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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ 

Θ
α ’θελα αυτές τις μέρες να μπορούσα να βρεθώ μια βόλτα στη 
Νέα Υόρκη. Να δω το καινούργιο καμάρι της πόλης, το εναέριο 
πάρκο. Η High Line ήταν η υπερυψωμένη γραμμή του μετρό 
που έχει σταματήσει να λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια. Ψη-

λά, πάνω απ’ τους δρόμους, πέρναγε μέσα από αποθήκες και κτίρια για 
να ξεφορτώνονται εμπορεύματα. Εγκαταλελειμμένες ράγες σκούριαζαν 
ψηλά, πάνω απ’ τους περαστικούς. Αποφάσισαν να τη φυτέψουν, να κά-
νουν πράσινες διαδρομές, να τη μετατρέψουν σ’ ένα πάρκο στον αέρα. 4,5 
χιλιόμετρα βόλτας στον ουρανό, ανάμεσα στα κτίρια της πόλης. 
Εδώ η πορεία προς τα πίσω επιταχύνεται. Κάθε δειλό βήμα εκσυγχρονι-
σμού κατεδαφίζεται. Με υπουργική απόφαση επιτρέπεται να μπαίνουν τα 
ταξί στους λεωφορειόδρομους. Οι συγκοινωνιολόγοι σκίζουν τα πτυχία 
τους, ήδη στη Θεσσαλονίκη, όπου εφαρμόστηκε, η ταχύτητα των λεωφο-
ρείων έπεσε στο μισό. Συγχρόνως ανακοινώθηκε αύξηση στα κόμιστρα 
των ταξί. Προεκλογικής σκοπιμότητας ρυθμίσεις, παροχές σε οργανω-
μένες κοινωνικές ομάδες υποβιβάζουν ακόμα περισσότερο τις δημόσιες 
συγκοινωνίες, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την καθημερινή ζωή. 

Δεν είναι το μόνο. Την προηγούμενη δεκαετία, με υπερβολική καθυστέ-
ρηση ήδη, καταλάβαμε επιτέλους ότι σωτηρία σ’ αυτή τη βραχυκυκλωμένη 
πόλη μπορεί να είναι μόνο το μετρό. Έγιναν δυο γραμμές και πράγματι, για 
100άδες χιλιάδες πολίτες κάθε μέρα, η ζωή άλλαξε. Αφού άρχισαν, αφού 
μπήκαν οι βάσεις, ήρθαν οι μετροπόντικες, η πορεία αυτή έπρεπε να είχε 
επιταχυνθεί. Έγινε ακριβώς το αντίθετο. Το μετρό δεν είναι στις προτε-
ραιότητες αυτής της κυβέρνησης. Τελείωσαν με χίλια ζόρια 2-3 σταθμοί 
όλα αυτά τα χρόνια, εκεί που έπρεπε να είχαν γίνει ολόκληρες γραμμές. Ο 
σταθμός του Νομισματοκοπείου θα έπρεπε να είχε κατασκευαστεί από το 
2006. Ο σταθμός Αγ. Παρασκευής να λειτουργούσε από το 2008. Ο σταθμός 
του Χολαργού από το 2006. Η επέκταση στο Χαϊδάρι από πέρυσι. Η γραμμή 
Περιστέρι-Ανθούπολη από τα μέσα του 2008 που είχε ανακοινωθεί μεταφέ-
ρεται για το τέλος του χρόνου, η επέκταση προς Πειραιά αναβάλλεται. Όλα 
καθυστερούν, όλα αναβάλλονται, νέες ημερομηνίες, νέες καθυστερήσεις. 

Αντίθετα ανακοινώνονται νέες λεωφόροι ταχείας κυκλοφορίας στην 
Αττική. Ίσως μερικές απ’ αυτές να χρειάζονται. Η λογική όμως ολόκληρη 
είναι λάθος, είναι παρωχημένη, έχει εγκαταλειφθεί εδώ και δεκαετίες στις 
ευρωπαϊκές πόλεις. Ακόμα και σε ήπιες εφαρμογές όπως στην Κηφισίας, 
το πρόσωπο της πόλης έχει αλλάξει, έχασε τη ζεστασιά του, χάθηκαν οι γει-
τονιές. Στο Φάληρο νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε διαπολιτειακό κόμβο αμερι-
κάνικης επαρχιακής πόλης. Τείχη χωρίζουν τους ανθρώπους, δεν μπορείς 
να περπατήσεις. Η Αθήνα, η χαμηλή, μεσογειακή Αθήνα, είναι η τελευταία 
πόλη που θα μπορούσες να φανταστείς με λεωφόρους ταχείας κυκλοφο-
ρίας. Μόνο ένα μεγάλο δίκτυο γραμμών μετρό θα μπορούσε να σώσει αυτή 
τη μονίμως μπλοκαρισμένη πόλη. Δεκάδες σταθμοί, γρήγορες μεταφορές, 
φτηνές μετακινήσεις κι από πάνω δρόμοι και πεζόδρομοι για τους πολίτες. 
Μια πόλη ανθρώπινη αλλά και ζωντανή, εμπορική. Οι σύγχρονες πόλεις 
είναι ατραξιόν, είναι τουριστικοί προορισμοί, είναι προϊόντα, οι άνθρωποι 
τις ομορφαίνουν, τις ζουν και τις πουλάνε στους ξένους. Όλες οι μεγάλες 
τουριστικές ευρωπαϊκές πόλεις είναι ένας περίπατος, μια βόλτα. Η πιο αρ-
χαία ευρωπαϊκή πόλη φτιάχνει διόδια και αυτοκινητόδρομους…

Αυτό όμως το παιχνίδι έχει ήδη χαθεί. Το κέντρο της Αθήνας έχει παραδο-
θεί στην παραβατικότητα και την εγκληματικότητα. Γκέτο απομονωμένα, 
υποβαθμισμένα διώχνουν τους κατοίκους. Ανακαλύπτουμε την πολεοδο-
μία του φόβου. Τα «περίφρακτα» προάστια, με τα κάγκελα, τις ιδιωτικές ε-
ταιρείες security και τις λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας που τα χωρίζουν 
από το γκρίζο, εγκαταλελειμμένο και επικίνδυνο κέντρο της πόλης. 
Στη Νέα Υόρκη φτιάχνουν εναέρια πάρκα. Ο Σαρκοζί θέλει να γίνει Μι-
τεράν. Όπως έκανε εκείνος τα Μεγάλα  Έργα μέσα στα 20 καρτιέ του παρι-
σινού κέντρου, έτσι τώρα ο Σαρκοζί προγραμματίζει τα Μεγάλα  Έργα για 
τα προάστια. Και η Αθήνα, που εκεί γύρω στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε 
φανεί ότι μπορεί να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, γυρνάει πίσω, κάνει όλες 
τις λάθος και παρωχημένες επιλογές, αυτές που ’χουν εγκαταλειφθεί εδώ 
και μια 20ετία απ’ όλο τον κόσμο. Μοιάζει όλο και περισσότερο με αμερι-
κάνικη πόλη της δεκαετίας του ’70. Σκληρή, γκρίζα, επικίνδυνη, αντιλει-
τουργική, εχθρική προς τους πολίτες της. A
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Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. 
Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, 

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη

Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο Απόστο-

λος Γιαγιάννος. Σπούδασε αρχικώς Γραφι-

κές Τέχνες στο Α.Τ.Ι. δίπλα στους Α. Τάσσο, Η. 

Δεκουλάκο, Δ. Μυταρά, κι αργότερα ζωγρα-

φική στο εργαστήρι του Ηλία Δεκουλάκου.  

Το 1968 ίδρυσε και διηύθυνε το Εργαστήριο 

Εφαρμοσμένων Τεχνών «Μορφή». Από το 

1974 είναι αφοσιωμένος στη ζωγραφική.  

Έχει πραγματοποιήσει 68 ατομικές εκθέσεις 

σε Ελλάδα, Γαλλία, Βέλγιο, Αγγλία, Ισπανία, 

Αμερική, Ελβετία και Κύπρο. Έχει λάβει μέ-

ρος σε πολλές ομαδικές στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Έχει εικονογραφήσει βιβλία κι έ-

χει δημοσιεύσει λογοτεχνικά κείμενα σε πε-

ριοδικά. Ασχολήθηκε με τη λαογραφία και τα 

εικαστικά του Θεάτρου Σκιών («Φιγούρες», 

«Σκηνικά», Εκδ. Ερμής 1975-1976). Το 2003 οι 

εκδ. Κάκτος εξέδωσαν το μυθιστόρημά του 

«Γκουντ Μπάι Φορέβερ».

Έργα έχουν εκτεθεί στην Art Athina, στην 

Arco, στη Europ’ Art, στην Estampa, στην Art 

Joction, στην Artesur, στη Lineart. Έργα του 

βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, στο 

Υπουργείο Πολιτισμού, σε δημόσια και ιδι-

ωτικά μουσεία, σε ιδιωτικές συλλογές σε Ελ-

λάδα και εξωτερικό. Μέρος από τη νέα δου-

λειά του θα εκτεθεί στην Art Athina 2009 τον 

προσεχή Μάιο από την Titanium Yiayiannos 

Gallery. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.  

DO IT! Κάθε εβδομάδα ένας καλλιτέχνης αναλαμβά-
νει να σχεδιάσει το εξώφυλλο της A.V. Στο τέλος της 
χρονιάς όλα τα εικαστικά εξώφυλλα θα συγκεντρω-
θούν για να εκτεθούν στο Μουσείο Μπενάκη, όπου 
και θα είστε όλοι καλεσμένοι.

NEO ΤΕυΧος
Κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα 
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

μετα απο χρονία αποχης, εχω προςγείωθεί καί παλί ςτη χωρα του μωρου:  
μια χώρα που την αναγνώριζουν μονο οσοι τα έχουν προσφατα (τα μώρα), 
αλλα που έχέι πλακα μονο για οσουσ την έχουν αφησέι πισώ τουσ… 
οι υπολοιποι, που θα πανέ; θα τη βρουν μπροστα τουσ. 

Baby-land

Β
ρίσκομαι στον «Μουστάκα» και 
αντικρίζω μια θάλασσα Fisher-
Price, έναν ωκεανό παρδαλών 
παιχνιδιών που ανοίγεται μπρο-
στά στα μάτια μου – στη μια με-

ριά είναι τα βαρετά-αλλά-χρήσιμα (καρεκλάκια, 
καροτσάκια, χεστρίτσες κ.λπ.) και σ’ όλο το υ-
πόλοιπο μαγαζί βασιλεύουν τα Playmobil, Little 
Tykes, Chicco, Transformers, Mattel, Disney και 
πάει λέγοντας. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα 
σου, πολύχρωμα ζωάκια/ανθρωπάκια/τερατά-
κια/σκατουλάκια σε κοιτάζουν με ολοστρόγγυλα 
χαντροειδή μάτια και σου φωνάζουν «πάρε με 
σπίτι σου!». Δεν σου φωνάζουν «σε δύο μέρες θα 
είμαι φύλλο-φτερό και θα μαδάω μπουλόνια στο 
σαλόνι σου». Δεν διευκρινίζουν «σε δύο μέρες το 
μωρό σου θα με έχει σκυλοβαρεθεί/κατουρήσει/
ξεράσει/διαλύσει». Παιχνίδια είναι, στο φινάλε. 
Σιγά μη σου κάνουν και διάλεξη.
Πάνω-κάτω, όλα τα “Zou-zou”, “Jambo”, «Ζα-
χαριάς», “Goofy” κ.λπ. έχουν τα ίδια πράγμα-
τα – απλώς σαν όνομα το «Μουστάκας» μού 
κάνει πιο πληθωρικό. Από την ώρα που αποκτάς 
μωρό, πέφτεις στην ανάγκη των καταστημάτων 
με είδη μπεμπέ: πρώτα στα «Λητώ», « Ήρα», 

“Mothercare”, “Prenatal”, “Bebe-jou”, “Kou-
kou”, “Kitten” και πάει λέγοντας, κι αμέσως με-
τά στις τεράστιες μαγαζάρες-αλάνες, της λογικής 
«παιχνιδούπολη» (είχα μια δυσκολία να βρω τον 
πληθυντικό της λέξης, κι έτσι τα ’φερα γύρω-
γύρω και την άφησα με αριστοτεχνικό τρόπο 
στον ενικό…). Το ψάχνεις και πιο εναλλακτικά, 
π.χ. στα “Imaginarium”, www.gadgetlife.gr, ή 
πιο οικολογικά στα www.imagiplay.com, www.
ecofamily.gr και οτιδήποτε σε ξύλινο παιχνίδι σε 
κάνει να αισθάνεσαι ωφέλιμο μέλος της κοινωνί-
ας. Είσαι, γιατί καταναλώνεις – μωρουδιακά είδη, 
έπιπλα και τζίτζιρι-μίτζιρι, σα να μη σου έφταναν 
όλα τα αναλώσιμα της οικογένειας/γκομενοδου-
λειάς σου. Αλλά ανήκεις στην ειδική κατηγορία 
μωρουδο-μανών, μια και πάντα ψοφούσες να χα-
ζολογάς σε παιχνιδάδικα, απλώς τώρα έχεις όλες 
τις καλές δικαιολογίες (ΚΑΙ μωρά επιπλέον!), 
οπότε ευκαιρία βρίσκεις να ξελυσσάξεις.
Το πιθανότερο είναι ότι ο μέσος αναγνώστης της 
VOICE, που είναι φοιτητής ή άτομο νεανικών 
προδιαγραφών, δεν ιδρώνει καθόλου για τα μω-
ρουδιακά τώρα, επειδή νομίζει ότι ποτέ δεν θα 
τον απασχολήσουν τέτοιες πεζότητες. Φωνάζει 
ακόμα «φάτε τη σκόνη μου» στο κατεστημένο 

της οικογένειας, δεν έχει καμιά διάθεση να πά-
ει να γκαστρωθεί στα καλά καθούμενα, και πί-
νει μπίρες συζητώντας για την αιωνιότητα και το 
twittering. Απ’ την άλλη, κι εμείς με τα μπιμπερά 
άνθρωποι είμαστε: απλώς τα ’φερε έτσι η ζωή κι 
είμαστε γονείς, μη την ψάχνετε, μέχρι και πο-
λύτεκνοι κάποιοι από μας, πολύ χαρούμενοι μά-
λιστα γιατί ο κόσμος του παιχνιδομάγαζου, που 
για σας είναι άγνωστος, για μας είναι η τσέπη μας. 
Που όσο πάει αδειάζει. Ψοφάμε για πλαστικά 
διαφανή μπαλάκια που έχουνε μέσα ζουζούνια 
(1μισι ευρώ περίπου), για «ταμπλό» με αγελαδί-
τσες που βελάζουν και πουλάκια που κελαηδάνε 
ή τανάπαλιν, έστω κι αν η αγελαδίτσα-Τουίτι το 
μπερδεύει κάπως το βρέφος. Διαλέγουμε με προ-
σοχή «μόμπιλα», αυτά τα σαχλά πράγματα που 
κρέμονται πάνω από τις κούνιες των μωρών και 
παίζουν τον «Γαλάζιο Δούναβη» ή το “Wonderful 
world” μέχρι ξερατού. Ξέρουμε ποιο κουκλάκι-
με-μαλλιά είναι το σωστό για την κάθε ηλικία 
(για νεογέννητα και υπέργηρους πρώην γκόμε-
νους, π.χ., πάντα αγοράζουμε καραφλόκουκλους. 
Τα νεογέννητα κινδυνεύουν να πνιγούνε με τα 
τσουλούφια και οι προχωρημένης ηλικίας να αυ-
τοκτονήσουνε. Πρέπει να τα έχεις υπ’ όψιν σου 
κάτι τέτοια όταν ψωνίζεις παιχνίδια).

Τ ο ωφέλιμο που βρήκα ήταν το www.
bebe.gr, με καλαθούνες μωρών σε πολύ 
καλές τιμές – κάναμε έρευνα αγοράς 

για το πιο χρήσιμο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να 
ξεπατωθούμε στα ελαφρώς άχρηστα. Και μετά, με 
χιλιάδες κουδουνίστρες-παπάκια-καθρεφτάκια, 
μπαλάκια-ζουζούνια, κουδούνια-κουκλάκια και 
πιπίλες-ελεφαντάκια… πήγαμε για φαΐ στο «Ερ-
γαστήρι Μπαξεβάνη», του γνωστού και διάση-
μου πλέον σεφ. Ήθελα να δείξω τα καινούργια 
παιχνιδάκια σε πέντε σοβαρούς ανθρώπους, που 
σκασίλα τους τώρα, άλλη όρεξη δεν είχανε να 
μελετάνε σαλιάρες (έτσι λέγονται οι μωρουδια-
κές ποδίτσες, αν θέλετε να ξέρετε. Και που δεν 
θέλατε, τώρα ξέρετε). Φάγαμε ωραία, με τοπ την 
καπνιστή μελιτζανοσαλάτα και τη χορτόπιτα. Το 
εστιατόριο είναι κομψό, το σέρβις άψογο, οι τιμές 
ελάχιστα τσιμπημένες (35 ευρώ το άτομο με κά-
μποσο φαγητό και κρασί). Όταν ξεκόλλησα απ’ 
τις κουδουνίστρες μιλήσαμε για τα άτομα που 
λέγονται «Μυρσίνη» και το όνειρό τους είναι να 
μάθουν σιτάρ, φοράνε ίσια κρεπ μποτάκια με μα-
κριές ινδικο-ειδείς φούστες, δεν πάνε ποτέ κομ-
μωτήριο και δεν αγοράζουν πλαστικές πιπίλες ο 
κόσμος να χαλάσει: αλλά ούτε αυτά τα άτομα δια-
βάζουν VOICE (τη βρίσκουν κάπως trendy, όχι 
όσο Σωκράτης-Μάλαμας θα ήθελαν), οπότε θα α-
ναλυθεί το χούι τους σε άλλο τεύχος. Λάου-λάου, 
για να μην το πάρουνε χαμπάρι κιόλας, κι έρθουν 
κάτω από τα γραφεία να μας παίξουν σιτάρ… A   

Μουστάκας, Λ. Κύμης & Σκουφά, Ν. Ηράκλειο, 
210 2834.334-6
Bebe, Τραλλέων 145A & Βεΐκου, Γαλάτσι, 210 2221.035, 
info@bebe.gr, www.bebe.gr
Εργαστήρι Μπαξεβάνη, Νίκης 48, Πλάκα, 210 3222.839
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Μαμά: 
«Άμα βρέχει πώς να 

πάμε στην παιδική χαρά;» 
Μικρός: «Θα πηγαίνουμε από 

το πεζοδρόμιο» 
(Ετών 5, Λυκαβηττός)

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ y.nenes@yahoo.com

Αthens 
Voices
Σκόρπια λόγια από τους 
δρόμους της Αθήνας:

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

   + 

«ΜΙΛΑΝ-ΚΟΥΝΤΕΡΑ: 1-0»
Ο καλύτερος τίτλος θεατρικής παράστασης 

φέτος.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ
Έχει φτιάξει το πιο καλαίσθητο πασχαλινό δώρο 

για όλους εσάς που ψάχνετε. 

Τεράστια υφασμάτινα χειροποίητα αυγά, 

από υφάσματα που φτιάχνονται τα ιερατικά 

άμφια, και μέσα σοκολάτες με γεύση 

τσουρέκι. Αριστουργηματικός 

οπτικο-γευστικός συνδυασμός. 

(Ηροδότου 24, Κολωνάκι)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΗΓΟΣ
Ο «Τιτανικός» του σε βγάζει στον αφρό. 

 

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
«Μπορείτε να μου πείτε πού θα μπορούσα 

να βρω μια μπαταρία Λασιθίου;»

(Στο τηλεφωνικό κέντρο εταιρείας κινητής 

τηλεφωνίας)

ΜΑΘΕ ΟΤΙ
Τα δέκα πιο δημοφιλή επαγγέλματα του 2010 

δεν υπήρχαν καν το 2004.

   -

ΠΑΝΩ, ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΩΣ
«Θέλουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ χρήσιμο στους 

από κάτω, επικίνδυνο στους από πάνω»

(Ελένη Σωτηρίου στη β΄ θέση του 

ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ)

ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Νισάφι.

ΑΜΑΡΤΙΑΙ ΓΟΝΕΩΝ
«Στο τέλος θα πιστέψω ότι με καλείτε 

όταν έχουν κάνει δηλώσεις τα άλλα 

δύο μέλη της οικογένειάς μου 

για να σχολιάσω»

(Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή δηλώσεις 

του μπαμπά του)

ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ανθούλα Καπνιστή / Σεραφείμ Μπουφές /

Κάρολος Σκορδαλιάς / Ολυμπία Φάρσαλα

Σεβαστή Φέτα / Ζαμπέτα Φέτα /

Φρίξος Σπάτουλας / Ροδάμανθης Φουκαράς

(Είναι αληθινά και βρίσκονται στους 

τηλεφωνικούς καταλόγους) ●  

«Ο Άρης 
μού ανταποδίδει 

τα χάδια που του δίνω 
κάθε μέρα και με γλείφει… 

Και ξέρετε, ε; Ο Άρης έχει μια 
γλωσσάρα να!» 

(Δ. Αρεοπαγίτου. Κυρία διευ-
κρινίζει τη σχέση της με το 

λαμπραντόρ της)

«Το Κουτούκι του 
Νταή» 

(Βρόμικα στο Ηράκλειο)

«Όποτε 
ακούω για βουλευτές 

που είναι από τον τόπο 
μου με πιάνει κάτι σαν ζάλη. 
Είναι σαν να βλέπω μπροστά 
μου το ρουσφέτι που θα τους 

ζητήσω» 
(Σόλωνος, Κολωνάκι. 

Μεσήλικη πολιτικολογεί 
με φίλες)

«ΜΗ 
ΒΡΙΖΕΤΕ ΤΑ 

ΘΕΙΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ» 
(Πινακίδα στο πίσω 

μέρος νταλίκας)

«Κάτι 
έκανες και η 

φωνή σου ακούγεται 
πιο εσταντανέ» 
(Κυρία στο κινητό 

της)  

«Μαμά, 
θέλω να πάμε σε μία 
ταβέρνα παγωτού» 

(Χαλάνδρι. Τρίχρονη μπέμπα 
ζητάει βόλτα σε καφετέρια)   

«Έχει 12 ευρώ 
η συμμετοχή και δεν 

βρίσκουμε κανέναν…» 
(Μπροστά σε ΑΤΜ. Απογοη-

τευμένες κυρίες προσπαθούν να 
συμπληρώσουν γκρουπ για 

εκδρομή)

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες 
και στα λιμάνια, όπου έχουν ήδη καταπλεύσει τα νεότευκτα 

λαθρεμπορικά Αίολος Παυλίδης και Σάντα 
Γκουμούτσα 2 που θα δρομολογηθούν στην άγονη γραμμή

☛ Τζιχάντ, Άγγελος Τσέκερης - Γιώργος Κυρίτσης, σελ. 16 

Οδηγός 
επιβίωσης

☛ Πάσχα στην Αθήνα, 
Α.V. team, σελ. 24

Ατάκες 
που σκίζουν, 
κοφτοί 
διάλογοι
☛ Βook voice, 
Θανάσης Μήνας, σελ. 64

ΤΟ NEO ΤΕΥΧΟΣ
του γυναικείου περιοδικού 
τnς Αthens  Voice  

Κυκλοφορεί παντού
με όλα τα ανοιξιάτικα της σεζόν

Βήμα πρώτο: Παίρνεις ένα πι-
στοποιητικό γεννήσεως από το 
Δήμο όπου είσαι γραμμένος/η.
Βήμα δεύτερο: Αν έχεις προ-
σχωρήσει σε άλλο θρήσκευμα, 
παίρνεις το χαρτί της βάφτισης 
από τον αντίστοιχο θρησκευτικό 
λειτουργό. Αν θέλεις απλά απο-
χώρηση από Χ.Ο., αυτό το βήμα 

δεν σε αφορά. 
Βήμα τρίτο: Με το πιστοποιη-
τικό, το χαρτί της βάφτισης στο 
νέο σου θρήσκευμα (αν έχεις) 
και την ταυτότητά σου πηγαίνεις 
στο ληξιαρχείο και κάνεις δή-
λωση αλλαγής θρησκεύματος: 
άθεος, άθρησκος, αγνωστικι-
στής (τα τρία τελευταία δεν εί-

ναι θρησκεύματα, αλλά έτσι θα 
το κάνεις), βουδιστής, μουσουλ-
μάνος, ινδουιστής, ιουδαϊστής 
ή ό,τι άλλο κατεβάσει η κούτρα 
σου. Από το ληξιαρχείο σού δί-
νουν το χαρτί της αλλαγής.
Βήμα τέταρτο: Πηγαίνεις σε 
όποια δημόσια υπηρεσία σ’ έχει 
καταχωρισμένο ως Χ.Ο., τους 
υποβάλλεις το χαρτί του ληξι-
αρχείου και ζητάς να περαστεί 
η αλλαγή. 
Εγώ το έκανα στην αστυνομία και 
πήρα (παλιά) ταυτότητα, που στο 
«θρήσκευμα» έγραφε «άθεος».

Η ονοματοδοσία των παιδιών 

είναι ακόμα πιο εύκολη.

Βήμα πρώτο: Οι δύο γονείς 
συμφωνούν στο όνομα του 
παιδιού.
Βήμα δεύτερο: Οι δύο γο-
νείς, με την ταυτότητά τους, 
πηγαίνουν στο Δήμο όπου είναι 
γραμμένο το παιδί και βγάζουν 
πιστοποιητικό γεννήσεως.
Βήμα τρίτο: Στον ίδιο Δήμο 
συμπληρώνουν φόρμα ονομα-
τοδοσίας και την υπογράφουν 
αμφότεροι. Η μητέρα των παι-
διών μου κι εγώ το κάναμε και 
για τα τρία μας παιδιά. Φυσικά, 
όποιο παιδί θέλει, μπορεί να βα-
πτιστεί αργότερα κατά την κρίση 
του ή να δηλώσει στο ληξιαρχείο 
ό,τι θέλει.

 - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΥΣΣΑΣ

Ω ς γνωστόν, όλοι βαφτιστήκαμε εκόντες άκοντες Χ.Ο., 
χωρίς να ρωτηθούμε. Κάποιοι από μας όμως διαφορο-
ποιηθήκαμε, στην πορεία, από την προδιαγραφή που μας 

είχανε καθορίσει οι γονείς μας, η παράδοση, η συνήθεια. Πώς 
γίνεται λοιπόν η αλλαγή θρησκεύματος;

Μικρός οδηγός γι’ αυτούς που θέλουν να αλλάξουν 

θρήσκευμα ή όνομα
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1.
Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι κρά-

ζουν τον Ευριπίδη Στυλιανίδη ε-

πειδή χρέωσε το limo service και 

τη διαμονή της γυναίκας του στο Παρίσι 

στα έξοδα του υπουργείου. Δηλαδή, κά-

ποιος που έφτασε στην κορυφή της καριέ-

ρας του και κατάφερε να γίνει κοτζάμ υ-

πουργός δεν δικαιούται να νιώσει για λίγο 

σημαντικός και να ανταμείψει τη γυναίκα 

του, που έκανε τόσα χρόνια υπομονή, με 

ένα ταξιδάκι που κοστίζει μόλις όσο είκοσι 

έκτακτες εισφορές; 

Μα αυτό εννοούσε όταν τον περασμέ-
νο Δεκέμβριο έθετε το δίλημμα «Καρα-
μανλής ή Χάος»: ότι, δηλαδή, αν φύγει ο 
Καραμανλής, θα είναι αναγκασμένος να 
κυκλοφορεί στο Παρίσι χωρίς λιμουζίνα, 
οπότε θα αντιμετωπίζει το κυκλοφορια-
κό χάος.

2.
Μα τι έπαθαν όλοι και κάνουν σα 

να πέφτουν από τα σύννεφα, μό-

λις μαθαίνουν ότι για να πάρεις 

μια κρατική δουλειά χρειάζεται να κάνεις 

ένα δωράκι στον αρμόδιο υπουργό; Πού 

ζούσαν μέχρι τώρα; 

Μα αν δεν δείξουν αγανάκτηση και δεν 
σηκώσουν σοκαρισμένοι τα φρύδια, 
μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι είναι κι 
εκείνοι εξοικειωμένοι με αυτήν τη μέ-
θοδο συναλλαγής. Βλέπεις, ο κόσμος 
είναι κακός και ικανοποιείται να γκρε-
μίζει τους φάρους της ηθικής. Γι’ αυτό 
και πρέπει να του υπενθυμίζεις συνέχεια 
πόσο ηθικός είσαι. 

3.
Γιατί τόσος Πέτρος Γαϊτάνος πάλι; 

Γιατιιιί;

Διότι έχει μακριές, πυκνές και ακατα-
μάχητες βλεφαρίδες σαν βεντάλια. Συ-
νεπώς, όταν ανοιγοκλείνει τα μάτια του, 
κάνει αέρα και ξεπερνούν διακριτικά τις 
εξάψεις τους οι μεσήλικες κυρίες που τον 
παρακολουθούν, χωρίς να είναι αναγκα-
σμένες να χρησιμοποιήσουν βεντάλια.

4.
Μόλις εμφανίζεται η Νατάσα στο 

προσκήνιο τα ξεχνάω όλα και νιώ-

θω ξανά μια ακατανίκητη διάθεση 

να ψηφίσω τον Κώστα Καραμανλή. Μπορεί 

να είμαι τόσο ηλίθιος;

Γι’ αυτό και το επιστημονικό επιτελείο 
των επικοινωνιολόγων ποντάρει στο λε-
γόμενο «Σύνδρομο Αρναούτογλου». Η 
ιδέα είναι ότι αφού πιάνει στον παρου-
σιαστή και τα νούμερα ανεβαίνουν μό-
λις εμφανιστεί η σχέση του με τη Νάντια 
Μπουλέ, θα πιάσει και με τον πρωθυ-
πουργό. 

5.
Εεεε, σχετικά με το θέμα που προ-

έκυψε για τον Εθνικό  Ύμνο: Κατα-

λαβαίνω ότι η ερμηνεία του Αλα-

βάνου «με βία μετράει τη γη» δεν στέκει. 

Αλλά ούτε η εκδοχή «με βιά –δηλαδή με βια-

σύνη– μετράει τη γη» με ικανοποιεί, δεδο-

μένου ότι «όποιος βιάζεται, σκοντάφτει».

Μα για να γίνουν οι στίχοι σου Εθνικός 
Ύμνος πρέπει να καταφέρεις να εκφρά-
σεις τα βάθη της Ελληνικής Ψυχής. Μπο-
ρεί λοιπόν εκ πρώτης όψεως να μη βγάζει 
νόημα, αλλά υπάρχουν πολλοί  Έλληνες 
που μετράνε με «βιά» τη γη. Ειδικά άμα 
πρόκειται για γη που έχει χαρακτηριστεί 
δασική έκταση και βιάζονται να ρίξουν 
μέσα στη νύχτα τα μπετά για το αυθαί-
ρετο, πριν ξημερώσει και τους καρφώσει 
στην πολεοδομία κανένας γείτονας.

6.
Υποψιάζομαι ότι η αύξηση στα κό-

μιστρα των ταξί έγινε για να κινη-

θεί η αγορά του αυτοκινήτου. Δη-

λαδή να συμφέρει περισσότερο να πληρώ-

νεις τη δόση ενός Hyundai, παρά ταρίφα.

Σιγά μην έκαναν τόσο σύνθετη σκέψη! 
Απλώς η κυβέρνηση αισθάνθηκε να την 
πλημμυρίζει συναδελφική αλληλεγγύη 
για τον κλάδο των ταξιτζήδων. Και δεν 
μιλάμε μόνο για την αισθητική συγγέ-
νεια. Οι ομοιότητες είναι πιο βαθιές. Ας 
πούμε, και οι δύο συνηθίζουν να μιλάνε 
στον αέρα χωρίς να τους δίνει κανείς ση-
μασία. Και οι δύο εξυπηρετούν τρίτους 
με αντάλλαγμα ένα ποσό (οι ταξιτζήδες 
τους πελάτες και η κυβέρνηση τους α-
γοραστές των ΔΕΚΟ). Και οι δύο βάζουν 
έκτακτες εισφορές όποτε μπορούν. Και 
τέλος και τους δύο τούς βρίζουν όλοι οι 
άλλοι για την κακή ποιότητα των υπη-
ρεσιών τους.   

7.
Ανησυχώ για τα γκαζάκια στις εκ-

κλησίες. Εντάξει στις τράπεζες, 

αλλά όχι και στους Ιερούς Χώρους 

της Πίστης μας!

Μα και οι τράπεζες, Ιεροί Χώροι όπου έχει 
τις καταθέσεις της η Εκκλησία δεν είναι;

8.
Υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος και 

οι Πακιστανοί που καθαρίζουν τα 

τζάμια στα φανάρια, όταν πηγαί-

νουν σε γυναίκα οδηγό, κάνουν ότι δεν κα-

ταλαβαίνουν το «όχι»;

Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί εκείνες να 
κάνουν «όχι» με τα μάτια, αλλά οι Πακι-
στανοί δεν βλέπουν καμία κίνηση, αφού 
λόγω botox τα φρύδια της οδηγού παρα-
μένουν ακίνητα. A

➜ nikos.zachariadis@gmail.com

(Μέλος του συλλόγου για τον εκσυγχρονισμό του image των γιαγιάδων 
στα παραδοσιακά παιδικά παραμύθια)

ForrestGump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

Οι απαντήσεις του
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Τζιχάντ
Tων Άγγελου Τσεκερη
γιώργου κυριΤση

Νίψτε τας 
χείρας σας
 
Μεγάλη θα είναι και φέτος η έξοδος 

για το Πάσχα, παρά την οικονομική 

κρίση. Το πέταλο του Μαλιακού έχει 

στρωθεί με κροκάλες, ενώ έχουν 

ανακαινιστεί οι λακκούβες προκει-

μένου να διευκολυνθεί η κίνηση των 

οχημάτων. Συνεργεία της κατα-

σκευαστικής εταιρείας ΑΧΟΡΤΑΞ, θα 

είναι τοποθετημένα σε στρατηγικά 

σημεία του δικτύου με μεγάλα μηχα-

νήματα οδοποιίας και θα στρώνουν 

με πίσσα όσους διερχόμενους οδη-

γούς δυσανασχετούν. Στα Τέμπη θα 

λειτουργεί και καμένο ΑΤΜ. 

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών 

έχουν κατασκευαστεί εκτάκτως 

πέντε λυόμενοι σταθμοί διοδίων, 

ώστε να καλύψουν τις αυξημένες 

ανάγκες των εκδρομέων. Τα τέλη 

διελεύσεως θα είναι προσαυξημένα 

κατά 60% λόγω της καθίζησης του 

οδοστρώματος σε τρία σημεία από 

τις πρόσφατες νεροποντές, ενώ από 

τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα 

έχουν προγραμματιστεί και κατολι-

σθήσεις. Η εταιρεία Προκρούστης 

ΑΕ, που έχει αναλάβει την είσπραξη 

των διοδίων ώστε να ξεκινήσει την 

κατασκευή του έργου το 2011, έχει 

απευθύνει έκκληση στους οδηγούς 

να συμμορφώνονται με τις χειρό-

γραφες πινακίδες, να μην πατάνε τη 

διαχωριστική γραμμή γιατί θα ξεβά-

ψει και να αφήσουν κάτι παραπάνω 

στα διόδια για την αύξηση του μετο-

χικού της κεφαλαίου. 

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες 

και στα λιμάνια, όπου έχουν ήδη 

καταπλεύσει τα νεότευκτα λαθρε-

μπορικά Αίολος Παυλίδης και Σάντα 

Γκουμούτσα 2 που θα δρομολο-

γηθούν στην άγονη γραμμή, ενώ 

το Υπουργείο Αιγαίου μελετά  την 

επιβολή επιναύλου 3% υπέρ της 

ενίσχυσης της οικοδομικής δραστη-

ριότητας. ●

Έκαναν γιουρούσι στα γραφεία 
της εταιρείας τους, συνέλαβαν 
το γενικό διευθυντή και τον 

κράτησαν όμηρο. Η σκηνή αυτή δεν ε-
κτυλίχθηκε στη Γάζα ή το Πακιστάν. Συ-
νέβη στην αυστηρά διοικούμενη Γαλλία 
το 2009. Οι υπό απόλυση εργαζόμενοι 
αντελήφθησαν πως ο διευθυντής τους 
κερδίζει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες 
ευρώ το χρόνο, ενώ οι ίδιοι θα απολυ-
θούν «για το καλό της εταιρείας» λόγω 
οικονομικής κρίσης. Στη Μολδαβία, 
στην περιφέρεια της Ευρώπης, έξαλλοι 
πολίτες καταλαμβάνουν το κέντρο της 
πρωτεύουσας. Στην Ουγγαρία, εντός ευ-
ρωπαϊκής ζώνης, οι πολίτες κατεβαίνουν 
στους δρόμους και απαιτούν, τι άλλο, με-
ροκάματα. Στο Παρίσι αντιλαμβάνονται 
πως το φθινόπωρο θα είναι δύσκολο και 
τρέμουν στην ιδέα μαζικών εξεγέρσεων. 
Στην άλλη άκρη του κόσμου, εκεί που 
βρίσκεται ο πλέον αδύναμος κρίκος της 
αλυσίδας, στο πυρηνικό Πακιστάν, η κα-
τάσταση έχει ξεφύγει. Εκεί «παίζεται» 
και το στοίχημα του Ομπάμα, ως προς τις 
σχέσεις Ανατολής-Δύσης. Η Κίνα απο-
χωρεί από τις γιγαντιαίες επενδύσεις της 
στην Αφρική λόγω αφυδάτωσης των ε-
πενδυτικών της δυνατοτήτων. Στις ΗΠΑ 
το θεριό σπαράζει και οι πολίτες δεν κα-
τανοούν πώς είναι δυνατόν το κράτος να 

στηρίζει όχι τις βιομηχανίες αλλά τα στε-
λέχη των εταιρειών και αντιδρούν. Οι α-
μερικανικές πόλεις γεμίζουν από μικρές 
σκηνές όπου ζουν οι άνεργοι στα πάρκα 
και τις πλατείες. Στο Λονδίνο, μετά από 
μια περίοδο εικονικής ευφορίας, το City 
απολύει. 

Τώρα σκοτώνουν τα άλογα
Τελικά οφείλουμε να ομολογήσουμε 
πως, αν και με μεγάλη καθυστέρηση, το 
δόγμα του Καρόλου Μαρξ περί τελικής 
αναμέτρησης στο επίκεντρο των ανα-
πτυγμένων κρατών ενδεχομένως να α-
ποδεικνύεται εφαρμόσιμο. Υπό προϋπο-
θέσεις, αφού η Ιστορία άλλα διδάσκει. Η 
κρίση του 1929 ήταν μια προειδοποίηση 
που κατέληξε σε έναν πόλεμο. Ο πόλεμος 
πυροδότησε την ανάπτυξη και η δυνα-
μική αυτή κράτησε όσο επαρκούσαν τα 

καύσιμά της. Οι εξεγέρσεις του ’68-69 
στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και το ανατολικό 
μπλοκ αποτελούσαν τις ενδείξεις δυσφο-
ρίας των κοινωνιών που ασφυκτιούσαν. 
Οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή πρόσφε-
ραν μια περίοδο χάριτος στην αστάθεια 
του συστήματος. Η κατάρρευση της Σο-
βιετικής Ένωσης με τα συνεπακόλουθα 
της κρίσης αυτής ανατίναξε τα θεμέλια 
της δυτικής κοινωνίας, εντάσσοντας στο 
ασταθές σύστημα τους «άπορους» του υ-
παρκτού σοσιαλισμού. Το σύστημα δεν 
άντεξε άλλο. Οι ρωγμές εμφανίστηκαν 
καταρχήν στη Μητρόπολη, στις ΗΠΑ, 
μετά στην περιφέρεια και στη συνέχεια 
στο ευρωπαϊκό επίκεντρο. Ο Βλαντιμίρ 
Πούτιν, oι Τεξανοί πετρελαιάδες και οι 
πρίγκιπες της αραβικής ερήμου είχαν την 
εντύπωση πως η αύξηση του πετρελαί-
ου θα διασφάλιζε την αποπληρωμή των 
υποχρεώσεών τους και τη συσσώρευση 
πλούτου. Αφυδάτωσαν τις αγορές και 
στέγνωσαν τα θησαυροφυλάκια. Οι πό-
λεμοι στον Κόλπο και η εμπλοκή στη δι-
αμάχη Ισλάμ-Δύσης δεν ήταν αρκετά για 
να προσφέρουν δυναμική σε ένα σύστη-
μα που καταρρέει λόγω ανακοπής στην 
ίδια την πηγή. Η εικονική αναπαραγωγή 
πλούτου είχε ημερομηνία λήξης. Το σύ-

στημα εισήλθε σε φάση βίας-αντιβίας. Η 
ομηρία του Γάλλου γενικού διευθυντή 
καταδεικνύει τον προσανατολισμό των 
σύγχρονων «Αθλίων» των ευρωπαϊκών 
μεγαλουπόλεων. Αδιαφορούν, και σω-
στά, για το αν οι τράπεζες κυκλοφόρησαν 
τοξικά τραπεζικά απόβλητα. Αδιαφορούν 
για το αν το σύστημα «μπούκωσε» από 
την παγκοσμιοποίηση του πλούτου και 
εκείνη της απόλυτης φτώχειας. Αυτό που 
ενδιαφέρει τους Βερολινέζους και τους 
πολίτες του Μιλάνου είναι ότι δεν αντα-
πεξέρχονται στις ανάγκες που τους εί-
χε διασφαλίσει το σύστημα. Κοινωνική 
Πρόνοια. Σύστημα Υγείας, αγοραστική 
επάρκεια. Στη Σκοτία σκοτώνουν τα άλο-
γα των ιπποφορβείων γιατί οι πλούσιοι 
δεν τα αγοράζουν. Στην Ιαπωνία σκέφτο-
νται πώς θα διαχειριστούν το στοκ των 
αυτοκινήτων που παραμένουν απούλητα 
στις αλάνες των μεγάλων λιμανιών του 
κόσμου. Δύο εικόνες της ίδιας κρίσης. 

Obama’s way
Στις μεγάλες κρίσεις τα συστήματα αντι-
στέκονται. Οι κοινωνικές αντιδράσεις 
λειτουργούν ως υπομόχλιο εσωτερικών 
ανακατατάξεων εντός του συστήματος. 
Σε αυτή τη φάση βρίσκεται η Αμερική και 
στην ίδια φάση εισέρχεται η Ευρώπη. Συ-
νήθως οι ανακατατάξεις οδηγούν σε δύο 

Πολιτική

Προσομοιώσεις σύγκρουσης   

     Του Νικου γεώργιΆΔη

Η εικονική αναπαραγωγή 
πλούτου είχε ημερομηνία 
λήξης
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Πολιτική

Tου ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ➜ www.yannis-ioannοu.com

διεξόδους. Η πρώτη ακολουθεί την οδό 
της αναπροσαρμογής. Συνέβη στις ΗΠΑ 
το 1930. Η δεύτερη οδηγεί στο δρόμο του 
φασισμού. Συνέβη στην Ευρώπη το 1936. 
Υπάρχει και μια τρίτη, που κατά καιρούς 
εμφανίζεται ως εργαστήριο πειραμάτων. 
Συνέβη στη Ρωσία με τους Μπολσεβί-
κους. Και οι τρεις διέξοδοι είναι αναπο-
τελεσματικές, αν δεν υπάρξει κάποια 
στιγμή η «απόλυτη δυναμική». Τώρα πια 
γνωρίζουμε πως αυτή η δυναμική είναι 
ο πόλεμος. Τα μεγέθη είναι μετρήσιμα 
πλέον και ο πολεμικός αλγόριθμος πλή-
ρως διατυπωμένος. Το ζήτημα είναι η 
επιλογή του χώρου αναμέτρησης. Την 
ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές το 
σύστημα παρατηρεί τις ρωγμές του, το 
σημείο ευπάθειας. Η πολυσυζητημένη 
επίσκεψη του Ομπάμα στην Τουρκία δεν 
ήταν απλά αποτέλεσμα εξορθολογισμού 
μιας λανθασμένης στρατηγικής που ακο-
λούθησε ο ηλίθιος προκάτοχός του. Ήταν 
το πρώτο βήμα για τη συγκρότηση μιας 
Νέας Συμμαχίας. Κάποτε στην εγγύς, μέ-
ση και κεντρική Ασία υπήρχε το ΣΑΤΟ, 
παρακλάδι του ΝΑΤΟ, που ανταποκρινό-
ταν στις επιταγές του Ψυχρού Πολέμου. 
Ο άξονας αυτός επεκτείνεται πλέον έως 
το Πακιστάν. Αυτό επιδιώκει η αμερικα-
νική στρατηγική, εντάσσοντας στο σχε-

διασμό τα αραβικά βασίλεια, το Ιράν, την 
Τουρκία, τον Καύκασο και το πακιστα-
νικό ηφαίστειο, με την ελπίδα πως στον 
άξονα αυτό θα ενταχθεί ως πλήρες μέλος 
και η Ινδία. Απλά υπάρχουν πράγματα 
που λέγονται, αλλά δεν γίνονται. Ο κρί-
κος είναι ήδη ευπαθής κάπου μεταξύ Κα-
νταχάρ και Ισλαμαμπάντ, περνώντας από 
τη Λαχόρη. Ο Ομπάμα επέλεξε ως σημείο 
σύγκρουσης το Αφγανιστάν. Αποσύρεται 
από τη «σύμμαχο» Αραβία, συνομιλεί με 
την Περσία, επανεντάσσει την Τουρκία, 
συνομιλεί με τη Ρωσία, διευκολύνει την 
Κίνα. Το Κανταχάρ αποτελεί το επίκε-
ντρο του ενδιαφέροντος. Άλλωστε ο πό-
λεμος τελειώνει πάντα εκεί που άρχισε. 
Στον Ειρηνικό τελείωσε στη Χιροσίμα και 
στην Ευρώπη στα ερείπια του Ράιχσταγκ. 
Στη Γιουγκοσλαβία στην Πρίστινα. Ο πό-
λεμος εξελίσσεται σύμφωνα με το δόγμα 
του κουλουριασμένου φιδιού. Το κεφάλι 
είναι πάντα στο κέντρο, προστατευμέ-
νο μέχρι να εξολοθρευτεί. Το σύστημα 
χρειάζεται αναπνοές για να κερδίσει τον 
απαιτούμενο χρόνο αναπαραγωγής του. 
Βασική προϋπόθεση για την επιβίωσή 
του είναι ο περιορισμός του αντιλόγου 
στο επίκεντρο. Αυτό επιτυγχάνεται με 
τη στροφή σε υπερσυντηρητικά μοντέλα 
διακυβέρνησης. Η δεύτερη προϋπόθε-

ση είναι ο προσδιορισμός του αντιπάλου. 
Δεν είναι πλέον ο «Άξονας του κακού» 
του ηλιθίου Τεξανού, αλλά οι απαντα-
χού Ταλιμπάν. Οι όποιοι Ταλιμπάν. Μόνο 
που αυτοί οι Ταλιμπάν τυγχάνει να έχουν 
«κατασκηνώσει» στο στρατηγικότερο 
κομμάτι της υφηλίου. Εκεί που τέμνονται 
οι δρόμοι του πλανήτη. Εκεί που ελέγχε-
ται ο Μεσαίος Χώρος.

Το νέο αμυντικό δόγμα της Ου-
άσινγκτον, που υλοποιεί ο δι-
αχρονικός και διακομματικός 

πλέον υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, είναι 
σαφές. Ανάπτυξη των έξυπνων συστημά-
των θεάτρου πολέμου με επίκεντρο σε ό-
πλα μικρού και μέσου βεληνεκούς, εξορ-
θολογισμός των μεγάλων σωμάτων ανά-
πτυξης με περιορισμό του μεγέθους αλλά 

παράλληλα βελτίωση της ταχύτητας με-
ταφοράς, λιγότερο δαπανηρές αλλά πε-
ρισσότερο αποτελεσματικές μονάδες ε-
πέμβασης, ανάπτυξη όπλων δίχως πολε-
μιστές, συστήματα σωστής απεικόνισης 
του θεάτρου πολέμου. Ακούγονται περί-
εργα αυτά τα πράγματα, αλλά πρόκειται 
για την εφαρμογή του πολέμου σε συν-
θήκες Laptop. Δυστυχώς, η κάθε δομική 
οικονομική κρίση του συστήματος συν-
δυάζεται πάντα με μία δομική κρίση του 
μοντέλου διακυβέρνησης. Στη Βαστίλη 
κέρδισαν οι «ξεβράκωτοι». Στην περίοδο 
του «τρόμου» όμως, αμέσως μετά, κέρδι-
σαν οι πλούσιοι αστοί. Τελικά επικράτη-
σε ο Ναπολέων Βοναπάρτης. Χρειάστηκε 
ο αμείλικτος ευρωπαϊκός πόλεμος για να 
συγκροτηθεί η σύγχρονη Ευρώπη των 
εθνών-κρατών. Ποτέ η επίγνωση μιας 
επερχόμενης σκοτεινής περιόδου στην 
ιστορία δεν απέτρεψε την καταστροφή, 
αφού η  επανάληψη του λάθους είναι ο 
κανόνας ζωής και όχι το αντίθετο. Για το 
λόγο αυτό και μόνον ο Κάρολος ενδεχο-
μένως να έχει δίκιο, για να διατηρούνται 
και μερικά ίχνη αισιοδοξίας. Ποιος ξέ-
ρει, κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και 
κάποιο σημαντικό και πρωτόγνωρο, μη 
διαχειρίσιμο,  λάθος. Αμήν. A  

➜ n.georgiadis1@yahoo.com  

Η επανάληψη του λάθους 
είναι ο κανόνας ζωής 
και όχι το αντίθετο
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Α ν η διπλωματία είναι η επι-
στήμη των διαπραγματεύ-
σεων και η τέχνη των διε-
θνών σχέσεων, αυτή η επι-

στήμη και αυτή η τέχνη μάς διαφεύγουν. 
Μπορεί να πει κανείς με χαρακτηριστική 
ελληνική μεμψιμοιρία: μα, εδώ δεν έχου-
με οικονομία, πώς να έχουμε διπλωματία; 
Σε μια χώρα που θεωρείται περιβόητη για 
την κακή της διαχείριση και τις χαμηλές 
της αποδόσεις, η διπλωματία φαίνεται 
χλιδή και περιττότητα. Αλλά δεν είναι. 

Το ότι διατηρούμε τα σύνορά 
μας, τα ακριβοπληρωμένα και 
αυθαίρετα όπως τα περισσότερα 

σύνορα στον κόσμο, πρέπει να θεωρείται 
καθαρή τύχη: παρά τους τέσσερις αιώνες 
ως τμήμα της οθωμανικής αυτοκρατορίας 
(πιθανώς και εξαιτίας αυτής της προσάρ-
τησης), δεν μάθαμε, ούτε από τους Τούρ-
κους, ούτε από τις λεγόμενες «προστάτι-
δες δυνάμεις», την αξιοπρέπεια και τους 
ελιγμούς της συμπεριφοράς που διακρί-
νουν ένα ανεξάρτητο κράτος από ένα υ-
πεξούσιο. Για παράδειγμα, οι Οθωμανοί, 
μέχρι τον 19ο αιώνα, δεν έστελναν εκ-
προσώπους τους στο εξωτερικό: περίμε-
ναν να έρθουν οι ξένοι στην Ισταμπούλ. 
Και έρχονταν τρέχοντας: οι Γενοβέζοι, οι 
Βενετοί, οι Ρώσοι τσακίζονταν για να συ-
νάψουν ευνοϊκές σχέσεις με τους Τούρ-
κους. Πράγμα που συμβαίνει και σήμερα. 
Κανείς δεν τσακίζεται να συνάψει ευνοϊ-
κές σχέσεις με την Ελλάδα.
Τι φταίει; Όχι, δεν φταίει το μέγεθός 
μας∙ φταίει η πολιτική μας και η εικό-
να που προβάλλουμε στον διεθνή χώ-

ρο. Μετά από ανεπίσημη επίσκεψή του 
στην Ελλάδα ο Νικολά Σαρκοζί δήλωσε 
ότι «εξεπλάγη ευχάριστα από τις γνώσεις 
των (ιθαγενών) υπουργών για τα διεθνή 
θέματα». Το «ιθαγενών» είναι δική μου 
επισημείωση μιας και ο κ. Σαρκοζί είδε 
τους  Έλληνες υπουργούς ως φυλάρχους 
κάποιας σκότιας φυλής των τροπικών. 
Και τους επαίνεσε όπως επαινεί κανείς 
έναν πυγμαίο που, παρά την έλλειψη 
γραπτού λόγου στον πολιτισμό του, σκα-
ρώνει στιχάκια. 

Κοντολογίς, φταίει η ξιπασιά 
και η γενοτυφία των «άλλων», 
φταίει και το ότι αποτελούμε 

παρωδία του εαυτού μας. Το ζήτημα των 
Σκοπίων έπρεπε να έχει λυθεί –χωρίς 
φωνασκίες– εδώ και δεκαπέντε χρό-
νια∙ το ζήτημα των υφαλοκρηπίδων, της 
τουρκικής επιθετικότητας, των παραβιά-
σεων κ.τ.λ. έπρεπε να έχει τεθεί στο ΝΑ-
ΤΟ με διπλωματικά εκβιαστικό τρόπο∙ 
ας μην αναφερθούμε σε όσα συνέβησαν 
στην Κύπρο. Αν το ΝΑΤΟ έχει χαϊδεμένα 
παιδιά και αποπαίδια, τότε τα αποπαίδια 
οφείλουν να αποχωρήσουν. Έτσι κι αλ-
λιώς, η αποχώρηση από το ΝΑΤΟ ήταν 
και παραμένει το πιο καίριο ζήτημα της 
εξωτερικής μας πολιτικής (δηλαδή του 
κενού της): αν η Ελλάδα σεβόταν λιγά-
κι τον εαυτό της θα είχε φύγει από την 
Ατλαντική συμμαχία∙ αν τον σεβόταν 
περισσότερο δεν θα είχε προσχωρήσει 
ποτέ. Αλλά, κάτι τέτοιο ανήκει στην πο-
λιτική φαντασία, όχι στη Realpolitik.
Ωστόσο, ούτε Realipolitik διαθέτουμε. 
Είμαστε φοβικοί και γλείφτες∙ δεν εξα-

σκούμε ούτε εκείνο το είδος χαμέρπει-
ας που θα μπορούσε να μας προσδώσει 
ιδιότητες μαλαγάνας: καμιά φορά, στη 
διπλωματία, η μαλαγανιά λειτουργεί∙ ο-
πωσδήποτε, δεν είναι η καλύτερη δυνατή 
συμπεριφορά. Τι χρειαζόμαστε και δεν 
έχουμε: προσωπικότητα, αξιοπρέπεια, 
επιμονή, στρατηγική. Για παράδειγμα, 
ποια είναι, επιτέλους, η στάση της Ελ-
λάδας στην ένταξη ή τη μη-ένταξη της 
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Και 
γιατί αυτή η στάση δεν είναι ξάστερη; 
Φοβόμαστε πραγματικά ότι ο τουρκικός 
στρατός θα μας επιτεθεί; Κι αν φοβόμα-
στε γιατί δεν έχουμε επιτύχει ατράντα-
χτες συμμαχίες που να μπορούν να μας 
προστατέψουν (αφού είμαστε «μικροί»); 
Ο τελευταίος κόλαφος από τον Μπαράκ 
Ομπάμα, ο οποίος, όπως οι περισσότεροι 
Αμερικανοί πολιτικοί, δεν έχει την πα-
ραμικρή ιδέα περί Βαλκανίων, οφείλεται 
σε όλα τα παραπάνω, καθώς βέβαια και 

στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ πουλάνε περισ-
σότερα όπλα στην Τουρκία παρά στην 
Ελλάδα. Αυτά είναι γνωστά. Να όμως ένα 
ακόμη ερώτημα: γιατί η Ελλάδα αφήνει 
τους παπάδες –πατριάρχες και τσιράκια 
πατριαρχών– να ασκούν τη διπλωματική 
της πολιτική; Τι καραγκιοζιλίκια είναι 
αυτά; Συναπαντήματα του Αμερικανού 
προέδρου με παπάδες; Δεν υπάρχουν 
διπλωμάτες καριέρας που να ζητήσουν 
επίσημη συνάντηση με τον Αμερικανό 
πρόεδρο και να θέσουν σε λειτουργία 
τους μηχανισμούς διαπραγματεύσεων 
για τα προβλήματα που μας απασχολούν; 
Και επιπλέον να εκφράσουν τις επίσημες 
και αμετακίνητες απόψεις της Ελλάδας 
για διεθνή ζητήματα όπως π.χ. το παλαι-
στινιακό;

Σ ε όλα αυτά προσθέτω την πλήρη 
απουσία πολιτιστικής διπλωμα-
τίας: στον διεθνή χώρο, η ελ-

ληνική γλώσσα, η τέχνη, η λογοτεχνία 
έχουν τη θέση μιας γραφικής υποσημεί-
ωσης∙ για μια ακόμα φορά, η «εξαγωγή» 
και η διάδοση ελληνικών πολιτιστικών 
προϊόντων επαφίενται στους εθνικιστι-
κούς και εκκλησιαστικούς θεσμούς. Κα-
θώς και στα χυδαιότερα media. Δεν εί-
ναι να απορεί κανείς για το ότι, ως χώρα, 
μοιάζουμε ακόμα με το παλιό αναγνωστι-
κό της πρώτης δημοτικού: συλλαβίζου-
με, «η για-γιά τη-γα-νί-ζει ψά-ρια», «η 
Λι-λή και η ση-μαί-α». Εκτός του ότι μας 
λείπει η λεγόμενη hard power, μας λείπει 
και η soft power. Κάνουμε συστηματικά 
την πάπια: αλλά όταν κάνεις την πάπια, 
σου φέρονται σαν να είσαι πάπια. A

Τι φταίει; 
Όχι, δεν φταίει το 

μέγεθός μας∙ 
φταίει η πολιτική μας 

και η εικόνα που 
προβάλλουμε στον 

διεθνή χώρο.

Της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διπλωματία
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Υμηττός 
                         Λίγο μπετόν ακόμη

Ο Υμηττός ως πηγή ζωής τείνει να εκλείψει, και τα τελευταία σχέδια του ΥΠΕΧΩΔΕ για κόμβους ταχείας κυκλοφο                         ρίας θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Οι πολίτες επιμένουν να τον βλέπουν ως εθνικό δρυμό.

Της ΣΤΕΛΛΑΣ XΑΡΑΜΗ - Φωτό: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Π ροσπαθώ να αναγνω-

ρίσω στα πρόσωπα που 

μπαίνουν στο Μουσείο 

Εθνικής Αντίστασης της 

Ηλιούπολης τα ονόματα 

στη σελίδα του προγράμματος. «Διαδημοτι-
κή Συντονιστική Επιτροπή για τη διάσωση του 
Υμηττού, δημόσια συζήτηση» γράφει στην κο-

ρυφή της. Όχι μόνο γιατί είναι οι άνθρωποι 

που θα μιλήσουν για τα χιμαιρικά σχέδια του 

ΥΠΕΧΩΔΕ· την επέκταση της Αττικής οδού και 

την τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγ-

ματος, που θα κατακρεουργήσει το βουνό. 

Αλλά γιατί είναι εκείνοι που έχουν περπατή-

σει τα μονοπάτια του, που κουβαλούν ακόμα 

τη μεθυστική μυρωδιά του θυμαριού και της 

κάπαρης, που έχουν ανέβει τις πλαγιές του 

κρατώντας ένα δεντράκι κι ένα φτυάρι, εκεί-

νοι που έχουν δει το στέμμα του Υμηττού 

πυρωμένο από τις φλόγες. 

Φορώντας το τζάκετ της Ε-

θελοντικής 

Προστασίας Καισαριανής, ο οικονομολόγος 

Βαγγέλης Στογιάννης ορκίζεται πως και τα 

200 μέλη της ομάδας γνωρίζουν κάθε φω-

λιά αλεπούς τόσο καλά όσο και το θρυλικό 

παλαιολιθικό δρακόσπιτο, μιλάει με πάθος 

για τα ξενύχτια στα φυλάκια, με στοργή για 

ένα σπάνιο είδος πουλιού που φωλιάζει στον 

πευκώνα της Καισαριανής, μνημονεύει την 

αδάμαστη θέληση του εθελοντή που έδωσε 

τη ζωή του το 1989 στο πύρινο μέτωπο. «Η 
ομάδα στηρίχτηκε στο δόγμα πως το δάσος του 
Υμηττού είναι κοινωνικό αγαθό· Βλέποντάς το 
να κινδυνεύει αισθάνομαι πως διακυβεύεται η 
αξιοπρέπειά μου, πως φέρω μερίδιο ευθύνης 
για ό,τι χάνεται. Αυτή είναι η αίσθησή μου για 
τον πατριωτισμό: να μην επιτρέψω να αντιμε-
τωπιστεί το βουνό ως φιλέτο· παρά μόνο ως 
εθνικός δρυμός». 
Η υπόγεια νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, 

η προώθηση της δόμησης σε πολλές ζώνες 

του και η κονιορτοποίηση της δασικής γης 

στο πέρασμα 35 χλμ. αυτοκινητόδρομου εί-

ναι η χαριστική βολή στις άπειρες επιθέσεις 

που έχει δεχτεί το οικοσύστημα του Υμητ-

τού τις τελευταίες δεκαετίες. Και «κά-
θε πρόταση που αμφισβητεί ότι ο 

Υμηττός είναι βουνό και δάσος δεν μπορεί να 
γίνει αποδεκτή. Όσο κι αν κάποιοι τον διαχειρί-
ζονται ως αστικό πάρκο» εξηγεί ο δασολόγος-

περιβαλλοντολόγος Νίκος Χλύκας. 

Μ προστά στους αναρτημένους 

χάρτες του ορεινού όγκου που 

παρουσιάζουν τα μελλοντικά 

τραύματα στο σώμα του, ο πολεοδόμος και 

κάτοικος Ηλιούπολης Πάνος Τότσικας με-

τράει. Μετράει τους θηριώδης κόμβους που 

θα ισοπεδώσουν ένα σημαντικό τμήμα του 

πυκνού δασικού χώρου, τους σταθμούς δι-

οδίων που θα κατασκευαστούν σε αναδα-

σωτέες περιοχές, τους ημικόμβους που με 

τυφλή ορμή θα εξαφανίσουν ολόκληρα πάρ-

κα. «Δυστυχώς, είναι πάρα πολλοί εκείνοι που 
δεν γνωρίζουν τι προϋποθέτουν αυτά τα έργα 
και νομίζουν ότι θα λύσουν τα προβλήματα των 
μετακινήσεων» εξηγεί. 

Για τον Άκη Μπαδογιάννη, που στέκεται στο 

πλάι του, γιατρό και κάτοικο Ηλιούπολης, ο 

Υμηττός είναι εδώ και χρόνια η πρώτη εικόνα 

από το κάδρο της πόλης που αντικρίζει κάθε 

πρωΐ. Μια εικόνα που αναμένεται να αλλά-

ξει βίαια μέχρι το 2014 τόσο για τον ίδιο όσο 

και τους συμπολίτες του. «Ο αυτοκινητόδρο-
μος καταργεί πολύτιμους ελεύθερους χώρους 
στο Ελληνικό. Ο δήμος μας θα ταλαιπωρηθεί 
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, αφού 
προγραμματίζεται η χωροθέτηση επτά κόμβων 
(!) στα όριά του. Δύο από αυτούς θα έχουν μέση 
απόσταση 50 μ. από τα μπαλκόνια μας» . 

Οι κρατικές εξαγγελίες για επίλυση του κυ-

κλοφοριακού της Αθήνας χάρη στο νέο αυτο-

κινητόδρομο ακούγονται ξύλινες. «Δεν υπάρ-
χει οδικό έργο που να βελτιώνει από μόνο του το 
κυκλοφοριακό της πόλης. Προφανώς κάθε νέος 
δρόμος εμφανίζει θετικά στοιχεία, αλλά και τις 
προϋποθέσεις για αρνητική εξέλιξη. Η επέκταση 
της Αττικής οδού θα διευκολύνει τις μετακινή-
σεις από το ένα άκρο της πόλης στο 
άλλο, αλλά ταυτόχρονα θα είναι η 
δικαιολογία για εμπορική και 
οικιστική επέκταση και 
θα προκαλέσει πολύ έ-
ντονη διαμπερή κυκλο-
φορία σε κάποιους 
δήμους» επιβεβαι-

ώνει ο συγκοινω-

νιολόγος Πάνος 

Παπαδάκος. 
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Τ ο μοντέλο της πόλης που ανα-

πτύσσεται με λάκτισμα τους άξο-

νες ταχείας κυκλοφορίας θεωρεί-

ται εδώ και δεκαετίες χρεοκοπημένο, αυτός 

άλλωστε είναι και ο λόγος που οι μεγαλύ-

τερες ευρωπαϊκές μητροπόλεις το έχουν 

εγκαταλείψει προωθώντας την επέκταση 

των Μέσων Σταθερής Τροχιάς. Η επιμονή της 

Αθήνας να τροφοδοτεί τον υδροκεφαλισμό 

της επισφραγίζεται με τους νέους κρα-

τικούς προγραμματισμούς, «με βάση 
τις τάσεις κερδοσκοπίας επί γης», ό-

πως υπενθυμίζει ο αντιπρύτανης 

του ΕΜΠ Γιάννης Πολύζος. «Ο Υ-
μηττός αλλά και ο κάμπος των 

Μεσογείων θα επιβαρυνθούν 
ακόμη περισσότερο από τις 
οικιστικές επεκτάσεις που θα 
φέρουν τα έργα».

Ο περιφερειακός της Κα-

τε χάκη – ανεπαρκής και 

«πηγμένος» για το ΥΠΕΧΩ-

ΔΕ– παραμένει ο χωματό-

δρομος για μπάλα στις 

αναμνήσεις του Γιάννη 

Φρακιαδάκη, μέ λους 

της Πρωτοβουλίας Πολιτών Βύρωνα. «Δεν 
θέλω να πω με αυτό πως η ανάπτυξη της Αθή-
νας πρέπει να μείνει πίσω. Θέλω μόνο να μοιρα-
στώ την εποχή που το βουνό ήταν προέκταση 
της γειτονιάς· μιας πράσινης γειτονιάς που τώ-
ρα θα γίνει κόμβος, ώστε να αποφέρει χρήματα 
σε εργολάβους». 

Η αποψίλωση της φυτοκοινωνίας του Υμητ-

τού είναι δεδομένη. Η φύτευση χιλιάδων δέ-

ντρων που υπόσχεται το ΥΠΕΧΩΔΕ φαντάζει 

ουτοπική, λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα κονδύ-

λια για έργα περιβάλλοντος στην Ελλάδα πε-

ριορίζονται σε μηδενικά ποσοστά. «Ο προϋ-
πολογισμός τρώγεται στο μπετό και απομένουν 
ελάχιστα χρήματα, και μάλιστα για χαμηλό πρά-
σινο. Αν κυριαρχήσουν τα σκληρά υλικά στον 
Υμηττό, η ταχύτητα του ψυχρού αέρα που έρχε-
ται από το βουνό θα μειωθεί κι άλλο και η πόλη 

θα ασφυκτιά» προειδοποιεί ο αντιπρόεδρος 

της Ένωσης Γεωπόνων, Κώστας Τάτσης. 

Η εμπειρία του δέντρου που κατατρώγεται 

από το τσιμέντο είναι εμπειρία ζωής για τον 

Τάσο Ταστάνη, αρχιτέκτονα που κατοικεί 

από το 1963 στη Γλυφάδα. Το σκαρφάλωμα 

του οικιστικού ιστού στο βουνό είναι τέτοιο 

ώστε ο δήμος καταγράφει το μεγαλύτερο 

ποσοστό αυθαίρετης δόμησης πρώτης κα-

τοικίας στην Αθήνα. «Ο Υμηττός εκτιμάται ως 
οικόπεδο προς αντιπαροχή κι όχι ως πηγή ζωής 
που ανήκει σε μένα και σε σένα. Αυτό το εμπό-
ριο της δημόσιας γης πρέπει να πάψει». 

Το χρονικό των «επιθέσεων» 

Θ ρησκευτικό κέν τρο, εργα λείο 

πρόβλεψης του καιρού, ο Υμητ-

τός προσελκύει την ανθρώπινη 

δραστηριότητα από τους προϊστορικούς 

χρόνους. Μνημεία της ελληνιστικής εποχής 

κατασκευάζονται από το μάρμαρό του. Ισχυ-

ρό πλήγμα δέχεται όταν για την κατασκευή 

πολεμικών πλοίων θυσιάζονται χιλιάδες δέ-

ντρα. Ειρωνεία;  Ένα πλούσιο δίκτυο δρόμων 

στη ράχη του οδηγεί από το κέντρο της πό-

λης στην Παιανία.  

Στη συνείδηση των αρχαίων Αθηναίων, το 

βουνό παραμένει ιερό. Το μαρτυρούν τα διά-

σπαρτα μνημεία, με κορυφαίο το άγαλμα του 

Υμήττιου Δία, και οι βωμοί προς τιμήν του Ομ-

βρίου Διός και του Απόλλωνα. Ο θρησκευτι-

κός χαρακτήρας του βουνού διατηρείται στα 

βυζαντινά χρόνια με αναφορές για οικισμούς 

ιδιαίτερου κάλλους, ίδρυση μοναστηριών 

και εγκατάσταση φιλοσοφικών σχολών στις 

παρυφές του. Η κατάσταση αντιστρέφεται 

επί Τουρκοκρατίας, δίνοντας την ευκαιρία 

στη φύση να ακμάσει ξανά. 

Η ανθρώπινη παρέμβαση επιστρέφει τον 20ό 

αιώνα, όταν επί Μικρασιατικής καταστροφής 

και λίγο αργότερα, επί Κατοχής, πραγματο-

ποιείται μια νέα αποψίλωση, προκειμένου να 

κατασκευαστούν παραπήγματα και να καλυ-

φθούν οι ανάγκες θέρμανσης. Από τα τέλη 

της δεκατίας του ’70 αρχίζει η αντίστροφη 

μέτρηση για τον Υμηττό. Το δάσος –που τότε 

άγγιζε το 70% της συνολικής έκτασης– μειώ-

νεται δραματικά εξαιτίας των αλλεπάλληλων 

εμπρησμών και της παράλογης διαχείρισης 

του καμένου βιότοπου. Φαινόμενο που γιγα-

ντώνεται 30 χρόνια μετά. A

«Ο δήμος (Γλυφάδας) 
καταγράφει 

το μεγαλύτερο ποσοστό 
αυθαίρετης δόμησης 

πρώτης κατοικίας 
στην Αθήνα»  
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Μεγάλη Εβδομάδα 
στις εκκλησίες 

Μεγάλη ΠεΜΠτη 
(Πλάκα - Ψυρρή, στα 12 Ευαγγελια)

Εισόδια της Θεοτόκου (Ερμού): Αν και εί-
ναι γνωστότερη με το όνομα Καπνικαρέα 
(που σημαίνει «κακάσχημη γριά», γιατί 
για χρόνια ο ναός ήταν σε άσχημη κατά-
σταση), είναι κάθε βράδυ γεμάτη (και με 
τουρίστες).  
Αγία Αικατερίνη Πλάκας (Χαιρέφωντος, 
Λυσικράτους, Γαλανού και Γκούρα): Στην 
αυλή της υπάρχουν λείψανα από αρχαία 
λουτρά και φοίνικες που φύτεψαν Σινα-
ΐτες μοναχοί.
Άγιος Νικόλαος ο Ραγκαβάς (Πρυτανείου 
1, Πλάκα): Σ’ αυτή την εκκλησία χτύπησε 
η πρώτη καμπάνα μετά την Τουρκοκρα-
τία, το Πάσχα του 1833. 
Άγιοι Ανάργυροι (Αγίων Αναργύρων 19, 
Ψυρρή): Μικρή, σχεδόν οικογενειακή, 
εδώ συνήθιζε να εκκλησιάζεται και ο 
Παπαδιαμάντης.
Αγία Ειρήνη (Αιόλου 36): Ρωτήστε ποια μέ-
ρα θα ψέλνει με το χορό των μαθητών του 
ο Λυκούργος Αγγελόπουλος – η σπου-
δαιότερη βυζαντινή χορωδία της πόλης.

Μεγάλη Πάράσκευη
Άγιος Γεώργιος (στον Λυκαβηττό): Η κα-
λύτερη θέα για να βλέπεις τις φωτεινές… 
ουρές των επιταφίων της πόλης.
Άγιος Χαράλαμπος (Πεδίο του Άρεως): 
Η περιφορά του επιταφίου γίνεται γύρω 
από το πάρκο.

άνάστάση
Άγιοι Ανάργυροι - Μετόχι Αγίου Τάφου 
(Αναφιώτικα): Εδώ καταφτάνει πρώτα το 
Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα το βράδυ 
του Μεγάλου Σαββάτου. 
Άγιος Δημήτριος ο Λουμπαρδιάρης (στου 
Φιλοπάππου): Αγαπημένη εκκλησία για 
τους Αθηναίους, συνδυάζει και βόλτα στο 
δάσος. 
Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης (Σκου-
φά 34, Κολωνάκι): Φέτος θα τραβήξει την 
προσοχή, αφού εκτελεί χρέη προσωρι-
νής Μητρόπολης. - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ

Οι αλλόγλωσσες 
εκκλησίες

ρώσικη
Σωτήρα Λυκοδήμου (Φιλελλήνων & Βασ. 
Αμαλίας): Στο καλάθι που κρατούν οι γυ-
ναίκες το βράδυ της Ανάστασης έχουν 
κόκκινα αυγά, πασχαλινό ψωμί, τυρί μυ-
ζήθρα και ζαμπόν, ένα κομμάτι σκόρδο 
για δύναμη, βούτυρο και αλάτι για το κα-
λό, λουκάνικο, σκεπασμένα με πασχαλι-
νό πανί που έχουν κεντήσει μόνες τους. 

άρΜενικη
Άγ. Γρηγόριος ο Φωτιστής (Κριεζή 10, 
Ψυρρή): Μ. Πέμπτη μια γυναίκα ψέλνει 
το θρήνο του Χριστού που ψάχνει για τη 
μητέρα του. Το Μ. Σάββατο η λειτουργία 
είναι πρωινή, ενώ η Ανάσταση γίνεται 
στις 9 το βράδυ.

κοΠτικη άράβικη
Άγιος  Μάρκος (Μενίδι): Τη Μ. Παρασκευή 
ψέλνεται ο ύμνος «Γολγοθάς». Σχετίζεται 
άμεσα με τον ύμνο που έψελναν οι αρχαί-
οι Αιγύπτιοι όταν πέθαινε ο Φαραώ.

- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ

Μια συνταγή
Μαγειρίτσα χωρίς κρέας*
Για 4 άτομα
Υλικά: 5 φρέσκα κρεμμυδάκια • 1 ματσάκι 
άνιθος • 1 ματσάκι μαϊντανός • ζωμός λα-
χανικών • 1 κ.σ. βούτυρο • αλάτι • πιπέρι 
• 2 λεμόνια • 2 αυγά • 3 κονσέρβες τόνος 
σε νερό (περίπου 400 gr) • 1 κούπα ρύζι 
καρολίνα
Εκτέλεση: Αχνίζουμε σε κατσαρόλα το 
ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι, τον άνιθο και 
το μαϊντανό, προσθέτοντας λίγο αλάτι. 
Ρίχνουμε το βούτυρο και μόλις σωταρι-
στούν ελαφριά προσθέτουμε ζεστό ζω-
μό λαχανικών μέχρι να σκεπαστούν τα 
χορταρικά και τα αφήνουμε να πάρουν 
μια πρώτη βράση. Προσθέτουμε μια κού-
πα ρύζι καρολίνα, 2 κούπες από τον υ-
πόλοιπο ζωμό λαχανικών και τον τόνο, 
αφού τον έχουμε διαλύσει με πιρούνι. 
Αλάτι όσο θέλουμε, το αφήνουμε να πά-
ρει βράση και χαμηλώνουμε τη φωτιά. 
Φτιάχνουμε το αυγολέμονο και όταν ε-
τοιμαστεί το ρύζι αυγοκόβουμε τη σούπα. 
Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποι-
ήσουμε και μανιτάρια. 

* Από το βιβλίο «Οψοποιών μαγγανείαι ήγουν 
καλογηρική μαγειρική» του πατέρα Δοσίθεου

Πάσχα στην Αθήνα
            Πώς φτιάχνουμε εναλλακτική μαγειρίτσα; Πώς διαλέγουμε αρνί;                   Ποιο είναι το καλύτερο κλαρίνο; Τι θυμόμαστε από το περσινό Πάσχα; 

   Η A.V. φτιάχνει ένα σύντομο χρηστικό και επίκαιρο οδηγό επιβίωσης γι’ αυτούς                   που δεν έχουν φύγει ακόμα ή γι’ αυτούς που θα μείνουν στην πασχαλινή Αθήνα.
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Κλασικό πολίτικο 
τσουρέκι
Τα παρακάτω ζαχαροπλαστεία φημίζο-
νται για το κλασικό πολίτικο τσουρέκι 
τους. 
Εύη: Μαρασλή 19, Κολωνάκι, 
210 7241.766, απέναντι τον «Ευαγγελισμό» 
Χαρά: Πατησίων 339, Άνω Πατήσια, 
210 2282.766 
Βάρσος: Κασσαβέτη 5, Κηφισιά, 
210 8012.472
Δεληολάνης: 25ης Μαρτίου 79, Περιστέρι, 
210 5753.500
Desire: Δημοκρίτου 6, Κολωνάκι, 
210 3632.333 
Fresh: Λ. Κηφισίας 359, Ερυθραία, 
210 8000.072 
Karakoy Güllüoglu: Λ. Kηφισίας 238-240, 
Kηφισιά, 210 8010.045  -ΜΑΡΩ ΖΗΝΑ

Βάψε με
Αυγά με φυσική 

βαφή

Μπορείτε να βάψετε 
τα πασχαλινά αυγά 
χρησιμοποιώντας 
φρούτα, λαχανικά 

και λουλούδια, προ-
σθέτοντας ένα από 

τα παρακάτω προϊό-
ντα στην κατσαρόλα 

όπου βράζουν τα 
αυγά – και πάντα 

την απαραίτητη πο-
σότητα ξιδιού. 

Πάσχα στην Αθήνα
            Πώς φτιάχνουμε εναλλακτική μαγειρίτσα; Πώς διαλέγουμε αρνί;                   Ποιο είναι το καλύτερο κλαρίνο; Τι θυμόμαστε από το περσινό Πάσχα; 

   Η A.V. φτιάχνει ένα σύντομο χρηστικό και επίκαιρο οδηγό επιβίωσης γι’ αυτούς                   που δεν έχουν φύγει ακόμα ή γι’ αυτούς που θα μείνουν στην πασχαλινή Αθήνα.

Οι κατανυ-κτικές εκκλησίες 
του Αλέκου Φασιανού 

Αγία Μαρίνα στο Θησείο  
Άγιος Φίλιππος στην Ηφαίστου 

Άγιος Ιωάννης στον Καρέα 
(ο επιτάφιος γίνεται μεσημέρι) 

Άγιος Ελευθέριος (δίπλα στη Μητρόπολη) 

Άγ. Ιωάννης Θεολόγος στου Παπάγου 

Για κόκκινο: Φλούδες κόκκινου 
κρεμμυδιού • Παντζάρια • Ρόδι
Για πράσινο: Σπανάκι
Για κίτρινο: Φλούδες πορτοκαλιού 
ή λεμονιού
Για μπλε: Κόκκινο λάχανο (σούπερ!)
Για πορτοκαλί: (ένα απ’ όλα) Πάπρικα • 
Καρότα • Τσίλι (σε σκόνη)
Μικρό tip: Όσο περισσότερη ώρα αφήσεις 
τα αυγά στην κατσαρόλα (έστω και αφού 
την απομακρύνεις από το μάτι της κουζί-
νας), τόσο πιο έντονο θα είναι το χρώμα. 
Για σχέδια χρησιμοποιήστε φύλλα πάνω 
στο αυγό, το οποίο τοποθετείτε σε μια νά-
ιλον κάλτσα. - ΜΑΡΩ ΖΗΝΑ
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Πάσχα σε λίγα klm
Αν θέλετε να ξεφύγετε για λίγο από την 
Αθήνα, χωρίς να απομακρυνθείτε πολύ 

Αίγινα Ανάσταση στην ορεινή Παχιά 
Ράχη σε εντελώς οικογενειακή/πα-
ρεΐστικη ατμόσφαιρα πολύ πριν τα με-
σάνυκτα, αφού ο παπάς έχει κι άλλους 
πιστούς σε άλλες εκκλησίες το ίδιο 
βράδυ.

Τζια Το βράδυ της Μεγάλης Παρα-
σκευής όλοι οι επιτάφιοι συναντιού-
νται στη μεγάλη εκκλησία της Χώρας, 
το ίδιο και ο κόσμος. Αν όμως δεν πας 
εγκαίρως δεν βρίσκεις να παρκάρεις 
ούτε για πλάκα.

Λεωνίδιο Από τα πιο χαρακτηριστικά 
μέρη για Πάσχα, με το αποκλειστικά 
τοπικό έθιμο των αερόστατων. Με το 
που δώσει το σύνθημα Χριστός Ανέστη 
ο παπάς, μικρά φωτεινά αερόστατα ανε-
βαίνουν ταυτόχρονα στον ουρανό και το 

θέαμα είναι σούπερ. Όπως Ταϊλάνδη!

Κύθνος Την Κυριακή του Πάσχα η Κύ-
θνος κάνει κούνια. Όλοι συγκεντρώ-
νονται στην πλατεία και πιτσιρίκια με 
παραδοσιακά ρούχα απολαμβάνουν τη 
μεγάλη, στημένη για την περίσταση 
κούνια εναλλάξ. 

Καλαμάτα Μέγας διαγωνισμός μπου-
λουκιών, με ιστορία που κρατά από την 
επανάσταση του 1821. Φουστανελοφό-
ροι και βρακοφόροι επιδίδονται σε σαϊ-
τοπόλεμο στο μεγάλο γήπεδο, ενώ το 
πλήθος παραληρεί ενθουσιασμένο.

Σίφνος Η διαδρομή του επιτάφιου α-
ποτελεί την καλύτερη αφορμή για να 
ακολουθήσεις την πομπή. Μέσα στα 
γραφικά στενά του κάστρου, απέναντι 
στο νεκροταφείο και πάλι πίσω στην 
εκκλησία του κάστρου η βόλτα και η α-
τμόσφαιρα είναι μοναδικές. 

- ΜΥΡΣΙΝΗ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗ

Τσουρέκι 
πειραγμένο
Εκτός από το πολίτικο 

τσουρέκι (με φρέσκο 

βούτυρο, μαχλέπι και 

μαστίχα Χίου), στα παρα-

κάτω ζαχαροπλαστεία θα 

βρείτε και πιο «μοντέρ-

νες» εκδοχές 

By Stelios Parliaros - Sweet 

Alchemy, Ηροδότου 24, 

Κολωνάκι, 210 7240.205

Πολίτικο ● Ρώσικο γεμι-

στό με σταφίδες και ξη-

ρούς καρπούς και επικά-

λυψη λευκό γλάσο ● και το 

κορυφαίο όλων, σοκολάτα 

με γεύση τσουρέκι

Κωνσταντινίδης, Λ. Μεσο-

γείων 368, Αγ. Παρασκευή, 

210 6082.220 

Πολίτικο ● Γεμιστό με 

πραλίνα φουντουκιού και 

επικάλυψη σκούρας σο-

κολάτας ● Γεμιστό με πά-

στα κάστανου και επικά-

λυψη λευκής σοκολάτας 

● Γεμιστό με αγριοκέρασο 

και επικάλυψη λευκής 

σοκολάτας

Αγαπητός, Σόλωνος 

19, Κολωνάκι, 

210 3389.000 

Πολίτικο ● Με ζα-

χαρόπαστα ● Γεμι-

στό με σοκολάτα και 

επικάλυψη σοκολάτας ● 

Πολίτικο με επικάλυψη 

κάστανου 

Αλέα, Κύπρου 76, 

πλ. Εσπερίδων, Γλυφάδα, 

210 8983.939 

Πολίτικο ● Γεμιστό με σο-

κολάτα ● Γεμιστό με καρύ-

δι & κρυσταλλιζέ ζάχαρη

Karavan, Γ. Κονδύλη 5, 

Γλυφάδα 210 8944.801 

Πολίτικο ● Γεμιστό με κά-

στανο ● Γεμιστό με σοκο-

λάτα και καρύδι ● Γεμιστό 

με σοκολάτα και επικάλυ-

ψη σοκολάτας

Κοσμικόν, Χρ. Σμύρνης 69, 

Άγ. Ελευθέριος, 

210 2023.350

Παραδοσιακό σε συνταγή 

Κοσμικόν 

Pastry Family, Κηφισίας 

244, 210 8082.897, Κηφισιά 

Παραδοσιακό σε συ-

νταγή Family ● Γεμιστό 

με σοκολάτα

Χατζής, Μητροπόλεως 5, 

Σύνταγμα, 210 3222.647

Πολίτικο ● Γεμιστό με κά-

στανο και επικάλυψη λευ-

κής σοκολάτας ● Γεμιστό 

με βατόμουρο και επικά-

λυψη σκούρας σοκολάτας

Τερκενλής, Παπανικολή 

100-102, Χαλάνδρι, 

210 6840.020 

Κλασικό τσουρέκι ● Γε-

μιστά με επικαλύψεις ● 

Με επικάλυψη γλάσου ● 

Με επικάλυψη ζαχαρόπα-

στας ● Γεμιστά με κρέμες 

φρούτων ● Με επικαλύ-

ψεις κρέμας μαστίχας ● 

Με καραμέλα γάλακτος           

 - ΜΑΡΩ ΖΗΝΑ
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Πετρολούκας Xαλκιάς

Έκανε 8 εκατομμύρια μουσικούς να σταθούν κλαρίνο
Του ΔηΜητρη Μάστρογιάννιτη - Φωτό: Χριστινά γΕωργιάΔοΥ

Πάσχα’09
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Ο Ρίγκαν χόρεψε στον Λευκό Οίκο υπό τους ήχους του κλαρίνου του· 
ο Μπιλ Κλίντον είπε στον Καραμανλή, όταν του έκανε δώρο ένα 
CD με σολαρίσματά του, πως ήταν «δικός» τους, αφού έζησε για 20 

χρόνια στην Αμερική, και ο Μπένι Γκούντμαν με τον Λουίς Άμστρονγκ κα-
τέληξαν, όταν πήγαν να τον ακούσουν, πως στη μουσική του είδαν τον πιο 
«κοντινό συγγενή της τζαζ». Είχε προηγηθεί η αναστάτωση που προκάλε-
σε στο Σύλλογο Αμερικάνων Μουσικών όταν δήλωσε πως κανείς δεν μπο-
ρεί να παίξει σαν αυτόν, «αφού η ελληνική παραδοσιακή μουσική και δη η 
ηπειρώτικη έλκει την καταγωγή της από την πεντατονική αρχαία μουσική, 
που καμία σχέση δεν έχει με τη δυτική». Για να μην τον απελάσουν χρειά-
στηκε να παίξει μπροστά σε επιτροπή δίπλα στους καλύτερους μουσικούς 
και το αποτέλεσμα μετράει (μεταξύ άλλων): ένα κάδρο κρεμασμένο ακόμη 
και σήμερα στα γραφεία του συλλόγου με φωτογραφία του και τη λεζάντα 
«Ο άνθρωπος που έκανε άνω κάτω 8 εκατομμύρια μουσικούς», προτάσεις 

για να διδάξει κλαρίνο σε σχολεία και μια επιταγή 1.000 δολαρίων (1974) 
από τον Richard Finch, που αντέγραψε λίγα μέτρα από ένα σολάρισμά του 
για να το χρησιμοποιήσει στη μεγάλη επιτυχία των KC & The Sunshine, 
That’s the Way I Like it! 
Ο Πετρολούκας Χαλκιάς παίζει κλαρίνο εξήντα δύο χρόνια και, εβδομήντα 
πέντε ετών σήμερα, προσπαθεί να χωρέσει στο πρόγραμμά του βραβεύσεις 
σε πανεπιστήμια, ταξίδια για συναυλίες ανά τον κόσμο, καινούργια CD και 
συμμετοχές σε πανηγύρια και γάμους – αν και στο γάμο του προκάλεσε πα-
γωμάρα στο σόι της νύφης όταν θέλησε να κάνει πρόποση στην πρώτη και 
μεγαλύτερη αγάπη του… το κλαρίνο! Κι αν η Εκκλησία ήταν έξυπνη, θα του 
ζητούσε Μεγάλη Πέμπτη να παίξει ένα μοιρολόι σαν αυτό που αυτοσχεδία-
σε μετά από μερικά ουίσκι, όταν κάποιος του είπε «τώρα παίξε σαν να έμα-
θες πως πέθανε ο Τάσος Χαλκιάς». Και ακούγοντάς τον έκλαψαν όλοι.  
Ο Πετρολούκας Χαλκιάς φωτογραφήθηκε την Παρασκευή 10/4 στη Βαρβάκειο Αγορά. 

* To βιβλίο «Με κέντημα δικό του - Μια μπάντα του Πέτρο-Λούκα Χαλκιά», μια διήγηση του μουσικού στον Κων/νο Θέμελη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίνδικτος
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νεκτάριος νικολόπουλος - άλέξανδρος Παπαβασιλείου - βασίλης Ζέρβας

Τα χασαπάκια 
Της σάντράσ-οντΕτ κΥΠριωτάκη - ΦΩΤΟ: άγγΕΛικη σΒορωνοΥ
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Κ αι οι τρεις είναι άνθρωποι που φροντίζουν για τη διασκέδασή μας. Ο νε-
κτάριος νικολόπουλος είναι ο υπεύθυνος των σούπερ posh καφέ-bar-
εστιατορίων Τen στο Κολωνάκι και Eleven στο Μαρούσι. Ο άλέξανδρος 

Παπαβασιλείου είναι η «ψυχή» του καφέ Piu Verde στο Άλσος Παπάγου και ο βα-
σίλης Ζέρβας είναι dj και θα τον βρεις πίσω από τα decks μεγάλων club και μπαρ σε 
Αθήνα και Μύκονο. Αφού τα κατάφεραν με τη νύχτα, οι τρεις φίλοι σκέφτηκαν να 
ασχοληθούν και με τη μέρα. Κι έτσι, πριν ενάμιση χρόνο, βρήκαν ένα μαγαζί στου 
Παπάγου και άνοιξαν ένα χασάπικο! Το κατάστημα δεν έχει ακόμα όνομα, έχει ό-
μως διεύθυνση: Μιχαήλ Γρηγορίου 37, Παπάγου, 210 6564.064. Τώρα με την τριπλή 
ιδιότητα του «επιχειρηματία-dj-χασάπη» εναλλάσσονται πίσω από τον πάγκο του 
κρεοπωλείου, όμορφοι, στιλάτοι, κανονικοί χασάπηδες, με τις ρόμπες τους, με τους 
μπαλτάδες τους, με τις παραγγελιές τους. Η A.V. τους έψαξε και τους ρώτησε ποιος 
είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαλέξουμε το πασχαλινό αρνί. 
Βρήκαμε τον Νεκτάριο στο αεροδρόμιο, να περιμένει στις αφίξεις τα αρνιά του Πά-
σχα. «Τι κάνεις εκεί, χριστιανέ μου»; τον ρωτήσαμε. «Περιμένω να σκάσουν τα πασχα-
λινά μοντέλα. Μετά αρχίζω το κάστινγκ. Τα βάζω να κάνουνε μια πασαρέλα, βλέπω το κού-
νημα, τους κάνω ένα μίνι ίντερβιου σε διάφορες γλώσσες και μετά διαλέγω». Άκρη πολλή 
δεν βγάλαμε με τον Νεκτάριο και συνεχίσαμε με το συνεργάτη του, τον Βασίλη. Πώς 
διαλέγουμε ένα αρνί; Απάντηση: «Το πιο σωστό και βασικό είναι να εμπιστεύεται κανείς 
το χασάπη του και να ξέρει ότι θα του δώσει το καλό. Γενικά, όμως, το αρνί και το κατσίκι 
είναι “καθαρά” κρέατα και υπάρχουν άφθονα στην ελληνική επαρχία. Από κει και πέρα εί-
ναι στο χέρι του χασάπη να γνωρίζει τους παραγωγούς, να πηγαίνει στα χωριά, να βλέπει τις 
συνθήκες εκτροφής τους». Τα αρνάκια τα προμηθεύονται κυρίως από την Αμφιλοχία 
και τη Μυτιλήνη. Σχετικά με το αρνάκι στη σούβλα, συμβουλεύουν να προτιμήσου-
με ένα μικρό, δηλαδή μεταξύ 9-12 κιλών, του οποίου η τιμή ξεκινάει συνήθως από 
€ 10 και ανεβαίνει, να του βάλουμε το αλατάκι του, το πιπεράκι του και να το σου-
βλίσουμε παραδοσιακά σε χαμηλή φωτιά. Εννοείται ότι τρώγεται σκέτο και όχι με 
έξτρα σάλτσες και λοιπές σος. 

Πάσχα’09



32 A.V. 16 - 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

● Είμαστε στην Πάρο μαζί με τα υπόλοιπα 

11+κάτι, σύμφωνα με την τελευταία απογρα-

φή, εκατομμύρια Ελλήνων και Αλβανών και 

ψάχνουμε, Μεγάλη Τετάρτη μεσάνυχτα, να 

φάμε κάτι ενώ δεν-υ-πάρ-χει. Ούτε ένα Μι-

ράντα. Εγώ εν τω μεταξύ έχω σκοντάψει σε 

σκαλοπάτι που δεν το είδα, πρώτον γιατί ήταν 

θεοσκότεινα, δεύτερον γιατί έχω νυκταλω-

πία και τρίτον γιατί έχουμε πιει όλο τον Κα-

ρούλια, ντίρλα, πίναμε από το μεσημέρι που 

φτάσαμε, με συννεφιά, χάλια καιρός, μείναμε 

μέσα στα στούντιο/απάρτμεντς/όπως-και-

να-τα-λένε-αυτά και ακούγαμε τη Σ. που είναι 

η πιο διάσημη φίλη μας για φέτος, να σχολι-

άζει όλο το καλλιτεχνικό παρασκήνιο, δεν 

έμεινε κολυμπηθρόξυλο όρθιο. Μετά κουρέ-

ψαμε τη Στ. για να της δώσουμε ένα νέο λουκ 

αλλά κυρίως επειδή δεν είχαμε τι να κάνουμε, 

πώς την πείσαμε ένα θεός ξέρει – το κάναμε 

τελετουργικά, την καθίσαμε μπροστά σε έ-

ναν καθρέφτη σκεπασμένο με ένα σεντόνι 

και αρχίσαμε να ψαλιδίζουμε μέχρι που την 

αφήσαμε σινέντ’ο’κόνορ, ούτε ένα τσουλου-

φάκι τεν-τεν καν μπροστά, να περνιέται για 

αγόρι τουλάχιστον. Ακούγαμε Bowie και μόλις 

είχε σκάσει μύτη το πρώτο φυλακόβιο σίριαλ, 

το Oz, με τους ξυρισμένους δολοφόνους, ε, 

είχαμε επηρεαστεί όσο να ’ναι. Επίσης, για να 

καταπολεμήσουμε τη λιγούρα πίναμε, εξού 

αργότερα και το γδαρμένο γόνατο από τη 

νυκταλωπία, σκοτώθηκα στη σκάλα, και ως 

γνωστόν οι βότκες δεν βοηθούν στο κούρε-

μα, τραβήξαμε το σεντόνι, αποκαλυπτήρια, 

και η Στ. έμεινε κόκαλο, δεν μας ξαναμίλησε 

ποτέ στ’ αλήθεια κανονικά πια – ή τουλάχι-

στον όχι για τις επόμενες μέρες στην Πάρο 

που ήταν κάπως συνέχεια ξινισμένη, μαύρο 

Πάσχα έκανε, κρύωνε και το κρανίο της με-

τά από τόσο μαλλί σαν της Πρωτοψάλτη στα 

πρώτα της βήματα, να μείνει αποψιλωμένο. 

«Σιγά, μωρέ, πώς κάνεις έτσι» της λέμε κι αυ-

τή απαντάει: «Τι θα πω στη μάνα μου; Μου 

λέτε;». Αναγκαζόμαστε και τη σκεπάζουμε 

με μπαντάνα και πάμε να φάμε στο μπαρ του 

ξενοδοχείου όπου έχει μόνο κρέπες και τα 

μαρασκίνο για τα κοκτέιλ, και πάλι καλά να λέ-

με. Έρχονται οι κρέπες, που είναι σαν να τρως 

γλυκό βετέξ, δεν παλεύονται, αποφασίζω να 

μείνω με το κερασάκι και ό,τι έχει από θερμί-

δες η βότκα, ίσως βρω και τίποτα τρελαμέ-

ντος σκόρπια στο σακίδιο, στα δωμάτια μετά.

● στα δωμάτια μετά, διαπιστώνουμε ότι το 

σκυλί της Σ. έχει πάθει αμόκ και έχει φάει τις 

μισές πόρτες και παραθυρόφυλλα, όλα παρα-

δοσιακής νησιώτικης αρχιτεκτονικής, μεγά-

λη ζημιά, θα πάθει τίποτα το ζωντανό με τόσο 

ξύλο στο στομάχι του. «Τουλάχιστον αυτό έ-

φαγε κάτι» λέω, βάζοντας το μισό μπουκάλι 

Σι-Κέι (που όντως καίει) πάνω στο γόνατο να 

το απολυμάνω, ενώ το σκυλί τρώει και κανο-

νικό ξύλο από τη μαμά του που είναι αμείλι-

κτη σε θέματα καταστροφής της νησιώτικης 

κληρονομιάς μας, με σαγιονάρα κατερπίλαρ 

τη διχάλα με το καουτσούκ. Μετά παίζουμε 

μπιρίμπα και καπνίζουμε γιατί δεν έχουμε ύ-

πνο, ενώ έχουμε πιει τα πάντα από προμή-

θειες, μόνο η Σι-Κέι έμεινε κι αυτό επειδή την 

κρατάμε για φαρμακείο. Πρέπει να είμαστε 

σε τέτοια κατάσταση που η μπιρίμπα τελικά 

μετατρέπεται σε «τραπεζάκι», δεν εξηγείται 

αλλιώς, αφού ακούμε βήματα στον επάνω 

όροφο ενώ δεν υπάρχει επάνω όροφος. «Κα-

λέσαμε πνεύμα κατά λάθος» λέει ο Λ. μυστα-

γωγικά, με το δέος να απλώνει μία Ολύμπια η-

ρεμία σε όλο του το πρόσωπο σαν μπότοξ. Θα 

ήρθε ο προπάππος του Πάριου να μας διώξει 

από το νησί του που του το μαγαρίζουμε. «Εί-

ναι στοιχειωμένα τα στούντιο-απάρτμεντς. 

Σας το έλεγα εγώ να πάμε στης Μπήλιως και 

δεν θέλατε. Καθίστε τώρα με το φάντασμα» 

λέει η Σ. ενώ το σκυλί της φτύνει ροκανίδια.

● ο παππούς ήταν ήσυχος, δεν μας πείραξε. 

Μόνο πέρα δώθε όλο το βράδυ, λύσσαξε. Αλ-

λά κι εμείς κάποια στιγμή λιποθυμήσαμε – και 

το Φάντασμα της Όπερας αυτοπροσώπως να 

ερχόταν δεν θα του δίναμε καμία σημασία. Το 

επόμενο πρωί, συννεφιά, Μεγάλη Πέμπτη, 

τα μέντιουμ με μαύρα γυαλιά σερνόμαστε 

για μπρέκφαστ κάπου, οπουδήποτε, αν δεν 

βρούμε να φάμε κάτι επειγόντως θα σουβλί-

σουμε το σκυλί. Είμαστε σε ένα μέρος στην 

ερημιά και επίσης δεν είναι πια πρωί, είναι 

βαθύ μεσημέρι. Βρίσκουμε μία ταβέρνα πά-

νω στα βράχια και παραγγέλνουμε καφέδες, 

χυμούς, τοστ και καλαμαράκια με ούζα. Ο τα-

βερνιάρης ενθουσιάζεται με το σελέμπριτι 

(τη Σ.), έρχεται στο τραπέζι μας για πι-αρ και 

αρχίζει το μπίρι μπίρι. (Πού είναι ο παππούς 

του Πάριου όταν τον χρειάζεσαι;) Στο τέλος 

βγαίνει γνωστός της πρώην γυναίκας του α-

δερφού του πρώην εκδότη μας, βαθμός συγ-

γένειας που επιβάλλει να φέρει και μπουκά-

λα με ζεσταμένο στη σόμπα ρακόμελο. Ποιος 

δεν θέλει ρακόμελο με το πρωινό του; Μόνο 

που έχει πάει 6 το απόγευμα και δεν πρέπει 

να ξεχαστούμε, έχουμε να πάμε στη Χώρα 

να δούμε τον Πάριο που περνάει για να πάει 

στην εκκλησία με την καμπαρντίνα στους ώ-

μους κι από πίσω τη Σοφία με τα παιδιά, είναι 

τύπικαλ Πάρος, μην το χάσουμε.  

● στις 11 το βράδυ είμαστε ακόμα εκεί. Η Στ. 

δείχνει το νέο της haircut σε μια άγνωστη πα-

ρέα, οι οποίοι τη φωτογραφίζουν. Ο ευγενικός 

ταβερνιάρης τραβάει βίντεο τη Σ. να πίνει και 

να μην μπορεί να πει τα σύμφωνα (ούτε και 

τα φωνήεντα, εδώ που τα λέμε), πράγμα που 

συνεχίζεται και όταν βγαίνουμε στον καθαρό 

αέρα, και η Σ. αποφασίζει, μεσάνυχτα στην 

ερημιά, να μας απαγγείλει τον «Ματωμένο γά-

μο» του Λόρκα που το θυμόταν από τη σχολή 

ακόμα. Είναι πολύ συγκινητικό, πρέπει να μας 

άκουσαν μέχρι τη Μύκονο από τον κλαυσί-

γελο. Μετά κάνουμε όλοι μαζί τελετουργικά 

bonding, που το θυμόμαστε από την Ίμπιζα α-

κόμα και στην ουσία είναι προσκοπικές κραυ-

γές που τις φωνάζεις χορεύοντας σε κύκλο 

αγκαλιά με τους συντρόφους σου και μετά 

πέφτετε κάτω, όπως και έγινε.

● οι υπόλοιπες μέρες του κλασικού αυτού 

ελληνικού Πάσχα πέρασαν λίγο πολύ όπως 

και όλων των Ελλήνων που γιορτάζουν πα-

ραδοσιακά, στα νησιά. Τον Πάριο με την κα-

μπαρντίνα δεν τον προλάβαμε ποτέ ούτε και 

τον περιβόητο παπά που πάει στα μπαρ μετά 

τη λειτουργία, αν και πήγαμε σε όλα. Κατα-

λήξαμε στο Λιναρντό, όπου είδαμε όλους 

όσους δεν χωρούσε η Μύκονος, «η οποία 

βουλιάζει, παιδιά» μαθαίναμε συνέχεια. Κά-

ποια στιγμή ένας ξένος μάλλον κάτι είπε για 

το κουρεμένο κρανίο της Στ. και ο Λ. ήθελε 

να κάνει τσαμπουκά. Μας ρωτούσε: «Πείτε 

μου, ρε, πώς λέμε στα αγγλικά “Είσαι σαν τη 

Μαίρη Πόπινς”;», οπότε φοβηθήκαμε μη χυ-

θεί αίμα και φύγαμε. Πρέπει να ήταν Μεγάλη 

Παρασκευή; Μεγάλο Σάββατο; Δεν θυμάται 

κανείς μας. Και τα υπόλοιπα αμυδρά τα θυ-

μόμαστε – μόνο σκόρπιες λέξεις: ανάσκελα, 

τα κερνάει το μαγαζί, ποια Ανάσταση, ποια 

βαρελότα, ποια απάρτμεντς. Ευτυχώς υπάρ-

χει το βίντεο του ταβερνιάρη (το έβγαλε με 

τρόπο η Σ. από την κάμερα και το πήρε) και 

έχουμε ένα κάποιο σημείο αναφοράς για την 

κατάστασή μας.

● άπό μια άποψη ήταν ένα πραγματικό Πά-

σχα άγάπης γιατί ήμασταν στ’ αλήθεια αγα-

πημένοι – φυσικά, με τόσο bonding, θα μου 

πεις. Στο λαθραίο βιντεάκι φαίνεται στα πρό-

σωπά μας το «Πάσχα», το λιώσιμο, η τρέλα και 

η Άνοιξη. Απλώς το ζήσαμε ανάποδα. Πρώ-

τα η Ανάσταση και μετά τα Πάθη: στο καράβι 

της επιστροφής, αντικρίζοντας το γκρι εμετί 

σύννεφο της Αθήνας, ξέρουμε καλά ότι μόλις 

τώρα αρχίζει το Θείο Δράμα για εμάς.    A

➜ y.nenes@yahoo.com 

Πανικοβάλτων500 
Του γιάννη νΕνΕ 

Πάσχα copy paste
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Στάχτη 
να γίνει 

Όπως είναι δικαίωμα του καθενός το πώς θα ορίζει το σώμα του 
εν ζωή, έτσι θα πρέπει να είναι και μετά θάνατον

Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ

Στην Ελλάδα, εκατοντάδες είναι κάθε 
χρόνο οι άνθρωποι που αναγκάζονται 
να «αυτοεξοριστούν» μετά θάνατον, Έλ-
ληνες και μετανάστες, για να ικανοποι-
ήσουν την τελευταία τους επιθυμία να 
αποτεφρωθούν, είτε για λόγους συνεί-
δησης είτε θρησκείας. Ο νόμος που επι-
τρέπει την αποτέφρωση στην Ελλάδα εί-
ναι γεγονός από το 2006, αυτό που εξα-
κολουθεί να εκκρεμεί είναι η υπογραφή 
του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, 
που θα καθορίζει τα κριτήρια υγιεινής 
και χωροθέτησης, δηλαδή το πού και 
πώς θα μπορούν να λειτουργούν τα απο-
τεφρωτήρια. «Από την πρώτη διερεύνη-
ση που έχει κάνει ο Δήμος της Αθήνας, 
βασιζόμενος στις αρχικές σκέψεις για τα 
κριτήρια και τη χωροθέτηση, το Β’ Νε-
κροταφείο έχει αποκλειστεί, καθώς δεν 
υπάρχει χώρος. Τα αντίθετα ισχύουν για 
το Α’ και το Γ’ Νεκροταφείο» μας λέει η 
Τασία Λαγουδάκη, μέλος της Μονάδας 
Υποστήριξης και Αξιολόγησης του Δή-
μου Αθηναίων. Οι εκτιμήσεις, πάντως, 
αναφέρουν ότι όλα αυτά δεν θα έχουν 
ολοκληρωθεί άμεσα. 

Αποτέφρωση ή ταφή; 
Ολίγον… μακάβριο το δίλημμα, ας το 
δούμε από περιβαλλοντικής πλευράς 

και ο λόγος στον πρόεδρο της Επιτροπής 
για τη Θεσμοθέτηση του Δικαιώματος 
Αποτέφρωσης Αντώνη Αλακιώτη: «Σε 
όλη την Ευρώπη οι προδιαγραφές που 
έχουν οριστεί για τα αποτεφρωτήρια εί-
ναι τέτοιες που τα φίλτρα που χρησιμο-
ποιούνται δεν αφήνουν περιθώρια για 
κανέναν αέριο ρύπο. Με την ταφή αντι-
θέτως συμβαίνει το εξής: ο υδροφόρος 
ορίζοντας που βρίσκεται κάτω από τα νε-
κροταφεία μολύνεται, καθώς απορροφά 
οτιδήποτε σήπτεται – και σκεφτείτε ότι 
πολλές σοροί περιέχουν φάρμακα, α-
ντιβιοτικά, χημικά, υπολείμματα από α-
σθένειες. Ο δεύτερος μεγάλος κίνδυνος 
προέρχεται από τα σμήνη των εντόμων 
που συγκεντρώνονται στα νεκροταφεία 
και τα οποία εύκολα μπορούν να μετα-
δώσουν κάποια μολυσματική ασθένεια 
σε διπλανό σπίτι. Μόνο στο λεκανοπέδιο 
υπάρχουν 29 νεκροταφεία, τα περισσό-
τερα από τα οποία βρίσκονται κοντά σε 
κατοικημένες περιοχές. Σε κάθε περί-
πτωση, η αποτέφρωση αποτελεί μια πε-
ρισσότερο φιλική και υγιή διαδικασία 
για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Στη 
Γαλλία, για παράδειγμα, η αποτέφρωση 
προέκυψε την περίοδο των επιδημικών 
ασθενειών». 

Ο ρόλος της εκκλησίας 
«Αποτελεί αμετάκλητον επιθυμίαν μου, 
όπως σε περίπτωσιν θανάτου μου δη-
μοσιευθή ειδοποίησις προς αποφυγήν 
αποστολής ανθέων… Η σορός μου να 
μην εκτεθή εις κοινήν θέαν και να α-
ποτεφρωθή άνευ τελετής και κατά τον 
πλέον σύμφορον τρόπον». Ο μεγάλος 
μουσουργός Δημήτρης Μητρόπουλος 
(1896-1960) αποτεφρώθηκε κατά την ε-
πιθυμία του στο Λουγκάνο της Ελβετίας, 
όμως η άρνηση του τότε Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών να ψαλθεί νεκρώσιμος ακολου-
θία στην τέφρα του έδωσε την αφορμή 
για να αρχίσει ένας δημόσιος διάλογος 
γύρω από το δικαίωμα στην αποτέφρω-
ση. Σήμερα, οι μόνοι που δεν την αποδέ-
χονται είναι οι μουσουλμάνοι, οι Εβραίοι, 
οι ζωροάστρες και η Ελληνική Ορθόδο-
ξη Εκκλησία. Τηλεφώνημα στον πατέρα 
Τιμόθεο, εκ των εκπροσώπων Τύπου 
της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. «Γιατί, πα-
τέρα»; «Γιατί η Ορθόδοξη Ελληνική Εκ-
κλησία πιστεύει στην ανάσταση». Που 
σημαίνει προφανώς ότι για να γίνει το 
θαύμα της αναστάσεως θα πρέπει να υ-
πάρχει έστω και ένα μικρό… υπόλειμμα 
του αποθανόντος. Ο αντίλογος και πάλι 
στον κ. Αλακιώτη: «Όλες οι ελληνικές 
ορθόδοξες εκκλησίες του εξωτερικού ε-
πιτρέπουν την εξόδιο ακολουθία σε πε-
ρίπτωση αποτέφρωσης, ακόμα και ο Οι-
κουμενικός Πατριάρχης έχει εκφραστεί 
θετικά. Εδώ όμως επιμένουν στην ταφή, 
για να πηγαίνουν μετά οι συγγενείς και 
να αφήνουν λουλούδια στον τάφο. Αφού 
έτσι κι αλλιώς μετά από τρία χρόνια τα 
λείψανα θα τοποθετηθούν σε κάποια ο-
στεοθήκη και μετά από 100 χρόνια θα 
ριχτούν στα πηγάδια των νεκροταφείων, 
καθώς κανείς πλέον δεν θα πληρώνει 
για τις οστεοθήκες».

Η οδύσσεια ενός νεκρού 
Ετησίως περισσότεροι από 100 Έλληνες 
αποτεφρώνονται, όμως λόγω της έλλει-
ψης αποτεφρωτηρίου πραγματοποιούν 
το πρώτο μετά θάνατον ταξίδι τους σε 
κάποια χώρα της Ευρώπης, κατά κύριο 
λόγο στα Βαλκάνια όπου οι αποτεφρώ-

ναρχικός, άθεος και κυνηγημένος 
από τις ελληνικές αρχές για τα γραφτά 
του, ο συγγραφέας Ηλίας Πετρόπου-
λος (1928-2003, «Το άγιο χασισάκι», 
«Το εγχειρίδιο του καλού κλέφτη», 
«Κουραδοκόφτης» κ.λπ.) ζητούσε 
στη διαθήκη του να αποτεφρωθεί και 
η στάχτη του να σκορπιστεί σε κά-
ποιον υπόνομο του Παρισιού. Κατά 
πώς έγραψαν οι εφημερίδες της επο-
χής, την ώρα της αποτέφρωσής του, 
στο δωμάτιο δίπλα ακριβώς από τον 
κλίβανο όπου καιγόταν στήθηκε μια 
πολύ ωραία συγκέντρωση φίλων και 
γνωστών του εκλιπόντος, όπου άλ-

λος διάβαζε αποσπάσματα από βιβλία του, άλλος έπαιζε με το μπουζούκι του 
ρεμπέτικα, κόσμος μπαινόβγαινε ελεύθερα κι όλοι έτρωγαν κόλλυβα κι έπιναν 
κονιάκ. Μετά, η τέφρα του σκορπίστηκε σε ένα ρυάκι του νεκροταφείου. 

34 A.V. 16 - 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009



σεις στοιχίζουν λιγότερο. Το πρώτο βή-
μα είναι η προσέγγιση κάποιου από τα 
γραφεία τελετών στην Ελλάδα που ανα-
λαμβάνουν όλη τη διαδικασία (μεταφορά 
αεροπορικώς ή οδικώς, αποτέφρωση, ε-
πιστροφή, πρεσβείες κ.λπ.). Ένα γραφείο 
τελετών θα ζητήσει αντίγραφο ληξιαρ-
χικής πράξης θανάτου, συμφωνία απο-
τέφρωσης από το γιατρό που διαπίστωσε 
το θάνατο, με την οποία θα δηλώνει ότι 
δεν βρήκε στοιχεία βίαιου θανάτου και 
ότι επιτρέπει την αποτέφρωση, δήλωση 
από το στενότερο κληρονόμο με την ο-
ποία θα εκφράζεται η επιθυμία εκτέλε-
σης της αποτέφρωσης και 5 με 6 χιλιάδες 
ευρώ. Όταν θα λειτουργήσει αποτεφρω-
τήριο στην Ελλάδα, το κόστος θα κυμαί-
νεται γύρω στα 700 ευρώ. Ο χρόνος της 
διαδικασίας αποτέφρωσης είναι από 70 
έως 90 λεπτά, η καύση γίνεται στους 700 
με 1.150 βαθμούς. Ενδεικτικά, γραφεία 
τελετών που αναλαμβάνουν αποτέφρω-
ση είναι τα Γεωργιάδη & Σία, Περιστέρι, 
210 5777.123, Άγγελου Φωτεινόπουλου, 
Ίλιον, 210 5054.524, Γκέσιου, Θεσσαλο-
νίκη, 2310 429.141   

Προϋποθέσεις
για την αποτέφρωση 
Σύμφωνα με όσα προβλέπει το Προεδρι-
κό Διάταγμα, η αποτέφρωση νεκρών επι-
τρέπεται 60 ώρες μετά το θάνατο, με την 
άδεια να δίνεται από το δήμαρχο ή τον 
πρόεδρο της κοινότητας όπου λειτουργεί 
αποτεφρωτήριο. Απαραίτητη προϋπό-
θεση είναι ο θανών να έχει κλείσει τα 18 
του χρόνια και να υπάρχει δήλωσή του 
ότι επιθυμία του ήταν να αποτεφρωθεί. 
Σε διαφορετική περίπτωση αρκεί δήλω-
ση συγγενούς έως τέταρτου βαθμού, με 
τους/τις συζύγους να προηγούνται έναντι 
όλων των άλλων συγγενών. Αν υπάρχει 
διαφωνία μεταξύ συγγενών της ίδιας τά-
ξης, για παράδειγμα μεταξύ δύο παιδιών, 
αποφασίζει ο εισαγγελέας. Τη διαχείριση 
της τέφρας του νεκρού, εάν δεν υπάρχει 
γραπτή επιθυμία του ιδίου, αναλαμβά-
νουν οι συγγενείς. Το ΠΔ προβλέπει ότι 
είναι δυνατή η διασκόρπιση της τέφρας 
στη θάλασσα ή σε υπαίθριο χώρο. A

Στην Ευρώπη 
Αυστρία 23%, Βέλγιο 38%, Τσεχία 78%, Δανία 72%, Φινλανδία 30%, 

Γαλλία 21%, Γερμανία 41%, Βρετανία 73%, Ουγγαρία 37%, Ιρλανδία 8%, 
Ιταλία 8%, Λουξεμβούργο 37%, Ολλανδία 51%, Νορβηγία 32%

Οι αριθμοί αφορούν το ποσοστό των ανθρώπων που επιλέγουν να αποτεφρωθούν 
μετά θάνατον και αναφέρονται στο βιβλίο «Αποτέφρωση των νεκρών, αίτημα των καιρών», 

το οποίο υπάρχει ολόκληρο στην ιστοσελίδα www.cremation.gr
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 Travel
    Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ

Φ
τάνοντας, η πόλη του Μεξικού ή-

ταν η πρώτη ευχάριστη έκπληξη. Ο 

γύρος της πόλης μάς εξοικείωσε με 

τις αντιφάσεις και την ταραχώδη ιστορία: τα 

υπολείμματα του πολιτισμού των Αζτέκων, 

την ισπανική επιβολή, τη χριστιανική επιρ-

ροή, τον καθεδρικό ναό, τη μοντέρνα Πανα-

γία της Γουαδελούπης, το εξαιρετικό μου-

σείο ανθρωπολογίας, το Palacio de Bellas 

Artes και άλλους χώρους τέχνης, τις τοιχο-

γραφίες του Diego Rivera στο κυβερνητικό 

μέγαρο, ενδιαφέρουσες αρχιτεκτονικές α-

ναζητήσεις (σε μια ιδιαίτερα σεισμογενή πε-

ριοχή), μνημεία, το σπίτι της Frida Kalo, του 

Leon Trotsky, της Dolores Olmeda κ.λπ. Μια 

βραδιά στην πλατεία με τούς mariachi μάς 

χαλάρωσε ρομαντικά, δικαιώνοντας τον τίτ-

λο τού Μεξικού ως πρώτης σε μουσική πα-

ραγωγή χώρας στον κόσμο. 50 χλμ. βόρεια 

βρίσκονται οι πυραμίδες του Teotihuakan, 

ένα από τα  must της πόλης, και νότια το 

Hotchimilko, το προάστιο με τα υπολείμ-

ματα των καναλιών της Tenochtitlan, όπως 

λεγόταν η πόλη του Μεξικού, χτισμένη σε 

λίμνη, την εποχή των Αζτέκων. 

Oι πόλεις γύρω από την πόλη του Μεξικού, 

όπως η Cuernavaca, η Puebla κ.ά. παρου-

σιάζουν ενδιαφέρουσα αποικιακή αρχιτε-

κτονική. Aνατολικά, εκστατικοί, θαυμάσαμε 

τους μεγαλειώδεις όγκους των ηφαιστείων 

Orizaba (5.611 μ.) και Popocatepetl (5.452 μ.). 

Νότια βρίσκεται η πόλη-κόσμημα Οahaca, με 

υπέροχα κτίσματα, το μοναστήρι των Δομη-

νικανών μοναχών και το Monte Alban, πρω-

τεύουσα των Zapotecas. Στην αγορά θαυ-

μάσαμε το ντόπιο κακάο, τη σοκολάτα, τον 

καφέ. Απολαύσαμε το μοναδικό, γνωστό από 

τους Αζτέκους πιάτο: γαλοπούλα με σάλτσα 

σοκολάτας. Πιο NA η Tuxtla Gutierez, με εν-

διαφέροντα ζωολογικό κήπο και το φαράγ-

γι - τεχνητή λίμνη Soumidero (35 χλμ.). Στην 

πορεία επισκεφτήκαμε μία απο τις άπειρες 

βιοτεχνίες παραγωγής Tequila και Mescal, 

από την αγαύη, τον κάκτο που κατά κόρο καλ-

λιεργείται στις άνυδρες πλαγιές των βουνών.

Ταξιδεύοντας με το τρένο      
Στο Μεξικό λειτουργεί άψογα πυκνό δίκτυο 

ιδιωτικών λεωφορείων κάθε ποιότητας και 

τιμής, όπως επίσης και αεροπορικό. Δυστυ-

χώς για τη χώρα και την οικολογία, έχει εγκα-

ταλειφθεί ο τόσο συμβολικός στην ιστορία 

της σιδηρόδρομος. Μείναμε έτσι με τις φα-

ντασιώσεις των western έργων... Εξαίρεση 

είναι η γραμμή Al Pacifico, που ενώνει την 

πόλη Chihuaua (έδρα του αρχηγού της επα-

νάστασης Pancho Villa, όπου βρίσκεται και 

το μουσείο) στο βορρά με τη Los Motchis 

στον Ειρηνικό, διασχίζοντας τη Sierra Madre 

για 670 χλμ. με 86 τούνελ και 39 γέφυρες. Τα 

τρένα, ξεκινώντας ταυτόχρονα και από τις 

δύο πλευρές, συναντώνται στο υψηλότερο 

σημείο, στο Divisadero (2.400 μ.), απ’ όπου 

φαίνεται το τεράστιο φαράγγι του χαλκού 

(Copper Canyon). Η διάσχιση απαιτεί τουλά-

χιστον 2 ημέρες, με μία στάση σε κάποιο χω-

ριό, όπως στο Creel, όπου θαυμάσαμε τους 

καταρράκτες Cusarare, τη λίμνη  Arareco και 

τους απομονωμένους ιθαγενείς της φυλής  

Tarahumara. Στη δυτική ακτή του Ειρηνι-

κού βρίσκονται δημοφιλή θέρετρα, όπως το 

Mazatlan. H θερμοκρασία του νερού, ασυνή-

θιστα ψηλή, μας έκανε να κολυμπήσουμε στα 

βαθιά, για να συναντήσουμε λίγη δροσιά στον 

αποπνικτικό συνδυασμό ζέστης-υγρασίας... 

Από εκεί, υπάρχει επίσης ακτοπλοϊκή σύν-

δεση με τη La Paz, ΝΑ της ημιερημικής χερ-

σονήσου Baha California, διαπλέοντας τη 

γεμάτη φάλαινες θάλασσα του Cortes.

 

Στην καρδιά των Chiapas
Στο San Cristobal, την ορεινή πρωτεύουσα 

των Chiapas, συνυπάρχουν σε θαυμαστή αρ-

μονία το αποικιακό με το ινδιάνικο στοιχείο. 

Πλούσια φύση αλλά με φτωχούς ανθρώπους, 

τοπικό χρώμα, άφθονη λαϊκή τέχνη, κέντρο 

του επαναστατικού κινήματος των Chiapas. 

Εκστασιαστήκαμε από το παγανιστικό στοι-

χείο μέσα σε καθολικό ναό, με μυσταγωγική 

θυσία πουλερικών, προσφορές σε αγροτικά 

προϊόντα κ.ά. Όλα στη γλώσσα τών ινδιάνων, 

με εντυπωσιακή ευλάβεια που προκαλεί γνή-

σιο σεβασμό σε πιστούς και μη... Προς τα βό-

ρεια, περνώντας από τους καταρράκτες του 

Agua Azul (γαλάζια νερά, λασπόνερα όμως 

μετά από βροχή), φτάνουμε μέσα σε οργιώδη 

ζούγκλα στο Palenke, σημαντική πόλη των 

Mayas, μαζί με το Tikal στη Γουατεμάλα και 

το Copan στην Ονδούρα. Προς τον κόλπο του 

Μεξικού συναντούμε τη Villahermosa, πρω-

τεύουσα της πολιτείας  Tabasco. Στο αρχαι-

ολογικό πάρκο La Venta εκτίθενται τα τερά-

στια κεφάλια των Ολμέκων, που διασώζονται 

από τον αρχαιότερο πολιτισμό της προκολομ-

βιανής εποχής. Ανατολικά εκτείνεται η χερ-

σόνησος Yucatan. ΒΔ η Merida, αποικιακή, 

αρχοντικά λιτή πόλη. Το Uxmal και το Chichen 

Intza είναι μεγαλειώδεις χώροι-μνημεία των 

Mayas. Το τουριστικό Cancun, πρώτη πύλη 

εισόδου στη χώρα, διαθέτει υπέροχες παρα-

λίες και ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Από ε-

κεί ξεκινά η ακτή με τα γαλαζοπράσινα ζεστά 

νερά της Καραϊβικής, κατά μήκος του δεύτε-

ρου στον κόσμο υφάλου, με σπηλιές, νησιά 

και πλούσια πανίδα-χλωρίδα, μέχρι το Tulum 

(130 χλμ. νοτιότερα), τη μοναδική παράλια 

πόλη των Mayas. Η χαλάρωση στα νερά αυτά 

ήταν βάλσαμο στη συσσωρευμένη κούραση 

του τέλους του ταξιδιού.

          

Τ
ο Μεξικό είναι χώρα γενικά θερμή, 

αλλά τα κεντρικά οροπέδια (2.400 

μ.) εξασφαλίζουν άριστες συνθή-

κες κλίματος ακόμα και το καλοκαίρι, ενώ 

σε χαμηλότερο υψόμετρο η ζέστη ευνοεί 

τον τουρισμό και το χειμώνα. Η χώρα υπο-

φέρει σιωπηλά από πληθυσμιακή έκρηξη, 

με 105.000.000 κατοίκους και 2% αύξηση 

ανά έτος. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού, 

έχοντας εγκαταλείψει την ύπαιθρο, ζει στην 

αθλιότητα των περιαστικών παραγκουπόλε-

ων, όπου περιθωριοποιημένο και ευάλωτο 

στην παραβατικότητα αποτελεί μια υποβό-

σκουσα απειλή για την κοινωνία αλλά και για 

τους απρόσεκτους τουρίστες. Όμως, ταυτό-

χρονα, το Μεξικό είναι μια χώρα μαγική, ιδα-

νική να χαθεί κανείς στην εξερεύνησή της 

και να αφήσει την ψυχή του να κάνει ταξίδι 

στο χρόνο, στα χρώματα, στη μουσική και 

στην παιδική φαντασία των χαρούμενων, 

καλόκαρδων, αλλά και πολύ δημιουργικών 

Μεξικάνων, αφήνοντας πίσω το συνηθισμέ-

νο άγχος των ανθρώπων της δύσης. A   

Tulum

Η A.V. ταξιδεύει στη μαγεία

Ένα ταξίδι στο Μεξικό
ΤΟ ΜεξΙκΟ ΗΤΑΝ γΙΑ ΜεΝΑ ΠΑΝΤΑ ΜΙΑ ΠΡΟκΛΗσΗ, σε ΠΟΛΛΑ εΠΙΠεΔΑ. 
ΧώρΑ ΜΕΓΑλΗ ΜΕ ΣυΓΚλΟΝιΣΤιΚΗ ΠΟιΚιλιΑ, ΜΕ ιΔιΑιΤΕρΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟλι-
ΤιΣΜΟ, ΤΗ φυΣΗ, ΤΗΝ ιΣΤΟριΑ, ΤΟ ΚλιΜΑ, ΠΟυ ΑΠΑιΤΕι ΧρΟΝΟ ΚΑι ΠρΟΣΕΚΤι-
ΚΗ ιΕρΑρΧΗΣΗ ΠρΟΤΕρΑιΟΤΗΤώΝ.

Το Μεξικό είναι μια χώρα 
μαγική, ιδανική να χαθεί 
κανείς στην εξερεύνησή της 
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Του Μιχάλη λεάνη 

Κ
αι από εκεί στα κούτσου-

ρα του Δαλαμάγκα, λέει το 
τραγούδι. Κάποτε θα σας 
εξηγήσω πού είναι τα κού-

τσουρα του Δαλαμάγκα. Σήμερα, όμως, 
έχουμε άλλα!!! Από μικρός μού άρεσε 
να μαζεύω διάφορα. Καλαμπαλίκια τα 
έλεγε ο πατέρας μου. Κάθε φορά που έ-
μπαινε στο δωμάτιό μου απρόσκλητος, 
αντίκριζε το στρατό των ατάκτων και 
κουνώντας το κεφάλι του με ύφος απο-
δοκιμασίας μουρμούριζε: «Πέτα και τί-
ποτα, θα σε πνίξουν τα καλαμπαλίκια». 
Πολύ μικρός μάζευα μολύβια. Μου άρε-
σαν ιδιαίτερα αυτά με τις κιτρινόμαυρες 
ρίγες κι ένα κόκκινο καπελάκι στην κο-
ρυφή τους. Στο νηπιαγωγείο και στην Ά  
δημοτικού, στη σάκα μου τα ριγέ μολύβια 
ήταν τόσο πολλά που έβγαζαν κυβέρνη-
ση και μάλιστα αυτοδύναμη. Μετά ήρθαν 
τα αυτοκινητάκια. Τα στρατιωτάκια πο-
τέ. Τα σιχαινόμουν. Οι μινιατούρες όμως 
των τετράτροχων με έκαναν να βαλσα-
μώνομαι μπροστά από τις βιτρίνες των 
παιδικών καταστημάτων, χαζεύοντάς τα. 
Τα περισσότερα ήταν μάρκας matchbox. 
Μεταλλικά. Καταπληκτικές απομιμήσεις 
των πραγματικών. Ένας άσπρος σκαρα-
βαίος Volkswagen που άνοιγαν οι πόρ-
τες, ένα Mini Cooper κόκκινο που άνοι-
γε το καπό αλλά και το πορτμπαγκάζ, ένα 
διώροφο αγγλικό λεωφορείο, μια Jaguar 
μαύρη, μια Alfa Romeo Julietta ζαχαρί 
ήταν μερικά από τα αγαπημένα μου κομ-
μάτια, πάνω από τριακόσια. Η συλλογή 
αυτή υπάρχει ακόμα. Ήταν ό,τι πιο πολύ-
τιμο είχα να διασώσω τη βραδιά του με-
γάλου σεισμού το ’78 στη Θεσσαλονίκη. 
Αυτοκινητάκια, φανέλες, σορτσάκια και 
αφίσες του ΑΡΗ (δύο από αυτές κοσμούν 

το γραφείο μου), συν το σεντούκι και οι 
τσάντες με τα περιοδικά. Ναι, είχα μεγα-
λώσει και η τρέλα με τα αυτοκινητάκια 
είχε παραδώσει τη θέση της στη συλλο-
γή αθλητικών περιοδικών και κόμικς. 
«Φίλαθλος», με πρωταγωνιστή το «Μαύ-
ρο Φτερό», που με το περίφημο κόλπο 
του Μάγου Φλιντ (κοντρόλ με το γόνατο, 
χτύπημα της μπάλας να περάσει πάνω 
από το κεφάλι και τακούνι με το αριστε-
ρό πόδι! Αυτό ήταν το κόλπο!) σκόρα-
ρε απέναντι σε οποιαδήποτε άμυνα του 
κόσμου, το αγγλικό “Shoot”, χαρτάκια 
με παίκτες, αλλά και χαρτονομίσματα με 
ποδοσφαιριστές που πάνω τους υπήρχε 
η ένδειξη με κόκκινα γράμματα: «Προ-
σοχή άκυρον». 
  

Σ την Ιταλία, χρόνια μετά, είχα 
κολλήσει με τα αυτοκόλλητα 
Panini. Μυθικές συλλογές. Έχω 

ακόμη το μεγάλο άλμπουμ Mondiali di 
Calcio από το 1970 έως το 2002 και το 

Superalbum, για να δακρύσουν οι συλ-
λέκτες, με όλες τις φιγούρες του ιταλι-
κού Καμπιονάτο από το 1960 μέχρι το 
2000. Άλλη μεγάλη μου τρέλα ήταν ο 
TEX. Κόμικ με τον ατρόμητο καουμπόη 
TEX. Εσχάτως κόλλησα με τον Τσιάρ-
τα, που τον παρακολουθώ από την επο-
χή που ήταν Τσάρτας. Κάτι δηλαδή σαν 
τους Southern Death Cult, που στη δια-
δρομή έγιναν Death Cult. Τον παρακο-
λουθώ με μανία, δεν χάνω εκπομπή του 
στη Nova, τις γράφω και σε dvd. Όνειρό 
μου να φτιάξω κάποτε ένα dvd με τα best 
του Βασίλη. Είναι τέτοια η μούρλα μου 
με τον Τσιάρτα, που άρχισα να φοράω τα 
ίδια ριγέ σακάκια με βάτες που παραπέ-
μπουν, για όσους δεν γνωρίζουν, στην 
ενδυματολογική αισθητική του Κλάους 
Νόμι, τραγουδιστή της Όπερας και του 
Καμπαρέ τη δεκαετία του ’80. Δεν έχω 
γνωρίσει άλλον άνθρωπο να του πηγαί-
νει τόσο πολύ το σακάκι. Αδυνατώ να τον 
φανταστώ με άλλο ρούχο. Ακόμη κι ό-
ταν φέρνω στο μυαλό εικόνες από το πα-
ρελθόν, με τον Τσιάρτα ποδοσφαιριστή, 
εμφανίζεται μπροστά μου με σορτσάκι 
και ριγέ σακάκι. Μόνο η Γιουβέντους και 
ο Βασίλης έχουν δείξει τόση αγάπη για 
τη ρίγα. Ίσως και ο Cerrutti, στην πρώτη 
δημιουργική του φάση. Παρακολουθώ-
ντας τον, κατάλαβα ότι δεν υπάρχει λά-
θος και σωστό, αλλά λάθος και Τσιάρτας. 
Η φράση του «θέλω επίσης να πω» συ-
γκρίνεται σε δυναμική μόνο με τη φράση 
«αλίμονο σε αυτούς που δεν αγάπησαν» 
του Μητροπάνου. Δεν ξέρω πού θέλει να 
το πάει ο Βασίλης, αλλά εγώ είμαι απο-
φασισμένος να μη χάσω από τα μάτια το 
σακάκι του και να τον ακολουθώ. A  

➜ info@athensvoice.gr

Sports

Πάμε Τσιάρτα 
στην Ακρόπολη στη Βάρνα… 

HEINEKEN
Είσαι για Ταϊλάνδη; 
Αν θες να δεις τον τελικό αγώνα του UEFA 
Champions League,  μπες σ το w w w.
starfinal.com/gr και δήλωσε συμμετοχή 
στο φετινό διαγωνισμό Heineken Star 
Final – θα στείλει 250 τυχερούς στην εξω-
τική Ταϊλάνδη. Συμμετοχές ως 30/4.

Βασίλης Τσιάρτας
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    Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου 

 2310Soul

Τ
ι είναι η Θεσσαλονικούλα; 
Χωριουδάκι, μικρό, ελληνι-
κό, βαλκανικό, που τέτοιες 
μέρες, ένεκα Λαμπρής, ξα-

ναβλέπει τα παιδιά της που ξενιτεύτη-
καν στην πρωτεύουσα να ανηφορίζουν 
για να τσουγκρίσουν αυγουλάκι με τους 
συγγενείς! Θα τους δεις ντυμένους με 
τα καλά τους: Την Έλενα Ράπτη να προ-
σφέρει τσουρεκάκι και στοργή εις τους 
αναξιοπαθούντας, φιλάνθρωπος κόρη 
γαρ, προγραμματισμένη να χαρίζει ία-
ση και παρηγοριά εις τον συνάνθρωπον 
(έρχονται εκλογές, μην το ξεχνάς). Από 
κοντά και η Εύα Καϊλή! Να μην πιει έναν 
καφέ, τόσο που την πεθύμησε την παρα-
λία; (Οk, μπορεί να μην υπάρχει παράρ-
τημα του κολωνακιώτικου “Rock’n’Roll”, 
αλλά και στο «Λιμάνι» του Κανάκη όλοι 
σε βλέπουν και τους βλέπεις). 
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα φέρει, 
λέει, τη νέα του αγαπημένη, Νάντια, στη 
Χαλκιδική για να γίνει η γνωριμία και η 
απαραίτητη σύσταση εις τους γονείς, διά 
να δώσουν την ευχήν των! Κι ένας άλλος 
φέρελπις «πρωινατζής» και Θεσσαλονι-
κεύς, ο Άρης Καβατζίκης, βοηθητικός 
πανελίστας προς το παρόν στο μικρό σπίτι 
στο λιβάδι της Μενεγάκη και αρχισυντά-
κτης του “Hello”, θα χαλαρώσει κι αυτός 
στο φιλόξενο μπαλκόνι του “Garçon”, δι-
ηγούμενος τα μάχιμα ρεπορτάζ του από το 

battlefield των παρασκηνίων του Ασλάνη. 
Είναι σκληρή η ξενιτιά και το ψωμί βγαί-
νει με χίλια ντέρτια και ζόρια στην Αθήνα! 
Θα ανέβει και η Πετρούλα! Έχει γούστο 
να σκάσει με ζαρτιέρες στην Τσιμισκή, 
μιας και από το άγχος να επιστρέψει εις 
τα πάτρια εδάφη για να παρακολουθήσει 
την τελετή του Επιταφίου στην ενορία του 
Αγίου Μηνά, δεν πρόλαβε ούτε τη βαλί-
τσα της να φτιάξει, ανηφορίζοντας με τα 
ρούχα της δουλειάς. Η Νατάσσα Θεοδω-
ρίδου και ο Ρέμος, ο Μακρόπουλος κι 
ο Τερζής, η Σίσσυ Χρηστίδου μετά του 
συμβίου της Onirama, όλοι εδώ, όλοι πί-
σω, δημότες ξανά, έστω και για μία εβδο-
μάδα εαρινής ραστώνης, στην πόλη που 
δεν ξέχασαν ποτέ, που την έχουν πάντα 
στην καρδιά τους.
Ήθελα από καιρό να γράψω για τα ξενι-
τεμένα μας αδέλφια στην Αθήνα. Για τα 
στερεοτυπικά ουρλιαχτά, για τα κλισέ ε-
πιφωνήματα ενθουσιασμού, για τα παχιά 
λάμδα προδιαγραφής που πάντα πρέπει 
να ανασύρουν κάθε φορά που στο στού-
ντιο ακούγεται η λέξη «Θεσσαλονίκη». 
Για την κουλουρο- και την μπουγατσο-
νοσταλγία τους, στην αθηναϊκή αγορά 
του θεάματος το «χαλαρά» και το «γεια 
σου, μάνα Σαλονίκη», είναι το θέμα τους. 
Αυτό πουλούν σε τραγούδι, πολιτική, τη-
λεόραση και περιοδικά: θεσσαλονικίλα! 
Μόνο που κάποια παιδιά είναι διαφορε-

τικά από κάποια άλλα. Ήθελα από καιρό 
να γράψω για τους Θεσσαλονικείς της 
Αθήνας, μακριά από τις κάμερες και τον 
παροξυσμό του νομάρχη-Ζορρό. 

Η εαρινή σύναξις 
των θεσσαλονικοφυλάκων
Το “Club Cosmopolitan” κυκλοφόρησε 
πριν λίγες μέρες και ήδη στα ράδια της επι-
κράτειας το ρεμίξ τους στη «Σκλάβα» της 
Τζένης Βάνου φορτώνει στο όνομα των 
Stereomatic επίθετα σε υπερθετικό βαθ-
μό: αμετανόητοι loungers, καταπληκτικοί 
swingers (η επανεκτέλεση του “Put The 
Blame On Me” θα έκανε τον Μάριο Μπι-
όντι να σκεφτεί σοβαρά να τους προτείνει 
συνεργασία), τζαζίστες ολκής, σαμπλερά-
δες με γνώση. Η ψυχή των Stereomatic 
είναι ο Κωνσταντίνος Αποστολόπου-
λος. Ίσως να τον έχεις πετύχει να αλλά-
ζει δίσκους στο “Soul” της Ευριπίδου. Και 
ίσως τώρα που οι Πότσιοι κατέβηκαν στο 
Γκάζι με το νέο τους μαγαζί “Swing” να 
τον τρακάρεις να μιξάρει κι εκεί. 
Μαζί του στους Stereomatic είναι και ο 
Δημήτρης Βόγλης, ιδιοκτήτης του μπαρ 

“Tiki”. Γύρω τους συσπειρώνεται μια πα-
ρέα εξαίσιων βορείων, που μαθαίνουν 
στην Αθήνα μουσική! Ο Δημήτρης Χα-
σιούρας, δισκοβόλος γκράντε μέχρι πρό-
τινος στο «Γκαζάκι», ο «Βέρβερος» (Νί-
κος Βερβερίδης, ψυχή του Κ44 και του 
“artHouse”), ο Cayetano, μέγας μύστης 
των ρυθμών, η Εύη Σιδηροπούλου, ραδι-
οφωνική παραγωγός στον Best 92,6 (πόσο 
συγκινητικά την ακούω, όταν κατηφορίζω 
στης Ακρόπολης τα μέρη, να παίζει Gotye), 
βγάζει γούστα, όπως βλέπετε, η Θεσσαλο-
νίκη στην Αθήνα. Ανήσυχα παιδιά, κυ-
ριολεκτικά “Club Cosmopolitan”, όπως 
ονομάζεται ο δίσκος των Stereomatic. 
Απόδημα πουλιά, που στην Αθήνα έχτι-
σαν φωλιά. Μαμά τους, πρώτη διδάξασα 
και μούσα της προσφυγιάς, η Κατερίνα 
Κανατάκη του “Mommy’s”. Στον πεζό-
δρομο της Δελφών, πάντα περνάω να πω 
ένα γεια, εκεί στο “Mommy’s” η Αθήνα 
μαθαίνει έννοιες όπως “great hostess”, 
«διασκέδαση και κουλτούρα α λα Σαλο-
νίκ». Τι θα κάνουν όλοι τούτοι φέτος το 
Πάσχα; Θα κάνει ο Λεάνης εκπομπές στο 
Nova SportFM, να τους μουρλαίνει με τις 
ατάκες και τη γρηγοράδα του, ή θα ανηφο-
ρίσει για να πιάσει στασίδι στο “BelAir”; 
Και συ που στήνεις τις λέξεις μου και τις 
κάνεις σελίδα χρόνια τώρα στην “Athens 
Voice” (σε σας απευθύνομαι, Θεσσαλο-
νικιέ κύριε Φώτη Πεχλιβανίδη), καιρός 
δεν είναι να επιστρέψετε για ολιγοήμε-
ρες διακοπές εις τη γενέτειραν; Χριστός 
ανέστη, αδέλφια! Να ανηφορίζετε τακτι-
κότερα εις τα πάτρια, να μεγαλουργείτε 
παθιασμένα στην Αθήνα. Μπεεε! A

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Πόσα θεσσαλάμδα έχει η Αθήνα;

Χριστός ανέστη, αδέλφια! 
Να ανηφορίζετε 

τακτικότερα εις τα πάτρια

“Club Cosmopolitan”. Οι Stereomatic 
σκοράρουν αθεράπευτα lounge, 

παγκόσμια και θεσσαλονικιώτικα. 
Αθήνα, να τους χαίρεσαι!
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Τέχνη / Μουσική / Θέατρο / Γεύση / Εκδηλώσεις / Σινεμά

Οι Πουριτανοί
Ο έρωτας της Ελβίρας και του Αρτούρο ξε-
περνάει τον εθνικό διχασμό που έχει προ-
καλέσει στα μέσα του 17ου ο αγγλικός εμφύ-
λιος ανάμεσα στους Βασιλόφρονες και τους 
Πουριτανούς. Το έργο με την πιο γνωστή 
σκηνή τρέλας στην ιστορία της όπερας είναι 
το κύκνειο άσμα του Βιντσέντσο Μπελίνι, 
έντονα μελωδικό και με ιδιαίτερα απαιτη-
τικούς ρόλους. Ύστερα από το θριαμβευτικό 
ανέβασμά του στο Άμστερνταμ έρχεται στην 
Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή, σε 
συμπαραγωγή με την όπερα της Ολλανδίας 
και το Μεγάλο Θέατρο της Γενεύης. Η ευρη-
ματική σκηνοθεσία ανήκει στον Φρανθίσκο 
Νεγκρίν και η εντυπωσιακή σκηνογραφία 
στην Ες Ντέβλιν. Μουσική διεύθυνση: Α-
ντρί Γιούρκεβιτς.Ερμηνεύουν: Μ. Ίμελ, Ε. 
Γουτιέρες, Τ. Αποστόλου, Μ. Σάμπο, Τ. Κα-
οντούρο, Φ. Δελλατόλας, Ε. Καράγιαννη.   

- ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

«Οι 

Πουριτανοί», 

24, 26, 28 & 30/4, 

στις 20.00, Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών, αίθ. 

Αλεξάνδρα Τριάντη, 

Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 

210 3612.461 & 210 

3643.725. € 18, 33, 

53, 78
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επιλογές Της Δήμήτρας τριανταφύλλού 

Made in italy
Ένα μυθικό ένδυμα σε στιλ αμπίρ για την 
Audrey Hepburn στην ταινία «Πόλεμος και 
Ειρήνη» και το πρώτο στρογγυλό τσαντά-
κι ειδικά σχεδιασμένο για την Jacqueline 
Kennedy. Δύο μόνο από τις αυθεντικές δη-
μιουργίες που, μέσα από μια αναδρομή 50 
ετών, δείχνουν τη μεγάλη κλάση των «αρ-
χιτεκτόνων» της παγκόσμιας μόδας. Μέχρι 
30/4, Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, 
Πατησίων 47, 210 5242.646 

Η Μila Jovovich με Enrico Coveri
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Για να καταχωριστείτε στους οδηγούς της A.V., στείλτε δελτία Τύπου 2 εβδομάδες πριν από την 
προγραμματισμένη ημερομηνία. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Χαρ. Τρικούπη 22, 10679 Αθήνα 

ή στο fax 210 3617.310 ή στο agenda@athensvoice.gr

➜ epiloges@athensvoice.gr 

T EXNH 

LILLY LUDLOW
Τα έργα της ταλαντεύ-
ονται μεταξύ ζωγραφικής 

και σχεδίου, και στο άσπρο ή μπεζ φό-
ντο τους γυμνά σώματα βρίσκονται σε 
περίεργες περιπτύξεις. Την έκθεση συ-
μπληρώνει μια ταινία μικρού μήκους 
(συν-σκηνοθεσία με τον Allen Cordell) 
στην οποία, μεταξύ άλλων, συμμετέχουν 
η Rita Ackermann και η Chloë Sevigny. 
Μέχρι 23/5, Αίθουσα Τέχνης Ρεβέκκα 
Καμχή, Λεωνίδου 9, Μεταξουργείο, 210 
5233.049

ΗΛΙΑΣ ΖΑΪΜΗΣ , 
ΑΔΩΝΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
Οι δύο καλλιτέχνες προσπαθούν να 
μπουν στο μυαλό των παιδιών και να 
δουν την Αθήνα όπως αυτά θα την ο-
νειρεύονταν: χρωματιστή, χαρούμενη, 
παιχνιδιάρικη και μελωδική. Στοιχεία 
ψηφιακά, εικαστικά και από comic συν-
θέτουν την ιδανική πόλη σε αυτή την α-
νοιξιάτικη έκθεση μεικτών μέσων. Μέχρι 
26/4, Magaze, Αιόλου 33, 210 3243.740

ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
Ο φωτογράφος με την κριτική ματιά εκ-
θέτει τις εικόνες της μνήμης του από το 
σκληρό, βιομηχανικό χώρο του Λαυρίου, 
και ειδικότερα από το καλύτερα σωζόμε-
νο βιομηχανικό μεταλλουργικό συγκρό-
τημα της Ελλάδας, το Τεχνολογικό - Πο-
λιτιστικό Πάρκο του Ε.Μ. Πολυτεχνεί-
ου. 29/4 - 14/5, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου 
Αθηναίων «Μελίνα», Ηρακλειδών 66Α & 
Θεσσαλονίκης, Θησείο, 210 3452.150

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ
Στα 40 έργα του το θέμα είναι η συντρο-
φικότητα και πρωταγωνιστές στα μετα-
φυσικά τοπία είναι φιγούρες μοναχικές, 
αντικριστές ή εναγκαλισμένες. 27/4 - 
30/5, Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχρι-
τζή, Γρ. Αυξεντίου 1 & Κασσαβέτη 18, Κηφι-
σιά, 210 8019.975

  Maurits Cornelis 
Escher (1898-1972)

Στην 3η ενότητα (από τις 4 συνολικά αφιερω-

μένες στο έργο του Escher) βγαίνει στο φως 

η περίοδος που ο καλλιτέχνης, άγνωστος 

ακόμα, σχεδίαζε γυμνά, γραμματόσημα, 

πορτρέτα και αυτό-προσωπογραφίες, την 

τοιχογραφία ενός νεκροταφείου ή σχέδια 

υφασμάτων. Τα περισσότερα από αυτά τα 

σπάνια σχέδια δεν εξελίχθηκαν ποτέ σε τε-

λικά έργα. 25/4 - 2/8, Μουσείο Ηρακλειδών, 
Ηρακλειδών 16, Θησείο, 210 3461.981

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ! 
Roberto Βenigni
Στο πλαίσιο της φετινής παγκόσμιας πε-

ριοδείας του με την παράσταση «Κόλα-

ση και Παράδεισος» (αποσπάσματα από 

τη «Θεία Κωμωδία» του Δάντη), ο Ιταλός 

κωμικός κάνει μια στάση και στο μέγαρο 

μουσικής αθηνών. 5 & 6/5. Προπώληση 
στα ταμεία του Μεγάρου και στην Ερμού 1, 
210 7282.333-35, € 50, 70, 90, 110.

τΕλΕύταια 

ΕύΚαιρια

Hugo markl

τυπώματα, γλυπτά και 

κολάζ με εικόνες από περι-

οδικά και καταλόγους τέ-

χνης. τελευταίες ημέρες: 

21 & 22/4. Gallery AMP, 

Eπικούρου 26 & Koρύνης 

4, 210 5231.881

ΔΕΣ ΤΟ!

ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Ξύλα ξεβρασμένα από τη θάλασσα, παλιά 

σίδερα, καπάκια από μπίρες, άμμος και άλ-

λα «καταφρονεμένα», στα χέρια του δη-

μιουργού μετατρέπονται σε στρατιώτες, 

αγίους, αυτοκράτορες, στην έκθεση με 

τίτλο «το ταπεινό μου Βυζάντιο». Ως 30/4, 
Ιανός, Σταδίου 24, ελεύθερη είσοδος. 

