
#78 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΟΣΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ, ΑΚΟΥΣΕΙΣ ΔΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕ ΧΑΡΤΗ                ΚΕΡΔΙΣΕ προσκλήσεις, εισιτήρια, δώρα!







DFHNDSFHDFGH

Ποιός πιστεύει στον έρωτα   
Η Ιωάννα Χατζηανδρέου (φωτογράφος)  
απαντά με την εικόνα του εξωφύλλου
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Το περιοδικό fititis.gr διανέμεται δωρεάν το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα (εκτός Αυγούστου) σε 30.000 αντίτυπα σε κεντρικά σημεία του νομού Θεσσαλονίκης Παλιότερα και μελλοντικά τεύχη μας (καθώς και σχόλια, επιπλέον άρθρα και παραλειπόμενα)  βρίσκετε και στο www.fititis.gr 
Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις για το 2012,  το περιοδικό δεν υπόσχεται ότι  θα συνεχίσει να κυκλοφορεί και μετέπειτα…
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν τις απόψεις του περιοδικού, πολλές φορές ούτε και των αρθρογράφων. Σας υπενθυμίζουμε ότι η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται, πάντως, ότι κατά το Ν. 
2121/1993 και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί και στην Ελλάδα με το Ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση, χωρίς γραπτή άδεια του Εκδότη - Διευθυ-
ντή.

ΘEΣΣAΛONIKH: A.Π.Θ.: Γεωπονική (κυλικείο) / Θεο-
λογική (κυλικείο) / Ιατρική (κυλικείο) / Κεντρική Βιβλιο-
θήκη (κυλικείο) / Κτηνιατρική (κυλικείο) /Κέντρο Διοί-
κησης / ΝΟΠΕ (κυλικείο) / Οδοντιατρική (κυλικείο) / Πο-
λυτεχνείο (κυλικείο) / ΤΕΦΑΑ / Φιλοσοφική (κυλικείο) / 
ΦΜΣ (κυλικείο) / Φοιτητική Εστία / Φοιτητική Λέσχη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Κυλικείο
Τ.Ε.Ι. : Κεντρικός Διάδρομος / Κυλικείο
Εστιατόρια - Ουζερί - Ταχυφαγεία: Τηγανιές και σχά-
ρες (Λαδάδικα) / TGI Fridays (Αριστοτέλους) / Μπακάλι-
κον / Δια χειρός και στη λαδόκολα / Gustozo
Καφέ - Μπαρ: Ζευξιδος / Pastaflora/Psilicology / Δι-
ατηρητέο / Arhouse / émigré / Ηλιοτρόποιο / Ζώγια / 
Pulp / Ανεμόεσσα/ Καφεναί/ Ήλιος / Malt n Jazz/ Δυ-
ναμό / Partizan / Coco au zen / Werk Stat / Spiti mou/ 
Starbucks/Residents
Live: Μύλος (κεντρική είσοδος) / Ρεμπέτ Ασκέρ/ Βίλ-
κα- Καπνοπωλείο / Block 33
Βιβλιοπωλεία - Δισκοπωλεία - Video Clubs: Seven 
film gallery / Ιανός (Αριστοτέλους) / Μαλλιάρης (Πλ. 
Ναβαρίνου) / Metropolis (Αριστοτέλους) / Πρωτοπορία 
/ Παπασωτηρίου / Πάρε-Δώσε/ AZA
Internet cafe: Gnet (Βας. Όλγας 16) / Gnet (Πλ. Ναβα-
ρίνου – Σπύρου Λούη 4) / Gnet (Μελενίκου 37) / Gnet 
(Κερασούντος 60, Καλαμαριά) / Gnet (Κατσιμίδη, ένα-
ντι Ευκλείδη) 
Φροντιστήρια - Κέντρα Ξένων Γλωσσών - Κέντρα 
Πληροφορικής: Βαφοπούλου / Καλογραία (Τσιμι-
σκή) / Σύγχρονο / Αssos / Axon / Λελάκη / Λαλαούνη / 
Colombo/Root /Yψηλάντιο / Τotal Deutsch /Σχολή Θε-
άτρου Βουτσινά
Κ.Ε.Κ. - Ι.Ε.Κ. - Κολλέγια - Κέντρα Ελευθέρων Σπου-
δών: / City Liberal Studies / Epsilon / Academy / Imese / 
New York College / Δημητρέλης / ΙΕΚ Ακμή / ΙΕΚ Δέλτα / 
ΙΕΚ Ξυνή / Παστέρ / Πυθαγόρας / Παπιώτης
Δήμοι - Περιφερειακά κέντρα: Γεν. Γραμματεία Νέας Γε-
νιάς
Κινηματογράφοι -Θέατρα: Odeon Πλατεία / Ολύ-
μπιον / Ράδιο City / ΚΘΒΕ / ΒΘΒΕ /City Gate/Βακούρα/
Έσπερος
Ραδιόφωνα: 1055 ROCK /  KOΣΜΟΡΑΔΙΟ 95.1 / Plus 
102.1
Διάφορα: Νico - Tattoo & Body piercing / XΑΝΘ / Ultra 
/ XRTC / To Prasino Saloni / Moritz (Mακένζυ Κίνγκ) / 
Αpple store (Aγγελάκη) / Marble / Αγαπητός ζαχαρο-
πλαστεία

θέλετε να διανέμεται το fititis.gr free press μέσα από το 
χώρο σας; Tηλεφωνήστε στο 2310-251290 ή στέιλτε email 
στο info@fititis.gr

 6-7 Ψιλολόγια 
 8 Φοιτητικά
 9  Καθηγητής του Μήνα
 10  Social Media
 10  Μάνος Αντώναρος
 13  Αφροδίτη Αλ Σάλεχ
 14-15  Άρης Χατζηστεφάνου
 18-19  Τι τρέχει με το βίντατζ
 20-21  Ένας λαός για το άσυλο
 22-23   Θέμα εξωφύλλου

Ποιός πιστεύει πλέον στον έρωτα;
 24  Kυνόδοντας
 26-27  Οδηγός Τζάμπα
 28-29   Αντίνοος Αλμπάνης- Γιώργος Παπαγεωργίου
 31  Your hand in mine
 32  Next best thing
 34-35  Μόδα
 38-41  Οδηγός πόλης

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ...
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κέρδισε!

ψάξε στις σελίδες
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προσκλήσεις,  
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lifeguard
Γίνε και εσύ 
επαγγελματίας 
Ναυαγοσώστης

(i)nfo Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
2310 243 193 
Ίωνος Δραγούμη 54, 
Θεσσαλονίκη      
www.lifeguard.gr

H Ναυαγοσωστική Σχολή Μακεδονίας, η πρώτη σχολή εκπαίδευσης επαγγελματιών ναυ-
αγοσωστών στη Β. Ελλάδα, εδώ και μια δεκαετία που λειτουργεί,  κατάφερε με υπευθυνότη-
τα και σοβαρότητα να καταξιωθεί στο χώρο της εκπαίδευσης ναυαγοσωστών και οργάνω-
ση παραλιών.

Αυτή τη στιγμή αποτελεί την πιο αξιόλογη και αξιόπιστη επιλογή στην απόκτηση επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης, σε θέματα διάσωσης στο νερό, πρώτων βοηθειών αλλά και γενικής  γνώ-
σης ασφάλειας στο υγρό στοιχείο καθώς και επιβίωσης σε κατάσταση ναυαγίου. 

Το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής, με την πολύχρονη εργασιακή εμπει-
ρία του σε θέματα εκπαίδευσης, οργάνωσης και λειτουργίας κολυμβητικών εγκαταστάσεων, 
μπορεί να εγγυηθεί την ολοκληρωμένη και επί της ουσίας κατάρτιση επαγγελματιών ναυαγο-
σωστών, για την καλύτερη δυνατή ασφάλεια των λουομένων στις Ελληνικές παραλίες.

Θέλετε και εσείς να αποκτήσετε τις γνώσεις και τις ικανότητες του ναυαγοσώστη ή να μάθε-
τε πως μπορείτε να βοηθήσετε ή και να σώσετε σε πολλές περιπτώσεις, μια ανθρώπινη ζωή?  
ΜΠΟΡΕΙΤΕ. Παρακολουθήστε κάποιον από τους κύκλους μαθημάτων της σχολής μας, που γί-
νονται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, διάρκειας μόνο έξι εβδομάδων, με θεωρητική και 
πρακτική εκπαίδευση. 

Αποκτήστε την πιστοποίηση που χρειάζεται και εργαστείτε κατά την καλοκαιρινή περίοδο, 
σε κάποια από τις παραλίες και πισίνες της χώρας μας με τις οποίες έχει συνεργασία η σχο-
λή μας. 

Η δουλειά - λειτούργημα του ναυαγοσώστη συνδυάζει την εργασία σε ευχάριστο περιβάλ-
λον (παραλία- πισίνα), με τις καλοκαιρινές διακοπές, σε όλη την Ελλάδα. Ο ναυαγοσώστης 
προσφέρει κοινωνικό έργο, λαμβάνοντας παράλληλα τις υψηλές αποδοχές του επαγγελμα-
τία ναυαγοσώστη.

Εκπαιδευτείτε στη σχολής μας από επαγγελματίες.

• Τεχνικές διάσωσης

• Πρώτες βοήθειες

•  Ασφάλεια στο υγρό στοιχείο

•  Επιβίωση σε ναυάγιο

• Εκμάθηση κολύμβησης

Χιλιάδες 
θέσεις 

εργασίας

ΣΩΣΕ ΖΩΕΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΡΑ

• Εκπαίδευση πρώτων βοηθειών

• Εκπαίδευση ναυαγοσωστικής

• Εύρεση εργασίας

• Εκμάθηση κολύμβησης

Ίωνος Δραγούμη 54
Θεσσαλονίκη      

Τηλ. 2310 243 193       
Fax. 2310 243 265

www.lifeguard.gr
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ψιλολόγια
:: δες - μάθε - κάνε - άκουσε

Sfinοδράση!
Η Sfina επανέρχεται με μία ακόμη δράση στις 12 Φεβρουαρίου. Συνάντηση στις 16.00 στο άγαλμα του Βενιζέλου 
παρέα με έναν καθρέπτη. Το σενάριο είναι το εξής:  άτακτα σε διάφορα σημεία της πόλης θα καθρεφτίζουν τους 
συμπολίτες.  Άλλοτε ατομικά ο καθένας στον χώρο του και άλλοτε συλλογικά, συνθέτοντας έναν τεράστιο ψηφιδω-
τό καθρέφτη, θα φέρουν τον κάθε περαστικό αντιμέτωπο με τον εαυτό του. Παιχνιδίσματα φωτός και αντανακλάσε-
ων θα προκύψουν. 

O Gio Pren
σου δίνει μία λίστα  
με μουσικάρες::

1. MGMΤ :: Song for Dan Treacy 

2. U.N.K.LE. :: Lonely soul 

3. The Black Angels :: Telephone 

4. The Dentists :: Flowers Around Me 

5. Interpol :: Mammoth 

6. Trentemoller :: The Mash And The Fury 

7.  Sleepin Pillow :: Dope 

8. A Place to Bury Strangers :: It is Nothing 

9. Nine Inch Nails :: The Hands thats feeds 

10. Massive Attack :: Saturday Comes Slow

Τι να ακούσεις
τον Φεβρουάριο

Call Girl
Το νέο video clip του Mεσιέ Μινιμάλ 
σε σκηνοθεσία Μάριου Σπύρογλου 
έχει κάνει τον γύρο του κόσμου κά-
νοντάς το προτεινόμενο σε Myspace 
και Yourmusictoday.com. Η ιστορία 
μιας κοπέλας που την βλέπουμε σε  
3 φάσεις ζωής.

H αφίσα  
του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Την αφίσα  του 13ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσ-
σαλονίκης - Εικόνες του 21ου αιώνα φιλοτέχνησε το 
δημιουργικό γραφείο dolphins// communication 
design. Η συστοιχία  των σπίρτων παραπέμπει στην 
κινηματογραφική  αίθουσα, με τη γραμμική φόρ-
μα να θυμίζει  το έργο του Γιάννη Γαΐτη. Ο συμβο-
λισμός  του σπίρτου - θεατή, προέκυψε θέλοντας 
να χαρακτηριστεί το ύφος των περισσότερων ταινι-
ών τεκμηρίωσης. Μια σπίθα αρκεί για να πυροδοτή-
σει συζητήσεις.

Online 24/7
Πάει η εποχή που περίμενες να πας σπίτι για 
να τσεκάρεις τα μειλ σου. Η τεχνολογία φρό-
ντισε να σε καθηλώσει μία και καλή στην 
οθόνη, τα touchscreens, τα iphones και τα 
Blackberries πληθαίνουν.

Workshops
Από τις πράσινες ταράτσες μέχρι σεμινάρια 
Ραπτικής , η νέα μόδα είναι το do it yourself! 
Φέτος όλο και περισσότεροι θα βρεθούν σε 
σεμινάρια Τέχνης, Μόδας,Αρχιτεκτονικής. 
Μπορείς να μάθεις να φτιάχνεις δικά σου ρού-
χα, να βοηθάς το περιβάλλον διαμορφώνο-
ντας την ταράτσα σου, κάνοντας μαθήματα 
Ιστορίας Τέχνης και Αρχιτεκτονικής ή ακόμα 
βελτιώνοντας τις γνώσεις σου όσον αφορά το 
Κινηματογράφο. 

Τwitter
Ήθελε το χρόνο του. Ο ναός των απανταχού 
εξυπνάκιδων. Πες το με 140 γράμματα. 

Βlogs
Από fashion blogs, blogs για την αρχιτεκτονι-
κή της πόλης, blogs φοιτητών μέχρι ενημερω-
τικά blogs όλοι έχουν κάτι να πουν.

Ανταλλαγές ρούχων  
και αντικειμένων
Η οργάνωση πάρτυ και εκδηλώσεων ανταλ-
λάσσοντας ρούχα και αντικείμενα που έχεις 
βαρεθεί, ή απλά ανταλλαγή αντικειμένων, βι-
βλίων και περιοδικών.

νέες συνήθειες

“Η αξιοκρατία”
Επτά χρονάκια σπούδαζα και τελειωμό δεν είχα
δεν έμεινε στην κεφαλή για δείγμα ούτε τρίχα
και ήλπιζα ο καψερός μια θέση ν’ αποκτήσω
δεν ήθελα πολλά πολλά, ας ήταν πίσω πίσω.

Τις προκηρύξεις έψαχνα, έγινα σα ραντάρ
συχνά επισκέπτομουνα το diorismos.gr

Και τα χαρτιά μου έκανα σε κάθε ένα δήμο
και στην ουρά στεκόμουνα με trendies και με emo.

Κι όταν τα αποτελέσματα έβγαιναν, με αγωνία κοιτούσα
μήπως κι εγώ κατάφερνα στην λίστα να χωρούσα

μα πάντα έλειπα εγώ, παντού άκουγα γέλια
τον κόσμο να χειροκροτά, πηδούσαν σαν κουνέλια.

Γιατί δεν τους αντέχω διορισμένους και γω να μην έχω
ένα μισθό για προίκα και λίγα ένσημα έστω και στο ΙΚΑ
Γιατί είδαν που ζηλεύω και τη δική τους θέση να χαζεύω

κορμί στις προκηρύξεις, πως απ’ τον έκτο πια να μην πηδήξεις.

Από τον Ross

ποίημα
του μήνα

{ }
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To funταστικό blog 
των Sally Spektra
O Tareq, η D.J Girl kai o D:tek κάνουν ομολογουμένως τα καλύτερα πάρτυ 
στην Αθήνα. Το πρωί της επόμενης μέρας, όποιος ξυπνήσει πρώτος ποστά-
ρει στο  http://sallyspektra.blogspot.com/ blog τους τις καλύτερες χειρό-
τερες φωτό της προηγούμενης νύχτας. Λέγεται πως οι περισσότεροι πλέ-
ον ποζάρουν επίτηδες παίρνοντας περίεργες γκριμάτσες αφού ξέρουν την 
αδυναμία τους στις αλλόκοτες φάτσες! Εμείς ανυπομονούμε να βρεθούμε 
στα πάρτυ τους-είμαστε σίγουροι πως θα κλέψουμε τις εντυπώσεις.

Κοιτώ το βιβλίο μου.  
Με κοιτά κι αυτό.  

Αυτή η σχέση  
δεν θα πάει πουθενά!

9.300 Likes
 

Για άλλες τέτοιες εξυπνάδες 
μπες στο www.fititis.gr

Το ποδηλατικό καρναβάλι
ξαναχτυπά!

Φέτος το Ποδηλατικό Καρναβάλι 2011 
θα γίνει την Τσικνοπέμπτη 24 Φεβρου-
αρίου 2011.
Το Ποδηλατικό Καρναβάλι διοργανώ-
νουν οι Ποδηλάτες Θεσσαλονίκης, τα 
Παιδιά Εν Δράσει, οι Πολύχρωμοι Πο-
δηλάτες, η Ένωση πεζών, η Διεθνής 
Γυμνή Ποδηλατοδρομία, και οι Street 
Panthers,μέλη του Δικτύου Κινήσεων 
Θεσσαλονίκης.

O Monsier Minimal
κάνει ένα γρήγορο τοπ10 places to be::

Το φαινόμενο 
των Hellenic Parties
Έλληνες και ξένοι, χορεύουν με ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε 
ένα υπερλουξ κλαμπάκι. Café Royal, Molton House, Opium και 
No5 CAVENDISH είναι μερικά από τα μέρη που θα συναντήσεις 
την ομάδα των Hellenic parties, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πού θα γί-
νει το επόμενο.  Άλλη μία έκπληξη στα πάρτυ τους είναι πως δεν 
ξέρεις ποτέ ποιόν θα συναντήσεις. Από εκεί έχουν περάσει- και 
έχουν παίξει μουσική οι STAVENTO, OMINUS & DJ MR CHI, DJ 
VALENTINO, DJ NIKOS SOULIOTHS, Kατερίνα Στικούδη κλπ.Τα 
πάρτυ αυτά είναι γνωστά. Πολύ γνωστά. Πάρα πολλά περιοδικά 
στο εξωτερικό έχουν αναφερθεί σ’ αυτά, πχ το ελληνικό Status 
και η βρετανική Guardian (Wow) ενώ φιλοξενούνται συχνά από 
διάφορα διεθνή πόρταλς. 

top10
places to be::

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

@ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

@ ΑΘΗΝΑ

Πάστα φλώρα 
για κοκτέιλ & indie pop tunes

Νέα παραλία
ποδηλατάδα

Ίνγκλις στα κάστρα 
για καλό φαγητό  
και καλό παρεάκι

Άνω Πόλη
(Κάστρα)

Residents Bar

Φλοράλ 
για καφέ-διάβασμα  
και ότι ήθελε προκύψει

Διονυσίου Αρεοπαγίτου
για ατελείωτους περιπάτους

Γιασεμί 
στην πλάκα για  
όμορφες κυριακές

Άνω Πετράλωνα

Aυλή του Six DOGS: 
Όαση χαλαρότητας και χώρος 
επικοινωνίας στο κέντρο της 
Αθήνας

ατάκα του μήνα στο

Taste me! Music Sundays

Τα κυριακάτικα μεσημέρια είναι ιδανικά για μαγειρέματα. Και ο FranchiseΜe τα κάνει ξεχωρι-
στά! Γι’ αυτό στο Partizan, ο food blogger Δημήτρης, αναλαμβάνει την κουζίνα παρέα με εκλε-
κτούς food lovers/καλεσμένους και μαζί τεμαχίζουν, αναμειγνύουν, ζυμώνουν και σερβίρουν 
κάθε Κυριακή από τις 16:00. 
Δεν πρόκειται για κάποιο μενού, αλλά για live μαγείρεμα, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται: ζύ-
μωμα, ανέβασμα ψωμιού, ζεμάτισμα χορταρικών, ψήσιμο στο φούρνο. Η ιδέα στηρίζεται στην 
ενοχική σχέση με το φαγητό και την παραβίαση της ιδιωτικότητας του χώρου της προετοιμασί-
ας του. Το αποτέλεσμα, μαζί με τα ενδεχόμενα μαγειρικά λάθη, προσφέρεται στο κοινό που βρί-
σκεται εκεί. 

13.02.2011 -\\- CONCEPT: The Food Porn::GUEST CHEF: Χριστίνα Κάκου / Sugarela // 

20.02.2011 -\\- CONCEPT:Off Me!:: GUEST: Ντέμη Παπαδοπούλου /offradio.gr
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:: Δωρεάν Εκπαιδευτικά προγράμματα
Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) Δυτικής Θεσ-
σαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών σε 
τμήματα μάθησης για τη νέα εκπαιδευτική περίοδο 
2010-2011. Η υποβολή αιτήσεων για τη 2η περίοδο 
(ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΙΟΥ) έχει ξεκινήσει και γίνεται κα-
θημερινά από 09:00 – 20:00 στο γραφείο του ΚΕΕ (Χρυ-
σοστόμου Σμύρνης 20 & Αγίου Παντελεήμονος Γωνία). 
Για την ένταξη των εκπαιδευομένων σε τμήματα προα-
παιτείται: Συμπλήρωση αίτησης, φωτοτυπία του δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Το Κ.Ε.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης προτίθεται να υλοποιή-
σει σε όλους τους δήμους της περιοχής ευθύνης του τα 
εκπαιδευτικά προγράμματά του, εφόσον υπάρχει ικα-
νοποιητικός αριθμός αιτήσεων, έτσι ώστε οι πολίτες να 
έχουν πρόσβαση στη δια βίου μάθηση.
Πληροφορίες και αιτήσεις στο ΚΕΕ Δυτικής Θεσσαλο-
νίκης, (τηλ: 2310 587004) ή στην ιστοσελίδα του ΚΕΕ 
www.ideke.edu.gr/kee), ή μπες στο fititis.gr και δες όλα 
τα Τμήματα!!

:: Δράσεις Marie Curie - Ετήσιο Συμβόλαιο 
Εργασίας Γεωαρχαιολόγου
Το έργο «Radiography of the Past» το οποίο ανήκει 
στην οικογένεια προγραμμάτων «Άνθρωποι - Marie 
Curie Δράσεις IAPP (Industry - Academia Partnerships 
and Pathways)” υλοποιείται από 4 ακαδημαϊκούς και 2 
βιομηχανικούς φορείς με στόχο την ανάπτυξη μη κατα-
στρεπτικών μεθόδων κατανόησης και αξιοποίησης αρ-
χαιολογικών μνημείων.
Το πρόγραμμα επιθυμεί να απασχολήσει έναν έμπει-
ρο ερευνητή με ειδίκευση στην επεξεργασία χωρικών 
δεδομένων και τη διαχείριση ψηφιακών δεδομένων 
με επιθυμητή τη γνώση τρισδιάστασης απεικόνισης. Ο 
ερευνητής θα κατέχει μία θέση κλειδί στη ερμηνεία των 
χωρικών δεδομένων που θα εξάγονται από την αρχαι-
ολογική έρευνα. Ως ελάχιστο προσόν θεωρείται ο διδα-
κτορικός τίτλος στην Αρχαιολογία, τις ψηφιακές τεχνο-
λογίες ή τα συστήματα ψηφιακής απεικόνισης με έμφα-
ση στην αρχαιολογία ή ισοδύναμη εμπει-
ρία 4 ετών, με άριστη γνώση της αγ-
γλικής γλώσσας.
Λαμβάνοντας υπόψη τις οδη-
γίες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης περί ισότητας, η 
ερευνητική ομάδα του 
έργου θα δώσει προ-
τεραιότητα σε αιτήσεις 
ερευνητριών.
Η σύμβαση έργου θα 
είναι για 12 μήνες με 
αυστηρή ημερομηνία 
έναρξης στις 6 Ιουνίου 
2011. Η εργασία θα λάβει 
χώρα στο Πανεπιστήμιο της 
Evora στην Πορτογαλία.

:: Μόνο το 1/10 παίρνει πτυχίο
Μόνο ένας στους δέκα φοιτητές στα ελληνικά πανεπι-
στήμια και ΤΕΙ παίρνει πτυχίο κάθε χρόνο. Η απογοη-
τευτική αυτή αναλογία αποτυπώνει τη χαμηλή ποιότητα 
σπουδών της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλαν τα ελληνικά 
πανεπιστήμια στο υπουργείο Παιδείας, τις 100.000 σε 
σύνολο 319.453 προσεγγίζουν οι μη ενεργοί φοιτητές...
Το 2009 από 19 πανεπιστήμια πτυχίο πήραν 21.105 φοι-

τητές. Εξ αυτών οι περισσότεροι, 14.509, ολοκλήρωσαν 
τις σπουδές τους ύστερα από πέντε ή έξι χρόνια από 
την εισαγωγή τους στο ίδρυμα. Αλλοι 7.226 χρειάστη-
καν από εφτά και πάνω χρόνια για να πάρουν πτυχίο, 
ενώ 6.596 παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα επιμελείς και απο-
φοίτησαν στην τετραετία.
Μεταξύ των ιδρυμάτων, τις καλύτερες επιδόσεις ως 
προς την αποφοίτηση μέσα στην εξαετία παρουσιά-
ζει το ΑΠΘ. Το 2009 από 43.199 ενεργούς φοιτητές πτυ-
χίο πήραν 5.428.

:: CrashFest 2011
Το 6o Φεστιβάλ CRASHFEST, θα υλοποιηθεί στην Θεσ-
σαλονίκη από 27 έως 29 Μαΐου, 2011 και σας καλεί να 
στείλετε τις προτάσεις σας. Η προθεσμία είναι μέχρι 15 
Απριλίου, 2011.  http://crashfest.blogspot.com/

:: 2011: Ευρωπαϊκό Έτος Εθε-
λοντισμού

Το έτος 2011 έχει ορισθεί ως «Ευ-
ρωπαϊκό έτος Εθελοντισμού» 

και έχει ως στόχο να παρο-
τρύνει περισσότερα άτομα 
να γίνουν εθελοντές, μέσω 
της επιβράβευσης των εθε-
λοντών και την εξέταση 
σχετικών προβλημάτων.
Όλο το χρόνο λοιπόν, ομά-
δα εθελοντών θα περιο-

δεύει στις χώρες της ΕΕ, πα-
ραμένοντας 10 μέρες σε κάθε 

χώρα και συναντώντας πολιτι-
κούς, με σκοπό την προβολή του 

έργου τους.
σχετικό ρεπορτάζ στον έντυπο και ηλε-

κτρονικό Τύπο το οποίο θα μεταδίδεται και στο 
ράδιο και στην τηλεόραση.Η περιοδεία θα καλύπτεται 
πλήρως από πλευρά δημοσιογράφων, καθώς υπάρχουν 
27 εθελοντές δημοσιογράφοι που θα δημοσιεύουν
Τέλος, μέσα στο έτος θα διοργανωθούν τέσσερις θεμα-
τικές διασκέψεις υψηλού επιπέδου για να αξιολογηθούν 
θέματα σχετικά με τον εθελοντισμό.
Πληροφορίες http://ec.europa.eu

φοιτητικά
:: σε ποιό έτος είσαι;

You got mail::  
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Θέλησα κι εγώ να γράψω τη γνώμη μου, 
αυτή τη φορά για το ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- και 
έχω κάποια ερωτήματα να θέσω. Γιατί με 
τόσα χρήματα που δίνονται στην εκπαί-
δευση εμείς δεν έχουμε κάποιο αξιόλογο 
κτίριο για να στεγαστούμε και είμ αστε 
φιλοξενούμενοι και γιατί τα συγγράμμα-
τα μας χρονολογούνται από το ‘85 εν έτει 
2011; Γιατί θέλετε να μεταφέρετε 15 τμή-
ματα ΤΕΙ σε μια μόνο πόλη; Λες και εκεί 
νομίζετε πως θα πληροίτε τις προϋποθέ-
σεις για όλους εμάς…Γιατί δεν υπάρχουν 
επαρκή τεχνολογικά μέσα για να κάνουμε 
τα μαθήματα μας έτσι όπως πρέπει να γί-
νουν; Γιατί δεν υπάρχουν εστίες;

Αλεξία Παπαδοπούλου, τρίτο έτος, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

φοιτητικά νέα, προκυρήξεις, ανακοινώσεις, σεμινάρια, mails φοιτητών:: fititis.gr

Πες κι εσύ την άποψή σου

για τη Σχολή, τους καθηγητές 

σου, ο,τιδήποτε επηρεάζει 

τη φοιτητική σου ζωή  

στο info@fititis.gr  

\\ Το κουτί παραμένει άδειο... ΠΑΜΑΚ
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Τι σχέση  έχει ένας μαθηματικός με τη ψυχολογία;
Τα μαθηματικά μελετούν τις ποικίλες σχέσεις μεταξύ στοιχείων που ανήκουν 
σε ποικίλα σύνολα. Μπορεί, για παράδειγμα, τα στοιχεία αυτά να είναι σημεία, 
αριθμοί, συναρτήσεις ή πίνακες και να ανήκουν αντίστοιχα σε σύνολα σημείων, 
αριθμών, συναρτήσεων ή πινάκων. Αν λοιπόν ένας μαθηματικός αποφασίσει να 
ασχοληθεί με την ψυχολογία θα έχει μια ευκολία «μεταφέροντας» τη μαθηματική 
γνώση στη μελέτη των ανθρώπινων σχέσεων. Ευκολία, επίσης, θα έχει στις περι-
οχές εκείνες της ψυχολογίας που ασχολούνται με τη μάθηση, τη γνωστική ανά-
πτυξη, την επίλυση προβλήματος και τη μαθηματική ψυχολογία. Τέλος, μπορεί 
να χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα Μαθηματικά και Ψυχολογία εργαζόμενος σε ένα 
πεδίο έρευνας που χρειάζονται και τα δύο, και αυτό είναι η Διδακτική των Μα-
θηματικών.

