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 Ειδική έκδοση

Μια ATHENS VOICE 
τσέπης για τις 

επόμενες 30 καυτές 
μέρες του Αυγούστου
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Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο designer 
Κωνσταντίνος Βαρβιτσιώτης. Έχει δημι-
ουργήσει τη σειρά καλοκαιρινών αξεσουάρ 
AtoZGreek (www.atozgreek.com) συνδυάζο-
ντας τις μεγάλες του αγά-
πες: το καλοκαίρι, την Ελ-
λάδα και το design. Αν και 
κατοικεί στη Νέα Υόρκη, 
έρχεται συχνά στην Ελλά-
δα όπου κατασκευάζει όλα 
τα προϊόντα AtoZGreek. 
Έμπνευση βρίσκει στα τα-
ξίδια του, στην καθημερι-
νότητα και στις αναμνήσεις 
του. Χαρακτηριστικό της 
δουλειάς του είναι η αισι-
οδοξία και η χαρά που δια-
κρίνει τις δημιουργίες του, 
στοιχεία που ταιριάζουν 
και στην προσωπικότητά του. Το 2014 έκανε 
την πρώτη ατομική έκθεσή του στη γκαλερί 
Ζουμπουλάκη με τίτλο «365 the project».  

Α π ο κ Α τ Α σ τ Α σ η

Το παρόν δημοσίευμα λαμβάνει χώρα προς αποκατά-

σταση της αλήθειας και συγκεκριμένα αναφορικά με 

το δημοσίευμα του υπ'  αρ. 569oυ τεύχους της 12ης με 

18ης Μαΐου 2016 και στις σελίδες 18 έως 29 με τίτλο 

«ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 

ΤΑΤΤΟΟ EVENT ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» με σκοπό να αποκατα-

στήσουμε την τυχόν εσφαλμένη εντύπωση του ανα-

γνωστικού κοινού ως προς την ταυτότητα του πραγ-

ματικού κύριου χορηγού επικοινωνίας του Φεστιβάλ 

«Athens Tattoo Convention» που έλαβε χώρα στις 13-

14-15 Μαΐου 2016 στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστή-

ριο Φαλήρου. Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι 

ο πραγματικός κύριος χορηγός της ως άνω εκδήλω-

σης, ο οποίος εμφανίζεται με το ποτό «Jagermeister», 

είναι η Ανώνυμη Εταιρεία η οποία το εκπροσωπεί, με 

την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS A.E.» που 

εδρεύει στο Μοσχάτο, οδός Αρτέμιδος, αρ. 29, όπως 

νομίμως εκπροσωπείται. 

ΡΑΝτΕΒου 
τοΝ σΕπτΕΜΒΡη 

Μέχρι τότε δεν θα χαθούμε. 

Το site της Α.V. (www.athensvoice.gr) 

θα σας κρατάει πάντα 

ενημερωμένους με ειδήσεις 

και θέματα 

της επικαιρότητας

Δωρεάν εξετάσεις 
για Ηπατίτιδα C

Γνωρίζατε ότι στη χώρα μας εκτιμάται ότι 130.000 

- 160.000 άνθρωποι έχουν ενεργή ηπατίτιδα C, αλλά το 

80% δεν το γνωρίζει; Με αποτέλεσμα η λοίμωξη από τον ιό 

να εξελίσσεται σε χρόνια λοίμωξη με άμεση συνέπεια την 

εξέλιξη της εκάστοτε ηπατικής βλάβης. Για να το εξηγή-

σουμε, η χρόνια λοίμωξη μπορεί να επιφέρει προοδευτικά 

επιδεινούμενη ηπατική ίνωση που μπορεί να καταλήξει σε 

κίρρωση του ήπατος και ενδεχόμενη εμφάνιση ηπατοκυτ-

ταρικού καρκινώματος. 

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» ανα-

γνωρίζει ότι το όπλο απέναντι στην έλλειψη γνώσης είναι η 

ενημέρωση και ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. 

Οι άνθρωποι που έχουν διαγνωστεί έχουν τη δυνατότητα 

να αναζητήσουν τη θεραπεία η οποία μπορεί να φέρει την 

ίαση και να εμποδίσει την εξάπλωση της ασθένειας. Στο 

γενικό πληθυσμό, με μία απλή εξέταση οι αδιάγνωστοι 

ασθενείς μπορούν να ενημερωθούν για την κατάσταση 

της υγείας τους και να θωρακίσουν τους οικείους τους. 

Στο πλαίσιο αυτής της ανάγκης, ο σύλλογος «Προμηθέας» 

διενεργεί ενημερωτικές εκστρατείες και προσφέρει δω-

ρεάν εξετάσεις προσυπτωματικού ελέγχου για τον ιό στα 

κέντρα πρόληψης και εξέτασης «Checkpoint», συμβάλλο-

ντας στην έγκαιρη διάγνωση και μακροπρόθεσμα ακόμα 

και στην εξάλειψη της νόσου. 

Πληρ. Λ. Αλεξάνδρας 213Β, Αμπελόκηποι, 2110122102, 
www.helpa-prometheus.gr, hlpaprometheus@gmail.com 

Δωρεάν εξετάσεις 
για Ηπατίτιδα C

Γνωρίζατε ότι στη χώρα μας εκτιμάται ότι 130.000 

Μ η 
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Οι άνθρωποι-βαλίτσες
 Της Μαρίας Μπουτζέτη

Εικονογράφηση: έργο του Δημήτρη Αναστασίου

αξίδι με τρένο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα, δύο σημεία του ορίζοντα, δύο 
αφετηρίες, δύο  προορισμοί. Στις θέσεις, απέναντί μου στο κουπέ, «κά-
θονται» οι βαλίτσες. Κάποιοι τις τοποθέτησαν εκεί έναντι του εαυτού 

τους. Να τους «φυλάξουν» τις θέσεις. Δεν έκαναν λάθος. 
Οι άνθρωποι είμαστε βαλίτσες. 
Αλλάζουμε σπίτια, αλλάζουμε δουλειές, πόλεις, χώρες, απόψεις, μεταφέρουμε 
τη ζωή μας πέρα δώθε· δεν υπάρχει άλλος τρόπος να υπάρξουμε. Ακολουθώ-
ντας το ταξίδι της ψυχής, «μπαίνουμε» ξανά και ξανά στη βαλίτσα μας. Είμαστε 
βαλίτσες διαφορετικής χωρητικότητας, διαφορετικού χρώματος και βάρους. 
Κάποιοι χωράμε, αντέχουμε, περισσότερα. Άλλοι διαθέτουμε το λιγοστό μας 
χώρο επιλεκτικά. Να «πιάσει τόπο». Κάποιοι επισημαίνουμε την παρουσία μας 
με ένα φανταχτερό χρώμα. Και άλλοι κινούμαστε απαρατήρητοι, «ντυμένοι» 
ένα ξέθωρο λαδί. Μερικοί χωρίς πολλές καχυποψίες, έχουμε απλό φερμουάρ. 
Άλλοι επιφυλακτικοί, έχουμε κλειδαριά και κωδικό ασφαλείας. Κάποιοι ανέμελοι 
και ανυπόμονοι, τρέχουμε με ρόδες, σαν παιδικό πατίνι. Άλλοι γινόμαστε βάρος 
για ζυγιστές, φορτωτές, για όσους μας πλησιάσουν. Μα πιο πολύ για τον εαυτό 
μας.  Κάποιοι οργανωτικοί, έχουμε θήκες για μικρά και μεγάλα· άλλοι δεν έχουμε 
χρόνο για τέτοια, τα ρίχνουμε όλα μέσα φύρδην μίγδην και ό,τι γίνει.  Μερικοί 
απρόσιτοι με σκληρό περίβλημα και κάποιοι άλλοι δεκτικοί με ύφασμα, παιγνιώ-
δες παραπέτασμα συνομιλίας του έσω με το έξω. 
Ταξίδευα κάποτε Θεσσαλονίκη - Αθήνα, για πολλοστή φορά. Μια ακόμη βαλί-
τσα ανάμεσα στις άλλες. Συνοδοιπόροι από τύχη στο ταξίδι αυτό. Με κάποιες 
βαλίτσες, με κάποιους ανθρώπους θα ταξιδέψεις μακρύτερα. Ο «μοναχικός» 
ταξιδιώτης πάντα θα αναζητεί καλούς συνταξιδιώτες ±φ ίλους, συντρόφους, συ-
νεργάτες±  να τους εμπιστευτεί την πολύτιμη βαλίτσα του. Να τους αποκαλύψει 
το δικό της μοναδικό περιεχόμενο.
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KISSED BY THE SUN

RAISE YOUR ENERGY 

TRIBAL SHADES

Ετοιμάζω τις βαλίτσες 
των διακοπών και, όπως 
πάντα, ξέρω ήδη τι θα 
πάρω. Πρώτα απ’ όλα 
μια επίσκεψη από τα 
Calzedonia με βοηθά 
κάθε τέτοια εποχή στην 
επιλογή των μαγιό μου. 
Για την παραλία διάλεξα 
φέτος το πλεκτό boho 
χειροποίητο μπικίνι που 
αγκαλιάζει και κολα-
κεύει το σώμα μου. Το 
sporty ολόσωμο ελα-
φριάς ελαστικής υφής 
σε φλούο χρώματα με 
βοηθά όταν θέλω να 
παίξω άνετα ρακέτες. 
Ενώ το beach volley και 
το φάνκι εμπριμέ μπι-
κίνι με τα παπαγαλάκια 
θα κάνει τις σέλφι μου 
να φαίνονται σούπερ. 
Εννοείται ένα καφτάνι 
με μεγάλα κοψίματα για 
all day look σε καφέ και 
παραλία και φυσικά ένα 
boho φόρεμα με κρόσ-
σια και το αγαπημένο 
μου κεντημένο anglaise 
σορτς για τις βραδινές 
βόλτες στο νησί. Έτοιμη! 
Εσύ ακόμα παιδεύεσαι;
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KID MOXIE

- A side -

The Walker 
Brothers 
| The Sun AinÕt Gonna Shine 
Anymore 

Serafim Tsotsonis 
| She

Ελένη Βιτάλη  
| Ξαφνικός έρωτας

Πασχάλης & 
Οlympians | Aνάμνηση

Brian Eno  
| On Some Faraway Beach

- Β side -

 
Best Coast  
| California Nights 

Anna Calvi | Joan of Arc

Δάκης | Τόσα καλοκαίρια

Astrud Gilberto | 
Once Upon A Summertime

Nancy Sinatra & 
Lee Hazlewood  
| Indian Summer 

K
id Moxie είναι το 
project της εγκα-
τεστημένης στην 
Καλιφόρνια ηθο-

ποιού-μουσικού Έλε-
νας Χαρμπίλα. Εχει συ-
νεργαστεί με ονόματα 
όπως David Lynch και 
Angelo Badalamenti. 
Μετά το ντεμπούτο 
της «Selector» και 
το «1888» (Undo 
Records/EMI) κυκλο-
φόρησε το ολοκαί-
νουργιο EP Perfect 
Shadow στη West One 
Music, με συμμετοχές 
από Gaslamp Killer, 
Astronautica, Tareq.
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Κ¿ΣΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Summer in the city»

costasmitropoulos.com, @costasmitropoulos

8 εικόνες του Αυγούστου για ένα καλοκαίρι σινεμασκόπ
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8 εικόνες του Αυγούστου για ένα καλοκαίρι σινεμασκόπ
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COSTAS COUTAYAR
Ιπποκράτειον Υδροθεραπευτήριον, Θερμά θαλάσσια Λουτρά, Πειραιάς, 2016 @coutayar



6 εικόνες του Αυγούστου για   ένα καλοκαίρι σινεμασκόπ
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6 εικόνες του Αυγούστου για   ένα καλοκαίρι σινεμασκόπ

ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Καλλιμάρμαρο, Αθήνα 2016 @harispapadi

31 ΙΟΥΛΙΟΥ- 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 A.V. 15
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DANIEL EGNEUS
Οδός Πιττάκη, Ψυρρή

ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Creative director στην Ogilvy One Athens
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ
Εικονογράφηση για το εξώφυλλο του πολι-
τιστικού προγράμματος Σύρος Πολιτισμός 
2016, με αφορμή το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου 
«Η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη» που θα 
διεξαχθεί στην Ερμούπολη από 31 Αυγού-
στου ως 4 Σεπτεμβρίου και διοργανώνουν 

ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης και η Εται-
ρεία Ανάπτυξης και Προόδου Κυκλάδων 

του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
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ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΗΓΟΣ
Παραλία Κόμητο, Σύρος 2016
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Ãι συγκÀτοικοι 
Το κόµικ που θα λατρέψουν οι φοιτητές

Τ
ους γνωρίσαμε και τους αγαπήσαμε από το 
σάιτ της ATHENS VOICE. Μιλάμε για τους δύο 
«Συγκάτοικους» - φοιτητές στα Ιωάννινα, 
που οι περιπέτειές τους έγιναν webcomic 

και τώρα… βλέπουν συμμαζεμένη τη ζωή τους 
σε έναν τόμο. Ποιοι είναι οι δημιουργοί τους; Ο 
Παύλος Διαμαντίδης και ο Περικλής Κουλιφέ-

της. Μπορεί να είναι και ημερολόγιο της φοιτη-
τικής ζωής τους; Μπορεί, αλλά δεν έχει σημασία. 
Γιατί, εγγυημένα, δεν υπάρχει περίπτωση κά-
ποιος που έκανε φοιτητής να μη βρει ένα καρε-
δάκι ή μία από τις αυτοτελείς ιστορίες που να μην 
ταυτιστεί μαζί τους. Α, ναι. Το κόμικ ακούει και 
τραγούδια του Παύλου Σιδηρόπουλου, των α-
δελφών Κατσιμίχα, του Λουκιανού Κηλαηδόνη ή 
του Σαββόπουλου. (Ήδη βλέπω φοιτητές ή πρώην 
φοιτητές στην παραλία να το διαβάζουν και να θυ-
µούνται δικές τους, από τη φοιτητική ζωή, σκηνές). 
∆. Μαστρογιαννίτης 
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£
υµάµαι τη σκηνή σε εκείνη 
την παλιά ελληνική ταινία 
µε τον Θανάση Βέγγο να 
βρίσκεται στις κερκίδες του 
ιπποδρόµου και να εµψυχώ-
νει µε όλη του τη δύναµη το 

άλογο µε το όνοµα Αστραχάν. Πόσοι 
και πόσοι µεγάλοι πρωταγωνιστές του 
κινηµατογράφου είχαν περάσει από 
τον ιππόδροµο, τότε που ήταν αναπό-
σπαστο τµήµα της αθηναϊκής καθηµε-
ρινότητας. Ένδοξες ηµέρες γεµάτες 
αίγλη. Μέχρι και τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες της Αθήνας, που ο ιππόδροµος 
άρχισε να µαραζώνει. 
Πάµε τώρα το ηµερολόγιο µπροστά, 
στην 20ή Ιουλίου. Είναι λίγο µετά τις 7 
το απόγευµα και πλησιάζει η ώρα του 
70ού ντέρµπι στον Ιππόδροµο Αθηνών, 
στο Μαρκόπουλο. Όλα θυµίζουν τα 
παλιά, αλλά σε µια πολύ πιο σύγχρονη 
εκδοχή. Χιλιάδες κόσµου στις κερκίδες 

και για πολλούς από αυτούς ήταν η 
πρώτη φορά που παρακολουθούσαν 
από κοντά ιπποδροµία. Το Μαρκό-
πουλο θύµιζε τις ένδοξες ηµέρες του 
παρελθόντος που πλήθος κόσµου 
συνέρρεε στο Φάληρο για να δει τις 
κούρσες.  
Ήταν εντυπωσιακό το πόσοι ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσµα της Ιπποδροµί-
ες ΑΕ. Από χαρούµενες οικογένειες και 
παρέες από φίλους, µέχρι παλιοί φανα-
τικοί των ιπποδροµιών, επιχειρηµατίες, 
αθλητές, καλλιτέχνες και εκπρόσωποι 
φορέων. Φορούσαν από φόρµες, βερ-
µούδες και αθλητικά παπούτσια µέχρι 
κουστούµια, φορέµατα και φυσικά 
καπέλα. Παγωτό, ποπ κορν και κρύα 
αναψυκτικά για το καλωσόρισµα. 
Στα πηγαδάκια, όπως κι εκείνα τα 
σπουδαία χρόνια, οι συζητήσεις είχαν 
απ’ όλα: πολιτικά, αθλητικά, καλοκαι-
ρινές διακοπές αλλά και πολλά εγκω-

µιαστικά σχόλια για τις προσπάθειες 
του ΟΠΑΠ για την αναγέννηση των 
ιπποδροµιών στην Ελλάδα και την α-
νάκτηση  της χαµένης τους δόξας. Στα 
γκισέ η ιπποδροµιακή ορολογία κυρι-
αρχούσε και το ενδιαφέρον περιστρε-
φόταν µεταξύ άλλων στο γκανιάν, το 
πλασέ και το φόρκαστ. Το photo finish 
βρήκε όλο τον κόσµο όρθιο να ζητω-
κραυγάζει, µε τα πιτσιρίκια να είναι οι 
πιο ενθουσιώδεις από τους θεατές. Ένα 
πανηγύρι χαράς. 
Εκτός από τις ιπποδροµίες, οι περίπου 
2.500 θεατές είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν µουσική, ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες, πόνι για τους µικρούς 
φίλους και µοναδικές εκπλήξεις, ενώ 
µε τη λήξη ακολούθησε ένα µεγάλο 
εορταστικό πάρτι µε την  ορχήστρα του 
Σταύρου Ρωµανού, µε αγαπηµένους 
jazz και swing ήχους. 

70ο ΝΤΕΡΜΠΙ
ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

Άρωµα ένδοξου παρελθόντος στις ιπποδροµίες,
τις οποίες παρακολούθησαν χιλιάδες άνθρωποι
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Απόλυτα ικανοποιηµένος από τη διοργάνωση και 
την παρουσία του κόσµου ήταν ο πρόεδρος του 
ΟΠΑΠ ΑΕ και της Ιπποδροµίες ΑΕ, Καµίλ Ζίγκλερ, 
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με έχει εντυπωσιάσει η 

προσέλευση του κόσµου, όλης της ιπποδροµιακής 
κοινότητας, καθώς και των νέων φιλίππων, που 

ήρθαν να απολαύσουν τους αγώνες και να υπο-
στηρίξουν τις ελληνικές ιπποδροµίες. Προσπα-
θούµε συστηµατικά, µε σταθερά και σταδιακά 
βήµατα για την αναγέννηση των ιπποδροµιών 

στην Ελλάδα. Σήµερα, είµαι ευτυχής, γιατί βλέπω 
τα πρώτα αποτελέσµατα της προσπάθειάς µας. Θα 

συνεχίσουµε να συνεργαζόµαστε στενά µε όλους τους 
εµπλεκόµενους για να δούµε πάλι τις ιπποδροµίες να 
ανακτούν τον τεράστιο σεβασµό και την αναγνώριση 
που είχαν στο παρελθόν. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω 

όλους τους αναβάτες, τη Φίλιππο Ένωση που µας στη-
ρίζουν σε αυτή την προσπάθεια». 

Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΠΑΠ ΑΕ, Ντέ-
µιαν Κόουπ, αφού ευχαρίστησε όλους όσοι 
βρέθηκαν εκεί, επεσήµανε: «Ήταν το πρώτο 
µου ελληνικό ντέρµπι. Όσα είδα σήµερα µου 

θυµίζουν την ατµόσφαιρα και την εµπειρία από 
άλλες σηµαντικές διεθνείς ιπποδροµιακές συγκε-

ντρώσεις. Είµαι υπερήφανος που είµαι µέλος µιας 
εταιρείας που ξαναχτίζει το µέλλον των ιπποδροµιών 
στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι το µέλλον είναι πολύ λαµπρό 
και µπορώ να εγγυηθώ τη δέσµευση του ΟΠΑΠ για τις 
ελληνικές ιπποδροµίες». 

Ο πρώτος αντιπρόεδρος του ΟΠΑΠ και πρώτος 
αντιπρόεδρος της Ιπποδροµίες ΑΕ, Σπύρος 
Φωκάς, ανέφερε: «Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµε-
νοι που σχεδόν µετά από µια δεκαετία ήρθε ξανά 
πολύς κόσµος στον Ιππόδροµο Αθηνών, στο 

Μαρκόπουλο και µάλιστα µε τόσο ενθουσιασµό. 
Σήµερα είναι µια µεγάλη γιορτή για τις ελληνικές 

ιπποδροµίες και την ιπποδροµιακή κοινότητα. Όταν 
ο ΟΠΑΠ ανέλαβε τον Ιππόδροµο θέσαµε ως στόχο την 
αναζωογόνηση και αναγέννηση των Ιπποδροµιών. Αυτό 
βλέπουµε όλοι εµείς εδώ σήµερα. Την αλλαγή σελίδας 
και την επιστροφή στις µεγάλες επιτυχίες στον ελληνικό 

ιππόδροµο».
Ο γενικός διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας 

του ΟΠΑΠ και δεύτερος αντιπρόεδρος της 
Ιπποδροµίες ΑΕ, Οδυσσέας Χριστοφόρου, 
τόνισε: «Έχω πει πολλές φορές ότι η προσπάθεια 
που γίνεται για να ανακτήσουν οι ελληνικές 

ιπποδροµίες τη χαµένη τους αίγλη θα αποδώσει 
σύντοµα καρπούς. Χαίροµαι πάρα πολύ για αυτή την 

εορταστική ατµόσφαιρα που βλέπω σήµερα. Το γεγονός 
ότι πλήθος  φιλίππων, µεταξύ αυτών οικογένειες και παι-
διά, σηµαντικοί καλλιτέχνες, αθλητές, εκπρόσωποι του 
επιχειρηµατικού κόσµου, είναι σήµερα εδώ µαζί µας, µε 
κάνει να πιστεύω ακράδαντα, ότι αυτό το συναρπαστικό 
άθληµα θα ζήσει µεγάλες στιγµές δόξας τα επόµενα 
χρόνια». 

Στο νήµα του τερµατισµού ο νικητής του ντέρµπι, 
Μιχάλης Ξυνός, ιππεύοντας τον ίππο ΜΕΝΤΩΡ, 
µε προπονητή τον Αλέκο Γιατρά και ιδιοκτήτη
τον  Γιάννη Μυτιληναίο.

Στο νήµα του τερµατισµού ο νικητής του ντέρµπι, 



Ç»å æöîÀúïùîå ÆúÝîéÈ
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Φωτογραφίες: Θανάσης Καρατζάς
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Æ
ρεις-τέσσερις ώρες µετά τα µεσά-
νυχτα, ένα µαγιάτικο βράδυ του 
2015, µόλις την είχα πουλέψει από 
το στούντιο Vintage όπου παράγω 

τις µουσικές µου τα τελευταία χρόνια 
και κατευθυνόµουν στο σπιτάκι µου στη 
Φωκίωνος Νέγρη... 
Ο ταξιτζής ήταν κάπου 25-28 χρονών κι 
άκουγε κάποιο σταθµό, όπου έπαιζε το 
παλιό τραγουδάκι της Ελπίδας (αργότε-
ρα και των Ηµισκουµπρίων), «Στην ντι-
σκοτέκ», τραγουδισµένο από ένα ψευ-
τοπόπ συγκρότηµα που αδυνατούσα να 
αναγνωρίσω...
-Μεγάλε, αν επιτρέπεται, τι είναι αυτό που 
ακούς;
-Οι Μέλισσες!, µου κάνει ο τυπάκος, τσι-
τώνοντας τα γκάζια του ραδιόφωνου.
-Και σου αρέσει σα να λέµε αυτό το πράγ-
µα;
-Εννοείται! Οι Μέλισσες τα σπάνε!  Πρώτ’ 
απ’ όλα, τέτοιο στί≠χο δεν γράφει κανένα 
συγκρότηµα!...
Είχαµε ήδη φτάσει στην Φωκίωνος (πέ-
ντε λεπτά διαδροµή απ’ το Γαλάτσι), 

οπότε δεν είχα χρόνο να διερευνήσω 
περισσότερο το στιχουργικό φαινόµε-
νο Μέλισσες, όµως, η µίνι-συζήτηση µε 
τον εν λόγω ταξιτζή, µου άνοιξε ένα πα-
ράθυρο στη σκέψη που συνέχισε να µε 
διαολίζει για πολλές ώρες.

Æ
ο άλλο απόγευµα επέστρεψα στο 
στούντιο φουριόζος! 
Εκεί µέσα, δουλεύω µε τον αείποτε 
συνεργάτη µου Γιώργο Αρχοντάκη, 

προικισµένο µηχανικό ήχου (µαζί κάνα-
µε τη «Συνωµοσία των µετρίων» και το 
«Είµαστε στον αέρα», µε τους THIRTY 
ντέρτι, αλλά και το µεγάλο χιτ «∆ρόµοι 
του πουθενά» µε τους 667 και τον τρα-
γουδιστή τον επιλεγόµενο και Magaret, 
στο οποίο «∆ρόµοι του πουθενά» ο Αρ-
χοντάκης έπαιζε και µπάσο, όπως παίζει 
µπάσο σήµερα και στους Magic DeSpell).
-Ρε συ Γιώργο, άκου κάτι που σκεφτόµουν 
όλο το βράδυ! Έχουµε µπει σε µια εποχή, 
µε τέτοιο έλλειµµα περιεχοµένου στο ελ-
ληνικό τραγούδι, σε βαθµό που, όποιος 
σηµερινός τραγουδιστής τραγουδήσει 

ένα ανάλαφρο ποπ τραγουδάκι των σίξτις 
ή των σέβεντις, ο κόσµος προσκυνάει τους 
στίχους...
-Ε, ναι ρε Μάνικ, µου τα έχεις ξαναπεί αυτά! 
Αφού όλοι τραγουδάνε, ...Φυσάει παλιό-
καιρος και κάποιος άλλος σε πηδάει και 
πίνω και µεθάω, και πότε θα γυρίσεις κι η 
πόρτα θα είναι ανοιχτή και θα σε περιµέ-
νω... είναι προφανές ότι, το «Άνθρωπε α-
γάπα» θα ακούγεται ως οµηρικό έπος! Τα 
ίδια θα λέµε πάλι;
-Ρε παιδάκι µου, το προχώρησα το σενά-
ριο! Ποιο «Άνθρωπε αγάπα» µας λες; Εγώ 
βρήκα ένα τραγουδάκι που το ξέρουµε και 
το αγαπάµε όλοι, αλλά αυτό δεν αλλάζει 
την αλήθεια, πως ήδη, ως απλά οκτάχρονα 
τσογλανάκια, στα τέλη των σίξτις, το πε-
ριφρονούσαµε ο-µό-φω-να και τώρα θα 
το διασκευάσω και θα ακούγεται σαν σύγ-
χρονο πανκ έπος! Ξέρεις κάναν κωλοπε-
τσωµένο πιτσιρίκο να πει το νέο «Τζίνι», 
να σπάσουµε τα κοντέρ;
-Κάτσε ρε, εννοείς το... «Με φωνάζουνε 
τζίνι, το τζίνι, το τζίνι»; 
-Ακριβώς!

