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2310SOUL
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ

ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Statement: Ανεξαρτήτως κρίσης, n µυθολογία
του θεσσαλονικιώτικου σαββατοκύριακου
δεν θα πω ότι καλά κρατεί,
αλλά τουλάχιστον υπάρχει! ∆εν ξέρω, θα
καταγράψω µόνο αυτό που είδα και έζησα
το προηγούµενο σαββατοκύριακο στο
κέντρο καταµεσής του «µικρού καλοκαιριού»,
όπως βάφτισαν οι µετεωρολόγοι
τις υψηλές θερµοκρασίες της εποχής.
ατηφόρισα

στα «Public»

παρουσίαση

του βιβλίου

K

παρακάτω
καρουζέλ,

νια, παράγουν

καρέκλες,

που n εξέγερση

τοκύριακου

βέβαια,

αν αυτό λέει κάτι. Αντάµωσα µπορείς και να φας καλά αλλά και να πιεις

Σάββατο

να κατεβαίνουν

παρκάρουν

το ποτάκι

σου στα απογευµατινά

∆ιαλέξαµε

µε αµάξι και να

όπου βρίσκουν.

πάρτι.

«The Bar», όπου

τα 13 χρόνια

καθώς n µπάντα

το

χόρευαν.
είναι

Πως δηλαδή

ο νέος Παντελής

ο Μαραβέγιας

Θαλασσινός,

ποζεράδικη

«Social» και στο

φραπεδερί

ασιατικής

κουζίνας

«Mongo» - κανενός

περισπούδαστες

εκφράσεις

«διαβατήριο

µου τον υπερθετικό,

του 20ού αιώνα, γίνονται έρµαιά της. Από
ελληνικότην Αθήνα των Συνταγµαταρχών
στα

αν δεν το πω, θα σκάσω: To καλύτερο
µυθιστόρηµα
ταξιδεύει

γράµµατα!

της χρονιάς;
Η φήµη,

Ναι, µε

άλλωστε,

στόµα µε στόµα, από παρέα

Κρήτης,

ποντιακά
κρεατικά

καβουρµάδες

περέκ,

και κάθε

καλούδια,
ή στεριάς,

σάλτοες,

λογής

µαζί µε τον Απόστολο
∆οξιάδη
του «Logicomix», στην
όπως «µούχρωµα»,
«Ανεξαρτησία» καταφέρνει
ακατόρθωτο:

να γράψει

το
ένα

γαλαζοµπλέ

m

τσιγάρο,
πόθου

ως αντικείµενο

δεν προλαβαίνει

να φωτογραφίζεται.
Ο γύρος του είναι
φτιαγµένος
από παντσέτα που την κόβει
ο ίδιος

προσωπικά!

Ρίτσαρντς
λιγότερα

αν έσκαγε
αυτόγραφα

Μεταξύ

µας, ο Κιθ

στην Κούσκουρα,
θα υπέγραφε.

www.clipnews.gr

προς νύχτα

και n Θεσσα-

πράξεις

V

v

αλλά
ανατροπές,

καλοσύνης

και κακίας.

Ο Χρήστος

X. Παπαδηµητρίου

περιπλανιέται

στα

εσωτερικά
της ελληνικής
ιστορίας και µε ένα µαγικό
ενώνει

την προσωπική

µοίρα των ηρώων του
µε την τραγωδία της Ελλάδας
µέχρι να έρθει n δηµοκρατία.
Στο ενδιάµεσο παρασύρει

To καλύτερο ελληνικό
τον αναγνώστη
µε
έπαιζε στο ζαχαροπλαστείο
To στόρι: ένας 36χρονος µαθηµατικός,
µυθιστόρηµα
διασκεδαστικές
αναλύσεις
που µεγάλωσε
µιλφέιγ και
της χρονιάς; Ναι,
για τη σηµασία µιας παρτίδας
cool jazz, σοκολατάκια Μανχάταν και παγωτά. στην Αµερική αλλά ζει µε τις
µε κεφαλαια
τάβλι ή του σωστού
άσβεστες µνήµεςτηςµητέρας
Νέα είσοδος, και για άλλη µια φορά
κι n Λάρισα για την ακρίβεια,

έχουν το πάνω χέρι, µιας και n οικογένεια

Κυριακή
απόγευµα,
αποχαιρετώ
τους
Αθηναίους
φίλους µε το «Burv me deep

του, αναζητεί
ίχνη

τα προγονικά

γράµµατα!

