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Του Κώστα Κουκουμάκα, σελ. 12

EN LEFKO FESTIVAL 
Jessie Ware, η επόμενη 
Μεγάλη Φωνή της ποπ, 
μιλάει αποκλειστικά στην A.V.

Του Παναγιώτη Μένεγου, σελ. 24

Carlo Giordanetti
O Creative Director της Swatch 
μιλάει στην A.V.

Tου Γιάννη Νένε, σελ. 26

Χρόνης Μπότσογλου 
Το ανθρώπινο σώμα είναι 
ό,τι πιο συγκινητικό

Της Δήμητρας Γκρους, σελ. 22

ΝΕΟΝ 
Ένας νέος οργανισμός 
πολιτισμού κοινής ωφέλειας 

Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη, 
σελ. 18
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Εισπρακτικές εταιρίες Των Τ. Σκριβάνου, Λ. Χουρμούζη, σελ.14 / Θ. Χειμωνάς Ανώνυμος στο Internet  σημαίνει κότα, Συνέντευξη στην Κ. Παναγοπούλου, σελ.28

Όλα όσα θα κάνουν την Αθήνα πιο δροσερή φέτος το καλοκαίρι
σελ. 10
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Στη Χώρα της Απάτης και της παραπλάνησης, ένα αγαπηµένο 
σενάριο που συχ νά επανέρχ εται είναι το «λάθος» στο Μν η-
µόνιο. Τα νούµερα που «δεν βγαίνουν», οι λάθος «πολλαπλα-
σιαστές», το χρέος που δεν είναι βιώσιµο. Τώρα είναι η έκθε-
ση του ∆ΝΤ που λέει ότι έπρεπε να γ ίνει αναδιάρθρωση του 
χρέους από το 2010. ∆ικαιωθήκαµε, δηλώνουν όλοι αριστερά 
και δεξιά και επειδή δεν µπορεί όλοι µαζί να είναι δικαιω-
µένοι, είναι όλ οι απλώς υπεύθυνοι. Το χ ρέος δεν βγαίνει, η 
προσαρµογ ή ήταν  δύσκολ η, η λιτότητα µεγάλ η, φωνάζουν 
όλοι µαζί. Τι λ ες, ρε φίλ ε, σοβαρά; ∆εν  το ’χ αµε καταλάβει. 
Και ποιος είναι υπεύθυνος γ ι’ αυτό; 
Γιατί πιάν ουν µισή πρόταση, µια κατόπιν εορτής αµφιλεγό-
µεν η εκτίµηση, την παραποιούν και την εµφαν ίζουν ως δι-
καίωση; Για να αποσιωπήσουν τη δεύτερη παράγραφο: Ότι το 
πολιτικό σύστηµα δεν προχ ώρησε στις δύσκολες πολιτικές, 
ότι στις µεταρρυθµίσεις, τη µείωση του δηµόσιου τοµέα, τις ι-
διωτικοποιήσεις απέτυχε, ότι προστάτεψε τις δοµές του χρεο-
κοπηµένου συστήµατος εξουσίας, ότι µοίρασε άδικα τα βάρη. 

Τι ακριβώς λέει η έκθεση; Ότι έπρεπε από την  αρχ ή να γ ίνει 
αναδιάρθρωση του χ ρέους, αλ λά η Ευρώπη δεν ήταν έτοιµη, 
φοβόταν  το Lehm an Brothers  effect, φοβόταν  δηλ αδή την 
κατάρρευση της ευρωζών ης. Βλ έπον τας την  αποτυχ ία του 
ελληνικού πολιτικού συστήµατος αλλά και τους δισταγ µούς, 
τ ις αµφιταλαν τεύσεις, τ ις παλινωδίες της Ευρώπης αυτά τα 
4 χ ρόν ια, σωστά το φοβόταν. Στην πραγ µατικότητα, το ∆ΝΤ 
λέει το ακριβώς αν τίθετο απ’ αυτό που λ ένε αγράµµατοι άν-
θρωποι στα τηλεοπτικά πρωινάδικα. Λέει ότι θα ’ταν πιο κα-
θαρές οι καταστάσεις αν προκρινόταν το ξαφν ικό σοκ. Ότι η 
Ευρώπη θα ’πρεπε, όπως λένε στο χρηµατιστήριο, να «γράψει 
τις ζηµιές της». Πράγµα που απαιτούσε όχ ι τα 110 δις επιπλέ-
ον  που µας δάνεισε το 2010, αλ λά πολ λ ές εκατον τάδες. Με 
την Ελλάδα και τυπικά χρεοκοπηµένη. Οπότε η λιτότητα που 
σπάει σε πολ λά χ ρόν ια τώρα, θα ήταν ακαριαία και πολύ πιο 
οδυνηρή. Γιατί το λέει αυτό το ∆ΝΤ; Γιατί το ∆ΝΤ είναι και η 
Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, η Βραζιλία, το Μεξικό, η Ν. Αφρική, 
η Τουρκία, ο πλαν ήτης ολόκλ ηρος, που δεν είναι πια διατε-
θειµένο ς να πληρώνει άλλο γ ια να διατηρήσει η Ευρώπη ένα 
βιοτικό επίπεδο µεγαλύτερο από τις χώρες που τη δανείζουν. 
Η Ευρώπη προτίµησε την ήπια εκδοχ ή, το βλέπον τας και κά-
νον τας, προτίµησε να κερδίσει χρόνο. Έκαν ε µια πρώτη µικρή 
αναδιάρθρωση το 2011, ήταν λίγη, έκανε µεγαλύτερη µείωση το 
2012 µε το PSI, θα κάνει µάλλον και το 2014. Μειώνον τας συγ-
χρόνως τα επιτόκια, µεταθέτοντας τους τόκους και την εξόφλη-
ση του χρέους στο απώτερο µέλλον, στο 2020, στο 2050. Τα κά-
νει σωστά; Τι πά’ να πει σωστά; Καµία λύση δεν είναι ανώδυνη. 
Όλες σηµαίνουν απώλεια χ ρηµάτων. Αυτή την απλή αλήθεια, 
στην Ελλάδα, κάποιοι προσποιούν ται ότι δεν την καταλαβαί-
νουν. Ζητάνε άµεση διαγραφή του χρέους. Μόλις γ ίνει η πρώτη 
διαγραφή, καταλαβαίνουν ότι οι δανειστές του ∆ηµοσίου δεν 
είναι τίποτα φρενοβλαβείς κερδοσκόποι αλλά συνήθως οι πιο 
συν τηρητικοί επενδυτές. Συν ταξιοδοτικά ταµεία, ασφαλιστι-
κές εταιρείες, ιδρύµατα και δηµόσιες υπηρεσίες, µικροκαταθέ-
τες που έχουν τοποθετήσει το εφάπαξ τους σε οµόλογα ελληνι-
κού ∆ηµοσίου. Τότε αλλάζουν αµέσως σηµαία, φωνάζουν κάτω 
τα χέρια από την περιουσία των ταµείων. Μετά, ξανά, σώζετε τις 
τράπεζες και φορτών ετε µε φόρους το λαό. Μόλις επιλέγεται 
στην Κύπρο η λύση να µη φορτωθεί ο λαός, να χρεοκοπήσουν 
οι τράπεζες, φωνάζουν η ανάλγητη Ευρώπη µάς παίρνει τις κα-
ταθέσεις µας. Ό,τι να ’ναι. Αυτή είναι η µαγεία του λαϊκισµού. 
Λέει τα πάντα και τα αντίθετά τους, αρκεί να ακούγονται ευχά-
ριστα στ’ αυτιά. ∆εν υπάρχει κόστος των αποφάσεων, τα λεφτά 
δεν είναι λεφτένια, καν είς δεν θα χάσει. Η οικονοµία είναι ένα 
παιχνίδι που στο τέλος πληρώνουν οι Γερµανοί. 

Γιατί µας απασχολεί, όµως, εµάς τόσο πολύ το χρέος; Για να µη 
µιλάµε γ ια το έλλειµµα. ∆ε λέω, κάθε αν αδιάρθρωση, µείωση, 

επιµήκυνση του χρέους, καλή είναι. Αλλά  αυτό είναι ένα θέµα 
που θα µας απασχολήσει όταν έχουµε να το πληρώσουµε, όταν 
έχουµε πρωτογενές πλεόνασµα. Προς το παρόν 2010, ’11, ’12, 
’13 έχουµε ακόµα έλλειµµα. Τέσσερα χρόνια ούτε ένα ελληνικό 
ευρώ δεν έχει βγει για να καλύψει το χρέος. Μόνο δανειζόµαστε 
καινούργια. Μεγαλώνουµε το χρέος, κάθε χρόνο θέλουµε µερι-
κά δις γ ια να βγάλουµε τη χρονιά. Πόσα χρόνια θέλουµε ακόµα 
δανεικά; Γιατί κανείς δεν το λέει αυτό; Όλοι αυτοί οι άνθρωποι 
που 4 χρόνια τώρα κάθε µέρα ασχολούν ται µε την Ευρώπη, α-
κόµα κι αν καµιά φορά έχουν δίκιο στην κριτική τους, που σπα-
νίως έχουν, στην πραγ µατικότητα λένε ψέµατα. Γιατί δεν λένε 
τίποτα γ ια το πραγ µατικό πρόβλ ηµα. ∆εν λένε τ ίποτα γ ια το 
άδικο, αντιπαραγωγικό, γραφειοκρατ ικό, διεφθαρµένο, παρα-
σιτικό µοντέλο που συνεχίζει να κρατάει τη χώρα καθηλωµένη 
στην ύφεση. Μιλάνε γ ια τα λάθη, τις ευθύνες των ξένων, ανα-
καλύπτουν εχθρούς, γ ια να κρύψουν τις µάχες που δίνουν στο 
εσωτερικό για να µην αλλάξει τίποτα. Όπως και να διαχειριστεί 
το χ ρέος µας ο υπόλοιπος πλαν ήτης, καλύτερα ή χ ειρότερα, 
το πρόβληµα δεν θ’ αλλάξει. Ελλείµµατα δεν µπορούµε πια να 
παράγουµε. Κι όµως. Την ίδια στιγµή εφευρίσκουν «κίνητρα ε-
θελούσιας εξόδου» στους δηµοσίους υπαλλήλους για να βγουν 
στη σύν ταξη. Στέλνουν κι άλ λους στη σύν ταξη, χ ρεοκοπούν 
τα ταµεία, διαλύουν το δηµόσιο, γ ια να µη λειτουργήσουν τα 
πειθαρχικά, γ ια να διασώσουν τους κοµµατικούς στρατούς, γ ια 
να µην απολύσουν ούτε έναν επίορκο. Και βλέπουν ότι και την 
επόµενη χρονιά θα υπάρχει πάλι µια τρύπα 4,5 δις που πρέπει 
να καλυφθεί. Γι’ αυτό, αρχίζει πάλι το έργο µε την Ευρώπη. 

Τι ζητάνε όλοι αυτοί οι καλοί, πονόψυχοι άν θρωποι που φω-
νάζουν  γ ια την  ύφεση και τη λιτότητα; Γιατ ί γ ια την  ύφεση 
φωνάζουµε όλοι. Αυτοί που µιλάνε µόνο γ ια την Ευρώπη και 
τα µνηµόνια, τι ζητάνε; Γιατί δεν το λένε; Ωραία, τα µνηµόνια 
και η ύφεση είναι κακά πράγ µατα, αυτοί τι θέλουν; Τι ζητάνε 
πρακτικά αυτοί οι πατριώτες, αυτοί οι επαναστάτες; Λεφτά 
από τη Μέρκελ. 

Γράφει ένας απ’ αυτούς: «Υπό κανον ικές συν θήκες, θα έπρε-
πε α πό την  πρώτη σ τ ιγ µή ν α γ ίν ει αµέσως αν αδιάρθρωση 
του χ ρέους, αναχ ρηµατοδότηση των  ελ λ ην ικών τραπεζών, 
σε συνδυασµό µε µια λογ ική και µετρηµέν η λιτότητα». Όχ ι 
σαν κι αυτή που έχουµε. Λέει δηλαδή ο γαλαν τόµος, να µας 
χαρίζατε τα 300 δις, να µας δίνατε κι άλλα 50 γ ια τις τράπεζες 
να µη χάσουµε τις καταθέσεις µας και να µας δίνατε και κάθε 
χρόνο όχ ι τα περίπου 20 δις που µας έχ ετε δώσει µέχρι τώρα, 
α λ λ ά µερικές δεκάδες περισσότερα γ ια ν α µην  είν αι τόσο 
σκληρή η λιτότητα. Περίεργο, γ ιατί δεν ήσασταν έτοιµοι από 
την πρώτη στιγµή να το κάνετε; 

Αυτή είναι η επονοµαζόµενη «πολιτική οικονοµία σύριζα». Που, 
πιο καλυµµένα, είναι η οικονοµία όλου του πολιτικού συστή-
µατος. Θέλουµε να µας χ αρίσετε όσα σας χ ρωστάµε. Να µας 
δώσετε κι άλ λα γ ια να µη χ άσουµε τ ις καταθέσεις µας. Τις 
διαρθρωτικές αλλαγές που µας λέτε να κάνουµε, δεν θέλουµε 
να τις κάνουµε. Όχ ι απλώς δεν θέλουµε, αλλά θέλουµε ακρι-
βώς το αν τίθετο. Να διορίσουµε µερικούς ακόµα στο δηµόσιο, 
να τους δώσουµε κίν ητρα να βγουν στη σύν ταξη στα 50, να 
κρατικοποιήσουµε κι όσες επιχ ειρήσεις δεν είναι κρατικές, 
να ξαναπάρουµε τον ΟΤΕ και την Ολυµπιακή. Και θέλουµε 
γ ια να τα κάνουµε αυτά, γ ια να µη στενευόµαστε, να µας δίνε-
τε και 24 δις το χ ρόνο, όπως το 2009, γ ιατί µ’ αυτά µόνο που 
µας δίνετε τώρα, δεν βγαίνουµε. Εν τάξει; Και µετά, ξέρουµε 
εµείς τι θα κάνουµε. 
∆εν χρειάζεται να σπαταλάµε τόσο χρόνο. ∆εν χρειάζον ται τό-
σοι άνθρωποι, πολιτικοί, δηµοσιογράφοι, οικονοµολόγοι να το 
λένε  αυτό µε τόσο περίτεχ νες διατυπώσεις. Το ’χει πει εδώ και 
χ ρόνια µε µια φράση ο Σταµάτης Γον ίδης: Εµάς τους Έλληνες 
πρέπει να µας πληρώνουν µόνο και µόνο που υπάρχουµε. A
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Αthens Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ ➜ panikoval500@gmail.com

Το Εξώφυλλο μΑς 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδι-
άζει ο Άκης Τσέβης. Κατάγεται 
από την Ήπειρο, ζει και εργά-
ζεται στην Αθήνα και τη Ρόδο. 
Σπούδασε ζωγραφική σ την 
Α ΣΚ Τ Αθηνών μ ε καθηγητή 
τον Δ. Μυταρά. Είναι κάτοχος 
Master στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση, με διπλωματική 
έρευνα στην τέχνη που ανα-
πτύχθηκε από την προϊστορική 
εποχή μέχρι και τον 5ο αιώνα 
π.Χ. στην ευρύτερη γεωγραφι-
κή περιοχή της Μεσογείου. Έ-
χει στο ενεργητικό του πολλές 
ατομικές και ομαδικές εκθέ-
σεις (Αθήνα, Ιωάννινα, Ρόδος, 
Θεσσαλονίκη, Λευκωσία κ.ά.), 
ενώ έργα του δημοπρατού-
ν ται συχνά από τους οίκους 
Kapopoulos Fin Arts Gallery και 
Psatharis Auctions-Cyprus.

DO IT! Κάθε εβδοµάδα ένας 
καλλιτέχνης αναλαµ-

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

ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΡΤ
Σκίστε τα t-shirts.

ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΡΤ
Πάει. Καταστράφηκε το καλλιτεχνικό πατινάζ 
στην Ελλάδα.

ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΡΤ
Ένας τηλεοπτικός μάγειρας λιγότερος.

ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΡΤ
Ευτυχώς που πρόλαβε να κάνει τον κύκλο
του το «Downton Αbbey».

ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΡΤ
Λες να κοπεί και η εισφορά που πληρώναμε 
με τη ΔΕΗ;

ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΡΤ
Τέρμα οι συμμετοχές στη Eurovision!

ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΡΤ
Αφήστε το κανάλι. Κρατήστε το αρχείο.

ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΡΤ
Πάνο Παπαδόπουλε, έλα εδώ να κάνεις το 
«Σαν σήμερα». 

ΤΟ TWEET ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Η ΕΡΤ υπό κατάληψη. Κάποιος κλείδωσε 
τις τουαλέτες κι έφυγε».
(@alepouda)

ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΡΤ
Ας ετοιμαστούμε να πληρώσουμε το αποχαιρετι-
στήριο πάρτι του Σπύρου Παπαδόπουλου.

ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΡΤ
Πόσο έχει, μωρέ, να την πάρει η Gazprom;

ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΡΤ
Όλα γίνονται για να ξανανοίξει με γενική 
διευθύντρια την Ανθή Σαλαγκούδη;

ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΡΤ
Και ξανανοίγει με Καλαματιανούς.

ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΡΤ
Ελπίζουμε να μην κάνει επανεκκίνηση ως ΥΕΝΕΔ.

ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΡΤ
Κι εμείς τι θα βάλουμε τώρα στο 1, 2, 3 του 
τηλεκοντρόλ;

ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΡΤ
Αντίο για πάντα «Κυριακή στο χωριό».

Info-DIeT
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

«Ένα βιβλίο-
οδοστρωτήρας που μας 

βοηθάει μέσα από μία γενναία 
μπουγάδα να ξεπλύνουμε τη 

σκόνη μέσα μας και έξω, ώστε να 
λάμψει η ουσία της ζωής μας».

(Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου ÇΗ 
ψυχική μπουγάδαÈ της Κατερίνας Τσε-

μπερλίδου, εκδ. Ψυχογιός. Τετάρτη 
μεσημέρι, στο γραφείο)

«Κατάλαβες; 
Με αυτό το 

σκεφτιστικό στο είπα».
(Εμπιστευτικά, η μία φίλη στην άλλη, στο μετρό 

στο Πανεπιστήμιο. Τετάρτη πρωί)

«Εδώ είναι που 
παίρνουν αυτά τα προ-
φίσε και τα λόρε, ε;»

(Ταρίφας ρωτάει περαστικό έξω από την 
Ένωση Ρουμελιωτών. Νεάπολη 
Εξαρχείων, Παρασκευή πρωί)
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Share happiness με τα γεμιστά ΠαΠαδοΠούλού και την A.V.#athensvoice_makemehappy!

Τα αγαπημένα σου Γεµιστά Παπαδοπούλου 
και η At hens Vo ice δημιούργησαν την πιο 
ευτυχισμένη online κοινότητα.
Ήδη έχουμε τους πρώτους happy winners και 
δημοσιεύουμε τις εικόνες και τα μηνύματά τους!

Έλα κι εσύ, μοιράσου τη στιγμή, κάνε κάποιον 
ευτυχισμένο με μια φωτογραφία κι ένα μήνυμα!

Δες κι εσύ τη συμμετοχή σου δημοσιευμένη στη 
νέα εβδομαδιαία στήλη της Athens Voice 
Make me happy και γίνε εξώφυλλο στη σελίδα 
των Γεµιστών Παπαδοπούλου στο facebook!

Ανέβασε τη φωτογραφία σου 
στο instagram με hashtag 
#athensvoice_makemehappy 
κενό και το μήνυμα 
που τη συνοδεύει. 
π.χ.: Σ’ αγαπώ πολύ, 
Συγγνώμη, 
Με παντρεύεσαι; 
Θέλω να πάμε διακοπές μαζί…
Είναι αγόρι! xrisanthi_boo  

Αααα!!

nectarios Airport Sunsets dimitriskarathanos
This Is How We Walk 

On the Moon

Βή µ α  1 
Βγάλε φωτογραφία ο,τιδήποτε κάνει ευτυχισμένο 
εσένα ή ένα αγαπημένο σου πρόσωπο 
και γράψε ένα µήνυµα.

Βή µ α  2 
Ανέβασέ τη φωτογραφία με το μήνυμα σου στο 
instagram με hashtag #athensvoice_makemehappy

Βή µ α  3 
Δες όλες τις συμμετοχές σε real time στην Athens Voice 
και στη σελίδα facebook των Γεµιστών και 

Βή µ α  4
Μπες στο facebooktab των Γεµιστών, κάνε like στις 
φωτογραφίες που σου αρέσουν και μπες στην κλήρω-
ση για να κερδίσεις Γεµιστά Παπαδοπούλου.

beni7o 
When In Venice dk When The Feeling’s Right

Στείλε την αγαπημένη σου στιγμή ευτυχίας 
και δες την να ανεβαίνει σε real time στη live happy gallery στο athensvoice.gr  

και στο facebook.com/GemistaPapadopoulou

Η Μαγική Συνταγή της Ευτυχίας.
beni7o 

who is that girl

BACK2theFUTURE
Μπορείτε να μας στείλετε και τις δύο φωτογραφίες σας (παλιά και νέα), είτε ψηφιακά (ανάλυση 300 dpi, 

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

στοιχεία σας και τις λεπτομέρειες των φωτογραφιών (χρονολογία, τοποθεσία, πρόσωπα).

Η κυρία Αναστασία Κοληµένου, 2010, ∆άφνη Ευρυτανίας

H κυρία Αναστασία, 1987, ∆άφνη Ευρυτανίας

Μία φωτογραφία τότε, η ίδια 

φωτογραφία τώρα. Δημοσιεύ-

ουμε την αγαπημένη σας 

παιδική ή νεανική φωτογραφία 

και το remake της.

ΠΑΓΩΣΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

Δείτε περισσότερα στο

www.athensvoice.gr/slideshow/

back-2-the-future

Η διαδραστική στήλη 

της Αthens Voice



στάδιο της ιστορίας. 
Διαπιστώνουμε μια μάλλον σκοτεινή, αλλά ί-
σως παροδική πραγματικότητα: λιγοστοί εί-
ναι οι νέοι που ενδιαφέρονται για την πολιτική 
σταδιοδρομία –πιθανώς κομίζοντας ένα και-
νούργιο ήθος– ενώ, ταυτοχρόνως, φαίνεται 
να εκπίπτει ή να παραμένει στάσιμο το χαμηλό 
επίπεδο των ηγεσιών διεθνώς. Αυτό το χαμη-
λό επίπεδο της πολιτικής συμπληρώνεται και 
αντιστοιχεί στο εξίσου χαμηλό επίπεδο των 
στελεχών των διεθνών οργανισμών που έ-
χουν ενισχυθεί στην εποχή της παγκοσμιοποί-
ησης. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η κ. Κριστίν Λα-
γκάρντ χαρακτηρίζεται από βαθιά άγνοια την 
οποία κρύβει πίσω από ατρόμητη κομψότητα. 
(Παρακολουθώ τις συνεντεύξεις της, σας δια-
βεβαιώ πως λέει ό,τι να ’ναι).

To τυχαίο, μαζί με τα μειονεκτήματα της αν-
θρώπινης φύσης, επικρατεί ακόμα και στις 
καίριες συνεδριάσεις κορυφής. Οι κακές ηγε-
σίες παρασύρονται σε οκνηρή ομοφωνία, σε 
πρόχειρες, βιαστικές και ανόητες αποφάσεις. 
Η ιδέα ότι όλα όσα συμβαίνουν είναι απόρροια 
οργανωμένων σχεδίων –με ή χωρίς δεοντολο-
γικό κώδικα– στερείται υλικής βάσης: ηγέτες, 
σύμβουλοι και παρακαθήμενοι –μερικοί εκλεγ-
μένοι, άλλοι φυτρωμένοι σαν μανιτάρια– απο-
φασίζουν για όλους εμάς, όχι σπάνια μεταξύ 
δύο τζιν με τόνικ που μπορούν να γίνουν, άνε-

τα, τρία. Ο Νικολά Σαρκοζί, στη διάρ-
κεια της προεκλογικής του εκστρα-
τείας, περνούσε περισσότερο χρόνο 
στέλνοντας sms στην τότε σύζυγό 
του με την οποία δεν τα πήγαιναν κα-
θόλου καλά, παρά καταστρώνοντας 
το κυβερνητικό του πρόγραμμα.  

Για μια ακόμη φορά, οι θεσμοί και οι 
νόμοι καθώς και οι εξαιρέσεις –πολι-
τικοί με ήθος και όραμα– σώζουν τον 

κόσμο από το ναυάγιο. Οι ίδιοι αυτοί θεσμοί, 
νόμοι και πολιτικοί, αν και βασίζονται στη συ-
νεργασία του πλήθους, δεν συντάσσονται 
με το πλήθος· προπορεύονται, σκέφτονται 
καλύτερα, σκέφτονται «μπροστά». Για παρά-
δειγμα, ο Φρανσουά Μιτεράν και ο Ρομπέρ 
Μπαντεντέρ κατάργησαν τη θανατική ποινή 
αν και πάνω από το 50% των Γάλλων τασσό-
ταν υπέρ της. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα 
ούτε το 15% των Γάλλων δεν κάνει πια λόγο 
για τη θανατική ποινή. Διανύουμε μια περίοδο 
χωρίς Μιτεράν και Μπαντεντέρ, στην οποία, 
ωστόσο, υπάρχει χώρος για καινούργιες ιδέες 
και πρόσωπα που θα μπορούσαν, ενδεχομέ-
νως, να παραμερίσουν τους κακούς ηγέτες 
– κυρίως όσους θα ονομάζαμε «misleaders» α-
ντί για «bad leaders». Tώρα, περισσότερο από 
ποτέ, είναι η κατάλληλη στιγμή για να βρεθεί 
κάποιος στο κατάλληλο μέρος.  A

Οι µαρξιστές –αυτό το ιστορικό είδος των 
control freaks– πιστεύουν πως τίποτα δεν 
είναι τυχαίο, πως όλες οι κοινωνικές εξελί-
ξεις οφείλονται σε νοµοτέλειες, στις οποίες 
συγκαταλέγονται οι οργανωµένες συνωµο-
σίες της άρχουσας τάξης. Ωστόσο, το τυχαίο 
είναι ισχυρότερο από µας – και καθώς δεν 
το αναγνωρίζουµε προσπαθούµε να ερµη-
νεύσουµε µε επιστηµονικούς όρους ακόµα 
και όσα δεν µπορούν να ερµηνευτούν παρά 
µόνο µέσω της ανθρώπινης βλακείας.  

πάρχουν, όπως γράφουν συχνά οι 
δημοσιογράφοι, «καλύτερα» και «χει-
ρότερα» σενάρια, υπάρχουν ευερ-
γετικές και καταστροφικές περιπτώ-

σεις ανθρώπων που βρέθηκαν στην εξουσία, 
που εμφανίστηκαν στον κατάλληλο τόπο την 
κατάλληλη στιγμή ή στον κατάλληλο τόπο την 
ακατάλληλη στιγμή. Πρόκειται για φαινόμενο 
sliding doors: αν η πόρτα άνοιγε νωρίτερα κά-
ποιος άλλος θα αναδυόταν, αν η πόρτα άνοιγε 
αργότερα... Πέραν των ακραίων περιπτώσεων 
–του Χίτλερ, για παράδειγμα, που θεωρείται ο 
χειρότερος ηγέτης όλων των εποχών (μολο-
νότι υπάρχουν κάμποσοι που διεκδικούν τη 
θέση)– η κακή ηγεσία αποτελεί συνδυασμό 
αναπόδραστων «νομοτελειών» και απλής, 
κακής τύχης. Υπό αυτή την έννοια, οι κακές 
ελληνικές ηγεσίες δεν είναι ούτε το εύλογο 
αποτέλεσμα των συνθηκών, ούτε ένα προϊόν 
της μοίρας, αλλά μια περίπλοκη συνύφανση 
ιστορικών δεδομένων και τυχαίων γεγονότων. 
Λόγου χάρη, το φαινόμενο του σοσιαλιστικού 
λαϊκισμού που παρατηρήθηκε με τον Ανδρέα 
Παπανδρέου δεν ήταν αναπόφευκτο και απο-
λύτως δικαιολογημένο από ιστορική άποψη, 
όπως δεν ήταν αναπόφευκτος, προσφάτως, 
ο παραγκωνισμός του Ντομινίκ Στρος-Καν από 
το ΔΝΤ και από τη γαλλική πολιτική σκηνή. Η 
ιστορία δεν είναι ακριβής επιστήμη όπως τα 
μαθηματικά και η χημεία.
Εξάλλου, οι κακές ηγεσίες είναι ο κανόνας και 
οι καλές είναι η εξαίρεση. Απλούστατα, το 
κοινωνικό σύστημα, ιδιαίτερα στη Δύση, έχει 
υποστεί τόσες αναβαθμίσεις και επανορθώ-
σεις ώστε φαίνεται να διαθέτει μηχανισμούς 
feed-back και, μέσω των θεσμών, να προχωρεί 
όπως το τρένο στη σιδηροτροχιά. Το πρόβλη-
μά μας στην Ελλάδα –να πού θέλω να κατα-
λήξω– είναι ότι οι κακές ηγεσίες είναι ακόμα 
πολύ σημαντικές διότι δεν υπόκεινται σε ζω-

ντανούς θεσμούς· τα πρόσωπα παραμένουν 
ισχυρότερα από τους θεσμούς. Αυτές οι ηγεσί-
ες είναι, όπως προαναφέρθηκε, συνδυασμός 
αντικειμενικών συνθηκών και φαινομένου 
sliding doors. 
Σήμερα παρατηρείται σχεδόν ολόκληρο το 
πακέτο της παροιμιώδους κακής ηγεσίας: α-
νικανότητα/αναρμοδιότητα, συντηρητισμός/
φόβος έναντι της προόδου, έλλειψη αυτογνω-
σίας και αναγνώρισης των λαθών, αδιαφορία/
αναισθησία, διαφθορά, φατριοποίηση (αυτό 
που ονομάζεται insular leadership: «τα δικά 
μας τα παιδιά»), οκνηρία, ψευδολογία. Όλα αυ-
τά δεν συνιστούν απαραβίαστη νομοτέλεια· 
αντιθέτως, μπορούν να ανατραπούν αν με-
ταλλαχθούν οι «κακοί οπαδοί» που βρίσκονται 
σε διαλεκτική σχέση με τους κακούς ηγέτες.
Υπάρχει εξίσωση στην ηγεσία: οι κακοί ηγέ-
τες δεν είναι οι μοναδικοί ένοχοι της κάθε ε-
πιδεινούμενης κατάστασης. Οι ηγέτες έχουν 
ανάγκη οπαδών: ακόμα και οι χειρότεροι ε-
γκληματίες της εξουσίας διέθεταν ισχυρά λα-
ϊκά ερείσματα. Το να διαμαρτυρόμαστε για τις 
κακές ηγεσίες αλλά να δίνουμε δίκιο σε όσους 
τις αναδεικνύουν αποτελεί σφάλμα 
της λογικής. Εντοπίζω συχνά διάφο-
ρα αλλόκοτα άτομα που έχουν κατα-
λάβει θέσεις εξουσίας –από την ελ-
ληνική κυβέρνηση μέχρι το ΔΝΤ– και 
αναρωτιέμαι από πού έρχονται, ποια 
τυχαία κατάσταση τους τοποθέτησε 
εκεί, ποιος τους στηρίζει, τι καλύπτει 
την ασχετοσύνη τους: εγωκεντρικοί 
απατεώνες, ψυχαναγκαστικοί ψεύτες, εξουσι-
ομανείς αγράμματοι, σεξομανείς νάρκισσοι... 
Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι έχει σίγουρα πολλούς 
εχθρούς αλλά δεν βρέθηκε στην κορυφή της 
ιταλικής εξουσίας μέσω πραξικοπήματος· το 
ίδιο ισχύει για πολλούς πολιτικούς που θεω-
ρούνται είτε «αντιπαθητικοί» όπως ο Νικολά 
Σαρκοζί, είτε καταστροφείς και παταγωδώς 
αποτυχημένοι όπως ο Γιώργος Παπανδρέου. 
Είναι εύκολο να διακρίνει κανείς την ανηθικό-
τητα του Χίτλερ, του Στάλιν, του Πολ Ποτ, του 
Μουγκάμπε, του Μποκάσα ή του Καντάφι. Το 
δυσκολότερο είναι να διακρίνει τους δράστες 
των μεγάλων οικονομικών κρίσεων και της 
κακοδιαχείρισής τους στα πλαίσια των δημο-
κρατικών κοινωνιών: στο δημοκρατικό πολί-
τευμα οι κακές ηγεσίες δεν σκοτώνουν μαζι-
κά, αλλά, με τη συναίνεση των κακών οπαδών 
επιδίδονται σε οικονομικές φρικαλεότητες, 
οι οποίες ουδόλως αποτελούν φυσιολογικό 

ΠΕΡΙ ΚΑΚΩΝ ΗΓΕΣΙΩΝ
Της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Υ

Οι κακές 
ηγέςιές 
έιναι Ο 

κανΟνας 

Πολιτική

Για να διαφηµιστείτε, 

επικοινωνήστε στο 

210 3617.530
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Στην αρχή, όπως σε κάθε αρχή, τα πράγ-

µατα ήταν αφοπλιστικά αθώα. Νεαροί 

διαδηλωτές κάθε πολιτικής προέλευσης, 

τα παιδιά των µικροαστών και των αστών 

των µεγάλων πόλεων, κατέβηκαν στους 

δρόµους για να διεκδικήσουν το δικαίωµά 

τους σε έναν τρόπο ζωής. Παιδιά παλιών 

αριστερών της δεκαετίας του ’70, παιδιά 

δασκάλων και πανεπιστηµιακών, οι θυγα-

τέρες των διοικητικών υπαλλήλων, οι γιοι 

των καλλιτεχνών, νοσταλγοί του Ατατούρκ, 

µέλη οικολογικών και αριστερίστικων ορ-

γανώσεων, πολλοί µαθητές και φοιτητές. Α-

νάµεσά τους και οπαδοί της «Γαλατά Σαράι» 

και της «Μπεσικτάς», ακόµη και της συντη-

ρητικής «Φενέρ Μπακσέ». Η αστυνοµία της 

Πόλης µόλις είχε αλλάξει ηγεσία. Οι παλιοί 

πιστοί στον πνευµατικό ισλαµιστή ηγέτη 

τους, τον Φετουλάχ, που ζει στην Αµερική 

και τα ’χει πολύ καλά µε τη γραφειοκρατία 

του State Department, για πολλά χρόνια 

καθοδηγητής του Ερντογάν, είχαν εγκατα-

λείψει τα ηγετικά τους πόστα στις διωκτι-

κές αρχές. Ο Ταγίπ µπέης, εδώ και δώδεκα 

χρόνια πρωθυπουργός, άρχισε να ενηλικι-

ώνεται πολιτικά. Θα σκέφτηκε προφανώς 

πως δεν έχει ανάγκη πια από τους πνευµα-

τικούς συµµάχους του. Άλλωστε εδώ και 

καιρό, µετά την ασθένειά του, είχε αλλάξει 

συµπεριφορά. Έγινε πιο µονοκόµµατος, 

περισσότερο επιθετικός. Οι σύµβουλοί του 

άρχισαν να τρέµουν από ανησυχία κατά τη 

διάρκεια των δηµόσιων εµφανίσεών του. 

Αυτή η ωµότητα των παρεµβάσεών του, το 

έλλειµµα διαλλακτικότητας δηλαδή, τους 

προβληµάτιζε.

άπως έτσι προ τριών εβδομάδων 

ο Ταγίπ μπέης θεμελίωσε στον 

Βόσπορο την τρίτη γέφυρα μεταξύ Ασίας 

και Ευρώπης. Όσοι άκουσαν το όνομά της 

πάγωσαν. «Ο Ατρόμητος Σουλτάνος Σελίμ» 

ήταν η ονομασία που επέλεξαν οι «Οθωμα-

νιστές» του κυβερνώντος κόμματος AKP. 

Ήταν ο σουλτάνος που εγκαθίδρυσε το Χα-

λιφάτο στην Πόλη. Ο αιώνιος εχθρός των 

Αλεβιτών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Ο άνθρωπος που κατέσφαξε και κακοποίη-

σε κάθε τι μη σουνιτικό στην απεραντοσύνη 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μόνο που 

οι Αλεβίτες στη σημερινή Τουρκία φθάνουν 

τα 15 εκατομμύρια. 

Η αστυνομία εκείνο το πρωί, πριν από 15 η-

μέρες περίπου, ξεπέρασε τον εαυτό της σε 

σκληρότητα. Τα νέα παιδιά που είχαν εγκα-

τασταθεί κάτω από τις συκομουριές στην 

πλατεία Ταξίμ ένιωσαν στο κορμί τους την 

Ο ΠΙΚΡΟΣ 
ΚΑφΕΣ 
τΟυ Tayyip
bey
Του ΝΙκΟΥ ΓεΩΡΓΙΑδΗ

Κ

ΠολιτικήΗ κΟκκινη γραμμΗ

Σύσκεψη... πανικού την περα-
σμένη Δευτέρα στο Μαξίμου μετά 
το  ναυάγιο με το διαγωνισμό για τη 
ΔΕΠΑ και το φευγιό της Gazprom.

Έπεσαν και µερικά τηλεφωνήµατα σε «φί-
λια» ΜΜΕ για να μην πάρει η είδηση ανεξέλε-
γκτες διαστάσεις.

Κάποιοι σύµβουλοι έλεγαν ότι έπεσε η κυβέρ-
νηση «θύμα των γεωπολιτικών παιχνδιών». 
Και το ανακάλυψαν Δευτέρα μεσημέρι;

«Αφήστε το πάνω µου» είχε πει ο πρωθυ-
πουργός σε υπουργική σύσκεψη για τη ΔΕΠΑ, 
προ διμήνου. Και το άφησαν...

Και τώρα; Το ΤΑΙΠΕΔ πάει ολοταχώς για απευ-
θείας έλεγχο από την τρόικα.

Εσείς έχετε ακούσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και ο 
πρόεδρος θεωρούν τον Γιάννη Δραγασάκη 
καταλληλότερο ως πρωθυπουργό, αν έρθει η 
ώρα να κυβερνήσουν;

Είναι, λένε, ευρύτερα αποδεκτός και «υπε-
ράνω» ως αντιπρόεδρος της Βουλής. Και εις 
ανώτερα!
   
Κλείδωσε. Ο Τάκης Μπαλτάκος, εκ δεξιών του 
Α. Σαμαρά, πάει για βουλευτής με τις ευλογίες 
του πρωθυπουργού.

Το αντάλλαγµα; Έδωσε «άφεση αμαρτιών» 
προκαταβολικά στη Μονή Βατοπεδίου –ακό-
μα και για τη δίκη που θα γίνει–, υπό τις θερμές 
επιδοκιμασίες του Άδωνι Γεωργιάδη.    

Ο Νικος Βούτσης υποσχέθηκε αυξήσεις στους 
«μπάτσους» όταν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ γίνει κυβέρ-
νηση, στο μέτρο του δυνατού βεβαίως. «Θα 
κάνουμε ό,τι μπορούμε, είναι και αυτοί εργα-
ζόμενοι».

Αν είναι να κάνουµε συνέδριο 
για να βγάλουμε λαγό από το κα-
πέλο, τότε καλύτερα ας μιλήσου-
με γι’ άλλα, ακούστηκε να λέει  ο 
Άρης Σπηλιωτόπουλος. 

Η Νάντια Βαλαβάνη είναι η «γκουρού» κατά 
των ιδιωτικοποιήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, που 
συμβουλεύει τον Τσίπρα ότι στην Ελλάδα έχει 
παραγίνει το κακό με τις αποκρατικοποιήσεις...

Αρβανιτόπουλος για τη βάση του 10 για εισα-
γωγή στα ΑΕΙ: «Το εξετάσαμε, αλλά το απορρί-
ψαμε γιατί ήταν οριζόντιο μέτρο»! Να σκέφτο-
νταν έτσι για μισθούς και συντάξεις...

Ενοχλήθηκε το Μαξίµου από την προβολή 
στον κυριακάτικο Τύπο των συνεργατριών 
του Γ. Στουρνάρα. Με τι ασχολούνται!

Μεγάλα εµπόδια στην ένταξη του ΣΔΟΕ στη 
γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων διαπί-
στωσε η τρόικα και έλλειψη πολιτικής βούλη-
σης. Σώπα!

Ο Πάνος Καµµένος διέψευσε ότι συναντήθη-
κε με τον Καραμανλή. Ότι επικοινωνεί, όμως;

Σε κυπρο-ρωσικό φεστιβάλ στη Λεμεσό μί-
λησε ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης. Μερι-
κοί επιμένουν στην από βορρά σωτηρία.

