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Sheltered Gardens: Οι καλλιτέχνες Μαρία Βαρελά, Λήδα
Παπακωνσταντίνου, Εύα Παπαµαργαρίτη και το duo
VASKOS µιλούν στην ATHENS VOICE για τα έργα τους στην έκθεση.

«Ω να σβήσω αυτόν τον κήπο 

να ξεχάσω, να βρω µια νέα οµορφιά 

σε κάποια τροµερό µέρος που βασανίζεται από τον άνεµο»

 

Απόρρητο
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Π ρόκειται για τους τελευταίους στίχους του ποιήµατος Sheltered Garden (1916) της

Αµερικανίδας H.D. (Hilda Doolittle), ένα ποίηµα στο οποίο η δηµιουργός ξεδιπλώνει τη

σχέση της µε το περιβάλλον και τους προβληµατισµούς της ως queer δηµιουργός των

αρχών του 20ού αιώνα. Η σύνδεση µάλιστα µε τη µητέρα φύση, η γαία ως µυθολογικό

κοµµάτι της κοσµογονίας, ο κήπος ως αρχέτυπο και οι έµφυλες ανισότητες έχουν

αναλυθεί σε πολλά και σηµαντικά έργα γυναικών συγγραφέων. Το συγκεκριµένο ποίηµα

αποτέλεσε αφετηρία για την οµώνυµη έκθεση, Sheltered Gardens, του PCAI σε

συνεργασία µε τον Βοτανικό Κήπο Διοµήδους. Μάλιστα, υπήρξε και η κεντρική έµπνευση

για τα έργα των 35 διεθνών καλλιτεχνών, performers και συγγραφέων που συµµετέχουν

στην έκθεση που εγκαινιάζεται στις 22 Σεπτεµβρίου.  

Η έκθεση Sheltered Gardens αφορά ένα πρωτότυπο, υβριδικό περιβάλλον περιήγησης

µε αναφορές στην απόρριψη των άκαµπτων ορίων ταυτότητας και αποτελεί πρόταση για

εναλλακτικές δηµιουργικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αναζητήσεις σε περιόδους

κρίσεων. Από την drag τέχνη της Sasha Velour, στα punk φωτοµοντάζ της Linder και από

τις 8 ιστορίες της Chris Kraus στις λυρικές αφηγήσεις της Ληδας Παπακωνσταντίνου, η

έκθεση ξεκινά σαν µια διαδικτυακή περιήγηση ανάµεσα σε αναρριχητικά φυτά, συστάδες

από µπαµπού και she-shed θερµοκήπια.

Απόρρητο





Με αφορµή την έκθεση που επιµελείται η Κίκα Κυριακάκου, µιλήσαµε µε πέντε καλλιτέχνες

που συµµετέχουν στο πρωτότυπο πρότζεκτ που θα ζωντανεύσει στον Βοτανικό Κήπο

Διοµήδους, έναν από τους µεγαλύτερους και σηµαντικότερους Βοτανικούς Κήπους της

Μεσογείου. Πρόκειται µάλιστα για µια πολυµεσική έκθεση, που θα διατίθεται και ψηφιακά

µέσω του pcai.gr.

Vaskos, «Unicorns and Their Kin»

Σχετικό Άρθρο

To duo Vaskos, που αποτελείται από τον Βασίλη Νούλα και τον Κώστα Τζηµούλη, µε

πολυεπίπεδη δράση από το 2014, συµµετέχει στην έκθεση µε ένα βίντεο µε τίτλο

«Unicorns and Their Kin». «Ουσιαστικά είναι µια eco – queer προσέγγιση, µια προσπάθεια

να δούµε ένα διαφορετικό µέλλον. Σαν αναφορά σε αυτό το βίντεο χρησιµοποιούµε

κάποια αποσπάσµατα από τον Χοσέ Εστεµπάν Μουνιόθ, έναν ακαδηµαϊκό που ανάµεσα

στους τοµείς µελέτης του ήταν και η queer θεωρία» αναφέρουν οι Vaskos, που

συνεπιµελούνται µε την Κίκα Κυριακάκου το πλούσιο τριήµερο πρόγραµµα των

εικαστικών και χορευτικών performances, που πλαισιώνει την έκθεση.

