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Ο Μάκης Μηλάτος γράφει για τη συμμετοχή του στην παράσταση ÇUlrikeÈ, σελ. 26 / Η Αντιγόνη Αμανίτου σκηνοθετεί την ÇΚουζίνα και εξαρτήσειςÈ και μιλάει στον Δημήτρη Μαστρογιαννίτη, σελ. 27

Ένα μπουκάλι δρόμος
Εξάρτηση και απεξάρτηση 

από το αλκοόλ
Του Τάκη Σκριβάνου

 σελ. 16 

Ποιοι είναι «Το κουλούρι»; 
Η φετινή επιτυχία 

του ελληνικού Ίντερνετ 
Του Παναγιώτη Μένεγου

σελ. 24

Ο Mark Mazower στην Αθήνα
Της Αγγελικής Μπιρμπίλη

σελ. 9

Ο Γιάννης Μπέζος 
από το Α ως το Ω

Της Ιωάννας Μπλάτσου
σελ. 14 

«Δε μ’ αγαπάς - Μ’ αγαπάς» 
Η Φωτεινή Τσαλίκογλου 

και ο Πέτρος Ζούλιας μιλάνε στην A.V. 
Της Δήμητρας Τριανταφύλλου

σελ. 20 

Πώς ρόκαρε η Αθήνα στα 80s
Του Γιάννη Παναγόπουλου, σελ. 18
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Τ
ις τελευταίες δεκαετίες έχει πραγμα-
τοποιηθεί μία θεμελιώδης αλλαγή 
στα ενεργειακά δεδομένα, τόσο της 
παγκόσμιας όσο και της εγχώριας α-

γοράς. Με αιχμή του δόρατος τη συνεχώς 
αυξανόμενη και επιταχυνόμενη διάδοση 
της χρήσης του φυσικού αερίου, σε πολ-
λές και πολύ διαφορετικές μεταξύ τους 
εφαρμογές, μπορούμε να μιλάμε για την 
ανατολή μιας νέας εποχής. 

Πρόκειται για μία εποχή που μας επιτρέπει 
να είμαστε αισιόδοξοι ότι στις επόμενες δε-
καετίες, αλλά και αιώνες, θα έχουμε τα μέσα 
και τις δυνατότητες να διαχειριστούμε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τη διπλή πρόκληση 
στον τομέα της ενέργειας. Δηλαδή, θα πετύ-
χουμε την απρόσκοπτη και σταθερή κάλυψη 
των συνεχώς αυξανόμενων καθημερινών 
μας αναγκών για καύσιμα, τα οποία είναι α-
παραίτητα για οποιαδήποτε δραστηριότητά 
μας στη ζωή, ενώ ταυτόχρονα θα ελέγχουμε 
και θα περιορίζουμε όσο το δυνατόν περισ-
σότερο και με μετρήσιμο τρόπο την επιβά-
ρυνση του φυσικού μας περιβάλλοντος. 

Ο βασικότερος μοχλός  αυτής της νέας 
προσέγγισης είναι το φυσικό αέριο, η πηγή 
ενέργειας που συγκεντρώνει ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά με διπλή αξία, τόσο οικονο-
μική όσο και περιβαλλοντική. Το συμβατικό 
καύσιμο με τα εξαιρετικά πλεονεκτήματα εί-
ναι η πιο φιλική προς το περιβάλλον μορφή 
ενέργειας που είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγ-
μή, μετά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
± στις οποίες όμως υπάρχουν ακόμα μεγάλοι 
περιορισμοί σε επίπεδο τεχνολογίας, αποδο-
τικότητας, καθώς και υποδομών. 

Η υπεροχή του φυσικού αερίου σε σχέση 
με τις άλλες συμβατικές πηγές ενέργειας α-
ποτυπώνεται με ξεκάθαρα και πολύ συγκε-
κριμένα επιστημονικά δεδομένα. Οι αριθμοί 
μιλάνε «καθαρά» και μας λένε ότι το «πράσι-
νο» καύσιμο εκπέμπει σημαντικά χαμηλότε-
ρους ρύπους: 

�Η χρήση του για θέρμανση στον οικιακό 
τομέα, και ως καύσιμο στη βιομηχανία, ελευ-

θερώνει στην ατμόσφαιρα 25-30% λιγότερο 
διοξείδιο του άνθρακα από το πετρέλαιο και 
40-50% λιγότερο από τον άνθρακα. 

�Στην παραγωγή ηλεκτρισμού από μονάδες 
που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο επιτυγχά-
νεται μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλ-
λοντος κατά το 1/5, καθώς και 40% μεγαλύ-
τερη απόδοση.

�Έχει καθαρή καύση, πρακτικά χωρίς καπνό 
και αιωρούμενα σωματίδια ± ουσιαστικά εκ-
πέμπονται υδρατμοί και πολύ λιγότερο διο-
ξείδιο του άνθρακα από τα υπόλοιπα ορυκτά 
καύσιμα. 

Σε συνδυασμό με την ανταγωνιστική του 
τιμολόγηση και την αποδοτικότητά του είναι 
ολοφάνερο πως η χρήση του φυσικού αερί-
ου μπορεί να μας προσφέρει θέρμανση που 
καλύπτει το μεγάλο ζητούμενο των καιρών, 

την οικονομία χωρίς τις πρόσφατες εικόνες 
του «πνιγμένου» από μικροσωματίδια ουρα-
νού των πόλεών μας. 

Ειδικά για το αστικό περιβάλλον, αξίζει να 
αναφερθεί το επιπλέον όφελος που θα υπάρ-
ξει σε αυτό από την εξάπλωση της κίνησης 
οχημάτων με φυσικό αέριο. Μεταξύ άλλων 
πλεονεκτημάτων, εκλύει 20-30% λιγότερο δι-
οξείδιο του άνθρακα σε σχέση με τη βενζίνη, 
ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μείωση των εκ-
πομπών λεπτών σωματιδίων μέχρι και 99%. 
Το ίδιο εντυπωσιακά είναι και τα δεδομένα 
σε σχέση με το είδος της μικρής επιβάρυν-
σης που προκαλεί το φυσικό αέριο. Δεν εί-
ναι τοξικό, αφού δεν περιέχει μονοξείδιο του 
άνθρακα, και επίσης με την καύση του δεν 
παράγεται διοξείδιο του θείου, το οποίο εί-
ναι υπεύθυνο για το φαινόμενο της όξινης 
βροχής. 

Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε και ένα 
ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα. Η ενεργειακή 
απόδοση του φυσικού αερίου μάς προσφέρει 
τη δυνατότητα να έχουμε το ίδιο «αποτέλε-
σμα» με άλλα καύσιμα, με μικρότερη κατανά-
λωση. Δηλαδή, για να φτάσει η ίδια ποσότητα 
παραγόμενης ενέργειας στον τελικό κατανα-
λωτή, επαγγελματία ή ιδιώτη, οδηγό ή νοικο-
κυρά, και για οποιαδήποτε χρήση, χρειαζόμα-
στε λιγότερο φυσικό αέριο από άλλα συμβα-
τικά καύσιμα. Αυτό συνεπάγεται και συνολικά 
μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά 
και μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των 
πλουτοπαραγωγικών μας πηγών. 

Τέλος, ειδική αναφορά πρέπει να γίνει και 
στην ικανότητα του καυσίμου με τα ανεξά-
ντλητα πλεονεκτήματα να λειτουργήσει ως 
μέσο μετάβασης προς μία νέα εποχή, κατά 
την οποία οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
θα έχουν μεγαλύτερο μερίδιο στο ενεργει-
ακό ισοζύγιο της Ευρώπης. Μέχρι να δημι-
ουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές και να 
εξελιχθεί η κατάλληλη τεχνολογία, το φυ-
σικό αέριο αποτελεί την πιο αποδοτική και 
ρεαλιστική λύση. 

Η εξάπλωση της χρήσης του φυσικού αερί-
ου μάς δίνει τη μοναδική στα ενεργειακά ιστο-
ρικά ευκαιρία να πετύχουμε την απρόσκοπτη 
κάλυψη των ολοένα αυξανόμενα ενεργεια-
κών αναγκών μας, ενώ ταυτόχρονα να μειώ-
σουμε τις επιδράσεις από τις δραστηριότητές 
μας στο φυσικό περιβάλλον. Τα θετικά απο-
τελέσματα είναι ευδιάκριτα τόσο σε τοπικό 
επίπεδο (καθαρότερη ατμόσφαιρα στις πό-
λεις, ενεργειακά δίκτυα που δεν προκαλούν 
οχλήσεις στο τοπίο, μείωση του θορύβου), 
όσο σε εθνικό (μείωση φαινομένου όξινης 
βροχής) και παγκόσμιο (περιορισμός του φαι-
νομένου του θερμοκηπίου). Και όλα αυτά, με 
σημαντική εξοικονόμηση δαπάνης. Η εξέλιξη 
της σχετικής τεχνολογίας αναμένεται ότι θα 
ανοίξει τις πόρτες σε ακόμη περισσότερες 
εφαρμογές, αποδοτικές, οικονομικές και βέ-
βαια υπεύθυνες απέναντι στο φυσικό περι-
βάλλον αλλά και στην ανθρώπινη υγεία. 

Η ΔΕΠΑ, η εταιρεία που έφερε το φυσικό αέ-
ριο στην Ελλάδα δημιουργώντας τις πρώτες 
υποδομές, θεωρεί πολύ σημαντική πτυχή της 
στρατηγικής της την ενίσχυση της συμμετο-
χής της πηγής ενέργειας με το πράσινο προ-
φίλ στο ενεργειακό μέλλον όλων μας. ●

Φυσικό αέριο και περιβάλλον! 
Μία σχέση φροντίδας
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Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 
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Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. 
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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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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Στη χώρα της Ακινησίας η επικαιρότητα είναι πάντα καυ-
τή. Κάθε βδομάδα με αφορμή ένα νέο γεγονός ακολουθούν 
σφοδρές συγκρούσεις στη Βουλή και στα Μέσα Ενημέρω-
σης. Το σαββατοκύριακο έχει ξεχαστεί, σειρά έχει το επό-
μενο εξίσου δραματικό. Οι ρόλοι επαναεπιβεβαιώνονται, η 
ακινησία διατηρείται, τίποτα απ’ όσα έπρεπε πραγματικά να 
μας απασχολούν δεν συζητιέται. Κατά έναν περίεργο τρόπο 
βδομάδα με τη βδομάδα ξανασυζητάμε το παρελθόν. Το 2010, 
τα μνημόνια και το έλλειμμα του 2009. Και κατά έναν ακόμα 
πιο παράδοξο τρόπο τα θέματα δεν τα ανοίγει ο Α. Τσίπρας, ο 
οποίος συναντάει στην Ουάσιγκτον το ΔΝΤ, αλλά πολιτικοί, 
δικαστικοί και εκδοτικοί κύκλοι της άλλης πλευράς. 
Έχουν καμιά σχέση με τη σοβαρότητα αυτές οι συζητήσεις; 
Μας ενδιαφέρει πραγματικά σήμερα αν ήθελε να μας βάλει 
ο Γιώργος Παπανδρέου στο Νομισματικό Ταμείο και ποιος 
διαφωνούσε μ’ αυτό; Μετά από 3 χρόνια τα γεγονότα τα 
ξέρουμε. Η Ελλάδα προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
ικέτης γιατί δεν μας δάνειζε πια κανένας. Η ΕΕ δεν είχε καν 
πρόβλεψη για τη διάσωση μιας χώρας, δεν ήταν επιτρεπτό. 
Ζήτησε τη συμμετοχή του ΔΝΤ, δηλαδή όλης της παγκό-
σμιας κοινότητας. Κι αυτό έγινε παντού, όλες οι χώρες που 
είχαν πρόβλημα δημοσιονομικό στην Ευρώπη συζητάνε με 
μια τρόικα. Ο Γιώργος τους ανάγκασε όλους αυτούς; Δηλα-
δή ήταν και όργανο των δυνάμεων κατοχής και σατανική 
μορφή που ανάγκασε 27 χώρες να κάνουν ό,τι ήθελε αυτός; 
Η συζήτηση είναι αστεία, κανείς δεν ήθελε να προσφύγου-
με στο ΔΝΤ αλλά και κανέναν δεν ρώτησαν. 

Η επόμενη καυτή επικαιρότητα είναι ακόμα πιο αστεία. Ο νέ-
ος ένοχος είναι ο πρόεδρος της Στατιστικής Υπηρεσίας. Για-
τί, αφού είχαμε μπει στα μνημόνια, ένα εξάμηνο μετά, στο 
τέλος του 2010, κατέληξε ότι το έλλειμμα ήταν μεγαλύτερο. 
Όχι 13,8, αλλά 15,4%. Κι ας λέει η Eurostat ότι πρώτη φορά 
έγινε πραγματική καταμέτρηση υπό την επίβλεψή τους. Κι 
ας λένε όλοι ότι το πρόβλημά μας δεν είναι αν ήταν μιάμιση 
μονάδα παραπάνω, αλλά ότι και το 13,5% ήταν ήδη μη βιώσι-
μο. Μήπως δεν ξέρουμε ότι ακόμα και σήμερα κρυμμένα ελ-
λείμματα εμφανίζονται κάθε μέρα, χρωστάνε εκατοντάδες 
εκατομμύρια στην ΕΥΔΑΠ δήμοι και Δημόσιο, οργανισμοί 
δεν πληρώνουν τη ΔΕΗ, χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία 
γιατί τα έχουν φάει σε σκάνδαλα όπως στη Θεσσαλονίκη; Κι 
όμως, διεξάγονται ανακρίσεις, ασκείται δίωξη, θα γίνουν δί-
κες. Δηλαδή, τρία χρόνια όλος ο πλανήτης έχει αναστατωθεί, 
η Ελλάδα είναι πρώτη είδηση, συνεδριάζουν κάθε μήνα στα 
eurogroup μέχρι το πρωί, προσπαθούν να βρουν λεφτά, να 
διαγράψουν χρέη, ασχολούνται όλοι μαζί μας, γιατί κάποιος 
Γεωργίου ανέβασε τα νούμερα. Και ένα τριμελές πλημμελει-
οδικείο κάπου στην Αθήνα θα πει στον πλανήτη Γη, κάνατε 
λάθος, δεν θέλαμε 24 δις δανεικά το χρόνο, θέλαμε 22. Κι 
όμως, όλα αυτά τα αστεία και ανισόρροπα συζητιούνται σο-
βαρά, προαναγγέλλονται προανακριτικές επιτροπές, ειδικά 
δικαστήρια, διώξεις. Για να ξεχαστούν σε λίγες μέρες, αφού 
παιχτεί άλλο ένα επεισόδιο παραπλάνησης. 

Εκεί που τα πράγματα γίνονται πιο αποκαλυπτικά είναι στο 
τρίτο επεισόδιο της σειράς, στο «λάθος του ΔΝΤ». Αγράμ-
ματοι άνθρωποι ανακαλύπτουν τους «πολλαπλασιαστές», 
οι οποίοι έχουν γίνει κάτι σαν πράξη αριθμητικής, 1 και 1 
κάνουν 2, ενώ το ΔΝΤ έλεγε 3. Πού έκανε λάθος το ΔΝΤ; 
Δεν έπρεπε να μειώσουμε τα ελλείμματα; Δεν έπρεπε να 
γίνουν οι διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται η οικονο-
μία μας; Κανείς στον κόσμο δεν τα λέει αυτά. Το ΔΝΤ λέει 
με τα λόγια του ίδιου του Τόμσεν: «Ποτέ δεν θα μάθουμε τι 
θα μπορούσε να είχε καταφέρει η Ελλάδα, αν είχε εφαρμό-
σει το αρχικό πρόγραμμα όπως συμφωνήθηκε. Για παρά-
δειγμα, πόσες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις θα είχαν 
αποφευχθεί αν είχαν βελτιωθεί οι εισπράξεις φόρων, όπως 

είχε σχεδιαστεί, και πόσο χαμηλότερη θα ήταν η ανεργία αν 
είχαν εφαρμοστεί οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την 
ενίσχυση της παραγωγικότητας». 
Το ΔΝΤ, δηλαδή, παραδέχεται αυτό που εμείς ξέραμε από 
την αρχή και οι ξένοι κατάλαβαν στην πορεία. Ότι δεν εί-
χαμε μια κρίση χρέους απλώς, αλλά μια κρίση πολιτικού 
συστήματος που δεν ήταν διατεθειμένο και ικανό να φέρει 
σε πέρας τη διάσωση της χώρας. Είναι αθώο γι’ αυτές τις 
επιλογές που έγιναν το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Ένωση; Σε 
κάθε αναθεώρηση που οι παπατζήδες δικοί μας εφεύρισκαν 
ένα ακόμα «ισοδύναμο» για να αποφύγουν να κάνουν αυτό 
που έπρεπε, η τρόικα επέμενε στην υπογραφή να υπάρ-
χει η φράση «ιδιοκτησία της ελληνικής κυβέρνησης». Και 
νόμιζαν έτσι ότι ένιπταν τας χείρας τους. Τα ελλείμματα 
μειώνονταν, όπως όφειλε να συμβεί, μόνο που η ύφεση μ’ 
αυτό τον τρόπο μεγάλωνε περισσότερο από όσο έπρεπε. 
Πολύ καλά κάνει τώρα το ΔΝΤ και λέει mea culpa. Γιατί 
αυτοί επέτρεψαν να υιοθετηθούν αυτές οι επιλογές αντί να 
επιμείνουν στις διαρθρωτικές αλλαγές που πραγματικά και 
μόνιμα θα μείωναν τα ελλείμματα. Μόνο που δεν μπορούν 
να τους κατηγορούν γι’ αυτό αυτοί που λυσσωδώς αντιστά-
θηκαν σε κάθε διαρθρωτική αλλαγή. 

Αυτό όμως που είναι ανησυχητικό σε όλες αυτές τις προσπά-
θειες παραπλάνησης είναι ότι διαφαίνονται οι νέοι στόχοι 
του χρεοκοπημένου συστήματος εξουσίας. Σκέφτονται, δη-
λαδή, αφού καταφέραμε σε 3 χρόνια με τις θυσίες του ελλη-
νικού λαού, με την άδικη κατανομή των βαρών της κρίσης, 
να μειώσουμε το έλλειμμα και συγχρόνως να μας διαγρά-
ψουν ένα σημαντικό μέρος του χρέους, μπορούμε τώρα να 
διατηρήσουμε τον ελληνικό παρασιτισμό, το πελατειακό 
κράτος, τον κρατισμό και την κομματοκρατία ανέπαφα, ό-
πως πάντα, απλώς λίγο πιο φτωχά. Είναι η απάντηση του 
χρεοκοπημένου συστήματος στον Σόιμπλε, το Ρόιτερς, τη 
Μοντ και τις άλλες ευρωπαϊκές φωνές, που έχουν καταλάβει 
επιτέλους τι γίνεται και μιλάνε όλο και πιο συχνά για τις «α-
νίκανες και διεφθαρμένες ελληνικές ελίτ που προστατεύ-
ουν τα συμφέροντά τους αντί να αλλάξουν το παρωχημένο 
μοντέλο». Γι’ αυτό ξαφνικά εδώ εμφανίζονται οι «σοβαρές» 
φωνές που μιλάνε για «άμεση απεμπλοκή από ένα απο-
τυχημένο μνημόνιο», για το «ολέθριο λάθος του ΔΝΤ που 
στοίχισε δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό»! Γιατί πρέπει 
να συνεχίσουν οι τράπεζες να δίνουν δανεικά κι αγύριστα 
σε κόμματα, πολιτικούς και χρεοκοπημένα media, να μην 
μπουν επίτροποι, να σταματήσει η πασαρέλα στον Κορυ-
δαλλό των χρεοκοπημένων βαρόνων της φοροδιαφυγής, να 
συνεχιστεί με τον ίδιο αδιαφανή τρόπο η διανομή της λείας 
ανάμεσα στους προμηθευτές του Δημοσίου και το πολιτικό 
σύστημα, να μείνουν κομματικές επιχειρήσεις οι ΔΕΚΟ. 

Το ξοφλημένο σύστημα εξουσίας κάνει και πάλι λάθος. Κα-
ταστροφικό και αυτοκαταστροφικό, πιστεύει ότι θα συνε-
χίσει να κάνει «δουλίτσες» όπως πάντα, ότι ο ελληνικός 
παρασιτισμός θα συνεχίσει να απομυζεί την κοινωνία. Δεν 
θα συμβεί. Η ελληνική κοινωνία έχει φτάσει στα όριά της. 
Σε λίγους μήνες, αν δεν αλλάξουν όλα, πάλι τα προγραμ-
ματισμένα έσοδα θα πέσουν έξω, πάλι οι ανείσπρακτοι φό-
ροι θα αυξάνονται, τα ταμεία θα βλέπουν νέα ελλείμματα. 
Η αφαίμαξη δεν μπορεί να συνεχιστεί. Με ημίμετρα, μια 
μείωση μισθών εδώ, ένας φόρος εκεί, ένα ΤΕΙ λιγότερο 
παραπέρα, δεν αλλάζει η κατάσταση. Αν το παιχνίδι της 
παραπλάνησης δεν σταματήσει, αν δεν αντιμετωπίσουμε 
πια τα πραγματικά διλήμματα, μια γενικευμένη στάση 
πληρωμών που θα τα τινάξει όλα στον αέρα δεν είναι μα-
κριά. Συνεχίζουμε να ακροβατούμε στο χείλος του γκρε-
μού την ώρα που και οι τελευταίες παραγωγικές δυνάμεις 
αυτής της χώρας καταστρέφονται. A

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)
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Αthens Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε

Πινακίδα σε ψησταριά 
διαφημίζει προσφορά 

για σουβλάκι:
ΑΡΑΧΩΒΑ. ΑΝΕΡΓΟΙ - ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 1,90

(Τώρα είναι φθηνό αυτό; Φεβρουάριος 2013, 
λεωφόρος Βενιζέλου, Νέα Ερυθραία)

Ξανθιά κυρία στον 
Ηλεκτρικό μιλάει στο κινητό της για 

δικαστική περιπέτεια ερωτικής φύσεως 
και κάποια στιγμή λέει στη φίλη της που είναι 

στο δικαστήριο:
-Ήρθε η αρκούδα; Για να δούμε 
τι θα πει... αυτήηηηη, αυτή, το 

φίδι το κολοβό! 
(Τετάρτη πρωί)

«Δελτίο καιρού. 
Δελτίο καιρού... Αλληλού-

ια... Η Φωτεινή αφιερώνει κι 
ευχαριστεί τις θείες της».

(Ο DJ ατακάρει πριν ρίξει το ÇIt΄s raining menÈ. 
Ντίσκο Boom-Boom, Σαββατόβραδο, στην 

πίστα χάνονται μανάδες και παιδιά)

«ΜΗ μ’ αγγίζεις!»
(Περαστικός νεαρός με κοστούμι και γρα-

βάτα, σε γριά τσιγγάνα που προσπαθεί να τον 
αγγίξει στα πέτα του σακακιού Çγια να του πει τη 

μοίρα τουÈ. Καραγιώργη Σερβίας, Σάββατο 
μεσημέρι)

«Είδα το χαρτί στην 
πόρτα του ασανσέρ ότι σας 

έχουν τελειώσει τα τεύχη σας. 
Είναι αλήθεια;»

(Πράγματα που ακούγονται στα γραφεία της 
Athens Voice. Πέμπτη μεσημέρι)

-Αχ, τέλειο αυτό 
για το σαλόνι.

-Αυτό δεν μπαίνει στο σαλόνι 
μου. Αν το θες, να 

παντρευτείς άλλον».
(Νεαρό ζευγάρι, λίγο πριν το γάμο, στο τμήμα 

με τα ράφια του ΙΚΕΑ. Πέμπτη απόγευμα)

BAcK2theFUTURe
Μπορείτε να μας στείλετε και τις δύο φωτογραφίες σας (παλιά και νέα), είτε ψηφιακά (ανάλυση 300 dpi, 

διαστάσεις 22x32, στη διεύθυνση  info@athensvoice.gr με την ένδειξη “Back 2 the future”) είτε τυπωμένες, 
στη διεύθυνση της ATHENS VOICE (Χαριλάου Τρικούπη 22, Αθήνα 10679). Είναι απαραίτητο να γράφετε τα 

στοιχεία σας και τις λεπτομέρειες των φωτογραφιών (χρονολογία, τοποθεσία, πρόσωπα).
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Μία φωτογραφία τότε, η ίδια 

φωτογραφία τώρα. 

Δημοσιεύουμε την αγαπημένη 

σας παιδική 

ή νεανική φωτογραφία 

και το remake της.

ΠΑΓΩΣΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

Η διαδραστική στήλη 

της Αthens Voice

Μια διαφορετική
προσέγγιση του consept σας 

Θεσσαλονίκη, είσοδος Διεθνούς Έκθεσης 
(Αγγελάκη). Σοφοκλής Πενλίδης 
το 1964 (3 ετών) και τον Δεκέμβριο του 2012. 
Πάντα στα ίδια μέρη  θα γυρνάμε�

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Φήμες λένε ότι το ΙΚΑ θα μετονομαστεί 
σε ΙΚΕΑ με σλόγκαν 
«Θεραπεύσου μόνος σου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 12.00
Πολύ καλή η ιδέα ενός νυχτερινού ψύχραιμου και 
ενημερωτικού δελτίου ειδήσεων μετά τα μεσάνυ-
χτα. Μπράβο στην ΕΤ-1.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
-Μάνα, θα γίνω αστυνομικός.
-Φοτοσόπ να μάθεις.
(από τον @AlekTrel on)

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ
«Όλο μπάτσοι-γουρούνια, μπάτσοι-γουρούνια, 
αλλά μόλις πάμε να ασχοληθούμε λίγο με τα καλλι-
τεχνικά, αμέσως να μας τη πείτε».
(του Σπύρου Δερβενιώτη)

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
Παίρνεις ποπ κορν, κόκα κόλα, κινητά, κοντρόλ, 
βολεύεις τα μαξιλάρια,τυλίγεσαι στην κουβέρτα, 
πατάς πλέι και τσουπ... σε πιάνει κατούρημα.

ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ 
ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΕΤΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Σόρι, σαΐνια του υπουργείου, αλλά πρώτα δίνουμε 
τα λεφτά. Πώς γίνεται μετά να μην πληρώνουμε;

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
Η λέξη του μήνα. Μην τη λέτε όμως πολύ συχνά, 
γιατί θα ξεσηκωθεί ο Πρέκας στο τέλος.

ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
«Είναι πανέμορφος, είναι μια ατομική βόμβα. Όταν 
εμφανίζεται η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται, είναι πε-
ρίπλοκος, συναισθηματικός αλλά μεθοδικός. Είναι 
το αφεντικό. Και παρότι φοράει γραβάτα, είναι 
πειρατής».
(Στίχοι από το νέο δίσκο της Κάρλας για τον Σαρκοζί)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ
Τώρα και σκόνη απ' τη Σαχάρα. 
Δεν μας ψεκάζουνε, μας θάβουνε.

ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ
Την άλλη εβδομάδα. 
(Καμαρότο! Σακούλα!)

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τα είχαμε πει από νωρίς. Αλλά δεν περιμέναμε να 
φτάσουν και στα επείγοντα…
(Καλά, γιατί δεν το μεταδίδει)

ΤΟ Εξώφυλλο μΑΣ 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο 

Γιώργος Καραβοκύρης. Γεννήθηκε 

στην Αθήνα. Μετά από μια συλλογή 

διπλωμάτων στη σχολή ΚΤΕ και την 

Καλών Τεχνών και παράλληλα με 

την αναπαλαίωση της ανατολικής 

πτέρυγας του Κεντρικού Πανεπι-

στημίου Αθηνών και κάποια σκη-

νικά, μόλις που πρόλαβε να κάνει 

την πρώτη του ατομική έκθεση 

στην γκαλερί Αργώ πριν ενδώσει 

για αρκετά χρόνια στη διαφήμιση, 

μέχρι τελικής πτώσης. Επανήλθε 

τον Ιανουάριο με την έκθεση «No 

reverse» στην Titanium Gallery. 

DO IT! Κάθε εβδομάδα ένας καλ-
λιτέχνης αναλαμβάνει να 

σχεδιάσει το εξώφυλλο της A.V. Στο 
τέλος της χρονιάς όλα τα εικαστικά 
εξώφυλλα θα συγκεντρωθούν για να 
εκτεθούν στο Μουσείο Μπενάκη, 
όπου και θα είστε όλοι καλεσμένοι.

Info-dieT
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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City Lover
Του Δημητρη Φύσσα

Γιατι τη λένέ λουιζης ΡιανκουΡ
Προς την «παρέα της Πανόρμου», που με ρω-

τάει για το «περίεργο» όνομα του δρόμου: 

«Εις το αρχοντικόν της, επί της οδού λεωφόρου 
Αμαλίας 34, όπου έζησε σαράντα ολόκληρα 
χρόνια, απέθανεν χθες την μεσημβρίαν η κό-
μησσα Λουίζα Ριανκούρ… εις ηλικίαν 95 ετών. 
Εγεννήθη εις την Βρετάνην της Γαλλίας… Προ 
40 ετών έφθασε εις την Ελλάδα… επολιτογρα-
φήθη Ελληνίς… Αφιέρωσε το υπόλοιπον της 
ζωής της εις την φιλανθρωπίαν… Ειργάσθη επί 
μακρόν διάστημα εις τας πρώτας βοηθείας και 
ίδρυσε το νοσοκομείον της “Αγίας Ελένης”…» 
(«Ελεύθερον Βήμα» της 28/2/1941, από το 

αρχείο μου)

η «τέχνοπολη»  
(και) βιομηχανικο μουςέιο
Χάρη στις προσπάθειες άξιων ειδικών επι-

στημόνων και τεχνικών, αλλά και της δημοτι-

κής μας αρχής, άνοιξε πριν λίγες μέρες στην 

«Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι» (Πειραιώς 100) και 

λειτουργεί ένα από τα μετρημένα στην Ελ-

λάδα βιομηχανικά μουσεία: το μουσείο του 

εργοστασίου Φωταερίου. Είναι σπουδαία 

δουλειά, αξίζει να το δείτε ξανά και ξανά. Α-

ποτελεί οφειλόμενο φόρο τιμής σε ένα ερ-

γοστάσιο που τροφοδότησε αυτή την πόλη 

με φωταέριο για 120 περίπου χρόνια. 

το ΓκαζοχώΡι 
ώς δηθέν ΓκλαμουΡια
Ελπίζω ωστόσο να μη θεωρηθεί μεγάλη 

κακία ότι κάγχασα με μερικά δημοσιεύματα 

που, παρασυρμένα από (ανιστόρητο) οίστρο, 

ισχυρίστηκαν, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι η λει-

τουργία του εργοστασίου από το 19ο αιώνα 

και μετά είχε αναβαθμίσει (!) την περιοχή. 

Καλά, Ροΐδη οι καλοί συνάδελφοι δεν είναι 

υποχρεωτικό να έχουν διαβάσει. Παλιότερο 

αθηναϊκό τύπο, που καταγράφει εγκλήματα 

και απατωνιές με επίκεντρο τούτη την υπο-

βαθμισμένη περιοχή, δεν έχουν υπόψη τους. 

Βάρναλη δεν έχουν προσέξει, που στους 

πασίγνωστους «Μοιραίους» του λέει «Στο Πα-
λαμήδι ο γιος του Μάζη / κι η κόρη του Μπαρδή 
στο Γκάζι» (δηλαδή ο ένας φυλακή κι άλλη στα 

πορνεία). Ούτε το βιβλίο της σύγχρονής μας 

Ζωής Ρωπαΐτου «Ρουφ - Βοτανικός - Γκαζο-
χώρι» ξεφύλλισαν. Ούτε αναρωτήθηκαν πώς 

είναι δυνατόν να είναι αναβαθμισμένη μια 

περιοχή με φουγάρα, όπου καίγεται γαιάν-

θρακας για να παραχθεί γκάζι. Έστω. Αλλά τα 

χαμόσπιτα που ακόμα υπάρχουν (μισά μισά 

είναι με τα σύγχρονα κέντρα διασκέδασης), 

τους φτωχούς Έλληνες μουσουλμάνους που 

κατοικούν εκεί, ακόμα και το ταπεινό όνομα 

«Γκαζοχώρι» δεν τα πρόσεξαν, όλα αυτά δεν 

τους  λένε τίποτα; 

παΡαΓώΓικα τοπώνυμια
Με αφορμή το «Γκάζι», ας θυμηθούμε μερι-

κά εργοστάσια που κατέληξαν τοπωνύμια 

στην ευρύτερη Αθήνα. Πρώτο, βέβαια, το 

Μεταξουργείο, που διατηρείται μέχρι σή-

μερα. Ύστερα έχουμε τη «ΒΙΟ», εργοστάσιο 

αμαξωμάτων στην Κωνσταντινουπόλεως, 

περίπου στο ύψος της Λένορμαν, σημερινό 

«Κέντρο Διαλογής των ΕΛΤΑ». Του Φιξ (μπίρα) 

στον Νέο Κόσμο, που απαθανατίστηκε μια 

για πάντα, αφού έγινε σταθμός του μετρό. 

Του Κλωναρίδη (παγοποιία, μπίρα, αναψυ-

κτικά) στα Πατήσια, που έγινε και στάση λε-

ωφορείων. Την «Κοπή» (υφάσματα) στη Δρα-

πετσώνα. Την «Ιζόλα» (οικιακές ηλεκτρικές 

συσκευές) στην Καλλιθέα, κι αυτή στάση. Το 

«Μιρουάρ» (αρχικά χώρος διασκέδασης και 

μετά βιοτεχνικός) στη Νέα Ιωνία (σημερινό 

«Ionian Center»), επίσης στάση. Αλλά το θέμα 

αυτό είναι τόσο μεγάλο, που θα μπορούσε να 

καλύψει έναν ολόκληρο «City Lover». A    

➜ d.fyssas@gmail.com

μονο Για βιβλιομανέις
Προλαβαίνετε άνετα για μια βδομάδα ακόμα (deadline: 13 του Φλεβάρη), 10 το πρωί με 10 το βράδυ 
κάθε μέρα. Προϋπόθεση: να έχετε δυο ώρες διαθέσιμες, να μπορείτε να ξοδέψετε λίγα ευρώ, να μη 
σας τρομάζει το στρίγμωγμα και να είσαστε διατεθειμένοι να κρατάτε ένα καλάθι ή να σπρώχνετε 
ένα καρότσι σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά στο γνωστό παζάρι εκδοτών και βιβλιοπωλών, που φέτος 
γίνεται στην πλατεία Κοτζιά (ή Λουδοβίκου ή Δημοτικού Θεάτρου ή Ταχυδρομείου ή Εθνικής 
Τράπεζας ή Εθνικής Αντίστασης ή Δημαρχείου: οποιοδήποτε από τα παλιά ονόματα θα ήταν προ-
τιμότερο, από του ανθρώπου που γκρέμισε το εκεί Δημοτικό Θέατρο). Πήγα και ξοδεύοντας εντε-
κάμισι ευρώ πήρα απρόσμενα και σπάνια βιβλία. Στη σουρεάλ φωτογραφία μου: πόδια, ουρές και 
κουτσουλιές περιστεριών που σουλατσάρουν με το πάσο τους στη διαφανή, πλαστική στέγη του 
παζαριού. Κάνουν και φασαρία, αλλά δεν είναι αποτυπώσιμη στο χαρτί.   

Μπες κι εσύ!

  www.athensvoice.gr

Ανανεωμένο και πλήρως

ενημερωμένο
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Πανικοβαλ των 500 
Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ

● ● ● Είναι εκείνο το καταραμένο πάρτι 

που ποτέ δεν έγινε. Το πάρτι που θα ήταν 

όλοι εκεί. Καινούργιοι και παλιοί έρωτες, 

θεοί και θεότητες, συμμαθητές και ομο-

τράπεζοι, φευγάτοι και τωρινοί, πεθαμέ-

νοι και απέθαντοι.

● ● ● Όλα τα πάρτι που γίνονται έχουν από-

ντες. Υπάρχει πάντα το κομμάτι που λείπει. 

Υπάρχουν όμως και στιγμές που νομίζεις ότι 

βρέθηκαν όλοι μαζί, μέσα στο κεφάλι σου 

– ή μέσα σε ένα βιβλίο. Ένα άλμπουμ αναμνή-

σεων με τα πορτρέτα όλων όσων ήπιαν μαζί 

σου σε τραπέζια, στα πατώματα, σε μπάρες, 

σοκάκια, πεζοδρόμια, πεζούλια πάνω από 

θάλασσες, υπόγεια κωλόμπαρα ποιος ξέρει 

πού, γυαλιστερές νύχτες με ορχήστρα, τα-

βερνεία, μέσα σε ομίχλη ή σε εκκωφαντική 

ζέστη, σε ήλιο με τρεμουλιαστό καυτόν αέ-

ρα. Αυτό το βιβλίο με τις μουσικές και τις φι-

γούρες του παντοτινού μπαρ που πέρασες 

τη ζωή σου, μου το έφερε μια μέρα ένας φί-

λος – όπως πρέπει: από τα βάθη του χρόνου.

● ● ● Ο Γιώργος Κουτσονάσιος στο Β΄ Λύ-

κειο Αρρένων Ζωγράφου ήταν, κατά κάποιον 

τρόπο, ο απεσταλμένος του Frank Zappa στο 

σχολείο μας. Είχε το κόπιράιτ. Είχε το μουσά-

κι στο πηγούνι. Είχε το σακίδιο. Είχε τα καρό 

φανελένια πουκάμισα. Είχε το βλέμμα Hot-
Rats. Περιφερόμασταν στους ίδιους διαδρό-

μους, βρισκόμασταν στις ίδιες παρέες ον-οφ, 

κάναμε εμφανίσεις στα σημαδιακά κλαμπ της 

εποχής, δύσκολα επιλεγμένα, έπρεπε να εί-

ναι βαθιά ροκ. Ένα βράδυ κάτι ταγάρια, γίδια, 

τύποι από άλλες παρέες πήγαν να κάψουν 

την Bedlam στη Μιχαλακοπούλου, ψηλά. Εκεί 

μαζευόμασταν και ακούγαμε αυτά που μας 

άρεσαν, μια βλακεία ήταν, αλλά τότε είχε την 

ιερότητα του άβατου για μας, ήταν το συνοι-

κιακό μας τέμενος. Έπεσε ξύλο, φίλε. Είχαν 

μπιτόνια μαζί τους. Μας έλεγαν «ξενόφερ-

τους». Αν ήξεραν πού είναι θα έκαιγαν και το 

σπίτι του Zappa. Θεός σχωρέσ’ τον κι αυτόν.

● ● ● Μετά, όλα χάθηκαν στον αέρα. Εγώ έφυ-

γα, σερνόμουνα σε άλλες γειτονιές, ανακάλυ-

ψα τα ρεμπέτικα και τους σεβντάδες που με 

τρώγαν, ξεχνούσα τ’ όνομά μου, ξεχνούσα τα 

πάντα. Καμιά φορά έβλεπα τον Κουτσονάσιο 

από μακριά, μες στη θολούρα, σε συναυλίες 

και σε μουσικές σκηνές που έπαιζαν η Κρίστη 

Στασινοπούλου με τον Στάθη Καλυβιώτη, έμα-

θα ότι δούλευε στην ΕΜΙ, μετά ότι άνοιξε ένα 

δικό του μικρό δισκάδικο-στέκι, το Έλα-Κάτω 
στο Παγκράτι ή σε καμιά βόλτα από το Pop 

Eleven της Σκουφά. «Για να δω, τι πήρες;»  Άνοι-

γα τη σακούλα. John Cale, «Vintage violence» 

και τα Μικρασιάτικα της Μέλπως Μερλιέ. 

Έτσι, με τέτοιες αγάπες τριγυρνούσαμε 

στην Αθήνα, τζαζ, ροκ, αναποδογυρισμένα, 

μπλουζ με σκρατς στο δίσκο, κανένα σερφ-

πανκ να τρέχουμε τους δρόμους. 

● ● ● Λέει ο Γιώργος: «Έτσι κι αλλιώς η εποχή 
ήταν ιδιαίτερα γόνιμη μουσικά, τρέχαμε να ρου-

φήξουμε ελληνικό τραγούδι που ήταν “ζωντα-
νό”, δημιουργούσε “νόημα” ακόμα, καθόριζε 
κλίμα, τρόπους ζωής... Τσιτσάνη και Μπέλλου 
στο Χάραμα, Σαββόπουλο και “Γιγανταιώρημα” 
στην Πλάκα, λίγο μετά κάθε βράδυ στο Ζουμ 
για Παπάζογλου και το φρέσκο “Χαράτσι”, κο-
μπανίες, ντέφι, Άκης Πάνου, τα Nuevo λαϊκά του 
Ρασούλη, Χαρούλα, Βιτάλη, Σούκας, Διονυσίου, 
Αγγελόπουλος, Τζιμάκος, Πιλαλί, ωραίες παρέ-
ες, μυθικά διαβάσματα, νύχτες γενναιόδωρες».

● ● ● Ύστερα έφυγα, εγώ δυτικά 

και ο Γιώργος ανατολικά. 

● ● ● Πριν μερικά χρόνια η Α. μού 

έδειξε κάτι πίνακες. Τεράστια 

μπαμπού, με τα φυλλώματά τους, 

γεμάτα χρώμα, μπογιές, βαμμένα 

και πεταμένα επάνω στον καμβά. 

Ένα δάσος από φωτεινά, υδαρή 

κιτρινοπράσινα καφέ που σε ρου-

φούσε μέσα στα μυστικά και τις 

γραμμές του, κάθετες, διαθλώμε-

νες, οξείες γωνίες, πυκνές – και ό-

μως φωτεινές και διάφανες. Στην 

άκρη του πίνακα, κάτω δεξιά, είδα το όνομα 

του παλιού μου συμμαθητή. Κι έτσι έμαθα τη 

συνέχεια του Γιώργου: Σαννυάσιν του Ινδού 

μύστη Osho, χειμώνες στην Πούνα στην Ινδία, 

διαλογισμός και group therapies, sufi whirling, 

zen calligraphy, primal και nature painting με τη 

Γιαπωνέζα ζωγράφο Meera. Από το 2002, μαζί 

με την Αλόκα Αλαγιάννη, κάνουν workshops 

ζωγραφικής στην Αθήνα και την Αίγινα.

● ● ● Και μια μέρα άνοιξε την πόρτα, μπήκε 

και μου έδωσε το άλμπουμ της «Έγχρωμης 

Μουσικής» συμπυκνώνοντας μέσα σε 216 

σελίδες τη ζωγραφισμένη μουσική μυθολο-

γία της ζωής μας. Μια σειρά από πορτρέτα 

και ιδανικούς συνδυασμούς, τους θεούς που 

μας συντήρησαν και μας ταξίδεψαν όλα αυτά 

τα χρόνια. Ο Μάρκος Βαμβακάρης στο ίδιο 

πάλκο με την Billie Holiday, o Tom Waits παίζει 

με τον Μπάτη, ο Ray Charles με τον  Άκη Πά-

νου... οι Rolling Stones, o Bob Dylan, o Monk, 

o Cohen, Αρχαίοι Ρεμπέτες, Βυζαντινοί Φλα-

μένκος, Σούφι Μπλούζμεν, Ρέγκε Βούδες, 

Ζεν Μποέμ και άλλοι. Περιπλανώμενοι των 

Παραλιών και των Άστρων δίπλα σε μια μικρή 

ανθολογία από τραγούδια και αποσπάσματα 

από Πίντσον, Κόνραντ, Μπόουλς, Κόντογλου, 

Κορτάσαρ και άλλους...

● ● ● «Έγχρωμη Μουσική - Coloured Music 
λέγαν, διαχωριστικά και υποτιμητικά, στην Α-
μερική του ’30 τα μπλουζ, το μαύρο –έγχρω-
μο, δηλαδή– τραγούδι σε αντιδιαστολή με το 
λευκό –άχρωμο, προφανώς–«πολιτισμένο» 
τραγούδι... το ίδιο με τα ρεμπέτικα, τα τάνγκο, 
το φλαμένκο. (...) Μ’ άρεσε να ζωγραφίζω με 
πενάκια και μολύβια τον Μπάτη και τον Junior 
Wells, τον Κάβουρα και τον Camarón de la Isla, 
έχοντας στο μυαλό μου αγιογραφημένους 
πειρατές και όλους αυτούς τους φοβερούς “ά-
ντρες ξακουστούς και λησμονημένους” του 
Κόντογλου. Από φωτό σε βιβλία ή περιοδικά 
και, φυσικά, εξώφυλλα που ήταν βασικό συ-
στατικό της όλης μαγείας, Little Walter και Χα-
τζηχρήστο με κηροπαστέλ και ακουαρέλες... 
κάπου εκεί το ’83, το “δίπλα από το κύμα έχει 
τ’ άλογα λυμένα, θα τον δεις, ο ασπροντυμέ-
νος μπουζουξής”, του Σαββόπουλου, ήρθε σαν 
μαγική εικόνα – κάποιου είδους σύμβολο, μιας 
λαϊκής πνευματικότητας, μιας λαϊκής αριστο-
κρατικότητας, ας πούμε, βαθύτατα ελληνικής 
και μαζί παγκόσμιας... όπως οι ασπροντυμέ-
νοι Rolling Stones στο Black & Blue, που γρά-
ψαν στην Τζαμάικα του ρέγκε… ή τα pueblos 
blancos, τα ασπροντυμένα φλαμενκοχώρια 

στην Ανδα λουσία… τα δικά μας 
“νησιά του παραδείσου”… τα α-
σπροντυμένα evening meetings 
του Αιγαίου… το ελληνικό ροκεν-
ρόλ τα λαϊκά του ’50, η Πόλυ, η δι-
κή μας σάλσα, τάνγκο, ρούμπα… 
τέτοια ήθελα να ζωγραφίσω».

● ● ● Τα πάρτι τε λείωσαν. Η 

Bedlam έγινε Retro και τώρα, ίσως, 

εγκαταλελειμμένη αποθήκη. Η Α-

θήνα δεν έχει τίποτα λευκό, καμία 

λαϊκή πνευματικότητα. Οι άγγελοι 

των μπλουζ και των ρεμπετάδι-

κων κλείστηκαν σε κρησφύγετα 

και μικρές παρέες. Εγώ περνάω ώρες ακολου-

θώντας με το βλέμμα το ρυθμό που έχει το 

πενάκι του Κουτσονάσιου στη γραμμή, σχεδι-

άζοντας την τσάκιση από τσίλικα παντελόνια 

που κάθονται σταυροπόδι, τα δάχτυλα επάνω 

στις χορδές που πάλλονται, την κραυγή που 

βγαίνει καθώς απλώνει η ακουαρέλα στους 

πόρους του χαρτιού, τον πυρετό στην κάφτρα 

του τσιγάρου του Άκη Πάνου, ένα δαχτυλίδι, 

ανοιχτά παράθυρα, μπουκάλια, φοίνικες, την 

Αστυπάλαια και το Μπρονξ. A

➜ (panikoval500@gmail.com)

i n f o
Το άλμπουμ 

«Έγχρωμη Μουσική» 
κυκλοφορεί από τις 

εκδόσεις Ποντοπόρος 
koutsonasiosart.gr

ΕΓΧΡΩΜΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
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Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ τΟυ Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την επείγουσα αλλαγή 
γραμματοσειράς στις έτοιμες επιγραφές με τη λέξη 
ÇπωλείταιÈ και ÇενοικιάζεταιÈ)

Η παρεξήγηση 
της εβδομάδας
Το να χτυπήσεις κάποιους 
που συνέλαβες με 
καλάσνικοφ στα χέρια 
έπειτα από καταδίωξη σε 
κάνει «αντισυνταγματικό», 
«βάναυσο», «καθίκι» ή 
«δικαιολογημένο», ανάλογα 
από ποια πλευρά επιλέγει 
να το δει κανείς. Το να 
προσπαθήσεις όμως στη 
συνέχεια να το «καλύψεις» με 
τον πλέον βλακώδη τρόπο, 
λες και είσαι 5χρονο μπροστά 
σε photoshop, σε κάνει κάτι 
πολύ χειρότερο. Σε κάνει 
«Χρυσαυγίτη». Δηλαδή το 
κουτοπόνηρο εκείνο είδος 
ζωής που, αφού χτυπήσει 
μια γυναίκα, στη συνέχεια 
λέει ότι «προκλήθηκε» και 
κρύβεται για να γλιτώσει 
το αυτόφωρο. Ή που αφού 
επιτεθεί, μετά δηλώνει «κατά 
της βίας» για τα μάτια του 
κόσμου. Κλείνοντας όμως 
και το μάτι στους δικούς του. 
Δηλαδή εκείνο που εξόργισε 
τους πάντες και τους γύρισε 
εναντίον της αστυνομίας δεν 
ήταν μόνο η περιφρόνησή 
τους στα δικαιώματα των 
συλληφθέντων. Ήταν 
ότι με τις φωτογραφίες 
που διένειμαν έδειξαν 
περιφρόνηση κυρίως στη 
νοημοσύνη μας. Θεωρώντας 
μας εύπιστους ηλίθιους.

Η βρισιά 
της εβδομάδας

Ο χαρακτηρισμός 
«Καραμανλικοί» για 

συγκεκριμένους 
βουλευτές, που 

λειτουργούν σαν πυθίες 
και μεταδίδουν τις σκέψεις 

του Κώστα Καραμανλή 
στον κόσμο που, όπως 
πιστεύουν, διψάει να 

τις ακούσει. Μάλιστα η 
αντίληψή τους είναι τόση 
που δεν εκλαμβάνουν τον 
επιθετικό προσδιορισμό 

«Καραμανλικοί» ούτε καν 
ως βρισιά. 

Η απορία 
της εβδομάδας 
Η βρισιά «τσόκαρο» αφορά 
το υλικό από το οποίο είναι 
φτιαγμένο, το σχήμα που 
έχει ή τον ήχο που κάνει ένα 
πραγματικό τσόκαρο;

Η ανήσυχη «μαμά» 
της εβδομάδας
Η «Αριστερή Πλατφόρμα» 

εκφράζει τη διαφωνία της 
σχετικά με τα ταξίδια του 
Αλέξη Τσίπρα, σε Αμερική, 
Γερμανία και ΔΝΤ, διότι «...
δεν θεωρεί ότι μπορεί να 
βρει στήριξη ή ακόμα και 
ανοχή από τις δυνάμεις 
που ηγούνται σήμερα σε 
επίπεδο ΕΕ και Γερμανίας ή 
ΔΝΤ και ΗΠΑ». Όπως ακριβώς 
μια μαμά ανησυχεί ότι στα 
χαμαιτυπεία που συχνάζει το 
παιδί της θα βρεθούν κάποιοι 
σεσημασμένοι να του ρίξουν 
κάτι στο ποτό για να τον 
εκμεταλλευθούν μετά, παρά 
τη θέλησή του. Αφού δηλαδή 
δεν είναι ακόμα αρκετά 
ώριμος να φυλάξει τον εαυτό 
του από τις κακές επιρροές, 
καλύτερα να μείνει σπίτι με 
τη μανούλα...
 

Η καινούργια λέξη  
της εβδομάδας
Κωμωτηγκατάλειψη: Το 
συναίσθημα απώλειας και 
εγκατάλειψης που βιώνει 

κάποιος, όταν ξαφνικά, ένα 
πρωί, παίρνει τηλέφωνο 
να κλείσει ραντεβού 
για κούρεμα και τον 
ενημερώνουν ότι «αυτός που 
τον κουρεύει δεν εργάζεται 
πια εκεί».

Η βασανιστική 
υποψία της 
εβδομάδας

Ότι όσο σοβαρή κι αν 
είναι η κατάσταση, όσο 

επείγοντα κι αν είναι 
τα προβλήματα, ποτέ 
δεν είναι αργά για μια 

γελοία διαφωνία πάνω 
στη σχέση της μουσι-

κής Heavy Metal με την 
τρομοκρατία. 

Η «καζούρα» 
της εβδομάδας
Το αναμενόμενα 
υμνητικό λογύδριο ενός 
αποδεδειγμένα ακροδεξιού 
κληρικού, που γίνεται 
περισσότερο για να 
προκαλέσει αντιδράσεις 
αγανάκτησης σε όλους τους 
υπόλοιπους. Λες και δεν 
είναι προφανές ότι ο λόγος 
που εκφωνήθηκε είναι για 
να τρίψει στη μούρη όλων 
μας ότι, όσο κι αν σκάμε από 
τσατίλα, συνεχίζουμε να 
πληρώνουμε το μισθό του. A

(17 ΣυμπεραΣματα ενοΣ κριΣιμου καλοκαιριου)ματα ενοΣ κριΣιμου καλοκαιριου)

κάποιος, όταν ξαφνικά, ένα 
πρωί, παίρνει τηλέφωνο 
να κλείσει ραντεβού 
για κούρεμα και τον 
ενημερώνουν ότι «αυτός που 
τον κουρεύει δεν εργάζεται 
πια εκεί».

ματα ενοΣ κρι
Εφια λτική θΕσή Εργασιασ τήσ Εβδομαδασ Τοποθετητής φλουριού στην 

πρωτοχρονιάτικη 
πίτα του Άδωνι Γεωργιάδη

φλουριού στην 
πρωτοχρονιάτικη 
πίτα του Άδωνι Γεωργιάδη

               ή ΕΠΙκή ΦΩτΟΓΡΑΦΙΑ τήσ ΕΒΔΟΜΑΔΑσ

Ευριπιδης ςτυλιανιδης - ΘΕμης μπαλαςόπόυλός 
η χΕιραψια των ÇςυνΕταιρωνÈ

Προφανώς ο μύθος ότι το Πελατειακό κράτος και οι Πελάτες του βρίσκονται 
«απέναντι» δεν ισχύει. Ο άνθρωπος που υπερηφανεύεται για τις προσλήψεις 
που έκανε στο μετρό και ο πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ επισφραγίζουν με αυτή τη 

χειραψία στις 30 Ιανουαρίου το τέλος μιας επιτυχημένης παράστασης, στην οποία 
υποδύθηκαν πειστικά τους αντιπάλους. 

Και αφού για μήνες μόλυναν την ατμόσφαιρα με επικές παπάρες, αφού φανάτισαν 
αφελείς περί «ταξικής σύγκρουσης», αφού πυροδότησαν αγωνιστικό φρόνημα 
και εκμαίευσαν δηλώσεις «υποστήριξης στο δίκαιο αγώνα» από τους γνωστούς 

«τοκιστές» της αγανάκτησης, καταλήγουν να συγχαίρουν ο ένας τον άλλον. 

Μόλις 15 ημέρες πριν, έχει ανακοινωθεί η εκταμίευση του ποσού των 253 
εκατομμυρίων (και κάτι ψιλών) ως επιχορήγηση (λέγεται και «ανάσα ρευστότητας»), 
σε 41 δήμους της χώρας, για «κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους». Μετάφραση; 

Ρουσφέτια και υπερτιμολογήσεις προμηθειών σε ανεξέλεγκτους τοπικούς άρχοντες 
καλύπτονται για άλλη μια φορά ως «χαρτζιλίκι» από τον υπουργό. 

Ναι, είναι από τα χρήματα της δόσης που για να εκταμιευθεί μειώθηκαν συντάξεις, 
κόπηκαν μισθοί, άνθρωποι εξαθλιώθηκαν και δουλειές χάθηκαν. Και η ειρωνεία 

είναι ότι αυτούς ακριβώς τους εξαθλιωμένους ανθρώπους χρησιμοποιούσε 
ως επιχείρημα ο Θέμης Μπαλασόπουλος, όσο καιρό ζητούσε χρήματα και 

μονιμοποιήσεις από το «ανάλγητο κράτος». Και μόλις αυτά εξασφαλίστηκαν (για το 
σινάφι του), η «κοινωνία που υποφέρει από τις μνημονιακές πολιτικές» ξεχάστηκε. 

Και ήρθαν οι χειραψίες και τα χαμόγελα, με το συνέταιρό του. Που τόσα χρόνια 
συνεργάζονται στην κατασπατάληση του πλούτου όλων μας. Ερήμην μας. 

Το χυδαιότερο όλων, φυσικά, είναι ότι οι «Μπαλασόπουλοι» αυτής της χώρας 
επιμένουν να παρουσιάζουν τις «επιτυχίες τους» σαν επιτυχίες του «λαϊκού 
κινήματος» για τις οποίες οφείλουν να χαίρονται όλοι όσοι διαπνέονται από 

ανθρωπιστικά φρονήματα. Ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Κάθε «πάρε-δώσε» τους 
με την εξουσία, στην πραγματικότητα, εδραιώνει αυτή την εξουσία. Της πηγαίνει 

έτοιμους «πελάτες», πρόθυμους να φιλήσουν το χέρι αυτού που τους ταΐζει.

Αυτό ακριβώς δείχνει και η φωτογραφία: τη σχέση «μαγαζάτορα-πελάτη»  
με το κράτος των Στυλιανίδηδων που δεν έχει κανένα δισταγμό να οδηγήσει  
στην εξαθλίωση όσους δεν το ενδιαφέρουν, προκειμένου να εξυπηρετήσει  

τους «δικούς του».

Και αυτό το ξέρει καλά ο «άγιος Ευριπίδης» των διορισμών και κάθε παρόμοιο 
«Στυλιανοειδές». Ξέρει κατά βάθος ότι κανείς δεν μπορεί να τον εμποδίσει να 

αγοράσει κι άλλες ψήφους με τα δικά μας χρήματα. Και δεν έχει κανέναν ενδοιασμό 
να το κάνει. Γιατί, εξάλλου, πού θα ξαναβρεί τόσους οπαδούς σε τιμή ευκαιρίας; 

Καλοφάγωτα. 

(Κωμική Λεπτομέρεια Νο 1:  Η παντελής απουσία χαρτιών ή σημειώσεων μπροστά 
στον Ευριπίδη Στυλιανίδη, αφού προφανώς δεν έχει να θυμηθεί τίποτα.

Κωμική λεπτομέρεια Νο 2:  Ο φίκος Benjamin στο βάθος.

δικαιολογια 

τήσ Εβδομαδασ

Ο Αντώνης Σαμαράς, 

επίσημος απεσταλμένος 

της χώρας στο μακρινό 

Κατάρ για να φέρει 

«επενδύσεις», εξηγεί
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Ο Mark Mazower στην Αθήνα

Η νέα έποχΗ 
των ακρων
Της Αγγελικής ΜπιρΜπιλή

ούμε μια νέα εποχή πολιτικού εξτρεμισμού και ολικής 

απαξίωσης του πολιτικού συστήματος. Η ανασφά-

λεια λόγω της οικονομικής κρίσης, η φτωχοποίηση 

ανεπίτρεπτα μεγάλου τμήματος της κοινωνίας κι η όξυνση 

του μεταναστευτικού προβλήματος ενισχύουν το λαϊκισμό 

και τα πολιτικά άκρα. Αποενοχοποιημένες ακροδεξιά και 

ακροαριστερά εμφανίζονται ανοιχτές σε κάθε «μορφή δρά-

σης», ακόμα και ένοπλης βίας, ενώ διάχυτη είναι και η έλλει-

ψη σεβασμού στους θεσμούς. Αντισυστημική ρητορική και 

συσσωρευμένη οργή δημιούργησαν το εκρηκτικό μείγμα το 

οποίο οδήγησε στην εκλογική απήχηση της Χρυσής Αυγής 

και των άλλων ακροδεξιών κομμάτων. Πού πρέπει να ανα-

ζητήσουμε τις αιτίες της ανάπτυξης του φαινομένου στην 

ελληνική κοινωνία; Πόσο όμοιες είναι με εκείνες της «Εποχής 
των Άκρων» για την οποία έγραφε ο Eric Hobsbawm; Με 

αφετηρία τη μνημειώδη μελέτη του τελευταίου για τον 20ό 

αιώνα, ο γνωστός ιστορικός και καθηγητής του Πανεπιστη-

μίου Κολούμπια Μαρκ Μαζάουερ και ένας από 

τους κορυφαίους ειδικούς γύρω από θέματα 

της σύγχρονης Ελλάδας, θα δώσει στις 12/2 

στο Derre διάλεξη με τίτλο: «Μια νέα Εποχή των 
Άκρων; Ιστορικές Σκέψεις για τα πολιτικά της τρέ-
χουσας κρίσης». Θέμα της η άνοδο της άκρας 

δεξιάς σήμερα, ιδίως στην Ελλάδα, σε σύγκρι-

ση με την άνοδο του ευρωπαϊκού φασισμού και 

ναζισμού τον Μεσοπόλεμο, αλλά και η σχέση 

μεταξύ της επαναστατικής αριστεράς του χθες 

και του σήμερα. Συντονίζει ο ποιητής Χάρης 

Βλαβιανός, καθηγητής Ιστορίας, Πολιτικής Θε-

ωρίας και Διεθνών Σχέσεων στο Αμερικανικό 

Κολέγιο Ελλάδας. Λίγο πριν έρθει στην Αθήνα 

μίλησε στην A.V.

Σύμφωνα με τον Χομπσμπάουμ όσο πιο αδύναμο εί-

ναι το εργατικό κίνημα τόσο αυξάνεται η απήχηση της 

ξενοφοβίας. Ζούμε τη σύγχρονη εκδοχή της «Εποχής 

των Άκρων»; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Μια βέβαιη 

κατάρρευση των φιλελεύθερων σταθερών, αυτό είναι ένα 

κομμάτι. Η τρομερή αυτοπεποίθηση ενός νέου είδους ά-

κρας Δεξιάς είναι το άλλο. Η ξενοφοβία εμφανίστηκε στην 

εκδοχή του Χομπσμπάουμ στο τέλος του 19ου αιώνα και 

αναγεννιέται έτσι στον 20ό. Η οργανωμένη εργατική τάξη 

μπορεί να δράσει κατά της ρατσιστικής βίας, αλλά δεν το 

κάνει πάντα, ούτε καν προσπαθεί, επειδή υπάρχει συνήθως 

μια «έμφυτη» ένταση μεταξύ των συνδικαλισμένων εργα-

τών και των μη συνδικαλισμένων μεταναστών. Το στοιχείο-

κλειδί, πιστεύω, εναπόκειται στη σφαίρα της ιδεολογίας. 

Στη διάλεξή μου σκοπεύω να εμβαθύνω περισσότερο σε 

αυτή την ερώτηση.  

 

Σας προξένησε έκπληξη η άνοδος της Χρυσής Αυγής 

στην Ελλάδα; Πού την αποδίδετε; Ναι. Εγώ την εξέλαβα 

ως σημάδι μιας βαθύτερης πολιτικής κρίσης που έχτιζε 

σιγά σιγά και σιωπηρά τα θεμέλιά της τις τελευταίες δε-

καετίες από τη μεταπολίτευση κιόλας, αλλά κυρίως της 

παταγώδους αποτυχίας των πολιτικών να κερδίσουν ξανά 

την εμπιστοσύνη της κοινωνίας από τη στιγμή που ξεκίνη-

σε η κρίση. Μόνο αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε 

να εξηγήσει την άνοδο ενός κινήματος με τόσο ξεκάθαρες 

καταβολές μιας πολιτικής ιδεολογίας που επέφερε τόση 

δυστυχία στην Ελλάδα. Αλλά δεν γνωρίζω 

κάποιον που να μην εκπλήσσεται και να μην 

τρομάζει μπροστά σε αυτή την «αφύπνιση» 

της βίας που παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις 

ελληνικές κοινωνικές δομές, μια αφύπνιση για 

την οποία η Χρυσή Αυγή είναι μαζί και ο υπαίτι-

ος και ο δικαιούχος. 

 

Πιστεύετε ότι το φαινόμενο στην Ελλάδα 

είναι παροδικό ή έχει τάσεις να μονιμοποι-

ηθεί; Υπάρχουν εκείνες οι κοινωνικές δυνά-

μεις που θα αποτρέψουν μια τέτοια εξέλιξη; 

Πιστεύω πως στην ιστορία τίποτα δεν είναι α-

ναπόφευκτο και τίποτα δεν είναι μοιραίο. A

I n f o
Η διάλεξη, στο πλαίσιο 
της 18ης ετήσιας σειράς 
διαλέξεων προς τιμή του 

Κίμωνος Φράιαρ, θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 12/2 στις 

7 μ.μ. στο Αμερικανικό 
Κολέγιο Ελλάδος, Γραβιάς 

6, Αγία Παρασκευή. Θα ακο-
λουθήσει δεξίωση. Πληρ. 

210 6009.800. Eίσοδος 
ελεύθερη και δωρεάν, κρά-
τηση στο http://www.acg.

edu/events/mark-mazower

1st International Digital Business Colloquium Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με την one9six 
διοργανώνουν το 1st International Digital Business Colloquium με θέμα «Silicon Valley, Berlin or London? Greece, The Αlternative 
Μodel». Στις 21 Φεβρουαρίου 2013, στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Το ερώτημα του colloquium δεν είναι 
ρητορικό, αλλά επιθυμεί να εξετάσει κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική πρόταση, αξιοποιώντας τα πλεονε-
κτήματά της και βελτιώνοντας τα μειονεκτήματα. Περισσότερες πληροφορίες: info@intldbc.com, www.intldbc.com
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Ήταν Δεκέμβρης του 2008 και αστός, 

γνωστός έμπορος στην Αθήνα, καλο-

σπουδαγμένος και αριστερός στα νιάτα 

του, πενηντάρης πια, είναι ακουμπισμέ-

νος στον τοίχο του Πολυτεχνείου και 

συνομιλεί με έναν από τους «παλιούς» 

των Εξαρχείων από ένα παράθυρο. Το 

αντικείμενο της συζήτησης είναι ο γιος 

του, που βρίσκεται μαζί με τα άλλα δεκα-

πεντάχρονα-δεκαεξάχρονα  κλεισμένα 

μέσα στο κτίριο. Είναι η δεύτερη ημέρα 

από τη δολοφονία του Αλέξη. 

πενηντάρης έμπορος  ξέρει 

καλά τα κατατόπια. Κάποτε ή-

ταν και αυτός, σε μεγαλύτερη 

ηλικία ίσως, κλεισμένος σε αυτά τα κτίρια 

του Μετσοβείου. Ήξερε τις «φάτσες». Με 

πολλούς από τους «παλιούς» μοιραζόταν 

κουβέντες και καφέδες, όταν βολόδερνε 

νεαρός φοιτητής στα αμφιθέατρα και τις 

καταλήψεις. Γέννημα θρέμμα της γενιάς 

του Πολυτεχνείου. Ήξερε λοιπόν πως ο 

γιος του δεν θα έβγαινε έξω από μόνος 

του. Θα το θεωρούσε ντροπή να εγκατα-

λείψει τους φίλους του. Το αίμα του Αλέξη 

ήταν νωπό. Η Αθήνα είχε πάρει φωτιά. Ο 

πενηντάρης έμεινε επί ώρες ακουμπισμέ-

νος στον τοίχο μιλώντας με τον... «καθο-

δηγητή». Έπρεπε ο «παλιός» να πεισθεί και 

να ζητήσει από το νεαρό γιο του αστού να 

εγκαταλείψει την κατάληψη και να γυρίσει 

στο σπίτι. Τελικά, κάποια στιγμή, το παιδί 

βγήκε. Ο πενηντάρης το αγκάλιασε και το 

πήρε μαζί του. Τις επόμενες ημέρες ο δε-

καεξάχρονος πέρασε από οδόφραγμα σε 

οδόφραγμα και από την οργή στις πέτρες. 