ΜΑΡΤΙΝ ΣΕΡΜΑΝ
Ένας από τους διασημότερους συγγρα-

φείς και σεναριογράφους της εποχής μας 

έρχεται στην Ελλάδα για ένα τετραήμε-

ρο σεμινάριο στις πρακτικές σεναρίων 

συγγραφής για το θέατρο και το σινεμά, 

καλεσμένος της πολιτιστικής εταιρείας 

«Κεντρική ςκηνή» της Μιμής Ντενίση και 

του εκπαιδευτικού ομίλου Δομή. 27-30/4, 
www.domian.gr, 210 3387.190

ΗΜΕΡΕΣ ΠΛΑΓΙΑΥΛΟΥ 2009
Συναυλίες, ρεσιτάλ, master classes, μαθή-

ματα, εργαστήρια, διαλέξεις, παρουσιά-

σεις, φόρουμ και Μεσογειακός Διαγωνι-

σμός Φλάουτου με 80 νέους καλλιτέχνες 

από 33 χώρες. Διεθνές Φεστιβάλ Φλάου-

του, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, 22-25/4. 

Τάσος Λιακόπουλος 

}{
Ομάδα  Όχι παίζουμε

Η θεατρική ομάδα ακολουθεί τον Βιζυηνό σε τρεις διαδρομές της 
ζωής του, με οδηγό το αριστούργημά του «Μοσκώβ Σελήμ». Η πα-
ράσταση ανεβαίνει στο Ωδείο Αθηνών, όπου ο Βιζυηνός γνώρισε 
τον τελευταίο του έρωτα. Σκην.: Γ. Σαχίνης. Παίζουν: Τζ. Θλιβέρη, 
Δ. Μοθωναίος. 23 /4 - 1/6, Β. Γεωργίου Β’ 17-19. Κρατ.: 694 7247218 
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*         νέο
C        μέχρι   15
 ¤        15-30
  ¤¤     30-45
   ¤¤¤  45+
Ξ        Ξενυχτάει (μετά τη 1.00 π.μ.)

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

Κέντρο

AbreUvoir
Ξενοκράτους 51, Kολωνάκι, 
210 7229.106 Παλιό, αγαπη-
μένο, με γαλλική κουζίνα, 
κομψότητα και στιλ.€ M

AΓΟΡΑ
Λ. Aλεξάνδρας & Bουρνά-
ζου 31, Aμπελόκηποι, 210 
6426.238/ Xατζ. Mέξη 8 & 
Bεντήρη 9 (περιοχή Hilton), 
210 7252.252 
Θυμίζει μπιστρό, με γήινα 
χρώματα και παλιές αφίσες. 
Γενναιόδωρες μερίδες 
ελληνικών και διεθνών πιά-
των. K Μ A.v.

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

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 
210 3462.983 Το πόστο του 
βραβευμένου σεφ Αλέξη 
Καρδάση. Ελληνική «πει-
ραγμένη» κουζίνα, κάβα με 
εξαιρετικές τιμές. €Σ/Κ Μ 

AKAΔHMiAΣ 
MΠPiZoΛAKiA
Aκαδημίας 61, Aθήνα, 210 
3627.234 Σουβλάκι, πίτες με 
χαλούμι, αγκιναροσαλάτα. 
Σπεσιαλιτέ μπριζολάκια στη 
λαδόκολλα. Delivery. Ως 
23.00. Kυρ. κλειστά. 

AΛATΣi 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 
210 7210.501, 697 7210501 
Μοντέρνο εστιατόριο του 
γνωστού δημοσιογράφου 
Σταύρου Θεοδωράκη, με 
αυθεντικές κρητικές γεύ-
σεις. Δίπλα σου θα τρώνε 
πολιτικοί και αστέρες της 
tV. Κυρ. κλειστά. €Μ A.v.

AΛeΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A 
& Ζωναρά 21, Λ. Aλεξάνδρας, 
210 6420.874/ Αργεντι-
νής Δημοκρατίας 14, 210 
6450.345 Ελληνική κουζίνα, 
ιδανικό και για επαγγελμα-
τικά γεύματα. Δίπλα, η μπι-
ραρία τους με πληθωρικές 
μερίδες και πολλές μπίρες. 
Κυρ.- Πεμ. ζωντανό έντεχνο 
ελληνικό τραγούδι από τις 
21.00. €Μ

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

AliArMAN 
Σωφρονίου 2, Γκάζι, 210 
3426.322 Περιβάλλον με 
στοιχεία απ’ όλο τον πλα-
νήτη. Γεύσεις ελαφριάς 
μεσογειακής κουζίνας. Από 
12.00 ως 10.00. Μετά  «με-
τατρέπεται» σε bar.

* Α ΜΟDo Mio   
Λυκαβηττού & Σόλωνος 35, 
210 3618.104-5/ Καποδιστρί-
ου & Θράκης 2, Φιλοθέη, 210 
6822.301/ Φωκίωνος Νέγρη 
58, Κυψέλη, 210 8256.399/ 
Λάκκα Μυκόνου, 22890 
28581 Ιταλική τρατορία με 
παραδοσιακά spaghetti, πί-
τσες ψημένες σε φούρνο με 
ξύλα, ψάρι και κρέας. €

ASiA FreSH  
Ξενοδοχείο Classical Athens 

Imperial, πλ. Kαραϊσκάκη, 
210 5201.600 Yψηλή αισθη-
τική και ασιατικός μινιμαλι-
σμός. Aυθεντικό sushi και 
πολλές ακόμα προτάσεις 
ιαπωνικής κουζίνας.   

AΣΠPo ΠiATo 
Εθνικής Αντιστάσεως 39, 
Χαλάνδρι, 210 6825.181/ 
Xερσικράτους 8 & Λ. Παπά-
γου 145, Zωγράφου, 210 
7782.189 Mοντέρνο μουσικό 
μεζεδοπωλείο. Από τις 
12.00 με ελληνικές γεύσεις, 
ποικιλία κρασιών -  ενώ και 
το ρακόμελο ρέει άφθονο. 
Zωντανή μουσική. €M Ξ

bArAoNDA
Tσόχα 43, Aμπελόκηποι, 
210 6444.308 Εντυπωσιακό 
αποικιακό σκηνικό, κοσμικά 
parties, δυνατή μουσική, 
εξαιρετική κουζίνα από τον 
Mιχάλη nτουνέτα.  €

bArMΠoYNAKi
Bασ. Kωνσταντίνου 2, πλ. 
Σταδίου, Kαλλιμάρμαρο, 210 
7011.753 Με θέα στο Kαλ-
λιμάρμαρο και προσήλωση 
στα μικρά φρέσκα ελληνικά 
ψάρια. Δοκίμασε και τηγα-
νόσουπα καραβίδας. €Σ/K M

bΑΡΟΥΛΚΟ 
Πειραιώς 80, Κεραμεικός, 
210 5228.400 Αστέρι 
Michelin από το σεφ Λευ-
τέρη Λαζάρου. Από τα 
καλύτερα της Αθήνας. Κυρ. 
κλειστά.    

blUe MoNKeY    
Βουκουρεστίου 36, κέντρο  
210 3641.180 Με φρέσκα 
υλικά ετοιμάζει απολαυ-
στικές γεύσεις για όλες τις 
ώρες της ημέρας. Ανοιχτό 
από το πρωί και για snacks 
έως τις 18.00. Και delivery 
και business catering. 

boYPΛiΩTiNΑ (H)         
B. Aλεξάνδρου 10 & Yμηττού, 
Kαισαριανή, 210 7291.545 
Οικογενειακό με μικρασια-
τικές γεύσεις από τα χέρια 
της κυρίας tριανταφυλλιάς. 
Δευτ. κλειστά. Σ/Κ M

boSCHeTTo 
Άλσος Eυαγγελισμού, Xίλτον, 
210 7210.893 Τριγυρισμένο 
από πράσινο με ιταλική κου-
ζίνα και ασυνήθιστα πιάτα. 
Κυρ. κλειστά.   €Μ

brACHerA 
Πλ. Aβησσυνίας 3, Mοναστη-
ράκι, 210 3217.202 Ήρεμη 
και χαλαρή ατμόσφαιρα με 
θέατην Aκρόπολη. Διεθνής 
κι ελληνική κουζίνα. Kαθη-
μερινά από 8 μ.μ.

brASSerie vAlAoriToU 
Bαλαωρίτου 15, 210 
3641.530 Ντιζάιν arty ντε-
κόρ. Πιο απλά το μεσημέρι, 
πιο αμπιγέ το βράδυ. Εδώ 
κάνουν στάση πολιτικοί, με-
γαλοδικηγόροι και οι κυρίες 
τους. Kυρ. κλειστά.  €Ξ Μ

bYZANTiNo 
(Ξενοδ. Xίλτον) Bασ. Σοφίας 
46, 210 7281.400 Mοντέρνο 
μεεντυπωσιακό all time 
classic μπουφέ.  €

bUTCHer SHoP
Περσεφόνης 19, Γκάζι, 210 
3413.440 
Μοντέρνα ταβέρνα για κρε-
ατοφαγία με μεγάλη ποι-
κιλία τοπικών προϊόντων. 
Δευτ. μόνο βράδυ.  € Μ Ξ

 
ΓiANTAH
Λεωνίδου 31 & Γιατράκου, 
Mεταξουργείο, 210 5238.812 
Στέκι για θεατρόφιλους 
(σερβίρει μέχρι αργά), 
μοντέρνο κι άνετο με θέα 
την πλατεία Aυδή. Kουζίνα 
ελληνική. Δευτ. κλειστά. 
Ξ Σ/K Μ  

ΓΙΑΝΤΕΣ 
Βαλτετσίου 44, Εξάρχεια, 210 
3301.369 Πολύχρωμο, νεα-
νικό. Ελληνική-μεσογειακή 
κουζίνα με χαλαρή διάθε-
ση. €Μ

CibUS
Aίγλη Zαππείου, 210 
3369.364, 694 6966441 
Mε φόντο την Aκρό-
πολη μεσογεικό μενού 
από τον ταλαντούχο 
σεφ Xρύσανθο Kαρα-
μολέγκο. Kρασιά από 
διεθνή και ελληνικό αμπε-
λώνα.  €KΜ

CileNTio
Μαντζάρου 3 και Σόλωνος 
54, 210 3633.144 Νεοκλασι-
κό με μοντέρνα κουζίνα και 
υλικά από την φάρμα τους. 
Κυρ.κλειστά.  Μ

Ciro’S PoMoDoro
Aλωπεκής 9, 210 7296.500 
Pizza-restaurant με ενέρ-
γεια club. Δευτ.-tετ. “Vanas 
therapy” με τη B. Mπάρμπα. 
Πέμ. οι “salata Latina”. 
Παρ. one man show του n. 
Mουτσινά. Σάβ. μουσική  πα-
ράσταση με τους M. Zέη και 
eλ. Mουτσινά. Dj Γ. Φασιλής. 
Έως 1.30 Kυρ. κλειστά  €€ 

CoDiCe blUe 
Λουκιανού & Xάρητος 15, 
Kολωνάκι, 210 7230.896 
Θαλασσινά φρέσκα, ιταλική 
κουζίνα επιπέδου, ασυνήθι-
στες γεύσεις.   Κ/Μ

CoSCA
Πραμάντων 10, πλ. Eλπίδος, 
Kουκάκι, 210 9210.229 
Σισιλιάνικο κουζίνα με καλή 
κάβα.Kυρ. κλειστά. 

CrAFT
Λ. Αλεξάνδρας 205, Αμπε-
λόκηποι, 210 6462.350/ 
Κεντρική πλ. Χαλανδρίου, 
210 6832.670 
Έξυπνο ντεκόρ, πολυσυλλε-
κτικό μενού με έμφαση στη 
σχάρα, ποικιλίες από λουκά-
νικα και 6 βραβευμένα είδη 
μπίρας. Κάθε μέρα από τις 
9.00. €M Ξ A.v 

CrUDo 
Mεγ. Aλεξάνδρου 141 & Kων/
πόλεως 72, 210 3477.048 
Το wine bar του αγαπημέ-
νου iταλού Aντόνιο του il 
Postino. Τυριά, μπρουσκέ-
τες, cocktails σαμπάνιας, 
ιταλικές κι ελληνικές ετικέ-
τες. Mουσική από dj.  

* CUCiNA PoverA     
Ευφορίωνος 13 & Ερατο-
σθένους, Παγκράτι, 210 
7566.008 Μενού μεσογεια-
κής κουζίνας που βασίζεται 
στα εποχικά προϊόντα και 
αλλάζει καθημερινά. Ενδια-
φέρουσα και μεγάλη λίστα 
κρασιών. Κυρ. βράδυ και 
Δευτ. κλειστά. €  

CUlTo 
Λασκαράτου 13, Άνω Πατή-
σια, 210 2288.441 Ωραίος 
χώρος, από το πρωί για 
καφέ μέχρι αργά για ποτό. 
Lounge ατμόσφαιρα, μενού 
που «μυρίζει» iταλία. €Παρ.-
Σαβ. Ξ 

DAKoS 
Tσακάλωφ 6, Kολωνάκι, 
210 3604.020/ Ζησιμοπού-
λου & Λαζαράκη 26, Γλυφά-
δα, 210 8947.040 
Mοντέρνα πρόταση καθη-
μερινής διατροφής από 
την creta Farm. Σάντουιτς, 
πίτες, νόστιμα κυρίως (α-
νωγειανή μακαρονάδα). Ο 
γνωστός σεφ Χριστόφορος 
Πέσκιας στο τιμόνι. Κολω-
νάκι: Κυρ. και Δευτ. κλει-
στά/ Γλυφάδα: Δευτ.-Παρ. 
18.00-1.00, Σάβ. και Κυρ. 
12.00-1.00 €Μ

DANeSi CoFFee HoUSe 
Σκουφά 37, 210 3613.823 
Design urban chic ατμό-
σφαιρα. Aπό το πρωί για 
καφέ, ααλάτες, σάντουιτς, 
ωραία γλυκά. tο απόγευμα 
happy hour με κοκτέιλ και 
καλά κρασιά σε ποτήρι. 
Φεύγεις με εξαιρετικά 
χαρμάνια καφέ και gadgets 
(ωραία φλιτζάνια).  

* DoorS        
Καρνεάδου 25-29, εμπ. Κέ

ντρο Λαιμού, Κο-
λωνάκι, 210 7250.904 to νέο 
hot spot του Κολωνακίου 
σε χώρο μοντέρνο που έχει 
επιμεληθεί ο Αντώνης Καλο-
γρίδης. Πιάτα μεσογειακής 
κουζίνας και μεγάλη μπάρα 
για ποτά. Κάθε Κυριακή 
brunch. €€ 

ΔΗΜoΚΡΙΤΟΣ 
Δημοκρίτου 23 & Tσακάλωφ, 
Kολωνάκι, 210 3613.588, 210 
3619.293 Στο ίδιο πόστο για 
πολλά πολλά χρόνια, έχει 
ταΐσει στρατιές Aθηναίων  
με σπιτική ελληνική κουζίνα 
(ψαρονέφρι με δαμάσκηνα, 
γιουβετσάκι). e Κ/M 

ΔiAΓΩNiΩΣ ΣΤΗ 
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ
Λυκαβηττού 14, 210 
3617.821 Θεσσαλονικιό 
και ιστορικό, με μοντέρνο 
χώρο σε τρία επίπεδα. 
Εξαιρετικός γύρος. Ως τις 
2.00. Δευτ. μεσημέρι κλει-
στά. €Ξ Μ

ΔioNYΣoΣ
Pοβέρτου Γκάλι 43, Mα-
κρυγιάννη, 210 9233.182 
Απέναντι από την Aκρόπο-
λη, ανανεωμένο με πιάτα 
μεσογειακής κουζίνας που 
υπογράφει ο Mιχάλης nτου-
νέτας.€ 

ΔΟΜΝΑΣ
Δουκίσσης Πλακεντίας 75 & 
Πανόρμου, 210 7714.770
Σπιτικό φαγητό με παρα-
δοσιακές και ιδιαίτερες 
γεύσεις σε ένα φιλικό και 
λιτό χώρο, ιδανικό και για ε-
παγγελματικά γεύματα. Πα-
ραλαβή και σε πακέτο. €Μ

eΠi THΣ ΠANoPMoY
Πανόρμου 115, 210 6928.719 
eλληνική και μεσογειακή 
κουζίνα με ανατολίτικες 
πινελιές.  Μ

* FAT-A-olA    
Δεκελέων 1Α, Γκάζι, 210 
3461.392 Το νέο οβελιστή-
ριο στην καρδιά της διασκέ-
δασης του Κεραμεικού. Και 
εστιατόριο και delivery. € 

FreUD orieNTAl 
Ξενοκράτους 21,  210 
7299.595 eκλεπτυσμένο για-
πωνέζικο, ποικιλία πιάτων 
με ωμό ψάρι και σάκε. Κυρ. 
κλειστά.  €Ξ

GAZArTe 
Bουτάδων 32, Γκάζι, 210 
3460.347, 3452.277 Θέα 
Aκρόπολη, μεσογειακές 
γεύσεις, πρωτότυπα κο-
κτέιλ. Mουσική funky, latin, 
jazz, soul, ethnic. Παρ.-Σάβ. 
ρυθμοί παλιών δεκαετιών.  
Δευτ. κλειστά.  €Ξ

Gb CorNer 
Ξεν. Grande Bretagne, πλ. 
Συντάγματος & Παν/μίου, 
210 3330.000 Ξενοδοχειακή 
πολυτέλεια. Μεσημέρι για 
business lunches με μεσο-
γειακή κουζίνα, και grill ως 
αργά το βράδυ.   €Κ Μ 

Hell’S KiTCHeN 
Kλεισθένους 13, πλ. Kοτζιά, 
210 5241.555 Βιομηχανικό 
ντιζάιν, δυναμωτικά πρω-
ινά, ελληνική και διεθνής 
κουζίνα, βράδυ “aperitivo” 
με κρασί σε ποτήρι και free 
μπουφέ. Σ/Κ brunch από 
12.00 έως 18.00.  Κ/Μ

iDeAl  
Πανεπιστημίου 46, 210 
3303.000 Διαχρονικό all day 
εστιατόριο. Παραδοσιακά 
ελληνικά πιάτα - take away. 
€Ξ Μ A.v.

ilvA 

Περσεφόνης & Γαργηττιών 
24, Γκάζι, 210 3478.282 
Kρέπες  με γεύσεις από όλο 
τον κόσμο δίπλα στο Μετρό. 
Βάφλες, σαλάτες και πολλές 
μακαρονάδες. €K ΣΚ

* KAΛΛiΣTH ΓeYΣiΣ
Ασκληπιού 137, 210 
6453.179, 6445.476 nέο 
decor, νέες γεύσεις, νέες 
τιμές. Οι σεφ nίκη tρέσσου 
και eυδοκία Φυλακούρη με 
concept πάντα τη δημιουρ-
γική ελληνική κουζίνα. Kυρ. 
μεσημέρι παιδικό μενού. 
Parking δωρεάν. Δευτ.
κλειστά.  

ΚΑΤΣΟΥΡΜΠΟΣ 
Αμύντα 2, πλ.Προσκόπων, 
Παγκράτι, 210 7222.167 
Χαλαρό –μια σταλιά– και 
νόστιμη κρητική κουζίνα. 
Παξιμάδια, τυριά, ρακές 
και άλλα φερμένα από το 
νησί. €Μ

KΑΦΕΝΕΙΟ 
Λουκιανού 26, 210 7229.056, 
7237.277 Κλασικό στέκι 
πολιτικών και επιχειρημα-
τιών, που συρρέουν για 
την παραδοσιακή ελληνική 
κουζίνα του. €Μ

KΙΟΥΠΙΑ 
Δεινοκράτους & Αναπήρων 
πολέμου 23, 210 7400.150 
Με καταγωγή από τη Ρόδο, 
αμέτρητα νόστημα πιάτα- 
φρόντισε να πας με παρέα 
για να αντεπεξέλθεις.   

ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
ΚΟΚΟΡΑ      
Καραϊσκάκη και Αισώπου 4, 
Ψυρρή, 210 3211.565-051 
Ελληνική παραδοσιακή κου-
ζίνα με σπεσιαλιτέ τον κόκο-
ρα, μαγειρεμένο σε πολλές 
διαφορετικές εκδοχές. Αξι-
όλογη λίστα κρασιών.  

KUZiNA 
Aδριανού 9, Θησείο, 210 
3240.133 Θέα την Ακρόπολη 
και το ναό του Ηφαίστου 
και μείξη μοντέρνων και 
παραδοσιακών ελληνικών 
γεύσεων διά χειρός Άρη 
Τσανακλίδη. €ΣΚ M Ξ

lA lU 
Αναγνωστοπούλου 1, πλ. 
Κολωνακίου, 210 6233.933, 
694 7681810 Ωραίος χώρος 
με «φρέσκιες» γεύσεις από 
τον Γ. Σολάκη και διάθεση 
για γλέντια με apple mojito 
και άλλα cocktail. Σ/Κ Μ Ξ

Q 
Xάρητος 43, 210 7253.817 
Περιβάλλον κομψό και γεύ-
σεις μεσογειακές. €Μ Ξ

ΛΕYΚΕΣ 
Λ. Γαλατσίου 100, 210 
2924.458 Mενού βασισμένο 
σε παραδοσιακές συνταγές 
και ντεκόρ αχυρώνα.

leNA’S bio
Nίκης 11, Σύνταγμα, 210 
3241.360 Αγαπάει τα βιο-
λογικά 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 + liFe 
Δραγατσανίου 8, πλ. Kλαυθ-
μώνος, 210 3253.276 Πλη-
θωρική μεσογειακή κι ελλη-
νική κουζίνα και θαλασσινά. 
Ποτό με fingerfood. eναλ-
λαγές mainstream, ethnic, 
jazz,  ελληνικά από djs. Έως 
3.00. Kυρ. κλειστά.  

MAΓeMeNoΣ AYΛoΣ 
Aμύντα 4, Παγκράτι, 210 
7223.195 Kλασικό και ιστο-
ρικό. Γευστική, ποιοτική 
κουζίνα και αναμνήσεις από 
Mάνο Xατζιδάκι. Σ/K M Ξ  

MAΣA 
Eθν. Aντιστάσεως 240-244, 
Kαισαριανή, 210 7236.177 
Λαχταριστές αστακομα-
καρονάδες προστέθηκαν 

γεύση οδηγος      
So Many 

Choices... 

Only One Voice

Στείλε στην ΑΤΗΕNS voiCe 

info για ό,τι τρώγεται 

στην πόλη στο 

gourmet@ athensvoice.gr

Funky Gourmet 
Ένας σεφ μόνο για μένα 

Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Λίγο για βόλτα, λίγο για ήλιο, λίγο για να τσιμπήσουμε 
κάτι, πήγαμε προχτές στην πλατεία της γειτονιάς μου. 
Καταλήξαμε σε (ημι)γνωστό εστιατόριο απ’ αυτά που 

δεν θεωρείς κακά, και που επίσης θεωρείς ότι δεν χάνεις και τί-
ποτα αν δεν ξαναπατήσεις το πόδι σου. Δύο άτομα φάγαμε σχετι-
κά λίγο και απλά. Μία σαλάτα, δύο ορεκτικά, ένα κυρίως και για 
τους δύο, χύμα κρασί. Φεύγοντας πληρώσαμε € 80. Λεφτά που 
είμαι σίγουρη ότι όλοι μας πληρώνουμε πολύ συχνά, ο καθένας 
στο (ημι)γνωστό της γειτονιάς του θεωρώντας τα χρήματα «κα-
νονικά». Κανονικά ως προς τι; Ως προς το ότι υπάρχουν (ακόμη) 
στην τσέπη μας και άρα έχουμε να τα δώσουμε, ή ως προς το αν 
πραγματικά αξίζει να τα δώσουμε;
Πιο προχτές, πήγα σ’ ένα σούπερ ανακαινισμένο νεοκλασικό 
στον Κεραμεικό, καλεσμένη από τους Funky Gourmet, δηλαδή 
δύο νέους καταπληκτικούς σεφ, τον Νίκο Ρούσσο και τη Γεωρ-
γιάννα Χαλκιαδάκη. Οι οποίοι έχουν σπουδάσει την τέχνη δί-
πλα στους καλύτερους δασκάλους (Πέσκιας), έχουν παρακολου-
θήσει σεμινάρια του πανδιάσημου Ferran Adria, έχουν ταξιδέψει 
σε όλο τον κόσμο μαθαίνοντας, είναι δε τρελαμένοι με το θέμα 
και το ψάχνουν μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο… Μέχρι τώρα 
αναλάμβαναν να καλύψουν φαγοποτικά διάφορα events, επαγ-
γελματικά δείπνα, τραπέζια σε σπίτια, κοκτέιλ πάρτι κ.λπ. Τον 
τελευταίο καιρό έφτιαξαν και λειτουργούν παράλληλα το σού-
περ χώρο στον Κεραμεικό, τον οποίο μπορεί να κλείσει κάποιος 
για δείπνα των λίγων ή των πολλών ή και για πάρτι με «τσιμπη-
τά» φαγητά. Μέσα σ’ αυτό το υπέροχο σκηνικό (με καταπληκτι-
κούς πίνακες, ωραίο μπαρ, οροφές από ειδικό γυαλί να βλέπεις 
τον ουρανό από πάνω σου, φοβερή art de la table, ντιζαϊνάτα 
έπιπλα και κομψότητα αψεγάδιαστη), φάγαμε από τα χεράκια 
των «μόνο για μας» σεφ… παπάδες! Ό,τι δοκιμάσαμε ήταν εξαι-
ρετικό, πρωτοποριακό, πεντανόστιμο. Από σολομούς πάνω σε 
τσιπς μοβ πατάτας από το Περού (!), μέχρι αυγά ορτυκιού με μους 
σπαράγγια πάνω σε φρυγανισμένα ψωμάκια και από σούπες με 
μύδια-στρείδια μέχρι φιλέτα ψημένα σε vacuum για 14 ώρες και 
στους 59 βαθμούς, παρακαλώ!  Αισθανθήκαμε βασιλιάδες, ήπια-
με τρομερά κοκτέιλ (apple martini τέλειο), σαμπάνιες, κρασιά, 
ακούγαμε τη βροχή να πέφτει από πάνω μας, συμπληρώναμε και 
με υπέροχα διαλεγμένες μουσικές. Ήταν ένα δείπνο εν ολίγοις 
με του πουλιού το γάλα και μόνο για μας, που ρωτώντας μάθαμε 
πως θα μας στοίχιζε πάνω κάτω € 100 το άτομο (ανάλογα με το 
πού θέλει να το φτάσει ο καθείς, μπορεί και να διαμορφώσει 
αυτά που θα περιλαμβάνει το μενού). Πολλά λεφτά, μπορεί να 
πει κάποιος. Αλλά εδώ θέλω πάλι να ρωτήσω. Πολλά ως προς το 
αν έχουμε να τα πληρώσουμε ή πολλά ως προς το αν αξίζει να τα 
πληρώσουμε; Να είστε σίγουροι ότι όσοι συμμετείχαμε προχτές 
θεωρήσαμε άξια τα λεφτά και με το παραπάνω. 

Παραμυθιάς 13 & Σαλαμίνος, 210 5242.727, fax 210 5242.728, parking συνερ-

γαζόμενο, www.funkygourmet.gr 

tastepolice
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ΑRGO BAR ΜΥΚΟΝΟΣ 
Το γνωστό και αγαπημένο bar της Α-
θήνας πάει Μύκονο – και το γιορτάζει 
με ένα opening party τη Μ. Παρα-
σκευή 17/4, με cocktails και ωραίες 
μουσικές που θα ξεκινήσουν νωρίς 
και θα τελειώσουν το ξημέρωμα. Την 
Κυριακή του Πάσχα 19/4 γνωστοί djs 
αναλαμβάνουν τα decks για το καθι-
ερωμένο Mystique party. eίσοδος 
δωρεάν. 
Πλ. Μαντώ, Μύκονος, 22890 28766, 

693 8676734 

REMEZZO 
Το club που διασκέδασε γενιές και 
γενιές είναι έτοιμο για το οpening 
party το Μεγάλο Σάββατο 18/4 στη 
Μύκονο. Στα decks θα είναι ο Αλέ-
ξανδρος Χριστόπουλος για ένα “La 
suite 6 event”, που θα σημάνει την 
έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου. 
Παλιό Λιμάνι, 694 2400.897, 697 7525000

ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΒΑΛΗΣ 
Το πασχαλινό τραπέζι έχει άρωμα και 
γεύση από τα κρασιά του Άγγελου 
Ρούβαλη. Για τα εορταστικά γεύματα 
προτείνει το διάσημο Ασπρολίθι με 
δροσερή γεύση, ιδανικό για σούπα, 
τον Μικρό Βοριά (Merlot-cabernet 
sauvignon), ιδανικό για αρνί σού-
βλας, και το κόκκινο Ιανός (cabernet 
sauvignon) για το τελείωμα. 

ΦΑΓΕ SENSIA 
Η πρώτη mousse από γιαούρτι με 
ζουμερά κομμάτια φρούτων είναι η 
νέα απόλαυση από τη ΦΑΓΕ. Σε τέσ-
σερις υπέροχες ανάλαφρες γεύσεις, 
λεμόνι, μπανάνα, καρύδα και ανανά, 
με αιθέρια γεύση και άρωμα. Το α-
ναζητάμε τώρα, σε προσφορά 2+1 
δώρο!   

MC DONALD’S 
Στα Mc Donald’s, με κάθε παιδικό γεύμα “Happy Meal”, δώρο μία από τις 8 

φιγούρες της νέας ταινίας κινουμένων σχεδίων «Τέρατα και Εξωγήινοι». 
Και διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα «ζωγράφισε ένα τέρας» (μέχρι 

15 Μαΐου), με έναν υπερτυχερό να κερδίζει ταξίδι στο Ηοllywood 
για να δει από κοντά την αγαπημένη του φιγούρα.   

tips Της ΝΑτΑΛίΑΣ ΔούΚΑ

στη μακρόχρονη ιστορία 
κρέατος. Mεγάλη λίστα κρα-
σιών (και βιολογικά). Δευτ. 
κλειστά. €Σ/Κ

ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ 
Ευδήλου 15, Ζωγράφου, 210 
7716.900 Γεύσεις Μεξικού, 
δυνατό bar, διοργάνωση 
catering, delivery. Πέμπ. 
ζωντανή μουσική.  

MeSoN el MirADor
Aγησιλάου 88 & Σαλαμίνας, 
Kεραμεικός, 210 3420.007 
Στο 3ώροφο νεοκλασικό 
fahitas και mole από τη... 
Mεξικ-Άννα σεφ. Φοβερές 
μαργαρίτες στο μπαρ. Κυ-
ριακή από 13.00.  

MiloS 
Bασ. Σοφίας 46, 210 7244.400 
Mέλι από τα Kύθηρα, χόρτα 
από το Aιτωλικό, καβούρια 
από το Mέριλαντ και φρέ-
σκα ψάρια. Επαγγελματικά 
γεύματα επιπέδου, αρκετά 
πιάτα με κρέας, αλλά και 
συλλογή σπάνιων αλατιών 
απ’ όλο τον κόσμο.   €M

* ΜΙΝΙΜS
Μιαούλη 6, Ψυρρή, 
210 3249.990 
Το φημισμένο Minims της 
Σαντορίνης από το μάγειρα 
και ζαχαροπλάστη Νίκο 
Γκίνη, σε νέο all day χώρο 
στην καρδιά της Αθήνας. Με 
ελαφριά πιάτα ελληνικής - 
μεσογειακής κουζίνας, με 
φημισμένα γλυκά και καλά 
επιλεγμένα κρασιά. Ωραίες 
μουσικές.   

MoMMY 
Δελφών 4, Kολωνάκι, 210 
3619.682 Πάνω στον πο-
λυσύχναστο πεζόδρομο, 

με μεσογειακή κουζίνα και 
κοκτέιλ. Lounge και ανάλα-
φρες μουσικές.€Ξ 

ΜΥSTiC PiZZA 
Εμ. Μπενάκη 76, Εξάρχεια, 
210 3839.500/ Ευριδίκης 6, 
Καλλιθέα, 210 9592.092/ 
Σαρανταπόρου 1 & Μεσογεί-
ων, Χολαργός, 210 6545.000  
Τρώγεται δεν καπνίζεται. 
Με ζυμάρι από άλευρα 
κάνναβης, ζυμαρικά και 
πολύ ωραία γλυκά. Delivery: 
13.00-1.00 καθημερινές και 
Σ/Κ 17.00-1.00. 

MYPoboΛoΣ
Γιατράκου 12, Mεταξουργείο, 
210 5228.806 Kαθημερινά α-
νοιχτό 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. 

NΟΣΤΙΜiA 
Aμφικτύονος 18 και Bασίλης, 
Θησείο, 210 3450.091 Ήρθε 
από το Πόρτο Xέλι κι έφερε 
μαζί του νόστιμη ελληνική 
μεσογειακή κουζίνα. Καλά 
ελληνικά κρασιά. Kλειστά 
Kυριακή βράδυ και Δευτέ-
ρα. €Σ/K M

ΠΑΠΑΔAΚΗΣ 
Φωκυλίδου 15, Kολωνάκι, 
210 3608.621 o θρυλικός 
Παπαδάκης της Πάρου. 
Ψαρικά και κρεατικά, καλά 
υλικά. Σεφ η Aργυρώ Mπαρ-
μπαρήγου (ανιψιά Παπα-
δάκη). Κάνε κράτηση. Κυρ. 
κλειστά. €Μ

ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Bασ. Σοφίας, Πάρκο Eλευθε-
ρίας, 210 7223.784 Από το 
πρωί ως αργά. Πλούσιος κα-

τάλογος μεσογειακής κουζί-
νας. Στέκι για πολιτικούς.   

PASΑJi 
City link, Στοά Σπυρομήλιου, 
210 3220.714  Μέσα στην 
κοσμοπολίτικη στοά, ανοι-
κτό από νωρίς το μεσημέρι. 
Πολύ κομψό meeting point 
της πόλης.  €Ξ

PASTeriA (lA)  
Koλωνάκι, 210 3632.032/ 
Γλυφάδα, 210 8945.085/ 
Kηφισιά, 210 8085.607/ 
N. Σμύρνη, 210 9319.146/ 
Π. Φάληρο, 210 9858.880/ 
Πατησίων, 210 8250.315/ 
Mπουρνάζι, 210 5775.133/ Λ. 
Aλεξάνδρας, 210 6401.480/ 
Aγία Παρασκευή, 210 
6019.975/ Aργυρούπολη, 
210 9945.772/ Aεροδρό-
μιο-Olympus Plaza, 210 
3538.282/ Αχαρνών 309, 
Πατήσια, Xαλάνδρι, 210 
6854.210/ Pέντη, 210 
4922.960 12 restaurants σε 
όλη την πόλη για να μη νιώ-
σεις ποτέ έλλειψη. Μπάρα 
για κρασί από την πλούσια 
κάβα του και μενού που 
επιμελείται ο διάσημος και 
βραβευμένος Ιταλός σεφ 
ettore Botrini. € Μ Ξ 

* ΠΕΙΝΑΚΟΘΗΚΗ   
Πειραιώς 187, Αθήνα, 
210 3426.141 Από το πρωί 
για καφέ και ποικιλία γεύ-
σεων από σούπες, πολλά 
ορεκτικά, ριζότα και ζυμα-
ρικά μέχρι φιλέτα mix Grill. 
Πέμ.-Σάβ. όλο το 24ωρο. 
Κυριακή μεσημέρι ζωντανή 
μουσική. € Ξ

ΠiNiATA
Hρακλείτου 19, Kολωνάκι, 
210 3628.298, 210 3628.296 

Μοντέρνο οινομαγειρείο με 
ελληνική κουζίνα. Φαγητό 
σε πακέτο και λίγα τραπέζια 
για τους τυχερούς. Aνοιχτό 
από 12.00 π.μ. μέχρι 23.00 
το βράδυ. Kυρ. κλειστά.

ΠΙΠΕΡΟΡΙΖΑ 
Πελαγονίας 6, Βοτανικός, 
210 3421.559 Πιάτα ημέρας, 
μεζέδες και της ώρας, όλα 
τους με σπιτική φροντίδα. 
Καλό κρασί και πολλή 
μουσική.   
PiZZA HUT 
18118 Με 32 καταστήματα 
σε όλη την Αθήνα για τους 
pizza lovers. Από τα καλύ-
τερα delivery της πόλης. 
Ζήτα μαζί και την A.V. Τώρα 
και νέο, μέσα στη στοά 
Κοραή. A.v.

ΠoΛYΣTAΦYΛΛoN
Δ. Πλακεντίας 121, Πανόρ-
μου, Aμπελόκηποι, 210 
6994.676 Kαλομαγειρεμένο 
σπιτικό φαγητό και μεζέδες, 
δροσερές σαλάτες, φρέσκα 
ψαράκια με σπεσιαλιτέ σαρ-
δέλα στη σχάρα, ζουμερά 
κρέατα και χύμα κρασί ή 
τσίπουρο από το χωριό.  

PoSTiNo (il) 
Γριβαίων 3, Kολωνάκι, 210 
3641.414 o Aντόνιο θα σου 
ετοιμάσει σπιτικά φαγητά 
στην ιταλική του ταβέρνα 
με ντεκόρ παλιές φωτογρα-
φίες. Ξεκίνα με μαγειρευτά 
κατσαρόλας. €Μ Ξ Κ

rATKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 
210 7290.746  Υπέροχο 
σούσι, φιλέτο στην πέτρα, 
θα τελειώσεις με κρέμα κα-
ταλάνα. Σάβ. μεσημέρι, Σαβ. 
βράδυ και Kυρ. κλειστά.   €Ξ

reD iNDiAN 
Επικούρου 25, Ψυρρή, 210 
3219.908-9 Παλιό νεοκλα-
σικό που μεταμορφώθηκε 
σε παλάτι της Ανατολής. 
Γεύσεις αυθεντικές από 
Ινδούς σεφ. Μόνο βράδυ, 
Δευτ. κλειστά.  

reSTo 
Aκαδημίας 84, 210 3810.026 
Μενού σωστής διατροφής 
με πρωτότυπα πιάτα (και 
για χορτοφάγους), από το 
πρωί στις 9 μέχρι το βράδυ 
στις 11, με πολύ καλές τιμές. 
Δίπλα και το μπακάλικό τους 
με προϊόντα του Bιολογικού 
Kύκλου. Kυριακή κλειστά.

SAlero 
Bαλτετσίου 51, Eξάρχεια, 
210 3813.358 Aνοιχτό από 
τις 10.00 το πρωί για καφέ, 
το μεσημέρι με γεύσεις από 
iσπανία, ποικιλίες τυριών, 
αλλαντικών, tapas, πλούσι-
ες σαλάτες. Aκόμα, ποικιλία 
έθνικ tapas στη μεγάλη μπά-
ρα. tο βράδυ για ποτό μέχρι 
αργά. €15-25. 

ΣΚΟΥΦΙΑΣ 
Λόντου 4, Eξάρχεια, 210 
3828.206/ Bασιλείου Mεγ. 50, 
Pουφ, 210 3412.252 Μεζέδες 
που έρχονται με το δίσκο 
στο τραπέζι για να διαλέξεις 
ό,τι σου αρέσει. Aυθεντικές 
γεύσεις από Kρήτη αλλά και 
πολλά άλλα. C Κ Ξ

ΣΠiTAKiA 
Δεκελέων 24 & Zαγρέως, 
Γκάζι, 210 3412.323 Χώρος 
μοιρασμένος σε μικρά 
δωμάτια, ωραία μωσαϊκά 
και πολύ λευκό. Στα πιάτα 
απλές αλλά ενδιαφέρουσες 
προτάσεις. €Ξ Μ Κ

ΣΠΟΝΔΗ 
Πύρρωνος 5, πλ. Bαρνάβα, 
Παγκράτι, 210 7564.021 Bρα-
βευμένο με αστέρι Michelin 
και με εκλεκτή κουζίνα. oι 
ήπιοι τόνοι του προσελκύ-
ουν μεγαλύτερης ηλικίας 
αληθινούς connaisseurs. 
Λίστα με 1.000 (!) ετικέτες 
κρασιού.    

ΣΤΟΑ 
Πατησίων 101 & 
Kοδριγκτώνος, Στοά Tρια-
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πούτρώμε

Cibus
Μεσογειακή πανδαισία

Της ΖίΖΗΣ  ΣΦύΡΗ

Το Cibus είναι ένα από τα μεγαλειώδη εστιατόρια της 
Αθήνας, αυτό που λέμε σταθερή αξία. Η συνεργασία 
με έναν από τους πιο προικισμένους Έλληνες σεφ, τον  

Χρύσανθο Καραμολέγκο, προσέθεσε υπεραξία στο grande 
εστιατόριο. Στο νέο μενού δεν παρέλειψαν τα καταξιωμένα ιτα-
λικά πιάτα που περιείχε. Συμπεριέλαβαν επιπλέον καινούργια, 
μεσογειακής έμπνευσης, αγγιγμένα από το μαγικό χέρι του 
Χρύσανθου.
Η χαμηλή μουσική μαζί με το διακριτικό φωτισμό, τα κολλα-
ριστά τραπεζομάντιλα και τα πολυτελή σερβίτσια αποτέλεσαν 
ιδανικό ντεκόρ για το μνημειώδες συμπόσιο που ακολούθησε. 
Τα long drinks και τα whiskies έφτασαν στο τραπέζι παρέα με 
παγωτό παρμεζάνας με σος porto και κρουτόν από γαλλική 
μπαγκέτα. Απλώς υπέροχη αρχή για τη γαστριμαργική νύχτα 
μας. Ο sommelier κ. Μάρκος Μάρκος συνέστησε να δοκιμά-
σουμε κάτι πολύ ασυνήθιστο: λευκό Cabernet, τις «Πλαγιές 
Ανοπαίας» του Γεωργακόπουλου – πετυχημένο πείραμα ενός 
Έλληνα οινοποιού.
Σαλάτα πράσινη με αντίβ, αχλάδι, γκοργκοντζόλα, κουκου-
νάρι και μεγάλο ραβιόλι με άγρια μανιτάρια, κατσικίσιο τυρί 
και λάδι τρούφας ήταν τα ορεκτικά μας. Δυστυχώς είχαμε πα-
ραγγείλει μόνο μια μερίδα από ένα απίστευτο ριζότο για τη 
μέση με καβούρι, πιπέρι καγιέν και rosso antico, που δεν μας 
έφτασε ούτε για ζήτω! Μετά ήρθε η Μεσόγειος ολόκληρη σε 
δύο πιάτα: φιλέτο αρνιού γάλακτος με μους κατσικίσιου τυριού 
και βινεγκρέτ μουστάρδας, και μαριναρισμένο pata negra σε 
χυμό πορτοκαλιού, μουστάρδα, μέλι και πουρέ πατάτας (όπου 
pata negra ειδικό χοιρίδιο που δίνει και εξαιρετικό προσούτο, 
με μαύρο δέρμα και μαύρο πάτημα, εξού και το όνομα). Αυτά τα 
δύο κρεατάκια ανέδιδαν ύπαιθρο Μεσογείου από τα μυρωδικά 
τους: θυμάρια, μαντζουράνες, μέλια, πορτοκάλι. Σκέτο ποίημα. 
Μιλφέιγ με μαριναρισμένες φράουλες σε οξύμελι, σουφλέ σο-
κολάτας και το περίφημο παγωτό της Αίγλης, μαζί με παγωμένο 
Vinsanto, του συνεταιρισμού Σαντορίνης, έκλεισαν το ρωμαϊ-
κού μεγέθους συμπόσιό μας.
Το Cibus, κλειστό για τις διακοπές του Πάσχα, θα ανοίξει την 
Τρίτη μετά τις γιορτές, κάνοντας πρεμιέρα στο ανοιξιάτικο 
μενού και ανοίγοντας ταυτόχρονα τις πόρτες του προς τον υπέ-
ροχο κήπο του Ζαππείου.
 
Cibus, Αίγλη Ζαππείου, 210 3369.300, 210 3252.952. Ανοιχτά κάθε μέρα 
και μεσημέρι, Κυρ. βράδυ κλειστά. Κατανάλωση/άτομο € 40-50. 

γεύση οδηγος

νόν, 210 8253.932 
Έξυπνα διαμορφωμένος 
πολυχώρος. Από το πρωί 
καφές και σνακ, το μεσημέρι 
νόστιμοι μεζέδες, το βράδυ 
σύγχρονη διεθνής κουζίνα 
και ποτό. €Ξ A.v.

SArDelleS
Περσεφόνης 15, Γκάζι, 210 
3478.050 Γνωστό στέκι για 
ψάρι, κυρίως μικρό και 
πολύ νόστιμο.
€ Μ Ξ 

SUrreAl
Pεθύμνου 12, Mουσείο, 210 
8230.313 Σουρεάλ (άσπροι, 
μαύροι, κόκκινοι τόνοι) 
περιβάλλον και ιταλική 
μεσογειακή κουζίνα με 
μοντέρνα (ρολάκια μπρε-
ζαόλας γεμισμένα με σύκο 
και μασκαρπόνε) και πα-
ραδοσιακά πιάτα. Κυριακή 
κλειστά. 

TAMAM 
Bριλησσού 30, Πολύγωνο, 
210 6455.156 eλληνική 
κουζίνα με αγαπημένες 
πολίτικες γεύσεις, γιαουρ-
τλού κεμπάπ, χουνγκιάρ 
μπεγεντί, μαντί. Aνοιχτά 
κάθε βράδυ. 

ΤΕΞΑΣ
Λ. Αλεξάνδρας 67, 210 
6411065 Εστιατόριο - ψητο-
πωλείο με πολλά και καλά 
μαγειρευτά και της ώρας και 
καλές τιμές. Ντελίβερι.

TGi FriDAY’S 
Nεοφ. Βάμβα 2, Κολωνάκι, 
210 7227.721/ Kολοκοτρώνη 
35, Κηφισιά, 210 6233.947/ 
Λ. Κηφισίας & Αλεξάν-
δρας, Αμπελόκηποι, 210 
6475.417/ ΘΕΣΣΑΛοΝίΚΗ: 
Mediterranean Cosmos 2310 
473.760, NEO: Πλ. Αριστοτέ-
λους 3 Aπό burgers και μεξι-
κάνικη tortilla μέχρι εισαγό-
μενα μπουκάλια μπίρας και 
κοκτέιλ τεκίλας. €Ξ Μ A.v.

TirboUSoN
Kωνσταντινουπόλεως 104, 
Kεραμεικός, 210 3410.107 
Μοντέρνος χώρος, με 
πρωτότυπη διακόσμηση. 
open kitchen για ξεχωρι-
στές ελληνικές γεύσεις και 
μεγάλη ποικιλία κρασιών. 
€Σ/K M Ξ A.v.

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

T PΑlACe
Ξεν. King George, 
B. Γεωργίου 3, Σύνταγμα, 
210 3222.210 
Kομψό, τολμηρό και 
μοντέρνο το lounge bar 
restaurant του ξενοδοχείου 
King George, διακοσμημένο 
από τον Aντώνη Kαλογρίδη. 
Γεύσεις μεσογειακές, κυρί-
ως ελληνικές.  €M  

TΩN ΦPoNiMΩN TA 
ΠAiΔiA 
Φιλολάου 7, Kαισαριανή, 
210 7010.559 tο «σταυρο-
δρόμι των γεύσεων» σε 
χώρο μοντέρνο, άνετο, με 
ωραίο πατάρι. Mε πιάτα 
ελληνικά, γαλλικά, ιταλικά, 
όλα φτιαγμένα στο χέρι... 
και οι  τηγανητές πατάτες. 
Kυριακή έως Πέμπτη 12.00 
π.μ. - 12.00 μ.μ., Παρασκευή 
- Σάββατο 12.00 π.μ. - 1.00 
μ.μ. Kλειστά Δευτέρα. Kαι 
delivery. 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
Ξενοκράτους 19, Kολωνά-
κι, 210 7216.390 Aστικές 
γεύσεις σε τοπ φόρμα. Εδώ 
τρώει όλο το παλιό Κολω-
νάκι. Σάβ. βράδυ και Κυρ. 
κλειστά. €Μ

XPYΣA
Αρτεμισίου 4 & Κεραμεικού, 
Γκάζι, 210 3412.515 Η Χρύσα 
και η κόρη της σε κάνουν 

να νιώθεις σαν στο σπίτι 
σου. Δοκίμασε σολομό με 
μαστίχα, νιόκι, cheese cake 
με μέλι. Κυρ. και μεσημέρι. 
Δευτ. κλειστά.  

ΨAPoKoKAΛo 
Σόλωνος 119, 210 3846.596, 
www.psarokokalo.com Από 
τα πιο συμπαθητικά του κέ-
ντρου, για ψάρι και κρέας. 
Kαθημερινά από τις 12.30 
το μεσημέρι μέχρι αργά το 
βράδυ. €Μ 

Βόρεια

AΝΕΤΟΝ 
Στρ. Λέκκα 19, Mαρούσι, 210 
8066.700 nτεκόρ από ελλη-
νική ταινία με τον Λάμπρο 
Kωνσταντάρα, κουζίνα 
δημιουργική, ελληνική, 
υπέροχη. Στο τέλος θα χει-
ροκροτήσεις και τα γλυκά.  
Kυρ. κλειστά. 

ΑΠΛΑ 
Xαρ. Tρικούπη 135 & Eκάλης, 
N. Eρυθραία, 210 6203.102 
Σε ωραίο ατμοσφαιρικό 
χώρο,  για μοντέρνα μεσο-
γειακή κουζίνα. Σταρ-σεφ ο 
Χρύσανθος Καραμολέγκος.  

AvAloN 
Xαρ. Tρικούπη 50, Kεφαλάρι, 
210 6231.719/ Λεωκορίου 
20, Ψυρρή, 210 3310.572  
Διεθνής κουζίνα με έμφαση 
στην ποικιλία μυδιών, σ’ ένα 
χώρο με... ιπποτικές μνήμες. 
Κυρ. και μεσημέρι με άνετο 
πάρκινγκ.  Ξ

ΓΑΪΔΑΡΟΣ
Ελληνοσερβικής Φιλίας 
52, Αγ. Παρασκευή, 210 
6004.724 Ελληνικές χωριά-
τικες συνταγές στον ξυλό-
φουρνο, που σερβίρονται 
στο ωραίο αναπαλαιωμένο 
σπίτι δίπλα στο τζάκι. 
Αγριαφιώτικο χοιρινό, 
κλέφτικο, αγριογούρουνο 
με δαμάσκηνα κ.ά. Δευτ. 
κλειστά. € Σ/Κ Μ 

ΓΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
Κηφισίας 317, Κηφισιά, 210 
8001.402 Στο κηφισιώτι-
κο νεοκλασικό νόστιμα 
πιάτα από καλλιεργητές 
βιολογικών και οργανικών 
προϊόντων, και γεύσεις 
από τη Νένα Ισμηρνόγλου. 
Δοκίμασε τα τυριά του. Κυρ. 
βράδυ κλειστά.  €M Κ

ΔΙoΣΚΟΥΡΟΙ
Δημ. Bασιλείου, N. Ψυχικό, 
210 6713.977 All time classic 
στέκι για καφέ από το πρωί. 
tοπικές ελληνικές γεύσεις, 
αλλά και κάποια διεθνή πιά-
τα μεσημέρι και βράδυ. 

DAli 
Λ. Κηφισίας 336, Χαλάνδρι, 
210 6854.004 Πολυτελής 
χώρος, ζεστή ατμόσφαιρα, 
και κουζίνα με ιδιαίτερες 
προτάσεις από το σεφ, με 
έμφαση στην pasta. Έως 
1.00. €  

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

ΕΝΟΤΕCA 
Λεωφ. Πεντέλης 113, 
Χαλάνδρι, 210 6890.238 
o ιδιοκτήτης του Kώστας 
tουλουμτζής διαθέτει με-
γάλη συλλογή κρασιών κι 
εξαιρετική ιταλική κουζίνα 
που επιμελείται μαζί με το 
νέο σεφ. Kυρ. μεσημέρι 
ζωντανή μουσική. Δευτέρα 
κλειστά.  

GolDeN PHoeNiX 
N. Kηφισιά, Λ. Tατοΐου 131, 
210 8078.640/ Xαλάνδρι, Λ. 
Πεντέλης 85, 210 6844.898/ 

Kεφαλάρι, X. Tρικούπη & 
Γορτυνίας, 210 8013.588/ 
Eλληνικό, Λ. Bουλιαγμένης 
120 (έναντι αμερικανικής 
βάσης), 210 9644.889 
Aλυσίδα κομψών εστιατο-
ρίων με εξαιρετικό κινέζικο 
φαγητό.  Στου Xαλανδρίου 
και sushi bar. Kαθημερινά 
19.30-1.00. Δυνατότητα να 
διοργανώσουν το τραπέζι 
σου.   

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
Βασ. Γεωργίου 46, Χαλάνδρι, 
210 6845.261-271  
Μαγειρεύει η κα Ευδοκία, 
ψήνει ο μάστορας Κυριάκος 
και ο κος Αποστόλης 
διαλέγει ψάρια φρέσκα 
όπως μόνο αυτός ξέρει. 
Ουζομεζέδες και ποικιλία 
ορεκτικών με σπεσιαλιτέ 
σαρδέλα ψητή στα κάρβου-
να και ψαρόσουπα. Κλειστά 
Κυριακή βράδυ. €M

KoYKΛAKi
Παπανικολή 88, Xαλάνδρι, 
210 6818.710 Γνωστό σου 
από παλιά, ωραία παρεΐστι-
κη ατμόσφαιρα, πιάτα... κα-
κόφημα και ονομασίες που 
θα σου μείνουν αξέχαστες. 
Kαθημερινά έως 12.30, 
Παρ. και Σάβ. έως 1.30. 

ΛΙΑΣΤΗ NΤΟΜΑΤΑ 
Aγαμέμνωνος 23 (εμπ. κέ-
ντρο Eρμής), Xολαργός, 210 
6543.033 Mικρό και νόστιμο, 
με πιάτα σπιτικής φροντί-
δας. Οι κρητικές γεύσεις 
πολύ καλές επίσης. €Μ 

l’ oSTeriA DA ClAUDio 
Kώστα Bάρναλη 26, Xα-
λάνδρι, 210 6834.228, 693 
9950130 iταλική κουζίνα 
σε στιλ ταβέρνας. nόστιμα 
μαγειρευτά, εξαιρετικές 
λεπτές πίτσες και μακαρο-
νάδες, ελληνικό και ιταλικό 
χύμα κρασί. eπιδόρπιο 
πανακότα και σουφλέ σο-
κολάτα. 

MeAT Me 
Χαρ. τρικούπη 92, Κεφαλάρι, 
210 6232.358 /Λ.Κηφισίας 
37Α, Μαρούσι (Golden hall). 
Από τη Θεσσαλονίκη. Μο-
ντέρνος χώρος, απόλυτη και 
νόστιμη κρεατοφαγία. € Μ

MeATiNG 
Πλ. Ελευθερωτών 4, κεντρι-
κή πλατεία Χαλανδρίου, 210 
6800.339, 210 6812.181 Νεα-
νικό μπριζολάδικο. Πάρε ο-
πωσδήποτε την ανατολίτικη 
σαλάτα, συνέχισε με Τ-bone 
steak λουκούμι, χαιρέτα μας 
τον Χρήστο και τον Κίμωνα, 
τους συμπαθητικούς ιδιο-
κτήτες. €Μ Ξ A.v.

MeAT SQUAre
Λ. Σταμάτας 5A, & Σολωμού 
(εμπ. Kέντρο Φάρος), Δρο-
σιά, 210 8004.700/ Eθν. Aντι-
στάσεως 9-11 (εμπ. Kέντρο 
Kεράμειος), Xαλάνδρι, 210 
6831.300/ Hροδότου 2, Kο-
λωνάκι, 210 7251.100  nτιζα-
ϊνάτη κουζίνα, απολαυστική 
κρεατοφαγία.  Κολωνάκι: 
Δευτ.&Κυρ. 13.00-12.30 
και το café Δευτ.-Σάβ. 
7.45-20.30, Χαλάνδρι: 
Δευτ.-Παρ. 15.00-12.30, 
Σ/Κ 13.00-12.30, Δροσιά: 
Δευτ.-Παρ. 16.00 -12.30, 
Σ/Κ 13.00-12.30. €

oCToberFeST
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρα-
σκευή, 210 6082.999 Για 
μπίρες απ’ όλο τον κόσμο, 
ξανθές, μαύρες, κόκκινες, 
ξηρές, μοναστηριακές, 
δυνατές, ακόμα και χωρίς 
αλκοόλ. Kαι μπίρα με το 
μέτρο και συνοδευτικά από 
κρύα ορεκτικά, βαυαρικές 
σπεσιαλιτέ pretzel μέχρι 
χοιρινό κότσι. happy hour 
19.00 - 20.00 και παραγγελί-
ες πακέτο. €M A.v

ΠΑΛΙΑ AΓΟΡΑ 
Kεχαγιά 26 & M. Pενιέρη, 
Φιλοθέη, 210 6837.037 All 
day και νεανικό. Σαλάτες, 
ελαφρύ φαγητό, δυνατή 
μπάρα το βράδυ. €Μ A.v.

* PASioNAl 
Καποδιστρίου 64, Φιλοθέη, 
210 6800.200
Αυθεντική αργεντίνικη 
ατμόσφαιρα και κουζίνα 
που σε ταξιδεύει σε αργε-
ντίνικες pampes. Και μπαρ 
για ποτό - κρασί. Live πιάνο.  
Ανοιχτό από τις 18.00 και 
μετά. Κλειστά Κυρ. & Δευτ.   
30 με κρασί. 

* PASTiS brASSerie 
Λ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι 
(Golden Hall), 2os όροφος, 
210 6835.577 All day χώρος 
για καφέ, σνακς, burgers και 
ζυμαρικά μέχρι τις 20.00 το 
βράδυ. Μετά σερβίρει γαλ-
λική κουζίνα και συνοδεύει 
με επιλεγμένα κρασιά.
Από τις 8.00 π.μ. έως τις 
2.00 το βράδυ. Κυριακή 
κλειστά. 

PATroN 
Λεωφ. Δ. Bασιλείου 10 & 
Περικλέους 13, N. Ψυχικό, 
2130 200.000 tο παλιό Deals 
με μοντέρνα κουζίνα σε 
μοντέρνο περιβάλλον. Kλα-
σικό σημείο συνάντησης 
των Β.Π.  €Ξ  

ΠiΠePiA  
Άγγ. Σικελιανού 8 & Aδριανεί-
ου, N. Ψυχικό, 210 6729.114 
Ψάρι σε μοντέρνες εκδοχές. 
Aχινοσαλάτες, καλαμάρια 
γεμιστά. Σπιτικό κρασί, χύμα 
τσίπουρο. Κυρ. βράδυ και 
Δευτ. κλειστά. €Μ Κ

 ΠΟΛΙΤΙΚΑ… ΚΑΙ ΑΠΛΑ
ίωάν. Παλαιολόγου & Βα-
λαωρίτου 2, Χαλάνδρι, 210 
6856.466 Κουζίνα με όλη τη 
γεύση και τα αρώματα της 
Πόλης, νόστιμα και απλά. 
Ανοιχτό καθημερινά 19.00-
1.00, Κυρ. 13.00-18.00.  

PriAMo 
Kαποδιστρίου 74, Φιλοθέη, 
210 6842.099 h ιταλική κου-
ζίνα σε στιγμές δόξας. Mε-
γάλη ποικιλία από ορεκτικά, 
πολλές πάστες, ριζότα, 
κρεατικά. Kυρ. κλειστά.   

* Qor
Αγ. τρφώνος & ομήρου 18, 
Κηφισιά, 210 8011.117 Το 
ατμοσφαιρικό σε minimal 
στιλ εστιατόριο του Μιλά-
νου, με fusion ιαπωνική 
κουζίνα και sushi και στην  
Αθήνα. Κυρ. βράδυ κλειστά. 
€€ Κ Μ 

reNovo PAPPAS
Λ. Kηφισίας 222 & Δροσίνη 
3, Kηφισιά, 210 8018.463 και 
210 8011.217 tο γνωστό 
παλιό Pappas της Kηφισιάς 
ανανεωμένο. Φρέσκος 
χώρος και γεύσεις κλασικές 
μεσογειακές με έντονο το 
ελληνικό άρωμα. 

robiN’S HooD 
Bασ. Γεωργίου 34, Xαλάνδρι, 
210 6834.907 tη δεκαετία 
του ’50 ήταν ένα αστικό 
σπίτι, σήμερα είναι ένα πολύ 
καλό εστιατόριο με πρωτό-
τυπες μεσογειακές γεύσεις. 
Μπαρ για ωραία κοκτέιλ. Και 
Κυρ. μεσημέρι.  €A.v.

*ΤΑ ΡΩΜΑΝΑΚΙΑ 
Λ. Μεσογείων 366 & πλ. Κο-
ραή 1, Αγ. Παρασκευή, 210 
6532.278/ 693 7371111
Δύο νέοι εκπρόσωποι της 
κρητικής κουζίνας παρου-
σιάζουν καθαρές κρητικές 
γεύσεις με ποιότητα. Όλα 
τους τα πιάτα είναι ιδιαίτερα 
και νόστιμα, θα θέλετε να 
ξαναπάτε. Παρ. και Σάβ. 
ζωντανή μουσική. 

SeTTe
Γρ. Γυφτοπούλου 7 (πρώην 
Mεσολογγίου), Xαλάνδρι, 
210 6894.316 iταλική δημι-
ουργική κουζίνα σε cozy 
ατμόσφαιρα. Φρέσκα υλικά 
και business lunch μενού. 
Δευτ. κλειστά. €M. 

SiMPlY bUrGerS
Σωκράτους 31, Xαλάνδρι, 
210 6800.633/ Δ. Γούναρη 
187, Γλυφάδα, 210 9606.900 

Aλυσίδα καταστημάτων 
στο χώρο του ποιοτικού 
και γρήγορου φαγητού. 
Zουμερά μπιφτέκια, φρέ-
σκες σαλάτες, κρέατα και 
πουλερικά σε ειδική χάρτινη 
συσκευασία που –πώς 
γίνεται δεν ξέρουμε– τα 
διατηρεί ζεστά και τραγανά. 
Mε άλλα 6 καταστήματα 
στην Aθήνα.

SQUAre SUSHi  
Δεληγιάννη 56, Kεφαλάρι, 
210 8081.512/ Δεινοκράτους 
65, Κολωνάκι, 210 7255.219 
Πολύ καλή τεμπούρα, ρολά 
maki sushi και άλλα ωμά. 
Δευτ. κλειστά. Delivery και 
catering. Στο Κολωνάκι και 
champagne bar.   

SUΖΑΝΝΑ  
Μαρμαριωτίσσης 28 & Σ. 
Βενιζέλου, Χαλάνδρι, 210 
6842.585 o Xρήστος Στι-
κόπουλος έχει αυθεντικές 
συνταγές από την Πόλη και 
η μαμά του από τη Συρία. 
Δευτ. κλειστά. C Κ

TerrASSe (lA)  
Ξεν. Πεντελικόν, Δεληγιάννη 
66, Κεφαλάρι, 210 6230.650 
Χώρος που θυμίζει γαλλική 
εξοχή, breakfast room για 
υπέροχα πρωινά, σαλάτα 
composée γι’ αυτούς που 
γνωρίζουν.  €Μ

TUTTi A TAvolA 
Λεωφ. Kηφισίας 254, Xαλάν-
δρι, 210 6778.765 Σπιτική 
ιταλική κουζίνα. Μπρου-
σκέτα, ζυμαρικά, νόστιμο 
κρέας, δεν πρέπει να φύγεις 
αν δεν δοκιμάσεις το βενε-
τσιάνικο τιραμισού. €Μ

vArDiS 
Ξεν. Πεντελικόν, Δελη-
γιάννη 66, Kεφαλάρι, 210 
6230.650-6   eλληνική κουζί-
να, πολυτέλεια, εμπειρία.    

ΦAΓAMe ΠAKeTo
Φανερωμένης 8, Xολαργός, 
210 6512.118-9 eλληνική 
κουζίνα σε πακέτο για το 
σπίτι ή το γραφείο, από το 
σεφ Γιώργο Kώστα. Γεύσεις 
από όλη την eλλάδα, εξαι-
ρετική σχάρα με t-Bone και 
μοναδικό κεμπάπ. Παραγ-
γελίες και εκτός καταλόγου 
για οικογενειακές και επαγ-
γελματικές συγκεντρώσεις. 
eξυπηρετεί Xολαργό, Aγ. 
Παρασκευή, Ψυχικό, Xαλάν-
δρι, Παπάγου, ώρες διανο-
μής 12.00-24.00. 

XoXΛiΔAKi
Aδριανίου 31, N. Ψυχικό, 210 
6746.661, 210 6746.551/ 
Λ. Πεντέλης 41, Xαλάνδρι, 
210 6848.043, 210 6820.943 
Aτμόσφαιρα παλιού μπακά-
λικου. Aτέλειωτη ποικιλία 
σε γεύσεις, ψαρομεζέδες, 
μεγάλη λίστα ούζων και 
προϊόντα για το σπίτι. Δευτ. 
έως Σάβ. μετά τις 18.00, 
Kυριακή κλειστά.   

*  WAGAMAMA
Λ. Κηφισίας 37 Α & Σπ. Λούη 
(Golden Hall), Μαρούσι, 210 
6836.843-4 Η γνωστή αλυ-
σίδα εστιατόριων του Λον-
δίνου τώρα και στην Αθήνα. 
Με ασιατική κουζίνα σε μο-
ντέρνο - μίνιμαλ ντεκόρ.

Νότια

ArTiSTi THAlASSA - 
ArTiSTi MACAroNi
Aκτή Kουμουνδούρου 38, Mι-
κρολίμανο, 210 4173.087 Στο 
πρώτο γίνεται παρέλαση 
από αστακομακαρονάδες, 
γαρίδες, θαλασσινά ορεκτι-
κά με τη θάλασσα μπροστά 
στα πόδια σου. tο δεύτερο 
είναι all time classic στέκι για 
τους λάτρεις της ιταλικής 
κουζίνας.  

ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ 
Aιτωλικού 72, Πειραιάς, 210 
4612.457 Το ιστορικό μπα-
κάλικο σήμερα ανανεωμένο 
ριζικά από την τρίτη γενιά. 
Μενού με έμφαση στο ψάρι 
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Θερμαϊκός
Απολαύστε υπεύθυνα
 

A ll time classic, all time view. Το μπαρ 

που όλοι το ξέρουν, όλοι έχουν κα-

θίσει, όλοι έχουν χορέψει – από τα 

μέσα του ’80 έως και σήμερα. Οι άνθρωποι 

αλλάζουν, τα παιδιά μεγαλώνουν, αλλά ο Θερ-

μαϊκός ποτέ. Έχει ποτά, σκαμπό, καλές μουσι-

κές και θέα. Έχει έναν τεράστιο ανεμιστήρα, 

πάτωμα-σκακιέρα, καθρέφτες-αντίκες, μια 

αγαπημένη γωνιά στο υπερυψωμένο κανα-

πεδάκι δίπλα από την μπάρα, στο τέλος του 

μπαρ. Εμβληματική και η ασπρόμαυρη αφίσα 

από την ταινία του Βέντερς «Ένας Αμερικάνος 

φίλος», όπως και το χούι κάποιων να πίνουν 

αράζοντας στα σκαλιά. Μεγάλοι δισκοπαίκτες 

περιποιούνται όπως πρέπει τα ηχεία, κόσμος 

μπαίνει, κόσμος βγαίνει, οι μέρες αλλάζουν σε 

νύχτες, η μενταλιτέ όμως αυτού του μαγαζιού 

ποτέ. Ο Θερμαϊκός έχει τα πάντα. Αυτό, ωστό-

σο, που τον ξεχωρίζει από άλλα εξίσου ωραία 

μπαρ είναι οι ιστορίες των θαμώνων του, 

που άνετα ο Τζάρμους θα μπορούσε να τις 

σηκώσει για ταινία. Αγκαλιές, ταξίδια, φιλιά, 

χωρισμοί, φιλίες, μικρές νύχτες, μεγάλες α-

ποφάσεις. Στον Θερμαϊκό η ζωή, δεκαετίες 

τώρα, έχει κινηματογραφική διάσταση.

Θερμαϊκός, Λ. Νίκης 21, 2310 239.842

2310club

(και πολλά πιάτα με κρέας), 
πολύ καλή λίστα κρασιών. 
Από φέτος και πολλές επιλ-
λογές a la carte. €K Ξ

brASSerie SUD 
Mαρίνα Φλοίσβου, Π. 
Φάληρο, 210 9853.183 Kο-
σμοπολίτικη ατμόσφαιρα 
με θέα στα κότερα της νέας 
μαρίνας Φλοίσβου. Aπό το 
πρωί για καφέ, γλυκά και 
πιάτα μεσογειακής κουζί-
νας.  €Σ/K Ξ

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

CAFe TAbAC 
Ξεν. The Margi, Λητούς 11, 
Bουλιαγμένη, 210 9670.924 
Για minimal zen τύπους, 
οπαδούς της πολυτέλειας 
που δεν φωνάζει. Γεύσεις 
μεσογειακές κι εξωτικές.    

CAFe Zoe 
Ξεν. Intercontinental, Συγ-
γρού 89-93, 210 9206.655 
Πιάτα διεθνών αναζητή-
σεων αλλά κι ελληνικές 
συνταγές. Ξενοδοχειακού 
υψηλού επιπέδου περιποί-
ηση, χώρος μινιμαλιστικός 
και σύγχρονος. tεράστια 
ποικιλία ούζων.   €Μ 

CANTo 
Λαοδίκης & Φιλικής Eταιρείας 
12, Γλυφάδα, 210 8948.330 
All day bar-restaurant του 
συνθέτη K. Παντζή. iδιαί-
τερες μουσικές επιλογές, 
άνετος χώρος με μπαρ σε 
σχήμα πιάνου. Aπό το πρωί 
για καφέ, μέχρι το βράδυ για 
φαγητό (μαγειρευτά, της 
σχάρας, light menu, πάστα, 
επιδόρπια) και ποτό (πάνω 
από 70 ετικέτες κρασιού). 
Kαι delivery στο σπίτι.  

CASA Di GiorGio
3η Mαρίνα Γλυφάδας, 210 
8947.417 Mετά από πετυ-
χημένη πορεία στη Mύκονο  
και στην Aθήνα. Mενού με 
ιταλικές επιρροές, νόστιμα 
σπαγγέτι, pizza, φρέσκα 
θαλασσινά και πλούσιες 
σαλάτες. 

CHiNA ToWN
Λ. Βουλιαγμένης 10, 210 
9315.223, 801 11 60200 Κινέ-
ζικες γεύσεις σε λιτό, προ-
σεγμένο χώρο. Κάθε Κυρ. 
μεσημέρι ανοιχτός μπουφές 
με  14 και τις καθημερινές 
12.00 - 18.00 15% έκπτωση. 
Και delivery. 

CoQUillAGe 
Mαρίνα Φλοίσβου, Π. Φάλη-
ρο, 210 9853.183 Πάνω στη 
θάλασσα με θέα στα κότερα 
της νέας μαρίνας Φλοίσβου. 
Aυθεντικές θαλασσινές 

γεύσεις, φινετσάτη δια-
κόσμηση. Δευτ. κλειστά. 
  €Kυρ. M Ξ

ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ 
Ακτή Πρωτοψάλτη 27, 
Πειραιάς, 210 4122.092 Κλα-
σικό, πασίγνωστο, αθάνατο. 
Με ψαροφαγική κουζίνα 
που διατηρεί τα υψηλά της 
standards.   €Μ

ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 
Ευξείνου Πόντου 183, Π. 
Φάληρο, 210 9824.620/ 693 
6657025 Ωραίος χώρος σε 
λευκές - γκρι αποχρώσεις με 
έμφαση στην ελληνική κου-
ζίνα, με πολλά μεζεδάκια και 
έντεχνη και λαϊκή μουσική. 
€ Ξ Σ/Κ  

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 
Hρακλέους & Λυσικράτους 
32, Tζιτζιφιές, 210 9404.518 
Γνωστός για τους ωραίους 
μεζέδες, το φρέσκο ψάρι, 
και τους συμπαθέστατους 
ιδιοκτήτες του. Κυρ. βράδυ 
και Δευτ. κλειστά.  €Κ

il SeGreTo
Mπιζανίου 3, Πανόραμα Bού-
λας, 210 9659.526 tρατορία 
με προσεγμένες ιταλικές 
γεύσεις. eξαιρετική θέα στη 
θάλασσα και στην πόλη. 
Ανοιχτά κάθε βράδυ εκτός 
Δευτέρας. Κυριακή μόνο 
μεσημέρι. € 

iΣTioΠΛoΪKoΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, Πει-
ραιάς, 210 4134.084, 210 
4134.184, 694 4915220 
Σημείο αναφοράς για όλο 
το Mικρολίμανο, με θέα τον 
Σαρωνικό. Aν πας Kυριακή 
απόγευμα, νομίζεις πως βρί-
σκεσαι σε παραλιακό club. 
Mε ελληνική δημιουργική 
κουζίνα. Διοργανώνονται 
και πολλά events και εκδη-
λώσεις. tο café του θυμίζει 
καράβι.

MAΪΣTPAΛi 
Aπόλλωνος 28, Bουλιαγμένη, 
210 9671.184-5 Στον Λαιμό 
της Bουλιαγμένης, μέσα σε 
καταπράσινο περιβάλλον. 
Ψάρι από όλες τις μεριές της 
eλλάδας, πολλά φρέσκα θα-
λασσινά και αχινοσαλάτα. €

MANiA 
Aιγαίου 67 & Kυζίκου 13, N. 
Σμύρνη, 210 9315.016 eλλη-
νική παραδοσιακή κουζίνα 
με σπιτικά πιάτα, άπαντα διά 
χειρός Mάνιας. Φρέσκο ψά-
ρι, θαλασσομεζέδες άλφα 
άλφα. Σάββατο και Kυριακή 
μεσημέρι ανοιχτά. €Κ

* MATSUHiSA ATHeNS               
Αstir Palace, Aπόλλωνος 40, 
Βουλιαγμένη, 210 8960.510 
Το πολυαναμενόμενο εστι-
ατόριο της κορυφαίας αλυ-
σίδας ανά τον κόσμο, τώρα 
και στην Αθήνα. Ασιατικός 
μινιμαλισμός και υψηλή γα-
στρονομία. Κάθε μέρα έως 
12.00, Παρ. και Σάβ. έως 
1.00, Κυρ. μόνο μεσημέρι, 
κλειστά Δευτέρα.  

