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Ο Μίμης Ανδρουλάκης μιλάει για την κρίση, το ΠΑΣΟΚ, το νέο του βιβλίο Συνέντευξη στην Κατερίνα Παναγοπούλου, σελ. 18

Δώρα 
                                 για τις Γιορτές

        + 350 δώρα από την A.V. για εσάς
σελ. 28

Επιμένουμε κέντρο
Της Λένας Χουρμούζη

σελ. 20 

Κρητική κουζίνα
Της Νενέλας Γεωργελέ

σελ. 22
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περνάει σα σίφουνας μπροστά από τα μάτια 

σας.

50. 2310 Soul: Η Θεσσαλονίκη με ένα λάμδα. 

Του Στέφανου Τσιτσόπουλου.

56. Taste Police: Όχι άλλη ρόκα παρμεζάνα! 

Η Νενέλα Γεωργελέ βλέπει τι τρώει η Αθήνα.

58. Πού τρώμε: Η Ζιζή Σφυρή καταφέρνει να 

ξέρει όλα τα εστιατόρια της Αθήνας. 

61. Various Artists: Ο Μάκης Μηλάτος 

βαθμολογεί μουσικές: Ένα * = χάλια, τρία *** = 

μέτριο, πολλά ***** = Χριστούγεννα.

66. Ταινίες: Του Γιώργου Κρασσακόπουλου. 

Επιτέλους, ένας νηφάλιος κριτικός.

69. G&L: Περηφάνια και clubbing. 

Του Λύο Καλοβυρνά.

70. BookVoice: Το καλύτερο πράγμα μετά το 

σεξ (Ένα βιβλίο). Του Σ. Τσιτσόπουλου.

73. Elements of style: Το ράφι με τα και-

νούργια προϊόντα. Τακτοποιεί η Νατάσσα 

Καρυστινού.

76. Σε είδα: Οι αγγελίες που έκαναν τους 

Αθηναίους να ξανακοιτάζονται στα μάτια.

77. Μίλα μου βρώμικα: Η Μυρτώ 

Κοντοβά κάνει τα σεξουαλικά σας 

προβλήματα να ακούγονται σαν 

τραγούδι της Πρωτοψάλτη.

78. Stardust: Τα άστρα από τον άνθρωπο 

που θα ήθελες να έχεις για ψυχαναλυτή σου. 

Του Γιώργου Πανόπουλου.

Θέματα
08. Απαντήσεις του Forrest Gump: Ο Νίκος 

Ζαχαριάδης έχει επιστημονικές απαντήσεις σε 

ποπ απορίες. 

09. City Lover: Άγρια πόλη, όμορφα αγαπιέ-

ται. Ο Δημήτρης Φύσσας γνωρίζει καλά την 

Αθήνα.

10. Brave New Athenian: H Βερονίκη Χαρι-

τάτου-Γκονζάλες ανακαλύπτει ανθρώπους με 

όρεξη για δράση!

16. Σκίτσο: Γελάς αλλά μετά σου κόβεται το 

γέλιο. Του Γιάννη Ιωάννου.

17. Τζιχάντ: Το πιο καθησυχαστικό δελτίο ειδή-

σεων της πόλης. Των Ά. Τσέκερη, Γ. Κυρίτση.

46. Sports: «Ο διαιτητής είναι γυμνός». Ο 

Μιχάλης Λεάνης τα λέει όπως είναι.

48. Skate: Ο Billy Γρυπάρης με τη σανίδα του 

Στήλες

12 Κοιτάζοντας το μέλλον

Του Μιχάλη Μπλέτσα 

14 Ο χορός των φαντασμάτων

Της Σώτης Τριανταφύλλου

16 Η επέλαση των γερόντων

Του Νίκου Γεωργιάδη 

18 Ο Μίμης Ανδρουλάκης για το νέο 
του βιβλίο «Έτσι κάνουν όλες», την 

κρίση, τις εξελίξεις Συνέντευξη στην 
Κατερίνα Παναγοπούλου

20 Επιμένουμε κέντρο
Της Λένας Χουρμούζη

22 Κρητική κουζίνα - 
Ίντα μου λες, μωρέ;

Της Νενέλας Γεωργελέ

24 Τι κάνει η Αθήνα σήμερα 
Γράφουν οι Δημήτρης Κουρούμπαλης, 
Άννα Μιχαηλίδου, Έλλη 
Παπακωνσταντίνου

26 9o Bazart M Art Spa
Της Δήμητρας Τριανταφύλλου 

28 Τα δώρα που θα χαρίσεις 
στις γιορτές

Της Δήμητρας Τριανταφύλλου

36 350 δώρα από την A.V. για εσάς

Επιμέλεια: Μάρω Ζήνα

Περιεχόμενα 8 - 14/12/11 
Το Conn-x 

σε πάει σινεμά!
«The Artist», η ταινία που σάρωσε 

τα βραβεία στο Φεστιβάλ Καννών. Αλ-
λά σαν Ταλαντούχος Θεατής θα το ήξερες 

ήδη. Μπες τώρα στη σελίδα του Conn-x στο 
facebook, κι αν ξέρεις να απαντήσεις σωστά 
και στην κινηματογραφική ερώτηση της ημέ-
ρας, θα κερδίσεις μία από τις 400 διπλές προ-

σκλήσεις για την Επίσημη Πρεμιέρα 
             της ταινίας, την Τρίτη 

           20 Δεκεμβρίου! 
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390 αντικείµενα, από τους προϊστορικούς µέχρι τους µεταβυζα-
ντινούς χρόνους, συγκεντρώθηκαν από 5 νησιά (Καστελόριζο, 
Σύµη, Χάλκη, Τήλος και Νίσυρος) αλλά και νησίδες για το πρώ-
το «αρχαιολογικό ταξίδι» της σειράς εκθέσεων «Άγονη Γραµ-
µή» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Η κοινή έκθεσή τους 
αποκαλύπτει τον πολιτιστικό και ιστορικό πλούτο της περιοχής, 
και επιβεβαιώνει την αδιατάραχτη συνέχεια ελληνικής ζωής 
µέσα στους αιώνες. Την επιµέλεια των εκθέσεων έχει αναλάβει 

ο διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, καθηγητής 
Νικόλαος Χρ. Σταµπολίδης, σε συνεργασία µε τον αρχαιολόγο 
και επιµελητή του µουσείου Γιώργο Τασούλα. Στην έκθεση τα 
αντικείµενα συνοδεύονται από χάρτες, εικόνες, φωτογραφίες 
και µικρά βίντεο των περιοχών, ενώ σε ειδική αίθουσα προβο-
λών καταγράφονται σε µικρά βίντεο-ντοκουµέντα οι καθηµερι-
νές δυσκολίες και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι κάτοι-
κοι των νησιών σήµερα.               - ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ

Άγονη γραµµή - Γόνιµη έκθεση

Info9/12 - 23/4. Μου-
σείο Κυκλαδικής Τέχνης, 

Νεοφύτου ∆ούκα 4, 210 

7228.321-3. Ξεναγήσεις για 

το κοινό (δωρεάν µε το εισιτή-

ριο του µουσείου): Κυρ. 12.30. 

Ηµέρα ελεύθερης εισόδου: 

Πέµ. 15/12, 10.00-20.00 (ξε-

νάγηση 18.30). Η Vodafone 

είναι χρυσός χορηγός και η 

A.V. χορηγός επικοι-νωνίας.
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Χρυσό στεφάνι µε φύλλα κισσού 
από το Καστελόριζο. Τέλη 4ου - αρχές 
3ου αιώνα π.Χ. Αθήνα, 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
(αρ. ευρ. Χρ. 1058)

51 Αθήνα 210 
Οδηγός

Όλα όσα μπορείς να κάνεις 
αυτή την εβδομάδα, συν χίλια 
παραπάνω. Φαγητό, σινεμά, 
παραστάσεις, κλαμπ, διαλέ-
ξεις, σεμινάρια, ξενοδοχεία 
για one night stand, βιβλιοπα-
ρουσιάσεις, μουσικές σκηνές, 
μεταμεσονύχτια βουλκανιζα-
τέρ, καμάκι στον DJ, ποτάδικα, 
καντίνες, βρόμικα, καθαρά, 
έξυπνα, γρήγορα.
Ακολουθήστε μας!

Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει 

ο sonke (Αλέξανδρος Σκουτα-

ριώτης). Γεννήθηκε στην Αθήνα το 

1984 και σπούδασε εφαρμοσμένες 

τέχνες στη Σχολή Ορνεράκη. Έχει 

πραγματοποιήσει δύο ατομικές εκ-

θέσεις –Ηoxton (Αθήνα) και Portokali 

(Ζάκυνθος)– κι έχει λάβει μέρος σε 

πολλές ομαδικές εκθέσεις (Αθήνα 

και Πάτρα). Σήμερα εργάζεται ως 

δάσκαλος σκίτσου στο Πνευματικό 

Κέντρο του Δήμου Αμαρουσίου και 

ως εικονογράφος. Για περισσότερες 

πληροφορίες www.sonke.gr 

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.

22  ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΟΥζΙνΑ

24  ΤΙ ΚΑνΕΙ Η ΑθΗνΑ ΣΗΜΕΡΑ
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Ί
σως θα ’χετε ακούσει ότι μέσα στον Δεκέμβριο έρχεται στη Βουλή ένα καινούργιο νομοσχέδιο που 
θα ρυθμίζει την απελευθέρωση της κρουαζιέρας. Και θα παραξενευτήκατε. Γιατί και πέρυσι ψηφί-
ζαμε την άρση του καμποτάζ. Μόνο που δεν ανοίξαμε αυτή την τουριστική αγορά, αλλά τη μισανοί-
ξαμε. Οι μελέτες και οι στατιστικές που ερευνούν την αγορά της Μεσογείου και τις ανταγωνιστικές 

χώρες Ιταλία και Ισπανία, μας λένε ότι με την περήφανη πολιτική μας χάνουμε κάτι δισεκατομμύρια και 
μερικές δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Όμως εμείς κλείνουμε τα λιμάνια και απαγορεύουμε στον 
υπόλοιπο πλανήτη να ’ρθει στα μέρη μας, αν δεν δεχτεί τους όρους μας. Και επειδή ο πλανήτης δεν υπα-
κούει, τον τιμωρούμε κάθε καλοκαίρι με την αυτοκαταστροφή μας. Τώρα θα δοκιμάσουμε μία ακόμη φο-
ρά. Έχουμε χάσει ήδη δύο καλοκαίρια, θα χάσουμε και το επόμενο, ελπίζοντας ότι στο τέταρτο καλοκαίρι, 
το 2013, θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα οφέλη αυτής της αλλαγής. 
Αν πολλαπλασιάσεις το παράδειγμα της κρουαζιέρας με τους δεκάδες αγκυλωμένους, γεμάτους ανα-
χρονιστικές ρυθμίσεις τομείς της ελληνικής οικονομίας, καταλαβαίνεις πού βρίσκεται το πρόβλημα. Τα 
συμφέροντα οργανωμένων ομάδων υπονομεύουν και αποτρέπουν κάθε διαρθρωτική αλλαγή που έχει 
ανάγκη η χώρα. 

Τώρα βρισκόμαστε σε ένα νεκρό σημείο, σε μια κατάσταση αδιέξοδη που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Σ’ αυτό 
το γεγονός οφείλεται το γενικευμένο vertigo που έχει ζαλίσει ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Μέχρι τώ-
ρα, δύο ολόκληρα χρόνια, το πολιτικό σύστημα έπαιζε κατενάτσιο. Προσπαθούσε να καθυστερήσει και να 
αποφύγει τις μεταρρυθμίσεις. Και τις αντικαθιστούσε με οριζόντια μέτρα, μειώσεις μισθών και νέους φό-
ρους για να περιορίσει τα δημόσια ελλείμματα. Είχαν εφεύρει την πατέντα του «ισοδύναμου», για κάθε δι-
αρθρωτική αλλαγή της οικονομίας που απέφευγαν εφάρμοζαν ένα ακόμα μέτρο, υποσχόμενοι στην τρόικα 
ότι θα φέρει ισοδύναμα έσοδα. Η πολιτική αυτή κέρδισε χρόνο γι’ αυτούς, για να μην πειράξουν το μαγα-
ζάκι τους, μεγάλωσε όμως την ύφεση. Έτσι κι αλλιώς, η πολιτική της υπερφορολόγησης και της μεταφοράς 
των βαρών πάλι στους ίδιους δεν μπορεί πια να εφαρμοστεί. Όχι γιατί είναι άδικη, ποτέ δεν τους εμπόδισε 
αυτό. Ούτε για το υποτιθέμενο πολιτικό κόστος. Δεν τους ενοχλεί ποτέ το πολιτικό κόστος 907.000 ανέρ-
γων, υπολογίζουν μόνο την αντίδραση οργανωμένων επαγγελματικών ομάδων που χάνουν προνόμια. Η 
πολιτική αυτή μας τελείωσε γιατί ξεπέρασε τα όριά της, η ελληνική κοινωνία δεν έχει πια άλλα περιθώρια 
υπερφορολόγησης και καινούργια μέτρα που μπαίνουν, τα έσοδα λιγοστεύουν αντί να αυξάνουν. 
Έτσι πια, δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά μόνο οι επίπονες και δύσκολες αλλαγές. Αυτές που θίγουν τις 
δομές του συστήματος εξουσίας. Χωρίς αυτές το μέλλον είναι προδιαγεγραμμένο, είναι η πτώχευση και 
η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτές τις αλλαγές, δεν υπάρχει ο πολιτικός φορέας που θα τις 
πραγματοποιήσει. 

Επειδή είμαστε και πάλι σ’ αυτή την κρίσιμη καμπή, τις τελευταίες μέρες έχει αρχίσει ξανά η περσινή συζή-
τηση περί μνημονίου. Αν ήταν σωστό, αν βγαίναν τα νούμερα κι αν απέτυχε. Λες και είναι καμιά συντα-
γή για γλυκό που έπεσαν περισσότερες κουταλιές ζάχαρη, και όχι μια δυναμική αλληλοεπηρεαζόμενη 
προσπάθεια ολόκληρης της κοινωνίας που προχωράει, δοκιμάζει, κάνει λάθη, διορθώνει, αποτυγχάνει, 
πέφτει, ξανασηκώνεται, προχωράει. Δεν αμφιβάλλω ότι ανάμεσα στους κήρυκες της «αποτυχίας του 
μνημονίου» υπάρχουν και καλοπροαίρετοι άνθρωποι που λένε, αφού είναι ακόμα μαύρα τα πράγματα, 
πέτυχε; Δεν πέτυχε. Άνθρωποι που εντοπίζουν τις αστοχίες των Ευρωπαίων εταίρων μας. Γιατί φυσικά η 
Ευρωπαϊκή Ένωση λάθη έκανε πολλά. Όχι βέβαια αυτά που την κατηγορούν συνήθως. Το κυριότερο ήταν 
ότι παραγνώρισε με τι πολιτικό σύστημα είχε να κάνει. Ότι νόμισε πως το πρόβλημα ήταν ένα πρόβλημα 
χρέους και όχι χρεοκοπημένου συστήματος και διαλυμένης δημόσιας διοίκησης. Οι περισσότεροι όμως 
από αυτούς τους κατήγορους του μνημονίου κρύβουν την υπεράσπιση του χρεοκοπημένου συστήματος 
εξουσίας, κρύβουν την αδιάλλακτη εναντίωσή τους σε κάθε αλλαγή που θα το αμφισβητήσει. Είναι αυτοί 
που κάθε μέρα στη Βουλή, στις εφημερίδες και στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων προπαγάνδιζαν την «κα-
ταστροφή» που συνεπάγεται το μνημόνιο και ταυτοχρόνως κατηγορούσαν την κυβέρνηση γιατί δεν το 
εφαρμόζει και καθυστερεί. 
Προχθές διάβασα σε μια μεγάλη εφημερίδα την εξής καταπληκτική φράση: «Ευτυχώς που η Ελλάδα δεν 
έχει Εθνικό Κτηματολόγιο, γιατί έτσι η περιουσία της δεν θα γίνει εύκολη λεία σε όσους την ορέγονται». 
Α, γεια σου. Τώρα αρχίζουμε να συνεννοούμαστε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τα κτημα-
τολόγια και οι χωροταξίες είναι διαβολικά πράματα, ευρωπαϊκά, επικίνδυνα. Τη δημόσια γη θα την κλέ-
βουμε μόνοι μας, στα Βατοπέδια. 

Η επαναφορά της συζήτησης για τα μνημόνια προσπαθεί άλλη μια φορά να κρύψει το πραγματικό δίλημ-
μα, καμουφλάρει με λαϊκές κορόνες το συντηρητικό λόγο που αντιστρατεύεται κάθε αλλαγή. Μια φορά 
σε μια συνέντευξη τύπου η Μέρκελ, αυτή η «ανάλγητη φράου», είπε: «Τους φταίει η οικονομική κρίση 
που δεν έχουν φτιάξει ακόμα εθνικό κτηματολόγιο; Τους φταίει το μνημόνιο που δεν μαζεύει το κράτος 
τους φόρους; Τους φταίει η τρόικα που έχουν ακόμα κλειστά επαγγέλματα, λες κι είναι στον Μεσαίωνα;». 
Πολλοί καλοί άνθρωποι όλο αυτό τον καιρό μάς λένε σε όλους τους τόνους πόσο εθνικά ταπεινωμένοι 
νιώθουν από τις παρεμβάσεις των ξένων στις δικές μας υποθέσεις. Αν υπάρχει κάποιος λόγος να ντρεπό-
μαστε, όμως, είναι αυτή ακριβώς η φράση της Μέρκελ. 

Τώρα μετά από 2 χρόνια και στο χείλος του γκρεμού, θα ’ταν χρήσιμο να πάψουμε πια όλοι να κρυβόμαστε 
πίσω απ’ τα μνημόνια. Να τα ξεχάσουμε για λίγο, να κάνουμε ότι δεν υπάρχουν. Και να πουν όλοι, αφού 
όπου να ’ναι μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο, εμείς τι λέμε, για κάθε ζήτημα, για κάθε πρόβλημα, 
για κάθε διαρθρωτική αλλαγή. Έτσι για αλλαγή, για να πέσουν οι μάσκες. Και τότε θα φανεί το πραγματι-
κό δίλημμα: Ή θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις μέσα στην Ευρωζώνη, τώρα, σήμερα, ή δεν θα κάνουμε, θα τα 
μαζέψουμε και θα φύγουμε για τη χώρα της περήφανης τριτοκοσμικής φτώχειας. A

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, Α. Μποζώ-
νη, Γ. Τζιρτζιλάκης, Σ. Tσιτσόπουλος, Β. Ματζάρογλου, 
Δ. Καραθάνος, Δ. Αθανασιάδης, Γ. Πανόπουλος, M. Kο-
ντοβά, N. Γεωργελέ, Γ. Βαλλιανάτος, Σ. Tριανταφύλλου, 
Δ. Τριανταφύλλου, Λ. Καλοβυρνάς, Γ. Kωνσταντινίδης, 
N. Γεωργιάδης, Γ. Δημητρακόπουλος, Ευτ. Παλλήκα-
ρης, B. Γρυπάρης, Μ. Τσιντσίνης, Μ. Ζουμπουλάκη, Γ. 
Ιωάννου, Γ. Κρασσακόπουλος, M. Λιοναράκη, Ζ. Σφυρή, 
Σ. Κραουνάκης, M. Λεάνης, N. Zαχαριάδης, Π. Μανδρα-
βέλης, Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Μ. Πιτένης, Γ. Παυριανός, Θ. 
Μήνας, Κ. Παναγοπούλου, Λ. Χουρμούζη, Στ. Χαραμή, 
Τζ. Διαμαντοπούλου, A. Αλ Σάλεχ, Ι. Μπλάτσου, Κ. Γιαν-
νακίδης, Σ. Καρρά, Β. Γραμματικογιάννη, Δ. Παπαδόπου-
λος, 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, Ντίνα Βλαχοπούλου

Διευθυντής Εμπορ. Ανάπτυξης: Νίκος Τσουανάτος
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 

ads@athensvoice.gr
Υποδοχή Διαφημιστικής Αγοράς & Direct Market: 
Μαρία Αυγερινού marketing@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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παλιά πρόσωπα, τις κά-
νουν σαν τα μούτρα τους.

● Πάντως, αν τελικά γίνει 

δημοψήφισμα και απο-
φασίσουμε ότι δεν συμ-
φωνούμε με οποιοδήποτε 
όνομα των Σκοπίων, 
μπορούμε πάντα να ε-
φαρμόσουμε την δοκιμα-
σμένη λύση της μαύρης 
ταινίας...

● ...να καλύπτουμε δη-
λαδή με μαύρο όποια 
ονομασία δεν μας αρέσει, 
όπως κάναμε στα διεθνή 
πρωταθλήματα basket. 
● Την ίδια μέθοδο μπο-

ρούμε να εφαρμόσουμε 

και στην περίπτωση που 

αποφασίσουμε να φύ-

γουμε από το ευρώ: Να 
βάλουμε μια μαύρη ταινία 
πάνω στη λέξη euro στο 
χαρτονόμισμα και να το 
ονομάσουμε δραχμή. 
● Επίσης, επεκτείνοντας 
το μέτρο, μπορούμε να 
βάζουμε μαύρες ταινίες 
και στους ξένους που δεν 
γουστάρουμε. Ή σε όσους 

ή γρήγορα, φθάνουν στο 
σημείο να αναζητούν ε-
πειγόντως νέο αρχηγό. 
● Διότι θεωρούν ότι ο 

αρχηγός είναι κάτι σαν 

παρουσιαστής πρωϊ-

νάδικου: Δηλαδή κάνει 
τους τηλεθεατές να νο-
μίζουν ότι βλέπουν κάτι 
καινούργιο, ενώ στην 
πραγματικότητα παρα-
κολουθούν τον ίδιο πολτό 

από ζώδια, μαγειρική 
και δηλώσεις της Mιμής 
Ντενίση. 
● Ναι, στην προηγούμε-
νη παρομοίωση, ο Μι-

χάλης Χρυσοχοϊδης 
(γνωστός και ως 

«απέτυχε ο ΓΑΠ, 
όχι εγώ!») και ο 
Χάρης Καστα-
νίδης (γνωστός 

και ως «χρειαζό-
μαστε ιδέες κι όχι 

πρόσωπα»), είναι η 
Μιμή Ντενίση.
● Αν και ακόμα και η Μιμή 
Ντενίση είναι σε θέση να 
γνωρίζει ότι τις νέες ιδέες 
όταν τις διαχειρίζονται 

● Είναι μερικοί άνθρωποι 
που περπατάνε στο δρόμο 
και μιλάνε έντονα στον 
αέρα απέναντί τους…
● …ε, λοιπόν, αυτοί οι άν-
θρωποι, προσπαθούν να 
πείσουν έναν υποθετικό 
συνομιλητή τους ότι δεν 
φταίνε αυτοί, ότι έχουν 
δίκιο να εξοργίζονται.
● Μόνο που όταν μιλάει 
έντονα στον εαυτό του 
στο δρόμο ένας περιφε-
ρόμενος τύπος, λέγεται 
«γραφικός τρελός». Όταν 
το κάνει μια ολόκληρη 
χώρα, λέγεται δημοψήφι-
σμα για το Σκοπιανό. 
● Μετάφραση: Δημοψή-
φισμα είναι η τελευταία 
ελπίδα μιας χώρας να 
μιλήσει, όταν κατά βάθος 
γνωρίζει πως πλέον κα-
νείς δεν την ακούει.

● Επίσημη εκδοχή: Η Συ-
ρία απαγορεύει το iphone 
ως όπλο του εχθρού που 
μπορεί να διοχετεύσει 
πληροφορίες εκτός της 
χώρας. Ανεπίσημη εκ-
δοχή: Δεν αντέχει τον 
ανταγωνισμό με το συ-
νώνυμο «Siri» που δίνει 
όλες τις απαντήσεις ενώ 
εκείνη καμία.

● «Κάποιος»: Το πιο εφι-
αλτικό επίθετο μέλους 
του ΠΑΣΟΚ, αυτή την 
περίοδο. 
● Ή μάλλον, γενικότερα, 
το πιο εφιαλτικό επίθετο 
για περιόδους «εσωκομ-
ματικών ζυμώσεων» με 
στόχο την ανάδειξη νέου 
αρχηγού σε ένα μέσο 
ελληνικό κόμμα. Διότι 
σύμφωνα με όλες τις 
δηλώσεις-βόμβα, πάντα 
εκείνοι που φταίνε για 
ό,τι έχει συμβεί είναι 
«κάποιοι».
● Ναι, την 
αντωνυμία 
«κάποιοι» 
χρησιμοποι-
ούν οι ίδιοι 
που κατά 
τα άλλα ζη-
τούν με παρ-
ρησία να «λέμε 
επιτέλους τα πράγματα με 
το όνομά τους». 
● Ναι, ακριβώς έτσι ε-
ξηγείται γιατί όλα τα 
ελληνικά κόμματα, αργά 

Θα έπρεπε να υπάρχει 

μια λέξη για… 

«Διοδαποθήκη»: 

Το ειδικό σημείο στο 
αυτοκίνητο όπου 

συσσωρεύονται οι 
αποδείξεις από τα διόδια 

και από τη βενζίνη, 
προκειμένου κάποια μέρα 

να τακτοποιηθούν.

Πιο απάνθρωπη 
θέση εργασίας 
της εβδομάδας Ασφαλιστής καμένης Porshe Cayenne.

καταλαμβάνουν καλύ-
τερη θέση από εμάς στη 
Eurovision.
● Μέχρι να καταλήξουμε 

στην απόλυτα εθνικά 

αποδεκτή, υπερήφανη 

στάση: Να καλύψουμε 
τα πάντα γύρω με μαύρη 
ταινία. 

● Ναι, μετά το ύφος των 

ανήλικων που συμμε-
τέχουν στο Master Chef 
Junior, δεν μετανιώνετε 
που αντιμετωπίσατε με 
τόση ειρωνεία τις εκπο-
μπές του Κώστα Χαρ-
δαβέλλα για τα «παιδιά 
Ιndigo»; 

● Άσχετο: Το να περνάς 
κάτω από τη Σκάλα του 
Μιλάνου φέρνει την ίδια 
γρουσουζιά όπως το να 
περνάς κάτω από οποια-
δήποτε σκάλα; A  

Από τον 
Νίκο 
Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την έρευνα και την προώθηση βελτιωμένων καπακιών στα αναψυκτικά, που να ανασηκώνονται 
για να ανοίξουν με τη βοήθεια όλου του δαχτύλου και όχι μόνο του νυχιού)

Τα Tweets του

Forrest Gump

Απορία: Πώς λέγεται το να είσαι υπόδικος ηγούμενος 
μοναστηριού και να επισκέπτεσαι τον πρόεδρο μιας 

χώρας που συνηθίζει να σκοτώνει όσους αμφισβητούν 
το ολιγαρχικό καθεστώς, με αφορμή την έκθεση μιας 

Άγιας Ζώνης σε λαϊκό προσκύνημα; 

Απάντηση: Ιδιαίτερα μαθήματα διαχείρισης 
κρίσεων, από το βετεράνο καθηγητή 

Εφραίμ στον πρωτάρη Πούτιν. 

Η ΕΠΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Η ανάπαυση του «πολεμιστή» 
στη μάχη για την Ενωμένη Ευρώπη 

Είναι αυτό το παραπάνω «κλικ» ενθουσιασμού στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού, που κάνει 
την εικόνα ελαφρώς ανησυχητική. Σα να έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας που ορίζουν την «ευγενική-
αντίδραση-σε-συμβολικό-αναμνηστικό-δώρο» και να έχει περάσει στην απροσδιόριστη και ελαφρώς 

ανησυχητική περιοχή του «ενήλικου-που-παίζει-στα-σοβαρά-με-παιδικό-παιχνίδι».
Κωμική λεπτομέρεια: Η οριακή αμηχανία του Οικολόγου Πράσινου οικοδεσπότη.

Τραγική λεπτομέρεια: Αυτή η φωτογραφία δεν θα είχε χρησιμοποιηθεί τόσο ευρέως από τα media αν 
το ΠΑΣΟΚ είχε κάνει 200.000 προσλήψεις την προηγούμενη διετία. 
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CityLover
Του Δημητρη Φύσσα

Μπες κι εσύ!  www.athensvoice.grΑνανεωμένο και πλήρωςενημερωμένο

 Αττικό Άλσος / Παπαντρέικα
Είναι ένας από από τους λόφους που αποτελούν 

τα Τουρκοβούνια, αρκετά φαγωμένος από το 

σχετικό νταμάρι. Είμαι βέβαιος ότι ξέρετε τον 

περιφερειακό, τις δυο μεγάλες καφετέριες, θε-

ατράκι και το σινεμά «Αττικό Άλσος» (που το φε-

τινό καλοκάιρι δεν άνοιξε), ίσως και το αθλητικό 

κέντρο. Σας προτείνω μια φορά να μη σταματή-

σετε σε κάτι απ’ αυτά, αλλά να συνεχίσετε λίγες 

εκατοντάδες μέτρα ακόμα (έχει μεγάλο δημόσιο 

πάρκινγκ σε πλατεία). Τότε, θα βρεθείτε σ’ ένα 

κανονικό χωριό, σε μια αληθινή εξοχή που ανή-

κει μάλιστα στο Δήμο Αθηναίων. Κανονικό χωριό 

εννοώ με μποστανάκια, με μάντρες από ξερολι-

θιά, με φτωχικά σπιτάκια, μ’ ένα ταπεινό εκκλη-

σάκι, με κότες, με δεξαμενές νερού (γιατί η ΕΫ-

ΔΑΠ πήγε σχετικά πρόσφατα), με χελώνες κ.λπ. 

Εκτός του ότι βρίσκεται δίπλα μας, εκτός του ότι 

είναι το τελευταίο χωριό στο λεκανοπέδιο (όλα 

τ’ άλλα έχουν λίγο-πολύ εξελιχτεί σε μικρές πό-

λεις ή έχουν ενωθεί κανονικά με την Αθήνα), τα 

Παπαντρέικα έχουν κι άλλες ιδιομορφίες: δεν 

έχουν κανένα μαγαζί, ούτε καν ένα περίπτερο, 

δεν έχουν σχολείο, διαθέτουν όμως ταχυδρομι-

κές θυρίδες (σαν εξοχική περιοχή που είναι!), έ-

ναν τηλεφωνικό θάλαμο (στη μέση του πάρκινγκ 

που λέγαμε) και πολλές κεραίες ραδιοσταθμών. 

Η μεγάλη ομορφιά του τόπου, όμως, είναι το πο-

λύ πράσινο (πεύκα, κυπαρίσια, χαρουπιές, ελιές 

κ.λπ.) και η καταπληκτική θέα προς όποια μεριά 

της Αθήνας κοιτάξεις – υπάρχουν μάλιστα και τα 

σχετικά κιόσκια και παρατηρητήρια. Στην κατα-

χνιά της προηγούμενης Κυριακής, το περίγραμ-

μα του Λυκαβηττού και της Ακρόπολης, προς τη 

θάλασσα, φαινόταν ονειρικό (φωτό).  

 Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών
Είναι το 1ο του είδους του, γίνεται στο Ίδρυμα 

Μιχάλη Κακογιάννη (Πειραιώς 206, Ταύρος, 210 
3418.550) το Σαββατοκύριακο 9-10 Δεκεμβρί-

ου και (η έκπληξη!) δεν παρουσιάζονται μόνο 

νέοι που γράφουν, αλλά και άλλοι καλλιτέχνες 

(χορευτές, ηθοποιοί, εικαστικοί κ.λπ.). Ακούγε-

ται πολύ ενδιαφέρον. Περισσότερα: http://www.
festivalneonlogotechnon.gr

 Ζογκλέρ (2)
Δυο αναγνώστες μάς ενημερώνουν για επιπλέ-

ον ζογκλέρ στους δρόμους της πόλης. Ο πα-

λιός φίλος της στήλης Χρήστος Τσατσαρώνης 

λέει ότι ζογκλέρ με κορίνες βγαίνουν «(συχνά 

αλλά όχι πάντα) στην κάθοδο της Αλεξάνδρας 

(φανάρι Ι.Κ.Α.) και στην άνοδο της Κηφισιάς 

(φανάρι Δαχτυλιδιού)». Και ο κ. Γιάννης Αγγε-

λάκης σημειώνει «έναν που πετάει μπάλες αντί 

για κορίνες, στη συμβολή των λεωφόρων Κα-

ραμανλή (Ποσειδώνος) και Βουλιαγμένης στη 

Βούλα, όπως τερματίζεις τη Βουλιαγμένης». 

Ευχαριστούμε αμφότερους.

 Προβολή ταινίας
Στις 11 Δεκεμβρίου, ώρα 7.30, στην Αίθουσα Κα-

σίων (Γ΄ Σεπτεμβρίου 56, 2ος) η ΑΛΕΦ (Αθηναϊκή 

Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας) προβάλλει τη 

γερμανο-αμερικανική συμπαραγωγή «Το δέκα-

το τρίτο πάτωμα», αξιόλογο θρίλερ επιστημονι-

κής φαντασίας, σε σκηνοθεσία Γιόζεφ Ρούζνακ 

και παραγωγή, μεταξύ άλλων, του Ρόλαντ Έμε-

ριχ (1999). Όσοι πιστοί, προσέλθετε. 

 Παλαιοβιβλιοπωλείο 
 «Εντελέχεια»
Σε μια ιστορική πιάτσα βιβλιοπωλείων (δίπλα 

στο παλιό «Χνάρι», για όσους το θυμούνται) και 

ανάμεσα σε μαγαζιά συναδέλφων για οποία έχω 

ήδη γράψει (Θωμάς και «Βιβλιοθήρας», στον ίδιο 

μικρό δρόμο), έχει στήσει ο Γιάννης Καλπού-

ζος το μαγαζί του, ένα από τα μεγαλύτερα του 

είδους. Εδώ και δέκα περίπου χρόνια, διαθέτει 

παλιά βιβλία, θεατρικά προγράμματα, αφίσες και 

περιοδικά, σε μερικές περιπτώσεις πολύ σπά-

νια. Επειδή έχει στην κατοχή του το στοκ από κά-

ποιους τίτλους (δηλαδή αυτά τα βιβλία δεν είναι 

δεύτερο χέρι) μπορεί και πουλάει τα συγκεκρι-

μένα κομμάτια πολύ φτηνά. Εδώ έχω βρει πολλά 

έντυπα σχετικά με την Αθήνα. Κιάφας 3, διαγώνια 
μεταξύ Ακαδημίας και Ζ. Πηγής, 210 3814.071
    

 Τατόι (2)
Ο αναγνώστης κ. Γ. Κ., οικονομολόγος, αναφε-

ρόμενος στο Τατόι της προηγούμενης βδομά-

δας, συμπληρώνει: «Η περιοχή οφείλει το όνομά 
της στον Τουρκαλβανό πασά Τατόι. Τη μεγάλη 
αυτή έκταση αγόρασε ο Εμμανουήλ Μπενάκης (ο 
γνωστός ευεργέτης) και τη δώρισε στο βασιλιά 
Γεώργιο Α’ (φυσικά έναντι κάποιου ανταλλαγμά-
τος)». Ευχαριστούμε πολύ. A

➜ d.fyssas@gmail.com



AbravenewAthenian
Της ΒΕΡονικης χαΡιτατου ➜ veroniki@athensvoice.gr

Οι «μάχιμοι» Αθηναίοι δεν φοβούνται το «stage diving». Τρία πρόσωπα με επαγγέλματα στον κόσμο της διασκέδασης μας δίνουν 
την αίσθηση ότι κάθε μέρα είναι μια τεράστια βουτιά μπροστά σε πολύ κόσμο (ή σε ένα δικό τους).

Δημήτρης 
Αναγνώστου 
ο «Anapiros»
Ιδιοκτήτης του Τώρα Κ44, dj, 
μοντέλο

Θα οργανώσει 78 events 
στην Αθήνα στους επόμενους 
3 μήνες και είναι από τους 
πρώτους  Aθηναίους των 00s 
που ξαναέφεραν στη μόδα τα 
απογευματινά κυριακάτικα 
πάρτι, κάνοντας δημόσια 
καλέσματα ακόμα και για τα 
γενέθλιά του με αφίσες στις 
οποίες μετά χαράς «ξεφτιλίζε-
ται». Ξέρει από διασκέδαση εν 
ολίγοις. Εκτός από το μαγαζί 
συνεργάζεται με τη δισκογρα-
φική Archangel, οργανώνει 
συναυλίες, και τώρα φτιάχνει 
μια internetikή κοινότητα για 
την εξέλιξη του crowd funding 
στην Ελλάδα –ανεξάρτητη 
χρηματοδότηση για την πα-
ραγωγή ταινίας, μουσικής, 
ντοκιμαντέρ κ.λπ.– ονόματι 
GROOPIO. Είναι ένας δικτυω-
μένος αθηναίος που πιθανό-
τατα να έχεις ακούσει να τον 
φωνάζουν με το παρατσούκλι 
του, επίσημος τίτλος πλέον, 
«Anapiros» (μια μέρα παίζαμε 
μπάσκετ στο σχολείο, έχασε 
μια πάσα, του φωνάξαμε όλοι 
«καλά, ρε, ανάπηρος είσαι;» κι 
έμεινε).
Δημήτρη, έχεις πέσει στη μα-
γική μαρμίτα; Ξυπνάω μετά τις 
δώδεκα, μου μαγειρεύει η κο-
πέλα μου (και η μαμά της), δεν 
έχω πιει ποτέ καφέ στη ζωή 
μου, όταν μεγαλώσω θέλω 
να γίνω συνδικαλιστής, και το 
μόνο που έχει σημασία είναι να 
κερδίζει η αΕκ. 
Μάλιστα. και πόσους αθηναί-
ους έχεις στο mailing list σου; 
Πολλούς, λιγότερους Θεσσα-
λονικιούς, δύο Λαρισαίους και 
κανέναν κρητικό. 
Φανταστείτε τον Anapiro σαν 
ένα κίτρινο κάμπριο Herby με 
αυτοκόλλητα παντού, τσίτα τα 
γκάζια.
* www.facebook.com/
TWRAK44

Ο ταλαντούχος
κ. Quentin
Dj, graphic designer, νυχτερι-
νός «παράγοντας» με βραβείο 
«το κατάλληλο τραγούδι την 
κατάλληλη στιγμή»

το πρωί παίζει στη διαδικτυακή σειρά 
«sadmen.gr», το βράδυ παίζει μουσική με 
παλμό και ψεύτικες βλεφαρίδες που θα ζήλευε η 
Λονδρέζα star Lady Bunny, το απόγευμα καλλιτεχνεί τα ω-
ραιότερα flyers για τα events του. Ενδιάμεσα, στην 25η ώρα της ημέρας, «χαρίζει» μουσικά mixtapes 
σε πολλούς αθηναίους μέσω του site του www.dearquentin.net. Φτιάχνει μουσικά playlists και 
αξιοποιώντας ένα πλούσιο mailing list, «χαρίζει» μουσική: ένα mail, με ένα link, με ένα click: μουσική. 
Γιατί; «απλόχερα, έτσι» –δεν μας λέει σε πόσους– «πάντως δεν ξέρω ακόμα και τους 3 εκ. αθηναίους». 
ςχεδόν όμως.
αν η αισθητική είναι κίνητρο, ο QUENTIN είναι «σίφουνας», αν ήταν video-art θα ήταν ένα μαύρο 
carousel με glitter που γυρίζει γύρω γύρω τραγουδώντας το «Super-cali-fragi-listic-expialidocious» 
σε σκηνοθεσία του ιδίου. Έφτιαξε ένα δικό του κόσμο με το στιλ του, τα ακούσματά του και την ενέρ-
γειά του και μας καλεί να συμμετάσχουμε. Μήπως θα έπρεπε όλοι να κάνουμε το ίδιο; 
* Θα τον βρείτε Παρασκευή στο 7jokers, Σάββατο στο Key Bar και Κυριακή στο Faust. 
www.dearquentin.net
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Αμαρυλλίς Κομιώτη 
Recruiter (υπεύθυνη casting) για 
την Disneyland Paris  

Σύρμα, μια Αθηναία στην Disneyland. 
τη βρήκαμε γιατί φέτος, στα πλαίσια 
των ετήσιων προσλήψεων που κάνει η 
κολοσσιαία εταιρεία της ταξιδεύοντας 
στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις, 
έπεισε την Disney να προσλάβει Έλλη-
νες, ε, και μας συγκίνησε. Άσε που μας 
κίνησε την περιέργεια: τέλος πάντων 
μέσα στην Disneyland είναι όλοι φτιαγ-
μένοι από ζάχαρη; ςυναντάς τη Μίνι 
backstage να λιμάρει τα νύχια της; 
Μάλλον όχι, το δυσκολότερο κομμάτι 
της δουλειάς της ως υπεύθυνη προ-
σλήψεων είναι όταν εξηγεί στους χι-
λιάδες υποψήφιους ότι δεν «πάνε» 
για τον Μίκι και τον ντόλαντ αλλά για 
θέσεις ευθύνης σε ένα πάρκο γεμάτο 
επισκέπτες όλο το χρόνο. Δουλεύει σε 
μια ομάδα 14.500 πολυπολιτισμικών α-
τόμων και 100 διαφορετικών εθνικοτή-
των με κοινό σκοπό τις ονειρικές στιγ-
μές των καλεσμένων. Μάλλον και της 
ιδίας, αφού θα ήθελε να είναι ο Peter 
Pan, «να πετάω πάνω από πόλεις». 
από την αθήνα, λέει, δεν θα άλλαζε «τα 
φαγητό της μαμάς». και αν η Disney, 
ρωτάμε, είχε ένα ελληνικό theme-park, 
πώς θα λεγόταν; «τζατζίκι-land… θα έ-
κανε ρεκόρ εισιτηρίων». 
Ποιο κινούμενο σχέδιο της Disney σε 
στιγμάτισε; (Όλοι έχουμε ένα.) η πε-
ντάμορφη... γιατί μπόρεσε να ερωτευ-
τεί ένα τέρας.
* Η Disneyland Paris έρχεται Αθήνα, stay 
tuned.
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Αν ο Γιάννος Παπαντωνίου ήταν 
λιγότερο περιφραστικός και αντί 
του περίφημου «η καλή πορεία 

του Χρηματιστηρίου αντανακλά τη θε-
τική πορεία της ελληνικής οικονομίας» 
είχε πει ότι η πορεία του Χρηματιστηρίου 
αντανακλά την πορεία της ελληνικής οι-
κονομίας, δεν θα μπορούσε κανείς να τον 
κατηγορήσει για τη δήλωσή του. Όπως 
και το Χρηματιστήριο, έτσι και η ελλη-
νική οικονομία απλά ξεφούσκωσε όταν 
τέλειωσε ο «αέρας» που τη μεγένθυνε.
Η συνειδητοποίηση αυτή αποτελεί ένα 
από τα θετικά σημεία της σημερινής κρί-
σης, γιατί μας αναγκάζει να εγκαταλεί-
ψουμε τις πρακτικές των «μπαλωμάτων» 
και της μετάθεσης των προβλημάτων στο 
μέλλον και να αρχίσουμε επιτέλους να 
αντιμετωπίζουμε τα δομικά προβλήματα 
της ελληνικής κοινωνίας. 
Γιατί πέραν των λεγόμενων «διαρθρωτι-
κών» προβλημάτων της ελληνικής οικο-
νομίας, η σημερινή κρίση νομίζω ανέδειξε 
και το ευρύτερο πρόβλημα της θεσμικής 
ανωριμότητας της ελληνικής κοινωνίας. 
Η κρίση σήμερα στην Ελλάδα έχει να κά-
νει με την έλλειψη κεφαλαίου αλλά όχι 
μόνο όπως αυτό ορίζεται συνήθως. Εκεί-
νο που μας λείπει κύρια είναι κοινωνικο-
πολιτειακό κεφάλαιο, αυτό που οι αγγλο-
σάξονες ορίζουν σαν «civic capital». 
Αρκεί και μόνο του το γεγονός ότι δεν έ-
χουμε ακριβή μετάφραση του επιθέτου, 
σαν ισχυρή ένδειξη της έλλειψης του κε-
φαλαίου αυτού από την ελληνική κοινω-
νία. «Πολιτειακό κεφάλαιο» είναι μάλλον 
η κοντινότερη μετάφραση, αλλά η με-
τάφραση της «Πολιτείας του Πλάτωνα» 
(Plato’s Republic) δείχνει την έλλειψη.
Το κύριο συστατικό ανάπτυξης πολιτεια-
κού κεφαλαίου είναι η παιδεία. Έχοντας 
πλέον συνειδητοποιήσει ότι οι δαπάνες 
για την παιδεία δεν αξιοποιούνται σωστά 
αλλά και ότι η μόρφωση δεν σταματάει με 
την αποφοίτησή μας από τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, έχουμε ήδη κάνει ένα σημαντι-
κό βήμα. Οι μεταρρυθμίσεις στο εκπαι-
δευτικό μας σύστημα φαίνεται να έχουν 
την υποστήριξη της μεγάλης πλειοψηφί-
ας της κοινωνίας και αυτό δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις θετικών εξελίξεων. 
Η ανάπτυξη μέσω της εκπαίδευσης είναι 
σίγουρη αλλά χρονοβόρα διαδικασία. Τα 
σημερινά εργαλεία επικοινωνίας και η 
κοινωνική δικτύωση δίνουν τη δυνατότη-
τα στοχευμένων πολιτιστικών επεμβάσε-
ων. Αυτές σήμερα μπορεί να είναι μικρές 
και χωρίς εμφανή δραστικά αποτελέσμα-
τα, αλλά αν συνεχίσουν θα έχουν κατα-

λυ-
τική 
επί-
δραση. 
Δράσεις 
όπως αυτή των 
streetpanthers.gr α-
ναπτύσσουν αντισώματα στις α-
ντικοινωνικές συμπεριφορές που υπο-
βαθμίζουν τη ζωή όλων μας. Η κοινωνική 
πίεση μπορεί να βοηθήσει στον περιορι-
σμό της ανομίας, της διαφθοράς και της 
αδιαφορίας για το κοινωνικό όφελος. 
Αυτές τις μέρες ακούμε συνέχεια για την 
ανάγκη να παρθούν αναπτυξιακά μέτρα. 
Εκείνο που δεν ακούμε είναι κάποια συ-
γκεκριμένη ρεαλιστική πρόταση. Αυτό 
δεν σημαίνει πως τέτοιες προτάσεις δεν 
υπάρχουν, αλλά ότι ψάχνουμε στο λάθος 
μέρος.
Στην επιστήμη των υπολογιστών υπάρ-
χει μια βασική αρχή η οποία περιγρά-
φεται εν συντομία σαν «σκουπίδια μέ-
σα, σκουπίδια έξω» ή GIGO (garbage in, 
garbage out). Η αρχή αυτή ουσιαστικά 
λέει ότι όσο αποτελεσματικό και αν είναι 
ένα πρόγραμμα, η ποιότητα της εξόδου 
του εξαρτάται από την ποιότητα των δε-
δομένων της εισόδου του.
Κάτι τέτοιο φαίνεται να ισχύει με την ελ-
ληνική οικονομία σήμερα και τις συντα-
γές που προτείνονται για τη βελτίωσή της 
από διάφορους εμπλεκόμενους. Από τη 

μία φιλελεύθερες συνταγές, από την άλ-
λη σοσιαλιστικές, χωρίς κανένας 

να αναφέρει ότι σήμερα μια 
οικονομία που βασί-

ζεται σε υπηρεσίες 
χαμηλής προ-

στιθέμενης 
αξίας με πε-

ριορισμέ-
νη εξω-

στρέ-
φεια, 
δεν 
μπο-
ρεί να 
εξα-
σφα-
λίσει 
σε μια 

χώρα 
ένα πο-

λύ υψη-
λό βιοτικό 

επίπεδο. Αν 
δεν αλλάξουν 

αυτές οι δύο βα-
σικές παράμετροι, 

οτιδήποτε άλλες αλλαγές 
θα έχουν περιορισμένη επί-

δραση.
Ευτυχώς παραδείγματα δημιουργίας υ-
ψηλής προστιθέμενης αξίας και παρα-
δείγματα εξωστρέφειας έχουμε αρκετά 
στην Ελλάδα. Σε πολλές περιπτώσεις 
αυτά συνυπάρχουν στον ίδιο οργανισμό. 
Είχα την τύχη να ασχοληθώ προσωπικά 
με κάποιες εταιρείες υψηλής τεχνολο-
γίας στα αρχικά τους στάδια αλλά και 
να παρακολουθήσω την εξέλιξή άλλων. 
Για την Ελλάδα, η συνταγή της επιτυχί-
ας φαίνεται να είναι πολύ συγκεκριμένη: 
καινοτομία, εξωστρέφεια και αποφυγή 
συναλλαγών με το κράτος (στο μέτρο του 
δυνατού). Μια από αυτές τις εταιρείες, η 
Velti, έχει σήμερα ηγετική θέση στον το-
μέα της (mobile marketing – ένας τομέας 
με σημαντικές ελληνικές παρουσίες), πα-
γκόσμια δραστηριότητα, συνεχή ανάπτυ-
ξη και αρκετούς πλούσιους υπαλλήλους.
Το καλοκαίρι στην Πάτμο γνώρισα τον 
Σωτήρη, διευθύνοντα της Taxiplon, μιας 
νέας εταιρείας η οποία δημιούργησε μια 
εξαιρετική εφαρμογή πλοήγησης, συντο-
νισμού και κοινωνικής δικτύωσης ταξί, η 
οποία και βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική 
εφαρμογή σε πολλά ταξί της Αθήνας. Στό-
χος του Σωτήρη και των συνεργατών του 
είναι να εξαπλωθούν όσο το δυνατόν γρη-
γορότερα σε κάποια πόλη του εξωτερικού.
Στο τελευταίο μου ταξίδι στην Ελλάδα εί-
χα τη χαρά να γνωρίσω το διευθύνοντα 
σύμβουλο της Intelen, μιας νέας εται-
ρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα 
της διαχείρισης δικτύων διανομής ηλε-
κτρικής ενέργειας. Ο Βασίλης ξεχειλίζει 
από ενέργεια, ενθουσιασμό, ιδέες για το 
αντικείμενό του και γνώση για την υλο-

ποίησή τους. Η οικονομική κρίση στην 
Ελλάδα τον σπρώχνει να αναζητήσει πε-
δία εφαρμογών στο εξωτερικό, κάτι που 
ίσως να μην έκανε με τον ίδιο ζήλο σε λί-
γο παλιότερες εποχές.
Μια βόλτα από το συνεργατικό σχηματι-
σμό Corallia στο Μαρούσι είναι αρκετή 
να δει κανείς μαζεμένες ελληνικές καινο-
τόμες επιχειρήσεις μικροηλεκτρονικής, 
καθώς και ένα εναλλακτικό μοντέλο ανά-
πτυξης των εταιρειών αυτών που βασίζε-
ται στις συνέργειες από τη δραστηριοποί-
ησή τους σε ομοειδή αντικείμενα αλλά και 
το πάθος και την επιμονή του καθηγητή 
Βασίλη Μακιού και των συνεργατών του.
Οι άνθρωποι αυτοί με κάνουν να ξεχνάω 
την απίστευτη μιζέρια που προβάλλουν 
συλλογικά τα ΜΜΕ, την κατώτερη των 
περιστάσεων συμπεριφορά της πολιτι-
κής τάξης και τις στείρες, καταστροφικές 
τάσεις που χαρακτηρίζουν τις διάφορες 
κατεστημένες συντεχνίες.
Παραδείγματα σαν τα παραπάνω υπάρ-
χουν αρκετά ακόμα. Το ζητούμενο είναι να 
πολλαπλασιαστούν γρήγορα. Η σημερινή 
κατάσταση, με τη μερική κατεδάφιση και 
συρρίκνωση του παραδοσιακού δημοσίου 
τομέα, μόνο προς αυτή την κατεύθυνση θα 
μπορέσει να εκτονωθεί. Και πιστεύω ότι 
αυτό είναι απόλυτα δυνατό, δεδομένων 
των περιθωρίων βελτίωσης στο προϊόν 
όλων των κλάδων της ελληνικής οικο-
νομίας. Από τις βιολογικές καλλιέργειες, 
στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στον 
τουρισμό, στη δημιουργία εκπαιδευτικού 
και ιατρικού τουρισμού, οι ευκαιρίες ανα-
δεικνύονται με ρυθμό ανάλογο της κατε-
δάφισης των ταμπού του παρελθόντος. 
Είναι αλήθεια ότι δεν είμαστε απόλυτοι 
κυρίαρχοι της μοίρας μας. Η έλλειψη πο-
λιτικής ηγεσίας με όραμα στην Ευρώπη 
είναι πλέον πασιφανής. Κάπου στη δεκα-
ετία του ’90, το διεθνές χρηματοπιστωτικό 
σύστημα εκτροχιάστηκε και από μηχα-
νισμός βέλτιστης κατανομής κεφαλαίων 
κατέληξε σε ένα καζίνο αλχημιστών οι ο-
ποίοι μπέρδεψαν τον τζόγο με τις επενδύ-
σεις. Οι αγορές από εργαλεία έγιναν δόγ-
μα, οι τράπεζες θεμελιώδεις θεσμικοί πα-
ράγοντες του πολιτικού συστήματος (βλέ-
πε αποτυχημένο ευρωπαϊκό σύνταγμα), ο 
καπιταλισμός περιορίστηκε στα κέρδη και 
μοίρασε τις ζημιές σοσιαλιστικά. Θα μπο-
ρούσα να συνεχίσω την γκρίνια για πολ-
λές σελίδες, διαλέγω όμως για χάρη όλων 
των φίλων μου που ανέφερα παραπάνω 
να περνάω την ώρα μου σκεφτόμενος πώς 
θα μπορούσα να τους βοηθήσω.
Είμαι αισιόδοξος, γιατί άσχετα με τη γε-
νικότερη κατάσταση στην Ευρώπη αλλά 
και παγκόσμια, η Ελλάδα έχει τεράστια 
περιθώρια βελτίωσης, τα οποία εξαρτώ-
νται αποκλειστικά από τους πολίτες της. 
Αρκεί να μην ξεχνούν οι ίδιοι αυτή τους 
την ιδιότητα. A

* Ο Μ. Μπλέτσας είναι διευθυντής Πληροφορικής 

του MIT Media Lab στη Βοστόνη
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Κοιτάζοντας το μέλλον
Toυ ΜΙΧΑΛΗ ΜΠΛΕΤΣΑ*

Πολιτική
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O ι υπάρχοντες κομματικοί σχη-
ματισμοί στην Ελλάδα έχουν 
εξαντληθεί· φτάνουν στο τε-

λευταίο τους σύνορο. Εκτός του ότι έ-
χασαν ακόμα κι εκείνη την αμφίβολη 
αξιοπιστία που προέκυπτε από την ικα-
νοποίηση των πελατειακών σχέσεων, 
έχασαν την ίδια τους την «ιδεολογία»: 
οι παλιές αρχές, οι παλιές ταξικές αντι-
προσωπεύσεις, οι παλιές διεκδικήσεις 
δεν ισχύουν πια. Στην πραγματικότητα, 
η ελληνική πολιτική σκηνή είναι ένας 
χορός φαντασμάτων.
Η Νέα Δημοκρατία θεωρείται το τοπι-
κό φιλελεύθερο κόμμα που προήλθε 
από την παραδοσιακή Δεξιά. Για μια 
δεκαετία εξέφραζε το όραμα του Κων-
σταντίνου Καραμανλή senior για μια 
ευρωπαϊκή Ελλάδα απαλλαγμένη από 
τις συνέπειες του εμφυλίου πολέμου 
– την «πεφωτισμένη Δεξιά», τη Δεξιά 
της ολιγομελούς αστικής τάξης. Και ε-
ξαιτίας αυτής της αστικής μειοψηφίας 

η φυσιογνωμία της ΝΔ δεν ήταν ποτέ 
απλή και ξεκάθαρη: δεν πρόκειται για 
ευρωπαϊκό, «αστικό» κόμμα, αλλά για 
βαλκανικό σχηματισμό που προσπαθεί 
να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των (λι-
γοστών) πλουσίων χωρίς να προσβάλ-
λει το αίσθημα των (πολλών) φτωχών. 
Τα ευρωπαϊκά φιλελεύθερα κόμματα, η 
λεγόμενη κεντροδεξιά, είναι μια πολύ 
διαφορετική υπόθεση από τη ΝΔ: πρό-
κειται για κόμματα που στήριξαν, με τον 
τρόπο τους, τους εθνικούς πολιτισμούς, 
το κοσμικό κράτος, τους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς. Η ΝΔ δεν στήριξε τον εθνικό 
πολιτισμό (εκτός από το εκκλησιαστι-
κό και πατριωτικό φολκλόρ), απέρρι-
ψε το κοσμικό κράτος και υπονόμευσε 
τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Έτσι, δεν 
μπόρεσε να κρατήσει κοντά της πολιτι-
κές προσωπικότητες νεοτερικού τύπου 
(Στέφανο Μάνο, Ανδρέα Ανδριανόπου-
λο), ενώ, εξαιτίας της λαϊκίστικης και 
τοπικιστικής φύσης της, απέτυχε να α-
ναδείξει «αστούς» πολιτικούς που είναι 
απαραίτητοι για την εκπροσώπηση μιας 
ευρωπαϊκής αστικής τάξης. Σήμερα η 
μικρή σε μέγεθος και σαθρή σε υφή ελ-
ληνική αστική τάξη δεν εκπροσωπείται 
από τη ΝΔ, η οποία φαίνεται πιο κοντά 
σ’ έναν παρδαλό πληθυσμό μικρομε-
σαίων επιχειρηματιών, αεριτζήδων, ει-
σοδηματιών και παιδιών των παιδιών 
των δοσιλόγων του πολέμου, ήτοι μιας 
γαλάζιας γενιάς χωρίς ευρωπαϊκό ήθος. 
Για να επιβιώσει το κόμμα της ΝΔ είναι 
απαραίτητο να τροποποιηθεί αποκτώ-
ντας πολιτικές θέσεις: στο απώτερο πα-
ρελθόν η Δεξιά είχε μόνον «αντιθέσεις» 
(τον αντικομμουνισμό κυρίως) κι αυτές 
οι αντιθέσεις κινούσαν το μηχανισμό. 

