κύπρος - στάδιο αγίας νάπας /// 6/8 Καρπενήσι - αθλητικό Κέντρο /// 7/9 Θεσσαλονίκη - Καυταντζόγλειο στάδιο /// 17/9 Πάτρα - Παμπελοποννησιακό στάδιο /// 26/9 ηράκλειο - Παγκρήτιο στάδιο

Πυξ Λαξ 
Ο Φίλιππος Πλιάτσικας κι ο 
μπάμπης στόκας, λίγο πριν 
την πολυαναμενόμενη συναυ-
λία-επανένωση στο Ολυμπιακό 
Στάδιο, εξηγούν στην ATHENS 
VOICE γιατί τα μεγάλα συγκρο-
τήματα δεν διαλύονται ποτέ
 Συνέντευξη: ΒαΓία ματζαροΓλου

είναι η Ιστορία που αρνείται να σας διαγρά-
ψει ή εσείς που αρνείστε να μην είστε μέρος 
της Ιστορίας;  Ξέρουμε πολλούς ανθρώπους που 

προσπάθησαν με διάφορους τρόπους να γίνουν 
μέρος της Ιστορίας και έφαγαν τα μούτρα τους. Η 
ιστορία είναι η ζωή και η ζωή γράφει την Ιστορία. 
Αν τα ’χει μ’ άλλον, δεν γίνεται τίποτα.

Όταν έφυγε από την μπάντα ο ντράμερ τους, 
ο κιθαρίστας Πίτερ μπακ των R.E.M., παρ’ όλη 
τη θλίψη, δήλωσε: «Πόσα σκυλιά δεν έχεις δει 
να περπατούν μόνο με τρία πόδια;». ςτην πε-
ρίπτωση του μεγάλου απόντα μάνου Ξυδού, 
ποιο θα μπορούσε να είναι το motto των Πυξ 
Λαξ; Ο Μάνος για εμάς δεν ήταν απλώς ένα σημα-
ντικό μέλος της μπάντας, ήταν ένας συγγενής μας, 
ένας δικός μας άνθρωπος. Ανεξάρτητα από το αν 
πρακτικά υπάρχουν αυτοκίνητα που κινούνται με 
τρεις ρόδες αντί για τέσσερις, το δικό μας αυτοκί-
νητο αισθανόμαστε ότι χωρίς τον Μάνο δεν μπορεί 
να ξανακινηθεί, γράφοντας στο καπό του Πυξ Λαξ, 
εκτός από φέτος το καλοκαίρι που κάνουμε αυτές 
τις συναυλίες αφιερωμένες στη μνήμη του.

Η παλιά ελλάδα όπως την ξέραμε καταρρέει. 
Πώς κιαλάρουν το τέλος της ελληνικής Πομπη-
ίας οι «πρίγκιπες της δυτικής όχθης»; Στον κόσμο 
υπάρχει συσσωρευμένη οργή που δεν ξέρει προς 
τα πού να την κατευθύνει. Μέχρι να ξεκαθαρίσει αυ-
τό το τοπίο, τα πράγματα θα είναι πολύ μπερδεμένα. 
Δεν θα ξέρουμε αν ο μπάτσος είναι μπάτσος, αν ο 
κουκουλοφόρος είναι κουκουλοφόρος, αν ο μπά-
τσος είναι κουκουλοφόρος ή αν ο κουκουλοφόρος 
είναι μπάτσος. Από την άλλη μεριά, οι έχοντες την ε-
ξουσία εξακολουθούν να προκαλούν ακραία χωρίς 
να κάνουν κάποια πράγματα, έστω και για τα μάτια 
του κόσμου. Είναι όλοι τους υπερβολικά δειλοί για 
να συγκρουστούν με το κράτος, το παρακράτος 
και τους μηχανισμούς που οι ίδιοι έστησαν εδώ και 
δεκαετίες. Κατά τη γνώμη μας, ο συνδυασμός όλων 
αυτών των πραγμάτων είναι εκρηκτικός…

Τα τραγούδια σας μου έβγαζαν πάντα έναν α-
διαπραγμάτευτο ρομαντισμό. Πόσος χώρος ό-

μως υπάρχει πια για τέτοιου είδους θεματικές, 
όταν πλέον τα λόγια στα αυτιά του κόσμου τα 
βάζουν οι οικονομολόγοι; Αν κρίνουμε από αυτά 
που ζούμε φέτος το καλοκαίρι, μάλλον οι οικονο-
μολόγοι προσπαθούν να βάλουν λόγια στις ψυχές 
του κόσμου, αλλά βρίσκουν μπροστά τους άλλου 
τύπου τραγούδια καθισμένα εκεί από χρόνια.

Η λέξη sold out είναι σίγουρο πως θα κατα-
τρέχει, με την καλή έννοια, την περιοδεία-
επανένωσή σας. Λέει κάτι αυτό για σας; Ασφα-
λώς και αντιλαμβανόμαστε, ή καλύτερα αισθα-
νόμαστε, τη μεγάλη ανάγκη του κόσμου για τις 
μπάντες και για τις ομάδες. Το ζούμε καθημερινά, 
άλλωστε. Ήταν όμως η δικιά μας αλήθεια αυτή 
που μας έκανε να σταματήσουμε πριν από 7 χρό-
νια και την αλήθεια, όταν κάνεις μουσική, πρέπει 
να τη σέβεσαι. Άλλωστε, άνθρωποι των ομάδων 
εξακολουθούμε να είμαστε, γι’ αυτό κάνουμε και 
τις προσωπικές μας πορείες. ●

Aπολαύστε υπεύθυνα
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επιλογές Της Δήμήτρας τριανταφύλλού
www.

athensvoice.gr
Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; “210 Guide”, 

ένας πλήρης οδηγός με γκαλερί, 

θέατρα, σινεμά, εστιατόρια, 

bars και clubs. 

ΤΟ ΠΑΡΤΑΛΙ
Τον προκλητικό μονόλογο του Θεοδώρου Γρηγο-
ριάδη ερμηνεύει ο πάντα εξαιρετικός Χρήστος 
ςτέργιογλου με την καθοδήγηση του δραματο-
θεραπευτή ςτέλιου Κρασανάκη – έχει σκηνοθε-
τήσει και στο παρελθόν ήρωες με αποκλίνοντα 
ψυχισμό. Από τις ελληνικές παραστάσεις που 
αναμένονται με ενδιαφέρον στο Φεστιβάλ Αθη-
νών. 8-10/7, Πειραιώς 260 (Χώρος Ε΄), € 20 & 10

ΤΑΒΛΙ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ
Για δύο κυρίως λόγους ανυπομονούμε: γιατί η ι-
στορία εκτυλίσσεται στο φυσικό τόπο δράσης της 
–μια αθηναϊκή αυλή–, αλλά και για το ίδιο το κλασι-
κό μονόπρακτο του Κεχαΐδη. Ένας ταβλαδόρος και 
ένας λαχειοπώλης προσπαθούν να στήσουν την 
«κομπίνα του αιώνα». Παίζουν-σκηνοθετούν: νίκος 
ορφανός, Κωνσταντίνος Κάππας. 11-21/7, Αριστο-
φάνους 34Β & Σαρρή, 215 5104.749

ΜΑΜΑ ΦΡΙΚΙΟ
Το Off Off Festival στο Επί Κολωνώ οδεύει προς 
το τέλος του με μερικές από τις πιο φρέσκιες πα-
ραστάσεις του. Το «Μαμά Φρικιό» του Ντάριο Φο 
ανεβαίνει από 5 νέα κορίτσια (Μαρία Μαθιουδάκη, 
Γαρυφαλλιά Μαρούλη, Καλλιρρόη Παχή, Χρύσα 
Φωτοπούλου, Άντα Χρυσού), οι οποίες έχουν όλες 
μερίδιο στο μονόλογο μιας Ιταλίδας μάνας. Σκην.: 
λένα μαραβέα. 9/7, 21.30, € 5, Λένορμαν 94

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΗΘΗΣ
Μπαγκλαντές, Μαλαισία, Γουατεμάλα, Κασμίρ, Αϊτή, 
μια ενδεικτική λίστα από τις πολλές αιματοβαμμέ-
νες γωνιές του πλανήτη. Ο φωτογράφος Χουάν 
Κάρλος τομάσι τις επισκέφτηκε όλες ακολουθώ-
ντας τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και καταγράφο-
ντας το έργο τους. Τα σπάνια φωτογραφικά ντο-
κουμέντα του συγκεντρώνονται σε μια έκθεση στο 
Ινστιτούτο Θερβάντες. Ως 30/7, Μητροπόλεως 23

 ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙδΙ 
Η σκηνοθέτις Φρόσω Λύτρα 

μιλάει για την παράσταση που 

ανεβαίνει στο «εργοστασιακό» 

κτίριο 56, στον Ελληνικό Κόσμο 

«Όταν η Μαριάννα Κάλμπαρη 
μού μετέφρασε το έργο “Αυτό το 
παιδί” του Joel Pommerat από 
τα γαλλικά, μου γεννήθηκε η 
παράξενη ιδέα ότι περπατούσα 
σε ένα δρόμο, σαν σε όνειρο. 
Ο συγγραφέας επέλεξε τη δο-
μή του έργου του εμπνευσμέ-
νος από αληθινές συνεντεύξεις 
γυναικών της Νορμανδίας, που 
αφορούσαν την ενδοοικογε-
νειακή πραγματικότητά τους. 
Σε αυτές έβλεπα μέσα από μι-
σάνοιχτες πόρτες να εξελίσσο-
νται σκηνές καθημερινότητας, 
μη ρεαλιστικές, που ένιωσα να 
με αφορούν. Η ιδέα μιας θεατρι-
κής-εικαστικής παράστασης, 
ενός «εικαστικού εργοταξίου», 
δίνει καλύτερη αποτύπωση του 
νοήματος, καθώς η μη ρεαλιστι-
κή σκηνογραφία φωτίζει τον α-
συνείδητο κόσμο των πρωταγω-
νιστών. Θα επιθυμούσα η παρά-
σταση να είναι ένα ακόμα βήμα 
προς το γκρέμισμα του τοίχου, 
που περιβάλλει την κλειστή α-
στική οικογένεια και δεν γεν-
νά τίποτα άλλο παρά παθολογία 
και διαστροφή. Ένα βήμα προς 
τη συνειδητοποίηση ότι όλα τα 
παιδιά του κόσμου πρέπει να α-
γαπηθούν σαν παιδιά μας, ανε-
ξάρτητα από το αν εμείς είμαστε 
οι φυσικοί γονείς του».
Δες ολόκληρη τη συνέντευξη στο 

athensvoice.gr 

ή παράσταση «Αυ-

τό το παιδί» σ το Κέν τρο 

Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» 

θα παίζεται μέχρι 15/7.  μαζί με τα 

10 ταυτόχρονα δρώμενα τρέχει και 

μια εικαστική έκθεση-εγκατάσταση 

14 νέων καλλιτεχνών (σε επιμέλεια 

Ίρις Κρητικού). μουσική: Σταύρος 

Γασπαράτος, σκηνογραφία: Μανό-

λης Παντελιδάκης. ςυμμετέχουν οι 

εικαστικοί: Κώστας Παππάς, Κων-

σταντίνος Έσσλιν κ.ά. Παίζουν: 

Αντίνοος Αλμπάνης, Βίκυ Βολιώ-

τη, Λήδα Ματσάγου κ.ά. 

Ταύρος 254, 212 2540.314
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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  Το μαχαίρι στο νερό
Ένα ερωτικό τρίγωνο, περίπλο-
κες σχέσεις και επιθυμίες, αυ-

ξανόμενη ένταση. Το πρώτο μεγάλου 
μήκους φιλμ του Roman Polanski, ένα 
μαυρόασπρο αριστούργημα του 1962 
γυρισμένο στην Πολωνία, υποψή-
φιο για Όσκαρ ξένης ταινίας. Το τζαζ 
soundtrack του K. Komeda και οι θε-
ατρικοί διάλογοι του J. Skolimowski 
επιτείνουν την απειλητική κλειστο-
φοβική ατμόσφαιρα στο ανοιχτό πέ-
λαγος. Κινηματογράφος ΑΣΤΥ, Κοραή 
4, 8/7, 20.00

2  Περισσότερο παράσταση 
παρά συναυλία
30 χρόνια μετά την κυκλοφο-

ρία του «The Wall» των Pink Floyd 
και 20 χρόνια μετά την κατάρρευση 
του Τείχους του Βερολίνου, ο Roger 
Waters επιμένει ότι το τείχος παρα-
μένει: ανάμεσα σε έθνη, σε θρησκείες, 
σε πολιτισμούς. Γι’ αυτό χτίζει και κα-
τεδαφίζει έναν τεράστιο πραγματικό 
τοίχο, παρουσιάζοντας ολόκληρο το 
ιστορικό άλμπουμ. ΟΑΚΑ, 8-9 & 12/7 

3  Ο  Άμλετ των 
σκουπιδοτενεκέδων
Ένα θέατρο φτωχό σε μέσα 

και πλούσιο σε εικόνες. Ο σεξπι-

ρικός ήρωας ανάμεσα σε κουρέλια, σε 
κόκαλα, σε κονσέρβες. Περικυκλω-
μένος από καμιά πενηνταριά Τζο-
κόντες-αντίγραφα, ένα άλλο μυθικό 
έργο της παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Μια γιορτή πριν την 
καταιγίδα και την τραγωδία, γιατί 
όπως λέει και ο σκηνοθέτης Nikolai 
Kolyada: «Στην αρχή ο θεατής πρέπει 
να νιώσει πολύ ελεύθερος και στο τέ-
λος πρέπει να τον τσακίσουμε». Πει-
ραιώς 260, 7-9/7, 21.00

4   Ένας βωβός Φάουστ
Στο 2ο Φεστιβάλ Βωβού Κι-
νηματογράφου η σημαντικό-

τερη ταινία του Γερμανού σκηνοθέτη 
F.W.Murnau με συνοδεία ζωντανής 
μουσικής και με ελληνικούς υπότιτ-
λους. Το έργο του Γκέτε στην κινη-
ματογραφική εκδοχή του 1926, την 
εποχή του θριάμβου του γερμανικού 
εξπρεσιονισμού. Εικαστικές μαυρό-
ασπρες εναλλαγές φωτισμού, συ-
ναρπαστικές σκιές, αναφορές στην 
αναγεννησιακή ζωγραφική. Ένας κι-
νηματογραφικός μύθος. Ίδρυμα Κακο-
γιάννη, θερινός κινηματογράφος, Πει-
ραιώς 206, 7/7, 21.00

➜ pitenis@ath.forthnet.gr

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ
Είναι Σουηδός και άσκησε το επάγγελμά του (παι-

δίατρος) για πολλές δεκαετίες στην Πρεσβεία της 

χώρας του στην Αθήνα. Τον ελεύθερο χρόνο του 

περνάει ταξιδεύοντας, αλλά κάθε καλοκαίρι επι-

στρέφει στο σπίτι του στην Πάτμο. Ο Sven Olof 

Kargsten παρουσιάζει αυτές τις μέρες την πρώ-

τη του φωτογραφική έκθεση «Περίπατοι» στην 

Αίθουσα Πολιτισμού Παλιό Σχολείο της Χώρας 

Πάτμου. Ένα απίστευτα γαλήνιο ταξίδι από τα νε-

ρά του Αιγαίου μέχρι τα χιόνια της Σουηδίας, μέσα 

από εξαιρετικές φωτογραφίες που στάζουν ο-

μορφιά και ποίηση σε κάθε τους καρέ. Μέχρι 10/7.

● Την έκθεση των διπλωματικών εργασιών των 

μεταπτυχιακών φοιτητών της αςΚτ για το ακα-

δημαϊκό έτος 2010-2011. Έως 8/7, 11.00-20.00, 

Πειραιώς 256, Αίθουσα Νίκος Κεσσανλής.

● Την έκθεση εναλλακτικού χειροποίητου κο-

σμήματος «Μια ψαριά κοσμήματα» της μίνας Κα-

τσούλη στο ψαράδικο «Νότιος Ευβοϊκός», στο 

Λιμάνι της Ραφήνας, από τις 7/7.

Sven Olof Kargsten
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TasTePOLICe
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Χειμώνας-Καλοκαίρι
Σε έναν κήπο-παράδεισο 

Όταν πριν ένα χρόνο ο Φώτης Χρυσανθίδης άνοιγε το 
Χειμώνας-Καλοκαίρι, το καινούργιο του πόστο, του μουρ-
μούραγα για το μακρινό Ζούμπερι... Προχτές, όμως, μια 

μέρα-δράμα της Αθήνας, με ζέστη, νεύρα κι έλλειψη από καλές 
ιδέες, κινήσαμε για ανατολική Αττική. Με άδειους δρόμους και 
μουσικές στο τέρμα διακτινιστήκαμε μέσω Α.Ο. στο εξοχικό, πα-
ραθαλάσσιο και «κάδρο» των σχολικών μας εκδρομών Ζούμπερι. 
Φιληθήκαμε σταυρωτά με Φώτη και μαμά Νίκη και γρήγορα πιά-
σαμε θέση στον κήπο. Ένας κήπος παραδεισένιος, μέσα στο λευκό 
του καλοκαιριού (και του country chic), με ξύλινο περίπτερο στο 
κέντρο, με πηγάδι και κληματαριά, με πεύκα, μηλιές, λεμονιές, 
με όλα τα ελληνικά μυρωδικά, με παχιές δροσιές που σηκώνουν 
ζακετούλα – και μόνο αυτό φτάνει για να μαλακώσει τη ψυχή του 
Αθηναίου. Έχει και πολλά άλλα να σου μαλακώνουν τη ψυχή το 
Χειμώνας-Καλοκαίρι. Την ανθρώπινη, ευγενική περιποίηση –στη 
στιγμή έφτασαν τα φιδάκια για τα αγρίων διαθέσεων κουνούπια 
του κήπου–, τα σκυλάκια και τα γατάκια που τρίβονται χωρίς φό-
βο στα πόδια σου, ο Φώτης και η γυναίκα του Μαριάννα (που έχει 
διακοσμήσει και το χώρο) τα καλοταΐζουν.
Έχει και πολύ καλή κουζίνα, βεβαίως βεβαίως. Με αρχηγό στις 
κατσαρόλες την Πολίτισσα μαμά Νίκη, φτιάχνουν του κόσμου τα 
καλά, με φροντίδα, σαν να περιποιούνται καλεσμένους ή τα ίδια 
τους τα παιδιά. Πολλά μεζεδάκια – μελιτζανοσαλάτα, ντολμαδά-
κια, μοσχαράκι με μπούκοβο που έλιωνε στο στόμα, παστουρμά 
με αυγά, ντομάτα, σουτζούκι, πιπεριά, πίτες και κάτι σαλάτες 
τεράστιες με μαναβικά ολόφρεσκα, με ωραία τυριά, με σύκα ξερά 
και με ρόδια... Μεγάλη ποικιλία υπάρχει και στα θαλασσινά, 
όπως μύδια σε 3 παραλλαγές, γαύροι μαρινάτοι, μπακαλιάρος 
σκορδαλιά, καραβιδο-αστακο-καβουρομακαρονάδες (αυτές με 
παραγγελία). Κι ακόμα, κρεατικά στα κάρβουνα, όπως σταβλί-
σια μπριζόλα Ιρλανδίας γύρω στο κιλό, ψαρονέφρι, μπιφτέκι, 
σουβλάκι αρνίσιο με σκόρδο και δεντρολίβανο, σις κεφτέ 
με πίτες, σουτζούκι Καισάρειας καυτερό – μην ξεχνάμε και τις 
ρίζες. Σε όλα τα παραπάνω πρόσθεσε και λαδερά και καινούργια, 
πιο καλοκαιρινά πιάτα, όπως τηγανητά ψαράκια, τσοπάν σαλάτ, 
μελιτζάνες με αρνάκι και πλιγούρι, κολοκυθάκια με σκορδάτη 
σάλτσα και γιαούρτι, και… δεν μου φτάνει ο χώρος για να σου 
πω τι γκάμα προσφέρει το Χ.Κ.! Τα γλυκά είναι μια άλλη ιστορία 
αγάπης, ο Φώτης, δεξί χέρι του θείου Στέλιου (Παρλιάρου), έχει 
19 (!) τον αριθμό συν 5-6 ημέρας, πολλοί κάνουν το δρόμο και 
μόνο γι’ αυτά. Μεγάλο ατού του Χ.Κ. και η μουσική, ακούσαμε 
από ιταλικά ερωτιάρικα μέχρι Αλκίνοο, μέχρι και τους Γάμους του 
Φίγκαρο. Ανοιχτά 7 μέρες τη βδομάδα, μεσημέρι και βράδυ, τιμές 
περίπου € 25 με κρασί, λεφτά που αξίζουν και με το παραπάνω.

Χειμώνας-Καλοκαίρι, Λ. Ποσειδώνος 93, Ζούμπερι, 2294 099704 

Tastevoice
κριτική εστιατορίων / πρόσωπα / αφίξεις / συνταγές / tips γεύσης

Επιμέλεια: ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

 γεύση οδηγος

*         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 & Bουρνάζου 31, 
Aμπελόκηποι, 210 6426.238/ 
Xατζ. Mέξη 8 & Bεντήρη 9 (περιοχή 
Hilton), 210 7252.252 Θυμίζει 
μπιστρό, με γήινα χρώματα και 
παλιές αφίσες. Γενναιόδωρες 
μερίδες 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, 
ιδιοκτήτης- σεφ δεν τα φοράει 
τυχαία τα γαλόνια (βραβεία). Θα 
απολαύσεις ελληνική κουζίνα σε 
εντελώς φρέσκια και δημιουργική 
βερσιόν.Τρ. - Σαβ. 20.00 - 1.30, 
Δευτ. κλειστά. € Κ Μ 

AΛATΣI 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 
210 7210.501, 697 7210501 Εδώ 
μαγειρεύει ο Σκαρμούτσος, ο 
πιο αγαπημένος και… τατουα-
ζάτος κριτής – σεφ της t.V. Στο 
μοντέρνο εστιατόριο του δημο-
σιογράφου Σταύρου Θεοδωράκη 
καταφθάνουν καθημερινά από το 
νησί στάκες, τυριά, άγρια χόρτα, 
μέχρι και η περίφημη μπουγάτσα 
του Ιορδάνη. Δοκίμασε το γαμοπί-
λαφο. Κυρ. κλειστά. € € Μ A.V.

AΛEΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A & 
Ζωναρά 21, Λ. Aλεξάνδρας, 210 
6420.874/ Αργεντινής Δημοκρα-
τίας 14, 210 6450.345 Ελληνική 
κουζίνα στην καλύτερη εκδοχή 
της, ιδανικός χώρος και για ε-
παγγελματικά γεύματα. Δίπλα, η 
μπιραρία με πληθωρικές μερίδες 
και πολλές μπίρες. €Μ

*ALBEROBELLO 
Λ. Ποσειδώνος 10, Παραλία Αλί-
μου, 210 9850.118/ 210 9852.350 
Το νέο ιταλικό εστιατόριο με 
σεφ τον πολύ καλό Leonardo 
Marco για χειροποίητα ζυμαρικά, 
κρέας, ψάρι και εξαιρετική θέα-
θάλασσα. €€ Μ 

ALIARmAN 
Σωφρονίου 2, Γκάζι, 210 3426.322 
Στα μικρά δωμάτια δεν πέφτει 
καρφίτσα από το freestyle φανα-
τικό κοινό, που συνηθίζει να περ-
νάει εκεί τις νύχτες του, ακούγο-
ντας μουσική και φλερτάροντας 
με άλλοθι το ελαφρύ μεσογειακό 
μενού του. Χαρούμενο 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. €

ΑΣΤΥ 68 
Κωνσταντινουπόλεως 68, Γκάζι, 
210 3466.896 Ελληνική κουζίνα 
«πειραγμένη», με σπεσιαλιτέ του 
το συκώτι σχάρας με πατάτες 
φούρνου, αλλά και το καρπάτσιο 
ψαριού ψημένο σε χυμό γλυκολέ-
μονου. Η κουζίνα του είναι ανοιχτή 
από το μεσημέρι, ενώ σερβίρει 
κοκτέιλς μέχρι αργά το βράδυ. 

*AVOCADO FOOD FOR LIFE 
Νίκης 30, Σύνταγμα, 2103237878 
Παίρνοντας έμπνευση από το 
κίνημα «slow food movement», 
το Avocado χρησιμοποιεί μόνο 
φρέσκα, εποχιακά, παραδοσιακά 
υλικά. Με ντόπιους αλλά και εξωτι-
κούς χυμούς φρούτων και λαχανι-
κών, φρέσκες σαλάτες, σούπες και 
χορτοφαγικά πιάτα εμπνευσμένα 
από Μεσόγειο, Ινδία και Ανατολή 

το Avocado δίνει το δικό του στίγμα 
στην ελληνική κουζίνα. 

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

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

BIg APPLE
Σκουφά 69, Κολωνάκι 210 
3643.820/Λεωφ. Ποσειδώνος 1 
& Μωραϊτίνη 3, Δέλτα Φαλήρου 
Σαν να πηγαίνεις σε πάρτι που θα 
συναντήσεις όλους τους φίλους. 
Δηλαδή ωραίος κόσμος και up to 
date μουσική, σίγουρα θα πετύχεις 
γνωστούς σου. Φαγητό μοντέρνο 
και φρέσκα γλυκά. Στα νότια, με 
διακόσμηση αλά Νέα Υόρκη. €€ 

BLACK DUCK 
Xρήστου Λαδά 9A, Aθήνα, 210 
3234.760 Κομψός και ιδιαίτερης 
αισθητικής πολυχώρος (all day & 
night long) με café, εστιατόριο, 
bar, gallery και live μουσικές 
βραδιές.  € 

βΟΥΤΑΔων 48 
Βουτάδων 48, Γκάζι, 210 3413.729 
café-bistrot για καφέ, ποτό, 
σάντουιτς, τάρτες, ποικιλίες και 
νόστιμα γλυκά. Δοκίμασε φοντί 
σοκολάτας με φρούτα. €

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 .  €€

BUCO  (IL) 
Σαρρή 18 & Σαχτούρη 2, Ψυρρή, 
210 3219.388 Κομψός, απέριττος, 
ντιζάιν χώρος με παραδοσιακή 
ιταλική κουζίνα από την ιδιοκτή-
τρια Σερένα και τον γνωστό σεφ 
Αntonio (βλ. salumaio di Atene, 
Piazza Mela). Δευτ. κλειστά. €€ ΚΜ 

BUENA VISTA       
Ζωοδόχου Πηγής 3 & Ακαδημίας, 
210 3829.179  Τapas, κρασί, live 
μουσική και χορός σε σκηνικό 
που σε ταξιδεύει από Ισπανία 
μέχρι Αργεντινή. Κάθε Παρ. 
Flamenco. 

CABRIO    
Καστοριάς 34-36, Βοτανικός 210 
3480.000Το εστιατόριο του Πο-
λυχώρου Πολιτισμού Αθηναΐς με 
ελληνομεσογειακή κουζίνα και 
attraction ένα αιωρούμενο cabrio 
αυτοκίνητο. Τετ.-Σάβ. 21.00-
1.00, Κυρ. μεσημέρι ανοιχτά. 

CREPA - CREPA     
25 Μαρτίου & Ειρήνης 2, Ν. Σμύρ-
νη, 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/ Αργυρουπόλεως & 
Αλεξιουπόλεως 34, Αργυρούπολη, 
210 9930.700/ Athens Metro Mall, 
Λ. Βουλιαγμένης 276, 210 9731.190 
o ναός της κρέπας. Πρωτότυπες 
και γευστικές, αλμυρές και γλυ-
κές, σε πολλούς συνδυασμούς για 
να διαλέξεις αυτό που τραβάει η 
όρεξη σου πιο πολύ. 
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 CUCINAFRESCA               
Ευφορίωνος 17 & Αγ. Σπυρί-
δωνος Καλλιμάρμαρο, 210 
7569.317, 695 6399406 Για 
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 ρομα-
ντική διάθεση, ελληνική 
κουζίνα, fingerfood, ποτά 
και cocktails από το καλά 
ενημερωμένο bar. Αγαπάει 
πολύ την τέχνη.     

* 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   

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 
εστιατόριο μέσα στον 
ανακαινισμένο χώρο του 
ξενοδοχείου Park. Φρέσκια 
ματιά στην ιταλική κουζίνα 
από τον σεφ Gianluca 
Barlucci (γνωστός από τη 
Μύκονο) φτιάχνει την πιο 
καλοψημένη tagliata al 
tartufo και την πιο ζουμερή 
μπριζόλα florentina. Πίτσα 
τραγανή και σε γεύσεις 
που δεν έχεις φανταστεί 
– γλυκιά  με σοκολάτα 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 παραδοσια-
κές γεύσεις στη σύγχρονη 
version τους, η ελληνική 
αλυσίδα που ξέρεις και 
εμπιστεύεσαι.C 

gRAND BALCON 
Ξεν. St. George Lycabettus, 
Kλεομένους 2, Δεξαμενή, 
210 7290.712 70s πολυτέ-
λειες, «πειραγμένες» ελλη-
νικές γεύσεις από το σεφ 
Βασίλη Μήλιο. Θέα η πόλη, 
καλή μουσική.   €€ 

HIVE (THE)
Bουτάδων 40 & Tριπτολέμου 
34, Γκάζι, 210 3477.444 Mου-
σικός χώρος που καλύπτει 
όλο το φάσμα της μαύρης 
μουσικής (soul, funk, latin, 
regae, jazz) με διαφορετι-
κούς djs κάθε μέρα. Aνοιχτό 
και για εκθέσεις ζωγρα-
φικής και φωτογραφίας. 
Kαφέ, gourmet σάντουιτς 
και φαγητό με θέα την 
Aκρόπολη, τον πεζόδρομο 
και την πλατεία. Aνοιχτό 
από τις 09.00. 

INBI 
Ηρακλείτου 21, Κολωνάκι, 
210 3392.090 Γιαπωνέ-
ζική κουζίνα επιπέδου, 
εκρηκτικά cocktails και συ-
νωστισμός από celebrities. 
Κλειστά Κυρ. €€€  

JACKSON HALL 
Mηλιώνη 4, Kολωνάκι, 
210 3616.098 Όλη η Αθήνα 
κάνει ένα πέρασμα από το 
catwalk της πόλης, τον πε-
ζόδρομο της Μηλιώνη, και 
δίνει ραντεβού «στον Ινδι-
άνο». Είναι all day και πάντα 
γίνεται χαμός. Το Σάββατο, 
μόλις κλείσει και η τελευ-
ταία μπουτίκ του Κολωνα-
κίου, οι σικ Αθηναίοι είναι 
ξεθεωμένοι και πεινάνε. Ένα 
αμερικάνικο burger με bbq 

σος, ένα steak για δύο κι ένα 
ποτό (σε λογική τιμή) τους 
συνεφέρει. €€Ξ Μ. A.V.

JAmON  
Ελασσιδών 15 & Δεκελέων, 
Γκάζι, 210 3464.120 Τάπας, 
πίντσος μπαρ, ισπανικά 
τυριά και αλλαντικά, παέγια, 
τορτίγιες, τσούρος, ισπα-
νικά κρασιά και σανγκρία. 
Όμοιό του μόνο στη χώρα 
των Βάσκων! €

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΓΕΥΣΙΣ    
Ασκληπιού 137, Αθήνα, 
210 6453.179/ 698 3134731 
Γλυκός χώρος με άρωμα 
γυναίκας και φωτογραφίες 
από λουλούδια στους 
τοίχους. Νέα διεύθυνση 
και δύο νεαρές γυναίκες 
σεφ που συνεχίζουν τη μα-
κρόχρονη ιστορία με πιάτα 

ελληνικά και δημιουργικά. 
Κυρ. μόνο μεσημέρι  & Δευτ. 
κλειστά. €

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

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

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

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

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

mΑΙ ΤΑΙ 
Πλουτάρχου 18, Κολωνάκι, 
210 7258.306 Δίδυμα, μικρά 

και χαλαρά. Στο café για Mai-
tai, καϊπιρίνια, στο grill για 
σουβλάκι, ζυμαρικά.   €

mALVAZIA
Aγαθημέρου 1, Pούφ, 210 
3417.010 Εξαιρετική με-
σογειακή κουζίνα, χώρος 
υπέροχος που θυμίζει 
μεσαιωνικό κάστρο, τώρα 
πια με μειωμένες τιμές κατα-
λόγου κατά 30 %. Δευτέρα 
κλειστά. € Κ Ξ 

* mATILDE PIZZA BAR    
Κωνσταντινουπόλεως 44, 
Γκάζι, 210 3411.878 Νέο hot 
spot στο Γκάζι, με τραπεζά-
κια έξω και θέα στα τρένα 
που περνούν, με ιταλική 
αυθεντική πίτσα ψημένη σε 
ξυλόφουρνο και cocktails. 
Kυρ. μεσημέρι, Δευτέρα 
κλειστά. €

mICRAASIA LOUNgE   
Κωνσταντινουπόλεως 70, 
Γκάζι, 210 3469.139 Το παλιό 
νεοκλασικό ανήκει στην 
οικογένεια του ιδιοκτήτη, 
από τότε που ήρθαν στην 
Ελλάδα μετά τη μικρασια-
τική καταστροφή. Σήμερα 
ατμοσφαιρικό στέκι της 
πόλης. Στο ισόγειο μπαρ 
με funky ρυθμούς, στον 
πρώτο μπιστρό με λουλου-
δάτες ταπετσαρίες, στην 
ταράτσα, όταν ο καιρός το 
επιτρέπει για ethnic mood. 
Μεσογειακές γεύσεις σε 
τάπας και live events τις 
Παρασκευές.Κάθε μέρα 
ανοιχτά από τις 20.00. Κυρ. 
κλειστά.  €

* ΜΟΜΜΥ ΟPEN                   
Δελφών 4, Κολωνάκι, 210 
3619.682 Νέο σκηνικό, 
με μεσογειακές - ιταλικές 
γεύσεις και καταπληκτικά 
cocktails στην μπάρα. 

* NEw YORK SANDwICHES    
Σινώπης 3, Πύργος Αθηνών, 
210 7778.475 Από τους 
συντελεστές του γνωστού 
και καλού εστιατορίου 
Άνετον. Ζεστά σάντουιτς 
με μοσχάρι, meat balls 
και σάλτσα, κοτόπουλο, 
σούπες, cheesecake, για το 
τέλος, άπαιχτο. Στο χέρι ή 
στο communal τραπέζι 20 
θέσεων. Ανοιχτά από τις 
10.00 - 24.00 

NIXON
Aγησιλάου 61B, Kεραμεικός, 
210 3462.077 Kαλά πιάτα, ω-
ραία ποτά και μια μποέμικη 
κινηματογραφική αίθουσα 
που μεταδίδει απρογραμμά-
τιστες προβολές.

ΠΑΛΗΑ ΑΘΗνΑ
Εμπεδοκλέους 75 & Φιλολά-
ου, Παγκράτι, 210 7518.869
 Γραφική μονοκατοικία του 
’30 με «πονηρά» μεζεδάκια, 
ρακή, κρασάκι και ατμό-
σφαιρα παλιάς αθηναϊκής 
γειτονιάς. 12-15 ευρώ. 
Κυριακή κλειστά. 

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

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

PARAPERA 
Αχαρνών 61, Αθήνα, 
210 8214.520 All day χώρος 
για καφέ και φαγητό σε 
ωραία αυλή. Μεσογειακή 
κουζίνα με σουξέ τη μακα-
ρονάδα από αφρόψαρα 
με συνταγή από τις Συρα-
κούσες. Τιμές που ξεκινούν 
από € 3. 

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 

Π βΟΧ @ PERISCOPE        
Χάρητος 22 (ξεν. Periscope) 
Κολωνάκι, 210 7298.556 Το 
αδελφάκι του ΠΒΟΧ Κηφι-
σιάς άνοιξε στο κέντρο, στο 
ξεν. Periscope, με fusion 
κουζίνα από τον top σεφ 
Χριστόφορο Πέσκια. €€  

PECORA NERA 
Σεβαστουπόλεως 158, Aμπε-
λόκηποι, 210 6914.183 Ζυμα-
ρικά με μουσική υπόκρουση 
παλιάς καλής ροκ. Η Τζένη, 
από τις πιο αγαπημένες «οι-
κοδέσποινες» της Aθήνας. 
Στη μπάρα θα δεις όλους 
τους γνωστούς σου από τα 
παλιά. Κυρ. κλειστά. €€Μ Ξ 
 
PIZZA HUT 
Κοραή 4 & Σταδίου, Κολο-
κοτρώνη 32,  Κεφαλάρι, Αγ. 
Παρασκευής & Στρ. Τόμπρα, 
Αγ. Παρασκευή, Κύπρου 104, 
Μπουρνάζι, Πίνδου 1, Ν. 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.