Τι είναι αυτό που μας καθορίζει ως άτομα;
Μας καθορίζουν οι ευκαιρίες που μας δίνονται να αλληλεπιδράσουμε με το φυ-
σικό, πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον μας. Η πολλαπλή νοημοσύνη μας 
ακονίζεται με τις εμπειρίες που βιώνουμε, για να πάρει τη μέγιστη τιμή της όταν 
αυτές είναι πλούσιες και σημαντικές, με την έννοια της ποικιλίας που έχουν, του 
ενδιαφέροντος που προκαλούν, των προβλημάτων που επιλύονται, της ευχαρί-
στησης/ικανοποίησης που προκαλούν και της χρονικής στιγμής που βιώνεται 
καθεμιά. Μαζί με τα κληρονομημένα χαρακτηριστικά και το ταμπεραμέντο δη-
μιουργείται ο βασικός καμβάς της προσωπικότητας πάνω στον οποίο πλέκεται η 
βιογραφία μας.

Πώς επιδρά η κοινωνία στο άτομο;
Η κοινωνία προστατεύει το άτομο, αλλά και το καταπιέ-
ζει. Κοινωνικοποιεί το άτομο με θεσμούς που δημιουργεί 
για το σκοπό αυτό, αλλά ταυτόχρονα δεν αφήνει περιθώ-
ρια για ελεύθερες επιλογές. Το σχολείο, για παράδειγμα, εί-
ναι ένας τέτοιος θεσμός. Δίνει ένα σημαντικό σώμα από τη 
γνώση που διαθέτει η κοινωνία καθώς και τα βασικά στοι-
χεία του πολιτισμού της, αλλά δεν προετοιμάζει τα παιδιά 
της να δημιουργήσουν τα ίδια και να ζήσουν την εποχή 
τους. Τους φορτώνει με πολλά «χρέη», αρκετά να μην μπο-
ρέσουν να επιλέξουν στην ενήλικη ζωή τους ελεύθερα τον 
τρόπο της ζωής τους.

Η άποψη σας για  τα εγχειρίδια και τα βιβλία αυτοβοή-
θειας και πόσο βοηθάνε;
Με τα βιβλία αυτοβοήθειας, ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος 
να πιστέψει ο αναγνώστης ότι η περίπτωση που διαβάζει 
ταυτίζεται ακριβώς με τη δική του και να επιχειρήσει να λύ-
σει το πρόβλημά του πράττοντας σαν να εκτελεί συνταγή μαγειρικής. Κάθε πε-
ρίπτωση όμως είναι μοναδική, θέλει τη δική της διάγνωση και τη δική της θερα-
πεία. Ένας άλλος κίνδυνος είναι μελετώντας κάποιος τέτοια βιβλία, συνήθως εύ-
πεπτα, να νομίσει ότι είναι πλέον ψυχολόγος και να αρχίσει να μοιράζει συμβου-
λές για να «θεραπεύει» συγγενείς και φίλους. Αν όμως ο αναγνώστης τους μπο-
ρέσει να διακρίνει και να αποφύγει τους παραπάνω κινδύνους, τότε μπορεί να 
«απολαύσει» το κείμενο, βρίσκοντας αφορμές να σκεφτεί για τον εαυτό του και 
τις σχέσεις του με τους άλλους.

Ψυχολόγος ή φίλος σε σοβαρά προβλήματα;
Οι ψυχικές  δυσκολίες είναι σοβαρή υπόθεση. Χώρια που μπορεί να προέρχο-
νται από φίλους! Χρειάζεται, λοιπόν, επαγγελματική βοήθεια. Απλά διαλέγουμε 
έναν ψυχολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος για τον οποίο ακούσαμε καλά 
λόγια από ανθρώπους της εμπιστοσύνης μας. Και πάλι, αν δεν ταιριάξουμε, ψά-
χνουμε κάποιον καταλληλότερο. Η επαγγελματική προσέγγιση βάζει τα πράγ-
ματα σε μια τάξη, δημιουργεί δέσμευση και πρόγραμμα για προσωπική δουλειά. 
Ακόμη και το γεγονός ότι αμείβεις κάποιον για να κάνεις τη δουλειά σου έχει θε-
τικό ψυχοθεραπευτικό αποτέλεσμα.

Είναι οι άνθρωποι ευτυχισμένοι στις μέρες μας;
Ο άνθρωπος σήμερα, από που αντλεί ευχαρίστηση και από που ικανοποίηση; 
Από την εργασία του; Μάλλον όχι, όταν είναι άνεργος, υποαπασχολούμενος ή 
βλέπει τα έσοδά του να μειώνονται. Από τις σχέσεις του με τους άλλους; Ο θε-
σμός της οικογένειας δεν είναι στα καλύτερά του και οι παρέες δεν είναι εκείνες 
που περιγράφει ο Σαββόπουλος. Όσο για τον ελεύθερο χρόνο, ακόμη και αυτός 
δεν είναι εκείνος που ήταν.  Είτε η εργασία τρώει ένα μεγάλο κομμάτι του ή δεν 
έχουμε πλέον εκείνα τα, λίγα έστω, χρήματα που απαιτούνται για να τον χαρού-
με. Το τρίπτυχο εργασία-αγάπη-σχόλη δεν ισορροπεί και άρα δεν μπορούμε να 
μιλάμε για ευτυχία. Μόνο για χαρούμενες στιγμές μπορούμε να μιλάμε, ξερονή-
σια σε ένα πέλαγος αβεβαιότητας. Πεινασμένοι πεθαίνουν στην πορεία για μια 
καλύτερη ζωή. Επιτυχημένοι καταστρέφονται με συνοπτικές διαδικασίες. Νομο-
ταγείς βλέπουν απατεώνες στο απυρόβλητο. Προσοντούχοι βλέπουν να παίρ-
νουν τις δουλειές τους οι ημέτεροι. Σε μια κοινωνία με πολλές ανισότητες, χωρίς 
συνοχή και πρόνοια για τους αδύνατους, το άτομο ευτυχεί μόνον όταν πιθανόν 
βιώνει σοβαρή ψυχική διαταραχή και ζει στον κόσμο του.

Οι μεγαλύτερες γενιές κατηγορούν τους νέους για αδράνεια.  
Εσείς τι πιστεύετε;
Να σοβαρευτούν  και να αναλογιστούν ποιοι ευθύνονται για τις συνθήκες στις 
οποίες ζουν οι νέοι σήμερα. Η μυθοποίηση του δημόσιου και η δαιμονοποίηση 
του επιχειρείν των παλαιότερων γενεών, μεταξύ άλλων, δημιούργησαν λανθα-

σμένα αντανακλαστικά, τρόπο σκέψης και επιλογές. Η οικονο-
μική κρίση και η κρίση αξιών ταυτόχρονα, όμως, είναι αποτέ-
λεσμα πολυπαραγοντικό, που εμφανίζεται τελικά ως μια συνι-
σταμένη νοοτροπία που υπερισχύει των ιδεολογιών, οι οποίες 
κατάληξαν να είναι μόνον ρητορεία. Σε αυτό το κλίμα, οι νέοι, 
άνεργοι στην πλειονότητά τους, πλημμελώς εκπαιδευμένοι 
και προσανατολισμένοι, ζουν, αμήχανοι, υπαρξιακά αδιέξοδα, 
και έχουν και μας να «τους τη λέμε». Πάει πολύ… Υποχρέωσή 
μας είναι να τους εκπαιδεύουμε άριστα και να τους δώσουμε 
κίνητρα να επιχειρήσουν καινοτομίες υπέρβασης. Επιβάλλε-
ται να «παίξουμε τα ρέστα μας» στη συνολική ανάπτυξή τους. 
Ή θα τους βοηθήσουμε να δημιουργήσουν την κοινωνία 
στην οποία θέλουν να ζήσουν ή θα βουλιάξουμε όλοι μαζί!

Οι νέοι άνθρωποι τόσο σε κοινωνικό όσο και σε βιοτικό 
επίπεδο έρχονται αντιμέτωποι με μια δυσλειτουργική και 
προβληματική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας. 
Υπάρχει ελπίδα;
Καταφέραμε οι άνθρωποι, ως έμβιο είδος, να είμαστε εμείς οι 
ίδιοι σε επικινδυνότητα και να έχουμε εξαφανίσει ή να συμπα-

ρασύρουμε στην εξαφάνιση και πολλά άλλα είδη. Και αυτό οφείλεται στο γεγο-
νός ότι δημιουργούμε προβλήματα με ρυθμό ταχύτερο από τις λύσεις τους. Θε-
ωρούμε ότι μπορούμε να διαχειριζόμαστε τον πλανήτη ως αποκλειστικοί κτήτο-
ρές του και αυτό με μια αίσθηση αθανασίας. Αυτό ισχύει γενικά και ως παθολο-
γία εμφανίζεται σε διάφορες κοινωνίες με διαφορετικά συμπτώματα. Στη χώρα 
μας κυριαρχεί «το εδώ και τώρα», «ό,τι φάμε κι ό,τι πιούμε», ή αλλιώς, όπως θα 
το διατύπωνε ένας ψυχαναλυτής, η αρχή της ευχαρίστησης κυριαρχεί αφενός 
πάνω στην αρχή της νομιμότητας και τελικά στην αρχή της πραγματικότητας. Το 
βραχυπρόθεσμο κέρδος, παρόν και ορατό, κερδίζει το μακροπρόθεσμο, ορα-
ματικό και αόρατο, κέρδος. Έτσι η «επένδυση» στα υλικά αγαθά είναι σε πρώ-
τη προτεραιότητα, η παιδεία μπορεί και να χλευάζεται. Από φύση και επάγγελμα 
όμως αισιόδοξος, ισχυρίζομαι ότι το κλίμα μπορεί να αλλάξει άρδην με πολλές 
μικρές αλλαγές από κάθε πολίτη που, αποδεχόμενος την ευθύνη που του ανα-
λογεί, συμμετέχει στα κοινά ενεργά, προτείνει και πράττει, συνεργάζεται και δια-
βουλεύεται. Δεν αφήνει τίποτε στην τύχη του και, όταν έρχεται η ώρα επιλογής 
του πολιτικού προσωπικού, επιλέγει ηγέτες-υπηρέτες, ηγέτες της αλλαγής, ηγέ-
τες παιδαγωγούς, όσους δηλαδή εργάζονται για να ετοιμάσουν τη χώρα για τις 
προκλήσεις του μέλλοντος, εμπνέοντας τους πολίτες να είναι παραγωγικοί, δημι-
ουργικοί και αλληλέγγυοι. 

φοιτητικά
καθηγητής του μήνα:: 

Μαθηματικός – Ψυχολόγος

Επίκουρος καθηγητής Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής  
& Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη

anoiko@gmail.com, http://oiko.wordpress.com/

συνέντευξη στον Δημήτρη Μακρή

Ανδρέας Οικονόμου  

το σχολείο δεν 
προετοιμάζει τα 
παιδιά να δημι-
ουργήσουν και να 
ζήσουν την εποχή 
τους

Πολλά προβλήματα και παράπονα 
μας στέλνετε καθημερινά για  τις λει-

τουργίες των σχολών σας. Στα Φοιτητι-
κά στο fititis.gr φιλοξενούμε όσα περισσότε-
ρα μπορούμε. Δεν θα σταθώ στο να τα αναλύ-
σω, αλλά για μένα το ζουμί της ιστορίας είναι 
ότι ποτέ οι ιθύνοντες αυτής της πολιτείας δεν 
ξέρανε τι θέλουνε με την (και για την) παιδεία 
μας: Θέλουν να βγάζουν κοινωνικά μορφω-
μένους και καλλιεργημένους ανθρώπους; Θέ-
λουν να βγάζουν επαγγελματίες; Μήπως προ-
τιμούν επιστήμονες - ερευνητές; Τίποτα από 
τα τρία δεν ισχύει σήμερα. Μόνο κομματικά 
στελέχη να παράγουμε, παγκόσμια πρωτοτυ-
πία, ο φοιτητής να εκφράζει «θέσεις» κόμμα-
τος και να έχει δικαίωμα ψήφου στη λειτουρ-
γία των ιδρυμάτων. Τι ξέρω εγώ κι εσύ από δι-
οικηση και λειτουργία για να ψηφίσω; Που 
αλλού ακούστηκε αυτό;

CUT 
Για το άσυλο γράψανε πολλοί. Το μόνο άσυ-
λο είναι των ανιάτων ασθενειών. Αφισοκόλλη-
ση, πωλήσεις cd-χαϊμαλιών, διακίνηση ναρκω-
τικών, πρέζα ολέ, εγκληματικότητα, διάλυση, 
κατάληψη από τρίτους. Όλα αυτά έχουν άσυ-
λο στο πανεπιστήμιο σήμερα. Οι ελεύθερη δι-
ακίνηση ιδεών γίνεται έξω πλέον. Εκτός αν εν-
νοούμε ελεύθερη διακίνηση κομματικές- κα-
λοψημένες μασημένες- θέσεις. Τρομάρα μας…

CUT
Αίγυπτος. Δίπλα μας, εντός μας. Είναι η στιγ-
μή όπου άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα να 
χάσουν όρθωσαν το ανάστημα τους. Ζητάνε 
δικαιοσύνη και αλλαγή σε μια από τις πιο δι-
εφθαρμένες χώρες στον κόσμο, εκεί όπου δί-
πλα από την βίλα και την καγιέν, θα δεις την 
παράγκα και το καροτσάκι. Ο παράδεισος του 
τουρίστα, η κόλαση του ντόπιου. Είναι τόσο 
κοντά μας η Αίγυπτος…

CUT
Πώς να χωρέσει τόση ιστορία σε 45 λεπτά; 
Παρόλα αυτά η προσπάθεια του Σκάι για το 
ντοκιμαντέρ «1821» είναι αξιέπαινη. Κατηγο-
ρήθηκε βέβαια (και θα κατηγορηθεί) ως φιλο-
τουρκική προσέγγιση επειδή σε κάποια στιγ-
μή οι άνθρωποι είπαν το αυτονόητο: Ότι γίνα-
νε έργα επί Οθωμανικής περιόδου. Φυσικά και 
γίνανε, όπως κάθε στρατός κατοχής κάνει για 
να κερδίζει σε φόρους. Το ταξικό του θέματος 
δεν αναφέρθηκε σαν λόγος επανάστασης. Για 
όσους είδαν την δεύτερη εκπομπή ίσως κα-
τάλαβαν ότι πρώτα αφήνεις τον άλλο να ολο-
κληρώσει και μετά λοιδορείς. Να δούμε τι θα 
πουν και για τα δήθεν «κρυφά σχολεία», τους 
αφορισμούς της επίσημης εκκλησίας και πολ-
λά άλλα που «ξεβολεύουν» αυτούς που μείνα-
νε στον θρύλο της σχολικής προπαγανδιστι-
κής ιστορίας.
Το θέμα είναι  ότι βλέπω πολλές ομοιότητες 
μεταξύ Τουρκοκρατίας και του σήμερα. Εξα-
θλίωση των μεσαίων στρωμάτων, αφαίμαξη, 
ανισότητες, μαρασμός. Το μόνο που λείπει σή-
μερα είναι μια ιδεολογία, όπως του Κοραή και 
του Ρήγα. Γιατί οι αλλαγές πρώτα γίνονται στο 
μυαλό και μετά (αχρείαστη να είναι) με τη βία.

CUT/ ΔΙ ΕΝΤ

(Δ)αι(μ)ώνιος φοιτητής
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manosantonaros@gmail.comΑβραάμ Κεραμυδάς

Mάνος Αντώναρος
Year of the cat::

Social Media::
H μοναξιά έχει μεγαλύτερη παρέα

Γ ιατί νομίζω πως  η online κοινωνική σου ζωή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτήν στον πραγματικό 
κόσμο; Ποιός έχει την ανάγκη να δημοσιεύσει με το ποτό στο  χέρι και τους φίλους του παρέα, “εκεί-
νη” ακριβώς την στιγμή το πόσο ωραία περνάει, ή οδηγώντας να ανακοινώσει το μέρος που πηγαί-

νει για καφέ. Δεν ενδιαφέρει κανέναν αν μαγείρεψες και τί σήμερα το μεσημέρι. Γιατί συμβαίνει αυτό; Πόσο 
κοινωνικός είσαι τελικά όταν η κοινωνία σου είναι ένα άδειο δωμάτιο και η ανάγκη να επικοινωνήσεις με αν-
θρώπους που δεν θα συναντήσεις ποτέ για να τους πληροφορήσεις ακόμα και τις πιο προσωπικές σου στιγ-
μές με τη σχέση σου, τους φίλους σου ή ακόμα και με την οικογένεια σου; Οι περισσότερες φωτογραφίες που 
βλέπoυμε είναι απο όμορφες στιγμές ενώ η λύπη και η στεναχώρια είναι πλέον πολύ αρτιστίκ συναισθήματα. 
Είναι θέμα ανασφάλειας, ναρκισσισμού ή απλά βαριόμαστε; Και πόσο περίεργοι είμαστε όλοι εμείς που κα-
θόμαστε και αναλύουμε ακόμα και το τραγούδι που πόσταρε κάποιος στο προφίλ του ψάχνοντας κρυμμένα 
νοήματα και πάντα μα πάντα προσπαθώντας να το συνδέσουμε με εμάς; Γιατί διστάζουμε να πατήσουμε το 
like και γιατί δεν υπάρχει dislike;  
Κοιτώντας πίσω σκέφτομαι πως ήμουν πιο ελεύθερος άνθρωπος. Ήρεμος γιατί  δεν ήξερα τόσα για τους άλ-
λους. Έπρεπε να ρωτήσω τι μουσική σου αρέσει, τι ταινίες παρακολουθείς και επίσης θα νιώσω πάλι την αγω-
νία περιμένοντας την απάντηση σου στο αν είσαι με κάποιον. Τα τραγούδια σε τοίχους ήταν στίχοι με σπρέι 
και έπρεπε να τα ψάξω για να τα ακούσω, και οι τότε τοιχοφιλοσοφίες ματαιόδοξων κουλ τύπων ήτανε συν-
θήματα από ανθρώπους που θέλανε κάτι να πούνε και όχι να ψαρέψουν γκόμενες ή να πουλήσουν μούρη 
στους άλλους. Αν το σκεφτείς το facebook είναι μια πολύ καλογυρισμένη ταινία με πάνω από 500.000.000 
ηθοποιούς με παρόμοιους ρόλους. Είναι πολύ φυσιολογικό να αναζητάς αγάπη, προσοχή, ικανοποίηση για 
τα κατορθώματα σου- είναι ανάγκη, αλλά ο τρόπος που γίνεται σήμερα με ανησυχεί. Δεν μπορεί να είναι 
αυτό το φυσιολογικό. Και αν είναι, η εξέλιξη τι μας επιφυλάσσει; Δεν πιστεύω να γυρνάμε με like τηλεκοντρόλ 
στο χέρι για να δηλώσουμε το πόσο μας άρεσε ή ενδιέφερε κάτι που είπε ο συνομιλητής μας. 
Υπάρχουν άπειροι  και παραδοσιακοί τρόποι να κάνεις τον εαυτό σου να νιώσει μόνος, δυστυχισμένος και 
ξεχασμένος από όλους. Υπάρχουν και άπειροι τρόποι να απαλλαγείς από τέτοιες σκέψεις έστω και παροδι-
κά και να συνεχίσεις για λίγο ακόμα την ζωή σου. Πώς όμως αντιμετωπίζεις σήμερα μια τέτοια κατάσταση 
όταν καθημερινά βλέπεις την ευτυχία των άλλων μπροστά σου, όταν περιηγείσαι στις πιο ευτυχισμένες στιγ-
μές τους με τις πιο χαρούμενες φωτογραφίες, τα πιο κολακευτικά σχόλια, τις πιο περίεργες αναζητήσεις τους, 
τα δεκάδες likes σε τρελές live ανταποκρίσεις από τα bars μέσω κινητών. Είναι όντως όλοι οι άλλοι πιο ευτυ-
χισμένοι απο εμάς; Ο Montesquieu, που σίγουρα θα είχε και αυτός προφίλ στο facebook είπε πώς “Αν θέλαμε 
να ήμασταν πραγματικά ευτυχισμένοι θα μπορούσαμε. Το πρόβλημα είναι πως θέλουμε να είμαστε πιο ευτυχισμέ-
νοι από τους άλλους.”  
Και πώς θα είμαστε ευτυχισμένοι αφού δεχόμαστε a priori πως όλοι οι άλλοι είναι πιο ευτυχισμένοι απο εμάς;  
Άραγε είμαστε και εμείς πιο ευτυχισμένοι για τους άλλους;  

Στατιστικά::
• 61% των χρηστών του facebook είναι γυναίκες ενώ το 39% άντρες 
•  Οι  γυναίκες τείνουν να προβάλουν θέματα προσωπικά ενώ οι άντρες νέα, αναζητήσεις και οτιδήποτε θα 

ανεβάσει το status τους στην εικονική κοινωνία του facebook 
•  Οι  ντροπαλοί άνθρωποι έχουν πιο “γεμάτα” προφίλ από τους άλλους 
•  Ο μέσος χρήστης έχει 400-500 “φίλους” από τους οποίους έχει πραγματική επαφή με μόλις 50 
•  Στις πολιτισμένες κοινωνίες χρειάζονται 7 ενδιάμεσοι σύνδεσμοι για να συνδεθείς με κάποιον οπουδήποτε 

στον κόσμο. Στο facebook μόλις 4. 
•  Οι φοιτητικές εξεγέρσεις στο Λονδίνο ξεκίνησαν από διάφορα groups στο facebook ενώ στην Αίγυπτο 

μπλόκαραν την πρόσβαση σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα τον περασμένο μήνα.

απόψεις
:: σοβαρέψου

Σ τα μέσα της δεκαετίας του ’70 ήμουν φοιτη-
τής στο Πάντειο. Μόλις είχε πέσει η χούντα 
και όποιος ήταν από «Ρήγας Φεραίος» (κάτι 

σαν το σημερινό Συριζα) και δεξιότερα, ήταν χωρίς 
δεύτερη κουβέντα φασίστας. 
Ομολογώ ότι η πολιτική (τα κόμματα δηλαδή) ποτέ 
δεν με γοήτευσαν. Το κακό ήταν ότι όλα τα γκομε-
νάκια ήταν κομματικοποιημένα. Η ομορφότερη του 
έτους μου, η Ευθυμία, μια κούκλα από ένα ορεινό 
χωριό της Κεντρικής Ελλάδας ήταν ενταγμένη στην 
«Πανσπουδαστική» (ΚΚΕ)
Για να μην τα ισοπεδώνω όλα, εκείνη την εποχή, το 
να είσαι στην Αριστερά ήταν σχεδόν must. Ηταν 
σχεδόν ανάγκη. Eτσι «παρακολούθησα» κι εγώ μερι-
κά (χαχαχαχαχα) σεμινάρια της ΠΣΚ…φυσικά δίπλα 
στην Ευθυμία… 
Ένα βράδυ της πρότεινα να βγούμε. Δέχτηκε.
Παρακάλεσα τον πατέρα μου να μου δώσει το αυ-
τοκίνητό του κι έτσι βρέθηκα με την Ευθυμία συνο-
δηγό να κατευθύνομαι στην Βουλιαγμένη με τελικό 
προορισμό το club «9 Μούσες» που παίζει να είναι 
και το ωραιότερο club που’ χω πάει ποτέ στη ζωή 
μου. Το ποτό κόστιζε 500 δρχ (ολόκληρο το χαρτζι-
λίκι) κι αν δεν ήξερες τον μετρ… ήσουν ένα απόλυ-
το μηδενικό.
Η Ευθυμία εμφανίστηκε με το καινούργιο της αμπέ-
χονο, το καλό της ταγάρι… 
- Πού πάμε; με ρώτησε.
- Βουλιαγμένη! απάντησα έχοντας 2 ½ χαρτζιλίκια 
στην τσέπη.
- Ξέρεις κανένα καλό μεζεδάδικο εκεί;
- Ε, θα δεις…
Στην διαδρομή κουβεντιάζαμε διάφορα… για τη 
Σχολή… για τον καθοδηγητή μας… για τη δίκη της 
Χούντας…
Στο Καβούρι σκέφτηκα ότι ήταν ώρα να δημιουρ-
γήσω …ατμόσφαιρα. Έχωσα μια κασέτα στο κασε-
τόφωνο:
Η φωνή του Αl Stewart γέμισε τον χώρο. 
Year of the cat.  
Eνα κομμάτι από μια υπέροχη ροκ όπερα.
Άρχισα να σιγοτραγουδάω:
On a morning from a Bogart movieeeeeeee…

- Σύντροφε!
Εκανα ότι δεν κατάλαβα…
You go strolling throughhhhhhhh
- Σύντροφε!
- Μμμμμμμμ
- Εγώ δεν ακούω τέτοια… είμαι προλετάρια…. Έχεις 
τίποτα από τα «τραγούδια του Αγώνα»;
- Βέβαια… βέβαια… 
- Αϊ Μπράβο… αργούμε για το μεζεδάδικο;
- Όχι…όχι φτάνουμε σε 5 λεπτά.
Εκανα U-turn και πήγαμε στην μπιφτεκούπολη στη 
Γλυφάδα… 
Την άφησα δυο ώρες μετά στο σπίτι της τραγουδώ-
ντας στην διαδρομή:
Ο πατέρας εξορία και το σπίτι ορφανό
ζούμε μες στην τυραννία, στο σκοτάδι το πηχτό
Κι εσύ λαέ βασανισμένε, μην ξεχνάς τον Ωρωπόόο-
οοοοοοοο!
- Φχαριστώ σύντροφε…
- Νασαι καλά συντρόφισσα….
Πέταξα πίσω στις «9Μούσες»… Θα με σκότωνε ο 
πατέρας μου αν ήξερε πόσο γρήγορα οδηγούσα…
Είχα όμως ακόμα 2 χαρτζιλίκια στην τσέπη…
(Διάβασα το κείμενο στη γυναίκα μου την Ολιβ. 
«Μοιάζει σαν να μισείς του κομμουνιστές…»μου 
είπε… Σκέφτηκα να το σβήσω γιατί αυτό δεν είναι 
αλήθεια… τελικά το άφησα… επειδή απλώς είναι 
μια μικρή αληθινή ιστορία… κομματάκι της μεγάλης 
ιστορίας που ακολούθησε στα επόμενα 30 χρόνια… 
εδώ θα’ μαστε να σας την πω όλη)
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Bρίσκεσαι στο Λονδίνο για να ολοκληρώσεις το μεταπτυχιακό  σου στη παγκό-
σμια μετανάστευση- έχοντας ασχοληθεί τόσα χρόνια με τους μετανάστες πιστεύεις 
ότι ήταν φυσική κατάληξη; 
Η κατάληξη έρχεται  με το τέλος… για την ώρα απλώς  προχωράμε… Θα έλεγα ότι μετά από ένα 
σημαντικό χρονικά διάστημα στο πεδίο, σε εμπειρικές δηλαδή διαπιστώσεις, είχα ουσιαστική και 
προσωπική ανάγκη για θεωρητική μελέτη.     

Σε συνέντευξή σου έμαθα πως ξεκίνησες να ασχολείσαι με τους μετανάστες όταν 
έγραψες ένα άρθρο για το Σουδάν. Θες να μου πεις κάτι παραπάνω; 
Οι εξελίξεις στο Σουδάν ήταν αναμενόμενες. Όταν υπεγράφη η ανακωχή, πριν από πέντε  χρό-
νια υπήρχε η ελπίδα για ειρήνευση στην περιοχή. Όμως ο πρόεδρος του Σουδάν στην πραγματι-
κότητα απλώς μετέφερε τη σύγκρουση στο Νταρφούρ, με την ανοχή της Διεθνούς Κοινότητας. Η 
αντίδραση στις σφαγές ή κατά άλλους, στη γενοκτονία στο Νταρφούρ δεν ήταν δυνατόν να μην 
εκφραστεί και στο δημοψήφισμα. Ξέρετε, την περίοδο αυτή λαμβάνουν χώρα Επαναστάσεις σε 
διάφορα σημεία του κόσμου (Τυνησία, Σουδάν, και φυσικά Αίγυπτος) που δεν είναι τίποτα λιγό-
τερο από επαναστάσεις των φτωχών ανθρώπων που διεκδικούν «ψωμί, βούτυρο και δικαιοσύ-
νη». Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που διασχίζουν τα σύνορά μας ως μετανάστες / πρόσφυγες διεκδι-
κώντας το δικαίωμα στη ζωή.  