«Την απόλυτη τρέλα σε αποφάσεις που α-
φορούν την υγεία, τον τουρισμό, τη δασοπυ-
ρόσβεση κατέγραψε ταξίδι του Τ. Κουίκ στη 
Σάμο». Από επίσημη ανακοίνωση των Ανεξάρ-
τητων Ελλήνων. ●
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νεοναζιστική οργάνωση και ανδρωθεί μία 

τουρκικής εκδοχής Χρυσή Αυγή». Τα λόγια 

ανήκουν στον Τουρκοκρητικό τον Σουλεϊ-

μάμ, δημοσιογράφο από τη Σμύρνη που πα-

ρακολουθεί με την αριστερή του ματιά αυτά 

που συμβαίνουν στις πλατείες της χώρας 

του. Ήταν εδώ και παρακολουθούσε την αν-

θρωπογεωγραφία και τη χωροταξική οριο-

θέτηση στην πλατεία Συντάγματος. Είδε τα 

μαύρα μπουφάν στην «Πάνω Πλατεία» και 

τις σημαίες εθνικής ανάτασης και ρίγησε, 

βεβαίως, αλλά επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι 

του. Τώρα στην Τουρκία της ανάπτυξης και 

της πλαστικής ευημερίας, της φούσκας και 

της εθνικής «ευωχίας», ο Σουλεϊμάμ φο-

βάται την «Πάνω Πλατεία» στο Ταξίμ. «Θα 

κάτσουμε να συζητήσουμε» λέει με βεβαι-

ότητα, αντλώντας κουράγιο από τις ιστοσε-

λίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ερντογάν οργανώνει για το Σαββατοκύ-

ριακο τερατώδεις συγκεντρώσεις οπαδών 

του, στην Άγκυρα (την οποία σιχαίνεται λό-

γω Ατατούρκ), την Πόλη την οποία λατρεύ-

ει (λόγω Σουλτανάτου) και τη Σμύρνη που 

την αποκαλεί πόλη των γκιαούρηδων (διότι 

ξέρει από ιστορία). Με αυτό τον τρόπο πε-

ριμένει να ισοπεδώσει πολιτικά τους διαδη-

λωτές στο Μπεσικτάς και το Μπέγιογλου. 

Είναι η απάντησή του στους νεαρούς που 

αμφισβητούν τον ισλαμικό προσανατολι-

σμό του. Ο Ερντογάν, την Τρίτη που μας πέ-

ρασε, έστειλε τις ειδικές δυνάμεις 

να «καθαρίσουν» το Ταξίμ. Δεν 

υποχωρεί, δεν συνδιαλέγεται. 

Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Εν-

δεχομένως αργότερα να προβεί 

σε κάποια χειρονομία καλής θέ-

λησης. Χθες, Τετάρτη, ήταν προ-

γραμματισμένη συνάντησή του 

με την εξαμελή επιτροπή κατα-

ληψιών του κάτω Ταξίμ. Μία προ-

σπάθεια, δηλαδή, διαίρεσης των 

διαδηλωτών μεταξύ αποδεκτής 

συμπεριφοράς και απαράδε-

κτης δραστηριότητας. Κλασική 

πατέντα, δηλαδή. Ο Ερντογάν στα 

χρόνια αυτά που διαχειρίζεται την εξουσία 

έχει διδαχθεί το μάθημά του. Κανείς ωστό-

σο δεν γνωρίζει αν έχει αντιληφθεί τα όριά 

του. Τα όρια αυτά είναι ασαφή μεταξύ της 

παράκρουσης που προκαλεί η παρατετα-

μένη ηγεμονία στο πολιτικό σκηνικό και της 

σοφίας που απαιτεί άμεση επαφή με την 

πραγματικότητα. Πολλοί είναι εκείνοι που 

πιστεύουν πως ο Ερντογάν θα έχει απώλει-

ες από την πρόσφατη σύγκρουση με την 

κοινωνία. Ακόμη περισσότεροι είναι εκεί-

νοι που συνδυάζουν την πολιτική ευρωστία 

του πρωθυπουργού με το οικονομικό θαύμα 

που συντελείται στην Τουρκία. Μόνο που 

το «θαύμα» αυτό θυμίζει πολύ την «ισχυρή 

Ελλάδα» του Σημίτη. Οι οικονομικοί δείκτες 

δεν είναι πια τόσο θετικοί όσο τα προηγού-

μενα χρόνια. Ούτε οι προοπτικές είναι τόσο 

ευοίωνες. Ο Ερντογάν είναι αντιμέτωπος εν-

δεχομένως με το ίδιο το εύρος της επιτυχίας 

του. Είναι κάτι σαν το ποδήλατο, που πρέπει 

να παραμένει συνεχώς εν κινήσει αλλιώς 

σωριάζεται.   A

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

αστυνομική βαρβαρότητα. Δυσανάλογη 

η αστυνομική βία για ένα πταίσμα, όπως η 

άρνηση μερικών πολιτών να επιτρέψουν 

την κοπή λίγων δένδρων. Η αστυνομία της 

Πόλης προκάλεσε τα ανακλαστικά μιας μι-

κρο-μεσοαστικής κοινωνίας που ήδη από 

καιρό ήταν φορτισμένη. Μία με το νόμο για 

τις εκτρώσεις, μία με το νόμο για το αλκοόλ, 

μία με τις παρεμβάσεις στο μακιγιάζ των αε-

ροσυνοδών στην Turk Hava Yollari. Ήταν και 

αυτή η αντιπαθητική φωνή στο μετρό που 

ανακαλούσε στην τάξη κάθε ζευγαράκι που 

ξεπερνούσε τα όρια της ισλαμικής αντοχής 

στην τρυφερότητα. Ήταν και η αλλαγή του 

Συντάγματος και η επιθυμία του να γίνει 

πρόεδρος σαν τον Σαρκοζί και τον Ομπά-

μα, αλλά με ναπολεόντεια χαρακτηριστικά 

Οθωμανού αφέντη σε μια χώρα όπου η δη-

μοκρατία ήταν ανέκαθεν ατελής και οι δη-

μοκρατικές παραδόσεις διαχρονικά αχνές, 

τόσο που καμιά φορά ήταν και αόρατες.

Ο Ερντογάν τους τελευταίους μήνες είχε 

πιάσει τον ταύρο από τα κέρατα. Με μία ά-

νευ προηγουμένου πρωτοβουλία ανέλαβε 

να δώσει πολιτική λύση στο Κουρδικό. Στη 

φυλακή του Ιμραλί, στο «νησί των σκύλων» 

στην Προποντίδα, ο αρχηγός των μυστικών 

υπηρεσιών (ΜΙΤ) άρχισε να συζητά στα σο-

βαρά με τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Ήταν 

κάτι σαν θέατρο του παραλόγου, αλλά στην 

πολιτική τίποτε δεν είναι παράλογο, όταν 

μάλιστα σε λένε Οτσαλάν. Οι συζη-

τήσεις κράτησαν καιρό και κατέ-

ληξαν σε συμφωνία. Οι ένοπλες 

ομάδες του PKK θα εγκατέλει-

παν τη ΝΑ Τουρκία για το βουνά 

του Βορείου Ιράκ. Ήταν η πρώτη 

φορά που το Κουρδικό εισήλθε 

σε φάση ουσιαστικού πολιτικού 

διακανονισμού. Σε αντάλλαγμα 

ο Ερντογάν κέρδισε την «τουρκι-

κότητα» των Κούρδων, μία έννοια 

σύνθετη αλλά ωστόσο πραγμα-

τική. Στην ουσία ο Ερντογάν και ο 

Οτσαλάν συμφώνησαν στη βάση 

της μουσουλμανικής σουνίτικης 

ταυτότητας Τούρκων και Κούρδων. Όλοι ξέ-

ρουν πως ο Ερντογάν είναι καταρχήν μου-

σουλμάνος, στη συνέχεια Οθωμανός και κα-

τόπιν Τούρκος. Δεν υπάρχει τουρκικό Ισλάμ, 

ως γνωστόν. Υπάρχουν, ωστόσο, οι Τούρκοι 

εντός Ισλάμ. Αυτή είναι η αλήθεια. Πολλοί 

ήταν αυτοί που στην Τουρκία δεν είδαν με 

καλό μάτι τις θετικές εξελίξεις στο Κουρδι-

κό. Άλλοι τόσοι ήταν εκείνοι που αισθάνθη-

καν ναυτία όταν οι άνθρωποι του Ερντογάν, 

η Επιτροπή Σοφών που επεξεργάζεται το 

νέο Σύνταγμα, κάλεσε Ρωμιούς, Αρμένηδες, 

Φραγκολεβαντίνους, Εβραίους, Κούρδους, 

Αλεβίτες και Άραβες να συζητήσουν για τα 

μειονοτικά ζητήματα, τα Βακούφια και τα 

άλλα. Κυρίως να συζητήσουν την έννοια της 

«τουρκικότητας» από τη συνταγματική σκο-

πιά. Τι σημαίνει να είσαι... «Τούρκος», δηλα-

δή. Ο Κεμάλης μαζί με τον Ινονού σκοπίμως 

είχαν αφήσει ασαφή τα όρια ερμηνείας της 

«τουρκικότητας». Έτσι νομιμοποιήθηκαν οι 

εθνικές εκκαθαρίσεις στις δεκαετίες του ’40, 

του ’50 και του ’60.

«Φοβάμαι μην ξεπηδήσει από το Ταξίμ καμιά 

Ο ΠΙΚΡΟΣ 
ΚΑφΕΣ 
τΟυ Tayyip
bey
Του ΝΙκΟΥ ΓεΩΡΓΙΑδΗ

ολοι ξέρουν 
Πως ο έρντογάν 
έινάι κάτάρχήν 
μουςουλμάνος, 

ςτή ςυνέχέιά 
ΟθωμανΟς 

κάι κάτοΠιν 
τουρκος
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Φωτό: ΓιώρΓος Καλφαµ αν ώλης

SUMMER 
CITY '13

IN 
THE

Κείµενα: ν Εν Ελ α ΓΕώρΓΕλΕ - BILLY ΓρΥΠαρης - ν αΤαλια ∆αµ ιΓοΥ ΠαΠώΤη - ΓιώρΓος ∆ηµ ηΤραΚοΠοΥλος - ΓιώρΓος ΚραςςαΚοΠοΥλος - ∆ηµ ηΤρης µ αςΤροΓιαν ν ιΤης - 

ΠΑΝαΓιώΤης µ Εν ΕΓος - λοΥΚια µ ηΤςαΚοΥ - ιώαν ν α µ Πλ αΤςοΥ - Γιαν ν ης ν Εν Ες - αΓΓΕλιΚη ν ιΚολ αρη - ΤαΚης ςΚριΒαν ος - Κών ςΤαν Τιν ος ΤΖηΚας - λΕν α ΧοΥρµ οΥΖη

Όλα όσα θα κάνουν την Αθήνα πιο δροσερή 
φέτος το καλοκαίρι
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Ο πλανΟδιΟς 
ςινεματζης
Ελεύθερο σινεµά σε πλατείες, 
κάστρα, παραλίες

Ο Γιώργος Καζιάνης φέτος έφερε στην 
Ελλάδα και άρχισε να λειτουργεί το 
Real Cinema Screen, έναν πλανόδιο, 
φορητό κινηµατογράφο που µπορεί να 
στηθεί µέσα σε 15 λεπτά, ικανός να τον 
παρακολουθήσουν µέχρι 5.000 θεατές. 
Από 3 χρονών κινηµατογραφόφιλος, θε-
ατής του θερινού σινεµά «Ανεµώνη» που 
τον πήγαιναν οι γονείς του, όταν έκλεισε, 
ο Γιώργος άρχισε να σκέφτεται µία δικιά 
του αίθουσα «που δεν θα κλείνει ποτέ» 
και θα παίζει τις αγαπηµένες του ταινίες.
Σήµερα, µε το φορητό του κινηµατογρά-
φο στήνει υπαίθριες προβολές σε ετε-
ρόκλητους χώρους και ζει το όνειρό του. 
Ήδη έχει δηµιουργήσει το κοινωνικό 
παιδικό φεστιβάλ «Τα Παιδιά Πάνε Σινεµά 
στον Παράδεισο», στον Κορυδαλλό, το 
οποίο φέτος παρακολούθησαν 100.000 
γονείς και παιδιά σε πανδαιµόνιο χαράς, 
γέλιων και ποπ-κορν στον αέρα.
Το Σάββατο 9 Ιουνίου µετέτρεψε σε 
θερινό σινεµά και το Σύνταγµα για την 
Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, ανά-
µεσα σε «λαχανόκηπους» για τα παιδιά 
που είχε στήσει ο ∆ήµος της Αθήνας. 
Στις 17-20 Ιουνίου διοργανώνει το Παιδι-
κό Φεστιβάλ στο Κατράκειο, ενώ όλο το κα-
λοκαίρι θα έχει προβολές µία φορά την 
εβδοµάδα στην Ά  πλαζ Βούλας και διή-
µερα σε µεγάλους δήµους της Αττικής.
Η αγάπη για το ελεύθερο σινεµά και την 
ανοιχτή, λαϊκή διασκέδαση είναι αυτή 
που ζωντανεύει την Αθήνα του καλοκαι-
ριού. -ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ

*Για τις προβολές του Real Cinema Screen μπορείτε 
να ενημερώνεστε στο https://www.facebook.com/
RealCinemaScreen, 211 4004956 

Όλα όσα θα κάνουν την Αθήνα πιο δροσερή 
φέτος το καλοκαίρι
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Παρασκευή, 13.30, αίθριο Μουσείου Μπε-

νάκη στην Πειραιώς. Τα κορίτσια κάθο-

νται σε μια σκιά. Η Monika ακόμα δεν έχει 

φτάσει. «Έρχεται με το ποδήλατο –κλασι-
κά–, αλλά έχει κλείσει πάλι το κέντρο» με 

πληροφορεί η Νατάσα Τριανταφύλλη, η 

32χρονη σκηνοθέτιδα της παράστασης. 

Βρίσκουμε, έτσι την ευκαιρία να μιλή-

σουμε λίγο εκτός πλαισίου «Αντιγόνης» 

του Σοφοκλή. «Ξέρεις, με τη Monika δεν 
είμαστε μόνο συνομήλικες, αλλά έχουμε 
μόνο μία μέρα διαφορά στην ημερομηνία 
γέννησής μας. Φοβερή σύμπτωση, ε;» λέει 

η 28χρονη πια Λένα Παπαληγούρα. Η α-

λήθεια είναι ότι ο μέσος όρος ηλικίας των 

τριών είναι ασυνήθιστα χαμηλός για τα 

ελληνικά θεατρικά ειωθότα σε σχέση με 

την ανάληψη έργου μιας αρχαίας τραγω-

δίας. Στο μεταξύ, καταφθάνει και η συν-

θέτρια της παράστασης, πίνει ένα ποτήρι 

δροσερό νερό και...

Νατάσα, πώς οργάνωσες την παράστασή 

σου στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη;

Νατάσα Τριανταφύλλη Επειδή με ιντριγκάρει η 

ιδιωτικότητα του δημόσιου προσώπου, 

δηλαδή το τι σκέφτονται οι άνθρωποι που 

έχουν στα χέρια τους την εξουσία όταν 

είναι μόνοι στο σπίτι τους, η σκηνική δρά-

ση χωρίζεται σε δύο χώρους. Ο δημόσιος 

λόγος θα λαμβάνει χώρα στο αίθριο του 

μουσείου και ο πιο ιδιωτικός λόγος, αυ-

τός που εξελίσσεται μέσα στο παλάτι, στη 

ράμπα και στα «μπαλκόνια» γύρω από το 

αίθριο, όπου θα κάθονται οι θεατές. Όπως 

καταλαβαίνεις, το σκηνικό μας είναι τερά-

στιου προϋπολογισμού. (γελούν συνωμο-
τικά και οι τρεις) 
Λένα Παπαληγούρα Ουσιαστικά, αξιοποιούμε 

σκηνογραφικά το χώρο του μουσείου 

Μπενάκη δημιουργώντας μια site-specific 

παράσταση.

Monika Σκεφτόμαστε, μάλιστα, να σταμα-

τήσουμε την κυκλοφορία των αυτοκινή-

των έξω στην Πειραιώς κατά την ώρα της 

παράστασης γιατί είναι πολύ ενοχλητικό 

όλο αυτό το βουμ-βουμ των αυτοκινή-

των. (με είχαν προειδοποιήσει εξ αρχής ότι 
η Monika είναι το πειραχτήρι της παρέας).

Πώς «δένει» η µουσική της Monika τη 

σκηνοθετική κατεύθυνση;

Ν.Τρ. Η μουσική της Monika εξυπηρετεί ι-

δανικά τον εξωτερικό και εσωτερικό χώ-

ρο δράσης της παράστασης. Επίσης, είναι 

σύγχρονη αλλά όχι μοντέρνα ή προκλητι-

κή, όπως και το σύνολο της παράστασής 

μας. Δεν πιστεύω καθόλου στην πρόκλη-

ση για την πρόκληση. Νομίζω, αρκεί να 

αφηγηθεί κανείς απλά την ιστορία που 

έχει στα χέρια του.

Μ. Η Νατάσα μού έδωσε όσο χώρο ήθελα 

για να αναπτύξω τη φαντασία και τις ιδέες 

μου. Το όλο πράγμα το αντιμετώπισα ως 

το soundtrack μιας ταινίας. Σαν παραμύθι. 

Σαν μια σκοτεινή ιστορία αγάπης. Είμαι 

και φαν του Τιμ Μπάρτον... αλλά, εντάξει, 

εδώ σίγουρα δεν έχουμε μια γκόθικ ιστο-

ρία. (γελάει)
Ν.Τρ. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ξα-

ναδιαβάζοντας το κείμενο του Σοφοκλή 

πόσο σημαντικός είναι ο έρωτας στον πυ-

ρήνα αυτού του έργου, που κινητοποιεί 

όλη τη δράση: έρωτας για το άλλο φύλο, 

έρωτας για τον αδερφό, έρωτας για την 

εξουσία.

Λ.Π. Η μουσική της Monika είναι ταυτόχρο-

να τρυφερή και άγρια, ρομαντική και α-

πόκοσμη.

Μ. Κάποιες φορές τραγουδάω και στα αγ-

γλικά με στίχους μεταφρασμένους από 

την «Αντιγόνη».

Αυτό, ειλικρινά, ανυποµονώ να το ακού-

σω. Λένα και Monika, ποια ήταν η βασι-

κή σκηνοθετική οδηγία που σας έδωσε 

η Νατάσα;

Λ.Π. «Να το απολαύσεις!» Γιατί ιδιοσυγκρα-

σιακά δεν ήταν αυτονόητο ότι θα το απο-

λάμβανα. (γελούν και οι τρεις) Επίσης, μου 

ζήτησε να αφήσω ελεύθερη τη μεγάλη 

μου ψυχή, φράση που πολύ με κολάκεψε 

και με ξεκλείδωσε. Σε πιο πρακτικό επί-

πεδο, μιλήσαμε αρκετά για τις αντιθέσεις 

φωτός και σκοταδιού, για τις αμφιταλα-

ντεύσεις μου και τις δυσκολίες του ρόλου 

της Αντιγόνης.

Μ. Εμένα κάποια στιγμή με ρώτησε η Νατά-

σα: «Αν έκανες τη μουσική στην “Αντιγόνη” 
πώς θα την έκανες;». Κι επειδή τότε ήμουν 

σε φάση Motown, της είπα ότι θα ήθελα 

να είναι πιο «αμερικάνικη», πιο «κινημα-

τογραφική». Και αμέσως, το ίδιο βράδυ, 

της έστειλα τη μελωδία του χορικού της 

Δανάης. Η Νατάσα μού έχει προσφέρει 

απόλυτη ελευθερία σε δημιουργικό επί-

πεδο. Γεγονός που προϋποθέτει αμοιβαία 

εμπιστοσύνη, αλλά και μεγάλη ευθύνη εκ 

μέρους μου.

Τι θα θέλατε να κρατήσουµε από την «Α-

ντιγόνη»;

Ν.Tρ. Τρ. Το «φως» της.

Μ. Το θάρρος της.

Λ.Π. Την πολύ εξιδανικευμένη, αλλά αγα-

πημένη μου φράση: «Δεν γεννήθηκα να 
είμαι ένα με το μίσος. Γεννήθηκα για να ενω-
θώ με την αγάπη».

I N F O  Μουσείο Μπενάκη - Αίθριο, Πειραιώς 138 & 
Ανδρονίκου, 210 3453111. 19-23/6, 26-30/6, 3-7/7 
στις 22.00. € 5 (Άνεργοι), 10 (Φ), 15 (Ατέλειες/ 
65+), 20, www.greekfestival.gr 

GIrl POwer
Λένα Παπαληγούρα, Monika, Νατάσα Τριανταφύλλη 

παίζουν «Αντιγόνη» στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών
Tης ιώαν ν ας µ Πλ αΤςοΥ - Φωτό: ΕλΕν η αν αΓν ώςΤο ΠοΥλοΥ
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Τέλος στα σπασµένα νεύρα από τα σπα-

σµέν α φρέν α του ποδηλ άτου. Όπου κι 

αν βρίσκεσαι, ό,τι κι αν έχ ει πάθει το πο-

δήλατό σου, η οµάδα του 48x 17 Cycles 

µαζί µε το CU έχ ουν  όλ α τα  εργ α λ εία . 

Το  CU Pop-Up Service Bike ε ίν αι το 

πρώτο µετακινούµενο συνεργείο ποδη-

λ άτων. Μια πρωτοβουλία του CU, που 

βασίσ τηκε σ την ιδέα του RESTART. Ι-

δέα που ανατρέπει όλα όσα ξέραµε έως 

σ ήµερα , κα θ ώ ς φέρν ει το  σ υν εργ είο 

στους ποδηλάτες τη στιγ µή που το χ ρει-

άζον ται, προσφέρον τας δωρεάν σέρβις. 

Η ATHENS VOICE συν άν τ ησε τον  Άγ ι 

Κολύβα και τον Christian Μανουσαρίδη 

– τους εµπνευστές του πρώτου κιν ητού 

συνεργείου ποδηλάτων στην Αθήνα. 

Άγις «Το CU Pop-Up Service Bike είναι ένα 

ποδηλατοόχημα σχεδιασμένο και κατασκευ-

ασμένο από την ομάδα του 48x17 Cycles, που 

αποτελείται από ένα cargo bike, με trailer που 

κατασκεύασε ο καλλιτέχνης Γιάννη Μου-

ράβας εμπνευσμένο από τα teardrop trailer 

caravans των 50s. Μέσα του κρύβει ένα ο-

λόκληρο συνεργείο με εργαλεία, αλλά το 

σημαντικότερο είναι η παρουσία του τεχνι-

κού Christian Μανουσαρίδη, από το 48x17 

Cycles, που το οδηγεί και προσφέρει τις υ-

πηρεσίες του σε όποιον τις ζητήσει, από μια 

απλή γνώμη για αναβάθμιση, μέχρι ρύθμιση 

ταχυτήτων & φρένων, αλλαγή σαμπρέλας, 

σφίξιμο ποτηριών και ό,τι άλλο προκύψει. 

Και φυσικά πολλή κουβέντα και χρήσιμες 

συμβουλές για τι άλλο;... τα ποδήλατα».

 
Πώς βρίσκει κανείς το CU Pop- p Service Bike;

Άγις «Σε εβδομαδιαίες ποδηλατοβόλτες, συ-

ναυλίες, events, αγώνες, αλλά και σε παρα-

λίες, πάντοτε στη διάθεση οποιουδήποτε το 

χρειαστεί και εντελώς δωρεάν. Το πρόγραμμα 

του CU Pop-UpService μπορεί να βρει κανείς 

στο www.vodafonecu.gr/cu-popup-bike». 

 
Οι πρώτες αντιδράσεις 

Christian «Όσοι έχουν εξυπηρετηθεί μέ-

χρι τώρα στην αρχή ξαφνιάστηκαν. Σίγουρα 

δεν περίμεναν να εμφανιστεί ένα ποδήλατο 

με trailer γεμάτο εργαλεία για να τους σώσει 

από λερωμένα χέρια, σπασμένα νύχια, χαμένο 

χρόνο και χαμένες πεταλιές, επειδή το ποδή-

λατό τους αποφάσισε να μη δουλέψει εκείνη 

τη μέρα. Έχει φανεί σαν θαύμα σε πολλούς, 

ειδικά όταν η επισκευή απαιτούσε πολύ συ-

γκεκριμένα εργαλεία που δεν έχει ποτέ κά-

ποιος μαζί, και το CU Pop-Up service bike τα 

παρείχε επιτόπου». -ΛΕΝΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ  

Ποδηλατα ςτην ÇπέναÈ  

Το πρώτο κινητό συνεργείο ποδηλάτων κάνει πεντάλ στους δρόµους της Αθήνας
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Μέτωπικές ςτΟ τοιχο
Θοδωρής Μαχαίρας

 Έκανε το πιο δύσκολο κόλπο στην ιστορία του skateboarding 
σε έναν τοίχο στην Πανεπιστηµιούπο λη στου Ζωγράφου

Είναι µόλις 23 ετών και κάνει skate εδώ και 13 χρόνια. Πριν από λίγο καιρό πραγ-
µατοποίησε αυτό που είναι όνειρο κάθε skater, να κάνει δηλαδή το περίφηµο 
«Fronside WallRide Indy (grap) out», ένα κόλπο που θεωρείται από τα πιο δύσκολα 
κεφάλαια στη βίβλο των κόλπων σε παγκόσµιο επίπεδο. 
Πού το έκανε Στο Μετσόβιο Πανεπιστήµιο, στην περιοχ ή του Ζωγράφου. 
Περιγραφή του κόλπου Με Ollie (ανασηκώνεις τη σαν ίδα) και ανεβαίνεις στον 
τοίχο (βλέπε φωτό), σε κλάσµατα δευτερολέπτων κρατάς µε το χ έρι σου το skate 
και το τραβάς απότοµα προς το έδαφος. Αν το κέν τρο βάρους σου είναι σωστά κα-
ταν εµηµένο, θα συνεχ ίσεις πάν ω στη σαν ίδα µε ένα  πλατύ χαµόγελο στα χ είλη, 
και µετά χαµός!
Γιατί είναι τόσο δύσκολο Όταν πραγ µατοποιείς WallRides στο sk ateboarding είναι 
σαν να κατακτάς την κορυφή του Έβερεστ. Νιώθεις ένα απερίγραπτο συναίσθη-
µα. Η δυσκολία του κόλπου να το πραγ µατοποιήσεις σε ένα τερέν, όπως έκαν ε ο 
φίλτατος Θοδωρής, είναι κάτι πρωτόγ νωρο γ ια τη χ ώρα µας. Το συγ κεκριµένο 
τερέν που επέλεξε ο sk ater (να τσουλ ήσει πάν ω από 9 σκαλιά) έχ ει τροµερά υ-
ψηλό βαθµό δυσκολίας, θέλει πολ λ ή εµπειρία, κότσια και µαζί πώρωση. Όλοι 
γνωρίζουµε τις δυνα τότητες του Θοδωρή, το πιο τρελό ήταν ότι το προηγούµενο 
βράδυ έσκασε η ιδέα να δοκιµάσει το συγκεκριµένο κόλπο σε αυ τό το spot. Πή-
γαµε πειραµατικά µε αρκετούς φίλους γ ια εµψύχωση και µετά από αρκετές καλές 
προσπάθειες βγ ήκαµε ν ικητές!
Πώς το πέτυχε Με πολλή πίστη στον εαυτό του και την εµψύχωση των φίλων του!
Ποιοι άλλοι διάσηµοι το έχουν κάνει John Cardiel, Steve Caballero, John Goemann. 
- BILLY ΓΡΥΠΑΡΗΣ
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Δεν αρέσει σε όλους μας εξίσου το καλοκαίρι – ή τουλάχιστον όχι το καρτποσταλικό καλοκαίρι, 
που περιλαμβάνει υποχρεωτικά πεντάωρο άραγμα στην παραλία. Για gamers, RPGάδες, τεχνο-φρικς, 

γκατζετάκηδες και λοιπούς geeks, το καλοκαίρι μπορεί να είναι απλά μια ακόμα εποχή. 
Τι μπορείς, λοιπόν, να κάνεις ως geek στην Αθήνα αυτό το μακρύ καυτό ελληνικό καλοκαίρι;

 Παίξε Παίχνίδία

Η 
χαρά της παιχνιδοµηχανής (και) φέτος: οι πρώτες 

παρουσιάσεις του Xbox One και του Playstation 4 

σου άνοιξαν την όρεξη, αλλά αργούν ακόµη να ντε-

µπουτάρουν. Τέλη Ιουνίου, όµως, βγαίνει στην α-

γορά το Ouya (www.ouya.tv) και, λίγες µέρες αργό-

τερα, ο βασικός ανταγωνιστής του Game Stick (gamestick.
tv), κονσόλα σε µορφή στικακίου για smart τηλεοράσεις. 

Πάρε θέση.

Το νέο MMORPG (massively multiplayers online role-

playing game) βγαίνει επίσης στην αγορά, αρχικά για κα-

τέβασµα (http://nw.perfectworld.com/download) εµπνευ-

σµένο από το κλασικό «Dungeons & Dragons» και µε τίτλο 

«Neverwinter».

Τα επιτραπέζια παιχνίδια σε πόλη, βουνό ή θάλασσα εί-

ναι πάντα must. Σκληροπυρηνικά geeky παιχνίδια –µε πε-

ρίπλοκους κανόνες, όπως το «Runebound», ή παιχνίδια 

στρατηγικής µε κάρτες, όπως το «Magic»– ενδείκνυνται 

για να αποθαρρύνουν τους διάφορους µοχθηρούς µη geek 

της παρέας που προσπαθούν µε δόλια µέσα να σαµποτά-

ρουν το παιχνίδι για να σε παρασύρουν σε τσιφτετέλι στο 

κοντινό beach bar ή σε δίωρη ηλιοθεραπεία και παρλαπίπα. 

Κλασικά παιχνιδάδικα για να «εξοπλιστείς» µε καινούργια 

επιτραπέζια είναι η «Κάισσα» (Καλλιδρομίου 8, Εξάρχεια) 
και Fantasy Shop (3ης Σεπτεμβρίου 65, Βικτώρια & Θεμιστο-
κλέους 43-45, Εξάρχεια).
Εκτός από τα role playing κυβερνοθάλασσας υπάρχουν και 

της στεριάς – pen and paper. Να και ένα καλό του καλοκαι-

ριού: η δυνατότητα υπαίθριου παιχνιδιού. Αντί να µαζεύε-

στε σε σπίτι και να υποκρίνεστε πως είστε νάνοι, βάρβαροι 

και µάγοι, µπορείτε να µαζεύεστε σε σχετικά ήσυχα (ή και 

όχι ήσυχα) παρκάκια. Προσωπική προτίµηση ο Λόφος Πανί 

στον Άλιµο, αλλά υπάρχουν και πιο mainstream επιλογές 

από τον Εθνικό Κήπο µέχρι το Πάρκο Α. Τρίτση.

Κατά τα άλλα, υπάρχουν πάντα οι χώροι επιτραπέζιου παι-

χνιδιού, όπως το Playhouse (Βαλτετσίου 49, Εξάρχεια), το 

Κάισσα Café (Μεσογείων 12, Αμπελόκηποι), το PLAyCE Café 

(Λ. Παπαγού 128, Ζωγράφου και Λογοθετίδη 14, Αμπελόκη-
ποι), το Playtime Café (Ευδήλου 9-11, Γουδή), το Πανδοχείο 

του ∆ρακοφοίνικα (Σπινθάρου 32, Ν. Κόσμος).
Έχε τα µάτια σου ανοιχτά για κυνήγια θησαυρού (πριν λίγες 

µέρες διοργανώθηκε ένα στο Μοναστηράκι από την οµάδα 

«Φυγόκεντρος») και άλλα υπαίθρια παιχνίδια. Τώρα το κα-

λοκαίρι διοργανώνονται πολλά.

Τα τουρνουά σκακιού και άλλων εγκεφαλικών παιχνιδιών 

παραµονεύουν. Πρόσφατα έγινε το 2ο Πανελλήνιο Τουρ-

νουά Γρίφων Λογικής στα γραφεία της ελληνικής MENSA, 

αλλά µη χολοσκάς, όλο και κάτι άλλο θα προκύψει.

 ΣείρεΣ, ταίνίεΣ, δίαβαΣμα

Τ
α downloads δεν σταµατούν ποτέ. Το «Game of 

Thrones» τελείωσε για φέτος, αλλά επιστρέφει το 

«True Blood» και ένα σωρό άλλες σειρές που θα κά-

νουν παρέα µε το κλιµατιστικό και την πίτσα σου. 

Ακόµα κι αυτός ο ψυχοπαθής, ο Dexter, ξεκινάει την 

8η και τελευταία σεζόν του µες στο κατακαλόκαιρο για να 

σου δώσει ιδέες πώς να σφάξεις (not) τον ενοχλητικό γείτο-

να. Και έρχονται και καινούργια που σε περιµένουν σε ένα 

torrentάδικο near you: διασκευή βιβλίου του Stephen King 

σε µίνι σειρά («Under the Dome»), νέο ζοµπι-δράµα («In the 

Flesh»), φρέσκο διαταραγµένο animation («Axe Cop»).

Επίσης µε έναν «εφτά-επεισόδια-τη-µέρα» µαραθώνιο µπο-

ρείς να βγάλεις σε λίγες εβδοµάδες όλες τις προηγούµενες 

σεζόν του «Game of Thrones», του «Walking Dead», του 

«Sherlock» και του «Doctor Who». Και µετά να εξεταστείς 

στην κάθε σειρά.

Ιδανική ευκαιρία το καλοκαίρι για να ξαναδιαβάσεις όλη 

τη συλλογή του «Χάρι Πότερ» ή του «Game of Thrones» 

(νάτο πάλι) ή την τριλογία του «Άρχοντα». Εναλλακτικά, 

µπορείς να ξεσκονίσεις τη συλλογή σου από comics και 

graphic novels και να κάνεις ένα γρήγορο πέρασµα από τα 

τελευταία 500 τεύχη του «Uncanny X-Men» για να φρεσκά-

ρεις τη µνήµη σου. Σε ποιο τεύχος παραλίγο να παντρευτεί 

ο Wolverine εκείνη τη Γιαπωνέζα; Μην ξεχνάς ότι τα κοµιξά-

δικα παραµένουν ανοιχτά το θέρος. Πέρνα µια βόλτα από 

το Solaris (Μποτάση 6), το Tilt (Ασκληπιού 37), το Relax your 

Soul (Σολωμού 5Α) και το Comicon (Σόλωνος 128).

Είσαι φαν της επιστηµονικής φαντασίας, αλλά δεν έχεις 

πολλούς φίλους που να είναι; Η Αθηναϊκή Λέσχη Επιστη-

µονικής Φαντασίας λειτουργεί εδώ και 15 χρόνια (http://
alef-gr.blogspot.gr) και εδώ και µερικά χρόνια διοργανώνει 

κάθε άνοιξη κινηµατογραφικό φεστιβάλ µε sci-fi ταινίες. 

Γνώρισέ τους.

Τελικά, πάντα οι πιο ασφαλείς και δοκιµασµένες συνταγές 

για να αντέξεις τη συχνά απίθανη ανία της παραλίας είναι: 

ένα καλό βιβλίο και ακουστικά (το δεύτερο ιδανική ασπίδα 

για το «κλαπ-κλαπ» της ρακέτας ή το τρανζιστοράκι του 

διπλανού). A

LONG G REEK
SUMMER

 Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΗΚΑ - Εικονογράφηση: SOTOS ANAGNOS
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Latinitas Nostra / Ένας Άγγλος 
ταξιδευτής στο Λεβάντε

Μια αντίστιξη. Από τη μία η συλλογή «Lachrimæ» 
του κατεξοχήν συνθέτη της ελισαβετιανής με-
λαγχολίας J. Dowland και από την άλλη η κοσμι-
κή οθωμανική μουσική «Le dérèglement de tous 
les sens». Τις ενώνουν οι διηγήσεις Άγγλων περι-
ηγητών, αυτών που θα συναντήσουν στο Λεβά-
ντε το(ν) Άλλο. Ένα μουσικό ταξίδι σε σύλληψη 
Ανδρέα Λινού και Μάρκελλου Χρυσικόπουλου.
 23/6, Πειραιώς 260 (Δ)  

€ 20, 15, 10, 10 (Φ/+65), 5 (Άνεργοι/ΑΜΕΑ)

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

i n f o
www.greekfestival.gr

O γύρος του κόσμου με 
το Φεστιβάλ Αθηνών

Ένας γερμανικός θίασος, ένας Ισπανός και μια Γαλλίδα χορογράφοι, αλλά και 
μια Αμερικάνα τραγουδίστρια συναντώνται με Έλληνες καλλιτέχνες στις σκηνές του

Του ∆ηµ ηΤρη µ ασΤρΟγιαν ν ιΤη

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Schaubühne - Τόμας Όστερμαϊερ 
/ Ερρίκου Ίψεν, Ο εχθρός του λαού

Το σταθερό πια ραντεβού του βερολινέζικου θε-
άτρου δίνεται φέτος με το κοινό του φεστιβάλ 
μέσω ενός σημαντικού έργου της παγκόσμιας 
δραματουργίας, που αν και γράφτηκε ενάμιση 
αιώνα πριν τα ερωτήματα που θέτει απηχούν 
ακόμα θέματα της επικαιρότητας – σύγκρουση 
της ηθικής με τα οικονομικά συμφέροντα. Στο 
τιμόνι του θιάσου της Schaubühne ο σπουδαίος 
σκηνοθέτης Τόμας Όστερμαϊερ. Στα γερμανικά 
με ελληνικούς υπέρτιτλους.
3-5/7, Πειραιώς 260 (Η)

€ 25, 20 (μειωμένο), 15 (Φ/+65), 5 (Άνεργοι/ΑΜΕΑ)

18 A.V. 13 - 19 ΙΟΥNΙΟΥ 2013
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Χ Ο Ρ Ο Σ

Ομάδα Χορού 
Μαγκί Μαρέν 
/ Νocturnes

Το σώμα και η ιστορία, 
η καταγωγή μας και η 
γλώσσα, η νύχτα και 
τα αδιέξοδα είναι εδώ 
στη χορογραφία της 
ριζοσπαστικής Μαγκί 
Μαρέν, που θυμίζει 
απομονωμένα στιγμι-
ότυπα ενός ζωοτρό-
πιου, με το στημένο 
μαυροπίνακα να είναι 
το σημείο λεκτικής 
επικοινωνίας των 
χορευτών με τους 
θεατές. 
22&23/6, Πειραιώς 260 (Η)

€ 25, 20, 15 (Φ/+65), 5 

(Άνεργοι/ΑΜΕΑ)

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

Συναυλία με την Πάτι Σμιθ 
και την μπάντα της

Σίγουρα ο προσδιορισμός «ιερό τέρας» 
της οφείλεται. Το ίδιο και «η ποιήτρια της 
μουσικής». Το όνομα και η μουσική της 
είναι άμεσα συνδεδεμένα με το punk, τη 
ροκ, την beat ποίηση. Μια διανοούμενη 
που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί και 
αναγεννησιακός καλλιτέχνης. Στο κοίλο 
του Ηρωδείου θα αφήσει να ξεχυθεί η 
μουσική και τα τραγούδια (μεταξύ άλλων) 
του τελευταίου άλμπουμ της «Banga». 
22/6, Ηρώδειο

€ 50, 40, 30, 25, 20(Φ), 5 (Άνεργοι/ΑΜΕΑ))

Χ Ο Ρ Ο Σ

Compan~ia Antonio Ruz /Ojo

Δεν είναι τυχαίος ο τίτλος της  χορογρα-
φίας του Antonio Ruz, «Μάτι». Έξι χορευ-
τές χάνονται και εμφανίζονται μπροστά 
στο κοινό προ(σ)καλώντας το βλέμμα 
μας. O Iσπανός χορευτής και χορογρά-
φος δεν δίνει απλά μια σύγχρονη εκδοχή 
του φλαμένκο και σίγουρα δεν το αντι-
μετωπίζει ως φολκλορικό χορό. Ανοίγει 
τη... βεντάλια του αποκαλύπτοντας τη 
διαχρονική του γλώσσα.   
14 & 15/7, Πειραιώς 260 (Η)

Κανονικό: € 20, 15 (μειωμένο), 

10 (Φ/+65), 5 (Άνεργοι/ΑΜΕΑ)

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Μαρία Πρωτόπαππα/ Ευριπίδη, Ιφιγένεια εν Αυλίδι

«Θέλω. Αγαπώ. Διχάζομαι. Επιλέγω. Προδίδω. Θυσιάζω. Πληρώνω. 
Προχωρώ». Αυτά τα οκτώ ρήματα αποκαλύπτουν την προσέγγιση της 
σπουδαίας ηθοποιού, που εδώ υπογράφει την πρώτη της σκηνοθεσία, 
στην τραγωδία του Ευριπίδη. Με μια διάθεση να αποκαλύψει το κρυμ-
μένο μυστικό του μύθου, να λύσει το γρίφο και να βρει το ηθικό δίδαγμα. 
Παίζουν: Μ. Μαυροματάκης, Θ. Δήμου, Χρ. Μαξούρη, Γ. Περλέγκας κ.ά. 
5&6/7, Πειραιώς 260 (Η) , € 20, 15, 10 (Φ/+65), 5 (Άνεργοι/ΑΜΕΑ)
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Ο ασπρΟντυμένΟσ
μπΟυζΟυξήσ
Εικόνες της µουσικής µας µυθολογίας

Ο Γιώργος Κουτσονάσιος εµπνέεται από µία 
µαγική εικόνα του Σαββόπουλου: «∆ίπλα από 
το κύµα έχει τ’ άλογα λυµένα, θα τον δεις, ο α-
σπροντυµένος µπουζουξής» και αναζητάει τα 
σύµβολα µιας λαϊκής πνευµατικότητας, µιας 
λαϊκής αριστοκρατικότητας, βαθύτατα ελλη-
νικής και µαζί παγκόσµιας... Στο µυαλό του 
ο Εµπειρίκος στο ίδιο µπαρ µε τον Charlie 
Parker, «οι ασπροντυµένοι Rolling Stones στο 
Black & Blue, που γράψαν στην Τζαµάικα του 
ρέγκε... ή τα pueblos blancos, τα ασπροντυµέ-
να φλαµενκοχώρια στην Ανδαλουσία... τα δικά 
µας “νησιά του παραδείσου”... τα ασπροντυµέ-
να evening meetings του Αιγαίου... το ελληνικό 
ροκενρόλ, τα λαϊκά του ’50, η Πόλυ, η δική µας 
σάλσα, τάνγκο, ρούµπα... τέτοια ήθελα να ζω-
γραφίσω». 
Τα πορτρέτα των ηρώων του υπάρχουν συ-
γκεντρωµένα σε ένα άλµπουµ µε τίτλο «Έγ-
χρωµη µουσική» (κυκλοφορεί από τις εκδ. 
Ποντοπόρος), αλλά τώρα και στο παντοτι-
νό «ρούχο του καλοκαιριού», λευκά µακό 
για να ταξιδέψουν µαζί µας στις θάλασσες. 
Βρίσκονται συµπτωµατικά –ψάξτε τα στα 
AMMOS Stores, Σαντορίνη και Νέα Ερυ-
θραία. (koutsonasiosart.gr) - ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ

Summer meet στΟ meet market 
Ε, ναι, το παραδεχόμαστε, αγαπάμε το Meet Market. Μπορούμε να περάσουμε πολλές ώρες 
ψάχνοντας μικρούς και μεγαλύτερους θησαυρούς, δοκιμάζοντας ρούχα και αξεσουάρ ή 
απλώς χαζεύοντας. Και μας αρέσει ακόμα περισσότερο το Meet Market όταν γίνεται στο Six 
d.o.g.s. γιατί μπορούμε επιπλέον να βολτάρουμε στην γκαλερί και να πιούμε στο μπαρ. Αυτό 
το Σαββατοκύριακο στον πολυχώρο της Αβραμιώτου σε περιμένουν πάνω από 45 πάγκοι με 
ρούχα, αξεσουάρ, είδη σπιτιού, τοπικά προϊόντα, vintage και retro αντικείμενα πάσης φύσεως, 
παιχνίδια και, όπως πάντα, μουσική από τους Djs του Meet Market. 15-16 Ιουνίου, 15.00-00.00, Six 
d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι   -ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΑΜΙΓΟΥ-ΠΑΠΩΤΗ

ΧΟρΟσ 
κατω απΟ τÕ αστέρια

Η Αθήνα µπορεί να µη χορεύει
(και πολύ) στα κλαµπ, αλλά χορεύει 

έξω, σε πεζοδρόµια, πάρκα και 
πλατείες. Είναι πιο ροµαντικό και 
κάνει καλό στους περαστικούς. 

