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ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Πήγα ε στα βραβεία
Ο Δη ήτρης Αντωνό ουλος ο οναδικός Έλληνας δη οσιογράφος ου αρευρέθηκε στα
βραβεία της γκρά α
ας εταφέρει το φιλοσοφη ένο νεύ α της τελετής και
δοκι άζει το καινούργιο
ε βάση την κορυφαία γκρά α

Τα Βραβεία
είναι α ό τα ιο ση αντικά διεθνή βραβεία και εστιάζουν στην
ε ιβράβευση κορυφαίων λογοτεχνών ε ιστη όνων και φιλοσόφων ου αρκετές φορές
κερδίζουν στη συνέχεια Νό ελ Το
είναι βεβαίως ια ολύ ξεχωριστή χρονιά για την
οικογένεια
ε ειδή γιορτάζει τα
χρόνια της στην τέχνη της α όσταξης έχοντας
τι ηθεί το
ως το Καλύτερο Α οστακτήριο α ό το α ερικάνικο εριοδικό
κάτι ου συ βαίνει ρώτη φορά για γκρά α Έχω αρευρεθεί ολλές φορές στην
τελετή της α ονο ής των βραβείων στο υ ερσύχρονο α οσταγ ατο οιείο τους στο Περκότο
του Ούντινε ένα γνήσιο λαϊκό ανηγύρι ε κοινωνικές ευαισθησίες ωραίο αραδοσιακό
φαγητό του
και άφθονη γκρά α αλλά φέτος υ ήρχε στον αέρα ια έξτρα δόση
συγκίνησης αφού τα βραβεία δεν είχαν δοθεί το
και το
λόγω των εριορισ ών της
ανδη ίας Υ άρχει βεβαίως και διάχυτο νεύ α σ αυτή την τελετή ε τόσα φωτισ ένα υαλά
στην ε ιτρο ή και τους τι ηθέντες και οι ροβλη ατισ οί ου ακούγονται στηρίζονται α ό
ένα α όσταγ α ου έχει ολλή ψυχή σε όλες τις εκδοχές του
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Δεν είναι α λό να δια ιστώνεις όσο σύνθετος έχει γίνει ο κόσ ος όταν σύ φωνα ε τις
ε ιση άνσεις του φιλόσοφου
η ολιτική ε ηρεάζεται τόσο ολύ α ό την
οικονο ία την οικολογία και τα υ αρξιακά ζητή ατα σε αγκόσ ιο ε ί εδο ε τρό ους ου
δεν ορεί κανείς να ροβλέψει και ο κόσ ος χάνει τη σιγουριά του Η ενδυνά ωση του
λανητικού ου ανισ ού και της έννοιας της Γης ως κοινού ας σ ιτιού είναι οι όλοι του νέου
ολιτισ ού της ης χιλιετίας Ούτε να βλέ εις ότι ε την άνοδο του φε ινισ ού οι γυναίκες
κέρδισαν ρονό ια στην αγορά εργασίας αλλά την ίδια στιγ ή φορτώθηκαν ρόσθετα βάρη
ενώ οι κοινωνικές δα άνες ειώθηκαν σύ φωνα ε την αγκόσ ια τάση ό ως υ ογρά ισε
η Α ερικανίδα φιλόσοφος
Μέσα σε τόσο δύσκολους καιρούς βρίσκεις
ανακούφιση στη φωτισ ένη αιδική λογοτεχνία ό ως το ερίφη ο
του Βρετανού
συγγραφέα
και ανοίγεις την ψυχή σου σε ρωτοβουλίες ό ως το
ου ηγαίνει κόντρα στην ολιτισ ική φτώχεια των νέων Όλοι οι
ροαναφερθέντες βραβεύτηκαν και χειροκροτήθηκαν θερ ά στη φετινή α ονο ή
Το νέο οτό των
ου χαρήκα ε τα άλα είναι το
ου τι ήθηκε για
δεύτερη συνεχή χρονιά ως το καλύτερο α εριτίφ αγκοσ ίως στα
Πρόκειται για ένα ολύ κο ψό και σοφιστικέ οτό ε ηλιόλουστο χρώ α
και φρεσκάδα εσ εριδοειδών κεντη ένη ε φρουτώδεις λουλουδάτες και ντελικάτες
ικρούτσικες νότες Ο κορυφαίος
της αγκόσ ιας σκηνής των κοκτέιλ
άλιστα δη ιούργησε ε ί σκηνής το γοητευτικό οτό
ανα ειγνύοντας
το
ε λικέρ εσ εριδοειδών και
ράσινης ι εριάς ε κάρδα ο

