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ΑΥΛΑΙΑ
|22.00| 
SENTIMIENTOS 
FLAMENCO GRUPO
Χορούς και μουσικές της Ανδα-
λουσίας, όπου χτυπάει η καρ-
διά του φλαμένκο, παρουσιά-
ζει το «Sentimientos Flamenco 
Grupo» με τον τραγουδιστή 
Αλβάρο Ραμίρζε Ρομέρο, τους 
μουσικούς Δημήτρη Κουκου-
λιτάκη και Πέδρο Φαμπιάν και 
τους χορευτές Ισαβέλλα Γαλαί-
ου, Ειρήνη Λιοκουκουδάκη, 
Νίκο Κουρλή, Χρύσα Καού-
νη και Γεωργία Ξανθάκη, στην 
«Αυλαία» στον Βοτανικό (Αγ. 
Ορους 15).

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260
|21.00| 
ΤΖΟΝ ΓΑΒΡΙΗΛ 
ΜΠΟΡΚΜΑΝ
Ο Ιψεν φτιάχνει το πορτρέτο 
του Μπόρκμαν, ενός ανθρώ-
που τόσο παθιασμένου με την 
εξουσία και τον πλούτο, που 
τα τοποθετεί όχι μόνο πάνω α-
πό τον νόμο αλλά και από την 
ανθρώπινη αξία, ενώ ο πρω-
τοπόρος Τόμας Οστερμάιερ 
σκηνοθετεί στην Πειραιώς 260 
την παράσταση «Τζον Γαβρι-
ήλ Μπόρκμαν» και τον θίασο 
«Schaubuhne Berlin» σε «μια 
παράσταση εντυπωσιακής πυ-
κνότητας, κατά την οποία ο Ο-
στερμάιερ δεν αφήνει το κοινό 
να πάρει ανάσα», όπως γρά-
φτηκε στη Le Monde. 

ΕΜΣΤ
|20.00| 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΑΡΓΙΑΝΑΣ
Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης (Βασ. Γεωργίου 
B΄ 17-19 και Ρηγίλλης) πα-
ρουσιάζει το νέο έργο του 
Αθανάσιου Αργιανά με τίτλο 
The Length Of A Strand Of 
Your Hair, Of The Width Of 
Your Arms, Unfolded (Το μή-
κος μιας τούφας των μαλλιών 
σου, του πλάτους των χεριών 
σου, ξεδιπλωμένων). Πρόκει-
ται για μια εγκατάσταση που 
αποτελείται από δύο κινητικά 
γλυπτά (Unstable Objects) 
φτιαγμένα από χαλκό, ορεί-
χαλκο και ασήμι, που έχουν 
τη μορφή κλαδιών και αιω-
ρούνται στο μέσο ενός δω-
ματίου. 

ΘΕΑΤΡΟ 
ΠΕΤΡΑΣ
|21.30| 
Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ 
Ο ΛΕΥΤΕΡΑΚΗΣ
Η κωμωδία του Αλέκου Σα-
κελλάριου «Ο φίλος μου ο 
Λευτεράκης» παρουσιάζε-
ται στο θέατρο Πέτρας στην 
Πετρούπολη σε σκηνοθεσία 
Μιχάλη Ρέππα και Θανάση 
Παπαθανασίου. Παίζουν οι  
Τάσος Αλατζάς, Βασιλική Αν-
δρίτσου, Σοφία Βογιατζάκη, 
Γιάννης Τσιμιτσέλης κ.ά. 

GAZONROUGE
|20.00| 
DOROTA 
JURZAK
Η εικονοπλαστική γλώσσα 
της γεννημένης στη Βαρσο-
βία, Dorota Jurczak, διέπεται 
έντονα από τον φανταστικό 
και παράλογο χαρακτήρα των 
ονείρων. 
Το μοτίβο των πτηνών, στις πιο 
σκοτεινές και υβριδικές τους 
αναπαραστάσεις, αποτελεί τον 
πυρήνα των παράδοξων αφη-
γήσεών της. Η πρώτη ατομι-
κή έκθεσή της στην Ελλάδα, 
«Synogarlica» (η πολωνική ο-
νομασία ενός είδους περιστε-
ριού), εγκαινιάζεται στη Loraini 
Alimantiri Gazonrouze (Κυ-
κλάδων 8).   