Swing Õtill you drop 
Κάθε Παρασκευή στο Πόλις, στο αίθριο 

της Στοάς του Βιβλίου (Πεσμαζόγλου 5 και 
Σταδίου) διοργανώνονται βραδιές swing 

στις 11, από τους Athens Swing Cats. 
Εκτάκτως διοργανώνονται και άλλες 

βραδιές από άλλες ομάδες σε υπαίθριους 
χώρους, γι’ αυτό να είστε σε επιφυλακή.

Θωμα , πα ω μέ Χ ικΟ 
Latin βραδιές από τους Salsa Sinners 

–και εκτάκτως κάποιες Πέμπτες μάθη-
μα και πάρτι– πάλι στο Πόλις.

Οπωσ αργέντινή 
Το Πόλις είναι το «μέρος», τελικά. Κάθε 
Σαββατόβραδο, αργεντίνικες βραδιές 

τάνγκο, γνωστές ως μιλόνγκες. Από τις 
11 μέχρι να σβήσει το πάθος στις μικρές 

ώρες το χάραμα. Η είσοδος είναι 8 ευ-
ρώ με ποτό και πριν τη μιλόνγκα γίνεται 

δωρεάν μάθημα. Διοργανώτρια της 
βραδιάς η Κατερίνα Χατζιδάκη.

Μιλόνγκ α σ τό δρόΜό 
Κάθε Δευτέρα διοργανώνεται η «μιλόν-
γκα του δρόμου» στον πεζόδρομο της 

κάτω Ερμού (ανάμεσα στους σταθμούς 
Θησείο και Κεραμεικό) στις 11.

-ΛΟΥΚΙΑ ΜΗΤΣΑΚΟΥ
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Δεν υπάρχουν μόνο πάπιες
Εθνικός Κήπος 
Τέλειος προορισμός για σένα, που τρέχεις στο 
κέντρο για δουλειές και ψάχνεις στιγμές χα-
λάρωσης. Εκτός από τη βόλτα σου μπορείς να 
πετύχεις και μαθήματα yoga, pilates ή tai chi 
κάτω από τα δέντρα. Μήπως είναι η κατάλ-
ληλη ευκαιρία να γίνεις και συ λίγο 
fit και να σταματήσεις να ταΐζεις τις 
πάπιες;  Μην ξεχνάμε και το «Athens 
Gardens Festival», που θα πραγματο-
ποιηθεί 15 με 18 Ιουνίου από τις 18.00 
ως τη δύση του ηλίου στον Εθνικό 
Κήπο με ελεύθερη είσοδο. Με ακου-
στικές μουσικές των πόλεων και παρα-
στατικές τέχνες θα δεις σίγουρα τους 
κήπους με άλλο μάτι.

Για να μη συναντήσεις 
κανένα γνωστό σου
Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι
Πράσινο, καφές και ωραία θέα χωρίς πολύ 
κόσμο. Ιδανικός προορισμός για να χαλα-
ρώσεις, να κάνεις το τρεξιματάκι σου ή να 
βολτάρεις χωρίς να χρειαστεί να συναντή-
σεις κάποιο γνωστό. 

Γκαζόν & Τέχνη
Πάρκο Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
Μια όαση πρασίνου στην καρδιά της πόλης με 
πολλές πολιτιστικές δραστηριότητες. Από Ιούνιο 
μέχρι Σεπτέμβρη ο Κήπος του Μεγάρου θα γεμί-
σει μουσικές με ονόματα όπως: Διονύσης Σαββό-
πουλος, Λουκιανός Κηλαηδόνης, Κρατική Ορχή-
στρα Αθηνών,  Καμεράτα, Ορχήστρα των Φίλων 
της Μουσικής, Κωστής Μαραβέγιας, Λαυρέντης 
Μαχαιρίτσας, Κωνσταντίνος Βήτα, Μαριέτα Φα-

φούτη, Ζωή Τηγανούρια, Σύνολο τζαζ του 
Ωδείου Αθηνών, Ιμάμ Μπαϊλντί και πολλοί 

πολλοί άλλοι. Τι άλλο να ζητήσει κανείς;

Ιππασία στη λίμνη 
Πάρκο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»

 Πύργος Βασιλίσσης
Αν είσαι φυσιολάτρης, αυτό το πάρκο είναι από 

τα sos. Κάνεις τη βόλτα σου στις λιμνούλες, α-
γοράζεις βιολογικά προϊόντα, πας ακόμα και για 
ιππασία αν είσαι ψαγμένος τύπος. Συναυλίες, 
περιβαλλοντικά προγράμματα και τόσα άλλα 
που σίγουρα θα βρεις κάτι να σου κεντρίζει το 
ενδιαφέρον. Ε, μα, δεν μπορεί.

Ό,τι και να γίνει θα υπάρχουν
 Θερινά σινεμά
Παραδέξου το: όσο κι αν βαριέσαι τη μελούρα 

«με το αγιόκλιμα», δεν διανοείσαι καλο-
καίρι χωρίς θερινό σινεμά και ενοχλη-
τικό φρουτ-φρουτ από τη γρανίτα του 
από πίσω. Ακόμα καλύτερα αν παίζονται 
και ταινίες πρώτης προβολής – ή, παρα-

δοσιακά, χιλιοστής εξηκοστής ένατης 
προβολής.
Για εστέτ Cine Αίγλη στο Ζάππειο. Λίγοι και 
καλοί. Και χορταστικός, φουλ ήχος. Και α-
κόμα πιο λίγοι με ιδιωτική προβολή στην 

Prive Veranda με γεύμα και κρασί με  € 25/
άτομο.
Το «καλύτερο σινεµά του κόσµου» Αφού 
το είπε το CNN πέρσι, ας το κάνουμε τουρι-

στική ατραξιόν. Σινεμά Θησείο. Αξίζει. Ωραία 
θέα (Ακρόπολη), ωραίες ταινίες, ωραίο σπιτι-
κό βύσσινο, ωραίος και ο Ίθαν Χοκ. 

Το δεύτερο καλύτερο σινεµά του κόσµου Το 
Σινέ Παρί. Υπό τη σκιά της Ακροπόλεως. Ωραίες 
αφίσες, διάσημα χοτ-ντογκς, πολλοί ξένοι στο 
κοινό, πρόβλημα το πάρκινγκ. 
Το πιο δραστήριο σινεµά Κάρτα διαρκείας 5 
προβολών προσφέρει το Cine Παράδεισος στον 
Κορυδαλλό με €  15 ή 12 για φοιτητές και ανέρ-
γους. Και ειδικές προβολές για παιδιά με μηδαμι-
νό εισιτήριο κι εκπλήξεις.
Νύχτες Πρεµιέρας µε Χαβαγιάνες Καθιερώθη-
κε μέσα σε δύο χρόνια. Το 3ο Athens Open Air Film 
Festival με υπαίθριες κινηματογραφικές προβο-
λές, εκδηλώσεις και συναυλίες με φόντο τα πιο 
χαρακτηριστικά μνημεία της πόλης. Εξαιρετικές 
επιλογές, σινεφίλ, αλλά και γνήσιου fan. Έξω 
όλοι!

Νέο πάρκο για να λυσάνε 
ελεύθερα τα παιδάκια
Athens Holiday Park
Και τώρα, ας παραδεχτούμε πως δεν είμαστε ό-
λοι φίλοι της φύσης και της χαλαρώσης. Για ό-
σους αγαπούν περισσότερο τη διασκέδαση, για 
τα παιδιά και όσους αισθάνονται παιδιά, ανοίγει 
το μεγαλύτερο ψυχαγωγικό πάρκο διακοπών 
στην Παιανία. Καλά, μην ανεβείτε στο «ταψί» αν 
είστε πάνω από 15 ετών.

Καφές με σκιά στο κέντρο 
Στον κήπο του Νομισματικού Μουσείου.
Στην ταράτσα του Μουσείου Μπενάκη.
Στον κήπο του Βυζαντινού Μουσείου. 
Κάτσε και λίγο σπίτι σου με το ερκοντίσιον.

-ΛΟΥΚΙΑ ΜΗΤΣΑΚΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
ΒΡΕΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πάρκο Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Εθνικός Κήπος

Pilates Open Day 
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Μία Picasso στην Αθήνα 
Η Sydney Picasso βρέθηκε στην Αθήνα και συνομίλησε με τη Μαρίνα Αθανασιάδου*

Για µένα δεν υπάρχει παρελθόν ή µέλ-
λον στην τέχνη. Αν ένα έργο τέχνης δεν 
µπορεί να είναι επίκαιρο δεν είναι έργο 
τέχνης. Η τέχνη των Ελλήνων, των Αι-
γυπτίων, των µεγάλων ζωγράφων που 
έζησαν σε διαφορετικές εποχές, δεν 

είναι τέχνη του παρελθόντος, αλλά είναι 
ζωντανή και επίκαιρη όσο ποτέ.

-Πάµπλο Πικάσο

Η 
H Sydney Picasso είναι ένας εξαιρετικά α-

πλός και ταπεινός άνθρωπος. Βαθιά σκε-

πτόμενη και μορφωμένη, η συζήτηση μαζί 

της υπήρξε μια όαση, μια πηγή αισιοδοξίας 

και μια επαλήθευση ότι υπάρχουν αξίες και 

προτεραιότητες στις οποίες οφείλουμε να πιστεύ-

ουμε και να παλεύουμε για αυτές. Η ζωή της είναι 

μία καθημερινή προσφορά στην τέχνη, την οποία 

υπηρετεί πιστά. Αφορμή για τη συνάντησή μας ή-

ταν η δημόσια συζήτηση με την ιστορικό τέχνης 

Ξένια Γερουλάνου με θέμα «Τα Κεραμικά του Πικά-
σο και η Μεσόγειος» στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέ-

χνης την Τρίτη 4/6. Σημαντική υπήρξε και η αρωγή 

της Μαριάννας Σταφυλοπάτη, ενεργού μέλους 

του συλλόγου Φίλων του Μουσείου, στην πραγμα-

τοποίηση και στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Κυρία Sydney Picasso, µε ποια αφορµή είστε στην 

Αθήνα; «Η αγάπη και η εκτίμηση που είχα στο πρό-

σωπο της Ντόλυς Γουλανδρή υπήρξε μεγάλη. Πά-

ντα τη θαύμαζα και εκτιμούσα το σημαντικό έργο 

που προσέφερε. Η παρουσία μου εδώ είναι μια έ-

μπρακτη κίνηση φιλίας και αλληλοεκτίμησης. Το 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης έχει μια πολύ σημα-

ντική συλλογή, προωθεί την ελληνική ιστορία και 

τέχνη και έχει συστηματική παρουσία στο εξωτε-

ρικό. Κάνει υπέροχη δουλειά και ο πρωταρχικός 

του στόχος είναι η αλληλεπίδραση με τους πολίτες 

κάθε ηλικίας. Έχω βρεθεί αρκετές φορές σε παρου-

σιάσεις και ομιλίες του μουσείου στο Metropolitan 

Museum της Νέας Υόρκης, όπου παρουσιάζονται 

οι δραστηριότητες και η προσφορά του ιδρύμα-

τος, και έχω εντυπωσιαστεί. Πρόσφατα ήμουν στο 

British Museum, όπου ο κύριος Σταμπολίδης, διευ-

θυντής του μουσείου, μίλησε με συγκινητικό τρό-

πο για τη συνεχή παρουσία του συγκεκριμένου θε-

σμού και για το πόσο δραστήριο και αποφασιστικό 

ρόλο παίζει στα πολιτιστικά δρώμενα της Ελλάδας. 

Δέχτηκα, λοιπόν, αμέσως την πρόσκληση για μία 

συζήτηση με θέμα τα κεραμικά του Pablo Picasso, 

διότι πέρα από την εμφανή σχέση με την αρχαία 

ελληνική τέχνη πιστεύω ότι μία συνομιλία που α-

φορά ένα μοντέρνο καλλιτέχνη, όπως ο Πικάσο, 

θα φέρει στο μουσείο νέο κόσμο, νέο αίμα».

«Τα κεραµικά του Πικάσο και η Μεσόγειος». Αυτός 

είναι ο τίτλος της συζήτησής σας µε την ιστορικό 

τέχνης Ξένια Γερουλάνου. Μέσα σε ποιο πλαίσιο, 

διαµορφωµένο από τη συλλογή του Μουσείου 

Κυκλαδικής Τέχνης, µία αρχαιολόγος θα συνοµι-

λήσει µε µία ιστορικό τέχνης για την επίδραση της 

Μεσογείου στα έργα και ιδιαίτερα στα κεραµικά 

του µεγάλου καλλιτέχνη; «Καταρχάς το θέμα της 

συζήτησής μας είναι ο Πικάσο και η Μεσόγειος. Το 

κλειδί όμως, ή αν θέλετε η ιδέα, προήλθε από το 

γεγονός ότι ο Πικάσο ανάμεσα στο τεράστιο κερα-

μικό του έργο, που δεν έχει αξιοποιηθεί και εκτιμη-

θεί ακόμη στο βαθμό που του αρμόζει, πέρα-

σε και μια περίοδο της ζωής του όπου έκανε 

“ψεύτικα” ελληνικά κεραμικά. Αν θεωρήσου-

με δεδομένο ότι ο Πικάσο δεν έκανε τίποτε 

στην τύχη, ξεκινάει ένας προβληματισμός 

που με απασχόλησε πολύ. Τι τον οδήγησε 

να δημιουργήσει αυτά τα “αντίγραφα” ελ-

ληνικών αρχαίων κεραμικών; Το 1931 ο Πι-

κάσο είναι πενήντα χρονών και περνάει μια 

κρίση προσωπικής αμφισβήτησης κατά την 

οποία διακηρύσσει ότι δεν θα ζωγραφίσει 

ξανά και ότι θα γίνει συγγραφέας. Φυσικά, 

κανείς δεν τον πίστεψε. Υπάρχουν πολλά 

κείμενα και ποιήματα του ιδίου από την πε-

ρίοδο αυτή. Το 1946 ο Πικάσο εγκαθίστα-

ται στη Νότια Γαλλία, στο Vallauris, και ξεκι-

νάει ο δεσμός του με τη Francoise Gilot. Εκεί 

αρχίζει να επισκέπτεται την ετήσια έκθεση 

κεραμικών. Άλλωστε η περιοχή φημιζόταν 

για τον καλής ποιότητας πυλό της – η παρα-

γωγή κεραμικών ξεκινάει τη Ρωμαϊκή εποχή. 

Κάπως έτσι ξεκινάει ο Πικάσο τη δημιουργία 

κεραμικών, στην αρχή απεικονίζοντας 

ζώα, ψάρια, γάτες, κουκουβάγιες, και στη 

συνέχεια μιμούμενος αρχαιοελληνικά α-

γαλματίδια, όπως Ταναγραίες και φιγού-

ρες κυκλαδικής εποχής. Άλλωστε ο Πικά-

σο ήταν ένας άνθρωπος που μελετούσε και 

σκεφτόταν τα πάντα. Η πεθερά μου συνήθιζε 

να λέει ότι δεν του ξέφευγε τίποτε, ότι πα-

ρακολουθούσε τα πάντα, ότι είχε μάτια και 

στην πλάτη του! Επίσης, παρόλο που δεν 

ταξίδευε πολύ, είχε μια τεράστια και 

πολύ ενημερωμένη βιβλιοθήκη την 

οποία συμβουλευόταν συνέχεια. Ο 

άνδρας μου, Claude, ο οποί-

ος ήταν μικρό παιδί στο 

Vallauris, θυμόταν χαρα-

κτηριστικά τον πατέρα 

του να αρπάζει τον πυλό 

από τη βάση του τροχού 

και να τον μετατρέπει σε 

περιστέρι ή κουκουβάγια... 

Αλλά και ζωγραφικά έργα του 

καλλιτέχνη επαληθεύουν την ε-

πιρροή που άσκησε πάνω του η αρ-

χαία ελληνική τέχνη. Χαρακτηριστικό παρά-

δειγμα είναι η τοιχογραφία “Antipolis” στην 

οποία κάνει την εμφάνισή της μια φιγούρα 

με ένα διπλό φλάουτο. Η ομοιότητα με κυκλα-

δικό ειδώλιο είναι εμφανής».   

Η Sydney Picasso με εντυπωσίασε με το πόσο ε-

νημερωμένη ήταν για το ελληνικό πολιτιστικό γί-

γνεσθαι. Επισκέφτηκε το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, τη Στέγη 

Γραμμάτων και Τεχνών και τα Σφαγεία στην Ύδρα. 

Θέλησε να μάθει για τις σημαντικές παραστάσεις 

χορού, για τις εντυπώσεις που άφησε η Art Athina 

και η συμμετοχή του ελληνικού περιπτέρου στην 

Μπιενάλε της Βενετίας. Ήξερε τον Κώστα Αξελό, 

αλλά και τον Ντένη Ζαχαρόπουλο, τον Δημοσθέ-

νη Δαββέτα και την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Είχε 

πραγματικό ενδιαφέρον για την εξέλιξη του Μου-

σείου Τεριάντ στη Μυτιλήνη και της Βίλας Ιόλα στην 

Αγία Παρασκευή. Την ευχαριστώ διότι με έκανε να 

νιώσω περήφανη. A

* Η Μαρίνα Αθανασιάδου είναι Ιστορικός τέχνης - μουσειολόγος.

H Sydney Picasso, σύζυγος του Claude, γιου της Φραν-
σουά Ζιλό και του Πάµπλο Πικάσο, ζει στη Γαλλία. Είναι 
αρχαιολόγος και συγγραφέας σημαντικών δημοσιεύ-
σεων στο πεδίο της Αρχαιολογίας και της Προϊστο-
ρικής Τέχνης. Aσχολήθηκε με τη σύγχρονη τέχνη 
και έγραφε συστηματικά στο γαλλικό και τον αμε-
ρικανικό τύπο, ενώ ασχολείται ερευνητικά με τον 
προϊστορικό πολιτισμό και την τέχνη των πετρω-
μάτων στη Βραζιλία. Υπήρξε μέλος του URA για την 
έρευνα των χωρών της Λατινικής Αμερικής και του 
Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστη-
μών.  Δημιούργησε τη Societé du Jeu de Paume, μία 
όαση σύγχρονης τέχνης στο κέντρο του Παρισιού και 
έχει υπάρξει ή είναι ακόμα μέλος Διοικητικών Συμβου-
λίων (Societé des Amis du Musée d’ Art Moderne, Ιδρύμα-
τος Daniel et Florence Guerlain, που έχει κύριο του μέλημα 
την υποστήριξη του σχεδίου, της Societé d’ Amis du Festival 
d’Automne de Paris στο οποίο ηγετική φιγούρα υπήρξε ο γνωστός 
μας Bob Wilson, καθώς και του Διεθνούς Συμβουλίου της Tate Gallery 
και του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης). Έχει λάβει 
τη διάκριση Chevalier des Arts et Lettres. 

Το βιβλίο της «Πικάσο - Σαν να ήµουν µια υπογραφή» κυκλο-
φορεί στα ελληνικά από τις εκδ. Παπαδήµα.

Από αριστερά: Sydney 
Picasso και Ξένια 
Γερουλάνου. 
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Yabanaki

SUMMER 
CITY '13

IN 
THE

ΕλΕύθΕρΕς & ωραίΕς 

Ελληνικό Η χαρά του πιτσιρικά που τελείωσε το 

σχολείο και παίρνει κάθε μέρα το τραμ για βουτιές. 

Εδώ οι άνω των 35 είναι είδος προς εξαφάνιση. 

Υπάρχει και μια καντίνα για τα βασικά (νερό, πρό-

χειρο φαγητό) και λίγη σκιά, αν είσαι πολύ πρωινός 

τύπος. 

Μικρό Καβούρι Κάτω από το ξενοδοχείο Divani 

και πέριξ θα βρεις 4-5 κολπάκια με αμμουδιά και 

αρκετό κόσμο, Έλληνες και μετανάστες, ιδίως τα 

Σαββατοκύριακα, όπου αρκετοί κάνουν και το πι-

κνίκ τους κάτω από το δέντρο που έπιασαν από 

νωρίς. Για να φτάσεις θα στρίψεις δεξιά στο τέρμα 

της Βούλας (έχει ταμπέλα «Καβούρι»). 

Μεγάλο Καβούρι Θα το καταλάβεις από το νησάκι 

που έχει στη μέση (είναι πολύ ρηχά, πας με τα πό-

δια), από τις πολλές καφετέριες τριγύρω και από 

τον απίστευτα πολύ κόσμο. Σάββατο και Κυριακή 

θα εφάπτεσαι με το διπλανό φουσκωτό με το τα-

τού – σύνθημα στα κινέζικα, ιερογλυφικά, αρχαϊκά 

κ.λπ. 

Λιµανάκια Βουλιαγµένης Μιλάμε για τα δεύτε-

ρα λιμανάκια, αυτά που έχουν και μια καντίνα. Αν 

κάτσεις στα βράχια μπροστά στην καντίνα, από 

τις 5 και μετά θα αρχίσει να μη σε πιάνει ο ήλιος, 

αν πας στα απέναντι θα σε φάει ο ποδαρόδρομος. 

Πάντως, φημίζεται ως μία από τις πιο καθαρές 

κοντινές θάλασσες, αλλά και για τη φασαρία που 

κάνουν οι πιτσιρικάδες κάνοντας βουτιές από τα 

βράχια. 

Λεγραινά Πρώην καβάτζα, νυν πανηγύρι. Τις κα-

θημερινές, πάντως, θα το ευχαριστηθείς. Για να 

φτάσεις, θα στρίψεις λίγο πριν το ομώνυμο χωριό, 

στην ταμπέλα ΚΑΠΕ. Μην επιχειρήσεις να φτάσεις 

πολύ κοντά για να παρκάρεις, δεν θα βρεις και δεν 

θα μπορείς να κάνεις αναστροφή για να γυρίσεις. 

Πάρε και κάνα παγούρι μαζί. 

Μαύρο Λιθάρι Περίπου 40 χλμ. από την Ομόνοια, 

βρίσκεται στο δήμο Σαρωνίδας. Μη σε τρομάζει το 

όνομά της, το έχει πάρει από το μαύρο βράχο που 

βρίσκεται στη μία πλευρά της. Δημόσιες τουαλέ-

τες και ντους, υπάρχουν και διάφορα μπιτς μπαρ 

για να νιώσεις λίγο ότι είσαι στην Πούντα. 

Ερωτοσπηλιά Αμμουδερή παραλία με ελκυστικό 

όνομα, ένα χιλιόμετρο από το Πόρτο Ράφτη. Πο-

Να σου καΝω μια 

βουτια; 
Της Νατασσασ Καρυστ ιΝου 

λύς κόσμος τα Σ/Κ, κοίτα να τη βγάλεις γύρω από 

το κιόσκι που πουλάει τα απαραίτητα, αν θέλεις να 

τους τσεκάρεις όλους. 

Ψάθα Είναι λίγο μακριά, 65 χλμ. από την Αθήνα, 

αλλά θα αποζημιωθείς. Μεγάλη, ανοιχτή παραλία 

με θέα το απέραντο γαλάζιο μπροστά και ένα πα-

νέμορφο πευκοδάσος πίσω. Προσφέρεται και για 

ρομαντική διανυκτέρευση, ενώ πολύ κοντά της 

είναι και η παραλία του Αλεποχωρίου, με περισσό-

τερο κόσμο και υποδομές. 

ΜΕ Είςοδο 

Αστέρας Γλυφάδας Κοσμοπολίτικη και ταυτό-

χρονα προσιτή. Με την αύρα της παλιάς γόησσας 

που προσέλκυε την παλαιά «καλή κοινωνία» της 

Αθήνας. Τώρα θα τους δεις όλους. Είσοδος € 4 τις 

καθημερινές, € 6 τα Σ/Κ, με την ομπρέλα και τις ξα-

πλώστρες να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. Για 

τα παιδιά 4-12 ετών η μισή τιμή. 210 8941620 
Λίµνη Βουλιαγµένης Παρότι θα πάρεις το μπά-

νιο σου παρέα με πολλούς συνταξιούχους, δεν 

παύει να έχει κάτι το σέξι το να κυλιέσαι μες στις 

λάσπες, που είναι και ιαματικές. Είσοδος € 8, δη-

μότες και παιδιά 5-12 ετών € 5. 210 8962237, www.
limnivouliagmenis.gr 
Αστέρας Βουλιαγµένης Η κοσμική. Όσοι έχουν 

περάσει από ένα τηλεοπτικό πλάνο ή από τις σελί-

δες ενός κουτσομπολίστικου περιοδικού, καθώς 

και όσοι έχουν παίξει μπάλα από Γ΄ εθνική και πά-

νω, το έχουν κάτι σαν υποχρέωση να κάνουν μπά-

νιο εδώ. Μαζί με αυτούς και όλοι όσοι αρέσκονται 

να συγχρωτίζονται με την παραπάνω κατηγορία. 

Είσοδος € 13 τις καθημερινές, € 23 τα Σ/Κ, τα παι-

διά έως 12 ετών μισή τιμή, από 5 ετών και κάτω 

δωρεάν. Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται ομπρέλα, 

ξαπλώστρα, καθώς και διάφορες παροχές, όπως 

ζεστό νερό στο ντουζ, ίντερνετ κ.λπ. 210 8901694 

Yabanaki Ο υδάτινος κόσμος της Αττικής. Με κα-

φετέριες, εστιατόρια, νεροτσουλήθρες, σημεία με 

βαβούρα και άλλα πιο ήσυχα. Είσοδος € 5 Δευτ.-

Παρ., € 6 τα Σ/Κ (παιδιά έως 12 € 3,50, κάτω από 6 

δωρεάν). Τις καθημερινές οι απλές ξαπλώστρες εί-

ναι δωρεάν, οι βασιλικές, αυτές με το στρωματάκι, 

κάνουν € 10 (το σετ, δηλαδή δύο ξαπλώστρες, μία 

ομπρέλα). Τα Σ/Κ το απλό σετ κοστίζει € 10, αυτό 

με το στρώμα τα διπλάσια. Με δωρεάν πάρκινγκ. 

Καράβι/Σχινιάς Άλλος ένας θαλάσσιος παράδει-

σος που εκτείνεται σε 30 στρέμματα. Θαλάσσια 

σπορ, μπιτς μπαρ, ρακέτες, νεαρόκοσμος και οι 

ξαπλώστρες κοντά-κοντά για να πιάνεις κουβέ-

ντα στη διπλανή σου. Δεν υπάρχει είσοδος, αλλά 

ελάχιστη κατανάλωση η οποία είναι στα € 4. Με 

δωρεάν πάρκινγκ. 

Grand Resort Lagonissi Η υπερπαραγωγή της 

παρέας. Με πισίνα μέσα στη θάλασσα και μπαρ 

που επιπλέει στο νερό. Μεγάλες στιγμές. Στα συν η 

πρόβλεψη για ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες. 

Είσοδος: € 8 καθημερινές, € 17 τα Σ/Κ. Τα παιδιά 

έως 12 ετών θα επιβαρυνθούν με € 8 μόνο τα Σαβ-

βατοκύριακα, για τα μικρότερα των 6 είναι δωρε-

άν κάθε μέρα. Με ομπρέλα, ξαπλώστρες, ντους, 

αποδυτήρια κ.λπ. 

ΒγαλΕ το Μαγίο 

Λιµανάκια Το κατέβασμα δεν είναι και πολύ εύ-

κολο, φαντάσου το ανέβασμα. Πάρε προμήθειες 

από την καντίνα ακριβώς από πάνω, διαφορετικά 

περίμενε εκείνο τον τύπο που τριγυρνάει όλη μέ-

ρα από βράχο σε βράχο, κουβαλώντας ένα ψυγείο 

φραπέδες, νερά και αναψυκτικά. Gay friendly κα-

τάσταση. 

ΚΑΠΕ Είναι η παραλία ακριβώς μετά από τη μεγά-

λη των Λεγραινών. Οι περισσότεροι γνωρίζονται, 

αν πας για πρώτη φορά μπορεί να έρθει κανείς να 

σου πιάσει την κουβέντα. Θα βρεις και μια μικρή 

σπηλιά για πιο πριβέ καταστάσεις (αν την προλά-

βεις). 

Ραµνούντα Στο δρόμο για Γραμματικό, 

στρίβεις δεξιά λίγο πριν το χωριό, 

στην ταμπέλα «Λιμνιώνας». Μετά 

συνεχίζεις ως την πινακίδα που 

δείχνει αριστερά προς Σέσι και 

κάνεις δεξιά στην απότομη 

κατηφόρα μέχρι να δεις την 

εκκλησία – εκεί παρκάρεις. 

Απομονωμένη παραλία, ειδι-

κά τις καθημερινές έχει πολύ 

λίγο κόσμο, θα χρειαστεί να έ-

χεις προμήθειες. A

ο δροΜος 
γία το Μπανίο 

• Το τραμ είναι πολύ εξυ-
πηρετικό και μπορεί να 

σε φτάσει μέχρι τη Βούλα 
(τερματικός σταθμός «Α-

σκληπιείο Βούλας»). 
• Δημοφιλής είναι, ε-

πίσης, η λεωφορειακή 
γραμμή Ε22 Ακαδημία-

Σαρωνίδα, η οποία θα σε 
φτάσει μέχρι την Αγία 

Μαρίνα. Τα δρομολόγια 
της γραμμής Ε22 καθημε-

ρινές ξεκινούν στις 
6.05 και τα Σ/Κ στις 

6.00 ακριβώς. 
• Περισσότερες πληρο-

φορίες για τα λεωφορεία 
θα πάρετε από το τηλ. 185 
(Δευτ.-Παρ. 6.30-22.00, Σ/Κ 
7.30-22.00) και στο oasa.gr 

• Για πιο μακριά, όπως 
Λεγραινά, Ραφήνα, Αλε-
ποχώρι κ.λπ. πάρτε το 
ΚΤΕΛ, με αφετηρία το 

Πεδίον του Άρεως (πληρ. 
210 8808080). 
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Wellness 
πάρτι στο Yabanaki 

Μη χάσεις το fit & fun Σαββατοκύριακο 
(15&16/6) στο Yabanaki, με μουσικές από 
τον Galaxy 92 fm, συμβουλές διατροφής 
και λιπομέτρηση, και φυσικά γυμναστική, 

αερόμπικ, pilates, zymba, hip hop belly dance 
και πολλά άλλα. Από το περιοδικό «Fitness 

& Spa-ΑLL ABOUT WELLNESS» και το 
     aboutwellness.gr 
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Radisson Blu Park Hotel Athens 

SUMMER 
CITY '13

IN 
THE

Athens Hilton 

Είπαµε: Ζήσε τη µεγάλη ζωή. Πισίνα τεραστίων δια-
στάσεων (25x15) και τόσος κόσµος που νιώθεις πως 
είχατε όλη την ίδια ιδέα. Λόγω διαστάσεων, όµως (και 
όχι λόγω διάθεσης), όλοι οι καλοί χωράνε, εποµένως, 
δεν θα νιώσεις την πολυκοσµία και θα απολαύσεις τον 
καφέ σου στην ξαπλώστρα. Άρχοντας! 
Ώρες λειτουργίας: 8.00-20.00 
Τιµές: € 25 τις καθηµερινές, € 40 τα Σαββατοκύριακα 
και αργίες.
∆ιατίθενται επίσης µηνιαίες, τριµηνιαίες και εξαµηνι-
αίες συνδροµές, στα € 350, € 620 και € 900 αντίστοιχα. 
Βασιλίσσης Σοφίας 46,  210 7281000 

Divani Caravel 

Κάνεις τη βουτιά σου και πριν κλείσεις τα µάτια σου 
βλέπεις Ακρόπολη ή Λυκαβηττό. Τι άλλο να ζητήσει 
κανείς; Μετά το άραγµα και τις βουτιές µπορείς να 
απολαύσεις τη σάουνα ή να πας στο γυµναστήριο, που 
τα έχεις πληρώσει µε την τιµή εισόδου, και  να αναρω-
τηθείς: «Μα πόσο fit είµαι τέλος πάντων»;
Ώρες λειτουργίας: 7.00-21.00 
Τιµές: € 30 τις καθηµερινές, € 40 τα Σαββατοκύριακα 
(µε ξαπλώστρα, γυµναστήριο και σάουνα)
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2,  210 7207000 

Fresh Design Hotel 

Πολυτέλεια και άψογη θέα στο κέντρο της Αθήνας. 
Πέρυσι πήρε και το πρώτο βραβείο στα top 25 trendiest 

hotels in Greece. Έχουµε και τα πτυχία, δηλαδή, δεν 
είναι δική µας άποψη. Κάνε βουτιά και ένα δώρο πο-
λυτέλειας στον εαυτό σου.
Ώρες λειτουργίας: 10.00-20.00 
Τιµές: € 20 µε καφέ ή αναψυκτικό και πετσέτα.
Σοφοκλέους 26, 210 5248511 

Saint George Lycabettus 

Πιο κέντρο δεν υπάρχει. «Στου ιερού Λυκαβηττού το 
σκούφο», πολυτελέστατο, πανέµορφο. Βουτιά µε στιλ. 
Και µετά µπορείς να απολαύσεις το φαγητό σου στο La 
Suite Lounge ή να πας για ποτάκι στο Frame. 
Ώρες λειτουργίας: 9.00-20.00 
Τιµές: τις καθηµερινές € 25 το ένα άτοµο και € 40 τα 
δύο (µε ξαπλώστρα και καφέ ή αναψυκτικό), τα Σαββα-
τοκύριακα € 28 το ένα άτοµο και € 42 τα δύο.  
Kλεοµένους 2, Κολωνάκι, 210 7416000

Semiramis 

Περισσότερο art project παρά απλό ξενοδοχείο. Το δηµι-
ούργηµα του Καρίµ Ρασίντ σε προσκαλεί να το εξερευνή-
σεις και να κάνεις µια βουτιά διαφορετική από τις άλλες. 
Ώρες λειτουργίας: 11.00-19.00 
Τιµές: € 25 τις καθηµερινές, € 50 τα Σαββατοκύριακα 
(µε ξαπλώστρα, πετσέτα και καφέ ή αναψυκτικό)
Χαριλάου Τρικούπη 48, Κεφαλάρι, Κηφισιά, 210 6284400

Radisson Blu Park Hotel Athens 

Βουτιές µε θέα τον Λυκαβηττό. Απόλαυσε τον ήλιο και 

τον καφέ σου και χαλάρωσε για τα καλά.
Ώρες λειτουργίας: 10.30-18.30 
Τιµές: € 25 µε ξαπλώστρα, πετσέτα και πρώτο ποτό 
-50% έκπτωση για παιδιά έως 12
Λ. Αλεξάνδρας 10,  210 8894500

Astir Palace

Βουτιά και άραγµα στην ξαπλώστρα µε εκπληκτική θέα 
στη θάλασσα. Κοσµοπολίτικο και πολυτελές.  Συνδυά-
ζει τα πάντα, δηλαδή.  
Ώρες λειτουργίας: 10.00-20.00
Τιµές: ∆ευτ-Παρ. € 40, Σ/Κ € 80 (τα € 40  για κατανά-
λωση στα εστιατόρια) 
Απόλλωνος 40, Βουλιαγµένη, 210 8902000

The Margi

Πολύ ωραία αρχιτεκτονική και διακόσµηση µέσα στο 
πράσινο. Χαλάρωση και πολυτέλεια. 
Τιµές: € 30 (µε πάρκινγκ, ξαπλώστρα και πετσέτα)
Λητούς 11, Βουλιαγµένη, 210 8929.000
  
Grand Resort Lagonissi

∆εν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις.  Η πισίνα εδώ 
δεν σε δροσίζει, απλώς από τη ζέστη σε κάνει να νιώ-
θεις σταρ. Όχι, λάθος. Σε κάνει να νιώθεις βασιλιάς, 
πριγκίπισσα και ό,τι τέλος πάντων ονειρευόσουν παι-
δί. Σκηνικό Μόντε Κάρλο, τουλάχιστον.
Τιµές: € 25 και Σ/Κ € 50 (καθηµερινές έως 12 δωρεάν, 
Σ/Κ 6-12 ετών € 25).
40ο χιλιόµετρο Αθηνών-Σουνίου, 2291076000    
-ΛΟΥΚΙΑ ΜΗΤΣΑΚΟΥ

ΑΘΗΝΑΙΟΙ 

ΜΠΛΟΥΜ
Αν είσαι από εκείνους που όταν ακούνε πλαζ (µε παιδάκια και ρακέτες) παίρνουν την έκφραση «ase_mas», τότε είσαι άνθρωπος 

της πισίνας. Ξαπλώστρες χωρίς ενοχλητική άµµο, κοκτέιλ υπερπαραγωγές, τιρκουάζ χρώµα νερού, θέα, ωραίοι και ωραίες. 
Και µόνο δυο βήµατα από το σπίτι σου, στο Κάτω Παγκράτι.