POLITI.CO  
Mητροπόλεως 3, Aθήνα, 
210 3232.351, 210 3232.251, 
Zησιμοπούλου 7, Γλυφάδα, 
210 8940.170 -180 Delivery: 
210 8940.598 Τούρκικες 
επιρροές στη γεύση, κε-
μπάπ και άλλα ανατολίτικα 
νόστιμα πιάτα. Μειωμένες 
τιμές. Delivery: 11.00 π.μ. 
έως 12.00 μ.μ.  €

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

PROSOPA        
Κωνσταντινουπόλεως 4 & 

✢  CheCk, pls! ✢
SIMPLY 
BURGERS 
Εκτός από 100% 
φρέσκο μοσχα-
ρίσιο κιμά, για 
τα burgers τους 
χρησιμοποιούν 
κ α ι  φ ρ έ σ κ ο 
φιλέτο κοτόπουλο που το ψήνουν στη σχάρα τη 
στιγμή της παραγγελίας. Δοκίμασε το αυτοκρατο-
ρικό Cleopatra Burger με φιλέτο κοτόπουλο, παρ-
μεζάνα, τυρί έμενταλ, μπέικον, μαρούλι, ντομάτα, 
κρεμμύδι και σάλτσα ceasar. Γιάμι!  
www.simplyburgers.gr 

FLOCAFE 
Και δροσιστικές λεμο-
νάδες από φέτος το κα-
λοκαίρι στα Flocafé, από 
φυσικό χυμό λεμονιού σε 
3 εκδοχές. Κλασική γεύ-
ση, που θυμίζει τη σπιτική 
λεμονάδα της παιδικής 
μας ηλικίας,  αλλά και 
frozen σαν γρανίτα και 
sparkling με σόδα και διακριτικό άρωμα δυόσμου.  
www.flocafe.gr 
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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

RATKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 
210 7290.746 tο απόλυτο 
ραντεβού των τελευταίων 
τριών δεκαετιών στο κέ-
ντρο της αθηναϊκής περιπέ-
τειας. Μeeting point για όλο 
το κοσμικό, πολιτικό, επιχει-
ρηματικό, δημοσιογραφικό 
crowd της Αθήνας, μ’ ένα 
chic κοινό που ορκίζεται στα 
κλασικά της πιάτα (σούσι, 
καρμπονάρα, φιλέτο πέ-
τρας) κι έχει σαν άλλοθι την 
τούρτα φράουλα. Αέρας 
γαλλικού μπιστρό, φοβερή 
λίστα κρασιών, τα σωστά 
κοκτέιλ στο μπάρ περι-
μένοντας. Σάββατο μόνο 
μεσημέρι, Κυριακή κλειστά. 
  €€€  A.V Ξ

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

ΣΑΛΟΣ ΛΑΓΟΣ (Ο)    
Τρώων 63, Άνω Πετράλωνα, 
210 3471.101 Όπου σαλός, ο 
τρελός-φευγάτος στα κρη-
τικά. Καινούργιο, με ρακές 
και ρακόμελα, μεζέδες και 
μαγειρευτά μέσα σε φοι-
τητική ατμόσφαιρα και με 
τιμές… εξίσου φοιτητικές. 
€    

SALERO 
Bαλτετσίου 51, Eξάρχεια, 210 
3813.358 Από τις 10.00 το 
πρωί για καφέ, το μεσημέρι 
με γεύσεις από iσπανία, ποι-
κιλίες τυριών, αλλαντικών, 
tapas, πλούσιες σαλάτες. 
Για έθνικ tapas στη μεγάλη 
μπάρα. Και ποτό μέχρι 
αργά. €. 

SARDELLES
Περσεφόνης 15, Γκάζι, 
210 3478.050 Ραντεβού 
στα τραπεζάκια του στο 
πεζοδρόμιο έξω από την 
Τεχνόπολη – μόλις τε-
λειώσει η συναυλία δεν θα 
βρίσκεις καρέκλα. Από τα 
πιο γνωστά και αγαπημένα 
στέκια για ψάρι. Σπεσιαλιτέ 
το μικρό, ταπεινό ψαράκι 
σε πολλές νόστιμες πα-
ραλλαγές, οι τηγανητές 
πατάτες, το baby χταποδάκι 
και το σουβλάκι γαρίδας. 
Πριν φύγεις θα πάρεις το 
δώρο σου: βασιλικό στη 
γλάστρα! € Μ Ξ 

 SCALA VINOTECA               
Σίνα 50 (είσοδος από Ανα-
γνωστοπούλου), Κολωνάκι, 
210 3610.041 Νεανικό, 
κοσμικό wine bar resto που 
άνοιξε και έγινε αμέσως 
talk of the town. Mε σούπερ 
αρχιτεκτονική και ντιζάϊν 
από τους Α. Κούρκουλα- Μ. 
Κοκκίνου, και επιλεγμένα 
πιάτα από τον Χριστόφορο 
Πέσκια (κεφτεδάκια σε με-
γάλα κέφια). Μικρό, γίνεται 
χαμός μεσημέρι βράδυ, 
πάρε έγκαιρα για κράτηση. 
Κλειστά Κυριακή. € € 

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 αλ-
λαντικά και πολλές μπίρες. 

SECRETO  
Περσεφόνης 21, Γκάζι, 210 
3460.750 Bar-restaurant, 
μίνιμαλ και μοντέρνο, σε 
πολυεπίπεδο χώρο με ιτα-
λικές νοστιμιές και must τα 
φρέσκα ζυμαρικά. special 
cocktails και ποτά στο roof 
garden για να τα δεις όλα! 

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

* SOUVLAKI BAR       
Aδριανού & Θησείου 15, 
210 5150.550 Σουβλάκι σε 
ατμόσφαιρα bar, σερβιρι-
σμένο με τους πιο πρωτό-
τυπους τρόπους. hot πιάτο 
τα μπριζολάκια χοιρινά με 
καυτερό.

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

ST’ ASTRA BLUE 
Athens Park Hotel, Λ. Αλεξάν-
δρας 10, 210 8894.500 Κα-
λοκαιρινές βραδιές με θέα 
τη φωτισμένη πόλη, από 
το roof garden του ξενοδο-
χείου Park, στον 8ο όροφο. 
Είτε για ένα κοκτέιλ είτε για 
ένα ταξίδι σε Αμερική, Κίνα, 
Ινδία, Μεξικό, Λίβανο, στο 
Οpen Κitchen BBQ, δίπλα 
στην πισίνα. Με μενού 3 
πιάτων € 25/άτομο. 20.00 - 
1.00 καθημερινά.   

 SVEIK 
Pουμπέση 6, N. Kόσμος, 
210 9018.389 Οι γευστικές 
αναζητήσεις της tάνιας το 
κρατούν ζωντανό εδώ και 
20 χρόνια. sos: τυρί πανέ, 
ρολάντα, σνίτσελ, κνέντλικι. 
Δευτ. κλειστά. €Ξ Κ Μ 

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

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

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 & Αλε-
ξάνδρας, 210 6475.417-8/ 
Λαζαράκη 43, Γλυφάδα, 210 
8982.608-9/ PierOne Μαρ. 
Φλοίσβου, Π. Φάληρο, 210 
9853.281/ Athens Metro 
Mall, Λ. Βουλιαγμένης 276, 
Αγ. Δημήτριος, 210 9717.223 
Aπό burgers και μεξικάνικη 
tortilla μέχρι εισαγόμενες 
μπίρες και κοκτέιλ τεκίλας. 
Το πιο συμπαθητικό και 
γελαστό σέρβις της Αθήνας 
και ντεκόρ με αμερικανιές 
που θες ώρες να το χαζεύ-
εις. €Ξ Μ A.V.

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

TIRBOUSON
Kωνσταντινουπόλεως 104, 
Kεραμεικός, 210 3410.107 
Φωτεινό, νεανικό και 
πάντα χαμογελαστό, με 
πρωτότυπη διακόσμηση. 
open kitchen για ελληνικές 
γεύσεις, 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. 

ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥνΑΚΙΑ
Σκουφά 73, Κολωνάκι, 
210 3604.400 Ανανεωμένο 
και χωρισμένο σε 3 επίπε-
δα. Για καφέ και κρύα πιάτα 
ή fingrfood και ποτό στο 
bar μέχρι αργά. € Μ 

* VEZENE 
Βρασίδα 11, περιοχή Χίλτον,  
210 7232.002 Νέα τρατορία 
με αφετηρία το Μεγανήσι 
της Λευκάδας, με πολύ καλή 
μεσογειακή - ιταλική κουζί-
να σε καλές τιμές. Κυριακή 
κλειστά. €€ 

FREUD ORIENTAL 
Ξενοκράτους 21,  210 
7299.595 Πολύ κομψο, πολύ 
εκλεπτυσμένο γιαπωνέζικο 
εστιατόριο που στεγάζεται 
σε νεοκλασικό σπίτι. Kομψή 
μίνιμαλ διακόσμηση σε 
λευκές, γκρι και κρεμ απο-
χρώσεις. Ποικιλία πιάτων 
με ωμό ψάρι και σάκε. Κυρ. 
κλειστά.  €€€Ξ

 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.€€ 

FURIN KAZAN 
Aπόλλωνος 2, Σύνταγμα, 210 
3229.170 Γιαπωνέζικο, από 
τα πιο γνωστά και πιο πολυ-
σύχναστα του κέντρου. €Μ
 
*ΧΑΛΥβΟΥΡΓΕΙΟ   
Κυδαντινών 36, Πετράλωνα, 
213 0088.649 Παρεΐστικο 
μεζεδοπωλείο που αγαπάει 
τη μουσική και αφιερώνει 
τα βράδια Παρασκευής και 
Σαββάτου και τα μεσημέρια 
της Κυριακής σε live εμφα-
νίσεις.  

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 μεση-
μέρι ρεμπέτικα και λαϊκα 
χωρίς μικρόφωνο. Δευτ. 
κλειστά.

 
Βόρεια

ΑDAmO    
 Δημ. Βασιλείου 16, 
Ν. Ψυχικό, 210 6713.997 
Στους πρώην «Διόσκου-
ρους», ένα ιταλικό εστιατό-
ριο, μπαρ και cigar room για 
όσους αναζητούν μικρές ή 
και μεγάλες στιγμές πολυ-
τέλειας. €€ 

ALEKOS          
Αγ. Θεοδώρων & Αγ. Δη-
μητρίου 9, Κηφισιά, 210 
8015.830 Ναι, ο γνωστός 
Αlekos από τον Κάλαμο 
στην Κηφισιά σε χώρο 2 
επιπέδων με εστιατόριο και 
εννοείται bar για γλέντι… 
όπως παλιά! Σάββατο και 
μεσημέρι, Κυρ. από τις 
17.00. €€ 

ANEmA E CORE 
Aγ. Παρασκευής 123, Xαλάν-
δρι, 210 6895.666 Ιταλικό 
spot για pasta από την ομά-
δα του Pulcinella. €Μ ΣΚΞ

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

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 - Καλαμαριά, 
2310 433700 
Νόστιμη κουζίνα με ιταλική 
απόκλιση (τα μακαρόνια 
τα βράζουν τη στιγμή της 
παραγγελίας), κρεατικά, 
μενού διαίτης και παιδικά. 
Και delivery. €   

ΑΣΠΡΟ ΠΙΑΤΟ
Εθνικής Αντιστάσεως 39, 
Χαλάνδρι, 210 6825.181/ 
Χερσικράτους & Λ. 

Παπάγου 145, Ζωγράφου, 
210 7782.189 Μοντέρνο 
μουσικό μεζεδοπωλείο με 
μεσογειακές γεύσεις. Live 
ελληνικό έντεχνο, κρητικό 
και λαϊκό τραγούδι. Πέμ.-
Σάβ. 20.00-2.00. Κυρ. 
μεσημέρι 14.30 - 22.00. € 

BEER  ACADEmY 
Ν. Καρελά 45 & Λ. Κηφισίας 
336, Χαλάνδρι, 210 6817.170 
/Σαρρή 18 & Σταχτούρη 1, 
Ψυρρή, 210 3228.038 Με-

γάλη μπάρα για δυνατούς 
πότες με αδυναμία στην 
μπίρα όλων των αποχρώσε-
ων και βαθμών. Μαζί πιάτα 
και μεζέδες σε τεράστια 
ποικιλια. €

BLUFIELD BURgER 
Αγγελοπούλου 3, Ν. Ψυχικό, 
210 6777.739 Αμερικάνικο 
στέκι με ξύλινους πάγκους 
για burgers, σαλάτες και 
φιλέτα κοτόπουλου. Μπο-
ρείς να φας εκεί ή με ένα 
τηλέφωνο να στα φέρουν 
στο σπίτι. Λειτουργεί 12.00 
με 24.00.

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

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

DA LU 
Δεληγιάννη 56, Κηφισιά, 
210 8089.988  Από τα πρώτα 
ιταλικά της πόλης με θέα 
στην πλατεία Κεφαλαρίου. 
Παραδοσιακά και μοντέρνα 
ιταλικά πιάτα, δοκίμασε 
καρπάτσιο ψαριού. Δευτ. 
κλειστά.  €Κ

DA LUZ 
Xαρ. Tρικούπη 157, Kηφισιά, 
210 6253.065 Από το πρωί 
για καφέ, στη συνέχεια 
μεσογειακή κουζίνα με ανα-
τολίτικες πινελιές και αργά 
το βράδυ ωραία κοκτέιλ 
σαμπάνιας.  €Μ

DAL PROFESSORE
Διονύσου 47 & Χατζηαντωνί-
ου, Μαρούσι, 210 6149.000
Σε μονοκατοικία, μικρός 
κατάλογος, μεγάλες 
απολαύσεις. Ζυμαρικά 
που φτιάχνονται στο χέρι 
και ολόφρεσκα γλυκά με 
βασίλισσα την αυθεντική 
τιραμισού.€€

*mEAT & mORE   
Βύρωνος 2 & Ναούσης, Πεύ-
κη, 210 8060.333 Τεράστιο 
σουβλάκι, όχι τυλιχτό, μι-
κρές χειροποίητες πιτούλες 
και ψητά στη σχάρα. Είναι 
ολοκαίνουργιο, μοντέρνο 
και πολύ πολύ νόστιμο.

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.

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

ΠΑΛΙΑ AΓΟΡΑ 
Kεχαγιά 26 & M. Pενιέρη, 
Φιλοθέη, 210 6837.037 Το 
σημείο «ραντεβού» όλης 
της Φιλοθέης. Ηappy, μο-
ντέρνο, πάντα φασαριόζικο, 
τις καθημερινές η νεολαία 
και οι γιάπηδες από την 
Κηφισίας, τις Κυριακές οι 
περίοικοι για καφέ και εφη-
μερίδες. Κουζίνα μοντέρνα 
με απ’ όλα. €Μ A.V.

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

ΠΙΚ νΙΚ BAR       
Πλ. Πλαστήρα 1, ν. 
Ερυθραία, 210 8077.501 
Χαρούμενο και πολύχρωμο 
bar-restaurant, για ταξίδια 
γεύσεων σε Μαρόκο, Ινδία, 
Τουρκία, Ταϊλάνδη. Μου-
σικές, cocktails και ποτά 
απ’ όλο τον κόσμο για να 
συνοδεύουν τα μικρά αλλά 
δυνατά πιάτα. € Κ Μ  

SAN PAOLO gRILL     
Περικλέους 11, Ν. Ψυχικό, 
210 6773.339 Ίδιο όνομα 
με το παλιό 80s γνωστό 
café-restaurant, με τους 
νέους  ιδιοκτήτες να δί-
νουν concept  και αέρα… 
gourmet ψητοπωλείου. Το 
νέο στέκι για όλα τα ΒΠ.€ 

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

SETTE
Γρ. Γυφτοπούλου 7 (πρώην 
Mεσολογγίου), Xαλάνδρι, 
210 6894.316 iταλική δημι-
ουργική κουζίνα σε cozy 
ατμόσφαιρα. Φρέσκα υλικά 

και business lunch μενού. 
Δευτ. κλειστά. €€m. 

SImPLY BURgERS
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, Πασαλιμά-
νι, 210 4171.355/Γαλάτσι, 
210 2910.444/ Περιστέρι 
(Μπουρνάζι), 210 5761.501 
Zουμερά μπιφτέκια, φρέ-
σκες σαλάτες, κρέατα και 
πουλερικά σε ειδική χάρτι-
νη συσκευασία που –πώς 
γίνεται δεν ξέρουμε– τα 
διατηρεί ζεστά και τραγανά. 
Και dine in και delivery στο 
σπίτι με δώρο brownies  

SOTTO VOCE 
Bασ. Γεωργίου 6, Xαλάνδρι, 
210 6801.416  Mίνιμαλ δια-
κόσμηση, χαρούμενη ατμό-
σφαιρα, ιταλικές νοστιμιές 
και μουσικές.  € €m

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

TACO BUENO (ΕL)
Aριστοτέλους 84, Xαλάνδρι, 
210 6813.787  Πολλά ψητά 
κρεατάκια, πίτες και φυσικά 
νόστιμα tacos.€ 
TERRASSE (LA)  
Ξεν. Πεντελικόν, Δεληγιάννη 
66, Κεφαλάρι, 210 6230.650 
Χώρος που θυμίζει γαλλική 
εξοχή, breakfast room για 
υπέροχα πρωινά, σαλάτα 
composée γι’ αυτούς που 
γνωρίζουν. €  €Μ

THE PLACE
Βασ. Γεωργίου, κεντρική πλ. 
Χαλανδρίου, 210 6856.282 
All day μοντέρνος χώρος 
με δημιουργική μεσογειακή 
κουζίνα. Το βράδυ party 
ατμόσφαιρα με εξαιρετικά 
cocktails. events και parties 
όλη τη διάρκεια του χρό-
νου.€m Ξ 

THΛΕΜΑΧΟΣ 
Φραγκοπούλου 19, K. Kηφι-
σιά, 210 8074.015 Η ταβέρνα 
που άλλαξε για πάντα τον 
όρο «χασαποταβέρνα». Ο-
ρεκτικά, πίτες, φάβες, ψητά 
σχάρας –πολύ καλή σού-
βλα–, που συνοδεύονται 
με στρογγυλές τηγανητές 
πατάτες. €€ Σ Κ

THΛEmAXOΣ 
BARBEQUE CLUB 
Φραγκοπούλου 22 & M. 
Mπότσαρη, K. Kηφισιά, 
210 8076.680 h δεύτερη 
πρόταση του tηλέμαχου, 
αυτή τη φορά σε σούπερ 
κομψό περιβάλλον και 
ακόμη μεγαλύτερη έμφαση 
στο ποιοτικό κρέας. Εδώ 
έφαγε ο Di caprio όταν ήρθε 
στην Ελλάδα, εδώ ακόμη 
τρώει και όλο το jet set της 
πόλης – φιλέτο ζυγούρι και 
καρπάτσιο αρνιού. Δευτ. 
κλειστά.    €€€

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

TUTTI A TAVOLA 
Λεωφ. Kηφισίας 254, Xαλάν-
δρι, 210 6778.765 Σπιτική 
ιταλική κουζίνα. Μπρου-
σκέτα, ζυμαρικά, νόστιμο 
κρέας. Μη φύγεις αν δεν 
δοκιμάσεις το βενετσιάνικο 
τιραμισού. €€ Μ

UP NORTH      
Κυριαζή 11, Κηφισιά, 210 
8088.600 Κοµψός χώρος 
µε πολλές glam πινελιές. 
Ιδανικό για privé parties, 
εκδηλώσεις και dinners. 

Πιάτα δηµιουργικής µεσο-
γειακής κουζίνας. Από τις 
20.00. Kυριακή και Δευτέρα 
κλειστά.

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

FROg          
Λ. Μεσογείων 240, Χολαρ-
γός, 210 6549.582 All day 
πολυχώρος για καφέ, ποτό 
και dining με μουσική rock, 
funk, soul και jazz. 

wAgAmAmA
Λ. Κηφισίας 37 Α & Σπ. Λούη 
(Golden Hall), Μαρούσι, 
210 6836.843-4 Για να μην 
τρέχεις στο Λονδίνο για 
το αγαπημένο σου yasai 
yakisoba.Φρέσκα υλικά και 
προσιτές τιμές, πολλά ασια-
τικά πιάτα. €

wINE gALLERY 
Ξεν. Life Gallery, Λεωφ. 
Θησέως 103, Eκάλη, 210 
6260.400 Δημιουργική 
μεσογειακή κουζίνα, καλή 
λίστα κρασιών. Κυρ. με-
σημέρι ζωντανή ελληνική 
μουσική. €   

Νότια

ΑΙΟLI
Αρτέμιδος 9, πλ. Εσπερί-
δων,Γλυφάδα, 210 8940.181 
Γλυκό και συμπαθητικό, με 
κουζίνα που κινείται μεταξύ 
Ιταλίας και Γαλλίας μέχρι να 
φτάσει στο πιάτο σου. Κυρ. 
κλειστά. € Σ/Μ

ΑΪ νΙΚΟΛΑΣ    
Λ. Συγγρού 156, 210 
9232.919 Κοσμοπολίτικη 
ψαροφαγία από το σεφ Pino 
saccheri με «θητεία» στο 
Πορτοφίνο, στη Μύκονο και 
στο Πρυτανείο. Ψάρια με 
«ονομασία προέλευσης» με 
καρτελάκι που αναγράφει 
χρόνο και τόπο ψαρέματος, 
για να ξέρουμε τι τρώμε! 
€€€ Μ  

AL DENTE 
Θουκυδίδου 19, Kαλαμάκι, 
210 9810.093 Μικρό, συμπα-
θητικό, με ατού τη μεγάλη 
ποικιλία ζυμαρικών. Δευτ. 
κλειστά. €Μ Κ

ALEXIS R. DELICATESSEN
Ομήρου 29, Ν. Σμύρνη, 210 
9331.435 Μια σταλιά μαγα-
ζάκι με μεσογειακά πιάτα, 
λίγα και καλά. Αγαπημένα 
τα «κοχυλάκια» με κοτό-
πουλο σε σάλτσα ουίσκι. 
Όποιο αλλαντικό ή τυράκι 
σού αρέσει, μπορείς και να 
το αγοράσεις για το σπίτι 
σου. Κυριακή κλειστά. €

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

CUCINA DI mAFIA    
Εμπορικό κέντρο 
(Euroterra), Λαύριο Αττικής, 
22927 70900 Ιταλικά πιάτα 
και επιλεγμένα ιταλικά κρα-
σιά σε ζεστή οικογενειακή 
ατμόσφαιρα.  

DA BRUNO  
Aγ. Aλεξάνδρου 46, 
Π. Φάληρο, 210 9818.959 
Ανάμεσα στις πρώτες 
επιλογές για ιταλικό εδώ 
και 20 χρόνια. Χειροποίητα 
ζυμαρικά, αστακομακαρο-
νάδα. €m

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

ΔΗΜΑΡΧΙΑ  ΔΕΚΑΤΡΙΑ  
33η οδός 13, Ελληνικό, 210 
9635.416 Εστιατόριο με 
διεθνή κουζίνα, εκεί που 
βρισκόταν παλιότερα το 
Δημαρχείο- εξού και το όνο-
μα. Πιάτα από την Τσεχία, 
την Ιταλία, τη Γερμανία, τη 

findoftheweek
ESTRELLA 
DAMM INEDIT  
Στο εστιατόριο Dandy 
ετοιμάζουν την Πέμπτη 
7 / 7  σ τ ι ς  2 0 . 0 0  m e n u 
degustation με έμπνευ-
ση από την –υπέροχη 
ομολογουμένως– μπίρα 
estrella Damm inedit, που 
δημιούργησε ο διάσημος 
Ισπανός chef Ferran Adria, με πιάτα όπως tapas και 
rolls & skewers που αναδεικνύουν τη μοναδική της 
γεύση. Κάνε κράτηση.
210 6772.072, Σολωμού 2, BC Corner, N. Ψυχικό

FISHΑΛΙΔΑ
Άνοιξαν τις τζαμαρίες, έ-
βγαλαν τραπεζάκια έξω 
και λανσάρουν αμιγώς 
καλοκαιρινά πιάτα, ό-
πως τηγανιά θαλασσι-
νών, γαριδοσαλάτα και 
σαρδέλες. Τα μενού των 
€ 20 (7 πιάτων) και € 25 (9 
πιάτων) συνεχίζονται από 
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή απόγευμα κανονικά. 
Το τσίπουρο κέρασμα! 
Ναϊάδων 2 & Αντήνορος, Παγκράτι, 210 7234.551

 
ΓΚΑΛΕΡΙ 
ΤΟΥ ΜΕΖΕ 
Τραπέζια στο αίθριο κάτω 
απ’ τα αστέρια, ζωντανή 
μουσική –κάθε Παρα-
σκευή και Σάββατο– και 
« π ε ι ρ α γ μ έ ν η »  μ ε σ ο -
γειακή κουζίνα που μας 
αρέσει πολύ! Στα συν και 
η μεγάλη και καλή λίστα 
κρασιού και μπίρας και οι καλές τιμές, που δεν ξε-
περνούν τα € 25/ άτομο με κρασί και χορταστικές 
μερίδες. 
Δημοσθένους 18 & Μ. Αλεξάνδρου 61, Περιστέρι,  
210 5720.047 
 

MEAT BAR 
Νέα πιάτα και δροσερές 
σαλάτες στο «κρεατοφα-
γικό» στέκι. Μελιτζάνα 
γεμιστή με σαλάτα πλι-
γούρι, μανιτάρια γεμιστά 
με ξινομυζήθρα, σαλάτα 
με ρόκα, ντομάτα και τη-
νιακό τυρί και στα κυρίως 
μοσχαρίσιο συκώτι και 
χοιρινό πανσετάκι. Τα υπόλοιπα να τα δοκιμάσεις 
στο chic χώρο τους. 
Κηφισίας & Κασσαβέτη, 210 8080.880/ Σκουφά &  
Ομήρου, 210 3611.116 
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Ρωσία και την Ελλάδα. Βα-
ρελίσιες μπίρες και κρασί. 
Κάθε Παρ. και Σάβ. ζωντανή 
μουσική.

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

ΕPICURE 
Μεταξά 16, Βούλα, 210 
8953.544/ Αιολίας 12, Ν. Κη-
φισιά, 210 8078.095/ Ποσει-
δώνος 17, Βουλιαγμένη, 210 
8961.237 Από τα καλά, παλιά 
και αγαπημένα για burgers, 
με διαχρονικό ντεκόρ και 
γεύσεις αναλλοίωτες στο 
χρόνο. €€ 

gALAZIA HYTRA 
 Απόλλωνος 40, Βουλιαγμέ-
νη, (Ξεν. Astir Palace), 210 
8902.000 to καλοκαιρινό 
στέκι της βραβευμένης 
χειμερινής «hytra», στο 
ξενοδοχείο Westin Athens 
(Astir Palace) με μεσογειακή 
δημιουργική κουζίνα από 
τον σεφ Νίκο Καραθάνο. 
€ € €

gRILL BAR           
Ζησιμοπούλου 2, Γλυφάδα, 
210 9680.100/ 210 9680.505 
Και grill και bar. Τ-bone, λου-
κάνικα, κότσι και κάθε Παρ., 
Σάβ. & Κυρ. μεσημέρι συνο-
δευτικά μουσικά beat για να 
ανεβαίνει η διάθεση. 
Δευτ. κλειστά € m  

ZINC
Mαρίνα Φλοίσβου, δίπλα 
στον κινηματογράφο, 
Π. Φάληρο, 210 9853.183  
tαξιδιάρικες μελωδίες, 
νόστιμα πιάτα, πολλά 
cocktails και καλό  κρασί με 
θέα θάλασσα.  Παρ.-Κυρ. 
και μεσημέρι, Δευτ.- Τρ. 
κλειστά €€

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

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

ΘΑΛΑΣΣΙνΟΣ 
Hρακλέους & Λυσικράτους 
32, Tζιτζιφιές, 210 9404.518 
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

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

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

IΘΑΚΗ 
Aπόλλωνος 28, Λαιμός 
Bουλιαγμένης, 210 8963.747 
Kυριλέ, υπερπολυτελές. 
Ξένοι και ζευγάρια σε ρο-
μαντική έξοδο. Ψαροφαγία 
από τον βραβευμένο, με ένα 
αστέρι Michelin, christophe 
clessienne.   €  €  €Μ Ξ

IL mERCATINO 
Ακτή Κουμουνδούρου 38, 
Μικρολίμανο, Πειραιάς, 210 
4173.087/ 210 4127.405 Μι-
κρή ναπολιτάνικη γωνιά με 
παραδοσιακά πιάτα για όλες 
της ώρες της ημέρας σε 
τραπεζάκια δίπλα στο κύμα. 
Δευτ.-Κυρ. 12.00-1.30 €   

ISKANDAR 
Λ. Eλευθερίας 6 (Aμφιθέας) 
& Λ. Ποσειδώνος, Άλιμος, 
210 9886.474 Θέμα του η 

iνδία και οι παραδοσιακές 
της γεύσεις, τόσο παλιές 
που φτάνουν στην ένδοξη 
εποχή του Mεγάλου Aλεξάν-
δρου. Δευτ. κλειστά.   €K

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

IΣTIOΠΛOΪKOΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, Πει-
ραιάς, 210 4134.084, 210 
4134.184, 694 4915220 
Σημείο αναφοράς για όλο 
το Mικρολίμανο, με θέα τον 
Σαρωνικό. Aν πας Kυριακή 
απόγευμα, νομίζεις πως 
βρίσκεσαι σε club στο νησί. 
Σύγχρονη, μεσογειακή κου-
ζίνα με έμφαση στο ψάρι. 
Δυνατότητα για events και 
εκδηλώσεις. tο café του, από 
πάνω, θυμίζει κατάστρωμα 
καραβιού.

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

ΚΑΠΟΥ-ΚΑΠΟΥ 
Λυσικράτους 143, Kαλλιθέα, 
210 9480.657 Προσεγμένο 
σε όλα, από τη μουσική και 
το ντεκόρ μέχρι τη δημιουρ-
γική ελληνική κουζίνα του. 
Δευτ. κλειστά. €Κ Μ

ΜΑLABAR     
Λητούς 11, Βουλιαγμένη, 210 
8929.160 ethnic σκηνικό, 
lounge ατμόσφαιρα, γεύ-
σεις μεσογειακές με ethnic 
πινελιές από τον σεφ Ξενο-

φώντα Πολύμερο.  Κι ακό-
μη, signature cocktails για ε-
ξωτικές καλοκαιρινές μέρες 
και νύχτες by the pool.  

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

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 

* ΣΠΙνΑΛΟΓΚΑ 
Δραγατσανίου 36, Πειραιάς, 
210 4110.020  Το ολοκαί-
νουργιο εστιατόριο άνοιξε 
στον Πειραιά, έχει… trendy 
όνομα και σερβίρει πανόρα-

μα από κρητικές γεύσεις. € 

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

Δυτικά

BASE gRILL   
Kωνσταντινουπόλεως 64, 
Μπουρνάζι, 210 5757.455 
Κρέας και πάλι κρέας στα 
καλύτερά του! Μαζί και 
νόστιμα ορεκτικά –σουξέ 
η φωλιά με τα αυγά–, καλά 
κρασιά και μπίρες. «Μαγνη-
τίζει» V.i.P. και celebrities 
της πόλης. Κλειστά  Δευ-
τέρα. € m  

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

ΔAΦνΗ 
M. Aλεξάνδρου 86, Mπουρ-
νάζι, 210 5773.721 eξαιρε-
τική ελληνική κουζίνα από 
την τρομερή μαγείρισσα 
Αριστέας. Θα διαλέξεις 
από κατάλογο ποταμό με 
άπειρους μεζέδες και πολλά 
πιάτα σχάρας. Ντεκόρ mix 
& match για να χαζεύεις 
μέχρι να έρθει το φαγητό 
σου. Κοινό νεανικό αλλά και 
πολλές οικογένειες – ευτυ-
χώς πολλά τραπέζάκια. Έως 
1 π.μ. € Μ

TERRA PETRA 
Θέατρο Πέτρας, Πετρούπο-
λη, 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.  
 

Ταβέρνες

ΚΑΠΠΑΡΗ
Δωριέων 36, Άνω Πετρά-
λωνα, 210 3450.288 Σπιτάκι 
μικρό στα Πετράλωνα, με 
νόστιμο φαγάκι – έξτρα πό-
ντος στο κοκκινιστό. Όλες 
οι ηλικίες κόσμου και ωραία 
βαβούρα. 

mYPOBOΛOΣ
Γιατράκου 12, Mεταξουρ-
γείο, 210 5228.806 Kαθημε-
ρινά ανοιχτό από το πρωί 
για καφέ και κουζίνα, που 
σερβίρει από τις 16.00. Σ/K 
η κουζίνα ανοίγει από τις 
14.00. Ποτά έως αργά το 
βράδυ. 

POZAΛIA 
Bαλτετσίου 58, Eξάρχεια,210 
3302.933 Γνωστό φοιτη-
τοστέκι, φημίζεται για την 
ελληνική του κουζίνα και για 
τον καταπράσινο στεγασμέ-
νο του κήπο. Aτού ότι μένει 
ανοιχτά ως αργά... και τις 
καθημερινές. m Ξ

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

ΨΑΡΙΣΤΟν
Καλαβρύτων 16, Ν. Ηρά-
κλειο, 210 2850.746 Ψα-
ρομεζέδες και νησιώτικη 
ατμόσφαιρα. Πιάτο σουξέ η 
τηγανητή ταραμοσαλάτα. 
Ως 12.30 π.μ. Κλειστό Κυρ. 
& Δευτ. ●

Από την Αθήνα στη Χαλκίδα

Και από το αδιέξοδο 7 της Βαλαωρίτου, ο Γιώρ-
γος Τζανέττος άλλαξε πόλη, αποκεντρώθηκε 
και επέστρεψε ως καλός Οδυσσέας στην πόλη 
του, τη Χαλκίδα. Μαζί του και το στέκι του, το 
Janetto’s 7 coffee shop, αφού ο ολοκαίνουρ-
γιος χώρος φοράει την ίδια… φανέλα με εκεί-
νον της Αθήνας. Στο νέο χώρο επικρατεί το 
φυσικό ανοιχτόχρωμο ξύλο της μπάρας που 
ξεκουράζει το μάτι και μαζεύει τους πότες, 
ενώ στα τραπεζάκια έξω το βλέμμα συναντάει 
στο βάθος τον Ευβοϊκό. Πίσω από την μπάρα 
το χαμογελαστό πρόσωπο του Γιώργου θυ-
μίζει την όμορφη ατμόσφαιρα που έφτιαχνε, 
ευφυολόγος και προσηνής, στο Janetto’s της 
Αθήνας. Στη βόλτα σου από τη Χαλκίδα για ένα 
ποτό ή έναν ωραίο καφέ, το πέρασμα από το 
Janetto’s 7 θα σου χαρίσει λίγη από την αύρα 
του. Καλοτάξιδο. Ερμού 7, πεζόδρομος κάθετος 
στην παραλιακή τής Χαλκίδας.
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συναυλίες / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις/ δίσκοι

Musicvoice               * Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

Του Μάκη Μηλάτου

Solo, side
and other projects

Μ πορεί τα συγκροτήματα να είναι η πε-
μπτουσία της pop κουλτούρας, όμως οι 
πραγματικοί δημιουργοί έχουν ανάγκη 

και το μονοπάτι της μοναχικότητας που τους ελευ-
θερώνει από τη δέσμευση της κοινής συνισταμένης 
με τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ, αλλά και ανάγκη 
από side projects που τους βγάζουν από τη ρουτίνα 
της κύριας δραστηριότητας . Όλα είναι εδώ: 

Efrim Manuel Menuck -  
High Gospel (***)
Ηχητικά νέφη θορύβου, τσακισμέ-
να blues της ερήμου, ηλεκτρικά 
ambient, φωνητικές ψαλμωδίες… 
Το ιδρυτικό μέλος των Godspeed 
You! Black Emperor και των Thee 

Silver Mr. Zion δημιουργεί ένα σεβαστικό κι απελπισμένο 
δίσκο που περιστρεφόμενος –κυρίως– γύρω απ’ τον 
εαυτό του, παραμελεί το ταξίδι.

Esmerine - La Lechuza (***)
Κι εδώ έχουμε δεσμούς αίματος 
με τους Godspeed You! και τους  
Mr. Zion, αφού το βασικό ντουέτο 
προέρχεται απ’ αυτά τα γκρουπ. 
Η επαναλειτουργία των Esmerine 
(μετά από 6 χρόνια) γίνεται για ένα 

ρέκβιεμ αφιερωμένο στη μνήμη της υπέροχης Lhasa 
de Sela (που «ζει» στο δίσκο με ένα τραγούδι της). Ένα 
μελαγχολικό ρυάκι, ένα ατμοσφαιρικό, χαμηλών τόνων 
άλμπουμ, ένα μουσικό έργο που θα μπορούσε να έχει 
ακουστεί στην κηδεία της. 