στο απώτερο και απώτατο
παρελθόν. Γιατί n «Ανεξαρτησία» είναι

n αδερφή

του Κλειώ και ο παππούς

τους

κοψίµατος

του καρπουζιού,

που στα χείλια µας n γεύση
του πάντα θα θυµίζει καλοκαίρι. Συγκινητικό,
χαοτικό αλλά και µε ένα δεινό
τρόπο κοντρολαρισµένο,
τη διάρκεια
περιπλάνησης

γιατί καθ' όλη

της κοσµοπολίτικης
ελλοχεύει

αποπροσανατολισµού,

ο κίνδυνος

αυτής
του

n «Ανεξαρτησία»

είναι ένα µυθιστόρηµα
ειδικού βάρους.
Μακ παραδίδονται
στις φλόγες της οικογενειακής
Μια
µεγάλη
αφήγηση
ενός
µεγάλου'Ελληνα.
τους
ιστορίας.
To
γενεαλογικό
in love» των Triffids, για τον Φώτη όµως
Και για άλλη µια φορά συγχωρέστε
περισσότερο,
στο φίσκα «Μικρό» της Ικτίνου. τους δέντρο κρατά ρίζα από τα µπαϊράκια
µου τον υπερθετικό,
αλλά και επιτρέψτε
που σήκωσε ο Κολοκοτρώνης
πολιορκώντας
«Τι γίνεται εδώ, ρε φίλε;» αναφωνεί
µου το παιχνίδι:
τι θα πείτε και πώς θα
την Τριπολιτσά,
αλλά και από τους
καθώς το κοµβόι τους αναχωρεί για την
νιώσετε, όταν κλείσετε
αυτό το βιβλίο;
µύθους που συνοδεύουν
την ιστορία των
αυτό που
Εύκολο, και θα µε θυµηθείτε. Π
Ροµά. To αρσενικό και το θηλυκό, που ενώνονται
Ανεξαρτήτως
κρίσης, n µυθολογία
¦4 stefanostsitsopoulosta
yohoo.gr
σχεδόν µαγικά εκείνα τα χρότου θεσσαλονικιώτικου
σαββα¬

Αθήνα. Αυτό που είδαν γίνεται,
συµβαίνει:

Απογευµατάκι

έρωτες,

«Κωνσταντινίδης»,

µε φάβες

γυναικείου

ιδέες

και σασπένς,

τρόπο

Εδώ µπαίνει

για να κάνει

Βερολίνο

κυκλοφορούν

ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥαλλά

µε τις αφράτες κρέµες και
κι ένα γύρο γιαΌσκαρ! Κωνσταντινίδη
τα θυµαρίσια µέλια από το θεσσαλικό κάµπο ένας νόµος µυστικός, είναι µια λήθη, µια
στο κόλπο και ο Σκαρµούτσος,
βάζει κάτω Παριζιάνους µπουλανζέρηδες λύτρωση και ένα όνειρο που ποτέ δεν σου
n φίρµα, n ατραξιόν, ο non σταρ
βγαίνει. To καλοκαίρι του 2007 και ενώ n
και πατισεράδες από τη Λυών.
αλλά και το παιδί της διπλανής
πόρτας,
Πελοπόννησος
καίγεται, ο Χρήστος Π.,
ο σεφ που, όταν βγει από την κουζίνα
πάρταρε

στο «διπλό»

Ο πιανίστας

n Ελλάδα,
και n Θεσσαλονίκη

ζυγό

της Μέσης

κατάρρευσης
των ∆ίδυµων
Πύργων. Στις σελίδες του

ΧΡΙΠΟΕΧ.

µπολιάζοντάς
το ταυτόχρονα
στις Ιτάλιες χωρίς µία, έτρωγε σαν
µε χρώµα µπλε, όπως n θάλασσα
πρίγκιπας,
γιατί, άµα λάχει, συµµετείχε
της Πύλου, από όπου
στα βιντεοκλίπ της Ρίτα Παβόνε.
ξεκινά n αφήγηση αλλά και
εβρίτικους, Γύρω στις 8 το βράδυ, n πόλη κόχλαζε ακόµα
από τα γούστα που ξεκίνησαν µεσηµεριάτικα.τελειώνει n ιστορία.
κρασιά,

παζάρια

πριν αλλά και µετά την πτώση του Τείχους.Όπως
επίσης και στη Νέα Υόρκη της

λόγω

οργώνοντας
δρόµους νησιών
οργανώνοντας
µία κατάσταση

απόγευµα

µυθιστόρηµα,

που από τον οθωµανικό

αφού λείπουν

n

win to win, που λένε και στα σεµινάρια!
Σάββατο

Στάζι.

Είναι ένα κοσµοπολίτικο

σε

συνθηκών, αλλά από ιδεολογία. Οι αδελφοί
∆ούζη φούλαραν ράφια και κουζίνες
µε στάκες

της ανατολικογερµανικής

Είπαµε!