MeZZA lUNA 
Oρφέως 2, Bουλιαγμένη, 210 
96 71.046 Ιταλική κουζίνα – 
πίτσα με λεπτή και τραγανή 
ζύμη, πάστα, ταλιάτα και 
κρέατα. Εδώ θα δεις όλο το 
enfant gate των n.Π.  €Σ/Κ 

MΠiΦTeKAAAATΣi 
Kωνσταντινουπόλεως 12, 
Γλυφάδα, 210 8944.880 
nόστιμο κρητικό φαγητό 
στo γνωστό «κρεατοφαγι-
κό» δρόμο της Γλυφάδας. 
Aυθεντικές γεύσεις σε 
ντάκο, απάκι, μακαρονάδα 
ανωγιανή, σφακιανή πίτα 
με μέλι, μπόλικη ρακή και 
παραδοσιακές μαντινάδες 
στους τοίχους.

oro Toro 
Bάρης-Kορωπίου 73, Bάρη, 
210 8994.514-5/ Λ.Πεντέ-
λης 108, Βριλήσσια, 210 
8100.150 steak house από 
τα καλύτερα του είδους 
του, ψήστες εκπαιδευμένοι 

στην Aργεντινή, κρέατα 
από Aργεντινή και n. Zη-
λανδία. Στα Βριλήσσια και 
μεσημέρι. €Μ 

ΠiΣiNA 
Aκτή Θεμιστοκλέους 25, 
Φρεαττύδα, Πειραιάς, 210 
4511.324, www.pisinacafe.
gr tο café του δίνει την 
εντύπωση ότι βρίσκεται 
στο Monte carlo! Kομψό και 
μοντέρνο, με φωτισμένη 
πισίνα. eλληνική δημιουρ-
γική κουζίνα, πιάτα με ψάρι 
και κρέας και εναλλαγή 
mainstream και πιο κλασι-
κών επιλογών στη μουσική. 
Από το πρωί ως το βράδυ, 
γίνονται party, εταιρικά γεύ-
ματα και άλλες εκδηλώσεις. 

ΣePAΛiA 
Bασ. Δίπλα 2 & Θεόγνιδος, 
Άγ. Σώστης, 210 9316.941 
Σ’ ένα πολύχρωμο σκηνι-
κό, δίπλα στην αυλή του 
Aγίου Σώστη, η Mάνια και 
η Kατερίνα (μαμά και κόρη) 
ανακατεύουν μυρωδιές και 
γεύσεις Σίφνου, προσθέ-
τουν όρεξη, σβήνουν με κέ-
φι και σερβίρουν. Δευτέρα 
κλειστά. €Σ/Κ

* THe SUSHi bAr
Aτλάντος 1, Παλαιό Φάληρο, 
210 9802.111, 210 Mεγάλη 
γκάμα από γιαπωνέζικες 
γεύσεις με έμφαση στο 
sushi και πιάτα για χορτο-
φάγους σε άνετο χώρο με 
minimal διακόσμηση. Kαι 
delivery. Aνοιχτά κάθε μέρα 
από τις 13.00 έως αργά το 
βράδυ.  

ToNY boNANNo 
Παπαναστασίου 63 (πρώην 
Bασ. Παύλου), Kαστέλα, 210 
4111.901 o tόνι είναι ένας 
καλοφαγάς μαφιόζος στην 
Aμερική της ποτοαπαγό-
ρευσης και αυτή η τρατορία 
του. €Κ

viΝCeNZo 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυ-
φάδα, 210 8941.310 Πάθος 
για ναπολιτάνικη κουζίνα. 
Πίτσα με λεπτή τραγανή 
ζύμη και πάστα σε νόστιμες 
παραλλαγές. Κάθε Πέμπ. 
βράδυ live τζαζ. Delivery. 
€Ξ Κ Μ A.v.

Δυτικά

ΓΙΟΡΤΗ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ 
τέρμα ίεράς οδού, Δάσος 
Χαϊδαρίου, 210 5326.163 
Προχωρημένη ελληνική 
κουζίνα σ’ ένα μοντέρνο πε-
ριβάλλον μέσα στο πράσινο 
της Γιορτής του Κρασιού. 
Ο Γιάννης Μπαξεβάνης στο 
δικό του χώρο. €M

ΔAΦΝΗ 
M. Aλεξάνδρου 86, Mπουρ-
νάζι, 210 5773.721 Πλούσιες 
γεύσεις, που διαρκώς ε-
μπλουτίζονται με νέα πιάτα 
ημέρας. eξαιρετική κουζίνα 
με μαγειρευτά και της ώρας. 
Kαλόγουστο περιβάλλον. 
Έως 1 π.μ. €Μ

ΜΑΚΑΡΟΝΙ 
28ης οκτωβρίου 14, Πετρού-
πολη, 210 5050.103
Ιταλική κουζίνα με χορτα-
στικές μακαρονάδες, τα 
απαραίτητα κρεατικά και 
ζωντανά αστακουδάκια για 
τους φίλους των θαλασσι-
νών και καλά χειροποίητα 
γλυκά. Ανοιχτά από τις 
17.00 και μετά, Σ/Κ όλη 
μέρα. €

Ταβέρνες

ΔiAΣHMoΣ 
Aκτή Θεμιστοκλέους 306, 
Πειραιάς, 210 4514.887 
Γιρλάντες από χταπόδια για 
ντεκόρ, θαλασσινά και φρέ-
σκα ψαρικά. €M 

24ΩPo (To)
Λεωφ. Συγγρού 44, 210 
9221.159 Στον πλανήτη 
«Kανείς δεν κλείνει μάτι». 

Kαι πατσάς φυσικά, αλλά 
όποιος δεν είναι του... 
σπορ ας δοκιμάσει το 
κοκκινιστό με τις πατάτες 
(1.000-θερμίδες-που-δεν-
καίγονται-ποτέ). c

NeoeΛΛHNiKoN
Aγ. Παρασκευής 126, Xα-
λάνδρι 210 6858.597, 210 
6856.301 Aυθεντική ελληνι-
κή κουζίνα και «παρέλαση» 
από 40 διαφορετικά μεζε-
δάκια. Aνοικτά κάθε μέρα με 
ζωντανή μουσική δίπλα στο 
τζάκι.M/e 

 
TAKH 13 
Tάκη 13, Ψυρρή, 210 
3254.707 Mεσογειακή κου-
ζίνα, ethnic πινελιές και ζω-
ντανή μουσικής - αλλά και 
σεπαρέ για cool καταστά-
σεις. Κράτηση απαραίτητη. 
 

Oύζο-μουσική

ΓΛYKYΣ(Ο) 
Aγγέλου Γέροντα 2, Πλάκα, 
210 3223.925 Γνήσιοι πα-
ραδοσιακοί μεζέδες στο 
κλασικό στέκι φοιτητών, 
που είναι ανοιχτό με καφέ 
και γλυκό από τις 10 το πρωί 
μέχρι αργά το βράδυ.  

9ΟΝ MeZeΔoΣXoΛeioN
Πλ. Πλαστήρα 9, Παγκράτι, 
210 7562.564, 694 8666736 
Zωντανή ορχήστρα και σπέ-
σιαλ μεζέδες, σερβιτόροι με 
σχολικές ποδιές και κατά-
λογος-τετράδιο κρασιών. 
Aνοιχτά από Πέμπτη έως 
και Σάββατο βράδυ, και τις 
Kυριακές το μεσημέρι. 

KPAΣoΠoYΛΕio ToY 
KoKoPA 
Kαραϊσκάκη & Aισώπου 4, 
Ψυρρή, 210 3211.565 - 051 
Παρά το όνομά του, κι άλλα 
πιάτα εκτός από κόκορα αλ-
λά και ζωντανή μουσική. €M 

ΜΕΛΩΔΙΑ
Καλλισθένους 87, πλ. Μερ-
κούρη, Άνω Πετράλωνα, 210 
3464.916
Οικογενειακή ταβέρνα με 
ζεστή ατμόσφαιρα. Δευτ.-
Πέμ. γεύσεις ιδιαίτερες 
όπως κλέφτικο, προβατίνα 
σε αμπελόφυλλο κ.ά. Κάθε 
Παρασκευή κιθάρα και Σάβ. 
τετραμελής κομπανία. €Μ

ΠAΛiA AΘHNA 
Eμπεδοκλέους 75, Παγκράτι, 
210 7518.869 Γραφική μο-
νοκατοικία του ’30 όμορφα 
διακοσμημένη. Ποικιλία από 
σπιτικούς μεζέδες και ζω-
ντανή (χωρίς μικρόφωνα) 
μουσική τις καθημερινές 
- και καλό κρασί. Σερβίρει 
και αργιλέ με γεύσεις Ανα-
τολής. Kυρ. κλειστά.  

ΠAΛAi ΠoTe 
Γρηγ. Λαμπράκη 75, Γλυφά-
δα, 210 9632.739 Mουσικό 
μεζεδο-γλεντοκοπείο. tετ. 
μέχρι Σάββατο βράδυ. 
Kυρ. μόνο μεσημέρι. Mε 

παιδότοπο.  

ΠeTPA ΞeΞAΣΠPH 
Kαραϊσκάκη & Σάμου 30, 
Xαϊδάρι, 210 5817.444, 693 
4290274  Σε λευκό, κόκκινο 
και γαλάζιο χρώμα, με 
χειροποίητες διακοσμητι-
κές δημιουργίες. nόστιμα 
κρεατικά και θαλασσινά και 
εξαιρετικό ρακόμελο. Παρ. 
και Σαβ. βράδυ και Kυρ. με-
σημέρι ζωντανή μουσική. €
ΠYPoΛiΘoΣ 
Oσίου Λουκά 23, Ίλιον, 210 
2628.383 Προσεγμένος χώ-
ρος και μεζέδες, θαλασσινά, 
ψάρι, κρέας και πολύ ουζά-
κι. Για γλυκό, γευστικότατη 
πανακότα και σοκολατόπιτα 
με παγωτό. Σ/K M 

PAKoΣYΛΛeKTeΣ 
Kαραϊσκάκη & Aισώπου 2, 
210 3222.240 Όμορφο και 
παραδοσιακό, με ξύλο και 
πέτρα. Εξαιρετικοί μεζέδες 
και μεγάλη συλλογή από 
αποστάγματα για χαρού-
μενες βραδιές και όμορφα 
μεσημέρια. C 

ΣΤΟ ΜΕΪΝΤΑΝΙ 
Αγ. Ζώνης 43, Κυψέλη, 210 
8612.749 Σαν καφενείο του 
Μεσοπολέμου. Γεύσεις από 
όλη την Ελλάδα, χύμα κρασί 
Σπυρόπουλου. Πάρκινγκ 
στους πελάτες δωρεάν. 
c K M Ξ 

TZeNH 
Mαλακάση 4, Άγ. Eλευθέριος, 
210 2281.520 Πλούσια πα-
ραδοσιακή, σπιτική κουζίνα, 
όλα μαγειρεμένα από την 
Τζένη σε χαμηλές τιμές. 
tσικουδιά-ρακόμελο-κρασί 
χύμα. c 

TZiTZiKAΣ & MePMHΓKAΣ 
Aγ. Γεωργίου & Aισχύλου 
26, Xαλάνδρι, 210 6810.529/ 
Πλ. Παπαδιαμάντη 4, Άνω 
Πατήσια, 210 2232.376/ 
Mητροπόλεως 12-14, 
Σύνταγμα, 210 3247.607/ 
Δροσίνη 12-14, Kηφισιά, 210 
6230.080 Kέρασμα τσίπου-
ρο και ελιές για καλωσόρι-
σμα. Aπό τις σπεσιαλιτέ η 
σαλάτα με το ανθότυρο. Kαι 
με νέο μαγαζί στην Kηφισιά. 
Kάθε βράδυ, Kυριακή μόνο 
μεσημέρι.  

TΟ AΡχΟΝΤΙΚΟΝ 
Kωνσταντινουπόλεως 94, 
Mπουρνάζι, 210 5743.525 
Πέτρα και ξύλο, μεγάλη 
γκάμα από σπιτικό, ελληνι-
κό φαγητό, μουσικές του 
γλεντιού. Kάθε μέρα και 
μεσημέρι.  

TPiKYKΛo 
Πυθέου 34 & Γεωμέτρου 1, 
Nέος Kόσμος, 210 9232.384 
Πολλοί οι μεζέδες, κρητικοί 
κυρίως και πολίτικοι, καλής 
ποιότητας οινοπνεύματα. 
Στέκι του ΣYMoΦe, φι-
λοξενεί ενίοτε εκθέσεις 
φωτογραφίας και ζωηρούς 
μουσικούς. Kυρ. μεσημέρι 
ζωντανή μουσική. C K M 
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 γεύση οδηγος

Άμα ξεμείνεις στην Αθήνα… 

» Κιούπια: Μ. Σάββατο, μετά την Ανάστα-

ση, μενού με μαγειρίτσα, σαλάτες, ορε-

κτικά, αρνάκι σούβλας και 5 επιδόρπια, € 

54 χωρίς ποτό. 210 7400.150

» Βυζαντινό Hilton: Μ. Σάββατο μα-

γειρίτσα από το σεφ Γιάννη Μανίκη και 

ζωντανή μουσική, Κυριακή του Πάσχα 

ψητό αρνί και παραδοσιακές γεύσεις 

σε μπουφέ, κλόουν για τα παιδιά. 210 

7281.000, 210 7281.400

» Divine: Αναστάσιμο δείπνο από το σεφ 

Βασίλη Τζήμα, με σούπα παραδοσιακής 

μαγειρίτσας, ορεκτικά, σαλάτα ανάμει-

κτη, κότσι αρνιού, επιδόρπιο και ποτήρι 

κρασί, € 35/ άτομο. 210 8010.811  

» Νοστιμιά: Μ. Παρασκευή μπουφές με 

νηστίσιμα και Μ. Σάββατο αναστάσιμο 

δείπνο με μεγάλη… νοστιμιά, € 20/ άτο-

μο. 210 3450.091

» Semiramis: Αναστάσιμο δείπνο από 

το σεφ Ηλία Κόκκορη, με παραδοσιακή 

και μοντέρνα κουζίνα, € 50/άτομο χωρίς 

κρασί. 210 6284.500

» Κτήμα Πεντελικόν: Κυριακή του Πά-

σχα παραδοσιακές πασχαλινές νοστιμιές 

στον κήπο, με ζωντανή ορχήστρα και 

διασκέδαση για τα παιδιά, € 80/ ενήλικες, 

€ 30/ παιδιά. 210 6230.650-6

» La Terrasse: Gourmet δείπνο Μ. 

Σάββατο με πιάνο, € 80/ ενήλικες, € 35/

παιδιά, και Κυριακή του Πάσχα στον κήπο 

του ξενοδοχείου (Πεντελικόν) με πλούσιο 

μενού σε μπουφέ, € 85/ ενήλικες, € 35/

παιδιά. 210 6230.650-6

» To Στάχυ - Εlefsina Hotel: Αναστάσιμο 

μενού Σάββατο βράδυ, € 25, και παραδο-

σιακό μενού την Κυριακή του Πάσχα με 

ποικιλία σε ορεκτικά  σχάρας και αρνάκι 

σούβλας. 210 5589.700  

» Fishbar: Τη Μεγάλη Βδομάδα με νηστί-

σιμα μενού και το Μ. Σάββατο με παρα-

δοσιακό ψητό αρνάκι, € 40. Κυριακή του 

Πάσχα απόγευμα γλέντι με ελληνική 

μουσική, άφθονα ποτά και χορό. 

210 9680.100

gourmet.grγαστρονομία

Πώς ένας αναγνωρισμένος και πολυβρα-

βευμένος σεφ αποφασίζει να ασχοληθεί 

με την καθημερινή γαστρονομία; Πώς δέ-

νουν αυτά τα δύο; Μα γαστρονομία είναι 
όλα. Η γαστρονομία ξεκινά από την κα-
θημερινότητα και καταλήγει σ’ αυτήν. 
Όταν δεν απολαμβάνεις το καθημερινό 
φαγητό σου πώς θα φτάσεις στο επίπεδο 
να εκτιμάς την εκλέπτυνση αυτού που θα 
ονομάζαμε «υψηλή γαστρονομία»; 

Πείτε μας κάποια «εμβληματικά» πιάτα της 

ιταλικής κουζίνας. Θα τα βρούμε στο νέο 

μενού που έχετε ετοιμάσει; Η αραμπιά-
τα, η αματριτσιάνα, η ταλιάτα, το κλασι-
κό τιραμισού. Τα περισσότερα από αυτά 
υπήρχαν ήδη στο μενού κι εγώ απλώς 
τα επιμελήθηκα. Στο νέο μενού προσθέ-
σαμε την ταλιάτα, γιατί αποτελεί πιάτο-
σύμβολο της ιταλικής κουζίνας και κατά 
τη γνώμη μου δεν πρέπει να λείπει από 
καμία ιταλική τρατορία.
 
Ποια είναι τα κοινά ιταλικής και ελληνικής 

κουζίνας; Τα απλά μαγειρέματα, οι δια-
κριτές γεύσεις και η έμφαση στην πολύ 
καλή πρώτη ύλη.
 
Τι αλλάζει πρακτικά στην la Pasteria μέσα 

από τη συγκεκριμένη συνεργασία; Ελα-
φραίνουμε τα πιάτα, ενισχύουμε την ιτα-
λική τους ταυτότητα, αποκτούμε μια στα-
θερή ποιότητα και δίνουμε μια βελτιωμέ-
νη εικόνα. Προσπαθήσαμε για ένα 100% 
αυθεντικό παραδοσιακό ιταλικό εστιατό-

ριο ως προς τη συνταγή και την εκτέλεση, 
και ταυτόχρονα προσιτό οικονομικά. Στο-
χεύουμε στη σταθερότητα, η οποία στην 
περίπτωσή μας προϋποθέτει πολύ καλά 
υλικά: προσούτο Πάρμας παλαιωμένο, 
Grana Padano παλαιωμένη, άγρια ρόκα 
και ζυμαρικά al dente – εκτός αν κάποιος 
βέβαια μας ζητήσει κάτι διαφορετικό. Το 
μενού μας είναι δομημένο έτσι ώστε να α-
πευθύνεται σε ανθρώπους με διαφορετικά 
γούστα, γιατί όπως λένε οι Ιταλοί «γύρω 
από ένα πιάτο pasta συμφωνούμε όλοι». 
 
Ποια πιάτα προσθέσατε; Στο νέο μενού 
έχω προσθέσει πιάτα όπως η ταλιάτα, το 
scaloppine scarmoza e Barolo, σαλάτες, 
ορεκτικά, αλλά και αρκετά πιάτα pasta. 
Το σίγουρο όμως είναι ότι σε όλα τα πιά-
τα του καταλόγου έχω προσπαθήσει να 
προσθέσω τη δική μου πινελιά. 
 
Μπορείτε να μας δώσετε με απλές οδηγίες 

τη συνταγή για το ριζότο καρμπονάρα; Ε-
κτός από το ρύζι χρειαζόμαστε μπέικον 
κομμένο σε λωρίδες, ζωμό κότας, κρέμα, 
grana padano, μαϊντανό, βούτυρο, αλάτι 
και πιπέρι. Αφού σοτάρουμε το μπέικον, 
προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε. 
Στη συνέχεια ρίχνουμε το ζωμό και α-
φήνουμε να βράσει μέχρι να εξατμιστεί. 
Προσθέτουμε την κρέμα, δένουμε το ρι-
ζότο με την παρμεζάνα και το βούτυρο, 
και σερβίρουμε με πιπέρι και μαϊντανό. Η 
συγκεκριμένη συνταγή θα γίνει σίγουρα 
αγαπημένη σας! Καλή απόλαυση!

I love pasta 
Συναντηθήκαμε με τον Ettore Botrini , τον διάσημο Ιταλό σεφ 
που επιμελείται το μενού της La Pasteria και μας εκμυστηρεύ-
θηκε μικρά μυστικά γαστρονομίας, καθώς και τη συνταγή ριζό-
το καρμπονάρα. Καλή όρεξη! 

TΣiΠoYPAΔiKo (ΤΟ) 
Δεκελείας 154, N. Φιλαδέλ-
φεια, 210 2515.895 Zεστός 
χώρος από πέτρα και ξύλο 
στο άλσος της n. Φιλαδέλ-
φειας. 100 διαφορετικά 
πιάτα, δύο πλούσιες σειρές 
μεζέδων (θαλασσινά-
κρεατικά), χύμα κρασί και 
αυθεντικό τσίπουρο tυρ-
νάβου. Zωντανή μουσική 
εκτός Δευτ.-Τρ. C K M 

TΣiΠoYPAΔiKo THΣ 
KAΛΛiΘeAΣ (To) 
Iφιγενείας 92 & Θησέως, 
Kαλλιθέα, 210 9569.492 Πα-
ραδοσιακοί μεζέδες, ψητά 
και ψαρικά, σπιτικό κρασί 
και τσίπουρο σε ένα ζεστό 
χώρο. Όλα αυτά παρέα με  
ζωντανή ελληνική μουσική 
από Πέμ.-Σάβ. βράδυ και 
Kυρ. μεσημέρι. Mενού €11. 

YΔPoYΣΣA 
Aγ. Παρασκευής 56, 
Xαλάνδρι, 210 6812.520 
Mεζεδοπωλείο σε μονο-
κατοικία του 1920. Ζήτα 
τραπέζι στο αίθριο με το 
τζάκι. Αυθεντικά ελληνικά 
ορεκτικά, δροσερές πολύ-
χρωμες σαλάτες και πρωτό-
τυπα πιάτα όπως καυτερά 
φιλετάκια με κρεμ φρες και 
πάπρικα. Mουσική ζωντανή 
Πέμ. και Kυρ. Ξεχωριστός 
χώρος για τους μη καπνίζο-
ντες. Σ/Κ μεσημέρι. C K

XiΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΝΥχΤΕΣ  
Kαραϊσκάκη 10, Ψυρρή, 
210 3317.293-4 Eξωτική 
αισθησιακή ατμόσφαιρα με 
ανατολίτικη και μεσογειακή 
κουζίνα. Ζωντανή μουσική.

ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ (Η) 
Κρησίλα 34, Παγκράτι, 210 
7525.777 Παλιό αθηναïκό 
σπίτι, που έχει κατάλληλα 
διαμορφωθεί χωρίς να 
χάσει τίποτα σε ατμόσφαι-
ρα. Θ’ απολαύσεις καλή 
ελληνική κουζίνα σε χορτα-
στικές μερίδες, από Πέμπτη 
μέχρι και Κυριακή μεσημέρι 
ζωντανή μουσική χωρίς μι-
κρόφωνα. 24ωρο πάρκινγκ 
δίπλα. €Κ 

 

Bar-Restaurants

AeTHrioN 
Ξεν. Xίλτον, Bασ. Σοφίας 46, 
210 7281.000 iαπωνικές 
γεύσεις, minimal απωανα-
τολικό chic.  €

* AKΡΩΤΗΡΙ ΒoUTiQUe       
Βασ. Γεωργίου Β5, Άγιος 
Κοσμάς, 210 9859.147-9 Ο 
κοσμοπολίτικος dine & dance 
προορισμός του καλοκαιριού 
σε ανανεωμένο χώρο, πάντα 
δίπλα στη θάλασσα. 

AlleGriA bArreST 
Λ. Αλεξάνδρας 213, 210 
3541.695 Μουσικά lunch 
breaks και happy hours μετά 
τη δουλειά. Γευστικοί συν-
δυασμοί από Μεσόγειο διά 
χειρός Άρη Τσανακλίδη και 
latin- allegro ρυθμοί. €Σ/Κ Μ

AleriA 
Μεγ. Αλεξάνδρου 57, Μετα-
ξουργείο, 210 5222.633 Ανα-
νεωμένο και ατμοσφαιρικό. 
Για ποτό και lounge στιγμές 
στο μπαρ, για κουζίνα με νο-
στιμιές απ’ όλη την Ελλάδα.

AMAloUr
Πλαστήρα 45 και Φιλα-
δελφείας, N. Σμύρνη, 210 
9337.710 Πολύ ωραίος 
χώρος, θεατρικά φτιαγμέ-
νος σε ένα διώροφο νεο-
κλασικό. Για ποτό στο μπαρ 
με μουσική rock, funky και 
soul και κουζίνα μεσογειακή 
που συνοδεύεται με κρασί 
από την καλά ενημερωμένη 
λίστα.  

AMiGo loCoS 
Aγ. Iωάννου 84, Aγ. Πα-
ρασκευή, 210 6011.555, 
6014.358/ Kύπρου 65A, 
Γλυφάδα, 210 8983.167, 
8943.236/ Θηβών 228, Village 
Park Pέντη, 210 4922.960/ 

Mεγ. Aλεξάνδρου 70, N. Σμύρ-
νη, 210 9332.220 Mεξικάνικες 
γεύσεις και παραδοσιακή 
διακόσμηση στην όμορφη 
“casa” τους με τη ζεστή και 
φιλική ατμόσφαιρα. Δευτ. 
έως Παρ. από τις 6, της Γλυ-
φάδας από τις 7, n. Σμύρνη 
από το πρωί. Σ/K M

AΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
Aκάμαντος και Aπ. Παύλου, 
Θησείο, 210 3413.795 Mε 
θέα στην Aκρόπολη, κομψή 
αισθητική, πλούσια ποικιλία 
γευστικών προτάσεων. 
Aνοιχτό από τις 8.00 το 
πρωί. €Κ Ξ A.v.

APSeNDi 
Λ. Kηφισίας 250 & Σερρών 
(έναντι Φιλοθέης), 
210 6717.890 
Aτμόσφαιρα n. Yόρκης, 
πολυσυλλεκτικός κατάλο-
γος, γεύσεις από eλλάδα 
μέχρι iνδία. Funky μουσικές.  
Δευτ. κλειστά. €Ξ

bACAro 
Σοφοκλέους 1, 210 3211.882 
Πολυχώρος με χαρακτήρα. 
Εμμονή στις ιταλικές γεύ-
σεις, αυθεντικά σάντουιτς 
tramezzini, σούπερ κοκτέιλ 
και γκαλερί σύγχρονης τέ-
χνης. Aπό το πρωί ως αργά 
το βράδυ. €Ξ Μ A.v.

bAlTHAZAr
Tσόχα 27 & Bουρνάζου, 
Aμπελόκηποι, 210 6441.215 
Από τους πιο κοσμικά της Α-
θήνας, με δημιουργική κου-
ζίνα. Εδώ γίνεται το power 
game της Αθήνας. Φόρεσε 
τα καλά σου, θα τους δεις 
και θα σε δουν όλοι.  €A.v. 

bAlUX CAFe 
Λ. Ποσειδώνος 58, Aστέρας 
Γλυφάδας, 210 8983.557 
Mοντέρνο, εντυπωσιακό 
και ανανεωμένο το all day 
στέκι της Γλυφάδας. Πάνω 
στη θάλασσα απολαμβάνεις 
καφέ, ωραία κουζίνα, κατα-
πληκτικά cocktails, επιτρα-
πέζια και τάβλι. €M Ξ 

bAr GUrU    
Πλ. Θεάτρου 10, Ψυρρή, 210 
3246.530 Funky crew, ταϊ-
λανδέζικη κουζίνα, μουσι-
κές jazz, reggae, soul, disco 
και r’n’b. Στον πρώτο όροφο 
το Jazz Upstairs.  €Ξ

bAUHAUS
Mεγ. Aλεξάνδρου 1, πλ. 
Kολοκοτρώνη, Δάφνη, 210 
9751.900/ Aχαρνών & Στρ. 
Kαλλάρη 4, K. Πατήσια, 210 
2280.575 All day χώρος με ε-
ξαιρετικό espresso και καλή 
ελληνική κουζίνα. Φιλικός 
και ζεστός χώρος, όπως και 
οι άνθρωποι του. 
 
biG APPle 
Σκουφά 69, Κολωνάκι, 210 
3643.820 Το πιο ΝΥ στέκι 
στην καρδιά της πόλης. Με-
σογειακές γεύσεις, ρυθμοί 
κοσμοπολίτικοι και grande 
λίστα κρασιών. €Μ  

 
biG APPle SoUTH 
Λ. Ποσειδώνος 1 & Mωραι-
τίνη 3, Δέλτα Φαλήρου, 210 
9485.190 tο γνωστό bar-
café-resto και στην παρα-
λιακή. Aπλές, πρωτότυπες 
γεύσεις, πολλή και καλή 
μουσική. €Ξ Μ

 blACK DUCK 
Xρήστου Λαδά 9A, Aθήνα, 
210 3234.760
 Πολυχώρος που αγαπάει 
τις τέχνες, με καφέ, bar, 
εστιατόριο και γκαλερί. Φι-
λοξενεί έργα τέχνης, διορ-
γανώνει μουσικές βραδιές, 
φιλολογικές συζητήσεις, 
παρουσιάσεις βιβλίων, cd 
κ.λπ. παρέα με αρωματικό 
καφέ, καλό κρασί και σπιτι-
κές γεύσεις. 

 ΒroWN beTTY
Δ. Σούτσου 33, Αμπελόκηποι, 
210 6465.180   Μικρό και 
ζεστό bistro με νόστιμα βιο-
λογικά gourmet πιάτα. Κυ-
ριακή κλειστά. Έως 23.45.  

CAPri bAY
Γρ. Λαμπράκη 2, Aστέρια 
Γλυφάδας, 210 8949.995 
Kομψός χώρος σε μαρο-
κινό στιλ με έμφαση στα 
cocktails και την ελληνική 
- μεσογειακή κουζίνα. 

CeNTrAl
Πλ. Φιλικής Eταιρείας 14, 
Kολωνάκι, 210 7245.938, 210 
7241.059 tο κοσμοπολίτικο 
meeting point του Kολω-
νακίου, ανανεωμένο. Για 
συναντήσεις μεσημέρι και 
βράδυ με ντελικάτη κουζί-
να, sushi και πολλά cocktails 
μέχρι αργά. €Ξ

CHe bUeNoS AireS
Al PASo
Αγ. Δημητρίου 13, Ψυρρή, 
210 3239.063/210 3605.629. 
Αργεντίνικη κουζίνα, bar και 
vineria με καλά επιλεγμένες 
ετικέτες κρασιών. Κάθε 
Δευτέρα για τους θεατρόφι-
λους ειδικό standard μενού 
με €30 και live jazz μουσική 
υπόκρουση. 

* CHiC
Ζησιμοπούλου 12, Γλυφάδα, 
210 8945.746 Αll day lounge 
κομψός χώρος για ποτά και 
μεσογειακή - διεθνή κουζί-

να. Καλές μουσικές επιλογές 
ανάλογα με την ώρα της 
ημέρας. 

CUbANiTA
Καραϊσκάκη 28, Πλ. Ψυρρή, 
210 3314.605 –7. Χώρος 
2 επιπέδων με αυθεντική 
κουβανέζικη ατμόσφαιρα, 
από το σκηνογράφο Mα-
νώλη Μαριδάκη. Live latin 
μουσική και άνετος χώρος 
εστιατορίου. Συλλογή 
πούρων και αναμνηστικά 
παναμέζικα καπέλα. 

DA lUZ 
Xαρ. Tρικούπη 157, Kηφισιά, 
210 6253.065 Aνοιχτό από το 
πρωί για καφέ, στη συνέχεια 
με μεσογειακή κουζίνα και 
ανατολίτικες πινελιές και μέ-
χρι αργά το βράδυ με ωραία 
κοκτέιλ σαμπάνιας.  €Μ

DATe 
Σινώπης 2 & Λ. Mεσογείων, 
Aθήνα, 210 7470.544 Mε-
γάλη μπάρα, δερμάτινοι 
καναπέδες και «μυστικό» 
καθιστικό στο παταράκι. All 
day, ειδικό μενού για χορτο-
φάγους και πιάτα ημέρας. € 

DeKKo CoSMoPoliTAN
Kανάρη 24, Kολωνάκι, 210 
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Αυτή την εβδομάδα, λόγω Πάσχα, 
όλα υπολειτουργούν, οι περισσό-
τεροι κάπου σουβλίζουν, αλλά κα-
ταφέραμε να εντοπίσουμε μερικά 
τζάμπα ακόμη. Δριμύτεροι από την 
ερχόμενη βδομάδα. 

Θέατρο για παιδιά
>> «Το χρυσοπράσινο πουλί», αφή-
γηση παραμυθιών για στοιχειά, νε-
ράιδες, ξωτικά και πλάσματα μυθικά, 
θεατρικό παιχνίδι για παιδιά.
18/4, 11.30, Πολυχώρος Black Duck, Στα-
δίου & Χρήστου Λαδά 9Α, 210 3234.760

Μουσική
>> Ο Ταϊβανέζος electrobreakcore-
hiphop πειραματιστής Mochipet από 
το Daly City της Καλιφόρνια live α-
κολουθεί party.
16/4, 23.30, Swing Bar, Ιάκχου & Ευπα-
τριδών, Γκάζι 

>> Κατέβασε τζάμπα κομμάτια των 
Active Member από το http://www.
lowbap.com/gr/downs.asp?type=6

στο δρόμο 
>> Κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνί-
δι για παιδιά, εργαστήρι ζωγραφικής 
και κατασκευών για παιδιά, παραδο-
σιακή τελετή παρασκευής αιθιοπικού 
καφέ κ.ά. από τη ΜΚΟ «Πολίτες για 

την Αφρική».

Μέχρι 16/4, στην πλατεία Κλαυθμώνος

Περισσότερα στο www.forfree.gr 

Και στείλτε τα δικά σας τζάμπα στο  

info@athensvoice.gr

Athens 
Τα τζάμπα της εβδομάδας

3630.145, 210 3622.110 
Kοσμοπολίτικο με θεματικό 
ντεκόρ τη nέα Yόρκη και 
υπόγειο privé χώρο με 
house ρυθμούς. Πιάτα 
μεσογειακής κουζίνας και 
mainstream μουσική κάθε 
Παρ.&Σάβ., ενώ κάθε Πέμ. 
ελληνικά και Kυρ. r’n’b 
parties με τους Family the 
Label. Δευτ. κλειστά Ξ

DiviNe 
Λ. Kηφισίας 293, εμπ. κέντρο 
Φοίνικας, 1ος όροφος, Kηφι-
σιά, 210 8010.810 Πιάτα κρε-
ατικών, ζυμαρικά, σαλάτες 
μεσογειακής κουζίνας. Kαι 
ποτό. Mουσική mainstream 
& lounge. 

eN AiΘPiA 
Bρυούλων 4, 210 2582.751, 
Πλ. N. Φιλαδέλφειας Ιδιαίτε-
ρος χώρος, ζωγραφισμένος 
στο χέρι, από το πρωί για 
καφέ και από το μεσημέρι 
για ωραία δημιουργική κου-
ζίνα. «Δυνατή» μπάρα (μπί-
ρες από όλο τον κόσμο) και 
έθνικ μουσική μέχρι αργά το 
βράδι. Ξ A.v. Σ/K

el bANDoNeoN 
Bιργινίας Μπενάκη 7, πλ. Με-
ταξουργείου, 210 5224.346
Ατμοσφαιρικό σκηνικό με 
αργεντίνικα στοιχεία για 
κρεατοφαγία και tango βρα-
διές. Κυριακή μόνο βράδυ 
για χορό και ποτό. €€€ Σ/Κ Μ

eleveN 
Aγ. Kωνσταντίνου, Mαρούσι, 
210 6147.192 
All day φαγητό (μεσογειακή 
κουζίνα), café, χαλαρωτικά 
cocktails νωρίς το απόγευ-
μα, ξέφρενο κέφι με μουσι-
κή που σε κρατάει σε ρυθμό 
μέχρι το ξημέρωμα. Mε λίγα 
λόγια, non stop διασκέδαση 
σε ένα χώρο που εμπνέει 
να αφεθείς και να επικοινω-
νήσεις. €

el PeCADo
Toυρναβίτου 11 & Σαρρή, 
Ψυρρή, 210 3244.049/ 694 
2010850/ 694 5777747 Σε 
αισθησιακό - σκοτεινό σκη-
νικό με πολυσυλλεκτικές 
γεύσεις και μουσική που 
προκαλεί δυνατές συγκι-
νήσεις. Πολλά shows. Kάθε 
tετ. Latin house και κάθε 
Πέμπτη 80s βραδιές. Kυρ. 
κλειστά.  Ξ

eNvY CAFe 
Φιλαδελφέως 2 & Κολοκο-
τρώνη 34, πλ.Κεφαλαρίου, 
210 8011.817 Ανοιχτό όλη 
μέρα με μεσογειακή κουζί-
να, ποτά και χορό. € 

FiGUeirA 
Λ. Kαραμανλή 18, Bούλα, 210 
8992.453 Yπέροχο, ατμο-
σφαιρικό, με τη συκιά σήμα 
κατατεθέν στο χώρο. Θέα 
θάλασσα και πολύ νόστιμες 
δημιουργίες.

FrAGMA 
Λίμνη Mαραθώνα, 6ο χλμ. 
από τον Άγ. Στέφανο, 210 
8143.415, 693 2478767 
Για καφέ και μεσογειακές 
γεύσεις με θέα στη λίμνη 
του Mαραθώνα. eνημερω-
μένη λίστα κρασιών, ωραία 
cocktails. Aνοιχτό από το 
πρωί  με δημιουργικές προ-
τάσεις.  €

FrAMe
Ξεν. St. George Lycabettus, 
Δεινοκράτους 1, πλ. Δεξα-
μενής, 210 7214.368 Up-to-
date κατάσταση στη γεύση, 
πιάτα δημιουργικής κουζί-
νας διά χειρός Έκτορα Mπο-
τρίνι. Και με νέο champagne 
bar. €M

FriDAY’S bAr & CAFe 
ύμηττού 110, Παγκράτι, 210 
7560.544-5/ Λαζαράκη 43, 
Γλυφάδα, 210 8982.608-9/ 
ΠΑτΡΑ: Αγ. Νικολάου 9, 2610 
222.292 Για όλες τις ώρες 
με καφέ, ποτό και φαγητό. 
Μοναδικά desserts και 
πληθώρα διαφορετικών 
κοκτέιλ. €Ξ

GAlAXY ΒΑr 
Ξεν. Hilton, Bασ. Σοφίας 46, 
210 7281.000 Finger food σε 
ποτήρι μαρτίνι, κοκτέιλ, και 
φαντασμαγορική άποψη 
της πόλης. Galaxy BBQ για 
τους πιο πεινασμένους.   €Ξ Κ 

* GAllerY CAFÉ  
Αδριανού 33, Μοναστηράκι, 
210 3249.080  Στον πεζόδρο-
μο της Αδριανού, ανοιχτό 
από τις 10.00 το πρωί έως 
αργά το βράδυ για φαγητό 
και ποτό. Art περιβάλλον με 
εναλλασσόμενες καλλιτε-
χνικές εκθέσεις. Κυρ. 11.00-
13.00 live κλασική μουσική, 
Σάβ. 15.00-17.00 live jazz.  

* Geo 
Πατησίων 82 & Δεριγνύ (ΑΣο-
ΕΕ), 210 8229.808-9 Πολυχώ-
ρος και σημείο συνάντησης 
φοιτητών, δικηγόρων, 
καθηγητών, ανοιχτός όλη 
μέρα. Το πρωί με καφέδες 
και το βράδυ με ποτό και 
φαγητό. Πολλά happenings 
και saturday night party.

GolD CAFΕ CeNTrAl
Mεγ. Αλεξάνδρου 57, 210 
5222.633 Εναλλακτικές 
μουσικές σε ένα νέο, πολύ 
περιποιημένο κι όμως πολύ 
ροκ χώρο, για ποτό ή γεύμα. 
Ζητήστε bubble tea. Συχνές 
θεματικές βραδιές (80s 
parties κ.ά.). €

GUZel
Λ. Kηφισίας 280, Xαλάνδρι, 
210 6800.101 Στη γνωστή 
χειμερινή του θέση, με 
πιάτα μεσογειακής κουζίνας 
και πολλές μουσικές από 
διαφορετικούς djs κάθε 
φορά. 

ΗΑrD roCK CAFΕ 
Φιλελλήνων 18, Σύνταγμα, 
210 3252.758 Στο τριώροφο 
νεοκλασικό, με εξαιρετική 
συλλογή από memorabilia, 
μεγάλη ποικιλία κοκτέιλ, 
πολλά και διαφορετικά πιά-
τα. Πραγματικό μουσείο του 
rock’n’roll, με επιλεγμένες 
μουσικές επιλογές. €M 

iSlAND
27o χλμ. Λ. Aθηνών - Σουνί-
ου, Bάρκιζα, 210 9653.563 to 
διαχρονικό της παραλίας, 
μοντέρνο, με ωραίο ντιζάιν, 
δίπλα στη θάλασσα. Ωραίες 
μουσικές και mainstream 
ρυθμοί. eλαφριά μεσογεια-
κή κουζίνα και sushi, κοσμι-
κές εμφανίσεις.  

iΣToPiKo
Λ. Aθηνών 159, Xαϊδάρι 
(παλατάκι), 210 5822.352 
Mοντέρνος χώρος με τρα-
πεζάκια μέσα στο πράσινο. 
Δίνει έμφαση στη κουζίνα 
του με ένα προσεγμένο πο-
λυσυλλεκτικό μενού για όλα 
τα γούστα. 

* ΘΑΛΑSeA 
Πλ.Φιλομούσου Εταιρίας 1, 
Πλάκα, 210 3210.005 Aνοι-
κτά από το πρωί για καφέ 
και snacks. Κουζίνα από τις 
12 έως τις 1.30 το βράδυ 
με 8 πιάτα σπεσιαλιτέ με α-
στακό και το βράδυ δυνατή 
μπάρα. € 

JACKSoN HAll 
Mηλιώνη 4, Kολωνάκι, 
210 3616.098 café-bar-
restaurant στην καρδιά της 
πόλης. Καλύτερο σημείο 
στον πεζόδρομο της Mηλιώ-
νη. Kλασικές αμερικάνικες 
συνταγές σε ένα κλασικό α-
μερικάνικο σκηνικό. €Ξ Μ. A.v.

KiTCHeN bAr 
Λ. Ποσειδώνος 3, Kαλαμάκι, 
210 9812.004, 9813.950/ 
Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς, 
210 4522.338/ Βάρναλη 6, 
Χαλάνδρι, 210 6892.015 
Ξεκινάς με πρωινό και καφέ, 
συνεχίζεις με κάποιο ethnic 
σνακ το μεσημέρι, κοκτέιλ 
το απόγευμα, 120 επιλογές 
για δείπνο και 2 μπαρ για 
βραδινό ποτό. €Ξ A.v.

ΚΟΥΖiΝΑ - CiNΕ ΨΥΡΡH 

Σαρρή 44, Ψυρρή, 210 
3215.534 Φιλικό και χαλαρό, 
στο χώρο ενός παλιού μύ-
λου του 19ου αιώνα. Ιταλικό 
μενού, αξιόλογη κάβα. 
Δευτ. κλειστά. €A.v.

MΕΛΙ 
Eθν. Aντιστάσεως 4, Kαι-
σαριανή, 210 7560.000 
Τριώροφος πολυχώρος 
που αγαπάει την τέχνη. 
Χαλαρή ατμοσφαιρα, νεα-
νικές παρέες, μεσογειακή 
κουζίνα. €Μ  

Mo loCo
Iάκχου 22 & Περσεφόνης, 
Γκάζι, 210 3416.991, 693 
7195109 Bιομηχανικό design 
με funky χρώματα. oι 
τοίχοι φιλοξενούν πίνακες 
ζωγραφικής και εκθέσεις 
φωτογραφίας. highlight το 
άνοιγμα των 2 ορόφων, με 
εντυπωσιακό πολυέλαιο με 
πέτρες swarovski. Kουζίνα 
μεσογειακή με ασιατικές, 
ισπανικές και γαλλικές 
επιρροές από τη νέα σεφ. 
Aνοιχτό από το πρωί και 
για καφέ. 

MΠAΛKoNi 
Δημοκρατίας 100, Kόκκινο 
Λιμανάκι, Pαφήνα, 22940 
75888 (κρατήσεις) Μεσογει-
ακές γεύσεις, καφέ αλλά και 
δροσιστικά cocktails. Πλή-
ρως ανακαινισμένο. € 

MY bAr           
Κακουργιοδικείου 6 (στάση 
μετρό Μοναστηράκι), 694 
4862161 Μικρό, με κοσμο-
πολίτικο στιλ και lounge 
διάθεση. Για πολλά cocktails 
σαμπάνιας και πλούσια 
casual ασιατική κουζίνα. 
Πότο € 7.  

* NArKiSSoS HAll  
Αγ. Κωνσταντίνου 52, Μα-
ρούσι, 210 2138.366 Mεγάλη 
σάλα και πιάτα διεθνής 
κουζίνας με ζωντανή μου-
σική, κιθάρα και τραγούδι. 
Parking, Aνοιχτά Παρ. & 
Σάβ. € 

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

NiXoN
Aγησιλάου 61B, Kεραμεικός, 
210 3462.077 Γευστικά 
πιάτα, ωραία ποτά και μια 
μποέμικη κινηματογραφική 
αίθουσα που μεταδίδει 
απρογραμμάτιστες προ-
βολές. Kαι παιχνίδια ποδο-
σφαίρου συνοδεία ποτών, 
τσιγάρων κτλ.  

obi UPToWN
Σκουλενίου 2, πλ. Αγ. Θεοδώ-
ρων, Αθήνα, 210 3610.512 
Ανανεωμένος χώρος με 3 
ορόφους. Ανοιχτό από το 
πρωί για καφέ και κρύα πιά-
τα, κουζίνα βιολογική με έ-
θνικ πινελιές που ανοίγει το 
μεσημέρι και σερβίρει μέχρι 
το βράδυ. Στον 3ο γκαλερί 
με διαδοχικές εκθέσεις. 
Μουσικές lounge, funky και 
jazz στο ισόγειο και ακριβώς 
από πάνω electro beats. 

PoliS
Πεσματζόγλου 5, Αθήνα, 210 
3249.588 Xώρος μοντέρνος 
για μεσογειακή κουζίνα με 
ελληνικές πινελιές μεση-
μέρι - βράδυ. Επιλεγμένα 
καλά ιταλικά και ελληνικά 
κρασιά και ποτό μέχρι αργά 
το βράδυ με μουσικές από 
διαφορετικούς djs. Ανοιχτό 
από το πρωί και για καφέ - 
snacks. €Μ

* ΡΙΝΟΚΕΡΩΣ
ίπποκράτους 40, Aθήνα, 210 
3389.877 Με «καταγωγή» 
από το “Box” των Εξαρχείων 
και το “Εva’s Garden” της 
Φολεγάνδρου. Με απλές 

μεσογειακές γεύσεις, 
πρωί - μεσημέρι - βράδυ, 
καλό κρασί και πρωτότυπα 
cocktails, τα περισσότερα 
δικά τους. Μουσικές soul, 
jazz και rock. Σάβ. και Κυρ. 
Βreakfast hangover για τους 
ξενύχτηδες. Κάθε Κυριακή 
βράδυ live μουσική σκηνή. 
Ανοιχτά από τις 18.00 έως 
αργά το βράδυ. Σ/Κ Μ Ξ 

* robiN’S
Λ. Καπανδριτίου και Έλλης 
2, Πολυδένδρι, 22950 22444 
Πολυχώρος ανοιχτός από 
το πρωί στις 9.00 για καφέ 
και τσάι, και από τις 12.00 
και μετά resto με γεύσεις 
που σε ταξιδεύουν – και 
ζαχαροπλαστείο ανοιχτό 
καθημερινά από τις 20.30 
έως τις 22.00.   

70 bAr 
Δροσοπούλου 70 & Θήρας, 
Κυψέλη, 210 8219.005 
Από το πρωί στις 12.00 με 
αρωματικούς καφέδες, 
φρεσκοστυμμένους χυμούς 
και πολύ ωραία γλυκά. Στη 
συνέχεια δροσερές σαλά-
τες, πιάτα ημέρας, πολλά 
finger foods. to βράδυ η 
κατάσταση εξελίσσεται σε 
πάρτι - καλή λύση για μετά 
το σινεμά ή το θέατρο. €Ξ Μ 

SirKeCi
Δραγούμη & Aδριανού 28, 
Kηφισιά, 210 6233.900 tο 
γλεντζέδικο bar restaurant 
με νέα ελληνική κουζίνα 
παραδοσιακών συνταγών 
απ’ όλη την eλλάδα. Kάθε 
Kυριακή μεσημέρι live πάρτι 
με ελληνική μουσική. 

SoCiAliSTA
Tριπτολέμου 33, Mονα-
στηράκι, 210 3474.733 Για 
φαγητό και ποτό σε ωραία 
ατμόσφαιρα με βραδιές που 
κρατάνε ως το ξημέρωμα.  

SoUl ΚΙΤCHeN 
Eυριπίδου 65, Ψυρρή, 210 
3310.907 Aνανεωμένος, ω-
ραίος χώρος, μπαρ και εστι-
ατόριο. tο μενού χωρίζεται 
ανάλογα με τις τιμές. tα μο-
χίτο και οι μαργαρίτες είναι 
εξαιρετικά, οπωσδήποτε το 
κοκτέιλ του καταστήματος, 
το soul Julep. Συχνά parties 
με DJs με όλων των ειδών 
τις μουσικές.  €A.v.

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

TerrA PeTrA 
Θέατρο Πέτρας, Πετρούπο-
λη, 210 5060.694-5 All day 
εντυπωσιακός πολυχώρος 
σε τρία επίπεδα: Del’ Αrte 
το music café από το πρωί, 
bar με jazz και blues για 
σοφιστικέ νύχτες και bar-
restaurant (μόνο βράδυ) με 
απλά πιάτα υπό τους ήχους 
freestyle μουσικής.  

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

THe PlACe
Βασ. Γεωργίου, κεντρική πλ. 
Χαλανδρίου, 210 6856.282 
All day μοντέρνος χώρος 
με δημιουργική μεσογεια-
κή κουζίνα, μεσημέρι και 
βράδυ. Το βράδυ party 
ατμόσφαιρα με εξαιρετικά 
cocktails. Διοργανώνονται 
events και parties όλη τη δι-
άρκεια του χρόνου.€M Ξ 

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

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

ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ
Σκουφά 73, Κολωνάκι, 210 
3604.400 
Ανανεωμένο και χωρισμένο 
σε 3 επίπεδα. Για καφέ και 
κρύα πιάτα, μοντέρνα πιάτα 
και ποτά στο bar μέχρι 
αργά. € Μ 

 UP NorTH
Κυριαζή 11, Κηφισιά, 210 
8088.600 Κομψός χώρος με 
πολλές glam πινελιές. Ιδανι-
κό για privet parties, εκδη-
λώσεις και dinners. Πιάτα 
δημιουργικής μεσογειακής 
κουζίνας και μουσική jazz, 
soul και πιο αργά το βράδυ 
urban pop ακούσματα. Από 
τις 20.00. Kυριακή και Δευ-
τέρα κλειστά. 

vAMeS 
Aισώπου 10 & Mίκωνος 13, 
Ψυρρή, 210 3225.544  
Τρία επίπεδα, café, bar 
και εστιατόριο. Γεύσεις με 
μεσογειακή διάθεση, ξένη 
χορευτική μουσική, art 
gallery. Όμορφο, το εκτιμά-
με και για την ευαισθησία 
του προς τα άτομα με ειδι-
κές ανάγκες. €

villAGe All DAY bAr 
Ανδρ. Παπανδρέου 35, 
Μαρούσι (εμπ. κέντρο THE 
MALL) Στον 3ο όροφο του 
the Mall, από το πρωί έως 
το βράδυ για κοκτέιλ, 
ποτά και gourmet κούζινα. 
highlight η πανοραμική θέα 
της Αθήνας.  

villA MerCeDeS 
Aνδρονίκου & Tζαφέρι 
2, Pουφ, 210 3422.606, 
3422.886 
2 stages, cocktail bar και 
restaurant με ελληνική δη-
μιουργική κουζίνα. special 
guests djs. Φιάλη ουίσκι 
€100. 

 vori
Aκτή Mιαούλη 75, Πειραιάς, 
210 4510.210  
Mοντέρνο και κομψό 
restaurant wine bar. Mε 
προσεγμένη μεσογειακή 
κουζίνα, δροσιστικά 
cocktails, λίστα ελληνικών 
κρασιών και εκλεκτά συ-
νοδευτικά μεζεδάκια στο 
μπαρ. Kάθε μέρα έως 24.30. 
Kλειστά Kυριακή.   M

χ-ΕΑΤ 
Κολοκοτρώνη 6, 
210 3230.445 
Για καφέ, ποτό και φαγητό. 
Κόσμος πολύς, από φοιτη-
τές μέχρι δικηγόρους. Τις 
Πέμπτες tango. €M

ZiNC
Mαρίνα Φλοίσβου, δίπλα 
στον κινηματογράφο,
 Π. Φάληρο  
tαξιδιάρικες μελωδίες, 
νόστιμα πιάτα, πολλά 
cocktails και καλό  κρασί με 
θέα θάλασσα για αξέχαστα 
καλοκαιρινά βράδια. 
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 ΔιασΚεΔαση οδηγος

Cafes/Bars

All THAT JAZZ 
Αργεντινής Δημοκρατίας 16, 
ΑΘήνα Ατμόσφαιρα νεοϋρ-
κέζικης  pub. Πεντακάθαρα 
ποτά από €5, έξυπνα πιάτα. 
Μαύρες μουσικές και η 
ωραιότερη μπάρα με απί-
στευτη θέα. Στην πλατεία 
Παναθηναίων.

AlU CAFe 
Σκουφά & Oμήρου 58, Kολω-
νάκι, 210 3611.116 Aπό τις 
9 το πρωί για καφέ και φα-
γητό, και το βράδυ για ποτό 
και μουσική (house μέχρι 
dancefloor jazz) από djs. 

bAireS 
Σίνα & Σκουφά 21, Kολωνάκι, 
210 3635.458 Όνομα συντο-
μογραφία της αργεντίνικης 
πρωτεύουσας, vintage 
ατμόσφαιρα, extravagant 
cocktails, ποτών, ανθρώ-
πων και μουσικής. Aπό τις 
12.00 το μεσημέρι μέχρι 
αργά το βράδυ. 

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 α-
κόμα και 20 ώρες το 24ωρο) 
με χορευτική rock διάθεση. 

bliNK
Πλ. Kαρύτση 10, Aθήνα, 210 
3245.705 Προσεγμένος 
χώρος με καναπέδες στη 
σοφίτα, μεγάλη τζαμα-
ρία και τραπεζάκια στο 
πλακόστρωτο για ωραίες 
εναλλακτικές βραδιές από 
καλούς Dj’s.  

booKSTore CAFe 
ΣYΛΛAbH
Tιμοθέου 3, Παγκράτι (πε-
ζόδρομος κάθετος Yμηττού 
80) Kαφέ-βιβλιοπωλείο που 
έχει γίνει ήδη στέκι. Zεστός 
χώρος, καφεδάκι, γλυκά, 
ποτά, κρασί, ελαφρύ φαγη-
τό και άφθονα βιβλία. Διορ-
γανώνονται και εκδηλώσεις 
σε σχέση με το βιβλίο. 

boArDiNG PASS
Hρακλείου 2, Xαλάνδρι, 210 
6848.535 All day μοντέρνο 
στέκι στο γνωστό πεζόδρο-
μο για καφέ  το πρωί και 
ποτά το βράδυ, παρέα με 
ωραίες free style μουσικές 
από γνωστούς dj.  

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.

brAZiliAN 
Bαλαωρίτου 10, Kολωνάκι, 
210 3622.845 Το γνωστό ση-
μείο συνάντησης της Βαλα-
ωρίτου. Οικείο περιβάλλον, 

με κλασικό ντεκόρ, αύρα 
αρχοντιάς και μυρωδιές 
καλού καφέ.

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

CAFe 4 U 
Iπποκράτους 44, Aθήνα. 
210 3611.981 
Aνοιχτό όλο το 24ωρο με 
καφέδες, χυμούς και κρύα 
πιάτα. Xαλαρή ατμόσφαιρα 
και γρήγορη σύνδεση 
internet.  
 
CAPU
Λέκκα 14, Aθήνα Mαύρες 
μουσικές και πολύχρωμα 
cocktails στην πιο «πονηρή» 
στοά της πόλης.

CASHMere
Άνθιμου Γαζή 9, πλ. Kαρύτση, 
210 3248.690 All day café 
music bar με ποικιλία καφέ 
και πλούσια κάβα. Mουσικές 
rock, soul, funky και live και 
special guest djs. 

CirCUS 
Nαυαρίνου 11, Aθήνα, 
210 3615.255 
Aτμοσφαιρικός χώρος με 
ιδιαίτερη διακόσμηση, 
ξεκινά από νωρίς το πρωί 
με καφέ, φαγητό και γλυκά 
έως αργά το βράδυ. Σπέσι-
αλ σαλάτες, ζυμαρικά και 
πρωτότυπα cocktails. Jazz, 
retro, swing ρυθμούς, και 
όχι μόνο. Για πιο privé, κανα-
πέδες στο πατάρι.  

CiTY
Xάρητος 43, Kολωνάκι, 
210 7228.910 Δροσιστικά 
cocktails στο γνωστό πεζό-
δρομο της Xάρητος. Χαλαρή 
ατμόσφαιρα και freestyle 
μουσική για τα ζεστά βράδια 
στην πόλη. 

eN ΔeΛΦoiΣ 
Δελφών 5, Kολωνάκι, 210 
3608.269 Στην είσοδο του 
πεζόδρομου-συνόρου 
που σε καλωσορίζει στο 
Kολωνάκι, με 30 something 
θαμώνες. A.v.

FeeliNGS
Κολοκοτρώνη & Ζαλοκώστα 
2, Χαλάνδρι, 210 6842.945
Για καφέ από νωρίς το πρωί 
και συνέχεια με snacks και 
finger food.Το βράδυ για 
ποτό, καλή μουσική και 
δορυφορική tV για αγώνες. 
Τιμές καλές για φοιτητές.  

FerAH 
Xαρ. Zήκου 72 & Tεπελενίου, 
πλ. Mπουρναζίου, Περιστέρι, 
210 5772.910 Aνατολίτικη 
διάθεση σε free style ατμό-
σφαιρα. Kυριακή βράδυ live 
ανατολίτικα παραδοσιακά 
ακούσματα.

FeriAle
Σόλωνος & Aσκληπιού, 210 
3613.286, 210 3643.409 
Kαφές και αυθεντικές γεύ-
σεις με κλασικό μενού και 
πιάτο ημέρας. Ποτό νωρίς 
το απόγευμα. Συνδυασμένα 
όλα με σνακς και ωραία 
γλυκά. Kαι delivery καθημε-
ρινά 7.00-21.00, Σάββατο 
8.00-16.00.

FloCAFe
Σε 37 καταστήματα σε κάθε 
συνοικία της Αθήνας και σε 
όλη την Ελλάδα. Aγαπημένα 
café με υπέροχες γεύσεις 
καφέ, γλυκά και snacks, 
από κρύα sandwich σε 
μπαγκέτες και σε ψωμάκια 
όπως ciabatta και pizzetti 
μέχρι ζεστά λαχταριστά club 
sandwitches bacon.Το πιο 
ευχάριστο διάλειμμα της 
ημέρας.   

* GASPAr    
Δαμοκλέους 10 & Κωνστα-
ντινουπόλεως, Γκάζι 217 
7204.700 Για καφέ από τις 
18.00 σε ωραίο κήπο με 
ανάλαφρους rock και jazz 
ήχους. Πιο αργά δροσιστικά 
ποτά, cocktails και χορευτι-
κές μουσικές. 

* HiGGS   
Ευπόλιδος 4, πλ. Κοτζιά, 
210 3247.679 
Στη θέση ενός παλιού 
παραδοσιακού καφενείου, 
ένα all day καθημερινό 
στέκι για καφέ και snacks 
το πρωί, ελαφριά γεύματα 
μεσημέρι έως το βράδυ και 
για ποτό. € Ξ

iANoS CAFe
Σταδίου 24, Αθήνα, 210 
3217.917 Στο κομψό πατα-
ράκι πάνω από το βιβλιο-
πωλείο του Ιανού βρίσκεται 
ένα ζεστό καφέ. Καφέδες, 
ποτά, ελαφριά γεύματα, μια 
μικρή γκαλερί που φιλοξενεί 
διάφορες εκθέσεις και μια 
επίσης μικρή μουσική σκηνή 
για ατμοσφαιρικά live.

iNoTeKA 
Πλ. Aβησσυνίας 3, Mοναστη-
ράκι, 213 0222.594 Mέσα στα 
παλιατζίδικα της Aβησσυνί-
ας, για καφέ και γλυκά από 
το μεσημέρι και  cocktails 
το βράδυ. Ψαγμένη 
electronica-techno-electro-
downbeat αλλά και new-
retro μουσική από djs.

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

JANeTTo’S 
Βαλαωρίτου 7, Kολωνάκι, 
210 3535.557 Στο αδιέξοδο 

της Βαλαωρίτου θα δεις 
πολλούς δημοσιογράφους 
και πολιτικούς να απολαμ-
βάνουν όλων των ειδών 
τους καφέδες, φρέσκους 
χυμούς και σνακ ή, πιο 
αργά, ποτά, συζητώντας 
όσα γίνονται και δεν λέγο-
νται. A.v.

JiMMY’S CoFFee SHoP 
Bαλαωρίτου 7, Kολωνάκι, 
210 3610.444 Άτυπη αίθου-
σα σύνταξης για πολιτικούς 
και δημοσιογράφους. 
eδώ χτυπά η καρδιά του 
ελληνικού καμπιονάτο, με 
σπορ περσόνες να απο-
λαμβάνουν 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 αστικούς 
περιπλανόμενους. Καφέ-
δες, χυμοί, ποτά και νόστιμα 
σάντουιτς.

KAΦeΠoΛiΣ
Σπ. Tρικούπη 12-14, Eξάρ-
χεια, 210 3822.317 Aπό νω-
ρίς το πρωί για καφέ, κρύα 
σάντουιτς, σαλάτες, χυμούς 
και σπιτικές μακαρονάδες. 
Kαι διανομή. 

KeY bAr 
Πραξιτέλους 37, 210 
3230.380 Zωντανό μέσα κι 
έξω από τις κόκκινες πόρτες 
του. Ωραίοι ρυθμοί, εξαιρε-
τικά –από καλή κάβα– key 
flavoured cocktails και «δια-
κριτική» κουζίνα. Kαι με 11 
εναλλασσόμενους djs. Aπό 
τις 8 π.μ.

lAllAbAi CoFFee lUNCH 
PiZZA 
Aίγλη Zαππείου (είσ. από 
Bασ. Όλγας), 210 3369.300 
Kαθημερινά από το πρωί ως 
αργά το βράδυ για παγωτό, 
αρωματικό καφέ Portioli, 
ροφήματα, απολαυστικά 
shakes φρέσκων φρούτων 
& παγωτού, χειροποίητα 
γλυκά & βάφλα. Kαι αυθε-
ντική ιταλική pizza. €€Μ Ξ 

lA Soiree De voTANiQUe 
Kαστοριάς 37, Bοτανικός, 
210 3471.401 Μικρός 
χαριτωμένος χώρος που 
φιλοξενεί εικαστικά δρώμε-
να - καθαρά ποτά και πολύ 
προσεγμένη μουσική. 

* l.v. CAFFe     
Μασσαλίας 15 & 
Διδότου, 210 3638.258/ 
Λυκαβηττού 4, 210 3638.238 
Μοντέρνο café του κέ-
ντρου, ανοιχτό καθημερινά 
από τις 8.00 για καφέ, 
έως τις 20.00 το βράδυ 
με κρύα πιάτα και νόστιμα 
sandwiches. Και delivery 
Δευτ.-Παρ. 8 με 17.00. 
Κλειστά Σ/Κ.   

ΛΩPAΣ
Σούτσου 7, Πλ. Mαβίλη, 210 
6428.473 to γνωστό στέκι, 
ανανεωμένο σε πολύ cool 
ατμόσφαιρα. Για καφέ και 
σνακς με lounge και ethnic 
μουσικές μέχρι αργά το 
βράδυ σε funk, pop και rock 
ρυθμούς. Πατάρι για πιο 
privé καταστάσεις. Kάθε 
μέρα από το πρωί και happy 
hour 6.00 - 9.00. Σ/K από το 
απόγευμα. 

MΑΓΚΑΖΕ 
Aιόλου 33, πλ. Aγίας Eιρήνης, 
210 3243.740 Xαλαρή ατμό-
σφαιρα από νωρίς το πρωί 
ως αργά το βράδυ. Kαφές, 
ροφήματα, πoτό, cocktails, 
κρύα snacks. eξαιρετική η 
ποικιλία τους. Kαι σύνδεση 
internet. A.v.

 
* MATToNellA    
Ερμού 82, πλ. Μοναστηρα-
κίου, 210 3251.717 Στέκι 
του κέντρου με παγωτά και 
γλυκά. Από τις 7.30 το πρωί 
σερβίρει καφέ και συνεχίζει 
μέχρι αργά το βράδυ. 

MoNA’S 
Hρακλείτου & Σωκράτους 5, 
Xαλάνδρι, 210 6816.590. All 
day café bar με mainstream 
μουσικές που ξεκινούν 
χαλαρά το πρωί και δυνα-
μώνουν το βράδυ. Ωραίος 
χώρος με ποπ διάθεση.  

MΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 

Kουμπάρη 1, Kολωνάκι, 
210 3671.000 Kαφέδες ή 
και φαγητό στο μουσείο 
στον 3o, με απίστευτη θέα 
των τριγύρω λόφων και 
διακόσμηση του Aντώνη 
Kυριακούλη. A.V. 

MΠAΛKoNATo KAΦeNeio 
Γ. Παπανδρέου 58, Zωγρά-
φου, 210 7489.321 Kαφές, 
επιτραπέζια παιχνίδια και 
τάβλι το πρωί. Pακή, ρακό-
μελα και νόστιμοι μεζέδες 
για συνέχεια. Kάθε Τρίτη 
στις 21.00 και κάθε Κυρ. στις 
17.00 live έντεχνο, rock, 
ρεμπέτικα και κρητικά. 

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 Kυρι-
ακή Brasil night. Ποτό €6, 
cocktails €8

oKio MUSiC CAFe 
Mαρίνα Zέας, Πειραιάς, 
210 4284.006 
Δίνει χρώμα στο ωραίο 
σκηνικό της μαρίνας με τη 
φιλική και ζεστή του ατμό-
σφαιρα. Λειτουργεί από το 
πρωί με καφέ, χυμούς, full 
menu, ενώ το βράδυ γίνεται 
funky baraki. Πολύ συχνά γί-
νονται live από ανερχόμενα 
ελληνικά συγκροτήματα. 

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 ραδιοφωνι-
κούς παραγωγούς του eν 
Λευκώ και Best.  

PlAYHoUSe
Νέο: Π. Π. Γερμανού 18, 
Θεσσαλονίκη, 2310 261.086 
/Bαλτετσίου 49, Eξάρχεια, 
Aθήνα/ Θεσσαλονίκη/ Kα-
λαμάτα/ Kομοτηνή/ Ξάνθη/ 
Iωάννινα/ Πάτρα/ Λάρισα/ 
Hράκλειο Ξυπνάει το παιδί 
μέσα σου! Aσυνήθιστα επι-
τραπέζια, δυνατή μουσική 
και καφές ή ποτό σε περι-
βάλλον παρέας.  

PAKoMeΛo
Διστόμου 9α, πλ. Aνεξαρ-
τησίας - Aγ. Mαρίνα Hλιού-
πολης, 210 9702.025, www.
torakomelo.gr h μεγαλύ-
τερη ποικιλία σε ρακόμελο 
απ’ όλη την eλλάδα. Pα-
κομελομεζέδες, 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.

roSebUD 
Σκουφά και Oμήρου 60, 
Kολωνάκι, 210 3392.370 
Στέκι στην πασαρέλα της 
Σκουφά, με καλλιτεχνικές 
παρουσίες. cinematic 
μουσικές, ανάλογα live και 
πιάτα μεσογειακής έμπνευ-
σης. Από νωρίς το πρωί έως 
αργά το βράδυ. A.v. 

SeveNSiNS 
Λ. Ποσειδώνος 1, Δέλτα Φα-
λήρου, 210 9411.035 All day 
πρόταση διασκέδασης. Για 
jazzy πρωινές στιγμές χαλά-
ρωσης με καφεδάκι, ή funky 
βραδιές με καλό κρασί και 
πολλά cocktails.Ξ  

ΣKoYΦAKi 
Σκουφά 47-49, Kολωνάκι, 
210 3645.888 Φοιτητές σε 
διαρκή ραστώνη, συγγρα-
φείς σε απόγνωση, επαγ-
γελματίες σε χαλάρωση 
συνθέτουν το κοινό του ζε-
στού καφέ στο δρόμο προς 
την πλατεία. A.v.

STAvloS CAFe 
Ηρακλειδών 10, Θησείο, 
210 3467.206 Στο χώρο των 
παλιών βασιλικών στάβλων 
συνεχίζει ένας από τους 
πρώτους πολυχώρους της 
πόλης. Μπαίνοντας εστιατό-
ριο, στο μικρό κλαμπάκι για 
δυνατές μουσικές. A.v.

THe SHiNe
Θουκιδίδου 3, Xαλάνδρι, 210 
6851.051 Ωραίος χώρος για 
καφέ και μεγάλη ποικιλία 
ροφημάτων από το πρωί, 
ωραία γλυκά και μεσημερια-
νό menu. tο βράδυ διασκε-
δάζει με ήχους soul, funk 
και rock, με την επιμέλεια 
του Kώστα Kαντά. Aπό τις 
8.00 π.μ. 

* To XHMeio
Σόλωνος 87-89, Aθήνα, 
210 3628.377 Πολυσυλ-
λεκτικό μενού, καφέδες, 
cocktails, μεγάλη κάβα 
με malt whiskeys, special 
vodkas, gins, rums, tequilas, 
εκλεκτή λίστα κρασιών και 
μουσική που ανεβάζει τη 
διάθεση. 

TPAΛAΛA 
Aσκληπιού 45, 210 3628.066 
Δόσεις καφεΐνης κατά τη δι-
άρκεια της ημέρας συνδυα-
σμένες με γλυκά και χαλαρά 
ποτά τις νύχτες στην καρδιά 
της πόλης. Ωραίες μουσικές 
από τον Δ. Λιλή κάθε Παρ. 
και Δευτ. 

TrAMeZZiNi CAFe 
Σοφοκλέους 1, Iστορικό 
κέντρο, 210 3211.883/ Π. 
Iωακείμ 46 & Πλουτάρχου, 
Kολωνάκι, 210 7212.322/ 
Θεμιστοκλέους 63, Eξάρχεια, 
210 3300.200/ Λ. Kηφισίας 
248, Kηφισιά, 210 8014.134
tα πρώτα αυθεντικά 
tramezzini της πόλης. o πιο 
αρωματικός γνήσιος ιτα-
λικός espresso... αφρώδη 
ιταλικά κρασιά prosecco. 

Aνακάλυψέ τα όλα εδώ και 
κάνε το πιο απολαυστικό 
διάλειμμα της ημέρας.

*  ΤΟ ΤΣΑΪ
Λυκαβηττού & Αλ. Σούτσου 
19, Κολωνάκι, 210 3388.941 
tσαγερία στο κέντρο, 
ανοιχτά από τις 10.00 π.μ. 
με τσάι, σαλάτες, κρύα σά-
ντουιτς, τάρτες και γλυκά.

UrbAN 
Βουτάδων 50, Γκάζι, 210 
3417.606
Μοντέρνος χώρος με 
μεγάλη μπάρα για ποτά 
και cocktails το βράδυ και 
lounge χώρος για καφέ.  

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

ΦiΛioN 
Σκουφά 34, Kολωνάκι, 210 
3637.758 All time classic 
στέκι συγγραφέων, ηθο-
ποιών και πολιτικών, βέρων 
Aθηναίων πάνω απ’ όλα, με 
σπουδαίες τάρτες, τιμημένη 
τυρόπιτα κουρού και γευ-
στικά παγωτά. A.v.††

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

ZUCCHero
Λ. Πάρνηθος 181, Aχαρναί, 
210 2443.604 Aτμοσφαιρι-
κός πολυχώρος, ανοιχτός 
όλη μέρα με live μουσική 
κάθε Παρασκευή και Σάβ-
βατο, πολλά events και djs 
σε αποχρώσεις rock, soul 
και funky. 
 

Netcafe

GNeT 
Παπαφλέσσα 56 & Xριστι-
ανουπόλεως, Γαλάτσι/ 
Παπάγου 96 & Kλάδου 2, 
Zωγράφου/ Aραπάκη 70, 
Kαλλιθέα/ Π. Tσαλδάρη 3 & 
Aριστείδου, Hλ/κός Σταθμός, 
Mαρούσι/ Aγ. Kων/νου 7 & 
Σακελλαρίου, Mενίδι/ Tενέ-
δου 61, Φωκίωνος Nέγρη 
Aλυσίδα internet café για δι-
ασκέδαση και ενημέρωση. 
Παιχνίδια με απίστευτες τα-
χύτητες, email, chat, εφαρ-
μογές office. happenings 
και διαγωνισμοί. 

* JoHN Doe CoFFee & 
iNTerNeT 
Πανόρμου 86 & Kηφισίας, 
210 6983.303 
Mια νέα ιδέα γεννήθηκε 

Δώρο 
Η A.V. εξασφάλισε για εσάς τρεις (3) 

βάσεις στήριξης φορητού υπολογιστή της 
logitec Cooling Pad N100, με βελτιωμένη 

διαχείριση ροής αέρα. Αν θέλεις κι εσύ μία, στείλε σε 
sMs: AvvA (κενό) και το ονοματεπώνυμό σου στο 
54121, μέχρι την Τρίτη 21/4 στις 10.00 το πρωί. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν με sms. 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ
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Νightshift 
Festival

Ξ εκίνημα στις 23/4 με την α-
κουστική φολκ του Simon 
Bloom, που είχε την τύχη 

να μεγαλώσει με μπαμπά τον Οργι-
σμένο Βαλκάνιο και δημιουργό της 
«Γλυκιάς Συμμορίας» Νίκο Νικολαΐ-
δη. Τα νέα λένε ότι έχει έτοιμη τη νέα 
του δουλειά, που θα κυκλοφορήσει 
αυτή τη φορά από τη Shift Records 
στο ίδιο λυρικό και χαμηλότονο ύφος 
του. Μαζί και οι Sleepin Pillow με 
κομμάτια από το post rock ντεμπούτο 
τους “Αpples on an Οrange Τree”.

Στις 24/4 o Lumiere Brother με κι-
νηματογραφικά θραύσ ματα των 
Satie, Danny Elfman και την αφοπλι-
στική παιδικότητα του Saint Exupéry 
(το άλμπουμ του αναμένεται από την 
Archangel στα τέλη του Μαΐου) και 
το shoegaze ήχο των My Wet Calvin 
(Archangel τον Οκτώβριο).

Στις 25/5 ακολουθούν οι Transistor 
με τους Cyanna και τον πρώην τρα-
γουδιστή των Archive, Craig Walker, 
με κομμάτια από την προσωπική του 
δισκογραφική δουλειά αλλά και τις 
συνεργασίες τους.

Κλείσ ιμο σ τις 26/5 με τους Ska 
Bangies στο reggae-dub ύφος του 
πρώτου album τους, που θα κυκλο-
φορήσει από την Archangel (μέσα 
στον Μάιο) και τους Θεσσαλονικείς 
Mary’s Flower Superhead με post 
punk ήχο, κοφτές κιθάρες και ανα-
φορά σε γκρουπ όπως οι Placebo, 
Madrugada, Six By Seven (Shift 
records, μέσα στον Μάιο).

Σταυρός του Νότου, κεντρική σκηνή. 

Φραντζή & Θαρύπου 37, Νέος Κόσμος, 

210 9226.975. Έναρξη 21.30. Είσοδος με 

ποτό 12 ευρώ. Στις 23-24-25-26/4.