Thurston Moore - Demolished 
Thoughts  (****)
Ένας δίσκος μεγάλης συναισθημα-
τικής αξίας. Στο όνομα της παλιάς 
μας φιλίας, ο Th. M. μάς κάνει ένα 
όμορφο, απλό, γλυκό δώρο που έ-
φτιαξε μόνος του με τα χέρια του, 

επιβεβαιώνοντάς μας πως είναι κι αυτός ένας κρυφός 
αισθηματίας και επιτρέποντας μας να δούμε βαθύτερα 
μέσα του.  Ένας Αμερικανός φίλος…

Okkervil River - I Am Very Far 
(***)
Έχοντας θέσει οι ίδιοι τον πήχη 
πολύ ψηλά, μας δίνουν το δικαίω-
μα να μιλήσουμε εδώ για μερικές 
ανέμπνευστες και κουρασμένες 
στιγμές που μετατρέπουν αυτό το 

άλμπουμ σε «αξιοπρεπή εμφάνιση». Όμως τα μελωδικά 
τους χαρίσματα, η folk-ψυχεδελική τους παιδεία, η απο-
τελεσματική λειτουργία του συνόλου και η δυνατότητα 
να μη χάνουν το στόχο τους είναι παρόντα κι εδώ.

Art Brut - Brilliant! Tragic!  (****)
Ίσως αυτό είναι το pub-rock του 
21ου αι ώνα … Παρ ότ ι  ο  B lack 
Francis, στην παραγωγή, τους τρα-
βολογάει άσκοπα προς την περιοχή 
των Pixies, εντούτοις παραμένουν 
μια καθαρόαιμη «αγγλούρα» μ’ ένα 

ηχητικό χαρμάνι από punk, new wave και indie παλαιάς 
κοπής και τη φωνή του Eddie Argos σε νέες (αφηγηματι-
κές) περιπέτειες.

➜ makismilatos@gmail.com

VARiOusARTisTs
Του γιωργου δηΜητράκοπουλου

LiVEuPDATE

Μη χάσεις 

κάθε παρασκευή του κα-

λοκαιριού στις 10 το βράδυ ο 

καταπράσινος, εξωτικός κήπος της 

Αίγλης Ζαππείου γεμίζει μουσικές 

από γνωστούς djs σε συνεργασία 

με την Klik records. 8/7 στα decks 

ο George Kyriakou, 15/7 Νikos 

Diamantopoulos, 22/7 Spyros 

Pagiatakis, 29/7 Anna Anastasiou 

and the party goes on… 

Είσοδος από Βασ. Όλγας, 

210 3369.364

Ο 
πρώην μπασίστας των θρυλικών Pink Floyd σε τρεις εμ-
φανίσεις που σημαδεύουν τη φετινή συναυλιακή σεζόν. Η 
παγκόσμια περιοδεία «The Wall Live» με την περφεκτιονι-

στική ματιά του Roger Waters τριάντα χρόνια από τη δημιουργία του 
εμβληματικού άλμπουμ των Pink Floyd, ξεκίνησε τον περασμένο Σε-
πτέμβριο από το Τορόντο του Καναδά, περιόδευσε σε μια σειρά από 
μεγάλες πόλεις της Βορείου Αμερικής, προσγειώθηκε στην Ευρώπη 
και μετά από δημόσια απαίτηση κάνει τριήμερη στάση και στην Αθή-
να. To «The Wall Live» είναι ακόμη πιο κοντά στην αισθητική και το ύ-
φος των μουσικών παραστάσεων των Pink Floyd του 1980, παρά στην 
παρουσίαση του έργου από τον ίδιο, με αφορμή τον εορτασμό για την 
Πτώση του Τείχους του Βερολίνου, τον Ιούλιο του 1990. Στη σκηνή θα 
υπάρχει ένα πραγματικό τοίχος (74 μέτρα πλάτος και 11 μέτρα ύψος), 
που θα κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους του σό-
ου, για να γκρεμιστεί λίγο πριν το τέλος του. Μάλιστα ο Waters επέλε-
ξε την παράσταση της 8ης Ιουλίου στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του 
ΟΑΚΑ για την κινηματογράφησή της, εξηγώντας πως οι λόγοι είναι 

το εξαιρετικό venue, που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της 
τεράστιας παραγωγής του THE WALL LIVE αλλά και στις ιδιαίτερες α-
παιτήσεις μιας κινηματογράφησης που προορίζεται για κινηματογρα-
φική διανομή και κυκλοφορία σε Blu-Ray, αλλά και το ελληνικό κοινό, 
που τον εντυπωσίασε και τον κέρδισε με τον ενθουσιασμό του, όταν, 
πριν λίγα χρόνια, βρέθηκε ξανά στην Αθήνα, και πιο συγκεκριμένα 
στο Terra Vibe Park, στο πλαίσιο της περιοδείας «The Dark Side Of The 
Moon». Για το λόγο αυτό πρέπει να ξέρεις ότι όποιος φέρει μαζί του 
κάμερα ή κινητό, δεν θα μπορεί να εισέλθει στο χώρο, ακόμη κι αν έχει 
αγοράσει ήδη εισιτήριο. Το πρόβλημα δεν είναι η λήψη αλλά η χρήση 
flash, που θα χαλάσει την κινηματογράφηση της συναυλίας. Οπότε, 
βάλε και εσύ το λιθαράκι σου στον Τοίχο για να πάνε όλα καλά.

infO Στις 8, 9 & 12 Ιουλίου, Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ, Mαρούσι. Είσο-
δος PL1 (Άνω διάζωμα): € 55, PL2 (Αρένα): € 65, PL3 (Κάτω διάζωμα): € 88, PL4 
(V.I.P.): € 145. Προπώληση: Ticket Ηouse, Πανεπιστημίου 42, 210 3608.366, 
ticketpro.gr, tickethouse.gr.

➜museweek@athensvoice.gr

ΝΟ ΤΗOuGHT 
COnTROL
To wall χτίζεται, γκρεμίζεται και 
κινηματογραφείται στην Αθήνα

Crazy Greek Summer

Κ ι ενώ βιώνουμε το πιο «τρελό ελληνι-
κό καλοκαίρι» της ζωής μας, μέσα στη 
γενικότερη δυσπραγία το αθηναϊκό 

nightlife κρατιέται με νύχια και με δόντια μέχρι να 
πάει διακοπές *** Σήμερα Πέμπτη, στο Bios καλε-
σμένος ο Supernatural, ο σπουδαίος Nεοϋορκέζος 
MC που έχει κάνει όνομα εδώ και 15 χρόνια δίπλα σε 
μεγάλους παίκτες, όπως οι Raekwon, KRS-One κ.ά. Μαζί 
του οι δικοί μας Elephant Phinix, Pad Trio, DJ Booker (21.30, 
€ 5) *** Το Σάβ. καλεσμένοι στα dance stages της παραλίας δύο 
Bρετανοί εκπρόσωποι μια παλιότερης χορευτικής τάσης. Ο χιλιοτρα-
γουδισμένος Μπριστολέρο Nick Warren βρίσκει τον G Pal στα dexx του 
Animal (€ 25, 15) και ο John «00» Fleming που παραμένει πιστός στο 
progressive trance έρχεται στο Ammos (€ 15) *** Κυριακή Cariocas από 
νωρίς με καλεσμένο τον Josh Milan και soulful house διάθεση. Παρέα 
του οι Dim Pap και Sunshine Pedro, πληροφορίες για τη μετακίνηση στο 

cariocas.gr (free) *** Την Παρ. κλείνει για καλοκαίρι το Mo’ 
Better, άρα ξέρεις ότι θα δεις όσους ήταν στη συναυ-

λία των Prodigy να μπουγελώνονται μεθυσμένοι, με 
την Ino Mei να διαλέγει μουσικές και τους Cyanna να 

έχουν ανοίξει τη βραδιά με live (free)  *** Kαινούρ-
γιος χώρος - καινούργια βράδια στο Γκάζι, Holly 
Bar (Κων/πόλεως 5 & Ευμολπιδών) και Ice Ice Baby, 
αντίστοιχα. Ο Γιώργος Μιχαλόπουλος και ο υπο-
γράφων θα προσπαθήσουν να μπλέξουν δροσε-
ρά την electrodiscopop τους με το house και τα 
live κρουστά του Ιάκωβου Παυλόπουλου (free) 

*** Στο τωρά!κ44, το ίδιο βράδυ, έχει Nightriders 
III, δηλαδή Phunk Sinatra και Monachus στα dexx 

με τη Sugahspank! να τα λέει (free) *** Επίσης Παρ. 
Untitled στο Key «ή πώς οι Berliners αυτής της πόλης 

ακούνε indie ακόμα και με 30+ βαθμούς Κελσίου…» *** 
Συνεχίζουμε Παρ. με Reggae στον Βοτανικό κήπο, δηλαδή 

επιλογές από THC, Rankin Johnny, Collie Youth καιDread Power 
στην πλ. Αγίου Δημητρίου της Πετρούπολης (free) *** Δεν ξεχνάμε τον 
Μάκαρο (Παπασημακόπουλο, ντε) που διαλέγει μουσικές στο d-bar το 
Σάββατο (free) *** Και για όσους ξεκίνησαν οι διακοπές, εκτός από συγ-
χαρητήρια, και μια πρόταση για το Cavo Paradiso – τη Δευτ. 11/7 η ntrop 
παρουσιάζει live την Olga Kouklaki και dj sets από Siopis και Leon Sega. ●

➜ p_menegos@yahoo.com

citybeat
Του πάνάγιωτη ΜΕνΕγου

Nick  Warren
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Q&Α
Tου Δημητρη Καραθανου

Η ιστοσελίδα σου υποδέχεται το κοινό με 
ένα μήνυμα σχετικά με τα όσα συμβαίνουν 
στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα. Τι σε 
εξώθησε να πάρεις θέση; τα συναισθήματά 
μου είναι ανάμεικτα σχετικά με τα όσα συμ-
βαίνουν. με το μικρό, φτωχό μυαλό μου δεν 
περίμενα ποτέ ότι θα βιώσω μια κατάσταση 
σαν τη σημερινή. Σαφώς με απασχολούσαν 
τα κοινωνικά ζητήματα και ουδέποτε θέλησα 
να ζήσω σε μικρόκοσμο, αλλά ξαφνικά συνει-
δητοποίησα ότι έπρεπε να νοιάζομαι για πολύ 
περισσότερα πράγματα.

Διάβασα πως από μικρή δεν δεχόσουν να 
κάνεις κάτι, αν δεν σου εξηγούσαν για ποιο 
λόγο να το κάνεις. Ποια άλλα χαρακτηριστι-
κά σε διακρίνουν; Γεγονός είναι πως ήμουν 
αντιδραστική από μικρή. Επίσης δεν ενθουσι-
άζομαι εύκολα και είμαι μονομανής, όταν κα-
ταπιάνομαι με κάτι, προχωρώ σε βάθος. με ευ-
χαριστεί ταυτόχρονα πολύ να προσφέρω στο 
σύνολο, και ένας λόγος που με οδήγησε στην 
πολυτέλεια του να ασκώ επαγγελματικά αυτό 
που αγαπάω δεν ήταν το να κερδίζω ένα με-
ροκάματο πολύ υψηλότερο από αυτό του ιδι-
ωτικού υπαλλήλου –μιας και έχω περάσει από 
πάσης φύσης επαγγέλματα, από λογίστρια ως 
υπάλληλος σούπερ μάρκετ–, αλλά γιατί το να 
τραγουδάω μπροστά σε ανθρώπους και να 
τους κάνω να περνάνε έστω και για λίγες ώρες 
όμορφα μου δίνει υπέρμετρη χαρά. 

Έχεις δηλώσει πως στη ζωή όλα έχουν να 
κάνουν με τη θετική ενέργεια. Διέπεσαι από 
το ίδιο σκεπτικό; αν δεν είχα αυτή τη στάση 
στη ζωή μου, τώρα θα ήμουν ναρκομανής ή 
τριακόσια κιλά. με αυτή τη σειρά. Έχω μάθει 
να αντιμετωπίζω τη ζωή σαν παιχνίδι, στο ο-
ποίο ξέρεις εκ των προτέρων ότι υπάρχει περί-
πτωση και να χάσεις. Είναι αυτός λόγος για να 
πάψεις να παίζεις; Όχι, νομίζω πως τίποτα δεν 
πρέπει να μας απογοητεύει. Έχω δει τα απο-
τελέσματα της θετικής ενέργειας. μπορεί να 
πηγάζει από μια ανώτερη δύναμη που λέγεται 
θεός ή από πίστη στον άνθρωπο. 

Παρότι ξεκίνησες από την τηλεόραση, έχεις 
καταφέρει να καθιερώσεις ένα πολύ κόσμιο 
και αμιγώς καλλιτεχνικό προφίλ. Οι περισ-
σότεροι δεν κατορθώνουν να διατηρήσουν 
τα στάνταρ τους περνώντας από ένα τόσο 
διαβρωτικό μέσο.  Γεγονός είναι πως δεν προ-
σπάθησα και πολύ. Διέκρινα από την αρχή, και 
πάντοτε με τη βοήθεια της ανώτερης δύνα-
μης, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στον θεό, ότι 
μπορείς να κάνεις τις σωστές επιλογές. Κανείς 
δεν σε υποχρεώνει να αλλάξεις τον εαυτό σου. 
θα μπορούσα να εκμεταλλευτώ καταστάσεις 
και να βγάλω, αν μη τι άλλο, περισσότερα χρή-
ματα. Δεν μετανιώνω στο παραμικρό.

Έχοντας κάνει διάφορες δουλειές, και μπαίνο-
ντας στο Fame Story στα 25 σου, σκεφτόσουν 
ως ενδεχόμενο την καλλιτεχνική καριέρα; 

Όχι, το θεωρούσα απίθανο. Βέβαια, ήμουν ήδη 
πολύ βουτηγμένη στη μουσική, εκμεταλλευ-
όμουν όλη την καλοκαιρινή άδειά μου για συ-
ναυλίες με ένα γκρουπάκι του πολιτιστικού ορ-
γανισμού του δήμου, χωρίς απολαβές. Κάποια 
στιγμή η μητέρα μου, βλέποντας ότι ο μόνος 
τρόπος να με αφυπνίσει ήταν να κεντρίσει την 
αντιδραστικότητά μου, με προέτρεψε να τα πα-
ρατήσω, μιας και δεν με έβγαζε πουθενά. Λίγο 
αργότερα δήλωσα συμμετοχή στο διαγωνισμό!

Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι δισκογραφικά; Κο-
ντεύουν δύο χρόνια από την κυκλοφορία 
του «Έτοιμη».  Έχω έτοιμο ένα καινούργιο άλ-
μπουμ, με μουσική δική μου και στίχους της 
Λίνας Δημοπούλου. Επρόκειτο να κυκλοφο-
ρήσει τον μάρτιο, αλλά μου ανακοινώθηκε ότι 
πρέπει να περικοπεί το μπάτζετ κατά 35%, κάτι 
που αρνήθηκα. οπότε όλο το πρότζεκτ είναι 
σε αναμονή τώρα. Ευελπιστώ, όμως, ότι θα 
κυκλοφορήσει το φθινόπωρο. 

Σπανίως αποχωρίζεσαι την κιθάρα σου, είτε 
επί σκηνής είτε σε φωτογραφίσεις. Την αγα-
πάς τόσο πολύ; να σκεφτείς ότι ποτέ δεν είχα 
τη φιλοδοξία να γίνω τραγουδίστρια.

Αλλά; Ήταν ένας τρόπος να συνοδεύεις τα 
ακόρντα σου; ακριβώς. Ξεκίνησα μαθήματα ε-
φτά ετών, γιατί έβλεπα τον παππού μου να παί-
ζει και με γοήτευε πολύ σαν εικόνα. Σαν τα παι-
δάκια, που στο ψώνιο τους να γίνουν τραγου-
διστές κάνουν μικρόφωνο ό,τι βρεθεί μπροστά 
τους, εγώ ό,τι έβρισκα το μετέτρεπα σε κιθάρα.

Θυμάσαι την πρώτη σου κιθάρα; μια κλασι-
κή Alhambra. την κρατώ ακόμα.

Ενώ ποιο μοντέλο ξεχωρίζεις από την τωρι-
νή σου συλλογή; Έχω μια πολύ ωραία κόκκινη 
Telecaster.

Ένα αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό σου εί-
ναι η τακτική ερμηνεία ξένων τραγουδιών. 
Είναι δυσκολότερο το στοίχημα; Δεδομένου 
ότι το κοινό είναι σε πολλές περιπτώσεις α-
νεξοικείωτο με τις διασκευές σου; Είναι πρό-
κληση, για μένα, ο ξένος στίχος. Και όχι μόνο ο 
αγγλικός. αν μπορώ να πω κάτι καλό για τον ε-
αυτό μου, ξεκαθαρίζοντας πρώτα ότι δεν έχω 
καμιά σπουδαία χροιά, ούτε πως είμαι σπου-
δαία ερμηνεύτρια, αν διαθέτω κάτι, λοιπόν, 
είναι το καλό αυτί. ανέκαθεν, ό,τι μου άρεσε 
μπορούσα να το παίξω στην κιθάρα κατευθεί-
αν. Όταν ξέρεις ένα όργανο, είναι ευκολότερο 
να οδηγήσεις τη φωνή σου. ● 

H θετική 
Ραλλία Χρηστίδου 
Το καινούργιο της άλμπουμ ολοκληρώνεται, η πανελλαδική της τουρ-
νέ με τον Χρήστο Δάντη ξεκινά προσεχώς, το καλοκαίρι τη βρίσκει 
δραστήρια και δημιουργική. Η Ραλλία Χρηστίδου σκέφτεται θετικά.

Aπολαύστε υπεύθυνα

Ποια στιγμή ξεχωρίζεις σαν την καλύτερη της καριέρας σου;
Για μένα, κάθε στιγμή είναι καλή. Όσο είμαι υγιής, νιώθω καλά. 

Οπωσδήποτε ξεχωρίζω την κυκλοφορία του πρώτου μου δίσκου, το 
2005. Και ακόμα περισσότερο, γιατί σημείωσε μεγάλη επιτυχία. 
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 G&L οδηγος
Cafés/bars     

Blue Train 
Kων/πόλεως 84, Γκάζι Το 
πρώτο γκέι μπαρ που άνοιξε 
πορτοπαράθυρα στο δρόμο. 
Δωρεάν ασύρματο δίκτυο. 

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

Εστιατόρια     

ΣαπφΩ
M. Aλεξάνδρου 35, Γκάζι, 
210 5236.447 Gay-friendly 
ταβερνείο με καλές τιμές, 
προσφιλές στις γυναίκες. 
Aνοιχτά από μεσημέρι έως 
1, πλην Δευτέρας. 

Βar/Club     

Bear cODe
Κωνσταντινουπόλεως 8, 
Γκάζι Bear, leather, dance 
club, που συνεργάζεται με 
τις μεγαλύτερες bear οργα-
νώσεις της Ευρώπης. 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

ΓραναζΙ 
Λεμπέση 20 & Kαλλιρρόης, 
Mακρυγιάννη Tο παλαιό-
τερο γκέι μπαρ της πόλης. 
Για εγγυημένο κέφι σε 
παρεΐστικη ατμόσφαιρα, 
συνήθως με ελληνική μου-
σική και ηλικίες άνω των 30. 
Strip-tease show το Σ/Κ. 

FOu cluB
Iερά Oδός & Kελεού 8, Γκάζι 
Δυνατή και περήφανη 
ελληνική διασκέδαση με 
ανάμεικτες μουσικές που 
ξεσηκώνουν. Παρασκευές 
και Σάββατα drag shows και 
wet live show. Kάθε Tρίτη 
καραόκε.

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

KOuKleS 
Zαν Mωρεάς 3, Kουκάκι Για 
τους λάτρεις των τραβεστί 
και των τρανσέξουαλ, με 
μοναδικά σόου από την Eύα 
Kουμαριανού.

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

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

SODaDe 
Tριπτολέμου 10, Γκάζι 
Στερνομαχίες στο ασφυκτι-
κά γεμάτο και κεφάτο γκέι 
κλαμπ, που σφραγίζει μια 
βραδιά έξω. Mε δύο stage 
mainstream και electronica, 
είναι απαραίτητος σταθμός 
για δυνατή διασκέδαση. 

S-cape armY acaDemY
M. Aλεξάνδρου 139, Γκάζι 
Super-sized γκέι κλαμπ, που 
φέρνει την απόδραση στην 
γκέι διασκέδαση. Mουσικά 
κινείται σε mainstream 
μονοπάτια με διακλαδώσεις 
προς τα ελληνικά.

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 όροφος Απεριόριστη 
ποικιλία ερωτικών DVD για 
εβδομαδιαία ενοικίαση και 
πώληση. Ιδιωτικές 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
Μ. Αλεξάνδρου 134 & 
Ιερά οδός, 210 6980.282, 
693 6959134,www.
alexandersauna.gr  Δημο-
φιλής σάουνα στην πόλη. 
Iδανικός προορισμός για 
κάθε επισκέπτη που θέλει 
να συνδυάσει cruising spa 
fun βρίσκεται στην καρδιά 
της διασκέδασης, το Γκάζι. 
Labyrinth steam & foam 
playroom καθώς και το 
Χ-action zone χώρος για 
τα μοναδικά xxx parties & 
events με τους πιο διάση-
μους performers είναι τα 
νέα στοιχεία που κάνουν τη 
διαφορά.Go go boys κάθε 
Παρασκευή, Drag shows 
- go go dancers κάθε Σάβ-
βατο, Bear’s day κάθε Τρίτη, 
Underwear day κάθε Τετάρ-
τη για πιο νεανικό κοινό!
Κυριακή-Πέμπτη 17.00-
3.00, Παρασκευή- Σάβ-
βατο 17.00-7.00. Happy 
hours κάθε μέρα 17.00-
19.00 με είσοδο € 10.  

FleX FeTiSh Sauna 
Πολυκλείτου 6, 210 3210.539 
Δηµοφιλής σάουνα, πρό-
σφατα ανακαινισµένη, 
µε µειωµένες τιµές και 
νέο µότο το FLEX FETISH, 
σας περιµένει µε army & 
leather διακόσµηση, νέους 
χώρους, dark rooms, νέο 
µεγαλύτερο steam room και 
cruising area, roof garden, 
glory holes. Στη Flex Fetish 
θα δεις κάθε µέρα να συ-
χνάζουν Bear τύποι, αλλά η 
Τετάρτη είναι η δική τους 
µέρα. Δευτ-Πέµ. 14.00-
3.00, Παρ.-Κυρ. 14.00-7.00 
www.myspace.com/
flexsaunagym.

Sex Clubs

Fc.uK 
Κελεού 3, Γκάζι,  www.fc-uk.
gr Αυθεντικό dark room 
με προβολές hardcore gay 
ταινιών και πριβέ καμπίνες 
με οθόνες και καθρέφτες. 
Και special parties κάθε 
μήνα όπως τα Underwear 
& Fisting. 

Hotels   

X-Dream 
Μαιζώνος 6, 210 5243.011-2 
Ημιδιαμονή από € 23, δια-
νυκτέρευση από € 60. www.
xdream.gr. Όλα τα δωμάτια 
έχουν κλιματισμό, τηλεόρα-
ση και ποικιλία από dvd, ενώ 
υπάρχει και η δυνατότητα 
εκπλήξεων σε γενέθλια. 

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

Βιβλιοπωλείο     

πΟΛΥχρΩμΟΣ 
πΛανΗτΗΣ 
Aντωνιάδου 6 & Πατησί-
ων, 210 8826.600, www.
colourfulplanet.com Tο 
μοναδικό γκέι βιβλιοπωλείο 
της χώρας, με μεγάλη ποι-
κιλία τίτλων, ελληνικών και 
ξένων. ●

Cafes/Bars/
Snacks

αΓΚΥρα πΟΛΥχΩρΟΣ     
Σόλωνος 124, Αθήνα, 210 
3837.540, 210 3837.667, 
www.agyra.gr Βιβλιοπωλείο-
πολυχώρος ανοιχτό από τις 
9.00 το πρωί έως το βράδυ, 
που αγαπάει την τέχνη, φιλο-
ξενεί εκθέσεις, διοργανώνει 
events, παρουσιάσεις και 
διαθέτει και cocktail bar.  

αΕρΟΣτατΟ   
Κτησίου & Πτολεμαίων 4, πλ. 
Προσκόπων, Παγκράτι, 210 
7241.116 Κλασικό και αγαπη-
μένο στέκι για καπουτσίνο 
και κρουασάν από νωρίς το 
πρωί. Όσο περνάει η ώρα η 
διάθεση αλλάζει, οι μουσικές 
στρέφονται στο ethnic και η 
μεγάλη μπάρα γεμίζει. 

αμπαρΙζα    
Λέκκα 14, Σύνταγμα, 210 
3257.644  Το τελευταίο στέκι 
του εμπορικού τριγώνου 
από τον Αντώνη Φερράρα. 
Μοναστηριακοί πάγκοι, ιδα-
νικοί για τετ α τετ ή μιντιακές 
συσκέψεις, τραπεζάκια στη 
στοά, ανοιχτά από το πρωί 
σε συνδεση με τα γύρω 
μπαράκια τις νύχτες. Καλά 
σερβιρισμένα ποτά και μεγα-
λος κατάλογος cocktails. 

αΣτρΟΣΕΛΙΔα     
Βασ. Κωνσταντίνου 2 & πλ. 
Σταδίου 2, Καλλιμάρμαρο, 210 
7568.664  Αll day café μπιστρό 
με ποικιλία σε ροφήματα και 
καφέδες, πολλά κρύα πιάτα 
και δροσερές σαλάτες. Τα 
απολαμβάνεις στο ζεστό του 
χώρο μεσημέρι και βράδυ και 
συνοδεύεις το φαγητό σου 
με διαλεχτά κρασιά από την 
πλούσια κάβα. Οι τιμές του 
μας αρέσουν πολύ!    

Banana mOOn 
Αρδηττού 1, Μετς, Κολυμβη-
τήριο, 698 1009190  Κλασικό 
brand name για την καλοκαι-
ρινή διασκέδαση. Μεγάλη 
μπάρα, πρωτότυπα cocktails 
και μπιτάτες μουσικές μέχρι 
το πρωί. Free parking. 

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

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

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

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

 FlOral BOOKS + cOFFee 
Θεμιστοκλέους 80, πλ. 
Εξαρχείων, 210 5226.609 Το 
ιστορικό στέκι της πλατείας 
Εξαρχείων άνοιξε ξανά τις 
πόρτες του στην μπλε πο-

λυκατοικία. Για καφέ, ποτό, 
διάβασμα στο νέο χώρο του 
βιβλιοπωλείου και με πολλές 
εκδηλώσεις.  Θα δεις συγ-
γραφείς να βάζουν μουσική ή 
να φτιάχνουν ποτά, «διαφο-
ρετικές» συνεντεύξεις Τύπου 
και μαχητικές συζητήσειςστο 
πνεύμα της πλατείας. Πολύ 
καλό βιβλιοπωλείο (και με 
ξένο τύπο) στο βάθος.

ianOS caFe
Σταδίου 24, Αθήνα, 210 
3217.917 Στο κομψό παταρά-
κι πάνω από το βιβλιοπωλείο, 
καφέδες, ποτά, ελαφριά γεύ-
ματα, μια μικρή γκαλερί που 
φιλοξενεί διάφορες εκθέσεις 
και μια επίσης μικρή μουσική 
σκηνή για ατμοσφαιρικά 
live. Εδώ οι συνεντεύξεις 
Τύπου πολλών πολιτιστικών 
θεσμών της Αθήνας και τα 
μηνιαία live της A.V.

iT FreSh FOOD 
Πανεπιστημίου 39, πλ. 
Κοραή, 210 3313.872 Στέκι 
για γρήγορο διάλειμμα από 
το γραφείο, εκεί που χτυ-
πάει η καρδιά της Αθήνας. 
Καφέδες, φρέσκοι χυμοί, 
νόστιμα snacks και δροσερές 
σαλάτες, όλα φτιαγμένα με 
ποιοτικά υλικά. 

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

la Vie en rOcK    
Κολοκοτρώνη 11, 210 
3229.452  All day café-bar με 
ροκ διάθεση κι ακόμα περισ-
σότερη ροκ μουσική.

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.
 
μΩΣαΪΚΟ    
Λαοδίκης 30, Γλυφάδα, 210 
8983.208  All day, με ρετρό 
αισθητική και μουσικές pop, 
rock, indie, British pop και 
electro που συνοδεύουν τον 
καφέ, τα ποτά ή τα cocktails. 
Ποτό € 7, φιάλη από € 70. 

nice n  eaSY 
Oμήρου 60 & Σκουφά, Koλω-
νάκι, 210 3617.201 Ωραίος 
χώρος, προσεγμένος σε όλα, 
ανοιχτός από νωρίς το πρωί 
ως αργά το βράδυ. Eκτός 
από καφέ, τσάι (σε άπειρες 
εκδοχές), έχει και κρύα 
πιάτα νοστιμότατα, κρέπες 
και ποτά.  

ΟΣτρΙα caFe
Ποσειδώνος 10, Παραλία 
Αλίμου,210 9850.118 Εμβλη-
ματικό μαγαζί της παραλίας 
με ιστορία στο χρόνο. Καλό 
πρωινό, παλιομοδίτικο - 
καθώς πρέπει σέρβις, πολύ 
μεγάλος χώρος. 

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.

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

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

 διαΣκΕδαΣη
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αFTer DarK 
Διδότου 31, Εξάρχεια, 
210 3606.460
7/7: West loop. 8/7: 
install. 9/7: iσμήνη πε-
πέ - Σιγανά ποταμάκια. 
10/7: Sky Vega - Fan’s.
 
αΙΘρΙΟ τΟΥ ΚΕντρΟΥ 
πΟΛΙτΙΣμΟΥ «ΕΛΛΗ-
νΙΚΟΣ ΚΟΣμΟΣ»
Πειραιώς 254, Ταύρος, 
212 2540.316
«aριστοφάνους 11» από 
τον Σταμάτη Κραουνάκη 
και τη Σπείρα Σπείρα. 
Έναρξη 21.30. Είσοδος 
€ 15, € 10 (νεανικό ως 
26 ετών). Προπώληση: 
212 2540.316, Public και 
theatron254.gr. Eλεύθερο 
πάρκιν. Στην παράταση 
για 4 ακόμη εμφανίσεις. 
7-10/7.  

αν cluB
Σολωμού 13-15, Εξάρχεια, 
210 3305.056
7/7: eye Ηate god - 
church Of misery.

ΒΕαΚΕΙΟ ΘΕατρΟ
Λόφος Προφήτη Ηλία, Πει-
ραιάς, 210 4194.520
12/7: O Γιώργος ντα-
λάρας τραγουδάει για 
το Σύλλογο Οικογένειας 
Θεραπευτικού Προγραμ-
μάτος ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ με 
τη σύμπραξη των μιχάλη 
τζουγανάκη, μελίνας α-
σλανίδου. Έναρξη 21.30. 
Είσοδος € 25 και € 15 (νε-
ανικό, φοιτητικό, ΑΜΕΑ). 
Προπώληση: Metropolis, 
Δημοτικός κινηματογρά-
φος Πειραιά, γραφεία του 
Συλλόγου, Διστόμου 70-
74, Πειραιάς.

BiOS
Πειραιώς 84, 210 3425.335
7/7: mc Supernatural, 
elephant phinix, pad 
Trio, Dj Booker (21.30/€ 
5). Terrace 7/7: SSSh! nO! 
Silent movies με προβο-
λή της πολωνικής ταινίας 
«mother joan Of the 
angels» του Καβαλέρο-
βιτς (21.30/€ 2). 
 
enzzO De cuBa
Λάμπρου 6, Μπουρνάζι, 
210 5782.610 
CLUB: Πέμ. μηδενιστής 
& TnS. Κυρ. Βασίλης 
Δήμας. Δευτ. Ζωντανή 
Ελληνική Βραδιά. Τετ. Live 
rock βραδιές. 
CUBA: Πέμ. Baiano reis. 
Παρ. pedro Santana. Σάβ. 
μiller rodriguez. Κυρ. 
pedro Santana & manolo 
Vega. Δευτ. jefferson 
luiz Da Silva. Τρ. Salsa 
Romantica. Τετ. Larin Old 
School. 
UPSTAIRS: Σάβ. Λαϊκή 
Ελληνική Βραδιά.

eYρΙπΙΔΕΙΟ ΘΕα-
τρΟ ρΕματΙαΣ

Πεζόδρομος Προφ. 
Ηλία, Πολύδροσο 

Χαλανδρίου, 210 
6825.335

ΦΕΣΤΙ-

ΒΑΛ ΡΕΜΑΤΙΑΣ 
8/7: παύλος παυλίδης 
& the B-movies. 11/7: 
Δημήτρης Βασιλάκης & 
juliet Kelly σε πρώτη πα-
ρουσίαση του «Delicious 
chemistry across The 
universe». 13/7: Λουκια-
νός Κηλαηδόνης.

ΗρΩΔΕΙΟ
Μετρό Ακρόπολη
13/7: Συμφωνική Ορ-
χήστρα του Θεάτρου 
μπολσόι. Έναρξη 21.00. 
Είσοδος € 10-40.

ΙΕρα ΟΔΟΣ
Ιερά Οδός 18-20
12/7: τwisted Sister 
- Outloud. Είσοδος € 
35, 40 (ταμείο), 60. Προ-
πώληση: Τicket House, 
Public, Metropolis, Hard 
Rock Café, 123merch.gr, 
ticketarena.gr

ΘΕατρΟ BaDminTOn 
Ολυμπιακά Ακίνητα, Άλ-
σος Στρατού, Γουδή, 211 
1010.007, 210 8840.660
Μουσικό Προαύλιο 
7, 8 & 9/7: ρίτα αντωνο-
πούλου και Γιώτα νέγκα 
με τραγούδια από τον 
ελληνικό κινηματογράφο 
που ερμήνευσαν οι Βίκυ 
μοσχολιού και τζένη 
Καρέζη. Έναρξη 21.30. Εί-
σοδος € 20, 15. Προπώλη-
ση: 210 8840.600, www.
ticketnet.gr, στα ταμεία 
του θεάτρου Badminton 
και σε όλα τα Public.

ΘΕατρΟ ΛΥΚα
ΒΗττΟΥ
Λόφος Λυκαβηττού, 
210 7227.233
11/7: Σωκράτης μάλα-
μας. Ισχύουν κανονικά τα 
εισιτήρια της αναβληθεί-
σας συναυλίας στις 29/6, 
ενώ συνεχίζεται η προπώ-
ληση κανονικά από Public, 
Iανός και ticketservices.gr 

ΘΕατρΟ πΕτραΣ
Πρόποδες Ποικίλου 
Όρους, Πετρούπολη, 
210 5062.166, 5012.402
Φεστιβάλ Πέτρας 
8/7: Tρίφωνο (21.30/€ 
10). Προπώληση: 
Μetropolis, Public, Cine 
Πετρούπολις, Λ. Πε-
τρουπόλεως 168, 210 
5012.391, Περίπτερο στο 
Δημαρχείο Πετρούπολης

ΚΛΕΙΣτΟ ΓΗπΕΔΟ 
μπαΣΚΕτ ΟαΚα
Μαρούσι, Σταθμός μετρό 
«Ειρήνη»
8-9 & 12/7: roger 
Waters. Είσοδος PL1 
(Άνω διάζωμα): 55 ευρώ/ 
PL2 (Αρένα): 65 ευρώ/ 
PL3 (Κάτω διάζωμα): 88 
ευρώ/ PL4 (V.I.P.): 145 
ευρώ. Προπώληση: Ticket 
Ηouse, Πανεπιστημίου 42, 
210 3608.366, ticketpro.
gr, tickethouse.gr 

μΙΚρΟ ΘΕατρΟ αρ-
χαΙαΣ ΕπΙΔαΥρΟΥ
8 & 9/7: μόνικα (21.30/€ 
10-30).

μΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗνΙ-
ΚΩν ΛαΪΚΩν μΟΥΣΙ-
ΚΩν ΟρΓανΩν
Διογένους 1-3, πλ. Αέρη-
δων, Πλάκα, 210 3250.198
11/7: «Η μουσική, αντί-
δοτο για πάσα νόσο». 

ΟΛΥμπΙαΚΟ ΣταΔΙΟ
Mαρούσι
13/7: πυξ Λαξ. Eίσοδος € 
11-30. Προπώληση: Ticket 
Ηouse, Πανεπιστημίου 42, 
210 3608.366, ticketpro.
gr, tickethouse.gr   

OΛΥμπΙαΚΟΣ πΟΛΟΣ 
φαΛΗρΟΥ
Πλ. Νερού, ανάμεσα στα 
γήπεδα Tae Kwon Do και 
Beach Volley
8, 9 & 10/7: Schoolwave 
2011 με guests τους φοί-
βο Δεληβοριά και Λεωνί-
δα μπαλάφα (8/7), τους 
nightstalker (9/7) και 
locomondo (10/7).