 
Τι γνώμη έχεις για το φράχτη και τη κατάσταση της κατάληψης της Νο-
μικής; 
Όσον αφορά τον φράχτη, όπως έχω εξηγήσει αναλυτικά και σε σχετικό άρθρο, 
εκτιμώ πως δεν θα έχει καμία ουσιαστική επίδραση στον άνθρωπο αυτόν που επί 
χρόνια ταξιδεύει για να μπορέσει να βρει καταφύγιο στις περίφημες δημοκρατί-
ες μας. Ενδεχομένως να αυξηθούν τα κέρδη των λαθροδιακινητών και ίσως και τα 
θύματα. Η ρητορική όμως σχετικά με τον φράχτη, τα πλωτά κελιά, τις πλαστικές 
σφαίρες κτλ βλάπτει κυρίως εμάς, την ελληνική κοινωνία. Η ρητορική αυτή επαυ-
ξάνει τα φοβικά σύνδρομα (η κουλτούρα του φόβου), δημιουργεί ηθικούς πανι-
κούς και πολώνει τις κοινωνίες. Και μια κοινωνία φοβική είναι εξ ορισμού κοινω-
νία φασίζουσα. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Όσον αφορά  τα γεγο-
νότα στη Νομική, έχω επίσης σχετικό κείμενο, συνιστά την κορωνίδα των λανθα-
σμένων κινήσεων ένθεν κακείθεν και καταδεικνύει τη σύγχυση της ιδεολογίας με 
την ιδεοληψία. Αφενός, ήταν λάθος η μεταφορά των ανθρώπων αυτών στην Αθή-
να και η εξώθησή τους σε απεργία πείνας με αιτήματα που δεν πρόκειται να ικα-
νοποιηθούν κατά αυτό τον τρόπο. Και μάλιστα η μεταφορά τους σε μια Αθήνα 
που ριζοσπαστικοποιείται επικίνδυνα. Αφετέρου, η διαχείριση της κρίσης από τη 
μεριά της πολιτείας ήταν απολύτως ατελέσφορη. Γιατί, ποιο το αποτέλεσμα της 
μεταφοράς τους σε άλλο χώρο; Αντιμετωπίστηκε το ζήτημα; Όχι βέβαια. Κοιτάξ-
τε, οι επιτροπές εξέτασης των αιτημάτων ασύλου δεν λειτουργούν εδώ και 14 μή-
νες! Θα λειτουργήσουν κάποια στιγμή. Όμως υπολογίζεται ότι για την εξέταση 
των περίπου 45.000 αιτημάτων ασύλου θα χρειαστούν περί τα τρία χρόνια. Συνε-
πώς τίθεται ένα σοβαρότατο ερώτημα που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με μονο-

λεκτικές απαντήσεις: Τι θα γίνει με όλους τους αυτούς ανθρώπους που κατέθεσαν αίτημα ασύλου 
(καταχρηστικό η μη , δεν έχει καμία σημασία πλέον) πριν από 2 ή 3 ή 4 ή και περισσότερα χρόνια 
και εξαιτίας της ολιγωρίας του κράτους έχουν πλέον εγκαταστήσει τις ζωές τους στη χώρα; Έχο-
ντας δε γίνει θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης ουκ ολίγων εργοδοτών, με την ανοχή του κρά-
τους. Θα τους πούμε, σε ένα ή δυο χρόνια από σήμερα, «λυπάμαι αλλά δεν γίνεται»; Δεν ξέρω 
κατά πόσο είναι εφικτό αυτό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δοθεί άμεσα μια σαφής και εφαρμό-
σιμη απάντηση, διαφορετικά η πολιτεία θα συνεχίζει να εκβιάζεται και η κοινωνία να πολώνεται.
                     
Τι πιστεύεις πως θα έπρεπε να αλλάξει στην αντιμετώπιση των μεταναστών τόσο όσον 
αφορά την πολιτεία αλλά και όσον αφορά εμάς, τους πολίτες; 
Να σας το πω διαφορετικά. Είναι σαφές ότι  σε περιόδους οικονομικής κρίσης είναι πολύ πιο βο-
λικό να έχεις μια κοινωνία πολιτών που αλληλοσπαράσσονται. Κάποιοι το αυτό επιθυμούν, και 
δεν εννοώ την κυβέρνηση και τις συντεταγμένες εξουσίες φυσικά. Θα πρέπει να καταλάβουμε 
εγκαίρως ότι δεν επιτρέπεται να επαναλάβουμε τα ίδια ιστορικά λάθη, ούτε ως Ευρώπη, ούτε ως 
Ελλάδα. Προφανώς  η πολιτική μετανάστευσης και ασύλου που επιτέλους για πρώτη φόρα έχει 
πάρει τη μορφή νόμου του κράτους, θα πρέπει και να εφαρμοστεί.Όμως φοβάμαι ότι δεν είναι ο 
μετανάστης το ζήτημά μας. Το θέμα μας είναι η κατασκευή εσωτερικών έχθρων, είναι ο «άλλος» 
που μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε δεν είναι απολύτως όμοιος μας, που δεν ανήκει στο «σινά-
φι» μας. Όταν συνηθίσουμε τη γεύση του αίματος, δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. 

Όταν γυρίσεις τι σχέδια έχεις;
Έχω μάθει να μην σχεδιάζω. Εάν πάντως με απασχολεί κάτι ιδιαιτέρως είναι η κατάσταση στο 
κέντρο της Αθήνας και η πόλωση της κοινωνίας η οποία εν πολλοίς είναι και αποτέλεσμα του 
πρώτου. Ελπίζω να μπορέσω να ασχοληθώ, άλλωστε τα ζητήματα αυτά είναι και το αντικείμενο 
μελέτης μου στο Λονδίνο. Σας ευχαριστώ. 

συνέντευξη
για πες :: 

H Αφροδίτη Αλ Σάλεχ έχει σπουδάσει Θέατρο στη Σχολή 
Βεάκη, Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης και Πολιτικές Επιστήμες στο Πολιτικό 
της Νομικής Αθηνών. Έχει επί πέντε χρόνια συνεργαστεί  

με ΜΚΟ και Διεθνείς Οργανισμούς με θέμα 
τις μεταναστευτικές ροές, και αποδέχτηκε την πρόταση του 

του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Βούγια 
ως ειδική σύμβουλος σε ζητήματα μετανάστευσης.  

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Λονδίνο και κάνει 
μεταπτυχιακό στη παγκόσμια μετανάστευση.

Αφροδίτη Αλ Σάλεχ

Δες τα άρθρα της Αφροδίτης στο blog της  
http://afroditealsalech.blogspot.com/

συνέντευξη στην Δέσποινα Πολυχρονίδου
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συνέντευξη
για πες :: 

Διάβασα πως η άποψή σου για την δημο-
σιογραφία κόντεψε να αλλάξει όταν ένας 
αστυνομικός αρνήθηκε να σου κόψει 
κλήση λέγοντάς σου: «Τι να σε κάνω που 
είμαστε και συναφή επαγγέλματα»
Ε σκέψου πως ήμουν στα 19 και διαπίστωνα 
πως ένας μπάτσος με θεωρούσε ίση με αυτόν 
μορφή εξουσίας…

Χρησιμοποιείς τη λέξη ‘μπάτσος’, έχεις 
γράψει βιβλίο για τις εξεγέρσεις του Δε-
κέμβρη… Είσαι επαναστατικό στοιχείο, 
Άρη;
Είναι ανάλογα πώς το ορίζεις το ‘επαναστατι-
κό στοιχείο’. Το να μπορείς να πεις ελεύθερα 
τη γνώμη σου σε μία εκπομπή είναι κάτι που 
αν το σκεφτείς, ίσως ένα σύστημα να το χρη-
σιμοποιεί ως άλλοθι. Επαναστατικό μπορεί να 
είναι κάτι πολύ μικρό- το να είσαι συντάκτης 
και να παλεύεις για να αλλάξεις μια γραμμή 
στο κείμενό σου- αυτό ίσως να είναι πιο επα-
ναστατικό από το να έχεις μια δική σου εκπο-
μπή που την αφήνουν σαν κάτι διαφορετικό. 
Οι επαναστάσεις γράφονται στους δρόμους, 
και οι θεωρίες είναι απλά θεωρίες.

Όσον αφορά την επανάσταση συγκρίνο-
ντας τους παλιότερους φοιτητές με τις νε-
ότερες γενιές πιστεύεις ότι θα έπρεπε να 
είμασταν περισσότερο επαναστάτες;
 Θεωρώ πως είμαστε σε συνθήκες οικονομικής 
κατοχής και θα έπρεπε να ‘μαστε στο δρόμο. 
Οι τωρινές στιγμές είναι στιγμές που δεν έχει 
ζήσει η χώρα ούτε στην δικτατορία. Με τρο-
μάζουν αυτές οι συγκρίσεις για την μικρή επα-
ναστατικότητα που καταλογίζουν στους νέους 
και συνήθως γίνεται από παλιούς που δεν ξέ-
ρεις καν αν βγήκαν στους δρόμους. Μπορεί να 
είναι στο roof garden με το κοκτέιλ στο χέρι 
και να μιλούν για επανάσταση. Γενικά όμως 
υπάρχει μεγάλη συντηρητικοποίηση στον κό-
σμο πλέον- η γενιά μας είναι περισσότερο συ-
ντηρητική από τις προηγούμενες.

Πιστεύεις αυτό που λεν πως κάποια στιγ-
μή θα βγούμε στους δρόμους και θα αρ-
χίσουμε να αλληλοσκοτωνόμαστε;
Πιστεύω πως ακόμα δεν έχουν φτάσει οι επι-
πτώσεις στον καθημερινό άνθρωπο. Σύντομα 
όμως με την αύξηση της ανεργίας η κοινωνία 
θα φτάσει στα άκρα. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι 
μην αναλωθεί σε μορφές βίας. Κι αυτό το λέω 
γιατί δεν υπάρχει η παλιά αριστερά για να δώ-
σει σε αυτή την ενέργεια ένα πολιτικό στίγμα 
και να γίνει ένα πολιτικό άλμα. Μερικές φο-
ρές η κοινωνική έκρηξη δημιουργεί πολύ γρή-
γορα κάτι πολιτικό. Αν σκεφτείς την περίπτω-
ση το Δεκέμβρη, αυτό που ξεκίνησε ως ‘κατε-
βαίνουμε και σπάμε’ άρχισε να παίρνει πολι-
τικά και συνειδητά χαρακτηριστικά. Θεωρητι-

κά περιμένω μια έκρηξη, αλλά θεωρητικά επί-
σης δεν ξέρω αν θα υπάρξει κανείς να το χειρι-
στεί. Θα δείξει.

Τι έχεις να πεις για τις απόψεις όσων λεν 
πως η όλη ιστορία με τους μετανάστες 
που έκαναν κατάληψη στη Νομική ήταν 
υποκινούμενη; 
Μου θυμίζει Σαρκοζί η αντιμετώπιση της κυ-
βέρνησης. Υπάρχουν ομάδες αλληλεγγύης που 
τους βοήθησαν, ναι, όμως απέχει πολύ από 
το να έχουν υποκινηθεί πολιτικά. Το μετανα-
στευτικό θέλει να το δεις από πιο μακριά- αυ-
τοί οι άνθρωποι έρχονται από καθεστώτα πο-
λέμων για τους οποίους ευθυνόμαστε και εμείς 
ως χώρα παραχωρώντας βάσεις, από την άλλη 
όμως δεν μπορείς να λειτουργείς και σαν αρι-
στερός της Εκάλης λέγοντας πως όλοι οι φα-
σίστες μαζεύτηκαν στον άγιο Παντελεήμο-
να. Είναι αυτό που είπε και ο Ζιζέκ- το ότι αυ-
ξάνεται ο ρατσισμός είναι και ευθύνη της αρι-
στεράς γιατί απέτυχε να δώσει λύσεις. Κάποια 
άτομα που προέρχονται από λαϊκά στρώματα 
έχοντας ένα πρόβλημα απέναντί τους θα στρα-
φούν σε μία ψευδή λύση- γιατί η ξενοφοβία εί-
ναι ψευδής λύση. Με ενοχλεί αυτό το ανάθεμα 
που τα βάζουμε με τους ανθρώπους γιατί δεν 
έχουμε ιδέα πώς ζουν. Πρέπει σίγουρα να βρε-
θεί μια λύση- το ότι περπατάς στην Αθήνα και 
τους βλέπεις πως δεν έχουν πού να σταθούν, 
αυτό πρέπει να σταματήσει. 

Ο φράχτης είναι λύση;
O φράχτης είναι κάτι αστείο-Μου θυμίζει τον 
τοίχο στο Μεξικό. Και πες ότι χτίζεις, θα πάει 
ένα χιλιόμετρο πιο πέρα ο μετανάστης και θα 
μπει... Προφανώς δεν είναι λύση και πρέπει να 
βοηθήσει η Ε.Ε. αλλά το να βοηθήσει στέλνο-
ντας στρατό, με τρομάζει περισσότερο. Αυτά 
τα προβλήματα θέλουν παγκόσμια λύση. Η 
δύση δημιουργεί τις συνθήκες για τα μετανα-
στευτικά ρεύματα και μετά θέλουμε να τους 
κλείσουμε τις πόρτες. 

Γιατί διάλεξες τις εξεγέρσεις του Δεκέμ-
βρη για να γράψεις βιβλίο, έχοντας καλύ-
ψει τόσα άλλα θέματα;
Για μένα αυτό που έγινε τον Δεκέμβρη ήταν 
ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα μετά την 
πτώση της δικτατορίας. Μία παρέμβαση ήθε-
λα να κάνω, να παρουσιάσω μια γνώμη και μια 
ιστορία.

Έχεις και πολύ ιδιαίτερη σχέση με τη 
μουσική…
Αυτό είναι επαγγελματική διαστροφή, μπορώ 
να κάτσω να ψάξω ένα στίχο από κάποιο τρα-
γούδι το οποίο μιλά για το περιστατικό που με 
ενδιαφέρει όλο το βράδυ. Ξέρω τα γεγονότα 
που οδηγούν σε ένα τραγούδι. Αυτή η εκπομπή 

έχει στη βάση της στοιχεία που χρησιμοποιού-
σαμε στο Λονδίνο.

Όσον αφορά το BBC, πώς βρέθηκες εκεί, 
και πώς τελικά αποφάσισες να γυρίσεις 
πίσω;
Στο BBC βρέθηκα το 2001 μετά την 11η Σε-
πτεμβρίου επειδή υπήρξε μια μεγάλη ζήτηση 
για διεθνή ρεπορτάζ, έμεινα 2 χρόνια στο Λον-
δίνο, και κατέβηκα στην Κωνσταντινούπολη 
για 3 μέρες για να καλύψω τις εκλογές- έμεινα 
3 χρόνια, τότε είχε μεγάλο δημοσιογραφικό εν-
διαφέρον με τον Κόφι Αναν, με το Κυπριακό, η 
Ευρωπαϊκή προοπτική για την Τουρκία, έπειτα 
γύρισα στην Αθήνα.

Wikileaks… τι έχεις να πεις για τον κυ-
βερνοπόλεμο που έχει δημιουργηθεί; 
Τo wikileaks έδειξε την αδυναμία της δημοσι-
ογραφίας να κάνει τη δουλειά της. Μέσα σε 
ένα χρόνο έβγαλε όσα δεν μπόρεσαν να βγά-
λουν οι μεγάλες εφημερίδες του κόσμου μέσα 
σε 25 χρόνια- δεν είναι νίκη του διαδικτύου εί-
ναι αδυναμία των παραδοσιακών  μέσων που 
έχουν γίνει θύμα του συστήματος. Οι αποκα-
λύψεις αυτές καθαυτές δε ήταν κάτι που δε ξέ-
ραμε (το τι γινόταν στο Ιρακ πχ) και γι’ αυτό 
έδωσα βάρος στον πόλεμο του wikileaks. Πώς 
δηλαδή μπορεί να στηθεί ένα ολόκληρο σύ-
στημα για να χτυπήσει κάτι τέτοιο όπως το 
wikileaks…

Τα wikileaks θα μπορούσαν να είναι δι-
αρροές πληροφοριών που συνειδητά τις 
επέτρεψαν οι κυβερνήσεις;
Όχι δεν πάω σε τέτοιες θεωρίες συνομωσί-
ας- δεν είναι άκρως απόρρητα αυτά τα τηλε-
γραφήματα και είδαμε πως προσπάθησαν να 
τα εκμεταλλευτούν- σκέψου πως η New York 
Times προσπαθούσε να προωθήσει τα τηλε-
γραφήματα που ευνοούσαν την αμερικανι-
κή γραμμή σε σχέση με το Πακιστάν ,αλλά δεν 
νομίζουν πως ήθελε κανείς να μαθευτούν.

Πιστεύεις πως μετά από τόσες αποκαλύ-
ψεις θα δημιουργηθεί μία νέα μορφή δι-
ακυβέρνησης πιο απολυταρχική που θα 
ελέγχει το διαδίκτυο;
Αυτό είναι μια διαδικασία που απλά ένα γε-
γονός δρα ως καταλύτης για να επιταχυνθεί, 
Υπάρχουν πολλές ενέργειες για τον έλεγχο, 
ο Ομπάμα προωθούσε μια νομοθεσία που θα 
επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να κλείνουν 
ολόκληρα τμήματα του διαδικτύου σε πολλές 
περιοχές του πλανήτη. Για να ξαναρθώ στα πε-
ριστατικά του Δεκέμβρη , η αστυνόμευση δεν 
προκλήθηκε από τα περιστατικά αυτά, ήταν να 
πραγματοποιηθεί και τα γεγονότα επιτάχυναν 
τη διαδικασία. Αυτά ήταν απλώς η αφορμή.

I predict a riot:: 
Άρης Χατζηστεφάνου

BIO::

Ο Άρης Χατζηστεφάνου γεννήθηκε στην Αθήνα. 
Είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών και 
Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνη-
σε να εργάζεται παράνομα ως δημοσιογράφος, όντας ανή-
λικος και μην έχοντας τελειώσει το σχολείο. Συνέχισε την 
εργασία του ενώ σπούδαζε Πολιτικές Επιστήμες στην Αθή-
να. Εργάστηκε για πέντε χρόνια στην Ελληνική Υπηρεσία 
του BBC ως ραδιοφωνικός παραγωγός στο Λονδίνο και ως 
ανταποκριτής στην Κωνσταντινούπολη. Ως φωτογράφος 
και δημοσιογράφος έχει πραγματοποιήσει αποστολές στη 
Λατινική Αμερική και στις περισσότερες χώρες της Μέσης 
Ανατολής και της Ευρώπης. Φωτογραφίες του έχουν δη-
μοσιευτεί σε αρκετά ελληνικά περιοδικά και σε έντυπα του 
εξωτερικού. 

:: http://xstefanou.weebly.com/

::   Διάβασε το βιβλίο του: 
«Δεκέμβρης ’08: Ιστορία ερχόμαστε…  
κοίτα τον ουρανό»

συνέντευξη στην Δέσποινα Πολυχρονίδου
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taste me
:: περσόνα

Ο Δημήτρης είναι food editor και  blogger (http://koparanis.blogspot.com) σε περιμέ-
νει στο Partizan για να μαγειρέψετε παρέα κάθε Κυριακή. Πρωτοποριακό. 

Πώς ήταν η εμπειρία στο Παρτιζάν; 
 ΟιΤaste Me!Music Κυριακές στο Partizan, είναι μία προσπάθεια να συνδυάσουμε το μαγεί-
ρεμα, το φαγητό και τη μουσική. Κάθε Κυριακή, ένα τραγούδι,μία ταινία, μία τηλεοπτική σει-
ρά, ένα βιβλίο, είναι η αφορμή για ένα conceptual menu, το οποίο δεν σερβίρεται αλλά προ-
σφέρεται δωρεάν με τα ποτά. Εδώ το μαγείρεμα είναι τελείως εξωστρεφές, αφού ο κόσμος 
μπορεί να παρακολουθήσει τη διαδικασία παρασκευής του φαγητού του.Το ζύμωμα του ψω-
μιού, το δέσιμο μίας κρέμας για τα ζυμαρικά, το ψήσιμο του φαγητού, όλη η προετοιμασία, η 
αγωνία και τα ενδεχόμενα λάθη. Τα πάντα γίνονται από το μηδέν και κάποιες από τις πρώτες 
ύλες,είναι από το οικογενειακό κτήμα. Τη μουσική επιμελείται ο Δημήτρης Σπανούδης, ενώ 
κάθε φορά ένας τουλάχιστον φίλος, με βοηθάει στην κουζίνα.

Ποιά είναι τα αγαπημένα σου υλικά;
Το αλεύρι, τα αβγά, τα όσπρια, τα φρέσκα μυρωδικά, το ελαιόλαδο.  

Πώς συνδιάζεται το φαγητό με τη ζωή μας; 
Γράφω με αφορμή το φαγητό.Αν το καλοσκεφτούμε είτε πρόκειται για ένα ταξίδι, είτε μία εκ-
δρομή με φίλους, είτε ένα τραπέζι με την οικογένεια, πάντα καταλήγουμε γύρω από ένα τρα-
πέζι. 

Πιστεύεις στα γκουρμέ πιάτα ή τελικά το στομάχι μας ευχαριστιέται με πιο απλές συ-
νταγές;
Το κάθε πιάτο που ετοιμάζεται, το κάθε αβγό που βράζει, ο κάθε ζωμός που σφαιροποιείται, 
έχει στόχο να ικανοποιήσει με κάποιον τρόπο τη δημιουργικότητα κάποιου μάγειρα και το 
άδειο στομάχι κάποιου πεινασμένου ανθρώπου.

Τι μουσική ακούς όταν μαγειρεύεις;
Λίγη jazz, λίγη κλασσική μουσική και τις Κυριακές τη μουσική που επιλέγει ο Δημήτρης Σπα-
νούδης.

Μαγειρικό όνειρο; 
Να ζω μία γαστρονομικά συναρπαστική ζωή και να μπορώ να τρώω όσο θέλω χωρίς να βάζω 
γραμμάριο. 

Έχεις ποτέ μαγειρέψει σε μπαρ, 
παρέα με κόσμο ένα κυριακάτικο μεσημέρι;  

Ο Δημήτρης Κοπαράνης
σε προσκαλεί να ζήσεις κάτι διαφορετικό. 

(http://koparanis.blogspot.com)

φωτογραφία Αρίστη Ζαφειράκογλου
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έμπνευση
γνωριζόμαστε; :: 

Σπύρος 
Κουζέλης

Ζει στη Θεσσαλονίκη μετά από διά-
λειμμα ενός χρόνου στη Νέα Υόρ-
κη απ΄όπου γύρισε τον Αύγουστο. 

Είναι φοιτητής ψυχολογίας και διερμη-
νέας ελληνικής νοηματικής γλώσσας. 
Μπορεί να τον είχες πετύχει να φυτεύ-
ει λουλούδια κάποια βράδια στο κέντρο, 
μιας και ήταν ο ιδρυτής των Guerilla 
Gardeners στη Θεσσαλονίκη. 

Μιλάει Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνική και 
αμερικάνικη νοηματική και μαθαίνει 
γαλλικά. Είναι χορτοφάγος και εθελο-
ντής ενάντια στο HIV. 

«Έμαθα νοηματική γλώσσα τυχαία. 
Έψαχνα να βρω κάτι να μάθω, να ξε-
χαστώ. Και έτσι μια μέρα είδα μια επι-
γραφή ενός φροντιστηρίου-ανέβηκα και 
γράφτηκα. Η νοηματική για μένα δεν εί-
ναι πια μια γλώσσα. Είναι τρόπος που 
βλέπεις τη ζωή, τρόπος έκφρασης όσων 
θέλω να πω και να μεταδοθούν. Δε θα 
πω να ακουστούν.
Ούτως ή άλλως δε χρειάζονται να ακού-
γονται στον κόσμο των κωφών. 
Έτσι έμαθα και την Αμερικάνικη! Σκέ-
φτηκα έτσι ότι θα μπορώ να επικοινω-
νήσω με εκατοντάδες ανθρώπους παρα-
πάνω από πριν. Η Νοηματική με κάνει 
χαρούμενο επαγγελματία και ως εκ τού-
του παραγωγικό.»

Θα τον βρεις να συχνάζει στο Paul M πί-
νοντας εσπρέσσο, ή στο Cock au jen. Θα 
τον δεις στο δελτίο του Europe1 όπου 
παρουσιάζει τις ειδήσεις στη νοηματική 
κάθε μέρα στις 20.00.

φωτογραφία Αρίστη Ζαφειράκογλου
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κόλλημα

Χόρεψε μέχρι τέλους
Οι lindy hoppers, έχουν ξεκινήσει μια μόδα που εξα-
πλώνεται. Έχει οργανώσει ξεχωριστά events- κορί-
τσια και αγόρια χορεύουν σα να μην υπάρχει αύριο. Το 
Werk: Staat, είναι ο χώρος που μεγαλουργούν- αν πε-
ράσεις από τη Βαλαωρίτου ένα βράδυ που έχουν μά-
θημα χορού, θα ακούσεις στη διαπασών Billie Holiday 
και Frank Sinatra.

Φόρεσε τα ρούχα των γονιών σου
Τα ρούχα της μαμάς ή της θείας, είναι ό,τι καλύτε-
ρο κυκλοφορεί στα βίντατζ μαγαζιά. Βλέπεις στο δρό-
μο κορίτσια με φούστες με φουρώ και μεγάλους φιό-
γκους στα μαλλιά. Μαγαζιά όπως το Wear Vintage ή το 
Handover κάνουν πάταγο.

Mέρη και στέκια
Η Pastaflora darling, το MicroMond, Allosmondo, η 
Ισαύρων, η Ζεύξιδος, η Ικτίνου, τζαζ νύχτες σε κυριλέ 
μέρη, όπως το μπαράκι του Daios.