«Το Κολωνάκι στα χαρακώματα». Η μεσαία 

τάξη πάει στον παράδεισο. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 κυκλοφο-

ρούσε στις αίθουσες των κινηματογρά-

φων μία κινηματογραφική παραγωγή που 

κατέγραφε την εξέγερση των μαθητών 

ενός μεγαλοαστικού Λυκείου της Αγγλίας. 

Ο τίτλος της ταινίας ήταν «Ιf». Προφητική 

ματιά σε μια μεσαία τάξη του μεταπολέ-

μου που τα καύσιμα της είχαν τελειώσει. 

Η ταινία ήταν εξουθενωτικά βίαιη. Μόλις 

είχε περάσει το πρώτο τσουνάμι του Μάη 

του ’68. Η βία στην Ιταλία έπαιρνε διαστά-

σεις τρομακτικές.

κόρη του Νάσιουτζικ ήταν μό-

λις 18 ετών, όταν κατάλαβε πως 

ο πατέρας της, διανοούμενος, 

αγωνιστής, αριστερός, Επονίτης και κυ-

νηγημένος, αλλά μεγαλοαστός, κατηγο-

ρείται για τη δολοφονία με 97 σφυριές του 

συναγωνιστή και φίλου του Διαμαντόπου-

λου. Ο Θανάσης Νάσιουτζικ ήταν πρόε-

δρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. 

Ο Διαμαντόπουλος ήταν ο γραμματέας και 

μέλος του ΚΚΕ. Ήταν 1984 και το Κολωνά-

κι, όπως και το Ψυχικό, έμεναν άφωνα με 

τη στυγερή δολοφονία. Δέκα χρόνια μετά 

ο Νάσιουτζικ καταδικαζόταν τελεσίδικα 

από τον Άρειο Πάγο. Η νεαρή Παυλίνα θα 

θυμόταν για πάντα την κατακερματισμέ-

νη φιγούρα του πατέρα της πίσω από τα 

σίδερα. Από τότε, όπως λέει και η ίδια, άρ-

χισε να συμβιώνει με την κατάθλιψη. Απο-

λύτως κατανοητό.

Στις 6 Δεκεμβρίου του 2008, ο γιος της ο 

Νίκος βλέπει τον «κολλητό» του να πέφτει 

νεκρός δίπλα του από μια σφαίρα του ει-

δικού φρουρού. Είναι και οι δύο δεκαέξι 

μόλις ετών, φίλοι από τις αστικές γειτονιές 

της Αθήνας. Στα προαύλια των γνωστών 

καλών σχολειών των Βορείων Προαστίων 

έχουν γνωριστεί. Ο Αλέξης είναι νεκρός. 

Ο Νίκος αισθάνεται πως κάτι τον κυνηγά. 

Ο παππούς, ένας διανοούμενος – δολο-

φόνος κατά την κοινωνία. Η μητέρα με 

μεταπτυχιακό στη Φιλοσοφία, συγγρα-

φέας κατά συνθήκη, τραυματισμένη συ-

θέμελα από την ιστορία του πατέρα της. 

Ο φίλος του νεκρός από τη σφαίρα ενός 

ακροδεξιού Μανιάτη μπάτσου. 

Η Αθήνα στις φλόγες. Πόσες 

αντιστάσεις εναπομένουν σε 

έναν έφηβο για να μεταφράσει 

την πραγματικότητα και να εξη-

γήσει τα συμβάντα; Πολύ λίγες, 

θα πει ο ειδικός αν ερωτηθεί.

Το μοντέλο της Γενιάς του Πο-

λυτεχνείου έχει πλέον ολοκλη-

ρώσει τον κύκλο του. Τα παιδιά 

μεγάλωσαν σε περιβάλλον πολιτικής α-

φασίας με γονείς που ενηλικιώθηκαν σε 

καθεστώς ευφορίας. Τα πάντα ήταν δυνα-

τά αυτές τις δεκαετίες. Ακόμη και το χρή-

μα, ο έρωτας, η φήμη, η γνώση, το καλό 

κρασί. Ένα στοιχείο έλειπε από το μαγικό 

κουτάκι της ευτυχίας: η αλήθεια. 

Οι πιτσιρικάδες στο «If» παίζουν με πραγ-

ματικά πυρά πόλεμο στο αστικό τους σχο-

λείο κάπου στην Αγγλία. Διαθέτουν βαρύ 

οπλισμό και οι σφαίρες σκοτώνουν. Η τρέ-

λα κερδίζει και η βία συναρπάζει. Τα παιδιά 

των μεγάλων αστικών οικογενειών εκδι-

κούνται τους πατεράδες τους. Κυρίως εκ-

δικούνται την απίστευτη «ευκολία» με την 

οποία συζεί η μεταπολεμική αστική γενιά 

στην Κεντρική Ευρώπη και τη Βρετανία. 

Νίκος συνελήφθη στη Βέροια 

σε ηλικία μόλις 20 ετών. Φώναξε, 

λένε, «Ζήτω η Αναρχία». Ήταν ο-

πλισμένος με ένα καλάσνικοφ και ένα πι-

στόλι. Φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο. Ήταν 

προετοιμασμένος για πόλεμο. Δίπλα του 

ένα παιδί με πυρόξανθα μαλλιά, παραδί-

πλα άλλα δυο παιδιά. Ο μπάτσος από την 

Κοζάνη ήθελε να δείξει πως δεν είναι φλώ-

ρος, όπως οι Αθηναίοι συνάδελφοί του. 

Χτυπούσε όπου εύρισκε. Έβγαλε όλα τα 

απωθημένα του στους συλληφθέντες. Ο 

Δένδιας ξέρει ποιος είναι. 

Ο Νίκος έγραφε προ καιρού πως θέλει να 

είναι αυτός που καθορίζει τη ζωή του. Το 

υπογράμμιζε σε μία επιστολή του που την 

έστειλε για να εξηγήσει τους λόγους για 

τους οποίους αρνείται να καταθέσει στη 

δίκη για τη δολοφονία του φίλου του. Ο Νί-

κος τότε, όπως και τώρα, δεν ξέρει τελικά, 

ή το αισθάνεται άραγε, πως τελικά δεν κα-

θορίζει αυτός τη ζωή του αλλά η δυναμική 

στην οποία συμμετείχε. Η μητέρα του τον 

στηρίζει με τα δεκανίκια που της προσφέ-

ρει η δική της τραυματική εμπειρία. Είναι 

δύσκολο να επιπλεύσεις μέσα στον υγρό 

τάφο μιας τραγωδίας. Πόσο δε μάλλον να 

αναπνεύσεις μέσα στον υγρό τάφο πολ-

λών αλληλοεξαρτώμενων τραγωδιών.

ένε πως η Επανάσταση είναι απο-

τέλεσμα της πρωτοβουλίας των α-

στών και της καθόδου των προλε-

ταρίων. Στην Ελλάδα του 2013 οι γιοι των 

προλετάριων πυκνώνουν τις τάξεις της 

Χρυσής Αυγής από τη στιγμή που το 25% 

των μη οργανωμένων ψηφοφόρων του 

ΚΚΕ ψηφίζουν Μιχαλολιάκο. Οι γιοι των α-

στών παίρνουν τα καλάσνικοφ και φορούν 

αλεξίσφαιρα. Οι πυρήνες φυτρώνουν σαν 

τα μανιτάρια στο Βόρεια Προάστια. Οι φα-

σίστες πληθαίνουν στα Δυτικά 

Προάστια και τα βράδια κυνη-

γούν τους μετανάστες στους 

σταθμούς των τρένων. Κάτι δεν 

δένει. Κάτι δεν πάει καλά.

Ο φίλος μου καμπούριασε από 

την αγωνία εκείνο το βράδυ. Το 

μάτι του θόλωσε. Η σκιά πάνω 

στο μέτωπό του ήταν μια και-

νούργια ρυτίδα. Πέρασε καλά 

στη Μεταπολίτευση. Ήπιε το καλύτερο κο-

νιάκ του κόσμου και το μοιράστηκε με τους 

φίλους του. Εκείνο το βράδυ όμως, στον 

τοίχο του Πολυτεχνείου, φοβήθηκε. Έβλε-

πε το σπλάχνο του να του... φεύγει μέσα 

από τα δάχτυλά του. Τα πράγματα πήγαν 

καλά για το συγκεκριμένο πιτσιρικά. Θα 

μπορούσαν όμως και να εξελιχθούν δια-

φορετικά και τώρα, σαν το μισοπεθαμένο 

λύκο, ο πενηνταπεντάρης πια να γλείφει με 

πόνο τις πληγές του. Τόσο απλό είναι. Τόσο 

εύκολο.  

Ο Νίκος δεν θα μηνύσει εκείνους που τον 

κακοποίησαν στην Κοζάνη. Αποδέχεται τη 

συμμετοχή του στη ληστεία. Στα είκοσί του 

ξέρει πως θα μείνει για καιρό στη φυλακή. 

Πάνω από το παλιό αριστοκρατικό σχολείο 

στην Αγγλία υψώνονται καπνοί. Οι στρατι-

ώτες συλλαμβάνουν νεαρούς εφήβους με 

πυρόξανθα μαλλιά και γέρικο πια βλέμμα. 

Οι τραυματιοφορείς μεταφέρουν τα νεκρά 

κορμιά. Τότε, στη δεκαετία του ’70, ο τίτ-

λος της ταινίας ήταν «Εάν». Τώρα, στον 21ο 

αιώνα, ο τίτλος είναι διαφορετικός. Η βία 

χτύπησε πια τη δική μας πόρτα.  A

Πολιτική

Οι γιΟι των αστων παιρ-
νΟυν τα  καλασνικΟφ
Του Ν. ΓεωρΓιάδη

Ο

Η
Ο

Λ

τα Παιδια των 
μεγαλων αστι-
κων οικογενει-
ων εκδικούνται 

τούσ Πατερα-
δεσ τούσ

τζιχαντ
Tων άΓΓελου Τσεκερη

ΓιωρΓου κυριΤση

Αλλάζει το κλίμα: 
17 βαθμούς 
Φλεβάρη μήνα

Σημάδια αλλαγής του κλίμα-
τος παρατηρούνται στην κοι-
νωνία μετά την εκταμίευση 
της τελευταίας δόσης μαμούθ. 
Τα μαμούθ παραδόθηκαν 
κατεψυγμένα, σε άριστη κα-
τάσταση, και θα χρησιμοποι-
ηθούν για την ανακεφαλαιο-
ποίηση των τραπεζών και τη 
χορήγηση ρευστότητας στην 
οικονομία. Την ίδια στιγμή ε-
κατοντάδες χιλιάδες συνταξι-
ούχοι υποδέχτηκαν σε κλίμα 
ενθουσιασμού τα νέα εκκα-
θαριστικά με τις πολυαναμε-
νόμενες μειώσεις. Στις ουρές 
έβλεπες παντού χαμογελαστά 
πρόσωπα, ενώ πολλοί ήσαν 
εκείνοι που φορούσαν πο-
δοσφαιρικές φανέλες με τον 
αριθμό και το όνομα του κ. 
Στουρνάρα. Η είδηση ότι το 
ΔΝΤ υπολόγισε την ύφεση 
με συντελεστές άσχετους με 
την πραγματικότητα αντιμε-
τωπίστηκε σε κλίμα γενικής 
ιλαρότητος με ανέκδοτα για 
εξετάσεις ούρων.

Επόμενο μεγάλο γεγονός εί-
ναι ο φόρος ακίνητης περιου-
σίας τον οποίο περιμένει με 
αγωνία η χειμαζόμενη ελλη-
νική οικονομία και ο οποίος 
θα είναι προσαυξημένος κατά 
320%, δεδομένης της περσι-
νής επιτυχίας της διοργάνω-
σης. Στα κυβερνητικά επιτε-
λεία υπάρχει επίσης η σκέψη 
να φορολογηθούν οι θερμο-
σίφωνες, τα πλακάκια μπά-
νιου και τα μαχαιροπήρουνα, 
ενώ τεκμήριο από την επό-
μενη φορολογική περίοδο θα 
θεωρούνται και οι καναπέδες 
από διθέσιοι και πάνω. 

Τα σχέδια θα εξειδικευθούν 
σε ευρεία κυβερνητική σύ-
σκεψη με τη συμμετοχή δια-
φόρων φίλων του κ. Σαμαρά, 
θα περάσουν το ταχύτερο 
δυνατό από τη Βουλή, θα 
στρίψουν στα λουλουδάδικα 
και θα απομακρυνθούν με ι-
λιγγιώδη ταχύτητα. ●
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Είναι όμορφος και γλυκός, κοιτάζει τις κάμε-

ρες αγέρωχα και με περηφάνια, με μια αντρική 

σκληράδα που δεν ταιριάζει στην ηλικία του, με 

μαλλιά ανάκατα και τσαμπουκά, με την έκφραση 

που στρογγυλοκάθεται στο πρόσωπο όταν είσαι 

αποφασισμένος για όλα και το παίρνεις πάνω 

σου – κανένα σημάδι λύπησης, κουρελιάσματος, 

κανένα τσάκισμα στο πρόσωπο, ακόμα και με το 

ένα μάτι βουλωμένο κοιτάζει ίσια μπροστά και 

δεν θέλει καθόλου να κρυφτεί, δεν σκύβει όπως 

συνηθίζεται στις συλλήψεις, θέλει να τον κοιτά-

ξουμε καλά καλά. Είναι 20  χρονών και τον λένε 

Νίκο Ρωμανό.

μαμά του, η Παυλίνα Νάσιουτζικ, ως 
μαμά που είναι βρίσκεται ήδη στη χώ-
ρα του πόνου, του θρήνου, του τρόμου. 

Τη Δευτέρα το πρωί μού μιλάει στο τηλέφωνο 
σαν χαμένη, δεν καταλαβαίνει τίποτα, από 
ποια εφημερίδα παίρνω, τι της λέω, κάνει μό-

νο μεγάλα κενά σιωπής και κλαίει. Προσπα-
θεί στιγμιαία να βάλει για ένα λεπτό τα πράγ-
ματα μέσα της σε τάξη. Αλλά δεν μπαίνουν με 
τίποτα. Με τσακισμένη αλλά αποφασιστική 
φωνή μού λέει τη μοναδική φράση που της 
επιτρέπει προς το παρόν ο δικηγόρος της οι-
κογένειας, Φραγκίσκος Ραγκούσης: «Είμαστε 
πολύ υπερήφανοι για το γιο μας και θα τον υπε-
ρασπιστούμε μέχρι τέλους». Στη μοναδική εμ-
φάνιση που έχει κάνει σε τηλεοπτικό κανάλι 
θα προσθέσει: «Τα παιδιά είναι πολύ χτυπημένα. 
Χτυπήθηκαν όλα μέσα στην Ασφάλεια, δεν χτυ-
πήθηκαν κατά τη συμπλοκή». 
Δύο μέρες μετά θα ξεκινάει προκαταρκτική 
ανάκριση για τους βασανισμούς που ασκήθη-
καν στα τέσσερα παιδιά κι οι ξένες εφημερίδες 
θα γράφουν (ξανά) για την αυθαιρεσία των 
ελληνικών αστυνομικών αρχών και το κα-
κότεχνο photoshop, ενώ στο ελληνικό διαδί-
κτυο θα αναπαράγεται με ταχύτητα φωτός το 
video που δεν έπαιξαν τα κανάλια – τη στιγμή 
της μεταφοράς των συλληφθέντων από την 
Ασφάλεια στο δικαστικό μέγαρο Κοζάνης και 
με τα σημάδια της κακοποίησης εμφανή στα 
πρόσωπά τους, ο εικοσάχρονος Ρωμανός να 
κοιτάζει με βλέμμα γεμάτο μίσος κάμερες, δη-
μοσιογράφους, αστυνομικούς και σαν αγρίμι 
να φωνάζει: «Ζήτω η αναρχία, κουφάλες». Ε-
ντυπωσιακή, απόλυτη ανυπαρξία φόβου. Άλ-
λωστε έχει μπει από μικρός σε προπόνηση για 
γερά στομάχια. Πέντε χρόνια νωρίτερα δεν 
φορούσε την ταμπέλα του «Βενιαμίν Τρομο-
κράτη», αλλά αυτή του «Κατεξοχήν Αυτόπτη 
Μάρτυρα» στη δολοφονία του καλύτερού του 
φίλου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Ο Ρωμα-
νός στεκόταν δίπλα του όταν έφευγε από το 
όπλο του Κορκονέα η σφαίρα. Στην κατάθε-
ση ο δεκαπεντάχρονος τότε έλεγε: «Είδαμε 
από απόσταση 15-20 μέτρων δύο αστυνομικούς. 

Ο Αλέξανδρος ήταν μπροστά μου και πίσω δεξιά 
του ήμουν εγώ. Κάποιος από πίσω μου πέταξε ένα 
άδειο πλαστικό μπουκάλι και φυσικά δεν έφτασε 
στους αστυνομικούς. Με το που έριξε κάποιος το 
μπουκάλι, οι αστυνομικοί, και οι δύο αν δεν κάνω 
λάθος, έβγαλαν τα όπλα από τις θήκες. Δεν πυρο-
βολούσαν ούτε προς τα επάνω ούτε προς τα κάτω. 
Σημάδεψαν προς το μέρος μας και πυροβόλησαν. 
Ο Αλέξανδρος έπεσε κάτω. Ο κόσμος φώναζε και 
κάποιοι σήκωσαν την μπλούζα του. Είδα ότι είχε 
μια τρύπα στη μέση του θώρακα και λίγο προς την 
καρδιά. Είχε βγάλει και αίμα...».
Τη στιγμή που η σφαίρα βρήκε τον προορισμό 
της ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση στο μυα-
λό του Ρωμανού. Στο δικαστήριο θα παρακο-
λουθούσε τη δίκη με τους γονείς του από το 
ακροατήριο, αλλά όταν θα έφτανε η ώρα της 
δικής του κατάθεσης θα έστελνε επιστολή που 
θα έλεγε: «Δεν είχα κανένα σκοπό να εμφανιστώ 
στη δίκη, διότι δεν με απασχολεί ούτε στο ελάχι-
στο η έκβασή της. Αποφασίζω, ως πολιτική μου ε-

Πολιτική

Μικροι «αιχΜαλωτοι πολέΜου»
Της δήΜήΤρΑς ΤριΑΝΤΑφυλλου

πιλογή, να μην εμφανίζομαι στις στιγμές που ορί-
ζουν οι θεσμοί, αλλά να διαμορφώνω εγώ ο ίδιος 
τα δικά μου πλαίσια στα οποία θα εκφράζω την 
αντίληψή μου». Η κοινωνία μας τον είχε ήδη 
βάλει στο παιχνίδι των πολιτικών επιλογών 
την ώρα που έπρεπε να τον έχει στο παιχνίδι 
των ονείρων του μέλλοντος.
Η οικογένειά του είναι μία από τις οικογένει-
ες που «φέρουν» πάνω τους τα σημάδια των 
αλλαγών σε αυτό τον τόπο, αλλά και σημάδια 
από τραγικά γεγονότα. Ο παππούς του Ρωμα-
νού, Αθανάσιος Νάσιουτζικ (διανοούμενος, 
συγγραφέας και πρόεδρος της Ελληνικής Ε-
ταιρείας Λογοτεχνών), ήταν μέλος της ΕΠΟΝ 
και με τη λήξη του Εμφυλίου πέρασε οκτώ 
χρόνια σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην 
Αλβανία. Στις 24 Σεπτεμβρίου 1984 κατηγο-
ρήθηκε για τη δολοφονία (με 97 χτυπήματα 
στο κεφάλι με σφυρί) του Αθανάσιου Διαμα-
ντόπουλου, επίσης συγγραφέα και μέλος του 
ΚΚΕ. Όταν έγινε το «έγκλημα στο Κολωνάκι» 
(όπως έμεινε στην ιστορία) η κόρη του Νά-
σιουτζικ, επίσης συγγραφέας και φιλόλογος 
Παυλίνα, ήταν 18 χρονών. Πέρασε μια δεκα-
ετία, δύο αθωωτικές αποφάσεις για τον πα-
τέρα της και στο τέλος μια οριστική καταδί-
κη. Το μεσοδιάστημα μέχρι σήμερα εξέδωσε 
στην αρχή ιστορικά βιβλία και μελέτες (γύρω 
από θέματα του μείζονος ελληνισμού) και με-
τά επιτυχημένα lifestyle βιβλία («Μύκονος 
Μπλουζ», «Μαμάδες Βορείων Προαστίων» 
κ.ά.). Και τώρα, ξανά, νέο χτύπημα. Ο γιος της 
μέσα από τη φυλακή να λέει σε όλους μας: «Τα 
κίνητρά μου ήταν πολιτικά. Θεωρώ τον εαυτό μου 
αιχμάλωτο πολέμου. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου θύ-
μα. Δεν θα υποβάλω μήνυση στους αστυνομικούς 
που με χτύπησαν. Επιθυμώ η κακοποίησή μου να 
ευαισθητοποιήσει τις συνειδήσεις των πολιτών».
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο συλληφθέντας 
Γιάννης Μιχαηλίδης, που έξω από τα δικα-
στήρια Κοζάνης φώναζε με τις χειροπέδες: 
«Μπάτσοι - χαφιέδες πολιτικοί, δεν έχετε κανένα 
λόγο να κοιμάστε ήσυχοι. Χάσαμε μια μάχη, όχι 
τον πόλεμο». 
Ας προσπαθήσουμε να μην είμαστε μελό ούτε 
να δώσουμε συγχωροχάρτια ούτε και να μι-
λήσουμε για «ευαίσθητες παιδικές καρδού-
λες». Αλλά ας εννοήσουμε αυτό. Ότι αυτά τα 
παιδιά μιλάνε για πόλεμο, ζουν σε πόλεμο, 
αντιλαμβάνονται την κοινωνία ως πόλεμο. Κι 
ας είναι, όπως λέει ο κόσμος, από τα Βόρεια 
Προάστια. Πριν από πέντε χρόνια αυτά τα 
Βόρεια Προάστια έβαζαν στις νύχτες και τις 
μέρες της Αθήνας φωτιά επί ένα μήνα. Τώρα 
πια δεν υπάρχουν Βόρεια και Δυτικά Προά-
στια, ούτε «Μαμάδες Βορείων Προαστίων», 
υπάρχουν εικοσάχρονοι με καλάσνικοφ στα 
χέρια. Κι υπάρχει ένα ίσιωμα, ένα χάος και 
μια «θεσμική» κατά τα άλλα κοινωνία, που 
όχι απλώς τα αφήνει εντελώς απροστάτευτα 
αλλά τα τρώει με λαιμαργία. 

Υ.Γ. Καθώς γράφω αυτές τις γραμμές μού τηλε-
φωνεί η μητέρα μου, καθηγήτρια στο 59ο σχολείο 
Αθηνών. Λίγα λεπτά πριν, το προαύλιο του σχολεί-
ου έχει γεμίσει με μαύρες προκηρύξεις με το α-
κόλουθο μήνυμα: «Φασίστες, θα σας τσακίσουμε, 
ερχόμαστε». Ανυπόγραφο. A

Çτα κινήτρα μού 
ήταν Πολιτικα. 

Θεωρω τον εαύτο 
μού αιχμαλωτο 

Πολεμού. δεν 
Θεωρω τον εαύτο 

μού Θύμα. δεν Θα 
ύΠοβαλω μήνύσή 
στούσ αστύνομι-
κούσ Πού με χτύ-
Πήσαν. εΠιΘύμω ή 
κακοΠοιήσή μού 

να εύαισΘήτοΠοι-
ήσει τισ σύνειδή-

σεισ των ΠολιτωνÈ.

Η
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Η κοκκινή γραμμΗ

Δεν είναι μόνο τα όσα είπε 
ο Γιάννης Στουρνάρας για τη 
«χαμένη πενταετία» του Κώ-
στα Καραμανλή, που πείραξε 
κάποιους υπουργούς. Είναι και 
η απόρριψη, εσχάτως, πληθώ-
ρας αιτημάτων τους για παρο-
χές εκτός προϋπολογισμού.

«Δεν αρχίσαμε καλά» ήταν το σχόλιο 
στελέχους του οικονομικού επιτελείου 
της κυβέρνησης, όταν «μετρήθηκαν» υ-
περβάσεις σε τέσσερα υπουργεία.

Κάποιοι, τώρα, λένε πως ο Γ. Στουρνάρας 
είναι καλός για τις επαφές εκτός συνόρων 
και λίγος για τα της χώρας. 

Και ο –ορφανός πολιτικά– Γιάννης Μα-
νώλης ζητούσε στο εντευκτήριο της Βου-
λής εξηγήσεις για το «ατόπημα» Στουρ-
νάρα εις βάρος του Κ. Καραμανλή. Κοίτα 
οπαδούς ο πρώην!

Το μάθαμε αργά, αλλά καλό. Ισοδύναμα 
μέτρα παροχών στους απεργούς του με-
τρό έψαχναν στην κυβέρνηση, μέχρι το 
παρά πέντε της επίταξης. Τα συζητούσε ο 
πρωθυπουργός, αλλά προσέκρουσε στο 
βέτο του οικονομικού επιτελείου.

Κάποιοι δεν έχουν ξεχάσει τα «Ζάπ-
πεια» και βαυκαλίζονται ότι «λεφτά υπάρ-
χουν»...

Κριτική στον Α. Σαμαρά από τον Γ. Καρα-
τζαφέρη γιατί δεν πήρε μέρος στην πε-
ριφορά της εικόνας της Θαυματουργού 
Εικόνας της Υπαπαντής στην Καλαμάτα...

Τα περισσότερα «διαβήματα» βουλευ-
τών της ΝΔ υπέρ των αγροτών στο Μαξί-
μου αφορούσαν στη μη καθιέρωση του 
βιβλίου εσόδων-εξόδων. Και ο νοών νο-
είτω...

Ο επίτιμος πρόεδρος της ΝΔ 
σηκώθηκε, πηγαίνει στο γρα-
φείο του χωρίς πατερίτσες, λί-
γες εβδομάδες μετά την επέμ-
βαση στο γοφό του. Iron man!

Αγρότης συνδικαλιστής συμπεριέλαβε 
και τη μη εκτροπή του Αχελώου για να δι-
καιολογήσει τα μπλόκα στους δρόμους. 
Τελικά ο Ανδρέας άφησε κληρονομιά...

Να και ένα SMS πολιτικού που έχει εσχά-
τως εξαφανιστεί από το προσκήνιο: «Χά-
νομαι γιατί ρεμβάζω... Φάση δημιουργι-
κής υπομονής». Πόσο θα περιμένουμε;  

Ποιοι Πυρήνες της Φωτιάς... Ο Νίκος Νι-
κολόπουλος δημιούργησε «πυρήνα φοι-
τητών χριστιανοδημοκρατικού κινήμα-
τος» στη Λάρισα.

Πάει για φέτος η εκ νέου θεσμοθέτηση 
της βάσης του 10 ως προϋπόθεσης για ει-
σαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Από του χρόνου και 
βλέπουμε.

«Η ευχή μου είναι αυτό το ρυάκι να φου-
σκώσει, να γίνει ποτάμι και να ποτίσει με 
ελπίδα τις πονεμένες, απελπισμένες και 
αγνές καρδιές των Ελλήνων» είπε ο απο-
χωρήσας από τους ΑΝ.ΕΛ. Χρήστος Ζώης, 
προσχωρώντας στην κίνηση «Ελλήνων 
Πρωτοβουλία». Πλημμυρίσαμε.  ●

Πριν 3 βδομάδες η Καρολίνα Π., 14χρονη 
μαθήτρια από την Ιταλία, έβαλε τέλος στη 
ζωή της. Δεν άντεξε την ψυχολογική πίεση 
εξαιτίας προσβολών, εκφοβισμού και βίας 
από συμμαθητές της. 

υστυχώς, η Καρολίνα δεν είναι το μόνο 
ούτε το πρώτο τραγικό θύμα ενός νο-
σηρού φαινομένου που τα τελευταία 
χρόνια εξαπλώνεται επικίνδυνα. Στην 

Ιρλανδία, τη Γαλλία, τον Καναδά μαθητές έβα-
λαν τέλος στη ζωή τους, θύματα και αυτοί σχο-
λικού εκφοβισμού. Δεν φτάνουν βέβαια όλες οι 
περιπτώσεις σε αυτό το τραγικό σημείο. Όμως, 
η απομόνωση, η κατάθλιψη, η επιθετικότητα, οι 
ακραίες αντιδράσεις νέων παιδιών και εφήβων 
αποτελούν ούτως ή άλλως ένα εξαιρετικά σο-
βαρό πρόβλημα που δεν συγχωρεί αδιαφορία 
ή αδράνεια. 

Εκφοβισμός και βία στο σχολείο δεν είναι προ-
φανώς ένας μεμονωμένος τσακωμός σε μια 
γωνία της αυλής του σχολείου. Είναι η επανα-

λαμβανόμενη επιθετική συμπεριφορά από έναν 
ή περισσότερους μαθητές σε βάρος ενός πιο 
«αδύναμου» ή «διαφορετικού». Εκδηλώνεται με 
πολλές μορφές, όπως ψυχολογική, λεκτική, σω-
ματική βία.

Η βαθιά κρίση και οι δραματικές επιπτώσεις 
της –ανέχεια, ανεργία, απελπισία– «θρέφουν» 
το φαινόμενο αυτό. Επιπλέον, η παρουσία πολ-
λών μαθητών παιδιών μεταναστών στα ελληνι-
κά σχολεία περιπλέκει ακόμα περισσότερο ένα 
ήδη σύνθετο πρόβλημα, πολλαπλασιάζοντας 
τις γενεσιουργές αιτίες του. Σύμφωνα με έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε σε 41 χώρες, η Ελλάδα 
βρίσκεται στις 5 πρώτες σε περιστατικά ενδο-
σχολικής βίας. 

Το εύρος των δυνατοτήτων και η ανωνυμία 
του διαδικτύου κάνει ακόμα πιο «δηλητηριώ-
δες» και επικίνδυνο το ήδη εξαιρετικά δύσκολο 
στην επίλυσή του πρόβλημα. Το 2011, μόνο στο 
Facebook, ένα εκατομμύριο παιδιά ενεπλάκησαν 
σε διαδικτυακό εκφοβισμό. 

Η εύκολη διάκριση σε θύμα και θύτη είναι λανθα-
σμένη. Μιλάμε για παιδιά, μπλεγμένα στα δίκτυα 
της ίδιας νοσηρής κατάστασης. Η σιωπή που πε-
ριβάλλει τα περισσότερα περιστατικά ενδοσχο-
λικής βίας και εκφοβισμού κάνει ακόμα πιο δύ-
σκολη την αντιμετώπιση του φαινομένου. Πρέπει 
να «σπάσουμε» την ιδιόμορφη αυτή «omerta». Ο 
ασφαλέστερος τρόπος είναι η πρόληψη. Προϋ-
ποθέτει, όμως, ενημέρωση και γνώση. 

Αυτός είναι ο σκοπός της πρότασης για την κα-
θιέρωση Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του ενδο-
σχολικού εκφοβισμού και της βίας, που μετά από 
ελληνική πρωτοβουλία υιοθετήθηκε από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ενυπόγραφη στή-
ριξη 385 ευρωβουλευτών από όλες τις πολιτικές 
ομάδες. Μια τέτοια Ημέρα θα λειτουργήσει ως 
καταλύτης για τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθη-
τοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης, γο-
νέων, εκπαιδευτικών, μαθητών, καθώς και των 
θεσμών σε Ευρώπη και Ελλάδα.  

Δεν υπάρχουν ψευδαισθήσεις. Το φαινόμενο 
δεν θα εξαλειφθεί ούτε γρήγορα ούτε εύκολα. 
Οφείλουμε όμως να βάλουμε τον πήχη ψηλά: 
«Ούτε ένας μαθητής θύμα ενδοσχολικής βίας και 
εκφοβισμού». 
 
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κερδήθηκε μια μά-
χη. Μπορούμε να κερδίσουμε και τον πόλεμο. A

* Ο Γ.Κ. είναι ευρωβουλευτής της ΝΔ

Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός 
Η Ευρώπη αφυπνίζεται
Του γιωργου κουΜουΤςΑκου* 
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Αποτυχίες Η μεγαλύτερη αποτυχία είναι αυ-

τή της δικής μου γενιάς. Της περίφημης γενιάς του 

Πολυτεχνείου, που έβαλε τη λέξη «Πολυτεχνείο» 

μπροστά και νόμισε πως καθάρισε διά βίου. Ξεκίνη-

σε με μια συνθηματολογική λογική, την οποία, απ' 

ό,τι φάνηκε, δεν μετέτρεψε σε πράξη. Η δική μου γε-

νιά βγήκε από το καμίνι της δικτατορίας, δημιούργη-

σε ελπίδες και προσδοκίες στις οποίες δεν ανταπο-

κρίθηκε. Αντί να οδηγηθεί η χώρα σε μια ανάπτυξη 

ουσιαστική, κυρίως μέσω της παιδείας και του πολι-

τισμού, αναπτύχθηκε στρεβλά, μπήκε σε μια σφαί-

ρα μίμησης κακών δυτικών προτύπων κρατώντας 

παράλληλα μόνο τα άσχημα και από τις ανατολίτικες 

καταβολές της. Τώρα, ευτυχώς ή δυστυχώς, είναι 

μια ευκαιρία να επαναπροσδιοριστούμε. Και, νομί-

ζω, αυτό θα γίνει τελικά. Όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά 

γιατί εκεί μας οδηγούν οι υπάρχουσες συνθήκες.

Βαριέμαι - Βαρβαρότητα Οδηγού-

μαστε στη βαρβαρότητα από βαρεμάρα κάποιες 

φορές. Από τη βαρεμάρα της σκέψης. Είμαστε έ-

νας λαός που δεν έχει μάθει να σκέφτεται αναλυτι-

κά. Και αυτό έχει να κάνει με την ελλειμματική μας 

παιδεία, από τα πρώτα στάδια κιόλας. Η ανοχή στη 

βαρβαρότητα και κατ' επέκταση η συνήθεια σε αυ-

τή, πράγμα που οδηγεί σε κοινωνικό και πολιτικό 

θάνατο, προέρχεται από τη βαρεμάρα μας να σκε-

φτούμε και να δράσουμε. Και αυτό συμβαίνει διότι 

πιστεύουμε ότι θα αποφασίσουν άλλοι για μας. Έ-

χουμε αποποιηθεί το ρόλο μας ως πολίτες, δηλαδή. 

ΔΗΜ.ΑΡ.  Εγώ με την πολιτική, όπως ξέρετε, 

δεν είχα ιδιαίτερες ασχολίες. Πάντα με απασχολούσε 

η πολιτική κατάσταση αλλά εκφραζόμουν πιο γενι-

κά. Και πάντα είχα κάποιες προτάσεις να πολιτευτώ, 

δεν θεωρούσα όμως πως ήμουν τόσο απαραίτητος 

στην πολιτική σκηνή της χώρας. Αισθανόμουν ότι 

ήμουν πιο απαραίτητος στη δουλειά που κάνω, για-

τί κι αυτή πολιτική είναι υπό μία έννοια. Γιατί τώρα, 

λοιπόν, θα μου πείτε. Διότι αισθάνθηκα ότι η στιγμή 

ήταν τέτοια που έπρεπε να πάρω μια πολύ συγκε-

κριμένη δημόσια πολιτική θέση. Για μένα, επίσης, 

πέρα από τις όποιες πολιτικές θέσεις, μετρούν πολύ 

και τα πρόσωπα. Ο Φώτης Κουβέλης μού εμπνέει 

εμπιστοσύνη και σοβαρότητα. Τον εκτιμώ πολύ γιατί 

είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, με σκέψη, με 

παιδεία και όχι με συνθήματα. Δεν μπορώ καθόλου 

τους παπαρδέλες, αυτούς δηλαδή που λένε πολλά-

πολλά. Επίσης, ο Κουβέλης εκφράζει ένα χώρο με 

ευρωπαϊκό προσανατολισμό, με ένα αριστερό προ-

φίλ ± με ό,τι μπορεί να σημαίνει «αριστερό» σήμερα. 

Μπορεί να μη συμφωνώ σε όλα με τον κ. Κουβέλη, 

αλλά θεωρώ πως μπορεί να διαδραματίσει ακόμα 

μεγαλύτερο ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου. Όχι 

μόνο από τη θέση ενός αρχηγού κόμματος που στη-

ρίζει την κυβέρνηση, αλλά και πιο ενεργά. Ακόμα και 

I n f o
«Αντιγόνη» 

του Ζαν Ανούιγ, 
Νέο Ελληνικό

 Θέατρο Γιώργου 
Αρμένη,

Σπ. Τρικούπη 34 
& Κουντουριώτου, 

Εξάρχεια, 
210 8253.489.

Διαβάστε 
ολόκληρη 

τη συνέντευξη 

www.athens voice.gr

Γιάννης Μπέζος 
Ο σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής της «Αντιγόνης» του Ζαν Ανούιγ 

καταρτίζει το δικό του αλφάβητο για την A.V.  

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΠΛΑΤΣΟΥ

Aπό το

με μια υπουργική θέση. Θα μπορούσε να είναι στο 

υπουργικό σχήμα. Ο κόσμος έχει ανάγκη από πρό-

σωπα, γιατί έχει ανάγκη από παραδείγματα.

Εθνικό Θέατρο Έχω συζητήσει την πρότα-

ση ανάληψης της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευ-

θυντή του Εθνικού μετά το πέρας της θητείας του 

Γιάννη Χουβαρδά, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι α-

νακοινώσιμο. Με ενδιαφέρει αυτή η πρόταση και το 

έχω δηλώσει. Πλέον είναι θέμα απόφασης σε επί-

πεδο αρχηγών των τριών κυβερνώντων κομμάτων 

και του αρμόδιου υπουργού. Επί των ημερών του Γ. 

Χουβαρδά, πάντως, το Εθνικό έχει κοινό και ισχυρό 

ταμείο. Είναι, δηλαδή, πετυχημένη η θητεία του.

Κρίση Ο Πέτρος Μάρκαρης είχε γράψει πρό-

σφατα σε ένα βιβλίο του ότι «το αίμα του Καποδί-

στρια θα το πληρώσουμε τώρα». Μάλλον έφτασε 

αυτή η ιστορική στιγμή της «πληρωμής».

Μετανάστες Είμαστε μια χώρα μεταναστών. 

Οι Έλληνες πάντα μεταναστεύαμε για να βρούμε 

μια καλύτερη τύχη. Όσον αφορά τους αλλοδαπούς 

μετανάστες στην Ελλάδα, είχαμε μόνο τους Αλβα-

νούς, τους οποίους αρχικά καθόλου δεν θέλαμε, 

μετά τους θέλαμε πολύ και στο τέλος δεν μας ήθε-

λαν αυτοί. Μετά τους Αλβανούς, τα τελευταία χρό-

νια, είχαμε τα κύματα μεταναστών από την Ασία 

κυρίως, οι οποίοι έρχονταν τράνζιτ στην Ελλάδα, 

προσπαθούσαν να φύγουν από δω για μια άλλη 

ευρωπαϊκή χώρα, δεν τα κατάφερναν και εγκλωβί-

ζονταν εδώ. Όλο αυτό έγινε σε μεγάλες ποσότητες, 

απότομα, ανεξέλεγκτα, εκκωφαντικά και πλέον 

αποτελεί μεγάλο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό 

πρόβλημα. Η λύση φυσικά δεν είναι να συμπερι-

φέρεσαι στους μετανάστες σαν να είναι υποζύγια. 

Αυτές οι πρακτικές είναι εκτός πολιτισμού, εκτός 

δημοκρατίας. Πρέπει, όμως, παρόλα αυτά, η πο-

λιτεία να επιβάλλει το νόμο, σταθερά αλλά χωρίς 

ακρότητες, σεβόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τρομοκρατία Θα περίμενα από τα κόμματα 

της Αριστεράς να κάνουν μια γιγαντιαία διαδήλωση 

σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κατά της τρομοκρατίας. 

Και όταν λέω τρομοκρατία, εννοώ όλες τις πράξεις 

βίας. Μια τέτοια κίνηση δεν έγινε ποτέ στην Ελλά-

δα. Δηλαδή δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε 

ένα-δύο εκατομμύρια κόσμος κατά της τρομοκρα-

τίας; Το μεγαλύτερο όπλο υπέρ της δημοκρατίας 

είναι όταν την προστατεύουμε. Όχι όταν την πυρο-

βολούμε στο όνομά της και καλά. Κι αν δεν αλλάξει 

αυτό το σκηνικό δεν θα πάμε μπροστά. Δεν μπορείς 

να είσαι σε μια ευρωπαϊκή οικογένεια και να συμπε-

ριφέρεσαι σαν το δύστροπο, κακομαθημένο παιδί.

Φόβοι Με φοβίζουν δύο πράγματα: οι συμπλεγ-

ματικοί άνθρωποι και οι βλάκες. Δεν αντιμετωπίζο-

νται με τίποτα.

Χρυσή Αυγή Ο κόσμος μέσω δημοκρατι-

κών διεργασιών έχει αποφασίσει να είναι η Χρυσή 

Αυγή στη Βουλή. Ποιος θα το απαγορεύσει; Το ότι 

διαφωνώ με τις θέσεις τους, όμως, είναι δεδομένο. 

Επίσης, η Χρυσή Αυγή καλύπτει ένα κενό που δημι-

ούργησε η δημοκρατία. Κάνει πράγματα ακόμα και 

κακόγουστα, ταπεινά, βίαια. Τα κάνει. Τολμά και κά-

νει πράγματα που κανείς άλλος δεν κάνει. Γιατί οι 

πολιτικοί μας είναι φοβισμένοι. Και αυτό μαγνητί-

ζει τον κόσμο. Κι αν δεν δουν οι υπόλοιποι πολιτικοί 

την ατολμία τους θα βρουν ισχυρό αντίπαλο στο 

πρόσωπο της Χρυσής Αυγής. A

14 A.V. 7 - 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013



7 - 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 A.V. 15 



16 A.V. 7 - 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Στην ανοιχτή συνάντηση των ΑΑ 

«Είμαι η Αλίκη και είμαι αλκοολική. Πριν αρχίσου-
με, ας κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για τα αδέρ-
φια που υποφέρουν και αυτά που έχουν πεθάνει». 
Κυριακή βράδυ, στην ανοιχτή συνάντηση των 

Αλκοολικών Ανώνυμων, ήμασταν δέκα άνδρες 

και πέντε γυναίκες, από 30 μέχρι και πάνω από 

60 χρόνων. 

Καπνίζαμε, πίναμε ζεστό καφέ και τρώγαμε κου-

λουράκια. Πριν αρχίσει η συζήτηση, που για ε-

κείνη την ημέρα η συντονίστρια είχε επιλέξει να 

αφορά το «θυμό», ενημερωθήκαμε πως όποιος 

είχε πιει δεν θα μπορούσε να πάρει το λόγο. Στα 

δύο δωμάτιο, πότε στο ένα και πότε στο άλλο, 

περιφερόταν ένας τύπος που είχε πιει, όχι αλ-

κοόλ, κι έκανε σαν να ζωγράφιζε με τα χέρια του 

στον αέρα. Δεν ενοχλούσε και δεν διέκοπτε, ο-

πότε ήταν αποδεκτός. 

«Έτσι μου έρχεται να τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Πο-
τήρια, καρέκλες, το τραπέζι, να τα κάνω λίμπα. 
Έχω πολύ θυμό. Από πιτσιρίκι τα καταπίνω όλα 
γιατί ήθελα να με αγαπάνε όλοι. Με σκάει αυτός ο 
θυμός και φοβάμαι ότι θα πιω. Δεν παίρνω λεφτά 
μαζί μου για να μην αγοράσω ποτό». Ήταν μια γυ-

ναίκα γύρω στα 55. Τα είπε και ηρέμησε. 

Μίλησαν όλοι εκτός από έναν. Μια ομαδική ψυ-

χοθεραπεία, που ξεφόρτωσε πολλή ένταση. 

Στο τέλος αρνήθηκα ευγενικά την πρόσκληση 

να πιαστούμε όλοι χέρι-χέρι για την προσευχή 

της Γαλήνης: «Κύριε, σε παρακαλώ, δώσε μου τη 
γαλήνη να υπομένω τα πράγματα που δεν μπορώ 
να αλλάξω, το θάρρος να αλλάξω αυτά που μπο-
ρώ και τη σοφία να καταλαβαίνω τη διαφορά». 

Ο «ξεναγός» μου στους ΑΑ, ένας άνθρωπος 

γύρω στα 50, προθυμοποιήθηκε να κάτσουμε 

στο τέλος να πούμε δυο πράγματα παραπάνω: 

«Από το 2005 προσπαθώ να κόψω. Παρότι έφθασα 
στον πάτο, στο νοσοκομείο έτοιμος να πεθάνω, 
δεν παραδεχόμουν ότι είχα πρόβλημα. Τα παι-
διά μου μού είπαν ότι ή θα πήγαινα στο 18 Άνω ή 
δεν θα έμπαινα το βράδυ στο σπίτι. Από τότε το 
παλεύω και τώρα, μετά από κάποιες υποτροπές, 
είμαι 4 χρόνια άπιωτος. Είναι προσπάθεια μέρα 
με τη μέρα. Προσπαθώ να μην πιω σήμερα και αν 
γίνεται ούτε και αύριο. Αυτό, το να παραδεχθείς 
ότι είσαι αλκοολικός, είναι το πρώτο βήμα για να 
γίνεις μέλος στους ΑΑ». 

Το κεντρικό «δωμάτιο» των ΑΑ βρίσκεται στη 

Σολωμού 66 (5ος) και οι ανοιχτές συναντήσεις 

γίνονται κάθε Κυριακή 20.30-21.45, ενώ οι συ-

ναντήσεις για τα μέλη είναι καθημερινές. Υπάρ-

χουν «δωμάτια» στο Χαλάνδρι, στους Αμπελό-

κηπους, στον Άγιο Δημήτριο και στο Φάληρο. 

www.aa-greece.gr 
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Στο ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ 

Από το 2003 μέχρι και το 2011 περίπου 650 

άνθρωποι απευθύνθηκαν στο ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ 

ζητώντας βοήθεια για να κόψουν το ποτό. 

Ένας από αυτούς είναι ο Γιάννης, ο οποίος με-

τράει τις μέρες που δεν έχει πιει. Όταν συνα-

ντηθήκαμε ήταν ακριβώς 365. 

«Στο σχολείο έπινα μια φορά την εβδομάδα. 
Στα φοιτητικά μου χρόνια κάθε μέρα. Όταν πα-
ντρεύτηκα το περιόρισα, μέχρι που χώρισα στα 
40 μου. Από τότε και για 5 χρόνια έπινα κάθε 
μέρα ένα μπουκάλι ουίσκι. Δούλευα στο σπίτι 
και ξυπνούσα κατά τις 7 κάθε πρωί. Έπινα δυο 
καφέδες μέχρι τις 9 και μετά άνοιγα το μπουκά-
λι. Στις 3-4 το είχα τελειώσει κι έπεφτα για ύπνο 
μέχρι το άλλο πρωί και πάλι απ’ την αρχή». Το 

διαζύγιο έφταιξε; «Ήταν η αφορμή. Στην πραγ-
ματικότητα υπήρχαν άλλα προβλήματα που 
δεν είχα αντιμετωπίσει». Σήμερα; Σου έρχε-

ται καθόλου η επιθυμία να πιεις; «Όχι». Ποιος 

είναι αλκοολικός; «Αυτός που δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει την πραγματικότητα χωρίς αλ-
κοόλ». 

Ο Άγγελος Πάριος, ψυχοθεραπευτής του 

προγράμματος, λέει ότι ο αλκοολισμός εί-

ναι «ένα σύνθετο φαινόμενο, όπου βιολογι-
κοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες 
συντελούν στο να εκδηλωθεί το σύμπτωμα». 
Στο ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ περισσότερο απευθύνο-

νται συγγενείς και «σημαντικοί άλλοι», παρά 

άνθρωποι που έχουν οι ίδιοι το θέμα («εάν 
έρθει κάποιος από μόνος του σημαίνει ότι έχει 
κάνει ήδη ένα πολύ σημαντικό βήμα, ότι παρα-
δέχεται το πρόβλημά του» λέει ο κ. Πάριος). Το 

πρόγραμμα διαρκεί περίπου ενάμισι με δύο 

χρόνια, με μία ομαδική συνάντηση την εβδο-

μάδα και ατομικές ανάλογα με τις ανάγκες 

του καθενός. Μια φορά αλκοολικός, για πά-

ντα αλκοολικός; «Κάποιος που ολοκληρώνει 
το πρόγραμμα έχει δουλέψει με τον εαυτό του, 
έχει μάθει πράγματα. Κατά συνέπεια έχει και τη 
δυνατότητα να αποφασίσει μόνος του εάν θέλει 
να το ελέγξει». 

Το 87,5% των ανθρώπων που επισκέφθη-

καν έως σήμερα το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ παραδέχε-

ται ότι έπινε και στα κρυφά, ενώ ένας στους 

τέσσερις έπινε πάνω από 10 ποτά κάθε φο-

ρά. (Χαρβούρη 1, Μετς, 210 9237.777) 

Στο πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ 

Τα είχα πιει το περασμένο βράδυ και σκεφτό-

μουν ότι δεν θα ήταν κομψό να μυρίζω αλκο-

όλ. Έτσι, όταν συναντήθηκα με τον Γιάννη 

Λιάππα, καθηγητή Ψυχιατρικής στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών και διευθυντή του προγράμ-

ματος ΑΘΗΝΑ του πανεπιστημίου, για την 

απεξάρτηση από το ποτό και άλλες ουσίες, 

κάθισα τρία μέτρα μακριά του. Είχαμε την α-

κόλουθη συζήτηση. 

Είναι σημαντικό πρόβλημα ο αλκοολισμός; 

Είναι θέμα δημόσιας υγείας; «Ναι, αν σκεφθεί-
τε ότι σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα 
ESPAD οι Έλληνες ανήλικοι πίνουν περισσότε-
ρο από κάθε άλλον στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ». 

Ποιος είναι αλκοολικός; «Το άτομο που για ένα 
έτος, λόγω του ότι καταναλώνει υπερβολικές 
ποσότητες οινοπνεύματος σε τακτική βάση, 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
του ρόλου του στον προσωπικό, οικογενεια-
κό, εργασιακό και ευρύτερο κοινωνικό του το-
μέα». Πιο είναι το προηγούμενο στάδιο; «Της 
κατάχρησης. Δηλαδή της υπερβολικής χρήσης 
οινοπνεύματος σε τακτική βάση, έτσι που το 
άτομο χρησιμοποιεί την ουσία για να βιώσει τις 
ευχάριστες επιδράσεις της στον εαυτό του, πα-
ρά τις δυσκολίες που του προκαλεί. Η πλειονό-
τητα των ανθρώπων που κάνουν κατάχρηση θα 
οδηγηθεί τελικά στην εξάρτηση». Μπορεί να 

γίνουν όλοι αλκοολικοί; «Ναι. Όμως, οι λεγόμε-
νοι πληθυσμοί υψηλού κινδύνου γίνονται ευκο-
λότερα. Αυτοί είναι άτομα με υποκλινικά ψυχια-
τρικά προβλήματα, για παράδειγμα αυτοί που 
έχουν άγχος και το αλκοόλ τούς κάνει πιο “απο-
δοτικούς” κοινωνικά, άτομα σε επαγγέλματα με 
μεγάλη συνάφεια με το αλκοόλ (μπάρμεν κ.λπ.) 
και κάτοικοι οινοπαραγωγικών περιοχών». Ποια 

είναι τα συνηθέστερα προβλήματα που αντι-

μετωπίζει ένας αλκοολικός; «Σε ό,τι αφορά τα 
σωματικά, δεν υπάρχει σύστημα που να μην 
επηρεάζεται. Συκώτι, στομάχι, πάγκρεας, καρ-
διά, μυς, εγκέφαλος. Ψυχολογικά, άγχος και 
κατάθλιψη. Το αλκοόλ είναι ουσία άμεσα αγχο-
λυτική και μεσοπρόθεσμα καταθλιπτικογόνος. 
Γι’ αυτό την ώρα που το καταναλώνει κανείς αι-
σθάνεται ευχάριστα, αλλά την επόμενη μέρα 
νιώθει κατάθλιψη». Μπορεί ένας αλκοολικός 

να ξαναγίνει κοινωνικός πότης; «Ναι, αρκεί να 
περάσει ένα ικανό διάστημα πλήρους αποχής». 

Σε τι ποσοστό η θεραπεία οδηγεί σε απεξάρ-

τηση; «Από όσους συνεργάζονται, έως και το 
40% έχει πολύ θετικά αποτελέσματα». 

Στο πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ, που λειτουργεί σε 

μονάδα του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, η α-

πεξάρτηση γίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη 

αφορά στη βιολογική απεξάρτηση, διαρκεί 

περίπου μία εβδομάδα και σε κάποιες περι-

πτώσεις χορηγούνται ειδικά φάρμακα, ενώ 

η δεύτερη είναι ένα μακροχρόνιο ψυχοθε-

ραπευτικό πρόγραμμα αποθεραπείας και 

κοινωνικής επανένταξης. (Πληρ. Μιχαλακο-
πούλου & Ξενίας 20, 210 7757.692, 210 7753.240, 
9.00-14.00) A

● Στην Ελλάδα, το 2010, το 
35,3% των 15χρονων μαθητών 
κατανάλωνε αλκοόλ κάθε εβδο-
μάδα, έναντι 27,6% το 2006. / Το 
2010: Το 76,3% όσων απευθύν-
θηκαν σε δημόσιες δομές απε-
ξάρτησης ήταν άνδρες, με μέση 
ηλικία τα 44 χρόνια. / Το 33,1% 
είχε δοκιμάσει και άλλες παρά-
νομες ουσίες, οι περισσότεροι 
κάνναβη./ Περισσότεροι από 
τους μισούς (51,1%) εμφάνισαν, 
λόγω αλκοόλ, κάποιο πρόβλη-
μα ψυχικής ή σωματικής υγείας, 
ενώ το 57,6% ένα τουλάχιστον 
περιστατικό βίαιης συμπεριφο-
ράς. / Από τα 1.157 θανατηφόρα 
τροχαία δυστυχήματα, τα 260 
έγιναν σε κατάσταση μέθης. 
(Ετήσια Έκθεση 2011, του Εθνικού 
Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ενημέ-
ρωσης για τα Ναρκωτικά) 

●  Στην 24ωρη γραμμή βοή-
θειας 210 6852.660, της κίνη-
σης πολιτών «Νηφάλιοι», το 
90% όσων τηλεφωνούν είναι 
συγγενείς και φίλοι κάποιου 
που χρειάζεται υποστήριξη. Το 
πρώτο πράγμα που θα κάνει ο 
εθελοντής ψυχολόγος που θα 
απαντήσει είναι να δώσει στοι-
χεία δημόσιων και ιδιωτικών κέ-
ντρων απεξάρτησης. 

● Η μονάδα απεξάρτησης αλ-
κοολικών 18 Άνω, που λειτουρ-
γεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Αττικής, δίνει τη δυνατότητα και 
εσωτερικής διαμονής. (Πληρ. 
210 3617.089, www.18ano.gr) 

● Η κατάχρηση αλκοόλ αποτε-
λεί τον πέμπτο σημαντικότερο 
παράγοντα πρόωρων θανάτων 
και αναπηριών παγκοσμίως. Οι 
χώρες με την υψηλότερη κατά 
κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ 
είναι οι Μολδαβία, Τσεχία, Ουγ-
γαρία, Ρωσία και Ουκρανία, με 
αυτή τη σειρά. Η μοναδική χώρα 
στον κόσμο, όπου οι γυναίκες 
πίνουν περισσότερο από τους 
άνδρες, είναι το Εκουαδόρ (Πα-
γκόσμιος Οργανισμός Υγείας). 

Πρ ο σ ωΠ ικ έ σ  ι σ τ ορ ι έ σ 
Θοδωρής Αθερίδης ηθοποιός 

«Άρχισα να πίνω στα 15 μου, από ένα τυχαίο 
γεγονός. Εκείνη την εποχή είχα άγχος και κάποιες 
μικρές κρίσεις πανικού. Μια μέρα συνάντησα τον 
πατέρα μου, ήταν με την παρέα του σε ένα ουζερί 
και με κέρασαν ένα ποτό. Το ήπια και αισθάνθηκα 
καλύτερα, χαλάρωσα. Και υποσυνείδητα συνδύ-
ασα το ποτό σαν ένα φάρμακο που με βοηθούσε 
να ξεπερνώ τα προβλήματά μου. Από τότε έπινα 
κάθε βράδυ τρία ποτά. Από τα 19 και μετά άρχισα 
να πίνω παραπάνω, μέχρι που έφθασα να ξεκινώ 
με μπίρες το πρωί και το σούρουπο να ανοίγω ένα 
μπουκάλι ουίσκι που το τελείωνα μέχρι τη νύχτα. 
Δεν είχα πρόβλημα με τη δουλειά μου, γιατί δεν 
ήμουν βίαιος ούτε είχα την άσχημη εικόνα του 
μεθυσμένου. Τον Αύγουστο του ’99 κοιμόμουν 
μία ώρα την ημέρα και τις άλλες 23 έπινα. Είχα 
πόνους στο στήθος. Πήγα στους Αλκοολικούς 

Ανώνυμους, στην Ιπποκράτους τότε. Πήγαινα κά-
θε μέρα. Τους πρώτους 6 μήνες είχα μια ελαφριά 
κατάθλιψη λόγω της έλλειψης του ποτού, αλλά 

μετά άρχισα να καθαρίζω. Γνώρισα την ψυχή μου 
από την αρχή, ένιωσα μια απίστευτη δύναμη. Από 

τότε δεν έχω ξαναπιεί». 
Ο Θοδωρής Αθερίδης πρωταγωνιστεί στην πα-
ράσταση «Άγρια Δύση», την οποία έχει γράψει 

και σκηνοθετεί, στο Θέατρο Αποθήκη (Σαρρή 40, 
Ψυρρή, 210 3253.153)

Αλέξης Σταμάτης συγγραφέας 

«Έχω κόψει το ποτό από το ’96. Ήμουνα λίγο 
πάνω από τα τριάντα και μετά από χρόνια υπερ-
βολικής κατανάλωσης αλκοόλ βρισκόμουν στο 

αρχικό στάδιο κίρρωσης του ήπατος. Έπινα πάρα 
πολύ και κυρίως στα κρυφά. Είχα γίνει μάστορας 
στο να το κρύβω. Εκείνη την εποχή μια φίλη που 

κατάλαβε το πρόβλημα σε όλη του την έκταση, έ-
κανε την πιο σωστή κίνηση: το είπε στους δικούς 

μου: Ξέρετε, ο γιος σας είναι αλκοολικός. Αυτό 
ήταν το κλειδί για τη λύση ± το outing, το οποίο 

οδήγησε στο σπουδαιότερο βήμα: την αποδοχή. 
Και έτσι, μαζεύοντας δυνάμεις, κατάφερα και 
το έκοψα. Ήταν μια τεράστια απελευθέρωση 
που μου άλλαξε πραγματικά τη ζωή, διότι την 
ίδια περίοδο πήρα ένα μεγάλο ρίσκο, να εγκα-

ταλείψω την αρχιτεκτονική και να ασχοληθώ με 
τη συγγραφή που ήταν ανέκαθεν η μεγάλη μου 
αγάπη. Από τότε δεν έχω πιει σταγόνα. Παρ’ όλα 

αυτά θεωρώ πως, όσο ζω, θα είμαι αλκοολικός σε 
καταστολή. Έτσι αντιμετωπίζεται κάθε εξάρτηση. 

Επαναλαμβάνω, όμως, πως το πιο σημαντικό 
βήμα για τη θεραπεία ενός εξαρτημένου ατόμου 

είναι ένα: η αποδοχή». 
Tο τελευταίο μυθιστόρημα του Αλέξη Σταμάτη 

«Μπορείς να κλάψεις μες στο νερό;» κυκλοφορεί 
από τις εκδ. Καστανιώτη



ΠΩΣ ΡΟΚΑΡΕ 
Η ΑΘΗΝΑ ΣΤΑ 80s

Στην Αθήνα, τα 80s θα ήταν πληκτικά αν δεν 
υπήρχε το Rock’N’ Roll. Μιλάμε για μια μουσική 
σκηνή (συγκροτήματα και άνθρωποι που συνδε-
θήκαν μαζί τους) που πρόλαβε να γεννηθεί και να 
πεθάνει χωρίς να την πάρει κανένας στα σοβαρά. 
Άραγε, υπήρχε λόγος να συμβεί αυτό; 
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Anti  Troppau
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Η Creep Records 
Ήταν γεμάτος ιδέες για τη μουσι-

κή. Δεν είχε ιδέα πώς δούλευαν οι 
δισκογραφικές εταιρείες. Ήθελε να 
φτιάξει μία. Κεφάλαιο δεν υπήρχε. 

Μόνη λύση ήταν το, τότε, φρέσκο 
εφάπαξ του πρώην στρατιωτικού 
πατέρα του. Εκείνος γνώριζε πως το 

παιδί ετοίμαζε ένα «λάθος». Κάτι που 
θα μπορούσε να τινάξει τον οικονομικό 

προϋπολογισμό της οικογένειας στον 
αέρα, αλλά δέχτηκε να χρηματοδοτή-
σει το «κόλπο». Ο Μπαμπης Δαλίδης 

έφτιαξε την Creep Records στις αρχές 
της δεκαετίας του '80. Και το έκανε γιατί 

δεν θα ηρεμούσε αν δεν κυκλοφορού-
σε κανονικά, σε δίσκο δηλαδή, τη μουσική 
των Yell-O-Yell. Της μπάντας που ο κάπο-
τε συμμαθητής και καλύτερός του φίλος, 
κάτοικος Γαλατσίου, Phil Scars  (ο Φιλώ-
τας Βασκαλής, δηλαδή) τραγουδούσε. 
Ο Δαλίδης λέει: «Πριν την Creep ήμουν 
απλά λάτρης του ροκ. Γούσταρα μπάντες 
σαν τους Bauhaus, τους Pop Group, τους  
Joy Division. Όταν τελείωσα το στρατό ά-
νοιξα το “Blow-Up”, ένα δισκάδικο στα Ε-
ξάρχεια. Στόχευα στο “τότε” καινούργιο, 

το βρετανικό “New Wave” δηλαδή. Όλα αυ-
τά το 1981, όταν ήμουν 21 ετών. Δύο χρόνια 
αργότερα ήρθε η Creep Records. Αποφάσισα 
πως πρώτη κυκλοφορία θα ήταν το σινγκλά-
κι των Yell-O-Yell.  Από εκείνη την εποχή δεν 
θα ξεχάσω την πρώτη τους ηχογράφηση. Έ-
γινε σ’ ένα στούντιο στα Άνω Πατήσια. Εκεί 
έγραφαν καλλιτέχνες από Νταλάρα μέχρι 
και β΄ ή γ΄ κατηγορίας λαϊκοί τραγουδιστές. 
Ηχολήπτης ήταν ο Βασίλης Γεωργόπουλος. Η 
ηχογράφηση ξεκίνησε με χαμόγελα. Το τέλος 
της μας βρήκε σκοτωμένους. Ο Γεωργόπουλος 
φρίκαρε. Ο Phil χτυπιόταν στο πάτωμα για να 
αποδώσει καλύτερα τα τραγούδια του, την ίδια 
στιγμή που εκείνος τσίριζε: “Μην ξαναπατήσε-
τε το πόδι σας εδώ”. Τελικά όλες οι μπάντες της 
Creep ηχογράφησαν στο ίδιο στούντιο. Όχι μ’ 
εκείνον ως ηχολήπτη, αλλά με τον Χρίστο τον 
Μανωλίτση. Τον τύπο που δεν είχε πρόβλημα 
να βάλει flanger στη φωνή, όταν του λέγαμε 

πως έτσι ακουγόταν καλύτερα». 
Για την Creep Records ηχογράφησαν μπά-
ντες, εκτός των Yell-O-Yell, όπως οι South 
Of No North, οι Metro Decay, οι Clown, 
οι Headleaders, οι Cpt Nefos, οι Villa 21. O 
«Babis the Boss», όπως ήταν τότε το παρα-

τσούκλι του Δαλίδη, θυμάται: «Τη 
διανομή των ά λμπουμ την έκανα 
μόνος, όταν σχόλαγα από τη δου-
λειά. Καβάλαγα το μηχανάκι και έ-
τρεχα στα δισκάδικα προσπαθώντας 
να πείσω τους μαγαζάτορες πως τα 
συγκροτήματα της εταιρείας μου ά-
ξιζαν. Κάποιους τους κατάφερα. Κά-
ποιους άλλους όχι. Με τη βοήθεια 
περιοδικών σαν το “Ποπ & Ροκ”, το 
κόλπο “Creep Records” μεγάλωσε 
τόσο πολύ που δεν προλάβαινα να 
τυπώνω άλμπουμ. Η Creep ήταν 
μια αξιοπρεπής εταιρεία. Δεν μου 
έφερε φράγκα. Δεν μ’ ένοιαξε ποτέ 

αυτό. Ήθελα οι καλλιτέχνες της να είναι άνετοι. Δεν τους 
πίεσα ποτέ να κάνουν κάτι που δεν ήθελαν. Δεν ήθελα 
τα συγκροτήματα να βάζουν χρήματα από την τσέπη 
τους, όταν ηχογραφούσαν τις δουλειές τους. Τουλάχι-
στον αυτό το κατάφερα». Οι Yell-O-Yell, πριν σβήσουν, 
ηχογράφησαν το καταπληκτικό άλμπουμ «Hello Hell». 
Και οι Metro Decay την «Υπέρβαση». Μια δουλειά πολύ 
μπροστά από την εποχή της. 