MULTI CULTI
● Οι Λατινολάτρεις έχουν να περιμένουν το 5ο Φεστιβάλ ΛΕΑ στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, 12-22 Ιουνίου. Ταινίες, συναυλίες, βιβλία και ό,τι έχει να κάνει με την ισπα-

νική, πορτογαλική και λατινοαμερικάνικη κουλτούρα. Vamos?

● Οι ευρύτερης μουσικής κουλτούρας ανυπομονούν για το Athens World Music Festival (P.I.I.G.S.), που θα πραγματοποιηθεί 15-19 Ιουλίου στην Τεχνόπολη του 

Δήμου Αθηναίων, με καλλιτέχνες από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιρλανδία. Μπορεί οι συμμετέχουσες χώρες να στιγματίστηκαν τα τελευταία χρόνια 

για το δημοσιονομικό τους χρέος, αλλά έχουν να επιδείξουν μεγάλο μουσικό πλούτο. Ταραντέλες, φάδος, αργεντίνικο τάνγκο και ό,τι τραβάει η ψυχή σου.
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Ποια ανάγκη γέννησε τη νέα σας σειρά; 
Η ανάγκη της εποχής, βέβαια. Μαζί με το 
γιο μου Κώστα Αργυρίου (έχει αναλάβει το 
εμπορικό κομμάτι της επιχείρησης), αφου-
γκραζόμενοι την αλλαγή της ελληνικής αλ-
λά και της ευρωπαϊκής αγοράς, αντιληφθή-
καμε ότι οι πελάτες μας ζητάνε φθηνότερα 
κοσμήματα χωρίς όμως να αλλοιώνεται η 
αισθητική και η ποιότητά τους.

Γιατί Cheap Thrills; Νονός της συλλογής 
είναι ο γιος μου, άρα εκείνος μπορεί να α-
παντήσει: «“Φτηνές συγκινήσεις” γιατί κρα-
τάμε το design και την ποιότητα της Μαρίας 
Μάστορη και τα συνδυάζουμε με τη χαμηλό-
τερη δυνατή τιμή». Η ιδέα και ο πειραματι-
σμός έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο. 

Σε σχέση µε τα κοσµήµατα Μaria Mastori, 
τι διαφορές υπάρχουν στα Cheap Thrills; 
Κανένας σχεδιαστής δεν μπορεί να ξεφύγει 
από το σχεδιαστικό του ύφος. Νομίζω ότι 
είναι αναγνωρίσιμα «Maria Mastori» με δια-
φορές στα υλικά. 

Τ
α κοσμήματα της Μαρίας Μάστο-
ρη τα γνωρίζουμε (και αναγνω-
ρίζουμε) εδώ και τρεις σχεδόν 
δεκαετίες. Είναι απροσδόκητα, 
εντυπωσιακά, φάνκι, εγωιστι-
κά (ναι «εγωιστικά», με την έν-
νοια ότι δύσκολα καταδέχονται 
να «συγκατοικήσουν» με άλλο 

κόσμημα), έχουν κάτι παιδικό και μαζί 
μεγαλοπρεπές στο design τους. Υπάρχει 
όμως κάτι σημαντικότερο απ’ όλα τα πα-
ραπάνω: ο τρόπος που δουλεύει τα σχέδιά 
της η Μάστορη άλλαξε τον τρόπο που α-
ντιλαμβανόμαστε ένα κόσμημα. Τα σχέδια 
που υπογράφει ποτέ δεν ήταν ακριβώς ένα 
κόσμημα ή μόνο ένα κόσμημα. Τους δίνου-
με λοιπόν το βραβείο των πιο κοσμοπο-
λίτικων αξεσουάρ της ελληνικής Τέχνης. 
Τώρα είναι έτοιμη, μαζί με τη δροσερή 
συνέχεια της, το γιο της, να λανσάρουν 
μια νέα πολύ πιο οικονομική σειρά με το 
εύγλωττο όνομα «Φτηνές συγκινήσεις». 
Η Α.V. της ζήτησε να την περιγράψει. 

ELEMENTS OF STYLE

Τι περιλαµβάνει η νέα σειρά; Τα πάντα. 
Κολιέ, βραχιόλια, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια 
και καρφίτσες. Τα υλικά που χρησιμοποιού-
με είναι ξύλο, νήματα, χαρτί, γυαλί, ρητίνες 
δεμένα όλα στο χέρι απ’ την αρχή μέχρι το 
τέλος. Να σημειώσουμε ότι δεν χρησιμοποι-
ούμε έτοιμες λύσεις και οι πρώτες ύλες είναι 
φιλικές προς το δέρμα.

Σε τι ηλικίες απευθύνονται; Δεν έχουν η-
λικία τα κοσμήματα. Απευθύνονται σε κάθε 
γυναίκα που θέλει να φορέσει κάτι εύκολο 
και εντυπωσιακό, ικανό να της αλλάξει τη 
διάθεση και την εμφάνιση του περσινού της 
ρούχου, χωρίς να ξoδέψει μια περιουσία.

Αγαπάνε οι Ελληνίδες το ελληνικό κόσµη-
µα; Φυσικά και το αγαπάνε. Έχω πελάτισσες 
που υποστηρίζουν τα κοσμήματά μου από 
το 1985 και αυτή η αφοσίωση έχει περάσει 
στις κόρες και τις εγγονές τους.
 
Πού µπορεί να βρει κανείς τη νέα σας 
σειρά; Από τον Σεπτέμβρη και μετά η σειρά 
«Cheap Thrills by MariaMastori» θα τρέξει 
στα καταστήματα που συνεργαζόμαστε 
ήδη και σε κάποια καινούργια σε Ελλάδα 
και εξωτερικό. Τότε θα δώσουμε τη λίστα. 
Προς το παρόν, όποιος ενδιαφέρεται να δει 
τη συλλογή και να ενημερωθεί, μπορεί να 
έρθει σε επαφή με τον Κώστα Αργυρίου για 
ραντεβού στο τηλέφωνο 210 7295077 και 
επίσης στο site mariamastori@gmail.com. 
Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου θα είναι έτοιμο 
και το e-shop.

Και οι τιµές; Οι τιμές ξεκινάνε από € 40 και 
φτάνουν  στα € 80.

 Σ.Π.

INFO
www.mariamastori.com

210 7295077, mariamastori@gmail.com
Facebook: mariamastorijewellery

Facebook: costasargiriou

Cheap 
ThrIlls 
by Maria Mastori

«Φτηνές 
συγκινήσεις» 

γιατί κρατάμε το 
design και την 
ποιότητα της 

Μαρίας Μάστορη 
και τα συνδυάζουμε 
με τη χαμηλότερη 

δυνατή τιμή

H σχεδιάστρια µε το γιο της, Κώστα Αργυρίου
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SUMMER 
CITY '13

IN 
THE

ΕΥΡΩΠΑ«ΚΗ ΓIΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΓΙΑ (ΜUSIC) DAY OFF
21 Ιουνίου. Η µεγαλύτερη του έτους. Μέρα της 
µουσικής. Μέρα να βγεις έξω. Όχι για να αγανα-
κτήσεις, ούτε για να πανηγυρίσεις. Για να συνδε-
θείς ξανά µε την πόλη σου. Για να συναντηθείς µε 
άγνωστους φίλους. Για να ακούσεις free γνωστά  
και άγνωστα ονόµατα από την ελληνική και την 
ευρωπαϊκή σκηνή, στη µεγαλύτερη δωρεάν Γιορ-
τή της Πόλης, µε πολύχρωµους και απρόσµενους 
ήχους κόντρα στο µούδιασµα των καιρών. 

Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ
Mε την παρότρυνση «Let’s change the city» ο 
Γιώργος Perot και το team της Μ.Ε.Σ.Ο. συνεχί-
ζουν τη σχεδόν εξωπραγµατική προσπάθεια ορ-
γάνωσης όλης αυτής της γιορτής µε εκατοντάδες 
σκηνές σε δεκάδες σηµεία της Αθήνας. Πλατείες, 
πάρκα, πεζόδροµοι, µουσεία, κήποι, σταθµοί µε-
τρό και άλλοι δηµόσιοι χώροι σε πολλές γειτονιές 
της Αθήνας θα γεµίσουν από µουσική. Από τις 19 
µέχρι τις 21 Ιουνίου. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
Στις 21 Ιουνίου 1982 µε πρωτοβουλία του τότε 
Γάλλου υπουργού Πολιτισµού Jack Lang γιορτά-
στηκε στη Γαλλία για πρώτη φορά η Γιορτή της 
Μουσικής, µε σκοπό να βγουν «όλοι οι µουσικοί 
στους δρόµους».
Το 1983, 30.000 γέµισαν τους δρόµους και τις 

πλατείες της Γαλλίας. ∆ύο χρόνια αργότερα η 
γιορτή εξάγεται στον υπόλοιπο κόσµο, ενώ µε 
πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη διοργανώ-
νεται και στην Αθήνα, ως πρώτη Πολιτιστική πρω-
τεύουσα της Ευρώπης.   

Φέτος για 14η συνεχόµενη χρο-
νιά, η ΜΕΣΟ στοχεύει να γεµίσει 
κάθε γωνία της χώρας µε ήχους 
και χρώµατα σε µια µοναδική 
πολιτιστική ένωση. Να φέρει 
κοντά όλους τους ανθρώπους 
που έχουν κοινό πάθος µε τη 
µουσική. Αλλά και την πόλη 
τους. Στο φετινό πρόγραµµα, 
εκατοντάδες καλλιτέχνες, σχή-
µατα, ορχήστρες, χορωδίες και 
φιλαρµονικές ένωσαν τις δυνάµεις 
τους και οι εκδηλώσεις θα απλωθούν 
σε 26 πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

ΠΕΜΠΤΗ 20/6 ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΑΤΗENS VOICE

 Το ραντεβού µας το ξέρεις. Στην πλατεία Κλαυθ-
µώνος. Πέµπτη 20 Ιουνίου. Η πρώτη µας συνά-
ντηση ξεκίνησε το «ηρωικό» 2004 και στη σκηνή 
της At h en s Vo ic e στην Κλαυθµώνος είχαν εµ-
φανιστεί οι Φοίβος ∆εληβοριάς, Xaxakes, nikko 

Patrelakis και K. Βήτα. Ακολούθησαν για εννέα 
συνεχόµενα καλοκαίρια όλοι οι αγαπηµένοι µας 
µουσικοί που ηλέκτρισαν την πλατεία Κλαυθµώ-
νος µέσα από πολλά διαφορετικά µουσικά είδη. 

Το ραντεβού δεν σταµατά και η Κλαυθ-
µώνος θα µετατραπεί σε µια µου-

σική γιορτή µε ένα φρέσκο και 
δυνατό line-up. 

Η φωνή της πόλης θα ακου-
στεί δυνατά µε το «εδώ και 
τώρα»  πολυσυζητηµένο 
σχήµα του Γιάννη Παπαϊω-
αννου, τους Mechanimal. 
Με ένα ντεµπούτο που χα-

ρακτηρίστηκε ως ο ελληνι-
κός δίσκος της χρονιάς, ενώ 

συµπεριλήφθηκε στις λίστες 
µε τα καλύτερα στην παγκόσµια 

δισκογραφία. Θα δούµε επιτέλους 
σε µεγάλη σκηνή τα happy landscapes 

του γνωστού comic artist PanPan. Θα ακούσου-
µε τη µελωδική pop των Μέντα, την ηλιόλουστη 
indie pop των Pop Eye, την ολοκαίνουργια dream 
pop των Playground Theory  που ετοιµάζουν το 
ντεµπούτο τους στην Puzzlemusik. Επειδή όµως 
θέλουµε και δύο γυναικείες φωνές να µας φτιά-
ξουν τη µέρα, Σοφία Κουρτίδου και Κατερίνα 
Μακαβού θα είναι κι αυτές στη σκηνή της At hens 
Vo ic e. Περισσότερα στο επόµενο τεύχος. Τσεκ. 

HigHligHts
�Θησείο, 19/6
Στις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής χρονιάς, 
η άφιξη του Jorgos Skolias µε τη σύµπραξη του 
συνθέτη και τροµπονίστα Bronek Duzy. Εξαιρε-
τικά ενδιαφέρουσα περίπτωση µουσικού, που 
ξεκίνησε την καριέρα του στα 70s στην Πολωνία 
µε ροκ και τζαζ ήχο. Φρόντισε να είσαι εκεί.
�σύνταγμα, 21/6
∆ιαµαντάκι από Ελβετία οι Macadam Dive µε 
blend από trip-hop, rock, jazz µε ψυχεδελικά και 
ηλεκτρονικά στοιχεία. 
�Floral, 19/6
 nτουέτο από Ουγγαρία oι Meszecsinka µε neo-
folk ήχο και φανταστικά ambient ηλεκτρονικά 
τοπία, όπου τα πάντα επιτρέπονται. Βαλκανική 
παράδοση, ανατολή, πειραµατισµός και funk. Η 
τραγουδίστρια έχει φωνητικό ρεπερτόριο σε ε-
πτά γλώσσες.
� Hip Hop ονόµατα στην πλατεία Κλαυθµώνος 
στις 19/9 σε επιλογή του DJ Noiz.
�Φουλ εκδηλώσεις στον Iano µε σεµινάρια, κλα-
σική µουσική, έκθεση και συναυλίες non stop.
� Το επιτυχηµένο project της Λυρικής Σκηνής, το 
Λυρικό Λεωφορείο, επιστρέφει στις 21 Ιουνίου 
από τις 18.00 και µετά σε δρόµους και πλατείες 
της Αθήνας.
Mπες και δες το πρόγραμμα και τα ονόματα των 
καλλιτεχνών στο athensvoice.gr

19-21 ΙΟΥΝΙΟΥ

Mechanimal

Meszecsinka
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Guys, 
ερώτηση κρίσε-

ως: Απαντήστε μου 
με μία φράση τι είναι 
για σας καλοκαίρι 

στην Αθήνα.

Καλοκαί-
ρι στην Αθήνα 

είναι να περπατάς 
στο δρόμο και να σου 
έρχονται στο κεφάλι 
παγωμένες σταγόνες 
νερό από τα κλιμα-

τιστικά.

 
Σωστό, Λου-

ίζα, αλλά εγώ θέλω 
και frozen yogurt μα-
ζί... Κι ακόμα καλύτερα, 
αν είσαι σε βόρειο προά-
στιο. Δύο βαθμοί χαμη-

λότερη θερμοκρασία 
από το κέντρο!

Το 
καλοκαίρι στην 

Αθήνα λέει, μόνο 
αν κυκλοφορείς σε 
ταράτσες σαν τον 

Μπάτμαν.

Καλο-
καίρι είναι να 

κατεβαίνεις με το 
παπάκι την Κηφισίας 
την ώρα που αρχίζει 
να νυχτώνει και να 
γελάς από ευτυ-

χία...

Καλοκαίρι 
στην Αθήνα είναι 
να είσαι στο αγα-

πημένο σου στέκι με 
τους αγαπημένους 

σου φίλους!

Δηλαδή, 
ελπίζεις να 

είναι σταγόνες 
νερό  :-)

 
...αρκεί να 

προσέχεις να 
μην καταπιείς 
μυγάκια. Λολ! 

Γιατί 
δεν μας το 

λες κατευθείαν 
ότι θέλεις να πάμε 
στο Chillbox της Α-
γίας Παρασκευής, 

βρε ζουζούνι;

Και 
σε άλλα 

11 στέκια στην 
Αττική!

Προτείνω 
για απόψε frozen 

yogurt από ελληνικό 
φρέσκο γάλα, στραγγιστό 
γιαούρτι, φυτικές ίνες και 

πρεβιοτικά. Με γαρνιτούρες 
σε δεκάδες διαφορετικές 
γεύσεις. Και, κυρίως, με 

φρούτα ή σοκολάτα 
από πάνω!

Φεύγουμε για 
Chillbox Αγίας Πα-

ρασκευής. Θα το δείτε 
από μακριά. Ηρώων 

Πολυτεχνείου 4
στην πλατεία

Αγ.Παρασκευής

A
d

ve
rt

o
ri

a
l «

A
.V

.»

�Η Jessie Ware, που όπως μάθαμε από την 

αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στην 

A.V. την περασμένη εβδομάδα έχει περά-

σει πάνω από 20 καλοκαίρια στη Σκόπελο 

βουτώντας τηγανητά κολοκυθάκια σε τζα-

τζίκι, καταφτάνει στην Αθήνα με προσωπικό 

κομμωτή και make-up artist. Α, και τη μαμά 

της...

�Ο Darius Keeler, το ένα από τα δύο ιδρυ-

τικά μέλη των Archive, θα διαλέξει μουσικές 

για του πολυάριθμους Αθηναίους φίλους 

του το Σαββατόβραδο μετά το φεστιβάλ 

στο Key bar.

�H Bebe κουβαλάει τη φήμη της απρόβλε-

πτης παρουσίας. Άλλοτε τραγουδά φορώ-

ντας μόνο το μαγιό της, άλλοτε ζητά από 

τους διοργανωτές να έχουν κι έναν καναπέ 

εύκαιρο για να στήσει επί σκηνής.

�Ο John Talabot δεν θέλει να δείχνει το 

πρόσωπό του. Υπηρετώντας την αντιστάρ 

παράδοση ορισμένων εκπροσώπων της 

dance-electronica, είναι πολύ επιλεκτικός 

σε φωτογραφίσεις και λοιπά events δημοσι-

ότητας πέραν των καθαρά μουσικών.

�Οι Φανταστικοί Ήχοι, το όχημα του 

Αγγέλου Μπαλτά, υπέγραψαν ένα από τα 

μεγαλύτερα success stories του ελληνι-

κού internet τα τελευταία χρόνια. Σχεδόν 

20.000 φορές πατήθηκε το download για το 

ανεπίσημο ντεμπούτο του «Κυρίαρχοι του 

Σύμπαντος» με τα υπέροχα samples από τα 

ελληνικά 60s-70s.

�Ο ΝΤΕΪΒΙΝΤ μόλις υπέγραψε ένα πιο-

James-Blake-δε-γίνεται remix στο «Δεν εί-

ναι αργά» από τον πολύ πρόσφατο δίσκο 

του Κ. Βήτα «Απήχηση». Ακούστε το στο 

athensvoice.gr

�Η Ειρήνη Σκυλακάκη περνάει τον καιρό 

της μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου, όπου και 

κάνει το μεταπτυχιακό της στη Νομική. Και 

της αρέσουν οι διασκευές, π.χ. στο «Guns Of 

Brixton» των Clash.

�Η Σtella των Fever Kids είναι καλοτεχνί-

τισσα που έγινε φωτογράφος που έγινε η 

πιο ενδιαφέρουσα γυναικεία φωνή της ελ-

ληνικής indie pop. Το έτερο «πυρετικό παι-

δί» είναι ο Αλέξανδρος των Expert Medicine.

Τεχνόπολις, Παρ. 14/6, εισιτήρια € 32 (προ-
πώληση), € 37 ταμείο. Πρόγραμμα: οι πόρτες 
ανοίγουν στις 18.30
Stage 5/25: Ειρήνη Σκυλακάκη 18.40, Fever 
Kids 19.45, Φανταστικοί Ήχοι 21.00, NTEΪBINT 
22.45
Main Stage: Bebe 19.00, Jessie Ware 20.10, 
Archive 21.30, John Talabot 23.10
Ακολουθεί πάρτι με τους παραγωγούς του Εν 
Λευκώ 87.7 -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ

Μερικά πράγµατα που ίσως δεν 
ξέρεις για τα 8 σχήµατα που θα 
εµφανιστούν την Παρασκευή 
στην Τεxνόπολη... 

τΟΥ EN LEfko
Festival
ΤΑ ÇMΥΣΤΙΚΑÈ

John Talabot
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Patricia Kaas
Badminton, 14/6
Διάσημη για το φιλί της με τον Jeremy Irons και 
την αγάπη της για το Cabaret και την Edith Piaf. 
Eδώ έρχεται με τραγούδια της Piaf. Για τα άλλα 
ρωτήστε την από κοντά.
 
ύamato
Badminton, 18&19/6
Samurai των κρουστών με μουσικό υπερθέαμα 
και yamato όνομα. 

DUB FX
Βοτανικός, 19/6
Party nonstop με τον Αυστραλό beatboxer Dub 
FX, τη Flower Fairy και ξεκίνημα από το δίδυμο 
Blend Mishkin - Anna Mystic. Mέχρι πρωίας.

let me Know Fest
Αίθριο, Ελληνικός Κόσµος, 19&20/6
Ωραίο line-up στο ξεκίνημα (19/6) με τους προ-
στατευμένους από την υπερέκθεση Κeep Shelly In 
Athens, την ξυπόλητη hippie-chic μούσα Nalyssa 
Green και τους yamatous Baby Guru. Groovy συ-
νέχεια με Ιmam Baildi, Sunny Side Of The Razor, 
The Bet στις 20/6.

μοBB DeeP
Gagarin 205, 22/6
Όλοι οι hiphop-άδες που σέβονται το μουσικό 
εαυτό τους θα είναι μέσα. Prodigy και Havoc θα 
δημιουργήσουν κανονικό havoc με ξεκίνημα από 
τον MC Τha Alkaholiks, J-RO. Made in USA.

εύρωπαϊκη γίορτη μούσίκησ 
19-21/6
Η γιορτή απλώνεται, δεν συρρικνώνεται. Με πο-
λύ μεράκι και εξωπραγματική συνεισφορά από 
τους διοργανωτές, τους συνεργάτες, εθελοντές 
και φυσικά Ευρωπαίους μουσικούς που μαζί με 
το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής σκηνής 
θα δώσουν το «παρών» σε μια τριήμερη μουσι-
κή γιορτή σε πλατείες και δρόμους των πόλεων. 
Που, ναι, μας ανήκουν.

Patti smith
Hρώδειο, 22/6
Πανκ ιστορία που ξέρεις νεράκι.  

GrUPo comPay seGUnDo
From BUena Vista social clUB 
Τεχνόπολις, 27/6 
Βγάλε το λατίνο που κρύβεις μέσα σου.

slayer, rottinG christ, Down, 
KVelertaK
Πλατεία Νερού, 1/7
Είπαμε, σοβαρό κοινό οι μεταλάδες.

Diana Krall Θέατρο Ηρώδου Αττικού, 1/7
Kλασική αξία η Krall, έρχεται με ρετρό ταξίδι στα 
20s - 30s. Μόνο η ποταπαγόρευση λείπει για να 
χρονοταξιδέψουμε.

Krs-one Bios, 4/7
Μορφή του hip-hop με ιστορία στους τρομερούς 
Boogie Down Productions και πολλές συνεργα-
σίες.

rocKwaVe  FestiVal 6-9/7
Το Rockwave γίνεται τετραήμερο, φέρνει τη 
superstar Lana Del Rey (8/7) που όλοι την ακούν 
και όλοι τη βρίζουν, φέρνει την επιτυχημένη μυ-
σταγωγία των Dead Can Dance, φέρνει αυτούς 
που λένε το «Killing Moon» και ετοιμάζει μια ελλη-
νική μέρα έκπληξη. Μορ ίνφο σουν. 

maDeleine PeyroUX Λυκαβηττός, 15/7
Ελληνογαλλική συμμαχία με την Έλλη Πασπαλά 
και τα καπνισμένα της τραγούδια.

αthens worlD mUsic FestiVal PiiGs 
Tεχνόπολις, 15-19/7
Oι πιο ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης ενώ-
νονται σε μια μεσογειακή γιορτή. Ξεχωρίζουν 
Nuova Compagnia di Canto Popolare, Cristina 
Branco, Andre Maia Band.

Pet shoP Boys
Ejekt Festival, Πλατεία Νερού (16/7)
Η πιο feeling good συναυλία του καλοκαιριού εί-
ναι εδώ για τρελαμένα κορίτσια και αγόρια. Δυ-
νατό κρυφό χαρτί ο James Blake, τζόκερ οι Happy 
Mondays και νέο αίμα από τους νικητές του Red 
Bull Bedroom Jam.

anthraX
28/7, Gagarin 205
Σοβαροί μουσικόφιλοι οι μεταλάδες, είναι έτοιμοι 
για δύναμη και δόξα.

roGer waters 
OAKA, 31/7
Αρχιτέκτονας έπρεπε να γίνει, όχι μουσικός. To 
πιο διάσημο μουσικό τείχος σε σούπερ ντούπερ 
παραγωγή. 

Ζaz
Λυκαβηττός, 3/9
Έξω καρδιά με Je Veux, tu veux, il veut και τη Μα-
ριέττα Φαφούτη από κοντά.

νοUVelle VaGUe 
Tεχνόπολις, 13/9
Σε μερικά χρόνια η Wikipedia θα γράφει ότι 
Depeche Mode και PiL διασκεύασαν Nouvelle 
Vague. A

Φουλ καλοκαιρινό συναυλιακό πρόγραµµα, πολλές εκπλήξεις, πολύ 
Αir France και ονόµατα από ένα ευρύ ρεπερτόριο παντός καιρού. Τσεκ. 

SUMMERTIME 4 LIVE
Oi SUCCESS SToRIES TOY ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Lana Del Rey
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Αν δεν θέλεις να ακούσεις πικρές 
αλήθειες μη ρωτήσεις ποτέ τον 
Γιώργο-Blend Mishkin. Γιατί θα στις πει. Ούλτρα κουλ τύπος και pro DJ, όχι βοσκός-deejay σαν τον απαγω-
γέα ανηλίκου. Και σαν τους περισ-
σότερους DJ της Αθήνας. Πού τον 
χάνεις; Θα τον βρεις κάθε weekend σε κάποιο φεστιβάλ, club ή beach 
bar της Αθήνας. Χώρια τις χειμερι-
νές ευρωπαϊκές περιοδείες. Του ζη-

τήσαμε να μας πει πώς την παλεύει με το non stop ντιτζεϊλίκι...

Τι κάνεις µε τα σφηνάκια που 
σε κερνούν οι µουτζαχεντίν; Tα πίνω, δεν προλαβαίνω να πω όχι.Tι κάνεις αν κρασάρει το 
laptop; Βαράω κόρνες και δείχνω τον μπάρμαν.
Τι κάνεις σε περίπτωση που 
κρασάρεις εσύ; Restart.

Πώς αποφεύγεις µεθυσµένη 
groupie;  Mε γρήγορο ελιγμό.
Ποια είναι η καλύτερα ώρα για φαγητό για να µην πέσεις, αλλά να βγάλεις και το βράδυ; Μετά 
το gig, για να βγάλεις το πρωί.
Ποια είναι η καλύτερή σου, αν 
έχεις κενό weekend; Βλέπω 
Anthony Bourdain.
Tι κάνεις όταν σου ζητάνε καµε-νίλες; Tον απασχολημένo.

Το TOP 3  του BLEND
Leftside & Shaggy - Jump AroundBusy Signal - Ants Falla Fat
Skarra Mucci - What we Gonna 
Do Now

* O Blend Mishkin με την Anna 
Mystic θα ανοίξουν τον Beatboxer DubFX στον Βοτανικό, στο μεγάλο 8ωρο πάρτι. Μετά τη 1 το πρωί, free entrance. 19/6

DJ SURVIVAL GUIDEΟ Blend Mishkin διηγείται  πώς επιβιώνει από τα καλοκαιρινά weekends

Tου ΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

● Τιμές (πιο) φιλικές. Στην πλειοψηφία τους τα ευαγή νυχτερινά ιδρύματα 
της παραλιακής προσάρμοσαν την τιμή του ποτού και σε λίγες περιπτώσεις 
συναντάς ακόμα το ακατέβατο και απωθητικό € 10.
● 12.000 μπουκάλια ποτού είναι το ντεκό στο «Akrotiri Mikro Club» της πα-
ραλίας του Αγίου Κοσμά, που παίζει house.
● Το W παραμένει γερό παραλιακό brand στον Αστέρα Γλυφάδας με τα 
«Show Me Love» πάρτι να είναι κάθε Πέμπτη η κύρια ατραξιόν.
● Dance stages – εκτός από το «Akrotiri» καθαρό προσανατολισμό στη 
χορευτική μουσική θα έχει και φέτος το «Ammos Beach Club» (Λουτρά Αλί-

μου), ενώ ανάλογες βραδιές θα 
παίξουν και στο «One» (επίσης 
στον Άγιο Κοσμά)
● Όλη μέρα για καφέ-φαγητό 
και ποτό: Στο «Sea & The City» 
και το «Yaya» στον Άλιμο (στο 
σημείο που ξέραμε ως «Ostria») 
και βέβαια στο «Balux» του Α-
στέρα Γλυφάδας.
● Λάτιν κι ελληνικά; «Fuego» 
και «Σιδεράδικο» στον Άγιο Κο-

σμά με την πισίνα του «Γαλάζιου» στο προσκήνιο.
● Save the date – 20/6 το πρώτο Beach House Festival στο Bolivar (Ακτή 
του Ήλιου, Άλιμος) με Kolombo, Phonique, Blond:ish, Crazy P feat. Danielle 
Moore, Cj Jeff, Nino Santos & Lightem, George R, Skinny.
● Mega club – το Dream City από την Ιερά Οδό στη Γλυφάδα με MTV Wild 
Nights κάθε Παρ., φωταγωγημένη πισίνα και λοιπά.
● Άν θέλετε, κάνετε και μια παράκαμψη από την ακτογραμμή και πηγαίνετε 
στα δύο πολύ καλά bars της Γλυφάδας, Mosaiko και Pere Ubu, με τα καλά 
κοκτέιλ και τις indie ανησυχίες.
● Πιο μακριά απ’ όλα το Island, στο γνωστό παραδεισένιο σημείο της Βάρ-
κιζας. Χώρος υψηλής αισθητικής και διαφορετικής λογικής από αυτό που ε-
πικράτησε ως «Παραλιακή» με την υπογραφή του Χρύσανθου Πανά. Crowd 
«καμία κρίση», κάθε Τετάρτη deep house με την επιμέλεια της Mahayana 
Records και κάθε Πέμπτη live/dj sessions (αυτή την εβδομάδα Penny & The 
Swingin’ Cats).  -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
CLUBBING
Παραλία 2013 σε 10 βήµατα 

Μη χ άσεισ 
Το Sex and the City 

Nights πάρτι που κλείνει 
τα 5 του χρόνια. Με guest djs 
τους Βίκυ Μπανιά, Θάνο Μα-

κρή, Hector, Dino MFU, Agent 
Greg, Johhny Gerontaki. Στις 

15/6 (από τις 22.00), στο 
ξενοδοχείο Hilton. 
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Ένα δροσερό κουτί 
Chillbox Το ολοκαίνουργιο εγχείρημα της Δω-
δώνης έρχεται σε κουτάκια! Πρόκειται για ελληνι-
κό frozen yogurt φτιαγμένο από ελληνικό φρέσκο 
γάλα και στραγγιστό γιαούρτι, απόλυτα υγιεινό 
και ελαφρύ (ανάλογα τι θα προσθέσεις). Δίνει μια 
διαφορετική πινελιά στο frozen yogurt, που περ-
νάει τη φάση της «ενηλικίωσής» του, και προσθέ-
τει στο fun! Ετοιμάσου για νέες απολαύσεις!

Πόση σοκολάτα αντέχεις;
Max Perry H εταιρεία που από το 2005, με 
το πρώτο κατάστημα που άνοιξε στον Πει-
ραιά μέχρι σήμερα, έχει γίνει το συνώνυμο 
της σοκολάτας. Εξίσου καλά τα πηγαίνει και 
με τα παγωτά, όπου το καλοκαίρι μπορείς να 
τα βρεις σε άφθονες γεύσεις: toffee-caramel, 
stratsiatella, pistachio, καϊμάκι κ.λπ. Θα τα βρεις 
σε 24 σημεία στην Αθήνα – κι ένα στην Πάτρα 25.  

Ένα παγωτό κουραμπιέ
Kayak Εδώ μπορείς να βρεις γεύσεις από Σοκο-
λάτα Grand Marnier μέχρι και παγωτό ροζ πιπέρι. 
Η οικογενειακή επιχείρηση που από ένα μικρό 
εργαστήριο ζαχαροπλαστικής το 1991, έφτασε 
σήμερα να παράγει 700 τόνους παγωτό το χρόνο. 
Ίσως όχι άδικα, αν σκεφτείς πως ήταν η πρώτη 
εταιρεία που δημιούργησε βιολογικό παγωτό 
(think green) και το πρώτο παγωτό χωρίς προ-
σθήκη ζάχαρης (think slim) αντικαθιστώντας 
τη με φυσική γλυκαντική. Επίσης, διάβασε 
και κλάψε: Παγωτό Κουραμπιέ, Μαστίχα, 
Παγωτό μελομακάρονο, Τσουρέκι, Σουσά-
μι-Μέλι, Βιολογικό Παγωτό Πράσινο Τσάι. 
Αν έχεις έλλειψη φαντασίας, πέρνα μια βόλ-
τα από εδώ. Αν είσαι αναποφάσιστος, φέρε 
και μια φίλη σου μαζί. Kayak Boutique Γλυφάδα: Ι. 
Μεταξά 34-26 & Ζησιμοπούλου 9

Παγωτά τεχνικολόρ 41 ιντσών! 
Παγωτομάνια Έρωτας με την πρώτη ματιά – 
γιατί βλέπεις ένα παγωτό σε μορφή ΒΟΥΝΟ. Τι άλ-
λο θέλεις; Ποια άλλη φαντασίωση έχεις; Τη βρί-
σκεις: γεύσεις kinder bueno, lila pause, bounty, 
millefeuille και profiterol. Θέλεις και χρώματα 
για να τα συνδυάζεις με φούστα-μπλούζα; Έχει 
τεχνικολόρ ποικιλία. Από το πρώτο κατάστημα 
στο Ψυρρή το 2003, έχει εξελιχθεί σε ολόκληρη 
αλυσίδα και ένα από τα πιο διάσημα παγωτατζί-
δικα της πόλης. (pagotomania.gr)

The American Factor
Ben & Jerry’s O Βen Cohen και ο Jerry Greenfield 
ήταν δύο συμμαθητές που μισούσαν τη γυμνα-
στική και αγαπούσαν το φαγητό. Μετά από μια 
απόλυση του Ben από μια δουλειά που δεν τον 
ευχαριστούσε και τη δεύτερη αποτυχημένη προ-
σπάθεια του Jerry στις εισαγωγικές εξετάσεις της 
Ιατρικής, το 1987 οι δυο φίλοι αποφάσισαν να ξε-
κινήσουν σεμινάρια παρασκευής παγωτού, που 
τους κόστισαν μόλις $ 5. Ακολούθησε το πρώτο 
τους κατάστημα σε ένα εγκαταλελειμμένο βεν-
ζινάδικο του Burlington, όπου πωλούσαν χύμα 
παγωτό. Κάπως έτσι οι γεύσεις Chunky Monkey, 
παγωτό μπανάνας με σοκολάτα και καρύδια, 
Chocolate Fudge Brownie, παγωτό σοκολάτας με 
κομματάκια brownie, και Cookie Dough, παγωτό 

Κάνε μου λιγάΚι... 
σλουρπ!
  
Πού θα φας τα καλύτερα παγωτά στην 
Αθήνα; Η A.V. σου προτείνει τα 10+1 
καλύτερα παγωτατζίδικα της πόλης 
που θα σε κρατήσουν δροσερό λίγο 
πριν... σαλπάρεις!

Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΡΗ
Φωτό: ΧΑΡΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
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βανίλια με κομματάκια σοκολάτας και μπισκό-
του, έχουν γίνει ανάρπαστες. Λ. Κηφισίας 37 Α, 
210 6820455, Golden Hall

Στην αυλή ή με catering στο σπίτι;
Zillion’s Στέκι των Βορείων Προαστίων χρόνια 
τώρα, που καλά κρατεί. Πέρα από την ανθισμένη 
του αυλή και το όμορφο περιβάλλον διαθέτει και 
φρεσκότατο παγωτό που σίγουρα θα σε δροσί-
σει. Φτιάχνει παγωτό με αυτό που λέμε αγνά υλι-
κά, ενώ οι σπεσιαλιτέ τους είναι παγωτό με ανθό-
γαλα, σορμπέ σοκολάτα, φιστίκι και cheesecake. 
Μεγάλο ατού (ή μεγάλο αμάρτημα, ανάλογα): κά-
νει και catering! Διονύσου 69, Κηφισιά, 2106201211

Όταν βράζει η Ερμού
Mattonella Μετά από δεκάδες ταξίδια στην Ιτα-
λία και δύο χρόνια εκπαίδευσης από έναν Ιταλό 
τζελατιέρη, ο Κώστας Καρβούνης δημιούργησε 
τη Mattonella, τη gellateria με το ιταλικό χειρο-
ποίητο παγωτό. Σίγουρα την έχει πάρει το μάτι 
σου καθώς κατεβαίνεις την Ερμού στο Μοναστη-
ράκι, με τους τουρίστες να κάνουν ουρά. Το πα-
γωτό είναι εντελώς χειροποίητο, ενώ δίνει βάση 
στις εποχικές γεύσεις, όπως ας πούμε παγωτό 
σύκο το καλοκαίρι και φράουλα την άνοιξη. Ίσως 
στις πιο περίεργες και ανατρεπτικές γεύσεις που 
έχουμε συναντήσει είναι το παγωτό σόγιας με 
τζιαντούγια! Ερμού 82, πλ. Μοναστηρακίου, 210 
3251717

Η χαρά του μερακλή
Χαρά Αν είσαι μερακλής και προτιμάς τις πολίτι-

κες γεύσεις, εδώ βρήκες αυτό που ψάχνεις. Από 
το 1969 η Χαρά προσφέρει όλες τις κλασικές 

γεύσεις, αν και ειδικεύεται στο παραδοσιακό 
πολίτικο παγωτό. Το εκμέκ έχει την τιμητική 
του, μαζί με το καϊμάκι και το Σικάγο, αλλά 
και πιο πρωτότυπες γεύσεις, όπως ρούμι-
σταφίδες. Μια όαση δροσιάς στο πολύβουο 
κέντρο. Πατησίων 339, 210 2287266
  
Το τέλειο παγωτό μηχανής 
Κρίνος Αυτό που αρέσει σε όλους ανε-
ξαιρέτως. Και, μάλιστα, είναι είδος προς 
εξαφάνιση. Ο «Κρίνος», παραδοσιακό 
ζαχαροπλαστείο στο κέντρο της Αθή-
νας, φημίζεται για την μπουγάτσα, τους 
λουκουμάδες, αλλά και το εξαιρετικό 
παγωτό μηχανής του, το οποίο δεν το 
τσιγκουνεύονται, αφού με € 1,70 παίρ-
νεις μια γενναία ποσότητα – και την 
τρως όλη μ όνος-μ όνος-μ όνος σου. 
Αξίζει για ένα διάλειμμα από τη βόλ-
τα στην Ερμού. Αιόλου 87, 210 3216852 

Παγωτό στις 4 το πρωί
Δεληολάνης Έχοντας γράψει ιστορία 
στην κατασκευή παγωτού από φρέσκο 
αγελαδινό και πρόβειο γάλα, με βιολο-
γικά αβγά, συνεχίζει μέχρι και σήμερα 
να έχει φανατικούς υποστηρικτές. Μά-
λιστα, δύο από τα καταστήματά του λει-

τουργούν 24 ώρες το 24ωρο για τις μετα-
μεσονύκτιες λιγούρες! Εδώ θα δοκιμάσεις 

παγωτό με γεύση κατίκι Δομοκού και μέλι, 
αλλά και sorbet λεμονιού από φυσικό στυμμέ-
νο λεμόνι με τρίμματα λεμονιού. Λ. Συγγρού 100, 
210 8983000, Κυπρίων Ηρώων 50, Ηλιούπολη, 210 
8983001

Η τέλεια φράουλα
Häagen-Daz Ίσως κάτι θα πρέπει να μας λέει 
το γεγονός πως η αναζήτηση για τις ιδανικές 
φράουλες που μπορούν να φέρουν το όνομα 
Häagen-Daz 6 ολόκληρα χρόνια! Δεν είναι τυχαία 
ένα από τα διασημότερα παγωτά σε όλο τον κό-
σμο. Απόλαυσε τη μοναδική Crème brûlée και το 

Double caramel cream crispy, δηλαδή παγωτό 
καραμέλα με σιρόπι καραμέλας και επικάλυψη 
με καραμέλα και γκοφρέτες! Τα βρίσκεις σε 8 
σημεία-καταστήματα στην Αθήνα και σε διά-
φορα ψυγεία. A



Γκουρμέ με τιμές ταβέρνας
Μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας 
μάς δίνουν την ευκαιρία να χαρούμε τους πολύ 
όμορφους καλοκαιρινούς χώρους τους και α-
ντιπροσωπευτικές γεύσεις της κουζίνας τους 
σε σούπερ συμφέρουσες τιμές. Η Malvazia έχει 
όμορφο σκηνικό και τον ουρανό με τα αστέρια α-
κριβώς από πάνω σου, και το μενού των € 19 που 
παίζει κάθε βράδυ με ελεύθερη επιλογή από όλα 
τα πιάτα του καταλόγου. Ο Milos μέσα στο ξενο-
δοχείο Hilton προσφέρει προσιτή γαστρονομία 
κάθε μέρα το μεσημέρι, το lunch menu έχει αρκε-
τές επιλογές και κοστίζει € 27,5. Το L’ Abreuvoir 
μέσα στον υπέροχο κήπο με τις μουριές σερβίρει 
μενού υψηλής γαλλικής γαστρονομίας με € 30 
το άτομο. Στο Kuzina αξίζει κανείς να απολαύ-
σει την... άριστη κουζίνα του και τηλεοπτικού πια 
διάσημου σεφ Άρη Τσανακλίδη με τιμές € 15 και 
€ 19 το άτομο, πριν ανέβει για ένα κοκτέιλ στην 
ταράτσα με τη συγκλονιστική θέα Ακρόπολη. Ο 
Βασίλαινας έχει ήδη ανέβει στη δροσερή του 
ταράτσα και σερβίρει μενού που περιλαμβάνει 

σαλάτα, φάβα, ταραμοσαλάτα, γαύρο μαρινάτο, 
μανεστράκι με κοτόπουλο, χοιρινό γλυκόξινο με 
πατατούλες και γλυκό αντί € 19,5 το άτομο.

