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eATHENS
Γιάννης Τροχοπουλος

Ο διευθύνων σύμβουλος του «Κέντρου 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» 

μιλάει στην A.V.

Της Κατερίνας Ι. Ανέστη, σελ. 16

Το μεΓάλο Κουρεμά
12 αθηναϊκά κουρεία 

«μεταμορφώνονται» σε γκαλερί

Του Παναγιώτη Μένεγου, σελ. 22

ΚωνςΤάνΤινος μάρΚουλάΚης 
Νόμος δεν είναι το δίκιο του εργάτη 

Της Ελίζας Συναδινού, σελ. 24
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Η Νάντια Αργυροπούλου γράφει για το πώς το Πανεπιστήμιο Columbia και το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ τοποθετούν την Ελλάδα στο κέντρο μιας διεθνούς δραστηριότητας

13η Ευρωπαϊκή Γιορτή τής Μουςικής 2012

ραντεβού στη σκηνή της ATHENS VOICE 
στην πλ. Κλαυθμώνος την Πέμπτη 21 Ιουνίου 

Των Μάκη Μηλάτου, Γιώργου Δημητρακόπουλου, σελ. 18 
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Το Εξώφυλλο 
μας 
Αυτή την εβδομά-

δα το σχεδιάζει η 

Μαρία Φιλοπού-

λου. Γεννήθηκε 

στην Αθήνα το 

1964. Σπούδα-

σε στην Ecole 

Nationale des 

Beaux Arts (ENSBA, 

1984-88) στο Πα-

ρίσι, με καθηγητή 

τον Λ. Κρεμονίνι 

και συνέχισε τις 

μεταπτυχιακές 

σπουδές της στην 

ENSBA με υποτρο-

φία της γαλλικής 

κυβέρνησης. Έργα 

της ανήκουν στη 

συλλογή της Εθνι-

κής Πινακοθήκης 

και της Βουλής των 

Ελλήνων, καθώς 

και σε ιδιωτικά 

μουσεία και συλ-

λογές στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό. 

Έχει κάνει πολλές 

ατομικές εκθέσεις 

(Νερό, Γκαλερί 

Ζουμπουλάκη, 

Αθήνα, 2011/ Ανα-

δρομική Έκθεση 

«Ερμουπόλεια», Πι-

νακοθήκη Κυκλά-

δων, Σύρος, 2009/ 

Γκαλερί K, Λονδίνο 

και Millenia Fine 

Art, Time Warner, 

Νέα Υόρκη 2006/ 

Γκαλερί Ariel 

Sibony, Παρίσι, 

2005/ Οι κολυμβη-

τές, Γκαλερί Ζου-

μπουλάκη, Αθήνα, 

2002 κ.ά) και έχει 

συμμετάσχει σε 

πολλές ομαδικές. 

DO IT!  Κάθε εβδομά-
δα ένας καλλιτέχνης 
αναλαμβάνει να σχε-
διάσει το εξώφυλλο 
της A.V. Στο τέλος 
της χρονιάς όλα τα 
εικαστικά εξώφυλλα 
θα συγκεντρωθούν 
για να εκτεθούν στο 
Μουσείο Μπενάκη, 
όπου και θα είστε 
όλοι καλεσμένοι.

Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Αφού η αντιμνημονιακή Ελλάδα καταδίκασε 
το μνημόνιο, ψήφισε και έστειλε στην κυ-
βέρνηση πάλι τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή 

τώρα νίκησε το μνημονιακό μπλοκ; Το παράδοξο της 
προηγούμενης πρότασης δείχνει τον παραπλανητι-
κό τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η πολιτική αντιπα-
ράθεση των προηγούμενων χρόνων. Πλαστά διλήμ-
ματα που δεν μπορούν να εξηγήσουν την πραγματι-
κότητα. Σφοδρές παραπειστικές συγκρούσεις που 
συσκοτίζουν τις κρυμμένες επιδιώξεις. 
Το εκλογικό σώμα απάντησε σε δύο διαφορετικά 
ερωτήματα. Να μείνουμε στην Ευρώπη και στο 
ευρώ γιατί η επαπειλούμενη βίαιη έξοδος συνε-
πάγεται εθνική καταστροφή. Και να αντιδράσου-
με στην παρατεταμένη ύφεση που 5ο χρόνο πια, 
οδηγεί την κοινωνία σε απόγνωση. Η Ευρώπη, ως 
αυτονόητος προορισμός και πατρίδα που εξασφα-
λίζει τη θέση μας σε ένα δημοκρατικό και υψηλού 
βιοτικού επιπέδου κόσμο. Και η αντίδραση στη 
φτώχεια και στις πολιτικές που, αντί να λύσουν, 
οξύνουν ακόμη περισσότερο τα προβλήματα. 
Οι δυνάμεις της ακινησίας έχουν καταφέρει να 
παρουσιάσουν τις δύο αυτές απαντήσεις ως δια-
ζευκτικές. Θα βγούμε από το φαύλο κύκλο μόνο 
αν δούμε ότι η ευρωπαϊκή είναι η μόνη λύση στο 
πρόβλημα. Το αντίθετο είναι που συνεπάγεται 
ακόμα μεγαλύτερη λιτότητα και φτώχεια. 
Η Ευρώπη δεν είναι α λα καρτ. Δεν είμαστε μέσα 
αν έχει 27 Ολάντ, αλλά την αφήνουμε όταν έχει 
Μέρκελ. Είμαστε μέσα γιατί και με Μέρκελ και με 
Ολάντ, είναι καλύτερη από οτιδήποτε άλλο υπάρ-
χει στον κόσμο. Κάνουν λάθη, εφαρμόζουν συ-
ντηρητικές πολιτικές; Σύμφωνοι. Απλώς, όταν 16 
κοινοβούλια ψηφίζουν 2 φορές να δώσουν τα δι-
κά τους λεφτά στην Ελλάδα, όταν 27 ευρωπαϊκές 
χώρες, όταν το ΔΝΤ των 150 χωρών, ο Ομπάμα, ο 
Πούτιν, οι Κινέζοι, λένε ότι οι αλλαγές που πρέπει 
να κάνει η χώρα μας είναι επιτακτικές, τότε κάθε 
λογικός άνθρωπος πρέπει να ξέρει ότι είναι πιο 
πιθανόν να έχουν αυτοί δίκιο παρά οι απίθανοι 
των ελληνικών τηλεοπτικών παραθύρων. 
Είμαστε πάντα εδώ που ήμασταν και πριν ένα μήνα 
και πριν ένα χρόνο. Με τις ίδιες δυνάμεις και τα ίδια 
προβλήματα. Αποδείχτηκε ότι η λύση δεν είναι οι 
επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις, η πόλωση, οι 
πρόωρες εκλογές, οι επαναληπτικές, η παρατετα-
μένη προεκλογική περίοδος, αλλά η αναγνώριση 
και η αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το πολιτικό 
σύστημα αυτοκαταστροφικά σπαταλάει το λιγοστό 
καιρό αναδιατάσσοντας τις δυνάμεις του με μοναδι-
κό στόχο την εξαργύρωση της αποτυχίας σε κομμα-
τικά κέρδη. Η πιο επίζηλη θέση είναι της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης. Γι’ αυτό πριν καν αποκτήσουμε 
κυβέρνηση, η χώρα απέκτησε αντιπολίτευση. 
Οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας δυσκολεύονται 
να συνεργαστούν με στόχο την έξοδο της χώρας 
από την κρίση. Αν τώρα δεν είναι η ώρα της εθνικής 
ενότητας, τότε πότε είναι; Αν τώρα δεν μπορείς να 
φανείς χρήσιμος στην πατρίδα σου, τότε πότε; Το 
πολιτικό προσωπικό δεν μπορεί να βγει έξω από τα 
τείχη των κομματικών μαγαζιών. Εφευρίσκει αντι-
θέσεις, μνημόνια και αντιμνημόνια για να αποφύ-
γει τα πραγματικά διλήμματα. Για να μην αντιμε-
τωπίσει τα προβλήματα της χώρας εφευρίσκει ένα 
άλλο πρόβλημα, το «μνημόνιο» και έναν εξωτερικό 
εχθρό, την Ευρώπη που το επιβάλλει. Οι ψεύτι-
κες αντιθέσεις και τα παραπλανητικά διλήμματα 
κάνουν την πολιτική τους πρακτικά αναξιόπιστη. 
Αφού όλοι να διαπραγματευτούν, επανεξετάσουν, 
αλλάξουν τα μνημόνια θέλουν και αφού όλοι να 
μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμούν, τότε 
γιατί δεν συνεργάζονται; Τα κόμματα μοιάζουν ίδια 

και συγχρόνως ψεύτικα διαφορετικά, γιατί δεν το-
ποθετούνται στο πραγματικό δίλημμα: Αλλάζουμε 
το παρωχημένο πελατειακό και παρασιτικό μοντέ-
λο ή προσπαθούμε να το διατηρήσουμε όπως έχει 
ακόμα κι αν αυτό συνεπάγεται την καταστροφή; 
Μόνο αν το πραγματικό ερώτημα «μεταρρύθμιση ή 
αντιμεταρρύθμιση» τεθεί, θα ξεχωρίσουν πραγμα-
τικά οι πολιτικές δυνάμεις. Οι αντιμεταρρυθμιστι-
κές δυνάμεις υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Το κυ-
ρίαρχο σύστημα απεχθάνεται τις μεταρρυθμίσεις. 
Η ρευστότητα που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό 
είναι συνέπεια της καθυστέρησης να ξεκαθαρίσουν 
τα πράγματα, να ειπωθούν με το όνομά τους, να 
αποκτήσουν τα κόμματα καθαρές ταυτότητες. Οι 
δυνάμεις της ακινησίας είναι διακομματικές και με 
μεγάλη ευκολία μετακινούνται σε όλο το φάσμα. Η 
κατάσταση δεν θα ξεμπλοκάρει αν οι μεταρρυθμί-
σεις δεν βρουν τους κομματικούς τους εκφραστές. 
Σε όλους τους χώρους. Τότε οι παραπλανητικές 
ταμπέλες θα πέσουν. Αν τις επόμενες ώρες σχημα-
τιστεί κυβέρνηση συνεργασίας, θα συμμετέχουν, 
ένα κόμμα που ψήφισε τα δύο μνημόνια, ένα που 
ψήφισε μόνο το δεύτερο και ένα που καταψήφισε 
και τα δυο. Θα κριθούν για την ικανότητά τους να 
προχωρήσουν στις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα 
και όχι για τις σημαίες ευκαιρίας που το πολιτικό 
σύστημα δύο χρόνια τώρα σηκώνει για να κρύψει 
την ταυτότητα των επιδιώξεων. Την ακινησία. 

Αν κάτι δεν πρέπει να ξεχάσουμε και να συγχωρή-
σουμε, όχι απλώς για να αποδώσουμε ευθύνες αλ-
λά για να προσπαθήσουμε να μην το ξαναζήσουμε, 
είναι η κυνική απελευθέρωση της βίας που οδήγη-
σε την κοινωνία μας σε αδιανόητο πολιτικό πρωτο-
γονισμό. Γιατί υπονόμευσε κάθε προσπάθεια αντι-
μετώπισης των δυσκολιών, αλλά κυρίως γιατί επέ-
βαλε στην κοινωνία μας έναν εμφύλιο-πολεμικό 
διχασμό ξεχασμένο από τον προηγούμενο αιώνα. 
Η μία μετά την άλλη, οι χώρες της Ευρώπης, Ιρλαν-
δία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, σε λίγο 
η Κύπρος, μπαίνουν σε μια μορφή δημοσιονομικής 
προσαρμογής, αντιμετωπίζουν προβλήματα, σφίγ-
γουν τα δόντια. Όλοι δωσίλογοι είναι; Μόνο εδώ 
ακούστηκε στη Βουλή «φωτιά και τσεκούρι στους 
προσκυνημένους». Όσοι επένδυσαν στη βία θα χά-
σουν. Ακόμα κι αν τώρα νομίζουν ότι η στρατηγική 
τους απέδωσε. Όπως πάντα, την πολιτική βία θα 
κληρονομήσουν οι αντιδημοκρατικές και φασιστι-
κές δυνάμεις. Χαμένη θα είναι η κοινωνία μας. 
«Φίλοι του λαού» δεν είναι όσοι διεκτραγωδούν με 
τις δυνατότερες φωνές τις αδυναμίες, τη φαυλότητα 
του δημοκρατικού πολιτεύματος. Το έκαναν εύκο-
λα και στεντόρεια και οι φασίστες, οι ναζί του με-
σοπολέμου. Με τη γνωστή εξέλιξη. Οι λύσεις που 
προτείνουν είναι αυτές που καθορίζουν τις πολιτι-
κές ταυτότητες των κομμάτων. Προοδευτικοί δεν 
είναι ποτέ αυτοί που καταγγέλλουν το παρόν ενώ 
προτείνουν ένα ακόμα πιο οπισθοδρομικό μέλλον. 
Ακόμα η χώρα μας ταλαντεύεται μεταξύ ενός ξαφ-
νικού και ενός παρατεταμένου θανάτου. Χάσαμε 
πολύτιμο χρόνο, η οικονομική ζωή της χώρας έχει 
καταρρεύσει. Κανείς δεν ξέρει ακόμα αν έχουμε κι 
άλλο χρόνο για να προσπαθήσουμε. Η ρευστότητα 
του πολιτικού σκηνικού είναι μεγάλη, η σύγχυση 
και η κούραση της κοινωνίας τεράστια. Οι διεργα-
σίες στο πολιτικό σύστημα θα συνεχιστούν. Σε κά-
θε χώρο, δεξιά, αριστερά, κέντρο, το ερώτημα θα 
μπει επιτακτικά: Με ή εναντίον του πελατειακού 
κράτους και του παρασιτισμού. Μόνο μια μεγάλη, 
προοδευτική συμμαχία αλλαγής μπορεί να είναι 
χρήσιμη στην κοινωνία. Αργά ή γρήγορα, οι πολι-
τικές δυνάμεις θα ξεχωρίσουν. 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: Δ. Αθανασιάδης, Ν. Αργυροπού-
λου, N. Γεωργελέ, N. Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης, Β. 

Γραμματικογιάννη, B. Γρυπάρης, Γ. Δημητρακόπουλος, 
Τζ. Διαμαντοπούλου, N. Zαχαριάδης, Μ. Ζουμπουλάκη, 
Γ. Ιωάννου, Λ. Καλοβυρνάς, Δ. Καραθάνος, Λ. Καρανι-
κολού, Σ. Καρρά, M. Kοντοβά, Σ. Κραουνάκης, Γ. Κρασ-
σακόπουλος, Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Γ. Κυρίτσης,Γ. Kωνστα-
ντινίδης, Λ. Λαζόπουλος, M. Λεάνης, Π. Μανδραβέλης, 

Μ. Μαρκαντώνη, Β. Ματζάρογλου, Π. Μένεγος, M. 
Mηλάτος, Θ. Μήνας, Ι. Μπλάτσου, Ευτ. Παλλήκαρης, 
Κ. Παναγοπούλου, Γ. Πανόπουλος, Ε. Παπαδάκης, Δ. 
Παπαδόπουλος, Στ. Παπασπύρου, Γ. Παυριανός, Μ. 

Πιτένης, K.Ρήγος, A. Αλ Σάλεχ, E. Συναδινού, Ζ. Σφυρή, 
Γ. Τζιρτζιλάκης, Δ. Τριανταφύλλου, Σ. Tριανταφύλλου, 
Ά. Τσέκερης, Σ. Tσιτσόπουλος, Δ. Φύσσας, Στ. Χαραμή, 

Λ. Χουρμούζη

Γραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr

Aτελιέ: Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
Διόρθωση κειμένων: Δήμητρα Γκρους  

Εικονογραφήσεις: Θοδωρής Μπαργιώτας, 
Νεκτάριος Σταματόπουλος, Smart, Β. Γκογκτζιλάς, 

Benoit Paré
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: Ντίνα Βλαχοπούλου, Κων/νος Σαμα-
ράς, Κων/νος Τζήκας

Διευθυντής Εμπορ. Ανάπτυξης: Νίκος Τσουανάτος
Key Account Managers: Bερονίκη Xαριτάτου-

Γκονζάλες, Αναστασία Μπαφούνη

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Direct Market: Γιώργος Απέργης, Ιωάννα Μπούσγου, 

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

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση: «Kαθημερινές Εκδόσεις 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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Ο
ι παρομοιώσεις σε κά-
νουν να αισθάνεσαι λίγο 
σαν τον Wall-e, που είχε 
τελικά βαθύτερο σκοπό 
ύπαρξης αλλά δεν το ήξε-

ρε επειδή ήταν ρομπότ. Κι εσύ, δηλαδή, 
μπαινοβγαίνεις μουρμουρίζοντας «δεν 
μπορεί, κάτι ήρθα να κάνω σ’ αυτή τη Γη!», 
αλλά απομακρύνεσαι όλο και πιο πολύ 
από το concept «αυτής της χώρας» που σε 
αφορά ελάχιστα. Ναι, όντως, κάτι ήρθα-
με να κάνουμε σ’ αυτή τη Γη, αλλά μή-
πως μας κουτσουλήσανε σε λάθος χώρα; 
Γιατί η συγκεκριμένη χώρα σε αγχώνει 
με τα διαλυμένα νοσοκομεία, υπουρ-
γεία, λογιστήρια, αρχεία, μέτρα-σταθμά 
και συστήματά της. Σε τρελαίνει που τα 
δημόσια ταμεία συνταγογραφούν με η-
λεκτρονικό τρόπο πλέον (πρόγκρες, Κί-
τσομ!), αλλά οι συνταγές είναι τζούφιες, 
αν θέλεις φάρμακα πρέπει να τα πληρώ-
σεις χρυσά και παρ’ όλ’ αυτά μπορεί να 
μην τα βρεις ντιπ καθόλου. Μπορεί κατά 
λάθος να τινάξεις τα πέταλα σε κάποιο 
νοσοκομείο που δεν έχει να σου βάλει το 
σωστό μαντζούνι και σου βάζει το λάθος 
πάνω στη φούρια του Σαββάτου. Μπο-
ρεί δηλαδή να ήρθες σ’ αυτή τη Γη για να 
κάνεις όντως κάτι σπουδαίο, αλλά δεν 
προλαβαίνεις επειδή σε προδίδει το Σύ-
στημα που έχει στείλει όλα τα λεφτά του 
έξω μαζί με τις ασπιρίνες του (γυρεύεις;).

Φίλη νοσοκομειακή μάς τα ανέλυσε 
όλα στο «Ψητοπωλείο ΤριαντΑστέρ», 
πάνω από ζουμερές μπριτζόλες και σα-
λατικά: δεν νοσεί μόνον η χώρα, σύ-
ντροφοι, νοσούν όλα της τα επιμέρους, 
μη σας πούμε και οι διπλανές χώρες τα 
ίδια σκατά είναι. Δεν ξέρουμε πού θα 
μας βγάλει αυτό το καλοκαίρι και για 
το επόμενο ούτε κουβέντα, είναι σα να 
μην υπάρχει. Το να σας λέω για μαγαζιά 
και μπίρες, ενώ η χώρα έχει πάρει φόρα 
(φόρα κατηφόρα/ κι ο Θεός ο ίδιος/ δεν τη 
σταματά)… τέλος πάντων γίνεται όλο και 
πιο «ανέκδοτο με τον Μπόμπο». Κάνω 
ότι δεν το προσέχω, κι εσείς το ίδιο, ορί-
στε που παίζουμε όλοι αντάμα βιολί στο 
(ολοένα και πιο υγρό…) κατάστρωμα του 
«Τιτανικού». Ωραίος δείχνει ο νυχτερι-
νός ουρανός υπό γωνία, και κάτω από το 
νερό φαντάζει ακόμα καλύτερος…
Ααααχ. Η δουλειά είναι σκληρή, αλ-
λά κάποιος πρέπει να την κάνει οπότε 
συνεχίζουμε με τη βιόλα: το «ΤριαντΑ-
στέρ» είναι σαν επαρχιακό ταβερνάκι με 
ανάλογες τιμές (φθηνές) και με σπιτικό 
φαγητό. Ντομάτες από τη λαϊκή, όλα πα-
ραδοσιακά, λες και είσαι στην Ελλάδα 

του άλλοτε και μάλιστα τη νησιώτικη/
χωριάτικη, αυτήν που αγάπησαν οι πιο 
εστέτ τουρίστες και ο Λόρδος Μπάιρον 
(άσχετο, αλλά εντάξει). Αργά μια νύχτα 
βρεθήκαμε στην «Cantina Social», ένα 
απ’ αυτά τα μέρη που μοιάζουν να μην 
είναι πουθενά – ο στιχουργός/ποιητής 
Ισαάκ Σούσης είπε πολύ σωστά ότι εκεί 
θα μπορούσε να είχε γυριστεί «το Μελ-
τεμάκι» ή άλλη fictional ελληνική μελό 
ταινία. Η «Cantina Social» βρίσκεται σε 
έναν περίεργο σύνθετο ακάλυπτο χώρο, 
σαν αυλή, ανάμεσα σε πολυκατοικίες που 
δεν κατοικούνται πια ή μοιάζουν να μην 
κατοικούνται. Μικρές μπάρες, γωνίες με 
καρεκλάκια, παλιακοί σοβάδες, όλα σε 
νοσταλγικά σέπια, ακόμα κι η πιτσιρικά-
δα με τα σούπερ εναλλακτικά ντυσίμα-
τα, τα στιλ δουλεμένα σε Αμερικάνικες 
Αγορές και παλιατζίδικα και ντουλάπες 
γιαγιάς. Είναι σα να έχει γράψει το σε-
νάριο (της νύχτας σου) ο Αλέκος Σακε-
λάριος ή ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Τα 
ποτά είναι φθηνά, 3-5 ευρώ, η μουσική 
δεν σε απασχολεί, άρα είναι οκ, μερικές 
φορές ακόμα και «γαμάτη». Και… έχεις 
μια ανεξήγητη αίσθηση ότι θα έρθει να 
κάτσει δίπλα σου η Τζάνις Τζόπλιν όπου 
να ’ναι, χωρίς όμως να απογοητεύεσαι 
στο τέλος που δεν έρχεται. 
      

Μ ια ασ χέ τογλου Κυριακή 
βρεθήκαμε καλεσμένοι για 
φαγητό στο όμορφο εστι-

ατόριο του «Alexander Beach Hotel» 
στην Ανάβυσσο, με θαλασσινή θέα και 
ηλιοβασίλεμα κομπλέ. Το φαγητό ήταν 
νόστιμο, καλοκαιρινό, η ατμόσφαιρα ε-
πίσης, η πισίνα έδειχνε κούκλα κι η θά-
λασσα ακόμα πιο κούκλα. Σε φάσεις που 
αναρωτιέσαι γιατί βρίσκεσαι στη λάθος 
χώρα ή τι ήρθες να κάνεις σ’ αυτή τη Γη 
μιας και ξέμεινες στη λάθος χώρα… μια 
βόλτα σε παραλία (Αττικής ή αλλού) σε 
κάνει να συνέρχεσαι. Η χώρα είναι μια 

χαρά, λαμπερή, α-
παστράπτουσα σαν 
την Αλίκη Βουγι-
ουκλάκη, υπέροχη 
και φωτογενής, με 
συγκλονιστικά το-
πία και θάλασσες 
εκπάγλου καλλο-

νής. Οι άνθρωποι είναι λίγο κουλομαρί-
ες, όχι όλοι, εντάξει – αυτοί που κινούν 
τα νήματα και τρέχουν τα Συστήματα. 
Τα οποία δεν τρέχουν πια, κόλλησαν, 
περιμένουν αιωρούμενα στο Σύμπαν 
κανέναν περαστικό σωτήρα-Wall-e να 
τα ξεκολλήσει μια και καλή… A       

Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Ζωντανόςστηνπόλη

Σαν ένα χαζό αστείο
μερίκες φορες τίποτα δεν ςε εκφραΖεί τοςο καλα οςο μία ςαχλα, 
επιπεδου ανεκδοτο-με-τον-μπομπο: εχεις καψει φλαντζα. Η ζωΗ ςου 
δειχνει μετεωρΗ ςαν ςταματΗμενο μοτερ κατα προτιμΗςΗ ςτο δια-
ςτΗμα κι εςυ οχι απλως βαδιζεις ςτο πουθενα, δεν ξερεις και κατα που 
πεφτει ωςτε να φταςεις μια ωρα αρχυτερα… 

ΤριαντΑστέρ, 
Γεννηματά 17, Αμπελό-
κηποι, 210 6995.386
Cantina Social, 
Λεωκορίου 6, Ψυρρή 
Alexander Beach 
Hotel, 47ο χιλιόμετρο 
Αθηνών-Σουνίου, 
22910 61551  
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Είναι η εποχή που ακούς από παντού να παίζει 
Μαραβέγια.

ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΝΟΜΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ
Ας το πουν Duran Duran.

ΓΙΟΡΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Στη σκηνή της ATHENS VOICE, στο ετήσιο κα-
θιερωμένο μας ραντεβού για να φύγει λίγο η 
μαυρίλα… Στην πλατεία Κλαυθμώνος σήμερα 
Πέμπτη από νωρίς το απόγευμα.

ΜΠΑΜΠΑ
Ο «διάλογος» του Δημ. Φύσσα και της κόρης 
του Άρτεμης στην ηλεκτρονική Athens Voice 
είναι από τις πιο αληθινές και πολιτικές στιγμές 
αυτών των εκλογών. Μπράβο και στους δύο.

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ «MEDITERRA»
Της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου στο 
Αεροδρόμιο.  Θα βρεις όλα τα καλά, από χαλβά 
«Κοσμίδη» και υπέροχα γλυκά του κουταλιού, 
μέχρι ελιές, παξιμάδια και τυριά φρέσκα άρι-
στης ποιότητας. Αν πεινάσεις τα μεσάνυχτα… 
(Ανοικτό από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 12.20 το 
βράδυ.) 

ΕΝΑΣ ΔΡΟΣΕΡΟΣ ΚΗΠΟΣ
Στο café του Νομισματικού Μουσείου. Περνάς 
το κατώφλι και ξαφνικά γλυκαίνει η ψυχή σου. 

ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Συνεχίζεται το κάστινγκ στο «Ελλάδα έχεις 
ταλέντο».

ΝΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Προτείνουμε Γιώργο Σαμαρά, μη σου πω και 
Τρύφωνα.

38% ΑΠΟΧΗ
Ενεργοί πολίτες, συγχαρητήρια.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Έρχονται τα εκκαθαριστικά. Δεν θα μείνει ούτε 
ίχνος σκόνης.

ΓΙΝΑΜΕ ALABAMA
Ογδόντα Χαρλεάδες συνόδευσαν το πούλμαν 
των Lynyrd Skynyrd από το «Ελ. Βενιζέλος». 

ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Άδειες τράπεζες, εφορίες χωρίς ουρές, έρημοι 
δρόμοι, άδεια ταξί. Τουλάχιστον λύσαμε το κυ-
κλοφοριακό. 

ΧΤΥΠΑ ΚΙ ΑΛΛΟ
Βγάλανε την Αθήνα από τη λίστα των ακριβότε-
ρων πόλεων του κόσμου. Θεέ μου, πόσο χαμη-
λότερα θα πέσουμε;

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΕΗ
Χρειάζεται κι αυτή λίγη ξεκούραση…

Σ
ήμερα βρήκα δύο παλιά εικο-
σάρικα ασημένια. Τα κρατάγα-
με για συλλεκτικά. Κολέκτορς. 
Τα ’ριξα στο μαρμάρινο τραπε-
ζάκι και τα άφησα να μιλάνε. 
Το ένα ήταν από βασιλόπιτα 

του ’65. Χρυσά χρόνια. Το άλλο από ρέστα. Είχαν 
αξία τα εικοσαρικάκια τα έρημα. Ασημένια και 
με τον καβαλάρη επάνω και τον βασιλέα, χωρίς 
το φίδι! 

«Δεν τη χαμπάριασα εγώ την ενωμένη Ευρώπη, 
την ενωμένη Ελλάδα φαντάστηκα» λέει το ένα. 
«Κι ήρθε η ενωμένη Ευρώπη και κατάργησε την 
ενωμένη Ελλάδα» λέει το άλλο.  
«Είστε δυο άχρηστα εικοσάρικα» είπα εγώ απ’ 
την κουζίνα. 
«Είμαστε δυο πρίγκιπες» είπανε αυτά.
«Να τα δώσουμε σε καμιά κακιά φτωχή οικογέ-
νεια» είπε η Καίτη η αλμπάν, που είναι κανίβαλος 
και που μου κοιτάει το σπίτι.
«Να τα αφήσεις ήσυχα, θα σου δώσω την αξία 
τους σε ευρά» τσίριξα στην αναιδέστατη Καίτη, 
«στα χρόνια τους πήγαινα μπουάτ και άκουγα τη 
Μοσχολιού μ’ ένα εικοσάρικο». 
«Άσ’ τα κάτω, θα στα δώκω σε ευρώ. Που πόσα 
ευρώ είναι δυο πάλαι ασημένια εικοσάρικα; Λες 
να ’ναι συλλεκτικά;»
«Είναι, είναι» φώναξε το ένα.  
«Πόσο κάνουμε;» λέει το άλλο.
«Ε, δεν θα κάνουμε χίλιες δραχμές;»
«Αχαχαχαχαχαχα, τρία ευρώ μετά βίας. Τρία ευ-
ρώ, δυο εικοσάρικα παλιάς κοπής». 
«Δεν ρωτάμε κάνα συλλέκτη; Κάνα ενεχυροδα-
νειστή;»

«Να ρωτήσουμε».
Ο συλλέκτης ήταν σκληρός, παλιάς κοπής κι αυ-
τός.
«Ρε, άσ’ τα τώρα, άμα έχεις πολλά να τα πάρου-
με. Τα λιώνουμε τώρα τα ασήμια. Τα λιώνουμε τα 
χρυσαφικά». 
Τι κομψά εικοσάρικα, τι καλλιτεχνικά. Και τι δεν 
έπαιρνες μ’ αυτά. Μια κούτα τσιγάρα, εισιτήρια 
θεάτρου, καλές θέσεις, ωραία δωράκια, τα ’βα-
ζες και στη βασιλόπιτα αντί για τη λίρα. Η γιαγιά 
μου τα «μάζευε», είχε πολλά, «μια μέρα θα ’χουν 
μεγάλη αξία» έλεγε. Κι όταν καταργηθήκανε, 
βρόνταγε τη σακούλα που ’χει πολλά και τα ε-
πεδείκνυε. Ότι; Ότι μια μέρα θα ’χε υπεραξία η 
σακούλα της.
«Το πολύ τρία ευρώ και τα δυο» είπε ο χλιμίτζου-
ρας ο συλλέκτης.

Είπα να τα δώσω να ξεχρεώσω με το έσχατο 
νομισματικό μου συναίσθημα, αλλά… μετά…
σκέφτηκα την ξεφτίλα, το πόσο εύκολα υπο-
δουλώθηκε ένας λαός στην ευκολία και πόσο 
το ίδιο εύκολα την πίνει τώρα σα μαλάκας, έρ-
μαιο των πολιτικών του επιλογών. Κάτι αναιδείς 
χλιμίντζουρες ημιεγγράμματοι έως καθόλου, 
κάτι ξεράσματα που παριστάνουν τους κομμα-
τάρχες, άλλοι απόγονοι κοτζαμπάσηδων και άλ-
λοι βλαχογιάπηδες του κώλου, κι άλλοι ωχρές 
σπειροχαίτες, ισχνοί και διαλυμένοι στο πρώτο 
φύσημα. 

Θα σας κρατήσω, μωρά μου, πανάκριβά μου, 
είπα στα δυο ασημένια εικοσάρικα. Και τα ’βα-
λα στην Παναγία μου. Δίπλα στ’ άλλα τα ακριβά 
μου. Όπως θα ’κανε κι η μάνα μου.    

Τα εικοσάρικα
Tου ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ
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● «Εσείς που απειλούσατε 
ότι δεν θα μας βοηθήσετε αν 
έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα πρέπει 
να μας βοηθήσετε για να μην 
έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ»: Η κρίση χρέ-
ους στην Ευρωζώνη, σε 23 
μόλις λέξεις.
● Ναι, πρόκειται για την προ-
αιώνια πολιτικο-εκπαιδευτική 
μέθοδο, γνωστή και ως «κάνε 
αυτό που πρέπει, γιατί αλλιώς 
θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να σε φάει».

● Ένα από τα μεγαλύτερα 
νεοελληνικά παράδοξα: Εκεί-
νοι που διαθέτουν πρόσβαση 
στις μυστικές δημοσκοπήσεις 
και γενικά σε κάθε είδους 
«πληροφορίες για λίγους»…
●…να είναι, κατά τα άλλα, οι 
πρώτοι που μόλις γίνεται μια 
αποκάλυψη, «πέφτουν από 
τα σύννεφα» αιφνιδιασμένοι 
γιατί δεν το περίμεναν!

● Και τώρα, όσοι απορούν 
για τα σταθερά ποσοστά της 
Χρυσής Αυγής, ήρθε η ώρα να 
κάνουν ένα απαραίτητο ιστο-
ρικό διάλειμμα: 
● Πρώτον, πληκτρολογήστε 
στη γραμμή αναζήτησης του 
Google, τις λέξεις «Γιορτές», 
«Πολεμικής», «Αρετής», «των», 
«Ελλήνων» και «Χούντα».
● Δεύτερον, παρατηρήστε 
προσεκτικά τις ασπρόμαυρες 
εικόνες με τα πατριδόκαυλα 
συνθήματα και τους τύπους 
που είναι ντυμένοι Σπαρτιάτες 
του Λεωνίδα με πλισέ φουστί-
τσες και Τσολιάδες. 
● Τρίτον, παρατηρήστε τις 
ασφυκτικά γεμάτες κερκίδες 

του Παναθηναϊκού Σταδίου, ό-
που γίνονται αυτές οι γιορτές. 
● Τέταρτον: Κλείστε το 
κομπιούτερ και επιστρέψτε 
στους προβληματισμούς σας 
για τα ποσοστά της Χρυσής 
Αυγής και για το πώς είναι 
δυνατόν, άνθρωποι που υπό-
σχονται ότι θα τα βάλουν με 
παιδάκια και θα τα κουβαλάνε 
έξω από τους παιδικούς σταθ-
μούς, να ποζάρουν ως υπερή-
φανοι απόγονοι του Λεωνίδα 
και να πείθουν 7 στους 100 
συμπολίτες μας.
● Θυμηθείτε ξανά τις ασφυ-
κτικά γεμάτες κερκίδες 
του Παναθηναϊκού 
Σταδίου από χει-
ροκροτητές στις 
«Γιορτές Πολεμι-
κής Αρετής».
●...Δεν είναι, 
τώρα, όλα λίγο πιο 
κατανοητά; 

● «Καλομελετάω»: 
Το να προετοιμάζομαι 
για εξετάσεις στο μάθημα 
«παρατήρησης κάλων».

● Παρεμπιπτόντως, το επι-
χείρημα ότι «οι ψηφοφόροι 
μας υπέκυψαν στην κινδυνο-
λογία και φοβήθηκαν, γι’ αυτό 
μειώθηκαν τα ποσοστά μας», 
όταν προέρχεται από αντιμνη-
μονιακά κόμματα...
●...δεν είναι σα να ομολογούν 
ότι στην πραγματικότητα αυ-
τοί δεν ήταν ποτέ ψηφοφόροι 
τους, αφού φοβήθηκαν αυτό 
ακριβώς που εκείνα υπόσχο-
νταν;

● Γεγονός: Ο Ιούνιος είναι 
εκτός των άλλων ο μήνας 
που νομίζεις ότι τα χρώματα 
της τηλεόρασης χρειάζονται 
συνέχεια διόρθωμα, διότι οι 
περισσότεροι παρουσιαστές 
εμφανίζονται παράδοξα 
κόκκινοι από τη βεβιασμένη 
έκθεσή τους στον ήλιο. 

● «Υπερτονισμός»: Το να 
ξεφεύγει η δοσολογία και να 
πέφτει μεγαλύτερη ποσότητα 
τόνου στο φαγητό, από όσο 
προβλέπει η συνταγή. 

● Πάντως η αφίσα του 
Γιώργου Καρατζαφέρη με τα 
δύο του χέρια ενωμένα δεν 
υπαινίσσονταν ότι πλέον η 
μόνη χειραψία που μπορεί να 
κάνει λόγω μοναξιάς είναι με 
τον εαυτό του; 

● Ναι, είναι δείγμα πολιτικής 
ωριμότητας το γεγονός ότι 
πέρασαν ήδη τέσσερα 24ωρα 
από τις εκλογές και κανείς δεν 
ρώτησε ακόμα την κυβέρ-
νηση πότε θα κάνει εκλογές, 
ώστε να έχει νωπή εντολή 
προκειμένου να διαπραγμα-
τευθεί με τους δανειστές!

● Με τόσο πήγαινε-έλα των 
καταθέσεων από τις τράπεζες 
στα στρώματα και από τα 

στρώματα πάλι πίσω 
στις τράπεζες, δεν 

θα έπρεπε τα 
μαγαζιά που 

«Αγοράζουν 
Χρυσό» και 
τα Στρωμα-
τοπωλεία 

να αρχίσουν 
να συστεγά-

ζονται; 

● Ναι, το να πουλάς 
«επαναδιαπραγμάτευση του 
Μνημονίου» χωρίς να έχεις 
ρωτήσει την άλλη πλευρά 
αν επαναδιαπραγματεύεται 
είναι απόλυτα ταιριαστό για 
μια χώρα που υπολογίζει 
στον προϋπολογισμό έσοδα 
από οφειλές που ξέρει ότι 
δεν έχει καμιά πιθανότητα να 
εισπράξει.  

● Φαναρτζής: Αυτός που 
επιδιορθώνει τους φανς που 
ακολουθούν κάποιον σταρ, 
όταν χαλάνε. A   

Από τον 
Νίκο 
Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για τη διά νόμου κατάργηση του στρώματος αέρα κάτω από το 
φύλλο, που δημιουργεί το φαινόμενο της «τυρόπιτας-φούσκα» στους φούρνους)

Ο Γιώργος Καραγκούνης, ο άνθρωπος που πέφτει πάντα πρώτος 
στην καρδιά μας, μας ενημερώνει:

Τα Tweets του

Θα έπρεπε να υπάρχει μια λέξη για… 
«Γιουτουμποδοξία»: Η επιπλέον επιτήδευση κάθε αυθόρμητης ανθρώπινης εκδήλωσης 
που συντελείται μπροστά σε κάμερα κινητού τηλεφώνου, επειδή οι συμμετέχοντες έχουν 
συνειδητοποιήσει ότι αυτό που συμβαίνει, θα παραμείνει για πάντα ως video στο Youtube. 

Πιο 

απάνθρωπη 

θέση εργασίας 

της εβδομάδας 

Υπεύθυνος ελέγχου 

καταγγελιών 

για πλαστούς 

λογαριασμούς του 

ΚΚΕ στο twitter

Forrest Gump
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ

Πανικοβάλτων500 

● ● ● Είμαι σχεδόν δώδεκα χρονών, Κυ-

ριακή μεσημέρι, στον κινηματογράφο Ά-
στρον της λεωφόρου Κηφισίας, που τώρα 

πια είναι ένα ξεσκισμένο, πεθαμένο μοβ 

εγκαταλελειμμένο κτίριο. Τότε έλαμπε, 

γυάλιζαν οι προθήκες με τις αφίσες και τις 

φωτογραφίες από τα μεγάλα φιλμ των 70s. 

Βρίσκομαι στα πίσω καθίσματα της κλει-

στοφοβικής χαμηλοτάβανης πλατείας που 

κοιτάζει ανηφορικά την οθόνη σαν να πρό-

κειται να απογειωθούμε – κι από πάνω μας 

οι καλές θέσεις, στον ευάερο, ευρύχωρο 

εξώστη, έτσι είναι φτιαγμένο το Άστρον. Το 

σινεμά είναι γεμάτο, φίσκα, τραντάζεται 

από φωνές, γέλια, ουρλιαχτά, είναι εκεί όλο 

το σχολείο. Εμείς, τα πρωτάκια του Γυμνα-

σίου λουφαγμένα «στο πορτ μπαγκάζ» και 

οι άλλοι, οι μεγάλοι, όλες οι τάξεις της περι-

οχής, Αμπελόκηποι, Ζωγράφου, απλωμένοι 

παντού σαν συναυλία. Η Έκτη διοργανώ-

νει προβολή δύο ροκ ταινιών. Δύο ντοκι-

μαντέρ – το ιστορικό τριήμερο «Monterey 

International Pop Festival» (Ιούνιος του 

1967) και το «Gimme Shelter» που παρακο-

λουθεί τους Rolling Stones στην περιβόητη 

αμερικάνικη περιοδεία τους το 1969, εκείνη 

που άρχισε σαν μία γκλίτερ έκρηξη ουτοπι-

κής χαράς του ροκ εν ρολ για να καταλήξει 

στη διαβολική σκοτεινιά του εφιάλτη στο 

Altamont, με τους Hell’s Angels να μαχαι-

ρώνουν ένα θεατή.

● ● ● Δεν είχα ιδέα. Τότε είχα μόνο κάτι σα-

ρανταπεντάρες κασέτες με Beatles και Κώ-

στα Τουρνά. 

● ● ● Το ροκ κυλάει στην οθόνη, όλοι κου-

νιούνται ρυθμικά, υπάρχουν καλές δονή-

σεις γύρω μου, τις νιώθω να τρίζουν ελα-

φρά τους κροτάφους μου, μία αλλόκοτη 

αίσθηση ότι κάτι κλιμακώνεται. Ανεβαίνει. 

Δυναμώνει. Μία μικρή παύση…

● ● ● …Και σκάει. 

Οι πρώτες νότες του «Satisfaction» με α-

κινητοποιούν, η κιθάρα του Keith τσου-

ρουφλίζει τον εγκέφαλό μου, η κόκκινη 

εσάρπα του Jagger ανεμίζει μία φλόγα. 

Κάτι συμβαίνει στους βουβώνες μου και 

κάτι συμβαίνει στο κεφάλι μου. Η καρδιά 

μου χτυπάει λίγο πιο γρήγορα, νιώθω το 

αίμα να κυλάει παντού πλούσιο και να με 

δροσίζει σαν να έχω πάρει όλο το μπου-

καλάκι πόπερς (αργότερα θα συνέβαινε κι 

αυτό), είναι λίγο έκσταση, λίγο στύση, λίγο 

πανικός (αργότερα θα το ονόμαζα πανικο-
βάλ), μία ανείπωτη, αδικαιολόγητη χαρά 

ότι μόλις βρήκα το ρυθμό μου. Μόλις άκου-

σα το μέτρημα: ένα-δύο-τρία και ρολλλ. 

Ένα-δύο-τρία και παύση. Χτυπάς, χτυπάς 

και σταματάς. Κοιτάς, ακίνητος, κινείς το 

βλέμμα, μια ανάσα, ένα κρακ στον ώμο. Και 

πάλι χτύπημα, χτύπημα. 