Ο χορός των φαντασμάτων 
Της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Πολιτική

Στη σημερινή συγκυρία είναι αδύνατον 
να προχωρήσει μέσω αντιθέσεων. Και 
παρότι η «Δημοκρατική Συμμαχία» της 
κ. Μπακογιάννη δεν αποτελεί επανά-
σταση στο χώρο της φιλελεύθερης πα-
ράταξης, τουλάχιστον έχει κατανοήσει 
αυτή την απλή αλήθεια. 
 

Ο ι πολίτες που εύχονται την κα-
τάρρευση της Δεξιάς και της 
κεντροδεξιάς επιδίδονται σε 

wishful thinking: με το να καταρρεύσει 
ένα κόμμα δεν σημαίνει ότι θα καταρ-
ρεύσει μια νοοτροπία και ένα σύστημα 
ιδεών και συμπεριφοράς. Αντιθέτως, 
η νοοτροπία αυτή και το σύστημα των 
ιδεών θα εισδύσει σ’ έναν άλλο μηχα-
νισμό και θα τον εκπορθήσει – αργά ή 
γρήγορα. Ένα «αστικό» κόμμα, υπέρ 
της προόδου (με τον τρόπο του) και ε-
ναντίον του εθνικού απομονωτισμού 
είναι απολύτως απαραίτητο σε μια ευ-
ρωπαϊκή κοινοβουλευτική δημοκρα-
τία. Κι αν πρέπει να προσθέσω σ’ αυ-
τό το σημείο τη γνώμη μου για τη θέση 
του στην ευρωπαϊκή, κοινοβουλευτική 
δημοκρατία, θα το προτιμούσα στην α-
ντιπολίτευση υπό τον όρο ότι υπάρχουν 
πολιτικές και κομματικές δυνάμεις που 
να μπορούν να σχηματίσουν συνεκτική 
κυβέρνηση. Ωστόσο, ένα τέτοιο κόμμα 
εκφράζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
το οποίο, αντίθετα απ’ ό,τι πιστεύει ένα 
άλλο μέρος του πληθυσμού, δεν απο-
τελεί κατώτερη μορφή ζωής. Οι πολίτες 
που εύχονται την κατάρρευση της Δεξι-
άς, εκτός από ευσεβείς πόθους, τρέφουν 
όνειρα μονοκομματισμού – τους λείπει 
το δημοκρατικό ήθος.

Ο εκσυγχρονισμός της ΝΔ θα φω-
τίσει το φτωχικό μυστήριο του 
ΛΑΟΣ που, για πολλούς, θε-

ωρείται η «άκρα Δεξιά». Πράγματι, το 
ΛΑΟΣ προέρχεται από μια δεξιότερη 
αντίδραση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά, 
όπως συμβαίνει συχνά, προέρχεται κι 
από προσωπικές αντιθέσεις, όπως κι 
από αντιθέσεις «ύφους», αισθητι-
κής. Το ΛΑΟΣ είναι ένα κόμμα που 
συνδυάζει την παλιά, παραδοσια-
κή Δεξιά (εθνικές γιορτές, 
οβελίες, σημαίες, «Ζήτω ο 
Στρατός», οικογενειακά ι-
δεώδη, παπαδαριό) με μια 
φαινομενική αποξένωση 
από την «αστική τάξη». Και 
πάλι, όπως συμβαίνει συχνά 
–ιδιαίτερα σε κόμματα που 
απευθύνονται σε πολίτες με σχη-
ματική σκέψη ή μηδενική σκέψη– 
οι ακραίες θέσεις εμφανίζονται ως 
εύλογες και αυτονόητες: γι’ αυτό, το 
ΛΑΟΣ, σημειώνει σχετική επιτυχία. Ω-
στόσο, ο ορίζοντάς του είναι πολύ περι-
ορισμένος: πράγματι, η συγκυρία το ευ-
νοεί – η συγκυρία όμως δεν θα διαρκέ-
σει για πάντα. Κι αν η ΝΔ προσπαθήσει 
να διευρύνει την επιρροή της με δάνεια 
από θέσεις και φρασεολογία του ΛΑΟΣ 
θα επιταχύνει το πικρό της τέλος. 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ είναι ήδη πολυδια-
σπασμένο: ίσως αυτή η πολυ-
διάσπαση εξελιχθεί σε αναδη-

μιουργία· ίσως όμως να συντηρηθεί για 
κάμποσο καιρό η κατάσταση που θυμίζει 
τα νύχια των νεκρών καθώς μεγαλώνουν 
ανεπαίσθητα μετά τον θάνατο. Μια από 
τις αιτίες της ελληνικής πολιτικής κρίσης 

είναι η διαρκής αναζήτηση ισορροπιών 
μεταξύ των φατριών του ΠΑΣΟΚ: αν-
δρεϊκοί, αυτό που ονομάζεται, γλαφυρά, 
«βαθύ» ΠΑΣΟΚ, ευρωπαϊστές σοσιαλ-
δημοκράτες, κεντρώοι, αριστεροειδείς 
επαρχιώτες... Για να επιζήσει το ΠΑΣΟΚ 
στον σύγχρονο κόσμο θα χρειαστεί να 
επαναπροσδιορίσει τη φυσιογνωμία 
του, να διαρρήξει τη συνέχειά του από 
το παλιό ΠΑΣΟΚ (τόσο του Ανδρέα όσο 
και του Γιώργου Παπανδρέου) και να ε-
πανιδρυθεί σε μια βάση μάλλον σοσιαλ-
δημοκρατική. Μια τέτοια επανίδρυση θα 
σημαίνει διαρροές δεξιά και αριστερά, 
καθώς και σειρά μικρών αποστασιών, ε-
φόσον, προς το παρόν, τις υποθάλπει η 
συλλογική πολιτική μας συμπεριφορά. 

Ο ι ψηφοφόροι και οι «οπαδοί» 
της αριστεράς εύχονται την ενο-
ποίησή της. Όμως, συγχρόνως, 

όλοι καταλαβαίνουν ότι το ΚΚΕ δεν ε-
νοποιείται με κανέναν και με τίποτα, ότι 
απλώς εγκολπώνει άτομα με διαφορε-
τικές κοσμοθεωρήσεις (όπως είναι, για 
παράδειγμα, η κ. Λιάνα Κανέλλη) υπό 
τον όρον να υποτάσσονται «στη γραμμή 
του Κόμματος». Έτσι, μπορεί να δεχθεί 
προσφορές από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν 
μπορεί, σε καμιά περίπτωση, να συγ-
χωνευθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, παρότι –το 
έχουμε ξανασχολιάσει– οι διαφορές με-
ταξύ των δύο κομμάτων είναι αμελητέ-
ες. Ο αριστερός κατακερματισμός δεν 
είναι ελληνικό φαινόμενο, δεν είναι καν 
καινούργιο φαινόμενο: η αριστερά δια-
σπάται από τη στιγμή της εμφάνισής της 

στην πολιτική σκηνή. Το «πρόβλη-
μα» δεν είναι η πολυδιάσπασή της 
αλλά η κομμουνιστοποίησή της, η 
πολιτική και φραστική της καθήλω-

ση. Μια σύγχρονη ευρωπαϊ-
κή κοινωνία χρειάζεται σύγ-
χρονη, ευρωπαϊκή αριστερά 
– ένα κενό που θα μπορούσε 
ενδεχομένως να καλύψει η 
Δημοκρατική Αριστερά του 
κ. Φώτη Κουβέλη αν, με τη 
σειρά της, δεν πάσχιζε να ι-

κανοποιήσει τους αριστερούς ψηφο-
φόρους. Η ηπιότητα του πολιτικού 
λόγου δεν αρκεί – ούτε εγγυάται 

την ηπιότητα της πολιτικής πράξης. 
Το κοινοβούλιο και η κοινωνία χρειά-
ζονται ένα αριστερό κόμμα που να επα-
γρυπνεί και να προστατεύει τα ατομικά 
δικαιώματα χωρίς να ολισθαίνει στην 
κολακεία του λαού και των μικροαστών. 
Το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς 
συγκεντρώνει, περιέργως, παλαιοαρι-
στερούς που ίσως θα αισθάνονταν πιο 
άνετα στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ – κι εδώ 
έγκειται ένα από τα ζητήματα αυτού 
που ονομάζουμε «πολιτικό τοπίο»: οι 
γραμμές είναι θολές, οι επιλογές συναι-
σθηματικού και όχι λογικού τύπου – τα 
κόμματα μοιάζουν υπό διαμόρφωση και, 
προς το παρόν, φέρουν βαρύ φορτίο από 
ιστορικά υπολείμματα, από φαντάσματα 
του παρελθόντος.   A

Τα κόμματα, 
προς το πα-

ρόν, φέρουν 
βαρύ φορτίο 
από ιστορικά 
υπολείμματα

Μισέλ Φάις - Από δεύτερο χέρι
Φωτογραφικές Πεζοπορίες:
Ένας συγγραφέας περπατάει και φωτογραφίζει.
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Πολιτική

Ο Έντγκαρ Ναούμ γεννήθηκε 
στην Κεντρική Ευρώπη από 
γονείς Σεφαραδίμ, που έφυγαν 

από τη Θεσσαλονίκη το 1919. Μεγαλώ-
νοντας ανακάλυψε την Αριστερά. Νέος 
γοητεύτηκε και εισήλθε στο Λαϊκό Μέ-
τωπο (1936) με τον Λέοντα Μπλουμ, για 
να ενταχθεί στην Αντίσταση μετά την 
κατοχή της Γαλλίας από τους Γερμανούς. 
Αργότερα εντάσσεται στο Κομμουνιστι-
κό κόμμα της Γαλλίας για να αναλάβει 
μετά το χρέος της «Αυτοκριτικής». Συ-
νυπάρχει στο Παρίσι με τον Καστοριά-
δη και τον Λεφόρ. Το κωδικό του όνομα 
στην αντίσταση ήταν Μορέν, και με αυτό 
το όνομα συνέχισε και όταν αναγνωρί-
στηκε ως φιλόσοφος και κοινωνιολόγος. 
Ο Στεφάν Εσέλ γεννήθηκε Γερμανός, 
αλλά πολιτογραφήθηκε Γάλλος το 1939. 
Εβραίος κι αυτός, είναι από τους ελάχι-
στους επιβιώσαντες από τα στρατόπε-
δα του θανάτου των Γερμανών. Βασικός 
συντάκτης της Χάρτας των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, κεντροδεξιός αλλά βαθιά 
δημοκρατικός, είναι σήμερα 90 ετών. Ο 
Εντγκάρ Μορέν είναι ακριβώς 91 ετών. 
Πριν από λίγα 24ωρα ο υπερήλικας Ε-
ντγκάρ Μορέν, απευθυνόμενος στο μέ-
σο Γάλλο από τηλεοπτικό σταθμό, με 
καθάρια φωνή και βαθιά μελαγχολικό 
ύφος διαπίστωνε πως οι ευρωπαϊκές 
κοινωνίες αντιδρούν στα πολιτικά δρώ-
μενα στην Ευρώπη, όπως οι πολίτες στον 

Μεσοπόλεμο. Δείχνουν να μην κατανο-
ούν ή να απωθούν αυτό που πραγματικά 
συμβαίνει. Οι πολιτικές ηγεσίες συμπε-
ριφέρονται όπως, τηρώντας τις αναλο-
γίες, εκείνες που έδειχναν να μην αντι-
λαμβάνονται το ρου των πραγμάτων.
Η Βαϊμάρη ήταν η συμπυκνωμένη τρα-
γωδία, που εγκυμονούσε όλα όσα αναπό-
φευκτα θα οδηγούσαν στην καταστροφή 
και την εμφάνιση των τριών τύπου φα-
σισμών στην Ευρώπη: τον ισπανικό, το 
γερμανικό και τον ιταλικό. Ο ελληνικός 
φασισμός του Μεταξά ήταν άλλο ένα κα-
κέκτυπο, αφού στη χώρα αυτή οι μιμή-
σεις αποτελούν κανόνα συμπεριφοράς.
Είναι, αλίμονο, χαρακτηριστικό των κοι-
νωνιών μας ότι δύο γέροντες διανοού-
μενοι συγκεντρώνουν σε ένα εγχειρίδιο 

60 σελίδων με τίτλο «Ο δρόμος της ελ-
πίδας» τις σκέψεις τους για το καταρρέ-
ον υπερ-οικοδόμημα, το οποίο μας συ-
μπεριλαμβάνει θέλουμε δεν θέλουμε. Η 
πρωτοβουλία τους αυτή καθορίζει την 
έκταση του ελλείμματος που χαρακτηρί-
ζει το πολιτισμικό προϊόν της εποχής. Οι 
νέοι διανοούμενοι είναι απόντες διότι α-
πλά τους πάτησε το τραμ της σύγχρονης 
ιστορίας. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, ενός 
Σλοβένου, του Ζίζεκ, επί παραδείγματι, 
οι γέροντες όπως ο Χάμπερμας κυριαρ-
χούν κρούοντας τον κώδωνα της ορατής 
πλέον πολιτισμικής παρακμής.
Ο Εντγκάρ Μορέν στο βιβλίο του «Ο 
δρόμος» εξηγεί πως το μείζον δεν είναι 
η χρηματοπιστωτική κατάρρευση του 
συστήματος που γεννήθη- κε το 
1975 στις ΗΠΑ επί Νίξον, με 
το τελεσίδικο διαζύγιο του 
δολαρίου από το χρυσό. Δυ-
στυχώς η κρίση είναι βαθιά 
πολιτισμική, με αποτέλεσμα 
να αναδύεται από αυτή μια 
νέα Λερναία Ύδρα. Το ένα 
της κεφάλι αφορά το θρη-
σκευτικό φανατισμό, χριστιανικού, 
ισλαμικού ή εβραϊκού τύπου... αδι-
άφορο. Το δεύτερο κεφάλι αφορά 
την επαναφορά των βασικών στοιχείων 
του εθνικού προστατευτισμού. Οι μικροί 
καθημερινοί φασισμοί, συνεπικουρού-
μενοι από την καθημερινή διολίσθηση 

των οικονομικών παραμέτρων σε λογι-
κές επικυριαρχίας, με τους Μέρκελ και 
Σαρκοζί να καταλήγουν σε αντιδημο-
κρατικά μοντέλα διακυβέρνησης, όπως 
την ακύρωση της αρχής της Ομοφωνίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάδει-
ξη της αρχής της Πλειοψηφίας, αυτοί οι 
καθημερινοί μικροί φασισμοί οδηγούν 
στο νέο κεντρικό πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης η οποία και προοιωνί-
ζεται χρηματοπιστωτικό και αργότερα 
πολιτικό Αρμαγεδδώνα. 

Σε μια γωνιά του Βερολίνου
Πάνω σε αναπηρικό καροτσάκι, με 

τη χωρίστρα ως σήμα κατατεθέν, ο 
Χέλμουτ Σμιτ ήταν σαφής και α-
πόλυτα επιθετικός. Η Γερμανία 

απομονώνεται προκα-
λώντας ανακλαστικά του 
παρελθόντος. Η Γερμανία 
βιώνει έξαρση του εθνικι-
σμού της, υιοθετώντας τις 
πολιτικές της Μέρκελ. Ο 
Χέλμουτ Σμιτ είναι βετερά-
νος, κι αυτός υπερήλικας. 
Καγκελάριος σε σημαντι-

κές στιγμές για την οικοδόμηση της 
Ευρώπης διαθέτει το «λικέρ της σο-

φίας», το οποίο δυστυχώς γεύεται πολύ 
αργά, όταν κοντεύει να εγκαταλείψει τα 
εγκόσμια. Με αυτή την ισχύ της σοφίας, 
ο Γερμανός πολιτικός επανέφερε στην 

Η επέλαση 
των 
γερόντων
Του ΝΙκΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑδΗ

Οι γέροντες κυρι-αρχούν κρούοντας τον κώδωνα της ορατής πολιτισμι-κής παρακμής



8 - 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 A.V. 17

τάξη μία γερμανική σοσιαλδημοκρατία 
η οποία έχει απολέσει, όπως και η γαλ-
λική, την ταυτότητά της. Όχι, ο Σμιτ δεν 
είναι αριστερός κομμουνιστής. Ένας τυ-
πικός σοσιαλδημοκράτης διαχειριστής 
ήταν κι αυτός. Απλά συνειδητοποιεί πως, 
αλίμονο, ο «τρίτος γύρος» του αγώνα για 
την επικυριαρχία στην Ευρώπη είναι το 
ίδιο παγιδευμένος σε ιστορικές νάρκες 
όπως και οι δύο προηγούμενοι. Αντιλαμ-
βάνεται πως το έλλειμμα δημοκρατίας σε 
συνδυασμό με το έλλειμμα κοινωνικής 
προοπτικής οδηγούν αναπόφευκτα σε 
φασισμούς. Νέου τύπου και χρηματοπι-
στωτικής ταυτότητας σίγουρα, αλλά… 
φασισμούς.

Το χλωμό πρόσωπο 
της ελληνικής Βαϊμάρης
Όταν ο Νίκος Πουλαντζάς έδινε με δρα-
ματικό τρόπο ένα τέλος στη δική του 
ζωή, πολλοί λίγοι αντελήφθησαν πως 
ήταν από τους πρώτους που είχαν κατα-
νοήσει τη «ροή των πραγμάτων» σε μία 
αριστερή σκέψη, η οποία με μαθηματική 
ακρίβεια βάδιζε στην αυτοκαταστροφή 
της υιοθετώντας το μοντέλο της λατρείας 
του χρήματος και της ηδονής της ευημε-
ρίας. Είχε τολμήσει να επισημάνει πως 
ο Χίτλερ ψηφίστηκε από προλετάριους 
του Αμβούργου, του Βερολίνου και της 
Βρέμης, οι οποίοι προηγουμένως ήταν 
κομμουνιστές, αριστεροί, ακόμη και 
κομμουνάροι. Ήταν μια αλήθεια που α-
νέτρεπε το θέσφατο «ο λαός έχει και έν-
στικτο και δίκιο». Το μόνο ένστικτο που 
διαθέτει ο λαός είναι αυτό της επιβίωσης. 
Για το δίκιο και τη συλλογική συνείδη-
ση, ας μη μιλήσουμε. 
Το πρόσωπο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, 
όστις έσπευσε, πρώτος αυτός, να μα-
χαιρώσει ως Βρούτος τον παραπαίοντα 
αρχηγό του, ήταν αρκετό για να συ-
μπληρώσει την εικόνα του «εναπομεί-
ναντος» ΠΑΣΟΚ. Η Άννα, ο Ανδρέας, ο 
Γιάννης, μαζί με τον Ηλία, είχαν κάνει 
την αρχή της εφαρμογής του τελετουρ-
γικού αποκαθήλωσης. Ο Ανδρέας πή-
ρε προβάδισμα. Ο Μιχάλης ανησύχησε 
και διολίσθησε στο σύνδρομο Βενιζέλου. 
Το ΠΑΣΟΚ τελειώνει στο χυλό που το 
ίδιο πρόσφερε ως ιδεολογικό έδεσμα στο 
διψασμένο για νεόπλουτη ευδαιμονία 
σοσιαλιστικό κοινό του. Τώρα πρέπει 
να σκοτώσει το δικό του «Φωτόπουλο», 
αλλά είναι αργά. Το ΠΑΣΟΚ σε μικρο-
γραφία αποτελεί την «ελληνική εκδοχή 
της Βαϊμάρης», μια τσουλήθρα στο χάος, 
όπου η Βάσω Παπανδρέου και ο Πάγκα-
λος εξακολουθούν να διαθέτουν κουτά-
λες για μαγείρεμα. Δυστυχώς.
Η Κεντροαριστερά, αυτή η δική τους Κε-
ντροαριστερά, εξέπνευσε. Ας ευχηθού-
με πως άμεσα κάποιοι θα επιλέξουν να 
μη μονάσουν, αλλά να εμφανιστούν και 
να διεκδικήσουν. Η Λερναία Ύδρα του 
Εντγκάρ Μορέν δεν καυτηριάζεται με 
παρακμιακές παραφωνίες των ηδονο-
βλεψιών της πολιτικής.  A

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

  
Τζιχάντ
Tων ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΕκΕΡΗ
ΓΙΩΡΓΟΥ κΥΡΙΤΣΗ

ΑΑΑ
Θετικά κρίνεται από τους πο-
λίτες η κυβέρνηση Παπαδή-
μου, ιδιαίτερα μετά την ψή-
φιση του Προϋπολογισμού 
που προβλέπει 15% ύφεση, 
38% ανεργία και 26% αύξηση 
της παιδικής εργασίας στα 
φανάρια. Οι στόχοι αυτοί 
θα ενσωματωθούν στη νέα 
δανειακή σύμβαση μαζί με 
την πώληση του 51% της Α-
κρόπολης και, όπως δήλωσε 
ο πρωθυπουργός, είναι αδια-
πραγμάτευτοι για την έξοδο 
της χώρας από την κρίση. 

Την ίδια στιγμή, στο Υπουρ-
γικό Συμβούλιο ο κ. Ρέππας 
εξακολουθεί να πλακώνεται 
με τον κ. Ραγκούση, ο οποίος 
πλακώνεται με τον κ. Χρυ-
σοχοΐδη, παρά τις ευγενικές 
συστάσεις του κ. Μάκη Βορί-
δη για ψυχραιμία. Ψυχραιμία 
συνιστά και ο κ. Σαμαράς, ο 
οποίος είναι έξαλλος με τον 
κ. Αβραμόπουλο, αλλά και 
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 
ο οποίος φέρεται να λέει 
ανέκδοτα εις βάρος του κ. 
Φαήλου Κρανιδιώτη. Η κατά-
σταση είναι τόσο τεταμένη 
που μόλις και μετά βίας κα-
τόρθωσαν να δώσουν νύχτα 
άλλα 15 δις στις τράπεζες.

Μέσα σε τόσο δημιουργικό 
κλίμα, η σκέψη για μετάθεση 
των εκλογών κάπου προς τα 
τέλη του 2020 κερδίζει συ-
νεχώς έδαφος, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η συμμετο-
χή της χώρας στην πρώτη 
ταχύτητα της αποικιοκρα-
τίας, μαζί με τους Ίνκας και 
τις Ανατολικές Ινδίες. Αυτή 
άλλωστε είναι και η επιθυμία 
της Άγκελα Μέρκελ, η οποία 
φέρεται αποφασισμένη να 
διώξει τους πάντες από την 
Ευρωζώνη, ειδικά μετά την 
απόφαση των διεθνών οί-
κων αξιολόγησης να βαθμο-
λογήσουν με ΑΑΑ μια ενδε-
χόμενη γερμανική εισβολή 
στην Πολωνία.  ●
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Ο Παπανδρέου τραγικό πρόσωπο
«Αυτή τη στιγμή μάς πλήττει αδυσώπητα 
το σύμπλεγμα ύβρις- νέμεσις. Είναι ζήτημα 
ολόκληρης της χώρας, αλλά περιλαμβάνε-
ται και ο Παπανδρέου». Ο Αντώνης Σαμα-
ράς; «Όλοι! Έχει μπει μπροστά ο αμείλικτος 
μηχανισμός της τραγωδίας. Πρωταγωνι-
στές και κομπάρσοι, κυβερνώντες και αντι-
πολιτευόμενοι, σκηνή και πλατεία κάνουν 
επιλογές που οδηγούν στο χαμό, έτσι που 
να λες μωραίνει κύριος ον βούλεται απο-
λέσαι. Ως αυτοεπιβεβαιούμενη προφητεία 
έρχεται η καταστροφή». Ο συγγραφέας έ-
γραψε το μυθιστόρημα «5 με 9 τα πρωινά 
του περασμένου Ιουνίου στην Αθήνα, τις 
μέρες που ο κόσμος πλημμύριζε το Σύνταγ-
μα. Ο Καζαντζάκης μέσα στη μεγάλη πείνα 
έγραψε το πιο διασκεδαστικό του έργο, τον 
“Ζορμπά”. Αντέταξε ένα μεγαλομάρτυρα 
του γλεντιού και του sex. Αυτό έκανα εγώ 
με τον “Νοστράδαμο”». 

Από την τραγωδία στην παρωδία
Πώς κρίνει την κίνηση του Αντώνη Σαμαρά 
και το «δεν υπογράφω»; «Όλα αυτά είναι κι-
νήσεις προς το χαμό. Γίνεται μέρος κι αυτό 
της τραγωδίας. Με τη διαφορά ότι εδώ έ-
χουμε και επιμέρους εκφράσεις παρωδίας». 
Θεωρεί ότι έχουμε πιάσει πάτο; «Υπάρχει 
και παρακάτω. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει 
πιθανότητα συστημικής κατάρρευσης της 
ίδιας της Ευρωζώνης».

Σε 10 βδομάδες θα κριθεί αν θα 
υπάρχει ευρώ. 
«Μέχρι 10 εβδομάδες! Αν στις 9 Δεκεμβρίου 
δεν παρθούν δραστικές αποφάσεις. Το όριο 
των 10 εβδομάδων το βάζω επειδή τέλος Ια-
νουαρίου η Ιταλία θα βγει ζητώντας ένα μεγά-
λο ποσό από τις αγορές, το ίδιο και στο τέλος 
Φεβρουαρίου. Αν δεν γίνει κάτι δραστικό ως 
τότε, μπορεί να υπάρξει κρίση που θα οδηγή-
σει σε συστημική κατάρρευση του ευρώ».  

Το Μνημόνιο και η μη εφαρμογή του

«Βρισκόμασταν μπροστά σε ένα δραματικό 
δίλημμα. Ή άμεση χρεοκοπία της Ελλάδας 
με αποτέλεσμα να πέσει 60% το επίπεδο ζω-
ής των Ελλήνων ή μία ύφεση μακράς διαρ-
κείας που ενδεχομένως στο τέλος  να ξανα-
νταμώναμε την αφετηρία, δηλαδή τη χρεο-

κοπία. Και για να κερδίσεις χρόνο λες αφού 
δεν έχω άλλη εναλλακτική… Δεν ήταν όμως 
μοιραία η εξέλιξη. Έχουν τεράστια ευθύ-
νη και η ελληνική πλευρά και η ευρωπαϊκή 
που άφησαν να καταλήξουν τα πράγματα 
εκεί που κατέληξαν». Επιμένω και ξανα-
ρωτάω. Αν εφαρμοζόταν κατά γράμμα; 
Γιατί μεγάλο μέρος του Μνημονίου απλά 
δεν εφαρμόστηκε. Πού είναι οι αποκρα-
τικοποιήσεις, οι καταργήσεις δημοσίων 
οργανισμών; «Αυτός που βγαίνει και κά-

νει κριτική ήταν επιφορτισμένος να κάνει 
το κλάδεμα». Ποιος δηλαδή; «Ο Πάγκαλος! 
Αυτός ήταν υπεύθυνος. Το κλάδεμα, δηλα-
δή το να κοπούν μη παραγωγικοί τομείς του 
κράτους, έπρεπε να γίνει έγκαιρα χωρίς να 
καταστραφούν τα φύτρα μίας νέας ανά-
πτυξης. Έπρεπε, πρώτον, με ταχύτητα να 
μειώσουν μη ανταποδοτικές δαπάνες του 
δημοσίου και, δεύτερον, να υπάρξουν αντι-
σταθμιστικές επενδυτικές ενέσεις για να μη 
βυθιστούμε στην ύφεση. Ο Ανδρουλάκης 
γράφει στο βιβλίο: «Παντελώς αδιόρθω-
τος, έγραψα σε μία χαρτοπετσέτα μπροστά 
στο πιο αρμόδιο πρόσωπο λίγες ώρες πριν 
τη λεγόμενη ιστορική απόφαση της 21ης 
Ιουλίου την ολέθρια συνάρτηση: SD→D με 
πιθανότητες 70%». Ότι δηλαδή επιλεκτική 
χρεοκοπία οδηγεί σε χρεοκοπία. Ποιο ήταν 
αυτό το πρόσωπο; «Ο Βενιζέλος!».  

Ο Παπαδήμος και ο κάτοικος 
εσωτερικού
Διαβάζω στο «Θηλυκό πόκερ», το οποίο ο 
Μ.Α έγραψε το 2006: «Το ευρώ αφαίρεσε 
τη σημασία του επείγοντος». Την έχουμε 
ξαναβρεί άραγε; «Όχι. Ο πρωθυπουργός 
είπε ότι το πρόβλημά μας είναι κάτοικος 
εσωτερικού. Του απαντώ ότι ο κάτοικος 

Μίμης Ανδρουλάκης 
Συνέντευξη στην κΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
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Κ οιτάζω το εξώφυλλο. Ασπρόμαυρο με κόκκινα γράμματα. Μια 
γυμνή γυναίκα κουλουριασμένη κρύβει το πρόσωπό της. «Γυ-
ναίκες που κρύβουν κάτι» θα μου εξηγήσει ο Μίμης Ανδρου-

λάκης αργότερα. Ανοίγω την πρώτη σελίδα. «Έτσι κάνουν όλες - Ο ερω-
τικός βίος του καθηγητή Νοστράδαμου». Στις πρώτες σελίδες διαβάζω: 
«Το ευρώ που στη φάση του μπουμ, στη φούσκα, σε έκανε να δανείζεσαι 
φθηνά σαν Γερμανός, στην κάθοδο, γίνεται βαρίδι». Ερωτικές ιστορίες 
με οικονομικές αναλύσεις. Και τα δύο. Γιατί ο «Νοστράδαμος», ψευδώ-
νυμο υπαρκτού προσώπου, καθηγητής Οικονομικών στο πανεπιστήμιο 
Κολούμπια της Νέας Υόρκης, «είναι πραγματικός μου φίλος. Μετρ των 
οικονομικών προγνώσεων, αλλά και μανιακός γυναικάς. Στο αριστερό 
του ημισφαίριο υπάρχει ο ορθολογιστής των οικονομικών προγνώσεων, 
ενώ στο δεξιό η γυναίκα, μία υδατογραφία της μήτρας. Ήθελα να κάνω μία 
θηλυκή αντιφώνηση στην παγίδα των ημερών. Με γυναίκες σπάνιες που 
κρύβουν κάτι. Γυναίκες ασυνήθιστες σαν να έχουν βγει από μυθιστόρη-

μα... Η ερωτική ζωή του καθηγητή μού θυμίζει το τσαγκαράδικο του 
πατέρα μου» – γράφει ο Ανδρουλάκης. «Πάντα ανοιχτό». «Οι ηρω-
ίδες μου», μου εξηγεί, «είναι δημιουργική ανασύνθεση υπαρκτών 
προσώπων με δόση καλλιτεχνικής φαντασίας». Σιγά σιγά μπαίνω 

στο νόημα. Ο αφηγητής μέσα από την ιδεολογική του σύγκρουση με 
τον «Νοστράδαμο» αποδομεί τα μοντέλα ανάλυσης και πρόγνωσης 

που οδήγησαν σε «μαζική μαλάκυνση εγκεφάλου» και καταγράφει τις 
αποτυχίες των προβλέψεων. Ο καθηγητής προ-
ειδοποιούσε το συγγραφέα να μην εκδώσει το 

«Ε, πρόεδρε», το βιβλίο που ο Ανδρου-
λάκης έβγαλε προεκλογικά και περιέ-
γραφε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

στην οποία έπρεπε να βρίσκεται με το που 
αναλάμβανε η κυβέρνηση Παπανδρέου. 
«Μας αρέσει ο εύκολος δρόμος» συ-

μπεραίνει, ενώ, όπως μου εξηγεί, του 
στοίχισε και σε ψήφους. «Οι ίδιοι οι 
ψηφοφόροι μου αντέδρασαν, δεν ή-
θελαν να ακούσουν».  

εσωτερικού τη μία μέρα με το ευρώ ήταν 
Γερμανός –στην άνοδο–, τρόμπαρε φθηνό 
χρήμα της φούσκα της υπερχρέωσης, και 
την επομένη μεταλλάχθηκε σε Αργεντινό. 
Το ευρώ που έγινε αερόστατο κατάντησε 
βαρίδι». Μα πώς δεν είναι κάτοικος εσωτε-
ρικού το πρόβλημα της Ελλάδας; Δεν πα-
ράγουμε λιγότερα από όσα ξοδεύουμε; Δεν 
φοροδιαφεύγουμε; Δεν υπάρχει διαφθορά; 
«Ναι, αλλά τα δημοσιονομικά ελλείμματα έ-
χουν μία γενετική σχέση συγκοινωνούντων 
δοχείων με τα εμπορικά μας ελλείμματα. Η 
ίδια η Ευρωζώνη αναπαράγει στο εσωτε-
ρικό της πλεονασματικές και ελλειμματικές 
χώρες. Βεβαίως έχει εσωτερικές διαστά-
σεις». Γιατί όμως η κρίση άγγιξε σε τέτοιο 
βαθμό στην Ελλάδα και όχι άλλες ευρωπα-
ϊκές χώρες; «Γιατί η Ελλάδα γενετικά ήταν 
πιο προβληματική. Δεν είχε αναπτυγμένους 
μη διεθνώς εμπορεύσιμους τομείς. Κι έτσι ο 
κρατισμός ήταν μεγαλύτερος. Η κρατική 
φούσκα ήταν μεγαλύτερη εδώ».

Τα «υπέρ» της φούσκας
Ο αφηγητής χρησιμοποιεί μια αλληλουχία 
από «υπέρ» των τελευταίων δεκαετιών που 
οδήγησαν στη χρεοκοπία! «Υπερδανεισμός, 
υπερκατανάλωση, υπερεπέκταση του κρα-
τισμού και της δημόσιας απασχόλησης, υ-
περάριθμοι σε υπερδομές, υπερεξάρτηση 
της επιχειρηματικότητας από το κράτος, 
υπερπρόωρες συνταξιοδοτήσεις,  υπερε-
ξάρτηση της νέας γενιάς από τις προοπτι-
κές της δημόσιας απασχόλησης, υπερτο-
νισμός των δικαιωμάτων και υποβάθμιση 
των υποχρεώσεων».

Πόσο θα κρατήσει η κρίση;
«Αν βρούμε ένα βενιζελικό πνεύμα (του Ε-
λευθερίου), η Ελλάδα μπορεί να εκπλήξει 
την Ευρώπη σε 10 χρόνια το αργότερο. Το 
μεγαλύτερο ζήτημα δεν είναι η υπερχρέ-
ωση, είναι η δημογραφική γήρανση. Όταν 
γερνάμε πέφτει η παραγωγικότητα, η διά-
θεση για επιχειρηματικό ρίσκο. Δεν αποτα-
μιεύουμε, δεν επενδύουμε». 

Έτσι κάνουν όλες…
«Δεν είναι κυριολεκτικός τίτλος. Ο ήρωάς 
μου, ο “Νοστράδαμος”, λέει ότι αγάπη ση-
μαίνει ελευθερία. Δεν μπορείς να αντικαθι-
στάς μία φυλακή με άλλη. Αγάπη δεν μπορεί 
να σημαίνει εξάρτηση και βάρος. Μία από 
τις πρωταγωνίστριες του βιβλίου όμως θέ-
λει τον απόλυτο έρωτα με καθολική πίστη. 
Καθώς μιλάνε ακούγεται τυχαία η μουσική 
από το “Έτσι κάνουν όλες” (“Cosi Fan Tutte”) 
του Μότσαρτ και αυτή θυμωμένη του λέει 
“ε, δεν κάνουν έτσι όλες!”». Κι ενώ το βιβλίο 
είναι μία θηλυκή αντιφώνηση στην κρίση, 
ταυτόχρονα είναι και ένας ύμνος στην α-
ντρική φιλία: «Έπρεπε να ζήσω την καλο-
καιρινή τραγωδία με τον “Νοστράδαμο” για 
να συνειδητοποιήσω εκ νέου την αξία της 
αντρικής φιλίας, ειδικά όταν περνάς στην 
ηλικία που δύσκολα κάνεις καινούργιες. 
Με τα χρόνια και τις απώλειες συνειδητο-
ποιούμε πικρά πως δίχως πραγματικούς 
φίλους δεν είμαστε άρτιοι». Όπως εξηγεί ο 
Ανδρουλάκης, ο ήρωάς του δεν είναι ακόμα 
σε διανοητική κατάσταση κατάλληλη για να 
μπορέσει να διαβάσει το βιβλίο και να του 
πει τη γνώμη του όμως πιστεύει ακράδαντα 
πως… «Μια χαρά θα τα καταφέρει. Όπως 
και η Ελλάδα».  A

* Το βιβλίο «Έτσι κάνουν όλες» κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Καστανιώτη. Ο Μίμης Ανδρουλάκης κάνει 
εκπομπή με την Κατερίνα Παναγοπούλου κάθε Σάββατο 
10.00-11.00 στον Flash 96.

Πολιτική
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Μη γκρινιάζεις, κάνε κάτι.
Ο Δήμος Αθηναίων και η οινοποιία Μπουτάρη

κάνουν ήδη...

Ανοίγει… 
μπουκάλι 

Μπουτάρη 
Η αλήθεια είναι ότι δεν 
έρχονται πάντα μόνα 
τους. Δίπλα στο δικό 
μας σεβασμό υπάρ-
χουν και συμπολίτες οι 
οποίοι αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες. Σας δί-
νουμε ένα παράδειγμα. 
Ας υποθέσουμε ότι αυ-
τές τις γιορτινές μέρες 
κλείνετε με την παρέα 
σας ένα τραπέζι σε κά-
ποιο εσ τιατόριο σ το 
πολύπαθο κέντρο, που 
όμως δεν θέλετε καθό-
λου να το εγκαταλεί-
ψετε. Ας υποθέσουμε 
ότι είστε τέσσερα άτομα 

κι όλοι σας άνθρωποι που 
έχετε καταλάβει (στο πορτοφό-λι σας) τι σημαίνει κρίση και περικοπές. Κάθεστε λοιπόν στο εστιατόριο, παραγγέλνετε τα ωραία σας εδέσματα και φυσικά το κρασάκι σας – αφού οίνος ευφραίνει καρδίαν. Όταν φτάνει η ώρα να πλη-ρώσετε, συνειδητοποιείτε ότι ο λογαριασμός είναι πιο «μικρός» από όσο περιμένατε, ότι κάτι… λείπει. Φεύγετε από το εστιατόριο με ακόμα πιο ευφρόσυνη διάθεση. Το παραπάνω σενάριο, λοιπόν, δεν είναι υποθετικό. Από τις 9 έως 18 Δεκεμβρίου η οινοποιία Μπουτάρη κερνάει ανά τέσσερα άτομα το πρώτο μπουκάλι κρασί από τις δεκάδες βραβευμένες ετικέτες της για γεύμα ή για δείπνο. Η προσφορά ισχύει για τα εστιατόρια που βρίσκονται εντός δακτυλίου. Και αυτό χωρίς να πρόκειται για τέχνασμα προώθη-σης των προϊόντων της. Η συγκε-κριμένη οινοποιία είναι εξάλλου μία από τις έξι καλύτερες στον κόσμο. Απλά θεωρεί ότι δεν μπορεί να μένει μακριά από τις εξελίξεις και η πρωτοβουλία είναι μια έμπρακτη στήριξη του κέντρου της Αθήνας. 

Η πόλη το γιορτάζειΓια πρώτη φορά ο συντονισμός του χριστουγεννιάτικου προγράμμα-τος του Δήμου Αθηναίων ανατέθηκε στην «Τεχνόπολις». Και μ’ αυτό κάτι άλλαξε. «Η οικονομική κρίση δεν είναι η μόνη που ευθύνεται για την κατάσταση στο κέντρο. Φταίνε πολλά. Αλλά τα φετινά Χριστούγεν-να θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια αρχή για ν’ αλλάξει η εικόνα. Προχωρήσαμε σε δράσεις μικρότερης κλίμακας, αλλά άμεσα. Ξοδεύ-ουμε πια πολύ λιγότερα χρήματα» τόνιζε ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Κώστας Μπιτζάνης. «Οι χριστουγεννιάτικες γιορτές φέ-τος θα κοστίσουν το 1/10 των προηγούμενων ετών, χωρίς καμία έκπτω-ση στο πρόγραμμα. Τουναντίον, υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή από καλλιτέχνες, μαζί με μαθητές και δημότες, που θέλουν ν’ αλλάξει η εικόνα. Μέχρι πρότινος οι γιορτές διοργανώνονταν από διαφημι-στικές εταιρείες, κάτι που συνδεόταν άμεσα με το κόστος».Στις 9 Δεκεμβρίου, στην πλατεία Συντάγματος: μαθητές του δημοτικού από σχολεία του Δήμου Αθηναίων θα στολί-σουν τις νεραντζιές της πλατείας με στολίδια που θα φτιάξουν από ανακυκλώσιμα υλικά. Παράλληλα οι σπουδαστές της σχολής ΑΚΤΟ θα τοποθετήσουν μία ει-καστική εγκατάσταση από ανακυκλώσιμα υλικά εμπνευ-σμένη από την ιδέα του χριστουγεννιάτικου δέντρου.Έγινε μια μίνι ανάπλαση της πλατείας Κλαυθμώνος με βούληση να παραμείνει προσπελάσιμη και μετά τις γιορτές. Η πλατεία θα εί-ναι η έδρα των νεανικών φεστιβάλ από τις 16 Δεκεμβρίου.  

Τέχνη στις βιτρίνεςΦοιτητές και απόφοιτοι της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών συμ-φώνησαν να ζωντανέψουν εικαστικά δρόμους και να μετατρέψουν την πρόσοψη των άδειων και κλειστών καταστημάτων σε «Παράθυρα Τέχνης». Η εικαστική δράση θα βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 17 Δε-κεμβρίου μαζί με το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων, έως τις 7 Ιανουαρίου. Στο τέλος της έκθεσης ο Εμπορικός Σύλλογος θα βραβεύ-σει τα τρία καλύτερα έργα. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων θα απονείμει μετάλλιο στον καλύτερο χώρο. 

«Ταλαιπωρημένο κέντρο της Αθήνας», η φράση που πιά-
νει περίπου 207.000 αποτε-
λέσματα σε 22 δευτερόλεπτα στο Google. «Το κέντρο της Αθήνας μπορεί ν’ αλλάξει», η φράση που ξεπερνά τα 9.890.000 αποτελέσματα σε 
37 δευτερόλεπτα. Τι σημαί-

νει αυτό; Ότι η γκρίνια 
είναι βαρετή. Κι οι δρά-

σεις απαραίτητες.  
Όταν «πέφτουμε» πάνω τους τις υποστηρίζου-με. Όταν γίνονται συναυλίες στις πλατείες, όταν οι δρόμοι είναι καθαροί, όταν τα αυτοκίνητα δεν καταλαμβάνουν πεζοδρόμους και όταν οι δρόμοι φωταγωγούνται, είμαστε όλοι εκεί. «Το κέντρο θα είναι πάντα καλό. Σεβασμός στο δημόσιο χώρο χρειάζεται. Τίποτε άλλο. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται μόνα τους» επιβεβαιώνει κι ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού 

Συλλόγου Αθηνών Ηλίας 
Βλαχάκης. 

Της ΛΕΝΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ

Επιμένουμε κέντρο
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Είναι πολλά τα κρητικά εστια-
τόρια της Αθήνας και συνέχεια 
ανοίγουν καινούργια. Η αλή-
θεια είναι πως όση Κρήτη κι αν 
έχεις, ποτέ δεν τη χορταίνεις...

Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Εικονογράφηση: ΚΩΣΤΗΣ 
ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ

Π
αλιά ήταν λίγα στέκια στις γει-
τονιές που παραδοσιακά κατοι-
κούνταν από Κρητικούς. Χαμη-
λά στην Αχαρνών και πιο πέρα 
στο Χαϊδάρι, το Ίλιον και τον 
Καρέα πάντα υπήρχαν κάποιες 
«Μαδάρες» που εξυπηρετού-

σαν γλέντια γάμων και κοπές πίτας. Ύ-
στερα έρχεται η διεθνής αναγνώριση 
της κρητικής διατροφής και της κουζί-
νας της, ενώ κάποιοι γνωστοί  Έλληνες 
σεφ αρχίζουν να τη διαδίδουν ή και να 
την «πειράζουν» στα εστιατόριά τους 
– από τους πρώτους ο Ζαν ντε Γκριγιό 
(ένας βέρος Κρητίκαρος Γκριγιωνάκης) 
σε μεντιτερανέ βερσιόν, και στη συ-
νέχεια ο Γιάννης Μπαξεβάνης με πιο 

τολμηρές συνταγές. Τέλη του ’90, αρ-
χές του 2000, η Πασιφάη και το Καπνι-
σμένο Τσικάλι, εξακολουθούν να είναι 
από τα πιο παλιά αλλά τώρα ζουν δεύ-
τερη καριέρα, μαζί με μια φουρνιά και-
νούργιων και μοδάτων. Στο Μοναστήρι 
δίπλα στο Χίλτον γίνεται κάθε βράδυ το 
σώσε, όργανα και γαμοπίλαφα, πεντο-
ζάλια και φλερτ τούς κρατάνε όλους μέ-
χρι το πρωί. Στο Μαρούσι (γειτονιά που 
«κρατάει» Κρητικούς) ανοίγει με μίνι-
μαλ ντεκόρ και εξαιρετικό γαμοπίλαφο 
η Κρήσσα Γη. Το Αλάτσι του Σταύρου 
Θεοδωράκη μαζεύει όλες τις πτέρυγες 
της Βουλής και πολλούς δημοσιογρά-
φους πάνω από κρητικές γεύσεις που 
μαγειρεύει ένας νεαρός (τότε) και δοκι-
μασμένος στα Χανιά σεφ, ο Δημήτρης 
Σκαρμούτσος.

 Κάθε γειτονιά έχει ένα…

…και δύο, και τρία και τέσσερα. Ο Αθη-
ναίος, όπου και να βρίσκεται, πάντα έχει 
δίπλα του μια καλή λίστα από κρητικά 
εστιατόρια. Από το νεολαιίστικο Ρακά-
κι της Καισαριανής στο, με «τεατράλε» 
ατμόσφαιρα, Τζουγκρί του Κρητικού 

ηθοποιού Γιώργου Παρτσαλάκη. Στο 
Μπουρνάζι, είναι ο Κούνδουρος, στην 
πλατεία Προσκόπων στο Παγκράτι υ-
πάρχει χρόνια ο Κατσούρμπος, στην Αγ. 
Παρασκευή είναι τα Ρωμανάκια. Το Ρα-
έτι στους Αμπελοκήπους έχει live που 
μπορεί να πετύχεις και τον Ψαραντώ-
νη, το Μεϊντάνι στο Παγκράτι μπροστά 
στο Άλσος είναι μικρό και απλό, στον 
Βύρωνα είναι ο Βούργιας, στη Γλυφάδα 
και στον Χολαργό σουξέ κάνουν τα δύο 
Μπιφτεκάαατσια. Κι ακόμη, υπάρχουν 
τα Μπεγίρια στο Μοσχάτο, το Ποτηρά-
κι στη Λ. Αμαρουσίου στη Λυκόβρυση, 
η Κρήτη και τα Πιρούνια στα στενά της 
Μιχαλακοπούλου. Αλλά είναι κι αυτά 
που ενώ δεν δηλώνουν κρητικά έχουν 
γεύσεις δυνατές από το νησί: η Λιαστή 
Ντομάτα στον Χολαργό, ο Νικηφόρος 
δίπλα από τον «Δαναό» στους Αμπελο-
κήπους με ντολμαδάκια, ξιδάτα λουκά-
νικα και πιλάφι μούρλια, ο Πράσινος 
Λόφος με σεφ τη Μυρσίνη Λαμπράκη 
που πολύ συχνά μαγειρεύει γαμοπί-
λαφα και άλλα του νησιού, ο γνωστός 
Σκούφιας κάτω στου Ρουφ με γερή δό-
ση κρητικών γεύσεων μέσα στον κατά-
λογο-σχολικό τετραδιάκι.

Τελευταίας εσοδείας

Τα πιο πρόσφατα που άνοιξαν είναι ο 
Άμπακας στο Γκάζι (Ικαριέων & Ορφέως 
34, 211 7108.884), ένα πολύ γλεντζέδικο 
στέκι με αυθεντικά πιάτα και γλέντια 
τα Παρασκευοσάββατα με live μουσι-
κές και χορούς που κρατούν μέχρι το 
ξημέρωμα, η Σπιναλόγκα στον Πειραιά 
(Δραγατσανίου 36, 2104110.020) σε χώρο 
που μοιάζει με σπηλιά, με εξαιρετικές 
γεύσεις από τον κρητικής καταγωγής 
σεφ Μάκη Τσαγανέα και τις Τρίτες live 
γλέντια με τους Μανώλη Κονταράτο 
και Γιώργο Βερυδάκη (ιδιοκτήτες αλλά 
και δεξιοτέχνες στα όργανα), ο Κατε-
χάρης στο Χαλάνδρι (Κ. Βάρναλη 5, 210 
6810.040) με ωραίο, μοντέρνα κρητικό 
ντεκόρ και εξίσου «μοντέρνες» κρη-
τικές γεύσεις, το Τόπος Γεύσης Κρήτη 
στη Ν. Ερυθραία (Ευαγγελιστρίας 13, 210 
6250.345), το Kouzoulo στο χώρο του 
πρώην Sirkeci στην Κηφισιά με ξυλό-
φουρνο, εξαιρετικό οφτό αρνί και πάρτι 
με λυράρηδες κάθε Κυριακή μεσημέρι. 
Τέλος, και ο Γιάννης Μπαξεβάνης, ο 
πολύ καλός σεφ και από τους πρώτους 
που ανέδειξαν την κρητική κουζίνα, το 
«γύρισε» από φέτος στο 2Μαζί και η 
κουζίνα του πια έχει εντελώς κρητική 
γεύση.

Ίντα μου λες, μωρέ;
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Μάθε τι σημαίνει το όνομα του 
μαγαζιού όπου τρως:

Κατεχάρης = Αυτός που τα κατέχει όλα, 

ο γνώστης

Τζουγκρί = Ο άγριος, απότομος βράχος

Ραέτι = Συμπόσιο, φιλοξενία 

Πασιφάη = Η γυναίκα του Μίνωα 

Kouzoulo = Κουζουλός είναι ο τρελός 

Κατσούρμπος = Ήρωας του Χορτάτζη

BEST OF 

ΑΛΑΤΣΙ: Γαμοπίλαφο με 

ξεψαχνισμένο κόκορα και 

αρνί και τέλειο πιλάφι, και 

σταμναγκάθι βραστό με 

χοντρό αλάτι από αλυκές 

της Γραμβούσας.

ΑΜΠΑΚΑΣ: Μακαρούνια με 

απάκι, ανθότυρο και ντομάτα, 

χοχλιοί μπουμπουριστοί σε πιατέ-

λα-γίγας.

ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ: Γαμοπίλαφο με ζυγούρι, 

έξτρα αρωματικό και πληθωρικό, ε-

ξαιρετικό ξύγαλο, καλτσουνάκια.

ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ: Βαρύ, δυνατό, 

με πρωτόγονη γεύση γαμοπίλα-

φο, ντολμαδάκια, τσιγαριαστό 

κρέας, κουνέλι με ξίδι.

ΤΖΟΥΓΚΡΙ: Αρνάκι τσιγαριαστό, 

μακαρόνια σιουφιχτά, τρομερές σφακια-

νόπιτες.

ΡΑΚΑΚΙ: Ρεβίθια της Καπλανοστυλιανής με 

φέτα και κρεμμύδι στο φούρνο, ποικιλία 

του Κουζουλού με τυριά της Κρήτης.  

ΡΩΜΑΝΑΚΙΑ: Οι ιδιοκτήτες είναι δίδυμα 

αδέρφια και τρομεροί σεφ, σουξέ τους οι 

τσικαλάτες πατάτες, το αρνάκι οφτό με πα-

τάτες φούρνου, φυσικά και το γαμοπίλαφο.

ΟΦΟΥ, ΤΣΗ ΛΥΡΑΣ 
ΟΙ ΔΟΞΑΡΙΕΣ

Το Κονάκι (Πειραιώς & Ηρα-
κλείου) κάθε εβδομάδα έχει 

live με τα πιο γνωστά ονό-

ματα Κρητών λυράρηδων.

Ο Ομαλός 

(Θηβών 283, 
Αιγάλεω) 

είναι από τα 

πιο γνωστά 

κρητικά, με 

αίθουσα που 

χωράει γάμους 

και …πλήθη, και με 

ιδιοκτήτη τον πασίγνωστο 

Αν τ ώνη Μπαν τουράκη 

που θεωρείται ο πρύτανης 

του… γαμοπίλαφου.

Στις Μαδάρες, την κρητική ταβέρνα-

μουσείο στο Ίλιον (Λευκίμμης 24), παραδοσι-

ακά γίνονται μεγάλα γλέντια, υπάρχει μεγά-

λη πίστα και συχνά το ξημερώνουν. A

Η κρητική συνταγή «Χοχλιοί μπουμπουριστοί με δενδρολίβανο» είναι έργο του ΚΩΣΤΗ ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ από το Ηράκλειο Κρήτης και αναρτήθηκε στο 
theydrawandcook.com (καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο δίνουν «ζωγραφιστές συνταγές»). Περισσότερα:  http://drunkenshaman.blogspot.com

Ρακόμε-
λο. Ας τελειώ-

νουμε μ’ αυτό το ζήτη-
μα. Καμία σχέση με Κρή-
τη. Τα ρακόμελα ανθίσανε 
στην Αμοργό, την Ανάφη 

και τις υπόλοιπες Κυ-
κλάδες.

Ντάκος με 
χόρτα τσιγαριαστά, 

αυγό μελάτο και λάδι 
τρούφας! Το πιο απογειωμένο 
πείραγμα της κρητικής κουζί-

νας. Το εμπνεύστηκε ο Χριστό-
φορος Πέσκιας για τα Ντάκος. 

Τώρα που πια δεν υπάρ-
χουν, ζήτα το στο 

Πbox.
87,5. Ο Κρή-

τη FM, όλη τη μέρα 
με παραδοσιακή και 

σημερινή κρητική 
μουσική και πολλά 

νέα του νησιού.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ

ΑΘΗΤΑΚΗΣ: Ρακή από τα Κεραμιά, 

γραβιέρα και γλυκιά και πικάντικη από 

τον Θέρισο, απάκι και μυζήθρα χανιώ-

τικη, κρητικά παξιμάδια και ζυμαρικά 

(Κατεχάκη 70, 210 6777.834).

ΜΗΤΑΤΟ: Μπορείς να ψωνίσεις επιτό-

που λάδι, ελιές, γλυκά, μέλια, αφεψή-

ματα ή να τα παραγγείλεις ηλεκτρονι-

κά και να στα φέρουν στο σπίτι (Γού-
ναρη 21, Γλυφάδα, 210 9615.326, www.
mitato.gr). 