Μπάντες χωρίς μέλλον
Στα μέσα της δεκαετίας του '80, η «ανεξάρτητη» ροκ 
Αθήνα ήταν χωρισμένη σε δύο γειτονιές. Η μία ήταν τα 
Εξάρχεια. Η άλλη τα Πατήσια και η Κυψέλη. Στην πρώ-
τη άραζαν μπάντες σαν τους The Last Drive, τη Λευκή 
Συμφωνία, τους Human Grape, τους No Man's Land, 
τους Anti Troppau Council. Στη δεύτερη μπάντες 
σαν τους South Of No North, τους Metro Decay, τους 
Villa 21, τους Yell-O- Yell.  Το 1985 κυκλοφόρησε ένα 
compilation, σταθμός για την εποχή. Είχε τον τίτλο 
«Outsiders». Το έβγαλε η σημερινή Di Di Music. Εκεί 
ακούγονταν μπάντες όπως οι X-Mandarina Duck, οι 
Not 2 Without 3, οι Anti-Troppau Council και οι Villa 
21. Ο Ντρενογιάννης θυμάται: «Τον Λόρη ή Λορίδα, ή 
όπως αλλιώς τον λένε, τον έφτιαξαν αναξιοπαθούντες 
σαν και εμάς. Πουλάγαμε στη Νομική κασέτες με συ-
γκροτήματα που έγραφαν για πάρτη του. Είναι μαγκιά 
του το ότι σήμερα κατάφερε να φτάσει ψηλά. Για μένα, 
όμως, είναι μόνο αυτό που είπα προηγουμένως. Και για 
τον Κουτσούμπα την ίδια άποψη έχω. Ήταν ένας αριστε-
ρός “κατηγορίας” Β΄ Πανελλαδικής που δεν είχε ιδέα για 
μουσική. Είχε τον “Πήγασο” συνεταιρικά με τον Ντάνυ. Μ’ 
εκείνον στήσαμε το μαγαζί κρυφά από τον Κουτσούμπα, 
όταν ήταν στρατό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το βράδυ που ήρ-
θε στο κλαμπ ανακαλύπτοντας πως το είχαμε αλλάξει. 
Κλαψούριζε λέγοντας: “Άγριοι, πουλήσατε το πιάνο μου 
για να στήσετε την καύλα σας”. Η αλήθεια ήταν πως είχε 
ένα πιάνο στο μαγαζί για να παίζουν κάτι άθλιοι τύποι 
μαλακίες. Κάποια στιγμή χαλάρωσε. Και αυτό έγινε μό-
λις πήδηξε κανά δυο γκομενάκια». 
Το «πάρτι» του «Πήγασου», με τα σχεδόν σε καθημερι-
νή βάση live, τέλειωσε στα τέλη της δεκαετίας του '80. 
Και λίγο αργότερα το ίδιο έκαναν η «Μουσική Αποθή-
κη», που βρίσκονταν ανάμεσα στην πλατεία Αμερικής 
και την οδό Αγίου Μελετίου (στο δεύτερο όροφο κτι-
ρίου που στο υπόγειό του λειτουργούσε μπουρδέλο), 
και το «Mad», που τότε λειτουργούσε στη λεωφόρο 
Συγγρού. Το «Ρόδον», που άνοιξε το 1987 και λειτούρ-
γησε ως τον Μάιο του 2005, εκτόνωσε το απωθημένο 
των Αθηναίων Ελλήνων να δουν τις μπάντες που έως 
εκείνη τη στιγμή άκουγαν στo πικ-απ ζωντανά, στην 
πόλη τους. Απ' εκείνη τη στιγμή και μετά οι The Last 
Drive δοκίμασαν με σχετική επιτυχία την τύχη τους 
σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο Phil, των Yell-O-Yell, μετά 
από ένα μακρόσυρτο φλερτ με την αυτοκαταστρο-
φή «κατάφερε» να φύγει. Και σ' ένα περιστατικό που 
θα μπορούσε να είναι ατραξιόν σε φεστιβάλ ατυχίας 
(αυτοκινητιστικό δυστύχημα) έφυγε και ο Κώστας 
Ποθουλάκης, κιθαρίστας και τραγουδιστής στους 
Villa 21. Δεν έχουν άδικο εκείνοι που λένε πως η δε-
καετία του '80 μουσικά ήταν «σκουπίδια». Και δεν θα 
μπορούσε να είναι αλλιώς γιατί πολλές μπάντες δεν 
ήξεραν καν να κουρδίζουν σωστά τις κιθάρες τους ή 
οι ηχολήπτες στα κλαμπ, στις συναυλίες, ήταν πολλές 
φορές φίλοι των συγκροτημάτων που έπαιρναν τη 
θέση γιατί δεν μπορούσαν να παίξουν με κιθάρες. Αν 
δεν κάνω λάθος, όλα αυτά είναι ο ορισμός του D.I.Y. και 
γι' αυτό και μόνο η rock'n' roll σκηνή της Αθήνας στη 
δεκαετία του '80 είναι αξιομνημόνευτη. A   

Μια ανθρώπινη ιστορία 
«Σχεδόν έκλαιγα στα σκαλιά του “Πήγασου”. 
Είχα μόλις μάθει πως εκείνος ο βλάκας, που το 
έπαιζε πλούσιος μουσικοδημοσιογράφος και 
είχε συμφωνήσει να χρηματοδοτήσει το άλ-
μπουμ μας, έλεγε ψέματα. Πως, τελικά, δεν 
θα έδινε φράγκο. Σκεφτόμουν τα παρακάλια 
που είχαμε ρίξει στο μακαρίτη τον Νίκο τον 
Παπάζογλου να κλείσουμε το στούντιό του 
“Αγροτικόν” (στη Θεσσαλονίκη) για ηχογρα-
φήσεις. Σκεφτόμουν πως δεν ήταν η πρώτη 
αλλά η τρίτη φορά που του είχα πει πως θα 
ηχογραφούσαμε μαζί του και πως για ακό-
μα μια φορά δεν θα κρατούσα την υπόσχε-
σή μου. Όλα αυτά έπαιζαν στο μυαλό μου, 
έως τη στιγμή που έφτασε στο κλαμπ ο Πέτρος ο 
Κουτσούμπας. Θυμάμαι τη σκηνή. Κοντοστάθηκε 
μπροστά μου λέγοντας: “Τι τρέχει, ρε Γιαννάκη;”. 
Του απάντησα “Α παράτα με!”. Με προσπέρασε 
απορημένος και μπαίνοντας στον “Πήγασο” τρά-
καρε τον Χρήστο τον Δασκαλόπουλο, που τότε είχε 
εκπομπή στο κρατικό ραδιόφωνο. Πρώτα ρώτησε: 
“Ρε συ, τι έχει αυτός;”. Και μετά ρώτησε αν οι Anti-
Troppau Council, η μπάντα που έπαιζα κιθάρα, ήταν 
καλή. Ο Δασκαλόπουλος του απάντησε: “Είναι από 
τις καλύτερες που παίζουν στο κλαμπ σου”. Λίγο αρ-
γότερα ο Κουτσούμπας πρότεινε: “Γιάννη, θα πληρώ-
σω εγώ το άλμπουμ. Πόσα θέλετε;”. Έβαλε 100.000 
δραχμές. Το άλμπουμ “A Way Out” βγήκε το 1986. 
Από τις πωλήσεις πήρε τα χρήματά του πίσω σε δύο 
εβδομάδες. Και τις επόμενες δύο έγινε κάτι ανέλπι-
στο. Έφτασε παραγγελία από την Αμερική. Είχαμε 
πάρει απίστευτη κριτική από το περιοδικό (βίβλο της 
Post-Punk σκηνής) “Maximum Rock’N’ Roll”. Θέλανε 
να τους στείλουμε 5.000 αντίτυπα. Καθόλου άσχη-
μα για μας. Ήμασταν μια ροκ εν’ ρολ μπάντα που 
έκανε πρόβες στα Σεπόλια». 
Ο Γιάννης Ντρενογιάννης, κάποτε κιθαρίστας 
στους Anti Troppau Council, ακόμα κιθαρίστας 
στους Yeah!, μπορεί να θυμηθεί πολλά στιγμι-
ότυπα σαν τα παραπάνω. Ήταν ένας από τους 
πρωταγωνιστές μιας άγνωστης, εντελώς ροκ 
ιστορίας που διαδραματίστηκε στην Αθήνα του 
'80. Την ίδια εποχή που, για τα mainstream ντό-
πια μίντια, ροκ ήταν η «Ευλαμπία» του Γιάν-
νη Γιοκαρίνη, η «Γυριστρούλα» του Λάκη 
Παπαδόπουλου, ο «Μαύρος Γάτος» του Βα-
σίλη Παπακωνσταντίνου, μπάντες σαν τη 
δική του έγραφαν ιστορία ροκάροντας σ' ένα 
κλαμπ στα Εξάρχεια: τον «Πήγασο». Το μαγαζί 
με σήμα κατατεθέν το διπλανό του κτίριο, το 
Α.Τ. (Αστυνομικό Τμήμα) της γειτονιάς. Ο «Πή-
γασος» ήταν μια τρύπα χωρητικότητας 150 ατό-
μων. Φιλοξενούσε κάθε βράδυ και διαφορετική 
μπάντα. DJs ήταν ο Χρήστος Δασκαλόπουλος 
και ο Αιμίλιος Κατσούρης. 
Ο δεύτερος το 1985 έφτια-
ξε τη δισκογραφική εταιρεία 
Hitch-Hike. Για εκείνη ηχο-
γράφησαν το πρώτο τους 
άλμπουμ, το 1986, οι The Last 
Drive με τίτλο «Underworld 
Shakedown». Ένα surf-garage 
δυναμίτη. Το «Valley Of Death» 
(κομμάτι που υπάρχει στο άλ-
μπουμ) είναι ο ορισμός του ψυ-
χεδελικού garage. 

 

εκείνον ως ηχολήπτη, αλλά με τον Χρίστο τον 
Μανωλίτση. Τον τύπο που δεν
να βάλει flanger στη φωνή, όταν του λέγαμε 

πως έτσι ακουγόταν καλύτερα». 
Για την Creep Records
ντες, εκτός των Yell-O-Yell, όπως οι 
Of No North
οι 
«Babis the Boss», όπως ήταν τότε το παρα

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, η «ανεξάρτητη» ροκ 
Αθήνα ήταν χωρισμένη σε δύο γειτονιές. Η μία ήταν 

τα Εξάρχεια. Η άλλη τα Πατήσια και η Κυψέλη.

Ήταν γεμάτος ιδέες για τη μουσι
κή. Δεν είχε ιδέα πώς δούλευαν οι 
δισκογραφικές εταιρείες. Ήθελε να 
φτιάξει μία. Κεφάλαιο δεν υπήρχε. 

Μόνη λύση ήταν το, τότε, φρέσκο 
εφάπαξ του πρώην στρατιωτικού 
πατέρα του. Εκείνος γνώριζε πως το 

παιδί ετοίμαζε ένα «λάθος». Κάτι που 
θα μπορούσε να τινάξει τον οικονομικό 

προϋπολογισμό της οικογένειας στον 
αέρα, αλλά δέχτηκε να χρηματοδοτή
σει το «κόλπο». Ο

έφτιαξε τηνέφτιαξε την
της δεκαετίας του '80. Και το έκανε γιατί της δεκαετίας του '80. Και το έκανε γιατί 

δεν θα ηρεμούσε αν δεν κυκλοφορούδεν θα ηρεμούσε αν δεν κυκλοφορού
κανονικά, σε δίσκο δηλαδή, τη μουσική 

Μια ανθρώπινη ιστορία 
«Σχεδόν έκλαιγα στα σκαλιά του “Πήγασου”. 
Είχα μόλις μάθει πως εκείνος ο βλάκας, που το 
έπαιζε πλούσιος μουσικοδημοσιογράφος και 

-
μπουμ μας, έλεγε ψέματα. Πως, τελικά, δεν 

έως τη στιγμή που έφτασε στο κλαμπ ο Πέτρος ο 
Κουτσούμπας. Θυμάμαι τη σκηνή. Κοντοστάθηκε 

Anti Troppau Council

Villa21

Metro Decay
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Η A.V. συνάντησε τη συγγραφέα και 
καθηγήτρια Ψυχολογίας Φωτεινή 
Τσαλίκογλου και τον Πέτρο Ζούλια 
(σκηνοθέτη της παράστασης) κι άκουσε 
την ιστορία μιας συγκλονιστικής σχέσης, 
αυτή της Μαργαρίτας Λυμπεράκη και της 
κόρης της Μαργαρίτας Καραπάνου. 

Α
πό τις μεγάλες κυκλικές τζαμαρίες του 
έκτου ορόφου της οδού Σπευσίππου, η Φω-
τεινή Τσαλίκολγου κοιτάζει την πόλη λου-
σμένη στο φως. Την Ακρόπολη μέχρι τον 

Πειραιά και τη θάλασσα στο βάθος, το λόφο του 
Λυκαβηττού και το St. George Lycabetous. Το café 
του τελευταίου ειδικά, η Φωτεινή το ξέρει απ’ έξω 
κι ανακατωτά. Εδώ, πριν έξι χρόνια, επί έναν ολό-
κληρο μήνα, κάθε μέρα από τις έξι τα χαράματα –α-

γαπημένη ώρα της Μαργαρίτας– συ-
ναντιόνταν για να δουλέψουν 

πάνω στο κοινό τους 
βιβλίο «Μήπως;» (εκδ. 

Ωκεανίδα). Τότε οι 
δύο αγαπημένες 

φ ί λ ε ς ,  « δ ύ ο 
φίλες με ε��λ�ε��λ�

λ�σσόμε�ους 
ρόλους, 

συγγρ��
φέ�ς, 

κ�θη�
γή�

τρι�, ψυχολόγος, άρρωστη, υγιής, θερ�πευτής, 
θερ�πευόμε�ος, ιδιότητες ρευστές κ�ι �βέβ�ιες», 
όπως περιγράφουν τη σχέση τους, προσπαθού-
σαν «μέσ� �π’ �υτό το δι�λογικό βιβλίο �� �λλάξου� 
ρόλους, �� σπάσου� τη σιωπή».
Δύο χρόνια αργότερα, 2 Δεκεμβρίου του 2008, η 
συγγραφέας Μαργαρίτα Καραπάνου θα έμπαινε ο-
ριστικά στη χώρα της σιωπής (πέθανε από πνευμο-
νοπάθεια που την ταλαιπωρούσε καιρό). Είχε φρο-
ντίσει να παραδώσει το πολυτιμότερο κειμήλιο της 
ζωής της στη φίλη της: τις επιστολές της μητέρας 
της Μαργαρίτας Λυμπεράκη (συγγραφέας του μυ-
θιστορήματος «Τ� ψάθι�� κ�πέλ�» και του σεναρί-
ου του φιλμ «Φ�ίδρ�»), όταν εκείνη βρισκόταν στο 
Παρίσι κι η Καραπάνου στην Αθήνα.  Μαζί άφησε κι 
ένα εξομολογητικό, απελευθερωτικό γράμμα προς 
τη νεκρή μητέρα της, που είχε φύγει από τη ζωή το 
2001. Ανάμεσα σε άλλα έλεγε: «Μ�μά, σε �γ�πώ. Εί�
σ�ι το μό�ο πρόσωπο που έτσι �γάπησ� στη ζωή μου. 
Κ�ι �υτά τ� γράμμ�τ� εί��ι το μο��δικό κειμήλιο που 
έχω �πό εσέ��».
Πέρασαν άλλα δύο χρόνια από το θάνατο της 
Καραπάνου για να δημοσιεύσει η Φωτεινή αυτή 
τη συνταρακτική επιστολογραφία μαμάς-κόρης 
στο βιβλίο «Δε μ’ �γ�πάς � Μ’ �γ�πάς � Τ� Π�ράξε�� 
της Μητρικής Αγάπης � Τ� γράμμ�τ� της Μ�ργ�ρίτ�ς 
Λυμπεράκη στη� κόρη της Μ�ργ�ρίτ� Κ�ρ�πά�ου» 
(εκδ. Καστανιώτης). «Τ� 117 γράμμ�τ� κ�λύπτου� 
έ�� διάστημ� 12μισι ετώ�. Το πρώτο έχει ημερομη�ί� 
28 Ι��ου�ρίου 1962 κ�ι το τελευτ�ίο 28 Ι��ου�ρίου 
1974. Στη� �ρχή της �λληλογρ�φί�ς η Μ�ργ�ρίτ� 
εί��ι 15 ετώ� κ�ι η Ρίτ� 43» σημειώνει η Φ. στο βι-
βλίο. «Έ�� εκρηκτικό μείγμ� “�βάστ�χτης κ�θημε�
ρι�ότητ�ς” (small talk), συγκι�ησι�κής φόρτισης κ�ι 
υψηλής π�ευμ�τικότητ�ς  
δι�τρέχει όλ� 

τ� γράμμ�τ�. Δεκάδες ο�όμ�τ�, φίλοι, συγγε�είς, 
κ�λλιτέχ�ες, ψυχοθερ�πευτές, δι��οούμε�οι Έλλη�
�ες κ�ι Γάλλοι (σ.σ. Σαρτρ, Καστοριάδης, Μποβου-
άρ, Καμπάς, Τσαρούχης, Καμί, Πικάσο, Ιονέσκο, 
Κούνδουρος, Αξελός, Ελύτης, Ειρ. Παππά κ.ά.) συ��
θέτου� το� �στικό μικρόκοσμο τω� δύο γυ��ικώ�». 
Ο οποίος δεν είχε μόνο την αίγλη των διάσημων 
φίλων, αλλά και αυτή μιας οικογένειας γεμάτης λα-
μπερά ονόματα. Η αδερφή της Λυμπεράκη, Αγλαΐα 
Λυμπεράκη, ήταν γλύπτρια και παντρεμένη με τον 
Γιάννη Μόραλη. Ο γιος τους Κωνσταντίνος Μόρα-
λης είχε περίπου την ίδια ηλικία με την Καραπάνου. 
Παππούς της Λυμπεράκη ήταν ο εκδότης Γιώργος 
Φέξης (βλ. και στοά Φέξη στην Αθήνα), ενώ στο 
γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας εμφανίζεται 
και ο Χαρίλαος Τρικούπης.
«Το χ�ρ�κτηριστικό γ�ώρισμά της δε� ήτ�� η ψυχική 
της δι�τ�ρ�χή (σ.σ. μανιοκατάθλιψη), �λλά το τ�λέ�
�το, το χιούμορ, η �πέρ��τη γε���ιοδωρί� κι η κ�λο�
σύ�η της. Αυτά τ� δύο τελευτ�ί� μου λείπου� πάρ� 
πολύ σε μι� εποχή τόσο έμμο�� προσηλωμέ�η στη� 
τσιγκου�ιά, τη� κ�χυποψί�, τη� επιφύλ�ξη» μου λέει 
τώρα η Φ. γεμάτη νοσταλγία και παράπονο για την 
απουσία της φίλης της. Η επιτυχημένη παράσταση 
«Δε μ’ �γ�πάς � Μ’ �γ�πάς» (βασισμένη στο ομώ-
νυμο βιβλίο), που ανεβαίνει εδώ κι ένα μήνα στο 
Θέατρο Βασιλάκου σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια 
και με πρωταγωνίστριες την Πέγκυ Τρικαλιώτη 
στο ρόλο της Καραπάνου και της Ρένης Πιττακή 
στο ρόλο της Λυμπεράκη, είναι κάτι που την ευχα-
ριστεί για διάφορους λόγους. «Το έργο �ποπ�θο�
λογικοποιεί τη μ��ιοκ�τάθλιψη, εξετάζο�τάς τη� ως 
��θρώπι�η εμπειρί� κι όχι ως έλλειμμ�. Η Μ�ργ�ρίτ� 
είχε το θάρρος κ�ι τη γε���ιότητ� �� πει: “Ν�ι, είμ�ι 

εγώ η συγγρ�φέ�ς Κ�ρ�πά�ου κι έχω διπολική 
δι�τ�ρ�χή”. Ν� σ�ς πω εδώ ότι το μέσ� της 

κ��έ�� φάρμ�κο κ�ι κ�μί� �γωγή 
δε� μπόρεσ�� ποτέ 

�� της το σκεπάσου�».
Ίσως γι’ αυτό στην πιο συγκλονιστική στιγμή 
της παράστασης, όταν η Τρικαλιώτη σπαράζει όρ-
θια πάνω στο μακρόστενο τραπέζι της σκηνής, «κ��
�είς δε� βρέθηκε �� μου πει ΔΕΝ ΦΤΑΙΣ / τρελ�ί�ομ�ι, 
μ�μά, τρελ�ί�ομ�ι» (μιλώντας για την αρρώστια), 
δακρύζει όλο το θέατρο μαζί με την ηθοποιό, που 
κλαίει χωρίς σταματημό. «Ήξερ� πως μό�ο �� οι 
πρωτ�γω�ίστριες κά�ου� μι� τεράστι� βουτιά χωρίς 
όρι� στο� εσωτερικό τους κόσμο θ� μπορούσε �� 
στ�θεί το έργο. Στις πρόβες τούς έλεγ�: “Δε� έχετε 
κ��έ�� δίχτυ προστ�σί�ς”» θα μου πει  μερικές μέ-
ρες αργότερα ο σκηνοθέτης Π. Ζούλιας κι η Φ. θα 
συμπληρώσει: «Δε� έχω δει ά�θρωπο �� κλ�ίει επί 
σκη�ής τόση ώρ�. Η �λήθει� �υτού του συ��ισθήμ��
τος δε� έχει τίποτ� το ψεύτικο. Γι� �υτό κ�ι το κοι�ό 
συμπεριφέρετ�ι έτσι, γι�τί ���ζητά τη γ�ησιότητ� 
σε μι� εποχή που �υτή πολλ�πλά κ�κοποιείτ�ι. Σ�� 
�� εί��ι ο χορός σε �ρχ�ί� τρ�γωδί�, οι θε�τές εί��ι 
κομμάτι του δράμ�τος. Ότ�� βλέπω τη� π�ράστ�ση 
κλ�ίω κι εγώ. Γι�τί η άλλη, η μέσ� μ�ς σκη�ή, εί��ι μι� 
σκη�ή που τη� κ�τ�πιέζουμε γι� �� δι�τηρούμε έ�� 
συμβ�τικό, �ψεγάδι�στο προσωπείο. Η π�ράστ�ση 
το σπάει».  
Στο μεγάλο, ξύλινο καθρέφτη του σαλονιού της 
Φ. βλέπω τα αληθινά πρόσωπα της ζωής της. Φω-
τογραφίες ενός πανέμορφου μικρού κοριτσιού –εί-
ναι η εγγονή της– και πολλά κάδρα με την ίδια και 
τη δική της κόρη της, Μυρσίνη, σε διάφορες φά-
σεις κι ηλικίες. «Τελικά έχει έ�� μετ�φυσικό �ίσθημ� 
η π�ράστ�ση» μου λέει κι εννοεί ότι είναι πολλά τα 
στοιχεία που δίνουν μαγνητική αύρα στο έργο.  Ό-
πως το γεγονός ότι η Τρικαλιώτη, όταν ανέλαβε το 
ρόλο, είχε μόλις πληροφορηθεί ότι δεν μπορούσε 
να κάνει παιδί – κάτι που επιθυμούσε χρόνια. Λίγες 
μέρες αργότερα, στις πρόβες, η ηθοποιός έμεινε 
έγκυος (για να γεννήσει κι αυτή κοριτσάκι!). Με 
δυο λόγια: υπάρχει  συσσωρευμένη γνώση 
κι εμπειρία των εμπλεκόμενων (Τσαλί-

κογλου, Καραπάνου, Τρικα-

 Γιατί κλαίει όλος ο κόσμος στην παράσταση «Δε μ’ αγαπάς - Μ’ αγαπάς»; 

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΔΑΕΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
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Ο Πέτρος Ζούλιας μιλάει για την 
επιλογή του να ανεβάσει την ε-
πιστολογραφία της Λυμπεράκη 

στο θέατρο και πώς απέφυγε τις 
παγίδες 

Τα τελευταία χρόνια αναζητώ επίμονα ελλη-
νικά έργα. Μετά την επιτυχία της “Ευτυχίας 
Παπαγιανοπούλου” ήθελα να ασχοληθώ με 

την άλλη πλευρά της ελληνικής κοινωνίας, με 
τη μεγαλοαστική τάξη και τους διανοούμενους 
που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο πολιτικό και 
πνευματικό γίγνεσθαι της Ελλάδας από τη με-

ταπολίτευση και μετά. Εκτός από το ακραίο της 
τόσο παθιασμένης και αδηφάγας σχέσης τους, η 
Καραπάνου κι η Λυμπεράκη ήταν δύο πρόσωπα 
σε ζωντανό διάλογο με την πραγματικότητα, με 
τις τάσεις της εποχής τους, πνευματικές και πο-

λιτιστικές, με τα γυναικεία πρότυπα συμπεριφο-
ράς εδώ και στο Παρισι. Νομίζω ότι καταφέραμε 
να ξεφύγουμε από εμφανείς κινδύνους: να πέ-

σουμε σε ένα μίζερο και μονοδιάστατο σκηνικό 
με αντιθεατρικές λύσεις, όπως π.χ. ατέρμονους 

μονόλογους με μορφή αναλογίου, ή να μείνουμε 
οριοθετημένα στις ζωές των δύο γυναικών. Τελι-
κά προέκυψε μια παράσταση με δράση μια σκη-
νική ακροβασία που περνάει μέσα από χρόνους, 

τόπους, σημαντικά κι ασήμαντα περιστατικά. 
Τριάντα χρόνια ζωής συμπυκνωμένα 

με έναν αυθαίρετο τρόπο, όπως θα 
διηγούνταν κάποιος συνειρμικά 

την ιστορία της ζωή του.

Η Μαργαρίτα Καραπάνου  
στο σπίτι της στην  Ύδρα με το σκύλο της Βούδα

 Γιατί κλαίει όλος ο κόσμος στην παράσταση «Δε μ’ αγαπάς - Μ’ αγαπάς»; 

λιώτη) πάνω σε αυτή την «��επ��άληπτη διά βίου 
σχέση μά��ς�κόρης», όπως την περιγράφει η Φ. 
Τι είναι όμως αυτό που συγκινεί τόσο τους θε-
ατές ώστε να ακούς αντιδράσεις όπως «πω, πω, 
το κοριτσάκι, τι φοβερό», «δε� ��τέχω άλλο» ή «Θέε 
μου, τι κ�κιά μά��»; Ο καταιγισμός των γεγονότων 
ανάμεσα σε δύο πλούσιες ζωές δύο μεγάλων προ-
σωπικοτήτων είναι η απάντηση. Και φυσικά το 
θέμα της απουσίας. Η Λυμπεράκη στο Παρίσι κι η 
Καραπάνου στην Αθήνα ± πρώτα με τη γιαγιά κι ύ-
στερα μόνη. «Δι�βάζο�τ�ς τ� γράμμ�τ� εί��ι φορές 
που μπερδεύεσ�ι. Έχεις τη� ε�τύπωση ότι εί��ι δύο 
ερωτευμέ�οι που �λληλογρ�φού�. Δυσπιστού� κ�ι 
ζητού� εγγυήσεις που δε� κ�τευ�άζου� π�ρά μό�ο 
προσωρι�ά τη� οδύ�η της �πουσί�ς» σημειώνει η 
Φ. στο βιβλίο. Οι θεατές είναι αμείλικτοι ± η ετυ-
μηγορία τους για τη Λυμπεράκη είναι «ένοχη». Οι 
συντελεστές της παράστασης, όμως, τη δικαιολο-
γούν. «Η ψυχική οδύ�η της Κ�ρ�πά�ου υπήρξε τε�
ράστι�, γι’ �υτό κ�ι το κοι�ό τ�υτίζετ�ι μ�ζί της. Ήτ�� 
έ�� π�ιδί που έ�ιωθε εγκ�τάλειψη κ�ι διεκδικούσε το 
γο�ιό του. Μι� υπερ�ευ�ίσθητη προσωπικότητ� που 
λάτρευε τη ζωή κ�ι διεκδικούσε τις χ�ρές της» λέει 
ο Ζούλιας. «Η μητέρ� της έχει πολλά στοιχεί� �πό τη 
σύγχρο�η εργ�ζόμε�η γυ��ίκ�, που κάτω �πό το βά�
ρος τω� υποχρεώσεω� θυσιάζει τη� επ�φή με το π�ι�
δί της. Η Λυμπεράκη διεκδίκησε τη� π�ευμ�τική της 
εξέλιξη στο Π�ρίσι». Κι η Φωτεινή προσθέτει: «Η Ρίτ� 
έχει στιγμές �δυ��μί�ς. Όμως, �κόμ� κι ότ�� εί��ι 

σκληρή, κά�ει προσπάθει� �� πείσει το� ίδιο της το� 
ε�υτό, η σκληρότητ� δε� ���βλύζει �πό μέσ� της. 
Κ�ι μπορεί έ��ς ά�εμος φιλοδοξί�ς �� τη� π�ρέσυρε 
στο Π�ρίσι, �λλά τ�υτόχρο�� ο ίδιος ά�εμος τη� κ��
θήλω�ε. Πολλές φορές κά�ουμε πράγμ�τ� που έχου� 
σκοτει�ές ρίζες. Υπάρχου� ά�θρωποι που δε� μπο�
ρού� �� ζήσου� εκτός στέρησης κι εκτός �πουσί�ς. 
Η Ρίτ� είχε έ�� τρ�ύμ� πίσω της, το δι�λυμέ�ο γάμο 
της (σ.σ. με τον ποιητή και δικηγόρο Γιώργο Καρα-
πάνο). Αυτό εί��ι το ορ�τό τρ�ύμ�. Υπάρχου� όμως 
κ�ι τ� �όρ�τ� διά γυμ�ού οφθ�λμού τρ�ύμ�τ�. Ποιος 
μπορεί �� μιλήσει γι’ �υτά; Το προφ��ές εί��ι �� πού�
με ότι δε� ήτ�� κ�λή μά��. Αυτή η φράση όμως εί��ι 
�πλοϊκή κι ε�τέλει π�ρ�χ�ράζει τη� ιστορί�, γι�τί τί�
ποτ� δε� εί��ι πιο μυστηριώδες �πό το προφ��ές. Η 
ουσί� πά�τως δε� εί��ι η Λυμπεράκη κι η Κ�ρ�πά�ου, 
�λλά πώς �πό τ� βάθη τω� �ιώ�ω�, �πό τη� εποχή 
της Ηλέκτρ�ς, βιώ�ουμε τη� πιο πρωτ�ρχική μ�ς σχέ�
ση ως μι� σχέση γεμάτη �πό φως κ�ι σκοτάδι�. Ότ�� 
ξεφύγει �πό τ� όρι�, όπως στη� περίπτωση τω� δύο 
συγγρ�φέω�, φ��ερώ�ει κρυμμέ�ες �λήθειες, το 
πεπρωμέ�ο �γάπης�μίσους κι όλω� τω� ��τιφάσεω� 
που κ�θορίζου� το� ψυχισμό μ�ς».
Κι επειδή πάντα το ποιοι είμαστε και πώς εξελισ-
σόμαστε είναι αδιαίρετο με την εποχή και την κοι-
νωνία όπου ζούμε, τα δύο τελευταία είναι βασικός 
άξονας της παράστασης. «Η σχέση τω� δύο ηρωίδω� 
εί��ι ε�τ�γμέ�η μέσ� στο ιστορικό πλ�ίσιο της Ελλά�
δ�ς που κι �υτή προσπ�θεί �� �γ�πηθεί, �� �γ�πήσει, 
που δι�ψεύδετ�ι συ�έχει�, που η διάψευση εί��ι λες 

συ�υφ�σμέ�η με τη� ιστορί� της. Η επέ�δυση 
στη� ελπίδ� (“τώρ� 

όλ� θ� �λλάξου�!”) κι �μέσως μετά η διάψευση (βλ. 
εμφύλιος, μετ�πολίτευση). Ό,τι π�θ�ί�ει μά���κόρη 
επ���λ�μβά�ετ�ι στη χώρ� μ�ς. Η πικρί� του Έλλη�� 
εί��ι κομμάτι της π�ράστ�σης. Εί��ι όμως κομμάτι 
κ�ι της ιστορί�ς της χώρ�ς μ�ς. Ο θε�τής συ�ομιλεί 
με τις δι�ψεύσεις του στη μ�ημο�ι�κή Ελλάδ� του 
σήμερ�».  
Και τι θα έλεγε η Καραπάνου για τη μεταφορά των 
επιστολών της μαμάς της στο θεατρικό σανίδι;  Η 
Φ. το σκέφτεται λίγο, χαμογελάει και λέει: «Θ� χ�ι�
ρότ��, θ� δι�σκέδ�ζε, θ� έ�ιωθε συγκί�ηση. Θ� �υ�
τοσ�ρκ�ζότ�� βλέπο�τ�ς το� ε�υτό της επί σκη�ής, 
γι�τί είχε έ�� τρελό χιούμορ. Αυτό ήτ�� η Μ�ργ�ρίτ�. 
Πάρ� πολύ, όμως. Μέσ� στο κλάμ�, γέλιο. Όπως οι 
στιγμές που ο Ζούλι�ς μάς κά�ει �� γελάμε (π.χ. ότ�� 
η Ρέ�η μάς βγάζει τη γλώσσ�, λέγο�τ�ς “πέθ���;” 
(“σιγά μη� πέθ���!”). Θ� μου έλεγε όλο χ�ρά: 
“Αριστούργημ�, Φωτει�ή μου, �ρι�
στούργημ�!”»  A

Ιnfo 
Θέατρο 

Βασιλάκου, Πλαταιών & Προφ. 
Δανιήλ 3, 

210 3470.707
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κινδύνου ενός νεοφώτιστου…
Πρεμιέρα: Στέκομαι στην πλάτη της Μαρίας Σκουλά και 
μαζί κοιτάζουμε πίνακες από μία έκθεση πορτρέτων και 
εικόνων της Ουλρίκε Μάινχοφ (κείμενο από ένα βιβλίο του 
Ντον ντε Λίλο).  Στο χέρι μου κρατάω το (υποτιθέμενο)  
πρόγραμμα της έκθεσης και το κοιτάω. Το χέρι 
τρέμει και πώς σταματάει κανείς ένα χέρι που 
τρέμει μπροστά σε δεκάδες άτομα; Πώς 
ρωτάω χωρίς καμία έκφραση «γιατί το 
ζωγράφισε έτσι κατά τη γνώμη σου;», ό-
πως μου έχει ζητήσει ο Ακύλλας; «Δύ-
σκολο, δύσκολο» που λέει και η Μαρία 
στο μονόλογο που ακολουθεί στην 
επόμενη σκηνή (με μουσική του Nick 
Cave και του Warren Ellis, αλλά και 
των Fire! με τον Oren Ambarchi). Στο 
άλλο χέρι (που τρέμει κι αυτό λίγο) ένα 
κασετοφωνάκι πρέπει να παίζει κάθε τό-
σο μια «χαλασμένη» διασκευή του Σατί.
Προσπαθώ να θυμηθώ τις οδηγίες: «Εδώ θα ση-
κωθείς», «εδώ θα πας στον τοίχο και θα ακουμπήσεις, όχι έτσι, 
αλλά έτσι», «εδώ  ρωτάς: δεν νομίζεις ότι το ’κανε μόνη της;», 
«όταν η Δήμητρα μιλήσει με το μικρόφωνο-ψείρα η μουσική 
σταματάει». Τα χέρια μου έχουν αρχίσει να παγώνουν, ένα 

ρυάκι ιδρώτα κυλάει στη ραχοκοκαλιά μου, όταν τελειώνει 
η πρώτη σκηνή και επιστρέφω στo deck μου περιστοιχισμέ-
νος από μηχανήματα, κουμπάκια και cd είναι σαν να μπαί-
νω στο φρούριό μου. Ακούγεται το «Baader Meinhof» των 
Cabaret Voltaire. Βαθιά ανάσα, είμαι σε γνώριμο έδαφος, το 
πέρασα το ναρκοπέδιο, έχω ένα ακόμη στο τέλος αλλά μέ-
χρι τότε έχω να φτιάξω ένα σάουντρακ για μια παράσταση, 
ή μια performance καλύτερα, με συνθέσεις που φαντάζομαι 
πως ταιριάζουν στην περίσταση, αλλά και τραγούδια που 
άρεσαν στην ίδια ή που συμβολίζουν μια εποχή. Να γιατί 
«έμπλεξα» σ’ αυτή την περιπέτεια... Γιατί το κάνουν ο Α-
κύλλας και ο Κώστας Καλφόπουλος, άνθρωποι της γενιάς 
μου που έχουμε κοινό κώδικα, παρόμοια ακούσματα, ζή-
σαμε την εποχή αυτών των γεγονότων (οι δυο τους μάλιστα 
βρισκόμενοι στη Γερμανία). Γιατί μπήκα σ’ ένα καινούργιο 
trip. Έρευνα για το τι άκουγε η Ουλρίκε Μάινχοφ, τι έπαιζε 
εκείνο τον καιρό στη Γερμανία, ξανάψαξα όλο το krautrock 
από την αρχή, είδα ταινίες και ντοκιμαντέρ για την ίδια και 
τη RAF, διάβασα τη βιογραφία της Γιούττα Ντιτφούρτ «Ουλ-
ρίκε Μάινχοφ», που είναι η βάση της παράστασης (εκδόσεις 
Νάρκισσος). Γιατί η πρώτη της «επαναστατική πράξη» είναι 
ένα «ντου» το 1965 σε συναυλία των Rolling Stones, επει-
δή το εισιτήριο κάνει 20 μάρκα. Μετά τραγουδάνε «Street 
Fighting Man», που ακούγεται δυνατά στη σκηνή του party. 
Γιατί το αγαπημένο της τραγούδι, που κλείνει την παρά-
σταση, είναι το «A Whiter Shade of Pale» των Procol Harum. 
Όταν το λέω σε ένα θεατή που με ρωτάει, μου απαντάει: 
«Και ποιανού δεν είναι...». Για όλα αυτά είμαι κι εγώ εκεί.
Προτάσεις και ιδέες που εναλλάσσονται συνεχώς, απο-
σπάσματα κειμένων από Γκοντάρ μέχρι Γκέρχαρντ Μού-
λερ, αλλά και «χαϊκού» του Jack Kerouac, που ουρλιάζει η 
Δήμητρα Βλαγκοπούλου, και μουσικά περάσματα από 

Jazzanova για τη σκηνή της απελευθέρωσης του 
Αντρέας Μπάαντερ μέχρι τις σκληρές κιθάρες του 

Efrim Manuel Menuck που ακούγονται δυνατά όταν 
πέφτουν οι πυροβολισμοί. Η χαρά της δημιουργίας, η 

αναζήτηση, οι ήχοι που χωρίς να καπελώνουν το 
κείμενο και το λόγο πρέπει να υπογραμμίζουν, 

να σχολιάζουν, να υποστηρίζουν, να υπονο-
μεύουν. Κι αυτό έχει πολλά ξενύχτια μέχρι 
να βρεθεί, ψάξιμο και αγωνία. Κάθε τό-
σο η Μαρία λέει «παίζει παθιασμένα βιο-
λί» και ο Bach δίνει την καλύτερη λύση. 
Κομμάτια κι αποσπάσματα από 25 συν-
θέσεις και τραγούδια χρησιμοποιούνται 

για μια παράσταση που διαρκεί περίπου 
μία ώρα. Πήρε 2 μήνες μέχρι να τα βρούμε... 

Και για το τέλος πρέπει πάλι να εγκαταλείψω 
το φρούριο και να βρεθώ μπροστά στο κοινό για 

να αφηγηθώ μια σύντομη ιστορία με τον Μαρά και 
τη Σαρλότ Κορντέ σε ένα μαγαζί με φλίπερ. Ευτυχώς τα 
χέρια δεν φαίνονται. Τρέμουν μέσα στις τσέπες αυτή τη 
φορά. Για το τέλος ένα ερώτημα: «Πώς αλλιώς θα μπορούσε 
να τελειώσει;». Procol Harum και τα φώτα ανάβουν… A  

ΕΓΩ ΚΑΙ Η 
ULRIKE 

MEINHOF
Ο ΜΑΚΗΣ ΜΗΛΑΤΟΣ γράφει 

για τη συμμετοχή του στην 
παράσταση «Ulrike»

Η παράσταση «Ulrike», που ξεκίνησε στο Bios εδώ και 

λίγες μέρες σε σκηνοθεσία Ακύλλα Καραζήση, ανα-

παριστά κομμάτια από τη ζωή και την προσωπικότη-

τα της ακροαριστερής Γερμανίδας Ουλρίκε Μάινχοφ, 

μέλους της τρομοκρατικής ομάδας RAF των Μπάα-

ντερ-Μάινχοφ, η οποία βρέθηκε απαγχονισμένη στο 

κελί της το 1976, πριν τη δίκη της. Παράλληλα επι-

χειρείται μία ποιητική προσέγγιση της εποχής, των 

γεγονότων και των επιρροών. Οι μουσικές της παρά-

στασης είναι αναφορές στις σκηνές και στα πρόσωπα 

του έργου από τον δικό μας Μάκη Μηλάτο, ο οποίος 

λειτουργεί «δημοσιογραφικά», ως dj αλλά και ως η-

θοποιός, ερμηνεύοντας ένα ρόλο επί σκηνής. Ο ίδιος 

περιγράφει αυτή τη συμμετοχή του, «εκ των έσω»...

Μ
ε το φίλο από καιρό Ακύλλα Καραζήση 
προερχόμαστε απ’ την ίδια γενιά, έχου-
με τα ίδια ακούσματα, τις ίδιες πολιτικές 
βάσεις, την ίδια προσέγγιση στην ποπ 

κουλτούρα κι όταν μου πρότεινε να συμμετέχω –βά-
ζοντας ζωντανά μουσική – σε μια παράσταση για τη 
Μάινχοφ που ετοίμαζε για το Bios, του είπα: «Μέσα». 
Στις πρόβες (work in progress, που λένε) προέκυψε 
να συμμετέχω και σαν ηθοποιός. Γιατί όχι;  Άγνοια 

i n f o 
Δραματουργική επεξερ-

γασία: Κώστας Καλφόπουλος 
& Μαρία Σκουλά - Σκηνοθεσία: Α-

κύλλας Καραζήσης - Μουσική: Μά-
κης Μηλάτος - Κοστούμια/ Ζωγραφιές: 
Ιωάννα Τσάμη, Μαρία Πανουργιά - Φω-
τογραφίες: Manteau Stam - Παίζουν: 

Μαρία Σκουλά, Μάκης Μηλάτος & Δή-
μητρα Βλαγκοπούλου. BIOS Main, 

Πειραιώς 84, 210 3425.335 
Πέμ.-Κυρ. ως 24/2.
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Ε
ίσαι καλή μαγείρισσα; Α, ναι. Εξάλλου, με το σύζυγό 
μου Γιώργο (σ.σ. Οικονόμου, σκηνοθέτης) ήμασταν οι 
πρώτοι που κάναμε εκπομπή μαγειρικής στην τηλεό-
ραση για την ΕΡΤ. Τίτλος της «Inferno». Το σκηνικό ήταν 
του Άγγελου Παπαδημητρίου ± ένας τεράστιος γύρος. 

Μαγείρευα εγώ με ένα σεφ (Φαμπρίτσιο Μπουλιάνι, Χριστό-
φορος Πέσκιας κ.λπ.) στην κόλαση και τρώγαμε στον παρά-
δεισο με καλεσμένους όπως τον Πάγκαλο ή τον Σγούρο. 

Το ανέβασμα μιας παράστασης μοιάζει με την παρα-
σκευή φαγητού. Βάλε μας στην κουζίνα. Το κείμενο είναι η 
συνταγή, ο σκηνοθέτης είναι ο σεφ και βοηθοί του οι ηθοποι-
οί. Τα σκηνικά είναι η κατσαρόλα και τα φώτα η θερμοκρασία. 
Η παράσταση είναι η γεύση.

Του συγκεκριμένου έργου πώς είναι η γεύση; Μικρές πι-
κάντικες γεύσεις εκρήγνυνται στο στόμα σου, αλλά υπάρ-
χουν και από πίσω άλλες ± αυτό που λέμε δεύτερο και τρίτο 
επίπεδο. Ως μια ανάλαφρη κομεντί έχει τη φρεσκάδα της 
σαλάτας. Τις αποχρώσεις του πικάντικου τις προσφέρουν το 
τζίντζερ, το λέμον γκρας και το τσίλι ± είναι το σχόλιό του πά-
νω στη δύναμη της εικόνας, στις ανθρώπινες σχέσεις, στην 
αξία της φιλίας. 

Το κυρίως υλικό ποιο είναι; Μπακαλιάρος παστός. Αυτό 
φτιάχνει και η οικοδέσποινα στο έργο. (σ.σ. διαβάστε τη συ-
νταγή της Αντιγόνης για σαλάτα με μπακαλιάρο στην ενότητα 
Taste Voice στο site της ATHENS VOICE). Το έργο μοιάζει με μια 
ήρεμη θάλασσα. Μέχρι που σκάει ξαφνικά στην επιφάνεια 
μια κηλίδα αίματος ± στον πάτο της αλληλοσπαράζονται 
καρχαρίες.

Τι διαπραγματεύεται; Ο Ζαν και η Μαρί οργανώνουν ένα δεί-
πνο για τους κάποτε κολλητούς τους ± έχουν να βρεθούν μαζί 
δέκα χρόνια. Όλοι έχουν έρθει στην ώρα τους εκτός από δύο. 
Ο φοβερά διάσημος πια, φίλος τους, με τη σύζυγό του, επίσης 
επιτυχημένη ±τύπου διευθύντρια της γαλλικής «Vogue»± που 
τυγχάνει στο παρελθόν να ήταν κοπέλα ενός άλλου από την 
παρέα. Εμείς τους παρακολουθούμε την ώρα της προετοιμασί-
ας του δείπνου στην κουζίνα και το πώς η αναμονή του φίλου 
τούς επηρεάζει. Ο καθένας, αναλόγως με την ιδιοσυγκρασία 
του, κάνει τις δικές του προβολές για τον διάσημο φίλο. Άλλος 
πιστεύει πως παρέμεινε ο ίδιος, άλλος θέλει να τον εκμεταλ-
λευτεί, άλλος τον θεωρεί έναν ηλίθιο και άλλη ευελπιστεί να 
γεννηθεί ένα ειδύλλιο…

Φαντάζομαι πως όλα αυτά που δημιούργησε η τελευταία 
άφιξη του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, ο οποίος είναι κολλητός 
φίλος σας, θα σου έδωσε κάποιες σκηνοθετικές ιδέες. 
Αυτό είπα στους ηθοποιούς μου. Έζησα ακριβώς αυτό που πε-
ριγράφει το έργο: την υστερία που προκαλεί η εμφάνιση ενός 
διάσημου. Καλά, ο Ντάνιελ είναι φίλος χρόνια πολλά ±ήταν 
συμφοιτητής με τον Γιώργο στο Old Vic στο Μπρίστολ±, κοιμά-
ται εδώ στον καναπέ που καθόμαστε, έρχεται τα καλοκαίρια 
στο σπίτι μας στη Σκύρο. Όμως δεν έχει καθόλου σχέση με τον 
ήρωα του έργου. Ο ήρωας του έργου είναι διάσημος, ας πούμε, 
μόνο στη Γαλλία. Ο Ντάνιελ είναι σε όλο τον κόσμο. Μετά ο Ντά-
νιελ είναι τόσο αντικομφορμιστής, μισεί τόσο πολύ τη δημο-
σιότητα. Πάντως είναι αδύνατον να περιγραφεί όλο αυτό που 
συνέβαινε με τον κόσμο, όταν τον συναντούσε. Έχαναν τον 
έλεγχο και είχα άγχος γιατί γνωρίζω πόσο δεν τα αντέχει όλα 
αυτά. Υπέφερε, αλλά παρέμεινε μέχρι τέλους καλός και προση-
νής  ± αγαπάει και πολύ τα παιδιά. Όταν πήγε στο Μουσείο της 
Ακρόπολης με πήρε η ατζέντης του και με παρακάλεσε να πάμε 
μαζί του, γιατί δεν μπορούσε να πάει μόνος με τους επίσημους. 

Παθιασμένη. Είτε όταν μιλάει για το έργο είτε για το φίλο της είτε για 
το φαγητό. Δεν κάθεται ποτέ ήσυχη, καθώς χρησιμοποιεί συνεχώς 
τα χέρια της προκειμένου να υπερθεματίσει. Τακτοποιεί συνεχώς 
τα μαλλιά της και ασυνείδητα σκέφτομαι πόσο μπορεί να της στοί-
χισε η σκηνή που τα κουρεύει μόνη της στο «1922».  Το γεγονός πως 
κάθε φορά που αναφέρεται στο έργο κάνει στράκες με τα δάχτυλα, 
αποκαλύπτει το κέφι που της έχει μεταδώσει η σκηνοθεσία του. 
  
Πώς σου ήρθε να σκηνοθετήσεις; Το έργο των Agnes Jaoui 
& Jean-Pierre Bacri μου το έστειλε μια φίλη που πίστευε πως 
θα μου άρεσε ο ένας από τους ρόλους. Έπαθα την πλάκα μου 
και έκατσα να το μεταφράσω. Κι αφού το προσάρμοσα στα 
ελληνικά, άλλαξα γνώμη και είπα ότι θα το σκηνοθετήσω. Με 
ιντρίγκαρε, κατάλαβα γιατί παίζεται έξι χρόνια σε sold out 
παραστάσεις σε κεντρικό θέατρο στο Παρίσι. Ξέρεις, όσο 
απίστευτο κι αν σου φανεί, δεν είναι καθόλου εύκολο να ανέ-
βει στη σκηνή ένα σύγχρονο έργο με αναγνωρίσιμους καθη-
μερινούς ανθρώπους, που κάνουν πράγματα που κάνουμε 
όλοι στην καθημερινότητά μας. Οι ηθοποιοί νιώθουν πως αν 
δεν παίζουν κάπως, πατώντας σε μια λέξη για παράδειγμα, 
δεν κάνουν θέατρο. Κι εδώ χρειάζεται αμεσότητα, καθώς όλα 
εξελίσσονται μέσα σε μια αληθινή κουζίνα πίνοντας κρασί, 
παρασκευάζοντας το γεύμα. Οι δικοί μου ηθοποιοί, πάντως, 
πιστεύω πως το κατάφεραν και είμαι ενθουσιασμένη.  A  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΜΑΝΙΤΟΥ
 Πικάντικη γεύση
Σκηνοθετεί το έργο «Κουζίνα και εξαρτήσεις». Εκεί, μερικοί φίλοι περιμέ-
νουν την άφιξη ενός διάσημου φίλου τους, ενώ ετοιμάζουν το μενού. 
Από τα παράδοξα της ζωής είναι πως ακριβώς την περίοδο προετοιμα-
σίας της παράστασης η Αντιγόνη Αμανίτου έζησε από πρώτο χέρι 
το έργο, αφού υποδέχτηκε το φίλο της Ντάνιελ Ντέι-Λιούις. 
Του Δημητρη μαστρογιαννιτη, Φωτό: Ευτυχια Βλαχου (eftychia-vlachou.tumblr.com)

Έζησα ακριβώς 
αυτό που περι-
γράφει το έργο: 
την υστερία που 

προκαλεί η 
εμφάνιση ενός 

διάσημου. Καλά, 
ο Ντάνιελ είναι 
φίλος χρόνια 

πολλά... και δεν 
έχει καθόλου 
σχέση με τον 

ήρωα του έργου. 

I N F O
Από 12/2. Παίζουν: 

Π. Βογιατζής, Λ. Γιανναρίδου, 
Π. Κλίνης, Μ. Πολυμέρη, 

Αλ. Σωτηρίου. Θέατρο 
Σημείο (πρώην Απλό Θέα-
τρο), Χαριλάου Τρικούπη 4 

(πίσω από το Πάντειο), 
Καλλιθέα, 210 9229.579 

Δευτ., Τρ. & Τετ. 21.15
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Π
ριν λίγες μέρες το κυριακάτικο δελτίο 
ειδήσεων του ΑΝΤ1 φιλοξένησε ρεπορ-
τάζ σχετικά με την πρόθεση «αραβικών 
επιχειρηματικών συμφερόντων» να χτί-

σουν υπερσύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο 
στην Γκιώνα. Δημοσιογράφος μετέβη στην 
περιοχή, συνάντησε «παράγοντα του τοπικού 
real estate», χιονισμένα πλάνα αρχείου έντυ-
ναν το βίντεο, ενώ δύο δήμαρχοι της περιο-
χής υποδέχονταν ως ένδειξη πολυπόθητης 
ανάπτυξης την είδηση. Ο ένας μάλιστα διαβε-
βαιώνοντας «χιόνι υπάρχει άφθονο». Όλη η 
ιστορία δεν θα έχρηζε ιδιαίτερης αναφοράς, 
αν δεν ήταν ανύπαρκτη. Αν πρωτογενής πηγή 
του ρεπορτάζ δεν ήταν μια φαρσική ιστορία 
από τη σατιρική ιστοσελίδα tokoulouri.com. 
Η οποία πλέον, μετά και από την τηλεοπτική 
επιβεβαίωση, είναι το απόλυτο success story 
της φετινής χρονιάς όσον αφορά το ελληνικό 
ίντερνετ…

Η βάση της ιδέας μέσα από την οποία ξεκίνησε 
τον περασμένο Σεπτέμβρη το tokoulouri.com 
είναι αυτό που κάνει εδώ και 25 χρόνια ο αμερι-
κάνικος σατιρικός οργανισμός The Onion. Και η 
βάση της ομάδας, αν και πια έχουν πληθύνει οι 
«εξωτερικοί συνεργάτες», είναι 7 φίλοι, ο μεγα-
λύτερος 30 ετών κι ο μικρότερος 26. Είναι κολ-
λητοί, οι 3 μάλιστα και συγκάτοικοι, που αποφά-
σισαν να μεταφέρουν τον κώδικα του μεταξύ 
τους χιούμορ σε μια ιστοσελίδα που θα παρω-
δεί την επικαιρότητα, πολιτική και μη, αλλά και 
τον τρόπο που την παρουσιάζουν τα ελληνικά 
μέσα. Μόνο ο ένας από την ομάδα είναι δημοσι-
ογράφος, οι υπόλοιποι έχουν κάνει οικονομικές 
ή IT σπουδές.

Συναντώ τους τέσσερις στο «Σπίτι» στο Χαλάν-
δρι. Είναι αδύνατον να κάνουμε «κανονική» συ-
νέντευξη. Συνεχώς ξεσπάμε στα γέλια. Είτε με 
κάποιο σχόλιο που κάνουν για τους DJs που πή-
ραν βραβείο στα βραβεία της Athens Voice για 
το 2012, είτε για μπάρμεν που χρησιμοποιούν 
φλογοβόλο για να πετύχουν το «άρωμα καπνι-
στής κερασιάς» . 
«Δεν θέλαμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω από 
το να μεταφέρουμε τις μεταξύ μας συζητήσεις, 
π.χ. αν μας ακούσει κανείς να μιλάμε στο τηλέ-
φωνο θα αναγνωρίσει τη γλώσσα του site. Ξε-
κινώντας δεν είχαμε μεγάλες προσδοκίες, δεν 
ξέραμε καν αν θα μας διαβάζουν». Επισημαί-
νω ότι το μυστικό της επιτυχίας των Ελλήνων 
Luther Blisset είναι ο τρόπος με τον οποίο μετα-
χειρίζονται την ξύλινη γλώσσα και τα κλισέ, ας 
πούμε των δελτίων ειδήσεων ή των αθλητικών 
εφημερίδων. Επιβεβαιώνουν ότι είναι heavy 
media users, αλλά δεν είχαν δοκιμάσει ποτέ να 
γράψουν πλην ενός. 
«Κάποια posts είναι “ταμένα”, αλλά δεν υπάρχει 
πολιτική θέση. Όλοι έχουν μπει στο στόχαστρο. 
Επίσης, δεν είναι σκοπός μας να βγάλουμε μίσος 
ή εμμονή απέναντι σε κάποιο πρόσωπο». 
Δεν έχουν καταλάβει πώς από τις πρώτες μέρες 
που μέτραγαν ένα ένα τα likes στο Facebook, 
τώρα δίνουν συνεντεύξεις, εκφωνούν το δικό 
τους δελτίο στο ραδιόφωνο και είναι αναμφι-
σβήτητα talk of the town. Είναι ολοφάνερο, βέ-
βαια, ότι το απολαμβάνουν. 

Στο «Κουλούρι» διαβάσαμε:
● Την «ομολογία» Στρατούλη ότι «επιτέλους κα-
τάλαβα τι είναι τα spreads». 

● Ότι «ο πρωθυπουργός κάνει τάμα στον άγιο 
Εφραίμ για την επόμενη δόση». 
● Ότι «το τρίτο μνημόνιο θα είναι εικονογρα-
φημένο». 
● Γελάσαμε με το πιο προχωρημένο χιούμορ 
περί Χρυσής Αυγής, όχι τετριμμένα καταγγελτι-
κό αλλά εντελώς δηκτικό όσον αφορά π.χ. την 
ανορθογραφία των οπαδών της. Στην ενότη-
τα «Κοινωνία» μάθαμε για «τον 42χρονο άνδρα 
που είχε στην κατοχή του φωτογραφία του Νί-
κου Χατζηνικολάου χωρίς κουστούμι».
● Για «την απεργία στο apergia.gr». 
● Την ξεκαρδιστική ιστορία για τον «ψυχοπα-
θή που τρομοκρατούσε ζευγαράκια παίζοντάς 
τους τραγούδια των Smiths». 
● Η περιπέτεια της Μόνικα μεταφράστηκε σε 
«κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ ανοιχτής 
θαλάσσης».
● Στην ενότητα «Αθλητισμός» ο Κώστας Κεντέ-
ρης άρχισε να φωσφορίζει.
● θύρα στο ΟΑΚΑ ονομάστηκε «Λουκάς Βύ-
ντρα» και «συνελήφθη για μικροκλοπή ο Κώ-
στας Μήτρογλου».

«Το ψάξαμε εξαρχής πολύ για να είμαστε κα-
λυμμένοι σε περιπτώσεις μηνύσεων. Ευτυχώς 
δεν έχει χρειαστεί να το διαπιστώσουμε στην 
πράξη. Αν κάτι έχουμε μετανιώσει ήταν ένα 
post, ίσως χοντροκομμένο, για τον πρώην προ-
πονητή του ΠΑΟ, Φερέιρα, που νευρίασε τους 
οπαδούς και μας απειλούσαν διαδικτυακά». 
Έχει αντιδράσει κάποιος επώνυμος και πώς; Α-
παντάνε αμέσως για τον Γιάνη Βαρουφάκη, που 
τουίταρε σχετικά αποθεώνοντας την είδηση 
που τον σατίριζε. Ούτε οι ίδιοι μπορούσαν πά-
ντως να φανταστούν πόσες πολλές αναδημοσι-
εύσεις θα είχαν οι αναρτήσεις. 

Από τη μία συζητάμε για την ανεπάρκεια των 
ελληνικών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων που 
αναπαράγουν ό,τι βρίσκουν και από την άλλη το 
δεδομένο πια γεγονός: η καθημερινότητα στον 
καιρό της κρίσης έχει κάνει σημερινή είδηση τη 
χθεσινή υπερβολή. 
«Δεν είναι σκοπός μας να παραπλανούμε, αλλά 
να προκαλούμε γέλιο. Όταν κάτι είναι αληθοφα-
νές, δεν είναι αστείο. Γι’ αυτό υπάρχουν κάποιες 
χοντροκομμένες πληροφορίες σε κάθε είδηση. 
Στην ιστορία του χιονοδρομικού υπήρχε π.χ. α-
ναφορά στον Τσάκα. Τώρα αν εμείς γράφουμε 
για καρχαρίες στη Βουλιαγμένη κι ο άλλος το α-
ναδημοσιεύει, τι να πούμε; Ή το Star που κορόι-
δεψε τον ANT1 για την ποιότητα του δελτίου; 
Εκεί τερμάτισε». 

Στο mail τους πια δέχονται κείμενα από άγνω-
στους, βιογραφικά ή παρακλήσεις από αναγνώ-
στες για διευκρινίσεις. Δεν τους αρέσει να ταυ-
τίζονται με τη λέξη του συρμού, με το «τρολ» 
και τα παράγωγά του, αν κι αναγνωρίζουν ότι 
λειτουργούν έτσι.

Μετά το πρόσφατο περιστατικό ξέρουν ότι πια 
είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, αφού τους μα-
θαίνει περισσότερος κόσμος και πρέπει να δια-
τηρήσουν υψηλή ποιότητα. Κι όμως δεν θεω-
ρούν την «τηλεοπτική τους επιτυχία» κορυφαία 
στιγμή. Με περισσή περηφάνεια κοκορεύονται 
ότι έχουν μάθει πως η πρόσβαση στο «Κουλού-
ρι» έχει απαγορευθεί στο εργασιακό περιβάλ-
λον τουλάχιστον δύο εταιρειών…

tokoulouri.com, κάθε Παρ. το «Κουλούρι» στο 
«Λατέρνατιβ» του Εν Λευκώ 87.7 (12.00-14.00)

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ «ΤΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ»;
Η φετινή επιτυχία του ελληνικού ίντερνετ είναι μία «πολύσπορη»  φάρσα 
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΝΕΓΟΥ



Επιμέλεια: Δήμήτρα τριανταφύλλού

Ο Δήμος Πλακωτάρης, πατέρας 
του Γιώργου, μικρός στη Χίο

Υπάρχουν καλά νέα. Έρχονται 
από συμπολίτες μας που δημι-
ουργούν και εξελίσσονται μέσα 
στην κρίση, που μεταφέρουν με 
επιτυχία στο εξωτερικό ελληνι-
κά προϊόντα και ιδέες. Η ATHENS 
VOICE σε συνεργασία με τη The 
Newtons Laboratory ±άλλη μια 
ελληνική ιστορία επιτυχίας, μια 
νέα και ήδη βραβευμένη διαφη-
μιστική εταιρεία± παρουσιάζουν 
ελληνικές ιστορίες επιτυχίας. 
O Γιώργος Πλακωτάρης, συν-
δημιουργός του μουσείου και 
των προϊόντων «Citrus - Άρωμα 
Μνήμης», μας διηγείται τη δική 
του ιστορία. 

 Ç H ιδέα για το Ͱ Citrus - Ά-

ρωμα ΜνήμηςͰ  ήρθε 

απο ένα ταξίδι μου στις 

Βρυξέλλες, όπου επισκέ-

φθηκα το Μουσείο Σοκολάτας. 

Βλέποντάς το συνειδη-

τοποίησα ότι υπήρχε α-

ντίστοιχα στη Χίο ένας 

ανάλογος μύθος, αλλά 

ήταν σε ύπνωση. Θεώ-

ρησα λοιπόν χρέος μου 

προς στον τόπο, αλλά 

και σ τον πατέρα μου 

που πρόσφατα είχε φύ-

γει απο τη ζωή, να ανα-

δείξω την αξία του Κά-

μπου της Χίου ± ένα το-

πίο υψηλής αισθητικής, 

μοναδικό στην Ευρώπη. 

Τα φρούτα του ήταν πάντα άρ-

ρηκτα συνδεδεμένα με το εμπο-

ρικό δαιμόνιο και τις ιδιομορφί-

ες των Χιωτών. Επίσης, χάρη σε 

αυτά η Χίος ονομάζεται μυροβό-

λος. Αυτά τα χαρακτηριστικά ανα-

γνώρισε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και 

χαρακτήρισε το μανταρίνι Χίου Προϊόν 

Γεωγραφικής Προέλευσης. 

Η ιδέα άρχισε να γίνεται πράξη τον 

Οκτώβρη του 2007 και ολοκληρώθηκε 

τον Ιούνιο του 2008, χάρη σε ένα γόνι-

μο υποδοχέα που ήταν το εξαιρετικό 

αρχοντικό του ξαδέλφου μου Βαγγέ-

λη Ξύδα. Αυτός συνέβαλε και με τα χέ-

ρια, την ευαισθησία και τις ικανότητές 

του. Πρώτα φτιάξαμε το μουσείο, το 

οποίο κάλυψε το κενό ενός επισκέψι-

μου κτήματος στον Κάμπο. Μέχρι τότε 

οι επισκέπτες περιηγούνταν στα στενά 

της περιοχής, αλλά δεν μπορούσαν να 

δουν πώς είναι μέσα τα κτήματα με τα 

εσπεριδοειδή και ποια είναι η διαδικα-

σία παραγωγής με υλικό το φρούτο.

Το κτήμα του Citrus είναι ένα τυπικό 

κτήμα του Κάμπου με μανταρινιές, 

πορτοκαλιές και ψηλούς μαντρότοι-

χους. Στην ουσία το αρχοντικό εντός 

του μεταμορφώθηκε σε έναν πολυ-

χώρο, που εκτός από τους εκθεσια-

κούς χώρους του μουσείου και τους 

χώρους παραγωγής των προϊόντων 

που φιλοξενεί λειτουργεί και ως πολι-

τιστικό κέντρο με εκθέσεις και συναυ-

λίες (κυρίως τα καλοκαίρια), αλλά και 

εκπαιδευτικά προγράμματα γύρω από 

τις παραδόσεις της Χίου. 

Στη συνέχεια η παρέα μεγάλω-

σε με την είσοδο στην ομάδα 

και του Στάμου Φαφαλιού, 

που έφερε νέες ιδέες γύρω 

από τους συμβολισμούς και 

τις ιδιότητες των ε-

σπεριδ ο ειδ ών μ ας 

μέσα στους αιώνες. 

Έτσι περάσαμε στην 

παραγωγή των � γλυ-

κών προϊόντων από 

ε σ π ε ρ ι δ ο ε ι δ ή  τ ο υ 

κτήματος�  προβάλ-

λοντάς τα με ένα νέο, 

διαφοροποιημένο 

τρόπο και με νέες συ-

νταγές, όπως τα παξι-

μαδάκια μανταρινιού 

ή τις πίτες φρούτων 

με γεύση δαμάσκηνο, 

κυδώνι κ.λπ.

Οι συμπατριώτες μας αγάπη-

σαν από την αρχή το Citrus γιατί 

γνώριζαν ότι η αφετηρία μας είναι 

η ανάδειξη του νησιού και των χιώτι-

κων γλυκών. Γιατί αν όχι άμεσα αυτή η 

γενιά, κάποιοι πρόγονοί τους στο νησί 

συνδέθηκαν με τα περιβόλια του Κά-

μπου είτε δουλεύοντας σε αυτά είτε 

στα καΐκια που έστελναν τα φρούτα 

στις αγορές του κόσμου είτε ακόμη ως 

πετράδες για να χτιστεί ο Κάμπος. 

Ο κόσμος με τη σειρά του έμαθε ότι 

αυτά τα γλυκά είναι προϊόντα πολιτι-

σμού των Χιωτών, διότι εμείς θεωρού-

με ότι είναι κομμάτι του πολιτισμού 

μας το να φτιάχνεις καλά γλυκά ±όταν 

μάλιστα κάποια από αυτά δύσκολα τα 

βρίσκεις πια στην αγορά, όπως το άν-

θος±, να τα παράγεις χωρίς συντηρη-

τικά κι από φρέσκα φρούτα που βγαί-

νουν στην ώρα τους, να σέβεσαι τον 

καταναλωτή όσον αφορά τις τιμές και, 

τέλος, να τα προσφέρεις με σεβασμό 

στη σημερινή γενιά λέγοντας ταυτό-

χρονα την ιστορία των υλικών τους. 