Play 
that funky 
music white boy
Μπάντες που παίζουν swing και jazz δι-
ασκευές έχουν κάνει τρομερή αίσθηση! Οι υπέροχοι 
Cool Cats που έχουν πάντα τις ωραιότερες μουσικές. 
Milky lady and the Cookies ή οι Speakeasies είναι δύο 
μπάντες που σου υπόσχονται ταξίδια Στον Χρόνο…

«Μπορεί ο όρος vintage να είναι 
ακόμα άγνωστος για τους αρκε-
τά άτομα, αλλά για εμένα πλέον 
αποτελεί ένα  μεγάλο κομμάτι της 
καθημερινής μου ζωής και κυρί-

ως της... γκαρνταρόμπας μου! Ψά-
χνοντας στις ντουλάπες της μαμάς 

μου και στην αποθήκη της γιαγιάς μου και ανακαλύ-
πτοντας θησαυρούς παλαιότερων δεκαετιών, άρχισα 
στη συνέχεια να αναζητώ vintage ρούχα και αντικείμε-
να και σε μαγαζιά.
Ίσως κάποιοι να αναρωτηθούν για πιο λόγο να αγορά-
σουν ένα  μεταχειρισμένο ρούχο ή αντικείμενο. Η απά-
ντηση είναι απλή, τα vintage κομμάτια είναι μοναδικά 
και συνήθως ιδιαίτερα. Κάθε κομμάτι κρύβει το μυστή-
ριο γιατί είναι σχεδόν αδύνατο να γνωρίζεις των προ-
ηγούμενο ιδιοκτήτη, αλλά και την ιστορία που κρύβει. 
Όσον αφορά τα ρούχα, τις περισσότερες φορές είναι 
καλοραμμένα, δίνουν ένα ξεχωριστό στυλ, μα πάνω απ’ 
όλα δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα ρούχα που 
κυκλοφορούν σήμερα στο εμπόριο. Ακόμα και αν κά-
ποιο ρούχο δείχνει υπερβολικό, με την κατάλληλη πα-
ρέμβαση μπορεί να γίνει καθημερινά φορέσιμο. Αλλά 

Περίεργοι τύποι στον δρόμο με κασκέτα και γιλέκα, κορίτσια που σου θυμίζουν καρτ ποστάλ, μουσικές 
άλλων δεκαετιών, κάδρα με παλιές φωτογραφίες, μαγαζιά με second hand ρούχα του 60 και του 80…
Τελικά το παλιό έγινε καινούργιο;

Tι τρέχει με το βίντατζ;

κείμενο: Δέσποινα Πολυχρονίδου

:: vintage

\\ Φωτογραφία αναγνωστών

\\ Pastaflora darling

η Pastaflora 
darling,  

το MicroMond,  
Allosmondo, η Ισαύρων,  
η Ζεύξιδος, η Ικτίνου,  
τζαζ νύχτες σε κυριλέ 
μέρη, όπως το μπαράκι 
του Daios σε ταξιδεύουν  
στον χρόνο

\\ Vintage party, Alex V::Lorelai:Fashion Bloggers
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και διάφορα αντικείμενα, όπως διακοσμητικά, βιβλία, 
έπιπλα κλπ. μπορούν να προσδώσουν στο χώρο μια ξε-
χωριστή πινελιά.
Η αγορά  vintage κομματιών αποτελεί για μένα μια ιε-
ροτελεστία. Διότι, δεν έχουν μόνο χρηστική αξία, αλλά 
και συλλεκτική! Αφιερώνω αρκετό χρόνο κάθε φορά, 
όχι μόνο για να διαλέξω, αλλά κυρίως γιατί μου αρέσει 
να επεξεργάζομαι όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν 
σε κάποιο μαγαζί ή παζάρι, να τα ακουμπάω και πολ-
λές φορές να ρωτάω πληροφορίες που ίσως να γνωρί-
ζει ο πωλητής.»
Βερόνικα Ευγενίδου, fashion bloger, Blameboogie.
blogspot.com

«Ρετρολάγνα καρδιά... με αποκάλε-
σε ένας φίλος μου πριν χρόνια μου 
άρεσε και το κράτησα. Μαζί με 
αυτό έχω κρατήσει και εκατοντάδες 
δισκάκια απο τα αγαπημένα μου ‘50 

και ‘60. Τασάκια από σπίτια γιαγιάδων 
θειων και όχι μόνο, πιάτα, μαξιλαρια, πί-

νακες φωτιστικα κουτιά από τσίχλες, τσαντακια, φορέμα-
τα και ότι άλλο έρχεται από εκείνες τις εποχές, στις οποίες 
μάλλον ζούσα με το όνομα Τζένη , Τζέση ή Τζέλα. Εδώ μι-
λάμε όπως φαίνεται για vintage-mania retro-mania και όχι 
για μια απλή περίπτωση...
Τα αντικείμενα έχουν ψυχή. Ζουν και δεύτερη και τρίτη ζωή 
αρκεί να βρουν την κατάλληλη θέση κάθε φορά στο χώρο 
και στο χρόνο. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για την δεύ-
τερη μεγάλη αγάπη μου μετά το ραδιόφωνο. Προτιμώ 
όμως να βγω στους δρόμους και να ανακαλύψω τον επο-
μενο θησαυρό.» 
Βάσω Βλαχοπούλου, δημοσιογράφος, ραδιοφωνική πα-
ραγωγός Republic

Οι υπέροχοι Cool Cats 
Είμαστε κατενθουσιασμένοι με τους Cool Cats! Mουσικές άλλων δεκαετιών, ρετρό διάθεση, βίντατζ αισθητική. Δύο 
φίλοι από τη Θεσσαλονίκη, o ΙliasK και η Athinais «Miss Dynamite» έχοντας vintage όνειρα και αγάπη για τους ξέ-
φρενους ρυθμούς της jazz, του swing, του jive, του rockabilly αλλά και του rock and roll, αποφάσισαν να δημιουργή-
σουν μια ομάδα performing happenings, events and dj sets. Κάπου εκεί, ανάμεσα σε παλιούς δίσκους βινυλίου 45 
στροφών, vintage περιοδικών, milkshakes φράουλας, δερματόδετων albums παλιών ασπρόμαυρων φωτογραφιών, 
δημιουργήθηκαν οι «Cool Cats».
Έμπνευση της ομάδας οι νοσταλγικές δεκαετίες των 30’s, 40’s & 50’s αλλά και early 60’s. Σκοπός της η προώθηση 
στο ευρύ κοινό της κουλτούρας των παραπάνω δεκαετιών (ιστορία, τέχνες και μουσική) «αποτυπώνοντάς» τες μέσα 
από μια σειρά δραστηριοτήτων, όπως θεματικά parties, δρώμενα, μουσικές βραδιές, θεατρικά αναλόγια και άλλες 
εκδηλώσεις.
(Φωτογραφίες: Νιόβη, facebook: cool cats, myspace: www.myspace.com/coolcats)

\\ H Bάσω Βλαχοπούλου έχει ένα ρετρό σπίτι

\\ Οι Cool Cats σε γυρνάνε στα παλιά με τις μουσικές τους



20 / www.fititis.gr

απόψεις
:: σοβαρέψου

Μία φορά και έναν καιρό, ήταν μία απολύτως ευνομούμενη  πολιτεία, 
όπου η τάξη και το αίσθημα  δικαίου επικρατούσαν. Μία πολιτεία 
στην οποία ο κόσμος είχε λύσει όλα τα προβλήματα του, την στιγμή 

που oι εργαζόμενοι χαλάρωναν απολαμβάνοντας τους παχυλούς  μισθούς, oι 
νέοι τύγχαναν της απόλυτης αναγνώρισης επαγγελματικά και διαμέσου της οικο-
νομικής ανάκαμψης και ευημερίας, ήρθαν αυτοί οι άτιμοι οι μετανάστες να χα-
λάσουν το ειδυλλιακό τοπίο της χώρας. Αχάριστοι όντες οι μετανάστες, δεν τους 
έφτανε η ευημερία της καθημερινότητας που βίωναν και έψαχναν κάτι καλύτερο 
και μία μέρα κάποιοι φίλοι τους ντόπιοι, τους το σφύριξαν το μυστικό...αν ψάχνε-
τε για ξενοδοχείο 5 αστέρων, με πλήρη διατροφή και σέρβις, τότε υπάρχει λύση. 
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, δεν χρειάζεται να κάνετε κράτηση και μπορεί-
τε να μείνετε όσο θέλετε... Οποιαδήποτε ομοιότης με πρόσωπα και καταστάσεις 
αποτελεί διαβολική σύμπτωση. Επειδή όμως και τα ταξίδια στην χώρα του ονεί-
ρου ολοκληρώνονται, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, που είναι εξί-
σου σουρεαλιστική με την προαναφερθείσα ιστορία.

Αθήνα, τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου σωτήριο έτος 2011, όχι ότι παί-
ζει ιδιαίτερο  ρόλο η ημερομηνία, καθώς τα ίδια συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα 
συμβαίνουν στην χώρα μας...κάτι λιγότερο από 300 μετανάστες έρχονται να μας 
θυμίσουν το αυτονόητο, ότι δηλαδή στην μπανανία μας ο καθένας κάνει ότι επι-
θυμεί ή γουστάρει, ο καθένας εισβάλει όπου και όποτε θέλει, ο καθένας λειτουρ-
γεί όσο αυθαίρετα θεωρεί ότι πρέπει να λειτουργεί. Η κατάληψη της οποιασδή-
ποτε πανεπιστημιακής Σχολής, θα αποτελούσε είδηση σε κάθε χώρα όπου ο πο-
λίτης σέβεται το κράτος και το κράτος τον πολίτη, σε οποιαδήποτε χώρα στην 
οποία υπάρχουν διακριτά όρια μεταξύ νόμου και παρανομίας, σε οποιαδήποτε 
κοινωνία η παιδεία αποτελούσε πρωταρχικό αγαθό, όπως και ο σεβασμός προς 
τους θεσμούς της παιδείας θα ήταν εκ των ων ουκ άνευ. Αυτά αλλού γιατί εδώ 
είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε - γέλασε. Η κατάληψη του οποιουδήποτε δημοσί-
ου χώρου θα αποτελούσε είδηση, αν δεν είχαμε το καθημερινό δελτίο καταλή-
ψεων, αν δεν αποτελούσαν οι αυθαιρεσίες τον κανόνα αλλά την εξαίρεση. 

Η προσωπική μου διαφωνία έγκειται στην ανάδειξη της είδησης αυτής ως μεί-
ζον θέμα, καθώς μία ολόκληρη κοινωνία και συνάμα τα μέσα μαζικής Εξημέρω-
σης ή Εξαθλίωσης πράττουν σαν τη μωρή παρθένα ή ακόμα χειρότερα σαν τον 
Χριστόφορο Κολόμβο όταν ανακάλυπτε την Αμερική. Δυστυχώς όμως στην ελ-
ληνική κοινωνία, η κατάληψη ενός κτιρίου, πόσο μάλλον η παρανοϊκή για τα δε-
δομένα άλλων κοινωνιών και άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων κατάληψη μίας 
πανεπιστημιακής σχολής και ο απόλυτος ευνουχισμός φοιτητών και καθηγητών 
αποτελούν φυσική κατάληξη μίας παράλογης νοοτροπίας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της μεταπολίτευσης. Είναι απόλυτα υποκριτικό να ξεσηκώνονται όλοι τώρα και 
να στοχοποιούν τους μετανάστες, λες και οι μετανάστες ήταν που εδώ και 35 συ-
ναπτά έτη ξεφτιλίζουν και υπονομεύουν το ίδιο τους το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Λες και οι μετανάστες είναι αυτοί οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια χρησιμοποι-
ούν το πανεπιστημιακό άσυλο ως καταφύγιο μετά το καθιερωμένο σε ετήσια 
βάση κάψιμο της Αθήνας, λες και οι μετανάστες είναι αυτοί που κάνουν γκράφι-
τι στους τοίχους και στις αίθουσες, λες και οι μετανάστες είναι αυτοί που διαρ-
κώς υποβαθμίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας κόβοντας κονδύλια. 
Ή μήπως είναι οι μετανάστες αυτοί που οικειοποιούνται την εξουσία της πανεπι-
στημιακής έδρας για ίδιο όφελος και ίδιο χρηματισμό; 
Ακόμη περισσότερο σίγουρα δεν είναι οι μετανάστες αυτοί που παίζουν ενίο-
τε και σφαλιάρες μεταξύ τους ανάμεσα στις κομματικές παρατάξεις, διαλύοντας 
κάθε  έννοια νομιμότητας και λογικής. Αναμφίβολα, οι ευθύνες τις οποίες μπορεί 
να καταλογίσει κανείς στους μετανάστες είναι απείρως μικρότερες από τις ευθύ-
νες που αναλογούν στο ελληνικό κράτος που όλα αυτά τα χρόνια αρνείται να αγ-
γίξει το θέμα του ασύλου. Μου είναι αδιανόητο ότι όλα τα προηγούμενα χρό-
νια ήταν θέμα ταμπού και κανείς δεν έβαζε το μαχαίρι στο κόκαλο και ξαφνικά 
όλοι τώρα σοκαρίστηκαν. Αναρωτιέμαι για ποιον λόγο οι μετανάστες δεν έκαναν 
ποτέ κατάληψη σε ένα Βρετανικό ή Γαλλικό ή ακόμα και Γερμανικό Πανεπιστη-
μιακό Ίδρυμα. Αναρωτιέμαι για ποιον λόγο οι μετανάστες υπακούουν στους νό-
μους άλλων χωρών της Ευρώπης και εδώ αρνούνται να συμμορφωθούν.

Ένας λαός  
για το άσυλο...
Του Δημήτρη Α. Φιλιππίδη
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OΠΤΙΚΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Είσαι Φοιτητής;  
Κερδίζεις 20% έκπτωση
σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως
Με την επίδειξη του φοιτητικού πάσου

από το 1960

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ - ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ - ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΙ ΦΑΚΟΙ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

(i)nfo Αγίας Σοφίας 24 
Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 235 795, 2310 263 192 
Fαχ: 2310 263 192

Τα οπτικά Λαζαρίδη σας προσφέρουν επώνυμα και γνήσια προϊόντα 
από τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρίες  
του κόσμου στο χώρο των οπτικών.

• Φακοί επαφής

• Γυαλιά ηλίου

• Πολυεστιακοί φακοί

• Μορφολογία & Αισθητική προσώπου

•  Εξειδικευμένα αξεσουάρ 
(μάσκες κατάδυσης, γυαλιά για ομίχλη ή υπολογιστή)

Η απάντηση όσο απλή και αν είναι πολλοί στρουθοκαμηλίζουν και αρνούνται να αντικρύσουν την πραγ-
ματικότητα. Καταφέραμε να κάνουμε τους μετανάστες σαν τα μούτρα μας τελικά. Εάν με φιλοξενούν σε 
ένα σπίτι θα πράξω όπως πράττουν οι οικοδεσπότες. Αν αυτοί σέβονται το κτίριο τους, θα το σεβαστώ 
εις διπλούν, αν δεν σέβονται οι ίδιοι την περιουσία τους γιατί να την σεβαστώ εγώ; Ο Έλληνας δεν εμπνέει 
σεβασμό πλέον ούτε στον ίδιο του τον εαυτό, πώς θα εμπνεύσει τον ξένο, και κυρίως τον ξένο που πεινά-
ει, που όντας απελπισμένος θα κάνει οτιδήποτε για την επιβίωση;

Αποτελεί χαρακτηριστικό κάθε κοινωνίας που τελεί εν κρίση, να προσπαθεί να ανακαλύπτει αποδιο-
πομπαίους  τράγους για την κατάντια της. Ταυτόχρονα, αποτελεί την πλέον ασφαλή διέξοδο και τακτι-
κή ο αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης κυρίως την στιγμή που η πίεση είναι αφόρητη. Σαφώς και 
οι μετανάστες αδίκως προέβησαν στην κατάληψη της Νομικής Σχολής Αθηνών, όμως ακόμα πιο αδίκως 
τους χρησιμοποίησαν αυτοί που είχαν συμφέρον από την συγκεκριμένη κίνηση. Το ίδιο αδίκως πράττουν 
όμως και όσοι χρησιμοποιούν εθνικιστικές και ρατσιστικές κορώνες για τα δικά τους συμφέροντα. Στην 
τελική ευθεία, ποιοι έφαγαν τα λεφτά του κόσμου στο Χρηματιστήριο, ποιοι βρίσκονται πίσω από το Βα-
τοπέδι, ποιοι είναι διεφθαρμένοι, ποιοι διέλυσαν μία χώρα προς όφελος των οικογενειών τους; Οι μετα-
νάστες; Μάλλον όχι, αυτοί απλά αποτελούν το κερασάκι στην όλη τούρτα της σημερινής κατάστασης. Το 
άσυλο και ότι αυτό πρεσβεύει το σεβόμαστε, όμως εν προκειμένω η δική μας πολιτεία έχει αποδειχθεί 
αρκούντως ανώριμη να διαχειριστεί την όλη κατάσταση. Στην τελική το πραγματικό άσυλο το οποίο εί-
ναι υπεύθυνο για το κατάντημα μίας ολόκληρης χώρας, είναι η Βουλή. Είναι οι άλλοι 300 (με κάποιες εξαι-
ρέσεις) που δεν είναι παράνομοι μετανάστες αλλά είναι παράνομοι Έλληνες. Είναι αυτοί που κατέστρε-
ψαν και χαντάκωσαν τα όνειρα μίας χώρας, και που ακόμα και τώρα εκμεταλλεύονται την ασυλία. Είναι 
αυτοί που όλοι ξέρουμε τί πήραν, τί έπραξαν και πότε και όμως αθωώνουν τους εαυτούς τους όταν όλος 
ο απλός λαός τους έχει καταδικάσει στην συνείδηση του. Είναι λοιπόν υποκριτικό να ρίχνουμε κροκοδεί-
λια δάκρυα για το άσυλο που εκμεταλλεύτηκαν οι κακομοίρηδες, και να παραβλέπουμε το άσυλο που 
χρησιμοποιούν οι Εμίρηδες για δικό τους όφελος. Ναι στην απέλαση των κακών Αλβανών, των κακών Πο-
λωνών, των κακών Ρουμάνων, των κακών Πακιστανών, αλλά πρωτίστως ένα τεράστιο Ναι στην απέλα-
ση των Ελλήνων που διέλυσαν την χώρα μας. Η χώρα πλέον δεν έχει ανάγκη από πανεπιστημιακά άσυ-
λα, αλλά από ψυχιατρικά άσυλα για τους πολίτες-υποκείμενα μίας αρρωστημένης, σαθρής και σουρεαλι-
στικής κατάστασης. Οι βάρβαροι λαθρομετανάστες ήταν μία κάποια λύσις, τί θα απογίνουμε πλέον χωρίς 
βαρβάρους λαθρομετανάστες...;
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Ποιος πιστεύει (πλέον) 
στον έρωτα;
Η γενιά που δεν πιστεύει τίποτα, δεν νιώθει τίποτα, είναι ελεύθερη;

θέμα
:: don’t be cruel

Marietta Fafouti
Try A little Romance:: Το νέο άλμπουμ της Μαριέττας σε προτρέπει να δοκιμάσεις να ερωτευτείς. Λέει: Πιστεύω εις έναν 
θεό (όπου θεός βάλε έρως)::
Πριν αρχίσω να πλέκω το εγκώμιο της πίστης μου σε αυτόν, να ξεκαθαρίσω κάτι πρώτα. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας 
άνθρωπος στον κόσμο, που να μην  επιθυμεί βαθιά μέσα του να ερωτευτεί με όλη του την ψυχή. Εξαιρούνται βέβαια όσοι 
δεν έχουν ερωτευτεί ποτέ στη ζωή τους και δεν ξέρουν τι χάνουν. Αλλά ακόμα και αυτοί περιμένουν πως και πώς να έρθει η 
στιγμή για να ζήσουν αυτό το ευεργετικό, αναζωογονητικό, παράφορο και ανεξέλεγκτο συναίσθημα.  Δεν είναι ότι  ο κόσμος 
δεν θέλει να ερωτευτεί. Ή ότι έχει γράψει κάθε ρομαντική αξία στα παλιά του τα παπούτσια. Είναι ότι φοβάται ότι δεν θα του 
τύχει. Ότι είναι σχεδόν αδύνατον με τη ζωή που ζει να γνωρίσει τον άνθρωπο που θα φέρει τις πεταλούδες στο στομάχι του. 
Είναι και ότι τρέμει μην απογοητευτεί. Ότι θα φάει τα μούτρα του και μετά θα μείνει με το παράπονο αγκαλιά. Μα ποιος δεν 
θέλει να αγαπήσει και να αγαπηθεί;   Δεν έχω κάποιο μυστικό  για να διώξω αυτό τον φόβο. Δεν είμαι εγώ μόνο που φοβά-
μαι. Ξέρω όμως πως  την επόμενη φορά που η πρώτη  πεταλούδα επισκεφτεί το στομάχι μου, δεν θα κάνω ότι δεν την βλέ-
πω, ούτε θα τη διώξω. Αλλά θα της κάνω όσο χώρο μπορώ για να την ακολουθήσουν και όλες οι άλλες.  

Άτομα που γεννήθηκαν από το 1980 ως τις αρχές 2000. Εξοικειωμένα με την τεχνολογία, τις πληροφορίες, την 
ταχύτητα και το fast food, τα mp3 και τα usb. Είναι η ηλικιακή κάστα εκείνων που καταλαβαίνουν 
από omg και wtf, εκείνων που συνεννοούνται με ξένες λέξεις μπερδεμένες μέσα στις ελ-
ληνικές, εκείνων που πιστεύουν στο μέλλον, αλλά είναι πολύ άπιστοι με το παρόν τους. 
Aυτή η γενιά, αναρωτιέται κανείς, πώς μπορεί να πιστέψει στον έρωτα;

Επηρεασμένη από τη μεγάλη διαφορά με τις προηγούμενες γενιές η γενιά αυτή έχει ζήσει γκράντε τεχνολογι-
κές στιγμές και οικονομικοπολιτικές ανατροπές. Όμως έχει κάποια χαρακτηριστικά που νόμιζες πως δεν θα τα 
βρεις εύκολα.

την έρευνα που πραγματοποίησαν οι συγγραφείς Junco and Mastrodicasa  το 2007 επάνω στην νέα γενιά , διαπίστω-
σαν πως οι Millenials, ή η γενιά Y έχουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά.
Ναι μεν χρησιμοποιούν το ίντερνετ σε υπερβολικό βαθμό, έχουν εξαρτηθεί από τα τεχνολογικά επιτεύγματα της 
εποχής, και σχεδόν είναι βασικό εργαλείο της ζωής τους, όμως έχουν στενή σχέση με φίλους και συγγενείς. Συγκε-
κριμένα, σε έρευνα που έκαναν σε 8.000 φοιτητές η στατιστική έδειχνε πως μιλούν με τους γονείς τους 1.5 φορά τη 
μέρα (πολύ περισσότερο από προηγούμενες γενιές).

Ρεαλισμός vs ρομαντισμός
Η γενιά Y, είναι μια γενιά ρεαλίστρια. Λέγεται y (ή whatever για τους απαισιόδοξους) γιατί έχει ανάγκη να γνωρίζει 
αντικειμενικά την πραγματικότητα, το λόγο για τον οποίο γίνεται το οτιδήποτε, τον σκοπό και τους στόχους, τα εμπό-
δια και τα προβλήματα. Τα μυαλά τους αφού φιλτράρουν το οτιδήποτε, θα ‘πρεπε μέχρι τώρα να είναι κυνικά και 
σκληρά, σωστά; Και όμως όχι.
Όταν έχουν δει τα πάντα, έχουν κάνει σχεδόν ό,τι χαρακτηρίζει τη γενιά τους, έχουν βιώσει πιθανότατα τον χωρισμό 
των γονιών τους, φτάνουν στο σημείο να εξετάσουν ένα πολύ σημαντικό θέμα που δεν μπορεί να καθοριστεί εύκολα 
από κανέναν. Τι σημαίνει να είναι κανείς ερωτευμένος;
Πώς μια γενιά που έχει εκπαιδευτεί στο να ρωτά και να αμφισβητεί, έχει τόσο μεγάλη ανάγκη να πιστέψει και να 
υπερπηδήσει το κενό μεταξύ πραγματικότητας και ρομαντισμού;

Sex sells
Φυσικά, αν σκεφτεί κανείς πως η γενιά αυτή έχει βιώσει καταιγισμό πληροφοριών μέσω του μάρκετινγκ, στο οποίο ο 
έρωτας είναι λίγο πολύ ένα ρομαντικό προϊόν, δεν μπορεί να πιστέψει εύκολα πως μπορούν να δουν κάτι πέρα από 
αυτό. Κι όμως η γενιά αυτή πιστεύει στην αγάπη και στον έρωτα, και ακόμα κι αν είναι προβληματισμένη και μπερδε-
μένη με το παρόν της, είναι αισιόδοξη και σίγουρη για το μέλλον της, φιλόδοξη και με όνειρα.

Social medialists
Μέσα από εκατομμύρια λεπτομέρειες και μία ζωή που αλλάζει ανά την ώρα, πίσω από κλειστούς χαρακτήρες ή ανά-
μεσα σε πολύβουους δρόμους, με blackberry ή χωρίς, twitάροντας μία ακόμα εξυπνάδα ή ποστάροντας μία ακόμη 
φωτογραφία δημιουργείται μία κρυφή ελπίδα πως ο έρωτας υπάρχει και πως τον έχεις ανάγκη.
Aφού ακόμα οι δισκογραφικές επενδύουν εκατομμύρια ευρώ για να τραγουδήσουν τον έρωτα, αφού ακόμα ένα από 
τα σημαντικότερα θέματα συζητήσεων είναι τα ερωτικά σου, και αφού ακόμα και τώρα μετά από τόσες πληροφορίες 
και δουλειά διαβάζεις αυτό το κείμενο μάλλον έχουν δίκιο.

κείμενο: Δέσποινα Πολυχρονίδου
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love is always right
όπως και να το πεις 
είναι το ίδιο

Hearts in Athens
To 2008 η Αθήνα είχε γεμίσει καρδιές:: 
μία καλλιτεχνική ιδέα που έδωσε στον 
έρωτα ένα δυναμικό αστικό στοιχείο. 
Ακόμα συζητιέται.

Digital Love: Palmos and Yes::
Φαίνεται πως οι δύο αυτοί καλλιτέχνες 
πιστεύουν στον έρωτα. Πάνω σε αυ-
τόν στήριξαν ολόκληρο πρότζεκτ, το 
digital love. Oι digital lovers αποφάσι-
σαν να γεμίσουν αγάπη την πόλη της 
Αθήνας και σιγά σιγά αυτά τα μικρά πι-
ξελιασμένα αυτοκολλητάκια έφτασαν 
και στις επιφάνειες της Θεσσαλονί-
κης, της Βαρκελώνης, και όλου του κό-
σμου.  (Φωτογραφία επάνω)

Ποιος έρωτας;
Η παράσταση «Ποιος έρωτας» ήταν 
μια πολύ πετυχημένη παράσταση για 
τους σπουδαστές στη Σχολή Ανδρέ-
ας Βουτσινάς. Το κυνήγι ενός έρωτα 
που δεν πιάνεται ποτέ. Αισθήματα χα-
μένα στα λόγια, λόγια κερδισμένα στο 
θέατρο, θέατρο που θέλει να μοιάσει 
στη ζωή.
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Ο κυνόδοντας 
πάει όσκαρ
Η αμφιλεγόμενη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου  
μας δίνει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δείξουμε 
πόσο μπροστά είναι ο ελληνικός κινηματογράφος. 
Είναι η πέμπτη ελληνική ταινία που κερδίζει 
υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Ο ξένος τύπος αναφέρει πως είναι μία από τις πιο περίεργες και αμφιλεγόμενες ταινίες που προτάθηκε για 
όσκαρ. «Το ζώο, που  μας απειλεί, λέγεται γάτα. Είναι  το πιο επικίνδυνο ζώο, που υπάρχει.»  Αυτή η πρότα-
ση όσο εξωπραγματική  κι αν φαντάζει, στην ταινία «Κυνόδοντας» είναι απλά ακόμη μια μικρή δόση της 

παρανοϊκής λογικής της. Της λογικής, που έχει ένα ελληνικό ζευγάρι, όταν αποφασίζει να μεγαλώσει τα παιδιά του 
στα όρια ενός μεγάλου σπιτιού, χωρίς να αφήσουν τίποτα από τον έξω κόσμο να τα μολύνει. Οι λέξεις, όπως το τη-
λέφωνο, το αεροπλάνο, το ρομπότ, χάνουν το νόημά τους στην προσπάθεια να αποκόψουν τα τρία νεαρά παιδιά 
από οτιδήποτε συμβαίνειεκεί έξω.
Καθώς άρχισε να ξεδιπλώνεται στις αίθουσες η ιδιαιτερότητα  αυτής της ταινίας, που δημιούργησε  ο Γιώργος Λάν-
θιμος, ξεκίνησαν να σχηματίζονται και οι απόψεις του κόσμου. Απροετοίμαστο το κοινό βρίσκεται μπροστά σε μια 
δημιουργία διαφορετική από ότι έχουμε συνηθίσει. Δεν υπάρχουν γρήγορες ατάκες, μουσική υποστήριξη από γνω-
στούς καλλιτέχνες, guest από διάσημους αυτού του τόπου. Υπάρχουν ηθοποιοί με μία εντελώς διαφορετική υπο-
κριτική ικανότητα, από όσα ξέρουμε, σκηνές, που σοκάρουν, και το κυριότερο ένας νέος κόσμος, που ίσως πολλοί 
δε θα ήθελαν να ξέρουν ότι υπάρχει, έστω και στο μυαλό ενός δημιουργού.
Και ενώ  η ταινία διχάζει κοινό κοντά  ένα χρόνο, με το μέσο θεατή να αποστρέφεται και τον κουλτουριάρη να πο-
ρώνεται, σκάει το νέο-βόμβα για την υποψηφιότητα της ταινίας στα Όσκαρ. Το ελληνικό σινεμά βγαίνει από το κα-
βούκι του 33 χρόνια μετά! Για άλλη μια φορά: κοινό ενθουσιασμένο με την απήχηση της ταινίας εκτός συνόρων και 
κοινό που δυσανασχετεί λέγοντας «Δεν προτάθηκε για όσκαρ η Πολίτικη Κουζίνα και θα προταθεί αυτό;!».
Δεν είναι  τυχαία, όμως, η αναγνώριση αυτής  της ταινίας στο εξωτερικό  και δεν ξεχωρίζει χωρίς λόγο σε επίπε-
δο μεγάλου ανταγωνισμού. Ο δημιουργός θέλει να κάνει ένα τεράστιο κοινωνικό σχόλιο όσον αφορά την ελληνική 
οικογένεια και τους αόρατους τοίχους, που χτίζουν οι γονείς γύρω από τα παιδιά τους. Μόνο που ο τρόπος, που επι-
λέγει να το παρουσιάσει, είναι μέσα από ακραίους χαρακτήρες, ζοφερό κλίμα και τρομακτικές, άρρωστες καταστά-
σεις. Γιατί μόνο τα άκρα μπορούν να ταράξουν και να κάνουν αίσθηση σε ένα ήρεμο, αν όχι βολεμένο, κοινό.
Αν θεωρήσουμε ότι η τέχνη υπάρχει για  να μας βάζει να σκεφτόμαστε πέρα από τα εσκαμμένα και για να δημι-
ουργεί την παραγωγική αντιπαράθεση και το διάλογο, τότε η προσπάθεια «Κυνόδοντας» κρίνεται άκρως επιτυχη-
μένη! Προκάλεσε το κοινό αίσθημα, έφερε  θεμιτό διχασμό, σχολιάστηκε. Έθεσε  πάλι το ζήτημα του πόσο ανοιχτοί 
είμαστε  σε θέματα παράτολμης τέχνης και εμπειριών  έξω από τα νερά μας. Αν τα παιδιά της ταινίας περιμένουν 
να πέσει  ο δεξιός κυνόδοντάς τους για να βγουν ελεύθεροι από το σπίτι, τότε πρέπει κι εμείς να ρίξουμε  το δικό 
μας «κυνόδοντα» για να μας καλωσορίσει ο έξω κόσμος της τέχνης.