Ç»å æöîÀúïùîå ÆúÝîéÈ
(áðÞ ôï íÛììïî!)
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Η πολύχρωµη µπάντα του 
Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου 
στα γυρίσµατα του video clip
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Á
αι, µιλώ για το πασίγνωστο 
τραγουδάκι που άρχισε τη δι-
αδροµή του στα µέσα της δε-
κ α ε τ ί α ς  τ ο υ  ’ 6 0  σ τ η  Ρ ώ µ η . 

Είναι µια διαδροµή, στα όρια του τυχαί-
ου και του παράλογου, ακριβώς όπως 
είναι η διαδροµή κάθε τζινίου που σέ-
βεται τον εαυτό του! 
Το ορίτζιναλ ιταλικό άσµα, πάντως, δεν 
είχε να κάνει µε κανένα τζίνι! Είχε τον τίτ-
λο «Armando Cacini» και περιέγραφε µε 
θράσος και µπόλικη στιχουργική καινο-
τοµία ένα µαγκίτη, τον Αρµάνδο Κατσί-
νι, που «γαµεί και δέρνει» όπου βρεθεί, 
στη Ρώµη, στη Μαδρίτη, στο Σικάγο, στο 
Παρίσι...
Το είχε γράψει ο φιλόδοξος τραγουδο-
ποιός και τραγουδιστής  Ενρίκο Πιανόρι, 
ένας αρκετά ταλαντούχος καλλιτέχνης 
και περιπετειώδης τύπος – λίγο γόης, 
λίγο την ψάχνουµε ως ηθοποιός, ως 
τραγουδιστής, ως ∆ον Ζουάν και πάει 
λέγοντας. 
Ο Πιανόρι ετύγχανε αναγνωρίσεως από 
τους µουσικούς κύκλους, αλλά, όσο κι 
αν είχε φτάσει κοντά στο µεγάλο χιτ, νε-
ρό απ’ την πηγή δεν είχε πιει ακόµη!
...Και δεν ήπιε ούτε µε το «Armando 
Cacini», οπότε η πίκρα για τις κλειστές 
πόρτες που βρήκε και ο τυχοδιωκτικός 
χαρακτήρας του τον οδήγησαν σε µια 
εξωτική αρπαχτή στην Αθήνα, όπου, το 
καλοκαίρι του 1967, άρχισε εµφανίσεις 
στο κλαµπ Αθηναία. Για κάποιο λόγο, 
το «Armando Cacini» άγγιξε το ελληνι-
κό κοινό, τόσο ώστε ελάχιστες εβδο-
µάδες µετά την άφιξη του Πιανόρι στην 
Αθήνα το τραγούδι του να ακούγεται 
σε µια σκηνή σε ντισκοτέκ, στην ταινία 
«Η κολπατζού» µε την Άννα Φόνσου.

Ο Πιανόρι πήρε τα πάνω του και ανηφό-
ρισε στη Θεσσαλονίκη, για εµφανίσεις 
στη Ρέµβη, το πιο χοτ κλαµπ της εποχής 
εκείνης στη συµπρωτεύουσα.
Όπως συνηθιζόταν τότε µε άλλους Ιτα-
λούς περφόρµερ τύπου Τόνυ Πινέλι, 
Σέρτζιο Ενρίκο κ.ά. που γκέλαραν τόσο 
µε το ελληνικό κοινό ώστε να χρειάζεται 
να κυκλφορήσουν οι ίδιοι τα τραγουδά-
κια τους µεταγλωττισµένα στα ελληνικά, 
έτσι και το γκελ που έκανε το «Armando 
Cacini» οδήγησε διάφορα γατόνια της 
πιάτσας να ψάχνουν αυτό τον ψηλέα 
ιταλό γόη για να τον ψήσουν να µετα-
γλωττίσει το τραγούδι του. 
Όµως ο Πιανόρι, που, όπως και ο ήρωας 
του περιζήτητου τραγουδιού του, ήταν 
πολυεθνικός τύπος, είχε ήδη εξαφανι-
στεί από προσώπου (ελληνικής) γης! 
 

ª
τη Θεσσαλονίκη, το «Armando 
Cacini» έκανε το ίδιο γκελ στο κοι-
νό, ώστε ο Σώτος Κυρκασιάδης, 
τραγουδιστής στο πετυχηµένο 

ντόπιο συγκρότηµα Βόρειοι, να εµφα-
νισθεί µια µέρα στο δισκοπωλείο που δι-

ατηρούσε ο στιχουργός 
Νίκος Ελληναίος και να του ζητήσει να 
φτιάξει ελληνικούς στίχους για το κοµ-
µάτι του Πιανόρι.
Τώρα, εδώ θέλει λίγο σεβασµό, γιατί ο 
Ελληναίος είναι σπουδαίος µάστορας 
του στίχου, είναι ο άνθρωπος που έχει 
γράψει µυθικά χιτ, από τη... µισή δι-
σκογραφία της Vicky Leandros και των 
Olympians µέχρι το αλησµόνητο «Άσε 
µε να φύγω σε παρακαλώ» και, αν προ-
σέξεις τους στίχους του θα δεις ότι δεν 
είναι καθόλου σαχλοί, όπως στα σύγ-
χρονά µας ποπ τραγούδια, αντιθέτως 
είναι µεστοί, έχουν (έστω και ανάλαφρο) 
πλήρες νόηµα και κυρίως είναι πάντοτε 
πρωτότυποι, άσε που τηρούν κι άλλους 
δύσκολους κανόνες, όπως π.χ. οι άψο-
γες ρίµες!
Ως µετρ του στίχου ο Ελληναίος, µε το 
που άκουσε το «Armando Cacini», µπή-
κε στο τριπάκι να τηρήσει την ορίτζιναλ 
ρίµα σε -cini και, επειδή οι οµοιοκατά-
ληκτες λέξεις σπανίζουν στα ελληνικά, 
βρέθηκε µπροστά του το... «Τζίνι», µε τις 
γνωστές σε όλους συνέπειες, όσον αφο-
ρά στην επιτυχία του τραγουδιού!
Γιατί είµαι βέβαιος ότι αν τα ελληνικά 
στιχάκια έλεγαν κάτι όπως «Με φωνά-
ζουνε Σάκη» ή «Με φωνάζουνε µάγκα» 
ή ότιδήποτε άλλο, το τραγουδάκι θα είχε 
διαγραφεί από το σκληρό µας δίσκο όσο 
εύκολα διεγράφη κι ο Πιανόρι... 

ατηρούσε ο στιχουργός 
Νίκος Ελληναίος και να του ζητήσει να 

Το αυθεντικό «τζίνι» είναι ένα ακατα-µάχητο σέικ (όπως το έλεγαν παλιά), από αυτά για τα οποία νοµίζεις ότι φτιάχτηκε η ιταλική γλώσσα. Όπως και στον τρόπο που το χορεύεις, έτσι και η ερµηνεία του κοµµατιού θέλει µία µι-
κρή αλήτικη παρέκκλιση, µία µαγκιά στις καταλήξεις, σαν 

να αρχίζεις τη στροφή σου και στο τέλος να τη βαριέσαι και να 
την κόβεις αλλά σαν cool cat, ωραία, επάνω στο beat. 
Το νέο «Τζίνι» του Μανίκα µπαίνει µε µία ανατολίτικη κάπως, 
αφηγηµατική ηλεκτρική κιθάρα που παραπέµπει στον τρόπο 
που η «Μισιρλού» του Dick Dale σε παρασέρνει στην ιστορία της. 
Και αµέσως µετά εµφανίζεται το τζίνι: µπαίνει η υπέροχη badass 
φωνή του πιτσιρικά Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου που ταιριάζει 
απόλυτα µε τη surf punk εκδοχή που έχτισε ο Θ. Μανίκας. Το κοµ-
µάτι τρέχει όµορφα, οι καταλήξεις του είναι άγριες και η ροκιά 
του παίζει ανάµεσα στον κυνισµό και το κιµπαριλίκι ενός δανδή 
του ροκ-εν-ρολ. Κάπως έτσι όπως θυµόµαστε τον Μανίκα να κα-
τηφορίζει τη Σόλωνος, τέλη ’70, µε µερικούς δίσκους στο χέρι.

↑ O Enrico Pianori και η 
Σάσα Σοφού. The Vegas years.

Από το making of του video 
clip. Το τζίνι - Κωνσταντίνος 
Αγγελόπουλος βάφεται λίγο 
πριν βάλει το σαρίκι. →

Æï îÛï ÇÆúÝîéÈ
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Αλλά µε κάτι τόσο ανατολίτικο (θυµήσου 
τα τζίνια στο «Λυχνάρι του Αλαντίν», 
στον «Αλί Μπαµπά» και αλλού), αλλά και 
τόσο δυτικοµοντέρνο (στην Αµερική και 
σε λίγο κι εδώ, σάρωνε τότε η τηλεοπτι-
κή σειρά «Το τζίνι και η τζίνη»), η Ελλάδα 
έγινε το τελικό πεπρωµένο του Πιανόρι 
και ανέδειξε το µεταγλωττισµένο τρα-
γούι στο µοναδικό #1 της καριέρας του 
Ιταλού...
 

Ã 
οποίος την είχε κοπανήσει α-
γκαλιά µε µια καλλονή που γνώ-
ρισε στη Θεσσαλονίκη, τη Σάσα 
Σοφού.Κάποιες ανεπιβεβαίωτες 

εκδοχές για την άρον-αρον φυγή του 
ζεύγους από την Ελλάδα θέλουν τη 
Σάσα Σοφού να εργάζεται στο τότε Ε-
θνικόν  Ίδρυµα Ραδιοφωνίας και να πιέ-
ζεται από τους χουντικούς για να κατα-
δίδει τους γιεγιέδες µε τους οποίους και 
συγχρωτιζόταν λόγω της σχέσης της µε 
τον Πιανόρι, οπότε, η γυναίκα, που δεν 
της ταίριαζαν τέτοιοι ρόλοι, την έκανε 
ως πραγµατική κυρία παρέα µε τον Πια-
νόρι προς Αµέρικα...
Εκεί, η Σάσα έγινε και κυρία Πιανόρι κι 
έζησαν µαζί καµιά δεκαπενταετία, απέ-
κτησαν ένα γιο κι έκαναν και µια καλή 
καριέρα ως αξιόπιστο δευτεροκλασάτο 
ντουέτο στο Λας Βέγκας, υπό το όνοµα 
Enrico & Sasa. 
Όπως και να ’χει, δεν έχω κανένα λόγο 
να σκαλίζω µια τόσο παλιά ιστορία, α-
πλώς τ’ αναφέρω όλα αυτά γιατί κι εµέ-
να έπεσαν στην αντίληψή µου τώρα 
τελευταία, που έβαλα µπρος τη δια-
σκευή του «Τζινίου»...
Πράγµα που µας προέκυψε τελικώς, 
όταν πριν κάτι µήνες έθεσα στη Μαρ-
γαρίτα Μάτσα, της minos-EMI, το ίδιο 
ερώτηµα: Ξέρεις κάναν κωλοπετσω-
µένο πιτσιρίκο να πει το «Τζίνι», να 
σπάσουµε τα κοντέρ;
Και έτσι προέκυψε ο Κωνσταντίνος Αγ-
γελόπουλος, ένα ταλαντούχο και καλό-
καρδο παιδί που έπιασε στο φτερό το 
πανκοειδές στοιχείο του εγχειρήµατος 
και το υπηρέτησε χωρίς φιοριτούρες και 
διλήµµατα, επιλέγοντας να ντεµπουτά-
ρει µε τη φρέσκια εκδοχή του «Τζινίου»...
Τώρα έχει ήδη γυριστεί και το βίντεο, ό-
που όλο το στόρι κεντράρει σ’ ένα σύγ-
χρονο Τζίνι που προκύπτει µέσα από 
έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή, ελληνι-
στί 3D printer!
Έπαθα κι εγώ πλάκα, όταν οι cool ιδιο-
κτήτες της εταιρείας PV Engineering µου 
εξήγησαν τι κάνει ένας 3D printer και, 
για να είµαι ειλικρινής, όσο γυρίζαµε 
το βίντεο στο εργαστήριο της εταιρεί-
ας τους ένιωσα σαν να πήγα µια µικρή 
βόλτα στο µέλλον... 
Αλλά όταν το διαβολοµηχάνηµα µου 
εµφάνισε και τρισδιάστατο Τζίνι, µε το 
πρόσωπο του Αγγελόπουλου, ειλικρι-
νώς έµεινα άφωνος! A

Το αυθεντικό «τζίνι» είναι ένα ακατα-µάχητο σέικ (όπως το έλεγαν παλιά), από αυτά για τα οποία νοµίζεις ότι φτιάχτηκε η ιταλική γλώσσα. Όπως και στον τρόπο που το χορεύεις, έτσι και η ερµηνεία του κοµµατιού θέλει µία µι-
κρή αλήτικη παρέκκλιση, µία µαγκιά στις καταλήξεις, σαν 

να αρχίζεις τη στροφή σου και στο τέλος να τη βαριέσαι και να 
την κόβεις αλλά σαν cool cat, ωραία, επάνω στο beat. 
Το νέο «Τζίνι» του Μανίκα µπαίνει µε µία ανατολίτικη κάπως, 
αφηγηµατική ηλεκτρική κιθάρα που παραπέµπει στον τρόπο 
που η «Μισιρλού» του Dick Dale σε παρασέρνει στην ιστορία της. 
Και αµέσως µετά εµφανίζεται το τζίνι: µπαίνει η υπέροχη badass 
φωνή του πιτσιρικά Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου που ταιριάζει 
απόλυτα µε τη surf punk εκδοχή που έχτισε ο Θ. Μανίκας. Το κοµ-
µάτι τρέχει όµορφα, οι καταλήξεις του είναι άγριες και η ροκιά 
του παίζει ανάµεσα στον κυνισµό και το κιµπαριλίκι ενός δανδή 
του ροκ-εν-ρολ. Κάπως έτσι όπως θυµόµαστε τον Μανίκα να κα-
τηφορίζει τη Σόλωνος, τέλη ’70, µε µερικούς δίσκους στο χέρι.

Æï îÛï ÇÆúÝîéÈ
Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ
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- A side -

The Doors | SummerÕs Almost Gone  

The Zombies | Time Of The Season  

Fleetwood Mac | Dreams 

Supergrass | Evening of The Day  

Tame Impala | Sundown Syndrome  

- Β side - 

Unknown Mortal Orchestra 

| So Good at Being in Trouble  

Kavinsky | Nightcall  

Sade | No Ordinary Love  

Led Zeppelin | DÕyer MakÕer   

Janis Joplin | Summertime  

Oι Daphne and The Fuzz 

άνοιξαν τη συναυλία της 

Lana Del Rey στο φετινό 

Rockwave. To ομώνυμο 

ντεμπούτο άλμπουμ τους 

με vintage pop ήχο κυκλο-

φορεί από την Inner Ear.

Δάφνη Λάζου (Daphne anD The Fuzz)

Τουρίστας στην πόλη σου 
Είναι ωραίο να παίρνεις το καράβι για να πας διακοπές, αλλά μπορείς να περάσεις καλά και στην Αθήνα. Θα χρειαστείς όρεξη και κάποιες πληροφορίες σαν αυτές που ακολουθούν. 
Των Κατερίνας Βνάτσιου, Γιώργου Δημητρακόπουλου, Δανάης Καμζόλα, Ελένης Μπεζιργιάνογλου, Ηρώς Παρτσακουλάκη, Τάκη Σκριβάνου, Ελίζας Συναδινού - Φωτογραφίες: Θανάσης Καρατζάς 

- A side -

Marvin Gaye | LetÕs Get It On

Frank Zappa | Sexual Harassment 

in the Workplace 

Eddie Cohran | CÕmon Everybody

ΓΙΑΝ ΒΑΝ | Μαύρη Τσάντα

- Β side - 

Planet of Zeus | Athens 

Bruce Springsteen | The River

Rodriguez | Sugar Man

Cream | Deserted Cities of the Heart

Δάκης | Τόσα καλοκαίρια 

Γνωστός ως ιδρυτικό μέλος 

των Penny & The Swingin’ Cats, 

πρόσφατος «Elvis Presley» 

στην παράσταση «Elvis Alive & 

Lookin’ for Trouble» ο George 

Zervos σερφάρει με το νέο του 

γκρουπ σε rock’n’roll κύματα.

GEORGE ZERVOS 
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Τουρίστας στην πόλη σου 
Είναι ωραίο να παίρνεις το καράβι για να πας διακοπές, αλλά μπορείς να περάσεις καλά και στην Αθήνα. Θα χρειαστείς όρεξη και κάποιες πληροφορίες σαν αυτές που ακολουθούν. 
Των Κατερίνας Βνάτσιου, Γιώργου Δημητρακόπουλου, Δανάης Καμζόλα, Ελένης Μπεζιργιάνογλου, Ηρώς Παρτσακουλάκη, Τάκη Σκριβάνου, Ελίζας Συναδινού - Φωτογραφίες: Θανάσης Καρατζάς 

O 

Ο Γιώργος και η 
Δάφνη τρώνε 
παγωτό στην 

ταράτσα του Bios
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΕΣ 
Η νοσταλγία είναι καλοκαιρινό σπορ. Θυμόμαστε τα παιδικά μπάνια και τις ακρο-
γιαλιές που μας πήγαιναν οι γονείς. Παγωτό ξυλάκι βανίλια σκέτο. Γδαρσίματα στο 
γόνατο και αχινοί. Θαλασσινά αλάτια και ηλιοβασίλεμα. Οι γονείς θυμούνται τον 
παλιό Αστέρα, τότε που η Βουλιαγμένη ήταν η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Για κάποιο λόγο 
στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες το γρασίδι φαίνεται πιο πράσινο.
Απολαύστε τη νοσταλγία μαζί με τo athensvoice.gr φέτος το καλοκαίρι. Η καινούργια 
μας στήλη ονομάζεται «IT’S ALL VINTAGE TO ME» και παίζει με υπέροχες ρετρό φωτο-
γραφίες και αναμνήσεις. Ταξίδι πίσω στο χρόνο, άρθρα, ιστορίες, εικόνες, ασπρόμαυ-
ρα αλλά γεμάτα χρώμα σαν καλοκαιρινές φωτογραφίες. Ραντεβού εκεί, στο 1951.

Καλοκαίρι 
στην Αθήνα με 
εκδηλώσεις
Περισσότερες από 100 
εκδηλώσεις σε πλατεί-
ες, ανοιχτούς χώρους 
και θέατρα περιλαμβά-
νει το πρόγραμμα του 
ΟΠΑΝΔΑ. Οι βασικοί ά-
ξονες είναι τα Φεστιβάλ 
στο Θέατρο Αττικού 
Άλσους, στο Θέατρο 
Κολωνού και στις γειτο-
νιές της Αθήνας με θε-
ατρικές παραστάσεις, 
συναυλίες, αφιερώμα-
τα, δράσεις για παιδιά. 
Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα στο www.
athensvoice.gr

Τα πανηγύρια 
της πόλης  
Θέλεις να σύρεις την 
Καραγκούνα, να έρθεις 
στο κέφι με τα κλαρίνα, 
να ρίξεις ένα τσάμικο, 
βρε αδερφέ, αλλά έχεις 
κολλήσει στην Αθήνα; 
Μη φοβού, πανηγύρια 
τον Δεκαπενταύγου-
στο δεν έχει μόνο 
στα νησιά. Πετάξου 
μέχρι τον Ωρωπό στα 
Νέα Παλάτια (πληρ. 
2295036363) ή στο Μά-
τι (2294022100) για να 
γιορτάσεις την Παναγία 
και να σύρεις το χορό. 
Διαφορετικά, πάρε το 
καραβάκι για Αίγινα, 
στη Μονή της Χρυσολε-
όντισσας (2297320000) 
όπου στήνεται μεγάλο 
πανηγύρι ή στο Αγκί-
στρι για κάτι πιο ήσυχο 
(2297091260). 
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4
κάμπινγκ κοντά 
στην Αθήνα 
Camping Alkioni, Σχίνος, Λουτράκι, 
2744057294, www.campingalkioni.gr 
Είναι ανοιχτό χειμώνα-καλοκαίρι και 
μπορείτε να νοικιάσετε τροχόσπιτο 
και με το χρόνο από €1.800. Η διανυ-
κτέρευση ενηλίκου κοστίζει €5,40, η 
ενοικίαση μεγάλης σκηνής €7,50 (την 
ημέρα). Η παραλία βρίσκεται ακριβώς 
μπροστά.  

Camping Bacchus, Λεωφόρος Λαυρίου-
Σουνίου, 2292039572, www.campingbacchus.gr 
Ανάμεσα σε Λαύριο και Σούνιο, λει-
τουργεί όλο το χρόνο, διανυκτέρευση 
€7,50 το άτομο και €7 η σκηνή. Μπο-
ρείτε να νοικιάσετε και δική τους σκη-
νή με €10. Με παχιές σκιές από πεύκα. 

Camping Νέα Κηφισιά, Ποταμού & Δη-
μητσάνας, Νέα Κηφισιά, 2108075579, www.camping-
neakifissia.gr   
Πρέπει να έχετε δική σας σκηνή η οποία 
θα κοστίσει €7 και το άτομο €8. Δεν είναι 
παραθαλάσσιο, αλλά έχει πισίνα. 

Κόκκινο Λιμανάκι Camping, Ραφήνα, 
2294031604, www.athenscampings.com 
Μπροστά η θάλασσα, πεύκα για ίσκιο, 
οι ξενώνες των 2-3 ατόμων έχουν €22/
ημέρα. Εναλλακτικά, η δική σας σκηνή 
θα κοστίσει €4, η δική τους (μεγάλη) €9 
και το άτομο €5.

*Όλα τα κάμπινγκ έχουν και διάφορες άλλες 

παροχές που χρεώνονται ή όχι, πάρκινγκ, ρεύ-

μα κ.ά., δείτε τα αναλυτικά στα site τους.  

Κανένα 
παιδί δεν 
βαριέται 

στην 
Επίδαυρο

Οι γονείς ξενοιάζουν 
την ώρα της παρά-

στασης και τα παιδιά 
απασχολούνται δημι-

ουργικά στο χώρο του 
αρχαίου θεάτρου

Ε
πίδαυρος και παιδιά είναι ένα θέμα που ταλα-
νίζει το ελληνικό καλοκαίρι. Θα μπορεί το παιδί 
να παρακολουθήσει το έργο; Κι αν αρχίσει να 
κλαίει και να διαμαρτύρεται κατά τη διάρκεια 

της παράστασης; Πολλές φορές τα ερωτήματα αυ-
τά καταλήγουν στη φράση «δεν είμαστε εμείς για 
Επίδαυρο με τα παιδιά…», κι άλλες φορές συμβαίνει 
οικογένειες να ταξιδεύουν όλο προσδοκίες για να 
παρακολουθήσουν μία παράσταση χωρίς να έχουν 
επιβεβαιώσει αν η καταλληλόλητα του θεάματος 
επιτρέπει την είσοδο παιδιών και, κυριότερα, χωρίς 
να έχουν ενημερωθεί καν ότι τα παιδιά κάτω των 
6 ετών δεν επιτρέπεται (για προφανείς λόγους) να 
παρακολουθήσουν τις παραστάσεις. 
Παρακολουθώντας αυτό το ευαίσθητο ζήτημα της 
οικογενειακής εξόρμησης στο αρχαίο θέατρο Επι-
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ΠΑΝΣΕΛηΝΟΣ 
ΣΤηΝ ΑθηΝΑ 
Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: η εικόνα 
που κάνει και τους πιο κυνικούς να 
παρουσιάζουν συμπτώματα ρομαντι-
σμού. Αν και το Κεντρικό Αρχαιολογι-
κό Συμβούλιο που δίνει τις άδειες δεν 
έχει συνεδριάσει ακόμα, εκατοντάδες 
εκδηλώσεις αναμένεται να πραγματο-
ποιηθούν σε δεκάδες αρχαιολογικούς 
χώρους ανά την επικράτεια στις 18 
Αυγούστου, με το καλύτερο ραντεβού 
για ζαχάρωμα να παραμένει το Σούνιο. 
Αν δεν είστε της αρχαιολατρείας, πάρ-
τε το αμόρε α λα μπρατσέτα και ανε-
βείτε Λυκαβηττό, στη Δεξαμενή ή στον 
Λόφο του Αρείου Πάγου, από όπου η 
Πανσέληνος φαίνεται καθαρά. 

Φωτο: Θανάσης Καρατζάς

I n f o
Οιδίποδας Τύραννος. 29 
& 30 Ιουλίου, 20.00-23.00 
(μέχρι τη λήξη της παρά-
στασης), Εργαστήρια με 
αφορμή τον «Οιδίποδα Τύ-
ραννο» και θέμα «Ασκληπι-
ός, ένας θεός που μεγάλωσε 
στα βουνά».

Λυσιστράτη. 5 & 6 Αυγού-
στου 20.00-23.00 (μέχρι 
τη λήξη της παράστασης), 
Εργαστήρια με αφορμή τη 
«Λυσιστράτη»και θέμα «Πό-
λεμος και ειρήνη».

 
Όρνιθες. 19 & 20 Αυγού-
στου 20.00-23.00, Εργαστή-
ρια με αφορμή τους «Όρ-
νιθες» και το θέμα «Η πόλη 

που θα ήθελα να ζω».

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 
19.00 με μια γνωριμία με το 
αρχαίο θέατρο, παιχνίδια με 
γονείς και παιδιά, εργαστή-
ριο παιδιών, ελαφρύ σνακ 
(με ευθύνη του κηδεμόνα) 
και διαρκεί ως τη λήξη της 
παράστασης. 

Κόστος για κάθε παιδί 5 
ευρώ. Για άνεργους και πο-
λύτεκνους τα δύο παιδιά με 
ένα εισιτήριο. Δηλώσεις εν-
διαφέροντος, πληροφορίες 
για το αναλυτικό πρόγραμ-
μα των εργαστηρίων και ση-
μαντικές πληροφορίες προς 
τους γονείς και κηδεμόνες 
στο http://www.imxprs.
com/free/seescoop/ef.