ΕΓΓΑΛΟ: Φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά, 

παξιμάδια, τυριά, μέλι, χυμοί και ανα-

ψυκτικά της Creta Fresh (Τρίτωνος 47, 
Π. Φάληρο, 210 9847.051)

ΤΟ ΛΙΒΥΚΟΝ: Καλτσουνάκια, λουκάνι-

κα γεμιστά με σταμναγκάθι ή γραβιέ-

ρα, απάκι, παλαιωμένη ρακή, βότανα 

και ό,τι άλλο τση Κρήτης τραβήξει η 

όρεξή σου, αφού πρώτα ο Γιώργης σε 

κεράσει ένα ρακάτσι... 

(Τοσίτσα 18-20, Εξάρχεια, 210 3815.236)

ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ 
ΚΡΗΤΙΚΩΝ 
ΓΕΥΣΕΩΝ

Μαρουβάς: Σκού-
ρο, «κονιακίζον» 
δυνατό  κρασί με 
όλη τη γεύση της 
Κρήτης.
Ξύγαλο: Μαλακό, 
βελούδινο τυρί της 
Σητείας. 
Ντάκος ή κουκου-
βάγια: Η πιο  κρητι-
κή γεύση (παξιμάδι, 
λάδι, ντομάτα, τυρί) 
λέγεται ντάκος στα 
Χανιά (αλλά και 
παγκοσμίως), κου-
κουβάγια στον Άγιο 
Νικόλαο (αλλά και 
στα μεζεδάδικα του 
Ψυρρή).
Τσιγαριαστό (αρνί 
ή κουνέλι ή χοιρι-
νό): Στην κατσαρό-
λα με κρεμμύδια, 
αλάτι, πιπέρι.
Μπουρέκι: Πίτα με 
κολοκυθάκια, πα-
τάτες, μυζήθρα και 
δυόσμο, με φύλλο 
χειροποίητο.
Οφτό ή αντικρι-
στό: Το κρητικό 

bbq, όπου το κρέ-
ας ψήνεται σε όρθι-
ες και αντικριστές 
σούβλες πάνω από 
τη φωτιά. 
Πατάτες τσικαλά-
τες: Τηγανητές σε 
μπόλικο λάδι, κομ-
μένες κυδωνάτες.
Γαμοπίλαφο: Βρα-
στό κρέας (ζυγούρι, 
κοτόπουλο, μοσχά-
ρι) που στο ζουμί 
του γίνεται πιλάφι 
και προσθέτουν 
στακοβούτυρο, το 
φαγητό των γάμων.
Τούρτα: Πίτα που 
φτιάχνουν στα Χα-
νιά με τα περισσεύ-
ματα από το αρνί, 
τυρί και μυρωδικά. 
Ξεροτήγανο: Το 
γλυκό των γάμων, οι 
κρητικές δίπλες.
Σφακιανόπιτα: 
Πίτα με μυζήθρα 
στο τηγάνι και από 
πάνω μέλι.
Χοχλιοί μπουρ-
μπουριστοί: Σαλι-
γκάρια στο τηγάνι, 
σβησμένα με κρασί 
και δενδρολίβανο.



Η Έλλη Παπακωνσταντίνου γράφει για τη δουλειά της «Η Κουζίνα της Πλαθ»“Αυτή τη στιγμή με απασχολούν ζητήματα της εποχής, όπως οι ανυπολόγιστες γενετικές επιπτώσεις 
του ραδιενεργούς νέφους και ένα άρθρο σχετικά με το τρομακτικό, τρελό πάντρεμα των μεγάλων 
επιχειρήσεων με το στρατό στην Αμερική. Επηρεάζουν αυτά την ποίηση που γράφω; Ναι, αλλά με 

έναν πλάγιο τρόπο. Δεν είμαι προικισμένη με τη γλώσσα του Ιερεμία, αν και μπορεί να μείνω άγρυπνη 
ώρες πριν φανταστώ την Αποκάλυψη. Τα ποιήματά μου δεν είναι για τη Χιροσίμα, αλλά για ένα παιδί που δι-

αμορφώνει τον εαυτό του, δάχτυλο το δάχτυλο, μέσα στο σκοτάδι”. Με αυτά τα λόγια μιλάει η Σύλβια Πλαθ για 
την ποίησή της, σκιαγραφώντας την αλληλεπίδραση πολιτικής και ποίησης. Ένας από τους σημαντικότερους 
λόγους που επελέγη το συγκεκριμένο έργο είναι το γεγονός ότι καταγράφεται από τους αναλυτές της ποίησης 
της Πλαθ ως ένα από τα πλέον πολιτικά ποιητικά της έργα. Επειδή η στροφή στην ποίηση είναι απαραίτητη 
στις μέρες που ζούμε, και το κείμενο της Σύλβια Πλαθ αποτυπώνει με ασύλληπτο τρόπο τη στιγμή που τα όρια 
του οικείου και του δημόσιου, του έξω και του μέσα χάνονται, το έργο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Φοβερά 
εξωτερικά γεγονότα διαρρέουν μέσω των τοίχων του νοικοκυριού, διαπερνώντας ολόκληρο το ανθρώπινο 
υποκείμενο και το ποίημα της ιδιωτικής ζωής. Αυτό το δημόσιο-ιδιωτικό ποίημα αποτέλεσε την αφετηρία για 
μια περφόρμανς που παίζεται μέσα σε μια... κουζίνα, εκεί όπου διαδραματίστηκαν τα κρισιμότερα επει-
σόδια της ζωής της ποιήτριας. Οι περφόρμερς Μαρία Πανουργιά,  Άντριαν Φρίλινγκ και Βάλια Πα-
παχρήστου μαγειρεύουν δείπνο για τους θεατές, ενώ αναβιώνουν στιγμές από τον κόσμο της Πλαθ. 
H Έλλη Παπακωνσταντίνου σκηνοθετεί το ραδιοφωνικό έργο «Τρεις γυναίκες, ένα ποίημα για τρεις φωνές» («Στην Κουζίνα της Πλαθ» το 

ονομάζει), που παρουσιάζεται στο «Βυρσοδεψείο» κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 21.00 (Ορφέως 174, 698 1939471). Μαζί τους ο μουσικός 

Λάμπρος Πηγούνης δημιουργεί επιτόπου ακραίες ηχητικές συνθήκες, παγιδεύοντας με σένσορες το περιβάλλον της κουζίνας και παρεμβαίνο-

ντας δυναμικά στον ποιητικό λόγο. Στο τέλος της περφόρμανς οι ηθοποιοί σερβίρουν τους θεατές. Ακολουθεί δείπνο. Εισιτήριο: € 12.

Τι κάνει 
η Αθήνα

σήμερα; 
Η ζωγράφος Άννα Μιχαηλίδου 
γράφει για τη νέα της έκθεση

Αποτελεί μεγάλη πρόκληση να μιλώ, διά 
μέσου της πλαστικής γλώσσας, για πολύ 
σκληρά θέματα με τέτοιο τρόπο ώστε να 

περνούν ανώδυνα στο θεατή. Όλοι γνω-
ρίζουμε πως η εικόνα έχει μεγάλη δύναμη και 

μπορεί να επηρεάσει κοινωνίες ολόκληρες, δυστυ-
χώς συνήθως αρνητικά. Ομοίως, λοιπόν, πιστεύω 
πως μπορεί να λειτουργήσει και η τέχνη –ως προς 
τη θετική επιρροή–, να αφυπνίσει, να λειτουργήσει 
ως καταλύτης στον ψυχολογικό, συναισθηματι-
κό και εγκεφαλικό κόσμο του θεατή. Με αυτή την 
έννοια, αν ο θεατής δεν προσπεράσει, αλλά σταθεί 
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Αντιμετωπίζουν οι δημιουργοί την κρίση, κι αν ναι με ποιον τρόπο; Πρέπει τα έργα να μιλάνε για ό,τι ζούμε τώρα 

ή ο ρόλος τους δεν είναι πολιτικός; Μία σκηνοθέτις, από τις πιο ενδιαφέρουσες εκπροσώπους του ερευνητικού θεάτρου, 

ένας ταλαντούχος ηθοποιός-σκηνοθέτης και μία δυνατή εικαστικός επιλέγουν την πολιτική θέση και μας εξηγούν γιατί.

H κρίση ως μούσα



Ο Δημήτρης Κουρούμπαλης γράφει για τη νέα παράσταση 

της ομάδας So7 «Ηγέτης»

Μπορεί άραγε ένας ηγέτης να μας βγάλει από την κρίση που ζούμε σήμερα; Κι αν η απάντηση σε 

αυτή την ερώτηση είναι θετική, γιατί δεν το κάνει; Με αυτή τη συλλογιστική ξεκίνησα να φτιά-

χνω ένα έργο που θα λέγεται “Ηγέτης”. Πρώτα βρήκα τον τίτλο και μετά όλα τα υπόλοιπα. Οι άνθρω-

ποι, εκτός από τη Φρόσω Κορρού, που με ακολούθησαν σε αυτό το εξοντωτικό ταξίδι μέσα στα μονοπάτια 

της εξουσίας ήταν οι φίλοι από το “Τι θα κάνουμε τώρα;” (Υβόννη Τζάθα, Μιχάλης Κουμαριανός, Δημήτρης 

Πασσάς) και δύο καινούργιοι πολύ καλοί φίλοι, ο Μάξιμος Μουμούρης, που ανέλαβε και τη σκηνοθεσία, 

και η Σάντυ Σπυρίδη. Δεν είναι εύκολο να μιλάς για την εξουσία, όλοι την απεχθανόμαστε και όλοι την 

εξασκούμε με την παραμικρή αφορμή. Γράφοντας τον “ Ήγέτη” συνειδητοποίησα ότι αυτή η χαρισματική 

προσωπικότητα που καλούμε ηγέτη, στην ουσία της είναι κάτι αυθαίρετο και απολυταρχικό, και αμέσως 

με το που εμφανίζεται πυροδοτεί την αντίδραση. Πώς λοιπόν να εξαρτήσουμε τη σωτηρία μας από 

κάποιον που εξ ορισμού μπορεί να λειτουργήσει ενάντια στο κοινό καλό; Οι πέντε ηθοποιοί 

που παίζουν στην παράσταση, εισέρχονται σε ένα παιχνίδι ιστορίας - εξουσίας - ηδονής και 

αναζητούν το πρόσωπο που θα ξεπεράσει αυτό το σκόπελο και θα μπορέσει να εμπνεύσει ανε-

ξαρτήτως όλους τους ανθρώπους. Πρώτα, βέβαια, τους ίδιους.

Ο «Ηγέτης» από την ομάδα So7 ανεβαίνει στο «Backstage Theater Festival», στο Badminton, από 6 έως 26/12. Τιμές εισιτήριων: € 9 και € 15.

έστω και δύο λεπτά παραπάνω μπροστά από το έργο, 
αυτό για μένα είναι επιτυχία. Τότε η τέχνη θα κάνει 
τα μαγικά της στην ψυχή του και θα περάσει κάτι στο 
ασυνείδητό του. Δουλεύω με λάδια επάνω σε καμβά, 
κυρίως λινό. Μου πήρε περίπου δύο χρόνια να ολο-
κληρώσω αυτή τη σειρά. Ως προς τα pop χρώματα δεν 
τα χρησιμοποιώ ποτέ ως αυτοσκοπό, απλά φλερτά-
ρω μονίμως με τις έντονες αντιθέσεις, τα ετε-
ρόκλητα στοιχεία και το παιχνίδι της εικόνας, 
όπως συμβαίνει και με ένα λογοπαίγνιο.    
Η νέα έκθεση της Άννας Μιχαηλίδου «Ceteris Paribus» στην γκα-
λερί Art Zone 42 (Βασ. Κωνσταντίνου 42, 210 7259.549) διαρκεί μέχρι τις 
17/12. Αξίζει μια βόλτα από την γκαλερί, για να δείτε πώς η ζωγράφος με 
όπλο τα σούπερ ευδαιμονικά χρώματα και τη φωτορεαλιστική ζωγραφική 
δημιουργεί ένα εικαστικό σύμπαν συναρπαστικό κι ενοχλητικό ταυτόχρο-
να, βασιζόμενη στην αρχή «Η ομορφιά δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αρχή 
του τρόμου» κατά Rainer Maria Rilke. H Α.V. είναι χορηγός επικοινωνίας.
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Αντιμετωπίζουν οι δημιουργοί την κρίση, κι αν ναι με ποιον τρόπο; Πρέπει τα έργα να μιλάνε για ό,τι ζούμε τώρα 

ή ο ρόλος τους δεν είναι πολιτικός; Μία σκηνοθέτις, από τις πιο ενδιαφέρουσες εκπροσώπους του ερευνητικού θεάτρου, 

ένας ταλαντούχος ηθοποιός-σκηνοθέτης και μία δυνατή εικαστικός επιλέγουν την πολιτική θέση και μας εξηγούν γιατί.

H κρίση ως μούσα
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Σ
ε μια προθήκη προ-
σέχω τα δαχτυλί-
δια, τα κολιέ και τα 
βραχιόλια της Νί-

κης Στυλιανού, που 
είναι φτιαγμένα 
από ασήμι κι ένα 

πολύχρωμο υλικό που δεν καταλα-
βαίνω τι είναι – τα βρίσκω εξαντρίκ 
αλλά απολύτως φορέσιμα. Μαθαίνω 
ότι το υλικό είναι πλαστικά γάντια 
τύπου vileda. Με δυο λόγια: ένα πο-
λυτελές μέταλλο συναντάει ένα από 
τα πιο ευτελή υλικά με ευφάνταστο 
τρόπο.  
Ανατροπή και φρεσκάδα χαρακτηρί-
ζουν όλα τα έργα, τα αντικείμενα και 
τα κοσμήματα του φετινού Bazart 
των Ευγενίας και Ανδρέα Μανωλιου-

δάκη στο χώρο της M art Space, όπως 
και ο συνδυασμός χρηστικότητας 
και καλλιτεχνικής έμπνευσης. Η 
ποικιλία είναι μεγάλη και μπορεί να 
καλύψει όλα τα γούστα: «Αυτό που 
διαφοροποιεί το φετινό Bazart είναι ότι 
άνοιξε πολύ η ομπρέλα των συμμετο-
χών» λέει ο Ανδρέας Μανωλιουδια-
κής και συνεχίζει: «Για πρώτη φορά 
φέτος απευθύναμε από τον Αύγουστο 
ανοιχτή πρόσκληση σε νέους καλλιτέ-
χνες. Από τις 150 προτάσεις που κατα-
τέθηκαν διαλέξαμε 35 ολοκαίνουργια 
ονόματα. Τα υπόλοιπα 10 είναι οι στα-
θεροί, καταξιωμένοι συνεργάτες μας». 
Τα έργα της Ανδριάνας Ρούσσου, 
η νέα καλλιτέχνις που κέρδισε το 
πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό της 
Athens Voice και της nivea πριν 
από δύο περίπου μήνες, τα χαρα-
κτηρίζει η παιδικότητα· τα μικρά αν-
θρώπινα γλυπτά από πλαστελίνη της 

Αλεξάνδρας Κοττάκη αιχμαλωτίζουν 
το βλέμμα με τα χτυπητά τους χρώ-
ματα· οι πίνακες της Όλγας Αλεξοπού-

λου είναι ζωγραφισμένοι –σε στιλ 
graffiti– πάνω σε πλακάκια τουαλέ-
τας· οι χειροποίητες ποδιές κουζίνας 
της Ιζαμπέλλας Κατσιούρα, για παι-
διά αλλά και ενήλικες, είναι ζωγρα-
φισμένες με ακρυλικά και πλένονται 
κανονικά στο πλυντήριο… 
Τα έργα στις τέσσερις αίθουσες του 
όμορφου, φωτεινού χώρου της M-

Art space διαφέρουν στο στιλ και 
οι τιμές τους ξεκινούν από € 50. 
«Η ιδέα του Bazart είναι να χτυπάς 
το δώρο επιτόπου και με αυτό να 
φεύγεις, όχι δηλαδή να το “κλεί-
νεις” και να το παίρνεις μετά από 
μέρες. Θέλουμε να προωθήσουμε 

την τέχνη ως ιδανική εναλλακτική 
οδό σε μια στείρα καταναλωτική δι-

άθεση και μια ανταλλαγή δώρων που 
στερούνται σημασίας ή ουσιαστικής 
χρηστικότητας» λέει ο Ανδρέας. «Κι 
αν σου αρέσει η δουλειά κάποιου συ-
γκεκριμένου καλλιτέχνη, μπορείς να 
ζητήσεις να δεις περισσότερα έργα του 
από το ντεπό της γκαλερί».

Tip: Ρίξε και μια ματιά στο γούρι που φι-
λοτέχνησε η Ευγενία Μανωλιουδάκη. 

Τι κάνει η 

Αθήνα 
σήμερα;

9ο BΑΖART
M Art Space

Φέτος το χειμώνα θα φορεθούν τα κοσμήματα από πλαστικά γάντια
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Έως 

3/2/2012, Σόλωνος 

10 & Ηρακλείτου (2ος όρ.), 

210 9246.600, 11.00-19.00, Σάβ. 

11.00-15.00, www.m-art.gr/space 

Συμμετέχουν: Ελένη Αθανασά-

κη, Παναγής Αντύπας, Σοφία Γαϊ-

τάνη, Ανδρέας Κολοβός, Ιωάννα 

Κουλούρη (meet the cat), Αλίνα 

Μάτσα, Μαργαρίτα Μεϊτάνη, Έ-

λενα Μπαρνιά, Λίνα Πηγαδιώτη-

Τζήμα, Artistic colours of earth, 

erato, I. Architects, Majo, Anne 

Urquhart-Edwards κ.ά. H 

Α.V. είναι χορηγός επι-

κοινωνίας.
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Τα θέλω 
όλα!
Χαρίστε δώρα, κάνει καλό 
Η A.V. βγήκε στους δρόμους και διάλεξε τα καλύτερα

Επιμέλεια αγοράς:  ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ
 Εικονογράφηση: Sonke
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LACOSTE 
Ένα από τα υπέροχα it-αξεσουάρ που μπορείτε να βρείτε 

στη Lacoste Boutique στο The Mall Athens

INTIMISSIMI
Βαμβακερά ελαστικά boxers με στάμπες 

«χριστουγεννιάτικη έκπληξη»

ILIAS LALAOUNIS
The Flower of Life, το χριστουγεννιάτικο Στολίδι-Γούρι 

για το 2012, από € 45

JOHNNIE WALKER
Double Black deluxe whisky με καπνιστή γεύση, μαύρους 

τόνους, αρώματα ξηρών φρούτων και κρεμώδους βανίλιας

SWATCH
Δαχτυλίδι και βραχιόλι σε ασημί απόχρωση από τη νέα συλλογή Season’s Special, 

€ 49 και € 57 αντίστοιχα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ
«Κουτί Φιλίας» με 4 εισιτήρια ελεύθερης επιλογής, το πρό-
γραμμα της τρέχουσας περιόδου, κάρτα πόντων κ.ά. € 50

MAH JONG
Τζιν Jacob Cοhen από γιαπωνέζικο denim, επεξεργασμένο στο χέρι, με εξ ολοκλήρου χειροποίητη ιταλική μορφή 

και τσέπες επενδυμένες με ειδικό μαλακό ύφασμα € 360

Ο 
άνθρωπος έχει μεγάλη ικανότητα 
προσαρμογής – όταν βγήκε από τους 
βάλτους ήταν αμοιβάδα, μετά είχε 
βατραχοπέδιλα, αλλά ορίστε που κα-
τάφερε να σταθεί στα δυο του πόδια 

και να γίνει Homo Shoppingus. Ο οποίος 
έχει στριμωχτεί φριχτά μεν, έχει τσατα-
λιαστεί να πληρώνει τα σπασμένα πενήντα 
κυβερνήσεων, θέλει δε να ψωνίσει μερικά 
δώρα: για παιδιά, συγγενείς και φίλους, 
ίσως για τον εαυτό του που περνάει δύ-
σκολα και δεν έχει αγοράσει ούτε πουτού-
ρι καιρό τώρα. Η αγορά είναι ώριμη: όλοι 
κάνουν καλύτερες τιμές και προσφορές. 
Όλοι έχουν καταλάβει ότι Γιορτές χωρίς 
δώρα δεν λένε καθόλου. Βόλτες-για-δώρα 
επομένως είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να 
κάνει ο άνθρωπος που δεν τη θέλει κα-
θό-λου την κατάθλιψή του. Και μάλιστα μ’ 
έναν Αγιοβασίλη να λέει τα κάλαντα στο 
κεφάλι του απάνω… 

Κέντρο-Κολωνάκι
Τα μεγάλα κοσμηματοπωλεία του Κολω-
νακίου έχουν καθιερώσει «γούρια» σε 
μορφή βραχιολακίου ή παντατίφ, από α-
σήμι ή επιχρυσωμένο χαλκό, σε σούπερ 
τιμές (€ 30-40… μπορεί και πιο λίγα φέ-
τος). Είναι όμορφα, «επώνυμα», σε κομψό 
μεταξωτό σακουλάκι που σκέφτεσαι να το 
κρατήσεις για πάρτη σου (και να χαρίσεις 
το βραχιόλι μέσα σε πολυμπάγκ) αλλά τε-

Δώρα 
παίρνω, 
δώρα 
αφήνω
Γιορτές! Πανηγύρια! Δώρα! Δώ-
ρα, λέμε… Πριν αναρωτηθείτε 
(α) «με τι λεφτά/κέφια» και (β) τι 
χαπάκια παίρνω, σκεφτείτε πό-
σο καλά αισθάνεστε όταν χαρί-
ζετε κάτι νόστιμο στους αγαπη-
μένους σας. Και πως οι Γιορτές 
είναι για να αισθάνεστε καλά, 
εσείς κι οι αγαπημένοι σας. Και 
οι δικοί μας αγαπημένοι, εννο-
είται. Που ελπίζουμε ότι δεν εί-
ναι οι ίδιοι με τους δικούς σας. 
Μη γίνουμε βίδες, χριστουγεν-
νιάτικα…

Της ΜΑΝΙΝΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
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MINAS
new Year’s Pendant 2012 από γυαλιστερό ή 

οξειδωμένο ασήμι € 150

ABSOLUT VODKA
Mode edition, περιορισμένης έκδοσης, σε 

βαθύ μπλε, τυλιγμένο με σατέν κορδέλα

NESCAFE DOLCE GUSTO
Μηχανή (15 bar) για τέλεια ποιότητα 

espresso & πάνω από 20 ροφήματα, από € 79

SWATCH
Τα μοντέλα από τη συλλογή new Gent III σε 

πέντε αποχρώσεις, € 52 το ένα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ
Διπλή κουβέρτα weekend της naf-naf € 143, 

σε όλα τα καταστήματα της Βιοκαρπέτ

MARFIN 
Προπληρωμένη Marfin Reload MasterCard, 

για να ελέγχεις απόλυτα τις αγορές σου!

JAMESON
Irish Whiskey

ΓΟΥΡΙΑ ΓΕΡΑΛΗΣ
Ελληνικό χειροποίητο γούρι σπιτιού από 

μπρούτζο και πέρλες € 12

SEVENTEEN
natural Velvet Long Lasting Foundation, υ-

γρό make up σε 7 αποχρώσεις, για κάθε δέρμα  

CALZEDONIA
Ιδιαίτερο, σοφιστικέ «ολόσωμο» μαγιό 

από τη συλλογή Cruise 2012

Η&M
Μποτάκι σουέτ 

με γούνινη επένδυση € 39,95

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΕΪΤΑΝΗ
Χειροποίητα σκουλαρίκια από μπρούτζο και 

ασήμι από τη σειρά Bronze Poems € 54

CHIVAS
Συλλεκτική κασετίνα Chivas Regal 12 ετών 

με χρηστικό κουτί

HAVANA CLUB
Seleccion de Maestros

PEPE JEANS
Δερμάτινη ψηλοτάκουνη μπότα 

€ 188

WESC
Γυναικείο μπουφάν Virginia 

€ 90

LI-LA-LO
Γούρι της χρονιάς από ασήμι 925ο, σε κίτρινο, 
ροζ ή λευκό, € 35 (κορδόνι) ή € 45 (αλυσίδα)

λικά το προσφέρεις στη συσκευ-
ασία πολυτελείας, με κορδέλα 
και κουδουνάκι. Η Βουκουρε-
στίου θα μπορούσε να λάμπει σε 
οποιαδήποτε κεντρο-ευρωπαϊκή 
πόλη, όπως και κομμάτια της 
Τσακάλωφ, της Κανάρη και της 
Πλατείας της ίδιας. Το Κολωνά-
κι σηκώνει καφέδες και χάζι με 
τις ώρες, κι ακόμα και στην καρ-
διά της Κρίσης, τα Σάββατα δυ-
σκολεύεσαι να βρεις τραπεζάκι 
στα ΙΝ καφέ με την περισσότερη 
περατζάδα. 
          

Τ
ο Κέντρο, παρά την παρα-
μελημένη του εμφάνιση, ε-
ξακολουθεί να είναι ιδανικό 
για να βρεις ωραία βιβλία 
– στα μεγάλα βιβλιοπω-

λεία ή στα μικρά οικογενειακά 
μαγαζάκια με σχεδόν χειροποί-
ητες εκδόσεις. Τα καταστήμα-
τα-αλυσίδες είναι πιο ενημερω-
μένα εδώ και ανανεώνουν πιο 
γρήγορα το στοκ τους. Η Ερμού 
είναι σούπερ-εορταστική και τα 
μαγαζιά της στολισμένα σα να 
βρίσκονται στη Λουκέρνη, χω-
ρίς τη λίμνη, τις τράπεζες και 
τα ελβετικά εκατομμύρια. Όσο 
κατεβαίνεις προς Θησείο τόσο 
πέφτουν οι τιμές. Μουσικοί από 
κουλά μέρη του κόσμου παί-
ζουν χριστουγεννιάτικα τζάτζα-
λα-μάτζαλα σ’ όλες τις γωνίες, 
καστανάδες πουλάνε πορτατίφ 
(κάστανα πουλάνε, αλλά είπα να 
σας πιάσω στα πράσα να κοιτά-
ζετε αλλού…) Στις «αποθήκες» 
κάτω από την Ευαγγελιστρίας 
βρίσκεις παπούτσια και τσάντες 
σε παλαιοημερολογίτικες τιμές 
(έστω κι αν πρέπει να κάνεις τα 
πάντα, από παζάρια μέχρι α-
μπαλάζ μόνη σου). Στην Αθη-
νάς, Αιόλου, Κολοκοτρώνη 
και στους γύρω δρόμους λίγο 
αν το ψάξεις βρίσκεις παπού-
τσια-τσάντες (της προκοπής!) με 
15 ευρώ, παιδικά μποτάκια από 
10 ευρώ, νόστιμα φο μπιζού και 
τζίτζιρι-μίτζιρι πολύ οικονομι-
κά. Για κάποιο μυστήριο λόγο 
τα παιδικά είδη και παιχνίδια 
επίσης έχουν καλές τιμές εδώ. 
Βρίσκεις όλες τις «μάρκες», από 
κλασικές μέχρι snowboard-
άδικες/rapperon-άδικες, σε με-
γάλη γκάμα. Είσαι στο ορίτζιναλ 
εμπορικό κέντρο της πόλης. Όσο 
και να κονιορτοποιηθεί το Σύ-
μπαν, παραμένει και εμπορικό 
και κέντρο. 

MOLESKINE
Το κλασικό βιβλιοδετημένο ημερολόγιο με σκληρό εξώφυλλο, 

ανακυκλωμένο χαρτί και σατέν σελιδοδείκτη
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BOMBAY
Sapphire Premium Gin

SONY
Sony Walkmann MP3 & MP4 player με ήχο 

υψηλής ποιότητας (€ 10 έκπτωση)

RALPH LAUREN
Holiday ειδική σειρά για τα Χριστούγεννα

ATTR@TTIVO
Μπότα € 49

THE FAMOUS GROUSE
The Βlack Grouse, premium έκδοση με πιο 

έντονη γεύση και πλούσια αρώματα

STAFF JEANS
Γυναικειο jacket Yuko με επένδυση σε τρία 
χρώματα, φούξια, γκρι και navy blue, € 99

MARTINI 
Martini ASTI με δώρο ένα ποτήρι σε 

premium συσκευασία

TISSOT
Μοντέλο Sculpture Line Skeleton Gold, 

 αδιάβροχο στα 30 μέτρα

THE FAMOUS GROUSE
Σπάνιο ουίσκι από την πρώτη απόσταξη του 

Gordon Motion-Master Blender (από 15/12) 

DEWARS
White Label, εορταστική 

συσκευασία με 1 ποτήρι δώρο

HANDROMANIA
Κολιέ «ποδήλατο» με μεταξοκλωστή από επάργυρο και κηροκλωστή € 17

MARTINI
Rosé με δώρο ένα ποτήρι σε premium 

συσκευασία

ALAINN
Μπότες από δέρμα και καστόρι € 189

KOUKOS JEWELLERY
Ασημένια γούρια Το τυχερό 
τετράφυλλο τριφύλλι € 30

THE FAMOUS GROUSE
Εορταστικη συσκευασια Special edition

WESC
Loi γυναικείο τζιν πουκάμισο 

€ 80

Εμπορικά 
συγκροτήματα 
Όλα τα μαγαζιά που ανθούν 
και λουλουδίζουν μπορείς να 
τα πετύχεις περιφερειακά στα 
συγκροτήματα-mall(s). Υπερ-
παιχνιδάδικα, εκπτωτικά παπου-
τσάδικα, καλλυντικάδικα και πά-
ει λέγοντας. Έχουν τη χάρη τους, 
δεν τρως την κίνηση της αρκού-
δας (που, ως γνωστόν, είναι ζώο 
που ψοφάει για τράφικο). Στα 
καφέ πάντα βρίσκεις μια θέση 
στον ήλιο… εκτός από τα κατα-
ραμένα Σάββατα. Ή λατρεμένα 
Σάββατα, αν είσαι μαγαζάτορας. 
Όλα είναι σχετικά στη ζωή και 
πιθανώς στο θάνατο, που όμως 
δεν μας αφορά αυτή τη στιγμή.

Β/Ν  Προάστια
Η θεωρία ότι τα Βόρεια και τα 
Νότια Προάστια είναι άλλος κό-
σμος (ή στον κόσμο τους) ισχύει 
– κρίση-ξε-κρίση στην Κηφισιά 
ο κόσμος, με ξανθές ανταύγει-
ες, σιδερωμένο μαλλί και τζιν-
σωλήνα, ψωνίζει ακριβά με τη 
λογική «το καλό πράγμα κο-
στίζει». Μάλιστα πληρώνει τον 
καφέ του κατά τι ακριβότερα με 
τη λογική του «καθαρού ή/και 
κοπανιστού αέρα». Παρόλο που 
τα μαγαζιά-αλυσίδες τα βρίσκεις 
παντού… η Κηφισιά έχει δια-
τηρήσει έναν έξτρα χαρακτήρα 
με μπουτίκ, οικογενειακές επι-
χειρήσεις και στέκια που δεν υ-
πάρχουν αλλού. Χαζεύοντας τις 
βιτρίνες νιώθεις Ευρωπαίος και 
πλουσιοπάροχος, έτοιμος να πας 
για σκι στην Κουρσεβέλ. Και στη 
Γλυφάδα αισθάνεσαι πλουσιο-
πάροχος, αλλά και αμερικανό-
τερος, ενώ πατάς επί πτωμάτων 
για ένα (σαββατιάτικο) τραπε-
ζάκι σε καφετέρια. Για μαγαζιά 
με είδη σπορ είσαι στο σωστό 
μέρος. Για κάθε είδους μαγαζιά 
είσαι στο σωστό μέρος, απλώς αν 
δεν έχεις αθλητικά παπούτσια 
αποκλείεται να αντισταθείς στον 
πειρασμό να τα πάρεις από γλυ-
φαδιώτικη βιτρίνα. Ίσως φταίει 
το θαλασσινό αεράκι…

Οutlets
Για δώρα που δεν πρόκειται να τα 
επιστρέψουν οι πολυαγαπημένοι 
σας (μη τρέχουν στο αεροδρόμιο 
να αλλάξουν ένα πακέτο κάλ-
τσες), τα Outlets είναι η καλύτερη 
λύση – ψωνίζεις συγκεντρωτικά. 
Πρέπει να είσαι οργανωμένος 

DRAMBUIE
Eορταστική συσκευασία Drambuie liqueur με 

δώρο 1 long drink ποτήρι και 1 Tuborg Soda

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ATTR@TTIVO 

Μπες σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα 

Attr@ttivo, διάλεξε τα ρούχα που σου 

αρέσουν περισσότερο, φωτογραφήσου με 

αυτά, και ανέβασε τις φωτογραφίες 

στη σελίδα της Attr@ttivo στο Facebook. 

Κάθε μήνα η νικήτρια θα κερδίζει 

δωροεπιταγή € 300!
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Φέτος τα Χριστούγεννα κάντε ένα δώρο που 

μπορεί να γίνει… πολλά

ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ
Χειροποίητο παντατίφ από όνυχα, κοράλλι, 

μαργαριτάρι και χρυσό 18κ

INTIMISSIMI
Μεταξωτή ποδιά Sexy Lady 

με άνοιγμα στην πλάτη

DIMPLE
Reveal your greatest self

NBA 2K12 
Nέο παιχνίδι, «συμμετέχουν» θρύλοι όπως 
Μichael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird

STELLA ARTOIS
H «Χριστουγεννιάτικη Μπίρα» (πήρε το όνομά 

της τα Χριστούγεννα του 1926), σε 0,75L

DASH N’ DOT
Βαμβακερά ελληνικά πουκάμισα με

 ιδιαίτερο, διπλό γιακά € 38

VUEVE CLICQUOT 
Η μεγάλη κυρία της σαμπάνιας

SWATCH 
Σκουλαρίκια σε χρυσή απόχρωση από τη νέα 

συλλογή Season’s Special € 49 

TEZENIS
Σουτιέν € 12,90, σλιπ € 5,90

HAIG
For Real, Discover the Original

CALZEDONIA
Κάλτσες με χριστουγεννιάτικα σχέδια,

 € 9,95 το ένα

CÎROC ULTRA 
PREMIUM VODKA

Η σαμπάνια της vodka

WHITE HORSE 
H ελευθερία είναι επιλογή, απόλαυση για τις 

δικές μας στιγμές

ΟΧΕΤΤΕ
Ρολόι με δερμάτινο λουράκι και κρύσταλλα 

€ 140 και κρεμαστά από σμάλτο από € 15

LOGITECH
Dock ηχείων Logitech PureFi express Plus 

σε μπλε και πορτοκαλί χρώμα € 80

και να ορμάς με λίστες (ή/και με 
λύσσες), με την πιστωτική κάρ-
τα στα δόντια και μπρατσωμένο 
συνοδό να βαστάει τις σακούλες. 
Πέφτεις πάνω σε οικογένειες, 
από γιαγιά μέχρι πεκινουά, που 
ψωνίζουν είδη προικός, ηλεκτρι-
κές συσκευές, gadgets και πάει 
λέγοντας. Ξεμπερδεύεις με όλα 
τα εορταστικά ψώνια μέσα σε δύο 
ώρες… αρκεί κι εδώ να μην πας 
μεσημέρι Σαββάτου. Γιατί υπάρ-
χει φόβος να κάνεις Χριστούγεν-
να μπροστά στα ταμεία.

Διευθυνσεισ MINAS Εμ. Μπενάκη 8, 
Κηφισιά, 210 6233.577 INTIMISSIMI Στα ομώνυμα 
καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, 210 6840.005, 
intimissimi.gr TEZENIS  Πατησίων 112, Αθήνα, 
210 8219.500/ Ελ. Βενιζέλου 106, Καλλιθέα, 210 
9588.420 HANDROMANIA Ανδρέα Παπανδρέου 39, 
Χαλάνδρι, 210 6891.566 SWATCH GROUP GREECE 
210 9565.656 ALLAIN Πλάτωνος 20, Χαλάνδρι, 210 
6859.974/ Πατρόκλου 73, Ίλιον, 210 2610.542/ 
Κύπρου 12, Αργυρούπολη, 210 9965.608 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
ΜΕΪΤΑΝΗ Ευριπίδου 18, 2ος όροφος, 210 3242. 
483 DASH N’ DOT Αγίου Γεωργίου 1, Χαλάνδρι, 210 
6852.220/ Λεωφ. Ηρακλείου 217, Ν. Ιωνία, 213 
0404.407/ Σωτήρος Διός 42, Πειραιάς, 210 4178.012 
ΚΟΣΜΗΜΑ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Σκούφου 6, Σύνταγμα, 
210 3247.728 ΓΕΡΑΛΗΣ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ) 
Θησέως 16 (εντός στοάς), 210 9915.232 SONY HELLAS 
Εξυπηρέτηση πελατών: 801 1192000, 210 6782.000 
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Κεντρική Διάθεση: 2410 688.688 MAH 
JONG Κανάρη 14, Κολωνάκι, 210 3622.860 MOLE-
SKINE Σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία και στο Mah Jong 
RALPH LAUREN Βουκουρεστίου 11, Αθήνα, 210 
3611.831 CHIVAS REGAL/ ABSOLUT/ HAVANA CLUB 
Κεντρική Διάθεση: Pernod Ricard Hellas, 210 6601.400 
ILIAS LALAOUNIS Καρ. Σερβίας 4, 210 3232.336 
JOHNNIE WALKER/ HAIG / WHITE HORSE/ VEUVE 
CLIQUOT/ DIMPLE / CIROC Κεντρική Διάθεση: Diageo 
Hellas, 210 6801.620 THE FAMOUS GROUSE Κεντρική 
Διάθεση: Β.Σ. Καρούλιας: 210 8141.801 MARTINI/ 
BOMBAY SAPPHIRE GIN Κεντρική Διάθεση: Bacardi 
Hellas: 210 8190.500 LOGITECH www.logitech.com 
KOUKOS JEWELLERY Ν. Νικοδήμου 21, Αθήνα, 210 
3222.740 Σταδίου 3 (Στοά Καλλιγά), Αθήνα LI-LA-LO 
Βουκουρεστίου 2 & Σταδίου, Σύνταγμα, 210 3319.864, 
lilalo.gr NESCAFE DOLCE GUSTΟ www.dolce-gusto.gr 
PEPE JEANS STORE Ευαγγελιστρίας 12 & Ερµού, 210 
3313.757 LACOSTE BOUTIQUE Ανδρέα Παπανδρέου 
35, Μαρούσι The Mall Athens Η&Μ Σταδίου 49 Β/ 
Αιόλου 89, 210 3223.052, hm.com ATTR@TTIVO 
Μεσογίτη & Σώρου, Μεταµόρφωση, 210 2853.813 
STAFF JEANS & CO Ερμού 64, 210 3253.437 WESC 
Κεντρική Διάθεση: Prime Timers: 210 5765.920
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Επιμέλεια: ΜΑΡΩ ΖΗΝΑ

Έρχονται γιορτές και σας χαρίζουμε

350 δώρα

Η ATHENS VOICE και η MARC JACOBS προσφέρουν σε 5 από εσάς ένα ά-
ρωμα. Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 24 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 
13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα παραλάβουν 
το δώρο τους από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ.).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Άρωμα «Lola» 
Velvet Edition 
MARC JACOBS 

Είναι η συλλεκτική πολυτελής 

«βελούδινη» έκδοση του «Lola» 

και διατηρεί την ίδια σύνθεση 

με το βασικό άρωμα. Ένα ζεστό 

μπουκέτο από λουλούδια με 

φρουτώδεις νότες από αχλάδι 

και γκρέιπφρουτ, σαγηνευτικό 

και αισθησιακό, που ακόμα κι 

όταν τελειώσει θέλεις να το  

κρατήσεις στο μπάνιο σου.  

Σας χαρίζουμε το Eau de Parfum 

στη συσκευασία των 50ml.

05
01

Γούρι αγάπης για το 2012 
από τον οίκο Ζολώτα

Ο οίκος Ζολώτα είναι δημιουργός 

παράδοσης μέσα στο χρόνο. Για να 

ξεκινήσετε τη νέα χρονιά  με τους 

καλύτερους οιωνούς, σας προσφέρει 

ένα υπέροχο γούρι 2012, με επι-

χρυσωμένο ασήμι περασμένο 

σε δερμάτινο κορδόνι (www.
zolotas.gr).

Η ATHENS VOICE και o ΟΙΚΟΣ ΖΟΛΩΤΑΣ προσφέρουν σε 1 από εσάς ένα γούρι. Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 41 
και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα παραλά-
βουν το δώρο τους από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ.). Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

01
«Κουτί Φιλίας» από 
τη Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών
Το «Κουτί φιλίας» περιλαμβάνει 4 εισιτήρια 

ελεύθερης επιλογής σου, προσωπική ΚΑΡΤΑ 

ΦΙΛΟΥ όπου καταγράφονται οι πόντοι με κάθε 

αγορά εισιτηρίου, 2 κουπόνια «ΦΙΛΟΣ 2» για το/τη συνοδό σου (ανταλ-

λάσσονται με εισιτήρια μειωμένης αξίας [-20%] στην είσοδο της Στέγης).  

Επιπλέον, παρακολουθείς πρώτος, από κοντά ή ακόμη και «από μέσα», 

όσα συμβαίνουν στη Στέγη. Ανοιχτές πρόβες, γνωριμία με καλλιτέχνες 

και συντελεστές (αναλυτικά τα προνόμια στο www.sgt.gr).

Η ATHENS VOICE και η ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ προσφέρουν σε 1 από εσάς ένα κουτί φιλίας. 
Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 12 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Ο νικητής θα ειδοποιη-
θεί με sms και το δώρο του θα σταλεί στη διεύθυνση που επιθυμεί. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

03
Η συλλογή ρούχων της 

Converse προσφέρει γι’ αυτή 

τη σεζόν ποικιλία από tops και 

hoodies σε κολλεγιακό στιλ, 

όπου τα μεγάλα prints με logos 

όπως πάντα επικρατούν, προτεί-

νοντας αυτή τη φορά και έντονα 

χρώματα, όπως πορτοκαλί, 

κίτρινο, μοβ και μπλε ελεκτρίκ, 

συνδυασμένα με γκρι μελανζέ. 

Η ATHENS VOICE και η CONVERSE 
προσφέρουν σε 3 από εσάς ένα φούτερ. 
Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 17 και ονοματε-
πώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 
π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms 
και θα παραλάβουν το δώρο τους από το 
Converse Concept Store (Λ. Κηφισίας 268,  
Ν. Ψυχικό, 210 6771.527). Κάθε μήνυμα  
χρεώνεται  € 1,23 με ΦΠΑ

Ανδρικά φούτερ 
από την Converse

Η ΑΤΗΕΝS VOICE και η LA PASTERIA προσφέρουν σε 3 από εσάς ένα γεύμα δύο ατόμων. Στείλτε SMS: AVAV 
(κενό) 7 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα 
παραλάβουν τη δωροεπιταγή τους από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ., 210 3617.360). 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

06 

Γεύματα 2 ατόμων 
αξίας € 50 
στη La Pasteria

Η La Pasteria και 

ο γνωστός chef  

Έκτορας Μποτρίνι 

σάς προσκαλούν 

στo ζεστό, χρι-

στουγεννιάτικο 

περιβάλλον της 

τρατορίας για να 

σας κεράσουν 

κλασικές, αλλά και 

νέες, αγαπημένες, 

αυθεντικά ιταλικές 

συνταγές από τον 

ανανεωμένο  

κατάλογο.

Διπλά Day Pass αξίας € 19 το ένα, από το Αllou! Fun Park
Είναι ο κορυφαίος προορισμός διασκέδασης της χώρας. Μπαίνεις, παίζεις και ξεχνάς όλα σου τα προβλήματα. Προσφέρει 

ατελείωτη διασκέδαση στα παιχνίδια του Allou! Fun Park (www.allou.gr) για εσάς και ένα φίλο σας για μία ολόκληρη μέρα, 

με αυτό το day pass αξίας € 19 το καθένα.

40
Η ATHENS VOICE και το 
ALLOU! FUN PARK προ-
σφέρουν σε 20 από εσάς 
ένα Day Pass για δύο άτο-
μα. Στείλτε SMS: AVAV (κε-
νό) 33 και ονοματεπώνυμο 
στο 54121, μέχρι 13/12 
στις 10 π.μ. Οι νικητές 
θα ειδοποιηθούν με sms 
και τα ονόματά τους θα 
βρίσκονται σε λίστα στο 
ταμείο. Κάθε μήνυμα χρε-
ώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Zήσε με την 
ATHENS VOICE
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Η ATHENS VOICE και τα 
STARBUCKS® προσφέρουν 
11 ποτήρια (46), 6 θερμός (47) 
και 4 κούπες (48). Στείλτε SMS: 
AVAV (κενό) 46 ή 47 ή 48 και 
ονοματεπώνυμο στο 54121, 
μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν με 
sms και θα παραλάβουν το 
δώρο τους από τα γραφεία 
της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 
3ος όρ., 210 3617.360).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται 
€ 1,23 με ΦΠΑ

Η ATHENS VOICE και η KORRES NATURAL PRODUCTS προσφέρουν σε 5 από εσάς ένα σετ. Στείλτε SMS: AVAV 
(κενό) 50 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα 
παραλάβουν το δώρο τους από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ., 210 3617.360).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Η ATHENS VOICE και τα FLERIA προσφέρουν σε 3 από εσάς ένα γλαστράκι. Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 51 και 
ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ενημερωθούν με sms και θα παραλάβουν το 
δώρο τους από το κατάστημα του Κολωνακίου (Πατρ. Ιωακείμ 35, Κολωνάκι, 210 7229.697). 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Θερμός, ποτήρια 
και κούπες από τα 
STARBUCKS®

Μεταλλικά cans με 
χριστουγεννιάτικο 
φυτό από τα Fleria21 03

Αυτές τις γιορτές, τα  STARBUCKS® μάς κάνουν happy, με Happy Hour 

καθημερινά έως τις 10.00 π.μ. και 16.00-19.00, με Tall Cappuccino, Freddo 

Espresso & Cappuccino & Καφέ Φίλτρου μόνο με € 2 και με πρωτότυπα θερ-

μός, ποτήρια και κούπες, για να τα διατηρούμε ζεστά όταν βρισκόμαστε 

στο δρόμο, στο γραφείο ή στο σπίτι!

Από τη νέα σειρά της Fleria, σε 

συνεργασία με το Πωλητήριο 

του Μουσείου Μπενάκη, θα 

διαλέξετε φυτό (αλεξανδρινό, ε-

λατάκι ή κυπαρισσάκι) σε ένα από 

τα 10 διαφορετικά cans με σχέδια 

και μοτίβα από ελληνικά κεντή-

ματα της λαογραφικής συλλογής 

του Μουσείου Μπενάκη. 

Οι Limited Edition μεταλλικές κασετίνες «κρύβουν» σε τέσ-

σερα mini-dose προϊόντα την ολοκληρωμένη πρόταση φρο-

ντίδας ΚORRES, σε μέγεθος κατάλληλο και για τις αποσκευ-

ές των διακοπών. Εμείς σας προσφέρουμε το skincare set με 

Άγριο Τριαντάφυλλο για ενυδάτωση και λάμψη, ιδανικό για 

κανονικές & ξηρές επιδερμίδες. 

Γούρια για το 2012 
από την M art Space

20

Η ATHENS VOICE και ο χώρος τέχνης M ART SPACE προσφέρουν σε 20 από εσάς ένα γούρι. Στείλτε SMS: AVAV 
(κενό) 53 ή 54 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ενημερωθούν με sms και θα 
παραλάβουν το δώρο τους από την M Art Space. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Σχεδιασμένο όπως κάθε χρόνο από την Ευγενία 

Μανωλιουδάκη, η φετινή του φόρμα συνδυάζει 

την αυστηρή δυναμική της γραμμής με την αρμονία 

της καμπύλης, την αποφασιστικότητα της μονο-

κοντυλιάς με τη μελωδικότητα της μουσικής. Σας 

το προσφέρουμε σε επιχρυσωμένο ορείχαλκο με 

κίτρινο (53) ή ροζ χρυσό (54). Σόλωνος 10, Κολωνάκι, 
210 9246.600 

05
Σετ προϊόντων 
Korres Natural 
Products

Η ATHENS VOICE και το ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟ προσφέρουν σε 20 από εσάς 
ένα διπλό εισιτήριο. Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 44 και ονοματεπώνυμο στο 54121, 
μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα ονόματά τους 
θα βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο του θεάτρου.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Πρώτη παρουσί-

αση στην Ελλάδα 

του έργου του Εμ-

μανουέλ Νταρλέ, 

με πρωταγωνιστή 

μία τραβεστί και τα 

προβλήματα που 

αντιμετωπίζει στη 

μικρή κοινωνία ό-

που ζει. Σε σκηνο-

θεσία Κατερίνας 

Μπερδέκα, ερ-

μηνεύει ο Φαίδων 

Καστρής. Στο Από 

Μηχανής Θέατρο 

(Ακαδήμου 13, 
Μεταξουργείο, 210 
523.1131). Μπορείς 

να τη δεις την 

Τρίτη 13/12 στις 

21.30.

Διπλά εισιτήρια για την 
παράσταση «Την Τρίτη 
στο σούπερ μάρκετ» 

40
Η ATHENS VOICE και η 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΕΪΤΑΝΗ 
προσφέρουν σε 5 από 
εσάς ένα ασημένιο (2) 
και σε 5 ένα μπρούτζι-
νο γούρι (3). Στεί λτε 
SMS: AVAV (κενό) 2 ή 
3 και ονοματεπώνυμο 
στο 54121, μέχρι 13/12 
στις 10 π.μ. Οι νικητές 
θα ε ιδ οποιηθ ούν μ ε 
sms και  θ α παρ α λά -
βουν το δώρο τους από 
το showroom. Κάθε μή-
νυμα χρεώνεται 
€ 1,23 με ΦΠΑ

Γούρια 2012 της 
Μαργαρίτας Μεϊτάνη 10
Στο κέντρο της Αθήνας στην Ευριπίδου, ανάμεσα σε μπαχαρικά, λουλού-

δια, τσάντες, ρούχα και παπούτσια θα βρείτε το showroom της Μαργαρί-

τας Μεϊτάνη (Ευριπίδου 18, 2ος όροφος, 210 3242.483). Διαλέξτε ανάμεσα 

σε βραχιόλια, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, pendants αλλά και γούρια, και 

κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας ή σε αγαπημένους φίλους.
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Η ATHENS VOICE και το κομμωτήριο ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ προσφέρουν σε 3 από εσάς ένα χτένισμα. Στείλ-
τε SMS: AVAV (κενό) 38 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν 
με sms και στη συνέχεια θα μπορούν να επικοινωνήσουν με το κομμωτήριο για το ραντεβού τους.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Χτένισμα 
από τον 
Μιχάλη 

Τερζάκη

Στο κομμωτήριο της οδού 

Σκουφά 33 μπορείτε να 

έχετε το καλύτερο κούρεμα 

από τα χέρια του Μιχάλη, 

αλλά αυτό που θα σας εντυ-

πωσιάσει είναι οι εξαιρετικές 

βαφές και τα μοντέρνα χτε-

νίσματα μέσα σε μια χαλαρή 

ατμόσφαιρα πλημμυρι-

σμένη με ωραίες μουσικές. 

Απαραίτητα προηγείται το 

ραντεβού (210 3607.898).

03

Η ΑΤΗΕΝS VOICE και το STUDIO ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ προσφέρουν σε 5 από εσάς ένα διπλό εισιτήριο για την 
παράσταση της Παρασκευής 16/12 στις 21.15. Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 1 και ονοματεπώνυμο στο 54121, 
μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα ονόματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στο 
ταμείο. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Δεύτερη χρονιά για το έργο του 

Λένου Χρηστίδη στο Studio 

Μαυρομιχάλη (Μαυρομιχάλη 

134, 210 6453.330) με τους Γιώργο 

Νινιό, Φώτη Μακρή (έχει και τη 

σκηνοθεσία) και Διονύση Μα-

νουσάκη. Ο Πάτρικ και ο Μιγκέλ 

βρίσκονται για χρόνια κλεισμένοι σε ένα ίδρυμα παλεύοντας να απεξαρτη-

τοποιηθούν από τον εθισμό τους στη χρήση κομπιούτερ. Κι αυτό είναι μόνο 

μια πρόταση από όσα συμβαίνουν ραγδαία σε αυτό το υπερ-έξυπνο έργο. 

10Διπλά εισιτήρια για την 
παράσταση «Δύο θεοί»

Η ATHENS VOICE και η SWATCH GROUP GREECE προσφέρουν σε 2 από εσάς ένα ρολόι. Στείλτε SMS: AVAV 
(κενό) 15 ή 16 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms 
και θα παραλάβουν το δώρο τους από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ., 210 3617.360).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Όλη η λάμψη και η μαγεία της γιορτινής περιόδου αιχμαλωτίζεται στη 

συλλογή «Season’s Special» της Swatch. Δύο νέα μοδάτα ρολόγια, New 

Gent σε χρυσό χρώμα (15) και Gent σε ασημί (16), θα σας βάλουν σε εορτα-

στικό κλίμα και θα σας συντροφεύσουν στην υποδοχή του νέου έτους. 

02 Ρολόγια «Season’s 
Special» της Swatch

Η ΑΤΗΕΝS VOICE και τα 
PAPAGALLINO προσφέρουν 
σε 2 από εσάς μία τούρτα. 
Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 8 και 
ονοματεπώνυμο στο 54121, 
μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν με 
sms και θα παραλάβουν το 
δώρο τους από το κατάστημα 
του Ηρακλείου (Μαρίνου 
Αντύπα 15, Ν. Ηράκλειο 210 
2791.336). Κάθε μήνυμα 
χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Τούρτες Υγείας Παυλίδου 
από τα Papagallino
Η πρώτη μας σοκολατένια ανάμνηση αναβιώνει στα Papagallino. Η σο-

κολάτα Υγείας γιορτάζει τα 150 της χρόνια και γίνεται τούρτα. Η αυθεντική 

σοκολάτα Υγείας ντύνει την αφράτη κρέμα σοκολάτας Υγείας και ξεπρο-

βάλλει μέσα από τη μοναδική vintage συσκευασία της (www.papagallino.gr).

Γούρια 2012 από τον 
Οίκο Λεονταράκη

Η ΑΤΗΕΝS VOICE και ο ΟΙΚΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑ-
ΚΗ προσφέρουν σε 5 από εσάς ένα γούρι. 
Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 9 και ονοματεπώ-
νυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα πα-
ραλάβουν το δώρο τους από το κατάστημα. 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

05
Φαντασία και χιούμορ επιστρά-

τευσε ο Οίκος Λεονταράκη 

(Σκούφου 6, Σύνταγμα, 210 
3247.728) για να ξορκίσει τη χρο-

νιά που έρχεται. Τα νέα γούρια 

υπόσχονται να πάρουν το 2012 

με το καλό και να βάλουν στη 

ζωή μας λίγη από τη ζεστασιά 

του χρυσού και τη λάμψη του 

ασημιού. Θα επιλέξεις ανάμεσα 

σε ασημένιο, επίχρυσο και επι-

πλατινωμένο.

Η ATHENS VOICE και η A.L.E. προσφέρουν 
σε 1 από εσάς ένα φόρεμα. Στείλτε SMS: AVAV 
(κενό) 30 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέ-
χρι 13/12 στις 10 π.μ. Η νικήτρια θα ειδοποιη-
θεί με sms και θα παραλάβει το δώρο της από 
τα γραφεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ.). 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Φόρεμα 
από την A.L.E. 

Η A.L.E. (www.ale.com.gr), 
η αγαπημένη φίρμα των κοριτσιών της 

πόλης, χαρίζει ένα φόρεμα καρό και μαύ-

ρο ώστε να ξεκινήσετε τη νέα σεζόν με 

στιλ και αισιοδοξία.

01

Η ΑΤΗΕΝS VOICE και οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΥΡΟΣ προσφέρουν σε 2 από εσάς 
ένα βιβλίο. Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 6 και ονοματεπώνυμο στο 54121, 
μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα παρα-
λάβουν το δώρο τους από τις εκδόσεις Πάπυρος (Πανεπιστημίου 46, 210 
3611.880). Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Bιβλίο για τη σχεδιάστρια Λουκία 
από τις εκδόσεις Πάπυρος
Η βιογραφία «Λουκία, Ζωή - Μόδα 

- Τέχνη» της σχεδιάστριας Λουκίας, 

γραμμένη από τη δημοσιογράφο Μία 

Κόλλια, είναι ένα γοητευτικό ταξίδι 

στον προσωπικό και δημιουργικό 

κόσμο της. Δίπλα στις εξομολογήσεις 

της άνθρωποι που συνεργάστηκαν και 

συνεργάζονται μαζί της, που θαυμά-

ζουν τη δουλειά της και την αγαπούν, 

προσφέρουν τις δικές τους μαρτυρίες 

– μεταξύ αυτών οι Α. Κυριακούλης,  

Μ. Ναυπλιώτου, Ε. Αρβανιτάκη,  

Γ. Τσεκλένης, Deux Homme κ.ά. 