SiX DO.g.S 
Αβραμιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 210 3210.510
ARTogether Festival 
12/7: remade The Band. 
Voyage limpid Sound, 
Travel mind Syndrome. 
13/7: μητέρα φάλαινα 
τυφλή, μαρίζα ρίζου, 
μusic Soup. 

SOcialiSTa
Tριπτοπολέμου 33, Γκάζι, 
210 3474.733
Κάθε Τετ. «Άγριες Νύχτες» 
με τους 15 50.   

STraSSe
Περσεφόνης 29 & Ιάκχου, 
Γκάζι, 210 3464.330
Kάθε Τετάρτη live on 
stage η ilia Darlin και DJ o 
apostolos mitropoulos 
σε μια βραδιά με τίτλο 
«Crush».

TΩρα Κ44
Κωνσταντινουπόλεως 44, 
Γκάζι, 210 3423.560
7/7: lexicon project. 
8/7: night riders - 
Sugahspank - phunk 
Sinatra - monachus. 
9/7: Καλειδοσκόπιο Party 
(22.00/FREE). 10/7: 7 
Frogs. 12/7: gautier. 
13/7: joanna Frigo. 
Έναρξη 22.00. Eίσοδος 
ελεύθερη.

ΠΙΣΤΕΣ - CLUBS

caramela 
liVe STage
Γρ. Λαμπράκη 2, Γλυφάδα
Πέμ. ως Κυρ. Γιώργος 
τσαλίκης.

FanTaSia 
Λεωφ. Ποσειδώνος 5, 
Ελληνικό
Παρ. & Κυρ. νίκος 
Βέρτης.

pOSiDOniO 
Λ. Ποσειδώνος 18, 
Ελληνικό, 210 8941.033
Πέμ. ως Κυρ. πάνος Κιά-
μος - Κώστας μαρτάκης 
- Ελένη φουρέιρα.

ΘΕα
Λ. Ποσειδώνος 3, Καλαμά-
κι, 210 9813.950
Πέμ. ως Σάβ. νίκος Οι-
κονομόπουλος - νίνο 
- πάολα.

rOmeO 
Ελληνικού 1, Παραλία 
Ελληνικού, 210 8945.345
Aπό Τετ. ως Σάβ. αγγε-
λική Ηλιάδη - χρήστος 
χολίδης.

TeaTrO muSic hall
Λ. Ποσειδώνος 26-28, 
210 9400.726-27
Πέμ. ως Σάβ. Bασίλης 
Καρράς - Έλλη Κοκ-
κίνου.

τhalaSSa peOple’S 
STage
Λ. Ποσειδώνος 58, Αστέρας 
Γλυφάδας, 210 8983.179
Παρ και Σάβ. αντώνης 
ρέμος.

Vip SKYlaDiKO
Λ. Συγγρού 338, Καλλιθέα
Τρ. ως Σάβ. Στέλιος 
μάξιμος, μαρία αθανα-
σιάδου, νίκος απέργης, 
Γιώργος μαρίνης. ●

Οι δηΜιΟΥΡΓΟι 
ΤηΣ ΠΕΡιΦΕΡΕιαΣ

Τ ριήμερο φεστιβάλ-αφιέρωμα σε διοργάνωση της 
«Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων και επιμέλεια 
Θέμη Ροδαμίτη με μουσικούς που ζουν και εργάζο-

νται μακριά από την Αθήνα. Μοναδικές συναυλίες με τους: 
Ψαραντώνη (Κρήτη), Χειμερινούς Κολυμβητές (Θεσσαλονί-
κη) και Ross Daly (Κρήτη), αλλά και λιγότερα γνωστά μουσικά 
σχήματα στο πρόγραμμα που έχει διαμορφωθεί ως εξής. 
7/7: Ψαραντώνης και Γιάλα. 8/7: Xειμερινοί Κολυμβητές - 
Ώτα Ακούειν. 9/7: Ross Daly - Nεύσις.

TEXNOΠΟΛΙΣ, Πειραιώς 100, Γκάζι, 210 3461.589. Έναρξη 21.00. 
Είσοδος € 10. Προπώληση: Metropolis, Public & Τεχνόπολις. Στις 
7-9/7.

σκηνές-live
μουσικές

 Dunkel Festival
4ήμερο καλλιτεχνικό φεστιβάλ (7-10/7) με σπου-
δαίο μουσικό πρόγραμμα, οπότε ξεκινάμε από αυτό: 
7/7 live με τους 7 Frogs και μετά Balzac Diva dj set, με 
την Amstel να κερνάει μπίρες 20.00-22.00. 8/7 dj set 
με την Άννα Αναστασίου του Best Radio 92.6. 9/7 live 
με τους The Bet και dj set με τον Δημήτρη Μπούρα 
του indiegroundradio.com. Και 10/7 dj set με τον Alex 
και διπλό live με τον Bas (No Man’s Land) και τους On 
The Road. Όλες τις ημέρες οι Ραπτομηχανόβιες με το 
Dunkel θα εκθέτουν (και εσείς θα μπορείτε να αγορά-
σετε) ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, καπέλα, χρηστικά 
αντικείμενα και πολλά άλλα.  

Πανόρμου 117, 694 4271969

Μη 
χάσεις

ΠΕΜΠΤΗ 7
● τζαζ ΣτΗν πΟΛΗ Στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων «Καλοκαίρι στην πόλη: 
Ο πολιτισμός πάει στις πλατείες και 
στους δρόμους» του Πολιτισμικού 
Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων, με 
έναρξη στις 20.30. ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘ-
ΜΩΝΟΣ.
● SupernaTural mc από Νέα Υ-
όρκη σε ένα hip-hop πάρτι, με τη σύ-
μπραξη των Elephant Phinix, Pad Trio 
και DJ Booker. BIOS.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8
● rOger WaTerS Όλοι οι δρόμου ο-
δηγούν στο Τείχος. ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΑΚΑ. Και στις 9 & 12/7.
● SchOOlWaVe 2011 Αυτό ξέρε-
τε, αυτό εμπιστεύεστε. Το νέο αίμα 
συνεχίζει να βράζει στη σκηνή του 
Schoolwave και στους φετινούς κα-
λεσμένους συμπεριλαμβάνονται οι 
Φοίβος Δεληβοριάς (8/7), Λεωνίδας 
Μπαλάφας (8/7), Nightstalker (9/7) 
και Locomondo (10/7). ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΝΕΡΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ.

● τρΙφΩνΟ Αφιέρωμα στον Νίκο 
Γκάτσο, με την ευκαιρία της συμπλή-
ρωσης φέτος 100 χρόνων από τη 
γέννηση του σημαντικού αυτού Έλ-
ληνα ποιητή. ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ.
●  παΥΛΟΣ παΥΛΙΔΗΣ & The B -
mOVieS Επιλογές από τον τελευταίο 
δίσκο του «Αυτό το πλοίο που όλο 
φτάνει», μαζί με κλασικά πια κομμά-
τια της προσωπικής του δισκογρα-
φίας και Ξύλινα Σπαθιά. ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΡΕΜΑΤΙΑΣ.
● μΟνΙΚα Η μικρή Μόνικα στη Μι-
κρή Επίδαυρο, σε μία από τις «πιο 
εμπνευσμένες στιγμές της, μακριά 
από τον ηλεκτρισμό και την πολύ-
βουη ένταση». ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡ-
ΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ. Και στις 9/7.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10
● ΚαΛΟΚαΙρΙ ΣτΗν πΟΛΗ Από τον  
Πολιτισμικό Οργανισμό του Δήμου 
Αθηναίων, με παιδικά διαδραστικά 
παιχνίδια (11.00), τη Φιλαρμονική Δή-
μου Αθηναίων (12.00) και τη δροσιά 
του κήπου. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11
● ΣΩΚρατΗΣ μαΛαμαΣ Εξ ανα-
βολής από την καθορισμένη για τις 
29/6 συναυλία του Έλληνα τραγου-
δοποιού που εμφανίζεται πρώτη φο-
ρά στον Λυκαβηττό, με τα εισιτήρια 
να ισχύουν κανονικά. ΘΕΑΤΡΟ 
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ.
● «Η μΟΥΣΙΚΗ, αντΙΔΟτΟ ΓΙα πα-
Σα νΟΣΟ» Δεξιοτέχνες μουσικοί από 
το Ομάν, σε παραδοσιακές μουσικές 
της Ανατολής και ταξίδι από την ελ-
ληνική παράδοση στην ανατολική 
Μεσόγειο, με τους Μάρθα Μαυρο-
ειδή, Σοφία Λαμπροπούλου, Στρα-
τή Ψαραδέλλη. ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.

ΤΡΙΤΗ 12
● TWiSTeD SiSTer Τhe Iron Men of 
Rock ’n’ Roll σε ένα ιδιότυπο heavy/
glam metal, έτοιμο να καεί στην κό-
λαση. Support από τους Οutloud. 
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ.
● αrTOgeTher FeST. Παράλληλα 
με τις εκθέσεις, προβολές και video 
art του φεστιβάλ, συναυλία με τους 
Remade the Band (21.15), Voyage 
Limpid Sound (22.45), Travel Mind 
Syndrome (23.15). Six d.o.g.s.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 
● ΣΥμφΩνΙΚΗ ΟρχΗΣτρα τΟΥ ΘΕ-
ατρΟΥ μπΟΛΣΟΪ Έργα Ραχμάνινοφ, 
Ντβόρζακ, σε μουσική διεύθυνση 
Βασίλι Σινάισκι και τον καταξιωμένο 
Ρώσο πιανίστα Ντένις Ματσούεφ. 
ΗΡΩΔΕΙΟ.
● πΥΞ ΛαΞ Επτά χρόνια μετά τη διά-
λυσή τους, σε μια μουσική συνάντη-
ση φόρο-τιμής στη μνήμη του φίλου, 
συνεργάτη και συνοδοιπόρου Μά-
νου Ξυδούς. Εισιτήρια VIP και Αρένα 
εξαντλήθηκαν. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ. 
● ΛΟΥΚΙανΟΣ ΚΗΛαΗΔΟνΗΣ Μία 
συναυλία-αναδρομή στα 35 χρόνια 
πορείας του αγαπημένου Έλληνα 
τραγουδοποιού. EYΡΙΠΙΔΕΙΟ ΘΕΑ-
ΤΡΟ ΡΕΜΑΤΙΑΣ. ●

➜ museweek@athensvoice.gr

 Καλοκαίρι 
με τη μόνικα

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

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

canTina SOcial 
Λεωκορίου 6-6, Ψυρρή Το 
τελευταίο indie hip bar 
(μέχρι το επόμενο) δηλώνει 
έδρα στη Στοά της Λεωκο-
ρίου και μαζεύει τη μετακι-
νούμενη αλτερνατίβα. 

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

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

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

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

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

ρΙνΟΚΕρΩΣ  
Ασκληπιού 22, Αθήνα, 210 
3389.877 Σε νέο χώρο με με-
γάλη μπάρα. Από το πρωί με 
καφέ έως αργά το βράδυ με 
μουσικές jazz, ωραία ποτά 
και tapas. 

SanTa BOTella 
Πανόρμου 115Α, Αμπελό-
κηποι, 210 6981.032 Στο 
αυτόνομο κράτος της 
Πανόρμου, με καφέδες που 
ανακουφίζουν και cocktails 
που δροσίζουν. Ο Κώστας 
είναι από τους πιο cool οι-
κοδεσπότες της αθηναϊκής 
νύχτας. Δευτέρα 16/12 οι 
Swing Shoes featuring Ειρή-
νη Δημοπούλου live.  a.V.

45 mOipeΣ
Iάκχου 18 & Bουτάδων, Γκάζι, 
210 3472.729 Aπό τα πλέον 
ιστορικά ροκ club, από τα 
πρώτα στέκια που επέλεξαν 
το Γκάζι. Urban θέα στην πό-
λης, αλλά και ανεξάντλητη 
δισκοθήκη που καλύπτει 
με άνεση όλο το φάσμα της 
rock σκηνής. 

San geOrge
Πλ. Καρύτση 2, 210 3211.522 
Σε μια από τις πιο ωραίες 
πλατείες της πόλης, στέκι 
για πολύ κόσμο καθημερινά, 
με  μουσικές επιλογές που 
κινούνται σε ethnic, balcan, 
funky και soul. Με σκηνικό 
στημένο σε κόκκινο ατμο-
σφαιρικό φόντο και τρα-
πεζάκια έξω για τις ζεστές 
βραδιές του καλοκαιριού. ●

δώρο ένα 
μπουκάλι Appleton

Η A.V. εξασφάλισε για έναν από εσάς 
1 μπουκάλι Appleton, να το 

πιει με άλλους 3 φίλους/ες, την 
ημέρα επιλογής του (7-10/7) στο 
Dunkel bar. Στείλτε SMS: AVXY 
(κενό) και ονοματεπώνυμο στο 
54121, μέχρι 7/7 στις 17.00. Ο 
νικητής θα ειδοποιηθεί με 
sms και στη συνέχεια θα 
μπορεί να επικοινωνήσει 
με το Dunkel bar για την 
κράτησή του  (Πανόρμου 
117, 694 4271969).

Κάθε μήνυμα χρεώνεται 
€ 1,23 με ΦΠΑ

 music 

week

χειμερινοί 
Κολυμβητές
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Η αντίζηλος***H «Δυναστεία»συναντά τον Χίτσκοκ.
Ο μαύρος γάτος του έρωτα**  Μην αλλάξετε πεζοδρόμιο! 

Ο κύριος Πόπερ και οι πιγκουίνοι του*   
Παγάκια. 

Φιλενάδες**«Ηangover» με περίοδο.

Η πριγκίπισσα του Μονπενσιέ**    Υπερ-ομιλητική υπερπαραγωγή.
Γαλάζιος άγγελος****Η γυναίκα, ο μύθος, η προφορά!  

JUST THE FACTS

Cinevoice  * Αδιάφορη 
 ** Μέτρια 

 *** Καλή 

 **** Πολύ καλή 
 ***** Εξαιρετική

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΟΙ ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣΤου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

«Γιατί δεν προσποιείσαι απλώς ότι χαίρεσαι και να με κουτσομπολεύεις μετά πίσω από την πλάτη μου;» (Γυναικείες κουβέντες από τις «Φιλενάδες»)

Η πριγκίπισσα του 
Μονπενσιέ (La Princesse 
de Montpensier)**  
Σκηνοθεσία: Μπερτράν Ταβερνιέ
Πρωταγωνιστούν: Μελανί Τιερί, 
Λαμπέρ Ουιλσόν 

Η δεύτερη ταινία από ένα βετεράνο Γάλλο 
σκηνοθέτη της εβδομάδας είναι σαφώς 
πιο κλασικίζουσα, ομιλητική, «γαλλική», 
μια ταινία εποχής που δεν ενδιαφέρεται 
να κάνει αντιστοιχίες ή μεταφορές για το 
σήμερα, αλλά να αφηγηθεί την ιστορία της 
(και μέσω αυτής την Ιστορία) με τρόπο κι-
νηματογραφικά συναρπαστικό. Η προσω-
πικότητα και η γοητεία της πριγκίπισσας 
του Μονπενσιέ, η δυναμική των σχέσεών 
της με τρεις άντρες, αποτελούν το σημείο 
που εστιάζει το φιλμ, ακόμη κι αν γύρω 
του, στη Γαλλία του 1567, μαίνεται ένας εμ-
φύλιος πόλεμος. Εξερευνώντας την εποχή, 
ο Ταβερνιέ παρουσιάζει ένα ζωντανό πορ-
τρέτο της, αλλά η υπερβολικά ομιλητική 
φύση του φιλμ, η τεράστια διάρκεια και η 
αίσθηση ότι κάτι από τη μεγάλη εικόνα τού 
διαφεύγει παραμένουν ενοχλητικά. 

Φιλενάδες (Bridesmaids)**
Σκηνοθεσία: Πολ Φέιγκ 
Πρωταγωνιστούν: Κρίστεν Γουίγκ, Μάγια 
Ρούντολφ, Ρόουζ Μπιρν, Κρις Ο’Ντόουντ

Με τον Τζουντ Απάτοου στην παραγωγή 
και κάμποσο κωμικό ταλέντο στα συστατι-
κά του, αυτό το φιλμ θα ήθελε να είναι το 
«Hangover» για κορίτσια, αλλά καταλήγει 
σε κάτι σαν «Hangover 2: Η περίοδος». Η Κρί-
στεν Φέιγκ ακροβατεί ανάμεσα στο αστείο 
και το ενοχλητικό στο ρόλο μια γυναίκας με 
θέματα αυτοεκτίμησης, που αναλαμβάνει 
να παντρέψει την καλύτερή της φίλη σε μια 
μάλλον δύσκολη περίοδο της ζωής της. Το 
άγχος του γάμου, ο ανταγωνισμός με την 
καινούργια πλούσια φίλη της νύφης και 
μια σειρά από αναποδιές, θα μετατρέψουν 
αυτό που θεωρητικά είναι «η πιο όμορφη 
στιγμή στη ζωή μιας γυναίκας» σε αληθινό 
εφιάλτη. Παρ’ όλες τις χοντράδες και την 
«πλάκα», οι «Φιλενάδες» δεν είναι παρά 
σποραδικά αστείες και παρόλο τον κυνισμό 
με τον οποίο κοιτάζουν το γάμο, δεν διστά-
ζουν να καταλήξουν να τον δοξάζουν με 
τρόπο απόλυτα αναμενόμενο. 

.

Όλες ανύπαντρεςΆλογο του καναπέ

Ο κύριος Πόπερ 
και οι πιγκουίνοι του 
(Mr. Popper’s Penguins) *  
Σκηνοθεσία: Μάρκ Γουότερς
Πρωταγωνιστούν: Τζιμ Κάρεϊ, Κάρλα Γκου-
τζίνο, Άντζελα Λάνζμπουρι

Όσο παιδική περιμένετε να είναι μια ταινία με 
CGI πιγκουίνους και λιγάκι πιο ενοχλητική χά-
ρη στην παρουσία του Τζιμ Κάρεϊ που προ-
σπαθεί με κάθε τρόπο να βρει το χαμένο μυ-
στικό της εμπορικής επιτυχίας, ο «Κύριος Πό-
περ», απευθύνεται αποκλειστικά σε ηλικίες 
που δεν θα σκεφτούν δεύτερη φορά το κατά 
πόσο είναι δυνατόν να κρατάς ένα κοπάδι πι-
γκουίνους σε ένα διαμέρισμα του Μανχάταν. 
Με μια ιστορία που θέλει να είναι «μαγικά» 
τρυφερή, αλλά καταλήγει απλοϊκά γλυκερή, 
με τον πρωταγωνιστή της να προσπαθεί πά-
ση θυσία να αναμετρηθεί σε χαριτωμενιές με 
τους πιγκουίνους και μια σκηνοθεσία δίχως 
καμιά έμπνευση, το φιλμ είναι απλά κρύο και 
βαρετό. Και το χειμωνιάτικο τοπίο της Νέας 
Υόρκης μοιάζει εκτός τόπου και χρόνου εν 
μέσω ελληνικού καύσωνα. Λες και κάποιος 
ήθελε να παίξει με τον πόνο μας...

Ο μαύρος γάτος του έρωτα 
(La Chance de ma vie) **  
Σκηνοθεσία: Νικολά Κις 
Πρωταγωνιστούν: Βιρζινί Εφιρά, Φρανσου-
ά-Ζαβιέ Ντεμεζόν

Ο «Μαύρος γάτος του έρωτα» είναι μια συ-
χνά απολαυσ τική κωμωδία για τις 
δεύτερες ευκαιρίες, στον έρωτα κι 
όχι μόνο. Δύο γοητευτικοί πρωταγω-
νιστές, ένα διασκεδαστικό εύρημα 
–που ίσως επαναλαμβάνει περισσό-
τερες φορές την ύπαρξή του– κι ένα 
σενάριο που δεν διστάζει να φλερ-
τάρει πετυχημένα με την υπερβολή. 
Η χημεία των πρωταγωνιστών του 
που ταιριάζουν απόλυτα, ακόμη κι 
αν ο ήρωας πιστεύει ότι φέρνει τό-
ση κακή τύχη στις γυναίκες ώστε 
αποφασίζει να κλειστεί σε μονα-
στήρι, και κάμποσες έξυπνες ιδέες 
κρατούν το χαμόγελο στα χείλη 
και δείχνουν τον τρόπο να κάνεις 
ένα ξεκάθαρα εμπορικό σινεμά 
που να μην είναι ούτε προσβλητι-
κό ούτε ηλίθιο. 

Golden bitches
Η αντίζηλος (Crime D Amour) ***
Σκηνοθεσία: Αλέν Κορνό
Πρωταγωνιστούν: Λουντβίν Σανιέ, Κρίστιν Σκοτ Τόμας, 

Πατρίκ Μιγιέ, Γκιγιόμ Μαρκέ

Ο φόρτος της δουλειάς, τα ωράρια, οι απαιτήσεις είναι συχνά εγκληματικά 
στα υψηλά κλιμάκια μιας μεγάλης, απρόσωπης πολυεθνικής. Στην ταινία 
του Αλέν Κορνό μάλιστα, απολύτως κυριολεκτικά, εφόσον η αντιζηλία 
ανάμεσα σε δυο γυναίκες που βρίσκονται ένα βήμα από την κορυφή, κατα-
λήγει κυριολεκτικά στο έγκλημα – αλλά το σασπένς δεν τελειώνει, αντίθετα 
αρχίζει εκεί. Η Κρίστιν Σκοτ Τόμας είναι η αδίστακτη επικεφαλής του γαλλι-
κού τμήματος μιας αμερικάνικης εταιρείας, μια γυναίκα με ικανότητες, στιλ 
και απόλυτη έλλειψη ενοχής στο να χρησιμοποιεί τη δουλειά των άλλων για 
δικό της όφελος. Η Λουντβίν Σανιέ είναι η παγωμένη, εργασιομανής, εξαι-
ρετικά ικανή βοηθός της, που ανακαλύπτει πως η αφοσίωση και οι καλές 
σχέσεις με την αφεντικίνα της δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανέβει 
προς την κορυφή. Σύντομα τα παιχνίδια δύναμης θα εξελιχθούν σε έναν 
αδίστακτο αγώνα επαγγελματικής επιβίωσης, γεμάτο προσωπικά χτυπή-
ματα κάτω από τη ζώνη και η κατάληξη θα είναι όσο τραγική περιμένετε. 
Στημένο πάνω σε ένα σενάριο που πολύ απλά περιμένει το χολιγουντιανό 
ριμέικ του και δυο ερμηνείες που βυθίζονται βαθύτερα στη γυναικεία 
ψυχολογία απ όσο μια απλή ιστορία υστερικής αντιζηλίας θα επέτρεπε, 
το φιλμ του Κορνό παραμένει ενδιαφέρον ακόμη κι αν διστάζει να εκμε-
ταλλευτεί τη φόρμα του θρίλερ με τον τρόπο που θα το έκανε ένας Αμερι-
κάνος συνάδελφός του. 
Η «Αντίζηλος» δεν είναι ένα whodunit, είναι απόλυτα σαφές ποιος διέπρα-
ξε τι, αλλά ένα έξοχα δομημένο... «howdunit». Όχι το κυνήγι ενός δολοφό-
νου, αλλά η διερεύνηση της μεθόδου, του σχεδίου, των λεπτομερειών. Κι 
αν κάτι τέτοιο ακούγεται βαρετό, το σενάριο κρύβει στο δεύτερο μέρος 
του τόσες εκπλήξεις, που κάνουν το μηχανισμό του να λειτουργεί με τρόπο 
σχεδόν ωρολογιακό. Ναι, κάποιες φορές οι ανατροπές αγγίζουν τα όρια 
της απιθανότητας, οι δυο αντίζηλες δείχνουν να καταπίνουν με τις ερμη-
νείες τους το σκηνικό, τους συμπρωταγωνιστές, την ίδια την ταινία καθώς 
ακροπατούν στην περιοχή του camp, συχνά η σκηνοθεσία του Κορνό μοιά-
ζει να φρενάρει αντί να δίνει ώθηση. 
Ακόμη κι έτσι όμως, κι έστω κι αν το φιλμ του δεν αποκαλύπτει κάτι καινούρ-
γιο ή συναρπαστικό για το εργασιακό περιβάλλον, την ανθρώπινη ψυχολο-
γία ή το ίδιο το σινεμά της αγωνίας, δεν παύει να αποτελεί μια εκλεπτυσμένη 
κινηματογραφική απόλαυση για τις πιο ωμές ανθρώπινες συμπεριφορές. 

Σε βαρέθηκα, Τζιμ

Μεγάλες πίστες

Η Μάρλεν Ντίντριχ 
παραμένει αγέρα-
στη, το ίδιο και η 
ταινία που τη μετα-
μόρφωσε σε μύθο. Ο 
«Γαλάζιος άγγελος» 
(Der Blaue Angel) ****  
του Γιόζεφ φον Στέρ-
νμπεργκ παραμένει 
σέξι ακόμη και στα 
81 του. 

+1
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Η αντίζηλος (Crime D Amour) ***
Σκηνοθεσία: Αλέν Κορνό
Πρωταγωνιστούν: Λουντβίν Σανιέ, Κρίστιν Σκοτ Τόμας, 

Πατρίκ Μιγιέ, Γκιγιόμ Μαρκέ

Ο φόρτος της δουλειάς, τα ωράρια, οι απαιτήσεις είναι συχνά εγκληματικά 
στα υψηλά κλιμάκια μιας μεγάλης, απρόσωπης πολυεθνικής. Στην ταινία 
του Αλέν Κορνό μάλιστα, απολύτως κυριολεκτικά, εφόσον η αντιζηλία 
ανάμεσα σε δυο γυναίκες που βρίσκονται ένα βήμα από την κορυφή, κατα-
λήγει κυριολεκτικά στο έγκλημα – αλλά το σασπένς δεν τελειώνει, αντίθετα 
αρχίζει εκεί. Η Κρίστιν Σκοτ Τόμας είναι η αδίστακτη επικεφαλής του γαλλι-
κού τμήματος μιας αμερικάνικης εταιρείας, μια γυναίκα με ικανότητες, στιλ 
και απόλυτη έλλειψη ενοχής στο να χρησιμοποιεί τη δουλειά των άλλων για 
δικό της όφελος. Η Λουντβίν Σανιέ είναι η παγωμένη, εργασιομανής, εξαι-
ρετικά ικανή βοηθός της, που ανακαλύπτει πως η αφοσίωση και οι καλές 
σχέσεις με την αφεντικίνα της δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανέβει 
προς την κορυφή. Σύντομα τα παιχνίδια δύναμης θα εξελιχθούν σε έναν 
αδίστακτο αγώνα επαγγελματικής επιβίωσης, γεμάτο προσωπικά χτυπή-
ματα κάτω από τη ζώνη και η κατάληξη θα είναι όσο τραγική περιμένετε. 
Στημένο πάνω σε ένα σενάριο που πολύ απλά περιμένει το χολιγουντιανό 
ριμέικ του και δυο ερμηνείες που βυθίζονται βαθύτερα στη γυναικεία 
ψυχολογία απ όσο μια απλή ιστορία υστερικής αντιζηλίας θα επέτρεπε, 
το φιλμ του Κορνό παραμένει ενδιαφέρον ακόμη κι αν διστάζει να εκμε-
ταλλευτεί τη φόρμα του θρίλερ με τον τρόπο που θα το έκανε ένας Αμερι-
κάνος συνάδελφός του. 
Η «Αντίζηλος» δεν είναι ένα whodunit, είναι απόλυτα σαφές ποιος διέπρα-
ξε τι, αλλά ένα έξοχα δομημένο... «howdunit». Όχι το κυνήγι ενός δολοφό-
νου, αλλά η διερεύνηση της μεθόδου, του σχεδίου, των λεπτομερειών. Κι 
αν κάτι τέτοιο ακούγεται βαρετό, το σενάριο κρύβει στο δεύτερο μέρος 
του τόσες εκπλήξεις, που κάνουν το μηχανισμό του να λειτουργεί με τρόπο 
σχεδόν ωρολογιακό. Ναι, κάποιες φορές οι ανατροπές αγγίζουν τα όρια 
της απιθανότητας, οι δυο αντίζηλες δείχνουν να καταπίνουν με τις ερμη-
νείες τους το σκηνικό, τους συμπρωταγωνιστές, την ίδια την ταινία καθώς 
ακροπατούν στην περιοχή του camp, συχνά η σκηνοθεσία του Κορνό μοιά-
ζει να φρενάρει αντί να δίνει ώθηση. 
Ακόμη κι έτσι όμως, κι έστω κι αν το φιλμ του δεν αποκαλύπτει κάτι καινούρ-
γιο ή συναρπαστικό για το εργασιακό περιβάλλον, την ανθρώπινη ψυχολο-
γία ή το ίδιο το σινεμά της αγωνίας, δεν παύει να αποτελεί μια εκλεπτυσμένη 
κινηματογραφική απόλαυση για τις πιο ωμές ανθρώπινες συμπεριφορές. 

+1
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Αθήνας

ABΑΝΑ
Λυκούργου 3 , Χαλάνδρι,  
210 6756.546, ΘΕΡΙΝΟ
Η περίπτωση Λάρι Κράουν 
20.50-23.00

AΕΛΛΩ CinemAx 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259.975, 
210 8215.327  Dolby Digital (με 
τραπεζάκια) 
Θερινό: Ο κος Πόπερ και οι 
πιγκουίνοι του 21.00/ Η πε-
ρίπτωση Λάρι Κράουν 23.10
Αίθ. 1: Αυτοκίνητα 2, 
Πέμ.-Τρ. 17.30 μεταγλ. 3D/ 
Transformers 3, Πέμ.-Τρ. 
19.45-22.45, Τετ. 22.30 3D/ 
Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
17.30-20.00 3D
Αίθ. 2: Αυτοκίνητα 2, 18.00 
μεταγλ./ Η περίπτωση 
Λάρι Κράουν, Πέμ.-Τρ. 20.15-
22.15, Τετ. 20.15/ Φιλενά-
δες, Τετ. 22.15
Αίθ. 3: Φιλενάδες, Πέμ.-Τρ. 
18.15-20.45-23.15/ Ο Χάρι 
Πότερ και οι κλήροι του θα-
νάτου, μέρος 2ο, Τετ. 18.20-
20.40-23.00
Αίθ. 4: Ο κος Πόπερ και οι 
πιγκουίνοι του, Πέμ.-Τρ. 
17.40-19.50-22.00, Τετ. 
17.40-19.50/ Ο Χάρι Πότερ 
και οι κλήροι του θανάτου, 
μέρος 2ο, Τετ. 21.50

AΘΗΝΑΙΑ
Χάρητος 50, Κολωνάκι (μετρό 
Ευαγγελισμός) 210 7215.717
Φιλενάδες 20.40-23.00

AΘΗΝΑΙΟΝ - 3D DiGiTAL
Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
210 7782.122 (κρατήσεις 211 
2112.222)
Αίθ. 1: Transformers 3, 
Πέμ.-Τρ. 20.00-23.00 3D/ Αυ-
τοκίνητα 2, Σάβ.-Κυρ. 18.00 
μεταγλ./ Ο Χάρι Πότερ και οι 
κλήροι του θανάτου, μέρος 
2ο, Τετ. 18.00-20.30-23.00 3D
Αίθ. 2: Transformers 3, 
19.10-22.10 3D/ Αυτοκίνητα 
2, Σάβ.-Κυρ. 17.00 μεταγλ. 3D/ 
Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
19.30-22.00

AΘHnAiOn 
CinepOLis 3D DiGiTAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8108.230,
Αίθ. 1: Αυτοκίνητα 2, 
Πέμ.-Τρ. 17.50 μεταγλ. 3D/ 
Transformers 3, Πέμ.-Τρ.  
20.00-23.00 3D/Ο Χάρι 
Πότερ και οι κλήροι του θα-
νάτου, μέρος 2ο, Τετ. 18.00-
20.30-23.00
Αίθ. 2: Φιλενάδες 18.00-
20.20-22.40
Αίθ. 3: Transformers 3, 
Πέμ.-Τρ. 19.30-22.30/ Kung 
Fu panda 2, Σάβ.-Κυρ. 17.30 
μεταγλ./ Ο Χάρι Πότερ και οι 
κλήροι του θανάτου, μέρος 
2ο, Τετ. 19.30-22.00
Αίθ. 4: Transformers 3, 
19.10-22.10 3D/ Αυτοκίνητα 
2, Σάβ.-Κυρ. 17.00 μεταγλ.

ΑΙΓΛΗ By ViLLAGe
Ζάππειο, 210 3369.369,  
210 3369.370
Η πριγκίπισσα του Μονπεν-
σιέ, Πέμ.-Τρ. 21.00-23.15/ 
Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
21.00-23.15

AΙΟΛΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΚΙΝ/ΦΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Φιλαδελφείας – Σολωμονί-
δου, 210 7247.600 ΘΕΡΙΝΟ 
Zabriskie point, Πέμ.-Παρ. 
21.00-23.00/ Το αδελφάτο 
των ιπποτών της ελεεινής 
τραπέζης, Σάβ.-Κυρ. 21.00-
23.00/ Ραν, Δευτ.-Τρ. 21.15/ 
1922, ο ξεριζωμός της Ιωνίας 
του Ελληνισμού, Τετ. 21.15

AΜΥΝΤΑΣ
Πλατεία Υμηττού, 210 7626.418 
(πλήρως ανακαινισμένο) 
Γλυκό ψέμα 21.00-23.00

AΝΕΣΙΣ
Λ. Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι, 
210 7788.778 Dolby Stereo
Η περίπτωση Λάρι Κράουν 
21.00-23.00

AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
Στρατοπέδου 49, 210 5813.470
Αίθ. 1: Transformers 3, 
Πέμ.-Τρ. 19.30-22.30/ Ο 
Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο,Τετ. 
20.00-22.40
Αίθ. 2: The company men, 
Πέμ.-Τρ. 21.00-23.00/ Αυ-

τοκίνητα 2, Πέμ.-Τρ.  19.00 
μεταγλ., Τετ. 18.00 μεταγλ./ 
Transformers 3, Τετ.19.30-
22.30

AΡΚΑΔΙΑ
Καραολή & Δημητρίου 36, Πάρ-
κο Βύρωνα, 210 7661.166 -226 
ΘΕΡΙΝΟ Surround
Τα μάτια της Τζούλια, Πέμ.-
Τρ. 23.00/ The company 
men, Πέμ.-Τρ.  21.00/ Ο Χάρι 
Πότερ και οι κλήροι του 
θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
20.50-23.00

AΣΤΟp HOLLyWOOD 3D 
Σταδίου 28 (είσοδος εντός στο-
άς Κοραή) 210 3310.820 
Transformers 3, 21.20 3D/ 
Αυτοκίνητα 2, Σάβ.-Κυρ. 
16.30 μεταγλ. 3D
Κάθε Τετ με 1 εισιτήριο 2 άτο-
μα (εκτός προβολών 3D)

AΣΤΥ - CinemA
Κοραή 4 (μετρό Πανεπιστήμιο), 
210 3221.925 
Ταινιόραμα. 20 χρόνια AMA 
Films. Από 19 Μαΐου - 13 
Ιουλίου
3 διαφορετικές ταινίες κάθε 
μέρα με 1 εισιτήριο.
Πέμ.: 18.00 Ο Τρελός Πιερό, 
20.00 2 ή 3 πράγματα που ξέ-
ρω γι’ αυτήν, 22.00 Αρσενικό 
θηλυκό, Παρ.: 18.00 Σάββατο 
βράδυ Κυριακή πρωί, 20.00 
Μαχαίρι στο νερό, 22.00 
Όλα τα πρωινά του κοσμου 
Σάβ.: 18.00 Δραπετεύοντας, 
20.00 Animal factory, 
22.00 Ήρωες Κυρ.: 18.00 Ο 
γκάνγκστερ με το παιδικό 
πρόσωπο, 20.00 Σκληροί 
άντρες, 22.00 Το συνδικάτο 
του εγκλήματος Δευτ.: 18.00 
Ο πορνογράφος, 20.00 Είμαι 
περίεργη κίτρινη, 22.00 
Κάμα Σούτρα Τρ.: 18.00 Οι 
άντρες με τα όπλα, 20.00 Το 
χρήμα, 22.00 Η παγίδα Τετ.: 
18.00 suspiria, 20.00 Τρόμος 
στην όπερα, 22.00 Βαθύ 
κόκκινο

BΑΡΚΙΖΑ - 3D DiGiTAL
Θάσου 22, Βάρκιζα, 210 
8973.926 Dolby Stereo ΘΕΡΙΝΟ
Αίθ. 1: Αυτοκίνητα 2, 18.50 
μεταγλ. 3D/ Transformers 3, 
21.10 3D
Αίθ. 2: Οι πειρατές της Κα-
ραϊβικής: Σε άγνωστα νερά 
21.00 3D/ Kung Fu panda 2, 
19.00 μεταγλ. 3D
Θερινό: Η περίπτωση Λάρι 
Κράουν 20.50-23.00

BΟΞ
Θεμιστοκλέους 82, Εξάρχεια, 
210 3301.020
Λόλα 21.00-23.00

ViLLAGe sHOppinG 
AnD mORe 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Άγ. 
Iωάννη Pέντη, 801 100 9191, 
210 8108.080
Αίθ. 3: The Hangover 2, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 17.15-19.45-
22.00-00.15, Σάβ.-Κυρ. 15.00-
17.15-19.45-22.00-00.15/ Η 
περίπτωση Λάρι Κράουν, 
Τετ. 21.15-23.30/ Beastly, 
Τετ. 17.15-19.15
Αίθ. 4: Transformers 3, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ. 19.00-
22.00-01.00, Σάβ.-Κυρ. 16.00-
19.00-22.00-01.00, Τρ. 18.15/ 
Ο Χάρι Πότερ 7 marathon, 
Τρ. 21.20 3D/ Ο Χάρι Πότερ 
και οι κλήροι του θανάτου, 
μέρος 2ο, Τετ. 18.30-21.30-
00.15 3D 
Αίθ. 5: Αυτοκίνητα 2, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 19.00 με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 16.45-19.00 
μεταγλ.,Τετ. 17.45 μεταγ/ Η 
περίπτωση Λάρι Κράουν, 
Πέμ.-Τρ. 21.15-23.30/ Ο κος 
Πόπερ και οι πιγκουίνοι 
του, Τετ. 20.00-22.15-00.30
Αίθ. 6: The Hangover 2, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 18.45-
21.00-23.15-01.30, Σάβ.-Κυρ. 
16.30-18.45-21.00-23.15-
01.30/ Transformers 3, Τετ. 
19.00-22.00-01.00
Αίθ. 7: Transformers 3, 
Πέμ.-Τρ. 17.45-21.00-00.00 
Τετ. 23.15 3D/ Αυτοκίνητα 
2, Σάβ.-Κυρ. 15.45 μεταγλ., 
Τετ. 18.15 μεταγλ. 3D/ Ο 
Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
20.30 3D
Αίθ. 8: Αυτοκίνητα 2, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 17.30 με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 15.00-17.30 
μεταγλ. 3D/ Transformers 
3, Πέμ.-Τρ. 20.00-23.00 3D/ 
Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
17.00-19.45-22.30-01.15 3D
Αίθ. 9: Ο κος Πόπερ και οι 
πιγκουίνοι του, Πέμ.-Παρ. 