Vaskos, Unicorns and Their Kin, 2022, βίντεο, ήχος, χρώµα, 9’ (στιγµιότυπο). Παραχώρηση των καλλιτεχνών
και του PCAI

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Θεσσαλονίκη 1922: Μνηµεία και πρόσφυγες»: Μια έκθεση για τη
δεκαετία που άλλαξε ριζικά την ψυχή της Θεσσαλονίκης 

Νεκταρία Ζαγοριανάκου
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«Μακάρι κάθε τέχνη να µπορούσε να µας βοηθά να βλέπουµε τον κόσµο διαφορετικά, µε

ένα φίλτρο που θα τον καθιστούσε πιο ενδιαφέρων, πιο προσωπικό, πιο δίκαιο, πιο

πολύχρωµο. Κάτι τέτοιο θα θέλαµε να δηµιουργήσει µε τη θέασή του το βίντεο που

φτιάξαµε. Η εµπειρία του να είσαι στον κήπο και να βλέπεις αυτό το βίντεο είναι σαν

να φωτίζεται το γύρω περιβάλλον µε διαφορετικά χρώµατα.

Συνεργαζόµαστε πολλά χρόνια και έχουµε τα θέµατα και τους προβληµατισµούς µας.

Είµαστε πολύ χαρούµενοι που ήρθαµε σε επαφή µε το σύµπαν του Μουνιόθ -ένας πολύ

σηµαντικός θεωρητικός που πέθανε πρόσφατα και το έργο του δεν έχει µεταφραστεί στα

ελληνικά. Το βιβλίο Cruising Utopia µας άγγιξε πολύ. Δίνει την µελλοντολογική διάσταση

στα queer ζητήµατα και µας ενδιαφέρει η σύνδεση των οικολογικών θεµάτων, µε τον

φεµινισµό και το queer.

Η έκθεση και το τριήµερο πρόγραµµα βρίσκονται κάτω από την οµπρέλα του θέµατος

που "πριµοδοτεί" τον κήπο ως ένα µέρος καταφυγίου και προστασίας και το παραλληλίζει

µε φεµινιστικές, γυναικείες ευαισθησίες. Στο πρόγραµµα µας ενδιαφέρει µια συνοµιλία µε

τον περιβάλλοντα χώρο και υπήρξε µεγάλης σηµασίας η ύπαρξη ευαισθησίας σε σχέση

µε τον χώρο που βρισκόµαστε. Οι performances είναι ενταγµένες στο περιβάλλον.

Θεωρήσαµε σωστό να µην υπάρχουν έντονα στοιχεία, έντονος ήχος, φωτισµός κλπ,

ούτως ώστε να µην ενοχληθεί η πανίδα και η χλωρίδα του κήπου που µας φιλοξενεί.

Επιδιώκουµε µε έναν τρόπο να ενταχθούµε στο περιβάλλον και να µην είµαστε ένας

εισβολέας στον κήπο».

Λήδα Παπακωνσταντίνου

Vaskos, Unicorns and Their Kin, 2022, βίντεο, ήχος, χρώµα, 9’ (στιγµιότυπο). Παραχώρηση των καλλιτεχνών
και του PCAI

Στιγµιότυπο από το «Unicorns and Their Kin» των Vaskos.

Η Λήδα Παπακωνσταντίνου.

Απόρρητο





Σχετικό Άρθρο

Η εικαστικός και περφόρµερ Λήδα Παπακωνσταντίνου περιγράφει µε ιδιαίτερο

συναισθηµατισµό και λυρικότητα την σχέση της µε τους κήπους, από τότε που θυµάται τον

εαυτό της να «µπουσουλάει» στα καταπράσινα γρασίδια. «Μεγάλωσα έξω από την πόλη,

όπου η φύση γύρω µου ήταν ο κήπος, αυτό είναι κάτι που ξέρω από τότε που γεννήθηκα.