Αποφασίσαμε να κάνουμε κι ένα μα-

γαζί στην Αθήνα, για να έρθουμε πιο 

κοντά στο αθηναϊκό κοινό που φαινό-

ταν ότι αναγνώριζε το καλό προϊόν. 

Βέβαια τοποθετήσεις είχαμε ήδη κά-

νει σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα, 

έχουμε πραγματοποιήσει 

μικρές εξαγωγές και 

συνε χίζουμε να 

δοκιμάζουμε 

την έξοδο των 

προϊόντων 

μ α ς  σ ε  ε π ι -

λεγμένα ση-

μεία. Τα Best 

Seller μας είναι 

τα αμυγδαλω-

τά μανταρινιού 

±η ναυαρχίδα του 

Citrus± και τα γλυκά 

του κουταλιού (βλ. γλυκό άν-

θος εσπεριδοειδών, γλυκό μανταρίνι 

φλούδα κ.ά.). 

 

Η κρίση μάς έκανε να αξιολογήσου-

με τις δυνάμεις και την προσφορά μας 

στο κοινό και να πούμε στον εαυτό μας 

ότι πρέπει να κρατηθούμε στην αγο-

ρά έχοντας κάθε μέρα το νου μας στη 

δουλειά μας και μόνο σε αυτή. Εδώ να 

σας πω ότι δεν πιστεύω σε θαύματα 

και επιτυχίες που θα αλλάξουν ριζικά 

τη ζωή μας. Πιστεύω ότι για να τα κα-

ταφέρει κανείς πρέπει να έχει μια ιδέα 

και μερικά θεμελιώδη � πιστεύω�. Αυτά 

πρέπει να τα υπηρετεί με όποιον τρό-

πο θεωρεί σωστό κι ύστερα να αφήνει 

τον κόσμο να τον κρίνει. Η αλήθεια εί-

ναι ότι ο δρόμος είναι μακρύς για την 

επιτυχία και ο αγώνας μαραθώνιος. Η 

επιτυχία κρύβεται στη συνέπεια της 

κάθε μέρας».  

Μουσείο Citrus, Αργέντη 9-11, Κάμπος, 
22710 32042
Καταστήματα Citrus: Φ. Αργέντη 3Β, 
Χίος, 22710 82120 / Κουμπάρη 5, Κολω-
νάκι, 210 3390.790

Η κρίση μάς έκανε 
να αξιολογήσουμε 

τις δυνάμεις και την 
προσφορά μας στο 
κοινό και να πούμε 
στον εαυτό μας ότι 
πρέπει να κρατη-

θούμε στην αγορά, 
έχοντας κάθε μέρα το 
νου μας στη δουλειά 
μας και μόνο σε αυτή

έχουμε πραγματοποιήσει 

μικρές εξαγωγές και 

συνε χίζουμε να 

δοκιμάζουμε 

την έξοδο των 

Seller μας είναι 

τα αμυγδαλω

τά μανταρινιού 

±η ναυαρχίδα του 

Citrus± και τα γλυκά 

 
Τρία ακόμα  

προϊόντα που θα βρείτε  
στα καταστήματα Citrus

● Πατέ καπνιστής μελιτζάνας και μανταρινιών με λεμοντσέλο
● αμυγδαλωτά μαστίχας

● Σάλτσα πράσινων  
μυρωδικών και λεμονιού

Γιώργος Πλακωτάρης (δεξιά), 
Βαγγέλης Ξύδας

Άποψη του μουσείου

Οι  Έλληνες με τις καλές ειδήσεις

Citrus  ΆρωμΆ μνήμής
Η ATHENS VOICE 

σε συνεργασία με 

τη The Newtons 

Laboratory 

παρουσιάζουν 

ιστορίες επιτυχίας

 μέσα στην κρίση
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Επιμέλεια: 
ΑγγΕλική ΜπιρΜπιλή

π α ρ ου σ ι α σ ε ι σ  /  ε κ δ ο σ ε ι σ  /  σ υ ν ε ν τ ε υ ξ ε ι σ  /  ε κ δ η λ ώ σ ε ι σ

bookvoice
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.

ο
ι επιθέσεις του «Φωτεινού μονοπατιού» στο περού ήταν το θέμα του 

στον «Κόκκινο Απρίλη». Στην «Ντροπή» πρωτοστατούσε μια παράξενη 

οικογένεια. ή Τζάκι κένεντι, ο Μπενίτο Μουσολίνι, η κουβανέζικη 

Επανάσταση, ο λάκι λουτσιάνο, ο Μάριο Βάργκας λιόσα παρελαύ-

νουν στο βιβλίο του «Αναμνήσεις μιας κυρίας». Στο «Φωτεινό Μονοπάτι» θα 

επιστρέψει και στο βιβλίο του «Η τελευταία ρομφαία», αφού ήρωάς του είναι 

ο αρχηγός της αντάρτικης ομάδας, ο Αμπιμαέλ γκουσμάν. Τώρα ο Σαντιάγο 

ρονκαλιόλο έρχεται στην Ελλάδα με αφορμή την έκδοση του τελευταίου, 

μεταφρασμένου στα ελληνικά, βιβλίου του «Ο Ουρουγουανός εραστής» που 

κυκλοφορεί, όπως και τα άλλα, από τον καστανιώτη και ήρωάς του είναι ο 

Φεντερίκο γκαρθία λόρκα. 

Στις 13/2 στον Ιανό (Αθήνας) και στις 14/2 στον ιανό της Θεσσαλονίκης 

(20.00) ο συγγραφέας θα συναντηθεί με τον Ανταίο Χρυσοστομίδη στο 

πλαίσιο των εκδηλώσεων «Οι συγγραφείς του κόσμου στον IANO». Εκεί θα μά-

θουμε για την παράξενη και αντιφατική προσωπικότητα του Ενρίκε Αμορίμ, 

του Ουρουγουανού συγγραφέα που η ζωή του σημαδεύτηκε από τη συ-

νάντησή του με τον λόρκα και θα γίνουμε μάρτυρες μιας ερωτικής σχέσης 

γεμάτης μυστήρια που, μέσα από τις θύελλες του καιρού της, κατάφερε να 

αψηφήσει τις συμβάσεις αλλά και τον ίδιο το θάνατο. ● 

Ο Σαντιάγο Ρονκαλιόλο στον Iανό

Το αμαρΤωλο 
Της παρελθον
Στο τελευταίο βιβλίο του λέιφ πέρσον
«Άλλη εποχή, άλλη ζωή» (εκδ. Ψυχογιός) 
το παρελθόν μιας πολιτικού έρχεται 25 χρόνια 
μετά να στοιχειώσει την καριέρα της

Του Δημητρη μΑστρογΙΑννΙτη 

Ο Σουηδός Λέιφ Πέρσον μάς συστήθηκε με το βιβλίο «Ένας 
ατέλειωτος σουηδικός χειμώνας», πρώτο μιας τριλογίας που 

παρακολουθεί τη σουηδική κοινωνία μετά τη δολοφονία του 

Ούλοφ Πάλμε. 

ε
κεί, η πλοκή είχε ως καταληκτική ημερομηνία την 
28/2/1986 και μικρό χρονικό άνυσμα. Εδώ η ιστορία ξεκι-
νάει το 1975 με την κατάληψη της γερμανικής πρεσβείας 
της Στοκχόλμης από ομάδα της RAF, με αίτημα την απε-

λευθέρωση φυλακισμένων μελών της φράξιας Μπάαντερ-
Μάινχοφ. Η επιχείρηση τελειώνει με την ανατίναξη του κτιρί-
ου και τον τραυματισμό ομήρων και τρομοκρατών. Όμως, ενώ 
υπάρχουν υπόνοιες πως τους Γερμανούς βοήθησαν Σουηδοί, 
η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο. Με ένα πήδημα στο χρόνο βρι-

σκόμαστε στο 1989, για να πα-
ρακολουθήσουμε την προσπά-
θεια διαλεύκανσης από μέρους 
της αστυνομίας μιας δολοφο-
νίας. Τελικά ο δολοφόνος δεν 
θα βρεθεί και αυτή η υπόθεση 
θα μπει στο αρχείο. Το 1999 
πλέον οι δύο φαινομενικά ά-
σχετες υποθέσεις θα ενωθούν, 
όταν η αστυνομία χρειαστεί 
να σκαλίσει το παρελθόν μιας 
πολιτικού που προορίζεται για 
τη θέση της υπουργού Αμύνης. 
Τα ενοχοποιητικά στοιχεία 
είναι πραγματικά ή μπήκαν 
σφήνα από μυστικές υπηρεσί-

ες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά, σε περίπτω-
ση υπουργοποίησή της, ως εκβιαστικά στοιχεία;
Οι ήρωες του Πέρσον μπορεί να είναι αστυνομικοί, τα βιβλία 
του όμως είναι καθαρόαιμα πολιτικά θρίλερ. Η σχέση του δεύ-
τερου με τον πρώτο τόμο αρχίζει και τελειώνει με την παρουσία 
κάποιων από τους αστυνομικούς, που ακόμα και αν τους παρα-
κολουθούμε στην προσωπική τους ζωή τίποτα δεν δείχνει πως 
δημιουργήθηκαν για να επιβληθούν στο πάνθεον των ντετέ-
κτιβ. Αν στον πρώτο τόμο η ανάλυση της κοινωνίας ήταν πολύ 
έντονη, εδώ η μόνη εστιασμένη κριτική του συγγραφέα είναι 
πάνω στις ρατσιστικές αντιλήψεις ενός μέρους της κοινωνίας 
για τους σεξουαλικούς προσανατολισμούς (δες ομοφυλοφιλία). 
Αυτό που ενδιαφέρει τον Πέρσον είναι να αποκαλύψει τον 
τρόπο που οι μυστικές υπηρεσίες παρεισδύουν στη σουηδική 
εξουσία, αλλά και να δείξει το παιχνίδι που στήθηκε πάνω στα 
αρχεία της Στάζι, για παράδειγμα, που όταν έπεσε η κυβέρνη-
ση της Ανατολικής Γερμανίας βγήκαν στην ελεύθερη αγορά με 
ονόματα μυστικών πρακτόρων της Δύσης. Και εδώ βρίσκεται 
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του βιβλίου. Γιατί μέχρι τότε έχεις 
την εντύπωση πως διαβάζεις ένα μεγάλο εισαγωγικό κείμενο. 
(Η μετάφραση είναι του Γρηγόρη Ν. Κονδύλη) A   

Χάρτης 
της τρυφερότητάς

Από τον έρωτα περνάμε 
στον ύπνο. Άσπρα σε-

ντόνια/
μ' ένα ανεξιχνίαστο ά-

ρωμα που εγκαταλείπει 
πάνω τους/

το σχήμα ενός σώμα-
τος· το σχήμα που πρέ-

πει να έχει ένα
σώμα/

το ευάλωτο. Ποιο είναι 
αυτό το σώμα; Αυτό το 

περίγραμμα
στα σεντόνια/

Αυτές οι δόκιμες ρυ-
τίδες που ενοικιάζει η 

νεότητα/
οι πτυχές που επεμβαί-

νουν στα χάδια/
Κι εκείνες οι υγρές 

κηλίδες που στενογρα-
φούν/

την ασυναρτησία της 
τελειότητας ± /

Δε μας ανήκει το σώμα 
μας. τα σώματα ανή-

κουν στον έρωτα/
Που τα συντρίβει, ανί-
κανος να καταλάβει/

Πώς γίνεται τόσες πει-
νασμένες αυταπάτες/
να τρέφουν την πραγ-

ματικότητα. Από τον 
έρωτα περνάμε

στον ύπνο/
Κι από τον ύπνο στον 

θάνατο. Κάποιο άρωμα 
μας αλλοιώνει/

Και μένουμε χωρίς σχή-
μα, διάφανοι, ανεπα-

νόρθωτοι.

Από την ποιητική 
συλλογή του Δημήτρη 
Κίτσιου «Αποδημίες» 

(εκδ. Γαβριηλίδης)

το ποίημα

 της εβδομάδας
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Τα ευπώλητα των 
βιβλιοπωλείων Ευριπίδη

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Π Ε Ζ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
Ψωμί, παιδεία, ελευθερία 

πέτρος Μάρκαρης, εκδ. Γαβριηλίδη
Ο γιος του δάσκαλου 

γιάννης Ξανθούλης, εκδ. Διόπτρα 
Εκ Πειραιώς Διονύσης Χαριτόπουλος, εκδ. Τόπος 

Όλοι φοβούνται τον έρωτα 
Μάρω Βαμβουνάκη, εκδ. Αρμός 
Ο μέτοικος και η συμμετρία 

Τεύκρος Μιχαηλίδης, εκδ. πόλις 

Ξ Ε Ν Η  Π Ε Ζ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
Πενήντα αποχρώσεις του γκρι - η απελευθέρωση, 

Ε.λ. Τζέιμς, εκδ. πατάκη 
Πενήντα αποχρώσεις του γκρι 

Ε. λ. Τζέιμς, εκδ. πατάκη
Πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώσεις του γκρι 

 Ε.λ. Τζέιμς, εκδ. πατάκη 
Η ζωή του Πι γιαν Μαρτέλ, εκδ. Ψυχογιός 

Ο μύθος της θεάς τύχης 
Χόρχε Μπουκάι, εκδ. Opera

Δ Ο Κ Ι Μ Ι Α  -  Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ  -  Λ Ε Υ Κ Ω Μ Α Τ Α 
Η αδερφή μου Σταύρος Ζουμπουλάκης, εκδ. πόλις 

Γιατί το Βυζάντιο 
Ελένη γλυκατζή-Αρβελέρ, εκδ. Μεταίχμιο

Αθήνα, Ιχνηλατώντας την πόλη με οδηγό την 
ιστορία και τη λογοτεχνία 

Θανάσης γιοχάλας - Τόνια καφετζάκη, 
εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας 

Ποια Τουρκία; Ποιοι Τούρκοι; 
Φραγκούλης Φράγκος, εκδ. λιβάνη 

Ο Έλληνας βεζίρης 
Έργα και ημέρες του Ιμπραήμ Πασά 

ΈστερΝτόναλντσον Τζένκινς, εκδ. Αιώρα 
  

Β Ι Β Λ Ι Α  Γ Ι Α  Π Α Ι Δ Ι Α
Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 7 

Τζεφ κίνι, εκδ. Ψυχογιός 
Τα τρία μικρά λυκάκια 

Ευγένιος Τριβιζάς, εκδ. Μίνωας 
Ο μικρός πρίγκιπας 

Αντουάν ντε Σεντ Εξιπερί, εκδ. πατάκη 
Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 6 

Τζεφ κίνι, εκδ. Ψυχογιός 
Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης 4 
ρέιτσελ ρενέ ράσελ, εκδ. Ψυχογιός 

Κώστας Καρακώτιας

Σημειώσεις ενός αναγνώστη
εκδ. Πόλις

τ
ο πολύ ενδιαφέρον σε αυτήν εδώ 
τη συλλογή κειμένων που γράφτη-
καν κατά καιρούς σε εφημερίδες και 
περιοδικά είναι πως προ-

σεγγίζουν, κριτικά, βιβλία (μυ-
θιστορήματα, βιογραφίες και όχι 
μόνο) στα οποία η Ιστορία παίζει 
σημαίνοντα ρόλο. Στις σελίδες 
παρελαύνουν μεταξύ άλλων από 
«Το μυθιστόρημα του Ξενοφώντα» 
του Τάκη Θεοδωρόπουλου και 
τις «Μέρες Αλεξάνδρειας» του 
Δημήτρη Στεφανάκη, μέχρι 
τον «Αιώνα λαβυρίνθων» της Ρέας Γαλανά-
κη, «Το εργοστάσιο μολυβιών» της Σώτης 
Τριανταφύλλου, αλλά και το «Μανιφέστο 
του Κομμουνιστικού Κόμματος» των Μαρξ-

Έγκελς.  
«Το λογοτεχνικό πεδίο της συλλογής δια-
περνάται και συγκροτείται από πολλές και ε-

τερόκλητες, έως και αντιθετικές 
αναγνώσεις της ιστορίας, από ε-
σωτερικές αλλά και εξωστρεφείς 
οπτικές. Είναι ένα πεδίο στο οποίο 
καταγράφεται, στο μέτρο του δυ-
νατού και με τους περιορισμούς 
του βέβαια, η πολλαπλή κίνηση 
του σύγχρονου εγχώριου ιστορικού 
μυθιστορήματος και των άλλων πα-
ραπλήσιων αφηγηματικών ειδών» 

γράφει ο συγγραφέας, προσφέροντάς μας 
την ευκαιρία να ανακαλύψουμε το κρυ-
φό νήμα που συνδέει αγαπημένα βιβλία, 
σκόρπια διαβασμένα στο χρόνο. ●  

-

 της Ρέας Γαλανά

τερόκλητες, έως και αντιθετικές 
αναγνώσεις της ιστορίας, από ε
σωτερικές αλλά και εξωστρεφείς 
οπτικές. Είναι ένα πεδίο στο οποίο 
καταγράφεται, στο μέτρο του δυ
νατού και με τους περιορισμούς 
του βέβαια, η πολλαπλή κίνηση 
του σύγχρονου εγχώριου ιστορικού 
μυθιστορήματος και των άλλων πα
ραπλήσιων αφηγηματικών ειδών»

γράφει ο συγγραφέας, προσφέροντάς μας 

Σπουδές 
φωτογραφίας #2

Το NewSchool.Athens, γνωστό μας από 
τα 2 εντυπωσιακά φωτογραφικά editorial 
που έχει κάνει για την A.V., εισήγαγε πέ-
ρυσι τον Οκτώβριο το ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα «ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ». 
Τώρα ανακοινώνει έναρξη εγγραφών και 
προκηρύσσει υποτροφίες για το δεύτε-
ρο κύκλο που ξεκινά τέλη Φεβρουαρίου 
2013. To εντατικό αυτό πρόγραμμα σπου-
δών διαρκεί 10 εβδομάδες και είναι ιδανι-
κό για όσους θέλουν να μάθουν τις βασι-
κές γνώσεις του μέσου και να κάνουν τα 
πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Κα-
λύπτει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων (ψη-
φιακή επεξεργασία και εκτύπωση, τεχνι-
κές κάμερας, φως και φωτισμός και ιστο-
ρία της τέχνης) που διδάσκουν αυθεντίες 
του χώρου. Η εκμάθηση συμπληρώνεται 
με workshops διάρκειας από ένα ή δύο 
Σαββατοκύριακα με θεματολογία: καλλι-
τεχνική, αρχιτεκτονική, μόδα, φωτογρά-
φηση και βίντεο γάμου, φωτορεπορτάζ, 
φωτογραφία εκδηλώσεων και editorial σε 
συνεργασία με εφημερίδες. Το πρόγραμ-
μα ολοκληρώνεται τέλος Απριλίου 2013 
σε καθημερινή ή απογευματινή φοίτηση. 
Εγγραφές και πληροφορίες στο: www.
newschoolathens.org ή στο 210- 5243694
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Τα Χείλια Λουλούδια δεν είναι η θεσ-

σαλονικιώτικη μπάντα με την οποία ο 

dj θα οδηγήσει τις τσούπρες καλλονές 

φοιτητριούλες του «Markiz» σε τρελό 

τσιφτετέλι, να πάρει φωτιά η νύχτα και 

να τρελαθούν οι μπρούκληδες να πα-

ραγγέλνουν σφηνάκια υποβρύχια και να 

ουρλιάζουν «γεια μας!». 

Ο 
ήχος τους δεν συστήνεται επίσης για 

κομ ιλ φο cafés ή wine bars σαν αυτά 

που περικυκλώνουν την κάποτε αλή-

τισσα Προξένου Κορομηλά. Το δεύ-

τερο τραγούδι του δίσκου τους, «Η μουσική 
που παίζουν στο βυθό», λέγεται «Προσευχή» 

και οι στίχοι πάνε ως εξής: «Θεέ μου, προστά-
τεψέ μας / από αδύναμες κατάρες και από τη 
σιγουριά της επιφάνειας / από την αχρείαστη 
διαίσθηση και τους ετοιμόλογους ανθρώπους 
/ από τα γκρίζα αυτοκτονικά πρωινά και τον 
ελαφρύ ύπνο / από τα ταξίδια και από τα σπί-
τια με τις όμορφες αυλές. / Ευλόγησέ μας / με 
φανατισμό και αυτιστικές φιλοδοξίες / όπλισέ 
μας με αχαριστία, να ξεφεύγουμε. / Θεέ μου, 
ευλόγησέ μας / με μηδενική βελτίωση, με όλα 
αυτά που τελικά δεν ήταν / με φίλους τρελούς 
και δαίμονες για αδέρφια / με τσιγάρα που μας 
καπνίζουνε και κρασί που ζητάει να μεθύσει / 
άφησέ μας επιτέλους να ρίξουμε το μωρό απ’ 
την κούνια. / Ευλόγησέ μας / με παρόμοια τρα-
γούδια και επιτηδευμένη διαφορετικότητα / 
μάθε μας τη γλώσσα των ματιών / να μιλάμε 
στις δολοφονημένες Κυριακές».

Τους ακούω προσεκτικά! Δια-

βάζω και τις σημειώσεις του 

δίσκου: μελοποιούν Πέδρο 

Χουάν Γκουτιέρες  από τη 

«Βρόμικη τριλογία της Αβάνας», 

όπως επίσης και δύο ποιήματα 

του Μίλτου Σαχτούρη. Η μπά-

ντα, πέρα από τα κλασικά τύμπανα, μπάσα, 

κιθάρες και συνθεσάιζερ, είναι εμπλουτι-

σμένη με λαγούτα, μαντολίνα, ουκελελέ, 

ξυλόφωνα, βιολιά, θέρεμιν αλλά και μια σού-

περ βιόλα ντε γκομίτα. Τα Χείλια Λουλούδια 

με συγκινούν. Δεν μπορώ να πάψω να σκέ-

φτομαι τους ρομαντικούς Κερκυραίους Κό-

ρε.Ύδρο, την απελπισμένη ποίηση του The 

Boy, τους Magic de Spell, όταν μελοποιού-

σαν Κατερίνα Γώγου, τις Τρύπες του «Είναι 
η αγάπη ένα ταξίδι» αλλά και τη Λένα Πλά-

τωνος στα «Λεπιδόπτερα». Και είναι ίσως η 

μόνη ελληνική μπάντα που στο ρόστερ της, 

δίπλα στους μουσικούς, ανοίγει και μια θέ-

ση για ιεροκήρυκα – πώς αλλιώς να εκλάβω 

το ότι τον Μάνο Κοσμίδη τον μνημονεύουν 

στα credits ως «κήρυκα»; 

Καραδοκεί, βέβαια, ο κίνδυνος να θεωρηθούν 

εντεχνίλα, αλλά μακριά από αυτούς τέτοιες 

σκέψεις! Είναι αταξινόμητοι, θυμίζουν αρκετά 

από τους παραπάνω που ανέφερα, πρόσθεσε 

και Διάφανα Κρίνα, και μια ψιλή από Λόλεκ, 

αλλά καταφέρνουν με τον πρώτο τους δίσκο 

να ακούγονται ωραίοι και τολμηροί. Ο ήχος 

τους είναι βασανιάρης, κοινώς δεν θα σκορά-

ρουν στα ηχεία ενός σουαρέ σε πυλαιώτικη ή 

εν Καλαμαρία μεζονέτα, με πίνακες ποπ αρτ 

στους τοίχους. Έχει κάτι από τα καλντερίμια 

της Άνω Πόλης, εκεί στα προσφυγικά, όταν 

μαστιγώνει ο Βαρδάρης, και τα ανήλιαγα με 

μουχλιασμένα ντουλάπια στην κουζίνα δια-

μερίσματα των στενών της Κασσάνδρου. 

Κοινώς, μιας Θεσσαλονίκης εξόριστης από τα 

στερεοτυπικά που τόσο αρέσκονται να πιπιλά-

νε οι εκφωνητές των τοπικών ραδιοφώνων. 

Άκου το «Αν έχεις δικές σου ιδέες»: «Αν έχεις 
δικές σου ιδέες –ακόμα και αν αυτές είναι λί-
γες– / πρέπει να καταλάβεις πως θα συναντάς 
πάντοτε / κατεβασμένα μούτρα / ανθρώπους 
που θα προσπαθούν να σου πάνε κόντρα, να 
σε μειώσουν / να σε “κάνουν να καταλάβεις” 
ότι δεν έχεις τίποτα να πεις ή ότι πρέπει να απο-
φεύγεις εκείνο τον τύπο επειδή είναι τρελός ή 
πούστης ή σκουλήκι / ο ένας είναι τεμπέλης, ο 
άλλος μαλάκας και ματάκιας, ο άλλος κλέφτης 
/ ο άλλος σαντέρο, πνευματιστής, κολλημένος 

με τη μαριχουάνα, η άλλη είναι 
λαϊκάντζα, ανήθικη, πουτάνα, 
λεσβία, άξεστη. Αυτοί περιορί-
ζουν τον κόσμο / σε λίγα άτομα-
υβρίδια, μονότονα βαρετά και 
“τέλεια”. Και με τον τρόπο αυτό 
/ θέλουν να σε μετατρέψουν σε 
ένα σκατοχαρακτήρα που κοιτά-

ζει όλους του άλλους αφ’ υψηλού. Σε χώνουν 
με τα μούτρα στην ιδιωτική τους σέκτα / για να 
αγνοείς και να καταπιέζεις όλους τους υπόλοι-
πους. Και σου λένε “Έτσι είναι η ζωή, κύριέ μου, 
μια διαδικασία επιλογής και απόρριψης”».

Επιτέλους, κι ας έχει δυο-τρεις ψιλοατέλειες 

αυτός ο δίσκος, ένα γκρουπάκι που παίζει 

τα δικά του, που μπορείτε να κατεβάσετε 

τη μουσική τους δωρεάν από το σάιτ τους 

(xeilialouloudia.gr), και που κανένας μπαγλά-

μης dj δεν μπορεί να τους ρεμιξάρει, γιατί 

εδώ, παίδες, μιλάμε για τραγούδια, όχι για 

sonic 2310 grooves και λοιπές breakbeat 

πορδίτσες. Και μπράβο τους.  A   

Του ΣΤέφανου ΤΣιΤΣοΠουΛου 

2310 Soul
Χείλια Λουλούδια, όπως λέμε flower power!  

Ο ήχος τους 
δεν συστήνεται 

επίσης για 
κομ ιλ φο cafés 

ή wine bars 

Η ΘεσσαλονίκΗ 
απο το βυΘο

Του ΜιΧαΛη Λέανη 

SportS

Το πλήρες όνομα του νέου προπονητή 

του Ολυμπιακού είναι Χοσέ Μίτσελ 

Γκονζάλες Μαρτίν ντελ Κάμπο.   

● Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για 

συμβόλαιο 2,5 ετών (1,5+1), γεγονός που 

δεν λέει πολλά αφού τα συμβόλαια και ιδι-

αίτερα στον Ολυμπιακό είναι για να σπάνε. 

Οι συμφωνημένες, πάντως, ετήσιες απο-

λαβές του 50χρονου προπονητή θα φτά-

σουν το 1,3 εκατ. ευρώ. Ο Μίτσελ πήρε μια 

πρώτη γεύση –πικρή είναι η αλήθεια– πα-

ρακολουθώντας τη νέα του ομάδα κόντρα 

στον Ατρόμητο από τη σουίτα του Βαγγέλη 

Μαρινάκη. Το 2-3 του Ατρόμητου... χάλασε 

τη γεύση. Η ήττα αυτή πάντως έχει και τα 

θετικά της. Ήταν μια ευκαιρία να διαπιστώ-

σει σε πραγματικό χρόνο ο νέος τεχνικός τις 

αδυναμίες και τα τρωτά σημεία της ομάδας.   

● Ο 50χρονος προπονητής ζήτησε και πή-

ρε τον πρώτο λόγο για τις κινήσεις που θα 

κάνει ο σύλλογος το ερχόμενο καλοκαίρι, 

εστιάζοντας πάντα σύμφωνα με πληρο-

φορίες σε συγκεκριμένες θέσεις. Αυτή του 

αμυντικού χαφ και ε-

νός «δεκαριού». Λέτε 

μέσα σε αυτούς που 

θα προτείνει να είναι 

και ο γιος του Άντρι-

αν; Ιστορικό, πάντως, 

υπάρχει. Ο μικρός Μί-

τσελ ακολουθώντας 

την παράδοση και τα 

βήματα όχι μόνο του 

μπαμπά, αλλά και του παππού, την εποχή 

που ο πατέρας του πραγματοποίησε τα 

πρώτα του βήματα ως προπονητής στη 

δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης (2006-

07), τέθηκε υπό τις οδηγίες του. 

● Η συνέχεια για τον πρεσβύτερο Μίτσελ 

δεν ήταν η αναμενόμενη. Έμεινε για τουλά-

χιστον δύο σεζόν μακριά από τους πάγκους, 

με αποτέλεσμα η καριέρα του γιου του στους 

Μαδριλένους να τερματιστεί άδοξα. Ο Άντρι-

αν περιπλανήθηκε σε Θέλτα και Ταραγόνα 

για να καταλήξει το 2008 στη Χετάφε υπό 

την καθοδήγηση του γνωστού μας Βίκτορ 

Μουνιόθ. Ο άλλοτε προπονητής του Πανα-

θηναϊκού απολύθηκε από την ομάδα της Μα-

δρίτης και ως εκ θαύματος τον διαδέχτηκε ο 

Μίτσελ. Μετά μάλωσε με τον πρόεδρο γιατί 

έδιωξε το γιο του και μετά από λίγο καιρό α-

πολύθηκε και αυτός. Ο χρόνος θα δείξει ποιες 

θα είναι οι επιλογές του νέου κόουτς. Μέχρι 

να αρχίσουν, όμως, να αχνοφαίνονται να σας 

διηγηθώ μια ιστορία για τα δικά μας παιδιά. 

● Την ιστορία του Θανάση και του Γιάννη 

Αντετοκούμπο, που αισθάνονται Έλληνες 

και είναι αποφασισμένοι να αποκτήσουν 

ελληνικό διαβατήριο. Οι γονείς τους απο-

φάσισαν να φύγουν από τη Νιγηρία και με-

τά από παραμονή σε αρκετές χώρες λόγω 

της ποδοσφαιρικής καριέρας του πατέρα 

της οικογένειας, «ρίζωσαν» στην Ελλάδα 

πριν από 24 χρόνια. Ο 27χρονος γιος της 

οικογένειας, Φράνσις, που έφτασε να αγω-

νίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας 

ως ποδοσφαιριστής, ζει πλέον μόνιμα στο 

Λάγος. Όμως τα υπόλοιπα τέσσερα παιδιά 

γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ελλάδα. 

● Ο λόγος για τον 20χρονο Θανάση και τον 

18χρονο αδερφό του και συμπαίκτη του 

στον πρωτοπόρο της Α2 Φιλαθλητικό, Γιάν-

νη, που πρόσφατα υπέγραψε για τέσσερα 

χρόνια στη Σαραγόσα (είναι στο στόχαστρο 

των Σέλτικς και ετοιμάζεται για τα ντραφτ 

του ΝΒΑ), τον 15χρονο Κώστα και τον 11χρο-

νο Αλέξη που επίσης ασχολούνται με το 

μπάσκετ. Όνειρό τους; Να αγωνιστούν με το 

ελληνικό εθνόσημο, όμως δεν έχουν ελλη-

νική υπηκοότητα, μόνο άδεια παραμονής!

● Η διοίκηση της ΕΟΚ καταβάλει προσπά-

θειες να ξεπεράσει τις γραφειοκρατικές 

διαδικασίες για να εξασφαλίσει τις υπη-

ρεσίες των αδερφών Αντετοκούμπο. «Ελ-
πίζω να καρποφορήσουν οι ενέργειες της 
ομοσπονδίας, ώστε να πάρουμε επιτέλους 
την πολυπόθητη υπηκοότητα» δηλώνει στο 

«Βήμα» ο Θανάσης Αντετοκούμπο. 

● Ήδη ο Γιάννης υπέ-

γραψε στη Σαραγόσα 

και αν δουν ότι αξίζει 

για τις εθνικές ομά-

δες, είναι πιθανό να 

τον πιέσουν να βγάλει 

ισπανική υπηκοότη-

τα. «Αυτό όμως θα ήθε-
λα να το γράψετε πολύ 

σεμνά, γιατί σε καμία περίπτωση δεν εκβιά-
ζουμε καταστάσεις. Είμαστε Έλληνες, τέλος. 
Δεν μου πάει να παίξω σε άλλη εθνική ομάδα, 
θέλω κάποια στιγμή, αν το αξίζω, να φορέσω 
τη φανέλα της Ελλάδας. Είναι κρίμα να έχεις 
γεννηθεί στην Ελλάδα, να είσαι Έλληνας και 
να μην μπορείς να παίξεις για τη χώρα σου. Αν 
δεν μπορώ να παίξω σε μια μεγάλη ομάδα ως 
Έλληνας, θα γίνω τόσο καλός, ώστε μία από 
αυτές να με πάρει ως ξένο» προσθέτει. 

● «Η έλλειψη υπηκοότητας είναι ένα πρόβλη-
μα, αλλά θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο αν ζούσα 
σε μια άλλη χώρα, όχι στην πατρίδα μου, που 
είναι η Ελλάδα. Εδώ έχω μεγαλώσει, εδώ έχω 
φίλους, εδώ έχω ανθρώπους που με προσέ-
χουν, αλλά κάποια στιγμή κουράζεσαι ψυχο-
λογικά. Από μικρά παιδιά στα Σεπόλια ήμασταν 
πολύ αγαπητοί, αν και από τους ελάχιστους 
μαύρους. Από τους Έλληνες δεν έχουμε ούτε 
ένα παράπονο. Αν μπορούσε κάποια στιγμή 
και η Ελλάδα να μας αντιμετωπίσει ως δικά 
της παιδιά, θα ήμουν τρισευτυχισμένος» ανα-

φέρει, αν και υπήρχαν και κάποια άσχημα 

περιστατικά. «Είχα πάει να ψωνίσω σε ένα κα-
τάστημα ρούχων και αφού ρώτησα την τιμή 
ενός προϊόντος, η πωλήτρια με κοίταξε τόσο 
περίεργα και υποτιμητικά, ώστε με έκανε να το 
αφήσω κάτω και να φύγω. Αν είσαι έξυπνος άν-
θρωπος και βλέπεις τέτοιου είδους μικροπρε-
πείς συμπεριφορές, δεν αντιδράς. Ούτε καν α-
σχολείσαι. Σηκώνεσαι και φεύγεις». Όχι, αγόρι 

μου, να φύγουν... αυτοί. Εσύ να μείνεις! A                        

➜ info@athensvoice.gr

Πατρίδα μας 
η παιδική 

ηλικία!
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Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

Scott  Walker, σελ. 36

Με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Θανάση Κα-

προύλια (Novi_sad) εμπλουτίζεται  φέτος με 

πολλά διεθνή ονόματα, φιλοξενώντας οπτικο-

ακουστικές παραστάσεις και εγκαταστάσεις. 

σ
τόχος του η προβολή και η διάδοση των 

τελευταίων τάσεων και νεωτερισμών στο 

χώρο του ήχου και των ψηφιακών τεχνών. 

Μέσα από μια μινιμαλιστική προσέγγιση 

του ηλεκτρονικού ήχου, με δημιουργική διάθε-

ση στον τομέα της χρήσης νέων μέσων και τε-

χνολογιών στη μουσική. Μετακομίζει από τον 

Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» στο Μέγαρο 

Μουσικής και στις 8-9/2 θα παρουσιάσει πρω-

τοπόρους της πειραματικής ηλεκτρονικής μου-

σικής όπως οι Αlva Noto, Mika Vainio, Ryoji 
Ikeda και Fennesz. Ονόματα που φιλοξενού-

νται συχνά σε μουσεία όπως η Τate Modern και 

το ΜοΜα, με μια διαφορετική εκδο-

χή της ηλεκτρονικής μουσι-

κής, μέσα από συχνά avant 

garde οπτικοακουστικά 

έργα που κινούνται πά-

νω στη λεπτή γραμμή 

θορύβου και μελωδίας. 

Την πρώτη μέρα (8/2) 

συμπράτ τουν ο Έ λ λη-

νας Novi_sad (Θανάσης 
Καπρούλιας) και ο Ιάπω-

νας Ryoichi Kurokawa. 

Αmbient συνέχεια με τον Νορβηγό 

Biosphere και τον Ιάπωνα Ryoji Ikeda. Coda 

από τον Γερμανό Byetone. Η δεύτερη ημέρα 

(9/2) ξεκινά με τον Γερμανό Τhomas Kοner 
και ακολουθεί ο Φινλανδός Mika Vainio, ο 

Νορβηγός Helge Sten και ο Γερμανός 

Alva Noto. Sound and vision πολλών 

Mz σε ένα εκλεκτικό διήμερο φεστι-

βάλ. ΓΙώρΓΟΣ ΔΗΜΗΤρΑκΟΠΟυλΟΣ

Συντονίσου στις 
συχνότητες του 
ηεrtz festival

χή της ηλεκτρονικής μουσι-

κής, μέσα από συχνά avant 

Ryoichi Kurokawa. 

Αmbient συνέχεια με τον Νορβηγό 

 και τον Ιάπωνα Ryoji Ikeda. Coda 

Μέγαρο Μουσι-

κής. Είσοδος € 15- Φοιτ. 

€ 7. Είσοδος και για τις δύο 

ημέρες: € 25 (είσοδος ελεύ-

θερη στις προβολές/εγκα-

ταστάσεις, Αίθουσες MC2, 

MC3) Προπώληση Mέγαρο 

Μουσικής, 210 7282.367 Στις 

8&9/2. Δείτε το αναλυτικό 

πρόγραμμα στο site της 

ΑthenS VoiCe

Την πρώτη μέρα (8/2) 

συμπράτ τουν ο Έ λ λη

Novi_sad (Θανάσης 
 και ο Ιάπω

Την πρώτη μέρα (8/2) 

-

Novi_sad (Θανάσης 
 και ο Ιάπω-

κής. Είσοδος € 15- Φοιτ. 

€ 7. Είσοδος και για τις δύο 

ημέρες: € 25 (είσοδος ελεύ

θερη στις προβολές/εγκα

ταστάσεις, Αίθουσες MC2, 

MC3) Προπώληση Mέγαρο 

Μουσικής, 210 7282.367 Στις 

8&9/2. Δείτε το αναλυτικό 

πρόγραμμα

Αlva Noto
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ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Τα πρόσωπα στα ασπρόμαυρα σχέδιά της μοιά-
ζουν με υπνοβάτες που ανά πάσα στιγμή μπορεί 
να ξυπνήσουν και να βρεθούν αντιμέτωποι με έ-
ναν ανησυχητικό κόσμο. Έναν κόσμο στον οποίο 
ξεφυτρώνουν απειλητικά σαρκοβόρα φυτά με 
αλλόκοτα ονόματα – βλ. και τον τίτλο της έκθε-
σης «Sarracenia obscura - Passiflora mirabilis». Μια 
ιδιότυπη αφηγηματικότητα χαρακτηρίζει αυτά τα 
έργα που μοιάζουν με αποσπάσματα νυχτερινών 
τοπίων ή σεκάνς (τρομακτικών) πρωινών ονεί-
ρων. 7/2 - 16/3, Γκαλερί Batagianni, Ηρακλείτου3, 
210 33618.188

ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗ
Τα νέα της έργα είναι μια φυσική συνέχεια της μό-
νιμης εγκατάστασης «Γλυπτά Αρχιτεκτονικά Τοπία 
- Γκόλαντα και Κουζούπη» στον Κόμβο Αναστάσεως 
της Αττικής Οδού. Απο τα αποδομημένα σήματα 
τέχνης πέρασε τώρα στα «Μιγαδικά Σήματα», δη-
λαδή κολλάζ από φωτοευαίσθητα υλικά πάνω σε 
αλουμίνιο. Οι εικόνες που σχηματίζουν ξυπνάνε 
μνήμες από το οδικό τοπίο, συνδυάζοντας π.χ. 
τα κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα σε ένα δύοντα 
ήλιο και το σήμα «απαγορεύεται». Από 7/2, Γκλαλε-
ρί Ζουμπουλάκη, πλ. Κολωνακίου 20, 210 3608.278 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ
Η φύση βρίσκεται σε πλήρη ανθοφορία αυτές τις 
ημέρες στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων. Η Ε-
λένη Μουζακίτη έψαξε με το φακό της τα πάρκα 
των μεγαλουπόλεων, για την ίδια «νησίδες φυσης 
μέσα σε ένα τεχνοκρατούμενο σύμπαν». Ο Μάνος 
Μαργαρίτης (φωτό) κυνήγησε τους κήπους, «αυ-
τή την κατασκευασμένη, τιθασευμένη φύση». Aυ-
τό είναι το κοινό θέμα των δύο καλλιτεχνών σε 
μια έκθεση φωτογραφίας που παραπέμπει στην 
τέχνη της τοπιογραφίας. 9/2 - 2/3, Κύπρου 91 Α & 
Σικίνου, 213 0040.496

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ
Διπλή έκθεση, όπως το συνηθίζει η γκαλερί. Τα 
«Κρυπτογραφικά ειδύλλια» της Ορέστειας Παπα-
χρήστου είναι έργα ζωγραφικής με έντονες ανα-
φορές στην αναγεννησιακή και μπαρόκ εποχή και 
στη φιλοσοφία του αποκρυφισμού. Τα «Μακρινά 
Τοπία» είναι οι τρισδιάστατες κατασκευές - φω-
τεινά κουτιά της Έρης Σουρούνη (φωτό) εμπνευ-
σμένα από την τεχνική του Θεάτρου Σκιών και την 
ιαπωνική εικονογραφική παράδοση. Από κοινού 
δημιούργησαν μέσα στον Αστρολάβο μια διαδρο-
μή γέματη από σύμβολα και αιθέριες εικόνες. Από 
8/2, Ξανθίππου 11, Κολωνάκι, 210 7294.342

 ➜ pitenis@ath.forthnet.grεπιλογές Tης ΔηΜητρΑΣ τρΙΑΝτΑΦΥΛΛΟΥ ➜ epiloges@athensvoice.gr www.athensvoice.gr

Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; «210 

Guide», ένας πλήρης οδηγός με 

γκαλερί, θέατρα, σινεμά, εστιατό-

ρια, bars και clubs. 

ΑλέξΑνδρος Ψυχουλης
Τα μαθηματικά, η κουλτούρα των υπολογιστών, τα φράκταλ και ο παραμετρικός 

σχεδιασμός έχουν φτιάξει το «χρωστήρα» του Αλέξανδρου Ψυχούλη. 
Με στυλό διαρκείας σε χαρτί με τη διαμεσολάβηση ρομποτικών συσκευών δομεί τις 

εικόνες του. Το αποτέλεσμα ένας παραμυθητικός κόσμος, όπου ανθρώπινες φιγούρες 
βρίσκονται μόνιμα σε κίνηση ισορροπώντας σε κουνούπια, σκόρους, λιβελούλες…  
Τίτλος της «Ghetto Palm» και την επιμέλεια της έκθεσης είχε η ιστορικός τέχνης  

Άννα Χατζηνάσιου. Ως 5/3, Salon de Bricolage, Αλωπεκής 9, Κολωνάκι 
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Για να καταχωριστείτε στους οδηγούς της A.V., στείλτε δελτία Τύπου 2 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Χαρ. Τρικούπη 22, 10679 Αθήνα ή στο fax 210 3617.310 ή στο agenda@athensvoice.gr

Μη χάσεις

SLAVAÕS 
SNOWSHOW

Μετά τον 
περσινό πάταγο 
ο Slava Polunin 
έρχεται ξανά σε 

Αθήνα και 
Θεσσαλονική 
για άλλο ένα 

βέβαιο sold out 
με το φημισμέ-
νο του «Snow 
Show».  Η δια-

σημότερη ίσως 
παράσταση 

μιμικής τα έχει 
όλα: όμορφες 

μελωδίες, ευρή-
ματα, εντυπωσι-
ακά εφέ κι ασυ-

γκράτη αίσθηση 
τρυφερότητας. 

Σημειώστε τις 
ημερομηνίες: 

6-10/3 στο Παλ-
λάς και 13-13/3 

στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσ-

σαλονίκης.

● Το «Καρφί στον Τοίχο», μία ακόμα παρά-
σταση από το νέο θεατρικό είδος των «Κα-
τεπειγόντων έργων με θέμα ό,τι ζούμε τώ-
ρα». Δύο ηθοποιοί, η Νικόλ Δημητρακο-
πούλου και ο Λευτέρης Καταχανάς (υπο-
γράφει και το κείμενο), ενσαρκώνουν έξι 
πρόσωπα σε τρεις διαφορετικές ιστορίες, 
τρεις διαφορετικές εποχές (1970, 1992, 
2014). Οι ιστορίες ξετυλίγονται η μία μέσα 
από την άλλη σε ένα διαμέρισμα στο κέ-
ντρο της Αθήνας. Σκηνοθετεί ο Χρήστος 
Στέργιογλου. Έως 23/4 στο Δώμα του Θε-
άτρου του Νέου Κόσμου, Αντισθένους 7 & 
Θαρύπου, 210 9212.900

● Τα ανοιχτά (δηλαδή χωρίς κόστος συμ-
μετοχής) μαθήματα και σεμινάρια στον 
Πολυχώρο Μεταίχμιο. Με άξονα την πο-
λιτική, τη σκέψη, την ιστορία και την κουλ-
τούρα, αυτές οι διαλέξεις σε μορφή πανε-
πιστημιακής παράδοσης θα βάλουν στο 
τραπέζι τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής 
μας. Μερικοί από τους προσκεκλημένους 
του Μεταίχμιου είναι ο ηλίας Νικολακό-
πουλος, ο Δημήτρης Δανίκας κ.ά. και κά-
ποια από τα θέματα των συνεντεύξεων 
«1950-2012, Τα μυστικά της Πολιτικής Σκη-
νής» και «Σινεμά: Όνειρα κι Εφιάλτες». Κάθε 
Δευτέρα ή Πέμπτη με συντονίστρια τη Μι-
κέλα Χαρτουλάρη. Έναρξη 11/2, πληρ. κι 
εγγραφές: 211 3003.500 (εσωτ. 524) και 211 
3003.580

SLAVAÕS 

ΠροΠΩληςη

ΚΑΛΛΗ ΚΑΤΣΩΡΗ
τίτλος της έκθεσης «Freeze». «Μέσα 
σ’ έναν κόσμο που βρίσκεται σε αέναη 
κίνηση, το «πάγωμα» (freeze) μιας στιγ-
μής λειτουργεί σαν αποκάλυψη: παρα-
μερίζει οτιδήποτε πλαστό, προσποιητό, 
προσχηματικό και εστιάζει στην ουσία 
της ανθρώπινης επικοινωνίας ή στην 
έλλειψή της...» λέει η Κ.Κ. για τις όλο 
ένταση ανθρώπινες φιγούρες της. Αί-
θουσα Τέχνης Καπλάνών 5, Μασσαλίας 
& Καπλανών 5, Κολωνάκι
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tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

*	 νέο
C	 μέχρι			15
œ	 μέχρι	25
œœ	 μέχρι	40
œœœ	 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 (LÕ)
Ξενοκράτους 51, Kολωνάκι, 210 7229.106 
Παλιό,	αγαπημένο,	με	
γαλλική	κουζίνα,	κομψό-
τητα	και	στιλ,	έμαθε	στους	
Αθηναίους	τα	σαλιγκάρια	
μπουργκινιόν	και	το	φιλέτο	
σος	καφέ	ντε	Παρί.	Τα	
μεσημέρια	με	μενού	30	
ευρώ.	œœœ M

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 210 3462.983 Ο 
Αλέξης Καρδάσης είναι ένας από τους πιο 
βραβευμένους Έλληνες σεφ και εδώ είναι 
το πόστο του. Πολλές πρωτότυπες προτά-
σεις ελληνικής δημιουργικής κουζίνας σε 
τιμές κάτι παραπάνω από value for money. 
Και	καταπράσινος	κήπος.
Τρ.-Σάβ.	20.00-01.00,	Κυρ.	
18.00	-24.00.	Ανοιχτό	την	
Κυριακή	το	μεσημέρι	13.00-
18.00.	Δευτ.	κλειστά.	œ Κ 

AΛATΣI 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 210 7210.501, 
697 7210501 	Στο	μοντέρνο	εστι-
ατόριο	του	δημοσιογράφου	
Σταύρου	Θεοδωράκη	κατα-
φθάνουν	καθημερινά	από	
το	νησί	στάκες,	τυριά,	άγρια	
χόρτα,	μέχρι	και	η	περίφημη	
μπουγάτσα	του	Ιορδάνη.	Δο-
κίμασε	το	γαμοπίλαφο.	Κυρ.	
κλειστά.	œœ Μ A.V.

AΛEΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A & Ζωναρά 21, 
Λ. Aλεξάνδρας, 210 6420.874/ Αργεντινής 
Δημοκρατίας 14, 210 6450.345	Ελληνι-
κή	γεύση	στην	καλή	εκδοχή	
της,	συχνά	αφιερώματα	σε	
τοπικές	κουζίνες.	Ιδανικός	
χώρος	και	για	επαγγελμα-
τικά	γεύματα.	Σάββατο	βρ.	
και	Κυρ.	μεσημέρι	έντεχνη	
ζωντανή	μουσική	.	Δίπλα,	
η	μπιραρία	με	πληθωρικές	
μερίδες	και	πολλές	μπίρες	
(κλειστή	Κυριακή).	œΜ

ΑΛΕΠΟΥ Χάρητος 29Β & Πλουτάρχου, 
Κολωνάκι, 210 7242.717 Μικρά	
πιατάκια,	μεγάλη	νοστιμιά,	
τον	κατάλογο	επιμελείται	ο	
γνωστός	και	καλός	Γιάννης	
Μπαξεβάνης.	Το	ντεκόρ	
στο	μικρό	χώρο	(και	λίγα	
τραπεζάκια	έξω)	ποντάρει	
στη	νοσταλγία,	οι	τιμές	είναι	
φιλικές	(από	4-12	ευρώ),	
πάρε	λουκάνικα	με	πουρέ	
και	αυγό	ποσέ	να	γλείφεις	
τα	δάχτυλά	σου.	Πέμ.-Σάβ	
και	after…άδικο	με	σούπες	
για	τους	ξενύχτηδες.	œ Μ

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

BΑρΟΥΛκΟ 
Πειραιώς 80, Κεραμεικός, 210	5228.400	
Αστέρι	Michelin	από	το	
σεφ	Λευτέρη	Λαζάρου.	Από	
τα	καλύτερα	της	Αθήνας,	
με	έμφαση	στο	δημιουρ-
γικό	ψάρι	–	κριθαράκι	με	
καραβίδες	μούρλια!.	Κυρ.	
κλειστά.	œœœ

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

*BOGART Αναγνωστοπούλου 1, 
Κολωνάκι, 210 6233.933Το	Lalu	που	
ξέραμε,	με	ανανεωμένη	
όψη	και	την	ίδια	διάθεση	για	
πάρτι	με	ωραίες	μουσικές.	
Γεύσεις	διεθνείς	με	εύκολα	
(για	να	σηκωθείς	μετά	να	
χορέψεις)	πιάτα.	Κλειστά	
Κυριακή. œœ

 boLLYWooD				
Ελασιδών 29 & Κωνσταντινουπόλεως 
44, Γκάζι, 210 3450.041Το	πρώην	
γκαράζ	μεταμορφώθηκε	σε	
φάνκι	ινδικό	με	τεράστιους	
χαμηλούς	καναπέδες,	
τραπέζια	και	σκαμπό	από	
βαρέλια,	διπλή	μπάρα.	
Δυνατή	μουσική	από	dj,	αυ-
θεντική	ινδική	κουζίνα,	από	
τα	νέα	hot	spot	της	πόλης.	
Δευτέρα	κλειστά.	œœ

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

BRASSERIE  VALAORITOU 
Bαλαωρίτου 15, 210 3641.530	Το	
αμπιγιέ	της	Βαλαωρίτου.	
Εδώ	κάνουν	στάση	πολι-
τικοί,	μεγαλοδικηγόροι	
και	οι	κυρίες	τους.Τα	
μεσημέρια	του	Σαββάτου	
μετά	τα	ψώνια	παρέες	γνω-
στών	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.		œΞ Μ

*BY THE GLASS  
Γ. Σουρή 3  & Φιλελλήνων, 210 3232.560  
Wine	bar	resto	σε	ένα	από	
τα	πιο	όμορφα	σημεία	του	
κέντρου,	την	έξτρα	ρομα-
ντική	και	«old	Athens»	
στοά	Ράλλη,	απέναντι	από	
την	Ρώσικη	Εκκλησία.	
Πολλές	ετικέτες,	πολλές	
επιλογές	και	σε	ποτήρι,	
σε	τιμές	που	ξεκινούν	από	
€	3,5,	και	μερίδες	των	
25ml,	75ml	και	150ml	για	
πολλές	οινογνωσίες.	Μαζί	
με	σαλάτες	και	«εύκολα»	
μοντέρνα	πιάτα.	Τέλειο	το	
«έσω-έξω»	αίθριο.	œœΜ

CINCO 		
Σκουφά 52, Κολωνάκι, 210 3643.603 Ε-
ντυπωσιακός	βιομηχανικός	
χώρος	με	ωραίες	λεπτομέ-
ρειες.	Μεσογειακή	κουζίνα,	
τάπας	και	μεγάλη	μπάρα	για	
ποτό	και	κοκτέιλ.	œ

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 & 
Αλεξιουπόλεως 34, Αργυρούπολη, 210 
9930.700/ Athens Metro Mall, Λ. Βου-
λιαγμένης 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.	

CUCINA POVERA   		
Ευφορίωνος 13 & Ερατοσθένους, Παγκρά-
τι, 210 7566.008 Καλό	wine	resto	
(ιδιοκτήτης,	ο	sommelier	
Γιάννης	Καυμενάκης).	Πολλά	
καλά	κρασιά	και	σε	ποτήρι.	
Στο	πιάτο	απλές	γεύσεις	με	
εποχιακά	προϊόντα.	Δευτ.	
κλειστά. Κ Μ œœ

ΔΕΞΑΜΕνΗ
Πλατεία Δεξαμενής, Κολωνάκι
Το	ιστορικό	καφενείο	της	
Αθήνας	ξανά	ανοιχτό	από	
τις	10	το	πρωί	μέχρι	αργά	
(πολύ)	το	βράδυ,	για	καφέ-
δες,	μεζεδάκια	(από	τη	1	το	
μεσημέρι),	ρακή	από	τηn	
Κρήτη	και	τρομερό	σπιτικό	
χαλβά	με	παγωτό.	œ

ΔIONYΣOΣ
Pοβέρτου Γκάλι 43, Mακρυγιάννη, 210 
9233.182 Εμβληματικό	της	
Αθήνας,	ανανεωμένο,	με	
πιάτα	μεσογειακής	κουζί-
νας.œœœΜ

ΕΛΛΑΣ    
Πλ. Πλαστήρα 8, Παγκράτι, 215 5559.990  
Το	παλιό	–και	σήμα	κατατε-
θέν	της	περιοχής–	καφενείο	
του	Παγκρατίου	έχει	μετα-
μορφωθεί	σ’	ένα	χαλαρό	
ζεστό	χώρο	με	design	
πινελιές.	Πιάτα	ελληνικής	
σπιτικής	κουζίνας	αλλά	και	
θαλασσινά.	œ Μ

EN AIΘPIA 
Bρυούλων 4, 210 2582.751, Πλ. N. Φιλα-
δέλφειας Xώρος	ζωγραφισμέ-
νος	στο	χέρι,	από	το	πρωί	
για	καφέ	και	από	το	μεση-
μέρι	με	ωραία	δημιουργική	
κουζίνα.	«Δυνατή»	μπάρα	
(μπίρες	από	όλο	τον	κόσμο)	
και	έθνικ	μουσική	μέχρι	
αργά	το	βράδυ.		œ Ξ A.V. Σ/K

FABRICA DE  VINO			
Εμ. Μπενάκη 3, Αθήνα, 210 3214.148	
Εντυπωσιακή	λίστα	κρασιού	
με	άπειρες	ετικέτες	–μπο-
ρείς	να	να	τις	πιεις	και	σε	
ποτήρι–	κι	ένα	κελάρι	για	
να	επιλέξεις	ποιο	κρασί	θα	
απολαύσεις	στον	εδικά	για	
την	περίσταση	διαμορφω-
μένο	χώρο		με	το	κατάλληλο	
μεζεδάκι.	œ Μ Ξ

FAbriZioÕS   		
Σπευσίππου 8, Κολωνάκι, 210 7247.180 
Ο	πολύ	καλός	Ιταλός	σεφ	
Φαμπρίτσιο	Μπουλιάνι	στο	
δικό	του	χώρο	με	αυθεντι-
κές	ιταλικές	συνταγές	και	
τέλεια	γλυκά.	Μικρή	λίστα	
κρασιών	και	δυνατότητα	να	
φέρει	κάποιος	το	δικό	του	
μπουκάλι.	Κάθεμέρα	και	
μεσημέρι.		œœΜ	

FISHΑΛΙΔΑ    
Ναϊάδων & Αντήνορος, περιοχή Χίλτον, 
210 7234.551	Γουστόζικο,	φω-
τεινό,	θαλασσινό	ντεκόρ	και	
πιάτα	που	μυρίζουν	αρμύρα.	
Φρέσκα	ψάρια,	μεζέδες,	
μακαρονάδες	θαλασσινών,	
καλά	κρασιά	και	θεσσαλικά	
τσίπουρα.	œœΜ		

GALLerY CAFe  
Αδριανού 33, Μοναστηράκι, 210 3249.080		
Στον	πεζόδρομο	της	Αδρια-
νού,	ανοιχτό	από	τις	10.00	το	
πρωί	έως	αργά	το	βράδυ	για	
φαγητό	και	ποτό.	Arty	περι-
βάλλον	με	εναλλασσόμενες	
καλλιτεχνικές	εκθέσεις.		

GALLO NERO (IL)
Λ. Αλεξάνδρας 10, ξενοδοχ. Park, Πεδίον 
Άρεως, 210 8894.500	Φρέσκια	

 γεύση οδήγοσ taste police
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

τα νέα είναι ωραία

κ
αι να η κρίση, και να οι ΦΠΑδες, να και τα κέφια που δεν τα 
βρίσκω σε κανέναν μας ανεβασμένα… θα περίμενε κανείς 
πως φέτος δεν θα κουνιόταν φύλλο. Προχτές έλεγα για μια 
φουρνιά νέων αφίξεων, σήμερα ξεχωρίζω τρία από αυτά που 

τα θεωρώ καλές και συμφέρουσες προτάσεις εξόδου. Καταρχήν 
το J της Κηφισιάς (Αργυροπούλου 6, 210 8013.896), που είναι και 
το πιο «grande». Ωραίες μοντερνιές του ντιζάιν όπου κι αν πέσει 
το μάτι σου, κόσμος τίγκα, χωρισμένα τα τραπέζια για καφέ και 
φαγητό, άνετη μπάρα, τέλειος φωτισμός, τα παιδιά του σέρβις κά-
τι παραπάνω από εξυπηρετικά. Κάθισα στην μπάρα για να είμαι 
στην «καρδιά των γεγονότων» και είχα την ευκαιρία να δω πώς 
ένα μαγαζί μπορεί να δουλεύει ρολόι, τσίμπησα σαλάτα με φακές 
και σύγκλινο, μπρουσκέτες με μελιτζάνα και ψητό ταλαγάνι, «γύ-
ρο του λεπτού» που ήταν ψιλοκομμένο χοιρινό με πίτες, πατάτες, 
κρεμμύδια, κοκκινοπίπερα – η μερίδα χόρταινε τουλάχιστον δύο 
πεινασμένους. Μετά γνώρισα το νεαρό ιδιοκτήτη James Κοσκι-
νά που είναι μεγαλωμένος στο Αμέρικα και κατάλαβα γιατί όλα 
κυλάνε ρολόι, γενικά πέρασα θαυμάσια. Από τιμές, αναλόγως 
διαθέσεων και πάντως μέσα στο πνεύμα της εποχής. Ζητήστε να 
κάτσετε στο μαρμάρινο τραπέζι με το τζάκι μπροστά του. 
Μια άλλη μέρα, βράδυ, κινήσαμε για τον Πειραιά και το καινούρ-
γιο «κέντρον διασκεδάσεως» Ντόρτια (Α. Πρωτοψάλτη 9-11, 210 
4121.611). Σε στιλ νοσταλζίκ αυτό, με παλιές διαφημίσεις, μια 
τέντα μπαλκονιού με τριανταφυλλάκια κι ένα νησιώτικο καναπέ 
από κάτω, στα μεγάφωνα ελληνικά «του κεφιού». Στην αρχή 
πήγαμε να πούμε τσ, τσ, τσ... παλιό... μετά όμως φάγαμε από το 
μικρό κατάλογο την τέλεια σπιτική, με τα πολλά λεμόνια της, σα-
λάτα λάχανο-καρότο, κεφτεδάκια, σουβλάκια, γαρδουμπάκια, 
πατάτες τηγανητές άφθαστες, καλό κρασί χύμα και ισιώσαμε. Οι 
τιμές δεν ξεπερνούν τα € 7-8 το κάθε πιάτο, όσο για τα ελληνικά 
του κεφιού... με Ρέμο, Πέγκυ και Νατάσσα φύγαμε τις μικρές ώ-
ρες μέσα στα γέλια και τις χαρές. Ανοιχτό από Πέμπτη μέχρι και 
Κυριακή (και μεσημέρι), συστήνεται ανεπιφύλακτα για μια βρα-
διά που με το «τίποτα» μπορεί να εξελιχθεί σε μέγα γλέντι. 
Τελευταίο αφήνω το Harvest (Αιόλου 64 & Ευριπίδου, 213 
0252.284), την πρώτη φορά που πέρασα απ’ έξω είπα σιγά μην 
μπω να φάω στο καφέ... Δύο φίλοι, γνώστες, με ξαναφέρανε και 
τα παίρνω πίσω τα σχόλια, το φαγητό ήταν απλά ε-ξαι-ρε-τι-κό! 
Ανοιχτό κι αυτό από το πρωί, είναι ένα wine bar που σερβίρει πολύ 
καλές ποικιλίες καφέ, γλυκά, κρασί και ισπανική κουζίνα. Δοκί-
μασα τάπας (που έρχονται μαζί με το ποτήρι κρασί), croquetas de 
ropa vieja (με jamon και κοτόπουλο € 5,80), huevo de corral (αυγό 
σε φρεσκοψημένο ψωμί μπριός με λευκή τρούφα και jamon € 6), 
favada (φασόλια με λουκάνικα, chorizo και καπνιστή πάπρικα € 
6), πανσέτα με πουρέ (€ 10). Και μου έχουν μείνει πολλά ακόμη 
στο Harvest, που μαθαίνω ότι αλλάζει συνέχεια τις νοστιμιές 
στον κατάλογο, άσε που έχει και τα άπαντα από κρασιά... 