Όταν ξεκίνησε η  ταινία, μου φάνηκε ενδιαφέρουσα, εφόσον τη θεώρησα ένα πείραμα στη  γλώσ-
σα, την έκφραση, και την επικοινωνία. Θεώρησα λάθος. Για πιο λόγο οι πρωταγωνιστές μιλούν σπα-

στά ελληνικά; Το γεγονός ότι είναι κλεισμένοι σε ένα σπίτι δεν το δικαιολογεί, αφού οι γονείς τους μιλούν καλά και, 
με βάση αυτά τα γλωσσικά ερεθίσματα, θα έπρεπε και εκείνοι να μιλούν το ίδιο καθαρά. Κάθε φορά που κάποιος 
ανοίγει το στόμα του, έχω την αίσθηση ότι σφίγγεται, κρατιέται, κάτι κάνει τέλος πάντων, και τον εμποδίσει να πάρει 
ανάσα. Βρήκα τις ομιλίες των πρωταγωνιστών εξωφρενικά κουραστικές. Παρακάμπτοντας τα κουλτουριάρικα κλισέ 
(μισό πλάνο, βλέπω  το ντύσιμο, το πλύσιμο, το περπάτημα  με κάθε λεπτομέρεια, καμία μουσική) έρχομαι στην κύ-
ρια ένστασή μου. Κάποιες στιγμές νόμιζα ότι η ταινία δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για να δείξει τις ερωτικές σκη-
νές μεταξύ των αδερφών και την άσκηση βίας. Δεν πιστεύω ότι οι εν λόγω σκηνές είχαν να αποκαλύψουν ή να μετα-
φέρουν κάτι. Απλά παρέτειναν τη διάρκεια και βοηθούσαν στην κατάταξη της ταινίας στις «κουλτουριάρικες». Γιατί 
κουλτούρα χωρίς σεξ και βία, δεν υπάρχει. Αφού είναι κλεισμένοι μέσα, θα αρχίσουν να διαιωνίζουν το είδος μετα-
ξύ τους. Αυτό το ήξερα και από πριν, είναι λογικό – δείξε μου αυτό που δε συνάγω απ’ τα συμφραζόμενα, μια άλλη 
οπτική, κάτι καινούριο. Δεν με ενόχλησαν οι σκηνές αυτές καθαυτές, αλλά η σχεδόν εκβιαστική χρήση τους και η 
μη χρησιμότητά τους. Είδα κάτι, αστείους πραγματικά, παραλληλισμούς με το αριστούργημα του Σοφοκλή «Οιδί-
πους Τύρρανος» αλλά δεν θα τους αναλύσω καν, διότι δεν ξέρω αν θα πρέπει να γελάσω ή να κλάψω. Ευτυχώς είχε 
τους υπότιτλους και είχα κάτι να διαβάζω, να περνάει η ώρα. Άπληστη, σπάταλη, και κάπως υπερεκτιμημένη - εκτός 
και αν σκοπός ήταν η πρόκληση αηδίας. Ίσως κάποιοι να βλέπουν κάτι που εγώ δε βλέπω. Και τούμπαλιν. 

Φιλιώ Χασιώτη

Είδα τον «Κυνόδοντα» μετά τη βράβευσή του στις Κάννες, οπότε οι προσδοκίες μου ήταν μεγάλες· 
και επαληθεύτηκαν. Πρόκειται για μία απαιτητική ταινία. Αυτός που θα την δει πρέπει να είναι εξοι-

κειωμένος με το σινεφίλ χαρακτήρα της, και να ξέρει πως δεν θα δει μια κλασσική ελληνική ρομαντική κομεντί.
Το αλληγορικό της σενάριο, με το αποστειρωμένο περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά είναι ένα πικρό 
σχόλιο για τον υπερπροστατευτισμό της «αγίας» ελληνικής οικογένειας, δοσμένο με πολύ σκληρό τρόπο. Το μή-
νυμα της ταινίας παρανοήθηκε από πολλούς, με αποτέλεσμα να ακουστούν χαρακτηρισμοί όπως «εμετική ταινί-
α»,»αίσχος που την έστειλε η Ελλάδα στα Oscar» κ.ο.κ.
Είναι μια ταινία με εξαιρετικές ερμηνείες από όλους τους ηθοποιούς. Ξεχωρίζω όμως τον Χρήστο Στέργιογλου για 
τον συγκλονιστικό ρόλο του πατέρα που έπλασε. Η σκηνοθεσία είναι υποδειγματική, και τα πολύ φωτεινά χρώματα 
που εμφανίζονται μπροστά μας, κάνουν την ταινία να μοιάζει ακόμα πιο σκοτεινή.
Βρίθει μηνυμάτων, από το ειδυλλιακό περιβάλλον που -νομίζει πως- έχει κατασκευάσει ο πατέρας για τα παιδιά του, 
έως τον τρόπο που γίνεται ο «απογαλακτισμός». Το ότι απαιτείται να πέσει ο κυνόδοντας από τα παιδιά, για να φύ-
γουν από το σπίτι, είναι ξεκάθαρο σχόλιο στην κρυφή επιθυμία που έχουν οι γονείς, να είναι τα παιδιά δίπλα τους 
σε όλη τους τη ζωή. Επίσης, υπάρχουν σχόλια για τη σεξουαλική «ενηλικίωση». Όλα αυτά αποτυπώνονται με ιδιότυ-
πο χιούμορ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν σχόλια που την αποθεώνουν και άλλα που την καταδικάζουν. Η ταινία δεν μπο-
ρεί να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο, προκαλεί, εντυπωσιάζει, προβληματίζει και νιώθεις την ανάγκη να συζητάς 
γι’αυτήν για πολύ καιρό ακόμα.
Αυτός, άλλωστε, δεν είναι και ο ρόλος της Τέχνης;

Κωνσταντίνος Μπούγας

Κείμενο: Στέλιος Ανδρεάδης

κουλτούρα
:: cinema
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έμπνευση
γνωριζόμαστε; :: 

Το Κάτι Άλλο:: η ομάδα

Ό ταν ο Άρης, η Ανθή, η Σόνια, ο Πέτρος και η Φιλιώ πήραν τα πτυχία τους, αποφά-
σισαν να φτιάξουν κάτι δικό τους.  Και ίδρυσαν «Το κάτι άλλο». Ο χώρος που τους 
φιλοξενεί σήμερα, ήταν ένα παλιό ξυλουργείο. Μόνοι τους το επιδιόρθωσαν, το 

έβαψαν, το σχεδίασαν. Σήμερα, Το «Κάτι άλλο» δραστηριοποιείται  στη παροχή απογευμα-
τινής απασχόλησης  και ψυχαγωγίας σε Α.ΜΕ.Α.  Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν αμεσό-
τατη. Η εθελοντική ομάδα απέκτησε πολλά νέα μέλη και μετατράπηκε σ’ ένα μη κερδοσκο-
πικό σωματείο για την καλύτερη διοίκηση και λειτουργία του. Εκτός από τα μέλη υπήρξαν 
και πολλοί άνθρωποι που αφανώς προσέφεραν για τη δημιουργία αυτού του κέντρου απα-
σχόλησης, ο καθένας με το δικό του τρόπο, θυσιάζοντας χρόνο, χρήμα και ότι άλλο ήταν δυ-
νατό.

«Δεν ξέρω τι ήταν πιο δύσκολο για μας, ο σχεδιασμός ή υλοποίηση του  οράματος μας, 
εκείνο που μπορώ να πω με  σιγουριά, είναι πως κάθε φορά που συναντούσαμε μια δυ-
σκολία βρίσκαμε από το πουθενά έναν άνθρωπο  που ήταν πρόθυμος να μας βοηθήσει…
ώσπου σιγά, σιγά ο ένας έγιναν πολλοί», λέει η Ανθή. «Το κράτος θα παρέχει ακόμα λιγότε-
ρα στους πολίτες του και κυρίως στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, φαντάζομαι μια κοινω-
νία που θα μπορεί να επιβιώσει βασιζόμενη στην κοινωνική συνοχή και στην εκδήλωση της 
εσωτερικής ανάγκης ,κάθε ανθρώπου να προσφέρει στον συνάνθρωπο» λέει ο Άρης.

Το Κάτι άλλο δίνει την ευκαιρία σε νέους  ανθρώπους να βγουν από το σπίτι  τους ή τους 
χώρους φιλοξενίας τους και να συμμετέχουν δημιουργικά σε εργασίες ανάλογες του νοητι-
κού τους επιπέδου και της φυσικής τους αναπηρίας, ενώ συγχρόνως τους δίνεται η ευκαι-
ρία να διασκεδάσουν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, αλλά και με τους εθελοντές του 
προγράμματος, σαν μια μεγάλη παρέα. Όποτε μπεις στο χώρο τους θα ακούσεις φωνές και 
μουσικές, ενώ οι ίδιοι είναι πάντα εκεί για να σε κατατοπίσουν για ό,τι χρειαστείς. Πέρνα 
να τους γνωρίσεις και να μάθεις πώς μπορείς να συμμετάσχεις στο έργο τους. 

info:: Ξενοφώντος 31, Θεσσαλονίκη

φωτογραφία Αρίστη Ζαφειράκογλου
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Παραστάσεις,  
εκθέσεις,  
εκδηλώσεις
www.forfree.gr/thess/
Το forfree.gr είναι το πρώ-
το ελληνικό website που 
εξειδικεύεται στο να συγκε-
ντρώνει όλες τις εκδηλώσεις 
με ελεύθερη είσοδο στην Αθή-
να και τη Θεσσαλονίκη,  αποδεικνύ-
οντας ότι μπορεί κανείς να διασκεδάσει 
ακόμα και με άδειο πορτοφόλι, τζάμπα. Μάθε για 
εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, συναυλίες, 
θεατρικές παραστάσεις, πάρτι, βιβλιοπαρουσιάσεις.
 Τ.Κ.

Δώσε ό,τι δεν θέλεις, 
πάρε ό,τι δεν θέλουν
http://www.freecycle.org/group/GR/Greece
Το freecycle είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εναλλακτι-
κής δωρεάν ανακύκλωσης που στοχεύει στο να βο-
ηθήσει όσους έχουν ανάγκη και να μειώσει τον όγκο 
των σκουπιδιών στις χωματερές. Χρησιμοποιώντας 
το Διαδίκτυο ανταλλάσσεις αντικείμενα που οι άλλοι 
δεν χρειάζονται. Υπάρχει και στην Θεσσαλονίκη. Εκ-
μεταλλεύσου το! Δ.Π.

Δωρεάν internet
To wifi hotspot ήρθε για το να μας δικτυώσει τζά-
μπα. Σε αρκετά σημεία της πόλης, μπορεί κανείς 
να συνδεθεί στο δίκτυο δωρεάν. Στη Θεσσαλονίκη 
μόνο υπάρχουν 42 τέτοια μέρη! Ανακάλυψε τα στο 
www.free-wifi.gr και σέρφαρε!  Δ.Μ.

Αντί για Θέατρο
Δώσε εσύ την παράστα-
ση. Οκ συμφωνώ δεν είναι 
ακριβώς θέατρο αλλά εί-
ναι ένα διαδραστικό δρώ-

μενο. Στην πόλη μας υπάρ-
χει μια ομάδα η οποία δρα-

στηριοποιείται με εναλλακτι-
κούς ψυχαγωγικούς τρόπους. Το 

όνομα της SFINA. Μπορούν να συμ-
μετέχουν όλοι αρκεί να δηλώσουν έγκαι-

ρα ενδιαφέρον μέσω facebook στα ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα events.  http://sfina.org/ Δ.Μ.

Σινεμά - δυο εισιτήρια στην τιμή του 
ενός
Σε γνωστή αλυσίδα Κινηματογράφων μία συγκεκρι-
μένη μέρα της εβδομάδας, μπορείς να παρακολου-
θήσεις ταινίες στο σινεμά με έναν ακόμα πληρώνο-
ντας όμως μόνο για έναν. Τ.Π.

Δωρεάν παιδεία 
Σεμινάρια, συνέδρια, διαλέξεις, όλα είναι τζάμπα 
στους χώρους του Πανεπιστημίου! Γυρνάς στα αμ-
φιθέατρα, μαζεύεις γνώσεις , γνωρίζεις  κόσμο σχε-
τικό με τον τομέα σου. Μην ξεχάσεις να δεις και τα 
προγράμματα της ΝΕΛΕ, για εκπαίδευση ενη-
λίκων στη Νομαρχία αλλά και στους Δή-
μους σου. Δ.Π.

Ποδηλατάδα
Πάρε τους φίλους σου και ξεκι-
νήστε μια μεγάλη βόλτα στην 
παραλία, πριν καταλήξετε στον 

Λευκό Πύργο. Yπομονή με 
τους πεζούς που σίγουρα θα 
μπουν στον ποδηλατόδρομο 
και θα σας κόψουν τη φόρα.
 Δ.Π.

Happy hours! 
Στην πόλη υπάρχουν καφέ με happy 
hours δηλαδή πληρώνεις τον καφέ στη μισή τιμή 
μέχρι τις 12. Fcafe, Belair αλλά και άλλες καφετέρι-
ες στην Αλ.Σβώλου σου δίνουν πρώτης τάξεως λόγο 
για να ξυπνήσεις νωρίς αύριο. Και να γλιτώσεις τα 
μισά λεφτά. Κ.Τ.

Ανταλλαγή εισιτηρίων

Με την πρώτη αύξηση των τιμών άρχισε το 
πάρε-δώσε εισιτηρίων ανάμεσα σε ιδρωμέ-
να χέρια με συνωμοτικό ύφος. Η μείωση των 
τιμών οδήγησε στην υπεροψία και την κακε-
ντρέχεια μερικών οι οποίοι όχι μόνο δεν δέ-
χονταν χρησιμοποιημένα εισιτήρια αλλά κά-
νανε και παρατήρηση σε όσους “παρανο-
μούσαν” με γνώμονα την οικονομική κρίση. 
Τώρα που αυξηθήκαν πάλι οι τιμές σε ιλιγγι-
ώδη επίπεδα, θα επανέλθει η ανταλλαγή ή 

θα συνεχίσει η υπεροψία; Δ.Μ.

οδηγός
:: δεν πληρώνω, δεν πληρώνω

Το τζάμπα ζει!
Έχεις ξεμείνει 

από λεφτά, αλλά θέλεις 
να περάσεις ένα μήνα 

σα να έχεις γεμάτο 
πορτοφόλι; Ναι, γίνεται. 
Παρακάτω θα δεις πώς.

φωτογραφία Γιάννης Ψαθάς
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1 Χάρη στην οικονομική κρίση, οι καταναλωτικές μας 
συνήθειες ωριμάζουν. Για παράδειγμα, αντί να χα-

λάσεις έναν ολόκληρο μισθό για νέα ρούχα σε ένα mall, 
μπορείς να επισκεφθείς ένα swap not shop party, και 
να πάρεις μια χαρά ρούχα από δεύτερο χέρι, δίνοντας 
σε αντάλλαγμα δικά σου παλιά ρούχα. Ευκαιρία δεν 
έψαχνες να ξεφορτωθείς εκείνο το πουλόβερ που σου 
είχε κάνει δώρο η γιαγιά; Ε, ορίστε. Φέρε και τους φί-
λους σου.

2 Η κρίση κάνει καλό και στη νυχτερινή δι-
ασκέδαση. Σταδιακά, τα υπερμαγαζιά 

με τους υπεραστέρες της πίστας, που χρε-
ώνουν ακόμα και τις οδοντογλυφίδες στο 
τραπέζι, πάνε για φούντο, ενώ αντίθετα ξε-
πετάγονται από παντού συμπαθητικές, λιλι-
πούτειες μουσικές σκηνές με νέους, ταλα-
ντούχους τραγουδιστές και λογικές τιμές. 
Και ποιος χρειάζεται τους ποπ σταρς, σε τε-
λική ανάλυση;

3.«Νυχτερινή διασκέδαση», 
όμως, δεν είναι μόνο η 

Ζήνα και ο Ρουβάς. Και 
ποιος είπε ότι το Σάββατο 
το βράδυ είσαι υποχρε-
ωμένος/η να βγεις; Πή-
γαινε σε ένα κατάστη-
μα παιχνιδιών, αγόρα-
σε ένα επιτραπέζιο, φώ-
ναξε τους φίλους σου 
στο σπίτι και δεν υπάρ-
χει περίπτωση να μην πε-
ράσετε καλά. Μπορείς, επί-
σης, να διοργανώσεις βρα-
διές videogames ή DVDμαρα-
θώνιους, που σίγουρα θα απολαύ-
σουν όλοι. Τα παιχνίδια δεν είναι μόνο 
για παιδιά.

4Ψάχνεις δουλειά και δε βρίσκεις; Άσχη-
μο πράγμα η ανεργία, αλλά δε θα πε-

θάνουμε κιόλας! Μπορείς να αξιοποιήσεις 
τον άφθονο ελεύθερο χρόνο σου συμμε-
τέχοντας σε μία φιλανθρωπική οργάνωση, 
σε ένα φιλοζωικό σωματείο ή σε μία ομάδα 
εθελοντών της πόλης σου. Έτσι, θα νιώσεις 
ξανά ότι είσαι ένα χρήσιμο μέλος της κοινω-
νίας και θα ανέβει κατακόρυφα η ψυχολογία 
σου, μέχρι να βρεις και πάλι δουλειά.

5Κάνε σωστή διαχείριση των χρημάτων σου. Πριν 
πας να αγοράσεις ένα περιοδικό, ή ένα καλλυντικό, 

ή οτιδήποτε, σκέψου: «Το χρειάζομαι πραγματικά; Και 
αν ναι, αξίζει να δώσω τόσα χρήματα γι’αυτό;». Μπορεί 
να σου φαίνεται λίγο μίζερο, αλλά θα εκπλαγείς από το 
πόσα πράγματα που αγοράζουμε δεν μας χρειάζονται 
πραγματικά ή/και κοστίζουν πολύ περισσότερο απ’όσο 
θα’πρεπε. Και θα σου μένουν περισσότερα χρήματα 
για τα όντως σημαντικά πράγματα.

6Σταμάτα να πληρώνεις για 
πράγματα που μπορείς να 

κάνεις και μόνος/η σου. Για πα-
ράδειγμα, γιατί να πληρώσεις 12 
ευρώ σε ένα καθαριστήριο αυτο-
κινήτων, όταν μπορείς να κάνεις πά-
νω-κάτω την ίδια δουλειά με έναν κουβά 
νερό και λίγο σαπούνι; Μήπως είμαστε λίγο 
κακομαθημένοι; Τι λες;

7Η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει 
στα ύψη, οι τιμές των εισιτηρί-
ων στα Μέσα αυξάνονται - ε, και; 

Υπάρχει κι άλλος τρόπος μετα-
κίνησης: Το carpooling. Εσύ 

βάζεις το αυτοκίνητο, κά-
ποιος άλλος που θέλει 
να πάει στον ίδιο προ-
ορισμό με σένα βάζει 
τη βενζίνη (ή το αντί-
στροφο), και μοιράζε-
στε το κόστος. Γλιτώνεις 

χρήματα, και γνωρίζεις 
και ανθρώπους - τι άλλο 

θες; (check it out: www.
pamemazi.gr)

8Και φυσικά, όταν πρόκειται για μι-
κρές διαδρομές, πήγαινε με τα 

πόδια. Ο Θεός δε μας τα έδωσε για να πατάμε το φρέ-
νο και το γκάζι, αλλά για να περπατάμε. Κάνει καλό και 
στον μεταβολισμό.

9 Δικτυώσου. Κάνε καινούργιους φίλους. Τα social 
media (Facebook, Twitter κλπ) δεν είναι μόνο για 

να την πέφτεις σε γκόμενες. Είναι για να ανταλλάσσεις 
απόψεις, να γνωρίσεις καινούργιους ανθρώπους και να 
διευρύνεις το δίκτυο των γνωριμιών σου. Κάποτε μπο-
ρεί να σου φανεί πολύ χρήσιμο.

10Έχεις παρατηρήσει ότι τώρα τελευταία ο ελληνι-
κός κινηματογράφος είναι σε μεγάλα κέφια; Κυ-

νόδοντας, Στρέλλα, Attenberg...Ανεξάρτητες, χαμηλού 
κόστους (αλλά υψηλής ποιότητας) παραγωγές, που σε 
αφήνουν άφωνο. Ναι, η κρίση κάνει καλό στον ελληνικό 
κινηματογράφο, αφού επιβιώνουν μόνο οι καλές παρα-
γωγές. Δώσ’ του μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτή τη φορά, 
την αξίζει.

11Εξαιτίας της κρίσης, ο ανταγωνισμός για μία 
θέση εργασίας είναι ολοένα και μεγαλύτερος. Τι 

σημαίνει αυτό; Όχι ότι δεν θα βρεις ποτέ δουλειά, αλλά 
ότι θα πρέπει να έχεις κάτι παραπάνω από τους άλλους 
για να την πάρεις. Οπότε, απόκτησε αυτό το κάτι παρα-
πάνω όσο είναι καιρός: Μάθε μία επιπλέον ξένη γλώσ-
σα, πάρε ένα πτυχίο γνώσης υπολογιστών, μάθε τυφλό 

σύστημα - κάνε κάτι, τέλος πάντων, για να ξεχωρίσεις 
από τον σωρό.

12Αν νιώθεις ότι όλα στρέφονται ενα-
ντίον σου, βγες στους δρόμους. Δι-

αμαρτυρήσου μαζί με όλους τους άλλους. 
Είναι δικαίωμά σου. Φώναξε, απαίτησε 

αυτά που σου αντιστοιχούν, μη μένεις απα-
θής. Ωραία η θαλπωρή του καναπέ, αλλά τίπο-

τα δεν θα αλλάξει ποτέ αν μείνεις εκεί. Κι εσύ θες 
ακόμα να αλλάξεις τον κόσμο, έτσι δεν είναι;

13Αν δεν ξέρεις ήδη, μάθε να μαγειρεύεις. Ωραία 
τα ντελίβερι, αλλά: 1ον ακριβά, και 2ον ανθυ-

γιεινά. Άσε που η μαγειρική είναι δημιουργία. Δοκίμα-
σέ την, και σύντομα θα συνθέτεις γαστρονομικά αρι-
στουργήματα. Βγάλε τον Master Chef που κρύβεις 
μέσα σου. Είναι και της μόδας.

14Μην υποκύπτεις στο peer pressure. 
Επειδή όλοι οι φίλοι σου έχουν το Χ 

τρέντι κινητό, δεν είσαι υποχρεωμένος να 
το πάρεις κι εσύ. Μια χαρά δεν κάνει τη δου-
λειά του και αυτό που έχεις τώρα; «Σκυλί» 
δεν είναι; Ε, ποιος ο λόγος να το αλ-
λάξεις; Τι είσαι, πρόβατο;

15Ερωτεύσου. Είναι ο καλύτε-
ρος τρόπος να ξεπεράσεις 

κάθε δυσκολία. Όλα περνάνε πιο εύ-
κολα όταν έχεις καλή παρέα. Άσε που 
ο έρωτας σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. 
Όταν η λογική σου λέει ότι όλα πάνε 
στραβά, μπορείς να βασιστείς στον έρωτα 
για να χαμογελάσεις. Ξέρεις τι λένε, ότι με το 
σεξ ξεχνάς, τα πάντα; Ε, αυτό.

16Κλείσε την τηλεόραση και διάβασε βιβλία. Ένα 
«χορταστικό» βιβλίο θα σε κρατήσει απασχολη-

μένο/η για αρκετό καιρό, και όχι μόνο δε θα σου κάψει 
τα μισά εγκεφαλικά κύτταρα, όπως η τηλεόραση, αλλά 
θα σου αφήσει και κάτι στη μνήμη, να έχεις να το θυμά-
σαι. Και το καλύτερο; Υπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλία ει-
δών, που αποκλείεται να μη βρεις κάτι που να σου αρέ-
σει. Η τοπική δανειστική βιβλιοθήκη αδημονεί να την 
επισκεφθείς.

17Ό,τι φάση κι αν περνάς, συνόδευσέ τη με μου-
σική. Θες να ξεσπάσεις για τα στραβά που σου 

συμβαίνουν; Βάλε heavy metal. Θες να κάτσεις να κλά-
ψεις τη μοίρα σου; Βάλε μπαλάντες. Για κάποιον αδια-
νόητο λόγο είσαι χαρούμενος; Βάλε ποπ. Η ζωή δεν αξί-
ζει δεκάρα χωρίς μουσική υπόκρουση, είτε είσαι στα 
καλά σου, είτε τραβάς ζόρι.

18(κυρίως για τους άρρενες) Παίξε μπάλα. Μάζεψε 
άλλους τέσσερις που κουβαλάνε την ίδια τρέλα 

με σένα, φτιάξτε μια ομάδα 5Χ5 και κανονίστε να παί-
ζετε ένα ματς την εβδομάδα με άλλες ομάδες σε κά-
ποιο κοντινό γήπεδο 5Χ5. Το κόστος είναι μικρό (περί-
που 6 ευρώ το άτομο) και το όφελος τεράστιο. Αν προ-
τιμάς το μπάσκετ, ακόμα καλύτερα - οι μπασκέτες εί-
ναι τζάμπα.

19Ψάξε να βρεις ευκαιρίες για να γλιτώσεις χρή-
ματα. Μήπως μπορείς να διεκδικήσεις κάποια 

υποτροφία; Μήπως δικαιούσαι να μπεις στο Κοινωνι-
κό Τιμολόγιο της ΔΕΗ; Μήπως έχεις φοιτητικές εκπτώ-
σεις σε μέρη που δεν ήξερες ότι έχεις; Για ψάξε. Αξί-
ζει τον κόπο.

20Εξερεύνησε την πόλη σου. Όσα χρό-
νια κι αν ζεις σε μία πόλη, ποτέ δεν 

θα τη μάθεις απ’έξω κι ανακατωτά. Πάντα 
θα υπάρχει κάτι καινούργιο να ανακαλύψεις: 
Ένα νέο στέκι, ένα κρυφό παρκάκι, ένα πρω-
τότυπο μαγαζί. Αν δεν έχεις τι να κάνεις, μην 

κάθεσαι σπίτι να ρίχνεις πασιέντζες. 
Κάνε βόλτες, γίνε τουρίστας 

στην ίδια σου την πόλη, και 
δε θα βαρεθείς ποτέ.

οδηγός
δεν πληρώνω, δεν πληρώνω :: 

20 τρόποι για να βγεις σώος και αβλαβής από την κρίση
 του Σπύρου Πιστικού

«Οικονομική κρίση». «ΔΝΤ». «Περικοπές». «Μαζί τα φάγαμε». Όλα φαίνονται να πηγαίνουν στραβά τελευταία σ’αυτή τη χώρα.  
Ε, λοιπόν δεν είναι όλα μαύρα. Ας μιμηθούμε τους Monty Pythons και ας σιγοτραγουδήσουμε κι εμείς «Always look on the bright side 

of life», σφυρίζοντας χαρωπά. Γιατί πάντα μπορείς να κάνεις πράγματα για να καταπολεμήσεις τη μιζέρια. Πάρε ιδέες:
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Έχεις δηλώσει πως «Το θέατρο οφείλει να παρα-
μένει ανήσυχο. Η τέχνη πρέπει να επενδύει στη 
δύναμη της καταστροφής»- θέλεις να μου μιλή-
σεις περισσότερο για αυτό;
Το σύγχρονο θέατρο οφείλει να ακολουθεί την ορμή και 
τις ανάγκες της εποχής του. Και ο πιο καίριος τρόπος να 
το πετύχεις αυτό, είναι το να παραμένεις ανήσυχος, να 
θέτεις τα σωστά ερωτήματα στον εαυτό σου και στους 
συνεργάτες σου. Το βόλεμα φέρνει επαναληπτικότητα, 
και η επαναληπτικότητα μοιραία σε εγκλωβίζει σε φόρ-
μες και τρόπους έκφρασης που ναι μεν σου δίνουν μια 
ασφάλεια, άλλα σου στερούν την χαρά της ανακάλυψης 
νέων δρόμων.. Η δύναμη της καταστροφής που αναφέ-
ρεις έχει να κάνει ακριβώς με αυτή την ανακάλυψη των 
νέων τρόπων έκφρασης. Εξάλλου είναι κάτι που αποδει-
κνύεται και ιστορικά. Μετά από περιόδους με μεγάλες 
για την ανθρωπότητα καταστροφές, η τέχνη βρήκε ουσι-
αστικά καινοτόμες φόρμες.

Σε μια εποχή που το ίντερνετ έχει σαρώσει κάθε 
τρόπο ψυχαγωγίας πώς πιστεύεις πως μπορούν να 
επιβιώσουν οι τέχνες;

Το internet δεν είναι υποκατάστατο ψυχαγωγίας, άλλα εργαλείο ψυχαγωγίας. Είναι σίγουρα η μεγά-
λη τεχνολογική επανάσταση των καιρών μας. Παρόλα αυτά ας μην γελιόμαστε μπορεί να αλλάζουν οι 
φόρμες, άλλα οι ανάγκες (για ψυχαγωγία, επικοινωνία, διασκέδαση, έκφραση, διακίνηση ιδεών, ανταλ-
λαγή απόψεων) πάνω κάτω μένουν οι ίδιες. Οι τέχνες νομίζω πως έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται 
σιγά σιγά στην αλλαγή που φέρνει το internet και ναι μπορεί η πειρατεία να είναι το αγκάθι για πολ-
λούς ανάμεσα στον καλλιτέχνη και στον θεατή, άλλα παράλληλα οι δυνατότητες του internet έδωσαν το 
βήμα σε πολλούς καλλιτέχνες να εκφραστούν ελεύθερα και δημιουργικά.