Μετά αυτό το αίσθηµα το ξανασυνάντησα στην πόλη, µε άλλον τρόπο, όπου οι άνθρωποι

έφτιαχναν τον µικρό κήπο τους, είτε µέσα σε ένα µπαλκόνι, είτε ακόµα και µέσα στα σπίτια.

Στην έκθεση θα παρουσιάσω ένα βίντεο, το οποίο αρχικά εµπνεύστηκα από ένα πολύ

όµορφο ποίηµα, όπου σαν θέµα εµβαθύνει στην ανθρώπινη διάσταση που δίνει η

αίσθηση του κήπου. Στο παράλληλο πρόγραµµα συµµετέχω µε µια performance, στην

οποία αφηγούµαι ένα γεγονός το οποίο καταγράφω µέσα στα χρόνια της πανδηµίας,

όπου η σχέση του ανθρώπου, µε αυτό που λέγεται φύση, υπήρξε εξαιρετικά σηµαντική,

ακριβώς επειδή υπήρξαν όροι και απαγορεύσεις και υπήρχαν µικρά ποσοστά

ελευθερίας. Η αλλαγή είναι γεγονός. Αυτή την αλλαγή αφηγούµαι. Είναι κάτι που βιώσαµε

όλοι λόγω της πανδηµίας, όπως είναι και οι κήποι µια κοινή µας κατάσταση.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Η τέχνη που δεν θέλουµε να χάσουµε αυτό το φθινόπωρο

Ιωάννα Γκοµούζα

Απόρρητο
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Αισθάνοµαι πολύ αναστατωµένη για αυτό που πρόκειται να συµβεί. Μετά από δύο χρόνια

που έζησα σε µεγάλη αποµόνωση, αυτή η συνθήκη τώρα αλλάζει και ξέρω πως θα

βρίσκοµαι σε έναν κήπο που θα κυκλοφορεί κόσµος και εγώ θα εκτελώ µια performance

και το έργο µου θα προβάλλεται σε ένα άλλο σηµείο του κήπου. Ανυποµονώ να δω µε

πόσους διαφορετικούς τρόπους οι καλλιτέχνες έχουν αποδώσει κάτι που ξεκίνησε µε τα

ίδια δεδοµένα, ένα ίδιο ποίηµα.

Εύα Παπαµαργαρίτη, Strong, Feeble, Unfixed 

Με ένα σύντοµο οπτικό ποίηµα µε τίτλο Strong, Feeble, Unfixed, η Εύα Παπαµαργαρίτη

προσεγγίζει τις έννοιες της εντροπίας και του «becoming» µέσα από ένα υβριδικό σώµα

που µετεωρίζεται ανάµεσα στις εύθραυστες και επαναλαµβανόµενες συνθήκες

παρακµής και γέννησης. Χρησιµοποιώντας CG animated στοιχεία και simulations το

σώµα αυτό, άλλες φορές µοιάζει µε σώµα ανθρώπου, άλλες µε σώµα φυτού και δέντρου

και άλλοτε στέκει σαν κάποιου είδους απολίθωµα ή εύρηµα από απροσδιόριστο χρόνο.

«Όλοι οι κήποι και όλα τα οικοσυστήµατα είναι πάρα πολύ έντονα συνδεδεµένα µε την

έννοια της γέννησης και ταυτόχρονα της παρακµής. Δηλαδή σε ένα σύστηµα, ειδικά όταν

είναι φυσικό, πάντα µετά από ένα χρονικό διάστηµα επέρχεται η εντροπία, αλλά

ταυτόχρονα µέσα στο ίδιο το οικοσύστηµα αναπτύσσονται κανόνες και µηχανισµοί από

Εύα Παπαµαργαρίτη, Strong, Feeble, Unfixed, 2022, AR βίντεο, 3'25", ήχος, χρώµα (στιγµιότυπο).
Παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και του PCAI

Στιγµιότυπο από το Strong, Feeble, Unfixed της Εύας Παπαµαργαρίτη.

