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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Δώρα
στην εποχή 

του COVID19
Επιµέλεια: Σταυρούλα ΠαναγιωτάκηΜιλούν 

Μανώλης 
Δερμιτζάκης 
Στη Ρούλα Παππά -Σουλούνια

Γιάννης 
Μπουτάρης 
Στην Αγγελική Μπιρµπίλη

Χάρης 
Θεοχάρης 
Στην Τόνια Ζαραβέλα

Λένα Διβάνη
Στον Γιάννη Νένε

Μισέλ Φάις 
Στη ∆ήµητρα Γκρους

Avra 20
Η δημιουργία του 

πρώτου ελληνικού
αναπνευστήρα

Της ∆ήµητρας Γκρους
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Αthens
Voices

Λ ό γ ι α  π ό υ  α κ ό υ σ τ η κ α ν
 δ η μ ό σ ι ω σ  μ έ σ α  σ τ η ν  π ό Λ η★ ★

Φίλες με μάσκες και σκυλάκια  
σε βόλτα, χαζεύουν βιτρίνα.

-Πολύ στενάχωρα φέτος,  
βρε παιδί μου, δεν μπορούσαν  

τουλάχιστον να στολίσουν; 
-Τι λες, καλέ; Να έρθουν  

να τα ανοίξουν για να στολίσουν 
και να τα ξανακλείσουν;

(Χαλάνδρι, σάββατο απόγευμα)

Σε ζαχαροπλαστείο: 

Υπάλληλος: Να κεράσω  
τρουφάκι; 

Πελάτισσα (δοκιμάζει): Έφτιαξα  
τις προάλλες κι εγώ, για 

πρώτη φορά, με συνταγή του 
Άκη, και ήταν καλύτερο.

(Χαλάνδρι, παρασκευή βράδυ)

Παππούς, 80+, σέρνοντας  
ένα καροτσάκι λαϊκής πολύ αργά,  

προσπαθεί να διασχίσει τη λεωφόρο  
Κηφισίας, πολύ νευριασμένος,  

μονολογώντας: 

«Άι στο διάολο πια, γέρασα, 
έχω μείνει κούτσουρο…»

(αμπελόκηποι, σάββατο πρωί)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

«Τα καζίνα  
μπορείς να μου πεις 

γιατί έπρεπε  
να τα κλείσει;» 
(50άρης, αλανιάρης, μαύρο γυαλί κ.λπ., 

μιλάει με φίλο του περπατώντας στην ακαδημίας. 
τρίτη πρωί. Χωρίς μάσκα)

«Είδα μία φωτογραφία  
με τα Χαυτεία, νύχτα,  

Χριστούγεννα στα 80s.  
Τι ωραία που ήταν τότε  

η Αθήνα με τα Lada  
να γυαλίζουνε μέσα  

στα φώτα…» 
(ταξιτζής ονειροπολεί, πέμπτη μεσημέρι, 

διαδρομή κολωνάκι - αμπελόκηποι)

Πελάτης σε βενζινάδικο: 

«Γεια σας. Έχω πάρει  
μια μπάλα για κοιλιακούς  

και θα ήθελα να μου  
τη φουσκώσετε”. 

(αμπελόκηποι, σάββατο πρωί)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
Και γιατί, δηλαδή, θα μας χάλαγε ένα 

Harrods στην Αθήνα; Μακάρι να του μοιάζα-
νε στο μικρό του δαχτυλάκι, όλοι αυτοί  

που του την έπεσαν. Βάζω στοίχημα 
ότι θα είναι οι ίδιοι που θα πανηγυρίζουν  

υστερικά σε κάθε επόμενο θρίαμβο 
αυτού του φανταστικού αθλητή.

EVENING REPORT
Η καλύτερη βραδινή ενημερωτική  

εκπομπή αυτή τη στιγμή 
στην ελληνική τηλεόραση. 

Μπράβο στον Γιώργο Κουβαρά που διαλέγει 
πάντα άξιους και ψύχραιμους συνομιλητές. 

(στο Action24)

ΓΙΩΡΓΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ
Το φετινό βραβείο Χορν 

σε έναν καλλιτέχνη-πολυμηχάνημα, 
εξαίρετο ηθοποιό, μουσικό, 

τραγουδιστή και entertainer με χιούμορ 
που συμπαθεί όλη η Αθήνα.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ  
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ TOY COVID19

-Πήγες πουθενά σήμερα;
-Πήγα να πνιγώ με φρυγανιά.

ΕΣΥ ΠΟΥ ΚΥΝΗΓΑΣ  
ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ,  

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ
«Ευκαιρία είναι κάτι που δεν σου 

είναι χρήσιμο, σε τιμή 
που δεν μπορείς να αντισταθείς»

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ-ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ
Φέτος το γράφουμε και κυριολεκτούμε: 
Θα τα φάμε μόνοι μας!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ  
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Οι χειρότεροι στολισμοί που μπορεί  
να δει άνθρωπος σε μια ευρωπαϊκή πόλη. 
Λαμπιόνα πεταμένα από την κορυφή 
του δέντρου κι όπου κάτσουν.
(το γράφω κάθε χρόνο, τα τελευταία 15 χρόνια)

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ  
ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
Το κακό είναι ότι έχουμε εξαντλήσει  
όλα τα αστεία.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Μην κάνετε χειρότερη την κατάσταση.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Εντάξει, τα έχετε φτύσει αλλά πάρτε  
και κανένα άνθρωπο ακόμα.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ INTERNET
«Να πάρετε ένα γκρι καλώδιο» ήταν η  
απάντηση του τεχνικού εξυπηρέτησης σε 
συνδρομητή που παραπονέθηκε ότι η σύν-
δεσή του σέρνεται. Οι έξυπνες διαφημίσεις 
για απίστευτες ταχύτητες μας μάραναν.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 
Τα τελευταία λόγια του Μαραντόνα  
πριν πεθάνει: «Δεν αισθάνομαι καλά».
(σε αθλητικό site)

Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Το Εξώφυλλο μΑς
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο Αλέξανδρος Σκουταριώτης (Sonke).  Γεννήθηκε στην Αθή-
να το 1984. Σπούδασε εφαρμοσμένες τέχνες και εργάστηκε ως δάσκαλος σκίτσου στο Πνευμα-
τικό Κέντρο Αμαρουσίου. Ασχολείται με την εικαστική παρέμβαση στον δημόσιο χώρο από το 
1998. Έχει κάνει ατομικές εκθέσεις και έχει λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό (Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, Τουρκία και Αμερική).  
Αντιπροσωπεύεται από την Kapopoulos Fine Arts.

Απλά μαθήματα διακριτικού μάρκετινγκ.  Στην οδό Βεΐκου στο Κουκάκι.

ΦΤιΑξε μου Τη μερΑ
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Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης   
Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρμάς

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιμέλεια  Ύλης Δήμητρα Γκρους

 
 Διεύθυνση Web Δημήτρης Αθανασιάδης 

Αρχισυντάκτες  Γιάννης Τσάκαλος, Έρρικα Ρούσσου

Συντακτική ομάδα: Ν. Αμανίτης, Μ. Βελέντζας,  
Ντ. Βλαχοπούλου, Σ. Βλέτσας, Κ. Βνάτσιου,  
Ρ. Γεροδήμος, N. Γεωργελέ, N. Γεωργιάδης,  

Κ. Γιαννακίδης, A. Γκόρου, Β. Γραμματικογιάννη,  
B. Γρυπάρης, Θ. Ευθυμίου,Τ. Ζαραβέλα,  

Μ. Ζουμπουλάκη, Κ. Καϊμάκης, K. Καμπόσου,  
Δ. Καραθάνος, Β. Κορωναίος, Τζ. Μελιτά,  

Δ. Μαστρογιαννίτης, Β. Ματζάρογλου,  
Ελ. Μπεζιριάνογλου, Γ. Νένες, Δ. Παπαδόπουλος, 

Γ. Πουλιόπουλος, Μ. Νομικός,  
Π. Παναγιωτόπουλος, Κ. Παναγοπούλου,  

Ν. Παπαηλιού, Γ. Παυριανός, Μ. Προβατάς, Τζ. Ρου-
σάκη, Α. Σκαράκη, Ζ. Σφυρή, Σ. Tριανταφύλλου,  
Ευ. Τσαβδάρη, Σ. Tσιτσόπουλος, Γ. Φλωράκης,  

Ε. Χελιώτη, Γ. Ψύχας

Γραμματεία Σύνταξης Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr 

Υπεύθυνη οδηγού Δανάη Καμζόλα  
avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Sotos Anagnos
Εικονογραφήσειςart@athensvoice.gr

Φωτό: Θανάσης Καρατζάς, 
Γιώργος Ζαρζώνης, Τάσος Βρεττός, 

Έκτορας Δ. Βούτσας, Κώστας Αμοιρίδης, 
Βαγγέλης Τάτσης, Χρήστος Κισατζεκιάν,  
Δημήτρης Κλεάνθης, Πέτρος Νικόλτσος

Digital Advertising Director Eύα Βαγγέλη

Advertising Manager Πέπη Κράλιοβιτς,

Digital advertising Manager Βασίλης Ζαφειρούλης

Διεύθυνση Direct Market Δημήτρης Καλαμάρης 

Direct Market Χρήστος Τριανταφυλλίδης
Υποδοχή Διαφήμισης Νίκη Σκαμάγκα 

 marketing@athensvoice.gr 
Digital Advertorial Coordinator Έφη Ορφανάκου 

efiorfanakou@athensvoice.gr  
Digital Traffic Manager Εύη Ταρνάρη

Διεύθυνση Λογιστηρίου  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, Βασίλης Νάκος,  

Μαίρη Λυκούση

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση  
«Kαθημερινές Εκδόσεις AE»

Διανομή: Free Sunday

Athens Voice S.A.
Xαρ. Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369 
fax: 210 3632.317

Διαφημιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310
Αthens Voice Radio 102.5: 210 3648. 213

Aγγελίες: 210 3617. 369   
Λογιστήριο: 210 3617. 170

www.athensvoice.gr
Aν δεν βρίσκετε την A.V. στα σημεία διανομής,  

μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:  

210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. 
Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, 

η διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης 
με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, 

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
Aγγελική Mπιρμπίλη
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90 ετών ήταν ο πρώτος άνθρωπος 
στον κόσμο που έκανε το εμ-

βόλιο των Pfizer/BioNTech κατά 
του κορωνοϊού. Ήταν η Βρετανίδα 
Μάργκαρετ Κινάν. Υπήρξαν βεβαίως 
και εκείνοι οι οποίοι έκαναν προηγου-
μένως το ρωσικό εμβόλιο, οι κλινικές 
δοκιμές του οποίου δεν έχουν ολο-
κληρωθεί, ενώ ένας εθελοντής είπε 
ότι ενημερώθηκε να μην κάνει παιδί 
τους επόμενους μήνες.

06:31 π.μ. (τοπική ώρα) έδειχνε το 
ρολόι στο νοσοκομείο του 

Κόβεντρι, στην Κεντρική Αγγλία 
όπου πραγματοποιήθηκε ο πρώτος 
εμβολιασμός. 

61.434 άνθρωποι είχαν χάσει τη 
ζωή τους στη Μ. Βρετανία 

μέχρι την ημέρα που έγινε ο πρώτος 
εμβολιασμός. 

94 ετών είναι Βασίλισσα Ελισάβετ 
και 99 ο σύζυγός της πρίγκιπας 

Φίλιππος, οι οποίοι αναμένεται να 
εμβολιαστούν προσεχώς και μάλιστα 
σκέπτονται να το κάνουν δημοσίως, 
προκειμένου να ενθαρρύνουν τους 
πολίτες να εμβολιαστούν και να αντι-
κρούσουν τους «αντιεμβολιαστές». 

500 ευρώ είναι το μίσθωμα του 
ακινήτου το οποίο ενοικίασε ο 

πρώην πρωθυπουργός στην περιο-
χή Τρατολίμανο, του κάτω Σουνίου. 
Μίας από τις ακριβότερες περιοχές 
της Ελλάδας σε ό,τι αφορά στο real 
estate.

1.200.000 ευρώ ήταν –σύμφωνα 
με πρόσφατη αγγελία– 

η τιμή πώλησης του ακινήτου.

20.000 ευρώ χρειάστηκαν για την 
ανακαίνιση, σύμφωνα με 

πληροφορίες που διέρρευσαν στον 
Τύπο, πριν η οικογένεια Τσίπρα εγκα-
τασταθεί στο ακίνητο.

142 τετραγωνικά μέτρα είναι το εμ-
βαδόν της κατοικίας – σύμφωνα 

με το μισθωτήριο του κυρίου Τσίπρα. 
Δεν το λες και βίλα, αλλά ο ιδιοκτή-
της ζητούσε σχεδόν 10.000 ευρώ το 
τετραγωνικό λόγω της προνομιακής 
θέσης του. 

550  ευρώ ενοικίασε ο «σπιτόγατος» 
Δημήτρης Παπαδημούλης την 

αρχοντική κατοικία του εμβαδού 99 
τετραγωνικών στο δεύτερο όροφο 
πολυκατοικίας στην αριστοκρατική 
οδό Φυλής.

2,4 εκατ. ευρώ ήταν η τιμή εκκίνη-
σης του πλειστηριασμού για την 

περιβόητη βίλα Ψυχάρη, στο Παλαιό 
Ψυχικό. Φθηνότερη ανά τετραγωνικό 
από τη βίλα στο Τρατολίμανο. 

544 τ.μ. είναι το εμβαδό της βίλας. 
Διαθέτει εξώστες 208 τ.μ., 

playroom περίπου 100 τ.μ., υπόγειο 
158 τ.μ., ισόγειο 141 τ.μ. και πρώτο 
όροφο 140 τ.μ.

12 θέσεις στάθμευσης διαθέτει το 
ακίνητο που βαρύνεται με υπο-

θήκες άνω των 20 εκατ. ευρώ.

500.000 ευρώ  ήταν το ποσό για το 
οποίο η Alpha Bank προ-

χώρησε σε αναγκαστική κατάσχεση 
τον Δεκέμβριο του 2018.

900 τόνους ζύγιζε το τηλεσκόπιο 
Arecibo το οποίο κατέρρευσε, 

στο Πόρτο Ρίκο, με το οποίο η ανθρω-
πότητα έψαχνε για δεκαετίες ίχνη 
εξωγήινης ζωής. Το τηλεσκόπιο έγινε 
ευρύτερα γνωστό από την ταινία 
Goldeneye, με τον James Bond.

1963 ήταν το έτος κατασκευής του. 
Τη δεκαετία δηλαδή που η αν-

θρωπότητα υλοποιούσε τα οράματά 
της για την κατάκτηση των μυστηρί-
ων του σύμπαντος. 

305 μέτρα ήταν η διάμετρος του 
Arecibo. 

576 μέτρα διάμετρο έχει το ραδι-
οτηλεσκόπιο Rattan-600, το 

οποίο κατασκευάστηκε το 1975 στη 
Ρωσία.

9 άτομα είναι ο μέγιστος αριθμός 
ατόμων που μπορούν να βρίσκο-

νται σε κάθε σπίτι για τον εορτασμό 
των Χριστουγέννων σύμφωνα με 
τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Στέλιο 
Πέτσα. Εύλογα οι συνδικαλιστές της 
ΕΛ.ΑΣ. αντέδρασαν λέγοντας ότι δεν 
μπορούν να μπαίνουν στα σπίτια και 
να ελέγχουν την ώρα που οι πολίτες 
τρώνε γαλοπούλα. Πρόκειται απλώς 
για άλλο ένα μέτρο που θα τηρηθεί 
μόνο εθελοντικά καθώς η κυβέρνη-
ση δεν μπορεί να το επιβάλει. 

20% πιο αυξημένη είναι η κίνηση 
σε σχέση με το προηγούμενο 

lockdown, πάντα σύμφωνα με τον 
κυβερνητικό εκπρόσωπο.

30 Έλληνες τραγουδιστές θα συμ-
μετάσχουν στη διαδικτυακή 

συναυλία που διοργανώνει ο Πανελ-
λήνιος Μουσικός Σύλλογος με στόχο 
την ενίσχυση του ταμείου Αλληλοβο-
ήθειας του συλλόγου. Μεταξύ αυτών, 
ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο Μανώλης 
Μητσιάς, ο Πάνος Μουζουράκης, η 
Μαρίνα Σάττι και φυσικά ο Γιώργος 
Νταλάρας.

32 Έλληνες μουσικοί συμμετέχουν 
στην ίδια εκδήλωση που θα πραγ-

ματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής 
και θα μεταδοθεί μέσω διαδικτύου 
και αργότερα θα αναμεταδοθεί από 
την ΕΡΤ σε ραδιόφωνο και τηλεό-
ραση. 

3, 5 ή 10 ευρώ είναι το «εισιτήριο» 
που καλούνται να πληρώσουν 

όσοι θέλουν να την παρακολουθή-
σουν. Εννοείται ότι όποιος θέλει μπο-
ρεί να συμβάλλει στην ενίσχυση και 
με μεγαλύτερο ποσό.

7,7% εκτιμά η Citigroup ότι θα είναι 
φέτος η ύφεση στην Ελλάδα, 

παρά την παράταση του lockdown.

9% ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη 
της Citi και ενώ η κυβέρνηση 

εκτιμά ότι η ύφεση θα φθάσει το 
10,5%. 

9% έως 10,5% ύφεση προβλέπει για 
το 2020 η Alpha Bank. Μεγαλύ-

τερη από τη Citi αλλά οριακά μικρό-
τερη από την κυβέρνηση…

450 χιλιόμετρα περπάτησε ένας 
Ιταλός για να ξεθυμάνει, μετά 

από καβγά με τη γυναίκα του, επιβε-
βαιώνοντας όσους κρούουν καμπα-
νάκι για τις συνεπείς της καραντίνας.

7 συνεχόμενες ημέρες περπατούσε 
ο «μπαϊλντισμένος» σύζυγος και 

ενώ η σύζυγός του είχε δηλώσει 
την εξαφάνισή του. Στην πορεία 

του, γνώρισε διάφορους 
ανθρώπους που του προσέ-
φεραν φαγητό και ποτό. 

400 ευρώ πρόστιμο πλή-
ρωσε τελικά για πα-

ραβίαση των περιορισμών 
του κορωνοϊού.

19% αυξάνει τον κίνδυνο 
υπερκατανάλωσης 

αλκοόλ κάθε εβδομάδα 
παράτασης ενός lockdown 
σύμφωνα με έρευνα της 
Σχολής Δημόσιας Υγείας 
του Πανεπιστημίου του 
Τέξας.  Υπερκατανάλωση 
θεωρείται να πιει ένας 
άνδρας περισσότερα από 
πέντε ποτά και μία γυναίκα 
πάνω από τέσσερα, εντός 
δύο ωρών. Ο κίνδυνος είναι 
μεγαλύτερος για όσους έ-
χουν κατάθλιψη ή ιστορικό 
αλκοολισμού.