02

Η ATHENS VOICE 
και το ΘΕΑΤΡΟ @
ΡΟΥΦ προσφέ-
ρουν σε 15 από 
εσάς ένα διπλό 
εισιτήριο. Στείλτε 
SMS: AVAV (κενό) 
39 και ονοματεπώ-
νυμο στο 54121, 
μέχρι 13/12 στις 10 
π.μ. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν με 
sms και τα ονόματά 
τους θα βρίσκονται 
σε λίστα στο ταμείο 
του θεάτρου. Κάθε 
μήνυμα χρεώνεται 
€ 1,23 με ΦΠΑ

30
Διπλά εισιτήρια για την 
παράσταση «Worlds End» 

Ένα έργο-σταθμός στην ψυχολογία του έρωτα και του  

μικρού θανάτου που είναι ο χωρισμός. Σε σκηνοθεσία 

Ηλία Παναγιωτακόπουλου, παίζουν: Μαρκέλλα Γιαν-

νάτου, Μαρία Μπρανίδου, Ηλίας Παναγιωτακόπουλος, 

Θοδωρής Σμέρος. Στο θέατρο @Ρουφ (Κωνσταντινουπό-
λεως 10 & Ανδρονίκου 18, Ρουφ - Γκάζι, 210 3837.191).  

Μπορείτε να το δείτε την Παρασκευή 16/12 στις 21.00.

04 
Μεσοθεραπεία προσώπου 
από το Athens Beverly 
Hills Medical Group 
Ξεκίνησε τη λειτουργία του στη Γλυφάδα το Athens 

Beverly Hills Medical Group (Βασ. Γεωργίου 12 &  
Λαοδίκης 33-35, 210 8949.920), ένα σύγχρονο ιατρικό 

κέντρο με ειδίκευση στην πλαστική χειρουργική, τη δερ-

ματολογία, την αντιγήρανση, την οφθαλμοπλαστική κ.ά.). 

Μετά την επιτυχημένη πορεία στο Κολωνάκι του Athens 

Beverly Hills Plastic Surgery, επικεφαλής και εδώ είναι  

ο πλαστικός χειρουργός Δρ. Αθανάσιος Αθανασίου.  

Ένα από όσα μπορείς να κάνεις είναι η μεσοθεραπεία  

προσώπου (έγχυση πολυβιταμινών A, C, E, αμινοξέων,  

υαλουρονικού οξέος κ.ά.) – ένα από τα καλύτερα όπλα  

για την καταπολέμηση των ρυτίδων.

Η ATHENS VOICE και το ATHENS BEVERLY HILLS MEDICAL GROUP προσφέρουν σε 4 από εσάς μία μεσοθεραπεία προσώπου. 
Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 32 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και στη 
συνέχεια θα μπορούν να επικοινωνήσουν με το ιατρικό κέντρο για το ραντεβού τους. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

02

δώρα για σας

Η ATHENS VOICE και η 
APIVITA προσφέρουν σε 
3 από εσάς ένα σετ. Στείλτε 
SMS: AVAV (κενό) 49 και 
ονοματεπώνυμο στο 54121, 
μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν με 
sms και θα παραλάβουν το 
δώρο τους από τα γραφεία 
της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 
3ος όρ., 210 3617.360). Κάθε 
μήνυμα χρεώνεται € 1,23 
με ΦΠΑ

03

Natural 
serum  
beauty twins 
από την 
Apivita

Ένα υπέροχο σετ με ένα natural serum για ενυδά-

τωση με αλόη και υαλουρονικό οξύ και ένα natural 

serum λάμψης  με μύρτιλλο και βιταμίνη C. Πολύτι-

μες σταγόνες ομορφιάς για άμεσα αποτελέσματα, 

θα προετοιμάσουν το δέρμα σου για τις εορταστι-

κές μέρες και θα είσαι πιο λαμπερή από ποτέ.
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Η ATHENS VOICE και το κατάστημα HANDROMANIA προσφέρουν σε 1 από εσάς μία δωροεπιταγή. Στείλτε 
SMS: AVAV (κενό) 26 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν 
με sms και στη συνέχεια θα μπορούν να παραλάβουν το δώρο τους από το κατάστημα. Κάθε μήνυμα χρε-
ώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Δωροεπιταγή € 100 
από το Handromania
Χάντρες, κρικάκια, κουμπώματα… Στο Handromania 

(Ανδρέα Παπανδρέου 39, Χαλάνδρι, 210 6891.566, www.
handromania.gr) θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να φτιά-

ξετε τα δικά σας κοσμήματα. Γι’ αυτό και σας προσφέ-

ρει μια δωροεπιταγή για να διαλέξετε τα υλικά της 

επιλογής σας. Καλή διασκέδαση.

01

Η ATHENS VOICE και η SPIRIT GREEN GOOD ENERGY ITEMS προσφέ-
ρουν σε 2 από εσάς ένα ζευγάρι σκουλαρίκια. Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 
11 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές 
θα ειδοποιηθούν με sms και θα παραλάβουν το δώρο τους από τα 
γραφεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ., 210 3617.360). Κάθε μήνυμα 
χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Ενεργειακά 
σκουλαρίκια 
Spirit Green 
Χειροποίητα ενεργειακά 

κοσμήματα και αντικείμενα, 

φορτισμένα με τη δύναμη 

του συμβολισμού και την 

ενέργεια των Ορυκτών 

Λίθων. Φόρεσε τα σκου-

λαρίκια Power Sword 

Earings από Ασήμι 925˚ με 

σύμβολο το Σπαθί και λίθο 

τον ορυκτό κιτρίνη για να σε 

βοηθήσουν να κερδίζεις τις 

μάχες της ζωής σου (www.
spiritgreen.co.uk).

02

Η ATHENS VOICE 
και το ηλεκτρονικό 
κατάστημα WWW.
RUBENSCOSMETICS.GR 
προσφέρουν σε 5 από 
εσάς μία κρέμα. Στείλτε 
SMS: AVAV (κενό) 40 και 
ονοματεπώνυμο στο 
54121, μέχρι 13/12 στις 
10 π.μ. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν με sms και 
θα παραλάβουν το δώρο 
τους από τα γραφεία 
της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 
22, 3oς όρ.).Κάθε μήνυμα 
χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

05
Κρέμες νυκτός Rubens
Η αγνή τροφοτονωτική κρέμα νυκτός  με βιταμίνες Α και Ε που δίνουν την 

απαραίτητη υγρασία και ελαστικότητα, προσφέρει μια βελούδινη υφή 

στην επιδερμίδα σας και ταυτόχρονα προλαμβάνει τις ρυτίδες. Τα αγνά 

καλλυντικά συστατικά Rubens θα σας εκπλήξουν με το αποτέλεσμα 

(www.rubenscosmetics.gr)!

04

Η ATHENS VOICE και ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ LE MONDE 
προσφέρουν σε 4 από εσάς ένα σεμινάριο. Στείλτε SMS: 
AVAV (κενό) 13 ή 14 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 
13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και στη 
συνέχεια θα μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριό 
τους. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Σεμινάρια «Food Friends» από τον 
Εκπαιδευτικό Όμιλο LE MONDE
Για εσάς που θέλετε αναδείξετε κάθε γεύ-

μα σε γαστρονομική εμπειρία, στο «Art 

de la Table» (13) θα μάθετε έξυπνους 

και απλούς τρόπους για να διακοσμείτε 

το καθημερινό και γιορτινό τραπέζι (Τετ. 

14/12, 17.30-20.30). Στο «Εορταστικά 

και οικονομικά» (14) θα μάθετε πώς θα 

μαγειρέψετε νόστιμα, γιορτινά, εντυπω-

σιακά και οικονομικά πιάτα που τονίζουν 

γευστικά τις ημέρες των Χριστουγέννων 

και της Πρωτοχρονιάς (Τετ. 21/12, 17.30-

20.30), www.lemonde.edu.gr.

Η  AT H E N S  V O I C E  κ α ι  τ ο 
WINEPO INT  πρ ο σ φ έρ ου ν 
σε 8 από εσάς μία φιάλη κρα-
σιού. Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 
22 και ονοματεπώνυμο στο 
54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. 
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με 
sms και θα επικοινωνήσουν με 
το Winepoint για την κράτησή 
τους (ισχύει έως και 30/12). 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται 
€ 1,23 με ΦΠΑ

To Winepoint (Α. Διάκου & Πορινού 2, 210 
9227.050), το νέο hot point του κρασιού στην 

Αθήνα με ετικέτες αποκλειστικά επιλεγμένες από 

τον ελληνικό αμπελώνα, γιορτάζει μαζί μας τα 8 

χρόνια και προσφέρει σε 8 τυχερούς ισάριθμες 

διπλές προσκλήσεις για μια επιλεγμένη φιάλη 

κρασιού του κτήματος «Αβαντίς» για να την 

απολαύσουν εκεί. 

Φιάλες 
κρασιού 
στο 
Winepoint

08
Στα Dash & Dot θα βρεις τα πά-

ντα για το πουκάμισο. Μεσάτα, 

καρό, μονόχρωμα, double-face, 

δίχρωμα, επίσημα, μοντέρνα, με 

περίεργους γιακάδες και γυριστά 

μανίκια, σε μεγέθη από XS έως και 

ΧΧΧΧL. Για να ξεκινήσετε καλά τη 

νέα σεζόν, σας προσφέρει ένα γκρι 

βαμβακερό πουκάμισο γραμμή 

slimfit, με διπλή μανσέτα και ενσω-

ματωμένο μανικετόκουμπο.

Η ATHENS VOICE και τα καταστήματα DASH & DOT προσφέρουν σε 3 
από εσάς ένα πουκάμισο. Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 27 και ονοματεπώ-
νυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με 
sms και θα παραλάβουν το δώρο τους από το κατάστημα Χαλανδρίου 
(Αγίου Γεωργίου 1, 210 6852.220). Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Πουκάμισα από 
τα καταστήματα 
Dash & Dot

03Η ATHENS VOICE και οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ προσφέρουν 2 αντίτυπα του κάθε βιβλίου. Στείλτε SMS: 
AVAV (κενό) 34 ή 35 ή 36 ή 37 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποι-
ηθούν με sms και θα παραλάβουν το δώρο τους από τις εκδ. Καστανιώτη (Σόλωνος 131, Δευτ.-Παρ. 9.00-17.00 
και Σάβ. 9.00-15.00). Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

«Χτυποκάρδια στα θρανία» (34), με γυναίκες του διπλανού… πλανήτη, 

της Έλενας Ακρίτα. «Εγώ κι εσύ» (35), μια ιστορία για το πώς κανείς γίνε-

ται από παιδί άντρας, του Νικολό Αμανίτι. «Έτσι κάνουν όλες» (36), μια 

«θηλυκή αντιφώνηση» στην απελπισία των ημερών, του Μίμη Ανδρουλά-

κη. «Εις Γην Χασαάν» (37), η εξαιρετική ψυχογραφία μιας Ιρλανδής, του 

Σεμπάστιαν Μπάρυ. 

Η ATHENS VOICE και η ΕΜΙ προσφέρουν σε 1 από εσάς μία τσάντα με δώρα. Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 23 και 
ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με sms και θα παραλάβει το 
δώρο του από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3oς όρ.). Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Τα Muppets επιστρέφουν!  

Η αγαπημένη παρέα επιστρέ-

φει με ταινία (τον Δεκέμβριο), 

cd (το «Green Album», με δια-

σκευές τραγουδιών Muppets 

από τους OK Go, My Morning 

Jacket κ.ά.) και το original score 

της ταινίας με όλα τα κλασικά 

τους («Mah Na Mah Na» κ.λπ.). 

Για τα πιτσιρίκια, μία τσάντα 

γεμάτη δώρα-Muppets: 

σημειωματάριο-κλακέτα, 

lunch-box, αυτοκόλλητα, cd, 

καπελάκι, t-shirt!

01Τσάντα με δώρα 
Muppets από την ΕΜΙ

Η ATHENS VOICE και το DALI προσφέρουν σε έ-
ναν από εσάς ένα γεύμα τεσσάρων ατόμων (δεν 
περιλαμβάνονται τα ποτά). Στείλτε SMS: AVAV 
(κενό) 29 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέ-
χρι 13/12 στις 10 π.μ. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί 
με sms και θα επικοινωνήσει με το εστιατόριο 
για την κράτησή του. Κάθε μήνυμα χρεώνεται 
€ 1,23 με ΦΠΑ

Το εστιατόριο Dali (Λ. Κηφισίας 
336, Χαλάνδρι, www.dali.com.
gr) ανανέωσε το μενού του με 

γεύσεις ελληνικής προέλευσης, 

με δημιουργική τάση και τεχνι-

κές, που όμως δεν ξεφεύγουν 

από τα παραδοσιακά πιάτα της 

«μαμάς». Προσφέρει ένα γεύμα 

για τέσσερα άτομα που περιλαμ-

βάνει μία σαλάτα, δύο ορεκτικά 

και τέσσερα κυρίως πιάτα.

04Γεύμα στο 
εστιατόριο Dali04

Μπουφάν και ζιπ κιλότ 
από την Attr@ttivo
Η Attr@ttivo (www.attrattivo.gr) ανανεώνει την γκαρνταρόμπα σας χαρί-

ζοντάς σας μπουφάν και ζιπ κιλότ που θα σας αλλάξουν τη διάθεση. 

Η ATHENS VOICE και η   AΤΤR@TTIVO προσφέρουν σε 2 από εσάς ένα μπουφάν (20) και σε 2 από εσάς μία 
ζιπ κιλότ (21). Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 20 ή 21 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα παραλάβουν το δώρο τους από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 
22, 3ος όρ.). Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

δώρα για σας

03
Γούρια του 2012 
από τα Huffy Jewels
Το σύμβολο «interrobang» ενέπνευσε τον 

Huffy για το γούρι του 2012. Ένα σύμβολο 

που συνδυάζει την ερώτηση με το θαυμα-

σμό για το νέο έτος. Γούρι από ασήμι, αλλά 

και ασήμι με χρυσό (Καρ. Σερβίας 7, 4ος όρ., 
210 3247.054). 

Η ΑΤΗΕΝS VOICE και τα HUFFY JEWELS προσφέρουν σε 3 από 
εσάς ένα γούρι. Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 10 και ονοματεπώνυμο 
στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με 
sms και θα παραλάβουν το δώρο τους από το showroom.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Βιβλία από τις 
εκδόσεις Καστανιώτη 08
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Διπλά εισιτήρια για τους «Δεινό-
σαυρους» στο The Mall Athens

Οι δεινόσαυροι του Μουσείου 

Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου 

βρίσκονται στην Αθήνα, σε μία 

έκθεση που αποκαλύπτει όλα όσα 

οι επιστήμονες γνωρίζουν για το 

πώς κυνηγούσαν και τι έτρωγαν. 

Σε 850 τ.μ. στον 4ο όροφο του The 

Mall Athens, συγκεντρώνονται 

ομοιώματα απολιθωμάτων, εκθέ-

ματα που μπορεί να αγγίξει ο επι-

σκέπτης, επιστημονικά ευρήματα 

και 10 από τα πιο θεαματικά hi-tech 

animatronics, ενώ μια σειρά από 

διαδραστικές δραστηριότητες κα-

λούν τον επισκέπτη να μπει σε ρόλο 

ερευνητή, βάζοντάς τον να κάνει 

ακόμη και εικονικές ανασκαφές.
10

δώρα για σας

Η ATHENS VOICE και η DIMITRA προσφέρουν σε 5 από εσάς ένα γούρι - σαπούνι. Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 55 
και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ενημερωθούν με sms και θα παραλάβουν 
το δώρο τους από την γκαλερί. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Η ATHENS VOICE και τα SIMPLY BURGERS προσφέρουν σε 5 από εσάς ένα κουπόνι. Στείλτε SMS: AVAV 
(κενό) 43 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα 
παραλάβουν το κουπόνι τους από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ., 210 3617.360). Κάθε μήνυμα 
χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Kουπόνια για γεύματα αξίας 
€ 30 από τα Simply Burgers
Τα Simply Burgers προσφέρουν κουπόνια άξιας € 30 το ένα για 5 τυχε-

ρούς αναγνώστες, για να γνωρίσουν από κοντά την εμπειρία των Simply 

Burgers στο νέο κατάστημα του Χαλανδρίου (Λ. Κηφισίας 288, περιοχή 
Αβάνα, 210 6800.633). 

05
05
Με έμπνευση τον Όμηρο και ευχή την κά-

θαρση, δημιουργήθηκε η νέα σειρά από 

γούρια - σαπούνια της Dimitra, ντυμένα με 

φύλλο χρυσού 24 καρατίων (www.dimitra-
natural.gr). Η σειρά είναι σχεδιασμένη α-

ποκλειστικά για την el.marnerigalerie και 

παρουσιάζεται σε ομαδική έκθεση στην 

γκαλερί, από την Κυριακή 11/12 (Λεμπέση 
5, Μακρυγιάννη, 210 8619.488).

Γούρια - Σαπούνια 
για το 2012 από 
την Dimitra

Η ATHENS VOICE και η ΟΜΑΔΑ ABOVO προσφέρουν σε 5 από εσάς ένα διπλό εισιτήριο. Στείλτε SMS: AVAV 
(κενό) 28 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 12/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα 
ονόματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο του Bios. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

10
Πολιτική κωμωδία από την ομάδα AbOvO, σε σκηνοθεσία Γιάννη Σαρα-

κατσάνη, με τους Γ. Αγγελόπουλο, Λ. Ελευθερίου, Β. Καβαλιεράτου, Μ. 

Μπαλούτσου, Φ. Παυλόπουλο, Γ. Σαρακατσάνη. Στο Bios (Πειραιώς 84, 210 
3425.335). Μπορείτε να το δείτε την Τρίτη 13/12 στις 21.15.

Διπλά εισιτήρια 
για την παράσταση 
«Το  Ίδρυμα»

Θα σε υποδεχτούν ο Γιάν-

νης και η Μαρία, ένας 

μετρ του ψαλιδιού και μία 

εξπέρ στα χρώματα. Θα 

κάτσεις αναπαυτικά στο 

λουτήρα-massage και, 

ενώ θα σε λούζουν, θα 

απολαύσεις θεραπεία α-

ναδόμησης ή βαθιάς ενυ-

δάτωσης. Θα συνεχίσεις 

με κούρεμα και χτένισμα 

(Σκουφά 62, Κολωνάκι, 210 
3392.346). Είσαι έτοιμη 

τώρα για έξοδο.

03
Πακέτα ομορφιάς από 
το Skoufa Hair Salon

Η ATHENS VOICE και το SKOUFA HAIR SALON προσφέρουν σε 3 
από εσάς ένα πακέτο ομορφιάς. Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 42 και 
ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές 
θα ειδοποιηθούν με sms και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουν με 
το κομμωτήριο για το ραντεβού τους. Κάθε μήνυμα χρεώνεται 
€ 1,23 με ΦΠΑ

Η ATHENS VOICE 
και η ORIFLAME 
προσφέρουν σε 
5 από εσάς μία 
παλέτα. Στείλτε SMS: 
AVAV (κενό) 25 και 
ονοματεπώνυμο στο 
54121, μέχρι 13/12 
στις 10 π.μ. Οι νικη-
τές θα ειδοποιηθούν 
με sms και θα πα-
ραλάβουν το δώρο 
τους από τα γραφεία 
της A.V. (Χαρ. Τρικού-
πη 22, 3ος όρ.). Κάθε 
μήνυμα χρεώνεται 
€ 1,23 με ΦΠΑ

Παλέτα 
μακιγιάζ 
από την 

Oriflame

Δημιουργήστε τα πιο hot χειμερινά look μόνο με ένα 

προϊόν ομορφιάς. Η παλέτα Make-up By Marcel, χάρη 

στην πολυτελή συσκευασία της, λειτουργεί ως ένα 

εύχρηστο πολυεργαλείο μακιγιάζ με 4 ημιδιάφανα λιπ-

γκλος σε γήινους φυσικούς τόνους, 6 σκιές ματιών σε 

λαμπερές μπρονζέ αποχρώσεις και ένα ρουζ ιδανικό 

για κάθε τύπο γυναίκας.

05

Η ATHENS VOICE και η SPORT UNITED προσφέρουν σε 5 από εσάς ένα διπλό εισιτήριο για την ημέρα επι-
λογής σας. Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 19 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές 
θα ειδοποιηθούν με sms και τα ονόματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο. Κάθε μήνυμα χρεώνεται 
€ 1,23 με ΦΠΑ
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δώρα για σας

H ATHENS VOICE και η FLEX SAUNA προσφέρουν σε 20 από εσάς ένα spa (απευθύνεται μόνο σε άντρες). 
Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 31 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιη-
θούν με sms και θα επικοινωνήσουν με τη Flex Sauna.Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

20

Spa στη Flex Sauna
Xαλάρωση, γνωριμίες και αναζωογόνηση στη δημοφιλή και πρόσφατα α-

νακαινισμένη Flex Sauna (Πολυκλείτου 6, Μοναστηράκι, 210 3210.539), που 

δίνει την ευκαιρία σε 20 αναγνώστες να απολαύσουν εντελώς δωρεάν τα 

μοναδικά spa.

Περιποίηση 
μαλλιών από 
την Toppik 
Είναι η λύση για τα αδύνατα μαλλιά, 

καθώς το Toppik Hair Fattener δι-

εισδύει βαθιά στην τρίχα και μετα-

μορφώνει την επίπεδη, άτονη, λε-

πτή τρίχα σε παχύτερη, υγιέστερη, 

δυνατότερη (www.toppik.gr). 

Η ATHENS VOICE και η TOPPIK προσφέρουν σε 5 από εσάς ένα προϊόν περιποίησης μαλλιών. Στείλτε SMS: 
AVAV (κενό) 4 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms 
και θα παραλάβουν το δώρο τους από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ., 210 3617.360).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

05 
Η ATHENS VOICE και το SOUVLAKI BAR προσφέρουν σε 3 από εσάς ένα γεύμα για δύο άτομα. Στείλτε SMS: 
AVAV (κενό) 45 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms 
και θα επικοινωνήσουν με το εστιατόριο για την κράτησή τους. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Γεύματα 
για δύο 
άτομα στο 
Souvlaki Bar
Λαχταριστές μερίδες γύρου 

χοιρινού και κοτόπουλου, 

ολόφρεσκα μαριναρισμένα 

μπριζολάκια, τσουβαλάτες 

πατάτες φουρνιστές με σoς 

τυριού και ολόφρέσκες σα-

λάτες είναι μερικές από τις α-

πολαύσεις του Souvlaki Bar 

(Αδριανού 7 & Θησείου 15, 210 
5150.550, www.facebook.com/
souvlakibar.gr). 3 γεύματα για 

δύο άτομα συνολικής αξίας 

έως και € 25 είναι δικά σας.

06

Η ATHENS VOICE και η ΝΤΟΛΛΥ ΜΠΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗ προσφέρουν σε 2 από εσάς ένα γούρι. Στείλτε SMS: AVAV 
(κενό) 52 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ενημερωθούν με sms και θα 
παραλάβουν το δώρο τους από το κατάστημα. 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Γούρια για το 2012 
από την Ντόλλυ 
Μπουκογιάννη

02
Κάθε γούρι της Ντόλλυς Μπακογιάννη εί-

ναι ένας μοναδικός συνδυασμός χρωμάτων 

από 12 ημιπολύτιμες πέτρες. Μια ευχή για 

την καινούργια χρονιά. Μπορείς να διαλέξεις 

έναν από τους συνδυασμούς (Δημοκρατίας 

42, Ν. Ψυχικό, 210 6744.900).

Ξύλινοι γρίφοι από την 
Paradise Waterfalls 15Για εσάς που ψάχνετε κάτι διαφορετικό για 

να εξασκήσετε το μυαλό σας και να προσφέρε-

τε στον εαυτό σας ποιότητα χρόνου, η www.

paradisewaterfalls.gr σάς χαρίζει ξύλινους 

γρίφους-πρόκληση.

Η ATHENS VOICE και η PARADISE WATERFALLS προσφέρουν σε 15 από εσάς έναν ξύλινο γρίφο. Στείλτε 
SMS: AVAV (κενό) 18 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με 
sms και θα παραλάβουν το δώρο τους από τα καταστήματα της P.W. (Ιπποκράτους 77, Εξάρχεια / Ιακωβίδου 
12, Άνω Πατήσια). Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Η ATHENS VOICE και η DERMAROLLER προσφέρουν σε 1 από εσάς ένα Cosmetic Dermaroller®. Στείλτε 
SMS: AVAV (κενό) 5 και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με 
sms και θα παραλάβει το δώρο από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ., 210 3617.360). Κάθε μήνυμα 
χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Είναι το πιο αποτελεσματικό και καινοτόμο σύστημα ενάντια στις ατέλειες 

του δέρματος. Βασίζεται στη μηχανική παράκαμψη του φραγμού της 

κεράτινης στοιβάδας μέσω της Τεχνολογίας Skin Micro-Needling και είναι 

δεκάδες φορές υψηλότερη από οποιαδήποτε συμβατική προϊοντική θε-

ραπεία προσώπου (www.dermaroller.gr).

Θεραπεία προσώπου 
με το Cosmetic 

Dermaroller®

01
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Του Μιχάλη λεάνη 

Sports

Κ όλλησα τη μούρη μου στην τη-

λεόραση, όπως τα πιτσιρίκια στη 

βιτρίνα με τα δώρα. Αν και ένα από 

τα δώρα του χρόνου είναι η πρεσβυωπία, 

δεν με εμπόδιζε να διακρίνω τους ποδοσφαι-

ρικούς «ήρωες» των παιδικών μου χρόνων 

να καθρεφτίζονται στη μικρή οθόνη. Δεν 

πίστευα στα μάτια μου... Το ιταλικό κρατικό 

κανάλι Rai Sport2 μετέδιδε το παιχνίδι ανάμε-

σα στην Αγγλία και την Ιταλία, που διεξήχθη 

την 14η του Νοέμβρη το σωτήριο έτος 1973! 

Και μάλιστα έγχρωμο! Ένα ματς φιλικό, αλλά 

ιστορικό ως προς το αποτέλεσμά του. Γιατί; 

Χμ, καλή ερώτηση! Σ’αυτό το ματς καταγρά-

φεται η πρώτη νίκη της Σκουάντρα Ατζούρα 

επί αγγλικού εδάφους! Στις 22 συνολικά ανα-

μετρήσεις –φιλικές και επίσημες– ανάμεσα 

στις δύο δημοφιλείς εθνικές ομάδες, η Ιταλία 

μέχρι σήμερα μετράει μόλις δύο εκτός έδρας 

νίκες. Η μία ήταν εκείνο το κρύο βράδυ στο 

Λονδίνο και η δεύτερη σημειώθηκε  την 27η 

Μαρτίου του 2002 στο Λίντς, με σκορ 1-2! 

Αλλά εκείνο το βράδυ στοίχειωσε για τα κα-

λά  στις μνήμες των Ιταλών φιλάθλων. Τρία 

λεπτά πριν ο Πορτογάλος διαιτητής Λόμπο 

σφυρίξει τη λήξη του παιχνιδιού, ο σέντερ 

φορ της Σκουάντρα Ατζούρα Τζιόρτζιο Κι-

νάλια ξεχύθηκε από τα δεξιά, πάτησε περι-

οχή και σούταρε με όλη του τη δύναμη. Ο 

Σίλτον, τερματοφύλακας των Άγγλων, δεν 

μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα στο 

βρεγμένο τερέν, του ξέφυγε, και ο Καπέλο 

χάρισε την πρώτη μεγάλη εκτός έδρας νίκη 

στην ομάδα του. Τι είναι η μοίρα; Ο Καπέλο! 

Ο πρώτος που γκρέμισε το αήττητο των Άγ-

γλων από το 1933 στην έδρα τους, με αντί-

παλο την Ιταλία, μετά από χρόνια θα κάθεται 

στον πάγκο της Εθνικής Αγγλίας. 

Χάζευα το Γουέμπλεϊ, όπως ήταν τα χρό-

νια εκείνα. Ξαφνικά πέταξα τα πρεσβυωπικά 

γυαλιά και έγινα πάλι δέκα χρονών. Παρα-

τηρούσα έναν-έναν τους ποδοσφαιριστές 

της Εθνικής Αγγλίας. Πού να βρίσκονται τώ-

ρα αυτές οι χάρτινες φιγούρες; Πού χάθηκε 

το ποδόσφαιρο που μάζευα σε σακούλες και 

ντοσιέ; Ποδοσφαιριστές που μου έμαθαν ότι 

το ποδόσφαιρο είναι το ωραιότερο άθλημα 

στον κόσμο. Κάτω από τα δοκάρια ο Πίτερ Σίλ-

τον της Λέστερ, πλαισιωμένος από τον Πολ 

Μάντλεϊ της Λιντς και το ίνδαλμά μου, τον Έμ-

λιν Χιουζ της Λίβερπουλ! Χωρίς υπερβολή, 

όλοι μαζί οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές που αγω-

νίζονται στην Πρέμιερ Λιγκ δεν έχουν, ούτε 

πλησιάζουν την τεχνική κατάρτιση του Χιουζ! 

Ακολουθεί ο Κόλιν Μπελ, άλλος παικταράς 

της Μάντσεστερ Σίτι, και δίπλα του ο σκληρός 

Ρόι Μακ Φάρλαντ της Ντέρμπι. Πρώτος όμως 

και καλύτερος το Μυαλό, ο Επιστήμονας, ο 

Τζέντλεμαν, ο Μπόμπι Μουρ της Γουέστ Χαμ. 

Δεξί εξτρέμ πραγματικό και όχι γιαλαντζί, ό-

πως τα σημερινά γατάκια που γρατζουνάνε 

αντί να ντριπλάρουν, ο Τόνι Κάρι της Σέφιλντ. 

Να δείτε ξεπέταγμα στη γραμμή, πλαγιοκόπη-

ση, ντρίπλα και κοντρόλ στο βρεγμένο τερέν, 

να πάθετε εξάρθρωση άνω και κάτω γνάθου! 

Στο κέντρο ο Μικ Τσάνον της Σάουθαμπτον, 

και σέντερ φορ ο Πίτερ Όσγουντ, το θωρηκτό 

της Τσέλσι. Ο αέρινος Άλαν Κλαρκ της Λιντς 

και ο άλλος διάβολος, σε ρόλο αριστερού εξ-

τρέμ, ο Μάρτιν Πίτερς της Τότεναμ. Τι σακού-

λες έριξε στον Σπινόζι, μέχρι που ανέλαβε ο 

Φακέτι για να διορθώσει την κατάσταση. 

Απέναντί τους η αριστοκρατία του ποδο-

σφαίρου. Πραγματική αριστοκρατία! Κάτω 

από τα γκολπόστ ο Ντίνο Τζοφ. Τον παρατη-

ρούσα με αυτό το αξεπέραστο στιλ του να 

μπλοκάρει την μπάλα σταθερά στο βρεγμέ-

νο γήπεδο, να αποκρούει βολίδες χωρίς γά-

ντια και σε κάθε έξοδο να πιάνει την μπάλα 

όσα φάλτσα και αν είχε. Δεξιά, ο συμπαίκτης 

του στη Γιουβέντους Λουτσιάνο Σπινόζι και 

σαν το κοντάρι στην παρέλαση να ξεχωρί-

ζει στην άμυνα ο Τζιατσίντο Φακέτι, ό,τι πιο 

ωραίο και στιλάτο σε αμυντικό στον κόσμο. 

Ένας δανδής στις τέσσερις γραμμές του γη-

πέδου. Να και ο απροσπέλαστος Μάουρο 

Μπελούτζι της Ίντερ, η μορφή, ο Ταρκίσιο 

Μπούρνιτς ο σκληρός, επίσης της Ίντερ, και 

ο Ρομέο Μπενέτι της Μίλαν, η επιτομή του 

χαφ! Κίνηση, μυαλό, πάσα… όλα δέκα με τό-

νο. Στα δεξιά της επίθεσης ο Φράνκο Καούζιο 

της Γιούβε χωρίς μουστάκι τότε, εξτρέμ για 

χειροκρότημα, και μέσα δεξιά ο Φάμπιο Κα-

πέλο να διδάσκει πώς αγωνίζεται ο επιθετι-

κός μέσος. Στην κορυφή ο Τζιόρτζιο Κινάλια 

της Λάτσιο, σέντερ φορ που και σήμερα θα 

έπαιζε άνετα στο Καμπιονάτο, και τέλος οι 

δύο μυθικές μορφές: ο Τζίτζι Ρίβα, ο ποδο-

σφαιριστής που μόνο τερματοφύλακας δεν 

έπαιξε στην καριέρα του, ο πιο πλήρης Ιτα-

λός ποδοσφαιριστής, και φυσικά ο ανεπανά-

ληπτος Τζιάνι Ριβέρα, κοντρόλ με το στήθος, 

στοπάρισμα στη μύτη του παπουτσιού, πε-

ριστροφή και πέρασμα της μπάλας ανάμεσα 

από τα πόδια του αντιπάλου. Έμεινα να ανα-

ρωτιέμαι γιατί το ποδόσφαιρο του σήμερα 

θεωρείται ωραιότερο και θεαματικότερο. 

Γιατί είναι πιο γρήγορο; Έτσι λένε... Αλλά, πεί-

τε μου, να ξέρω ειλικρινά:  Ποιος βιάζεται 

στην απόλαυση; A        

Πού χάθηκε το ποδόσφαιρο που μάζευα σε σακούλες και ντοσιέ;
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Skate
Του Billy Γρυπάρη 

GIRLS ON BOARD
ΔΑΦΝΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τον τελευταίο καιρό η εικό-
να της παρέας άλλαξε, προς 
το καλύτερο. Μεγάλωσε και 
απέκτησε γυναικείο πληθυ-
σμό. Είχα αρκετά χρόνια να 
δω κορίτσι να κρατά skate 
στα χεράκια της, με νυχάκι 
κόκκινο που δεν περνά α-
παρατήρητο. Η Δάφνη είναι 
η νέα μας φίλη που τσουλά 
με τη σανίδα της καθημερι-
νά, είναι 24 χρονών με ένα 
χαμόγελο που δεν ξεχνάς 
εύκολα. Η Athens Voice ά-
ραξε και μίλησε μαζί της. 

Ποια ήταν η πρώτη σου ε-
παφή με τον κό σμο του 
skateboarding;Για αρκετά 
χρόνια είχα φίλους skaters 
και είχα καταλάβει πώς είναι 
η συγκεκριμένη κουλτούρα, 
πράγμα που σεβάστηκα και 
δέχτηκα γρήγορα. υπάρχει 
κάτι που σε μαγνητίζει στην 
όλη κατάσταση.   
Πώς πήρες την απόφαση να 
ενταχτείς στη συγκεκριμέ-
νη κουλτούρα; Με τράβηξε 
η πρόκληση να μάθω να έχω 
έλεγχο του σώματος μου πά-
νω στο skate. άλλά περισσό-
τερο με τρέλανε η ελευθερία 
που νιώθεις όταν τσουλάς με 
αυτό.   
Πώς αντιμετωπίζουν οι φί-

λες σου το γεγονός ότι κά-
νεις ένα χόμπι που στην Ελ-
λάδα ακόμη θεωρείται μόνο 
αντρικό; Δεν έχω νιώσει κά-
ποια περίεργη συμπεριφορά 
από φίλες. Βέβαια πρέπει να 
πω ότι η καλύτερή μου φίλη 
κάνει και αυτή skate, οπότε 
μια χαρά, δεν είμαι μόνη μου 
εντελώς. Σίγουρα σε κάποιες 
μπορεί να φαίνεται κάπως, 
αλλά αυτό δεν με απασχολεί 
γιατί απλά αγνοούν τη μαγεία 
της όλης κατάστασης.
Πόσο δύσκολο είναι για σέ-
να να εξελιχτείς ξεπερνώ-
ντας τους φόβους σου πά-
νω στη σανίδα; Δεν μπορώ 
να πω ότι έχω κάποιο επίπε-
δο σε αυτό που κάνω, η εξέ-
λιξη είναι τρομερά σκληρή, 
ειδικά για ένα κορίτσι. Όμως, 
η δυσκολία είναι ο παράγο-
ντας που με σαγηνεύει όπως 
και να έχει.  
Πώς νιώθεις που καθημε-
ρινά συνυπάρχεις περισ-
σότερο με αγόρια; Νιώθεις 
άβολα; πάντα έκανα παρέα 
με αγόρια, εξάλ λου χάρη 
σε αυτούς γνώρισα και τον 
κόσμο του skateboarding. 
Το γεγονός πως δεν βλέπω 
αρκετά κορίτσια ενεργά στο 
χώρο δεν με σοκάρει. Εμείς 
τα κορίτσια μπορεί να φοβό-
μαστε λίγο παραπάνω!
Στείλε ένα μήνυμα στο γυ-
ναικείο πληθυσμό. Βγείτε 
έξω ξεπερνώντας τους φό-
βους σας. αποκτώντας προ-
σωπικόέλεγχο… GO SKATE.

 billygee23@yahoo.gr

INDOOR SKATE 
PARK SALUGA   

Ε νώ η κατάσταση στη χώρα μας 
έχει φθάσει στο απροχώρητο, στο 
κόσμο του skateboarding συμβαί-
νουν θαύματα τον τελευταίο καιρό. 

Σε λιγότερο από ένα μήνα θα αποκτήσουμε το 
δεύτερο κατά σειρά skate park, αυτή τη φορά 
θα είναι κλειστό και θα βρίσκεται στη Θεσσα-
λονίκη. Η ιδέα γεννήθηκε από ανθρώπους που 
είχαν όρεξη και δυνατότητα να υλοποιήσουν 
το project. Γνωρίζοντας το τεράστιο κενό από 
σωστά skate parks που υπήρχε στη συμπρω-
τεύουσα, μπόρεσαν και 
έκαναν το μεγάλο βή-
μα. Ο χώρος θα βρίσκε-
ται λίγο πιο έξω από το 
κέντρο της πόλης, στο 
γνωστό Εμπορικό κέ-
ντρο Cosmos/ΙΚΕΑ. Τα 
σχέδια των κατασκευών 
επιλέχτηκαν από την ο-
μάδα του Micro 
x  Tr e m e ,  τ ο 
πάρκο θα περι-
έχει αρκετές δι-
αφορετικές κα-
τασκευές, όπως 
banks, pyramids, 
q u a r t e r s ,  f l a t 
curbs rails, hubba, 
hand rals, σκαλιά 
και για πρώτη φο-
ρά στη χώρα μας 

ένα πανέμορφο Bowl. 
Τα μεγέθη των κατασκευών θα καλύπτουν από 
αρχάριους έως επαγγελματίες, ενώ χώροι ό-
πως καντίνα, skate shop και αποδυτήρια θα 
υπάρχουν για όλο το κοινό. Το έδαφος θα είναι 
βιομηχανικό τσιμέντο, άρτιο για να τσουλάει 
ένα skate, όλες οι κατασκευές θα είναι ξύλινες, 
θα υπάρχει στέγη για τις βροχές, ενώ περιμε-
τρικά θα είναι ανοιχτό, κάτι σαν το Mystic Cap 
στην Πράγα. Οι κατασκευές έχουν επιλεγεί μία 
προς μία από τη γνωστή εταιρεία Tech Ramps, 
που φτιάχνει πάρκα, και μπορείτε να ρίξετε 
μια μάτια στη σελίδα της στο διαδίκτυο. Ο χώ-
ρος θα έχει είσοδο, δεν γνωρίζουμε ακόμα το 
ποσό, βέβαια θα υπάρχει μηνιαία κάρτα που 

θα είναι πιο οικονο-
μική. 
Τι ωραία, τι καλά, ένα 
ακόμα πάρκο αντά-
ξιο με τα ευρωπαϊκά 
σε μια αγαπημένη 
πόλη, μ ά λ λον θα 
είναι από τα μεγα-
λύτερα τον Βαλκα-
νίων, όλοι οι Locals 
πλέον θα έχουν ένα 
χώρο δικό τους. Θα 
επανέλθουμε ξανά 
στο θέμα, όταν θα 
γίνουν τα επίση-
μα εγκαίνια του 
π άρ κο υ.  Μέ χ ρ ι 
τότε κρατάμε την 
αναπνοή μας και 
περιμένουμε.

Τ α θυμάσαι τα Αηδονάκια; Σί-
γουρα. άυτό το λούνα-παρκ 
είναι μέρος της πόλης μας εδώ 
και 30 χρόνια. η ιστορία του 

βέβαια ξεκινάει το 1953 (τότε ακόμα που 
τα λούνα παρκ ήταν περιφερόμενα), όταν 
ιδρύθηκε από τον Θεόδωρο άηδονόπουλο 
και τη σύζυγό του Φλώρα. Τη δική τους στέ-
γη (στη Λεωφόρο Κηφισίας) τα άηδονάκια 
την απέκτησαν το 1981. Το 1997 μετακόμι-
σαν στον κόμβο Κηφισίας - άττικής Οδού 
και Λεωφόρου Διονύσου (το λεγόμενο «δα-
χτυλίδι»), ενώ το 20Ο5 η εταιρεία προσανα-
τολίστηκε συγκεκριμένα στις ηλικίες 4-12 
χρονών.
πάντως, όλοι έχουμε μια γλυκιά ανάμνη-
ση, μια εικόνα ανέφελης χαράς μέσα στα 
άηδονάκια. Και όποιος δεν θυμάται την ει-
κόνα, θυμάται σίγουρα την αίσθηση. Τώ-
ρα μάλιστα που πλησίασαν κι οι γιορτές, η 
βόλτα στα άηδονάκια είναι για τα παιδάκια 
συνώνυμη με την απόλυτη ευτυχία. Ο άϊ-
Βασίλης κάθεται στο τιμόνι και το τρενάκι 
ταξιδεύει μέχρι τη Λαπωνία σφυρίζοντας 
μια χριστουγεννιάτικη μελωδία.
Εγκαταστάσεις κι υπερμεγέθη σκηνικά εί-
ναι το φόντο στο οποίο ξεδιπλώνεται το 
παραμύθι. Δημιουργικά εργαστήρια, δη-
μιουργικό παιχνίδι, παραμύθια, το ταχυ-
δρομείο του άϊ-Βασίλη, τα ζώα της εποχής 
των παγετώνων από το πολύ γνωστό πάρ-
κο Δεινοσαύρων της Θεσσαλονίκης (εδώ, 
μάλιστα, η εκπαιδευτική εμπειρία έχει την 
αιγίδα του άριστοτέλειου πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης).
Κι ακόμα: μεγάλος σκεπαστός παιδότοπος, 
μουσικά δρώμενα, 12 παιχνίδια Λούνα παρκ 
(λατρεμένος ο «άλεξάνδρος», το σκουλικο-
τρενάκι), παραστάσεις από τη γνωστή οικο-
γένεια Σπυροπούλου, περίπτερα με γλυκά, 
ζαχαρωτά, αναμνηστικά και  χιονόμπαλα 
(το πιτσιρίκι μπαίνει, φωτογραφίζεται και... 
ξεσαλώνει).  
Όλα αυτά μέχρι τις 18/1/2012, όπου θα μεί-
νει στη θέση του το «Χριστουγεννιάτικο 
Χωριό». Μέχρι τότε πάρτε όποιο παιδάκι 
αγαπάτε και κάντε του ένα γιορτινό δώρο 
που θα κάνει (το παιδάκι)… ελατήριο από 
τη χαρά του.
Κηφισίας 89, Μαρούσι, 210 6198.274

ΓΙΟΡΤΙΝΗ 
ΒΟΛΤΑ ΣΤΑ 
ΑΗΔΟΝΑΚΙΑ

Παρουσίαση

Το πιο σΤαθερα αθώο μεροσ Τησ πολησ μασ
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Κ
ατά το ρασούλειο «Τι γυρεύεις μες 
στην Κίνα, Τζάκι Τσαν;», και κα-
θώς η Θεσσαλονίκη περιμένει τον 
επικεφαλής της ομάδας δράσης 
για την Ελλάδα, γκαουλάντερ ολ-
κής και της Μέρκελ τοποτηρητής, 

με αποστολή να ξεμπλοκάρει τα λεφτά 
του ΕΣΠΑ και να πάρει μπρος η ελληνι-
κή επιχειρηματικότητα, θα αναρωτηθώ 
σε εξίσου ρασούλειο τόνο: «Τι γυρεύ-
εις στον Βαρδάρη, Χορστ Ράιχεν-
μπαχ; Εδώ που δεν ακούμε Μπαχ, 
αλλά έχουμε εξαίσια μπακ, όπως ο 
Σταφυλίδης του ΠΑΟΚ;». Το 17χρο-
νο πιτσιρίκι, που φορά περιχαρές και 
κλωτσάει μαγικά το ασπρόμαυρο τόπι, 
κι ο Γερμανός τοποτηρητής είναι τα πιο 
καυτά πρόσωπα των ημερών στην πόλη. 
Την οποία Θεσσαλονίκη, αλίμονό μας, αν 
τη δει ο κύριος Χορστ όπως την είδα εγώ 
το προηγούμενο σαββατοκύριακο! 

Ποια κρίση; Μοέτ σαμπάνιες άνοιγαν 
οι γκλάμουρες θαμώνες των μπαρ στην 
Κορομηλά μεσημεριάτικα, λες και τίπο-
τα δεν μας αγγίζει εδώ πάνω. Ο «Μοε-
τάκιας», εκ της σαμπάνιας Μοέτ, είναι 
αναγνωρίσιμη περσόνα του κέντρου εδώ 
και χρόνια. Προ κρίσης, την άνοιγε επι-
δεικτικά κάθε Σάββατο, ντάλα μεσημέ-
ρι, γιατί έτσι πρόσταζε το σαλονικάι χλίδα 
savoir vivre. Συνεχίζει να το κάνει, με 
πρόσχημα το να πάνε τα φαρμάκια κάτω, 
τώρα που η χλίδα πέθανε αλλά η αγά-
πη μένει. Να τος πάλι ο Μανώλης Ρα-
σούλης, η απώλεια της χρονιάς, ο μόνος 
άνθρωπος που με τα λεκτικά και ιδεολο-
γικά του ζίου ζίτσου, αν ζούσε, θα μπο-
ρούσε να ψήσει τον Χορστ Ράιχενμπαχ 
πως εδώ είναι Σαλονίκη και δεν πρέπει 
να μας παρεξηγεί όταν υποτροπιάζουμε. 

Τι είδα το προηγούμενο 
Σάββατο, εκτός, φυσικά, από το μέγα α-
πόντα Μανωλάκη; Όλη την πόλη έξω. Τα 
πιτσιρίκια να στροφάρουν στο καρουσέλ 
και το παγοδρόμιο της πλατείας Αριστο-
τέλους, που ευτυχώς είναι ο μόνος φετι-
νός χριστουγεννιάτικος διάκοσμος, σε 
αντίθεση με τη μίζερη φάτνη, τους Χρι-
στούληδες και τα χιλιομπαλωμένα ελα-
φάκια, που μας έστηνε παλιά ο δήμαρχος 
Βασίλης. Είδα και τη ρόδα να γυρνά στο 
άγαλμα του Βενιζέλου, τεράστια, ολο-
στρόγγυλη και μεγαλοπρεπής. Πήγα και 
στην καινούργια «Παπαρούνα», που ά-
φησε τα λιβάδια της Βαλαωρίτου και κα-
τηφόρισε στην κάτω πλευρά των Λαδά-
δικων, Παγγαίου και Δόξης γωνία, πάντα 
βαμμένη με το εξαίσιο κόκκινο παπαρου-
νί της χρώμα και πάντα με αυτή την κα-

ταπλη-
κτική και 

πάμφθηνη 
κουζίνα: τέσσε-

ρα άτομα 60 ευρώ 
λογαριασμός, με τα χοιρινά 

φιλετάκια μας, τα κόκκινα κρασιά μας, 
το μιλφέιγ μελιτζάνας, τα σουσαμένια 
και μελωμένα τυριά, τα 
θεσπέσια γλυκάκια της. 
Με 20 κιλά συν θα φύ-
γεις, όταν φύγεις για τη 
Γερμανία, κύριε Χορστ, 
από εδώ πάνω!

Λίγες ώρες αργότερα, 
νύχτα, που από τις νέον πινακίδες και 
τα φωτάκια είχε χρώμα θαρρείς ροζ ι-
λεκτρίκ μαλλί της γριάς, πήγα και για 
ένα ποτό, κύριε Ράιχενμπαχ, και από το 
«Café Balkan», που σας το συστήνω α-
νεπιφύλακτα, γιατί έχει βίντατζ διάκο-
σμο, δερμάτινους καναπέδες και μια α-
τμόσφαιρα μεσοπολεμικής Βαϊμάρης, για 

να σας το κάνω λιανό. Στην οθόνη έπαιζε 
το «Rock’n’roll Circus» των Stones. Στα 
πικάπ, ο local hero dj Γιώργος Τερτιλί-
νης. Και εγώ με συγκίνηση έβλεπα τον 
κόσμο να περνάει έξω από την παλιά μου 
γειτονιά, την Κορομηλά, ψάχνοντας για 
ό,τι ψάχνει ο κόσμος σαββατιάτικα μετά 
τα μεσάνυχτα: θαλπωρή, μουσική, ένα 
κονιάκ, φιλιά ή κουβέντες. Και ξανάρθε 
στο μυαλό μου ο κύριος Μανωλάκης 
Ρασούλης, που λείπει φέτος αλλά και 
για πάντα από τη γιορτή. Τι στίχο θα 
σκάρωνε; «Πότε Μπαχ και πότε Ράι-
χενμπαχ, έχω καταλάβει ήδη αυτής της 
πόλης το παιχνίδι». 

Αποφεύγω να βγαίνω έξω τα σαββατο-
κύριακα: το ανεπανάληπτο μποτιλιάρι-
σμα της Τσιμισκή, τα ξέσαλα 25χρονα 
όπως αυτά της γωνίας με Κατούνη, που 
ούρλιαζαν «έλα μαζί μας, φίλε, να χα-
ρείς, κι από τα ωραία μας να ξεχαστείς», 
λες και δεν είναι 2011 προς 2012, αλ-
λά 1982 προς 1994, οι σκυλόφατσες και 
τα κυνοτράγουδα που αντιλαλούν από 
το μπουζουκτσίδικο «Al Arabia» στα 
Λαδάδικα, αλλά να που το προηγούμε-
νο Σάββατο τα πήρα όλα πίσω τα σνο-
μπίστικα και τα μυξογκομενέ, όπως θα 
παρατηρούσε και ο Μανωλάκης, και τη 
γλέντησα την πόλη με την ψυχή μου. 
Σας εύχομαι, λοιπόν, καλή διαμονή, κα-

λή δουλειά και προπάντων 
αποτέλεσμα, κύριε Ράιχεν-
μπαχ, γιατί, αν περιμένετε 
από εμάς, χαθήκατε. Χαμπά-
ρι δεν παίρνει ο Σαλονικιός 
από κρίση, αυτό κατάλαβα. 
Αλλά και επιτέλους, ρε παι-
διά, λίγο να ξεσκάσουμε από 

τον μπουχό των ημερών. «Είναι η Θεσσα-
λονίκη, ηλίθιε!», για να παραφράσω και 
το σύντροφο Μπογιόπουλο και το τελευ-
ταίο του βιβλίο, ζητώντας προκαταβολικά 
συγνώμη που δεν πάλεψα το προηγού-
μενο ΣΚ για να αλλάξω τον κόσμο, αλλά 
το έριξα στο ποτό και το ξενύχτι. A

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου 

2310Soul

«Πότε Μπαχ 
και πότε 

Ράιχενμπαχ, 
έχω καταλάβει ήδη 

αυτής της πόλης 
το παιχνίδι»

Τι είδε ο 
Χορστ Ράιχενμπαχ; 

Δεν είναι ο παππούς σου, κύριε Χορστ Ράιχενμπαχ, αν και θα μπορούσε. 
Είναι ένας παππούς, έργο άτιτλο του Βασίλη Πασπάλη 

από την έκθεση «OCC one - Original Certified Copy one» στην «TinT 
Gallery» της Χρυσοστόμου Σμύρνης, έως και τις 14 Ιανουαρίου. 
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390 αντικείμενα, από τους προϊστορικούς μέχρι τους μεταβυζα-
ντινούς χρόνους, συγκεντρώθηκαν από 5 νησιά (Καστελόριζο, 
Σύμη, Χάλκη, Τήλος και Νίσυρος) αλλά και νησίδες για το πρώ-
το «αρχαιολογικό ταξίδι» της σειράς εκθέσεων «Άγονη Γραμ-
μή» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Η κοινή έκθεσή τους 
αποκαλύπτει τον πολιτιστικό και ιστορικό πλούτο της περιοχής, 
και επιβεβαιώνει την αδιατάραχτη συνέχεια ελληνικής ζωής 
μέσα στους αιώνες. Την επιμέλεια των εκθέσεων έχει αναλάβει 

ο διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, καθηγητής 
Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης, σε συνεργασία με τον αρχαιολόγο 
και επιμελητή του μουσείου Γιώργο Τασούλα. Στην έκθεση τα 
αντικείμενα συνοδεύονται από χάρτες, εικόνες, φωτογραφίες 
και μικρά βίντεο των περιοχών, ενώ σε ειδική αίθουσα προβο-
λών καταγράφονται σε μικρά βίντεο-ντοκουμέντα οι καθημερι-
νές δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοι-
κοι των νησιών σήμερα.               - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ

Άγονη γραμμή - Γόνιμη έκθεση

Info9/12 - 23/4. Μου-
σείο Κυκλαδικής Τέχνης, 

Νεοφύτου Δούκα 4, 210 

7228.321-3. Ξεναγήσεις για 

το κοινό (δωρεάν με το εισιτή-

ριο του μουσείου): Κυρ. 12.30. 

Ημέρα ελεύθερης εισόδου: 

Πέμ. 15/12, 10.00-20.00 (ξε-

νάγηση 18.30). Η Vodafone 

είναι χρυσός χορηγός και η 

A.V. χορηγός επικοι-νωνίας.
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Χρυσό στεφάνι με φύλλα κισσού 
από το Καστελόριζο. Τέλη 4ου - αρχές 
3ου αιώνα π.Χ. Αθήνα, 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
(αρ. ευρ. Χρ. 1058)
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ΓιώρΓος ΧατζημιΧαλης 
Ζωγραφικά έργα, φωτογραφίες, μακέτα σε φυσι-
κό μέγεθος και βίντεο. Ο Γ.Μ. διηγείται την ιστο-
ρία ενός ανύπαρκτου ζωγράφου σε μια έκθεση-
εγκατάσταση με πέντε ενότητες. Συγκλονιστικός 
ο εγκλεισμός με τις 170 ανατριχιαστικά κλινικές 
λεπτομέρειες της κατοικίας του. Ίσως μια εικαστι-
κή αφήγηση του Κάφκα. ΕΜΣΤ, Βασ. Γεωργίου 17, 
έως 5/2/2012

ο μΥςτιΚιςτης SOL 
LEWITT
«Η ιδέα γίνεται η μηχανή που δημιουργεί την τέ-
χνη». Ένας αφορισμός του 1967 του LeWitt συν-
δέει τους σύγχρονους καλλιτέχνες με τo cosa 
mentale του Da Vinci και το ready made του M. 
Duchamp. Τρισδιάστατες παραλλαγές κύβων, 
τριγώνων και κύκλων σε έργα δύο διαστάσεων. 
Herakleidon, Ηρακλειδών 16, μέχρι 29/1/2012

τοΥρΝοΥα ςτο INTERNET
Αθλητές στον κυβερνοχώρο. Οι φωτογραφίες 
στο slideshow του Pawel Bownik αποτυπώνουν 
μια εικονική πραγματικότητα. Η αδρεναλίνη στα 
πλήκτρα. Τα σώματα των e-gamers, καμία σχέση 
με αθλητισμό. Τα δωμάτια, καμία σχέση με αθλη-
τικούς χώρους. Μια γεύση από τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του μέλλοντος. M55 projects, Μαυρομιχά-
λη 55, μέχρι 16/12

ΒροΧΕρος ΝοΕμΒρης 
ςτηΝ μΠρατιςλαΒα
Μαυρόασπρη μελαγχολία, προσωπικές περιπλα-
νήσεις, αρχιτεκτονικό πλαίσιο. Το φωτογραφι-
κό οδοιπορικό του Κώστα Ορδόλη σε πόλεις της 
Κεντρικής Ευρώπης καταγράφει ήχους, αντανα-
κλάσεις, υγρασία. Προτείνεται ως soundtrack της 
έκθεσης το άλμπουμ «Ballads» του John Coltrane.
M55 projects, Μαυρομιχάλη 55, μέχρι 16/12

2 

3

4 5

Voicechoice Tου MIXAΛH ΠITENH 
www.

athensvoice.gr
Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; «210 Guide», 

ένας πλήρης οδηγός με γκαλερί, 

θέατρα, σινεμά, εστιατόρια, 

bars και clubs. 