MiMaya ΣτάΣη ΙΣπάνΙά
Το μικρό και με εξαιρετική κουζίνα εστι-
ατόριο της Γλυφάδας αγαπάει τη μεσο-
γειακή νοστιμιά και τα ταξίδια. Γι’ αυτό ο 
σεφ Μιχάλης Ηρωγλίδης, πέρα από τα 
βασικά πιάτα (που κι αυτά αλλάζουν συ-
χνά ανάλογα με την εποχή), για όλο τον 
Φεβρουάριο διάλεξε την Ισπανία για να 
μας ταξιδέψει μέσα από τρία μενού, όλα 
τους σε τιμές που σε αγκαλιάζουν, όπως 
η... Μεσόγειος! Tapas για aperitivo, ορε-
κτικό, κυρίως πιάτο και γλυκό, σε τιμές € 
21, € 23 και € 29. Αν διαλέξουμε μάλιστα 
και ένα κρασί όπως το Momo-Sanchez 
Romate με €2 4,5 ή, ακόμη καλύτερα, μια 
κανάτα σανγκρία με € 6,50, το έχουμε το 
αλέ-ρετούρ στην Ιβηρική Χερσόνησο, 
τουλάχιστον γευστικά...
Μάρκου Μπότσαρη 8, 210 8944.850 

Harvest, το νέο wine bar
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ματιά	στην	ιταλική	κουζίνα	
από	τον	σεφ	Gianluca	
Barlucci.	Πίτσα	τραγανή	και	
σε	γεύσεις	που	δεν	έχεις	
φανταστεί	–	γλυκιά		με	
σοκολάτα	και	μασκαρπό-
νε!	œœΜ

GooDYS  					
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	παραδοσι-
ακές	γεύσεις	στη	σύγχρονη	
version	τους,	η	ελληνική	
αλυσίδα	που	ξέρεις	και	εμπι-
στεύεσαι.C	

LA SUITE LOUNGE
Ξεν. St. George Lycabettus, Kλεομένους 2, 
Δεξαμενή, 210 7416.000		Πολυτέλεια	
στο	χώρο,	«πειραγμένες»	
ελληνικές	γεύσεις	από	το	
σεφ	Βασίλη	Μήλιο.	Θέα	η	
πόλη,	καλή	μουσική.			œœ

ΗΑRD ROCk CAFΕ 
Φιλελλήνων 18, Σύνταγμα, 
210 3252.758 /Ζησιμοπούλου 5Α και Λα-
ζαράκη 26, Γλυφάδα Σε	τριώροφο	
νεοκλασικό,	με	συλλογή	από	
αμερικάνικα	memorabilia.	
Mεγάλη	ποικιλία	κοκτέιλ	
–δοκίμασε	την	τεράστια	
margarita–	και	πολλά	
πιάτα.	Πραγματικό	μουσείο	
του	rock’n’roll,	επιλεγμένες	
μουσικές,	πωλητήριο	για	να	
αγοράσεις	το	Athens	hard	
Rock	café	t-shirt	ή	ό,τι	άλ-
λο	σου	γυάλισε.	œM 

* HARVEST	
Αιόλου 64 & Ευριπίδου, Αθήνα, 213 
0252.284	
Μια	σταλιά	wine	bar,	
ανοιχτό	από	το	πρωί	για	
καφέ	και	σνακς,	με	δύναμη	
στα	tapas	και	στο	κρασί.	
Μεγάλη	λίστα,	και	σε	
ποτήρι,	πιάτα	ισπανικής	
κουζίνας	που	αλλάζουν	
συχνά,	ωραίες	μουσικές.	œΜ

*HETEROCLITO 
Φωκίωνος 2 & Πετράκη (Μητρόπολη), 210 
3239.406 Wine	bar	που	από	την	
ώρα	που	άνοιξε	έχει	το	δικό	
του	φανατικό	κοινό.	Στο	
ποτήρι	Έλληνες	παραγωγοί	
(καλές	τιμές),	στο	πιάτο	τυ-
ριά,	αλλαντικά	και	μεζέδες.	
Όλες	οι	ετικέτες	του	κατα-
λόγου	και	για	το	σπίτι	ή	για	
δώρο,	σε	τιμές	κάβας.	Κάθε	
μέρα	από	τις	12.30	το	μεση-
μέρι	μέχρι	αργά,	Κυριακή	
17:00-23:00. œΜ

HYTRA
Λ. Συγγρού 107-109 (Στέγη Γραμμάτων & 
Τεχνών), 217 7071.118	Στο	καινούρ-
γιο	της	πόστο,	με	δημιουργι-
κά	πιάτα	του	βραβευμένου	με	
αστέρι	Michelin	σεφ	Νίκου	
Καραθάνου.	Το	καλοκαίρι	
στην	ταράτσα	της	Στέγης,	
ίσως	η	πιο	πανοραμική	θέα	
της	πόλης.	œ œ œ

κΑΛΛΙΣτΗ ΓΕΥΣΙΣ    
Ασκληπιού 137, Αθήνα, 
210 6453.179/ 698 3134731	Γλυκός	
χώρος	με	άρωμα	γυναίκας	
και	φωτογραφίες	από	λου-
λούδια	στους	τοίχους.	Δύο	
νεαρές	σεφ	συνεχίζουν	τη	
μακρόχρονη	ιστορία	με	πιά-
τα	ελληνικά	και	δημιουργι-
κά.	Κυρ.	μόνο	μεσημέρι		&	
Δευτ.	κλειστά.	œ

kOHENOOR 
Τριπτολέμου 41, Γκάζι,  210 3455.762 
Λιτό	ντεκόρ	και	αυθεντικά	
παραδοσιακά	ινδικά	πιάτα.	
Μετά	από	δέκα	χρόνια	επι-
τυχίας	στο	Σιδάρι	της	Κέρ-
κυρας,	οι	Ινδοί	ιδιοκτήτες	
σερβίρουν	σπεσιαλιτέ	που	
τις	ξέρουν	καλά.	Δοκιμάστε	
tandoori	και	vindaloo	ακρι-
βώς	όπως	india.	œ

kOTILI  
Αδριανού 41-45, Μοναστηράκι, 210 
3232.868 Καφέ-μεζεδοπωλείο,	
σε	προνομιακό	σημείο,	
με	μεγάλη	ποικιλία	σε	
ελληνικά	πιάτα,	φρέσκες	
σαλάτες,	χειροποίητα	γλυ-
κά,	παγωτά,	καφέδες	και	
ποτά.	Παρ.&Σάβ.	μουσική	
με	πιάνο.	œ Μ
	
KFC   											
Γλυφάδα, Village Ρέντη, The Mall, Ομόνοια, 
Παγκράτι, Πειραιάς, www.kfc.gr		Ο	να-
ός	του	κοτόπουλου	κι	εσύ	θα	
προσκυνήσεις.	Κοτόπουλα	
Αγγελάκης	και	μπαχαρικά	
KFc	σε	απίθανους	συνδυ-
ασμούς.	Φτερούγες,	μπου-
τάκια	και	φιλέτα.	Delivery	
όλα	εκτός	από	the	Mall	και	
Ομόνοιας.	C

kUZINA 
Aδριανού 9, Θησείο, 210 3240.133 Στι-
λάτη	μοντέρνα	«ταβέρνα»	
με	fusion	πιάτα	από	τον	Άρη	
Τσανακλίδη.	Συνέχισε	τη	
βραδιά	μ’	ένα	ποτό	στην	τα-
ράτσα	και	με	συγκλονιστική	
θέα	στην	Ακρόπολη	και	το	
Ναό	του	Ηφαίστου.	œœ	 M Ξ

MALCONIS     
Π. Ιωακείμ & Πλουτάρχου 23, Κολωνάκι, 
210 7248.920-2	Πολύ	ωραίο	ντε-
κόρ,	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.	œœ Μ		

MALTAGLIATI 
Bαρνακιώτη 6, Αμπελόκηποι, 210 6916.676 
Τρατορία	με	ανοιχτή	κουζίνα	
και	μυρωδιές	σκόρδου,	
τομάτας	και	βασιλικού	να	
ανοίγουν	την	όρεξη.	Χειρο-
ποίητα	φρέσκα	ζυμαρικά	
–	φετουτσίνι,	καζαρέτσε,	
λιγκουίνι	κ.ά.	œ	

MALvAZiA
Aγαθημέρου 1, Pούφ, 210 3417.010	
Εξαιρετική	μεσογειακή	
κουζίνα,	χώρος	υπέροχος	
που	θυμίζει	μεσαιωνικό	
κάστρο.	Καθημερινές	με	
προσφορές	(μενού	€	19),	
Π/Σ	live	μουσική.	œ Κ Ξ 

MAMA roUX
Αιόλου 48-50, μετρό «ΜοναστηράκιΜ, 213 
0048.382 Πολυχώρος	γεύσεων	
(φαλάφελ,	γαλλικές	βελουτέ	
σούπες,	τραγανά	ζεστά	BLt	
sandwich	,	νεοϋρκέζικο	
cheesecake)	και	πρωτό-
τυπα	cocktails.	Και	πολύ	
καλές	μουσικές,	και	συχνά	
πάρτι.	Στο	χώρο	σου	με	ένα	
τηλεφώνημα	από	τις	8	το	
πρωί	μέχρι	τα	μεσάνυχτα	
και	κάθε	Κυριακή	brunch	
12.00-18.00	με	€	12-15/	άτο-
μο.	Δευτ.	βράδυ	κλειστά.				

ΜΑνΗ ΜΑνΗ    						
Φαλήρου 10, Κουκάκι, 210 9218.180	
Ελληνική	εξαιρετική	τοπική	
κουζίνα	από	τον	πολύ	καλό	
σεφ	Αλέξανδρο	Φουρούλη,	
που	παίζει	δημιουργικά,	κυ-
ρίως	με	συνταγές	και	πρώ-
τες	ύλες	από	τη	Μάνη.	œ M

 MEXIkANOS (Ο)
Ευδήλου 15, Ζωγράφου, 210 7716.900 
Περιβάλλον	χαλαρό,	γεμάτο	
χρώμα.	Αυθεντικές	μεξι-
κάνικες	γεύσεις	και	μαζί	
παγωμένες	μαργαρίτες,	μο-
χίτο,	σανγκρία	ή	τεκίλες	και	
μεξικάνικες	μπίραεςσερ-
βιρισμένες	όπως	Μεξικό.	
Κάτω	από	την	πέργκολα	έχει	
τη	δροσιά	που	ζητάς,	όταν	
ο	υδράργυρος	είναι	ψηλά.	
Δευτ.-Πέμ.	από	τις	6	μ.μ.,	
Παρ.-Κυρ.	από	τις	2	μ.μ.

*ΜΙκρΗ βΕνΕτΙΑ 
Γεωργάκη Ολύμπιου 15, Κουκάκι, 694 
8044254 
Μεζεδοπωλείο-μοντέρνα	
ταβέρνα	με	χαλαρή	
ατμόσφαιρα	και	ντεκόρ	
παιχνιδιάρικο	και	μια	στα-

λιά	διανοούμενο.	Νόστιμα	
πιάτα	–πατατοσαλάτα	με	
ρέγγα,	κεμπαπάκια–	και	
αυθεντικές	νοστιμιές	από	
Ξάνθη.	Πολύ	συχνά	βραδιές	
με	ζωντανή	μουσική.	Κλει-
στά	Δευτέρα.	œ	Μ

MiLoS 
(Ξενοδ. Hilton) Bασ. Σοφίας 46, 210 
7244.400.	Φρέσκο,	καλοψημέ-
νο	ψάρι,	εκλεκτά	προϊόντα	
από	όλη	την	Ελλάδα	–εξαι-
ρετικό	το	ψάρι	ψημένο	μέσα	
σε	κρούστα	αλατιού	–	και	
κάποια	πιάτα	με	κρέας.	
Επαγγελματικά	γεύματα	σε	
απρόσμενα	καλές	τιμές.	œœœM

MINI SIZE
Kωνσταντινουπόλεως 26, Tαύρος, 210 
3424.704 creative	ταβέρνα	
με	μουσική	υπόκρουση	
το	σφύριγμα	των	τρένων.	
Ωραίο,	με	ελληνικές	γεύ-
σεις.	œK Μ 

ΜΟΜΜΥ ΟPEN  																	
Δελφών 4, Κολωνάκι, 210 3619.682	Νέο	
σκηνικό,	με	μεσογειακές	
-	ιταλικές	γεύσεις	και	κα-
ταπληκτικά	cocktails	στην	
μπάρα.	œ Μ Ξ

ΜΠΑΪρΑκτΑρΗΣ 
Πλατεία Μοναστηρακίου, 210 3213.036 
Για	δεκαετίες	στο	ίδιο	κο-
σμικό	σημείο	της	πλατείας	
σερβίρει	το	ιστορικό	κε-
μπάμπ	του	στους	τουρίστες,	
την	εργατιά	αλλά	και	την	α-
θηναϊκή	ελίτ.	Στους	τοίχους	
άπειρες	φωτογραφίες	του	
ιδιοκτήτη	με	τους	διάση-
μους	που	έχουν	περάσει	το	
κατώφλι.	œ 

MUSiQUe CAFƒ & More 
Αρριανού 37 & Αρχελάου, Παγκράτι, 
210 7238.900 Ανοιχτό	από	το	
πρωί	και	έτοιμο…	για	όλα!	
Καφέδες,	μεζεδάκια,	ποτό,	
κρασί,	ξαφνικές	νοστιμιές	
από	Νάξο,	τόπο	καταγωγής	
του	ιδιοκτήτη	Μάκη	Μικέ.	
Πολύ	όμορφος	μοντέρνος	
χώρος,	χαλαρή	και	ωραία	
ατμόσφαιρα. œΜ Ξ

νEw TASTE   			
Φιλελλήνων 16, Σύνταγμα, 210 3273.000	
Το	εστιατόριο	του	design	
ξενοδοχείου	«Νew»	–made	
by	campana–	με	ωραία	
πρωινά,	μεσογειακή	κουζί-
να	και	καλά	κοκτέηλ.	œœΜ 

νΟΜΙΣΜΑτΙκΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
GARDEN Πανεπιστημίου 12, Αθήνα, 
2103610067
Μέσα	σ’	ένα	μαγικό	για	το	
κέντρο	της	πόλης	κήπο,	στη	
σκιά	της	παλιάς	αριστοκρα-
τικής	κατοικίας	του	Ερρίκου	
Σλήμαν,	ανοιχτό	από	το	
πρωί	για	καφέ	και	σνακ.	
Φέτος	το	χειμώνα	και	εξαι-
ρετική	λίστα	κρασιών	μέ	
ανάλογα	μεζεδάκια.	Τετάρτη	
live	jazz,	Δευτέρα	soul	jazz	
φωνή	και	πιάνο.	Ε	Μ

NOODLE BAR 
Τσόχα 21 & Δ. Σούτσου, Αμπελόκηποι, 
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/ Μαρούσι 210 
8069.100/ Κηφισιά 210 6233.216/ Χαλάν-
δρι, 210 6800.064/ Άλιμος 210 9850.250/ 
Ν. Ηράκλειο 210 2815.500/ Γλυφάδα 210 
8947.233/ Θεσσαλονίκη 2310 260.092/ Πά-
τρα 2610 362.360/ Ρέθυμνο 28310 51198/ 
Βόλος 24210 23040/ Χαλκίδα 2210 83833/ 
Λάρισα 2410 535.565 Μικροί,	με-
γάλοι,	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.	œ

ντΕρΛΙkATEΣEN
Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι Από	τη	
Θεσσαλονίκη,	θέμα	του	τα	
σουβλάκια	πάσης	φύσεως.	
Καλή	ποιότητα,	βιολογικά	
προιόντα,	πρωτότυπες	
ιδέες,	χιούμορ	στις	ονο-
μασίες.	C

ΟΙνOSCENT				
Βουλής 45-47, Σύνταγμα, 210 3229.374	
Wine	bar	και	κάβα	με	πολ-
λές	ελληνικές	και	ξένες	ε-
τικέτες	κρασιού.	Από	αυτές	
30	περίπου	προσφέρονται	
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, Πανεπιστημίου 52, 210 
3838.511 Mεσογειακή	μοντέρ-
να	κουζίνα,	εντυπωσιακό	
βραδινό	θε-αθήναι.	œœœ Ξ Μ	

ΟΙκΕΙΟ   				
 Πλουτάρχου 15, Κολωνάκι, 210 7259.216 	
Αγαπημένο	από	το	Κολω-
νάκι	για	τα	ωραία	ελληνικά	
μαγειρευτά,	το	χαλαρό	
περιβάλλον,	τις	εξαιρετικά	
λογικές	τιμές.	Τώρα	και	στα	
νότια,	σε	πιο	μεγάλο	χώρο.	
Έως	12.30,	Παρ.-Σάβ.	1.00,	
Κυρ.	κλειστά.	œ		

 ΟΞΟ νΟΥ			
Eμ. Μπενάκη 63, Εξάρχεια, 210 3801.778 
Ένας	μοντέρνος	παρείστικος	
«καφενές»	με	χρωματιστό	
ντεκόρ	που	φτιάχνει	τη	δι-

άθεση	και		με	καλή	κρητική	
κουζίνα	που	φτιάχνει	την	
όρεξη.	Αλλαντικά,	τυριά	και	
τσικουδιά	απ’	το	νησί!	œ Μ 

ΟρΙΖΟντΕΣ 
ΛΥκΑβΗττΟΥ
Λόφος Λυκαβηττού, 210 7210.701, 
7227.065 Θέα	μαγική,	μεσο-
γειακή	κουζίνα.	Πάρε	το	
τελεφερίκ,	αν	η	ιδέα	ν’	
ανέβεις	με	τα	πόδια	σε	κου-
ράζει.			œ Μ Ξ

*OSTERMAN 
Πλ. Αγίας Ειρήνης 10, Μοναστηράκι, 210 
3243.331 All	day,	στη	κατηγο-
ρία	«bistrot»,	δηλαδή	και	
καφέ,	και	ποτό,	και	φαγητό	
από	κουζίνα	με	διεθνή	
πιάτα.	Στα	συν	η	υπέροχη	α-
τμόσφαιρα	που	αβαντάρεται	
από	το	παλιό	κτίριο	(κάποτε	
ένα	από	τα	πιο	γνωστά	
υφασματάδικα	της	Αθήνας),	
αλλά	και	η	υπέροχη	μπά-
ρα. œœΜ

ΟΥΖΑΔΙκΟ (τΟ)
Καρνεάδου 25-29 (εμπορικό κέντρο 
Λεμού), Κολωνάκι, 210 7295.484  Εδώ	
συναντιούνται	οι	Κολωνα-
κιώτες	και	απολαμβάνουν	
γεύσεις	της	πατρίδας.	Κυρ.-
Δευτ.	κλειστά.	œΜ

OYZOY MEΛAΘPON 
Άστιγγος & Φιλίππου, Mοναστηράκι, 210 
3240.716 tο	πασίγνωστο	μεζε-
δάδικο		από	τη	Θεσσαλονίκη.	
Άπειροι	μεζέδες,	μεγάλη	
ποικιλία	σε	ούζα	και	τσίπου-
ρα.	œΜ Ξ

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

 PANORAMA
Λ. Συγγρού 115, Νέος Κόσμος, (ξεν. Ledra 
Mariott, 2109300177Γύρω από τη δροσιά 
της πισίνας, με κουζίνα ελληνική, διεθνή 
και arabic sisha σε πολλές παραλλαγές. 
Και κοκτέηλ και πανοραμική θέα στη 
φωτισμένη πόλη. €€Μ

ΠΑΠΑΔAκΗΣ   
Φωκυλίδου 15, Kολωνάκι, 210 3608.621 
Ψαρικά	και	λίγα	κρεατικά,	

 γεύση οδήγοσ
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inbi η έπΙΣτροφη!
Από τα πιο δυνατά fusion asian resto της 

Αθήνας το Inbi, νομίσαμε ότι εγκατα-

στάθηκε μόνιμα στο Costa Navarino  της 

Πύλου σερβίροντας τα όντως πολύ καλά 

ασιατικά του πιάτα στους εκεί jet-setters. 

Όμως, όχι! Κρατάει το πόστο του στον 

νότο για το καλοκαίρι και εδώ στην Αθή-

να (μόλις στις 24 Ιανουαρίου) ξανάνοιξε. 

Το γιορτάζει μάλιστα με πάρτι σήμερα 7 

Φεβρουαρίου και special guest dj τον Α-

λέξανδρο Χριστόπουλο. Ηρακλείτου 21, 

Κολωνάκι, 210 3392.090
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καλά	υλικά.	Σεφ	η	τηλεστάρ	
–Μαντόνα	της	γεύσης–	
Aργυρώ	Mπαρμπαρήγου.	
Κάνε	κράτηση.	Κυρ.	κλει-
στά.	œœΜ

ΠΑΠΑνΔρΕΟΥ 
Αριστογείτωνος 1, Κεντρική Αγορά, 210 
3257.607 Ανοιχτό	από	το	1896,	
ξεκίνησε	να	σερβίρει	πατσά	
και	βραστό	στους	εργάτες	
της	πρωινής	βάρδιας	και	
συνέχισε	γράφοντας	ιστο-
ρία	στα	hangover	των	party	
animals	όλης	της	πόλης.	
Ανακαινισμένο,	ανοιχτό	24	
ώρες,	με	βιτρίνα-πανόραμα	
της	ελληνικής	κουζίνας.	œΜΞ

*PARA SIEMPRE 
Χάρητος 43,  Κολωνάκι, 210 7210.155 
Χαριτωμένος	χώρος	με	
πρωτότυπες	πινελιές,	μικρά	
πιάτα	με	ισπανικό	άρωμα	
και	καλά	κρασιά. œ 

ΠΑρκΟ ΕΛΕΥΘΕρΙΑΣ
Bασ. Σοφίας, Πάρκο Eλευθερίας, 210 
7223.784 Στέκι	για	πολιτικούς,	
δημοσιογράφους	και	φιλό-
τεχνους,	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	αρ-
γά	το	βράδυ	με	μεσογειακή	
κουζίνα.	œœΜ			

PASΑJI 
City link, Στοά Σπυρομήλιου, 210 3220.714		
Μέσα	στην	κοσμοπολίτικη	
στοά,	ανοιχτό	από	νωρίς	το	
μεσημέρι,	πιάτα	ελληνικής	
δημιουργικής	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.	œœΜ

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/
Αργυρούπολυ,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	ω-
ραιότατο	ιταλικό	μενού	που	
επιμελείται	ο	Ιταλός	σεφ	
ettore	Botrini. œ Μ Ξ 

PIZZA HUT 
Κοραή 4 & Σταδίου, Κολοκοτρώνη 32,  Κε-
φαλάρι, Αγ. Παρασκευής & Στρ. Τόμπρα, 
Αγ. Παρασκευή, Κύπρου 104, Μπουρνάζι, 
Πίνδου 1, Ν. Φιλαδέλφεια, Λ. Αλεξάνδρας 
108, Νεάπολη,  Λ. Νίκης 79 (Λευκός 
Πύργος), Θεσσαλονίκη, 18118 Με	32	
καταστήματα	σε	όλη	την	Α-
θήνα	για	τους	pizza	lovers.	
Από	τα	καλύτερα	delivery	
της	πόλης.	Ζήτα	μαζί	και	
την	A.V.		œ œ V.

ΠΙτΑ ΑΛΛΙωΣ Π. Τσαλδάρη & 
Ανακρέοντος, πλ. Αγίου Λαζάρου, 
Βύρωνας, 210 7601005, 698 4421880 Ή	
όταν	ο	Κώστας	και	η	Πόπη	
αποφάσισαν	να	ανοίξουν	το	
τέεεεελειο	σουβλατζίδικο!	
Τυλιχτά	με	6	διαφορετικά	
είδη	πίτας,	μαζί	και	ω-
ραίες	σαλάτες,	και	χορτο-

μυζηθροκαλίτσουνα,	και	
πίτα	Καισαρείας,	και	καλό	
κόκκινο	κρασί.	Σε	τιμές	
έξτρα	φιλικές.	œΜ Ξ

POINT OF VIEw  												
Ξενοδοχείο Dorian Inn, 12ος όροφος, 
Πειραιώς 17-19, 210 5231.755 Σε	
καταπληκτικό	σημείο	με	
θέα	Ακρόπολη,	Λυκαβηττό	
και	θάλασσα.	Μεσημέρι	
-	βράδυ	με	πιάτα	μεσογει-
ακής	κουζίνας.	Και	καλά	
κοκτέηλ.œœ

POLIS
Πεσματζόγλου 5, Αθήνα, 210 3249.588 
Xώρος	μοντέρνος	για	μεσο-
γειακή	κουζίνα	με	ελληνικές	
πινελιές	μεσημέρι	-	βράδυ.	
Ανοιχτό	από	το	πρωί	και	
για	καφέ-snacks.	Κυρ.	
κλειστά.	œΜ

POSTINO (IL) 
Γριβαίων 3, Kολωνάκι, 210 3641.414	
o	πιο	Έλληνας	iταλός	της	
Αθήνας,	ο	Αντόνιο,	έφτιαξε	
μια	ταβέρνα	γεμάτη	νο-
σταλγικές	καρτποστάλ	και	
γεύσεις	που	σε	στέλνουν	
κατευθείαν	στην	κατσαρόλα	
μιας	Ιταλίδας	μάμα.	Από	
φέτος,	στο	νέο	διαμορ-
φωμένο	χώρο	απολαύστε	
εκτός	από	τα	γνωστά	του	
πιάτα	και	την	παραδοσιακή	
vinerie	με	αλλαντικά,	τυ-
ριά	και	κρασιά	της	νότιας	
Ιταλίας.	Ανοιχτά	από	13.00.		
œ œ Μ Ξ Κ

PREMIΕRE
Ξενοδοχείο Intercontinental, Συγγρού 89- 
93, 210 9206.000 Πιάτα	διεθνούς	
κουζίνας,	ξενοδοχειακή	
πολυτέλεια	και	εξαιρετική	
λίστα	κρασιών.	Κυρ.,	Δευτ.	
κλειστά. œ œ œ

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.	œœ Ξ

ΠρΥτΑνΕΙΟ 
Mηλιώνη 7, 210 3643.353-4/ Κολοκο-
τρώνη 37, Κηφισιά, 210 8089.160		Με-
σογειακή	κουζίνα-κλασική	
αξία	οι	πένες	με	μελιτζάνα	
και	ανθότυρο.	Θέα	σε	έναν	
από	τους	πιο	πολυσύχνα-
στους	δρόμους	του	Κολω-
νακίου.	œœΜ Ξ

PRUNIER 
Yψηλάντου 63, Kολωνάκι, 
210 7227.379	o	χρόνος	που	
πέρασε	δεν	άλλαξε	τη	
διακόσμηση	και	την	ατμό-
σφαιρα	του	μικρού	γαλλικού	
εστιατορίου.	Σταθερά	καλή	
ποιότητα.	Κυρ.	κλειστά.	œ Μ

PULITZER 
Βεντήρη 5, Χίλτον, 210 7222.232	Ανοι-
χτό	από	το	πρωί,	στη	θέση	
του	ιστορικού	Memphis	
club,	με	πάρα	πολλές	
μεσογειακές	προτάσεις,	
αλλά	και	ποτά	και	κοκτέιλς	
στη	μεγάλη	μπάρα	του.	
Εξαιρετικό	σέρβις.	œ

PURE BLISS     
Ρόμβης 24Α, Αθήνα - Σύνταγμα, 210 
3250.360-2 Εναλλακτικός	
πολυχώρος	σε	3	επιπέδα	
με	café,	εστιατόριο	με	βιο-
λογικά	προϊόντα	και	χώρος	

σεμιναρίων	για	μασαζ,	
ρεφλεξολογία,	ρέικι,	οτι-
δήποτε	μπορεί	να	σε	κάνει	
άνθρωπο.	œ			

ρΑΕτΙ 
Πουλίου & Αμαλιάδος 18, Αμπελόκηποι, 
2106428.200 Κρητική	παραδο-
σιακή	κουζίνα,	θα	πας	και	
δεν	θα	σου	λείψει	τίποτα	
από	τη	λεβεντογέννα!	Αρνί	
οφτό,	χοχλιοί,	καπνι-
στό	απάκι,	ξεροτήγανα,	
καλτσούνια	και	πάρα	πολλά	
ακόμη.	Θα	πιεις	ρακή	να	
πάνε	κάτω	τα	φαρμάκια.	
Κλειστά	Δευτ.	œ 

PΑκAκΙ 
Mοσχονησίων 2-4, Kαισαριανή, 210 
7237.457 Ο	Μάριος	είναι	ένας	
νεαρός	Κρητικός	και	αυτό	
είναι	το	μαγαζί	του.	Απλά	
και	καλά	κρητικά	πιάτα	και	
ατμόσφαιρα	που	ενώνει	
όλους	τους	θαμώνες	σε	μια	

παρέα.	œΣ/K Ξ 

RATkA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 210 7290.746 
tο	απόλυτο	ραντεβού	των	
τελευταίων	τριών	δεκαετι-
ών	στο	κέντρο	της	αθηναϊ-
κής	περιπέτειας.	Μeeting	
point	για	όλο	το	κοσμικό,	
πολιτικό,	επιχειρηματικό,	
δημοσιογραφικό	crowd	της	
Αθήνας,	μ’	ένα	chic	κοινό	
που	ορκίζεται	στα	κλασικά	
της	πιάτα	(σούσι,	καρμπο-
νάρα,	φιλέτο	πέτρας)	κι	
έχει	σαν	άλλοθι	την	τούρτα	
φράουλα.	Αέρας	γαλλικού	
μπιστρό,	φοβερή	λίστα	
κρασιών,	τα	σωστά	κοκτέιλ	
στο	μπάρ	περιμένοντας.	
Σάββατο	μόνο	μεσημέρι,	
Κυριακή	κλειστά.			œ œ œ  Ξ A.V.

 *ρΟΛΟΪ 
Αμύντα 6, Παγκράτι, 210 7248.822 

Πάνω	στη	hot,	φέτος,	πλα-
τεία	Προσκόπων,	ανοιχτό	
από	το	πρωί	και	για	καφέ	
και	για	μεζεδάκια	ελληνι-
κής	κουζίνας.	œ Μ

roSebUD
Σκουφά 40 & Ομήρου, 210 3392.370, 
www.rosebud.gr	Κλασικό	στέκι	
της	Σκουφά,	ανοιχτό	από	το	
πρωί,	τώρα	ιδανικό	στέκι	
για	vegeterians.	tραπεζά-
κια	έξω.	œœ Μ Σ

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

ΣΑΛΟΣ ΛΑΓΟΣ (Ο)    
Τρώων 63, Άνω Πετράλωνα, 210 
3471.101Όπου	σαλός,	ο	τρε-
λός-φευγάτος	στα	κρητικά.	
Ρακές	και	ρακόμελα,	με-
ζέδες	και	μαγειρευτά	μέσα	
σε	φοιτητική	ατμόσφαιρα	
και	με	τιμές…	εξίσου	φοι-
τητικές.	œ			

SALero 
Bαλτετσίου 51, Eξάρχεια, 210 3813.358 
Από	τη	1.00	το	μεσημέρι	
για	καφέ	και	γεύσεις	
Μεσογείου,	έμφαση	στην	
iσπανία,	ποικιλίες	τυριών,	
αλλαντικών,	tapas,	πλούσι-
ες	σαλάτες.	Για	έθνικ	tapas	
στη	μεγάλη	μπάρα.	Και	
ποτό	μέχρι	αργά.	œ	

SArDeLLeS
Περσεφόνης 15, Γκάζι, 
210 3478.050 Ραντεβού	στα	
τραπεζάκια	του	στο	πεζο-
δρόμιο	έξω	από	την	Τεχνό-
πολη	–	μόλις	τελειώσει	η	
συναυλία	δεν	θα	βρίσκεις	
καρέκλα.	Από	τα	πιο	γνω-
στά	και	αγαπημένα	στέκια	
για	ψάρι.	Σπεσιαλιτέ	το	
μικρό,	ταπεινό	ψαράκι	σε	
πολλές	νόστιμες	παραλλα-
γές.	Πριν	φύγεις	θα	πάρεις	
το	δώρο	σου:	βασιλικό	στη	
γλάστρα!	œ Μ Ξ 

SAFKA 	
Μεγ. Αλεξάνδρου 80-82, Κεραμεικός, 
210 5243.340	Αυθεντική	σκαν-
διναβική	gourmet	κουζίνα,	
σε	εντυπωσιακό	χώρο	α-
νάλογης	αισθητικής.	Μους	
σολομού,	ελάφι	και	τάραν-
δος,	όλα	τα	κρασιά	και	οι	
σαμπάνιες	και	σε	ποτήρι,	
μπαρ	για	τους	καπνιστές	
αλλά	και	για	ωραία,	δυνατά,	
σκανδιναβικά	κοκτέιλ.	
Ανοιχτή	και	η	αυλή.	Κυρ.-	
Δευτ.	κλειστά.	œœ

SCALA VINOTECA    											
Σίνα 50 (είσοδος από Αναγνωστοπούλου), 
Κολωνάκι, 
210 3610.041 Wine bar resto	με	
σούπερ	αρχιτεκτονική	και	
ντιζάϊν	από	τους	Α.	Κούρ-
κουλα-	Μ.	Κοκκίνου,	και	
επιλεγμένα	πιάτα		διεθνούς	
κουζίνας.	Ανοιχτά	Δευτ.-
Πέμ.	μόνο	βράδυ,	Παρ.	&	
Σάβ.	μεσημέρι	και	βράδυ,	
Κυρ.	κλειστά	œœ

SCHwEINCHEN DICk    
Ιάκχου 9-11, Γκάζι, 693 7983556 street	
food	για	να	αρχίσεις	ή	να	
κλείσεις	τη	νυχτερινή	σου	
διασκέδαση.	Βιομηχανι-
κό,	βερολινέζικο	design	
με	μουσικές	blues,	jazz	
και	rock	.	Απολαυστικά	
λουκάνικα	Νυρεμβέργης,	
Βιέννης,	Κρακοβίας,	
πατατοσαλάτες	Βαυαρίας	
και	Βερολίνου,	αυθεντικά	
βαυαρέζικα	αλλαντικά	και	
πολλές	μπίρες.	œ Ξ

SECRETO  
Περσεφόνης 21, Γκάζι, 210 3460.750	
All	day	bar-restaurant-
cafe	σε	πολυεπίπεδο	χώρο	
με	ιταλικές	νοστιμιές	και	
φρέσκα	ζυμαρικά.	special	
cocktails	και	ποτά	στο	roof	
garden.	œ Ξ

*SIX PISTOLS 
Λουκιανού 6, Κολωνάκι, 213 0254.772, 
694 7653660
Στη	θέση	του	θρυλικού	
Rock’n’Roll	με	ατμοσφαι-

ρικό	«μαύρο»	ντεκόρ	και	
διάθεση	για	νέες	περιπέ-
τειες.	Μικρός	κατάλογος	με	
διεθνή	πιάτα	και	live	κάθε	
Τρίτη	από	τους	1500,	Κυρια-
κή	ο	Θάνος	Τζάνης.	Κλειστά	
Δευτέρα.	œ œ

SHAkESPEARE    
Καρύτση 7, Αθήνα, 210 3222.253	
«Καλλιτεχνικό»	all	day	
στέκι	από	τον	Σάκη	Μπουλά	
και	τον	Γιάννη	Ζουγανέλη	
με	μεσογειακή	κουζίνα	και		
πολλά	μουσικά	events	να	
εναλλάσσονται.	œ

SHAMONE					
Κωνσταντινουπόλεως 46, Γκάζι 	Το	
bar	restaurant	του	Φώτη	
Σεργουλόπουλου	με	εντυ-
πωσιακό	χώρο,	κουζίνα	16	
πιάτων	σε	οικονομικές	τι-
μές	(€	6-14	το	πιάτο),	μεγά-
λη	μπάρα	για	cocktails	και	
burlesque	happenings	από	
ηθοποιούς,	χορευτές	και	
performers	κάθε	Παρα-
σκευή	και	Σάββατο.		œΞ

SHOwROOM
Μηλιώνη 12 & Ηρακλείτου, Κολωνάκι 
210 3646.460 Φοράς	το	Missoni	
σου	και		ταιριάξεις	με	το	
in	fashion	επίσης	Μissoni	
σκηνικό.	Κουζίνα	μεσογει-
ακή.	œœΜ

ΣκΟΥΦΙΑΣ 
Bασιλείου Mεγ. 50, Pουφ, 210 3412.252		
Ιντελεκτουέλ	και	μαζί	«νο-
σταλζίκ»	ατμόσφαιρα.	Ελ-
ληνική	και	κρητική	κουζίνα	
με	μεγάλο	σουξέ	το	χοιρινό	
κότσι,	που	θα	παραγγείλεις	
από	το	χαριτωμένοκατάλο-
γο	-	σχολικό	τετράδιο.	œ Κ Ξ

ΣΟΥρωΔΕΙΟν     
Αλέξη Παυλή 37, μετρό Πανόρμου, 210 
6913.552 Πάνω	στον	πεζό-
δρομο	με	τα	καφέ,	μεζε-
δοπωλείο	με	όλα	τα	καλά.	
Κουζίνα	με	πειραγμένα	
ελληνικά	πιάτα.	Δευτέρα	
κλειστά.	œ M 		

ΣΠΟνΔΗ 
Πύρρωνος 5, πλ. Bαρνάβα, Παγκράτι, 
210 7564.021 Bραβευμένο	με	
αστέρι	Michelin.	Προ-
σελκύει	μεγαλύτερης	
ηλικίας	κόσμο,	αληθινούς	
connaisseurs.	Λίστα	με	
1.000	(!)	ετικέτες	κρασιού.	
œœœ

STÕ ASTRA  
Athens Park Hotel, Λ. Αλεξάνδρας 10, 
210 8894.500 	Φαντασμαγορική	
θέα	τη	φωτισμένη	πόλη,	
το	τέλειο	service,	κουζίνα	
διεθνής	και	b.b.q.	Ανοιχτά	
Τετ.	-	Σαββ.	œœ

τΑ ΣτΑΧΥΑ
Σπυρίδωνος Τρικούπη 12, 210 3838.539 
Το	στέκι	που	επιλέγεις	
για	σνακ	και	όχι	μόνο	στα	
Εξάρχεια	ανανεώθηκε,	
δημιουργώντας	ακριβώς	
δίπλα	του	ένα	νέο	χώρο	
με	σύγχρονο	και	minimal	
σχεδιασμό.	Θα	δοκιμάσετε	
γνήσιο	ιταλικό	καφέ	και	
γευστικά	αλμυρά	και	γλυκά	
σνακ	κάθε	μέρα	από	τις	7	
το	πρωί,	ενώ	το	βράδυ	θα	
πιείτε	το	ποσό	σας	έως	
αργά.	Κάθε	Τετάρτη	πάρτι.	

STAVLOS 
Ηρακλειδών 10, Θησείο, 210 3467.206 
Mεσογειακή	κουζίνα	στον	
ιστορικό	πολυχώρο	του	Θη-
σείου.Τραπέζια	στον	πεζό-
δρομο.	Κάθε	μέρα	για	καφέ	
και	φαγητό,	Παρ.&Σάβ.	για	
clubbing.	œ M  A.V.

ΣτρΟΦΗ 
Ρ. Γκάλλι 25, Μακρυγιάννη, 210 9214.130 	
Μια	από	τις	πιο	παλιές	
αστικές	ταβέρνες	τώρα	με	
ανακαινισμένο	χώρο,	με	
ελληνική	πολύ	καλή	παρα-
δοσιακή	κουζίνα	και	θέα	
στην	Ακρόπολη.	œ Μ  Ξ

ΣΠYPOΣ - BAΣIΛHΣ 
Λάχητος 5, Kολωνάκι, 210 7237.575	
Μετά	το	Mέγαρο,	κλασικό	
γαλλικό,	για	σαλιγκάρια,	
φιλέτο	café	de	Paris	και	
σουφλέ	σοκολάτα.	Κυρ.	
κλειστά.	œœ

 SveiK 
Pουμπέση 6, N. Kόσμος, 210 9018.389	Οι	
γευστικές	αναζητήσεις	της	
tάνιας	το	κρατούν	ζωντανό	
εδώ	και	30	χρόνια!	sos:	
τυρί	πανέ,	ρολάντα,	σνίτσελ,	
κνέντλικι.	Ανοιχτή	και	η	βε-
ράντα	πάνω	σε	ξύλινο	deck	
και	γεμάτη	πρασινάδες,	
δίπλα	και	η	sveik	μπυραρία	

με	τσέχικες	μπίρες	και	με-
ζέδες.	Δευτ.	κλειστά.	œΚΜ 

τAMARIND 		
Κεραμεικού 51, Μεταξουργείο, 210 
5225.945 Καλή	ταϊλανδέζικη	
κουζίνα	σε	χώρο	με	ντεκόρ	
που	σε	ταξιδεύει	Ασία.	
Βοηθάει	και	η	μουσική	
υπόκρουση.	Από	19.00-
24.00,	Δευτέρα	κλειστά.	œœ	

TAMAM 
Bριλησσού 30, Πολύγωνο, 210 6455.156	
eλληνική	κουζίνα	συν	οι	
αγαπημένες	πολίτικες	γεύ-
σεις,	γιαουρτλού	κεμπάπ,	
χουνγκιάρ	μπεγεντί,	μαντί.	
Δευτ.	κλειστά.	œœΜ	

TAPAS BAR
Τριπτολέμου 44, Γκάζι, 210 3471.844 
Χρώματα	Ανδαλουσίας,	
γνωριμίες	και	συνωστισμός	
στο	μπαρ	τύπου	βγάλε-τον-
πωπό-σου-να-βάλω-το-
ποτό-μου.	Αν	δεν	κλείσεις	
τραπέζι,	απλά	δεν	θα	βρεις.	
Τάπας,	fingerfood	και	
μενού	με	μεσογειακό	χα-
ρακτήρα,	σε	μικροσκοπικό	
σκηνικό	αυλής	με	χαρούμε-
νους	θαμώνες.	œ

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

τΕρΙνΑ
Καπνικαρέας 35, Πλάκα, 210 3215.015	
Άρωμα	από	γαλλικό	bistrot,	
πιάτα	μεσογειακά	και	λα-
χταριστή	σοκολατόπιτα!	œ M 	

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. Βουλιαγμένης 276, Αγ. Δημήτριος, 
210 9717.223 Aπό	burgers	και	
μεξικάνικη	tortilla	μέχρι	
εισαγόμενες	μπίρες	και	
κοκτέιλ	τεκίλας.	Το	πιο	
συμπαθητικό	και	γελαστό	
σέρβις	της	Αθήνας	και	
ντεκόρ	με	αμερικανιές	που	
θες	ώρες	να	το	χαζεύεις.	
œΞ Μ A.V.

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

TIVOLI    
Εμ. Μπενάκη 34, Αθήνα, 210 383.091/ 
9694 5584130 Ιστορικό	μαγαζί	
του	κέντρου,	σημείο	συ-
νάντησης	καλλιτεχνών,	
συγγραφέων,	πολιτικών,	με	
πιάτα	ελληνικής	κουζίνας.
Κλειστά	Κυρ.	œΜ

T PΑLACE
Ξεν. King George, B. Γεωργίου 3, Σύνταγ-
μα, 210 3222.210	Kομψό	και	πολύ	
σικάτο			to	lounge	bar	του		
King	George.	Από	το	πρωί	
για	καφέ,	ποτόκαι	σνακς.		œM  

TO	ΜΑΥρΟ ΠρΟβΑτΟ 
Αρριανού 33, Παγκράτι, 210 7223.469 
Ελληνική	δημιουργική	κου-
ζίνα	με	έμφαση	στις	πρώ-
τες	ύλες,	παραδοσιακά	πιά-
τα	με	σύγχρονες	πινελιές	
σε	ατμόσφαιρα		χαλαρή	και	
οικεία..	Τοπ	πιάτα:γαύρος	
μαρινάτος,	χιουνκιάρ	μπε-
γιεντί,	υπέροχη	σαρικόπιτα	
με	ξυνομυζήθρα,	γαρίδες	
με	μαραθόριζα	και	ούζο.	
Τραπέζια	μέσα	και	έξω	στο	
πεζοδρόμιο.	œ Μ

TRAPEZARIA  	
Θεόδωρου Νέγρη 1, Μακρυγιάννη, 210 
9213.500 Το	εστιατόριο	του	
σεφ	Δημήτρη	Παναγιωτό-
πουλου	σε	ωραίο,	μοντέρνο		
χώρο	με	ανοιχτή	κουζίνα,	
και	τέλεια	πειραγμένα		
ελληνικά		πιάτα-κοκκινιστό	
με	καγιανά	και	σύγκλινο.	
Τιμές	πολύ	καλές.	Κυρ.	

 γεύση οδήγοσ

σεμιναρίων για μασαζ,
ρεφλεξολογία, ρέικι, οτι- παρέα. œΣ/K Ξ Πάνω στη hot, φέτος, πλα-

ρικό
διάθεση
τειες.
διεθνή
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κλειστά.	œΜ	

 TPENO ΣTO POYΦ 
Σταθμός Pουφ (Kων/πόλεως), 210 
5298.922, 693 7604988 Από	τα	πιο	
ρομαντικά	σημεία	της	πό-
λης.tο	Wagon-restaurant	
συνδυάζει	ατμόσφαιρα,	
γεύσεις	μεσογειακών	
αποχρώσεων	και	μελω-
δίες	πιάνου.	Δίπλα	του,	
το	Wagon-bar,	με	live	
εναλλασσόμενα	σχήματα.	
Kλειστά	Δευτέρα.	œΞ 
	
TUDOR HALL   		
Ξεν. Κing George Βασ. Γεωργίου 3, 
Σύνταγμα, 210 3222.210 Πολυτέ-
λεια,	κομψότητα,	σύγχρονη	
γαλλική	κουζίνα	.	Κάτσε	στο	
στεγασμένο	roof	με	θέα	την	
Ακρόπολη,	για	στιγμές	που	
θα	σου	μείνουν	αξέχαστες.	
Εξαιρετική	κάβα	Κλειστά	
Κυρ.	œœœ

ΥΑΔΕΣ   	
Εντός Αττικού Άλσους, Γαλάτσι, 210 
6470.936 	Αll	day	χώρος	για	
ποτό,	φαγητό	και	καφέ	σε	
προνομιακό	σημείο,	με	πα-
νοραμική	θέα	την		Αθήνα.	
Ανανεωμένο	μεσογειακή	
μενού	και	διακόσμηση.	œ Μ Ξ

VEZENE 
Βρασίδα 11, περιοχή Χίλτον,  210 
7232.002	Η	αφετηρία	υπήρξε	
το	Μεγανήσι	της	Λευκάδας,	
εδώ	όμως	έγινε	ένα	από	τα	
πιο	gourmet	στέκια	της	πό-
λης	χάρη	στην		πολύ	καλή	
μεσογειακή	-	ιταλική	κου-
ζίνα		του	σεφ	ιδιοκτήτη	Άρη	
Βεζενέ.Κυρ.	κλειστά. œœ

wINE POINT 
Αθ. Διάκου & Πορινού 2 (μετρό «Ακρό-
ποληΜ), 210 9227.050	Wine	bar	
και	κάβα	αποκλειστικά	με	
ελληνικά	προϊόντα.	Πολλές	
ετικέτες	κρασιού,	μπίρας	
και	μεγάλη	ποικιλία	σε	
τυριά	και	αλλαντικά	σε	
έναν	ωραίο,	ζεστό	χώρο.	
Με	μουσικές	βραδιές	και	
πολλά	events.	œΜ Ξ 

FAR EAST 
Λ. Κηφισίας 238, Εμπ. Κέντρο Μελά, 
Κηφισιά, 2106233.140 / Λαζαράκη & 
Πανδώρας, Γλυφάδα, 210 8940.500	
Κλασικό	και	ιστορικό	κι-
νέζικο,	από	τα	πρώτα	της	
Αθήνας.	Στη	Γλυφάδα	και	
κήπος.		œΞ Μ

ΦΑΣOΛΙ  
Ναυαρίνου & Ιπποκράτους, 210 3603.626/ 
Εμ.Μπενάκη 45, 210 3300.010	Mαγει-
ρευτά	και	άλλες	γνώριμες	
γεύσεις	σε	ντεκορ	νεανικό-
μοντερνέ.	Μέχρι	12.30	π.μ.	
και	Kυριακή	μέχρι	8.30	
μ.μ.	œΣ/K

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
Ξενοκράτους 19, Kολωνάκι, 210 7216.390	
Το	Κολωνάκι	να	ισοπεδω-
θεί,	ο	Φιλίππου	θα	μείνει	
εκεί	για	να	το	κλάψει.	Ιστο-
ρικό,	με	χαμηλές	τιμές	και		
μαμαδίσιο,	φαγητό.	Τώρα	
το	καλοκαίρι,	χαλασμός	για	
ένα	τραπέζι	στην	πλαινή	
δροσερή	βεράντα.Σάβ.	
βράδυ	και	Κυρ.	κλειστά.	œΜ

FUNkY GOURMET  								
Παραμυθιάς 13, Κεραμεικός, 210 
5242.727, www.funkygourmet.com	
“Boutique”	εστιατόριο	με	
gourmet	δημιουργίες	σε	ε-
ντυπωσιακό	arty	χώρο.	Ιδι-
οκτήτες	οι	εξαιρετικοί	σεφ	
Γεωργιάννα	Χιλιαδάκη	και	
Νίκος	Ρούσσος.	Ό,τι	και	να	
φας		απ’	τα	χέρια	τους	θα	σε	
ενθουσιάσει,	οπότε	χαλάλι	
οι	τιμές	τους.œœ	

FURIN kAZAN 
Aπόλλωνος 2, Σύνταγμα, 210 3229.170	
Γιαπωνέζικο,	από	τα	πιο	
γνωστά	και	πιο	πολυσύχνα-
στα	του	κέντρου.	œΜ
	
XPYΣA
Αρτεμισίου 4 & Κεραμεικού, Γκάζι, 210 
3412.515	Η	Χρύσα		σε	κάνει	να	
νιώθεις	σαν	στο	σπίτι	σου.	
Υπέροχα	ελληνικά	πιάτα,το	
καλύτερο	cheesecake	με	
μέλι	της	Αθήνας.	Μικρή	ω-
ραία	αυλή.	Kυρ.	κλειστά. œ

ωρΑΙΑ ΕΛΛΑΣ  							
Κρησίλα 34, πλ. Βαρνάβα, Παγκράτι, 
210 7525.777	 www.oraia-ellas.gr 
Παραδοσιακή	αθηναϊκή	
μονοκατοικία	με	ελληνική	
κουζίνα.	Πολλά	μεζεδάκια,	
καλό	κρασί	και	ρακή.	Τρ.-
Σάβ.	βράδυ	και	Κυριακή	
μεσημέρι	ρεμπέτικα	και	
λαϊκα	χωρίς	μικρόφωνο.	
Δευτ.	κλειστά.œ

 
ΒορέΙά

Abovo  
Κολοκοτρώνη 37 (1oς όρ.), Κεφαλάρι, 
210 8015.324-5 Ωραίο	μοντέρνο	
ντεκόρ,	βεράντα	με	θέα	στο	
Κεφαλάρι.	Ο	τηλεοπτικός	
σεφ	Μιχάλης	Νούρνογλου	
δημιουργεί	πιάτα	που	
ισορροπούν	ανάμεσα	στο	
μοντέρνο	και	το	κλασικό.	
Κλειστά	Κυριακή	βράδυ	και	
Δευτέρα.	œœ

*ΑΓΟρΑΣτΟΣ 
Πλ.Ελευθερωτών 4, Χαλάνδρι 210 
6617.353 Μοιάζει	απλό	αλλά	
δεν	είναι,μια	και	στην	κου-
ζίνα	βρίσκεται	ο	φοβερός		
ιδιοκτήτης-σεφ	Δημήτρης	
Αγοραστός.Πιάτα	μεσογει-
ακά	βασισμένα	σε	εποχιακά	
προΐόντα.	Κλειστά	Κυρ.	
βράδυ	και	Δευτ.	œœΜ

ΑLBION 	
Ομήρου 6, Ν. Ψυχικό, 210 6740.710 
Bar-resto	των	Νεκτάριου	
Νικολόπουλου	και	Σταύρου	
Γιαβή,	γνωστοί	από	το	
«Τen»	του	Κολωνακίου	και	
τη	«Φτελιά»	της	Μυκόνου.	
Κουζίνα	μεσογειακή	–με	
έμφαση	στην	Ιταλία–	και	
συνωστισμός	celebrities.	
œœΜ  

ΑνΕτΟν    
Στρ. Λέκκα 19, Μαρούσι, 210 8066.700 
Ο	Βασίλης	Καλλίδης	αφου-
γκράζεται	τους	καιρούς	
και	προσφέρει	σουβλάκια,	
κρεατικά	και	κάποια	μαγει-
ρευτά	ημέρας,	όλα	τους	με	
το	μαγικό	του	άγγιγμα	αλλά	
και	με	πολύ	μειωμένες	
τιμές.	Και	delivery.	œ	

ARTIGIANO (LÕ) 
Ζωγράφου, 210 7486.888/ Άγ. Δημήτριος, 
210 9370.444/ Ακρόπολη, 210 9233.303/ 
Αιγάλεω, 210 5616.400/ Αγ. Παρασκευή, 
210 6086.000/ Αχαρναί, 210 2477.770/ 
Βύρωνας, 210 7655.519/ Γλυφάδα, 210 
9607.000/ Καλλιθέα, 210 9560.300/ 
Κυψέλη, 210 8833.555/ Ν. Ν. Σμύρνη, 210 
9311.480/ Ν. Χαλκηδόνα, 210 2510.593/ 
Πεύκη, 210 8064.199/ Ν. Ψυχικό, 210 
6775.400/ Νίκαια, 210 4979.600/ Πειραιάς 
210 4525.777/ Χαλκίδα, 22210 60945/ 
Κόρινθος 27410 75100/ Καλαμάτα 27210 
98863 Νόστιμη	ιταλική		κουζί-
να	(τα	μακαρόνια	τα	βράζουν	
τη	στιγμή	της	παραγγελίας),	
κρεατικά,	μενού	διαίτης	και	
παιδικά.	Και	delivery.	œ			

bAr QUe	
X. Τρικούπη 127 & Στροφυλίου, Ν. 
Ερυθραία, 210 8002.201-02 Εντυ-
πωσιακό	βιομηχανικό	
ντεκόρ	και	στα	πιάτα	κρέας	
στην	πιο	καλή	του	εκδοχή.	
Μεταξύ	άλλων	black	angus	
και	βουβάλια	Μακεδονίας,	
κρασιά	από	πολύ	καλά	ενη-
μερωμένη	κάβα.	Και	μπάρα	
για	cocktails	σε	περίπτωση	
που	δεν	πεινάς.	Κάθε	μέρα	
από	τις	14.00,	Παρ.,	Σάβ.,	
Κυρ.	κάνε	κράτηση.	Δευτ.	
κλειστά.	œ	

beer ACADeMY 				
Αγ. Ιωάννου 100, Αγ. Παρασκευή, 210 
6007.913 Η	«ακαδημία»	της	
μπίρας.	Για	δυνατούς	πότες	
με	αδυναμία	στις	μπίρες	
όλων	των	αποχρώσεων	
και	βαθμίδων	και		μεγάλη	
ποικιλία	σε	γερμανικές	
σπεσιαλιτέ.	œ	

ΓΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΟνΟΜΑΣΙΑ  
ΠρΟΕΛΕΥΣΗΣ 
Κηφισίας 317, Κηφισιά, 210 8001.402	
Στο	κηφισιώτικο	νεοκλα-
σικό	νόστιμα	πιάτα		από	
τη	Νένα	Ισμηρνόγλου.	
Δοκίμασε	τα	τυριά	του,	
τα	καλύτερα	από	όλη	την	
Ελλάδα.	Κυρ.	βράδυ	κλει-
στά.	œœΣΚM 

*CASA DEL TORO 
Λ. Πεντέλης 41, Χαλάνδρι, 210 
6800.972-3 Πολυτέλεια	στο	
χώρο	κι	ένας	καταπράσινος	
κήπος	για	το	καλοκαίρι.	
Κουζίνα	αφιερωμένη	στην	
κρεατοφαγία	(picanha	
Black	Angus,	rib	eye,	n.	Y.	
steak),	αλλά	και	μπάρα	για	
ποτό	και	café	που	ξεκινάει	
από	τις	9	το	πρωί.	Κάθε	
μέρα,	σερβίρει	μέχρι	αργά.	
œœ Μ Ξ

DALi 
Λ. Κηφισίας 336, Χαλάνδρι, 210 6854.004	
Πολυτελής	χώρος,	ωραία	
cosy	ατμόσφαιρα	και	ανα-
νεωμένη	δημιουργική	κου-
ζίνα.	Ωραίος,	καταπράσινος	
κήπος.	Κυρ.	κλειστά. œœΜ

DA VINCI
Αγ. Ιωάννου 23, Αγ. Παρασκευή, 210 
6000.102	Πολυεπίπεδος	χώ-
ρος,	ανοιχτός	από	το	πρωί	
για	καφέ	ως	το	βράδυ	για	
φαγητό	και	ποτό.	Και		πολυ-
τελής	αίθουσα	για	ιδιαίτερο	
μενού	και	αίθουσα	εκδηλώ-
σεων	και	champagne	hall	
για	ποτό	και	finger	food.	
Parking.	Έως	1.00.	œœ	

GASPAR  FOOD & MOOD  							
Λ. Δημ. Βασιλείου & Λυκούργου, Φάρος 
Ψυχικού, 210 6775.011		All	day	
bar	resto	των	Ανδρέα	και	
Γιώργου	Πιτσιλή–	γνωστοί	
από	τα	Balthazar	και	Rock	
‘n’	Roll–	σε	ντιζάιν	χώρο	με	
multi	culti	κουζίνα.	œœ Ξ	

κΙτΣΟΥΛΑΣ 
Φιλικής Εταιρείας 25, Χαλάνδρι, 210 
6814.798 Πας	και	ξαναπάς	για	
τη	μαμαδίσια	κουζίνα	με	τα	
σπιτικά	μαγειρευτά.	Κάνεις	
κράτηση	γιατί	δύσκολα	βρί-
σκεις	ακόμα	και	καρέκλα.	
Πηγαίνει	όλη	η	γειτονιά	και	
οι	διαφημιστές	της	περιο-
χής.	Μορφή	ο	μπαμπάς	της	
φαμίλιας	των	ιδιοκτητών,	
που	θα’ρθει	να	σου	πάρει	
την	παραγγελία.	œΜ	

KoZiÕS     
Παναγή Τσαλδάρη 32-34, Μελίσσια, 210 
8101.584	Η	τέλεια	κρεατοφα-
γία	με...αφρικανική	εσάνς-
ιδιοκτήτες	Έλληνες	γεν-
νημένοι	στη	Νότια	Αφρική.	
Πληθωρικά	burgers,	
λουκάνικο	των	Μπόερς	και	
τέλειες	τηγανητές	πατάτες.	
Τιμές	που	δεν	ξεπερνούν	τα	
€	20	ακόμα	και	με	rib-eye	
στο	μενού.	Πάντα	γεμάτο.	œΜ	

KooL LiFe
Θησέως 103 (ξεν. Life Gallery), Εκάλη, 
211 1067.400 Ο	Λευτέρης	Λα-
ζάρου	και	στα	βόρεια!	Με	
τον	ίδιο	δημιουργικό	οίστρο	
και	τα	ωραία	του	ψαρικά.	
αλλά	και	με	πιάτα	κρέα-
τος	καθώς	και	ελληνικά	
μαγειρευτά	και	καλύτερες	
τιμές	το	μεσημέρι.	Κλειστά	
Κυριακή	βράδυ	και	Δευτέ-
ρα. œœœΜ

*MeLoUK 
Κολοκοτρώνη 5, Χαλάνδρι, 210 6824.600 
Μοντέρνος	χώρος	και	λου-
κουμάδες	αλμυροί-γλυκοί	
που	αβαντάρονται	και	από	
πολύ	καλά	κοκτέιλ.	Καλές	
μουσικές	που	κρατάνε	
τον	κόσμο	μέχρι	αργά	το	
βράδυ. œΜ

ΜΠΕΜΠΕκΑ	
Χαλάνδρι, Διονύσου 16, 210 6854.880  
Νοστιμιές	στα	κάρβουνα	
και	μεζεδάκια	μαμαδίστι-
κα,	μια	ευχάριστη	εμμονή	
στα	ελληνικά	προϊόντα	και	
ένας	κήπος	απ’	όπου	ξεχει-
λίζουν	αρώματα	βασιλικού	
και	πορτοκαλιάς.	

MY WAY GriLL 
Βασ. Γεωργίου 33, Χαλάνδρι, 210681.3607 
Μοντέρνα	κρεατοφαγία	
από	τους	συντελεστές	των	
γνωστών	«Εξ	Ανατολής».	
Και	τα	κλασικά	σουβλά-
κια-καλαμάκια,	και	τέλεια	
κεμπάπ,	και	θαλασσινά,	
όλα		περασμένα	από	wok	με	
νόστιμες	asian	ή	μη	σαλ-
τσούλες.	Τα	ορεκτικά	του	
είναι	απ’	όλη	την	Ελλάδα.	œ

*NELLOÕS Λ. Κηφισίας 37Α  (Golden 
Hall), Μαρούσι, 210 6844.724  Από	
το	πρωί	με	ωραία	πρωινά	
(ζεστά	κρουασανάκια,	
ομελέτες,	χυμοί,	σοκολάτες	
Valhrona)	και	στη	συνέχεια		
γύρος	από…	Black	Angus,	
ζουμερά	κρέατα,	πάστες,	
ριζότα.	Όμορφος,	φωτεινός	
χώρος	με	open	air	κου-
ζίνα.	œœ

OCTOBERFEST
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρασκευή, 210 
6082.999	Μπίρες	απ’	όλο	τον	
κόσμο,	ξανθές,	μαύρες,	
κόκκινες,	ξηρές,	μονα-
στηριακές,	δυνατές,	χωρίς	
αλκοόλ,	ακόμα	και	με	το	
μέτρο!	Κρύα	ορεκτικά,	βαυ-
αρικές	σπεσιαλιτέ	pretzel,	
χοιρινό	κότσι,	λουκάνικα.	
Και	παραγγελίες	πακέτο.	
œ M A.V.

*oMbrA Ολυμπιονικών 220 & Λυ-
κούργου, Νέο Ψυχικό, 210 6711.320 
Το	Ψυχικό	απέκτησε	το	δικό	
του	δυνατό	wine	bar	με	
αδυναμία	στις	φυσαλίδες,	
πολλά	και	καλά	spumante	
και	prosecco.	Ανοιχτό	από	
το	πρωί	και	για	καφέ	και	

κουζίνα	ιταλική	-	μπρου-
σκέτες,	πανίνι,	πίτσες	και	
τέλειο	τιραμισού.	Χώρος	
μοντέρνος	από	τους	αρχιτέ-
κτονες	Αντρέα	Κούρκουλα	
-	Μαρία	Κοκκίνου.œœ Μ

OSTERIA DA CLAUDIO (LÕ) 
Kώστα Bάρναλη 26, Xαλάνδρι, 210 
6834.228, 693 9950130	Η	κουζίνα	
του	Ιταλού	και	ταμπεραμε-
ντόζου	σεφ	claudio	είναι	
αυθεντική	και	πεντανόστιμη.
Μαγειρευτά,	εξαιρετικές	
λεπτές	πίτσες	και	μακαρο-
νάδες,	ελληνικό	και	ιταλικό	
χύμα	κρασί.œœ

SIMPLY BURGERS
Κεντρικό τηλ.18380/ Λ. Κηφισίας 238, 
Εμπορικό Κέντρο Μελά /Λ. Γρηγορίου 
Λαμπράκη 238, Κορυδαλλός/ Λ. Κηφι-
σίας 228, Αβάνα, Χαλάνδρι(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/ Περιστέρι (Μπουρνά-
ζι) Zουμερά	μπιφτέκια,	φρέ-
σκες	σαλάτες,	κρέατα	και	
πουλερικά	σε	ειδική	χάρτινη	
συσκευασία	που	–πώς	γίνε-
ται	δεν	ξέρουμε–	τα	διατηρεί	
ζεστά	και	τραγανά.	Και	dine	
in	και	delivery	στο	σπίτι	με	
δώρο	brownies.	œ

 ΣΠΙτΙ 
Καποδιστρίου 42, Νέα Φιλοθέη, 210 
6850.950	Αll	day	χώρος	με	
ωραία	αρχιτεκτονική	και	
ντιζάιν.	Για	καφέ	και	προ-
χωρημένα	πρωινά	και	φα-
γητό	από	13.00	με	ελληνική	
και	ιταλική	κουζίνα	που	
αλλάζει	συχνά	ανάλογα	με	
τις	πρώτες	ύλες.	Κλειστά	
Κυρ.	βράδυ.	œ Μ
	
*TSIPOUTAPAS 
Λ. Τατοΐου 17, Μεταμόρφωση, 210 
2828.848 Χαρούμενο	και	πολύ-
χρωμο	ντεκόρ	και	κουζίνα	
που	ακολουθεί	την	πιο	hot	
τάση	της	εποχής,	δηλαδή	
μικρά	πιατάκια	με	έξτρα	
πρωτότυπους	μεζέδες	σε	
ψάρι	και	κρέας.	œœ

FrAGMA 
Λίμνη Mαραθώνα, 6ο χλμ. από τον Άγ. 
Στέφανο, 210 8143.415, 693 2478767 
Μετά	από	ωραία,	κοντινή	
εκδρομή	για	καφέ	και	
μεσογειακές	γεύσεις	με	
θέα	στη	λίμνη	του	Mαρα-
θώνα.	eνημερωμένη	λίστα	
κρασιών,	ωραία	cocktails.	
Aνοιχτό	από	το	πρωί.			œ

ΨωΜΙ κΑΙ ΑΛΑτΙ  		
Πλ. Ελευθερωτών, Χαλάνδρι, 210 
6848.178 Μοντέρνα	ταβέρνα	
από	το	σεφ	Γιάννη	Λουκά-
κο.Τραπεζάκια	έξω,	θέα	
πλατεία.	Κλειστά	Δευτέ-
ρα.	œ Μ		

νοτΙά

*AMoUr FoU
Λαζαράκη 10, Γλυφάδα, 210 9681.392 Ο	
«τρελός	έρωτας»	έχει	πε-
ριβάλλον	έξτρα	ρομαντίκ,	
πολυέλαιους,	κόκκινα	του	
πάθους	και	ακούει	Εντίθ	
Πιάφ,	Ζακ	Μπρελ	και	Αζ-
ναβούρ.	Σερβίρει	γαλλικά	
κρασιά	και	βέλγικες	μπίρες	
που	συνοδεύει	με	πλατό	τυ-
ριών,	τάρτες	και	σαλάτες.œœ

APPLEBEES 
Λαζαράκη 12, Γλυφάδα, 210 8941.521-2
Η	μεγαλύτερη	κουζίνα	
casual	dining	στον	κόσμο,	
με	νόστιμα	burgers	από	
100%	κιμά	από	ελιά	μο-
σχαριού,	φρέσκες	σαλάτες	
ημέρας,	νωπά	steaks	και	
κοτόπουλα	μαριναρισμένα	
στις	ιδιαίτερες	συνταγές	
Applebee’s.	Μενού	από	
€9,90,	μενού	με	χαμηλές	
θερμίδες,	signature	
cocktails,	σπιτικά	γλυκά		
happy	hours	και	άλλα	πολλά	
σε	ένα	πολύ	προσεγμένο...	
αμερικάνικο	περιβάλλον.	

 *bAKU Λητούς 11, (Ξεν. The Margi)
Βουλιαγμένη, 210 9670.924 All	day	
εστιατόριο	με	ατμόσφαιρα	
φιλικού	σπιτιού	που	είναι	
στολισμένο	με	συλλεκτικά	
χαλιά	από	το	Baku,	πόλη	
στα	βάθη	της	Κασπίας!	Γεύ-
σεις	διεθνείς	φτιαγμένες	
όμως		με	ντόπια	ελληνικά	
προϊόντα,	όπως	κριθαρότο	
παντζαριού,	μπακαλιάρος	
με	πουρέ,	rib	eye	με	σος	
μπεαρνέζ. œœΜ  

BALUX CAFE THE HOUSE 

PROJECT   
Λ. Ποσειδώνος 58, Αστέρας Γλυφάδας, 
210 8983.577		Ένα	σπίτι	πάνω	
στη	θάλασσα.	Διαφορετικά	
επίπεδα	και	είδη	διασκέδα-
σης.	Καφέ,	μοντέρνα	multi	
culti	κουζίνα	και	sushi	και	
club.	Mœœ

βΑΣΙΛΑΙνΑΣ 
Aιτωλικού 72, Πειραιάς, 210 4612.457	
Στη	θρυλική	ταβέρνα	του	
Βασίλαινα	έχουν	γλεντήσει	
αλά	ελληνικά	όλοι	οι	σταρ	
και	οι	ViP	που	ήρθαν	στην	
Ελλάδα	από	το	’50	και	μετά.	
Σήμερα,	ανανεωμένη	ριζι-
κά	από	την	τρίτη	γενιά,	είναι	
ένα	πολύ	καλό	εστιατόριο	
με	μοντέρνα	κουζίνα	και	
έμφαση	ψάρι.œœK Ξ

ΔΟΥρΑΜΠΕΗΣ 
Ακτή Πρωτοψάλτη 27, Πειραιάς, 210 
4122.092	Κλασικό,	πασίγνω-
στο,	αθάνατο.	Με	ψαροφα-
γική	κουζίνα	που	διατηρεί	
τα	υψηλά	της	standards.			œΜ

ΘΑΛΑΣΣΙνΟΣ 
Hρακλέους & Λυσικράτους 32, Tζιτζιφιές, 
210 9404.518 Πολλοί	μεζέδες,	
αχινοσαλάτα,	αχτύπητη	τα-
ραμοσαλάτα.	Πολύ	απλό	και	
όμορφο	ντεκόρ,	αυλή	για	
τις	λιακάδες	του	χειμώνα.	
Δημοσιογράφοι,	πολιτικοί	
και	επιχειρηματίες	με	χα-
λαρή	διάθεση,	το	φανατικό	
κοινό	της	20	χρόνια	τώρα.	
Κυρ.	βράδυ	και	Δευτ.	κλει-
στά.	œœΣ/Κ M

*ΜΑΓΙκΕΣ κΑτΣΑρΟΛΕΣ  
Ζησιμοπούλου 45, Π. Φάληρο, 210 
9418.821 Ελληνική	κλασική	
κουζίνα	που	βάζει	τη	«μο-
ντερνιά»	στις	ονομασίες	
των	πιάτων	–	perfect	greek	
mousaka.	Στα	συν	το	όμορ-
φο	περιβάλλον,	το	ευγενικό	
σέρβις,	οι	καλές	τιμές.	
Κλειστά	Δευτέρα.	œΜ

MATSUHISA ATHENS               
Αstir Palace, Aπόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, 
210 8960.510 Όπως	είπε	και	
η	Μαντόνα,	όταν	ανοίγει	
ένα	nobu,	η	πόλη	μπαίνει	

κατευθείαν	στο	χάρτη	των	
μητροπόλεων	του	πλανήτη!	
Ασιατικός	μινιμαλισμός	και	
υψηλή	γαστρονομία.	Black	
cod	ή	μενού	omakase,	για	
να	πάρεις	μια	γεύση	απ’	όλα.
Υπέροχη	θέα	θάλασσα.œœœ	

*ρΑκΙ ΜΕΖΕ Λ. Ε. Βενιζέλου 334, 
Καλλιθέα, 210 9429.027 Το	πρώτο	
της	αλυσίδας	«Καστελό-
ριζο»	άλλαξε	όνομα	και	
νοοτροπία.		Και	πάλι	κα-
λούδια	της	θάλασσας,	τώρα	
σε	μορφή	μεζέδων	που	
συνοδεύονται	από	ουζάκια,	
τσιπουράκια. œ Μ

RIALTO
Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Ηλιούπολη, 
210 9958.764
Απολαυστικοί	καφέδες	και	
cocktails	από	εξειδικευ-
μένους	baristas	και	γα-
στρονομικές	απολαύσεις	με	
έμφαση	στα	ζυμαρικά.	