1.100 δρομολόγια αστι-
κών συγκοινωνιών 

έχουν προστεθεί ημερη-
σίως κατά το τελευταίο 
τρίμηνο, σύμφωνα με τον 
υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών Κώστα Καρα-
μανλή. 

200 λεωφορεία έχουν 
προστεθεί στο στόλο, 

κατά το ίδιο διάστημα. 

11 χρόνια είχε να αγοράσει 
το ελληνικό κράτος λεω-

φορείο, πάντα σύμφωνα με 
τον Υπουργό.

40 χρόνια συμπληρώ-
θηκαν χθες από τη 

δολοφονία του John 
Lennon από τον Mark David 
Chapman, έναν φανατικό 
θαυμαστή των Beatles, στη 
Νέα Υόρκη.

10 Έλληνες 
καλλιτέχνες 

διασκεύασαν 
τραγούδια του 
«σκαθαριού» 
αποκλειστικά 
για τον ραδιο-
φωνικό σταθμό 
Cosmos. Με-
ταξύ αυτών η 
Katerina Duska, 
η SugahSpank!, 
ο Στάθης Δρο-
γώσης αλλά 
και η Νατάσα 
Μποφίλιου. Η 
τελευταία, αν 
είχε χιούμορ, 
θα διασκεύαζε 
το The Fool on 
the Hill, παρότι ο 
Lennon το έχει 
συγγράψει με 
τον McCartney.

Νούμερα με πολλά μηδενικά

ΔηΜηΤΡης ΜάΡΔ ά ς

«Όταν ο Ερντογάν συνάντησε τον Μητσοτάκη»… Αυ-
τός είναι ο τίτλος ανάρτησης του πρώην υπουργού στο 
Facebook. Μια ανάρτηση crash-test μεταξύ του Έλληνα 
πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου. Ο διαπρε-
πής συριζαίος πανεπιστημιακός βρίσκει ομοιότητες 
των δύο ανδρών στον έλεγχο του Τύπου, στα οικονο-
μικά σκάνδαλα, στους διορισμούς ημετέρων αλλά και 
στις κοινές σπουδές τους στη διοίκηση των επιχειρήσε-
ων. Κορωνίδα των συγκρίσεων είναι η «Αποστασία»  του 
1965 και το «Πραξικόπημα» στην Τουρκία. Αμφότερα 
τα γεγονότα συνέβησαν στις 15 Ιουλίου, συμβολισμός 
που, σύμφωνα με τον Robert Langdon της ελληνικής 
πολιτικής σκηνής, δεν μπορεί να είναι τυχαίος…

Z άνΕ Τ Τ ςιπΡά

«Σας λέω λοιπόν ότι στο πόθεν έσχες δεν δηλώνεις μι-
σθώσεις... τις μισθώσεις τις δηλώνεις... προφανώς στην 
φορολογική σου δήλωση... άρα... προς τι το σχόλιο του 
κυβερνητικού εκπροσώπου... αλλά μη μου απαντή-
σετε… σας ξέρουμε εδώ και χρόνια… λάσπη, λάσπη, 
λάσπη...» Αυτή ήταν η βιτριολική απάντηση με ύφος 
δασκάλας της Ζανέτ Τσίπρα, αδελφής του τέως πρωθυ-
πουργού στα σχόλια της ΝΔ για το περιβόητο σπίτι. Το 
μόνο πρόβλημα είναι ότι η οργισμένη κυρία Τσίπρα δεν 
είχε δει την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την 
οποία: «Αν η Ν.Δ., μετά από έξι χρόνια, αποφάσισε να 
ασχοληθεί σήμερα, επειδή ο κ. Μητσοτάκης δεν φοράει 
μάσκα όταν κάνει ποδηλατάδα και φωτογραφίζεται με 
κόσμο, έχει στη διάθεσή της κάθε στοιχείο του ενοικι-
αστήριου αφού δηλώνεται στο πόθεν έσχες». Ουπς! 
Λάθος «χέρι» βάλαμε, συντρόφισσα.

Γι ώ ΡΓος Θά λ ά ς ςης

«Θα πάω στο μνημείο, φοβάστε γιατί ούτε ευ πάσχετε, 
ούτε ευ πράττετε». Αυτή είναι η κατακλείδα της ανάρτη-
σης του γυμνασιάρχη του Αλέξανδρου Γρηγορόπου-
λου, που απευθύνεται στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Στο 
–με ύφος μανιφέστου– μήνυμά του ο γυμνασιάρχης εί-
ναι εμφανές πως θεωρεί την τήρηση των κανόνων προ-
στασίας από τον κορωνοϊό πρόσχημα για την απαγό-
ρευση των συγκεντρώσεων. Βοήθειά μας…  A

Τα νούμερα Της εβδομαδας
Tου Σταματη Ζαχαρού

Πολιτική
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ΌλΌι ΌνειρευΌμαστε ενα καλυτερΌ αυριΌ για τα παιδια μασ. 
αλλά ο κίνδυνος να τους στερήσουμε περισσότερα από όσα 
θα τους κληροδοτήσουμε είναι σήμερα πιο ορατός από ποτέ. 
για αυτό, σήμερα, για πρώτη φορά στην ιστορία, η παγκόσμια 
κοινότητα αντιλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο ότι το μέλλον της 
εξαρτάται με απόλυτο τρόπο από το πώς θα διαχειριστεί το πα-
ρόν. και ίσως για πρώτη φορά εμφανίζεται τόσο αποφασισμέ-
νη να συνεργαστεί πάνω σε κοινούς στόχους, ώστε το παρόν 
να μην υπονομεύσει το μέλλον.

Η συνειδητοποίηση αυτή οδηγεί στην ανάγκη να αναθεωρή-
σουμε την έννοια και το περιεχόμενο της ανάπτυξης και της 
ευημερίας που ανέκαθεν κινητοποιούσε τις ανθρώπινες δρα-
στηριότητες. σήμερα όλοι συμφωνούν ότι ο κοινός στόχος 
δεν είναι απλώς η ανάπτυξη αλλά η Βιώσιμη ανάπτυξη, μια 
ανάπτυξη που προστατεύει το περιβάλλον και συμβάλλει στην 
ευημερία της κοινωνίας. και κάτι έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει.

Η ευρωπαϊκή Ένωση δίνει το στίγμα του νέου προσανατολι-
σμού που πλέον είναι μονόδρομος: «Στόχος της βιώσιμης ανά-
πτυξης είναι να καλύπτονται οι ανάγκες των σημερινών γενεών 
χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα των μελλοντικών 
γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες». σύμφωνα με τον 
ΌΗε, τρεις διαστάσεις συνθέτουν τη βιώσιμη ανάπτυξη: η οι-
κονομική, η κοινωνική και η περιβαλλοντική διάσταση. και 
είναι η πρώτη φορά ιστορικά που οι στόχοι αυτοί αντιμετωπί-
ζονται ενιαία.

Όλα τα θέματα που συνδέονται με το περιβάλλον, την κλιμα-
τική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα, βρίσκονται στην καρδιά του 
στόχου για τη βιώσιμη ανάπτυξη. το μοντέλο που λειτουργεί 
μέχρι σήμερα η οικονομία πρέπει να αλλάξει ριζικά. Ό μετασχη-
ματισμός των οικονομιών έχει ήδη αρχίσει. Η βιώσιμη ανάπτυ-
ξη προϋποθέτει μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, κλιματική 
ουδετερότητα, προστασία της βιοποικιλότητας και των οικο-
συστημάτων, αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, αλλά και 
βιωσιμότητα της γεωργίας και του επισιτισμού, ασφαλή και 
βιώσιμη ενέργεια χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
και πολλούς άλλους συναφείς μετασχηματισμούς.

σε όλη αυτή τη διαδικασία, ο ρόλος του τραπεζικού συστήμα-
τος τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό και βέβαια σε εθνι-
κό επίπεδο είναι κομβικός. Έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα για μια 
διαφορετική τραπεζική, μια Βιώσιμη Τραπεζική ή υπεύθυνη 
τραπεζική, αναπόσπαστο τμήμα της Βιώσιμης ανάπτυξης. Η Βι-
ώσιμη τραπεζική έχει σαφείς δεσμευτικές αρχές και στόχους, 
και μπορεί να υποστηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια. και μέσω 
της Βιώσιμης τραπεζικής, ένα βιώσιμο μέλλον ξεκινά σήμερα.

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε από την αρχή στη δια-
μόρφωση των αρχών υπεύθυνης τραπεζικής (Principles for 
Responsible Banking), μαζί με άλλες 29 τράπεζες από όλο τον 
κόσμο, μέλη της Χρηματοοικονομικής πρωτοβουλίας των Η-
νωμένων εθνών για το περιβάλλον (UNEP FI). σήμερα στις αρ-
χές αυτές έχουν δεσμευτεί οι μεγαλύτεροι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί του πλανήτη.
Η Βιώσιμη ανάπτυξη, ειδικά για την ελλάδα, μια χώρα με μεγά-
λα πλεονεκτήματα αλλά ευάλωτη οικονομικά και περιβαλλο-
ντικά, είναι μια τεράστια πρόκληση και ευκαιρία.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευτεί υπεύθυνα να παίξει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση των αρχών υπεύθυνης 
τραπεζικής και να είναι στην αιχμή της προσπάθειας για τις 
αναγκαίες προσαρμογές στην ελληνική οικονομία προκειμέ-
νου να δρομολογηθεί η μετάβασή της σε μια εποχή Βιώσιμης 
ανάπτυξης.

με βάση αυτή τη στρατηγική, κάνει πράξη τις αρχές της Βιώ-
σιμης τραπεζικής, με διαφάνεια, σύγχρονες αξίες, σεβασμό 
στο περιβάλλον, και όραμα την ευημερία της κοινωνίας σε μια 
χώρα που θα αναπτύσσεται βιώσιμα σε όλα τα επίπεδα.

σε αυτό το πλαίσιο η τράπεζα έχει προσαρμόσει ανάλογα τον 
τρόπο που λειτουργεί, τις δραστηριότητες, τα προϊόντα προς 
τους πελάτες της, την κοινωνική της παρουσία, και τον ρόλο 
της στην οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα, πι-
στεύοντας ότι τελικά η βιώσιμη οικονομία μπορεί να στηριχθεί 
μόνο εάν παράλληλα συνυπάρχουν ισχυρός κοινωνικός ιστός 
και χρηματοοικονομικά υγιές περιβάλλον.
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Βιώσιμη Τραπεζική: 
Ένα βιώσιμο μέλλον 

ξεκινά σήμερα



«Δεν θα γλιτώσουμε εύκολα απ’ αυτόν», ήταν η τελευταία 

κουβέντα πολύ γνωστού και μάχιμου διευθυντή κλινικής 

σε μεγάλο κρατικό νοσοκομείο, με μεγάλη πείρα στη δι-

αχείριση λοιμωδών επεισοδίων. Η απαισιοδοξία του ως 

προς μία προσεχή έστω αναχαίτιση, μέσω του εμβολίου, 

της πανδημίας, ομολογουμένως ξάφνιασε. Τι άραγε γνω-

ρίζουν οι ειδικοί που εμείς οι κοινοί θνητοί αγνοούμε;

ο διψασμένο για νεότερα στοιχεία βλέμμα έ-
πεσε βέβαια στην πιο πρόσφατη εφ’ όλης της 
ύλης δημοσιοποίηση των προβληματισμών 

που τον απασχολούν από τον διακεκριμένο  ιταλό για-
τρό, ακαδημαϊκό και διευθυντή του Ινστιτούτου Φαρ-
μακολογικών Ερευνών «Mario Negri», του Τζουζέπε 
Ρεμούτσι. Είναι προφανές πως οι ενημερωμένοι επι-
στήμονες ξέρουν πως ο εμβολιασμός αποτελεί ένα από 
τα κρίσιμα αναχώματα που μπορεί να στήσει ο άνθρω-
πος κατά της πανδημίας, αλλά δεν είναι και το καθο-
ριστικά κρίσιμο. Διότι καθοριστικά κρίσιμο μέγεθος 
είναι ο χρόνος, ο πανδαμάτωρ.

Τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού δεν είναι και δεν πρό-
κειται να είναι σαν εκείνο κατά της πολιομυελίτιδας, το 
οποίο σκοτώνει τον ιό που προκαλεί την ασθένεια. Τα 
εμβόλια κατά της COVID-19 είναι και θα είναι σαν εκεί-
να κατά της γρίπης. Θα διαρκούν περίπου 6 με 8 μήνες 
και θα πρέπει να λαμβάνονται από τον γενικό πληθυ-
σμό κάθε χρόνο. Τα εμβόλια αυτά δεν θα «σκοτώνουν» 
τον κορωνοϊό. Θα προστατεύουν τον άνθρωπο από το 
να νοσήσει και κατά την ενεργό περίοδο προστασίας 
από το σκεύασμα δεν θα μεταδίδεται η COVID-19 από 
τον έναν άνθρωπο στον άλλο. Με λίγα λόγια, έως ό-
του η εξέλιξη της συλλογικής ανοσίας, σε συνδυασμό 
με τις μεταλλάξεις του κορωνοϊού, συντελέσουν στη 
διαμόρφωση μιας νέας κατάστασης όπου η COVID-19 
θα προκαλεί και θα αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμη α-
πλό κρυολόγημα, τα βασικά όπλα της ανθρωπότητας, 
πέρα από τα εμβόλια, θα είναι η μάσκα, οι αποστάσεις 
και τα καθαρά χέρια. Κατά τον ιταλό ακαδημαϊκό, η 
συλλογική ανοσία και όλα όσα θα την ακολουθήσουν 
αναμένεται να επιτευχθεί το 2024. Σε τρία με τέσσερα 
χρόνια, δηλαδή. Έως τότε, κοινωνία, οικονομία, πο-
λιτική, η τριπλέτα που σκοτώνει, θα ισορροπεί πάνω 
σε ένα λεπτό τεντωμένο και παλλόμενο σχοινί. Εμείς 
θα είμαστε οι αναβάτες. Κάθε τόσο, από τις αναπη-
δήσεις, κάποιος θα πέφτει στο κενό. Μπορεί να είναι 
πολίτης, συλλογικότητα, θεσμός, οικονομική δομή 
ή ακόμη και πολιτιστική και καλλιτεχνική δημιουρ-
γία. Στο μεταξύ, οι κοινωνίες θα πειραματίζονται σε 
νέες σχέσεις και διασπορά δραστηριοτήτων. Κάποιες 
από αυτές τις δραστηριότητες, όπως η εξ αποστάσεως 
εργασία, θα παγιωθούν. Οι πολίτες που δεν εντάσσο-
νται στον ψηφιακό κόσμο παραγωγής θα αμείβονται 
λιγότερο. Πολύ σύντομα οι πολίτες που δεν βρίσκουν 
κάποιο ρόλο σε ψηφιακό περιβάλλον θα αναγκαστούν 
να αποχωρήσουν, βίαια, από την παραγωγή. Το σύ-
στημα θα αποβάλλει εκείνους που δεν συμβιβάζονται 
με τα νέα δεδομένα που απαιτεί ο ψηφιακός κόσμος 
της εργασίας. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός μεταξύ 
των πολιτών θα εξελιχθεί σε μία ακόμη περισσότερο 

απρόσωπη διαδικασία, όπου οι «ψηφιακοί σφυγμοί 
αξιολόγησης» θα υποκαταστήσουν τις υφιστάμενες 
μορφές αξιολόγησης των ανθρωπίνων πόρων τόσο 
στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Η ζωή μας 
δεν θα είναι η ίδια στο μέλλον. Η COVID-19 επιτάχυνε 
διαδικασίες και προοπτικές. Η ψηφιακή πραγματικό-
τητα και η ανθρώπινη δραστηριότητα σε αποκλειστι-
κά ψηφιακό περιβάλλον, από την παραγωγή πατάτας 
έως τη διεξαγωγή του πολέμου και από την απόκτηση 
γνωστικού δυναμικού έως την κατανάλωση πολιτι-
στικού προϊόντος και μαζικής ή ειδικής ψυχαγωγίας, 
πάσης φύσεως και υφής, όλες οι παραπάνω διαστάσεις 
συναποτελούν ήδη σε μεγάλο βαθμό αλλά πρόκειται 
να συνδιαμορφώσουν σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό τις 
νέες παραμέτρους της καθημερινότητάς μας.
Με λίγα λόγια εδώ στην Ελλάδα ήδη έ-
χουμε αρχίσει να αναμετριόμαστε με την 
επιθετική νέα πραγματικότητα χωρίς ούτε 
να το αντιλαμβανόμαστε ούτε και να προε-
τοιμαζόμαστε για μία τέτοια βίαια αλλαγή. 
Βιώνουμε την πρώτη πανδημία σε ψηφι-
ακό περιβάλλον ανάλυσης δεδομένων με 
αλγόριθμους που καθορίζουν την κοινωνι-
κή, επιστημονική, νοσηλευτική και ιδιω-
τική δραστηριότητά μας και την πολιτική 
διαχείριση αυτής της δυναμικά άγνωστης 
καθημερινότητας. Τη βιώνουμε χωρίς να 
υφίσταται η ενσυναίσθηση της ανατροπής 
των μέχρι σήμερα γνωστών και αυτονόη-
των μοντέλων συμπεριφοράς.

Η ελληνική κοινωνία μετά από μία δεκαετία 
αφαίμαξης των κοινωνικών και οικονομι-
κών αντιστάσεων, αποθεμάτων και εφε-
δρειών, λόγω ενδημικής παθολογίας που 
καταλήγει περιοδικά σε πτώχευση από τότε 
που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος, πέρα-
σε βίαια στην πανδημία μέσω της οποίας 
μετρήθηκαν τα ανακλαστικά κοινωνικής 
αλληλεγγύης και συλλογικής πειθαρχίας, 
καθώς και τα δεδομένα επιστημονικής αυ-
τάρκειας και ιδεολογικής ωριμότητας. Τα 
αποτελέσματα αυτού του crash test δεν είναι ενθαρ-
ρυντικά αλλά το φαινόμενο της υστέρησης των κοι-
νωνιών έναντι των νέων δεδομένων και απαιτήσεων 
του ψηφιακού σύμπαντος δεν περιορίζεται μόνο στην 
Ελλάδα. Πρόκειται για φαινόμενο που επεκτείνεται 
σε όλα τα πλάτη και τα μήκη του πλανήτη, αλλά οι ε-
πιπτώσεις αυτής της υστέρησης παρατηρούνται και 
εντός των ίδιων των εθνικών ή κρατικών συλλογικο-
τήτων. Για την ακρίβεια, τα λιγότερο απροετοίμαστα 
τμήματα για να ενταχθούν στον ψηφιακό κόσμο είναι 
τα φτωχότερα στρώματα, οι ανειδίκευτοι πολίτες. Οι 
κοινωνικές ομάδες με τον χαμηλότερο δείκτη μόρ-
φωσης ή επιμόρφωσης, τα έθνη κράτη με οικονομική 
υστέρηση, οι ομάδες εθνών ή κρατών με αδυναμία ευ-
θυγράμμισης με αναπτυξιακά μοντέλα ή ενσωμάτω-
σης νέων τεχνολογιών ή ανάπτυξης εξειδικευμένων 
τεχνολογικών δυνατοτήτων. Εν ολίγοις. Η ενσωμάτω-
ση κοινωνιών στο ψηφιακό μοντέλο εξαρτάται από τον 

δείκτη ανισοτήτων που παρατηρούνται στο εσωτερικό 
κάθε χώρας, σε ομάδες χωρών, σε γεωγραφικούς και 
γεωοικονομικούς χώρους.
Ξεκινώντας από την πανδημία φθάνουμε στην πρό-
κληση του ψηφιακού μοντέλου και από εκεί στον νέο 
κόσμο που ανοίγεται μπροστά μας και που υπαγορεύει 
μία νέα και διαμετρικά διαφορετική προσέγγιση του 
πολιτικού περιεχομένου της οικονομικής και κοινω-
νικής ανάπτυξης. 