Το πρώτο μου πανικοβάλ
● ● ● «…Νομίζω ότι ο πρώτος δίσκος που α-
γόρασα ήταν το “Long Tall Sally” του Little 
Richard. Φανταστικός δίσκος, ακόμα και σή-
μερα. Οι καλοί δίσκοι γίνονται ακόμα καλύ-
τεροι με το χρόνο. Ένα είναι όμως το κομμάτι 
που πραγματικά με συγκλόνισε, σαν να έγινε 
κάποια έκρηξη μια νύχτα, και το άκουσα στο 
μικρό μου τρανζιστοράκι χωμένος κάτω από 
τα σκεπάσματα στο κρεβάτι μου, στο σταθμό 
Radio Luxembourg: το “Heartbreak Hotel”. Ε-
κεί, έμεινα άναυδος. Ποτέ μου δεν είχα ακού-
σει τέτοιο πράγμα ή κάτι παρόμοιο. Δεν είχα 
καν ακούσει τον Έλβις πριν. Ένιωσα σχεδόν 
σαν να ήταν κάτι που το περίμενα να συμβεί. 
Όταν ξύπνησα, το επόμενο πρωί, ένιωθα να 
είμαι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Ξαφνι-
κά υπήρχαν πράγματα που με συγκλόνιζαν 
στη ζωή μου: ο Buddy Holly, ο Eddie Cochran, 
ο Little Richard, o Fats. Το Radio Luxemburg, 
που ήταν θρυλικό επειδή ήταν παράνομο και 
δεν μπορούσες να βρεις εύκολα τη συχνότητά 
του. Θυμάμαι, είχα μία μικρή κεραία και γύριζα 
γύρω γύρω στο δωμάτιο κρατώντας το ραδιο-
φωνάκι κολλημένο στο αυτί μου και στριφο-
γυρίζοντας την κεραία. Προσπαθούσα να μην 
κάνω θόρυβο και ξυπνήσω τους γονείς μου. 
Μόλις έπιανα το σήμα καλά, έπαιρνα το τραν-
ζιστοράκι κάτω από τις κουβέρτες στο κρεβάτι 
μου και κρατούσα την κεραία έξω, στραμμένη 
στη σωστή κατεύθυνση. Υποτίθεται ότι έπρε-
πε να κοιμάμαι, υποτίθεται ότι την άλλη μέρα 
είχα σχολείο, αλλά εγώ έμενα κολλημένος και 
άκουγα όλη τη νύχτα. Άπειρες διαφημίσεις για 
τα κοσμηματοπωλεία Τζέιμς Γουόκερ “σε κάθε 
μεγάλη λεωφόρο” και για το Ιρλανδέζικο σου-
ίπστέικ με τους οποίους το Ράδιο Λουξεμβούρ-
γο είχε κάποιο είδος συνεργασίας. Στις διαφη-

μίσεις άψογο το 
σήμα, καμπά-
να. Μόλις έλεγε 
ο  ε κ φ ω ν η τ ή ς 
“ κ α ι  τ ώ ρ α  θ α 
ακούσουμε τον 
Fats Domino στο 
Blueberry Hill”, το 
σήμα χανόταν. Ά-
ντε και γαμήσου.
Και τότε, εκείνη 
τη νύχτα, ξαφνικά 
μ έσα σ τα πα ρά-
σιτα, ακούστηκαν 
οι πρώτοι στί χοι: 
“Since my baby left 
me…” – και αυτό ήταν. Αυτό γύρευα. Αυτός ο ή-
χος ήταν που τράβηξε τη σκανδάλη μέσα μου. 
Ήταν το πρώτο ροκ-εν-ρολ που άκουσα. Είχε 
έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ερμηνείας, 
έναν άλλο, καινούργιο ήχο, απογυμνωμένο, 
που δεν αστειευόταν, ούτε βιολιά, ούτε γυ-
ναικεία χορωδιακά και άλλες φλωριές. Άλλο 
πράμα. Γυμνό, κατευθείαν στις ρίζες της μου-
σικής, ένιωθες ότι ήταν πάντα εκεί αλλά δεν 
είχε ακουστεί ποτέ. Σε αυτό, πρέπει να υπο-
κλιθώ στον Έλβις. Έβαλε τις βάσεις. Η σιωπή 
είναι ο καμβάς σου, αυτή είναι η κορνίζα σου 
και αυτό είναι το θέμα σου· φτιάξε το έργο σου 
αλλά μην το παραφορτώσεις. Αυτό μου έκανε 
το “Heartbreak Hotel”. Ήταν η πρώτη φορά που 
άκουγα κάτι τόσο σκληρό και στέρεο. Ποιος 
ήταν αυτός ο τύπος; Έπρεπε να δω τι άλλο έχει 
κάνει. Ευτυχώς πρόλαβα να πιάσω το όνομά 
του λίγο πριν χαθεί πάλι το σήμα του Radio 
Luxembourg. “Αυτός λοιπόν ήταν ο Elvis Presley 
και το Heartbreak Hotel”. Πω πω, μαλάκα!»

● ● ● Τώρα, μισόγερος 

πια, μεταφράζοντας 

την αυτοβιογραφία 

του Keith Richards, 

«Life», αυτό, το παρα-

πάνω απόσπασμα από 

το 2ο κεφάλαιο ήταν 

που κλείδωσε τη σχέση 

μου με το βιβλίο. Εκεί 

συνέβη η σχέση, βρήκα 

τον παλμό, μπήκα στο μυα-

λό του Keith Richards και 

άρχισα να ακολουθώ πάλι 

το συγκρότημα, με μία νέα 

αγάπη. Ξαναβρήκα το ροκ 

εν ρολ στην πιο ατόφια 

του μορφή και την αυθε-

ντική αγάπη για τα blues 

– από εκεί που ξεκίνησαν όλα.

● ● ● Εκείνο το κυριακάτικο μεσημέρι βγήκα 

από το Άστρον και περπατούσα πέντε εκα-

τοστά πιο πάνω από το έδαφος. Ήθελα να 

αρπάξω κάτι και να το δαγκώσω, ήθελα να 

κατρακυλήσω την Κηφισίας τρέχοντας στη 

μέση της δρόμου, μόνος, τρελός και ελεύ-

θερος, εξόριστος από τα πάντα, στην κε-

ντρική λεωφόρο. 

Στο περίπτερο με τα ξένα περιοδικά, γωνία 

με Φειδιππίδου, υπάρχει ακόμα εκεί, είδα το 

γερμανικό Pop, ένα πολύχρωμο ιλουστρέ 

περιοδικό-παρτάλι με μουσική, glam rock 

και ελαφρύ σοφτ-πορν για 15χρονα. Στο ε-

ξώφυλλο ο Mick και ο Keith κολλητά στο μι-

κρόφωνο, έτοιμοι να φιληθούν με μία ηλε-

κτρική αύρα γύρω τους. Το πήρα, κόλλησα 

τη φωτογραφία στον τοίχο και τη Δευτέρα 

το μεσημέρι αγόρασα το πρώτο μου βυνίλιο 

Rolling Stones. A 

➜ panikoval500@gmail.com

● Η αυτοβιογραφία 

τ ο υ  Ke i t h  R i c h a r d s 

«LIFE» κυκλοφορεί από 

τις εκδόσεις Το Ροδα-

κιό, πρώτο βιβλίο της 

σειράς Laternative, σε 

μετάφραση «του πα-

νικοβάλ». 

● Η παρουσίαση του 

βιβλίου θα γίνει σε 

ένα πολύωρο event 

στο six d.o.g.s με 

l i v e  α π ό  11  σ υ -

γκροτήματα (Zebra 

Tracks - Yuri’s Accident - Stella 

- Space Blanket - Sad Disco - Delightful - My 

Drunken Haze - Liarbirds - Keyser Soze - I Saw 

43 Sunsets – Daughter), DJ sets (Dear Quentin 

- Untitled - Γιώργος Μιχαλόπουλος - Θοδω-

ρής Κανελλόπουλος - Λατέρνατιβ) και ανα-

γνώσεις (Νίκος Πετρουλάκης - Γιάννης Νένες 

- Γιώργος Νίκας - Λατέρνατιβ). Το Σάββατο 

23/6, στις 19.30. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

KEIth RIchaRdS. 
Τα mod χρόνια στο 
Λονδίνο. Με δάχτυλα 
κομμένα στις χορδές 
της κιθάρας.
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CityLover
Του Δημητρη Φύσσα ➜ d.fyssas@gmail.com

 Περίπτερο με κήπο
Θα γράψω για ένα περίπτερο με κήπο στη γει-
τονιά μου (φωτογραφία). Το έχει η αλβανική 
οικογένεια Τούτσι – ο Μπουγιάρ, η Μιρέλα, 
ο Διονύσης και ο Αντώνης (τα παιδιά έχουν 
βαφτιστεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα). Ερ-
γατικοί, τίμιοι και μερακλήδες, έχουν ομορ-
φύνει πολύ τη γωνία όπου στεγάζεται η μικρή 
τους επιχείρηση. Έχουν δημιουργήσει έναν 
αληθινό κήπο στο παρτέρι πλάι τους, έχουν 
βάλει γλάστρες στο πεζοδρόμιο, έχουν φυ-
τέψει διακοσμητικά φυτά στους λάκκους των 
δέντρων και έχουν διαμορφώσει μια πράσινη 
σκεπαστή στοά στο πίσω μέρος του μαγαζιού 
τους – μέχρι και ανακύκλωση μπαταριών έ-
χουν! Οι άνθρωποι έχουν γίνει φίλοι με τους 
γείτονες και το περίπτερό τους έχει γίνει το ε-
πίκεντρο της περιοχής μας, πολλοί σταματάνε 
μόνο για να χαζέψουν ή να κουβεντιάσουν για 
το πώς άλλαξε ο χώρος. Περίπτερο Αγίας Λαύ-
ρας & Λασκαράτου, Άνω Πατήσια, 213 0417.659

 Ονοματολογία  δρόμων 
 στον Κεραμεικό
Η αναγνώστρια κ. Χαρά Τιτ. μου γράφει, ανά-
μεσα στ’ άλλα: «Σε μια μεριά στον Κεραμεικό, 
είναι μαζεμένες οδοί που φέρουν την ονομα-
σία τόπων που έγιναν οι αποφασιστικές μάχες 
(και δύο ναυμαχίες) μεταξύ Ελλήνων και Περ-
σών κατά τη χρονική περίοδο που ονομάζεται 

Περσικοί πόλεμοι. Είναι όλες παράλληλες ο-
δοί και τοποθετημένες με τη χρονολογική και 
ιστορική σειρά που διεξήχθησαν οι πολεμικές 
αναμετρήσεις. Μαραθώνος (490 π.Χ.), Θερ-
μοπυλών (480 π.Χ.), Σαλαμίνος (επίσης 480 
π.Χ.), Πλαταιών (479 π.Χ.), Μυκάλης (επίσης 
479 π.Χ.). Παραφωνία σε αυτή τη σειρά απο-
τελεί η οδός Αρτεμισίου (παράλληλη αναμέ-
τρηση με μάχη Θερμοπυλών, άρα 480 π.Χ.)». 
Ωραίες παρατηρήσεις, ευχαριστώ πολύ.

 Πού πάει το παζάρι  της Αθήνας
Αξιόπιστες πληροφορίες επιμένουν ότι το 
παζάρι της Αθήνας, που η λειτουργία του στο 
χώρο της πρώην Κορεάτικης Αγοράς δια-
κόπηκε πριν λίγο καιρό, θα μεταφερθεί και 
θα λειτουργήσει την επόμενη ή μεθεπόμενη 
Κυριακή. Ο πιθανότερος νέος χώρος είναι η 

πλατεία Δημαρχείου/ Εθνικής Αντιστάσε-
ως/ Κοτζιά, στην οδό Αθηνάς. Ίδωμεν. 
(Ευχαριστώ, Θοδωρή Βαλ.) 

 Ποιητικό κουίζ
Σχετικά με την ερώτηση της προηγούμενης 
βδομάδας. Οι στίχοι «ολίγη αγαπημένη πολι-
τεία, ολίγη κίνησι των δρόμων και των μαγα-
ζιών»  είναι του Κ.Π. Καβάφη, από το ποίημα 
«Εν Εσπέρα». Και οι δύο αναγνώστες που α-
πάντησαν, το θυμόντουσαν σωστά: η κ. Ε-
λένη Βαμβάτσικου (μέιλ) και ο Black Rock 
(σχόλιο). Ευχαριστίες.

 Κι ένα παζάρι βιβλίου
Προλαβαίνετε μέχρι τις 23/6, το παζάρι των 
εκδόσεων «Αλεξάνδρεια». Ιστορία, κοινωνι-
κή ανθρωπολογία, πολιτικά δοκίμια, φιλοσο-

φία, θετικές επιστήμες, πεζογραφία, με έκ-
πτωση μέχρι 95%. Σόλωνος 133, Εξάρχεια (2ος 
όρ.). Δευτ.-Παρ. 12.00-20.00, Σάβ. 12.00-17.00

 Λουμπάρδα
Έτσι λέγεται η ήσυχη παραλία αμέσως με-
τά την τρύπα του Καραμανλή, από Βάρκιζα 
προς Αγία Μαρίνα, όπου έκανα το πρώτο 
μου μπάνιο φέτος. Όμορφη, κλειστή, με μια 
επιχείρηση στο μυχό του κόλπου, αλλά και ε-
λεύθερους κολυμβητές γύρω. Δύο πηγές χύ-
νονται στη θάλασσα, στη νότια άκρη, και στο 
σημείο αυτό οι παλιοί άνθρωποι είχαν χτίσει 
πέτρινες δεξαμενές. Τρία παλιά γερμανικά 
πολυβολεία θυμίζουν ότι κάθε γλυκιά πα-
ραλία ήταν ένας πιθανός τόπος απόβασης. 
Γερμανικά πολυβολεία σώζονται σε πολλές 
αμμώδεις παραλίες της Αττικής. A      

Τι θα ήθελες 
να κάνεις για να γίνει 

ο κόσμος γύρω μας 
καλύτερος;

H Ηλιάνα Καραβιώτη εξέφρασε την επιθυμία να 
βοηθήσουμε οικογένειες σε ανάγκη. Το όνειρό της 

έγινε πραγματικότητα με τη δημιουργία του Προγράμ-
ματος Αλληλεγγύης στην οικογένεια. Έτσι 200 συνολι-
κά οικογένειες θα καλύψουν για ένα χρόνο τις βασικές 

τους ανάγκες χάρη στην COSMOTE. Μπες στην επίσημη 
σελίδα της COSMOTE στο Facebook ή στο blog που είναι 
αφιερωμένο στην ενέργεια www.okosmosmasesy.gr, 

συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και ίσως 
                                             η επιθυμία σου 

            γίνει πραγματικότητα! 
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ται με πολιτικαντισμούς. Προσπάθειες 
ενός κόμματος να κυριαρχήσει επί των 
άλλων θα δείξουν έλλειψη υπευθυνό-
τητας. Λύσεις μέσω ψήφου ανοχής ή τα-
κτικών απουσίας από τη Βουλή αποτε-
λούν υπεκφυγές. Χρειάζεται θάρρος και 
όχι φόβος, ουσιαστική συνεννόηση και 
όχι προσποίηση».
 

Κ ατά τα άλλα, κρίνοντας το 
εκλογικό απο-
τέλεσμα, θα έ-

λεγε κανείς ότι  οι βασι-
κοί πρωταγωνιστές της 
πολιτικής σκηνής είναι, 
λιγότερο ή περισσότερο, 
ευχαριστημένοι. 
Η ΝΔ δεν μπορεί παρά να 
αισθάνεται ικανοποίηση, 
αφού παρέμεινε πρώ-
τη δύναμη, κατάφερε να 
συσπειρώσει και να συμ-
μαζέψει τον ευρύτερο χώρο της κε-
ντροδεξιάς, και βέβαια θα έχει τον 
πρώτο λόγο σε ό,τι αφορά το σχηματι-
σμό της νέας κυβέρνησης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είδε το ποσοστό του να εκτο-
ξεύεται στο 27% και επιπλέον απέφυγε 
τον «κίνδυνο» να πρέπει να κυβερνή-
σει (άσ’ τους να λένε, η καρδούλα τους 
το ξέρει), οπότε θα έχανε ταχύτατα το 
«φιλολαϊκό» προφίλ του, ανέξοδα και 

εν πολλοίς ανεύθυνα φιλοτεχνημένο. 
Κατά τα άλλα, ένα κόμμα που στελεχώ-
νεται, μεταξύ άλλων, από τον Γιώργο 
Πάντζα και τον Στάθη Παναγούλη και 
υποστηρίζεται από την «Αυριανή» είναι 
προφανές πως  μόνο ελπίδα για μια νέα 
(sic) Ελλάδα δεν μπορεί να αποτελεί, ό-
ντας ήδη φιλόξενη αγκαλιά για όσους 

υπήρξαν οι κατ’ εξοχήν εκφραστές 
του πιο βαθιού και ολέθριου για τη 

χώρα λαϊκισμού.
Το ΠΑΣΟΚ, πάλι, κα-
τάφερε να σταθεί όρθιο, 
και μάλισ τα να παίζει 
ρόλο ρυθμιστή στις πο-
λιτικές ισορροπίες και 
εξελίξεις. Κατά τα άλλα, 
αν δεν αλλάξει ριζικά, 
το κόμμα της οδού Ιππο-
κράτους δεν έχει πολλά 
ψωμιά ακόμα. Ωστόσο, 
στο χώρο της κεντροα-

ριστεράς και της σοσιαλδημοκρα-
τίας, της μεταρρυθμιστικής και φι-

λοευρωπαϊκής αριστεράς, το ΠΑΣΟΚ 
δεν θα είναι πια μόνο του. Η ΔΗΜΑΡ, 
στο μέτρο που θα αποδειχθεί πράγματι 
«υπεύθυνη αριστερά», θα έχει πολλά 
να πει και να συνεισφέρει. Σε αυτά, ό-
μως, θα επανέλθω. Προς το παρόν:  Ναι, 
πήραμε μια ανάσα.  A

 ➜ ahpappas@hotmail.com

Τα κόμματα που 
υποστήριξαν την 
ευρωπαϊκή προο-
πτική της χώρας 
έχουν την υπο-
χρέωση να συ-

νεργαστούν

Σ ε όσους με ρωτούσαν «τι βλέπω» 
για τις εκλογές, απαντούσα ότι 
είχα την ελπίδα πως το εκλογικό 

σώμα θα λειτουργούσε λίγο διαφορετι-
κά αυτή τη φορά. Με άλλα λόγια, αφού 
στις 6 Μαΐου εκτονώθηκε, εκφράζοντας 
οργή, θυμό, αγανάκτηση, τσαντίλα, δυ-
σφορία ή ό,τι άλλο θέλετε, τώρα θα σκε-
φτόταν: «Εντάξει. Τους μουντζώσαμε, 
τους αποδοκιμάσαμε, τους στείλαμε το 
μήνυμα, αλλά για να δούμε και τι θα γί-
νει μ’ εκείνη την έρμη τη διακυβέρνηση 
της χώρας». Ευτυχώς, αυτό το κριτήριο 
λειτούργησε εν πολλοίς, εξού και το α-
ποτέλεσμα που όλοι γνωρίζουμε, και 
που αν μη τι άλλο δείχνει (το κείμενο 
γράφεται αργά το βράδυ της Δευτέρας) 
να μπορεί να δώσει, επιτέλους, κυβέρ-
νηση.
Μη φανταστείτε κάτι εντυπωσιακό ή 
θεαματικό. Σε μια χώρα όπου εδώ και 
μήνες σχεδόν τίποτα δεν λειτουργεί, ό-
που το κράτος είναι ξεχαρβαλωμένο και 
η κοινωνία σε πλήρη σύγχυση και απο-
διάρθρωση, ακόμα και μια κυβέρνηση 
«εθνικής ανάγκης» μπορεί να αποδει-
χθεί θετική εξέλιξη προς την κατεύθυν-
ση του να αποφύγουμε τουλάχιστον τα 
χειρότερα. Γιατί, ναι, υπάρχουν και χει-
ρότερα από αυτά που ήδη ζούμε. 
Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και ο Κώ-
στας Σημίτης, πολιτικός που, ως γνω-

στόν, μιλούσε πάντα όταν αισθανόταν 
ότι όφειλε να μιλήσει και ότι είχε κάτι 
να πει, έσπευσε, την επομένη κιόλας 
των εκλογών, να δηλώσει: «Τα κόμμα-
τα που υποστήριξαν στις εκλογές την 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας (ΝΔ, 
ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ) έχουν στην υπάρ-
χουσα συγκυρία την υποχρέωση να 
συνεργαστούν. Διαφορετικά θα οδη-
γήσουν την Ελλάδα στην έξοδο από την 
ευρωζώνη και στη δραχμή. Έχουν επί-
σης χρέος να διαμορφώσουν μια στα-
θερή και αποτελεσματική κυβέρνηση. 
Η αντιμετώπιση της κρίσης είναι υπό-
θεση πολιτικού σχεδιασμού, σοβαρής 
διαπραγμάτευσης και δημιουργίας κλί-
ματος εμπιστοσύνης. Δεν επιτυγχάνε-

 Πήραμε 
μια ανάσα
Tου ΑνδρέΑ ΠΑΠΠΑ
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Η κόκκινη
γραμμή

✑ Την ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει «βάλει στο μάτι» για 
άμεση ιδιωτικοποίηση ο Α. Σαμαράς. Έχει 
γίνει μαθαίνουμε και ανάλογη διεργασία. 
Εξού και οι συνδικαλιστές του ΟΣΕ βρίσκο-
νται σε κατάσταση συναγερμού.

✑ Στο ΠΑΣΟΚ προεξοφλούν ότι το όνομα 
του κόμματος αλλάζει οσονούπω. Στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ το συζητούν, μετά τη θεαματική άνοδο 
των ποσοστών. Θέλετε και κάτι; Και στη ΝΔ 
υπάρχουν φωνές που ζητούν αλλαγή των 
πάντων στο κόμμα – ακόμα και του ονόμα-
τος. Ψάξτε στους φιλελεύθερους της ΝΔ...

✑ Στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως ο Μιχ. Χρυσο-
χοΐδης και ο Αν. Λοβέρδος δήλωναν πρόθυ-
μοι από το βράδυ της Κυριακής να πάρουν 
υπουργεία με τον Α. Σαμαρά πρωθυπουρ-
γό. Ακόμα και σε αντίθεση με την κεντρική 
γραμμή – αν υπάρχει πλέον στο ΠΑΣΟΚ.
  
✑ Αυτονόητη θεωρεί ο βουλευτής επικρα-
τείας της ΝΔ Γιάννης Μιχελάκης την εξά-
ντληση της τετραετίας της κυβέρνησης.

✑ Εκτός, όπως δήλωσε ο ίδιος, αν υπάρχει 
εξόφθαλμη δυσαρμονία λαϊκού αισθήματος 
με την κυβέρνηση. Πράγμα που στην Ελ-
λάδα συνήθως συμβαίνει από την επομένη 
των εκλογών (αυτό δεν μας το είπε...). 

✑ Η διαφορά νικητή και κερδισμένου κα-
τά τον ΣΥΡΙΖΑ: νικητής η ΝΔ, θριαμβευτής ο 
ΣΥΡΙΖΑ. Εκλογές α λα ελληνικά...
  
✑ Στελέχη όπως ο Δημ. Παπαδημούλης και 
ο Δημ. Στρατούλης ήταν μουδιασμένα στο 
πρώτο exit poll, καθώς οι πιθανότητες να κερ-
δίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές ήταν μοιρασμένες. 
Πήραν τα πάνω τους όταν το δεύτερο exit 
poll έδειξε νίκη της ΝΔ. Σας λέει κάτι αυτό;

✑ Θύμισαν στον Δημ. Στρατούλη τα σφυ-
ροδρέπανα της ΚΟΕ που εμφανίστηκαν 
ξανά, την περασμένη Κυριακή. Και αυτός 
δήλωσε περήφανος για τη συνιστώσα του! 
Γιατί τότε έσβηναν τα ίδια σφυροδρέπανα 
στις 7 Μαΐου στην «Αυγή»;
  
✑ Για να μην ξεχνιόμαστε: και ο Νίκος Μι-
χαλολιάκος της Χ.Α. έκανε λόγο για «εθνο-
κτόνο μνημόνιο» στην επινίκια ομιλία του. 
Και άλλος συνεπής αντιμνημονιακός...

✑ «Εμείς θα χτυπάμε την καμπάνα ακόμα 
και όταν ορισμένοι είναι κουφοί» δήλωσε ο 
βουλευτής του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης. Την 
καμπάνα γι’ αυτούς την άκουσε κανείς στον 
Περισσό;

✑ Λεπτομέρειες: τόσο η «Δημιουργία Ξανά» 
των Μάνου-Τζήμερου όσο και ο ΛΑΟΣ του Γ. 
Καρατζαφέρη, ξεπερνώντας το όριο του 1,5%, 
εξασφάλισαν μερίδιο κρατικής επιδότησης.

✑ Ακόμα και τα ηλικιακά φράγματα έσπα-
σαν στις εκλογές. Ο Δημ. Μαύρος της MRB 
είπε ότι η ΝΔ διείσδυσε στις ηλικίες κάτω 
των 50 και ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε έδαφος στους 
πενηντάρηδες και άνω. 

✑ «Λέγαμε πολλά χρόνια ότι οι δημοσκοπή-
σεις αποτελούν φωτογραφία της στιγμής. Νο-
μίζω ότι θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι και 
οι εκλογές είναι μια φωτογραφία της στιγμής» 
είπε ο Κ. Παναγόπουλος από την ALCO.

✑ «Καταφέραμε και σταθήκαμε στα πόδια 
μας υπό συνθήκες ακραίας πόλωσης» είπε ο 
Χρ. Πρωτόπαπας από το ΠΑΣΟΚ, για να προ-
σθέσει: «Χωρίς να πανηγυρίζουμε, βέβαια, 
γιατί το 12,28% δεν μας ταιριάζει»!  ●

ΣΤράΤοΣ ΦάνάράΣ

«Η μικρή αυτή συλλογή θα ήθελε να θεωρηθεί, από 
όσες και όσους της αφιερώσουν λίγο από το χρόνο 
τους, ως μία κατάθεση ψυχής για τις πίκρες της Α-
ριστεράς και τις διαψεύσεις των ανήσυχων Αριστε-
ρών...»

EΝΑΣ HΣΥΧΟΣ ΘAΝΑΤΟΣ

Μέσα στο dna μου είναι η καταστροφή
τη φέρνω από τη Σμύρνη και το Αϊβαλί
πάντα υπάρχουν κάποιοι που την προετοιμάζουν
για να τη ζήσω εγώ με τους ομοίους μου
Γι’ αυτό
βάλτε μου ξανά τη βελόνα στη φλέβα
δώστε μου την παραμυθία
της αξόδευτης κληρονομιάς
αφήστε με να ζήσω την εφήμερη σχέση μου
με την ευγενική Αριστερά
χωρίς τύψεις και δεύτερες σκέψεις
χωρίς ανησυχίες και ερωτηματικά
Με ξεκουράζει το ακατανόητο
και εδώ που έφτασαν τα πράγματα
με καλύπτει αυτή η υπόσχεση της ευθανασίας
Το μόνο που ζητάω 
είναι ένας ήσυχος θάνατος

ΣώΤΗ ΤριάνΤάΦύλλού

«Σ’ αυτόν τον τόμο βρίσκονται μερικά από τα πο-
λιτικά άρθρα που έγραψα τα τελευταία τρία χρόνια 
περιγράφοντας μια λίγο-πολύ σταθερή επικαιρό-
τητα και εκφράζοντας μια σειρά πολιτικές θέσεις 
σχετικά με τα κοινωνικά κινήματα, τις διεθνείς 
σχέσεις, την Aριστερά, τον πλουραλισμό και την 
πολυπολιτισμικότητα, την οικονομική και θεσμική 
κρίση στη χώρα μας. Είχαν προηγηθεί άρθρα σχε-
τικά με τον νεοπλουτισμό, τον βαθύ επαρχιωτισμό 
και την παθολογία της ελληνικής κοινωνίας πριν 
από το 2008-2009, για το πώς πιστεύω ότι φτάσα-
με ως εδώ, το πώς όλα ήταν αναμενόμενα και ανα-
πόφευκτα. Λείπουν επίσης τα άρθρα γύρω από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, που αποτελούν το κύριο γνω-
στικό μου αντικείμενο –αυτή την εποχή μάς απα-
σχολεί περισσότερο ο συσχετισμός δυνάμεων στην 
Ευρώπη παρά η αμερικανική πολιτική στον κόσμο. 
Εδώ γίνεται λόγος λοιπόν για το πολιτικό μας ήθος, 
για την επιλεκτική μας νομιμότητα, για τα πολιτικά 
και κοινωνικά μας ατυχήματα, για την αθέτηση της 
ευρωπαϊκής υπόσχεσης, για τον αριστερό συντη-
ρητισμό και για τα εμπόδια στην πορεία προς τη νε-
ωτερικότητα. Ο κάθε αναγνώστης διαβάζει διαφο-
ρετικά αυτά τα κείμενα: η δική μου πρόθεση πάντως 
είναι η αφύπνιση και η πολιτική μας ωρίμανση· η 
παρουσίαση ενός εναλλακτικού τρόπου πρόσλη-
ψης της πραγματικότητας που παραμένει γεμάτη 
συναρπαστικές ευκαιρίες και περιπέτειες».

Δύο πολιτικά βιβλία από την A.V.  
Η συγγραφέας ΣΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ περιγράφει την κατάσταση των πραγμάτων και τη 
φοβερή τροπή τους. Ο  ΣΤΡΑΤΟΣ ΦΑΝΑΡΑΣ, η ψυχή και το μυαλό της εταιρείας δημοσκο-
πήσεων Metron Analysis, αντικαθιστά τα στατιστικά στοιχεία με στίχους σε μια συλλογή 

ποιημάτων αφιερωμένων στη φιλελεύθερη Αριστερά. 

Τη  Δευτέρα  25 Ιουνίου 2012, στις 20.00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο καφέ του Μουσείου Μπενάκη - Κεντρικό κτήριο.

Για τα βιβλία θα μιλήσουν οι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ, πρόεδρος της ΔΡΑΣΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, τ. υπουργός, ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ, δήμαρχος Θεσσαλονίκης. 

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΔΟΥΚΑΣ. (Κουμπάρη 1, Κολωνάκι, 210 3671.000)

Προδημοσίευση
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citizen
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΓΙΑννΑΚΙδΗ

Τ ην επομένη των εκλογών ά-
νοιξα τα μάτια και είδα την 
απορία σαν τεράστια αρά-

χνη στο ταβάνι, πάνω από το κρεβάτι 
μου. Ποιο είναι το μήνυμα των εκλο-
γών; Διότι οι καταραμένες εκλογές, 
ειδικά αυτές που γίνονται πρόωρα, 
πρέπει να κομίζουν ένα μήνυμα. Το 
διακύβευμα και το μήνυμα των ε-
κλογών πολλές φορές υπάρχουν 
για να επιβεβαιώνουν το ρόλο των 
κομμάτων και να προσδίδουν στο 
λαό κάτι που, φυσικά, δεν διαθέτει: 
σοφία, ωριμότητα και διεισδυτική 
ματιά. Η πρώτη ανάγνωση των απο-
τελεσμάτων μάς λέει ότι το μήνυμα 
των εκλογών είναι η παραμονή της 
χώρας στην Ευρώπη και η επαναδια-
πραγμάτευση του μνημονίου. Σαφές. 
Μόνο που, σε γενικές γραμμές, αυ-
τός ήταν και ο σκοπός της διαχείρι-
σης Παπαδήμου. Θυμίζω ότι η προη-
γούμενη κυβέρνηση διέθετε ισχυρή 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θεω-
ρούσε αυτονόητη την παραμονή της 
χώρας στην Ευρωζώνη και πέτυχε 
ένα ενδιαφέρον παγκόσμιο ρεκόρ με 
τη μεγαλύτερη απομείωση εθνικού 
χρέους που σημειώθηκε ποτέ. Όμως 
εξέπνευσε λίγο μετά την πρώτη νιότη 

της, ενώ η θητεία της Βουλής έληγε 
το φθινόπωρο του 2013. Για ποιο λό-
γο δεν μακροημέρευσε η κυβέρνηση 
Παπαδήμου; Μα επειδή ένας εκ των 
πυλώνων της επιθυμούσε να οδηγή-
σει τη χώρα σε εκλογές για να ανα-
λάβει τις τύχες της. Κατά μία εκδοχή, 
η Νέα Δημοκρατία ήταν συνεπής με 
έναν από τους βασικούς ρόλους που 
αναλαμβάνουν τα κόμματα εξουσίας: 
ικανοποίησε την αίσθηση που έχει ο 
αρχηγός της για το πεπρωμένο του. 
Μόνο που αυτά είναι για τριτοκοσμι-
κές χώρες και τουρκικά σίριαλ. Εντά-
ξει, ο Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός. 
Πολιτικά μπορεί να είναι μία τρύπα 
στο νερό, ιστορικά μάλλον θα απο-
δειχθεί χαμένος χρόνος. Μπορεί να 
μου εξηγήσει κάποιος για ποιο λόγο 
ο Σαμαράς θα είναι καλύτερος πρω-
θυπουργός από τον Παπαδήμο; Πι-
θανότατα ναι, μπορεί. Όμως και εγώ 
έχω πολλές ιδέες για να επιχειρη-
ματολογήσω υπέρ του αντιθέτου. Ο 
παραλογισμός μπαίνει από παντού. 
Κάναμε εκλογές για να δώσουμε την 
ίδια δουλειά σε έναν τύπο που ήταν 
λιγότερο δημοφιλής από τον προ-
ηγούμενο, ενώ διατηρούμε σαφείς 
αμφιβολίες για την πολιτική του ευ-

Γιατί έφυγε ο Παπαδήμος;

Ψάχνουμε τη λογική, όπως το οξυγόνο σε σταματημένο ασανσέρ. 
Τι στο διάολο θέλει τελικά ο ελληνικός λαός; Είναι αντιμνημονι-
ακός. Όμως συγκροτεί κυβέρνηση από μνημονιακά κόμματα, εκ 

των οποίων το πρώτο είναι επισήμως αντιμνημονιακό. Νομίζω ότι κανένας μας 
δεν μπορεί να είναι σίγουρος γι’ αυτό που συμβαίνει. Και κανένας μας δεν δι-
καιούται να αισιοδοξεί, εκτός και αν ζει στην Κουμουνδούρου. Μπορεί το μισό 
εκλογικό σώμα να διατύπωσε με σαφήνεια τη βούλησή του για παραμονή στο 
ευρώ, αλλά δεν παίρνω όρκο για τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελε να διασφα-
λιστεί αυτό. Σήμερα σχηματίζει κυβέρνηση ένα κόμμα που δεν έχει σαφή θέση 
για την απελευθέρωση των ταξί και το άνοιγμα του επαγγέλματος στα φορτηγά. 
Πιστεύει κανείς ότι μπορεί αυτή η κυβέρνηση να προωθήσει μεταρρυθμίσεις; 
Μη στέκεστε στα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής. Είναι το μισό πρόβλημα 
της χώρας. Το άλλο μισό στέκεται ακίνητο και θεριεύει με το χρόνο και την άρ-
νηση να το αντιμετωπίσουμε. Η νέα κυβέρνηση οφείλει να κάνει συγκρούσεις. 
Όχι στους δρόμους με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στα γραφεία με το κατεστημένο συμ-
φερόντων και αγκυλώσεων. Πιθανότατα και να υποσχεθεί ότι θα το κάνει. Δεν 
νομίζω να τολμήσει το παραμικρό. Οι μεταρρυθμίσεις θα ακύρωναν τα συστατι-
κά της. Με την κυβέρνηση Παπαδήμου είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τη δου-
λειά, όπως πρέπει να γίνεται: τεχνοκράτες με ευχέρεια χρόνου. Δεν έγινε. Όχι 
επειδή δεν το επέτρεψαν τα κόμματα, αλλά επειδή δεν το θέλαμε και εμείς οι 
ίδιοι. Ο σκύλος κυνηγάει την ουρά του, αλλά δεν θέλει ποτέ να τη δαγκώσει. ●

➜ giannakidis@protagon.gr

θυκρισία και τη διαχειριστική του ε-
πάρκεια. Ναι, αλλά ο Σαμαράς είναι 
εκλεγμένος, έχει πολιτική νομιμο-
ποίηση. Σωστό. Ως πολιτικός μιλάει 
25% περισσότερο από τον τεχνοκρά-
τη, λέει συνθήματα, κάνει γκριμά-
τσες και διεγείρει συναισθηματικά 
αντανακλαστικά. Και η έννοια της 

πολιτικής νομιμοποίησης είναι κά-
τι συζητήσιμο. Ο Σαμαράς δεν έγινε 
πρωθυπουργός επειδή ενέπνευσε 
όραμα. Έγινε πρωθυπουργός επει-
δή ο Αλέξης απείλησε με εφιάλτες. Ο 
Σαμαράς δεν εξελέγη ως η καλύτερη 
λύση. Επελέγη ως η λιγότερη κακή, 
σχεδόν ως υποχρεωτική. 
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Ε ίναι ο άνθρωπος που ηγήθηκε της 

ομάδας του θαύματος που ονομάζε-

ται Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας: 

ένα θαύμα που κέρδισε το βραβείο «Access to 

Learning» (Πρόσβαση στη Μάθηση) του Ιδρύ-

ματος Bill & Melinda Gates το 2010, αλλά που 

πρωτίστως επί δύο δεκαετίες κατόρθωσε να 

δείξει στους Βεροιώτες δρόμους γνώσης και 

απόδρασης από εγκλωβισμούς προσωπικούς 

και εθνικούς. Δεν είναι άγνωστος στο Ίδρυμα: 

συνεργάζονταν τα τελευταία χρόνια για την υ-

λοποίηση του προγράμματος «Μαγικά Κουτιά» 

στη Βιβλιοθήκη της Βέροιας, αλλά και του προ-

γράμματος «Future Library» που βρίσκεται σε 

εξέλιξη. H ανακοίνωση του ονόματός του για τη 

θέση που συνδέεται με το νέο μεγάλο στοίχημα 

της Αθήνας και της χώρας (ένα όραμα παιδείας, 

πολιτισμού και αστικής ανάπτυξης) προκάλεσε 

έκπληξη και επιδοκιμασίες που συνδέονται με 

την επιλογή ενός προσώπου αποδεδειγμένα ε-

πιτυχημένου. Έρχεται με αυτή την προίκα στην 

Αθήνα, αλλά και με την προσωπική υπόμνη-

ση «πολλές προίκες έχουν φαγωθεί όλα αυτά τα 
χρόνια…». Στις 31 Μαΐου παραιτήθηκε από τη 

Βιβλιοθήκη, «γιατί είδα ότι ολοκλήρωσα το έργο 
μου και μπορούσα να αφήσω το περιθώριο στην 
ομάδα να αναπνεύσει. Δεν θέλω να προσωπο-
ποιηθεί η Βιβλιοθήκη». Ελάχιστα 24ωρα μετά 

το ΔΣ του Ιδρύματος, μέσω του προέδρου του 

κ. Δρακόπουλου, του έκανε την πρόταση να 

αναλάβει γενικός διευθυντής και διευθύνων 

σύμβουλος στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος 

Νιάρχος. Η πρώτη του αντίδραση; «Να μη δου-
λέψω σε πρώτο επίπεδο. Έχω μια εμμονή να κάνω 
τα πράγματα απαρατήρητος. Αισθάνομαι πιο α-
σφαλής όταν δουλεύω έτσι». 

CEO στο ΚΠΣΝ
Ξαφνιάστηκα επειδή μου προτάθηκε μια πο-

λύ σημαντική θέση σε ένα εξαιρετικά δύσκο-

λο διάστημα για τη χώρα, για να δουλέψω σε 

μια πρόκληση που συνδέεται με το μέλλον. 

Στην εθνική προσπάθεια που γίνεται οι δημι-

ουργικές δυνάμεις έχουν την ευκαιρία να συ-

στρατευθούν και να δημιουργήσουν τη νέα 

πραγματικότητα που θα αφορά στα παιδιά 

μας. Αυτό είναι για μένα το μεγάλο στοίχημα 

του έργου. Έρχομαι όχι με ιδιότητα διευθύνο-

ντος συμβούλου, αλλά με την ιδιότητα του 

ανθρώπου που αγωνίζεται και που έχει μάθει 

να φεύγει τελευταίος από το γήπεδο, αφού 

έχουν κλείσει όλα τα φώτα. Υπάρχει τεχνο-

γνωσία και εμπειρία για να καλύψουν τη θέση 

στο Ίδρυμα με τον καλύτερο τρόπο. Εγώ φέρ-

νω από την επαρχία τη μαχητικότητα και την 

ανάγκη να ανοίξουμε δίαυλο επικοινωνίας με 

την κοινωνία. Θέλουμε το Κέντρο Πολιτισμού 

να είναι η νίκη των δημιουργικών δυνάμεων. 

Τώρα, πρέπει ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέ-

ας, αλλά και τα ιδρύματα, να δώσουν έμφαση 

στον πειραματισμό.

Θέτοντας/ ακολουθώντας 
το παράδειγμα
Το βραβείο του Ιδρύματος Γκέιτς για τη Βιβλι-

οθήκη της Βέροιας δείχνει ότι μπορούν ακόμα 

να υπάρχουν μικρά παραδείγματα αριστείας. 

Το μικρό παράδειγμα μπορεί να λειτουργήσει 

θετικά για όλους όσους δουλεύουν σε μικρο-

κλίμακα. Με ό,τι κι αν ασχολούμαστε θα πρέπει 

να έχουμε αυτό που ονομάζω «το παράδειγ-

μα». Μπορεί να υποστούμε ήττες, ταλαιπωρί-

ες, ακόμη και σε σημείο εξευτελισμού μπορεί 

να φτάσουμε, κι εγώ τα έχω ζήσει όλα αυτά. 

Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να κατεβά-

σουμε τη σημαία, που είναι το παράδειγμα… 

Το θέμα είναι τι παράδειγμα ακολουθείς, πώς 

μπορείς να βρεις αυτό που θα σε εμπνεύσει.

Ο τρόπος δουλειάς
Τώρα δεν έχουμε μέλλον. Μπορούμε να έ-

χουμε, όμως. Επειδή είχα την πολυτέλεια να 

δουλέψω μεθοδευμένα και συστηματικά σε 

ένα πρότζεκτ όπως αυτό της Βέροιας επί 22 

χρόνια, ξέρω πώς είναι να δουλεύεις κάτω 

από δύσκολες συνθήκες και να έχεις τελικά 

ένα αποτέλεσμα που απαντά στις ανάγκες του 

κόσμου. Είδα τη Βέροια να ξεκινά πλούσια και 

να καταντά φτωχή. Τη Βέροια της δημιουρ-

γίας και τη Βέροια της ανεργίας. Τίποτα από 

αυτά δεν μας επηρέασε στο έργο μας. Άρα 

και ο αγώνας με το Ίδρυμα δεν θα κολλήσει 

στη συγκυρία. Τα οράματα έχουν μεγαλύτερη 

δύναμη από την υπάρχουσα συγκυρία. Θέλω 

χρόνο για συνεχή ροή εικόνων και πληροφο-

ριών. Δεν βιάζομαι… Τώρα έχουμε 3,5 χρόνια 

για την ολοκλήρωση του Κέντρου. Η εικόνα 

θα αναδιαμορφώνεται συνεχώς. Οι αλλαγές 

αναζωογονούν τη δική μου διάθεση και βού-

ληση. Επειδή γενικά είμαι απαισιόδοξος δεν 

τα παρατάω, αλλά αντίθετα δουλεύω πιο πο-

λύ. Η απαισιοδοξία μου γίνεται καύσιμο.