TAF
|20.30| ROOMS TO LET, ΩΔΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δεκαεπτά καλλιτέχνες -Πάνος Σκουλούδης, aka lab 
architects, Ελενα Χρυσάνθου κ.α.- μετατρέπουν τα έ-
ντεκα δωμάτια της αυλής του Taf (Νορμανού 5, Μονα-
στηράκι) σε ισάριθμες εγκαταστάσεις που μεταφέρουν 
τον επισκέπτη στο πρόσφατο παρελθόν της ελληνικής 
τουριστικής αυτοσχέδιας «βιοτεχνίας», στην έκθεση 
«Rooms to let». Παράλληλα, εγκαινιάζεται η εγκατά-
σταση της Μαίρης Σχοινά, «Ωδές Αιγαίου», με πηγή έ-
μπνευσης τη θάλασσα στις Μικρές Κυκλάδες. 

ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ
|21.00|  ΤΡΩΑΔΕΣ
Οι «Τρωάδες» του Ευριπίδη παρουσιάζονται σε σκηνο-
θεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου στο Θέατρο Βράχων 
«Μελίνα Μερκούρη» (Βύρωνας). Πρωταγωνιστούν οι 
Λυδία Κονιόρδου, Γιάννης Τσορτέκης, Μαρία Καλλιμά-
νη, Μαρία Κίτσου, Μιχάλης Οικονόμου κ.ά.

ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ
|10.30-16.30|  ΨΩΜΙ, 
ΨΩΜΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΨΩΜΙ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ
Αυθεντικά εκθέματα κεντημένου άρτου, μυλόπετρες, 
ασπρόμαυρες φωτογραφίες και άλλα συνθέτουν την ο-
μαδική έκθεση «Ψωμί, ψωμί πολυτελείας, ψωμί υποτε-
λείας» που εγκαινιάζεται στην Γκαλερί του Πεδίου του 
Αρεως (Θερειανού 11 & Μουστοξύδη). 

ΝΑΞΟΣ
|10.00-17.00| ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Ιστορίες παράδοξες, σουρεαλιστικές και με χιούμορ από 
το βιβλίο του Χρήστου Μπουλώτη, «Ιστορίες για περίερ-
γα παιδιά» αφηγούνται στην  οπτικοακουστική εγκατά-
σταση «Ιστορίες δωματίων» που εγκαινιάζεται στον Πύρ-
γο Μπαζαίου στη Νάξο, οι Αρλέτα, Σαβίνα Γιαννάτου, 
Δημήτρης Καταλειφός, Ολια Λαζαρίδου, Αργύρης Ξά-
φης, Ελλη Πασπαλά, Ρούλα Πεταράη, Μελίνα Τανάγρη 
και Μαρία Φαραντούρη.   

ΠΑΠΑΓΟΥ
|21.30| ΘΑ ΤΡΑΓΟΥ-
ΔΗΣΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ
Ο Γιάννης Μπέζος τραγου-
δάει κομμάτια του Γιώρ-
γου Ζαμπέτα, στη μουσική 
παράσταση «Θα τραγου-
δήσω για σένα» που πα-
ρουσιάζεται στο Δημοτικό 
Κηποθέατρο Παπάγου.

ΜΑΛΑΚΑΣΑ
|13.00| SONISPHERE FESTIVAL 
Τέσσερα συγκροτήματα-θρύλοι του χέβι μέταλ, οι «Μετάλικα», «Σλέιερ», «Μέγκα-
ντεθ» και «Ανθραξ», ή αλλιώς οι «Big Four», εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ιστο-
ρία στην ίδια σκηνή στο Terra Vibe. (37ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας, Μαλακάσα) στο φε-
στιβάλ «Σόνισφιαρ». 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΕΜΗ ΑΥΛΩΝΙΤΗ -
     ΣΟΦΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥATZENTA  24.06

ΚΑΣ

Αποξηλώνουν αρχαία 
σε βυζαντινούς ναούς

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ

Ο δρόμος δεν περνά
από τα Δερβενάκια

Η απόλυτη συμφωνία να ξηλώνονται αρχαία μέλη 
από μεταγενέστερα μνημεία, θα επέφερε τη δι-

άλυση του παρεκκλησίου της Μητρόπολης (Αγιος Ε-
λευθέριος ή Γοργοεπήκοος). Η απόλυτη διαφωνία θα 
άφηνε γλυπτά του Φειδία εγκλωβισμένα στο μεταγε-
νέστερο (του 18ου αιώνα) τείχος της Ακρόπολης, ό-
πως εύστοχα παρατήρησε ο καθηγητής Μανόλης 
Κορρές. Κατά περίπτωση πρέπει να εξετάζεται, λοι-
πόν, η αποκαθήλωση δομικών υλικών. 