δαύρου, η καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ εγκαι-
νιάζει πιλοτικά φέτος ένα νέο θεσμό, τη «Δημιουργική 
καλοκαιρινή απασχόληση για παιδιά». Απευθύνεται σε 
παιδιά 4-12 ετών και σκοπό έχει τη δημιουργική απασχό-
λησή τους την ώρα της παράστασης που θα παρακολου-
θούν οι κηδεμόνες τους, αλλά και τη μικρή ξενάγησή τους 
στο θέατρο της Επιδαύρου. 
Η θεματική των εργαστηρίων θεάτρου, κίνησης, μουσι-
κής, εικαστικών θα εμπνέεται από τα θέματα της εκάστο-
τε παράστασης, με διαμορφωμένες ενότητες ανάλογα 
με το γνωστικό και ηλικιακό επίπεδο των παιδιών. Έτσι τα 
εργαστήρια μπορεί να λειτουργήσουν ως μια γέφυρα ε-
πικοινωνίας, όπου γονείς και παιδιά έχουν τη δυνατότητα 
να μοιράζονται, μέσα από το δικό τους φίλτρο, τα θέματα 
της εκάστοτε παράστασης που παίζεται στο θέατρο.
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Τ
α τουριστικά σουβενίρ μπορεί να 
γίνουν απελπιστικά βαρετά. Παρ-
θενώνας μινιατούρα, φαλλοί και 
κιτς αγαλματάκια είναι μόνο μερικά 

από τα highlights που βρίσκεις στο Μο-
ναστηράκι, την Πλάκα και άλλα κλασικά 
τουριστικά σποτ της Αθήνας. Επιτέλους 
το ελληνικό σουβενίρ αλλάζει και ο σχε-
διασμός του επαναπροσδιορίζεται χάρη 
σε περισσότερους από 70 έλληνες σχεδι-
αστές με φρέσκιες κι ανατρεπτικές ιδέες. 
Το ερώτημα πίσω από τη δημιουργία είναι 
ένα και απολύτως σαφές: «Πώς θα ήταν 
η Ελλάδα εάν ήταν ένα σουβενίρ;». Το 
αποτέλεσμα είναι μια σειρά αντικειμένων 
(σουβενίρ) με ποικίλες χρηστικές αξίες 
και ιδιότητες τα οποία, ενώ πηγάζουν 
από πολλά και διαφορετικά θέματα, στο 
επίκεντρό τους έχουν την ίδια την Ελλάδα. 
Για πρώτη φορά το σουβενίρ προσεγγί-
ζεται ως αντικείμενο υψηλής αισθητικής, 
ανατρέποντας τα φολκλόρ στερεότυπα 
και οι πρωτότυπες δημιουργίες που 
προέκυψαν φέτος –για τέταρτη συνεχή 
χρονιά– εκτίθενται στο κοινό. Η έκθεση 
«it’s all, oh so souvenir to me!» έχει ήδη 
ανοίξει τις πόρτες της και υποδέχεται το 
κοινό μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη στον ιδι-
αίτερο χώρο της ξενοδοχειακής μονάδας 
Concierge Athens. Ελληνικά αξιoθέατα και 
αγάλματα γίνονται λαχταριστά φαγώσιμα 
γλειφιτζούρια, σελιδοδείκτες με χωριάτι-
κη, χταποδάκι και θαλασσινά τοπία συνο-
δεύουν το διάβασμα σε μια χιουμοριστική 
προσέγγιση της αρχαίας φιλοσοφίας που 
παρουσιάζεται ως φαγητό του μυαλού… 
Αυτά και πολλά ακόμα ευφάνταστα α-
ναμνηστικά αντικείμενα ανανεώνουν το 
ελληνικό τοπίο των σουβενίρ με μία ματιά 
σύγχρονης Ελλάδας που αποπνέει μια 
αυθεντική ταυτότητα και δίνει χρώμα στα 
τουριστικά ενθύμια.

Ι ν F ο
It’s all, oh so souvenir to me!
Concierge Athens, Αγίας Θέκλας 8, Ψυρρή, 
2130369266 & 2110128233, www.ohsosouvenir.
com/ Fb: ItsAllOhSoSouvenirToMe

Στην έκθέΣη Συμμέτέχουν

11% design / A Future Perfect / Anima Theca / Β612 / Bomba 
Design / George Boya / Bubble Box / Busy Bee / Costas Bissas 
/ Natasha Chatziangeli / Cream / Xenia Deimezi / Spyros 
Drakos / Vivien Emmanouilidou / Euaggelia / Evol Eyes 
/ Georgia P / Go Greek / GranmaÕs Favourite / Greek Way / 
Heavy Baggage / ItÕs all Greek on me / jazzt design / καπάνι 
graphix / Yiannis Karlopoulos / Danai Kehaya / Kizis Studio / 
Leaven Lab / LillyÕs Papillon / Natasa Malea / Mirella Manta / 
Meet the Cat / Me Too / Anna Moraytou / Mydesign Mylonadis 
/ Eleni Nastou / Neo Grec / om* in a box / Paraphernalia / 
Parissis Panos / Πριγκιπώ / Νίκος Ράκας / Rdesign by Ritsa 
Anastasiadou/ / Dimosthenis Serketzis / Zachos Stathopoulos 
/ Sugar Line Productions / τι-λτ / the greek bag / The Three 
Dots / Tourvas / Christos Vlioras / The Wandering Workshop 
/ Trouve mon Bouton / We Design / Which Cat?/ Yolanda 
Naranjo Art & Design / Argiri Zelka / and many more.

Τρώγεται ο 
Παρθενώνας;

Δίνοντας νέα πνοή στα ελληνικά 
σουβενίρ, η έκθεση «it’s all, oh 

so souvenir to me!» είναι σαν μια 
βόλτα στο ελληνικό καλοκαίρι

Της ηΡΩΣ ΠΑΡτΣΑκουΛΑκη
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Ã 
κωνσταντίνος Παπαµιχαλόπου-
λος, δυνατή παρουσία στη νέα γενιά 
δημιουργών που κινείται ευφάντα-
στα από τις παραδοσιακές τεχνικές 

μέχρι τις ψηφιακές και την pop κουλτού-
ρα, φέρνει στην Αθήνα τον πρώτο τεχνη-
τό άνθρωπο της αρχαιότητας, τον Τάλω. 
Πρόκειται για μία σειρά έργων με σινική 
μελάνη σε χαρτί που θα εκτίθενται όλο τον 
Αύγουστο στην περιοδική έκθεση που φι-
λοξενεί το café-εστιατόριο του πιο ιστορι-
κού μουσείου της πόλης, στο πλαίσιο της 
συμπλήρωσης 150 χρόνων από τη θεμελί-
ωση του Μουσείου.
Ο Κωνσταντίνος, με μία τεχνολογική λε-
πτομέρεια που θυμίζει τη γραμμή του με-
γάλου Moebius, ανοίγει έναν ξεχωριστό 
διάλογο με τα μνημειακά αγάλματα του 
Μουσείου εικονοποιώντας το αρχαίο ρο-
μπότ που φτιάχτηκε από τον ∆ία, ή σύμ-
φωνα με άλλες παραλλαγές του μύθου 
από  τον πολυτεχνίτη ∆αίδαλο ή τον Ήφαι-
στο, θεό της φωτιάς και του σιδήρου. Ο 
χάλκινος ήρωας, Τάλως, συμβολίζει την 
τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της με-
ταλλουργίας στα προϊστορικά-μινωικά 
χρόνια, με ένα χάλκινο υπερήρωα να 
προστατεύει τους θεσμούς και το κοινό 
καλό. Το ζήτημα του Τεχνητού Ανθρώπου 
απαντάται με επιμονή σε ολόκληρο το σώ-
μα της ιστορίας των τεχνών κι απασχολεί 
την τέχνη και την ακαδημαϊκή πορεία του 
Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου. 

μέσα στην έκθεση, την οποία επιμελεί-
ται ο ιστορικός τέχνης Γιώργος Μυλωνάς, 
«μεταφέρεται» από τον καλλιτέχνη και ο 
ανανεωμένος κήπος του αιθρίου σε μία 
αυτόνομη ενότητα 16 έργων, φιλοτεχνη-
μένα με μελάνι, αυγοτέμπερα και φύλλο 
χρυσού σε ξύλο.

Εγκαίνια 1η Αυγούστου, στις 20.00. Τη νύχτα 
των εγκαινίων ο πρόεδρος της Japan Tabacco 
International θα τιµηθεί για την ευγενική του 
προσφορά της αναπλάσεως του κήπου του 
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών.

Æï ðòñôï òïíðÞô 
óôï ðòñôï íïùóåÝï
Η έκθεση «Τάλως - Απεικονίσεις 
του Τεχνητού Ανθρώπου» στο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Του ΓΙΑννη νένέ
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Pokemon GO
Η νέα τρέλα του πλανήτη είναι 

παντός καιρού και εποχής, 
οπότε ο Αύγουστος σίγουρα 
ενδείκνυται για εξορμήσεις 

στην πόλη ψάχνοντας σπάνια 
Pokemon. Τα πρώτα events 
έχουν ήδη διοργανωθεί με 

πλήθος κόσμου. Ακολούθησε 
τη σελίδα του Pokemon GO 

Greece και μείνε συντονισμένος 
για το επόμενο event στην 
Αθήνα που θα σου δώσει 

την ευκαιρία να γνωρίσεις κι 
άλλους εκπαιδευτές Poke-

mon ή απλά να διασκεδάσεις 
παρατηρώντας κόσμο να 

πηγαινοέρχεται κοιτώντας την 
οθόνη του κινητού.

Δες μπαλίτσα 
Σπίτι ή σε κάποια καφετέρια, πάρε μαζί κι ένα δυο 

καλούς φίλους και ρίξ’ το στο ποδόσφαιρο. Κράτη-
σε τις ημερομηνίες: 3/8 στις 21.00 θα παίξει ο Ο-
λυμπιακός στο Ισραήλ με τη Χάποελ για τον τρίτο 
προκριματικό γύρο του Champions League. Για 
το Europa League στις 28/7 θα παίξουν Παναθη-
ναϊκός - ΑΙΚ Στοκχόλμης (21.00), Άλκμααρ - ΠΑΣ 

Γιάννινα (21.45) και Σεντ Ετιέν - ΑΕΚ (22.00) και οι 
επαναληπτικοί θα γίνουν στις 4/8. Το ματς ΠΑΟΚ - 

Άγια μπορείς να δεις στις 3/8.

Πάρτι στο Drugstore 
Να μαζέψεις όλους τους φίλους και τους γνωστούς σου που έχουν (ξε)μείνει στην 
πόλη και να κάνεις ένα μεγάλο πάρτι στο Drugstore! Το μπαράκι που έγινε γνωστό γιατί 
όσο περισσότερο πίνεις τόσο λιγότερα πληρώνεις, σου παραχωρεί εντελώς δωρεάν 
το χώρο του (και μάλιστα όλο το 24ωρο) για να τον κάνεις ό,τι θες! Κάνε το απόλυτο 
πάρτι του καλοκαιριού, διοργάνωσε έκθεση φωτογραφίας, στήσε bazaar, μαγείρεψε, 
κάνε πασαρέλα ή ό,τι άλλο σου έρθει. Μαζί, παίρνεις και όλο τον εξοπλισμό τους για 
να παίξεις τις δικές σου μουσικές. Αν έχεις κάποια φωτεινή ιδέα κάλεσε όσο πιο νωρίς 
μπορείς στο 6979709743 για να κλείσεις την ημερομηνία που σε βολεύει. 

Βραδινές ξεναγήσεις 
στο Αστεροσκοπείο Αθηνών 

Στον ειδυλλιακό λόφο των Νυμφών στο Θησείο, θα μάθεις τα πάντα για τα αστέ-
ρια. Κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο 20.00 με 21.30, με τις ξεναγήσεις να 
γίνονται ανά μισή ώρα. Πρωινές ξεναγήσεις Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 
11 το πρωί. Όλα αυτά ισχύουν εκτός από το διάστημα 7-18/8. www.noa.gr 



Τ
ο καλοκαίρι η Αθήνα το αγαπά-
ει πολύ. Το πρωί πιάνει αγκαλιά 
τα ερ-κοντίσιον, από το μεσημε-
ράκι όμως και μετά ψάχνει τις 

δροσιές, στρώνει τραπέζια κάτω από 
δέντρα, κάθεται σε μπάρες, αλλάζει 
διάθεση και το γλεντάει. Κήποι υπάρ-
χουν πολλοί μέσα στην πόλη, ας δού-
με δύο πανέμορφους καινούργιους κι 
έναν παλιό κι αγαπημένο.

● Το Ζάχαρη κι Αλάτι ήταν για χρόνια 
δημοφιλές νεανικό στέκι στα Εξάρ-
χεια. Εδώ και λίγο καιρό μετακόμισε 
στο καινούργιο του και πολύ αναβαθ-
μισμένο πόστο, σ'  ένα παλιό αρχοντικό 
στο Κολωνάκι. Το υπέροχο αρχοντικό 
ανακαινίστηκε, λουστραρίστηκε, αξι-
οποίησε και την ωραία αυλή του την 
οποία περιποιήθηκε με πρασινάδες 
και πολύχρωμα λουλουδικά, ενώ την 
εξόπλισε και με κομψά τραπέζια και 
καρέκλες. Είναι όμορφα και πολύ δρο-
σερά να κάθεσαι (ανοίγει κάθε μέρα 
από το μεσημέρι), με φόντο τις μπου-
καμβίλιες, τα γεράνια και τα γιασεμιά 
και να δοκιμάζεις πιάτα σύγχρονης 
ελληνικής μεσογειακής κουζίνας από 
τον σεφ Αντώνη Γιαννακάρη (χταπόδι 
με ταμπουλέ, κροκέτες αυγοτάραχου, 
καλαμάρι ψητό με κρέμα μετσοβόνε, 
ριζότα, steaks κ.ά.), τα οποία μάλιστα 
συνοδεύεις με κρασιά του ελληνικού και διεθνούς αμπε-
λώνα σε ε-ξαι-ρε-τι-κά καλές τιμές. Στα συν το ευγενέστα-
το service, τα ωραία κοκτέιλ, οι jazz oldies, fado, rock και 
romantic μουσικές, η flirty ατμόσφαιρα. Αναπήρων Πολέ-
μου 22 & Δεινικράτους, Κολωνάκια, 2103801253

● Το Shy Horse ξεκίνησε ντροπαλά με ένα μια σταλιά χώρο 
στο Κολωνάκι, αγαπήθηκε πολύ και συνέχισε με επεκτατι-
κές διαθέσεις. Εκτός του καλοκαιρινού στις Σπέτσες, εδώ 

κι ένα μήνα άνοιξε και στην Κηφισιά, 
στον πανέμορφο και με μεγαλειώδη 
κήπο χώρο που για χρόνια στεγαζό-
ταν το Γεύσεις με Ονομασία Προέλευ-
σης. Ο κήπος φτιάχτηκε με πολύ πρά-
σινο και πάλι, ωραίους κρυφούς φωτι-
σμούς που αποθεώνουν την αίσθηση 
«κομψής» εξοχής, μεγάλο μπαρ κ.λπ. 
Στα της κουζίνας ο πολύ καλός Στέφα-
νος Κολυμάδης που στήνει δύο μενού, 
ένα πιο απλό και comfort το μεσημέρι 
κι ένα πιο γκουρμέ το βράδυ. Μαζεύει 
ήδη πολύ κόσμο, όλοι το ξενυχτάνε 
μέσα στις δροσιές με υπέροχα κοκτέιλ 
και μουσικές άκρως καλοκαιρινές και 
ανεβαστικές. Λ. Κηφισίας 317, Κηφισιά, 
2108076989

● Τελευταίο αλλά εδώ και χρόνια 
πρώτη επιλογή εξόδου για πολλούς 
το πάντα ακαταμάχητο Balthazar ± 
το άνοιγμα του κήπου του άλλωστε 
σηματοδοτεί την έναρξη κάθε αθη-
ναϊκής καλοκαιρινής σεζόν. Την 
κουζίνα υπογράφει ο Χριστόφορος 
Πέσκιας και είναι μια μίξη μεσογεια-
κής-ελληνικής γεύσης από την οποία 
δεν λείπουν όλες οι σύγχρονες τά-
σεις. Δηλαδή θα δοκιμάσετε από αι-
γιοπελαγίτικο ceviche, παπαρδέλες 
με μπριάμ και φέτα, κεφτεδάκια με 
πατάτες τηγανητές με ντιπ γιαούρτι-

δυόσμο μέχρι σαλάτα με quinoa, σαλάτα με αμπελοφά-
σουλα, καπνιστά αμύγδαλα και ταϊλανδέζικο λαδολέμο-
νο, μυλοκόπι tiradito με τσιπς γλυκοπατάτας και φαγκρί 
σε lemongrass. Υπέροχος κήπος, απίθανη διακόσμηση 
που κάθε χρόνο κάτι της αλλάζουν, φοίνικες, φωτισμοί 
που σε κάνουν όμορφο/η, μουσικές, κόσμος με διάθεση, 
μπάρα ατελείωτη με ποτά και signature cocktails, όλα 
εδώ στήνουν το ντεκόρ για βραδιές καλοκαιρινές κι ανε-
πανάληπτες. Τσόχα 27, Αμπελόκηποι, 2106441215 

Dolce vita 
α λα ελληνικά σε 

3 αθηναϊκούς 
κήπους

Δροσιά, καλή κουζίνα,  
χάζι και cocktails

Της Νενέλας Γεωργελέ

Ζάχαρη κι 
Αλάτι

Balthazar
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Shy Horse



Οι Όρνιθες 
απογειώνονται

Ρωτήσαμε τον Νίκο Καραθάνο να μας εξηγήσει το σχέδιο πτήσης του, από τη Στέγη στην Επίδαυρο, για τους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη  
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Οι Όρνιθες 
απογειώνονται

Ρωτήσαμε τον Νίκο Καραθάνο να μας εξηγήσει το σχέδιο πτήσης του, από τη Στέγη στην Επίδαυρο, για τους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη  
Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη, Φωτογραφίες: Κική Παπαδοπούλου
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Σ’ αυτό το έργο ενθουσιάζομαι 
με το γούστο του, την ιδέα του, 
το πέταγμά του, την απόδρασή 

του. Είναι σαν να έχει ανοίξει μια 
τρύπα διαφυγής από αυτό τον κόσμο. 
Και, νομίζω, είναι μια επιθυμία που εκ-
φράζει όλους μας. Το έργο δεν σου δίνει 
έναν οδηγό διαβίωσης στη ζωή, δεν εί-
ναι manual για την καθημερινότητά σου. 
Είναι μια θάλασσα μέσα στο μυαλό μας.  
Είχα ρωτήσει το μεταφραστή (σ.σ. Γιάν-

νης Αστέρης) ποια είναι η γλώσσα του 
Αριστοφάνη; Τι θέλει να κάνει μ’ αυτό το 
έργο; Μου απάντησε: “Ούτε οι σύγχρονοι 
θεατές του Αριστοφάνη κατανοούσαν 
τη γλώσσα του έργου στο σύνολό της. 
Εισήγαγε καινούργιο μέτρο, χρησιμοποί-
ησε λέξεις πιο παλιές από τη εποχή του 
αλλά και εκφράσεις και λόγια που ακού-
γονταν το πρωί στην Αγορά, εισήγαγε 
καινούργιες λέξεις που ο ίδιος δημιουρ-
γούσε”.  Συνεπώς όταν ασχολείσαι με το 

έργο μπαίνεις σε μια δίνη γλωσσικής και 
ηχητικής δημιουργίας. 
 
Για χρόνια έβλεπα τον Αριστοφάνη μέ-
σα από ένα φίλτρο – παρόμοιο βλέμμα 
ρίχνουμε σ’ ένα βιαστή. Βλέμμα μίσους. 
Ο λόγος; Για χρόνια προσπαθούσαν να 
μας πείσουν πως πρόκειται για ένα μέ-
γιστο συγγραφέα και πως τα έργα του 
έχουν μεγάλη αξία, αλλά δεν έκαναν 
καμία προσπάθεια να κατανοήσουμε το 
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γιατί. Διαβάζαμε μεταφράσεις τις οποίες 
δεν καταλαβαίναμε. Ίσως τελικά πολλοί 
και από τους δασκάλους μας να μην τον 
αγαπούσαν ή να μην τον είχαν κατανοή-
σει κι αυτοί – έτσι κατέληγε να είναι σαν  
τον συγγενή που τον κρύβει το σόι, και 
εσύ τον γνωρίζεις μέσα από τον παρα-
μορφωτικό καθρέφτη των διηγήσεων. 
 
Εγώ θέλω με την παράσταση ο θεατής 
να νιώσει την ανύψωση. Αυτό το “λες;”. 

Μ’ ενδιαφέρει να αποδώσω το λίγο πιο 
πριν. Αν εμφανίζεται στο έργο ένας 
Θεός, με αφορά το τι σημαίνει Θεός για 
εμάς, τι είναι αυτό που σε οδηγεί να κά-
νεις μια πράξη… Νομίζω πως με τον Α-
ριστοφάνη βρισκόμαστε στο πρωινό. 
Σιγά-σιγά αρχίζουμε να τον ανακαλύ-
πτουμε και να καταλήγουμε σε μια 
ερωτική σχέση με το έργο του. 
Τουλάχιστον αυτό συνέβη 
μ’ εμένα και τους “Όρνιθες”».

I n f o 
Ο θίασος: Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Αλίκη Αλεξανδράκη, Μαρία Διακο-
παναγιώτου, Βασιλική Δρίβα, Νίκος Καραθάνος, Έμιλυ Κολιανδρή, 
Γιάννης Κότσιφας, Έκτορας Λιάτσος, Χρήστος Λούλης, Γρηγορία 
Μεθενίτη, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Νατάσσα 
Μποφίλιου, Άγγελος Παπαδημητρίου, Φοίβος Ριμένας, Μιχάλης 
Σαράντης, Γιάννης Σεβδικαλής, Άρης Σερβετάλης, Άγγελος 
Τριανταφύλλου, Γαλήνη Χατζηπασχάλη. Αρχαίο Θεάτρο Επιδαύρου, 
19&20/8, 21.00. œ45-10, (Μειωμένο) œ15, 5. Εκπτώσεις: 10% 11-20 
άτομα, 20% 21+ άτομα. Πληροφορίες & εισιτήρια: 2103272000. 
Ομαδικές κρατήσεις και μετακίνηση: 2130178066, 2103222720. 
ornithes@sgt.gr. Με υπέρτιτλους στα αγγλικά.
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»°Á¿¤¸ª 
»°ËÄÃ»°Æ°º¸ª
Îøïùíå äéëáÝöíá 

îá âòïàíå ôòÞðïù÷ 
îá íèî ðïîÀíå

Ο Μανώλης Μαυροµατάκης µάς εξηγεί γιατί η εξοµολό-
γηση του ήρωα που ερµηνεύει (και σκηνοθετεί) στο έργο 

«Η ριµάδα η ζωή», στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών & 
Επιδαύρου, έχει µεγάλη αξία και για εµάς.

Της ∆ήµητρας Γκρους 

Το αρχικό µου κίνητρο ήταν να πω τα λόγια που γράφει ο Γιώρ-
γος Κοροπούλης, µου αρέσει πώς γράφει... Η οµοιοκαταληξία, 
που χρησιµοποιεί, είναι µια µάσκα της γλώσσας µε την οποία 

µπορείς να φανερώσεις πολύ περισσότερα πράγµατα από ό,τι 
αν µιλήσεις κυριολεκτικά. 

» Ό,τι και να θέλεις να πεις για τον εαυτό σου πρέπει να βρεις τρόπο να 
το πεις... κι ό,τι άσχηµο θέλεις να πεις, για να το ακούσει ο άλλος, να το 
πεις µε ωραία λόγια... Συνήθως κάνουµε το αντίθετο, ακόµα και τα ωραία 
µας πράγµατα τα λέµε µε άσχηµο τρόπο. Ειδικά αυτή την εποχή που έχει 
πέσει όλο το βάρος της κρίσης στους ώµους µας, είναι ανάγκη ο άνθρω-
πος να παρηγοριέται από την οµορφιά. Και η τέχνη αυτό ακριβώς κάνει... 
είναι ένα πολύ ωραίο φάρµακο, αναλγητικό, που το έχουµε ανάγκη. 
Έχουµε δικαίωµα να βρούµε τρόπους να µην πονάµε».

Ο κλονισµένος ήρωας του έργου ξεκινάει ως αφηγητής να µας πει την ιστορία 
του, ζωντανεύοντάς τη στους πόθουν και  τα παθήµατα άλλων προσώπων, 
µπαινοβγαίνοντας σε στιγµιότυπα της ζωής τους 
καθώς παλεύουν µε τα δικά τους φαντάσµατα. Με 
όχηµά του ένα καταιγιστικό κείµενο και ζωντανή 
µουσική επί σκηνής, ολισθαίνει στις ιστορίες τους 
συγχέεοντας τον εαυτό του, χωρίς να είναι ξεκάθα-
ρο ποιος είναι ποιος, αν όσα αφηγείται αφορούν τη 
δική του µνήµη ή τα πρόσωπα που υποδύεται.  

«Η ζωή του Σαχλίκη είναι το βασικό υλικό του 
κειµένου. Στέφανος Σαχλίκης, ποιητής του 14ου 
αιώνα, συµβολαιογράφος στο ενετοκρατούµε-
νο Ηράκλειο, µια εποχή ανάµεσα στον Μεσαίω-
να και την Αναγέννηση, µία µεταβατική εποχή, µε λιµούς, µε αρρώστιες, 
µε πολέµους, µε µαύρο θάνατο όπως λέει. Ένας ταραγµένος άνθρωπος ο 
οποίος πέρασε όλη του τη ζωή στα καπηλειά, στις χαρτοπαιχτικές λέσχες 
και στις πόρνες της εποχής. Καταλήγει στη φυλακή όπου γράφει συµ-
βουλές προς το γιο του τι να µην κάνει στη ζωή του, που ουσιαστικά είναι 
η αυτοβιογραφία του, όλα όσα αυτός έκανε. Είναι πολύ σηµαντικό κείµε-
νο, το πρώτο στην ελληνική γραµµατολογία, πριν από τον “Ερωτόκριτο”, 
γραµµένο σε οµοιοκαταληξία. 

»Το σηµαντικό, νοµίζω, είναι πως µέσα από την ταραγµένη ερωτική ζωή 
του ήρωα δεν παρουσιάζεται µια προσωπική ιστορία , υπάρχουν προε-
κτάσεις πολύ πιο υπαρξιακές και χρήσιµες για ανθρώπους που ζουν σε 
εποχές σαν τη δική µας. Η απόφαση να ψάξει να µιλήσει για τη ζωή του µε 
όλο το δισταγµό του, µε την αποτυχία του, µε όλα τα δάνεια που παίρνει, 
έχει µεγάλη αξία. Μπορεί να λειτουργήσει σαν παράδειγµα για µας που 
είµαστε τόσο σίγουροι για αυτό που είµαστε και για αυτό που βλέπουµε 
στους άλλους – κυρίως για το δεύτερο, αφού σε µεγάλο βαθµό ετεροκα-
θοριζόµαστε. Ο ήρωας δεν το κάνει αυτό, αλλά ρωτάει, εγώ ποιος είµαι; 

» Τι έµαθα εγώ από την παράσταση; Έµαθα να µη βιάζοµαι, να µην τα θέλω 
όλα, να προσπαθώ να καταλάβω τον εαυτό µου πρώτα και µετά να 
κρίνω τους άλλους, να καταλαβαίνω ότι δεν είµαι γένηµµα µιας 
στιγµής, αυτής τώρα, που δεν αισθάνοµαι καλά, και να προσπα-
θήσω να διώξω τα φαντάσµατα που δεν µε αφήνουν να κοιµη-
θώ. Αλλά το αν θα τα βάλω σε δράση...