Υλοποιώντας το όραμα
Σε μια περίοδο κρίσης είναι σημαντικό να πι-

στέψουν οι πολίτες ότι υπάρχει ελπίδα. Το Ί-

δρυμα Νιάρχου το κάνει αυτό με τις δράσεις 

του, την υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών 

ομάδων και βέβαια με τη δημιουργία του Κέ-

ντρου Πολιτισμού. Για να πετύχει το Κέντρο 

πρέπει να συνδεθεί με τις ανάγκες των ανθρώ-

πων. Και αυτό διασφαλίζεται όταν οι ενεργοί 

πολίτες είναι αυτοί που ουσιαστικά διαμορ-

φώνουν τον χώρο. Για το κοινό με ενδιαφέρει 

η ολότητα. Να αναπτύξει το Πολιτιστικό Κέ-

ντρο ένα μπουκέτο δράσεων που θα κατευθύ-

νει τον κόσμο από τη Βιβλιοθήκη, στη Λυρική, 

στον Βοτανικό κήπο… Κυρίως να δοθεί έμφα-

ση στα νέα παιδιά και τους εφήβους. Τα παιδιά 

αντιπροσωπεύουν την ελπίδα, αλλά και θα 

διαμορφώσουν το κοινό που θα κάνει πιο δυ-

ναμική τη χρήση του χώρου. Με την ομάδα 

του Ιδρύματος, φανταζόμαστε ότι το κοινό θα 

μπορεί να επισκέπτεται τον κήπο με τα φυτά 

και εκτός των άλλων να επανασυνδέεται έτσι 

με το ελληνικό τοπίο, να βλέπει μικρές παρα-

στάσεις ή συναυλίες έξω ή και σε στεγασμένο 

χώρο. Να χρησιμοποιεί τους υπολογιστές, να 

διαβάζει. Ορχήστρες να κάνουν πρόβες για 

συναυλίες ή πειραματικές παραστάσεις. Στο 

χώρο της βιβλιοθήκης θα βρίσκει ό,τι πιο πρω-

τοποριακό και καινοτόμο. Θα συνδεθούμε με 

όλα τα σχολεία και θα διοργανώνουμε επισκέ-

ψεις και σεμινάρια για όλη την οικογένεια. 

Το πορτρέτο του 
κ. Τροχόπουλου

Έχω μία και μόνο εμμονή. Με ενδια-
φέρει να βλέπω νέους ανθρώπους να 
πειραματίζονται.
Νομίζω ότι για χρόνια είχα και εγώ 
κάποια κλισέ, τώρα πια μάλλον όχι. Η 
τριβή μου με τους ανθρώπους τόσα 
χρόνια και οι δυσκολίες με μεταμόρ-
φωσαν με κάποιον τρόπο σε ένα ζώο 
πολύ πιο ευέλικτο και εσωτερικό απ’ 
ό,τι ήμουν.
Έχω ενοχές. Όλη μου τη ζωή είχα ε-
νοχές, από το ότι έφαγα πολύ χθες το 
βράδυ μέχρι τα πιο σημαντικά. Είναι 
κάτι που έχω αποδεχθεί πια… φροντί-
ζω απλώς να τρώω λιγότερο την επό-
μενη μέρα. (χαμογελάει) 
Μεγάλωσα χωρίς ίχνος αυτοπεποί-
θησης. Δουλεύω για να δώσω περισ-
σότερη αυτοπεποίθηση στα παιδιά 
(και δεν εννοώ μόνο τα δικά μου).
Δεν θέλω να με υπολογίζουν οι άλ-
λοι. Να μη μου δίνουν και πολλή σημα-
σία. Έτσι δουλεύω τόσα χρόνια, ξέρω 
ότι αυτό τον ανακουφίζει τον άλλον, 
τον κάνει να νιώθει ασφαλής, λέει «α, 
δεν περιμένουμε τίποτα από αυτόν». 
Πιστεύω πως έτσι πετυχαίνεις περισ-
σότερα…
Ξαφνιάζομαι, συγκινούμαι περισ-
σότερο από το κανονικό με τα καλά 
λόγια που ακούω και την αποδοχή του 
κόσμου. 
Ένα βιβλίο που αγαπώ είναι το «Φά-
μπιαν ή η ιστορία ενός ηθικολόγου» 
του Έριχ Κέστνερ.
Αγαπημένες μου πόλεις; Η Νέα Υόρ-
κη και οι Νεγάδες Ζαγορίου.
Όταν θέλω να τροφοδοτήσω τον ε-
σωτερικό τρόπο σκέψης και δουλειάς, 
κοιτάζω έργα του Ζαν Ντιμπουφέ και 
του Φράνσις Μπέικον.
Μεγάλωσα σε ένα σπίτι με πολλές 
γυναίκες που διάβαζαν το φλιτζάνι. 
Όχι, δεν είδαν το μέλλον μου (γελάει), 
το συντηρούσαν όμως με ευχάριστες 
διηγήσεις που μου έδιναν τη δυνατό-
τητα να συνδέω τον εαυτό μου με το 
απλό αίσθημα ότι είμαστε ικανοί για το 
καλύτερο και το χειρότερο. Αρκεί να 
είμαστε γνήσιοι…
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Ο αγώνας με το  Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος 
δεν θα κολλήσει 

στη συγκυρία. 
Τα οράματα έχουν 

μεγαλύτερη 
δύναμη από την 

υπάρχουσα συγκυρία.
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Η ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ 
ΑΤΗENS VOICE 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
Των Μάκη Μηλάτου, ΓιώρΓου ΔηΜητράκοπουλου

Τ
α καλοκαίρια της ATHENS 

VOICE έχουν πάντα μέσα 

και την πλ. Κλαθμώνος. 

Μία συναυλία κάθε χρόνο 

με αφορμή τη Γιορτή της 

Μουσικής, ένα ακόμη σημάδι ποιοι εί-

μαστε και τι κάνουμε. Εκεί ζήσαμε πριν 

από χρόνια πάλι μια πρόκριση της Εθνι-

κής επί της Ρωσίας· εκεί είδαμε και α-

κούσαμε συγκροτήματα και μουσικούς 

που τώρα έχουν το δικό τους χώρο στην 

ελληνική μουσική πραγματικότητα και 

αισθανόμαστε πως κάτι κάναμε κι εμείς 

γι' αυτό· εκεί βλέπαμε τα πρόσωπά σας 

και την εκτίμησή σας πριν προκύψουν 

τα like και τα tweet· εκεί θα συναντη-

θούμε και φέτος.

Κοιτώντας τη λίστα με τα ονόματα όλων 

αυτών που μας τίμησαν με τη μουσική και 

την τέχνη τους τα προηγούμενα χρόνια, 

η χαρά μας είναι μεγάλη γιατί αυτό που 

είχαμε να προτείνουμε το δικαίωσε ο χρό-

νος και η εξέλιξη των πραγμάτων και ξέ-

ρουμε (πια) πως δεν σας κουβαλήσαμε ά-

σκοπα, γιατί είναι πάντα ωραίο να βλέπεις 

τα ενδιαφέροντα πράγματα τη στιγμή που 

ξεκινάνε κι όχι όταν πια έχουν δικαιωθεί.

Το ίδιο κάνουμε και φέτος με μερικά 

από τα πιο ενδιαφέροντα μουσικά σχή-

ματα που εμφανίστηκαν το τελευταίο 

διάστημα, κυκλοφορώντας μάλιστα 

μέσα στο 2012 πραγματικά αξιόλογα 

άλμπουμ που στο τέλος του χρόνου θα 

είναι μέσα στις λίστες με τους δίσκους 

της χρονιάς. Και γι’ αυτό και σήμερα το 

βράδυ πιστεύουμε πως η πλατεία θα εί-

ναι γεμάτη απ’ το νόημα που έχει κάτι 

απ’ τη ζωή που έρχεται. 
Πλατεία Κλαυθμώνος. Έναρξη 18.00. Είσοδος ελεύθερη, 

όπως η ζωή. Στις 21/6.

YIANNEIS 
iD Το μουσικό σχήμα του λάμπρου Φιλίπ-

που, ο οποίος θήτευσε δίπλα στον Μιχαήλ 

Μαρμαρινό και το Theseum Ensemble, μαζί 

με επτά μουσικούς-performers. Το ομώνυμο 

ντεμπούτο τους κυκλοφόρησε 

στις αρχές της χρονιάς.

LIARBIRDS
iD Αθηναϊκό κουιντέτο με 60s pop ευαισθησίες,  

rock’n’roll εκρήξεις και αναφορές σε Beatles και 

Beach Boys. Ντεμπουτάρισαν τον Οκτώβριο του 

2011 με το «Allegedly» στη Restless Wind.

Είναι η Αθήνα ένα μεγάλο χωριό σε μια απόμερη επαρχία της φαντασιακής ευρω-

παϊκής κοινοπολιτείας ή μητρόπολη του ελληνικού κόσμου και του βαλκανικού 

χώρου;  Κάποιοι από εμάς δεν την έχουμε αποχωριστεί ποτέ για διάστημα μεγα-

λύτερο των 30 ημερών, ενώ κάποιοι άλλοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν 1.500 μίλια 

μακριά. Κανείς μας δεν μπορεί να απαντήσει. Σίγουρα πάντως δεν είναι μια πόλη 

φιλική σε μία μπάντα που φτιάχνει ποπ τραγούδια, θρεμμένα με το βρετανικό ροκ 

και την αμερικάνικη μουσική παράδοση.

⋆ LIV E ⋆
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SPACE BLANKET
ID Νέο αθηναϊκό ντουέτο με comic disco 

punk ήχο, που γέμισε το Bios στην πρόσφατη 

παρουσίαση του πρώτου τους EP με τίτλο 

«Cosmic». 

 LEE BURTON
ID To νέο όνομα του house/techno DJ και 

παραγωγού λευτέρη καλαμπάκα, που γνω-

ρίζεις από τις δουλειές του στην Κlik Records 

σαν Liberto. Το φετινό δεύτερο άλμπουμ 

του «Busy Days For Fools» παραμένει στον 

ηλεκτρονικό ήχο, αλλά με όργανα, φωνές και 

αναλογικά, folk στοιχεία.

OPERA CHAOTIQUE
iD Ξεκίνησαν τον Μάιο του 2011 από τον τρα-

γουδιστή της όπερας και πιανίστα Γιώργο τζιου-

βάρα και τον jazz-blues drummer Χρήστο κου-

τσογιάννη. Επιρροές από όπερα, τζαζ, καμπαρέ, 

μιούζικαλ σε μια ιδιότυπη κωμική όπερα.

ΜΥ WET CALVIN
iD  H μεταμφιεσμένη ποπ του Άρη και του λεωνί-

δα συνεχίζει από το 2004 με ρολεροκοστερικές 

ταχύτητες τους indie-noise-electro πειραμα-

τισμούς, με την ίδια πάντα φρεσκάδα. Ολοκαί-

νουργια κυκλοφορία το μουσικό τους κουτί 

«Ηappened Before» στην Ιnner Ear.

Αθήνα 2012, κέντρο. Η διαστημική 

κουβέρτα προσγειώνεται σε μια πλα-

τεία με κόσμο που διψάει για γρέζι και 

ασήκωτες μπότες. Τα πρώτα ηχητικά 

κύματα σκίζουν τα ηχεία και ο κό-

σμος ξεσηκώνεται. Είναι η Γιορτή της 

Μουσικής. Μια βραδιά που μουσικοί 

και κοινό γίνονται ένα. Η “Φωνή της 

Αθήνας” καλεί το κοινό της πόλης να 

χορέψει, να καβαλήσει τα κύματα και 

να σερφάρει ανεξέλεγκτα.

Καλώς ήρθατε, λοιπόν, στη Γιορ-

τή της Μουσικής, εδώ στην πλα-

τεία Κλαυθμώνος. 

Να έχουμε ένα όμορφο βράδυ.

No flags for me

No symbols for my boys 

No ethics for my ethic 

Immoral once and for life

Οι περισσότεροι που μας βλέπουνε στα live μας ρωτάνε γιατί δεν 

είμαστε ήδη στο εξωτερικό και τι κάνουμε ακόμα εδώ. Μάλλον δεν 

μας θέλουν στη χώρα. Εμείς όμως επιμένουμε και, έχοντας τη Φωνή 

της Αθήνας μαζί μας να μας στηρίζει, θα γιορτάσουμε τη μουσική 

στην πλατεία, όπως κάναμε παλιά το 1835, όταν πρωτοάρχισε με μας 

ήδη από τότε η ευρωπαϊκή γιορτή. Όσο για το soundtrack της Αθή-

νας, είναι το πρώτο τραγούδι που θα παίξουμε την Πέμπτη. 

Η Αθήνα άλλαξε. Τα ραντεβού δεν 

δίνονται πια έξω από το Μetropolis, η 

Ομόνοια δεν είναι στρογγυλή και τα 

σινεμά που ερωτευόμασταν έχουν γίνει 

στάχτη. Το κέντρο μετατοπίστηκε στο 

Σύνταγμα και η Κλαυθμώνος μοιά-

ζει με σύνορο ανάμεσα στο παρελθόν 

και το μέλλον της πόλης. Τα τσιμέντα 

και η άσφαλτος δεν τραγουδιούνται 

πια ούτε με μπουζούκι, ούτε με drum 

machine. Μόνο φωνή. Όχλος και χορω-

δίες. Μοναχικοί μονόλογοι και ψίθυ-

ροι. Μόνο λόγος.

Η αλήθεια είναι πως τον τελευ-

ταίο χρόνο οι εικόνες που έχουμε 

από τις πλατείες της πόλης μας 

ήταν γεμάτες ένταση και βία. 

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 

θα συμμετέχουμε στη Γιορτή της 

Μουσική και ακόμη περισσότερο 

που θα παίξουμε στη σκηνή της 

ATHENS VOICE. 
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Το Πανεπιστήμιο Columbia και 
το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ τοποθετούν 
την Ελλάδα στο κέντρο μιας 
διεθνούς δραστηριότητας. 
H ιστορικός τέχνης και επιμε-
λήτρια Νάντια Αργυροπούλου 
εξηγεί στην AtHens VoiCe τη 
γοητεία της αρχιτεκτονικής και 
τη σχέση της με την τέχνη και 
την κοινωνία του μέλλοντος.

"Multiplying the Parthenon" (Ακρόπολη),  Farzin Lotfi-Jam
Παράδειγμα της εργασίας της ομάδας του Στούντιο του Columbia 
(GSAPP) για την έκθεση Collecting Architecture Territories
               

Ο
ι  ε λ ληνικές λέ-
ξεις/έν νοιες  α-
γώνισμα, απεργός 
και φάρμακον, τα 
μηχανήματα ακύ-
ρωσης εισιτηρίων 
σ τ ο  μ ε τ ρ ό  τ ο υ 
Συν τάγματο ς,  η 
συλλογή χρέους 
και η μη συλλογή 

φόρων στην Ελλάδα, η εξαντλητική συγκέ-
ντρωση, καταγραφή και επανατοποθέτηση 
των σπαραγμάτων του Παρθενώνα, η συ-
γκέντρωση, διατήρηση και αξιοποίηση των 
αναθυμιάσεων που έκαναν άλλοτε του Δελ-
φούς διεθνές κέντρο παραγωγής πολιτικής, 
η παράδοξη πρακτική της συγκέντρωσης πό-
ρων μέσα από το κοινωφελές σύστημα της 
ηλεκτροδότησης, η συλλογή σαν μια πανάρ-
χαια δραστηριότητα και η έκρηξη ιδιωτικών 
Ιδρυμάτων και Μουσείων από τις αρχές του 
’80 και μετά, ήταν μερικά από τα πολλά και εν-
διαφέροντα που συζητήθηκαν στο διεθνές 
συμπόσιο «Τhe Athens Minutes» (Τα «Πρακτι-
κά», αλλά και τα «Λεπτά της Αθήνας», το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Ιουνίου ως 
μέρος της πολιτισμικής-εκπαιδευτικής συνερ-
γασίας για την τέχνη και την αρχιτεκτονική 
ανάμεσα στο Ίδρυμα Σύγχρονης Τέχνης ΔΕΣ-
ΤΕ και τη Σχολή Αρχιτεκτονικής, Σχεδιασμού 
και Συντήρησης (GsAPP) του Πανεπιστημίου 
Columbia της Νέας Υόρκης.

Με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, αρχιτε-
κτόνων, πανεπιστημιακών, επιμελητών, συγ-
γραφέων και μεταπτυχιακών φοιτητών, το 
συμπόσιο ανέπτυξε τις παραμέτρους της πο-
λιτισμικής-εκπαιδευτικής συνεργασίας για την 
τέχνη και την αρχιτεκτονική του ΔΕΣΤΕ και του 
Κολούμπια, όπως παρουσιάζεται στην έκθεση 
που μόλις άνοιξε στο κτίριο της Νέας Ιωνίας, 
αλλά και όπως θα αναπτυχθεί σε μια ειδική 
έκδοση η οποία προορίζεται να κυκλοφορήσει 
στις αρχές του 2013. 

Η  έ κ θ ε σ η  « C o l l e c t i n g  A r c h i t e c t u r e 
Territories» («Συλλέγοντας Αρχιτεκτονική Ε-
δάφη») διερευνά, μέσα από τις εργασίες με-
ταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών του 
Κολούμπια, το χαρακτήρα και τη δυναμική των 
σημείων όπου συναντιούνται η τέχνη, η αρ-
χιτεκτονική, οι συλλεκτικές πρακτικές, η επι-
μέλεια εκθέσεων, ο σχεδιασμός και η αστική 
επικοινωνία.

Η Αρχιτεκτονική είναι «παγίδα και γητευ-
τής», μια σχεδόν «μεταδοτική επιθυμία», η 
οποία συνδέεται έντονα με την ιδιωτική συλ-
λεκτική δραστηριότητα στον 20ό αιώνα και 
η οποία επιχειρεί να φανταστεί με νέους, ρι-
ζοσπαστικούς τρόπους τον κόσμο του μέλ-
λοντος, καθώς 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι 
στον πλανήτη οργανώνονται κυρίως σε αστι-
κά κέντρα, όπως επισήμαναν στο συμπόσιο 
τόσο ο Κοσμήτορας του Columbia και θεωρη-
τικός της αρχιτεκτονικής Mark Wigley, όσο και 
η ιστορικός της σύγχρονης αρχιτεκτονικής 
και επικεφαλής του διδακτορικού προγράμ-
ματος του πανεπιστημίου Princeton, Beatriz 

Colomina. Ο επικεφαλής της περίφημης ακα-
δημίας Frankfurt städelschule και διευθυντής 
του καλλιτεχνικού κέντρου Portikus, αρχιτέ-
κτονας, επιμελητής και θεωρητικός της τέχνης 
nikolaus Hirsch περιέγραψε την ένταση που 
δημιουργούν στα πεδία αυτά τα αιτήματα της 
τέχνης και η ηθική της κοινωνικής ευθύνης. 
Έχοντας εστιάσει, όπως μπορεί να δει κανείς 
στην έκθεση στο ΔΕΣΤΕ, στα κρίσιμα δεδομένα 
που συνθέτουν τη σύγχρονη ελληνική πραγ-
ματικότητα, μέσα από μια ποικιλία περιπτώ-
σεων συλλεκτικού χαρακτήρα –στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
οι πρακτικές της Unesco για τις προστατευό-

μενες ως μνημεία της διεθνούς κληρονομιάς 
περιοχές ή της Frontex για τη διαχείριση των 
ευρωπαϊκών συνόρων και τις εγκαταστάσεις 
συλλογής και περιορισμού, το δημόσιο χρέος 
και η συλλογή εσόδων, καθώς και η αντίληψη 
της πόλης της Αθήνας κυρίως ως συναρμογή 
πολιτισμικών πόρων–, οι φοιτητές/ερευνητές 
του Columbia έκαναν το ελληνικό παράδειγμα 
σημαντικό άξονα μιας διεθνούς έρευνας. Ταυ-
τόχρονα μελέτησαν, με αφορμή την περίπτω-
ση του ΔΕΣΤΕ (ιδωμένη μέσα στο παγκόσμιο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος 
και την ιδιαίτερη σημασία της ελληνικής του 
βάσης) και οργανωμένοι σαν ένα γραφείο εκ-
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Ασκήσεις 
περι-συλλογής

δοτικής ομάδας (editorial office), το πώς έχει 
εξελιχθεί τις τελευταίες δεκαετίες η αρχιτε-
κτονική των ιδιωτικών συλλογών, εντοπίζο-
ντας την ανάδυση νέων τυπολογιών «συλλε-
κτικής αρχιτεκτονικής». Συγκέντρωσαν πλη-
ροφορίες από 76 διαφορετικά ιδρύματα, μια 
παγκόσμια επικράτεια που εκτείνεται από το 
Χόμπαρτ της Αυστραλίας μέχρι το Όσλο της 
Νορβηγίας, από μητροπολιτικά κέντρα μέχρι 
αγροτικά χωριά, και καλύπτει ένα φάσμα α-
πό τις μεγαλύτερες ιδιωτικές συλλογές μέχρι 
τα μικρότερα ιδρύματα με ειδική ατζέντα. 
Το εύρος αυτής της προσέγγισης παρουσιά-
ζεται στο ΔΕΣΤΕ, με ένα ειδικά σχεδιασμένο 

από τους φοιτητές και τους καθηγητές του 
Columbia μηχανισμό κίνησης εικόνων και 
πληροφοριών, μια κινηματογραφική μηχανή 
για τις εκδοχές του μέλλοντος, η οποία συμπε-
ριλαμβάνει τον ίδιο το χαρακτήρα του κτιρίου 
στη λειτουργία της. 

Ως μέρος αυτού του διευρυμένου διαλόγου 
ανάμεσα στο ΔΕΣΤΕ και την GsAPP του Πανεπι-
στημίου Columbia, προσκλήθηκε μια ομάδα 
μεταπτυχιακών φοιτητών από το Τμήμα Αρ-
χιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να 
συμμετάσχει στη θεματική του προγράμμα-
τος. Με τέσσερις διαφορετικές εγκαταστά-

σεις στο ΔΕΣΤΕ, εξετάζεται η μεταπολεμική 
αγροτική ανάπτυξη, τα ερείπια του ψηφιακού 
θανάτου, η κουλτούρα της λαϊκής αγοράς και 
οι τερατογενέσεις του ελληνικού αστικού πε-
ριβάλλοντος. Σημείο αφετηρίας της έρευνας 
των τεσσάρων ομαδικών εγκαταστάσεων 
είναι το γεγονός ότι ο σχηματισμός των σύγ-
χρονων ελληνικών πόλεων δεν υιοθέτησε 
πολεοδομικές πρακτικές «tabula rasa», όπως 
στην περίπτωση άλλων κοινωνιών και πολι-
τισμών, αλλά βασίστηκε στη συσσώρευση, 
στην αποσπασματικότητα, στην παραθετι-
κότητα, σε μικρο-οικονομικά μοντέλα, στην 
πολυαρχία και στην άμορφη ανάπτυξη. 

Στα πλαίσια της έκθεσης στο ΔΕΣΤΕ, πα-
ρουσιάζεται, ως παρέμβαση του προέδρου 
του και απόφοιτου του Columbia, Δάκη Ιω-
άννου, το περίφημο έργο «Αρχιτεκτονική» 
(«Architettura») του Σεμπαστιάνο Σέρλιο 
(sebastiano serlio 1475-1554), σε μια σπάνια 
έκδοση του 17ου αιώνα με στόχο να προστεθεί 
ιστορικό βάθος και η αιχμηρή πραγματικότητα 
της πρακτικής της αρχιτεκτονικής στην όλη 
έρευνα. Πρόκειται για τα επτά βιβλία (i sette 
libri dell’architettura) τα οποία εκδόθηκαν ανά-
μεσα στο 1537 και το 1618 και γράφτηκαν από 
τον Ιταλό αρχιτέκτονα στην ιταλική γλώσσα 
της εποχής, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν 
ευρέως στην πρακτική της αρχιτεκτονικής. 
Αντίθετα από άλλες αντίστοιχες χειρόγραφες 
πραγματείες, το έργο του Σέρλιο υιοθέτησε με 
ενθουσιασμό την κουλτούρα της τυπογραφίας 
κάνοντας ευρεία χρήση ξυλοτυπιών. Ο συνδυ-
ασμός αυτής της μοναδικής εικονογράφησης 
με τη συστηματική κατηγοριοποίηση των ρυθ-
μών στο έργο του Σέρλιο, το έκανε αντικείμενο 
μεγάλης επιρροής τόσο στη θεωρία όσο και 
στην πρακτική της Αρχιτεκτονικής για αιώνες.

Όπως γίνεται σαφές από την έκθεση αυτή, 
τη μεγάλη έρευνα που προηγήθηκε και θα ακο-
λουθήσει μέσω της συγκρότησης της σχετικής 
έκδοσης, αλλά και από τη δυναμική των συ-
ζητήσεων του συμποσίου «Athens Minutes», 
παρόλο που η οικονομική ύφεση κατάφερε 
να αναστείλει την αρχιτεκτονική δημιουργία, 
αποτέλεσε το πιο δυνατό κίνητρο για μια απαι-
τητική έρευνα σε κρίσιμα ζητήματα της σύγ-
χρονης αρχιτεκτονικής σκέψης. A

Info

Τα μέλη της ομάδας που δουλεύουν σε αυτό το 
συνεργατικό πρόγραμμα είναι: 
Νάντια Αργυροπούλου, επιμελήτρια, Ίδρυ-
μα ΔΕΣΤΕ, Craig Buckley, διευθυντής εκδόσε-
ων, Columbia GSAPP, Γιώργος Τζιρτζιλάκης, 
σύμβουλος του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ, επίκουρος 
καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας και Mark Wasiuta, διευθυντής εκ-
θέσεων, Columbia GSAPP

Collecting Architecture Territories 
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ΔΕΣΤΕ, Φιλλελήνων 11 & Εμμανουήλ Παππά, 
Νέα Ιωνία, 210 2758.490, www.deste.gr



Η 
λέξη «κούρεμα» μπήκε τόσο για τα καλά στη ζωή 
μας με την αναδιάρθρωση του χρέους, που πια 
ο πρώτος συνειρμός δεν έχει να κάνει με την πε-
ριποίηση της κεφαλής. Με την ιδιαίτερη ατμό-

σφαιρα και μυθολογία τους τα κουρεία, από τα παραδο-
σιακά μπαρμπέρικα στα μοντέρνα σαλόνια περιποίησης, 
πάντα σήκωναν πολλή περισσότερη κουβέντα από ένα 
απλό «καθάρισμα του σβέρκου στα γρήγορα».
Στο πλαίσιο της, καθιερωμένης πλέον, καλλιτεχνικής εξω-
στρέφειας που βγάζει τα έργα τέχνης από τις παραδοσιακές 
γκαλερί, ο Σωτήρης Παπανικολάου και η Μπλάνκα Αμέζ-
κουα είχαν την ιδέα. Να αξιοποιήσουν προηγούμενη δου-
λειά από 12 φωτογράφους, ζωγράφους, γλύπτες, graphic 
designers μέσα στο περιβάλλον κουρείων. Λέει ο Σωτήρης, 
«το είχαμε κάνει και στο παρελθόν –εκθέσεις σε δημόσιους χώ-
ρους–, τώρα δεν προλαβαίναμε να ορίσουμε κάποια κοινή θε-
ματική, αλλά θέλαμε να τονίσουμε τον κοινωνικό και κριτικό 
ρόλο της τέχνης απέναντι στην κοινωνική κατάσταση και να 
εκμεταλλευτούμε την εισαγωγή του λεξιλογίου του κομμωτη-
ρίου στην οικονομική ορολογία».  Όντως, διαμόρφωσαν έναν 
αρκετά αντιπροσωπευτικό χάρτη του ψαλιδιού στο ευρύ-
τερο κέντρο της πόλης μας, εστιάζοντας στο κουρείο ως 
χώρο συνάντησης. Συμπεριέλαβαν ρετρό, μοντέρνα, αλλά 
και έθνικ καταστήματα, στοχεύοντας «σε μια μεγαλύτερη 
δημοκρατικότητα όσον αφορά στην απορρόφηση της τέχνης. 
Η ιδέα άρεσε, όσο κι αν ξένισε αρχικά, στους καταστηματάρχες 
και ενθουσίασε τους καλλιτέχνες. Κι από τις πρώτες μέρες των 
εκθέσεων μπορούμε να πούμε ότι αρέσει και στο κοινό».
Ο Βασίλης Θεοχάρης, εκτός από ιδιόκτητης του Barber 
Shop στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτι, είναι και προπο-
νητής στην εθνική ομάδα κομμωτών. Ναι, υπάρχει και τέ-
τοια, στην οποία εκπαιδεύονται όσοι διακρίνονται στους 
πανελλήνιους διαγωνισμούς για να κατέβουν σε διεθνείς 
αγώνες. Ήταν από αυτούς που πίστεψαν και στήριξαν το 
εγχείρημα. «Νομίζω, ότι η τέχνη ήρθε σε έναν οικείο χώρο, 
γιατί και η κομμωτική έχει τη διάσταση της γλυπτικής πάνω 
στο ανθρώπινο κεφάλι. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι κα-
λοί κομμωτές είναι αυθεντικοί καλλιτέχνες». Ο Σωτήρης 
Παπανικολάου επιμένει στην κοινωνική διάσταση του 
κουρείου, «εκεί δημιουργούνται ιδιαίτερες σχέσεις, ο κουρέ-
ας είναι εξομολόγος, συχνά ξέρει τα πάντα για τη γειτονιά», 
και ο κύριος Θεοχάρης τον επιβεβαιώνει λέγοντας: «Όλοι 
ανοίγονται, δεν αισθάνονται ότι κινδυνεύουν αν συζητήσουν 
κάποιο μυστικό, πρόσφατα κάποιος μου αποκάλυψε ότι πά-
σχει από ανίατη ασθένεια ενώ δεν το είχε συζητήσει ακόμα 
με την οικογένειά του. Κάποτε λέγαμε ότι το κουρείο είναι 
“μικρή Βουλή” και ο κουρέας προεδρεύει της συζήτησης. 
Ισχύει ακόμα και σήμερα, που η κρίση έχει αραιώσει τις επι-
σκέψεις. Κι όμως, για την έκθεση παρατηρώ ότι όχι μόνο οι 
πελάτες αλλά ακόμα και περαστικοί ή άνθρωποι της γειτο-
νιάς που δεν γνωριζόμαστε πέρασαν να ρίξουν μια ματιά»…

Info: Μέχρι 31/7, πάρτι κλεισίματος στις 27/7 στο R53 
(Μνησικλέους 4, Πλάκα)

http://1212inathens.tumblr.com/
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΥΡΕΜΑ
12 αθηναϊκά κουρεία εκθέτουν αυτές τις μέρες στους τοίχους τους, 12 αντίστοιχες εκθέσεις Ελλήνων καλλιτεχνών  

INFO 12x12
Συμμετέχουν και κουρεύουν...

Βασίλης Βασίλη 
(Από 25/6 στο Central Hair, 
Ρήγα Παλαμήδου 3,Ψυρρή)

Δημήτρης Θεοδόσης 
(The Box-Hair Studio, 

Θησέως 7-9, Σύνταγμα)
Δήμος Μαρουδής 

(Πάνος Ευαγγελίου, Ορλώφ 3 Κουκάκι)
Ελεάνα Χαβιαρά 

(1900, Υψηλάντου 25 & Πλουτάρχου, 
Κολωνάκι) 

Ήρα Βλαχάκη 
(Daniel’s,Μαυρομιχάλη 20, Εξάρχεια)

Κατερίνα Μπιλντγιούγκα 
(Barber Shop, Φιλολάου 86, Παγκράτι)

Κωστής Καρακατσάνος 
(EveryDayAStory, 

Ζωοδόχου Πηγής 33, Εξάρχεια)
Μανώλης Αγγελάκης aka tind 

(Ten Mens Hair 18, 
Σωκράτους 10 & Χίου,  Χολαργός)

Μάριον Φίσερ 
(Short Cut, Φιλολάου 42, Παγκράτι)

Μελίνα Μοϊσιδέλης
(Το Μαγικό Καπέλο, 

Χαρ. Τρικούπη 84, Εξάρχεια)
Νίκολας Μουρ 

(Από 9/7 Stathis-Laura, Σπύρου Μερκού-
ρη 228, Άλσος Παγκρατίου) 

Τζίμης Ευθυμίου 
(Από 22/6, Ηλίας Πολυχρονάκης, Ιππο-

κράτους & Καλλιδρομίου, Εξάρχεια).

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΝΕΓΟΥ

Στιγμιότυπο από την έκθεση της Ελεάνας Χαβιαρά στο «1900» 
(Υψηλάντου 25 & Πλουτάρχου, Κολωνάκι)
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Αυτή τη φορά ακολουθούμε τη 
Σοφόκλεια ιδέα. Mόνο ανδρικός 
θίασος, χορός και 3 υποκριτές που 

μοιράζονται τους ρόλους ακριβώς όπως συνέ-
βαινε τότε – ο πρώτος υποκριτής (Αιμ. Χειλά-
κης) αναλαμβάνει το ρόλο του Οιδίποδα, ο δεύ-
τερος υποκριτής (Κ. Μαρκουλάκης) ερμηνεύει 
την Ιοκάστη, τον Τειρεσία και το θεράποντα βο-
σκό και ο τρίτος (Χρ. Σαπουντζής) τον Κρέοντα, 
τον εξάγγελο και τον άλλο βοσκό. 

Ο Τσέζαρις Γκραουζίνις (σ.σ. ο σκηνοθέτης) 
βλέπει τον “Οιδίποδα Τύραννο” με μια τε-
λείως διαφορετική ματιά. Είναι Λιθουανός 
και είναι της Ρώσικης σχολής, του λεγόμενου 
“Imaginative Theater”, δηλ. του θεάτρου που 
από τη μια χρησιμοποιεί τη φαντασία των ηθο-
ποιών και από την άλλη αφήνει πολλά ανοιχτά 
στη φαντασία των θεατών.

Ο Τειρεσίας είναι η προσωποποίηση της πί-
στης σε μια μοίρα που δεν μπορείς να ελέγξεις, 
γιατί δεν είναι προδιαγεγραμμένη. Η Ιοκάστη 
είναι το ακριβώς αντίθετο, η προσωποποίηση 
της έλλειψης πίστης στο προδιαγεγραμμένο.

Οι τραγωδίες βάζουν ανθρώπους καλούς σε 
τρομερά διλήμματα και γι’ αυτούς είναι πολύ 
δύσκολο να επιλέξουν ποιο δρόμο θα πάρουν. 
Με έναν τρόπο, τέτοιου είδους διλήμματα έχει 
μπροστά της η κοινωνία μας σήμερα και ο καθέ-
νας μας ξεχωριστά. Αλλά υπάρχει ένα δώρο που 
μπορεί να μας κάνει η τραγωδία, και αυτό είναι η 
χαρά της ζωής και το αίτημα για αξιοπρέπεια. Όχι 

για να δεχόμαστε τη μοίρα μας αδιαμαρτύρητα, 
ως πεπρωμένο μας. Εξάλλου, ειδικά αυτή την ε-
ποχή, αυτή η θεώρηση θα αποδυνάμωνε σε πολύ 
μεγάλο βαθμό τη δυνατότητά μας να προσπαθού-
με να βελτιώσουμε τις συνθήκες της ζωής μας, τη 
θέση μας και τη στάση μας απέναντι στον κόσμο. 
Δεν θεωρώ ότι πρέπει να δεχόμαστε τη μοίρα μας 
παθητικά. Απλώς πρέπει να γνωρίζουμε το μέγε-
θός μας. Σε αυτό μας βοηθάει η τραγωδία. 

Η τέχνη δεν αλλάζει τον κόσμο με έναν τρό-
πο που μπορεί να τον αλλάξει μια επανάσταση, 
ούτε καν με έναν τρόπο που μπορεί να τον αλ-
λάξει ένα νομοσχέδιο ή μια μεγάλη κοινωνική 
διαμαρτυρία. Ο κόσμος μεταμορφώνεται, αλλά 
αυτό είναι μια πολύ πιο αργή διαδικασία. Κάτι 
βλέπεις, κάτι διαβάζεις, σε επηρεάζει συνειδητά 
ή ασυνείδητα, λειτουργείς λίγο διαφορετικά, 
αυτό επηρεάζει λίγο τον διπλανό σου και πάει 
λέγοντας. Οι δημοκρατικές κοινωνίες, ειδικά, 
αλλάζουν με τρομερά αργούς ρυθμούς. Αυτή εί-
ναι η δυσκολία της δημοκρατίας, ακριβώς γιατί 
χρειάζεται να συμφωνήσουμε στα πράγματα.  
Αυτός ο ρυθμός δεν είναι ικανοποιητικός, αλλά 
αποδεχόμαστε ότι, όπως έλεγε και ο Τσόρτσιλ, 
η δημοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευμα αν 
εξαιρέσεις όλα τα άλλα. Είναι ο μόνος τρόπος με 
τον οποίο μπορεί να μετακινηθεί ο κόσμος προς 
τα μπρος. Όμως, θα πρέπει όλοι, συμπεριλαμ-
βάνοντας και τον εαυτό μου ή και οποιονδήποτε 
θεωρεί ότι έχει μια καλύτερη και πιο έξυπνη ιδέα 
για το πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα (ο κα-
θένας για τον εαυτό του, κάθε κοινωνική ομάδα 
ή πολιτικός συνασπισμός θεωρεί ότι κατέχει την 

απόλυτη αλήθεια), να δεχτούμε το εξής: Νόμος 
δεν είναι το δίκιο του εργάτη. Όχι γιατί έχουμε 
κάτι με τους εργάτες γενικά, αλλά γιατί νόμος 
δεν είναι του εργάτη το δίκιο, δεν είναι του καλ-
λιτέχνη ή του ελεύθερου επαγγελματία. Νόμος 
είναι το δίκαιο, τελεία. Εσύ κι εγώ που ανήκου-
με σε ομάδες διαφορετικών συμφερόντων, και 

πρέπει να φτάσουμε σε ένα τελικό απο-
τέλεσμα γιατί είμαστε αναγκασμένοι, 

αυτό θα το κάνουμε μέσα από μια πάρα 
πολύ αργή διαδικασία. Τη διαδικασία 
της σύνθεσης των απόψεων, κάτι που 
δεν ξέρουμε να κάνουμε. 

Βλέπω ότι πράγματα που εγώ θεωρώ 
κοινό τόπο, είναι κοινός τόπος μόνο για 

λίγους. Πολλοί, ας πούμε, θεωρούν ότι 
μια στάση “αντιρρησίας” σε οτιδήποτε ορθο-

λογικό είναι προοδευτική. Κατά τη γνώμη μου, 
προοδευτικό είναι να πληρώνεις τους φόρους 
σου. Ή, αν θέλεις, προοδευτικό είναι, αν έχεις τη 
θέση ότι δεν θες να τους πληρώσεις, να το κάνεις 
προετοιμασμένος να δεχτείς τις συνέπειες. Εξ 
ορισμού, προοδευτικό είναι οτιδήποτε μπορεί να 
προχωρήσει μια κοινωνία μπροστά. Ένα πράγμα 
που καταλαβαίνει κανείς ασχολούμενος με την 
τέχνη είναι ότι το να είσαι αντίθετος σε κάτι είναι 
μια σχετικά εύκολη θέση. Το να καταφέρεις να 
συνθέσεις κάτι καινούργιο είναι πολύ πιο δύσκο-
λο. Οποιοσδήποτε μπορεί να οργίζεται. Η οργή 
είναι ένα πολύ εύκολο συναίσθημα. Το θέμα εί-
ναι να μπορείς να οργιστείς με το 
σωστό πράγμα, τη σωστή στιγμή, 
με το σωστό τρόπο. A  

Διαβάστε όλη 
τη συνέντευξη 

στο site

www.
athens voice.gr

Πρεμιέρα: 

23/6, Βόλος. Ακολου-

θεί περιοδεία, η οποία 

περιλαμβάνει μια στά-

ση στην Επίδαυρο, στο 

πλαίσιο του Φεστιβάλ 

Αθηνών και Επιδαύ-

ρου, στις 6&7/7.

Κωνσταντίνος 
Μαρκουλάκης 

Νόμος
δεν είναι
το δίκιο
του
εργάτη
Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης 
με αφορμή την παράσταση 
«Οιδίπους Τύραννος», στην οποία πρωταγωνιστεί,
 μιλάει  για την τέχνη του και για την πολιτική.

Της ΕλίζΑς ςυνΑδίνου
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Οι City Walkers ετοιμάζουν 
κι άλλες εκπλήξεις.

Μπες στην παρέα τους και μάθε περισσότερα γι’ 
αυτούς, για ό,τι σχεδιάζουν για το μέλλον αλλά 
και για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοολού-
χων ποτών στο Facebook www.facebook.com/

CityWalkers 
ή στην ιστοσελίδα www.citywalkers.gr. 

Στο πάρτι των
 City Walkers! 

Τ ο νέο διαδόθηκε από στόμα σε στόμα, σε κάθε 
δρόμο, κάθε γωνιά, κάθε γειτονιά της πόλης. 
Και ήταν όλοι εκεί. Στο πάρτι που έκαναν οι 
City Walkers την Παρασκευή 8 Ιουνίου, ταυ-

τόχρονα σε 9 αγαπημένα bars. 
Και η βραδιά αυτή εξακολουθεί να είναι θέμα συζήτησης. Για 
το κέφι της αλλά και γιατί όλοι ήθελαν να μάθουν περισ-
σότερα για το κίνημα της ασφαλούς επιστροφής στο σπίτι 
μετά τη διασκέδαση. Και υπήρξαν 9 τυχεροί, ένας σε κάθε 
ένα από τα 9 bars, που κέρδισαν από μία ετήσια κάρτα για 
τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 
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Μέχρι τις 30/6  ένα… αλανιάρικο φεστι-
βάλ, που πολύ του αρέσει να κυκλοφορεί 
στους δρόμους, μας καλεί να πιστέψουμε 
το μότο ότι η «Η Αθήνα μάς ανήκει» καλώ-
ντας μας να γνωρίσουμε τις καλλιτεχνικές 
δυνάμεις της διπλανής πόρτας – νέοι που 
ονειρεύονται να γίνονται γνωστοί μέσα 
στο υπέρ-μεγεθυσμένο εγχώριο καλλιτε-
χνικό τοπίο.  Η A.V. μίλησε με μερικούς από 
τους συμμετέχοντες.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Το TaxiBeat (www.taxibeat.gr) 
στο Athens Fringe Live
Η Ζαφειρένια Μπροκαλάκη, υπεύθυνη για τις δρά-
σεις των 50 «αδέσποτων» ταξί και του υπαίθριου ανοι-
χτού λεωφορείου, μας δίνει τα σωστά δρομολόγια.  

Πώς προέκυψε η ιδέα για τα 50 «αδέσποτα» ταξί; Σκεφτή-

καμε ότι, τέτοιες μέρες, οι Αθηναίοι δεν θα έχουν το μυαλό 

τους στις τέχνες. Εμείς, όμως, νομίζουμε ότι θα τους κάνει 

καλό να τις έχουν και να τις βρουν μπροστά τους.

Γιατί αδέσποτα; Διότι έτσι θα κυκλοφορούν στην πόλη, 

αδέσποτα, χωρίς κεντρική κατεύθυνση. Μέσω της εφαρ-

μογής του taxibeat, θα έχεις δικαίωμα να επιλέξεις «καλλι-

τεχνικό» ταξί με την ένδειξη «fringe». Μόνο όποιος 

θέλει, δηλαδή, θα το... υφίσταται.

Πώς θα λειτουργεί στην πράξη; Ένας ζωγράφος θα σου 

κάνει το πορτρέτο, ένας μουσικός θα σου παίζει κιθάρα, 

ένας ηθοποιός θα σου απαγγέλλει Σέξπιρ. Πόσο κρατάει 

αυτό; Όσο μια σύντομη κούρσα.

Εμείς θα συμμετέχουμε, κι αν ναι με τι τρόπο; Θα μπορεί-

τε να σιγοντάρετε, αν θέλετε. Και, το βράδυ, στο «Βρυσάκι» 

θα μπορείτε να έρθετε καλεσμένοι μας, να ανταποδώσετε, 

σε ένα καραόκε όλων των μορφών τέχνης. Διότι κάθε τυχε-

ρός επιβάτης θα κερδίζει μια πρόσκληση για το Fringe.