Απόρρητο





τους οποίους το οικοσύστηµα αναδύεται ξανά και παράγει νέους οργανισµούς και νέα

σώµατα. Αυτές ήταν οι έννοιες που µε γοήτευσαν περισσότερο και συγκροτούν το έργο.

Για εµένα, έχει φοβερό ενδιαφέρον ότι όλη η έκθεση έχει αυτή τη διττή παρουσία, θα

συµβεί και στον κήπο και ταυτόχρονα θα υπάρχει και ένα διαδικτυακό, άλλου τύπου

οικοσύστηµα, που θα έχουν παρουσία και άλλα έργα. Ανυποµονώ να δω την έκθεση,

θεωρώ ότι θα είναι πολύπλευρο το εγχείρηµα, εγώ θα δείξω ένα έργο AR, υπάρχουν

performances, εγκαταστάσεις, έργα κοντά στην έννοια του αντικειµένου. Θα έχει

ενδιαφέρον να δούµε και τα ίδια τα έργα ως ένα layer που έρχεται να υποδεχτεί το

οικοσύστηµα του κήπου µέσα του».

Μαρία Βαρελά, Korfos: Chest as a place to embrace someone

Η Μαρία Βαρελά συµµετέχει µε µια καλλιτεχνική έρευνα πάνω σε µια παραδοσιακή

πρακτική για το µετάξι και τους µεταξοσκώληκες που χρησιµοποιούσαν οι γυναίκες

παλιότερα. Εντάσσεται στον ευρύτερο τρόπο που δουλεύει και στα ενδιαφέροντα της,

καθώς εστιάζει σε κοινότητες γυναικών, κοινότητες που ασχολούνται µε την παράδοση

και µε τα νέα µέσα. «Με ενδιαφέρει πολύ πώς έχει ξεκινήσει κάτι από το παρελθόν, πώς

αυτό εξελίσσεται µέσα στα χρόνια και συνεχίζεται στις επόµενες γενιές, και πώς κάθε

γενιά το παραδίδει στην επόµενη.

Θεώρησα λοιπόν ότι ταιριάζει πολύ να αναπτύξω τη θεµατική µε τους µεταξοσκώληκες σε

αυτή την έκθεση. Βασίστηκα σε µια µεθοδολογία που χρησιµοποιούσαν παλιότερα οι

γυναίκες. Τα αυγά, από τα οποία γεννιέται ο µεταξοσκώληκας, τα βάζουν σε

θερµοθαλάµους, για να έχουν τη σωστή θερµοκρασία και υγρασία για να αναπτυχθούν

και να σκάσουν. Πιο παλιά οι γυναίκες τα έβαζαν στον κόρφο τους και τα κρατούσαν εκεί

µέχρι να σκάσουν, γιατί η θερµοκρασία του ανθρώπινου σώµατος θεωρούνταν καλύτερη

για να γίνει η διαδικασία πιο γρήγορα. Όταν το πρωτοάκουσα, µε συγκλόνισε σαν ιδέα.

Ουσιαστικά αυτό που έκανε η γυναίκα είναι να κλωσάει τα αυγά του µεταξοσκώληκα. Και

αφού βγαίνανε, όλη η καλλιέργεια και η εκτροφή του µεταξοσκώληκα ήταν γυναικεία

υπόθεση.

Η Μαρία Βαρελά κατά τη διάρκεια του πρότζεκτ της kòrfos: chest as a place to embrace someone

Απόρρητο





Σχετικό Άρθρο

Αποφάσισα λοιπόν να κάνω αυτό το πείραµα, να εκκολάψω εγώ η ίδια τα αυγά. Όλο αυτό

το έχω καταγράψει σε µια βιντεοπερφόρµανς και είναι ένα ψευδοεπιστηµονικό πείραµα.