Πιστεύεις πως μπορούμε να απαλλαγούμε από τη μιζέρια της εποχής μας;
Αν σκεφτόμαστε μίζερα, μίζερα θα ζούμε. Η αρχή της αλλαγής είναι πολλές φορές υπόθεση αυστηρά 
προσωπική.

Μπορείς να φανταστείς το τέλος του κόσμου;
Μπορεί να σου φαίνεται περίεργο άλλα δεν μπορώ να το σκεφτώ. Νιώθω ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ 
μαζικές εικόνες καταστροφής έστω και υποθετικά στο μυαλό μου χωρίς να με πιάνει ένας μικρός πανι-
κός. Δεν ξέρω, ίσως να είναι ένα μηδένισμα. Κάτι θα γίνει και όλοι και όλα θα μηδενίσουν. Η απόλυτη 
ισότητα θα μου πεις.

Το δελτίο τύπου αναφέρει πως έρχεστε για να φέρετε την καταστροφή!  Τι θεωρείς πως μας 
καταστρέφει τελικά;
Εμείς πάντως θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σας καταστρέψουμε ολοσχερώς! Πά-
ντως το I Will Survive δεν μιλάει τόσο για την καταστροφή, όσον για τις ευκαιρίες και τη νέα πραγμα-
τικότητα που προκύπτει μετά την καταστροφή. Και επίσης η παράσταση λειτουργεί σε 2 επίπεδα. Ενα 
ρεαλιστικό που εκφράζεται μέσα από τις περιπέτειες των δυο τελευταίων επιζώντων και σε ένα αλληγο-
ρικό που είναι στο χέρι του καθενός το πως θα ερμηνεύσει τις περιπέτειες αυτές.

H σχέση σου με την πόλη;
Eίμαι από τη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκα, μεγάλωσα και έζησα εδώ μέχρι τα 23 μου όπου και κατέβηκα 
στην Αθήνα, με σκοπό να σπουδάσω και να δουλέψω ως ηθοποιός. Το παράξενο όμως είναι ότι η πρώτη 
μου δουλεία αμέσως μετά τη δραματική σχολή ήταν η Κατσαρίδα που έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλονί-
κη. Ήταν σαν η πόλη μου να με καλωσοριζε στον χώρο της δουλειάς και μάλιστα με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο. Έχω παλιά και αγαπημένα στέκια (κυρίως γειτονιές που μεγάλωσα στο Καραμπουρνάκη και 
στην Τούμπα, άλλα και στο κέντρο που εκεί εβγαινα και βγαίνω. Μου αρέσουν πολύ τα κλασικά στέκια 
σε όλο το μήκος της Προξένου Κορομηλά, με αποκορύφωμα το Residents καθώς και την αγορά του Μο-
διάνο και το Καπάνι που απλά τη θεωρώ μαγική περιοχή.

συνέντευξη
:: για πες

::  Tον γνωρίσαμε στη δεύτερη εκδοχή της «Κατσαρίδας», στο «Σφαγείο» στο Θέατρο του Νέου Κό-
σμου και στην «Λυσιστράτη». Είναι ιδιαίτερος, ανήσυχος και με έντονη προσωπικότητα. Θα τον 
βρεις μαζί με τον Αντίνοο στη σκηνή του Θεάτρου Σοφούλη.

Γιώργος Παπαγεωργίου
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Αν όντως ερχόταν το τέλος του κόσμου- πώς το 
φαντάζεσαι;
Πιστεύω πως θα καταφέρουμε να διαταράξουμε σε τόσο 
μεγάλο βαθμό την ισορροπία του περιβάλλοντος, που ο 
πλανήτης δεν θα είναι πια βιώσιμος. Παρ’όλ’αυτά στο 
μυαλό μου υπάρχει πάντα και η θεωρία υπερπαραγωγή, 
κατά την οποία ο πλανήτης θα κατακλειστεί από μετεω-
ρίτες και οι άνθρωποι θα εξοντωθούν από τις αλλεπάλ-
ληλες πυρηνικές εκρήξεις..!

Τι θα έκανες την τελευταία στιγμή;
Θα πήγαινα στη θάλασσα να κολυμπήσω.

Η παράσταση σας είναι μια σουρεαλιστική κω-
μωδία για την στιγμή που όλα καταρρέουν- έχεις 
βρεθεί ποτέ σε αντίστοιχη κατάσταση; Πώς πι-
στεύεις πως πρέπει να ξανασηκωθούμε όταν όλα 
τα έχουμε  διαλύσει;
Έχω νιώσει ότι υπήρχαν περίοδοι στην ζωή μου όπου 
όλα κατέρρεαν, αλλά επί της ουσίας δεν πιστεύω ότι 
γνωρίζω ποια είναι τα όριά μου και οι αντοχές μου. Σε 
όλες αυτές τις καταστάσεις το μόνο πράγμα που με βοη-
θούσε ήταν οι σταθερές μου. Οι φίλοι μου, η οικογένειά 
μου, οι συνεργάτες μου.

Το δελτίο τύπου αναφέρει πως έρχεστε για να φέρετε την καταστροφη!  Τι θεωρείς πως μας 
καταστρέφει τελικά;
Ο κακός μας εαυτός. Αυτός που δεν μας αφήνει να αγαπάμε, να κατανοούμε, να μοιραζόμαστε και να 
καταλαβαίνουμε. 

Παρακολουθείς άλλες παραστάσεις; Βλέπεις μικρότερες θεατρικές παραγωγές, πειραματι-
κό θέατρο;
Παρακολουθώ παραστάσεις όσο πιο πολύ μπορώ. Ειναι μεγάλο σχολείο το θέατρο και εξακολουθώ να 
εντυπωσιάζομαι απο δουλειές, κυρίως νέων ανθρώπων. Οι πιο ωραίες δουλειές που έχω δει στη ζωή 
μου ήταν από μικρές παραγωγές ή το πειραματικό θέατρο, οπότε αποτελούν πάντα προτεραιότητα.

Τι σχέση έχεις με την Θεσσαλονίκη; Είναι η πρώτη σου φορά ή έχεις έρθει αρκετές φορές 
και πλέον έχεις στέκια, ή αγαπημένα μέρη;
Έχω μείνει πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς η δουλειά με έχει ταξιδέψει τόσες φορές στην 
πόλη που έχω καταλήξει ότι είναι μία από τις πιο ήρεμες και όμορφες πόλεις που έχω πάει ποτέ. Πηγαί-
νω πάντα για βόλτα στην Αριστοτέλους και στην παραλία, και πάντα για ποτό στο Residents.

To τρέιλερ πώς προέκυψε;
Η αρχική ιδέα προέκυψε κατά τη διάρκεια των προβών, Σκεφτήκαμε πως θέλαμε κάτι αστείο και σαρ-
καστικό. Δοκιμάσαμε διάφορες παραλλαγές μιας ιδέας και καταλήξαμε σε αυτή που μας έκανε να γελά-
σουμε πιο πολύ. Ευτυχώς είχαμε όλους αυτούς τους φίλους που μας βοήθησαν και διέθεσαν χρόνο και 
όρεξη για να γίνει όλο αυτό πραγματικότητα. 

::  Συχνάζει στο Γκάζι, βλέπει τα αστέρια από τηλεσκόπιο, είναι ο αγαπημένος χιλιάδων κοριτσιών. 
Έχει συμμετάσχει σε μεγάλες παραγωγές, και φέτος έρχεται στην πόλη με την παράσταση I will 
Survive.

Αντίνοος Αλμπάνης

I will survive στο Θέατρο Σοφούλη 
Mία σουρεαλιστική μαύρη κωμωδία με τις περιπέτειες των δύο τελευταίων επιζώντων μετά το τέλος της αν-
θρωπότητας. Οι δύο ήρωες  ζητωκραυγάζουν “I will survive”  σε έναν κόσμο που χάνεται. 

Κέρδισε δωρεάν προσκλήσεις!
Μπες στo fititis.gr, μάθε τις ειδικές τιμές στα εισιτήρια και στείλε τα στοιχεία σου 
για να παρακολουθήσεις την παράσταση δωρεάν!

κέρδισε!
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Από πού προέρχεται το όνομά σας;
Προέρχεται  από το ομώνυμο κομμάτι των  
Explosions In The Sky, ένα συγκρότημα που φέ-
ρει μεγάλη ευθύνη για το πώς αντιμετωπίζουμε τη 
μουσική και για την αισθητική μας. Έχουμε πάρει 
την άδεια τους φυσικά, στην αρχή εγγράφως και 
έπειτα από κοντά! 
 
Πόσο καιρό γνωρίζεστε μεταξύ σας;
Γνωριστήκαμε στα λυκειακά μας χρόνια, 
στα πλαίσια μιας παρέας που μαζί μάθαιναν να 
παίζουν  και να ακούν μουσική. 
 
Πως θα χαρακτηρίζατε την μουσική σας  
αν έπρεπε να βάλετε κάτω από κάποιες τα-
μπελίτσες;
Με το ζόρι και μόνο για λόγους συνεννόησης: ορ-
χηστρική, φολκ, νεο-ρομαντική, αλλά πάνω απ’ 
όλα προσωπική και αναπάντεχα εξελισσόμενη. 
 
Yann Tiersen, Max Richter, Tuxedomoon. 
Τους διαλέξατε για support λόγω αγάπης 
προς τη μουσική τους ή έτσι τα έφερε η 
τύχη;
Ήταν πάνω κάτω τυχαίο. Στους πρώτους  μή-
νες της ύπαρξης των Υour Ηand in Μine, δεχτή-
καμε κάποιες τιμητικές αν μη τι άλλο προτάσεις 
που, δεδομένου ότι ψάχναμε να κάνουμε live, δεν 
γινόταν ν’ αρνηθούμε! Για κάποιες περιπτώσεις 
μάλιστα νιώσαμε μεγάλη μουσική συγγένεια. Αρ-
γότερα όμως η έννοια του support στις ελληνικές 
διοργανώσεις καταλάβαμε ότι μόνο στόχος δεν 
θα μπορούσε να είναι. Η εκπλήρωση του άλλο-
τε «παιδικού» ονείρου, η περιοδεία με τον Yann 
Tiersen, συμφωνήσαμε να είναι και το τελευταίο 
support που κάναμε, τουλάχιστον με τους όρους 
που έχουμε συνηθίσει. 

Τι γνώμη έχετε για το ελληνικό κοινό; Υπο-
στηρίζει τη  μουσική σας;
Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ανταπόκρι-
ση του κόσμου στη μουσική μας. Δεν πιστεύα-
με ποτέ ότι απλά μένοντας προσηλωμένοι σε μια 
τόσο προσωπική προσέγγιση αυτό θα είχε απήχη-
ση στον κόσμο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και 
δεν έχουμε καμία διάθεση γκρίνιας για το ελληνι-
κό κοινό, την προσέλευση του σε συναυλίες ή οτι-
δήποτε. Γνωρίζουμε ότι όλοι είναι εκτεθειμένοι σε 
έναν παγκόσμιο και γιγάντιο όγκο πληροφορίας 
και ότι πλέον παραείναι εύκολο να χαθείς αν δεν 
αξίζεις ή αν δεν πιστεύεις σ’αυτό που κάνεις. 
 
Κάποιο αστείο-παράξενο  σκηνικό σε live 
σας;
Συνήθως τα ευτράπελα στις συναυλίες μας εί-
ναι τεχνικής φύσεως, τα καταλαβαίνουμε μόνο 
εμείς και μόνο στην πλάκα δεν μπορούμε να τα 
πάρουμε! Μπαταρίες που αποφασίζουνε να τε-
λειώσουν στη μέση του κομματιού, να ξανά εγκα-
θιστάς drivers της κάρτας ήχου 10 λεπτά πριν 
το live, μπαγκέτες που εκτοξεύονται επικίνδυνα 
προς κάθε κατεύθυνση! 

Ποια είναι η κύρια επαγγελματική σας δου-
λειά αυτήν  την περίοδο;
Ο Μάνος δουλεύει στο αρχιτεκτονικό του γρα-
φείο και ο Γιώργος προΐσταται σε κατάστη-
μα γνωστού βιβλιοπωλείου... 
 
Τι  γνώμη έχετε για  τα μπουζούκια;
Την καλύτερη. Εξαιρετικά όργανα, πολύ ιδιαί-
τερος φολκ ήχος, πλούσια διακόσμηση… κα-
μιά φορά μπορείς να ζαλιστείς μετρώντας τις 
ντούγιες.
 

Κυριότερη  επιρροή σας; 
Προσπαθούμε να μην έχουμε επιρροές, τουλάχι-
στον συνειδητές. Θα λέγαμε ότι κυριότερη επιρ-
ροή είναι τα ίδια τα όργανα που χρησιμοποιούμε, 
οι χροιές και η όψη τους. 

Αν περιγράφατε τη μουσική σας με χρώμα , 
τι χρώμα θα ήταν;
Νομίζουμε το καφέ της καρυδιάς, ή ένα βαθύ 
σκοτωμένο μπορντό.
 
Τι έχετε σπουδάσει;
Ο Γιώργος έχει σπουδάσει στο φυσικό και ο Μά-
νος αρχιτεκτονική. 
 
Συνθέσατε τη μουσική της βουβής ταινίας  
yogoto no yume’ (every night dreams) του 
Mikio Naruse(παραγωγή 1933), στα πλαί-
σια του 48oυ Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης. Αυτή η πρόταση πως προέ-
κυψε;
Ήταν μια εντελώς αλλόκοτη και  παράξενη πρό-
ταση που προήλθε  από το Λευτέρη Αδαμίδη και  
τις Ημέρες Ανεξαρτησίας του Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου Θεσσαλονίκης πριν από 2 χρόνια. 
Ήταν μια πρωτοβουλία που  όχι μόνο μας χάρισε 
την επαφή  με ένα ευρύτερο κοινό, αλλά μας βοή-
θησε να αποσαφηνίσουμε και την ταυτότητα που 
θέλαμε να έχει ο ήχος μας. Δουλέψαμε πάνω στα 
πλάνα του Naruse ένα ολόκληρο καλοκαίρι, προ-
τιμήσαμε περισσότερο να γίνουμε αναγνώστες 
του σεναρίου παρά υπόδουλοι του μοντάζ, κερδί-
σαμε την αφορμή για την πρώτη μας κυκλοφορία, 
αλλά και ένα μοναδικό τρόπο δουλειάς που δεν 
είχαμε ποτέ ούτε καν φανταστεί. 
 
Τα live σας ποιος τα κανονίζει;
Μέχρι στιγμής τα κανονίζουμε όλα μόνοι μας, 
προσπαθούμε να είμαστε επιλεκτικοί και να 
μην αναλωνόμαστε σε πολύ συχνές εμφανίσεις. 
Συνειδητά κρατάμε τη μουσική μας μακριά από 
το βιοπορισμό και τις συναυλίες για τη στιγμή 
που όντως θα έχουμε κάτι να παρουσιάσουμε.
   
Καλύτερο support που έχετε κάνει;
Φυσικά οι τρεις εμφανίσεις με τον Yann Tiersen, 
σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Είναι ένας 
μουσικός στον οποίο οφείλουμε πολλά όσον αφο-
ρά στην μουσική μας ωρίμανση και η πρώτη μας 
έκθεση σε ένα τόσο μεγάλο κοινό. 
 
Αγαπημένο σημείο της πόλης;
Η άνω πόλη και οι βόλτες στις αποθήκες στο λι-
μάνι. 
 
Σχέδια για τον επόμενο δίσκο;
Οι ηχογραφήσεις πηγαίνουν πολύ καλά και όλα 
δείχνουν ότι μέσα στο νέο έτος θα τον έχουμε επι-
τέλους έτοιμο. 
 

Info::
Οι Your hand in mine είναι o Μάνος Μυλωνάκης 
κι ο Γιώργος Παπαδόπουλος. 
http://www.myspace.com/theyourhandinmine

συνέντευξη
για πες ::

Your Hand 
In Mine

συνέντευξη στoν Δημήτρη Μακρή
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κουλτούρα
:: μουσική

Τι μας επιφυλάσσει 
το αύριο όσον αφορά 
τη μουσική;
Τα πρώτα δείγματα 
είναι ικανοποιητικά

Κείμενο: Axel Atticus

next 
best
thing

Μαριέττα Φαφούτη::
Want Romance?
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτιάξεις ένα παραμύθι, λίγοι όμως για να το κρατήσεις. Πόσο χρειάζεται 
άραγε να ζήσεις για να πεις πως το ένοιωσες; Ίσως μόνο 38 λεπτά. Τόσο διαρκεί ο πρώτος δίσκος της Μα-
ριέττας Φαφούτη «Try a Little Romance», γεμάτος χρυσόσκονη και μαγεία. Η ταλαντούχα συνθέτης και στι-
χουργός έχει δημιουργήσει το ιδανικό soundtrack, για ένα ταξίδι με συνοδηγούς τον έρωτα «goodbye my 
love» και τις σταγόνες της βροχής «the girl who loved the rain»,  με προορισμό ένα κόσμο πιο χαρούμε-
νο και πιο αισιόδοξο «Overtune». Στα 11 κομμάτια του δίσκου τη μελωδική φωνή της Μαριέττας συνοδεύ-
ει κυρίως το πιάνο, άλλοτε χαρούμενο και άλλοτε μελαγχολικό, αφήνοντας στον ακροατή μια γλυκόπικρη 
γεύση.  

Rous::
Η Καλή μουσική δεν κάνει «εξαιρέσεις»
Έσκασε σαν βόμβα  από το πουθενά πέρσι το κα-
λοκαίρι, κάνοντας του πάντες να τραγουδούν «το 
ξέρεις μαρέσεις» σε όλα τα beach bar και τα κα-
λοκαιρινά club. Ο Rous όμως δεν στάθηκε εκεί 
τώρα προετοιμάζει τις εμφανίσεις του στο Μέ-
γαρο Μουσικής. Ο λόγος για τον Γιώργο Rous 
που με την μεγάλη του επιτυχία «εξαιρέσεις» έγι-
νε ένας από τους πιο πολυσυζητημένους καλλι-
τέχνες το 2010. Υπάρχει όμως κάτι περισσότε-
ρο από ένα χαρούμενο love song κρυμμένο στο 
πρώτο προσωπικό album του Αθηναίου καλλιτέ-
χνη. Υπάρχει μια αίσθηση μελαγχολίας στη μου-
σική του rous, μια τάση φυγής στους στίχους του. 
Οι ακουστικές μελωδίες του σε ταξιδεύουν σε 
ένα φανταστικό κόσμο, στη πόλη των απαθών. 
Εκεί που οι «μαριονέτες» παίζουν τη δική τους 
παράσταση για να κερδίσουν ένα φιλί από την 
«Αφροδίτη» κάτω από «τα φώτα της γής». 

Lolek::
Γλυκιά Νοσταλγία
Η μουσική έχει τη δύναμη να αιχμαλωτίσει στιγμές, συναισθήματα, αναμνήσεις και να τα κάνει αθάνατα. 
Όπως ακριβώς ο 28χρονος Γιάννης Αναγνωστάτος, «όμορφα παγιδευμένος» σε μια άλλη εποχή, ζωντανεύει 
μέσα από τη μελωδία μιας ακουστικής κιθάρας και ενός ακορντεόν ένα ρομαντικό κόσμο που έχει χαθεί στις 
παλιές ασπρόμαυρες ταινίες. Ο καλλιτέχνης από την Αθήνα στο album του «Alone» εξερευνά νέους μουσι-
κούς ορίζοντες, πειραματιζόμενος με διάφορα όργανα. Το αποτέλεσμα, ένας εξαιρετικός folk rock δίσκος με 
αρκετές indie pop επιρροές. Συνεσταλμένος και μελαγχολικός, ο Lolek τραγουδάει για το χωρισμό «Now You 
Cry», τη μετάνοια «Have You Noticed» και τον έρωτα « a Valse of a True Romance». 
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Rollands::
A Tribute to Oasis Or Something More?
Μπορεί οι θρύλοι της Brit rock, Oasis να χώρισαν τους δρόμους τους, αλλά η μουσική τους συνεχίζει να 
εμπνέει και να επηρεάζει πολλούς νέους καλλιτέχνες. Νέους που μεγάλωσαν στα σοκάκια και τα πάρκα της 
Αθήνας, με μια ακουστική κιθάρα παραμάσχαλα και ένα κάρο όνειρα, όπως οι Rollands. Τέσσερεις φίλοι ερω-
τευμένοι με τη Βρετανική σκηνή των 90’s, που αποφάσισαν να δώσουν πνοή και όστα στα όνειρα τους το 
2006. Ακουστικές μπαλάντες όπως το “let me blow” θυμίζουν «Don’t look back in anger», ενώ πιο δυναμι-
κά tracks όπως «How Loud» αποτελούν το ιδανικό soundtrack, για να σε συνοδέψει στο ξεκίνημα της μέρας 
σου.  

Leon:: 
«The Children Of Tomorrow»
Με επιρροές κυρίως από τη βρετανική ροκ σκηνή, σε συνδυασμό με τους ρυθμούς της μεσογείου και μια 
αίσθηση Παριζιάνικης disco ο εικοσιτετράχρονος Leon και η 10 μελής ορχήστρα του αποτελούν, ότι πιο 
εναλλακτικό έχει να παρουσιάσει η σύγχρονη ελληνική ροκ σκηνή. Το πρώτο τους album «Futrue» ηχο-
γραφήθηκε στο Brooklyn και είναι αναγραμματισμός της λέξης future «Παίζουμε ουσιαστικά με τις λέξεις 
future και truth. Κάτι σαν να μιλάμε για την αλήθεια του μέλλοντος.» λεει ο Leon. Το συγκρότημα από την 
Αθήνα  έχει μοιραστεί τη σκηνή με σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, 
Μόνικα,Rous κ.α.  
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μόδα
:: ντύσου

fashion bloggers, νέα, dresscode, τάσεις, fashionistas:: fititis.gr

Οι κάπες της Lindsey
Την νέα collection από κάπες ή cloaks, αν προτιμάτε 
την ταλαντούχας Lindsey Thornburg...η Lindsey έχοντας 
εμπνευστεί καθαρά από την περουβιaνή παραδοσιακή 
κουλτούρα - εκεί ψηλά στα Machu Picchu - μας παρου-
σιάζει μία υπέροχη συλλογή από κάπες, σε χρωματιστά 
υφάσματα, λιτές κομψές γραμμές, μοναδικά patterns 
που δεν έχεις παρά να κάθεσαι και να τις χαζεύεις ώρες. 

Για να εθιστείς περισσότερο, μπες στο online shop 
της Thornburg και ρίξε μια ματιά και στις υπόλοιπες συλλο-
γές της, στο: http://www.lindseythornburg.com

Ήταν ένα μικρό 
σπανάκι

Κρατάς περιοδικό ή τσάντα;
Η Άννα έχει γίνει διάσημη για τις φοβερές τσάντες 

της. Σελίδες περιοδικών με την Μέριλιν ή την Όντρευ, λόγια 
και γραμμές, γραφιστικά σχέδια ή φωτογραφίες, οι ευφάντα-
στοι φάκελοί της έχουν γεμίσει την πόλη με χρώματα στα χέ-
ρια κοριτσιών που τους κρατούν περήφανα στον δρόμο. 

Ruby Frost:: 
σχεδιάστρια ή τραγουδίστρια;
H Ruby Frost ανακαλύφθηκε από κυνηγό τα-
λέντων όταν τραγουδούσε στη χορωδία της Εκ-
κλησίας. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Σχεδιά-
ζει τα υπέροχα κοστούμια που φορά στα βίντεο 
κλιπ και τις συναυλίες της και κάνει όλα τα κο-
ρίτσια να ζηλεύουν.

Η Princess Hijab 
ντύνει τα μοντέλα  
στις διαφημίσεις του μετρό
Το Παρίσι έχει το δικό του Μπάνκσι. Είναι γυ-
ναίκα και υπογράφει ως Princess Hijab (PH) 
και ζωγραφίζει μπούργκες και φερετζέδες 
πάνω στα μοντέλα διαφημίσεων...
Η ταυτότητά της  Princess Hijab παραμένει 
εδώ και χρόνια κρυφή και ειναι ίσως η πιο 
δυναμική street artist του Παρισιού. Χτυπά 
πάντα βράδυ με μπογιά η μαρκαδόρο έχο-
ντας ως στόχο διαφημιστικές αφίσες στις 
αποβάθρες του μετρό, όπου όταν εντοπίσει 
τη διαφήμιση που την εμπνέει, ζωγραφίζει 
πάνω στο ημίγυμνο μοντέλο ένα καινούριο 
αξεσουάρ: μια μπούργκα, ένα φερετζέ ή μια 
μαντήλα. Μέχρι τώρα θύματά της υπήρξαν 
μεταξύ άλλων αφίσες της H&M, των Dolce & 
Gabbana και της Virgin.

Αντζελίνα Σ.

το τιγρέ είναι το νέο μαύρο

Fashion blogger 
του μήνα::
Οι φωτογραφίες της θυμίζουν ξένα fashion blogs. 

Κι όμως είναι ελληνίδα. Η Κρίστεν Λεοτσάκου, η 
Mary Jane Girl, ζει στην Αθήνα και περνά τον και-
ρό της στη Σχολή της και σε βόλτες. Δες τις φοβε-
ρές φωτογραφίσεις της και τα υπέροχα στυλιστι-
κά της κατορθώματα στο http://mary-jane-girl.
blogspot.com

Tα υπέροχα κολιέ 
της Lauren Manoogian
Eίναι μία από τις νέες αγαπημένες σχεδιάστρι-
ες στην Αμερική και Αγγλία. Έθνικ αριστο-
κρατικά κολιέ και αξεσουάρ, σίγουρα κάνει 
τη διαφορά σε έναν κόσμο γεμάτο χάντρες 
και στρας. Φινέτσα.

http://www.laurenmanoogian.com

μια Spanaki Clutch bag

στείλε mail στο info@fititis.gr. 

Η νικήτρια της κλήρωσης 

θα ανακοινωθεί στο site 

 και στο facebook.com/Fititis.gr

Κέρδισε:: 
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μόδα
street ::

Στην αρχή της Τσιμισκή υπάρχει η Λιλιπούπολη. 
Ένα μικρό  μαγαζί με εξωτερική επένδυση ξύλου  
και βιτρίνα που παραπέμπει σε κουφάλα δέντρου, 
μέσα στην οποία κρύβεται ένας μαγικός κόσμος 
παιχνιδιού. Πολύχρωμα φωτιστικά, λούτρινα, ξύ-
λινα κουκλόσπιτα, κούκλες, λούτρινοι πρίγκιπες, 
κουζινικά.

Το Fena Fresh στην Παύλου Μελά πάντα επιμε-
λείται ιδιαίτερα τις μεγάλες βιτρίνες του. Αυτό τον 
καιρό και εν όψει εκπτώσεων το design είναι αρ-
κετά λιτό, με λευκό φόντο που χρωματίζεται από 
τον κόκκινο και μαύρο διάκοσμο. Μινιατούρες, 
μικρά αυτοκίνητα, πλαστικές γόβες, λευκές καρ-
διές, κουμπαράδες σε σχήμα γουρουνιού και σκύ-
λου μπλέκονται με τα εκπτωτικά γυαλιά ηλίου, τα 
αρώματα, τις τσάντες και τα ρούχα.

Στην Προξένου Κορομηλά πάντοτε η πιο όμορ-
φη βιτρίνα είναι εκείνη του Θάλασσα. Ο διακο-
σμητής καταφέρνει κάθε φορά να εναρμονίσει τα 
μαντίλια, τα κασκόλ και τις γραβάτες του μαγα-
ζιού με μια έξυπνη διακόσμηση. Μεγάλες πολύ-
χρωμες κουβαρίστρες που μοιάζουν με μικρά ρο-
μποτάκια συνδυάζονται καταπληκτικά με τα πλε-
κτά και το μετάξι. 

Το Public στη Στοά Χιρς σε μια και μόνο βιτρίνα 
καταφέρνει να χωρέσει μουσική, λογοτεχνία και 
κινηματογράφο. Τεράστια βιβλία ξενόγλωσσα και 
ελληνικά, παλιά βινύλια, κινηματογραφικές κλακέ-
τες, ο Asterix με τον Ovelix και ο Michael Jackson 
κάνουν την βιτρίνα ξεχωριστή κι αξιοπρόσεκτη 
ανάμεσα στις άλλες. 

Οι πανύψηλες βιτρίνες του Notos Galleries 
επί της Τσιμισκή είναι  μοναδικές. Σε περίοδο εκ-
πτώσεων  δεν θα υπήρχε πιο έξυπνη ιδέα από  
αυτήν της ανακαίνισης. Οι βιτρίνες παρουσιά-
ζουν εργάτες, με φόρμες σε υπηρεσία ελαιοχρω-
ματιστή ανάμεσα σε σκαλωσιές, σκάλες, χρώμα-
τα, βούρτσες και πινέλα, έτοιμους να αλλάξουν ει-
κόνα στο πολυκατάστημα.