Με τι συναισθήματα πιστεύετε ότι θα εγκαταλείπουν οι 

επιβάτες το ταξί; Η τέχνη εξημερώνει. Κι αυτό είναι το απο-

τέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε, περισσότερη ηρεμία, 

λιγότερο εκνευρισμό στην πόλη μας.

Οι οδηγοί τι λένε για όλα αυτά; Λένε ότι έχουν βαρεθεί το 

Sport-fm και τον Σκάι και ότι θέλουν να δουν 

και καμιά χορεύτρια.

Όσο για το ανοιχτό διώροφο λεω-

φορείο, διαφοροποιείται καθό-

λου φέτος η λειτουργία του; Ναι, 

διότι φέτος δεν θα είναι πλήρωμα 

μία μόνο σταθερή ομάδα, αλ-

λά θα είναι άλλοι σε κάθε δια-

δρομή. Συνολικά θα περάσουν 

πάνω από 100 καλλιτέχνες που, 

φέτος, θα είναι, εκτός από μουσι-

κοί και χορευτές, ζογκλέρ, ακροβάτες, 

παρκουρίστες, ηθοποιοί. Ακόμα και μια πλήρης 

θεατρική παράσταση του Βασίλη Μαυρογεωργίου.

Athens Fringe Live
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ο «Επιτάφιος» του Περικλή στην περιοχή του Δημόσιου Σήματος

Οι ηθοποιοί Αργυρώ Λογαρά και Άγγελος Χατζάς μιλάνε για την παράστασή τους...

«Μας εμπνεύσανε οι συζητήσεις που άρχισαν να γίνονται στα ανοιχτά κινήματα της πόλης τον τελευταίο 

χρόνο για θέματα που έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία και την κοινωνία των πολιτών. Και ταυτόχρονα 

το ίδιο το βιβλίο των σχολικών μας χρόνων που έπεσε στα χέρια μας τον περασμένο Σεπτέμβρη, αλλά και 

μια βόλτα στον Κεραμεικό. Παρουσιάσαμε τη δουλειά μας για πρώτη φορά τον περασμένο Φεβρουάριο. 

Τώρα αποφασίσαμε να την παρουσιάσουμε και στο πλαίσιο του Athens Fringe Live στο Δημόσιο Σήμα, 

εκεί που πρωτοεκφωνήθηκε ο λόγος. Διαλέξαμε ένα σημείο πολύ συγκινητικό για μας, στον πεζόδρομο 

της οδού Σαλαμίνος, μπροστά στην ανασκαφή που είναι σε εξέλιξη. Στη διάρκεια των προβών συνυπήρ-

ξαμε με μια κυρία που πότιζε το πεζοδρόμιο από τη διπλανή πολυκατοικία, με μία μικρή τσιγγάνα που 

έπαιζε δίπλα μας, με το μετανάστη που μένει στο μισογκρεμισμένο νεοκλασικό  του πεζόδρομου, με την 

καταστηματάρχη της οδού Λεωνίδου και αρκετούς περίοικους που διέσχιζαν το «σκηνικό» μας  χώρο. 

Όλοι τους μας άκουγαν με προσοχή και περιέργεια. Μία φράση του κειμένου που ξεχωρίζουμε για την ο-

μορφιά και τη δύναμή της: «....και πάνω στην κρίσιμη ώρα, τη στιγμή ακριβώς που παιζόταν η τύχη τους, 

εγλίτωσαν, όχι από το φόβο, πιο πολύ από την ιδέα ότι θα μπορούσαν να φοβηθούν».   

*27/6, 20.00 με είσοδο δωρεάν και 29/6 στις 21.00 στο «Θέατρο Επί Κολωνώ» 

Επιλογές από 
το πρόγραμμα

22/6 Athens Fringe Bus: Πλή-
θος χορευτών και μουσικών, 
swing/jazz/rock’n’roll. 
Πολυχώρος Athenian Capitol, 
20.00-21.00
23 & 24/6 Παιδικό πρόγραμμα 
από την ομάδα Circus Dayz 
με θέμα την εκμάθηση τσίρκο 

μέσα από το παιχνίδι.
 Μεγ. Αλεξάνδρου & 

Μυκηνών 11, 
12.00-14.00 
25 /6 Προσκε-
κλημένοι φορείς 
από το εξωτε-

ρικό  (ιδρύματα, 
μουσεία, θέατρα 

κ.ά.) αλλά κι από την Ελλάδα 
(Μέγαρο Μουσικής, Εθνική Λυ-
ρική Σκηνή, Camp, Αισχύλεια, 
Φεστιβάλ Ελλήνων Χορογρά-
φων κ.ά.) εισηγούνται σε εγ-
χώριες καλλιτεχνικές ομάδες 
τoν τρόπο λειτουργίας των 
θεσμών που εκπροσωπούν και 
ενημερώνουν για τη δράση και 
τις ευκαιρίες που προσφέρουν 
σε νέους δημιουργούς. Τη συ-
ζήτηση στο τέλος συντονίζει ο 
Γιώργος Νέρης, εκ μέρους της 
Εταιρείας Πολιτισμού Σύνθεση.
Αμφιθέατρο Ελληνοαμερικα-
νικής Ένωσης, 18.00-21.00, με 
είσοδο ελεύθερη. 
28/6 Συναυλία της Βικτώριας 
Ταγκούλη. Βρυσάκι, 21.00 

Info  
18.00-24.00, 

καθημερινά. Οι πε-
ρισσότερες εκδηλώσεις 

είναι δωρεάν. Όπου υπάρχει 
εισιτήριο, η τιμή του είναι € 5 
κι είναι ημερήσιο – ισχύει για 
όλους τους χώρους. Περισ-

σότερες πληροφορίες: 
www.fringenet.gr

Το φετινό 
Fringe σε αριθμούς

15 ΜΚΟ/ 50 εικαστικοί καλλιτέ-

χνες/ 62 μουσικά συγκροτήματα/ 

5 παραστάσεις-εργαστήρια για 

παιδιά/ 11 χορευτικές performances/ 15 

θεατρικές παραστάσεις 
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  billygee23@yahoo.gr

SKATE & ΤΗΕ CITY 

O Ευρωπαίος
 «Skater of the year» 

Το Πρόγραμμα 
Αλληλεγγύης στην 

Οικογένεια 
Το Πρόγραμμα Αλληλεγγύης στην Οικογέ-

νεια δημιουργήθηκε στα πλαίσια της ενέργειας 
«ο κόσμος μας, εσύ»,  εκπληρώνοντας την επιθυμία 

της Ηλιάνας Καραβιώτη, η οποία ήθελε να στηρίξει οικο-
γένειες που έχουν ανάγκη. Στόχος του προγράμματος εί-

ναι η πολύπλευρη στήριξη 200 οικογενειών συνολικά, που 
βρίσκονται σε ανάγκη, για έναν ολόκληρο χρόνο, τόσο υλι-
κά, με την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, ρούχα, 
παιχνίδια και βιβλία), όσο και συναισθηματικά, καθώς περι-

λαμβάνει και υπηρεσίες όπως πρόσβαση σε ψυχολόγο, 
                    κοινωνικό λειτουργό, πρόσβαση 

      στο internet και πολλά άλλα.

Γιώργος 
Παπαδόπουλος 
14 ετών
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� Battle of Color 2. Ο διαγωνισμός έχει ήδη 
αρχίσει και τα πρώτα games έχουν πραγμα-
τοποιηθεί. Μπορείτε να τα παρακολουθή-
σετε κάθε Σάββατο και Κυριακή στο www.
colorskates.com. Σίγουρα θα υπάρξει μόνο 
ένας νικητής!

� Epicly Later’d. Το γνωστό ντοκιμαντέρ 
εδώ και χρόνια αφιερώνει επεισόδια σε 
παλιούς και νέους proskaters, δείχνοντας 
την πορεία της ζωής τους από τα πρώτα βή-
ματά τους στο skateboarding μέχρι σήμε-
ρα. Αυτές τις ημέρες παρουσιάζεται ο Arto 
Saari, που μιλά για όλη την πορεία του σε 5 
επεισόδια παρακαλώ. Δείτε τα στο www.
skatevideosite.com/search/Epicly Later’d 
- Arto Saari.

� CU Skate Plaza Foul On. Στις 23/6 ο μεγά-
λος διαγωνισμός στο πάρκο μας έρχεται για 
άλλη μια φορά. Είναι μια πανελλήνια γιορτή 
για όλους τους skaters της χώρας. Το μενού 
θα έχει και καλεσμένους επαγγελματίες 
skaters, όπως οι Αμερικανοί Walker Ryan 
και Sebo Walker, ο Γερμανός Alex Mizurov 
και ο Ιταλός Silvio Tolgeli. Το βράδυ το γλέ-

ντι θα συνεχιστεί με 
πάρτι για τα γενέθλια του 

«Color skate shop», που θα γίνουν 
στο Τρανζίστορ (Πρωτόγεννους 10, Ψυρρή) 
μαζί έκθεση με θέμα (skatelife) που θα κρύ-
βει εκπλήξεις. Είστε όλοι καλεσμένοι!

� Go skateboarding day. Στις 21 Ιουνί-
ου γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα 
skateboarding. Όλοι οι skaters θα ξεχυθούν 
τρέχοντας στους δρόμους, σίγουρα όμως 
για κάποιους παγκόσμια μέρα είναι οι κα-
θημερινές μέρες του χειμώνα που οι πιστοί 
κάνουν όμορφα session στο κρύο. Παρόλα 
αυτά θα είμαστε εκεί για ακόμα μια street 
φάση!

� Volcom Wild in the parks 2012. Ο γνω-
στός διαγωνισμός φέτος θα πραγματοποιη-
θεί στο πάρκο του Άλσους Βεΐκου στο Γαλά-
τσι στις 30 Ιουνίου. Σίγουρα η επιλογή του 
σημείου είναι κάπως ασυνήθιστη, αφού για 
πάρα πολλά χρόνια αυτός ο διαγωνισμός 
γινόταν στο Πάρκο της Χαλκίδας. Τώρα ήρ-
θε πιο κοντά μας. Θα δούμε. Το αποτέλεσμα 
μετράει. 

Skate
Του BiLLy ΓρυπάρΗ 

NEW KIDS

THE BOARD

«Ασχολούμαι με το 
skate 7 χρόνια και ο 
λόγος που με έκανε 
να ξεκινήσω ήταν 
όταν έπεσε στα χέ-
ρια μου ένα βίντεο 
από ένα περιοδικό 
με Έλληνες skaters. 
Μ ε ε ν τ υπ ω σ ία σ ε 
τόσο που ήθελα να 
αποκτήσω αμέσως 

ένα skate. Τα μέρη που προτιμώ να κάνω skate 
είναι το Χαϊδάρι και το skate plaza στους άμπε-
λόκηπους. Μ’ αρέσουν πολύ τα συγκεκριμένα 
spot και περνάμε θαύμα με τους φίλους μου. Το 
2011 ήταν μια γεμάτη χρονιά, μου άρεσαν όλοι οι 
διαγωνισμοί που έγιναν στην Αθήνα, έλαβα μέ-
ρος με τα παιδιά της ηλικίας μου για την εμπειρία 
και περιμένουμε με αγωνία και τους φετινούς για 
να βλέπουμε ωραία κόλπα. Τα νέα παιδιά καλό 
είναι να απολαμβάνουν το skate και να μην αγω-
νίζονται μόνο και μόνο για να βρουν χορηγούς. Ας 
μάθουν πρώτα καλά να κάνουν όλα τα κόλπα και 
μετά ας το ψάξουν το θέμα της χορηγίας. Το skate 
είναι τόσο όμορφο, που και χορηγό να μην έχεις 
δεν έχει σημασία. Αν γίνεις καλός και αποκτήσεις 
και χορηγό, τότε πράγματι σε διευκολύνει. Μέ-
χρι σήμερα δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό 
να σταματήσω.  Μόνο ένα μήνα δεν έκανα λόγω 
τραυματισμού, νιώθω τέλεια με αυτό δίπλα μου».  
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Του Μιχάλη λεάνη 

Sports
● Πες τα, ρε Φερνάντο, να μη λένε ότι τα λέει 

μόνο ο Τσίπρας. Η απάντηση του Σάντος στην 

ερώτηση «αν παίξαμε για να αποδείξουμε ότι 

κάνει λάθος η κυρία Μέρκελ, που λέει ότι πρέ-

πει να διατηρηθούν οι Έλληνες σε χαμηλό βιο-

τικό επίπεδο» ήταν εντυπωσιακά αφοπλιστι-

κή: «Όχι, παίξαμε γιατί μας εμπνέει η ιστορία 

της χώρας που γέννησε τη δημοκρατία και 

όλες τις υπόλοιπες μεγάλες αξίες που σήμερα 

απολαμβάνει όλος ο κόσμος. Για αυτό παίξαμε 

και είναι ώρα όλοι σας να δείξετε σεβασμό…».

 

● Έμειναν όλοι άφωνοι και έσκυψαν το κε-

φάλι με σεβασμό. Αν πάντως υπάρχει μια δή-

λωση του Σάντος σ’ αυτό το τουρνουά πέρα 

από τακτικές και συστήματα που δεν χωράει 

αμφισβήτηση, είναι η εξομολόγηση του ομο-

σπονδιακού προπονητή: «Εγώ είμαι πιο Έλλη-

νας από όλους τους Έλληνες!». Και το απέδειξε 

περίτρανα με την απάντηση που έδωσε! 

● Αλλά δεν μίλησε μόνο για τα δημοκρα-

τικά ιδεώδη: «Πολύ σημαντικός ο Καραγκού-

νης, ένας παίκτης που εμπνέει τους συμπαί-

κτες του. Ήταν υπερβολική και άδικη η κάρτα 

που δέχτηκε, μας στοιχίζει. Σε κάθε περίπτω-

ση, πρέπει να βρω την κατάλληλη λύση για να 

παίξουμε το καλύτερο δυνατό ποδόσφαιρο. 

Όποιος κι αν κληθεί να τον αντικαταστήσει, 

πιστεύω 100% πως θα το κάνει με τον καλύτε-

ρο δυνατό τρόπο».

 

● Για την προσεχή μας αντίπαλο δήλωσε: 

«Η αξία της Γερμανίας είναι αδιαμφισβήτη-

τη. Σίγουρα έχει τις πιθανότητες με το μέ-

ρος της, αλλά και ένα σπουδαίο προπονητή 

που την έχει καθοδηγήσει καλά τα τελευταία 

χρόνια. Η συγκέντρωση των ποδοσφαιρι-

στών είναι εκεί που πρέπει από την πρώτη 

στιγμή. Γνωρίζουμε πως είναι δύσκολο παι-

χνίδι. Εμάς, όμως, τέτοιου τύπου ματς μάς 

ωφελούν πολύ, όπως φάνηκε».

 

● Μέχρι και για το ζήτημα της ανανέω-

σης του συμβολαίου του βρήκε κάτι να πει: 

«Άργησα λίγο να πάρω την απόφασή μου 

γιατί σκεφτόμουν μήπως προπονήσω κά-

ποιο σύλλογο, όμως το πλάνο που είχε δη-

μιουργηθεί με επηρέασε στην τελική μου α-

πάντηση. Ιδίως σε ό,τι αφορά τις μικρές ομά-

δες, που μου δίνει κίνητρο. Υπάρχει απόλυτη 

εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, οπότε δεν 

μιλάω για δικαίωση επειδή προχωρήσαμε. 

Έτσι είναι η ζωή του προπονητή. Νικάς και 

μένεις, χάνεις και φεύγεις».

 

● Κλείνοντας το μάτι σε όσους –και δικαιο-

λογημένα– έκαναν πονηρές σκέψεις για την 

αλλαγή του συστήματος στο ματς με τη Ρω-

σία, ο Σάντος δήλωσε: «Αλλάξαμε το σύστη-

μα, αλλά αυτό δεν έχει σχέση με το τι θα γίνει 

στα επόμενα ματς. Μιλάμε για διαφορετική 

στρατηγική. Πίστευα πως με Πολωνία και Τσε-

χία θα μπορούσαμε να έχουμε τον έλεγχο. Με 

τους Ρώσους ξέραμε πως αυτοί θα είχαν την 

κατοχή και για αυτό έβαλα δύο κόφτες στο κέ-

ντρο. Ήταν συγκεκριμένη η στρατηγική. Όταν 

δέχεσαι δύο γκολ σε έξι λεπτά, ό,τι και να έχεις 

σχεδιάσει πηγαίνει στράφι. Αν εξαιρέσουμε τα 

πρώτα λεπτά σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια 

με τα νεκρά διαστήματα, θεωρώ πως παίξαμε 

καλά, όπως και απέναντι στη Ρωσία».

 

● Όσο για την επόμενη μέρα και πού μπο-

ρεί να φτάσει αυτή η Εθνική: «Από το 2004 

οι Καραγκούνης, Κατσουράνης και Χαλκιάς 

έχουν μείνει μόνο. Αυτή η ομάδα έχει άλλα 

χαρακτηριστικά. Πρέπει να δημιουργήσουμε 

μια νέα φιλοσοφία, που νομίζω πως σιγά-σιγά 

φαίνεται, και έτσι θα συνεχίσουμε να φέρνου-

με επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό».

 

● «Μπορούμε να φτάσουμε παντού. Όλα 

τα ματς είναι νοκ άουτ και κρίνονται σε 90 λε-

πτά. Ξέρουμε τις δυνατότητές μας, πως δεν 

είμαστε οι καλύτεροι του κόσμου, αλλά όποια 

ομάδα και να βρεθεί μπροστά μας θα πρέπει 

να φτύσει αίμα για να μας περάσει»... Αυτό εί-

ναι το μόνο σίγουρο, Σάντος, αν η Εθνική μας 

συνεχίσει να παίζει… ελληνικά. Το Euro 2004 

προσφέρεται σε dvd για τυχόν ενδοιασμούς 

επί των πεπραγμένων. 

● Αλλά από το μέτωπο του Euro έχουμε 

και «άσχημα» νέα! Οι εμφανίσεις του Όλοφ 

Μέλμπεργκ με τη φανέλα της Σουηδίας και 

ειδικά αυτή απέναντι στην Αγγλία, φαίνεται 

ότι έκαναν… κακό στον Ολυμπιακό. Όπως 

αναφέρουν τα ΜΜΕ στην πατρίδα του, ο α-

μυντικός των «ερυθρόλευκων» ανέβασε πο-

λύ τις μετοχές του και είναι πολύ πιθανό να 

αλλάξει ποδοσφαιρική στέγη τη νέα σεζόν.

 

● Το θέμα της παραμονής του Όλοφ Μέλ-

μπεργκ στο «λιμάνι» έχει έτσι και αλλιώς 

τραβήξει αρκετά, με τον παίκτη να μην έχει 

απαντήσει στην πρόταση που η διοίκηση της 

ομάδας τού έχει καταθέσει. Όλο το σκηνικό 

έδειχνε σημάδια… «διαζυγίου», πριν ακόμα 

αρχίσει το Euro. 

● «Μετά το ματς με τους Άγγλους, πήρε 

ακόμα περισσότερους πόντους στην Πρέ-

μιερ Λιγκ. Είναι από τους Σουηδούς που α-

ναμένεται να αλλάξουν ομάδα…» αναφέρει 

το άρθρο, τονίζοντας ότι και η Έβερτον τον 

«βλέπει» με καλό μάτι. Άμα μπει στο παιχνίδι 

η Πρέμιερ Λιγκ, τα ελληνικά ακρογιάλια ητ-

τώνται κατά κράτος από τη χλωμή και βρο-

χερή Αγγλία! A                           ➜ info@athensvoice.gr

Γέλα, 
πουλί μου, 

γέλα, 
μας τρέμει 
η Αγγέλα! 
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Η 
θερινή εκρηκτική ανθοφορία της ο-

δού Αλεξάνδρου Σβώλου και η επί 

ίσοις όροις τοποθέτησή της στο χάρ-

τη της Θεσσαλονίκης, όχι ως δρόμου 

περιφερειακού και παράταιρου από 

τους χαϊλίδικους του κέντρου, αλ-

λά μιας οδού που μπορείς να τη χαρείς, να 

την καθίσεις, να την ψωνίσεις και να τη γλε-

ντήσεις, με κάνει να χαμογελώ και να… την 

περπατώ! Τα σημάδια, βέβαια, χαράχτηκαν 

από τον περασμένο χειμώνα: το πολύβουο 

και ροκ γκαζωμένο μπαρ «Pulp», το υγιεινής 

διατροφικής κουλτούρας σαντουιτσάδικο 

«Healthy Advice», το μερακλίδικο μαγέρικο 

«Το χρυσό παγώνι», η γερμανικής λουκανι-

κανικής έμπνευσης μπιραρία «Extra Blutt» 

μαζί με το κομψό καφέ «Rialto» απέναντι από 

το ιερό της Αγίας Σοφίας χάρισαν στην Αλε-

ξάνδρου Σβώλου μια καλή φήμη: τα παρα-

πάνω στέκια συνεπικουρούμενα από τα σι-

νεφίλ κουλτουριάρικα βιντεοκλάμπ «Seven 

Film Gallery» και «AZA» προέταξαν μια άλλου 

είδους περατζάδα και σκάλωμα. 

Όμως αυτό που συνέβη από τη φετινή άνοι-

ξη και δώθε είναι άνευ προη-

γουμένου! Το καφέ «Brocante», 

που την περασμένη Κυριακή ή-

ταν καράφισκα από Συριζαίους, 

καθότι ακριβώς από πάνω του 

βρίσκονται τα γραφεία τους, το 

υπόγειο μπαρ «Hemingway» με 

το ασπρόμαυρο σταυρολεξέ 

πάτωμα, το κουκλίστικο και καραντιζαϊνάτο 

μίνι καφέ «Mon Cheri» και το παγωτατζίδικο 

«gelati e amore» του κυρίου Φράνκο, βέρου 

Ιταλιάνου και μάγου της παραγωγής, έδω-

σαν στο δρόμο το παραμύθι που χρειαζόταν 

για να τον τιμούν όλα τα εναλλακτικά παιδιά 

της πόλης που τολμώ να στοιχηματίσω πως 

θα του χαρίσουν μια αίγλη ανάλογη της Ικτί-

νου και της Ζεύξιδος, παρότι η Αλεξάνδρου 

Σβώλου δεν είναι πεζόδρομος. 

Κάτι που είναι κατάμεστη από ολοπράσινα 

δέντρα, κάτι που τα πεζοδρόμιά της είναι 

ολικώς αναπλασμένα και φαρδύτερα από 

τα υπόλοιπα του μέσου όρου των δρόμων 

της Θεσσαλονίκης, κάτι που είναι κομβικό 

σημείο για όσους κατηφορίζουν προς το κέ-

ντρο από Εγνατία και Αριστοτέλειο Πανε-

πιστήμιο, και ορίστε ο μαγνήτης για να αρά-

ξεις εδώ. Η δε γωνία-ξεκίνημα του δρόμου, 

στη διασταύρωση με Αγγελάκη, διατηρεί 

την αίγλη της με πρωτεύουσα, φυσικά, το 

ιστορικό καφέ μπαρ «Verdi». 

Το φοιτηταριό που βαράει πούλια ή κάνει ξε-

ρές στο «Harry’s Spot», η ταξιδιάρα, κουλτου-

ριάρα και Ιρλανδέζα λόγω εμμονής στο πρά-

σινο χρώμα και τα τούβλα «Ανεμόεσσα», η 

γλυκιά κυρία που σερβίρει απίθανες breakfast 

γεύσεις ολικής αλέσεως στην «Πινακωτή» και 

τα κουνέλια, τα κουτάβια και τα πτηνά που 

προσδοκούν αγάπη και υιοθεσία στο «Pet 

shop» με κάνουν καθημερινά σχεδόν κάπου 

πάντα να σκαλώνω επί του δρόμου. 

     

Είμαι αμετανόητος περιπατητής και γλεντο-

κόπος, οπαδός της θερινής πεζοδρομιακής 

ζωής. Παρ’ όλη την γκρίνια, τη θλίψη, την κα-

τήφεια και το μαράζωμα της μητροπολιτικής 

διαβίωσης, έτσι όπως συνωμοτούν εναντίον 

της η ανεργία και ο ζόφος τού σήμερα, ένα 

τσακ, μια λεπτομέρεια, μια μουσική κι ένα 

σποτ ψάχνω για να θεωρήσω πως παρά τα 

ντέρτια και τους γκαϊλέδες η 

ζωή στη Θεσσαλονίκη παραμέ-

νει γλυκιά και ντερμπεντέρα. 

Δύσκολοι καιροί, καθώς κανέ-

νας μας δεν ξέρει πού θα βγει. 

Να όμως που αυτός ο δρόμος 

με το νέο του πρόσωπο είναι 

ένα παρηγορητικό σημάδι για το μέλλον και 

μια σκέτη γλύκα, όταν τον διασχίζεις, με μια 

μπάλα χωνάκι από μπισκότο, βανίλια και κα-

ραμέλα στα χείλη. Γιατί αυτή η γεύση του 

παγωτατζίδικου «gelati e amore», μαζί με 

ένα cup cake με πασπαλισμένη την «οροφή» 

του από δεκάδες πολύχρωμες τρουφίτσες 

που με κέρασε η γκαρσόνα του «Mon Cheri», 

χτύπησαν κατευθείαν από τον ουρανίσκο ε-

κείνους τους εγκεφαλικούς μου νευρώνες 

που εκκρίνουν τα συστατικά της ευτυχίας. 

Δοκιμάστε τις χάρες και τη βόλτα επί της Αλε-

ξάνδρου Σβώλου, ειδικά τις νύχτες που χλω-

ροφύλλη, αεράκι και σιγαλιά συνωμοτούν 

μαγικά υπέρ του. A  

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Του ΣτΕφΑνου τΣΙτΣοΠουλου 

2310Soul

Αλεξάνδρου Σβώλου 
Trust me, it’s Paradise

Παρά τα ντέρτια 
και τους 

γκαϊλέδες, η ζωή 
στη Θεσσαλο-

νίκη παραμένει 
γλυκιά και 

ντερμπεντέρα

Η Αλεξάνδρου Σβώλου έχει χίλιες γεύσεις 
και είναι σκέτη γλύκα
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2ο Red Bull 
Flugtag 

Τρελές πτήσεις από τολμηρούς 
πιλότους σε ένα πάρτι που θα βγάλει φτερά 

Π ροσοχή, προσοχή: Εάν την προσεχή Κυριακή περνάτε από τον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου και δείτε στον αέρα κάποια περίεργα, αγνώστου ταυτότητας αντικείμενα, μην τρομάξετε. Δεν θα είναι εξωγή-ινοι, αλλά κάποια από τις περίπου 40 τολμηρές ομάδες που ήδη ακονί-ζουν τα φτερά τους για να πετάξουν όσο πιο μακριά μπορούν στον αττι-κό ουρανό, με… νομοτελειακή κα-τάληξή τους τα νερά του Φαλήρου. Ο δεύτερος διαγωνισμός Red Bull Flugtag (flugtag = ημέρα πτήσης στα γερμανικά), που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, είναι έτοιμος να α-πογειωθεί (και μετά να προσγειω-θεί… ανώμαλα) και στα μέρη μας. Με χορευτικές μουσικές στα ηχεία, τον Γιώργο Λιανό και τη Μαίρη Συ-ναντσάκη στην παρουσίαση, και μια έμπειρη κριτική ομάδα να α-ποφασίζει ποιες από τις τολμηρές ομάδες θα κερδίσουν τα μοναδικά έπαθλα με κριτήρια την απόσταση πτήσης, τη δημιουργικότητα και τη σκηνική παρουσία. 
Στη… μάχη του αέρα θα ριχτούν οι «Πόντιοι Πιλότοι» από το Κιλκίς, οι «Αλεξισκουπιστές» από την Παλ-λήνη, οι «Greek Hot Torreros» από την Καρδίτσα και πολλοί άλλοι, με ένα και μοναδικό σκοπό. Να πάρουν φόρα από τον ειδικά διαμορφωμέ-νο διάδρομο απογείωσης μήκους 30 μέτρων και να πετάξουν όσο πιο μακριά μπορούν – απολαμβάνοντας στο τέλος και μια θεαματική βουτιά στο νερό. Ένα είναι σίγουρο: τα αυ-

τοσχέδια ιπτάμενα 
οχ ήμ α τα,  φ τια γ-
μένα από σίδερο, 
ξύλο, ύφασμα, φε-
λιζόλ,  ποδήλατο 
και ό,τι άλλο φαντά-
ζεστε, και τα τετραμελή πληρώματά τους θα προσφέρουν ά-φθονο γέλιο. Το υποστηρίζουμε και συμμετέχουμε με δικό μας flugtag όχημα και πλήρωμα 4 αναγνώστες μας. Δείτε περισσότερα εδώ: www.redbullflugtag.gr

  - ΝΑτΑΣΣΑ ΚΑρΥΣτΙΝΟΥ

Ιnfo
Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου, Πλατεία Νερού, Κυριακή 24 Ιουνί-ου, 16.00, ελεύθε-ρη είσοδος



32 A.V. 21 - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΒΟΥΛΑ ΑΝΔΡΩΝΗ
Παράξενοι αισθητικοί διάλογοι σε ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες με στιγμιότυπα από ποικίλες εικα-
στικές και θεατρικές εκδηλώσεις. Η Βούλα Ανδρώ-
νη ασχολείται συστηματικά με τη φωτογραφία, 
έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις, 
ενώ φωτογραφίες της έχουν εκδοθεί σε έντυπα 
και βιβλία. Ως 12/7, Πολυχώρος Red Dot, Ευμολπι-
δών 24 & Τριπτολέμου, Γκάζι

ΑΤΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
Στο Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη τρεις 
συλλογές μικρογλυπτών που σχεδίασε ο Ηλίας 
Λαλαούνης από το 1970 έως το 1975 και έργα (λά-
δια, σχέδια, ακουαρέλες) των εικαστικών Μ. Ζαχα-
ριουδάκη, Γ. Χαδούλη και Μ. Χάρου με σκηνές της 
υπαίθρου. Με φωτογραφίες των ζωγράφων (από 
τον Γιώργο Βδοκάκη) επί τω έργω. 20/6 - 20/9, 
Καρυατίδων & Καλλισπέρη 12, Ακρόπολη

JELENA GAVELA
Σπούδασε κι εργάστηκε στο Βελιγράδι και στη Βι-
έννη, ζει στην Ελλάδα. Όπως λέει η ίδια, το ελλη-
νικό φως αποδείχθηκε για την τέχνη της αποκα-
λυπτικό. Οι ακουαρέλες και τα λάδια απεικονίζουν 
πουλιά, τοπία κι ανθρώπινες φιγούρες δημιουρ-
γημένες με επιγραμματικές πινελιές, αφηρημέ-
νο περίβλημα και έντονη λυρικότητα. 25/7 - 10/7, 
«Γκαλερί της Έρσης», Κλεομένους 4

EROFILI 3
Ο Σίμος Κακάλας επιχειρεί μια θεατρική προ-
σέγγιση, την «Ερωφίλη» του Χορτάτση. Τρεις γυ-
ναίκες (Έλ. Μαυρίδου, Δ. Κούζα, Δ. Λαρετζάκη) 
με κυρίαρχο ερμηνευτικό μέσο τη μάσκα (αντικείμενο-φετίχ 
για το σκηνοθέτη). Όπως λέει ο ίδιος: «...ένας χο-
ρός γυναικών που αυτή τη φορά πρέπει να στα-
ματήσει να παρακολουθεί και να δώσει τη λύση». 
Φεστιβάλ Αθηνών, 22-24/6, Πειραιώς 260

επιλογές Της ΔΗΜΗτραΣ τριανταφυΛΛου

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

www.
athensvoice.gr

Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; “210 Guide”, 

ένας πλήρης οδηγός με γκαλερί, 

θέατρα, σινεμά, εστιατόρια, 

bars και clubs. 

Υπόθεση: φώντας και Κόλλιας στις αρχές του ’70, στην αυλή 
του σπιτιού τους, ένα αυγουστιάτικο απόγευμα. ο φώντας 
(ταβλαδόρος) κι ο Κόλλιας (λαχειοπώλης) στήνουν μέσα 
σε ένα απόγευμα την κομπίνα του αιώνα. Με δυο λόγια: μια 
λαϊκή κωμωδία που σατιρίζει ανελέητα τη νεοελληνική νο-
οτροπία.

« Η ιδέα να παρουσιάσουμε το “τάβλι” 
του Δημήτρη Κεχαΐδη στο φυσικό του 
χώρο –δεδομένου ότι διαδραματίζεται 
σε μια αυλή– ήταν του Κωνσταντίνου 
Κάππα. Πέρυσι, που ξεκινήσαμε, έμενα 
στην οδό αριστοφάνους στου Ψυρρή, 

στον πρώτο όροφο μιας παλιάς οικίας. από κάτω υπήρχε 
μια αυλή 100 ετών. Πήρα λοιπόν την άδεια από τη σπιτο-

νοικοκυρά μου κι έτσι μετατρέψαμε την αυλή σε σκηνικό 
χώρο. το καμαρίνι ήταν το σαλόνι μου και το βραδάκι που 
είχαν φύγει όλοι έβγαινα στη βεράντα και χάζευα τα άδεια 
καθίσματα. Ξεκινήσαμε με χαμηλό στόχο, να βγάλουμε ένα 
χαρτζιλίκι για τις διακοπές μας, και βρεθήκαμε με μια άμε-
ση και πρωτόγνωρη επιτυχία. Η Λένα, η σπιτονοικοκυρά, 
ήταν πανευτυχής γιατί είχε ένα όνειρο, να ζωντανέψει την 
αυλή της, και το είδε να υλοποιείται. Διαμορφώθηκε μια 
κατάσταση σαν παλιά ελληνική ταινία: ο κόσμος ερχόταν 
για την παράσταση και μετά δεν ήθελε να φύγει. φτιάξα-
με το κέφι του κόσμου – δυστυχώς, οι παραστάσεις δεν 
κάνουν πια τους ανθρώπους χαρούμενους αλλά προβλη-
ματισμένους. Γρήγορα φύγαμε για περιοδεία στην επαρχία 
ανεβάζοντας το έργο σε ταβέρνες, τοπικά πανηγύρια, κα-
φενεία, ξενώνες, προαύλια εκκλησιών και σχολείων. τώ-

ρα ξαναμπουκάρουμε στο ιστορικό κέντρο, έχοντας ήδη 
αναδείξει ένα ξεχασμένο σημείο του. Πέρυσι, απέναντι από 
την αυλή όπου εμφανιζόμαστε είχε το ψιλικατζίδικό του 
ένας Μπαγκλαντεσιανός από τον οποίο αγόραζαν οι θεατές 
μπουκαλάκια νερό. Ξαφνικά, ένα “νεκρό” σημείο γέμισε με 
ανθρώπους και φώτα. Γι’ αυτό και χαίρομαι πολύ που φέτος 
μας αντιγράψανε με παραστάσεις επίσης σε παλιά σπίτια. 
Ενθαρρύναμε τον κόσμο να πάρει τη δουλειά του στα χέρια 
του και να αναδείξει ξεχασμένα κομμάτια της πόλης μας. 
Εγώ ζούσα στου Ψυρρή 7 χρόνια κι είδα σε όλο της το μεγα-
λείο τη μεταμόρφωση της πόλης από λουσάτη αθήνα των 
ολυμπιακών σε πόλη της πρέζας…»  
Παίζουν/συν-σκηνοθετούν: Κωνσταντίνος Κάππας, Νί-
κος Ορφανός. Από 25/6, στις 21.15, Αριστοφάνους 34 Β, 693 
6159835

O Νίκος Ορφανός μιλάει για το «Τάβλι» που… παίζει σε μια αυλή στου Ψυρρή

Kωνσταντίνος Κάππας, 
Νίκος Ορφανός

Μανώλης Χάρος
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Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; “210 Guide”, 

ένας πλήρης οδηγός με γκαλερί, 

θέατρα, σινεμά, εστιατόρια, 

bars και clubs. 

Μη 
χάσεις! 

Κάθε Πέμπτη στο Enzzo De Cuba 

3 La Louna kai 2 Xo! Revoun? 
Ένα ανδρικό δίδυμο, οι Κρατερός Κατσούλης και Γεράσιμος Γεννατάς, που ερμη-

νεύουν, τραγουδούν, χορεύουν και… αυτοϋπονομεύονται, μαζί με τρεις γυναίκες, 

τις Ιφιγένεια Αλυσανδράτου, Άντεια Ολυμπίου και Άννα Φιλιππάκη, οι οποίες 

κάνουν όλα τα προηγούμενα συν ότι… ανέχονται τους καβαλιέρους τους. τρίωρη 

μουσικοθεατρική παράσταση, με την ορχήστρα Parepede, που διευθύνεται από το 

μαέστρο Κωνσταντίνο Παγιάτη, να ζωντανεύει κάποιες από τις μεγαλύτερες ελλη-

νικές και ξένες μουσικές επιτυχίες. Κάθε Πέμπτη, στις 22.30. Χορηγός επικοινωνίας 

και η Athens Voice. Enzzo De Cuba, Αγίας Παρασκευής 70, Μπουρνάζι, 210 5782.610 

Ο ΓΥΑΛΙΝΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΑΛΚΙΝΟΟΥ

Μ ε τραγούδια 
από όλη την 
πορεία του 
Αλκίνοου 

Ιωαν νίδη,  όπως έ χει πρό-
σφατα καταγραφεί στο διπλό 
live cD «Γυάλινος Κόσμος» και 
τη συλλογή «Συγκομιδή», που 
περιέχει όλους τους προσωπι-
κούς του δίσκους από το 1997. 
Μαζί με επιλογές από τρα-
γούδια άλλων δημιουργών, 
κάποια από τα οποία θα ακου-
στούν για πρώτη φορά. νέες 
ενορχηστρώσεις και διαφορο-
ποιημένο μουσικό ύφος μέσα 
από τον ήχο των εξαιρετικών 
μουσικών: Γιώργος Κοντρα-
φούρης  (hammond organ, 
πιάνο), Γιώργος Καλούδης 
(τσέλο, κρητική λύρα), Άγγε-
λος Πολυχρόνου (κρουστά) 
και Νίκος Παραουλάκης (νέυ, 
κιθάρα). Χορηγός επικοινωνί-
ας η Athens Voice. 

Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερ-
κούρη, Βύρωνας. Έναρξη 20.30. 
Είσοδος € 15 (€ 12 περιορισμέ-
νος αριθμός για ανέργους). 
Προπώληση: Ελευθερουδάκης, 
ταμείο του φεστιβάλ και μέσω 
πιστωτικής στο 13855 & www.
viva.gr. Στις 26/6.

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Την παιδική παράστα-
ση  «Το μ π λ ε α λογά κι» 

της Βραζιλιάνας δημιουργού 
Maria clara Machado. Μια πα-
ράσταση με άλογα και πρωτα-
γωνιστές τους εθελοντές και 
τα άλογα του Συνδέσμου Θε-
ραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας 
(δραστηριότητα που βελτιώ-
νει την υγεία και την ποιότητα 
ζωής των ατόμων με φυσική, 
νοητική ή συναισθηματική 
υστέρηση). 24/6, στις 18.30, ε-
γκαταστάσεις ΣΘΙΕ, Π. Κανελλο-
πούλου 10, Γουδή, 210 7488.566

●  την πρόσκληση του Δι-
κτύου για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού και της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης για δωρεάν δη-
μιουργικές δραστηριότητες 
για παιδιά στο χώρο της Βιβλι-
οθήκης στη Δομοκού 2 στον 
Σταθμό Λαρίσης. 27/6, 11/7 και 
18/7, 18.00-20.00, πληρ. 210 
8846.011, 210 7012.266.
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*         νέο
C        μέχρι   15
 ¤        μέχρι 25
  ¤¤     μέχρι 40
   ¤¤¤  45+
Ξ        Ξενυχτάει (μετά τη 1.00 π.μ.)

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

Κέντρο

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

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

AΓPoTePA 
Bασ. Όλγας 6, Zάππειο, 210 
9220.208, 693 6551795 
Παραδοσιακή και μοντέρνα 
ελληνική κουζίνα με θέα 
το γήπεδο του ιστορικού 
eθνικού Γ.Σ. Kλειστά Δευτ.
(βρ.) €M Ξ

AeTHrioN 
Ξεν. Xίλτον, Bασ. Σοφίας 46, 
210 7281.000 Ένα all day 
στέκι με service πολλών α-
στέρων.  Καφέδες, ροφήμα-
τα, σάντουιτς και ελαφριά 
γεύματα. Στον ίδιο χώρο 
και ένα μικρό «μπακάλικο» 
με ράφια γεμάτα προιόντα 
Ελλήνων παραγωγών 
(λάδια, ξίδια, μυρωδικά, 
μπαχαρικά, μέλια) για να 
αγοράσεις. Κλειστό για όλο 
το καλοκαίρι.€

AΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
Aκάμαντος και Aπ. Παύλου, 
Θησείο, 210 3413.795 Mε θέα 
στην Aκρόπολη και κομψή 
αισθητική. Ποικιλία μεσογει-
ακών προτάσεων και κρητι-
κές πινελιές. Aνοιχτό από τις 
8.00 το πρωί. €Κ Ξ A.v.

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 
210 3462.983 Το Αθήρι 
βγήκε στον ανανεωμένο 
και ανθισμένο του κήπο, 
καθημερινά εκτός Δευτέ-
ρας, με νέες καλοκαιρινές 
γεύσεις από €2,50. Τρ.-Σάβ. 
20.00-01.00, Κυρ. 13.00 
-18.00. € Κ 

* AΙΓΛΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Κήπος Ζαππείου, είσοδος 
Βασ. Όλγας, 210 3369.364-
300 Πως λέμε cibus; Καμία 
σχέση...Το νέο εστιατόριο 
διατηρεί  την ρομάντζα του 
κήπου του Ζαππείου και τον 
έναστρο αττικό ουρανό αλ-
λά  σερβίρει απλή, ελληνική 
σπιτική κουζίνα σε πολύ 
προσιτές τιμές. Ελεύθερο  
parking. €

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/ Αργεντινής Δη-
μοκρατίας 14, 210 6450.345 
Ελληνική κουζίνα στην κα-
λύτερη εκδοχή της, ιδανικός 
χώρος και για επαγγελματικά 
γεύματα. Σάββατο βρ. και 
Κυρ. μεσημέρι έντεχνη 
ζωντανή μουσική . Δίπλα, 
η μπιραρία με πληθωρικές 
μερίδες και πολλές μπίρες 
(κλειστή Κυριακή). €Μ

ALeriA 
Μεγ. Αλεξάνδρου 57, Με-
ταξουργείο, 210 5222.633 
Ατμοσφαιρικό ντεκόρ, με 
αυλή που θυμίζει γαλλική 
εξοχή και εσωτερικό σε 
δύο επίπεδα. Πάνω γυάλινη 
οροφή για να βλέπεις τ’ 
αστέρια. Mενού από τα 
καλύτερα στην ελληνική δη-
μιουργική κουζίνα. Και μπαρ 
για ποτό. €€€

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.  Και delivery 
12.00-18.00 Κλειστά Κυ-
ριακή € M 

ΑΣΤΥ 68 
Κωνσταντινουπόλεως 68, 
Γκάζι, 210 3466.896 Ελληνι-
κή κουζίνα «πειραγμένη», 
με σπεσιαλιτέ του το συκώτι 
σχάρας με πατάτες φούρ-
νου. Κουζίνα ανοιχτή από το 
μεσημέρι, κοκτέιλς και πο-
τάμέχρι αργά το βράδυ. € Ξ

AvoCADo  
Νίκης 30, Σύνταγμα, 
2103237878 Με έμπνευση 
από το κίνημα «slow food 
movement», χρησιμοποιεί 
μόνο φρέσκα, εποχιακά, 
παραδοσιακά υλικά. Με ντό-
πιους αλλά και εξωτικούς 
χυμούς φρούτων και λαχα-
νικών, φρέσκες σαλάτες, 
σούπες και χορτοφαγικά 
πιάτα εμπνευσμένα από Με-
σόγειο, Ινδία και Ανατολή. 
Κυρ. μέχρι 19.00

bALTHAzAr
Τσόχα 27, Αμπελόκηποι, 210 
6412.300-9 Ο υπέροχος κή-
πος που μαζεύει όλες τις πα-
ρέες κάθε καλοκαίρι, φέτος 
με και με την πολύ καλή chef 
Κωσταντίνα Φάκλαρη στη 
κουζίνα του. Και «casual» 
sushi bar στο βάθος, στο 
μικρό «πριβέ» κηπάκι. Το 
στέκι που αγαπάει η Αθήνα 
από παλιά με τιμές που έ-
χουν προσαρμοστεί στη νέα 
εποχή. hot spot η μπάρα, 
πάντα με συνωστισμό και 
πάντα με  τέλεια cocktails. 
Κλειστά Κυριακή.