I N F O
¦òöôÞôùðï ëåÝíåîï, íåÝêè 
ëáé íåôÀæòáóè ìïéðñî ëåé-
íÛîöî: ¡éñòçï÷ ºïòïðïàìè÷.  
ªëèîïõåôåÝ-ðáÝúåé: »áîñìè÷ 
»áùòïíáôÀëè÷. 29 & 30/7 21.30, 
»éëòÞ £Ûáôòï °òøáÝá÷ ¶ðéäáà-
òïù. ¦ìèòïæïòÝå÷-åéóéôÜòéá: 
2103272000, 2103222720, 
www.greekfestival.gr
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OLGA KOUKLAKI 

- A side -

Soul Sugar feat. 
Courtney John |All I Know

Sébastien Tellier|Deux 
en un 

Christine and the 
Queens |Christine

Nteibint feat. Stella 
| Hide In

Bob Moses |Tearing me Up 
(RAC remix)

- Β side -

Kasper Bjorke feat. 
Urdur | Cloud 9 

Joyce Muniz |Daydreaming

Olga Kouklaki |Oxytocin 
(Uppermost remix)  

Claptone | The Only Thing 
(Tube & Berger remix)   

Justice | Safe and Sound

Η 
ελληνίδα μουσικός 
της electronica με 
πολλές διεθνείς 
συνεργασίες επι-

λέγει 10 summer tunes. 
Το πρόσφατο EP της 
Οlga Kouklaki λέγεται 
«Oxytocin», ενώ με τον 
Savvas Ysatis κυκλοφό-
ρησε στην Get Physical 
το  «White Holy». Για  νέες 
κυκλοφορίες και gigs stay 
tuned στο facebook.Com/
olgakouklaki.official 
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Θ
ρυλικά μιούζικαλ που αγαπήσαμε, κορυφαία σπαγγέτι γουέστερν, καταξιωμέ-
να δράματα, πολυβραβευμένες δημιουργίες, ταινίες φαντασίας και τρόμου, 
αξέχαστα ελληνικά φιλμ, ανεξερεύνητα διαμάντια του σινεμά συνοδευόμενα 
από ζωντανή μουσική. Μαζί με αυτά και το αφιέρωμα «Shakespeare in the City», 

που «ζωντανεύει» έργα του Σαίξπηρ με έξι ταινίες εμπνευσμένες από τη θεατρική 
παράδοση του Βρετανού βάρδου, αποτελούν το φετινό πρόγραμμα του 6ου Athens 
Open Air Film Festival. 
Η μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της Αθήνας επέστρεψε με περισσότερες 
από 20 προβολές στα ομορφότερα σημεία της πόλης, από τον Ιούνιο μέχρι τον Σε-
πτέμβριο, με ελεύθερη είσοδο. Σε ξεχωριστές γωνιές της Αθήνας, αρχαιολογικούς 
χώρους, άλση, πλατείες και μερικά από τα ομορφότερα μουσεία της πόλης, που 
μετατρέπονται σε υπαίθρια «θερινά σινεμά». Μέσα στους επιλεγμένους χώρους του 
Φεστιβάλ και κάποιοι από τους καλύτερους θερινούς κινηματογράφους της Αθήνας.

★ Προβολές που δεν πρέπει να χάσετε ★

I n Φ o  Περισσότερες πληροφορίες για το 6ο Athens Open Air Film Festival μπορείτε να βρείτε στο www.aoaff.gr και www.
cinemag.gr. Οι εκδηλώσεις του πραγματοποιούνται με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ και του www.visitgreece.gr, με 
συνδιοργανωτή τον Οργανισμό Πολιτισμού & Αθλητισμού Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και χορηγό την μπίρα Fischer. Ευ-
γενικοί σύμμαχοι στέκουν οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και της Γαλλίας, το Βρετανικό Συμβούλιο, το 
Ινστιτούτο Goethe και το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. 

Παρασκευή 19 Αυγούστου
«Προετοιμασία για Έγκλημα» 
(Dressed to Kill, 1980) του Μπράιαν Ντε Πάλμα. Ταινιο-
θήκη της Ελλάδος (Ιερά Οδός 48, Αθήνα).
Προκλητικός αισθησιασμός, σοκαριστική 
βία, ατσαλένιο σασπένς και ραδιούργες 
σεναριακές εκπλήξεις σε ένα διεστραμμέ-
να απολαυστικό ψυχολογικό θρίλερ που 
ο Ντε Πάλμα σκηνοθετεί με απερίγραπτη 
μαεστρία και απροκάλυπτη ηδονή.

Παρασκευή 26 Αυγούστου
Αφιέρωμα ÇShakespeare in the CityÈ 
«Ερρίκος ο 5ος» (Henry V, 
1944) του Λόρενς Ολίβιε. Πεζόδρο-
μος Δ. Αρεοπαγίτου (απέναντι από 
το Μουσείο της Ακρόπολης).
Πόλεμος, διαφθορά, ρο-
μαντισμός και… Λόρενς 
Ολίβιε. Ο ηθοποιός που 
αποτέλεσε συνώνυμο 
της σαιξπηρικής αναπα-
ράστασης σε θέατρο και 
σινεμά, αναλαμβάνει το 
ρόλο του Ερρίκου του 
5ου και ενορχηστρώνει 
ως σκηνοθέτης μερικές 
από τις πιο επικές (και 
αιματηρές) σκηνές μάχης της 7ης τέχνης.

Δευτέρα 29 Αυγούστου
Αφιέρωμα «Shakespeare in the CityÈ.
«Το Θέατρο του Αίματος» (Theatre of 
Blood, 1973) του Ντάγκλας Χίκοξ. Νομισματικό Μουσείο 
(Πανεπιστημίου 12, Αθήνα).
Γκραν γκινιόλ τρόμος, ακαταμάχητο μαύ-
ρο χιούμορ και ένας σαρδόνιος Βίνσεντ 
Πράις που δεν χορταίνεις να βλέπεις 
πρωτοστατούν σε αυτή την εκκεντρική 
παρωδία, όπου ένας ηθοποιός εκδικείται 
τους κριτικούς θεάτρου που τον απαξίω-

σαν, έχοντας ως εγχειρίδιο φόνου τα έργα 
του Σαίξπηρ!

Τετάρτη 31 Αυγούστου
«Κάποτε στη Δύση» (once Upon a Time in 
the West, 1968) του Σέρτζιο Λεόνε. Ακαδημία Πλάτωνος 
(Μοναστηριού 137, Αθήνα).
Οι αξεπέραστες μουσικές παρτιτούρες του 
Ενιο Μορικόνε, το κοφτερό σαν μαχαίρι 
βλέμμα του Χένρι Φόντα, η μεγαλειώδης 
σκηνοθεσία του Σέρτζιο Λεόνε, η Κλα-

ούντια Καρντινάλε να 
σκορπίζει την ομορφιά 
της σε ένα σκληρό 
κόσμο αντρών και η 
μυθολογία της Αγριας 
Δύσης συνηγορούν στο 
να γεννήσουν ένα από τα 
ανυπέρβλητα γουέστερν 
έπη του κινηματογράφου.

Παρασκευή 2 Σεπτεμ-
βρίου
«Οι Αταίριαστοι» (Misfits, 
1961) του Τζον Χιούστον. Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο (28ης Οκτω-
βρίου 44, Αθήνα).
Ένα μελαγχολικό και ελε-

γειακό ρέκβιεμ για τους υπέροχους 
losers αυτού του κόσμου με πρωταγωνι-
στές τους Κλαρκ Γκέιμπλ, Μέριλιν Μονρό 
και Μοντγκόμερι Κλιφτ στις τελευταίες 
κινηματογραφικές παρουσίες τους. Το 
σκηνοθετεί ένας από τους θρυλικότερους 
δημιουργούς του παλιού Χόλιγουντ.

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου
Προβολή έκπληξη για τα 40 χρόνια του 
περιοδικού «Αθηνόραμα». Ο χώρος και οι 
λεπτομέρειες της προβολής θα ανακοινω-
θούν σύντομα.

Όλη η Αθήνα 
ένα θερινό σινεμά

6ο Athens open Air Film Festival, με περισσότερες από 20 προβολές με ελεύθερη είσοδο



1.  Ποια από τις παρακά-
τω ΔΕΝ είναι παραλία 
γυμνιστών; 
Α) Λιμανάκια Βουλιαγ-
μένης 
Β) Ραμνούντας
Γ) Βραυρώνα 

2.  Πώς ονομαζόταν πα-
λιά η Σαρωνίδα; 
Α) Πεύκα Γιουρντά
Β) Μαρωνίδα
Γ) Χαϊκιτούλι 

3.  Τι είναι το Πασαλιμά-
νι στο Σούνιο; 
Α) Παλιό Αθηναϊκό θέρε-
τρο που τώρα προτιμούν 
κυρίως ευκατάστατοι 
ηλικιωμένοι 
Β) Άγνωστη παραλία που 
ξέρουν μόνο οι ντόπιοι 

στον Πασά Σουνίου 
Γ) Θρυλική ταβέρνα στην 
οποία κρύβονταν τα πα-
ράνομα ζευγαράκια της 
καλής κοινωνίας 

4.  Πώς λέγεται ένα από 
τα νησάκια απέναντι 
στο Πόρτο Ράφτη; 
Α) Κουνουπίδι
Β) Πράσο
Γ) Κρεμμύδι 

5.  Ο περίφημος Ναός 
του Ποσειδώνα βρί-
σκεται... 
Α) Στο Σούνιο 
Β) Στο Πόρτο Ράφτη 
Γ) Στον Ωρωπό 

6.  Πριν το Σούνιο υ-
πάρχει μια πολύ ωραία 

παραλία, χωρίς πολύ 
κόσμο. Πώς λέγεται;
Α) Γόμα
Β) Μολύβι
Γ) Χάρακας 

7.  Η πιο κοντινή στην 
Αττική ελεύθερη παρα-
λία είναι…
Α) Ο Αστέρας Βούλας
Β) Η Εδέμ Παλαιού Φα-
λήρου 
Γ) Λιμανάκια Βουλιαγ-
μένης

8.  Περιοχή του Πα-
γκρατίου που μοιρά-
ζεται το όνομά της με 
παραλία κοντά στον 
Μαραθώνα
Α) (Πλατεία) Βαρνάβα
Β) Προφήτης Ηλίας

Quiz 
Πόσο καλά 
ξέρεις τις 
κοντινές 
παραλίες 

της Αττικής; 
Αν δεν έχεις στριμωχτεί  
στο ΚΤΕΛ για Λιμανάκια,  

δεν έχεις δει τίποτα

Της ΕΛΙΖΑΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ

Φωτό: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΔΑΚΗΣ
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Γ) Άγιος Αρτέμιος 

9.  Η Λούτσα λέγεται 
αλλιώς και... 
Α) Θέμις 
Β) Άρτεμις 
Γ) Θέτις 

10.  Ποια από τις πα-
ρακάτω παραλίες 
ΔΕΝ βρίσκεται στον 
παράδεισο των water 
sports, στον Σχοινιά; 
Α) Γλάρος
Β) Καράβι
Γ) Χρυσή Άμμος 

11.  Λίγο πριν το ύψος 
των Λεγρενών έχει ένα 
νησάκι. Πώς λέγεται; 
Α) Αχιλλέας
Β) Πάτροκλος 

Γ) Οδυσσέας

12.  Ποια παραλία έχει 
χειροποίητο γήπεδο 
για ρακέτες, που έχουν 
φτιάξει οι παραθερι-
στές; 
Α) Η Αιγινήτισσα στην 
Αίγινα
Β) Το ΚΑΠΕ 
Γ) Το Καβούρι 

13.  Σε ποια παραλία 
θα σας παρασύρει η 
μυρωδιά του... φασκό-
μηλου; 
Α) Στη Μυλοκοπή, στο 
Λουτράκι 
Β) Στο Πασαλιμάνι 
Γ) Στο Μαύρο Λιθάρι,  
κοντά στη Σαρωνίδα 

14.  Ανάμεσα στη Ραφή-
να και τη Λούτσα βρί-
σκεται μια παραλία με 
γήπεδο beach volley 
και μπαρ. Πώς λέγεται; 
Α) Μαρίκες 
Β) Μαριγούλες
Γ) Μαρίτσες 

15.  Μια αγαπημένη ε-
πιλογή κοντά στην Πα-
λαιά Φώκαια είναι…
Α) Η Ρίγανη 
Β) Ο Βασιλικός 
Γ) Το Θυμάρι 

16.  Το νούμερο ένα 
βραδινό μπάνιο της 
Αθήνας γίνεται… 
Α) Στη Βουλιαγμένη
Β) Στη Βάρκιζα
Γ) Στο Καβούρι 

Απαντήσεις
1Γ - 2Α - 3Β - 4Β - 5Α - 6Γ - 7Β - 8Α - 9Β 
-10Γ - 11Β - 12Α - 13Α  - 14Α -15Γ - 16Γ 

1-4 ΣΩΣΤΑ  Ή είσαι τυχερός και πας 
διακοπές μόνο σε νησιά, ή δεν έχεις 
ιδέα τι γίνεται γύρω απ’ την ΑΘήνα. 
Οργανώσου! 

5-9 ΣΩΣΤΑ Την έχεις κάνει τη βόλτα σου 
γύρω-γύρω, αλλά μάλλον δεν χρειά-
στηκε να τραβηχτείς μέχρι τη Λούτσα ή 
να περιμένεις το Ε22 για Σαρωνίδα. 

10-15 ΣΩΣΤΑ  Έχεις φάει τις ζέστες της 
Αθήνας με το κουτάλι, έχεις κολλήσει 
στην κίνηση στην Παραλιακή, έχεις 
φάει τη ρακέτα στο κεφάλι, έχεις περη-
φανευτεί ότι ξέρεις «τη μαγική παραλία 
στο μισάωρο χωρίς κόσμο». Είσαι γνώ-
στης και ταυτόχρονα θύμα του καύσω-
να. Συμπάσχουμε. 
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DAVID BOWIE - 
BLACKSTAR
Το κύκνειο 
άσµα του 
είναι ένα 
άλµπουµ 

που ο χρόνος θα το βάλει 
δίπλα στους σπουδαίους του 
δίσκους.  

RADIOHEAD - A 
MOON SHAPED 
POOL
Λιτοί, µε-
λωδικοί, 
αισθητικά 

αξιοπρεπείς, δηµιουργικοί 
και ώριµοι, επιβεβαιώνουν 
µε εµφατικό τρόπο ότι όχι 
απλώς δεν «το ’χουν χάσει» 
αλλά βρίσκουν τρόπο να 
ανανεώνονται.

TINDERSTICKS - 
THE WAITING 
ROOM
∆ιαπραγ-
µατεύονται 
διαρκώς το 

ίδιο αισθητικό πλαίσιο αλλά 
πώς τα καταφέρνουν –σχε-

δόν– πάντα και το κάνουν να 
ακούγεται το ίδιο ενδιαφέ-
ρον και γοητευτικό.

ANOHNI - 
HOPELESSNESS
Το «πολιτικό 
του µανιφέ-
στο» είναι 
ένα λυρικό, 

ευαίσθητο, µελοδραµατικό 
και καθ’ όλα αποτελεσµατικό 
ποπ διαµάντι.

CAR SEAT 
HEADREST - 
TEENS OF DENIAL
To indie rock 
ποτέ δεν 
πεθαίνει και 

πάντα θα βρίσκει τύπους σαν 
τον Will Toledo να το τιµούν 
όπως του αξίζει.

SWANS - THE 
GLOWING MAN
Το τελευταίο 
µε αυτή τη 
σύνθεση συ-
ναρπαστικό 

ταξίδι στο χωροχρόνο, µε µία 

καλειδοσκοπική χρήση του 
διαχρονικού ροκ υλικού και 
µε προσέγγιση που θυµίζει 
τζαζ.  

TIM HECKER - 
LOVE STREAMS
Παραµορ-
φωµένες και 
θνησιγενείς 
µελωδίες 

σκορπίζονται στην ατµό-
σφαιρα δηµιουργώντας ένα 
γοητευτικό νέφος σύγχρο-
νων αστικών µπλουζ.

MICHAEL 
KIWANUKA - LOVE 
& HATE
Η σόουλ του 
21ου αιώνα 
βρήκε τον 

δικό της Otis Redding.

LUCINDA 
WILLIAMS - THE 
GOSTS OF 
HIGHWAY 20
Ακόµη και οι 
καουµπόισ-

σες µελαγχολούν αλλά η κυ-

ρία από δω το κάνει υπέροχα 
και κυρίως πειστικά. 

BOB MOULD - 
PATCH THE SKY
Η παραµορ-
φωµένη 
αλλά και 
έντονη ε-

νέργεια του «εναλλακτικού» 
rock ’n’ roll συνδυάζεται µε 
τη µελαγχολία της µέσης 
ηλικίας. Πάνω απ’ όλα όµως 
στέκει η δηµιουργικότητα και 
το ταλέντο που δεν έχουν ξε-
θωριάσει από την εποχή των 
Husker Du. 

PAUL SIMON - 
STRANGER TO 
STRANGER
Έχει την τρα-
γουδοποιία 
στο DNA του 

και µπορεί και το κάνει κάθε 
φορά σαν να είναι η πρώ-
τη φορά. Ακόµη και η Mrs 
Robinson θα γουστάρει.

Άλµπουµ του πρώτου 6µήνου του 2016 που αξίζει να πάρεις 
µαζί σου στις διακοπές αλλά πρέπει απαραιτήτως να τα φέ-

ρεις πίσω. Θα σου χρειαστούν για «τα καλύτερα της χρονιάς». 
Άλλωστε δεν είναι από τους δίσκους που θα χαθούν σε ένα 

ξέφρενο πάρτι στην παραλία. Ενδείκνυνται για πολλές και κατ’ 
ιδίαν ακροάσεις ή έστω µε την κατάλληλη παρέα.

VARIOUSARTISTS
 Του ΜΑΚΗ ΜΗΛΑΤΟΥ

¸ 1 1άδα
 ÆÃË º°¤Ãº°¹Ä¹ÃË
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- A side -

Toms Due | Urania [ Micol Danieli 
Remix ] 

DHCR | Angry Modulation 

Perc & Truss | Leather & Lace  

Gotshell | Tr27  

Micol Danieli | Uncoded 

- Β side -

I Hate Models | Daydream 

Ricardo Garduno | Underestimated

Giordano | The Bunker  

Deepbass | Futer 

Dyad | Troica/Social Dividend [Developer 
Remix ] 

Γ
εννημένη στη Ρώμη, η Micol Danieli είναι 
DJ, παραγωγός και ιδιοκτήτρια της βε-
ρολινέζικης 030 Recordings εστιασμένη 
πάντα στον techno ήχο, δίνοντας χώρο 

σε πολλούς νέους παραγωγούς. Από το 2012 
έχει κυκλοφορήσει EPs σε labels όπως Rez, 
Resiliens Recordings, Gon Reconds. Την 1η 
Αυγούστου μαζί με τη γερμανοτζαμαϊκανή 
Μelanie Ribbe  αναλαμβάνουν τα ντεκ του 
club Kalua στη Μύκονο.

MICOL DANIELI
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Κωστήσ 

Μαραβέγιασ
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Astrud Gilberto | 
Once I Loved 

Gene Kelly, Debbie 
Reynolds and Donald 
O’Connor | Good Morning   

Διονύσης Σαββόπου-
λος | Καλοκαίρι 

Susannah McCorkle | 
Waters of March 

Gill Mellé | Newport News 
Moussu T e lei 
Jovents | Il Fait Beau 

Miles Davis | Summer Night  

Los Mirlos | El Milagro 
Verde  

Giuseppe di Stefano | 
Torna a Surriento 

Μάνος Χατζιδάκις | 
τα παιδιά του Πειραιά   

T
o νέο άλμπουμ του 
Kωστή Μαραβέγια 
«Kατάστρωμα» 
κυκλοφορεί από τη 

Minos/EMI. H καλοκαιρι-
νή του περιοδεία συνεχί-
ζεται σε κάποιο νησί που 
διακοπάρεις.



Μουσικοκαλοκαιριάσου 
στην Αθήνα
Από κλασική μέχρι μέταλ... ντεσιμπέλ υπό σκιά

Toυ ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου

›› Η «Κάρμεν» του Μπιζέ φρεσκάρεται 
από την Εθνική Λυρική Σκηνή σε μου-
σική διεύθυνση λουκά καρυτινού και 
σκηνοθεσία Στήβεν λάνγκριτζ στο Η-
ρώδειο. (26, 27, 29/7) 

›› Η γαλλοχιλιανή ΜC Ana Tijoux θα 
εμφανιστεί στο Piraeus Academy με α-
ναφορά στο hip hop των 90s. Ακούστη-
κε στο τηλεοπτικό «Breaking Bad» και 
έχει συμπεριληφθεί στα καλύτερα του 
Thom Yorke των Radiohead. (28/7)

›› Κλασική βραδιά στο Ηρώδειο με τον 
κορυφαίο μαέστρο Βλαντιμίρ ασκε-
νάζυ να διευθύνει την κοα στην Εισα-
γωγή «Προμηθέας» του Μπετόβεν, στην 
Τέταρτη συμφωνία του Τσαϊκόφσκι και 
στο Κοντσέρτο για κλαρινέτο του 
Μότσαρτ. Σολίστ στο τελευταίο, 
ο γιος του, διακεκριμένος 
κλαρινετίστας Ντμίτρι Ασκε-
νάζυ. (1/8) 

›› Το λονδρέζικο τρίο των τiger Lillies 
στο Κηποθέατρο Παπάγου με επιλογές 
από την ιστορία του και τις ολοκαί-
νουριες συνθέσεις από το νέο album 
«Madame Piaf» εμπνευσμένο από τη 
κορυφαία Γαλλίδα ερμηνεύτρια του 
περασμένου αιώνα. (23/8) 

›› Οι Καλιφορνέζοι τestament φέρ-
νουν στο Gagarin την thrash metal 
ιστορία τους και υλικό από το επερχό-
μενο νέο άλμπουμ «The Brotherhood of 
the Snake». (26/8)

›› Ηard rock υπερδύναμη από την Ατ-
λάντα, οι μastodon θα εμφανιστούν 

στο Πειραιώς Academy 
την τελευταία 

μέρα του κα-
λοκαιριού. 

(30/8)

SKYELAND 
FESTIVAL
Tρία ολονύχτια πάρτι στο Allou! Fun 
Park στις 29-31/7 δημιουργούν το 
πρώτο Skyeland Festival με house, 
progressive, electronica, indie dance, 
από διεθνείς και Έλληνες καταξιωμέ-
νους Djs, όπως οι Darren Emerson, 
Ben Delay, Joe T Vanelli, John Revox, 
Luigi Rocca. Η 3η μέρα θα είναι αφιε-
ρωμένη στη δισκογραφική εταιρεία 
Global Underground, που φέτος γιορ-
τάζει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας. 

Darren Emerson

Ana Tijoux

Clubbing μέχρι το πρωί 

● πολύ δυνατό line up στο πρώτο 

Odyssia Festival που θα γίνει 

στο Cariocas Beach (30/8 

- 5/9). 7 club nights με πε-

ρισσότερους από 60 DJs 

στην παραλία του Σχίνου 

με πρωταγωνιστές της 

dance σκηνής όπως 

τον DJ Harvey, την αγία 

τριάδα Body & Soul που 

αποτελούν οι Francois 
K, Joe Claussell, Danny 
Krivit σε 10ωρο σετ για 

τα 20 χρόνια τους, τους 

Μaurice Fulton, Benji B, 
Vacula, Midland και τον 

επιδραστικό ραδιοφωνικό 

παραγωγό Gilles Peterson 

που συνεχίζει να διαμορ-

φώνει τάσεις στην ηλεκτρο-

νική και dance σκηνή με τις 

εκλεκτικές του προτάσεις, 

αναζητώντας νέα ταλέντα και 

παλιούς θησαυρούς. Essential. 

● ο mastermind της house 

«Little» Louie  Vega με soulful afro 

beats, latin και jazz στα ντεκ του 

Bolivar Beach Bar (26/8) .

 ● O Βέλγος DJ και παραγωγός 

Poldoore σε live set στην ταράτσα 

του Gazarte με funk, soul, r' n' b, trip 

hop στοιχεία και το νέο του άλμπουμ 

«The Day After» (4/8).     -Γ.Δ.

28 ΙΟΥΛΙΟΥ - 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 A.V. 53



54 A.V. 28 ΙΟΥΛΙΟΥ - 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016



28 ΙΟΥΛΙΟΥ - 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 A.V. 55

Τ
ο καινούργιο trend του καλοκαιριού στον κόσμο λέγεται freakshake - 
milkshake που έχει τα κέρατά του μέσα, πάστες, καραμέλες, σαντιγές, 
φράουλες, βάφλες και σιρόπια. Χτυπάει εύκολα τις 1.500 θερμίδες 
αλλά σκίζει σε Αγγλία και Αμερική… (γιατί όταν λέμε «κόσμος» δεν 

εννοούμε αυτόν που καίγεται, ούτε την Αφρική ή κομμάτια της Ασίας όπου 
κυνηγάνε την ακρίδα με σφεντόνα, βλέπε: παρακάτω).
Από την Ασία όμως έρχεται η εντομοφαγία, η μόδα των εντόμων που τρώ-
γονται, επειδή έχουν πολλή πρωτεΐνη – βασικά επειδή στις χώρες που 
τρώγονται τα έντομα δεν υπάρχει και τίποτε άλλο να φαγωθεί. Τηγανίζουν 
ακρίδες στην Ταϊλάνδη με μεγάλη επιτυχία, και η πρωτεΐνη εντόμων περ-
νάει στη Δύση με μέτριο μέχρι στιγμής σουξέ… Είναι ένα από τα φρέσκα 
trends του καλοκαιριού, το να τρως μπαμπούρια, που δύσκολα θα πιάσει 
στην ελληνική κουλτούρα αλλά ας είμαστε ανοιχτοί, έρχονται κι άλλα. 
Κολλητά πίσω από τα (εδραιωμένα) gourmet street food/truck food μάλι-
στα.  
Της μόδας είναι για το καλοκαίρι και μπιγιόντ, τα «νερά» – νερό κοκοφοί-
νικα, λάιμ, σέλινου ή αγγουριού π.χ., σύντομα και κολοκύθας. Τα λικέρ και 
ποτά από χωνευτικά herbs ανεβαίνουν κατακόρυφα σε πωλήσεις, όπως τα 
γιαούρτια με (μακρινή) προέλευση το άρμεγμα ή τη σόγια, τόφου και ό,τι 
άλλο δεν σκέφτηκε ποτέ μια αγελάδα. Τα κοκτέιλ μπίρας έχουνε πιάσει στη 
Μεσόγειο, μαζί με τα παρδαλά punch, που θυμίζουν μετα-εφηβικά πάρτι, 
ή ακόμα χειρότερα, αμερικάνικες ταινίες για αμερικάνικα μετα-εφηβικά 
πάρτι.
Το πιο ενδιαφέρον είναι η νευρογαστρονομία: η μελέτη του φαγητού από 
όλες τις πλευρές, ακόμα κι όσες δεν φανταζόμαστε. Σύμφωνα με αυτή (που 
σας ορκίζομαι δεν την έβγαλα από το μυαλό μου, να, έχω και *παραπομπή* 
από κάτω), σύμφωνα με τη νευρογαστρονομία (neurogastronomy), ένα ροζ 
επιδόρπιο με φράουλες έχει 10% πιο γλυκιά γεύση αν σερβιριστεί σε άσπρο 
πιάτο παρά σε σκουρόχρωμο, και ακόμα γλυκύτερη γεύση αν το πιάτο είναι 
στρόγγυλο. Η σοκολάτα είναι πιο απολαυστική σε καμπυλωτά κομμάτια 
παρά σε τετραγωνισμένα (αυτό το ανακάλυψε μετά από πολλές κομμα-
τιασμένες σοκολάτες η Nestle αυτοπροσώπως). Το ουίσκι έχει καλύτερη 
γεύση σε ένα δωμάτιο με ξύλινη επένδυση παρά σε ένα χώρο στρωμένο 
με πλακάκια. Η μουσική σε υψηλούς τόνους μάς κάνει να αποζητάμε κάτι 
γλυκό, ενώ οι μπάσες νότες μας προδιαθέτουν για κάτι πικρό. Και τέλος η 
δυνατή μουσική και η φασαρία μάς κάνουν να τρώμε πιο γρήγορα από ό,τι 
η ήπια μουσική ή η ησυχία, είναι αποδεδειγμένο πια – όλα τα φαστφου-
ντάδικα σε αρπάζουν από τα μούτρα με γκάγκανη μουσική και φώτα χει-
ρουργείου, ώστε να φας τσάκα-τσάκα και να τσακιστείς να φύγεις πριν σου 
κόψουν τη σκωληκοειδίτη. 
Κατά τα άλλα όσο σκάμε από τη ζέστη εδώ στην Ελλάδα τρώμε καρπού-
ζια-φιλικούς-γίγαντες (2 ευρώ) και παγωτά, κλασικά ή με εξτρίμ γεύσεις 
«άσε μας» (μπάρμπεκιου-αγγούρι-τσίλι-γουασάμπι κ.λπ.). Τέλος μέσα 
στο καλοκαίρι πέφτουμε χωρίς πολλά-πολλά, σχετικά χαρούμενοι με έναν 
κουρασμένο, ζαβλακωμένο τρόπο, απάνω στο στάνταρ μενού καλοκαιρινής 
ταβέρνας (χωριάτικη-τζατζίκι-κεφτεδάκι κ.λπ.), ένεκα η χώρα/ώρα…

*  Έρευνα της Baum & Whiteman International Food & Restaurant Consultants   

ΤΙ ΤΡΩΜΕ; 
ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ
Το φαγητό είναι το νέο σεξ (εκτός που όλοι τρώμε, λίγοι πηδάμε). 
Σε σόου, εκπομπές, βιβλία, σάιτ, διαλέξεις και επιστημονικές έρευνες 
το φαγητό είναι Νο 1. 