Κούκλα η βιτρίνα::
Βιτρίνες με style, άποψη και έξυπνα concept που καταφέρνουν να ομορφαίνουν 
την πόλη και τις βόλτες μας στα μαγαζιά. Πολυκαταστήματα και μικρά μαγαζάκια 
στους κεντρικούς δρόμους αλλά και στα στενά του κέντρου κατάφεραν να κάνουν 
πάλι θαύματα με τις βιτρίνες τους. 

γύρισε και φωτογράφισε η Χαρά Παπαδιαμαντοπούλου



Μάθημα 1ο: δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο
Η Carrie Bradshaw κατεβαίνει από το πεζοδρόμιο και πριν καν προλάβει να σηκώσει το χέρι της, μαζεύεται μια ουρά ταξί. Εκείνη, στιλάτη και αέρινη, μπαίνει σε ένα οποιοδήποτε 
και πάει στον προορισμό της. Στη Νέα Υόρκη.  Εγώ, στη μητρόπολη, στο λίκνο της πολύ-πολιτισμικότητας και του urban-ισμού (στη Θεσσαλονίκη) για να βρω ταξί πρέπει να έχω 
κάνει τάμα στη χάρη Της. Ποιο χέρι; Και εκείνα τα τεράστια πολύχρωμα χέρια που φοράνε στους αγώνες μπάσκετ στην Αμερική να είχα, πάλι δε θα με έβλεπαν. 

Μάθημα 2ο: μάλλον στραβός είναι ο γιαλός. Τα τακούνια δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη
Το δωδεκάποντο είναι του Θεού – εγώ δε βλέπω κάποια άλλη να έχει πρόβλημα, εκτός από εμένα. Το φοράς συνέχεια: μέσα στο σπίτι, στο σούπερ μάρκετ, στον καφέ, στη δου-
λειά, στη βόλτα, στον ύπνο, παντού. Τρέχεις στα πεζοδρόμια, κάνεις ζιγκ-ζάγκ στον κόσμο (μόνο για ποδόσφαιρο που δεν πας), αλλά ποτέ δεν πέφτεις – ούτε καν παραπατάς. Έτσι 
είναι ο σωστός ο τρόπος. 

Μάθημα 3ο: στο Hollywood δεν μαγειρεύουν ποτέ
Καλά, αυτό το μάθημα πολύ μου άρεσε, και το πρόσεξα, και κράτησα και σημειώσεις. Η Carrie Bradshaw χρησιμοποιεί τον φούρνο της ως παπουτσοθήκη. Στο Gossip Girl μαγει-
ρεύουν οι άλλοι. Στο Grey’s Anatomy τρώνε στο νοσοκομείο. Σε όλες τις υπόλοιπες σειρές τρώνε έξω. Στο Lost έτρωγαν ό, τι έβρισκαν.

Μάθημα 4ο: το διάβασμα πολύ εμίσησαν, το Ivy League κανείς!  
Ναι, Blair Waldorf μου, είσαι πάμπλουτη και it-girl στο Upper-East Side, αλλά στο ριμαδο-Columbia πώς μπήκες εφόσον τέσσερις σεζόν σειρά, το μόνο βιβλίο που έχεις ανοίξει εί-
ναι ο κατάλογος των κυριλέ εστιατορίων στα οποία τρως; Συμπέρασμα: εγώ, τζάμπα κόπος. Θα μου πεις, εσύ δεν είσαι μια ‘Waldorf’ – και θα’ χεις και δίκιο. Άρα, δεν είναι το διάβα-
σμα το τρικ. Υποψιάζομαι ότι παίζουν ρόλο και τα λεφτά, αλλά διατηρώ ακόμη τις επιφυλάξεις μου (…).

Μάθημα 5ο: όλοι είναι όμορφοι
Είναι αυτό το αληθοφανές των σειρών που σε κάθε συνάθροιση 5 ατόμων και άνω, οι 3 είναι μοντέλα. Εντάξει, είναι τηλεόραση και το καταλαβαίνω. Αλλά ας είμεθα λιγάκι ρεα-
λιστικοί. Βάσει πιθανοτήτων, η πραγματικότητα που παρουσιάζετε, απλά, δεν υφίσταται. Να φέρω ένα παράδειγμα. Πέφτει το αεροπλάνο, κούφια η ώρα, σώζεσαι (μολαταύτα) 
ανοίγεις το μάτι το μωλωπισμένο, βλέπεις φυλλωσιές, συντρίμμια, και βλέπεις και τον Sawyer (στο Lost αναφέρομαι). Ε, δηλαδή, λίγο σέβας. Αυτό το μάθημα είναι δύσκολο και 
«κόβεται» κόσμος και ντουνιάς λόγω μη προσδιορισμένης και παραπλανητικής, συνάμα, ύλης. 

άποψη
:: ποπ

δεν είσαι η Κάρυ Μπράτσο 
και εδώ δεν είναι η Νέα Υόρκη

Τα κλισέ στις αμερικάνικες σειρές είναι γνωστά.  
Η Φιλιώ Χασιώτη κάνει μία πρόχειρη καταγραφή  
μερικών εξ αυτών.

Τα μοτίβα στις αμερικάνικες σειρές είναι άπειρα. Δε χρειάζεται ιδιαίτερη πα-
ρατηρητικότητα. Δηλαδή, κάνα δυο σειρές να παρακολουθείς, θα τα εντο-
πίσεις. Είναι όμως τόσα έντεχνα  τα περισσότερα από αυτά, που όχι  μόνο 
δεν ενοχλούν, αλλά αν λείψουν θα μας λείψουν. 

Τι  μου 
έμαθαν τα 

αμερικάνικα 
σήριαλ
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Flaneur 
:: Στέφανος Τσιτσόπουλος

40 κείμενα για την πόλη και τις πόλεις. Για τη Θεσσαλονίκη και το Βερολίνο, την Εγνατία οδό και τη ρωμαϊκή Via Condotti, τους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ 
και τις αιθαλομίχλες που σαν μολυσματικά ροδοπέταλα ραίνουν το Κορδελιό τις νύχτες. Κείμενα που καταγράφουν τη μητροπολιτική joie de vivre, τις πολλα-
πλές εκφάνσεις και διακυμάνσεις της vita moderna, τη σημασία του να είσαι παρών και να γεύεσαι τις χάρες του άστεως, αλλά και την ηδονική απόλαυση του 
να εξατμίζεσαι στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Από τις λουσάτες βιτρίνες της Προξένου Κορομηλά στην ελευθεριακή ποπ κουλτούρα της Yonge street του 
Τορόντο, αφουγκραζόμενα τις γηπεδικές ιαχές της Τούμπας, τα τρυπήματα του μετροπόντικα στη Δελφών, το κρώξιμο των απορριμματοφόρων της Αχαρνών 
και τις αναγγελίες πτήσεων για την Κω ή τις Βρυξέλλες, το «Flâneur» είναι ένα βιβλίο-σύντμηση χιλιομέτρων, εικόνων, ήχων, ιδεών και ηρώων, που φιλοτεχνούν 
το κοσμοπολίτικο πορτρέτο μιας περιπλάνησης στη Θεσσαλονίκη και τον κόσμο. Συναρμολογώντας λέξεις από Σκαμπαρδώνη και Ξύλινα Σπαθιά, Wilco, Νικο-
λαΐδου και Σάλιντζερ, οι ανταποκρίσεις αυτές, όπως δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Athens Voice και το περιοδικό SOUL, καταγράφουν πυρετώδη και παρο-
ξυσμικά το ασπρόμαυρο χρονικό μιας εποχής περιπλανήσεων στην πόλη και τις πόλεις

WE :: Αλέξης Σταμάτης
Ο Αλέξης Σταμάτης είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Παρότι σπούδασε 
Αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ και έκανε μεταπτυχιακά Αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου στο Λονδίνο, αποφάσισε να 
ασχοληθεί με τη Λογοτεχνία. Έχει γράψει οκτώ μυθιστορήματα με πιο πρόσφατο το «Σκότωσε ό,τι αγαπάς», σενάρια 
για θεατρικές παραστάσεις, διηγήματα και έξι ποιητικές συλλογές. Για το μυθιστόρημά του «Αμερικάνικη Φούγκα» τι-
μήθηκε το 2007 με το Διεθνές Βραβείο Λογοτεχνίας του Αμερικάνικου Ομοσπονδιακού Ιδρύματος Τεχνών και για τη 
δεύτερη ποιητική του συλλογή «Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων», του απονεμήθηκε το 1994 από το Δήμο Αθη-
ναίων το Βραβείο Ποίησης στη μνήμη του Νικηφόρου Βρεττάκου.Αυτή την περίοδο υπογράφει το σενάριο της πα-
ράστασης «Δακρυγόνα» στο θέατρο Οδού Κεφαλληνίας. Τα βιβλία του κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

Είπε «Σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με  την λογοτεχνία μια είναι η συμβουλή «Διάβασε». Γενικότερη συμβουλή στους 
νέους δεν είμαι αρμόδιος να δώσω. Ή μάλλον, μπορώ να δώσω μια, μην ακούτε συμβουλές. Ακούστε τον εαυτό σας. Οι 
συμβουλές είναι γι αργότερα…» 

Ολόκληρη η συνέντευξη στο www.fititis.gr

βιβλίο
κάτσε διάβασε :: 

πρόταση
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places we love
1  Kitchen 29

 Ισαύρων 6

Το Βερολίνο στην Θεσσαλονίκη, μέσα από τις υπέροχες 
ποπ δημιουργίες της Ιωάννας Ζίκιρη.

2  Pastaflora Darling
 Ζεύξιδος 6
Αν ζούσε η Audrey θα ήταν περήφανη. Εδώ θα σύχναζε 
η Ναθαναήλ και η Καρέζη. Αν τα παραμύθια ήταν αλη-
θινά, η Χιονάτη θα ζούσε εδώ. 

3  Coo Café-bar
 Bασ. Ηρακλείου 4

Ιδιαίτερες μουσικές προτάσεις και live performances, 
πρωτοποριακό design, εκθέματα νέων-ανεξάρτητων 
καλλιτεχνών, θεατρικές παραστάσεις, ποικιλόμορφα 
events. 

4  Dynamo Project Space
 Τύπου 5, Τηλ: 2310522672

Ξεχώρισε από την πρώτη μέρα και συνεχίζει να μας εκ-
πλήσσει. Σεμινάρια, εκθέσεις, δραστηριότητες. 

5  Fcafe
 Πλατεία Ναυαρίνου 5,Τηλ. 
Το καφέ του Fititi είναι the place to be για όσους σπου-
δάζουν. Καφές με 2 ευρώ, σφηνάκι πάρτυ, τουρνουά 
Tichu και πολλά άλλα. 

6  Elephantas Bar
 Συγγρού με Φιλίππου γωνία
Ιντελεκτουέλ, φευγάτο, ένα στέκι για τους εραστές της 
τζαζ. Υπέροχη αισθητική και μουσικές.

7  La coquette
 Πρ. Κορομηλά 42, Τηλ: 2310 261780
Απευθύνεται σε κοκέτες, οι οποίες πλέον έχουν βρει το 
αγαπημένο τους στέκι για fine clothing και accessories.

8  Mamisio
 Βαλαωρίτου 19, Τηλ.: 2310 55 33 66

Φοβερό φαγητό, πολύ καλές τιμές, υπέροχα μαγειρευ-
τά. Σε ένα πανέμορφο κτίριο, με ξεχωριστή διακόσμη-
ση. 

9  Πολυχώρος Ερμού
 Ερμού 11, Tηλ: 2310-257637
Θεατρικες παραστάσεις και εκθέσεις, ένας χώρος που 
πρέπει να επισκεφτείς άμεσα. 

10  The Barrister
 Φράγκων 3, Τηλ: 2310 530400

Στην Φράγκων, το νέο σημείο συνάντησης. Εκθέσεις, 
events, πολύς χορός, μουσικά ταξίδια, παραστάσεις, 
εκδηλώσεις. 

11  Kρίταμο Βιοκαφενείο
 Κλεισούρας 8,Τηλ: 2310 273150
Από τα πιο ξεχωριστά μαγαζιά στην πόλη, μια κατάστα-
ση ζεν, βιολογικές λιχουδιές,τσάι, προϊόντα. 

12  Γαια Live
 Δόξης 1 Τηλ: 2310 513654
Έχει φιλοξενήσει σχεδόν όλους τους νέους καλλιτέχνες 
της εγχώριας μουσικής σκηνής, έχει μπει δυναμικά στην 
ζωή μας και περιμένουμε πάντα ανακοινώσεις για το τι 
θα ακολουθήσει.  

13  Oύγκα Κλάρα
 Καθολικών 4, Τηλ: 2310 535747

Μία θεατρική σχολή που στην αρχή την θυμάσαι για το 
όνομά της. Μετά, όταν την γνωρίσεις καλύτερα την θυ-
μάσαι για το έργο της.  

14  LaDoze
 Βηλαρά και Συγγρού γωνία

Καφέ μπαρ, και στον πάνω όροφο μια πανέμορφη γκα-
λερί. Στο βάθος εκθέσεις φωτογραφίας και μπιλιάρδα. 
Αγαπάμε. 
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15  Βarθεlonica
 Βενιζέλου 3 (1ος όροφος), τηλ. 2310-225247

Ανεβαίνεις τη σκάλα και ήδη σε προϊδεάζουν τα πολύ-
χρωμα κεριά γι’ αυτό που θα ακολουθήσει. Όμορφος, 
μοντέρνος χώρος, φοβερό φαγητό. 

16  Ξένα Διάφορα
 Συγγρού με Πάικου γωνία

Μια κασέτα σαν αυτές που χρησιμοποιούσαμε τις δε-
καετίες του1980 και του 1990 σε προιδεάζει. Μπες και 
άκου φοβερές μουσικές.

17  Mικρού μήκους
  Αρριανού με Αρμενοπουλου γωνία
Φοιτητομάγαζο, γνωστό για τις ψαγμένες φάτσες του. 
Εκεί θα βρεις τις κουλτουροφυσιογνωμίες της σχολής 
σου. Το έργο αρχίζει…

18  Παπαρούνα
  Βηλαρά 2-Συγγρού 7, τηλ. 2310-51085
Εστιατόριο και μπαρ απλώνονται σε τέσσερις διαφο-
ρετικούς χώρους, οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους 
μέσω μιας πανέμορφης στοάς.

19  Το Χρυσόψαρο
  Παπαμάρκου 1-3, Πλατεία Άθωνος
Νόστιμες γεύσεις, πολύχρωμα φωτιστικά και νεράιδες 
κρεμασμένες στους τοίχους. 

20 El Burrito
  Χρυσοστόμου Σμύρνης 5, τηλ. 2310-22062
Burritos, nachos και super κοκτέιλ.

21  Micromond
  Ισαύρων 9,τηλ. 6945-73004

Φθηνά κοκτέιλ, ξεχωριστές μουσικές και όμορφος μι-
κρόκοσμος

.22  Allos Mondo
 Στρατηγού Καλλάρη 6, τηλ. 2310-224109
Pop life, χρωματιστοί πολυέλαιοι, χρυσοί καθρέφτες 
και μπισκολάτο (σοκολάτα με ολόκληρο μπισκότο στον 
πάτο)

23  Partizan
 Βαλαωρίτου 29, τηλ. 2310-543461

Τέλειο  για ποτό και κουλτούρα. σκέδαση. Το «Partizan» 
έπιασε τη καλύτερη γωνία της πιο πολύβουης περιοχής 
της Θεσσαλονίκης και σου κλείνει το μάτι για να περά-
σεις από εκεί. 
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Κέρδισε δωρεάν
προσκλήσεις!

Μπες στo fititis.gr, μάθε  

τις ειδικές τιμές στα εισιτήρια 

και στείλε τα στοιχεία σου 

για να παρακολουθήσεις  

την παράσταση δωρεάν!

Μαρία Γιαννακάκη

Η γκαλερί TinT παρουσιάζει την πιο πρόσφατη 
ενότητα έργων της Μαρίας Γιαννακάκη, που εί-
ναι η ωριμότερη έκφραση του ζωγραφικού της 
έργου. 

Info:: Διάρκεια έκθεσης: 12/2 - 26/3. Γκαλερί TinT 
Χρ. Σμύρνης 13, 546 22 Θεσσαλονίκη, T: 2310-
220101 & 235689, tint@otenet.gr

Stagespotting:  
έκθεση φωτογραφίας στο Block33

Στον Block33 παρουσιάζεται η έκθεση φωτο-
γραφίας με τίτλο Stagespotting με ιστορίες που 
αποτυπώθηκαν τα τελευταία δυο χρόνια σε συ-
ναυλιακούς χώρους, με επικεντρωμένο το εν-
διαφέρον στο τρόπο έκφρασης του κοινού και 
του εκάστοτε καλλιτέχνη. 
Info:: Διάρκεια 3-28/2, T: 2310-533533

Έμπνευση
Το Dynamo Project Space είναι ένα μέρος που 
συμβαίνουν όλα! Εκεί υπάρχει εκθεσιακός χώ-
ρος, χώρος σεμιναρίων, χώροι εργασίας για νέ-
ους δημιουργούς, βιβλιοθήκη, επισκέψιμο αρ-
χείο με portfolio δημιουργών, πωλητήριο. 

Info:: Τύπου 5 (Κάθετη στη Βαλαωρίτου), Τ: 2310-
522672, dynamoprojectspace@gmail.com, Tρ.-Τε., 
Πε. 18:00-21:00 / Πα. 11:00-15:00 & 18:00-23:00 / 
Σα. 11:00-18:00

Berlin Alexanderplatz, στο Θέατρο 
Τέχνης Ακτίς Αελίου

Το Θέατρο Τέχνης «Ακτίς Αελίου» ανεβάζει σε 
πανελλαδική πρώτη το αριστούργημα του Άλ-
φρεντ Ντέμπλιν «Berlin Alexanderplatz» σε δια-
σκευή και σκηνοθεσία Θωμά Βελισσάρη. Πρω-
ταγωνιστεί η Λίνα Λαμπράκη. 

Info:: Παρασκευή- Κυριακή στις 9.00μ.μ ως τις 
27/2. Γενική Είσοδος:20€, Φοιτητικό: 15€, Τ: 2310-
229249

Sourliboom
Οι Κυριακές δεν θα είναι πλέον ίδιες!
Για τις 4 Κυριακές του Φεβρουαρίου στο Χώρο 
Τέχνης SourLiBooM η Ομάδα παρουσιάζει 2 πα-
ραγωγές της: «Το χιούμορ στην κλασική μουσι-
κή» (19.00-20.30), και «Ανα-λόγια ν’ αγαπιόμα-
στε’’ (21.00-22.30)

Info:: Κλεισούρας 10, 2ος όροφος πλησίον της Πα-
ναγίας Χαλκέων, Θεσσαλονίκη

Νεκρή Φύση σε Εξέλιξη…  
στο Kalos&Klio Showroom

Οι καλλιτέχνες της έκθεσης -ζωγράφοι και γλύ-
πτες- που συναντήθηκαν και συνεργάστηκαν 
στη Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. , παρουσι-
άζουν το ερευνητικό τους έργο γύρω από τις 
επεμβάσεις στη φύση, με κατασκευές, εγκατα-
στάσεις, γλυπτά και προσχέδια, όπου αναπτύσ-
σεται η διαδικασία της φθοράς και της εξέλιξης 
στη νεκρή φύση.

Info:: Εγκαίνια: Σάββατο 19/2, 12:00-17:00
Διάρκεια έκθεσης: 19/2 - 16/03
Kalos & Klio Showroom Τσιμισκή 96, Θεσσαλονίκη

Η  δολοφονία της  οδού Αποντάκα 
στο Studio Κοιτώνες
Πέντε ηθοποιοί - τρεις ρόλοι – μία παράστα-
ση. Σε ένα υπόγειο εγκαταλελειμμένου  σπι-
τιού, ένα παιχνίδι με διάσταση ψυχοδράματος. 
Ένας άστεγος  θίασος, πέντε νέων ηθοποιών 
στην προσπάθειά τους να ανεβάσουν το θεα-
τρικό έργο “Η νύχτα των δολοφόνων” του  Χοσέ 
Τριάνα, βρίσκουν έναν υπόγειο  “εγκαταλελειμ-
μένο” χώρο και το χρησιμοποιούν  για τις τελευ-
ταίες πριν την παράσταση πρόβες τους. Χωρίς 
δικά τους σκηνικά, κοστούμια και φροντιστήριο, 
προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν, αυτοσχεδι-

αστικά, ό,τι βρίσκουν μέσα σ’ αυτόν το χώρο. Οι 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως θίασος, τα δι-
αφορετικά τους κίνητρα, καθώς και το ίδιο το 
κείμενο έχουν ως αποτέλεσμα να αναπτύσσο-
νται συγκρούσεις μεταξύ τους, οι οποίες θέτουν 
ανά πάσα στιγμή σε κίνδυνο την ύπαρξη της 
ίδιας της πρόβας -παράστασης.
Info:: Ομάδα Ριsko, Στρατόπεδο  Κόδρα, τέρμα  
οδού Σοφούλη. Παρασκευή, Σάββατο 21.00 και Κυ-
ριακή 20.00, 5/2 μέχρι 27/2, Είσοδος: 10€

Kέρδισε προσκλήσεις!  
Μπες στo fititis.gr,  
και στείλε τα στοιχεία σου  
για να παρακολουθήσεις  
την παράσταση δωρεάν!

Γκλούμιστερ στο Studio Vis Motrix
“Οι διηγήσεις αυτών, που έχουν πια πεθάνει, 
λένε ότι η Γκλούμιστερ ήταν κάποτε η ιδανική 
πόλη, για να φτιάξει κανείς την οικογένειά του – 
αν αγαπούσε την ηρεμία, τους μεγάλους ανθι-
σμένους κήπους και τα κυριακάτικα γεύματα με 
τους γείτονες” Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. 
Aπό την Γκλούμιστερ εδώ και χρόνια είχαν χα-
θεί τα χρώματα. 

Info::  Πέμπτη - Κυριακή: 23.00, Σάββατο - Κυρια-
κή: 21.00. Εισιτήρια: 12€ και 8€ φοιτητικό
Studio Vis Motrix, Αγν. Στρατιώτη 20, (έναντι Αγ. 
Δημητρίου). Πληροφορίες - Κρατήσεις Τ: 2310-
228161.

Διαγωνισμός φωτογραφίας  
«Θεσσαλονίκη 2012»
Ο ΙΑΝΟS διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφί-
ας με τίτλο «Θεσσαλονίκη 2012» και καλεί ερα-
σιτέχνες φωτογράφους να συμμετέχουν, με φω-
τογραφίες που αντανακλούν το πνεύμα της πό-
λης. Ο διαγωνισμός ξεκινά την Δευτέρα 10 Ια-
νουαρίου 2011 και η τελευταία ημέρα υποβολής 
συμμετοχών είναι η Πέμπτη 10/2/2011 (δηλώ-
στε συμμετοχή στο site του διαγωνισμού www.
photo2012.gr). Από τις 11/2 μέχρι τις 10/3 θα 
μπορείτε να ψηφίζετε τις αγαπημένες σας φω-
τογραφίες

Info:: www.photo2012.gr

I Will Survive  
στο Θέατρο Σοφούλη
Mια παράσταση για το τέλος του κόσμου…
Ο Γιώργος Παπαγεωργίου από την θρυλική Κατσαρί-
δα και ο Αντίνοος Αλμπάνης από τα τηλεοπτικά Άγρια 
Παιδιά σκηνοθετούνται από τον Γιάννη Σαρακατσάνη  
των AbOvo,που πρόσφατα τιμήθηκαν με το 1ο βραβείο
στο Birmingham European TheatreFestival.

Info:: Πρεμιέρα: 17/2, Παραστάσεις: Πέμπτη, Σάββατο, Κυρια-
κή στις 21:00, Παρασκευή διπλή στις 21:00 και μεταμεσονύκτια στις 24:00.  
Εισιτήρια: 15€ και 12€ φοιτητικό. Πληροφορίες - κρατήσεις: Θέατρο Σοφού-
λη, Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη Τ: 2310-423925
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ΘΕΑΤΡΑ

STUDIO VIS MOTRIX:: Αγν. Στρατιώ-
τη 20 (έναντι Αγ. Δημητρίου), Τ: 2310 
228161

STUDIO ΝΕΜΕΣΗ:: Δελφών 176, Τ: 2310 
326230, 853361

ΠΑΡΑΘΛΑΣΗ:: Κασσάνδρου 132, Τ: 
2310 216567

ΑΜΑΛΙΑ:: Αμαλίας 71 & Παρασκευο-
πούλου, Τ: 2310 821483 

ΑΝΕΤΟΝ:: Παρασκευοπούλου 42 & Κων-
στανινουπόλεως, Τ: 2310 869869

ΑΚΤΙΣ ΑΕΛΙΟΥ:: Χριστοπούλου 
12,  2310.229249

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ:: Τ: 2310-262-051 & 
2310-270-073 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ:: Πλ. Λευκού Πύρ-
γου, Τ: 2310 251182 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ:: 
Μαυρομιχάλη 56, 2310 665961

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ:: Αργυρουπόλεως 
- Μεταμορφώσεως 7-9, Τ: 2310 458591-2 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟ-
ΛΗΣ:: Λαγκαδά 211, Τ: 2310 659418 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:: 
Εθνικής Αμύνης 2, Τ: 2310 288000  

ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ:: Ν. Γερμανού, Πλατεία 
ΧΑΝΘ, Τ: 2310 256775, 271116  

ΘΕΑΤΡΟ ΡΟ:: Αριστοτέλους 23, Τ: 2310 
261584 

ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΦΟΥΛΗ:: Τραπεζούντος 5 - 
Σοφούλη, Καλαμαριά, Τ: 2310 423925 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΚΤΙΣ ΑΕΛΙΟΥ::
 Χριστοπούλου 12 (κάθετος Ιασωνίδου), 
Τ: 2310 229249

ΘΕΑΤΡΟ ΦΛΕΜΙΝΓΚ:: Μισραχή 15, 
Τ: 2310 812000

ΚΑΦΩΔΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ:: Ιουστινιανού 4 
(πίσω από το Δημαρχείο), Τ: 2310 237016

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ::
 Γ. Κωνσταντινίδη 15, Τ: 2310 865904 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΥ-
ΚΕΩΝ:: Μεγάρων και Ρήγα Φεραίου, Συ-
κιές, Τ: 2310 638058 

ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ:: Β. Όλγας 150, Τ: 2310-
834996

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ:: 
Εθνικής Αμύνης 2, Τ: 2310 288000 

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ:: 25ης Μαρτίου & Παραλία, Τ: 2310 
895938

ΜΙΚΡΗ ΑΥΛΑΙΑ, ΧΑΝΘ:: Τ: 2310 241007

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ:: Αντ. Καμάρα 3, Τ: 2310 
232799 

ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ:: Κολοκοτρώνη 
21, Σταυρούπολη, Τ: 2310 589140-1 

ΝΕΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:: Εθν. 
Αμύνης 2, Τ: 2310 222299

ΠΕΙΡΑΜΑ:: Βαλαωρίτου 18, 7ος όροφος, 
Τ: 2310 533859

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ:: Ολύμπου 88, Τ: 
2310 272909,  

ΡΑΔΙΟ ΣΙΤΥ:: Παρασκευοπούλου 9, Τ: 
2310 824970, 2310 819153

SOURLIBOOM:: Κλεισούρας 10

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ:: 3ος όροφος, Καθολι-
κών 4, Τ: 2310 535747

ΓΚΑΛΕΡΙ
ART GALLERY ΛΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ:: Τσι-
μισκή 52, Τ: 2310 240416

ARTION GALLERY:: Μητροπόλεως 96, Τ: 
2310 253113, F: 2310 253114

KALFAYAN GALLERY:: Προξένου Κορο-
μηλά 43, Τ: 2310 231187, 2310 225523

ATRION, Τσιμισκή 94, Τ: 2310 285890

TINT - TERRACOTTA IN 
THESSALONIKI:: Χρυσ. Σμύρνης 13 & 
Μητροπόλεως 76, Τ/F: 2310 220191

ZINA ATHANASSIADOU:: Π.Π.Γερμανού 
5, Τ: 2310 275985, F: 2310 233093 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ:: Εθνικής Αμύνης 
9Α, Τ: 2310 280328, 2310 277641

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΜΟΣ:: Μητρ. Ιω-
σήφ 22, Τ: 2310 273629

EL GRECO:: Υπουργού Φιλίππου Δρα-
γούμη 3, Τ: 2310 210806

ΕΙΡΜΟΣ:: Λεωφόρος Νίκης 17, Τ: 2310 
222863, 2310 278868

ΕΥΑΝΘΗ:: Δελφών 9, Τ: 2310 821131

ΖΜ:: Προξένου Κορομηλά 1, Τ: 2310 
270636

ΚΟΡΟΝΑ:: Γιαννακοπούλου 3-9, Αμπε-
λόκηποι, Τ: 2310 730536

ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ:: Βασ. Ηρακλείου 18 & Βε-
νιζέλου, Τ/F: 2310 220168

ΓΚΑΛΕΡΙ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ:: Ι. Δραγούμη 
54, Τ: 2310 268432

ΓΚΑΛΕΡΙ ΦΛΕΜΙΝΓΚ:: Μισραχή 15, Τ: 
2310 863346

ΤΕΧΝΗ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙ-
ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ:: Σαχτούρη 13, Άνω Πόλη, Τ: 
2310 222130

ΜΟΥΣΕΙΑ

ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ:: τετράγωνο Κασσάν-
δρου, Σοφοκλέους, Γαλιλαίου & Αγ. Νικο-
λάου, Τ: 2310 288393, 2310 277641

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ:: Εμ. Ανδρόνικου 6 - Πλατεία 
ΧΑΝΘ, Τ: 2310 830538

ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ 
ΑΓΩΝΑ:: Προξένου Κορομηλά 23, Τ: 
2310 229778

ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:: 
Αγίου Μηνά 13, Τ: 2310 250406-7

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:: 
Αλ. Παπαναστασίου 21, Τ: 2310 855255, 
2310 868186

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ:: 6ο χλμ οδού 
Θεσσαλονίκης - Θέρμης, Τ: 2310 483000

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:: Αποθήκη Β’1 - Λιμά-
νι Θεσσαλονίκης, Τ: 2310 546683, 2310 
593270

ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕ-
ΧΝΗΣ:: Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαρι-
στών, Τ: 2310 589140, 2310 589143

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥ-
ΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ:: 
Βασ. Όλγας 68, Τ: 2310 889848, F: 2310 
844848, e: lemm-th@otenet.gr

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟ-
ΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ:: Εγνατία 154 - ΔΕΘ, Τ: 
2310 240002

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:: 3ης Σε-
πτεμβρίου & Αγίου Δημητρίου, Τ: 2310 
968531

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & 
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡ-
ΓΑΝΩΝ:: Κατούνη 12-14, Λαδάδικα, Τ: 
2310 555263

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣ-
ΜΟΥ:: Λεωφόρος Στρατού 2, Τ: 2310 
868570

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ:: Απ. 
Παύλου 75, Τ: 2310 248452

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:: Αποθήκη Α’ - Λιμάνι Θεσ-
σαλονίκης, Τ: 2310 508398

ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ:: ΔΕΘ - Νότια 
πύλη, Τ: 2310 299445-6, 2310 209665 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ:: Νέα Μοναστηρίου 128, Τ: 
2310 599134

ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ:: 26ης Οκτωβρίου 49 (παραπλεύ-
ρως του ΦΙΞ), Τ: 2310 514029

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ:: Ζωο-
λογικός Κήπος, Κέδρινος Λόφος, Τ: 2310 
219980

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ:: Αποθήκη Α’ - Λιμάνι Θεσσαλονί-
κης, Τ: 2310 566716

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ:: Αγ. Δημητρίου & 3ης Σεπτεμβρί-
ου, Τ: 2310 968531-2, F: 2310 968726

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:: 
Γοργούς 11, Άνω Πόλη, Τ: 2310 968769

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ:: Γρηγορίου Λαμπράκη 3, Τ: 2310 
893731, 2310 249803

MOΥΣΙΚEΣ ΣΚΗΝEΣ
GAIA LIVE:: Προξένου Κορομηλά 1, Τ: 
2310-278876

BΙΛΚΑ:: Αν. Γεωργίου 21, Τ: 2310-557000 

PRINCIPAL CLUB THEATRE:: Θεσσαλο-
νίκη - Μουδανιά 17, Τ: 2310-428088 

AΠΟΘΗΚΗ ΜΥΛΟΥ:: Ανδρ. Γεωργίου 56, 
Τ: 2310-525968

SHARK:: Αργοναυτών 2 & Θεμ. Σοφού-
λη, Τ: 2310 416855

ΒARΩΔOΣ:: Βύρωνος 3, Τ: 2310-6765898 

CASUAL LIVING:: Εμπορική Στοά - Το-
μπάζη 15, Τ: 2310-365425 

\\ Μελίνα Ασλανίδου @ Mylos club

Κ. ΒΗΤΑ LIVE στο Block33

Opening Act: ATARY. Θα προηγηθεί η μουσικοθεατρική 
παρασταση  «Μ’αρέσεις γιατι...» Reloaded από την θεα-
τρική ομάδα Sourliboom.