& Δευτ.-Τρ. 18.15-20.30-
22.45-01.00, Σάβ.-Κυρ. 16.00-
18.15-20.30-22.45-01.00’/ 
Αυτοκίνητα 2, Τετ. 18.45 
μεταγλ./ Transformers 3, 
Τετ. 21.00-00.00
Αίθ. 10: Φιλενάδες, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 19.00-21.45-
00.30, Σάβ.-Κυρ. 16.15-19.00-
21.45-00.30/ Ο Χάρι Πότερ 
και οι κλήροι του θανάτου, 
μέρος 2ο, Τετ. 18.00-21.00-
23.45
Αίθ. 11: Αυτοκίνητα 2, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 17.15 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 15.00-
17.15 μεταγλ./ Ο κος Πόπερ 
και οι πιγκουίνοι του, 
Πέμ.-Τρ. 19.45-22.00-00.15/ 
Transformers 3, Τετ. 17.15-
20.00-23.00
Αίθ. 12: Beastly, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τρ. 18.45-20.45-22.45-
00.45, Σάβ.-Κυρ. 16.45-18.45-
20.45-22.45-00.45/ Ο κος 
Πόπερ και οι πιγκουίνοι 
του, Τετ. 17.00-19.15-21.30-
23.45
Αίθ. 13: Transformers 3, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 18.30-
21.30-00.30, Σάβ.-Κυρ. 
15.15-18.30-21.30-00.30/ Ο 
Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
19.00-21.45-00.30
Αίθ. 14: super 8, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τρ. 17.30-20.15-22.45-
01.15, Σάβ.-Κυρ. 15.00-17.30-
20.15-22.45-01.15/ Η περί-
πτωση Λάρι Κράουν, Τετ. 
20.15-22.30-00.45/ Kung Fu 
panda 2, Τετ. 18.00 μεταγλ.
Αίθ. 15: Αυτοκίνητα 2, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 18.15 με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 16.00-18.15 
μεταγλ., Τετ. 17.00 μεταγ/ 
Transformers 3, Πέμ.-Τρ. 
20.30-23.30/ Ο Χάρι Πότερ 
και οι κλήροι του θανάτου, 
μέρος 2ο, Τετ. 19.15-22.00-
00.45
Αίθ. 16: Η περίπτωση Λάρι 
Κράουν, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τρ. 17.45-20.00-22.15-00.30, 
Σάβ.-Κυρ. 15.30-17.45-20.00-
22.15-00.30/ Ο κος Πόπερ 
και οι πιγκουίνοι του, Τετ. 
18.15-20.45-23.00-01.15
Αίθ. 17: Αυτοκίνητα 2, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 17.45-20.00 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 15.30-
17.45-20.00, Το άσυλο, Πέμ.-
Τρ. 22.15-00.45/ Φιλενάδες, 
Τετ. 19.00-21.45-00.15
Αίθ. 18: Οι πειρατές της 
Καραϊβικής: Σε άγνωστα 
νερά, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 
18.15-21.15-00.15, Σάβ.-Κυρ. 
15.15-18.15-21.15-00.15/ 
The Hangover 2, Τετ. 17.30-
19.45-22.15-00.30
Αίθ. 19: Kung Fu panda 2, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 17.30 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 15.15-
17.30 μεταγλ./ x-men: Η 
πρώτη γενιά, Πέμ.-Τρ. 19.45-
22.30-01.15/ super 8, Τετ. 
18.30-21.00-23.30
Αίθ. 20: Transformers 3, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 19.30-
22.30, Σάβ.-Κυρ. 16.30-19.30-
22.30/ Ο Χάρι Πότερ και οι 
κλήροι του θανάτου, μέρος 
2ο, Τετ. 17.15-20.00-22.45

ViLLAGe 5 CinemAs 
pAGRATi
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 801 100 9191, 
210 8108.080
Αίθ. 1: Ο κος Πόπερ και οι πι-
γκουίνοι του, Πέμ.-Τρ. 20.15-
22.15-00.20/ Αυτοκίνητα 2, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 18.00 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 15.30-
18.00 μεταγλ./ Ο Χάρι Πότερ 
και οι κλήροι του θανάτου, 
μέρος 2ο, Τετ. 18.30-21.15-
00.00
Αίθ. 2 : Kung Fu panda 2, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 17.45 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 15.45-
17.45 μεταγλ./ Η περίπτωση 
Λάρι Κράουν-Πέμ.-Τρ. 19.45-
21.45-23.45/ Ο κος Πόπερ 
και οι πιγκουίνοι του, Τετ. 
20.15-22.15-00.20/ Αυτοκί-
νητα 2, Τετ. 18.00 μεταγλ.
Αίθ. 3: Ο Γουίνι το αρκου-
δάκι, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 
17.30 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
16.00-17.30 μεταγλ./ 
Φιλενάδες, Πέμ.-Τρ. 19.00-
21.30-00.00, Τετ. 21.10/ 
Transformers 3, Τετ. 18.10-
23.40
Αίθ. 4: Αυτοκίνητα 2, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 18.45 με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 16.30-18.45 
μεταγλ., Τετ. 17.10 μεταγλ. 
3D/ Transformers 3, Πέμ.-
Δευτ. 21.10-00.10 3D/ Ο Χάρι 
Πότερ 7 marathon, Τρ. 21.20 
3D/ Ο Χάρι Πότερ και οι κλή-
ροι του θανάτου, μέρος 2ο, 
Τετ. 19.15-22.00-00.40 3D
Αίθ. 5: Αυτοκίνητα 2, 

Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 
17.15 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
15.00-17.15μεταγλ. 3D/ 
Transformers 3, Πέμ.-Τρ. 
19.30-22.45 3D/ Ο Χάρι 
Πότερ και οι κλήροι του θα-
νάτου, μέρος 2ο, Τετ. 17.45-
20.30-23.15 3D

ViLLAGe 15 
CinemAs @ THe mALL 
Ανδρέα Παπανδρέου 3 
(θέση Ψαλίδι), 801 100 9191, 
210 8108.080
Αίθ. 1: The Hangover 2, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 20.30, Σάβ.-
Κυρ. 15.15-20.30/ x-men: Η 
πρώτη γενιά, Πέμ.-Τρ. 17.30-
22.45/ Η περίπτωση Λάρι 
Κράουν, Τετ. 17.00-19.30-
21.45/ super 8, Τετ. 00.15
Αίθ. 2: Transformers 3, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ. 19.30-22.30, 
Σάβ.-Κυρ. 16.30-19.30-22.30, 
Τρ. 17.00 3D/ Αυτοκίνητα 2, 
Τετ. 17.00 3D/ Ο Χάρι Πότερ 
7 marathon, Τρ. 21.20 3D/ 
Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
19.30-22.30
Αίθ. 3: Αυτοκίνητα 2, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 17.15-19.45 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 15.00-
17.15-19.45 μεταγλ./ Beastly, 
Πέμ.-Τρ. 22.00-00.00/ Ο κος 
Πόπερ και οι πιγκουίνοι 
του, Τετ. 17.15-19.15-21.15-
23.15
Αίθ. 4: Αυτοκίνητα 2, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 18.00 με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 15.45-18.00 
μεταγλ. 3D/ Transformers 
3, Πέμ.-Δευτ. 20.15-23.15, 
Τετ. 23.30 3D/ Ο Χάρι Πότερ 
7 marathon, , Τρ. 21.20 3D/ 
Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
17.00-20.30 3D
Αίθ. 5: Transformers 3, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 18.00-21.00-
00.00, Σάβ.-Κυρ. 15.00-18.00-
21.00-00.00/ Ο Χάρι Πότερ 
και οι κλήροι του θανάτου, 
μέρος 2ο, Τετ. 17.45-21.00-
00.00
Αίθ. 6: Kung Fu panda 2, 
Πέμ.-Τρ. 18.45 μεταγλ./ The 
Hangover 2, Πέμ.-Τρ. 00.0/ 
Transformers 3, Πέμ.-Τρ. 
21.00/ Beastly, Τετ. 18.45/ 
Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
21.00-00.00
Αίθ. 7: Transformers 3, 
Πέμ.-Δευτ. 21.45, Τρ. 19.00-
22.30 3D/ Αυτοκίνητα 2, 
Πέμ.-Δευτ. 19.00 μεταγλ. 3D/ 
Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
18.15-21.30 3D
Αίθ. 8: Αυτοκίνητα 2, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18.30 με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 16.15-18.30 
μεταγλ./ Η περίπτωση Λάρι 
Κράουν, Πέμ.-Τρ. 20.45-
23.00/ Φιλενάδες, Τετ. 
20.45-23.30
Αίθ. 9: Ο κος Πόπερ και οι 
πιγκουίνοι του, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τρ. 17.45-20.00-
22.15-00.15, Σάβ.-Κυρ. 15.30-
17.45-20.00-22.15-00.15, Τετ. 
20.15-22.15-00.15/ Αυτοκί-
νητα 2, Τετ. 17.45 μεταγλ.
Αίθ. 10: Φιλενάδες, Πέμ.-Τρ. 
17.00-19.30-22.15-00.45/ 
Transformers 3, Τετ. 18.00-
21.00-00.00
Αίθ. 11: Οι πειρατές της Κα-
ραϊβικής: Σε άγνωστα νερά, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 21.30, 
Σάβ.-Κυρ. 16.30-21.30/ super 
8, Πέμ.-Τρ. 19.15-00.30/ Ο 
Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
19.00-22.00-00.45
Αίθ. 12: Ο κος Πόπερ και οι 
πιγκουίνοι του, Πέμ.-Τρ. 
18.45-21.15-23.30/ Kung 
Fu panda 2, Σάβ.-Κυρ. 16.45 
μεταγλ., Τετ. 18.00 μεταγλ./ 
Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
2.00-23.00
Αίθ. 13: Φιλενάδες, Πέμ.-Τρ. 
19.30-22.15/ Ο Χάρι Πότερ 
και οι κλήροι του θανάτου, 
μέρος 2ο, Τετ. 19.00-22.00
Αίθ. 14: Ο κος Πόπερ και οι 
πιγκουίνοι του, Πέμ.-Τρ. 
21.15-23.30/ Ο Χάρι Πότερ 
και οι κλήροι του θανάτου, 
μέρος 2ο, Τετ. 20.00-23.00

ViLLAGe 9 CinemAs @ 
FALiRO 
Λ. Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 
3, Π. Φάληρo, 801 100 9191, 
210 8108.080
Αίθ. 1: Αυτοκίνητα 2, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 17.10-
19.20 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
15.00-17.10-19.20 μεταγλ., 
Τετ. 17.10 μεταγλ. 3D/ 
Transformers 3-Πέμ.-Τρ. 
21.30-00.30, Τετ. 19.30-
22.30 3D

Αίθ. 2: Η περίπτωση Λάρι 
Κράουν, Πέμ.-Δευτ. 20.10-
22.20-00.30/ Αυτοκίνητα 2, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ. 18.00 με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 15.50-18.00 
μεταγλ./ Transformers 3, 
Τρ. 17.30-20.30-23.30, Τετ. 
18.40-21.40-00.40
Αίθ. 3: Beastly, Πέμ.-Δευτ. 
17.10-19.10/ The Hangover 
2, Πέμ.-Δευτ. 21.10-23.20/ 
Αυτοκίνητα 2, ΤρΤετ. 18.00 
μεταγλ./ Η περίπτωση 
Λάρι Κράουν, Τρ.-Τετ. 20.10-
22.20-00.30
Αίθ. 4: Ο κος Πόπερ και οι 
πιγκουίνοι του, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τρ. 17.00-19.00-
21.00-23.00, Σάβ.-Κυρ. 15.00-
17.00-19.00-21.00-23.00, Τετ. 
17.00-19.00-23.00
Αίθ. 5: Φιλενάδες, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17.00-19.30-
22.00-00.30, Σάβ.-Κυρ. 19.30-
22.00-00.30/ Αυτοκίνητα 
2, Σάβ.-Κυρ. 15.10-17.20 
μεταγλ.
Αίθ. 6: Transformers 3, Πέμ.-
Δευτ. 17.30-20.30-23.30/ Ο 
Χάρι Πότερ 7 marathon, 
Τρ. 21.20 3D/ Ο Χάρι Πότερ 
και οι κλήροι του θανάτου, 
μέρος 2ο, Τετ. 18.20-21.00-
23.40
Αίθ. 7: Transformers 3, 
Πέμ.-Τρ. 19.30-22.30 3D/ Ο 
Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
19.00-21.45-00.30 3D
Αίθ. 8: Transformers 3, Πέμ.-
Τρ. 19.30-22.30 Τετ. 18.50/ 
Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, 
Τετ. 21.50
Αίθ. 9: The company men, 
Πέμ.-Τρ. 19.00-21.10-23.20/ 
Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
20.30-23.15

ViLLAGe ATHens 
meTRO mALL 
Άγ. Δημήτριος, Βουλιαγμένης 
276, 801 100 9191, 
210 8108.080
Αίθ. 1: Αυτοκίνητα 2, Πέμ. & 
Σαβ.-Τρ. 11.45-14.00-16.15-
18.30 μεταγλ., Παρ. 16.15-
18.30 μεταγλ., Τετ. 13.45 
μεταγλ. 3D/ Transformers 3, 
Πέμ.-Δευτ. 21.15-00.15 3D/ 
Ο Χάρι Πότερ 7 marathon, 
Τρ. 21.20 3D/ Ο Χάρι Πότερ 
και οι κλήροι του θανάτου, 
μέρος 2ο, Τετ. 11.00-16.00 
3D/ Ο Χάρι Πότερ και οι κλή-
ροι του θανάτου, μέρος 2ο, 
18.45-21.30-00.15
Αίθ. 2: Ο κος Πόπερ και οι πι-
γκουίνοι του, Πέμ.-Τρ. 20.00-
22.15-00.30/ Αυτοκίνητα 2, 
Πέμ.-Τρ. 11.00-13.15-15.30-
17.45 μεταγλ./ Ο Χάρι Πότερ 
και οι κλήροι του θανάτου, 
μέρος 2ο, Τετ. 11.30-15.15-
18.45-21.30-00.15
Αίθ. 3: Kung Fu panda 2, 
Πέμ.-Τρ. 11.40-13.40-15.40 
μεταγλ./ Beastly, Πέμ.-Τρ. 
19.50/ Η περίπτωση Λάρι 
Κράουν, Πέμ.-Τρ. 21.50-
00.00/ Ο κος Πόπερ και οι 
πιγκουίνοι του, Πέμ.-Τρ. 
17.40/ Transformers 3, Τετ. 
18.15-21.15-00.30
Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
11.30-15.15
Αίθ. 4: Transformers 3, 
Πέμ.-Τρ. 12.00-15.45-18.45-
21.45-00.45/ Αυτοκίνητα 2, 
Τετ. 11.00-13.15-15.30-17.45 
μεταγλ./ Ο κος Πόπερ και οι 
πιγκουίνοι του, Τετ. 20.00-
22.10-00.20
Αίθ. 5: Transformers 3, Πέμ.-
Δευτ. 11.30-14.30-19.45-
22.45 , Τρ. 11.20-15.20-18.20 
3D/ Αυτοκίνητα 2, Πέμ.-Δευτ. 
17.30 μεταγλ. 3D/ Ο Χάρι 
Πότερ 7 marathon, Τρ. 21.20 
3D/ Ο Χάρι Πότερ και οι 
κλήροι του θανάτου, μέρος 
2ο, Τετ. 12.00-14.45-17.30-
20.15-23.00

ViLLAGe COOL RenTis
Θηβών 228 & Π. Ράλλη (στον 
κήπο του VILLAGE PARK), 210 
4278.600, Dolby, ΘΕΡΙΝΟ
Ο κος Πόπερ και οι πι-
γκουίνοι του, Πέμ.-Δευτ. 
21.15-23.30, Τρ. 23.15/ Ο 
Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
21.15-00.00

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, 
210 9650.318 
Αίθ. 1: Ο κος Πόπερ και οι πι-
γκουίνοι του 19.00-21.30
Αίθ. 3: Η περίπτωση Λάρι 
Κράουν 21.00-23.10

ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Πλατεία Δεξαμενής Κολωνάκι 

(κήπος-τραπεζάκια),
 210 3623.942, 210 3602.363 
Dolby Surround ΘΕΡΙΝΟ
Η αντίζηλος 20.50-23.00

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι, 
210 8028.587 

ΕΚΡΑΝ
Ζωναρά - Αγαπίου (στάση Πα-
ναθήναια), 210 6461.895 
ΘΕΡΙΝΟ 
Αυτοκίνητα 2, Πέμ.-Κυρ. 
19.30 μεταγλ./ Ένας αξιότι-
μος κύριος, Πέμ. 21.30/ Πίνα 
Μπάους, Παρ.-Κυρ. 21.30

ΕΚΡΑΝ
Ζωναρά – Αγαπίου, Στάση 
Παναθήναια,  210 6461.895 
ΘΕΡΙΝΟ 
Πες μου τ’ όνομά σου 21.00-
23.00

ΕΛΛΗΝΙΣ CinemAx
Λ. Κηφισίας 29, 210 6464.009  
Η αντίζηλος, 21.00-23.00, 
Δευτ. 21.00

ΖΕΦΥΡΟΣ
Τρώων 36, Θησείο, 
210 3462.677 ΘΕΡΙΝΟ
Ο γαλάζιος άγγελος 21.00-
23.00

ΘΗΣΕΙΟΝ
Αποστόλου Παύλου 7, 
210 3470.980, 210 3420.864, 
www.cine-thisio.gr Dolby 
Stereo ΘΕΡΙΝΟ
Το χρίσμα 20.50-23.05

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πειραιώς 206, Ταύρος, 210 
3418.550 
2ο Φεστιβάλ Βωβού κινηματο-
γράφου. Ώρα έναρξης 21.00.
Θερινό: Η αντίζηλος, Πέμ.-
Τρ. 20.40-23.00/ Go West, 
Τετ. 21.00

ΛΑΟΥΡΑ
Νικηφορίδη 24, Παγκράτι,  
210 7662.040
Η περίπτωση Λάρι Κράουν 
21.00-23.00

ΛΙΛΑ
Νάξου 115, Πατήσια, 
210 2016.849 ΘΕΡΙΝΟ
Τεκμήριο ενοχής, Πέμ.-Κυρ. 
20.50-23.00/ Μέσα από τις 
φλόγες, Δευτ.-Τετ. 20.50-
23.00

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ - 
FiLmCenTeR
Λ. Συγγρού 106 (μετρό Φιξ), 
210 9215.305 Dolby digital
Γιο-Γιο 21.00/ Εάν 22.35

ΝΑΝΑ CinemAx 3D
Λ. Βουλιαγμένης 179, 
Δάφνη, 210 9703.158 
Αίθ. 1: Transformers 3, 
20.30-23.30/ Kung Fu panda 
2, 18.45 μεταγλ.
Αίθ. 2: Φιλενάδες, Πέμ.-Τρ. 
18.30-21.00-23.30/ Ο Χάρι 
Πότερ και οι κλήροι του θα-
νάτου, μέρος 2ο, Τετ. 17.30-
20.00-22.30
Αίθ. 3: Transformers 3, Πέμ.-
Τρ. 19.00-22.00, Τετ. 22.00/ 
Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, 
Τετ. 18.45
Αίθ. 4: Αυτοκίνητα 2, 
Πέμ.-Τρ. 17.45 μεταγλ. 3D/ 
Transformers 3, Πέμ.-Τρ.  
20.00-23.00, Τετ. 22.40 3D/ 
Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
18.00-20.20  
Αίθ. 5: Αυτοκίνητα 2, 19.15 
μεταγλ./ Οι πειρατές της 
Καραϊβικής: Σε άγνωστα 
νερά, Πέμ.-Τρ.  21.30/ Ο 
Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
21.15-23.45
Αίθ. 6: Οι πειρατές της Κα-
ραϊβικής: Σε άγνωστα νερά, 
Πέμ.-Τρ. 19.30/ Αυτοκίνητα 
2, Πέμ.-Τρ.  17.30 μεταγλ./ 
Φιλενάδες, Πέμ.-Τρ.  22.15 
Τετ. 17.30-19.45-22.15

ΟAΣΙΣ
Πρατίνου 7, Παγκράτι,  
210 7244.015 ΘΕΡΙΝΟ 
Λόλα 21.00-23.00

ODeOn KOsmOpOLis 
mApOyΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 
210 6786.000, 801 1160000 
Αίθ. 1: Transformers 3, 
17.00-20.10-23.20
Αίθ. 2: Η περίπτωση Λάρι 
Κράουν 17.40-19.50-22.00
Αίθ. 3: Το δέντρο της ζωής, 
Πέμ.-Τρ. 21.40/ Kung Fu 
panda 2, Πέμ.-Τρ. 17.20 

μεταγλ./ Ο κος Πόπερ και οι 
πιγκουίνοι του, Τετ. 17.10-
19.20-21.20-23.30
Αίθ. 4: Αυτοκίνητα 2, 18.30 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 15.50 με-
ταγλ./ Τα μάτια της Τζούλια, 
Πέμ.-Τρ. 20.50-23.30/ Η πε-
ρίπτωση Λάρι Κράουν, Τετ. 
21.00-23.10
Αίθ. 5: Kung Fu panda 2, 
Πέμ.-Τρ. 18.20 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 16.20 μεταγλ. 3D/ 
Η περίπτωση Λάρι Κρά-
ουν, Πέμ.-Τρ. 21.00-23.10/ 
Transformers 3, Τετ. 19.10-
22.20 3D
Αίθ. 6: Αυτοκίνητα 2, 
Πέμ.-Τρ. 19.00 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 16.30 μεταγλ. 3D/ 
Transformers 3, Πέμ.-Τρ. 
21.30 3D/ Ο Χάρι Πότερ και 
οι κλήροι του θανάτου, 
μέρος 2ο, Τετ. 18.20-21.10-
00.00 3D
Αίθ. 7: Φιλενάδες 20.00-
22.40, Πέμ.-Τρ. 17.30/ Αυτο-
κίνητα 2, Τετ. 17.10 μεταγλ.
Αίθ. 8: Ο κος Πόπερ και οι 
πιγκουίνοι του, Πέμ.-Τρ. 
17.10-19.20-21.20-23.30/ Ο 
Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
16.50-19.50-22.30
Αίθ. 9: Αυτοκίνητα 2, 
Πέμ.-Τρ. 18.00 μεταγλ. 3D/ 
Transformers 3, Πέμ.-Τρ. 
20.30-23.40 3D/ Ο Χάρι Πό-
τερ και οι κλήροι του θανά-
του, μέρος 2ο, Τετ. 17.30
Αίθ. 10: Ο κος Πόπερ και 
οι πιγκουίνοι του, Πέμ.-Τρ. 
18.10-20.20-22.30 Σάβ.-Κυρ. 
16.00/ Ο Χάρι Πότερ και οι 
κλήροι του θανάτου, μέρος 
2ο, Τετ. 17.50-20.40-23.30
Αίθ. 11: Transformers 3, 
Πέμ.-Τρ. 19.10-22.20 3D/ Ο 
Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
19.20-22.00
Αίθ. 12: Αυτοκίνητα 2, Πέμ.-
Τρ. 17.10 μεταγλ./ x-men: Η 
πρώτη γενιά, Πέμ.-Τρ. 19.30-
22.10/ Ο κος Πόπερ και οι 
πιγκουίνοι του, Τετ. 18.10-
20.20-22.30

ODeOn sTARCiTy
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, Ν. 
Κόσμος, DTS, www.i-ticket,gr  
210 6786.000, 801 11 60000
Αίθ. 1: Transformers 3, 
Πέμ.-Τρ. 19.10-22.20 3D/ Ο 
Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
19.30-22.10 3D
Αίθ. 2: Τα μάτια της Τζούλια 
19.50-22.40/ Αυτοκίνητα 2, 
17.30 μεταγλ.
Αίθ. 3: Ο θάνατός σου, η ζωή 
μου, Πέμ.-Τρ. 20.50-23.00/ 
Αυτοκίνητα 2, Πέμ.-Τρ. 18.30 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 16.10 
μεταγλ./ Ο κος Πόπερ και οι 
πιγκουίνοι του, Τετ. 18.40-
20.45-22.50
Αίθ. 4: Transformers 3, 
17.00-20.10-23.20
Αίθ. 5: Ο κος Πόπερ και οι πι-
γκουίνοι του, Πέμ.-Τρ. 18.40-
20.45-22.50, Σάβ.-Κυρ. 16.30/ 
Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
17.50-20.30-23.10
Αίθ. 6: Αυτοκίνητα 2, 
Πέμ.-Τρ. 19.00 μεταγλ., 
Σαβ.-Κυρ. 16.40 μεταγλ. 3D/ 
Transformers 3, Πέμ.-Τρ. 
21.40 3D/ Ο Χάρι Πότερ και 
οι κλήροι του θανάτου, 
μέρος 2ο, Τετ. 18.20-21.00-
23.40
Αίθ. 7: Kung Fu panda 2, 
Πέμ.-Τρ. 18.20 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 16.20 μεταγλ. 3D/ 
Transformers 3, Πέμ.-Τρ. 
21.00, Τετ. 19.10-22.20 3D
Αίθ. 8: Το δέντρο της ζωής, 
Πέμ.-Τρ. 22.10/ x-men: Η 
πρώτη γενιά-Πέμ.-Τρ. 19.30/ 
Kung Fu panda 2, Σάβ.-Κυρ. 
17.20 μεταγλ./ Η περίπτωση 
Λάρι Κράουν, Τετ. 18.10-
20.20-22.30
Αίθ. 9: Φιλενάδες, Πέμ.-Τρ. 
17.50-20.30-23.10 Τετ. 21.10-
23.50/ Αυτοκίνητα 2, Τετ. 
18.30 μεταγλ.
Αίθ. 10: Η περίπτωση Λάρι 
Κράουν, Πέμ.-Τρ. 18.10-
20.20-22.30/ Ο Χάρι Πότερ 
και οι κλήροι του θανάτου, 
μέρος 2ο, Τετ. 18.50-21.30-
00.10

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 
210 7515.434 Dolby Stereo
Love story 21.15/ Το πάρτι 
23.10

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ
Λ. Αλεξάνδρας & Μαυρομιχά-
λη, 210 6425.714 Dolby Stereo 
ΘΕΡΙΝΟ
Το κυνήγι του κλέφτη 20.50-
23.00

ΡΙΒΙΕΡΑ
Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια, 
210 3837.716, 210 3844.827 
ΘΕΡΙΝΟ 
Το χρίσμα 20.50-23.00

ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ
Άλσος Βεΐκου, 210 2138.119 
Dolby Digital ΘΕΡΙΝΟ
Η περίπτωση Λάρι Κράουν 
21.00-23.00

ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ
Πλάκα, 210 3222.071, 
210 3248.057 Dolby SR, 
www.cineparis.gr ΘΕΡΙΝΟ
Η περίπτωση Λάρι Κράουν 
20.50-23.00

ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ
Πάρκο Φλοίσβου, Παλαιό 
Φάληρο,210 9821.256, 
210 9403.595 DS ΘΕΡΙΝΟ
Η περίπτωση Λάρι Κράουν, 
Πέμ.-Τρ. 21.00-23.10 Τετ. 
21.00/ Ο Χάρι Πότερ και οι 
κλήροι του θανάτου, μέρος 
2ο, Τετ. 23.00 3D

ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ 
CLAssique
Κηφισίας 290 & Παρίτση 2, 
Ψυχικό, 210 6777.330 
Η πριγκίπισσα του Μονπεν-
σιέ 20.50-23.10

ΣΠΟΡΤΙΓΚ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Κων/νου Παλαιολόγου 18, Ν. 
Σμύρνη, 210 9333.820, 
210 9350.439 Stereo 
ΘΕΡΙΝΟ Το χρίσμα 21.00-
23.10
Αίθ. 1: Αυτοκίνητα 2, 
Πέμ.-Τρ. 20.00 μεταγλ./ 
Transformers 3, Πέμ.-Τρ.  
22.00/ Ο Χάρι Πότερ και οι 
κλήροι του θανάτου, μέρος 
2ο, Τετ. 20.00-22.30

sTeR CinemAs 
AΓ. eΛeyΘepiOΣ
Αχαρνών 373-375, 
210 2371.000, 801 8017837
Αίθ. 1: Transformers 3, Πέμ.-
Τρ. 22.00 Τετ. 19.30-22.30/ 
Η περίπτωση Λάρι Κράουν, 
Πέμ.-Τρ. 20.00/ Αυτοκίνητα 
2-Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 18.00 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 14.00-
16.00-18.00 μεταγλ.
Αίθ. 2: Ο κος Πόπερ και οι 
πιγκουίνοι του, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 19.15-21.30-23.30, 
Σάβ.-Κυρ. 13.15-15.15-17.15-
19.15-21.30-23.30
Αίθ. 3: Φιλενάδες, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τρ. 18.00-20.30-
23.00, Σάβ.-Κυρ. 15.30-18.00-
20.30-23.00, Τετ. 20.30-23.00
Αυτοκίνητα 2, Τετ. 18.30 
μεταγλ.
Αίθ. 4: Transformers 3, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 19.30-22.30, 
Σάβ.-Κυρ. 13.30-16.30-19.30-
22.30/ Ο Χάρι Πότερ και οι 
κλήροι του θανάτου, μέρος 
2ο, Τετ. 19.00-22.00
Αίθ. 5: Αυτοκίνητα 2, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 19.00 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 13.00-
15.00-17.00-19.00 μεταγλ./ 
Transformers 3, Πέμ. & Κυρ., 
Τρ. 21.00, Πάρ.-Σάβ. 21.00-
00.00/ Ο Χάρι Πότερ και οι 
κλήροι του θανάτου, μέρος 
2ο, Τετ. 18.00-21.00-00.00

sTeR CinemAs 
Εμπορικό κέντρο Escape, 
Λ. Δημοκρατίας 67A, 
Ίλιον, 210 8092.690 
Αίθ. 1: Transformers 3, 
Πέμ.-Τρ. 19.30-22.30 3D/ Αυ-
τοκίνητα 2, Σάβ.-Κυρ. 13.30-
15.30-17.30 μεταγλ. 3D/ Ο 
Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
19.30-22.30 3D
Αίθ. 2: Transformers 3, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 20.30-23.30, 
Σάβ.-Κυρ. 14.30-17.30-20.30-
23.30/ Ο Χάρι Πότερ και οι 
κλήροι του θανάτου, μέρος 
2ο, Τετ. 20.30-23.30
Αίθ. 3: Transformers 3, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 19.00-22.00, 
Σάβ.-Κυρ. 13.00-16.00-19.00-
22.00/ Ο Χάρι Πότερ και οι 
κλήροι του θανάτου, μέρος 
2ο, Τετ. 19.00-22.00
Αίθ. 4: Ο κος Πόπερ και οι 
πιγκουίνοι του, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 19.15-21.15-23.15, 
Σάβ.-Κυρ. 13.15-15.15-17.15-
19.15-21.15-23.15
Αίθ. 5: Αυτοκίνητα 2, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τρ. 19.00 με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 13.00-15.00-
17.00-19.00 μεταγλ. 3D/ 
Transformers 3, Πέμ.-Κυρ. 
21.00-00.00, Δευτ.- Τρ. 21.00, 
Τετ. 00.00 3D/ Ο Χάρι Πότερ 
και οι κλήροι του θανάτου, 
μέρος 2ο, Τετ. 18.00-21.00 3D
Αίθ. 6: Αυτοκίνητα 2, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18.30 

Cine ωρεσ προβολησ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛωΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤηΝ ΠΕΜ.ΠΤη
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μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 
14.30-16.30-
18.30 μεταγλ./ 
Φιλενάδες, 
20.30-23.00 
Αίθ. 7: Η 
περίπτωση 
Λάρι Κράουν, 
Πέμ. & Κυρ., Τρ. 
22.15, Παρ.-Σαβ. 
22.15-00.20/ Αυτο-
κίνητα 2, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 18.00-20.00 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 14.00-
16.00-18.00-20.00 μεταγλ./ 
Transformers 3, Τετ. 22.15
Αίθ. 8: Transformers 3, Πέμ.-
Τρ. 21.30/ Ο Χάρι Πότερ 
και οι κλήροι του θανάτου, 
μέρος 2ο, Τετ. 21.30

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ - 
3D DiGiTAL
Νέο ηράκλειο, 210 2826.873, 
210 2825.607 (με σεζ-λονγκ) 
Dolby DTS ΘΕΡΙΝΟ
Αίθ. 1: Transformers 3, 
Πέμ.-Τρ. 20.00-22.45/ Ο 
Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
20.30-22.45
Αίθ. 2: Αυτοκίνητα 2, 19.30-
21.30 μεταγλ.
Αίθ. 3: Η περίπτωση Λάρι 
Κράουν 21.00-23.00

ΤΡΙΑΝΟΝ-FiLmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 (Πατησίων 
101), 210 8222.702
Το μωρό της Ρόζμαρυ 21.00-
23.00

ΦΙΛΙΠ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Ελ.Βενιζέλου, Νέα Σμύρνη,  
210 9332.766 ΘΕΡΙΝΟ 
Φιλενάδες 21.00-23.10

ΦΙΛΟΘΕΗ
Πλ. Δροσοπούλου, Φιλοθέη, 
210 6833.398 DS ΘΕΡΙΝΟ
Ο μαύρος γάτος του έρωτα 
20.50-23.00

ΨΥΡΡΗ Σαρρή 40,  
210 3247.234, ΘΕΡΙΝΟ
Η λεωφόρος της Δύσεως 
20.50-23.00

Ημικεντρικοί

AΛΣΟΣ
Δεκελείας 154, Ν.Φιλαδέλφεια, 
210 2532.003, 210 2583.133 
Dolby Surround ΘΕΡΙΝΟ
Η περίπτωση Λάρι Κράουν, 
Πέμ.-Τρ. 21.00-23.05/ Ο Χάρι 
Πότερ και οι κλήροι του 
θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
2.50-23.00

AΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Νευροκοπίου 2-4, Παπάγου, 
210 6561.153 DD ΘΕΡΙΝΟ
Η περίπτωση Λάρι Κράουν 
21.00-23.00

ΠΕΡΑΝ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κώστα Βάρναλη 32, Περιστέρι, 
210 5780.892-3, StS ΘΕΡΙΝΟ
Το δέντρο της ζωής, Πέμ.-
Κυρ. 21.00-23.30/ Μια φορά 
και ένα μωρό, Δευτ.-Τετ. 
21.00-23.00

ΣΙΝΕ ΝΕΑ ΜΑΣΚΩΤ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΜΟΣΧΑ-
ΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Κων/λεως 2, πάρκο ηρώων, 
210 3459.531 
Οι πειρατές της Καραϊβικής: 
Σε άγνωστα νερά, Πέμ.-
Κυρ. 21.00-23.30, Δευτ.-Τετ. 
23.00/ Rango, Δευτ.-Τετ. 
21.00 μεταγλ.

ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Το δέντρο της ζωής, Πέμ.-
Παρ. 21.30, Σάβ.-Κυρ. 22.30/ 
Μαλλιά κουβάρι, Σάβ.-Δευτ. 
20.50 μεταγλ./ x-men: Η 
πρώτη γενιά, Δευτ. 22.30, 
Τρ.-Τετ. 20.50-23.10

Προαστίων

AΕΛΛΩ
Ελ. Βενιζέλου 12, Ραφήνα, 
22940 23420 ΘΕΡΙΝΟ
Αυτοκίνητα 2, Πέμ.-Κυρ. 
21.00 μεταγλ./ The company 
men, Πέμ.-Κυρ. 23.00/ Δικη-
γόρος σκοτεινών υποθέσε-
ων, Δευτ.-Τετ. 21.00-23.00

AΘΗΝΑ - pisCines 
iDeALes
Σολωμού 18, πλ. Χαλανδρίου, 
210 6855.860
The Hangover 2 21.00-23.00

AΘΗΝΑΙΑ
Χαλκούτσι, 22950 71515 StS 

ΘΕΡΙΝΟ Ο λόγος του βασιλιά, 
Πέμ.-Τρ. 21.00, Πάρ.-Σάβ. 
23.15

AΙΓΛΗ
Λεωφ.Σαρωνίδας 28-30, 22910 
54941, DoS ΘΕΡΙΝΟ 
Αυτοκίνητα 2, Πέμ.-Κυρ. 
21.00/ Ο άγνωστος, Πέμ.-
Κυρ. 23.00/ Μαχητές των 
δρόμων: Ληστεία στο Ρίο, 
Δευτ.-Τετ. 20.50-23.00

AΚΤΗ
Πλαζ Βουλιαγμένης, 210 
8961.337 StS ΘΕΡΙΝΟ 
Ο μαύρος γάτος του έρωτα, 
Πέμ.-Τρ. 21.00-23.00/ Ο Χάρι 
Πότερ και οι κλήροι του 
θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
20.50-23.10

AΛΕΞ - CinemA
Λ. Πόρτο Ράφτη 235, 22990 
76034, DS, ΘΕΡΙΝΟ 
Transformers 3 21.15

AΛΕΞΑΝΔΡΑ - suZuKi
ηρώων Πολυτεχνίου 27 (5η 
στάση Χολαργού), Κ. Χαλάνδρι, 
210 6777.708-9 ΘΕΡΙΝΟ 
Το κυνήγι του κλέφτη 21.00-
23.00

AΛΙΚΗ
Πλατεία Δροσιάς, 210 6229.645  
ΘΕΡΙΝΟ
Ο μαύρος γάτος του έρωτα 
20.50-23.00

AΛΟΜΑ
Γερουλάνου 103 & Πόντου, Αρ-
γυρούπολη, 210 9937.011
ΘΕΡΙΝΟ
Η περίπτωση Λάρι Κράουν 
21.00-23.00

AΜΑΡΥΛΛΙΣ - suZuKi
Αγ. Παρασκευή, 210 6010.561-
497 ΘΕΡΙΝΟ 
Το χρίσμα, Πέμ.-Τρ. 21.10-
23.10/ Ο Χάρι Πότερ και οι 
κλήροι του θανάτου, μέρος 
2ο, Τετ. 2.50-23.10

AΜΙΚΟ
Επιδαύρου & Ανδρούτσου, 
Χαλάνδρι, 210 6815.532, 210 
6826.372 DS ΘΕΡΙΝΟ
Φιλενάδες 20.50-23.00

AΣΤΕΡΙ (ΠΡΩΗΝ ΙΛΙΟΝ)
Νέστωρος & Φιλοκτήτου, 
Εμπορικό κέντρο Ιλιον, 210 
2629.960 Dolby Digital ΘΕΡΙΝΟ
Το σχέδιο του Χένρι, Πέμ.-
Κυρ. 21.00-23.00/ Ζουμπαί-
οςκαι Ιουλιέτα, Δευτ.-Τετ. 
21.00 μεταγλ./ Η ζωή μετά, 
ΔευτΤετ. 23.00  (είσοδος 
ελεύθερη)

AΣΤΡΟΝ
Λούτσα, 22940 82249, St 
ΘΕΡΙΝΟ
The Hangover 2 21.00-23.00

COOL TymVOs CinemAs
Δημοσθένους 8, Παραλία 
Μαραθώνα, 22940 55566, 697 
7500030 DS ΘΕΡΙΝΟ 
Αίθ. 2: Transformers 3 21.15
Αίθ. 3: Super 8, Πέμ.-Τρ. 
21.00-23.00/ Ο Χάρι Πότερ 
και οι κλήροι του θανάτου, 
μέρος 2ο, Τετ. 21.00-23.00

ΓΑΛΑΞΙΑΣ
Λουτράκι, 27440 65922 
Μια φορά και ένα… 
μωρό, Πέμ. 21.00-23.00/ 
Μη σπρώχνεις, έρχομαι-
ΠαρΚυρ:21.00-23.00/ Οι επό-
μενες τρεις μέρες, Δευτ.-Τρ. 
21.00-23.00/ Γονείς της συμ-
φοράς, Τετ. 21.00-23.00

ΔΗΜ/ΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΟΝΑΡ 
Αγ.Παρασκευής 40, Ανάκασα, 
210 2632.791
Τι έκανες στο πόλεμο μπα-
μπά; Δευτ.-Τετ. 21.00  (είσο-
δος ελεύθερη)

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΑΓ.ΒΑΡ-
ΒΑΡΑΣ - ΣΙΝΕ ΠΑΝΘΕΟΝ
Τέρμα Δεληγιάννη,  
210 5698.855 

Ο λόγος του 
βασιλιά, 
Πέμ.-Κυρ. 
21.30/ 
Ζουμπαίος 
& Ιουλιέτα, 
Δευτ.-Τετ. 

21.30 μεταγλ.

ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 

«ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗ-

ΤΑΣ»
Λαύριο, 22920 27911 

ΘΕΡΙΝΟ 
Ζητείται ψεύτης, Πέμ. 21.00-
23.00/ x-men: Η πρώτη 
γενιά, Παρ.-Κυρ. 21.00-23.20, 
Δευτ.-Τρ. 23.00/ Οι ήρωες 
του δάσους: Περιπέτειες 
στο τσίρκο, Δευτ.-Τρ. 21.00 
μεταγλ./ Φιλίες & έρωτες, 
Τετ. 21.00-23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΜΙΜΗΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ»
Αγ. Κωνσταντίνου 42,  
210 6198.890
Το πάρτι, Πέμ.-Κυρ. 21.00-
23.00/ Η γυναίκα της ζωής 
μου, Δευτ.-Τετ. 21.00-23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΣΙΝΕ 
«ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ»
Νεαπόλεως 5-7, Αγ. Παρα-
σκευή,  210 6017.565, StS, 
ΘΕΡΙΝΟ
Η ζωή μετά, Πέμ. 21.00-
23.10/ Μαύρος κύκνος, 
Παρ.-Κυρ. 21.00-23.10/ Kung 
Fu panda 2, Δευτ.-Τετ. 21.00 
μεταγλ./ Μέσα από τις φλό-
γες, Δευτ.-Τετ. 23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΚΕΡΑΤΕ-
ΑΣ ΚΑΚΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
Παραλία κακής θάλασσας, 
22990 28049 ΘΕΡΙΝΟ
Οι πειρατές της Καραϊβικής: 
Σε άγνωστα νερά, Πέμ.-Κυρ. 
21.10/ Εγώ, ο απαισιότατος, 
Δευτ.-Τετ. 21.10 μεταγλ.

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
Ν.ηράκλειο, 210 2773.731 
ΘΕΡΙΝΟ Μαύρος κύκνος, 
Πέμ.-Κυρ. 21.00-23.00/ Τα 
κόκκινα παπούτσια, Δευτ.-
Τετ. 21.00-23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ - ΣΙΝΕ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ
25ης Μαρτίου, 210 5012.391 
Blue Valentine, Πέμ. 21.00-
23.00, Απ’ τα κόκκαλα 
βγαλμένη, Παρ.-Κυρ. 21.00-
23.00/ The Tourist, Δευτ.-Τρ. 
21.00-23.00/ Μέσα από τις 
φλόγες, Τετ. 21.00-23.00

ΚΑΣΤΑΛΙΑ
Χρ. Σμύρνης 1, πλατ. Αγ. Στεφά-
νου, 210 8144.384 D S ΘΕΡΙΝΟ
Αυτοκίνητα 2, Πέμ.-Κυρ. 
20.50 μεταγλ./ Blue 
Valentine, Πέμ.-Κυρ. 23.00/ 
Οι πειρατές της Καραϊβικής: 
Σε άγνωστα νερά, Δευτ.-Τετ. 
21.10

ΚΟΡΑΛΙ CinemAx
Αφροδίτης & Ιθάκης,
Σαρωνίδα, 22910 54097, 
DD  ΘΕΡΙΝΟΟ μαύρος γάτος 
του έρωτα, Πέμ.-Τρ. 21.00-
23.00/ Ο Χάρι Πότερ και οι 
κλήροι του θανάτου, μέρος 
2ο, Τετ. 20.50-23.00

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ CinemA
Δ. Πλακεντίας 87, Χαλάνδρι, 
210 6014.284
Η περίπτωση Λάρι Κράουν 
21.00-23.00

ΜΑΡΙΑΝΑ
Παρ. Καλάμου, Αγ.Απόστολοι,  
22950 85126 ΘΕΡΙΝΟ
Rio, Πέμ. 21.00 μεταγλ./ 
Μαύρος κύκνος, Πέμ. 23.00/ 
Εργένηδες για μια εβδομά-
δα, Παρ.-Σαβ. 21.00-23.00/ 
x-men: Η πρώτη γενιά, Κυρ. 
21.00-23.00/ Ο θάλαμος 
του τρόμου, Δευτ.-Τρ. 21.00-
23.00/ Απόλυτη ευφυΐα, Τετ. 
21.00-23.00

ΜΑΡΙΕΛ
Λ. Μαρκοπούλου 39, Πόρτο 
Ράφτη, 22990 71335
Μαύρος κύκνος, Πέμ.-Τρ. 
21.00-23.10/ Ο Χάρι Πότερ 
και οι κλήροι του θανάτου, 
μέρος 2ο, Τετ. 21.00-23.10

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ
Παπαδιαμάντη 12, Κηφισιά, 
210 8019.687 Dolby DTS ΘΕΡΙ-
ΝΟ Φιλενάδες 20.50-23.00 
 
ΟΡΦΕΑΣ
Λ. Σαρωνίδος 60, 22910 
60077 ΘΕΡΙΝΟ Η περίπτωση 
Λάρι Κράουν, Πέμ.-Τρ. 21.00-

23.00 Τετ. 21.20-23.10

ΡΙΑ
Αφροδίτης 8, Βάρκιζα 
Τηλ.2108970844 ΘΕΡΙΝΟ
Ίσως, αύριο/ Πέμ. 21.00-
23.00/ Μια καρδιά τον 
χειμώνα, Παρ.-Κυρ. 21.00-
23.00/ Blue Valentine, Δευτ. 
21.15-23.15, Τρ. 21.00-
23.00./ Ο Χάρι Πότερ και οι 
κλήροι του θανάτου, μέρος 
2ο, Τετ. 2.50-23.00

ΡΙΑ
Μάτι Τηλ.22940/34778 ΘΕΡΙΝΟ
x-men: Η πρώτη γενιά, Πέμ.-
Κυρ. 21.00-23.20/ Biutiful, 
ΔευτΤετ. 21.15

ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ
Κύπρου 68, Δημαρχείο Αργυ-
ρούπολης, 210 9922.098 DS 
ΘΕΡΙΝΟ 
Πες μου τ’ όνομά σου, 
Πέμ.-Τρ. 21.00-23.00/ Ο 
Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
20.45-23.10

ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Μιλτιάδου & Γαργηττού 
(δίπλα στο κολυμβητήριο), 
210 6612.717 ΘΕΡΙΝΟ
Αυτοκίνητα 2, 21.00 μεταγλ./ 
Γλυκό ψέμα 23.00

ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ
Ελ. Βενιζέλου 3, Παλλήνη, 
210 6666.815 -284 ΘΕΡΙΝΟ
Φιλενάδες, Πέμ.-Τρ. 21.00-
23.10 Τετ. 23.10/ Ο Χάρι 
Πότερ και οι κλήροι του θα-
νάτου, μέρος 2ο, Τετ. 20.50

ΣΙΣΣΥ - CAnDiA sTROm
Λ. Μαραθώνος 36, Νέα Μάκρη, 
22940 91811, 694 4141308 DTS 
ΘΕΡΙΝΟ 
The company men, Πέμ.-
Κυρ. 21.10-23.15/ Το πάρτι, 
Δευτ.-Τρ. 21.10-23.15/ Ο 
Χάρι Πότερ και οι κλήροι 
του θανάτου, μέρος 2ο, Τετ. 
20.45-23.15

ΤΡΙΑΝΟΝ-CinemAx
Κεφαλληνίας 4, Σαρωνίδα, 
22910 54931, DoDi, ΘΕΡΙΝΟ
Φιλενάδες, Πέμ.-Τρ. 20.50-
23.00 Τετ. 23.00/ Μεγαλο-
φυής, Τετ. 21.00 μεταγλ.

ΦΛΩΡΙΔΑ
Ζούμπερι, 22940 96923, StS, 
ΘΕΡΙΝΟ
Ο λόγος του βασιλιά, Πέμ.-
Κυρ. 20.50-23.10/ Μια καρ-
διά τον χειμώνα, Δευτ.-Τετ. 
20.50-23.00

ΧΛΟΗ
Κασαβέτη 17, Κηφισιά,  
210 8011.500, ΘΕΡΙΝΟ 
Η περίπτωση Λάρι Κράουν 
21.00-23.00

Πειραιά

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Παραλία Ελευσίνας, 210 
5543.865 ΘΕΡΙΝΟ 
Ο διαχειριστής, Πέμ. 21.15/ 
Τα παιδία δεν παίζει, Παρ.-
Κυρ. 21.15/ Όταν θέλω 
να σφυρίξω, σφυρίζω, 
Δευτ.-Τρ. 21.15/ Το μίσος, 
Τετ. 21.15

ΜΕΛΙΝΑ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Σωκράτους 65, Δραπετσώνα, 
210 4082.530 
Μια φορά και ένα… μωρό, 
Πέμ.-Παρ. 21.00-23.00/ 
x-men: Η πρώτη γενιά, Σάβ.-
Δευτ. 21.00-23.00/ Thor, Τρ.-
Τετ. 21.00-23.00

ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Βύρωνος και Χιλής, Κερατσίνι, 
210 4317.270 ΘΕΡΙΝΟ 
Hop, Πέμ.-Παρ. 21.00 με-
ταγλ./ The Hangover 2, 
Πέμ.-Παρ. 23.00, Σαβ.-Τετ. 
21.00-23.00

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, Κορυ-
δαλλός, 210 4960.955 
ΘΕΡΙΝΟ και Χειμερινό DSr 
Αυτοκίνητα 2, 21.00 μεταγλ./ 
Ίσως αύριο, Πέμ.-Παρ. 23.00/ 
x-men: Η πρώτη γενιά, Σάβ.-
Τετ. 23.00 / Αυτοκίνητα 2, 
19.00 μεταγλ.

ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ
Αγίου Νικολάου 17, Σελήνια, 
Σαλαμίνα, 210 4670.011 -012 
ΘΕΡΙΝΟ Αυτοκίνητα 2, 21.00 
μεταγλ./ The company men 
23.00 ●

Για να διαφημιστείτε, 

επικοινωνήστε στο 210 3617.530
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Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Woody Allen «Σκέτη αναρχία» [διηγήμα-
τα], μτφ. Νεκτάριος Καλαϊτζής, Bell, 2011

Δεκαετίες μετά τα «Πάτσι», «Χωρίς 
φτερά» και «Παρενέγειες» (παλιές 
εκδόσεις του «Οδυσσέα», ξανακυ-
κλοφορούν τώρα από τα Βell), έχου-
με στα ελληνικά νέα διηγήματα (κι 
ένα ημισενάριο) του μεγάλου Αμε-
ρικάνου σκηνοθέτη και ηθοποιού, 
που είχε ξεκινήσει την καριέρα του 
ως συγγραφέας αστείων για άλλους. 
Είναι γνωστό ότι ο Άλεν δεν δη-
μιουργεί αντιδράσεις μέσου όρου: 
έχει ένθερμους φίλους ή ορκισμέ-
νους εχθρούς. Ανήκω στην πρώτη 
ομάδα. Και μόνο η αναλογία με τον 
Μπάστερ Κίτον θα ήταν αρκετή, αλ-
λά υπάρχουν και όλα τ’ άλλα.  

Ντέιβιντ Γκίλμουρ «Η κινηματογραφική 
λέσχη» [μυθιστόρημα - μαρτυρία], μτφ. 

Γιώργος Καλαμαντής, Πατάκης, 2011

Καναδάς, λίγα χρόνια πριν. Ο δεκαε-
ξάχρονος Τζέσε, πλήρως απροσάρμο-
στος στο σχολικό περιβάλλον, δέχεται την 
πρόταση του πατέρα του: μπορεί να παρα-
τήσει το σχολείο δίχως να είναι υποχρεω-
μένος να πιάσει δουλειά. Αλλά υπάρχουν 
δύο όροι: ένα, όχι ναρκωτικά∙ και δύο, θα 
βλέπει σε ντιβιντί τρεις ταινίες τη βδομά-
δα και θα τις κουβεντιάζει με τον πατέρα 
του. Αυτή θα είναι η μόρφωσή του από δω 
και πέρα. Η εξέλιξη της (αληθινής) ιστορί-
ας είναι συγκινητική, έχει πολύ χιούμορ 
και –πράγμα παράξενο για πεζό που να 
μου αρέσει– καταλήγει σε χάπι έντινγκ. 
Επιτάσσεται κατάλογος των 110 περίπου 
ταινιών που αποτέλεσαν τη συγκολλητική 
ύλη της ιστορίας. Συνιστάται ιδιαιτέρως 
σε σινεφίλ, μπαμπάδες και γιους (ή συδυ-
ασμούς των ιδιοτήτων αυτών).   

Πέδρο Χουάν Γκουτιέρες «Η μελαγχολία των 
λιονταριών» [μικροδιηγήματα], μτφ. Κλεοπάτρα 

Ελαιοτριβιάρη, Μεταίχμιο, 2011

Θυμόσαστε τον μπαροουζικό μυθιστορι-
ογράφο Γκουτιέρες; Ε λοιπόν, καμιά σχέ-
ση. Ούτε ποταμοί λέξεων, ούτε σεξ, ούτε 
μπινελίκια. Ο σημαντικός Κουβανός πε-
ζογράφος δοκιμάζεται, εδώ, στο δυσκο-
λότερο λογοτεχνικό είδος: το ακαριαίο 
πεζογράφημα, το μικροδιήγημα (short 
short story), το κειμενίδιο των 50-500 
λέξεων, που το έχουν λαμπρύνει πένες 
σαν του Τσέχοφ, του Κάφκα, του Κάρ-
βερ (αλλά και όχι λίγων άξιων Ελλήνων, 
από τον Καρυωτάκη μέχρι τον Γουδέλη). 
Το αποτέλεσμα είναι μια συμπύκνωση 

υψηλού επιπέδου, σπανίως ρεαλιστική 
και συνήθως μπαταρισμένη προς τη φα-
ντασία, το παραμύθι και το συμβολισμό. 
Η δουλειά της κ. Ελαιοτριβιάρη είναι υ-
ποδειγματική και πλήρως υποβοηθητική 
για τον αναγνώστη, ενώ το επίμετρό της 
αποτελεί αληθινό δοκίμιο για το θέμα. 

Ράινερ Μαρία Ρίλκε «Οι ελεγείες του Ντουίνο» 
[ποιήματα], δίγλωσση έκδοση [συν επιστολή του 
Ρίλκε στον Βίτολντ Χούλεβιτς], μτφ.-σημειώσεις-

επίμετρο Μαρία Τοπάλη, Πατάκης, 2011

Το σπουδαίο αυτό μικρό βιβλίο μού επι-
βεβαιώνει δυο πάγιες γνώμες, μία για την 
ποίηση και μία για την τέχνη γενικότερα. 
Η πρώτη: η μεταφρασμένη ποίηση πρέ-
πει να εκδίδεται δίγλωσση. Η δεύτερη: 
δεν έχει καμιά σημασία αν συμπλέεις με 
τον καλλιτέχνη ιδεολογικά, θρησκευ-
τικά, φιλοσοφικά κ.λπ., σημασία έχει η 
ποιότητα του έργου. Το ένιωσα εδώ: είναι 
τέτοιες οι μεγαλειώδεις ποιητικές συλ-
λήψεις του Ρίλκε (του οποίου μόνο τον 
«Μπρίγκε» είχα διαβάσει), ώστε οι άγγε-
λοί του συνεπήραν κι εμένα τον άθεο και 
αντιμεταφυσικό. Η κ. Τοπάλη έχει κάνει 
αρτιότατη δουλειά: σημειώσεις-πρότυπο, 
επίμετρο-δοκίμιο και ευχαριστίες, όπου 
αποτυπώνεται μέρος του μόχθου της. 
Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελε-
στές της έκδοσης.   

Ronald Rayfield «Οι Δήμιοι του Στάλιν - Τα ε-

κτελεστικά όργανα του Κόκκινου Τσάρου» 

μτφ. Ρένα Χάτχουτ, Μοντέρνοι Καιροί, 2011

Το ότι τα αρχεία της παλιάς Σοβιετικής 
Ρωσίας/ Ένωσης (1917-1991) έχουν ανοί-
ξει στους ερευνητές έχει οδηγήσει σε έ-
κρηξη ιστορικών μελετών, ιδίως εκλαϊ-
κευμένων, για τη χώρα και την περίοδο. 
Ένα από τα καλύτερα δείγματα του είδους 
είναι αυτό το βιβλίο. Ντζερζίνσκι, Μενζίν-
σκι, Γιάγκοντα, Γεζόφ και Μπέρια είναι οι 
αρχηγοί της μυστικής αστυνομίας αρχικά 
του Λένιν και στη συνέχεια του Στάλιν, 
με συνεχώς αύξουσα δραστηριότητα στον 
«Μεγάλο Τρόμο». Κατίν, στημένες δίκες 
της Μόσχας, εξάλειψη των κουλάκων ως 
τάξης, γκουλάγκ, δολοφονίες αντιφρο-
νούντων στο εξωτερικό – όλα είναι εδώ. 
Ένα πικρό βιβλίο για μια χώρα που η συ-
νέχειά της, η σημερινή ημιδημοκρατική 
Ρωσία, έχει επικεφαλής τον Πούτιν, συ-
νεχιστή των παραπάνω κυρίων.    

Στράτος Ν. Δορδανάς «Η γερμανική στολή στη 
ναφθαλίνη - Επιβιώσεις του δοσιλογισμού 
στη Μακεδονία, 1945-1974» πρόλογος Πολυμέ-

ρης Βόγλης, Εστία, 2011

Όταν οι Γερμανοί εγκατέλειψαν την Ελ-
λάδα (1944), ελάχιστοι επιφανείς Έλλη-
νες συνεργάτες τους τούς ακολούθησαν. 
Πίσω τους έμεινε ένας ολόκληρος κό-
σμος αντικομουνιστών τραμπούκων, συ-
νειδητών και μη προδοτών, που έμειναν 
στην ιστορία ως «δοσίλογοι». Λόγω του 
εμφυλίου πολέμου, οι περισσότεροι απ’ 
αυτούς έπεσαν στα μαλακά, τιμωρήθη-

καν με χαμηλές ποινές και ενσω-
ματώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στον 
κρατικό μηχανισμό, παίρνοντας 
και συντάξεις αντιστασιακών (!). 
Ο κ. Δορδανάς ακολουθεί τα ίχνη 
διαφόρων τέτοιων κυρίων (μετα-
ξικοί πολιτευτές, αξιωματικοί του 
γερμανικού στρατού, ταγματασφα-
λίτες, διώκτες Εβραίων, αρχηγοί 
φιλογερμανικών συμμοριών, εθνι-
κοσοσιαλιστές «ιδεολόγοι», κοι-
νοί μπράβοι κ.λπ.) της Β. Ελλάδας 
κατά την τριακονταετία 1945-1975, 
αυτών που σταδιακά συγκρότησαν 
το μεταπολεμικό «παρακράτος», 
με κορυφαία «επιτεύγματα» τις ε-
κλογές βίας και νοθείας (1961), τη 
δολοφονία του Λαμπράκη (1963) 
και, τελικά, τη δικτατορία του 1967. 
Συγκλονιστικές είναι οι αναφορές 
ειδικά στα αρχεία των δικαστηρί-
ων και των φυλακών, που δείχνουν 
πόσο λίγοι δοσίλογοι δικάστηκαν 
και πόσων –ελάχιστων– οι ποινές 
εκτελέστηκαν πλήρως. 

Γιάννης Καιροφύλλας «Η Αθήνα στου  

Όθωνα τα χρόνια» Καστανιώτης, 2011

Με το έργο αυτό συμπληρώνεται η 
δημοσιογραφική ιστορία της νεό-

τερης Αθήνας, που από δεκαετίες έχει 
ξεκινήσει ο παλαιός αναδιφητής κ. Και-
ροφύλλας, αξιοποιώντας εφημερίδες και 
βιβλία. Σε σύντομα και απλογραμμένα 
κεφάλαια αποκτάμε μια συνολική εικόνα 
της οθωνικής Αθήνας, από το 1829 (τέλος 
του πολέμου της ανεξαρτησίας) και τον 
ερχομό του Όθωνα (αρχικά στο Ναύπλιο) 
το 1833, μέχρι την έξωση του βασιλιά το 
1862. Βιβλίο κατάλληλο για να ξεκινήσει 
κανείς ν’ αθηναιολογεί. 

Phelippe Brenot «Εγκώμιο στον αυνανισμό» 

Ποταμός, 2010

Το λέω από την αρχή: το βιβλίο δεν έχει 
τίποτα το γαργαλιστικό, ούτε το λεξο-
πορνικό, άρα διαβάστε παρακάτω μόνο 
οι αληθινά ενδιαφερόμενοι. Πρόκειται 
για μια ευσύνοπτη μελέτη, γραμμένη 
με χιούμορ και μεταφρασμένη με άκρα 
λεπτότητα στα ελληνικά (το προδίδουν 
λέξεις όπως ενόρμηση, μιαρός, νοτίζω, 
έκχυση κ.λπ.), που πραγματεύεται την 
«ανακάλυψη» του αυνανισμού στην Πα-
λαιά Διαθήκη (όπου και η σχετική παρε-
ξήγηση με τον κ. Αυνάν), τη Φιλοσοφία-
Δοκιμιογραφία, την Ιατρική (ο συγγρα-
φέας είναι ψυχίατρος), την Τέχνη κ.λπ. 
Δείχνει πώς η κοινότατη και φυσιολογι-
κότατη αυτή πράξη αμφοτέρων των φύ-
λων αποτέλεσε στο παρελθόν αιτία άγρι-
ων τιμωριών και κρίσεων συνείδησης, 
ενώ εξηγεί πώς και γιατί η Ιατρική (μια 
κάποια Ιατρική, τέλος πάντων) τη θεώ-

Short list
Του ΔήΜήτρή ΦύσσΑ
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ρησε αιτία περίπου για κάθε κακό που 
μπορεί να συμβεί στον οργανισμό. Κα-
ταλήγει στη θριαμβευτική αποδοχή και 
θαρετή κατονομασία της πράξης τις τε-
λευταίες δεκαετίες, όχι ως υποκατάστα-
του του «κανονικού» έρωτα, αλλά (και) 
ως αυτόνομης ερωτικής δραστηριότητας. 
Ενδιαφέρον και το γλωσσάρι του αυνανι-
σμού στο τέλος, αν και θα μπορούσε να 
εμπλουτιστεί για τον Έλληνα ανγνώστη.   

Μένης Κουμανταρέας «Ξεχασμένη φρουρά 
- Τα κρυφά χαρτιά του συγγραφέα» Καστανιώ-

της, 2010

Υπάρχουν συγγραφείς των οποίων η αξία 
είναι τόσο μεγάλη και των οποίων η δου-
λειά σ’ έχει σημαδέψει (δεν εννοώ κατ’ 
ανάγκην «επηρεάσει») τόσο πολύ, ώστε 
δυσκολεύεσαι να γράψεις γι’ αυτούς. Ο κ. 
Κουμανταρέας μού χάρισε πριν λίγο και-
ρό, στη μία και μοναδική φορά που έχουμε 
βρεθεί, το πρόσφατο αυτό βιβλίο του. Πρό-
κειται για την τρίτη συλλογή δημοσιευμέ-
νων μη λογοτεχνικών κειμένων του, «κά-
τι ανάμεσα σε δοκίμιο και αυτοβιογραφία» 
όπως αναφέρεται στο «αφτί» του βιβλίου, 
μ’ έναν κατατοπιστικό εισαγωγικό πρό-
λογο του ίδιου. Συνυπάρχουν το «Μέγαρο 
Μουσικής», η Ζαβιτσιάνου, ο Μέλβιλ, ο 
Μυριβήλης, ο Καβάφης, η Τυπάλδου, ο 
Ραπτόπουλος, ο Φασιανός, ο Τσαρούχης 
(τ’ όνομα του οποίου αποκαλύπτεται στο 
τέλος του κομματιού), ο Νιάρχος της «Λέ-
ξης», ο Παπαδημητρακόπουλος, η Αθή-
να, η μακ Κάλερς, ο Τσίρκας, ο Ιωάννου, 
το ποδόσφαιρο, ο Πειραιάς, ο Ταχτσής, 
τα «Δεκαοχτώ κείμενα» (κι ένα επεισό-
διο που σχετίζεται με την έκδοσή τους), 
ο Κουν, η Παλιά Βουλή, ο Καραγάτσης, ο 
Ντβόρζακ, ο Τζέιμς και πολλοί άλλοι άν-
θρωποι, έργα τέχνης, χώροι και θεσμοί. 
Τα κείμενα είναι το ένα καλύτερο από τ’ 
άλλο: ενέχοντας λογοτεχνικό ύφος, συγ-
γραφική πυκνότητα και χιούμορ, αποτε-
λούν και παρααποτελούν κατά τη γνώμη 
μου λογοτεχνία, κι ας πρόκειται για non 
fiction. Τελευταίο: σχεδόν κάθε τίτλος 
κομματιού θ’ άξιζε ένα μίνι δοκίμιο.

Βαγγέλης Καραμανωλάκης - Εύη Ολυμπίου - Ι-
ωάννα Παπαθανασίου [επιμέλεια] «Η ελληνική 
νεολαία στον 20ό αιώνα - Πολιτικές διαδρο-
μές, κοινωνικές πρακτικές και πολιτιστικές 

εκφράσεις» Θεμέλιο, 2010

Οι επεξεργασμένες ανακοινώσεις του 
σπουδαίου συνεδρίου που οργάνωσαν 
το 2008 τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινω-
νικής Ιτορίας (ΑΣΚΙ). Μια πλειάδα κα-
λών επιστημόνων ασχολείται με ποικίλες 
πτυχές του θέματος «ελληνική νεολαία»: 
υπηρέτριες, ροκάδες, κατηχητόπουλα, 
ρηγάδες, στρατιώτες, νεαροί αγρότες, 
κνίτες, μαθητές,  πρόσκοποι, επονίτες, 
ποδοσφαιριστές, φοιτητές – όλοι είναι 

δω. Αξιοσημείωτη συλλογική εργασία. 

Ιακώβ Σιμπή - Καρίνα Λάμψα «Η ζωή απ’ την 
αρχή - Η μετανάστευση των Ελλήνων Εβραί-

ων στην Παλαιστίνη» Αλεξάνδρεια, 2011

Ο αγώνας στον οποίο αποδύθηκαν όσοι 
«εναπομείναντες»  Έλληνες Εβραίοι θέ-
λησαν να πάνε στη μεταπολεμική Πα-
λαιστίνη (μετέπειτα Ισραήλ): επιστροφή 
από στρατόπεδα ή έξοδος από κρυψώνες, 
εντοπισμός (ορφανών) παιδιών, φτώχεια, 
αγροτική εκπαίδευση, παράνομος πλους 
με καΐκια, συγκρούσεις με το βρετανικό 
πολεμικό ναυτικό κ.λπ. Άριστη ιστορική 
έρευνα σε αρχεία, προσωπικές μαρτυρί-
ες, απροσδόκητο φωτογραφικό υλικό.   

Βασίλης Βασιλικός «Στέλιος Καζαντζίδης 

1931-2001» ΚΨΜ, 2010

Εμπλουτισμένη τόσο, ώστε να είναι διπλά-
σια από την παλιά, η έκδοση αυτή δίνει 
μια πλήρη εικόνα του λαϊκού ινδάλματος, 
δέκα χρόνια ήδη νεκρού. Μεγάλο μέρος 
καλύπτεται από συζητήσεις του τραγουδι-
στή με το συγγραφέα (ήταν φίλοι και κου-
μπάροι). Ο Καζαντζίδης δεν μου άρεσε, το 
βιβλίο όμως του Βασιλικού είναι λαμπρό.

Τόμας Μπέρνχαρντ «Τα βραβεία μου» 

μτφ. Σπύρος Μοσκόβου, Εστία, 2010

Κείμενα και ομιλίες τού μη καθώς πρέ-
πει, κυνικού και πικρόχολου Αυστριακού 
συγγραφέα (1931-1989) για τα διάφορα 
λογοτεχνικά βραβεία που κατά καιρούς 
του απονέμονταν (τα έπαιρνε λόγω χρη-
ματικού ποσού). Βιβλίο-αποκάλυψη για 
μένα. Ειδικά το «Η παραίτησή μου» θα έ-
πρεπε να μελετηθεί από κάθε οιηματία 
του λογοτεχνικού σιναφιού.

Κώστας Παπασπήλιος «Οι γυρολόγοι - 35 
επαγγέλματα του δρόμου που χάθηκαν στο 
πέρασμα του χρόνου» Συνοδεύεται από cd με 
πέντε συναφή τραγούδια (ερμ.: Μπάμπης Τσέρ-

τος), Ίρις - Α.Σ. Φιλιππότης, 2010

Καταγράφονται πλανόδιοι που έχουν ε-
κλείψει: παγοπώλης, γαλατάς, παπλω-
ματάς, αρκουδιάρης∙ άλλοι που αργο-
σβήνουν: λούστρος, μανάβης, χορταρού∙ 
κι άλλοι που συνεχίζουν πλησίστιοι: πα-
λιατζής, σουβλατζής, ανθοπώλης κ.λπ.   

Anne Sexton «Ποιήματα» εισαγ.-μτφ.  Δήμητρα 

Σταυρίδου, επιμ. Παυλίνα Παμπούδη, Printa, 2010 

Μια πολύ γερή δόση από τη σημαντική 
Αμερικανίδα ποιήτρια (1928-1975). Πρό-
κειται για βιβλίο-υπόδειγμα, ως προς το 
τι μπορεί να κάνουν άνθρωποι που ξέ-
ρουν από ποίηση. Ειδικά η μετάφραση 
–όσο μπόρεσα να συγκρίνω με τα πρω-
τότυπα κείμενα μέσω διαδικτύου– επαρ-
κής και διαβαστερή (πράγμα όχι αυτονό-
ητο στην ποίηση). A  
➜ d.fyssas@gmail.com



70 A.V. 7 - 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

bookvoice Ζήσε σαν εργοστασιάρχης - Ένας συναρπαστικός οδηγός διατροφής και καλής ζωής, Λίνα Σαϊσανά, εκδ. ΣώμαΝους, σελ. 252, € 14,80  Η Λίνα Σαϊσανά, δη-
μοσιογράφος - μεταφράστρια, έκανε μια σοβαρή έρευνα που κράτησε δύο χρόνια και κατέγραψε όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε σχετικά με τη 
διατροφή μας. Τι μας ωφελεί και τι πρέπει να αποφεύγουμε, δίαιτες ξεπερασμένες και δίαιτες του 21ου αιώνα, τροφές-θησαυρός και η μαύρη λίστα 
της διατροφής, γυμναστική, ακόμα και πληροφορίες για το ντύσιμο, είναι μερικά από τα κεφάλαια αυτού του εύχρηστου και συνοπτικού οδηγού. 