Πρόκειται για µια καλλιτεχνική έρευνα, που προκύπτουν κάποια συµπεράσµατα και

κάποια ερωτήµατα. Είναι ένα δικό µου βίωµα, µια εµπειρία που ένιωσα πολύ έντονα και

έχω αποκτήσει µια ιδιαίτερη σύνδεση µε αυτό το πρότζεκτ».

INFO 

Sheltered Gardens, η πρωτότυπη υβριδική έκθεση του PCAI σε συνεργασία µε τον

Βοτανικό Κήπο I. & Α. Ν. Διοµήδους

Συµµετέχουν: Μαργαρίτα Αθανασίου, Μαρία Βαρελά,Μαρίνα Βελησιώτη, Michel Delsol,

Kathleen Hanna& the Julie Ruin, Evan Ifekoya, Ειρήνη Καραγιαννοπούλου, Λητώ Κάττου,

Chris Kraus, Linder, Polonca Lovšin, Ελένη Μπαγάκη, Campus Novel, Selina Nwulu, Λήδα

Παπακωνσταντίνου, Εύα Παπαµαργαρίτη, Gloria Steinem, Εύα Στεφανή, Vaskos, Sasha

Velour, Αφροδίτη Ψαρρά. 

Επιµέλεια: Κίκα Κυριακάκου 

Εγκαίνια: Πέµπτη 22 Σεπτεµβρίου, 4µµ µε 7µµ

Διάρκεια έκθεσης στον Κήπο: 22 Σεπτ-2 Οκτ, 2022, 4µµ-7µµ

Διάρκεια διαδικτυακής έκθεσης: 22 Σεπτ - 30 Νοε, 2022 µέσω του pcai.gr 

Πρόγραµµα performances στον Κήπο: 22-24 Σεπτ, 2022 

Διεύθυνση: Ιερά Οδός 403, Χαϊδάρι, Αθήνα 

Είσοδος ελεύθερη, απαιτείται προκράτηση µέσω του diomedes-bg.gr

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Αrt Athina 2022 στο Ζάππειο: Οι γκαλερί, οι ενότητες, οι νέες
πρωτοβουλίες

A.V. Team

Απόρρητο
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Το τριήµερο 22-24 Σεπτεµβρίου θα υπάρχει µεταφορά µε λεωφορείο από τον σταθµό του

µετρό Αγία Μαρίνα προς το Βοτανικό Κήπο Διοµήδους στις 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10,

17:30, 17:50, 18:10, 18:30. Η τελευταία αναχώρηση από το Β.Κ.Δ προς το µετρό είναι στις

20:00.

Ακολουθήστε την Athens Voice στο Google News κι ενηµερωθείτε πρώτοι για
όλες τις ειδήσεις

Β Ο ΤΑ Ν Ι ΚΟ Σ  Κ Η Π Ο Σ Ε ΚΘ Ε Σ Η Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ε Σ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Π ο ι α  ε ίνα ι  η  α ξ ί α  α υ τ ού  τ ου  υγρού ;

a t h e n s vo ice . g r

Το µεγαλύτερο λάθος που κάνει κανείς είναι να στραγγίζει το νερό µετά το βράσιµο
των ζυµαρικών

Πρώην συνεργάτης του Ηλία Μίχου: «Περίµενες απ' αυτόν περίεργα πράγµατα»

Απόρρητο
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S m a r t  B ed s  |  S e a rc h  Ad s

a t h e n s vo ice . g r

B r ig h t  G oa l s

a t h e n s vo ice . g r

«Έξυπνα κρεβάτια» που κάνουν σάλο στην Ελλάδα. Δείτε τις τιµές εδώ!