 ➜ pitenis@ath.forthnet.gr

ΦώΝΕς 
Χώρις ςΥΝορα

Πορτογαλία και Ελλάδα, η Maria Joao 
και η Σαβίνα Γιαννάτου. Τζαζ και έ-
θνικ, πιάνο και electronics με αυτο-
σχεδιαστικές εξάρσεις. Μοναδική συ-
νάντηση με μουσικές της Μεσογείου. 
Και προσοχή, η Joao εκτός από εξαιρε-
τική φωνή, έχει και μαύρη ζώνη στις 
γιαπωνέζικες πολεμικές τέχνες. Half 
Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, 7-11/12

1 
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Frankenstein, Θέατρο ΠΚ Ο μύθος του Φρανκενστάιν, όπως μας τον έδωσε η 
Μέρι Σέλεϊ, είναι σίγουρα η κινητήριος δύναμη και έδωσε την έμπνευση στο χορογρά-
φο και σκηνοθέτη του χοροθέατρου Παύλο Κουρτίδη. Μόνο που ο δικός του Δόκτορας 
συνδιαλέγεται περισσότερο με τους προσωκρατικούς φιλόσοφους, αφού χρησιμοποιεί 
το νερό ως ζωοποιό δύναμη, και ο τρόμος της Σέλεϊ μπροστά στην επέλαση της βιομη-

χανικής επανάστασης αντικαταστάθηκε με την απορία για το ποιος θα βγει 
νικητής στον πόλεμο τεχνολογίας και ανθρώπινης ψυχής. Ο Π.Κ. ως 

Φράνκενστάιν διευθύνει μέσα σ’ ένα λευκό εργαστήριο τα ανθρώ-
πινα πειράματά του, δοσμένα από έξι εύκαμπτους –και απόλυτα 
δοσμένους στην ιδέα του χορογράφου– χορευτές (Ζωή Σωτηρο-
πούλου, Όλια Μουρουζίδου, Ξανθή Αθανασοπούλου, Μάρκος 
Γιακουμόγλου, Νίκος Κουκάκης, Νικόλας Μιτσίτσκας). Αυτά 

θα διεκδικήσουν τη θέση τους στον κόσμο, αποτινάζοντας την 
επιβεβλημένη από το Δημιουργό τους υποταγή. Δείτε στο site της 

Α.V. σκηνές από την παράσταση και δώστε προσοχή σ’ αυτές όπου οι χο-
ρευτές γλιστρούν πάνω στη βρεγμένη σκηνή με τους ήχους της μουσικής του Σταύρου 
Μαρκόνη, υπό τους φωτισμούς του Απόστολου Τσιτσώνη. Είναι εντυπωσιακές.

η κωμωδία του τυχαίου 
θανάτου ενός αναρχικού, 
Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης
Μα πώς μπορεί να είναι κωμωδία ο αλη-
θινός θάνατος ενός αναρχικού, που εκπα-
ραθυρώθηκε από ένα αστυνομικό τμήμα 
στην Ιταλία του ’70; Μπορεί, αν σκεφτεί 
κανείς το απόφθεγμα του Ουάιλντ «Αν 
θες να πεις στους ανθρώπους την αλή-
θεια, κάν’ τους να γελάσουν». Ο Ντάριο 
Φο έχει φαίνεται τη ρήση ως μότο του 
έργου του κι έγραψε μια απολαυστι-
κή κωμωδία που διαπραγματεύεται 
ένα πικρό θέμα – την ασυδοσία 
της αστυνομικής εξουσίας. Η κω-
μωδία του χρησιμοποιεί τα γρα-
νάζια της Commedia 
dell arte: έναν (υ-
ποτιθέμενο) τρε-
λό και μια σειρά 
παρεξηγήσεων 
στις οποίες θα 
εμπλακεί, και 
που θα οδη-
γ ήσουν σ το 
αίσιο (;) τέλος 
την ιστορία. Ο 

Σπύρος Παπαδόπουλος σκηνοθέτησε 
με ρυθμούς καταιγιστικούς την παράστα-
ση και φυσικά σολάρει εξαιρετικά ως τρε-
λός έχοντας στο πλευρό του 5 ηθοποιούς 
(Χρήστος Μπίρος, Νίκη Παλληκαρά-
κη, Τάσος  Γιαννόπουλος, Αλέξανδρος 

Καλπακίδης, Στέ-
λιος Πέτσος). Το 

εναρκτήριο τρα-
γούδι των Κί-
τρινων Ποδη-
λάτων βοηθάει 
στη σύνδεση 
του ελληνι-
κού σήμερα 
με το ιταλικό 
χθες. ●

τέχνηEπιλογές Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ

Για 2ο χρόνο
Δύο παραστάσεις που η περσινή τους επιτυχία τούς εξασφάλισε 
τη φετινή συνέχεια

Κασομού-

λη 30 (μετρό 

Ν.Κόσμος), 210 

9011.677. Παρ.-

Κυρ. 21.45. € 15, 

13 (μειωμένο), 

10 (ομαδικό).

Κυψέ-λης 54, Αθήνα, 210 7707.227, 210 8827.000, Τετ. & Πέμ. 19.00 (λαϊκή), Παρ. 21.00, Σάβ. & Κυρ. 18.00 & 21.00. € 18, 15 (Λ/Φ), 12 (Π). Φιλοξενία 30 ανέργων την ημέρα με την επίδειξη κάρτας ανεργίας. 
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Για να καταχωριστείτε στους οδηγούς της A.V., στείλτε δελτία Τύπου 2 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία. 
Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Χαρ. Τρικούπη 22, 10679 Αθήνα ή στο fax 210 3617.310 ή στο agenda@athensvoice.gr

➜ epiloges@athensvoice.gr

Υγρά μάτια 
Μ ε τ ά  τ η  γ ν ω ρ ι μ ί α 
τους, πέρα από τα ό-
μορφα συναισθήματα 
που θα νιώσουν, θα 
προσπαθήσουν και οι 
δύο να επιβάλουν το 
δικό τους τρόπο ζωής. 
Σκην.: Κ. Παππάς. Παί-
ζουν: Η. Παρασκευό-
πουλος, Π. Τρουμπου-

νέλης. Θέατρο Παραμυθίας (Παραμυθίας 27 & Μυκάλης, Κερα-
μεικός, 210 3457.904), από 14/12, Τετ. & Πέμ. 21.30.

Πρεμιέρα για τους αναγνώστες της A.V.
Η πρεμιέρα της παράστασης την Τετάρτη 14/12 στις 21.30 θα 
γίνει για εσάς, τους αναγνώστες της A.V. Για να κερδίσετε ένα 
από τα 35 διπλά εισιτήρια, στείλτε σε SMS: AVP (κενό) 1 και 
ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές 
θα ειδοποιηθούν με sms. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Ο Αμερικάνος 
Θεατρική διασκευή 
του κλασικού διηγή-
μ α τ ο ς τ ου Α λέ ξα ν-
δρου Παπαδιαμάντη. 
Σκηνοθετεί και παίζει ο 
Θ. Σαράντος, στο ρόλο 
του μουσικού επί σκη-
νής ο Λ. Πηγούνης. Στο 
Ίδρυμα «Μιχάλης Κα-
κογιάννης» (Πειραιώς 

206, 210 3418.550). Παρ. & Σάβ. στις 21.30 και Κυρ. στις 20.00 ως 
18/12 και Τετ., Πέμ., Παρ. στις 21.30 από 21 ως 30/12. € 15, 10. 

Δώρο 15 διπλά εισιτήρια 
Η A.V. εξασφάλισε για εσάς 15 διπλά εισιτήρια για την παρά-
σταση «Ο Αμερικάνος», στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης», 
στις 10/12, 21.30. Στείλτε SMS: AVP (κενό) 3 και ονοματεπώνυμο 
στο 54121, μέχρι 9/12 στις 15.00. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν 
με sms. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Φτωχοί 
και  Άγιοι 
Παράσταση που στη-
ρίζεται σε πέντε διηγή-
ματα του Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη, δια-
σκευασμένα από τους 
Α. και Κ. Κούφαλη. Σε 
σκην. Α. Χρυσομάλη, 
παίζουν οι Α. Χρυσο-
μάλη, Ν. Γιαννουδάκη, 

Λ. Χρυσομάλης κ.ά. Στο θέατρο Βασιλάκου (Πλαταιών & Προφ. 
Δανιήλ 3, 210 3470.707), κάθε Δευτ. & Τρ. στις 21.15. € 17, 13. 

Δώρο 30 διπλά εισιτήρια
Η A.V. εξασφάλισε για εσάς 30 διπλά εισιτήρια για την παράστα-
ση «Φτωχοί και Άγιοι», στο θέατρο «Βασιλάκου», τη Δευτέρα 
19/12 στις 21.15. Στείλτε SMS: AVP (κενό) 2 και ονοματεπώνυμο 
στο 54121, μέχρι 13/12 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με 
sms. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΠΑΝΙΝΕΣ ΚΟΥΚΛΕΣ 
ΤΡΩΝΕ ΡΥΖΙ; Απάντηση: 
Ναι, αλλά και μακαρόνια, 
παιδικές τροφές, γάλατα, 
ζά χαρη και ά λ λα τρόφι-
μα  πρώτης ανάγκης. Αυτά 
μας ζητάει να φέρουμε το 
Δίκτυο για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού στην εκδήλω-
ση του (18/12, 11.00-15.00, 
Καφέ Φα εινόν, Μαυρομι-
χά λη & Κα λ λιδρομίου). Οι 
γυναίκες της Κοινότητας 
Α φ γ α ν ώ ν  Π ρ ο σ φ ύ γ ω ν 
Samaria και οι εθελόντριες 
του Δικτύου θα διαθέτουν: 
πάνινες κούκλες κι άλλα μι-
κροαντικείμενα. Καφές με 
κουλουράκι € 5 και τα έσο-
δα για τη στήριξη της κοινό-
τητας Samaria.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ Ε-
ΛΥΤΗ: Στην εκπνοή του 
έ τ ο υ ς  Ε λύ τ η  η  Αι μι λ ί α 
Βλαχογιάννη, υπό την αι-
γίδα του Συλλόγου των Α-
ποφοίτων της Βαρβακείου 
Σχολής, διοργανώνει μου-
σικοθεατρικό αφιέρωμα 
με διάθεση περιπλάνησης 
στους στίχους του ποιητή. 
Συμμετέχει ο πιανίστας Δ. 
Μαλλούχος,  απόφοιτος 
της ΒΠΣ. 14/12, είσ. ελεύθε-
ρη, 20.00, Μουσείο Μπενάκη, 
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου

ΚΟΡΙΤΣΙ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Ο τρυφερός μονόλογος 

της πρωταγωνίστριας 

Όλιας Λαζαρίδου (δικό 

της κείμενο) που σκη-

νοθέτησε ο νεαρός Ευ-

ριπίδης Λασκαρίδης. 

Για 4 εβδομάδες ακόμη. 

Απαραίτητη η κράτηση. Δεινοκράτους 103, Κολωνάκι, Χώρος 
«Προσωρινός», 694 9556389 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΟΠΕΡΑ
Η σοπράνο Κάτια Πά-

σ χου κα λεί  τους φί-

λους της όπερας σ τη 

δεύτ ερη συνάν τηση 

της «Συμμετοχικής Όπε-

ρας». Με τον βαρύτονο 

Γ. Ματθαιακάκη και τη 

χορωδία της σχολής «Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου». 10/12, 12.00-
14.00, Ίδρυμα Θεοχαράκη, Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1

HELLENIC 
DESIGN 
S, M, L, XL
Με τη συμμετοχή 21 νέ-

ων σχεδιαστών από τον 

(ευρύ) χώρο του χρη-

στικού αντικειμένου – 

παραγωγοί, γραφίστες, 

ξυλουργοί, κεραμίστες 

κ.ά. Γκαλερί Vamiali’s, ως 7/1, Σάμου, 1, Μεταξουργείο
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Tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

TASTEPOLICE
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Fabrizios’ 
Κουζίνα γκουρμέ και ταμπεραμεντόζα 

Ο Φαμπρίτσιο Μπουλιάνι είναι ένας από τους «Έλληνες» 
Ιταλούς της Αθήνας και ένας από τους καλύτερους σεφ 
που έχουν περάσει τα τελευταία πολλά χρόνια από τα 

αθηναϊκά εστιατόρια. Πολυσυζητημένος για την έντονη προσω-
πικότητά του, για τις δημιουργίες του που άφησαν εποχή, για το 
ότι ήταν ο αγαπημένος μάγειρας του Ferre… Μετά από ένα διά-
στημα απουσίας επανέρχεται, αυτή τη φορά σε δικό του πόστο, 
το Fabrizios’, ένα «τρανταχτό» opening στην πεσμένη Αθήνα, που 
συγκεντρώνει (και πάλι) τα σχόλια της σεζόν… Πάω προχτές, το 
μικρό εστιατόριο το ’χει μαζί με το φίλο του Μάριο Βουτσινά, 
ένα γνωστό στα αθηναϊκά πράγματα καλλιτέχνη με τη δική του 
πολύ έντονη προσωπικότητα. Ο χώρος, φτιαγμένος από τον Μά-
ριο, μοιάζει με σπίτι φίλων που σε δέχεται, έχει κόκκινους κανα-
πέδες κι από πάνω τους κορνίζα με κυνήγι, λαμπατέρ με πόδια… 
πιάνου, μια κρεμαστή ψωμιέρα που μοιάζει με λάμπα Tiffany 
αλλά είναι φτιαγμένη από φακούς παλιών γυαλιών μυωπίας, ενώ 
τους τοίχους στολίζουν πιάτα ζωγραφισμένα από τον Κοκτό – 
συλλογή του Μάριου από τα χρόνια στο Παρίσι. Μαζί με το απαλό 
μουρμουρητό των θαμώνων, τις μυρωδιές που γαργαλάνε και ξε-
φεύγουν από την open κουζίνα, μου αρέσει πολύ, με ζεσταίνει. 
Στην κουζίνα ο Φαμπρίτσιο μαγειρεύει μαζί με το δεξί του χέρι 
τον Δαμιανό, φτάνουν ζεστά ψωμάκια και πολλά τσιμπολόγια. 
Δοκιμάζω, λοιπόν, σαλάτα με αυγοτάραχο, συκωτάκι αλά Βενε-
τσάνα τηγανητό με πολλά κρεμμύδια και σβησμένο με ξίδι (χο, 
χο, την ξέρω κι εγώ τη συνταγή, παινεύομαι – δεν πιάνει μία 
μπροστά στου Φαμπρίτσιο), μους μπακαλιάρου σε πολέντα, κο-
τολέτα με πιπέρια, και ένα καταπληκτικό ριζότο που το λένε με-
θυσμένο, και που, σόρι, ήταν όλα τα λεφτά. Χυλωμένο, σβησμένο 
με διάφορα κρασιά, με άρωμα ξελιγωτικό και από λεμόνι και από 
σκόρδο, με μικρά μούρλια λουκάνικα από πάνω. Πίνουμε κρασιά 
λευκά ιταλικά από την κάβα, όμως μιλάμε με τον Μάριο για την 
bring your wine τακτική του εστιατορίου που δίνει τη δυνατότη-
τα να φέρεις από το σπίτι σου το κρασί ώστε να χαμηλώσει και ο 
λογαριασμός. Μουρμουράω, αλλά εκείνη τη στιγμή βλέπω κού-
κλο θαμώνα να μπαίνει με την κοπέλα του, παραμάσχαλα κρα-
τάει και φιάλη πλαστική, τις παίρνω πίσω τις μουρμούρες. Κλεί-
νουμε με γλυκό perfetta, ένα σοκολατέ δυναμίτη, δεν μετανιώνω 
που δεν πήρα την πανδιάσημη abfab κρεμ μπριλέ-πανακότα του 
σεφ. Στο τέλος φιλιέμαι σταυρωτά και με Φαμπρίτσιο, τώρα τον 
γνωρίζω, και πίσω από τη βλοσυρή φάτσα εγώ βλέπω ένα γλυκό 
γατούλι (και μια σταλιά μούργο), έχει ταλέντο ο άτιμος κι εκείνο 
το κάτι που τον ξεχωρίζει, μ’ αρέσει που το καινούργιο πόστο έ-
χει δυνατή ψυχή και καθημερινή γλύκα, θα ξαναπάω για το ριζό-
το, για τα διαφορετικά που βγάζουν συνέχεια, για τα αλλαντικά 
που μαθαίνω ότι είναι ένα κι ένα διαλεγμένα, για την ατμόσφαι-
ρα που σου ζεσταίνει την καρδιά όπως όταν πας σε σπίτι φίλων 
ταμπεραμεντόζων.
FABRIZIOS’, Σπευσίππου 8, Κολωνάκι, 210 7247.180, κλειστά 
Κυρ., Πέμ., Παρ., Σάβ. και μεσημέρι

Κροκ μεσιέ & Κροκ μαντάμ
 
Πρωινή, μεσημεριανή ή και βραδινή απολαυστική 
συνάντηση με τον κύριο και την κυρία τοστ από τη Γαλλία. 
Το απόλυτο ζευγάρι!

Της ΤΖΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
Yλικά Φέτες ψωμιού για τοστ χωρίς κόρα ● ζαμπόν (όχι καπνιστό) 
● κίτρινο τυρί φέτες (κατά προτίμηση Gruygere) και μισό φλιτζάνι τσα-
γιού τυρί τριμμένο ● 1-2 κ.σ. λιωμένο βούτυρο (clarifié) ● μουστάρδα 
Dijon και λίγη μπεσαμέλ – αν δεν χρησιμοποιήσετε την έτοιμη θα 
χρειαστείτε 2 κ.σ. βούτυρο ● 2 κ.σ. αλεύρι ● 1 1/4 φλ. γάλα πλήρες ● 
αλατοπίπερο ● μοσχοκάρυδο 

Υλοποίηση Κροκ μεσιέ: Ετοιμάζουμε την μπεσαμέλ ανακατεύο-
ντας και καβουρδίζοντας το βούτυρο με το αλεύρι για 2-3 ,́ μετά προ-
σθέτουμε το γάλα, αλατοπίπερο και ελάχιστο μοσχοκάρυδο. Βάζουμε 
το τυρί και το ζαμπόν ανάμεσα στις φέτες ψωμιού. Αλείφουμε τις δύο 
εξωτερικές πλευρές των τοστ με το λιωμένο βούτυρο. Τα ψήνουμε 
και από τις δυο πλευρές σε ένα τηγάνι μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο 
χρώμα. Μεταφέρουμε τα τοστ σε ένα ταψάκι, σκεπάζουμε την επάνω 
φέτα με μπεσαμέλ και στη συνέχεια ρίχνουμε το τριμμένο τυρί. Τα ψή-
νουμε στο γκριλ για περίπου 2-3΄ μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα 
και να λιώσει το τυρί. Κόβουμε διαγώνια και σερβίρουμε αμέσως. 
Κροκ μαντάμ ονομάζεται όταν το τοστ σερβίρεται με ένα αυγό μάτι 
επάνω! Τρίβουμε όλο το τυρί. Αλείφουμε τις φέτες με το λιωμένο 
βούτυρο όπως και στο προηγούμενο, όμως στη μία φέτα βάζουμε 1 
1/2  κ.σ. μπεσαμέλ, 1/4 φλ. τσαγιού τυρί τριμμένο και το ζαμπόν. Αλεί-
φουμε τις άλλες φέτες με λίγη μουστάρδα και καλύπτουμε το τοστ. 
Το ψήνουμε στο τηγάνι και στο γκριλ με τον ίδιο τρόπο. Σβήνουμε το 
γκριλ και το αφήνουμε στο χαμηλότερο σημείο για να διατηρηθεί ζε-
στό. Τηγανίζουμε ένα αυγό μάτι (μόλις πήξει το ασπράδι το βγάζουμε), 
το βάζουμε πάνω στο τοστ και το σερβίρουμε αμέσως. 

Σκονάκι Για να κάνουμε το βούτυρο clarifié το λιώνουμε σε μπεν 
μαρί ή σε μια μικρή κατσαρόλα και παίρνουμε μόνο όσο ανεβαίνει 
στην επιφάνεια, αφήνοντας το γάλα. Το ψήσιμο στο γκριλ χρειάζεται 
«fine tuning», γιατί αν είναι πολύ καυτό θα καεί το ψωμί, αν πάλι είναι 
χαμηλό δεν θα λιώσει το τυρί. Αντί για ζαμπόν μπορείτε να βάλετε κο-
τόπουλο και να ακολουθήσετε την παραλλαγή του κροκ μαντάμ.

Βαθμολογήστε τη συνταγή, στείλτε τα σχόλιά σας                         

➜ jenniestav@yahoo.com

Γκουρμέ στο σπίτι

DON’T 

MISS! 

Κάθε Τρίτη, Τετάρτη 

και Πέμπτη,

 2 άτομα μπορούν να 

απολαύσουν με € 30 ή 50 

φρεσκότατα θαλασσινά + 

ένα μπουκάλι κρασί στη 

Fishaλίδα. 

✢ Ημερολογιο για… φαγωμα! ✢
Είναι πολύ νόστιμο, εξαιρετικά αφιερωμένο σε φρούτα και λα-
χανικά και είναι το ημερολόγιο τοίχου 2012, με τίτλο «Γεύσεις 
που μας ταξιδεύουν». Ενημερωνόμαστε για γιορτές, αργίες, 
αλλά και για τα φρούτα και τα λαχανικά, ώστε να ξέρουμε τι 
τρώμε. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Les Livres du Turisme και 
€ 1 από κάθε πώληση πηγαίνει στο ταμείο παιδικών χωριών SOS 
Ελλάδος. www.leslivres.gr

 ΓεΥΣη 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

AbreUvoir
Ξενοκράτους 51, Kολωνάκι, 
210 7229.106 Παλιό, αγαπη-
μένο, με γαλλική κουζίνα, 
κομψότητα και στιλ, έμαθε 
στους Αθηναίους τα σαλι-
γκάρια μπουργκινιόν και το 
φιλέτο σος καφέ ντε Παρί. 
€€€ M

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

AΓΟΡΑ
Λ. Aλεξάνδρας & Bουρνά-
ζου 31, Aμπελόκηποι, 210 
6426.238/ Xατζ. Mέξη 8 & 
Bεντήρη 9 (περιοχή Hilton), 
210 7252.252 Θυμίζει μπι-
στρό, με γήινα χρώματα και 
παλιές αφίσες. Γενναιόδω-
ρες 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, ιδιο-
κτήτης- σεφ δεν τα φοράει 
τυχαία τα γαλόνια (βρα-
βεία). Θα απολαύσεις ελ-
ληνική κουζίνα σε εντελώς 
φρέσκια και δημιουργική 
βερσιόν. Πέμπτη - Κυριακή 
ανοιχτά  20.00-1.30 € Κ 

AΛATΣi 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 
210 7210.501, 697 7210501 
Εδώ μαγειρεύει ο Σκαρμού-
τσος, ο πιο αγαπημένος 
και… τατουαζάτος κριτής 
– σεφ της t.V. Στο μοντέρνο 
εστιατόριο του δημοσιο-
γράφου Σταύρου Θεοδω-
ράκη καταφθάνουν καθη-
μερινά από το νησί στάκες, 
τυριά, άγρια χόρτα, μέχρι 
και η περίφημη μπουγάτσα 
του Ιορδάνη. Δοκίμασε το 
γαμοπίλαφο. Κυρ. κλειστά. 
€ € Μ A.v.

AΛeΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A 
& Ζωναρά 21, Λ. Aλεξάνδρας, 
210 6420.874/ Αργεντι-
νής Δημοκρατίας 14, 210 
6450.345 Ελληνική κουζίνα 
στην καλύτερη εκδοχή 
της, ιδανικός χώρος και για 
επαγγελματικά γεύματα. 
Δίπλα, η μπιραρία με πλη-

θωρικές μερίδες και πολλές 
μπίρες. €Μ

* ΑΜπΑΚΑΣ    
Ικαριέων & Ορφέως 34, 
Γκάζι, 6975 103055 Κρητικό 
μαγειρείο με XL μερίδες 
και γεύση αυθεντική, που 
συναντάς μόνο σε σπίτια 
Κρητικών. Τις πρώτες ύλες 
προμηθεύεται η Χανιώτισσα 
νεαρή ιδιοκτήτρια μόνο από 
το νησί της και μάλιστα από 
μικρούς παραγωγούς και 
συνεταιρισμούς. €

AΡχΟντΙΚΟ 
Έβρου 40, Aμπελόκηποι, 
210 7777.742 Παραδοσιακή 
ελληνική κουζίνα με πολλές 
επιλογές για να διαλέξεις, 
άφθονο κρασί και ρακόμελο 
για συνοδεία. Παρ.&Σάβ. οι 
«Τρεις λαλούν…» live με «έ-
ντεχνα» λαϊκό πρόγραμμα. 
Και delivery 12.00-24.00 € M 

ΑΣτΥ 68 
Κωνσταντινουπόλεως 68, 
Γκάζι, 210 3466.896 Ελληνι-
κή κουζίνα «πειραγμένη», 
με σπεσιαλιτέ του το συκώτι 
σχάρας με πατάτες φούρ-
νου, αλλά και το καρπάτσιο 
ψαριού ψημένο σε χυμό 
γλυκολέμονου. Η κουζίνα 
του είναι ανοιχτή από το με-
σημέρι, ενώ σερβίρει κοκτέ-
ιλς μέχρι αργά το βράδυ. 

bALTHAZAr
Tσόχα 27 & Bουρνάζου, 
Aμπελόκηποι, 210 6441.215 
Ο Γιώργος και ο Αντρέας 
Πιτσιλής έκαναν όλη την 
Αθήνα μια παρέα. Το πιο 
ωραίο κτίριο της πόλης 
(σπίτι της Κυβέλης), μαζεύει 
κάθε βράδυ πολιτικούς, 
επιχειρηματίες, καλλιτέχνες 
και όλο το enfant gate. Εδώ 
γίνεται το power game της 
Αθήνας, θα τους δεις και θα 
σε δουν όλοι. Δημιουργική 
κουζίνα από τον Γιώργο 
Τσιακτσίρα. Πιο αργά η μου-
σική 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 κοσμικές καταστάσεις. 
Βραβευμένη ελληνική 
κουζίνα, εξαιρετικό σερβις. 
Αργότερα πέρνα για ποτό 
στο μπαρ-πασαρέλα.€€€

* Βeer AcAdeMy HoMe
Εθν. Αντιστάσεως 4, Καισα-
ριανή, 210 7011.108 Beer 
Academy no 3, η συνέχεια! 
Με ωραία ταράτσα και rock 
μουσικές, μεταξύ άλλων 
–πολλών άλλων– και τη δική 
του φρέσκια μπίρα Βeever 
σε 2 εκδοχές, μία πικρή pils 
και μία ελαφριά red ale. Και 
delivery. Ανοιχτά από το 
μεσημέρι. 

bLAcK dUcK 
Xρήστου Λαδά 9A, Aθήνα, 
210 3234.760 Κομψός πο-
λυχώρος (all day & night 
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Γκουρμέ στο σπίτι

 ΓεΥΣη οδηγος

long) με café, εστιατόριο, 
bar, gallery και live μουσικές 
βραδιές.  € 

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

crePA - crePA     
ΝΕΟ: Ανδ. Παπανδρέου 16A, 
Γλυφάδα, 210 8941.700, 
210 8945.005/ 25 Μαρτίου 
& Ειρήνης 2, Ν. Σμύρνη, 210 
9317.705/ Τραλλέων 71, 
Λαμπρινή, 210 2222.071/ 
Ηρακλείου 3-5, Χαλάνδρι, 
210 6858.138/ Σκουφά 46, 
Κολωνάκι, 211 4044.803/ Πλ. 
Ηρώων 5 & Παλλάδος 24-26, 
Ψυρρή, 210 3218.484/ Ρήγα 
Φεραίου 11, Κως, 22420 
25156/ Αργυρουπόλεως & Α-
λεξιουπόλεως 34, Αργυρού-
πολη, 210 9930.700/ Athens 
Metro Mall, Λ. Βουλιαγμένης 
276, 210 9731.190 O ναός 
της κρέπας. Πρωτότυπες 
και γευστικές, αλμυρές και 
γλυκές, σε πολλούς συν-
δυασμούς για να διαλέξεις 
αυτό που τραβάει η όρεξη 
σου πιο πολύ. 

* dArLiNG    
Σαρρή 18 & Σαχτούρη, 
Ψυρρή, 210 3228.038 Pizza 
bar για δροσερά cocktails 
και πίτσα λεπτής, τραγανής 
ζύμης με αυθεντικά ιταλικά 
υλικά από τα χέρια έμπει-
ρου Σικελού σεφ. € 

eN AiΘPiA 
Bρυούλων 4, 210 2582.751, 
Πλ. N. Φιλαδέλφειας Xώρος 
ζωγραφισμένος στο χέρι, 
από το πρωί για καφέ και 
από το μεσημέρι με ωραία 
δημιουργική κουζίνα. «Δυ-
νατή» μπάρα (μπίρες από 
όλο τον κόσμο) και έθνικ 
μουσική μέχρι αργά το βρά-
δυ.  € Ξ A.v. Σ/K

* FAbriZio’S     
Σπευσσίπου 8, Κολωνάκι, 
210 7247.180 Ο πολύ καλός 
Ιταλός σεφ Φαμπρίτσιο 
Μπουλιάνι στο δικό του 
χώρο με αυθεντικές 
ιταλικές συνταγές και 
τέλεια γλυκά. Μικρή λίστα 
κρασιών και δυνατότητα να 
φέρει κάποιος το δικό του 
μπουκάλι. Πέμπτη με Σάβ-
βατο ανοιχτά και μεσημέρι, 
Κυριακή κλειστά. € 

FiSH…ΑΛΙΔΑ    
Ναϊάδων & Αντήνορος, πε-
ριοχή Χίλτον, 210 7234.551 
Γουστόζικο, φωτεινό, 
θαλασσινό ντεκόρ και πιάτα 
που μυρίζουν αρμύρα. 
Φρέσκα ψάρια, μεζέδες, 
μακαρονάδες θαλασσινών, 
καλά κρασιά και θεσσαλικά 
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 
8894.500 Φρέσκια ματιά 
στην ιταλική κουζίνα από 
τον σεφ Gianluca Barlucci 
( γνωστός από τη Μύκονο) 
φτιάχνει την πιο καλοψη-
μένη tagliata al tartufo και 
την πιο ζουμερή μπριζόλα 
florentina. Πίτσα τραγανή 
και σε γεύσεις που δεν έχεις 
φανταστεί – γλυκιά  με σο-
κολάτα και μασκαρπόνε!

Goody’S       
Delivery service: 801 
1000011, από κινητό 210 
2805.120, 211 1025.700 Τα 
burgers που σε μεγάλωσαν, 
οι σαλάτες που κρατούν τη 

γραμμή σου, οι παραδοσια-
κές γεύσεις στη σύγχρονη 
version τους, η ελληνική 
αλυσίδα που ξέρεις και 
εμπιστεύεσαι.c 

ΗΑrd rocK cAFΕ 
Φιλελλήνων 18, Σύνταγμα, 
210 3252.758 /Ζησιμοπού-
λου 5Α και Λαζαράκη 26, 
Γλυφάδα Σε τριώροφο νε-
οκλασικό, με συλλογή από 
αμερικάνικα memorabilia. 
Mεγάλη ποικιλία κοκτέιλ 
–δοκίμασε την τεράστια 
margarita– και πολλά πιάτα. 
Πραγματικό μουσείο του 
rock’n’roll, επιλεγμένες 
μουσικές, πωλητήριο για να 
αγοράσεις το Athens hard 
Rock café t-shirt ή ό,τι άλλο 
σου γυάλισε. €M 

JAcKSoN HALL 
Mηλιώνη 4, Kολωνάκι, 
210 3616.098 
Όλη η Αθήνα κάνει ένα 
πέρασμα από το catwalk της 
πόλης, τον πεζόδρομο της 
Μηλιώνη, και δίνει ραντε-
βού «στον Ινδιάνο». Είναι all 
day και πάντα γίνεται χαμός. 
Το Σάββατο, μόλις κλείσει 
και η τελευταία μπουτίκ του 
Κολωνακίου, οι σικ Αθηναίοι 
είναι ξεθεωμένοι και πεινά-
νε. Ένα αμερικάνικο burger 
με bbq σος, ένα steak για 
δύο κι ένα ποτό (σε λογική 
τιμή) τους συνεφέρει. €€Ξ 
Μ. A.v.

ΚΑΛΛΙΣτΗ ΓΕΥΣΙΣ    
Ασκληπιού 137, Αθήνα, 
210 6453.179/ 698 3134731 
Γλυκός χώρος με άρωμα 
γυναίκας και φωτογραφίες 
από λουλούδια στους 
τοίχους. Δύο νεαρές σεφ 
συνεχίζουν τη μακρόχρονη 
ιστορία με πιάτα ελληνικά 
και δημιουργικά. Κυρ. μόνο 
μεσημέρι  & Δευτ. κλειστά. €

KoTiLi  
Αδριανού 41- 45, Μοναστη-
ράκι, 210 3232.868  Καφέ 
- μεζεδοπωλείο με μεγάλη 
ποικιλία σε ελληνικά πιάτα, 
φρέσκες σαλάτες, χειρο-
ποίητα γλυκά, παγωτά, 
καφέδες και ποτά. Κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο 
βράδυ και Κυριακή μεσημέ-
ρι live μουσική.  

ΛΕΜΟνΟΚΗπΟΣ   
Aγ. Τριάδος 11 & Επταλό-
φου, Νέα Φιλαδέλφεια, 210 
2588.611 Κουκλίστικο ντεκόρ 
με τοίχους και έπιπλα ζωγρα-
φισμένα στο χέρι. Ωραίος κή-
πος και κουζίνα που κινείται 
μεσογειακά μεταξύ Ελλάδας, 
Ιταλίας και Ισπανίας. 

ΛΕyΚΕΣ 
Λ. Γαλατσίου 100, 210 
2924.458 Παραδοσιακή και 
μαζί πειραγμένη κουζίνα με 
ελληνικές γεύσεις. Οι ερω-
τευμένοι ζητήστε τραπέζι 
στο κατώι για αγαπησιάρικη 
ατμόσφαιρα.€

*MAMA roUX
Αιόλου 48-50, μετρό «Μονα-
στηράκι», 213 0038.382
Για φαλάφελ, γαλλικές βε-
λουτέ σούπες, τραγανά ζεστά 
BLt sandwich (μπέικον, μα-
ρούλι, τομάτα), νεοϋρκέζικο 
cheesecake και πρωτότυπα 
cocktails. Στο χώρο σου με 
ένα τηλεφώνημα από τις 8 το 
πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα και 
κάθε Κυριακή brunch 12.00- 
18.00 με € 12-15/ άτομο. 
Δευτέρα βράδυ κλειστά.    

PASTeriA (LA)  
Κωνσταντινουπόλεως 68, 

Μπουρνάζι, 210 5775.133-
2/A. Παπανδρέου (The Mall 
4os όροφος), Μαρούσι, 210 
6198.230/ Koλωνάκι, 210 
3632.032/ Γλυφάδα, 210 
8945.085/ Kηφισιά, 210 
8085.607/ Ν. Σμύρνη, 210 
9319.146/Π. Φάληρο, 210 
9858.880/ Αμπελόκηποι, 210 
6401.480/ Αγ.Παρασκευή, 
210 6019.975/Αργυρούπο-
λυ,210 9945.772/ Χαλάνδρι, 
210 6854.210/ Ρέντη, 210 
4922.960/Κ. Πατήσια, 210 
2236.295/ Ν.Μάκρη, 22940 
91.330  Δώδεκα restaurants 
σε όλη την πόλη για να μη 
νιώσεις ποτέ την έλλειψη. 
Μπάρα για κρασί από την 
πλούσια κάβα του και ωραι-
ότατο ιταλικό μενού που 
επιμελείται ο Ιταλός σεφ 
ettore Botrini. € Μ Ξ 

 PiZZA HUT 
Κοραή 4 & Σταδίου, Κολο-
κοτρώνη 32,  Κεφαλάρι, Αγ. 
Παρασκευής & Στρ. Τόμπρα, 
Αγ. Παρασκευή, Κύπρου 
104, Μπουρνάζι, Πίνδου 
1, Ν. Φιλαδέλφεια, Λ. Αλε-
ξάνδρας 108, Νεάπολη,  Λ. 
Νίκης 79 (Λευκός Πύργος), 
Θεσσαλονίκη, 18118 Με 32 
καταστήματα σε όλη την 
Αθήνα για τους pizza lovers. 
Από τα καλύτερα delivery 
της πόλης. Ζήτα μαζί και την 
A.V.  € A.v.

* rooSTer’S WALK     
Πλ. Αγ. Ειρήνης 4, 210 
3224.410 Το καινούργιο πό-
στο του Γρηγόρη Βαλλιανά-
του είναι all day bar και εστι-
ατόριο και βρίσκεται στο νέο 
meeting point της Αθήνας 
στην πλατεία Αγ. Ειρήνης.

PreMiΕre
Ξενοδοχείο Intercontinental, 
Συγγρού 89- 93, Αθήνα, 
10 9206.000 Πιάτα διεθνούς 
κουζίνας, ξενοδοχειακή 
πολυτέλεια και εξαιρετική 
λίστα κρασιών. Κυρ., Δευτ. 
κλειστά. €€€

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

πΡΥτΑνΕΙΟ 
Mηλιώνη 7, 210 3643.353-4/ 
Κολοκοτρώνη 37, Κηφισιά, 
210 8089.160 Ελληνική, 
ιταλική και ισπανική κουζίνα 
που επιμελείται eλληνοϊ-
ταλός σεφ. Κλασική αξία 
οι πένες με μελιτζάνα και 
ανθότυρο. Θέα σε έναν από 
τους πιο πολυσύχναστους 
δρόμους του Κολωνακίου. 
 €€Μ Ξ

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

PULiTZer 
Βεντήρη 5, Χίλτον, 
210 7222.232 Ανοιχτό από 
το πρωί, στη θέση του ιστο-
ρικού Memphis club, με 
πάρα πολλές μεσογειακές 
προτάσεις, αλλά και ποτά 
και κοκτέιλς στη μεγάλη 
μπάρα του. Εξαιρετικό 
σέρβις. €

PULSAr 

findoftheweek
RIALTO 
Προσφέρει  όλα 
όσα χρειάζεται κά-
ποιος για να περά-
σει καλά. Έχει χα-
ρούμενο και ζεστό 
χώρο, ωραίες μου-
σικές, πρωτότυπα 
cocktails, μεγάλη ποικιλία σε καφέδες και ροφήμα-
τα και για την πείνα μεσογειακά - ιταλικά ελαφριά 
πιάτα και finger food σε γενναιόδωρες μερίδες. 
Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Ηλιούπολη, 210 9958.764
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Ρόμβης 24Α, Σύνταγμα, 210 
3313.151 Μοναδικά κοκτέιλ, 
μεσογειακή κουζίνα, jazz, 
soul, funky μουσικές. O 
art deco πολυχώρος στον 
πεζόδρομο της Ρόμβης λει-
τουργεί εκθεσιακά και για 
art performance. €Ξ Κ Μ

PUre bLiSS     
Ρόμβης 24Α, Αθήνα - Σύνταγ-
μα, 210 3250.360-2 Εναλ-
λακτικός πολυχώρος σε 3 
επιπέδα με café, εστιατόριο 
με βιολογικά προϊόντα 
και χώρος σεμιναρίων για 
μασαζ, ρεφλεξολογία, ρέικι, 
οτιδήποτε μπορεί να σε 
κάνει άνθρωπο. €   

Q 
Xάρητος 43, 210 7253.817 
Θέα στην περατζάδα του 
πάντα με κόσμο πεζόδρο-
μου και γεύσεις μεσογεια-
κές. €Μ Ξ

ΡΑΕτΙ 
Πουλίου & Αμαλιάδος 18, 
Αμπελόκηποι, 2106428.200 
Κρητική παραδοσιακή 
κουζίνα, θα πας και δεν θα 
σου λείψει τίποτα από τη 
λεβεντογέννα! Αρνί οφτό, 
χοχλιοί, καπνιστό απάκι, 
ξεροτήγανα, καλτσούνια 
και πάρα πολλά ακόμη. Θα 
πιεις ρακή να πάνε κάτω τα 
φαρμάκια. €

PΑΚAΚΙ 
Mοσχονησίων 2-4, Kαισαρια-
νή, 210 7237.457 Ο Μάριος 
είναι ένας νεαρός Κρητικός 
και αυτό είναι το μαγαζί 
του. Απλά και καλά κρητικά 
πιάτα και ατμόσφαιρα που 
ενώνει όλους τους θαμώνες 
σε μια παρέα. €Σ/K 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

red iNdiAN 
Επικούρου 25, Ψυρρή, 210 
3219.908-9 Μέσα στη σκο-
τεινιά της περιοχής περνάς 
το κατώφλι και νομίζεις ότι 
μπήκες σε ένα αυθεντικό, 
λαμπερό και πολύχρωμο 
παλάτι της Ινδίας. Άπειρα 
πιάτα ινδικής κουζίνας που 
συχνά τιμούν τα μέλη της ιν-
δικής - πακιστανικής κοινό-
τητας της Αθήνας, αλλά και 
όσοι ξέρουν να εκτιμήσουν 
ένα πραγματικά αυθεντικό 
Madras. Μόνο βράδυ, Δευτ. 
κλειστά.€€  

reSTo 
Aκαδημίας 84, 210 3810.026 
Υγιεινή διατροφή με νό-
στιμα πιάτα, ακόμη και για 
χορτοφάγους, από το πρωί 
στις 10 μέχρι τις 6 μ.μ. Δίπλα 
και το μπακάλικό τους, με 
προϊόντα του Bιολογικού 
Kύκλου. Kυρ. κλειστά.€

roccA (LA)  
Αγγελικάρα 1 & Ρατζιέρη, 
Ακρόπολη, 210 9223.620 
Αυθεντική κουζίνα από 
Ιταλούς σεφ, κλασικές και 
μοντέρνες συνταγές, κάβα 
με καλά ιταλικά κρασιά. € € 

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

ScHWeiNcHeN dicK    
Ιάκχου 9-11, Γκάζι, 693 
7983556 Street food για να 
αρχίσεις ή να κλείσεις τη 
νυχτερινή διασκέδαση στο 
κέντρο. Σε βιομηχανικό 

ποΥτρωμε
Της ΖΙΖΗΣ ΣΦΥΡΗ

Kotili 

Βάκχοι στη γειτονιά των θεών

Απομεσήμερο στη γειτονιά των Αέρηδων, με χειμω-
νιάτικη λιακάδα και αρκετούς στο δρόμο να αναζητούν 
το πνεύμα των Χριστουγέννων. Στο παλιό νεοκλασικό 

της Αδριανού που βλέπει από τη μια μεριά στον εμπορικό δρόμο 
της Αθήνας και από την άλλη τις γραμμές του τρένου, πίσω από 
το σταθμό Μοναστηρακίου, φωτάκια γιορτινά αναβοσβήνουν. 
Το καινούργιο εστιατόριο πήρε το όνομά του από την κού-
πα κρασιού του Βάκχου, που χρησιμοποιούνταν εκτός από 
δοχείο πόσης και ως μονάδα μέτρησης. Στο Kotili το με-
νού είναι ιδανικό ώστε να κατεβάζεις τα «κοτύλια» σαν 
τον Βάκχο, μια και μπορείς να τα συνοδέψεις με πολύ 
μαστόρικα μεζεκλίκια. 
Ο κατάλογος με την πρώτη ματιά θυμίζει παλιά μεζεδο-
πωλεία και περιέχει «συγκινητικές» νοστιμιές, χειροποίη-
τες και σπιτικές. Τι θέλω να πω; Ας περιγράψω τη «μικρή» 
ποικιλία για δύο άτομα (που μεταξύ μας ήταν για τρία προς 
τέσσερα), στην τιμή έκπληξη των 18 ευρώ. Έχουμε και λέμε 
λοιπόν: κεφτέδες, κολοκυθοκεφτέδες, μπουρέκια με ζαμπόν 
και τυρί, τυρομπουκιές, παντσέτες ψητές, κοτόπουλο ψητό, 
λουκάνικα, τυροκαυτερή, τζατζίκι, πατατοσαλάτα, πατάτες 
τηγανητές και πίτες αραβικές ψητές. Το πιάτο υπερπαραγωγή, 
αυτή η πιατέλα-βουναλάκι, ήταν μήνυμα αισιοδοξίας και ξορ-
κισμού του πνεύματος των ημερών. Εκτός από τεράστια ήταν 
και πεντανόστιμη. Ο κεφτές μμμ… είχε άρωμα από κεφτέ των 
παιδικών μας χρόνων. Τα ψητά, παντσέτες και κοτόπουλο, ήταν 
αρωματισμένα με φρέσκα μυρωδικά και είχαν περάσει από πο-
λύωρο μαρινάρισμα, με αποτέλεσμα να μοιάζουν με λουκούμια 
που έλιωναν στο στόμα. Τα σαλατικά, οι τυροκαυτερές και όλα 
τα υπόλοιπα ήταν και σπιτικά και γκουρμέ. 
Αυτά εμείς δεν τα ξέραμε, οπότε είχαμε προλάβει πριν την 
τεράστια ποικιλία να παραγγείλουμε και μια σαλάτα Μάνης  
με τα παξιμαδάκια της βρεγμένα με λάδι, τις πρασινάδες της 
και το μανούρι της το ψητό, καθώς και μια φέτα παναρισμένη με 
σουσαμάκι και μέλι. Στο τέλος γλυκαθήκαμε με ωραίο, περίτε-
χνο μπανόφι.
Μάθαμε ότι όσοι πάνε πιο αργά τα Παρασκευοσάββατα και τις 
Κυριακές το μεσημέρι το διασκεδάζουνε με ορχήστρα και με 
γλέντια λαϊκά. Άλλοι που πάνε για καφέ και σνακ από το πρωί 
απολαμβάνουν τη σκεπασμένη αυλή με τις ελιές και το φως του 
ήλιου της ωραίας κακοπαθημένης μας πόλης. 

Kotili, καφέ-μεζεδοπωλείο, Αδριανού 41-45, Μοναστηράκι, 

210 3232.868. Κατανάλωση € 15-20/άτομο.               ➜ zsfyris@otenet.gr

 ΓεΥΣη
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 ΓεΥΣη οδηγος

βερολινέζικο design με μου-
σικές blues, jazz και rock 
για απολαυστικά λουκάνικα 
Νυρεμβέργης, Βιέννης, 
Κρακοβίας, πατατοσαλάτες 
Βαυαρίας και Βερολίνου, 
αυθεντικά Βαυαρέζικα αλ-
λαντικά και πολλές μπίρες. 

ΣπiTAKiA 
Δεκελέων 24 & Zαγρέως, 
Γκάζι, 210 3412.323 Μοντέρ-
να ταβέρνα με δωμάτια σαν 
παλιού σπιτιού, ωραία μω-
σαϊκά και πολύ λευκό. Στα 
πιάτα απλές και νόστιμες 
ελληνικές προτάσεις.€ Ξ Μ Κ

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 eAST  
Athens Park Hotel, Λ. Αλε-
ξάνδρας 10, 210 8894.500  
Θέα τη φωτισμένη πόλη 
και ασιατικές σπεσιαλιτέ. 
Ωραίο σούσι. Ανοιχτά Τετ. 
- Σαββ. €€

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

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.

* THALASSeS        
Ομήρου 11 & Βησσαρίωνος 
1, Κολωνάκι, 210 3624.825 
Το πρώην «Επτά Θάλασ-
σες» με κουζίνα που δίνει 
έμφαση στο ψάρι (υπάρ-
χουν και κρεατικά) με την 
επιμέλεια του πολύ καλού 
σεφ Δημήτρη Δημητριάδη. 
Και μεσημέρι με μενού € 
30. €€ Μ

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. 

TΟ 
Tριπτολέμου 43 & Oρφέως 
20, Γκάζι, 210 3452.052 
Μοντέρνο, μίνιμαλ και 
πολύχρωμο. Στην κουζίνα 
σύγχρονες επιλογές που 
αλλάζουν συχνά. Kυριακή 
από τις 12.00 με πλούσιο 
brunch. Δευτ. κλειστά.  € €

T PΑLAce
Ξεν. King George, B. Γεωργίου 
3, Σύνταγμα, 210 3222.210 
Kομψό και πολύ σικάτο το 
lounge bar restaurant του 
ξενοδοχείου King George. 
Γεύσεις μεσογειακές, κυρί-
ως ελληνικές.  €M  

TΡΑΜ 5 
Hρακλειδών 27, Θησείο, 210 
3412.469 Ένα καθημερινό 
χαλαρό ταξίδι με καφέ, ποτό 
και φαγητό στο ιδιαίτερα 
καλοφτιαγμένο διώροφο 
του Θησείου. c

 TPeNo ΣTo PoyΦ 
Σταθμός Pουφ (Kων/πό-
λεως), 210 5298.922, 693 
7604988 Από τα πιο ρομα-
ντικά σημεία της πόλης.tο 
Wagon-restaurant συνδυ-
άζει ατμόσφαιρα, γεύσεις 
μεσογειακών αποχρώσεων 
και μελωδίες πιάνου. Δίπλα 
του, το Wagon-bar, με live 
εναλλασσόμενα σχήματα. 
Kλειστά Δευτέρα. €Ξ 
 
TUdor HALL     
Ξεν. Κing George Βασ. 
Γεωργίου 3, Σύνταγμα, 
210 3222.210 Πολυτέλεια, 
κομψότητα, σύγχρονη 
γαλλική κουζίνα (και μενού 
3 πιάτων με € 40) Κάτσε στο 
στεγασμένο roof με θέα την 
Ακρόπολη, για στιγμές που 
θα σου μείνουν αξέχαστες. 
Εξαιρετική κάβα Κλειστά 
Κυρ. €€€

TΩN ΦPoNiMΩN 
TA πAiΔiA 
Φιλολάου 7, Kαισαριανή, 
210 7010.559 tο «σταυρο-
δρόμι των γεύσεων» σε 
χώρο μοντέρνο, άνετο, με 
ωραίο πατάρι. Πιάτα ελλη-
νικά, γαλλικά, ιταλικά, όλα 
φτιαγμένα στο χέρι... και οι  
τηγανητές πατάτες. Kυρ. 
έως Πέμ. 12.00 π.μ. - 12.00 
μ.μ., Παρ. - Σάβ. 12.00 π.μ. 
- 1.00 μ.μ. Kλειστά Δευτ. Kαι 
delivery. 

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

 
Βόρεια

 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.

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

ocToberFeST
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρα-
σκευή, 210 6082.999 Μπίρες 
απ’ όλο τον κόσμο, ξανθές, 
μαύρες, κόκκινες, ξηρές, μο-
ναστηριακές, δυνατές, χω-
ρίς αλκοόλ, ακόμα και με το 
μέτρο. Κρύα ορεκτικά, βαυ-
αρικές σπεσιαλιτέ pretzel, 
χοιρινό κότσι, λουκάνικα. 
happy hour 19.00 - 20.00 και 
παραγγελίες πακέτο. € M A.v.

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

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.

SiMPLy bUrGerS
ΝΕΟ: Λ. Κηφισίας 228, Αβάνα, 
Χαλάνδρι, 210 6800.633 
(dine in)/ Λ. Πρωτόπαπα 43, 
Ηλιούπολη, 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/ 
Ν. Σμύρνη, 210 9332.500/ 
Παγκράτι, 210 7290.007/ Άγ. 
Στέφανος, 210 6219.099/ Αγ. 
Παρασκευή, 210 6000.688/ 
Γλυφάδα, 210 9606.900/ Ν. 
Ηράκλειο, 210 2833.838/ 
Αμπελόκηποι, 210 6994.949/ 
Σωτήρος Διός 48, Πασαλιμάνι, 
210 4171.355/Γαλάτσι, 210 
2910.444/ Περιστέρι (Μπουρ-
νάζι), 210 5761.501 Zουμερά 
μπιφτέκια, φρέσκες σαλάτες, 
κρέατα και πουλερικά σε ειδι-
κή χάρτινη συσκευασία που 
–πώς γίνεται δεν ξέρουμε– τα 
διατηρεί ζεστά και τραγανά. 
Και dine in και delivery στο 
σπίτι με δώρο brownies  

Νότια

beerTUoSo
Λεωφόρος Ποσειδώνος 38, 
Άλιμος, 210 9836.550  

Beer-restaurant με περισσό-
τερες από 70 επιλεγμένες 
ετικέτες, από ελαφριές pills 
μέχρι τις δυνατές μοναστη-
ριακές και τις all time classic 
βαρελίσιες. Με μεσογειακές 
συνταγές και κλασικά πιάτα 
για την μπίρα, σε rock, 
pop, ethnic, jazz και blues 
ρυθμούς. 

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

iΣTioπΛoΪKoΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, 
Πειραιάς, 210 4134.084, 
210 4134.184, 694 4915220 
Σημείο αναφοράς για όλο 
το Mικρολίμανο, με θέα τον 
Σαρωνικό. Σύγχρονη, μεσο-
γειακή κουζίνα με έμφαση 
στο ψάρι. Δυνατότητα για 
events και εκδηλώσεις. 
tο café του, από πάνω, θυ-
μίζει κατάστρωμα καραβιού.

πiΣiNA 
Aκτή Θεμιστοκλέους 25, 
Φρεαττύδα, Πειραιάς, 210 
4511.324, www.pisinacafe.
gr tο café του δίνει την 
εντύπωση ότι βρίσκεται 
στο Monte carlo! Kομψό και 
μοντέρνο, με φωτισμένη 
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 

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

 ΣπΙνΑΛΟΓΚΑ 
Δραγατσανίου 36, Πειραιάς, 
210 4110.020  
 Με trendy όνομα και σερβί-
ρει πανόραμα 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.

ταβέρνες

AΡχΟντΙΚΟν (TΟ) 
Kωνσταντινουπόλεως 94, 
Mπουρνάζι, 210 5743.525 
Πέτρα και ξύλο, μεγάλη 
γκάμα από σπιτικό, ελληνικό 
φαγητό, μουσικές του γλε-
ντιού. Kαι μεσημέρι.  

ΕΛΑΙΑ 
Ερεχθέως 16 & Ερωτόκρι-
του, Πλάκα, 210 3249.512 
Θέα στον Λυκαβηττό και 
το λόφο του Φιλοπάππου. 
Καλομαγειρεμένο φαγητό, 
πολλοί μεζέδες και ζωντανή 
μουσική με τις Χριστίνα 
Αλεξάνδρου και Νίκη Καρα-
θάνου κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο. 

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

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 ●

✢  CheCk, pls! ✢
McDOnALD’s 
Ένα χορταστικό McMenu, 
διαφορετικό κάθε μέρα, 
με μεσαίες πατάτες, ανα-
ψυκτικό 400 ml και burger. 
Κάθε Δευτέρα Mcchicken, 
Τρίτη quarter pounder, 
Τετάρτη filet-o-fish, Πέ-
μπτη chicken nuggets, 
Παρασκευή big mac, Σ/Κ 
double cheeseburger και 
όλα αυτά μόνο με € 3,50. 

ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
Με γλυκάνισο ή χωρίς, το θεσσαλικό τσίπουρο 
Αποστολάκη είναι must. Τα καλά νέα για την οι-
κογένεια των Θεσσαλών αποσταγματοποιών –και 
για τους φίλους του είδους τα ακόμα καλύτερα– 
είναι το λανσάρισμα και παλαιωμένου τσίπουρου 
το οποίο ωριμάζει για 12 μήνες και αναγνωρίζεται 
εύκολα από το χρυσαφένιο χρώμα και την πλού-
σια επίγευση. 
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Musicvoice
Του Μάκη Μηλάτου

Η άλλη Ελλάδα

Misuse - April  (****)
Οι περιπέτειες των ονείρων μας 
σε ένα μουσικό ταξίδι με συνθέ-
σεις μεγάλης διάρκειας. Κουνη-
μένες εικόνες, γδαρμένοι ήχοι, 
εφιαλτικές στιγμές, αγαλλίαση 
και τρόμος, ψίθυροι και κραυ-

γές, με ένα χαρμάνι από progressive, post-rock και 
shoegaze σε αποτελεσματικές αναλογίες. Οι Misuse 
κάνουν αλματώδη πρόοδο από τον προηγούμενο 
δίσκο.

2L8 - New Batles, Without 
Honor and Humanity  (****)
Η αισθητική και η φιλοσοφία 
των δύο προηγούμενων άλ-
μπουμ τους εδώ συμπυκνώ-
νεται και αναβαθμίζεται, παίρ-
νοντας ακόμα πιο δημιουργική 

μορφή. Με συστατικά από gipsy punk μέχρι 80s new 
wave και από 90s alternative μέχρι καμπαρέ, και με 
το γνωστό θεατράλε ύφος, στήνουν ένα άλμπουμ 
αγωνίας, διαμαρτυρίας, απόγνωσης και γκρίζων α-
ποχρώσεων, απολύτως πειστικό και μουσικά απο-
λαυστικό.
(Είναι ο πρώτος δίσκος στην Ελλάδα που γίνεται με 
τη μέθοδο του crowd funding και αξίζει τον κόπο να 
ανατρέξετε στο τεύχος 355 της A.V. για να διαβάσετε 
τι μας είχαν γράψει τότε οι 2L8 γι’ αυτή την εμπειρία.) 

Logout - Paper Plane Flight 
Recorder  (****)
Μια απολύτως προσωπική κα-
τάθεση. Ο Logout γράφει, παί-
ζει, τραγουδάει, ηχογραφεί και 
κάνει παραγωγή σε ένα λιτό άλ-
μπουμ. Αφηγείται ιστορίες με 

μελαγχολικό mood, με μια κιθάρα που ζωγραφίζει 
ελλειπτικές μελωδίες, με μια φωνή που τσακίζει κά-
τω απ’ το βάρος των συναισθημάτων και με ερμηνεία 
που δίνει πειστικά τον προσωπικό τόνο. Η αναφορά 
στον Elliott Smith μόνο τυχαία δεν είναι.  

Stelafi - Ο σιδεροκέ-
φαλος  (****)
Οι υπερδραστήριοι Κύ-
πριοι Λευτέρης Μουμ-
τζής (J. kriste & Trio Teke) 
και Ανδρέας Τραχωνίτης 

(βασικοί μοχλοί της μικρής ανεξάρτητης εταιρείας 
Λουβάνα Δίσκοι) συμπράττουν με την ηθοποιό Στέλ-
λα Φυρογένη για ένα «πολυπολιτισμικό» άλμπουμ, 
που περιλαμβάνει από αγγλόφωνο trip-hop μέχρι 
ελληνόφωνη ψυχεδελική ποπ που θυμίζει 60s και 
από χαλαρές μποσανόβες μέχρι τραγούδια που βα-
σίζονται στις «Βάκχες» του Ευριπίδη, όλα με ικανο-
ποιητικά αποτελέσματα.  

Isaac’s Cello - Here’s Your 
Ears  (***)
Πιτσιρικάδες απ’ την Κύπρο 
που διακρίθηκαν στο τοπικό 
Schoolwave και εκπροσώπη-
σαν τη χώρα τους στο αντίστοι-
χο ελληνικό. Διατρέχουν με 

σοβαρότητα, δημιουργικότητα και καλό παίξιμο την 
ιστορία του hard rock από τα 70s ως τις μέρες μας και 
κάνουν τους Led Zeppelin να συναντηθούν με τους 
Mars Volta. Ένα πολύ ενθαρρυντικό ντεμπούτο. 

➜ makismilatos@gmail.com

VarIouSartIStS

              * Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

citybeat
Του Πάνάγιωτη ΜΕνΕγου

συναυλίες / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις/ δίσκοι

Josh t. Pearson  

Ο τελευταίος (country) gentleman

Τ ο μούσι (και νο.1 δίσκος σύμφωνα με το «Rough Trade») της 
χρονιάς έρχεται το Σάββατο στην άθήνα. η A.V. μίλησε με τον 
ευγενικό τεξανό, που επέστρεψε από δισκογραφική εξορία 

10 ετών μόνο και μόνο για να (αυτο)θεραπευθεί από ένα χωρισμό. 
Μην τον βλέπεις έτσι weirdo, τα λέει ωραία. Μερικά εδώ, τα υπόλοιπα 
στο athensvoice.g 
«Νομίζω ότι περνάμε μια ιστορική περίοδο που η ειλικρίνεια, απ’ όπου 
κι αν προέρχεται, εκτιμάται. Μάλλον γι’ αυτό ο δίσκος δεν άρεσε μόνο 
στους μελαγχολικούς τύπους, όπως θα ήταν αναμενόμενο και γράφτη-
κε παντού, αλλά εξέπληξε και τους υπόλοιπους. 
(…) Πρώτη φορά ήρθα στην Ελλάδα, νομίζω, το 1988, κάνοντας 
backpacking την Ευρώπη. Έτσι έφτασα με ένα φεριμπότ στην Πάτρα. 
Και το 2005 ήρθα για συναυλία στο Μικρό Μουσικό Θέατρο και είδα μια 
πόλη αλλαγμένη μετά τους Ολυμπιακούς. Είδα τον υπόγειο καθαρό, την 
Ακρόπολη ανακαινισμένη, όλους να μιλάνε για το ευρώ και να είναι κά-
πως θυμωμένοι. Τώρα ξέρω ότι είστε περισσότερο οργισμένοι, αλλά να 
προσέχετε στις πορείες. 
(…) Καθ’ όλη τη διάρκεια των 00s «έτρεχα» – δεν καθόμουν  άπραγος, 
έκανα πολλές χειρωνακτικές δουλειές. Δούλεψα ως ξυλουργός, φυλού-
σα κτήματα, έπαιζα σε μπαρ για 50 δολάρια.
(…) Αν βρεθείτε στο Τέξας, να δοκιμάσετε μεξικάνικο φαγητό, εδικά τα 
αυθεντικά μεξικάνικα τάκος.. Μην έρθετε καλοκαίρι».
Ο Josh T. Pearson εμφανίζεται στο Bios (Πειραιώς 84) το Σάββατο 10/12, 
22.30, € 17. Ανοίγουν ο Ελληνοδανός Mickey Pantelous με τη σύμπραξη 
του Dr. Albert Flipout & Οne CAN Βand.

Στα clubs τώρα δεσπόζει η μετάκληση αύριο Παρασκευή στο 6 d.o.g.s. 
του σπουδαίου Baby Ford, ενός Βρετανού outsider που χωρίς πολ-
λές φανφάρες παραμένει ένας από τους σπουδαιότερους dance πα-
ραγωγούς των τελευταίων 20 χρόνων. Απόγονος του Chicago house, 
περαστικός από το minimal, πάντα ποιοτικός (free, ανοίγουν Roman 
& Manu)***To Σάβ. στην Αβραμιώτου επίσης, η Quantized φέρνει τον 
Ekkohaus, Έλληνας με σοβαρή καριέρα στο Βερολίνο (free, ανοίγουν 
Tolis Q και Lex)*** Ήρθε η ώρα για να ξανανοίξει το «ROOM 101» από τις 
Outro στο ΑΒΛ. Με καλεσμένο τον Hunee, κι αυτός έρχεται από το Βερο-
λίνο και φέρνει στις αποσκευές του jackin’ house (ανοίγει ο Dynamons) 
*** «METALLA #6», ακούγεται σαν απειλή και είναι. Το τρομοκρατικό 
avant-trash event της Ινώς Μέη και του Ηλία Φραγκούλη επιστρέφει 
το Σάβ. στο ΤΩΡΑ!Κ44 (free)*** Στο Faust, που εξελίσσεται στο φετινό 
hotspot της Αθήνας, κάθε Τετ. του Δεκέμβρη ανεβάζουν τη μουσική 
τους παράσταση οι Opera Chaotique (€ 8) *** Παρ. στο Key «Untitled» – 
σταθερή αξία πια, παίζουν όλες τις μουσικές που το δεύτερο συνθετικό 
τους είναι -wave (free). Την ίδια μέρα George Apergis με house και techno 
επιλογές στο Almodobar***Τα κυριακάτικα sessions της Just Gazing 
records συνεχίζονται στο City της Χάρητος με live των Rattler Proxy 
(στις 20.00, free, ακούστε στο athensvoice.gr τα «τραγούδια της ζωής» 
του Μάκη Παπασημακόπουλου) *** Τέλος, RIP DJ Free, η αθηναϊκή 
ηλεκτρονική σκηνή έχασε το πρώτο κορίτσι που έσπασε το αρσενικό 
μονοπώλιο των ντεκ. 

➜ p_menegos@yahoo.com

Οι Fun Lovin’ Criminals στην Αθήνα

5 λόγοι να τους αγαπάς ακόμα  
1. Ούλτρα κουλ συνδυασμός hip hop και rock πάνω σε urban ιστορίες με 
σατιρικό πνεύμα. 2. Ο τραγουδιστής τους Huey Morgan, μισός Ιρλανδός, 
μισός Πορτορικάνος, διαθέτει το αυτοσαρκαστικό status update του 
Johnny Depp και την αποπλανητική διαστροφή του Barry White. 3. Θα ή-
ταν το αγαπημένο γκρουπ του Tony Soprano. 4. Δεν θέλουν να ακούν για 
μεγάλες δισκογραφικές και επενδύουν όλη τους την ενέργεια στα live. 5. 
Ο ήχος τους είναι πλέον ανεπιτήδευτα εκτός πραγματικότητας. 

INFo Oι Fun Lovin’ Criminals είναι οι headliners του φετινού Jumping 
Fish Festival το Σάββατο, μαζί με τους δικούς μας Expert Medicine, 
George Gaudy και Τrap. Μια μέρα πριν οι Ojos de Brujo, σε μία από τις 
τελευταίες τους στάσεις πριν τη διάλυσή τους. Ξεκίνημα από τους Travel 
Mind Syndrome, Brothers In Plugs και Los Mujeros. 
Fuzz, Πειραιώς 209 & Π. Ιωακείμ 1, Ταύρος, 210 3450.817. Έναρξη 19.30. 
Είσοδος € 10. Προπώληση: Public, www.ticketservices.gr. Στις 9 & 10/12.

+ Ojos De Brujo 
«Πάντα μας ενδιέφερε η πολιτική κι αυτό εκφραζόταν στη μουσική και 
τους στίχους μας. Δυστυχώς, αυτά που λέγαμε κάποτε επιβεβαιώθηκαν 
με το που έσκασε η παγκόσμια οικονομική φούσκα. Τα κινήματα των 
πλατειών είναι ελπιδοφόρα, αλλά χρειάζονται πολλή δουλειά για να δι-
ατυπώσουν μια συγκεκριμένη πρόταση εξόδου από την κρίση». (Όλη η 
συνέντευξή τους στον Παναγιώτη Μένεγο, στο site athensvoice.gr)

➜museweek@athensvoice.gr

Του γιωργου δηΜητράκοΠουλου

Music update
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Μητρόπανος - κότσιρας - 
Μπάσης
Μουσική συνάντηση στο κέντρο αθηνών

Το γλυκό έδεσε στη μουσική συνύπαρξη των Κότσιρα 
και Μπάση, που πέρασε επιτυχημένα μετά τη Θεσσα-
λονίκη από το Rex. Φέτος οι δυο τους συνάντησαν μία 

από τις μεγάλες ελληνικές φωνές, τον Δημήτρη Μητροπάνο, 
που τους οδήγησε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία σε 
όλη την Ελλάδα, και αυτό το χειμώνα στο νέο πρόγραμμα «Νύ-
χτες μαγικές και ονειρεμένες», που επιμελήθηκε η Μαργαρίτα 
Μυτιληναίου στο Κέντρο Αθηνών. Μαζί τους τραγουδούν και 
τρεις νέες τραγουδίστριες, οι Σαββέρια Μαργιολά, Δήμητρα 
Σταθοπούλου και  Φιλοθέη Μωρίκη, ενώ η ενορχήστρωση των 
τραγουδιών και η διεύθυνση της 12μελούς ορχήστρας ανήκει 
στον Γιάννη Παπαζαχαριάκη.  

Ο Δημήτρης Μητροπάνος είχε συμπράξει ξανά στη σκηνή με 
τον Μπάση, ενώ για πρώτη φορά τραγουδά μαζί με τον Κότσιρα 
μετά τη δισκογραφική τους συνεργασία στο τραγούδι «Και πάλι 
εδώ». Ο Μητροπάνος με τη γνήσια λαϊκή του φωνή και την 
πλούσια δισκογραφία έχει μια μεγάλη διαδρομή που ξεκινά 
από το δάσκαλο Τσιτσάνη, τη «Ρωμιοσύνη» του Θεοδωράκη 
και τον Δήμο Μούτση, μέχρι τα τραγούδια του Νικολόπουλου, 
του Σπανού, του Μικρούτσικου. Ερωτικά λαϊκά, ζεϊμπέκικα, 
χασάπικα και αληθινά τραγούδια που έχουν γράψει μέρος της 
ιστορίας της ελληνικής μουσικής. 

Ο Γιάννης κότσιρας, με επιρροές από Λοΐζο, Θεοδωράκη, 
Ξαρχάκο, τα λαϊκά τραγούδια των Μητροπάνου, Μπιθικώτση, 
αλλά και το κλασικό ροκ ονομάτων όπως οι Pink Floyd, Queen 
και Led Zeppelin, έμαθε και μελέτησε το ρεμπέτικο, ενώ «ση-
μαδεύτηκε» από το τρίτο άλμπουμ του «Φύλακας Άγγελος» του 
1999. 

Ο Δημήτρης Μπάσης, με γνώσεις βυζαντινής μουσικής, είχε 
την τύχη να συνεργαστεί με όλη την αφρόκρεμα της ελληνι-
κής σκηνής από τον Θεοδωράκη μέχρι τον Κραουνάκη και 
ακολουθεί με άνεση την παράδοση των σπουδαίων λαϊκών 
ερμηνευτών. Η πρόσφατη δισκογραφική του δουλειά του «Η 
συννεφιά περνάει με παρέα» έγινε μέσα από τη συνεργασία 
του με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Η ιδιαιτερότητα, όμως, της 
μουσικής αυτής συνύπαρξης είναι η ίδια η συνάντηση των τρι-
ών αυτών φωνών στο πάλκο. Ενώνουν τις προσωπικές τους πο-
ρείες σε μια καινούργια διαδρομή, που δημιουργείται σε κάθε 
παράσταση. Απρόβλεπτες επιλογές, δυνατές ερμηνείες, αυτο-
σχεδιασμός, αυθορμητισμός, ατάκες και πλάκα. Η αντροπαρέα, 
όμως, πάνω από όλα ξέρει να λέει αυθεντικά λαϊκά, διαχρονικά 
τραγούδια. 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, Πειραιώς 142 & Π. Ράλλη, 210 3454.108 & 
210 3454.888. Κάθε Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο. 

Μουσική

Νίκος Πλατύραχος 

Τ ο νέο του άλμπουμ «Ονειρογραφία», που κυκλοφο-
ρεί από τη Lyra, περιλαμβάνει τραγούδια και ορχη-
στρική μουσική με κινηματογραφική ατμόσφαιρα 

και ονειρική διάθεση. Στη νέα του αυτή δουλειά τα τραγού-
δια ερμηνεύουν γνωστοί ερμηνευτές και ερμηνεύτριες 
όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο 
Γιώργος Νταλάρας, ο Ψαραντώνης, η Ασπασία Στρατηγού, 
ενώ συμμετέχουν η Σύγχρονη Ορχήστρα της ΕΡΤ και η Ορ-
χήστρα των Χρωμάτων σε διεύθυνση Μίλτου Λογιάδη.

Στο δίσκο σας συμμετέχει η «Εθνική Ελλάδος» στην ερμη-
νεία των τραγουδιών σας. Αυτό το αποφασίσατε για λό-
γους δημοσιότητας ή επειδή πιστεύετε πως αυτοί είναι οι 
κατάλληλοι; Η συμμετοχή του συγκεκριμένου πραγματικά 
επίλεκτου όσο και υπέροχου καστ «εθνικών κεφαλαίων», 
όπως λέτε, στην «Ονειρογραφία», προέκυψε κυρίως ως α-
πωθημένο. Οι φωνές τους, έχοντας σφραγίσει βαθύτατα και 
ανεξίτηλα τη νεότητά μου, με οδήγησαν σχεδόν με κλειστά 
μάτια στην επιλογή αυτή. Το ότι δέχτηκαν και μάλιστα με 
χαρά να συμμετάσχουν, όπως καταλαβαίνετε με τιμά και με 
συγκινεί. Τώρα, εάν από όλα αυτά συνεπάγεται και δημοσιό-
τητα ...δεν έχω καμία αντίρρηση!
Κάποιοι κατηγορούν το έντεχνο ότι δεν εξελίσσεται, ότι 
δεν ανανεώνεται και έτσι γίνεται και αισθητικά ξεπερα-
σμένο. Τι πιστεύετε; Πράγματι γίνεται όλα αυτά που λέτε 
και, αν θέλετε τη γνώμη μου, ακόμα καλύτερα θα ήταν να 
ταφεί διά παντός ο όρος «έντεχνο», που μάλλον παραπλανεί 
παρά προσδιορίζει. Η διάκριση που θα έπρεπε να γίνεται στα 
τραγούδια –αλλά και στην τέχνη ευρύτερα– είναι μεταξύ 
καλού και κακού, κάτι που όπως ενυπάρχει σε κάθε είδος, 
υπάρχει και στο κατ’ ευφημισμόν έντεχνο. Παρ’ όλα αυτά 
έχετε δίκιο περί της παραφθοράς που περιγράφετε. Μόνο 
που αφορά γενικότερα τα τραγούδια και αντανακλά ανάγλυ-
φα την ηθική κατιούσα των τελευταίων 30 χρόνων. Βεβαίως 
πάντα υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις στις οποίες πρέπει να 
ελπίζουμε και να επενδύουμε.
Η κατάρρευση της μουσικής βιομηχανίας και των εταιρει-
ών όπως τις ξέραμε κάνει κακό στη μουσική ή καλό; Τι πι-
στεύετε; Έχει και καλά και άσχημα. Το κακό είναι ότι λόγω 
αυτής της κατάστασης έχουν μειωθεί δραστικά τα μπάτζετ 
των δισκογραφικών εταιρειών για τις παραγωγές τους. Το 
παράπλευρο καλό είναι ότι εξ αυτού έχει προκύψει μια ισχυ-
ρότερη αλληλεγγύη μεταξύ των καλλιτεχνών, που προσπα-
θούν χωρίς χρήματα να φτιάχνουν μικρές ομάδες, συγκρο-
τήματα, κομπανίες και τελικώς να παράγουν κάποιο έργο. 
Θα δίνατε τους δίσκους σας σε μια κυριακάτικη εφημερίδα 
για να μοιραστούν στα περίπτερα; Ναι, δεν έχω κανένα 
πρόβλημα με αυτό.
Οι πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές συνήθως αποτε-
λούν ερέθισμα για την τέχνη, πολλοί όμως κατηγορούν 
τους Έλληνες καλλιτέχνες ότι είναι απόντες από όσα συμ-
βαίνουν και αντί να συμμετέχουν, σιωπούν. Τι νομίζετε 
και ποια είναι η προσωπική σας θέση σχετικά με όσα βιώ-
νουμε; Είναι σωστό αυτό που λέτε και πιστεύω βαθύτατα 
ότι οφείλεται στην –κατευθυνόμενη– ηθική παρακμή των 
τελευταίων 30 χρόνων που περιγράψαμε και προηγουμέ-
νως. Αυτό βεβαίως δεν απαλλάσσει τους καλλιτέχνες από 
τις ευθύνες τους, εξηγεί όμως πώς ένα σύστημα πολύ έξυ-
πνα δομημένο δύναται να ευνουχίζει σιγά σιγά και γλυκά ό,τι 
δημιουργικότερο θα μπορούσε να παράγει ο τόπος. Όταν 
από επίσημα χείλη εξυψώνωνται τα σκυλάδικα σε «ναούς 
του πολιτισμού», όταν το Τρίτο του Χατζιδάκι υποβαθμίζεται 
μέχρις αφανισμού, όταν η παιδεία στα σχολεία στηρίζεται 
σχεδόν αποκλειστικά στην παραπαιδεία και όταν οι τηλεο-
ράσεις (πλην των κρατικών ομολογουμένως) χορεύουν σε 
ρυθμούς πρωινάδικου, τι μπορεί κανείς ακριβώς να περιμέ-
νει απ’ τους καλλιτέχνες; - A.M.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη
www.athens voice.gr
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Dolce Café 
« Ξεπέρασε» την οικονομική κρίση με μια παρτίδα Monopoly και φρόντισε να αγοράσεις όλη 

την Πανεπιστημίου που θα σου δώσει και τα πιο υψηλά ενοίκια – αρκεί να μη σε πειράξει 
που και ο νικητής της διπλανής παρέας θα έχει τους ίδιους δρόμους με σένα. Σημείο ανα-

φοράς για τα Ιλίσια, για περισσότερα από 13 χρόνια το Dolce Café είναι ο μικρός παράδεισος των ε-
πιτραπέζιων παιχνιδιών. Με φανατικούς θαμώνες, φοιτητές και όχι μόνο, ροκ μουσικές και καθαρά 
ποτά, είναι ανοιχτό από το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ και, πλέον, έχει τους δικούς του επίτιμους 
(μουσικούς) καλεσμένους. Σημείωσε τις ημερομηνίες: Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου μουσικές θα 
επιλέγει ο δημήτρης Παπασπυρόπουλος (θα τον βρίσκεις στο Dolce μια φορά το μήνα) και το επό-
μενο Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου, χρέη dj θα αναλάβει ο Σπύρος Παγιατάκης. Ραντεβού εκεί, λοιπόν. 
Γρ. Αυξεντίου 58-60, Ά. Ιλίσια, 210 7487.683

Partners Le Bar
καινούργια άφιξη στην πάντα ξεχωριστή πιάτσα του Νέου Ψυχικού. Από τις 20/10 και μετά 

το Partners Le Bar φέρνει το νεοϋρκέζικο αέρα του με την υπογραφή του λευτέρη Σπα-
νάκη, ιδιοκτήτη και του επιτυχημένου γλυφαδιώτικου Liberty. Ανοιχτό από τις 19.00 το 

απόγευμα με χαλαρή διάθεση, ιδανικό για ένα ποτό ή μερικές μπουκιές μετά τη δουλειά, για πρώτο 
ποτό πριν την κάθοδο στο κέντρο ή για απρόοπτα ξενύχτια σε ζεστή ατμόσφαιρα. Το design της 
διακόσμησής του είναι βιομηχανικό, οι μεταλλικές μαύρες επιφάνειες ξεχωρίζουν, αλλά εκείνα 
που χτυπάνε στο μάτι και μένουν στο μυαλό είναι τα μαρμάρινα πάσα και το φούξια «μήνυμα» που 
φωτίζει το μπαρ. Θα δοκιμάσεις την τραγανή πίτσα σε 3 γεύσεις (προσούτο, μπέικον και μαργαρί-
τα), θα κολλήσεις με τα πικάντικα ποπ κορν που συνοδεύουν τα ποτά και θα σου πάρει ώρα να δια-
λέξεις από τον κατάλογο με τα cocktails. Μεγάλο χιτ είναι πάντως η Spicy cucumber margarita, αλλά 
και το πιο θηλυκό Passion fruit. Ανεβαίνοντας προς τα βόρεια, πρόσθεσε λοιπόν άλλη μια επιλογή 
στο σημειωματάριό σου…
Περικλέους 7, Νέο Ψυχικό,210 6716.803, Facebook:PartnersLebarPsyxiko

goingout
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ΑFTER DARK 
διδότου 31, Εξάρχεια, 
210 3606.460
8/12: Unhealthy Blues. 
9/12: The Outsiders. 
10/12: Blues Cargo. 
11/12:Abandon. 13/12: 
The Rockroaches - 
Anymous Faith. 14/12: 
Drama Queen - Envy 
Never Dies.

AN CLUB
Σολωμού 13-15, 
210 3305.056
9/12: TNT. 10/12: Bong 
Da City. 11/12: Battle of 
the Bands.

AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Ελασιδών 6, γκάζι
Πέμ. Νίκος Καρβέλας. 
Σάβ. Νomisma. Δευτ. 
Θανάσης Βούτσας.

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ 
Έβρου 40, άμπελόκηποι, 
210 7777.742
Κάθε Παρ. & Σάβ. διπλοπε-
νιές από τους Ηλία, 
Γιάννη και Αργύρη.

AYΛΑΙΑ
άγ. Όρους 15, Βοτανικός, 
210 3474.074
8/12: Encardia. 9/12: 
The Burger Project. 
10/12: Oρφέας Περίδης. 
11/12: Φωτεινή Βελεσι-
ώτου. 12/12: Stars Back. 
14/12: Haig Yazdjan - Γιώ-
της Κιουρτσόγλου - Βαγ-
γέλης Καρίπης.

BADMINTON
Άλσος Στρατου, ολυμπιακά 
άκινητα, γουδή, 
211 1086.024
Variete: Κάθε Σάβ. & Κυρ. 
Zωζώ Σαπουντζάκη. 
Kάθε Δευτ. «Ζήτω τα 
λαϊκά κορίτσια» με τους 
Παντελή Αμπαζή, Ρένο 
Χαραλαμπίδη και Γιάννη 
Μποσταντζόγλου.

BAR 2
άνδ. Μεταξά 32 & Θεμιστο-
κλέους, πλ. Εξαρχείων, 
697 0835843
Πέμ. Δημήτρης Καρράς 
& Αντίπερα Όχθη, Παρ. 
Δημήτρης Μητσοτάκης 
& Ευδαίμονες. Σάβ. Πα-
ντελής Αμπαζής & Σίλας 
Σεραφείμ, Κυρ. Αρετή 
Κετιμέ, Δευτ. «Kαυτή 
σούπα», Τρ. Κλάιν Μάιν, 
Τετ. Σπύρος Γραμμένος. 

BAROUGE
Aνδρόνικου 4, γκάζι, 697 
23092365
Κάθε Παρ. 1550: «Άγριες 
Νύχτες».

ΒΙΟS
Πειραιώς 84, 210 3425.335
10/12: Josh T. Pearson. 
11/12: Smif-N-
Wessun (Cocoa Brovaz) 
και μέλη των Boot Camp 
Clik. 10/12: Nokalypse 
& Trashy Chord @ 
Cinematheque Audio 
Visual.

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
κασσάνδρας 19, 
210 3473.835
Παρ. & Σάβ. Μαρινέλλα - 
Νατάσα Θεοδωρίδου. 

ΓΚΕΤΟ 22
λ. Βουλιαγμένης 22, 
693 6120120
Παρ. & Σάβ. Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου - 
Μιχάλης Τζουγανάκης 
- Κίτρινα Ποδήλατα - 
Τάνια Κικίδη.

CLOSER
ιπποκράτους 150

10/12: Scott 
McCloud. 

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ
λ. Συγγρού 143, 
210 9315.600
10-12/12: Ρίτα Αντωνο-
πούλου με τη μουσική 
παράσταση Cabaret «Βερο-
λίνο Παρίσι - Nα θυμάσαι τι 
ξεχνάς...»

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Πατησίων 208 (στάση καλ-
λιφρονά), 210 8676.155
Παρ. & Σάβ. Μαριώ - Ζωή 
Παπαδοπούλου - Χρι-
στιάνα Γαλιάτσου.

ΔΙΟΓΕΝΗΣ STUDIO
λ Συγγρού 259, 210 
9425.754
Παρ. & Σάβ Τόλης Βοσκό-
πουλος - Αντώνης Ρέμος

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
λάμπρου κατσώνη 189, 
Άγιοι άνάργυροι, 210 
2610.444 & 210 2610.438
Παρ. & Σάβ. Mπάμπης 
Στόκας - Λιζέτα Καλη-
μέρη.

ΔΡΑΧΜΕΣ 
Μηθύμνης 32, πλ. άμερικής, 
210 8629.935 
Παρ.-Δευτ. Τα Παιδιά από 
την Πάτρα μαζί με τους 
Λάμπρο Καρελά, Παύλο 
Χαϊκάλη, Ελένη Φιλίνη. 
Πέμ. Ζωή Τηγανούρια.

ZΥΓΟΣ
κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 
210 3241.610 
Παρ. & Σάβ. Tάνια Τσανα-
κλίδου. 

ENZΖO DE CUBA
άγ. Παρασκευής 70-72, 
Περιστέρι, 210 5782.610
Δευτ. Brasilian Night with 
Jefferson. Tρ. Salsa 
Romantica. Tετ. What 
is salsa… ladies? Πέμ. 
Βαrrio Latino. Παρ. Pedro 
Santana - Mario Rosario. 
Σάβ. & Kυρ. Salsa Sinners. 
CLUB Πέμ. Μηδενιστής 
- Τns. Παρ. Come and get 
it party. Kυρ.Pick Your 
Live (18.00). Hospital 
party (23.00). Δευτ. Ζω-
ντανή Ελληνική Βραδιά. 
Τρ. Ρούσσος UPSTAIRS 
Πέμ. Ορίζοντες. Παρ. 
Savannah Band. Σάβ. & 
Κυρ. Ελληνική ζωντανή 
μουσική. 

FAUST
καλαμιώτου 11 & άθηναΐ-
δος 12, πλ. άγίας Ειρήνης, 
210 3234.095
Κάθε Δευτ. Κέλλυ Καλτσή 
& The Special K’z. 

FLORAL
Θεμιστοκλέους 80, Εξάρ-
χεια, 210 3800.070
9/12: Happy Dog Project. 

FUZZ
Πειραιώς 209
9 & 10/12: Jumping Fish 
Festival.
 
GAGARIN 205
λιοσίων 205, άττική
10/12: Xαxakes - 
Ladydust.

GAZARTE
Βουτάδων 32-34, γκάζι, 
210 3452.277
Παρ. Φοίβος Δεληβοριάς 
- Μάρθα Φριντζήλα. 10-
11/12: Diane Schuur. 

GAZOO
Πειραιώς 102-104, 210 
3422.888
Παρ. & Σάβ. Ελεωνόρα 
Ζουγανέλη, «Τα λέμε!». 

GIALINO UP STAGE 
λ. Συγγρού 143, ν. Σμύρνη, 
210 9315.600
8/12: Νίκος Μίχας. Παρ. 
Kαλλιόπη Βέττα - Γιάν-

νης Κ. Ιωάννου. Σάβ. 
Aναστασία Μουτσάτσου 
- Σταμάτης Χατζηευστα-
θίου. 13/12: Κώστας Κα-
λαφάτης - Bruno Dandό: 
«Σμυρναίικο Ρεμπέτικο». 
14/12: Eύα Κανέλλη. 

HALF NOTE
τριβωνιανού 17, Μετς, 
210 9213.310
8-11/12: Σαβίνα Γιαν-
νάτου - Μaria Joao. 14-
18/12: Cristina Vilallonga 
Tango Quartet. 

ΙΑΝΟS
Σταδίου 24, 210 3217.810
9/12: Nότης Μαυρουδής 
- Χρήστος Κωνσταντό-
πουλος - Αμαλία Τάτση 
- Γιώργος Τοσικιάν.  
10/12: Νίκος Ξυδάκης 
- Τάσος Αποστόλου. 
14/12: Παρουσίαση CD 
Ημερολόγιο Ονείρων του 
Σταύρου Λάντσια (12.30). 
Αφιέρωμα στον Λόρκα με 
τους Κώστας Μάντζιο, 
Μαρία Κανελλοπούλου, 
Γεωργία Γρηγοριάδου 
(20.00).

ΙΝ VIVO
Χ. τρικούπη 79 & Μεθώνης, 
Εξάρχεια, 210 3822.103
9/12: Down Home. 
10/12: Zero-Zero.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πειραιώς 142 & Π. ράλλη, 
210 3454.108, 210 3454.888
Παρ. & Σάβ. Δημήτρης 
Μητροπάνος, Γιάννης  
Κότσιρας και Δημήτρης 
Μπάσης.

KOO KOO MUSIC BAR
Iάκχου 17, γκάζι, 
210 3450.930 
Παρ. Λεωνίδας Μπαλά-
φας. Σάβ. Tonis Sfinos. 
8/12: Smokey Bandits. 
11/12: 9 MM & Oι Άθλιοι 
του Ουγκό.

ΚΥΤΤΑΡΟ
ηπείρου 48 & άχαρνών, 
210 8224.134, 697 7641373
8/12: Blues Rock Nights 
Vol. 2. 9 & 10/12: Aπρο-
σάρμοστοι live για τον 
Παύλο Σιδηρόπουλο. 
11/12: Λunatics (Pink 
Floyd tribute). 12 & 13/12: 
Nίκος Καλογερόπουλος 
- Γεωργία Νταγάκη.

LΟCOMOTIVA
Mπόταση 7, Εξάρχεια
Κάθε Τετ. Αlex K (Last 
Drive), τις Παρ. dj o Δημή-
τρης Αναστασόπουλος 
της «Ε».

PASSPORT
καραΐσκου 119, πλ. κοραή, 
Πειραιάς, 210 4296.401
10/12: Λουκιανός Κη-
λαηδόνης. 11/12: Death 
In June. 
 
ΡΑΚΟΜΕΛΟ
διστόμου 9ά, ηλιούπολη, 
210 9702.025
Κάθε Κυρ. ζωντανά 
μουσική με ποιοτικό εντε-
χνολαϊκό πρόγραμμα από 
τους Μαρία Παντελάκη 
- τραγούδι, Alexander 
Spitzing - μπουζούκι, ούτι, 
λαούτο, Φώτης Τσέρτος - 
κιθάρα - τραγούδι.

ΡΥΘΜΟΣ STAGE
Μαρίνου άντύπα 38, 
ηλιούπολη, 210 9750.060 
Παρ. & Σάβ. Χρήστος 
Νικολόπουλος - Σοφία 
Παπάζογλου - Γιώργο 
Αιγιώτη - Όθωνας Με-
ταξάς.

SIX D.O.G.S
άβραμιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 210 3210.510
8/12: Salonumux 
Klimalidir. 9/12: Soviet 

Soviet - Comaneci. 
11/12: Λόλεκ. 14/12: Ι Am 
No Hero - Quiet Pliz!

SOCIALISTA
Tριπτοπολέμου 33, γκάζι, 
210 3474.733
Κυρ. «Socialatin». Τετ. Σο-
φία Βογιατζάκη, Πέτρος 
Μπουσουλόπουλος, 
Γιώργος Αλουπογιάν-
νης, Λεωνίδας Σώζος, 
Άρτεμις Ματαφιά.

SMALL CAFÉ
άριστοτέλους 10, 210 
4297.236, Πειραιάς
8/12: Γιώργος Δημητρι-
άδης - Λεωνίδας Μαρά-
ντης. 9 & 10/12: Σοφία 
Βόσσου. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Φραντζή & Θαρύπου 35-37, 
νέος κόσμος, 210 9226.975
κΕντρικη Σκηνη
Παρ. & Σάβ. Παντελής Θα-
λασσινός - Μελίνα Κανά. 
Κυρ. The Gladiators. Τρ. 
Εστουντιαντίνα με guest 
τον Γιώργο Νταλάρα.
CLUB Παρ.-Σάβ. Ηοuse 
Band. Πέμ. Ιmam Baildi 
- Word Of Mouth. Κυρ. 
Xρήστος Θηβαίος. Δευτ. 
Πάνος Μουζουράκης 
- Βαγγέλης Ασημάκης. 
Τρ. Klein Mein - Σπύρος 
Γραμμένος. Τετ. Ένα Βή-
μα Μπροστά. PLUS. Παρ. 
& Σάβ. Μανώλης Λιδάκης 
- Νάντια Μπουλέ. Kυρ. 
Κατερίνα Κυρμίζη - Νί-
κος Γρηγοριάδης.

ΤΑS STAGE
Boυτάδων 6, γκάζι
Κάθε Παρ. & Σάβ. Ηρώ 
- Αργύρης Αγγέλου 
- Μαρκέλλα Αργυρο-
πούλου. Έναρξη 22.30. 
Κάθε Κυρ. & Δευτ. Μέμος 
Μπεγνής, Τζένη Μπό-
τση, Δημήτρης Βλάχος, 
Χριστίνα Πομόνη και  
Στεργία Μιχαήλου. 
 
ΧΑΜΑΜ
δημοφώντος 97, Πετράλω-
να, 210 3421.212
Σάβ. Γιάννης Λογοθέτης 
- Πέτρος Βαγιόπουλος. 
9/12: Γιάννης Μπέζος και 
λαϊκή ορχήστρα.

CLUBS

ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΝΑ
Πειραιώς 166
Παρ. & Σάβ. Σάκης Ρου-
βάς.

COSMOSTAGE 
Πειραιώς 178, 210 3413.550
Παρ. & Σάβ. Πλούταρχος.

AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΕΣ
ιάκχου 16, γκάζι
8/12: Gravitysays_i.

MEΓΑΡΟ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Βασ. Σοφίας & κόκκαλη, 
210 7282.333
9/12: Aφιέρωμα στην 
Έντιθ Πιαφ σε σκηνοθεσία 
Nathalie Lhermitte.
9/12: KOA. 10/12: Μάριος 
Φραγκούλης - Beautiful 
Things. 11&12/12: Aida 
Gomez - Compania de 
Danza. 13 & 14/12: Παι-
δική Χορωδία της Ακα-
δημίας Βίκτορ Ποπόφ. 
14/12: Ρεσιτάλ Κhatia 
Buniatishvili. 
Κοινή προπώληση από τα 
εκδοτήρια του Μεγάρου, 
210 7282.333 και Ομή-
ρου 8.

ΠΑΛΛΑΣ
Βουκουρεστίου 5, 
210 3213.100
10/12: Έλλη Πασπαλά - 
Τάκης Φαραζής. 13/12: 
Aντώνης Ρέμος - Σταμά-
της Σπανούδακης - «Για 
μια ευχή».

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΤΕΧΝΩΝ  
Συγγρού 107-109, 210 
9005.800
12/12: Κουαρτέτο Εγ-
χόρδων Diotima. 14/12: 
dissonArt ensemble 
με αφιέρωμα στον Ιάννη 
Ξενάκη. ●

σκηνές-live Του γιωργου δηΜητράκοΠουλου

μουσικές

➜ museweek@athensvoice.gr

ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓκΟΥΛΗΣ ΣΤΟ 
ΜΕΓΑΡΟ

Έ ναρξη της παγκόσμιας περιοδείας του με ρεπερτό-
ριο από το σύνολο της δισκογραφίας του και επιλο-
γές από το νέο του άλμπουμ «Beautiful Τhings», με 

τη συμμετοχή των Deborah Mayers και Γιώργου Περρή. Με 
την πρωτοβουλία του «Πρώτα το παιδί» μέρος των εσόδων 
θα δοθεί σε ιδρύματα για παιδιά. 

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ. Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 210 7282.333. 
Έναρξη 20.30. Είσοδος € 22, 32, 38, 60. Προπώληση ταμεία του               
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, 210 7282.333. Στις 10/12.
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Ύποπτη συνωμοσίας
(The Conspirator)**

Του Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Η δίκη της Μέρι Σάρατ, 
μιας γυναίκας που κατηγορήθηκε ως συνωμότης 

στη δολοφονία του Αβραάμ Λίνκολν, 
κινηματογραφείται με προσοχή στη 
λεπτομέρεια, αλλά δίχως πάθος, 
από τον Ρέντφορντ και τους 
ηθοποιούς του. Μια ιστορική 
ταινία με σύγχρονο μήνυμα 
(για το πώς η δικαιοσύνη δεν 
είναι πάντα τυφλή, και το 
μίσος όχι απαραίτητα καλός 
οδηγός), που αν και ενδιαφέ-
ρουσα, είναι υπερβολικά στε-
γνή και μάλλον αδιάφορη.  

Ο γιος του Αϊ-Βασίλη 
(Arthur Christmas) Σκηνοθεσία: Μπάρι Κουκ, Σάρα 
Σμιθ. Οι πλαστελίνες του «Γουάλας και Γκρόμιτ» μας έκαναν 
να αγαπήσουμε την Aardman, όμως δείχνει να τα κατα-
φέρνει θαυμάσια και στο computer animation με αυτή τη 
χριστουγεννιάτικη ταινία για τον άτσαλο γιο του Αϊ-Βασίλη, 

ο οποίος θα πρέπει να φέρει εις πέρας το μοί-
ρασμα των δώρων, όταν μια απρόβλεπτη 
εξέλιξη θα τον φέρει επικεφαλής της... οι-
κογενειακής επιχείρησης.

New Year’s Eve Του Γκάρι Μάρσαλ. 
Σπονδυλωτή ιστορία με φόντο την παρα-
μονή Πρωτοχρονιάς, με καστ γεμάτο ανα-
γνωρίσιμες φάτσες και σενάριο που δεν 
έχει στ’ αλήθεια σημασία τι περιγράφει. Ο 
στόχος άλλωστε δεν είναι οι κινηματογρα-
φικές αρετές, αλλά το να δώσει σε ζευγάρια 
και γυναικοπαρέες κάτι ευχάριστο να δουν 
για να μπουν στο «εορταστικό κλίμα» χαράς, 
ρομαντισμού και αποχαύνωσης...

Shark Night 3D Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Ρ. 
Έλις. Μια παρέα από κολεγιόπαιδα, μια λίμνη, 
ένας καρχαρίας. Μπικίνι και αίματα σε 3D.

Cinevoice  * Αδιάφορη 
 ** Μέτρια 

 *** Καλή 

 **** Πολύ καλή 
 ***** Εξαιρετική

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΙΚΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛΤου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

«Υπάρχουν πλούσιες ομάδες, υπάρχουν φτωχές ομάδες, μετά υπάρχουν είκοσι 
μέτρα σκατά και μετά είμαστε εμείς». Ο Μπραντ Πιτ εμψυχώνει την ομάδα στο «Moneyball»

Ακόμη

Moneyball *** Δεν χάνει ποτέ την μπάλα

In Time**  Όταν κοιτάξετε το ρολόι σας, θα έχετε χάσει δύο ώρες...

Βασιλιάς σε Μια Κόλαση***  Πα-γωμένα τοπία, παγωμένες καρδιές
Άλλη μια Χαρούμενη Μέρα** Άλ-λη μια δυσλειτουργική οικογένεια

Ύποπτη Συνωμοσίας ** Βαρετή μέχρι (μη) αποδείξεως του εναντίου
Ο Γιος του Αϊ-Βασίλη Κληρονομι-κό χάρισμα

New Year’s Eve Μετά τα ψώνια, πριν το ρεβεγιόν

Shark Night 3D Καρχαρίας του γλυκού νερού

JUST THE FACTS

Άλλη μια χαρούμενη 
μέρα (Another Happy Day)**
Σκηνοθεσία: Σαμ Λέβινσον
Πρωταγωνιστούν: Ελεν Μπάρκιν, 
Τόμας Χέιντεν Τσερτς, Ντέμι Μουρ

Οι δυσλειτουργικές οικογένειες, οι δυ-
ναμικές, οι καυγάδες, οι επανενώσεις 
τους με αφορμή χαρμόσυνα ή λυπηρά 
γεγονότα έχουν δημιουργήσει εδώ και 
χρόνια ένα ξεχωριστό, αυθύπαρκτο 
κινηματογραφικό είδος, ειδικά στα 
πλαίσια του ανεξάρτητου σινεμά. Κάτι 
που πιθανότατα σε κάνει λίγο πολύ να 
ξέρεις τι να περιμένεις όταν μπαίνεις 
στην αίθουσα για μια ταινία σαν το «Άλ-
λη μια χαρούμενη μέρα», αλλά την ίδια 
στιγμή σού γεννά κι ένα ακατανίκητο 
deja vu. Διότι όσο κι αν η Έλεν Μπάρ-
κιν ξεδιπλώνει το δράμα της (με τρόπο 
μάλλον υπερβολικό) στην οθόνη, όσο 
κι αν η Ντέμι Μουρ είναι η over the top 
σκύλα στο ρόλο της νέας γυναίκας του 
πρώην συζύγου και τα παιδιά και των 
δυο γίνονται guest star στο οικογενει-
ακό τσίρκο, το θέαμα δεν μοιάζει ούτε 
καινούργιο ούτε αληθινά ενδιαφέρον. 
Καλοφτιαγμένο ναι, αλλά μαζί τετριμ-
μένο και μάλλον κουραστικό. 

Βασιλιάς σε μια κόλαση 
(Kongen av Bastøy)***
Σκηνοθεσία: Μάριους Χολστ
Πρωταγωνιστούν: Στέλαν 
Σκάρσγκαρντ, Μπέντζαμιν Χέλσταντ, 
Τροντ Νίσλεν

Βασισμένο σε γεγονότα που συνέβησαν 
στις αρχές του περασμένου αιώνα σε 
ένα νησί της Νορβηγίας που στέγαζε ένα 
αναμορφωτήριο ανηλίκων, το φιλμ είναι 
μια καλοστημένη ταινία που περπατά 
δίχως να βυθίζεται στην εύθραυστη επι-
φάνεια ενός δυνατού δράματος και μιας 
ταινίας κοινωνικής καταγγελίας. Φω-
τογραφίζοντας εντυπωσιακά τη λευκή 
αγριάδα του υπέροχου φυσικού τοπίου 
και καταγράφοντας την πραγματικότη-
τα και την ψυχολογία των νεαρών αγο-
ριών και των ανθρώπων που τα «φρο-
ντίζουν», κατορθώνει να είναι σκληρό 
και γοητευτικό μαζί. Η προσπάθεια ενός 
νεοφερμένου αγοριού να προσαρμο-
στεί και στη συνέχεια να αποδράσει δί-
νει στη δράση την αφορμή να εξελιχθεί, 
είναι όμως οι χαρακτήρες και οι ερμη-
νείες που κερδίζουν το ενδιαφέρον και 
η εξαιρετική φωτογραφία που δίνει στο 
φιλμ ένα χαρακτήρα σχεδόν ποιητικό. 

In Time **
Σκηνοθεσία: Αντριου Νικόλ
Πρωταγωνιστούν: Τζάστιν Τίμπερλέικ, 
Αμάντα Σέφριντ, Σίλιαν Μέρφι

Να μια ενδιαφέρουσα σεναριακή ιδέα: 
ένας κόσμος στο κοντινό μέλλον όπου 
οι άνθρωποι σταματούν να μεγαλώ-
νουν στα 25 τους και πεθαίνουν, εκτός 
κι αν εξασφαλίσουν αγοράζον τας, 
κλέβοντας ή σκοτώνοντας κάποιον 
άλλο έξτρα χρόνο! Mια παραβολή για 
το χρήμα και τις ταξικές αδικίες, σε ένα 
φιλμ που προσπαθεί να ψελλίσει κάτι 
ενδιαφέρον. Όμως χάνεται, χα-
ζεύοντας τον πρωταγωνιστή 
του Τζάστιν Τίμπερλέικ, στην 
ανάγκη του να παραδώσει 
μια action movie για hipster 
θεατές. Κρίμα γιατί ο σκη-
νοθέτης του «Gatacca» έχει 
αποδείξει πως ξέρει να στή-
νει ενδιαφέρουσες δυστο-
πίες. Κάτι που δυστυχώς 
απουσιάζει από το ρετρο-
φουτουριστικό σύμπαν του 
«In Time» μαζί με τους εν-
διαφέροντες χαρακτήρες 
και την αληθινή αγωνία.

Αγαπούλα, πούλα

 Φοροφυγάς, ε;

Ας αρχίσουμε από τα θετικά: το «Moneyball» 
δεν προϋποθέτει να ξέρεις τους κανόνες του 
μπέιζμπολ για να το απολαύσεις. Το φιλμ του 
Μπένετ Μίλερ είναι η σπάνια εκείνη αθλη-
τική ταινία που δεν αφορά στην πραγματι-

κότητα τα όσα συμβαίνουν στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα. 
Βασισμένο στην αληθινή ιστορία του Μπίλι Μπιν, ενός ελπιδοφόρου 
παίχτη που δεν κατόρθωσε να επιδείξει ποτέ την αληθινή αξία του όσο 
έπαιζε, αλλά άλλαξε το ίδιο το άθλημα με τον τρόπο που διηύθυνε μια 
ομάδα μάλλον δεύτερης διαλογής, τους Όκλαντ Athletics, μέσω της... 
στατιστικής. Κι εδώ θεωρητικά θα φτάναμε στα αρνητικά του φιλμ, ε-
φόσον αν υπάρχει κάτι λιγότερο κινηματογραφικό από το μπέιζμπολ για 
όσους δεν το καταλαβαίνουν, τότε αυτό είναι αναμφίβολα η στατιστική. 
Μόνο που το φιλμ του Μίλερ δεν είναι ευτυχώς ούτε για φόρμουλες και 
ποσοστά, ακόμη κι αν το σενάριο των Άαρον Σόρκιν και Στιβ Ζαΐλιαν θα 
μπορούσε να κάνει ακόμη κι ένα φύλλο powerpoint να δείχνει συναρ-
παστικό. Στην πραγματικότητα το «Moneyball» μιλά για τις δεύτερες 
ευκαιρίες, για την πίστη και την επιμονή, για τον τρόπο που ακόμη και 
οι πιο «ελαττωματικοί» άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να λάμψουν, για 
το πώς μπορείς να γράψεις ιστορία ακόμη κι αν κανείς δεν το πιστεύει 
και, κυρίως, ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν μόνο με έναν πρωτοφανή, 
αδιαφιλονίκητο θρίαμβο. Ναι, συχνά ο τρόπος του φιλμ δεν απέχει από 
αυτόν του κλισέ, οι ήρωες και η ιστορία μοιάζουν βολικά «κινηματο-
γραφικοί» (ακόμη κι αν τα γεγονότα συνέβησαν στ’ αλήθεια), όμως δεν 
μπορείς να αρνηθείς τη γοητεία που ασκεί αυτή η γνώριμη αλλά πάντα 
ενθουσιαστική διαδρομή του αουτσάιντερ προς την επιτυχία, καθώς και 
η άψογη ερμηνεία του Μπραντ Πιτ. Στο ρόλο ενός ήρωα που δεν είναι 
ακαταμάχητα συμπαθής, μα άβολα ανθρώπινος, ο Πιτ δοκιμάζει να σε 
κάνει να ξεχάσεις την περσόνα του σταρ και παραδόξως το πετυχαίνει, 
σε ένα «κατόρθωμα» που πιθανότατα θα τον φέρει ως τα Οσκαρ...

Moneyball ***
Σκηνοθεσία: Μπένετ Μίλερ
Πρωταγωνιστούν: 
Μπραντ Πιτ, Τζόνα Χιλ, 
Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν

Μελαγχολική μούσα No 47 Θα πέσει ταβερνόξυλο... Τζον Τάραμας Τίμπερλεϊκ
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2011-2012

Μουσικη Θεατρικη σκηνη «αθηναϊς» 
 

Σπείρα-Σπείρα

Μουσικη Θεατρικη σκηνη αθηναϊς, Καστοριάς 34-36 Βοτανικός, Τηλ. 2103480080

Αυτοί οι 9 άνδρες 

θ’ αλλάξουν τη ζωή σου 

αυτό το χειμώνα!