Της Μανίνας Ζουμπουλάκη
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Είναι ένα από τα 
φρέσκα trends 
του καλοκαι-
ριού, το να τρως 
μπαμπούρια, 
που δύσκολα 
θα πιάσει στην 
ελληνική κουλ-
τούρα αλλά ας 
είμαστε ανοιχτοί, 
έρχονται κι άλλα 
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ΟύζΟ και τσιπΟύρΟ 
ΜπαΜπατζιΜ

Ήλιος, θάλασσα και καλή πα-
ρέα. Από αυτό το καλοκαιρινό 

σκηνικό δεν θα μπορούσαν 
να λείπουν τα ποιοτικά απο-
στάγματα του άρχοντα της 
απόσταξης, Ανέστη Μπα-

μπατζιμόπουλου. Η επιλογή 
που θα ολοκληρώσει το καρέ 
της ξεγνοιασιάς, ούζο ή τσί-
πουρο, είναι δική σας, μιας 

και είτε το ούζο Μπαμπατζίμ 
είτε το τσίπουρο Μπαμπατζίμ 

θα αποτελέσουν το ιδανικό 
συνοδευτικό για την απόλυτη 

καλοκαιρινή ολοκλήρωση. 

τσιπΟύρΟ 
απΟστΟλακη 

Αρώματα σταφυλιών, γιορ-
τές, οικογενειακά καλοκαιρι-
νά τραπέζια, όλα κρύβονται 
μέσα σε ένα μπουκάλι Τσί-

πουρο της Οικογένειας Απο-
στολάκη, το τσίπουρο που 

παράγεται στον Βόλο με την 
παραδοσιακή παλιά συνταγή 
και την αποκλειστικά φυσική 
απόσταξη.  Απολαύστε το, με 
γλυκάνισο ή χωρίς, με τους 

μεζέδες σας ή ως το καθημε-
ρινό ποτό της οικογένειας, 

αλλά και ως το επίσημο κέρα-
σμα της παρέας σας.  

Belvedere vodka
Η Belvedere Vodka, η θρυλική 

super premium vodka από 
την Πολωνία, επισκέπτεται 
φέτος το καλοκαίρι το νησί 

της Μυκόνου λανσάροντας τη 
Belvedere Silver Saber, τη νέα 
limited edition φιάλη της που 
θα φωτίσει με μοναδικό τρόπο 
τις βραδιές στο κοσμοπολίτι-
κο νησί. Η ειδικά σχεδιασμένη 
φιάλη με το αισθησιακό silver, 
metal design και την πρωτο-
ποριακή τεχνολογία led που 
την κάνει να εκπέμπει φως, 
θα διατίθεται σε επιλεγμένα 
σημεία της Μυκόνου όπως 

τα: Interni Restaurant, Jackie 
O’ & Jackie O’ Beach, Cosi, 
MONI Club, Paradise Club, 
Alemagou Bar-Restaurant, 

Scorpios, Madon, Rock N’ Roll 
και Tropicana. 

Nescafé 
cocktails

Ο Nescafé κάνει πάλι τη 
διαφορά και μας προ-
τείνει άκρως απολαυ-
στικούς συνδυασμούς 

που θα λατρέψουμε. Τα 
Nescafé Cocktails συν-

δυάζουν τον αγαπημένο 
μας καφέ με φρέσκα 

βότανα, μυρωδικά και 
φρούτα που τονώνουν, 
δροσίζουν και αναζωο-
γονούν, μετατρέποντας 

τον καθημερινό μας 
καφέ σε απολαυστική 

επιλογή για κάθε στιγμή 
της ημέρας! Αναζητή-

στε τα Nescafé Cocktails 
σε επιλεγμένα café σε 

όλη την Ελλάδα. 

Nescafé frappé διακΟπέσ
Διακοπές σε τρεις διαφορετικές παρέες χάρισε ο Nescafé Frappé, 

με μοναδικό αντάλλαγμα να καταγράφουν το ταξίδι τους και 
να ανεβάζουν stories στο λογαριασμό του Nescafe frappe στο 
Snapchat. Τα videos από την Πάρο, τη Σίφνο και τη Νάξο δημι-

ουργούν τη νέα καλοκαιρινή digital ενέργεια του Nescafé Frappé 
με πρωταγωνιστές αληθινούς ανθρώπους. Ακολουθώντας το 

λογαριασμό του Nescafé Frappé στο Snapchat @nescafefrappe 
μπορείς να δεις live πώς περνούν οι παρέες στα νησιά!

Μ Η 
Χ Α Σ Ε Ι Σ

Τ Ι  Ν Ε Α 

Summer
drinks
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Η ζωή
στα νότια 

Πάμε μια βόλτα
στη Βουλιαγμένη και τη Βάρκιζα
Της Ηρώς ΠαρτςακουλακΗ 
Φωτό: ΒαγγέλΗς τατςΗς - γιώργος γαΒριλακΗς

ο δηγώ στην παραλιακή προς τη γη των 
νοτίων. Μέσα σε 45 λεπτά έχω αφήσει 
πίσω μου το κέντρο, τη ζέστη, τις έ-
γνοιες. Όσο φαρδαίνει η λεωφόρος οι 
παλιές πολυκατοικίες δίνουν τη θέση 
τους σε σύγχρονες μονοκατοικίες και 

εγώ μπαίνω σε mood διακοπών με αυτό το ζεν ύφος 
των κατοίκων των ΝΠ που ανεβαίνουν κέντρο το 
πολύ μία φορά το μήνα για δουλειές. Οι φοίνικες 
στολίζουν τις νησίδες, τα πεύκα κάνουν το αριστερό 
ρεύμα όλο και πιο πράσινο και ξέρω ότι φτάνω Βου-
λιαγμένη γιατί μπροστά ξεπροβάλλει η θάλασσα. 
Κάπου εκεί έχω ήδη αρχίσει να νιώθω τον ξεχωριστό 
παλμό του πλανήτη Βουλιαγμένη, που ζει σε άλλες 
συχνότητες. 
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Στην Κηφισιά θα πας γιατί είναι το πρώτο που άνοιξε και 
έχει γράψει ιστορία, στη Βάρκιζα γιατί έχει ένα μαγευτι-
κό μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα και στο Χαλάνδρι γιατί 
στεγάζεται σε ένα παλιό αρχοντικό με υπέροχο κήπο. 
Διάλεξε χώρο ανάλογα με τα γούστα σου και ετοιμάσου 
για κατάδυση στις νοστιμιές του βυθού. Αρχικά έρχεται 
ο σερβιτόρος κρατώντας ένα δίσκο με 8-10 χειροποίητα 
ορεκτικά (σπιτικά ντολμαδάκια, δροσερή μελιτζανοσα-
λάτα, πεντανόστιμο γαύρο μαρινάτο, βελούδινη φάβα 
κ.ά.). Επιλέγεις ό,τι τραβάει η όρεξή σου και συνεχίζεις. 
Πέρα από τα καλούδια του καταλόγου (στα οπωσδήποτε 
το γιουβέτσι με γαρίδες και κρητικό στακοβούτυρο), ρίξε 
και μια ματιά στο μαυροπίνακα όπου αναγράφονται τα 
ψάρια ημέρας. Ανάλογα με την εποχικότητα και τη σελήνη 
θα βρεις από σαρδέλες, αθερίνα και προσφυγάκια, μέχρι 
τσιπούρα, κουτσομούρες, λαβράκι και σολομό. Αυτό που 

πρέπει να ξέρεις είναι ότι το τρίπτυχο της επιτυχίας του 
είναι οι μεγάλες μερίδες, η καλή ποιότητα και οι χαμηλές 
τιμές. Τέλος, το μαγαζί διαθέτει πάνω από 15 ετικέτες σε 
ούζο και τσίπουρο, όπως επίσης και ποιοτικό χύμα κρασί 
(λευκό, ροζέ, κόκκινο). Tip: στο τέλος έχει πάντα κέρασμα 
γλυκάκι και ο μέσος όρος κατά άτομο είναι περίπου €13 
με κρασί! Extra tip: Εδώ, μπορείς ακόμα να διοργανώσεις 
το γεύμα που θα συνοδέψει κάθε σημαντική στιγμή σου 
(από επαγγελματικά γεύματα μέχρι βαπτίσεις) κατόπιν 
συνεννόησης. 
Λεωφ. Ποσειδώνος 14, Βάρκιζα, 210 9654138 /
 fb: Ψαράκια & Θαλασσινά Βάρκιζα 
Κ. Βάρναλη 5 Χαλάνδρι, 210 6855932 /, 
fb: Ψαράκια & Θαλασσινά Χαλάνδρι
Ιλισίων 27, Νέα Κηφισιά, 210 6203622,
fb: Ψαράκια & Θαλασσινά Κηφισιά   

Ψαρακια και θαλασσινα
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ςαγιονάρες, γυαλί ηλίου και μαγιό 
είναι τα απολύτως απαραίτητα για να 
περάσεις μια καλοκαιρινή μέρα στο πιο 
σικ σποτ της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Από 
το πρωί για μπάνιο ή βόλτα και καφέ, 
μέχρι βραδινό ποτάκι ή μεσημεριανό 
φαγητό, η Βουλιαγμένη είναι για μας 
τα παιδιά της πόλης μια μονοήμερη εκ-
δρομή. 19 χλμ. μακριά από το κέντρο 
της Αθήνας, χρωστάει το όνομά της 
στην ομώνυμη λίμνη που δημιουργή-
θηκε από καθίζηση του εδάφους, γι’ 
αυτό και Βουλιαγμένη. 
Η Λίμνη είναι το σήμα κατατεθέν. 
Βράδια με μουσικές και θέα τους φωτι-
σμένους βράχους, κολύμπι στα ζεστά 
νερά, ρομάντζο κι ατμόσφαιρα. Ενταγ-
μένη στον Εθνικό κατάλογο NATURA 
2000 αλλά και αναγνωρισμένη ως 
Τόπος Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 
από το Yπουργείο Πολιτισμού, η λίμνη 
Βουλιαγμένης είναι ένας κρυμμένος 
θησαυρός της Αττικής που πρέπει σί-
γουρα να ανακαλύψεις. Το τοπίο είναι 
ειδυλλιακό με βραχώδη, επιβλητικά 
τοιχώματα που προφυλάσσουν τα υ-
φάλμυρα νερά σε ένα σπάνιο γεωλογι-
κό φαινόμενο παγκόσμιας εμβέλειας. 
Αν και λίμνη με ζεστά νερά όλο το χρό-
νο , το νερό της ανανεώνεται συνεχώς 
από τη θάλασσα και τις υπόγειες ιαμα-
τικές πηγές που προσφέρουν την από-
λυτη εμπειρία φυσικού thermal spa. 
Κι εκεί που η λίμνη τελειώνει, οι εμπει-
ρίες που έχει να προσφέρει η Βουλιαγ-
μένη συνεχίζονται. Αμέσως μετά βρί-
σκεται ένα πολυδαίδαλο υποβρύχιο 
σπήλαιο που κανείς δεν ξέρει πού στα-
ματά. Έχει εξερευνηθεί σε μήκος 3.123 
μέτρων κι έχει 14 σήραγγες, ανάμεσά 
τους και η μεγαλύτερη στον κόσμο με 
μήκος 800 μέτρα. Εκτός όμως από τις 
δραστηριότητες και τις βιωματικές 
δράσεις που διοργανώνονται εντός 
νερού, ο λόφος της Φασκομηλιάς 
είναι μία όαση ξηράς. Ακριβώς πάνω 

από τη Λίμνη, στον ομώνυμο βράχο, 
ξεκινά μία διαδρομή με απίστευτη θέα 
και ωραία μονοπάτια για περπάτημα ή 
ποδηλατάδα, ενώ διοργανώνονται και 
ομαδικές ξεναγήσεις και περίπατοι.
Όταν λέω ότι η Βουλιαγμένη είναι 
κανονική εκδρομή και συνδυάζει τα 
πάντα, το εννοώ, αφού η περιοχή 
παρουσιάζει μέχρι και αρχαιολογικό 
ενδιαφέρον. Οι επιλογές είναι πολλές 
και σε λίγα χιλιόμετρα μπορείς να επι-
σκεφτείς τον Ναό του Απόλλωνος Ζω-
στήρος στον Αστέρα, το Αρχαιολογικό 
πάρκο του Μ. Καβουρίου, τον Ναό του 
Αγίου Νικολάου και φυσικά, αν πας 
πιο μακριά, το μεγαλοπρεπή ναό του 
Ποσειδώνα στο Σούνιο.
Για πιο χαλαρές καταστάσεις, με ρομα-
ντική διάθεση και την καλύτερη θέα η 
χερσόνησος του Λαιμού είναι ένα από 
τα καλύτερα κοινά μυστικά της Αθή-
νας. Χειμώνα καλοκαίρι το τοπίο είναι 
μαγευτικό και δεν θα πιστεύεις ότι 
βρίσκεσαι λίγα χιλιόμετρα μακριά απ’ 
το κέντρο. Μετά από μια κατάφυτη δι-
αδρομή, άσε στην άκρη το αυτοκίνητο 
κι αγνάντεψε το απέραντο γαλάζιο στη 
μύτη της χερσονήσου. Μια βόλτα στα 
βράχια, εσύ και η θάλασσα όταν θες να 
σκεφτείς, εσύ, οι μπίρες και η παρέα 
σου όταν θες να αράξεις ή εσείς μαζί, 
χέρι-χέρι, για ένα ηλιοβασίλεμα όπως 
θα έπρεπε να είναι.
Οι παραλίες της Βουλιαγμένης πάλι, 
από τις καλύτερες και πιο φινετσάτες 
τις Αττικής, είναι το απόλυτο εξωτικό 
σκηνικό. Φοίνικες, ψιλή άμμος, μουσι-
κούλα και ό,τι ζητήσεις στα πόδια σου. 
Ο ανανεωμένος Αστέρας έγινε Astir 
Beach και προσφέρει με κάθε πολυτέ-
λεια μία θαλασσινή εμπειρία υψηλών 
προδιαγραφών. Πολύ πιο οικονομική, 
αλλά σίγουρα λιγότερο γκλαμουράτη, 
η σταθερή αξία της Ακτής Βουλιαγ-
μένης δεν έχει να ζηλέψει πολλά, το 
ίδιο και τα μικρά κολπάκια που αχνο-

φαίνονται στα δεξιά του πεζοδρόμου 
προς Βάρκιζα. Για θαλάσσια σπορ πας 
στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης και 
για φαγητό παντού. Στη Βουλιαγμένη 
μπορείς να βρεις από ακριβό σούσι, 
αυθεντικό ιταλικό από ιταλιάνο σεφ, 
μέχρι νόστιμες σουβλακερί και φυσικά 
λαχταριστό παγωτό και θρυλικές βά-
φλες που έχουν αφήσει ιστορία. 

Βάρκιζα:η Κυανή Ακτή
των ΝΠ 

Ζαλισμένη από τις στροφές της Ποσει-
δώνος, μπαίνω στην Αθηνών-Σουνίου 
κι έχω παρέα τη φωνή της μαμάς μου. 
Πάντα τη φοβόταν αυτή τη διαδρομή 
και με παρακαλούσε να μην πηγαίνω 
πέρα από τη Βουλιαγμένη. Εγώ πάλι 
λάτρευα αυτά τα μέρη κι ας ήξερα για 
τις κόντρες της παραλιακής και τις επι-
κίνδυνες στροφές. Σαν να βρίσκομαι 
στη γαλλική Ριβιέρα ή στην παραλιακή 
οδό της λίμνης Κόμο, συνέχιζα ακά-
θεκτη προς Βάρκιζα. Λίγη προσοχή 
χρειάζεται και σε λίγο θα δεις τις κυρί-
ες των νοτίων με τα μπανιερά τους και 
τα fit ζευγάρια που βγήκαν για τρέξι-
μο. Παλιά, η καλή Αθήνα είχε εκεί τα 
εξοχικά της και ακόμη παλαιότερα οι 
ψαράδες τα σπίτια τους. Σήμερα κάθε 
Αθηναίος θα κάνει ένα πέρασμα από τη 
Βάρκιζα. Μια μίνι εκδρομή στην περιο-
χή περιλαμβάνει μπάνιο, ψαρομεζέ και 
για το βράδυ ντύσιμο υπερπαραγωγή 
και χορό μέχρι πρωίας.  
Με μεγάλες οργανωμένες πλαζ και τα 
ξακουστά Λιμανάκια, οι επιλογές για 
μπάνιο δεν γίνεται να σε απογοητεύ-
σουν. Τα Λιμανάκια τα διεκδικεί και η 
Βουλιαγμένη, αλλά όπου κι αν θέλεις 
να τα τοποθετήσεις, μικρή σημασία 
έχει αφού θα βουτήξεις σε ένα από τα 
καλύτερα σημεία της Αττικής. Δημο-
φιλή στους γυμνιστές, η πρόσβαση 
γίνεται αποκλειστικά με τα πόδια, με 
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Ιδιαίτερο ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο, το οποίο βρίσκε-
ται πολύ μπροστά από ό,τι ξέρεις μέχρι σήμερα. Με τρία 
επίπεδα μέσα και έξω το Σουβlike της Βουλιαγμένης, με 
ένα εκπληκτικό υπαίθριο χώρο σαν ντεκ πλοίου πολύ κο-
ντά στη θάλασσα το «αδερφάκι» της Βάρκιζας, κινούνται 
στους τόνους του μπλε, έχοντας σήμα κατατεθέν το χάρ-
τινο γλάρο το κατάστημα της Βουλιαγμένης και το χάρτινο 
καραβάκι της Βάρκιζας. Αλλά ας πάμε στο φαγητό που στ’ 
αλήθεια είναι σπουδαίο. Όλα τα καλαμάκια είναι χειροποί-
ητα με κρέατα που επιλέγονται σχολαστικά από ελληνικές 
φάρμες, ο γύρος χοιρινός είναι επίσης χειροποίητος και 
μόνο από πανσέτα, η πίτα είναι φανταστική, καμία σχέση 
με τις συνηθισμένες: Είναι χειροποίητη λαδόπιτα, λίγο πιο 
τραγανή, με ιδιαίτερη γεύση και βασικό συστατικό το ε-

λαιόλαδο! Δίπλα σε όλα αυτά θα απολαύσεις ζουμερές και 
χορταστικές σταβλίσιες μπριζόλες, ενώ περίφημα είναι 
και τα burgers, δικής τους έμπνευσης, όπου το ψωμάκι 
είναι παρόμοιο με ένα «κανονικό» burger, μόνο που αφαι-
ρείται τμήμα της ψίχας για να μπει ο χειροποίητος γύρος. 
Κάθε τι εδώ είναι προσεγμένο και ιδιαίτερο, ακόμα και οι 
αλοιφές, τις οποίες θα απολαύσεις από μια μεγάλη γκάμα 
και με διαφορετικές γεύσεις, όπως την αλοιφή φέτας ή 
πάπρικας. Έχε υπόψη ότι η ποιότητα και το μεράκι βρίσκο-
νται σε ίσες δόσεις και στο τρίτο «αδερφάκι» στα Σπάτα.

Βουλιαγμένη: Λ. Ποσειδώνος 17, 210 8963565, 
fb: Souvlike Vouliagmeni / Βάρκιζα: Λ. Ποσειδώνος 10, 
210 8974448, fb:Souvlike Varkiza / Σπάτα: 210 6630202, 
fb: Souvlike Smart Park 

σουβlike
ΒάρκιζαΒάρκιζα

Βουλιαγμένη

Βουλιαγμένη
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κατάβαση από μονοπάτια 
που οδηγούν στα μικρά 
κολπάκια. Στην οργανωμέ-
νη πλευρά της Βάρκιζας, θα 
βρεις όχι μόνο ξαπλώστρες 
και ομπρέλες, αλλά σε ένα 
χώρο 100 στρεμμάτων θα 
κάνεις δραστηριότητες, 
σπορ και μασάζ, θα φας, θα 
πιεις κι αν έχεις όρεξη μπο-
ρείς να οργανώσεις εκεί το 
πάρτι σου ή οποιαδήποτε 
άλλη εκδήλωση θα ήθελες 
να ζήσεις πλάι στο κύμα. 
Μετά το μπάνιο ωραία εστι-
ατόρια και ταβερνάκια για 
ψάρι και μεσογειακή κουζί-
να είναι κλασικά στέκια του 
καλοκαιριού. Αν πεινάσεις, 
η Λ. Ποσειδώνος έχει σί-
γουρα πολλές επιλογές. Κι 
όταν βραδιάσει η Βάρκιζα 
δε σ’ αφήνεις να φύγεις. 
Κλασικό νυχτερινό σποτ με 
μαγαζιά που έχουν αφήσει 
ιστορία στη νυχτερινή ζωή 
της Αθήνας, στη Βάρκιζα 
η νύχτα είναι μεγάλη. Πο-
λυτελείς χώροι πάνω στη 
θάλασσα μεταμορφώνουν 
την Αθηναϊκή Ριβιέρα 
που, για πολλούς, δεν έχει 
τίποτα να ζηλέψει από τις 
Κάννες ή το Μονακό. Σκάφη 
με επώνυμους επισκέπτες, 
ακόμα και του διεθνούς 
τζετ σετ, δίνουν άλλη αύρα 
στις καλοκαιρινές νύχτες 
και τα κοκτέιλ πηγαινοέρ-
χονται ασταμάτητα. Αν πάλι 
τα καλοκαιρινά βράδια σου 
τα έχεις ονειρευτεί αλλιώς, 
ο θερινός κινηματογράφος 
της Βάρκιζας δίνει άλλο ά-
ρωμα στις νύχτες κάτω απ’ 
τα αστέρια. 
 