SOLETO 
Λαοδίκης 33-35, Γλυφάδα, 210 9680.460	
Ένα	καινούργιο	όμορφο	
στέκι,	ανοιχτό	από	το	πρωί	
για	καφέ,	πρωινά,	τυρό-
πιτες,	σνακ,	στη	συνέχεια	
με	ωραία	πιάτα	ιταλικής	
κουζίνας.	Μέχρι	αργά	και	
για	ποτό	και	νοστιμιές	που	
μπορείς	να	αγοράσεις	για	
το	σπίτι.	œ œ

ΣτΟΛΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΙκΟΣ (O) 		
Εθνικής Αντιστάσεως 29-31, Δραπετσώνα, 
210 4632.597	Μικρό,	γλυκό	
ταβερνάκι	με	ζεστή	«πα-
λιακιά»	ατμόσφαιρα	και	
εξαιρετικούς	μεζέδες	–ψά-
ρι	και	κρέας–,	σε	μερίδες	
που	χορταίνουν	τον	Στόλο	
τον	Πολεμικό	και	με	τιμές	
πολύ	χαμηλές.	Ανοιχτά	
μεσημέρι	-	βράδυ.	Κυριακή	
μόνο	μεσημέρι.	Δευτέρα	
κλειστά.	œ Μ  

VIνCENZO 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα,	210 
8941.310	Πάθος	για	ναπολιτά-
νικη	κουζίνα,	γι’αυτό	πάντα	
γεμάτο	από	πελατεία	που	
φτάνει	εδώ	από	όλη	την	

Αθήνα.	Πίτσα	με	τραγανή	
λεπτή	ζύμη	και	πάστα	σε	
άπειρες,	νόστιμες	παραλ-
λαγές.	Χαλαρό	και	cosy	
περιβάλλον	–	κάτσε	στο	
«αίθριο»,	μια	πράσινη	όαση	
μέσα	στο	χειμώνα.	Πέμπτη,	
Παρασκευή	και	Σάββατο	
σερβίρει	μέχρι	τις	5	το	
πρωί.	œΞ Κ Μ A.V.

*ΨΙΨΙνΑ
Σωκράτους 2, Πλ. Μπακογιάννη, Βούλα, 
2108995700 Ωραίο	ντεκόρ	με	
βολιώτικη	καταγωγή,	άρα	
και	καταπληκτικοί	μεζέδες	
και	πολλά	τσίπουρα.	œM

ΔυτΙΚά

bASe GriLL   
Kωνσταντινουπόλεως 64, Μπουρνάζι, 
210 5757.455 Κρέας	και	πάλι	
κρέας	στα	καλύτερά	του!	
Μαζί	και	νόστιμα	ορεκτικά	
–σουξέ	η	φωλιά	με	τα	
αυγά–,	καλά	κρασιά	και	
μπίρες.	«Μαγνητίζει»	V.i.P.	
και	celebrities	της	πόλης.	
Κλειστά		Δευτέρα.	œM		

κΟΥνΔΟΥρΟΣ kρΗτΙκΕΣ 
ΜΑΓΕρΙΕΣ  
Κύπρου 79 & Σολωμού, Μπουρνάζι, 
210 5713.546 Μοιάζει	απλό	
και	ταπεινό	ταβερνάκι,	
είναι	όμως	ένα	από	τα	πιο	
γνωστά	στέκια	για	αυθε-
ντική,	σχεδόν	«primitive»	
κρητική	κουζίνα-δοκίμασε	
γαμοπίλαφο	για	να	καταλά-
βεις.	Ωραία	τυριά,	σουξέ	τα	
γαρδουμπάκια	αυγολέμονο.	
Κάθε	μέρα	από	18.30,	
Π/Σ/Κ	και	μεσημέρι.œ		

τάΒέρνέΣ

AΣXHMOΠAΠO 
Iώνων 61, Άνω Πετράλωνα, 210 3463.282	
Παραδοσιακή	κουζίνα	και	
ζωντανή	μουσική	σε	κλίμα	
που	φέρνει	μνήμες	από	τα	
παλιά.	Κ Μ 

κΑΠΠΑρΗ
Δωριέων 36, Άνω Πετράλωνα, 210 

3450.288 Σπιτάκι	μικρό	στα	
Πετράλωνα,	με	νόστιμο	
φαγάκι	–	έξτρα	πόντος	
στο	κοκκινιστό.	Όλες	οι	
ηλικίες	κόσμου	και	ωραία	
βαβούρα.	

MYPOBOΛOΣ
Γιατράκου 12, Mεταξουργείο,	210 
5228.806	Kαθημερινά	ανοιχτό	
από	το	πρωί	για	καφέ	και	
κουζίνα,	που	σερβίρει	από	
τις	16.00.	Σ/K	η	κουζίνα	
ανοίγει	από	τις	14.00.	Ποτά	
έως	αργά	το	βράδυ.	

PIΦIΦI 
Eμ. Mπενάκη 69A & Bαλτετσίου, Eξάρχεια, 
210 3300.237 Σε	στιλ	μοντέρνας	
ταβέρνας,	με	παραδοσια-
κές	συνταγές	απ’	όλη	την	
eλλάδα.	Kυρ.	13.00-18.00.	M 	

POZAΛIA 
Bαλτετσίου 58, Eξάρχεια,210 3302.933	
Γνωστό	φοιτητοστέκι,	
φημίζεται	για	την	ελληνική	
του	κουζίνα	και	για	τον	
καταπράσινο	στεγασμένο	
του	κήπο.	Aτού	ότι	μένει	
ανοιχτά	ως	αργά...	και	τις	
καθημερινές.	M Ξ

τΑβΕρνΑ Ο ΓΙωρΓΟΣ		
Πολέμωνος 4, πλ. Προσκόπων, 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. œ Μ

TEΛHΣ
Ευριπίδου 86, πλ. Κουμουνδούρου, 210 
3242.775 Εδώ	δεν	θα	φας	πόρ-
τα,	πλούσιοι	και	φτωχοί,	
τρέντηδες	και	μεροκαμα-
τιάρηδες,	θα	κάτσουν	δίπλα	
δίπλα	για	άπαιχτα	χοιρινά	
μπριζολάκια	-	πατάτα	-	
σαλάτα.	Ανοιχτό	από	το	με-
σημέρι,	ο	χαμός	γίνεται	το	
βράδυ,	όταν	μαζεύεται	όλη	
η	Αθήνα	μετά	τα	μπαρ.Γρή-
γορο,	νόστιμο,	χορταστικό,	
πάμφθηνο,	after.
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Variousartists

musicVoice
Του Μάκη Μηλάτου

              * ΑδιΑφορος

        ** ΜέΤριος

     *** ΚΑλος

  **** Πολύ ΚΑλος

***** έξΑιρέΤιΚος

 ❱❱ Δύο σπουδαίες μετακλήσεις, ένα πειραματι-
κό φεστιβάλ κι ένα massive πάρτι για την Παρα-
σκευή, συν μια techno χοροεσπερίδα κάνουν 
την εβδομάδα την πιο ενδιαφέρουσα του 2013 
μέχρι τώρα ❱❱ Στο Pixi, ο «Κορμοράνος» καλεί 
τη Nancy Whang. Ναι, είναι η χαριτωμένη σχι-
στομάτα που στο πλευρό του James Murphy 
έπαιξε πλήκτρα και πρόσθεσε φωνητικά σε 
μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια 
της περασμένης δεκαετίας που σφράγισαν οι 
LCD Soundsystem. Από τους δίσκους που θα 
φέρει μαζί της, μάλλον δεν θα λείπουν και οι 
συνεργασίες με άλλα ονομάτα όπως The Juan 
Maclean, Soulwax, Shit Robot (€ 5, μαζί Blue 
Lagoon, Chris OD, Bad Spencer) ❱❱ Την ίδια επο-
χή που η DFA Records κάλπαζε, στην Ευρώπη η 
Gomma Records ήταν στο ίδιο electro/nu disco 
μήκος κύματος. Ο ιδρυτής της, Robi Insinna, 
δηλαδή ο περιζήτητος remixer Headman (έ-
χει περιποιηθεί Franz Ferdinand, The Rapture 
μεταξύ άλλων) την Παρ. στο 6 d.o.g.s (€ 5, μαζί 

Hiras και Hior Kronik) ❱❱ Στην οδό Αναξαγόρα 
3-5 το βράδυ της Παρ. έχει μεγάλο πάρτι ο Εν 
Λευκώ 87.7. Δώδεκα παραγωγοί σε 3 stages 
τα παίζουν όλα για όλα από τις 22.00 μέχρι όσο 
πάει. Φρόντισε να βρεις προσκλήσεις ❱❱ Από το 
πάντα ενδιαφέρον πειραματικό Hertz Festival 
που διεξάγεται Παρ. & Σαβ. στο Μέγαρο, είναι 
άχαστος o Byetone που κυκλοφόρησε το 2011 
ένα από τα πιο σημαντικά techno άλμπουμ των 

τελευταίων χρόνων, το «Symmeta» (€ 25 και για 
τις δύο ημέρες) ❱❱ Το Σαβ. στο Inbox της Λ. Βου-
λιαγμένης technoσύναξη με βασικό καλεσμένο 
τον βετεράνο DJ Rush και μαζί του Sian, Axel 
Karakasis, Mr. Statik σε ψηλά bpm (€ 10) ❱❱ Κι 
επειδή το Π-Σ-Κ προμηνύεται ανήσυχο, σημειώ-
στε από τώρα το καθιερωμένο Αγιοβαλεντινικό 
λάιβ του The Boy, στην Αβραμιώτου την Τετάρ-
τη 13/2 (€ 5)

➜ makismilatos@gmail.com

city beat
Του Πάνάγιωτη ΜΕνΕγου

το sOUNDtraCK tHσ Πολησ
Του γιωργου ΔηΜητράκοΠουλου

LCD Nancy

Plastic Flowers

 Nancy Walking

Scott Walker
Με αφορΜή το «Bish Bosch»

κ
αθώς η δί-
νη του χρό-
νου με ρου-
φ ά ε ι  σ τ ο 

2013 και  γύρ ω 
μου ήδη χορεύ-
ουν οι καινούρ-
γιοι δίσκοι του 
Nick Cave, των My 
Bloody Valentine, 

των Depeche Mode, του David Bowie, των Yo 
La Tengo, του Johnny Marr, των Pere Ubu, των 
Eels, των Matmos ή των Flaming Lips, οι οποί-
οι έρχονται όπου να 'ναι, και οι αναμνήσεις 
από τους «δίσκους της χρονιάς» για το 2012 
απομακρύνονται ταχέως ενώ οι εσωτερικές 
ακροάσεις ξεθωριάζουν ή σβήνουν απ' το 
σκληρό δίσκο του μυαλού για να χωρέσει το 
μέλλον, υπάρχει ένας δίσκος που όχι μόνο 
δεν σβήνει, όχι μόνο δεν ξεθωριάζει, αλλά 
απλώνεται και καταλαμβάνει όλο και περισ-
σότερο χώρο, σαν μελάνι στο χαρτί. Πίσω του 
υπάρχει ένας τύπος που όλο και περισσότερο 
θαυμάζω και τείνω να τον θεωρήσω σαν έναν 
από τους σπουδαιότερους εν ζωή μουσικούς 
του 20ού αιώνα, που μεταπήδησε με άνεση 
στον 21ο και πιθανότατα και στον 30ό, όπως 
διατείνεται και το πρόσφατο ντοκιμαντέρ για 
το βίο του: «Scott Walker: 30 Century Man».

Η «έγκριτη» νεανική μουσική φυλλάδα 
«ΝΜΕ» έγραψε πως δεν μπορεί να φαντα-
στεί κάποιον εκτός ψυχιατρείου να ακούει το 
«Bish Bosch». Είμαι τρελός; Ανισόρροπος; Έχει 
λασκάρει η βίδα; Θαυμάζω έναν παρανοϊκό 
τύπο; Πλάκα κάνω... Δεν αναρωτιέμαι, απλώς 
χλευάζω την ευκολία που έντυπα και ίντερ-
νετ δίνουν χώρο σε αδαείς, αμόρφωτους, α-
στοιχείωτους, ημιμαθείς «δημοσιογράφους» 
και «κριτικούς» που είναι ανίκανοι να διαχει-
ριστούν κάτι πιο ουσιώδες, πιο σύνθετο, πιο 
ανορθόδοξο, πιο αλλόκοτο από το 3λεπτο 
κουπλέ/ρεφρέν, που είναι λοβοτομημένοι 
και δεν μπορούν να μαγευτούν, να γοητευ-
τούν, να «φύγουν», να χαθούν και τελικά να 
αισθανθούν. Προτιμώ λοιπόν να εμπιστευτώ 
άτομα όπως ο David Bowie, o Jarvis Cocker, 
o David Sylvian, o Nick Cave, o Thom York, o 
Perry Blake, o Neil Hannon, o Marc Almont, o 
Billy MacKenzie (μεταξύ άλλων) που τον θαυ-
μάζουν, τον εκτιμούν ή τον αναφέρουν στις 
επιρροές τους. 

Το άλμπουμ του Scott Walker «Bish Bosch», 
που κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομά-
δες (χρησιμοποιώ μια φράση από ένα κείμε-
νο του Στέφανου Δάνδολου στην A.V.), «αντι-
στέκεται διακριτικά στην επέλαση αυτού που 
τώρα πια, χωρίς κανέναν ενδοιασμό, ονομάζω: 
μαζική αποχαύνωση». Μία (ακόμη) σκοτεινή, 
εφιαλτική, μαγευτική, σπαραξικάρδια, σου-
ρεαλιστική και ανορθόδοξη ροκ όπερα που 
δανείζεται υλικά από κάθε μουσικό είδος, 
με «ακατανόητους» στίχους, με λεξιπλασία  
και τη γνωστή βαθιά φωνή του να σε βυθίζει 
στο χάος. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο και 
δείτε οπτικό υλικό από το «Bish Bosch»

www.athens voice.gr

Οι My Excuse έχουν τον αέρα ε-

νός αμερικάνικου alternative 

ροκ γκρουπ. Σχηματίστηκαν από 

τον Steven Triant, το 2010 κυκλο-

φόρησαν το «Is it Over Now», σε 

παραγωγή του βραβευμένου με 

Grammy, Ronald Saint Germain, 

που έχει στο βιογραφικό του 

συνεργασίες με U2, RHCP, Tool, 

Soundgarden. Ακολούθησε περι-

οδεία στην Αμερική.

τ
ον Ιούλιο του 2012 κυκλοφό-
ρησαν μέσω iTunes το πρώτο 
single «Silent Revolution» ηχο-
γραφημένο κατά τη διάρκεια 

της πρώτης αυτής περιοδείας τους 
με παραγωγό και πάλι τον Germain. 
Τώρα, ξεκινούν άμεσα τη δεύτερη 
τουρνέ με αφετηρία τη Νέα Υόρκη 
και σταθμούς σε Μαϊάμι, Ντιτρόιτ, 
Σικάγο για περισσότερες από 30 
προγραμματισμένες εμφανίσεις 
και συμμετοχή στο CMW (Canadian 
Music Week), το μεγαλύτερο φεστι-
βάλ του Καναδά. 

Μέσα από το site του Kickstarter.
com (http://www.kickstarter.com/
projects/216023239/my-excuse-
us-tour-2013-0 ) ετοίμασαν ένα ει-
δικό project για να χρηματοδοτή-
σουν την περιοδεία τους, δείχνο-
ντας παράλληλα την εκτίμησή τους 
σε όσους τους στηρίξουν προσφέ-
ροντάς τους τα σχετικά rewards! 

Με τις βαλίτσες μισόκλειστες 
πολύ λίγο πριν φύγουν για Αμερι-
κή στέλνουν ένα σύντομο status 
update...

«Είμαστε πραγματικά ενθουσια-
σμένοι που το όνειρό μας γίνεται 
πραγματικότητα! Έχουμε δουλέψει 
παρά πολύ για να μπορέσουμε να 
φτάσουμε μέχρι εδώ! Αυτή η περι-
οδεία είναι η ευκαιρία για να ακού-
σουν ακόμα περισσότεροι άνθρω-
ποι στην Αμερική και τον Καναδά 
τη μουσική μας και ελπίζουμε να 
μας δείξουν την αγάπη τους, όπως 
και την προηγούμενη φορά. Φυσι-
κά χρωστάμε ένα τεράστιο ευχαρι-
στώ στους φαν, χωρίς αυτούς δεν 
θα τα είχαμε καταφέρει».●

Κάτι τρέχει με τους MY EXCUSE
Από την Ελλάδα στο Αμέρικα-Αμέρικα
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διασκέδαση οδηγοσ

CafES/BarS/
SNaCkS

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

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

ΑLLeGria    
Αλέξη Παυλή 42, Αμπελόκηποι, 210 
6928.719 All day χώρος για 
καφέ σε αναπαυτικούς 
καναπέδες από βινύλιο σε 
μπαρόκ στιλ ή έξω στην 
ευρύχωρη αυλή. 

aMOUaGe 
Σταδίου 30, Στοά Κοραή, 210 3218.429 
Για κρέπες και τοστ. Ανοι-
χτά από τις 5.30 το πρωί.

ΑΜΠΑΡΙΖΑ    
Λέκκα 14, Σύνταγμα, 210 3257.644  Το 
τελευταίο στέκι του εμπο-
ρικού τριγώνου από τον 
Αντώνη Φερράρα. Μονα-
στηριακοί πάγκοι, ιδανικοί 
για τετ α τετ ή μιντιακές 
συσκέψεις, τραπεζάκια 
στη στοά, ανοιχτά από το 
πρωί σε συνδεση με τα 
γύρω μπαράκια τις νύχτες. 
Καλά σερβιρισμένα ποτά 
και μεγαλος κατάλογος 
cocktails. 

 aPeritiF CaFΕ 
Καλαμιώτου 4, Αθήνα, 210 3240.103 All 
day espresso jazz bar σε 
στιλ γαλλικού bistrot. Το 
πρωί καφέδες, snacks, 
κρύα πιάτα και το βράδυ 
cocktails και jazz μουσικές. 
Συχνά λάιβ. 

art GaLLery CaFΕ 
Ιπποκράτους 1 & Γαληνού, Βούλα, 
210 8958.866 Χώρος σε στιλ 
belle époque που αγαπάει 
και τη διασκέδαση και τις 
τέχνες! Φιλοξενεί εκθέσεις 
ζωγραφικής, παρουσιάσεις 
βιβλίων και από Τρ.-Σάβ. 
εναλλασσόμενα μουσικά 
σχήματα να θυμίζουν το 
κλίμα της μπουάτ. 

artOWer HaLL bar
Aρμοδίου 10, Bαρβάκειος πλατεία, 210 
3246.100 
Η Αθήνα από ψηλά και η 
Ακρόπολη στο πιάτο στον 
πιο, κυριολεκτικά, high 
χώρο της πόλης. Στον 8ο 
όροφο του εμπορικού 
Artower Agora, φιλοξενεί 
εκθέσεις, events και 
private parties. 

ΑΡΩΜΑ CAFÉ          
Πλ. Γκύζη 17, 210 6459.069  Δυνατό 
ξύπνημα το πρωί με 
espresso, ελληνικό και 
χαλαρά ποτά γειτονιάς. 

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

baires 
Σίνα & Σκουφά 21, Kολωνάκι, 210 3635.458 
Όνομα συντομογραφία της 
αργεντίνικης πρωτεύουσας, 
vintage ατμόσφαιρα με  
διαλεγμένα ένα προς ένα 
έπιπλα και ντεκό 
αντικείμενα, ήσυχο πατάρι. 
Αν είσαι «παλιός», το 
θυμάσαι ως “Amsterdam”. 
Aπό τις 12.00 το μεσημέρι 
μέχρι αργά το βράδυ. 

bar tHe KasbaH                    
Αλέξη Παυλή 35Β & 
Πανόρμου, Αμπελόκηποι, 
210 6927.447 Το τριώροφο στέκι 
με καταπληκτική ταράτσα 

για ποτά, cocktails και 
δυνατή μουσική. Ανοιχτό 
από τις 12.00 για καφέ και 
μπίρα. Και με ασύρματο 
net.    

bat City 
Λ. Aλεξάνδρας 11, 210 6401.666 Aπό 
νωρίς το πρωί για καφέ και 
snacks σε lounge ρυθμούς, 
μέχρι πολύ αργά το βράδυ 
(ανοιχτό ακόμα και 20 ώρες 
το 24ωρο) με χορευτική 
rock διάθεση. 

biaNCO NerO         
Πλ. Γκύζη 14, 210 6446.810  
Αναπαυτικοί καναπέδες για 
καφέ από το πρωί και ποτό 
το βράδυ, με mainstream 
ελληνική και ξένη μουσική. 
Μεγάλες οθόνες για 
προβολή αγώνων. 

ΒΙΒΛΙΟθηΚη
Πλ. Φιλικής Εταιρείας 18, Κολωνάκι, 210 
3631.717 
Σε γνωρίζω από τον 
Διονύση Χαριτόπουλο και 
τον Γιάννη Λοβέρδο. 
Ευτυχώς οι καρέκλες είναι 
τόσο κοντά, που μπορείς 
άνετα να στήσεις αυτί.
 
bLUe MONKey    
Βουκουρεστίου 36, 210 3641.180 Με 
φρέσκα υλικά ετοιμάζει 
απολαυστικές γεύσεις για 
όσους κινούνται ή 
εργάζονται στο κέντρο (και 
εμείς στο γραφείο από εκεί 
παίρνουμε). Ανοιχτό από το 
πρωί και για snacks έως τις 
18.00. Και delivery και 
business catering. 

BOOKSTORE CAFE ΣYΛΛABH
Tιμοθέου 3, Παγκράτι (πεζόδρομος 
κάθετος Yμηττού 80) Kαφέ-
βιβλιοπωλείο που έχει γίνει 
ήδη στέκι. Cosy χώρος, 
καφεδάκι, γλυκά, ποτά, 
κρασί, ελαφρύ φαγητό και 
άφθονα βιβλία. 
Διοργανώνονται και 
εκδηλώσεις σε σχέση με το 
βιβλίο. 

bOO 
Σαρρή 21, Ψυρρή, 210 3255.542 Νωρίς 
το πρωί με café και snacks, 
και το βράδυ ποτά και 
δυνατά cocktails με 
mainstream rock funky 
ρυθμούς και live μουσικές.

braF     
Αλέξη Παυλή 37Ε-Δ, Πανόρμου, 
Αμπελόκηποι, 210 6985.120 Νέος all 
day χώρος με χαλαρή 
διάθεση για καφέ, ποτό, 
παγωτά, γλυκά και δροσερή 
ταράτσα για τις ζεστές 
καλοκαιρινές βραδιές, 
παρέα με jazz, funk, soul 
και rock, ελληνική και ξένη. 

braZiLiaN 
Bαλαωρίτου 10, Kολωνάκι, 210 3622.845 
Το γνωστό σημείο 
συνάντησης της 
Βαλαωρίτου. Οικείο 
περιβάλλον, με κλασικό 
ντεκόρ, αύρα αρχοντιάς και 
μυρωδιές καλού καφέ.

brONCO  
Διομ. Κυριακού 17, Κηφισιά, 210  
Ζεστός, ξύλινος χώρος με 
μεγάλη ποικιλία σε μπίρες, 
cocktails και ποτά, και 
κονσόλα που παίζει πάντα 
καλή rock μουσική. 

ΒUeNOs aires CaFΕ 
Nίκης 16 & Mητροπόλεως, Σύνταγμα, 210 
3232.292 Διαφορετικές 
κουλτούρες και άνθρωποι, 
παρόμοιες ιστορίες ζωής 
σε διαφορετικές γλώσσες 
ειπωμένες, το Buenos 
Aires πάνω από ένα 
φλιτζάνι καφέ.

CaFe VOULis 
Bουλής 17 & Eρμού, Σύνταγμα, 210 
3234.333 Mοντέρνο και 
νεανικό, ανοιχτό από το 
πρωί με εσπρέσο, 
ολόφρεσκα πανίνι, γνήσιες 
ιταλικές γεύσεις και καλές 
τιμές. Δυνατή κάβα και 
ωραία κοκτέιλ – και 
αναπάντεχα πάρτι τα 
μεσημέρια του Σαββάτου.

CaKe
Ηροδότου 13, Κολωνάκι, 210 7212.253, 
Κηφισιάς 180, Χαλάνδρι, 210 6712.253, 
Ελευθερίου Βενιζέλου 73, Ν. Ερυθραία 
210 8074.604, Αιμίλιου Βεάκη 11, 
Περιστέρι 210 5737.253 Χρωμα-
τιστά μικρά γλυκάκια και 
μεγάλα λαχταριστά cake -ο 
παράδεισος στη γη, γλυκός 
και ζαχαρένιος, χρωμα-
τιστός και μυρωδάτο. Και 

αλμυρές γεύσεις το ίδιο 
απολαυστικές.

CaPPUCCiNO 
Bαλαωρίτου 12,  210 3644.689 Μικρό 
στέκι στον πολυσύχναστο 
πεζόδρομο. Aπό νωρίς για 
καφέ και εύκολο φαγητό 
για όσους εργάζονται γύρω, 
και το βράδυ για ποτό. 
Delivery.C  

CHaNDeLier 
Μπενιζέλου 4, Πλάκα, 
210 3316.330 Ένα διαφορετικό 
καφέ, με πολλή έμπνευση! 
Πριβέ καλλιτεχνικό 
πατάρι, performances και 
πολλά events με djs. Στον 
κατάλογο από φρέσκα σπι-
τικά γλυκά μέχρι κοκτέιλ 
σαμπάνιας!

CHOCOLate DUCK  
Ευαγγελιστρίας 30, Ν. Ερυθραία, 210 
8000.976 All day café bar με 
χειροποίητες αλμυρές και 
γλυκές λιχουδιές, όπως 
λαχταριστές πίτες, τάρτες, 
κέικ καρότου, σοκολατένια 
μπισκότα σε σχήμα πάπιας. 
Εννοείται σερβίρουν καφέ, 
διάφορα τσάγια και το 
βράδυ ποτά. 

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

CiNNabON 
Στοά Κοραή, στάση μετρό Πανεπιστήμιο/ 
Metro Mall, Aγ. Δημήτριος Ζουμερά, 
λαχταριστά φρεσκοψημένα 
cupcakes από το brand που 
έγινε γνωστό σε όλο τον 
κόσμο με τα ρολά κανέλας. 
Στο χώρο τους με καφέ και 
άλλα ροφήματα ή πακέτο 
για το σπίτι σε συσκευασία 
των 4, 6 ή 12 τμχ.  

City
Xάρητος 43, Kολωνάκι, 210 7228.910 
Δροσιστικά cocktails στο 
γνωστό πεζόδρομο της 
Xάρητος. Από τα μαγαζιά - 
κεφάλαια στην αθηναϊκή 
νύχτα, εδώ και σχεδόν δύο 
δεκαετίες.

Da CaPO
Τσακάλωφ 1, Κολωνάκι, 
210 3602.497 Στο διάσημο καφέ 
της πλατείας επώνυμοι, 
δημοσιογράφοι, αθλητικοί 
παράγοντες, πολιτικοί, 
πίνουν stretto στο όρθιο, 
ενώ wannabes περιμένουν 
υπομονετικά να αδειάσει 
κάποιο από τα τραπεζάκια. 
Σελφ σέρβις για τους 
θνητούς. Απαγορευέται η 
λέξη «φραπέ».

De FaCtO 
Mπουμπουλίνας 36, 210 4297.137 Όχι 
το συγκρότημα, αλλά το 
baraki. Tέλειωσε τη μέρα 
σου χαλαρά με ποτό και 
μουσικούλα. Στέκι για 
πολλές παρέες και ιδανικό 
για πρώτο ποτό ή ουζάκι το 
μεσημέρι του Σαββάτου.

DeL sOL CaFe
Bουτάδων 44, Γκάζι, 210 3418169  Δίπλα 
στη νέα στάση του μετρό 
«Kεραμεικός», με  θέα στην 
Aκρόπολη. Kαφές, ελαφριά 
γεύματα, snacks, waffles, 
αλλά και ωραία εξωτικά 
βραδινά cocktails. 

DOLCe CaFe     
Γρ. Αυξεντίου 58-60, Ιλίσια, 210 7487.683 
Για 13 χρόνια ο παράδεισος 
για τις παρέες που 
τρελαίνονται με τα 
επιτραπέζια παιχνίδια. Το 
βράδυ ποτά και ροκ 
μουσικές. O dj Δημήτρης 
Παπασπυρόπουλος κάνει 
την εμφάνισή του μια φορά 
το μήνα. 

eL CaMiNO         
Ανταίου 3, πλ. Μερκούρη, Άνω Πετράλωνα, 
211 7108.541 All day χώρος για 
καφέ και ροφήματα το πρωί 
και ελαφριά κουζίνα από το 
μεσημέρι έως το βράδυ, 
συνοδεία κρασιού απ’ όλο 
τον κόσμο και (και σε 

ποτήρι). Μουσικές jazz και 
latin, που ταιριάζουν και με 
την πλατεία που 
αντιστέκεται.

eN ΔEΛΦOIΣ 
Δελφών 5, Kολωνάκι, 210 3608.269 
Στην είσοδο του 
πεζόδρομου-συνόρου που 
σε καλωσορίζει στο 
Kολωνάκι, με 30 something 
θαμώνες. Όποιος βγαίνει 
στο Κολωνάκι περνάει από 
δω. A.V.

FaCCe straNe  
Λ. Αλεξάνδρου 5-7 (περιοχή Χίλτον), 210 
7254.500 Ιταλικό καφέ ανοιχτό 
κάθε μέρα από το πρωί στις 
9.30 μέχρι τη 1.00 το βράδυ 
για καφέ και φαγητό. 

FaNOOs OrieNtaL CaFΕ 
Aχαρνών 11, Kέντρο, 
210 3317.293-4 Aυθεντική 
ανατολίτικη ατμόσφαιρα, με 
ναργιλέ, βότανα, ούτια, στο 
ιστορικό κέντρο. 
Kαθημερινά από το πρωί.

FLOCaFe LOUNGe bar & 
restaUraNts      
Λ. Συγγρού 141, Ν. Σμύρνη, στο ύψος Άγ. 
Σώστη,
 210 9343.003/ Σόλωνος 10, Κολωνάκι, 
210 3390.756/ The Mall Athens, 
Nερατζιώτισσα, Μαρούσι, 210 6107.350/ 
Ποσειδώνος και Χαράς, Νέα Μάκρη, 
22940 91164/ Παλαιά Λ. Ποσειδώνος 1 & 
Μωραϊτίνη, Δέλτα Φαλήρου, εμπ. κέντρο 
South Polis, 210 9411.069/ Λαζαράκη 26, 
Γλυφάδα, 210 9680.177, Λ. Κηφισίας 15, 
Nέα Φιλοθέη, 210 6839.222/ πάροδος Λ. 
Δημοκρατίας Πύργος Βασιλίσσης, Ίλιον 
(Escape Center), 210 2323.510 /25ης 
Μαρτίου 11, κεντρική πλ. Ν. Σμύρνης, 210 
9350.320/Λ. Αυλακίου 86, Αυλάκι, Πόρτο 
Ράφτη, 22990 71330 Τα γνωστά 
cafés σε lounge στιλ, για 
όλες τις ώρες της ημέρας, 
κουζίνα με ελληνικές και 
διεθνείς επιρροές, ποικιλία 
ροφημάτων και γλυκών 
αλλά και απολαυστικά 
cocktails. 

FLOraL bOOKs + COFFee 
Θεμιστοκλέους 80, πλ. Εξαρχείων, 210 
5226.609 Το ιστορικό στέκι της 
πλατείας Εξαρχείων άνοιξε 
ξανά τις πόρτες του στην 
μπλε πολυκατοικία. Για 
καφέ, ποτό, διάβασμα στο 
νέο χώρο του 
βιβλιοπωλείου και με 
πολλές εκδηλώσεις.  Θα 
δεις συγγραφείς να βάζουν 
μουσική ή να φτιάχνουν 
ποτά, «διαφορετικές» 
συνεντεύξεις Τύπου και 
μαχητικές συζητήσειςστο 
πνεύμα της πλατείας. Πολύ 
καλό βιβλιοπωλείο (και με 
ξένο τύπο) στο βάθος.

GasOLiNe          
Γαργηττίων 23Α, Γκάζι (σταθμός 
Κεραμεικού), 210 3469.396 All day 
χώρος 50 βήματα από το 
μετρό, το πρωί με πολλές 
ποικιλίες καφέ, σοκολάτας, 
γλυκά και snacks. 
Μεσημέρια χαλαρά με τάβλι 
και επιτραπέζια παιχνίδια 
και το βράδυ με ωραίες 
μουσικές απ’ όλο τον 
κόσμο, ποτά απ’ την 
ενημερωμένη κάβα και 
cocktails. 
Έκπτωση 20% όλη μέρα, 
κάθε μέρα, σε φοιτητές, 
άνεργους και πολύτεκνους. 

GiNGer aLe
Θεμιστοκλέους 74, πλατεία Εξαρχείων, 
210 3301.246 Το vintage 
σαλονάκι της πλατείας 
Εξαρχείων ανοίγει τις 
πόρτες του από το πρωί. 
ανεβάζει κόσμο και στον 
όροφο, βάζει freestyle 
μουσικές. Ψάξε τον dj 
Dennis για ιστορίες από τα 
Οινόφυτα... 

GUest CaFΕ    
Λ. Παπάγου 145, Ζωγράφου, 210 7770.713  
Στέκι για πρωινό καφέ και 
σημείο αναφοράς της 
νυχτερινής διασκέδασης 
στην περιοχή. Μinimal στιλ, 
«πληθωρικές» μουσικές. 

 HaMPtONs CaKe 
Λεβίδου 11, Κηφισιά Τα 
αμερικάνικα, πολύχρωμα, 
ατομικά cupcakes και στην 
Ελλάδα. Μini cupcake € 
1,75, μεγάλα από € 2,75. 
Ανοιχτά κάθε μέρα 8.30-
22.30 εκτός Δευτέρας.  

ηΛΙΟΠΟΤηΣ 
Παγκάλου 38, Ελευσίνα, 697 2759.419 
Παραδοσιακό καφενείο - 
παρεΐστικο στέκι για όσους 
θέλουν να κάνουν ένα ταξίδι 

στη... «Χώρα του Ποτέ». 
Δοκίμασε τους σπιτικούς 
μεζέδες του.

iaNOs CaFe
Σταδίου 24, Αθήνα, 210 3217.917 Στο 
κομψό παταράκι πάνω από 
το βιβλιοπωλείο, καφέδες, 
ποτά, ελαφριά γεύματα, μια 
μικρή γκαλερί που 
φιλοξενεί διάφορες 
εκθέσεις και μια επίσης 
μικρή μουσική σκηνή για 
ατμοσφαιρικά live. Εδώ οι 
συνεντεύξεις Τύπου πολλών 
πολιτιστικών θεσμών της 
Αθήνας και τα μηνιαία live 
της A.V.

iNOteKa 
Πλ. Aβησσυνίας 3, Mοναστηράκι, 210 
3246.446 Mέσα στα 
παλιατζίδικα της 
Aβησσυνίας, ιστορικό bar 
που υπηρετεί την καλή  

προχωρημένη electronica 
εδώ και πάνω από μια 
δεκαετία. Οι περισσότεροι 
dance DJs της Αθήνας 
έχουν παίξει πιο χαλαρά 
εδώ...

ΙνΤΡΙΓΚΑ 
Θεμιστοκλέους & Δερβενίων 60, 210 
3300.936, Εξάρχεια. Σε επίκαιρο 
διώροφο πόστο στην 
πλατεία από το 1981, ένα 
από τα παλιότερα καφέ 
μπαρ της περιοχής. Από τις 
11 το πρωί για καφέ μέχρι το 
βράδυ, με καθαρά ποτά, 
κοκτέιλ και καλή μουσική. 
Συχνά φιλοξενεί εκθέσεις 
φωτογραφίας. 

iNtrO   
Κ. Βάρναλη 30 & Μεγ. Αλεξάνδρου, 
Περιστέρι, 210 5759.442 Επτά 
χρόνια με Indie alternative 
και electro μουσικές, 

δυνατά ποτά και cocktails 
που σε κρατάνε μέχρι αργά. 
Το πρωί από τις 11.00 και 
μετά για καφέ.  

it FresH FOOD 
Πανεπιστημίου 39, πλ. Κοραή, 210 
3313.872 Στέκι για γρήγορο 
διάλειμμα από το γραφείο, 
εκεί που χτυπάει η καρδιά 
της Αθήνας. Καφέδες, φρέ-
σκοι χυμοί, νόστιμα snacks 
και δροσερές σαλάτες, 
όλα φτιαγμένα με ποιοτικά 
υλικά. 

jaNettO’s 
Βαλαωρίτου 7, Kολωνάκι, 210 3535.557 
Στο αδιέξοδο της 
Βαλαωρίτου θα δεις 
πολλούς δημοσιογράφους 
και πολιτικούς να 
απολαμβάνουν όλων των 
ειδών τους καφέδες, 
φρέσκους χυμούς και σνακ 

ή, πιο αργά ποτά, 
συζητώντας όσα γίνονται 
και δεν λέγονται (ή δεν 
γράφονται). A.V.

jaZZaMOr   
Τιμοθέου 7-9, Παγκράτι, 210 7562.201  
Μικρό, ζεστό και 
παρεΐστικο, με ωραίες 
μουσικές και ακόμα 
καλύτερα cocktails. 
Δευτέρα με Πέμπτη οι 
μουσικές κινούνται σε 
ρυθμούς funky, jazz και 
rock, ενώ Παρασκευή και 
Σάββατο μαζί με τα funky 
θα χορέψεις disco και latin. 
Κάθε Κυριακή live 
unplugged. 

jiMMyÕs COFFee sHOP 
Bαλαωρίτου 7, Kολωνάκι, 210 3610.444 
Άτυπη αίθουσα σύνταξης 
για πολιτικούς και 
δημοσιογράφους. Eδώ 
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M H  X A Σ E I Στον Βασίλη Δήμα live κάθε 

Πέμπτη στο Stage του Enzzo 
Club, από τις 22.00. Στις μουσικές 
επιλογές οι Γιώργος Ρούσσος 

και Κώστας Νικολαϊδης. άγίας 
Παρασκευής 70, Περιστέρι, 210 5782.610. 

ΑθηνΩν ΑΡΕνΑ
Πειραιώς 166, γκάζι
Παρ & Σάβ. Αντώνης Ρέμος 
- Στέλιος Ρόκκος.

aFter DarK
Διδότου 31 & ιπποκράτους, 
210 3606.460
7/2: Δημήτρης Λιόλιος. 
8/2: Τάκης Μπαρμπέρης 
Group. 9/2: Στίγμα 90. 
10/2: Τhe Statycs. 12/2: 
Olympos 2918. 13/2: 
Duoyu.

AΛΑΒΑΣΤΡΟν
Δαμάρεως 78, Παγκράτι, 
210 7560.102
7/2: Alex Drakos Trio. 
8/2: Night And Day. 9/2: 
The Bet 10/2:  Strovili. 
5/2: Paradoxonia. 11/2: 
Λεωνίδας Σαραντόπου-
λος Quartet. 12/2: Fotini 
Papadodima Quartet. 
13/2: Tακίμ.

ΑΝ CLUb
Σολωμού 13-15, 210 
3305.056
8/2 Τhe Lab Fest II με 
Raindogs, Hirollers, 
Rosewood Brothers, 
1000Mods. 9/2: The 
Nomads. 13/2: 4Bitten.

ΑΠΑΝΕΜΙΑ
Θόλου 4, Πλάκα, 210 
3248.580
Παρ. & Σαβ. Βαγγέλης 
Κορομηλής, Θεόφιλος 
Μήτσης, Μιχάλης Κα-
ραχάλιος. Δευτ. Θέμης 
Ροδαμίτης. Τρ. Θάνος Ανε-
στόπουλος. 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟνΙΚη 
Ελασιδών 6, γκάζι, 210 
9014.428
Σάβ. Βασίλης Παπακων-
σταντίνου.

ΑΥΛΑΙΑ
άγίου Όρους 15, 

Βοτανικός, 210 
3474.074

8/2: Όθωνας Μεταξάς. 
9/2: Haig Yazdjiian. 10/2: 
Έξοδος. 
BADMINTON
Άλσος Στρατού, γουδή, 211 
1086.024
τετ.-Σάβ. 20.30 - κυρ. 
19.00: Άγαμοι Θύται. ως 
14/2. 8&9/2: Περιστρεφό-
μενοι Δερβίσηδες.
ΒιοS
Πειραιώς 84, 210 3425.335
9/2: Plastic Flowers - 
.message.

ΓΥΑΛΙνΟ ΜΟΥΣΙΚΟ θΕΑΤΡΟ
λ. Συγγρού 143, νέα Σμύρ-
νη, 210 9315.600
Παρ. «Mέρες Ραδιοφώ-
νου» με τους Ελένη Δήμου, 
Παναγιώτη Πετράκη, Μι-
χάλη Μαρίνο, Χαρά Κεφα-
λα, Μάκη Δελαπόρτα. Kυρ. 
Ευρυδίκη «Εγώ, η Εdith & 
Elvis…». 

CasabLaNCa MUsiC HaLL
Ζωοδόχου Πηγής 3, άθήνα, 
210948777
Παρ. & Σάβ.: Kαίτη Γαρμπή - 
Ζωή Τηγανούρια.

eNZΖO De CUba
άγ. Παρασκευής 70-72, 
Περιστέρι, 210 5782.610, 
694 4352028
Πέμ. Νoche Latino με 
την Mariela Nelson. Παρ. 
Pedro Santana + Xoρό-
ραμα dance team. Σάβ. 
Pedro Santana & Rossana 
Mailan Unplugged. κυρ. 
Bachata & Kizomba Night. 
Δευτ. Βrasilian Party. Tρ. 
Salsa Romantica. Tετ. 
Wednesday Salseras 
Club: Πέμ. Βασίλης Δήμας. 
Δευτ. Zωντανή ελληνική 
βραδιά. Tρ. Νοτική Βραδιά 
αφιέρωμα. Tετ. «Δύσκολη 
νύχτα» Παρ. «Greek Style 
Edition». κυρ. Εnzzo 
Dancing Night.
Upstairs: Σάβ. Ελληνική 
βραδιά με ζωντανή μου-
σική

ZΥΓΟΣ
κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 
210 3241.610
Παρ. & Σάβ. «Μαζί αυτοσχε-
διάζουμε» με Λαυρέντη 
Μαχαιρίτσα, Μίλτο Πα-
σχαλίδη, Δήμητρα Παπίου, 
Opera Chaotique.
 
FaUst
καλαμιώτου 11, άθήνα
7/2: Soul Mates. 10/2: 
Tilemachos Moussas Trio 
feat. Sassa Papalamprou. 
11/2: Nastazia Beikof & 
the Jazzuars. 13/2: Vanila 
Swings. Kάθε Δευτ.&τρ. 
«Supernova». 

FLOraL
Θεμιστοκλέους 80, 210 
3800.070
8/2: Human Touch. 9/2: L8.

GaGariN 205
λιοσίων 205, άττική
8/2:  Ρόδες United. 9/2: 
Kίτρινα Ποδήλατα.

GaZarte
Βουτάδων 32-34, γκάζι, 210 
3460.347
8&9/2: Manu Katche.

GiNGer aLe
Θεμιστοκλέους 74, 210 
3301.246
9/2: Eva & the Apples.

GOtHaM City staGe
Agora Center, λ. κηφισίας 
12, Μαρούσι, 697 9112333
Παρ. & Σάβ. Οnirama.

HaLF NOte
Tριβωνιανού 17, Μετς, 210 
9213.310
7-10/2: Christofis Group 
feat. Dominique Di Piazza. 

ΙΝ ViVO
Χ. τρικούπη 79 & Μεθώνης, 
210 3822.103
9/2: Ζero-Zero.

KNOt Gallery
Mιχαλακοπούλου 206 & 

Πύρρου, άμπελόκηποι
8/2: Αντώνης Λιβιεράτος, 
Σόλης Μπαρκί, Βανέσα 
Σπινάσα. 9/2: Gael 
Moissonnier, Hering Und 
Seine Sieben Sachen, 
Holefold.

KOO KOO
Iάκχου 17, γκάζι, 210 
3450.930
Παρ. Imam Baildi. Σάβ. 
Tonis Sfinos & The 
Playmates. Tρ.  Δύο χρόνια 
το πολύ. 

ΚyKLOs LiVe staGe 
ιερά οδός 74, Βοτανικός, 
210 3424.299
Σάβ. Nατάσσα Μποφίλιου 
«το πέρασμα των μάγων».

ΚΥΤΤΑΡΟ
Hπείρου 48 & άχαρνών, 
210 8224.134
8/2: Xατ Τρικ. 9/2: Zωρζ 
Πιλαλί & Σούφρα Βand. 
Guest:  Δημ. Πουλικάκος.

LiFe 
ιφικράτους 1-3, Χαλάνδρι
7/2: Luminous. 11/2: «H 
δολοφονία του Ραμόν 
Μαρτίνεζ». 

ΜΙΚΕ’s irisH bar
Σινώπης 6, άμπελόκηποι, 
210 7776.797
7/2: Αλκιβιάδης Κωνστα-
ντόπουλος. 8/2: Lambros 
Fisfis. 9/2: Jet Lag. 10-12-
13/2: Karaoke Night. 11/2: 
Satisfy vs Soundtrap. 

MONAΣΤηΡΑΚΙ STAGE
καπνικαρέας 35, Πλάκα, 
210 3215015
Παρ. & Σάβ. Midnight in 
Athens με Παναγιώτη 
Τσακαλάκο, Σταύρο Μιχα-
λακάκο και Μαλού.

PassPOrt
καραΐσκου 119, Πειραιάς 
210 4296.401
Σάβ. Φοίβος Δεληβοριάς. 
8/2: Γιάννης Κότσιρας.

ΡΑΚΟΜΕΛΟ
Διστόμου 9, ηλιούπολη, 
210 9702.025
κυρ. Live. Πέμ. DJ Spery. 
Παρ.  Αντώνης Μαυρο-
γιάννης. Σάβ. Πέτρος 
Χαλας.

reX
Πανεπιστημίου 48, 210 
3823.269
Παρ. & Σάβ. Νίνο, Κωνστα-
ντίνος Αργυρός, Άντζελα 
Δημητρίου.

riVa bar
γιαννιτσοπούλου 2, γλυφά-
δα, 210 8946.830
13/2: Δέσποινα Ολυμπίου.
ρυΘΜοΣ STAGE
Μαρίνου άντύπα 38, ηλιού-
πολη, 210 9750.060
Πεμ. Σωτήρης Καλυβά-
τσης - Στέλιος Κάτσαρης. 
Παρ. Kώστας Μακεδόνας 
& Έμμετρον. 9/2: Xρήστος 
Θηβαίος + Μr. Highway 
Band.

siX D.O.G.s
άβραμιώτου 6-8, 210 
3210.510
6/2: Πάνος Μπίρμπας. 7/2: 
Luup. 8/2: Oι Χτισμένες 
των Θεμελίων. 9/2: Tales 
Of Murder and Dust. 13/2: 
The Boy. 

SMALL CAFÉ
άριστοτέλους 10, Πειραιάς, 
210 4297.236
8/2: Φίλιππος Νικολάου. 
9/2: Λουκιανός Κηλαηδό-
νης. 10/2: Εβελίνα.

staGe25
άισχύλου 25, Περιστέρι, 
210 5714.785
7/2: Πένυ Παπακωνστα-
ντίνου. 8/2: Αντώνης 
Μίτζελος - Κιθαρωδία. 9/2: 
Μάνος Πυροβολάκης. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ νΟΤΟΥ
Φραντζή & Θαρύπου 35-37, 
νέος κόσμος, 210 9226.975
Kεντρική Σκηνή Παρ. & 
Σάβ. Σωκράτης Μάλαμας. 
Plus. Σάβ. Eλεωνόρα 
Ζουγανέλη. 7/2. Παύλος 
Συνοδινός. Club. Παρ. & 
Σάβ. House Band.  Δευτ. 
Ραλλία Χρηστίδου «Βack 
To  70s». 7/2: Salonumuz 

Klimalidir. 8/2: Yπόγεια 
Ρεύματα. 
τετ. Ματούλα Ζαμάνη.

ΤΑS STAGE
Βουτάδων 6, γκάζι, 210 
3411306.
Παρ. & Σάβ (23.00). - κυρ. 
(14.00). Δημήτρης Μπά-
σης - Μελίνα Ασλανίδου 
- Χαράλαμπος Γαργανου-
ράκης.

tiKi atHeNs
Φαλήρου 15, Μακρυγιάν-
νη, 210 9236.908
7/2: Caveman Joe. 10/2: 
Black Cats Society.

ΤΡΙΑνΟν
κοδριγκτώνος 21, Βικτώ-
ρια, 210 8215.469
Σάβ. «Θεαμάτων τσίρκο» 
με τους Παντελή Αμπαζή, 
Πόπη Αστεριάδη, Ηλία 
Καρελλά, Κώστα Καρυ-
πίδη, Αντώνη Λουδάρο, 
Γιάννη Μποσταντζόγλου, 
Λάμπρο Φισφή, Ρένο 
Χαραλαμπίδη & Ηλία 
Λογοθέτη. 

ΤΩΡΑ Κ44
Kων/πόλεως 44, γκάζι 210 
3423.560
7/2: Wedding Singers. 9/2: 
Anal Veritas, Allochiria, 
Hedvika. 

ΦΑΙΔΡΑ
Μετσόβου 14, Εξάρχεια
κυρ. Εύα Κοτανίδη - Πα-
ντελής Μπενετάτος. 

ΦωτάΕριο
Πειραιώς 102-104, 210 
3413.888
Παρ. & Σάβ. γιώργος Μαζω-
νάκης - νίκος κουρκούλης.

XEΛΩνΑ
Δεκελέων 26 γκάζι, 216 
9002.000-1
Παρ. & Σάβ. «η αγκαλιά η 
μεγάλη». η νέα παράσταση 
του Σταμάτη κραουνάκη. 
Δευτ. γιώτα νέγκα. τετ. 
Aργυρώ καπάρου.

ΖerO
Μεγάλου άλεξάνδρου 120, 
κεραμεικός
8/2: Victory Collapse, 
Vancouver, Rita Mosss.

aΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΑΤηΕνΑΕUM
Aνδριανού 3, Θησείο, 210 
3211.987
9/2: Carousel.

ΙΑνΟΣ
Σταδίου 24, 210 3217.917
8&9/2: «τέσσερα» - Γ. 
Ανδρέου, Α. Εμμανουηλί-
δης, Μ. Παπαγεωργίου, Ε. 
Μητρίτσα.

ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩν ΤΕΧνΩν 
& ΜΟΥΣΙΚηΣ Β. & Μ. θΕΟ-
ΧΑΡΑΚη
Βασιλίσσης Σοφίας 9 & 
Μέρλιν 1, 210 3611.206 
8/2: ο ισλανδός βαρύ-
τονος Agust Olafsson 
και ο Έλληνας πιανίστας 
Στέφανος Νάσος με έργα 
Σούμπερτ.

MEΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚηΣ
Βασ. Σοφίας & κόκκαλη, 
210 7282.000
7/2: Μαγνητοσκοπημένη 
αναμετάδοση από το Εθνι-
κό Θέατρο του λονδίνου. 
«O δικαστής». 8&9/2: 
Hertz Festival. 11&12/2: 
Ergon Ensemble. 13/2: 
Koυαρτέτο Εγχόρδων 
Dahlkivist.

NOMIΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
Πανεπιστημίου 12, 210 
3610.067
7/2: Αγγελική Τουμπανά-
κη - Γρηγόρης Ντάνης. 

ΠΑΛΛΑΣ
Βουκουρεστίου 5, άθήνα, 
210 3213.100
Παρ.-κυρ. Μαρινέλλα - 
Κώστας Χατζής «ρεσιτάλ». 

ΣΤΕΓη ΓΡΑΜΜΑΤΩν ΚΑΙ 
ΤΕΧνΩν
λ. Συγγρού 107-109, 210 
9005.800
12/2: η ερμηνεία στο ελλη-
νικό τραγούδι με εισηγητή 
τον Δήμο Αβδελιώδη. ●

μουσίκεσ σκηνές liVe Του γιωργου ΔηΜητράκοΠουλου

Ο Tonis Sfinos 
συνεχίζει ακάθεκτος
ο μάγκας λαϊκός extra high καλαβρυτινός Tonis Sfinos συνεχίζει 
ακαθέκτου με τις τσακπίνες Playmates σε 60s, 70s και 80s disco 
κουνήματα. κάθε Σάββατο πάρτι με χορό αβέρτα και όνειρα που-
λιά τους ταξιδιάρικα.
KOO KOO, Iάκχου 17, Γκάζι, 210 3450.930. Κάθε Σάββατο.

διασκέδαση οδηγοσ

χτυπά η καρδιά του 
ελληνικού καμπιονάτο, με 
σπορ περσόνες να 
απολαμβάνουν το 
φημισμένο εσπρέσο. A.V.

jOKe CaFe 
Ομήρου 12,  Κολωνάκι, 210 3646.026 Σε 
σημείο - κλειδί του 
κέντρου, σταθμός για 
επαγγελματίες με φόντο το 
σκάκι - πάτωμα, φοιτητές 
στο παταράκι και 
περιπλανόμενους. 
Καφέδες, χυμοί, ποτά και 
νόστιμα σάντουιτς.

ΚΑΠΑΚΙ 
Αθηναΐδος 8 & πλ. Αγ. Ειρήνης 6, Αθήνα, 
210 3243.096
Αll day χώρος με χαλαρή 
μουσική το πρωί για καφέ, 
κους κους και ελαφριά 
γεύματα, το βράδυ ανεβάζει 
ρυθμούς με funk, soul και 
indie μουσικές. Και πατάρι 
για να «κόβεις κίνηση» από 
ψηλά. 

KAΦEΚΟΥΤΙ 
Σόλωνος 123, 210 3840.559 Δεν είναι 
τοσοδούλι πια, μεγάλωσε 
στο βάθος και διατηρεί το 
freestyle καλλιτεχνικό 
προφίλ του. Λειτουργεί 
πάντα και ως οδηγός πόλης 
με ταχύτατη ανανέωση των 
posters για τα events της 
πόλης. . 

KOKKOI KAΦE 
Aσκληπιού 39, 210 3641.981 Για καφέ 
μόλις έχεις τελειώσει από 
την αγορά της Διδότου 
(ανοίγει στις 9 το πρωί) ή 
για ποτό αν θες να δεις 
νεαρούς ηθοποιούς και 
γενικώς (και αορίστως) 
καλλιτέχνες.

* ΚΥΨΕΛη   
25ης Μαρτίου 15, Ν. Σμύρνη, 210 9312.116 
Tο νέο μαγαζί του Άρη 
Κάρεϊ –ο άνθρωπος πίσω 
απ’ τα Simply Burgers– με 
κόνσεπτ εντελώς ελληνικό 
για σπιτικούς λουκουμάδες, 
γιαούρτι (και σε παγωτό) με 
30 γαρνιτούρες, 
χειροποίητες λεμονάδες, 
τσάι με μείγμα βοτάνων, 
καφέδες και φρεσκότατα 
σαντουιτσάκια. Ανοιχτά 
κάθε μέρα 8.00 - 24.00. 

La Vie eN rOCK    
Κολοκοτρώνη 11, 210 3229.452  All 
day café-
bar 
με 

ροκ 

διάθεση κι ακόμα 
περισσότερη ροκ μουσική.

LaUNDΕrette      
Βουκουρεστίου 34, Κολωνάκι, 210 
3390.750 Μικρό, φιλικό και 
πολύ περιποιητικό 
«πλυντήριο». Πιάτα ημέρας 
σε pizza, pasta, μαγειρευτά 
και ωραίες σαλάτες. 
Ιδανικό για το  business/
reunion γρήγορο lunch 
break στο κέντρο της 
πόλης. Τις Τετάρτες κάθε 
πιάτο με € 7 (και delivery). 

LeNas biO
Nίκης 11, Σύνταγμα, 210 3241.360 
Αγαπάει τα βιολογικά 
προϊόντα και στα στέλνει 
σπίτι μαγειρεμένα ή όχι. 
Snacks, γλυκά και αγορά 
των προϊόντων. Delivery 
καθημερινά 8.00-19.00 και 
Σάβ. 8.00-16.00. Και 
catering. 

 LOVe CaFe 
Aκτή Kουμουνδούρου 58, 210 4177.778 
Θεωρείται ένα από τα πιο 
«ερωτικά» café – εδώ 
γυρίστηκαν videoclips 
γνωστών τραγουδιστών. 
Bρίσκεται δίπλα στη 
θάλασσα και προσφέρεται 
για καφέ και φαγητό. Hot 
Tip: Mη χάσεις τα ελληνικά 
κυριακάτικα πάρτι που 
ξεκινούν από νωρίς το 
απόγευμα. 

MΑγΚΑΖΕ 
Aιόλου 33, πλ. Aγίας Eιρήνης, 210 
3243.740 Από τα success 
stories των τελευταίων 
χρόνων. Trademark ο 
τοίχος - χάρτης της Αθήνας, 
η μπανιέρα στην τουαλέτα, 
wi-fi spot, πάντα 
προοδευτικό και πάντα 
γεμάτο με τραπεζάκια έξω 
στον πεζόδρομο της Αιόλου. 
A.V.
 
MaD GaLLery
Δεκελέων 1Α και Κωνσταντινουπόλεως 
Γκάζι, 210 3462.027 All day 
alternative cafe/bar, 
ανοικτό από τις 10 το πρωί 
καθημερινά.Μουσικές 
funk, soul, rock, 80’s, και 
alternative 90’s.

MattONeLLa    
Ερμού 82, πλ. Μοναστηρακίου, 210 
3251.717 Στέκι του κέντρου με 
παγωτά και γλυκά. Από τις 
7.30 το πρωί σερβίρει καφέ 
και συνεχίζει μέχρι αργά το 
βράδυ. 

Me GUsta 
Θηβών 228, Village Park, Ρέντη, 210 
4922.960 Μοντέρνο ντιζάιν, για 
καφέ, ποτό, ελαφριά πιάτα, 
μεγάλη ποικιλία σε γλυκά 
και παγωτά.

ΜeLi COFFee & sNaCK 
Μασσαλίας 5, Αθήνα, 
210 3601.646 Ζεστός που 
ξεχειλίζει από γλυκές και 
αλμυρές γεύσεις. 
Χειροποίητες τραγανές 
λιχουδιές, κρέπες, σπιτικά 
γλυκά και νοστιμότατοι 
λουκουμάδες. 

MisH MasH     
Βουτάδων 50, Γκάζι, 210 3417.606 Από 
το πρωί για καφέ με 
συνοδεία μια μεγάλη 
ποικιλία από snacks και 
σπιτικά γλυκά, το μεσημέρι 
για φαγητό με casual 
διάθεση αλλά πάντα με 
σεβασμό στις ποιοτικές 
πρώτες ύλες και το βράδυ 
για ποτό, πάντα με 
παρεΐστικη διάθεση, είτε 
τις καθημερινές με 
θεματικές βραδιές είτε 
Παρασκευή και Σάββατο με 
πιο mainstream ήχους. 

ΜΟΚΑΙ       
Υμμητού 59, Παγκράτι, 210 7015.345 All 
day διασκέδαση. Αρχίζεις 
τη μέρα σου με καφεδάκι 

και ελαφριά snacks και 
την κλείνεις τις 

πρώτες πρωινές 
ώρες με πολλά 
cocktails και 
χορό. Κάθε 
Παρασκευή και 
Σάββατο 80s και 
90s mainstream 
μουσικές με 
χορευτές και 

χορεύτριες να 
δίνουν ρέστα. 

MΟΜΙ 
Μ. Γερουλάνου 55, Αργυρούπολη, 

210 9934.145 Μια καλή 
δικαιολογία για να 
αποφύγετε τη ραθυμία της 
δουλειάς σε ένα χώρο με 
όμορφα χρώματα, έντονα 
αρώματα και νόστιμα 
εδέσματα. 

MONas 
Hρακλείτου & Σωκράτους 5, Xαλάνδρι, 
210 6816.590. All day café bar 
με mainstream μουσικές 
που ξεκινούν χαλαρά το 
πρωί και δυναμώνουν το 
βράδυ. Ωραίος χώρος με 
ποπ διάθεση.  

MOPΦH 
Hρακλειδών 42, Θησείο, 
210 3452.581 Σίγουρα θα βρεις 
γνωστούς και φίλους να 
δοκιμάζουν ρακόμελα και 
ψημένες ρακές. Διαρκώς 
επεκτείνεται και γεμίζει 
τραπέζια την Ηρακλειδών. 

MOrterO 
Λεβαδείας 7, Γουδί, 210 7770.101 
Ζεστός καφές από τις 6.00 
το πρωί, φαγητό πολύ 
–όρεξη να ’χεις– και ποτό 
που σε κρατάει ως αργά. 

MΠAΛKONATO KAΦENEIO 
Γ. Παπανδρέου 58, Zωγράφου, 210 
7489.321 Kαφές, επιτραπέζια 
παιχνίδια και τάβλι το πρωί. 
Pακή, ρακόμελα και 
νόστιμοι μεζέδες για 
συνέχεια. 

MYθΩΔIA 

Λ. Aλεξάνδρας 49, 
210 6466.866 Ethnic all-day 
καφέ με κυρίαρχο το 
μαροκινό στοιχείο, 
ελληνική και ξένη μουσική. 
Καφέδες, χυμοί, κρύα πιάτα 
και ποτά το βράδυ.

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

NiCe N  easy 
Oμήρου 60 & Σκουφά, Koλωνάκι, 210 
3617.201 Ωραίος χώρος, 
προσεγμένος σε όλα, 
ανοιχτός από νωρίς το πρωί 
ως αργά το βράδυ. Eκτός 
από καφέ, τσάι (σε άπειρες 
εκδοχές), έχει και κρύα 
πιάτα νοστιμότατα, κρέπες 
και ποτά.  

NTIΣKOKAΦENEIO 
H ΨyPPa 
Mιαούλη 19, Ψυρρή, 210 3244.046 
Mικροσκοπικό στέκι στου 
Ψυρρή, εν πολλοίς 
υπεύθυνο για την αθηναϊκή 
ρακομελίτιδα. Tραπεζάκια 
έξω και  παταράκι μέσα.

NUeVO CaFe 
Escape Center, Ίλιον, Λ. Δημοκρατίας 67, 
210 2389.089 Για καφέ και όχι 
μόνο, χαλαρά μέσα στο 
εμπορικό, κάθε μέρα από 
τις 10 το πρωί.

Obi 1
A. Παυλή 37Z, Πανόρμου, Aμπελόκηποι, 211 
7008.109 Aπό το πρωί για καφέ 
και εφημερίδα στο δροσερό 
του χώρο. Για τη συνέχεια 
σπιτικό ρακόμελο παρέα με 
soul, funk, reggae latin και 
rock ρυθμούς. Kάθε 
Kυριακή Brasil night. Ποτό € 
6, cocktails € 8.

OKiO 
Mαρίνα Zέας, Πειραιάς, 210 4284.006 
Δίνει χρώμα στο ωραίο 
σκηνικό της μαρίνας με τη 
φιλική και ζεστή του 
ατμόσφαιρα. Λειτουργεί 
από το πρωί με καφέ, 
χυμούς, full menu, ενώ το 
βράδυ γίνεται funky baraki. 
Πολύ συχνά live από 
ανερχόμενα ελληνικά 
συγκροτήματα. 

ΟΣΤΡΙΑ CAFE
Ποσειδώνος 10, Παραλία Αλίμου,210 
9850.118 Εμβληματικό μαγαζί 
της παραλίας με ιστορία 
στο χρόνο. Καλό πρωινό, 
παλιομοδίτικο - καθώς 
πρέπει σέρβις, πολύ μεγά-
λος χώρος. 

PaNGOs
Zωοδόχου Πηγής 5, Αθήνα, 210 3834.753 
Bistrot – delicatessen για 
ένα νόστιμο lunch break με 
sandwich, δροσερές 
σαλάτες, πίτσες, σούπες 
λαχανικών και γλυκά. Για τις 
γιορτές ετοίμασε 
χριστουγεννιάτικες 
λιχουδιές, όπως πανετόνε, 
μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες. Delivery: 
8.00-20.00. 

PassePartOUt 
Σκουφά 47-49, Kολωνάκι,
210 3645.546 All day κομψός και 
άνετος χώρος με μουσικές 
από τους DJ’S Jeannot, 
Kώστα Aθανασόπουλο, 
Mάρκο Πετρόπουλο και 
Δημήτρη Kαζάκο. Kάθε 
Πέμ. και Kυρ. παρέα με 
τους ραδιοφωνικούς 
παραγωγούς του Eν Λευκώ 
και του Best.  

PeOPLe say 
Στρ. Λέκκα 35 & Aθ. Διάκου, Mαρούσι, 210 
6140.051 Nέος και ιδιαίτερα 
διακοσμημένος χώρος, 
ανοιχτός από το πρωί. Για 
καφέ, φαγητό και ποτά 
μέχρι αργά το βράδυ. 