Ελλάδα, νέος μεσαίωνας 
ή περίοδος σκοτεινών χρόνων;

Προς το τέλος της εβδομάδας που μας πέρασε και στην 
αρχή του τρέχοντος επταημέρου η πολιτική ζωή της 
χώρας αφιερώθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στην αντι-
παράθεση μιας πρωθυπουργικής ποδηλατάδας με την 
παραθεριστική κατοικία του αρχηγού της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης. Θα ήταν ευτυχής η Γαλλία ή η 
Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αν η πολιτική τους 
πραγματικότητα αφιερωνόταν σε μία τέτοιου επιπέ-
δου αντιπαράθεση. Θα σήμαινε προφανώς πως όλα τα 
άλλα μείζονα ζητήματα έχουν επιλυθεί.
Προφανώς το μίνιμουμ της σοβαρότητας που απαιτεί-
ται ως προς την πολιτική διαχείριση των θεμάτων μιας 

χώρας αποκλείει την καταφυγή σε τέτοιας 
διάστασης αντιπαράθεση στην κορυφή της 
πολιτικής πυραμίδας. Σε άλλες χώρες. Όχι 
στην Ελλάδα, όπου οι δημοσιογράφοι του ε-
νός πολιτικού μπλοκ αφιερώνουν τον χρόνο 
τους για να αποκαλύψουν πώς η κατά παρά-
δοση «χλεμπονιάρα και πτωχή, πεινασμένη 
και μίζερη Αριστερά» δεν μπορεί να απο-
λαμβάνει τις χαρές μιας εξοχικής κατοικίας 
στο Σούνιο. Στην απέναντι όχθη οι άλλοι 
δημοσιογράφοι εξαντλούνται στο να κατα-
κεραυνώνουν έναν πρωθυπουργό ο οποίος 
υπέπεσε στο σφάλμα της φωτογράφισής του 
με πολίτες χωρίς μάσκα. Μιλάμε για πολιτι-
κή επιχειρηματολογία επιπέδου.
Η υπερβολική αυτή δόση πολιτικής ανοη-
σίας είναι δυστυχώς ευθέως ανάλογη της 
συνεχιζόμενης εδώ και τουλάχιστον μίας 
δεκαετίας ανεπάρκειας πολιτικού λόγου, ο 
οποίος θα εισήγαγε την κοινωνία στον δύ-
σκολο και τραχύ δρόμο προετοιμασίας για 
την ενσωμάτωσή της στα νέα δεδομένα που 
επιβάλλουν οι κώδικες και οι κανόνες του 
κόσμου που καταφθάνει καλπάζοντας. Αντ’ 
αυτού, όπως συμβαίνει και σε πολλές άλλες 
γωνιές του κόσμου, η πολιτική σκέψη όλο 
και περισσότερο γοητεύεται από την απλού-

στευση και άρα τη σιγουριά που προσφέρει ο τραχύς 
λαϊκισμός. Η υπεραπλούστευση της πολιτικής επιχει-
ρηματολογίας. Η αφαίρεση κάθε σύνθετης προσέγγι-
σης. Η υιοθέτηση μόνον της αντιπαράθεσης όπου τα 
πάντα είναι είτε μαύρα είτε άσπρα. Η ισοπέδωση κάθε 
σχετικότητας και η απόρριψη κάθε πολυπλοκότητας.
Όπως φαίνεται δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα από 
την COVID-19, ούτε και τα εμβόλια θα διαγράψουν 
αυτόματα την απειλή. Δεν ξεμπερδεύουμε όμως εύ-
κολα και με τον δυνάστη της πολιτικής υπεραπλού-
στευσης που καταλήγει στον συνθηματικό λαϊκισμό 
και στον πολιτικό αταβισμό. Θα περίμενε κανείς η 
πανδημία να επιταχύνει τις διαδικασίες ωρίμανσης 
των κοινωνιών. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει και η 
απειλή ενέτεινε τον ανακλαστικό λαϊκισμό σχεδόν 
παντού. Αναζητείται ειδική θεραπεία αλλά όπως όλες 
οι αντίστοιχες θεραπείες έρχονται κατά κανόνα κατό-
πιν εορτής. A  
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Πόσό άλλάξε ό κόσμόσ μάσ,
ρε Πάτριώτη

Η COVID-19 επιταχύνει την ψηφιακή ενσωμάτωση. Ανέτοιμες οι κοινωνίες, απορημένοι οι πολίτες.
Του Νίκου ΓεωρΓίάδη
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Αλήθεια, ως υπουργός Τουρισμού πώς νιώ-
σατε αυτό το καλοκαίρι; 
Ευθύνη. Αυτό ήταν το κυρίαρχο συναίσθημα. 
Ευθύνη για τις επιχειρήσεις, ευθύνη για τους ερ-
γαζόμενους, για τους επισκέπτες, για το user της 
χώρας. Κάθε μέρα ήταν μια μικρή μάχη που έ-
πρεπε να κερδηθεί για το καλό όλων. Με αποφά-
σεις δύσκολες κάποιες φορές, που όμως μας δι-
καίωσαν. Ήταν ένα διαφορετικό καλοκαίρι, που 
τελικά πετύχαμε να ενισχύσουμε το brand της 
χώρας και να θέσουμε τις βάσεις για την ανάκτη-
ση του χαμένου εδάφους. Το φετινό καλοκαίρι 
ήταν για εμένα πρόκληση, μιας και εξελίχθηκε 
διαφορετικά από τα προηγούμενα. Πρόκληση, 
όμως, είναι και το επόμενο καλοκαίρι, γιατί ο-
φείλουμε να είμαστε έτοιμοι για σκληρό αντα-
γωνισμό. Μπορούμε πλέον να σχεδιάζουμε την 
επόμενη χρονιά με περισσότερη ασφάλεια, με 
μεγαλύτερη αισιοδοξία. 

Η χώρα μας αναδεικνύεται ήδη από πολλά 
τουριστικά πρακτορεία και διεθνή περιοδικά 
ως ο κορυφαίος προορισμός των τουριστών 
για το 2021. Τι σηματοδοτεί το βραβείο που 
λάβατε, αλλά και τα θετικά μηνύματα που μας 
έρχονται από όλο τον κόσμο, για τον στρατη-
γικό σχεδιασμό της νέας τουριστικής σεζόν 
και ποιοι οι βασικοί πυλώνες του; 
Δεν είναι μόνο το βραβείο WTA που παρέχει 
ψήφο εμπιστοσύνης εκ μέρους της διεθνούς 
κοινότητας προς τον Ελληνικό Τουρισμό. Κολοσ-
σοί της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς (tour 
operators, μεγάλα πρακτορεία, αεροπορικές 
εταιρείες κ.λπ.) έχουν θέσει την Ελλάδα στην 
κορυφή των προτάσεων που απευθύνουν στην 
πελατεία τους. Θα προσέθετα, επίσης, το έντονο 
ενδιαφέρον ξένων κρατικών φορέων, ομολό-
γων του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, να 

ο 2021 θα είναι χρονιά ουσιαστικής επανα-
φοράς του ελληνικού Τουρισμού» εκφράζει 
την αισιοδοξία του ο υπουργός Τουρισμού, 
Χάρης Θεοχάρης, και τονίζει ότι «η Ελλάδα 

αποτέλεσε υπόδειγμα για το πώς άνοιξε τον Τουρι-
σμό» το φετινό καλοκαίρι.  Άλλωστε θεωρεί ότι αυτό 
συνετέλεσε και στην πρόσφατη βράβευση υπουργείου 
και ΕΟΤ από την κορυφαία διοργάνωση World Travel 
Awards, ως «Κορυφαίου Φορέα Τουρισμού Παγκο-
σμίως» μια τόσο δύσκολη χρονιά. Ο κ. Θεοχάρης μας 
μίλησε, ανάμεσα σε άλλα, για τα σχέδια περί ψηφιακού 
μετασχηματισμού και ανάπτυξης των εναλλακτικών 
μορφών Τουρισμού στα οποία η χώρα θα επενδύσει. 

Το υπουργείο Τουρισμού και ο ΕοΤ βραβεύτηκαν από 
την κορυφαία διοργάνωση World Travel Awards ως «Κο-
ρυφαίος Φορέας Τουρισμού Παγκοσμίως» λίγο πριν το 
τέλος του 2020, μιας ομολογουμένως δύσκολης χρονιάς 
για τον τουρισμό. Μέσα στην απαγορευτική συνθήκη 
της πανδημίας του κορωνοϊού, ποια θεωρείτε ότι ήταν τα 
χαρακτηριστικά που έκαναν το υπουργείο Τουρισμού, 
τον ΕοΤ και κατ’ επέκταση την Ελλάδα να ξεχωρίσουν, 
παρά το πλήγμα που δέχθηκε η τουριστική βιομηχανία; 
Η χώρα μας αποτέλεσε υπόδειγμα για το πώς άνοιξε τον 
τουρισμό, για την ασφάλεια που ένιωσαν τα εκατομμύρια 
των ξένων επισκεπτών, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες 
αλλά και κάθε Έλληνας πολίτης. Εάν δει κανείς αντικειμενικά 
αυτό που πέτυχε η Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα θα 
αισθανθεί περήφανος για τον Ελληνικό Τουρισμό. Και όταν 
μιλάμε για ελληνικό τουρισμό εννοούμε τους εκατοντάδες 
χιλιάδες ανθρώπους που εργάζονται σε αυτόν. Το βραβείο, 
μια διάκριση που για πρώτη φορά αποσπάσαμε ως Υπουρ-
γείο Τουρισμού και ΕΟΤ, ανήκει σε όλους. Αποτελεί το επιστέ-
γασμα μιας συλλογικής προσπάθειας με χαρακτηριστικά την 
πολλή δουλειά, την εξαιρετική συνεργασία με τον ιδιωτικό 
τομέα,  διαφημιστικές καμπάνιες νέας φιλοσοφίας – καλαί-
σθητες, βαθιά ανθρώπινες, προσαρμοσμένες στον κώδικα 
των influencers και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

μοιραστούν την τεχνογνωσία μας στον συγκερασμό 
των μέτρων προφύλαξης από την πανδημία, με την ε-
λευθερία κινήσεων η οποία προϋποτίθεται για μια ολο-
κληρωμένη και ευχάριστη ταξιδιωτική εμπειρία. Σε ό,τι 
αφορά στο στρατηγικό σχεδιασμό, για εμάς προέχουν 
ζητήματα όπως η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού 
προϊόντος με την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού,  η 
αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων για τη δημι-
ουργία νέων ή τη ριζική αναβάθμιση ήδη υπαρχουσών 
υποδομών, η άρση γραφειοκρατικών και άλλων εμποδί-
ων για τη δημιουργία εγκαταστάσεων, όπως τα γήπεδα 
γκολφ, η οικονομική στήριξη εργαζομένων και επιχει-
ρήσεων οι οποίοι επλήγησαν από την πανδημία και το 
ολοκληρωμένο και ουσιαστικό πέρασμα του Ελληνικού 
Τουρισμού στην ψηφιακή εποχή. 

Ποιος ο ρεαλιστικός στόχος που έχετε θέσει προσω-
πικά για το 2021; 
Περιμένω σαφώς καλύτερες επιδόσεις. Ελπίζω ότι το 
2021, έτος με ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς συμπίπτει με 
τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση, θα είναι χρονιά ουσιαστικής επαναφοράς 
για τον Ελληνικό Τουρισμό. Αυτό που μπορώ ως υπουρ-
γός να δεσμευτώ είναι ότι θα είμαστε έτοιμοι από κάθε 
άποψη για να πρωταγωνιστήσει η χώρα μας στην τουρι-
στική αγορά, θέση που της αξίζει άλλωστε. 

Πότε εκτιμάτε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο 
για επάνοδο του Τουρισμού; Είναι η έγκριση του εμ-
βολίου κατά του κορωνοϊού και η έναρξη των εμβο-
λιασμών χρονικό σημείο αναφοράς; 
Αναμφίβολα ο εμβολιασμός και η θωράκιση της δημό-
σιας υγείας θα είναι καθοριστικοί παράγοντες. Όχι μόνο 
για τον Τουρισμό, αλλά για κάθε κοινωνική και οικονομι-
κή δραστηριότητα. Το ιδανικό σενάριο είναι η περίοδος 
αβεβαιότητας να διαρκέσει λίγους μόνο μήνες ακόμα.  
Και, όσο το δυνατόν συντομότερο, να αρχίσει η ενίσχυ-
ση των ταξιδιωτικών ροών, από όλη την υφήλιο, προς 
τη χώρα μας. 
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Χάρης
ΘεοΧάρης
Υπόδειγμα 
η Ελλάδα 

στο άνοιγμα 
του Τουρισμού 

Ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης 
Θεοχάρης, μιλά στην ATHENSVOICE 

για την πρόσφατη βράβευση του 
υπουργείου και την επαναφορά 

του Τουρισμού το καλοκαίρι του 2021 
Της Τόνιας Ζαραβέλα 

«Τ
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Θα μπορούσε ο εμβολιασμός των ταξιδιωτών να α-
ποτελέσει προαπαιτούμενο για την άφιξη τουριστών 
στη χώρα μας; υπάρχουν σχετικές εισηγήσεις στις 
αρμόδιες επιτροπές; 
Η συζήτηση είναι ακόμα ανοιχτή, δεν έχει καταλήξει και 
ενδεχομένως να κινηθεί προς πολλαπλές κατευθύνσεις. 
Αυτό που μπορεί ενδεχομένως να συμβεί, είναι κάποιος 
που έχει κάνει το εμβόλιο να καταγράφεται και να είναι 
πιο εύκολη η μετακίνησή του. Υπάρχουν κινήσεις που 
έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση και, μάλιστα, μία 
από αυτές την υιοθέτησε και η ΙΑΤΑ, η Διεθνής Ομοσπον-
δία των Αεροπορικών Εταιρειών, το λεγόμενο «travel 
pass». 

Ποια τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα επιδιώξει να 
αξιοποιήσει ο τουρισμός από το Ταμείο Ανάκαμψης; 
 Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος απαιτεί ενί-
σχυση των υποδομών, κυρίως στις μεταφορές, στην 
ενέργεια, την ύδρευση ή στη διαχείριση των απορριμμά-
των. Παράλληλα μια σειρά θεματικών και εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού, όπως ο ορεινός, ο θαλάσσιος και 
ο γαστρονομικός τουρισμός μπορούν να ενισχύσουν 
την κατά κεφαλή δαπάνη, να επεκτείνουν την τουριστι-
κή περίοδο και να προσελκύσουν νέα κεφάλαια στον 
κλάδο. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική είναι η ψηφιακή και 
πράσινη μετάδοση των ξενοδοχειακών μονάδων και ο 
επακόλουθος σχεδιασμός προγραμμάτων χρηματοδό-
τησης για αυτές τις επενδύσεις. 

Η πανδημία επίσπευσε τον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό της χώρας. Ποιες κινήσεις έχουν γίνει για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό του Τουρισμού; 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί προτεραιότητα 
στον Τουρισμό. Καλούμαστε να προχωρήσουμε άμε-
σα προς τη μετάβαση στον ηλεκτρονικό τουρισμό (e-
tourism) και γενικότερα την ψηφιοποίηση σε όλους τους 
κλάδους. Το Υπουργείο Τουρισμού έχει προτείνει συγκε-
κριμένες δράσεις στην Ψηφιακή Βίβλο του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και συγκεκριμένα έργα. 
Ενδεικτικά αναφέρω τη δημιουργία ψηφιακού αποθετη-
ρίου για τον ελληνικό τουρισμό, την αναβάθμιση της δι-
αδικτυακής παρουσίας του Ελληνικού Τουριστικού Προ-
ϊόντος, τη δημιουργία εφαρμογής COVID-19 travel safe 
app, τη δημιουργία πλατφόρμας ευφυούς τουρισμού, 
την ανάπτυξη ευφυούς συστήματος live monitoring της 
τουριστικής εμπειρίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
και αναβάθμιση των τουριστικών καταλυμάτων, τη δημι-
ουργία πλατφόρμας γαστρονομικού χάρτη. 

Δεν είναι λίγες οι περιοχές της χώρας μας που στρέ-
φονται προς την ανάπτυξη του εναλλακτικού Τουρι-
σμού, με σαφή στροφή προς τον εγχώριο τουρισμό. 
Ποιες οι μορφές στις οποίες επενδύει η Ελλάδα και 
ποια τα οικονομικά πλεονεκτήματα; 
Πρώτον, ο τουρισμός ευεξίας, μια ειδική μορφή  με ση-
μαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα. Ενδεικτικά η αξία 
του κλάδου υπολογίστηκε στα 639 δις το 2017 και εκτι-
μάται πως θα αγγίξει τα 919 δις έως το 2022. Την περίοδο 
2015-2017, η οικονομία της ευεξίας αυξήθηκε δύο φορές 
ταχύτερα από τη συνολική παγκόσμια οικονομία. Η Ελ-
λάδα, εκμεταλλευόμενη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της και τους φυσικούς ιαματικούς πόρους (76 αναγνωρι-
σμένοι), έχει την ικανότητα να αναπτύξει αυτή τη  μορφή 
τουρισμού. Δεύτερον,  ο ορεινός τουρισμός, μια αναδυ-
όμενη και ιδιαίτερα ελκυστική αγορά που στοχεύει σε ή-
πιας μορφής τουριστική ανάπτυξη με αειφόρο κατεύ-
θυνση αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
Ελλάδας. Τρίτον, η διασύνδεση του τουριστικού προϊό-
ντος με την αγροτική παραγωγή και τη γαστρονομία. Η 
ελληνική γαστρονομία και ο γαστρονομικός τουρισμός 
ειδικότερα μπορούν να αποτελέσουν έναν από τους 
πλέον βασικούς κινητήριους αναπτυξιακούς μοχλούς 
για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας. Αρκεί  να α-
ποκτήσει μια ενιαία ταυτότητα που θα βασίζεται στις 
γεύσεις της πατρίδας μας συνδυασμένες με τα εξαιρετι-
κά ελληνικά προϊόντα και την ελληνική φιλοξενία, και 
προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε.   A  

Όταν κάνω την ερώτηση αυτή στους φοιτητές μου, συ-

νήθως αντιμετωπίζω συνοφρυωμένα βλέμματα και α-

μήχανα χαμόγελα: «Τι εννοείς “σε ποιον ανήκει το σώμα 

μου’’; Προφανώς σ’ εμένα». 