μηχάσεις

My Wet Calvin

musicweek

ΠΕΜΠΤΗ 16
FreDDY Cole QUArTeT o μικρότερος α-

δελφός του nat King cole. Μεγάλωσε στο 

Σικάγο σε ένα σπίτι που ακουγόταν μονί-

μως μουσική και ενίοτε η φωνή του Duke 

ellington, που ερχόταν επίσκεψη. Λογικό να 

ανέβει στο πιάνο στα 5 του. Και ακόμη να κα-

τέβει. HALF NOTE.

SPiNAloNGA FeSTivAl Κλείνει τα 4 και λέει 

να το γιορτάσει με λάιβ από πολλές και κα-

λές αθηναϊκές indie μπάντες, όπως οι Planet 

of Zeus, sugah Galore, semen of the sun, 

Bliss, the Dive, Fingers crossed, Misuse, Bad 

Mathematics Vs Velvoids. Μετά θα έχει και 

πάρτι στο Roi Mat. CLUB AN. Έναρξη 20.30. 
Είσοδος ελεύθερη.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20
JASM Πενταμελές σχήμα από τη Θεσσα-

λονίκη με jazz βάση και soul-funk πετάγ-

ματα από την ιστορία της Arethe Franlin 

μ έ χρι το μ έ λ λον της Amy Winehouse. 

ΠΑΡΑΦΩΝο. Έναρξη 22.00. Είσοδος € 10. 

ΤΡΙΤΗ 21
ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ Βλ. Μουσικές Σκηνές Live. 

KYTTAΡO. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 

YoUSSoU N’DoUr Δεν θεωρείται τυχαία 

ένας από τους σημαντικότερους Αφρικα-

νούς καλλιτέχνες. Ξεκίνησε να παίζει από 

12 χρονών. Ανακάτεψε ιδανικά τη μουσική 

παράδοση της πατρίδας του Σενεγάλης 

mbalax με εκλεκτικές επιρροές από σάμπα, 

τζαζ, σόουλ και την αφροκουβανική παρά-

δοση. Ξεπέρασε κατά πολύ τα 15 λεπτά του 

Warhol, κατεβάζοντας το χρόνο σε 7 δεύτε-

ρα με τη σύμπραξη της neneh cherry. Έχει 

συνεργαστεί με μουσικούς όπως οι Peter 

Gabriel, sting, Wyclef Jean, Paul simon, 

Bruce springsteen, tracy chapman, Branford 

Marsalis, Ryuichi sakamoto. Διασκεύασε το 

“Jealous Guy” του Lennon για ένα άλμπουμ 

της Διεθνούς Αμνηστίας για το Darfur. Πρό-

σφατη κυκλοφορία του το κομμάτι “Wake 

Up (it’s Africa calling)” για την καμπάνια της 

μη κερδοσκοπικής εταιρείας intrahealth 

international για την Αφρική. 

Μαζί με το 12μελές σχήμα του σε μια συναυ-

λία ευαισθητοποίησης, με επιλογές από τη 

δισκογραφία του και τα πρόσφατα άλμπουμ 

“Rokku Mi Rokka” και “egypt”, με σκοπό την 

οικονομική υποστήριξη του έργου της Ελ-

ληνικής Δράσης Αφρικής (Action Africa), υπό 

την αιγίδα και την υποστήριξη του Δήμου Α-

μαρουσίου, που αποσκοπεί στον εξοπλισμό 

ορφανοτροφείου-σχολείου με το όνομα 

«Αμαρούσιον», το οποίο εδρεύει στην Ακτή 

Ελεφαντοστού και στεγάζει πάνω από 600 

ορφανά παιδιά. ΠοΔΗΛΑτοΔΡοΜίο οΑΚΑ. 

Λεωφ. Κηφισίας 37 & Σπ. Λούη. Έναρξη 21.00. 
Είσοδος από € 25 ως € 40. Προπώληση: Public, 
210 3246.210, Fnac, 210 6305.555, Ianos, 210 
3217.917, Ticket services, 210 7234.567

«ΕΥΑ ΓΙΑΤΙ?!» Μουσικοχιουμοριστική παρά-

σταση με σάτιρα, μουσική και θέατρο από 

τους Στέλιο Κάτσαρη και Βάγια Καλαντζή σε 

stand up comedy και τους Daltons Free trio 

σε ένα ευρύ reggae, jazz, blues ρεπερτόριο. 

ΑύΛΑίΑ. Έναρξη 22.00.

γεΝια ΤΟύ ΧαΟύσ
Επανεμφάνιση μιας θρυλικής punk μπάντας σε δύο βραδιές με επιλογές 

από ολόκληρη την πορεία της, μαζί με ακυκλοφόρητο υλικό. Τη δεκαετία 

του ’80 διατάραξαν την κοινή ησυχία με έντονα κοινωνικοπολιτικούς στί-

χους και πολλές συναυλίες, ενώ ηχογράφησαν δύο άλμπουμ, το πρώτο με 

το όνομά τους και το «Ρέκβιεμ». Από το 2007 ξεκίνησαν οι πρώτες σκέψεις 

για επαναδραστηριοποίηση του γκρουπ, όταν ο τραγουδιστής και στιχουργός 

Θοδωρής Ηλιακόπουλος συναντήθηκε με τον Άκη Αμπράζη – και δέχθηκαν και τις προ-

τροπές των φαν στη σελίδα του γκρουπ στο Μyspace. Με νέο ντράμερ τον Μπάμπη Πετσίνη, 

των sleeping Pillow, ετοιμάζονται να πουν ξανά τις ιστορίες τους, αλλά αυτή τη φορά εστιασμένοι ακόμη 

περισσότερο στη μουσική με πρόθεση να αποκαταστήσουν κατά κάποιον τρόπο την ηχητική τους ποιό-

τητα. Γιατί στιχουργικά τα πράγματα απλώς επαναλαμβάνονται. Από τον Μιχάλη Καλτεζά στον Αλέξαν-

δρο Γρηγορόπουλο. Από τη λιτότητα στην κρίση. Οι Γενιά του Χάους έχουν μια καλή κουβέντα για όλους. 
Gagarin, στις 24-25/4. Είσοδος € 15. Προπώληση: Ticket House, Πανεπιστημίου 42, 210 3608.366 και www.ticketpro.gr

εΤΟιΜασΟύ 
για…

Του ΓίΩΡΓού 
ΔΗΜΗτΡΑΚοΠούΛού

Youssou Ν’Dour
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Λώρας

Π έντε γράμματα, ένα επώνυμο, 
ένα μπαρ συνώνυμο του αθη-
ναϊκού bar hopping. Άλλη μία 

από εκείνες τις λιγοστές περιπτώσεις που 
ένα μαγαζί δεν καταφεύγει σε τεχνάσμα-
τα προκειμένου να αποκτήσει προσωπι-
κότητα. Γιατί όταν εδώ και 4 δεκαετίες σε 
αυτή τη μικρή γωνιά της πλ. Μαβίλη έχει 
γραφτεί ένα σημαντικό κεφάλαιο της ι-
στορίας της αθηναϊκής μπάρας, τα πολλά 
λόγια είναι περιττά. Οι παλιοί θαμώνες 
θα έχουν να διηγηθούν στιγμιότυπα από 
τις πιο σπουδαίες στιγμές της αθηναϊκής 
bohemia με ενορχηστρωτή το θρυλικό 

ιδιοκτήτη Νίκο Λώρα. Οι νεότεροι, που 
έχουν δοκιμάσει μόνο τον προσφάτως 
ανακαινισμένο χώρο, καταλαβαίνουν ότι 
οι χώροι μπορεί να εκσυγχρονίζονται, 
αλλά η συνταγή δεν αλλάζει. Καλά ποτά 
(μη φοβηθείς να ζητήσεις malts ή κάποιο 
δύσκολο κοκτέιλ), σωστό σέρβις, νορμάλ 
τιμές, έντιμη μεζούρα, προσεγμένη μου-
σική, πάντα σε ρόλο background ούτως 
ώστε να διευκολύνει την κουβέντα. Αυ-
τός, άλλωστε, είναι ο αρχετυπικός ρόλος 
της μπάρας. Να απελευθερώνει σκέψεις 
και όχι να κάνει τον κόσμο να χορεύει. 
Δεν είναι τυχαίο ότι τον «Λώρα» πάντοτε 
τιμούσαν με την παρουσία τους διανο-
ούμενοι, ποιητές, συγγραφείς, γενικά 
καλλιτέχνες. Στη νέα εποχή του «Λώρα» 
συνεχίζεται η λογική της λιτής διακό-
σμησης, όλα περιστρέφονται γύρω από 
την ξύλινη μπάρα, το φως είναι περισσό-
τερο (όμορφα τα πολλά μικρά κρεμαστά 
φωτιστικά) και τα χρώματα πιο έντονα. 
Το μικρό παταράκι ενδείκνυται για πιο 
«καθιστές» καταστάσεις στους καναπέ-
δες του, χωρίς να χάνεται η οπτική επα-
φή με τον κάτω χώρο. Και φυσικά, όπως 
άλλωστε όλη η πιάτσα της πλατείας (την 
οποία, εν πολλοίς, δημιούργησε), ο «Λώ-
ρας» ξενυχτάει και συνεχίζει τις οινο-
πνευματώδεις ιστορίες μέχρι τις πρώτες 
πρωινές…

ΛΩΡΑΣ, Σούτσου 7, πλ. Μαβίλη, 210 6428.473

goingout  ΔιασΚεΔαση
Θέλεις να παίξεις 

για μας; 
Βάλε μας ν’ ακούσουμε... 

Η ATHeNS voiCe ψάχνει για καινούργια γκρουπ 
ή μουσικούς που θα παίξουν στη σκηνή της πλ. 

Κλαυθμώνος, που στήνουμε κάθε χρόνο για τη Γιορ-
τή της Μουσικής. Από τώρα ως τις 15/5 

θα περιμένουμε ένα demo ή μία ηλεκτρονική 
διεύθυνση, όπου μπορούμε να ακούσουμε τα 

τραγούδια όσων ενδιαφέρονται. Επικοινώνησε στο 
makismilatos@in.gr και όλα μπορούν να συμβούν.

στην πόλη. Δύσκολα προσ-
διορίζεις την ταυτότητα του 
χώρου και αυτό είναι και το 
δυνατότερο σημείο του. All 
day μοντέρνος χώρος που 
εναρμονίζει τις γρήγορες 
ταχύτητες της τεχνολογίας 
με τις χαλαρωτικές στιγμές 
ενός καφέ μπαρ. Πολύ καλή 
μουσική, κοκτέιλς, games. 
Xώρος που εγγυημένα δεν 
πρόκειται να βαρεθείς. 

NeT CAFÉ 4U 
ίπποκράτους 44, Αθήνα, 210 
3611.981 Ιnternet café στο 
κέντρο της Αθήνας με γρή-
γορη, αξιόπιστη και ασύρ-
ματη σύνδεση για lap top. 
Υποστηρικτικές υπηρεσίες 
(fax, εκτυπώσεις, φωτοτυ-
πίες, scan) και ειδικές τιμές 
για φοιτητές. (€ 1,5/ ώρα 
όλο το 24ώρο).   

PlUG N’ PlAY
Aγ. Παρακευής 25, Xαλάνδρι, 
210 6893.034 on line σύν-
δεση όλη μέρα κάθε μέρα 
και 650 παιχνίδια για τους 
fan του είδους. Kαφεδάκια 
με πρωτότυπες γεύσεις και 
ποικιλίες απ’ όλο τον κόσμο.  

 
Bars
     
AlMoDobAr
Kωνσταντινουπόλεως 60, 
Γκάζι, 694 6457442 Bar που 
αγαπάει ιδιαίτερα την ηλε-
κτρονική μουσική και τα πα-
ρακλάδια της. Kάθε Πέμπτη 
Goth Atmospheric party με 
τον dj George the Ripper 
και κάθε Σάββατο parties με 
ion, Panos D κ.ά. 

*  AMeTHYST ArT+bAr
Πρωτογένους 11, Ψυρρή, 
211 1194.970 Πολυχώρος 
που συνδυάζει τη διασκέ-
δαση με την τέχνη. Brazilian 

βραδιές κάθε Πέμπτη και 
ελληνικές κάθε Κυριακή. 
Ανοιχτό από τις 10.30 το 
βράδυ. Κλειστά Δευτ. 
και Τρ. 

ArGo bAr 
Δεινοκράτους 19, Κο-
λωνάκι, 6938 676734 
Επέστρεψε πίσω απ’ 
το παλιό του στέκι. Με 
μυκονιάτικο αέρα, ενη-
μερωμένη μπάρα, διάση-
μα cocktails και μουσική 
σήμα κατατεθέν. Parking 
και είσοδος δωρεάν. 
 
AΣΠPo
Aριστοφάνους 4, Ψυρρή, 
210 3313.218 Σε όμορφο 
παραδοσιακό διατηρητέο 
διώροφο χώρο στην καρδιά 
του Ψυρρή. Σφύζει από 
κόσμο και αγαπά την τέχνη 
πολύ (κάθε εβδομάδα και 
μια παρουσίαση έργων νέ-
ων καλλιτεχνών). Freestyle 
μουσικές για freestyle 
ανθρώπους. Πολλά ποτά 
και ποικιλία cocktails. Mέχρι 
αργά το βράδυ, ανοιχτό 
κάθε μέρα.   
 
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. 

bArrio
Κεραμεικού 53, Μεταξουρ-
γείο, 210 5246.564 Με ανα-
νεωμένο concept, και στα 
πλατό να εναλλάσσονται 
γνωστοί ραδιοφωνικοί 
παραγωγοί, όπως η Ελένη 
Μαθιουδάκη (Τετάρτες), 
η Ειρήνη Στεφοπούλου 
(Πέμπτες) και ο Μανώλης 
Οικονόμου (Σάββατα). Τις 
Παρασκευές αναλαμβάνει 

δράση ο Στεφανόπουλος, 
ενώ οι Κυριακές είναι jazz 
με τον Γιώργο -Ίκαρο Μπα-
μπασάκη. 

ΒArTeSerA 
Kολοκοτρώνη 25, στοά 
Πραξιτέλους, 210 3229.805 
Επανέφερε στο προσκήνιο 
την πιάτσα της Κολοκο-
τρώνη, καθιέρωσε τη μόδα 
με τα μωσαϊκά, πολεμάει 
το αδιαχώρητο κάθε Παρ.-
Σάββ. 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 πειρα-
ματική σκηνή. Συνεχές 
πρόγραμμα με live, dj 
sets, προβολές, διαλέξεις, 
θεατρικές παραστάσεις, 
εκθέσεις. A.V.

blUe
Mεσολογγίου 8, Xαλάνδρι, 
210 6815.505  Ωραίο, απλό 
και καθημερινό στέκι. Στον 

κάτω όροφο ρυθμοί rock 
alternative, indie. Aνοιχτό 
από το μεσημέρι.

boUrboN 
Kαλλιδρομίου 68, Eξάρχεια, 
210 8824.805 20 χρόνια 
στα eξάρχεια. eμβληματικό 
μπαρ της Kαλλιδρομίου. 
Kαθαρά ποτά, αντιπληθω-
ριστικές τιμές με ειδικότητα 
στα cocktails. Kαλή μουσική, 
ιδανικό στέκι για παρέα. 

boX 
Kωλέττη 4, Aθήνα, 210 
3847.597 Kάθε μέρα 
διαφορετικός dj με... ανοι-
χτόμυαλες μουσικές, αυτο-
σχέδια πάρτι «δωματίου», 
η πιο ωραία μπάρα για after 
midnight sessions και ψημέ-
νη ρακή. 

bUZZ 
Iεροφαντών 13, Γκάζι, 210 
3469.559 Zεστή ατμόσφαιρα 
δίπλα στο τζάκι, μοντέρνα αι-
σθητική. Mainstream μουσι-
κές για soundtrack και funky 
διαθέσεις. Δευτ. Kλειστά. 

CACHiCA
Πλαταιών 5 & Aγησιλάου, 
Kεραμεικός, 210 3470.188 
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ΑFTer DArK 
Διδότου 31, Αθήνα, 
210 3606.460 
21/4: Mind The Gap 
με hard rock (23.00/€  
5). 22/4: Δ. Κελένης & 
lοst Highway με new 
country. (23.00/€ 6). 

AΛΑΒΑΣΤΡΟΝ 
Δαμάρεως 78,
 Παγκράτι, 210 7560.102 
21/4: Μουσικοί Ιχνηλά-
τες. 22/4: Μαγεκαπάμα. 
Έναρξη 23.00. Είσοδος 
€ 10.

AN ClUb 
Σολωμού 13-15, 
Εξάρχεια, 210 3305.056 
16/4: Spinalonga 
Festival με ελεύθερη 
είσοδο.

ΑΡχΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Πειραιώς 116, Γκάζι, 
210 9014.428
τρ. Κώστας Τουρνάς.  
Κυρ.-Δευτ. «Άκρως α-
πόρρητον». τετ.-Πέμ.-
Σάβ. «Τα Παιδία Παί-

ζει». Έναρξη 23.00.  

HAlF NoTe  
Tριβωνιανού 

17, Mετς, 210 
9213.310 

16/4: Freddy Cole 
Quartet. Έναρξη 22.30. 
Eίσοδος με ποτό € 40-35 
(τραπέζι), € 30 (μπαρ). 
Φοιτ. € 30-20.
 
ΚΟΟ-ΚΟΟ
ίάκχου 17, Γκάζι, 
2103450.930
τρ. Stand up comedy 
«Τρεις στο Koo Koo» 
(23.00/€ 10 με ποτό).

lAZY
Λεωφ. Πεντέλης 1, Βριλήσ-
σια, Αττική οδός, Έξοδος 
12, 210 6895.535
16/4: Delivers με hard 
rock. 20/4: Jam Night. 
21/4: Spicy rise. 22/4: 
Δημήτρης Βεριώνης 
- Λήδα Πισπίρη και η 
Φιλική Εταιρεία.

ΠΑΡΑΦΩΝΟ 
Ασκληπιού 130Α, 
210 6446.512 
20/4: Jasm (22.00/€ 10). 
21/4: Nukeleus (23.00/€ 
10). 22/4: Swinging Fish 
(22.00/€ 10). 

ΠΥΡΗΝΑΣ  
Mιχαλακοπούλου & 
Διοχάρους 11, Xίλτον, 
210 7237.150 
21/4: Στέλιος Δάβαρης 
(22.30/€ 10). 

ΡΑΚΟΜΕΛΟ 
Διστόμου 9A, 
πλ. Aνεξαρτησίας, 
Aγ. Mαρίνα, Hλιούπολη, 
210 9702.025 
Κάθε Κυριακή σε έντε-
χνους ελληνικούς ήχους 
ο Βαγγέλης Κακουλά-
κης (φωνή-κιθάρα), 
ο Αλέξιος Αντωνόπου-
λος (τύμπανα) και ο 
Αποστόλης Αρμάγος 
(πλήκτρα-φωνή). 
Έναρξη 22.00, 
είσοδος € 5, 
www.torakomelo.gr 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ 
ΝΟΤΟΥ ClUb 
Φραντζή & Θαρύπου 35 
Σάβ.-Κυρ.-Δευτ.-τρ. 
Club House band. 
Έναρξη 23.00. 
Είσοδος € 6-4 (φοιτ.). 

ΣΤΟ ΜΠΑΡΑΚΙ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΗ
Διδότου 3, Κολωνάκι, 
210 3623.625
16/4: Aμανέδες και 
Ταξίμια από τους 
Ευγένιο Βούλγαρη και 
Θεοδώρα Αθανασίου. 
21/4: Mάκης Τσιγάντες. 
22/4: «Τρεις Παρά...». 

σκηνές-live
Του ΓίΩΡΓού ΔΗΜΗτΡΑΚοΠούΛού

➜ museweek@athensvoice.gr

εΛεΝη ΒιΤαΛη

Μ ια από τις ευχάριστες εκπλήξεις της σεζόν, που 
πάει καλά, πολύ καλά. Μετά από ένα ροκ πέρα-
σμα που αδικούσε τη φωνή της, επιστρέφει στην 

ελληνική και μικρασιατική παράδοση με αρμένικα, ανατολί-
τικα και έθνικ πινελιές με την πολύτιμη σύμπραξη του Haig 
Yazidjian και της Αρετής Κετιμέ. Μέρος του προγράμματος 
αποτελούν και τα καινούργια της τραγούδια από το άλμπουμ 
«Επτά και να προσέχεις…» σε ενορχήστρωση του Γιάννη 
Σπάθα, με αληθινό λαϊκό ήχο που ξέρει όσο λίγες Ελληνίδες 
ερμηνεύτριες.
ΚΥΤΤΑΡΟ, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα, 210 8224.134. Έναρξη 22.00. Είσοδος με 
ποτό € 20. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Πάσχα Club
Του ΠΑΝΑΓίΩτΗ ΜΕΝΕΓού

Ό πως κάθε χρόνο, έτσι και φέ-
τος η κίνηση «κάθεται» τη Με-
γάλη Εβδομάδα, τα καλοκαι-

ρινά openings δρομολογούνται και οι 
clubbers χορεύουν γύρω από τον οβε-
λία. Δυο τρία πράγματα σε περίπτωση 
που μείνεις στην πόλη και δεν αισθά-
νεσαι τη διάθεσή σου κατανυκτική…

Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, ο Κορμο-
ράνος κάνει πάρτι μετά τον επιτάφιο 
καλώντας τον Ταϊβανέζο Mochipet. 
Μεγάλωσε στην Καλιφόρνια, άκουγε 
σκληρές κιθάρες και εκλεπτυσμένη jazz 
μέχρι να κινηθεί προς την electronica 
μέσω hip hop. Θα παρουσιάσει live έ-
ναν ήχο που γενικά περιγράφεται ως 
electro. Τα υπόλοιπα το βράδυ στο και-
νούργιο Swing (Ιάκχου 8 & Ευμολπιδών, 
μαζί και ο Espeekay, free).

Αύριο,  Μεγάλη Παρασκευή,  το 
Second Skin απόλυτα προσαρμοσμέ-
νο στο πνεύμα των ημερών καλεί στο 
catacomb room τον DJ Antichrist μα-
ζί με την Thita G για σκληροπυρηνικό 
noise. Στον κυρίως χώρο, DJ X και DJ 
Demi (€ 8 με ποτό).

Και μετά την Ανάσταση ο Junior SP 
στο Funky! Earth bar σε drum’n’bass 

«Χριστός Ανέστη»…
➜ p_menegos@yahoo.com

citybeat

Mochipet

Άνοιξε στην πλατεία του 
Kεραμεικού σε ένα ωραίο 
νεοκλασικό με δυνατή μπά-
ρα. Aυθεντικά cocktails και 
δροσερά ποτά από τις 21.00 
με freestyle ρυθμούς από 
γνωστούς djs, all night long. 

FiDelio
Ωγυγού 2 & N. Aποστόλη, 
Ψυρρή, 210 3212.977
Στέκι του κέντρου τα τελευ-
ταία 9 χρόνια. Έχει δημιουρ-
γήσει δική του παράδοση 
στην ποιοτική μουσική, 
όπως funky beats, reggae 
και hip hop. Πλήρως ανακαι-
νισμένο σε 3 επίπεδα για όλα 
τα γούστα. Aπό τις 22.00.

FUNKY! eArTH bAr
Αριστοφάνους 1, Πλ.Ψυρρή, 
210 3232.515 Με έμφαση 
στις «μαύρες» μουσικές από 
Έλληνες djs και guests από 
το εξωτερικό. Ποτά σε κα-
λές τιμές, απλό € 7, special 
€ 8 και μπίρες € 5. Ανοιχτό 
Πέμ.-Σάβ. από τις 22.00

GAlAXY 
Σταδίου 10 (εντός στοάς) 
, 210 3227.733 Ορίζει από 
μόνο του την κατηγορία 
«ποτάδικο». Βγαλμένο από 
σελίδες αμερικάνικου μυθι-
στορήματος, μποέμικο κα-
ταφύγιο με τον κύριο Γιάννη 
να  σεβίρει εξαιρετικά ποτά 
σε αυτούς που ξέρουν και 
τον εμπιστεύονται.

GrAND DAMe
Περσεφόνης 23, Γκάζι, 210 
3416.412  Βιομηχανικό 
σκηνικό με design πινελιές 
για champagne cocktails. 
Κόσμος πολύς και καλλιτε-
χνικός. 

FloWer 
Δορυλαίου 2, πλ. Μαβίλη. 
210 6432.111 Αμετακίνητο 
στέκι της «διαφορετικής» 
πλατείας. Συνωστισμός, ρο-
κάδες και φθηνές μπίρες.

HoXToN 
Bουτάδων 42, Γκάζι, 210 
3413.395 Mπαρ σε βιομη-
χανικό 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.  

iNTro 
Κ. Βάρναλη 30 & Μεγ. Αλε-
ξάνδρου, Περιστέρι, 210 
5759.442 Pop στέκι με δυ-
νατές βραδιές, χορευτικές 
μουσικές που αγαπάνε τη 
σκηνή της brit pop και γνω-
στοί DJs αναλαμβάνουν τα 
πλατό. Κάθε μέρα ανοιχτά 
από το πρωί για καφέ, μέχρι 

αργά το βράδυ για ποτό και 
cocktails. 

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

JAMeS JoYCe  
Άστιγγος 12, Μοναστη-
ράκι, 210 3235.055 Όπως 
Ιρλανδία. Pub για άφθονη 
μπίρα, και Guiness, ζουμερά 
burgers σε γενναίες μερίδες 
και steaks. Live μουσική και 
οθόνες για ποδοσφαιρικά 
ματς. Καθημερινά έως τις 
11.30, Παρ. & Σάβ. έως 
24.00. Μ

JoY
Σαρρή 18 & Σαχτούρη, Ψυρ-
ρή, 210 3228.038 Στον τρίτο 
όροφο νεοκλασικού, σε μο-
ντέρνο βιομηχανικό ντεκόρ, 
με συχνά πάρτι και djs να 
εναλλάσσονται. 

KiNKY 
Aβραμιώτου 6-8 (όπισθεν 
Aθηνάς 12), Mοναστηράκι, 
210 3210.355 Ανοιχτό όλη 
μέρα, το πρώτο μπαράκι 
της Αβραμιώτου που εξε-
λίχθηκε σε alternative rock 
δημοσιογραφικό στέκι.

* Koo - Koo
Iάκχου 17, Γκάζι, 210 
3450.930 Mε πολυσυλλε-
κτικό μενού όχι σε γεύσεις 
αλλά σε events. Kάθε Δευ-
τέρα και tρίτη πρόγραμμα 
με τραγούδι, χορό και stand 
up comedy με τους M. Θε-
οχαράκη, n. Kοντογιώργη 
και eλ. Σιδερά. tετάρτη 
και Πέμπτη djs και special 
events, ενώ Παρασκευή 
και Σάββατο live με τον Λ. 
Mπαλάφα, n. Mινδρινού και 
P. Kαπετανάκη. Kυριακή 
κλειστά, εισ. με ποτό €8.

looP 
Πλ. Ασωμάτων 3, Θησείο, 210 
3369.340 Το κλασικό πλέον 
freestyle στέκι αναθρέφει 
ακόμα μια ηλεκτρονική 
γενιά. Και ο Μανώλης πα-
ραμένει ένας από τους πιο 
μουσικά ενημερωμένους 
και ψύχραιμους ιδιοκήτες 
της νύχτας. 

45 MoiPeΣ
Iάκχου 18 & Bουτάδων, Γκάζι, 
210 3472.729 Aπό τα πλέον 
ιστορικά ροκ club, από τα 
πρώτα στέκια που επέλεξαν 
το Γκάζι. Mε πολύ ωραία 
ταράτσα και urban θέα της 
πόλης, αλλά και ανεξάντλη-
τη δισκοθήκη που καλύπτει 
με άνεση όλο το φάσμα της 
rock σκηνής  από τους s. 
Pyros D (the earthbound, 
the Rockin’ Bones), Jim P 
(Dear Darkstar) και Kώστα. 

ΜΑrAboU
Πανόρμου 113, Αμπελόκη-
ποι, 210 6910.797 Με δυνατή 

μπάρα, πλούσια κάβα, 
cocktails από φρέσκα φρού-
τα, sandwiches και δροσε-
ρές σαλάτες. Πάντα υπό 
τον ήχο world, funky, soul, 
jazz, swing, pop, και electro 
μουσικής. Για 20άρηδες ή 
όσους αισθάνονται έτσι.   

MAYPH ΓATA
Αβραμιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 210 3248.200 
Ο Γιώργος Αμοργιανός και 
ο Γιώργος Ελευθεριάδης, 
το ακούραστο team της 
Mαύρης Γάτας, μπαίνουν σε 
νέες περιπέτειες με πολλή 
δράση, χιούμορ, σασπένς 
και πολλά cocktails. Kαι με 
αγαπημένους electro, jazz, 
funky και hip hop ρυθμούς.  

MAYo bAr
Περσεφόνης 33, Γκάζι, 210 
3423.066 Pop ατμόσφαιρα, 
ωραίος χαρούμενος κόσμος 
και μια χειμωνιάτικη αυλή 
που αντικαθιστά την καλο-
καιρινή ταράτσα. Η σκάλα 
παραμένει meeting point. 

MiKe’S iriSH bAr
Σινώπης 6, Πύργοσ Αθηνών, 
Αμπελόκηποι, 210 7776797 
Κάθε Τετάρτη karaoke, από 
Πέμπτη - Σάβ. ενναλασσό-
μενα live.

MilleNiUM
Bουτάδων 60, Γκάζι, 210 
3412.994 και Λ. Παπάγου 
143, Zωγράφου, 210 
7488.726  o γνωστός χώρος 
στου Zωγράφου τώρα 
και στο Γκάζι, σε ένα πολύ 
όμορφο νεοκλασικό κτίριο 
δύο ορόφων. eυχάριστο 
περιβάλλον, από το πρωί με 
καφέ, κρύα πιάτα, σαλάτες, 
waffles και sandwiches, ως 
αργά το βράδυ. Πάντα με 
mainstream μουσικές, ποτό 
και υπέροχα cocktails.

ΜΠΡΙΚΙ 
Φρύνης 18, Παγκράτι, 
210 7518.637. Αποτελεί μια 
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 Kα-
ταξιωμένο στέκι, από τα 
πρώτα που καθιέρωσαν τον 
όρο freestyle. Πλέον και με 
δεύτερο stage στο βάθος. 
Funk η κυριότερη μουσική 
κατεύθυνση.

NiXoN 
Αγησιλάου 61 Β, 210 3462.077 
Ο κόσμος συνωστίζεται 
στους διαδρόμους μεταξύ 
των σεπαρέ. Καλλιτεχνική 
ατμόσφαιρα, προσεγμένο 
σάουντρακ, φοβερή κρυφή 
αίθουσα προβολών και ω-
ραία κουζίνα.

oNe HAPPY CloUD 
Αριστοφάνους 12, πλ. Ψυρ-
ρή, 210 3222.256 Κλασικό 
πλέον freestyle μαγαζι στου 
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Ψυρρή, με έμφαση στο 
deep & jazzy house. 

oPeN SKY WiTH A birD & A 
PArroT bY THe SQUAre 
Όθωνος 10, Στοά, Σύνταγμα, 
210 3312.712 Λευκό φόντο 
σε μια μυστηριώδη γωνιά 
της πόλης που περιμένει να 
την ανακαλύψεις.

Π
Eυπατρίδων 7, Γκάζι, 210 
3470.510 Alternative 
coffeshop - bar. Ψαγμένες 
μουσικές, ζεστά χρώματα 
και μια ωραία δροσερή, 
εσωτερική αυλή. Mε καλ-
λιτεχνική διάθεση και εικα-
στικά δρώμενα να τρέχουν. 
Aνοιχτό από τις 20.00 έως 
αργά το βράδυ.

ΠΑΡAΦΩΝΟ 
Aσκληπιού 130α και Σ. Kυ-
ρήνης 1, 210 6446.512 Σ’ ένα 
όμορφο νεοκλασικό κτίριο 
έβαλε πρώτο τη βάση για τη 
δημιουργία της ελληνικής 
jazz σκηνής και στεγάζει 
με συνέπεια από το 1981 
όλο το φάσμα της. Aνοιχτό 
καθημερινά από τις 21.00 
ως τις 3.00 με διαφορετικές 
καινούργιες και αναγνωρι-
σμένες μπάντες.  
 
ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ 
Αβραμιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 210 3219.120 Ιndie 
στέκι στη νέα πιάτσα στο 
Μοναστηράκι. Μία πόρτα α-
πόσταση με τα διπλανά μπα-
ράκια, κονσόλα με κιθάρες, 
εναλλασσόμενοι djs από 
αθηναïκά συγκροτήματα και 
μουσικό tύπο. 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Kωλέττη 9, Eξάρχεια, 210 
3845.570 Ζωντανό στέκι 
στον «επαναστατικό» 
πεζόδρομο όλες τις ώρες, 
όλες τις μέρες, με μουσικά 
περάσματα από funk & jazz 
μέχρι 60s pop και από alt. 
rock μέχρι ethnic. 

PeTroGAZ 
Λεωφ. Δημοκρατίας 22, Με-
λίσσια, 210 6139.989 Μου-
σικές από electronica που 
δεν βρίσκεις εύκολα ούτε 
στο κέντρο. Ωραία μπάρα, 
άνετος χώρος, συχνά πάρτι 
της Klik rec. A.v.

PoP 
Kλειτίου 10Β, 210 3220.650 
Λιλιπούτειο στέκι - indie 
αποικία, ποπ αισθητική, 
future και εκλεκτική ποπ 
στα ντεκ, απλόχερες μερί-
δες ποτού. 

PeΣiTAΛ 
Eρεσσού 64 & Θεμιστοκλέ-
ους, Eξάρχεια, 210 3805.556, 
www. recital.gr 
iστορικός, κλασικός, ατμο-
σφαιρικός πολυχώρος με 
βελούδινους καναπέδες & 
ζωγραφισμένα ταβάνια. tο 
bar των αισθήσεων έχει και 
μουσικά ταξίδια rock, 80s, 
funk, jazz.

riTMoS Del MUNDo
Αγησιλάου 88, Κεραμεικός, 
210 3420.007 Το μπαράκι 
του Meson el Mirador. Κάθε 
Σάβ. live brazilian music 
show με bοssa nova, sambas 
κ.ά. από τη Mιράντα Βερού-
λη και τους Desafinados. 
Είσοδος με πότο € 10. 
 
SANTA boTellA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελό-
κηποι, 210 6981.032 Στο 
αυτόνομο κράτος της 
Πανόρμου, με καφέδες που 
ανακουφίζουν και cocktails 
που δροσίζουν. Ο Κώστας 
είναι από τους πιο cool οι-
κοδεσπότες της αθηναϊκής 
νύχτας. A.V.

THe SeveN JoCKerS 
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.

USe bAr 
Πλ. Καρύτση 5, Κέντρο Νέο 
στέκι στην καθιερωμένη 
πιάτσα, με έμφαση στην 
acid jazz και πινελιές από 
πειραγμένο hip hop, indie 
εκρήξεις και διαλείμματα 
με breaks.

* USeD - THe reCYCle bAr
Γρ. Γυφτοπούλου 6 (Mεσο-
λογγίου), Xαλάνδρι, 210 
6839.426 Kαφέ το πρωί, bar 
με ωραία ποτά και μουσικές 
soul, funky και επιλεγμένα 
mainstream κομμάτια. 
eκθέσεις ζωγραφικής στον 
όροφο και deco εμπνευσμέ-
νο από την ανακύκλωση 
- οικολογία. Ποτό €7 

YelloW SUbMAriNe
Nηλέως 5, Θησείο, 693 
2131991 o ραδιοφωνικός 
παραγωγός tάσος Kαρα-
τζής και οι συνεργάτες 
του σε rock, soul και blues 
μουσικές, που θυμίζουν τις 
ιστορικότερες συναυλίες 
από τα 60s μέχρι σήμερα 
και συνοδεύουν τα αγαπη-
μένα ποτά των e. Presley, J. 
Joplin, F. sinatra και άλλων. 

YoGA bAlA
Ρ. Παλαμήδου 5-7, Ψυρρή 
hip στέκι της πόλης, σκο-
τεινό ντεκόρ, φιλοξενεί 
τα πάρτι της ομάδας των 
outro. Συνήθως μαύρες 
μουσικές με breaks και hip 
hop, μερικές βραδιές γίνε-
ται electro, τώρα τελευταία 
ξεκινάει και τα live.

WUNDerbAr
Θεμιστοκλέους 80, πλ. Eξαρ-
χείων, 210 3818.577 το ηλε-
κτρονικό στέκι της πόλης με 
ανανεωμένο line-up. A.V.

* ZoUZoU DeS PAlAiS       
Αισώπου 9, Ψυρρή, 210 
3215.614  Ατμοσφαιρικό 
champagne bar σε στιλ 
ρετρό, με μουσική που σε 
ταξιδεύει από Ιταλία μέχρι 
Αμερική. Τιμές ποτών special 
€ 8, premium €10 και ποτήρι 
ή cocktail σαμπάνιας € 10. 

Πίστες

ΓΡΑΜΜΕΣ 
Κωνσταντινουπόλεως 111, 
Βοτανικός, 210 3414.350, 
210 3462.283 Από Πέμπτη 
ως Σάββατο Γιώργος Μαρ-
γαρίτης, Λίτσα Γιαγκούση.

PAlAiS roYAl
Σίνα 7, Μαρούσι, 210 
6106.869 Από Πέμπτη 
ως Δευτέρα ο Λευτέρης 
Πανταζής στήνει στη σκηνή 
του Palais Royal ένα πλού-
σιο πρόγραμμα για όσους 
αναζητούν αυθεντικά 
μοντέρνα μπουζούκια. 

Clubs
  
AlCATrAZ 
Λ. Συγγρού 137, N. Σμύρνη, 
210 9316.417 Live sex show 
από όμορφες strip dancers 
για ατελείωτες νύχτες 
και ξεσηκωτικά bachelor 
parties. eίσοδος με ποτό 
€15. Aπό 11.30 μ.μ. 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ 
Κηφισίας 7, Χαλάνδρι, 210 
6898.560 comeback για το 
club - brand name στην αθη-
ναϊκή νύχτα. Ρετρό διακό-
σμηση, mainstream κονσόλα 
και κάθε Τετ. R’n’B βραδιά.

bAbAe
Λ. Ποσειδώνος 58, Aστέρας, 
Γλυφάδα, 210 8941.620 Δίπλα 
στη θάλασσα, ρυθμοί r&b, 

disco-house και djs που εναλ-
λάσσονται. eισ. με ποτό €15, 
φιάλη απλή €105, σπέσιαλ 
€120. Δευτ. και tρ. κλειστά.

bAroUGe
Aνδρονίκου 4 & Tζαφέρι, 
Γκάζι, 210 3424.994 Πολυτέ-
λεια και sexy ατμόσφαιρα 
με το κόκκινο χρώμα να 
πρωταγωνιστεί, clubbing σε 
mainstream ήχους αλλά όχι 
ελληνικά. Kλειστά Δευτέρα. 

booM-booM 
Θησέως και Ποσειδώνος, Tζι-
τζιφιές 80s καρεκλο-tracks, 
βάτες και χρυσές σκιές που 
αγγίζουν φρύδι, πλαστικά 
λουλούδια-φωτιστικά.

boUDoir 
Δεληγιάννη 50 & Γεωργαντά. 
Κηφισιά, 210 8018.304 Στο 
αρχοντικό του Βαγιανού στο 
Κεφαλάρι σε απόλυτα μαύ-
ρο ντεκό, με mainstream 
μουσικές από τον Angel και 
fingerfood μενού που υπό-
σχεται εκπλήξεις.

boUTiQUe 
Φιλελλήνων 15, Αθήνα, 210 
3231.315 Το team του κα-
λοκαιρινού Galea για τρίτη 
χρονιά στο Σύνταγμα. Μαύ-
ρο, χρυσό και κρύσταλλα 
στην οροφή, glam αισθητι-
κή. Κάθε Τετ. ελληνικό πάρτι 
με την Αν. Παντέλη και γενι-
κά mainstream vs r’n’b.
 
ClUb 22 
Ακαδημίας & Ζωοδ. Πηγής 3, 
210 9222.224  Επιστρέφει για 
το χειμώνα στο κέντρο, με 
μουσικές παραστάσεις, συ-
ναυλίες, θεματικές βραδιές, 
stand up comedy και καρα-
όκε. Resident DJs οι Σπύρος 
Παγιατάκης και Kimon.

CrUiSer 
Μαρίνα Φλοίσβου, Κτίριο 6, 
Π. Φάληρο, 210 9821.494 Νέο 
μαγαζί στην ήσυχη μαρίνα 
με το πολυτελές περιβάλλον 
των θαλαμηγών. Πλούσια 
λίστα από ελαφριά πιάτα και 
σαλάτες, πολύ καλά ενημε-
ρωμένη λίστα κρασιών και 
από τις μεγαλύτερες λίστες 
καφέ και τσαγιού. Κάθε Πέμ. 
πάρτι με  mainstream μουσι-
κές επιλογές.

DArK SUN 
Θηβών 42, Περιστέρι o σκο-
τεινός ναός των Aθηναίων 
goths κλείνει φέτος 10 
χρόνια. nα «είσαι στις μαύ-
ρες σου».

eNvY 
Αγ. Ελεούσης 3, Μοναστη-
ράκι, 210 3317.801 Φέτος 
παίζει και στους τρεις ορό-
φους, πλήρως ανακαινι-
σμένο σε κόκκινες, χρυσές 
και μαύρες αποχρώσεις. 
Στα dexx ο Κωνσταντίνος 
Μοσχονάκης. R’n’b κάθε 
Τετ. και κάθε Κυρ. ελληνική 
βραδιά. Είσ. €10 καθ./ Τετ., 
Παρ. και Σάβ. €15.

Free ClUb
Kάστορος 41 & Φωκίωνος, 
Πειραιάς 210 4116.505 Από 
τα πιο κεφάτα πειραιώτικα 
μαγαζιά, με ντεκόρ που 
συνδυάζει το ξύλο, την 
πέτρα και το μέταλλο. Για 
χαλαρωτικές βραδιές στους 
καναπέδες ή ατέλειωτο 
χορό στις μπάρες. 

FUZZ ClUb 
Λ. Bουλιαγμένης 22 Aθή-
να, 210 9220.802, info@
fuzzclub.gr, www.fuzzclub.
gr  Kάθε Σάββατο ξένοι djs 
της διεθνούς dance σκηνής. 
Kάθε Παρ., Σάβ. και Kυρ. 
(20.30 - 23.45) οι συναυλίες 
της AnΩΣhΣ. Kάθε Παρ. 
parties από όλων των ειδών 
τις μουσικές σκηνές.

iΣTioΠΛoΪKoΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, Πει-
ραιάς, 210 4134.084, 210 
4134.184, 694 4915220 Mε 
θέα το Mικρολίμανο και 
deck πάνω από τη θάλασσα. 
Kαθημερινά συρρέει πλή-

θος κόσμου. Φιάλη ουίσκι 
€90 & 105.

KAlUA 
Αμερικής 6, Σύνταγμα, 210 
3608.304 Καθιερωμένο υπό-
γειο after με πολλά ελληνικά 
και τσιφτετελοκαταστάσεις. 
Βρίσκει πολλούς το τέλος 
της νύχτας εδώ...
  
lATiN HoUSe 
Βασ. Σοφίας 20. Μαρούσι, 
210 8060.155 Το όνομα τα 
λέει όλα. Latin, salsa, αλλά 
και βραδιές με disco, funk 
και soul.

MANSioN ClUb
Κολοκοτρώνη 34, πλ. Κεφα-
λαρίου Η Via Milioni ανεβαί-
νει στα βόρεια προάστια, 
σε ένα χώρο 400 τ.μ., έχει 
σήμα το δολάριο του Andy 
Warhol και θυμίζει πολυτελή 
έπαυλη. Μενού από τον Στέ-
φανο Ρόσι και κάθε Κυριακή 
απόγευμα Bootycall από 
τους Μagna. 

NoiZ ClUb 
Eυμολπιδών 41, Γκάζι, 210 
3424.771 Aπό τα καλύτερα 
womens club της πόλης, 
ανοιχτό από τις 23.00 μέχρι 
αργά, φιλόξενο και για τους 
άντρες φίλους του. nεανικό, 
άκρως θηλυκό, με έντονη 
προσωπικότητα, ωραίες 
μουσικές και ζεστή, ερωτική 
διακόσμηση, είναι ανοιχτό 
κάθε βράδυ.
 
PAleNQUe ClUb 
Φαραντάτων 41, πλ. Αγ. 
Θωμά, Γουδί, 210 7752.360 
Για 14η χρονιά επανέρχεται 
ανανεωμένο με live από όλο 
τον κόσμο, σχολές χορού, 
guest djs που κρατούν ζω-
ντανό το latin spirit.

PreCioUS 
Αλεξ. Σούτσου 14, Κολωνάκι, 
210 3639.439 Νέος privé 
χώρος για απαιτητικούς 
clubber. Θεατρικό και πολυ-
τελές σκηνικό στον πρώτο 
όροφο για πολύ χορό, πιο 
χαλαρωτική ατμόσφαιρα 
στο δεύτερο όροφο και Dom 
Perignon αίθουσα για πιο α-
πομονωμένες καταστάσεις ή 
και οργάνωση προσωπικών 
πάρτι. Κλειστά Τρίτη.  

 SeCoND SKiN
Κωνσταντινουπόλεως 78 & 
ίερά οδός, Γκάζι  to νέο club 
του Κεραμεικού που έστη-
σαν καλλιτεχνικά , αισθητι-
κά και μουσικά οι Γιώργος 
Φακίνος, Γιώργος Ταμβακο-
λόγος και Γιάννης Μαντω-
νανάκης. Δυνατές βραδιές 
με 2 floors, 1 εισιτήριο και 
πολλούς residents djs. Κυ-
ριακή και Δευτέρα κλειστά. 
Εισ. ελεύθερη εκτός Παρ. €7 
και Σαβ. €9 με ποτό 

SHiSHA
Λ. Eθνάρχου Mακαρίου 10, 
Στάδιο Eιρήνης και Φιλίας, 
210 4834.190 Mega club στη-
μένο σε ένα oriental σκηνι-
κό. Kαταπληκτική θέα στη 
θάλασσα, κοσμοσυρροή και 
ρυθμοί mainstream αλλά 
και house.

TiKi bAr
Φαλήρου 15, Mακρυγιάννη, 
(Σταθμός Mετρό Aκρόπολη), 
210 9236.908 exotica-bar-
restaurant, με μεγάλη 
λίστα cocktails και νόστιμα 
burgers. Lounge-punk 
αισθητική, πολλά θεματικά 
parties, κάθε Kυριακή live 
συναυλίες με Έλληνες και 
ξένους καλλιτέχνες. 

UNDerWorlD 
ίπποκράτους 56 . Το noir 
στέκι της πόλης με πολλά 
events σε ebm / electro / 
gothic στιλ. 

viTriNe
Λ. Συγγρού 58, Aθήνα, 210 
9242.444 Mε mainstream 
μουσικές και parties. Kά-
θε Πέμπτη r&n party και 
κάθε Παρασκευή η ομάδα 
stigma. ●
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Ξ έσπασε ντόρος στο φόρουμ του 
10percent.gr από ένα άρθρο για 
την ομοφοβία που ενίοτε παρα-

τηρείται στον αριστερό/αντιεξουσιαστικό 
χώρο. Μακάρι η ομοφοβία να ήταν απο-
κλειστικότητα των φασιστών, θρησκόλη-
πτων και άλλων εντοιχισμένων. Δυστυ-
χώς πρώτοι και καλύτεροι στην ομοφοβία 
τερματίζουμε εμείς οι ίδιοι οι γκέι άντρες 
και γυναίκες. Πράγμα απόλυτα φυσικό, 
αφού οι καταπιεσμένοι πάντα είναι οι αυ-
στηρότεροι καταπιεστές του εαυτού τους 
(λέγε με εσωτερικευμένη ομοφοβία).

Η «ομοφοβία» δεν έχει σχέση με φο-
βίες, όπως η υψοφοβία ή η μην-ξεμείνω-
από-καφέ-φοβία. Σημαίνει τις διακρίσεις 
με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό, 
όπως ο σεξισμός αφορά διακρίσεις με βά-
ση το φύλο, ο ρατσισμός με βάση τη φυλή 
κ.ο.κ. Οι ομοφοβικοί δεν φοβούνται εμάς 
τις λεσβίες, γκέι και τρανς. Τον εαυτό τους 
φοβούνται· τις δικές τους ομοφυλοφιλι-
κές τάσεις. Κι επειδή δεν αντέχουν αυτόν 
το φόβο, ξεσπάνε πάνω μας με μίσος. Έχει 
βάλει το χεράκι της κι η εκκλησία της α-
γάπης και της φιλανθρωπίας...

Υπάρχει ομοφοβία και διακρίσεις, αλ-
λά μην τρελαινόμαστε κιόλας. Ναι, αντι-
μετωπίζουμε διακρίσεις και ανισότητες, 
αλλά οι περισσότεροι γκέι άντρες και 
γυναίκες που ξέρω ζουν καλά όχι παρά 
το ότι είναι γκέι, αλλά επειδή είναι γκέι: 
έχουν μια αίσθηση belonging. Βγαίνουν, 
διασκεδάζουν, ερωτεύονται, δεν κλείνο-
νται μέσα σε τέσσερις τοίχους ή «προστα-
τευμένους» χώρους, πάνε στο Γκάζι αλλά 
και στα Εξάρχεια, πάνε Μέγαρο αλλά και 
μπουζούκια. Εντάξει, κλαίγονται λιγάκι, 
αλλά όλοι μας κλαιγόμαστε· χωρίς γκρί-
νια ο Έλληνας παθαίνει αναφυλαξία.

Αυτό μου αρέσει στο Πράιντ και γενι-
κά στο γκέι κίνημα: όσο θυμωμένοι και 
να ’μαστε, πάντα αυτοσαρκαζόμαστε και 
γελάμε. Άλλο καταπίεση, άλλο ευτυχία. 
Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το 
να τρίβουμε την ευτυχία μας στη μούρη 
των ομοφοβικών. Εντάξει, δεν λέει να 
είμαστε ευτυχισμένοι όλη μέρα σαν να 
έχουμε πάθει μετωπική με τη Μελωδία 
της Ευτυχίας, αλλά το να είσαι γκέι είναι 
κάθε άλλο παρά καταδίκη.

Το Athens Pride πλησιάζει. Μπορεί 
να μην πηγαίνουμε επειδή: α) Είναι ξε-
νόφερτο β) Είναι ντόπιο γ) Ντρεπόμαστε 
μη μας δει η ξαδέρφη της θείας μας δ) 
Φοβόμαστε μη μας δει κάνας συνάδελ-
φος ε) Ντρεπόμαστε γενικά που είμαστε 
γκέι στ) Δεν πιστεύουμε ότι κερδίζονται 
έτσι τα δικαιώματα ζ) Θα πάμε μόνο ό-
ταν γίνει σαν τη Μαδρίτη ή το Παρίσι η) 
Δεν παίζουν καλή μουσική θ) Μ’ αφού 
δεν είμαστε γκέι, απλώς κάνουμε σεξ 
με άτομα του ίδιου φύλου. Ας μην πά-
με, δεν πειράζει. Κι ας μην ήρθαν ποτέ 
σε κανέναν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
ντελίβερι σπίτι. Τουλάχιστον, όμως, ας 
φροντίζουμε στην καθημερινότητά μας 
να μην αυτοπυροβολούμαστε. Οι χειρό-
τεροι εχθροί μας είμαστε εμείς οι ίδιοι. 

Πλησιάζουν τα γενέθλια του Big Bar. 
Περισσότερα την άλλη βδομάδα, που θα 
κάνει μεγάλο πάρτι. Προς το παρόν, ση-
μειώστε μια αλλαγή στο πάντα ενημε-
ρωμένο σάιτ του που άλλαξε από www.
bigbarathens.gr σε www.bigbar.gr.

Κάθε Κυριακή από 22.00 μέχρι 2.00 το 
Καζάρμα βαφτίζεται BarCode και από 
κλαμπ μετατρέπεται σε μπαράκι με άλλο 
φωτισμό, διακόσμηση, προσωπικό και 
κυρίως άλλη μουσική: ποπ 80s & 90s, 
με λίγη ντίσκο και φανκ από το μοναδι-
κό Γιάννη. Δεν έχει είσοδο και τα ποτά 
στοιχίζουν μόνο € 5 (σπέσιαλ € 7). Το 
BarCode ξεκινά Κυριακή 26 Απριλίου. ●

gay&lesbian Του Λύο ΚΑΛοΒύΡΝΑ

Ομο-τι;
Ευτυχία vs ομοφοβίας!

Cafés/bars     

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

S-CAPe SUMMer 
Kων/πόλεως 80 (Pάγες), Γκά-
ζι iδανικό για άραγμα δίπλα 
στις ράγες του τρένου, μες 
στην καρδιά του γκέι νυφο-
πάζαρου.

εστιατόρια     

ΠΕΤΑΛΟ
Ξάνθης 10 & Λ. Kαραγιάννη, 
Kυψέλη, 210 8622.000 Σπι-
τικό φαγητό με εξαιρετικές 
τιμές σε χαλαρή ατμόσφαι-
ρα. Kαθημερινά από 20.00, 
πλην Δευτέρας.

ΣΑΠΦΩ
M. Aλεξάνδρου 35, Γκάζι, 
210 5236.447 Προσφιλές 
στις γυναίκες, ανοιχτά 
από μεσημέρι έως 1, πλην 
Δευτέρας. 

Βar/club     

biG 
Φαλαισίας 12 & Iερά Oδός 67, 
Γκάζι Για άντρες-αρκούδους 
και όσους τους λατρεύουν. 
Εκτός Δευτέρας. 
www.bigbarathens.gr 

FoU ClUb
Iερά Oδός & Kελεού 8, Γκάζι 
Παρασκευές και Σάββατα 
drag shows και wet live show. 
Kάθε tρίτη καραόκε.

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

SoDADe 
Tριπτολέμου 10, Γκάζι Mε 
δύο stage mainstream και 
electronica, είναι απαραί-
τητος σταθμός για δυνατή 
διασκέδαση. 

S-CAPe ArMY ACADeMY
M. Aλεξάνδρου 139, Γκάζι 
Σε mainstream μονοπάτια 
με διακλαδώσεις προς τα 
ελληνικά.

Βιβλιοπωλείο     

ΠΟΛΥχΡΩΜΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ 
Aντωνιάδου 6 & Πατησί-
ων, 210 8826.600, www.
colourfulplanet.com Μεγάλη 
ποικιλία τίτλων, ελληνικών 
και ξένων. 

σάουνες     

AleXANDer
Μεγάλου Αλεξάνδρου 134 & ί-
ερά οδός (μετρό Κεραμεικός),  

www.alexandersauna.gr
Η δημοφιλέστερη σάουνα 
της Αθήνας, με ευρύχωρο 
ατμόλουτρο, 2 σάουνες, 2 
υδρομασάζ, λογικές τιμές 
και υψηλά στάνταρ υγιει-
νής. Δευτέρα (Partner’s day) 
19.00-3.00, Τρίτη (Bear’s 
day) 19.00-3.00, Τετάρτη 
(Young & Youngest day) 
19.00-3.00, Πέμπτη (Mixed 
ages day) 19.00-3.00, Πα-
ρασκευή 19.00-8.00 & Σάβ-
βατο 16.00-8.00 (explosive 
nights), Κυριακή (cruising 
spa fun) 16.00-3.00. “happy 
hour” Σάββατο & Κυριακή, 
είσοδος 10 ευρώ. Γενική εί-
σοδος 15 ευρώ, Young club 
18-25 χρ. 9 ευρώ.  

FleX 
Πολυκλείτου 6, Mοναστηράκι 
eίσοδος €  15. Πολύ κεντρική 
και καθαρή γκέι σάουνα, 
εύκολα προσβάσιμη με το 
μετρό.

Βίντεοκλαμπ - 
Sex Shops 

PlAiSir
Σαρρή 17, Ψυρρή, 
210 3243.833, www.
plaisirsexshop.gr 24 ώρες 
ανοιχτό sex shop, με πλη-
θώρα ερωτικών βοηθημά-
των κ.λπ.  

ClUb AMore 2
Κ. Παλαιολόγου 28, Αθήνα, 
210 5240.664 Ιδιωτικές 
προβολές, ενοικιάσεις, 
πωλήσεις. 

eMPorio viDeo  
Σωκράτους 39, 1ος όρ., 
ομόνοια, 694 6282840 
Καθημερινά 10.00-22.00, 
Σάβ.-Κυρ. 10.00-20.00/ Πα-
τησίων 24, 1ος όρ., ομόνοια, 
694 6282841 Καθημερινά 
12.00-21.00, Σάβ. 12.00-
20.00/ Κηφισού 100, είσοδος 
ΚτΕΛ, 1ος όρ., 694 6282842 
Καθημερινά 10.00-22.00, 
Σάβ.-Κυρ. 10.00-20.00/ 
Φυλής 100, πλ. Βικτωρίας, 
ισόγειο, 694 6282844 Καθη-
μερινά 11.00-23.00, Σάβ.-
Κυρ. 13.00-23.00/ Γούναρη 
39, Πειραιάς 1ος όρ., 694 
6282843 Καθημερινά 12.00-
21.00, Σάβ. 12.00-20.00/ 
Πολυζωΐδη 5, έναντι ΚτΕΛ 
Ν. Θεσσαλονίκης Βαρδάρη, 
Θεσσαλονίκη, 1ος όρ., 694 
6282839 Καθημερινά 13.00-
22.00, Σάβ. 13.00-20.00, 
Κυρ. 14.00-20.00. 

eroXXX DvD SeX SHoP
Σταδίου 61, 1ος όρ., ομόνοια
Απολαύστε την ταινία της 
απολύτου αρεσκείας σας 
σε ατομικές καμπίνες DVD. 
Καθημερινά 10.00-22.00, 
Σάβ. 10.00-20.00, Κυρ. 12.00-
20.00. 

DvDlAND
Πανεπιστημίου 65, 2ος όρ. 
Απεριόριστη ποικιλία ερω-
τικών DVD για εβδομαδιαία 
ενοικίαση και πώληση - ιδιω-

τικές καμπίνες. 12.00-22.00. 

viDeorAMA DvD GAY 
ClUb
οδυσσέως 13, πλ. Βαρδάρη, 
Θεσσαλονίκη Καθημερινά 
νέα θέματα ακυκλοφόρητα. 
Καθημερινά 14.00-22.00.

Hotels   

FASHioN HoTelS 
Maroussi, Μαρούσι, ολυμπίας 
10, 210 6198.191, Alfa, Νί-
καια, Γρηγ. Λαμπράκη 2, 210 
4949.933, Orion, Βούλα, ίωάν-
νου Μεταξά 4, 210 8958.000, 
Αtlantic, Καλλιθέα, Πεισίστρα-
του 99, 210 9484.355 

HoTel ΙΝΟΗ 
Πλ. Αμερικής, Λευκωσίας 
14, 210 8645.969, www.

inoihotel.gr hμιδιαμονή από 
€ 18, υδρομασάζ από € 25, 
διανυκτέρευση από € 45. 

X-DreAM 
Αγ. Παρασκευή, Ύδρας 12, 
210 6080.459 Ημιδιαμονή 
από € 25, διανυκτέρευση 
από € 70.
Κέντρο, Μαιζώνος 6, 210 
5243.011-2 Ημιδιαμονή από 
€ 23, διανυκτέρευση από € 
60. www.xdream.gr 
Όλα τα δωμάτια έχουν 
κλιματισμό, τηλεόραση και 
ποικιλία από dvd. 

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

 G&L οδηγος
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 θέατρο Της Δήμήτρας αναγνώςτου 

Ελένη Κοκκίδου
Η ικανότητά μου να πιστεύω, να συνυ-
πάρχω με τους άλλους, να τους εμπι-
στεύομαι, να αγαπώ, να γελάω, να μη με 
παίρνω στα σοβαρά. Έτσι, μπορεί και να 
μην «τρακάρω» πουθενά την ευτυχία. 
Και ξέρω ότι η συνάντηση θα κρατήσει 
μόνο λίγα λεπτά. 

Λουκία Μιχαλοπούλου
Ένα κορίτσι εκμυστηρεύεται μια φαντα-
σίωσή της με πρωταγωνιστές τον Σαρλ 

Αζναβούρ, την Μπριζίτ Μπαρντό κι ε-
κείνη. Σε μια εκδρομή έχει μείνει μό-
νη και συρρικνώνεται όσο μπορεί για να 
τους συναντήσει. Η αγωνία να παραμεί-
νει «μικρή», η πίστη σε κάτι… είναι κά-
ποιοι από τους λόγους που συμμετέχει σ’ 
αυτή την αναμονή της ευτυχίας. 

Αλεξάνδρα Αϊδίνη 
Εισχωρώ στον «εφιάλτη της ευτυχίας» με 
μια κιθάρα στην αγκαλιά – και συναντώ 
τους συνταξιδιώτες μου. Η ταύτιση όλων 

μέσα από την εμπλοκή σε μια ομαδική 
φαντασίωση δεν επιφέρει τη λύτρωση. 
Οδηγεί όμως στη συμβίωση με τον εαυτό 
μας και στην αποδοχή της συχνά σκλη-
ρής πραγματικότητας.

Λουίζα Κωστούλα 
Είμαι το μισό ενός ζευγαριού και μέσα σε 
αυτό υπάρχει το στοιχείο της βίας, σωμα-
τικής και ψυχολογικής. Η σχέση μας εί-
ναι αυτοκαταστροφική, αλλά και στιγμές 
απόλυτης ευτυχίας και παράδοσης. Όπως 
άλλωστε συμβαίνει και με τις περισσότε-
ρες καθημερινές σχέσεις τριγύρω μας.

Όλγα Δαμάνη 
Σπαράγματα λόγου - θραύσματα ύπαρ-
ξης. Κομματάκια ενός παζλ που σκια-
γραφεί το παράλογο της ζωής. Για το 
έργο: μοναχικές - εξομολογητικές - α-
πολογητικές φωνές - κραυγές - που μο-
νολογούν - προσεύχονται, στην αναζή-
τηση του θείου, της ευτυχίας που γίνεται 
εφιάλτης.

Ηλέκτρα Νικολούζου 
Μια γυναίκα φαινομενικά χαρούμενη, ό-
μως εσωτερικά καταπιεσμένη. Έχει φτιά-
ξει μια εξωτερική χαρά που δεν υπάρχει 
μέσα της, στην προσπάθειά της να ικα-
νοποιήσει τον περίγυρό της. Χτίζει την 
πραγματικότητά της με αδεξιότητα. Απο-
τυχία ίσως; Στο τέλος η φυγή, η λύτρωση. 

Στεφανία Γουλιώτη    
Διαστροφή. Τρέλα. Πέστροφα. Λίμνη. 
Μεθύσι. Αγκίστρι. Αηδία. Αποστροφή. 
Απαξίωση. Παιδί. Ντροπή. Γύμνια. Αγά-
πη. Προσευχή. Μαγεία. Καθημερινότητα. 
Γονείς. Πίστη. Τσιγάρο. Αρρώστια. Γάιδα-
ρος. Μπουζούκι. Μάσκα. Γιατρός. Θεός.  

Έφη Παπαθεοδώρου 
Τι είναι άραγε αυτός ο χώρος, όπου μπαί-
νει η γηραιά κυρία με τη βαλίτσα της; 
Εκκλησία; Προθάλαμος ψυχιατρείου; 
Σκηνή θεάτρου; Ατάραχη, παρακολου-
θεί, γιατί έχει εξοικιωθεί και συμφιλιωθεί 
πλέον με το «μετέπειτα» της ζωής. A  

Τι εστί ευτυχία;
Οι πρωταγωνίστριες της αναζήτησης απαντούν στην A.V. 

Θέμις Μπαζάκα 
ή γυναίκα με τα ψώνια. μια 
γυναίκα που τη διακατέχει η 
οργή. μια γυναίκα με βίαιο πα-
ρελθόν. μια γυναίκα με αδιά-
φορο παρόν. μια γυναίκα που 
το μόνο που κάνει είναι να ψω-
νίζει τρόφιμα από το σούπερ 
μάρκετ και να ονειρεύεται ότι 
τα πετάει από το παράθυρο,+ 
ταυτίζοντάς τα με τα μέλη της 
οικογένειάς της. μια γυναίκα 
σε βαθιά κατάθλιψη που ονει-
ρεύεται να πεθάνει, μόνο και 
μόνο για να ξεκουραστεί το 
μυαλό της. μια γυναίκα τρομα-
κτικά οικεία.       

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη
Κομμάτια μνήμης. Είδωλα σε σπασμένο καθρέφτη. 
Κινήσεις χαραγμένες στο χθες. το πρόσωπό του. τα 
μαλλιά του. Καστανά. Κόκκινα. Κατάμαυρα. ή ζωή που 
κυλά. Πίσω από μια ταμειακή μηχανή. Είμαι η μηχανή. ή 
στιγμή που περνάει και χάνεται. Δεν θέλω να τη χάσω. 
τη σημειώνω. Ζω για να σημειώνω. τη ζωή μου. Δεν ζω.

Υπάρχει μια μαγική διαδρομή που οδηγεί με σιγουριά στην ευτυχία; Η συγ-
γραφέας του έργου «Ο εφιάλτης της ευτυχίας» Γιουστίνε ντελ Κόρτε, σε ένα 
σπονδυλωτό έργο γραμμένο σαν παζλ, με πρωταγωνίστριες γυναίκες, επι-

χειρεί να δώσει μια απάντηση σε ένα ερώτημα που συνδέεται με την ίδια την ανθρώ-
πινη φύση: την αναζήτηση της ευτυχίας. Οι πρωταγωνίστριες γυναίκες της παράστα-
σης απαντούν και περιγράφουν το ρόλο και τη σημασία της ευτυχίας στη ζωή τους.

«Ο εφιάλτης 

της ευτυχίας» 

Σκηνοθεσία: Γιάννης Χου-

βαρδάς. Θέατρο Κοτοπούλη 

Ρεξ, Πανεπιστημίου 48, 

210 3305.074. 

Πρεμιέρα 29 Απριλίου.
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*   Νέο 
Λ     Λαϊκή απογευματινή
Φ    Φοιτητικό
Π    Παιδικό
Δ    Διάρκεια παράστασης

104 KENTPO ΛOΓOY 
KAI TEXNHΣ 
Θεμιστοκλέους 104 & 
Kαλλιδρομίου, 210 3826.185 
*  Τουλούζ Λοτρέκ - Η 
Φαντασία της Αμαρτίας. 
Κείμ.-σκηνοθ.: Χ. Χριστο-
φής. Παίζουν: Β. Χριστο-
δουλίδου, Π. Μιχαηλίδης. 
27/4 - 3/5. 21.30. € 10. 
Δ: 60’. 

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ 
ςατωβριάνδου 36, ομόνοια, 
210 5242.211
Ο επαγγελματίας. Του 
Ντούσαν Κοβάτσεβιτς. Σκη-
νοθ.: Π. Δημητρακοπού-
λου. Παίζουν: Γ. Τσορτέκης, 
Δ. Σιδηροπούλου, Γ. Μπινιά-
ρης. Πέμ.-Σάβ. 21.15, Κυρ. 
19.15 (Λ), Σάβ. 18.15.   
€ 20 (15 Λ, Φ). Δ: 80’. 23/4-
31/5.

ΑΓΚΥΡΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
ςόλωνος 124, 210 8839.657
Ερωτικά Δεκεμβριανά. 
Μουσικοθεατρική. Της 
Ειρήνης Γεωργαλάκη. Σκη-
νοθ.: Ε. γεωργαλάκη. 
Παίζουν: Μ. Γερογιάννη, 
Ε. Γεωργαλάκη, Γ. Ζιάβρας 
κ.ά. Τρ., Παρ. 21.15. € 16 
(με ποτό). 

AΘHNAΪΣ 
Kαστοριάς 34, Bοτανικός, 
210 3480.030
Ζωή Λάσκαρη
Les belles. Των Λίζα 
Νεοχωρίτη & «Θεατρικής 
Ομάδας Les Belles». Σκη-
νοθ.: γ. Κλίνης. Παίζουν: Ζ. 
Καραβασίλη, Λ. Νεοχωρίτη, 
Ε. Μπενοβία κ.ά. Δευτ., Τρ., 
Πέμ. 21.00, Τετ. 19.00. 
€ 17 (15 απογ., 12 Φ). Δ: 90’.

AΘHNΩN 
Bουκουρεστίου 10, 
210 3312.343
...Πιο κοντά... Κωμωδία. 
Του Πάτρικ Μάρμπερ. Σκη-
νοθ.: γ. Kιμούλης. Παίζουν: 
Γ. Kιμούλης, Z. Δούκα, N. 
Ψαρράς κ.ά.Tετ.-Kυρ. 21.15, 
Σάβ. (Λ) & Kυρ. 18.15. € 25, 
22 (16 Φ, 20 Λ).

AKAΔHMOΣ 
Iπποκράτους 17, 210 
3625119
Tρεις κι ο κούκος. Kω-
μωδία. Tων Ray Cooney, 
Tony Hilton. Σκηνοθ.: ς. 
Κοτσίκος. Παίζουν: M. Σε-
φερλής, T. Zαχαροπούλου, 
Γ. Πετρόχειλος κ.ά. Tετ. 
19.30, Πέμ.-Σάβ. 21.30, Σάβ. 
18.00, Κυρ. 19.30. € 22 (17 
Φ, Π, Πέμπτες). Δ: 150’.

AΛKYONIΣ 
Iουλιανού 42-46, 
Πλ. Βικτωρίας, 210 8815.402
Tο ημερολόγιο ενός τρε-
λού. Tου Nικολάι Γκόγκολ. 
Σκηνοθ.-παίζει: Γ. Mεσσά-
λας. Τετ. & Πέμ. 21.00. 
€ 20 (13 Φ). Δ: 120’.

AΛMA 
Aγ. Kωνσταντίνου και Aκομι-
νάτου 15 -17, μεταξουργείο, 
210 5220.100
Kεντρική ςκηνή
Tζον Γαβριήλ Mπόρκμαν. 
Δράμα. Tου Xένρικ Ίψεν. 
Σκηνοθ.: γ. Mιχαλακόπου-
λος. Παίζουν: Γ. Mιχαλακό-
πουλος, K. Mαραγκού, N. 
Iωαννίδου. Tετ. 19.00 (Λ), 
Πέμ.-Σάβ. 21.00, Kυρ. 19.00. 
€ 25, 20 (18 Λ, Oμ., 15 Φ). 
Δ: 120’. 

ALTERA PARS 
M. αλεξάνδρου 123, 
Κεραμεικός, 210 3410.011
Moth. Της ομάδας Pulse. 
Σκηνοθ.: A. Sanoussi, γ. . 
αρτελάρης. Παίζουν: Ν. 
Παπαϊωάννου, Γ. Θεοχά-
ρης, Ι. Καραγιαννοπούλου 
κ.ά. Τετ.-Πέμ. 21.00. € 12 (8 
Φ). Δ: 100’. Ως 22/4. 

AΛΦA 
Πατησίων 37, 210 5238.742  

Tο θαύμα της Άννυ 
Σάλιβαν. Tου Oυίλιαμ 
Γκίμπσον. Σκηνοθ.: γ. Δια-
μαντόπουλος. Mουσ.: Στ. 
Kραουνάκης. Παίζουν: Π. 
Tρικαλιώτη, Θ. Kινδύνης, 
Γ. Mαυρογιώργη κ.ά. Πέμ.-
Σάβ. 21.15, Kυρ. 20.00, Tετ. 
(Λ) 19.00, Σάβ. 18.00. € 24 
(18 Λ, 16 Φ). Δ: 130’.  Ως 3/5.

ΑΜΦΙ-ΘΕΑΤΡΟ ΣΠΥ-
ΡΟΥ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ- 
αδριανού 111, Πλάκα, 
210 3233.644 
ςκηνή Λήδα τασοπούλου 
Ξαφνικά πέρυσι το κα-
λοκαίρι. Κοινωνικό. Του 
Τενεσί Ουίλιαμς. Σκηνοθ.: 
ς. Ευαγγελάτος. Παίζουν: 
Κ. Χέλμη, Μ. Ασλάνογλου, 
Ζ. Ρηγοπούλου, Θ. Κουρλα-
μπάς. Τετ. & Κυρ. 18.30. Σάβ. 
21.00 & Δευτ. Πάσχα 21.00. 
€ 24 (20 Λ, 17 Φ). Δ: 90’. 
ςκηνή Είσοδος Κινδύνου 
* Η λέσχη της αυτοκτο-
νίας. Σκηνοθ.-κείμ.: Κ. 
Ευαγγελάτου. Παίζουν: Ν. 
Παπαγιάννης, Σ. Μαντζώ-
ρος, Λ. Πολυχρόνης κ.ά. 
Τρ.-Παρ., Κυρ. 21.30.  23/4 
- 31/5. Δ: 70’.
 
AΠΛO ΘEATPO 
Χαρ. τρικούπη 4 (πίσω από 
το Πάντειο Πανεπιστήμιο), 
210 9229.605, 210  9246.991 
νέα ςκηνή 
Δεσποινίς Μαργαρίτα. 
Του Ρομπέρτο Αταΐντε. 
Σκηνοθ.: Ά. μπρούσκου. 
Παίζουν: Ό. Λαζαρίδου,  Ά. 
Μπινιάρης. Τρ., Τετ., Κυρ. 
21.15, Πέμ. (Λ), Σάβ. 18.15.  
€ 22 (18 Λ, 16 Φ). 
Ανάσα Ζωής. Κοινωνικό. 
Του Ντέιβιντ Χέαρ. Σκηνοθ.: 
α. αντύπας. Παίζουν: Λ. 
Φωτοπούλου, Ρ. Οικονο-
μίδου. Τετ. (Λ), Κυρ. 18.15. 
Πέμ.-Σάβ. 21.15. € 22 (18 Λ, 
16 Φ). Δ: 120’. 

AΠO MHXANHΣ
 Aκάδημου 13, μεταξουρ-
γείο, 210 5231 .131 
Στάχτη στα μάτια. Του  
Ευγένιου Λαμπίς. Σκηνοθ.: 
ν. Χατζόπουλος. Παίζουν: 
Ά. Βλουτής, Ν. Γιαλελής κ.ά. 
Τετ.-Σάβ. 21.00,  Κυρ. 19.00. 
€ 20 (14 Φ). 

ART HOUSE 
Kων/πόλεως 46, γκάζι, 
213 0330.480
Ο Elvis ζει! Tου Γιώργου 
Αμυρά. Σκηνοθ.: Ζ. Ξαν-
θοπούλου. Παίζουν: Γ. 
Κατσίρη, Κ. Κωτσαδάμ, Β. 
Μαστρογιάννη. Πέμ.-Σάβ. 
21.15, Κυρ. 20.00. € 15 (12 
Φ). Δ: 80’. Ως 30/4.

ΑΡΓΩ STUDIO 
Ελευσινίων 15-17, μετα-
ξουργείο, 210 5201.684-5
Pinter’s People. Του 
Harold Pinter. Σκηνοθ.: 
μ. ςάββα. Παίζουν: Σ. 
Καλαϊτζής, Δ. Προδρόμου, 
Μ. Σάββα, Χ. Τακτικός. 
Πέμ.-Κυρ. 21.00. € 18 (15 Φ). 
Ως 26/4. 