«ςιγά τα αίματα!...
                     Oresteia the next      generation»

Η αντιεξουσιαστική κωμωδία της χρονιάς!
Ακης Δημου - ςτΑμΑτης κρΑουνΑκης

ςκηνοθεσία: ΑθΑνΑςιΑ κΑρΑγιΑννοπουλου

Xορηγοί 
επικοινωνίας: Xορηγός:
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Αθήνας

AAΒΟΡΑ 
Tέρμα Ιπποκράτους, Αμπελό-
κηποι, 210 6423.271
Φάουστ, Πέμ.-Τετ. 17:45, 
20:10, 22:45

ABΑΝΑ
Λυκούργου 3, Χαλάνδρι,  
210 6756.546
Το παιδί με το ποδήλατο 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.18:45, 
20:45, 22:45/ Σάβ.-Κυρ. 
17:00, 18:45, 20:45, 22:45

AΕΛΛΩ 
CineMAx 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259.975 
Αίθ. 1: Χαραυγή μέρος 1, 
Πέμ.-Τετ. 19:00/ Moneyball, 
Πέμ.-Τετ. 21:20, 23:45/ 
Arthur Christmas: Ο γιος 
του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ.17:00 3D/ 
Σάβ.-Κυρ. 15:00 3D, 17:00 
3D/ Happy Feet 2 μεταγλ., 
Κυρ. 12:00 3D • Αίθ. 2: Το 
τανγκό των Χριστουγέν-
νων, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
19:30, 21:50/ Σάβ.-Κυρ. 
21:50/ Arthur Christmas: Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.17:30/ 
Σάβ. 15:30, 17:30, 19:30/ Κυρ. 
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 
19:30 •Αίθ. 3: new Year’s 
eve, Πέμ.-Τρ. 18:30, 21:00, 
23:30/ Τετ. 18:30, 21:00/ Οι 
περιπέτειες του ΤενΤέν: Το 
μυστικό του μονόκερου, 
Σάβ. 16:30/ Κυρ. 12:30, 14:30, 
16:30 • Αίθ. 4: Το τανγκό των 
Χριστουγέννων, Πέμ.-Τετ. 
18:20, 20:40, 23:00/ Happy 
Feet 2 μεταγλ., Σάβ. 16:20/ 
Κυρ. 12:20, 14:20, 16:20

AΘΗΝΑΙΟΝ - 3D DiGiTAL
Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
211 2112.222
Αίθ. 1: Το τανγκό των 
Χριστουγέννων, Πέμ.-Τετ. 
18:10, 20:20, 22:30/ Arthur 
Christmas: Ο γιος του Αϊ-
Βασίλη μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
16:00 3D • Αίθ. 2: Arthur 
Christmas: Ο γιος του Αϊ-
Βασίλη μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 
18:20 3D/ new Year’s eve, 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:50/ 
Happy Feet 2 μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 16:20 3D

AΘHnAiOn 
CinepOLis 3D DiGiTAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8108.230
Αίθ. 1: new Year’s eve, Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:20, 22:40/ 
Arthur Christmas: Ο γιος 
του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., Σάβ. 
16:00 3D • Αίθ. 2: Moneyball, 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 23:00/ 
Arthur Christmas: Ο γιος 
του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.18:20/ 
Σάβ.-Κυρ. 16:20, 18:20 • Αίθ. 
3: Το τανγκό των Χριστου-
γέννων, Πέμ.-Τετ. 17:50, 
20:10, 22:20/ Happy Feet 2 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 15:50 • Αίθ. 
4: Real steel, Πέμ.-Τετ. 23:00/ 
Το τανγκό των Χριστουγέν-
νων, Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:10/ 
Arthur Christmas: Ο γιος 
του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ.17:00 3D/ 
Σάβ.-Κυρ. 15:00 3D, 17:00 3D

AΙΓΛΗ 3D DiGiTAL 
Λ. Πεντέλης 98, 210 6841.010
Αίθ. 1: Το τανγκό των 
Χριστουγέννων, Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30, 22:30/ Arthur 
Christmas: Ο γιος του Αϊ-
Βασίλη μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 
16:30 3D • Αίθ. 2: new Year’s 
eve, Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:45, 
23:00/ Happy Feet 2 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 16:15 3D

AΛΕΞΑΝΔΡΑ
Πατησίων 79, Λ.Αλεξάνδρας, 
210 8219.298, 2106786.000
Ύποπτη συνωμοσίας, Πέμ.-
Τετ. 17:30, 20:00, 22:30

AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
Στρατοπέδου 49, 210 5813.470
Αίθ. 1: Drive, Πέμ.-Τετ. 18:20, 
20:30, 22:40 • Αίθ. 2: Real 
steel, Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:30/ 
Arthur Christmas: Ο γιος 
του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ.18:00/ Σάβ. 
16:00, 18:00/ Κυρ. 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00

ApOLLOn - CineMAx 
CLAss
Σταδίου 19, 210 3236.811 
Υπηρέτριες, Πέμ.-Τετ. 17:20/ 
new Year’s eve, Πέμ.-Τετ. 
20:20, 22:40

ΑΣΤΕΡΑΣ
Ασκληπιού 4, Νέα Ιωνία
 210 2712.640 
Εάν, Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:30/ 
Πώς να κλέψετε έναν ουρα-
νοξύστη, Πέμ.-Τετ. 18:30

AΣΤΟp HOLLYWOOD 3D
Σταδίου 28, 210 3310.820
Άλλη μία... Χαρούμενη 
μέρα, Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:10, 
22:30/ Arthur Christmas: Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Πέμ.-Τετ. 16:00 3D

AΣΤΥ - CineMA
Κοραή 4, 210 3221.925
Κάποτε στην Ανατολία, 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 21:30

AΤΛΑΝΤΙΣ CLAssiC 
CineMAs 3D DiGiTAL 
Λ. Βουλιαγμένης 245,
 210 9711.511
Αίθ. 1: Ύποπτη συνωμοσίας, 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:00, 22:20 
Αίθ. 2: Μια επικίνδυνη 
μέθοδος, Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:15, 22:30

AΤΤΑΛΟΣ
Κοτιαίου & Ελ.Βενιζέλου, 
Νέα Σμύρνη, 210 9331.280  
Το παιδί με το ποδήλατο, 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:00, 23:00/ 
Happy Feet 2 μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 17:00

ATTiΚΟΝ - CineMAx 
CLAss
Σταδίου 19, 210 3228.821
Το τανγκό των Χριστουγέν-
νων, Πέμ.-Τετ. 17:45, 20:00, 
22:20

BΑΡΚΙΖΑ 3D DiGiTAL
Θάσου 22, Βάρκιζα, 210 
8973.926
Αίθ. 1: Ο βασιλιάς των λιο-
νταριών μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 
17:00 3D/ The Double 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 20:45, 22:50 
Αίθ. 2: Οι περιπέτειες του 
ΤενΤέν: Το μυστικό του μο-
νόκερου, Πέμ.-Τετ. 18:50 3D/ 
Ανώνυμος, Πέμ.-Τετ. 20:35, 
22:35/ Arthur Christmas: Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Πέμ.-Τετ. 17:00 3D

CApiTOL ΖΕΦΥΡΟΣ
Ιουλιανού & 3ης Σεπτεμβρίου, 
Πατήσια, 210 8816.187
Φάουστ, Πέμ.-Τετ. 17:30, 
20:00, 22:30

Cine CiTY
Κων/λεως 82, Περιστέρι, 
210 5756.243
Αίθ. 2: Real steel, Πέμ.-
Τετ. 20:15, 22:45/ Arthur 
Christmas: Ο γιος του Αϊ-
Βασίλη μεταγλ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ.18:00/ Σάβ.-
Κυρ. 16:00, 18:00 • Αίθ. 3: 
Moneyball, Πέμ.-Τετ. 17:40, 
20:20, 23:00

CineRAMA
Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο, 
210 9403.593
Υπηρέτριες, Πέμ.-Τετ. 18:00/ 
Πολεμώντας για τη νίκη, 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:30/ Kung 
Fu panda 2 μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 16:30 

ViLLAGe sHOppinG 
AnD MORe 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Άγ. I. 
Pέντη, 210 8108.080 
Αίθ. 1: new Year’s eve, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ.17:00, 19:30, 
22:00, 00:30/ Σάβ.-Κυρ. 
12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 
22:00, 00:30 • Αίθ. 2: Το ταν-
γκό των Χριστουγέννων, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.14:30, 
16:45, 19:00, 21:15, 23:30/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:15, 14:30, 16:45, 
19:00, 21:15, 23:30 • Αίθ. 
3: Moneyball, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ.14:15, 17:15, 20:15, 
23:00/ Σάβ.-Κυρ. 11:30, 
14:15, 17:15, 20:15, 23:00 
Αίθ. 4: Arthur Christmas: Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.15:45 
3D/ Σάβ.-Κυρ. 11:15 3D, 13:30 
3D, 15:45 3D/ new Year’s eve, 
Πέμ.-Τετ. 18:15, 20:45, 23:15 
Αίθ. 5: Happy Feet 2 μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.15:15, 
17:30/ Σάβ.-Κυρ. 13:00, 
15:15, 17:30/ in Time, Πέμ.-
Τετ. 19:45, 22:00, 00:15 • 
Αίθ. 6: Happy Feet 2 μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.14:30, 
16:45/ Σάβ.-Κυρ. 12:15, 
14:30, 16:45/ Το τανγκό των 
Χριστουγέννων, Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:15, 23:30 • Αίθ. 7: 
Αθάνατοι, Πέμ.-Τετ. 20:00 3D, 
22:30 3D, 01:00 3D/ Happy 
Feet 2 μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ.15:30 3D, 17:45 3D/ 
Σάβ.-Κυρ. 11:00 3D, 13:15 

3D, 15:30 3D, 17:45 3D • 
Αίθ. 8: Arthur Christmas: Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.14:45 
3D, 17:00 3D, 19:15 3D/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:30 3D, 14:45 
3D, 17:00 3D, 19:15 3D/ 
shark night 3D, Πέμ.-Τετ. 
21:30 3D, 23:30 3D, 01:30 
3D • Αίθ. 9: new Year’s eve, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.14:30, 
17:00, 19:30, 22:00, 00:30/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:00, 14:30, 
17:00, 19:30, 22:00, 00:30 
• Αίθ. 10: Το τανγκό των 
Χριστουγέννων, Πέμ.-Τετ. 
19:45, 22:00, 00:15/ Arthur 
Christmas: Ο γιος του Αϊ-
Βασίλη μεταγλ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ.15:15, 17:30/ 
Σάβ.-Κυρ. 13:00, 15:15, 17:30 
• Αίθ. 11: in Time, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ.14:15, 16:30, 
18:45, 21:00, 23:15, 01:30/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:00, 14:15, 16:30, 
18:45, 21:00, 23:15, 01:30 
Αίθ. 12: Trespass, Πέμ.-
Τετ. 22:45, 00:45, Arthur 
Christmas: Ο γιος του Αϊ-
Βασίλη μεταγλ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ.16:00, 18:15, 
20:30/ Σάβ.-Κυρ. 11:30, 
13:45, 16:00, 18:15, 20:30 
Αίθ. 13: Real steel, Πέμ.-
Τετ. 21:15, 00:00/ Arthur 
Christmas: Ο γιος του Αϊ-
Βασίλη μεταγλ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ.14:30, 16:45, 
19:00/ Σάβ.-Κυρ. 12:15, 
14:30, 16:45, 19:00 • Αίθ. 
14: Real steel, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ.15:00, 17:45, 20:30, 
23:15/ Σάβ.-Κυρ. 12:00, 
15:00, 17:45, 20:30, 23:15 
Αίθ. 15: Χαραυγή μέρος 1, 
Πέμ.-Τετ. 22:15/ Trespass, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.17:15/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:45, 15:00, 
17:15/ Real steel, Πέμ.-Τετ. 
19:30, 00:45 • Αίθ. 16: Το ταν-
γκό των Χριστουγέννων, 
Πέμ.-Τετ. 18:15, 20:30, 22:45, 
01:00/ Happy Feet 2 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 11:00, 13:45, 16:00 
Αίθ. 17: Happy Feet 2 μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.16:45, 
19:00/ Σάβ.-Κυρ. 12:15, 
14:30, 16:45, 19:00/ Το σπίτι 
των ονείρων, Πέμ.-Τετ. 
21:15, 23:15, 01:15 • Αίθ. 
18: Αθάνατοι, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ.18:45, 21:30, 
00:00/ Σάβ.-Κυρ. 11:15, 
13:45, 16:15, 18:45, 21:30, 
00:00 • Αίθ. 19: Στρουμφάκια 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ.17:30/ Σάβ.-Κυρ. 13:00, 
15:15, 17:30/ The Double 
Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:15, 00:30 
• Αίθ. 20: Χαραυγή μέρος 1, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.14:00, 
16:30, 19:15, 21:45, 00:15/ 
Σάβ.-Κυρ. 11:15, 14:00, 16:30, 
19:15, 21:45, 00:15 

ViLLAGe 5 CineMAs 
pAGRATi
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 801 100 9191
Αίθ. 1: Το σπίτι των ονείρων, 
Πέμ.-Τετ. 00:30/ Το τανγκό 
των Χριστουγέννω, Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:15/ Arthur 
Christmas: Ο γιος του Αϊ-
Βασίλη μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ.17:45/ Σάβ.-Κυρ. 
11:10, 13:20, 15:30, 17:45 
Αίθ. 2: Χαραυγή μέρος 1, 
Πέμ.-Τετ. 19:20, 21:50, 00:20/ 
Happy Feet 2 μεταγλ., Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ.17:15/ 
Σάβ.-Κυρ. 11:00, 13:05, 15:10, 
17:15 • Αίθ. 3: Real steel, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.21:20/ 
Σάβ.-Κυρ. 15:50, 21:20/ The 
Double, Πέμ.-Τετ. 00:00/ 
new Year’s eve, Πέμ.-Τετ. 
18:30/ Στρουμφάκια με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11:45, 13:50 
Αίθ. 4: Happy Feet 2 μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.16:45 
3D/ Σάβ.-Κυρ. 12:15 3D, 
14:30 3D, 16:45 3D/ in Time, 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:30, 00:10 
• Αίθ. 5: Arthur Christmas: Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.18:40 
3D/ Σάβ.-Κυρ. 12:00 3D, 14:15 
3D, 16:30 3D, 18:40 3D/ new 
Year’s eve, Πέμ.-Τετ. 23:45, 
00:00

ViLLAGe 15 
CineMAs @ THe MALL 
Α. Παπανδρέου 3, 801 100 9191,
Αίθ. 1: Αθάνατοι Πέμ.-Παρ. & 
Τρ. 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 
22:45, 01:00/ Σάβ.-Κυρ. 
18:00, 20:15, 22:45, 01:00/ 
Στρουμφάκια μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 11:15, 13:30, 15:45/ 
Real steel, Δευτ. 13:00, 15:30, 
18:00, 23:30/ Moneyball, 
Τετ. 17:00, 19:45, 22:45 • Αίθ. 
2: Το τανγκό των Χριστου-
γέννων, Πέμ.-Κυρ. & Τρ. 
19:45, 22:00, 00:15/ Arthur 

Christmas: Ο γιος του Αϊ-
Βασίλη μεταγλ., Πέμ.-Σάβ. 
& Τρ.-Τετ. 13:00 3D, 15:15 
3D, 17:30 3D/ Κυρ. 11:00 3D, 
13:00 3D, 15:15 3D, 17:30 
3D/ Δευτ. 13:30 3D, 15:45 3D, 
18:00 3D/ Ο βασιλιάς των 
λιονταριών μεταγλ., Σάβ. 
11:00 3D/ Το σπίτι των ονεί-
ρων, Δευτ. 23:30/ in Time, 
Τετ. 19:45, 22:00, 00:15 • 
Αίθ. 3: Happy Feet 2 μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Τρ., Τετ 14:00, 
16:15/ Σάβ.-Κυρ. 11:45, 
14:00, 16:15/ Δευτ. 13:45, 
16:00, 18:15/ Το τανγκό των 
Χριστουγέννων, Πέμ.-Κυρ. 
& Τρ. 18:30, 20:45, 23:00/ 
Τετ. 19:30, 21:45, 00:00/ The 
Double, Δευτ. 23:45 • Αίθ. 4: 
Αθάνατοι, Πέμ.-Κυρ. & Τρ. 
00:30 3D/ Χαραυγή μέρος 1, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ. 19:15, 22:00/ 
Δευτ. 15:15, 17:45/ Τετ. 9:15, 
22:00, 00:30 / Happy Feet 2 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Τρ., Τετ 
14:45 3D, 17:00 3D/ Σάβ.-Κυρ. 
12:30 3D, 14:45 3D, 17:00 3D 
Αίθ. 5: Arthur Christmas: Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Πέμ.-Τρ. 17:15/ Παρ. 14:45, 
17:15/ Σάβ.-Κυρ. 12:30, 
14:45, 17:15/ Δευτ. 15:15, 
17:30/ Τετ. 14:45, 17:15, 
19:15/ in Time, Πέμ.-Κυρ. & 
Τρ. 19:30, 21:45, 00:00 
Αίθ. 6: Πώς να κλέψετε έναν 
ουρανοξύστη, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ. 14:15, 16:30/ Σάβ.-Κυρ. 
12:00, 14:15, 16:30/ Τετ. 
14:15/ Moneyball, Πέμ.-Κυρ. 
& Τρ. 19:00, 21:45, 00:30/ 
Αθάνατοι, Δευτ. 13:15, 15:45, 
18:15/ Τετ. 16:45, 19:00 
Αίθ. 7: Arthur Christmas: Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Τρ. 16:15 3D/ 
Σάβ. 11:30 3D, 14:00 3D, 
16:30 3D, 19:00 3D/ Κυρ. 
16:30 3D, 19:00 3D/ Δευτ. 
14:45 3D, 17:15 3D/ new 
Year’s eve, Πέμ.-Τρ. 18:45, 
21:30, 00:15/ Παρ. 19:30, 
22:15/ Σάβ.-Κυρ. 21:30, 
00:15/ Τετ. 16:00, 18:45, 
21:30, 00:15/ Happy Feet 
2 μεταγλ., Κυρ. 12:00 3D • 
Αίθ. 8: Trespass, Πέμ.-Κυρ. & 
Τρ., Τετ 19:15, 23:45/ Real 
steel, Πέμ.-Παρ. & Τρ., Τετ 
14:15, 16:45, 21:15/ Σάβ.-
Κυρ. 11:30, 14:15, 16:45, 
21:15/ Moneyball, Δευτ. 
14:15, 17:15 • Αίθ. 9: Happy 
Feet 2 μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & 
Τρ., Τετ 13:15, 15:30, 17:45/ 
Σάβ.-Κυρ. 11:00, 13:15, 15:30, 
17:45/ Real steel, Πέμ.-Σάβ. & 
Τρ.-Τετ. 20:00, 22:30, 01:00/ 
Κυρ. 20:00, 22:30, 01:00, 
01:01/ in Time, Δευτ. 14:30, 
16:45, 19:00, 21:45, 00:00 
Αίθ. 10: Το σπίτι των ονεί-
ρων, Πέμ.-Κυρ. & Τρ. 20:30, 
22:30, 00:30/ Τετ. 23:00/ 
Arthur Christmas: Ο γιος 
του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Τρ. 13:30, 15:45, 
18:00/ Σάβ.-Κυρ. 11:00, 
13:30, 15:45, 18:00/ Δευτ. 
14:15, 16:30/ Τετ. 13:30, 
15:45/ new Year’s eve, 
Δευτ. 18:45, 00:15, 01:30/ 
Το τανγκό των Χριστου-
γέννων, Τετ. 18:30, 20:45 
• Αίθ. 11: Το τανγκό των 
Χριστουγέννων, Πέμ.-Παρ. 
& Τρ., Τετ 13:45, 16:00, 18:15/ 
Σάβ.-Κυρ. 11:15, 13:45, 
16:00, 18:15/ Δευτ. 19:15, 
21:45, 00:00/ The Double, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ., Τετ 21:00, 
23:30/ Happy Feet 2 μεταγλ., 
Δευτ. 14:45, 17:00 • Αίθ. 12: 
new Year’s eve, Πέμ.-Τρ., Τετ 
14:15, 16:45, 19:30, 22:15, 
00:45/ Παρ. 13:45, 16:15, 
18:45, 21:30, 00:15/ Σάβ.-
Κυρ. 11:45, 14:15, 16:45, 
19:30, 22:15, 00:45/ Δευτ. 
13:00, 15:30, 18:00, 22:15, 
01:00 • Αίθ. 13: Το τανγκό 
των Χριστουγέννων, Πέμ.-
Κυρ. & Τρ. 21:00/ Τετ. 18:15/ 
The Double, Πέμ.-Κυρ. & Τρ. 
23:30/ Arthur Christmas: Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 18:00/ new Year’s 
eve, Δευτ. 18:45, 21:30 • Αίθ. 
14: new Year’s eve, Πέμ.-Τρ. 
19:20, 22:15/ Παρ. 18:45/ 
Σάβ.-Κυρ. 16:45, 19:20, 
22:15/ Δευτ. 22:15  

ViLLAGe 9 CineMAs @ 
FALiRO 
Λ. Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 
3, Π. Φάληρo, 801 100 9191
Αίθ. 1: Happy Feet 2 μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.18:10/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:10, 14:10, 
16:10, 18:10/ Trespass, 
Πέμ.-Τετ. 00:30/ Το τανγκό 
των Χριστουγέννων, Πέμ.-
Τετ. 20:10, 22:20 • Αίθ. 2: 
Trespass, Πέμ.-Τετ. 17:10/ 
Real steel, Πέμ.-Τετ. 19:10, 

21:30, 23:50 • Αίθ. 3: Το 
σπίτι των ονείρων, Πέμ.-
Τετ. 21:50, 23:50/ in Time, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.17:15, 
19:30/ Σάβ.-Κυρ. 12:45, 
15:00, 17:15, 19:30 • Αίθ. 4: 
The Double, Πέμ.-Τετ. 23:00, 
00:00/ Arthur Christmas: Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.17:00, 
19:00/ Σάβ.-Κυρ. 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00 
Αίθ. 5: new Year’s eve, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ.21:20, 23:40, 
00:00/ Σάβ.-Κυρ. 14:20, 
16:40, 21:20, 23:40, 00:00 
•Αίθ. 6: Arthur Christmas: Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.00:00 
3D, 00:00 3D/ Σάβ.-Κυρ. 
11:45 3D, 13:45 3D, 00:00 3D, 
00:00 3D, 00:00 3D/ in Time, 
Πέμ.-Τετ. 21:45, 00:00 • Αίθ. 7: 
new Year’s eve, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ.17:20, 19:40, 22:10, 
00:40/ Σάβ.-Κυρ. 19:40, 
22:10, 00:40/ Happy Feet 
2 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 17:40 
3D/ Arthur Christmas: Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 11:15 3D, 13:15 3D, 
00:00 3D • Αίθ. 8: Το τανγκό 
των Χριστουγέννων, Πέμ. 
& Σάβ.-Τετ. 20:10/ Arthur 
Christmas: Ο γιος του Αϊ-
Βασίλη μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 
18:10/ new Year’s eve, Πέμ. 
& Σάβ.-Τετ. 22:20 •Αίθ. 9: new 
Year’s eve, Πέμ. & Σάβ.-Τετ. 
18:20, 21:00, 23:40/ Παρ. 
18:20

ViLLAGe ATHens 
MeTRO MALL 
Λ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος 
Δημήτριος,  8011009191
Αίθ. 1: Arthur Christmas: Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.00:00 
3D, 00:00 3D/ Σάβ.-Κυρ. 11:20 
3D, 13:30 3D, 00:00 3D, 00:00 
3D/ in Time, Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:20, 00:40 • Αίθ. 2: Happy 
Feet 2 μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ. & Τετ. 00:00/ Σάβ.-Κυρ. 
12:10, 14:20, 16:30, 18:40/ 
Τρ. 16:00 Το τανγκό των 
Χριστουγέννων Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ. & Τετ. 18:45, 21:15, 
23:30/ Σάβ.-Κυρ. 21:15, 23:30 
/ Τρι 18:15, 23:30 • Αίθ. 3: 
Αθάνατοι, Πέμ.-Τετ. 23:45/ 
Χαραυγή μέρος 1, Πέμ.-
Τετ. 19:15, 21:30/ Arthur 
Christmas: Ο γιος του Αϊ-
Βασίλη μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ.14:50, 17:00/ Σάβ.-
Κυρ. 12:40, 14:50, 17:00 
Αίθ. 4: Οι περιπέτειες του 
ΤενΤέν: Το μυστικό του 
μονόκερου, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ.16:40/ Σάβ.-Κυρ. 
12:20, 14:30, 16:40/ Trespass, 
Πέμ.-Τετ. 19:00/ Real steel, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 00:00 • Αίθ. 
5: Happy Feet 2 μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.15:10, 
17:20/ Σάβ. 10:50, 13:00, 
15:10, 17:30/ Κυρ. 10:50, 
13:00, 15:10, 17:20/ new 
Year’s eve, Πέμ.-Τετ. 19:30, 
22:00, 00:30

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D DiGiTAL
Μεσογείων 6, 210 7773.319 
Αίθ. 1: Το παιδί με το ποδή-
λατο, Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 
22:30 • Αίθ. 2: in Time, Πέμ.-
Τετ. 18:45, 20:45, 22:45

GAZARTe
Βουτάδων 32-34, Γκάζι,
 210 3460.347
Μια επικίνδυνη μέθοδος, 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:20, 22:40

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, 
8011160000
Αίθ. 1: Χαραυγή μέρος 1, 
Πέμ.-Τετ. 17:20/ Ύποπτη 
συνωμοσίας Πέμ.-Τετ. 20:00, 
23:10 • Αίθ. 2: Μια επικίν-
δυνη μέθοδος, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ.20:20, 22:40/ Σάβ.-
Κυρ. 18:00, 20:20, 22:40

ΔΑΝΑΟΣ
Λ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου, 
Αμπελόκηποι, 210 6922.655
Αίθ. 1: Μια επικίνδυνη μέθο-
δος, Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:20, 
22:30 • Αίθ. 2: Ύποπτη συ-
νωμοσίας, Πέμ.-Τετ. 17:15, 
19:45, 22:15

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι, 
210 8028.587
Το παιδί με το ποδήλατο, 
Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:20, 22:20

ΕΛΛΗ
Ακαδημίας 64, 210 3632.789
Βασιλιάς σε μία κόλαση, 
Πέμ.-Τρ. 17:30, 20:00, 22:30/ 
Τετ. 20:00, 22:30

ΕΜΠΑΣΣΥ nOVA ODeOn
Π. Ιωακείμ 5, Κολωνάκι,  
210 6786.000, 
Ύποπτη συνωμοσίας, Πέμ.-
Τετ. 17:15, 19:50, 22:30

ΕΤΟΥΑΛ
Ελ. Βενιζέλου 152, Καλλιθέα, 
210 9510.042
Το τανγκό των Χριστουγέν-
νων, Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:20, 
22:30/ Happy Feet 2 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 16:20

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πειραιώς 206, Ταύρος, 210 
3418.550
Bicycle Film Festival (www.
mcf.gr)

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπιστημίου 46, 
210 3826.720
Το παιδί με το ποδήλατο, 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 22:30/ 
Πρέπει να μιλήσουμε για 
τον Κέβιν, Σάβ.-Κυρ. 16:30

ΚΗΦΙΣΙΑ CineMAx
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567 
Αίθ. 1: Υπηρέτριες, Πέμ.-Τετ. 
18:30/ Μια επικίνδυνη 
μέθοδος, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00/ Arthur Christmas: 
Ο γιος του Αϊ-Βασίλη μετ., 
Πέμ.-Σάβ. & Δευτ.-Τετ. 16:30/ 
Κυρ. 12:30, 14:30, 16:30 • 
Αίθ. 2: Ύποπτη συνωμοσίας, 
Πέμ.-Τετ. 17:45, 20:15, 22:45/ 
Happy Feet 2, Σάβ. 15:45/ 
Κυρ. 11:45, 13:45, 15:45

ΚΗΦΙΣΙΑ CineMAx 
CLAss
Δροσίνη 16, Κηφισιά, 210 
6231.601, 210 6231.933
Το τανγκό των Χριστουγέν-
νων, Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:00, 
22:30

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ - 
FiLMCenTeR
Λ. Συγγρού 106, 210 9215.305
Βασιλιάς σε μία κόλαση, 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 22:50/ Ο 
Ξεναγός, Πέμ.-Τετ. 17:30/ 
Tungsten, Πέμ.-Τετ. 19:00

ΝΑΝΑ CineMAx 3D
Λ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη, 
210 9703.158 
Αίθ. 1: new Year’s eve, Πέμ.-
Τετ. 18:15, 20:45, 23:15/ Οι 
περιπέτειες του ΤενΤέν: Το 
μυστικό του μονόκερου, 
Σάβ. 16:15/ Κυρ. 12:15, 14:15, 
16:15 • Αίθ. 2: Το τανγκό των 
Χριστουγέννων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ.18:00, 20:20, 
22:40/ Σάβ. 15:45, 18:00, 
20:20, 22:40/ Κυρ. 12:30, 
15:45, 18:00, 20:20, 22:40 
Αίθ. 3: Χαραυγή μέρος 
1, Πέμ.-Τετ. 19:00 Happy 
Feet 2 μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ.17:00/ Σάβ. 15:00, 
17:00/ Κυρ. 12:15, 15:00, 
17:00/ Moneyball, Πέμ.-Τετ. 
21:15, 00:00 • Αίθ. 4: The 
Double, Πέμ.-Τετ. 20:00/ 
Arthur Christmas: Ο γιος 
του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ.18:00 3D/ 
Σάβ.-Κυρ. 16:00 3D, 18:00 3D/ 
shark night 3D, Πέμ.-Τετ. 
22:00, 23:45/ Happy Feet 2 
μεταγλ., Κυρ. 12:00 3D, 14:00 
3D • Αίθ. 5: Πώς να κλέψετε 
έναν ουρανοξύστη, Πέμ.-
Τετ. 19:30, 23:30/ Real steel, 
Πέμ.-Τετ. 17:00/ Το τανγκό 
των Χριστουγέννων, Πέμ.-
Τετ. 21:30 • Αίθ. 6: Αι ειδοί 
του Μαρτίου, Πέμ.-Τετ. 
21:00/ Real steel, Πέμ.-Τετ. 
23:00/ Arthur Christmas: Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.18:45/ 
Σάβ. 16:45, 18:45/ Κυρ. 12:45, 
14:45, 16:45, 18:45

ΝΙΡΒΑΝΑ CineMAx
Λ. Αλεξάνδρας 192, 210 
6469.398, 210 6445.221
Υπηρέτριες, Πέμ.-Τετ. 17:30/ 
Βασιλιάς σε μία κόλαση, 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:30

ODeOn KOsMOpOLis 
MApOYΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 
210 6786.000, 801 11 60000 
Αίθ. 1: Χαραυγή μέρος 1 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 18:00, 
20:30/ Σάβ.-Κυρ. 15:10, 
18:00, 20:30/ Τετ. 18:00/ 
Trespass, Πέμ.-Τετ. 23:00 
Αίθ. 2: Real steel, Πέμ.-Τετ. 
19:50, 22:50/ in Time, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ.17:20/ Σάβ.-
Κυρ. 12:20, 15:00, 17:20 • 
Αίθ. 3: Υπηρέτριες, Πέμ.-Τετ. 
23:20/ Τζέιν Έιρ, Πέμ.-Τετ. 
20:50/ Πώς να κλέψετε 
έναν ουρανοξύστη, Πέμ.-
Τετ. 18:30/ Το τανγκό των 

Χριστουγέννων, Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:10, 23:20/ Arthur 
Christmas: Ο γιος του Αϊ-
Βασίλη μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ.16:50/ Σάβ.-Κυρ. 
12:30, 14:40, 16:50 • Αίθ. 4: Το 
δέρμα που κατοικώ,  Πέμ.-
Τετ. 22:40/ Το τανγκό των 
Χριστουγέννων, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ.18:20, 20:30/ Σάβ.-
Κυρ. 16:10, 18:20, 20:30 •
Αίθ. 5: Happy Feet 2 μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.17:30 
3D/ Σάβ. 15:20 3D, 17:30 
3D/ Κυρ. 11:00 3D, 13:10 
3D, 15:20 3D, 17:30 3D/ The 
Double, Πέμ.-Τετ. 19:40, 
21:50, 00:00 •Αίθ. 6: Οι περι-
πέτειες του ΤενΤέν: Το μυ-
στικό του μονόκερου, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ.17:50 3D/ 
Σάβ.-Κυρ. 11:20 3D, 13:30 3D, 
15:40 3D, 17:50 3D/ shark 
night 3D, Πέμ.-Τετ. 20:00 3D, 
22:00 3D, 00:00 3D •Αίθ. 7: 
Moneyball, Πέμ.-Τετ. 19:50, 
22:30/ Arthur Christmas: Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.17:40/ 
Σάβ.-Κυρ. 11:10, 13:20, 
15:30, 17:40 •Αίθ. 8: Ύποπτη 
συνωμοσίας, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ.18:00, 20:40, 
23:10/ Σάβ.-Κυρ. 12:50, 
15:30, 18:00, 20:40, 23:10 • 
Αίθ. 9: Arthur Christmas: Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.18:10 
3D/ Σάβ.-Κυρ. 11:40 3D, 13:50 
3D, 16:00 3D, 18:10 3D/ in 
Time, Πέμ.-Τετ. 20:20, 22:40 
•Αίθ. 10: Μια επικίνδυνη 
μέθοδος, Πέμ.-Τετ. 20:10, 
22:20/ Happy Feet 2 μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.17:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 12:40, 14:50, 17:00 
Αίθ. 11: new Year’s eve, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.18:30, 
21:00, 23:30/ Σάβ.-Κυρ. 
13:00, 15:50, 18:30, 21:00, 
23:30 • Αίθ. 12: Χαραυγή 
μέρος 1, Πέμ.-Τετ. 18:50, 
21:20, 23:40

ΟDeOn OΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, 210 6786.000
Αίθ. 1: Μια επικίνδυνη μέθο-
δος, Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:10, 
22:20 • Αίθ. 2: in Time, Πέμ.-
Τετ. 17:40, 20:00, 22:30

ODeOn sTARCiTY
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου,  
Ν. Κόσμος, 210 6786.000
Αίθ. 1: new Year’s eve, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.18:30, 
21:00, 23:30/ Σάβ.-Κυρ. 
15:50, 18:30, 21:00, 23:30  
Arthur Christmas: Ο γιος 
του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., Κυρ. 
11:20, 13:30 • Αίθ. 2: Χαραυ-
γή μέρος 1, Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:30, 23:00/ Άγρια φύση, 
Κυρ. 11:00/ Ο πράσινος 
πλανήτης, Κυρ. 13:00/ Πέρα 
από τα όρια, Κυρ. 15:00  • 
Αίθ. 3: Μια επικίνδυνη μέθο-
δος, Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:20/ 
Trespass, Πέμ.-Τετ. 18:00/ 
Άγρια φύση, Κυρ. 11:00/ Ο 
πράσινος πλανήτης, Κυρ. 
13:00/ Πέρα από τα όρια, 
Κυρ. 15:00  • Αίθ. 4: Το ταν-
γκό των Χριστουγέννων, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.19:00, 
21:10, 23:20/ Σάβ.-Κυρ. 
16:50, 19:00, 21:10, 23:20/ 
Άγρια φύση, Κυρ. 11:00/ Ο 
πράσινος πλανήτης, Κυρ. 
13:00/ Πέρα από τα όρια, 
Κυρ. 15:00  • Αίθ. 5: Ύποπτη 
συνωμοσίας, Πέμ.-Τετ. 
18:10, 20:40, 23:10/ Άγρια 
φύση Κυρ. 11:00/ Ο πράσι-
νος πλανήτης, Κυρ. 13:00/ 
Πέρα από τα όρια Κυρ. 15:00  
Αίθ. 6: Happy Feet 2 μετ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.18:10/ 
Σάβ. 16:00 3D, 18:10/ Κυρ. 
11:40, 13:50, 16:00, 18:10/ in 
Time, Πέμ.-Τετ. 20:20, 22:40 
• Αίθ. 7: Arthur Christmas: Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Πέμ.-Σάβ. & Δευτ.-Τετ. 17:50 
3D/ Κυρ. 15:40 3D, 17:50 3D/ 
shark night 3D Πέμ. & Κυρ.-
Τετ. 20:00 3D, 22:00 3D/ Παρ.-
Σάβ. 20:00 3D, 22:00 3D, 00:00 
3D • Αίθ. 8: The Double, Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:10/ in Time, 
Πέμ.-Σάβ. & Δευτ.-Τετ. 17:40/ 
Κυρ. 12:20, 14:40, 17:40 •Αίθ. 
9: Real steel, Πέμ.-Τετ. 20:30, 
23:10  
Arthur Christmas: Ο γιος του 
Αϊ-Βασίλη μεταγλ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ.18:20/ Σάβ. 16:10, 
18:20/ Κυρ. 11:50, 14:00, 
16:10, 18:20 • Αίθ. 10: Happy 
Feet 2 μεταγλ., Πέμ.-Σάβ. & 
Δευτ.-Τετ. 17:30/ Κυρ. 12:50, 
15:20, 17:30/ Moneyball, 
Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:30 

ΟΣΚΑΡ 
Αχαρνών 330, Κάτω Πατήσια, 
210 2234.130

Ένας χωρισμός, Πέμ.-Τετ. 
18:00/ Το δέρμα που κατοι-
κώ, Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:20

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
Ριζάρη 24, 210 7291.800  
Βασιλιάς σε μία κόλαση, 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:20, 22:40

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
Μεσογείων 232 & Βεντούρη, 
210 6525.122
Το τανγκό των Χριστουγέν-
νων, Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:30, 
22:40/ Happy Feet 2 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 16:10

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, πλ. Αγ.Τριάδος, 
Αργυρούπολη,  210 9927.447
Ένας χωρισμός, Πέμ.-Τετ. 
20:15/ Ανώνυμος, Πέμ.-Τετ. 
22:30/ Πολεμώντας για τη 
νίκη, Πέμ.-Τετ. 18:15/ Οι 
περιπέτειες του ΤενΤέν: Το 
μυστικό του μονόκερου, 
Σάβ.-Κυρ. 16:00

ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜ. 
ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Κ. Παλαιολόγου 18, Νέα Σμύρ-
νη, 210 9333.820
Αίθ. 1: Το τανγκό των 
Χριστουγέννων, Πέμ.-Τετ. 
18:30/ Moneyball, Πέμ.-
Τετ. 20:30, 23:00/ Arthur 
Christmas: Ο γιος του Αϊ-
Βασίλη μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 
16:30 • Αίθ. 2: Το τανγκό των 
Χριστουγέννων, Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:30/ Moneyball, 
Πέμ.-Τετ. 18:00

sTeR CineMAs 
Λ. Δημοκρατίας 67A, Ίλιον, 
210 8092.690, 801 801 7837 
Αίθ. 1: new Year’s eve, Πέμ. & 
Κυρ.-Τετ. 19:50, 22:10/ Παρ.-
Σάβ. 19:50, 22:10, 00:30/ 
shark night 3D, Πέμ.-Τετ. 
17:50/ Ο Άγγελος του πά-
θους, Σάβ.-Κυρ. 13:50, 15:50 
Αίθ. 2: Arthur Christmas: Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.16:20 
3D, 18:20 3D/ Σάβ.-Κυρ. 12:20 
3D, 14:20 3D, 16:20 3D, 18:20 
3D/ shark night 3D, Πέμ. & 
Κυρ.-Τετ. 20:20 3D, 22:20 3D/ 
Παρ.-Σάβ. 20:20 3D, 22:20 
3D, 00:20 3D • Αίθ. 3: Real 
steel, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 21:30/ 
Παρ.-Σάβ. 21:30, 00:10/ 
Arthur Christmas: Ο γιος του 
Αϊ-Βασίλη μετ., Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17:30, 19:30/ Σάβ.-
Κυρ. 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 
• Αίθ. 4: Happy Feet 2 μετ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.17:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 13:00, 15:00, 17:00/ 
Το τανγκό των Χριστουγέν-
νων, Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:00, 
23:00 • Αίθ. 5: Στρουμφάκια 
μετ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ.16:45/ Σάβ.-Κυρ. 12:45, 
14:45, 16:45/ in Time, Πέμ.-
Τετ. 18:45, 21:15, 23:30 • Αίθ. 
6: Moneyball, Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:30/ Arthur Christmas: Ο 
γιος του Αϊ-Βασίλη μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.16:00, 
18:00/ Σάβ.-Κυρ. 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00 •Αίθ. 7: 
Χαραυγή μέρος 1, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17:40/ Σάβ.-Κυρ. 
12:40, 15:20, 17:40/ Trespass, 
Πέμ.-Τετ. 00:00/ The Double 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:00

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ
Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάν-
δρου, 210 3609.695   
Αίθ. 1: Φάουστ, Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:30 • Αίθ. 2: Τυραν-
νόσαυρος, Πέμ.-Κυρ. & Τρ., 
Τετ. 19:00, 20:45, 22:30

ΤΙΤΑΝΙΑ CineMAx
Θεμιστοκλέους 1, 210 3811.147
Ένας χωρισμός, Πέμ.-Τετ. 
17:30, 20:00, 22:30

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ - 
3D DiGiTAL
Ν. Ηράκλειο, 210 2826.873
Αίθ. 1: Το τανγκό των 
Χριστουγέννων, Πέμ.-Τετ. 
18:15, 20:30, 22:40/ Arthur 
Christmas: Ο γιος του Αϊ-
Βασίλη μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
16:30 3D • Αίθ. 2: Arthur 
Christmas: Ο γιος του Αϊ-
Βασίλη μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 
18:15 3D/ new Year’s eve, 
Πέμ.-Τετ. 20:15, 22:30/ 
Happy Feet 2 μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 16:15

ΤΡΙΑΝΟΝ-FiLMCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 
101, 210 8222.702
Μια επικίνδυνη μέθοδος, 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 22:30/ 
Οι νύμφες του Hindu Kush, 
Σάβ. 17:00/ Το σχέδιο Σωτη-
ρία, Κυρ. 17:30 ●

Cine ωρεσ προβολησ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛωΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜ.ΠΤΗ



8 - 14 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2011 A.V. 69 

 Gay&Lesbian Tου Λύο ΚαΛοβύρνα

Τ α βλέμματα που εισέπραξε μια διαφυ-
λική γυναίκα σ’ ένα σουπερμάρκετ μιας 
μικρής επαρχιακής πόλης της Νότιας 

Γαλλίας ενέπνευσαν τον Εμανουέλ νταρλέ να 
γράψει ένα μονόλογο, ο οποίος παίζεται στο Από 
Μηχανής θέατρο. Ο Φαίδων Καστρής (με τις 
σκηνοθετικές οδηγίες της Κατερίνας Μπερδέκα) 
ερμηνεύει με άψογη ισορροπία και χωρίς στερε-
οτυπικούς ακκισμούς την ιστορία μιας μεσήλικης 
τρανς γυναίκας, η οποία κάθε Τρίτη πάει επίσκε-
ψη στο γηραιό πατέρα της, για να του καθαρίσει, 
να τον ξεβρομίσει, να του μαγειρέψει και να του 
κάνει τα ψώνια. Στο σουπερμάρκετ. Μαζί του. 

Το έργο δεν εστιάζει μονόπαντα στο θέμα της 
σεξουαλικής ταυτότητας. Όπως εξηγεί ο Νταρ-
λέ: «Μ’ ενδιαφέρει η έννοια της ταυτότητας, και 
όχι μόνο της σεξουαλικής. Κάποιοι άνθρωποι 
δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι είμαστε· υπάρχουν 
άτομα που νιώθουν ότι δεν έχουν θέση σ’ αυτόν 

τον κόσμο. Το έργο μιλά για κάποια που αλλάζει 
ταυτότητα, αλλάζει φύλο. Ταυτόχρονα για τη 
σχέση της με τον πατέρα, η οποία δεν αφορά 
αποκλειστικά αυτή τη μεταμόρφωση. Το έργο 
δεν επικεντρώνεται στην έμφυλη ταυτότητα, 
αλλά στην αλλαγή της σχέσης μας με τους γο-
νείς μας καθώς αυτοί μεγαλώνουν. Το πώς μας 
αντιλαμβάνονται οι γονείς μας και το πώς αντι-
λαμβανόμαστε εμείς τον εαυτό μας έρχονται 

συχνά σε σύγκρουση.

Έχει συμβολική σημασία να έχουμε την α-
ποδοχή των γονιών μας; Όταν επιλέγουμε να 
είμαστε πραγματικά ο εαυτός μας ενίοτε δεν 
μπορούμε να το εκφράσουμε στους γονείς μας, 
επειδή είναι κάτι πάρα πολύ βαθύ. Από την άλλη, 
συχνά είναι αυτοί που μας γνωρίζουν καλύτερα 
από κάθε άλλον.

Τι ενέπνευσε αυτό το μονόλογο; Μ’ ενδιέφε-
ραν τα βλέμματα που εισέπραξε αυτή η γυναίκα 
στο σουπερμάρκετ. Υπήρχαν βλέμματα σαν το 
δικό μου, που απλώς την κατέγραψε, αλλά υ-
πήρχαν και βλέμματα εξαιρετικά βίαια, τύπου: 
«Τι αηδία είναι αυτή;». Θεωρώ πως όταν πηγαί-
νει στο σουπερμάρκετ τη χτυπά ένα είδος βίας.

Ενώ σιγά-σιγά αρχίζει να μην είναι πολιτικά 
ορθό να καταφέρεσαι εναντίον των γκέι, 
οι τρανσέξουαλ παραμένουν θεμιτός στό-
χος. Πώς είναι στη Γαλλία; Και στη Γαλλία τα 
πράγματα προχωρούν πάρα πολύ αργά. Υπάρ-
χει απόσταση από το να αποδεχτείς την ομοφυ-
λοφιλία μέχρι ν’ αποδεχτείς τη διαφυλικότητα. 

Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό… Είναι ίσως θέ-
μα ελευθερίας. Είναι θαρραλέο πράγμα να το 
κάνεις και ίσως αυτό προκαλεί φόβο – η δύναμη 
να εναντιωθείς σε κάτι τόσο «σταθερό».

Τι αποδοχή είχε το έργο στην Αγγλία και τη 
Γαλλία; Είχε μεγάλη επιτυχία επειδή το ρόλο 
τον έπαιξαν δύο πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Ο κό-
σμος γελάει μ’ έναν άντρα ντυμένο γυναίκα, 
αλλά διαρκεί μόνο τα πέντε πρώτα λεπτά. Μετά 
απορροφάται από την ιστορία, πράγμα που δεί-
χνει ότι τους παρασέρνει η διήγηση, τα αστεία 
και τα οδυνηρά στοιχεία.

Παρουσιάζετε την τρανσέξουαλ πρωταγω-
νίστρια ως εκπορνευόμενη. Δεν είναι κλισέ 
αυτό; Δεν είμαι λοιπόν απολύτως ικανοποιη-
μένος που χρησιμοποίησα αυτό το κλισέ, αλ-
λά δραματουργικά ήταν χρήσιμο – θυμηθείτε 
το τέλος. Εννοείται ότι δεν στρέφονται όλοι οι 
τρανσέξουαλ στην πορνεία. ●

Η σεξουαλικότητα 
στο σουπερμάρκετ

Info
Από Μηχανής 

θέατρο, Ακαδήμου 

13, Μεταξουργείο, 

210 5231.131 

Περιοδικό 
OUT
Κυκ λοφόρησε τον 

Δεκέμβριο το πρώ-

το τεύχος του gay 

περιοδικού OUT, 

με την ελληνική 

έκδοση να ακο-

λουθεί τη φιλο-

σοφία της αμερικάνικης: θα 

προβάλλει τους «καλύτερους» από την 

LGBT κοινότητα σε όλους τους τομείς, μαζί 

με θέματα από την επικαιρότητα, τη μόδα, 

τη μουσική, την ψυχαγωγία και τα ταξίδια. 
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Τ ον Ζιλμπέρ Σινουέ, γνωστό για τα 

ιστορικά του μυθιστορήματα, συ-

νάντησε στην πόλη της Τουλόν ο 

συγγραφέας Δημήτρης Στεφανάκης και 

μίλησε μαζί του. Τα κοινά τους δεν είναι μό-

νο η συγγραφή και πως έχουν τον ίδιο εκ-

δοτικό oίκο (Ψυχογιός) στην Ελλάδα, αλλά 

και οι ελληνικές ρίζες, αφού η γιαγιά του 

Σινουέ ήταν Ελληνίδα. 

Βρισκόμαστε στη Γαλλία του Νότου, σε 

μια γιορτή βιβλίου που αφορά τη Μεσό-

γειο και τους συγγραφείς που καταπιά-

νονται με αυτή. Τι σημαίνει για σας η λέξη 

Μεσόγειος; Για μένα η Μεσόγειος είναι πάνω 

απ’ όλα η κοιτίδα, το παρελθόν του ανθρώ-

που που πρέπει να γίνει και το μέλλον του 

υπό τον όρο ότι θα δουλέψουμε όλοι μαζί γι’ 

αυτόν το σκοπό. Ο μεσογειακός κόσμος ε-

νώνει τους λαούς του αραβικού κόσμου, το 

Ισραήλ και την Τουρκία με την Ευρώπη του 

Νότου, είναι η μητέρα των μεγάλων πολιτι-

σμών του παρελθόντος. Την ενοποιό αυτή 

δύναμη πρέπει να αξιοποιήσουμε ώστε να 

καταστήσουμε τη Μεσόγειο μια «λίμνη» ειρή-

νης και αδελφότητας των λαών. 

Η  Ιστορία παραμένει βασικό μέλημα στα 

βιβλία σας, η γενεσιουργός δύναμή τους, 

θα έλεγε κανείς. Πιστεύετε στον όρο ι-

στορικό μυθιστόρημα; Είναι ένας τρόπος 

να προσανατολιστούμε στο λογοτεχνικό 

στερέωμα, έστω κι αν εμείς οι συγγραφείς 

δεν συμφωνούμε μαζί του. Αν ευσταθεί αυ-

τός ο όρος, τότε η ίδια η Βίβλος υπήρξε το 

πρώτο ιστορικό μυθιστόρημα του κόσμου. Σε 

κάθε περίπτωση τα μυθιστορήματα τέτοιου 

τύπου βοηθούν τον αναγνώστη να ανακαλύ-

ψει την Ιστορία με πολύ ευχάριστο τρόπο, με 

την προϋπόθεση βέβαια ότι ο  συγγραφέας 

σέβεται απόλυτα την ιστορική αλήθεια. 

Έλκετε την  καταγωγή σας από την Αίγυ-

πτο. Θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο για 

τη χώρα σας; Η Αίγυπτος είναι τα παιδικά 

μου χρόνια και η εφηβεία μου. Η πεμπτουσία 

της ζωής μου. Θυμάμαι ωστόσο μια Αίγυπτο 

πολυφυλετική, με ανοιχτούς ορίζοντες, α-

νεξίθρησκη, πατρίδα πολλών ανθρώπων με 

διαφορετική γλώσσα και καταγωγή. Μη με 

ρωτήσετε τι απέγινε αυτή η Αίγυπτος, γιατί 

ειλικρινά δεν ξέρω τι να σας απαντήσω. 

Έχετε φανταστεί έναν κόσμο χωρίς μυ-

θιστόρημα; Χωρίς τα δικά μου μυθιστορή-

ματα, βεβαίως. Χωρίς το μυθιστόρημα γε-

νικότερα, μου είναι αδύνατο. Ένας κόσμος 

αντιμυθιστορηματικός θα ήταν πραγματικός 

εφιάλτης. Σας θυμίζω το άγος του ναζισμού 

που έκαιγε τα βιβλία της ευρωπαϊκής πρω-

τοπορίας του μυθιστορήματος. Είτε το θέ-

λουμε είτε όχι, οι μυθιστοριογράφοι είναι οι 

πρόμαχοι ενός καλύτερου κόσμου που τον 

ονειρευόμαστε ακόμα. 

Ο μυθιστοριογράφος Σινουέ πιστεύει στο 

καλό και στο κακό; Κάποτε ασπαζόμουν 

την άποψη πως το καλό και το κακό υπάρ-

χουν αξεχώριστα στον κόσμο. Κανείς, έλεγα 

στον εαυτό μου, δεν είναι τόσο καλός ή τόσο 

κακός όσο νομίζουμε. Τελευταία όμως τεί-

νω να πιστέψω πως κάποιοι άνθρωποι είναι 

βουτηγμένοι στο κακό μέχρι το λαιμό. Οι ναζί 

ήταν η απόλυτη έκφραση του κακού και δεν 

είναι οι μόνοι δυστυχώς. 

Εντέλει ποια είναι η χώρα σας, η Αίγυπτος, 

η Γαλλία, η Ελλάδα; Πολλές φορές αισθάνο-

μαι σαν ένα πλάσμα που δεν βρίσκεται ποτέ 

στον τόπο του. Όταν είμαι στη Γαλλία, σκέ-

φτομαι την Αίγυπτο, όταν βρεθώ στην Αίγυ-

πτο αναζητώ τη Γαλλία, οι ελληνικές μου ρί-

ζες είναι και αυτές μια πηγή νοσταλγίας. Μου 

είναι δύσκολο να καταλήξω κάπου. Θα μείνω 

για πάντα ένας πλάνητας ανάμεσα σε δυο και 

τρεις πατρίδες. 

Σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσει στην Ελ-

λάδα το νέο σας βιβλίο, «Η πνοή του για-

σεμιού». Πείτε μας δυο λόγια γι’ αυτό. Η 

πνοή του γιασεμιού είναι το πρώτο μέρος ενός 

οικογενειακού έπους που διατρέχει τον εικο-

στό αιώνα. Διαχειρίζομαι μυθιστορηματικά το 

πεπρωμένο τεσσάρων οικογενειών της Ανα-

τολής, μέσω των οποίων αναδύεται όλη η κο-

σμογονία της σύγχρονης Ιστορίας. Προσπαθώ 

να δώσω απάντηση στο καίριο ερώτημα «γιατί 

φτάσαμε ως εδώ;». Πώς εξεγέρθηκε ο αρα-

βικός κόσμος, πώς εξελίχθηκε ο ισλαμισμός, 

πώς οδηγούμαστε κάθε τόσο σε τρομοκρα-

τικά χτυπήματα; Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον 

για όλους και κυρίως για το αναγνωστικό κοινό 

της Μεσογείου. Ελπίζω να βρεθώ σύντομα κο-

ντά σας και να γιορτάσουμε μαζί την κυκλοφο-

ρία κι αυτού του βιβλίου στην Ελλάδα. A   

Ανακαλύπτοντας την ιστορία 

 Ένας κόσμος 

αντιμυθιστο-
ρηματικός 

θα ήταν 
πραγματικός 

εφιάλτης

Tι νέα;

παρουσιάσεις / εκδόσεις / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις

Βookvoice
Επιμέλεια: ΑγγΕλική ΜπιρΜπιλή

1ο 

Φεστιβάλ 

Νέων 

Λογοτεχνών

Ένα διήμερο focus στη νέα 

γενιά Ελλήνων δημιουργών: 

βιβλίο, μουσική, θέατρο, 

χορός, κινηματογράφος, 

εικαστικά, κόμικς, διαγω-

νισμοί, workshops.  

Παρασκευή 9 & Σάββατο 10 

Δεκεμβρίου 2011, Ίδρυμα 

Μιχάλης Κακογιάννης
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8/12, 19.00  
Το νέο του μυθιστόρημα «Το τελευταίο τραμ», από τις 
εκδ. Καστανιώτη, παρουσιάζει ο δημοσιογράφος 
και συγγραφέας Θανάσης καρτερός. Μαζί του στη 
συζήτηση που θα ακολουθήσει θα είναι ο Χριστό-
φορος κάσδαγλης. Στο 104 Κέντρο Λόγου και Τέχνης, 
Θεμιστοκλέους 104 & Καλλιδρομίου 

11/9 - ΥΠΗΡΧΕ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ; 
Νόαμ Τσόμσκι, μτφ. Σ. Μιχα-
ήλ - Ν. Ηιλιάδης, εκδ. Άγρα, 
σελ. 256 

Ο διάσημος στοχαστής, με α-
φορμή τις επιθέσεις της 11ης 
Σεπτεμβρίου, κρούει τον κώ-
δωνα του κινδύνου για την αυ-
ξανόμενη προσφυγή των ΗΠΑ 

στην πολεμική ρητορική ως μέσο αντίδρασης. Και 
επιμένει πως οποιαδήποτε κλιμάκωση της βίας ως 
απάντηση στη βία, οδηγεί αναπόφευκτα σε ακόμη 
περισσότερη βία. 

ΑΡΟΔΟ 
Επιμ. Γιάννης Μαμάης, 
εκδ. Gutenburg, σελ. 300 

Ένα άλμπουμ-ιστορία με πε-
ρισσότερες από 200 φωτο-
γραφίες, που απεικονίζουν 
την καθημερινότητα της Άν-

δρου έως το 1965, τότε που το πλοίο έκανε 8 ώρες να 
φτάσει από τη Ραφήνα αντί για 2 που κάνει σήμερα, 
αλλά και των άλλων κυκλαδίτικων νησιών – άλλω-
στε, την ίδια μοίρα είχαν. 

Ο ΜΙΚΡΟΣ 
ΠΡΙΓΚΙ-
ΠΑΣ 
Αντουάν 
Ντε Σαιντ-
Εξυπερύ, 
μτφ. Μελίνα 
Καρακώστα, 
εκδ. Πατάκη

Ο αφηγητής θα πέσει με το αερο-
πλάνο του στην έρημο κι εκεί θα 
βρει τον Μικρό Πρίγκιπα. Θα γνω-
ριστούν, θα γίνουν φίλοι και θα α-
κολουθήσει μια κουβέντα για την 
ανθρώπινη ματαιοδοξία και όχι μό-
νο, σε ένα κλασικό βιβλίο που είναι 
για παιδιά αλλά δεν απευθύνεται 
μόνο σε αυτά. 

ΤΟ ΑΣΧΗ-
ΜΟ-ΠΑΠΟ 
Χανς 
Κρίστιαν 
Άντερσεν, 
μτφ. Μαρία 
Παπαγιάννη, 
εκδ. Πατάκη 

Η κλασική ιστορία του μεγάλου Δα-
νού συγγραφέα και ποιητή, για την 
πραγματική αξία της ομορφιάς και 
το νόημα του να ανήκεις κάπου. Με 
την ιδιαίτερη εικονογράφηση των 
Τζόνσον Στιβ και Φάνσερ Λου. 

Tι νέα; ΠαιδικάΒookvoice
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Έλενα Πέγκα

Χ
αλκιδική, Λος Άντζελες, Γαλλικός 

Ποταμός, Αθήνα, Βελιγράδι, Βό-

ρειο Λονδίνο, τόποι, χώρες, αερο-

δρόμια, νερά, συγκάτοικοι, αυτο-

κίνητα, σώματα, σκέψεις. Πόσο 

επί τοις εκατό των 36 ιστοριών του 

βιβλίου σου είναι αυτοβιογραφικό 

και πόσο ιστορίες που σκαρφίστηκες με 

το μυαλό σου; Το συγκεκριμένο βιβλίο 
έχει σαν αφετηρία μέρη που βρέθηκα, 
πρόσωπα και σώματα που συνάντησα, 
σκέψεις που έκανα, αλλά δεν θεωρώ 
αυτά καθοριστικά στο γράψιμό του με 
την έννοια πως αντί για αυτά θα μπο-
ρούσαν να είναι άλλα. Η διάθεση με 
ενδιέφερε, η ματιά πάνω σε όλα, οι α-
ντιθέσεις, το μπανάλ που αίφνης γίνε-
ται δραματικό, το άσχημο που γίνεται 
όμορφο, το εξημερωμένο που γίνεται 
άγριο και βίαιο.

Η φόρμα που χρησιμοποιείς, αυτών δηλα-

δή των γρήγορων ιστοριών-ματιές σε αν-

θρώπους και συγκεκριμένο χωροχρόνο, 

είναι ιδιαίτερη. Θα χαρακτήριζες τις ιστο-

ρίες σου διηγήματα ή κάτι άλλο; Αυτή τη 
συλλογή μικρών ιστοριών την αποκα-
λώ νουβέλα, γιατί νιώθω πως η μία ι-
στορία συμπληρώνει την άλλη και πως 
όλες μαζί αποτελούν τα κεφάλαια ενός 
βιβλίου. Διαρκώς μεταβαλλόμενα σκη-
νικά, κατακερματισμός, ένας κόσμος 
ταυτοχρονικός.