Info:: 5/2, ώρα εναρξής 20:00, εισιτήρια προπωλούνται 
στο Metropolis και τοTicket House. Τιμή προπώλησης: 12€.

Μελίνα Ασλανίδου
«…Νωρίς τις Κυριακές του Φεβρουαρίου!»

Κάθε παράσταση και ένα μουσικό ταξίδι με τη δυνα-
τή ερμηνεία της Μελίνας και τους βιρτουόζους Μανόλη 
Ανδρουλιδάκη στην κιθάρα και Ανδρέα Καραντίνη στο 
μπουζούκι. Μουσικές και τραγούδια που όλοι αγαπή-
σαμε και σιγοτραγουδήσαμε σε σύγχρονα και σε λαϊκά 
μουσικά μονοπάτια.

Info:: Club του Μύλου (Ανδρέου Γεωργίου 56, Θεσσαλο-
νίκη) για τρεις Κυριακές του Φεβρουαρίου, 13, 20 & 27 Φε-
βρουαρίου. Ώρα προσέλευσης: 20.00, ώρα έναρξης: 21.00 . 
Τιμές εισιτηρίων: είσοδος:15€ / φοιτητικό 12€ / Oοn line 
ticket: 12€. Κρατήσεις & πληροφορίες: 2310-510081.

Kέρδισε προσκλήσεις!  
για να δεις την Μελίνα Ασλανίδου 
δωρεάν! Μπες στο www.fititis.gr  
και μάθε πώς!

Cyanna
Info:: live @ Mylos club, Τρίτη 8/2. Πόρτες ανοίγουν: 
21:00μ.μ. Τιμή εισιτηρίου: 15€, φοιτητικό-μαθητικό: 10€, 
οn line ticket price: 10€. On line ticket: http://cyanna2011.
eventbrite.com/

Μίλτος Πασχαλίδης
Info:: Τετάρτη 16/2, live @ Mylos club, οι πόρτες ανοίγουν 
στις 21:00μ.μ. Τιμή εισιτηρίου: 15€, φοιτητικό-μαθητικό: 
10€, οn line ticket price: 15€, on line ticket: http://
paschalidismiltos2011.eventbrite.com/

Αντώνης Μιτζέλος –  
Γιάννης Γιοκαρίνης
Μαζί τους η: Πέννη Σκάρου
Info:: Τετάρτη 9/2, live @ Mylos club, Πόρτες ανοίγουν: 
21:00μ.μ. Τιμή εισιτηρίου: 15€, φοιτητικό-μαθητικό: 10€. 
On line ticket price: 10€ 

Zand the band 
(Εβελίνα Παπούλια - Μαρία Σολωμού)
Μusical
Info:: Δευτέρα 14/2, live @ Mylos club. Οι πόρτες ανοίγουν: 
21:00μ.μ. Τιμή εισιτηρίου: 15€. On line ticket price: 15€, on 
line ticket: http://zandtheband2011.eventbrite.com/

5 τρόποι να πεθάνεις

Μια ανατρεπτική κωμωδία για τους φόβους και τις εμ-
μονές της καθημερινότητας μας 

Info:: LADOZE art cocktail bar Βηλαρά 1(περιοχή Βαλαω-
ρίτου) Παρ 18 και Σαβ 19/2. Τιμή  εισητηρίου 12€, φοιτητι-
κό 8€. Έναρξη στις 9:15. 

Kέρδισε προσκλήσεις!  
για να δεις την την παράσταση δωρεάν! 
Μπες στο www.fititis.gr  
και μάθε πώς!

Θάνος Μικρούτσικος -  
Χρήστος  Θηβαίος
Info:: Σάββατο 26/2, live @ Mylos club. Πόρτες ανοί-
γουν: 21:00μ.μ. Τιμή εισιτηρίου: 15€, on line ticket: http://
mikroutsikosthivaios.eventbrite.com/

Φίλιππος Πλιάτσικας
Info:: 19/2, οι πόρτες ανοίγουν στις 20:30
Τιμές εισιτηρίων: προπώληση: 12 & 15€

κέρδισε!

κέρδισε!
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Ντίσκο ντίσκο παρτιζάνι

:: Rock   
                 

[8/10]
Danger Days: The True lives Of The Fabulous 
Killjoys
Τέσσερα χρόνια μετά το πολλές φορές πλατινένιο τους 
album «Welcome To The Black Parade» που τους καθι-
έρωσε ως ένα από τα μεγαλύτερα rock συγκροτήματα 
του σήμερα, οι My chemical Romance επιστρέφουν με 
το τέταρτο προσωπικό τους δίσκο. Τίποτα όμως δεν θυ-
μίζει το απαισιόδοξο και σκοτεινό συγκρότημα του πα-
ρελθόντος. O Gerard Way και η παρέα του αποφάσισαν 
να πετάξουν τα μαύρα και να βάλουν λίγο χρώμα στη 
ζωή τους και τη μουσική τους. Με γρήγορα και ανεβα-
στηκά κομμάτια όπως τα “Nanana”, “Bulletproof Heart”, 
“Planetary”, που σου αφήνουν μια γεύση δυνατού, βρό-
μικου rock n’ roll, αλλά και πιο αργά tracks όπως το “The 
Only Hope For Me Is You”, που έγραψε ο Gerard για την 
γέννηση της κόρης του.
 
Download:: Nanana, Summertime
For Fans Of:: Green Day, The Used
 

:: Pop 
                    
[9/10]
Icon
Έχουν περάσει εννιά χρόνια από τότε που ένα μικρό και 
συνεσταλμένο κοριτσάκι με ένα παλιό και σκονισμέ-
νο πιάνο που ταξιδεύει μπήκε στη ζωή μας. Ο λόγος για 
την Αμερικανίδα Vanessa Carlton και την πολύ μεγάλη 
επιτυχία της “A Thousand Miles” που έκανε το γύρο του 
κόσμου το 2002 σαρώνοντας όλους τους διαγωνισμούς 
βραβείων. Έπειτα από τρία προσωπικά albums, η τρια-
ντάχρονη πιανίστρια αποφάσισε να επιλέξει τα 12 κα-
λύτερα κομμάτια της και να κυκλοφορήσει την πρώ-
τη της best of συλλογή με τίτλο “Icon”. Ο δίσκος περι-
έχει όλα τα αγαπημένα της κομμάτια όπως “Ordinary 
Day”, “White Houses”, “Hands on Me” και φυσικά το “A 
Thousand Miles”.

Download:: Pretty Baby, Home
For Fans Of:: Avril Lavigne, Michelle Branch
 

 :: Rap

[8/10]
Give The Drummer Some 
Την ίδια στιγμή που οι Pop-Punk Kings Blink-182 βά-
ζουν τις τελευταίες πινελιές στο νέο τους album, ο 
drummer του συγκροτήματος Travis Barker μας παρου-
σιάζει την πρώτη προσωπική του δουλειά “Give the 
Drummer Some”. Ένας δίσκος που περιέχει συνεργασί-
ες με πολύ μεγάλα ονόματα της hip-hop και rock μου-
σικής όπως B.O.B , Lil Wayne, Snoop Dog, Slash,Corey 
Taylor(Slipknot), Chester Benington (Linkin Park) κ.α. 
Στα 12 κομμάτια του album, ο Καλιφορνέζος drummer 
κάνει επίδειξη των ικανοτήτων του με τα κομμάτια να 
αλλάζουν συνεχώς στυλ ανάλογα με τον καλλιτέχνη 
που συμμετέχει, διατηρώντας όμως πάντα έντονο το 
στοιχείο των κρουστών. Το πρώτο single λέγεται “Jump 
Down” και σημειώνει ήδη μεγάλη επιτυχία.
 
Download:: On My Own, Jump Down
For Fans Of:: The Transplants, B.O.B
 

 
:: Various artists

[7/10]
Rockin’ Romance
Φεβρουάριος και  η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου απο-
τελεί σίγουρα το highlight του μήνα. Αυτή, λοιπόν, είναι 
η ιδανική συλλογή για όλους τους ερωτευμένους που 
θέλουν να ακούσουν κλασσικά love songs με μια πιο 
rock αίσθηση. To “Rockin Romance” περιέχει διασκευές 
από κομμάτια όπως «She Will Be Loved”, “Total Eclipse 
Of The Heart”, “Bleeding Love”, “Love Story” κ.α από νέα 
συγκροτήματα που δίνουν ένα διαφορετικό, πιο φρέ-
σκο τόνο σε αυτούς του ύμνους των ερωτευμένων, με 
τις εκτελέσεις τους. Ένας δίσκος που αποτελεί το ιδα-
νικό δώρο αν ο/η αγαπημένος/η σας αγαπάει τη pop/
rock μουσική.
 
Download:: She Will Be Loved, Bleeding Love
For Fans Of:: All Time Low, Fall Out Boy

:: Metal
 

[8/10]
The Here And Now
Παρόλο που αυτή είναι η τέταρτη δισκογραφική δου-
λειά των πέντε νεαρών από  το Brighton, όλα μοιάζουν 
να ξεκινούν από την αρχή για το βρετανικό συγκρότη-
μα. Αφού κατάφεραν να τραβήξουν τα βλέμματα θαυ-
μαστών και τύπου με το τρίτο album τους “The Crown” 
στο νησί, ετοιμάζονται να κάνουν το μεγάλο βήμα και 
στην υπόλοιπη Ευρώπη με το “ The Here And Now”. Στη 
νέα τους δημιουργία βλέπουμε το συγκρότημα να απο-
μακρύνεται κι άλλο από τις ρίζες του, προσθέτοντας κα-
θαρά φωνητικά στα τραγούδια τους, αλλά και περισσό-
τερη μελωδία στη μουσική τους. Με μια μίξη Metalcore 
και Hardcore στοιχείων και κομμάτια όπως “Step Down” 
και “Day In Day Out” , οι Architects αξίζουν σίγουρα τη 
προσοχή σας.
 
Download:: An Open Letter To Myself, Day In Day Out
For Fans Of:: Bring Me The Horizon, The Dillinger Escape 
Plan

Δ.Π. 

Artist: Funeral For a Friend 
Album: Welcome Home 
Armageddon 
Release Date: 14 March 2011

Artist: Rise Against 
Album: Endgame 
Release Date: 11 March 2011

Artist: Avril Lavigne 
Album: Goodbye Lullaby 
Release Date: 7 March 2011

Artist: Eisley 
Album:  Valley 
Release Date: 1 March 2011

Artist: Destroy Rebuild Until 
God Shows 
Album: D.R.U.G.S 
Release Date: 22 Feb 2011

Artist: Adele 
Album: 21 
Release Date: 22 Feb 2011

Artist: You Me At Six
Album: Rescue Me Ep
Release Date: 22 Feb 2011
 

Upcoming Album Releases

τα καλύτερα 
εξώφυλλα 
του μήνα 

μουσική
:: τραλαλα

Του Axel Atticus

Ο έρωτας γιορτάζει φέτος και στο Internet! 
Το νέο αγαπησιάρικο κανάλι του Arion Radio έχει 
κάνει την εμφάνισή του εδώ και λίγο καιρό στον 
e-αέρα και έχει βάλλει τα καλά του να γιορτάσει τον 
Βαλεντίνο. O Arion 2 συμπληρώνει το puzzle των 6 
καναλιών του arionradio.com για ακόμη μεγαλύτε-
ρη μουσική ποικιλία. Οι επιλογές προσεγμένες, αγα-
πημένα ελληνικά από κάθε δεκαετία και την καλή 
πλευρά της ελληνικής μουσικής. Μπαλάντες που θυ-
μίζουν κάτι στον καθένα μας.

Αγάπη για 2 στον Arion 2 για όσους θέλουν να έχει ένα 
soundtrack η φετινή γιορτή του Αγ. Βαλεντίνου. Συντο-
νιστείτε!
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DFHNDSFHDFGHπας μαγειρεύοντας

Καταλαβαίνεις πως είναι χειμώνας όταν τα δάχτυλά σου δεν σταματούν να αγκαλιάζουν την 
κούπα του καφέ, όταν η μύτη σου σκύβει πάνω από το φλιτζάνι για να ανακουφιστεί από την 
θαλπωρή του αχνιστού ροφήματος, όταν η κάθε γουλιά σου διαρκεί όσο και η ανάσα σου, 
που ηρεμεί τα έσω. Κρύος χειμώνας. Ζεστός καφές, νερό για ζεστή, γλυκιά σοκολάτα, καυτό 
τσάι και θες να μου πεις ότι αυτά θα τα πιεις ξεροσφύρι;

Το βούτημα(- βούτηγμα) σε ένα χειμωνιάτικο ρόφημα μπορεί να είναι τόσο απολαυστικό όσο και μια 
βουτιά σε κοραλλιογενή ύφαλο. Θα μου πεις, υπερβολές, αλλά όταν μαλακώσει το σοκολατένιο κου-
λουράκι μέσα στο ρόφημα κακάο θα με θυμηθείς. 

Για περίπου 18 με 20 κουλουράκια θα χρειαστείς ένα πακέτο αλεύρι «πουφουσκώνειμόνοτου», μια 
μεγάλη κουταλιά σκόνη κακάο, ένα φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο, ενάμιση φλιτζάνι ζάχαρη άχνη, ένα 
ποτήρι γάλα, ξύσμα από πορτοκάλι (προαιρετικά), μισό κουταλάκι κανέλα, μισό κουταλάκι γαρύφαλ-
λο τριμμένο, πιπέρι στη μύτη του κουταλιού και όποιο άλλο μπαχαρικό μας βρίσκεται, όπως μοσχο-
κάρυδο, κάρδαμο, τζίντζερ. Στο μίξερ ή σε ένα μεγάλο μπολ θα ανακατέψεις όλα τα υλικά μαζί, ρί-
χνοντας πρώτα όλα τα υγρά και ύστερα όσα έχουν μορφή σκόνης. Μην ξεχάσεις να  προθερμάνεις 
το φούρνο στους 160 - 170º βαθμούς Κελσίου. Σε μια λαμαρίνα στρώσε λαδόκολλα- αυτό δεν είναι 
προαιρετικό, χωρίς λαδόκολλα μπορεί να κολλήσουν στο ταψί και θα τα φας χωρίς πάτο-. Πλάσε κου-
λουράκια με τα δυο χεράκια- ιδανικά κάντα σαν μικρά μπαστουνάκια, όχι πολύ χοντρά. Ψήσε για 20 
λεπτά.

Μόλις κρυώσουν λιγάκι ξύπνα τον καλό σου, την κολλητή, το γείτονα, την κυρία Φρόσω και κάλεσέ 
τους για καφέ, βούτημα, και κουβεντολόι. Μην ξεχάσεις να αγκαλιάσεις την κούπα με τα δυο χέρια. 
Είπαμε, είναι χειμώνας. Να χαμογελάς που ακόμη νιώθεις τον κύκλο των εποχών. 

από τη Νένα Fooduki

Μπισκότα το χειμώνα

Καρατάσου & Χάψα 2 (γωνία) - Περιοχή Λιµάνι
Θεσσαλονίκη

φαγητό ::
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ΚΡΙΟΣ (21/3 - 20/4)
Ένας Κριός θέλει να απολαμβάνει 
το σεξ άγριο και δυναμικό. Ο πλα-
νήτης που επηρεάζει το συντελε-
στή σας είναι ο Άρης, γι’ αυτό είναι 
απόλυτα λογικό να είστε από τους 
λεγόμενους «ατίθασους» στο κρε-
βάτι. Δεν θα διστάσετε να προχω-
ρήσετε ηθελημένα σε μικρές αντι-
παραθέσεις με το σύντροφο σας, 
γιατί η ένταση και τα καβγαδάκια 
λειτουργούν σ’ εσάς πραγματικά ως 
το καλύτερο αφροδισιακό.

ΤΑΥΡΟΣ (21/4 - 20/5)
Το σεξ για τον Ταύρο μοιάζει με 
βουτιά στη θάλασσα των αισθή-
σεων και δεν θα μπορούσε να εί-
ναι διαφορετικά, αφού η Αφροδί-
τη είναι αυτή που «κάνει παιχνίδι» 
στην περίπτωση του. Η ερωτική συ-
νεύρεση με τον Ταύρο θα πρέπει 
να είναι αργή, αισθησιακή και γεμά-
τη φλόγα.

ΔΙΔΥΜΟΙ 
(21/5 - 21/6)
Οι Δίδυμοι λατρεύουν το παιχνί-
δι της αποπλάνησης και βάζουν σε 
δεύτερη μοίρα την ερωτική πρά-
ξη. Το σεξ για αυτούς δεν έχει την 
ένταση και την απόλαυση που θέ-
λουν, αν προηγουμένως οι δύο σύ-
ντροφοι δεν έχουν κερδίσει ο ένας 
τον άλλο με τα λόγια, τις χειρονομί-
ες και τα γεμάτα πάθος προκαταρ-
κτικά παιχνίδια. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
(22/6 - 22/7)
Και στην περίπτωση των Καρκίνων, 
το συναίσθημα και η τρυφερότη-
τα στο σεξ είναι απαραίτητα για να 
μπορέσουν να το απολαύσουν. Σε 
αυτό βοηθά πάρα πολύ και η Σε-
λήνη, που γεμίζει τους Καρκίνους 
ρομαντικά αισθήματα χάρη στα 
οποία, αν καταφέρουν να τα μοιρα-
στούν με το σύντροφο τους κατά 
τη διάρκεια της ερωτικής συνεύρε-
σης, είναι σίγουρο πως κάθε επαφή 
θα αποτελεί και για τους δύο μια 
εντελώς ξεχωριστή και συναρπα-
στική εμπειρία.

ΛΕΩΝ (23/7 - 23/8)
Υπερήφανος και ηγετικός πάντα 
στη ζωή του, ο Λέοντας υιοθετεί 
ακριβώς την ίδια συμπεριφορά και 
στο θέμα του σεξ. Ο συντελεστής 
του είναι υψηλός και γρήγορα ο σύ-
ντροφος του θα διαπιστώσει πως 
κατά την ερωτική συνεύρεση ο Λέ-
οντας θα προσπαθεί αυτός πάντα 
να έχει το πάνω χέρι και να κανονί-
ζει τους κανόνες του ερωτικού παι-
χνιδιού.  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
(24/8 - 22/9)
Οι Παρθένοι θα μπορούσαν να χα-
ρακτηριστούν απρόβλεπτοι σε θέ-
ματα που έχουν να κάνουν με το 
σεξ. Αυτό έχει να κάνει με το σύ-
ντροφο που θα βρεθεί δίπλα τους 
και το πόσο θα ταιριάξουν οι επι-
θυμίες του ενός με του άλλου. Ένας 
Παρθένος μπορεί να αποδειχθεί 
σωστή «λάβα» στο κρεβάτι, όμως 
το ίδιο άτομο μπορεί να εκδηλώ-
σει μια εντελώς ψυχρή συμπεριφο-
ρά, αν τελικά ο σύντροφος του δεν 
μπορέσει να αγγίξει και να επηρεά-
σει τον ψυχισμό του. 

ΖΥΓΟΣ (23/9 - 22/10)
To σεξ στην περίπτωση των Ζυγών 
απόλυτα συνυφασμένο με την αί-
σθηση αλλά και την πρωτοτυπία. 
Αν ο Ζυγός δεν βρει στο πρόσω-
πο του συντρόφου το άτομο που 
θα του κεντρίσει με γλυκό, όμορφο 
αλλά και έξυπνο τρόπο τα αισθη-
τήρια του, είναι βέβαιο πως το παι-
χνίδι της αποπλάνησης και της ηδο-
νής μαζί του θα χαρακτηριστεί από 
πλήρη αποτυχία.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
(23/10 - 22/11)
Ο Σκορπιός αφήνει το ένστικτο του 
να «κάνει παιχνίδι» και έχει την εκ-
πληκτική ικανότητα να διαισθάνεται 
τις κρυφές επιθυμίες του συντρό-
φου του. Πώς φτάνει σε έκσταση Αν 
κάτι σκοτώνει την ερωτική διάθεση 
του Σκορπιού, είναι η ρουτίνα. Θα 
πρέπει να φέρετε τη φαντασία στο 
σεξ και να μη διστάσετε να πειρα-
ματιστείτε ή να προσποιηθείτε ρό-
λους κατά τη διάρκεια του ερωτι-
κού παιχνιδιού. Εκεί που θα πρέπει 
να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον σας 
είναι τα προκαταρκτικά παιχνίδια, 
που αποτελούν το Α και το Ω για 
τους Σκορπιούς. 

ΤΟΞΟΤΗΣ 
(23/11 - 21/12)
Ο Τοξότης είναι ζώδιο που θέλει να 
χαίρεται το σεξ και σε καμία περί-
πτωση δεν θα το αφήσει να γίνει 
μια μηχανική διαδικασία ρουτίνας 
ανάμεσα σε αυτόν και το σύντροφο 
του. Οι Τοξότες προσπαθούν πά-
ντα να μετατρέψουν την ερωτική 
συνεύρεση σε συναρπαστική περι-
πέτεια των αισθήσεων και για τους 
δύο και συνήθως διαθέτουν την 
απαραίτητη τεχνική για να το κα-
ταφέρουν, βοηθούμενοι σε μεγάλο 
βαθμό από την επιρροή του Δία. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
(22/12 - 19/1)
Ο Αιγόκερως είναι από τα λεγόμε-
να «σιγανά ποταμάκια» στο σεξ. Ο 
συντελεστής του στην αρχή μοιά-
ζει να είναι χαμηλός και μπορεί ως 
άτομο να χαρακτηριστεί «ψυχρό», 
κάτι που ίσως να οφείλεται στον κυ-
βερνήτη πλανήτη του, τον Κρόνο. 
Αν όμως κάποιος έχει τη διάθεση 
να ψάξει λίγο περισσότερο, θα δι-
απιστώσει πως οι στιγμές ερωτικής 
συνεύρεσης με κάποιον Αιγόκερω 
θα αποδειχθούν σωστή «κόλαση». 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
(20/1 - 19/2)
Σχεδόν όλοι είμαστε της 
γνώμης πως στον έρωτα και 
στο σεξ δεν υπάρχουν τα-
μπού, όμως, αν υπάρχει κά-
ποιο ζώδιο που να έχει κα-
ταφέρει να εφαρμόσει αυτή 
την αρχή στην ερωτική του 
ζωή, τότε αυτό είναι σίγου-
ρα ο Υδροχόος. Κάνει τα πά-
ντα, αρκεί να ικανοποιούν 
τον ίδιο αλλά και το σύντρο-
φο του. Αν δεν είστε προε-
τοιμασμένοι να πειραματι-
στείτε, καλό θα ήταν να μεί-
νετε μακριά του.

ΙΧΘΥΕΣ (20/2- 20/3)
Στην περίπτωση των Ιχθύων, οι 
οποίοι έχουν κυβερνήτη τον Ποσει-
δώνα, τα πράγματα είναι λίγο δύ-
σκολα στο να καταφέρουν να εκδη-
λώσουν με άνεση τη σεξουαλικότη-
τα που κρύβουν μέσα τους. Το συ-
ναίσθημα παίζει πάρα πολύ μεγάλο 
ρόλο στη ζωή τους και στο σεξ εί-
ναι από τους ανθρώπους που αφή-
νουν όλες τις πρωτοβουλίες στο 
σύντροφο τους, ο οποίος θα πρέ-
πει να φανεί αντάξιος των προσδο-
κιών τους.  

 

       

ΖΩΔΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ: Υδροχόος
προοδευτικός, απρόβλεπτος,  
εφευρετικός, συναρπαστικός,γαμάτος!!!!

ζώδια & σεκς
:: μετά τα 40  μετράει ο ωροσκόπος

Του εμένα θ’ ακούς, www.emenathakous.gr



Θεμ. Σοφούλη 97 
Καραμπουρνάκι 
Θεσσαλονίκη
2310 411 040

Κατούνη 3
Λαδάδικα
Θεσσαλονίκη
2310 510 284

Καυτατζόγλου 12 
(έναντι Ε.Ρ.Τ. 3)
Θεσσαλονίκη
2310 860 380

Τηγανιές & Σχάρες
στο στόμα 
η απόλαυση, 
στη τσέπη τα λεφτά

Για την έξοδο με την παρέα, για την αποφοίτηση, ή την 
γιορτή, οι τηγανιές και σχάρες αποτελούν μια ωραία και 
απολαυστική γευστική εμπειρία. Ιδιαίτερα για  τους φοιτη-
τές οι τηγανιές και σχάρες σας ταξιδεύουν στη γεύση και τη 
ποιότητα, σχεδιασμένο για τη φοιτητική τσέπη!

Όμορφος και ζεστός διάκοσμος, απολαυστικές τηγανιές και 
ζουμερές σχάρες, τα καταστήματά μας είναι μια από τις κα-
λύτερες επιλογές της πόλης κοντά στα πανεπιστήμια, στα 
Λαδάδικα ή την Καλαμαριά.

(i)nfo