BAΣIΛAKOY 
Πλαταιών & Προφ. Δανιήλ 3, 
μεταξουργείο, 210 3467.735
Eυτυχία Παπαγιαννοπού-
λου. Μονόλογος. Σκηνοθ.: 
Π. Zούλιας. Παίζει: Nένα 
Mεντή. Δευτ. & Tρ. 21.15, 
Tετ. 18.00. € 20 (17 Φ, Mα-
θητικό). Δ: 150’.

BOOZE COOPERATIVA 
Kολοκοτρώνη 57, 
211 4000.863
Σπασμένη καρδιά. Ερωτι-
κό δράμα. Του Τζον Φορντ. 
Σκηνοθ.: α. ςωτηρίου. Από 
την Ομάδα Αρένα. Δευτ.-Τρ. 
21.00. € 18 (10 Φ).

ΓKΛOPIA 
Iπποκράτους 7, 210 
3609.400
Φήμες. Κωμωδία.Του Nιλ 
Σάιμον. Σκηνοθ.: Π. Mιχα-
ηλίδης. Παίζουν: B. Πανα-
γοπούλου, K. Kαζάκος, M. 
Γεωργιάδου κ.ά. Tετ. 19.30 
(Λ), Πέμ. & Παρ. 21.30, Σ άβ. 
18.30 & 21.30, Κυρ. 19.30.
€ 21 (16 Φ, Λ, Eξ.). Δ: 90’. 

ΔHMHTPHΣ XOPN 
Aμερικής 10, 210 3612.500
Aπόψε τρώμε στης 
Iοκάστης. Kωμωδία. Του 
Άκη Δήμου. Σκηνοθ.: ςτ. 
Φασουλής. Παίζουν: Σ. Φι-
λιππίδου, Π. Oρκόπουλος, 
Π. Δαδακαρίδης κ.ά. Tετ. 
20.00, Πέμ. & Παρ. 21.15, 
Σάβ. 18.15 (Λ), 21.15, Kυρ. 
18.15 & 21.15. € 25 (18 Λ, 
Oμαδ., Φ, την Πέμπτη κάτω 
των 25 και άνω των 65). Δ: 
90’. Ως 3/5.

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 
Πειραιώς 260, 210 4838.736
Χώρος Δ 
Τιτανικός. Electro-dance 
tragedy. Του Κωνσταντίνου 
Ρήγου. Σκηνοθ.-Χορογρ.: 
Κ. ρήγος. Παίζουν: Μ. 
Ναυπλιώτου, Α. Χειλάκης, 
Δ. Ματσούκα κ.ά. Τετ.-Σάβ. 
21.30, Κυρ. 20.30. (22, 
29/4, 6, 13/5, 21.00), (23, 
30/4, 7, 14/5, 21.00), (24/4, 
8,15/5, 21.00), (25/4, 2, 9, 
16/5, 21.00), (26/4, 3, 10, 
17/5, 19.00). Τετ. & Πέμ. € 
20, 16, Παρ., Σ/Κ € 26, 23, 
16 (13 Φ). 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
- ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ - 
ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ 
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»
 αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 
213 0324.848
Φάουστ. Του Γιόχαν 
Βόλφγκανγκ φον Γκέτε. 
Σκηνοθ.: γ. γάλλος, Β. μαυ-
ρογεωργίου, α. Ξάφης, 
ομάδα Blitz, α. Χιώτη. 
Παίζουν: Γ. Βαλαής, Γ. Γάλ-
λος, Δ. Κούρτη, Χ. Λούλης 
κ.ά. Τετ. 21.00, Πέμ.&Παρ. 
21.00, Σάβ. 21.30, Κυρ. 
19.00. Τετ. & Πέμ. € 16. Παρ. 
& Σ/Κ. € 20, 16 (13 Φ).
Φορτουνάτος. Του Μάρ-
κου Αντώνιου Φόσκολου. 
Σκηνοθ.: μ. Φριντζήλα. 
Παίζουν: Β. Ανδρέου, Θ. 

Τοκάκης, Γ. Φριντζήλας κ.ά. 
Τετ. 21.15,   Σάβ. 21.15. Κυρ. 
15.30. Τετ.-Πέμ. € 16, Παρ. 
& Σ/Κ. € 20 (13 Φ). 

ΕΘΝΙΚΟ - ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
Ευμολπιδών 39, γκάζι, 
210 3455.020
Β΄ ςκηνή 
Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. Tης Λένας 
Κιτσιπούλου. Σκηνοθ.: Λ. 
Κιτσοπούλου, μ. Πρωτόπ-
παπα. Ερμηνεύει: Μ. Πρω-
τόπαππα. Τετ.-Σάβ. 21.30, 
Κυρ. 19.30, Τετ., Πέμ. € 16, 
Παρ., Σ/Κ € 20 (13 Φ).

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
 ςαρρή 11, Ψυρρή, 
210 3211.750
Φουρκέτα. Της Ελένης 
Γκασούκα. Σκηνοθ.: Ε. 
γκασούκα. Παίζουν: Μ. 
Καβογιάννη, Κ. Κόκλας, Θ. 
Αλευράς κ.ά. Τετ. & Κυρ. 
20.00, Πέμ.-Σάβ. 21.15, Σάβ. 
18.15 (Λ). € 22, 20 (18 Λ, Ο, 
15 Φ και την Πέμ. για κάτω 
25 και άνω των 60 ετών).
Ως 3/5.

ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 
Θεμιστοκλέους 69,
210 3300.879
Πολύ καλά. Κωμωδία. 
Της Λίζα Κορν. Σκηνοθ.: τ. 
Βουτέρης. Παίζουν: Ε. Γε-
ρασιμίδου, Α. Δεκαβάλλα, 

Ά. Θεοδότου, Λ. Παρούση. 
Τετ. (Λ), Κυρ. 19.00, Πέμ.- 
Σάβ. 21.00. € 22 (17 Λ, 14 Φ). 
Δ: 120’. Ως 13/5.

EΠI KOΛΩNΩ 
Nαυπλίου 12 & Λένορμαν, 
Kολωνός, 210 5138.067
Κεντρική ςκηνή 
Rottweiler. Του Γκιγιέρμο 
Έρας. Σκηνοθ.: Ε. ςκότη. 
Παίζουν: Δ. Λάλος, Γ. 
Ράμος, Γ. Τρίμμης, Δ. Καπε-
τανάκος. Πάρ-Σάβ. 21.15 & 
Κυρ. 19.00. € 22, 15 (13,50 
Φ). Δ: 80’.  24/4-31/5.
Black box
* 5 επί 8. Σκηνοθ.: Ε. ςκότη. 
Παίζουν: Μ. Γουλά, Κ. Κλει-
τσιώτη, Γ. Λεάκος κ.ά. Παρ.- 
Σάβ. 23.00, Κυρ. 21.00. € 12. 
Δ: 60’. 24/4 - 31/5.
FRESH HOTEL 
ςοφοκλέους 26 & Κλεισθέ-
νους, 693 6563802-3-4
* Μια πορνογραφική σχέ-
ση. Του Philippe Blasband. 
Σκηνοθ.: μ. Κάλμπαρη. 
Παίζουν: Δ. Καραναστάσης, 
Κ. Λυπηρίδου. Τετ.-Κυρ. 
21.15. € 23, 18. Δ: 70’. 30/4 - 
31/5.

HBH 
ςαρρή 27, Ψυρρή,  
210 3215.127
Στις κουζίνες. Tου Alan 
Ayckbourn. Σκηνοθ.: Π. 
Φιλιππίδης. Παίζουν: T. 
Xαλκιάς, P. Σχίζα, Z. Mακρυ-
πούλια κ.ά. Tετ. 20.00 (Λ). 
Πέμ.-Παρ. 21.15, Σ/K 18.15 
& 21.15. € 25 (18 Φ, Λ).  
Δ: 120’.

ΘEATPIKH ΣKHNH 
Nάξου 84, πλ. Kολιάτσου, 
210 2236.890
Tρεις πάνω στην κούνια. 
Kωμωδία. Tου Λουίτζι 
Λουνάρι. Σκηνοθ.: A. Aντω-
νίου. Παίζουν: A. Aντωνίου, 
M. Γιαννάτος, Δ. Kανέλλος, 
Γ. Zώη. Tετ. (Λ) 19.00, Πέμ.-
Σάβ. 21.15, Kυρ. 20.15. 

 € 20 (15 Φ). Δ: 90’.

ΘEATPO TEXNHΣ 
KAPOΛOY KOYN
Φρυνίχου 14, Πλάκα, 
210 3222.464 
Γένεσις Νο 2. Tου Ιβάν 
Βιριπάεφ. Σκηνοθ.: γ. 
Λεοντάρης. Παίζουν: Μ. 
Κεχαγιόγλου, Μ. Μαγκα-
νάρη, Ρ. Τσιλιγκαρίδου, Π. 
Μάλαμας. Δευτ., Τρ. 21.00, 
Τετ. & Κυρ. 22.30.Από 21/4 
Δευτ.-Τετ. & Κυρ. 21.15. € 22 
(15 Φ). Δ: 90’. Ως 13/5.

ΘEATPO THΣ ANOIΞHΣ 
γερμανικού 20, μεταξουρ-
γείο, 210 5238.870
Οι τρομεροί γονείς. Του 
Ζαν Κοκτό. Σκηνοθ.: γ. 
μαργαρίτης. Παίζουν: Γ.  
Μαργαρίτης, Χ. Δούζη, Β. 
Ανδρεαδάκη κ.ά. Τετ.-Σάβ. 
21.00, Κυρ. 20.00. € 20 (12 
Φ). Δ: 120’.

ΘEATPO THΣ HMEPAΣ 
γεννηματά 20, Mετρό Πα-
νόρμου, 210.69.29.090
Mπλε ςκηνή 
Η αβάσταχτη ελαφρό-
τητα του ταλέντου. Κω-
μωδία. Των Κ. Δελακούρα, 
‘Α. Ετιαρίδου. Σκηνοθ.: Ά. 
Ετιαρίδου. Παίζουν: Ά. Ε-
τιαρίδου, Κ. Μαρτιμιανάκη, 
Έ. Μανουρά. Σάβ. 22.00. € 
16 (με ποτό). Δ: 70’.

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
ήπείρου  60  &  
ακακίων  1-3, 210  
6748.242
Πόε. Του Γιάν-
νη  Σολδάτου. 
Σκηνοθ.: α. Εσκε-
νάζη. Παίζουν: 
Α. Εσκενάζη, Ε.  
Μουγκαράκη, Α. 
Σταθάτου κ.ά. Παρ. 
& Σάβ. 21.15, Κυρ. 
20.15. € 20 (15 Φ).

ΘEATPO TOY HΛIOY 
Φρυνίχου 10, Πλάκα,  
210 3231.591
Ο πλανήτης. Κωμωδία. 
Σκηνοθ.: γ. ςαρακατσάνης. 
Παίζουν: Γ. Γιαννούλης, 
Λ. Ελευθερίου, Β. Καβα-
λιεράτου κ.ά. Σάβ. στις 
19.00, Κυρ. στις 21.15. € 12 
(με ποτό). Δ: 55’. Χορηγός 
επικοινωνίας και η ΑTHENs 
VOICE.
Μαμά Ελλάδα 2. Tων Γ. 
Παλαιολόγου, Γ.  Σαρακα-
τσάνη, Oμάδας AbOvo. 
Σκηνοθ.: γ. ςαρακατσάνης. 
Παίζουν: Γ. Γιαννούλης, Λ. 
Eλευθερίου, B. Kαβαλιε-
ράτου κ.ά. Tετ.-Σάβ. 21.15, 
Kυρ. 19.00. € 15 (12 Φ) με 
ποτό). Δ: 90’. Xορηγός 
επικοινωνίας και η ATHENs 
VOICE. 

ΘΗΣΕΙΟΝ, ΕΝΑ ΘΕΑ-
ΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ 
τουρναβίτου 7, Ψυρρή, 210 
3255.444
Βίοι (Ζωές) Αγίων. 
Performance. Του Μιχαήλ 
Μαρμαρινού. Σκηνοθ.: μ. 
μαρμαρινός. Ερμηνεύουν: 
Μ. Αποστολίδου, Σ. Γαϊτανί-
δου, Γ. Κριθαράς κ.ά. Δευτ., 
Πέμ., Παρ., Σάβ. 21.00, 
Κυρ. 20.00. € 20 (15 Φ).23 
& 25/4,21.00. 26/4,20.00. 
27/4, 21.00.  Δ: 120’. Ως 4/5.

ΘΥΜΕΛΗ ΕΛΛΗΣ 

ΒΟΖΙΚΙΑΔΟΥ 
μοσχονησίων 32, 
πλ. αμερικής, 210 8657.677
Ο ρόλος της γυναίκας 
στο αρχαίο δράμα. Θεα-
τρικό αναλόγιο. Σκηνοθ.: 
Έ. Βοζικιάδου. Αφηγητές: 
Σ. Κατηφόρης, Μ. Κυρλύς, 
Κ. Καρκάλης. Παρ.&Σάβ. 
21.00, Κυρ. 20.00. € 12 (16 
Φ). Δ: 90’. 

IΛIΣIA - BOΛΟNAKH 
Παπαδιαμαντοπούλου 4,  
Iλίσια, 210 7210.045
B’ σκηνή
Tο σ’ αγαπώ δεν είναι... 
ντεμοντέ. Σκηνοθ.: M. 
Nτενίση. Παίζουν: M. Nτε-
νίση, Σ. Tζώρτζογλου, X. 
Σιμαρδάνης κ.ά. Tετ. 19.15 
(Λ), Πέμ.-Παρ. 21.00, Σάβ. 
18.30 & 21.30, Kυρ. 19.15. € 
25 (20 Λ, 18 Φ).

ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ 
μυλλέρου 78, 
μεταξουργείο, 210 9718.590
Ηρόστρατος. Του Ζαν Πολ 
Σαρτρ. Σκηνοθ.: α. Θεοχάρης. 
Παίζουν: Α. Θεοχάρης, Κ. 
Γιαννικάκη. Σ/Κ 21.15. €  10. 
Δ: 90’.

ΛAMΠETH 
Λ. Aλεξάνδρας 106, 
210 6457.086 
Συμπέθεροι από τα Tίρα-
να. Tων Θ. Παπαθανασίου, 

M. Pέππα. Παίζουν: Π. Kο-
ντογιαννίδης, E. Kωνστα-
ντινίδου, T. Eυείδη κ.ά. Tετ. 
20.00, Πέμ. & Παρ. 21.15, 
Σάβ. 18.15 (Λ), 21.15, Kυρ. 
18.15, 21.15. € 25, 22, 18 (Λ, 
O, Φ, κάτω των 25 και άνω 
των 65 ετών). Ως 3/5.

ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ 
Κουντουριώτου 40, αιγά-
λεω, 210 5911.390
Πάμε σαν άλλοτε... Επι-
θεώρηση. Σκηνοθ.-κείμ.: 
ν. αθερινός. Ερμηνεύουν: 
Δ. Στυλιανοπούλου, Γ. Πα-
παζήσης, Λ. Μελίντα, Χρ. 
Κάλοου κ.ά. Τετ. (Λ), Πέμ., 
Κυρ. 19.45. Σάβ. 18.15 και 
21.15. Παρ. 21.15. € 20 (13 Λ, 
Φ). Δ: 120’. 

ΜΑΙΡΗ ΑΡΩΝΗ
 Πλ. Καραϊσκάκη, 
μεταξουργείο, 210 5222.656
Μπρίζον break. Κωμωδία. 
Των Γ. Μακρή, Θ. Αλφόνσο. 
Σκηνοθ.: Κ. Κιμούλης. 
Παίζουν: Ε. Φιλήνη, Π. 
Ξεκούκης, Γ. Μακρής κ.ά. 
Τετ., Πέμ., Κυρ. 19.15, Παρ. 
& Σάβ. 18.15 (Λ). € 18, 15 
(10 Φ, Λ). 

MEΛI 
Aριστοτέλους 87 
& Φωκαίας, πλ. Bικτωρίας, 
210 8223.160
 Όταν ο Σκαρίμπας κήρυ-
ξε τον πόλεμο κατά της 
Χαλκίδας. Κωμωδία. Του 
Γιάννη Σολδάτου. Σκηνοθ.: 
γ. μιχαηλίδης. Παίζουν: Χ. 
Καγιάς, Γ. Χριστοδούλου, Ν. 
Ρέγκου, Μ. Δρακοπούλου. 
Δευτ. & Τρ. 21.15. € 22 (15 
Φ). Δ: 75’. 

ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ 
αμερικής (στοά ςπυρομήλι-
ου), 210 3210.025
Από μακριά. Κωμωδία.  
Του Θοδωρή Αθερίδη. 
Σκηνοθ.: Θ. αθερίδης. 
Παίζουν: Θ. Αθερίδης, 
Σ. Καρύδη, Β. Βολιώτη, 
Γ. Καπουτζίδης κ.ά. Σάβ. 
(Λ), Κυρ. 18.15, Τετ. 20.00, 
Πέμ.-Κυρ. 21.15. € 25 (18 Λ, 
Φ και κάθε Πέμ. για θεατές 
κάτω των 25 και άνω των 
65 ετών). Ως 3/5.

ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ 
αγ. μελετίου 61 & Πατησίων, 
210 8620.231
Μια τρελή, τρελή οικο-
γένεια. Κωμωδία. Των Ν. 
Τσιφόρου, Π. Βασιλειάδη. 
Σκηνοθ.: μ. Παπανικολά-
ου. Παίζουν: Ε. Τζώρτζη, Β. 
Λακουμέντα, Π. Μόνια. Τετ. 
(Λ) & Κυρ. 19.30, Σάβ. (Λ) 
18.30. Πέμ.-Παρ. 21.15, Σάβ. 
21.30. € 18 (15 Λ, Φ). Δ: 120’.

 ΝΙΧΟΝ αγησιλάου 61β, Κε-
ραμεικός, 210 8839.657
Αντί διδακτορικού. stand 
up comedy show. Κείμ.-
ερμην.: Δ. Δημόπουλος. 
Δευτ. 21.15. € 15 με ποτό. 
 Δ: 80’. 
Blanching. Μουσικοθεα-
τρική. Εμπνευσμένη από 
το «Λεωφορείο ο Πόθος». 
Σκηνοθ.: Ζ. Ξανθοπούλου. 
Παίζουν: Γ. Διαμαντής, Α. 
Κοτσώρης, Κ. Κωτσαδάμ  
κ.ά. Τρ.&Τετ. 21.15. € 15 (με 
ποτό). Δ: 69’. Ως 29/4.

NEO EΛΛHNIKO 
ΘEATPO 
ςπ. τρικούπη 34, Εξάρχεια, 
210 9511.292
Κεντρική ςκηνή

Καρέκλες και 
μάθημα. Δύο 

χιουμοριστικά 
μονόπρακτα. 
Του Ευγένιου 
Ιονέσκο. 
Σκηνοθ.: γ. 
αρμένης. 
Παίζουν: Γ. 

Αρμένης, Φ. 
Βολόρου, Π. 

Νιόβη. Τρ.-Πέμ. 
21.15, Παρ., Σάβ. 

21.15, Κυρ. 20.15, Σάβ. (Λ) 
19.30. € 20 (15 Φ). Δ: 70’. 
Β’ σκηνή 
Ο συλλέκτης. Του Τζον 
Φόουλς. Σκηνοθ.: γιώργος 
Κιμούλης. Παίζουν: Τ. 
Ιορδανίδης, Κ. Δ. Οθωναί-
ου. Τετ. 20.00, Πέμ.-Σάβ. 
21.15, Κυρ. 20.00. € 20 (15 
Φ). Δ: 90’.  

OBI UPTOWN 
ςκουλενίου 2 & 
πλ. αγ. Θεοδώρων, 
210 8839.657 
Disco lives. Μουσικο-
θεατρική. Tου Δημήτρη 
Δημόπουλου. Σκηνοθ.: γ. 
Κατινάς. Ερμηνεύουν: Γ. 
Αθητάκης, Γ. Διαμαντής, 
Σ. Μουσούλη. Πέμ. & Παρ. 
22.30. € 15 (με ποτό). Δ: 80’. 

OΔOY KEΦAΛΛHNIAΣ 
Kεφαλληνίας 16, Kυψέλη, 
210 8838.727
A’ ςκηνή
H επίσκεψη της γηραιάς 
κυρίας. Tου Φρίντριχ 
Nτίρενματ. Σκηνοθ.: ςτ. 
Λιβαθινός. Παίζουν: M. 
Aρβανίτη, Γ. Φέρτης, K. 
Γαλανάκης κ.ά. Tετ. 20.00 
(Λ), Πέμ.-Σάβ. 21.00, Kυρ. 
20.00. € 23 (19 Λ, 16 Φ). Δ: 
150’. 22/4 - 17/5.

OPΦEAΣ 
Πανεπιστημίου 38, 
210 3604.618
Ένας ταξιτζής... στην 
μπανιέρα μου. Mιούζικαλ. 
Των Γιάννη Δαλιανίδη, Mίμη 
Πλέσσα. Σκηνοθ.: γ. Δαλια-
νίδης. Παίζουν: Σ. Ψάλτης, 
Γ. Bασιλείου, N. Bανδώρος 
κ.ά. Tετ. 19.30 (Λ) & 21.30, 
Πέμ.-Παρ. 21.30, Σάβ. 18.30 
(Λ) & 21.30, Kυρ. 19.30 (Λ).  
€ 25 (16 Εξ., Φ, Π, 18 Λ).

ΠΑΛΛΑΣ Βουκουρεστίου 
5, 210 3213.100
Το κλουβί με τις τρελές. 
Μιούζικαλ βασισμένο 
στο έργο του Jean Poiret. 
Σκηνοθ.: ς. Φασουλής. 
Παίζουν: Σ. Φασουλής, Γ. 
Μπέζος, Ν. Γκίνη κ.ά. Τετ.-
Κυρ. 21.00. € 20, 25, 30, 45, 
50, 60, 80. Ως 31/5. 

ΠAPAMYΘIAΣ 
Παραμυθίας 27 & Mυκάλης, 
Kεραμεικός, 210 3457.904 
Bedtime Stories. Ελληνικό 
- κοινωνικό έργο. Του Γιώρ-
γου Ηλιόπουλου. Σκηνοθ.: 
Δ. Δεγαΐτης. Χορογρ.: Έ. 
Γεροδήμου. Παίζουν: Ε. 
Μπαλαγιάννης, Γ. Χουλιά-
ρας κ.ά. Για άνω των 15 
ετών. Δευτ. & Τρ.  21.15. € 
18 (12 Φ). Δ: 120 .́ 

ΠEIPAIΩΣ 131 
Πειραιώς 131, 210 3426.802
Naked boys singing. 
Μιούζικαλ. Κείμ.-σκηνοθ.: γ. 
Βάλαρης, ς. Παπαδόπου-
λος. Χορογρ.: W. Gibbins. 
Ερμηνεύουν: Μ. Πίντζης, 
Φ. Constantine, Γ. Βάλα-
ρης κ.ά. Πέμ.-Σάβ. 21.15, 
Τετ.&Κυρ. 20.00, Σ/Κ 18.15. 
€ 25 (27 Σάβ., 18 Φ).  22/4 - 
31/5. Δ: 100’.

ΠPOΣKHNIO
Kαπνοκοπτηρίου 8 & ςτουρ-
νάρη, 210 8252.242
Ο υπηρέτης. Του Robin 
Maugham. Σκηνοθ.: Φ. 
ςοφιανός. Παίζουν: Φ. 
Σοφιανός, Π. Μιχαηλίδης, Ζ. 
Ναλπάντη κ.ά. Τετ. 20.00,  
Πέμ.-Σάβ. 21.15, Σάβ. 18.15, 
Κυρ. 20.00. € 20 (14 Φ). 
Δ: 135’. 

PAΓEΣ
Kωνσταντινουπόλεως 82, 
γκάζι, 210 3452.751

 Σκουπίδι. Κοινωνικό. Του 
Ρόμπερτ Σνάιντερ. Σκηνοθ.: 
α. Βαλσάρη. Παίζει: Β. 
Βαφείδης. Κυρ. 19.30. Παρ. 
& Σάβ. 21.00. € 20, 15 (10 
Φ). Δ: 60’. 
Secret Room. Ψυχολογικό 
Θρίλερ. Του Γιώργου Δα-
νέζη. Σκηνοθ.: γ. Δανέζης. 
Από την Ομάδα Bewitched. 
Δευτ., Τρ., Κυρ. 21.30. € 15 
(10 Φ). Δ: 90’. 

ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΞ ΑΡΧΗΣ 
Δερβενίων 46 και Εμ. μπενά-
κη, 210 3822.661
Είμαι χάλια. Ψυχογράφη-
μα. Κείμ.-σκηνοθ.: ν. ςπυρό-
πουλος. Από τους Θεατρι-
κούς Ορίζοντες. Παρ.-Κυρ. 
21.00. € 10. Δ: 70’. 
Β’ ςκηνή 
Το μάθημα. Του Ευγένιου 
Ιονέσκο. Σκηνοθ.: ς. 
Καλός. Παίζουν: Σ. Καλός, 
Ν. Γιαννακοπούλου, Ε. 
Τσακάλου. Δευτ. & Τρ. 21.15.   
€ 10. Δ: 70’. Ως 31/5.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
Κολωνού 31, μεταξουργείο, 
698 1802544
Νεκροί ταξιδιώτες.
Σκηνοθ.: γ. μαρκοπούλου. 
Παίζουν: Μ. Αιγινίτου, 
Β. Γύρα, Γ. Στάμος, Χ. 
Χαραλάμπους. Τετ.-Κυρ. 21.15  
€ 18 (15 Φ). Δ: 70’.  

ΣΦΕΝΔΟΝΗ μακρή 4, μα-
κρυγιάννη, 210 9246.692
Λα Πουπέ. Μαύρη κωμω-
δία. Του Βαγγέλη Χατζη-
γιαννίδη. Σκηνοθ.-παίζει: Ά. 
Κοκκίνου. Τετ.-Παρ.-Σάβ. 
21.00, Κυρ.19.00. € 20 (15 
Φ). Δ: 80’. 22/4 - 10/5.
Μορφές από το έργο του 
Βιζυηνού. Κείμ.-παίζει: Ά. 
Κοκκίνου. Σκηνοθ.: Δ. α-
βδελιώδης. Πέμ. 20.00.  
€ 20 (15 Φ). Δ: 130’. Ως  7/5.

TPENO ΣTO POYΦ - 
AMAΞOΣTOIXIA 
ςιδ/κός σταθμός Pουφ, 
Kων/πόλεως, 210 5298.922
O έβδομος σταθμός.  
Aποπλάνηση μιας 
κούκλας. Tου Eυγένιου 
Tριβιζά. Σκηνοθ.: T. Λύγα-
ρη. Παίζουν: Γ. Γαλάτης, A. 
Mαριανός, Δ. Mενούνος 
κ.ά. Παρ. & Σάβ. 21.00, Kυρ. 
19.00. € 24 (16 Φ). Mόνο για 
ενήλικες. Δ: 120’. Ως 17/5.

XΩPA 
Aμοργού 20, Kυψέλη,
 210 8673.945 
ςκηνή Mικρή Xώρα
Χοντροί άντρες με φού-
στες. Κωμωδία. Του Νίκι 
Σίλβερ. Σκηνοθ.: Χ. Καρχα-
δάκης. Παίζουν: Μ. Γεωργι-
άδου, Ά. Εμμανουήλ, Δ. Μα-
καλιάς. Σάβ. 19.00 & 21.30, 
Κυρ. 19.00. € 19 (14 Φ).  
Δ: 90’. 
ςκηνή Nέα Xώρα
Chatroom/η παράσταση. 
Σκηνοθ.: ς. Βγενοπούλου. 
Παίζουν: Μ. Γεωργιάδου, 
Σ. Γεωργοβασίλη, Π. Εξαρ-
χέας κ.ά. Παρ. & Σάβ. στις 
19.00. € 20, 14. Δ: 70’.

ΧΩΡΟΣ ΑΛΛΟΥ 
ομήρου ντέιβις 11, Π. Ψυχι-
κό, 210 6710.109
Cascando. Του Μπέκετ. 
Χιουμοριστικός μονόλογος. 
Σκηνοθ.-ερμηνεία: αθηνά 
Χατζηγιαννάκη. Πέμ.-Κυρ. 
23.00. Δ: 35’. Είσ. ελεύθερη. 

ΧΩΡΟΣ IΣΤΟΡΙΚΗΣ 
MΝΗΜΗΣ 
Κοραή 4, 694 9079893
* Puerto Grande. Του 
Μάνου Λαμπράκη. Σκηνοθ.: 
ρ. Πατεράκη. Παίζουν: Κ. 
Φοντούκης, Γ. Παπαδό-
πουλος, Κ. Σειραδάκης κ.ά. 
Τρ.- Κυρ. 21.30. € 22 (17 Φ). 
24/4 - 31/5. Δ: 90’.

ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ρηγίλλης & Βασ. γεωργίου Β’ 
17-19, 6947 247218
 Mockob- Selim Mid. Του 
Γ. Βιζυηνού. Σκηνοθ. : γ. ςα-
χίνης. Παίζουν: Τ.Θλιβερή, 
Δ.Μοθωναίος. Πέμ.-Δευτ. 
21.30. € 20 (13 Φ). Δ:  90’.  
23/4 - 1/6. ●

 ΘΕΑΤΡΟ οδηγος
HAIG 

Για το θέατρο

το Haig υποστηρίζει τη δι-

αφορετική έκφραση και την 

αυθεντικότητα – και υποστηρίζει 

το θέατρο. ςειρά έχουν οι παραστά-

σεις «από της ζωής τα μέρη χάθηκαν 

οι ποιητές» και «το παιχνίδι του έρωτα 

και της τύχης» του Θεάτρου τέχνης 

Κάρολος Κουν.

Δώρο 
H A.V. εξασφάλισε για τους ανα-
γνώστες της είκοσι (20) εκπτωτι-

κά κουπόνια –δύο άτομα με ένα ει-
σιτήριο– για την παράσταση “Pinter’s People” 
την Παρασκευή 24/4 (1) και δεκαπέντε (15) 
για το ςάββατο 25/4 (2), στο θέατρο «Αργώ», 
στις 21.00. Τα εισιτήρια κοστίζουν 18 ευρώ. Αν 
θέλεις κι εσύ ένα, στείλε σε sMs: AVP (κενό) και 
το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι την 
τρίτη 21/4 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν με sms και τα ονόματά τους θα 
βρίσκονται στο ταμείο του θέατρου (Περσεπό-
λεως 30, Άνω Ιλίσια, 210 7717.878). 

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ
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* Προτείνουμε

Αίθουσες τέχνης

A.ANTONOPOULOU.
ART 
Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, 
210 3214.994
Αλέξανδρος Ψυχούλης. 
Εγκατάσταση. Ως 29/4.

ACG ART GALLERY 
Γραβιάς 4-6, Αγ. Παρασκευή 
Eileen Botsford. Ζωγραφι-
κή, φωτογραφία, γλυπτική, 
εγκαταστάσεις. Ως 30/6.
Κώστας Ευαγγελάτος. 
Ζωγραφική. Ως 30/6. 

Α.Δ. 
Παλλάδος 3, Ψυρρή, 210 
3228.785 
Νίκος Παπαδημητρίου. 
Ζωγραφική. Ως 16/5.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ξενοκράτους 45, 210 
7223.897
Ομαδική Ελλήνων καλλι-
τεχνών. Ζωγραφική. Όλο 
τον Απρίλιο.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ
Γλύκωνος 4, Δεξαμενή, 210 
7213.938 
Χρίστος Σιμάτος. Φωτο-
γραφία, βίντεο. Ως 2/5. 

AMP 
Επικούρου 26 & Κορύνης 4, 
210 3251.881
Hugo Markl. Γλυπτική, 
collage. Ως 22/4.

BERNIER ELIADES 
Επταχάλκου 11, 210 3413.935
Moshekwa Langa.Βίντεο, 
φωτογραφία, ζωγραφική, 
γλυπτική. Ως 9/5.

BONICOS GALLERY 
Κ. Σερβίας 12-14, 210 
3236.424
Ομαδική Ελλήνων καλ-
λιτεχνών. Εγκαταστάσεις. 
Ως 2/5.

ΓΑΙΑ 
Αλκιβιάδου 103, Πειραιάς, 
210 4133.174
Δήμητρα Μαρούδα, Τά-
κης Γερμενής. Ζωγραφική, 
φωτογραφία.
Ως 24/4.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
Καρνεάδου 20, 210 7291.642 
& Χαρ. Τρικούπη 121, 210 
3300.136
Μίνα Παπαθεοδώρου - 
Βαλυράκη. Ζωγραφική. 
Ως 18/4.

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΓΙΑΝΝΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Βαλαωρίτου 9Α, 210 
3607.598
Έφη Χαλυβοπούλου. 
Ζωγραφική εγκατάσταση. 
Ως 2/5. 

FIZZ GALLERY 
Βαλαωρίτου 9Γ, 210 3607.598
Αλέξανδρος Τσαμούρης. 
Σχέδια, κατασκευές. Ως 2/5.

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ 
Πλ. Κολωνακίου 20, 210 
3608.278 
Ivo Eman. Φωτογραφία. 
Ως 25/4.

GALLERY 7 
Ζαλοκώστα, 7, 210 3612.050 
Ελιάννα Προκοπίου. Ζω-
γραφική. Ως 2/5.

ΙΑΝΟΣ 
Σταδίου 24, 210 3217.917
Τάσος Λιακόπουλος. Αντι-
κείμενα. Ως 30/4. 

ΙΡΙΣ 
Αντήνορος 12, Κάραβελ, 210 
7241.580
Άρτεμις Μουρατίδου. Ζω-
γραφική. Ως 30/4.

KALFAYAN 
Χάρητος 11, 210 7217.679
Ομαδική Ελλήνων καλ-
λιτεχνών. Ζωγραφική. 
Ως 9/5. 

ΚΑΠΛΑΝΩΝ 5 

Καπλανών 5 & Μασσαλίας, 
210 3390.946
Βαγγέλης Θεοδωρίδης. 
Ζωγραφική. Ως 9/5.

MANIFACTURA 
Ζωοδ. Πηγής 29, Εξάρχεια, 
210 3811.470
Ιάσονας Ταβλάς. Φωτο-
γραφία. Ως 30/4. 

MARY ALEXIOU
Δημοκρίτου & Στρατ. Συνδέ-
σμου 23, 210 3608.105
Ομαδική Ελλήνων καλ-
λιτεχνών. Ζωγραφική. 
Ως 18/4.

ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΤΕΧΝΗΣ  
Ξενοκράτους 7, 210 7244.552
Στέργιος Στάμος. Γλυπτι-
κή. Ως 25/4.  

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
Βαλαωρίτου 9, 210 3616.165
Φανή Πανταζίδου. Σχέδια. 
Ως 25/4.

OLD TOWN 
GALLERY TONIA 
KPAΣΣAKOΠOYΛOY
Bουκουρεστίου 25A, 
210 3626.968   
Έργα τέχνης.

PRO-ART/M. ΛΕΓΑΚΗ 
Καλλιδρομίου 30, 697 

6880408
Ομαδική Ελλήνων και 
ξένων καλλιτεχνών. Ως 
23/5.

QBOX 
Αρμοδίου 10, 211 1199.991
Ali Kazma. Βίντεο. Ως 18/4.

ΡΕΒΕΚΚΑ Μ. ΚΑΜΧΗ
Λεωνίδου 9, Μεταξουργείο, 
210 5233.049 
Lily Ludlow. Ζωγραφική, 
βίντεο. Ως 23/5. 

ΣΚΟΥΦΑ
Σκουφά 4, 210 3643.025
Γιάννης Παυλίδης. Ζωγρα-
φική. Ως 28/4.
Εύα Αποστολάτου. Ζωγρα-
φική. Ως 4/5. 

THANASSIS FRYSSIRAS 
GALLERY 
Κριεζώτου 7, 210 3640.288
Xiang Shi. Ζωγραφική. Ως 
23/5.

THE BREEDER  
Ιάσωνος 45, 210 3317.527
Ηλίας Παπαηλιάκης. Φω-
τογραφία. Ως 2/5. 
 
TEXNOXΩPOΣ 
Λεμπέση 4 & Mακρυγιάννη, 
Ακρόπολη, 210 9228.370 
Βαρθολομαίος Παπαδα-
ντωνάκης. Χαρακτική. 
Ως 18/4.  

ΤΕΧΝΟΧΩΡΟΣ ΤΟ 
ΜΗΛΟ 
Αμύντα 11, πλ. Προσκόπων, 
Παγκράτι, 210 7254.897 
Σταύρος Διακουμής. Κα-
τασκευές, γλυπτική. Ως 9/5.

T. KAMBANI GALLERY  
Βασ. Παύλου 82, Βούλα, 210 
4818.386
Pierre Alechinsky. Ζωγρα-
φική. Ως 30/5.

TITANIUM YIAYIANNOS 
GALLERY 
Β. Κωνσταντίνου 44, 210 
7297.644
Γιώργος Κατημερτζό-
γλου. Ζωγραφική. Ως 24/4.

* TΡΙEΣΠΕΡΟΣ 
Pοβ. Γκάλλι 3-5, Aκρόπολη, 
210 9239.592 
Xώρος περιοδικών - μόνι-
μων εκθέσεων, χειροποίη-
του κοσμήματος, γλυπτικής, 
φωτογραφίας, ζωγραφικής 
κ.ά.

* VICTOR GALLERY 
Φαναριωτών 23, 
210 6445.309 
Digital Art. Eργαστήριο 
αναπαραγωγής έργων τέ-
χνης σε καμβά. 

WILLIAM JAMES 
Υμηττού 64, Χολαργός, 210 
6549.335
Δημήτρης Βογιατζόγλου. 
Zωγραφική. Ως 2/5. 

XIPPAS 
Σοφοκλέους 53Δ, 210 
3319.333.

Tadzio Remanence & 
Zelda Georgel Dedans. 
Φωτογραφία. Ως 16/5.

 
Άλλοι Χώροι

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ 
Σατωβριάνδου 36, 210 
5242.211 
Μαρία Τσιμπουρλά. Ζω-
γραφική. Ως 10/5.

BLACK DUCK 
Χρ. Λαδά 9Α, 694 6492740
Xenofon. Φωτογραφία. 
Ως 30/4.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΜΙΕΤ  
Αμερικής 13, 210 3614.143
Μαθητές από δώδεκα νη-
σιά της άγονης γραμμής. 
Φωτογραφία. Ως 25/4.

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 
Σίνα 31, 210 3398.600 
Φώκαια 1913-1920. Η 
μαρτυρία του Φελίξ Σαρτιώ. 
Φωτογραφία. Ως 30/4.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟ-
ΘΗΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ 
Ι. Κοκκώνη 15, Ψυχικό, 
210 6717.097
Άντα Τσιροπούλου. Ζω-
γραφική. Ως 22/5.

FNAC ΜΑΡΟΥΣΙ 
The Mall, Α. Παπανδρέου 35, 
Νερατζιώτισσα, 210 6305.555
Σμάρα Αγιακάτσικα. 
Είκοσι εφτά φωτογραφίες 
από τα πρώτα χρόνια 
της αναβίωσης του 
καρναβαλιού της Βενετίας. 

Ως 20/4.
GALLERY CAFE 
Αδριανού 33, Μοναστηράκι, 
210 3249.080
Χρήστος Καραμέρος. Ζω-
γραφική. Ως 30/4.

HOXTON BAR 
Βουτάδων 42, Γκάζι, 210 
3413.395
Βάσω Μαράλιου. Ζωγρα-
φική. Ως 30/4. 

ZAZZIUM 
Iπποκράτους & Διδότου 33, 
210 3618.446 
Kατερίνα Kυριαζοπού-
λου. Pop-art collage. Ως 
31/7.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ 
ΔΑΝΙΑΣ 
Χαιρεφώντος 14, Πλάκα, 210 
3244.644
Ομαδική Δανών καλλι-
τεχνών. «Πειραιάς - μια 
θάλασσα στιγμών». Φωτο-
γραφία. Ως 30/4.

ΚΤΙΡΙΟ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗ-
ΝΩΝ  
Βασ. Γεωργίου Β’ 17 -19 
& Ρηγίλλης, 210 9242.111-2
* Shirin Neshat. Βίντεο-
εγκαταστάσεις. Ως 31/5.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Δραγούμη 37, Ελευσίνα, 210 
5544.325
Κωνσταντίνος Ανδρώνης. 
Φωτογραφία. Ως 30/4.

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 
Ιπποκράτους 118, 
211 3003.500
Γιώργος Μπότσος. Ζωγρα-
φική. Ως 2/5.

ΣΧΟΛΕΙΟΝ 
Πειραιώς 52, Μοσχάτο, 210 
3272.000
Κώστας Τσόκλης. Ζωγρα-
φική. Ως 31/5. 

Μουσεία

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Σπουδές του Κων/νου Κ. 
Κερεστετζή από το Μου-
σείο του Prado. Αντίγραφα 
από El Greco, Vélasquez, 
Goya, Tiziano, Tintoreto, 
Dürer. Ζωγραφική. Ως 3/5.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙ-
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
Πατησίων 44, 210 8217.717
Πέντε νέες μόνιμες εκθέ-
σεις. Ελληνιστική κεραμική, 
συλλογή Βλαστού Σερπιέρη 
κ.ά.

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 
Ηρακλειδών 16, Θησείο, 
210 3461.981  
Maurits Cornelis Escher. 
Χαρακτική. Ως 18/4.

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Βασ. Σοφίας & Ηροδότου 1, 
210 7228.321-3
Jean-Luc Moulène, Άρις 
Γεωργίου, Alain Ceccaroli. 
Φωτογραφία. Ως 26/4.

MOYΣEIO MΠENAKH 
Κτήριο Πειραιώς 138 & 
Aνδρονίκου, 210 3453.111 
Δημήτρης Χαρισιάδης. 
Φωτογραφία. Ως 19/4.
80 έργα Ελλήνων καλ-
λιτεχνών του 19ου και 
20ού αιώνα από τη μόνιμη 
συλλογή της Πινακοθήκης 
Ε. Αβέρωφ στο Μέτσοβο. 
Ως 10/5.
Helmut Middendorf. Ζω-
γραφική, κολάζ, εικονογρα-
φήσεις. 30/4 - 31/5.  
Βραβεία αρχιτεκτονικής 
2008. Ως 7/6.
Αίθριο 
Αλεξάνδρα Αθανασιάδη. 
Γλυπτική. Ως 26/4.
Κεντρικό και Κτήριο Οδού 
Πειραιώς
Ομαδική Ελλήνων και 
ξένων καλλιτεχνών. Αντι-
κείμενα. 27/4 - 7/6. ●

τέΧνη οδηγος

«Άνω κάτω - 
η αφή στο Μουσείο Μπενάκη»
Κεντρικό Κτήριο Κουμπάρη 1 & Κτήριο οδού 
Πειραιώς, Πειραιώς 138
29/4 - 7/6  (εγκαίνια 27/4)

Η περιέργεια του Μουσείου Μπενάκη 
και της καλλιτεχνικής ομάδας «Αφή» να 
ανακαλύψουν πώς οι συλλογές του μου-
σείου μπορούν να εμπνεύσουν δημιουρ-
γικά μια ομάδα σύγχρονων καλλιτεχνών, 
στάθηκε η αφορμή της νέας τους έκθε-
σης. Την απάντηση έψαξαν οι οκτώ καλ-
λιτέχνες της ομάδας (Μαρία Γρηγορίου, 
Τζούντιθ - Άλεν Ευσταθίου, Ίνγκερ 
Κάρλσον, Κορίνα Κουτούζη, Δέσποι-
να Πανταζοπούλου, Γιάννης Παπαδό-
πουλος, Εύα Χειλαδάκη και Θεοδώρα 
Χωραφά), οι οποίοι αφού περιπλανήθη-
καν στις εκθέσεις του μουσείου, διάλεξαν 
ένα έργο το οποίο εμπνέει τον καθένα 
προσωπικά για να φτιάξουν στη συνέ-
χεια ένα δικό τους. «Η αφετηρία μας ήταν 
να εμπνευστούμε από τα έργα του Μουσεί-
ου Μπενάκη και να μετατρέψουμε αυτή την 
προσωπική εντύπωση σε ένα καινούργιο, 
σημερινό και επίκαιρο έργο. Στο κεντρικό 
Μουσείο Μπενάκη τα έργα μας θα στηθούν 
δίπλα στα εκθέματα του μουσείου, θα είναι 
το δικό μας σχόλιο. Αντίστοιχα, η έκθεσή μας 
στο μουσείο της Πειραιώς θα συνδέεται πιο 
ελεύθερα με τα έργα του μουσείου» σχολιά-
ζει η καλλιτέχνιδα και μέλος της ομάδας 
Κορίνα Κουτούζη. Προερχόμενοι από το 
χώρο των εφαρμοσμένων τεχνών, οι καλ-
λιτέχνες της ομάδας «Αφή» πειραματίζο-
νται με διάφορα υλικά – μέταλλο, 
χαρτί, κεραμική, ύφασμα κ.ά.–  
τα οποία αποτελούν την πρώ-
τη ύλη στις «παρεμβατικές» 
κατασκευές τους που θα 
βρίσκονται μοιρασμέ-
νες στα δύο κτίρια του 
Μουσείου Μπενάκη. 

«Γκαράζ 
πολυκατοικίας» 
Γωνία Σκουφά, 
Δελφών & Γριβαίων
Ως τέλη Απριλίου

Χρησιμοποιώντας τα 
αντικείμενα που βρή-
καν μέσα σε ένα γκαράζ 
πολυκατοικίας στον πεζό-
δρομο της Σκουφά και τη 
φαντασία τους, ο Marc 
Charpentier, ο Κων-
σταντίνος ή αλλιώς 
H.O.P.E. και ο Πα-
ναγιώτης Παναγιω-
τακόπουλος ένωσαν 
τις δυνάμεις τους κάτω 
από το συλλογικό ό-

νομα MCPM και δημιούργησαν την in 
situ εγκατάσταση Untitled (A gift from my 
uncle). Σκοπός τους να δώσουν ζωή σε έ-
ναν άδειο, αστικό χώρο μετατρέποντάς 
τον σε έναν εφήμερο χώρο τέχνης. «Μια 
τέτοια κίνηση μπορεί να αποτελέσει ερέθισμα 
για συζήτηση και πειραματισμό στις αστι-
κές κοινωνίες που ζούμε, κατά πόσο δηλαδή 
μπορούμε να συμβάλουμε δημιουργικά στην 
καλυτέρευσή τους. Τα έργα μας συμβάλλουν 
στο να δημιουργηθεί ένα “θεατράκι” στο κέ-
ντρο της Αθήνας, όπου πρωταγωνιστές θα εί-
ναι οι περαστικοί, εκφράζοντας το δικό τους 
πόθο για αλλαγή, φαντασία και ακτιβισμό. 
Αυτή η έκθεση έχει μέσα της τη φιλοσοφία 
του street art – να επέμβεις στο προκαθορι-
σμένο, γκρίζο τοπίο της πόλης. Αυτός είναι 
και ο λόγος που μια τέτοια προσπάθεια ανά-
δειξης κενών χώρων της Αθήνας με βρίσκει 
τόσο σύμφωνο» λέει ο H.O.P.E. Την έκ-
θεση συντόνισε ο Σάκης Παπακωνστα-
ντίνου και στο ίδιο πνεύμα θα συνεχίσει 
και ο εικαστικός Γιάννης Σκουρλέτης, ο 
οποίος θα ακολουθήσει με την επόμενη 
έκθεση. A

τέχνητέχνη Της ΓΙώΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Δράσεις στην πόλη
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕ ΣΚοΠο νΑ ΔοΚιΜΑΣουν ΚΑΤι ΔιΑΦορΕΤιΚο: νΑ ΣυνοΜιλΗΣουν ΜΕ ΤΑ 
ΕρΓΑ ΤΩν ΜουΣΕιΩν ΚΑι νΑ ΔΩΣουν ΖΩΗ ΣΕ ΚΕνουΣ ΑΣΤιΚουΣ ΧΩρουΣ.

Εύα Χειλαδάκη

Άρτεμις Μουρατίδου 
Δύο στιχάκια της Κικής Δημουλά σε μια εφημερίδα 
έγιναν η αφορμή για να τολμήσει η εικαστικός το 
συνδυασμό ζωγραφικής - ποίησης. Τα αντικείμε-
να στα έργα της παίζουν το ρόλο των στίχων στα 
ποιήματα. Μέχρι 30/4, Γκαλερί Ίρις, Αντήνορος 12, 
Παγκράτι, 210 7241.580

Μη 
χάσεις!
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Αδιακρισίες (Duplicity)***  
Σκηνοθεσία: Τόνι Γκιλρόι
Πρωταγωνιστούν: Κλάιβ Όουεν, 
Τζούλια Ρόμπερτς, Τομ Γουίλκινσον, Πολ Τζιαμάτι

Όπως και η πρώτη του σκηνοθετική δου-
λειά, το εξαιρετικό “Michael Clayton”, 
έτσι και οι «Αδιακρισίες», η νέα ταινία 
του Τόνι Γκιλρόι, έχουν ως φόντο τον 
ανταγωνιστικό, ανηλεή κόσμο των σύγ-
χρονων πολυεθνικών. Έχει κι εδώ για 
πρωταγωνιστές δύο κατασκόπους. Ενώ 
εκ πρώτης όψεως το στήσιμο της κινημα-
τογραφικής του παρτίδας μοιάζει γνώρι-
μο, το παιχνίδι, όπως εξελίσσεται σε αυτό  
το απρόβλεπτο, ερωτικό, κωμικό, κατα-
σκοπικό, κυνικό, αστείο (ναι, όλα αυτά 
μαζί) «θρίλερ», δεν μοιάζει με τίποτα από 
τα παραπάνω. Αντίθετα, αν υπάρχει κάτι 
με το οποίο θα μπορούσε να συγκριθεί 
αυτή η αφρώδης, κοσμοπολίτικη, χα-
ριτωμένη αλλά και αιχμηρή ρομαντική 
περιπέτεια, τότε αυτό δεν θα μπορούσε 
να είναι άλλο από ένα παλιομοδίτικο χο-
λιγουντιανό ρομάντζο, περασμένο όμως 
από ένα απόλυτα μοντέρνο φίλτρο για 
τα μάτια του σημερινού θεατή. Κι αν η 
μαγεία αντίστοιχων κλασικών ταινιών 
του Χόλιγουντ στηριζόταν κατά πολύ σε 
πρωταγωνιστές που έμοιαζαν αλεξίσφαι-
ροι από τα πυρά της «αληθινής ζωής», 
έτσι και οι «Αδιακρισίες» ευτυχούν να... 
διαπράττονται από τον Κλάιβ Όουεν και 

την Τζούλια Ρόμπερτς, σε δύο ερμηνεί-
ες που μοιάζουν να μετεμψυχώνουν τις 
καλύτερες στιγμές της χημείας ζευγα-
ριών σαν τον Κάρι Γκραντ και την Όντρεϊ 
Χέπμπορν, πείθοντας πέραν πάσης αμφι-
βολίας πως οι σπίθες ανάμεσά τους είναι 
αληθινές, αποκρούοντας με απολαυστι-
κό νεύρο ο ένας τις πνευματώδεις ατά-

κες του άλλου και δίνοντας στην ταινία 
τη βάση που χρειάζεται για να στηρίξει 
πάνω τους τη γεμάτη ανατροπές και γρί-
φους ιστορία της. Η Ρόμπερτς και ο Ό-
ουεν είναι πρώην πράκτορες, εκείνη της 
CIA κι αυτός της ΜΙ6, που μπροστά στην 
καινούργια πολιτικοοικονομική πραγμα-
τικότητα έχουν βρει μια πολύ πιο προσο-

δοφόρα απασχόληση σε δύο ανταγωνι-
στικές πολυεθνικές εταιρείες. Μόνο που 
οι δυο τους μοιράζονται ένα παρελθόν, 
τη φύση του οποίου ανακαλύπτουμε σιγά 
σιγά μέσα από flash back που πλησιάζουν 
όλο και κοντύτερα στο παρόν της ταινίας, 
και πιθανότατα ένα μέλλον την εξέλιξη 
του οποίου ούτε κι εκείνοι μπορούν να 
φανταστούν. Όταν τα αφεντικά τους ε-
ξαπολύουν τον απόλυτο επιχειρηματικό 
πόλεμο με αφορμή ένα νέο επαναστα-
τικό προϊόν, που η μία από τις δύο εται-
ρείες πρόκειται να λανσάρει, οι απορίες 
θα πληθύνουν πριν διαλευκανθούν και 
το φιλμ θα ανεβάσει απολαυστικά ρυθ-
μούς προς ένα φινάλε που είναι αντάξιο 
της ανάλογα ιδιοφυούς πορείας του προς 
την εξίσου ανέλπιστη κορύφωσή του. Κι 
όταν όλες οι απορίες έχουν απαντηθεί 
και η σχέση των δύο γοητευτικών ηρώων 
του έχει ολοκληρώσει ένα κεφάλαιο μιας 
ιστορίας που θα ήθελες να δεις να συνε-
χίζεται, το μόνο ερώτημα που παραμένει 
είναι πώς μια τόσο πνευματώδης, έξυπνη 
και απολαυστική ταινία κατόρθωσε να 
βρει το δρόμο της προς την οθόνη σε μια 
εποχή που η χολιγουντιανή μηχανή, α-
βέβαιη για την αποτελεσματικότητά της, 
δείχνει να ποντάρει όλο και πιο συχνά 
στη βαρετή σιγουριά της μετριότητας, 
στοχεύοντας δίχως ρίσκο στη φευγαλέα 
ιδέα του «μέσου θεατή». A

Modern Classic
Μοντέρνοι ήρωες με vintage γοητεία

Είναι τρελοί αυτοί οι Βόρειοι 
(Bienvenue chez les Ch’tis)***
Διέλυσε κάθε ρεκόρ στα γαλλικά ταμεία, ό-

μως η φήμη της ως εισπρακτικό φαινόμενο 

μάλλον υπονομεύει τον αληθινό χαρακτήρα 

αυτής της καλοπροαίρετης κομεντί, που μέ-

σα από την ιστορία ενός ταχυδρομικού που 

μετατίθεται στην αλλοπρόσαλλη (και σχε-

δόν αλλόγλωσση) βόρεια Γαλλία ανακαλύ-

πτει πως η «φυσιολογικότητα» είναι υπερτι-

μημένη. Ο Ντανί Μπουν περιγράφει με τρυ-

φερότητα τη διαφορετικότητα των βόρειων 

συμπατριωτών του σε μια καλοφτιαγμένη 

ηθογραφία, που είναι πολύ λιγότερο «τοπι-

κή» απ’ ό,τι φαντάζεστε.

Killshot: O δολοφόνος είναι εδώ 
(Killshot)**
Με ένα all (indie) star καστ και ως δέλεαρ τον 

Μίκι Ρουρκ στον πρώτο κινηματογραφικό 

ρόλο του μετά τον «Παλαιστή» (αν και αυ-

τή η ταινία περίμενε πολύ, πολύ καιρό στα 

ράφια), το φιλμ του Τζον Μάντεν κεντρί-

ζει αναμφίβολα το ενδιαφέρον. Στα θετικά 

του σημεία το βασισμένο σε μια ιστορία του 

Έλμορ Λέοναρντ σενάριο, που βρίσκει ένα 

δολοφόνο της μαφίας σε πορεία προς την 

τελική του πτώση. Οι χαρακτήρες και η α-

τμόσφαιρα στήνονται πετυχημένα, οι κατα-

στάσεις όμως μοιάζουν τετριμμένες και το 

σασπένς απλά απουσιάζει. 

Πρεμιέρες 

τέχνηCine Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ * Αδιάφορη ** Μέτρια *** Καλή **** Πολύ καλή ***** Εξαιρετική

Μήδεια (Medea)***
Με το θράσος της νεότητας ο Λαρς Φον Τρί-

ερ γύρισε στα 1988 το βασισμένο στο έργο 

του Ευρυπίδη σενάριο του Καρλ Ντράγιερ για 

τη «Μήδεια», πλάθοντας ένα γοτθικό δράμα 

βουτηγμένο στην ομίχλη και την υγρασία, 

που κατορθώνει να απηχεί τόσο τις εικόνες 

του «δασκάλου του», περασμένες όμως από 

το δικό του φίλτρο της πρωτοπόρας (αν κι 

εδώ ελαφρώς απαίδευτης) ιδιοφυΐας του. 

Κλειστοφοβικό και μαζί γεμάτο ανοιχτούς 

ορίζοντες, μεταφέρει την ελληνική τραγω-

δία στο δανέζικο τοπίο και κατορθώνει να 

κρατήσει την ουσία του μύθου, έστω κι αν 

φιλοδοξεί να είναι « αιρετικό». 

Ακόμη
Η βολεμένη καθημερινότητα μιας πετυχη-

μένης γυναίκας που έχει αντικαταστήσει 

τα συναισθηματικά μπλεξίματα με σεξ επί 

πληρωμή ανατρέπεται όταν ερωτεύεται έ-

ναν από τους ζιγκολό της, ο οποίος έχει τα 

δικά του μυστικά, στη δραματική αυτή κο-

μεντί της Ζοζιάν Μπαλασκό «Πελάτισσα» 

(Cliente). 

>> Δύο ορφανά αδέλφια φιλοξενούν αδέ-

σποτα τετράποδα στο φιλότιμο αλλά αφε-

λές «Ξενοδοχείο για σκύλους» (Hotel for 

Dogs)** του Θορ Φρόιντενθαλ, που μπορεί 

να ικανοποιήσει τους νεαρούς θεατές του – 

αλλά μόνο αυτούς.

Κ. Όουεν, Τζ. Ρόμπερτς
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ωρεσ προβολησ οδηγος

Αθήνας

AABOPA
Tέρμα Iπποκράτους, 
210 6423.271, 210 6462.253
Slumdog Millionaire 
18.30-20.45/ Άσε το κακό 
να μπει 23.00

ABΑΝΑ
Κηφισίας 234 & Λυκούργου, 
210 6756.546 Dolby Stereo
Μέρες θυμού 18.10-20.30-
22.50

AEΛΛΩ 
CINEMAX 5+1 
Πατησίων 140, στάση 
Κεφαλληνίας, 210 8259.975
Αίθουσα 1: Fast & Furious 
- Μαχητές των δρόμων 
4, Πέμ.-Σάββ. & Δευτ.-Τετ. 
17.00/ Αδιακρισίες, Πέμ. 
& Κυρ.-Τετ. 19.20-22.00, 
Σάββ. 19.20/ Τέρατα κι 
εξωγήινοι, Σάββ. & Δευτ. 
14.50 μεταγλ., Δευτ. & 
12.30 μεταγλ. 
Αίθουσα 2: Τέρατα κι 
εξωγήινοι, Πέμ.-Σάββ. & 
Δευτ.-Τετ. 16.00 μεταγλ., 
Δευτ. & 13.40 μεταγλ./ Fast 
& Furious - Μαχητές των 
δρόμων 4, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
23.00/ Gran Torino, Πέμ. & 
Κυρ.-Τετ. 20.30/ Slumdog 
Millionaire, Πέμ. & Σάββ.-
Τετ. 18.00
Αίθουσα 3: Αδιακρισίες, 
Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 18.00-
20.40-23.20, Δευτ. & 
12.40-15.20, Σάββ. Μόνο 
15.20-18.00
Αίθουσα 4: Είναι τρελοί 
αυτοί οι Βόρειοι, Πέμ. & 
Κυρ.-Τετ. 17.45-20.00-
22.15, Δευτ. & 13.15-15.30, 
Σάββ. μόνο 15.30-17.45
Αίθουσα 5: Ξενοδοχείο για 
σκύλους 18.00 μεταγλ., 
Δευτ. & 12.00-14.00-16.00 
μεταγλ., Σάββ. & 16.00 
μεταγλ./ Ψωνίζω άρα 
υπάρχω, Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-
Τετ. 20.10-22.30, Σάββ. 
μόνο 20.10

AΘHNAION - 
3D DIGITAL
Βασ. Σοφίας 124, 
Αμπελόπηποι, 210 7782.122, 
210 8108.220
Αίθουσα 1: Αδιακρισίες 
18.20-20.40-23.00/ Τέρατα 
κι εξωγήινοι, Πέμ. & Δευτ.-
Τετ. 16.30 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Ψωνίζω άρα υ-
πάρχω 18.50-20.50-22.50/ 
Ξενοδοχείο για σκύλους 
17.00 μεταγλ.

AΘHNAION CINEPOLIS 
-3D DIGITAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ιωάν. 
Μεταξά, Γλυφάδα, 210 
8108.230
Αίθουσα 1: Αδιακρισίες 
18.20-20.40-23.00/ Τέρατα 
κι εξωγήινοι, Πέμ. & Δευτ.-
Τετ. 16.00 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Fast & Furious 
- Μαχητές των δρόμων 4, 
18.00-20.20-22.40
Αίθουσα 3: Ψωνίζω άρα υ-
πάρχω 19.00-21.00-23.00/ 
Τέρατα κι εξωγήινοι 17.00 
μεταγλ., Δευτ.-Τετ. & 15.00 
μεταγλ.
Αίθουσα 4: Είναι τρελοί 
αυτοί οι Βόρειοι 18.50-
20.50-22.50/ Ξενοδοχείο 
για σκύλους 17.00 μεταγλ.

AIΓΛH
Λ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι, 
210 6841.010 
Αίθουσα 1: Αδιακρισίες 
18.00-20.30-22.50
Αίθουσα 2: Είναι τρελοί 
αυτοί οι Βόρειοι 21.00-
23.00/ Ξενοδοχείο για 
σκύλους 19.00/ Τέρατα 
κι εξωγήινοι, Πέμ. & Κυρ.-
Δευτ. 17.15 μεταγλ.

AΛEKA ΔHM.  ΚIN/
ΦOΣ Δ.  ZΩΓPAΦOY
3ης Ορεινής Ταξιαρχίας 13, 
Zωγράφου, 210 7773.608
Σφραγισμένα χείλη 
20.00-22.30

AΛEΞANΔPA
Πατησίων 79 & Λεωφ. Aλε-
ξάνδρας, 210 8219.298, 

210 6786.000
Killshot - Ο δολοφόνος εί-
ναι εδώ 18.40-20.40-22.40
 
ANΔOPA
Σεβαστουπόλεως 117, Ερυ-
θρός Σταυρός, 210 6998.631
Σκλάβοι στα δεσμά τους 
18.30/ Πάρβας, άγονη 
γραμμή 20.50-22.30

ANOIΞH 
ΔHM.  KIN/ΦOΣ 
XAΪΔAPIOY 2+1
Aγωνιστών Στρατοπέδου 49, 
Xαϊδάρι, 210 5813.470, 
210 5813.450 
Αίθουσα 1: Gran Torino 
20.15-22.30/ Η ιστορία 
του Ντεσπερό 18.15 
μεταγλ.
Αίθουσα 2: Σκλάβοι στα 
δεσμά τους 18.30/ Παγω-
μένο ποτάμι 20.45-22.45

APOLLON - CINEMAX 
CLASS
Σταδίου 19, 210 3236.811
Είναι τρελοί αυτοί οι Βό-
ρειοι 18.00-20.10-22.20, 
Σάββ. μόνο 18.00-20.10

ATTIKON - CINEMAX 
CLASS
Σταδίου 19, 210 3236.811
Αδιακρισίες 17.30-20.00-
22.30, Σάββ. μόνο 17.30-
20.00

AΣTEPAΣ  ΔHM.  KIN/
ΦOΣ NEAΣ IΩNIAΣ
Aσκληπιού 4 (πίσω από OTE), 
N. Iωνία, 210 2712.640 
Slumdog Millionaire 
17.45-20.15/ Άσε το κακό 
να μπει 22.45

AΣTEPIA
Κηφισίας 334, 210 6208.521
Killshot - Ο δολοφόνος εί-
ναι εδώ 18.30-20.30-22.30

AΣTY - CINEMA
Kοραή 4, στάση Mετρό 
Πανεπιστήμιο, 210 3221.925
Ανάμεσα στους τοίχους 
18.00-20.15-22.30

ATΛANTIΣ
Λ.Βουλιαγμένης 245,
210 9711.511
Αίθουσα 1: Killshot - Ο δο-
λοφόνος είναι εδώ 18.30-
20.30-22.30
Αίθουσα 2: Σούλα έλα ξανά 
18.15-20.15/ Ο πορφυρός 
λόφος 22.15

ATTAΛOΣ
Κοτιαίου &  Ελ. Βενιζέλου, 
Νέα Σμύρνη, 210 9331.280 - 
210 9319.779 DolbyDigital
Πάντα μόνος 18.30-20.45-
23.00

AΦAIA - NEw STAr 
ArT CINEMA
Δημοσθένους 96, Καλλιθέα, 
210 9595.534, 210 9513.349
The Gladiators 19.00/ Μη-
δεια 21.00-23.00

BAPKIZA 
Θάσου 22, Bάρκιζα, 
210 8973.926 
Αίθουσα 1: Αδιακρισίες 
18.10-20.30-22.50
Αίθουσα 2: Η σκόνη του 
χρόνου 20.30-22.45/ Ο ροζ 
πάνθηρας 2, 18.45/ Τέρατα 
κι εξωγήινοι 17.00 μεταγλ.

CINE CITY
Κων/λεως 82, Μπουρνάζι, 
210 5756.243
Αίθουσα 1: Αδιακρισίες 
18.00-20.30-23.00
Αίθουσα 2: Σούλα έλα ξανά 
19.00-21.00-23.00/ Τέρα-
τα κι εξωγήινοι, Δευτ.-Τετ. 
17.00 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Ξενοδοχείο για 
σκύλους 18.30 μεταγλ./ 
Slumdog Millionaire 
20.20-22.50
Αίθουσα 4: Fast & Furious 
- Μαχητές των δρόμων 4, 
18.20-20.40-23.00

CINErAMA
Αγίας Κυριακής 30, 
Π. Φάληρο, 210 9403.593
Με λένε Στέλλα 18.30-
20.30-22.30/ Τέρατα κι ε-
ξωγήινοι, Δευτ.-Τετ. 16.45 
μεταγλ.

VILLAGE 15 CINEMAS 
@ THE MALL 
Ανδρέα Παπανδρέου 35 
(παράπλευρος Αττικής ο-
δού), Μαρούσι, θέση Ψαλίδι, 
210 6104.100 
Αίθουσα 1: Πάντα μόνος, 
Πέμ. & Σάββ. & Δευτ.-Τετ. 
13.15-15.45-18.15-20.45, 
Κυρ. 15.45-18.15-20.45/ 
Παρασκευή και 13, Πέμ. & 
Κυρ.-Τετ. 23.30-01.30
Αίθουσα 2: Ξενοδοχείο 
για σκύλους, Πέμ. & Σάββ. 
& Δευτ.-Τετ. 11.15-13.30-
15.45-18.00 μεταγλ., Κυρ. 
15.45-18.00/ Ψωνίζω άρα 
υπάρχω, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
20.30-22.45-01.00
Αίθουσα 3: Slumdog 
Millionaire, Πέμ. & Σάββ. 
& Δευτ.-Τετ. 12.45-15.15-
17.45, Κυρ. 15.15-17.45/ 
Fast & Furious - Μαχητές 
των δρόμων 4, Πέμ. & Κυρ.-
Τετ. 20.15-22.45-01.00
Αίθουσα 4: Fast & Furious 
- Μαχητές των δρόμων 
4, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 12.15-
14.30-16.45-19.00-21.30-
23.45, Σάββ. 12.15-14.30-
16.45-19.00, Κυρ. 16.45-
19.00-21.30-23.45
Αίθουσα 5: Τέρατα κι 
εξωγήινοι, Πέμ. & Σάββ. 
& Δευτ.-Τετ. 11.00-13.00-
15.00-17.00 μεταγλ., Κυρ. 
15.00-17.00 μεταγλ./ Αδι-
ακρισίες, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
19.15-22.00-00.45, Σάββ. 
19.15
Αίθουσα 6: Η ιστορία του 
Ντεσπερό, Πέμ. & Σάββ. 
& Δευτ.-Τετ. 12.30-14.30-
16.30 μεταγλ., Κυρ. 16.30 
μεταγλ./ Είναι τρελοί αυ-
τοί οι Βόρειοι, Πέμ. & Κυρ.-
Τετ. 18.45-21.15-23.45, 
Σάββ. 18.45
Αίθουσα 7: Αδιακρισίες, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 12.00-
15.00-18.00-21.00-00.00, 
Σάββ. 12.00-15.00-18.00, 
Κυρ. 15.00-18.00-21.00-
00.00
Αίθουσα 8: Fast & Furious 
- Μαχητές των δρόμων 
4, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 19.30-
22.15-00.30, Σάββ. 19.30/ 
Τέρατα κι εξωγήινοι, Πέμ. 
& Σάββ. & Δευτ.-Τετ. 11.30-
13.30-15.30-17.30 μεταγλ., 
Κυρ. 15.30-17.30 μεταγλ.
Αίθουσα 9: Σούλα έλα 
ξανά, Πέμ. & Σάββ. & Δευτ.-
Τετ. 11.00-13.15-15.30-
21.15, Κυρ. 15.30-20.15/ 
Σκοτεινός κώδικας, Πέμ. 
& Κυρ.-Τετ. 17.45-22.30-
01.15, Σάββ. 17.45
Αίθουσα 10: Killshot - Ο δο-
λοφόνος είναι εδώ, Πέμ. 
& Κυρ.-Τετ. 18.15-20.45-
23.15-01.30, Σάββ. 18.15/ 
Τέρατα κι εξωγήινοι, Πέμ. 
& Σάββ. & Δευτ.-Τετ. 12.00-
14.00-16.00 μεταγλ., Κυρ. 
16.00 μεταγλ.
Αίθουσα 11: Ψωνίζω άρα 
υπάρχω, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
11.45-14.15-16.45-19.15-
21.45-00.15, Σάββ. 11.45-
14.15-16.45-19.15, Κυρ. 
16.45-19.15-21.45-00.15
Αίθουσα 12: Αδιακρισίες, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 11.15-
14.15-17.15-20.00-23.00, 
Σάββ. 11.15-14.15-17.15, 
Κυρ. 17.15-20.00-23.00
Αίθουσα 13: Ψωνίζω άρα 
υπάρχω, Πέμ. & Τρ.-Τετ. 
19.15-21.45, Κυρ. 19.15-
21.45-00.15, Δευτ. 16.45-
19.15-21.45
Αίθουσα 14: Αδιακρισίες, 
Πέμ. & Τρ.-Τετ. 20.00-23.00, 
Κυρ.-Δευτ. 17.15-20.00-
23.00

VILLAGE 20 CINEMAS 
PArK -  VILLAGE 
CINEMAS GOLD CLASS 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Aγ. 
Iωάννη Pέντη, 210 4278.600
Αίθουσα 1: Killshot - Ο δο-
λοφόνος είναι εδώ, Πέμ. 
& Τρ.-Τετ. 20.00-22.15, 
Κυρ.-Δευτ. 17.45-20.00-
22.15-00.30
Αίθουσα 2: Αδιακρισίες, 
Πέμ. & Κυρ. & Τρ.-Τετ. 
19.00-21.30-00.00, Δευτ. 
16.30-19.00-21.30-00.00
Αίθουσα 3: Σούλα έλα 
ξανά, Πέμ. & Σάββ. & Δευτ.-
Τετ. 12.45-15.00-17.15-

19.30, Κυρ. 15.00-17.15-
19.30/ Πάντα μόνος, Πέμ. 
& Κυρ.-Τετ. 21.45-00.15
Αίθουσα 4: Τέρατα κι 
εξωγήινοι, Πέμ. & Σάββ. 
& Δευτ.-Τετ. 11.00-13.00-
15.00-17.00 μεταγλ., Κυρ. 
15.00-17.00 μεταγλ./ Fast 
& Furious - Μαχητές των 
δρόμων 4, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
19.00-21.15-23.30, Σάββ. 
19.00
Αίθουσα 5: Τέρατα κι 
εξωγήινοι, Πέμ. & Σάββ. 
& Δευτ.-Τετ. 12.30-14.30-
16.30-18.30 μεταγλ., Κυρ. 
16.30-18.30 μεταγλ./ 
Ψωνίζω άρα υπάρχω, 
Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 20.30-
22.45-01.00
Αίθουσα 6: Killshot - Ο δο-
λοφόνος είναι εδώ, Πέμ. 
& Δευτ.-Τετ. 12.00-14.15-
16.30-18.45-21.00-23.15-
01.30, Σάββ. 12.00-14.15-
16.30-18.45, Κυρ. 16.30-
18.45-21.00-23.15-01.30
Αίθουσα 7: Αδιακρισίες, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 11.30-
14.00-16.30-19.00-21.30-
00.00, Σάββ. 11.30-14.00-
16.30-19.00, Κυρ. 16.30-
19.00-21.30-00.00
Αίθουσα 8: Fast & Furious 
- Μαχητές των δρό-
μων 4, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
11.30-13.45-16.00-18.15-
20.30-22.45-01.00, Σάββ. 
11.30-13.45-16.00-18.15, 
Κυρ. 16.00-18.15-20.30-
22.45-01.00
Αίθουσα 9: Ξενοδοχείο 
για σκύλους, Πέμ. & Σάββ. 
& Δευτ.-Τετ. 12.30-14.45-
17.15 μεταγλ., Κυρ. 17.15 
μεταγλ./ Killshot - Ο δολο-
φόνος είναι εδώ, Πέμ. & 
Κυρ.-Τετ. 20.00-22.15-00.30
Αίθουσα 10: Fast & Furious 
- Μαχητές των δρόμων 
4, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 12.45-
15.00-17.15-19.30-21.45-
00.00, Σάββ. 12.45-15.00-
17.15-19.30, Κυρ. 15.00-
17.15-19.30-21.45-00.00
Αίθουσα 11: Αδιακρισίες, 
Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 19.30-
22.00-00.30, Σάββ. 19.30/ 
Τέρατα κι εξωγήινοι, Πέμ. 
& Σάββ. & Δευτ.-Τετ. 11.30-
13.30-15.30-17.30 μεταγλ., 
Κυρ. 15.30-17.30 μεταγλ.
Αίθουσα 12: Ψωνίζω άρα 
υπάρχω, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
12.15-14.30-16.45-19.00-
21.15, Σάββ. 12.15-14.30-
16.45-19.00,Κυρ. 16.45-
19.00-21.15/ Παρασκεύη 
και 13, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
23.30-01.30
Αίθουσα 13: Τέρατα κι 
εξωγήινοι, Πέμ. & Σάββ. 
& Δευτ.-Τετ. 12.00-14.00-
16.00-18.00 μεταγλ., Κυρ. 
16.00-18.00 μεταγλ./ 
Σκοτεινός κώδικας, Πέμ. 
& Κυρ.-Τετ. 20.00-22.30-
01.00
Αίθουσα 14: Η ιστορία του 
Ντεσπερό, Πέμ. & Σάββ. 
& Δευτ.-Τετ. 11.45-13.45-
15.45-17.45 μεταγλ., Κυρ. 
15.45-17.45 μεταγλ./ Fast 
& Furious - Μαχητές των 
δρόμων 4, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
20.00-22.15-00.30
Αίθουσα 15: Ξενοδοχείο 
για σκύλους, Πέμ. & Σάββ. 
& Δευτ.-Τετ. 11.15-13.30-
15.45-18.00 μεταγλ., Κυρ. 
15.45-18.00 μεταγλ./ Αδι-
ακρισίες, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
20.15-22.45-01.15
Αίθουσα 16: Σκοτεινός 
κώδικας, Πέμ. & Δευτ.-
Τετ. 1.15-13.45-16.15-
18.45-21.15-23.45, Σάββ. 
11.15-13.45-16.45-18.45, 
Κυρ.16.15-18.45-21.15-
23.45
Αίθουσα 17: Σούλα έλα 
ξανά, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
11.45-14.00-16.15-18.30-
20.45-23.00-01.15, Σάββ. 
11.45-14.00-16.15-18.30, 
Κυρ. 16.15-18.30-20.45-
23.00-01.15
Αίθουσα 18: Fanboys, Πέμ. 
& Σάββ. & Δευτ.-Τετ. 12.30-
14.45-17.00-19.15, Κυρ. 
17.00-19.15/ Ο πορφυρός 
λόφος, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
21.30-00.45
Αίθουσα 19: Ψωνίζω άρα 
υπάρχω, Πέμ. & Δευτ.-
Τετ. 13.00-15.15-17.30-

19.45-22.00-00.15, Σάββ. 
13.00-15.15-17.30-19.45, 
Κυρ. 15.15-17.30-19.45-
22.00-00.15
Αίθουσα 20: Αδιακρισίες, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 12.45-
15.30-18.15-21.00-23.30, 
Σάββ. 12.45-15.30-18.15, 
Κυρ. 15.30-18.15-21.00-
23.30

VILLAGE 5 CINEMAS 
PAGrATI
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 210 7572.440, κρα-
τήσεις 210 8108.080, Dolby 
SRD, www.villagecinemas.gr.
Αίθουσα 1: Ξενοδοχείο 
για σκύλους, Πέμ. & Σάββ. 
& Δευτ.-Τετ. 11.15-13.30-
15.45-18.15 μεταγλ., Κυρ. 
15.45-18.15 μεταγλ./ 
Killshot - Ο δολοφόνος 
είναι εδώ, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
20.30-22.45-01.00
Αίθουσα 2: Μπολτ, Πέμ. & 
Σάββ. & Δευτ.-Τετ. 12.00-
14.00 μεταγλ./ Σκοτεινός 
κώδικας, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
21.15-23.45/ Πάντα 
μόνος, Πέμ. & Σάββ.-Τετ. 
16.15-18.45
Αίθουσα 3: Ψωνίζω άρα 
υπάρχω, Πέμ. & Κυρ.-
Τετ. 20.00-22.15-00.30, 
Σάββ. 20.00/ Τέρατα κι 
εξωγήινοι, Πέμ. & Σάββ. 
& Δευτ.-Τετ. 12.00-14.00-
16.00-18.00 μεταγλ., Κυρ. 
16.00-18.00 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Fast & Furious 
- Μαχητές των δρόμων 
4, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 17.30-
19.45-22.00-00.15, Σάββ. 
17.30-19.45/ Η ιστορία 
του Ντεσπερό, Πέμ. & 
Σάββ. & Δευτ.-Τετ. 11.30-
13.30-15.30 μεταγλ., Κυρ. 
15.30 μεταγλ.
Αίθουσα 5: Αδιακρισίες, 
Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 19.00-
21.30-00.00, Σάββ. 19.00/ 
Τέρατα κι εξωγήινοι, Πέμ. 
& Σάββ. & Δευτ.-Τετ. 11.00-
13.00-15.00-17.00 μεταγλ., 
Κυρ. 15.00-17.00 μεταγλ.