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.€€€

*bArLey CArgo
Kολοκοτρώνη 6, Σύνταγμα, 
210 3230.445 Beer bar, 
ανοιχτό από τις 11 το πρωί. 
Ατέλειωτη ποικιλία σε μπύ-
ρες-έχουν 185 ετικέτες και 
θέλουν να τις κάνουν 300! 
Και όλες οι ελληνικές μικρο-
ζυθοποιίες και ωραία πιάτα 
με τιμές που ξεκινούν από 2 
ευρώ. Κυρ. ανοιχτό από 7 το 
απόγευμα.  € Ξ Μ

bΑΡΟΥΛΚΟ 
Πειραιώς 80, Κεραμεικός, 
210 5228.400 Αστέρι 
Michelin από το σεφ Λευτέ-
ρη Λαζάρου. Από τα καλύτε-
ρα της Αθήνας, με έμφαση 
στο δημιουργικό ψάρι – κρι-
θαράκι με καραβίδες μούρ-
λια!. Κυρ. κλειστά. €€€   

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. € 

big APPLe
Σκουφά 69, Κολωνάκι 210 
3643.820 Σαν να πηγαίνεις 
σε πάρτι που θα συναντή-
σεις όλους τους φίλους. 
Δηλαδή ωραίος κόσμος και 
up to date μουσική. Κου-
ζίνα μοντέρνα και φρέσκα 
γλυκά.  € 

bLACK DUCK 
Xρήστου Λαδά 9A, Aθήνα, 
210 3234.760 Κομψός πο-
λυχώρος (all day & night 
long) με café, εστιατόριο, 
bar, gallery και live μουσικές 
βραδιές.  Κυρ. από 17.30 
και μετά € 

* boLLyWooD    
Ελασιδών 29 & Κωνσταντι-
νουπόλεως 44, Γκάζι, 210 
3450.041Το πρώην γκαράζ 
μεταμορφώθηκε σε φάνκι 
ινδικό με τεράστιους χαμη-
λούς καναπέδες, τραπέζια 
και σκαμπό από βαρέλια, 
διπλή μπάρα. Δυνατή 
μουσική από dj, αυθεντική 
ινδική κουζίνα, από τα νέα 
hot spot της πόλης. Δευτέ-
ρα κλειστά. €€

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

brASSerie  vALAoriToU 
Bαλαωρίτου 15, 210 
3641.530 Το αμπιγιέ της 
Βαλαωρίτου. Εδώ κάνουν 
στάση πολιτικοί, μεγαλοδι-
κηγόροι και οι κυρίες τους.
Τα μεσημέρια του Σαββά-
του μετά τα ψώνια παρέες 
γνωστών δημοσιογράφων 
και διαφημιστών σε... happy 
hour. Πιάσε θέση χειμώνα 
- καλοκαίρι στη «βεράντα» 
στον πεζόδρομο, αν θέλεις 
να δεις όλη την Αθήνα να 
περνάει. Κουζίνα μεσογει-
ακή και μενού με 12-15-18 
€  Σαβ. βράδυ και Kυρ. κλει-
στά.  €Ξ Μ

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 .  €€

ΓΙΑΝΤΕΣ 
Βαλτετσίου 44, Εξάρχεια, 
210 3301.369 Πολύχρωμο 
και νεανικό. Ελληνική-

δημιουργική κή κουζίνα και 
κόσμος με όρεξη. Ωραία 
αυλή  €Μ

*ΓΚΟΥΓΚΟΥ ΜΕΖΕ
Σίνα 6, Κολωνάκι, 210 
3645.575 Από το πρωί με 
κουζίνα ελληνική και μεζέ-
δες από όλη την Ελλάδα. 
Μίνιμαλ ντεκόρ σε γκρι-
μαύρες αποχρώσεις € Μ

CANTiNA (LA) 
Αλωπεκής 28-30, Κολωνάκι, 
210 7299.133 Τρατορία μι-
κρή, απλή, με φρέσκα ζυμα-
ρικά και πίτσα αλά ιταλικά. 
Κυρ. κλειστά € Μ

* CArToNe
Περσεφόνης 41 & Τριπτο-
λέμου, Γκάζι, 210 3450.202 
Από το πρωί μέχρι αργά το 
βράδυ για καφέ, κοκτέιλς 
και κουζίνα που τα έχει όλα: 
μακαρονάδες, burgers, 
ριζότα, κρεατικά στη 
σχάρα,  σαλάτες, τέλεια 
γλυκά - δοκίμασε τσιζ κέικ 
με περγαμόντο. Ντεκόρ 
με τεράστιες χάρτινες 
μοτοσικλέτες και αυτοκινη-
τάκια που κρέμονται από το 
ταβάνι, τραπεζάκια έξω για 
χάζι στην περατζάδα, καλές 
mainstream μουσικές και 
ακόμα καλύτερες τιμές. 

CHez LUCieN 
Tρώων 32, Άνω Πετράλωνα, 
210 3464.236 Γάλλος σεφ-
ιδιοκτήτης, αυθεντικές γαλ-
λικές σπεσιαλιτέ και γαλλικά 
κρασιά σε πολύ λογικές τι-
μές. Μαζεύει πάντα κόσμο, 
οπότε μπορεί να μοιραστείς 
με κάποιον το τραπέζι σου, 
καλύτερα πήγαινε αρκετά 
νωρίς – δεν κάνουν κρατή-
σεις.  € € Μ Ξ

CHiNA ToWN
Λ. Βουλιαγμένης 10, 210 
9315.223, 801 11 60200 
Κινέζικες γεύσεις σε λιτό, 
προσεγμένο χώρο. Κάθε 
Σάβ. και Κυρ. μεσημέρι 
ανοιχτός μπουφές με  10€ 
και τις καθημερινές 12.00 
- 17.00 30% έκπτωση. Και 
delivery.€Μ

* CiNCo   
Σκουφά 52, Κολωνάκι, 210 
3643.603 Εντυπωσιακός 
βιομηχανικός χώρος με 
ωραίες λεπτομέρειες. Με-
σογειακή κουζίνα, τάπας και 
μεγάλη μπάρα για ποτό και 
κοκτέιλ. €

CrAFT
Λ. Αλεξάνδρας 205, Αμπε-
λόκηποι, 210 6462.350/ 
Κεντρική πλ. Χαλανδρίου, 
210 6832.670 Μπιραρία με 
πολυσυλλεκτικό μενού και  
ψητά στη σχάρα, ποικιλίες 
από λουκάνικα και 6 βρα-
βευμένα είδη μπίρας. Κάθε 
μέρα από τις 9.00. €M Ξ A.v 

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. 

* DAboSS  
Ομήρου 11, Κολωνάκι, 210 

3624.825 Το πρώην εστια-
τόριο thalasses έγινε ένα 
all day καφέ bar και εστια-
τόριο. Για ριζότο, burgers 
και ποτά με mainstream 
μουσικές στο ψηλό πάσο. 
Ό,τι πρέπει για μετά το 
γραφείο. € 
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Σουηδίας 51, Κολωνάκι, 
210 7235.561 Πολιτικοί, δη-
μοσιογράφοι, παλιοί Κολω-
νακιώτες έχουν για χρόνια 
στέκι τους αυτό το μικρό, 
ατμοσφαιρικό μπιστρό. 
Ιστορικό και αναλλοίωτο 
μέσα στο χρόνο, με κλασικά 
πιάτα που τα ξέρεις από τα 
70s. €€

ΔΗΜoΚΡΙΤΟΣ 
Δημοκρίτου 23 & Tσακάλωφ, 
Kολωνάκι, 210 3613.588, 210 
3619.293 Ιστορία χρόνων, 
στα τραπέζια του έχουν 
γευματίσει πολλά γνωστά 
ονόματα της ελληνικής 
διανόησης, αλλά και όλη η 
Αθήνα. Πανόραμα ελληνι-
κής κουζίνας. €

ΔioNyΣoΣ
Pοβέρτου Γκάλι 43, Mακρυ-
γιάννη, 210 9233.182 Εμβλη-
ματικό της Αθήνας, ανανεω-
μένο, με πιάτα μεσογειακής 
κουζίνας.€ €€ Μ

ΕΛΛΑΣ    
Πλ. Πλαστήρα 8, Παγκράτι, 
210 7510.002 Το παλιό –και 
σήμα κατατεθέν της περιο-
χής– καφενείο του Παγκρα-
τίου έχει μεταμορφωθεί 
σ’ ένα χαλαρό ζεστό χώρο 
με design πινελιές. Πιάτα 
ελληνικής σπιτικής κουζίνας 
αλλά και θαλασσινά . € Μ

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

FAbriCA De  viNo   
Εμ. Μπενάκη 3, Αθήνα, 210 
3214.148 Χώρος του οίνου 
για δοκιμές και αγορές. 
Εντυπωσιακή λίστα κρασιού 
με 77 ετικέτες –μπορείς να 
να τις πιεις και σε ποτήρι– κι 
ένα κελάρι για να περιηγη-
θείς και να επιλέξεις ποιο 
κρασί θα απολαύσεις στον 
εδικά για την περίσταση δι-
αμορφωμένο χώρο «relax», 
συνοδευμένο με το κατάλ-
ληλο μεζεδάκι. € Μ Ξ

FAbrizio’S     
Σπευσίππου 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. Κάθε μέρα ανοι-
χτά και μεσημέρι, Κυριακή 
κλειστά. €€ 

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.   €Ξ Κ 

gALLery CAFÉ  
Αδριανού 33, Μοναστηράκι, 
210 3249.080  Στον πεζόδρο-
μο της Αδριανού, ανοιχτό 
από τις 10.00 το πρωί έως 
αργά το βράδυ για φαγητό 
και ποτό. Arty περιβάλλον 

κριτική εστιατορίων / πρόσωπα / αφίξεις / συνταγές / tips γεύσης

Tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

TASTEPOLICE
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ  γεύση οδηγος

L’ Abreuvoir
Στη γαλλική εξοχή για ένα βράδυ…

Το μακρινό 1965 ήταν μια καλή χρονιά για την (ανύπαρ-
κτη ως τότε) εστιατορική σκηνή της Αθήνας. Οι Αθηναί-
οι τρώγανε στα σπίτια τους και τις Κυριακές το μεσημέρι 

οικογενειακώς στο «καλό» της γειτονιάς, τα ιταλικά ούτε καν 
υπήρχαν, η νεολαία τσάκιζε σουβλάκια στο όρθιο, τα ζευγά-
ρια παϊδάκι-κολοκυθάκι-χαλβά του μπακάλη και κρασί στην 
ταβέρνα, οι ψαγμένες περί τη μαγειρική είχαν μόλις κατακτή-
σει τη τεχνική στα μακαρόνια ογκρατέν. Το Α., για συντομία, 
τάραξε τα νερά και σύστησε στην πόλη τη γαλλική κουζίνα: 
σαλιγκάρια μπουργκινιόν, φιλέ ω πουάβρ και καφέ ντε Παρί, 
βατραχοπόδαρα (τς… τς… τς…) και κρεπ συζέτ. Προχτές, κα-
λεσμένη, κάθομαι στον κήπο, μόνο και μόνο που το εστιατόριο 
έχει μισό αιώνα ζωής, βρίσκεται στα χέρια των ίδιων επιχειρη-
ματιών (η δεύτερη γενιά, ο γιος Σπύρος Κώτσης και η αδερφή 
του Κλαίρη), μαγειρεύει τη γαλλική κουζίνα με την ίδια προσή-
λωση και ακολουθεί τα ίδια ποιοτικά standards, όλα με κάνουν 
να το εκτιμώ. Αν είναι κάτι που πολύ μου αρέσει στο Α. δεν είναι 
μόνο η γαλλική του κουζίνα, παρότι είναι εξαιρετική. Είναι και 
η ατμόσφαιρα, αυτός ο ονειρικός κήπος, με τις παχιές μουριές· 
είναι η art de la table και τα μαχαιροπίρουνα με το λογότυπο (το 
αλογάκι και η ποτίστρα του – abreuvoir γαλλικά)· το προσωπικό 
που με γαλατική ευγένεια ρωτάει «όλα καλά;». Μια ατμόσφαιρα 
που συμπληρώνεται από τις χαμηλόφωνες συζητήσεις γνω-
στών προσωπικοτήτων της πόλης – ε, να χορτάσει και το μάτι...
Προφανώς το δείπνο μας ήταν πριγκιπικό. Ταρτάρ σολομού 
με σπαράγγια και μια σταλιά τρούφα, φουά γκρα, σουφλέ με 
καπνιστό χέλι, μπουτάκια κοτόπουλου με σάλτσα πορτοκάλι, 
σατομπριάν. Προφανώς, συνοδεύσαμε και με τα άπαντα του 
γαλλικού αμπελώνα. Πολλές από τις πρώτες ύλες –χαβιάρια, 
σολομό, φουά γκρα– τις προμηθεύονται από την πολύ σοβαρή 
εταιρεία εισαγωγής προϊόντων γαστρονομίας, τη γνωστή «De 
Gustibus», ενώ τα κρασιά και τις σαμπάνιες (το 80% είναι γαλ-
λικά, τα υπόλοιπα ελληνικές καλές ετικέτες) τα εισάγει απευ-
θείας ο ιδιοκτήτης που σε συζήτηση μαζί του κατάλαβα ότι την 
έχει την… τρέλα του με τους Γάλλους παραγωγούς. Δεν είναι 
φτηνό το Abreuvoir, είναι όμως η περίπτωση εκείνη που συν-
δέει αρμονικότατα και τίμια την ποιότητα με το κόστος. Κι από 
την άλλη είναι θέμα γούστου, αλλά και τσέπης. Μπορεί πάντα 
κάποιος να ανοίξει ένα κρασί-διαμάντι της τάδε χρονιάς και να 
πληρώσει κάτι (πολύ) παραπάνω, αλλά μπορεί και να δοκιμάσει 
ένα ωραίο Champlis με 45 ευρώ, όσα δηλαδή και ένα καλό ελ-
ληνικό. Μαθαίνω επίσης πως τα μεσημέρια ο δροσερός αυτός 
κήπος είναι ανοιχτός με εξαιρετικό μενού, μόνο με € 30. 

L’ Abreuvoir Ξενοκράτους 51, Κολωνάκι, 210 7229.106, κάθε μέρα
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Ποιες είναι, από τι και πώς φτιάχνονται, η ιστορία τους

Οι μπίρες που αγαπάς

Ξ ανθές, μαύρες, μοναστηριακές, δροσερές, τις αγαπάς γιατί είναι δίπλα σου 
στις καλύτερες στιγμές σου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να βλέπεις 
ταινία σε θερινό σινεμά, κάτω από τ’ άστρα, πίνοντας μπίρα; Ή να λιάζεσαι 
στη δροσερή σκιά μιας ομπρέλας στην παραλία και να βλέπεις τους μικρούς 

αφρούς να σκάνε στο ποτήρι σου; Ή να βλέπεις μπάλα και να πίνεις μπίρα; Ακόμα και 
να χάσεις, θα το χωνέψεις καλύτερα. Αλλά σκοπός αυτού του κειμένου δεν είναι να 
σε πείσει ότι η μπίρα σου αρέσει. Αυτό το ξέρεις ήδη. Εδώ θα μοιραστούμε κάποια 
μικρά μυστικά της για να την απολαμβάνουμε όλοι καλύτερα. Πάμε. 

Το σωστό 
ποτήρι 

Πίνοντας την μπίρα μας 
στο σωστό ποτήρι ανα-
δεικνύονται τα αρωματικά 
στοιχεία της,ελέγχουμε 
τον αφρό της, βλέπουμε 
καθαρά το χρώμα της και  
απολαμβάνουμε την πλού-
σια γεύση της. 

Lager & Pilsener: Σερβί-
ρονται σε ψηλό ποτήρι που 
λεπταίνει προς τα κάτω.  

Ale: Σερβίρεται σε pint, 
ποτήρι με ευθείες πλευρές 
και διάμετρο στομίου ελα-
φρώς μικρότερη από τη 
διάμετρο του κορμού, ενώ 
μερικές ale σερβίρονται σε 
ποτήρι τουλίπα και μάλι-
στα κολονάτο. 

Weiss: Σερβίρεται σε πο-
λύ ψηλό ποτήρι με στόμιο 
που κλείνει στο τέλος. 

Τα είδη της μπίρας 

Κ άθε μπίρα, ανάλογα με τον τύπο της βύνης που χρησι-

μοποιείται, αποκτά το δικό της χρώμα. Οι ξανθές (lager) 

προέρχονται από βύνες κριθαριού με ανοιχτό χρώμα. Οι 

σκουρόχρωμες και οι μαύρες μπίρες (dark lager, ale, stout) απο-

κτούν το σκούρο χρώμα τους από τις βύνες κριθαριού με σκούρο 

χρώμα, το οποίο οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες που εφαρ-

μόζονται κατά τη φρύξη / καβούρδισμα στη βυνοποίηση.

Σ’ αυτό το στάδιο παράγονται και πολλές αρωματικές ενώσεις, 

που συμβάλλουν στο άρωμα και τη γεύση της μπίρας. Οι άσπρες 

μπίρες (weiss), βελγικής προέλευσης, ζυθοποιούνται με βύνη που 

είναι μείγμα 50% βύνης σιταριού και 50% βύνης κριθαριού και εί-

ναι πιο χλωμές. Οι κόκκινες (red ale) αποκτούν το χρώμα τους από 

έναν τύπο βύνης που είναι μείγμα ξανθιάς και μαύρης βύνης. 

Lager. Ξανθιά μπίρα με βυθοζύμες, είδος που αντιπροσωπεύει 

το 90% της παγκόσμιας παραγωγής: Heineken, Amstel, Amstel 

Pulse, Amstel Light, ΑΛΦΑ, Buckler, ΒΙΟΣ 5, Carib, Kirin Ichiban, 

Birra Moretti, Foster’s, Desperados, SOL. Dark lager. Μαύρη 

μπίρα lager, αλλά με αρκετή ποσότητα μαύρης βύνης: Amstel 

Bock, Krusovice Černé. Pilsener. Ξανθιά μπίρα lager, με εντο-

νότερη γεύση λυκίσκου: Amstel Premium Pilsener, Fischer, 

Krusovice Imperial, König Pilsener. Ale. Μπίρα με αφροζύμες, 

συνήθως με φρουτώδες άρωμα: Duvel, McFarland, Murphy’s 

Irish Red, John Smith’s Extra Smooth, Newcastle Brown Ale. 

Weiss. Σταρένια μπίρα με θολό χρώμα: Erdinger Weiss, Erdinger 

Dunkel. Stout. Μαύρη μπίρα, αποτέλεσμα έντονα καβουρδισμέ-

νης βύνης: Murphy’s Irish Stout. Trappist. Μοναστηριακή μπίρα 

με επαναζύμωση στη φιάλη: Chimay (Blue, Red, White). 

Οι φυσικές 
πρώτες ύλες 

Η μπίρα παρασκευάζεται από 
μόλις 4 συστατικά της φύ-
σης, βύνη κριθαριού, νερό, 

λυκίσκο και μαγιά. Υπάρχουν, όμως, 
και περιπτώσεις όπου η βύνη μπορεί 
να προέρχεται από σιτάρι, σίκαλη, ρύζι 
ή κάποιο άλλο δημητριακό, ανάλογα με 
τη χώρα προέλευσης και την έμπνευση 
του παραγωγού. Κάθε μπίρα, ανάλογα 
με την κατηγορία στην οποία ανήκει, 
έχει το δικό της τρόπο παρασκευής, 
ενώ συχνά αρωματίζονται με κάποιο 
μπαχαρικό (π.χ. κύμινο ή κόλιανδρο). 
Τα βασικά στάδια παραγωγής της μπί-
ρας είναι τρία: η βυνοποίηση, η ζυθο-
ποίηση και η ζύμωση.
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 γεύση οδηγος

με εναλλασσόμενες καλλι-
τεχνικές εκθέσεις.  

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!

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

GazI ColleGe
Περσεφόνης 53 & Γαργητ-
τίων, Γκάζι , 210 3322.112 
Σε mood βιβλιοθήκης 
με ράφια και σχολικούς 
μαυροπίνακες για καφέ και 
snacks, σαλάτες και γλυκά 
από τις 8 το πρωίν ενώ 
Παρασκευή και Σάββατο 
μένει ανοιχτό όλη τη νύχτα 
για τα πιο πεινασμένα 
κολεγιόπαιδα.

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

GranD BalCon 
Ξεν. St. George Lycabettus, 
Kλεομένους 2, Δεξαμενή, 210 
7416.000 70s πολυτέλειες, 
«πειραγμένες» ελληνικές 
γεύσεις από το σεφ Βασίλη 
Μήλιο. Θέα η πόλη, καλή 
μουσική.   €€ 

JaMon  
Ελασσιδών 15 & Δεκελέων, 
Γκάζι, 210 3464.120/ΝΕΟ: 
Λαοδίκης 33, Γλυφάδα, 
2108946089 Τάπας, πίντσος 
μπαρ, ισπανικά τυριά και αλ-
λαντικά, παέγια, τορτίγιες, 
τσούρος, ισπανικά κρασιά 
και σανγκρία. Όμοιό του μό-
νο στη χώρα των Βάσκων! €

*Kohenoor 
Τριπτολέμου 41, Γκάζι,  210 
3455.762 Λιτό ντεκόρ και 
αυθεντικά παραδοσιακά 
ινδικά πιάτα. Μετά από δε-
καετή εμπειρία στο πρώτο 
τους εστιατόριο στο Σιδάρι 
Κέρκυρας, οι ινδοί ιδιοκτή-
τες σερβίρουν σπεσιαλιτέ 
που τις ξέρουν καλά δοκι-
μάστε tandoori και vindaloo 
ακριβώς όπως India. €

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

KotIlI  
Αδριανού 41-45, Μοναστη-
ράκι, 210 3232.868 Πολύ ό-
μορφο καφέ-μεζεδοπωλείο, 
σε ένα από τα πιο προνομι-
ακά σημεία της πόλης, με 
μεγάλη ποικιλία σε ελληνικά 
πιάτα, φρέσκες σαλάτες, 
χειροποίητα γλυκά, πα-
γωτά, καφέδες και ποτά. 
Παρ.&Σάβ. μουσική με 
πιάνο. € Μ
 
KoYtI (to) 
Aδριανού 23, Mοναστηράκι, 
210 3213.229 Xαλαρό, με 
θέα την Aκρόπολη και 
αγαπημένα η σαλάτα με 
τα ψητά μανιτάρια και η 
μοσχαρίσια μπριζόλα με 
μέλι. €€Μ

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

KYoto 
Γαριβάλδη 5, Mακρυγιάννη, 
210 9241.406 Ελληνογιαπω-
νέζοι ιδιοκτήτες, εξαιρετικό 
σούσι. Κυρ. κλειστά.  € 

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

lalU         
Αναγνωστοπούλου 1, πλ. 
Κολωνακίου, 210 6233.933 
Ντιζαϊνάτο και μαζί χαλαρό. 
Καλή μεσογειακή κουζίνα 
κι ακόμη καλύτερη διάθεση 
για ξαφνικά πάρτι και γλέ-
ντια μέχρι το πρωί.  €€ 

ΛBYB  
Mηθύμνης 27A, πλ. Aμερι-
κής, 210 8659.429 Γεύση από 
Oυκρανία με κοτόπουλο 
Κιέβου, ρωσική, καυτερές 
βότκες. Δευτ. κλειστά. €Κ

ΛΕΜΟΝΟΚΗΠΟΣ   
Aγ. Τριάδος 11 & Επταλό-
φου, Νέα Φιλαδέλφεια, 210 
2588.611 Κουκλίστικο ντε-
κόρ με τοίχους και έπιπλα 
ζωγραφισμένα στο χέρι. 
Ωραίος κήπος και κουζίνα 
με άπειρους και νόστιμους 
μεζέδες. €  Μ

ΛΕYΚΕΣ 
Λ. Γαλατσίου 100, 210 
2924.458 Παραδοσιακή και 
μαζί πειραγμένη κουζίνα με 
ελληνικές γεύσεις. Κήπος με 
πολλή, δροσιστική πρασινά-
δα.  Από Τρ. μέχρι και Σάβ. 
βράδυ. €

* lolItaS  
Δωριέων 26, Άνω Πετράλω-
να, 6948 302585 Μεζεδοπω-
λείο που έχει και διάθεση…
μπαρ! Νεανικό κοινό, πολύ 
χρώμα στους τοίχους και 
μικρά πιάτα ελληνικής 

κουζίνας σε χαμηλές τιμές. 
Δευτ. κλειστά. € Σ Κ Μ

MaΓeMenoΣ aYΛoΣ 
Aμύντα 4, Παγκράτι, 
210 7223.195 Kλασικό και 
ιστορικό. Διεθνής κουζίνα 
και αναμνήσεις από Mάνο 
Xατζιδάκι. €€ M Ξ 

MΑΙ τΑΙ 
Πλουτάρχου 18, Κολωνάκι, 
210 7258.306 Δίδυμα, μικρά 
και χαλαρά. Στο café για Mai-
Tai, καϊπιρίνια, στο grill για 
σουβλάκι, ζυμαρικά.   €

MalConI’S     
Π. Ιωακείμ & Πλουτάρχου 
23, Κολωνάκι, 210 7248.920-
2 Πολύ ωραίο ντεκόρ, 
ανοιχτό από το πρωί για 
espresso lungo ή πλούσια 
πρωινά. Στη συνέχεια ποτή-
ρι κρασί ή και φαγητό, σου-
ξέ η ταλιάτα. Και «μυστική» 
αυλή. €€ Μ  

MaltaGlIatI 
Bαρνακιώτη 6, Αμπελόκηποι, 
210 6916.676 Τρατορία με 
ανοιχτή κουζίνα και μυρω-
διές σκόρδου, τομάτας και 
βασιλικού να σου ανοίγουν 
την όρεξη. Χειροποίητα 
φρέσκα ζυμαρικά – φετου-
τσίνι, καζαρέτσε, λιγκουίνι 
κ.ά. € 

MalVazIa
Aγαθημέρου 1, Pούφ, 210 
3417.010 Εξαιρετική μεσο-
γειακή κουζίνα, χώρος υπέ-
ροχος που θυμίζει μεσαιω-
νικό κάστρο. Καθημερινές 
με προσφορές (μενού € 19), 
Π/Σ live μουσική. € Κ Ξ 

MaMa roUX
Αιόλου 48-50, μετρό «Μονα-
στηράκι», 213 0048.382
Για φαλάφελ, γαλλικές 
βελουτέ σούπες, τραγανά 
ζεστά BLT sandwich (μπέ-
ικον, μαρούλι, τομάτα), 
νεοϋρκέζικο cheesecake και 
πρωτότυπα cocktails. Στο 
χώρο σου με ένα τηλεφώ-
νημα από τις 8 το πρωί μέχρι 
τα μεσάνυχτα και κάθε Κυ-
ριακή brunch 12.00-18.00 
με € 12-15/ άτομο. Δευτ. 
βράδυ κλειστά.    

MaMaCaS
Περσεφόνης 41, Γκάζι, 210 
3464.984 Το μαγαζί που 
κατέβασε στα 90s όλο τον 
κόσμο στο έρημο τότε Γκάζι, 
το πρώτο που καθιέρωσε 
τον όρο «μοντέρνα ελλη-
νική ταβέρνα». Το μπαρ-
club δίπλα μαζεύει όλο το 
dancing crowd της πόλης.
Στάνταρ ραντεβού για 
φαγητό τα μεσημέρια του 
Σαββάτου. €€ Ξ Μ

ΜΑΝΗΜΑΝΗ          
Φαλήρου 10, Κουκάκι, 210 
9218.180 Ελληνική εξαιρε-
τική τοπική κουζίνα από τον 
πολύ καλό σεφ Αλέξανδρο 
Φουρούλη, που παίζει 
δημιουργικά, κυρίως με συ-
νταγές και πρώτες ύλες από 
τη Μάνη. € M

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

MatIlDe PIzza Bar    
Κωνσταντινουπόλεως 44, 
Γκάζι, 210 3411.878 
Hot spot στο Γκάζι, με 
τραπεζάκια έξω και θέα στα 
τρένα που περνούν. Ιταλική 
αυθεντική πίτσα ψημένη σε 
ξυλόφουρνο και cocktails. 
Kυρ. μεσημέρι, Δευτ. κλει-
στά. €

Meat Bar
Ομήρου και Σκουφά, 210 
3611.116 Για παϊδάκια και 
μπριζολάκια σε βελούδι-
νους καναπέδες. Ανοιχτό 
κάθε μέρα μεσημέρι - βρά-
δυ. Delivery.

MeatroPoleoS 3 
Μητροπόλεως 3, Σύνταγμα 
210 3241.805
Μοντέρνο περιβάλλον με 
ντιζαϊνάτες πινελιές. Νό-
στιμα καλαμάκια, ζουμερά 
μπιφτέκια και λουκάνικα 
στα κάρβουνα, σαλάτες και 
συνοδευτικά σε ποικιλία. Α-

νοιχτά κάθε μέρα από τις 12 
το μεσημέρι μέχρι τη 1.00 το 
βράδυ. €

ΜΕΖΕΔ…ΑΔΙΚΟ    
Πλ. Μεσολογγίου 5, Παγκρά-
τι, 210 7238.810 
Χώρος απλός και οικείος 
που θυμίζει παλιό μπα-
κάλικο, με πολλούς και 
νόστιμους μεζέδες. Δευτ. 
κλειστά. € M   

 MeXIKanoS (Ο)
Ευδήλου 15, Ζωγράφου, 
210 7716.900 Περιβάλλον 
χαλαρό, γεμάτο χρώμα. 
Αυθεντικές μεξικάνικες 
γεύσεις και μαζί παγωμένες 
μαργαρίτες, μοχίτο, σαν-
γκρία ή τεκίλες και μεξικάνι-
κες μπίραεςσερβιρισμένες 
όπως Μεξικό. Κάτω από την 
πέργκολα έχει τη δροσιά 
που ζητάς, όταν ο υδράργυ-
ρος είναι ψηλά. Δευτ.-Πέμ. 
από τις 6 μ.μ., Παρ.-Κυρ. 
από τις 2 μ.μ.

Meta’S   
Φρύνης 1-3, Παγκράτι, 
210 7010.300 Μοντέρνο 
μαγειρείο σε hippy chic 
ατμόσφαιρα, με τεράστια  
βιτρίνα για τα μαγειρευτά 
του, όλα από τη μαμά του 
ιδιοκτήτη. Κυρ. βράδυ 
κλειστά. € 

ΜΕΛΙΛΩτΟΣ    
Καλαμιώτου 19, Αθήνα, 
210 3222.458 -498/ www.
melilotos.gr  Σπιτικά μαγει-
ρέματα, σαν να λέμε κόκο-
ρας με χυλοπίτες, μπάμιες, 
φασολάκια, χορτόπιτες, 
με καλές πρώτες ύλες και 
εμμονή στην ποιότητα. 
Εκεί ή στο χώρο σου με ένα 
τηλεφώνημα. Το μενού αλ-
λάζει συχνά, οπότε ενημε-
ρώνεσαι για τα νέα με mail 
τους ή στο site. Διανομή: 
Δευτ.-Παρ. 12.00-18.00. 
Ανοιχτά έως τις 20.30. Κυρ. 
κλειστά. 

MeSon el MIraDor
Aγησιλάου 88 & Σαλαμίνας, 
Kεραμεικός, 210 3420.007 
Στο 3ώροφο νεοκλασικό 
fahitas και mole από τη 
Mεξικ-Άννα σεφ. Φοβερές 
μαργαρίτες στο μπαρ και 
θέα Ακρόπολη από το roof 
garden που μένει ανοιχτό 
και το χειμώνα. € Μ 

ΜΕΣΠΙΛΕΑ 
Περσεφόνης 59 & Δεκελέων, 
Γκάζι, 210 3460.972 Η σεφ 
και ιδιοκτήτρια Ιωάννα Τσο-
λομύτη με πιάτα ελληνικής 
κουζίνας και συνταγές με 
φαντασία. Ντεκόρ με αρ-
κετό πράσινο που συνδέει 
το όνομα του μαγαζιού με 
τα φύλλα της μουσμου-
λιάς – δηλαδή της αρχαίας 
μεσπιλέας. € Μ

MIloS 
(Ξενοδ. Hilton) Bασ. Σοφίας 
46, 210 7244.400. Φρέσκο, 
καλοψημένο ψάρι, εκλεκτά 
προϊόντα από όλη την Ελ-
λάδα –εξαιρετικό το ψάρι 
ψημένο μέσα σε κρούστα 
αλατιού – και κάποια πιάτα 
με κρέας. Επαγγελματικά 
γεύματα σε απρόσμενα 
καλές τιμές. €€€M

MInI SIze
Kωνσταντινουπόλεως 
26, Tαύρος, 210 3424.704 
Creative ταβέρνα με μουσι-
κή υπόκρουση το σφύριγμα 
των τρένων. Ωραίο, με ελ-
ληνικές γεύσεις. €K Μ 

ΜΟΜΜΥ ΟPen                   
Δελφών 4, Κολωνάκι, 210 
3619.682 Νέο σκηνικό, 
με μεσογειακές - ιταλικές 
γεύσεις και καταπληκτικά 
cocktails στην μπάρα. € Μ Ξ

MoΝΟΠΩΛΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
Ιπποθοντιδών 10 & Κειρι-
αδών, Κ. Πετράλωνα, 210 
3459.172 Ενδιαφέρουσα 
ελληνική κουζίνα, στέκι η-
θοποιών. Δευτ. κλειστά €Ξ

ΜΠΑΪΡΑΚτΑΡΗΣ 
Πλατεία Μοναστηρακίου, 
210 3213.036 Για δεκαετίες 
στο ίδιο κοσμικό σημείο της 
πλατείας σερβίρει το ιστο-
ρικό κεμπάμπ του στους 
τουρίστες, την εργατιά 
αλλά και την αθηναϊκή ελίτ. 
Στους τοίχους άπειρες φω-
τογραφίες του ιδιοκτήτη με 
τους διάσημους που έχουν 
περάσει το κατώφλι. € 

ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ.Gr     
Ευελπίδων 47 & Καλλινόβου, 
210 8813.121 Μπριζολάκια 
χοιρινά, παϊδάκια, ψαρονέ-
φρι, όλα ψημένα στη σχά-
ρα. 13.00-1.00, Κυρ. βράδυ 
κλειστά. € Κ Μ

MYStIC PIzza     
Γ. Ολυμπίου 2 & Βεΐκου, 
Κουκάκι, 210 9592.092/ Εμ. 
Μπενάκη 76, Εξάρχεια, 210 
3839.500/ Σαρανταπόρου 1 
& Μεσογείων, Χολαργός, 210 
6545.000  Πίτσα με πεντα-
νόστιμο ζυμάρι από άλευρα 
κάνναβης. Δοκίμασε τη 
rocket και θα πάθεις, ζυμα-
ρικά και πολύ ωραία γλυκά. 
Delivery 13.00-12.00.  

ΝΑΜΜΑ BarBeQUe    
Δεινοκράτους 1, Κολωνάκι, 
210 7254.008 Στο χώρο του 
πρώην Coo, με καινούργιο, 
πιο απλό και μοντέρνο ντε-
κόρ στα πράσινα και μπλε. 
Ψαροφαγία με πολλούς 
δημιουργικούς μεζέδες. Τι-
μές πολύ καλές. Σάβ.& Κυρ. 
ανοιχτά και μεσημέρι. € 

Νew taSte      
Φιλελλήνων 16, Σύνταγμα, 
210 3273.000 Το εστιατόριο 
του design ξενοδοχείου 
«Νew» –made by Campana– 
με ωραία πρωινά, μεσο-
γειακή κουζίνα και καλά 
κοκτέηλ. €€ Μ 

new YorK SanDwICheS    
Σινώπης 3, Πύργος Αθηνών, 
210 7778.475 Από τους 
συντελεστές του γνωστού 
και καλού εστιατορίου 
Άνετον. Ζεστά σάντουιτς 
με μοσχάρι, meat balls 
και σάλτσα, κοτόπουλο, 
σούπες, cheesecake, για το 
τέλος, άπαιχτο. Στο χέρι ή 
στο communal τραπέζι 20 
θέσεων. Ανοιχτά από τις 
12.00-24.00 

nooDle Bar 
Τσόχα 21 & Δ. Σούτσου, Α-
μπελόκηποι, 210 6452.394/
Σύνταγμα 210 3318.585/ 
Ζωγράφου 210 7777.067/ Ν. 
Σμύρνη 210 9326.033/ Αγ. 
Παρασκευή 210 6537.177/ 
Πειραιάς 210 4115.151/ Μα-
ρούσι 210 8069.100/ Κηφι-
σιά 210 6233.216/ Χαλάνδρι, 
210 6800.064/ Άλιμος 210 
9850.250/ Ν. Ηράκλειο 210 
2815.500/ Γλυφάδα 210 
8947.233/ Θεσσαλονίκη 
2310 260.092/ Πάτρα 2610 
362.360/ Ρέθυμνο 28310 
51198/ Βόλος 24210 23040/ 
Χαλκίδα 2210 83833/ Λάρισα 
2410 535.565 Μικροί, μεγά-
λοι, γιάπηδες ή φοιτητές, 
Έλληνες ή τουρίστες όλοι 
για ένα (από τα 70) πιάτο κα-
θαρής, νόστιμης, γρήγορης, 
ασιατικής κουζίνας. Ωραίο 
dine in σε κόκκινους-γκρι, 
αλλά και delivery. €

ΝτΕΡΛΙKateΣen
Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι 
Από τη Θεσσαλονίκη, θέμα 
του τα σουβλάκια πάσης 
φύσεως. Καλή ποιότητα, 
βιολογικά προιόντα, πρω-
τότυπες ιδέες, χιούμορ στις 
ονομασίες. C

ΟΙΝoSCent    
Βουλής 45-47, Σύνταγμα, 210 
3229.374 Wine bar και κάβα 
με πολλές ελληνικές και 
ξένες ετικέτες κρασιού. Από 
αυτές 30 περίπου προσφέ-
ρονται και σε ποτήρι (από 
€ 4-7). Συχνά γευστικές 
δοκιμές και παρουσιάσεις 
κρασιών. Ανοιχτά κάθε 
μέρα 12.00 μ.μ. - 1.00 π.μ. 
(last call), Π/Σ μέχρι τις 2.00, 
Κυρ. κλειστά.  

olIVe GarDen 
Ξενοδοχείο Tιτάνια, Πανε-
πιστημίου 52, 210 3838.511 
Mεσογειακή μοντέρνα κου-
ζίνα, εντυπωσιακό βραδινό 
θε-αθήναι. € € € Ξ Μ 

* ΟΞΟ ΝΟΥ   
Eμ. Μπενάκη 63, Εξάρχεια, 
210 3801.778 Ένας μοντέρ-
νος παρείστικος «καφενές» 
με χρωματιστό ντεκόρ που 
φτιάχνει τη διάθεση και  με 
καλή κρητική κουζίνα που 
φτιάχνει την όρεξη. Αλλα-
ντικά, τυριά και τσικουδιά 
απ’ το νησί! € Μ 

ΠΑΠΑΔaΚΗΣ 
Φωκυλίδου 15, Kολωνάκι, 
210 3608.621 Ψαρικά και 
λίγα κρεατικά, καλά υλικά. 

Σεφ η τηλεστάρ –Μαντόνα 
της γεύσης– Aργυρώ Mπαρ-
μπαρήγου. Κάνε κράτηση. 
Κυρ. κλειστά. €€Μ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
Αριστογείτωνος 1, Κεντρι-
κή Αγορά, 210 3257.607 
Ανοιχτό από το 1896, ξεκί-
νησε να σερβίρει πατσά και 
βραστό στους εργάτες της 
πρωινής βάρδιας και συνέ-
χισε γράφοντας ιστορία στα 
hangover των party animals 
όλης της πόλης. Ανακαινι-
σμένο, ανοιχτό 24 ώρες, 
με βιτρίνα-πανόραμα της 
ελληνικής κουζίνας. €ΜΞ

ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Bασ. Σοφίας, Πάρκο Eλευθε-
ρίας, 210 7223.784 Στέκι για 
πολιτικούς, δημοσιογρά-
φους και φιλότεχνους, που 
έρχονται για να τσιμπήσουν  
κάτι μετά από την έκθεση 
στο Κέντρο Τεχνών ή το 
Μέγαρο, μέσα στο πράσινο 
του πάρκου. Ανοιχτό από το 
πρωί ως αργά το βράδυ με 
μεσογειακή κουζίνα. €€ Μ   

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

PaSΑJI 
City link, Στοά Σπυρομήλιου, 
210 3220.714  Μέσα στην 
κοσμοπολίτικη στοά, ανοι-
χτό από νωρίς το μεσημέρι, 
πιάτα ελληνικής δημιουργι-
κής κουζίνας. Πολύ κομψό 
meeting point της πόλης. 
Pres fix menu από € 15, 
Δευτ.-Παρ. happy hour 
17.00-21.00, ποτό € 6 και 
κοκτέιλ € 7. €€Μ

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 

* 50-50  
Πλουτάρχου & Καρνεά-
δου 25-29, Κολωνάκι, 210 
7294.290-1 Ένας μυστικός 
και «νησιώτικος» κήπος με 
πολλή ησυχία, στη καρδιά 
του Κολωνακίου (μέσα στο 
Εμπορικό Κέντρο Λαιμού).  
Νόστιμα ορεκτικά, γόνος 
καλαμαριού, γαυράκια και 
σαρδελίτσες,   μαγειρευτά 
ημέρας και κρεατικά σχά-
ρας. Παρασκευή live μουσι-
κές που μπορεί να φτάσουν 
και σε λουλουδοπόλεμο! 
Κυριακή κλειστά.. € Μ

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.

PoStIno (Il) 
Γριβαίων 3, Kολωνάκι, 
210 3641.414 O πιο Έλληνας 
Iταλός της Αθήνας, ο Αντό-
νιο, έφτιαξε μια ταβέρνα 
γεμάτη νοσταλγικές καρ-
τποστάλ και γεύσεις που σε 
στέλνουν κατευθείαν στην 
κατσαρόλα μιας Ιταλίδας 
μάμα. Από το δίσκο με τα 
πρώτα κατσικίσιο με πέστο 
μαΐντανού και βιτέλο τονά-
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✢  ΤΣΕΚΑΡΕ ΤΟ! ✢
FRULITE 
Ο νέος εξωτικός συνδυασμός με βύσσινο και μάνγκο σάς βοηθάει να κάνετε το δικό σας πάρτι, ανα-λαμβάνοντας το χώρο, τη διακό-σμηση, τον dj και το set up. Εσείς μπείτε στο www.facebook.com/Frulite/app_222251077880963 και ακολουθήστε τα βήματα. 