ίναι αλήθεια ότι τα τελευταία 200 χρόνια 
έχουμε δώσει μεγάλες μάχες στη Δύση για 
να αποκτήσουμε τον έλεγχο του σώματός 

μας, είτε πρόκειται για την κατάργηση της δουλεί-
ας, είτε για το δικαίωμα στην άμβλωση, είτε για την 
αποποινικοποίηση και απελευθέρωση της σεξουα-
λικότητας, είτε για την αναγνώριση της ταυτότητας 
φύλου και τη δυνατότητα αλλαγής αυτού. 
Θεωρητικά και νομικά, το σώμα σου ανήκει σε εσέ-
να. Περίπου. Όχι ακριβώς. 
Εάν είσαι σε μάχιμη ηλικία, ο πρωθυπουργός της 
χώρας έχει το δικαίωμα –ενδεχομένως και τη συ-
νταγματική και ηθική υποχρέωση– να σε στείλει 
στον πόλεμο, ακόμη κι αν αυτό πρόκειται να οδηγή-
σει στον βέβαιο θάνατό σου. 
Εάν παραβείς κάποιους νόμους, οι αστυνομικές και 
δικαστικές αρχές έχουν το δικαίωμα –και την υπο-
χρέωση– να πάρουν το σώμα σου και να το κλείσουν 
σ’ ένα μικρό κελί για πολλά χρόνια. 
Εάν αρρωστήσεις, οι γιατροί και οι νοσοκόμοι έχουν 
νομική υποχρέωση να κάνουν ό,τι μπορούν για να 
κρατήσουν το σώμα σου ζωντανό, ακόμη κι αν εσύ 
δεν το θέλεις∙ ακόμη κι αν εσύ δεν το καταλαβαίνεις 
καν. 
Νομικά μιλώντας, ένα μέρος του σώματός σου, της 
βιολογικής σου ύπαρξης, δεν ανήκει σ’ 
εσένα∙ ανήκει στο κοινωνικό σύνολο, το 
οποίο υπηρετεί και στο οποίο το σώμα 
σου υποτάσσεται, ώστε να μπορεί και 
αυτό (το σώμα σου) με τη σειρά του να 
λειτουργεί και να επιβιώνει. 
Ωστόσο, οι περιορισμοί στον έλεγχο και 
την «ιδιοκτησία» του σώματός σου δεν 
τελειώνουν εδώ∙ για την ακρίβεια, μόλις 
άρχισαν. 
Αν ο Τραμπ ή ο Πούτιν ή ο Κιμ Γιονγκ 
Ουν ή, τέλος πάντων κάποιος άλλος στις 
εννιά χώρες που έχουν πυρηνικά όπλα, 
πατήσει το κουμπί και σε κάνει σκόνη, 
σε ποιον ανήκει τότε το σώμα σου; 
Αν ένας ακροδεξιός ή ακροαριστερός 
ή τζιχαντιστής τρομοκράτης σε πάρει 
μαζί του σε μια επίθεση αυτοκτονίας, σε 
ποιον ανήκει τότε το σώμα σου; 
Αν η εγκληματικότητα αυξηθεί τόσο ώ-
στε με το που βγαίνεις απ’ το σπίτι σου 
να σε μαχαιρώνουν∙ αν ο άλλος δεν σταματήσει στο 
κόκκινο φανάρι, ή πιει και βγει να οδηγήσει, είσαι 
σίγουρος ότι σου ανήκει το σώμα σου; 
Όταν περνάς 12 ώρες τη μέρα καταπονώντας το σώ-
μα σου στη δουλειά για να επιβιώσεις –σκοτώνο-
ντάς το λίγο-λίγο κάθε μέρα στο εργοστάσιο, στην 
οικοδομή, στην κουζίνα, στον δρόμο ή σε μια κα-
ρέκλα– πόσο ουσιαστικό έλεγχο έχεις πάνω στο 
σώμα σου; 
Όταν το φαγητό που τρως είναι δηλητηριασμένο 
από τοξίνες ή αντιβιοτικά, όταν εισπνέεις τον κα-
πνό απ’ το τσιγάρο του διπλανού ή τους ρύπους του 

αυτοκινήτου του και παθαίνεις καρκίνο, πόσο σί-
γουρος είσαι ότι το σώμα σου σού ανήκει; 
Όταν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μιας χώ-
ρας στην άλλη άκρη του κόσμου καταστρέφουν το 
οικοσύστημα του οποίου είσαι κι εσύ οργανικό και 
αναπόσπαστο μέρος, σε ποιον αλήθεια ανήκει το 
σώμα σου; 
Όταν το σώμα σου εξαρτάται από ουσίες –αλκοόλ, 
ναρκωτικά, ζάχαρη, καφέ– για να λειτουργήσει 
κάθε μέρα, πόσο ελεύθερο είναι; Όταν είσαι διαβη-
τικός ή καρδιοπαθής ή χρειάζεσαι στεροειδή κάθε 
λίγες ώρες για να παραμείνεις ζωντανός –φάρμακα 
τα οποία τα παρασκευάζουν κάποιοι άλλοι, κάπου 
αλλού, με κάποιες πρώτες ύλες, και τα πακετάρουν, 
και τα μεταφέρουν, και τα πουλάνε κάποιοι άλλοι, 
μέχρι να φτάσουν σ’ εσένα, αν φτάσουν – τότε είσαι 
σίγουρος ότι σου ανήκει το σώμα σου; Θα σου ανή-
κει κι όταν διακοπεί αυτή η γραμμή τροφοδοσίας; 
Κι αν πάλι το σώμα σου αρχίσει και συμπεριφέρεται 
με τρόπο που δεν βγάζει νόημα, με τρόπο που δεν 
τον ελέγχεις, και δεν υπάρχει κανείς να σου εξηγή-
σει τι συμβαίνει και να σε βοηθήσει, τότε σε ποιον 
ανήκει το σώμα σου; 
Κι αν το δικό σου σώμα αφήνει πίσω του ένα σύννε-
φο από θάνατο, αν όπως προχωράς στην καθημερι-
νότητά σου αφήνεις πίσω σου ίχνη απ’ το αίμα των 
διπλανών σου, αν το σώμα σου παράγει δηλητήριο 
που σκοτώνει τους άλλους, τότε σε ποιον ανήκει 
πραγματικά; 
Η μεγαλύτερη απάτη της ύστερης νεωτερικότητας 

–του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα– 
είναι η αφελής βεβαιότητα, η αξιωματι-
κή απολυτότητα, ότι το σώμα μας ανήκει 
μόνο σ’ εμάς. Το κόστος αυτής της απά-
της το πληρώνουμε σήμερα. 
Το μεγάλο παράδοξο της ελευθερίας 
σε ένα πεπερασμένο σύστημα –σε ένα 
περιβάλλον περιορισμένων πόρων, α-
ντίξοων συνθηκών κι αλληλεπίδρασης 
όπως είναι ο κόσμος μας, το περιβάλ-
λον μας, οι κοινωνίες μας– είναι ότι η 
ελευθερία φτάνει στον μέγιστο βαθμό 
της μόνο όταν είναι σχετική, όταν ρυθ-
μίζεται. Για να ανήκει όσο το δυνατόν 
περισσότερο σ’ εσένα το σώμα σου, 
χρειάζεσαι τη συνεργασία και την υπο-
στήριξη των άλλων. Πρέπει, δηλαδή, 
να παραδώσεις ένα μέρος του ελέγχου 
–δηλαδή της εξουσίας– που έχεις πάνω 
στον εαυτό σου, σε αυτούς, τους άλλους. 
Η λέξη κλειδί είναι η εμπιστοσύνη. Για 

να μπορέσεις, με άλλα λόγια, να αποκτήσεις έστω 
κάποια μορφή ελευθερίας, πρέπει να εμπιστευτείς 
τους άλλους, αλλιώς δεν βγαίνει η εξίσωση. 
Ακριβώς γι’ αυτό δημιουργούμε οργανωμένες κοι-
νότητες και κοινωνίες, με δομή, με ιεραρχία, με νό-
μους και κανόνες, και φόρους, και γραφειοκρατία, 
και θεσμούς, κράτος και αστυνομία, και επιστήμονες 
και ειδικούς που τρώνε τη ζωή τους σε ένα εργαστή-
ριο. Για να μπορούμε να περιορίζουμε τους τρόπους 
με τους οποίους άλλοι μπορούν να βλάψουν το σώμα 
σου. Για να μπορεί το σώμα σου τελικά να ανήκει σ’ 
εσένα. A  

Σε ποιον ανήκει το Σώμα Σου;
Tου Ρωμανού ΓεΡοδήμού

Ε

Η μεγαλύτερΗ απατΗ 
τΗς ύςτερΗς 

νεωτερικότΗτας 
–τόύδεύτερόύ μιςόύ 

τόύ 20ού αιωνα– 
ειναι Η αφελΗς 

βεβαιότΗτα, 
Η αξιωματικΗ 

απόλύτότΗτα, ότι 
τό ςωμα μας ανΗκει 

μόνό ςÕ εμας. 
τό κόςτός αύτΗς τΗς 

απατΗς τό πλΗρω-
νόύμε ςΗμερα. 



άθε µέρα το απόγευµα, την ώρα που ο ΕΟ∆Υ ενη-
µερώνει για τα νέα κρούσµατα και τους θανάτους 
από κορωνοϊό στη χώρα µας, κοινοποιείται στη 
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας µία λί-
στα µε τα στοιχεία επικοινωνίας των ανθρώπων 

που διαγνώστηκαν θετικοί. Είναι η ώρα που η οµά-
δα ιχνηλάτησης θα αναλάβει να ενηµερώσει τους 

θετικούς ότι θα πρέπει να µείνουν σε καραντίνα, να 
αναζητήσει τις στενές τους επαφές και να βρει από πού ξεκίνησε η 
διασπορά. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέσα 
σε 24 ώρες, µέχρι το επόµενο απόγευµα και την επόµενη λίστα. 
«Η ιχνηλάτηση, µαζί µε τα µέτρα προστασίας, τη χρήση µάσκας, την τή-
ρηση των αποστάσεων και την υγιεινή, είναι τα µοναδικά µας όπλα για 
να σπάσει η αλυσίδα µετάδοσης της πανδηµίας. Τουλάχιστον µέχρι να 
έρθει το εµβόλιο», λέει ο αντιπύραρχος, Σπύρος Γεωργίου, εκπρό-
σωπος Τύπου της ΓΓΠΠ. 
Τον Μάρτιο οι ιχνηλάτες ήταν 16, σήµερα, που τα κρούσµατα είναι 
πολύ περισσότερα, ανέρχονται σε 203. Προέρχονται από πέντε 
υπηρεσίες, το υπουργείο Υγείας, τον ΕΟ∆Υ, την Αστυνοµία, την Πυ-
ροσβεστική και το Λιµενικό και στην πλειονότητά τους είναι ανακρι-
τικοί υπάλληλοι. «Είναι απαραίτητη η εµπειρία των ιχνηλατών στον συ-
γκεκριµένο τοµέα, τόσο για να έχουν την ικανότητα να εκµαιεύσουν τις 
απαραίτητες πληροφορίες, όσο και για να εξηγήσουν αποτελεσµατικά 
στους πολίτες ότι η καραντίνα δεν είναι τιµωρία, αλλά µια απαραίτητη 
διαδικασία για την υγεία όλων αυτών που αγαπάµε. Εάν δεν υπήρχε η 
ιχνηλάτηση, η διασπορά του ιού θα ήταν πολύ µεγαλύτερη», σηµειώνει 
ο κ. Γεωργίου. 

Πολλά από τα θετικά κρούσµατα της ηµέρας έχουν ήδη ειδοποιηθεί 
από τον ΕΟ∆Υ, ωστόσο µπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που, για 
παράδειγµα, δεν απάντησαν στο τηλέφωνο. Έτσι, η πρώτη δουλειά 
των ιχνηλατών είναι να ειδοποιηθούν όλοι οι θετικοί ότι θα πρέπει 
να µείνουν σε κατ’ οίκον περιορισµό για δέκα ηµέρες. Το διάστηµα 
αυτής της καραντίνας ξεκινά από την ηµέρα λήψης του δείγµατός 
τους και παραβίασή της έχει πρόστιµο 5.000 ευρώ. Μετά το δεκα-
ήµερο περιορισµού δεν υπάρχει υποχρέωση επανεξέτασης (νέου 
τεστ), καθώς σύµφωνα µε το πρωτόκολλο του ΕΟ∆Υ, µετά το χρο-
νικό διάστηµα των δέκα ηµερών, ακόµη κι αν κάποιος παραµένει 
θετικός, δεν είναι πια µεταδοτικός.  
Εάν κάποιος που τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισµό ζει µόνος του και δεν 
έχει συγγενείς ή φίλους, προκειµένου να τον προµηθεύουν µε τα απα-
ραίτητα, ψώνια κ.λπ., µπορεί να απευθύνεται στον δήµο του, ζητώντας 

να ωφεληθεί από την υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι». 
Το δεύτερο κοµµάτι της ιχνηλάτησης αφορά την προσπάθεια να κο-
πεί η αλυσίδα της µετάδοσης, µέσω της εύρεσης και της αποµόνω-
σης και των «στενών επαφών» των ανθρώπων που διαγνώστηκαν 
θετικοί. «Πριν το λοκντάουν και καθώς οι µετακινήσεις των πολιτών 
ήταν περισσότερες, οι στενές επαφές συνήθως ήταν 4-5, αλλά µπορού-
σαν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τις 20, σε εστίες υπερµετάδοσης, 
όπως σε κάποιες περιπτώσεις διασποράς σε βιοτεχνίες και εργοστάσια. 
Τώρα µε το λοκντάουν οι στενές επαφές έχουν µειωθεί και είναι περίπου 
ένα προς δύο», λέει ο κ. Γεωργίου. Ο ΕΟ∆Υ έχει συγκεκριµένο αλγό-
ριθµο µε τον οποίο προσδιορίζει ποιοι αποτελούν «στενές επαφές». 
Έτσι, στενή επαφή θεωρείται κάθε άνθρωπος µε τον οποίο ο θετικός 
βρέθηκε στον ίδιο χώρο για πάνω από 15 λεπτά, χωρίς µάσκα και 
χωρίς εξαερισµό. Αν, όµως, σε έναν εργασιακό χώρο δύο εργαζόµε-
νοι µε µάσκες, µε το χώρο να αερίζεται και κρατώντας αποστάσεις 
βρεθούν για 6, 8 ή 10 ώρες µαζί, ανταλλάσσοντας, π.χ., διάφορα 
έγγραφα, θεωρούνται και αυτοί στενές επαφές. Να σηµειωθεί ότι 
σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, δύο ή περισσότερα 
άτοµα που βρίσκονται στον ίδιο χώρο από 4 ώρες και πάνω, ακόµη 
κι αν τηρούν τα µέτρα προστασίας, θεωρούνται στενές επαφές. 
«Το πιο δύσκολο είναι ο άνθρωπος που διαγνώσθηκε θετικός να θυµηθεί 
τι ακριβώς έκανε και µε ποιους ήρθε σε επαφή, σε ένα χρονικό διάστηµα 
48 ωρών πριν από την εµφάνιση του πρώτου συµπτώµατός του», λέει ο 
κ. Γεωργίου. Προσθέτει ότι η µεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων 
συνεργάζονται, υπάρχουν όµως «και οι πιο “δύσκολοι”, οι οποίοι 
µπορεί να είναι από αρνητές του ιού, έως και κάποιος που µπορεί 
να φοβάται ότι αν κατονοµάσει µια στενή επαφή του, εκείνη µπορεί 
ακόµη και να χάσει τη δουλειά της. Για παράδειγµα, ένας πατέρας 
µπορεί να µη λέει ότι συναντήθηκε µε το γιο του, φοβούµενος ότι αν 
κι εκείνος υποχρεωθεί να µπει σε καραντίνα, µπορεί να απολυθεί. Ε-
µείς τους διαβεβαιώνουµε ότι αυτό δεν µπορεί να γίνει βάσει νόµου 
και τους χορηγούµε τις σχετικές βεβαιώσεις». 
Σύµφωνα µε το υπ. Εργασίας, στον εργαζόµενο που έχει επιβληθεί το 
µέτρο της κατ’ οίκον αποµόνωσης καταβάλλεται το σύνολο των απο-
δοχών και ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη του. Εάν στο 
διάστηµα της καραντίνας δεν είναι εφικτή η εξ αποστάσεως εργασία, 
µετά τη λήξη της προβλέπεται µία ώρα υπερωρία την ηµέρα, η οποία 
δεν καταβάλλεται, µέχρι τη συµπλήρωση του µισού χρόνου της εργα-
σίας που αντιστοιχεί στο χρόνο του κατ’ οίκον περιορισµού (άρθρο 15 
του Ν.4722/2020).  
Αναρωτιέµαι τι γίνεται µε έναν θετικό που τις τελευταίες 48 ώρες 
από το πρώτο σύµπτωµά του έχει µπει σε σούπερ µάρκετ ή σε λεω-

φορείο, πώς µπορούν να ελεγχθούν εκείνες οι στενές επαφές. «Στο 
σούπερ µάρκετ τηρούνται οι κανόνες, όπως οι αποστάσεις, ενώ η 
χρήση της µάσκας είναι υποχρεωτική. Τώρα, αν κάποιος έβγαλε τη 
µάσκα και συνοµίλησε µε κάποιον γνωστό του στο διάδροµο για 
αρκετή ώρα, τότε ναι, είναι στενή επαφή. Όσο για τα λεωφορεία και 
εκεί, όπως και παντού, ισχύει η υποχρέωση της χρήσης µάσκας, ενώ 
τα πράγµατα έχουν βελτιωθεί και σε ό,τι αφορά τις αποστάσεις», 
υποστηρίζει ο εκπρόσωπος της ΓΓΠΠ. Για τις στενές επαφές ισχύει 
κατ’ οίκον περιορισµός 14 ηµερών από την τελευταία επαφή µε το 
επιβεβαιωµένο κρούσµα, όπως και το πρόστιµο των 5.000 ευρώ, 
ενώ υπάρχει τακτική επικοινωνία µε τον ιχνηλάτη µήπως και εκδη-
λωθούν συµπτώµατα της νόσου. Όσο για τις στενές επαφές των 
«στενών επαφών», δεν προβλέπεται κάτι, ενώ την αρµοδιότητα για 
την τήρηση του περιορισµού έχει η αστυνοµία.  
Τέσσερα τµήµατα διαθέτει η ιχνηλάτηση της ΓΓΠΠ. 1) του εσωτερικού, 
των ιχνηλατών, δηλαδή, που ασχολούνται µε όλα τα κρούσµατα της 
επικράτειας, 2) των τουριστών και των ξένων επισκεπτών για επαγγελ-
µατικούς λόγους, 3) της παρακολούθησης και καταγραφής στα νοσοκο-
µεία, ποιοι εισήχθησαν, ποιοι πήραν εξιτήριο, ποιοι παραµένουν, ποιοι 
έχασαν τη ζωή τους και 4) της διοικητικής υποστήριξης, που εκδίδει και 
τις βεβαιώσεις περί καραντίνας. 