VILLAGE 9 CINEMAS @ 
FALIrO 
Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος 
1 & Μωραϊτίνη 3, Π. Φάληρο, 
κρατήσεις 8011 009191,
 210 8108.080, 
www.villagecinemas.gr
Αίθουσα 1: Ψωνίζω άρα 
υπάρχω, Πέμ. & Κυρ.-
Τετ. 17.00-19.40-22.20, 
Σάββ. 17.00/ Σκοτεινός 
κώδικας, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
01.00/ Τέρατα κι εξωγήι-
νοι, Πέμ. & Σάββ. & Δευτ.-
Τετ. 11.40-14.00 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Αδιακρισίες, 
Πέμ. & Κυρ.-Τετ.18.30-
21.30-00.30, Σάββ. 18.30/ 
Πάντα μόνος, Πέμ. & Σάββ. 
& Δευτ.-Τετ. 13.30-16.00, 
Κυρ. 16.00
Αίθουσα 3: Τέρατα κι 
εξωγήινοι, Πέμ. & Σάββ. 
& Δευτ.-Τετ. 11.00-13.00-
15.00-17.00 μεταγλ., Κυρ. 
15.00-17.00 μεταγλ./ Πά-
ντα μόνος, Πέμ. & Σάββ.-
Τετ. 19.00/ Ψωνίζω άρα 
υπάρχω, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
21.20-23.40
Αίθουσα 4: Fast & Furious 
- Μαχητές των δρόμων 
4, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 18.20-
20.30-22.40-00.50, Σάββ. 
18.20/ Σκοτεινός κώδι-
κας, Πέμ. & Σάββ. & Δευτ.-
Τετ. 11.00-13.20-15.50, 
Κυρ. 15.50
Αίθουσα 5: Ξενοδοχείο 
για σκύλους, Πέμ. & Σάββ. 
& Δευτ.-Τετ. 11.50-14.00-
16.10-18.20 μεταγλ., Κυρ. 
16.10-18.20 μεταγλ./ 
Killshot - Ο δολοφόνος 
είναι εδώ, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
20.30-22.30-00.30
Αίθουσα 6: Fast & Furious 
- Μαχητές των δρόμων 
4, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 11.00-
13.00-15.10-17.20-19.30-
21.40-23.50, Σάββ. 11.00-
13.00-15.10-17.20-19.30, 
Κυρ. 15.10-17.20-19.30-
21.40-23.50
Αίθουσα 7: Αδιακρισίες, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 11.30-
14.10-16.50-19.30-22.10-
00.50, Σάββ. 11.30-14.10-
16.50, Κυρ. 16.50-19.30-

22.10-00.50
Αίθουσα 8: Αδιακρισίες, 
Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 17.00-
20.00-23.00
Αίθουσα 9: Ψωνίζω άρα 
υπάρχω, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
18.20-21.00-23.40

ΓAΛAΞIAΣ
Αρχή Λ. Μεσογείων- 
Αμπελόκηποι, 210 7773.319  
Αίθουσα 1: Killshot - Ο δο-
λοφόνος είναι εδώ 19.00-
21.00-23.00
Αίθουσα 2: Σούλα έλα ξανά 
18.30-20.30/ Ο πορφυρός 
λόφος 22.30

ΓΛYΦAΔA 
Zέππου και Ξενοφώντος, 
Γλυφ. 210 9650.318 
www.glyfada-cinemas.gr
Αίθουσα 1: Killshot - Ο δο-
λοφόνος είναι εδώ 19.00-
21.00-23.00
Αίθουσα 2: Ο πορφυρός 
λόφος 22.35/ Σούλα έλα 
ξανά 19.00-20.50

ΔANAOΣ
Λ. Κηφισίας 109, 
210 6922.655
Αίθουσα 1: Πελάτισσα 
18.15-20.30-22.45, Κυρ. 
20.30-22.45
Αίθουσα 2: Με λένε Στέλλα 
18.00-20.15, Κυρ. 20.15/ 
Ζ, 22.30

ΔIANA
Περικλέους 14, Μαρούσι, 
210 8028.587
Αναχωρήσεις 18.10/ The 
visitor 20.30/ Παγωμένο 
ποτάμι 22.30

EΛΛH
Ακαδημίας 64, 210 3632.789
Μακρόνησος 18.00-20.15-
22.30

EMΠAΣΣY NOVA 
ODEON
Πατριάρχου Ιωακείμ 5, 
210 7215944, www.odeon.gr
Πελάτισσα 17.50-20.10-
22.30, Κυρ. μόνο 20.10-
22.30

ETOYAΛ
Πλατεία Δαβάκη Καλλιθέα, 
210 9510.042 - 210 9592.611
www.etoile-cinemas.gr 
Αδιακρισίες 18.10-20.30-
23.00/ Τέρατα κι εξωγήι-
νοι, Δευτ. 16.20 μεταγλ.

ETOYAΛ - AΛEΞANΔPA
Κρέμου 141, Καλλιθέα, 
210 9560.306
Αίθουσα 1: Ξενοδοχείο 
για σκύλους 18.30-20.30 
μεταγλ., Δευτ. & 16.40 με-
ταγλ./ Αμφιβολία 22.40
Αίθουσα 2: Τέρατα κι 
εξωγήινοι 18.15 μεταγλ./ 
Σφραγισμένα χείλη 
20.10-22.30

IΛION
Τροίας 34 & Πατησίων 113 
Στάση Αγγελοπούλου, 
210 8810.602 
Με λένε Στέλλα 19.00-
21.00-23.00/ Πόε, οι τε-
λευταίες μέρες του κορα-
κιού 17.30, εκτός Κυρ.

INTEAΛ
Πανεπιστημίου 46, 
210 3826.720
Το χάρισμα της Σεραφίν 
17.30-20.00-22.30

KHΦIΣIA CINEMAX
Λ. Κηφισίας 245, 
210 6233.567
Αίθουσα 1: Είναι τρελοί αυ-
τοί οι Βόρειοι 18.40-2.50-
23.00, Σάββ. μόνο 18.40/ 
Ξενοδοχείο για σκύλους, 
Πέμ.-Σάββ. & Δευτ.-Τετ. 
16.30 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Το χάρισμα 
της Σεραφίν 17.30-
20.00-22.30, Σάββ. μόνο 
17.30-20.00/ Τέρατα κι 
εξωγήινοι, Σάββ. & Δευτ.-
Τετ. 15.30 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Αδιακρισίες 
17.30-20.00-22.30, Σάββ. 
μόνο 17.30-20.00

MIKPOKOΣMOΣ - 
PrINCE 
Λεωφ. Συγγρού 106, στάση 

μετρό Φιξ, 210 9215.305
Πίστευε και... γέλα 18.45-
20.45-22.45

NANA CINEMAX
Λεωφ. Bουλιαγμένης 179, 
Δάφνη (στάση μετρό Άγ. 
Iωάννης), 210 9703.158
Αίθουσα 1: Είναι τρελοί αυ-
τοί οι Βόρειοι 18.15-20.30-
22.45, Σάββ. μόνο 18.15/ 
Τέρατα κι εξωγήινοι, 
Σάββ.-Τετ. 16.00 μεταγλ., 
Δευτ. & 12.00-14.00 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Αδιακρισίες 
18.30-21.00-23.30, Σάββ. 
μόνο 16.00-18.30, Δευτ.-
Τετ. & 16.00 Δευτ. & 13.30
Αίθουσα 3: Οι τεμπέληδες 
της εύφορης κοιλάδας 
21.00-23.15/ Τέρατα κι 
εξωγήινοι 17.00-19.00 με-
ταγλ., Δευτ. & 13.00-15.00 
μεταγλ.
Αίθουσα 4: Ξενοδοχείο για 
σκύλους 17.45 μεταγλ., 
Σάββ. & Δευτ.-Τετ. & 15.45 
μεταγλ., Δευτ. & 13.45 με-
ταγλ./ Αδιακρισίες 19.45-
22.15, Σάββ. μόνο 19.45
Αίθουσα 5: Ψωνίζω άρα 
υπάρχω 18.00-20.15, 
Σάββ. μόνο 15.45-18.00, 
Δευτ.-Τετ. & 15.45, Δευτ. & 
13.30/ Gran Torino, Πέμ. & 
Κυρ.-Τετ. 22.30
Αίθουσα 6: Fast & Furious 
- Μαχητές των δρόμων 
4, 17.00-19.15-23.45, 
Σάββ. 14.45-17.00-19.15, 
Κυρ. 19.15-23.45, Δευτ. 
& 12.30-14.45/ Slumdog 
Millionaire, Πέμ. & Κυρ.-
Τετ. 21.30

NIPBANA CINEMAX
Λεωφ. Aλεξάνδρας 192, 
210 6469.398, 210 6445.221
Είναι τρελοί αυτοί οι Βό-
ρειοι 18.00-20.15-22.30, 
Σάββ. μόνο 18.00-20.15

ODEON KOSMOPOLIS 
MAPOYΣI 
Λ. Kηφησίας 73 & Πουρνάρα 
(Kόμβος Aττικής οδού), 
κρατήσεις www.odeon.gr
Αίθουσα 1: Σούλα έλα ξα-
νά, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 20.00-
21.50-00.00/ Μάρλεϊ, ένας 
μεγάλος μπελάς, Πέμ. & 
Κυρ.-Τετ. 17.40 από Δευτ. & 
12.40-15.20
Αίθουσα 2: Πίστευε και... 
Γέλα, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
17.00-19.10, Κυρ. 19.10/ 
Πάντα μόνος, Πέμ. 21.40, 
Κυρ.-Τετ. 21.40-00.15
Αίθουσα 3: Τέρατα κι εξω-
γήινοι, Πέμ. 17.10 μεταγλ., 
Κυρ. 19.30 μεταγλ., Δευτ.-
Τετ. 12.30-15.00-17.10 
μεταγλ./ Fanboys, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 19.30-21.30-
23.30, Κυρ. 21.30-23.30
Αίθουσα 4: Σούλα έλα 
ξανά, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
18.50-20.50-22.50/ Τέρατα 
κι εξωγήινοι, Πέμ. & Δευτ.-
Τετ. 16.10 με υπότ.
Αίθουσα 5: Είναι τρελοί 
αυτοί οι Βόρειοι, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 16.30-19.00-
21.20-23.40, Κυρ. 19.00-
21.20-23.40
Αίθουσα 6: Η ιστορία του 
Ντεσπερό, Δευτ.-Τετ. 13.10-
15.40 μεταγλ./ Σκοτεινός 
κώδικας, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
17.50-20.30-23.00
Αίθουσα 7: Ξενοδοχείο για 
σκύλους, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
18.00 μεταγλ., Δευτ.-Τετ. & 
11.30-13.40-15.50 μεταγλ./ 
Ο πορφυρός λόφος, Πέμ. 
& Κυρ.-Τετ. 20.10-23.10
Αίθουσα 8: Ψωνίζω άρα 
υπάρχω, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
17.30-19.50-22.10-00.30, 
Δευτ.-Τετ. & 12.50-15.10
Αίθουσα 9: Killshot - Ο 
δολοφόνος είναι εδώ, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 16.30-
18.30-20.40-22.40, Κυρ. 
18.30-20.40-22.40-00.50, 
Δευτ.-Τετ. & 12.10-14.20
Αίθουσα 10: Fast & Furious 
- Μαχητές των δρόμων 
4, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 18.40-
21.00-23.20, Δευτ.-Τετ. 
& 16.20
Αίθουσα 11: Αδιακρισίες, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 16.40-
19.20-22.00, Κυρ. 19.20-
22.00-00.40, Δευτ.-Τετ. & 
11.40-14.10

Αίθουσα 12: Slumdog 
Millionaire, Πέμ. & Κυρ.-
Τετ. 20.20-22.50/ Τέρατα 
κι εξωγήινοι, Πέμ. & Κυρ.-
Τετ. 18.10 μεταγλ., Δευτ.-
Τετ. & 11.50-16.00 μεταγλ.

ODEON STArCITY
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, 
N. Kόσμος, DTS-ES Dolby 
Digital, www.i-ticket.gr, 
κρατήσεις www.odeon.gr
Αίθουσα 1: Αδιακρισίες, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 16.40-
19.20-22.00 από Δευτ. & 
00.40, Κυρ. 19.20-22.00-
00.40
Αίθουσα 2: Fanboys, Πέμ. 
& Δευτ.-Τετ. 19.10-21.30-
23.40, Κυρ. 21.30-23.40/ 
Τέρατα κι εξωγήινοι, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 17.10 με-
ταγλ., Κυρ. 19.10 μεταγλ./ 
Cinema Park, Δευτ.-Τετ. 
15.00 Άγρια φύση
Αίθουσα 3: Σούλα έλα 
ξανά, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
16.50-18.50-20.50-22.50, 
Κυρ. 18.50-20.50-22.50/ 
Cinema Park, Δευτ.-Τετ. 
15.00 Άγρια φύση
Αίθουσα 4: Είναι τρελοί 
αυτοί οι Βόρειοι, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.00-19.30-
21.45-00.10, Κυρ. 19.30-
21.45-00.10/ Cinema Park, 
Δευτ.-Τετ. 15.00 Άγρια 
φύση
Αίθουσα 5: Ψωνίζω άρα 
υπάρχω, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
17.30-19.50-22.10 από Δευτ. 
& 00.30, Κυρ. 19.50-22.10-
00.30/ Cinema Park, Δευτ.-
Τετ. 15.00 Άγρια φύση
Αίθουσα 6: Killshot - Ο δο-
λοφόνος είναι εδώ, Πέμ. 
& Δευτ.-Τετ. 16.30-18.30-
20.40-22.40, Δευτ.-Τετ. & 
12.10-14.20-00.50, Κυρ. 
18.30-20.40-22.40-00.50
Αίθουσα 7: Σκοτεινός 
κώδικας, Πέμ. & Κυρ.-Τρ. 
18.20-21.15-00.00, Τετ. 
17.20-22.30/ Η ιστορία 
του Ντεσπερό, Δευτ.-Τετ. 
13.10-15.20 μεταγλ.
Αίθουσα 8: Σούλα έλα ξα-
νά, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 20.20-
22.20-00.20/ Τέρατα κι 
εξωγήινοι, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
18.10 μεταγλ., Δευτ.-Τετ. & 
11.50-13.50-16.00 μεταγλ.
Αίθουσα 9: Ξενοδοχείο για 
σκύλους, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
18.00 μεταγλ., Δευτ.-Τετ. & 
11.30-13.40-15.50 μεταγλ./ 
Ο πορφυρός λόφος, Πέμ. 
& Κυρ.-Τετ. 20.10-23.10
Αίθουσα 10: Τέρατα κι εξω-
γήινοι, Πέμ. 16.40 με υπότ., 
Δευτ.-Τετ. 12.40-16.15 με 
υπότ./ Fast & Furious - Μα-
χητές των δρόμων 4, Πέμ. 
& Κυρ.-Τετ. 18.40-21.00-
23.20/ Cinema Park, Δευτ.-
Τετ. 15.00 Άγρια φύση

OΣKAP
Αχαρνών 330, 210 2234.226
Σκλάβοι στα δεσμά τους 
18.20/ Παγωμένο ποτάμι 
20.45/ Gran Torino 22.30

ΠAΛΛAΣ
Παγκράτι, 210 7515.434  
Αμφιβολία 19.10/ Μικρό 
έγκλημα 21.10/ Slumdog 
Millionaire 22.55

ΠTI ΠAΛAI
Ριζάρη 24, στάση Μετρό 
Ευαγγελισμός, 210 7291.800 
- 210 7243.707 Dolby Stereo, 
όπισθεν κιν/φου πάρκινγκ
Είναι τρελοί αυτοί οι Βό-
ρειοι 18.10-20.20-22.30

ΣINE XOΛAPΓOΣ 
(ΠΡΩΗΝ AΛOMA)
Μεσογείων 232 & Βεντούρη, 
Χολαργός (4η στάση 
Χολαργού), 210 6525.122 
Gran Torino 20.30-23.00/ 
Τέρατα κι εξωγήινοι 18.15 
μεταγλ.

ΣOΦIA
Ευσταθιάδου 2,
Αργυρούπολη, 210 9927.447
Σφραγισμένα χείλη 
20.10-22.30/ Τέρατα κι 
εξωγήινοι 18.15 μεταγλ.

ΣΠOPTIΓK
ΔHM. KIN/ΦOΣ 
Κ. Παλαιολόγου 18,
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Ν. Σμύρνη, 210 9333.820
Αίθουσα 1: Αδιακρισίες 
18.00-20.15-22.30
Αίθουσα 2: Slumdog 
Millionaire 20.00-22.20/ 
Τέρατα κι εξωγήινοι 18.00 
μεταγλ.

STEr CINEMAS 
AΓ. EΛEYΘEPIOΣ
Αχαρνών 373-375, κρα-
τήσεις 210 2371.000, 801 
8017837 
Αίθουσα 1: Ξενοδοχείο για 
σκύλους, Πέμ. & Κυρ. 16.00-
18.00 μεταγλ., Σάββ. & Δευτ.-
Τετ. 14.00-16.00-18.00 
μεταγλ./ Πάντα μόνος, Πέμ. 
& Κυρ.-Τετ. 20.00/ Slumdog 
Millionaire, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
22.00/ Gran Torino, Πέμ. & 
Κυρ.-Τετ. 00.20
Αίθουσα 2: Killshot - Ο δο-
λοφόνος είναι εδώ, Πέμ. 
& Κυρ.-Τετ. 18.30-20.30-
22.20-00.10, Σάββ. 18.30/ 
Fanboys, Πέμ. & Κυρ. 
16.40, Σάββ. & Δευτ.-Τετ. 
14.40-16.40
Αίθουσα 3: Τέρατα κι 
εξωγήινοι, Πέμ. & Κυρ. 
16.45-18.45 μεταγλ., Σάββ. 
& Δευτ.-Τετ. 14.45-16.45-
18.45 μεταγλ./ Ψωνίζω άρα 
υπάρχω, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
20.50/ Ο πορφυρός λό-
φος, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 23.00
Αίθουσα 4: Fast & Furious 
- Μαχητές των δρόμων 
4, Πέμ. & Δευτ.-Τρ. 15.10-
17.30-19.50-22.10-00.30, 
Σάββ. 15.10-17.30, Κυρ. 
17.30-19.50-22.10-00.30, 
Τετ. 15.10-17.30-22.10-
00.30
Αίθουσα 5: Fast & Furious 
- Μαχητές των δρόμων 
4, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 16.20-
18.40-21.00-23.20, Σάββ. 
16.20-18.40
Αίθουσα 6: Ψωνίζω άρα 
υπάρχω, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
15.00-17.10-19.20-21.30, 
Σάββ. 15.00-17.10, Κυρ. 
17.10-19.20-21.30/ Παρα-
σκεύη και 13, Πέμ. & Κυρ.-
Τετ. 23.40
Αίθουσα 7: Είναι τρελοί 
αυτοί οι Βόρειοι, Πέμ. & 
Κυρ. 17.00-19.10-21.20-
23.30, Σάββ. 14.50-17.00, 
Δευτ.-Τετ. 14.50-17.00-
19.10-21.20-23.30
Αίθουσα 8: Σκοτεινός 
κώδικας, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
19.15-21.40-00.00/ Τέρατα 
κι εξωγήινοι, Πέμ. & Σάββ.-
Τετ. 17.15 με υπότ./ Μπολτ, 
Πέμ. & Σάββ. & Δευτ.-Τετ. 
15.15 μεταγλ.
Αίθουσα 9: Αδιακρισίες, 
Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 18.20-21.10-
23.50, Σάββ. 18.20/ Τέρατα 
κι εξωγήινοι, Πέμ. & Κυρ. 
16.15 μεταγλ., Σάββ. & Δευτ.-
Τετ. 14.15-16.15 μεταγλ.
Αίθουσα 10: Αδιακρισίες, 
Πέμ. & Κυρ. 17.00-19.45-
22.30, Δευτ.-Τετ. 14.20-
17.00-19.45-22.30, Σάββ. 
14.20-17.00

STEr CINEMAS 
Εμπορικό κέντρο ESCAPE, 
Λεωφ. Δημοκρατίας 67α, Ίλι-
ον, κρατήσεις 210 2371.000, 
801 8017837
Αίθουσα 1: Αδιακρι-
σίες, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
16.20-19.00-21.20-23.45 
Σαβ:16.20-19.00
Αίθουσα 2: Τέρατα κι 
εξωγήινοι, Πέμ. & Σάββ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.40-17.40 με-
ταγλ., Κυρ. 17.40 μεταγλ./ 
Slumdog Millionaire, Πέμ. 
& Κυρ.-Τετ. 19.30/ Σκοτει-
νός κώδικας, Πέμ. & Κυρ.-
Τετ. 21.40-00.00
Αίθουσα 3: Fast & Furious 
- Μαχητές των δρόμων 
4, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 15.00-
17.20-19.50-22.10-00.30, 
Σάββ. 15.00-17.20, Κυρ. 
17.20-19.50-22.10-00.30
Αίθουσα 4: Είναι τρελοί 
αυτοί οι Βόρειοι, Πέμ. & 
Κυρ.-Τετ. 17.30-19.45-
22.00-00.10, Σάββ. 17.30/ 
Fanboys, Πέμ. & Σάββ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.20
Αίθουσα 5: Fast & Furious 
- Μαχητές των δρόμων 
4, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 16.10-
18.40-21.00-23.20, Σάββ. 
16.10-18.40/ Μπολτ, Σάββ. 

& Δευτ.-Τετ. 14.00 μεταγλ.
Αίθουσα 6: Σούλα έλα 
ξανά, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
20.40-22.30-00.20/ Τέρατα 
κι εξωγήινοι, Πέμ. & Κυρ. 
16.50-18.45 μεταγλ., Σάββ. 
& Δευτ.-Τετ. 14.50-16.50-
18.45 μεταγλ.
Αίθουσα 7: Ξενοδοχείο 
για σκύλους, Πέμ. & Κυρ. 
16.30 μεταγλ., Σάββ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.30-16.30 
μεταγλ./ Ψωνίζω άρα 
υπάρχω, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
18.30-20.50, Σάββ. 18.30/ 
Slumdog Millionaire, Πέμ. 
& Κυρ.-Τετ. 23.00

TITANIA CINEMAX
Πανεπιστημίου & Θεμιστο-
κλέους, 210 3811.147
Τη νύχτα που ο Φερνάντο 
Πεσσόα συνάντησε τον 
Κωνσταντίνο Καβάφη 
18.00-20.15-22.30

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Νέο ηράκλειο, 210 2826.873
Αίθουσα 1: Αδιακρισίες 
18.00-20.20-22.45
Αίθουσα 2: Σφραγισμένα 
χείλη 20.15-22.30/ Τέρατα 
κι εξωγήινοι 18.15 μεταγλ.

TPIANON 
Πατησίων & Kοδριγκτώνος, 
210 8222.702, 210 8215.469
Μακρόνησος 20.30-
22.45/ The visitor 18.30

ΦIΛIΠ
Πλατεία Aμερικής, Θάσου 
11, 210 8612.476 
Η σκόνη του χρόνου 
18.00/ Αναχωρήσεις 
20.30-23.00 (Μ. Παρ.-Δευτ. 
κλειστό)

ΦΟΙΒΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 1, 
Περιστέρι, 210 5711.105
Άσε το κακό να μπει 
20.30-22.40/ Μπολτ 18.00 
μεταγλ. 

 
Προαστίων

AΛIKH ΔHM.  KIN/ΦOΣ 
N. MAKPHΣ (ΠΡΩΗΝ 
BΑΣΗ)
Λεωφ. Μαραθώνος 196, 
Νέα Μάκρη, 22940 69871, 
Dolby Stereo, Πάρκινγκ
Slumdog Millionaire, Πέμ. 
& Δευτ.-Τρ. 20.30 (Παρ.-
Κυρ. κλειστό), Τετ. 19.00/ 
Κιν/κή λέσχη, Τετ. 21.30 Ο 
Έλληνας γείτονας

APTEMIΣ 
ΔHM. KIN/ΦOΣ
Μαρκόπουλο, 22990 23924, 
Dolby Stereo Suround
Σφραγισμένα χείλη 
19.30-21.40

PAΦHNA ΣINE 
ΠANOPAMA (ΛΥΚΕΙΟ)
22940 25439
Κλειστό λόγω εορτών

Πειραιά

ATTIKON
ΔHM. KIN/ΦOΣ Πλ. Αγ. Κων-
σταντίνου 210 4175.897
Παγωμένο ποτάμι 20.30-
22.30

ΔHM. PENTH ONEIPO - 
FILMCENTEr
Μπαλτατζη 8 &Χρ.Σμύρνης, 
210 4833.453  (Πειραιώς 
125) Dolby 
Τη νύχτα που ο Φερνάντο 
Πεσόα συνάντησε τον 
Κωνσταντίνο Καβάφη 
20.30-22.30

ΖΕΑ
Χαρ. Τρικούπη 39, Πασαλι-
μάνι, 210 4521.388
Μήδεια 18.00-20.00-22.00

PEΞ - OΞY
Αγ. Δημητρίου 5, 
Δραπετσώνα 210 4635.600
Κλειστό λόγω εορτών

ΣINEAK ΔHM. KIN/ΦOΣ
Πλ. Δημαρχείου, 
210 4225.653
Αδιακρισίες 17.30-19.50-
22.20 ●

* * * ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΟΙ 
ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΙ 
(BIENVENuE CHEZ LES 
CH’TIS)
Του Ντανί Μπουν, με 
τους Καντ Μεράντ, 
Ντανί Μπουν. Η δυσμενής 
μετάθεση στα βόρεια απο-
δεικνύεται δώρο για έναν 
ταχυδρομικό υπάλληλο, 
σε αυτή την κομεντί που 
έσπασε κάθε εισπρακτικό 
ρεκόρ στη Γαλλία. APOLLON - 

CINEMAX class, AΕΛΛΩ Cinemax 

5+1, AΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis, AΙΓΛΗ, 

STEr CINEMAS ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 

STEr CINEMAS, VILLAGE 15 

CINEMAS @ THE MALL, ΚΗΦΙΣΙΑ 

Cinemax, ΝΑΝΑ Cinemax, 

ΝΙΡΒΑΝΑ Cinemax, ΟDEON 

KΟSMOPOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

STArCITY, ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ

 
* * KILLSHOT: O ΔΟ-
ΛΟΦΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ 
(KILLSHOT)
Του Τζον Μάντεν, με 
τους Μίκι Ρουρκ, Νταϊάν 
Λέιν, Τόμας Τζέιν. Ένας 
δολοφόνος της μαφίας 
βάζει στόχο ένα ζευγάρι 
που γνωρίζει την ταυτό-
τητά του. Ατμοσφαιρικό 
αλλά άνευρο αστυνομικό 
θρίλερ. AΛΕΞΑΝΔΡΑ, AΣΤΕΡΙΑ, 

AΤΛΑΝΤΙΣ, STEr CINEMAS 

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, VILLAGE 15 

CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 

20 CINEMAS PArK, VILLAGE 5 

CINEMAS PAGrATI, VILLAGE 9 

CINEMAS @ FALIrO, ΓΑΛΑΞΙΑΣ, 

ΓΛΥΦΑΔΑ, ΟDEON KΟSMOPOLIS 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON OΠΕΡΑ, 

ΟDEON STArCITY, ΟDEON ΜΑΓΙΑ

ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ (CLIENTE)
Της Ζοσιέν Μπαλασκό, με 
τους Ναταλί Μπέι, Ζοσιέν 
Μπαλασκό, Ερίκ Καραβάκα. 
Η καθημερινότητα μιας 
πετυχημένης γυναίκας 
που έχει αντικαταστήσει 
τα συναισθηματικά μπλεξί-
ματα με σεξ επί πληρωμή 
ανατρέπεται όταν ερωτεύ-
εται ένα ζιγκολό. ΔΑΝΑΟΣ, 

ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA ODEON

* * * ΜΗΔΕΙΑ (MEDEA)
Του Λαρς Φον Τρίερ, με 
τους Ούντο Κίερ, Κίρστεν 
Όλεσεν. Η τραγωδία του 
Ευριπίδη σκηνοθετημένη 
από τον Τρίερ. AΦΑΙΑ - New 

Star Art Cinema, ΖΕΑ

* * *  ΑΔΙΑΚΡΙΣΙΕΣ 
(DuPLICITY)
Του Τόνι Γκιλρόι, με τους 
Κλάιβ Όουεν, Τζούλια Ρό-
μπερτς, Πολ Τζιαμάτι. Δύο 
πρώην κατάσκοποι και νυν 
πράκτορες αντίπαλων πο-
λυεθνικών μπλέκονται σε 
ένα ερωτικό παιχνίδι γάτας 
και ποντικού σε αυτό το 
έξυπνο ρομάντζο. ATTIΚΟΝ - 

CINEMAX class, AΕΛΛΩ Cinemax 

5+1, AΘΗΝΑΙΟΝ - 3D DIGITAL, 

AΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis - 3D 

DIGITAL, AΙΓΛΗ, BΑΡΚΙΖΑ, CINE 

CITY, STEr CINEMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΙΟΣ, STEr CINEMAS, VILLAGE 15 

CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 

20 CINEMAS PArK, VILLAGE 5 

CINEMAS PAGrATI, VILLAGE 9 

CINEMAS @ FALIrO, ΕΤΟΥΑΛ, ΚΗ-

ΦΙΣΙΑ Cinemax, ΝΑΝΑ Cinemax, 

ΟDEON KΟSMOPOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, 

ΟDEON STArCITY, ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜ. 

ΚΙΝ/ΦΟΣ, ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/

ΦΟΣ, ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ

* *  ΠΑΝΤΑ ΜΟΝΟΣ 
(ISSIZ ADAM)
Του Καγκάν Ιρμάκ, με τους 
Τσεμάλ Χουνάλ, Μελίς 
Μπιρκάν, Γιλντίζ Κουλτούρ. 
Συμπαθητικό αν και 
κοινότοπο τούρκικο δράμα 
για την αδύνατη σχέση 
ενός νεαρού ζευγαριού. 
AΤΤΑΛΟΣ, STEr CINEMAS 

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, VILLAGE 15 

CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 

20 CINEMAS PArK, VILLAGE 5 

CINEMAS PAGrATI, VILLAGE 9 

CINEMAS @ FALIrO, ΟDEON 

KΟSMOPOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ

* * ΨΩΝΙΖΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡ-
χΩ» (CONFESSIONS OF 
A SHOPAHOLIC) 
Του Π. Τζ. Χόγκαν, με τους 
Ίσλα Φίσερ, Χιου Ντάνσι, 
Κρίστεν Ρίτερ. Νεαρή 

με χρέη ερωτεύεται τον 
αρχισυντάκτη της σε οικο-
νομικό περιοδικό. Το “Sex 
and the city” συναντά την 
οικονομική κρίση. AΕΛΛΩ 

Cinemax 5+1, AΘΗΝΑΙΟΝ, AΘΗ-

ΝΑΙΟΝ Cinepolis, STEr CINEMAS 

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, STEr CINEMAS, 

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE 

MALL, VILLAGE 20 CINEMAS 

PArK, VILLAGE 5 CINEMAS 

PAGrATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ 

FALIrO, ΝΑΝΑ Cinemax, ΟDEON 

KΟSMOPOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

STArCITY

FANBOYS
Του Κάιλ Νιούμαν, με τους 
Νταν Φόγκλερ, Τζέι Μπά-
ρουσελ, Κρίστεν Μπελ. Μια 
παρέα νεαρών παθιασμέ-
νων με τον «Πόλεμο των 
Άστρων» αποφασίζουν 
να ταξιδέψουν στην Καλι-
φόρνια και να δουν πρώτοι 
το Phantom menace, όταν 
μαθαίνουν ότι ο ένας από 
αυτούς πρόκειται να πεθά-
νει. STEr CINEMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΙΟΣ, STEr CINEMAS, VILLAGE 

20 CINEMAS PArK, ΟDEON 

KΟSMOPOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

STArCITY

* * * Ο ΠΟΡΦΥΡΟΣ 
ΛΟΦΟΣ (CHI ΒI)
Του Τζον Γου, με τους Τόνι 

Λιουνγκ Τσιου-Βάι, Τακέσι 
Κανεσίρο, Ζανγκ Φεγί, 
Τσανγκ Τσεν. Θεαματική 
εξιστόρηση μιας σημαντι-
κής μάχης της κινεζικής 
ιστορίας στην πιο ακριβή 
παραγωγή του ασιατικού 
σινεμά. Ο πορφυρός λόφος

AΤΛΑΝΤΙΣ, STEr CINEMAS 

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, VILLAGE 20 

CINEMAS PArK, ΓΑΛΑΞΙΑΣ, 

ΓΛΥΦΑΔΑ, ΟDEON KΟSMOPOLIS 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON STArCITY

* * * ΤΕΡΑΤΑ ΚΙ ΕΞΩ-
ΓΗΙΝΟΙ (MONSTErS VS 
ALIENS)
Των Ρομπ Λέτερμαν, Κόν-
ραντ Βέρνον.
Μια ομάδα τεράτων που 
κρατά σε μυστική βάση η 
αμερικάνικη κυβέρνηση 
καλείται να αποτρέψει μια 
επιδρομή εξωγηίνων σε 
αυτή τη διασκεδαστική κι 
έξυπνη ταινία κινουμένων 
σχεδίων. AΕΛΛΩ Cinemax 5+1, 

AΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis- 3D DIGITAL, 

AΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis, AΙΓΛΗ, 

BΑΡΚΙΖΑ, CINE CITY, CINErAMA, 

STEr CINEMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 

STEr CINEMAS, VILLAGE 15 

CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 

20 CINEMAS PArK, VILLAGE 5 

CINEMAS PAGrATI, VILLAGE 9 

CINEMAS @ FALIrO, ΕΤΟΥΑΛ, 

ΕΤΟΥΑΛ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΗΦΙΣΙΑ 

Cinemax, ΝΑΝΑ Cinemax, ΟDEON 

KΟSMOPOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

STArCITY, ΟDEON ΜΑΓΙΑ, ΣΙΝΕ 

χΟΛΑΡΓΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΣΠΟΡΤΙΓΚ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ, ΤΡΙΑ 

ΑΣΤΕΡΙΑ, AΕΛΛΩ Cinemax 5+1, 

AΘΗΝΑΙΟΝ - 3D DIGITAL

*  ΜΑχΗΤΕΣ ΤΩΝ 
ΔΡΟΜΩΝ 4 (FAST & 
FurIOuS)
Του Τζάστιν Λιν, με τους 
Βιν Ντίζελ, Πολ Γουόκερ, 
Τζορντάνα Μπρούστερ, 
Μισέλ Ρορντίγκεζ. Όταν η 
καλή του δολοφονείται, 
ο Βιν Ντίζελ γκαζώνει για 
να βρει τους ενόχους. 
Θεαματικά σπιναρίσματα, 

αλλά γρήγορα η εξάτμιση 
της ταινίας μπουκώνει… 
AΕΛΛΩ Cinemax 5+1, AΘΗΝΑΙΟΝ 

Cinepolis, CINE CITY, STEr 

CINEMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, STEr 

CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ 

THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS 

PArK, VILLAGE 5 CINEMAS 

PAGrATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ 

FALIrO, ΝΑΝΑ Cinemax, ΟDEON 

KΟSMOPOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

STArCITY

* * * ΜΕ ΛΕΝΕ ΣΤΕΛΛΑ 
(STELLA)
Της Σιλβί Βερέντ, με τους 
Λεορά Μπαρμπαρά, Καρόλ 
Ροσέρ. Στο Παρίσι του 
1978 ένα 11χρονο κορίτσι 
αλλάζει σχολείο και ανα-
καλύπτει το φάσμα της 
εφηβείας, σε μια ταινία που 
αποφεύγει κάθε κλισέ της 
παιδικής ταινίας και μας 
συστήνει μια εξαιρετικά γο-
ητευτική ηρωίδα. CINErAMA, 

ΔΑΝΑΟΣ, ΙΛΙΟΝ, ΟDEON OΠΕΡΑ 

*  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 13 
(FrIDAY THE 13TH)
Του Μάρκους Νίσπελ, με 
τους Τζάρεντ Πανταλέκι, 
Ντανιέλ Παναμπέικερ, Αμά-
ντα Ριγκέτι, Άαρον Γιου. Ο 
Τζέισον αναλαμβάνει ξανά 
δράση στην Κρίσταλ Λέικ 
ξεπαστρεύοντας νεαρούς 

και νεαρές, σε αυτή την 
ξεδιάντροπη εξαργύρωση 
του «μύθου» της πρωτό-
τυπης ταινίας. VILLAGE 15 

CINEMAS @ THE MALL, STEr 

CINEMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 

VILLAGE 20 CINEMAS PArK

ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
(KNOwING)
Του Άλεξ Πρόγιας, με 
τους Νίκολας Κέιτζ, Ρόους 
Μπερν, Τσάντλερ Καντέρ-
μπουρι, Μπεν Μέντελσον. 
Ένας καθηγητής προσπαθεί 
να ανακαλύψει τι κρύβεται 
πίσω από ένα χειρόγραφο 
50 χρόνων, που δείχνει να 
προβλέπει μια σειρά από 
μεγάλες καταστροφές.  
STEr CINEMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 

STEr CINEMAS, VILLAGE 15 

CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 

20 CINEMAS PArK, VILLAGE 5 

CINEMAS PAGrATI, VILLAGE 

9 CINEMAS @ FALIrO, ΟDEON 

KΟSMOPOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

STArCITY

* * * * ΑΣΕ ΤΟ ΚΑΚΟ ΝΑ 
ΜΠΕΙ (LT DEN räTTE 
KOMMA IN)
Του Τόμας Άλφρεντσον, με 
τους Κάρε Χέντεμπραντ, 
Λίνα Λέντρεσον, Περ Ράν-
γκαρ, Χένρικ Νταλ, Κάριν 
Μπέργκβιστ, Πέτερ Κάρ-
λμπεργκ. Στα προάστια της 
Στοκχόλμης ένα νεαρό αγό-
ρι ερωτεύεται την καινούρ-
για του γειτόνισσα, μόνο 
που αυτή είναι βαμπίρ. Ένα 
ιδιοφυές σκοτεινό παρα-
μύθι για την ενηλικιώση και 
την αγάπη. AAΒΟΡΑ, AΣΤΕΡΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, 

ΦΟΙΒΟΣ

* * ΣΟΥΛΑ ΕΛΑ ΞΑΝΑ
Του Βασίλη Μυριανθό-
πουλου, με τους  Ζέτα Μα-
κρυπούλια, Μέμο Μπεγνή, 
Φαίδρα Δρούγκα, Μαρία 
Ανδρούτσου, Μιχάλη Μα-
ρίνο, Μάνο Γαβρά, Κώστα 
Φραγκολιά. Τριαντάρα 

αποφασισμένη να πα-
ντρευτεί πρέπει να διαλέ-
ξει ανάμεσα σε τέσσερις 
«ελαττωματικούς»  μνη-
στήρες. Αξιοπρεπής, αλλά 
όχι ακριβώς πρωτότυπη 
κωμωδία. AΤΛΑΝΤΙΣ, CINE 

CITY, STEr CINEMAS, VILLAGE 15 

CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 

20 CINEMAS PArK, ΓΑΛΑΞΙΑΣ, 

ΓΛΥΦΑΔΑ, ΟDEON KΟSMOPOLIS 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON STArCITY 

* * * ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΠΟΤΑ-
ΜΙ (FrOZEN rIVEr)
Της Κόρτνεϊ Χαντ, με τους  
Μελίσα Λίο, Μίστι Άπχαμ, 
Τσάρλι ΜακΝτέρμοτ. Στα 
σύνορα Αμερικής και 
Καναδά μια γυναίκα μπλέ-
κεται σε μια επιχείρηση 
παράνομης μεταφοράς 
μεταναστών. Λιτό αλλά ε-
ντυπωσιακό δράμα. AΝΟΙΞΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ χΑΪΔΑΡΙΟΥ 

2+1, AΤΤΙΚΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/

ΦΟΣ, ΔΙΑΝΑ, ΟΣΚΑΡ

* *  ΣΚΛΑΒΟΙ ΣΤΑ 
ΔΕΣΜΑ ΤΟΥΣ
Του Τόνι Λυκουρέση, 
με τους Γιάννη Φέρτη, 
Δήμητρα Ματσούκα, κ.ά. 
Στην Κέρκυρα των αρχών 
του 20ού αιώνα ο έρωτας 
δυο νέων θυσιάζεται στο 
βωμό μιας οικονομικής συ-
ναλλαγής. AΝΔΟΡΑ, AΝΟΙΞΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ χΑΪΔΑΡΙΟΥ 

2+1, ΟΣΚΑΡ

* * * SLuMDOG 
MILLIONAIrE
Του Ντάνι Μπόιλ, με τους 
Ντεβ Πατέλ, Φρέιντα Πί-
ντο. Ένας νεαρός από της 
Βομβάη διεκδικεί το μεγάλο 
βραβείο σε ένα τηλεοπτικό 
παιχνίδι. AAΒΟΡΑ, AΛΙΚΗ ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ, 

AΣΤΕΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ Ν. 

ΙΩΝΙΑΣ, CINE CITY, STEr CINEMAS 

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, STEr CINEMAS, 

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE 

MALL, ΝΑΝΑ Cinemax, ΟDEON 

KΟSMOPOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΑΛΑΣ, 

ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ, 

AΕΛΛΩ Cinemax 5+1

* * ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΝΤΕΣΠΕΡΟ (ΤHE TALE 
OF DESPErEAuX)
Των Σαμ Φελ, Ρόμπερτ 
Στίβενχαγκεν. Κινούμε-
να σχέδια με ήρωα ένα 
θαραλλέο ποντικό. AΝΟΙΞΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ χΑΪΔΑΡΙΟΥ 

2+1, VILLAGE 15 CINEMAS @ 

THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS 

PArK, VILLAGE 5 CINEMAS 

PAGrATI, ΟDEON KΟSMOPOLIS 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON STArCITY

* * * * GrAN TOrINO 
Του Κλιντ  Ίστγουντ, με 
τους Κλιντ  Ίστγουντ, Μπι 
Βανγκ. Ένας στριφνός 
χήρος και ο νεαρός Ασιάτης 
γείτονάς του θα έρθουν 
κοντά όταν ο δεύτερος 
προσπαθήσει να κλέψει 
το αυτοκίνητό του. AΕΛΛΩ 

Cinemax 5+1, AΝΟΙΞΗ  ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ χΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1, 

STEr CINEMAS ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 

ΝΑΝΑ Cinemax, ΟΣΚΑΡ, ΣΙΝΕ 

χΟΛΑΡΓΟΣ

* * * BOLT
Των Κρις Γουίλιαμς, 
Μπάιρον Χάουαρντ, με 
τις φωνές των Τζον Τρα-
βόλτα, Μάιλι Σάιρους κ.ά. 
Διασκεδαστική κωμωδία 
κινουμένων σχεδίων. STEr 

CINEMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, STEr 

CINEMAS, VILLAGE 5 CINEMAS 

PAGrATI, ΦΟΙΒΟΣ 

* *  ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑ 
χΕΙΛΗ (THE rEADEr)
Του Στίβεν Ντάλντρι, με 
τους Κέιτ Γουίνσλετ, Ρέιφ 
Φάινς, Ντέβιντ Κρος, Λένα 
Όλιν, Μπρούνο Γκανζ. 
Καλοφτιαγμένη αλλά 
στεγνή μεταφορά του βι-
βλίου του Μπέρναρντ Σλινκ 
«Διαβάζοντας στη Χάνα», 
στο οποίο ένας άντρας 
ξαναβρίσκει τη γυναίκα 
που τον μύησε στον έρωτα.  
AΛΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ Δ. 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ, AΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝ/ΦΟΣ, ΕΤΟΥΑΛ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 

ΣΟΦΙΑ, ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ●

ΤΑινιεσ με λιγΑ λογιΑ
Του ΓΙωΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

* * ΞΕΝΟΔΟχΕΙΟ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ (HOTEL FOr DOGS) 
Του Θορ Φρόιντεθαλ, με τους  Έμα Ρόμπερτς, Τζέικ Όστιν, 
Λίζα Κούντρου, Ντον Τσιντλ, Κέβιν Ντίλον. AΕΛΛΩ Cinemax 

5+1, AΘΗΝΑΙΟΝ, AΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis, AΙΓΛΗ, CINE CITY, STEr CINEMAS 

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, STEr CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, 

VILLAGE 20 CINEMAS PArK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGrATI, VILLAGE 9 

CINEMAS @ FALIrO, ΕΤΟΥΑΛ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΗΦΙΣΙΑ Cinemax, ΝΑΝΑ 

Cinemax, ΟDEON KΟSMOPOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON STArCITY

Δες το!

1    2 3   4    5    6    7    8       9     10     11     12
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6

7

8

9

10

πονηρό 
σταυρόλεξο
Του ΧΡηΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Οριζόντια
1. Συνοδός της Αφροδίτης (αιτ.) - Την… 

καίνε οι αδελφές. 2. Χαρακτηρισμός νυμ-

φίδιου - Στο σπίτι της γινόταν της τρελής, 

σύμφωνα με παλιό ιταλικό άσμα. 3. Ό-

μοια γράμματα - Στάση… πισινού - Τα… 

του έρωτα του Ελύτη (αντισ.). 4. Έτσι θα 

λεγόταν η Αντιγόνη σήμερα - Ο πρώτος 

που πέθανε ανέραστος. 5. Ο μοναδικός 

τρόπος πληρωμής πόρνης (ξεν.) - Μέρος 

για καμάκι (αντισ.) - Γαλλίδα… βασίλισσα. 

6. παλιότερος χαρακτηρισμός… κυρίας 

- Σημερινός χαρακτηρισμός… έξυπνης 

κυρίας. 7. Ομόηχα φωνήεντα - Γνωστό 

διεθνές ερωτικό περιοδικό (αρχικά) - Τα 

σύμφωνα του κουτσομπολιού. 8. Όταν 

είσαι έτσι και κάνεις καμάκι γίνεσαι ρεζί-

λι - Συνώνυμη της προηγούμενης λέξης 

χωρίς φωνήεντα. 9. Χαρακτηρισμός… 

φευγάτης γκόμενας (ξεν.) - Με ένα «ιο» 

στο τέλος… γίνεται χαμός - Αυτή κι αν έ-

φαγε κέρατο (μυθ.). 10. Αρχή και τέλος 

- Το όνομα μεγάλης σεξουαλικής Αφρο-

αμερικάνας τραγουδίστριας - Διπλό γίνε-

ται… πέος.

Κάθετα
1. Άλλο… πέος (αντισ.) - Αν διπλασιαστεί, 

όσοι την είχαν μικροί τρέφαν κρυφές επι-

θυμίες. 2. Το αιδοίο χαϊδευτικά - Διπλό… 

παλιά μεγάλη σέξι τραγουδίστρια, χο-

ρεύτρια και ηθοποιός. 3. Ισπανικό άρθρο 

- Ευτελές γύναιο. 4. Από γκομενάρα έγινε 

νοικοκυρά κατά τον Κηλαηδόνη - Διπλό 

σε κάνει… κούκλα (αντισ.). 5. Ο Όθωνας 

γερμανικά - Θηλή. 6. Έχυνε στη γη το 

σπέρμα του (μυθ. Ιουδ.) - …Ζουάν, με-

γάλος εραστής. 7. Την τρώμε σε αποτυ-

χημένο καμάκι. 8. Τα τραβάει ο κερατάς 

και ο πνιγμένος (αντισ.). 9. Με το… εστί 

συχνάζει στη… Συγγρού. 10. Μορφή ε-

ταιρείας - Γνωστός ο της λαίδης Τσάτερλι. 

11. Γνωστός Γάλλος ηθοποιός, ερωτικό 

σύμβολο (αντισ.) - Το 3γ οριζόντια. 12. Α-

μερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, 

επίσης ερωτικό σύμβολο - Διπλό, ερωτική 

ηρωίδα του Ζολά - Ένα σύμφωνο.

οριζόντια 
1) ΙΜΕΡΟ / ΒΑΤΑ 2) ΛΟΛΙΤΑ / ΙΡΕΝΕ 3) ΥΥ / ΤΟΥΡΛΑ / 
ΟΡ 4) AΝΤΑ / AΒΕΛ 5) ΚΑΣ / ΡΑΠΜ / ΡΕΝ 6) ΚΟΚΩΝΑ / 
ΓΑΤΑ 7) ΙΥ / ΠΜ / ΣΝ 8) ΛΙΑΔΑ / ΠΤ 9) ΤΖΑΖ / ΟΡΓ / ΗΡΑ 
10) ΑΩ / ΤΙΝΑ / ΤΣΟΥ

Κάθετα 
1) ΙΛΥΑΚ / ΝΤΑ 2) ΜΟΥΝΑΚΙ / ΖΩ 3) ΕΛ / ΤΣΟΥΛΑ 4) ΡΙΤΑ 
/ ΙΖΤ 5) ΟΤΟ / ΡΩΓΑ 6) ΑΥΝΑΝ / ΔΟΝ 7) ΠΑΠΑΡΑ 8) ΑΙ-
ΛΑΜ  9) ΤΡΑΒ 10) ΑΕ / ΕΡΑΣΤΗΣ 11) ΝΟΛΕΤΝ / ΡΟ 
12) ΣΕΡ / ΝΑ / ΤΑΥ
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It’s Only 
Rock’n’Roll 
Βut I Like It
Στ ε γ ν ές κ ι θ άρ ες 

που γδέρνουν την 

ψυχή, τσίτα τα πρί-

μα, ήχος και παρα-

γωγή που παραπέμπουν στη δεκαετία του 

’60. Νομίζεις ότι ακούς Kinks, είναι όμως το 

alter ego των Yo La Tengo. Οι Condo Fucks 

διασκευάζουν αναμνήσεις από το παρελθόν 

και το “Fuckbook” (****) είναι ένα garage/άλ-

μπουμ που μπορεί και να σε σκοτώσει.

Στο παρελθόν του πατάει κι ο Neil Young για το 

“Fork in the Road” (***). Και πού αλλού να πατή-

σει δηλαδή με τέτοια ιστορία; Ροκάρει κανονι-

κά, περιπλανιέται στους δρόμους, οδηγάει αυ-

τοκίνητα που καίνε βιοντίζελ, θυμώνει με όσα 

συμβαίνουν, έχει το παιδί του δίπλα του, τον 

Niko Bolas στην παραγωγή, steel κιθάρες και 

Hammond B-3. Διάφοροι πιτσιρικάδες τύπου 

Drive by Truckers, Kings of Leon, Raconteurs... 

δεν πιάνουν μία μπροστά στην αλήθεια του.

Η ώρα του αουτσάιντερ
Τώρα που η Madeleine Peyroux, η Diana Krall, 

η Norah Jones άρχισαν να χάνουν έδαφος 

και να φανερώνουν τις αδυναμίες τους, η 

Melody Gardot περνάει μπροστά και με το 

“My One and Only Thrill” (***) κερδίζει περί-

οπτη θέση στο χώρο της «νέας τζαζ» (που 

όμως είναι παλιά). Θαυμάσιες ερμηνείες, α-

τμόσφαιρα, ρετρό στιλ, cool ύφος και με-

λωδίες που έχουν δύναμη. Το κορίτσι με τις 

γιαλούμπες και το μελαγχολικό attitude φαί-

νεται να έχει μέλλον.  A

Variousartists
Του Μάκη Μηλάτου

Το ωραίο παρελθόν

➜ makismilatos@in.gr

Η νέα folk είναι σαν 
την παλιά...
Aλλά αυτό δεν την εμπο-

δίζει να είναι συναρπα-

στική. Οι Buddy & Julie 

M i l l er  δ ο υλ εύ ο υ ν 

ξανά μαζί και ηχο-

γραφούν στο σαλόνι 

τους ένα αληθινό, με-

ρακλίδικο, ευρυγώ-

νιο άλμπουμ, γεμάτο 

παραδοσιακές γεύσεις 

από folk, country, jazz και 

εκλεκτούς φίλους (Robert 

Plant, Emmylou Harris, Pat t y 

Griffin, Regina & Ann McCrary). Το “Written In 

Chalk” (****) επιβεβαιώνει τη χημεία τους με-

τά από 20 χρόνια κοινής ζωής και μουσικής 

δράσης. Σπάνιο, όπως θα μας διαβεβαίωναν 

και οι Sonic Youth...  

Ως άλλη Ζαν ντ’ Αρκ της σύγχρονης αμερι-

κάνικης indie pop, η Neko Case, σκαρφαλω-

μένη στο καπό μιας Mercury Cougar του ’71, 

κρατάει ένα σπαθί και ορμάει κατά πάνω μας. 

Με αυτό το αμάξι «πειραγμένο», 

αυτό το κορίτσι δίπλα σου 

και το “Middle Cyclon” (***) 

να παίζει δυνατά, μπο-

ρείς να πας στον κόλα-

ση ή στον παράδεισο. 

Διάλεξε...

Δεύτερη προσπάθεια 

από τον Elvis Perkins 

(γ ιo  του η θ ο π ο ι ού 

Antony Perkins και της 

αδικοχαμένης στα γε-

γονότα της 11ης Σεπτεμ-

βρίου φωτογράφου Berry 

Berenson), με τη συνοδεία μπά-

ντας αυτή τη φορά και τη διάθεση να μετα-

κινηθεί από την «ερασιτεχνική» λιτότητα του 

εξαιρετικού πρώτου δίσκου. Να όμως που 

η «κατάρα» του 2ου άλμπουμ χτυπάει ξανά 

και το “Dearland” (**) δεν δικαιώνει τις προ-

θέσεις του. Αμηχανία, αδύνατες μελωδίες, 

αποστασιοποίηση, φλερτ με την country και 

ελάχιστες ενδιαφέρουσες στιγμές για να μας 

θυμίζουν την 1η προσπάθεια.  

Συναντήθηκαν 
αλλά δεν βρέθηκαν
Το ειδικό τους βάρος είναι πια μεγαλύτερο 
από τη χημεία τους. Ο Brian Eno και ο David 
Byrne μάς έχουν συγκλονίσει συθέμελα στο 
παρελθόν σπρώχνοντας τα πράγματα μπρο-
στά. Τώρα αυτό που μπορούν να κάνουν εί-
ναι το “Everything That Happens Will Happen 
Today” (***), ένα αξιοπρεπές, αστικό, μεσήλικο 
άλμπουμ που συμφώνησαν να κάνουν καθώς 
συνέτρωγαν στη Ν.Υ. και περιέχει μόνο ψήγμα-
τα του περασμένου μεγαλείου. Λογικό είναι...
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Βookvoice Επιμέλεια:
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

NEXUS

Το περιοδικό έκλεισε 5 

χρόνια και η επετειακή του 

έκδοση περιλαμβάνει: το αντάρ-

τικο-πιλότος στην Ελλάδα, την 

Αόρατη Επιτροπή πίσω από τις... 

κουκούλες, τη διαχείριση του φόβου και 

πληροφορίες για τα κατασκοπευτικά 

δίκτυα που δρουν στην Ελλάδα.

Ο καθηγητής Οράτιος Ντορλάν είναι ένα περίεργο αντισυμβατικό graphic novel, μια πρωτότυπη ανά-

μειξη λογοτεχνικής-εικαστικής αφήγησης που ενώνει το σκοτάδι του νουάρ με τη μαγεία του υπερ-

ρεαλισμού. Πώς; Εναλλάσσοντας «κανονικά» κεφάλαια με αντίστοιχα εικονογραφημένα, αμφότερα 

απολύτως αναγκαία για να προωθείται η πλοκή. Τίποτα λιγότερο από αυτό που θα περιμέναμε από 

τον Αντρέι κλιμόφσκι, εικονογράφο, καθηγητή του Royal College Of Art κι art director σε ταινίες του 

Τζάρμους και του Άλτμαν. Ο οποίος αξιοποιεί το εικονοκλαστικό του ταλέντο για να μιλήσει για τα 

παράξενα συμβάντα (απουσία της συζύγου, ένα παράξενο ατύχημα, ένα απρόκλητο μικροσκοπικό 

κουιντέτο κτλ.). που διαταράσσουν τη διάλεξη του ομώνυμου ήρωα, καθηγητή εντομολογίας, μία 

μέρα πριν την παρουσιάσει σε ένα συνέδριο στην Πίζα.   - πΑνΑγιώΤής Μενεγος 

Νουάρ 
εικονογραφημένο

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΑΤΙΟΣ ΝΤΟΡΛΑΝ 
Αντρέι Κλιμόφσκι, μτφ. Γιώργος Μπέτσος, 

εκδ. Τόπος, σελ. 240, € 17,90
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bookvoice

 «Ο ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ ΚΑΙ Ο 
ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ» 
Μ.Γ. Βαρβούνης, 
εκδ. Χελάνδιον, σελ. 152 

Ένας απαραίτητος σύντρο-
φος και οδηγός του προσκυ-
νητή κατά τη μετάβασή του 

στην Αγία Γη, στον Πανάγιο Τάφο και στον Πα-
νίερο Ναό της Αναστάσεως. Με πολλές φωτο-
γραφίες κειμηλίων, μνημείων και πληροφο-
ρίες για τη λειτουργική ζωή της Αγιοταφικής 
Αδελφότητας και του Ναού της Αναστάσεως 
στα Ιεροσόλυμα. 
 
 «ΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ ΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ» Γεωργία Χιόνη, 
εκδ. ΑΛΔΕ, σελ. 316 

Διεθνή κυκλώματα αρχαιο-
καπηλίας αναζητούν τον Υ-
πολογιστή των Αντικυθήρων, 
σε αυτό το συναρπαστικό α-

στυνομικό θρίλερ της πρωτοεμφανιζόμενης 
στη λογοτεχνία συγγραφέως του. Το βιβλίο 
παρουσιάστηκε πολύ πρόσφατα από τον εκ-
δότη του Αλέξανδρο Δεσύλλα, στο βιβλιοπω-
λείο Πατάκη.  

«ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΟΥΠΟΛΗ» 
Κωνσταντίνα 
Τασσοπούλου, εκδ. Καστα-
νιώτη, σελ. 32 

Στην Αριθμούπολη κατοικούν αριθμοί, όμως 
γκρινιάζουν και τσακώνονται συνεχώς μεταξύ 
τους για το ποιος είναι ο πιο σπουδαίος. Το 4 
μιλάει για τις εποχές, το 7 για τα θαύματα του 
κόσμου, το 12 για τους μήνες του χρόνου και 
πάει λέγοντας. Η εικονογράφηση είναι του Δ. 
Οικονομίδη. 

«ΕΓΩ Α.Ε.» Χάρι Μπέκγουιθ, 
Κριστίν Μπέκγουιθ, εκδ. Έσο-
πτρον, σελ. 256 

Ή «η τέχνη του να πουλάς τον 
εαυτό σου», από ένα θρύλο 
του μάρκετινγκ και μια σού-
περ σ ταρ των πωλήσεων. 

Μεταξύ άλλων: Πώς να κάνετε μια σπουδαία 
πρώτη εντύπωση, να κλείνετε επιτυχημένες 
συμφωνίες, να ξεπεράσετε τα αδύναμα ση-
μεία σας, να φτάσετε στην απόλυτη επαγγελ-
ματική καταξίωση.

Τι νέα

«Μαύρο Αλγέρι» Maurice Attia, 

μτφ. Μαρία Μηλολιδάκη, εκδ. Πόλις, σελ. 399 

Αλγερία, 1960. Ο αγώνας του Μετώπου 
Εθνικής Απελευθέρωσης (FLN) κατά των 
Γάλλων βρίσκεται στον κολοφώνα του. 
Οι Αλγερινοί είναι ένα βήμα πριν από την 
πολυπόθητη αυτοδιάθεση, στην οποία συ-
ναινεί, όχι από ανθρωπισμό, βεβαίως, αλ-
λά από πραγματισμό, κι ο Ντε Γκολ. Συγ-
χρόνως, ξεσπά το πραξικόπημα των ακρο-
δεξιών της OAS υπό το στρατηγό Σαλάν κι 
η Κάσμπα του Αλγερίου ξαναπαίρνει φω-
τιά. Σ’ αυτό το πολεμικό περιβάλλον, τα 
πτώματα ενός Αλγερινού και μιας Γαλλί-
δας ανευρίσκονται σε μια πολυσύχναστη 
παραλία. Την υπόθεση αναλαμβάνουν ο 
Γαλλοαλγερινός αστυνόμος Σουκρούν 
κι ο ισπανικής καταγωγής ομόλογός του 
Πάκο Μαρτίνεθ. Καθώς τα πτώματα πλη-
θαίνουν, αποκαλύπτεται μια υπόθεση 
βρόμικη όσο κι ο ίδιος ο πόλεμος. 
Γεννημένος στο Αλγέρι το 1949, ο Μωρίς 
Αττιά είναι λογικό να έχει μια ιδιαίτερη 
ευαισθησία στο θέμα που πραγματεύεται. 
Η πολιτική του τοποθέτηση είναι παρα-
πλήσια αυτής του Αλμπέρ Καμί. Προσεγ-
γίζει το ζήτημα της Αλγερίας από τη σκο-
πιά εκείνων των Γαλλοαλγερινών που δεν 
συντάχθηκαν με το πλευρό της OAS αλλά 
και που, όταν αναγκάστηκαν να μετοική-
σουν στη Γαλλία μετά την αλγερινή ανε-
ξαρτησία, ένιωσαν σαν πολίτες β’ κατη-
γορίας στη μητρόπολη. Το πολιτικό κλίμα 
της εποχής, εξάλλου, δίδεται διεξοδικά στο 
επίμετρο, όπου οι σημαντικότερες στιγμές 
του πολέμου της Αλγερίας παρατίθενται 
εν είδει ημερολογίου. Ως συγγραφέας, ο 
Αττιά διαθέτει τις αρετές που χαρακτη-
ρίζουν τη νεότερη γαλλική σχολή του α-
στυνομικού. Η ματιά του είναι αιχμηρή 

σαν του Ζαν Πατρίκ Μανσέτ, 
χωρίς όμως να έχει το κοφτό 
στιλ του τελευταίου. Περισσό-
τερο θυμίζει το πιο μπρούσκο 
ύφος του Πατρίκ Ρενάλ (ο επι-
κεφαλής της “Série Noire” του 
“Gallimard”). Η αφήγησή του 
είναι μοιρασμένη στα τρία και 
το πρόσωπο του αφηγητή ενίο-
τε αλλάζει «απροειδοποίητα», 
χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει 
το ρυθμό. Οι περιγραφές από το 
αντάρτικο της Κάσμπα είναι δο-
σμένες με ρεαλισμό και σε «α-
σπρόμαυρο». Σαν να ξαναβλέ-
πεις καρέ-καρέ τη «Μάχη της 
Αλγερίας» του Ποντεκόρβο. 

«Ο μεγάλος αποχαιρετισμός» 

Ρέιμοντ Τσάντλερ, μτφ. Αντώνης Κα-

λοκύρης, εκδ. Κέδρος, σελ. 559 

Περισσότερο ίσως κι από τον «Μεγάλο ύ-
πνο» ή από το «Αντίο, γλυκιά μου», ο «Με-
γάλος αποχαιρετισμός» αποτελεί την απο-
θέωση της «κινηματογραφικής» γραφής 
του Τσάντλερ –διόλου τυχαία η εξαιρε-
τική μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη από 
τον Ρόμπερτ  Όλτμαν και με τον  Έλιοτ 
Γκουλντ στο ρόλο του Φίλιπ Μάρλοου. Υ-
πόθεση γεμάτη μπελάδες, ατάκες που σκί-
ζουν, κοφτοί διάλογοι, ξανθιές «μοιραί-
ες» του τύπου της «Πόλης των αγγέλων», 
σκληροτράχηλοι βρόμικοι μπάτσοι, τε-
λειωμένοι αλκοολικοί, κι ανάμεσά τους έ-
νας μοναχικός άντρας με καμπαρντίνα και 
καπέλο που πηγαίνει γυρεύοντας. Κλισέ; 
Ενδεχομένως. Όμως, όπως θα ’λεγαν και 
στα μέρη του, they don’t make them like 
this anymore. Μαζί με τον «Κόκκινο θερι-
σμό» του Χάμετ, ό,τι πιο κλασικό υπάρχει 

στην αμερικανική βιβλιοθήκη 
του αστυνομικού. 

«Καφέ Λούκατς» Χρήστος

Χρυσόπουλος, εκδ. Άγρα, σελ. 124

Στο «Καφέ Λούκατς» της Βου-
δαπέστης του 1989, τις παρα-
μονές της πτώσης του Τείχους 
και του Υπαρκτού, ένας  Έλλη-
νας δημοσιογράφος θέλγεται 
από μια μυστηριώδη γυναίκα 
που φέρνει κάπως σε ξεπεσμέ-
νη Μάρλεν Ντίντριχ. Η ίδια 
η πόλη κι η «femme fatale ως 
αφορμή» θα τον μπλέξουν σε 
ένα ξεκαθάρισμα ανοιχτών λο-
γαριασμών, που κρατούν από 
τα χρόνια του Ολοκαυτώματος. 
Η νουβέλα του δημοσιογρά-
φου και συγγραφέα Χρήστου 
Χρυσόπουλου («Στην εποχή 
της περιπλάνησης», «Tilt! Δο-
κίμιο για το φλίπερ», «Far from 
RAF - 30 χρόνια από το γερμα-
νικό φθινόπωρο») θυμίζει στο 
ύφος τα παλιά καλά ευρωπαϊκά 
νουάρ σαν τον «Τρίτο Άνθρω-
πο» του Γκράχαμ Γκριν – ή 
του Κάρολ Ριντ στην κινημα-

τογραφική εκδοχή του, σε σημείο που θα 
ανυπομονείς για το πότε θα αχνοφανεί 
από τις σκιές το υπαινικτικό πρόσωπο του 
Όρσον Γουέλς. Το στιλ της γραφής του 
είναι από αυτά που προτιμούν τις μεγά-
λες ανάσες και τις στιγμιαίες παύσεις. Οι 
εμβόλιμες και προσεχτικά επιλεγμένες 
αναφορές του, από τον Λούκατς και τον 
Μπέλα Μπάρτοκ μέχρι τον Μελβίλ και τη 
Φερεντσβάρος της εποχής του Πούσκας, 
δίνουν πρόσθετη γοητεία στην αφήγησή 
του. Πάνω από όλα, είναι η ίδια η παραμυ-
θένια Βουδαπέστη του «γαλάζιου» και του 
«μαύρου» Δούναβη που πρωταγωνιστεί σ’ 
αυτές τις σελίδες. «Η νουβέλα διαβάζεται 
απνευστί μέσα σε τρία τέταρτα της ώρας» 
σημειώνει στον πρόλογο ο Βασίλης Βα-
σιλικός. Κατά προτίμηση, στην επόμενη 
διαδρομή με το τρένο… A

«Stasiland - Ιστορίες πίσω από το Τείχος 

του Βερολίνου» Anna Funder, μτφ. Τ. 

Παπαϊωάννου, εκδ. Οκτώ, σελ. 334, € 19,30 

Τη δράση της Στάζι και το πώς αυτή επηρέασε τη 

ζωή και τον ψυχισμό των Ανατολικογερμανών 

παρουσιάζει με εξονυχιστικές λεπτομέρειες η 

Αυστραλέζα δημοσιογράφος Άννα Φάντερ στο 

εξαιρετικά καλογραμμένο βιβλίο της “Stasiland”, 

το οποίο τιμήθηκε το 2004 με το βραβείο BBC4 

Samuel Johnson, ένα από 

τα σημαντικότερα βρα-

βεία για δοκιμιακά έργα 

στη Βρετανία. Η Φάντερ 

αποφάσισε να γράψει για την Ιστορία μέσα από 

προσωπικές ιστορίες πολιτών της Ανατολικής 

Γερμανίας, όταν συνειδητοποίησε ότι στην ενο-

ποιημένη πλέον Γερμανία της δεκαετίας του ’90, 

όσα συνέβησαν στη ΛΔΓ ήταν θέμα-ταμπού. Κα-

νείς δεν ήθελε να ξύσει παλιές πληγές και να ανα-

μετρηθεί με το παρελθόν. Εξάλλου, είναι χαρα-

κτηριστικό ότι προτού το βιβλίο κυκλοφορήσει 

στα γερμανικά, απορρίφθηκε από 22 εκδότες.

Η Φάντερ διεξήγε μια υποδειγματική έρευνα, 

συλλέγοντας μαρτυρίες Ανατολικογερμανών 

πολιτών, στα μέσα της δεκαετίας του ’90, την 

περίοδο που ζούσε και εργαζόταν στο Βερολί-

νο. Συνειδητά επέλεξε να δώσει το λόγο στους 

ανώνυμους πρωταγωνιστές της Ιστορίας, είτε 

αυτοί βρίσκονταν στην πλευρά των θυμάτων 

είτε των θυτών, αφήνοντας για τους επαγγελ-

ματίες ιστορικούς την ενασχόληση με πρόσωπα 

όπως ο πρόεδρος της ΛΓΔ Έρικ Χόνεκερ και ο 

αρχηγός της Στάζι  Έριχ Μίλκε.

Διαβάζοντας τις συγκλονιστικές ιστορίες, δεν 

μένει αμφιβολία για τον παρανοϊκά απολυταρ-

χικό χαρακτήρα της ΛΓΔ. Όμως η πιο ανατρι-

χιαστική διαπίστωση που προκύπτει από την 

αφήγηση είναι ότι η ύπαρξη της Στάζι, πέρα από 

περιορισμούς, απαγορεύσεις, ανακρίσεις, φυ-

λακίσεις και βασανιστήρια, είχε ως αποτέλεσμα 

το στιγματισμό κάθε κοινωνικής επαφής από 

ένα γενικευμένο αίσθημα φόβου.

Στις 9 Νοεμβρίου του 1989, οι Δυτικοί είδαν στις 

τηλεοράσεις τους ένα εξαγριωμένο πλήθος να 

ορμά στο Τείχος, θέλοντας να περάσει από την 

άλλη μεριά. Τις επόμενες εβδομάδες, πολίτες 

από όλη τη χώρα κατέφθαναν με βαριοπούλες 

και διέλυαν με μανία το σιδηρούν παραπέτα-

σμα, κρατώντας κομμάτια του για σουβενίρ. Το 

“Stasiland” δίνει μια πειστική απάντηση σε όσους 

αναρωτιούνται γιατί συνέβησαν όλα αυτά. ●

Polar & noir
Αλγέρι, Καλιφόρνια, Βουδαπέστη

Του ΘΑνΑςή ΜήνΑ

Ιστορίες φόβου
Της ιώΑννΑς κοκκινή
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Έφτασαν και οι διακοπές. Έσω έτοι-

μη, λοιπόν, για εξορμήσεις, βόλτες 

και εξόδους που θα θυμάσαι για πά-

ντα. Η νέα συλλογή παπουτσιών της δια-

χρονικής Nike SP/SU 09, Nike Metro, είναι 

εμπνευσμένη από το συνδυασμό ατημέλη-

του street στιλ και κλασικού ντιζάιν. Διάλεξε 

ανάμεσα στις νέες χρωματιστές, ιδανικές 

για σπορ Hi-Jack, Air Offense ή Air Zenyth 

σειρές (Nike Hellas: 210 9464.217). Μετά: 

φόρτωσε το πρακτικό, μοντέρνο unisex 

Hamachi σακίδιό σου από την «οικολογι-

κής φιλοσοφίας» και εξπέρ στις outdoor 

δραστηριότητες εταιρεία The North Face 

(Κεντρικά: 210 6198.650), φόρεσε το Energie 

t-shirt της σειράς SP/SU 09, που «φωνάζει» 

πως ακόμα έχεις teen spirit μέσα σου (Κ. Δι-
άθεση: Sixty Hellas, 210 5231.681) και ενημέ-

ρωσε τους φίλους με το νέο slider κινητό 

W395 Walkman της Sony Ericsson (Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Πελατών: 801 11 810810), πί-

νοντας το βραβευμένο (χρυσό στο διαγω-

νισμό International Coffee Tasting) premium 

ιταλικό καφέ espresso Costadoro (Κ. Διάθε-
ση: Café Ole, Αιτωλίας 48, Αγ. Παρασκευή, 210 
6522.860), που διακρίθηκε ανάμεσα σε 160 

ιταλικούς και άλλους espresso.