LIDL 
Αυθεντικές ιταλικές 
νοστιμιές, μέχρι το 
Σάββατο 23/6, στα 
καταστήματα Lidl. 
Μεταξύ άλλων θα 
β ρ ε ί τ ε  ζ υ μ α ρ ι κ ά 
Combino, που συν-
δυάζονται ιδανικά 
με σάλτσες Italiamo, 
deluxe σαλάμι αέ-
ρος με μάραθο για 
συνοδευτικό και τούρτα παγωτό noblissima για επιδόρπιο. 

το, μετά σνίτσελ, μαγειρευ-
τά, μακαρόνια. €€Μ Ξ Κ

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

rooSter     
Πλ. Αγ. Ειρήνης 4, 210 
3224.410 Αll day bar και εστι-
ατόριο, σ’ ένα από τα πιο  hot  
meeting points της Αθήνας 
στην πλατεία Αγ. Ειρήνης.  

SaFKa  
Μεγ. Αλεξάνδρου 80-82, 
Κεραμεικός, 210 5243.340 
Αυθεντική σκανδιναβική 
gourmet κουζίνα, σε εντυ-
πωσιακό χώρο ανάλογης 
αισθητικής. Μους σολομού, 
ελάφι και τάρανδος, όλα τα 
κρασιά και οι σαμπάνιες και 
σε ποτήρι, μπαρ για τους 
καπνιστές αλλά και για ω-
ραία, δυνατά, σκανδιναβικά 
κοκτέιλ. Ανοιχτή και η αυλή. 
Κυρ.- Δευτ. κλειστά. €€ 

SChweInChen DICK    
Ιάκχου 9-11, Γκάζι, 693 
7983556 Street food για να 
αρχίσεις ή να κλείσεις τη 
νυχτερινή σου διασκέδαση. 
Βιομηχανικό, βερολινέζικο 
design με μουσικές blues, 
jazz και rock . Απολαυστικά 
λουκάνικα Νυρεμβέργης, 
Βιέννης, Κρακοβίας, πατα-
τοσαλάτες Βαυαρίας και 
Βερολίνου, αυθεντικά βαυα-
ρέζικα αλλαντικά και πολλές 
μπίρες. € Ξ

 ShaMone     
Κωνσταντινουπόλεως 46, 
Γκάζι  Το bar restaurant του 
Φώτη Σεργουλόπουλου με 
εντυπωσιακό χώρο, κουζίνα 
16 πιάτων σε οικονομικές 
τιμές (€ 6-14 το πιάτο), με-
γάλη μπάρα για cocktails και 

burlesque happenings από 
ηθοποιούς, χορευτές και 
performers κάθε Παρα-
σκευή και Σάββατο.  €Ξ

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

St’ aStra BlUe 
Athens Park Hotel, Λ. Αλε-
ξάνδρας 10, 210 8894.500  
Φαντασμαγορική θέα τη 
φωτισμένη πόλη, το τέλειο 
service, κουζίνα διεθνής 
και b.b.q. Ανοιχτά Τετ. - 
Σαββ. €€

* τaMarInD   
Κεραμεικού 51, Μεταξουρ-
γείο, 210 5225.945 Καλή 
ταϊλανδέζικη κουζίνα σε 
χώρο με ντεκόρ που σε 
ταξιδεύει Ασία. Βοηθάει 
και η μουσική υπόκρουση. 
Κυρ. μόνο μεσημέρι. €€ 

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

* traPezarIa   

Θεόδωρου Νέγρη 1, Μα-
κρυγιάννη, 210 9213.500 Το 
εστιατόριο του σεφ Δημή-
τρη Παναγιωτόπουλου σε 
ωραίο, μοντέρνο  χώρο με 
ανοιχτή κουζίνα, και τέλεια 
πειραγμένα  ελληνικά  πιάτα-
κοκκινιστό με καγιανά και 
σύγκλινο. Τιμές πολύ καλές. 
Κυρ. κλειστά. € Μ 

 
Βόρεια

artIGIano (l’) 
Ζωγράφου, 210 7486.888/ 
Αγ. Δημήτριος, 210 9370.444/ 
Ακρόπολη, 210 9233.303/ 
Αιγάλεω, 210 5616.400/ Αγ. 
Παρασκευή, 210 6086.000/ Α-
χαρναί, 210 2477.770/ Βύρω-
νας, 210 7655.519/ Γλυφάδα, 
210 9607.000/ Ζωγράφου, 
210 7486.800/ Καλλιθέα, 
210 9560.300/ Κυψέλη, 210 

8833.555/ Ν. Ν. Σμύρνη, 210 
9311.480/ Ν. Χαλκηδόνα, 
210 2510.593/ Ν. Ψυχικό, 
210 6775.400/ Νίκαια, 210 
4979.600/ Χαλκίδα, 22210 
60945/ Νόστιμη κουζίνα με 
ιταλική απόκλιση (τα μακα-
ρόνια τα βράζουν τη στιγμή 
της παραγγελίας), κρεατικά, 
μενού διαίτης και παιδικά. 
Και delivery. €   

* Bar QUe 
X. Τρικούπη 127 & Στρο-
φυλίου, Ν. Ερυθραία, 210 
8002.201-02 Εντυπωσιακό 
βιομηχανικό ντεκόρ και στα 
πιάτα κρέας στην πιο καλή 
του εκδοχή. Μεταξύ άλλων 
black angus και βουβάλια 
Μακεδονίας, κρασιά από πο-
λύ καλά ενημερωμένη κάβα. 
Και μπάρα για cocktails σε 
περίπτωση που δεν πεινάς. 
Κάθε μέρα από τις 14.00, 

Παρ., Σάβ., Κυρ. κάνε κράτη-
ση. Δευτ. κλειστά. €   

Beer aCaDeMY     
Αγ. Ιωάννου 100, Αγ. Πα-
ρασκευή, 210 6007.913 Η 
«ακαδημία» της μπίρας. Για 
δυνατούς πότες με αδυναμία 
στις μπίρες όλων των απο-
χρώσεων και βαθμίδων και  
μεγάλη ποικιλία σε γερμανι-
κές σπεσιαλιτέ. €  

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

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. Και 
παραγγελίες πακέτο. € M a.V.

oSterIa Da ClaUDIo (l’) 
Kώστα Bάρναλη 26, Xα-
λάνδρι, 210 6834.228, 693 
9950130 Η κουζίνα του 
Ιταλού και ταμπεραμεντόζου 
σεφ Claudio είναι αυθεντική 
και πεντανόστιμη.Μαγειρευ-
τά, εξαιρετικές λεπτές πίτσες 
και μακαρονάδες, ελληνικό 
και ιταλικό χύμα κρασί.€€ 

SIMPlY BUrGerS
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛ. 18380/ ΝΕΟ: 
Λ. Κηφισίας 238, Εμπορικό Κέ-
ντρο Μελά /Λ. Γρηγορίου Λα-
μπράκη 238, Κορυδαλλός/ Λ. 
Κηφισίας 228, Αβάνα, Χαλάν-
δρι(dine in)/ Λ. Πρωτόπαπα 
43, Ηλιούπολη/ Π. Φάληρο, 
Λ. Αμφιθέας 183 /Μαρούσι, 

Χατζηαντωνά 3/ Βριλήσσια/ 
Ν. Σμύρνη/ Παγκράτι/ Άγ. 
Στέφανος/ Αγ. Παρασκευή/ 
Γλυφάδα / Ν. Ηράκλειο/ 
Αμπελόκηποι/ Σωτήρος Διός 
48, Πασαλιμάνι/ Γαλάτσι/ Πε-
ριστέρι (Μπουρνάζι) Zουμερά 
μπιφτέκια, φρέσκες σαλά-
τες, κρέατα και πουλερικά σε 
ειδική χάρτινη συσκευασία 
που –πώς γίνεται δεν ξέ-
ρουμε– τα διατηρεί ζεστά 
και τραγανά. Και dine in και 
delivery στο σπίτι με δώρο 
brownies.  €

Νότια

aMaloUr
Πλαστήρα 45 & Φιλαδελφεί-
ας, N. Σμύρνη, 210 9337.710 
Χώρος θεατρικά φτιαγμένος 
σε διώροφο νεοκλασικό. Για 
ποτό στο μπαρ με μουσική 
rock, funky και soul.  Κρύα 
πιάτα και tapas. Κρασία από 
καλά ενημερωμένη λίστα.  

BalUX CaFÉ the hoUSe 
ProJeCt   
Λ. Ποσειδώνος 58, Αστέρας 
Γλυφάδας, 210 8983.577  Ένα 
σπίτι πάνω στη θάλασσα. 
Διαφορετικά επίπεδα και 
είδη διασκέδασης. Καφέ, 
μοντέρνα multi culti κουζίνα 
και sushi και club. M €€

BarBa lazaroS
Zησιμοπούλου 24Α, Π. Φά-
ληρο, 210 9403.003 Χρόνων 
παράδοση στην ελληνική 
κουζίνα. Σπεσιαλιτέ το πεϊνιρ-
λί με την παλιά μικρασιάτικη 
συνταγή.  Σάβ &Κυρ. ζωντανή 
μουσική. €K M

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. 

ISlanD     
27o χλμ. Λ. Αθηνών – Σουνίου, 
Βάρκιζα, 210 9653.563-4 
Κοσμοπολίτικα νησιώτικο 
σκηνικό, μοναδικό location 
μπροστά στη θάλασσα, 
μεσογειακή δημιουργική 
κουζίνα από το βραβευμένο 
σεφ Νίκο Σκλήρα και Αsian 
fusion πιάτα. Πρωτότυπα 
cocktails και μουσικές που σε 
ταξιδεύουν, πάντα! €€

IΣtIoΠΛoΪKoΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, Πειραιάς, 
210 4134.084, 210 4134.184, 
694 4915220 Σημείο αναφο-
ράς για όλο το Mικρολίμανο, 
με θέα τον Σαρωνικό. Σύγχρο-
νη, μεσογειακή κουζίνα με έμ-
φαση στο ψάρι. Δυνατότητα 
για events και εκδηλώσεις. Tο 
café του, από πάνω, θυμίζει 
κατάστρωμα καραβιού.

MIMaYa     
Μάρκου Μπότσαρη 8, Γλυφά-
δα, 210 8944.850 Μεσογειακή 
κουζίνα με έμφαση στις 
πρώτες ύλες που κατά κύριο 
λόγο είναι ελληνικές. Παρ. 
και Σάβ. ανοιχτά και μεσημέ-
ρι, Κυριακή μόνο μεσημέρι, 
Δευτέρα κλειστά. €€€

rIalto
Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Ηλι-
ούπολη, 210 9958.764
Απολαυστικοί καφέδες και 
cocktails από εξειδικευμέ-
νους baristas και γαστρονο-
μικές απολαύσεις με έμφαση 
στα ζυμαρικά. 

VIΝCenzo 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα, 
210 8941.310 Πάθος για να-
πολιτάνικη κουζίνα, γι’αυτό 
πάντα γεμάτο από πελατεία 
που φτάνει εδώ από όλη την 
Αθήνα. Πίτσα με τραγανή 
λεπτή ζύμη και πάστα σε 
άπειρες, νόστιμες παραλλα-
γές. Ζεστό και cosy περιβάλ-

λον – κάτσε στο «αίθριο», 
μια πράσινη όαση μέσα στο 
χειμώνα. Τις Πέμπτες πολύ 
καλή live jazz. €Ξ Κ Μ a.V.
 

Ταβέρνες

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. 

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

PIΦIΦI 
Eμ. Mπενάκη 69A & Bαλτετσί-
ου, Eξάρχεια, 210 3300.237 Σε 
στιλ μοντέρνας ταβέρνας, με 
παραδοσιακές συνταγές απ’ 
όλη την Eλλάδα. Kυρ. 13.00-
18.00. M  

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

τΑΒΕΡΝΑ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ  
Πολέμωνος 4, πλ. Προσκό-
πων, 210 7236.903 Παλιά, 
all time classic ταβέρνα απ’ 
όπου έχει περάσει σχεδόν 
όλη η πόλη. Σπιτική ελληνική 
κουζίνα, νόστιμες πίτες απ’ 
την κυρία Παναγιώτα και 
τέλεια ψημένα παϊδάκια. Και 
σε πακέτο. Κυριακή βράδυ 
κλειστά. € Μ
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Η 
πιο πετυχημένη και σε-
βασ τή ραπ κολεκ τίβα 
σ την ισ τορία του hip-

hop, οι Wu Tang Clan από τη Νέα 
Υόρκη έγιναν γνωστοί για τις υπο-
βλητικές λούπες, τα πρωτότυπα 
flows, τα εξαιρετικά skills και την 
πληθωρικότητα των 9 μελών – μα-
γικός αριθμός, που σύμφωνα με 
τους Κινέζους συμβολίζει την ολο-
κλήρωση. Ο κόσμος των WU είναι 
ξεκάθαρα σχηματισμένος πάνω 
σε μια φιλοσοφική κοσμοθεωρία. 
Με ποιοτικές παραγωγές από το 
μουσικό εγκέφαλο RZA δοξάστη-
καν ως Wu Tang αλλά και ο καθένας 
ξεχωριστά, δημιουργώντας μα-
νία, πανικό και έξη στους πιστούς 
φαν. Αυτή τη φορά ο εξαιρετικός 

Method Man, o Raekwon, o GZA και 
ο Ghostface Killah αρκούν για να 
αναβιώσουν μια μαγική και αξεπέ-
ραστη ατμόσφαιρα καθώς κανείς 
από τότε δεν έχει αναπαράγει ακρι-
βώς τον επικό ήχο τους. Για κάθε 
ράπερ που σέβεται τον εαυτό του. 
Support  από Onyx, Fullface και ΖΝ 
(Taki Tsan, Kataxthonios, Xarmanis 
και  DJ The Boy).

*Votanikos Live Stage, Kασσάνδρας 
19 (Ιερά Οδός 72 & Σπύρου Πάτση). Έ-
ναρξη 20.00. Είσοδος € 30, 36 ταμείο. 
Προπώληση: Ticket House, Πανεπι-
στημίου 42, Public, Taki Tsan Tattoo 
Studios (Ν. Ερυθραία, Ν. Ιωνία), Roots 
Cafe: Χριστοπούλου 8, Νίκαια, πλ. 
Δαβάκη, www.Ticketpro.gr. Στις 25/6.

Musicvoice
συναυλίες / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις / δίσκοι

              * Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

Του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου

ΤΟ SOUNDTRACK THΣ ΠΟΛΗΣ

σκηνές-live
μουσικές

ΜΑΡΚΟΣ 
Ο ΦΡΑΓΚΟΣΥΡΙΑΝΟΣ

Μ εγάλο αφιέρωμα στα τραγούδια του 
Μάρκου Βαμβακάρη 40 χρόνια από 

το θάνατό του στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Α-
θηνών, σε καλλιτεχνική διεύθυνση της Λίνας 
Νικολακοπούλου. Μια εξαιρετικά φροντι-
σμένη παραγωγή με πλήθος μουσικών και 
καλεσμένους ερμηνευτές μεταξύ άλλων τους 
Γιάννη Κότσιρα, Δημήτρη Ζερβουδάκη, Σο-
φία Παπάζογλου, Απόστολο Ρίζο, Δημήτρη 
Νικολούδη, Στέλιο Βαμβακάρη.

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ, Διονυσίου Αεροπαγίτου, 
Ακρόπολη, 210 9282.900. Έναρξη 21.00. Είσοδος € 
30, 15, 10 φοιτ. Στις 22-23/6.

Του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου

citybeat
Του παΝαΓιώτη μΕΝΕΓου

Α
υτό που περιμένεις, μάλλον, περισσότερο από αυτή την εβδομάδα 
είναι ο προημιτελικός της Παρασκευής με τους Γερμανούς 
και η σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Δεκτόν το πρώ-
το, αναμενόμενο το δεύτερο, να σταματήσουν 
να αναβάλλονται και οι συναυλίες με αυτό το 
πρόσχημα (βλέπε Orbital και Dandy Warhols) 

***  Για την παρουσίαση της αυτοβιογραφίας 
του κιθ ρίτσαρντς «Life» στα ελληνικά και το live με 
Stones διασκευές από 11 μπάντες που γίνεται το Σάβ-
βατο στο 6 d.o.g.s θα τα διαβάσετε στο «Πανικοβάλ» 
του τεύχους από το μεταφραστή Γιάννη Νένε (free) 

***  Όμως και στο clubbing τερέν έχουμε μια σπου-
δαία άφιξη. Οι Soul Clap από τη Βοστόνη έρχονται 
στο Mamaca’s την Πέμπτη (€ 10). Από τα overhyped 
ονόματα των τελευταίων χρόνων, ξεδιάντροπα house 
και ξεκάθαρα αμερικάνικης καταγωγής έρχονται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί CJ Jeff και Θοδωρής τρια-
νταφύλλου ***  Έχει και YesItDoes!SureItDoes!! την Παρ. στο 
Σινέ Ψυρρή, αμέσως μετά το τέλος των προβολών του διεθνούς 
φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Future Shots. Παίζουν Bad Spencer, κ. 
καλφακάκος, Clubkid, WeMustBeInLove (€ 7,5 το εισιτήριο για τις προβολές 

που ξεκινάνε στις 23.00) ***  Πάρτι της ntrop το Σάββατο στην Cantina Social 
με Leon Segka, Lurie και Niadoka (free). Να τσεκάρετε ασφαλώς 

και την καινούργια της κυκλοφορία, νούμερο 21 στον κατά-
λογο παρακαλώ, το «Our Team Never Won» του πάντα ε-

ξαιρετικού Felizol ***  Πέμπτη βράδυ στο «Silent Movies» 
προβάλλεται μία από τις καλύτερες εναρκτήριες σε-

κάνς στην ιστορία του σινεμά. «The Hunger», Tony 
Scott, David Bowie, Catherine Deneuve, Bauhaus. 
«Bella Lugosi’s Dead» (€ 2) ***  Καινούργιο στέκι στα 
βόρεια. Καινούριο «Σπίτι», μάλλον, όπως είναι το ό-
νομά του. Ο Γιώργος καρναβάς και ο Δημήτρης πα-
παϊωάννου του Synch μαζί με το σκηνοθέτη αργύρη 

παπαδημητρόπουλο («Wasted Youth») και τον αντώ-
νη Φερράρα (Αμπάριζα) σας περιμένουν στην Ανδρ. 

Παπανδρέου 9 ***  21 Ιουνίου εκτός από Γιορτή της 
Μουσικής είναι και παγκόσμια ημέρα skateboarding. Σε 

αυτό το πλαίσιο παίζει το Downhill Challenge, ένας διαγω-
νισμός ταχύτητας κι εκτέλεσης αποστολών. Με αφετηρία το 

Μέγαρο Μουσικής και τερματισμό το γνωστό ΤΩΡΑ! Κ44. Για live 
με MC Yinka & Urbanix και dj set από τον Δημήτρη λιλή (free). ●

➜ p_menegos@yahoo.com

AN CLUB
Σολωμού 13-15, Εξάρ-
χεια, 210 3305.056
22/6: PSY Music 
Night 23/6: Ironstrike 
- Acheron’s Chaos - 
Shadow Embace - Faith 
Bled Dry.

AYΛΑΙΑ
Aγ. Όρους 15, Βοτανι-
κός, 210 3474.074
21-23/6: Active 
Member. 25/6: Ωδείο 
Μουσικής Πράξης.

ΒΙΟS
πειραιώς 84, 
210 3425.335
21/6: Kosa Mostra. 
Terrace. 121/6: ΝΟ! 
Silent Movies: «Τhe 
Hunger» (1983) του 
Tony Scott.

BLACK DUCK 
Χρήστου λαδά 9α, 
210 3234.760
23/6: Φένια Χρήστου.

ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ
Bρυούλων 4, πλ. πατρι-
άρχων, N. Φιλαδέλφεια, 
210 2582.751 
27/6: Sugahspank! & 
Mc Yinka.

ENZΖO DE CUBA
αγ. παρασκευής 70-72, 
περιστέρι, 210 5782.610
πέμ. Νoche Latino με 
την Mariela Nelson. 
παρ. Pedro Santana - 
Rossana Mailan. Σάβ. 
& κυρ. Pedro Santana. 
Δευτ. Βrasilian Nights. 
Tρ. Salsa Romantica. 
Tετ. 1+1 Drink Night  
Club: Δευτ. Live ελ-
ληνική μουσική. Tρ. 
αφιέρωμα στον Νότη. 
Tετ. Sweet Greekζ. πέμ. 
3 La Luna + 2Xo!revoun 
με Κρατερό Κατσούλη 
και Γεράσιμο Γεννατά. 
παρ. Come and get it. 
Summer Edition. κυρ. 
Βασίλης Δήμας. 
Upstairs: Σάβ. Live ελλη-
νική μουσική.

FLORAL
Θεμιστοκλέους 80, Ε-
ξάρχεια, 210 3800.071
23/6: 3 Χρόνια Floral. 
Live με Penny & The 
Swingin’ Cats.

GAZARTE
Βουτάδων 32-34, Γκάζι
24/6: Vinicio Capossela.

ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ
Βύρωνας
26/6: Aλκίνοος 
Ιωαννίδης.

IANOS
Σταδίου 24, Σύνταγμα, 
210 3217.917
23/6: Γιώργος Παπαδό-
πυλος - Μάκης Μέρλος 
(14.00). Sackers (21.00)

 LAZY
λ.  πεντέλης 1, Βριλήσ-
σια, 210 6895.535
21/6: Delivers. 22/6: 
Evil Monkey. 23/6: 
Weevil. 24/6: Hip Hop 
Live. 25/6: Jam Night. 
27/6: Overlocked.

ΡΑΚΟΜΕΛΟ
Διστόμου 9α, ηλιούπο-
λη, 210 9702.025
πέμ: DJ Paceko, παρ: 
Antonis Mavrogiannis, 
Σάβ: Petros Ηalas.

SIX D.O.G.S
αβραμιώτου 6-8, μονα-
στηράκι, 210 3210.510
21/6: Gdaddie 
- Magenta Flaws - 
Masterheatwave & 
the Fishbones. 22/6: 
Universe 217 - Anal 
Veritas - Solarmonkeys. 
23/6: παρουσίαση 
της «αυτοβιογραφίας 
του κιθ ρίτσαρντς» σε 
μετάφραση του Γιάννη 
Νένε. 24/6: «Rotation». 
26/6: His Majesty The 
King Of Spain. 27/6: Zen 
Garden.

SOCIALISTA
Tριπτοπολέμου 33, Γκά-
ζι, 210 3474.733
τετ. 15 50 & Σωτήρης 
Καλυβάτσης. 

THE PARTY BAR
καραϊσκάκη 32, Ψυρρή, 
210 3221.251
22/6: Γιάννης Κασσέ-
τας - Γιώργος Σπανός: 
«Jungle of Illusions».

TΩΡΑ Κ44
Kωνσταντινουπόλεως 
44, Γκάζι
21/6: MC Yinka 
- Urbanix. 22/6: 
Pop22Watt - Giganta. 
27/6: Wedding Singers.

WILLY’S MUSIC 
CAFÉ
Έβρου 22, 210 7774.546
23/6: Live από τους 
Θόδωρο Αναστασίου 
(κιθάρα, τραγούδι) και 
Βαγγέλη Ζωγράφο (κο-
ντραμπάσο). 

ΠΙΣΤΕΣ

AΣτΕρια
Γρηγορίου λαμπράκη 2, 
Γλυφάδα, 210 8944.558

T ζα ζ εμ έ νο ι  σ τ ο Γκάζ ι . 
Τα μουρλοκομεία επα-
νέρχονται. Τhey live in 
Athens. Αλλά πιο πολύ 

στον κόσμο τους. Τους ζητήσαμε να 
κάνουν με ειλικρίνεια και σοβαρό-
τητα μια δήλωση για το επερχόμενο 
ζωντανό trans-rave-reggae εγχείρη-
μά τους με τη σύμπραξη των Takim 
που παίζουν με βυζαντινά όργανα 
την παράδοση στα δάχτυλα και της 
ανερχομένης ματούλας Ζαμάνη μετά 
των Angry Birds και του πονήματός 
τους με τίτλο «Varligarli». Διασκευές, 
διαστροφές και εκπλήξεις στην ημε-
ρήσια διάταξη. Μετανοείτε.

«Αγαπητοί συγχωριανοί. Είστε ακόμα 
στην Αθήνα; Καλά να πάθετε! Για σας, 
λοιπόν, στήνουμε πανηγυράκι με όλα 
τα ροκφόρ στην πλατεία του Χωριού – 
aka Τεχνόπολις με τους φανταστικούς 
Τακίμ και τη Ματούλα -best friend- Ζα-
μάνη & the Angry Birds! Τσικνίσματα, 
πιώματα, χορός, τραγούδι, βουκολι-
κό ξεφάντωμα κάτω απ’ το φως των 
αστεριών! ΜΠΙ ΔΕΡ ΛΕΜΕ, εκτός αν θέ-
λετε να κάνω και κακά...».

* Τεχνόπολις, Πειραιώς 100, Γκάζι. Έναρ-
ξη 19.30. Είσοδος € 10 (τα πρώτα 500), € 
12. Προπώληση: Public, Tεχνόπολις και 
viva.gr. Στις 26/6.

SOUL CLAP IN TOWN

IT’S WU MOTHeR fUCKeR WU 
TANG MOTHeR fUCKeR

Ηip Hop μυθολογία στην Αθήνα

BURGeR PROJeCT(με όλα τα ροκφόρ)

ΓΙΑ ΦΕΤΙΧΙΣΤΕΣ 
ΒΙΝΥΛΙΟΥΕτοιμάσου για το διήμερο μπα-ζάρ δίσκων και μουσικών φετίχ στο Drugstore (Αραχώβης 10, 211 4015.779) που παίζει non stop 24/7 με παζάρι δίσκων, CDs, μουσικών t-shirts και vintage merchandise. Στις 23 & 24/6 με ελεύθερη 

είσοδο.

Μη χάσεις
FLORAL  Χ 3

το πάρτι για τα τρίχρονα γενέ-
θλια του Floral που εξελίχθηκε σε 

σημείο αναφοράς της πλατείας 
με συζητήσεις, παρουσιάσεις, 

συναυλίες και nonstop συζητή-
σεις καφεΐνης. Γιορτάζονται με 

νοσταλγικό ρετρό live  από τους 
Penny & The Swingin’ Cats που 
θα ακολουθηθεί από τους Bill 

Hunchback και Μανώλη Οικονό-
μου στα ντεκ. 

Floral, Θεμιστοκλέους 80, Εξάρχεια. 
Eναρξη 20.00, free. Στις 23/6

Soul Clap
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πάρ. & Σάβ. Στέλιος ρόκκος 
- Δήμος αναστασιάδης.

ΘΕΑ
λ. ποσειδώνος 3, καλαμά-
κι, 210 9813.950
πάρ. & Σάβ.  Πέγκυ Ζήνα - 
Πάολα - Λούκας Γιώρκας.

POSIDONIO
λ. ποσειδώνος 18, Ελληνι-
κό, 210 8949.800
πέμ.-Σάβ. Πάνος Κιάμος.

ΤΗΑLASSA PEOPLE’S 
STAGE
λ. ποσειδώνος 58, Γλυφά-
δα, 210 8982.979
πέμ.-Σάβ. Σάκης Ρουβάς - 
Αντύπας.

AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ

IΔΡΥΜΑ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ
Βασιλίσσης Σοφίας 9 & 
μέρλιν 1, 210 3611.206
21/6 Μάριος Στρόφαλης - 
Κώστας Βλαχόπουλος.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙ-
ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Διογένους 1-3, πλατεία 
αέρηδων πλάκα, 210 
3250.198
26/6: Gadjo Dilo.

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
πειραιώς 100, Γκάζι, 210 
3461.589
23 & 24/6: Φεστιβάλ μα-
θητικών Συγκροτημάτων 
αθήνας. 25/6: Maraveyas 
Ilegal. 26/6: The Burger 
Project & Takim - Mατούλα 
Ζαμάνη & Αngry Birds. 

ΤΡΙΑΝΟΝ
κοδριγκτώνος 21, Βικτώ-
ρια, 210 8215.469
πέμ.,-Σάβ. ο Γνωστός μας 

Άγνωστος κύριος Γκά-
τσος της Μάνιας Πα-

παδημητρίου.

7 Χορωδίες/Φιλαρμονικές Ορχήστρες, 22 Ορχήστρες, 56 
Dj’s, 187 Δημιουργοί, 279 Συγκροτήματα. Συνολικά 2.500 
καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις δυνάμεις τους για 
να ακουστεί η μουσική στην πόλη. Όλο το πρόγραμμα της 

Γιορτής της Μουσικής στο site της ΑTHENS VOICE.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
Συντονίσου στη Γιορτή της Μουσικής

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 
Η σκηνή της ΑTHENS VOICE 
(18.00)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
Dub-Wise HiFi (19.00) 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΣΩΜΑΤΩΝ - LOOP 
Lucien Dubazz / Playwright / Ign. 
Dub / Dr Nek / G Santas / Spiros 
Pappas / Mr Mario / Thano Vessi / 
K Georgopoulos / Yanman & Lusty 
Apricot / Dj Pascal / Alex Dimou / 
Mikele (17.30)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 
(16.00)
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Κουαρτέτο Εγχόρδων ΥΑΔΕΣ / 
Χορωδίες Ωδείου Κόνταλυ / Απη-
λιώτης Ήχος / Ομάδα Κοπέρνικος 
(18.00)
ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩN 
Clément Himbert - Sylvain Rifflet 
(20.30)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΒHΣΣΥΝΙΑΣ 
Moon Caravan / Me Wheathers / 
Anamateur / Kassetas - Spanos 
group / Motive Soul / Jam Session  
(18.00)

ΛΟΦΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ - ΜΝΗ-
ΜΕΙΟ ΠΝΥΚΑΣ 
Συμφωνική Ορχήστρα & Μεικτή 
Χορωδία Δήμου Αθηναίων (21.00) 
ΛΟΦΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ - 
ΑΝΔΗΡΟ ΠΙΚΙΩΝΗ 
Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής 
Δήμου Αθηναίων (20.30) 
ΛΟΦΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ - 
BIENNALE 
Big Band Δήμου Αθηναίων (21.30) 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 
Terranga Beat / Bomba Energia 
Soundsystem / Dimitris Tsiamis 
/ Dot Message / Slydex & Hiori / 
Natalie / BeAcause (17.00)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ 
Χορωδία 3ου Δημοτικού Σχολείου 
Αθηνών / Dicktators / Tequila 
Kseftila / Προφίλ / Βαγγέλης 
Μαρκαντώνης / Klein Mein (19.00)
ΣΥΝΤΑΓΜΑ - PURE BLISS 
Nicolas Gale και Ρένα Ρασούλη 
(21.30)
ΙΔΡΥΜΑ Β. & Μ. ΘΕΟΧΑΡAΚΗ 
Μάριος Στρόφαλης - Κώστας Βλα-
χόπουλος (21.00)

Πέμπτη 21 Ιουνίου
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Cinevoice  * Αδιάφορη 
 ** Μέτρια 

 *** Καλή 

 **** Πολύ καλή 
 ***** Εξαιρετική

 ¿Habla Español? Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

«Μόνο εγώ φταίω. Κοίταζα ψηλά. Ήταν το πιο κοντινό πράγμα στον ουρανό».
(Ακόμη κι αν έχει ακριβό τίμημα, η Ντέμπορα Καρ κοιτάζει ψηλά στο «Ένας Μεγάλος Έρωτας»)

Οι γυναίκες του τελευταίου ορόφου 
(Les Femmes du 6eme Etage) ***
Σκηνοθεσία Φιλίπ Λε Γκουέ

Πρωταγωνιστούν: Φαμπρίς Λουκινί, Νατάλια Βερμπέκε, 

Κάρμεν Μάουρα, Σαντρίν Κιμπερλέν

Η γαλλική κωμωδία είναι λίγο σαν τα όστρακα. Εκτός του ότι 
είναι μια γεύση που δεν ταιριάζει σε όλους, υπάρχουν φορές 
που σου πέφτει βαριά στο στομάχι. «Οι γυναίκες του τελευταί-
ου ορόφου», από την άλλη, μοιάζουν μάλλον με σουφλέ. Ελα-
φρύ, νόστιμο, ευπαρουσίαστο. Με λίγο περισσότερο κενό απ’ 
όσο συνήθως έχει ένα κανονικό γεύμα, αλλά χορταστικό παρ’ 
όλα αυτά. Με τον Φαμπρίς Λουκινί στον κεντρικό ρόλο κι ένα 
αξιαγάπητο καστ από υπέροχες Ισπανίδες ηθοποιούς στο πλευ-
ρό του, το φιλμ του Λε Γκουέ είναι μια χαριτωμένη ηθογραφία 
τοποθετημένη στο Παρίσι του 1962. Ένα μεγαλοαστικό ζευγάρι 
απολύει την υπηρέτριά του και προσλαμβάνει μια νεαρή Ισπα-
νίδα. Ο σύζυγος γοητεύεται όχι μόνο από την ομορφιά της αλλά 
και το joie de vivre της και παθιάζεται με κάθε τι ισπανικό και 
κυρίως τις γυναίκες που ζουν στον τελευταίο όροφο του κτιρίου 
του, δουλεύοντας σαν υπηρέτριες. Η πορεία της ιστορίας είναι 
μάλλον προβλέψιμη και ο προσανατολισμός του φιλμ σαφώς 
κωμικός, περνώντας στα ψιλά όλα τα ταξικά και πολιτικά ζη-
τήματα που δεν μπορείς παρά να σκεφτείς βλέποντάς το, όμως 
ούτε τα αγνοεί ούτε καταφεύγει σε απόλυτα στερεοτυπικές 
λύσεις. Αντίθετα παραμένει από την αρχή ως το τέλος χαριτω-
μένο, αστείο και «ηλιόλουστο», ακόμη κι αν διαδραματίζεται 
στο μεγαλύτερο μέρος του στον κόσμο της σκάλας και των δια-
μερισμάτων υπηρεσίας. 

Ποια πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, ε;

Τι να περιμένεις όταν 
είσαι έγκυος (What to 
Expect When You’re 
Expecting) *  

Σκηνοθεσία: Κερκ Τζόουνς

Πρωταγωνιστούν: Κάμερον Ντίαζ, 

Τζένιφερ Λόπεζ, Ελίζαμπεθ Μπανκς

Ίσως αν είστε γυναίκα – λάθος, ίσως 

αν είστε έγκυος μπορεί να βρείτε κά-

τι που να θεωρήσετε χαριτωμένο ή 

διασκεδαστικό σε αυτή την κωμω-

δία, που είναι τόσο προβλέψιμη όσο 

οι πρωινοί εμετοί στην αρχή μιας ε-

γκυμοσύνης. Στα χειρότερά της μά-

λιστα θα μπορούσε να πεις κανείς 

πως μοιάζει ακριβώς με αυτό, στα 

καλύτερά της με μια άψυχη, άνευρη 

κωμωδία που βασίζεται στο πλούσιο 

καστ της δίχως να προσφέρει τίπο-

τα για να χτιστεί ένας χαρακτήρας ή 

κάτι αστείο ή ενδιαφέρον. Εκτός από 

μια ψεύτικη φουσκωμένη κοιλιά. Αν 

οι ρομαντικές κομεντί σάς μοιάζουν 

αφόρητες, τότε αυτή η ταινία ίσως 

φτιάχτηκε για να χρησιμοποιηθεί ως 

μέσο ψυχολογικού βασανισμού αν-

δρών κρατουμένων στο Γκουαντά-

ναμο ή κάπου αλλού. Και παρεμπι-

πτόντως βγήκε και στις αίθουσες. 

Δικός σου για πάντα 
(The Lucky One) **
Σκηνοθεσία: Σκοτ Χικς

Πρωταγωνιστούν: Ζακ Έφρον, 

Τέιλορ Σίλινγκ, Μπλάιθ Ντάνερ

Μια ακόμη μεταφορά ενός βιβλίου 

του Νίκολας Σπάρκς, ενός συγγρα-

φέα που κάνει τα Άρλεκιν να μοιά-

ζουν με Σέξπιρ. Εδώ ένας στρατιώ-

της βρίσκει τη φωτογραφία μιας κο-

πέλας στο Ιράκ και νιώθει ότι βρήκε 

έναν άγγελο. Όταν γυρίζει πίσω στην 

πατρίδα αποφασίζει να τη βρει κι α-

νακαλύπτει ότι μένει σε μια υπέροχη 

φάρμα, έχει ένα ξανθομάλλικο παιδί 

(είναι χωρισμένη), ένα κένελ για α-

ξιολάτρευτους σκύλους και ψάχνει 

υπάλληλο. Βλέπετε πού πηγαίνει το 

πράγμα; Ακριβώς εκεί χωρίς καμιά 

έκπληξη. Το «Δικός σου για πάντα», 

προσφέρει λαχταριστά ηλιοβασιλέ-

ματα και πλάνα από σκυλάκια που 

κάνουν μπάνιο, γοητευτικούς πρω-

ταγωνιστές και υπέροχα τοπία, για 

να καλύψει το κενό όπου η ταινία πο-

λύ απλά δεν υπάρχει. Αντί για το σι-

νεμά, θα ήταν πολύ πιο πετυχημένο 

σαν μια σειρά από wallpapers για την 

οθόνη του υπολογιστή σας. 

Εντελώς μεταξύ μας 
(Neka Ostane Medju 
Nama) **
Σκηνοθεσία: Ράικο Γκρέλιτς

Πρωταγωνιστούν: Μίκι Μανόλο-

βιτς, Μπόγιαν Νάβογιετς, 

Ξένια Μαρίκοβιτς

Μία από εκείνες τις ταινίες στις οποί-

ες οι ήρωες μοιάζουν με κακογραμ-

μένο κλισέ ανδρισμού, μια ιστορία 

όπου οδηγός των αρσενικών πρωτα-

γωνιστών είναι η σεξουαλική ορμή, 

η macho ανοησία και η ανωριμότητά 

τους. Δύο αδέλφια στην Κροατία συ-

ναντιούνται στο κρεβάτι του ετοιμο-

θάνατου πατέρα τους, που ακόμη και 

πριν πεθάνει ονειρεύεται να κάνει σεξ 

με τη νοσοκόμα του. Εμείς θα παρακο-

λουθήσουμε τις ζωές και τις ερωτικές 

τους σχέσεις, οι οποίες θα μπορού-

σαν να περιγραφούν ως τουλάχιστον 

μπερδεμένες. Τι ακριβώς τους κάνει α-

ξιοπρόσεκτους πέρα από τον κυνισμό 

και τις εμμονές τους είναι κάτι που μας 

διαφεύγει, όπως και το πού βρίσκεται 

η γοητεία μιας ταινίας που φιλοδοξεί 

να απομακρυνθεί από τα κλισέ μιας ε-

ρωτικής κομεντί, μόνο και μόνο για να 

παγιδευτεί σε ακόμη χειρότερα...

Τίνος είσ’ ισύ;

Μα πιο πολύ αγαπάω τα χέρια σου

Άκου πώς γουργουρίζει
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Αθήνας

ABΑΝΑ / Λυκούργου 3, 
Χαλάνδρι,  210 6756.546 / Το 
βαθύ μπλε του έρωτα, Πέμ.-
Τετ. 21:00/ 6+1 Απιστίες, 
Πέμ.-Τετ. 23:00

AΕΛΛΩ CinemAx 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259.975 
Αίθ. 1: American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 19:00/ Πι-
ράνχας 3DD: Η επιστροφή, 
Πέμ.-Τετ. 21:10, 23:10 3D 
Αίθ. 2: Η Χιονάτη και ο κυ-
νηγός, Πέμ.-Τετ. 19:00/ 6+1 
Απιστίες, Πέμ.-Τετ. 21:45 
• Αίθ. 3: Τι να περιμένεις 
όταν είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:15 • Αίθ. 4: Δικός 
σου για πάντα, Πέμ.-Τετ. 
19:40, 22:00 • Αίθ. 6, θερινή: 
Δικός σου για πάντα, Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:00

ΑΘΗΝΑΙΑ / Χάρητος 50, 
Κολωνάκι, 210 7215.717 / Ένας 
μεγάλος έρωτας, Πέμ.-Τετ. 
20:45, 23:00

AΘHnAiOn 
CinePOlis 3D DiGiTAl 
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8108.230 / Αίθ. 
1: Δικός σου για πάντα, 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:00, 23:00 
• Αίθ. 2: Τι να περιμένεις 
όταν είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:40, 22:50 • Αίθ. 3: 
Η Χιονάτη και ο κυνηγός, 
Πέμ.-Τετ. 22:30/ American 
Pie: Reunion, Πέμ.-Τετ. 18:10, 
20:20 • Αίθ. 4: Η Χιονάτη και 
ο κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 18:00/ 
6+1 Απιστίες, Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:40

ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ  
Κήπος Ζαππείου, 210 
3369.300 / Δικός σου 
για πάντα, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΑΜΥΝΤΑΣ
Κων/πόλεως 
16, Υμηττός, 210 
7626.418 / Το 
βαθύ μπλε του 
έρωτα, Πέμ.-
Τετ. 21:00, 
23:00 

AΝΕΣΙΣ / 
Λ. Κηφισίας 14, 
Αμπελόκηποι, 210 
7788.778 / Ο έρωτας 
του φεγγαριού, Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00

ΑΡΚΑΔΙΑ/ Καραολή Δημη-
τρίου 36 & Φορμίωνος 222  / 
Δικός σου για πάντα, Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00

AΣΤΥ - CinemA
Κοραή 4, 210 3221.925
Ταινιόραμα 2012 - 3 ταινίες με 
1 εισιτήριο

ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ
 Αττικό Αλσος, Γαλάτσι, 210 
6997.755  / Δικός σου για πά-
ντα, Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΒΑΡΚΙΖΑ / Θάσου 22, 210 
8973.926 / Αίθ. 1: Προμηθέ-
ας, Πέμ.-Τετ. 20:40, 22:45 3D/ 
Λόραξ μεταγλ., Παρ.-Κυρ. 
19:00 3D • Αίθ. 2: Η σιδηρά 
κυρία, Πέμ.-Τετ. 20:45, 22:40/ 
Πειρατές! μετ., Παρ.-Κυρ. 
19:00 3D • Αίθ. 3, θερινή: Τι να 
περιμένεις όταν είσαι έγκυ-
ος, Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00

ΒΟΞ / Θεμιστοκλέους 82, 
210 3301.020 /  6+1 Απιστίες, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:10

VillAGe sHOPPinG 
AnD mORe 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, 
Άγ. I. Pέντη, 14848 / Αίθ. 1: 
Δικός σου για πάντα, Πέμ.-
Τετ. 19:45, 22:15 • Αίθ. 2: Τι 
να περιμένεις όταν είσαι 
έγκυος, Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:30 • Αίθ. 3: Dark shadows, 
Πέμ.-Τετ. 18:45, 21:15/ 6+1 
Απιστίες, Πέμ.-Τετ. 23:30 
• Αίθ. 4: Πιράνχας 3DD: 
Η επιστροφή, Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30, 22:30, 00:30 
3D • Αίθ. 5: Λόραξ μετ., Πέμ.-
Τετ. 17:15/ American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 19:15, 
21:45, 00:15 • Αίθ. 6: Τι να πε-
ριμένεις όταν είσαι έγκυος, 
Πέμ. & Κυρ. -Τρ. 17:30, 20:00, 
22:30/ Παρ.-Σάβ. & Τετ.17:30, 
20:00, 22:30, 01:00 • Αίθ. 7: 
Το Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 23:45/ 
Προμηθέας, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τρ. 18:15, 21:00/ Σάβ.-
Κυρ. 21:00 / Τετ.18:15, 21:00/ 
Πειρατές! μετ., Σάβ.-Κυρ. 