Άννα Φόνσου: «Είχα γνωρίσει τον 53χρονο και την 12χρονη στον Κολωνό» - Γιατί την
είχε προσεγγίσει

Αυτές είναι οι πιο όµορφες γυναίκες του κόσµου 

Πατέρας βίαζε τη 14χρονη κόρη του: «Πίνω για να ξεχνάω τι µου κάνει» είπε στους
γιατρούς

Απόρρητο
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A u to m a r i n

a t h e n s vo ice . g r

Fo rge  O f  E m p i re s  -  F ree  O n l i ne  G a m e

a t h e n s vo ice . g r

Bonus 700€-1700 αυτοκίνητα

Θύµα απαγωγής από πέντε άτοµα η 14χρονη Μαρκέλλα από τη Νίκαια - Την
κακοποίησαν σεξουαλικά

Αυτό το Παιχνίδι σάς επιτρέπει να παίζετε µέσω της Ιστορίας

Βιασµός 12χρονης στον Κολωνό: «Είναι ένα παιδί, δεν έχει εικόνα έφηβης» λέει η
δικηγόρος της

Απόρρητο
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b y  Ta b o o l a

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

L I F E  I N  AT H E N S

H Σταυρούλα Κουλίτση είναι ο άνθρωπος πίσω από τον viral λογαριασµό
του Instagram «The Green Post-it»

Κα τ ε ρ ίνα  Κα µ π όσου

ΤΑ Ξ Ι Δ Ι Α

Τα βήµατα του The Mountain Walker ξεκινούν από τον Όρλιακα

Γι ώ ργο ς  Ζ α ρ ζώ ν η ς

L I F E

Για τι πράγµα µιλάµε όταν µιλάµε για πλήξη;

Μ υ ρσίν η  Γκανά

Θωµά Διώτη, γιατί δηµιουργείς τεράστια απόκοσµα πλάσµατα;

Ι ω άν να  Γκο µ ού ζα

Η Ελευσίνα στο Μουσείο Μπενάκη: Μια µοναδική έκθεση για την
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023

N ew s roo m

Golgen Era: Ο Γιώργος Κουβάκις γέµισε µε χρυσάφι το Κολωνάκι

Σ τ έφ ανο ς  Τσ ι τ σό π ουλο ς



Απόρρητο
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Led Solar Lamp

Solar lamp

Βαλσαμιδης Ανελκυστήρες

αγοράστε ηλιακή λάμπα δρόμου - έκπτωση πενήντα

Αγορά συστήματος ηλιακών λαμπτήρων - έκπτωση πενήντα

Οι ανελκυστήρες σκαλοπατιών είναι μια τάση το 2021! - Δείτε τις επιλογές σήμερα!

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Απόρρητο
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Ε Λ Λ Α Δ Α

Κολωνός: Πώς αποκαλύφθηκε ότι ο 53χρονος εξέδιδε την 12χρονη - Οργή
από τη µητέρα του κοριτσιού
N ew s roo m

Αγνώριστος ο Τζόνι Ντεπ σε δρόµους της Νέας Υόρκης - Ξυρισµένος και
µε µακριά µαλλιά (βίντεο)

N ew s roo m

Κολωνός: «Μην το καταγγείλεις, θα σε βοηθήσω εγώ», είπε η σύζυγος
του 53χρονου στη µητέρα της 12χρονης

N ew s roo m
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ΘΕΜΑΤΑ

ΚΟ Σ Μ Ο Σ

Είναι πιθανό ένα θερµό επεισόδιο µε την Τουρκία;
Λ εω νί δ α ς  Κα σ τ ανά ς

Θάνος Πλεύρης: Αποκτήνωση και τραγωδία

Κώ σ τ α ς  Κυ ρ ι α κό π ουλο ς

Γιατί δεν έχουµε σοβαρή Αµυντική Βιοµηχανία;