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

PLayCe   
Λ. Στρ. Παπάγου 128, Ζωγράφου/ Ν. 
Γεννηματά & Β. Λογοθετίδη 14, Πανόρμου, 
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PIXI 
Το νέο club του Γκαζιού κινείται μουσικά μεταξύ της nu ± disco και της electric house, με ενδιαφέ-ρουσα ατζέντα: 8/2: Nancy Whang / Bad Spencer, Chris Od,  Blue Lagoon. 23/2: Alex Gopher & Nτέι-βιντ. 2/3: Rory Philips /AmateurBoyz, Blue Lagoon. Από Πέμπτη έως και Σάββατο, τις άλλες ημέρες διατίθεται για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Ευμολπιδών 11, 210 3423.751.  

Check It

210 7755.060/ www.playce.gr 
Διαθέτει πάνω από 300 
τίτλους επιτραπέζιων 
παιχνιδιών απ’ όλο τον 
κόσμο, 60 γεύσεις τσαγιού, 
32 καφέ, σνακς και παγωτά 
για να πίνεις και να τρως 
όσες ώρες κι αν κρατήσει 
το παιχνίδι σου.  

PLayHOUse
Bαλτετσίου 49, Eξάρχεια/ Π. Π. Γερμανού 
18, Θεσσαλονίκη, 2310 261.086 
Ξυπνάει το παιδί μέσα σου! 
Aσυνήθιστα επιτραπέζια, 
δυνατή μουσική και καφές 
ή ποτό σε περιβάλλον 
παρέας.  

PAKOMEΛO
Διστόμου 9α, πλ. Aνεξαρτησίας - Aγ. 
Mαρίνα Hλιούπολης, 210 9702.025, www.
torakomelo.gr H μεγαλύτερη 
ποικιλία σε ρακόμελο απ’ 
όλη την Eλλάδα. 
Pακομελομεζέδες, 
ποικιλίες, καφεδάκι από το 
απόγευμα, cocktails και 
σφηνάκια μέχρι αργά. Mε 
κονσόλα για blues ρυθμούς, 
με jazz-funk διάθεση και 
latin επιρροές. Events live 
συγκροτημάτων και 
εκθέσεις καλλιτεχνών. A.V.

POP UP 
25ης Mαρτίου 13, N. Σμύρνη, 694 6658700 
Tο πιο pop καφέ της Aθήνας 
με διακόσμηση βουτηγμένη 
στην pop art, έντονα 
χρώματα και μίνιμαλ αύρα. 
Tο πρωί καφέδες με θέα 
την πλατεία, το βράδυ ποτά 
στο μέσα μπαρ. 

PUtUMayO WOrLD CaFe 
K. Παλαιολόγου 17, N. Σμύρνη, 210 
9341.282 Ωραίο, παλιό κτίριο, 
από το πρωί με καφέ και 
σνακς μέχρι αργά το βράδυ 
με ποτό και φαγητό.   

rePrise 
Xαρ. Tρικούπη 6, Aθήνα, 210 3617.713 
Eυχάριστο, χαλαρό all day 
café με ποικιλίες καφέ, 
γλυκά, σνακ, σάντουιτς και 
πλούσια κάβα. Xαμηλός 
φωτισμός, πατάρι και 
τραπέζια στη στοά, 
ψαγμένες jazz, rock και 
alternative μουσικές. Aπό 
τις 8.00 το πρωί μέχρι τα 
μεσάνυχτα.

reZiN 
Eμ. Mπενάκη 53 & Tζαβέλλα, Eξάρχεια, 
210 3846.385 Kαθιερωμένο 
φοιτητικό στέκι λίγο πριν 
την πλατεία, με cult 
παταράκι και πολύχρωμες 
κούπες για τους ζεστούς 
καφέδες και τη φημισμένη 
λιωμένη σοκολάτα του. 
Μαζί με ρακόμελα, 
βαρελίσια μπίρα και ποτά.

seVeNsiNs 
Λ. Ποσειδώνος 1, Δέλτα Φαλήρου, 210 
9411.035 All day πρόταση 
διασκέδασης. Για jazzy 
πρωινές στιγμές 
χαλάρωσης με καφεδάκι, ή 
funky βραδιές με καλό 
κρασί και πολλά cocktails.  

ΣKOYΦAKI 
Σκουφά 47-49, Kολωνάκι, 210 3645.888 
Φοιτητές σε διαρκή 
ραστώνη, συγγραφείς σε 
απόγνωση, επαγγελματίες 
σε χαλάρωση συνθέτουν το 
κοινό του ζεστού καφέ στο 
δρόμο προς την πλατεία. A.V.

sMaLL    
Αριστοτέλους 10, Πειραιάς, 210 4297.236 
All day café bar και σημείο 
συνάντησης των 
εργαζόμενων της περιοχής, 
που το προτιμούν για το 
lunch break τους και τη 
χαλαρή ατμόσφαιρα του 
χώρου. Κάθε εβδομάδα live 
μουσικές εμφανίσεις.  

sOiree De  VOtaNiqUe (La)
Kαστοριάς 37, Bοτανικός, 210 3471.401 
Εξαιρετικό, ήσυχο μπαράκι 
στη σκιά της Αθηναΐδας στο 
διαρκώς ανερχόμενο 
Βοτανικό. Ο Μελέτης, που 
είναι γέννημα - θρέμμα, θα 
σου πει ιστορίες γαι τη 
γειτονιά (αν δεν είναι στα 
ντεκ), στους τοίχους όλο και 
κάποια έκθεση θα παίζει 
(κόμικ, φωτογραφία κτλ).
 
sOHO    
Βουτάδων 54Β, Γκάζι, 210 3422.663 All 
day cafe-bar resto με 
mainstream μουσικές, 
δυνατή μπάρα για ποτά και 
μεσογειακές γεύσεις.  œ Ξ

staVLOs CaFe 

Ηρακλειδών 10, Θησείο, 210 3467.206 
Στο χώρο των παλιών 
βασιλικών στάβλων 
συνεχίζει ένας από τους 
πρώτους πολυχώρους της 
πόλης. Μπαίνοντας 
εστιατόριο, στο μικρό 
κλαμπάκι για δυνατές 
μουσικές. A.V.

taiLOr MaDe   
Πλ. Αγ. Ειρήνης 2, 213 0049.645 Ή 
αλλιώς ένα φτιαγμένο στα 
μέτρα σου all day café bar. 
Cocktails, φρέσκα γλυκά, 
τσάγια σε μεγάλη ποικιλία 
και εξαιρετικοί espresso. 

TΑΣΑΚΙ     
Μιλτιάδου19, Aθήνα, 210 3310.666 Αll 
day διασκέδαση σε vintage 
στιλ, με φρεσκοκομμένο 
καφέ το πρωί και καλά 
ποτά το βράδυ. Μεγάλη ξύ-
λινη μπάρα και ιδιαίτερες 
μουσικές από γνωστούς dj. 
Κυριακή κλειστά. 

tHiNK beer 
Μ. Αλεξάνδρου 63, Περιστέρι, 210 
5720.291
Η πρώτη ελληνική μπιραρία, 
με περισσότερες από 40 
διαφορετικές ετικέτες, τις 
οποίες θα συνοδεύσετε με 
νοστιμότατους μεζέδες, 
επίσης ελληνικής 
ταυτότητας, σε τιμές 
προσιτές. 

tOy CaFe 
Καρύτση 10, πλ. Καρύτση, 210 3311.555 
Μικροσκοπικό καφέ - 
δημοσιογραφικό στέκι κατά 
τη διάρκεια της ημέρας, 
freestyle μουσικές.

TPAΛAΛA 
Aσκληπιού 45, 210 3628.066 Δόσεις 
καφεΐνης κατά τη διάρκεια 
της ημέρας, συνδυασμένες 
με γλυκά και χαλαρά ποτά 
τις νύχτες στην καρδιά της 
πόλης. 

traMeZZiNi CaFe 
Κ. Βάρναλη 2, Χαλάνδρι, 210 6826.459/ Λ. 
Κηφισίας 248, Κηφισιά, 210 8014.134/ 
Χατζηχρήστου 8, Ακρόπολη, 210 9211.770/ 
Γιαννιτσοπούλου 3, Γλυφάδα, 210 
8947.701 
Tα πρώτα αυθεντικά 
tramezzini της πόλης. O πιο 
αρωματικός, γνήσιος 
ιταλικός espresso, αλλά και 
αφρώδη ιταλικά κρασιά 
prosecco. Aνακάλυψέ τα 
όλα εδώ και κάνε το πιο 
απολαυστικό gourmet 
street food διάλειμμα. 

ΤΡΕνΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ (ΤΟ)    
Σιδηροδρομικός σταθμός Ρουφ, 
Κωνσταντινουπόλεως, 210 5298.922 Η 
αμαξοστοιχία-θέατρο, με 
τραπεζάκια έξω στο open- 
air bar δίπλα σε ελιές και 
πικροδάφνες, για mojitos 
και απρόβλεπτα lives με 
ηθοποιούς, τραγουδιστές, 
street artists και 
συγκροτήματα. Ποτό από € 
6,5. Κυρ. κλειστά. 

tribeCa 
Σκουφά 47-49 & Oμήρου, 210 3623.541 
Το sex & the city crowd της 
Αθήνας δίνει ραντεβού για 
ποτάκι μετά τη δουλειά στο 
πιο hip και φιλικό μέρος 
της Σκουφά. Το μικρό καφέ 
μπαρ της Λίζας και του 
Κώστα είναι ανοιχτό από το 
πρωί για εξαιρετικά 
σάντουιτς, χυμούς, και το 
βράδυ για μουσική και 
φλερτ σε σωστό beat και 
διάθεση. A.V.

ΤΣΑΪ (ΤΟ)
Λυκαβηττού & Αλ. Σούτσου 19, Κολωνάκι, 
210 3388.941 Tσαγερία στο 
κέντρο, ανοιχτά από τις 
10.00 π.μ. με τσάι, σαλάτες, 
κρύα σάντουιτς, τάρτες και 
γλυκά.

WaitiNG FOr GODOt        
Αλεξάνδρου Σούτσου 15, Κολωνάκι, 210 
3635.031 Μουσικό στέκι με 
ρυθμούς soul, jazz, funk, 
indie, alternative και rock, 
με καθαρά ποτά σε ζεστή 
ατμόσφαιρα, από τις 12.00 
το μεσημέρι έως αργά το 
βράδυ.  

WHy sLeeP?
Bουτάδων 52, Γκάζι, 693 7688266  
Kαφέ μπαρ εμπνευσμένο 
από στοιχεία της φύσης. 
Aυλή με μπαρ, τραπεζάκια 
στον πεζόδρομο και κλειστό 
dance stage. Kάθε μέρα 
μoυσικές lounge και Παρ. 
& Σάβ. house και deep 
house.  

ΦIΛION 
Σκουφά 34, Kολωνάκι, 210 3637.758 Το 
αδιαχώρητο κάθε Σάββατο 
μεσημέρι, αφού εδώ δίνουν 
ραντεβού τα τελευταία... 
άπειρα χρόνια οι άνθρωποι 
των γραμμάτων και των 
τεχνών. Κάθε συγγραφέας, 
δημοσιογράφος, ηθοποιός 
και πολιτικός 
(εναλλακτικός) που σέβεται 
τον εαυτό του θα κάνει ένα 
πέρασμα για να πει την 
άποψή του περί παντός στο 
all time classic στέκι. 
Σπουδαίες τάρτες, τιμημένη 
κουρού, ομελέτες και 
ωραία  παγωτά. A.V.

WHite NOise      
Ευμολπιδών 20, Γκάζι, 211 4003.381/ 690 
7778889 Εναλλακτικός 
πολυχώρος. Το πρωί καφέ, 
το απόγευμα ρακόμελα και 
μεζέδες και το βράδυ rock 
μουσική και πολλά live 
events. Έκπτωση 10% για 
φοιτητές. 

ΧΑΡΤΕΣ  
Βαλτετσίου 35 & Ζ. Πηγής, Εξάρχεια, 210 
3304.778 
Στέκι παλιό και γνωστό, για 
καφέ το πρωί μέχρι αργά το 
βράδυ. Μουσική που 
κινείται σε indie, 
underground και 
mainstream, ροκ ρυθμούς.

XHMeiO (tO)
Σόλωνος 87-89, Aθήνα, 210 3628.377 
Πολυσυλλεκτικό μενού, 
καφέδες, cocktails, μεγάλη 
κάβα με malt whiskeys, 
special vodkas, gins, rums, 
tequilas, εκλεκτή λίστα 
κρασιών και μουσική που 
ανεβάζει τη διάθεση. 

 
BarS
     

abriDOr    
Μασσαλίας 16 & Καπλανών, Κολωνάκι, 
210 3600.683 Από το πρωί για 
καφέ, με ωραίες funky, 
ethnic, jazz και latin 
μουσικές. Τραπεζάκια έξω 
για τις ανοιξιάτικες μέρες.œ 

a FOr atHeNs     
Μιαούλη 2-4, Μοναστηράκι, 210 
3244.244 Το νέο talk of the 
town της πόλης στον 6o 
όροφο του ομώνυμου 
ξενοδοχείου, με  θέα 360° 
σε Ακρόπολη και 
Λυκαβηττό. Ωραία 
πρωτότυπα cocktails € 9, 
ποτά € 6-7 και κρασιά και 
σε ποτήρι € 6-7. 

AΛEΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 14, Λ. 
Aλεξάνδρας, 210 6450.345 
Mπιραρία σε στιλ σαλούν 
με μπάρα, 3 ντραφτ και 
50 μπίρες από όλο τον 
κόσμο. Πολλές επιλογές 
σε τάπας.

aLiarMaN 
Σωφρονίου 2, Γκάζι, 210 3426.322 Στα 
μικρά δωμάτια δεν πέφτει 
καρφίτσα από το freestyle 
φανατικό κοινό, που 
συνηθίζει να περνάει εκεί 
τις νύχτες του, ακούγοντας 
μουσική και φλερτάροντας . 
Χαρούμενο ντεκόρ με 
στοιχεία απ’ όλο τον 
πλανήτη.Αν ο καιρός το 
επιτρέπει, πιάσε τραπεζάκι 
έξω. œ

aLMaZ 
Tριπτολέμου 12 Γκάζι, 210 3474.763 
Μπάρα για ποτό και καλή 
μουσική, θα δεις όλους 
τους 20 + φίλους σου. Συχνά 
μουσικά events. Δευτ.
κλειστά. œ Ξ A.V.  

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

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟνΙΚη     
Πειραιώς 116, 210 9014.428 
Η γνωστή ροκ μουσική 
σκηνή με live εμφανίσεις 
που συζητιούνται πολύ! 

bar (tHe) 
Ανδρέα Παπανδρέου 15, Γλυφάδα, 210 
8985.180 All day με σκηνικό 
που θυμίζει φουαγιέ 
παρισινού θεάτρου και 

ωραίες blues και rock 
μουσικές. 

baraK
Λουκιανού 8A, Κολωνάκι, 210 7214.959 
Κομψό και πολυτελές σε 
μίνιμαλ στιλ champagne 
bar, με σπάνιες ετικέτες 
και ελαφριές, φίνες γεύσεις 
σε finger food. 

Βartesera 
Kολοκοτρώνη 25, Στοά Πραξιτέλους, 210 
3229.805 Επανέφερε στο 
προσκήνιο την πιάτσα της 
Κολοκοτρώνη, καθιέρωσε 
τη μόδα με τα μωσαϊκά, 
πολεμάει το αδιαχώρητο 
κάθε Παρ.-Σάβ. Ροκ  - 
φάνκι κονσόλα, εκθέσεις 
και συναυλίες στην αίθουσα 
τέχνης.

ΒΙΟs 
Πειραιώς 84, 210 3425.335 
Eναλλακτικός πολυχώρος 
με café-bar και basement 
που λειτουργεί ως 
πειραματική σκηνή. 
Συνεχές πρόγραμμα με live, 
dj sets, προβολές, 
διαλέξεις, θεατρικές 
παραστάσεις, εκθέσεις. A.V.

bLiNK
Πλ. Kαρύτση 10, Aθήνα, 210 3245.705 
Από τις τελευταίες 
προσθήκες στην πλατεία 
που αναστενάζει η Αθήνα. 
Indie και funk στην 
κονσόλα, που συχνά πυκνά 
φιλοξενεί επίλεκτους 
μουσικογραφιάδες.

bLUe
Mεσολογγίου 8, Xαλάνδρι, 210 6815.505  
Ωραίο, απλό και καθημερινό 
στέκι. Στον κάτω όροφο 
ρυθμοί rock alternative, 
indie. Aνοιχτό από το 
μεσημέρι.

bOHeMe (La) 
Oμήρου 36, Κολωνάκι Nέο μπαρ-
μπρασερί, ανοιχτό από το 
πρωί μέχρι αργά τη νύχτα 
–πλην Kυριακής– με 
εξαιρετικής ποιότητας 
φαγητά και ποτά-κοκτέιλ 
από την Kάσσυ, πανέμορφη 
Aγγλίδα, και το 
συμπαθέστατο φίλο της.

ΒΟΟΖΕ COOPeratiVa
Κολοκοτρώνη 57, 210 3240.944 Στο 
νεοκλασικό της 
Κολοκοτρώνη χτυπάει η 
καρδιά της αθηναϊκής 
αλτερνατίβας. Όμορφος 
καλλιτεχνικός χώρος, 
θεατρικές παραστάσεις, 
πάρτι, αραιά live. 

bOUrbON 
Kαλλιδρομίου 68, Eξάρχεια, 210 8824.805 
20 χρόνια στα Eξάρχεια. 
Eμβληματικό μπαρ της 
Kαλλιδρομίου. Kαθαρά 
ποτά, αντιπληθωριστικές 
τιμές, με ειδικότητα στα 
cocktails. Kαλή μουσική, 
ιδανικό στέκι για παρέα. 

bOX 
Kωλέττη 4, Aθήνα, 210 3847.597 Kάθε 
μέρα διαφορετικός dj με... 
ανοιχτόμυαλες μουσικές, 

αυτοσχέδια πάρτι 
«δωματίου», η πιο ωραία 
μπάρα για after midnight 
sessions και ψημένη ρακή. 

ΒΡΕΤΤΟΣ 
Κυδαθηναίων 41, Πλάκα. Η 
πολύχρωμη βιτρίνα με τα 
λικέρ έχει αποτυπωθεί σε 
δεκάδες ταξιδιωτικούς 
οδηγούς, το πιο παλιό 
αποστακτήριο - ποτοπωλείο 
της Ευρώπης έκλεισε έναν 
αιώνα ζωής και όλοι οι 
τουρίστες της Πλάκας 
(δηλαδή της πόλης) 
διαθέσιμοι.

CaNtiNa sOCiaL 
Λεωκορίου 6-6, Ψυρρή Το 
τελευταίο indie hip bar 
(μέχρι το επόμενο) δηλώνει 
έδρα στη Στοά της 
Λεωκορίου και μαζεύει τη 
μετακινούμενη 
αλτερνατίβα. 

* CaMP!    
Eυπόλιδος 4, πλ. Κοτζιά, 210 3247.679 
Πολυχώρος με εκθέσεις 
στον πρώτο όροφο και 
ωραίες μουσικές από 
καλούς guest djs στο 
μοντέρνο café bar στο 
ισόγειο. 

CaPU
Λέκκα 14 (εντός στοάς) Mαύρες 
μουσικές, πολύχρωμα 
cocktails. Εναλλασσόμενοι 
DJs στο μπαρ με το 
μωσαϊκό και τη μεγάλη 
μπάρα στην πιο «πονηρή» 

στοά της πόλης, 

ακριβώς στο 
στομάχι του Συντάγματος.

CLOser 
Ιπποκράτους 150, Εξάρχεια Από τα 
τυπικά rock places  της 
πόλης με κονσόλα που 
αγαπάει τις κιθάρες και τα 
«μαύρα» και συχνά μυστικά 
gigs. 

γKaZaKi 
Tριπτολέμου 31, Γκάζι, 210 3460.901 
Mέσα είναι το ξύλο παντού, 
η μπάρα, το απίστευτο 
μπάνιο, έξω η αίσθηση 
παλιάς Aθήνας. 

ΔIΠΛO 
Aνδρ. Mεταξά 32 & Θεμιστοκλέους, πλ. 
Eξαρχείων, 697 9116936 Για χρόνια 
στο ίδιο στρατηγικό σημείο, 
το βράδυ μουσική από dj για 
clubίστικες καταστάσεις.

Dr. FeeLGOOD 
Σπ. Τρικούπη 1, πλ. Εξαρχείων 
Εξαρχειώτικο στέκι με 
κλασικές ροκ φάτσες της 
πόλης και αέρα από Ίο. 
Μπίρα-καφές από € 2,5.

eNZZO De CUba 
Αγ. Παρασκευής 70, Μπουρνάζι, 210 
5782.610, 210 5782.446, Λάμπρου 6, 
Μπουρνάζι (dance σκηνή). Τρεις 
διαφορετικοί χώροι, με 
πολλά live κι εκπλήξεις. 
Dance shows, δωρεάν 
μαθήματα χορού, latin 
fiesta. Και δωρεάν parking.  
A.V.

eXCaLibUr        
Ορμηνίου 4, Ιλίσια, 210 7210.477 
Μεσαιωνική ατμόσφαιρα 
για σύγχρονους ροκ ιππότες 
με πολλά parties και 
θεματικές βραδιές. Κυρ. 
μεσημέρι, μια φορά το 
μήνα, γουρουνόπουλο στη 
λαδόκολα. 

GaLaXy    
Σταδίου 10 (εντός στοάς), 210 3227.773  
Το κλασικότερο αθηναϊκό 
ποτάδικο με τον μοναδικό 
κύριο Γιαννη πίσω από την 
μπάρα κι «επιφανείς» 
Αθηναίους σε φωτογραφίες 
παράσημα στον τοίχο. 
Χαμηλά η μουσική και 
περιποιημένα σνακ για να 
συνοδεύεις το ποτό σου.

GiN jOiNt (tHe)            
Χρήστου Λαδά 1, πλ. Καρύτση, 210 
3218.646 Το μπαράκι που 
αγαπάει το gin σκέτο ή σαν 
βάση σε πρωτότυπα 
cocktails. Ωραίες μουσικές, 
κόσμος πολύς μετά τα 
θέατρα. Ποτό € 7.

θηΡΙΟ 
Λεπενιώτου 1, Ψυρρή Μικρό, σε 
δύο επίπεδα, με το 
καλύτερο funk της πόλης κι 
ενίοτε latin ανησυχίες. 

FLOWer 
Δορυλαίου 2, πλ. Μαβίλη. 210 6432.111 
Αμετακίνητο στέκι της 
«διαφορετικής» πλατείας. 
Συνωστισμός, ροκάδες και 
φθηνές μπίρες.

HOXtON 
Bουτάδων 42, Γκάζι, 210 
3413.395 Mπαρ σε 
βιομηχανικό σκηνικό, 
ονομασία που 
προκύπτει από την 
arty συνοικία του 
ανατολικού Λονδίνου, 
και ροκ μουσική 
κονσόλα. Για 
fashionistas και 
καλλιτέχνες που 
πίνουν ποτά στον 
πεζόδρομο. 

 iNtrePiD FOX
Tριπτολέμου 30, Γκάζι, 210 3466.055 
Rock χώρος στην 
καρδιά της «νύχτας», με 
ιδιαίτερη διακόσμηση 
για μπιλιάρδο, μεγάλη 
ποικιλία από μπίρες και 
πολλά live.  

ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ 
Δελφών 3Β, Κολωνάκι Όλοι 
έχουν περάσει από εδώ, 
χαμένοι στα μικρά 
δωμάτια του μπαρ που 
κρατάει το ροκ 
χαρακτήρα του 
πεζόδρομου. 

Key bar 
Πραξιτέλους 37, 210 3230.380  
Μεγάλωσε, ομόρφυνε και 
έγινε all day. Από τις 8 το 
πρωί με καφέ, τα 
μεσημέρια σερβίρει πιάτα 
απ’ την ανανεωμένη του 
κουζίνα και τα βράδια 

εξακολουθεί να αποτελεί 
must στη νυχτερινή 
διασκέδαση down town. 

Keyser sOZe        
Αβραμιώτου 12, Μοναστηράκι, 210 3234. 
331 Cocktail bar με 
ατμόσφαιρα film noir, rock 
μουσικές και must τα 
cocktails του!  Δοκίμασε 
οπωσδήποτε το Keyser 
Soze και το Pornstar 
Martini. 

KNOt tHe bar    
Γιαννιτσοπούλου 10, (από πλ. Εσπερίδων), 
Γλυφάδα, 210 8983.005 Το 
καινούργιο στέκι σας στη 
Γλυφάδα.  Ωραίο και 
φιλόξενο. Για ποτό,μπίρα ή 
κρασί (και σε ποτήρι) με 
διαλεχτά τυριά και 
αλλαντικά, αλλάκαι για 
καφέ. Για κουβέντα και 
χαλάρωση και τιμές 
προσαρμοσμένες… στο 
πνεύμα της εποχής.

KOO - KOO
Iάκχου 17, Γκάζι, 210 3450.930/ 693 
3331003 Mε πολυσυλλεκτικό 
μενού όχι σε γεύσεις αλλά 
σε events. Πέμ.-Σάβ. live 
μουσική.Εισ. με ποτό € 10.

ΛΕΓΑΜΕνΟΙ (OI)
Αισχύλου 13, Περιστέρι, 213 0249.002 
Cult μπαρ που αγαπάει την 
παλιά, καλή ελληνική 
μουσική, ξεκινώντας με 
έντεχνο και εποχής, όπως 
Χατζιδάκι, Χορν και Βέμπο, 

μετά με ελαφρολαϊκά στο 
στιλ της Καίτης Χωματά και 
του Φίλιππου Νικολάου και 
συνεχίζει με κλασικά λαϊκά 
από Μαρινέλλα, Μοσχολιού, 
Βάνου, Διονυσίου κ.ά. 

ΛΩPAΣ
Σούτσου 7, πλ. Mαβίλη, 210 6428.473 
Καφενέιο μεταμεσονύκτιων 
ιδεών από τον καιρό που 
σέρβιρε ο θρυλικός 
ιδιοκτήτης Νίκος Λώρας κι 
έπινε o Νίκος Καρούζος.Η 
νέα γενια της οικογένειας 
το εκσυγχρονίζει 
διατηρώντας την ποιότητα. 

LOOP 
Πλ. Ασωμάτων 3, Θησείο, 210 3369.340 
Το κλασικό πλέον freestyle 
στέκι αναθρέφει ακόμα μία 
ηλεκτρονική γενιά. Και ο 
Μανώλης παραμένει ένας 
από τους πιο μουσικά 
ενημερωμένους και 
ψύχραιμους ιδιοκτήτες της 
νύχτας. 

LOW bar  
Χ. Τρικούπη 142, Ν. Ερυθραία, 210 
6202.187 Δημοφιλές στέκι στα 
Β.Π. για τα δυνατά του 
cocktails, τον ωραίο κόσμο 
που μαζεύει και τις 
mainstream, jazz, soul, 
rock και freestyle μουσικές 
που παίζει στην ειδικά 
διαμορφωμένη αυλή που 
θυμίζει μπαράκι σε 
κυκλαδίτικο νησί. 

LOW PrOFiLe
Λυκαβηττού 6, 210 3620.200 Τυπική 
ξύλινη διακοσμήση, χαμηλό 
φως, bourbon και scotch 
on the rocks, μουσικές και 
από τον Θανάση Μήνα. 
100% ποτάδικο.

ΜΑrabOU
Πανόρμου 113, Αμπελόκηποι, 210 
6910.797 Με δυνατή μπάρα, 
πλούσια κάβα, cocktails 
από φρέσκα φρούτα, 
sandwiches και δροσερές 
σαλάτες. Πάντα υπό τον ήχο 
world, funky, soul, jazz, 
swing, pop, και electro 
μουσικής. Για 20άρηδες ή 
όσους αισθάνονται έτσι.   

MG
Σούτσου 11, πλ. Μαβίλη  Έκανε τη 
μέρα νύχτα και τη νύχτα 
μέρα εξελισσόμενο στο πιο 
κλασικό άφτερ των 00s. 
Όταν τα υπόλοιπα αθηναϊκά 
bars σχολάνε, εδώ αρχίζει 
το μάθημα. Πολύς καπνός, 
πολλή ΑΕΚ λόγω Κιντή-
Ψαριανού και πολύ παλιο-
ροκ.

ΜΠΡΙΚΙ 
Δορυλαίου 6, πλ. Μαβίλη, 210 6452.380/ 
Φρύνης 18, Παγκράτι, 210 7518.637. 
Αποτελεί μία από τις πιο 
σίγουρες λύσεις για 
απολαυστικό night out. 
Καθαρά ποτά, επιλεγμένες 
μουσικές, ωραίες παρέες. 
A.V.

NHΠIAΓΩΓEIO 
Eλασσιδών & Kλεάνθους 8, Γκάζι, 210 
3458.534 Kαταξιωμένο στέκι, 
από τα πρώτα που 
καθιέρωσαν τον όρο 
freestyle. Πλέον και με 
δεύτερο stage στο βάθος. 
Funk η κυριότερη μουσική 
κατεύθυνση.

OLD FasHiON
Μιαούλη, Ψυρρή Λίγο πριν το 
πολύβουο σημείο της οδού, 
με σπέσιαλ κοκτέιλ και 
καθαρά ποτά. 

Π
Eυπατρίδων 7, Γκάζι, 210 3470.510 
Alternative coffeshop - bar. 
Ψαγμένες μουσικές και 
καλλιτεχνική διάθεση με 
εικαστικά δρώμενα να 
τρέχουν. Aνοιχτό από τις 
20.00 έως αργά το βράδυ.

ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΟν 
Πανόρμου 113, Aμπελόκηποι, 210 
6911.672 Funk, soul και hip 
hop, εναλλασσόμενοι dj και 
μπιτάτος κόσμος. Στέκι 
κλασικό πλέον, 365 μέρες 
το χρόνο (από τις 5 το 
απόγευμα μέχρι όσο).  A.V.

ΠΡΙΖΑ 
Χρ. Λαδά 1, πλ. Καρύτση, 210 3244.101 
Νέο look, ίδιας έντασης 
ρυθμοί και βρετανική 
Indie-pop μουσική... για να 
είσαι μόνιμα στην πρίζα! 
Φιλοξενεί και εκθέσεις 
καλλιτεχνών.

Pairi DaeZa 
Παρνασσού 3, πλ. Kαρύτση, 210 3210.233  
Από τα μαγαζιά που έχτισαν 
το μύθο της Καρύτση 
ποντάροντας στο κόκκινο 
40s art deco σκηνικό και 
στις καλές μουσικές με 
έμφαση στα «μαύρα». Απ' 
έξω μόνιμα παρκαρισμένες 
βέσπες, ζήτα κοκτέιλ και 
για καφέ νωρίς.

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

saNta bOteLLa 
Πανόρμου 115Α, Αμπελόκηποι, 210 
6981.032 Στο αυτόνομο κράτος 
της Πανόρμου, με καφέδες 
που ανακουφίζουν και 
cocktails που δροσίζουν. Ο 
Κώστας είναι από τους πιο 
cool οικοδεσπότες της 
αθηναϊκής νύχτας. Δευτέρα 
16/12 οι Swing Shoes 
featuring Ειρήνη 
Δημοπούλου live. A.V.

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

6 D.O.G.s. 
Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 210 
3210.510 Τα 4 μπαράκια 
ενοποιήθηκαν σε ένα χώρο 
που λειτουργεί all day, 
φιλοξενεί συναυλίες, 
εκθέσεις, ηχογραφήσεις, 
art projects και πάρτι (ή 
απλά σε τροφοδοτεί με 
καφεΐνη). Κοινώς, όποιος 
θέλει να κάνει κάτι στην 
Αθήνα, απευθύνεται στα 
«σκυλιά». Στους resident 
DJs και ο Boy (Πέμ.). 

sOCiaLista
Τριπτολέμου 33, Γκάζι, 210 3474.733 Και 
ποτό και finger food 
συνοδευτικά σε ωραία 
ατμόσφαιρα. Ανοιχτό κάθε 
μέρα από τις 19.30. Φιάλη € 
80/ special € 90, απλό ποτό 
€ 8, special και cocktail € 
9. €

seVeN jOCKers  (tHe) 
Βουλής 7, Σύνταγμα, 210 3219.225 Από 
νωρίς το πρωί για καφέ, 
ποτό, δροσερές σαλάτες, 
homemade πίτες και 
γλυκά. Γήινα χρώματα και 
vintage στοιχεία στο 
εσωτερικό, τραπεζάκια 
έξω. Από τα πιο 
απρόβλεπτα after της 
πόλης.

ΤΙΚΙ ΑΤηΕνS 
Φαλήρου 15, Κουκάκι, 210 9236.908 
Eξωτικό στιλ και επιρροές 
από τη δεκαετία του ’50. 
Πολλά κοκτέιλ και λίγα 
πιάτα-burgers και finger 
foods. Κάθε Κυρ. με πάρτι 
και live μουσικές (χωρίς 
φαγητό). œ Ξ 

trOVa                          
Αθηνάς & Βλαχάβα 9, Μοναστηράκι, 210 
3224.896 Χώρος ιδιαίτερης 
αισθητικής με πινελιές 
Λατινικής Αμερικής, για 
πάρτι που συζητιούνται. 

Use bar 
Πλ. Καρύτση 5, Κέντρο Νέο στέκι 
στην καθιερωμένη πιάτσα, 
με έμφαση στην acid jazz 
και πινελιές από πειραγμέ-
νο hip hop, indie εκρήξεις 
και διαλείμματα με breaks.

VOiD    
Ευμολπιδών 26, Γκάζι, 210 3461.707 
Funky, soul, jazz και 
electric μουσικές με συχνά 
lives και καλεσμένους 
specials djs. Ωραία βεράντα

WHite MONKey 
Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, Μαρούσι, 210 
6147.192
Εξωτικά κοκτέιλ σε 
κανονικό ή μεγάλο μέγεθος, 
που σερβίρονται σε τεράστια 
κεραμικά ποτήρια (δοκίμασε 
το ομώνυμο) και μουσικές 
από τις δεκαετίες του ’60 και 
του ’70, από disco μέχρι 
garage και surf. ●
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θέατρο

Αδιέξοδο
 Σε περιβάλλον εγκλεισμού διαφορετικοί άνθρω-
ποι αναγκάζονται να συμβιώνουν. Είναι πραγμα-
τικά σε αδιέξοδο; Η χοροθεατρική παράσταση 
του Π. Κουρτίδη υπερασπίζεται την ελπίδα σε 
καιρό κρίσης και οι χορευτές/ηθοποιοί του μας 
μεταφέρουν το αιδιόδοξο μήνυμά του με τον κα-
λύτερο τρόπο. ΠΚ, Κασομούλη 30 & Ρενέ Πυώ 2, 
Νέος Κόσμος, 210 9011.677 

Μέ δύνΑΜη 
Απο την ΚηφισιΑ
Οι τέσσερις ηρωίδες των Δημήτρη Κεχαγιά και Ε-
λένης Χαβιαρά, η Φωτεινή, η Μάρω, η Αλέκα και η 
Ηλέκτρα, παίρνουν το πρόσωπο των Τζίνα Θλιβέ-
ρη, Νάντια Μαργαρίτη, Νίκη Παλληκαράκη, Γιώτα 
Φέστα και ψάχνουν από την αρχή το νόημα της 
ζωής τους. Από 15/2, θέατρο Ροές

οι πιο δύνΑτέσ
Από τον ενικό αριθμό της «Πιο δυνατής» του Αύ-
γουστου Στρίνμπεργκ, η Άννα Ανδριανού περνάει 
στον πληθυντικό αριθμό μετατρέποντας ένα κα-
φέ σε ρινγκ, όπου η σύζυγος και η ερωμένη του 
ίδιου άνδρα αναμετριούνται μεταξύ τους. Η κάθε 
μία κουβαλάει έναν τρόπο αγάπης, σκέψης, ζωής. 
Από 4/2, Θέατρο Βικτώρια  

Frida/Frida Η γαλλομεξικανικής καταγωγής συγγραφέας Esther 

Andre Gonzalez έγραψε ένα έργο για τη Φρίντα Κάλο και το σκηνοθέτησε 

βουτώντας το, φυσικά, στο χρώμα. Σημειώστε ένα όνομα: Κωνσταντίνα 

Κάκαλου. Επανέρχεται στην παράσταση (δίπλα στην Εβελίνα Αραπίδη 

και Γιάννη Φίλια),  που ανέβηκε στο παρελθόν. Τότε όλοι μιλούσαμε για 

την ερμηνεία της. Από 13/2, Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας 

οι πτυχιούχοι Βασισμένο στο βιβλίο του Χρήστου 
Βακαλόπουλου, φέρνει επί σκηνής μια γυναίκα, ένα μά-

γειρα, το καλοκαίρι, τον Γκοντάρ, μια γιαγιά, την Άβα 
Γκάρντνερ, την Κίνα, τα κάγκελα της Πατησίων, την 
επανάσταση, τον Ρήγα Φεραίο, τους πτυχιούχους... 
Από 4/2, Θέατρο 104

οι παίκτες Σε ένα πανδοχείο, μια συμμορία τζογα-
δόρων στήνει ένα «παιχνίδι» χωρίς ηθικούς φραγμούς, 

όπου το θύμα γίνεται θύτης και ο θύτης θύμα. Η ομάδα 
Cheek-bones ανεβάζει στο Bios μια performance που στηρίζε-

ται στο έργο του Νικολάι Γκόγκολ «Οι παίκτες». Aπό 11/2, Bios

ο εχθρός του λαού Ο Ερίκος Ίψεν έγραψε ένα έργο 
με άξονες την οικολογία, την πολιτική και την κοινωνία, με ήρωα 
έναν έντιμο γιατρό, αποφασισμένο να αποκαλύψει την απάτη 
που δυναστεύει την πόλη του. Από 8/2, Μορφές Έκφρασης 

Αridnere Η Μάρθα Φριντζήλα έστησε ένα ιδιόρρυθμο 
καμπαρέ με «Τα βάσανα της αθώας Ερέντιρα και της άσπλαχνης 
γιαγιάς της», όπως τα διηγήθηκε ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές. 
Από 8/2, Baumstrasse

οι πτυχιούχοι 
Βακαλόπουλου, φέρνει επί σκηνής μια γυναίκα, ένα μά

γειρα, το καλοκαίρι, τον Γκοντάρ, μια γιαγιά, την Άβα 
Γκάρντνερ, την Κίνα, τα κάγκελα της Πατησίων, την 
επανάσταση, τον Ρήγα Φεραίο, τους πτυχιούχους... 
Από 4/2, Θέατρο 104

ο
δόρων στήνει ένα «παιχνίδι» χωρίς ηθικούς φραγμούς, 

όπου το θύμα γίνεται θύτης και ο θύτης θύμα. Η ομάδα 
Cheek-bones ανεβάζει στο Bios μια performance που στηρίζε



7 - 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 A.V. 41 

cinevoice
 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Πρόβαρέ το, θα θες να το θυμάσαι: Κουαβεζανέιτου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μη μου χαλάς τη μέρα 
(The LasT sTand)
ΣΚηνοθεΣία: Κιμ τζι-γουν  

Με τουΣ: Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, 

Πίτερ Στορμάρε, φόρεστ Γουί-

τακερ

Ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ ε-

πιστρέφει στην ενεργή δράση 

στο ρόλο ενός σερίφη που ε-

γκαταλείπει το Λος Άντζελες 

προκειμένου να τα βάλει με 

ένα καρτέλ ναρκωτικών σε μια 

συνοριακή πόλη, κοντά στο 

Μεξικό. Ο Κορέατης Κιμ Τζι-

γουν, γνωστός για την υπερ-

κινητική σκηνοθεσία, υπογρά-

φει το φιλμ, για το οποίο όμως 

η εταιρεία διανομής προτίμη-

σε να μην κάνει δημοσιογρα-

φική προβολή. Ίσως για να μη 

μας χαλάσει τη μέρα...

Χίτσκοκ (hiTchcock) **  

ΣΚηνοθεΣία: Σάσα τζερβάζι / Με τουΣ: Άντονι Χόπκινς, 

Έλεν Μίρεν, Σκάρλετ Γιόχανσον, τόνι Κολέτ

Κάπου ανάμεσα σε μια βιογραφία του Χίτσκοκ 

την περίοδο της δημιουργίας του «Ψυχώ», ένα 

εντελώς πρόχειρο και επιφανειακό ψυχογράφη-

μα και την ιστορία μιας ιδιαίτερης συζυγικής κι 

επαγγελματικής σχέσης, το «Χίτσκοκ» του Σάσα 

Τζερβάζι είναι χαριτωμένο κι ελαφρύ. Και τίποτα 

περισσότερο. Φορτωμένο με μια ομάδα ικανών 

ηθοποιών (και τον Άντονι Χόπκινς με ένα μάλλον 

αποτυχημένο fat suit) που παίζουν για να κερδί-

σουν μια οσκαρική υποψηφιότητα (δεν τα κατά-

φεραν), το φιλμ θα ήθελε να είναι μια ματιά πίσω 

από την κουρτίνα του Χόλιγουντ και της ψυχολο-

γίας ενός από τους διασημότερους σκηνοθέτες 

του. Όμως, δυστυχώς, δεν πάει ποτέ πέρα από τα 

προφανή και τα εύκολα κι ελάχιστα αποκαλύπτει 

για τον άνθρωπο, την τέχνη του ή την αγωνία της 

δημιουργίας. Αντίθετα, μένει σε μια φροντισμένη 

αναπαράσταση που όμως δεν είναι ποτέ αρκετή. 

Ο κυνηγημένος (The expaTriaTe) **
ΣΚηνοθεΣία: φίλιπ Στολτς / Με τουΣ: Άαρον έκχαρτ, Όλ-

γα Κιριλένκο, λιάνα λιμπεράτο

Euro-thriller στα βήματα του «Taken», με τον Άαρον 

Έκχαρτ στο ρόλο ενός πράκτορα της CIΑ να δοκι-

μάζει κι αυτός την τύχη του απέναντι σε σκοτεινές 

δυνάμεις στη Γηραιά Ήπειρο, με την κόρη του να 

τρέχει στο κατόπι του. Όχι, δεν έχει απαχθεί, αλ-

λά ο ήρωας ανακαλύπτει ένα πρωί ότι η εταιρεία 

στην οποία δούλευε στο Βέλγιο δεν υπάρχει πια 

και πως όλοι θέλουν να τον σκοτώσουν, όπως έ-

καναν και με τους πρώην συναδέλφους του. Αυτό 

που ακολουθεί είναι ακριβώς αυτό που περιμένεις, 

σκηνοθετημένο με τρόπο αποτελεσματικό από τον 

Γερμανό Φίλιπ Στολτς, που κάνει εδώ το αγγλόφω-

νο ντεμπούτο του. Κι αν ο Έκχαρτ είναι ένας αν μη 

τι άλλο ικανός ηθοποιός, εδώ ο ρόλος δεν απαι-

τεί στ' αλήθεια κάτι παραπάνω από το να κοιτάζει 

σοβαρός ή να δέρνει και να σκοτώνει ακόμη σο-

βαρότερος, όπως κάθε ήρωας σε μια όχι υψηλών 

φιλοδοξιών, μα αξιοπρεπή action movie.

Φιλιά εις τα παιδιά **  

ΣΚηνοθεΣία: Βασίλης λουλές

Υπάρχουν δεκάδες ντοκιμαντέρ για το Ολοκαύ-

τωμα, υπάρχουν κι αυτά που αφορούν συγκε-

κριμένα στην εβραϊκή κοινότητα των Ελλήνων. 

Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί το «Φιλιά εις τα 

παιδιά»; Είναι οι εκ βαθέων, βαθιά συγκινητικές 

αφηγήσεις πέντε ηλικιωμένων πλέον ανθρώ-

πων που βίωσαν ως παιδιά τη φρίκη εκείνων 

των ημερών. Το προσωπικό ύφος αυτών των ι-

στοριών, η καταγραφή τους μέσα από τα παιδι-

κά μάτια και η ανάλυσή τους από τα μάτια των 

ενηλίκων, αποτελεί το πιο ενδιαφέρον σημείο 

του. Έτσι η Ιστορία αποκαλύπτεται μέσα από 

μικρές προσωπικές ιστορίες που συχνά είναι 

σχεδόν σπαρακτικά συγκινητικές. Ο Λουλές ε-

μπλουτίζει την εικόνα με αρχειακά υλικά, όμως 

εδώ πρωταγωνιστεί ο λόγος και η έκφραση 

των ανθρώπων που μιλούν, με όλα τα θετικά 

και τα αρνητικά που αυτό συνεπάγεται για την 

«κινηματογραφικότητα» ενός ντοκιμαντέρ. 

Οι μάγκες δεν έχουν κινητό Κομοδινί μαλλί

Παιδιά του πολέμου

«Κλαρίςςςςς...»

Αυτή είναι η Κουαβεζανέι. A star is born.

Τα μυθικά πλάσματα του Νότου (BeasTs of The souThern WiLd) ****  

ΣΚηνοθεΣία: Μπεν Ζάιτλιν

Με τουΣ: Κουαβεζανέι Γουόλις, Ντουάιτ Χένρι, τζίνα Μοντάνα

Κάθε ταινία φιλοδοξεί να δημιουργήσει τον δικό της κόσμο αλλά τα 

«Μυθικά πλάσματα του Νότου» χτίζουν ένα ολόκληρο σύμπαν, μια 

παράλληλη πραγματικότητα που δεν απέχει πολύ από τη δική μας, μα 

είναι χτισμένη από θριαμβευτική φαντασία, χειροποίητο μεγαλείο, 

κινηματογραφική  τελειότητα και συναισθηματική μεγαλοσύνη. Ο 

κόσμος αυτός ονομάζεται Μπάθταμπ και είναι ένα νησάκι στα ανοιχτά 

της Νέας Ορλεάνης, εκεί που κατοικεί η μικρή Χασπάπι, ένα ανεξάρτη-

το, αξιολάτρευτο κορίτσι. Ζει κάπου ανάμεσα στην πραγματικότητα 

και την υπέροχη, συναρπαστική, τρομακτική, τρυφερή, φαντασία της 

και φροντίζει τον άρρωστο πατέρα της που υποφέρει από την καρδιά 

του και το ποτό. Όμως ένας τέτοιος κόσμος είναι εύθραυστος σχεδόν 

όσο η φαντασία ενός μικρού κοριτσιού και τόσο απροστάτευτος όσο 

το έδαφος στα ορμητικά νερά του ποταμού. Η πρώτη μεγάλου μήκους 

ταινία του Μπεν Ζάιτλιν μοιάζει προορισμένη να μείνει κλασική, όχι 

μόνο γιατί κέρδισε κάθε βραβείο στην πορεία της από το Sundance 

στις Κάννες κι ως τις τέσσερις υποψηφιότητες (ταινίας, σκηνοθεσίας, 

σεναρίου, Ά  γυναικείου ρόλου) στα Όσκαρ. Αλλά και για τη συναρπα-

στική ερμηνεία της εξάχρονης Κουαβεζανέι Γουόλις, που χτίζει ένα χα-

ρακτήρα που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Και για τη σπουδαία σκηνοθεσία, 

που εφευρίσκει έναν DIY μαγικό ρεαλισμό που σε απογειώνει. Και για 

το ελεύθερο πνεύμα της και τη λυτρωτική απλότητά της. Για την από-

στασή της από κάθε κλισέ και φόρμουλα. Μα κυρίως για τον τρόπο 

της να σε κάνει να βλέπεις το σινεμά με καινούργια μάτια, να ενθου-

σιάζεσαι όπως την πρώτη φορά που πιάστηκες στη γλυκιά παγίδα της 

μεγάλης οθόνης. Μην τη χάσετε. 

ÇΟλόκληρο το 

σύμπαν εξαρτάται από 

το αν τα κομμάτια του 

ταιριάζουν μαζί.

Αν ένα κομμάτι χαλάσει, 

ακόμη και το μικρότερο, τότε 

το σύμπαν θα διαλυθείÈ. 

(η μικρή Χασπάπι και η σοφία των έξι 

χρόνων της στα ÇΜυθικά Πλά-

σματα του νότουÈ)
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ΑθήνΑς

Α ΑΒΟΡΑ  
Ιπποκράτους 180, 210 6462.253

No Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 
22:30

ABΑΝΑ 
Λυκούργου 3, Χαλάνδρι, 210 6756.546 

Τα μυθικά πλάσματα του 
Νότου Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 
22:30 / Το μεγάλο ταξίδι της 
Ζαράφα μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 
16:30

AΕ Λ ΛΩ CinemA x 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259.975 

Αίθ.1: Αλλοθι Πέμ.-Τετ. 19:00 
/ Ο Κυνηγημένος Πέμ.-Τετ. 
21:15, 23:00 / Ξενοδοχείο για 
τέρατα μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 
17:00 
Αίθ.2: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 19:30 / Django, ο 
Τιμωρός Πέμ.-Τετ. 21:45 / Η 
ζωή του Πι Σάβ.-Κυρ. 17:00 
Αίθ.3: Χίτσκοκ Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:00, 22:00 
Αίθ.4: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 22:30 / Το κεφάλαιο 
Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:10

ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Βασ.  Σοφίας 124, Αμπελόκηποι,  
210 7782.122 
 
Αίθ.1: Αννα Καρένινα Πέμ.-
Τετ. 17:30 / Django, ο Τιμωρός 
Πέμ.-Τετ. 22:15 / No Πέμ.-Τετ. 
20:00 
Αίθ.2: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:20 / Jack 
Reacher Πέμ.-Τετ. 22:40  
/ Ψάχνοντας το Νέμο μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 15:50

AΘHnAiOn CinepOlis 3D 
Ζησιμοπούλου 7, Γλυφάδα,  
210 8108.230 

Αίθ.1: Τα μυθικά πλάσματα 
του Νότου Πέμ.-Τετ. 18:10, 
20:10, 22:10 
Αίθ.2: Οι διώκτες του εγκλή-
ματος Πέμ.-Τετ. 22:50 / Jack 
Reacher Πέμ.-Τετ. 20:20  
/ Αννα Καρένινα Πέμ.-Τετ. 
17:50 / Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 15:50 
Αίθ.3: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 17:40, 20:00 / 
Django, ο Τιμωρός Πέμ.-Τετ. 
22:20 / Οι πέντε θρύλοι με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 15:40 
Αίθ.4: Αλλοθι Πέμ.-Τετ. 
20:20 / No Πέμ.-Τετ. 18:00 / Ο 
Κυνηγημένος Πέμ.-Τετ. 22:40 
/ Ψάχνοντας το Νέμο μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:00 3D

ΑΙΓΛΗ 
Λ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι,  210 6841.010
 
Αίθ.1: Επιχείρηση: Argo Πέμ.-
Τετ. 17:45, 20:15 / Django, ο 
Τιμωρός Πέμ.-Τετ. 22:30 
Αίθ.2: Αννα Καρένινα Πέμ.-
Τετ. 18:00 / No Πέμ.-Τετ. 
20:30 / Jack Reacher Πέμ.-
Τετ. 22:50

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ eUROpA CinemAs 
Λ. Αλεξάνδρας & Πατησίων 77-79,  
210 8219.298

Λίνκολν Πέμ.-Τετ. 16:30, 
19:30, 22:30

ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΥ 2+1
Αγωνιστών Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι,  
210 5813.470 -450

Αίθ.1: Jack Reacher Πέμ.-
Τετ. 17:50, 20:15, 22:40 
Αίθ.2:  ART CINEMA
Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ.Πέμ.-Τετ. 17:30 / 
Οι διώκτες του εγκλήματος 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:00, 
23:00

Α ΣΤΕΡΑ Σ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦΟΣ ΝΕ Α Σ 
ΙΩΝΙΑ Σ
Ασκληπιού 4, Νέα Ιωνία, 210 2712.640

J.A.C.E. Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:30 / Ο άνθρωπος που γελά 
Πέμ.-Τετ. 18:15

ΑΣΤΥ
Κοραή 4, 210 3221.925

Pieta Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:15, 
22:20

ΑΤΛΑΝΤΙΣ 
Λ. Βουλιαγμένης 245, Δάφνη,  
210 9711.511

Αίθ.1: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ.-Τετ. 17:15, 19:45, 22:15 
Αίθ.2: Λίνκολν Πέμ.-Τετ. 
16:45, 19:30, 22:30

ΑΤΤΑΛΟΣ
Κοτιαίου & Ελ.Βενιζέλου, 210 9331.280, 
210 9319.779

Αλλοθι Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:30, 22:30

ΒΑΡΚΙΖΑ
Θάσου 22, 210 8973.926 

Αίθ.1: Ο Κυνηγημένος Πέμ.-
Τετ. 20:40, 22:40 / Η ζωή του 
Πι Πέμ.-Τετ. 18:30 3D  
/ Ψάχνοντας το Νέμο μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:30 3D 
Αίθ.2: Αννα Καρένινα Πέμ.-
Τετ. 18:10, 20:20 / Jack 
Reacher Πέμ.-Τετ. 22:30  
/ Ραλφ, η επόμενη πίστα με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:30 3D

CApiTOl ΖΕΦΥΡΟΣ
Ιουλιανού & 3ης Σεπτεμβρίου,  
210 3462.677

Καλά Χριστούγεννα κύριε 
Λώρενς Πέμ.-Τετ. 18:00 / Το 
νησί Πέμ.-Τετ. 20:00 / Bad 
guy Πέμ.-Τετ. 21:30 

CineRAmA
Αγ. Κυριακής 30, Παλαιό Φάληρο, 
210 9403.593

Ο άνθρωπος που γελά Πέμ.-
Τετ. 20:30 / Αννα Καρένινα 
Πέμ.-Τετ. 18:15 / Jack 
Reacher Πέμ.-Τετ. 22:30

VillAGe sHOppinG AnD mORe 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Άγ. I. Pέντη, 
14848

Αίθ.1: Μη μου χαλάς τη μέρα 
Πέμ.-Τετ. 20:20, 22:40 
Αίθ.2: Χίτσκοκ Πέμ.-Τετ. 
21:15, 23:30 
Αίθ.3: Αλλοθι Πέμ.-Τετ. 
22:00, 00:30 / Παίζοντας με 
την αγάπη Πέμ.-Τετ. 17:30, 
19:45 
Αίθ.4: Ψάχνοντας το Νέμο με-
ταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:00 3D / Κυρ. 15:00 
3D, 17:00 3D / Χίτσκοκ Πέμ.-
Τετ. 19:00, 21:15, 23:30 
Αίθ.5: Οι διώκτες του εγκλή-
ματος Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:40, 21:10, 23:45 / 
Κυρ. 16:10, 18:40, 21:10, 23:45 
Αίθ.6: Σάμμυ 2 μεταγλ. Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:10 / Κυρ. 15:10, 17:10  
/ Django, ο Τιμωρός Πέμ.-Τετ. 
19:15, 22:30 
Αίθ.7: Ο Κυνηγημένος Πέμ.-
Τετ. 19:40, 22:00, 00:20 / Η 
ζωή του Πι Σάβ. 17:00 3D / 
Κυρ. 14:20 3D, 17:00 3D 
Αίθ.8: Μη μου χαλάς τη μέρα 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:20, 22:40 
/ Ψάχνοντας το Νέμο μεταγλ. 
Κυρ. 14:00 3D, 16:00 3D 
Αίθ.9: Σάμμυ 2 μεταγλ. Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00 / Κυρ. 14:00, 16:00, 
18:00 / Αγάπησα ένα ζόμπι 
Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:20, 00:30 
Αίθ.10: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:40, 00:10 
/ Ραλφ, η επόμενη πίστα με-
ταγλ. Κυρ. 14:10, 16:20 
Αίθ.11: Μη μου χαλάς τη μέρα 
Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:30, 23:50 
Αίθ.12: Αν...Πέμ.-Τετ. 19:20, 
21:45, 00:15 / Ξενοδοχείο για 
τέρατα μεταγλ. Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:15 / 
Κυρ. 15:15, 17:15 
Αίθ.13: Αν... Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:50, 20:30, 
23:00 / Κυρ. 15:20, 17:50, 
20:30, 23:00 
Αίθ.14: Django, ο Τιμωρός 
Πέμ.-Τετ. 17:45, 21:00, 00:15 
Αίθ.15: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:30, 00:00 
Αίθ.16: Η ζωή του Πι Πέμ.-Τετ. 
19:30, 22:10 / Ραλφ, η επόμε-
νη πίστα μεταγλ. 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:20 / Κυρ. 15:10, 17:20 
Αίθ.17: Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:50 / Κυρ. 
15:50, 17:50 / Χόμπιτ: Ενα 
Αναπάντεχο Ταξίδι Πέμ.-Τετ. 
19:50, 23:20 
Αίθ.18: Οι διώκτες του εγκλή-
ματος Πέμ.-Τετ. 17:40, 20:15, 
22:45 
Αίθ.19: Αγάπησα ένα ζόμπι 
Πέμ.-Τετ. 21:20, 23:40 / Ανά-
μεσα σε δύο κόσμους 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:00 / Κυρ. 16:40, 19:00 
Αίθ.20: Λίνκολν Πέμ.-Τετ. 
17:50, 21:00, 00:10 

VillAGe 5 CinemAs pAGRATi 
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου,  
Παγκράτι, 14848

Αίθ.1: Η ζωή του Πι Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:15 / Σάβ. 
16:45, 19:15 / Κυρ. 14:15, 16:45, 

19:15 / Οι διώκτες του εγκλή-
ματος Πέμ.-Τετ. 21:45, 00:10 
Αίθ.2: Αν...Πέμ.-Τετ. 17:45, 
20:00 / Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 22:15 / Αγάπησα ένα 
ζόμπι Πέμ.-Τετ. 00:40 / Ραλφ, 
η επόμενη πίστα μεταγλ. 
Κυρ. 15:40 
Αίθ.3: Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ.Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:45 / Κυρ. 
15:45, 17:45 / Μη μου χαλάς τη 
μέρα Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:00, 
00:15 
Αίθ.4: Ψάχνοντας το Νέμο με-
ταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:00 3D / Κυρ. 15:00 
3D, 17:00 3D / Ο Κυνηγημένος 
Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:20, 23:30 
Αίθ.5: Django, ο Τιμωρός 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 21:10, 00:20 
/ Σάμμυ 2 μεταγλ. Κυρ. 14:00, 
16:00

VillAGe 15 CinemAs @ THe mAll 
Α. Παπανδρέου 3, 14848 

Αίθ.1: Παίζοντας με την αγάπη 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 15:30, 18:00 / Κυρ. 11:00, 
13:15, 15:30, 18:00 / Αγάπησα 
ένα ζόμπι Πέμ.-Τετ. 20:15, 
22:30 
Αίθ.2: Ο Κυνηγημένος Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00, 
19:15, 21:30, 23:45 / Σάβ.-
Κυρ. 19:15, 21:30, 23:45 / 
Ψάχνοντας το Νέμο μεταγλ. 
Σάβ. 17:00 3D / Κυρ. 12:30 3D, 
14:45 3D, 17:00 3D 
Αίθ.3: Django, ο Τιμωρός 
Πέμ.-Τετ. 16:15, 19:30, 22:45 
/ Ραλφ, η επόμενη πίστα με-
ταγλ. Κυρ. 11:30, 13:45 
Αίθ.4: Οι διώκτες του εγκλή-
ματος Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:30, 20:00, 22:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 20:00, 22:30 / Ξε-
νοδοχείο για τέρατα μεταγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
15:30 / Σάβ. 16:00, 18:00 / 
Κυρ. 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 
Αίθ.5: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:30, 19:00, 21:30, 00:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 19:00, 21:30, 00:00 
/ Ραλφ, η επόμενη πίστα με-
ταγλ. Σάβ. 16:45 / Κυρ. 12:15, 
14:30, 16:45 
Αίθ.6: The Impossible Πέμ.-
Τετ. 23:30 / Αλλοθι Πέμ.-Τετ. 
19:00 / Οι διώκτες του εγκλή-
ματος Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:30, 21:15 / Κυρ. 
11:30, 14:00, 16:30, 21:15 
Αίθ.7: Χίτσκοκ Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00, 18:30, 
21:00, 23:30 / Σάβ.-Κυρ. 
18:30, 21:00, 23:30 / Ψάχνο-
ντας το Νέμο μεταγλ. Σάβ.-
Κυρ. 16:00 3D 
Αίθ.8: Τα μυθικά πλάσματα 
του Νότου Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:45, 18:45, 20:45, 
23:00 / Σάβ.-Κυρ. 18:45, 
20:45, 23:00 / Η ζωή του Πι 
Σάβ. 16:15 3D / Κυρ. 11:00 3D, 
13:30 3D, 16:15 3D 
Αίθ.9: Η ζωή του Πι Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:15 / Κυρ.14:45, 17:15 / Μη 
μου χαλάς τη μέρα Πέμ.-Τετ. 
19:45, 22:00, 00:15 
Αίθ.10: Λίνκολν Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:45, 
19:00, 22:15 / Κυρ. 12:45, 
15:45, 19:00, 22:15 
Αίθ.11: Αν... Πέμ.-Τετ. 19:15, 
21:45, 00:15 / Σάμμυ 2 μεταγλ. 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 15:15, 17:15 / Κυρ. 11:15, 
13:15, 15:15, 17:15 
Αίθ.12: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 15:00, 17:45, 20:30, 
23:15 / Η ζωή του Πι Κυρ. 
12:00
Αίθ.13: Λίνκολν Πέμ.-Τετ. 
19:00, 22:15 
Αίθ.14: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 23:15 

VillAGe 9 CinemAs @ FAliRO 
Λ. Ποσειδώνος 1, Π. Φάληρo, 14848

Αίθ.1: Λίνκολν Πέμ.-Τετ. 
18:20, 21:40 Ξενοδοχείο για 
τέρατα μεταγλ. 
Κυρ. 14:40 3D, 16:30 3D 
Αίθ.2: Οι διώκτες του 
εγκλήματος Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:15, 19:30, 
21:50, 00:00 / Σάβ.-Κυρ. 
19:30, 21:50, 00:00 / Ραλφ, 
η επόμενη πίστα μεταγλ. 
Σάβ. 17:30 / Κυρ. 11:30, 
13:30, 15:30, 17:30 
Αίθ.3: Μη μου χαλάς τη 
μέρα Πέμ.-Τετ. 18:45, 
21:00, 23:15 / Η ζωή του 
Πι Κυρ. 16:20 
Αίθ.4: Οδηγός αισιοδο-
ξίας Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:30, 00:00 / Brave με-
ταγλ. Σάβ. 17:00 / Κυρ. 
13:00, 15:00, 17:00 
Αίθ.5: Επιχείρηση: 
Argo Πέμ., Παρ., 

Δευτ., Τρ.,Τετ. 17:50, 20:10 / 
Σάβ.-Κυρ. 20:10 / Django, ο 
Τιμωρός Πέμ.-Τετ. 22:30 / Ξε-
νοδοχείο για τέρατα μεταγλ. 
Σάβ. 18:10 / Κυρ. 12:40, 14:30, 
16:20, 18:10 
Αίθ.6: Τα μυθικά πλάσματα 
του Νότου Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:00, 20:00, 22:00, 
00:00 / Σάβ.-Κυρ. 20:00, 
22:00, 00:00 / Ψάχνοντας το 
Νέμο μεταγλ. Σάβ. 18:00 3D / 
Κυρ. 12:00 3D, 14:00 3D, 16:00 
3D, 18:00 3D 
Αίθ.7: Χίτσκοκ Πέμ.-Τετ. 
17:45, 20:00, 22:15, 00:30 
Αίθ.8: Λίνκολν Πέμ.-Τετ. 
20:00, 23:20 
Αίθ.9: Οι διώκτες του εγκλή-
ματος Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15 / 
Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ.-Τετ. 22:45 

VillAGe ATHens meTRO mAll 
Λ. Βουλιαγμένης 276,  
Άγιος Δημήτριος, 14848

Αίθ.1: Οι διώκτες του εγκλή-
ματος Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:20, 
23:45 / Ψάχνοντας το Νέμο 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:40 3D / Κυρ. 
12:20 3D, 14:30 3D, 16:40 3D 
Αίθ.2: Σάμμυ 2 μεταγλ. Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:00 / Κυρ. 12:00, 14:00, 
16:00 / Μη μου χαλάς τη μέρα 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 21:00, 23:20 
Αίθ.3: Django, ο Τιμωρός 
Πέμ.-Τετ. 22:10 / Αγάπησα 
ένα ζόμπι Πέμ.-Τετ. 20:00 / Η 
ζωή του Πι Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:30 / Κυρ. 
12:30, 15:00, 17:30 
Αίθ.4: Αν...Πέμ.-Τετ. 19:10 
/ Ξενοδοχείο για τέρατα με-
ταγλ.Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:00 / Κυρ. 12:50, 
14:50, 17:00 / Επιχείρηση: 
Argo Πέμ.-Τετ. 21:40, 00:10 
Αίθ.5: Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:20 / Κυρ. 
13:00, 15:10, 17:20 / Ο Κυνηγη-
μένος Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:00, 
00:20

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
Μεσογείων 6, 210 7773.319
Κάθε Τετάρτη εισιτήριο œ 5

Αίθ.1: Τα μυθικά πλάσματα 
του Νότου Πέμ.-Τετ. 18:40, 
20:40, 22:30 
Αίθ.2: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:20, 22:40

GAZARTe
Βουτάδων 34 (μετρό Κεραμεικός), 
Γκάζι, 210 3460.347

No Πέμ.-Τετ. 17:45, 20:15, 
22:40

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
 Ζέππου 14, Γλυφάδα, 210 9650.318  
 
Αίθ.1: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:15, 23:00 / Σάβ.-Κυρ. 
17:30, 20:15, 23:00 
Αίθ.2: Λίνκολν Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:15, 22:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:00, 19:15, 22:30

ΔΑΝΑΟΣ 
Λεωφ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου, 210 
6922.655

 Αίθ.1: Λίνκολν Πέμ.-Τρ. 16:30, 
19:30, 22:30 / Τετ. 16:30 / 
Nabucco Τετ. 21:00 [Αναμε-
τάδωση απο Ιταλια] 
Αίθ.2: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ.-Τετ. 17:15, 19:45, 22:15 
/ I want to cheer you up Σάβ. 
15:30 / Noma - at Boiling 
Point Κυρ. 16:00

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι,  210 8028.587 

Η ζωή του Πι Πέμ.-Κυρ. 19:40 
/ Δευτ.-Τετ. 18:00 / Αννα 
Καρένινα Πέμ.-Κυρ. 17:20 / 
Django, ο Τιμωρός Πέμ.-Τετ. 
22:00 / Το μερίδιο των αγγέ-
λων Δευτ.-Τετ. 20:10

ΕΛΛΗ
Ακαδημίας 64, Κέντρο, 210 3632.789

Μετά τη Λουτσία Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:15, 22:30

ΕΜΠΑΣΣΥ nOVA ODeOn
Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Kολωνάκι,  
210 7215.944