Στην προκειμένη περίπτωση, το Κεντρικό Αρχαι-
ολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία 
υπέρ της αποξήλωσης επτά μελών που ανήκουν στον 
βωμό και στον θρόνο του Απόλλωνος Αμυκλαίου. Τα 
αρχαία θα αποξηλωθούν από βυζαντινούς ναούς, του 
12ου και 13ου αιώνα, του Προφήτη Ηλία και των Α-
γίων Θεοδώρων, και στη θέση τους θα μπουν ακριβή 
αντίγραφα. Το Ιερό του Απόλλωνα στις Αμύκλες Λα-
κωνίας ανασκάπτει ομάδα με επικεφαλής τον Αγγε-
λο Δεληβορριά. Η ομάδα προσπαθεί εδώ και χρόνια 
να πετύχει την έγκριση, αλλά το αίτημά τους δεν έ-
φτανε καν στο ΚΑΣ, εκτός από μία φορά.

Αν τα στενά των Δερβενακίων πάψουν να είναι 
στενά, σαρώνονται και οι αναμνήσεις από τη με-

γάλη μάχη των Ελλήνων με τον στρατό του Ιμπραήμ 
κατά την Επανάσταση του 1821. Ούτε και τα ταμπού-
ρια του Κολοκοτρώνη, του Νικηταρά και των άλλων 
οπλαρχηγών μπορεί κανείς να καταστρέψει. 

Η γενική γραμματέας Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώ-
νη ζήτησε από το υπουργείο Υποδομών αλλαγές στη 
χάραξη της εθνικής οδού Κορίνθου - Δερβενακίων. 
Κάτι που έγινε. Ετσι, το ζήτημα συζητήθηκε ξανά στο 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. 

Το συναρμόδιο υπουργείο, αλλά και ο ανάδοχος, 
δέχθηκαν τις αλλαγές, αν και το κόστος μεγαλώνει. 
Ωστόσο, η αρμόδια εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
ήθελε υπογειοποίηση όλης της διαδρομής, όπως εί-
πε ο έφορος Δημήτρης Αθανασούλης, πρόεδρος του 
Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Κάτι που θα κό-
στιζε επιπλέον δεκάδες εκατομμύρια ευρώ - και δεν 
συζητείται στη σημερινή κατάσταση της χώρας. 

Το ΚΑΣ δέχθηκε ότι με την υπογειοποίηση ενός 
σημείου και με το χαμήλωμα τοιχίων και πρανών, το 
ιστορικό τοπίο δεν βλάπτεται.                               ΑΓΓ.Κ.

Αντιδράσεις προκαλεί το νέο μυθιστόρημα 
«Annexed» της Σάρον Ντόγκαρ, η οποία κατηγο-

ρείται από κάποιους για «εκμετάλλευση» του «Ημε-
ρολογίου της Aννας Φρανκ». Οργισμένη ήταν η αντί-
δραση της διευθύντριας του ιδρύματος της Φρανκ, 
Γκίλιαν Γουόλνς, η οποία ισχυρίζεται ότι «δεν είναι 
δίκαιο να γράφει κάποιος μυθοπλασία για κάποιο υ-
παρκτό πρόσωπο» μιλώντας ιδιαίτερα για τη σχέση 
της Αννας με τον νεαρό Πέτερ βαν Πελς, με τον οποίο 
κρύβονταν στο ίδιο κτίριο στο Αμστερνταμ. 

Οταν και οι «Τάιμς» έγραψαν ότι η Ντόγκαρ έχει 
υπερσεξουαλικοποιήσει την ιστορία, η συγγραφέας 
απάντησε ότι το ημερολόγιο της Φρανκ την είχε στοι-
χειώσει πολλά χρόνια και ότι «μερικές φορές οι ιστο-
ρίες απλώς έρχονται και δεν μπορείς να τις σταματή-
σεις». 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

«Εκμεταλλεύεται
την Αννα Φρανκ»
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