Νύχτες με φεγγάρι
Όταν στην Αθήνα έχει πανσέληνο, αυτοί που θέ-
λουν να ζήσουν το απόλυτο ρομάντζο και παί-
ζουν την πόλη στα δάχτυλα κατευθύνονται στα 
εξής σημεία: Στο Olive Garden του ξενοδοχείου 

Titania για ελληνοκεντρική κουζίνα (καλές τι-
μές), αλλά και για μια «άλλη» εικόνα της Αθήνας 
από ψηλά. Στο La Suite Lounge του St George 
Lycabettus για πειραγμένες γεύσεις και μουσι-
κές που σε ταξιδεύουν, στο Galaxy στο Hilton 
για ελληνικές γεύσεις, σούσι ή για κοκτέιλ και 
finger food (σε καλή τιμή-πακέτο). Κι ακόμη, στο 
Καφέ Αβησσυνία για ελληνική κουζίνα με πανο-
ραμική θέα υπό το φως των κεριών, στο Λουκού-
µι για ίδια τέλεια ρομάντζα (είναι απέναντι) και 
κρύα πιάτα με κρασί, στο Βαρούλκο για γεύσεις 
από τον Λευτέρη Λαζάρου, στη Στροφή απένα-
ντι από το Ηρώδειο για «παλιά» καλή ελληνική 
κουζίνα, στο Κyoto για αυθεντικό σούσι και την 
Ακρόπολη και το φεγγάρι στο ίδιο πιάτο.

By the pool
«Έξω» ο καύσωνας χτυπάει 40άρια, αλλά εσύ 
τρως και πίνεις στις δροσιές με το βλέμμα να 
χάνεται, όχι στο απέραντο, αλλά πάντως στο 
γαλάζιο της πισίνας που βρίσκεται ακριβώς δί-
πλα σου: Στο St’ Astra του Radisson Park Blue 
Hotel για multiethnic γεύσεις ή για κοκτέιλ στο 
lounge bar. Στο Malabar του ξενοδοχείου The 
Margi για διεθνή κουζίνα με αρκετές ελληνικές 
πινελιές. Στο Da Vinci  στην Αγία Παρασκευή με 
ντεκόρ εξωτικούς φοίνικες, ανοιχτό από το πρωί 
για καφέ, ποτό, σνακς η μεσογειακή κουζίνα. Στο 
Semiramis στην Κηφισιά από το πρωί για καφέ ή 
πιάτα διεθνούς κουζίνας.

Όπως στο νησί
Έχει και η Αθήνα τα «νησιά» της παρότι δεν βρέ-
χονται από θάλασσα. Η Πανόρμου με όλα τα μπα-
ράκια της, έτσι όπως πλημμυρίζει με νεαρόκο-
σμο όλους τους καλοκαιρινούς μήνες, εύκολα 
«περνάει» και για Χώρα κάποιου κυκλαδίτικου 
νησιού. Φέτος είναι και η πλατεία Αγίας Ειρήνης 
που πρόσθεσε μια ακόμα «παραλία» στο κέντρο 
της πόλης, το School είναι το αγαπημένο μας μια 
και μας μεταμορφώνει (από το πρωί) σε «μαθη-
τές» κατά την διάρκεια διακοπών ή... κοπάνας! Κι 
ακόμη είναι το Balthazar με τον υπέροχο κήπο 
του και την «πασαρέλα» του που θυμίζει σοκά-
κια κοσμοπολίτικου νησιού (φέτος με ελληνική 
κουζίνα και αρκετά χαμηλές τιμές), το Mommy 
στη Δελφών που βάζει φωτάκια στα δέντρα 
και μαζεύει τον κόσμο για φαγητό ή κοκτέιλ, το 
Doc’s στη Νέα Φιλαδέλφεια που σε περιμένει 
τις Κυριακές με το... μαγιό μετά την παραλία για 
Sundtails, κοκτέιλ δηλαδή σε τιμή ποτού. Το πιο 
«νησί» όμως της Αθήνας παραμένει πάντα το 
famous Island στη Βάρκιζα, όπου, ναι, και θά-
λασσα ακριβώς μπροστά σου και ανάλογες εμ-
φανίσεις και ποτά και καλή κουζίνα.

ΚάλοΚάιρινά
 ΤρΑΠΕΖιΑ

Οι καλύτερες γεύσεις, τα καλύτερα στέκια
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Olive Garden

Da Vinci

Island

ΕΚ τ Ε ΛΕΣη

Βάζουμε στο γκριλ τις πιπεριές μέχρι 
να καεί το δέρμα τους και να μπορεί 
να ξεκολλήσει εύκολα. Τις αφήνουμε 
να κρυώσουν, τις καθαρίζουμε και τις 
κόβουμε σε λωρίδες. Τις βάζουμε σε 
ένα μπολ, προσθέτουμε την κάππαρη, 
το λιωμένο σκόρδο, το βασιλικό και 
το τυρί και ανακατεύουμε ελαφρά. 
Ψήνουμε στο γκριλ ή στη φρυγανιέρα 
το ψωμί ώστε να αποκτήσει χρυσαφί 
χρώμα και από τις 2 πλευρές, αλείφου-
με το μείγμα με τις πιπεριές, ραντίζου-
με με ελαιόλαδο και σερβίρουμε.   

Οι µπρουσκέτες συνδυάζονται υπέ-
ροχα µε αλλαντικά, ενώ µπορούν να 
είναι το πρώτο πιάτο όταν η συνέχεια 
είναι µια καλή, αυθεντικά ιταλική
µακαρονάδα.

ΥΛιΚ Α

*1/2 μπαγκέτα 
κομμένη διαγώ-
νια σε φέτες ή 
ψωμί τύπου τσια-
πάτα ή χωριάτικο
* 4 κόκκινες
πιπεριές 
* 1 πολτοποι-
ημένη σκε-
λίδα σκόρδο 
& 1 κομμένη 
στη μέση
*ελαιόλαδο  
*2 κ.σ. κάπ-
παρη ξαλμυ-
ρισμένη και 

λεπτοκομμένη 
*λίγα κομμάτια 
μοτσαρέλα 
ή κάποιο λευκό 
μαλακό τυρί
*λίγα φύλλα 
βασιλικού 
λεπτοκομμένα

Μπρουσκέτα 
Το πιο διάσημο 

ιΤάλικο Τσιμπολοι 

H συνταγή τήσ εβδομαδασ 
     απο τα

*17-22 Ιουνίου η Lidl φέρ-
νει κοντά μας νοστιμιές 
από την ιταλία, μια χώρα 
με  ταμπεραμέντο, αγάπη 
και πάθος για το καλό φαγητό. 
Επισκεφτείτε τα καταστήματα της Lidl και 
απολαύστε μια γευστική εμπειρία υψηλής 
ποιότητας με ποικιλία ιταλικών γεύσεων, όπως 
σάλτσες, ζυμαρικά, κρασιά, γλυκίσματα κ.ά. 
από τις μάρκες ποιότητας Lidl.

www.lidl-hellas.gr
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ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ 
+ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ 

Ύστερα από έξι μήνες sold out εμφανίσεων, ο 
Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Φίλιππος Πλιάτσι-
κας συνεχίζουν το μουσικό τους ταξίδι. Η ιστορία 
των Φατμέ συναντά εκείνη των Πυξ Λαξ. Η Νέα 
Σμύρνη τους Άγιους Ανάργυρους. Η γενιά του 
’80 τη γενιά του ’90. Η Λάρισα τον Βόλο. Οι παλιές 
αγάπες τα ψέματα. Ο άσωτος υιός τη Στίλβη. Η 
δίψα με τα χρυσόψαρα. Η μοναξιά τη θάλασσα. 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥ, Οδός Κορυτσάς, 6η στάση 
λεωφορείου Παπάγου, 210 6520412. Έναρξη 20.30. 
Είσοδος € 14. Προπώληση € 10, άνεργοι € 12 ευρώ. 
Προπώληση: Αναστάσεως 90, Ticket House, Πανε-
πιστημίου 42, Δαναός, Μεσογείων 230, Χολαργός, 
www.ticketpro.gr, www.tickethouse.gr. Στις 17/6.

Burger πολύ πρωί, falafel μεσημέρι 
Δύο νέα στέκια street food στο κέντρο της Αθήνας 

Το Hot Hot Burger (Πραξιτέλους 2 & Κολοκοτρώνη) έρχεται να καλύψει μια ανάγκη στο after hours φα-
γητό της Αθήνας. Προσφέροντας ένα αγαπημένο «αμαρτωλό» φαγητό, το burger, σε μερίδες και τιμές 
που ταιριάζουν με το τέλος της βραδινής εξόδου. Οι τιμές παίζουν από μεταξύ € 2 και € 4,5 το πολύ, η 
γκάμα των γεύσεων ξεκινά από το πατροπαράδοτο «τσίζμπεργκερ» και καταλήγει σε ψιλογκουρμέ, 
όπως «burger με Jack Daniel’s σος», και το πλήθος είναι σκληρά νεανικό που προετοιμάζεται να βγει στα 
γύρω μπαρ του ιστορικού τριγώνου ή γυρνά απ’ αυτά. Στα ηχεία δυνατά ροκαμπίλι και λοιπά «αμερικά-
νικα», στα μπράτσα του staf πολλά τατουάζ και πάνω στο κέφι κάποιος μπορεί να πάρει και το μικρόφω-
νο. Πάει μέχρι πολύ πρωί, ένα φουγάρο μόνο να βάλει για τη μυρωδιά.
Το Falafellas, με το καταπληκτικό όνομα, άνοιξε στις 21 Μαΐου στο νούμερο 51 του πεζόδρομου της Αι-
όλου (ανοιχτό καθημερινά πλην Κυριακής 12.00-18.00, Τρ.-Πεμ. & Παρ. πάει μαζί με τα μαγαζιά μέχρι 20.30), 
προσφέροντας μια επιλογή φαγητού δρόμου που δεν συνεπάγεται κρέας. Τραγανός φρεσκοτηγανι-
σμένος ρεβυθοκεφτές σε αράβικη πίτα «τσέπης» ή «γίγας» (€ 2,50 και € 3,50 αντίστοιχα) με λαχανικά, 
χούμους, σος γιαούρτι και ατού τις μελιτζάνες. Αν θες, βάζεις και κανονικά κεφτεδάκια, ενώ φυσικά 
παίζουν και διάφορες σαλάτες (χούμους, ταμπουλέ κ.λπ.) -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ

Ψαράκια στην εποχή τους
Το καλοκαίρι πάει με ψάρι και στην Αθήνα είναι 
πολλά τα στέκια που αγαπάμε: Στον Θαλασσινό 
για μερακλίδικους ψαρομεζέδες, στο Χαρτί και 
Καλαµάρι κάτω στο Πέραμα, μέσα στο μικρό παρ-
κάκι για πάντα φρέσκα θαλασσινά, στον Ιστιο-
πλοϊκό για γιουβέτσι αστακού βλέποντας τα κότε-
ρα ακριβώς μπροστά σου να αργοσαλεύουν, στο 
Σαρδελάκι στη Γλυφάδα για μοντέρνους μεζέδες, 
στην πλατεία Καισαριανής και στην Οινοθήρα στη 
γραφική αυλή στο προαύλιο της εκκλησίας.

ΚάλοΚάιρινά ΤρΑΠΕΖιΑ

Μ Η  Χ ά Σ Ε ι Σ

FalafellasHot Ηot Βurger

Ιστιοπλοϊκός
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Περιοχή Hilton
Βρασίδα 13

210 7210501
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œ 11
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œ 6
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DELPHI 
Καινούργια μεσογειακή 
premium μπίρα, ανοι-
χτόχρωμη, λαμπερή και 
ιδιαίτερα αρωματική, 
η οποία ζυμώνεται 
με τον παραδοσιακό 
τρόπο στο μπουκάλι, 
και κυκλοφορεί σε μη 
επιστρεφόμενες φιά-
λες των 750 ml. Με 4,5% 
αλκοόλ, σερβίρεται 
στους 7° C. 

NESTLE 
Την οικονομική σει-
ρά της στα παγωτά 
ενισχύει η Nestle. 
Τα παιδιά θα ξετρε-
λαθούν με το Pirulo 
Watermellon, γρανί-
τα καρπούζι με μήλο 
και «κουκούτσια» 
από κακάο, ενώ για 
τους λάτρεις της σο-
κολάτας στα πράσινα 
ψυγεία τους περιμέ-
νει το απολαυστικό 
Φλορεάλ σοκολάτα. 

Δώρο ένα Spa Lunch στο LycabettuS 

H ATHENS VOICE εξασφάλισε για έναν αναγνώστη της ένα Spa 
Lunch για δύο άτομα, στο La Suite Lounge του ξενοδοχείου St 

George Lycabettus, το οποίο περιλαμβάνει ένα μενού σεφ τριών 
πιάτων + 1 ποτήρι κρασί/άτομο. 

Στείλτε sms: AVAV (κενό) και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι τις 
18/6, στις 10.00 π.μ. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με sms. 

Κάθε μήνυμα χρεώνεται €1,23 με ΦΠΑ 

Σεµέλη

Ροζαλία 

Lucabetus

Prosopa

Vincenzo

Αθήρι

Kingsize
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P.A.G.E. 
25ης Μαρτίου 88 (Πετρου-
πόλεως), Πετρούπολη, 210 
5020599  
Βιομηχανικός χώρος 
με ρετρό πινελιές, 
για όλες τις ώρες της 
ημέρας. Στο P.A.G.E., 
που συνδυάζει το μο-
ντέρνο με την παραδο-
σιακή φιλοξενία, όλα 
είναι γενναιόδωρα. 
Από την καλή διάθεση 
και το χαμόγελο, μέχρι 
το δωρεάν κέρασμα 
με ό,τι πάρεις. Ιδανικό 
για παρέα με μουσικές 
επιλογές σε τόνους 
που ευνοούν αυτή τη 
διάθεση. 

ALIARMAN 
Σωφρονίου 2, Γκάζι, 210 3426322 
Με ένα όμορφο υπαίθριο 
καφενείο για να δροσιστείτε 
πίνοντας τον καφέ σας μέχρι 
να δύσει ο ήλιος, συντρο-
φιά με το κελάηδισμα των 
πουλιών που ξαποσταίνουν 
στα κλαριά του δέντρου πά-
νω ακριβώς από το τραπέζι 
σας. Κι έπειτα όταν το ρολόι 
χτυπήσει δέκα και βάλε μετα-
μορφώνεται σε ένα open air 
bar με πολύχρωμα αστρικά 
ποτά. 

ΑΛΑΛΟΥΜ - PLAY CAFÉ 
Λ. Δεκελείας 128, Νέα Φιλαδέλφεια, 
210 2580701
Ο παράδεισος του επιτραπέ-
ζιου και της καλής παρέας. 
Ζητήστε από το προσωπικό 
να σας βοηθήσει να επιλέξε-
τε ποιο παιχνίδι σας ταιριάζει 
καλύτερα, ανάμεσα από τα 
100 και πλέον της πλούσιας 
συλλογής του. Μπορείτε να 
παίξετε και το αγαπημένο σε 
όλους Buzz, στον ειδικά δια-
μορφωμένο χώρο. 

BRAF 
Αλέξη Παυλή ΔΕ & Πανόρμου,  
210 6985120 
Ένας πολύ όμορφος κήπος 
με γκαζόν και λουλούδια, 
καλοφτιαγμένοι καφέδες, 
μια πολύ όμορφη ταράτσα 
για τα καλοκαιρινά βράδια. Ποτά €5 και κοκτέιλ 
με εξωτικά φρούτα, μαστίχα και μαρμελάδα €7, 
υπό τους ήχους funky, soul, jazz, alternative, free 

style, rock και swing. 

BAR THE KASBAH 
Αλέξη Παυλή 35Β & Πανόρμου, 
210 6927447 
Το γνωστό σου τριώ-
ροφο διαθέτει πλέον 
και έναν καταπράσινο 
κήπο, για καφέ συνο-
δ εία επιυρ απ έ ζ ιου. 
Πολύ όμ ορ φη και  η 
ταράτσα του ποτά κα-
θαρά μόλις στα €5 και 
εξαιρετικά κοκτέιλ από 
ε ξωτικά φρ ού τα μ ε 
€7, με μουσικές funky, 
soul, jazz, alternative, 
rock και swing. 

SANTA BOTELLA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελόκηποι,  
210 6981032 
Ιδιαίτερο και ξεχωριστό, με 
μια πανέμορφη και δροσερή 
ταράτσα - κοκτέιλ μπαρ. Από 
το πρωί θα σε σερβίρει κα-
φέδες, χυμούς και άλλα ρο-
φήματα, ενώ ως τις 20.30 τα 
ποτά, τα κοκτέιλ και οι μπίρες 
διατίθενται σε τιμές happy 
hour. Από τις 6 δοκίμασε κά-
ποια από τα πολύ νόστιμα 
tapas, οι τιμές των οποίων 
ξεκινούν από €1,80. 

ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ 
Βρυούλων 4, Νέα Φιλαδέλφεια,  
210 2582751 
Ζωγραφισμένη ολόκ ληρη 
σ το χέρι,  ανοι χ τή από το 
πρωί έως αργά το βράδυ με 
μπίρες απ’ όλο τον κόσμο. Μη 
χάσεις το μεγάλο πάρτι στις 
14/6, όταν θα γίνει η κλήρω-
ση για την ανάδειξη του τυχε-
ρού που θα ταξιδέψει στο κά-
στρο Kaltenberg. Βραδιά με 
πολλές εκπλήξεις και δώρα. 

RIALTO 
Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Ηλιούπολη, 
210 9958764 
Βραβευμένος στην κυριολε-
ξία καφές και πολλά ιδιαίτε-
ρα κοκτέιλ, σε ένα φιλόξενο 
χώρο ο οποίος, επίσης, θα 
σας σερβίρει ιταλική κουζίνα 
με πεντανόστιμα πιάτα όπως 
rigatoni κοτόπουλο με λιαστή 

ντομάτα και σάλτσα μανιταριών, και εκπληκτικά 
γλυκά σαν την αξεπέραστη πανακότα πορτοκά-
λι. A

TIPS ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

Braf

Santa Botella

A Liarman

Page

Bar The Kasbah 

Rialto

Εν Αιθρία

Αλαλούµ - Play Cafe
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Η Χίλαρι Μαντέλ είναι µε διαφορά η 

πιο πολυσυζητηµένη συγγραφέας των 

τελευταίων χρόνων. Ιρλανδικής καταγω-

γής, η 61χρονη πεζογράφος εξέδωσε το 

πρώτο της βιβλίο το 1985, ενώ άρχισε να 

γίνεται γνωστή στις αρχές του ’90 µε το 

µυθιστόρηµα «A Place of Greater Safety», 

που αναφέρεται στις µέρες της Γαλλικής 

Επανάστασης. Το ιστορικό µυθιστόρηµα 

είναι εξάλλου το στοιχείο της. 

Ω
στόσο, η συγγραφέας αποφεύγει τις 

ευκολίες και τη συµβατικότητα που χα-

ρακτηρίζει τα τυπικά µυθιστορήµατα 

του είδους. Η άνεσή της στο χειρισµό 

της γλώσσας είναι αξιοζήλευτη. Οι χαρα-

κτήρες της, αν και αναφέρονται σε ιστορικά 

πρόσωπα, είναι ολοζώντανοι (και όχι καρικα-

τούρες ιστορικών προσώπων). Και το κυριό-

τερο: η Μαντέλ δεν προσπαθεί να αφηγηθεί 

ξανά την επίσηµη Ιστορία ως µυθιστόρηµα. 

Αν και µεταχειρίζεται µε σεβασµό τις πηγές, 

µπολιάζει τη δεδοµένη ιστορική αφήγηση µε 

επινοηµένα µυθοπλαστικά θραύσµατα (που 

θα µπορούσαν να ισχύουν ιστορικά) και τη 

φιλτράρει µέσα από την εµπειρία του µεταµο-

ντερνισµού. Η γραφή της Μαντέλ φτάνει στην 

ωριµότητά της µε την τρέχουσα τριλογία της, 

που περιλαµβάνει ως τώρα τα µυθιστορήµατα 

«Γουλφ Χολ» (Πάπυρος, 2010, µτφ. Αθανάσιος 

Ζάβαλος) και «Γεράκια» (Πάπυρος, 2013, µτφ. 

Εριφύλη Μαρωνίτη). ∆ύο µυθιστορήµατα που 

τοποθετούνται στην περίοδο της βασιλείας 

του Ερρίκου Η΄ (1509-47), µια πολυτάραχη ε-

ποχή που σηµατοδότησε την προσχώρηση 

της Αγγλίας στη Μεταρρύθµιση και έθεσε τις 

βάσεις για τη λίγο µεταγενέστερη επικράτηση 

του κοινοβουλευτισµού στα βρετανικά νησιά. 

Κεντρικό ρόλο στην αφήγηση της Μαντέλ έχει 

ο Τόµας Κρόµγουελ, γιος ενός φτωχού σιδε-

ρά, ο οποίος εκµεταλλευόµενος το κοφτερό 

µυαλό (και τον αδίστακτο χαρακτήρα του) κα-

τόρθωσε να γίνει ο βασικός σύµβουλος του 

βασιλιά και ο ισχυρότερος άντρας της Αγγλίας 

της εποχής του. Τόσο το «Γουλφ Χολ» όσο και τα 

«Γεράκια» τιµήθηκαν µε το βραβείο Man Booker 

(ειδικά το δεύτερο έγινε το πρώτο sequel στην 

Ιστορία που κέρδισε το βραβείο). Η συγγρα-

φέας, που συµπεριλήφθηκε στη λίστα του πε-

ριοδικού «Time» µε τους 100 πιο επιδραστικούς 

ανθρώπους στον κόσµο, µιλά στην A.V.

Πότε αποφασίσατε ότι θέλετε να γίνε-

τε συγγραφέας; Όταν ήµουν 22 ετών, ένα 

χρόνο αφότου τελείωσα το πανεπιστήµιο. 

Με είχε συνεπάρει η περίοδος της Γαλλικής 

Επανάστασης και ήθελα διακαώς να διαβάσω 

ένα καλό µυθιστόρηµα για εκείνη την εποχή. 

Επειδή δεν έβρισκα κάποιο που να µε ικανο-

ποιεί, αποφάσισα να το γράψω η ίδια. Λόγω 

προβληµάτων υγείας, δεν θα µπορούσα να 

σταδιοδροµήσω στους τοµείς των σπουδών 

µου –νοµικά, πολιτικές επιστήµες–, τοµείς που 

απαιτούν µεγαλύτερες αντοχές από τις δικές 

µου. Έτσι αναρωτήθηκα τι ήταν αυτό που θα 

ήθελα να κάνω. Τελικά το ότι έγινα συγγραφέ-

ας αποδείχτηκε µια καλή επιλογή, καθώς ήταν 

ένα αντικείµενο το οποίο µου επέτρεπε να α-

σχοληθώ µε την κατάσταση της υγείας µου. Ε-

ξάλλου από τα παιδικά µου χρόνια διάβαζα α-

χόρταγα και µε φανταζόµουν ως συγγραφέα. 

Έτσι, όταν αποφάσισα να γράψω το πρώτο 

µου µυθιστόρηµα, διαισθανόµουν ότι ήξερα 

πώς να το κάνω. ∆εν είχα αµφιβολίες για τον 

εαυτό µου, αν και δεν συνειδητοποιούσα τότε 

ακόµα πόσο µεγάλη πρόκληση είναι η συγ-

γραφή – µου αποκαλύφθηκε στην πορεία. 

Πώς κρίνετε, λοιπόν, το πρώτο σας ιστορι-

κό µυθιστόρηµα ύστερα από τόσα χρόνια; 

Ξεκίνησα να το γράφω εικοσάρα και τελικά 

εκδόθηκε όταν ήµουν πια 40 ετών. Η υποδοχή 

ήταν γενικά θετική, αν και θεωρήθηκε αρκετά 

διαφορετικό σε σχέση µε τα τυπικά ιστορικά 

µυθιστορήµατα της δεκαετίας του ’90 και ί-

σως γι’ αυτό δεν πούλησε ιδιαίτερα. Παρόλα 

αυτά µεταφράστηκε στα ισπανικά, αργότερα 

στα γαλλικά, τα ολλανδικά και σύντοµα θα µε-

ταφραστεί και στα κινεζικά. Θα έλεγα ότι είµαι 

ικανοποιηµένη από το πρώτο µου βιβλίο, αν 

και σίγουρα θα άλλαζα κάποια πράγµατα.  

Η τριλογία σας, που περιλαµβάνει ως 

τώρα το «Wolf Hall» και τα «Γεράκια», α-

φηγείται τη ζωή και τη δράση του Τόµας 

Κρόµγουελ. Τι ήταν αυτό που σας συνάρ-

πασε ώστε να ασχοληθείτε µαζί του; Το 

γεγονός ότι ήρθε από το πουθενά, ήταν γιος 

ενός σιδηρουργού και κατάφερε να γίνει κό-

µης και ο πιο έµπιστος σύµβουλος του βασι-

λιά. Είχε κοφτερό µυαλό, η σκέψη του ήταν 

ριζοσπαστική για την εποχή του και η ισχυρή 

προσωπικότητά του µπορούσε να εξισορρο-

πεί τις αντίρροπες δυνάµεις στην αυλή του 

Ερρίκου Η .́ Έχει κεντρικό ρόλο στη βασιλεία 

του Ερρίκου, το οποίο στο βιβλίο υπερτονίζε-

ται καθώς πρόκειται για ένα ιστορικό δράµα 

µυθοπλασίας. Ήθελα εξαρχής να είναι αυτός 

στο επίκεντρο της Ιστορίας.       

Πολλοί ήδη ανυποµονούν για το τρίτο βι-

βλίο της τριλογίας. Κατά πόσο είστε κο-

ντά στην ολοκλήρωσή του; Όχι, δεν είµαι 

κοντά στο φινάλε. Ωστόσο είµαι τελείως α-

πορροφηµένη από τη συγγραφή του και ερ-

γάζοµαι σκληρά. Από µια σκοπιά, είναι το πιο 

απαιτητικό από τα τρία βιβλία της τριλογίας, 

και ελπίζω να προσφέρω στον αναγνώστη, 

σε ένα χρόνο από σήµερα, ένα εξίσου ικανο-

ποιητικό µυθιστόρηµα. Ελπίζω να είναι το ίδιο 

δύσκολο για τον αναγνώστη να αποχωριστεί 

τον Κρόµγουελ όσο είναι και για µένα. 

Θα µας περιγράψετε τη διαδικασία της 

ιστορικής σας έρευνας; ∆εν είµαι εκπαι-

δευµένη ιστορικός, είµαι ερασιτέχνης αναζη-

τητής της Ιστορίας, και δεν έχω βρει χαµένα 

ηµερολόγια ή άλλα ντοκουµέντα. Απλώς ε-

ντρύφησα στην Ιστορία εκείνης της περιόδου 

και κατόπιν άφησα ελεύθερη τη φαντασία 

µου. Χρειάζεται βεβαίως να γνωρίζει κανείς 

τη γενική Ιστορία της εποχής και τις βιογρα-

φίες των ιστορικών προσώπων που εµφανί-

ζονται ως χαρακτήρες και, επιπλέον, να είναι 

εξοικειωµένος µε την πολιτισµική ενδοχώρα 

της εποχής, δηλαδή µε τις προσλαµβάνουσες 

και τις προκαταλήψεις που διαµόρφωσαν το 

χαρακτήρα των ανθρώπων. Και, ή δυνατόν, 

πρέπει να προσπαθείς να διεισ-

δύσεις στα συναισθήµατά τους 

–για παράδειγµα στο θρησκευ-

τικό τους συναίσθηµα– σαν να 

ήταν τα δικά σου. Απαιτείται 

λοιπόν να αντιµετωπίσεις µε µε-

γάλη σοβαρότητα τους χαρα-

κτήρες σου, σε όλα τα επίπεδα. 

∆εν αρκεί να γνωρίζεις απλά τι 

φορούσαν οι άνθρωποι εκείνης 

της εποχής. Πρέπει να φτάσεις 

στο σηµείο να νιώθεις ότι φο-

ράς αυτά τα ρούχα πάνω σου. 

Το πρώτο βιβλίο ολοκληρώνεται µε την 

εκτέλεση του Τόµας Μορ και το δεύτε-

ρο µε την εκτέλεση της Αν Μπολέιν. Πα-

ρακολουθούµε τα πάντα µέσα από την 

οπτική του Κρόµγουελ. Προς τι η χρήση 

αυτής της αφηγηµατικής τεχνικής; Θέ-

λατε ίσως να αποστασιοποιηθείτε από 

τους υπόλοιπους χαρακτήρες; Αυτός ήταν 

εξαρχής ο στόχος µου. Θα µπορούσες να πεις 

ότι βλέπουµε τα πάντα µέσα από µια κάµερα 

περασµένη στον ώµο του Κρόµγουελ. Έτσι, 

εστιάζει ή όχι κατά το δοκούν στα πρόσωπα 

και τα γεγονότα. Με αυτό τον τρόπο η µεγάλη 

Ιστορία γίνεται πιο προσωπική – αντιλαµβά-

νεσαι ότι υπάρχουν πολλά που µας διαφεύ-

γουν από τη δεδοµένη Ιστορία. 

Θεωρείτε ότι η µεγαλύτερη αρετή σας ως 

συγγραφέας είναι η άριστη χρήση της 

γλώσσας; Αλλιώς, είναι το στοιχείο αυτό 

που σας διαφοροποιεί από τις συνήθεις 

ευκολίες που απαντούν στα ιστορικά 

µυθιστο-

ρήµατα; 

Προσπάθησα να 

αποκτήσει το βιβλίο τη 

δική του γλώσσα. Μια γλώσσα που δεν είναι 

παστίς, αλλά ένα ιδίωµα σε γενικές γραµµές 

µοντέρνο, το οποίο όµως να δίνει στον ανα-

γνώστη κάποια ψήγµατα από τη γλώσσα της 

εποχής των Τυδώρ. Αυτό το τελευταίο ήταν 

απαραίτητο, καθώς η γλώσσα απηχεί το δια-

φορετικό τρόπο σκέψης της εποχής εκείνης. 

∆εν υπαινίσσοµαι ότι αυτή η γλώσσα είναι α-

ποτέλεσµα εµβριθούς έρευνας ή δεξιοτεχνί-

ας. Εξάλλου δεν µε ενδιαφέρει τόσο η ακρί-

βεια στη χρήση των λέξεων που χρησιµοποι-

ούνταν εκείνη την εποχή, όσο το να προσέξω 

να µη χρησιµοποιούν οι χαρακτήρες έννοιες 

και ιδέες προερχόµενες από µεταγενέστερες 

εποχές. Ήθελα, λοιπόν, να υπάρχει ένας τόνος 

αυθεντικότητας στη γλώσσα, χωρίς όµως να 

υπάρχει αυστηρή εγκυρότητα. Πρώτα απ’ 

όλα, ήθελα µια γλώσσα που να κάνει το βιβλίο 

να ρέει και να µη βάζει φρένο 

στον αναγνώστη. Επιπλέον, δεν 

θεωρώ αυτοσκοπό το γλωσσικό 

ιδίωµα που χρησιµοποιώ. 

Πιστεύετε ότι έχετε µια τάση 

να δραµατοποιείτε την Ιστο-

ρία; Γνωρίζω ότι είστε λάτρης 

του Σέξπιρ... Λάτρεψα τον Σέξ-

πιρ από παιδί. Η παρακολούθη-

ση των θεατρικών του έργων 

ήταν µία πολύ έντονη εµπειρία. 

Ο Σέξπιρ δηµιούργησε περισσό-

τερο ένα θρύλο παρά Ιστορία. Παραποιούσε 

συνειδητά τη χρονολόγηση και την αλληλου-

χία των γεγονότων προκειµένου να αυξήσει 

τη δραµατική ένταση και µετέβαλε τους χα-

ρακτήρες σε οικουµενικά αρχέτυπα. Όµως, 

ένα µυθιστόρηµα είναι διαφορετικό από ένα 

θεατρικό έργο. Σήµερα σεβόµαστε τα ιστορι-

κά αρχεία. Η εγγύηση που ένας συγγραφέας 

σαν και εµένα προσφέρει στον αναγνώστη 

είναι ότι ακολουθεί όσο πιο πιστά γίνεται τα 

ιστορικά ντοκουµέντα. Ωστόσο, δεν θεωρώ 

ότι είναι µεγάλες οι αντιθέσεις ανάµεσα στο 

καλό ιστορικό µυθιστόρηµα και στο καλό 

δράµα. Τα γεγονότα δεν είναι ποτέ κοµµένα 

στα µέτρα σου. Πρέπει να βρεις τον τρόπο να 

σχηµατοποιήσεις γύρω από αυτά τη δική σου 

εκδοχή για τα γεγονότα. Σαν τους ιστορικούς, 

σµιλεύω τα γεγονότα και επιλέγω τα σηµεία 

που θα δώσω έµφαση.  A

Επιµέλεια: 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙρΜΠΙΛΗ

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

bookvoice
A.V. 

bookstore 

To βιβλιοπωλείο 

της ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή 

σε όλη την Ελλάδα.

Χ ί λ α ρ ί  Μ α ν τ έ λ

Η ΙστορΙα σε συναρπαστΙκΗ αφΗγΗσΗ
Του Θαν αση Μηνα

Διαβάστε όλο το κείμενο  στο site

www.athens voice.gr
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Η ιστορία 
ενός πορτρέτου
Του ∆ηΜητρη Μαστρο γιαν ν ιτη

Μια σειρά ελληνικών βιβλίων κυκλοφόρη-
σαν πρόσφατα χρησιµοποιώντας ιστορικά 
πρόσωπα και γεγονότα ως πρώτη ύλη. O 
Νίκος Δαββέτας για τον «Ζωγράφο του 
Μπελογιάννη» (εκδ. Μεταίχµιο), νοµίζω, 
πως έκανε την καλύτερη χρήση. 

Ό
ταν ένας Έλληνας συγγραφέας βρίσκε-
ται δολοφονημένος στο Παρίσι και η 
κληρονόμος του κυνηγημένη, όλα δεί-
χνουν πως αιτία στάθηκαν τα προσχέ-

δια του Πικάσο για το πορτρέτο του Μπελο-
γιάννη, τα οποία είχε το θύμα στην κατοχή του 
πριν τα δώσει στη δεύτερη για να τα πουλήσει 
στη μαύρη αγορά. Στους ύποπτους υπολογί-
ζονται η παρέα του (με την οποία μάλλον ήταν 
εμπλεκόμενος σε λαθρεμπόριο) και άνθρωποι 
από το πολιτικό παρελθόν του.

Φαίνεται πως ο Δαββέτας πήγε αντίθετα από 
το συγγραφικό συνήθειο (βρίσκω ένα ιστορικό 
γεγονός και το κουτσομπολεύω) ή το έκανε με 
τέτοιο τρόπο που δεν το κατάλαβα. Θέλοντας 
να στοχαστεί για τη σχέση της ιστορίας με τα 
υποκείμενα, αλλά και για τον τρόπο χειρισμού 
της στο σήμερα  –«Από την ενοχική δεξιά μέχρι 
τη ριζοσπαστική αριστερά, θα δώσουν όλοι το 
“παρών” γιατί η δική τους αφήγηση σε πείσμα 
της λογικής και της Ιστορίας έχει αποικίσει το 
ασυνείδητο του μέσου Έλληνα»–, το θέμα του 
πορτρέτου του Μπελογιάννη αποδείχτηκε 
ιδανικό συγγραφικό εύρημα. Επιπλέον, δεν 
το χρησιμοποίησε ως πραγματολογικό δόλω-
μα – έδωσε και τη δική του θεώρηση για την 
ιστορία του ανθρώπου με το γαρίφαλο («Σε ένα 
διάλειμμα της δίκης η Έλλη τού χαρίζει ένα γα-
ρίφαλο κι αυτός δεν το αποχωρίζεται ούτε όταν 
μαραίνεται. Είναι ο ευτυχέστερος άνθρωπος του 
πλανήτη. Οι δικαστές νομίζουν πως παριστάνει 
τον ήρωα, πως προσπαθεί με το χαμόγελο να 
νικήσει τον φόβο του. Οι Αμερικανοί πράκτορες 
που παρακολουθούν την ακροαματική διαδικα-

σί α  α π ο φ α ί-
ν ο ν τ α ι  π ω ς 
εφαρμόζει μια 
τ ε χ ν ι κ ή  π ο υ 
έμαθε στη Σο-
βιετική Ένωση 
για να μην α-
ποκαλύπτει τα 
πραγματικά 
του αισθήμα-
τα. Οι αριστε-
ροί πάλι, όσοι 
έχουν απομεί-
νει ελεύθεροι, 
μιλούν με δέ-

ος για την ατσάλινη ψυχή του. Ατσάλινος όμως 
είναι μόνο ο έρωτας, γιατί στερείται λογικής...»). 

Τα πλαστά αντίγραφα της ιστορίας του «Ζω-
γράφου» είναι μια άξια μεταφορά της ρήσης 
«Η ιστορία είναι μια πινακοθήκη όπου υπάρ-
χουν λίγοι αυθεντικοί πίνακες και πολλά αντί-
γραφα». Όμως η πλαστογραφία αποδεικνύε-
ται και ηθικής φύσης, καθώς μερικοί από τους 
αριστερούς διανοούμενους που βρήκαν κατα-
φύγιο στη Γαλλία, προκειμένου να γλιτώσουν 
από το κυνηγητό των μαγισσών, έκαναν τότε 
τα τέρατα, πόσο μάλλον μεταγενέστερα. Ό-
πως επίσης πλαστή (δες αγγαρεία) μπορεί να 
ήταν και η διάθεση του Πικάσο να φιλοτεχνή-
σει το πορτρέτο του ανθρώπου με το γαρίφα-
λο μετά τις «διαταγές» του Γαλλικού Κομου-
νιστικού Κόμματος, διά στόματος Αραγκόν. 
(«Ποια ζωγραφιά, καημένε, μια αντιγραφή έκανε 
ο Πικάσο. Πήρε τη φωτογραφία του Μήτσουρα 
και την ξεπατίκωσε.») – κι ας μέτρησε «θετικά» 
το αποτέλεσμα. Η σχέση του πλαστού με το 
αυθεντικό διατρέχει όλο το βιβλίο, ενώ οι ή-
ρωές του (και είναι πολλοί) κινούνται μέσα 
στην γκρι παλέτα. 