Οδηγός αισιοδοξίας Πέμ.-Τετ. 
17:20, 20:00, 22:40

ΙΔΡΥ ΜΑ ΜΙ Χ Α ΛΗΣ Κ ΑΚΟ-
ΓΙΑΝΝΗΣ
Πειραιώς 206, Ταύρος, 210 3418.550 

(Αφιέρωμα στον Μ. Αντο-
νιόνι ) Roma ‘90 / Πέμ. 21:00 
/ Μπλόου απ  Πέμ. 21:10 / 
L’amorosa menzogna Παρ. 
21:00 / Superstizione Παρ. 
21:10 / Ζαμπρίσκι Πόιντ Παρ. 
21:20 / Fare un film per me è 
vivere Σάβ. 20:00 / Chung Kuo 
- Cina Σάβ. 21:00 / Antonioni 
Visto Da Antonioni Κυρ. 20:00 
/ Gente del Po Κυρ. 20:25 / 
Το χρονικό μιας αγάπης Κυρ. 
20:35 / Nettezza Urbana 
Δευτ. 21:00 / Il mistero 
di Oberwald Δευτ. 21:10 / 
Identificazione di una donna 
Τρ. 21:10 / Sicilia Τρ. 21:00 / Lo 
sguardo di MichelangeloΤετ. 
21:00 / Η κόκκινη έρημος 
Τετ. 21:15

ΙΛΙΟΝ
Τροίας 34 & Πατησίων 113, 210 

8810.602

Τα μυθικά πλάσματα 
του Νότου Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:20, 22:10

ΙΝΤΕΑΛ 
Πανεπιστημίου 46, 210 3826.720 

Τα μυθικά πλάσματα του 
Νότου Πέμ.-Τετ. 18:20, 
20:20, 22:20

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx CyTA
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567

Αίθ.1: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:00, 
22:30 / Η ζωή του Πι Κυρ. 
15:00 
Αίθ.2: Χίτσκοκ Πέμ.-Τετ. 
18:45, 20:45, 22:45/  Η ζωή 
του Πι Σάβ. 16:20 / Λίνκολν 
Κυρ. 15:45 

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx ClAss CyTA
Δροσίνη 16, Κηφισιά, 210 6231.601 -933

Λίνκολν Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00, 19:00, 
22:00 / Κυρ. 19:00, 22:00

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ FilmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106 (μετρό Φιξ ),  
210 9215.305

No Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:00, 20:10, 22:20 
/ Σάβ. 18:00, 20:10, 22:20, 
00:30

ΝΑΝΑ CinemAx CyTA
Λ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη, 210 9703.158  

 Αίθ.1: Η ζωή του Πι Πέμ.-Τετ. 
17:30 / Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:30 
Αίθ.2: Χίτσκοκ Πέμ.-Τετ. 
18:15, 20:15, 22:15 
Αίθ.3: Django, ο Τιμωρός / 
Πέμ.-Τετ. 21:00 Αν... Πέμ.-
Τετ. 18:40 
Αίθ.4: Η ζωή του Πι Πέμ.-Τετ. 
19:00 3D / Ο Κυνηγημένος 
Πέμ.-Τετ. 21:30, 23:15 / 
Ψάχνοντας το Νέμο μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 17:00 3D 
Αίθ.5: Django, ο Τιμωρός 
Πέμ.-Τετ. 19:20, 22:40 / Ραλφ, 
η επόμενη πίστα μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 17:00 
Αίθ.6: Οι διώκτες του ε-
γκλήματος Πέμ.-Τετ. 23:15 
/ Χίτσκοκ Πέμ.-Τετ. 19:15, 
21:15 / Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 17:15

ΝΙΡΒΑΝΑ CinemAx CyTA
Λ. Αλεξάνδρας 192, Αμπελόκηποι,  
210 6469.398, 210 6445.221

Χίτσκοκ Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Κυρ., Δευτ., Τετ. 18:00, 20:00, 
22:00 / Τρ. 18:00, 22:00

ODeOn KOsmOpOlis mApOyΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα,  
210 6786.000, 801 11 60000 
 
 Αίθ.1: Μη μου χαλάς τη μέρα 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:50, 21:00, 23:20 / Σάβ.-
Κυρ. 16:30, 18:50, 21:00, 
23:20 
Αίθ.2: Παίζοντας με την αγάπη 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:40 / Σάβ.-Κυρ. 16:20, 18:40 
Μη μου χαλάς τη μέρα Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:20 
Αίθ.3: Τα πλεονεκτήματα του 
να είσαι στο περιθώριο Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:20 
/ Σάβ.-Κυρ. 16:10, 18:20 / 
Επιχείρηση: Argo Πέμ.-Τετ. 
20:40, 23:10 
Αίθ.4: Αγάπησα ένα ζόμπι 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:10, 22:20 
/ Ραλφ, η επόμενη πίστα με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 15:40 
Αίθ.5: Η ζωή του Πι Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:20 3D 
/ Σάβ.-Κυρ. 16:40 3D, 19:20 
3D / Django, ο Τιμωρός Πέμ.-
Τετ. 22:00 
Αίθ.6: Ο Κυνηγημένος Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Κυρ., Τρ., Τετ. 
20:50 3D, 23:10 3D / Δευτ. 
18:40 3D, 20:50 3D, 23:10 3D 
/ Ψάχνοντας τον βασιλιά της 
σκόνης Σάβ.-Κυρ. 15:50 3D, 
18:10 3D 
Αίθ.7: Χίτσκοκ Πέμ.-Κυρ. 
16:50, 19:10, 21:20, 23:30 / 
Δευτ. 23:30 / Τρ.-Τετ. 19:10, 
21:20, 23:30 
Αίθ.8: Χίτσκοκ Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Τρ. 21:20, 23:30 
/ Δευτ. 16:50, 19:10, 21:20, 
23:30 / Τετ. 23:30 Ο Κυνηγη-
μένος Πέμ., Παρ., Σάβ., Κυρ., 
Τρ., Τετ. 18:40 
Αίθ.9: Λίνκολν Πέμ., Σάβ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00, 
20:00, 23:00 / Παρ. 20:00, 

23:00 
Αίθ.10: Το κεφάλαιο Πέμ.-Τετ. 
17:40, 20:10, 22:40 
Αίθ.11: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:50, 20:20, 22:50 / Σάβ.-
Κυρ. 15:20, 17:50, 20:20, 22:50 
Αίθ.12: Οι διώκτες του εγκλή-
ματος Πέμ.-Τετ. 19:50, 22:30 
/ Ξενοδοχείο για τέρατα με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:00, 18:00 

ODeOn ΟΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, Αθήνα, 210 3622.683

Αίθ.1: Λίνκολν Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:15, 21:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:00, 19:10, 22:20 
Αίθ.2: Το κεφάλαιο Πέμ.-Τετ. 
17:20, 20:00, 22:40 

ΟDeOn sTARCiTy
Λεωφ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, Νέος 
Κόσμος, 2106786000

Αίθ.1: Χίτσκοκ Πέμ.-Τετ. 
16:50, 19:10, 21:20, 23:30 
Αίθ.2: Η ζωή του Πι Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:20 
/ Σάβ.-Κυρ. 16:40, 19:20 / 
Django, ο Τιμωρός Πέμ.-Τετ. 
22:00 
Αίθ.3: Το κεφάλαιο Πέμ.-Τετ. 
17:40, 20:10, 22:40 
Αίθ.4: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 20:40, 23:10 / Παί-
ζοντας με την αγάπη Πέμ.-Τετ. 
18:30 / Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 16:10 
Αίθ.5: Οδηγός αισιοδοξίας 
Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:20, 22:50 
Αίθ.6: Λίνκολν Πέμ.-Τετ. 
17:00, 20:00, 23:00 
Αίθ.7: Ο Κυνηγημένος Πέμ.-
Τετ. 18:40, 20:50, 23:10 / Ψά-
χνοντας το Νέμο μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 16:20 3D 
Αίθ.8: Οι διώκτες του εγκλή-
ματος Πέμ.-Τετ. 19:50, 22:30 
/ Ξενοδοχείο για τέρατα με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 17:20 
Αίθ.9: Αγάπησα ένα ζόμπι 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:10, 22:20 
Αίθ.10: Μη μου χαλάς τη μέρα 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:50, 21:00, 23:20 / Σάβ.-
Κυρ. 16:30, 18:50, 21:00, 23:20

ΟΣΚΑΡ
Αχαρνών 330, Κάτω Πατήσια,  
210 2281.563

The Master Πέμ.-Τετ. 17:00, 
19:20 / Django, ο Τιμωρός 
Πέμ.-Τετ. 21:40

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7515.434 

Σμύρνη: Καταστροφή μιας 
κοσμοπολίτικης πόλης 1900-
1922 Πέμ.-Τετ. 18:30 / Teddy 
Bear Πέμ.-Τετ. 20:30 / Ο 
κυνηγός Πέμ.-Τετ. 22:30

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
Βασ. Γεωργίου & Ριζάρη, 210 7291.800

Χίτσκοκ Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:30, 22:30

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΛΟΜΑ)
Μεσογείων 232 & Βεντούρη,  
210 6525.122

Το κεφάλαιο Πέμ.-Τετ. 18:10, 
20:30, 22:50

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, πλ. Αγ. Τριάδος,  
210 9927.447

Django, ο Τιμωρός Πέμ.-Τετ. 
19:10, 22:10 / Ραλφ, η επόμενη 
πίστα μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 17:15

sTeR CinemAs 
Εμπ. κέντρο Escape, Λ. Δημοκρατίας 
67A, Ίλιον, 210 8092.690, 801 801 7837 

Αίθ.1: Ψάχνοντας το Νέμο 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:00 3D / Σάβ.-Κυρ. 
13:00 3D, 15:00 3D, 17:00 3D 
/ Χίτσκοκ Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:00, 23:00 
Αίθ.2: Ο Κυνηγημένος Πέμ.-
Τετ. 16:50, 19:00, 21:10, 23:20 
/ Ραλφ, η επόμενη πίστα με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 12:30, 14:40 
Αίθ.3: Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:40 / Σάβ.-Κυρ. 13:40, 
15:40, 17:40 / Οδηγός αισιοδο-
ξίας Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:10 
Αίθ.4: Αν... Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:00, 18:10 / Σάβ.-
Κυρ. 13:50, 16:00, 18:10 / 
Επιχείρηση: Argo Πέμ.-Τετ. 
20:15 / Django, ο Τιμωρός 
Πέμ.-Τετ. 22:30 
Αίθ.5: Αλλοθι Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00, 18:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00 / Οι διώκτες του 
εγκλήματος Πέμ.-Τετ. 22:00 / 
Αγάπησα ένα ζόμπι Πέμ.-Τετ. 

00:20 / Ο Κυνηγημένος Πέμ.-
Τετ. 20:00 
Αίθ.6: Λίνκολν Πέμ.-Τετ. 
19:20, 22:20 / Η ζωή του Πι 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:30 / Σάβ.-Κυρ. 13:30, 16:30 
Αίθ.7: Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:10 / Σάβ.-Κυρ. 
13:10, 15:10, 17:10 / Μη μου 
χαλάς τη μέρα Πέμ.-Τετ. 19:10, 
21:30, 23:50 
 
ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ
Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
210 3609.695

Αίθ.1: Φιλιά εις τα παιδιά 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:00, 22:00 
Αίθ.2: Μετά τη Λουτσία Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:00, 22:00

ΤΙΤΑΝΙΑ CinemAx
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους,  
210 3811.147
 
Βασιλιάς Ληρ Πέμ.-Τετ. 17:00 
/ Η μάχη του Στάλινγκραντ 
μέρος 1ο: ούτε ένα βήμα πίσω 
Πέμ.-Τετ. 20:00 / Η μάχη του 
Στάλινγκραντ μέρος 2ο: η νίκη 
Πέμ.-Τετ. 21:45

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 210 2826.873,  
210 2825.607 

Αίθ.1: Επιχείρηση: Argo 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 
/ Ψάχνοντας το Νέμο μεταγλ. 
Κυρ. 16:15 3D 
Αίθ.2: Αννα Καρένινα Πέμ.-
Τετ. 17:30 / Django, ο Τιμωρός 
Πέμ.-Τετ. 22:15 / Jack 
Reacher Πέμ.-Τετ. 20:00 

ΤΡΙΑΝΟΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, 210 
8222.702

Κλειστό Πέμ.-Παρ. / Το με-
ρίδιο των αγγέλων Σάβ. 23:00 
/ Κυρ.-Τρ. 21:45 / Τετ. 18:15, 
20:00, 21:45

ΦΟΙΒΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 1, Περιστέρι, 
210 5711.105

Αλλοθι Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 
22:30
 
ΠροΑςτίων

ΑΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Λεωφ. Μαραθώνος 196, 22940 69871

Django, ο Τιμωρός Πέμ.-Τρ. 
21:00 / Τετ. 18:30 / Ιρλανδέζι-
κος δρόμος Τετ. 21:15

ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο, 22990 23924 

Ξενοδοχείο για τέρατα μεταγλ. 
Πέμ.-Τετ. 17:30 / Αννα Καρένι-
να Πέμ.-Τετ. 19:15, 21:30

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΟΝΑΡ
Αγίας Παρασκευής 40, Ανάκασα, Άγ. 
Ανάργυροι, 210 2690.317 

Ποτέ δεν είναι αργά Πέμ.-
Κυρ. 19:30, 21:30 / Τίνκερ-
μπελ: Το μυστικό των νεραϊ-
δοφτερών μεταγλ. Σάβ. 18:00 
/ Κυρ. 16:00, 18:00 / Για όλα 
φταίει τ’ όνομα σου! Δευτ.-
Τετ. 19:30, 21:30

ΜΑΓΙΑ 
Αβάντων 23 & Ιατρίδου, Χαλκίδα, 
22210 25625

Παίζοντας με την αγάπη Πέμ.-
Τετ. 20:15, 22:30 / Σάμμυ 2 
μεταγλ. Σάβ., Κυρ., Τετ. 18:15

ΠείρΑίΑ

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΟΝΕΙΡΟ  
Πειραιώς & Χρυσ. Σμύρνης 84 (απέναντι 
από FACTORY OUTLET), 210 4830.330

Η ζωή μιας άλλης Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 21:00 / Σάβ. 
20:00, 22:00 / Κυρ. 20:00

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, 
Κορυδαλλός, 210 4960.955

Το μερίδιο των αγγέλων Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ. 20:00 / Σάβ.-
Κυρ. 21:15 / Τετ. 21:00 / Η ζωή 
του Πι Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 
21:45 / Σάβ.-Κυρ. 23:00 / Τετ. 
19:00 / Γουόλ-Υ μεταγλ. Σάβ. 
15:30, 17:30, 19:30 Ψάχνοντας 
το Νέμο μεταγλ. Κυρ. 12:00, 
15:30, 17:30, 19:30

ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Πλατεία Δημαρχείου, 210 4225.653 

Το κεφάλαιο Πέμ.-Τετ. 17:40, 
20:00, 22:20 ●

«Οι ήρωές μου δεν  
είναι ποτέ εύθραυστοι  

και  ουδέποτε  
συντρίβονται».

«Ό,τι έχω γράψει, ακόμα 
και τα πιο σκοτεινά μου  

κείμενα, είναι πράγματα 
που σκάνε από μέσα μου»

«Τις ταινίες που ονειρευό-
μουνα δεν τις έκανα.  

Δεν μπορούσα, δεν είχα 
τον τρόπο και τα μέσα. »

ΚΥΚ ΛΟΦΟΡΟΥΝ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  A T H E N S  V O I C E  B O O K S

14848

Ξενοδοχείο για 

Δευτ., Τρ., Τετ. 17:15, 19:30, 

Ραλφ, 

Τροίας 34 & Πατησίων 113, 210 
8810.602

Τα μυθικά πλάσματα 
του Νότου 
18:30, 20:20, 22:10

ΙΝΤΕΑΛ 
Πανεπιστημίου 46, 210 3826.720 

Τα μυθικά πλάσματα του 
Νότου
20:20, 22:20

ΚΗΦΙΣΙΑ Cinem
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567

Αίθ.1: 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:00, 
22:30 /
15:00 
Αίθ.2: 
18:45, 20:45, 22:45/ 
του Πι Σάβ. 16:20 / 
Κυρ. 15:45 

Τα Μυθικά Πλάσματα  του Νότου ****    
Προορισμένα να μείνουν κλασικά. Μην τα χάσετε.

Χίτσκοκ **   
Μια ταινία για το μετρ χωρίς ίχνος σασπένς, οποιουδήποτε είδους.

Κυνηγημένος **Κάτι σαν το «Taken». Για όσους θέλουν κι άλλο.

Φιλιά εις τα Παιδιά **    Συγκινητικές, προσωπικές ανα-μνήσεις από το Ολοκαύτωμα.

Μη μου Χαλάς τη ΜέραΦυλαχτείτε, ο Άρνι επιστρέφει.

JUsT THe FACTs
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elementsofstyle
s h o p p i n g  /  s o u l  /  b o d y  /  m i n d  /  m a r k e t

Ιδέα! Τα εισιτήρια που ακυρώνεις στο μετρό, στο λεωφορείο και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς μετατρέπονται σε επιπλέον χρήματα στο πορτοφόλι σου και 
πληρώνεις με αυτά μέρος των αγορών σου. Όχι μόνο γίνεται αλλά πρόκειται για το σύστημα Money Back, μια ελληνική δημιουργική ιδέα κατοχυρωμένη σε διεθνές 

επίπεδο, στο οποίο συμμετέχουν πλέον 200 επιχειρήσεις, σε μια αλυσίδα με οφέλη για όλους: για τον επιβάτη των ΜΜΜ, ο οποίος στην ουσία θα μπορεί να μετακινείται χωρίς κό-
στος, αφού τα χρήματα για την προμήθεια των εισιτηρίων θα του επιστρέφονται μέσω των αγορών του, για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, που αποκτούν πλεονέκτημα έναντι 
του ανταγωνισμού, αλλά και για το περιβάλλον και την κοινωνία, καθώς δίνεται στον πολίτη ισχυρό κίνητρο να χρησιμοποιεί τα ΜΜΜ, με ανεκτίμητα τα αποτελέσματα στη ζωή 
της πόλης. Ένα έξυπνο σύστημα που συνδέει την οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και τις επιχειρήσεις. Όλα τα συμβεβλημένα καταστήματα έχουν το σήμα Money Back, 
ενώ μπορείτε να τα βρείτε συγκεντρωμένα σε ανανεωμένη κάθε φορά λίστα στο www.moneybacksystem.gr και στο Facebook: www.facebook.com/MoneyBackGR      

-Νατάσσα Καρυστινού

Βρείτε τα
καταστήματα

με το σήμαMoney Back Το έξυπνο σύστημα που επιστρέφει 
χρήματα στο πορτοφόλι σου 

Μετακινηθείτε ελεύθερα και πληρώστε
 

λιγότερα για τις αγορές σας σε 200 

καταστήματα σε όλη την Αθήνα



44 A.V. 7 - 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

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

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

Μικρες αγγελίες

Σε γνωρίζω...

Αβαντάζ. «Πάππας». 
Στην καρδιά της Αθήνας 
εξασκούμε εδώ και πολλά 
χρόνια ένα λειτούργημα. 
Ένα λειτούργημα που 
βάζει τέλος στη μοναξιά, 
φέρνοντας κοντά σας 
το σωστό σύντροφο με 
απόλυτη εχεμύθεια και 
υπευθυνότητα. Δεκτοί 
γονείς. Συνεργασία 
με Ευρώπη, Αμερική, 
Αυστραλία. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, 210 3620.147, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr 

Αβαντάζ. 
Ελληνοαμερικάνος 
38χρονος 
μεγαλοεισοδηματίας 
Ελλάδα-Αμερική, 
ελεύθερος, ψηλός, 
αθλητικός, ενδιαφέρεται 
για γάμο με νέα έως 
35 χρονών με έντονη 
προσωπικότητα, 
τουλάχιστον λυκειακής 
μόρφωσης. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, 210 3620.147, 
καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr 

Ιδιοκτήτρια 
Φροντιστηρίων ξένων 
γλωσσών 43χρονη, 
επώνυμη, πανέμορφη, 
1.72 ξανθιά, λεπτή με 
θηλυκότητα και φινέτσα, 
κάτοχος 3 φροντιστηρίων, 
2ώροφο, ακίνητα, 
καταθέσεις, Ι.Χ., μηνιαίως € 
10.000, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κύριο έως 55 
ετών σοβαρό, αξιοπρεπή, 
δραστήριο. Δεκτά παιδιά. 
Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 
Πειραιάς, τηλ. κέντρο 210 
4176.812, 210 4179.152, 
www.louis.gr   

ABILITY. Υψηλών 
προδιαγραφών γνωριμίες 
συντροφικότητας-γάμου. 
Πανελλαδικά-Ευρώπη-
Αμερική-Αυστραλία. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Για 29 
συνεχή χρόνια κρατάμε 
τα πρωτεία στο χώρο των 
συνοικεσίων με ρεκόρ 
γάμων και ευτυχισμένων 
ζευγαριών. Η εντιμότητα, 
η εχεμύθεια, οι σύγχρονες 
επιστημονικές μέθοδοι, τα 
στοχευμένα ραντεβού και 
η πλειάδα επιλογών, είναι 
μερικοί μόνο λόγοι για να 
μας επιλέξετε. Βρείτε το 
σωστό σύντροφο άμεσα! 
Για εσάς που επιθυμείτε να 
διευρύνετε τον κύκλο των 
γνωριμιών σας, να δώσετε 
μια δεύτερη ευκαιρία στη 
ζωή σας, βρίσκοντας μαζί 
με ένα σωστό σύντροφο τη 
χαρά και την αισιοδοξία, το 
Ability Club είναι η λύση. 
Σας αξίζει. «Ability». Διεθνή 
Γραφεία Συνοικεσίων για 
άτομα που πραγματικά 
αναζητούν την ποιότητα 
στη ζωή τους. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Ερμού 18, 
Σύνταγμα, 4ος όροφος, 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Σοβαρή 
κυρία εργαζόμενη σε 

ΔΕΚΟ 46 ετών πολύ 
καλής εμφάνισης, 
πανεπιστημιακού 
επιπέδου, ευκατάστατη, 
ευγενική νέα 35 χρονών 
βοηθός μικροβιολόγου, 
λεπτή, πανέμορφη, 
με ευαίσθητο 
χαρακτήρα, αξιόλογος 
40χρονος δικηγόρος, 
1.80, οικογένειας 
μεγαλοδικηγόρων, με 
προσωπικότητα και 
υπευθυνότητα, εξαιρετικός 
επιχειρηματίας-επιστήμων 
56χρονος, διεθνώς 
αναγνωρισμένος, ψηλός, 
εμφανίσιμος, με πολύ 
δραστήριο χαρακτήρα 
και οικονομική άνεση, 
επιθυμούν σχέση ζωής-
γάμο. Πανελλαδικά-
εξωτερικό. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Ερμού 18, 
Σύνταγμα, 4ος όροφος, 
www.abilityclub.gr
 
Ιδιαίτερα εμφανίσιμος 
Ελληνοαμερικάνος 
47χρονος, ανώτατο 
στέλεχος πολυεθνικής, 
ελεύθερος, αδαμάντινου 
χαρακτήρα, μεγάλη 
ακίνητη περιουσία σε 
Ελλάδα και Βοστόνη, € 
20.000 μηνιαίως, 2 Ι.Χ., 
αναζητά εμφανίσιμη, 
συναισθηματική, έξυπνη 
κυρία για γάμο- οικογένεια. 
Γραφείο συνοικεσίων 
«I do!». Αθήνα, Αμερικής 
19, 6ος όροφος, 
καθημερινά 10:00-20:00. 
Σάββατο 10:00-15:00, 213 
0260.000, 697 7433711, 
www.idosinikesia.gr
 
Αέρινη Βουλγάρα 
25χρονη πρώην μοντέλο, 
επιθυμεί γνωριμία 
ελεύθερου ή διαζευγμένου 
κυρίου, ιατρού-
ιπτάμενου-επιχειρηματία-
στρατιωτικού. Μετακινείται 
αυθημερόν, Πελοπόννησο-
Θεσσαλία-νησιά-Β. Ελλάδα. 
210 8055.434, 
697 9423346

Ζήτα μου ό,τι θες

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

Πωλείται οικόπεδο 97 
τ.μ. στο Περιστέρι, κοντά 
στο μετρό Αγ. Αντωνί-
ου. Πληροφορίες 210 
5740.690 (8:00-10:00 και 
18:00-20:00) και στο κινη-
τό 693 6918778

Δωρεάν Σεμινάρια 
Πληροφορικής (δρά-
ση e-gnosis)
Εκπαιδεύσου τώρα 
ΔΩΡΕΑΝ και απόκτησε 
αναγνωρισμένο πιστο-
ποιητικό για το 
ΑΣΕΠ και τον ιδιωτικό 
τομέα καταβάλλοντας 
μόνο τα εξέταστρα
 € 190. Κέντρο Επιστή-
μης Πληροφορικής 
(Κ.Ε.Π.) Καραϊσκάκη 62, 
Χαϊδάρι, 210 5913.349, 
www.e-kep.gr

elements of style Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ                                    ➜ style@athensvoice.gr

SWATCH 
Από τη νέα Classic Spring Summer 

2013, εφτά νέα μοντέλα για ανοιξιάτι-

κες και καλοκαιρινές εμφανίσεις 

EMPOLI OUTLET. Ρούχα, παπούτσια και 
αξεσουάρ σε μοναδικές τιμές, από brands όπως 
Gant, Lacoste, Cerruti, The Bostonians, Nautica, 
Trussardi κ.ά. Στο εμπορικό κέντρο της Ν. Ιωνίας 
θα βρείτε και bazaar των εταιρειών Converse Juicy 
Couture. Ν. Ιωνία, Ιφιγενείας 73, 210 2797.111 / Περι-
στέρι, Κων/πόλεως 35, 210 5755.500. 

Bazaars 

INTIMISSIMI 
Από 9 έως 14/2 και 

με αγορές άνω των 

€ 50 στα καταστή-

ματα INTIMISSIMI 

μια μαύρη, μακρα-

μέ-δαντελένια μά-

σκα γίνεται δική 

σας. Ένα ιδιαίτερο 

α ξ ε σ ο υ ά ρ  π ο υ 

αποπνέει αισθη-

σιασμό,  πάθος 

και μυστηριώδη 

γοητεία – ό,τι καλύτερο και για τη 

γιορτή του Αγ. Βαλεντίνου. 

TEZENIS 
Το δώρο της TEZENIS για τους ερωτευμέ-

νους: Με αγορές άνω των € 25, από 9 έως 

14/2, θα πάρετε δώρο ένα άρωμα TEZENIS. 

Μια πολύ καλή αφορμή για να επιλέξετε τα 

love lingerie looks της ημέρας σε funky κόκ-

κινα και άλλα σχέδια. 

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 
Μεγάλες προσφορές 

στις χειμερινές εκ-

πτώσεις από τη ΒΙΟ-

ΚΑΡΠΕΤ, με δυνατό-

τητα 50 άτοκων δό-

σεων. Χειροποίητο 

περσικό χαλί αξίας 

€ 2.040 μπορείτε 

να το πάρετε τώρα 

με € 600, με € 12 το 

μήνα. Επίσης, μο-

ντέρνο χαλί φετινής συλλογής αντί € 100, αλ-

λά και πολλές προσφορές σε ολόμαλλα χαλιά 

ελληνικής παραγωγής. Έδρα: 50 χλμ. Ε.Ο. Λαρί-
σης - Αθηνών, 241 0688.688, www.biokarpet.gr

ΝΙΚΕ 
Λένε πως ορισμένα πράγματα σε αυτή 

τη ζωή θεωρούνται σίγουρα. Κι ένα από 

αυτά είναι πως ο Kobe Bryant θα κυριαρ-

χήσει στο γήπεδο. Στη νέα ταινία «Count 
on Kobe» της Nike Basketball θα δείτε 

απίστευτες φάσεις, εικόνες από την 

προπόνηση του παικταρά, τι τρώει πριν 

τον αγώνα, αλλά και το Kobe 8 System, 

το πιο ελαφρύ και χαμηλό υπόδημα υ-

ψηλών επιδόσεων που έχει φορέσει 

έως σήμερα. Δείτε κι εδώ: www.youtube.
com/watch?v=shx0iu-TC6w 

Από 9 έως 14/2 και 

με αγορές άνω των 

-

ματα INTIMISSIMI 

γοητεία – ό,τι καλύτερο και για τη 

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ
Μεγάλες προσφορές 

στις χειμερινές εκ

πτώσεις από τη ΒΙΟ

ΚΑΡΠΕΤ, με δυνατό

τητα 50 άτοκων δό

σεων. Χειροποίητο 

περσικό χαλί αξίας 

€ 2.040 μπορείτε 

να το πάρετε τώρα 

με € 600, με € 12 το 

μήνα. Επίσης, μο

ντέρνο χαλί φετινής συλλογής αντί € 100, αλ

ΨΩΝΙΖΩ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΩ  
ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

Μια μεγάλη γιορτή για τους ερωτευμέ-

νους και όχι μόνο διοργανώνει ο Εμπο-

ρικός Σύλλογος Χαλανδρίου «ΦΛΥΑ» 

στις 14/2, στην πλ. Αγίου Νικολάου, με 

συναυλία από τις 18.00 και την ευκαι-

ρία να διεκδικήσετε 1.000 δώρα. Ψω-

νίστε από τα καταστήματα της περιο-

χής από τις 9 έως τις 14/2 και φέρτε 

τις αποδείξεις σας στη γιορτή, γιατί θα 

μετατραπούν σε λαχνούς. Η κλήρωση 

στις 16/2, στο ΚΕΠ (10.00-12.00). 
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Μίλα Μου βρώμικα
ςτείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

Να σου πω, ρε κοπελιάͰ  σ’ εκείνο 
το τελευταίο κοριτσάκι που ’ναι 
19 και νομίζει πως είναι ανοργα-
σμική, γιατί δεν της λες απλά πως 
είναι κλειτοριδική και ότι είναι 

μια χαρά φυσιολογική, αρκεί να το μάθει 
και να το πει και στον καλό της, και της 
λες ένα σκασμό μπούρδες που και πλά-
κα δεν έχουν, μιας και το θεματάκι είναι 
σοβαρό. Είπαμε να κάνουμε την πλάκα 
μας ενίοτε και να γελάσουμε, οκ, το ’χεις, 
αλλά κάποια θέματα είναι λιγάκι πέρα 
από το χαβαλέ. Ειδικά αν η κοπέλα είναι 
19 και τώρα ξεκινά να γνωρίζει το σώ-
μα της και τον εαυτό της... Σε παρακαλώ 
πολύ να επανορθώσεις και στο ζητώ εγώ 
που έπρεπε να περάσω τα 25 για να κα-
ταλάβω πως δεν είμαι άρρωστη και να 
σταματήσω να πιστεύω και όλους τους 
κάφρους γκόμενους που γνώρισα που 
το έπαιζαν «θιγμένοι» ή με κοίταγαν σαν 
ζόμπι κάθε φορά που χαϊδευόμουν (και 
οι οποίοι μέχρι και σήμερα, στάνταρ θα 
πιστεύουν πως όποια είναι κλειτοριδική 
είναι και δαιμονισμένη). Κρίμα δεν είναι; 
Με τιμή και σέβας. Μια ταλαιπωρημένη, 
αλλά περήφανη... Κλειτοριδική

 
Λυπάμαι. Το συμβόλαιό μου με την εταιρεία 
δεν επιτρέπει παραπάνω από μία σοβαρή δια-
γνωστική απάντηση την εβδομάδα. 

Υ.Γ. 1 Κατά τα άλλα, δέχομαι πως έχετε δίκιο 
– χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συμφωνώ με τον 
τρόπο που θέτετε το θέμα. Δηλαδή πιστεύω 
ότι όλες οι γυναίκες είμαστε κατά βάση κλει-
τοριδικές και όποιος κοιτάζει σαν ζόμπι κά-
ποια που χαϊδεύεται είναι λιγάκι βοσκός. 
Υ.Γ. 2 Μέχρι και η θεία Καραμέλα το ομολόγη-
σε δημοσίως.

Γεια σου Μυρτώ, μετά από πολλά λοιπόν 
(φτυσίματα, ευτέλειες, παλινωδίες και 
ό,τι άλλο μπορείς πολύ καλά να φαντα-
στείς) μου τελείωσε ο εν λόγω. Ξύπνησα 
δηλ. μια μέρα σαν να σηκώθηκα από βα-
ριά ασθένεια και είπα: «Μακριά από μέ-
να και ό,τι θέλει ας ρημαδοκάνει». Σου 
μιλάω εντίμως, όσο και αν για τους γνω-
ρίζοντες ακούγεται απίστευτο. Όμως... 
όμως εγώ που έλεγα «αν όχι αυτός, κα-
νένας», τώρα λέω «κανένας απολύτως» 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κίνητρο ου-
δέν. Ούτε να ντυθώ ούτε να βγω έξω στη 
ζωή ούτε να συναντήσω φίλους ούτε τί-
ποτα. Αν γινόταν να καθόμουν και μερι-
κά συνεχή μερόνυχτα στο κρεβάτι, καλά 
θα ’ταν. Επειδή, όμως, κάτι τέτοιο εκ των 
πραγμάτων δεν με παίρνει και ούτε και 
το θέλω πραγματικά, γι’ αυτό σε ρωτάω. 
Περνάει κάποτε αυτό ή το κουβαλάς μια 
ζωή σαν την ηπατίτιδα Β ένα πράμα; Ευ-
χαριστώ για το χρόνο. Φλασιά

Όχι, δεν θα περάσει ποτέ. Θα μείνετε μακριά 
απ’ όλους μέχρι τα βαθιά σας γεράματα και κά-
ποιες πιστές σας φίλες θα έρχονται να σας επι-

σκεφτούν στην ταπεινή σας σκήτη όπου θα συ-
νεχίσετε το βίο σας, καθώς ο χρόνος θα φεύγει, 
πάντα βαρύς, σαν φορτίο από πέτρες, αφού 
δεν υπάρχει πια αυτή η καψούρα στη ζωή σας. 

Υ.Γ. 1 Επειδή από την ερημιά που βλέπουμε 
στους δρόμους μάλλον όλη η Αθήνα κάθεται  
στο κρεβάτι, τουλάχιστον εσείς, που φαίνεστε 
έντονη προσωπικότητα και θέλετε να ζείτε 
στο φόρτε ή καθόλου, κάντε την υπέρβαση. 
Υ.Γ. 2 Το πιο τρομακτικό με την αγάπη είναι το 
πένθος όταν χάνεται η αγάπη. Αφεθείτε στην 
πτώση, αλλά μην ανησυχείτε. Η κατάθλιψη, 
μεταξύ άλλων, είναι και ένας τρόπος για να 
ξεκουραστούμε. Δεν κάνω πλάκα.

Αγαπητή Μυρτώ, είμαι 22 χρονών και εί-
μαι 6 χρόνια μαζί με το φίλο μου. Σε λί-
γους μήνες αρραβωνιαζόμαστε, είμαστε 
μαζί από το Λύκειο. Είναι ο μοναδικός 
άντρας με τον οποίο έχω ολοκληρώσει 
τη σχέση μου μαζί του, το ίδιο και εκεί-
νος. Το πρόβλημά μου είναι ότι από τότε 
που ολοκληρώσαμε (μετά από 2 χρόνια 
σχέσης) δεν έχω επισκεφτεί γυναικο-
λόγο ποτέ! Ο λόγος είναι ότι φοβάμαι 
και ντρέπομαι, δεν ξέρω γιατί! Τι να κά-
νω; Έχουν περάσει 4 χρόνια και φυσι-
ολογικά το ξέρω ότι πρέπει να πάω για 
προληπτικούς λόγους, αλλά ντρέπομαι! 
Πώς να το ξεπεράσω; Είμαι ολόκληρη 
γυναίκα και ντρέπομαι! Μίνα

Να το ξεπεράσετε κλείνοντας ραντεβού στο 
γυναικολόγο σήμερα. Τώρα. Δυσάρεστο, άβο-
λο, αλλά απαραίτητο. Και αφήστε τις μαλακίες.
Υ.Γ. Προσωπικά προτιμώ γυναίκα. Νιώθω πιο 
άνετα. 

Αγαπημένο Μυρτούδι, πες μου, σε παρακα-

λώ, για να μη μιλήσω βρώμικα, πότε στο 
καλό θα κυκλοφορήσει το καινούργιο 
σου βιβλίο; Ανυπομονώ. Το «Κουβάρι» 
είναι μακράν το αγαπημένο μου και δεν 
έχω λόγια να σου εκφράσω τι μου/μας 
προσέφερες μέσω αυτού! Θα σου πω μόνο 
πως το ελάχιστο συναίσθημα που νιώθω 
είναι πως παρηγορούμαι κάθε φορά που 
σκέφτομαι ότι υπάρχει στη βιβλιοθήκη 
μου! Άντε, λοιπόν, δώσε ένα σημάδι!
Υ.Γ. Αν μπεις στον κόπο και δώσεις ση-
μάδι δεν μου λες κιόλας πού θα μπορού-
σα να βρω το «Κουβάρι» στην αρχική 
του έκδοση, χωρίς τις «περικοπές» με 
τα όλα του; Ευχαριστώ!

Δεν έχω ιδέα. Αλλά οι μόνες περικοπές που 
έκανα στην έκδοση που έχετε εσείς αφορούν 
μόνο θαυμαστικά, τόνους και, δυστυχώς, το 
υπέροχο εξώφυλλο της μαμάς μου. 

Υ.Γ. 1 Το «Κουβάρι» το διασκευάζω αυτή την 
εποχή για το θέατρο. Το ξαναγράφω, θα έλε-
γα. Αναρωτιέμαι πώς θα σας φανεί. 
Υ.Γ. 2 Το δεύτερο βιβλίο, σύντομα. Έχω και το 
Μαριάκο που μου ρίχνει μπινελίκια κάθε πρωί, 
έτσι για να στρώνομαι. Φιλιά.  A

ςε είδα...

ΣΤΑυΡΟΣ ΤΟυ ΝΟΤΟυ
1/2, άραγε θα σε ξαναδώ 
γλυκιά Κατερίνα; Γ. 

ΤΡΑμ
31/1. Μπήκες Ν. Κόσμο 
στην προτελευταία πόρτα, 
έκλεισες το τηλέφωνο, 
κοιταχτήκαμε, τρελάθηκα, 
βγαίνοντας στην πλατεία 
κάποιος σε τσάντισε, 
τσάντισε κι εμένα, στείλε 
seeidameeides@gmail.
com

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
26/1, ταξιδεύοντας. 
Έτρωγες με τους γονείς 
σου, μιλήσαμε αγχωμένα, 
έδωσες το κινητό σου 
και κάπου τα έμπλεξα. 
georgetaxidevontas@
yahoo.com 

ΣΙΝΕμΑ ΝΙΡΒΑΝΑ
30/1. Όμορφε μελαχρινέ 
ήσουν με ένα φίλο σου, 
ήμουν με δύο δικούς μου 
και ντράπηκα να σου μιλή-
σω. Ήθελες την καρέκλα 
για να ακουμπήσεις το 
μπουφάν σου. Κρίμα που 
δεν κατάφερα να κάτσω 
δίπλα σου! 

ΗφΑΙΣΤΟυ 
Πέμπτη 24/1. Γύρω στις 
23.30. Ήσουν μ’ ένα φίλο 
σου κι εγώ όπως κι εσύ, 
ψηλός μελαχρινός, αρχί-
σαμε να κατεβαίνουμε κι 
εσείς μπήκατε στο 360. 
Μετά στην Ερμού μας 
ακολουθούσες μόνος. Με 
σκούφο. Μετά σ’ έχασα… 
Φφφ…

μΕΤΡΟ
Σύνταγμα προς Αερο-
δρόμιο 1/2, στις 9.30 στο 
τελευταίο βαγόνι. 
Κοιταζόμασταν, γελούσα, 
είσαι πανέμορφος! Κατέ-
βηκα Αμπελόκηπους. 
Εγώ καστανή σγουρομάλ-
λα με μπλε μπουφαν, εσύ 

ψηλός με μπεζ παντελόνι. 
Θέλω να σε ξαναδω! Αν 
θες στείλε da2013p@
hotmail.com

μΠΑΡΑΚΙ 
ΤΟυ ΔΗμΗΤΡΗ
Σε είδα ενάμιση χρόνο 
σχεδόν πριν, περάσαμε 
πολλά σκαμπανεβάσματα, 
κόκκινες κάρτες έχω φά-
ει… μήπως είναι καιρός να 
παντρευτούμε… 
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8/1, ήμουν μ’ ένα φίλο και 
συζητούσαμε για τη σχολή 
μας. Σε κοίταζα, δεν μπο-
ρούσα να ξεκολλήσω τα 
μάτια μου από πάνω σου, 
μωρό μου. Μου μίλησες 
στην πόρτα και μου ευχή-
θηκες καλή εξεταστική. 
Φόραγες μια μαύρη bdtk 
και σκουφάκι! Κατέβηκα 
Φρύνης και μετά συνέ-
χισες. Δεν πήρα το τηλέ-
φωνό σου. agnwstosx@
yahoo.gr 
 
224
Ήσουν ακριβώς πίσω μου, 
μακριά μαλλιά και μούσια. 
Κατέβηκα στην Ευελπί-
δων, αν με είδες και εσύ 
στείλε εδώ.  
 
ΣυΝΤΑγμΑ 
30/1, ώρα 8.00, ομορ-
φούλα με το μαύρο παλτό 
γύρισες και με κοίταξες, 
αλλά έπρεπε να συνεχίσω 
για Ομόνοια. Ελπίζω γι’ 
αυτό να με κοίταξες 
κι όχι επειδή δεν έχεις 
δει πιο άσχημο... Ο τύπος 
με το πράσινο μπουφάν. 
der_tim32@yahoo.gr 
 
ΣΤΑυΡΟΣ ΤΟυ ΝΟΤΟυ
1/2 καθόσουν στο μπαρ 
με μια φίλη σου, μιλήσαμε 
αρκετές φορές όλο το 
βράδυ. Από τα πιο όμορ-
φα πλάσματα και τα πιο 
όμορφα χαμόγελα που 

είδα ποτέ μου.Έφυγες και 
μετάνιωσα πάρα πολύ που 
δεν ζήτησα το τηλέφωνό 
σου... Γιώργος (ελπίζω να 
καταλάβεις....)

ZARA
Πανεπιστημίου, Παρα-
σκευή απόγευμα. Ψηλός, 
πήρες ένα καπελάκι. Θα 
μου άρεσε να σε ξαναέ-
βλεπα.  
 
ΣΤΑΣΗ 
ΑγΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
3/2 στις 21.15, έκλεισε η 
πόρτα, δεν πρόλαβα να 
μπω κι έμεινα να κοιτάω 
το όμορφο χαμόγελό σου, 
γλυκιά ξανθιά μου 40άρα, 
πρέπει να σε ξαναδώ! Ο 
ψηλός...

ΠΑγΚΡΑΤΙ
Σε είδα καθώς περνούσα 
έξω από το Μαύρο Πρό-
βατο, γύρω στις 20.30, 
Δευτέρα. Περίμενες μόνος 
σου την παρέα σου, ωραίε 
γκριζομάλλη. Δεν νομίζω 
πως με πρόσεξες, αλλά 
εγώ ήθελα να σου στείλω 
μήνυμα μη και τυχόν ψά-
χνεσαι…

ΑΙΟΛΟυ
Κοκκινομάλλα, σε έχω 
τύχει πολλές φορές να 
κυκλοφορείς πέριξ της 
πλατείας Αγίας Ειρήνης, 
κοντούλα και ζουμπουρ-
λού. Δεν θυμάμαι μόνο 
ποια ήταν η τελευταία 
φορά που σε είδα. Ένας 
ψηλός με γένια.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑθμΟΣ
Κηφισιά, είσαι κυρία έως 
50 χρονών, 1.75, αισθησι-
ακή, με έντονο μπούστο, 
έλα να μου διώξεις τη 
μοναξιά! Είμαι 49 χρονών, 
αδέσμευτος. Ντίνος, 698 
0475935, σε ποθώ, πάρε 
με εδώ.

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε 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 œ 1,23 με ΦΠΑ

Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε 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 œ 1,23 με ΦΠΑ

ξέρεις εσυ...

Υπάρχει πια καμιά 
κοπέλα της προκο-
πής που να μη μασά-
ει; 697 7146703

Ψυχικό. Κοντούλη, 

ξανθούλη με τα 
πολλά τατού... σου 
εύχομαι να τα χιλιά-
σεις! Χρόνια πολλά, 
Ηλία μου!!! Ελπίζω 
στο «μου»!

Τελικά μήπως ξέρει 
κανείς πού μπορώ 
να βρω τον πρώην 
μου; Είναι ξανθός, 
με γένια και γαλανά 
μάτια.

Παραζαλισμένος 
ακόμα από όσα μου 
είπες, αναρωτιέμαι 
αν θα συνέλθω πο-
τέ, Μυρτώ.
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Η διέλευση του Άρη στον 12ο οίκο είναι σκληρή και 
δύσκολη και με τον Άρη στους Ιχθείς σημαίνει για 
σένα ότι υπάρχει απογοήτευση και σύγχυση, ενώ η 
αυτοπεποίθηση βυθίζεται σε βαθιά νερά. Η καλύτε-
ρη αντιμετώπιση για όσο καθίσει ο Άρης εκεί –μέχρι 
τα μέσα Μαρτίου περίπου– είναι να γίνεις αόρατος. 
Δηλαδή να περιοριστείς πρόσκαιρα σε μια θέση 
κομπάρσου, να είσαι όσο το δυνατόν πιο καλός και 
συνεπής επαγγελματίας, να μην παρασύρεσαι από 
ηττοπαθείς σκέψεις και ιδέες, να μην επέμβεις δυ-
ναμικά σε κανένα πρόβλημα γιατί υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα λάθους εκτίμησης, να δείχνεις κατα-
νόηση σε τυχόν ασυνεννοησίες μέσα στη δουλειά 
ή στη σχέση σου με τους δικούς σου ανθρώπους 
και να φροντίζεις τον εαυτό σου πρακτικά με καλό 
φαγητό, άσκηση για εκτόνωση και πάρα πάνω ύ-
πνο. Ξανά: μην χρησιμοποιήσεις επιθετικότητα στις 
εργασιακές σου σχέσεις, μην πας να διεκδικήσεις 
με φόρα οτιδήποτε, μην αφεθείς στην αυτολύπηση 
ή τις ενοχές για περασμένες σου αποφάσεις. Είναι 
περίοδος εσωστρέφειας, εργασιακής έντασης και 
μπλοκαρίσματος. Μείνε ακίνητος.   

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Με τον Κρόνο στον Σκορπιό, δηλαδή στον τομέα 
των συντροφικών σχέσεων, μη χάνεις το χρόνο 
σου αναζητώντας την πιο ιδανική, τέλεια και ακα-
ταμάχητη οικογενειακή ή ερωτική ζωή που έχεις 
δει στο σινεμά ή έχεις διαβάσει σε βιβλία. Τελειό-
τητα σημαίνει αποστειρωμένη πραγματικότητα 
οπότε μπορείς να κάνεις τέχνη αυτές τις ιδέες σου,  
αλλά όχι σχέσεις. Αυτή την εποχή, πάντως, με την 
Αφροδίτη στον Υδροχόο, όσο περισσότερο μένεις 
ΕΞΩ από το σπίτι τρέχοντας για ένα στόχο που έ-
χεις βάλει, τόσο περισσότερο ενήλικας, ώριμος και 
γεμάτος θα αισθάνεσαι. Μερικές φορές ίσως και 
ευτυχισμένος/η. Φυσικά ο Πλούτωνας προσπα-
θεί να σε δελεάσει να αφήσεις τα επαγγελματικά 
ραντεβού ψιθυρίζοντάς σου να εξαφανιστείς με 
κάποιον/α  σε ένα μέρος που δεν πιάνουν τα κινητά. 
Η άλλη πλευρά αυτής της διέλευσης  σε εμπνέει για 
διαλογισμό, για βόλτες σε ανθισμένους αγρούς, για 
κατανόηση των άλλων, για συζητήσεις περί Θεού 
και φανατισμού, για το Νόημα της Ζωής, για πνευ-
ματική καλλιέργεια και μάθηση. Αν με ρωτάς ποια 
πλευρά θα σε επηρεάσει περισσότερο, σκέφτομαι 
τους αγρούς με τις παπαρούνες. Τι λες; 
   
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Ο κυβερνήτης σου Ερμής στους Ιχθείς (από 5/2) 
που θα γυρίσει προς το τέλος του μήνα ανάδρομος 
ενεργοποιεί το ζενίθ του ηλιακού σου ωροσκοπί-
ου, που σχετίζεται με την επαγγελματική σου ζωή. 
Πολλές συζητήσεις, πολλές συναντήσεις, πολλά 
πρόσωπα, πολλή κίνηση. Υποχρεώσεις, ευθύνες, 
εκκρεμότητες, επαφές, σχέδια, και φαεινές ιδέες  
–ο Ερμής στους Ιχθείς ανεβάζει τη διαίσθηση– που 
συντονίζονται με το συλλογικό ασυνείδητο και α-
νάλογα με τη δουλειά που κάνεις εκφράζουν και εν-
διαφέρουν και το πλατύ κοινό. Μην υποτιμάς καμία 
ιδέα που σου έρχεται, γιατί μπορεί να είναι η ιδέα 
που θα σου δώσει πόντους στην επαγγελματική 
κούρσα. Μην ξεχνάς ότι και ο Άρης βρίσκεται ήδη 
στους Ιχθείς, οπότε επαγγελματικά βρίσκεσαι σε 
ένα σταυροδρόμι. Αντιλαμβάνεσαι επίσης ότι εφό-
σον όλη η προσοχή είναι στραμμένη στη δουλειά, 
οι προσωπικές σχέσεις έρχονται σε δεύτερο πλάνο 
με πιθανό αποτέλεσμα να υπάρχουν παράπονα. 
Ναι, η Αφροδίτη στον Υδροχόο απορροφάει τους 
κραδασμούς, σε κάνει να ονειρεύεσαι ταξίδια, σε 
τραβάει προς αυτούς που σε βγάζουν από την κα-
θημερινότητα και σε έλκουν, σου εντείνει την επι-
θυμία να διακριθείς χωρίς ιδρώτα. Μάλιστα. Προς 
το παρόν χρειάζεται να δώσεις τη μάχη της επαγ-
γελματικής σου εξέλιξης.  

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Εάν δεν ήσουν τόσο εύκολα διατεθειμένος να πα-
ραδοθείς σε μυστηριώδεις, σοβαρούς, αυτοκυρι-
αρχημένους και ταυτόχρονα γοητευτικούς ξένους 

που δεν μπορούν να εκφραστούν συναισθηματικά 
δεν θα έμπαινες σε καταστάσεις που χρειάζεσαι 
χρόνο, αντοχή και τεράστιο κόπο για να τις κάνεις 
να λειτουργήσουν, αν λειτουργήσουν. Δεν θα τρε-
λαινόσουνα να κάνεις τον Άλλο να γίνει συναισθη-
ματικός, ενώ δεν μπορεί. Αυτό σημαίνει ότι χρει-
άζεται να αφήσεις στην άκρη την επιθυμία σου να 
σωθείς ή να σώσεις και την ίδια στιγμή να ξεπερά-
σεις τον πειρασμό να υποκύψεις στον Πλούτωνα 
στον 7ο οίκο σου, που σε τραβάει σε έντονες, ψυ-
χοβγαλτικές, παρανοϊκές σχέσεις. Ο Άρης στους 
Ιχθείς λέει ότι ο μόνος άνθρωπος που μπορείς να 
σώσεις στο τέλος τέλος είσαι εσύ ο ίδιος. Άρα α-
ναλαμβάνοντας την ευθύνη για όλα τα σκουπίδια 
που έχεις δημιουργήσει θα αρχίσεις να βαδίζεις 
στην οδό της Ανάκαμψης. Κι αν πιάστηκες ήδη στην 
ερωτική παγίδα; Μμμ... Μερικές φορές μαθαίνουμε 
με το δύσκολο τρόπο. Κι αν το χρήμα γίνεται πηγή 
δυσαρέσκειας και άγχους; Θυμήσου ότι τίποτα δεν 
κρατάει για πάντα όσο κι αν το πιστεύουμε την ώρα 
που βρισκόμαστε ανάμεσα στις Συμπληγάδες. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Τους τελευταίους μήνες δίνεις την ψυχή σου για να 
καθιερωθείς ως ένα «επιτυχημένο μέλος της κοι-
νωνίας», που για έναν Λέοντα  σημαίνει εκτός από  
την απαιτούμενη ορατότητα που διεκδικεί και ότι 
θα βγάλει αρκετά χρήματα ώστε να μην εξαρτάται 
από κανέναν. Μέχρι τώρα τα καταφέρνεις καλά, αν 
και σκέφτεσαι  ότι λάθος εκτιμήσεις δεν συγχωρού-
νται. Ο Δίας σε κρατάει από το ένα χέρι τονώνοντάς 
σου το ηθικό με ανθρώπους που σε υποστηρίζουν 
και σε εκτιμάνε ουσιαστικά και από το άλλο χέρι ο 
Άρης σε τραβάει να εγκαταλείψεις παλιούς φίλους, 
συνεργάτες (και παλιούς έρωτες;) που έκλεισαν 
τον κύκλο τους. Πρόκειται  για μια εποχή που δεν 
μπορείς να τα έχεις καλά με όλους, αφού νιώθεις 
ότι μπαίνεις σε ένα καινούργιο κεφάλαιο ζωής. Μη 
φοβάσαι τις συγκρούσεις, αν και στη θέση των μά-
ταιων αντιπαραθέσεων μπορείς να κάνεις ένα στα-
διακό fade out στο οποίο η κάμερα απομακρύνεται, 
μέχρι που τα πρόσωπα που δεν έχουν θέση στη 
ζωή σου αρχίζουν να μοιάζουν με μία κουκίδα στο 
παρελθόν. Υ.Γ. Δουλειά. Πολλή δουλειά. Αλλά πού 
είναι τα χρήματα; Πού; 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Η τράπουλα έχει ανακατευτεί ήδη τόσο πολύ κι επί 
τόσους πολλούς μήνες, που χρειάζεται να ανοίξεις 
επιτέλους τα χαρτιά σου. Αυτό που έχει σημασία 
είναι να μπορέσεις να υπερασπιστείς τις επιλογές 
σου, ακόμα κι αν χρειάζεται  να σηκώσεις τη Γη –και 
να αισθανθείς το βάρος της– με το ένα σου χέρι. 
Στις ερωτικές σου σχέσεις, στα επαγγελματικά, 
στις φιλίες, σε κάθε σου κίνηση, δεν είναι ώρα για 
γκλάμουρ και παραμύθια. Η επιλογή είναι απλή: 
σταθερότητα και συναισθηματική ασφάλεια με ένα 
τραύμα που κανείς δεν ξέρει, ή φαντασιώσεις και 
ανεδαφικές προσδοκίες;  Όσο για τον Δία στον 10ο 
οίκο σου, δηλαδή στους Διδύμους, χρειάζεται να 
κάνεις μια τελευταία γενναία προσπάθεια για να 
αυξήσεις την απόδοσή σου, να αποδείξεις την αξία 
σου και να διακριθείς χωρίς να ξεχνάς ότι ο πελάτης 
και ο διευθυντής έχουν πάντα «δίκιο» ακόμα κι όταν 
έχουν ολοφάνερα άδικο.  

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Το να δουλεύει απλώς ένας Ζυγός δεν μπορεί να τον 
κάνει ευτυχισμένο παρά μόνο όταν το αντικείμενο 
τον εμπνέει, έχει μέλλον κι ενδιαφέρει κι άλλους 
εκτός από τον ίδιο – πράγμα μάλλον αμφίβολο τον 
τελευταίο καιρό που σημασία έχει, και θα έχει, η 
παραγωγικότητα κι όχι η ευχαρίστηση, το χαμαλί-
κι κι όχι η δημιουργικότητα. Η  ενεργοποίηση του 
6ου σου οίκου στους Ιχθείς, με Άρη και Ερμή, σε 
αναγκάζει να αγχωθείς εργασιακά, να δουλέψεις 
υπερωρίες, να έρθεις πιθανά σε αντιπαράθεση με 
συναδέλφους, διευθυντές ή πελάτες και σίγουρα 
σε εξαντλεί σωματικά και ψυχολογικά. Θυμήσου 
επίσης ότι το σώμα σου, έστω και σαν μηχανή, χρει-
άζεται σέρβις μια φορά το χρόνο και ότι οι εκκρε-
μότητες της καθημερινότητας που διαρκώς ανα-
βάλλεις δεν μπορούν να περιμένουν για πάντα. Κι 

ενώ ο Άρης στον τομέα  Υγεία, Εργασία, Καθημερι-
νότητα σου υπενθυμίζει ότι έχεις καθήκον να βρεις 
το δεσμό που ενώνει το σώμα με την ψυχή για να 
ισορροπήσεις, θα πρέπει να θυμάσαι ότι η δύναμη 
του μυαλού επίσης είναι τεράστια. Τόσο ισχυρή 
που δημιουργεί πραγματικότητα. Ο χρόνος, από 
την άλλη πλευρά,  έχει την ικανότητα να σβήνει τις 
διαφορές και με την Αφροδίτη στον Υδροχόο από-
ψεις που ήταν δύσκαμπτες, λέξεις που πλήγωσαν ή 
πράξεις που δημιούργησαν χάσμα αρχίζουν να μα-
λακώνουν και να γεφυρώνονται. Εκτός αυτού, αν 
συνειδητοποιήσεις πόσο σημαντικοί είναι κάποιοι 
άνθρωποι κοντά σου μπορεί να αλλάξεις επιπλέον 
και τρόπο σκέψης. Είσαι Ζυγός και τα πάντα είναι 
ανοιχτά.

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Όλοι ξέρουν, ή μάλλον φαντάζονται, ή η μυθολογία 
το λέει, ότι η ερωτική ζωή ενός Σκορπιού μπορεί 
να είναι ακόρεστη, άπληστη και αυτοκαταστρο-
φικά χαοτική. Το να πνίγεις ωστόσο την έντασή 
σου στο αλκοόλ, ή τις οποιεσδή-
ποτε καταχρήσεις, ή το να παίζεις 
σε ένα μελόδραμα, γίνονται κου-
ραστικά όσο μεγαλώνεις. Ίσως  
χρειάζεται να κάνεις μια μεγάλη 
προσπάθεια για να περιορίσεις 
την τάση σου για «όλα ή τίποτα» 
ή την αυτολύπηση μετά από κάθε 
χαμένη αγάπη. Ναι, είναι καλό να 
ρίξεις μια ματιά στον καθρέφτη 
διορθώνοντας την εμφάνισή σου, 
να κάνεις ένα παγωμένο ντους, να 
ενεργοποιήσεις τη γενναιότητά 
σου και να είσαι αρκετά νηφάλιος 
ώστε να εκτιμήσεις τις ευκαιρίες 
που σου παρουσιάζονται. Μετά 
μπορείς να κάνεις κάτι πολύ ση-
μαντικό γι’ αυτούς που αγαπάς: να 
τους κάνεις να γελάσουν, να τους 
εμπνεύσεις ή να τους ανακουφί-
σεις από τις λύπες τους. Μερικές 
φορές θυμώνεις επειδή θεωρείς 
ότι αυτά που δίνεις στους άλλους 
είναι χωρίς νόημα, γιατί δεν σου 
επιστρέφονται. Το κόλπο είναι 
να διοχετεύσεις τα τεράστια και 
έντονα συναισθήματά σου σε ένα 
σημαντικό στόχο. Αφού παθιάζε-
σαι, διάλεξε μια δουλειά ή έναν 
άνθρωπο και επίμενε μέχρι τέ-
λους – η επιμονή και η σταθερότη-
τα στο τέλος κερδίζουν. Πάντα; 

ΤόξόΤης 
 (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Η οικογένεια σε αναβρασμό; Ή το σπίτι θέλει επιδι-
ορθώσεις; Ή κάποιος από την οικογένεια σε χρει-
άζεται στη δυσκολία του; Ή μήπως υπάρχει ένα 
σούρτα φέρτα στο σπίτι που δημιουργεί ένταση; 
Κάποιος αισθάνεται ότι δεν τον στηρίζεις όσο θα 
’θελε, ή μήπως εσύ ο ίδιος νιώθεις ότι καταπιέζεσαι, 
κακοπερνάς, είσαι εγκλωβισμένος και υπομένεις 
μια πραγματικότητα Σταχτοπούτας που βαρέθηκε 
να σφουγγαρίζει πατώματα και να μαζεύει στάχτες; 
Από την άλλη πλευρά, μήπως η επαγγελματική ζωή 
είναι πιεστική και φέρνεις τα εργασιακά άγχη στο 
σπίτι δημιουργώντας βραχυκύκλωμα στην οικογέ-
νεια ή σε όποιον βρίσκεται στο σπίτι ή στον εαυτό 
σου; Είτε η εξωτερική πραγματικότητα σε απορυθ-
μίζει είτε το κέφι σου βρίσκεται σε ναδίρ, η ουσία 
είναι ότι ο ρυθμός της καθημερινότητας επιταχύνε-
ται. Την τυχόν αναστάτωση που συμβαίνει μπορείς 
να τη συζητήσεις με κάθε ενδιαφερόμενο και να 
βρεις λύσεις και μάλιστα πριν τις 23, που θα γυρίσει 
ανάδρομος ο Ερμής, οπότε κανείς κανενός στον 
Πύργο της Βαβέλ. Υ.Γ. Ναι, κάποιες φορές θέλεις τη 
μαμά και τον μπαμπά σου, όχι όπως υπήρξαν στην 
πραγματικότητα αλλά όπως τους παρουσιάζουν 
στις διαφημίσεις με γάλατα.  

αιγόΚέρως  (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Μέχρι να καθίσεις να σκεφθείς ουσιαστικά τι θέλει 

η ψυχή σου, εξισώνεις την αγάπη με τα χρήματα 
σε έναν ιδιότυπο διακανονισμό. Αφού δεν νιώθεις 
να σε αγαπάνε, ή δεν βρίσκεις τον εαυτό σου α-
ξιαγάπητο, έχεις την τάση να μεταφέρεις το συ-
ναισθηματικό σου ασανσέρ στη χρηματική αρένα: 
ξοδεύοντας χρήματα, κερδίζοντάς τα, χάνοντάς 
τα, αγνοώντας τα. Ναι, όλα είναι ζήτημα αγάπης, 
(ή εμμονής σε αυτόν ή αυτήν που δεν έχεις;) και 
πίστης στον εαυτό σου (ή αυτοϋποτίμησής του;). 
Αυτά είναι που χρωματίζουν την επιλογή του επαγ-
γέλματος, της προσωπικής σου ζωής, οτιδήποτε. 
Μερικές φορές είσαι τόσο απελπισμένος, που είσαι 
έτοιμος να καταπιείς το ερωτικό σου αντικείμενο 
ολόκληρο σαν πύθωνας. Η πείνα σου για προσοχή 
(σε επαγγελματικό επίπεδο, που ουσιαστικά ζητάει 
αναγνώριση και ενδιαφέρον) μπορεί να σε οδη-
γήσει σε μια αφύσικη προσπάθεια να είσαι «φυσι-
ολογικός» σε μια «φυσιολογική» ερωτική ζωή, σε 
μια «φυσιολογική οικογένεια», με «φυσιολογικά» 
παιδιά – γιατί, όσο κι αν σιχαίνεσαι να το παραδε-
χτείς, σε ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος. Η σωτηρία 
έρχεται όταν ξεφεύγεις από ό,τι θεωρείται «φυσιο-

λογικό» και αποδυναμώνεις τον 
ψυχαναγκασμό της ασφάλειας. 
Όταν γίνεσαι ένας ενδιαφέρων 
άνθρωπος ανάμεσα σε άλλους 
ενδιαφέροντες ανθρώπους. 

ύΔρόχόός  
(20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Δεν αποτελεί μυστήριο που πά-
ρα πολλοί Υδροχόοι είναι πεπει-
σμένοι πλέον ότι δεν σταματάνε 
ποτέ να δουλεύουν ή ότι τους 
κυνηγάει ένα αν τίξοο κάρμα. 
Έχουν δίκιο – είναι γεγονός ότι 
εδώ και μήνες πια με τον Κρό-
νο, σπάνια πέρασαν μια γεμάτη 
και απολαυστική περίοδο χωρίς 
να αισθάνονται ότι έχει πέσει ο 
ουρανός στο κεφάλι τους  ή ότι 
επίκειται το πέσιμό του. Φυσι-
κά μπορεί και να οφείλεται σε 
τυχαία κακή τύχη ή μπορεί να 
μαζεύουν καλό κάρμα για μια 
επόμενη ζωή, αλλά το σίγουρο 
είναι ότι πολλά μέλη του ζωδίου 
σου ακόμα και τις ελεύθερες ώ-
ρες τους αισθάνονται ότι έχουν 
αναλάβει κάποια αποστολή που 
τους στερεί τη διασκέδαση. Άρα, 
τώρα που η Αφροδίτη βρίσκεται 
εδώ, στο ζώδιό σου, το πιο δύ-
σκολο καθήκον σου είναι να αφή-
σεις τον εαυτό σου να γοητευτεί, 

να φλερτάρει και να αφεθεί στη χαρά της ζωής. 
Σκέψου ότι το σύμπαν μέσα στην τυφλή γενναιο-
δωρία του αποφάσισε να σου δώσει μια μεγάλη, 
ζουμερή ευχή. Enjoy.
 
ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Με τον Άρη στο ζώδιό σου αρχίζει μια έντονη πε-
ρίοδος που δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα γης 
μαδιάμ. Εσύ κάθεσαι τώρα στη θέση του οδηγού, 
εσύ το πας το αμάξι, εσύ θα το βγάλεις σε ανοιχτό 
δρόμο κι εσύ αν δεν προσέξεις μπορείς να το ρίξεις 
σε μάντρα ή σε ένα φανάρι. Αυτό το διάστημα οι 
σοβαρές σχέσεις, είτε προσωπικές είτε επαγγελ-
ματικές, μπαίνουν σε πρέσα. Βεβαίως μπορείς να 
κάνεις αυτό που θέλεις –για τη ζωή σου πρόκειται 
ούτως ή άλλως–, όμως θυμήσου ότι και οι άλλοι 
έχουν ανάγκες, επιθυμίες, επιδιώξεις που πιθανόν 
αυτή την εποχή να είναι εντελώς διαφορετικές από 
τις δικές σου, οπότε  δεν μπορείς ακριβώς να τους 
κοιτάξεις στα μάτια, να τους χαμογελάσεις, να τους 
πες ναι κι ύστερα να κάνεις το δικό σου – εκτός κι 
αν έχεις αποφασίσει ότι δεν θέλεις να έχεις καμία 
σχέση μαζί τους. Η ενέργεια είναι όπως είπαμε υ-
ψηλή, οι εργασιακές εξελίξεις είναι πιθανές, όπως 
και οι ανακατατάξεις στις προσωπική σου ζωή. Να 
θυμάσαι: ό,τι σπάει δύσκολα ξανακολλάει. A  

* Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου 
τάσεων  θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου
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Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Υδροχόε, ωραίος ναι, ευτυχής; 
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