Οι παραλίες

καβούρι. Το μεγάλο Κα-
βούρι με το χαρακτηριστικό 
νησάκι στη μέση είναι μια 
ρηχή παραλία με πάρα πο-
λύ κόσμο. Μπορείς όμως να 
κάτσεις στα σχεδόν πάνω 
στην παραλία καφέ-μπαρ 
και να πιεις το ρόφημά 
σου σε καλές τιμές. Ενδεί-
κνυται και για βραδινές 
επισκέψεις. Πριν το μεγάλο 
Καβούρι θα βρείτε πολλά 
ακόμα μικρότερα κολπάκια, 
πιο ήσυχα.
Ακτή Βουλιαγμένης. Λει-
τουργεί όλο το χρόνο και 
σε καθημερινή βάση, σε 
μια έκταση 76 στρεμμάτων 
και μήκος παραλίας 650 
μέτρων. Με ξαπλώστρες, 
ομπρέλες, γήπεδα τένις, 
βόλεϊ και μπάσκετ, παιδική 
χαρά, αποδυτήρια και ό,τι 
άλλο μπορεί να έχει μια ορ-
γανωμένη πλαζ.  Λ. Ποσει-
δώνος 2 & Απόλλωνος, 210 
8960697, www.vouliagmeni-
akti.gr 
λίμνη Βουλιαγμένης. Είναι 
ενταγμένη στον εθνικό 
κατάλογο NATURA 2000 
και χαρακτηρισμένη ως 
Τόπος Ιδιαίτερου Φυ-
σικού Κάλλους από το 
Υπουργείο Πολιτισμού. 
Θα κάνεις μπάνιο γύρω 
από τον επιβλητικό βράχο, 
γνωρίζοντας ότι εκεί που 
τελειώνει η λίμνη αρχίζει 
ένα υποβρύχιο σπήλαιο 
που έχει εξερευνηθεί σε 
μήκος 3.123 μέτρων, χωρίς 
ακόμη να έχει ανακαλυφθεί 
το τέρμα του. Με δωρεάν 
πάρκινγκ. Είσοδος €10 τις 
καθημερινές, €11 τα Σ/Κ, 

Summer Camp 
στον Ναυτικό  Όμιλο 
Βουλιαγμένης 
Θυμάσαι όταν ήσουνα παιδί τι χαρά έκανες όποτε έμπαινες 
στη θάλασσα και με τι ενθουσιασμό αντίκρισες για πρώτη 
φορά πισίνα; Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης συνεχίζει 
μέχρι τις 12 Αυγούστου τα Summer Camp με αθλήματα της 
πισίνας και της θάλασσας και είναι μια καλή ευκαιρία για 
τα παιδάκια να εξοικειωθούν με ασφάλεια με το νερό. Πληρ. 
2108962416, 2108962142 (Δευτ.-Παρ. 9.00-17.00, Σάβ. 9.00-15.00), www.nov.gr  

62 A.V. 28 ΙΟΥΛΙΟΥ - 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016



Αν δεν γνωρίζεις ήδη το Λάμπρο, θα πρέπει να 
ανοίξουμε το μεγάλο βιβλίο των ελληνικών γεύ-
σεων από τις πρώτες-πρώτες του σελίδες, από το 
1889. Ναι, από τότε λειτουργεί ο Λάμπρος, έχοντας 
φιλοξενήσει δεκάδες απλούς ανθρώπους αλλά 
και προσωπικότητες απ’ όλο τον κόσμο. Πλήρως 
ανακαινισμένος σήμερα και έχοντας περάσει στην 
επόμενη γενιά της οικογένειας, εξακολουθεί να 
κάνει αυτό για το οπ.0οίο έγινε διάσημος: για το 
ολόφρεσκο ψάρι του. Θα καθίσεις σε ένα από τα 
δροσερά του τραπεζάκια, θα έχεις μια θέα-όνειρο 
όλο τον όρμο της Βουλιαγμένης και ό,τι φτάσει στο 
τραπέζι σου θα μυρίζει θάλασσα. Το σέρβις όπως 
πάντα είναι φιλικό και εξυπηρετικό, ζήτα να σου 
προτείνουν κάτι, αλλά σε κάθε περίπτωση θα βρεις 
και ψαρομεζέδες και μεγάλα ψάρια, καθώς επίσης 
φρεσκότατες σαλάτες και ζυμαρικά, για ένα γεύμα 
που θα σου μείνει αξέχαστο. Με νέο τιμοκατάλογο 
και προσιτές τιμές. Λ. Ποσειδώνος 20, Βουλιαγμέ-
νη, 210 8960144, www.labrosrestaurant.gr λ
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Τ
α καλοκαίρια αφό-
του έκανα παιδιά 
παίρνω και πάλι 
μαζί μου δύο 

β ι β λ ί α ,  δ ε ν  τ α 
διαβάζω όμως, 
βόλτα τα πάω 
και τα φέρνω 
να παίρνουν 
τ ο ν  α έ ρ α 
τους. Βρίσκω 
και πάλι την 
π ι ο  ό μ ο ρ φ η 
σκιά της παρα-
λίας αλλά επει-
δή κανείς  τους 
δεν θέλει σκιές και 
δέντρα την παραχω-
ρώ απλόχερα στο πρώτο 
ζευγαράκι χωρίς παιδιά που 
θα φτάσει στην παραλία.
Κάθομαι σαν σουρικάτα παρατηρώντας, ενώ 
ανά δύο λεπτά κάποιος πετάει στην πετσέτα 
μου μια βρεγμένη ρακέτα, μισό ροδάκινο, 
ένα καβούρι, ένα φανταστικό σπασμένο κο-
χύλι γεμάτο άμμο που πρέπει να κάνω κολιέ 
και, το καλύτερο από όλα, μια απόχη με ένα 
μισοφαγωμένο τοστ με φύκια με την οποία 
πρέπει να τους πιάσω, λέει, ψαράκια.
Ανά δύο λεπτά επίσης πρέπει να γυρίσω να 
δω την α΄βουτιά , τη β΄ βουτιά και τη γ΄ βου-
τιά. «Δεν είδες!» μου φωνάζουν, αν τολμήσω 
και δεν κοιτάξω με θρησκευτική προσήλω-
ση, οπότε η βουτιά επαναλαμβάνεται. Μόλις 
χαλαρώσω λίγο θα με φωνάξουν να τους 
πιάσω το κάθε σκατολοΐδι που μας πήρε το 
κύμα και να μεταφράσω σε γλώσσες που δεν 
μιλάω τι τους είπε το κάθε τουριστάκι που 
τα πλησίασε. Όταν μετά από αρκετές ώρες 
βγουν για λίγο από τη θάλασσα θα πρέπει 
να τους χωρίσω από ελληνορωμαϊκή πάλη 
«φωνάζοντας ψιθυριστά» πάντα, λες και η 
διακριτική μας παρουσία γίνεται να περάσει 
απαρατήρητη.
Αν σε κάτι δεν έχω παράπονο ότι το στερή-
θηκα, αυτό είναι οι βουτιές. Μου ζητάνε να 
βουτήξω από τον ίσιο βράχο, από το μυτερό 
βράχο από τον κάθε βράχο τέλος πάντων 

χωρίς κανένα έλεος. Αφού 
οπλιστώ με θάρρος και 

ρίξω την απόλυτη 
κατ’ εμένα βουτιά 

θα μου πουν πως 
ο θείος τους, 
ο πατέρας 
τους ή ο κά-
θε τυχαίος 
λουόμενος 
βουτάει πιο 
ίσια και κάνει 

και κάπως έτσι 
με τα πόδια του 

και τινάζεται 
στον αέρα, κάτι 

που φυσικά εγώ 
δεν έκανα, αν και μου 

δίνουν την ευκαιρία να 
ξαναπροσπαθήσω.

Οι γενναίοι φίλοι που μας πλησιά-
ζουν είναι μόνο άλλοι γονείς. Με κοιτάζουν 
με βλέμμα νοσταλγικό λέγοντάς μου τι 
ωραία που θα ήταν να κανονίζαμε να πη-
γαίναμε για ένα ήσυχο ποτό και τότε βγάζω 
αυτομάτως φλασκί από την τσάντα μου και 
πίνουμε μεσημεριάτικα στα κρυφά whisky 
on the rocks από τα οποία rocks θα πρέπει σε 
λίγο να βουτήξουμε για να τους βγάλουμε 
αχινούς, αν και κατά πάσα πιθανότητα οι 
αχινοί που θα βγάλουμε θα έχουν κάποιο 
ελάττωμα, κάποια γενετική δυσλειτουργία 
ορατή μόνο σε παιδικό μάτι.
Από την παραλία φεύγουμε το βράδυ γιατί 
τα ήσυχα παιδιά είναι μόνο τα εξουθενω-
μένα παιδιά, αυτά που δεν θα έχουν άλλη 
ενέργεια. Νομίζεις.
Υ.Γ. 1  Αγαπημένοι μου φίλοι που δεν είστε 
γονείς κάντε τα κουμάντα σας και υπογράψ-
τε τα συμβόλαιά σας. Διαβάστε τώρα τα 
βιβλία που θέλετε και κοιμηθείτε δίπλα στα 
αρμυρίκια.
Υ.Γ. 2 Αλκίνοε και Ιάσονα, δεν σας αλλάζω 
με τίποτα στον κόσμο. Για τίποτα δεν είμαι 
τόσο περήφανη όσο για εσάς τους δυο αλλά 
έλεος, ρε φιλαράκια, να κάνουμε ένα μπα-
νάκι σαν άνθρωποι μη σας πω τίποτα για τη 
μάνα σας…

Κάντε παιδιά!
Της Μαρίας Μανωλέλη

Τα καλοκαίρια πριν να κάνω παιδιά έπαιρνα στην παραλία δύο βιβλία, έβρισκα 
την πιο καλή σκιά κάτω από δέντρα και έφευγα μόνο όταν σταματούσε και το 

τελευταίο τζιτζίκι. Στα ενδιάμεσα σηκωνόμουν όποτε μου ερχόταν για βουτιές, 
έκανα διάλειμμα από τα βιβλία μου για να πω δυο λόγια με φίλους, να πιούμε μια 
μπίρα, να πούμε πού θα βρεθούμε το βράδυ, να κανονίσουμε για ποτό, φαγητό, 
ταινία στο θερινό του νησιού. Χωρίς ιδιαίτερο σχεδιασμό κανονιζόταν εκδρομή 
στο απέναντι νησάκι, beach παρτάκι, ξενυχτάκι γύρω από τη φωτιά, σεξάκι και 

ό,τι άλλο έφερνε το εκάστοτε καλοκαίρι.

με αποδυτήρια, ξαπλώ-
στρες, τραπεζάκια, καφέ, 
εστιατόριο κ.λπ. Στη Λίμνη 
πραγματοποιούνται πολλά 
events για τα οποία μπορεί-
τε να μαθαίνετε από το σάιτ. 
2108962237, 2108962239, 
www.limnivouliagmenis.gr
αστέρας Βουλιαγμένης. Η 
παραλία των κοσμικών. Α-
νοιχτή 365 μέρες το χρόνο, 
με πολλές παροχές, όπως 
προκράτηση ξαπλώστρας, 
ακόμα και εξωτερικός 
χώρος μη καπνιζόντων. Το 
καλοκαίρι οι τιμές έχουν 
ως εξής: Καθημερινές: ενή-
λικες €18, παιδιά 5-12 €10. 
Σ/Κ €28 και €15, αντίστοιχα. 
2108901694, www.astir-
beach.com
λιμανάκια Βουλιαγμέ-
νης. Ίσως τα πιο καθαρά 
νερά σε αυτή την απόσταση 
από το κέντρο. Στα δεύτε-
ρα λιμανάκια γίνονται και 
μαθήματα καταδύσεων, 
ενώ είναι αγαπημένος 
προορισμός για τους πιτσι-
ρικάδες που πηδάνε από τα 
βράχια. Τα τρίτα λιμανάκια 
προτιμούνται από τους γυ-
μνιστές και η ανάβαση θέλει 
κουράγιο. 
Yabanaki. Οικογένειες, 
παρέες, ζευγαράκια, μο-
ναχικοί, όλοι χωράνε εδώ. 
Νεροτσουλήθρες, παιχνί-
δια, μπιτς μπαρ, εστιατόρια, 
αλλά και καμπάνες για μία 
σύντομη απόδραση κοντά 
στο σπίτι. Οι καμπάνες κο-
στίζουν €60 η διημέρευση 
τις καθημερινές και €80 τα 
Σ/Κ. Είσοδος καθημερινές 
€5, Σ/Κ €6, μειωμένη (παιδιά 
6-12, φοιτητές, ηλικιωμένοι) 
€3,50. Τις καθημερινές το 
σετ παραλίας είναι δωρεάν, 
τα Σ/Κ €10. Υπάρχουν και 
σετ premium και vip για 
όσους θέλουν μεγαλεία. 
Βάρκιζα, 2108972414, 
www.yabanaki.gr 

Στα θερινά 
τα σινεμά 

Υπαίθριο σινεμά με θαλασ-
σινή αύρα. Δύο μάλιστα. Το 
ακτή (Θησέως και Αιόλου, 
Βουλιαγμένη, 210 8961337) και 
το ρία (Αφροδίτης 8, Βάρκιζα, 
210 8970844). ●

64  A.V. 28 ΙΟΥΛΙΟΥ - 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016



Ph
il

iP
 b

y 
a

Rt
o

Po
li

s Ήταν κάποτε ένας φούρνος γνωστός σε όλη 
την πόλη για τις φρεσκοψημένες λιχουδιές του. 
Μια μέρα πέρασε από εκεί μια καφετέρια που 
τη λέγανε Philip και ζούσε στη γειτονική συνοι-
κία. Είδε τη θέα της θάλασσας, δάγκωσε και το 
κεκάκι που είχε μόλις ξεφουρνιστεί και αυτό 
ήταν. Αποφάσισε να μετακομίσει για πάντα 
στον φούρνο! Το Philip by Artopolis είναι ένα 
πρωτότυπο concept που συγκεντρώνει όλες 
τις μικρές απολαύσεις της καθημερινής ζωής 
σε έναν πανέμορφο χώρο. Πρώτα διαλέγεις 
αφράτες σφολιάτες, χορταστικά σάντουιτς, 
ζεστό ψωμάκι και όλα τα καλά που έχει ένας 
φούρνος. Ύστερα βολεύεσαι στους αναπαυτι-
κούς καναπέδες και τα απολαμβάνεις μαζί με 
το καφεδάκι σου κοιτώντας τη θάλασσα. Αν 
πεινάσεις παραπάνω, δοκίμασε την υπέροχη 

πίτσα που φτιάχνεται μπροστά στα μάτια σου 
(η κουζίνα είναι ανοιχτή και μπορείς να δεις με 
πόση φροντίδα παρασκευάζεται το κάθε τι), 
ενώ αν λαχταράς ένα παγωτάκι υπάρχει μια 
πολύχρωμη ποικιλία γεύσεων που μπορείς να 
συνδυάσεις με τα ολόφρεσκα γλυκά ημέρας 
του Artopolis. Μένει ανοιχτό από το πρωί, για 
να σε εφοδιάσει με όλα τα απαραίτητα snacks 
για την παραλία (εκτός από take away όμως, 
έχει και delivery), μέχρι το βράδυ που θα (ξανα)
έρθεις για τα απίστευτα cocktails και τις ωραίες 
μουσικές. Tip: Αν ο δρόμος σε βγάλει στη Βάρκι-
ζα, κάνε μια στάση για καφέ στο γνωστό Philip 
(Λ.Ποσειδώνος 14, 210 9654138), να μάθεις τον 
λόγο που φημίζεται τόσο για τον καφέ του. 
Ερμού 1, Βουλιαγμένη, 210 9670321, 
Fb: Philip by Artopolis
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Ωραία ιδέα. Ένα ξεχωριστό project από τη Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση 
και το six d.o.g.s στο χώρο ενός ηφαιστειακού κρατήρα στη Νίσυρο. Για 
όλο το βράδυ της αυγουστιάτικης Πανσέληνου στις 18 Αυγούστου µε ε-
λεύθερη είσοδο και 15 νέους δηµιουργούς της εγχώριας σκηνής που θα 
αυτοσχεδιάσουν από τη ∆ύση του ηλίου της Πέµπτης µέχρι την Ανατολή 
το πρωί της Παρασκευής. Με µοναδική πηγή φωτός τη Σελήνη και χωρίς 
καµία προηγούµενη µεταξύ τους πρόβα, οι καλλιτέχνες θα δηµιουρ-
γήσουν έναν κύκλο ξεκινώντας να παίζουν ταυτόχρονα όλοι µαζί στην 
αρχή σε ένα work in progress που θα ακολουθούν για διαφορετικές 
διάρκειες στη συνέχεια για 634 λεπτά. Μεταξύ των µουσικών η Τάνια 
Γιαννούλη, πιάνο, Μιχάλης Καλκάνης, κοντραµπάσο, Sébastien Marteau, 
πνευστά,  Ορέστης Μπενέκας, synthesizers, loops, Σοφία Σαρρή, φωνη-
τικά, Χρίστος Χονδρόπουλος, κρουστά.  Συντονίσου σε µια  διαφορετική 
µουσική εµπειρία ηφαιστειακού ρυθµού. Γ. ∆ηµητρακόπουλος

I n f o  ºòáôÜòá÷ ªôÛæáîï÷, ºïéìÀäá ̧ æáéóôåÝïù, ÁÝóùòï÷, 2103210510. Îîáòêè 19.58. ¶Ýóïäï÷ åìåàõåòè. ªôé÷ 18 & 19/8.¸ ª
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Όπως κάθε χρόνο, η τέχνη πάει διακοπές στα νη-
σιά: το Αιγαίο εµπνέει καλλιτέχνες και κοινό και 
σε όλα τα νησιά θα βρεις προτάσεις για να έρθεις σε 
επαφή µε παλαιότερες ή νέες εικαστικές δηµιουργίες. 
∆ιαλέξαµε τις καλύτερες.

Της ΕΛΙΖΑΣ ΣΥΝΑ∆ΙΝΟΥ

σε όλα τα νησιά θα βρεις προτάσεις για να έρθεις σε 

Προτάσεις 

για φιλότεχνους 

παραθεριστές

ΝΙΣΥΡΟΣ Sterna Art Project Στο πλαίσιο 
του Sterna Art Project λαµβάνει χώρα το 
«Πρωτόκολλο Πειραµατικής Εκπαίδευσης», 
όπου εννέα διεθνείς καλλιτέχνες κι επιµε-
λητές δηµιουργούν υπό την καθοδήγηση 
του Άγγελου Πλέσσα στο ιστορικό κτίριο 
των Λουτρών της Νισύρου. Η δράση, που 
βασίζεται στην κοινή και δηµόσια εκµάθηση, 
είναι ανοιχτή σε όλους τους επισκέπτες και 
κατοίκους του νησιού και έχει σαν σκοπό 
να δηµιουργηθεί από κοινού ένα έργο µέσα 
από τη συνύπαρξη και επικοινωνία των 
συµµετεχόντων. Η  Α.V. είναι χορηγός επι-
κοινωνίας.
I N F O  ¤ïùôòÀ »áîäòáëÝïù, ÁÝóùòï÷, 6942050050, 22/7 - 20/8

Α Ν ∆ Ρ ΟΣ  «Γιώργος Ζογγολόπουλος - Η α-
σίγαστη πλησµονή στο αχανές της αφαίρε-
σης» Το Ίδρυµα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή 
παρουσιάζει στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
στην Άνδρο µια αναδροµική έκθεση αφιερω-
µένη στο συνολικό έργο του γλύπτη Γιώργου 
Ζογγολόπουλου, σε όλες τις κατηγορίες και 
πτυχές του, ξεκινώντας από την πρώιµη νε-
ανική περίοδο, µε έµφαση στην αφαιρετική 
περίοδο. Η κάθε πτυχή πλαισιώνεται από ε-
µπεριστατωµένα κείµενα που περιέχονται σε 
δίγλωσσο κατάλογο 290 σελίδων.
I N F O  »ïùóåÝï ªàçøòïîè÷ ÆÛøîè÷,  Íîäòï÷, 2282022444, 19/6 - 25/09

Π Ο Ρ ΟΣ  Αιγαίο: Ταυτότητες + ∆ιαδροµές 
Τη θεµατική του Αιγαίου, µε τη µακρά του ι-
στορία ζωής και µετακινήσεων, ειρήνης και 
πολέµου, βιοπορισµού και ταξιδιών, προσεγ-
γίζουν εννέα καλλιτέχνες που συµµετέχουν 
στην έκθεση της Γκαλερί Citronne στον Πό-
ρο: Αδαµάκος, Κατζουράκης, Κοκκινίδης, Κυ-
ραρίνης, Μαντζαβίνος, Μπιτσάκης, Ξενάκης, 
Σόρογκας και Ψυχοπαίδης. Τα έργα συνοδεύ-
ονται απο επιλεγµένες από τους καλλιτέχνες 
ποιητικές αναφορές, ως πρόσθετη απεικόνι-
ση της πραγµατικότητας.
I N F O  ¡ëáìåòÝ Citronne, ¦Þòï÷, 2298022401, 25/6 - 17/9
 
ΤΗΝΟΣ  Βλάσσης Κανιάρης - Προς την Τή-
νο ΙΙΙ Το Ίδρυµα Τηνιακού Πολιτισµού πραγ-
µατοποιεί την πρώτη έκθεση αφιερωµένη 
στο µεγάλο Έλληνα εικαστικό µετά το θάνατό 
του το 2011. Ο Κανάρης είχε περάσει πολλά 
καλοκαίρια στην Τήνο, ξεκινώντας από το 
1951 όταν πρωτοεπισκέφτηκε το νησί µε τη 
µετέπειτα σύζυγο του Μαίρη που καταγόταν 
από εκεί. Η έκθεση, που πραγµατοποιείται σε 
επιµέλεια Χριστόφορου Μαρίνου, φιλοδοξεί 
να αναδείξει τον επίκαιρο χαρακτήρα της ει-
καστικής του προσέγγισης.
I N F O  ¹äòùíá Æèîéáëïà ¦ïìéôéóíïà, ÆÜîï÷, 2283024742-3, 25/6 - 
31/10
 
Σ Α Μ ΟΣ  A World Not Ours Η έκθεση εστι-

άζει στο θέµα της προσφυγικής κρίσης και 
της αναγκαστικής µετανάστευσης, συγκε-
ντρώνοντας µια οµάδα εικαστικών, φωτο-
γράφων, κινηµατογραφιστών και ακτιβιστών 
που παρουσιάζουν τις σχετικές αντιδράσεις, 
τις σκέψεις και τις µαρτυρίες τους.
I N F O  Art Space Pythagorion, ªÀíï÷,  2273062169, 5/8 - 15/10
 
Μ Υ ΚΟ Ν ΟΣ  Greek Gotham Στα ∆υο Χωριά 
της Μαρίνας Βρανοπούλου, όπου πραγµατο-
ποιούνται εκθέσεις και residencies ολόκλη-
ρη τη χρονιά, τον Αύγουστο θα έχουµε την 
ευκαιρία να επισκεφτούµε την έκθεση Greek 
Gotham, σε επιµέλεια της Maria Brito, που ε-
πιχειρεί να συνδέσει τον αρχαίο και κλασικό 
ελληνικό πολιτισµό µε τη Νέα Υόρκη.
I N F O  Dio Horia Residency Platform & Dio Horia Gallery, »àëïîï÷, 
29/7 - 27/8

ΣΠΕΤΣΕΣ  Up Aove & Down Under Η έκθεση 
αποτελείται κατά κύριο λόγο από φωτογρα-
φίες της Μαρίνας Βερνίκου, µε έµπνευση από 
την ελληνική φύση και τη θάλασσα. Πρωτα-
γωνιστές, οι διακυµάνσεις του υγρού στοι-
χείου και των νησιών αλλά και η ανθρώπινη 
παρουσία. Ταυτόχρονα θα εκτίθενται κοµµά-
τια από τη «Marina Vernicos Collection» (αδι-
άβροχες τσάντες παραλίας, µαντίλια κ.λπ.), 
καθώς και γλυπτά της Έυης Σαββαΐδη. 
I N F O  ¡ëáìåòÝ °ëòÞðòöòï, ªðÛôóå÷, 2298072643, 18/7 - 4/8
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Τ
α µπλε λουλούδια που θα δείτε 
στον παραθαλάσσιο δρόµο, µόνο η 
αφορµή για ένα ταξίδι στην Ύδρα, εί-
ναι µια αλληγορία που δηµιούργησε 

η βραβευµένη από τον οργανισµό HYam 
(Ύδρα για τους καλλιτέχνες της Μεσογεί-
ου) Ελληνίδα εικαστικός Μαρία Τσάγκαρη 
εµπνευσµένη αρχικά από το µυθιστόρηµα 
«Heinrich von Ofterdingen» του Γερµανού 
φιλοσόφου και ποιητή Novalis. Πρόκειται  
για το µύθο ενός νεαρού αγοριού το οποίο 
αφήνει τα πάντα πίσω του για µια εµµο-
νική αναζήτηση ενός µικρού µπλε λου-
λουδιού που στοίχειωνε τα όνειρά του και 
αντανακλούσε τις αξίες της ιδανικής ζωής 
και της ποίησης. Το βιβλίο του Νοvalis δεν 
τελείωσε ποτέ, αλλά καθιέρωσε το µπλε 
ως εµβληµατικό σύµβολο του ροµαντι-
σµού, ως χρώµα ελπίδας, ονείρων και 
πίστης στην αλλαγή. 
Ο  µπλε κήπος της Τσάγκαρη, α-
ποτελούµενος από 300 φυτά 
του υδραίικου τοπίου, µεταφέ-
ρει στο σήµερα τους µυθικούς 
συµβολισµούς του µπλε σε 
µια γκρίζα περίοδο 
ψευδαισθήσεων. 
Όταν µεγαλώσει... ο-
νειρεύεται να γίνει 
φυσικό τοπίο.
-Γ.∆.

¹ Á ¼ Ã  ¸ åçëáôÀóôáóè íå ôÝôìï «Part Two/The 
expectation» õá åçëáéîéáóôåÝ óôé÷ 2 ¹ïù-
ìÝïù óôïù÷ âòÀøïù÷ ôè÷ Úäòá÷, óôïî 
ðáòáõáìÀóóéï äòÞíï ðïù ïäè-
çåÝ óôï »áîäòÀëé, ëáé õá 
äéáòëÛóåé Ûö÷ ôé÷ 
30 ªåðôåíâòÝïù 
2016.

Υ∆ΡΑ

To íðìå ôïðÝï ôè÷ åéëáóôéëïà »áòÝá÷ ÆóÀçëáòè 
óôïù÷ âòÀøïù÷ ôè÷ Úäòá÷

Part Two/The expectation: Μια αλληγορία που αξίζει να εξερευνήσετε



5 ελληνικά 
● Ο γέρος που φορούσε το 
καπέλο Θόδωρος Φέστας, 
εκδ. Άγρα 

Χιούμορ, συγκίνηση και 

πολιτικές αναφορές σε 33 

διηγήματα που έρχονται από 

το παρελθόν. 

● Γραφικός χαρακτήρας 

Νίκος Παναγιωτόπουλος, εκδ. 
Μεταίχμιο 
67 μικρές ιστορίες από το 

οικογενειακό άλμπουμ του 

συγγραφέα ζητούν ταύτιση 

με τις αναμνήσεις μας. 

● Ο βιογράφος Ελεάννα Βλα-
στού, εκδ. Πόλις 

Μια νουβέλα για όσα η αστική 

μεταπολεμική και μεταπολι-

τευτική κοινωνίας προσπάθη-

σε να κρύψει.  

● Στο πίσω κάθισμα Ευτυχία 
Γιαννάκη, εκδ. Ίκαρος 
Γνωριμία με τον αστυνομικό 

Χάρη Κόκκινο, που εδώ θέλει 

να διαλευκάνει το φόνο ενός 

σκηνοθέτη. 

● Οι πρωτόπλαστοι Σοφρώ-
νης Σοφρωνίου, εκδ. Ροδακιό 
Η ιστορία των τελευταίων 

χρόνων της Κύπρου μέσω της 

ευφυούς σύνδεσης πραγμα-

τικότητας και φαντασίας.

5 ερωτικεΣ ιΣτΟριεΣ
● Ο ιάπωνας εραστής Ιζα-
μπέλ Αλιέντε, εκδ. Ψυχογιός 
Οι μεγάλοι μυθιστορηματικοί 

παλιοί έρωτες έχουν το δικό 

τους κώδικα τιμής. 

● Μικρή ερωτική ιστορία Ζιλ 
Λεγκαρντινιέ, εκδ. Πατάκη 
3.000.000 γάλλοι αναγνώ-

στες το συνιστούν ως αντίδο-

το κατά της μελαγχολίας. 

● η γέφυρα των μυστικών 

Jennifer Donnely, εκδ. Διόπτρα 

Ο έρωτας μπορεί να φέρει τη 

γυναικεία χειραφέτηση εν 

μέσω εγκλημάτων και δολο-

πλοκιών. 

● το κορίτσι από τη Δανία 
David Ebershoff, εκδ. Αλεξάν-
δρεια 

Η αληθινή αγάπη αδιαφορεί 

για τη σεξουαλική ταυτότητα 

και χτίζεται πάνω σε αισθή-

ματα.  

● Όλα τα ωραία άρχισαν 
μετά Σάιμον Βαν Μπόυ, εκδ. 
Πατάκη 
Τρεις ξένοι στην καυτή Αθήνα 

θα ανακαλύψουν τι σημαίνει 

αγάπη, αλλά και ελληνικό 

καλοκαίρι.  

5 άνεντάχτά 

● η μαγική πνοή των γυναι-
κών Ετζέ Τεμελκουράν, εκδ. 
Καστανιώτη 

4 γυναίκες στον απόηχο της 

Αραβικής Άνοιξης αναρω-

τιούνται για το μεγάλο μυστή-

ριο της ζωής: την αγάπη.  

● Βρόμικη σάρκα Πέδρο Χου-
άν Γκουτιέρες, εκδ. Μεταίχμιο 
Οι αντιφάσεις της Κούβας μέ-

σα από τη σχέση δύο τελείως 

αντίθετων ανδρών.  

● Bonita Avenue Peter 
Buwalda, εκδ. Αλεξάνδρεια 
Ανήλεη κριτική της σύγ-

χρονης κοινωνίας από έναν 

Ολλανδό με σπινθηροβόλο 

λόγο. 