Μπορεί να θίγονται και θέματα που αφορούν 
την τέχνη και τη διανόηση, ο στόχος όμως 
του είναι το ηθικό πρόταγμα των αριστερών 
πολιτικοποιημένων («Πίσω από τους τέσσερις 
τοίχους της φυλακής δεν μπορείς να κρύβεσαι, 
να προσποιείσαι το μάρτυρα, αργά ή γρήγορα θα 
αποκαλυφθεί ο πραγματικός σου χαρακτήρας») 
– και μόνο αυτό έχει νόημα τις εποχές που δι-
ανύουμε.  ●

Μικρό 
Πόλυτεχνειό

Με ένα δροσερό ποτήρι κρασί στο 
χέρι και με θέα την Ακρόπολη και το Α-
στεροσκοπείο, το Μικρό Πολυτεχνείο 
μάς προσκαλεί στην ταράτσα του για 
να μας παρουσιάσει τα καλοκαιρινά του 
σχέδια: Δημιουργική Γραφή με γιώργο 
Πανόπουλο, Εντευκτήρια Στίχου με αρ-
λέτα και ∆ήµητρα γαλάνη, Ταξίδια με 
Φωτογραφία, Θέατρο, Τριήμερες Απο-
δράσεις στη Σαρωνίδα με Εικαστικά Ερ-
γαστήρια και ένα σωρό άλλες ιδέες για 
Δημιουργικό Καλοκαίρι, εντός και εκτός 
των Τειχών. 18/6, 19.30-22.30, πλατεία 
Αγ. Ασωμάτων 7, Θησείο, 210 3252998, 
www.mikropolytexneio.gr 

17/6, στισ 8.00
Οι Κατερίνα ηλιοπούλου, Χρήστος Κα-
νελλόπουλος και Πατρίτσια Κολαΐτη  
διαβάζουν αποσπάσματα του βιβλίου 
«Για τέσσερα χέρια» (εκδ. Γαβριηλίδης) 
των Κωνσταντίνου Ματσούκα και Μα-
ρία τοπάλη. Αrt bar ποιήματα και εγκλή-
ματα, Αγίας Ειρήνης 17, Μοναστηράκι, 210 
3228839

ΤΙ ΝΕΑ 

Βazaar ΒίΒλίωναπό τις εκδ. ΑΓΡΑ (Ζ. 
Πηγής 99, ν εάπολη, Ε-

ξάρχεια). Με εκπτώσεις 
50% και πάνω. 14/6, 

15.00-20.00, 15&16/6, 11.00-20.30
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Του Μιχ άλη λεάν η 

SportS

Εµείς εδώ βλέπουµε το χρώµα του χρή-

µατος µόνο όταν µαζευόµαστε τα βρά-

δια για να παίξουµε Monopoli. Στο παι-

χνίδι αυτό προφανώς έχει δει τις τιµές 

των ακινήτων ο Στουρνάρας, γι’αυτό και 

φορολογεί τα σπίτια τόσο ακριβά... 

● ∆εν βγάζουµε άκρη µε τα οικονοµικά του 

κράτους, ούτε τώρα που προσπαθούµε να 

συµµαζευτούµε ως χώρα. Το µόνο σίγουρο 

είναι ότι η έλλειψη χρηµάτων οδηγεί σε στά-

ση εµπορίου, που σηµαίνει ότι σε όλους τους 

τοµείς τα ζωνάρια όχι µόνο σφίγγουν, αλλά 

ανοίγουµε κι άλλες τρύπες στις ζώνες για 

καλό, αλλά κυρίως για κακό! 

● Η κρίση αγκαλιάζει και το ποδόσφαιρο µε 

αποτέλεσµα φέτος, την περίοδο των µετα-

γραφών, να περιµένουµε... ψώνια σε πολύ 

µικρό καλάθι από τα χαµηλά ράφια! Αντίθε-

τα, στις προηγµένες ποδοσφαιρικές χώρες η 

αγορά δείχνει να κινείται. 

● Στην Αγγλία πρώτη στη µάχη του εµπο-

ρίου ετοιµάζεται να µπει η Άρσεναλ, εγκαι-

νιάζοντας τη νέα εποχή. Όπως ανέφερε 

πρόσφατα ο αγγλικός 

Τύπος, ο Αρσέν Βεν-

γκέρ έχει πείσει τους 

ιθύνοντες της οµάδας 

να βάλουν το ποσό των 

62 εκ. λιρών προκειµέ-

νου να αποκτήσει τους 

Ιγκουάιν, Γκιντογάν και 

Μπέντερ από τις Ρεάλ, 

Ντόρτµουντ και Λεβερ-

κούζεν αντίστοιχα.

● Αν θέλουµε τώρα να κατανείµουµε το πο-

σό αυτό, σύµφωνα πάντα µε το δηµοσίευµα, 

επιµερίζεται ως εξής: 25 εκατοµµύρια στη 

Ρεάλ Μαδρίτης για τον Αργεντινό επιθετικό, 

20 για τον µέσο της Ντόρτµουντ και 17 γι’ 

αυτόν της Λεβερκούζεν.

 

● Στην Ιταλία πάλι το χορό ανοίγει η «Γηραιά 

Κυρία», µετά από απαίτηση του κόουτς Αντό-

νιο Κόντε στη διοίκηση Ανιέλι η Γιουβέντους 

να διεκδικήσει επί ίσοις όροις την κατάκτηση 

του Τσάµπιονς Λιγκ! Τα εκατοµµύρια της οι-

κογένειας δελέασαν τον Στέφαν Γιόβετιτς, ο 

οποίος εξέφρασε την επιθυµία να φορέσει 

τη φανέλα της Γιουβέντους µιλώντας στην 

ιταλική εφηµερίδα «Gazzetta dello Sport».

● Η Φιορεντίνα, βέβαια, έχει ξεκαθαρίσει 

πως δεν προτίθεται να παραχωρήσει τον 

Μαυροβούνιο επιθετικό µε λιγότερα από 

30 εκ. ευρώ, τον ποδοσφαιριστή που κατά 

γενική οµολογία την περασµένη αγωνιστι-

κή περίοδο έκανε τη διαφορά, και µάλιστα 

στον αιώνιο εχθρό της, τη Γιουβέντους, προ-

καλώντας το λαϊκό αίσθηµα στην πόλη των 

Μεδίκων!   

● Όµως ο διεθνής άσος προσπαθεί µε το δικό 

του τρόπο να πιέσει τη διοίκηση των «βιόλα» 

και να παίξει στην οµάδα του Αντόνιο Κόντε: 

«Είµαι στη Φιορεντίνα από το 2008. Για πέντε 

συνεχόµενες χρονιές. Αισθάνοµαι πως έδω-

σα όλα όσα είχα να δώσω στη Φιορεντίνα 

και δεν µπορώ να κάνω κάτι άλλο εδώ. Είµαι 

νέος και φιλόδοξος και είναι φυσιολογικό να 

θέλω να δοκιµάσω τις δυνάµεις µου κάπου 

αλλού. Ωστόσο, δεν νοµίζω ότι είναι λάθος η 

επιθυµία της Φιορεντίνα και των οπαδών να 

µε κρατήσουν εδώ».

● Καταλήγοντας, ο 24χρονος επιθετικός υ-

πογράµµισε: «Η Γιουβέντους είχε ενδιαφερ-

θεί για µένα πριν από ένα χρόνο. Λένε ότι µε 

θέλουν και είµαι ψηλά στις προτιµήσεις τους 

µαζί µε τους Ζλάταν Ιµπραΐµοβιτς, Κάρλο Τέ-

βες και Γκονσάλο Ιγκουαΐν. ∆εν µπορώ παρά 

να νιώθω κολακευµένος από το συγκεκριµέ-

νο ενδιαφέρον. Έτσι αισθάνοµαι κι αυτό για 

µένα δεν αποτελεί προδοσία. Πιστεύω ότι ο 

Κόντε θα µπορούσε να βοηθήσει στη βελτί-

ωσή µου και έχουµε αµοιβαίο σεβασµό».

● Μεταγραφική περίοδος χωρίς τον Ιµπραΐ-

µοβιτς σε ρόλο πρωταγωνιστή δεν υπάρχει! 

Είναι σαν Πάσχα χωρίς Γαϊτάνο. Ε, δεν γίνεται. 

Πολλοί τον έχουν αποκαλέσει πραγµατικό 

µισθοφόρο. ∆εν του καίγεται καρφί. Αλλάζει 

τις οµάδες σαν τα σώ-

βρακα και το χαίρεται! 

Α λ λά όπου πηγαίνει 

καταφέρνει να πρωτα-

γωνιστεί και να κατα-

κτά τίτλους. Ο Ζλάταν 

Ιµπραΐµοβιτς, αν και 

επαναλαµβάνει διαρ-

κώς πως θα παραµείνει 

στην Παρί Σεν Ζερµέν 

και την επόµενη χρο-

νιά, συγχρόνως κλείνει 

το µάτι ενόψει της µεταγραφικής περιόδου 

του καλοκαιριού.

● Ο «Ίµπρα», ενώ βρισκόταν µε την αποστο-

λή της εθνικής Σουηδίας για τον αγώνα της 

περασµένης  Παρασκευής κόντρα στην Αυ-

στρία, για τα προκριµατικά του Μουντιάλ της 

Βραζιλίας, µιλώντας µε δηµοσιογράφους για 

το µέλλον του, απέδειξε πως µόνο αυτός εί-

ναι σε θέση να προφητεύσει το µέλλον του: 

«Σήµερα είµαι παίκτης της Παρί Σεν Ζερµέν. 

Αύριο... ποιος µπορεί να γνωρίζει;» ήταν η 

ατάκα του Σουηδού. Και η σκέψη που δεν 

φανέρωσε ήταν: «Και ποιος µπορεί να απο-

κλείσει το ενδεχόµενο µετά από δυο χρόνια 

να µην παίζω και πάλι στην Παρί!» 

● Το καλό φυσικά το ετοίµαζε για το τέλος, 

πριν την αποχώρησή του: «Νοµίζω πως είµαι 

στα πλάνα της οµάδας και για την επόµενη 

χρονιά. Αλλά δεν είµαι και σίγουρος» είπε µε 

το σαρδόνιο χαµόγελο που τον χαρακτηρίζει 

κρεµασµένο στο πρόσωπό του αφήνοντας 

τους δηµοσιογράφους που τόσο... αγαπά για 

µια ακόµα φορά να βράζουν στο ζουµί τους. 

● Το αγαπηµένο σπορ του Ίµπρα δεν είναι το 

ποδόσφαιρο, όπως πολλοί νοµίζουν, αλλά 

να παίζει µε τις λέξεις και τα νεύρα των άλ-

λων!!! A  

➜ info@athensvoice.gr

Για καμιά 
μεταγραφή 

ψάξτε σε χώρα 
αλλοδαπή! 



13 - 19 IOYNIOY 2013 A.V. 51 



52 A.V. 13 - 19 IOYNIOY 2013

Shiseido&ArtS

Α
πό την εποχή της ίδρυσής 
της, το 1872, μέχρι σήμε-
ρα, η Shiseido είναι από τις 
λίγες εταιρείες στον κόσμο 
που φρόντισε να «χτίσει» 
την εικόνα της πάνω σε μια 

κουλτούρα σχεδιαστικής αρτιότητας 
και εικαστικής συνέπειας που γρή-
γορα τη μετέτρεψαν από μια φαρμα-
κευτική εταιρεία σε πρωτοπόρο της 
ομορφιάς. Χρησιμοποιώντας τα πιο 
avant garde ρεύματα της τέχνης σε 
Δύση και Ανατολή κατάφερε σε ό,τι 
δημιούργησε, ό,τι σχεδίασε, από το 
λογότυπο, τις γραμματοσειρές και τις 
συσκευασίες της, μέχρι τις αφίσες, 
τις καμπάνιες, τα έντυπα και τις βιτρί-
νες των καταστημάτων της, να φτιάξει 
μια εικαστικά Διαχρονική Παγκόσμια 
Σχολή σε θέματα εταιρικής ταυτότη-
τας που ακόμα και σήμερα, ενάμιση 
σχεδόν αιώνα μετά, συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στις μυθικές εταιρείες για 
τις καινοτόμες ιδέες της από τους 
σύγχρονους designers.

H παράδοση της Τέχνης 
Η ιδιαίτερη σχέση της Shiseido με την 
αισθητική και την τέχνη φάνηκε ήδη 
από τις αρχές του 20ού αιώνα. Τότε, ο 

Shinzo Fukuhara, πρόεδρος της εται-
ρείας, δημιούργησε ένα Τμήμα Δια-
φήμισης στελεχωμένο με μερικούς 
από τους πιο υποσχόμενους καλλιτέ-
χνες της εποχής του. Ακολούθησαν τα 
υπέροχα σπιρτόκουτα που λάνσαρε η 
Shiseido τη δεκαετία του ’30, οι εντυ-
πωσιακά στημένες βιτρίνες της και οι 
διαχρονικά όμορφες αφίσες της, α-
ναμφίβολα από τις πιο ωραίες διαφη-
μίσεις καλλυντικών του περασμένου 
αιώνα. Το ίδιο ακριβώς πνεύμα δια-
πνέει την εταιρεία μέχρι και σήμερα 
και εκτείνεται σε όλες τις δραστηριό-
τητές της, από τα προϊόντα της μέχρι το 
Shiseido Art Contest, το διαγωνισμό 
που διοργανώθηκε στην Ελλάδα με 
σκοπό την υποστήριξη νέων καλλιτε-
χνών και δημιουργών. Οι συμμετέχο-
ντες κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα 
έργο που θα μιλάει για την ομορφιά, 
την ιαπωνική φιλοξενία και το δυϊσμό, 
τρεις έννοιες πολύ σημαντικές για την 
ταυτότητα της μάρκας. 

Art Contest 
Ο διαγωνισμός υποστηρίχθηκε από 
πλήθος ελληνικών σχολών, κάποιες 
από αυτές οι σχολές Καλών Τεχνών 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η Σχολή 

Βακαλό, ο Άκτο. Άλλωστε ο στόχος 
του Shiseido Art Contest ήταν να 
υποστηρίξει νέους καλλιτέχνες και 
δημιουργούς και να αναδείξει τα έργα 
τους. Η κριτική επιτροπή, που απο-
τελούνταν από μεγάλα ονόματα του 
χώρου, όπως Μαρίνα Βρανοπούλου 
(ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια 
εκθέσεων), Ρεβέκκα Καμχή (γκαλε-
ρίστα) κ.ά., μετά από προσεκτική εξέ-
ταση των έργων ανέδειξε νικήτρια τη 
Λουίζα Αναγνώστου, που συμμετείχε 
με το έργο «Inviting the world».

Το βραβευμένο έργο 
Όλα τα ζητούμενα της Shiseido 
είναι παρόντα στην εικόνα (βλ. 
οπισθόφυλλο) που έφτιαξε η νι-
κήτρια. Η ομορφιά της κοπέλας 
είναι ιαπωνική και ταυτόχρονα 
παγκόσμια, αφού τμήμα του 
προσώπου της λείπει, αφήνο-
ντας το θεατή να τη φανταστεί 
όπως θέλει. Η αίσθηση της 
φιλοξενίας –omotenashi στα 
ιαπωνικά– είναι έκδηλη στη 
χειρονομία της προσφοράς του 
τσαγιού. 

Το πρώΤο βραβείο 
σε α΄προσώπο

Η Λ ο υ ί ζ α Αν α γ ν ώ σ τ ο υ , 
νικήτρια του πρώτου βρα-

βείου του διαγωνισμού, είναι 
απόφοιτη του Τμήματος Αρχιτε-
κτόνων Μηχανικών του Πανεπι-
στημίου Πατρών. Είναι μόλις 28 
χρονών, αλλά με αξιόλογη εργα-
σιακή εμπειρία και σημαντική 
συμμετοχή σε εκθέσεις σχετικές 
με το σχεδιασμό και την τέχνη. 
Μας λέει για το έργο της και για το 
Shiseido Art Contest...

Τον Ιανουάριο και ενώ είχα 
μόλις παραιτηθεί από μία 
γραφειοκρατική δουλειά 

που δεν μου επέτρεπε να ασχο-
ληθώ με κάτι πιο δημιουργικό, 
μια φίλη μου έστειλε την ιστοσε-
λίδα του Shiseido Art Contest. 
Το θέμα του διαγωνισμού μού 
φάνηκε από την πρώτη στιγμή 
ιδιαίτερα ελκυστικό και μου 
άρεσε που ήταν αρκετά ελεύθερο 
ως προς το έργο και τα υλικά που 
μπορούσαμε να χρησιμοποιή-
σουμε. Επίσης μου έκανε θετική 
εντύπωση το ότι η Shiseido δεν 
ήθελε να απεικονίζεται το λογό-
τυπό της στον πίνακα, κάτι που 
δείχνει πως σκοπός της ήταν να 
δώσει μια ευκαιρία στους συμ-
μετέχοντες να εκφραστούν ε-
λεύθερα μέσω του διαγωνισμού. 
Έτσι, το γεγονός πως κέρδισα 
το πρώτο βραβείο σηματοδοτεί 
για μένα την επιστροφή σε ένα 
πιο δημιουργικό τομέα απασχό-
λησης. Όπως και μια επιβεβαί-
ωση ότι όταν κάνεις κάτι που 
πραγματικά αγαπάς ανοίγονται 
μπροστά σου νέοι ορίζοντες. 
Εξάλλου, ο ιαπωνικός κόσμος 
εμφανίζεται με ένα μαγικό 
τρόπο συνέχεια μπροστά μου 
το τελευταίο διάστημα. Το έργο 
“Inviting the World” βγήκε 
τελείως αβίαστα μέσα σε δύο 
μέρες, με κυριότερη έμπνευση 
αυτήν της ιαπωνικής ιεροτε-
λεστίας του τσαγιού. Εικόνες 
από κιμονό και χαρακτηρι-
στικές ιαπωνικές κομμώσεις 
ήρθαν να συμπληρώσουν μία 
σύνθεση που αναδεικνύει την 
παγκοσμιότητα της ομορφιάς 
και της προσφοράς. Άλλωστε, 
η ίδια η ιαπωνική κουλτούρα, 
αν και με βαθιές παραδοσιακές 
αρχές, εμπεριέχει την έννοια 
της παγκοσμιότητας».

Η μεγαλύτερη και αρχαιότερη Ιαπωνική εταιρεία καλλυντικών στον κόσμο πάντα αναζητούσε μέσα από τις Τέχνες την έμπνευση 
που χρειαζόταν για τη δημιουργία κορυφαίων προϊόντων ομορφιάς. Το δέσιμο της Shiseido με την Τέχνη αποτελεί κληρονομιά της 
εταιρείας από το γιο του ιδρυτή της, Shinzo Fukuhara, που καλλιτέχνης και ο ίδιος θέλησε να προάγει τη Shiseido σε «προστάτιδα 
των Τεχνών». Ο διαγωνισμός Art Contest, που διοργανώθηκε εδώ, είχε αυτόν ακριβώς το σκοπό: να υποστηρίξει νέους ταλαντούχους 
καλλιτέχνες από τη δική μας χώρα. Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Της ΝΑΤΑΛΙΑΣ ∆ΑΜΙΓΟΥ-ΠΑΠΩΤΗ
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Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

Κίτρινα ποδήλατα

ΒΟΛΤΑΡΟΝΤΑΣ 
ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ

Τ
ο ντουέτο γιορτάζει την κυκλοφορία του νέου 

του άλµπουµ «ΕΤΩΝ 16», αφιερωµένο στους ση-

µερινούς στριµωγµένους πιτσιρικάδες, και ξε-

κινά την καλοκαιρινή του περιοδεία µε πρώτο 

σταθµό την «Τεχνόπολις» στο Γκάζι, µε µια µεγάλη πα-

ρέα από δεκαπέντε µουσικούς φίλους για ένα µεγάλο 

ανοιχτό πάρτι. Μαζί τους στη σκηνή οι Γλυκερία, Νίκος 

Ζιώγαλας, Βασίλης Καζούλης, Μελίνα Κανά, Γιάννης 

Κότσιρας, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Θάνος Μικρού-

τσικος, Αντώνης Μιτζέλος, ∆έσποινα Ολυµπίου, Μίλ-

τος Πασχαλίδης, Ορφέας Περίδης, Μπάµπης Στόκας, 

∆ιονύσης Τσακνής, Υπόγεια Ρεύµατα και η Παιδική 

Χορωδία Σπύρου Λάµπρου. ∆ες τι είπαν στην At hens 

Vo ice λίγες µέρες πριν τη συναυλία τους. 

Tι καινούργιο φέρνει το νέο άλµπουµ «Ετών 16»; Νέα 

τραγούδια, νέα µηνύµατα ελπίδας και αισιοδοξίας, νέες 

σκέψεις για τους νέους ανθρώπους που σε ένα θολό 

και διαλυµένο τοπίο ετοιµάζονται να σηκώσουν πολλές 

«αµαρτίες» παλιότερων εποχών και γενεών στις πλάτες 

τους. Με ήχο εξελιγµένο, άλλοτε επιθετικό και εξωστρε-

φή κι άλλοτε πιο εσωτερικό και λυρικό, µε λόγια που 

προσπαθούν να κρατήσουν ψηλά την ψυχολογία µας 

σε µια καθηµερινότητα που τα αυτονόητα έγιναν πολυ-

τέλεια. Ιδιαίτερη αδυναµία και βαρύτητα στη σκέψη µας 

έχει η ικανότατη µα και φαινοµενικά άτυχη γενιά των 

σηµερινών 16άρηδων, εξού και ο τίτλος. Μηνύµατα που 

ζητούν να βρουν έδαφος και σε όλους εµάς τους υπολοί-

πους, που θα πρέπει να στρέψουµε τις αποφάσεις και τις 

ενέργειές µας στη λογική του γενικού καλού και ειδικά 

στον κόσµο που θα παραδώσουµε σε αυτά τα παιδιά. 

Τι λέτε στον κόσµο σας για την κρίση µέσα στο άλ-

µπουµ αυτό; Προσπαθούµε να στηρίξουµε την ψυχο-

λογία του στην προσπάθεια που κάνει σε µια δύσκολη 

πραγµατικότητα. Αποφεύγουµε να είµαστε απλά περι-

γραφικοί σε κάτι που έτσι κι αλλιώς όλοι µας αντιλαµ-

βανόµαστε στην καθηµερινότητά µας. Προσπαθούµε 

να δούµε µπροστά κι αυτό το αντιλαµβανόµαστε στην 

προσπάθεια που πρέπει να κάνουµε ώστε να αλλάξου-

µε τα κακώς κείµενα, να πάµε παρακάτω ξορκίζοντας 

σιγά-σιγά τη µιζέρια, δίνοντας καλύτερες προοπτικές 

στις γενιές που έρχονται µε πρώτη αυτή των σηµερι-

νών 16άρηδων που ακολουθεί άµεσα.

∆εκαπέντε φίλοι σε µια συναυλία στην «Τεχνόπολις». 

Τι ετοιµάζετε; Μια µεγάλη γιορτή, ένα πάρτι µε πολύ 

καλή και θετική ενέργεια, σε έναν υπέροχο χώρο. Γιορ-

τάζουµε την κυκλοφορία του νέου µας άλµπουµ και ξε-

κινάµε και την καλοκαιρινή µας περιοδεία. Όλοι αυτοί 

οι υπέροχοι άνθρωποι και καλλιτέχνες θα βοηθήσουν 

στο να δυναµώσουν τα µηνύµατα των τραγουδιών µας 

σε καιρούς που οι παρέες ενώνονται και συντονίζονται 

κάτω από την ίδια λογική, κάτω από τα ίδια συναισθήµα-

τα. Με όπλο τα τραγούδια και τα στιχάκια µπορούν να ε-

µπνεύσουν, να καταφέρουν πολλά. Ελπίζουµε στο τέλος 

της συναυλίας να νιώσουµε όλοι καλύτερα από πριν. 

Πού βολτάρουν τα Κίτρινα Ποδήλατα στην πόλη; Οι 

όποιες ελεύθερες ώρες µας περιλαµβάνουν βόλτες στη 

βραδινή Αθήνα, στο κέντρο που ειδικά τα βράδια είναι υ-

πέροχη, αλλά κυρίως στην περιοχή µας το Περιστέρι, µε 

φίλους που πια βλέπουµε λιγότερο και επιδιώκουµε την 

παρέα τους σε κάθε ευκαιρία. - ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

Γιάννης Χαρούλης σελ. 56

I n f o «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων. Είσοδος € 10, € 12 ταμείο. Προπώληση: Public, viva.gr, ταμεία «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων. Στις 15 Ιουνίου. 
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Μπιενάλε Μυκόνόυ 2013
Εκθέσεις, µουσικές περφόρµανς, χορευτικά δρώ-
µενα και όλα αυτά στο νησί των ανέµων. 70 διε-
θνείς καλλιτέχνες, µε πρωτοβουλία της Λυδίας 
Βενιέρη και του Αντώνη Κιούκα, µας παρουσι-
άζουν τα έργα τους µε τον ιδιαίτερο τίτλο «Τέχνη 
και Παγανισμός». Κωνσταντίνος Ρήγος, Lucas 
Samaras, Steve Mc Queen είναι µερικοί από τους 
καλλιτέχνες που δουλειά τους θα παρουσιαστεί 
εδώ. 21/6 - 24/6, Μύκονος

περι-Τεχνης
Έκθεση-bazaar µε έργα µαθητών του οργανώνει το 
εργαστήριο Σχεδίου και Ζωγραφικής, το οποίο προ-
ετοιµάζει για τις ειδικές εξετάσεις των υποψηφίων 
για ΑΕΙ, ΤΕΙ και σχολές Καλών Τεχνών, αλλά αποτε-
λεί και χώρο δηµιουργικής ενασχόλησης παιδιών 
και ενηλίκων. Τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυµα 
«Εστία κοριτσιού Φιλοθέη η Αθηναία». 18/6, 19.00-
23.00, Περί-Τέχνης, Ηρ. Πολυτεχνείου 1, πλ. Αγίας Πα-
ρασκευής, 210 6014087, 210 6085658

Martino GaMper
 «100 καρέκλες σε 100 ημέρες - Μία Πλατωνική ερμη-
νεία». O πρωτοποριακός καλλιτέχνης έφτιαχνε µία 
καρέκλα την ηµέρα για εκατό µέρες µε παλιά υλικά 
που µάζεψε ο ίδιος. Αναζητώντας την οµορφιά σε 
αυτό που έχει απορριφθεί αναµειγνύει, ως νέος 
αλχηµιστής, τόσο τα στιλιστικά όσο και τα κατα-
σκευαστικά στοιχεία και µας δηλώνει ότι «η τέλεια 
καρέκλα δεν υπάρχει».  Ως 28/7, Μουσείο Μπενάκη, 
Κτήριο Οδού Πειραιώς, Πειραιώς 138, 210 3453111

ελευθεριά νΤελλά 
άλεξάνδρός Μάγκός
Η έκθεση ζωγραφικής και video art µε τίτλο «Secret 
Side - Εικόνες από την άλλη πλευρά» µας προκαλεί να 
βρούµε την αλήθεια µέσα από το ψέµα και την πραγ-
µατικότητα µέσα από τη φαντασία. Ζευγάρι στη 
ζωή και την τέχνη, µας καλούν να ψάξουµε κοινά 
σηµεία στον τρόπο έκφρασής τους, τους φόβους, 
τις αγωνίες τους. 14-16/6 (εγκαίνια 14/6, 20.00), 
Studio 112, Z. Πηγής 112, Εξάρχεια, 211 0153456

επιλογές Της ΛΟΥΚΙΑς ΜΗΤςΑΚΟΥ    
www.athensvoice.gr

Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; «210 

Guide», ένας πλήρης οδηγός με 

γκαλερί, θέατρα, σινεμά, εστιατό-

ρια, bars και clubs. 

➜ epiloges@athensvoice.gr

Επιστροφή στήν ιθάκή 2013
Κάτω από τον παραπάνω τίτλο και από 27 έως 30/6 φιλοξενού-
νται µια σειρά από πολιτιστικά δρώµενα. Η ατοµική έκθεση 
ζωγραφικής «Ηorse boy - Από την Ιθάκη στην Τροία» του Φίλιπ 
Τσιάρα· µια ∆ιεθνής Έκθεση Φωτογραφίας µε τίτλο «Επιστρεφό-
μενη Ιθάκη»· µια διεθνή συνάντηση σύγχρονης ποίησης µε τίτλο 
«Στον πηγαιμό για την Ιθάκη» και η εµφάνιση της Martha Graham 
Dance Company! Η διάσηµη οµάδα χορού από τη Νέα Υόρκη, 
µία από τις πιο γνωστές σχολές διεθνώς που ανέδειξε ορισµέ-
νους από τους σπουδαιότερους σύγχρονους χορευτές και χο-
ρογράφους, συνώνυµη µε την πρωτοπορία στο σύγχρονο χορό, 
τον πειραµατισµό και την ελεύθερη έκφραση. Κάθε πρόγραµµά 
τους είναι µια ανεπανάληπτη εµπειρία για το θεατή. Θα πραγµα-
τοποιηθούν και δύο εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία, όπως 
και η παράσταση, προσφέρονται δωρεάν. ∆ιοργανώτρια εται-
ρία η Concord Consulting Services. 29/6, 21.15, Ανοιχτό Θέατρο, 
Ναυτικό Λύκειο, Βαθύ, Ιθάκη
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Μη σε τσιμπήσει 
η μέλισσα

Τ
ο έργο του Ιάπωνα Hideki 
Noda «Η µέλισσα» είναι ένα 
σκληρό έργο µε µια ιστορία 
που διόλου απίθανο να έχει 

συµβεί (ή µπορεί να συµβεί) στο 
Τόκιο. Προκειµένου να εκβιά-
σει µια συνάντηση µε τη γυναίκα 
και το παιδί του, ο κακοποιός και 
πρώην κατάδικος Ogoro κρατά-
ει αιχµαλώτους τη σύζυγο και το 
παιδί του φιλήσυχου Ido. Με την 
αστυνοµία να αδρανεί και την τη-
λεόραση να κανιβαλίζει τον πό-
νο του, ο τελευταίος αποφασίζει 
να αιχµαλωτίσει τη σύζυγο και το 
παιδί του Ogoro.
Καρτουνίστικη αισθητική και 
γκροτέσκες χειρονοµίες χαρα-
κτηρίζουν τη σκηνοθεσία της Α-
ναστασίας Ρέβη, που µε αυτό τον 
τρόπο σκέφτηκε πως ίσως έτσι α-
παλύνει το σαδισµό του έργου και 
περάσει πιο εύκολα στο ελληνικό 
κοινό. Με την Αντιγόνη Δρακου-
λάκη να κερδίζει υποκριτικούς 
πόντους µε τη µεταµόρφωσή της 
σε στριπτιζέζ, τον Αλμπέρτο Φά-
ις να σχεδιάζει µε αδρές πινελιές 
τη µεταµόρφωση του Ido σε κτή-
νος, και τους Κωνσταντίνο Κα-
βακιώτη, Αργύρη Γκαγκάνη και 
Αλέξανδρο Αμερικάνο να κρα-
τούν τους δευτερεύοντες ρόλους, 
η «Μέλισσα» κατορθώνει να κε-
ντρίσει τους θεατές χωρίς να χά-
σει το κεντρί της. -Δ.Μ.
Αγγέλων Βήµα, Σατωβριάνδου 36, 
Οµόνοια, 210 5242211 -213 

θέατρο

1ο Θεατρικό Φεστιβάλ 
Κωμωδίας

Από 15/6 έως 28/7 στο Θέατρο Βικτώρια 
θα φιλοξενηθεί ένα φεστιβάλ γέλιου µε θεατρικές 

κωµωδίες σε διαγωνιστικό και µη τµήµα.

∆ιαγωνιστικό πρόγραµµα 

«Όλα όσα είδα» (17&18/6)/ «Ο Καραγκιόζης και τα 82 εντάλματα 

(23&24/6)/ «Ακούω φωνές» (26&27/6)/ Stand up comedy (28/6)/ 

«Δε θα μείνω πολύ» (29&30/6)/ «Πανσιόν» (2&3/7)/ Stand up 

comedy (4/7)/  «Τα ’δα όλα» (7&8/7)/ «Η Καρέκλα» (9&10/7)/ 

«Τράβα μαλλί... Ανεβαίνουμε» (11 & 12/7)/ «Σσσ... Κάποιος έρχε-

ται» (15/7)/ «Ζωές εν πτήση» (17&18/7)/ «A Midsummer Carroll» 

(19&20/7)/ «Πέντε μέρες κάτω απο τον ήλιο» (22&23/7)/ «Στην 

κρίση think pink» (24&25/7)/ «Γελώντας άγρια» (27&28/7)

Εκτός διαγωνιστικού 

«Οι κρισκατάρατοι» (15/6)/ Stand up comedy (16/6)/ Stand up 

comedy: «Ο Τζίτζικας κι ο μέρμυγκας (22/6)

To κοινό θα ψηφίσει το καλύτερο έργο που θα παρουσιαστεί 

στο Βικτώρια 1-10/9. (Για όσους από το κοινό συµµετάσχουν 

στην ψηφοφορία θα µπουν στην κλήρωση για 5 τριήµερα 

µε δωρεάν διαµονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, 

πάνω στη Λίµνη Πλαστήρα).

Μαγνησίας 5 (3ης Σεπτεμβρίου 119), 210 8233125, €10 (γεν. είσοδος)

Γιάννης Χαρούλης 
Με τραγούδια από προσωπικούς του δίσκους και τη συνεργασία 

του με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, τραγούδια που διάλεξε ειδικά 
για το φετινό του πρόγραμμα, τραγούδια που έρχονται από παντού και 
σε πάνε παντού. Μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στο συναίσθημα 
και τη συλλογική μνήμη. Όπως και στις συναυλίες του Μάλαμα και του 
Θάναση, αναμένεται το αδιαχώρητο. Κανόνισε.
19/6, 21.00, στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη». €10 προπώληση, 
€12 ταμείο. Προπώληση: Public, Ιανός (Σταδίου 24 & Golden Hall), Reload 
Stores (Πανεπιστημίου 54), Music corner (Πανεπιστημίου 56), Viva.gr, Τα-
μείο Θεάτρου Βράχων (καθημερινά 6.00-22.00), Δημαρχείο Δάφνης (Έλ-
λης 16 & Κανάρη), Δημαρχείο Υμηττού (Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1), Αρτύς 
(Δορυλαίου 6, Πλ. Μαβίλη, 210 6452420)

Μη 
χάσεισ 

 μουσική
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cinevoice
 * ΑδιΑφορη  
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη  
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛  Φέτος, διακοπές στη Μεσσηνίατου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ÇΑν πρόκειται 

να μάθουμε πότε 

στÕ αλήθεια ο ένας τον 

άλλο, θα πρέπει να 

γνωρίσουμε τους εαυτούς 

μας καλύτερα πρώταÈ.

(Μεγάλες αλήθειες ÇΠριν τα 

ΜεσάνυχταÈ)

criticÕs CHOICE

Ζήσε το μύθο σου

Πριν τα μεσάνυχτα (Before Midnight) ***
ΣκηνοθεΣία: Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ

Με τουΣ: Ίθαν Χοκ, Ζιλί Ντελπί, Ξένια Καλογεροπούλου,  

Γουόλτερ Λάσαλι

Το σινεμά είναι γεμάτο από αξέχαστους έρωτες, από ρο-

μαντικές υπερβολές, από απόλυτη ευτυχία, από σπαρα-

κτικά αντίο, από μεγάλα δράματα. Όμως οι ερωτικές ιστο-

ρίες στις ζωές μας δεν είναι συνήθως έτσι. Οι ερωτικές 

ιστορίες είναι στην πραγματικότητα όπως αυτή του Τζέσι 

και της Σελίν, των οποίων ο έρωτας είναι γεμάτος ατέλει-

ες, αμφιβολίες, αδυναμίες, μα κρατάει ακόμη 18 χρόνια 

μετά. Και στην τρίτη ταινία της ιστορίας του, γίνεται ακόμη 

πιο ζεστός. Οι δυο τους δεν είναι πια το αγόρι και το κορί-

τσι που γνωρίστηκαν εκείνο το βράδυ στη Βιέννη, ούτε οι 

ερωτευμένοι μετ’ εμποδίων στο Παρίσι εννιά χρόνια με-

τά. Τώρα ζουν μαζί, έχουν δυο παιδιά, και μια οικειότητα 

που, ως γνωστόν, συχνά γεννά την περιφρόνηση. Όμως 

η Σελίν και ο Τζέσι, ακόμη κι αν υπάρχουν στην οθόνη, 

δεν ζουν έναν κινηματογραφικό έρωτα, αλλά μια αληθινή 

μεγάλη αγάπη που ξεδιπλώνεται αφοπλιστική για μια α-

κόμη φορά. Μέσα από έναν υπέροχο νατουραλισμό, μέσα 

από διαλόγους που σε κάνουν να χαμογελάς ακόμη κι 

όταν πονάνε ή να δακρύζεις ακόμη κι αν γελάς,  μέσα από 

στιγμές και συναισθήματα, από καβγάδες και τρυφερό-

τητα που αναγνωρίζεις. Ο έρωτάς τους δεν είναι τέλειος 

(όπως και οι ίδιοι), όμως η ταινία σχεδόν είναι. Με διαφορά 

η καλύτερη της τριλογίας αποφεύγει κάθε ευκολία και κλι-

σέ, από τη γραφικότητα του ελληνικού τοπίου μέχρι του 

συναισθηματικού τοπίου των ηρώων του, και βρίσκει τον 

τρόπο να περιγράψει το δυνατό δεσμό που ενώνει δύο 

ανθρώπους, τη μάχη του εγώ με την αγάπη για τον άλλο, 

τον αγώνα μετ’ εμποδίων που είναι μία σχέση, τις μικρές 

στιγμές που κάνουν το όλο πράγμα να αξίζει. 

Το «September» της Πέννυς Παναγιωτοπούλου
στο φεστιβάλ  του Κάρλοβι Βάρι
Μετράµε έντεκα χρόνια από την πρώτη ταινία της Παναγιωτοπούλου «∆ύσκολοι αποχαιρετι-
σµοί: Ο µπαµπάς µου» που σε εποχές όταν οι λέξεις «ελληνικό σινεµά» δεν σήµαιναν και πολ-
λά, ταξίδεψε και βραβεύτηκε εκτός Ελλάδας και βρήκε ένα σηµαντικό κοινό να την περιµένει 
στις αίθουσες. Το ίδιο πιθανότατα θα συµβεί και µε το «September», που ξεκινά σε λίγες µέρες 

τη διαδροµή του από το διαγωνιστικό του φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι. Η Κόρα Καρ-
βούνη και η Άννα Μάσχα πρωταγωνιστούν σε αυτή την ήσυχη ιστορία που ξεκινά 
όταν η ηρωίδα της πρώτης, Άννα, χάσει το σκύλο της. Θα ζητήσει την άδεια από τη 
γειτόνισσά της Άννα να τον θάψει στον κήπο τους. Η ευτυχισµένη οικογένεια µε το 
µεγάλο κήπο γίνεται για λίγο το καταφύγιό της. Πώς ορίζει όµως κανείς την ευτυ-
χία; Το σενάριο του φιλµ είναι γραµµένο από την  Κάλλια Παπαδάκη και την Πέννυ 
Παναγιωτοπούλου, το φιλµ είναι ελληνογερµανική συµπαραγωγή κι εκτός από τις 
δύο βασικές πρωταγωνίστριές του παίζουν ακόµη οι Χρήστος Στέργιογλου, Νίκος 
∆ιαµαντής, Αναστάσιος Τζερτζεµέλης, Ειρήνη Κολλιάκου.

Πριν τα Μεσάνυχτα ****
Μια ταινία για να γύρεις το κεφάλι σου στον ώµο της

Το Καρφί**Χλιαρή περιπέτεια µε κοινωνικό µήνυµα

JUST THE FACTS

Το καρφί (Snitch) **
ΣκηνοθεΣία: Ρικ Ρόμαν Βο

Με τουΣ: Ντουέιν Τζόνσον, Μπάρι Πέπερ,  

Τζον Μπέρνθαλ, Σούζαν Σαράντον

Το «Καρφί» δεν είναι η τυπική περιπέτεια του 

Ντουέιν –The Rock– Τζόνσον, ακόμη κι αν πε-

ριλαμβάνει μια θεματική καταδίωξη σε έναν 

αυτοκινητόδρομο με μια τεράστια νταλίκα, 

ενώ σφαίρες σφυρίζουν τριγύρω. Θέλει την 

ίδια στιγμή να είναι μια ταινία με κοινωνικό 

μήνυμα για τον τρόπο που η αμερικάνικη δι-

καιοσύνη αντιμετωπίζει τους ύποπτους για 

αδικήματα που αφορούν σε ναρκωτικά. Ο 

Rock είναι ο πατέρας ενός έφηβου που θα 

βρεθεί αντιμέτωπος με μια αβάσταχτη ποινή 

και θα κάνει τα πάντα για να τη μειώσει, ακό-

μη και να βοηθήσει μια φιλόδοξη εισαγγελέα 

να διαλύσει ένα πανίσχυρο καρτέλ. Το στόρι 

μπορεί να είναι βασισμένο σε αληθινά γεγο-

νότα, όμως δεν παύει να ακούγεται υπερβο-

λικό, με τον ίδιο τρόπο που η τεράστια 

φιγούρα του Ντουέιν Τζόνσον δεν 

μπορεί να μοιάζει με ένα συνηθι-

σμένο άνθρωπο. Κι αν οι σκοποί της 

ταινίας είναι αναμφίβολα θετικοί, η 

αλήθεια είναι πως δεν κατορθώνει 

να λειτουργήσει πετυχημένα ούτε 

ως κοινωνικό κατηγορώ, αλλά ούτε 

κι ως καθαρόαιμη ταινία δράσης. 