Σε ό,τι αφορά τα λεγόµενα «ορφανά» κρούσµατα, πρόκειται για 
ανθρώπους για τους οποίους δεν εξακριβώθηκε από πού και ποιος 
τους µετέδωσε τον ιό. «Κι εδώ βοηθάει το λοκντάουν, καθώς οι επαφές 
είναι περιορισµένες. Είναι δύσκολο να σκεφτεί, να φανταστεί κανείς από 
πού έχει κολλήσει, αλλά µε τη συνέντευξη πολλές φορές αυτό γίνεται 
εφικτό, καθώς θυµάται µε ποιους συναντήθηκε, αν υπήρχαν συµπτώ-
µατα, µπορεί να γίνει µια επικοινωνία και να µάθουµε. Το πιο δύσκολο 
στη διερεύνηση της αρχικής εστίας µετάδοσης είναι αν αυτή ήταν α-
συµπτωµατική. Να σας πω, πάντως, ότι το ποσοστό επιτυχίας στην 
εξακρίβωση της αλυσίδας µετάδοσης, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία 
βρίσκεται πολύ ψηλά, στο 92,3%», λέει ο κ. Γεωργίου. 

Η Α’ Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ υπογραµµίζει ότι για όσους βρίσκο-
νται σε καραντίνα, είναι σηµαντική η διατήρηση των κοινωνικών επα-
φών, ιδανικά µε µέσα που µας µεταφέρουν εικόνα του άλλου. Αν δεν υ-
πάρχει αυτή η δυνατότητα, το τηλέφωνο, τα µηνύµατα και οι οµάδες 
αλληλοστήριξης στα κοινωνικά δίκτυα µπορούν να προσφέρουν επί-
σης σηµαντική βοήθεια. Αναλυτικά οι «Καλές πρακτικές για την ψυχο-
λογία ατόµων σε περιορισµό λόγω Covid-19» εδώ: eody.gov.gr/wp-
content/uploads/2020/03/odigos_apomonosi.pdf  A

Κ

Στα ίχνn του κορωνοϊού 
Η διαδικασία της ιχνηλάτησης από κρούσµα σε κρούσµα, 
από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας

Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ Στενή επαφή 
θεωρείται 

κάθε 
άνθρωπος 

με τον οποίο 
ο θετικός 

βρέθηκε στον 
ίδιο χώρο για 
πάνω από 15 
λεπτά, χωρίς 

μάσκα και χω-
ρίς εξαερισμό.
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ΜάΝΩΛΗς ΔΕρΜΙΤΖάΚΗς
ιδέα να παρω μια συνέ-

ντευξη από τον μανώλη δερμι-
τζάκη, τον καθηγητή Γενετικής 
στο πανεπιστήμιο της Γενεύης, 

μου ήρθε στο μυαλό στη διάρ-
κεια του ταξιδιού μου από αθήνα 

προς Γενεύη. σε όλη την πτήση έπαιζα με τη 
σκέψη μου, αναρωτιόμουν εάν θα δεχόταν να 
συναντηθούμε από κοντά. Η διστακτικότη-
τά μου προερχόταν από τους περιορισμούς της 
πανδημίας. δεν αποζητούσα μια τυποποιημένη 
ηλεκτρονική συνέντευξη, ήθελα να γνωρίσω 
τον άνθρωπο, άλλωστε ο καθηγητής είχε ξυ-
πνήσει το ενδιαφέρον μου από τότε που ο covid 
έφερε τα πάνω κάτω στην ανθρωπότητα! ανα-
ρωτιόμουν εάν είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη 
μου δικαίως, μου άρεσε ο ήρεμος τρόπος που 
μιλούσε, μετέφερε την επιστημονική του γνώ-
ση, απλά, κατανοητά, στοχευμένα. 
προσγειώθηκα στη Γενεύη και βρέθηκα α-
ντιμέτωπη με την ωμή πραγματικότητα. Tο 
lockdown μόλις είχε αρχίσει, τα πάντα ήταν 
κλειστά και παρά τον ήλιο μια διάχυτη μελαγ-
χολία είχε καλύψει την πόλη. «Κρυμμένος» και 
ο φίλος μου ο jet d’ eau, το σιντριβάνι που χα-
ρακτηρίζει τη λίμνη Léman σε ένδειξη συμπα-
ράστασης στην πόλη που δοκιμάζεται τραγικά. 
Η συνάντησή μας επιτεύχθηκε εύκολα, αντα-
ποκρίθηκε άμεσα στο τηλεφώνημά μου και 
την επομένη το πρωί συναντηθήκαμε. Καθώς 
ο ήλιος χαμογελούσε και κανείς μας δεν προ-
τιμούσε τα λεωφορεία, αποφασίσαμε να αρχί-
σουμε από τη λίμνη, να ανέβουμε στην παλιά 
πόλη της Γενεύης, και να καταλήξουμε να απο-
λαύσουμε τον καφέ μας στο «μεγαλύτερο» πα-
γκάκι της έυρώπης. Για να σας εντυπωσιάσω, 
σας αποκαλύπτω ότι ξεπεράσαμε περπατώντας 
τα εννέα χιλιόμετρα! 

Η κουβέντα μας άρχισε περιγράφοντάς μου 
τον τρόπο ζωής του, την οικογένειά του, πώς 
διαχειρίζεται τα lockdown. «Η κατάσταση ήταν 
ιδιαίτερα δύσκολη τον μάρτιο, όλα ήταν δύ-
σκολα, δεν λείψανε οι συγκρούσεις, ο εκνευ-
ρισμός, δυσκολίες στη συνεχή παρουσία, ειδι-
κά με τα παιδιά στο σπίτι με τηλε-εκπαίδευση. 
αντίθετα τώρα έχουμε καταλάβει τι συμβαί-
νει, οπότε συνεννοούμαστε καλύτερα. Η γυ-
ναίκα μου η ρία είναι δικηγόρος, εργάζεται ως 
ερευνήτρια στο πολυτεχνείο της Λωζάνης σε 
θέματα προστασίας δεδομένων και εργάζεται 
κι αυτή από το σπίτι. αγαπάμε πολύ τα παιδιά 
έτσι έχουμε αποκτήσει τρία, τη 10χρονη νίκη, 
τον οκτάχρονο Θεόφιλο και την πεντάχρονh 
Άννα. Και τότε και τώρα δεν πηγαίνουμε ε-
πισκέψεις και δεν δεχόμαστε, κάποιες συνα-
ντήσεις γίνονται στο πάρκο με αποστάσεις, τα 
παιδιά παίζουν και η ζωή συνεχίζεται αισιό-
δοξα. Τα βράδια το σκηνικό αλλάζει, αρχίζει 
η ανταλλαγή κρεβατιών, τα λεγόμενα όπως τα 
αποκαλούμε “μουσικά κρεβάτια”, εκεί στην 
κυριολεξία το άγχος της ημέρας πνίγεται μέσα 
σε γέλια και ιστορίες». 
στη Γενεύη τα παιδιά μέχρι 12 χρονών δεν 
φορούν μάσκα και ο κίνδυνος της μετάδοσης 
αυξάνετε σημαντικά. μια ιδιαίτερα δύσκο-
λη στιγμή ήταν όταν η κόρη του η νίκη ανα-
γκάστηκε να μπει καραντίνα στο σπίτι , λόγω 
κρούσματος στην τάξη: «πώς εξηγείς σ’ ένα 
παιδί ότι δεν μπορείς να το φιλήσεις, όπως το 
φιλούσες, να καθίσεις μαζί του, όπως καθό-
σουν, να γελάσεις, να παίξεις, να το πλύνεις; 
Κάποια στιγμή μου είπε: «μπαμπά, όλα αυτά 

που μου λες προσπαθώ να τα καταλάβω, αλλά 
εγώ είμαι παιδάκι, δεν ξέρω τι πρέπει να κά-
νω», οδυνηρή κατάσταση βέβαια, αλλά τα παι-
διά ακούνε, είναι σφουγγάρια και ευέλικτα, 
εάν τους τα εξηγήσεις σωστά, εάν τα επιβρα-
βεύσεις σε ακολουθούν». 

Τον ρώτησα εάν είναι ευαίσθητος και τι ρόλο 
παίζει ο φόβος στη ζωή του. «έίμαι ευαίσθη-
τος, με τα χρόνια όμως έχτισα την ευαισθη-
σία με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε στα δύσκολα 
λειτουργώ τεχνοκρατικά, αντιμετωπίζοντας 
τις συνέπειες με πρακτικό τρόπο. Τη συναι-
σθηματική φόρτιση της στιγμής την ελέγχω 
και τη διαχειρίζομαι. Ο φόβος είναι υπαρκτός 
και έρχεται σχετικά εύκολα, κατάφερα όμως 
να οδηγώ το μυαλό μου σε έναν τέτοιο τρόπο 
σκέψης και να ακολουθώ κανόνες πρωτοκόλ-
λου. Όταν αισθανθώ ότι τα έχω κάνει όλα κα-
λά δεν αναλώνομαι σε υποθετικές σκέψεις, 
σκέπτομαι θετικά και προχωρώ. Άλλωστε έχω 

τετράγωνη φιλοσοφία, έγινα επιστήμονας ε-
πειδή ακριβώς είμαι πρακτικός». 
μου αποκάλυψε ότι απολαμβάνει το τένις, 
είναι πολύ κοινωνικός, αγαπάει τον παλιό ελ-
ληνικό κινηματογράφο, και όταν είναι ιδιαί-
τερα αγχωμένος βλέπει μια ταινία που έχει 
ξαναδεί για να μην αγωνιά. έίναι εύκολος, έ-
χει πολλούς φίλους από διάφορα επαγγέλμα-
τα με διαφορετική παιδεία. Η μουσική παίζει 
σημαντικό ρόλο στη ζωή του, ακούει τα πά-
ντα, γελώντας μου είπε: «δεν είμαι από τους 
επιστήμονες με ελιτίστικες επιλογές, μου α-
ρέσουν όλα, από την κλασική μουσική, την 
ελληνική, ξένη ποπ, τα λαϊκά τραγούδια και 
το heavy metal! δεν διαβάζω ιδιαίτερα λογο-
τεχνικά βιβλία, δεν έχω την υπομονή αν και 
προσπαθώ, προτιμώ μικρές ιστορίες, άρθρα 
στις εφημερίδες, αναλύσεις. Άλλωστε διαβά-
ζω πολύ επιστημονικά άρθρα και βιβλία για τη 
δουλειά μου». 
Τον ρώτησα αν ξυπνάει πρωί, πώς προλαβαίνει 

H

Της Ρούλας ΠαΠΠα 
- ςούλούνια
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«Όταν θα έχει εμβολιαστεί το 60-70% μέχρι 
μέσα Μαΐου, τότε η κοινωνία πρέπει να ανοίξει!»
να ανταποκρίνεται στις πανεπιστημιακές απαι-
τήσεις συγχρόνως με τις συνεντεύξεις που προ-
κύπτουν από την Ελλάδα. «Ξυπνάω ξημερώ-
ματα, στην αρχή δυσκολευόμουν λίγο με την 
έκθεση και τη διαχείρισή της, αλλά όλα αυτά 
τα λέω όπως τα πιστεύω και αυτό το κάνει πιο 
εύκολο. Δουλεύω πολύ και μέχρι αργά χωρίς 
ωράριο, αλλά πάντα κυνηγάω να προλάβω τις 
υποχρεώσεις μου, να συναντηθώ διαδικτυακά 
με τους φοιτητές μου και να καλύψω τα διοι-
κητικά του Ινστιτούτου. Κάποια στιγμή σταμά-
τησα για λίγο, ωστόσο επανήλθα μετά από πα-
ραίνεση δικών μου ανθρώπων. Στην επιστημο-
νική έρευνα στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα, 
είναι αρκετά μπλεγμένη με την πολιτική και 
τα εσωτερικά συμφέροντα της χώρας, κατά ένα 
μέρος λόγω του μικρού μεγέθους. Δεν υπάρχει 
μεγάλη ελευθερία λόγου, ένας επιστήμονας, 
πριν μιλήσει, ζυγίζει καλά τα λόγια του. Γνωρί-
ζω πολλούς επιστήμονες στην Ελλάδα και έχω 
πολύ καλές σχέσεις. Τον Σωτήρη τον Τσιόδρα 
τον εκτιμώ ιδιαίτερα, είναι αξιόλογος πολύ, δεν 
είμαστε φίλοι, αλλά μέσα σε αυτό το επιστη-
μονικό περιβάλλον δημιουργήθηκε μία σχέση 
ιδιαίτερης εκτίμησης και γνωρίζω επίσης ότι 
έχει βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση με τον ρόλο 
που έχει αναλάβει». 
 
Ζήτησα τη γνώμη του για τον τρόπο μετάδοσης 
των ειδήσεων, που αφορούν τον ιό, κρίνοντας 
Ελβετία - Ελλάδα. «Οι μεν Έλληνες τα δραμα-
τοποιούν περισσότερο από όσο πρέπει, οι δε 
Ελβετοί μεταδίδουν λιγότερα και πιο αισιόδοξα 
από όσο πρέπει». 
 
Δεν ήθελα να τον φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά 
ήμουν αρκετά περίεργη να μάθω γιατί παραιτή-
θηκε τον περασμένο Αύγουστο από το Εθνικό 
Συμβούλιο Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομί-
ας, καθώς η κυβέρνησή μας προτίμησε τη σιγή 
ιχθύος ως απάντηση. «Δεν αγαπώ τους τίτλους, 
πολλοί μου έστελναν συγχαρητήρια για το 
προεδριλίκι, λίγοι όμως μου ευχήθηκαν καλή 
επιτυχία. Στόχος μου ήταν να μεταφέρω την ε-
μπειρία της έρευνας και της πολιτικής στην Ελ-
λάδα για να βοηθήσω σε σημαντικές αλλαγές. 
Στην αρχή ο πρωθυπουργός με εμπιστεύτηκε, 
ξεκινήσαμε με κοινή βάση. Ήμουνα ευχαρι-
στημένος στις συναντήσεις που είχα μαζί του. 
Στους 10 μήνες, που ασχολήθηκα, κάναμε 17 
συνεδριάσεις, πραγματικά πολύ έργο, το οποίο 
όμως δεν είχε σημαντική απήχηση στην κυ-
βέρνηση. Ο ρόλος μου αποδομήθηκε γρήγορα, 
η παραίτησή μου ήταν μονόδρομος και λυπάμαι 
γιατί χάσαμε άλλη μία ευκαιρία για να καινο-
τομήσουμε». 
 
— Αισθάνεστε πιο ασφαλής στη Γενεύη, ενδεχο-
μένως, από ό,τι στην Αθήνα; 
Ζω στη Γενεύη και νιώθω ασφαλής, αλλά εν μέσω 
πανδημίας, εάν το σπίτι μου ήταν στην Αθήνα, θα 
αισθανόμουν περισσότερο ασφαλής υγειονομικά. 
Ο λαός μας είναι πιο ευαισθητοποιημένος παρ’ ό-
λες τις ατασθαλίες, αντιμετωπίζει τα θέματα υγείας 
ενσυνείδητα, χωρίς τον ελβετικό κυνισμό. Είναι χα-
ρακτηριστική μια ιστορία, όταν τελείωσε τον Μάιο 
το lockdown, σε μια φιλική συγκέντρωση κάποιοι 
φίλοι γιατροί ανέφεραν ότι αυτή είναι μία καλή ί-
ωση διότι εξυπηρετεί δύο πράγματα: ξεκαθαρίζει 
ηλικιωμένους, άρα πρώτον μειώνεται ο πληθυσμός, 
και δεύτερον βοηθά να είναι πιο βιώσιμα τα συστή-
ματα συνταξιοδότησης. Αυτό δεν είναι σπάνιο να το 
ακούσει κανείς στην Ελβετία, είναι μια κυνική προ-
σέγγιση για την ισορροπία των συμφερόντων σε 

μια κρίση. Το βλέπουμε άλλωστε τώρα, όπου για να 
έχουν ελεύθερες ΜΕΘ ζητάνε ηλικιωμένους να υ-
πογράφουν για να προηγηθούν οι νέοι. Αυτή η προ-
σέγγιση, που είναι δύσκολη για τον Έλληνα, εδώ την 
κρίνουν ως πρακτική λύση.
 
—Ποια είναι η σχέση σας με την εκκλησία, την 
πίστη, τον Θεό; 
Είμαι ένας άνθρωπος που δεν ψάχνω την ασφάλεια 
στον Θεό. Ως επιστήμονας εξετάζω τα επιστημονικά 
δεδομένα. Ο φόβος είναι συνδεδεμένος με τη θρη-
σκεία. Όταν κάποιος δεν ελέγχει τον φόβο αναζητά 
την ασφάλεια σε μια ανώτερη δύναμη. Επίσης ο φό-
βος της τιμωρίας από την ίδια τη θρησκεία: «Δεν εί-
σαι καλός χριστιανός θα πας στην κόλαση». Κάποια 
διαδικαστικά στοιχεία της εκκλησίας έχουν γίνει α-
ντικείμενο λατρείας τα ίδια αντί για αυτό που συμβο-
λίζουν, όπως για παράδειγμα η «Θεία Κοινωνία» είτε 
με ιδεολογικά επιχειρήματα, ότι είναι θεία διαδικασία 
και επομένως δεν μεταδίδει, είτε με «επιστημονικά». 
Ισχυρίζονται ότι το 12% του αλκοόλ του κρασιού 
απενεργοποιεί τον ιό, όμως για να προκαλέσουμε 
αντισηψία χρειάζεται 70%. Επίσης μιλάνε για μη με-
τάδοση από κατάποση ενώ το πρόβλημα είναι η έκ-
θεση των βλεννογόνων του στόματος στον ιό. Όλα 
τα δεδομένα συνηγορούν ότι μεταδίδεται. Στο κατά 
Ματθαίο Ευαγγέλιο 4,7 αναφέρεται (με ελεύθερη 
μετάφραση): «Μην προκαλείς τη θρησκεία για να τη 
δοκιμάσεις». Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό κάνου-
με, έχουμε μια υγειονομική κρίση, που με βάση τη 
λογική μάς λέει μη μοιραστείτε το ίδιο κουταλάκι, 
αντίθετα εμείς προκαλούμε το Θεό να μας αποδείξει 
ότι το κουταλάκι δεν μεταφέρει τον ιό. 