● το νησί της εφηβείας Καρλ 
Ούβε Κνάουσγκορντ, εκδ. Κα-
στανιώτη 
Τρίτος τόμος (από τους 6) 

της αυτοβιογραφίας του 

Νορβηγού συγγραφέα που 

δημιούργησε τόσους λάτρεις 

όσους και πολέμιους. 

● άστείο κορίτσι Νικ Χόρμπυ, 
εκδ. Πατάκη 
Η τηλεόραση της δεκαετίας 

του ’60 στο στόχαστρο του 

πιο χαλαρού «ψυχαναλυτή» 

των βρετανικών γραμμάτων.

5 άΣτυνΟΜικά 
● το μεγάλο πουθενά & Perfidia 
James Ellroy, εκδ. Κλειδάριθμος 
2 αριστουργηματικά μυθιστορή-

ματα του αμερικάνου Πάπα του 

νουάρ που τα χωρίζουν 26 χρό-

νια έκδοσης. 

● τι άφησε πίσω της T.R. 
Richmond, εκδ. Bell 
Όλες οι πληροφορίες από το 

φόνο μέχρι τη διαλεύκανση του 

εγκλήματος δίνονται μέσα στο 

διαδίκτυο.    

● Maestra L.S.Hilton, εκδ. Διόπτρα 
Η… αστυνομική εκδοχή των «50 

αποχρώσεων του γκρι» έρχεται 

από συγγραφέα με ταλέντο 

γραφής. 

● Οργισμένη Παρασκευή Nicci 
French, εκδ. Διόπτρα 
Η ηρωίδα της σειράς βιβλίων 

του συγγραφικού ζευγαριού, η 

ψυχοθεραπεύτρια Φρίντα Κλάιν 

είναι ένοχη για φόνο!  

● άς πέσουμε Δημήτρης Καπετα-
νάκης, εκδ. Εστία 
Η Ύδρα των διακοπών καταλήγει 

το νησί των εγκλημάτων καθώς 

δύο έφηβοι εξαφανίζονται, μια 

πυρκαγιά καίει τη θαλαμηγό 

ενός πάμπλουτου, ένα σαμποτάζ 

καταστρέφει μια έκθεση και 

4 θάνατοι συμβαίνουν σ’ ένα 

κλειδωμένο σαλόνι. Καλλιτέχνες, 

επιστήμονες και επιχειρηματίες 

θα βρεθούν μπλεγμένοι μέχρι 

η λύση του γρίφου θα φέρει τη 

μεγάλη ανατροπή. 

BOOK VOICE

Οι πεντάδες της παραλίας
Ελληνικά, αστυνομικά και άλλα βιβλία για τις διακοπές

Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη
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Νόαμ Τσόμσκι - Αντρέ Βλιτσέκ, η τρομο-
κρατία της δύσης, εκδ. Ψυχογιός

T
α πολιτικά κείμενα του Νόαμ Τσόμσκι 

διαβάζονται συνήθως με δύο τρό-

πους: Ο ένας είναι να μείνεις πιστός 

στο γράμμα των κειμένων και να θε-

ωρήσεις ότι ο καθηγητής του ΜΙΤ απαξιώ-

νει πλήρως το δυτικό οικονομικό, κοινωνι-

κό και πολιτικό σύστημα. Αυτό τον τρόπο 

ανάγνωσης υιοθετούν τόσο αριστερές, 

όσο και δεξιές προσεγγίσεις. Οι μεν θαυ-

μάζουν, οι δε απορρίπτουν τον Τσόμσκι, 

αλλά και οι δύο συμφωνούν ως προς το τι 

αυτός υποστηρίζει.

Ο δεύτερος τρόπος δεν βλέπει στον Τσόμ-

σκι την πλήρη απαξίωση της Δύσης, αλλά 

την επισήμανση των σκοτεινών της πλευ-

ρών. Και αν ορισμένες φορές ο τόνος –όχι 

το νόημα– του κειμένου είναι έντονα αυ-

στηρός, αυτό γίνεται για να καταδειχθεί 

το μέγεθος του προβλήματος. Κατά την 

προσωπική μου εκτίμηση, αυτός ο τρόπος 

είναι πιστότερος στο πνεύμα του Τσόμσκι.

Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ουσιαστικά 

μια μεγάλη συνέντευξη του αμερικανού 

διανοητή στο δημοσιογράφο Αντρέ Βλι-

τσέκ. O Τσόμσκι με στιβαρό, αποδεικτικό 

λόγο επιτίθεται σε πολλούς δημοφιλείς 

μύθους του δυτικού κόσμου. Ένας από αυ-

τούς είναι ότι δεν υπήρξε κανενός είδους 

εξόντωση των ιθαγενών της αμερικανικής 

ηπείρου, παρά ένας γόνιμος εκπολιτισμός. 

Προέκταση αυτού του μύθου είναι η καλ-

λιεργημένη αντίληψη ότι ο αμερικανικός 

Εμφύλιος πόλεμος έγινε με σκοπό τον τερ-

ματισμό της δουλείας.

Ένας άλλος μεγάλος μύθος υποστηρίζει 

ότι στις απόπειρες «εξαγωγής της δημο-

κρατίας», στις οποίες οι Η.Π.Α. επιδίδονται 

εδώ και δεκαετίες, συνεργάζονται πάντα 

με ευγενείς ομάδες του πληθυσμού, που 

ασπάζονται τα ιδανικά της δύσης. Ωστόσο, 

όπως επισημαίνει ο Τσόμσκι, πολύ συχνά 

οι σύμμαχοι των Η.Π.Α. ανταμείβονταν με 

την παραχώρηση του ελέγχου της βιομη-

χανίας των ναρκωτικών. Σύμφωνα με έναν 

παράλληλο μύθο οι Η.Π.Α. είναι διαχρο-

νικά ταγμένες ενάντια στο ακραίο Ισλάμ. 

Ωστόσο, όπως  αναδεικνύεται στο κείμενο, 

τόσο οι Η.Π.Α. όσο και η Βρετανία έχουν 

στηρίξει συστηματικά το ακραίο Ισλάμ, ε-

πειδή αυτό έθετε εμπόδια στην επέκταση 

του αραβικού εθνικισμού.

Για τον Τσόμσκι η απελευθέρωση της ροής 

των κεφαλαίων από χώρα σε χώρα εκβιά-

ζει την κοινωνική και οικονομική πολιτική 

ιδίως των αδυνάμων χωρών. Είναι μια θέ-

ση την οποία έχει εκφράσει πριν από το 

τέλος του προηγούμενου αιώνα,  ωστόσο 

σε αυτό το βιβλίο διατυπώνεται με καίριο 

και επιγραμματικό τρόπο: «Οι αναλυτές 
κάνουν λόγο για το “διπλό εκλογικό σώμα”, 
στο οποίο απευθύνονται οι κυβερνήσεις. Αφ’ 
ενός έχουν τους πληθυσμούς των χωρών 
τους, αφ’ ετέρου όμως έχουν  την εγχώρια 
και διεθνή επενδυτική κοινότητα, η οποία 
διεξάγει ένα “διαρκές δημοψήφισμα” γύρω 
από τις κυβερνητικές πολιτικές και εφ’ όσον 
δεν της αρέσουν οι πολιτικές αυτές, τις εμπο-
δίζει ποντάροντας κόντρα στο νόμισμα της 
χώρας, μέσω της φυγής κεφαλαίων και άλ-
λων μέτρων. Και το δεύτερο εκλο-
γικό σώμα, η διεθνής επενδυτική 
κοινότητητα, συνήθως επικρατεί 

έναντι του λαού». Ο συγγραφέ-

ας προσφεύγει στο παράδειγμα 

της Βενεζουέλας και της Αϊτής, 

για να τεκμηριώσει την άποψή 

του. Η ελληνική κρίση θα του 

έδινε ένα πιο πρόσφατο παρά-

δειγμα.

Αν κάτι πετυχαίνει πολύ απο-

τελεσματικά ο Τσόμσκι είναι να 

φέρει στο φως τη διάχυτη υπο-

κρισία που ευδοκιμεί στο δυτι-

κό κόσμο. Να δείξει ότι έχουμε 

διαφορετικά μέτρα και σταθμά 

και κάθε φορά επιλέγουμε ποια θα χρησι-

μοποιήσουμε: «Ακόμη και στην περίπτωση 
του Ολοκαυτώματος οι Ρομά αντιμετωπί-

στηκαν σχεδόν όπως και οι Εβραίοι. Κι όμως 
ούτε αυτό αναφέρεται ιδιαίτερα. Όπως και 
οι σύγχρονες διώξεις εναντίον των Ρομά εί-
ναι κάτι που δεν αναγνωρίζεται γενικά. Για 
παράδειγμα το 2010 η γαλλική κυβέρνηση 
αποφάσισε να εκδιώξει Ρομά κατοίκους της 
Γαλλίας στέλνοντάς τους στη δυστυχία και 
τον τρόμο της Ρουμανίας. Μπορεί να φα-
νταστεί κανείς του Γάλλους να εκδιώκουν 
εβραίους επιζώντες του Ολοκαυτώματος σε 
κάποιο μέρος όπου θα εξακολουθούσαν να 
βασανίζονται και να τρομοκρατούνται;»
Από τη μεριά του, ο Βλιτσέκ είναι ένας πο-

λύ δραστήριος ερευνητής. Ενίοτε γίνεται 

εξαιρετικά γλαφυρός, όπως όταν περιγρά-

φει το πλήθος των αγαλμάτων του Λεο-

πόλδου Β΄ που συναντώνται στους δρό-

μους του Βελγίου. Ξέρουμε ότι η στάση 

του Λεοπόλδου απέναντι στον πληθυσμό 

του Κονγκό δεν απέχει από τον ορισμό της 

γενοκτονίας. Εν τούτοις, στη χώρα όπου 

χτυπά η καρδιά της Ενωμένης Ευρώπης, 

εξακολουθεί να τιμάται ως εθνικός ήρωας. 

Οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις του Βλι-

τσέκ βοηθούν το διάλογο. Πρέπει όμως 

να επισημανθεί ότι ο ίδιος έχει μια ροπή 

προς την υπερβολή και τα εύκολα συμπε-

ράσματα.

Αντίθετα, ο λόγος του Τσόμσκι, στιβαρός 

και αφοσιωμένος στην υπεράσπιση της 

ελευθερίας, επαναβεβαιώνει το χαρακτη-

ρισμό του ως «φωνής της συνείδησης της 
άλλης Αμερικής». Προδιαθέτει τον αναγνώ-

στη να εντάξει τον Τσόμσκι σε μια μεγά-

λη σχολή κριτικής, που εκπηγάζει από τη 

σκέψη του Θορό, του Γουίτμαν, του Έμερ-

σον και οδηγεί στο 

λογοτεχνικό ρεύμα 

της γενιάς μπιτ, 

στον Κέρουακ, τον 

Γκίνσμπεργκ και 

στο κίνημα της γε-

νιάς του ’60. 

*O Γιώργος Ν. Πολί-
της είναι επίκουρος 
καθηγητής Κοινω-
νικής Φιλοσοφίας 
στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και συγγρα-
φέας του βιβλίου 
«Να σηκωθούμε όρ-
θιοι - Η επανάσταση 
της κοινής λογικής», 
εκδ. Ψυχογιός, 2014

Ο αδιάκοπος βόμβος της αλογόμυγας 
Του Γιώργου ν. Πολίτη*

Διαβάστε όλο το  
κείμενο στο site

www.athens voice.gr
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τάξε μου, Δήμητρα Μακρυνιώτη, άλεξάνδρεια. Εκ-

κωφαντικό ντεμπούτο διηγημάτων από μια πανεπιστη-

μιακό που άργησε να μπει στη λογοτεχνία – και μπήκε 

στα γεμάτα.  

Σταθμός 11, Έμιλι Σεν τζον Μαντέλ, μτφ. Βάσια τζανα-
κάρη,  Ίκαρος. Λαμπρή και πρωτότυπη δυστοπία από μια 

νεαρή Καναδέζα, το καλύτερο καινούργιο μυθιστόρημα 

Επιστημονικής Φαντασίας που διάβασα εδώ και χρόνια. 

το καθεστώς ιωάννη Μεταξά (1936-1941), Σπύρος 
Πλουμίδης & Παρατάξεις και κόμματα στη μεταπο-
λεμική ελλάδα, Σωτήρης ριζάς, εστία. Ευσύνοπτα, 

μικρόσχημα, πυκνογραμμένα βιβλία, που εγκαινίασαν 

με πολλή επιτυχία μια νέα σειρά της έτσι κι αλλιώς θετικά 

ιστορικομανούς Εστίας.   

 

το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως, εντουάρντο 
Γκαλεάνο, μτφ. ισμήνη κανσή, Πάπυρος. Απροσδόκη-

τα, αυτοτελή και θετικά ετερόκλητα κείμενα του μεγά-

λου Ουρουγουανού με επίκεντρο το ποδόσφαιρο, γραμ-

μένα έτσι που να διαβάζονται κι από μη γνώστες. 

18 κείμενα για τον Γιάννη Μαρή, επιμέλεια κώστας 
καλφόπουλος, Πατάκης.  Αυτό που λέει: κείμενα συγγρα-

φέων για το σημαντικό αστυνομικό συγγραφέα, δημοσιο-

γράφο και –έμμεσα– αθηναιολόγο  από συναδέλφους του 

και πανεπιστημιακούς. Μερικές απρόσμενες οπτικές. 

 

η λευκή κουρτίνα,  Δημήτρης Γράψας, καστανιώτης. 
Σύντομο μυθιστόρημα, στο οποίο ένας άντρας ξυπνάει 

κρατούμενος σε άγνωστό του δωμάτιο. Το μοτίβο γνω-

στό, αλλά η συνέχεια και το πρωτότυπο τέλος του, όπου 

εμπλέκεται η ίδια η συγγραφή, σούπερ «φευγάτα».  

 

λυκούργος, ο βασιλιάς του Παγγαίου, Ζήσης Βαπο-
ρίδης, κάπα Eκδοτική. Έμμετρο θεατρικό έργο με επί-

κεντρο αρχαίους μύθους της Ανατολικής Μακεδονίας, 

εξαντλητικό πλούτο επισημειώσεων (ουσιαστικά ένα 

δεύτερο βιβλίο) και αφειδώλευτο εικαστικό υλικό. Α-

πίστευτος σχεδιασμός βιβλίου από τον Γιάνη Τσίγκα, 

εξαίρετη ποιότητα έκδοσης.   

τι πραγματικά κοιτάζει ο ποιητής, χαράλαμπος Γιαν-
νακόπουλος, Πόλις. Ποίηση που δεν φωνάζει «διαβά-

στε με, είμαι ποίηση», γιατί δεν έχει καμιά ανάγκη. Στι-

χουργία πρώτης γραμμής για όποιον/α καταλαβαίνει το 

δύσκολο πεδίο. 

υπουργός νύχτας, Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Πατάκης. 
Χορταστικό και σαρκαστικό, το φετινό μυθιστόρημα του 

Σαλονικιού μάστορα (με κεντρικό ήρωα έναν κηδειά που 

γίνεται μαφιόζος και υπουργός Ανάπτυξης) δεν αφήνει 

τίποτα όρθιο – και ιδίως τη μακάρια βεβαιότητα της κοι-

νωνίας μας λίγα χρόνια πριν, ότι όλα πηγαίνανε ρολόι.  

η Πηνελόπη των τρένων, Μαρλένα Πολιτοπούλου, 
Μεταίχμιο. Τι βιβλίο. Θα έπρεπε να διδάσκεται σαν εγ-

χειρίδιο τού πώς συντίθεται ένα αστυνομικό μυθιστό-

ρημα, ιδίως για τις κοινωνικές αναφορές, τα χρονικά 

του επίπεδα και το πώς –παρά τον όγκο του– αποβαίνει 

τελικά λιπόσαρκο. 

Μελανθώ, χρίστος Δάλκος, Μελάνι. Σύντομο, πυκνό, γο-

ητευτικό, δυσταξινόμητο – συνδυάζει στις λίγες σελίδες 

του μέινστριμ λογοτεχνία, ομηρισμό, γλωσσική έρευνα, 

σάτιρα των πανεπιστημιακών-επιστημονικών πραγμά-

των, εθνικό καημό, φάνταζι και δεν ξέρω και γω τι άλλο.   

άπό τη γη μου στη Γη, Σεμπαστιάο Σαλγκάδο, συνερ-

γασία Ιζαμπελ Φρανκό, μτφρ. Κατερίνα Σχινά, Στερέωμα. 

Μαρτυρίες του μεγάλου Βραζιλιάνου φωτογράφου για τα 

οδοιπορικά και τη δουλειά του, τον κόσμο και τη φύση. Α-

ξιοπρόσεκτο κι «αλλιώτικο» βιβλίο – μ’ ένα βαρύ νταλγκά 

για τη βιαζόμενη φύση και την ανθρώπινη αναλγησία.

Ο κατάδεσμος, Θωμάς κοροβίνης, Άγρα. Πόσα μπορεί 

να χώσει στον άντρα της μια γυναίκα μετά από δεκαετίες 

καταπίεσης και πόσο χοντρά μπορεί να είναι; Απ’ όσα 

φαντάζεστε, προσθέστε κι άλλα τόσα: νάτος ο στιβαρός 

μονόλογος έτερου Σαλονικού μάστορα, έτοιμος για τα 

θέατρο, αρκεί να βρεθεί η κατάλληλη ηθοποιός.

Block 25, καρολίνα ναχμούλη - Γαβριηλίδου, επιμέ-
λεια λευτέρης Ξανθόπουλος, Γαβριηλίδης. Αν νομίζε-

τε ότι δεν έχετε να μάθετε τίποτ’ άλλο για τα ναζιστικά 

στρατόπεδα, διαβάστε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο. Και 

ναι, η συνωνυμία δεν είναι τυχαία: πρόκειται για τη μάνα 

του εκδότη, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος. 

κύκλωψ, ευριπίδης, μτφ. Βάιος λιαπής, κίχλη. Το μο-

ναδικό άρτια σωζόμενο αρχαίο σατυρικό δράμα, σε μια 

πληρέστατη έκδοση με σπουδαία εισαγωγή και σημειώ-

σεις. Μπόνους: το αρχαίο κείμενο σε μάρσιπο του εσω-

τερικού οπισθόφυλλου. 

άυθάδεια λαγνεύουσα - ερωτικές ιστορίες και φα-
ντασίες, κώστας Βούλγαρης, κέδρος. Πολλά ανεξάρ-

τητα κείμενα, γλώσσα και ύφος που βυζαντινίζουν προ-

κλητικά κι ένα κλείσιμο κατευθείαν από το δημοτικό τρα-

γούδι. Ένα πεζογραφικό πουλέν μου για αυτή τη χρονιά. 

άτραπός, Σταμάτης Βασίλαρος, εκδ. νότιος Άνεμος. 
Το 4ο βιβλίο του γνωστού ογκολόγου μαστού είναι μια 

συλλογή διηγημάτων (έχουν προηγηθεί ακόμα μία έκ-

δοση διηγημάτων καθώς και 2 ποιητικές συλλογές). Ι-
στορίες από το παρελθόν, επινοημένες ή πραγματικές, 

γεγονότα που έχουν συμβεί στη ζωή του, τυχαίες συνα-

ντήσεις που τον εμπνέουν, ιστορίες που τον συνδέουν 

με το νησί του, την Ικαρία. Στο εξώφυλλο ένα έργο του 

αρχιτέκτονα και γλύπτη Αλέξανδρου Πατσούρη.

17+1 πρόσφατα βιβλία που μÕ αρέσανε πολύ 
Μια αυθαίρετη, προσωπική, ακαριαία καταγραφή 

Του  Δημήτρη Φύσσα, d.fyssas@gmail.com
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ÇΕ
ίναι μια ιστοσελίδα - μοναδικό 
εργαλείο αυτοέκδοσης, το οποίο 
δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν 
που το επιθυμεί να διαμορφώσει 

την έκδοση του βιβλίου του κρατώντας 
ταυτόχρονα όλα τα δικαιώματα της διανο-
μής του (σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική 
μορφή). Ο συγγραφέας αποφασίζει μόνος 
του τα χαρακτηριστικά που θα διαμορφώ-
σουν το βιβλίο του ±  ο ίδιος επιλέγει το 
μέγεθος και τις διαστάσεις του βιβλίου, 
το χαρτί του εξωφύλλου, το χαρτί του ε-
σωτερικού σώματος σε περίπτωση που 
τυπωθεί και κάθε φορά, αναλόγως με τις 
επιλογές του, μαθαίνει μια ένδειξη του κό-
στους παραγωγής, που εξαρτάται και από 
τον αριθμό των λέξεων. Αυτά λίγο πολύ τα 
κάνουν και άλλες ιστοσελίδες στον κόσμο. 
Στη δικιά μας, όμως, υπάρχει μια παγκό-
σμια πρωτοτυπία. Μπορείς ταυτόχρονα να 
αγοράσεις και μεμονωμένες υπηρεσίες: 
π.χ. επιμέλεια (από ανάγνωση και παροχή 
συμβουλών βελτίωσης μέχρι δημιουργική 
επιμέλεια, όπου ο επιμελητής αναδιαμορ-
φώνει το βιβλίο μαζί με το συγγραφέα, ο 
οποίος πάντα έχει και τον τελευταίο λόγο) 
ή μπορείς να αγοράσεις υπηρεσία δημι-
ουργίας εξωφύλλου ή, αν πρόκειται για 
παιδικό βιβλίο, δημιουργία εικονογράφη-
σης κ.ά. Εκδίδουμε επίσης ISBN, φυσικά 

μεμονωμένη υπηρεσία εκτύπωσης ή σε 
περίπτωση που κυκλοφορήσει μόνο ή και 
σε e-book μπορούμε να το προωθήσουμε 
στα συνεργαζόμενα κανάλια διανομής.  
Την αποκλειστική ευθύνη και τα δικαιώ-
ματα του βιβλίου τα έχει ο συγγραφέας 
±  υπάρχει όμως και η περίπτωση που αν 
θεωρήσουμε πως ένα κείμενο ταιριάζει 
στις εκδόσεις μας να το συζητήσουμε μα-
ζί του, αν επιθυμεί να βγει από εμάς. Δια-
φορετικά όλα κινούνται στα πλαίσια που 
περιέγραψα. Όσο για το χρονικό διάστημα 
που χρειάζεται να εκδοθεί το βιβλίο; Όσο 
αφορά εμάς στο συμβόλαιο που υπογρά-
φουμε μαζί με το συγγραφέα εξηγούμε 
τους χρόνους που χρειάζεται το τύπωμα ή 
η μετατροπή ενός κειμένου σε ebook. Από 
εκεί και ύστερα ο χρόνος εξαρτάται από το 
αν και το τι είδους επιμέλεια έχει επιλεγεί, 
αν πρέπει να δημιουργηθεί εικονογράφη-
ση κ.λπ. Πάντως, από τη στιγμή που ο συγ-
γραφέας έχει κάνει Login στο BOOKOO, 
έχει όσο χρόνο επιθυμεί να διαμορφώσει 
το βιβλίο του.
Είμαστε αληθινά χαρούμενοι για το 
BOOKOO. Γιατί το www.bookoo.gr δεν 
είναι μόνο μια χρήσιμη ιστοδελίδα-
υπηρεσία, αλλά και γιατί υλοποιεί όνειρα 
μ'  έναν πολύ εύκολο και¼  παιχνιδιάρικο 
τρόπο». ●

Θέλεις να δεις το βιβλίο σου 
τυπωμένο; Τώρα είναι πιο 

εύκολο από ποτέ. 
O χάρης Ψυχογιός, 

διευθυντής Επιχειρησιακής 
Ανάπτυξης των εκδόσεων 

Ψυχογιός, εξηγεί πώς 
λειτουργεί το BOOKOO

Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη

Στο BOOKOO βγάζεις μόνος το βιβλίο σου
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Μια ταινία (ή τριάντα) 
για το καλοκαίρι! 
Τα θερινά δεν κάνουν διακοπές κι ο Αύγουστος είναι γεμάτος ταινίες

››› Who you gonna call? Οι «Ghost-busters» επιστρέφουν με γυναικεία σύνθεση, αλλά 
με την ίδια αίσθηση ενός paranormal, «φανταστικού» χιούμορ. Δεν ξέρουμε αν τα ριμέικ, 
ή τα ριμπούτ είναι απαραίτητα, αλλά αυτό εδώ του Πολ Φέιγκ μας θυμίζει τα 80s κι αυτό 
είναι καλό. (από 27/8) 

››› Η Μίλα Κούνις αποφασίζει πως το να είναι υποδειγματική μαμά είναι υπερτιμημένο 
στο «Μαμάδες με κακή διαγωγή» (Bad Moms), των Τζον Λούκας, Σκοτ Μουρ. (από 27/8) 

››› Στο «Η Μάγκι έχει σχέδιο» (Maggie’s Plan) της Ρεμπέκα Μίλερ, μια τριαντάρα νεοϋ-
ορκέζα απογοητευμένη από τους άντρες αποφασίζει να αποκτήσει μόνη της ένα παιδί 
και στην πορεία γνωρίζει τον Κ. Σωστό. Γιατί έτσι συμβαίνει στις ταινίες. (από 27/8) 

››› Ένας δημόσιος υπάλληλος είναι έτοιμος να φτάσει ως την άκρη του κόσμου με με-
τάθεση για να μη χάσει τη θέση του στο «Πού πάω Θεέ μου» (Quo vado?) του Τζενάρο 
Νουνζιάντε. Η κωμωδία είναι ιταλική, αλλά, όπως λένε, ούνα φάτσα... (από 27/8) 

››› Μια θεαματική ληστεία βρίσκεται στο κέντρο της ταινίας του Ντάνιελ Καλπαρσόσο 
«Ποιος κλέβει ποιον» (Cien anos de perdon) που επιβεβαιώνει ότι οι Ισπανοί ξέρουν κι 
από heist movies. 

››› Με φόντο το Χόλι-
γουντ της δεκαετίας του 
'30,  ο Γούντι Άλεν μάς 
ξεναγεί γοητευτικά στην 
«Café Society» (φωτό)
της εποχής, μέσα από την 
ιστορία ενός νεαρού που 
φτάνει στο Λος Άντζελες 
με όνειρο να δουλέψει στη 
βιομηχανία του κινηματο-
γράφου. Με ένα θαυμάσιο 
καστ και τον αέρα μιας 
feelgood ρομαντικής 
κομεντί, υπόσχεται ένα 
απολαυστικό καλοκαιρινό 
βράδυ. (από 25/8) 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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››› Η Τίλντα Σουίντον είναι μια ροκ 
σταρ που ξεκουράζει τις φωνητικές της 
χορδές σε ένα  ιταλικό νησί στο «Κάτω 
από τον ήλιο» (A Bigger Splash, 2015), 
τη νέα ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο 
μετά το «Είμαι ο έρωτας». (από 4/8) 

››› Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ανακα-
λύπτει ότι «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν 
στη Ρώμη» (All Roads Lead to Rome), τη 
ρομαντική κομεντί της Έλα Λεμχάγκεν, 
που τη θέλει να ψάχνει την κόρη της 
στην ιταλική πρωτεύουσα. (από 4/8)
 
››› Η Έλεν Μίρεν βρίσκεται αντιμέτω-
πη με την ηθική των drones στον «Αό-
ρατο εχθρό» (Eye in the Sky) του Γκάβιν 
Χουντ, ένα βρετανικό θρίλερ με πολιτι-
κές προεκτάσεις. (από 4/8) 

››› Ένας αλγερινός αγρότης ονειρεύε-
ται να παρουσιάσει την αγαπημένη του 
αγελάδα σε μια αγροτική έκθεση στο 
Παρίσι κι αυτό για κάποιο λόγο γίνεται 
ταινία στο «Μια αγελάδα στο Παρίσι» 
(La Vache) του Μοχάμεντ Χαμιντί.