Μασάω σίδερα
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ΑθήνΑς
 
ΑΒΑΝΑ
Κηφ. 234 & Λυκούργου 3, 210 6756546

Μια νύχτα στην όπερα Πέμ.-
Τετ. 21:00 / Ο υπέροχος Γκά-
τσμπυ Πέμ.-Τετ. 22:40 

AΕ Λ ΛΩ CinemA x 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259975 

Αίθ.1 Το μυστικό βασίλειο του 
δάσους μεταγλ.Πέμ.-Τετ. 
19:20 / Το καρφί Πέμ.-Τετ. 
23:30 / Πριν τα μεσάνυχτα 
Πέμ.-Τετ. 21:20 • Αίθ.2 The 
Hangover Part III Πέμ.-Τετ. 
21:15, 23:15 / Πριν τα μεσάνυ-
χτα Πέμ.-Τετ. 18:30 • Αίθ.3 
Fast & Furious 6: Μαχητές 
των δρόμων Πέμ.-Τετ. 22:45 
/ After earth Πέμ.-Τετ. 18:20, 
20:30  • Αίθ.4 Πριν τα μεσάνυ-
χτα Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:00 
Αίθ.6 (Θερινή) Πριν τα μεσά-
νυχτα Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00 

ΑΘΗΝΑΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Χάρητος 50, Κολωνάκι, 210 7215717

Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-Τετ. 
20:45, 23:00 

ΑΘΗΝΑΙόΝ
Βασ.  Σοφίας 124, Αμπελόκηποι,  
210 7782.122 
 
Αίθ.1 Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-
Τρ. 18:40, 20:50, 23:00 / Τετ. 
23:00 • Αίθ.2 Πριν τα μεσάνυ-
χτα Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:10 

AΘHnAiOn CinepOlis 3D 
Ζησιμοπούλου 7, Γλυφάδα, 210 8108230 

Αίθ.1 Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-
Τετ. 18:30, 20:40, 22:50 
Αίθ.2 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 22:20 / After earth 
Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:10 
Αίθ.3 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:00 / Πριν 
τα μεσάνυχτα Πέμ.-Τετ. 22:10 
Αίθ.4 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-Τετ. 
18:20 / Το καρφί Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00 

ΑΙΓΛΗ 
Λ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι,  210 6841010
 
Αίθ.1 Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-
Τετ. 18:50, 21:00, 23:00 
Αίθ.2 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 20:30 3D / The 
Hangover Part III Πέμ.-Τετ. 
22:45 / After earth Πέμ.-Τετ. 
18:30 

ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙόΥ (ΘΕρΙΝό)
Κήπoς Ζαππείoυ,  210 3369300 

Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00 

ΑΜΥΝΤΑΣ (ΘΕρΙΝό)
Κωνσταντινουπόλεως 16, Υμηττός,  
210 7626418

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
Τετ. 20:45, 23:00 

AΝΕΣΙΣ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι, 
210 7788778

Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00 

ΑΝόΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ 2+1
Αγ. Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι,  210 
5813.470

Αίθ.1 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 / After 
earth Πέμ.-Τετ. 19:00 
Αίθ.2 After earth Πέμ.-Τετ. 
20:40 / Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 18:10, 22:30

ΑΝόΙΞΙΣ (ΘΕρΙΝό)
Αττική & Ευριπίδου 19, Νέο Ηράκλειο,  
210 2814071

Με λένε Ερνέστο Πέμ.-Τετ. 
23:00 / The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 21:00 

ΑρΚΑΔΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Καρ. Δημητρίου 36 & Φορμίωνος 222, 
Πάρκο Νέας Ελβετίας, 210 7661166

Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00 

ΑΣΤΥ
Κοραή 4, 210 3221925

(Ταινιοραμα 2013) Η ταραγ-
μένη ζωή του Όσκαρ Γουάϊλντ  
Πέμ. 20:00 / Αντρέι Ρουμπλιόφ 
Πέμ. 22:00 / Πόλοκ, ο Ασυμ-
βίβαστος  Πέμ. 18:00 / Ροζέτα 
Παρ. 18:00 / Η σιωπή της Λόρ-
να Παρ. 20:00 / Η υπόσχεση 

Παρ. 22:00 / Μαχαίρι στο νερό 
Σάβ. 22:00 / Καταραμένη σχέ-
ση Σάβ. 18:00 / Ο ταχυδρόμος 
χτυπάει πάντα δυο φορές Σάβ. 
20:00 / Cafe de Flore Κυρ. 
20:00 / Control Κυρ. 18:00 / 
Velvet Goldmine Κυρ. 22:00 
/ Οικογενειακή γιορτή  Δευτ. 
18:00 / Το κυνήγι Δευτ. 20:00 / 
Όλα για την αγάπη Δευτ. 22:00 
/ Το βρωμόπαιδο Τρ. 18:00 / 
Και ένα και δύο οικογενειακοί 
ρυθμοί Τρ. 22:00 / Tokyo 
Story Τρ. 20:00 / Ο άνθρωπος 
ελέφαντας Τετ. 20:00/ Μπλε 
βελούδο Τετ. 22:00 / Χαμένη 
λεωφόρος Τετ. 18:00   

ΑΤΤΙΚόΝ ΑΛΣόΣ (ΘΕρΙΝό)
Μέσα στο Αττικό Άλσος, 210 6997755 

Η συμμορία των μάγων Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΒΑρΚΙΖ Α
Θάσου 22,  210 8973926

Αίθ.1 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 22:45 / Το 
μυστικό βασίλειο του δάσους 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:50 3D / Σάβ.-Κυρ. 
17:00 3D, 18:50 3D • Αίθ.2 
After earth Πέμ.-Τετ. 18:50, 
20:50, 22:50 / Οι Κρουντς με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 17:00 3D 
Αίθ.3 (Θερινή) Broken City 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 22:50  

ΒόΞ (ΘΕρΙΝό)
Θεμιστοκλέους 82, Εξάρχεια, Αθήνα,  
210 3301.170 

D.O.A.-Κυνηγώντας τον δο-
λοφόνο μου Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00 

VillAGe 15 CinemAs @ THe mAll 
Α. Παπανδρέου 3, 14848 

Αίθ.1 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-Τετ. 
17:10, 19:50, 22:30 • Αίθ.2 The 
Hangover Part III Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Δευτ., Τετ. 20:00, 
22:15, 00:30 / Τρ. 22:15, 00:30 
/ Το μυστικό βασίλειο του 
δάσους μεταγλ. Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τετ. 18:00 / Σάβ. 
16:00, 18:00 • Αίθ.3 Το μυστι-
κό βασίλειο του δάσους με-
ταγλ. Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:10, 19:10 / Σάβ. 
15:10, 17:10, 19:10 / Η συμ-
μορία των μάγων Πέμ.-Τετ. 
21:10, 23:30 • Αίθ.4 Fast & 
Furious 6: Μαχητές των δρό-
μων Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:00, 21:40, 00:20 
/ Σάβ. 16:20, 19:00, 21:40, 
00:20  • Αίθ.5 The Hangover 
Part III Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:15, 21:30, 23:45 / Σάβ.-
Κυρ. 17:00, 19:15, 21:30, 23:45 
• Αίθ.6 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 18:20, 21:20, 00:20 
/ Οι Κρουντς μεταγλ. Σάβ. 
16:20 • Αίθ.7 Η συμμορία των 
μάγων Πέμ., Παρ., Σάβ., Κυρ., 
Τετ. 19:30, 22:00, 00:30 / Τρ. 
22:00, 00:30 / Κλειστό Δευτ. 
Αίθ.8 Το μυστικό βασίλειο του 
δάσους μετ. Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ. 18:10 3D / Σάβ. 
16:10 3D, 18:10 3D / Τετ. 18:10 
/ Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-Τετ. 
20:10, 22:40 • Αίθ.9 Το καρφί 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:40, 20:00, 22:20 / Σάβ. 
15:20, 17:40, 20:00, 22:20 
• Αίθ.10 Πριν τα μεσάνυχτα 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:40, 21:00, 23:20 / Σάβ. 
16:20, 18:40, 21:00, 23:20 • 
Αίθ.11 After earth Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00, 
21:45, 00:00 / Σάβ. 16:45, 
19:00, 21:45, 00:00 • Αίθ.12 
Η συμμορία των μάγων Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00, 20:20, 22:45 / Σάβ. 
15:40, 18:00, 20:20, 22:45 
• Αίθ.13 Πριν τα μεσάνυχτα 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:20  • 
Αίθ.14 Η συμμορία των μάγων 
Πέμ.-Τετ. 20:20, 22:45 

VillAGe 5 CinemAs pAGRATi 
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου,  
Παγκράτι, 14848

Αίθ.1 Η συμμορία των μάγων 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:40, 21:00, 23:20 / Σάβ. 
17:30, 19:50, 22:10, 00:30 
Αίθ.2 Το καρφί Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00, 
21:20, 23:40 / Σάβ. 19:10, 
21:30, 23:50 / Οι Κρουντς 
μεταγλ. Σάβ. 17:00 • Αίθ.3 
Fast & Furious 6: Μαχητές 
των δρόμων Πέμ.-Τετ. 23:30 
/ After earth Πέμ.-Τετ. 21:20 
/ Το μυστικό βασίλειο του 
δάσους μεταγλ. Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:10 / 
Σάβ. 17:00, 19:10 

Αίθ.4 Πριν τα μεσάνυχτα 
Πέμ.-Τετ. 19:20, 21:40, 00:00 
Αίθ.5 Το μυστικό βασίλειο του 
δάσους μεταγλ. Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ. 18:00 3D / 
Σάβ. 17:30 3D / Τετ. 18:00 / 
The Hangover Part III Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:10, 22:15, 00:20 / Σάβ. 
19:40, 21:50, 00:00 

VillAGe 9 CinemAs @ FAliRO 
Λ. Ποσειδώνος 1, Π. Φάληρo, 14848

Αίθ.1 Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-
Τετ. 18:50, 21:00, 23:10 
Αίθ.2 After earth Πέμ.-Τετ. 
18:10, 20:20, 22:30 
Αίθ.3 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:20, 23:30 
Αίθ.4 Το καρφί Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:20, 
21:40, 00:00 / Σάβ. 17:00, 
19:20, 21:40, 00:00 
Αίθ.5 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-Τετ. 
21:30, 00:10 / Το μυστικό 
βασίλειο του δάσους μεταγλ. 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:10 / Σάβ. 17:00, 19:10 
Αίθ.6 Το μυστικό βασίλειο 
του δάσους μεταγλ. Πέμ.-Τρ. 
17:40 3D / Τετ. 17:40  
/ Η συμμορία των μάγων Πέμ.-
Τετ. 19:50, 22:10, 00:30 
Αίθ.7 Το μυστικό βασίλειο του 
δάσους μεταγλ. Πέμ.-Τετ. 
18:00 / The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:20, 00:30 
Αίθ.8 Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-
Τετ. 19:10, 21:20, 23:30 
Αίθ.9 The Hangover Part III 
Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 20:10, 
22:20 / Παρ. 20:10, 22:20, 
00:30 / Σάβ. 18:00, 20:10, 
22:20, 00:30 / Κυρ. 18:00, 
20:10, 22:20 

VillAGe ATHens meTRO mAll 
Λ. Βουλιαγμένης 276,  
Άγιος Δημήτριος, 14848

Αίθ.1 The Hangover Part 
III Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:20, 
00:30 / Το μυστικό βασίλειο 
του δάσους μεταγλ. Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ. 18:00 
3D / Σάβ. 15:50 3D, 18:00 3D / 
Τετ. 18:00 
Αίθ.2 Το καρφί Πέμ.-Τετ. 
19:20, 21:40, 00:00 / Οι 
Κρουντς μεταγλ. Σάβ. 17:10 
Αίθ.3 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-Τετ. 
23:20 / After earth Πέμ.-Τετ. 
21:10 / Το μυστικό βασίλειο 
του δάσους μεταγλ. Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:00 / Σάβ. 16:50, 19:00 
Αίθ.4 Η συμμορία των μάγων 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 21:20, 23:50 / Σάβ. 16:10, 
21:20, 23:50 / Fast & Furious 
6: Μαχητές των δρόμων Πέμ.-
Τετ. 18:40 
Αίθ.5 Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-
Τετ. 19:45, 22:00, 00:15

Vill AGe RenTi sUmmeR 
(ΘΕρΙΝό)
Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ιωάν-
νης Ρέντης, 210 4215.100 (Γραμμή 
Παρ.απόνων 214 214 7062), www.
villagecinemas.gr

Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-Τετ. 
22:00 

VillAGe sHOppinG AnD mORe 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Άγ. I. Pέντη, 14848

Αίθ.1 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:15 
Αίθ.3 Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ.Πέμ.-Τετ. 18:40 / Fast 
& Furious 6: Μαχητές των δρό-
μων Πέμ.-Τετ. 20:40, 23:20 
Αίθ.4 Πριν τα μεσάνυχτα 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:10, 23:30 
Αίθ.5 After earth Πέμ.-Τετ. 
19:15, 21:30, 23:45 
Αίθ.6 Η συμμορία των μάγων 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 21:00, 23:30 
Αίθ.7 Το μυστικό βασίλειο του 
δάσους μεταγλ. Πέμ.-Τετ. 
18:00 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 20:15, 22:30 
Αίθ.8 Fast & Furious 6: 
Μαχητές των δρόμων Πέμ.-
Τετ. 19:00, 21:40, 00:20 / Το 
μυστικό βασίλειο του δάσους 
μεταγλ.Σάβ. 17:00 3D 
Αίθ.9 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:15 / Το 
μυστικό βασίλειο του δάσους 
μεταγλ. Πέμ.-Τετ. 18:45 
Αίθ.10 Το καρφί Πέμ.-Τετ. 
18:50, 21:20, 23:40 
Αίθ.11 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:50, 00:10 
Αίθ.12 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-Τετ. 
19:50, 22:40 / Οι Κρουντς 
μεταγλ.Σάβ. 17:40 
Αίθ.13 Η συμμορία των μάγων 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:45, 22:15 / Σάβ. 17:15, 

19:45, 22:15 • Αίθ.14 After 
earth Πέμ.-Τετ. 18:15, 20:30, 
22:45 

ΓΛΥΦΑΔΑ όDeOn
 Ζέππου 14, Γλυφάδα, 210 9650318
 
Αίθ.3 (Θερινή)Η συμμορία 
των μάγων Πέμ.-Τετ. 20:40, 
23:15  

ΔΑΝΑόΣ 
Λ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου,  
210 6922655

Αίθ.1 Hannah Arendt Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:20, 
20:30, 22:40 / Σάβ.-Κυρ. 
20:30, 22:40 • Αίθ.2 Ο 
φοιτητής Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:10, 20:20, 22:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 20:20, 22:30 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ (ΘΕρΙΝό)
Πλ. Δεξαμενής Κoλωνάκι, Αθήνα,  210 
3623942

Γλυκά μας λάθη Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00 

ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ ΣΙΝΕ Δ ΑΦΝΗ 
(ΘΕρΙΝό)
Ηλία Ηλιού 28-30 & Ηλιουπόλεως 77, 
Δάφνη,  210 9731856

Οδηγός αισιοδοξίας Πέμ.-
Κυρ. 20:50, 23:00 / Ο 
εξαιρετικός κύριος Lazhar 
Δευτ.-Τετ. 21:00  

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι,  210 8028587 

Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-Τετ. 
18:25, 20:30, 22:40 

ΔΙόΝ Υ ΣΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Συγγρού 286, & Μυκηνών 2, 
210 9515.514

Μια νύχτα στην όπερα Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΕΚρΑΝ (ΘΕρΙΝό)
Ζ. Πηγής & Αγαθίου, Νεάπολη, 210 6461895

Το μερίδιο των αγγέλων Πέμ.-
Κυρ. 21:00, 23:00 / Η γη της 
επαγγελίας Δευτ.-Τετ. 21:00, 
23:00  

ΕΛΛΗΝΙΣ CinemAx (ΘΕρΙΝό)
Κηφισίας 29, Αμπελόκηποι, Αθήνα,  210 
6464009, 8011 1300400

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
Τετ. 21:15 

ΖΕΦΥρόΣ (ΘΕρΙΝό)
Τρώων 36, Θησείο,  210 3462677

Η Κυρία με το σκυλάκι Πέμ.-
Τετ. 21:00, 22:45 

ΘΗΣΕΙόΝ (ΘΕρΙΝό)
Αποστόλου Παύλου 7, Θησείο,  210 
3470980

Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:05 

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx CyTA
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233567

Αίθ.1 Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:20, 22:40 
Αίθ.2 Πριν τα μεσάνυχτα 
Πέμ.-Τετ. 21:30 / Ο υπέροχος 
Γκάτσμπυ Πέμ.-Τετ. 19:00 

ΛΑΪΣ (ΘΕρΙΝό)
Ιερά Οδός 48 & Μ. Αλεξάνδρου, Μετα-
ξουργείο, 210 3609695

D.O.A.-Κυνηγώντας τον δο-
λοφόνο μου Πέμ.-Τετ. 21:00, 
22:45 

ΛΑόΥρΑ eUROpA CinemAs 
(ΘΕρΙΝό)
Φορμίωνος & Νικηφορίδη 24, Νέο 
Παγκράτι, 210 7662040

Η συμμορία των μάγων Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:00 

ΛΙΛΑ (ΘΕρΙΝό)
Νάξου 115, Άγ. Λουκάς, Πατήσια,  
210 2016849

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
Κυρ. 20:45, 23:05 / Ο έρωτας 
της βασίλισσας Δευτ.-Τετ. 
20:50, 23:00 

ΜΙΚρόΚόΣΜόΣ FilmCenTeR
Λ. Συγγρού 106 (μετρό Φιξ ),  
210 9215305

Hannah Arendt Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:00, 23:00 

ΝΑΝΑ CinemAx CyTA
Λ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη, 210 9703.158  
 
Αίθ.1 Fast & Furious 6: Μα-
χητές των δρόμων Πέμ.-Τετ. 

19:00, 21:30, 00:00 • Αίθ.2 
Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
Τετ. 19:15, 22:00 • Αίθ.3 The 
Hangover Part III Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:20 • Αίθ.4 Πριν τα 
μεσάνυχτα Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:45, 23:00 • Αίθ.5 The 
Hangover Part III Πέμ.-Τετ. 
21:10, 23:30 / Το μυστικό βασί-
λειο του δάσους μεταγλ. Πέμ.-
Τετ. 18:50 • Αίθ.6 After earth 
Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:30, 22:40 

όΑ ΣΙΣ (ΘΕρΙΝό)
Πρατίνου 7, Παγκράτι, 210 7244.015

Το κυνήγι Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00 

ODeOn KOsmOpOlis mApOyΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα,  
210 6786.000, 801 11 60000 
 
Αίθ.1 After earth Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:40, 22:50 / 
Σάβ.-Κυρ. 18:10, 20:40, 22:50 
Αίθ.2 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:40 / Οι 
Κρουντς μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 
17:30 • Αίθ.3 Ιδιαίτερες αδυ-
ναμίες Πέμ.-Τετ. 19:50, 22:10 
Αίθ.4 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 21:50 / Το μυστικό 
βασίλειο του δάσους (με υπό-
τιτλους) Πέμ.-Τετ. 18:50 
Αίθ.5 Το καρφί Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ. 20:10, 22:30 / Σάβ.-
Κυρ. 17:50, 20:10, 22:30 / 
Τετ. 23:00 • Αίθ.6 Το μυστικό 
βασίλειο του δάσους μεταγλ.
Πέμ.-Τετ. 19:00 3D / Πριν τα 
εσάνυχτα  Πέμ.-Τετ. 21:40 
Αίθ.7 The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:10 / Το 
μυστικό βασίλειο του δάσους 
μεταγλ. Πέμ.-Τετ. 18:30 
Αίθ.8 Η συμμορία των μάγων 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:00 
Αίθ.9 Η συμμορία των μάγων 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:30, 23:00 / Σάβ.-Κυρ. 
18:00, 20:30, 23:00 • Αίθ.10 
Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:00, 22:20 / 
Σάβ.-Κυρ. 17:40, 20:00, 22:20 
Αίθ.11 Πριν τα μεσάνυχτα 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 21:00, 23:20 
Αίθ.12 Νομοταγείς τύποι 
Πέμ.-Τετ. 21:30 / Το μυστικό 
βασίλειο του δάσους μεταγλ. 
Πέμ.-Τετ. 19:20 
    
 όDeOn sTARCiTy
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, Νέος  
Κόσμος, 210 6786000

Αίθ.1 Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-
Τετ. 18:40, 21:00, 23:20 
Αίθ.2 After earth Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:40, 22:50 / 
Σάβ.-Κυρ. 18:10, 20:40, 22:50 
Αίθ.3 Νομοταγείς τύποι Πέμ.-
Τετ. 21:15 / Το μυστικό βασί-
λειο του δάσους μεταγλ. 
Πέμ.-Τετ. 19:00  • Αίθ.4 Ιδι-
αίτερες αδυναμίες Πέμ.-Τετ. 
21:50 / Οι Κρουντς μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 17:30  • Αίθ.5 The 
Hangover Part III Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:50, 23:10 / 
Σάβ.-Κυρ. 18:20, 20:50, 23:10 
Αίθ.6 Η συμμορία των μάγων 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:30, 23:00 / Σάβ.-Κυρ. 
18:00, 20:30, 23:00 • Αίθ.7 Το 
μυστικό βασίλειο του δάσους 
μεταγλ.Πέμ.-Τετ. 17:20 3D / 
Η συμμορία των μάγων Πέμ.-
Τετ. 19:30, 22:00 • Αίθ.8 Το 
μυστικό βασίλειο του δάσους 
μεταγλ.Πέμ.-Τετ. 18:30 / Ο 
υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-Τετ. 
21:30 • Αίθ.9 Το καρφί Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ. 20:10, 22:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 17:50, 20:10, 22:30  
/ Πριν τα μεσάνυχτα Τετ. 
20:00, 22:20 • Αίθ.10 Πριν τα 
μεσάνυχτα Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ. 20:00, 22:20 / Σάβ.-Κυρ. 
17:40, 20:00, 22:20 / Το καρφί 
Τετ. 22:30  

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7515.434 

Αίθ.1 Δέκα μικροί νέγροι 
Πέμ.-Τετ. 22:30 / Η Κυρία 
εξαφανίζεται Πέμ.-Τετ. 20:30 
/ Σμύρνη: Καταστροφή μιας 
κοσμοπολίτικης πόλης 1900-
1922 Πέμ.-Τετ. 18:30 
Αίθ.2 (Θερινή) Μανχάταν 
Πέμ.-Τετ. 23:00 / Δέκα μικροί 
νέγροι Πέμ.-Τετ. 21:00  

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Αλεξάνδρας & Μαυρομιχάλη, 
Αθήνα, 210 6425714 

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
Τετ. 23:00 / Hannah Arendt 
Πέμ.-Τετ. 20:45 

ρΙΒΙΕρΑ (ΘΕρΙΝό)
ΒαλΤετ.σίου 46, Εξάρχεια,  210 3837716

Ο φοιτητής Πέμ.-Τετ. 20:50, 

23:00 

ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ (ΘΕρΙΝό)
Άλσος Βεΐκου, 210 2138119 

Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00 

ΣΙΝΕ ΠΑρΙ (ΘΕρΙΝό)
Κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 210 3222071 

Η συμμορία των μάγων Πέμ.-
Τετ. 20:45, 23:10 

ΣΙΝΕ ΦΛόΙΣΒόΣ (ΘΕρΙΝό)
Πάρκο Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο, 
2109821256

Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00 

ΣΙΝΕ Ψ Υ Χ ΙΚό Cl AssiqUe 
(ΘΕρΙΝό)
Λεωφ.Κηφισίας 290 & Παρ.ίτση 2, 
Ψυχικό (Φάρος), 210 6777.330-1

Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00  

sTeR CinemAs
Λεωφ.Δημοκρατίας 67α, εμπορικό κέ-
ντρο ESCAPE, Ιλιον, 801 801 7837 -210 
8092690, www.stercinemas.gr

Αίθ.1 Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:50, 
22:00 / Παρ.-Σάβ. 19:50, 
22:00, 00:10  / Το μυστικό 
βασίλειο του δάσους μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ. 17:30 3D • Αίθ.2 
Το καρφί Πέμ., Κυρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 20:00, 22:20 / Παρ.-
Σάβ. 20:00, 22:20, 00:40 / Το 
μυστικό βασίλειο του δάσους 
μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 17:50 
Αίθ.3 After earth Πέμ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:10, 20:10, 22:10 / 
Παρ. 18:10, 20:10, 22:10, 00:20 
/ Σάβ. 16:10, 18:10, 20:10, 
22:10, 00:20 / Κυρ. 16:10, 
18:10, 20:10, 22:10 • Αίθ.4 Η 
συμμορία των μάγων Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:40, 
21:00, 23:20 / Σάβ.-Κυρ. 
16:20, 18:40, 21:00, 23:20 
Αίθ.5 Το μυστικό βασίλειο του 
δάσους μεταγλ.Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:10 / Σάβ.-
Κυρ. 17:00, 19:10 / Το καρφί 
Πέμ.-Τετ. 21:20, 23:40 
Αίθ.6 Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:30 / Σάβ.-Κυρ. 17:20, 19:30 
/ The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 21:30, 23:30 • Αίθ.7 The 
Hangover Part III Πέμ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:30, 22:30 
/ Παρ.-Σάβ. 20:30, 22:30, 
00:30 / Το μυστικό βασίλειο 
του δάσους μεταγλ. Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:20 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:00, 18:20 
Αίθ.8 (Θερινή) Πριν τα μεσά-
νυχτα Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00

ΤρΙΑ ΑΣΤΕρΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 210 2826873 

Αίθ.1 After earth Πέμ.-Τετ. 
20:40, 22:40 / Το μυστικό βα-
σίλειο του δάσους μεταγλ. 
Πέμ.-Τετ. 18:45 • Αίθ.2 The 
Hangover Part III Πέμ.-Τετ. 
22:30 / Πριν τα μεσάνυχτα 
Πέμ.-Τετ. 20:00 • Αίθ.3 
(Θερινή) Πριν τα μεσάνυχτα 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΤρΙΑΝόΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101,  
210 8222702

Κλειστό Πέμ., Σάβ., Κυρ., 
Τετ. / Spitfire: Back to Zero 
Παρ. 22:30 Ο μανάβης Δευτ.-
Τρ. 20:30, 22:30 

ΦΙΛΙΠ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ (Θερινό)
Ελ. Βενιζέλου 40, Νέα Σμύρνη, 210 
9332766

The Hangover Part III Πέμ.-
Κυρ. 20:50, 23:00 / Οδηγός 
αισιοδοξίας Δευτ.-Τετ. 20:50, 
23:00 

ΦΙΛόΘΕΗ (ΘΕρΙΝό)
Πλατεία Δροσοπούλου, Φιλοθέη,  210 
6833398

Γλυκά μας λάθη Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Δευτ., Τετ. 20:50, 
23:00  / Κλειστό Τρ. 

ΦόΙΒόΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 1, Περιστέρι, 
210 5711105

Το μυστικό βασίλειο του δά-
σους μεταγλ. Πέμ.-Τετ. 18:30 
/ Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:30 

ΨΥρρΗ (ΘΕρΙΝό)
Σαρρή 40, Ψυρρή,  210 3247234

No Πέμ.-Κυρ. 20:45, 23:05 

/ Blancanieves – Χιονάτη 
Δευτ.-Τετ. 20:50, 23:00

ήΜΙΚΕνΤΡΚΟΙ

Α Λ ΣόΣ (ΘΕρΙΝό)
Δεκελείας154, 210 2532003, 210 2583133

Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00  

ΑρΤΕΜΙΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ  
3D DiGiTAl (ΘΕρΙΝό)
Νευροκοπίου 2-4, Παπάγου,  210 
6561153

Το μυστικό βασίλειο του δά-
σους μεταγλ. Πέμ.-Τετ. 21:00 
3D / The Hangover Part III 
Πέμ.-Τετ. 23:00 

ΠΕρΑΝ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ  
ΠΕρΙΣΤΕρΙόΥ (ΘΕρΙΝό)
Κ. Βάρναλη 32 & Μ. Αλεξάνδρου, Περι-
στέρι, 210 5780892-3

Οδηγός αισιοδοξίας Πέμ.-
Κυρ. 21:00, 23:10 / Κλειστό 
(Θέατρο) Δευτ. / (Θέατρο) Τρ. 
/ Πίσω από τους λόφους Τετ. 
23:00 / Οι Κρουντς μεταγλ. 
Τετ. 21:00  

ΣΙΝΕ ΑρΓΥρόΥΠόΛΙΣ (ΘΕρΙΝό)
Κύπρου 68 & Δωδεκανήσου, Αργυρού-
πολη, 210 9922098

Η συμμορία των μάγων Πέμ.-
Τετ. 20:45, 23:00  
 
 
ΠΡΟΑςΤΙων

ΑΕ Λ ΛΩ (ΘΕρΙΝό)
Ελ. Βενιζέλου 12, Ραφήνα, 2294 023420

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
Κυρ. 21:15 / Μεγάλες προσδο-
κίες Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:10 

ΑΘΗΝΑ (ΘΕρΙΝό) - pisCines 
iDeAles
Σολωμού 18, Χαλάνδρι,  210 6855860

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
Τετ. 20:50 / Fast & Furious 6: 
Μαχητές των δρόμων Πέμ.-
Τετ. 23:05 

ΑΙΓΛΗ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Σαρωνίδος 28-30, Σαρωνίδα,  
22910 54941-54261

Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00 

ΑΚΤΗ (ΘΕρΙΝό)
Θησέως & Αιόλου, Βουλιαγμένη, 210 
8961337

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
Τετ. 20:45, 23:10 

ΑΛΕΞ CinemA (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Πόρτο Ράφτη 235, 22990 76034

Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:10  

ΑΛΕΞΑΝΔρΑ (ΘΕρΙΝό) - sUZUKi
Ηρώων Πολυτεχνείου 27, 5η στάση 
ΧΟλαργού,  210 6777708

The Hangover Part III Πέμ.-
Τετ. 22:40 / Το μυστικό 
βασίλειο του δάσους μεταγλ. 
Πέμ.-Τετ. 20:50 

ΑΛΙΚΗ (ΘΕρΙΝό)
Πλατεία Δροσιάς,  210 6229645, 210 
2234130
 
Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00 

ΑΛόΜΑ (ΘΕρΙΝό)
Γερουλάνου 103 & Πόντου, 2109 937011

The Hangover Part III Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 21:00, 
23:00 / Σάβ.-Κυρ. 23:00

ΑΜΑρΥΛΛΙΣ (ΘΕρΙΝό) - sUZUKi
Αγίου Ιωάννου 2, 210 6010561

Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00 

ΑΜΙΚό (ΘΕρΙΝό)
Επιδαύρου & Ανδρούτσου 20,  210 
6815532

Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00  

ΑΣΤΕρΙ ( ΠρΩΗΝ ΙΛΙόΝ) (ΘΕρΙΝό)
Φιλοκτήτου 86 & Νέστορος ,Ιλιον, 210 
2639030

Οζ : μέγας και παντοδύναμος 
Πέμ.-Τετ. 21:15

COOl TymVOs CinemAs
Δημοσθένους 8, Παρ.αλία Μαραθώνα, 
2294 055.566, 6977500030

Αίθ.2 (Θερινή) Iron Man 3 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:10 
Αίθ.3 (Θερινή) Πριν τα μεσά-
νυχτα Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ ΑΓ. ΑΝΑρΓΥρΩΝ 
όΝΑρ (ΠρΩΗΝ ΜΑρΙΑ ΕΛΕΝΑ)
Αγ. Παρασκευής 40, Ανάκασα- Αγ. 
Ανάργυροι, 210 2690317

Oblivion Πέμ.-Κυρ. 21:00, 
23:00 / Ο άνθρωπος που γελά 
Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑρΒΑρΑΣ 
ΣΙΝΕ ΠΑΝΘΕόΝ (ΘΕρΙΝό)
Τέρμα Δεληγιάννη, Αγία Βαρβάρα, 
210 5698855

Άλλοθι Πέμ.-Παρ. 21:00 / 
Broken City Σάβ.-Κυρ. 21:00 
/ Λίνκολν Δευτ.-Τρ. 21:00 / Η 
ζωή του Πι Τετ. 21:00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ ΗΛΙόΥΠόΛΗΣ  
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕρΚόΥρΗ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Ειρήνης 50, Πλατεία Εθνικής 
Αντιστάσεως, Ηλιούπολη,  210 9937870

Ο έρωτας της βασίλισσας Πέμ. 
21:00, 23:30 / Οδηγός αισιο-
δοξίας Παρ.-Σάβ. 21:00, 23:15 
/ Κυρ. 23:00 / Οι Κρουντς 
μεταγλ.Κυρ.-Δευτ. 21:00 / Τι 
απέγινε η μπέιμπι Τζέιν? Τρ.21:00-
, 23:30 / No Τετ. 21:00, 23:00 

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ ΜΙΜΗΣ ΦΩΤόΠόΥ-
ΛόΣ (ΘΕρΙΝό)
Αγ. Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι, 210 
6198890

The Hangover Part III Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
21:00, 23:00 / Σάβ. 22:30 / 
Σάμμυ 2 μεταγλ. Σάβ. 20:30

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ ΝόΣΤΑΛΓΙΑ 
(ΘΕρΙΝό)
Κέας & Τερψιχόρης, Ηράκλειο, 210 
2773731

Σαββατοκύριακο στο Hyde 
park Πέμ. 21:00, 23:00 / Το 
μερίδιο των αγγέλων Παρ.-
Κυρ. 21:00, 23:00 / Παράνομοι 
Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ ΣΙΝΕ ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓ-
ΓόΣ (ΠρΩΗΝ ΣΧόΛΕΙό) (ΘΕρΙΝό)
Νεαπόλεως 5-7, Αγία Παρασκευή, 210 
6086455

Κλειστό Πέμ.-Κυρ./ Πα-
ρενέργειες Δευτ.-Τρ. 21:00, 
23:00 / Ο εξαιρετικός κύριος 
Lazhar Τετ. 21:00, 23:00 

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ ΣΙΝΕ ΚΑΤΕρΙΝΑ 
(ΘΕρΙΝό)
Δαβάκη 18, Χαϊδάρι, 210 5320003

Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΜΑρΓΑρΙΤΑ CinemA (ΘΕρΙΝό)
Δουκίσης Πλακεντίας 87, Χαλάνδρι,  
210 6014284

Η συμμορία των μάγων Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:00 

ΜΠόΜΠόΝΙΕρΑ (ΘΕρΙΝό)
Παπαδιαμάντη 12, Κηφισιά,  210 8019687

Η συμμορία των μάγων Πέμ.-
Κυρ. 20:50, 23:05 / Δευτ.-Τετ. 
23:15 / Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Δευτ.-Τετ. 20:50

ΧΛόΗ (ΘΕρΙΝό)
Κασαβέτη 17, Κηφισιά, 210 8011500

Πριν τα μεσάνυχτα Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00 

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ ΜόΣΧΑΤόΥ ΣΙΝΕ 
ΚΗΠόΣ (ΘΕρΙΝό)
Θερμοπυλών 49 & Κνωσού, Μοσχάτο,  
210 481.0790

Λίνκολν Πέμ. 21:00 / Δεν κρα-
τιέμαι Παρ.-Κυρ. 21:00, 23:00 
/ Δευτ.-Τετ. 23:00 / Ραλφ, η 
επόμενη πίστα μεταγλ. Δευτ.-
Τετ. 21:00 

ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ 
(ΘΕρΙΝό)
Θηβών 245, Νίκαια,  210 4830330

Μετά τη Λουτσία Πέμ.-Παρ. 
21:00 / Σάβ.-Κυρ. 21:15, 23:00 
/ Μια αξιοπρεπής οικογένεια 
Δευτ.-Τετ. 21:00 

ΣΙΝΕ ΠΑρΑΔΕΙΣόΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, 
Κορυδαλλός, 210 4960955

Οδηγός αισιοδοξίας Πέμ.-
Κυρ. 21:00, 23:00 / Δεν 
κρατιέμαι Δευτ.-Τετ. 21:00, 
23:00  ●

cine ωρεσ προβολησ ☛ Το πρόγραμμα προβολών στις αίθουσες ισχύει από την Πέμπτη
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elements of style Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

ΟΧΕΤΤΕ 
Λάµψη και κοµψότητα χαρακτηρίζουν την icon 

συλλογή Petals της Oxette. Επιχρυσωµένο ασήµι 
925ο συνδυάζεται µε τα πιο λαµπερά κρύσταλλα 
και µετουσιώνεται στα πλέον statement κοσµή-

µατα, µε το εύρος της συλλογής να καλύπτει 
και τις καθηµερινές εµφανίσεις. Μπορείτε να τα 

προμηθευτείτε και online στο www.oxette.gr 

BIC 
Νέα σειρά ξυριστικών 

BiC® Flex & Easy για άν-
δρες και γυναίκες, που 

εξασφαλίζουν µεγάλη ά-
νεση και ευκολία στο ξύρι-

σµα χάρη στις 3 λεπίδες και 
την ενυδατική ταινία από βιτα-

µίνη Ε. ∆ιατίθενται αποκλειστικά στα φαρµα-
κεία, δείτε εδώ: www.bic-sta-farmakeia.gr 

To PImm’s πάΕι βΟρΕιά 
πρΟάσΤιά 

Το κόκκινο διώροφο λεωφορείο που έφερε 
στην Ελλάδα το παραδοσιακό βρετανικό ποτό 

Pimm’s, ταξιδεύει στα βόρεια προάστια. Ανέβα 
µε τους φίλους σου, κάνε το τεστ της φιλίας, πάρε 

το κουπόνι των €6 για µια κανάτα Pimm’s σε µπαρ της Αθήνας και 
διεκδίκησε το µεγάλο δώρο που είναι ένα ταξίδι στο Λονδίνο. Θα το 
βρεις Παρασκευή και Σάββατο, µέχρι τις 23 Ιουνίου, 19.00 µε 22.00. 

Μπες να δεις περισσότερα: http://www.pimmsoriginal.com

TEZENIs smART sHoPPING
Mπικίνι σε όλα τα σχέδια και χρώµατα, ποπ µουσικές µε τη Μυρτώ Κάζη 

στα decks, παγωτά Algida και πολλές εκπλήξεις στα Tezenis summer 
parties στις 7 & 8/6 (Σταδίου 28 & Smart Park) που µας έβαλαν για τα καλά 

σε κλίµα διακοπών. Και µην ξεχνάς: Με κάθε αγορά µπικίνι ή αντρικού 
boxer µέχρι και τις 15/6, έχεις δώρο ένα ρολόι Too Late σε 5 fluo χρώµα-

τα: κίτρινο, φούξια, γαλάζιο, πράσινο, µοβ-µπλε.

VoDAFoNE 
Το νέο HUAWEI 

Ascend G510, ένα 
µοναδικό Smartphone 
µε υψηλή λειτουργι-
κότητα και απόδοση, 

το οποίο παρέχει 
µοναδική εµπειρία 
Mobile Internet και 
διασκέδασης σε µε-
γάλη οθόνη, παρου-

σίασε αποκλειστικά η 
Vodafone. Είναι δια-

θέσιµο στην τιµή των 
€199 χωρίς συµβόλαιο 
ή φθηνότερα µε σύν-

δεση σε προγράµµατα 
συµβολαίου Vodafone 
Red, στα καταστήµατα 
Vodafone ή online στο 

Vodafone eShop. 
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άνω πΕΤράλωνά 
Κυκλώπων 25
Οροφοδιαµέρισµα  95τ.µ., 4ου ορόφου, υπό κα-
τασκευή, 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, ανεξάρτητη 
θέρµανση αερίου, κλιµατισµός, parking υπογεί-
ου, σχεδιασµός και κατασκευή υψηλών προδια-
γραφών  από οµάδα µηχανικών. € 215.000, 210 
3635508, 6977 785793

βΟυλιάγμΕνη 

Κεντρική Πλατεία, Ιάσονος 18
Ετοιµοπαράδοτα διαµερίσµατα από 42 τ.µ. έως 
47 τ.µ., διπλά τζάµια, ηλεκτρικά ρολά, πόρτα 
ασφαλείας, κουζίνα και λουτρό minimal, A/C, 
συναγερµός, ολοκληρωµένος κήπος, θέσεις 
στάθµευσης, θέα θάλασσα-κήπος. Τιµή από  
€ 100.000. 6977 785793, 210 3635508 

160 ΧρΟνιά TIssoT 
Τα 160 χρόνια ιστορίας της γιόρτασε στην 
Αθήνα η Tissot, με μια ιδιαίτερη έκθεση, η ο-
ποία περιελάμβανε τα πιο αντιπροσωπευτικά 
ιστορικά και σύγχρονα μοντέλα της και πραγ-
ματοποιήθηκε στην οικία του Ελβετού πρέ-
σβη στην Αθήνα. Μερικά από τα ρολόγια που 
είδαν από κοντά οι καλεσμένοι ήταν το πρώτο 
ρολόι-μενταγιόν του 1878, ένα αριστούργη-
μα που κυκλοφόρησε ειδικά για την τεράστια 
αγορά της Ρωσίας, καθώς και το χρυσό ρολόι 
τσέπης που δημιουργήθηκε αποκλειστικά 
για τον Τσάρο Νικόλαο Β΄ της Ρωσίας, με το 
πορτρέτο του σκαλισμένο στο καντράν. Από 
τη συλλογή δεν θα μπορούσε να λείπει και το 
πιο πρόσφατο δημιούργημα της εταιρείας, 
το φετινό Tissot Luxury Powermatic 80, ένα 
ρολόι από ατσάλι και διαμάντια, με ένα νέο 
αυτόματο μηχανισμό από συνθετικό υλικό 
υψηλής απόδοσης, το οποίο προσφέρει εφε-
δρική ισχύ 80 ωρών. 