— οι νέοι δεν τιθασεύονται εύκολα, δεν συμβι-
βάζονται με τα μέτρα; 
Εμείς φταίμε, οι νέοι είναι επαναστάτες, αμφισβη-
τίες, αντιδρούν στην επιβολή. Ένα μεγάλο λάθος 
που κάναμε είναι ότι δεν καταφέραμε να τους κά-
νουμε μέρος της προσπάθειας. Από πολύ νωρίς 
παγιώθηκε η κόντρα γενεών, εσύ που είσαι νέος 
θα μολύνεις εμένα που είμαι γέρος, εσύ θα ζεις ενώ 
εγώ θα πεθάνω. Τους κατηγορούμε που αποζητούν 
τη διασκέδαση και χαρακτηρίζουμε τη σεξουαλική 
τους δραστηριότητα ως υπερμεταδοτική. Όλα αυ-
τά δεν βοηθούν, πρέπει να αποδεχτούμε τη φύση 
των νέων για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε 
μαζί τους. Είδατε να παίρνουν μέρος σε επιτροπές 
ή συζητήσεις στην τηλεόραση φοιτητές ή έφηβοι; 
Τους ζητάμε να συμπεριφέρονται σωστά, αλλά ε-
μείς αφ’ υψηλού αναλύουμε χωρίς αυτοί να είναι 
παρόντες ή μέρος της διαδικασίας. Οι υπεύθυνοι θα 
ακούσουν, αλλά οι περισσότεροι όχι. Ίσως είναι αρ-
γά, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε όχι με τη λογική 
ότι έτσι θα σώσουμε ζωές ηλικιωμένων, αντίθετα 
με τη λογική του κτισίματος ατομικής ευθύνης. Εί-
ναι μια τεράστια ευκαιρία να ωριμάσουν οι νέοι ως 
πολίτες, μιας κοινωνίας που πλήττεται, στην οποία 
ο καθένας καλείται να παίξει έναν ρόλο σημαντικό. 
Οι νέοι χρειάζονται επιβράβευση όχι τιμωρία! Είναι 
από τις λίγες φορές νπου καλούμαστε παγκοσμίως 
να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, γνωρίζοντας 
ότι θα έχουν άμεση επίπτωση στη ζωή μας, ο SARS-
CoV2 δεν χαρίζεται, τώρα πρέπει να τον πολεμήσου-
με, τώρα χρειάζεται η υπευθυνότητα. 
 
— Πιστεύετε ότι θα επηρεαστούν θετικά οι Έλλη-
νες, εάν εμβολιαστούν πρώτα η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός; 
Όλοι θα εμβολιαστούν, πρέπει να προστατέψουν 
τη ζωή τους και τη ζωή των άλλων. Αλίμονό μας, 
εάν για να κάνουμε το εμβόλιο πρέπει να δούμε τον 
πρωθυπουργό να το κάνει. Ο κόσμος πρέπει να έχει 
τη γνώση, τη σωστή πληροφόρηση και την ευθύνη 

της ατομικής απόφασης. 

— Τι πήγε στραβά και χειροτέρεψε τόσο πολύ η 
κατάσταση στην Ελλάδα; 
Οι ευρωπαϊκές χώρες έκαναν ένα κοινό σχέδιο και 
νομίζω ότι εκεί δημιουργήθηκε ένα μέτωπο συντο-
νισμού που δεν τους βγήκε. Είναι πρόβλημα που 
όλα τα κράτη αντιμετωπίζουν τον ίδιο κίνδυνο. Αυτό 
από μόνο του δημιουργεί μία πολιτική δικαιολογία, 
αφαιρώντας μας το κίνητρο να δράσουμε μόνοι και 
να εκτελέσουμε άμεσα τις αποφάσεις μας. Κρίνω ότι 
χάθηκε χρόνος και επαφή με τα επιστημονικά δεδο-
μένα. Μέλη της επιτροπής μιλούσαν πολύ χαλαρά 
για τα μέτρα τον Οκτώβριο. Η επιτροπή ήταν πολύ 
καλή στην πρώτη φάση της πανδημίας γιατί τότε 
είχαμε λίγες γνώσεις και χρειαζόμασταν γνώμες. 
Τώρα γνωρίζουμε τι χρειάζεται για να πολεμήσουμε 
τον ιό, τώρα είναι η ώρα για μια μικρότερη επιτροπή 
με μεγαλύτερο εύρος επιστημονικότητας, π.χ. οικο-
νομολόγοι. Όσο αυξάνεται η γνώση χρειαζόμαστε 
λιγότερες γνώμες. Πιστεύω ότι από 15 Δεκεμβρίου 
τα κρούσματα θα έχουν πέσει σε τριψήφιο αριθμό 
την ημέρα. Το εύκολο θα ήταν να μην ανοίγαμε κα-
θόλου, αλλά δεν αντέχουμε ψυχολογικά, οικονο-
μικά, οπότε με το άνοιγμα τα μέτρα πρέπει να είναι 
αυστηρά. Σημαντικό επίσης είναι να ενθαρρύνουμε 
την τηλεργασία όχι με πρόστιμα, αλλά με οικονομι-
κά κίνητρα. 

— ο ιός και ο άνθρωπος σε αυτή τη συνάντηση 
έχουν έναν κοινό σκοπό, ποιος από τους δύο 
θα επιζήσει. Πριν καταλήξουμε με πoιο εμβό-
λιο θα εμβολιαστούμε θα χρειάζονται ιατρικές 
εξετάσεις; 
Είναι πολύ νωρίς να έχουμε εξειδικευμένες αναλύ-
σεις και αποφάσεις στα μέτρα του κάθε γονιδιώμα-
τος, μελλοντικά ίσως να έχουμε, τώρα βρισκόμαστε 
σε πολεμική σύρραξη. 

— Φοβάστε το εμβόλιο; Κι αν όχι, ποιο θα επιλέ-
ξετε για να εμβολιάσετε τον εαυτό σας και την 
οικογένειά σας; 
Ο φόβος είναι κακός σύμβουλος, λειτουργώ με στοι-
χεία. Έχω το χρέος ως επιστήμονας να ακολουθώ τις 
αρχές της επιστήμης. Βεβαίως θα εμβολιαστώ με το 
πρώτο εμβόλιο που θα είναι διαθέσιμο και εγκεκρι-
μένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Η 
πιθανότητα σοβαρής άμεσης αλλά και μακροχρό-
νιας αντίδρασης είναι ελαχιστότατη, το ρίσκο είναι 
σίγουρα πολύ μικρότερο από ένα ατύχημα σε ταξίδι 
με το αυτοκίνητο ή το κάπνισμα. 

— Πότε πιστεύετε θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί 
στην Ελλάδα και πότε επιτέλους θα είμαστε ε-
λεύθεροι; 
Βάσει του μοντέλου που έχω στο μυαλό μου, αρχές 
Ιανουαρίου πιστεύω ότι θα αρχίζουν να εμβολιά-
ζονται γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, ευπαθείς 
ομάδες. Το εμβόλιο από τις κλινικές μελέτες γνω-
ρίζουμε ότι είναι ασφαλές και αποτελεσματικό και 
αυτό θα αποδειχθεί γρήγορα. Στις ομάδες που θα 
εμβολιαστούν θα μειωθούν κρούσματα και θάνατοι 
σχετικά άμεσα και πρέπει να ακολουθήσει ο εμβο-
λιασμός του πληθυσμού. Όταν θα έχει εμβολιαστεί 
το 60-70% μέχρι μέσα Μαΐου, τότε η κοινωνία πρέ-
πει να ανοίξει! Όταν έχεις στοχευμένα εμβολιάσει 
τους ευπαθείς το υγειονομικό ρίσκο είναι ελάχιστο. 
Μέτρα και μάσκες σιγά-σιγά θα είναι λιγότερο απα-
ραίτητα. Ο κόσμος χρειάζεται να αναπνεύσει καθώς 
τα προβλήματα της οικονομίας και του ψυχισμού θα 
ελλοχεύουν έντονα από κάτω, χρειάζεται ένα σοκ 
ανοίγματος της κοινωνίας. Το καλοκαίρι που έρχεται 
πρέπει να είναι όπως το 2019 και πιστεύω ότι μπο-
ρούμε να τα καταφέρουμε. ●

Ο Εμμανουήλ (Μανώλης) 
Δερμιτζάκης είναι Καθηγη-
τής Γενετικής στην Ιατρική 
Σχολής του Πανεπιστημίου 
της Γενεύης Διευθυντής του 
Κέντρου του Γονιδιώματος 
Health 2030 και του Ινστιτού-
του Γενετικής και Γονιδιωμα-
τικής στη Γενεύη (iGE3). Είναι 
πρώην πρόεδρος του Εθνι-
κού Συμβουλίου Έρευνας, 
Τεχνολογίας και Καινοτομίας 
στην Ελλάδα και αποδέκτης 
του επιστημονικού βραβείου 
Μποδοσάκη το 2017. 

Αλίμονό 
μας, 

εάν για να 
κάνουμε το 

εμβόλιο πρέ-
πει να δούμε 
τον πρωθυ-
πουργό να 
το κάνει. 
Ο κόσμος 
πρέπει να 

έχει τη γνώ-
ση, τη σωστή 

πληροφό-
ρηση και την 
ευθύνη της 
ατομικής 

απόφασης. 

↓ ο Μανώλης Δερμιτζάκης 
με τη δημοσιογράφο 
Ρούλα Παππά - Σουλούνια.
Η συνέντευξη δόθηκε στη 
Γενεύη στις 20/11/20



υτές τις μέρες θα προ-
σφερθούν στο Δημόσιο 
οι πρώτοι πρωτότυποι, 
ελληνικής κατασκευής 
αναπνευστήρες, ώστε να 

αξιολογηθούν από τους 
ειδικούς. Από εκεί και πέ-

ρα, είναι δυνατόν να κατασκευαστούν 
γρήγορα στην Ελλάδα, σε χαμηλότατο 
κόστος, όσοι κριθεί απαραίτητο. 

Το πρότζεκτ της δημιουργίας του πρώτου ελλη-
νικού αναπνευστήρα ξεκίνησε τις δραματικές η-
μέρες του Μαρτίου, όταν η ονομασία «κορωνοϊός 
- σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο τύπου 2», ή 
απλά «κόβιντ» (covid), άρχισε να μπαίνει με αναπά-
ντεχο τρόπο στη ζωή μας. Τότε που, κλεισμένοι 
στα σπίτια μας αλλά ασφαλείς, μαθαίναμε με φρί-
κη ότι συνάνθρωποί μας σε προηγμένες τεχνο-
λογικά χώρες πέθαιναν από ασφυξία, ότι μεγάλα 
νοσοκομεία κατέρεεαν και ότι γιατροί επέλεγαν 
έξω από τις Εντατικές ποιους θα διασωληνώσουν. 
Όσα τρομακτικά έφταναν τότε στους δέκτες μας 
κινητοποίησαν έναν άνθρωπο με πολλαπλές δυ-
νάμεις και δεξιότητες, τον συγγραφέα Απόστολο 
Δοξιάδη, ο οποίος τις ενεργοποίησε εδώ για να 
πετύχει έναν στόχο ανθρωπιστικού χαρακτήρα, 
όπως και στις δύο άλλες μεγάλες πρωτοβουλίες 
του στο πρόσφατο παρελθόν (τη σωτηρία των 
8 Τούρκων αξιωματικών και τη δημιουργία του 
κρατικού προγράμματος για την προστασία των 
ασυνόδευτων ανήλικων προσφυγόπουλων).
Αρχίζοντας να ψάχνει τρόπους να βοηθήσει, δη-
μιουργεί σταδιακά γύρω του μια ομάδα ανθρώ-
πων με πολύ ιδιαίτερα προφίλ. Και όλοι μαζί, ο 
καθένας από το πόστο του και, με μια αίσθηση 
εθνικής ανάγκης και διάθεση προσφοράς, συ-
ντελούν στο να δημιουργηθεί ένα μοναδικό για 
τα ελληνικά δεδομένα πρότζεκτ – εξαιρετικής 
σημασίας στο πώς μπορεί να συμβάλει στις τρο-
μαχτικές συνέπειες αυτής της πανδημίας. 
Με χρονική σειρά: Ο διευθυντής της χειρουργι-
κής κλινικής μεγάλου ιδιωτικού νοσοκομείου, 
Κώστας Στάμου, που έπαιξε κομβικό ρόλο στο 
πρώτο κομμάτι της ιστορίας με τις γνώσεις και 
τη συγκρότησή του, όσο κι αν επιμένει να τονίζει 
ότι οι έπαινοι πρέπει να δοθούν αλλού· ο Άκης 
Πανουσόπουλος, χειρουργός, εντατικολόγος, 
πολυμήχανος εφευρέτης ιατρικών συσκευών, 
που είχε την αρχική έμπνευση για τον AVRA 20 και 
τη βεβαιότητα ότι ήταν εφικτό να υλοποιήσουν 
στην Ελλάδα μια τόσο φιλόδοξη ιδέα· ο Στέφα-
νος Χατζηαγάπης, μηχανολόγος-μηχανικός με 
μακρά θητεία ως διευθυντής έρευνας και ανά-
πτυξης σε μεγάλες τεχνολογικές εταιρίες και ταυ-
τόχρονα ψυχίατρος, που στάθηκε ο απαραίτητος 
συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους κόσμους της 
φαντασίας, της επιστήμης, της τεχνολογίας και 
της παραγωγής· και τελευταίος αλλά με ρόλο 
καθοριστικό, ο Δημήτρης Κορρές, γνωστός ως 
«μεταφορέας αρχαίων κτιρίων», κατασκευαστής 
του πιο συναρπαστικού υπερ-αυτοκινήτου, αλλά 
και εφευρέτης με ανεξάντλητες δυνατότητες. 

Άλλοι έξι-επτά άνθρωποι είχαν μικρότερους ρό-
λους, και θα πρέπει να αναφερθούν σε μια τυχόν 
εκτενέστερη καταγραφή της ιστορίας. 

Στο δημιούργημά τους, την ιστορία του οποίου 
θα αφηγηθούμε, δίνουν την ονομασία AVRA 20. 
Μου εξηγεί ο Απόστολος Δοξιάδης: «Το όνομα το 
έχουμε για να μη λέμε απλώς “ο αναπνευστήρας 
μας”, αλλά την ωραία αρχαία λέξη που σημαίνει 
τον ήπιο, γλυκό άνεμο. Και όσο για το “20” είναι αυ-
τονόητο. Είναι τα δύο τελευταία ψηφία της χρονιάς 
που η πανδημία χτύπησε την ανθρωπότητα». Και 
συμπληρώνει: «Θα φανεί πολύτιμος αν βρεθούμε 
αντιμέτωποι με τον εφιάλτη του χειρότερου σεναρί-
ου. Ευχόμαστε ολόψυχα να μη χρειαστεί». 

Το ξεκίνημα της αναζήτησης 
Τις μέρες του πρώτου «λοκντάουν» (lockdown), 
ο Απόστολος Δοξιάδης κουβεντιάζει καθημερινά 
με τον φίλο του, χειρουργό, Κώστα Στάμου, για 
τις εικόνες και τις πληροφορίες που φτάνουν από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό. «Ο Απόστολος είναι 
ένας άνθρωπος που δεν σταματάει ποτέ να συμμε-
τέχει σε ό,τι συμβαίνει γύρω του» μου λέει ο Κώστας 
Στάμου. «Θα ήταν αδύνατο να μείνει έξω από κάτι 
τόσο δραματικό και τόσο μεγάλο. Και καθώς συνδέ-
ομαι μαζί του με στενή φιλική σχέση, άρχισε να με 
ρωτάει συνεχώς πράγματα τα οποία άκουγε και δεν 
καταλάβαινε, όπως οι περισσότεροι μη-ειδικοί. Ξε-
κινώντας από πολύ απλά πράγματα, όπως τι είναι ο 
αναπνευστήρας —είναι πραγματικά πολύ δύσκολο 
να το καταλάβει κάποιος αν δεν έχει δουλέψει έναν 
από αυτούς—, και μπαίνοντας σε πολύ πιο σύνθετα 
ερωτήματα, στην ιατρική, τη λοιμωξιολογία, την 
επιδημιολογία». Συζητώντας οι δυο τους διεξοδι-
κά, το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνονται είναι 
ότι δεν υπάρχει πλήρης εικόνα των αναγκών που 
ίσως προκύψουν. Απλά και συνηθισμένα πράγ-
ματα, όπως γάντια και χειρουργικές μάσκες, γίνο-
νται στην αρχή είδη πολυτελείας. 

Λέει ο Απόστολος Δοξιάδης: «Πολύ γρήγορα προ-
έκυψε το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης εθνικής 
αυτάρκειας σε ιατρικό υλικό, και αυτό ενώ κάποια 
είδη βρίσκονταν σε έλλειψη διεθνώς, λόγω υπερβο-
λικής ζήτησης». «Όλα αυτά έγιναν φυσικά κατανοη-
τά από την κυβέρνηση και όσους τη βοήθησαν στη 
λήψη των αποφάσεων», συμπληρώνει ο Κώστας. 
«Εξού και το πρώτο οριζόντιο λοκντάνουν. Πιστεύω 
ότι ήταν το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε τότε, 
ως χώρα, και ευτυχώς που έγινε σε εκείνη τη φάση». 