To βράδυ βγες για ένα ποτό, δοκίμασε το 

Sierra Tequila Milenario Extra 

Anejo, την παραδοσιακή α-

ρωματική super-premium 

τεκίλα του Μεξικού (Διά-
θεση: Β.Σ. Καρούλιας, 210 
8141.801). Εννοείται ότι 

όλα τα απαραίτητα θα τα 

έχεις στη super τσάντα σου 

Looney Tunes, που έφερε η 

Felush μαζί με άλλα brands του 

εξωτερικού (Show Room: Σαρρή 16, 
Ψυρρή, 210 3223.538-9) ή στη μαυρόα-

σπρη lady style Totem τσάντα, της εταιρεί-

ας με τα ιδιαίτερα θηλυκά αξεσουάρ (TOTEM: 

Σε επιλεγμένα καταστήματα, 
210 5148.808).  Ξε χώρι-

σε φορών τας το Yumi 

ρούχο σου που έρχεται 

απευθείας από το Λον-

δίνο, από τη συλλογή με 

τα vintage τυπώματα και 

τις υπέροχες δαν τέλες 

(σε επιλεγμένα καταστήματα 
σε όλη την Ελλάδα & PHILLY: Μητρο-

πόλεως 60/ Αγ. Θεοδώρας 6, Θεσ/κη, 2310 
227.403). Καλή διασκέδαση! A   

➜ style@athensvoice.gr

Elementsofstyle
Της Ελίνας αναγνωςτοπούλού 

Sixty Hellas
Energie t-shirt € 48

The North Face
Τσάντα ώμου Hamachi € 70

Fe’ Lush   
Τσάντα Looney Tunes  

Café Ole
Espresso Costadoro

Sony Ericsson
Κινητό W395 Walkman € 149

Totem
Τσάντα

Tequila
Sierra Milenario Extra Anejo € 38

Philly 
Φόρεμα Yumi

Nike
Ανδρικό παπούτσι € 94,90

Μη χάσεις

3GUYS exclusive store 

Άνοιξε και στη Δάφνη και το γιορτά-

ζει. Γράψου στο 3GUYS Reward Club 

και θα έχεις 15% έκπτωση σε όλα τα 

είδη. Ως τέλος Απρίλη. 

Λ. Βουλιαγμένης 167
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Soul/Body/Mind
Της ΕΛΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
Περιβαλλοντική συνείδηση 
Πρόγραμμα απόσυρσης πλυντηρίων, ψυ-

γείων, κουζινών και άλλων ενεργοβόρων 

συσκευών άρχισε η Ηλεκτρονική. Τώρα 

μπορείς να αντικαταστήσεις τις παλιές σου 

συσκευές με ενεργειακής κλάσης Α και A+. 

Πληροφ.: www.electroniki.gr

ΝΑΪΑΔΕΣ 
Περιποιημένη εμφάνιση
Ένας νέος χώρος, όπου θα κάνεις manicure (με μη χημικά μανό), pedicure, θεραπεία scrub 

(απολέπιση), ενυδάτωση. Επίσης, θα δώσεις το σωστό σχήμα στα φρύδια σου και θα κάνεις 

αποτρίχωση με κλωστή ή με κερί. Με το πρώτο ραντεβού σε περιμένει μια έκπληξη. 

Νεοφύτου Δούκα 10, Κολωνάκι, 210 7221.506, www.naiades-nails.gr

VICHY 
Έτοιμες για την παραλία
Το ολοκληρωμένο σύστημα αδυνατίσματος 

των εργαστηρίων Vichy περιλαμβάνει το Cellu-

metric (€ 30,50) που καταπολεμά την κυτταρίτι-

δα σε 14 μέρες, το Lipo-metric (€ 27) που μειώνει 

το τοπικό πάχος και κάνει λιπομασάζ με ειδική 

συσκευή και το Action Integrale Vergetures (νέα 

συσκευασία, € 29) που συσφίγγει, προλαμβάνει 

και επανορθώνει τις ραγάδες.

ΠΑΥΛΙΔΕΛΗΣ
Αποτυχημένη ρινοπλαστική 
Ο Dr. Med Βασίλης Παυλιδέλης, χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος, εξειδικευμένος στη 

Δυτ. Γερμανία, εφιστά την προσοχή μας, διότι οι αποτυχημένες πλαστικές στη μύτη δεν είναι 

κάτι ασυνήθιστο. Η συμβουλή του; Τόσο οι αρχικές, και πολύ περισσότερο οι διορθωτικές 

επεμβάσεις, πρέπει να γίνονται μόνο από πολύ έμπειρο και εξειδικευμένο στη ρινοπλαστική 

πλαστικό χειρουργό. Πληροφ.:  www.pavlidelis.gr

Market

BC FOOTWEAR - SEYCHELLES
Μόδα στα πόδια σου
Είναι χρωματιστά και νεανικά, στο Λος Ά-

ντζελες και στο Λονδίνο είναι must και απ’ 

ό,τι φαίνεται θα γίνουν και στην Ελλάδα. Φό-

ρεσέ τα για ατελείωτες ξεκούραστες βόλ-

τες. Κεντρική διάθεση: 2 ΧΜ Ελλάς ΕΠΕ, 210 
8079.726

BATTLENET 
Ο παράδεισος των gamers
Στο Sotris-Jumbo διεξάγονται οι αγώνες του 

τουρνουά Athens Gaming League. Τσέκαρε 

τα 110 pcs, τους extra χώρους για τα events, 

τον εκθεσιακό χώρο με video-προβολέα. 

Battle Net Internet Station, Γ. Αβέρωφ 36, Πευκά-
κια, 210 2713.041, www.athens-league.gr

GUINESS
Με ιστορία
Η δημοφιλής ιρλανδική μαύρη μπίρα γιόρτα-

σε τα 250 χρόνια της. Η Guiness παράγεται 

σε περίπου 50 χώρες και διατίθεται σε πε-

ρισσότερες από 150 χώρες σε όλο τον κό-

σμο. Eισαγωγή και διανομή: Mύθος Ζυθοποιία 
Α.Ε., 210 6037.977

BP
Νέα οικολογικά προϊόντα

Ήρ θ α ν  τ α 

ν έ α  λ ι π α -

ν τ ι κ ά  τ ε -

λευταίας 

τεχνολο-

γ ί α ς  τ η ς 

σειράς 

V i s c o  κα ι 

Vanellus, 

που μειώ-

νουν τους ρύπους, επιμηκύνουν τη διάρκεια 

ζωής των κινητήρων και βελτιώνουν την α-

πόδοσή τους. BP Hellas Α.Ε., 210 6887.111

NESTLÉ - SONY
Δώρα
Τα δημητριακά 

ολικής άλεσης 

της Nestlé χα-

ρίζουν την πο-

λυλειτουργική 

κονσόλα Sony 

Playst ation 3 

μαζί  μ ε 2 παι-

χνίδια, σε 100 

τυχερούς. Δή-

λωσε συμμετο-

χή ως τις 8/5, 

βρίσκοντας τον 

κωδικό στις συσκευασίες και στέλνοντάς 

τον με SMS στο 54002 ή πληκτρολογώντας 

τον στο   www.cerealsplaystation3.gr

COCA COLA 
Ενώνει τον κόσμο

Η νέα διαφημιστι-

κή της καμπάνια 

ενώνει γύρω από 

το ίδ ιο  τραπέ ζ ι 

όλο τον κόσμο και 

μας θυμίζει πως η 

ευτυχία βρίσκε-

ται στα πιο απλά 

π ρ ά γ μ α τ α .  Το 

πετυχημένο τη-

λεοπτικό σποτ γυ-

ρίστηκε στην Ου-

ρουγουάη, από την εταιρεία La Negra. Coca 
Cola Ελλάς Α.Ε., 210 6888.000

ΟΑΣΑ 
Περιβαλλοντική καμπάνια  
Η νικητήρια καμπάνια (“Best Green Campaign” για τη McCann Erickson Λονδίνου) για τη συνει-

δητή χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με σκοπό τη μείωση των ρύπων προβάλλεται 

τώρα και στη χώρα μας. Η προσαρμογή έγινε από τη McCann Erickson Athens για λογαριασμό 

του ΟΑΣΑ. 

H&M     
Fashionistas μαζευτείτε!     

Το νέο κατάστημα H&M άνοιξε 

στην Ερμού 22, με ρούχα και αξε-

σουάρ για άνδρες και γυναίκες. Και 

δύο καινούργια concept: μία πιο σοφι-

στικέ συλλογή για τους άνδρες και τα 

μοναδικά funky Η&Μ cosmetics. 
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ΘΕΣΣΑΛοΝΙΚΗ 
7/3, στο «σπίτι μου», εγώ με 
τρεις φίλες, εσύ με μεγάλη 
παρέα δίπλα στην είσοδο, 
μου μίλησες, ζήτησες χαρ-
τάκια, αλλά σε διώξαμε χω-
ρίς να θέλω. 698 2176952

YOGA BALA 
28/3, φορούσες παπιγιόν 
και μπερέ, ήσουνα τέλειος, 
κούκλος, θεός! Πεθαίνω να 
σε ξαναδώ, το Σάββατο εκεί; 

Χ5 
3/4 Παρασκευή βράδυ, 8 
παρά, φορούσες ζακέτα δε-
μένη στη μέση, κόκκινα all 
star, κόκκινα RayBan, κοιτα-
ζόμασταν, μπήκαμε μαζί στο 
μετρό, κατέβηκα Αμπελό-
κηπους, με κοίταζες έντονα, 
σου χαμογέλασα. maria7@
starfish@hotmail.com

ΓΚΑΖΙ 
Fox, Παρασκευή 3/4, είσαι 
μελαχρινός, πιασμένα 
μαλλιά, κορδέλα, μαύρο ζα-
κετάκι, καθόσουν προς την 
είσοδο, ήμασταν απέναντι, 
η μελαχρινή σγουρομάλλα. 
694 9061993

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Νεράιδα περπατούσες, σε 
ρώτησα αν ξέρεις πού είναι 
μια οδός, φορούσες t-shirt 
ροκ συγκροτήματος, είμαι 
αδύνατος, μακριά μαλλιά… 
iguanas87@hotmail.com

ΚΕΡΑΜΕΙΚοΣ 
24/3, ήσουν μ’ ένα φίλο, 
κοιταζόμασταν, ο φίλος 
σου έφυγε απ’ την κάτω 
είσοδο του μετρό, γύρισες 
και πήγες απ’ την πάνω, το 
Σάββατο το απόγευμα έλα 
εκεί που έπινες καφέ.

ΣΤΑΔΙου
Zara Man, κοιταχτήκαμε Τρί-
τη 31/3, σε έχω ξαναδεί… 
είμαι το (ξανθό) αγόρι, σε 
συμπάθησα ξέρεις, ελπίζω 
σε κάτι. vagart78@yahoo 

SALERO 
Παρασκευή βράδυ 6/3, σε 
λένε Βασιλική και κάνεις 
ισπανικά στο Cervantes, 
καθόμουνα απέναντί σου 
διαγώνια, στην ίδια παρέα, 
θέλω να σε ξαναδώ!… Α-
ντώνης, 694 4434531

ΗΛΕΚΤΡΙΚοΣ 
Ψηλό, λεπτό, μελαχρινό αγό-
ρι, με λίγο μούσι και το mp3 
έξω απ’ την τσέπη! Μπήκες 
Ομόνοια και κατέβηκες 
Καλλιθέα! Είμαι το boy που 
καθόταν απέναντί σου όρθι-
ος, πάρε 695 7317163

ΣυΝΤΑΓΜΑ 
7/3, γυρνούσαμε από θέα-

τρο, ωραία παράσταση, θες 
να πάμε θέατρο μαζί; Δεν 
θα χρειάζεσαι γούνα… 695 
7982950

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙου 
3/4 γύρω στις 11 το πρωί, 
εσύ μελαχρινή, γυαλιά 
ηλίου, μαύρο ημίπαλτο, τζιν, 
γύρισες και κοιταχτήκαμε 
έντονα! Εγώ φορούσα κο-
στούμι, στείλε εδώ! 

ΔΩΜΑΤΙο
Σε είδα 3/4 στο δωμάτιό σου 
να βάζεις μπουγάδα. Θέλω 
να σε ξαναδώ. Στείλε εδώ. 

ΕυΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 2 
Καθόσουν πρώτη 
σειρά στην αίθουσα 
εκδηλώσεων! Έκα-
νες ερώτηση στον 
Γιαννόπουλο! Είσαι 
πραγματικά τόσο 
τολμηρός! Δεν 
μπορώ να σε ξεχά-
σω από τότε! 

υΠΕΠΘ 
Σε βλέπω στον τρίτο, 
είσαι πίσω απ’ το πα-
ράθυρο, πολύ ωραίος, 
σε κοιτάω, με κοιτάς, δεν 
έχουμε μιλήσει ακόμη… 
Πότε; parathiroypepth@
gmail.com

ΕΡΑΤοΣΘΕΝουΣ 17 
Ηλιούπολη παντοπωλείο, 
ο παίδαρος με τη μηχανή, 
ο Μάνος.

ΦΑΛΗΡο
17/3, 16.15, μπήκες στο 
Φάληρο και κατέβηκες 
Μοναστηράκι με ένα φίλο, 
κοιταχτήκαμε, πάρε με 
τηλέφωνο.

ΨυΡΡΗ 
Ψάχνω την κοπέλα με το 
μαύρο καλσόν και το μίνι, 
ο μελαχρινός με τη μαύρη 
μηχανή. 695 6370297

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙου
Είμαι ο μελαχρινός στρατι-
ωτικός που μου χαμογέλα-
σες, κουκλάρα, είσαι πολύ 
όμορφη. 693 9779400

ΣυΜΠΡΩΤΕυουΣΑ
Είσαι η Όλγα, γλυκιά σαν 
ζάχαρη με ονοματεπώνυμο 
κυριολεκτικά! Δημοτολόγιο 
συμπρωτεύουσας, ψηλός, 
γενάκι, γυαλιά, αν διαβά-
ζεις, απάντησε εδώ.

ΠοΤοΠΩΛΕΙο 
2/4, το τατού με το γατάκι 
στην πλάτη σου με τρέλανε 
από την πρώτη στιγμή! Αν 
και δεν ήθελες το τηλέφωνό 
μου, θέλω να σε γνωρίσω! 
Γιάννης! giann_pan@
hotmail.com

ΑΚΤο 
3ης Σεπτεμβρίου, σε είδα 
την Παρασκευή, φορούσες 
ροζ φανελίτσα, γκρι φορ-
μίτσα και σακάκι μαύρο, και 
σε λένε Αναστασία. Θέλω να 
μιλήσουμε…

ΜΕΤΡο 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙο 
11/3, ήσουν με φιλικό ζευ-
γάρι, σε πρόλαβα στις σκά-
λες, από καφέ στη Σκουφά, 
συγνώμη αν σε τρόμαξα.

ΑΙΓΑΛΕΩ
Δουλεύεις στα «Πιρούνια»… 
αν ενδιαφέρεσαι μίλα μου 
επιτέλους! 

MOONSHINE 
2/4, πρωί, καραφλό αγόρι, 
έπινες καφέ με μια ωραία 
ξανθιά, πες της ότι τη θέλω.

ΘΕΣΣΑΛοΝΙΚΗ - ΚΑ-
ΜΑΡΑ 
2/4, απογευματάκι, ήσουν 
στη στάση και μου χαμο-
γέλασες, σαν άγγελος… 
Σου είπα γεια και έφυγα. 
Μακάρι να με βρεις! heretic_
princess@msn.com 

ΣυΝΤΑΓΜΑ 
Υπέφερες απ’ τη ζέστη, εσύ 
η μαυροντυμένη αισθητι-
κός. 693 9137226

Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝου
Μαύρο αμάξι, μαύρη κι εσύ! 
Εγώ ασημί αμάξι, κοιταχτή-
καμε στη Β. Κωνσταντίνου 
πέρυσι! Σε ψάχνω…

ΚοΛΩΝΑΚΙ
1/4, Big Apple, ο ψηλός που 
σε κοιτούσε με το ωραίο 
χαμόγελο, όπως είπες, θέλω 
να σε δω. 694 5954415

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Μένεις απέναντί μου στον 
6ο, είσαι μελαχρινή με κό-
τσο συνήθως, γύρω στα 22, 
φοιτήτρια μάλλον, πότε θα 
με φωνάξεις για καφεδάκι, 
γειτονάκι; Στείλε εδώ.

FUZZ
Μιχάλη από Fuzz, δεν σε 
βρήκα στο facebook… 
Στείλε εδώ.

ΣυΝΤΑΓΜΑ 
Είμαι αυτή με την κουκούλα 
που περνούσε το δρόμο, 
θέλω λεπτομέρειες γιατί σε 
κοίταζα κι εγώ!

ΠοΠΦΠΑ
Σε καρφώνω συνέχεια, 
νομίζω σε λένε Ελεωνόρα! 
Θέλω να σε γνωρίσω.

ΜΙΚΡοΣ ΚοΡΑΗΣ 
Σε βλέπω κάθε μέρα, 
μικρό μου ξωτικό, 

βαρέθηκα να κοι-
τάζω τα κόμικς 

για να με προ-
σέξεις, μίλα 
μου. Μικρός 
πρίγκιπας

ΑΡΧΙΤΕΚΤο-
ΝΙΚΗ 

Γαλανομάτα μάγισσα, 
φρέναρέ το λίγο! Έχουμε 

αρχίσει να πέφτουμε χωρίς 
να μας ρίχνεις! Φίλε μελα-
χρινέ, τι ρόλο παίζεις πια;

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΣοΚΛΗ 
Είπα «είναι άγριο πράγμα», 
βλέποντας τα κουνέλια, και 
τρόμαξες λίγο, συμφωνώ-
ντας, το φινετσάτο προσω-
πάκι σου με γοήτευσε…

VILLAGE ΦΑΛΗΡο
Εγώ να δεις ένα ταμπελάκι 
που έχω και πόσο κούκλος 
είμαι! Το κατάλαβες, ψηλέ; Ή 
θέλεις να στο πω από κοντά; 

ΚοΛΩΝΑΚΙ
Central, μυρίζαμε την πορ-
τοκαλιά, θέλω να σε ξανα-
δώ. areti_kotsi@yahoo.gr 

ΚΑΝΔΑυΛοΣ 
27/3 στο Γκάζι, ξανθός, έπι-
νες μπίρες με την παρέα σου, 
μου είπες καληνύχτα και με 
χαιρέτησες. 693 1872862

ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Pasteria, πίστευα πως θα κα-
ταλάβεις πως το σκουλαρίκι 
της φίλης ήταν απλά δικαιο-
λογία να γνωριστούμε! 694 
5010847

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Στην πλατεία έπινα καφέ, με 
κοίταγες έντονα, ομορφιά 
μου, έλαμπες, κούκλα μου, 
με τα ξανθά μαλλιά σου.

 ΗΛΕΚΤΡΙΚοΣ
Τετάρτη, εσύ ξανθιά 
γαλανομάτα με μια φίλη, 
εγώ μελαχρινός με μαύρο 
μπουφάν. Κοιταχτήκαμε αρ-
κετά, κατέβηκες Καλλιθέα. 
Απάντησε εδώ.

ΜΕΤΡο ΠΑΝοΡΜου
Mου έδωσες το εισιτήριό 
σου 21.00 παρά την Τρίτη, 
είχες κότσο, μιλούσες στο 
κινητό. Στείλε εδώ.

ΣΤΑΣΗ ΠΑΝΤΕΙοΣ 
Δευτέρα βράδυ 30/3, 137, 
κοιταχτήκαμε, δεν ήσουν 
μόνη. Είσαι μελαχρινή με 
μακριά κοτσίδα, υπέροχη, 
σε σκέφτομαι.

BLUE STAR PAROS
Σάββατο 28/3, ταξιδεύαμε 
μαζί. Κατέβηκα Πάρο. Απλά 
θέλω να ακούσω τη φωνή 
σου. Είμαι ο Κώστας. 690 
7800299

ΧοΛΑΡΓοΣ
High Fidelity, 28/3, Χριστί-
να, σπουδάζεις ψυχολογία 
και σε ψάχνω παντού. 694 
5493468

ΤΡΙΚΑΛΑ ΚοΡΙΝΘΙΑΣ
Κυριακή μεσημέρι 29/3, 
ταβέρνα Πλατάνια. Εσύ 
με 2 αγόρια και 1 κοπέλα. 
Είσαι θεά, θέλω να σε δω... 
fvbmw330@gmail.com

Δου ΜοΣΧΑΤου
30/3, είχαμε ίδιο usb stick, 
μηχανολόγε, με το χαμό-
γελό σου μου έκοψες τα 
πόδια. Σε ψάχνω. Χαρά, 694 
4833848

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Μαύροι κύκλοι, σκούρο 
σκουφί, τσάντα Eastpack, με 
κοίταξες αλλά έμεινες εκεί. 
Πάρε με στο 694 6189237

ΜΕΤΡο ΦΙΞ
Κατέβηκες Σύνταγμα, κα-
θόσουν απέναντί μου και 
έκανες αμήχανες κινήσεις 
όταν με κοίταζες κλεφτά. 
698 2024692

ΑΝΘΡΩΠοΣ
28/3, δεν μπόρεσα να σου 
μιλήσω, βρεθήκαμε κατά 
πρόσωπο όταν έφυγες. 
ster08@yahoo.gr

KAZAΡMA
Όλο το βράδυ σε χάζευα. 
Ήσουν μέσα από την μπάρα. 
Μαύρο μπλουζάκι. Σωτή-
ρη, είσαι γλύκα. Θα έρθω 
Πέμπτη.

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Δουλεύεις στο Φασόλι, 
Δημήτρη, πόσες φορές 
πρέπει να έρθω για να κα-
ταλάβεις ότι μ’ αρέσεις; Σ... 
kukumaluxing@hotmail.com

K.A.T.
Βίκυ, 8/3/09, η εποχή άλλα-
ξε, η ώρα άλλαξε, ο καιρός 
φτιάχνει, για να αλλάξει 
και η διάθεσή σου, άσε τις 

ντροπές και πάρε τηλ. 694 
4203793

ΓΚΑΖΙ
28 Μαρτίου, 45 Μοίρες. Ρε 
μελαχρινό ροκάκι, γιατί 
έφυγες; Κρίμα... και το είχα! 
Στείλε τώρα! Αλέξης, 697 
8427847

ΒΑRΤΕSERA
Σε είδα. Τεράστιο χαμόγελο, 
λαμπερά μάτια. Σε βρήκα, 
σ’ ερωτεύτηκα, θέλω να σε 
βλέπω κάθε μέρα. Να μου 
χαμογελάς!

Γ9
Κάθε μέρα στις 4.20 μπαί-
νεις στο Γ9 από μια στάση 
στην Αχαρνών. Είσαι υπέρο-
χος με το κουστούμι σου.

ΜΕΤΡο ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΜυΝΑ
30/3, 18.45, πανέμορφο 
κορίτσι με πράσινο μπλου-
ζάκι. Ήμασταν δίπλα δίπλα 
στην πόρτα. Αν κατάλαβες, 
στείλε εδώ.

VILLAGE ΡΕΝΤΗ
Εσύ με κοτσιδάκια και άσπρα 
μαλλιά, κάποιος που σε κοί-
ταζε έντονα! Στείλε εδώ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Έξω από το Αχίλλειον, ή-
μουν με δυο φίλες. Έχεις τα 
πιο όμορφα μπλε μάτια που 
έχω δει. Κρατούσες κράνος 
και ήσουν μ’ ένα φίλο με 
κόκκινο μπουφάν. Θα σε 
ξαναδώ ποτέ;

FASHION WEEK
29/3, είμαι το γλυκό αγόρι 
στο Γκάζι που σε ακολου-
θούσα παντού, μέχρι που 
φύγατε με αυτοκίνητο. 693 
7862126

ΜΕΤΑΜοΡΦΩΣΗ
Σε είδα την Κυριακή το βρά-
δυ στο Talk and Drink, είσαι 
το πιο γλυκό μωράκι του 
κόσμου! Δεν μπορώ να σε 
ξεχάσω! 697 4820568

ΜΕΓΑΡο
Άλκη, μήπως πρέπει να βρε-
θούμε; Διότι τα βλέμματα 
που ανταλλάξαμε μετά τη 
συναυλία του Shorter...

KATΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
Kυριακή στον ηλεκτρικό, 
3.30, μακρύ μαλλί με ανταύ-
γειες, πράσινα μάτια. Είσαι 
πανέμορφη και μιλήσαμε 
λίγο. 694 4418152

ΠΝυΚΑ
24/3, το ομορφότερο rock 
star κοριτσάκι του κόσμου 
φρόντιζε τα λουλουδάκια 
του... Πόσο μακριά από την 
καρδούλα σου με κρατάς;

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλ’ το 
με SMS:  AVSE, κενό και το μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι 
με το νούμερο του αποστολέα.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Πειραιώς 35, όλα δικά σου, 
με μια λέξη, θα είχαν γίνει.

480, 26/3, ήθελα να γελά-
σω κι άλλο με το βροχερό 
δράμα σου, αλλά...

Se busca argentino, 
vorfnee2002@yahoo.gr

Γκάζι 28/3, πήρα τελικά τα 
σκουλαρίκια που λέγαμε, 
πήρες τα ποσοστά;

Κερνάω σκέψεις, λέξεις και 
αισθήσεις! Δεν βαρέθηκες 
τις ψευδαισθήσεις πια; Ερ-
ρίκος, 693 2149771

Πότε θα βρεθούμε για μπε-
τό, γλυκέ μου κολυμβητή;

Σοφία, βρε ζώοοον, πότε 
θα πιούμε το cosmopolitan 
honey με παπάγια και 
μάνγκο; 

Σε είδα στα Εξάρχεια, Προ-
κόπη, είσαι τρέλα!

Κωνσταντίνε, έχουν περά-
σει τόσα χρόνια, δεν μπορώ 
να ξεχάσω εκείνες τις μέρες 
στα Χανιά. Ξαναδοκιμάζου-
με όπως εκείνη τη φορά; Δ.

Κανίβαλε, κανίβαλε, βγάλε 
τα κέρατά σου, να μην 
πεθάνει η μάνα σου και 
«φάμε» τα παιδιά σου. 

Πόσο ακόμα θα μπορώ να 
κρύβομαι; Μακάρι να μ’ 
αγαπάς, αλλά εσύ αγαπάς 
εκείνη. Τα μάτια σου, τι 
όμορφα…

Αν θέλεις να μιλήσουμε, 
πάρε στο 695 6060940. 
Ξέρεις εσύ…

Δεν είπες γεια σου, δεν 
φέρθηκες ανθρώπινα. Έχεις 
χάσει το δίκιο σου. Μη ζητάς 
τίποτα παραπάνω. Πήρες 
ό,τι σου άξιζε. Ρ.

Σε περιμένω στο the 
magnificend forteen 
party!Στο Φαρρόσπιτο, 
11/4.

Είμαι ένα λουλούδι για σέ-

να, που θα μαραθώ δίχως 
την πνοή της ύπαρξής σου 
στον κόσμο μου. Πώς το κά-
νεις αυτό σε ένα λουλούδι; 
Λουίζα; Χ.

Καλοκαίρι, Λευκάδα πριν 5 
χρόνια. Και μετά σε άφησα. 
Πού να φανταστώ ότι άφη-
να πίσω όλη τη ζωή μου;

Εσύ μουτράκι με ματάρες, 
εγώ σκορπιός που περιμέ-
νει να φαγωθεί επιτέλους. 
Πάρε μια αργία και ζήσε τη 
στιγμή. Δίδυμα φεγγάρια. 
694 8190836

«Για την καρκιάν τζιαι την α-
γκάλη του, μα το θεό ούλλα 
χαλάλιν του». Ήθελα τόσο 
πολύ να γνωριστούμε… 
Μια ευκαιρία ακόμα;

Μιλάω για κείνη την Άννα 
που έστειλε πρώτη εδώ μή-
νυμα. Δεν συμπεριφέρομαι 
έτσι σε γυναίκες. Εσύ ποια 
είσαι; Πάνος

Ο Σωκράτης ήπιε το κώνειο 
χωρίς να το αξίζει. Εγώ του-
λάχιστον το αξίζω. Τουλά-
χιστον αυτή τη φορά. Άλλα 
μαθήματα δικαιοσύνης από 
άδικους δεν παίρνω. Εσείς 
δημιουργείτε τα τέρατα.

Δεν ξέρω αν είναι τύχη ή 
μοίρα, αλλά είμαι πολύ κο-
ντά σου… Εσύ απλά δεν το 
έχεις καταλάβει ακόμα.

Με έχεις εκπαιδεύσει στη 
στέρηση και στη συντομία, 
δε λέω, αλλά τώρα που ο 
χρόνος ομιλίας ρέει απε-
ριόριστος, δώσε μου αυτή 
τη χαρά.

Πάντως το συναρπαστι-
κότερο ταξίδι μου διαρκεί 
μερικά ατέλειωτα λεπτά και 
ο προορισμός του; Εσύ Α…
μου, εσύ.

Αρετή, είσαι μοναδική, 
ζημιάρα και μόνιμα εγκα-
τεστημένη στη σκέψη μου. 
Υ.Γ. Κόκκινο staraki;

Σαν σήμερα πριν ένα χρό-
νο πέταξα στα σύννεφα 
και τώρα προσπαθώ να 
προσγειωθώ με μια τεκίλα 
αγκαλιά! Σε θέλω.

You never invested yourself, 
you were too much of a 
coward. But thanks for 
giving me the chance to 
say you are forgiven and 
forgotten.  ●

Ξέρεις εσύ...

Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣυ 
(μέχρι 20 λέξεις) και στείλ’
το με SMS:  AVXE, κενό και 
το μήνυμά σου στο 54121

Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται 
μόνο εάν είναι ίδιοι 

με το νούμερο του αποστολέα.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Σε είδα...

~ pdf ~
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Σε γνωρίζω...

Γνωριμίες γάμου «Πάππας». 
Γνωρίστε το σύντροφο που σας 
αξίζει, για να μοιραστείτε μαζί 
του όλες τις όμορφες στιγμές. 
Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα 
και καλές γιορτές. Ομήρου 
38,  Κολωνάκι, στον 3ο όροφο. 
Ωράριο λειτουργίας: Καθη-
μερινές 9.00-21.00, Σάββατα 
10.00-14.00. Τηλέφωνο για 
ραντεβού 210 3607.748, www.
pappas.gr

29χρονη φιλόλογος εκπλη-
κτικής ομορφιάς και απίστευ-
της θηλυκότητας, ψηλή, με 
καλλίγραμμο σώμα, γλυκιά, 
ευχάριστη, οικονομικά ανεξάρ-
τητη, με μεγάλη ακίνητη περι-
ουσία, αναζητά κύριο ευαίσθη-
το, ρομαντικό, καλλιεργημένο, 
με σκοπό το γάμο. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3607.748, καθημερινά 9.00-
21.00, Σάββατο 10.00-14.00, 
www.pappas.gr

Απίστευτης ομορφιάς 
35χρονη οδοντίατρος περιοδο-
ντολόγος, 1.73 ύψος, ξανθιά, 
καλλίγραμμη, καλλιεργημένη, 
κοινωνική, € 8.000 μηνιαίως, 
ιδιόκτητο γραφείο, πολυτελές 
οροφοδιαμέρισμα στο Μαρούσι 
και μεγάλη πατρική περιουσία, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με κύ-
ριο καλλιεργημένο, ευπαρουσί-
αστο, καλής οικογένειας. Δεκτοί 
γονείς. «Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3607.748, κα-
θημερινά 9.00-21.00, Σάββατο 
10.00-14.00, www.pappas.gr

Πανέμορφη βιβλιοθηκονόμος 
48 ετών, εργαζόμενη στο 
δημόσιο, ψηλή, μελαχρινή, με 
άψογες αναλογίες, με νεανική 
εμφάνιση και έντονη θηλυκό-
τητα, € 4.500 μηνιαίως, ιδιό-
κτητο διαμέρισμα, πολυτελές 
Ι.Χ., επιθυμεί σοβαρή γνωριμία 
με κύριο καλλιεργημένο, με 
νεανική εμφάνιση και έντονη 
προσωπικότητα, έως 60 ετών. 
«Πάππας», Ομήρου 38, Κολω-
νάκι, 210 3607.748, καθημερι-
νά 9.00-21.00, Σάββατο 10.00-
14.00, www.pappas.gr

38χρονος δικηγόρος-νομικός 
σύμβουλος, με μεταπτυχιακές 
σπουδές, ψηλός, λεπτός, αθλη-
τικός, € 6.000 μηνιαίως, ιδιό-
κτητο γραφείο, διαμέρισμα στο 
Π. Ψυχικό, οικόπεδο, ενοικιαζό-
μενο διαμέρισμα, Ι.Χ., μηχανή, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
δεσποινίδα καλλιεργημένη, λε-
πτή, εμφανίσιμη, ανεξάρτητη, 
με σκοπό το γάμο. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3607.748, καθημερινά 9.00-
21.00, Σάββατο 10.00-14.00, 
www.pappas.gr 

Από το 1950 που ιδρύσαμε το 
πρώτο γραφείο μέχρι σήμερα, 
κατορθώσαμε να βρισκόμαστε 
πάντα πρώτοι στην εκτίμηση 
της αθηναϊκής και όλης της ελ-
ληνικής κοινωνίας. Βασιζόμενοι 
στην πολυετή πείρα μας και 
πλαισιωμένοι από αξιόλογους 
επιστημονικούς συνεργάτες, 
με φιλική διάθεση, είμαστε στο 
πλευρό σας μέχρι να βρείτε το 
σύντροφο της ζωής σας. «Λού-
ης», Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 
6, 7ος όροφος, 210 5235.692

Καλή Ανάσταση σε όλους 
τους τομείς της ζωής σας σάς 
εύχονται τα γραφεία Λούης 
Πειραιάς και σας περιμένουμε 
για να έχουμε ένα όμορφο 
καλοκαίρι. Καραΐσκου 117, τηλ. 
κέντρο 210 4176.812-813

Πάμπλουτος κοινοτάρχης 
52χρονος, πολύ επώνυμος, με 
αρρενωπά χαρακτηριστικά, 
χιούμορ, ήθος, παιδεία 1.90, 
μελαχρινός, με στιλ, περιουσία 
άνω των € 3 εκ., ακίνητα, κατα-
θέσεις, επενδύσεις, Mercedes, 
μηνιαίως € 100.000, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κυρία έως 47 
ετών, όμορφη, με ευχάριστο χα-
ρακτήρα. Δεκτά παιδιά. Αδιάφο-
ρο το οικονομικό. Αποκλειστικά 
«Λούης», Πειραιάς, Καραΐσκου 
117, 210 4176.812-813

Πνευμονολόγος 38χρονη, 
εξαιρετικής εμφάνισης και 
θηλυκότητας, ψηλή, λεπτή, με 
όμορφους και ευγενικούς τρό-
πους, οικογένεια επιστημόνων, 

ιδιόκτητο ιατρείο, μηνιαίως € 
4.100, μονοκατοικία, καταθέ-
σεις, Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κύριο έως 52 ετών, 
σοβαρό, κοινωνικό, καλλιεργη-
μένο. Αποκλειστικά «Λούης», 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 210 
4176.812
 
Φαρμακοποιός 30χρονη, 
κόρη στρατηγού, πανέμορφη, 
ψηλή, καλλίγραμμη, εξαιρετικά 
ελκυστική, με ευγένεια και 
ήθος, δημιουργική, δραστήρια, 
με ιδιόκτητο φαρμακείο, μονο-
κατοικία παραλιακή, εξοχικό, 
επενδύσεις, μηνιαίο εισόδημα 
€ 3.600 και Ι.Χ., επιθυμεί γνωρι-
μία γάμου με κύριο ως 42 ετών, 
σοβαρό, εμφανίσιμο. Αποκλει-
στικά «Λούης», Πειραιάς, Καρα-
ΐσκου 117, 210 4176.812-813

Μέτοχος ευρωπαϊκής 
πολυεθνικής εταιρείας προ-
γραμμάτων, 45χρονος, 1.92, 
μελαχρινός, αθλητικός, εξαιρε-
τικά ευγενής και πνευματώδης, 
δυναμικός, με αγάπη στα ταξί-
δια, μηνιαίως € 12.000, ακίνητα 
Ελλάδα - Ελβετία - Βέλγιο, βίλα, 
Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κυρία έως 40 ετών, όμορφη, 
κοινωνική, έξυπνη. Αποκλειστι-
κά «Λούης», Πειραιάς, Καραΐ-
σκου 117, 210 4176.812-813

Πολ. μηχανικός 45χρονος, 
ελεύθερος, ψηλός, αρρε-
νωπός, πολύ εμφανίσιμος, 
ειλικρινής και συγκροτημένος, 
€ 7.000 μηνιαίως, ιδιοκτήτης 
ακινήτων σε Αθήνα και νησιά, 
Ι.Χ. πολυτελείας, αναζητά 
γνωριμία με εμφανίσιμη κυρία 
με κοινωνική μόρφωση, για 
δημιουργία οικογένειας. «Πρό-
τυπο Κέντρο Σχέσεων - Πάππας 
Next Generation», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 2ος όροφος, καθη-
μερινά 9.00-21.00, τηλ. κέντρο 
210 3616.029

Καλλονή 32χρονη, ανώτερη 
υπάλληλος δημοσίου, πα-
νεπιστημιακού επιπέδου, με 
μεταπτυχιακά, μελαχρινή, κοι-
νωνική, και συγκροτημένη, € 
2.500 μηνιαίως, μονοκατοικία, 
εξοχικό, Ι.Χ., αναζητά γνωριμία 
κυρίου, ελεύθερου, οικονομικά 
και επαγγελματικά κατοχυρω-
μένου, για οικογένεια. «Πρότυ-
πο Κέντρο Σχέσεων - Πάππας 
Next Generation», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 2ος όροφος, καθη-
μερινά 9.00-21.00, τηλ. κέντρο 
210 3616.029

Αβαντάζ. «Club Διαζευγ-
μένων - Singles Club». Οι 
σκέψεις και οι πράξεις σου 
στο παρόν διαμορφώνουν το 
μέλλον. Εσύ διαλέγεις αν θα πα-
ραμείνεις μετανιώνοντας για το 
παρελθόν ή αν θ’ ανοίξεις μια 
από τις πόρτες που υπάρχουν 
διαθέσιμες μπροστά σου. Εσύ 
διαμορφώνεις την πραγματικό-
τητά σου. Elite, Α. Παπανδρέου 
11, Γλυφάδα, 2ος όροφος, 210 
8985.671, κα Ζωή Πραποπού-
λου (Σύμβουλος Σχέσεων) 

Στο γραφείο συνοικεσίων 
Elite πιστεύουμε ότι η ατομική 
ολοκλήρωση είναι βασική προ-
ϋπόθεση για την ευτυχία του 
ανθρώπου. Η μοναξιά όταν δεν 
είναι επιλογή είναι πολύ κακός 
σύμβουλος! Εργαζόμαστε 
διπλά σας και δημιουργούμε 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
για μια γαλήνια, συντροφική 
και γεμάτη αγάπη οικογένεια. 
(Σύμβουλος Σχέσεων κα Πρα-
ποπούλου Ζωή) Γλυφάδα, Πα-
πανδρέου 11, 210 8985.671, 
2ος όροφος, 10.00-21.00, Σάβ-
βατο μόνο με ραντεβού.

Το DIAMANTIN πάντα πρώτο 
σε γνωριμίες γάμου υψηλού ε-
πιπέδου από την Αθήνα, τα νη-
σιά, όλη την ελληνική περιφέ-
ρεια, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική. 
Εμπιστοσύνη, συνέπεια και ποι-
ότητα 23 χρόνια στο χώρο των 
συνοικεσίων. Diamantin. Αγ. 
Κωνσταντίνου 7, Δημ. Θέατρο 
Πειραιά, 210 4120.916, www.
diamantin.com

Αν είστε νέοι, πετυχημένοι 
και εργένηδες 32-45 και στα 
ενδιαφέροντά σας είναι η οικο-
γένεια, ο γάμος και απλά δεν έ-
χει παρουσιαστεί το κατάλληλο 
πρόσωπο, στο γραφείο μας θα 
γνωρίσετε δεσποινίδες καλών 

οικογενειών, μορφωμένες, με 
εντυπωσιακή εμφάνιση, άνεση 
και τρόπους, από την Αθήνα, 
όλη την ελληνική περιφέρεια, 
το εξωτερικό. Diamantin, 210 
4120.916, 4173.933, www.
diamantin.com

Επιστήμονες, επιχειρηματίες, 
32-65 ετών, υψηλού κοινωνι-
κού και οικονομικού επιπέδου, 
γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, 
καθηγητές, οικονομολόγοι, 
ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί, 
στελέχη ΔΕΚΟ, τραπεζών, επιθυ-
μούν γνωριμία γάμου. Οικονο-
μικό αδιάφορο. Diamantin, Αγ. 
Κωνσταντίνου 7, Πειραιάς, 210 
4120.916, www.diamantin.com

ABILITY. Υψηλού επιπέδου 
γνωριμίες σχέσης - συμβίωσης 
- γάμου. Πανελλαδικά - εξω-
τερικό. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων. Με εντιμότητα, 
εχεμύθεια, υπευθυνότητα, 
εξειδικευμένο προσωπικό 
(σύμβουλοι σχέσεων, ψυχο-
λόγοι), σύγχρονες μεθόδους 
(σκιαγράφηση σωματότυπου, 
ψυχολογική αξιολόγηση) 
ενώνουμε ζωές επί 23 συνεχή 
χρόνια με απόλυτη επιτυχία. 
Για εκδηλώσεις - πάρτι - εκδρο-
μές. AbilityClub, Ability. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr 

ABILITY. Πανέμορφη 30χρονη 
πτυχιούχος, 1.72, 58 κιλά, Δ/Υ, 
κόρη πανεπιστημιακού, ευγενέ-
στατη, ευκατάστατη, κάτοικος 
β. προαστίων, με άριστη προ-
σωπικότητα και ήθος, μηνιαίο 
εισόδημα € 1.900 και ακίνητα ε-
νοικιαζόμενα, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων. Ability. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.gr 

ABILITY. Όμορφη ιδ. υπάλλη-
λος (εταιρείας πολυεθνικής), 
38χρονη, 1.70, λεπτή, χαμο-
γελαστή, με ωραίο πρόσωπο, 
σοβαρή, κατασταλαγμένη, με 
προσωπική περιουσία, Ι.Χ., επι-
θυμεί γνωριμία γάμου. Ability, 
τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Ευγενέστατος 40χρο-
νος μηχανολόγος του Πολυ-
τεχνείου, 1.80, πολύ εμφανί-
σιμος, δραστήριος, στέλεχος 
υπουργείου, με προσωπικό-
τητα και στιλ, μεγάλη ακίνητη 
περιουσία β. προάστια, 2 Ι.Χ., 
μηνιαίως άνω € 4.000, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου. Ability, τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr 

ABILITY. Πάμπλουτος καρδιο-
λόγος-κλινικάρχης 44χρονος, 
άκρως γοητευτικός, ευγενής, 
κάτοχος ιδιόκτητου ιατρείου 
ν. προάστια, μηνιαίο εισόδημα 
άνω € 20.000, 2 Ι.Χ. επιθυμεί 
γνωριμία γάμου. Πανελλαδικά. 
Οικονομικό νέας αδιάφορο. 
Ability, τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.gr 

ABILITY. 59χρονος οδοντία-
τρος, χήρος, χωρίς υποχρεώ-
σεις, κάτοικος Κηφισιάς, πολύ 
νεανικός, με ευχάριστο χαρα-
κτήρα, κοινωνικός, μηνιαίο ει-
σόδημα άνω € 15.000, ιατρείο, 
βίλα, σπορ Ι.Χ., επιθυμεί γνω-
ριμία σοβαρής προοπτικής με 
φινετσάτη κυρία. Οικονομικό 
κυρίας αδιάφορο. Ability, τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr 

ABILITY. Κούκλα 48χρονη, 
δικηγόρος, Κολωνακιώτισσα, 
καλλίγραμμη, ευχάριστη, ποι-
οτική, φυσιολάτρης, μηνιαίως 
άνω € 8.000, γραφείο δικηγο-
ρικό, 2 ακίνητα κέντρο, Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία σοβαρής 
προοπτικής με κύριο έως 60 
ετών. Ability, τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.gr 

Ανανεωθείτε βρίσκοντας 
το σωστό σύντροφο ζωής 
με ποιότητα, σοβαρότητα, 
εχεμύθεια. Βάλτε στόχους και 
προδιαγραφές στη ζωή σας. Το 
γραφείο συνοικεσίων Ability 
σάς εύχεται Καλό Πάσχα και 
σας δωρίζει το 30% της εγγρα-
φής. Ability, τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
στο Γραφείο Συνοικεσίων της, 

πλαισιωμένη από επιστημο-
νικούς συνεργάτες (ψυχολό-
γους, ανθρωπολόγους, συμ-
βούλους γάμου), δημιουργεί 
γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ 
ανθρώπων σε ένα δύσκολο 
έργο, με σοβαρότητα και επαγ-
γελματισμό. Συνεργάζεται με  
Έλληνες Ευρώπης - Αμερικής 
και με γονείς. Πραγματοποιεί 
ζεστή επικοινωνία σε ψυχαγω-
γικές εκδηλώσεις, πάρτι, εκ-
δρομές, με αγάπη και προσωπι-
κό ενδιαφέρον. VIP’S Γραφείο 
Συνοικεσίων, τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα,  
www.vip-petridi.gr 

VIP’S. Λάτρης της καλής ζωής, 
ψηλός, 50χρονος, εξαιρετικής 
εμφάνισης, αρρενωπός και 
άψογου χαρακτήρα, ανώτατος 
κρατικός υπάλληλος, € 7.000 
μηνιαίως, 4 πολυτελέστατες 
οικίες, καταστήματα, Ι.Χ., μη-
χανή, σκάφος, αναζητεί εμφα-
νίσιμη κυρία με σκοπό το γάμο. 
Οικονομικό αδιάφορο. VIP’S 
Γραφείο Συνοικεσίων, τηλ. κέ-
ντρο 210 3234.793, Νίκης 24, 
Σύνταγμα, www.vip-petridi.gr 

VIP’S. Όμορφη μελαχρινή 
32χρονη, λεπτή, φινετσάτη 
και χαμογελαστή, εξαιρετικά 
επικοινωνιακή, ιδιωτική υπάλ-
ληλος, καλλιεργημένη, 2 οικίες, 
εξοχικό, κατάστημα, με αγάπη 
στα ταξίδια και τη μουσική, 
αναζητεί γνωριμία γάμου με 
κύριο γοητευτικό και ευγενικό. 
VIP’S Γραφείο Συνοικεσίων, 
τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr 

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
πιστεύει ότι τα όνειρα είναι 
άπιαστα μόνο για αυτούς που 
δεν μπορούν να τα πραγμα-
τοποιήσουν και προτείνει στις 
κυρίες και τους κυρίους να 
συνεργαστούν με εμπιστοσύνη 
μαζί της και με τους συνεργάτες 
της, για να γίνουν τα όνειρά 
τους σίγουρα πραγματικότητα. 
VIP’S Γραφείο Συνοικεσίων, τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 24, 
Σύνταγμα, www.vip-petridi.gr 

Ακαταμάχητη 22χρονη Ελλη-
νορουμάνα φοιτήτρια, ξανθιά, 
καλλονή, γλυκών, τρυφερών 
τρόπων, αναζητά εχέμυθο 
ευκατάστατο ιατρό - επιχειρη-
ματία - δικηγόρο - ξενοδόχο 
για σχέση - πασχαλινό ταξίδι. 
Πανελλαδικά, 210 8064.902

Ζήτα μου ό,τι θες

Η Διεθνής Αμνηστία αναζητά 
νέους/-ες για ενημέρωση 
του κοινού και προσέλκυση 
υποστηρικτών σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Πρωινή ημια-
πασχόληση. 210 3600.628,  
face2face@amnesty.org.gr

Πτυχιούχος καθηγητής, με 
μητρική γλώσσα την αγγλική, 
παραδίδει μαθήματα αγγλι-
κών. Τηλ. επικοινωνίας: 694 
5825349

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

Επιδοτούμενα 
Σεμινάρια ECDL
1. Βασικές έννοιες Πληροφο-
ρικής - Windows - Word - Excel 
64 ώρες, συμμετοχή € 200
2. Internet - Powerpoint - 
Access 42 ώρες, συμμετοχή 
€ 130
Κέντρο Επιστήμης Πληροφο-
ρικής (Κ.Ε.Π.) 
Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι, 
210 5913.349, www.e-kep.gr

Αβαθές εργασιακό μέλλον; 
Δουλέψτε στο χώρο σας, με-
ρική (έως € 1.160) / πλήρης 
(έως € 3.620) απασχόληση. 
Ελεύθερο ωράριο, χωρίς 
αφεντικό. Όχι ντίλερ-πλασιέ-
τηλεμάρκετινγκ. Internet 
επιθυμητό. 210 8954.890 
(τηλ. κέντρο), κος Βενίτης. 
www.extra-eisodima.gr

Μικρέςαγγελίες
210 3617369 fax: 210 3617310

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



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

για τη στήλη «Μίλα μου βρώμικα».

Dear Μυρτώ, συνοπτικά... Σύν-
δρομο «Μην τον είδατε τον Πα-
ναή» με συνέπεια αλά Βίσση «και 
δε χτυπάει το τηλέφωνο». Το έ-
χεις ξανακούσει; Μάθε το λοιπόν: 

Γνωρίζω έναν τύπο, φίλο φίλου. Μου 
αρέσει, του αρέσω. Βγαίνουμε μια βδο-
μάδα, περνάμε τέλεια και ξαφνικά εξα-
φανιζόλ, «μην τον ειδατε τον Παναή». 
Περιμένω πάνω απ’ το τηλέφωνο εις μά-
την. Γνωρίζω άλλον τύπο σε πάρτι. Α-
γκαλιές, φιλιά, χορευτικές φιγούρες, ω-
ραία κουβεντούλα. Αχ, πώς ταιριάζουμε! 
Επόμενη μέρα «μην τον είδατε», «και δε 
χτυπάει το τηλέφωνο». Τι σκατά θέλουν; 
Πιο εύκολη; Δοκιμάσα και one night 
stand, εμφανίστηκε πάλι το σύνδρομο. 
Πιο δύσκολη; Σε φάση «μμ, δεν ξέρω αν 
θέλω, μη καλέ κ.λπ.»; Δεν μου βγαίνει το 
γυναικουλίστικο, άσε που θα πάνε κα-
τευθείαν στη διπλανή κοπέλα, που ξέρει 
και θέλει. Θα μου πεις, «πάρε εσύ τηλ. 
για να λύσεις το φαύλο κύκλο». Αν και 
πολύ pathetic, το δοκίμασα και βγαίνει 
σφάλμα τύπου «θα τα πούμε, είχα δου-
λειές, θα σε πάρω» και πάλι απ’ την αρχή 
«μην τον είδατε». Any ideas?
P.S. Ναι, το τηλ. δουλεύει, το τσέκαρα.
                                           - the girl over the phone

Όποιος το κάνει αυτό, δε σας γουστάρει αρκε-
τά. Μας το δίδαξε το sex and the city και έγινε 
και τίτλος ταινίας. Είναι λυτρωτικό, ανακου-
φιστικό και πιο τσεκαρισμένο από ποτέ. 

»Χαίρε και πάλι, ρε Αιγοκερίνα 
Μυρτώ, που μ’ έκοψες το βρω-

μόλογο. Καταγγέλλω λοιπόν αυτή τη 
λογοκρισία κι απορώ με τον τίτλο της 
αγαπημένης μου (είναι αρρώστια, δεν 
θεραπεύεται) στήλης. Συνεχίζω: Γιατί 
μελαγχόλησες στη Θεσσαλονίκη; Εδώ 
τα αγοράκια λικνίζονται νωχελικά περ-
πατώντας πάνω κάτω στις καφετέριες 
όλη μέρα, είναι το κλίμα τέτοιο. Κάτι σαν 
πασαρέλα ένα πράγμα. Γι’ αυτό τα αγό-
ρια αυτής της πόλης είναι, όπως γράφεις, 
«ανυπόφορα σέξι». Κι είναι, γαμώτο, 
τόσο σέξι (προσθέτω εγώ), που πρέπει 
να τα δείρω και να τους ανοίξω την πί-
σω πόρτα. Αν όχι όλα, ένα συγκεκριμένο 
πρέπει να φάει πολύ ξύλο που μ’ έκανε 
να το ερωτευτώ και τώρα με αποφεύγει. 
Και το έπαιζε κι ευαίσθητος, κατάλαβες; 
Θέλω να πάω σπίτι του, να του βαράω 
πόρτες κι άλλα τραγικά. Τι να κάνω, ρε 
Μυρτώ, που κανένας εδώ κι ένα χρόνο 
δεν μου φαίνεται αρκούντως γλυκός κι 
ερωτεύσιμος; Και βλέπεις τελικά ότι με-
λαγχολώ εγώ στη Θεσσαλονίκη, μένω 
στην «οικοδομή» και τρώω «σάντουιτς». 
Είναι θέμα αρχέγονης παράδοσης, όπως 
κι η ομαδάρα του Άρη.                       - Κώστας

Τέλειο. Πηγαίνετε σπίτι του, βαρέστε του τις 
πόρτες και κάντε τον ρόμπα. Αν δείτε ότι δεν 
ανταποκρίνεται, κάψτε του το σπίτι. Ανεξαρ-
τήτως αποτελέσματος, θα χαρίσετε σε όλη τη 
γειτονιά μικρές, πολύτιμες στιγμές κεφιού, 
που τόσο σπανίζουν στις μέρες μας. 

»Αγαπητή Μυρτώ, θέλω να δηλώ-
σω δημοσίως ότι στην ηλικία των 

30++ βρήκα το Τέλειο, το  Ένα, το Ιδανι-
κό (λες και υπάρχει, λέμε τώρα) σε συ-
σκευασία νεαρής και minion. Της έδωσα 
όλη τη σοφία των γκρίζων μου κροτάφων 
και σε αντάλλαγμα με κράτησε νέο με τα 
νιάτα της. Συνέβαλα στην ολοκλήρωση 
μιας γυναίκας καλύτερης από τις ηρωί-
δες των comics και αυτή μου χάρισε ό,τι 
πιο πολύτιμο στη ζωή μου. Το ΧΡΟΝΟ 
της. Και, ναι, με παράτησε. Ήθελε να γί-
νει μεγαλοδικηγόρος. Όμως, καλοί μου 
κλαψομούνηδες, δεν έχει σημασία. Οι 
άνθρωποι δεν είναι ακίνητη περιουσία. 
Αγόρασες το οικοπεδάκι, θα είναι πάντα 
εκεί να σε περιμένει να χτίσεις. Έρχονται 
και φεύγουν. Αλλάζουν. Γούστα, διαθέ-
σεις, επιθυμίες, προτεραιότητες. Γι’ αυτό 
προτείνω, την επόμενη φορά που κά-
ποιος θα σας κάνει τη χάρη να ασχοληθεί 
μαζί σας, sit back and enjoy. Απολαύστε 
το όσο κρατήσει και να ευλογείτε την 
τύχη σας που πέσατε πάνω του/της. Το 
αν θα κρατήσει ή όχι, είναι δευτερεύον. 
Δείξτε ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους 
που σας κράτησαν ζωντανούς, έστω και 
βραχύβια. Αρκεί για 10 ζωές…
Υ.Γ. Και, please, αφήστε την κλάψα.
                                                                       - Νου Γου

Πολύ γενναιόδωρο για να ’ναι αληθινό. 
Υ.Γ. Όντως, οι άνθρωποι δεν είναι ακίνητη 
περιουσία. Και καμιά σχέση δεν είναι δεδο-
μένη – ούτε καν οι εξ αίματος. Αυτό δεν μει-
ώνει τον πόνο της απώλειας. Ούτε το θυμό 
όταν κάποιος φεύγει προτού φύγεις εσύ.

»Αγαπητή Μυρτώ, είμαι κι εγώ μια 
φανατική αναγνώστρια της στήλης 

σου. Τα τελευταία 3 χρόνια έχω σχέση με 
ένα πολύ καλό παιδί, που με αγαπά, με 
λατρεύει, με φροντίζει, με νοιάζεται, πολύ 
ωραίος με καλή δουλειά. Εγώ είμαι 27 και 
αυτός 31. Ωστόσο δεν νιώθω πια πάθος, 
δεν είμαι ερωτευμένη. Οι γονείς λένε να 
το σοβαρέψουμε, αφού και οι δύο έχουμε 
δουλειά και ταιριάζουμε. Φοβάμαι μην το 
μετανιώσω αν πάρω μια τέτοια απόφαση, 
από την άλλη φοβάμαι για πιθανές μελ-
λοντικές αποτυχημένες σχέσεις με άντρες 
μαλάκες κ.λπ. και σκέφτομαι μήπως δεν 
μου ξανατύχει μια τόσο καλή περίπτωση 
άντρα. Δεν ξέρω αν με πολυπαίρνει και 
ηλικιακά να αρχίσω να ψάχνομαι, αφού 
είμαι σε μια τόσο καλή σχέση. Ο γάμος 
και το όλο σκηνικό όμως με βρίσκουν α-
νέτοιμη και δεν ξέρω αν θέλω να συνεχί-
σω με το συγκεκριμένο άτομο, πιο πολύ 
θέλω να χωρίσω και να συνεχίσω. Οι πε-
ρισσότερες φίλες μου αρραβωνιάζονται 
και παντρεύονται τον τελευταίο καιρό, 
σημειωτέον ότι ζω σε επαρχία. Θα χαρώ 
να ακούσω την άποψή σου!

Καλύτερα να μην την ακούσετε. Δε νομίζω ότι 
θα χαρείτε. A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)   
Τα τελευταία χρόνια μιλάμε συνεχώς για Πνευμα-
τικές Σχέσεις, αλλά συχνά δεν έχουμε ιδέα τι ακρι-
βώς εννοούμε. Μια τέτοια εισαγωγή ίσως ξενίζει 
έναν Κριό με το τρίπτυχο Ήρθα/Είδα/Κατάκτησα, 
αλλά με τον Πλούτωνα σε δυσαρμονική όψη με τον 
Ήλιο σου, θα μπορούσες ίσως να γράψεις βιβλίο 
για τον πόνο που απαιτούν τέτοιου είδους σχέσεις. 
Αλλά ακόμα κι αν δεν σε απασχολεί ο Πλούτωνας 
 –ακόμα–, η ανάδρομη Αφροδίτη όλες τις προηγού-
μενες εβδομάδες σε έκανε να συνειδητοποιήσεις 
ότι χρειάζεται να βάλεις πολύ νερό στο κρασί σου 
αν θέλεις να λειτουργήσουν οι σχέσεις. Το καλό 
νέο είναι ότι η Αφροδίτη επιστρέφει σε ορθή πο-
ρεία στις 17/4 και ο συναγερμός παύει. Το άλλο νέο, 
που είναι η σύνοδος Άρη/Ουρανού στο 12o ηλιακό 
σου οίκο –η έκβαση του οποίου θα εξαρτηθεί απο-
κλειστικά από σένα– γεννάει και μία αμφιβολία: 
μπαίνοντας σε μια σχέση «υψηλής συνειδητότη-
τας», ποτέ δεν είσαι σίγουρος αν ωριμάζεις ή αν 
είσαι το μεγαλύτερο κορόιδο που κυκλοφορεί.  

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Μπορεί οι άλλοι να μην το παρατηρούν, αλλά όταν 
η Αφροδίτη γυρίζει σε ορθή πορεία ξαναγυρνάει το 
αίμα στο πρόσωπό σου. Ναι, μπορείς να χαμογελάς 
ξανά και να το εννοείς. Κατά τα άλλα, όσο περισσό-
τερο μεγαλώνουμε τόσο περισσότερο συνειδητο-
ποιούμε ότι ελευθερία δεν σημαίνει ιδιοτέλεια, συσ-
σώρευση απολαύσεων και αυτάρκεια. Μαθαίνουμε 
να είμαστε ευαίσθητοι όχι μόνο στο καλύτερο μέσα 
μας αλλά και σ’ ό,τι καλύτερο διαθέτουν οι άλλοι. 
Αυτή η διαπίστωση είναι ιδιαίτερα επίκαιρη τώρα που 
είναι ενεργοποιημένος ο 11ος οίκος σου και ο Ερμής 
βρίσκεται στο ζώδιό σου. Αν θέλεις να κάνεις αισθη-
τή την παρουσία σου στο μεγάλο κόσμο, χρειάζεται 
να γίνεσαι ταύρος που αμολιέται στους δρόμους της 
Παμπλόνας. Υ.Γ. Όταν η ευκαιρία, επαγγελματική ή 
προσωπική, σκάει μπροστά σου, δεν αναρωτιέσαι 
αν θα διαρκέσει – γιατί τίποτα δεν διαρκεί. 

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)
Κάτι πρέπει να αλλάξει επειγόντως. Αυτό είναι το 
αίτημα της συνόδου Άρη/Ουρανού στους Ιχθύες. 
Αυτή η αλλαγή δείχνει κατά κύριο λόγο την καριέρα 
– προτού σου επιβληθούν ξαφνικές ανεπιθύμητες 
αλλαγές, καλό είναι να τις δρομολογήσεις εσύ. Ο 
πλανητικός συνδυασμός είναι εκρηκτικός, και σε 
συνδυασμό με τον Κρόνο στην Παρθένο που σε πι-
έζει τρομακτικά, είναι πολύ πιθανό ένα ξέσπασμα να 
προέρχεται από σένα ή να στρέφεται προς εσένα. 
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τροποποιηθεί το 
επαγγελματικό status quo. Αν η ανατροπή του δεν 
είναι η μοναδική διέξοδος που έχεις, προσπάθησε 
να βρεις τις εναλλακτικές που θα σου επιτρέψουν να 
λειτουργήσεις περισσότερο ευέλικτα και προσθέ-
τοντας κι έναν κόκκο ενθουσιασμού που σου έχει 
λείψει. (Έχε υπόψη σου ότι αφού καριέρα και οικο-
γένεια ανήκουν στον ίδιο άξονα, το σπίτι μπορεί να 
γίνει μπαρουταποθήκη αν μεταφέρεις τα εργασιακά 
άγχη σου εκεί). Σε κάθε περίπτωση, καλή τύχη.    

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Μιλάμε συνεχώς για την ενεργοποίηση του ηλιακού  
8ου οίκου σου, που συμβολίζεται από τον Υδροχόο. 
Εκεί βρίσκεται και ο σημαντικότατος Βόρειος Δε-
σμός της Σελήνης (που δηλώνει μια τρομακτική εμ-
μονή, που όταν την ικανοποιείς η ευχαρίστηση είναι 
ελάχιστη), ενώ συμμετρικά στον Λέοντα βρίσκεται ο 
Νότιος Δεσμός (που δηλώνει την ικανοποίηση που 
προσφέρει η επίτευξη ενός ενήλικου στόχου). Συ-
μπυκνώνοντας σε μία φράση τη σημασία που έχουν 
για σένα προσωπικά και χρειάζεται να θυμάσαι κατά 
τη διάρκεια της επιρροής τους, οι Δεσμοί λένε: Στα-
μάτα να έχεις εμμονές με την οικονομική σου ασφά-

λεια και –όσο κι αν σου φαίνεται υπερβολικός σαν 
στόχος– αναζήτησε την ικανοποίηση που δίνει μια 
γεμάτη σεξουαλική ζωή. Υ.Γ. Η πλούσια κοινωνική 
ζωή είναι το αντίδοτο στη βαριεστημένη επαγγελ-
ματική ζωή. Σε κάθε περίπτωση, η έκπληξη δεν κρύ-
βεται στην καριέρα, αλλά στις προσωπικές σχέσεις 
και στις επαφές που κάνεις.  

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
Έχεις στερηθεί ανθρώπους και χρήματα. Οι περισσό-
τερες επιθυμίες έχουν μείνει ανικανοποίητες. Πήγες 
να δώσεις αγκαλιές κι έπιασες αέρα. Απογοητεύτη-
κες, τρελάθηκες, γονάτισες. Αλλιώς το φαντάστη-
κες κι αλλιώς σου προέκυψε. Και τώρα η δίψα και η 

πείνα που συσσωρεύτηκαν ζητάνε άμεση ικανοποί-
ηση. Δώσε μου την αγάπη που σου έδωσα πίσω ή ας 
μου προσφέρει κάποιος επιτέλους ό,τι μου λείπει. 
ΤΩΡΑ. Δεν το ζητάς. Το απαιτείς. Κανείς δεν μπορεί 
να παίξει με το μυαλό και τα αισθήματά σου. Κι ό-
μως. Δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου ότι μπορεί να 
καταφέρει να του δοθεί ό,τι ζητήσει κι έτσι δημιουρ-
γείς στους άλλους ερωτηματικά για την αξιοπιστία 
σου. Τα καταφέρνεις πάντα να παρουσιάζεσαι ως 
ρομαντικός πρωταγωνιστής, αλλά τώρα φαίνεται 
ότι χρειάζεσαι ένα κρύο ντους για να συνειδητο-
ποιήσεις ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις εύκολα από 
πατρόν συμπεριφορών που η πηγή τους βρίσκεται 
στα παιδικά σου χρόνια. Υ.Γ. Χρήμα; Η σύνοδος Άρη/
Ουρανού στον 8ο το φέρνει ή το εξαφανίζει; Και στις 
δύο περιπτώσεις οι άλλοι θα το αποφασίσουν.  

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)
Στις καλύτερες στιγμές σου είσαι ασυναγώνιστος σαν 
δημιουργός, σαν εκτελεστής (μμμ… ακούγεται με δι-
πλή σημασία) και σαν εραστής. Συγχαρητήρια, λοιπόν. 
Με τον Κρόνο στο ζώδιό σου και τη σύνοδο Άρη/Ου-

ρανού στον κομβικό 7ο οίκο των σχέσεών σου, μπο-
ρείς να επιτρέψεις στον εαυτό σου να είναι ωμός, αλη-
θινός, τρωτός και πάνω από όλα ικανοποιημένος για 
τα επιτεύγματά του. Και να έχεις κατά νου ότι η αστρα-
πή –με τη μορφή μια ξαφνικής ρήξης– δεν μπορεί να 
προληφθεί ή να αποφευχθεί όταν ο ουρανός δείχνει 
ανέφελος. Κι αν όταν είσαι μόνος/η βάζεις τα κλάματα 
μια στο τόσο για ό,τι δεν είσαι, ε, τότε σκέψου ότι αυτό 
δεν αφορά κανέναν άλλον εκτός από σένα.   

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)
Ουφ… αυτό ήταν. Η Αφροδίτη γυρίζει σε ευθεία πο-
ρεία κι εσύ μπορείς να αντιμετωπίσεις τους άλλους 
ανθρώπους χωρίς το φόβο παρεξηγήσεων και χω-

ρίς να αισθάνεσαι ότι αυτοί που σε ενδιαφέρουν σου 
συμπεριφέρονται με την τυπικότητα υπαλλήλου 
της εφορίας. Μιλώντας με στερεότυπα, οι Ζυγοί υ-
ποτίθεται ότι ενδιαφέρονται για το συνδυασμό των 
χρωμάτων και την ομορφιά. Όμως τώρα δεν είναι 
εποχή για αισθητική. Το μεγάλο στοίχημα είναι να  
χρησιμοποιήσεις την ενέργειά σου στον τομέα της 
εργασίας, της καθημερινότητας και των χρημάτων. 
Ο Κρόνος μπορεί να συνεχίσει να σου δημιουργεί 
κάθε είδους άγχη και να ενισχύει την τάση σου για 
απομόνωση, αλλά η εργασιακή σου επιβίωση είναι 
το ζητούμενο. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να 
τρέξεις και λογαριασμοί να πληρώσεις.  

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
Ίσως είναι μία από τις πιο δυναμικές εβδομάδες της 
χρονιάς. Η σύνοδος του Άρη με τον Ουρανό στους 
Ιχθύες δημιουργεί ένα λουτρό αδρεναλίνης που 
δεν μπορείς να το χάσεις. Εάν έχεις δημιουργικές 
ανησυχίες, αν ασχολείσαι με κάτι που χρειάζεται 
έμπνευση, ενθουσιασμό, πρωτοτυπία και τόλμη για 
να απογειωθεί, τότε είναι η στιγμή να τα παίξεις όλα 

για όλα. Ο 5ος σου οίκος κοχλάζει σαν την Έτνα πριν 
ξεχειλίσει από λάβα. Οργάνωσε την επόμενη κίνησή 
σου, βγες προς τα έξω, πλασάρισε τον εαυτό σου. 
Express youself! Κι αν ανήκεις στους Σκορπιούς που 
θεωρούν το κρεβάτι σαν τη μεγαλύτερη πίστα αυτο-
έκφρασης, ε, τότε κάνε μια βουτιά σ’ αυτό και δείξε 
στον/ην παρτενέρ σου ότι ποτέ δεν έπαψες να είσαι 
βιρτουόζος, ευρηματικός και απίστευτα σέξι.  

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)
Μερικές φορές πρέπει να φεύγεις όσο γίνεται μακρύ-
τερα από το σπίτι σου, τους γονείς σου, τις ρίζες σου, 
απ’ ό,τι σου θυμίζει οικογένεια, για να βρεις τις δικές 
σου επιθυμίες, τους δικούς σου στόχους, το δικό σου 
βηματισμό. Πάντως, είτε έχεις κατορθώσει με την 
καριέρα σου να υπερβείς τα όρια της καταγωγής σου 
είτε έχεις κυριεύσει τον κόσμο, είναι μερικές περίοδοι 
που θέλεις τον μπαμπά σου (ή τη μαμά σου). Έχεις τρο-
μερή ανάγκη από ένα «σπίτι» στο οποίο η καρδιά σου 
να αισθάνεται ασφαλής, έχεις ανάγκη να μιλήσεις 
στους φίλους σου, να συμμετάσχεις σε ένα οικογενει-
ακό γεύμα, να ανοίξεις το σπίτι σου σε αγαπημένους 
ανθρώπους, να έχεις ένα σημείο αναφοράς. Θέλεις 
να νιώσεις προστατευμένος από τον επικίνδυνο κό-
σμο. Ποιοι αποτελούν είπαμε την «οικογένειά» σου; 

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Είναι γνωστό ότι δεν διαθέτεις και την πιο αισιόδοξη 
οπτική για τη ζωή και το μυαλό σου κατευθύνεται 
πιο εύκολα προς τη Χιροσίμα παρά προς την Ντί-
σνεϊλαντ. Αυτή η τάση σου έχει το πλεονέκτημα ότι 
δεν υπάρχει κακή εποχή, αφού οι κακές εποχές είναι 
αυτονόητες και οι καλές αποτελούν απλές παρεν-
θέσεις και έξτρα μπόνους. Η ενεργοποίηση του 3ου 
οίκου –της επικοινωνίας–, εκτός από την επιθυμία 
ειλικρινούς και σκληρής πολλές φορές επικοινωνίας 
με κάθε ενδιαφερόμενο, σε βοηθάει να αποκτήσεις 
διαύγεια μυαλού, καθαρή λογική και παραγωγική 
σκέψη. Άρα, αντί να τηλεφωνείς όλη μέρα για να 
εκτονώσεις τον καλπασμό του μυαλού σου ή να 
προσπαθείς να επιβάλεις τις απόψεις σου ή να δίνεις 
συμβουλές που δεν σου ζήτησαν, θα ήταν καλύτερο 
να χρησιμοποιήσεις την πειθώ σου για να σε βοηθή-
σουν αυτοί που θέλεις στα σχέδιά σου ή για να ξε-
κινήσεις/τελειώσεις μια οικονομική συμφωνία. (Για 
πού το ’βαλες; Πρόσεχε το γκάζι, προετοίμασε καλά 
την έξοδό σου και μην τσακώνεσαι εκεί που θα πας) 

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Στο θέμα των χρημάτων όλοι είμαστε λίγο παρανο-
ϊκοί, αλλά εσύ μπορείς να είσαι αυτή την εποχή λίγο 
παραπάνω, με τον Άρη και τον Ουρανό στους Ιχθύες. 
Η σύνοδός τους αυτή την εβδομάδα μπορεί να είναι 
καλό ή κακό νέο. Χρειάζεσαι ψυχραιμία και να εκμε-
ταλλευτείς τη λογική, τη διορατικότητα και τις εναλ-
λακτικές που προσφέρει ο Ουρανός. Δεν έχεις την 
πολυτέλεια να κάνεις ότι δεν υπάρχει η πίεση, ούτε 
να αγχωθείς. Οξύ μυαλό και δράση είναι τα όπλα σου 
κι όχι κατηγορίες και αυτομομφές. Μπορείς ακόμα 
να είσαι γενναιόδωρος, αλλά μέχρι να μιλήσεις με τα 
«παιδιά» πάνω από σένα, καλύτερα να μάθεις ότι ένα 
ευρώ μπορεί να μην είναι τίποτα, αλλά δεν μπορείς 
να μαζέψεις αυτό το τίποτα στο δρόμο. Υ.Γ. Η επι-
στροφή της Αφροδίτης σε ευθεία πορεία ελαττώνει 
τα εμπόδια στη δράση του ευεργέτη Δία.  

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
Κι εκεί που είσαι έτοιμος να ανατινάξεις το σύμπαν 
αν κάποιος σε στραβοκοιτάξει, η Αφροδίτη γυρίζει 
σε ευθεία πορεία (αλληλούια) στο ζώδιό σου και α-
φήνεις τα εκρηκτικά για να κοιτάξεις στον καθρέφτη 
αν τα μαλλιά σου είναι στη θέση τους. Μαλακώνεις.  
Αν μπορούσες να έχεις και κάποιον να σου κάνει μα-
σάζ, θα ήταν υπέροχα. Όποιος λοιπόν είναι διατεθει-
μένος να σου φρεσκάρει την αυτοπεποίθηση είναι 
περισσότερο από καλόδεχτος. Όποιος πλησιάζει για 
να σου ζαλίσει τον έρωτα, καλύτερα να απομακρυν-
θεί, γιατί τα εκρηκτικά με τη σύνοδο Άρη/Ουρανού 
(15/4) συνεχίζουν να είναι απασφαλισμένα. Υ.Γ. Πρό-
σεχε πώς οδηγείς, πρόσεχε τις άγαρμπες κινήσεις, 
πρόσεχε γενικά… A

✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου 
τάσεων θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου.

 gpano@stardome.gr 

Stardust
Από τον ΓιώρΓΟ ΠΑνΟΠΟυλΟ

Προς Κριούς
Δεν έχεις ανάγκη εσύ… 
Δεν εκνευρίζεσαι όταν 
σου το λένε τη στιγμή 
που έχεις ανάγκη; 
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