Του Βρασίδα Καραλή  

ΠΟρφΥρά γέΛΙά 
Μισέλ Φάις, εκδ. Πατάκη, σελ. 249

Η αριστερά υπήρξε για μια μεγάλη περίοδο 

η ηθική συνείδηση της ελληνικής κοινωνί-

ας—μέχρι τη στιγμή που βυθίστηκε στη ε-

ξουσιολαγνεία και αυτοκαταναλώθηκε. Αυτή 

την αυτοκαταναλούμενη παράδοση επιχειρεί 

να διευρευνήσει το μυθιστόρημα του Μισέλ 

Φάις, μέσα από τις αφηγήσεις ενός «κυκλικού 

τετραφωνικού κειμένου» που καταδύεται στο 

λαβύρινθο της ιστορίας της αριστεράς στην 

Ελλάδα. Ένα λαβύρινθο σκοτεινό και αδιέξοδο 

που βυθίζει τη συνείδηση σε μια απίστευτη 

σύγχυση, σε ένα παράλογο πλησιέστερα στις 

άσημες ταυτολογίες του Σάμουελ Μπέκετ πα-

ρά στις διαυγείς διατυπώσεις του Μαρξ.

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι ενδο-

γλωσσικές συγκρούσεις λογοτύπων και ιδιο-

λέκτων που χαρακτηρίζουν την πολύτροπη 

γραφή του Φάις από την Αυτοβιογραφία ε-

νός βιβλίου. Σύνολα ιδεών και συγκινησιακών 

πλεγμάτων αναδύονται από τις μεταφράσεις 

των «Βακχών», όπως τις βρίσκομε να συμπα-

ρατίθενται στο κείμενό του, ακόμα και τις 

διάφορες λογοτροπίες των συνθηματικών 

γλωσσών της αριστεράς. Το κείμενό του βυ-

θίζεται σε μια κρυπτική γλώσσα, 

την οποία παρωδεί και απομιμεί-

ται, υποδεικνύοντας την ιδιολο-

γία της, δηλαδή την αδυναμία της 

να αρθρώσει πολιτικό λόγο. Διότι 

παρά τις φιλοδοξίες της αριστε-

ράς, κανένας πολιτικός λόγος δεν 

αρθρώθηκε από την οργανωμέ-

νη της μορφή, παρά μόνο ένας 

λόγος πολεμικής εναντίον της δι-

αφοράς και της ετερολογίας.

Το βιβλίο του Φάις είναι ένα έργο πολυκει-

μενικής εστίασης, που επιχειρεί μέσω των 

διαθλάσεων και των υποκαταστάσεων της 

γλώσσας να αφηγηματοποιήσει τον απροσ-

διόριστο και ανιστορικό χαρακτήρα του α-

ριστερού λόγου. Μέσα από τις τρεις γενιές 

ορθοδόξων και ανορθοδόξων αριστερών 

που συνυφαίνονται στην αφήγηση προχω-

ρούμε μέσα από ένα λόγο υποκαταστάσεων 

και ανέλπιδου ουτοπισμού, με τη διηγητική 

ανάπτυξη να κατορθώνει να αποτυπώσει την 

ποιότητα του ιστορικού χαρακτήρα που δια-

μόρφωσε η αριστερά στη χώρα μας.

Είναι ένα κείμενο-διάγνωση, με την κλινική 

έννοια του όρου, μια διάγνωση της ιστορικής 

αδυναμίας μιας μικρο-κοινότητας να αρθρώ-

σει ένσημο και κοινοποιήσιμο λόγο. 

Αυτό που εντυπωσιάζει στο βιβλίο του Φάις 

είναι η αμεσότητα του παραληρήματος που 

αναδύεται από την εικόνα μιας σειράς σχεδόν 

καζαντζακικών desperados – απελπισμένων 

ουτοπιστών που εισήλθαν σε μια περιπέτεια 

για να βγάλουν από μέσα τους ό,τι δεν μπο-

ρούσαν να αποβάλουν: ένα βαθύ αίσθημα 

ιστορικής καθυστέρησης και ψυχολογικής 

κατωτερότητας, το οποίο δεν επιχειρούσαν 

να υπερβούν με τη δημιουργική μετουσίωση 

ή τον πολιτικό λόγο, αλλά με έναν αδιέξοδο 

πρακτικισμό, μια σχεδόν παραμυθιακή αντί-

ληψη του κόσμου ως χώρο δαιμονιακών συ-

νωμοσιών και άφιλων συσχετίσεων.

Η αφήγηση του Φάις μάς υπογραμμίζει μέσω 

της σάτιρας, της ειρωνίας και της απομίμησης, 

την αδυναμία του ελληνικού αριστερού λόγου 

να αποδεχθεί τον ανθρωπισμό της 

σκέψης του Μαρξ για μια κοινωνία 

πολιτών, που αναπτύσσουν την ε-

λευθερία τους χωρίς δεσμεύσεις 

και περιορισμούς κοινωνικής, κομ-

ματικής ή προσωπικής ταυτότη-

τας. Μπροστά σε αυτούς τους α-

νερμάτιστους desperados, «ο φτε-

ρουγισμένος παππούς» προσπαθεί 

να διατηρήσει τη διανοητική ακε-

ραιότητα μέσα από τις διαδοχικές 

μεταφράσεις του κλασικού λόγου και μάλιστα 

εκείνου των «Βακχών» του Ευριπίδη.

Ο Φάις δεν κάνει εδώ αναφορά στον παλαιό 

νιτσεϊκό δυισμό του διονυσιακού και του α-

πολλώνιου πνεύματος – αν μη τι άλλο, μέσα 

σε μια τέτοια ατμόσφαιρα παραφροσύνης 

και μανίας, δεν υπάρχει τόπος ισορροπίας και 

συμμετρίας. Οι Βάκχες δίνουν στην αφήγηση 

εκείνο το φαντασιακό άλλο που μιλά μέσω 

της ετερότητάς του αλλά ταυτόχρονα που 

είναι τόσο άμεσα πλησίον, τόσο επικίνδυνα 

παρόν. Υποδεικνύει, μάλιστα, αυτό τον πρω-

τόγονο θρησκευτισμό της αριστερής σκέ-

ψης και νοοτροπίας «δεν είμαι Χριστός για να 
έχω μαθητές. Όλοι μας μαθητές είμαστε του 
Λένιν και του Στάλιν» (σ. 155). Ένα θρησκευτι-

σμό που υποκρύπτει το ριζωματικό πυρήνα 

της θρησκευτικότητας, το σεξουαλικό ένστι-

κτο, τον προλογικό βιολογισμό – που πολύ 

συχνά, όπως στην περίπτωση της Ορθοδο-

ξίας, καλύπτεται από τα πολύχρωμα έθιμα 

του φοκλόρ και τα γυαλιστερά κουρέλια του 

Βυζαντίου. 

Αναμφίβολα, το έργο του Φάις επιδέχεται 

πολλών αναγνώσεων. Η κυρίαρχη αρχιτε-

κτονική του ωστόσο αρτιώνει ένα κείμενο 

υπαρξιακών αναφορών και κατά συνέπεια 

ένα κείμενο πολιτικής παρέμβασης, καθώς 

αντικειμενοποιεί την τραυματική πραγματι-

κότητα ενός παρελθόντος γεμάτου ψευδαι-

σθήσεις και αρνήσεις και την καθιστά αντικεί-

μενο αναγνωστικής εμπειρίας. Μέσω αυτής 

μπορούμε σήμερα ως αναγνώστες να ανα-

γνωρίσουμε τις επιβιώσεις αυτού του λόγου 

στη νοοτροπία, στη σκέψη και στην πράξη 

που κυριαρχούν στην ελληνική κοινωνία και 

να διαβλέψουμε τις διαστάσεις των σημασι-

ών του. Είναι ένα κείμενο κριτικού ρεαλισμού, 

κατά την παράδοση του Λούκατς, καθώς α-

ποσυναρμολογεί μια κυρίαρχη ρητορική που 

πνίγει τη σκέψη και συσκοτίζει τη συγκίνηση. 

Η ανέκφραστη γλώσσα της αριστεράς απο-

δομείται μέσα από το κείμενο του Φάις – μια 

γλώσσα αντι-ανθρωπιστική, χωρίς πολιτικό 

χαρακτήρα και χωρίς κοινωνικό περιεχόμενο. 

Το βιβλίο του Φάις διερευνά το αδιέξοδο της 

μονοφωνίας και αρθρώνει μια πρόσκληση 

για διάλογο, που προϋποθέτει πολυφωνία 

και ισογλωσσία. Είναι μια αντι-αφήγηση, γιατί 

υποδεικνύει τις συνέπειες των γλωσσών που 

φιλοδοξούν να ερμηνεύσουν ολοποιητικά 

την κοινωνική πραγματικότητα και την προ-

σωπική εμπειρία, ζητώντας να προσφέρουν 

μια συγκεφαλαιωτική αφήγηση που να κα-

ταργεί την ιδιαιτερότητα και να αφανίζει την 

ατομική περίπτωση. Με το βιβλίο του Φάις 

διερευνάται η ιστορικότητα μιας πολιτικής 

παράδοσης, η γλώσσα της οποίας υπήρξε α-

νιστορική και ανιστόρητη. «Γιατί, οι Βάκχες τι 
είναι; Μια γιορτή που στράβωσε. Όπως κι εμείς» 
(σ. 245) Και τελειώνει με το «γκρίζο τίποτα», 

ίσως γιατί η ουτοπία της αριστεράς να μην 

ήταν παρά η πλέον επιτηδευμένη μορφή τρα-

γικού μηδενισμού, εμπρός στην ηθική της ευ-

θύνης και έλλογων επιλογών. A

Ο  Β. Καραλής είναι καθηγητής Νεοελληνικών 
Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ

Η ανέκφραστη 
γλώσσα της αριστεράς

Η Σούκι Στάκχαουζ, σερβιτόρα σε μια μικρή πόλη της Λουιζιάνας, μένει 
κλεισμένη στον εαυτό της – καθώς έχει τη δύναμη να διαβάζει το μυαλό των 
άλλων, δεν είναι το πλέον κατάλληλο κορίτσι για ραντεβού. Μέχρι που θα 
γνωρίσει τον ψηλό, μελαχρινό, όμορφο Μπιλ… Best seller των «New York 
Times», η σειρά «True Blood» της Charlaine Harris, που περιλαμβάνει 8 
βιβλία, αφηγείται με σκοτεινό ρεαλισμό την αμφιλεγόμενη και ταραχώδη 
σχέση μιας νεαρής κοπέλας με ένα βαμπίρ. Η σειρά έχει μεταφερθεί στην 
τηλεόραση και μεταδίδεται και στην Ελλάδα υπό τον τίτλο «True Blood». 

Φανταστικός Κόσμος, 3ης Σεπτεμβρίου 65, 210 8252.158, www.fantastikos-kosmos.gr

TRUE BLOOD 
Charlaine Harris, 
εκδ. Φανταστικός 
Κόσμος 

Νέες
Σειρές 
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Σκέψου το CR-X, το απόλυτο σπορ αυτοκίνητο - υγρό όνειρο των 80s. Αλλά... με εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο, προβολείς LED, βενζι-
νο/ηλεκτρικό υβριδικό κινητήρα 1.5 λίτρου, χαμηλά επίπεδα ρύπων, έλεγχο κλιματισμού, μέχρι και USB link για iPod. Και θα καταλά-
βεις γιατί το νέο μοντέλο της Honda ξετρέλανε κόσμο όταν πρωτοπαρουσιάστηκε πέρυσι στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύ-
ης. Θα το δεις σε κάποιον αυτοκινητόδρομο, δίπλα σου…                       -Νατασσα ΚαρυστιΝου 

shopping / soul / body / mind / market

ΚΥΡΙΑΡ(HONDA)Σ 
ΞΑΝΑ

Το CR-Z κόβει την ανάσα…
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Elementsofstyle
Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ➜ style@athensvoice.gr

OxEttE
Oasis, νέα pop ρολόγια από την καλοκαιρινή 

συλλογή € 78-89 (www.oxette.gr)

MOLESKINE 
Συλλογή αφιερωμένη στον Μικρό Πρίγκιπα, με 
αποσπάσματα από την πολυαγαπημένη ιστορία

cK 
Οne, νέα αρώματα Shock for her & for him 
(σε επιλεγμένα καταστήματα καλλυντικών)

LOgItEch 
Cooling Pad N200, βάση ψύξης φορητών

€ 39,99 (πληρ. www.logitech.com)

caMparI BrIttO 
Συλλεκτική φιάλη με ετικέτα φιλοτεχνημένη από τον 

Romero Britto (σε κάβες & super markets)

gILLEttE 
Fusion ProGlide, επανασχεδιασμένη κεφαλή με λε-
πτότερες λεπίδες που «γλιστρούν» επάνω στα γένια

NOTOSHOME 
Εκπτώσεις που φτάνουν και στο 60%, σε έπιπλα, είδη κουζίνας και οικιακού 
εξοπλισμού, σερβίτσια, ηλεκτρικές και μικροηλεκτρικές συσκευές, είδη 
μπάνιου, φωτιστικά, χαλιά, υφάσματα, διακοσμητικά και πολλά άλλα από 
τα notoshome, από την Παρασκευή 15 Ιουλίου. Στα καταστήματα της πλα-
τείας Κοτζιά και στο Golden Hall. Λεπτομέρειες και στο www.facebook.com/
notoshome. 

DRESSING BAR 
Pre-sales summer bazaar, όπου θα βρείτε με έκ-
πτωση έως και 70% γυναικεία ρούχα από τις τελευ-
ταίες συλλογές των Ιωάννας Κουρμπέλα, Στέλιου 
Κουδουνάρη, Έλενας Παύλου, Two In a Gondola, 
Δημήτριας Ιωαννίδου, White Dllight, Digitaria T-
shirts κ.ά. 8-14/7, Δευτ., Τετ., Σάβ. 10.00-15.00, Τρ., 
Πέμ., Παρ. 10.00-14.00 & 17.00-21.00. 
Ελ. Βενιζέλου 140, Ηλιούπολη, 210 9950.099, www.
dressingbar.gr. 

H&M 
Νέο κατάστημα για γυναίκες στο The Mall Athens, 
που λειτουργεί ήδη από τις 25/6. Το νέο κατάστημα 
προσφέρει βασικά κομμάτια γυναικείας μόδας σε 
υψηλή ποιότητα, βασισμένα στις πιο σύγχρονες 
τάσεις, ενώ παράλληλα διαθέτει μία πλήρη σειρά 
επιλογών από εσώρουχα H&M, καλλυντικά και α-
ξεσουάρ. Βρίσκεται στο επίπεδο 0 και λειτουργεί 
από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 10.00-21.00 και το 
Σάββατο 9.00-20.00.

Women For Life

Ένα κέντρο για τις γυναίκες

Τ ο Women For Life είναι ένα κέντρο 
προσωπικής ανάπτυξης για τις γυ-
ναίκες, το οποίο μέσα από μαθήμα-

τα, σεμινάρια και κατ’ ιδίαν συναντήσεις τις 
βοηθάει να λύσουν (και να προλάβουν) 
προβλήματα που αφορούν την 
υγεία και την ισορροπία τους 
σε όλα τα επίπεδα – σω-
ματική, ψυχολογική, 
συναισθηματική.  Τι 
σημαίνει αυτό στην 
πράξη; Ότι εδώ μπο-
ρείτε –σε ολιγομελή 
τμήματα– να κάνετε 
τα εξής: γυμναστική 
(ορθοσωμία, dance 
stretching, τεχνικές 
αυτοάμυνας κ.ά.) ή 
χορό (jazz dance, α-
φρικανικός χορός κ.ά.). 
Ακόμα να παρακολου-
θήσετε κατ’ ιδίαν 
συνεδρίες, μαθή-
ματα ή σεμινάρια 
συμβουλευτικής 
για προσωπικά 
σας θέματα (βλ. 
σχέσεις και παι-
διά) ή για επαγ-
γελματικά θέματα 
(π.χ. προετοιμασία 
και τεχνικές αναζήτη-
σης εργασίας). Τέλος, να 
δοκιμάσετε πρακτικές χαλάρωσης (ηχοθε-

ραπεία, χάθα γιόγκα) ή να πάρετε μέρος σε 
ένα δημιουργικό εργαστήριο (π.χ. κατασκευής 
κοσμημάτων). Όλα τα παραπάνω θα τα κάνετε 
με γυναίκες με εμπειρία σε αυτούς τους τομείς 

– τις τρεις δημιουργούς του χώρου: Άννα 
Μαρία Χρονοπούλου (επικοινω-

νιολόγος, σύμβουλος επαγ-
γελματικής καθοδήγησης), 

Πέγκυ Πελώνη (ψυχοθε-
ραπεύτρια, συγγραφέ-

ας), Λίλα Βλασσερού 
(χορεύτρια, καθηγή-
τρια χορού). 
 
Το επόμενο σεμινά-
ριο, χωρισμένο σε 
δύο μ έρη (Τε τάρ -

τη 13/7 και Τετάρτη 
20/7, 19.00-21.30) με 

την Πέγκυ Πελώνη έχει 
τίτλο και θέμα «Οι αλλα-

γές στο ταξίδι της ζωής 
μιας γυναίκας». Είναι ένα βιω-

ματικό σεμινάριο σχεδιασμένο για 
τις γυναίκες που θέλουν να αντιμετω-
πίζουν αποτελεσματικά τις αλλαγές 
και τις απώλειες στη ζωή τους: γάμος, 
μητρότητα, νέα δουλειά, χωρισμός, 

φιλίες που χάνονται κ.λπ. Με δύο λόγια: 
μια καλή ευκαιρία να γνωρίσετε καλύτε-

ρα μερικές πτυχές του εαυτού σας.

Women For Life: Γρηγορίου Ξενοπούλου 10, 
Νέο Ψυχικό, 210 6740.302

Δώρο συμμετοχή στο σεμινάριο
H A.V εξασφάλισε για μια αναγνώστρια τη δωρεάν παρακολούθηση του σεμιναρίου. Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 
και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 12/7 στις 10 π.μ. Η νικήτρια θα ειδοποιηθεί με sms.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

-20% σΤο 
σεμινάριο 

Του WOMEN fOr 
LIfE

Με το συνθηματικό Athens 
Voice θα έχετε έκπτωση 20% 

(δηλαδή € 40 από € 50 αρχική τιμή) 
στο νέο σεμινάριο του κέντρου προ-

σωπικής ανάπτυξης Women For 
Life. Κάντε κράτηση θέσεων ως 
τις 11/7 στα 210 6740.302, 693 

6912925



elements of style

Να σου πω, αν σκέφτεσαι να φορέσεις το καινούργιο σου ακριβό ρολόι, φρόντισε να κρατάς το νέο smartphone της Sony Ericsson με το άλλο 
χέρι, γιατί δεν είναι σίγουρο ποιο θα κερδίσει τις εντυπώσεις. Συνδυάζοντας το πολύ λεπτό design με την τελευταία τεχνολογία εικόνας της 
Sony, το νέο XPERIA arc smartphone θα σε βοηθήσει να βγάλεις τις καλύτερες φωτογραφίες και video και σε χαμηλό φωτισμό και να τις απο-
λαύσεις στη Mobile Bravia Engine οθόνη του. Θυμήσου ακόμα ότι με το εξελιγμένο αυτό smartphone, που βασίζεται στην πλατφόρμα Android™ 
2.3, θα μπορείς να έχεις πρόσβαση σε χάρτες, email και γρήγορο Internet. Κι ένα ευχάριστο δίλημμα: να διαλέξεις ανάμεσα στα χρώματα 
Midnight Blue και Misty Silver.                                          - Νατασσα ΚαρυστιΝου 

shopping / soul / body / mind / market

Xperia™ arc 
smartphone 

Ο κινητός σου θησαυρός
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Σε γνωρίζω...

ABILITY. Υψηλών προ-
διαγραφών γνωριμίες 
συντροφικότητας-γάμου. 
Πανελλαδικά-εξωτερικό 
(Αμερική, Αυστραλία, Ευ-
ρώπη). Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων-συγγενών. 
Με εχεμύθεια, εντιμότητα, 
σύγχρονες πρωτοποριακές 
μεθόδους, εμπειρία χρό-
νων, πλούσιο πελατολόγιο 
πανελλαδικά, κατορθώ-
σαμε και το 2010 ρεκόρ 
γάμων και ευτυχισμένων 
ζευγαριών. Ελάτε να μας 
γνωρίσετε, και απολαμβά-
νοντας τον καφέ σας να 
έχουμε μια φιλική συζήτη-
ση. Εκδηλώσεις-εκδρομές 
AbilityClub. Τιμές ασυ-
ναγώνιστες. Πιστωτικές 
κάρτες δεκτές. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr  

ABILITY. Ευκατάστατη 
55χρονη Ελληνίδα του 
εξωτερικού 1.65, 55 κιλά, 
καστανόξανθη, φινετσά-
τη, με πολύ ευγενικό και 
δοτικό χαρακτήρα, επιχει-
ρήσεις Καναδά, Αμερική, 
επιθυμεί σύντροφο ζωής 
και ίσως με την προοπτική 
του γάμου, κύριο σοβαρό, 
αξιόλογο, ευγενικό. Πανελ-
λαδικά. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8, κέ-
ντρο (έναντι Σόλωνος 109), 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Καθηγήτρια 
33χρονη, 1.72, πολύ 
όμορφη, με σοβαρό χαρα-
κτήρα και ήθος, κάτοικος 
Β. προαστίων, με πολλές 
δραστηριότητες, ονειρο-
πόλα, ευαίσθητη, είναι οι-
κονομικά ανεξάρτητη, έχει 
2 διαμερίσματα και Ι.Χ., και 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με σοβαρό και έντιμο κύριο 
για τη δημιουργία οικογέ-
νειας. Πανελλαδικά. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

ABILITY. Αριστοκρατικός 
ορθοπεδικός 48χρονος, 
ψηλός, μελαχρινός, 
υψηλού κοινωνικού και 
πνευματικού επιπέδου, 
με χιούμορ και ειλικρινή 
χαρακτήρα, του αρέσει η 
τζαζ μουσική, τα θαλάσσια 
σπορ, τα ταξίδια, επιθυμεί 
σύντροφο ζωής-γάμο με 
κυρία όμορφη στην ψυχή 
και στο σώμα. Οικονομικό 
κυρίας εντελώς αδιάφο-
ρο. Πανελλαδικά. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

ABILITY. Επιστήμων (Πλη-
ροφορικής) 38χρονος 
στέλεχος ιδ. επιχείρησης, 
άκρως γοητευτικός, με σω-
στή αντίληψη πραγμάτων, 
ευαίσθητο άτομο με πολ-
λές αναζητήσεις, και υψη-
λόβαθμος Π.Α. 45χρονος 
ιπτάμενος, 1.83, πολύ αρ-
ρενωπός, large άνθρωπος, 
κοινωνικός, λάτρης της 
φύσης, της καλής παρέας 
και της σωστής οικογένει-
ας, επιθυμούν γνωριμία 
γάμου. Πανελλαδικά. Δε-
κτή διαμεσολάβηση γονέ-
ων-συγγενών. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

ABILITY. Πανέμορφη 
36χρονη εργαζόμενη στην 
Τράπεζα Ελλάδος, 1.68, λε-
πτή, πρόσχαρη, με οικολο-
γική συνείδηση, της αρέσει 
το διάβασμα, η μουσική, οι 
εκδρομές στη φύση και τη 
θάλασσα, διαθέτει οροφο-

διαμέρισμα, εξοχικό στην 
Ανάβυσσο, Ι.Χ. και επιθυμεί 
γνωριμία γάμου. Πανελ-
λαδικά. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων-συγγενών. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr

ABILITY. Θεσσαλονικιός 
εξαίρετος επιστήμων 
52χρονος, ψηλός, με 
έντονη προσωπικότητα, 
ήθος, σοβαρότητα, οικο-
νομική άνεση και ακίνητη 
περιουσία, του αρέσει το 
διάβασμα, τα σπορ και η 
κοινωνική ζωή, και επιθυ-
μεί σύντροφο ζωής κυρία 
με φινέτσα και επίπεδο. 
Πανελλαδικά. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

Γνωριμίες γάμου «Πάπ-
πας». Από το 1939 υψηλών 
απαιτήσεων γνωριμίες 
γάμου από την ελίτ της 
αθηναϊκής και της παγκό-
σμιας κοινωνίας, και όχι 
μόνο. Ιατροί, Μηχανολόγοι, 
Μεγαλοεπιχειρηματίες, 
Ανώτεροι και Ανώτατοι 
Στρατιωτικοί, πλούσιοι 
ομογενείς, δεσποινίδες 
όμορφες καλών οικογε-
νειών, κυρίες με μεγάλες 
προσωπικές συντάξεις, 
επιθυμούν Γνωριμία Γάμου. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3620.147, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr  

Αβαντάζ. Όμορφη και γλυ-
κιά 23χρονη δικηγόρος, 
κάτοικος Β. προαστίων, με 
λεπτά χαρακτηριστικά και 
κουλτούρα, οικονομικά 
ευκατάστατη, με ιδιόκτητη 
κατοικία και πατρική περι-
ουσία, αναζητά αξιόλογο 
κύριο, μορφωμένο, με 
σκοπό το γάμο. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, 210 3620.147, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr  

Αβαντάζ. Φινετσάτη δη-
μόσια υπάλληλος 36 ετών, 
όμορφη και με ιδανικές 
αναλογίες, ανώτατου μορ-
φωτικού επιπέδου, δρα-
στήρια και με πολλά χόμπι, 
οικονομικά ευκατάστατη 
και με μεγάλη πατρική 
περιουσία, αναζητά ευκα-
τάστατο και σοβαρό κύριο, 
με σκοπό τη δημιουργία 
οικογένειας. Διαμονή σε 
όλη την Ελλάδα. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, 210 3620.147, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr  

Αβαντάζ. Γοητευτικός κα-
θηγητής Πανεπιστημίου 59 
ετών, με ευρωπαϊκή κουλ-
τούρα και πλούσια, ποικίλα 
ενδιαφέροντα, ελκυστικός 
και αθλητικός, οικονομικά 
εύρωστος και κάτοχος ακί-
νητης περιουσίας, αναζητά 
αξιόλογη κυρία με παιδεία, 
για σοβαρή γνωριμία με 
σκοπό το γάμο, έως 47 
ετών. «Πάππας», Ομήρου 
38, Κολωνάκι, 3ος όροφος, 
210 3620.147, καθημερινά 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.pappas.gr  

Αβαντάζ. 44χρονος χημι-
κός-μηχανικός, μελαχρινός, 
γοητευτικός, με αρκετά 
καλή δουλειά, € 2.500 
μηνιαίως, διαμέρισμα, Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κυρία αξιόλογη, με αρχές 
και ήθος, έως 38 ετών, για 
δημιουργία οικογένειας. Δι-
αμονή Γερμανία. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, 210 3620.147, 
καθημερινά 9:00-21:00, 

Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr  

Επιχειρηματίας Βρυξελών 
55χρονος, εξαιρετικά 
αρρενωπός, 1.85, με πολύ-
πλευρο χαρακτήρα, χιού-
μορ και παιδεία, περιουσία 
άνω των € 2.000.000, 
βίλα, πολυτελέστατο Ι.Χ., 
ιστιοφόρο, ακίνητο Βρυ-
ξέλλες, μηνιαίως € 50.000, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κυρία έως 52 ετών, σο-
βαρή, με φινέτσα και ήθος. 
Οικονομικό αδιάφορο. 
Αποκλειστικά «Λούης» Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, τηλ. 
κέντρο 210 4176.812-813, 
4179.152, www.louis.gr 

Έμπορος 38χρονη ιταλι-
κών κοσμημάτων, μοντέρ-
νας εμφάνισης, έξυπνη με 
προσωπικότητα και έντονη 
θηλυκότητα, μηνιαίως € 
3.600, οροφοδιαμέρισμα, 
εξοχικό, μετοχές, Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κύριο έως 55 ετών, 
δραστήριο, γοητευτικό. 
Αποκλειστικά «Λούης» Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, τηλ. 
κέντρο 210 4176.812, 210 
4179.152, www.louis.gr 

Παιδίατρος, 34χρονη 
γόνος γνωστής οικογενεί-
ας Ιατρών, 1.70, ξανθιά, 
γαλανομάτα, με ήθος και 
παιδεία, κάτοχος 6ώροφου 
ακινήτου, μονοκατοικία, 
ιατρείο, Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 
έως 45 ετών, σοβαρής 
οικογενείας. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς, Καραΐ-
σκου 117, τηλ. κέντρο 210 
4176.812, 210 4179.152, 
www.louis.gr 

Ορθοπεδικός χειρούργος 
48χρονος εξαιρετικής προ-
σωπικότητας και γοητείας, 
ψηλός, με πολλά ενδιαφέ-
ροντα, ιδιόκτητο ιατρείο, 
μηνιαίως € 10.000, μονοκα-
τοικία, εξοχικό, καταθέσεις, 
2 Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κυρία έως 42 
ετών, όμορφη, σοβαρή. 
Αποκλειστικά «Λούης» Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, τηλ. 
κέντρο 210 4176.812, 210 
4179.152, www.louis.gr 

Χαρείτε τη ζωή και το 
καλοκαίρι χωρίς τα μαύρα 
σύννεφα της μοναξιάς και 
της κρίσης. Η οικογένεια 
πάντα θα είναι το στήριγμα 
σε δύσκολους καιρούς. 
Εμπιστευθείτε τα Γραφεία 
«Λούης» στον Πειραιά. 
Εγγύηση τα 70 χρόνια λει-
τουργίας μας στον ελλαδι-
κό και διεθνή χώρο. Ατού η 
πείρα μας στις ανθρώπινες 
σχέσεις, η πολύπλευρη 
προσφορά μας στον τομέα 
του γάμου, το πελατολό-
γιο των 20.000 που σας 
δίνει το προνόμιο της 
επιλογής. Δεκτή επαρχία-
νησιά-εξωτερικό. Γονείς. 
Αποκλειστικά «Λούης» Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, τηλ. 
κέντρο 210 4176.812-813

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει για γνωρι-
μία γάμου: 32χρονη καθη-
γήτρια Θρησκευτικών σε 
ιδιωτικό σχολείο, όμορφη, 
καστανομάτα, σκερτσόζα, 
μεταπτυχιακό στην Αγγλία, 
γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά, 
μηνιαίο εισόδημα € 3.800, 
ιδιόκτητο διαμέρισμα, εξο-
χικό στον Μαραθώνα, Ι.Χ., 
λατρεύει τη γυμναστική, τη 
ροκ μουσική, την ποίηση 
και τον κινηματογράφο, 
επιθυμεί να γνωρίσει τον 
άντρα που μαζί θα ζήσουν 
ευτυχισμένα και θα κάνουν 
οικογένεια με οδηγό την 
αγάπη. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων-συγγενών. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 

24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει για γνωρι-
μία γάμου: 38χρονος επιχει-
ρηματίας με δύο επώνυμα 
ζαχαροπλαστεία, γλυκός 
και ευαίσθητος, έχει τελειώ-
σει ΑΕΙ Πληροφορικής, πτυ-
χίο προγραμματιστή, γνω-
ρίζει αγγλικά, ιταλικά και 
τσέχικα, μηνιαίο εισόδημα 
πάνω από € 4.500, 3ώροφο 
στον Μαραθώνα, εξοχικό, 
Ι.Χ., αγαπάει το σέρφινγκ, 
το τζόκινγκ, τα ταξίδια και 
τη γυμναστική, επιθυμεί να 
γνωρίσει τη γυναίκα που 
θα περπατάνε καθημερινά 
στα μονοπάτια του έρωτα 
με προορισμό την απόλυτη 
ευτυχία. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων-συγγενών. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 
γνωριμία γάμου: 44χρονη 
αρθρογράφος σε μεγάλη 
εφημερίδα και ιδιοκτήτρια 
ενοικιαζόμενων δωματίων 
στην Ύδρα, κοκκινομάλλα, 
με φλογερό βλέμμα και 
πολύ δραστήρια, πανε-
πιστημιακού επιπέδου, 
γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά, 
γερμανικά, υψηλό μηνιαίο 
εισόδημα, μεζονέτα, πο-
λυτελέστατο Ι.Χ., λατρεύει 
την εξοχή, τη διακόσμηση, 
την πεζοπορία και τα ταξί-
δια, επιθυμεί να γνωρίσει 
τον κύριο που μαζί θα 
γράψουν το άρθρο της 
γνωριμίας τους με κίνητρο 
την αγάπη τους. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 
γνωριμία γάμου: 47χρονος 
ιδ. υπάλληλος σε εταιρεία 
αγροτικών μηχανημάτων, 
ψηλός, μελαχρινός, με 
χιούμορ, πτυχίο και σπου-
δές στο εξωτερικό, Διοίκη-
ση Επιχειρήσεων, γνωρίζει 
αγγλικά και γερμανικά, 
μηνιαίο εισόδημα € 2.500, 
ιδιόκτητη μονοκατοικία και 
εξοχικό στη Ζάκυνθο, Ι.Χ., 
λατρεύει τη μουσική, τις 
παγοδρομίες και το σκάκι, 
επιθυμεί να γνωρίσει την 
κοπέλα που θα ξέρει τι 
θέλει και θα αγαπάει τα 
παιδιά. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων-συγγενών. 
Ελλάδα-εξωτερικό. VIP’S. 
«Διεθνές Γραφείο Συνοι-
κεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

Απελευθερωμένη αρι-
στοκράτισσα Ρουμάνα, 
35άρα καλλονή, αξιοπρό-
σεκτη, μορφωμένη, αναζη-
τά Έλληνα διακριτικό βιο-
μήχανο-εφοπλιστή-ιατρό-
ιπτάμενο-φαρμακοποιό, 
ανεξάρτητο, για σχέση 
και ό,τι προκύψει. 
Πανελλαδικά. Διακοπές. 
210 8055.934    

Ζήτα μου ό,τι θες

Κάτω Πατήσια, 
Δημακοπούλου, διαμέ-
ρισμα 58 τ.μ., δυάρι 1ου, 
1 υ/δ και μεγάλο σαλόνι, 
φωτεινό, λίγα κοινόχρη-
στα, θέα, 100 μ. από ΗΣΑΠ, 
€ 290. 210 2235.292

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

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

Μικρέςαγγελίες
210 3617.369 fax: 210 3617.310

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

Σε 
είδα...

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

ΒUENA VISTA SOCIAL CLUB
Ήσουν δίπλα μου στα βρα-
χάκια του Λυκαβηττού κι 
απολάμβανες κούτρα την 
«ετοιμόρροπη» μπάντα. Σε 
ρώτησαν αν θα πας και Bon 
Jovi και απάντησες με αργί-
τικη προφορά στα αγγλικά: 
No, I won’t go there!

ΛΕωφΟΡΕΙΟ 421
2/7, 23.40, προς Αγ. Παρα-
σκευή, καστανή, λεπτή, μαύ-
ρο έξωμο φόρεμα, παρέα 
με φίλη, γράψε.  nightswi�-nightswi�-
�ing@free�ail.gr 

ΣτΟ ΒΑθΟΣ ΚήΠΟΣ
Θυμάμαι ακόμα τη ματιά 
σου… θα ’θελα να σε ξανα-
δώ… ψηλά… χωρίς φίλους. 
ailiop@ppp.uoa.gr

MΕτΡΟ
24/6, στάση Ακρόπολη, έκα-
τσες δίπλα μου, φορούσες 
ένα κολλητό στρατιωτικό πα-
ντελόνι, ξανθιά και άκουγες 
μουσική, σε κοιτούσα…

ΑΓΙΑ ΕΙΡήνή
Καθόσουν με τον Γιώργο στο 
Καπάκι, Πέμπτη 30/6, 20.00, 
ένας θεός, εκπέμπεις πάντα 
αλλά δεν κοιτάς γύρω σου, 
σε θέλω, σας θέλω μαζί.