Ο Απόστολος με τον Κώστα, σε συνέχεις κλήσεις 
και μικρά on-line συμβούλια με ανθρώπους που 
γνωρίζουν, εκτός Δημοσίου, προσπαθούν να φα-
νταστούν τις ελλείψεις που θα μπορούσαν να 
προκύψουν και τις δυσκολίες με τις οποίες μπο-
ρεί να έρθει αντιμέτωπο ένα σύστημα υγείας σε 
ακραίες συνθήκες πανδημίας. Ανάμεσα σε άλλα 
μικρότερα ή μεγαλύτερα πρότζεκτ για εθελοντές 
που κουβεντιάζονται, ένα σύντομα ξεχωρίζει. 
Έχει φανεί ήδη την άνοιξη, σε δυτικές χώρες που 
αντιμετωπίζουν τότε τραγικές καταστάσεις στα 

νοσοκομεία τους. Ακόμα και σε πανίσχυρες χώ-
ρες, χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν απλώς επειδή 
δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Αυτό όμως δεν 
οφείλεται μόνο σε έλλειψη αναπνευστήρων. Σε 
κάποιες περιπτώσεις, ενώ υπάρχουν πρόσθετοι 
αναπνευστήρες, καταρρέει το σύστημα οξυγό-
νου των νοσοκομείων λόγω της αναγκαίας, ταυ-
τόχρονης χρήσης μεγάλων αριθμών αναπνευ-
στικών συσκευών κάθε τύπου. «Το πρώτο κύμα 
φάνηκε ότι το είχαμε γλιτώσει στην Ελλάδα», λέει ο 
Κώστας. «Αλλά ήμασταν βέβαιοι ότι θα έρθει δεύ-
τερο, χειρότερο. Με βάση το τι βλέπαμε να γίνεται 
έξω, προέκυπτε το μεγάλο πρόβλημα. Θα έπρεπε 
να να υπάρξουν αναπνευστήρες, οι οποίοι  μάλιστα 
να είναι αρκετά απλοί ώστε, σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
γιατρούς και νοσηλευτές με το μίνιμουμ της εκπαί-
δευσης. Και, επιπλέον, να μην υπερφορτώνουν το 
σύστημα παροχής των νοσοκομείων. Αυτό ήταν αρ-
χικά το σκεπτικό μας. Ο Απόστολος είχε διαπιστώσει 
ότι τέτοιοι αναπνευστήρες δεν υπήρχαν». 

Οι λίγες εταιρίες που ειδικεύονται σε αναπνευ-
στήρες αποδεικνύεται την άνοιξη ότι δεν έχουν 
δυνατότητες να καλύψουν τις συνθήκες παραγ-
γελιών που δημιουργεί η πανδημία, ενώ γίνεται 
γνωστό ότι το σύνολο της παραγωγής κάποιων 
έχει δεσμευθεί από τις χώρες που αποτελούν 
βάση τους. Επιπλέον, ασυνείδητοι προμηθευτές 
πουλούν αναπνευστήρες «μαϊμού», και μάλιστα 
με τιμή κανονικών (κάπου 20.000 ευρώ ο ένας). 
Ίσως το πιο τρομακτικό σήμα έρχεται όταν η εμ-
βληματική πρωτεύουσα του αναπτυγμένου κό-
σμου, η Νέα Υόρκη, εκπέμπει SOS. Την ίδια στιγμή, 
καθημερινά αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των 
ανθρώπων, εκτός ή και εντός νοσοκομείων, που 
πεθαίνουν από ασφυξία, στην Αμερική, την Αγ-
γλία, την Ιταλία, την Ισπανία, και αλλού. Σε πολλές 
μάλιστα περιπτώσεις, και είναι τρομακτικό, η α-
νάγκη ωθεί τους γιατρούς να αποφασίζουν καθη-
μερινά ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα πεθάνουν. 

Η εφιαλτική ιδέα ότι μπορεί και στην Ελλάδα να 
πεθάνουν άνθρωποι από έλλειψη οξυγόνου, ε-
πειδή δεν θα υπάρχουν τα μηχανήματα και τα δί-
κτυα που θα μπορούσαν να τους σώσουν, γίνεται 
το πιο ισχυρό κίνητρο για τους ανθρώπους που 
αποφάσισαν να φτιάξουν τον AVRA 20. 

Μπαίνει στην ιστορία  
ο ένας εφευρέτης 
Η ιδέα ότι η κατασκευή του κατάλληλου ανα-
πνευστήρα μπορεί να γίνει πραγματικότητα ε-
μπεδώνεται όταν ο Κώστας φέρνει σε επαφή τον 
Απόστολο με το τρίτο πρόσωπο της ιστορίας. Ο  
Άκης Πανουσόπουλος είναι χειρουργός, εντατι-
κολόγος και εφευρέτης, ένας ακούραστα δημι-
ουργικός άνθρωπος ο οποίος συνδυάζει και τις 
δύο ιδιότητες: ασχολείται με κατασκευές, ενώ 
δουλεύει περίπου δέκα χρόνια σε μονάδες εντα-
τικής θεραπείας (ΜΕΘ). Κυρίως, έχει την επιθυμία 
και την ορμή να κάνει ό,τι περνάει από τα χέρια 
του για να βοηθήσει, με όποιο τρόπο ξέρει και 

μπορεί. Ως τότε ο Άκης είχε στο ενεργητικό του 
πατέντες για κατασκευές με τον ερασιτεχνικό 
του 3D-printer, που χρησιμοποιούσε σε δικά του 
πρότζεκτ και στην εκπαίδευση χειρουργών στη 
λαπαροσκοπική χειρουργική με προσομοίωση. 
Γίνεται το καινούργιο μέλος των συναντήσεων 
των δύο φίλων, στο Zoom. 

Στην αρχή, ακουγόταν εύκολο. «Εκ των υστέρων, 
μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολλά τα σημεία στα ο-
ποία αυτό που σκέφτηκες, αρχικά, δεν θα δουλέψει. 
Το δύσκολο δεν είναι να σχεδιάσεις ένα μηχάνημα — 
άλλωστε στην αρχή έφτιαξα αναπνευστήρα ακόμα 
και με 3D-printer».  Ο Άκης μου εξηγεί ποιες ήταν οι 
προδιαγραφές που έπρεπε να έχει το μηχάνημα 
που έπρεπε να σχεδιάσουν και να κατασκευά-
σουν. «Ο ενδεδειγμένος κανόνας όταν σχεδιάζεις 
κάτι, είναι να ρωτάς: Τι θέλω να κάνει αυτό που θα 
φτιάξω; Εμείς γνωρίζαμε τέσσερις από τις προδια-
γραφές που θέλαμε να πληροί ο αναπνευστήρας: 
να έχει χαμηλό κόστος κατασκευής, να μην απαι-
τεί πολύ οξυγόνο, να μπορεί να κατασκευαστεί 
στην Ελλάδα και μάλιστα με υλικά και τεχνικές 
σχετικά εύκολα προσβάσιμα, και να είναι σχετικά 
απλός στη χρήση, ώστε να μη χρειάζεται πλήρως 
εκπαιδευμένο προσωπικό, όπως εντατικολόγοι και 
νοσηλευτές εντατικής, στη χρήση του. Υπήρχαν βέ-
βαια και κάποιες άλλες παράμετροι, εντελώς απα-
ραίτητες, που μπορεί να γνωρίζει μόνο κάποιος που 
έχει εμπειρία Εντατικής». 

Οι αναπνευστήρες  
και τα προβλήματά τους 
«Το μεγάλο ερώτημα στη νοσοκομειακή αντιμετώπι-
ση του κόβιντ, όπως είδαμε με τραγικό τρόπο πρώ-
τη φορά στην Ιταλία, δεν είναι πόσοι αρρωσταίνουν 
αλλά πόσοι διασωληνώνονται», τονίζει ο Άκης.  «Αν 
έχεις πολλούς αρρώστους που δεν έχουν ανάγκη 
ΜΕΘ, όσο βαριά και να είναι, μπορεί το σύστημα κά-
πως να τους υποστηρίξει, αν έχει τους γιατρούς και 
τους νοσηλευτές. Όταν όμως οι ανάγκες είναι σε επί-
πεδο εντατικής θεραπείας, δηλαδή όταν δεν μπορεί 
να αναπνεύσει ο ασθενής, τότε δεν μπορείς να τον 
έχεις σε μια γωνία ή στον διάδρομο. Πρέπει να δια-
σωληνωθεί. Βάζουμε έναν σωλήνα που περνάει από 
το στόμα και μπαίνει στην τραχεία του ασθενούς. Ο 
αέρας στο εξής μπαινοβγαίνει στους πνεύμονες μέ-
σα από αυτό τον σωλήνα, ο οποίος συνδέεται στον 
αναπνευστήρα. Ο αναπνευστήρας είναι ουσιαστικά 
ένα μηχάνημα που αναλαμβάνει τη λειτουργία της 
αναπνοής, αυτήν που δεν μπορεί προσωρινά να δι-
εκπεραιώσει ο οργανισμός τους ασθενούς». 

Λύνεται το πρόβλημα, αν υπάρχει επάρκεια 
αναπνευστήρων; Η απάντηση είναι όχι, λέει ο 
Άκης, και εξηγεί το γιατί δεν λύνουν το πρόβλημα 
οι πολλές θέσεις ΜΕΘ και μόνον. 
«Δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής βούλησης ή χρημά-
των το να φτιάξεις ΜΕΘ. Αν έχουμε για παράδειγμα 
σε ένα μεγάλο νοσοκομείο 100 κλίνες ΜΕΘ, και πού-
με ότι χρειαζόμαστε άλλες 100, αυτό δεν μεταφρά-
ζεται απλά στο ότι αγοράζουμε 100 κρεβάτια και 
100 αναπνευστήρες και προσλαμβάνουμε τόσους 
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«AvrA 20» 
ή Πώς φτιάχτηκε 
ο πρώτος ελληνικός 
αναπνευστήρας 
Μια ομάδα ελλήνων πολιτών αποφάσισε στην αρχή της πανδημίας 
να δημιουργήσει τη συσκευή που ίσως αποδειχθεί σωτήρια 
στο χειρότερο σενάριο. Το έργο ολοκληρώθηκε. 

Της Δήμήτρας Γκρους 

Α

ο Στέφανος Χατζιαγάπης, ο Άκης Πανουσόπουλος 
και ο Δημήτρης Κορρές, με το πρωτότυπο του Avra 20, 
στο εργαστήριο του τελευταίου

Κώστας Στάμου



γιατρούς και τόσους νοσηλευτές. Όμως για να ξεπε-
ράσουμε το ζήτημα της ανεπάρκειας αναπνευστή-
ρων, δεν αρκεί να προμηθευθούμε περισσότερους. 
Γιατί δυστυχώς είδαμε έξω ότι αν βάλεις πολύ πε-
ρισσότερους αναπνευστήρες να δουλέψουν ταυτό-
χρονα, θα πάψουν να δουλεύουν και οι υπάρχοντες. 
Τα συστήματα οξυγόνου των νοσοκομείων είναι 
σχεδιασμένα με συγκεκριμένες παραμέτρους». 

Ήταν μία απρόβλεπτη κατάσταση, που κανένα 
νοσοκομείο στον κόσμο δεν είχε χρειαστεί 
να αντιμετωπίσει στην προ-κόβιντ εποχή. Και 
ίσως αυτό εξηγεί ότι ακόμα και σήμερα δεν 
έχει ανοίξει στην Ελλάδα η δημόσια συζήτηση 
για αυτό, το τόσο σημαντικό πρόβλημα.

Σε κάθε μεγάλο νοσοκομείο υπάρχει κάπου μια 
δεξαμενή υγρού οξυγόνου (κάποια μικρότερα 
έχουν σύστημα επιτόπου παραγωγής οξυγόνου) 
που μέσω ενός κυκλοφορικού συστήματος σω-
λήνων, αφού το μετατρέπει σε αέριο, το στέλνει 
στις ΜΕΘ και στις παροχές στους θαλάμους. Τα 
συστήματα αυτά ωστόσο δεν είναι σχεδιασμένα 
για να δουλεύουν όλες οι παροχές συγχρόνως. Αν 
το κάνεις, πέφτει η πίεση τόσο ώστε δεν φτάνει 
το οξυγόνο πουθενά. «Δεν σου έχει συμβεί, Αύγου-
στο σε κάποιο ελληνικό χωριό, να μην μπορείς να 
κάνεις ντους, λόγω υπερβολικού φόρτου του δικτύ-
ου νερού;» λέει ο Απόστολος, «Ε, κάτι αντίστοιχο». 
«Το πρόβλημα είναι ότι όλα σχεδόν τα νοσοκομεία 
σχεδιάστηκαν για τον καιρό της υγειονομικής ειρή-
νης, όχι του πολέμου», εξηγεί ο Άκης. 

Αυτό συνειδητοποίησαν εκ των υστέρων με τρα-
γικό τρόπο κάποιες προηγμένες χώρες, όταν προ-
μηθεύτηκαν έξτρα αναπνευστήρες στην αρχή της 
πανδημίας. Εκεί που εκτοξεύθηκε στα ύψη η θνη-
σιμότητα, ήταν συχνά από προβλήματα στα δίκτυα 
παροχής. Βέβαια κάπου υπήρχε έλλειψη υλικών, κι 
αλλού και έλλειψη ανθρώπων. Το αναπάντεχο ό-
μως ήταν ότι συχνά δεν επαρκούσαν οι υποδομές. 

Σε αυτό το πρόβλημα δύο λύσεις υπάρχουν. Η 
πρώτη είναι ότι ανασχεδιάζεις όλο το δίκτυο στα 
νοσοκομεία, φτιάχνεις έξτρα δεξαμενές οξυγό-
νου και ενισχύεις το σύστημα παροχής και τις σω-
ληνώσεις. Κάτι τέτοιο όμως είναι ιδιαίτερα σύν-
θετο – και πάντως δεν έγινε. Η άλλη λύση είναι 
αυτό που επέλεξαν οι δημιουργοί του AVRA 20, να 
φτιάξεις αναπνευστήρες που να καταναλώνουν 
πολύ λιγότερο οξυγόνο. Αυτό ήταν μία πολύ κομ-
βική παράμετρος που λήφθηκε εξ αρχής υπόψη 
στον σχεδιασμό. Οι βιομηχανικοί αναπνευστήρες 
που χρησιμοποιούνται κανονικά στις μονάδες, 
που είναι απίστευτα εξελιγμένα μηχανήματα, ξο-
δεύουν πολύ περισσότερο οξυγόνο από αυτό 
που χρειάζεται ένας ασθενής κόβιντ. 

«Για να καταλάβουμε την τάξη των μεγεθών», συνε-
χίζει ο Άκης, «οι παροχές στους θαλάμους από τα 
αποκαλούμενα “γυαλάκια” δηλαδή τους ρινικούς 
καθετήρες, που δίνουν οξυγόνο σε ασθενείς με μι-
κρότερη ανάγκη, ξεκινάνε από τα 1 με 2 λίτρα το λε-

πτό για κάθε ασθενή και φτάνουν μέχρι τα 15 λίτρα. 
Ένας αναπνευστήρας ΜΕΘ, όμως, ξοδεύει από 45 
έως 60 λίτρα το λεπτό. Δηλαδή, με όσο ξοδεύει ένας 
αναπνευστήρας ΜΕΘ, μπορείς να δώσεις οξυγόνο 
σε 5 με 10 μη διασωληνωμένους ασθενείς — ή, αλ-
λιώς, σε ασθενείς που μπορεί να βρίσκονται σε απλό 
θάλαμο νοσηλείας ή Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 
(ΜΑΦ)». Μου εξηγεί όλη τη διαδικασία. Και τονίζει 
μία ακόμα παράμετρο, πολύ σημαντική. 
«Ένας απλούστερος αναπνευστήρας (σαν τον 
AVRA 20) μπορεί να συνδεθεί ακόμα και εκεί που 
συνδέεις κανονικά τα γυαλάκια οξυγόνου. Ο λό-
γος είναι ότι ξοδεύει ακριβώς τόσο οξυγόνο όσο 
χρειάζεται ο ασθενής με κόβιντ, δηλαδή 7,5 λίτρα 
το λεπτό έως το πολύ 15. Μάλιστα, θα μπορούσε, 
σε έκτακτη ανάγκη, αν είναι αδύνατον να μεταφερ-
θεί ο ασθενής έγκαιρα στο σωστό σημείο, να λει-
τουργήσει ακόμα και με μια απλή φιάλη οξυγόνου». 

Η δημιουργία του αρχικού πρωτό-
τυπου ελληνικού αναπνευστήρα 
Οι πρώτοι, δοκιμαστικοί ελληνικοί αναπνευστή-
ρες, βάσει της φιλοσοφίας του AVRA 20, κατα-
σκευάζονται τον Απρίλιο στο ερασιτεχνικό 3D-
printer του Άκη, στο εργαστήριό του. Βέβαια, 
δεν μπορούν να παραχθούν βιομηχανικά, με 
τα κατάλληλα πιστοποιημένα υλικά. Ο χρόνος 
περνάει. Τον πρώτο καιρό, λέει ο Απόστολος, η 
πρώτη ομάδα δούλευε με τρομερή βιασύνη, με 
τον φόβο ότι η πανδημία θα εξελιχθεί δραματικά 
στην Ελλάδα. Όμως με το έγκαιρο λοκντάουν οι 
διασωληνωμένοι μένουν σε χαμηλούς αριθμούς. 
Ο Απόστολος, ως άτυπος συντονιστής, ψάχνο-
ντας ανθρώπους που θα μπορούσαν να βο-
ηθήσουν, εντοπίζει κάποιον με πολύ ιδιαίτερο 
προφίλ. Είναι ένας υψηλότατου επιπέδου μηχα-
νολόγος-μηχανικός, με χρόνια πείρας στην πα-
ραγωγή, και μάλιστα στη διεύθυνση της έρευνας 
και ανάπτυξης μεγάλης εταιρίας τεχνολογίας. «Το 
απίστευτο, όταν έμαθα για την περίπτωσή του», μου 
λέει γελώντας, «ήταν ότι ο Στέφανος Χατζηαγάπης 
ήταν επιπλέον γιατρός, και μάλιστα ψυχίατρος!». 
Ο Στέφανος δέχεται με προθυμία να βοηθήσει 
στο πρότζεκ της δημιουργίας του AVRA 20. Έρχε-
ται σε επαφή με τον Άκη, βλέπει τη δουλειά του, 
και αρχίζει να σκέφτεται πώς θα μπορούσε το 
υπό κατασκευή μηχάνημα να φτιαχτεί στον κό-
σμο της πραγματικής παραγωγής. 

Είναι ήδη Ιούνιος, όταν αρχίζει να διανύεται η δι-
αδρομή από τον πρώτο σχεδιασμό στη δημιουρ-
γία ενός μηχανήματος που να μπορεί να παρα-
χθεί σε μεγάλους αριθμούς. Ο Στέφανος φέρνει 
στο πρότζεκτ μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους και 
τεχνικούς, οι οποίοι καλούνται να ερευνήσουν 
και άλλες δυνατότητες, σύμφωνες πάντα με τις 
προδιαγραφές που ορίζει ο Άκης, ως γιατρός. 
Φέρνουν νέες ιδέες και λύσεις, δοκιμάζουν διά-
φορες εναλλακτικές, εργάζονται με ενθουσια-
σμό. Φτιάχνονται κάποια πρωτότυπα σχεδιασμέ-
να το καθένα με βάση μια άλλη κεντρική ιδέα. Ο 
Στέφανος συντονίζει. Όταν σταματάει η πρώτη 
καραντίνα, κάποιοι από την ομάδα χαλαρώνουν 

και αποχωρούν, ενώ κάποιες από τις πρώτες ιδέ-
ες αποδεικνύονται ατελέσφορες. 