17:00, 19:00 • Αίθ. 8: Τι να πε-
ριμένεις όταν είσαι έγκυος, 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:30, 00:00 
• Αίθ. 9: Δικός σου για πάντα, 
Πέμ.-Τετ. 17:15, 19:45, 22:15, 
00:30 • Αίθ. 10: Η Χιονάτη και 
ο κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 17:00, 
19:30, 22:00, 00:30 • Αίθ. 11: 
Πειρατές! μετ., Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17:00/ Προμηθέας, 
Πέμ.-Τετ. 19:15, 22:00, 00:30 
• Αίθ. 12: Τι να περιμένεις 
όταν είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 
18:15, 20:45, 23:15 • Αίθ. 13: 
American Pie: Reunion, 
Πέμ. & Κυρ. -Τρ. 17:45, 20:15, 
22:45/ Παρ.-Σάβ. & Τετ.17:45, 
20:15, 22:45, 01:15 

VillAGe RenTi 
sUmmeR / Θηβών 228 & 
Παρνασσού, Άγ. Ι. Ρέντης, 210 
4215.100  / Δικός σου για πά-
ντα, Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:30

VillAGe 5 CinemAs 
PAGRATi / Υμητού 110 & 
Χρεμωνίδου, Παγκράτι, 14848
Αίθ. 1: Λόραξ μεταγλ., Πέμ.-
Τετ. 17:00/ Τι να περιμένεις 
όταν είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 
18:50, 21:10, 23:30 
Αίθ. 2: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 22:30/ 
American, Pie: Reunion, 
Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:10 
Αίθ. 3: Πειρατές! μετ., Πέμ.-
Τετ. 17:10/ Προμηθέας, Πέμ.-
Τετ. 19:10, 21:40, 0:10 • Αίθ. 
4: Πιράνχας 3DD: Η επιστρο-
φή, Πέμ.-Τρ. 18:00, 20:00, 
22:00, 00:00 3D/ Τετ.18:00, 
20:00, 00:15 3D/ Τι να περι-
μένεις όταν είσαι έγκυος, 
Τετ. 22:00 • Αίθ. 5: Δικός σου 
για πάντα, Πέμ.-Τετ. 17:00, 
19:10, 21:20, 23:30

VillAGe 15 
CinemAs @ THe mAll 
Α. Παπανδρέου 3, 14848
Αίθ. 1: Dark shadows, Πέμ.-
Τετ. 20:45, 23:00/ Οι άντρες 
με τα μαύρα 3, Πέμ.-Τετ. 18:30 
• Αίθ. 2: Πιράνχας 3DD: Η 
επιστροφή, Πέμ.-Τρ. 18:15, 
20:15, 22:15, 00:15 3D/ Τι να 
περιμένεις όταν είσαι έγκυ-
ος, Τετ. 17:00, 19:30, 22:00, 
00:30 • Αίθ. 3: Πειρατές! μετ., 
Πέμ.-Τετ. 17:15/ American 
Pie: Reunion, Πέμ.-Τετ. 19:15, 
21:45, 00:15 • Αίθ. 4: Προμη-
θέας, Πέμ.-Τετ. 18:45, 21:15, 
23:45 • Αίθ. 5: Η Χιονάτη και 
ο κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 17:00, 
19:45, 22:30 • Αίθ. 6: Λόραξ 
μετ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
18:45/ 6+1 Απιστίες, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:15/ 
Σάβ.-Κυρ. 18:45, 21:00, 23:15 
• Αίθ. 7: Δικός σου για πάντα, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 21:30, 
00:00/ Σάβ.-Κυρ. 19:00, 21:30, 
00:00 • Αίθ. 8: Τι να περιμένεις 
όταν είσαι έγκυος, Πέμ.-Τρ. 
17:00, 19:30, 22:00, 00:30/ 
Πιράνχας 3DD: Η επιστρο-
φή, Τετ. 18:15, 20:15, 22:15, 
00:15 • Αίθ. 9: American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 17:45, 
20:15, 22:45 • Αίθ. 10: Τι να πε-
ριμένεις όταν είσαι έγκυος, 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 21:00, 23:30 
• Αίθ. 11: Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Τετ. 20:30/ Το Κοράκι, Πέμ.-
Τετ. 18:15, 23:15 • Αίθ. 12: 
Δικός σου για πάντα, Πέμ. & 
Δευτ.-Τρ. 17:30, 20:00, 22:30/ 
Παρ. & Τετ. 17:30, 20:00, 22:30, 
01:00/ Σάβ. 20:00, 22:30, 
01:00/ Κυρ. 20:00, 22:30/ 
Λόραξ μετ., Σάβ.-Κυρ. 18:00 • 
Αίθ. 13: Τι να περιμένεις όταν 
είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:30 • Αίθ. 14: Δικός σου για 
πάντα, Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:30

VillAGe 9 CinemAs @ 
FAliRO / Λ. Ποσειδώνος 1 & 
Μωραϊτίνη 3, Π. Φάληρo, 14848
Αίθ. 1: Πιράνχας 3DD: Η 
επιστροφή, Πέμ.-Τετ. 18:00, 

19:50, 21:40, 23:30 • Αίθ. 2: 
Αυτοκίνητα 2 μετ., Πέμ.-Τετ. 
17:10/ Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
19:10, 21:50, 00:30 • Αίθ. 3: 
Πειρατές! μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 
17:00, 18:50/ Το Κοράκι, 
Πέμ.-Τετ. 23:00/ 6+1 Απι-
στίες, Πέμ.-Τετ. 20:40 • Αίθ. 
4: American Pie: Reunion, 
Πέμ.-Τετ. 17:00, 19:15, 21:30, 
23:45 • Αίθ. 5: Η Χιονάτη και 
ο κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 17:00, 
19:30, 22:00, 00:30 • Αίθ. 6: 
Τι να περιμένεις όταν είσαι 
έγκυος, Πέμ.-Τετ. 17:15, 
19:30, 21:45, 00:00 • Αίθ. 7: 
Δικός σου για πάντα, Πέμ.-
Τετ. 17:45, 20:00, 22:15, 00:30 
• Αίθ. 8: Δικός σου για πάντα, 
Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:20, 23:30 
• Αίθ. 9: Τι να περιμένεις 
όταν είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:15 

VillAGe ATHens 
meTRO mAll 
Λ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος Δη-
μήτριος, 14848 / Αίθ. 1: Λόραξ 
μετ., Πέμ.-Τετ. 17:15/ Τι να πε-
ριμένεις όταν είσαι έγκυος, 
Πέμ.-Τετ. 19:15, 21:40, 00:00 
• Αίθ. 2: Δικός σου για πάντα, 
Πέμ.-Τετ. 17:10, 19:20, 21:30, 
23:45 • Αίθ. 3: Πειρατές! μετ., 
Πέμ.-Τετ. 17:00/ American 
Pie: Reunion, Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:15, 23:30 • Αίθ. 4: Η Χιονά-
τη και ο κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 
17:40, 20:20/ Προμηθέας, 
Πέμ.-Τετ. 23:00 • Αίθ. 5: Πι-
ράνχας 3DD: Η επιστροφή, 
Πέμ.-Τρ. 18:00, 20:00, 22:00, 
00:10/ Τετ.18:00, 20:00, 
00:20/ Τι να περιμένεις όταν 
είσαι έγκυος, Τετ. 22:00

GAZARTe / Βουτάδων 
32-34, Γκάζι, 210 3460.347 / Η 
λευκή κορδέλα, Πέμ.-Τετ. 
21:30

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, 

Γλυφάδα, 210 9650.318 
/ Ο έρωτας του φεγ-

γαριού, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΔΕΞΑΜΕΝΗ / 
Πλατεία Δεξαμενής, 
210 3602.363  / Ο 
έρωτας του φεγγα-

ριού, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00

ΔΙΑΝΑ/ Περικλέους 
14, Μαρούσι, 210 8028.587 / 
Ο Θεός της σφαγής, Πέμ.-

Σάβ. & Δευτ.-Τετ. 22:10/ Κυρ. 
19:00, 22:10/ Οι Ακακίες, 
Πέμ.-Τετ. 20:30

ΕΚΡΑΝ /  Ζωοδόχου Πηγής 
& Αγαθίου, Νεάπολη, 210 
6461.895  / Το βαθύ μπλε του 
έρωτα, Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΕΛΛΗΝΙΣ CinemAx  
Κηφισίας 29, 210 6464.009 / Τι 
να περιμένεις όταν είσαι έ-
γκυος, Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00

ΖΕΦΥΡΟΣ / Τρώων 36, 
Θησείο, 210 3462.677 / Μωρέ, 
κουράγιο!, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00

ΘΗΣΕΙΟΝ / Αποστόλου 
Παύλου 7, 210 3470.980 / Ένας 
μεγάλος έρωτας, Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00

ΛΑΪΣ / Ιερά Οδός 48 & Μεγ. 
Αλεξάνδρου, Μεταξουργείο,  
210 36.09.695 / Εντελώς 
μεταξύ μας, Πέμ.-Τετ. 21:15, 
23:00

ΛΑΟΥΡΑ eUROPA 
CinemAs / Φορμίωνος & 
Νικηφορίδη 24, Νέο Παγκράτι, 
210 7662.040 / Το βαθύ μπλε 
του έρωτα, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00

ΛΙΛΑ / Νάξου 115, Αγιος Λου-
κάς, Πατήσια, 210 2016.849 / Οι 
απόγονοι, Πέμ.-Κυρ. 20:55, 
23:00/ Ο άνθρωπος που 
γνώριζε πολλά, Δευτ.-Τετ. 
20:55, 23:00

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ 
FilmCenTeR / Λ. Συγγρού 
106, 210 9215.305 / la Antena, 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 22:30

ΝΑΝΑ CinemAx CyTA
Λ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη, 
210 9703.158  / Αίθ. 1: 6+1 
Απιστίες, Πέμ.-Τετ. 20:15, 
22:30 • Αίθ. 2: Τι να περι-
μένεις όταν είσαι έγκυος, 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:45 • Αίθ. 
3: Η Χιονάτη και ο κυνηγός, 
Πέμ.-Τετ. 19:15/ American 
Pie: Reunion, Πέμ.-Τετ. 

21:45 • Αίθ. 4: American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 19:00/ Πι-
ράνχας 3DD: Η επιστροφή, 
Πέμ.-Τετ. 21:15, 23:15 • Αίθ. 
5: Ο Έρωτας κρατάει τρία 
χρόνια, Πέμ.-Τετ. 19:00/ Δι-
κός σου για πάντα, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00 • Αίθ. 6: Δικός 
σου για πάντα, Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:00

ΟΑΣΙΣ / Πρατίνου 7, Παγκρά-
τι, 210 7244.015 / Τα χιόνια 
του Κιλιμάντζαρο, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ODeOn KOsmOPOlis 
mAPOyΣi  / Λ. Kηφισίας 73 & 
Πουρνάρα, 210 6786.000
Αίθ. 1: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 19:40, 22:10/ Σάβ.-Κυρ. 
16:40, 19:40, 22:10 • Αίθ. 2: 
Προμηθέας, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 20:10, 22:40/ Σάβ.-
Κυρ. 17:10, 20:10, 22:40 
Αίθ. 3: 6+1 Απιστίες, Πέμ.-
Τετ. 20:20, 23:00 • Αίθ. 4: 
Λόραξ μετ., Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 18:30/ Σάβ.-Κυρ. 
16:30, 18:30/ Η Χιονάτη και 
ο κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 20:30, 
23:10 • Αίθ. 5: Προμηθέας, 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:40 3D 
Αίθ. 6: American Pie:  
Reunion, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 20:10, 22:30/ Σάβ.-Κυρ. 
17:20, 20:10, 22:30 • Αίθ. 7: 
Ο έρωτας του φεγγαριού, 
Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:50, 23:00 
Αίθ. 8: Τι να περιμένεις όταν 
είσαι έγκυος, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 20:00, 22:20/ Σάβ.-
Κυρ. 17:40, 20:00, 22:20 
Αίθ. 9: Τι να περιμένεις όταν 
είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 
18:40, 21:00, 23:20 • Αίθ. 10: 
Δικός σου για πάντα, Πέμ.-
Τετ. 17:40, 19:50, 22:00 • Αίθ. 
11: Πιράνχας 3DD: Η επι-
στροφή, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 19:30, 21:30, 23:30/ 
Σάβ.-Κυρ. 17:30, 19:30, 21:30, 
23:30 • Αίθ. 12: Πειρατές! 
μετ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
18:10/ Σάβ.-Κυρ. 16:20, 
18:10/ Το Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 
20:20, 22:50 

ODeOn sTARCiTy
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, 
Ν. Κόσμος, 210 6786.000
Αίθ. 1: Τι να περιμένεις όταν 
είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 
18:40, 21:00, 23:20 • Αίθ. 2: 
Η Χιονάτη και ο κυνηγός, 
Πέμ.-Τετ. 19:20, 22:10 • Αίθ. 
3: American Pie: Reunion, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 20:10, 
22:30/ Σάβ.-Κυρ. 17:50, 
20:10, 22:30 • Αίθ. 4: Τι να πε-
ριμένεις όταν είσαι έγκυος, 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:20/ Πει-
ρατές! μετ., Σάβ.-Κυρ. 18:10 • 
Αίθ. 5: Προμηθέας, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 20:40, 23:10/ 
Σάβ.-Κυρ. 18:00, 20:40, 23:10 
• Αίθ. 6: Πιράνχας 3DD: 
Η επιστροφή, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 19:30, 21:30, 
23:30/ Σάβ.-Κυρ. 17:30, 
19:30, 21:30, 23:30 • Αίθ. 7: 
Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:40 3D • Αίθ. 8: Το Κοράκι, 
Πέμ.-Τετ. 20:20, 22:50 • Αίθ. 9: 
Λόραξ μετ.., Πέμ.-Τετ. 19:10 • 
Αίθ. 10: Δικός σου για πάντα, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:50, 
22:20/ Σάβ.-Κυρ. 17:40, 
19:50, 22:20 

ΠΑΛΑΣ / Υμηττού 109, Πα-
γκράτι, 210 7515.434 / Fish ’n’ 
Chips, Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ 
Λ. Αλεξάνδρας & Μαυρομιχά-
λη, 210 6425.714 / Μάντεψε 
ποιος θα ’ρθει το βράδυ, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00

ΡΙΒΙΕΡΑ / Βαλτετσίου 46, 210 
3837.716  / Οι γυναίκες του 
τελευταίου ορόφου, Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:00

ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ / Άλσος Βε-
ΐκου, 210 2138.119  / Τι να πε-
ριμένεις όταν είσαι έγκυος, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00

ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ / Κυδαθηναίων 
22, Πλάκα, 210 3222.071 / Ο 
έρωτας του φεγγαριού, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00 

ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ 
Πάρκο Φλοίσβου, Π. Φάληρο, 
210 9821.256  / Οι γυναίκες 
του τελευταίου ορόφου, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ 
ClAssiqUe / Λ. Κηφισίας 
290 & Παρίτση 2, 210 6777.330-
1  / Δικός σου για πάντα, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΣΟΦΙΑ / Ευσταθιάδου 2, Αρ-
γυρούπολη,  210 9927.447
Τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο, 
Πέμ.-Κυρ. 20:30, 22:30

ΣΠΟΡΤΙΓΚ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Κ. Παλαιολόγου 18, 
Νέα Σμύρνη, 210 9333.820
Αίθ. 1: American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 20:45, 
23:00 • Αίθ. 3: 6+1 Απιστίες, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

sTeR CinemAs 
Εμπ. κέντρο Escape, Λ. Δη-
μοκρατίας 67A, Ίλιον, 210 
8092.690 / Αίθ. 1: Τι να περι-
μένεις όταν είσαι έγκυος, 
Πέμ. & Δευτ.-Τρ., Τετ. 19:40, 
22:00/ Παρ. 19:40, 22:00, 
00:20/ Σάβ. 15:00, 17:20, 
19:40, 22:00, 00:20/ Κυρ. 
15:00, 17:20, 19:40, 22:00 
• Αίθ. 2: American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18:30, 21:10, 23:50/ 
Σάβ.-Κυρ. 13:10, 15:50, 
18:30, 21:10, 23:50 • Αίθ. 3: 
American Pie: Reunion, 
Πέμ.-Τετ. 19:50, 22:30/ Πει-
ρατές! μετ., Σάβ.-Κυρ. 14:10, 
16:00, 17:50 • Αίθ. 4: Δικός 
σου για πάντα, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 19:10, 21:30, 
23:40/ Σάβ.-Κυρ. 14:50, 
17:00, 19:10, 21:30, 23:40 
• Αίθ. 5: Προμηθέας 3D, 
Σάβ.-Κυρ. 13:00, 15:30, 18:00, 
20:30, 23:00, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 18:00, 20:30, 23:00 
• Αίθ. 6: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 19:20, 22:10/ Σάβ.-Κυρ. 
13:30, 16:30, 19:20, 22:10 • 
Αίθ. 7: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:00/ 6+1 Απιστίες, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 13:00, 15:30, 18:00 
• Αίθ. 8, θερινή: Τι να περι-
μένεις όταν είσαι έγκυος, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:20 

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 210 
2826.873 / Αίθ. 2: 6+1 Απιστί-
ες, Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:30 • 
Αίθ. 3 (θερινή): Δικός σου για 
πάντα, Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ωρεσ προβολησ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛωΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗCine >>> Ούτε αστείο, ούτε τρομακτικό, ούτε θεαματικό, ούτε 

τόσο κακό ώστε να γίνει διασκεδαστικό, το Πιράνχας 3DD: 
Η Επιστροφή (Piranhas 3DD) ½ του Τζον Γκούλαγκερ, που 

γεμίζει με αδηφάγα ψάρια, 
πισίνες και νεροτσουλήθρες, είναι 

απλά... πεταμένα λεφτά. >>> Ανυψώ-
νοντας το μελό στο σημείο που συναντά 
το σπουδαίο σινεμά, το «Ένας μεγάλος 
έρωτας» (An Affair to Rememeber)****  
του Λίο Μακ Κάρεϊ είναι πλέον αληθι-
νά κλασικό. Τόσο όσο το ραντεβού 
που δίνουν στο Empire State Building 
οι ερωτευμένοι Κάρι Γκραντ και Ντέ-
μπορα Καρ, πριν η μοίρα αποφασίσει 
διαφορετικά. >>> Πέντε χρόνια με-
τά την πρώτη προβολή του, το «La 
Antenna»***, το ασπρόμαυρο σκοτει-
νό παραμύθι του Εστεμπάν Σαπίρ για 
έναν κόσμο όπου η μόνη φωνή είναι 
αυτή της τηλεόρασης, επιστρέφει 
στον κινηματογράφο Μικρόκοσμο 
όπου προβλήθηκε για πρώτη φορά. 

Οι Γυναίκες του Τελευταίου Ορόφου *** Upstairs, Downstairs

Εντελώς Μεταξύ μας **Όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους

Δικός σου για Πάντα **Ηλιοβασιλέματα, σκυλάκια, δάκρυα
Τι να Περιμένεις Όταν Είσαι Έγκυος *   Πρωινές αδιαθεσίες

Πιράνχας 3DD: Η Επιστροφή   Χαλασμένα ψάρια

Ένας Μεγάλος Έρωτας****Μεγάλο όσο το Empire State Building 
la Antenna***Γυρισμένο σε προφητικό ασπρόμαυρο

JUST THE FACTS

Aκόμη

Future shorts 

summer season

Το pop up Φεστιβάλ Μικρού 

Μήκους καλωσορίζει το καλοκαίρι 

με μια εορταστική προβολή στις 

22/6 (23.00) στο Σινέ Ψυρρή. Εξαι-

ρετικά shorts, κερασμένες μπίρες 

και στη συνέχεια πάρτι με τους 

Yes, it does! Sure it does!. Πε-

ρισσότερα: facebook.com/

FutureShortsGreece

ΤΡΙΑΝΟΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21, 210 8215.469 
/ Ο Χίτλερ στο Χόλιγουντ, 
Πέμ.-Τετ. 23:00

ΦΙΛΙΠ / Δροσοπούλου - Θά-
σου, Κυψέλη, 210 8647.444 / Δι-
κός σου για πάντα, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΦΙΛΟΘΕΗ / Πλ. Δροσοπού-
λου, 210 6833.398  / Οι γυναί-
κες του τελευταίου ορόφου, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00 

ΨΥΡΡΗ / Σαρρή 40, 210 
3247.234 / Οι γυναίκες του 
τελευταίου ορόφου, Πέμ. & 
Σάβ.-Τετ. 21:00, 23:00/ Παρ. 
21:00

Προαστίων

ΑΘΗΝΑ / Σολωμού 18, 
Χαλάνδρι, 210 6855.860  / Η 
Χιονάτη και ο κυνηγός, Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:05

ΑΛΣΟΣ / Δεκελείας154, 210 

2532.003 / Δικός σου για πά-
ντα, Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ  
Λεωφόρος Ειρήνης 50, Ηλι-
ούπολη, 210 9937.870  / Κοτό-
πουλο με δαμάσκηνα, Πέμ. 
21:00, 23:00/ Το δέρμα που 
κατοικώ, Παρ.-Κυρ. 21:00, 
23:00/ Σκυλάκια στο διάστη-
μα μετ., Δευτ. 21:00/ Η γκαρ-
σονιέρα, Τρ. 21:00, 23:00/ Το 
παιδί με το ποδήλατο, Τετ. 
21:00, 23:00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ  
ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  
Αγ. Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι, 
210 6198.890 / Οι άντρες με 
τα μαύρα 3, Πέμ.-Κυρ. 21:00, 
23:00/ Drive, Δευτ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ  
ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Δαβάκη 18, Χαϊδάρι,  
210 5320.003 / Άθικτοι, Πέμ.-
Κυρ. 21:00, 23:10/ Ο Υπουρ-
γός, Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:10 

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ
Παπαδιαμάντη 12, Κηφισιά, 210 
8019.687  / Οι γυναίκες του 
τελευταίου ορόφου, Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:00

ΠΕΡΑΝ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / Κ. Βάρ-
ναλη 32 & Μ. Αλεξάνδρου, 
210 5780.892-3  / The Artist, 
Πέμ.-Κυρ. 21:00, 23:00/ Hugo, 
Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:10

ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ             
Κύπρου 68 & Δωδεκανήσου, 
210 9922.098  / Ο έρωτας κρα-
τάει τρία χρόνια, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΧΛΟΗ - ΘΕΡΙΝΟ
Κασαβέτη 17, Κηφισιά, 210 
8011.500 / Δικός σου για πά-
ντα, Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ / Λεωφόρος Περικλέως 
53, 210 6511.758 / Οι απόγο-
νοι, Πέμ.-Παρ. 21:00, 23:00/ 
Hugo, Σάβ.-Κυρ. 21:00, 23:00/ 
Το κορίτσι με το τατουάζ, 
Δευτ.-Τετ. 21:15  ●
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παρουσιάσεις / εκδόσεις / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις

Βookvoice
Επιμέλεια: Αγγελική ΜπιρΜπιλή

A.V. 
bookstore 

To βιβλιοπωλείο της 

ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Λεπτομέρειες

Από τη ΣτΑυρουλΑ πΑπΑΣπυρου
stavroulapapaspirou@gmail.com

 Τι συνδέει την αυτοβιογραφία  της Δέ-
σποινας Στυλιανοπούλου («Ηθοποιός 
αμέσου δράσεως») με τη βιογραφία της 
Πηνελόπης Δέλτα («Η κυρία με τα μαύρα») 
από την ιστορικό Μίτση Πικραμένου;  
Ένα «Τετράγωνο». Ο οίκος του Νίκου 
Μουρατίδη, από τον οποίο κυκλοφο-
ρούν, πέρα από τα δικά του, καμιά σαρα-
νταριά βιβλία όλων των ειδών. Ξέρετε 
κι άλλους ραδιοφωνικούς παραγωγούς 
ή τηλε-πανελίστες που, μεσούσης της 
κρίσης, επένδυσαν σε λέξεις τις οικονο-
μίες τους; 

  Οι πρώτες πληροφορίες από το «Πα-
ρατηρητήριο» του ΕΚΕΒΙ, που μελετά 
τους ισολογισμούς του δύσκολου 2011: 
ο Πατάκης εξακολουθεί να έχει κέρδη 
(513 εκ.), μολονότι ο τζίρος του έπεσε κα-
τά 11%. Αντίθετα, η εκδοτική του Λιβάνη 
μπήκε μέσα κατά 2,4 εκ. ευρώ. Ενώ ο Κα-
στανιώτης, για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία του, εμφανίζεται ζημιογόνος (-163 εκ.) 
και με πωλήσεις μειωμένες κατά 24%. 

 Κατηφορική –όχι όμως σε δραματικό 
βαθμό– και η πορεία της βιβλιοπαραγω-
γής. Αν το 2009 εκδόθηκαν πάνω από 
9.700 νέοι τίτλοι, πέρσι υπολογίζεται ότι 
εκδόθηκαν 1.000 λιγότεροι. Το εντυπω-
σιακό είναι πως, επίσης για πρώτη φο-
ρά, τα ελληνικά μυθιστορήματα (507) 
ξεπέρασαν τα ξένα (453) σ’ ένα τοπίο 
πλημμυρισμένο από άγνωστα  ονόματα. 
Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχαν τόσοι που να 
ελπίζουν να ανακαλύψουν μια νέα Λένα 
Μαντά...

 Άλλη ιστορία προκύπτει διαβάζοντας 
μόνο τις αριστερές σελίδες, κι άλλη αν 
τις διαβάζεις συνεχόμενα με τις δεξιές... 
Ποια είναι η Αρίστη Προυσσιώτη, που 
υπογράφει το παιγνιώδες «Θρόισμα των 
εκδοχών» (Μελάνι); Έχω την υποψία ότι 
πρόκειται για το ίδιο άτομο που υπογρά-
φει ως Σταύρος Κρητιώτης (βλ. «Το μη-
νολόγιο ενός απόντος»), αλλά δεν φυλάω 
και σταυρό. 

  Λαχτάρησε τις προάλλες η Πόπη 
Γκανά, με τη φωτιά σε πολυκατοικία της 
Υψηλάντου, στο υπόγειο της οποίας βρί-
σκεται αποθηκευμένο όλο το στοκ του 
«Μελανιού». Τελικά οι ζημιές –διόλου 
αμελητέες– προκλήθηκαν από τα νερά 
των πυροσβεστικών κρουνών. 

 Όσοι εκτιμούν το σκληρό ρεαλισμό 
του Θανάση Σκρουμπέλου έχουν διπλό 
κίνητρο ν’ αγοράσουν τη νέα νουβέλα 
του. Μέρος των εσόδων της «Ιστορίας 
της Βέρας Παλμ» (Τόπος), με ηρωίδα μια 
μαύρη μετανάστρια-πόρνη στην Αθήνα, 
προορίζεται για τους πρόσφυγες μέσω 
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

 Σάββατο πρωί στο Γαλλικό Ινστιτού-
το, αφιέρωμα σε δύο νομπελίστες: τον 
Αντρέ Ζιντ και τον Ροζέ Μαρτέν ντι 
Γκαρ. Οι «Τιμπώ» του τελευταίου (Εστία), 
οικογενειακή σάγκα και χορταστική τοι-
χογραφία της Γαλλίας παραμονές του Ά  
Παγκοσμίου Πολέμου, επιβάλλεται να 

μπουν στη βαλίτσα των διακοπών! ● 

παρουσιάσεις / εκδόσεις / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις

Βookvoice
Επιμέλεια: Αγγελική ΜπιρΜπιλή

A.V. 
bookstore 

To βιβλιοπωλείο της 

ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Τ.Σ. ΕΛΙΟΤ «ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΥΑΡΤΕΤΑ»

Πατάκης, Αθήνα 2012

Δίγλωσση έκδοση, με cd όπου ο Τ.Σ. Έλιοτ 

διαβάζει το έργο. Εισαγωγή, μετάφραση, 

σχόλια: Χάρης Βλαβιανός (συν: βιογραφικό, 

εργογραφία, φωτογραφίες, ευρετήριο) 

Σ τη Ελλάδα, οι περισσότεροι μά-
θαμε τον Έλιοτ (1888-1965) μέσω 
του Σεφέρη. Πρόκειται για μεί-

ζονα ποιητή, θεατρικό συγγραφέα και 
δοκιμιογράφο, που γεννήθηκε Αμερι-
κάνος αλλά πολιτογραφήθηκε Βρετανός, 
υπήρξε πρωτοπόρος του μοντερνισμού, 
θεωρήθηκε «ο σημαντικότερος αγγλό-
φωνος ποιητής του 20ού αιώνα» και έ-
λαβε ένα από τα δικαιότερα Νόμπελ στην 
ιστορία της Λογοτεχνίας (1948). 

Τα «Τέσσερα κουαρτέτα» (η ονομασία δα-
νεισμένη, φυσικά, από τη μουσική) εί-
ναι τα μείζονα ποιήματα «Burnt Norton», 
«East Coker», «The Dry Salvages» και «Little 
Gidding», που γράφτηκαν στα χρόνια 1936-
1942 και ενοποιήθηκαν σε σπονδύλωση εκ 
των υστέρων, το 1943. Φέροντας κατά τα 

3/4 τη σφραγίδα του Δεύτερου Παγκοσμί-
ου Πολέμου (και μάλιστα των βομβαρδι-
σμών που υπέστη το Λονδίνο), τα «Κου-
αρτέτα» διαγράφουν τη σχέση ενός σκε-
πτόμενου «εγώ» με το χρόνο, το χώρο, το 
σύμπαν και το θεϊκό στοιχείο. Πρόκειται, 
ουσιαστικά, για ποίηση με γερή φιλοσο-
φική-μεταφυσική βάση –το θρησκευτικό 
ζήτημα απασχόλησε πολύ τον Eliot, που 
προσχώρησε στον αγγλικανισμό (με τα δι-
κά του λόγια, ήταν «αγγλο-καθολικός)– 
από την οποία δεν απολείπουν, ωστόσο, 
ισχυρές δόσεις ρεαλισμού και χιούμορ. Η 

Παλαιά και Καινή Διαθήκη, ο Άγιος Ιωάν-
νης του Σταυρού, ο Τένισον, ο Πάουντ, ο 
Δάντης, η βρετανική ιστορία, ο Μαλαρμέ, 
ο Ζιντ, ο Μπλέικ, η λατινική γραμματεία, 
ο Κόνραντ και ο Μποντλέρ είναι μερικές 
από τις επιρροές του Eliot στη συγκεκρι-
μένη σύνθεση, όπως τις καταγράφει ο 
Βλαβιανός στις (επι)σημειώσεις του. 

Ό,τι ξεχωρίζει αυτή τη μετάφραση από 
άλλες είναι, κατά τη γνώμη μου, η ακρι-
βολογία. Η νοοτροπία του μεταφραστή 
δεν έγκειται στο να αποδοθεί το γενικό 

νόημα, αλλά στο 
να αποδοθεί το 
ειδικό νόημα, με 
επιλογή λέξεων 
τέτοια ώστε να 
βρίσκεται όσο 
το δυνατόν πιο 
κον τά σ το α-
κριβές πνεύμα 
του πρωτοτύπου. Το πράγμα κάθε άλλο 
παρά εύκολο είναι, δεδομένης της δύ-
σκολης σύνταξης, της λεξιθηρίας και της 
πολυσημίας του ελιοτικού λεξιλογίου. Η 
όλη προσπάθεια, είναι φανερό, προϋπό-
θεσε μακρό διάστημα (είκοσι χρόνια) και 
μεγάλο μόχθο για τον Βλαβιανό – μόχθο 
που δικαιώνεται από το αποτέλεσμα: ακό-
μα κι αν ο αναγνώστης δεν έχει μεταφυ-
σικά ενδιαφέροντα, θα βρει εδώ ποίηση 
υψηλού επιπέδου και μετάφραση πρώτης 
γραμμής. Το δίγλωσσο του βιβλίου διευ-
κολύνει ακόμα περισσότερο τον αναγνώ-
στη, εφόσον είναι γνώστης της αγγλικής. 

Η έκδοση διαθέτει αξιοσημείωτη πλη-
ρότητα, για την οποία αξίζουν συγχαρη-
τήρια και στον εκδοτικό οίκο. Όπως το 
θέτει ο μεταφραστής: «Η Άννα Πατάκη, σε 
μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, αποφά-
σισε να στηρίξει αγόγγυστα τις ποιητικές μου 
εμμονές». A

➜ d.fyssas@gmail.com

Ο T.Σ. Έλιοτ 
του Xάρη Bλαβιανού

Του ΔήΜήτρή ΦυΣΣΑ
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MARKS & SPENCER 
Από τη νέα συλλογή Beachwear 2012, 

με πολύχρωμα καφτάνια, σορτς, φορέματα 
για τη θάλασσα και μαγιό, με έντονα χρώματα, 

ρομαντικές δαντέλες και ρετρό αναφορές

CALZEDONIA 
Σλιπ, boxers και σορτς, σε πολλά χρώματα, από τη συλλο-

γή Sea for Men 2012. Στα καταστήματα Calzedonia. 

DERMAROLLER SUN SCREEN 
Ισχυρή αντηλιακή προστασία, για την οποία αρκεί μία 

μόνο εφαρμογή την ημέρα. Κεντρική διάθεση:
Dermamed, www.dermamed.gr, 210 8056.000 

VERY GAVELLO 
Βραχιόλι Africa, από τη νέα ανατρεπτική συλλογή 

Endless Summer. Σκουφά 5-7, 210 7244.600 / Παναγίτσας 
3, Κηφισιά, 210 6230.350 

TILMAN CALMIDERM 
Κρέμα που καταπραΰνει την επιδερμίδα από τα τσιμπή-

ματα, τις κοκκινίλες, τις εκδορές, τα μικρά εγκαύματα, τη 
ζέστη ή το κρύο, από τη Lavipharm. www.lavipharm.com  

PUMA BOLT LITE
Νέο lifestyle αθλητικό παπούτσι, εμπνευσμένο 

από τον Τζαμαϊκανό ρέκορντμαν Usain Bolt, 
για άνεση όλη την ημέρα, που ζυγίζει μόλις 144 γρ. 

το χαμηλό και 176 γρ. το μποτάκι. 
Σε πολλά χρώματα και σχέδια.

 IOANNA KOURBELA Από το Unity Shop στο 

Τhe Mall Athens στο Μαρούσι είναι διαθέσιμη πλέον η 

συλλογή της σχεδιάστριας Ioanna Kourbela. Στο ισό-

γειο του καταστήματος, σε ένα ειδικά διαμορφωμέ-

νο stylish corner μπορείτε να βρείτε τη ready-to-wear 

συλλογή Ιoanna Kourbela Je rêve για τη σεζόν Spring 

Summer 2012, αλλά και τη συλλογή Ioanna Kourbela 

Basic, με ιδιαίτερες προτάσεις ρούχων & accessories. 

 IST COLLEGE Το διαγωνισμό επιχειρηματικότη-

τας και καινοτομίας «Crazy Business Ideas 2012», που τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής 

Γραμματείας Νέας Γενιάς και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

(Ε.Β.Ε.Α.), παρουσιάζει το IST College. Στις 28/6, 19.30, στο IST College, Πειραιώς 72, Μο-
σχάτο, με ελεύθερη είσοδο και πάρτι με το MTV. 

 ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ Νέα τιμητική βράβευση για το ΙΕΚ Ιπποκράτειος, αυτή τη 

φορά από τον οργανισμό «Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος», για την ιδέα του τομέα Παιδαγωγι-

κών του ΙΕΚ στο διαγωνισμό «Αστέρι της ευχής 2011». Έτσι, η ευχή της μικρής Ξένιας, 5 

ετών, να γίνει ηθοποιός πραγματοποιήθηκε παρουσία των γνωστών από το Χόλιγουντ 

ηθοποιών Elaine Hendrix και Erica Ash (στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης, στις 29/4).

Tι νέα;

Το summer fashion bazaar, με μοναδικές χειροποίητες τσάντες, σανδάλια, 
haute couture περικάρπια, mini top hats, αλλά και limited edition t-shirts, με 

έκπτωση έως και 40%. Με πολλά δώρα έκπληξη και κερασμένο παγωμένο τσάι. 
Στις 23&24/6, στο κατάστημα «Mary’s Fairies», Ροβέρτου Γκάλλη 3-5, Ακρόπολη, 
210 9228.726 (12.00-20.00) 

Το bazaar με χειροποίητα ξεχωριστά ρούχα που διοργανώνουν το IZU από την Πάρο με τις 
Kindergarden. Στις 23&24/6, από 17.00, στη «Βραζιλιάνα», πλατεία Μερκούρη, Πετράλωνα 

ROBINSON LES BAINS 
Η υψηλή ραπτική της παραλίας για τον άνδρα, 

διά χειρός Christophe Verot. Στο Attica και 
στο Attica/Golden Hall 

Μη χάσεις
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Σε γνωρίζω...

ABILITY. 29χρονη κόρη 
εργοστασιάρχη, καλλονή 
1.73, λυγερόκορμη, με 
2 πτυχία, πολύγλωσση, 
πρόσχαρη με έντονο και 
ευχάριστο χαρακτήρα, 
και 36χρονη ιδιοκτήτρια 
παιδικού σταθμού στα 
Ν. προάστια, ωραία 
γλυκύτατη, αγάπη 
στη θάλασσα και την 
υγιεινή ζωή, επιθυμούν 
γνωριμία γάμου. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Ability. Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων. 
Πλειάδα μελών από 
Αθήνα, επαρχία, Αμερική, 
Αυστραλία. Ρεκόρ 
γάμων και ευτυχισμένων 
ζευγαριών. Tηλ. κέντρο 
210 3826.947, Ερμού 18, 
Σύνταγμα, 4oς όροφος, 
www.abilityclub.gr   

ABILITY. 60χρονος 
μεγαλοεπιχειρηματίας 
(ηλιακής ενέργειας) 
επιστήμων, με πολύ 
ωραίο παρουσιαστικό, 
ψηλός, ευχάριστος, 
μεγάλη περιουσία, 
49χρονος διευθυντής 
υποκαταστήματος 
Τραπέζης-οικονομολόγος, 
με master, 1.82 πολύ 
αρρενωπός, 41χρονος 
υψηλόβαθμος 
στρατιωτικός, 1.83 
πολύ εμφανίσιμος 
(διαμονή Αθήνα), με 
ποιοτική ζωή, επιθυμούν 
γνωριμία γάμου. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Ability. Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων. 
Πλειάδα μελών από 
Αθήνα, επαρχία, Αμερική, 
Αυστραλία. Ρεκόρ 
γάμων και ευτυχισμένων 
ζευγαριών. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Ερμού 18, 
Σύνταγμα, 4ος όροφος, 
www.abilityclub.gr   

Αβαντάζ. «Πάππας». 
Εκλεκτές Γνωριμίες 
Γάμου. Το γραφείο μας 
συνεχίζει την επιτυχημένη 
πορεία του στο χώρο 
των συνοικεσίων, 
με σοβαρότητα και 
εχεμύθεια. Άνθρωποι όλων 
των ηλικιών, σοβαροί 
και συγκροτημένοι, 
ανώτατου πνευματικού 
και οικονομικού επιπέδου, 
αναζητούν και βρίσκουν 
κοντά μας το σύντροφο 
της ζωής τους. Συνεργασία 
με γονείς. Πανελλαδικά-
εξωτερικό. Σας 
περιμένουμε στο Κολωνάκι, 
Ομήρου 38 στον 3ο όροφο, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
τηλ. για ραντεβού 210 
3620.147, www.pappas.gr 

Αβαντάζ. Γοητευτικός 
ελληνοαυστραλός 52 ετών, 
1.85, λεπτός, πάμπλουτος, 
συλλέκτης αυτοκινήτων, 
λάτρης του αθλητισμού και 
της υγιεινής ζωής, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κυρία 
έως 49 ετών. Διαμονή 
Αυστραλία. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, 210 3620.147, 
καθημερινά 9:00-21:00, 

Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr

Γνωστή εφοπλίστρια 
55χρονη εξαιρετικά 
νεανικής εμφάνισης 
και φινέτσας, ψηλή, 
ξανθιά με θηλυκότητα, 
έξυπνη, δραστήρια, 
με προσωπικότητα και 
στιλ, μηνιαίως € 10.000, 
επενδύσεις, κάτοχος 
ακινήτων Ελλάδα-Λονδίνο, 
βίλα, μαγαζιά, Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 
έως 65 ετών, σοβαρής 
προσωπικότητας, 
τζέντλεμαν, με ήθος και 
αρχές. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς, 
Καραΐσκου 117, 210 
4176.812, 210 4179.152, 
www.louis.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει 
για γνωριμία γάμου: 
Διευθύντρια τράπεζας 34 
ετών, εξαιρετικά όμορφη, 
πολύ καλής οικογένειας, 
πανεπιστημιακού επιπέδου, 
με master, πολύγλωσση, 
πολύ ευκατάστατη, 3 
σπίτια, 4 οικόπεδα, 2 
parking, επιθυμεί να 
γνωρίσει τον άντρα 
που θα αποκτήσουν μια 
όμορφη οικογένεια. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. VIP’S. Κεντρικό: 
Νίκης 24, Σύνταγμα, τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, 
υποκατάστημα: Λεωφ. 
Σαρωνίδας 37, Σαρωνίδα, 
τηλ. κέντρο 22910 60130, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει 
για γνωριμία γάμου: 
Μεγαλοεπιχειρηματίας 
51 ετών γοητευτικός 
με γκρίζα μαλλιά και 
πράσινα μάτια, είναι 
κάτοχος 6ώροφου 
εμπορικού κέντρου, πολλά 
διαμερίσματα, οικόπεδα 
και πολυτελή αυτοκίνητα, 
μηνιαίως € 45.000, 
επιθυμεί να γνωρίσει 
μια κυρία εμφανίσιμη, 
ευγενική, που να αγαπάει 
τα παιδιά και την καλή ζωή, 
να παντρευτούν και να 
της προσφέρει τα πάντα. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. VIP’S. 
Κεντρικό: Νίκης 24, 
Σύνταγμα, τηλ. κέντρο 210 
3234.793, υποκατάστημα: 
Λεωφ. Σαρωνίδας 37, 
Σαρωνίδα, τηλ. κέντρο 
22910 60130, www.vip-
petridi.gr                                                               

Ζήτα μου ό,τι θες

Παραδίδονται σε 
εργαστήριο μαθήματα 
κεραμικής, μικρού γλυπτού, 
ανάγλυφου, χρηστικού 
και διακοσμητικού 
αντικειμένου. 210 
6411.392, 693 7411215 

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε 
με το 210 3617.369 (11.00-18.00)

Χρεώσεις: € 34 οι 20 πρώτες λέξεις και 
€ 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: € 45.

ΠΑΝΟρμΟΥ
Στο Marabou στις 
15/6, φορούσες ένα 
πράσινο στράπλες 
και άσπρο παντελόνι 
λίγο λερωμένο στο 
πίσω μέρος, είσαι μια 
ομορφιά, σε θέλω 
τρελά!

Ν. ΗρΑκλεΙΟ
Νόστιμος μεζές, γλυ-
κύτατη εσύ, τυχερός 
εγώ που είμαι στη 
φωτογραφία, είπες 
θα ξανάρθεις… περι-
μένω με ανυπομονη-
σία. 697 7565489

ΑΙΓΑλεΩ
Ήμουν γραμματέας 
στο 907ο εκλογικό 
τμήμα στο Αιγάλεω. 
Από την πρώτη 
στιγμή που σε είδα 
τα ’χασα. Είσαι ο 
κούκλος αστυνόμος, 
ευγενικός με υπέρο-

χα μάτια. Φεύγοντας 
άνοιξες το παράθυρο 
από τη Mercedes σου 
και μας χαιρέτησες. 
Αν γουστάρεις να τα 
πούμε, στείλε εδώ.