ΠΡ.  ΠΛΑΚΕντΙΑΣ
Κυρ. 26/6 κάθισες απέναντί 
μου στο τρένο, ήσουν με φί-
λες σου, με ρώτησες αν πάω 
για μπάνιο, με τρέλαναν τα 
χειλάκια σου, θέλω να σε ξα-
ναδώ.  sicher30@yahoo.co� 

ΓΛΥφΑΔΑ
Πέμπτη απόγευμα, εσύ 
όμορφη μελαχρινή με μπού-

κλες, μαύρο μπλουζάκι και 
τζιν, κοιταχτήκαμε, θέλω να 
σε ξαναδώ, στείλε στο 695 
6060940, Πάνος

EΥΑΓΓΕΛΙΣμΟΣ
27/6, ώρα 2 το μεσημέρι, 
περιμένοντας στο ταμείο 
του, με ρώτησες πού είναι 
το Ιπποκράτειο, είχα το 
357, εσύ το 362, στείλε στο  
spartsalis@yahoo.gr 

θΑ ΣΕ Δω
Σε λένε Βάλια... την Κυριακή 
10/7 στις 21.30 στάσου 
Ροβέρτου Γκάλη & Εφράτη. 
Θα περάσω να σε βρω! 

608
27/6 μου έσωσες τη ζωή, 
κατέβηκες μαζί μου στο 608 
αν και μένεις Τραλλέων, 
ελπίζω να σε ξαναδώ… 
Δήμητρα. de�i-dia�ond@
hot�ail.co� 

UNHCR
Πλ. Κοτζιά, Τρίτη 21/6, εσύ 
μελαχρινή με μαύρο φόρεμα, 
εμείς 2 με ποδήλατα, σου 
δώσαμε το �ail μας, το δικό 
σου; Ο γραφίς

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ
24/7 στα φανάρια στο Γκάζι, 
ήσουν με ένα φίλο σου, μου 
μίλησες, έστριψες αριστερά.  
kvnnosi@yahoo.gr 

τΡΟΛΕϊ 4
Ήσουν όρθιος κολλητά σ’ 
εμένα, ρίχναμε βλέμματα ο 
ένας στον άλλον σχεδόν σε 
όλη τη διαδρομή, αλλά κατέ-
βηκα Πανεπιστήμιο. Έπιασα 
περπατώντας τη ματιά σου 
να επιμένει. Και τώρα; 

Βγαλμένη απ’ του βυθού τα 
κάστρα. Συντάγματος 1. 

Σπουδαία νέα, συνάνθρωποι! 
Ο Θεός επέτρεψε στον Σα-
τανά να ξαναγίνει Άγγελος, 
γιατί κάποιοι από εμάς απο-
δείχθηκαν χειρότεροί του…

Κι αν είστε Χάρτινο Καράβι κι 
αν είμαι εγώ ένα παιχνιδάκι, 
μέρα τη μέρα Φάρο ανάβει 
κάθε καινούργιο Ελληνάκι.

Μια ανάμνηση είναι κάτι 
που έχεις ή κάτι που έχασες; 
Θυμάμαι που καθημερινά 

η μέρα έπαιρνε τη μορφή 
σου. Β.Ρ. 

Συνηθίσαμε να μας πηδάνε… 
κι αγανακτήσαμε γιατί δεν 
μας σηκώνεται; 

Υπάρχουν φίλοι που μας 
αγαπάνε και φίλοι που μας 
γαμάνε.

Hellenika. Εργαζόμουν 
εκεί μαζί σας, Κωνσταντίνα-
Αθηνά-Ειρήνη, αρχές Ιουνίου, 
ο Γιώργος είμαι, πώς χαθήκα-
με τόσο απότομα; Μπορούμε 
να ξαναβρεθούμε; ●

Ξέρεις 
εσύ...

NEL LINES 
Ταξίδι σε Χίο, Μυτιλήνη, Λήμνο, Σκιάθο, Σκό-
πελο και Αλόννησο με εισιτήρια που ξεκινούν 
από € 15 και ειδικά για τις γραμμές προς Χίο 
και Μυτιλήνη έκπτωση 30% στο εισιτήριο 
της επιστροφής, αρκεί να εκδώσετε το εισι-
τήριό σας με επιστροφή. Κρατήσεις στα πρα-
κτορεία και με τη NEL LINES στο 801 801 801 801 
και στο www.nel.gr

BEN & JERRY’S 
Η νέα καλοκαιρινή γεύση λέγεται Coconutterly 
Fair και είναι παγωτό σοκολάτα με σιρόπι καρύ-
δας και μεγάλα κομμάτια καραμελωμένης κα-
ρύδας. Και η εξωτική αυτή γεύση έχει τη σφρα-
γίδα του Fairtrade, με τα Ben & Jerry’s, που είναι 
θερμοί υποστηρικτές του δίκαιου και αλληλέγ-
γυου εμπορίου, να έχουν στόχο ως το 2013 όλα 
τα παγωτά τους να είναι faitrade. 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
Τις βραδιές γευσιγνωσίας συνεχίζει η Αθηναϊ-
κή Ζυθοποιία, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία 
να ενημερωθεί για τα διάφορα είδη μπίρας και 
για το ποιες γεύσεις μπορούν να συνοδεύ-
σουν. Μέχρι στιγμής ανάλογες βραδιές έχουν 
πραγματοποιηθεί στα εστιατόρια Cash (Κε-
φαλάρι), Γιάντες (Εξάρχεια) και Alta�ira (Μα-
ρούσι), με όλες τις παραπάνω ενέργειες να 
εντάσσονται στο πρόγραμμα «Love Beer».  

SOUPLINE 
10.000 ευρώ δώρισε στα Παιδικά Χωριά SOS 
το Soupline, χρήματα που συγκεντρώθηκαν 
στο πλαίσιο της ενέργειας «Χαρίστε ένα “ευχα-
ριστώ”, χαρίστε την αγάπη σας». Στη διάρκεια 
του ενάμιση μήνα που διήρκεσε, εκατοντά-
δες ήταν αυτοί που συμμετείχαν, εκφράζο-
ντας την ευγνωμοσύνη τους για κάποιο λόγο 
σε ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. 

E-SHOP.GR 
Περισσότερες από 3.500 παραγγελίες την 
ημέρα εξυπηρετεί η www.e-shop.gr, παρά τη 
δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε 
– επιτυχία που οφείλεται σε σημαντικό βαθ-
μό στις χαμηλές τιμές. Παράλληλα, προχώ-
ρησε στην ανακοίνωση μιας επιπλέον υπηρε-
σίας καθημερινών προσφορών, των Eshop 
Specials, που παρουσιάζουν κάθε μέρα στις 
12.00 ένα προϊόν σε ειδική τιμή για 24 ώρες. 

PRINTNOW.GR 
Είναι το νέο διαδραστικό portal επάνω στις 
εκτυπώσεις, όπου ο χρήστης παύει να παρα-
μένει θεατής και μπορεί πλέον να δημιουργεί ο 
ίδιος τα έντυπά του, με το φιλικό on line σχεδι-
αστικό εργαλείο που παρέχεται δωρεάν, χω-
ρίς να απαιτείται εγγραφή. Η PrintNow.gr χρη-
σιμοποιεί χαρτιά εξ ολοκλήρου ανακυκλωμέ-
να και μελάνια φιλικά στο περιβάλλον. 

Market



7 - 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 A.V. 75 

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, Κατερίνα μου, κοίτα 
τι θαυμαστής σου είμαι, δεν έχω 
χάσει τεύχος σου. Ξέρω ότι έ-
χουν ζητήσει κονέ με τον Μιχάλη 
Χατζηγιάννη, τον κακό του Πα-

ρά Πέντε (Πατρίκιος Κωστής λέγεται ο 
άνθρωπος), το φανταστικό τροχονόμο 
(δεν ξέρω το όνομα του καλού κωμικού), 
την Ιωάννα Σεβοπούλου και την Ιωάννα 
Κουταλίδου. Με παραδέχεσαι; Τι κερδί-
ζω, Αντιγόνη μου; Εγώ θέλω κονέ με την 
ξανθιά που ήταν στο γκρικ άιντολ, την 
Κέρμπελ (καλά λέω το όνομα;) την ψηλή 
γραμματέα. Μη μου πεις να στείλω στο 
«Σε είδα» (δεν θα βγει κάτι με τραγου-
δίστρια έτσι, έχω στείλει για άλλες) ούτε 
από φέις μπούκια είδα φως, οπότε, Λίτσα 
μου, βοήθα με. Σου εύχομαι καλό καλο-
καίρι (πάλι Σπέτσες θα πας;).             - Πίπης

Φίλε θαυμαστή μου, δεν ξέρω πώς να σας το 
πω, αυτή την πώς-τη-λένε δεν την έχω. Βασι-
κά το μόνο μου κονέ με τηλεοπτική περσόνα 
της σεζόν είναι ο Δημήτρης Σκαρμούτσος. Αν 
θέλετε σας τον γνωρίζω – ξανθιά, ψηλή γραμ-
ματέας δεν είναι, αλλά μπορεί να σας δώσει 
καμιά κρυφή συνταγή για γαμοπίλαφο.
Υ.Γ. Σπέτσες εγώ; Με μπερδέψατε με άλλη. 
Ο αγαπημένος μου καλοκαιρινός προορι-
σμός είναι τα Ψαρρά.

»Καλά είναι πραγματικές επιστο-
λές αυτές; Και είναι πραγματι-

κά από γυναίκες; Γιατί αν η απάντηση 
είναι ναι και στα δύο, είναι πραγμα-
τικά τόσο ηλίθιο το γυναικείο φύλο; 
Sent from my iPad
 
Πρώτα πρώτα οι επιστολές δεν είναι μόνο 
από γυναίκες. Δεύτερον, εννοείται ότι είναι 
πραγματικές – τι μας περάσατε, τίποτα λα-
μόγια; Τρίτον, μη λέτε ηλίθιο το γυναικείο 
φύλο γιατί περνάω φάση αλληλεγγύης και με 
νευριάζετε.  

»Αγαπητή Άλλη Μία ή Μία Άλλη. 
Όχι δεν ψάχνω το τέλειο. Όχι δεν 

«αγανακτώ» χωρίς λόγο. Είναι που θέλω 
στις σχέσεις μου να αναπνέω. Είναι που 
είμαι Δίδυμος. Είναι που οι καιροί είναι 
δύσκολοι για παράλογες απαιτήσεις και 
μεγάλα σχέδια. Είναι που πολλές γυ-
ναίκες πρώτα κοιτάνε το πορτοφόλι αν 
φουσκώνει και μετά κάτι άλλο. Και πού 
στην ευχή είναι αυτές οι συγκεντρώ-
σεις, όπου δεν υπάρχουν απαιτητικές 
γυναίκες; Στο ΠΑΜΕ; Βέβαια, μπορεί να 
έχω και εγώ ατέλειες, αλλά καλή διάθε-
ση να υπάρχει και όλα λύνονται. Και δεν 
χρειάζεται να επενδύεις σε κανέναν... 
Οι σχέσεις είναι σαν τις μετοχές. Εκεί 
που ανεβαίνουν, ξαφνικά πέφτουν.
Υ.Γ.1 Έχεις δίκιο... Ούτε οι ανάγκες εί-
ναι αυτονόητες... Αλλάζουν σχεδόν κα-
θημερινά.
Υ.Γ.2 Άσε που βαρέθηκα τους «Αγανα-
κτισμένους»...
Υ.Γ.3 Τι τραβάς κι εσύ, Μυρτώ, καλο-
καιριάτικα με τα προβλήματα του καθε-
νός μας.               - (Πρώην) «Αγανακτισμένος»

Σόρι κιόλας που επεμβαίνω στη συζήτηση, 
αλλά νομίζω ότι τη ζημιά την κάνει το ζώδιό 
σας. Βαριόσαστε εύκολα, δεν έχετε υπομονή, 
αλλάζετε γνώμη απ’ τη μια στιγμή στην άλλη, 
είσαστε και λίγο παρλαπίπες, ε, τι να κάνει 
και η μετοχή, κάποια στιγμή θα πέσει και θα 
γκρεμοτσακιστεί.
Υ.Γ.1 Τώρα που το ξανασκέφτομαι, αυτή την 
άκυρη παρομοίωση για τις σχέσεις και τις 
μετοχές τι τη θέλατε μέρες που ’ναι; Από τόσα 
πράγματα που ανεβαίνουν και ξαφνικά πέ-
φτουν, αυτές βρήκατε;
Υ.Γ.2 Για τις επόμενες δύο εβδομάδες απα-
γορεύεται να λέμε για λεφτά και γενικά να 
μιλάμε με οικονομικούς όρους στη στήλη. 
Έλεος, θα με πάρει από κάτω.
Υ.Γ.3 Και τι είδους μετοχές είναι αυτές, κρα-
τικές ή μη, ονομαστικές ή ανώνυμες, μετά 
ψήφου ή χωρίς ψήφο, διαπραγματεύσιμες 
σε Χρηματιστήριο ή όχι;

»Αγαπητή Μυρτώ, καλησπέρα, σου 
γράφω ξανά μετά από αρκετά χρό-

νια, για να επισημάνω για άλλη μια φορά 
το πρόβλημα. Στο τότε γράμμα μου, ρω-
τούσα πού έχουν πάει όλοι οι straight-
looking gay άνδρες, που γουστάρουν 
και τη βρίσκουν με συμπεριφορά και 
ζωή μακριά από τα gay κλισέ. Άνδρες 
οι οποίοι διασκεδάζουν παντού και όχι 
στο Γκάζι αποκλειστικά, που δεν τη βρί-
σκουν με Βίσση/Μαρινέλλα/Μadonna/
Minogue (τώρα έχουμε και τη Lady 
Gaga),που δεν τρέχουν στα gay prides 
για να δηλώσουν ότι περνάνε τέλεια, 
που δεν έχουν το Menshealth ευαγγέλιο, 
που δεν χτίζουν δόντι με πορσελάνη-
σοβαντεπί, και που δεν έχουν πιο άτριχα 
κωλομέρια και από τα βαφτιστήρια τους. 
Σήμερα λοιπόν τα πράγματα είναι ακό-
μη χειρότερα νομίζω, καθώς αφού το 
sex πουλάει και η τεχνολογία προχωρά-
ει, τόσο γεμίζουν τα social Αλεκάνη της 
τουαλέτας τους ή σε νωχελικές πόζες με 
χειλάκι τούρλα. Γι’ αυτό αναρωτιέμαι αν 
υπάρχουν άνδρες οι οποίοι γουστάρουν 
τις επιλογές τους και συμπεριφέρονται 
ανάλογα σε όλες τις εκφάνσεις τους. Που 
να καταλαβαίνουν ότι οι σχέσεις μεταξύ 
ανδρών είναι σημαντικές και βαρβάτες 
και εκτός κρεβατιού. Δεν ψάχνω γαμιά 
να με κάνει «γκομενίτσα» του (έλεος, 
ξερνάω...), αναρωτιέμαι αν υπάρχουν ά-
τομα που να σε κάνουν να νιώθεις περή-
φανα για αυτά τα ίδια και για σένα, ότι α-
ξίζει να κάνεις ό,τι κάνεις... Γιατί πολλών 
από Εμάς, η ζωή μας άλλαξε με αφετηρία 
κάποιους σαν Αυτούς... Ευχαριστώ                                 

- Lonely no more (ξαναχτυπά)

Τελικά, gay  ή straight όλοι τα ίδια ζόρια έχουμε.  

»Μυρτώ, πάω διακοπές. Θα ’ρθεις 
μαζί μου;

Ασφαλώς. Αν μου εγγυηθείτε ότι δεν γνωρι-
ζόμαστε. A

χορικα τραγουδια + αστεια απο ολο τον αριστοφανη
αιθριο, κεντρο πολιτισμου «ελληνικοσ κοσμος», πειραιωσ 254, ταυροσ

ΠροΠώΛΗςΗ ΕΙςΙτΗρΙών

· Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.theatron254.gr 

· Τηλεφωνικά στο 212 2540.316 
με χρέωση πιστωτικής κάρτας

και στα

Πέμπτη 7 Ιουλίου, 
Παρασκευή 8 Ιουλίου, 
Σάββατο 9 Ιουλίου 
& Κυριακή 10 Ιουλίου, 
στις 21.30

 αριστοφανουσ 11
σπειρα σπειρα + σταμ 
και αλλεσ δημοκρατικεσ δυναμεις
μουσικοχορευτικη πολιτικη ατραξιον δρομων και προαυλιων

θεροσ 2011
μια μεγαλη μουσικη παρασταση του σταματη κραουνακη

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 

10 ΙΟΥΛΙΟΥ
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)
Όσο κι αν η οικογένεια είναι ο θεσμός που δέχεται 
αλλεπάλληλα πλήγματα τις τελευταίες δεκαετίες, 
όσο κι αν ο νεοσυντηρητισμός προσπαθεί να της 
δώσει το φιλί της ζωής δημιουργώντας ενοχές σε 
όσους δεν ενδίδουν στη γοητεία της, εντούτοις 
ίσως να αποτελεί, με όλες τις αδυναμίες της, το τε-
λευταίο καταφύγιο σε έναν κόσμο στον οποίο όλα 
αλλάζουν με υστερική ταχύτητα. Η Αφροδίτη στον 
Καρκίνο δημιουργεί ένα κύμα ευχαρίστησης στις 
σχέσεις σου με την οικογένεια, με το/τη σύντρο-
φό σου, με αυτούς που αγαπάς. Μπορείς να χαλα-
ρώσεις στις ιδιωτικές σου στιγμές και να αφεθείς 
σε μια αγκαλιά χωρίς να περιμένεις κεραυνό μόλις 
χαλαρώσεις. Με τον Ερμή επίσης στον Λέοντα μπο-
ρείς να εκφραστείς, να επικοινωνήσεις και κυρίως 
να διασκεδάσεις με φίλους. Φυσικά υπάρχουν και 
δέκα χιλιάδες προβλήματα που μπορούν να σε αγ-
χώσουν, να σε κάνουν έξω φρενών ή να διαταρά-
ξουν την επαγγελματική σου ηρεμία – χαλάρωσε 
και απόλαυσε, προς το παρόν, μερικές αγαπησιά-
ρικες νύχτες. 

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Χρήματα, δάνεια, τράπεζες, λογαριασμοί, έχω-δεν 
έχω. Παύση. Η Αφροδίτη στον Καρκίνο σού δίνει 
την πολυτέλεια να σκεφτείς αν ο στόχος για τον 
οποίο τρέχεις είναι ο ίδιος με αυτόν που σε ενδια-
φέρει πραγματικά, κι αμέσως μολις δεις ότι ταυ-
τίζονται να ριχτείς με τα μούτρα στην αναζήτη-
ση ανθρώπων που μπορούν να σε βοηθήσουν να 
τον πραγματοποιήσεις. Αν ψάχνεσαι εργασιακά, 
χρειάζεται να κάνεις γνωστά τα επαγγελματικά 
σου προσόντα – κλείσε ραντεβού, στείλε βιογρα-
φικά, ψάξου. Το μότο της περιόδου είναι: μιλάω 
για να πείσω. Συναισθηματικά, ή στο μέτωπο των 
σχέσεων, ίσως αντιληφθείς ότι οι λέξεις δεν είναι 
ένας τρόπος για να κρύβουμε τα συναισθήματά 
μας και τον αληθινό εαυτό μας αλλά γέφυρες για 
να προσεγγίζουμε τους άλλους. Άρα: σοβαρότητα 
στην επικοινωνία, λιγότερες ανοησίες, μυρίζω τις 
ευκαιρίες σαν ντόπερμαν. Υ.Γ. (1) Αν έφευγες έστω 
και για ένα γουίκεντ θα περνούσες ιδιαίτερα καλά. 
(2) Το σπίτι θέλει σέρβις. 

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)
Έχεις δίκιο. Μπορεί ο Άρης να μη σηκώ-
νει μύγα στο σπαθί του όταν πρόκειται για 
τα συμφέροντα, τις εγωιστικές επιθυμίες και 
τους ιδιοτελείς στόχους του, αλλά από την άλλη 
μεριά δεν μπορείς να στείλεις στο διάβολο –όπως 
θα ’θελες– όσους δεν συμπλέουν με τα θέλω και τις 
αποφάσεις σου. Φυσικά και δεν μπορείς να κάνεις 
το χαριτωμένο σε όποιον προσπαθεί να σου βάλει 
τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, αλλά αν θέλεις να 
βγάλεις άκρη χωρίς να ανοίξει μύτη προσπάθησε 
να είσαι όσο μπορείς περισσότερο διαλλακτικός. 
Μη σπάσεις την κλωστή όπου αυτή τεντώνεται. 
Όσο για την Αφροδίτη στον Καρκίνο, φαίνεται ότι 
θα ξοδέψεις – κι αυτό σημαίνει ότι για να ξοδέψεις 
θα έχεις. Πάντως, ακόμα και αν η επιθυμία σου για 
μερικά ευρώ παραπάνω αρχίσει να υλοποιείται, να 
θυμάσαι ότι δεν είσαι ένας πεινασμένος που είναι 
έτοιμος να τραφεί με ψίχουλα. Και στην –απίθα-

νη– περίπτωση να είσαι τσιγκούνης, θυμήσου ότι 
η σχέση που έχουμε με τα χρήματα –καλή, κακή, 
χαλαρή, ανοιχτή, σχέση απληστίας, φιλαργυρίας– 
αποτελεί και το βαρόμετρο της συναισθηματικής 
μας ζωής.

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Η διέλευση του Άρη σε ένα σκοτεινό οίκο, όπως 
συμβαίνει σε σένα αυτή την εποχή, μπορεί να παί-
ξει περίεργα παιχνίδια στην καθημερινότητά σου, 
στην εργασιακή ή προσωπική σου ζωή. Δηλαδή 
άλλο να νομίζεις ότι συμβαίνει κι άλλο να συμ-
βαίνει στην πραγματικότητα. Όμως η συνωμοσία 
που παίζεται πίσω από την πλάτη σου –υπαρκτή 
ή φανταστική– μπορεί να σου ρίξει το ηθικό αν 
δεν αποφασίσεις να δεις τα πράγματα από ένα πιο 
πνευματικό πρίσμα. Όσο κι αν αποφεύγουμε τον 
πόνο, τις παρεξηγήσεις, τις ατυχίες και τα λά-
θη, αυτά είναι που μας εξελίσσουν, θέλουμε 
δεν θέλουμε. Οπότε, αντί να τα βάζεις με τη 
μοίρα σου, τη ζωή και το σύμπαν, χαλάρω-
σε στη διαπίστωση ότι όπου υπάρχει κρίση 
υπάρχει και θαύμα. Όσον αφορά την είσοδο 
της Αφροδίτης στο ζώδιό σου, φαίνεται ότι η-
ρεμεί τις τυχόν αντιπαραθέσεις, ανοίγει κανάλια 
επικοινωνίας και σου δίνει την αναγκαία κοινωνι-
κότητα ώστε να προσελκύσεις τις χάρες και τους 
ανθρώπους που θέλεις.

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
Το μότο της Αφροδίτης στο 12ο οίκο είναι: μόνος 
του δεν είναι κανείς ευχαριστημένος – ούτε στον 
Παράδεισο. Στη διάρκεια των ημερών που η Α-
φροδίτη θα διελαύνει στον Καρκίνο, θα υπάρξουν 
στιγμές άδολης γενναιοδωρίας, συμπαράστασής 
σου σε όποιον στη ζητήσει μόνο και μόνο για τη 
χαρά της αλληλεγγύης προς τον καθένα που την 
αξίζει, ακόμα κι αν δεν ανήκει στο στενό σου κύ-
κλο. Είσαι μάλιστα πρόθυμος (!) να αφήνεις τους 
άλλους να μιλάνε χωρίς να τους διακόπτεις «ναι, 
αλλά εγώ…» ακόμα κι αν τους συναντάς για πρώτη 
φορά. Πρόσεχε ωστόσο όταν ταξιδεύεις –μετα-
φορικά μιλώντας– σε έδαφος (ανθρώπους) που 
δεν έχεις επισκεφτεί πριν. Καιρός να δεις φίλους, 
να ανανεώσεις τις επαγγελματικές σου σχέσεις, 
να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες στο σπίτι και την 
οικογένεια, να συζητήσεις πρακτικά θέματα. Υ.Γ. 
Ο έρωτας δίπλα στη λέξη κυριαρχία δεν σου είναι 
άγνωστος συνδυασμός, αλλά όταν είσαι το αντι-
κείμενο μιας τέτοιας κατάστασης, ε, τότε αισθάνε-
σαι τουλάχιστον άβολα. Ο έρωτας είναι παράξενη 
ιδέα, η ανθρώπινη καρδιά έχει πολλά δωμάτια και 
υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αγαπάς. Καιρός να 
εμπλουτίσεις την άποψή σου για αυτόν – και κυ-

ρίως στο κεφάλαιο «Αγαπάω δεν σημαίνει ότι 
φέρνω τον Άλλο στα μέτρα των φα-

ντασιώσεών μου».

Παρθένος (23 Αυγούστου - 
22 Σεπτεμβρίου)
Αν κάποιος θέλει να ενηλικι-
ωθεί είναι υποχρεωμένος να 
κλείσει τους λογαριασμούς 

του με τη Μητέρα ή τον Πα-
τέρα ή και τους δύο τους, και να 

προχωρήσει έχοντας να δώσει α-
ναφορά μόνο στον εαυτό του. Εάν δεν 

γίνεις εσύ ο ίδιος γονιός του εαυτού σου κάνοντας 
πράξη τα δικά σου θέλω, τις δικές σου επιθυμίες ή 
τους δικούς σου στόχους, θα αισθάνεσαι πάντα ότι 
κουβαλάς ένα βάρος που δεν έχεις επιλέξει αλλά 
σου φορτώθηκε. Η ενεργοποίηση του οίκου της 
επαγγελματικής ζωής, των φιλοδοξιών και της 
κοινωνικής αποδοχής που θέλουμε να έχουμε από 
τους άλλους αλλά και την κοινωνία σηματοδοτεί και 
την προσπάθεια που πρέπει να κάνεις για να συμ-
φιλιωθείς με το παρελθόν σου. Έτσι περισσότερο 
δυνατός μπορείς να αντιμετωπίσεις τις επαγγελ-
ματικές αντιξοότητες, τις τρικλοποδιές και χτυπή-
ματα κάτω από τη ζώνη αυτής της περιόδου. Δεν 
χρειάζεται να μπεις σε παιχνίδια εξουσίας για να 

επιβληθείς, όσο κι αν ο συνάδελφος, το αφεντικό 
ή ένας ισχυρός πελάτης σε φέρνουν στη θέση ενός 
αδύναμου παιδιού μπροστά σε μια δυναμική μητέ-
ρα ή έναν αυταρχικό πατέρα. 

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)
Η πλανητική κινητικότητα που συμβαίνει στο φι-
λικό σου ζώδιο των Διδύμων σημαίνει ότι κάθε 
απόφασή σου δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις 
εφόσον λειτουργεί αποδοτικά το αριστερό, λογι-
κό, μέρος του εγκεφάλου σου. Το στοίχημά σου 
αυτή την περίοδο έγκειται στο να λες το σωστό 
πράγμα την ενδεδειγμένη στιγμή στον κατάλληλο 
άνθρωπο. Κι έτσι συμβαίνει τις περισσότερες φο-
ρές. Ξαναβρίσκεις λίγο από τον ενθουσιασμό σου 

για τις ανθρώπινες σχέσεις, ενώ 
καινούργιοι άνθρωποι εμφανί-

ζονται στη ζωή σου ή παλιοί 
αποκτούν καινούργια λάμψη 
επειδή εσύ μπορείς να τους 
δεις από μια πιο αισιόδοξη 
οπτική γωνία. Αν μη τι άλλο, 

τώρα συνειδητοποιείς ότι 
έχεις μέλλον – κάτι που κό-

ντεψες να ξεχάσεις μέσα στις 
αντιξοότητες και την κούραση της 

επιβίωσης. Και βεβαίως η Αφροδίτη στο ζενίθ του 
ηλιακού σου ωροσκοπίου συνηγορεί στην εξω-
στρέφεια. Συμπέρασμα: αισθάνεσαι ελκυστικός 
και άνετος μετά από καιρό, κυκλοφορώντας κοι-
νωνικά και κάνοντας παρέα με ενδιαφέροντες αν-
θρώπους – δεν υπάρχει περίπτωση να μη βρεθείς 
με ανθρώπους που μπορούν να συμμερισθούν τις 
ιδέες σου, τις προτάσεις σου, τη δουλειά σου και να 
σε αναγνωρίσουν ως σημαντικό.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
Οι σχέσεις συνεχίζουν να είναι ένα ζωτικό ζήτημα, 
μόνο που είναι περισσότερο εσωτερικές, ψυχολο-
γικές, διαισθητικές. Είναι από τις εποχές που θέλεις 
να κάνεις στους άλλους γνωστά τα όριά σου, να 
αντέξεις στη δέσμευση και τους όρκους που έχεις 
δώσει, να ανταλλάξεις έντονα αισθήματα, να α-
φεθείς στο σεξ – συνεχίζεις να πιστεύεις ότι το 
σεξ είναι πάντα μια καλή απάντηση σε 
κάθε αδιέξοδο των σχέσεων. Η άλ-
λη πλευρά της διέλευσης του Άρη 
είναι οικονομική: αν ΔΕΝ έχεις 
μάθει τίποτα για τη διαχείριση/
οργάνωση των οικονομικών, την 
εύθραυστη ισορροπία εσόδων-
εξόδων, να αξιοποιείς καλύτερα 
τις εργασιακές σου ικανότητες, 
την αξία που έχει η εργασία που 
προσφέρεις και την αξία που έχεις εσύ 
χωρίς χρήματα, τότε, με τον Άρη στους 
Διδύμους και την Αφροδίτη στον Καρκίνο, θα επα-
ναλάβεις το μάθημα σε ταχύρρυθμα – κάνοντας 
δηλαδή τα μαθήματα πιο έντονα και πιεστικά. Αν 
πάντως ισχύει η φήμη που σε θέλει αλλοπρόσαλλο 
στα έξοδά σου, τότε πρέπει να βάλεις καβούρια 
στις τσέπες σου. Υ.Γ. Ντελίριο κοινωνικότητας – εί-
σαι συνεχώς έξω με κόσμο.  

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)
Βάλε καλά στο μυαλό σου ή στο manual που έχεις 
για τη ζωή ότι «η αγάπη και οι στενές σχέσεις δεν 
αποκλείουν τις συγκρούσεις». Ότι κάθε αντιπαρά-
θεση δεν σημαίνει τέλος, δεν σημαίνει αγεφύρωτα 
ρήγματα, δεν σημαίνει πόλεμο. Βεβαίως ανήκεις 
στους τύπους που έλκονται από «ενδιαφέροντες» 
ανθρώπους μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν 
σύντομα ότι η συμπεριφορά τους τούς τρελαίνει. 
Ο συνδυασμός Άρη στους Διδύμους και Αφροδί-
της στον Καρκίνο μπορεί να σημαίνει ότι ακόμα κι 
αν συνεργάτες ή ερωτικοί σύντροφοι πήδηξαν 
κάποια στιγμή από το πλοίο (ή πρόκειται να το κά-
νουν) περιμένοντας να βουλιάξει, δεν πρέπει να 
απογοητεύεσαι. Οι ίδιοι άνθρωποι, ή καινούργιοι, 
επιστρέφουν, ή έρχονται για να σου πουν πόσο 
ιδιαίτερος και μοναδικός είσαι είτε ερωτικά είτε 

επαγγελματικά. Σαν υπέροχος εκπρόσωπος ενός 
πνευματικού ζωδίου, μπορείς και να τους συγχω-
ρέσεις, αν χρειαστεί. Έτσι δεν είναι; 

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Φυσικά και πρέπει να εξελίξεις την εργασιακή σου 
πραγματικότητα μαθαίνοντας καινούργια πράγ-
ματα εάν θέλεις να παραμείνεις στο κέντρο της 
δράσης, ή αν σε ενδιαφέρει το παιχνίδι της καριέ-
ρας. Υπάρχει βεβαίως και το ενδεχόμενο κάποιος ή 
κάποια που έχει μεγαλύτερη εξουσία ή κάποιος συ-
νάδελφος να σε τρελαίνουν – ώχου, μωρέ… Εδώ 
προχωράς με τον Πλούτωνα στο αριστερό χέρι 
και τον Κρόνο στο δεξί, μεταξύ Σκύλλας και Χαρυ-
βδης δηλαδή, στο διαταραγμένο από πάνω σου (ε-
παγγελματικά) ή δίπλα σου θα κολλήσεις; Πάντως 
μήπως να σκεφθείς και το ενδεχόμενο αντί να ση-
κώσεις το γάντι που σου πετάνε η ουσία αυτής της 
κόντρας να θέλει να σε μάθει ή να σου πει κάτι; Οι 
πιθανότητες είναι ότι αν υπάρχει κάποιο μάθημα 
που χρειάζεται να μάθεις, το πρόβλημα μετά θα ε-
ξαφανιστεί. Υ.Γ. Προς το παρόν μπορείς να ευχαρι-
στήσεις την Αφροδίτη για τους καλοπροαίρετους 
ανθρώπους που σου φέρνει, ή που έχεις ήδη και 
που επιπλέον σε στηρίζουν συναισθηματικά σε μια 
εποχή που τους χρειάζεσαι πάρα πολύ. Σταμάτα 
για λίγο να επικεντρώνεσαι –αποκλειστικά– στην 
καριέρα και αφοσιώσου στους ανθρώπους που σε 
κάνουν να νιώθεις ζωντανός και ισορροπημένος.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Aν είχες «φυσιολογικούς» γονείς –ποιος είχε;– που 
δεν έπαιζαν με τα αισθήματά σου παρουσιάζοντάς 
σου έναν κόσμο σκοτεινό όπου δεν υπάρχει εμπι-
στοσύνη και πρέπει να δίνεις καθημερινά τη μά-
χη της επιβίωσης με αποτέλεσμα να αναλάβεις το 
ρόλο αυτού που ταλαιπωρείται από εξαρτήσεις 
και δημιουργεί εξαρτημένους, ίσως ανήκεις στους 
γενναιόδωρους Υδροχόους που το σπίτι τους είναι 
ανοιχτό 24 ώρες το εικοσιτετράωρο για όσους αγα-
πάνε. Όπως κι αν μεγάλωσες πάντως, ο Δίας στον 
Ταύρο δίνει μια άλλη διάσταση στις στενές σου 
σχέσεις: ασφάλεια, δεμένη οικογένεια, ανθρώ-
πους στους οποίους μπορείς να στηριχτείς, ένα 

σπίτι ανοιχτό στους φίλους, ένα σπίτι που 
είναι απάγκιο στους ανεμοστρόβιλους. 

Εσωτερικά τουλάχιστον φαίνεται ότι 
υπάρχει η πίστη ότι όλα θα πάνε κα-
λύτερα – και θα πάνε. Όσο για τον 
Άρη στους Διδύμους, καλύτερα να 
συνειδητοποιήσεις ότι και σεξαπίλ 
διαθέτεις και επιθυμητός είσαι και 

ότι αρέσεις σε αυτούς που σου αρέ-
σουν. Είναι τσεκαρισμένο: όταν τελικά 

σταματάς να προσπαθείς να παριστάνεις 
κάτι άλλο από αυτό που είσαι, τότε είναι που η 

λάμψη σου εκτινάσσεται και οι άνθρωποι αρχίζουν 
να σε πλησιάζουν. 

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
Δες με σοβαρότητα την εργασιακή σου πραγματι-
κότητα – ίσως πρέπει να ψαχτείς επαγγελματικά. Ή 
μήπως να μετακινηθείς ή να δουλέψεις με όλη σου 
τη δύναμη για να αποδείξεις ότι δεν είσαι αναλώσι-
μος; Τώρα πάντως είναι από τα χρονικά διαστήματα 
που τα θέματα Εργασία, Καθημερινότητα, Ρουτίνα, 
Εκκρεμότητες γίνονται προτεραιότητα. Α, και μην 
ξεχνάς: ζούμε σε μια εποχή που οτιδήποτε δημι-
ουργεί ευχαρίστηση απαγορεύεται. Είτε γλυκό είτε 
κάπνισμα είτε κόκκινο κρέας είτε ποτό είτε ξενύχτι, 
χρειάζεται να περιοριστούν έως εξαφανίσεως α-
φού το σώμα χρειάζεται αποτοξίνωση. Δεν θα ήταν 
καθόλου κακή ιδέα διακοπές σε σπα. Όμως δεν γί-
νεται: δουλεύεις υπερωρίες. Διακοπές αργότερα 
εφόσον και εάν… Υ.Γ. Η Αφροδίτη στον Καρκίνο 
θυμίζει ότι ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος. 
Χρειάζεσαι καλοπέραση, ερωτικά βλέμματα, ερω-
τικές βραδιές, ξενύχτια χωρίς νόημα, παιχνίδι. A

✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων 
θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου.

 gpano@stardome.gr

Καρκίνε, 
το αν έχεις τη διάθεση 
να διαμορφώσεις 
το μέλλον σου ή απλώς 
να το αποδεχτείς, είναι κάτι 
που χωρά πολλή κουβέντα. 
Πάρε, λοιπόν, Q και 
συζήτησέ το με όλους, 
όσο θες!
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