Υπάρχει κάποιο υπονοούμενο, μια ιδιαίτερη 

σημειολογία στην κίνηση κατά την οποία οι 

άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, δέ-

νουν τη ζώνη τους; Γιατί αναρωτιέμαι: πώς 

διάλεξες τον τίτλο; Οι ζώνες μάς προστα-
τεύουν στην οδήγηση, στην ορειβασία, 
στις πτήσεις, αλλά και μας περιορίζουν. 
Επίσης, οι ζώνες κρατούν τα ρούχα πά-
νω στο σώμα μας, ώστε αυτά να μη μας 
φύγουν. Παπούτσια, τσάντες, ζώνες. Η 
ζώνη είναι το πιο παράξενο αξεσουάρ. 
Και το δέρμα είναι η επιφάνεια ενός σώ-
ματος. Μέσα από την επιφάνεια αυτή το 
ζώο άνθρωπος εισπράττει καταρχήν τα 
ερεθίσματα του κόσμου που κατοικεί με 
το σώμα του. A   

Η αξία των αντιθέσεων 
Τρεις ερωτήσεις στη συγγραφέα των 36 παρηγορητικών
ιστοριών «Σφιχτές ζώνες και άλλα δέρματα» (εκδ. Άγρα) 

Του ΣΤΕφΑνου ΤΣιΤΣοπουλου

Μαζί τα φάγαμε;
Το επόμενο debate της IQ2 
σε ρωτάει άμεσα… 

Του πΑνΑγιώΤή ΜΕνΕγου

Το «μαζί τα φάγαμε» του Θ. Πάγκαλου έχει 
αναλυθεί, λοιδωρηθεί ή υποστηριχθεί ε-
ξαντλητικά. Συνήθως, όμως, με τηλεοπτι-
κούς όρους εντυπώσεων. Ακριβώς ό,τι δεν 
γίνεται στα debates της IQ2, που επέλεξε 
αυτή τη φράση για να τη θέσει ενώπιον ει-
σηγητών και κοινού. « Ήταν από την αρχή ξε-
κάθαρο σε μένα πως η IQ2 έπρεπε να θέσει το 
ερώτημα επάνω στη σκηνή και να καλέσει τις 
δύο πλευρές σε debate. Περιμένω πως η συ-
ζήτηση θα είναι υψηλού επιπέδου» μας λέει ο 
πρόεδρος της IQ2 Ερρίκος Αρώνες. Και συ-
νεχίζει: «Η δήλωση, πίσω από τον τίτλο της, 
κρύβει μια κρίσιμη συζήτηση που αφορά στα 
χαρακτηριστικά της εξουσίας και της σχέσης 
της με τους πολίτες. Οι πολίτες εκλέγουν μία 
κυβέρνηση για να προασπίζει τα συμφέροντά 
τους όχι σαν μονάδες, αλλά σαν σύνολο. Σε 
μια δυσλειτουργική κοινωνία, όπου τα όρια 
μεταξύ εξουσίας και πολιτών αλλά και μετα-
ξύ των τριών εξουσιών δεν τηρούνται, είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμο να επαναφέρουμε στο προ-
σκήνιο τους ορισμούς αυτούς, το λεξιλόγιό 
τους, και να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαί-
νει πολίτης, ποιος είναι ο ρόλος των πολιτικών 
και πώς αυτοί οι δύο θα έρθουν πιο κοντά και 
θα οικοδομήσουν μια λειτουργική σχέση.  Έ-
χει έρθει η στιγμή να αξιοποιήσουμε το θυμό 
αυτό και να δούμε πώς θα πορευτούμε σε μία 
πιο ευνοϊκή κατεύθυνση».

Θάνος Βερέμης
«Θα επιχειρηματολογήσω υπέρ της συλλογι-
κής ευθύνης, παρότι η φράση από την οποία 
εκκινεί το debate είναι σχηματική και δεν με 
εκφράζει, γιατί προφανώς “δεν φάγαμε όλοι 
εξίσου”. Παρόλ’ αυτά πιστεύω ότι σε ένα δη-
μοκρατικό πολίτευμα όλοι οφείλουμε να εί-
μαστε συνεπείς και η αλήθεια είναι ότι στην 
Ελλάδα των περασμένων δεκαετιών, σε μι-
κρό ή μεγάλο ποσοστό, υπήρξαμε και παρα-
βάτες, π.χ. μέσω της φοροδιαφυγής, αλλά 
και κακοί ψηφοφόροι εφόσον κατηγορούμε 
τους πολιτικούς. Τώρα, όσον αφορά το αν 
έχει το δικαίωμα να μας εγκαλεί με αυτό τον 
τρόπο ένας βουλευτής με μακρά κοινοβου-

λευτική και κυβερνητι-
κή παρουσία, θα σας πω 
αυτό που ήδη ξέρετε. 
Ότι ο κύριος Πάγκαλος 
είναι αμετροεπής και 
διακατέχεται από μια 
“battez les bourgeois” 
(«χτυπάτε τους μπουρ-
ζουάδες») νοοτροπία 
που συχνά τον οδηγεί 
στην υπερβολή. Λέει α-
λήθειες, όμως, λειτουρ-
γεί συχνά ως καταλύ-
της και συνήθως τον 
προτιμώ από πολλούς 
συναδέλφους του, α-
κόμα και στην τωρινή 
κυβέρνηση, που μιλάνε 
πολύ χωρίς να λένε τί-
ποτα». ●

ΙΝFO Υπέρ της πρότασης «Μαζί τα φάγαμε: Σε μια δημοκρα-
τία, η ευθύνη είναι πάντα συλλογική» θα μιλήσουν ο Kevin 
Featherstone (Καθ. Ελληνικών Σπουδών στο LSE και Διευθυντής 
του Hellenic Observatory του European Institute) και ο Θάνος Βε-
ρέμης (Καθ. Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Αθηνών). Κατά ο 
Γιάνης Βαρουφάκης (Καθ. Οικονομικής Θεωρίας στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών) και ο Αυγουστίνος Ζενάκος (συγγραφέας, αρθρο-
γράφος).  «ΘΕΑΤΡΟΝ», Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», 
αίθ.  Αντιγόνη (Πειραιώς 254, Ταύρος, 212 2540.300), Δευτ. 12/12, 
(19.30-21.30, πέρας προσέλευσης: 19.15). Είσοδος € 10. 

Δωρεάν εισιτήρια για το Debate 
Η A.V. εξασφάλισε για εσάς 3 διπλά εισιτήρια για το 
debate. Στείλτε SMS: AVVA (κενό) και ονοματεπώνυμο 

στο 54121, μέχρι 9/12 στις 17.00. Οι νικητές θα ειδοποι-
ηθούν με sms και τα ονόματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στο 
ταμείο. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ 
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elements of style

Τείνουμε να το ξεχνάμε, αλλά όταν βγαίνουμε στην αγορά για ένα νέο τζιν τότε θυμόμαστε πόσο μα πόσο δύσκολο είναι να βρού-
με αυτό που θα εφαρμόζει τέλεια στο σώμα μας. Αν ψάχνετε τώρα για ένα τέτοιο τζιν, αναζητήστε τη νέα συλλογή της G-Star RAW  
«3301 Neutral» που επαναπροσδιορίζει το παραδοσιακό πεντάτσεπο στιλ προσφέροντας ταυτόχρονα μια «βάση» υψηλής ποιότητας 
για κάθε είδους εμφάνιση, από αμιγώς streetlook σε καθαρό business στιλ. Κυκλοφορεί σε straight και slim εφαρμογή και σε πέντε 
διαχρονικά «πλυσίματα», αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι κάθε γκαρνταρόμπας * Κεντρική Διάθεση: Folli Follie  Group 210 9119.000
                    - ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

shopping / soul / body / mind / market

G-STAR RAW 
Τα τζιν με την

τέλεια εφαρμογή
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POWER HEALTH Με εκχυλίσματα από θυμάρι και 
εχινάτσεα, πρόπολη, βιταμίνη C και ψευδάργυρο, η 
Winter Formula της Power Health μπορεί να προσφέ-
ρει αποτελεσματική προστασία από τις ιώσεις και τα 
κρυολογήματα του χειμώνα. Το προϊόν είναι 100% 
φυσικό. Κεντρική Διάθεση: 210 2821.500

BALLANTINE’S Καλύτερο Blended Scotch Ουίσκι  
της Χρονιάς (απλό, χωρίς αναφορά σε παλαίωση) ανα-
δείχθηκε για 4η συνεχή χρονιά το Ballantine’s Finest. 
Κριτής ήταν ο κορυφαίος ειδικός γύρω από το ουίσκι 
Jim Murray, ο οποίος, αφού δοκίμασε 1.500 νέα ουί-
σκι, αποφάνθηκε πως το Ballantine’s Finest αποτελεί 
«ένα μεγάλο έργο τέχνης».  

THE FAMOUS GROUSE Οι τρεις πέρδικες της οικογένειας του The Famous Grouse, η 
κόκκινη, η μαύρη και η λευκή, υποστηρίζουν την παράσταση του Πέτρου Νάκου «Birdy, το 
αγόρι-πουλί», ένα σύγχρονο παραμύθι απόδρασης, στο θέατρο «Alterapars» (Μ. Αλεξάνδρου 
123, Κεραμεικός, 210 3410.011). 

ΔΕΛΤΑ Αφού κέρδισε το 12% των καταναλωτών φρέσκου γάλακτος σε μπουκάλι μόλις στους 
4 πρώτους μήνες της παρουσίας του (Μάιος 2011), το νέο φρέσκο γάλα «Μικρές Οικογενεια-
κές Φάρμες» βραβεύτηκε και ως ένα από τα πιο επιτυχημένα λανσαρίσματα του 2011 στο 11ο 
Συνέδριο Πωλήσεων, που διοργανώθηκε από το περιοδικό Sales  Marketing & Business Review. 

PIAGGIO Η ζωή πάνω σε δύο ρόδες είναι ωραία και ο όμιλος Piaggio, ο πρώτος σε μέγεθος 
ευρωπαίος κατασκευαστής σκούτερ και μοτοσικλετών, παρουσιάζει μια μεγάλη γκάμα νέων 
μοντέλων στην έκθεση EICMA 2011, όπου όλες οι μάρκες του ομίλου (Vespa, Moto Guzzi, 
Aprilia, Derbi, Gilera, Piaggio, Scarabeo) παρουσιάζονται ανανεωμένες. 

Soul/Body
Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ➜ style@athensvoice.gr

ΒΑΚΑΛΟ Αφιερωμένο στη μνήμη της Ελένης 
Βακαλό (1921-2001), αλλά και στο ποιητικό, 
θεωρητικό και παιδαγωγικό της έργο, ήταν 
το Διεθνές Συμπόσιο «Ελένη Βακαλό» που 
συνδιοργάνωσαν το Κολέγιο Βακαλό Art & 
Design σε συνεργασία με τo Ελληνικό Τμήμα 
της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης (AICA 
Hellas), στις 2/12, στο Αμφιθέατρο του Μου-
σείου Μπενάκη.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Τη μεγάλη 
έλλειψη ενημέρωσης για τις συνέπειες της 
κατάχρησης αλκοόλ έδειξε η 1η Πανελλήνια 
Έρευνα Γνώσης για το Αλκοόλ, που παρου-
σιάστηκε σε εκδήλωση της Μ.Κ.Ο «ΝΗΦΑΛΙ-
ΟΙ - στην υγειά μας» και της Αθηναϊκής Ζυ-
θοποιίας, στο Hilton, στις 23/11. Τα πλήρη 
στοιχεία της έρευνας βρίσκονται στο www.
responsibeerity.gr
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Σε γνωρίζω...

Το Γραφείο «Πάππας» σάς 
εύχεται Χρόνια Πολλά και 
καλές γιορτές. Από το 1939 
υψηλών απαιτήσεων γνω-
ριμίες γάμου από την ελίτ, 
και όχι μόνο, της αθηναϊκής 
και παγκόσμιας κοινωνί-
ας. 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. Αρρενωπός 
επιχειρηματίας 36 ετών, 
πτυχιούχος, από τα καλύ-
τερα πανεπιστήμια της Μ. 
Βρετανίας, ψηλός, πολύ 
γοητευτικός, στιβαρός και 
γυμνασμένος, οικονομικά 
εύρωστος, με υψηλά 
εισοδήματα, ακίνητα και 
πολυτελή αυτοκίνητα, 
αναζητά εμφανίσιμη και 
αξιόλογη κοπέλα για γνω-
ριμία γάμου. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, 210 3620.147, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr  

Αβαντάζ. Επιχειρηματίας 
43χρονος πτυχιούχος 
μηχανολόγος-μηχανικός, 
γόνος εξαιρετικής οικογε-
νείας, ψηλός, γυμνασμέ-
νος, με όμορφα χαρακτηρι-
στικά, οικονομικά ιδιαίτερα 
ευκατάστατος, κάτοχος 
πολλών ακινήτων σε ακρι-
βές περιοχές, αναζητά μια 
καλή κοπέλα, σοβαρή και 
αξιόλογη, για δημιουργία 
οικογένειας. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, 210 3620.147, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr  

Αβαντάζ. Επώνυμη σχε-
διάστρια μόδας 44χρονη, 
αριστούχος σχολής γρα-
φιστικής, γλωσσομαθής, 
φινετσάτη γυναίκα, πάντα 
περιποιημένη, με αρχο-
ντική ομορφιά, μεγάλης 
οικονομικής επιφάνειας, 
€ 20.000 μηνιαίως, ιδιό-
κτητη βίλα με πισίνα στα 
Ν. προάστια, και πολλά 
ακόμα ακίνητα και κινητά 
στοιχεία, ζητά το έτερόν 
της ήμισυ σε έναν αληθινό 
κύριο, μορφωμένο, ευπα-
ρουσίαστο, δραστήριο και 
πνευματώδη. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, 210 3620.147, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr  

Οικονομολόγος 50χρο-
νη, λεπτή, γυμνασμένη, 
φινετσάτη, επιτυχημένη, 
μη καπνίστρια, νεότερης 
εμφάνισης και νοοτροπίας, 
ιδιόκτητο πολυώροφο 
ακίνητο στα Ν. προάστια, 
2 Ι.Χ., 2 εξοχικά, € 7.000 
μηνιαίως, αναζητά γνω-
ριμία με κύριο αναλόγων 
προσόντων έως 65 ετών, 
για γάμο. «Πάππας», Ο-
μήρου 38, Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, 210 3616.029, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr  

Απολαύστε, νιώστε, ζήστε 
το όνειρο της αγάπης και 
της συντροφικότητας, κά-
ντε την ευχή πραγματικό-
τητα. Το Γραφείο «Λούης» 
σε συνεργασία με το πνεύ-
μα των Χριστουγέννων 

πραγματοποιεί ευχές!!! και 
μοιράζει απλόχερα χαμό-
γελο, ελπίδα και επιτυχίες 
στον έρωτα και τη ζωή!!! 
Αποκλειστικά «Λούης» Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, τηλ. 
κέντρο 210 4176.812, 210 
4179.152, www.louis.gr

Επίλαρχος Ταγματάρχης 
43χρονος, πτυχιούχος, 
αρρενωπός, 1.90, με 
γοητευτική και ευχάριστη 
προσωπικότητα, μαγαζιά 
ενοικιαζόμενα, πολυτελέ-
στατη μεζονέτα, μηνιαίως 
€ 6.000, Ι.Χ., καταθέσεις, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κυρία έως 37 ετών, 
όμορφη, με ήθος, για τη 
δημιουργία οικογένειας. 
Αποκλειστικά «Λούης» Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, τηλ. 
κέντρο 210 4176.812, 210 
4179.152, www.louis.gr

Συγγραφέας επώνυμη, 
πάμπλουτη, 36χρονη, πτυ-
χιούχος, όμορφη, ψηλή, 
καλλίγραμμη, με εξαιρετική 
προσωπικότητα, έξυπνη, 
κοινωνική, κάτοχος 2 πολυ-
ώροφων ακινήτων, μηνι-
αίως € 10.000, βίλα Βούλα, 
εξοχικό, Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 
έως 50 ετών, καλλιεργη-
μένο, με σοβαρό και κατα-
σταλαγμένο χαρακτήρα. 
Αποκλειστικά «Λούης» Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, τηλ. 
κέντρο 210 4176.812, 210 
4179.152, www.louis.gr

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. Πάμπλουτος 
64χρονος επιχειρηματίας, 
1.78, γαλανομάτης, μορ-
φωμένος, με κοινωνικό 
επίπεδο, ιδιοκτήτης ξενο-
δοχειακών μονάδων σε 2 
κοσμοπολίτικα νησιά, ακί-
νητα Αθήνα-εξωτερικό, μη-
νιαίως άνω των € 25.000, 
λάτρης της φύσης και των 
ταξιδιών, επιθυμεί γνωρι-
μία σοβαρής προοπτικής, 
γάμου ή συμβίωσης, με κυ-
ρία εμφανίσιμη με λεπτούς 
τρόπους. Πανελλαδικά-
εξωτερικό. Οικονομικό 
κυρίας εντελώς αδιάφορο. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr

ABILITY. Γλυκύτατη νο-
σηλεύτρια συνταξιούχος, 
χήρα χωρίς υποχρεώσεις, 
56χρονη, με λεπτοκαμωμέ-
νη κορμοστασιά, ήπιων τό-
νων, με ήθος και ευγένεια, 
οικονομικά ανεξάρτητη, 
με διαμέρισμα Πειραιά και 
εξοχικό Πελοπόννησο, ε-
πιθυμεί γνωριμία σοβαρής 
προοπτικής, γάμου ή συμ-
βίωσης, με κύριο έως 70 
ετών ευγενικό, αξιοπρεπή. 
Διαμονή Αθήνα ή επαρχία. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr

ABILITY. Ελληνοαμερικάνα 
34χρονη εξαιρετικά εμφανί-
σιμη, πτυχιούχος ΑΕΙ, ψηλή, 
γαλανομάτα, με ωραίες 
αναλογίες, εργαζόμενη σε 
όμιλο επιχειρήσεων, με δικό 
της διαμέρισμα Ν. προά-
στια, Ι.Χ., και Ελληνογαλλίδα 
38χρονη οφθαλμίατρος, 
όμορφη, ξανθιά, λεπτή, 
πρόσχαρη και επικοινωνι-
ακή, με ιδιόκτητο ιατρείο 
Β. προάστια, 2ώροφο, Ι.Χ., 
επιθυμούν γνωριμία γάμου. 
Πανελλαδικά-εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Τηλ. κέ-
ντρο 210 3826.947, Λόντου 
8, κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

ABILITY. Μηχανολόγος 
53χρονος (Πολυτεχνεί-
ου) ανώτερος κρατικός 
υπάλληλος, τζέντλεμαν, 
νεανικός, αθλητικός, με ω-
ραίο παρουσιαστικό, ήθος 
και εντιμότητα, του αρέσει 
η μουσική, το θέατρο, τα 
ταξίδια, μηνιαίο εισόδημα 
€ 3.300 και ακίνητα κέντρο 
Αθήνας, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κυρία μορφωμέ-
νη, εμφανίσιμη, επικοινωνι-
ακή. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Πανελ-
λαδικά-εξωτερικό. Τηλ. κέ-
ντρο 210 3826.947, Λόντου 
8, κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

ABILITY. 33χρονος 
τραπεζικός, 36χρονος 
φοροτεχνικός, 38χρονος 
αρχιτέκτων, 40χρονος για-
τρός-ουρολόγος, 43χρο-
νος χημικός-μηχανικός, 
45χρονος καρδιολόγος, 
46χρονος επώνυμος δημο-
σιογράφος, 48χρονος δι-
καστικός, επιθυμούν γνω-
ριμία γάμου και δημιουργία 
υγιούς οικογένειας. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Πανελλαδικά-
εξωτερικό. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

ABILITY. Οι γιορτές πλη-
σιάζουν! Όλοι οι άνθρωποι 
πρέπει να ζήσουν τις άγιες 
αυτές μέρες με αγάπη 
και συντροφικότητα. 
Στο Γραφείο «Ability» με 
σύγχρονες μεθόδους, 
υποσχόμαστε άμεσα να 
βρείτε το σωστό σύντροφο 
ζωής. Κάντε αυτό το δώρο 
στον εαυτό σας και σε ό-
σους πραγματικά αγαπάτε. 
Γιατί η ευτυχία σάς αξίζει. 
«Ability». Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8, κέ-
ντρο (έναντι Σόλωνος 109), 
www.abilityclub.gr

VIP’S. Σας προσκαλούμε με 
ιδιαίτερη χαρά να συμπλη-
ρώσετε με την παρουσία 
σας το παζλ της όμορφης 
παρέας μας στη μονοήμερη 
εκδρομή που διοργανώνει 
το Γραφείο μας στην πα-
νέμορφη Στενή Ευβοίας, 
Κυριακή 11/12/2011. Τιμή 
συμμετοχής € 50. Σας παρέ-
χουμε μεταφορά με πολυτε-
λέστατο πούλμαν, υπέροχο 
φαγητό, άφθονο κρασί και 
χορό στη φιλόξενη ταβέρνα 
που είναι χτισμένη σε πανέ-
μορφη τοποθεσία, μέσα στα 
πλατάνια, δίπλα στο ποτάμι, 
και φυσικά την αμέριστη 
βοήθειά μας για περισσό-
τερα ταιριάσματα. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. «Διεθνές Γρα-
φείο Συνοικεσίων» VIP’S. 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 
γνωριμία γάμου: 30χρονη 
υποσμηναγός Γ.Ε.Θ.Α. καλ-
λίγραμμη, συγκροτημένη, 

γαλανομάτα, ρομαντική, 
γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά, 
ισπανικά, μηνιαίο εισόδημα 
€ 3.400, μεζονέτα στα 
Βριλήσσια, διαμέρισμα στη 
Γλυφάδα, εξοχικό στην 
Ανάβυσσο, λατρεύει το 
κολύμπι, το μπάσκετ και το 
βόλεϊ και την τζαζ μουσική 
και επιθυμεί να γνωρίσει 
ένα σοβαρό νέο, ψηλό, 
αθλητικό και εμφανίσιμο. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γο-
νέων-συγγενών. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων» 
VIP’S. Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη προτείνει για γνωριμία 
γάμου: 32χρονος φυσικο-
μαθηματικός που διδάσκει 
σε ιδιωτικό σχολείο, master, 
διδακτορικό, όμορφος, 
χαμογελαστός, γνωρίζει 
αγγλικά και λίγα γαλλικά, 
μηνιαίο εισόδημα € 2.100, 
διαμέρισμα στο Μοσχάτο, 
Ι.Χ. και μοτοσικλέτα, αγαπά-
ει το διάβασμα, τη θάλασσα 
και την κιθάρα του, επιθυμεί 
να γνωρίσει την κοπέλα 
που θα ταξιδεύουν στη ζωή 
μαζί στα εύκολα και στα 
δύσκολα. Δεκτή διαμεσο-
λάβηση γονέων-συγγενών. 
«Διεθνές Γραφείο Συνοι-
κεσίων» VIP’S. Τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 
γνωριμία γάμου: 35χρονη 
ιδιοκτήτρια 2 μεσιτικών 
γραφείων στο Καλαμάκι, 
όμορφη, μελαχρινή και 
με χιούμορ, πολλές δια-
κρίσεις στο εξωτερικό, 
γνωρίζει ιταλικά, αγγλικά, 
πολύ καλό μηνιαίο εισό-
δημα, ρετιρέ στον Άλιμο, 
πατρική περιουσία στο 
Κιάτο, Ι.Χ., της αρέσουν οι 
εκδρομές, το ψάρεμα και 
το τραγούδι και επιθυμεί 
να γνωρίσει τον άντρα 
που θα τη φροντίζει και 
θα της ταράξει τα ήρεμα 
νερά της ζωής της. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. «Διεθνές Γρα-
φείο Συνοικεσίων» VIP’S. 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα,  www.
vip-petridi.gr

Πνευματώδης, σέξι, 
στρατιωτικός 30άρα, καλ-
λίγραμμη, επιθυμεί γνωρι-
μία-διακοπές Χριστουγέν-
νων με ιατρό-αεροπόρο-
ναυτικό-αρχιτέκτονα-
καθηγητή έως 58 ετών. 
Διακριτικότητα, εχεμύθεια. 
Πανελλαδικά. 697 9 
423346, 210 8069.930
     

Ζήτα μου ό,τι θες

Κάτω Πατήσια, Δημακο-
πούλου, διαμέρισμα 58 
τ.μ., δυάρι 1ου, 1 υ/δ και 
μεγάλο σαλόνι, φωτεινό, 
λίγα κοινόχρηστα, 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

ECDL Core με e-
learning μόνο με € 100
Βασικές έννοιες Πληρο-
φορικής
Windows-Word-Excel-
Internet-Powerpoint-
Access 
Κέντρο Επιστήμης Πλη-
ροφορικής (Κ.Ε.Π.) 
Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι, 
210 5913.349
www.e-kep.gr

Market
Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

MARINA COIFFURES
Έκπτωση 10% για τους αναγνώστες της 
ATHENS VOICE, σε όλες τις υπηρεσίες ο-
μορφιάς για τη γυναίκα και τον άντρα 
(μαλλιά, μανικιούρ, πεντικιούρ κ.ά.). Η 
προσφορά ισχύει μέχρι και το τέλος Ια-
νουαρίου. Βαλαωρίτου 7 & 9, Κολωνάκι, 210 
3619.260, info@marinasalon.gr 

PSY THERAPY
Βιωματικό σεμινάριο  «Γυναίκες και 
συντροφικές σχέσεις. Μύθοι και αλή-
θειες», από την ομάδα του Psy Therapy, με 
ζητήματα όπως «Πώς επιλέγουμε το σύ-
ντροφό μας» κ.λπ. Στις 10/12, 10.00-14.00. 
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στα τη-
λέφωνα 213 0318.550 και 697 2538001. Λ. Α-
λεξάνδρας 136, www.psytherapy.gr. 

ΟΡΑΜΑ
Σεμινάριο φωτογραφίας μόδας με τη 
Νάντια Παπανικολάου. Οι συμμετέχο-
ντες θα δουλέψουν με μοντέλα και με τη 
συνεργασία make up artist, hair & fashion 
stylist. Στις 10 & 11/12 και 17 & 18/12. Πλη-
ροφορίες: Κομοτηνής 10, Αμπελόκηποι, 
210 7701.709,  www.oramastudies.gr, www.
facebook.com/oramaphotographystudies 

E-SHOP.GR 
Νέα υπηρεσία «E-shop Deals», με εκπτώ-
σεις έως και 90% σε είδη εστίασης, ομορ-
φιάς και τεχνολογίας, που εγκαινίασε η E-
shop.gr σε συνεργασία με το Tsoonami.gr. 
Για τις αγορές δεν είναι απαραίτητη η χρήση 
πιστωτικής κάρτας, καθώς αρκεί να κάνετε 
κράτηση μέσω internet και να πληρώσετε 
με μετρητά σε οποιοδήποτε E-shop Point.

12o NIKE RUN
Και τώρα τρέχουμε. Την Κυριακή 11/12 
θα πραγματοποιηθεί το 12ο Nike Run, ο 
καθιερωμένος αγώνας τρεξίματος 10 
χλμ. της Nike, στο Πάρκο Περιβαλλοντι-
κής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρί-
τσης». Συμμετοχές έως και τις 9/12, στις 
18.00, στο https://www.facebook.com/
NikeRunningGreece?ref=ts.

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

VILLA MErCEDES
Ξανθούλα κουκλίτσα, έχεις 
απίστευτο σωματάκι! Φόρα-
γες κολάν μαύρο διαφανές, 
και μαύρη μπλούζα, με 
πέθανες! Έχω τρελαθεί με το 
σωματάκι σου! Παναγιώτης, 
698 5929615

ΣΥνΤΑΓΜΑ
23/9, μετά από παύση ενός 
χρόνου που σε έβλεπα στο 
αναγνωστήριο Ιπποκράτους, 
εμφανίστηκες μπροστά μου 
στο τελευταίο βαγόνι του 
μετρό, ψηλή, μελαχρινή, αν 
ενδιαφέρεσαι να με γνωρί-
σεις στείλε στο tyxaio9@
yahoo.gr 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
15/11 αγοράσαμε με την α-
δερφή μου ένα σπρέι, όμορ-
φε φαρμακοποιέ, έχεις γλυ-
κό χαμόγελο. mel15234@
yahoo.gr, επικοινώνησε

I wILL SurVIVE
Στο Θέατρο Θησείο, Δευτέρα 
29/11, μαυρομάλλα ντυμένη 
στα μαύρα, πήγες με φίλες 
σου να δείτε την παράσταση, 
θες να πάμε να το ξαναδούμε 
μαζί; Στείλε στο fixaki7@
yahoo.gr 

ΚΑΦΕ ΚΟΣΤΑ
Γλυφάδα 20/11 βράδυ, σε 
λένε Φίλιππο και είσαι θεός, 
ήσουν και 27/10 σε πτήση 
από Μόναχο βραδινή, σε 
βλέπω και στο Tailor Made, 
σε βλέπω παντού, κοίτα και 
λιγάκι γύρω σου.

550
28/11 γύρω στο απόγευμα, 
καστανόξανθη, σκισμένο 
τζιν, άσπρα adidas παπού-
τσια, σε ρώτησα για τη 
διασταύρωση Μελισσίων, θα 
ξαναδώ το χαμόγελό σου; 
kostas_ki@hotmail.com 

ΖΑΐΜη, ΕξΑΡχΕΙΑ
Σεπτέμβρης, χρηματαποστο-
λή, κλείστηκα με τη βέσπα, 
πρότεινες το πεζοδρόμιο 
να περάσω, τι χαμόγελο! 

Έβλεπα να με κοιτάζεις απ’ 
τον καθρέφτη 2aiolos2@
gmail.com 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ AMuzE
Στο Μικρολίμανο, είσαι η κα-
στανή κοπέλα, είμαι ο ψηλός 
με τα γκριζοπράσινα μάτια, 
πάρε με. 695 6103691

χΙΟΣ
Μετρόπολις, σε είδα πριν 1 
χρόνο και αμέσως κατάλαβα 
πως εσύ θα με τρελάνεις, 
είσαι σκέτη φαντασίωση, 
Νενάκι.

Ε22
Τετάρτη 30/11, βράδυ. 
Διάβαζες το «Κανένας» του 
Φίλιπ Ροθ, κοιταχτήκαμε 
αλλά έπρεπε να κατέβω μετά 
από μία στάση. Πρέπει να σε 
ξαναδώ.

VInCEnzo
Σάββατο βράδυ, γύρω στις 
22.00. Ψηλός, μελαχρινός, 
με σκουλαρίκι και κασκόλ 
τύπου Burberry, ήρθες πιο 
μετά από το ζευγάρι που σε 
περίμενε, κράτησες λίγο το 
τζάκετ του φίλου σου, ενώ 
μιλούσε στο κινητό, και καθί-
σατε προς τα μέσα μάλλον… 
Ήμουν απέναντί σου, δίπλα 
στην πόρτα, κοιταχτήκαμε, 
με μαύρα εγώ, αν κατάλαβες 
και το δεις… 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕνΤΡΟ
3/12, μου πήρες τους 
σφυγμούς και σου είπα ότι 
θα πεθάνω. Η τελευταία 
μου επιθυμία είναι να σε δω, 
ας επικοινωνήσουμε στο 
girlindisease@yahoo.gr

An CLuB
Παρασκευή 25/11. Planet 
of Zeus live. Φορούσες 
καρό πουκάμισο κι έπινες 
μπίρα στο μπαρ. Μελαχρι-
νός με μούσια. Με κοίταξες, 
σε κοίταξα, κοιταχτήκαμε. 
Έφυγες ξαφνικά, και δεν 
πρόλαβα να σε ρωτήσω: 
«Μετά το λάιβ των Planet, 
τι;». Αν κατάλαβες, στείλε.

Μετά από το τελευταίο 
«αστείο» μήνυμα που σου 
έστειλα στο κινητό σου, ούτε 
φωνή ούτε ακρόαση. Τόσο 
σε πάγωσε; 

Στις 20/10 χτύπησες το χέρι 
σου μαχόμενος με τα Κνατ 

και λυπήθηκα πολύ. Την 
άλλη φορά να είσαι πιο προ-
σεχτικός!

Δικηγόρε με τους ασημί κρο-
τάφους, μη στεναχωριέσαι 
με τελειωμένες καταστάσεις. 
Αφού είσαι αστέρι! Μια φίλη

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

Ξέρεις 
εσύ...
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Μίλαμουβρώμικα
Της Μυρτώς Κοντοβά
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 Στείλε το γράμμα σου ταχυδρομικά, ή στο 
fax της A.V., ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη «Μίλα μου βρώμικα».

Μυρτώ, καλημέρα, κάθε Πέμπτη 
διαβάζω την A.V. ξεκινώντας 
από τη στήλη σου. Μετά διαβάζω 
την υπόλοιπη εφημερίδα και τε-
λειώνοντας τη στήλη αριστερά 

της δικής σου. Διαβάζω πως νέες, ωραί-
ες με οροφοδιαμερίσματα, εξοχικά, κα-
ταθέσεις, υψηλά μηνιαία εισοδήματα, 
πολυτελή Ι.Χ. κ.λπ. κ.λπ. αναζητούν γα-
μπρούς. Μυρτώ, ποτέ δεν είχα σκεφτεί 
να την ψάξω έτσι. Τώρα είμαι 49 χρο-
νών, από 2ετίας άνεργος (λέω πρώην 
στέλεχος επιχειρήσεων για να γλυκαίνω 
τον πόνο μου) και όπως φαίνεται χωρίς 
ελπίδα στο δικαίωμα για εργασία. Μυρ-
τώ, μήπως είναι η λύση; Την Πέμπτη θα 
σε ξαναδιαβάσω, προετοιμασμένος και 
για τα μπινελίκια μου.

Μα απορώ πώς δεν σας είχε σφυρίξει κάποιος 
τόσο καιρό το μυστικό. Είναι γεγονός ότι κάθε 
πρώτη του μηνός, τα φορτηγά του πλανήτη 
Κρύπτον ξεφορτώνουν όμορφες, νέες και 
πλούσιες νύφες και τις αμολάνε στο Σύνταγ-
μα. Αρπάξτε την αποχή σας και τρέξτε αμέσως. 
Προλάβετε πριν εξαντληθεί τα απόθεμα.
Υ.Γ. Α, τώρα με τα Χριστούγεννα, αν βγουν 
και σε έκδοση «γαμπρός», παρ’ τε μου έναν 
σε κόκκινο πλιζ...

»Γεια σου, Μυρτώ, είμαι νέα ανα-
γνώστρια σχετικά. Με βάση τα 

όσα είχα ακούσει περίμενα πιο πολλά 
και από την εφημερίδα και τη στήλη. Για 
την εφημερίδα δεν είναι ο κατάλληλος 
χώρος, αλλά για τη στήλη θα συμφω-
νήσω με τον αναγνώστη που είπε ότι αν 
δεν σου δίνει «τροφή» το γράμμα τι να 
πεις και εσύ; Επίσης συμφωνώ ότι είχε 
πολύ γέλιο η απάντησή σου στον Μίλ-
το γιατί το γράμμα ήταν τέτοιο, όμως 
βασικά αποφάσισα να σου γράψω για-
τί με άγγιξε το γράμμα του πενηντάρη. 
Μπράβο του που τα έκανε όλα αυτά, αλ-
λά όμως τα έκανε με δική του απόφαση 
και πρωτοβουλία, δεν μπορείς να το συ-
γκρίνεις με τον Χαράλαμπο τον «τίμιο», 
που το έκανε με σκοπό κάποια αντα-
πόδοση. Δεν έχει άδικο, με την έννοια 
την εξής: και μένα είχε έρθει κάποιος 
δόκιμος να με δει στην Κρήτη και το ε-
κτίμησα πολύ και περάσαμε 4 ωραίες 
μέρες. Δηλαδή, δεν μπορεί ο άλλος να 
κάνει τόσα χιλιόμετρα και εσύ να κάνεις 
τη βασίλισσα. Ξεπερνάω το θέμα της η-
λικίας, και κει διαφωνώ με το κόλλημα 
του Χαράλαμπου, αλλά είναι δικό του 
πρόβλημα. Επίσης, μην κολλάς με ποιο 
τρόπο τη γνώρισε την κοπέλα, αν την 
είχε γνωρίσει σε μια παραλία θα ήταν 
πιο ρομαντικά και γιατί; (μιλάω πάντα 
για την προκειμένη και όχι για τις δια-
φορές της γνωριμίας). Επίσης, ο Σόλων, 
αν θυμάμαι καλά, είπε ότι το δικό του 
περιστατικό ήταν πριν χρόνια, πώς θε-
ωρείς ότι γνωρίστηκαν στο φέις;

Αυτά τα λίγα θέλω να πω, συνέχισε έτσι, 
πενηντάρη μου, και αν διαβάζει ο δό-
κιμος του στέλνω ένα φιλί, άντε και σε 
σένα, Μυρτώ.    -Μίκα

 
Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το know how 
του γκομενικού προϋποθέτει πολύ πήγαιν’ 
έλα, τρένα, αεροπλάνα, λεωφορεία και βα-
πόρια. Το θέμα είναι να έχεις όρεξη και να 
φοράς το σωστό παπούτσι. 
Υ.Γ. Νέα αναγνώστρια, αλλά απ’ ό,τι βλέπω 
δεν χάνετε ούτε κόμμα. Ωστόσο, αφού όμως 
περιμένατε περισσότερα από την εφημερίδα 
και τη στήλη, δεν θα σας απογοητεύσουμε. Σε 
λίγες μέρες, θα βγάλουμε τα μπαλέτα.

»Γεια σου, Μυρτώ. Σου γράφω 
αυτό το γράμμα στις 2.15, 30/11! 

Πριν κάποιες ώρες, μου έκαναν γνωστό 
ότι είμαι οροθετικός (και μόνο που λέω 
τη λέξη τρέμω)! Μόλις λίγες μέρες πριν 
την παγκόσμια ημέρα κατά του ιού! Έχα-
σα τη γη κάτω απ’ τα πόδια μου! Έκλαιγα 
για ώρες. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει 
ακόμη. Τώρα θα μου πεις «και σε μένα 
τι το λες, ρε μαλάκα; Τα ’θελες και τα 
’παθες, αφού γαμιόσουν από δω κι από 
κει». Εν μέρει θα έχεις δίκιο, αλλά είμαι 
μόνο 22! Δεν το λέω ως δικαιολογία, αλ-
λά σκεφτόμουν «ναι, είμαι μικρός, απο-
κλείεται να συμβεί σε μένα». Τόόόόσο 
μαλάκας ήμουν! Τώρα το σκέφτομαι και 
μετανιώνω για κάθε τρύπα που έβαλα 
μέσα γυμνό αυτό που μου έλεγε η μαμά 
μου να προσέχω πού το βάζω...! Απλά 
έχω να πω, ότι o HIV δεν κάνει διακρί-
σεις! «Είσαι όμορφος, γυμνασμένος και 
πολύ νέος για να έχεις κάτι» όπως μου 
έλεγαν, αλλά να το βράσω τώρα που μο-
λύνθηκα! Δεν έχει σημασία το χρώμα, το 
φύλο, η ηλικία ή η θρησκεία! Πρόσεχα 
πολύ, αλλά ακόμη και μία φορά είναι αρ-
κετή! Ο ιός μπορεί να μη σκοτώνει άμε-
σα, η άγνοια όμως ΣΙΓΟΥΡΑ! Η άγνοια 
και η μαλακία-κάβλα της στιγμής. Δεν 
αξίζει να ρισκάρει κανείς και για τίποτα! 
Κάντε sex, αλλά ΠΑΝΤΑ με προφυλα-
κτικό! Σκέφτομαι τη μελλοντική απόρ-
ριψη και τι θα κάνω από εδώ και πέρα, 
και ήδη φοβάμαι! Όχι μόνο το δικό μου 
μέλλον, αλλά και όσων βρίσκονται δίπλα 
μου. Όχι να μολυνθούν από μένα, αυτό 
δεν το φοβάμαι τόσο, αλλά ότι θα τους 
μολύνει ο ρατσισμός που επικρατεί γύ-
ρω από την πάθησή μου... Η πρόληψη 
και η ενημέρωση προστατεύουν! Σε ευ-
χαριστώ για το χρόνο σου.              -newone 

Θα ήμουν το λιγότερο κρετίνα αν έλεγα «τα 
’θελες και τα ’παθες». Δεν έχω να πω τίποτα, 
γιατί απλούστατα τα είπατε όλα εσείς. Ψυ-
χραιμία και θάρρος. A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Ουρανός γυρίζει από τις 10/12 σε 
ορθή πορεία στις 0° του Κριού – στην αστρολο-
γία η μηδενική μοίρα ονομάζεται Κρίσιμη Μοίρα 
και συμβολίζει τη Δράση σε πλανητικό επίπεδο. 
Ο κόσμος, οι κοινωνίες, οι άνθρωποι μπαίνουν 
ξανά στην τροχιά του επείγοντος, τα γεγονότα 
επιταχύνονται, οι αλλαγές είναι ξαφνικές, άμε-
σες, γρήγορες και καταλυτικές. Οι συγκρούσεις 
των πολιτών με τις κυβερνήσεις εντατικοποιού-
νται. Οι διαμαρτυρίες πολλαπλασιάζονται. Ο πα-
λιός κόσμος σκληραίνει, ο νέος ανυπομονεί να 
αναλάβει τα ηνία και η ένταση μεγαλώνει.  Κα-
νείς δεν βολεύεται σε αυτό τον κόσμο, σε αυτές 
τις δουλειές, σε αυτές τις σχέσεις. Όλοι θέλουν 
ενθουσιασμό, καινούργια εδάφη για εξερεύνη-
ση, νέα ήθη, νέες αξίες, νέα ζωή. ΟΛΑ αλλάζουν 
και θα αλλάξουν με κάθε τίμημα. Εσύ ο Κριός 
μπορείς να ονομάσεις αυτή την περίοδο όπως 
θέλεις: Στιγμή Μηδέν, Διασταύρωση, Νέα Αρχή, 
Αντίστροφη Μέτρηση, Μεγάλη Ώρα, ή Αποστολή 
του Τώρα ή Ποτέ. Είναι γνωστό ότι οι εισαγωγές 
στις όπερες αποτελούν και το πιο αβανταδόρικο  
μουσικό κομμάτι τους. Σε αυτές υπάρχει η θεϊκή 
έμπνευση που αργότερα εξελίσσεται σε σύνθεση 
και αποθέωση. Τώρα, λοιπόν, καλείσαι να δράσεις 
σα να μην έχεις να χάσεις τίποτα. Παντού. Προς 
κάθε κατεύθυνση. Και μην ξεχνάς ότι το σημαντι-
κότερο ρόλο τον παίζει τώρα το σωστό timing. 
Μόλις περάσουν τα μεσάνυχτα γίνεσαι κολοκύθα. 

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Κανονικά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. 
Κανονικά, γιατί ακανόνιστα υπάρχει η έκλειψη Σε-
λήνης (10/12) στους Διδύμους ή στο 2ο ηλιακό σου 
οίκο, που συμβολίζει την οικονομική σου ασφά-
λεια και σε αφήνει μετέωρο και αγχωμένο όσον 
αφορά την επόμενη επαγγελματική σου μέρα. Το 
χρήμα –λένε όσοι το έχουν– δεν αξίζει την κεντρι-
κή θέση που του έχουμε δώσει. Μωρέ, τι μας λες... 
Είναι σπαστικό να σου παριστάνουν τους υπεράνω 
όσοι έχουν εξασφαλισμένη την οικονομική τους 
ασφάλεια. Με τον Άρη στην Παρθένο, ωστόσο, οι 
σημαντικές αποφάσεις είναι πιο εύκολες: σε όλους 
αυτούς τους μήνες της διέλευσής του έχεις τις ε-
ναλλακτικές και τις δυνατότητες να τις εξελίξεις 
προς τα εκεί που θέλεις, ή προς τα εκεί που σε πάει 
το ρεύμα. Υ.Γ. Χρησιμοποίησε την πειθώ και τη γο-
ητεία σου για να πάρεις αυτό που θέλεις επαγγελ-
ματικά, όχι για να κάνεις τον ωραίο ή την ωραία σε 
όσους σου γυαλίζουν – αργότερα αυτά. 

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Δεν είναι ώρα ούτε για φόβο, ούτε για πότε θα 
δούμε άσπρη μέρα. Είναι ώρα για αυτοσυγκράτη-
ση, για ψυχραιμία, για ρεαλιστικές αποφάσεις, για 
σύνδεση των τελειών ώστε να δεις ολοκληρωμέ-
νη την εικόνα. Έχουν δίκιο, αλλά η συμβουλή μου 
είναι να αφήσεις το finger food και να επικεντρω-
θείς στο ψητό. Ρεαλιστικά αυτό σημαίνει ότι το 
ενδιαφέρον σου πρέπει να στραφεί στη μεγάλη 
εικόνα κι όχι στις λεπτομέρειές της. Οπότε άσε την 
καρδιά σου να περιπλανηθεί στα τέσσερα σημεία 
της γης, το μυαλό και την ενεργητικότητά σου να 
βρουν νέες επαγγελματικές διεξόδους ή να σχε-
διάσουν το επόμενο βήμα. Είσαι έτοιμος/η να 
πιάσεις τον ταύρο από τα κέρατα. Υ.Γ. Βεβαίως και 
το άλλο σενάριο είναι να νοικοκυρευτείς σε μια 
σχέση και να σταθεροποιηθείς στη δουλειά σου. 
Και στις δύο περιπτώσεις, όχι αποφάσεις μέχρι να 
γυρίσει ο Ερμής σε ορθή πορεία στις 14/11. 

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Αφροδίτη και Πλούτωνας σε πιέζουν να εκτεθείς 
–κάτι που σε απωθεί σαν προοπτική και πράξη– 
για να αποκτήσεις αυτό που θέλεις και κυρίως για 
να δείξεις ποιος/α είσαι. Όμως με τις εκλείψεις 
(Σελήνης στις 10/12) το μόνο που σε ενδιαφέρει 
είναι να μη σε πάρει από κάτω η εργασιακή κα-
θημερινότητα, να μη χαθεί η μπάλα ανάμεσα σε 
σένα και τους από πάνω, τους συναδέλφους ή 
τους πελάτες, και να δείξεις αυτοσυγκράτηση με 
τις πρακτικές εκκρεμότητες που διαδέχονται η 
μία την άλλη και σε κάνουν να τρέχεις σε δημόσιες 

υπηρεσίες, τράπεζες και εφορίες. Υ.Γ. Ο Ουρανός 
σε ορθή πορεία στον Κριό ζητάει μια απάντηση 
που επείγει: Θα καθίσεις σε μια δουλειά που σε 
θεωρεί δεδομένο και σε εκμεταλλεύεται, θα πας 
σε άλλη ή θα ξεκινήσεις δική σου;  

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Εδώ και αρκετές εβδομάδες, κι εσύ προσπαθείς 
όχι μόνο να επιβιώσεις του σκληρού ανταγωνι-
σμού αλλά και να βγάλεις στην επαγγελματική βι-
τρίνα σου ό,τι καλύτερο διαθέτεις ώστε να δελεά-
σεις τους ενδιαφερόμενους ή, εν πάση περιπτώ-
σει, για να δείξεις ότι έχεις τον επαγγελματισμό 
και το ταλέντο για να παίξεις με τους πρώτους ή 
πολύ απλά για να επιβιώσεις στο χώρο που εργά-
ζεσαι. Συμπέρασμα: Το πόσο ακριβά χρεώνεις τις 
υπηρεσίες που προσφέρεις επαγγελματικά και το 

πόσο ικανοποιημένος/η μπορείς να μείνεις από 
τις προσωπικές σου σχέσεις, εξαρτάται αποκλει-
στικά από το πόσο καλά συνδυάζεις το ταλέντο 
σου με τη διπλωματία και την υποχωρητικότητα. 

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Η  έκλειψη Σελήνης (10/12) στους Διδύμους (18°), 
αν έχεις ωροσκόπο Παρθένο, επηρεάζει την επαγ-
γελματική σου ζωή – αν όχι, επηρεάζει κάποιον από 
τους υπόλοιπους τομείς, οικογενειακό/συντροφι-
κό/προσωπικό, με την έννοια ότι καλείσαι να στα-
θεροποιήσεις (ή να διαλύσεις) σχέσεις ή εργασια-
κές εξαρτήσεις. Οι συνειδητοποιημένοι Παρθένοι  
χρησιμοποιούν την παρούσα διέλευση του Άρη για 
να κάνουν πράξη τους στόχους τους, να ακολουθή-
σουν το ένστικτό τους, να καταλάβουν προς τα πού 
πηγαίνει ο άνεμος. Από την άλλη, μερικοί πρωτόγο-
νοι Παρθένοι βρίσκουν ικανοποίηση στο να κάνουν 
τους άλλους να τρέχουν ή να τους φοβούνται. Ή να 
εξαφανίζονται, να παίζουν κρυφτό, ή άλλα να λέ-

νε, άλλα να εννοούνε κι άλλα να 
κάνουν στο τέλος. Υ.Γ. Έρωτας και 
δημιουργικότητα είναι ένας ακαταμά-
χητος συνδυασμός, όταν συμβαίνουν ταυτόχρονα. 
Αλλά και το ένα από τα δύο σκέλη να γίνει πραγμα-
τικότητα, σημαίνει ότι η Αφροδίτη και ο Πλούτωνας 
δεν διελαύνουν τον Αιγόκερω επί ματαίω.   

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Με την Αφροδίτη στο 4ο οίκο σου θέλεις να χαλα-
ρώσεις ινκόγκνιτο, μακριά από τις επαγγελματικές 
υποχρεώσεις. Κι αφού δεν μπορείς να αποφύγεις 
τη δουλειά, τουλάχιστον μέσα στο σπίτι τα βράδια 
μπορείς να αισθάνεσαι προστατευμένος και ασφα-
λής. Με ταινίες, ένα πιάτο φαγητό και ένα σώμα να 
ακουμπάς, το σπίτι είναι το μοναδικό άσυλο που έ-
χεις και αυτή την εποχή μπορεί να σου δώσει δύνα-

μη. Όμως με την έκλειψη Σελήνης (10/12) στους Δι-
δύμους (18°) είσαι αναγκασμένος να βγαίνεις συχνά 
από το σπίτι για να διεκπεραιωθείς επαγγελματικά, 
να κλείσεις ραντεβού, να συζητήσεις τις διαφορές 
σου με τους ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν αλλά 
το χάσμα μεγαλώνει, να δεις τις σπουδές σου, να 
κάνεις επαγγελματικά ή σπουδαστικά ταξίδια. Δεν 
τίθεται ζήτημα καλής ή κακής περιόδου –μάλλον 
πρόκειται για καλή– το ζήτημα είναι το τρέξιμο, 
όταν το μόνο που θέλεις είναι ηρεμία και χάδια. 

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Είναι δύσκολο να μη θέλεις άμεσα την ικανοποίη-
ση όλων των αναγκών και των επιθυμιών σου και 
κυρίως είναι δύσκολο να κρυφτείς πίσω από τη 
δημόσια εικόνα σου. Αυτό που υπονοείται είναι ότι 
κάθε εύθραυστο κομμάτι του χαρακτήρα σου, το 
καταπιεσμένο πάθος σου, η δίψα σου για κοινωνι-
κή καταξίωση, η ορμή σου για περισσότερο χρή-
μα και σεξ έρχονται στην επιφάνεια και συμπλη-

ρώνουν το παζλ της προσωπικότητάς σου. 
Πρόσεξε μη δώσεις παρά πάνω από ό,τι έχεις 

και μην ανοίγεσαι ακόμα σε οικονομικές συνεργα-
σίες και δάνεια. Θέλεις, Επιθυμείς, Απαιτείς… Και 
μπορείς να πάρεις, να πάρεις, να πάρεις... Α, και 
θύμισέ μου, εκτός από την Απληστία, ποια είναι τα 
υπόλοιπα έξι θανάσιμα αμαρτήματα;

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Με την έκλειψη Σελήνης (10/12) στους Διδύμους 
(18°), στον τομέα που βρίσκεται κάθε σημαντικός 
Άλλος της ζωής σου, μερικά βοηθητικά tips για 
περιπτώσεις ερωτικών σχέσεων: 1) Εγκατάλει-
ψε κάθε προσπάθειά σου να ελέγξεις τον/την Άλ-
λο/η. 2) Σε ένα λυρικό ξέσπασμα πες του/της πόσο 
σου άλλαξε για πάντα τη ζωή. 3) Επινοήστε μαζί 
μια λέξη που θα σημαίνει ταυτόχρονα σεξ και γέ-
λιο και θα τη χρησιμοποιείτε μόνο στις ιδιωτικές 
σας στιγμές. 4) Διευκρινίστε τις γκρίζες ζώνες που 
μπορούν να σκιάζουν την εξέλιξη της σχέσης. 5) 
Γράψτε ξεχωριστά σε μία κόλα χαρτί μια διατριβή 
που θα περιέχει όλα όσα κάνουν την καρδιά, το 
μυαλό και το σώμα τού καθένα να ανατριχιάζει. 6) 
Εννοείται ότι δεν θα κάνεις τίποτα από όλα τα προ-
ηγούμενα και ότι θα αυτοσχεδιάσεις.     

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Έχεις περισσότερη άνεση κινήσεων τώρα και ξέ-
ρεις προς τα πού θέλεις να πας. Βγες λοιπόν εκεί 
έξω και ζήτα, ερεύνησε, συνάντησε, συνεργά-
σου, σχεδίασε, μοιράσου πληροφορίες, ιδέες, 
δουλειές, βάλε χρονοδιαγράμματα, ψάξου για 
την επόμενη μέρα. Επίσης: βάλε ένα στόχο που θα 
σου επιτρέψει την ασύγκριτη ευχαρίστηση που 
προέρχεται από τον ανταγωνισμό με τον εαυτό 
σου και το σπάσιμο των δικών του ρεκόρ. Με λί-
γα λόγια, κάνε κάτι για να  καταπλήξεις τον εαυτό 
σου. Υ.Γ. Είναι σίγουρο ότι έχεις εξαντληθεί και θέ-
λεις να φας όλο το κόσμο σε είκοσι λεπτά. Εντάξει. 
Αλλά με μικρές μπουκιές και όχι με τα χέρια. Υ.Γ. Οι 
γεννημένοι τις δύο τρεις πρώτες ημέρες, με την 
επιστροφή του Ουρανού σε ορθή θέση ξαναμπαί-
νουν στην πρίζα για απότομες αλλαγές. 

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Με την έκλειψη Σελήνης (10/12) στους Διδύμους 
(18°) το να αγαπάς πάρα πολύ είναι ακριβώς η δό-
ση που χρειάζεται και το να ζεις επιζητώντας το 
αδύνατο όχι μόνο δεν είναι υπερβολή, αλλά είναι 
και το ζητούμενο. Έχεις τις ευκαιρίες που μπορούν 
να σε κάνουν να απογειωθείς επαγγελματικά, να 
νιώσεις την επιδοκιμασία των άλλων και να ελ-
πίσεις βάσιμα ότι η αγάπη που σε κάνει συχνά να 
βραχυκυκλώνεις θα έρθει πάνω σε λευκό άλογο. 
Αυτό ΔΕΝ σημαίνει ότι το γνήσιο ενδιαφέρον των 
άλλων για σένα και οι θερμότατες αντιδράσεις των 
θαυμαστών σου μπορούν να τονώσουν τον αυ-
ταρχισμό σου, ώστε να συμπεριφερθείς σαν στρα-
τιωτικός που επιθεωρεί το λόχο του. Θα είναι ολέ-
θριο λάθος να μετατρέψεις αυτούς που μπορούν 
να σε βοηθήσουν σε ένα πλήθος κλακαδόρων. 

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Ακόμα κι ο πιο φευγάτος του ζωδίου σου συνειδη-
τοποιεί ότι πέρα από τα όνειρα, τις επιθυμίες, την 
αστερόσκονη και τη μαγεία υπάρχουν βιοτικές 
ανάγκες, οικογενειακές συγκρούσεις, επαγγελ-
ματικοί ανταγωνισμοί, κυνήγι της επιβίωσης, κό-
ντρες κι ένα εκατομμύριο πρακτικές υποθέσεις 
που πρέπει να διεκπεραιώσεις. Στην έκλειψη Σε-
λήνης (10/12) στους Διδύμους (18°) δεν πειράζει 
να μείνεις για λίγο κλεισμένος/η στο σπίτι σου με 
αυτούς που αγαπάς, ακόμα κι αν υπάρξουν στιγ-
μές που η σιωπή θα πέφτει βαριά και μπορεί να α-
κουστούν δικαιολογημένα παράπονα και αιχμές, ή 
εσύ μόνος να αισθανθείς ότι κάτι λείπει από τη ζωή 
σου. Χρειάζεσαι ενέργεια και είναι ζήτημα χρόνου 
να γεμίσουν οι μπαταρίες σου. Σκέψου ότι η ικα-
νότητά σου να παραμένεις υγιής και παραγωγικός 
εξαρτάται από την ψυχολογική σου κατάσταση. 
Χαλάρωσε και φρόντισε τον εαυτό σου. A  
✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων 

θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου.

 gpano@stardome.gr

Stardust
Από τον ΓιώΡΓΟ ΠΑνΟΠΟυΛΟ

Ο Γιώργος Πανόπου-

λος δεν έχει καμία σχέση 

με το Stardome.gr. Οι προ-

βλέψεις του δημοσιεύονται 

αποκλειστικά κάθε Πέμπτη 

στην Athens Voice.
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