Π άνο ς  Αγ ε ρ ί δ η ς

Απόρρητο
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ΣΤΗΛΕΣ

YO L O

Τα YOLO της Δευτέρας 10.10.2022
Λ ίνα  Μ ανδ ρά κου

Τα YOLO της Τρίτης 11.10.2022

Λ ίνα  Μ ανδ ρά κου

Τα YOLO της Τετάρτης 12.10.2022

Λ ίνα  Μ ανδ ρά κου

C O S M I C  T E L E G R A M

Τα Ζώδια της Δευτέρας 10.10.2022
Z a ra st ro Απόρρητο



https://www.athensvoice.gr/viral/yolo/773512/ta-yolo-tis-deuteras-10-10-2022/
https://www.athensvoice.gr/viral/yolo/774014/ta-yolo-tis-tritis-11-10-2022/
https://www.athensvoice.gr/viral/yolo/774032/ta-yolo-tis-tetartis-12-10-2022/
https://www.athensvoice.gr/viral/yolo/
https://www.athensvoice.gr/viral/yolo/773512/ta-yolo-tis-deuteras-10-10-2022/
https://www.athensvoice.gr/contributors/1645/lina-mandrakoy/
https://www.athensvoice.gr/viral/yolo/774014/ta-yolo-tis-tritis-11-10-2022/
https://www.athensvoice.gr/contributors/1645/lina-mandrakoy/
https://www.athensvoice.gr/viral/yolo/774032/ta-yolo-tis-tetartis-12-10-2022/
https://www.athensvoice.gr/contributors/1645/lina-mandrakoy/
https://www.athensvoice.gr/stiles/cosmic-telegram/773952/ta-zodia-tis-deuteras-10102022/
https://www.athensvoice.gr/stiles/cosmic-telegram
https://www.athensvoice.gr/stiles/cosmic-telegram/773952/ta-zodia-tis-deuteras-10102022/
https://www.athensvoice.gr/contributors/21007/zarastro/


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

CONTRIBUTORS

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

CITY GUIDE

LOOK

ΑΠΟ ΤΙΣ 4 ΣΤΙΣ 5

POP UP

DEBUT

ENGLISH GUIDE

C O S M I C  T E L E G R A M

C O S M I C  T E L E G R A M

Τα Ζώδια της Τρίτης 11.10.2022

Z a ra st ro

Τα Ζώδια της Τετάρτης 12.10.2022

Z a ra st ro

youremail@gmail.com ΕΓΓΡΑΦΗ

NEWSLETTER :  Καθηµερινή  ενηµέρωση στο  emai l  σου

Αποδέχοµαι  την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων

COSMIC TELEGRAM

Απόρρητο



https://www.athensvoice.gr/about/
https://www.athensvoice.gr/epikoinonia/
https://www.athensvoice.gr/contributors/
https://www.athensvoice.gr/diafimisi/
https://www.athensvoice.gr/
https://www.athensvoice.gr/city-guide/
https://look.athensvoice.gr/look/
https://apotis4stis5.com/
https://popup.gr/
https://debut.gr/
https://www.bestofathens.gr/
https://www.athensvoice.gr/stiles/cosmic-telegram/774107/ta-zodia-tis-tritis-11102022/
https://www.athensvoice.gr/stiles/cosmic-telegram
https://www.athensvoice.gr/stiles/cosmic-telegram/774279/ta-zodia-tis-tetartis-12102022/
https://www.athensvoice.gr/stiles/cosmic-telegram
https://www.athensvoice.gr/stiles/cosmic-telegram/774107/ta-zodia-tis-tritis-11102022/
https://www.athensvoice.gr/contributors/21007/zarastro/
https://www.athensvoice.gr/stiles/cosmic-telegram/774279/ta-zodia-tis-tetartis-12102022/
https://www.athensvoice.gr/contributors/21007/zarastro/
https://www.athensvoice.gr/oroi-hrisis/
https://www.cosmictelegram.gr/


        

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Απόρρητο



https://www.facebook.com/AthensVoice
https://www.instagram.com/athensvoice/
https://twitter.com/athensvoice
https://www.tiktok.com/@athensvoiceofficial
https://www.youtube.com/user/theathensvoice
https://open.spotify.com/show/2BLmuA9bmcwSoYXjjDTcoC
https://podcasts.apple.com/gr/podcast/athens-voice-podcast/id1542627954
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9yMDJVZ3h1bw==
https://www.athensvoice.gr/rss/echobox/
https://www.athensvoice.gr/oroi-hrisis/
https://www.athensvoice.gr/politiki-aporritou/
https://www.atcom.gr/