››› Ένα αγόρι ανακαλύπτει έναν α-
προσδόκητο φίλο στο «Ο Πιτ και ο 
Δράκος» (Pete’s Dragon) του Ντέιβιντ 
Λόουρι, μια παιδική ταινία παραγωγής 
της Disney. (από 4/8) 

››› Ένας χωρισμένος άντρας που εί-
ναι αφοσιωμένος στη μικρή του κόρη, 
ανακαλύπτει ότι στη ζωή του υπάρχει 
χώρος για τον έρωτα στο «Χωρίς παι-
διά» (Sin hijos) του Ισπανού Άριελ Γουί-
νογκραντ. (από 4/8) 

››› Η τύχη θα φέρει κοντά δυο ανθρώ-
πους στο Παρίσι οι οποίοι θα ερωτευ-
θούν και μαζί θα δοκιμάσουν την πιθα-
νότητα της ευτυχίας στο «Alaska» του 
Κλαούντιο Κουπελίνι. (από 4/8) 

››› Ο Ρίτσαρντ Λίνκλέιτερ ισχυρί-
ζεται ότι «Όλοι Θέλουν από λίγο!!» 
(Everybody Wants Some!!) στην 80s κω-
μωδία του που μας πηγαίνει πίσω στο 
πνεύμα του «Dazed and Confused». 
(από 18/8) 

››› Μια γυναίκα χτυπά με το αυτοκί-
νητό της και στην πορεία ερωτεύεται 
έναν άντρα που πάσχει από άσπεργκερ 
στο «Η αγάπη είναι ένα θαύμα» (Le 
goût des merveilles) του Ερίκ Μπενάρ. 
Αυτά συμβαίνουν στο γαλλικές ρομα-

ÇΗ αγάπη είναι ένα θαύμαÈ

ÇΚάτω από τον ήλιοÈ ÇΗ μέρα της ΒαστίληςÈ

ÇΠελέ: Η ιστορία ενός
 θρύλουÈ
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Ο 7ος κύκλος του 
The Walking Dead στο FOX
Πρεμιέρα τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 
θα κάνει στο FOX ο 7ος κύκλος της 
σειράς-φαινόμενο «The Walking 
Dead». Ο 7ος κύκλος περιλαμβάνει 
16 νέα επεισόδια, τα οποία θα μετα-

δοθούν σε δύο μέρη. Η προβολή των 8 πρώτων θα αρχίσει διεθνώς στις 24 Οκτωβρίου, ενώ τα 
υπόλοιπα 8 θα επιστρέψουν στις οθόνες τον Φεβρουάριο του 2017. Όλα τα νέα επεισόδια θα είναι 
επίσης διαθέσιμα on demand μέσω FOX Play, ενώ οι fans μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν 
box sets από όλους τους προηγούμενους κύκλους της σειράς. Το κανάλι FOX προβάλλεται στην 
Ελλάδα μέσω Nova, OTE TV, Vodafone TV και Cyta Τηλεόρασης.

ντικές ταινίες. (από 18/8) 

››› Ξέρετε τι κάνουν τα κατοικίδιά σας 
όσο εσείς λείπετε από το σπίτι; Σε αυτό 
το ερώτημα καλείται να απαντήσει η 
ταινία κινουμένων σχεδίων των Κρις 
Ρενό, Γιάροου Τσένεϊ, «Μπάτε σκύλοι 
αλέστε» (The Secret Life of Pets), με κω-
μικά αποτελέσματα. (από 18/8) 

››› Ο Ίντρις Έλμπα προσπαθεί να α-
ποτρέψει μια τρομοκρατική επίθεση 
στο Παρίσι στη «Μέρα της Βαστίλης» 
(Bastille Day) του Τζέιμς Γουότκινς, 
το οποίο δυστυχώς μοιάζει πολύ κο-
ντά στην πραγματικότητα για να είναι 
«fun». (από 18/8) 

››› Ο τίτλος τα λέει όλα στο «Πελέ: Η 

ιστορία ενός θρύλου» (Pelé: Birth of a 
Legend) των Τζεφ και Μάικλ Ζίμπαλιστ, 
που βιογραφεί το μυθικό ποδοσφαιρι-
στή. (από 18/8) 

››› Ο Τζέισον Στέιθαμ επιστρέφει στο 
ρόλο του πληρωμένου δολοφόνου Άρ-
θουρ Μπίσοπ στο «Το μούτρο: Η επι-
στροφή» (Mechanic: Resurrection) του 
Ντένις Γκάνσελ, μια ακόμη περιπέτεια 
για τους φαν του είδους. (από 18/8) 

››› Μια τελειόφοιτη Λυκείου βυθίζε-
ται σε ένα online παιχνίδι αλήθειας ή 
τόλμης, όπου κάθε της κίνηση αρχίζει 
να χειραγωγείται από μια ανώνυμη κοι-
νότητα «παρατηρητών» στο «Nerve»  
των Χένρι Τζουστ, Άριελ Σούλμαν.
(από 18/8)

Διαβάστε όλη τη 
συνέντευξη  στο site

www.athens voice.gr

Πριν έρθεις εσύ
Η ταινία «Πριν έρθεις εσύ» 
έχει πρωταγωνίστρια την 
Εμίλια Κλαρκ («Game of 
Thrones»). H A.V. συνάντησε 
τη συγγραφέα του best seller 
στo οποίο στηρίχτηκε η ται-
νία, Τζότζο Μόις.  

Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη  

Ο ήρωάς μου Γουίλ είναι ένας 
άνθρωπος πολύ αθλητικός και 
δραστήριος πριν πάθει το ατύ-

χημα και μείνει τελείως παράλυτος. Στις 
προθέσεις μου ήταν να περάσω ένα μή-
νυμα περί κριτικής. Μακάρι να ζούσε 
ο καθένας τη ζωή του όπως θέλει, όσο 
καλύτερα μπορεί, χωρίς να κρίνει τους 
άλλους και τις αποφάσεις τους.

» Σ τ ά θ η κ α  τ ρ ο -
μ ε ρ ά  τ υ χ ε ρ ή 

με τους ηθο-
ποιούς που 
επιλέχθη-
καν για να 
υποδυθούν 

τους ήρωές 
μου. Ξέρεις, 

μου είχαν προ-
λογίσει την Εμίλια 

Κλαρκ ως Καλίσι και 
ήμουν λίγο κάπως, αλλά μετά τη συ-
νάντησα και είπα, Θεέ μου, αυτή είναι 
η Λου. Είναι λίγο αδέξια και αστεία και 
αυθόρμητη. Όσο για τον Σαμ, με κάνει 
και κλαίω μόνο που τον βλέπω, κατα-
λαβαίνεις πώς το λέω αυτό ε;   

»Θυμάμαι πώς ένιωσα όταν είδα την 
ταινία. Τη δεύτερη φορά κοιτούσα τους 
πάντες γύρω μου. Κλαίνε; Γελάνε; Γιατί 
δεν κλαίνε, τι συμβαίνει, τι έκανα λά-
θος; Γιατί δεν τους συγκίνησα; Δεν τους 
αρέσει; Γιατί δεν κλαίνε! Ευτυ-
χώς στο τέλος τους είδα όλους 
κλαμένους και ησύχασα. 

Στην ταινία παίζουν η Εμίλα Κλαρκ και ο 
ωραίος Σαμ Κλάφλιν («Αγώνες πείνας», 
«Με αγάπη») και θα βγει στις αίθουσες στις 
4/8. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδ. 
Ψυχογιός.co
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ÇΌλοι θέλουν από λίγο!!È
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Από τον ΓΙώρΓΟ ΠΑνΟΠΟΥΛΟ

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Αύγουστος: καλά νέα! Ο κυβερνήτης σου 
Άρης σε φιλικό έδαφος στον Τοξότη (από 
2/8) δημιουργεί ευεξία και αισιοδοξία κα-
ταρχάς και τη διάθεση να αρπάξεις τη ζωή 
απ’ όπου μπορεί να σε ενθουσιάσει. Μιλά-
με για επικοινωνιακό μήνα, για κινητικότη-
τα και κοινωνικότητα – να μια καλή εποχή 
για να φύγεις έστω για λίγο οποιαδήποτε 
στιγμή αυτές τις εβδομάδες. Είναι μήνας 
που μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις σαν 
ελβετικό σουγιά για όλες τις χρήσεις: να 
ταξιδέψεις, να κοιτάξεις για σπουδές, 
για να μετακινηθείς/μετακομίσεις, για να 
συζητήσεις επαγγελματικά, να δροσο-
λογήσεις σχέδια για το φθινόπωρο, να 
κλείσεις ακόμα και σημαντικά ραντεβού 
ή να κάνεις έρευνα για ό,τι σε ενδιαφέρει 
εργασιακά. Επίσης μπορεί να είναι μια 
περίοδος εξωστρέφειας, με φίλους, με 
κόσμο, με γνωριμίες, με διάθεση να συν-
δεθείς ή και να βελτιώσεις τις σχέσεις σου. 
Καλοκαιρινός μήνας.   

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Ε, ναι, με τον Άρη στον Σκορπιό επί μήνες 
(Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Ιούνιο, Ιούλιο) 
να σε πιέζει μερικές φορές ασφυκτικά 
στον τομέα που σχετίζεται με τη συντρο-
φική ζωή αλλά και τις επαγγελματικές 
συνεργασίες, ή κάποια σημαντική σχέση 
στη ζωή σου, εξουθενώθηκες, τρόμαξες, 
σιχτίρισες, συγκρούστηκες, θύμωσες, 
αναμετρήθηκες με παρελθόν, φόβους και 
απογοήτευση. Και να ’σαι στον Αύγουστο, 
που μετά από καιρό μπορείς να αναστενά-
ξεις λέγοντας: ουφ, πάει κι αυτό! Με τους 
Δία, Αφροδίτη και Ερμή στην Παρθένο 
μπορείς να ξαναπάρεις μπρος, να αρχίσει 
η ίαση και η ανάκαμψη στις σχέσεις που 
σε νοιάζουν, να κοιτάξεις ξανά το μέλλον 
με ανανεωμένο ενδιαφέρον. Έρωτας, 
διασκέδαση, διακοπές, χαρά, ξενύχτια, 
σεξ, παιδιά, προσδοκίες, όνειρα, δημιουρ-
γικότητα και ευχές μπαίνουν ξανά στο κά-
δρο. Μήνας ανάκαμψης ο Αύγουστος και 
επούλωσης τραυμάτων και γρατζουνιών. 
   
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Η μετατόπιση του Άρη στον Τοξότη από 
τις 2 Αυγούστου στρέφει ξανά και έντονα 
την προσοχή σου στις συντροφικές/ε-
παγγελματικές/σημαντικές σου σχέσεις. 
Κάποια/κάποιες σχέσεις μπαίνουν σε 
φάση κρίσης, με την έννοια ότι τοποθε-
τείται επί τάπητος το παρόν και το μέλλον 
της προσωπικής ή επαγγελματικής σου 
ζωής ή και των δύο. Αυτό σημαίνει ότι ο 
Αύγουστος και μετά ο Σεπτέμβριος είναι 
μήνες που τεστάρονται οι σχέσεις και αν 
έχουν ζωτικότητα, δυναμική και μέλλον 

σταθεροποιούνται και εξελίσσονται. Αλ-
λιώς χρειάζεται είτε να επανεξεταστούν, 
να τροποποιηθούν ή να τελειώσουν. 
Αντίβαρο ο Ερμής, η Αφροδίτη και ο Δίας 
στην Παρθένο που δημιουργούν εναλ-
λακτικές, προστατεύουν τις σχέσεις που 
αξίζουν, στηρίζεις και σε ενδιαφέρουν, 
ή ανοίγουν νέες προοπτικές σε δουλειά, 
σχέσεις, συντροφικότητα. Σύνθετος 
μήνας, ανοιχτός είτε προς τα πάνω είτε 
προς τα κάτω. 

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Ένας Αύγουστος με τον Άρη να περνάει 
στον Τοξότη (2/8) τι μπορεί να σημαίνει; 
Ότι εργάζεσαι εντατικά ή και περισσό-
τερο; Ότι η πρακτική πλευρά της ζωής 
σου με μαζεμένες τις εκκρεμότητες σε 
πιέζει να ανταποκριθείς; Ότι αποφάσι-
σες να ασχοληθείς και να προσέξεις το 
σώμα, την άσκηση και τη διατροφή σου; 
Ότι αγωνιάς για το παρόν και το μέλλον 
της δουλειάς σου; Ότι ψάχνεις δουλειά, 
κλείνεις ραντεβού, στέλνεις βιογραφικά, 
βλέπεις χρήσιμους ανθρώπους; Ότι έχεις 
πέσει με τα μούτρα σε μια εργασία που 
έχει αναλάβει, ή για να διεκπεραιώσεις 
ένα σχέδιο; Μπορεί κάτι από όλα να 
ισχύει, όπως υπάρχει και η πιθανότητα με 
πλανήτες στην Παρθένο να βρίσκεσαι σε 
διακοπές, να ταξιδεύεις, να μετακομίζεις. 
Ή να ψάχνεις για σπουδές, να βλέπεις 
φίλους, να γνωρίζεις καινούγργιους αν-
θρώπους, να διασκεδάζεις. Ή να σκέφτε-
σαι να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο: ...μια 
δική σου δουλειά π.χ. Ο μήνας πάντως 
είναι θετικός και χρωματίζεται από τις 
δικές σου επιδιώξεις. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Τι να τα λέμε – στους επτά μήνες που 
έχουν περάσει μέχρι τώρα οι τέσσερις 
(βλέπε Ιανουάριος/Φεβρουάριος/Ιού-
νιος/Ιούλιος) ήταν ζόρικοι, απαιτητικοί, 
δύσκολοι και ψυχολογικά πολλές φορές 
ψυχοβγαλτικοί. Ελπίζοντας ότι έκλεισες 
τους λογαριασμούς σου με το παρελθόν, 
ότι συνειδητοποίησες με ποιους θέλεις 
να είσαι και με ποιους όχι, ή ότι ξέρεις πού 
πας επαγγελματικά, ο Αύγουστος έρχεται 
να σε επαναφέρει στην καλή πλευρά της 
ζωής. Ο Άρης όλο τον Αύγουστο στον Το-
ξότη (από 2/8) λειαίνει τις διαφορές, μει-
ώνει τους κραδασμούς, σε ανεβάζει στο 
φως, σε επιστρέφει στον κόσμο: έρωτας, 
δημιουργικότητα, διασκέδαση, φίλοι, 
φλερτ, ερωτικές νύχτες δημιουργούν το 
πλαίσιο που μπορείς να κινηθείς και να 
απολαύσεις. Όσο για τους πλανήτες στην 
Παρθένο κάτι καλό μπορεί να συμβεί στην 
τσέπη σου, μια συνεργασία, ένα σχέδιο 
που δρομολογείς ή μια ευκαιρία που πέ-

φτει στο δρόμο σου μπορεί να οδηγήσει 
την επαγγελματική σου ζωή σε γόνιμο 
έδαφος. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Στην τελική ευθεία και πριν ο Δίας εγκατα-
λείψει το ζώδιό σου (στις 9 Σεπτεμβρίου) 
και με την ταυτόχρονη παρουσία της 
Αφροδίτης και του Ερμή, ο Αύγουστος 
μπορεί να γίνει ένας μήνας ευνοϊκός, ση-
μαντικός, ενδιαφέρον, εποικοδομητικός,  
ιδιαίτερος. Με ενισχυμένη την αισιοδο-
ξία, την καλή διάθεση και την πίστη ότι 
μπορείς να τα καταφέρεις, μπορείς να 
στρέψεις τη ζωή σου προς τα εκεί που 
επιθυμείς και στοχεύεις. Μπορείς να επε-
κταθείς επαγγελματικά, ή να ξεκινήσεις 
μια νέα επαγγελματική πορεία, να ανοι-
χτείς ή να ρίξεις άλλο ένα όροφο στο οι-
κοδόμημα που έχεις ήδη χτίσει. Υπάρχουν 
άνθρωποι που θα σε βοηθήσουν, που θα 
σε διευκολύνουν, που θα λειτουργήσουν 
ευεργετικά. Οι σχέσεις βελτιώνονται, 
εξελίσσονται ή δημιουργείς καινούργιες. 
Είναι περίοδος που όλα είναι ανοιχτά, 
αρκεί να ξέρεις πού θέλεις να πας (ή να 
επιθυμείς να πας κάπου ακόμα κι αν δεν 
ξέρεις τι θα βρεις) και άρεις τη δυσπιστία 
στο θαύμα της ζωής. 

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας επικοι-
νωνίας, πολλών συζητήσεων, πολλών 
επαφών, πολλών συναντήσεων. Είναι 
μήνας που η σκέψη, οι ιδέες, οι γνώμες 
κινούνται σε γρηγορότερους ρυθμούς 
ώστε να γίνουν πράξη, να δρομολογη-
θούν σχέδια, να μπουν οι βάσεις για τις 
επιδιώξεις του χειμώνα. Αλλιώς: είναι 
μήνας κινητικότητας – αλλαγές κατοικίας, 
δουλειάς ή αποφάσεις για καινούργια 
ξεκινήματα. Σπουδές, διαφήμιση, μίντια, 
δημόσιες σχέσεις, όλα τα είδη επικοινω-
νίας και κάθε διανοητική προσπάθεια ευ-
νοούνται. Προσοχή στις έντονες απόψεις 
που μπορεί να έχεις, ή στο φανατισμό και 
την ισχυρογνωμοσύνη, επειδή πιστεύεις 
ότι έχεις δίκιο ή ότι η γνώμη σου είναι η 
μοναδική αλήθεια. Επίσης: Ενώ το ένα 
κομμάτι σου θέλει να είναι και είναι μέσα 
στον κόσμο, ένα άλλο με πλανήτες στην 
Παρθένο θέλει να αποδράσεις από τον κό-
σμο ει δυνατόν με κάποιον/α που αγαπάς 
– μια χαρά. Πρόσεξε μόνο να μην παίξεις 
το/τη μάρτυρα σε μια σχέση. 

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Όταν ο Άρης φύγει στις 2/8 από το ζώδιό 
σου μπορείς να πεις με χαμόγελο και τε-
ράστια ανακούφιση «αυτό ήταν…». Ναι, 
ο Άρης, που είναι ο παραδοσιακός σου 
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κυβερνήτης, σου προσφέρει εξαιρετική 
δύναμη, αταλάντευτη αποφασιστικότη-
τα, έντονες επιθυμίες, παθιασμένες σχέ-
σεις και γερή διαίσθηση. Στην αρνητική 
του έκφραση αυτός ο Άρης έχει εμμονές, 
πληγωμένα αισθήματα, επιμονή στα 
τραύματα του παρελθόντος, ζήλεια, χει-
ραγώγηση, κτητικότητα, ασήκωτο βάρος, 
δυσπιστία και κόλλημα με τον έλεγχο του 
εαυτού και των άλλων. Στους μήνες που 
ήταν στο ζώδιό σου (Ιανουάριο, Φεβρου-
άριο, Ιούνιο και Ιούλιο) έκανες πολλές φο-
ρές βόλτες με το τρενάκι του τρόμου. Το 
τι κατάφερες με την πυρηνική ενέργεια 
που σου δόθηκε μόνο εσύ το ξέρεις και 
μέσα στον Αύγουστο μπορείς να αξιολο-
γήσεις τις επιπτώσεις. Κατά τα άλλα, στον 
Αύγουστο ελαφραίνεις, διασκεδάζεις χω-
ρίς αλλά, αποφορτίζεσαι μέσα σε παρέες 
και φίλους, τίποτα δεν είναι τόσο σοβαρό, 
η ένταση στη σχέση ή στις σχέσεις που σε 
νοιάζουν εξαφανίζεται, μπορείς να δια-
σκεδάσεις – η μάχη τέλειωσε. 

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Σαφώς και είναι καλύτερα τώρα που ο 
Άρης φεύγει από τον Σκορπιό κι έρχεται 
στο ζώδιό σου (από 2/8). Καταρχάς ε-
πιστρέφει το χρώμα στο πρόσωπό σου, 
ζωντανεύεις, αποκτάς μεγαλύτερη ζωτι-
κότητα, ξυπνάς. Μειώνονται οι αμφιβολί-
ες, οι φόβοι, τα άγχη – από εδώ και πέρα 
ελέγχεις περισσότερο την πραγματικό-
τητά σου και καθισμένος/η στη θέση του 
οδηγού πας εσύ το αυτοκίνητο προς τα 
εκεί που θέλεις, με την ταχύτητα που θέ-
λεις. Είσαι ορατός/ή, είσαι ξανά μαχητής/
αγωνίστρια, η αυτοπεποίθηση αυξάνεται. 
Ταυτόχρονα η παρουσία του Ερμή, της 
Αφροδίτης και του Δία στην Παρθένο, δη-
λαδή στον τομέα της επαγγελματικής σου 
καταξίωσης, της κοινωνικότητας και του 
στάτους σου, φωταγωγείται. Ο Αύγου-
στος μπορεί να είναι ένας ενδιαφέρων, 
σημαντικός, γεμάτος προοπτικές και ευ-
καιρίες μήνας όπου επάγγελμα, σχέσεις, 
προσωπική και δημόσια ζωή μπορούν να 
ανθίσουν. 

αιγόΚέρως  (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Να το πούμε από την αρχή: ο Αύγουστος 
μπορεί να είναι ένας ευνοϊκός μήνας, με 
καλές ειδήσεις, με μια σημαντική συνά-
ντηση ή γνωριμία που μπορεί να εξελιχθεί 
αισθηματικά ή να έχει επαγγελματικές 
προεκτάσεις, με αξέχαστες διακοπές ή 
ένα ταξίδι που θα γράψει, με χρήσιμες 
επαφές και ραντεβού, με σχέδια για τα 
επόμενα βήματά σου, με προοπτικές που 
περιέχουν ίντερνετ, σπουδές, εξωτερικό, 
μετακίνηση, ελεύθερα επαγγέλματα, 
μίντια, εμπόριο, γνώση. Με τον Ερμή, την 

Αφροδίτη και τον Δία στην Παρθένο έχεις 
την ευκαιρία αλλά και τη δυνατότητα να 
ανοιχτείς στο μέλλον, να εξελίξεις τις σχέ-
σεις σου, να ρίξεις τους σπόρους για τον 
επόμενο κύκλο της ζωής σου. Η σκέψη 
και η διαίσθησή σου λειτουργούν καλά 
και μπορείς αντικειμενικά να δεις τη μεγά-
λη εικόνα – βγες έξω.  

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Ο Άρης φεύγει από το νευραλγικό Σκορ-
πιό για να περάσει στον Τοξότη στις 2/8. 
Ο κόκκινος συναγερμός, που χαρακτήρι-
σε μέχρι τώρα τη χρονιά με διαλείμματα, 
λήγει. Θυμήσου τους μήνες Ιανουάριο/
Φεβρουάριο, Ιούνιο και Ιούλιο. Κερδι-
σμένος/η ή χαμένος/η, πληγωμένος/η, 
απογοητευμένος/η ή δυναμωμένος/η, το 
σίγουρο είναι ότι η ένταση μειώνεται και 
η ζωή ξαναγυρίζει σε μια κανονικότητα. Ο 
Τοξότης για σένα συμβολίζει τους φίλους, 
τις ομαδικές προσπάθειες, το μέλλον, τις 
επαγγελματικές σου προσδοκίες και από 
δίπλα μιλάει για ανάλαφρες ερωτικές 
ιστορίες, λίγο ξενύχτι, ένα ποτό παρά 
πάνω, σέξι νύχτες, καλή ζωή – αυτό θα 
είναι το γενικό κλίμα του Αυγούστου. Και 
ταυτόχρονα με πλανήτες στην Παρθένο 
ό,τι σχετίζεται με συνεταιρισμούς, συ-
ντροφικότητα, οικονομικές δοσοληψίες 
και δημιουργικότητα ευνοείται. Ναι, πολύ 
καλύτερα. 
 
ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Ο Αύγουστος είναι ένας καλός μήνας – οι 
δυνατότητες είναι πολλές: οι σχέσεις, 
ερωτικές/επαγγελματικές/συντροφικές 
μπορούν να εξελιχθούν, να βαθύνουν, να 
σταθεροποιηθούν, να πάρουν σοβαρή 
τροπή. Είναι από τις εποχές επίσης που αν 
είσαι μόνος/η μπορείς να συναντήσεις, να 
γνωρίσεις, να ερωτευθείς κάποιον/α. Ή 
να σου κάνουν πρόταση για μια δουλειά, 
μια συνεργασία ή να σου δοθούν εργασι-
ακές ευκαιρίες. Μπορεί να συνεργαστείς, 
συνεταιριστείς, δρομολογήσεις, σχεδιά-
σεις, συζητήσεις για μια κοινή επαγγελμα-
τική προσπάθεια. Ή να αναλάβεις εσύ την 
επαγγελματική σου πορεία ξεκινώντας 
κάτι. Με Δία/Αφροδίτη και Ερμή στη 
νευραλγική για σένα Παρθένο είναι ένας 
μήνας που οι σχέσεις είναι ευχάριστη 
προτεραιότητα, μπορείς να εκφραστείς 
και να χαρείς μέσα από αυτές, να τις 
καλλιεργήσεις, να σε χαροποιήσουν, να 
σε ευχαριστήσουν, να τις απολαύσεις 
ανοίγοντας επιπλέον τον κύκλο σου και 
επεκτείνοντας τις γνωριμίες σου. ●

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου  
τάσεων  θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου
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πολλές δουλίτσες
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MELANIE 

RIBBE 

- A side -

Mar-T & Luca Donzelli | In Your 
Hands (Mathias Kaden’s Lost in Time Remix) 

Hector Couto | Get It On

Marco Carola | Play It Loud (Mihalis 
Safras Remix) 

Reboot | Are You Loosing My Mind 

Ross Evans & Daniel Dubb | 
Kind Of A Big Deal 

- Β side -

Igor Vincente & DkA | Haus Boo 

Latmun | Dance & Bop (Luca Donzelli & 
Mar-T Remix) 

Zlatnichi | Sabbah Dance

Giuseppe Biondo | No Body 
(Drastic Duo Remix) 

 Liva K | Acid 

Γ
ερμανοτζαμαϊκανή DJ και 
παραγωγός που ξεκίνησε 
ως μοντέλο πριν εστιάσει 
στη dance μουσική. Έχει 

παίξει σε clubs και events όπως 
τα Amnesia Ibiza, Fabrik Madrid, 
Miami Music Week με techno, 
tech-house beats.Την 1η Αυγού-
στου μαζί με την Ιταλίδα Micol 
Danieli αναλαμβάνουν τα ντεκ 
του club Kalua στη Μύκονο.
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