CoLLAGEN 
PRo-ACTIVE 
Με µαγνήσιο, βιταµί-
νες Β1, Β2, Β5, Β6 και 
πυρίτιο, βοηθά τον 

οργανισµό στο σύνολό 
του. Από τις πονεµέ-
νες αρθρώσεις και 

τις κράµπες έως την 
τριχόπτωση, την κυτ-
ταρίτιδα, τα νύχια και 
την επιδερµίδα. Είναι 

άµεσα απορροφήσιµο 
χάρη στην πόσιµη µορ-
φή του, ενώ µπορείτε 
να το βρείτε σε όλα τα 
φαρµακεία και σε επι-
λεγµένα καταστήµατα 

βιολογικών. www.
collagenpower.gr

elements of style

Το δώρο Του 
καλοκαιριού 
Πέντε δημιουργοί 
ενώνουν τις δυνά-
μεις τους και σου 
προσφέρουν ένα 
καταπληκτικό δώ-
ρο: Ένα ολοκληρω-
μένο look! Δηλαδή, 
ένα φόρεμα από τη 

Samantha Sotos, 
ένα κόσμημα από τη 
Virginia Tzioti, ένα 
ζευγάρι χειροποίη-
τα παπούτσια από 
την Angela Rapti, 
ένα πλήρες μακι-
γιάζ από την Gina 
Dimitrakopoulou 
και ένα χτένισμα 

πολλών ντεσιμπέλ 
από το Notis Haute 

Coiffure. Για να 
μπεις στην κλήρω-

ση, που θα γίνει 
στις 17/6, άφησε τα 
στοιχεία σου ως τις 
15/6 στο ατελιέ της 

Samantha Sotos 
(Θησείο, Ηλία Που-

λοπούλου 32) ή στο  
Notis Haute Coiffure 

(Κολωνάκι, Ηροδό-
του 7). 

Τη γιορτή της Pepe Jeans London, µε αφορ-
µή τα 40 της χρόνια. Το πάρτι υπόσχεται πολ-
λές εκπλήξεις, άφθονο βρετανικό ποτό Alibi, 
µουσικές και φυσικά εκπτώσεις, έως και 30%. 
Στις 13/6, 17.30-21.00, Pepe Jeans Store, Ευαγγε-
λιστρίας 12, Αθήνα 

ΦάκΟι ΕπάΦησ μΕ €12,50 ΤΟ μηνά 
Νέοι µηνιαίοι φακοί επαφής ΑIR OPTIX® AQUA, 
οι οποίοι σας δίνουν τη δυνατότητα να τους 
φοράτε από το πρωί µέχρι το βράδυ, καθώς 
είναι κατασκευασµένοι µε τη µοναδική τεχνο-
λογία τριπλής άνεσης TriComfort™. Επίσης, 
επιτρέπουν µέχρι και 5 φορές περισσότερο 
οξυγόνο διαµέσου του φακού, σε σχέση µε 
τους παραδοσιακούς µαλακούς φακούς. www.
facebook.com/wearcontactlenses 

νάυΤικΟσ ΟμιλΟσ βΟυλιάγμΕνησ
Τη δυνατότητα να ενταχθούν στο δυναµικό 
των µελών του χωρίς κόστος εγγραφής, έως 
το τέλος Αυγούστου, δίνει σε νέους ηλικίας 20-
35 ετών χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις ο 
Ναυτικός Όµιλος Βουλιαγµένης (ΝΟΒ). Περισ-
σότερες πληροφορίες µπορείτε να πάρετε από 
τα γραφεία του ΝΟΒ, στον Λαιµό Βουλιαγµέ-
νης και στα τηλ. 210 8962416 -142

Μη 
χάσεισ 
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Σε είδα...

Αιγηνιτου
Ιλίσια. Μικρός, µελαχρινός, 
µουστάκι, ∆ευτέρα 10/6, 
στις 19.30, µπήκες super 
market Dailys, κώλωσα να 
σου µιλήσω, αλλά γελού-
σαµε και οι δυο. gift.guy@
hotmail.com 

Μετρο ΔΑφνη
8/6, 12.30, κατέβηκα Σύ-
νταγµα, κοιταζόµασταν συ-
νέχεια, εγώ καστανή, πράσι-
να µάτια, άσπρο παντελόνι, 
πράσινη µπλούζα, εσύ τζιν, 
αθλητικά, γαλανά µάτια, 
µε θυµάσαι; metrodafni@
outlook.com.gr 

ΜουστΑκι
6/5. Πανέµορφη µε µακριά 
ίσια καστανά µαλλιά, ντυµέ-
νη στα µαύρα! Τι χαµόγελο 
είχες! Σε ερωτεύτηκα κι ας 
µην µε πρόσεξες! Αχ, να σε 
ξαναπετύχω!

360
Μοναστηράκι 6/6 κατά τις 
22.00, εσύ ψηλός, µουσάτος 
καθόσουν στη γωνία του 

µπαρ µε ένα φίλο, εγώ λίγο 
πιο δίπλα καστανή µε κότσο, 
µε µια φίλη, αλλά έφυγα νω-
ρίς, ήταν ιδέα µου οι µατιές; 
at360@outlook.com.gr 

Διονυσιου ΑρεοπΑγιτου
6/6, Ηρώδειο, περίπου 
19.30 έσκασε ξαφνικά ο 
superman και γλίτωσε ένα 
κινητό... µεταξύ των θνητών 
κυκλοφορεί ως Μιχάλης... 
σε ακολούθησα µα είχες ήδη 
πετάξει, βοήθησέ µε να βρω 
το δρόµο προς Κρύπτον. 
Φαίδρα: closetokrypton@
gmail.com 

Μυκονοσ
Τήνος, Ραφήνα 25/5, 12.00-
16.40, διακεκριµένη θέση, 
Θεολόγος. mykonostinos@
yahoo.com 

EvErEst
Τσακάλωφ, Πέµπτη 30/5 
στις 2 το µεσηµέρι, κοκκινο-
µάλλα οπτασία µε πορτοκαλί 
φόρεµα, έπαιρνες A.V. και 
καφεδάκι, ήσουν θεά, θέλω 
να σε γνωρίσω.

γρηγορησ
Praktiker Μάνδρας, 15/3, 
3ήµερο καθαράς ∆ευτέ-
ρας. ∆ουλεύεις εκεί. Μου 
έφτιαχνες 2 καφέδες, 
µιλήσαµε λίγο, σου είπα 
ένα ανέκδοτο, αλλά έφυ-
γα.  praktikergrigoris@
yahoo.gr

AθηνΑ
4/6, καθόµασταν απέναντι 
σε ένα παγκάκι. Εσύ µελα-
χρινή στα µαύρα µε µια φίλη 
σου κι εγώ µε µια παρέα. Φα-
γωθήκαµε µε τα µάτια, αλλά 
δεν έκατσε να µιλήσουµε... 
Έπρεπε!

220
Ήσασταν τρεις φίλες, 23.20 
περίπου, απο την Ακαδηµί-
ας. Εσύ ήσουν ξανθιά µε ένα 
µακρύ λευκό φόρεµα, µε 
κάτι µαύρα σχέδια. Όσο ή-
σασταν στη στάση, σας είχε 
πιάσει ένας περίεργος τύπος 
και σας έλεγε για ένα φεστι-
βάλ στο Πεδίο του Άρεως. 
Αν το δεις, treisfiles220@
yahoo.gr

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με SMS:  AVSE, κενό και το μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο του αποστολέα.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,23 με ΦΠΑ

Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με SMS:  AVXE, κενό και το μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο του αποστολέα. Κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,23 με ΦΠΑ

ξέρεις εΣύ...

Πολύχρωµε µουσάτε µε το 
πορτοκαλί σπαστό ποδήλατο, 
λιώνω µε το βλέµµα σου και 
ας είσαι στον κόσµο σου! 
Μπορεί να είµαι «λίγο» µεγα-
λύτερη, αλλά...

Athens Pride, κοντούλη, 
ξανθούλη µε τα πολλά tattoo, 
σε είδα και σε θέλω! 
Πότε και πού;

∆ουλεύεις σε τουριστικό 
(στο κέντρο) και έχεις υπέ-
ροχο χαµόγελο. Εγώ ξεχα-
σιάρης… Σε είδα µόνο εκείνο 
το µεσηµέρι και το επόµενο 
πρωί. Χρωστάω µια βόλτα! 
Apolonos2013@yahoo.gr 

Χριστίνα στο Θησείο µε τα 
όµορφα λακάκια, περιµένω 
µήνυµά σου… Νίκος, που πή-
ρα µπίρα... xristina_thiseio@

yahoo.gr

Συναντηθήκαµε στο κέντρο 
της Αθήνας τον Μάη του 1989 
για να δούµε τους Bad Seeds. 
Είχαµε κατέβει και οι δυο για 
τον ίδιο λόγο. Πριν τη συναυ-
λία, φιλιόµασταν καθισµένοι 
στο παρκέ του ΡΟ∆ΟΝ, µα 
κατά τη διάρκεια της συναυ-
λίας σε έχασα. Να ξέρεις πως 
πάντα θα σ’ αγαπώ.

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 
210 3617.369 (11.00-18.00) Χρεώσεις: œ 34 οι 20 πρώτες 

λέξεις και œ 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: œ 45.

σε γνωρίζω...

Γλυκύτατη 40χρονη 
υπάλληλος υπουργείου, 
ελεύθερη, µε 2 µεταπτυχιακά, 
κοινωνική µε άποψη και 
χιούµορ, κάτοχος πολυτελούς 
διαµερίσµατος και διώροφης 
µονοκατοικίας στην Αθήνα, 
µεγάλη ακίνητη περιουσία 
σε κοσµοπολίτικο θέρετρο, 
Ι.Χ., € 5.000 µηνιαίως, 
αναζητά γνωριµία γάµου µε 
κύριο ανώτατης µόρφωσης, 
ευπαρουσίαστο, έξυπνο έως 55 
ετών. Γραφείο Συνοικεσίων «I 
DO!». Κολωνάκι, Αµερικής 19, 
6ος όροφος, καθηµερινά 10:00-
19:00, 213 0260.000, 6977 
433711, www.idosinikesia.gr 

ABILITY. Υψηλών 
προδιαγραφών γνωριµίες 
συντροφικότητας-γάµου από 
όλη την Ελλάδα-Ευρώπη-
Αµερική-Αυστραλία. Για εσάς 
που ψάχνετε ποιότητα, που 
αγαπάτε τη ζωή και αναζητάτε 
ένα σύντροφο ζωής και 
ψυχής. Σύγχρονες µέθοδοι, 
στοχευµένα ραντεβού, 
πλειάδα επιλογών, άµεσα 
αποτελέσµατα. Ρεκόρ γάµων 
και ευτυχισµένων ζευγαριών. 
∆εκτή διαµεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Τιµές 
ασυναγώνιστες! Προλάβετε! 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
Ερµού 18, Σύνταγµα, 4ος 
όροφος, www.abilityclub.gr
 

Ανεπανάληπτη χήρα 
γυµνασιάρχη 55άρα, 
Κηφισιώτισσα, βίλα, Ι.Χ., 
ακίνητα, µελαχρινή κοκέτα, 
επιθυµεί γνωριµία-συµβίωση 
µε ευκατάστατο-µορφωµένο 
κύριο. Αυθηµερόν 
διασύνδεση. Πανελλαδικά. 
210 8064902, 6979 423346 

Ζήτα μου ό,τι θες

Πωλείται οικόπεδο 97 τ.µ. 
στο Περιστέρι κοντά στο µε-
τρό Αγ. Αντωνίου, τιµή  
€ 65.000. Πληροφορίες: 210 
5740690 (8:00-10:00 και 
18:00-20:00) και στο κινητό 
6936 918778 
 

ΜιΚρεΣ αγγελίες

Της Μυρτώς Κοντοβά
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Μίλα Μου βρώμικα
Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

Μυρτώ, έχω πρόβληµα. ∆ιαν ύω 
την  21η άνοιξη τ ης ζωής µου, ο 
κόσ µος µε κα λ εί ν α  ερωτ ευτώ 
και ν α  οργ ιά σω αν ελ έητα , µα 
παρ’ όλα αυτά συνεχ ίζω να επι-

µένω στη µοναξιά µου. ∆εν εννοώ ότι µε 
πολιορκούν οι γ κόµενοι µε το «ο κόσµος 
µε καλεί», ότι είµαι σε µουν τ εννοώ. ∆εν 
περιµένω τίποτα από τους γ κόµενους, 
πλέον... Ούτε αυτοί από εµένα, βέβαια, 
και µάλ λον εκεί έγ κειται  το πρόβληµα. 
Αν τικειµενικά, εκτός από πολλά ψυχο-
λογ ικά που αφορούν  τη σχ έση µου µε 
τον εαυτό µου και µόνο, δεν έχω κάτι να 
µε εµποδίζει. Ίσως και το ότι είµαι πο-
λύ Etta James/κρασί και καθόλου Jose 
Cuervo/Πάολα, που σ την  Ελ λάδα του 
’13 σηµαίνει άπειρα ξενέρωτη...
Πώς ξεπερνάς το «είµαι χάλια γ ια να α-
ρέσω σε γ κόµενο» και το «δεν θα κατα-
κτήσω ποτέ κανέναν», ώστε να φτάσεις 
στο «σε όποιον  αρέσουµε γ ια τους άλ-
λους δε θα µπορέσουµε» και το «αφήστε 
τα βιογραφικά σας σ το τραπεζά κι της 
εισόδου, αν σας χ ρειαστούµε θα επικοι-
νων ήσουµε;» Πώς γ ίν εσαι δυναµική, 
γαµώ τις αδυναµίες µου;!

Δυναμική γίνεσαι παίρνοντας τη γνωστή ουσία 
«δυναμιόλ», που κυκλοφορεί στα φαρμακεία 
σε χάπι των 20 mg. Με την τακτική χορήγησή 
της στον οργανισμό, αρχίζεις σιγά-σιγά να α-
ποκτάς ατσάλινους δικέφαλους, τρικέφαλους, 
τετρακέφαλους και μερικούς πεντακέφαλους, 
μέχρι που ένα πρωί ξυπνάς τούμπανο, χωρίς 
καθόλου ψυχολογικά, και είσαι η Λάρα Κροφτ.   

Υ.Γ. 1 Αν μια κοπέλα της φυλής «Etta James/
κρασί» ψάχνει την αγάπη στη φυλή των «Jose 
Cuerno/ Πάολα», όπως καταλαβαίνετε, ξεκι-
νάμε με έναν άλφα βαθμό δυσκολίας. Όταν 
δε η αυτοπεποίθηση της κοπέλας βρίσκεται 
στα Τάρταρα, εντάξει, το γκολ έχει ήδη μπει 
από τα αποδυτήρια των Ταρτάρων. Τι θέλω 
να πω; Αλλάξτε Ελλάδα. Ποικιλία υπάρχει, σας 
διαβεβαιώνω. 
Υ.Γ. 2 Και το «είμαι χάλια για να αρέσω» αλλά και 
το «αφήστε τα βιογραφικά σας», είναι κάπως 
ακραίες καταστάσεις. Μήπως, λοιπόν, κάνετε 
τον κόπο να ισορροπήσετε σε κάτι ενδιάμεσο; 
Η σχέση μας με τον εαυτό μας (αυτό το βδελυρό 
πλάσμα που σε όλα «όχι» μας λέει) θέλει δου-
λειά και αυταπάρνηση, βεβαίως βεβαίως.

Ρε συ Μυρτούδι, ήθελ α ν α σου γράψω 
γ ιατί µάλ λον φταις εσύ γ ια όλα µου τα 
ανέφικτα όνειρα. Καλά, µην τρελαίνε-
σαι, δεν θα αρχ ίσω να σε κράζω, απλά να 
σου πω θέλω ότι αυτό το fairytail µε την 
άσχη µη-χ ον τρή-τίγ κα στα ψυχ ολογι-
κά κοπελίτσα που βρίσκει τον έρωτα της 
ζωής της έτσι απλά, δεν υπάρχει. Κι εγώ, 
απλά, τσάµπα περιµένω έναν Τριαν τά-
φυλ λο να µου χ τυπήσει την  πόρτα και 

να µε κολλήσει στον τοίχο ένα µοναχ ικό 
βράδυ... Τα πράγµατα δεν είναι έτσι και 
αν δεν έχεις την εµφάνιση ή την πουτα-
ν ιά να βρεις κάποιον, θα µείνεις αιώνια 
παρθένα όπως εγώ. The eternal virgin

Φυσικά και φταίω εγώ. Όπως επίσης και για 
την τρύπα του όζοντος, για την υποβάθμιση 
της ΑΕΚ και για την αφρικανική σκόνη που θα 
μας θάψει ζωντανούς. 
 
Υ.Γ. 1 Αν όντως πιστεύετε ότι οι προϋποθέσεις 
για να βρεις κάποιον είναι αυτά τα δύο που 
γράφετε, φίλη, την κάτσαμε. Ειδικά η δεύτερη, 
φαίνεται τόσο υποτιμητική για το γυναικείο 
φύλο, που ούτε τα σεξιστικά, ανδρικά περιοδι-
κά των 90s να ήσασταν.
Υ.Γ. 2 Όλες οι παρθένες της πόλης διαβάζουν 
«Μίλα μου βρώμικα». Χμ, κάτι προσπαθεί να 
μου πει το σύμπαν...
Υ.Γ. 3 Κορίτσια, τι κατάσταση είναι αυτή κα-
λοκαιριάτικα; Για πάρτε λίγο τα πάνω σας, ά-
ντε μπράβο με τη μύρλα, την κλάψα και τους 
Τριαντάφυλλους. Get a life, όπως έλεγε και ο 
Ιησούς Χριστός.

Μυρτώ µου, καλησπέρα. Μπαίν ω κα-
τευθείαν στο θέµα. Τι κάνεις όταν έχεις 
µια διευθύν τρια που όχ ι µόνο δεν έχ ει 
τη στοιχειώδη ευγέ νε ια να µιλήσει στον 
οποιοδήποτε µε έναν  κάπως ευγεν ικό 
τρόπο, να σκάσει ένα χ αµόγελο, βρε α-
δερφέ, αλλά συν τοις άλλοις γκριν ιάζει 
γ ια το παραµικρό, κουτσοµπολ εύει το 
κάθετι, της φταίει το ένα, της ξιν ίζει το 
άλλο, την πονάει η µέση, της τρέχουν τα 
σάλια να γλείφει τους ανω τέρους, αλλά 
κατά τα άλλα ξέρει να κάνει παρατήρηση 
σε οποιονδήποτε άλ λον εκτός από τον 
εαυτούλη της; Τι κάνεις, µου λες; Κάνεις 
τουµπεκί και προτάσσεις το στήθος επι-
δεικν ύον τάς της τα πλούσια προσόν τα 
σου και περνών τας έτσι εµµέσως το µή-
ν υµα «ας ν ικήσει η καλύτερη» ή µπαί-
νεις µια ωραία πρωία στο γραφείο της και 
της κοπανάς στα µούτρα «ή ψυχανάλυση 
θες, κυρά µου, ή άν τρα να σε πηδήξει». 
Και έπειτα καταλήγ ω στο συµπέρασµα: 
Τι ψυχ ανάλυση και βλακείες; Άσχ ηµο 
πράγ µα η έλλειψη σεξ, Μυρτώ µου. Και 
µε άσχ ηµες παρενέργειες. Γι’ αυτό λοι-
πόν, φίλοι και φίλες, αναγνώστες αυτής 
της στήλης, οπουδήποτε δείτε γ υναίκα 
µε δείγµατα ανούσιας γκρίνιας, κοµπλε-
ξισµού και επ ιθετ ικότ ητας (µάτ ι που 
γυαλίζει), εκεί να είστε σίγουροι ότι ένα 
πράγ µα είνα ι: στερηµένη. Να της χορη-
γήσετε σεξ, µία, δύο ή τρεις φορές τη µέ-
ρα από µία έως εφτά µέρες την εβδοµάδα. 
Εγώ στη δικιά µου προτείνω 3Χ7. Με α-
γάπη. Και τη συµπόνοια µου γ ια τη δύ-
σκολη κατάσταση που περνάει. Sara Mara

Ο Διάβολος φορούσε Prada. A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Σχέσεις/∆ουλειά/Προσωπική ζωή/Στόχοι/Όνει-
ρα: Ουρανός και Πλούτωνας τα αναποδογυρί-
ζουν – ο Πλούτωνας αργά αργά, ο Ουρανός σε µια 
στιγµή: λες καληνύχτα σε κάποιον που κάποτε 
αγάπησες κι εξαφανίζεσαι. Λες καλό βράδυ στον 
εργοδότη και δεν πας ποτέ ξανά στην ίδια δου-
λειά. Ή ερωτεύεσαι µε την πρώτη µατιά κι αυτό 
είναι υπέροχο όταν είσαι µόνος – τι γίνεται όταν 
υπάρχει κι άλλος; Ή σκέφτεσαι για τα επαγγελ-
µατικά σου: τώρα ή ποτέ, και ξεκινάς τη δική σου 
ηρωική εκστρατεία. Είτε δηµιουργείς µόνος τις 
προϋποθέσεις των αλλαγών είτε εξαναγκάζεσαι, 
η ουσία είναι ότι αυτές συµβαίνουν. Αυτή την πε-
ρίοδο, πάντως, έχεις να κερδίσεις πάρα πολλά 
από τη συνεργασία/σχέση/συναναστροφή σου 
µε ανθρώπους που είναι τόσο δυνατοί όσο είσαι 
κι εσύ. Ή σου δίνουν συµβουλές που σου ταιριά-
ζουν. Ή σε διευκολύνουν στο δρόµο σου. Κάτι 
κινείται, πάντως, είτε σε επίπεδο επαγγελµατι-
κών ραντεβού/συζητήσεων/κοινών σχεδίων ή 
συναισθηµατικά φαίνεται ότι υπάρχουν ένας-δύο 
άνθρωποι που αναπτερώνουν την αυτοπεποίθη-
σή σου. Και στις δύο περιπτώσεις It takes two.  

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Χωρίς να ριψοκινδυνεύσει κάποιος να διαψευ-
στεί, µπορεί να πει ότι στο θέµα των χρηµάτων ό-
λοι µπορούµε να τρελαθούµε κάποια στιγµή – µε-
ρικοί σαφώς περισσότερο από κάποιους άλλους. 
Όταν ο άξονας της Ασφάλειας (∆ικά Μου/∆ικά Σου) 
φλέγεται θα πρέπει να είσαι λογικός, γρήγορος, 
αλλά και συναισθηµατικά ευαίσθητος. ∆εν έχεις 
την πολυτέλεια να αγνοείς την οικονοµική σου 
κατάσταση, τις εκκρεµότητες, τα δάνεια, το οικο-
νοµικό σου µέλλον. Άρα το µυαλό σου πρέπει να 
είναι κοφτερό και οι οικονοµικές σου πρακτικές να 
µην έχουν τίποτα το επιλήψιµο. Μπορείς να είσαι 
γενναιόδωρος, αλλά όταν έρχεσαι σε επαφή µε 
τους καρχαρίες της πιάτσας ή µε κάποιους που σε 
βλέπουν σαν χαρτονόµισµα, θα πρέπει να έχεις 
συνείδηση της αξίας σου και του πόσο αξίζει το ευ-
ρώ. Όσο για το θέµα των σχέσεων, είναι ντελικάτο 
από την άποψη ότι σε καίει τόσο πολύ το θέµα της 
οικονοµικής και επαγγελµατικής σου κατάστασης 
που ο οποιοσδήποτε άλλος έρχεται δεύτερος. Αν 
είσαι σε σχέση, εξήγησε τα άγχη σου ώστε να µην 
υπάρξουν παρεξηγήσεις, αν είσαι ελεύθερος καρ-
φίτσωσε στο πέτο σου το σηµείωµα: Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις δεκτές από κυρίους (ή κυρίες) που 
έχουν λύσει τα οικονοµικά τους προβλήµατα».  
   
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Με τον Άρη και τον ∆ία στο ζώδιό σου για λίγο ακό-
µα είσαι πιθανόν περισσότερο ανυπόµονος από 
ποτέ τους τελευταίους µήνες και ελάχιστα ανε-
κτικός µε οποιονδήποτε παίζει µε το κεφάλι σου, 
τα αισθήµατά σου, µε τους φόβους ή τα όνειρά 
σου, µε αποτέλεσµα να θέλεις να φωνάξεις (ή να 
δώσεις ένα χαστούκι) σε όποιον πάει να σου πει 
ότι οφείλεις να νιώθεις συµπάθεια γι’ αυτούς που 
προσπαθούν να σε πατήσουν όταν βρίσκεσαι στο 
δρόµου τους ή που σε σπρώχνουν χωρίς να σε 
υπολογίσουν. Αµ δε... ∆εν υπάρχει περίπτωση να 
καθυστερήσεις πάνω από 10 δευτερόλεπτα σε ό-
ποιον µπαίνει εµπόδιο στο δρόµο σου ή σε κρατά-
ει πίσω και δίνεις το χρονικό περιθώριο που υπάρ-
χει µεταξύ πράσινου και πρώτου κορναρίσµατος 
από τον πίσω σου, σε οποιονδήποτε προσπαθή-
σει να σε αγνοήσει ή να περάσει από πάνω σου. 
Με δυο λόγια: Έχεις δύναµη, αποφασιστικότητα 
και τύχη, οπότε προχωράς. Προειδοποίηση: Όταν 
πιέζεις υπερβολικά την τύχη σου, καίγεσαι. 

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Μπορεί να µην πάρεις το Όσκαρ από την Ακα-

δηµία Κινηµατογράφου, αλλά αν το σύµπαν 
έδινε life achievement για την αντοχή και την 
καλή δουλειά που έκανες τα τελευταία χρόνια 
θα ήσουν σίγουρα στην τετράδα. Ευτυχώς που 
η Αφροδίτη βρίσκεται στο ζώδιό σου και σε α-
ναζωογονεί, ενώ σε λίγο εµφανίζεται και ο ∆ίας 
στο ζώδιό σου ώστε να σου υπενθυµίσει ότι 
διαθέτεις και παρόν και µέλλον και ότι σε λίγο 
θα µπορέσεις να παίξεις και πιο ανάλαφρους 
ρόλους σε πολύ καλές παραγωγές. Ναι, ναι, η 
ζωή είναι µαγική και κυρίως τη στιγµή που µέ-
σα σε ένα σκοτεινό δωµάτιο ανάβει ένας πο-
λυέλαιος. Οι σχέσεις γίνονται πιο ανάλαφρες, 
οι γνωριµίες πιο εύκολες, η καθηµερινότητα 
πιο υποφερτή και η διασκέδαση µπορεί να µη 
σου λύνει τα προβλήµατα, αλλά σε κάνει να 
αισθάνεσαι ζωντανός/ή. SOS: Πρόσεξε τις ί-
ντριγκες στον εργασιακό χώρο αποφεύγοντας 
κάθε ανάµειξή σου σε αυτές. Και θυµήσου ότι 
το να πιέζεις, να απαιτείς, να τσακώνεσαι, να 
γαβγίζεις, να µαστιγώνεις και να αγριεύεις, το 
µόνο που σου προσφέρουν είναι αποµόνωση 
και ερηµιά. Αν δεν σου αρέσει κάτι ή κάποιος 
αγνόησέ τον/την. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Όσο µεγαλώνουµε συνειδητοποιούµε ότι ελευ-
θερία δεν σηµαίνει να ζούµε µια αποχαλινωµέ-
νη ζωή παραδοµένη στις παρορµήσεις και τα 
συναισθήµατα χωρίς καµία αυτοσυγκράτηση 
και ψυχραιµία. Φυσικά και θα πρέπει να είµαστε 
ανοιχτοί κι ευαίσθητοι – όχι µόνο σ’ ό,τι  είναι 
καλύτερο για τον εαυτό µας, αλλά και σ’ αυτό 
που είναι καλό και για τους άλλους. Αυτό είναι 
αλήθεια και σε αφορά ιδιαίτερα τώρα που ο 
12ος οίκος σου είναι  ενεργοποιηµένος από την 
Αφροδίτη. Αν θέλεις να έχεις µια χρησιµότητα 
στην κοινωνία που ζεις και να τα πηγαίνεις καλά 
µε τον εαυτό σου θα πρέπει να συνεισφέρεις σε 
αυτήν και χωρίς να παραπονιέσαι και να γκρι-
νιάζεις ότι οι άλλοι σε χρησιµοποιούν. Και πιο 
άµεσα: κάθε φορά που ο εγωισµός σου θα κυ-
ριαρχεί, θα τρως ένα ηχηρό χαστούκι από το 
σύµπαν. Τελεία.  

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Με υπερενεργοποιηµένο τον ηλιακό 10ο οίκο 
σου (κυρίως αν έχεις ωροσκόπο Παρθένο) – α-
ντιλαµβάνεσαι ότι η επαγγελµατική σου ζωή 
µπορεί να φτιαχτεί ή να διαλυθεί σε ένα λεπτό. Υ-
πάρχουν περιπτώσεις πανίσχυρων διευθυντών 
που απολύονται χωρίς καµιά προειδοποίηση και 
κοινών υπαλλήλων που τους δίνεται µια τέτοια 
σπουδαία ευκαιρία στη µέση του πουθενά και 
φοβούνται ότι δεν θα µπορέσουν να τη φέρουν 
εις πέρας. Το µόνο που µπορείς να κάνεις όλη 
αυτή την περίοδο –µέχρι το τέλος του µήνα– εί-
ναι να σηκώνεσαι από το κρεβάτι, να σιδερώνεις 
τα ρούχα σου, να χτενίζεις τα µαλλιά σου και να 
βγαίνεις από το σπίτι για να συναντήσεις όσο πε-
ρισσότερους χρήσιµους ανθρώπους µπορείς. Κι 
αν πάσχεις από αγοραφοβία ή από υπερβολική 
αίσθηση ευθύνης για τα µέλη της οικογένειάς 
σου, δεν έχεις καθόλου χρόνο για να τα αντιµε-
τωπίσεις τώρα, οπότε παράβλεψέ τα µέσα στην 
κινητικότητα των ηµερών που είναι σηµαντικές, 
σηµαντικότατες για το µέλλον σου. 

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Με έντονες πλανητικές επιρροές σε πολλούς 
τοµείς της ζωής σου υπάρχουν κάποιες στιγµές 
που δεν ξέρεις πώς να αισθανθείς, που η πίεση 
ανεβαίνει και η αναπνοή χάνει το ρυθµό της. Για 
να µειώσεις την πίεση του αίµατος, χρειάζεσαι 
χρόνο για να αναπνεύσεις και να εκπνεύσεις. Ή, 
αν δεν σου αρέσει αυτός ο τρόπος, µείωσε την 
πίεση τρώγοντας ένα σοκολατάκι.  Οι πιο θαρ-

ραλέοι µπορείτε να φάτε µια κόκκινη καυτερή 
πιπεριά που ζεσταίνει και διαστέλλει άµεσα τα 
αιµοφόρα αγγεία. Αυτά από ιατρικής πλευράς. 
Γιατί, αν σου δινόταν η ευκαιρία και µπορούσες, 
η ακατανίκητη επιθυµία σου είναι να τα βροντή-
ξεις όλα και να αλλάξεις πόλη, ήπειρο ή και πλα-
νήτη, αν σου υποσχόταν κάποιος ότι θα ζούσες 
µια διαφορετική ζωή. Εντάξει, µπορεί να είσαι 
απογοητευµένος µε τις σχέσεις ή τη δουλειά, 
αλλά για δύο τρεις εβδοµάδες ακόµα µπορείς 
να ερωτευθείς, να ξενιτευτείς, να αλλάξεις δι-
εύθυνση κατοικίας, να βάλεις τις βάσεις για θε-
τικές εργασιακές εξελίξεις, να βγεις προς τα έξω 
κοινωνικά και να τρελαθείς χωρίς τύψεις. Μόνο, 
µην ξεχνάς να αναπνέεις µε ρυθµό. 

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Το πάθος κυριαρχεί αυτό το µήνα – ή, τουλά-
χιστον, προσπαθεί. Η συνεχιζόµενη παρουσία 
του Άρη στον 8ο οίκο σου δεν µπορεί να αγνο-
ηθεί, αλλά θα πρέπει να διαλέξεις ένα κανάλι 
µέσα από το οποίο οι ζωώδεις επιθυµίες και τα 
πρωτόγονα ένστικτά σου θα διοχετευθούν σε 
µια περισσότερο δηµιουργική και κοινωνικά 
αποδεκτή φόρµα. Αντίθετα µε άλλους ανθρώ-
πους που είναι ευχαριστηµένοι χρησιµοποιώ-
ντας µόνο το κατώτερο κοµµάτι του εγκεφά-
λου τους και σούρνονται αδιάφορα από µέρα 
σε µέρα, εσύ χρειάζεται να 
δώσεις µία πιο εκλεπτυσµένη 
µάχη: µε τον Ποσειδώνα στον 
5ο οίκο σου µπορείς να µεγα-
λουργήσεις ερωτευµένος – κι 
ενώ είναι υπέροχο να υπάρ-
χει ένα ανθρώπινο αντικεί-
µενο γ’ αυτόν τον έρωτα δεν 
χρειάζεται να παραβλέψεις 
τη δυναµική που δηµιουργεί 
ένας σκοπός ή ένας στόχος 
που ερωτεύεσαι.   

ΤόξόΤης  
(22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Αρκετά! Χρειάζεται να προσέ-
ξω τον εαυτό µου σωµατικά, 
αισθηµατικά, ψυχολογικά. 
∆εν πάει άλλο µε τους άλλους. 
∆εν έχω το χρόνο και την ε-
νέργεια να φροντίσω όλα τα 
τραυµατισµένα ζώα που κου-
λουριάζονται µπροστά στην 
πόρτα  µου και δεν λένε να το 
κουνήσουν. Κι εδώ είναι το εν-
διαφέρον και η ειρωνεία. Με 
το που αποφασίζεις ότι δεν 
θα ενδιαφερθείς για κανέναν, 
ο Βόρειος ∆εσµός και οι πλα-
νήτες που βρίσκονται στον 
7ο οίκο σου αρχίζουν να σου 
κουνάνε την ουρά και ξαφνικά 
δεν µπορείς να ζήσεις χωρίς 
τους άλλους. Ή µάλλον χωρίς 
τον Άλλο ή την Άλλη. Αισθάνε-
σαι µόνος όταν δεν είναι κοντά 
σου, ακόµα κι αν σου κάνουν τη ζωή δύσκολη. Κι 
αν, παρ’ ελπίδα, σηκωθούν να φύγουν, είσαι έ-
τοιµος/η να τους κυνηγήσεις κλαψουρίζοντας: 
«Ε, καλά, µην τρελαίνεσαι τώρα. Μια λέξη είπα 
παρά πάνω, δεν χρειάζεται να την πάρεις τοις 
µετρητοίς... Έλα να τα ξαναβρούµε και σου υ-
πόσχοµαι ότι δεν θα παραφερθώ ξανά». Ε, µα 
βέβαια, φυσικά, εννοείται...  

αιγόΚέρως  (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Η διέλευση της Αφροδίτης στον Καρκίνο είναι 
ένα καλοδεχούµενο διάλειµµα πριν από την εί-
σοδο του ∆ία προς το τέλος του µήνα, που θα 

πάρει το αεράκι και θα το µεταµορφώσει σε  δυ-
ναµικό, ανανεωτικό, δηµιουργικό ταξίδι.  Φυσικά 
και δεν µπορείς να νικάς τους πάντες και παντού 
και δεν µπορείς να πραγµατοποιήσεις όλες τις 
µεγαλειώδεις ιδέες και φιλοδοξίες που γεννιού-
νται µέσα στο µυαλό σου. Σαν Αιγόκερως, ξέρεις 
ότι θα πρέπει να ψαλιδίσεις λίγο τα όνειρά σου, 
να αντιµετωπίσεις και να σταθµίσεις τα γεγονό-
τα, να υιοθετήσεις µια πνευµατική στάση και να 
συνεχίσεις τον αγώνα σου απτόητος/η. Ωστόσο 
και εργασιακά –παρόλη την εντατικοποίηση των 
ρυθµών και την παρά πάνω πιθανή δουλειά–, 
αλλά και αισθηµατικά, είναι µια περίοδος που η 
ζωή δεν σου γελάει διάπλατα, αλλά σου χαµογε-
λάει – έστω σαν τη Μόνα Λίζα.  

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Ξέχνα τον Κρόνο για µερικές µέρες. Ακόµα κι 
αν έχεις λόγους να τον θυµάσαι, αγνόησέ τον. 
Ξέρεις πολύ καλά ότι η ζωή µπορεί να είναι και 
συγκλονιστικά απρόβλεπτη – άσε, λοιπόν, το 
απροσδόκητο να λειτουργήσει. Μην κλείνεσαι, 
µην γκρινιάζεις, µην τα βάζεις µε την τύχη σου. 
Αφέσου στη µουσική, ξεκούµπωσε µερικά κου-
µπιά, πιες ένα ποτήρι πάρα πάνω, δεν χάλασε ο 
κόσµος. Μερικοί Υδροχόοι ερωτεύονται. Άλλοι 
αποκτάνε µωρά. Οι περισσότεροι σκέπτονται 
ότι Ζεις Μονάχα µια Φορά και λένε: «∆εν µε πα-

ρατάτε µε τη χοληστερίνη, 
δώστε µου να γευτώ την α-
φρόκρεµα». Αχ, αυτός ο έρω-
τας... Αχ, αυτή η περιπέτεια 
να µην ήταν τόσο πολύ ακρι-
βή. Να µην είχες πάνω από 
το κεφάλι σου του Πλούτω-
να, για να σου θυµίζει ότι τα 
καλύτερα πράγµατα στη ζωή 
δεν είναι δωρεάν κι ότι ο αθώ-
ος, η αθώα που ερωτεύεσαι 
και σε ανεβάζει στο άλογο για 
να καλπάσετε µαζί, µπορεί το 
ίδιο εύκολα να είναι ∆ούρει-
ος Ίππος. Αλλά, είπαµε, αυτό 
που προέχει είναι η διάθεση 
για ζωή. Και η ζωή τώρα σου 
δίνεται απλόχερα.   
 
ιχθύές  
(19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Ακόµα κι αν έ χεις χί λιους 
λόγους να είσαι  απογοη-
τευµένος ή να φοβάσαι ότι 
τα πράγµατα µπορούν να 
χειροτερέψουν, υπάρχουν 
άλλοι τόσοι που σε τραβάνε 
πίσω στη ζωή. Ναι, η ζωή έ-
χει πολλούς τρόπους για να 
σε κάνει να ξεχάσεις τις κακές 
της πλευρές – έχει ένα ανα-
πάντεχο φιλί, ένα τηλέφωνο 
που περιµένεις κι έρχεται, 
ένα ραν τεβού που µπορεί 
να αλλάξει τη ζωή σου, µια 
αγκαλιά την κατάλληλη στιγ-

µή, µια φράση που διαβάζεις και απαντάει σε µια 
αγωνία σου, ένα δικό σου άνθρωπο που νοιάζε-
ται για σένα... Ίσως να αισθάνεσαι ότι η γη κάτω 
από τα πόδια σου δεν είναι σταθερή, αλλά είναι 
µια εποχή ΤΩΡΑ που έχεις αγάπη να προσφέρεις 
και τα ταλέντα σου Ñ όσο κι αν αµφιβάλλεις για 
αυτά, υπάρχουν και φαίνονται. Το καλό είναι ότι 
η αγάπη σου και η δηµιουργικότητά σου έχουν 
παραλήπτες – ναι, σωστά καταλαβαίνεις. Υ.Γ. 
Θυµήσου ότι το «για πάντα» χρησιµοποιείται 
ποιητική αδεία.  A  

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τά-
σεων  θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο  Παν ο Πουλο

Καρκίνε, αρχίζει η άνοιξή σου 
μέσα στο καλοκαίρι

Κ ΥΚ ΛΟΦΟΡΟΥΝ
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Shiseido
Art Contest Μιλάει στην A.V. 

η νικητριά του διάγωνισΜου 
λουιζά άνάγνωστου
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