παρέα, από αναγνώστη
σε αναγνώστη.
και τα πολυσύχναστα
n ΒαρκελώνηΟ Χρήστος X. Παπαδηµητρίου,
καθηγητής Ανατολής καταλήγει

σαββατιάτικα;

µόδα την Ελλάδα κι όχι, παρακαλώ,

γραφεία

τα

ψυχούλας».

ανατροπή-περιπέτεια

αλλά,

µεγάλο ιστορικό µυθιστόρηµα
Μεγάλες To «The Bar» είναι γνήσιο: δεν το έστησε
διακοσµητής,
αλλά
µερακλής
ιδιοκτήτης
µε βάση τους κανόνες της
στιγµές! Με εύνοια της τύχης, άδειασε
αµερικανικής
µυθιστορίας,
που ξέρει και από µηχανές και από ροκ,
τραπέζι στο «Έργον». To «Έργον»,
όµως οµηρικής
φοράει µπανχάνες
και φετιχιστικά
δερµάτιναχρησιµοποιώντας
και το γκουρµέ εστιατόριο αλλά και το παντοπωλείο
διάστασης
αφήγηση,
Avirex, στα δε νιάτα του, όταν αλήτευε
είναι τα πρώτα που ξανάκαναν

µάνα δεν µαγειρεύει

γονείς

και ο Μπίθρος,

του κεντρικού αφηγητή Χρήστου Π., ζουν
έναν παθιασµένο
έρωτα αναµεταξύ τους

και το Μπουένος
Άιρες είναι τα
Πληροφορικής
στο Χάρβαρντ, στο
Μετά τον Κιθ, µετακοµίσαµε
στην Κούσκουρα.
νέα Σµύρνη και Αϊβαλί, σεβντά πρωτεύουσες ΜΙΤ, στο Στάντφορντ,
στο ΕΜΠ και στο
Ζίγκα τα σουβλακοστάντ
του
δηλαδή. Κι όλα αυτά είναι προτιµότερα Μπέρκλεϊ, ο συνδηµιουργός
από τις παλιές εποχές,

και για την ακρίβεια

n Ελένη

της κατά τη µεγάλη
Συγχωρέστε

έπαιζε και τα κορίτσια κεφαλαία

tango swing είναι το νέο έντεχνο,

«Ντερλικατέσεν» και τα µπεργκεροτραπέζια
του «Goody's», πατείς µε πατώ σε στην

του Πολυτεχνείου

που προσεγγίζει
το νιτσεϊκό αξίωµα: αξίζει
Ο συνδηµιουργοςτου «ίο^ςθΓηϊχ»σεένα
µυθιστόρηµα - κοντσέρτο για έρωτες, ιστορία να ζεις µόνο για τον έρωτα, την τέχνη
και τον αγώνα. Στρατευµένοι
στην
και πολυβόλα, που κυκλοφορεί
Αριστερά και ζώντας την πολυδιάσπαση
από τις εκδόσεις Πατάκη.

είχε live µε τους Εκµέκ. Βγάλαµε και πόρισµα,

αφού

τάµα το έχουν

που

ήρωες της «Ανεξαρτησίας»

υπάρχει!

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

το πλήθος, όλοι
λονίκη έσκαγε από κίνηση, αφού ακόµα
στο χέρι, «πολυκαταστηµατέξ» στο βορρά µε ένα εικοσαρικάκι
το άτοµο

οι Θεοσαλονικαράδες

δεν θα πω ότι καλά κρατεί,

αλλά τουλάχιστον

µε Καράτσι,

κορίτσια

τούς βρίσκει να ανταλλάσσουν
ξύλο και κυνηγητό µε τους ασφαλίτες. Οι

λεφούσι

προσοµοίασε

παραδίδοντας

φοιτούν στο Αµερικάνικο
Κολέγιο της
Αθήνας και σπουδαστές Φαρµακευτικής

µε µια σακούλα

Σταύρος

που κλέβουν

καράβια

Key West της Φλόριντα,

έστηναν το εορταστικό
στην καρδιά της

που ο

κατοχικά

στα Αναφιώτικα

µάγκες

τα στους συµµάχους,
µετανάστες
που από Ελλάδα την κάνουν για το

για την

και το κυκλοφοριακό,

καταυλισµούς

ιταλικά

ΕΚΜΕΚ,ΟΧΙ ΝΤΕΜΕΚ!

πολυκοσµία

αίµα, σάρκες και πρόσωπα

της Πλάκας,

του Κιθ Ρίτσαρντς,

µε τους Αθηναίους
συµπαρουσιαστές
του «Life», σαστισµένους
από την

εποχής.
µια µέρα!

που στην πορεία ταξιδεύουν
σε όλη
την Ελλάδα. Τσιγγάνους
που πουλάν'

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αριστοτέλους

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η

Φωτογραφία
Σαν να µην πέρασε