μΠΟΥρΝΑζΙ
Στην καφετέρια 
Atelier, είσαι η κα-
στανή, είμαι ο ψηλός 
με τα γκριζοπράσινα 
μάτια, πάρε με στο 
695 6103691

ΧΑλΑΝδρΙ
Στην Κόκκινη Σβού-
ρα… φορούσες μαύ-
ρη μπλούζα, πράσινα 
μάτια, ήσουν με μια 
φίλη σου δυο τραπέ-
ζια παρακάτω, μου 
τράβηξες τη ματιά… 
θέλω να σε ξαναδώ…

δΙκΑστΙκΑ
13/6, ψηλός με μα-
κριά μαλλιά και γένια, 

ήσουν με ένα φίλο, 
μιλήσαμε λίγο για τις 
φώκιες και τις χελώ-
νες! Θα σε ξαναδώ; 
kksstt5@gmail.com 
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Τρίτη 12/6 κατέ-
βηκες Κολωνάκι, 
φορούσες άσπρο 
μπλουζάκι και μπλε 
παντελόνι και καφέ 
νομίζω σχολική 
τσάντα. Θέλω να 
σε ξαναδώ. Στείλε 
στο taz14587@
windowslive.com

GAzArTe
Κυριακή 10/6 βραδά-
κι, σε είδα μετά από 
χρόνια, πανέμορφη, 
ξανθιά, πρασινομάτα, 
δεν με πρόσεξες, 
ακόμα σε σκέφτομαι, 
ξέρεις, στο ίδιο σπίτι, 
ίδιος αριθμός! 

ΟΑεδ ΠεΙρΑΙΩσ
Παρασκευή 15/6 
μιλήσαμε, θέλω να 
σε ξαναδώ… 694 
7707116

ProBAnk
Φορμίωνος 12/6, 
11.00, ξανθιά με 
καλοκαιρινό στιλάκι, 
περίμενες στην άκρη 
του ταμείου για να 
πάρεις τα 50ευρα 
που κατέθετα, κοιτα-
χτήκαμε φεύγοντας, 
δεν νιώθω τυχερός, 
ώστε να ξανασυνα-
ντηθούμε πάλι εκεί… 
argasis@hotmail.gr 

εΥελΠΙδΩΝ
13/6 στο «5» στον 
1ο περίμενες στις 
φωτοτυπίες, ψηλή 
μελαχρινή με ανοιχτό 
γαλάζιο φόρεμα, 
ανέβηκα τις σκάλες 
και κοίταξες, βγήκα 
από το αρχείο και 
κοιταχτήκαμε, ο 
μελαχρινός με το 
καρό πουκάμισο. 

strangestranger@
hotmail.com 

στΑθμΟσ κΑτ
Τετάρτη 17.30 κα-
θόμασταν απέναντι, 
κάτι μου λέει ότι 
μαγεύεις ωραία, 
απάντησέ μου… 
se_eida_se_eida@
yahoo.com

ζΩΓρΑφΟΥ
Πήγαινες βόλτα το 
σκύλο παρέα με τη 
μάνα σου, t-shirt 
σούπερ-μαν μπλε! 
Πώς μπορώ να σε ξα-
ναδώ, σούπερ-γκιρλ; 
694 6189237

Α7
Τρίτη πρωί πίσω-
πίσω στο λεωφορείο, 
ανεβαίνοντας την 
Κηφισίας. Καλημέρα! 
Θέλεις να πάμε βόλτα 
κάποια μέρα; some 
bodyelseuse daurora 
borealis@ gmail.com 

ΑΒ ΠετρΑλΩΝΩΝ
 11/6 μελαχρινέ μου-
σάτε, αγόραζες ποτά 
για πάρτι ή μωρο-
πάνες; Αν το πρώτο, 
απάντησε. Η ξανθιά, 
και φίλη με γιο.
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Δευτέρα 11/6 κα-
τεβήκαμε στην 9 
στάση, Αρκάς στο 
τετράδιό σου…

μετρΟ
Ακρόπολη προς Ομό-
νοια, Σάββατο 9/6, 
γύρω στις 4 κοιταζό-
μασταν, εσύ μελαχρι-
νός, αμάνικο t-shirt, 
σακίδιο, i-pod. Εγώ 
ξανθός με σακίδιο. 
metrolove2012@
yahoo.gr 

PrIde
Μέσα στο περίπτερο 
της Athens Voice. 
Αδυνατούλης με γυα-

λάκια, άσπρο μπλου-
ζάκι και κοτσίδα, πρέ-
πει να σου πω επει-
γόντως. msthanos@
hotmail.com 

THe MALL 
14/6 απόγευμα, με 
βοήθησες να πληρώ-
σω τα εισιτήρια με 
την πιστωτική.  

μετρΟ
Mall, Τρίτη 12/6, Euro 
μπάλες, γένια, κίτρινο 
μπλουζάκι Sylvester, 
άσπρες σαγιονάρες 
εγώ… Κοιταχτήκαμε 
αρκετές φορές! Αν το 
δεις και θυμάσαι θα 
καταλάβεις…

εΥελΠΙδΩΝ 
Μετά τις εκλογές πή-
γα εκεί να καταθέσω 
τα πρακτικά, χαμός 
από δικηγόρους, μα 
εσύ ξεχώριζες μέσα 
στο πλήθος με το 
κατάλευκο φόρεμά 
σου. Ήρθα και κάθισα 
πίσω σου μήπως βρω 
την ευκαιρία και σου 
μιλήσω. Δεν τη βρή-
κα, από τότε δεν μπο-
ρώ να σε ξεχάσω. 
 
μΑΥρΟ λΙθΑρΙ 
Εσύ κι εγώ με άσπρη 
μηχανή. Με ρώτησες 
«Μαύρο λιθάρι» και 
σου είπα «εκεί πηγαί-
νω», αλλά συνέχισες 
να οδηγείς μπρο-
στά... Σταμάτησα 
στο περίπτερο και σε 
έχασα... Να δούμε, 
θα το δεις; Στείλε στο 
city99@windowslive.
com

μετρΟ
13/6, εσύ με μια φίλη 
σου και δυο φίλους 
σου, πηγαίνατε μάλ-
λον για μπάνιο. Εγώ 
μόνος μου πήγαινα 
στη δουλειά... Ήρθες, 
έκατσες απέναντί μου 
και κάτι έγραψες στη 

φίλη σου, στο κινητό 
σου. Κατεβήκαμε μαζί 
Νομισματοκοπείο. 
Θέλω να ξαναδώ τα 
μάτια σου και το χα-
μόγελό σου... 
 
ΒΟΥλΑ
Στη Στάση του Α1. 
Περιμέναμε το λεω-
φορείο για Γλυφάδα. 
Μου ζήτησες να στεί-
λεις ένα sms από το 
κινητό μου. Δεν είχα 
όμως κάρτα. Έβαλα 
τώρα… μήπως θες να 
στείλεις; 

μετρΟ
Δουκίσσης… Όμορφε 
με την μπλούζα wu-
tang, πήγα να πέσω 
και με κράτησες. Μου 
είπες να προσέχω. 

μετρΟ 
Ξανθούλα, σήμερα με 
τη φίλη σου κατέβη-
κες Σύνταγμα, μετά 
Πανεπιστήμιο... εγώ 
δυστυχώς Ομόνοια. 
Κρατούσες κίτρινο 
φάκελο. Με είδες 
πώς σε κοιτούσα; Θα 
σε ξαναδώ; 
 
1898ό εκλΟΓΙκΟ 
τμΗμΑ
Ήσουν εκλογικός 
αντιπρόσωπος και 
κοιτιόμασταν. Μάλι-
στα κοίταξες και την 
ταυτότητά μου.

ΠεΙρΑΙΑσ 
Μένεις κοντά στην 
πλατεία Πηγάδα και 
δουλεύεις σε δημό-
σια υπηρεσία εκεί 
κοντά. Είσαι γύρω 
στα 27 και κατάγεσαι 
από Λάρισα. Πάντα 
χαμογελαστή και χα-
ρούμενη, μου λες την 
καλημέρα σου πηγαί-
νοντας στη δουλειά. 
Αν ένα πρωινό δεν 
σε δω, τότε ανησυχώ 
για σένα και το έχω 
για κακό.    

Βασανίζομαι κι εγώ. 
Και σε χρειάζομαι 
και βασανίζομαι για 
να το αποτυπώσω!  
mrfot@windowslive.
com, Mahra

Κι όταν έσκυψε το α-

στέρι του ψιθύρισα… 
την αγάπη αυτή φυ-
λαχτό την κρέμασα 
στης ψυχής μου το 
λαιμό… 18/6/09

Κοντούλη, ξανθούλη 
με τα πολλά tattoo… 

σε είδα και έπαθα 
πλάκα! Πότε θα σε 
ξαναπετύχω;

Είσαι Αθήνα ένα χρό-
νο και δουλεύεις Ν. 
Σμύρνη. Κρητικέ, δεν 
μπορώ να σε ξεχάσω. 

Ακόμα περιμένω να 
με πάρεις τηλέφωνο 
για να επαναλάβουμε 
εκείνη τη νύχτα ξέ-
φρενου sex. Ελπίζω 
να μη σου έδωσα λά-
θος νούμερο γιατί θα 
τρελαθώ εντελώς… ●

Ξέρεις εσύ...
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

Πωλείται οικόπεδο 97 
τ.μ. στο Περιστέρι, κοντά 
στο μετρό Αγ. Αντωνίου. 
Πληροφορίες: 210 
5740.690 (8.00-10.00 & 
18.00-20.00) και στο 693 
6918778 

Βουλιαγμένη € 125.000
Σου αρέσει να παίρνεις το αυτοκίνητό σου 
για να πας για μπάνιο; Όχιιι; Το φαντάστη-
κα! Τσέκαρε λοιπόν στην καρδιά της Βου-
λιαγμένης, πάνω στην κεντρική πλατεία 
(για να τους βλέπεις όλους), ένα ολοκαί-
νουργο διαμέρισμα με ένα υ/δ, 42 τ.μ. 
(κατασκευή 2012). Είναι στον 1ο όροφο, 
είναι ήσυχο, μοντέρνο και διαθέτει διπλά 
τζάμια, ηλεκτρικά ρολά, πόρτα ασφαλεί-
ας, συναγερμό, Α/C. Το κλειδί θα σου το 
δώσουμε τέλος Ιουνίου, που πιάνουν κι οι  
ζέστες. Πληρ. 210 3630.989

Άνω Πετράλωνα € 230.000
Σε απόσταση… ησυχίας από την πιο ανερ-
χόμενη γειτονιά της Αθήνας και μόλις 100 
μ. από τον ηλεκτρικό (Κυκλώπων 25), πω-
λείται οροφοδιαμέρισμα 95 τ.μ., 4ου ορό-
φου. Είναι έξυπνα σχεδιασμένο (αν είσαι 
όμως πιο έξυπνος έχεις ακόμα χρόνο να 
κάνεις τις αλλαγές σου), υψηλών προδι-
αγραφών, διαμπερές, με 3 υπνοδωμάτια, 
2 λουτρά, ανεξάρτητη θέρμανση, φυσικό 
αέριο, τζάκι και φυσικά υπόγειο parking. 
Το θέλεις! Πληρ. 210 3616.078

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
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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, το ξέρεις ότι δεν έχω κά-
νει ουάν νάιτ στάντ; Και ποτέ παρ-
τούζα; Και είμαι σαράντα πλας; Τι 
μπορεί να γίνει; Πες σοβαρά, ό-
μως, γιατί καίγομαι. - Νίκος

Αντί να ρωτάτε εμένα, στείλτε αυτούσια την 
επιστολή σας στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρω-
πολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Πάω στοίχημα ότι η περίπτωσή σας θα 
αποτελέσει το Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών για το 2013. Ύστερα από αυτό, 
θα ενδιαφερθούν για σας διάφοροι επιστη-
μονικοί κύκλοι (κυρίως θηλυκού γένους), θα 
σας καλέσουν για έρευνες, εξετάσεις αίματος, 
πειράματα DNA, χαμός. Μη σας πω κιόλας 
ότι υπάρχει περίπτωση να γίνετε εμβόλιο. 
Υ.Γ. Πάντως για την παρτούζα, μην ανησυχεί-
τε. Θα κανονίσει μία σύντομα η καινούργια 
κυβέρνηση. Και θα είμαστε όλοι εκεί. Προς 
Ιούλιο υπολογίστε το.

»Σχεδόν 38 με αρκετά άγχη ήδη, 
πήγα σήμερα στο γυναικολόγο για 

το ετήσιο check-up και μου είπε να κα-
ταψύξω τα ωάριά μου. Μέχρι να βρω τον 
«κατάλληλο», είπε. Λες και βγαίνοντας 
για ένα ποτό ή για ντομάτες ή για βενζί-
νη, θα εμφανιστεί κάποια στιγμή μπρο-
στά μου ένας τύπος χαμένος, κρατώντας 
ταμπέλα «είμαι ο κατάλληλος». Τον 
φαντάζομαι εξουθενωμένο, είναι η αλή-
θεια. Βρώμικα ρούχα, ταλαιπωρημένο, 
αφυδατωμένο και τραγανά μαυρισμένο 
από τις κακουχίες των ετών, καλοκαίρια 
και χειμώνες... Παίζει, δηλαδή, σε αυτή 
την κατάσταση να μην τον κοιτάξω καν!
Πάντως, σύμφωνα με τις δοξασίες, υ-
πάρχει κάπου ένας «κατάλληλος». Στο 
μεταξύ αυτό σημαίνει πως όλοι όσοι προ-
ηγήθηκαν ήταν ακατάλληλοι και ως εκ 
τούτου εντελώς χάσιμο γόνιμου χρόνου. 
Η καρδούλα μου βέβαια άλλα μου έλεγε, 
όμως ποιος την ακούει αυτήν τώρα; Να 
την αφυδατώσουμε ή, ακόμη καλύτερα, 
να την καταψύξουμε και αυτήν μέσα στα 
πλαίσια της εμπορευματοποίησης της ε-
ξέλιξης του είδους. Ο ρόλος μου, λοιπόν, 
τώρα εμπλουτίστηκε και εκτός όλων ό-
σων έχω ήδη να διαχειριστώ, καριέρα, 
οικονομικά προβλήματα, σπίτι, υγεία, 
να πρέπει να βγω και στη γύρα με ένα 
κουστουμάκι, το οποίο ωσάν το γοβάκι 
της σταχτοπούτας θα το περιφέρω από 
γνωριμία σε γνωριμία μέχρι να φωνά-
ξω με ανακούφιση θάλαττα! Ευχαριστώ 
θερμά για τον χρόνο σου, φιλενάδα. 
Αχ, και κάτι τελευταίο. Αϊ σιχτίρ!          - Μ.

Χάσιμο ΓΟΝΙΜΟΥ χρόνου ακούω. Τι λέτε 
τώρα; Γόνιμος ή μη, ο χρόνος χάνεται έτσι 
κι αλλιώς. Άσε που η γονιμότητα του χρόνου 
δεν έχει να κάνει σώνει και καλά με την εξέ-
λιξη του είδους.
Υ.Γ. Αναρωτιέμαι αν χρειαζόμαστε κι άλλα 
παιδιά. Δεν αρκούν όλα αυτά που ουρλιάζουν 
στο αυτί μας μέσα στα αεροπλάνα, που μας 
κλωτσάνε τα καθίσματα με όλη τους τη δύ-
ναμη και λυσσάνε 7 η ώρα το πρωί, εκεί που 
πάμε λίγο να χαλαρώσουμε ύστερα από τρελό 

ξενύχτι και ταλαιπωρία, γαμώ την πτήση μου;

»Γεια σου, ωρέ Μυρτώ! Θα ήθελα να 
εκφράσω την αηδία μου για το γε-

γονός ότι ο τάδε… ας πούμε ο Χρήστος… 
ικανοποιεί και ικανοποιείται σεξουαλι-
κώς και πνευματικώς (μη χέσω) από τη 
φόλα/αντροχωρίστρα/λαϊκιά/μπουζου-
κόβια/μεγαλύτερη ηλικιακά και σωματι-
κά (λεφτεριά στα ψωμάκια και τα χοντρά 
μπρατσάκια-φρατζολάκια, δλδ;) γκόμε-
νά του την τάδε, ας πούμε τη Λίζα. Ταλα-
νίζομαι, η αλήθεια είναι, για την έκβαση 
της σχέσης τους. Άσε που τόση ανωτερό-
τητα καταντάει αηδία πια… Σωστά; Σω-
στά! Και εις ανώτερα, λοιπόν! Εύχομαι 
να βράσετε στα κατακόκκινα καζάνια της 
κολάσεως, κόκκινα όπως οι λουστρίνι 
γόβες που φοράς γλυκιά φόλα και τον 
ανάβεις τον μικρούλη, ενώ παλιά, πριν 
έρθεις εσύ, μωρή, σιχαινόταν τα τσου-
λέ ντυσίματα σαν τα δικά σου και έκανε 
ωδές στο απλό, λιτό και νορμάλ κορίτσι 
που είχε δίπλα του… αϊ σιχτίρ!
Υ.Γ. Μυρτώ, επέστρεψε σύντομα στην 
ΤV, βαρέθηκα να βλέπω σε επαναλήψεις 
όλα τα σίριαλ του Ρήγα... Τους αγωνι-
στικούς μου χαιρετισμούς Α,Β,Γ,Δ κ.λπ.

Ωχ, πολύ «αϊ σιχτίρ» πέφτει αυτή την εβδομά-
δα. Τα κορίτσια μου αγρίεψαν πάλι και είμαστε 
ακόμη στις αρχές του καλοκαιριού. Μου φαί-
νεται θα τρέξει ποτάμι το αίμα, από και προς τα 
κατακόκκινα καζάνια της κόλασης. Γουστάρω.
Υ.Γ. Εγώ να επιστρέψω στην tv (λέμε, τώρα). 
Η tv θα επιστρέψει σε μένα; Και γενικότερα, 
θα επιστρέψει;

Άσχετο. Αγαπητέ Εξολοθρευτή, με προκα-
λείτε να δημοσιεύσω την επιστολή σας που με 
βρίζετε και σας απαντώ: μίλα μου βρώμικα. 
Αλλά όχι και να κάθομαι να την καθαρογρά-
φω η ίδια από την αρχή, επειδή σας την κάρ-
φωσε να με βρίσετε με κεφαλαία. Είπαμε, 
ανωτερότητα και στιλ, αλλά μην πάθουμε και 
καμιά τενοντίτιδα Ιούνιο μήνα. Στείλτε ξανά.

Άσχετο (με τη στήλη, αλλά σχετικό με την πό-
λη μας). Τη Δευτέρα πήγα στο ZOOTROPE, 
μια γαμάτη έκθεση στην γκαλερί CAMP!, 
στην πλατεία Κοτζιά. Κάτω από μια «ομπρέ-
λα» ιδεών και εφαρμογών της κινούμενης 
εικόνας, σύγχρονες δημιουργικές ομάδες 
αλλά και μεμονωμένοι καλλιτέχνες παρου-
σιάζουν τις δουλειές τους συνδυαστικά με 
βίντεο, animation, installation, character 
design και φυσικά ήχο και μουσικές. Πη-
γαίνετε οπωσδήποτε, είναι μέχρι την Κυρια-
κή. Α, και δώστε προσοχή στην εγκατάσταση 
«My today» γιατί είναι έργο του αγοριού μας 
του George («Ξε» για τους φίλους) και των 
συνεργατών του, δηλαδή κεφάλια με φαντα-
σία και συναίσθημα. Γενικά πάντως οι χώροι, 
η ατμόσφαιρα, τα πρόσωπα και, εννοείται, η 
ίδια η έκθεση, μου θύμισαν το Βερολινάκι 
από το οποίο μόλις γύρισα. Εντυπωσιασμένη. 
Και με τις ενδορφίνες στο φουλ. A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Φτάσαμε στο πολυαναμενόμενο, εδώ και χρό-
νια, από τους αστρολόγους όλου του πλανήτη 
πρώτο τετράγωνο του Πλούτωνα (στον Αιγόκε-
ρω) με τον Ουρανό (στον Κριό), που σχετίζεται 
με τον πόνο της γέννησης ή με τη μετάβαση από 
το παρελθόν στη νέα εποχή. Η αναταραχή που 
ξεκίνησε το 2008 με την είσοδο του Πλούτωνα 
στον Αιγόκερω (οικονομική κατάρρευση) και συ-
νεχίστηκε με την είσοδο του Ουρανού στον Κριό 
(αραβική άνοιξη) κλιμακώνεται με την πρώτη 
σύγκρουση των δύο αυτών πλανητών στις 24 
Ιουνίου. Όπου υπάρχει Ουρανός στην εξίσω-
ση υπάρχει έκπληξη, απρόβλεπτη τροπή, ανα-
πάντεχα γεγονότα, σοκ, ξαφνική ανατροπή. Η 
ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο 
του πολιτισμού της. Πολλοί πιστεύουν ότι το μο-
ντέλο που ακολουθούμε είναι απαρχαιωμένο 
και μας οδηγεί από αποτυχία σε αποτυχία. Χρει-
αζόμαστε ριζικές αλλαγές. Άλλοι πιστεύουν ότι 
το ρίσκο των δομικών αλλαγών είναι επικίνδυνο 
και θα μας οδηγήσει σε κινούμενη άμμο. Φοβού-
νται το χάος και άλλο ένα οικονομικό κραχ που 
θα οδηγήσει στην κατάρρευση του συστήματος. 
Το σίγουρο έιναι ότι οι κοινωνίες βρίσκονται σε 
κρίση και τα γεγονότα από εδώ και πέρα θα εξε-
λίσσονται πιο γρήγορα, θα είναι ξαφνικά και θα 
απαιτούν βαθιές αλλαγές. Καλώς ήρθατε στον 
Τρομακτικό Συγκλονιστικό Καινούργιο Κόσμο. 
Κι εσύ; Πρωταγωνιστείς εκών άκων – θέλεις 
δεν θέλεις. Εξαιρετικός όταν παίζεις τον άγριο, 
ανεξέλεγκτο, ελεύθερο θερμοκέφαλο (ένας 
συνδυασμός που υπερτονίζεται με τον Ουρανό 
στο ζώδιό σου) και εναντίον του διεφθαρμένου 
συστήματος με τους τρελαμένους που το απο-
τελούν, με κίνδυνο (Πλούτωνας στον Αιγόκερω) 
να γίνεις τόσο τρελαμένος και εξουσιομανής 
όσο κι αυτοί που κατηγορείς. Δεν ξέρεις πώς να 
συμπεριφερθείς και ποιο δρόμο να ακολουθή-
σεις: του οραματιστή που αντικαθιστά την παλιά 
εξουσία με τη νέα δική του ή του αλαζόνα που 
νομίζει ότι μπορεί να φέρει τον κόσμο στα μέτρα 
του; Σε κάθε περίπτωση, κόλλησε ένα σημείωμα 
στο ψυγείο σου με τις λέξεις: Ύβρις - Νέμεσις.

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Σεξ, χρήμα και θρησκεία – τι μπέρδεμα! Αν ζού-
σες γύρω στο 900, όλα αυτά ήταν ένα. Αλλά ως 
μοντέρνος σε ένα μοντέρνο κόσμο, είναι δύ-
σκολο παζλ. Ας δούμε τη διέλευση των Δεσμών 
της Σελήνης στους 2ο και 8ο οίκους σου (Δίδυ-
μοι/Τοξότης), που ολοκληρώνεται στα τέλη 
Αυγούστου, από μια περισσότερο χαρούμενη 
και ευοίωνη προοπτική. Επί δεκαέξι περίπου 
μήνες ήδη αισθάνεσαι οικονομικά εξαρτημένος 
– πιθανόν και από ένα πρόσωπο του αντίθετου 
φύλου. Θα μπορούσε να είναι το αφεντικό που 
σε πληρώνει, αλλά περισσότερο φαίνεται ότι 
αυτή η εξάρτηση συμβαίνει μέσα στις σχέσεις. 
Καλείσαι να ξεπεράσεις τα στερεότυπα και τις 
προκαταλήψεις που έχεις για τα δύο φύλα. Τα 
χρήματα εμφανίζονται και χάνονται με εκνευ-
ριστική περιοδικότητα – έχεις. Δεν έχεις. Έχεις. 
Δεν έχεις. Τελικά δεν είσαι τόσο έξυπνος με τα 
χρήματα, ή επίμονος. Απόδειξε ότι ως Ταύρος 
μπορείς να αντέξεις κάθε οκονομικό νέο – αρ-
κεί να είναι καλό.  

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Πού είναι η σπιρτάδα του τσίλι που μετέτρεπε 
κάθε συνάντηση μαζί σου σε πικάντικη ανάμνη-
ση και σε έκανε τόσο μα τόσο χαριτωμένα αναι-
δή; Κατηγόρησε τις αλλεπάλληλες εκλείψεις 
στο ζώδιό σου κι απέναντί σου στον Τοξότη, 
την ανάδρομη Αφροδίτη στους Διδύμους, τον 
Άρη στην Παρθένο, που σε έχουν κάνει σαν τα 
κινούμενα σχέδια που γίνονται χαλκομανίες 
κάτω από τις ρόδες μιας μπουλντόζας. Κι ενώ 

πολλοί Δίδυμοι φιλονικούν, χωρί-
ζουν, αφήνονται στον παράλογο 
παρορμητισμό που οδηγεί τις σχέ-
σεις στα βράχια, υπάρχουν άλλοι 
Δίδυμοι που μαθαίνουν το Ζεν του 
καθαρισμού: πετάνε δηλαδή τα 
παλιά πράγματα από το πατάρι, την 
ντουλάπα, τη ζωή τους. Ωστόσο η 
παρουσία του Δία δημιουργεί τις προ-
ϋποθέσεις ενός love summer ή μιας ενδι-
αφέρουσας επαγγελματικής πρότασης. Ο-
πότε; Με τη νέα Σελήνη στους Διδύμους (19/6) 
θυμήσου τον εαυτό σου όταν έπαιζες τένις και 
στο τέλος πλησίαζες το φιλέ με ένα τεράστιο 
χαμόγελο είτε κέρδιζες είτε έχανες.

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Φυσικά και είσαι τρυφερός και προστατευτικός 
και χωρίς εγωισμό όταν αγαπάς, αλλά όταν κά-
ποιος προσπαθήσει να σε στριμώξει με οποιον-
δήποτε τρόπο, τότε καλύτερα να ετοιμαστεί για 
πόλεμο – κατά μέτωπο ή αντάρτικο. Όσο για την 
επαγγελματική σου ζωή, αγωνίζεσαι να ξεχωρί-
σεις από το πλήθος έχοντας να αντιμετωπίσεις 
ανταγωνισμό και τοίχους που κοπανάς το κε-
φάλι σου κάθε τόσο. Θέλεις να είσαι κάποιος το 
πρωί και σύζυγος ή μπαμπάς το βράδυ. Αυτά τα 
δύο θέματα, Σχέσεις και Καριέρα, κονταροχτυ-
πιούνται με το τετράγωνο Πλούτωνα/Ουρανού. 
Μερικοί Καρκίνοι αποφεύγουν το γάμο και την 
οικογένεια όπως ο διάολος το κερί, επειδή σκέ-
φτονται ότι η προσωπική τους ζωή και οι υπο-
χρεώσεις της θα τους στερήσουν την επαγγελ-
ματική επιτυχία. Η ειρωνεία είναι ότι γύρίζοντας 
στο σπίτι εξαντλημένος, αγνοημένος ή ακόμα 
και προσβεβλημένος, είναι υπέροχο να έχεις ένα 
βελούδινο γάντι να σου αγγίζει το πρόσωπο.

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Αν και υποτίθεται ότι οι Λέοντες έχουν μυθικές 
ζωές γεμάτες έρωτες και γκλίτερ, στην πραγ-
ματικότητα δουλεύουν σκυλίσια, σπάνια τρώνε 
τα μεσημεριανά γεύματα στην ώρα τους και 
ξεκουράζονται μόνο όταν είναι άρρωστοι. Ί-
σως χρησιμοποιούν την εργασία ως απόδρα-
ση από ό,τι θεωρούν μετριότητα και πνιγηρή 
οικογενειακή ζωή. Ωστόσο, με τον Πλούτωνα 
σε τετράγωνο με τον Ουρανό, σου παρέχεται η 
δυνατότητα να μεταμορφώσεις ριζικά την ερ-
γασιακή σου πραγματικότητα, να προσθέσεις 
καινούργια προσόντα και δεξιότητες στη δου-
λειά σου και να μην ανησυχείς ότι θα τα παίξεις 
φροντίζοντας το σώμα σου και τη διατροφή 
σου. Ναι, όλα τα προηγούμενα μοιάζουν αφά-
νταστα πληκτικά. Το μόνο που θέλεις είναι να 
βρίσκεσαι στο κατάστρωμα ενός πλοίου στον 
Νείλο, να συζητάς για το νόημα της ζωής και 
να φλερτάρεις κάποιο γοητευτικό ξένο ή μια 
αινιγματική κυρία. Κοιτώντας όμως πίσω είσαι 
υπερήφανος που έμαθες να ολοκληρώνεις τις 
δουλειές που αναλάμβανες και έκπληκτος που 
η διαδικασία δεν σε εξόντωσε – τότε.  

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Ναι, δεν είναι μία από τις καλύτερες χρονιές 
σου μέχρι τώρα. Όμως η παρουσία του Άρη στο 
ζώδιό σου, καθώς και η διέλευση του Δία στους 
Διδύμους, κάνουν τη ζωή σου διαφορετική. 
Ωστόσο, μη σκέφτεσαι ότι κάποιος θα έρθει να 
σε σώσει όπως ο πρίγκιπας τη Σταχτοπούτα. 
Αν μη τι άλλο, χριεάζεται να γίνεις πιο προσγει-
ωμένος στις σχέσεις σου, που ούτως ή άλλως 
δεν είναι το δυνατό σου σημείο – άρα ούτε να 
σώσεις ούτε να σωθείς, αλλά να ανταλλάξεις. 
Με το νότιο Δεσμό της Σελήνης στους Διδύ-
μους και την Αφροδίτη εκεί ανάδρομη, ίσως 
νιώθεις ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Όμως αν παί-
ξεις σωστά τα χαρτιά σου και δεν λιγωθείς με το 

πρώτο πρόσωπο που 
έρχεται προς τα σένα να 

σε γαργαλήσει, μπορεί να συμβεί 
αυτό που επιθυμείς μέσα στο 2012. 

Ζυγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Μήπως να ξεκινάς τη μέρα σου με το ακόλουθο 
μάντρα και όλα θα πάνε καλά... Η λογική είναι 
κυκλική. Παρόλο που η φυσική χάρη σου μπο-
ρεί να το κάνει να φαίνεται εύκολο, δυσκολεύ-
εσαι πάρα πολύ να μείνεις ατάραχος όταν το 
πλοίο των σχέσεων ταρακουνιέται και θέλεις να 
φωνάξεις είτε γιατί φοβάσαι είτε γιατί είσαι θυ-
μωμένος με τον Άλλο που οδήγησε τα πράγμα-
τα σε αυτή την τρικυμία. Κι είναι περισσότερο α-
παραίτητο από ποτέ να δείξεις αυτοσυγκράτη-
ση και να μη σηκώνεις το γάντι που σου ρίχνουν 
–ο Άρης στο 12ο και η ανάδρομη Αφροδίτη 
στους Διδύμους λειτουργούν ως προβοκάτο-
ρες που σε κάθε δεύτερο βήμα σε εξωθούν να 
κάνεις λάθη–, καθώς μια άκαιρη κουβέντα, μια 
παρορμητική αντίδραση, μια λάθος απάντηση, 
ένας κακός υπολογισμός είναι πράγματα που 
μπορεί να μετανιώσεις. Οπότε κρύψε τις ιδρω-
μένες παλάμες από το άγχος, χαμογέλασε την 
ώρα που θέλεις να δαγκώσεις, ανάβαλε τις συ-
γκρούσεις για όταν θα έχεις plan και θυμήσου 
ότι ΚΑΝΕΙΣ δεν σε καταλαβαίνει τώρα.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Οι άνθρωποι που σε ξέρουν αναρωτιούνται πό-
σο μακριά μπορούν να φτάσουν οι ικανότητές 
σου και η δύναμή σου. Όταν όλοι περιμένουν 
από σένα να ηγηθείς ενός πραξικοπήματος και 
να καταλάβεις τη Βουλή, τότε αποσύρεσαι, ε-
ξαφανίζεσαι, αποσύρεις τα στρατεύματά σου 
και ανασυντάσσεσαι. Και τότε, όταν είσαι βέ-
βαιος ότι είναι ασφαλές να γυρίσεις πίσω και 
να κολυμπήσεις σε βαθιά νερά, εμφανίζεται το 
πτερύγιο ενός καρχαρία. Γυρίζοντας ο  Κρόνος 
σε ορθή πορεία στον Ζυγό και πριν μπει στο 
ζώδιό σου τον Οκτώβριο μετά απο 29 περίπου 
χρόνια, θυμήσου ότι ένα κεφάλαιο ζωής τε-
λειώνει και ότι χρειάζεσαι νέα πλάνα, νέα στρα-
τηγική, νέους δημιουργικούς λαγούς που θα 
βγάλεις από το καπέλο σου και, για να μην ξε-
χνιόμαστε, χρειάζεσαι κι εκείνο το παλιό κομ-
μάτι του εαυτού σου που φτάνει σε οργασμό 
όταν πιέζει τους ανθρώπους (που ερωτεύεται 
συνήθως) να ξεπεράσουν τα όριά τους.   

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Με τη νέα Σελήνη στους Διδύμους (19/6) είσαι 
έτοιμος/η για μια σχέση όπου κάποιος άλλος 
κάνει την πρώτη κίνηση, έτσι για αλλαγή, και 
ταυτόχρονα σε τρομοκρατεί η ιδέα ότι κάποιος 
άλλος μπορεί να κινεί τα νήματα της σχέσης. 
Μερικοί εκεί έξω έχουν βαρεθεί τις ιδιοτροπίες 
σου και ονειρεύονται να σε συνεφέρουν με ένα 
μπουγέλο. Κανείς δεν καταλαβαίνει ότι βρίσκε-
σαι σε αποστολή –ως ερωτευμένος; ως σωτή-
ρας του κόσμου; ως trend setter; ως νέος επιχει-
ρηματιας; ως σκληροπυρηνικός σωτήρας; ως 
παθιασμένος της νέας εποχής;– και ότι συνήθως 
η αποστολή έχει προβλήματα ρευστότητας. Εάν 
επιθυμείς κάτι που μπορείς να έχεις, θυμήσου τα 
λόγια ενός σοφού Αιγόκερου – αφού το οκονο-
μικό πρόβλημα ονομάζεται Πλούτωνας στον Αι-

γόκερω: «Απλοποίησε. Και δεν θα θέλεις τίποτα». 
Μμμ... η συγκεκριμένη Αιγόκερως ήταν πλούσια.  

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Η έκκριση ενδορφινών συχνά συνδέεται και με 
την ανατριχίλα που δημιουργεί ο κίνδυνος – κά-
τι που δεν συναρπάζει ιδιαίτερα τους Αιγόκε-
ρους, που επιθυμούν τάξη, ιεραρχία και κυρίως 
να έχουν τα πάντα υπό έλεγχο. Εντάξει, είσαι 
σκληρό καρύδι, αλλά πάλι έτσι πρέπει να είσαι. 
Είναι τρέλα να σου λέει κάποιος να χαλαρώσεις, 
να καθίσεις σε μια αναπαυτική πολυθρόνα και 
να πιεις ένα φλιτζάνι τσάι ακούγοντας Ραχμάνι-
νοφ. Κι όμως, θα ήταν ό,τι καλύτερο τώρα, που ο 
Πλούτωνας στο ζώδιό σου συγκρούεται για πρώ-
τη (από τις 7 συνολικά) φορά με τον Ουρανό στον 
Κριό, δημιουργώντας την αίσθηση ότι αν λείψεις 
πέντε λεπτά από το πόστο σου ο κόσμος θα κα-
ταστραφεί. Ναι, ενώ θελεις να γίνεις τόσος γνω-
στός ώστε όλοι να σε αναγνωρίζουν κατευθείαν, 
πρέπει να μάθεις τη διαφορά μεταξύ Φήμης και 
Ευχαρίστησης. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Είναι 
η στιγμή που επιθυμείς κάποιον που νοιάζεται για 
σένα και ξέρει να φτιάχνει το σπαγγέτι al dente, 
παρόλο που παγώνεις και κοκαλώνεις την ώρα 
που πάει να σε αγκαλιάσει. Είναι η ώρα που δίνεις 
τη μάχη της επαγγελματικής επιβίωσης και οι 
σχέσεις μοιάζουν πιο ευάλωτες από ποτέ.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Συνήθειες, τικ, αλλεργίες, τρόποι συμπεριφο-
ράς, αντιδράσεις, φοβίες, φετίχ που μοιάζουν 
παράξενα σε όσους θεωρούν τους εαυτούς 
τους κανονικούς, είναι απολύτως φυσιολογικά 
για σένα – είτε είσαι αλλεργικός στη σκόνη ή στα 
φιστίκια είτε ζεις με πίτσες και κόκα κόλες. Έτσι 
αναζητάς σαν αντίβαρο μια ζωή ασφάλειας και 
σταθερότητας από τη στρέιτ κοινωνία που δεν 
κολλάς, όπως δεν κολλάς αληθινά και στην οικο-
γένειά σου – θυμήσου: «ET phone home». Μόνο 
που το τετράγωνο του κυβερνήτη σου Ουρανού 
με τον Πλούτωνα δίνει μια άλλη διάσταση: ξαφ-
νικά ακούγεται μια κραυγή, όπως στις ταινίες 
επιστημονικής φαντασίας του ’50, η οποία έρχε-
ται από την ηρωίδα που αισθάνεται το άλιεν να 
την αρπάζει από τον αστράγαλο ενώ προσπαθεί 
να ξεφύγει. Όχι, δεν είναι ζήτημα δειλίας. Με την 
επαγγελματική σου επιβίωσή σε κίνδυνο, ξαφνι-
κές ανατροπές, εμπόδια και την αίσθηση ότι δεν 
έχεις επιλογές στην προσωπική σου ζωή, είναι 
θαύμα που οι κραυγές σου δεν ακούγονται στον 
Άρη. Ησύχασε. Δεν υπάρχει κανείς στον Άρη και 
κανείς δεν έρχεται να σε απειλήσει.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Εσύ και ο Άλλος, ή Εσύ και ο κάθε σημαντικός άλ-
λος που σε ενδιαφέρει είτε επαγγελματικά είτε 
προσωπικά. Μετά απο απανωτές εκλείψεις και 
την οκτάμηνη σχεδόν παρουσία του Άρη στην 
Παρθένο, ακόμα και ο πιο αφηρημένος και στον 
κόσμο του Ιχθύς έχει συνειδητοποιήσει ότι οι 
Σχέσεις έχουν μπει σε μια καινούργια φάση και 
μάλιστα με το δύσκολο τρόπο. Έχει γίνει εξαιρε-
τικά σημαντικό για σένα το να έχεις κάποιον που 
να μπορείς να μιλάς, να συνεννοείσαι, να αγα-
πάς. Έχεις επίσης συνειδητοποιήσει ότι η μόνη 
τέλεια σχέση υπάρχει μόνο στις φαντασιώσεις 
σου και στα ροζ μυθιστορήματα. Θυμήσου επί-
σης ότι δεν είσαι αναγκασμένος να τα πας καλά 
με όλους. Όποιος πάντως κι αν ήταν ο ανόητος 
που είπε ότι σε αυτό τον κόσμο υπάρχει κάποιος 
για τον καθένα, σαφώς δεν ζει δύο ζωές την ίδια 
στιγμή όπως εσύ – όταν σε κοιτάμε και βλέπου-
με δάκρυα στα μάτια σου δεν ξέρουμε αν είναι 
αποτέλεσμα υστερικών γέλιων ή αν κλαις από 
πόνο με την καρδιά ραγισμένη. A  
✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων 

θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου

Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Μπορείς 
να κάνεις τον κόσμο 

μας καλύτερο! 
Χάρη στο Πρόγραμμα αλληλεγγύης στην 

οικογένεια, 200 οικογένειες για ένα χρόνο θα 
λάβουν τη στήριξη που έχουν ανάγκη, με τις βασικές 
ανάγκες να έχουν καλυφθεί ήδη από την Cosmote. 
Κάθε προσφορά όμως είναι πολύτιμη και μπορείς να 

βοηθήσεις κι εσύ. Χάρισε βιβλία, ελληνικά ή ξένα, για 
μικρούς και μεγάλους, αρκεί να είναι σε καλή κατάσταση, 

και παιχνίδια, επίσης σε καλή κατάσταση και σε μικρές 
ποσότητες. Μπορείς να τα παραδώσεις στο κτίριο όπου 

στεγάζεται το Πρόγραμμα, Τζιραίων 9, περιοχή 
       Μακρυγιάννη (μετρό ακρόπολη), 

             κάθε Τρίτη 13.00-15.00. 



Μ ε σύνθημα «Βάζεις την τρέλα; Βάζουμε το business», το IST College 
παρουσιάζει τα αποτελέσματα του «τρελού» διαγωνισμού επιχειρη-
ματικότητας και καινοτομίας «Crazy Business Ideas 2012», που έχει 
στόχο να δώσει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναδείξουν τις 
ιδέες τους για ένα νέο προϊόν ή επιχείρηση, αλλά και να τις 
μετουσιώσουν σε επιχειρηματική πράξη. 

Στους 4 μήνες που διήρκεσε ο διαγωνισμός, κατατέθηκαν 141 «τρε-
λές» επιχειρηματικές ιδέες, τις οποίες μπορείτε να δείτε στο www.
crazybusinessideas.gr.  Ύστερα από ψηφοφορία του κοινού προκρί-
θηκαν οι 50 πρώτες και τώρα, σε εκδήλωση που θα γίνει στις 28/6 
στο IST College, θα παρουσιαστούν οι 6 καλύτερες. Τελικοί νικητές 
θα είναι 3, με τον 1ο να κερδίζει €10.000 ως αρχικό κεφάλαιο για να 
μετατρέψει την ιδέα του σε επιχείρηση, ενώ το 2ο και 3ο βραβείο θα 
είναι υποτροφία για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα α-
ντίστοιχα. 

Στην εκδήλωση θα δούμε επίσης τα συμπεράσματα της έρευνας για την 
επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα που διεξήγαγε ο Σύνδεσμος Αποφοίτων 
Βρετανικών Πανεπιστημίων, θα αναδείξουμε τους 3 νικητές και θα το γιορ-
τάσουμε σε ένα πάρτι παρέα με το MTV. 

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).
Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τους: Κωνσταντίνο Μίχαλο, Πρόεδρο Ε.Β.Ε.Α., Γεώργιο Βελέντζα,  Πρόεδρο 
«Καταστημάτων Αφορολόγητων Ειδών Α.Ε.», Μαρίνα Ελευθερουδάκη, Πρόεδρο «Γ.Κ. Ελευθερουδάκης Α.Ε.», 
Γεώργιο Πάσχα, Γενικό Διευθυντή Οργάνωσης Πληροφορικής & Προμηθειών «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος», 
Γεώργιο Γεράρδο, Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο «Πλαίσιο Computers A.E.B.E.”, Βασίλειο Ταμβακά, Πρόεδρο 
Δ.Σ. «Gallenica Α.Ε.» & «Μινέρβα Φαρμακευτική Α.Ε.», Αλεξάνδρα Χαζάπη – Πίττα, Διευθύνουσα Σύμβουλο «Με-
λισσοκομική Εταιρεία Αττική» και Γεώργιο Χιώτη, Πρύτανη IST College. 

Η απονομή των βραβείων Crazy Business Ideas θα γίνει την Πέμπτη 28/6, στις 19.30, στο IST College, Πειραιώς 
72, Μοσχάτο. Θα ακολουθήσει πάρτι παρέα με το MTV. Με ελεύθερη είσοδο.

Παρουσίαση

Απονομή Βραβείων
και πάρτι 

Είσοδος ελεύθερη

Διαγωνισμός επιχειρηματικότητας και καινοτομίας από το IST College 
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