Σε αυτό το στάδιο είναι που μπαίνει στην ομάδα 
και ο Δημήτρης Κορρές, αρχιτέκτονας, τέως κα-
θηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αλλά κυ-
ρίως υπερεφευρέτης. Όποιος θέλει να μάθει πε-
ρισσότερα γι’ αυτόν μπορεί να ακούσει την ομιλία 
του στο TEDx, και να αναζητήσει στο Διαδίκτυο 
το Korres Car, το συγκλονιστικό αυτοκίνητο που 
σχεδίασε και έφτιαξε. Αυτό έκανε και ο Απόστο-
λος, πριν του μιλήσει. «Σκέφτηκα ότι ο άνθρωπος 
που έφτιαξε από το μηδέν αυτό το τρομερό μηχάνη-
μα μπορεί να φτιάξει το οτιδήποτε!». Ο εφευρέτης 
μού λέει γελώντας ότι δεν ήταν η πρώτη φορά 
που του ζητούν να κατασκευάσει έναν αναπνευ-
στήρα. «Την περίοδο του πρώτου λοκντάουν, μου 
είπε μια μέρα η Γιώτα, η γυναίκα μου, “γιατί δεν σχε-
διάζεις έναν αναπνευστήρα;”. Της λέω, λοιπόν, “και 
πού ξέρω εγώ από αναπνευστήρες;” Όταν λοιπόν με 
πήρε ο Απόστολος και μου είπε να τους βοηθήσω σε 
αυτό που φτιάχνουν, λέω “κοίτα να δεις!”». 

Το τελικό στάδιο 
Ο είσοδος στο πρότζεκ του Δημήτρη Κορρέ ήταν 
καθοριστικής σημασίας, αφού αυτός, μαζί με τον 
Άκη, είναι οι δύο δημιουργοί του AVRA 20.  «Το 
ξαναλέω, εγώ δεν ήξερα τίποτα από αναπνευστή-
ρες», μου λέει ο Κορρές. «Αλλά με τη βοήθεια και 
τη συνεχή καθοδήγηση του Άκη καταφέραμε και 
τον σχεδιάσαμε, μετά από αρκετές προσπάθειες. 
Ξέρεις, όταν ένα πράγμα είναι πρωτότυπο υπάρχουν 
πάντα πάρα πολλές δυσκολίες, πολλά θέματα τα ο-
ποία συνήθως είναι λεπτομέρειες. Αλλά οι περισσό-
τερες είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Ταλαιπωρηθήκαμε, 
είναι η αλήθεια, όλοι μαζί, αλλά το καταφέραμε». Ο 
Άκης, από την πλευρά του, λέει ότι το όλο πράγμα 
άρχισε να απογειώνεται όταν ο Δημήτρης μπήκε 
στο πρότζεκτ. Οι δυο τους περνούν μαζί πάρα 
πολλές ώρες κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού. 
«Έπρεπε να γνωρίζει κανείς πολλά ιατρικά θέματα, 
ώστε να αποφασίσει εκεί να βάλει τόσο σωληνάκι, 
εκεί την τάδε βαλβίδα», λέει ο Δημήτρης. 

Από τον Αύγουστο το όλο σχέδιο απέκτησε βιομη-
χανικό αέρα. Από εκεί και πέρα χρειαζόταν το φινί-
ρισμα, που όπως όλα είχε τις δυσκολίες του, που 
απαιτούσαν λύση. Το τέλος της διαδικασίας που 
είχε αρχίσει στις αρχές του πρώτου λοκντάουν, 
ολοκληρώθηκε την πρώτη εβδομάδα του δεύτε-
ρου. Η φιλοδοξία, όπως μου λένε όλοι, είναι, εάν 
και εφόσον μπει ο AVRA 20 σε γραμμή παραγω-
γής, αυτό να γίνει σε περιβάλλον βιομηχανικό, 
αφού άλλωστε μόνο έτσι μπορεί να παραχθεί σε 
αρκετές ποσότητες με την απαιτούμενη ταχύτη-
τα. Για να προετοιμαστεί αυτό, στην παραγωγή 
του AVRA 20 συμμετείχαν, με πρόσκληση της ο-
μάδας, τέσσερις εταιρίες κατασκευής, μία για τα 
μηχανουργικά, μια για τα μηχανολογικά, μία για 
τα ηλεκτρονικά, ενώ η τέταρτη, που ασχολείται 
με ιατρικά μηχανήματα είναι αυτή που θα συναρ-
μολογεί και θα κάνει τον τελικό έλεγχο. 
Θα μπορούσαν να σώζουν ζωές

Κλείνοντας την αφήγηση της ιστορίας, ο Κώ-
στας Στάμου συμπλήρωνει μια όψη της, ιδιαίτε-
ρα επίκαιρη. «Ίσως αναπνευστήρες σαν αυτόν που 
φτιάξαμε θα μπορούσαν να σώζουν ζωές, με έναν 
άλλο τρόπο. Ειδικά στα μικρότερα, περιφερειακά 
νοσοκομεία, τα οποία πιέζονται, αναπνευστήρες 
αυτών των προδιαγραφών, που περιλαμβάνουν και 
χαμηλή κατανάλωση οξυγόνου, μπορούν να συ-
ντελέσουν καθοριστικά στο να κρατήσουν στη ζωή 
ασθενείς κόβιντ που χρειάζονται διασωλήνωση, 
μέχρι να μπορέσουν να μεταφερθούν σε μια δομή 
πιο κατάλληλη για να τους νοσηλεύσει, ή ακόμη 
καλύτερανα μη χρειαστεί ποτέ να διακομισθούν 
μακριά από τον τόπο τους». Ο Κώστας επικαλείται 
πρόσφατη έρευνα του Τ. Τέλλογλου στο Inside 
Story. Όπως μου λέει, «το 70% των θανάτων φαίνε-
ται να συμβαίνουν πριν την εισαγωγή στις ΜΕΘ, ενώ 
μεγάλος αριθμός αφορά ασθενείς νομαρχιακών 
νοσοκομείων οι οποίοι καταλήγουν στα νοσοκομεία 
της επαρχίας είτε καθ’ οδόν προς τα κεντρικά νοσο-
κομεία. Αυτό σημαίνει ότι η αναβάθμιση των υπηρε-
σιών υγείας στην περιφέρεια είναι άμεσα απαραίτη-
τη. Σε αυτή πιστεύω ότι πρέπει να περιλαμβάνεται η 
ταχύρρυθμη εκπαίδευση του προσωπικού σε έναν 
opensource, εύχρηστο και υψηλής αξιοπιστίας ανα-
πνευστήρα. Για να μη συζητήσουμε τη σπουδαιότη-
τα του AVRA 20 για τις αναπτυσσόμενες χώρες». 

Και τώρα; 
Ο Απόστολος Δοξιάδης, όπως μου είπαν οι άλλοι 
τέσσερις, ο καθένας με διαφορετικά λόγια, έπαι-
ξε ρόλο καθοριστικής σημασίας στο πρότζεκτ. 
«Άχαρο ρόλο», μου λέει ο ίδιος με έναν αναστε-
ναγμό. «Ήμουν ο άσχετος που όμως πρέπει να κινη-
τοποιήσει τους ειδικούς. Όμως ο ρόλος αυτός, που 
ανέθεσα στον εαυτό μου τον Μάρτιο, ολοκληρώθη-
κε. Από εδώ και εμπρός πρέπει να προχωρήσει ο α-
ναπνευστήρας με τη στήριξη αυτών που τον έφτια-
ξαν, στους οποίους ανήκουν και όλοι οι έπαινοι». 

Αν το Δημόσιο έχει ένα τέτοιο όπλο στα χέρια 
του, θα εκτιμηθεί, ώστε να παραγγελθούν τα 
μηχανήματα έγκαιρα; Ο Απόστολος είναι σκεπτι-
κός. «Δεν το ξέρω, το ελπίζω, δεν είναι δουλειά μου 
να το πω αυτό, και βέβαια δεν εξαρτάται από εμάς. 
Τη δουλειά μας την κάναμε, ως προσφορά στους 
συμπατριώτες μας, χωρίς καμία προσμονή ανταμοι-
βής. Φτιάξαμε κάτι που μπορεί να σώσει ζωές σε συν-
θήκες “υγειονομικού πολέμου”, και μάλιστα στο ένα 
δέκατο του κόστους ενός εμπορικού αναπνευστήρα. 
Από εκεί και πέρα, το αν θα χρησιμοποιηθεί, στην 
Ελλάδα ή αλλού, πότε και πώς, δεν είναι στα δικά 
μας χέρια, υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι. Εμείς πάντως 
τον αναπνευστήρα τον φτιάξαμε, και βέβαια, ελ-
πίζοντας να μην υπάρξουν οι συνθήκες που θα τον 
κάνουν αναγκαίο. Ίσως αυτό να ήταν και το πιο δύ-
σκολο για να επιμείνουμε ως το τέλος, να φτιάχνεις 
κάτι που εύχεσαι διακαώς να είναι άχρηστο». 

Την ώρα που συμπληρώνω αυτές τις γραμμές, τα 
πρώτα κομμάτια του AVRA 20 στέκουν σε ένα ρά-
φι του εργαστηρίου του Δημήτρη Κορρέ. Θα δω-
ρηθούν στο Ελληνικό Δημόσιο. A  
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ρισκόµαστε σε µια εποχή όπου 

για κάθε πολίτη η αυτοεκπαί-

δευσή του είναι απαραίτητη και 

κατά βάση θέµα ατοµική ευθύ-

νης. Η ευθύνη αυτή γίνεται ακό-

µα µεγαλύτερη αφού στον πλα-

νήτη µας η ζωή πλέον θα χωρίζεται σε «π.κ.» 

και «µ.κ.», δηλαδή σε ό,τι ίσχυε προ κορωνοϊού 

και µετά κορωνοϊού. Βέβαια, όλα αυτά χρει-

άζονται ανοιχτά µάτια και αυτιά, και φυσικά 

ανοιχτό µυαλό και κριτική σκέψη…

Την περασµένη Τετάρτη, 2 ∆εκεµβρίου, το 

Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο, 

στο πλαίσιο του 31ου Greek Economic Summit, 

διοργάνωσε ψηφιακή συζήτηση στην οποία 

συµµετείχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ∆ιευ-

θύνων Σύµβουλος της Pfizer, Άλµπερτ Μπουρ-

λά, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Philip Morris 

International, Ανδρέας Καλαντζόπουλος, ο ∆ι-

ευθύνων Σύµβουλος της Deloitte Global, Punit 

Renjen, και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του 

Εµπορικού Επιµελητηρίου των Ηνωµένων Πο-

λιτειών, Myron Brilliant.

Από αυτούς τους πέντε ανθρώπους προέ-

κυψε µια συζήτηση υψηλού επιπέδου και για 

κάθε ακροατήριο. Τον συντονισµό είχε ο πρό-

εδρος του Ελληνο-Αµερικανικού Επιµελητηρί-

ου, Νίκος Μπακατσέλος.

Το µόνο που χρειαζόσουν ως ακροατής ήταν 

να έχεις ειλικρινές ενδιαφέρον να ακούσεις 

τους κορυφαίους στον κόσµο σε συγκεκριµέ-

νους τοµείς, να µάθεις και να τακτοποιήσεις τις 

σκέψεις σου για κεντρικά θέµατα της εποχής 

µας και των χρόνων που έρχονται άµεσα.

Ο τοµέας της υγείας και ο φαρµακευτικός 

κλάδος, η νέα οικονοµία µε τη ραγδαία αύξη-

ση της ψηφιοποίησης, οι επενδύσεις και οι 

µεταρρυθµίσεις. Η επέκταση της παραγωγής  

προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα, 

µέσα από πρωτοποριακή έρευνα και ανάπτυ-

ξη και µε παράδειγµα την Philip Morris, ώστε η 

οικονοµία να µην είναι προσανατολισµένη µό-

νο στις υπηρεσίες. Και φυσικά, ο επαναπροσ-

διορισµός των Ελλήνων που θα οδηγήσει στο 

σταµάτηµα της διαρροής επιστηµονικού δυ-

ναµικού και στην επιστροφή των περισσοτέ-

ρων από αυτούς που έχουν φύγει. Όλα αυτά 

συζητήθηκαν µέσα σε 75 λεπτά, και όµως 

ουσιαστικά και αρκετά διεξοδικά.

Με αφορµή την παρουσία του αντιπροέ-

δρου του Εµπορικού Επιµελητηρίου των 

ΗΠΑ, Myron Brilliant, έγινε συζήτηση και για 

τη νέα κυβέρνηση Μπάιντεν και τι θα σηµά-

νει για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας και  ΗΠΑ 

- Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Myron Brilliant εί-

ναι υπεύθυνος για ένα πρόγραµµα των ΗΠΑ 

που είναι το µεγαλύτερο στον κόσµο και 

αφορά 50 χώρες. Για την ιστορία, το πρώ-

το του όνοµα είναι Μύρωνας που είναι ελ-

ληνικό, και αυτό γιατί ο πατέρας του είναι ο 

διάσηµος καθηγητής ελληνικής ιστορίας, 

Richard Brilliant…

 Μέχρι τον Ιανουάριο του 2020, εάν έµπαι-

νε σε οποιονδήποτε άνθρωπο το ερώτηµα 

«τι είναι αυτό το οποίο θα απειλούσε την αν-
θρωπότητα και θα την έκανε να ενωθεί ολό-
κληρη ώστε να το αντιµετωπίσει;», όλοι θα 

στρέφαµε το βλέµµα µας προς το ∆ιάστηµα, 

και θα µιλούσαµε για κάποιον κίνδυνο που 

θα ερχόταν από εκεί. Τελικά, αυτό που την 

ένωσε ήταν απλά ένας ιός ο οποίος υπάρχει 

στον πλανήτη, και που µε τις απερίσκεπτες 

πράξεις µας τον κάναµε εχθρό.

Η Επιστήµη έκανε ένα άλµα που, κατά την 

άποψή µου, για να συναντήσουµε όµοιό 

του, ίσως πρέπει να πάµε πίσω, στο 1969, 

και στον πρώτο άνθρωπο που πάτησε το 

πόδι του στη Σελήνη. Για πρώτη φορά στην 

ιστορία εµφανίζεται µία πολύ σοβαρή παν-

δηµία, αντίστοιχη αυτής του 1918, και µέσα 

στην ίδια χρονιά δηµιουργούνται τα εµβό-

λια για την αντιµετώπισή της. Ασύλληπτο 

επίτευγµα!

Αυτό που στην πραγµατικότητα συνέβη 

µέσα σε τροµερά σύντοµο χρονικό διάστη-

µα είναι ο θρίαµβος της Επιστήµης. Ο θρίαµ-

βός της απέναντι στις δοξασίες, απέναντι 

στην άρνηση, αλλά και επάνω στην λαϊκί-

στικη πολιτική, όπου είχε επικρατήσει. Οι 

πολιτικοί αντιλήφθηκαν πλέον, πέρα από 

κάθε αµφιβολία, ότι οι επιστήµονες πρέπει 

να είναι διαρκείς συνοµιλητές τους, και ότι η 

επιστηµονική προσέγγιση των πραγµάτων 

είναι αυτή που θα λύσει τα νέα, πολύπλοκα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει και θα α-

ντιµετωπίσει ο άνθρωπος του 21ου αιώνα. 

Όµως, για να µην έχουµε εσφαλµένη ιδέα, 

όλη η πρόοδος που έχει συντελεστεί στην 

ιστορία της ανθρωπότητας έχει γίνει κατ’ 

αρχήν επειδή και όπου υπήρξε συγκεκριµέ-

νο πολιτικό πλαίσιο που ευνοούσε την πρό-

οδο. ∆εν συνέβη εν κενώ, ούτε σε πείσµα 

του πολιτικού περιβάλλοντος.

Και φυσικά, σε καιρούς έκτακτης ανάγκης. 

εταιρείες όπως η Pfizer για παράδειγµα, εί-

χαν επιστήµονες µε τεράστια γνώση, ταλέ-

ντο και αφοσίωση. Ανθρώπους εργατικούς.

Βέβαια, έχουν υπάρξει και εταιρείες, όπως 

η Philip Morris, οι οποίες είχαν αντιληφθεί 

νωρίτερα ότι χρειαζόταν µια τεράστια αλ-

λαγή στο δικό τους πεδίο και ας πήγαινε 

βραχυπρόθεσµα κόντρα στα συµφέροντά 

τους. Έβαλαν ως προτεραιότητα τη ζωτική 

ανάγκη να αλλάξει –σε πάνω ένα δισεκα-

τοµµύριο ανθρώπους στον κόσµο– η συ-

νήθεια του καπνίσµατος που επιφέρει α-

σθένειες και πρόωρους θανάτους. Έκαναν 

αποστολή τους το να αντικαταστήσουν το 

τσιγάρο προσφέροντας επιστηµονικά τεκ-

µηριωµένες, λιγότερο βλαβερές εναλλα-

κτικές, σε όσους αρνούνται να διακόψουν 

το κάπνισµα.

Η «Παπαστράτος», που υπάρχει στην Ελλά-

δα εδώ και 90 χρόνια, ήδη από το 2017 έχει 

µετατρέψει όλο το εργοστάσιο τσιγάρων σε 

έναν 100% χώρο για free-smoke προϊόντα.  

Η συζήτηση αφορούσε τις εξελίξεις παγκό-

σµια, αλλά είχε ως κεντρικό «νοιάξιµο» την 

Ελλάδα σε αυτή τη νέα πραγµατικότητα, 

και ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες 

µιας µικρής χώρας όπως η δική µας για να 

προχωρήσει µπροστά. Άλλωστε, πάντοτε 

οι πανδηµίες, εκτός από τη σοβαρή κρίση 

που επέφεραν, ευνόησαν πάρα πολύ τους 

λαούς που έγιναν σοφότεροι, είδαν τις αδυ-

ναµίες τους και τα δυνατά τους σηµεία.

 

Η συζήτηση περιστράφηκε προφανώς 

αρκετά γύρω από το εµβόλιο αφού ήταν 

OΙ KΑΙΡΟΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ, 
ΑΣ ΠΑΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΟΥMΕ

B

Η Επιστήµη έκανε ένα 
άλµα που για να συνα-
ντήσουµε όµοιό του, 
ίσως πρέπει να πάµε 
πίσω, στο 1969, και 

στον πρώτο άνθρωπο 
που πάτησε το πόδι του 
στη Σελήνη. Για πρώ-
τη φορά στην ιστορία 
εµφανίζεται µία πολύ 

σοβαρή πανδηµία, 
αντίστοιχη αυτής του 
1918, και µέσα στην 

ίδια χρονιά δηµιουρ-
γούνται τα εµβόλια για 
την αντιµετώπισή της. 
Ασύλληπτο επίτευγµα!

Οι τεράστιες αλλαγές που συντελούνται σε κάθε επίπεδο,
 στο επίκεντρο του 31ου Greek Economic Summit

Του ΜΑΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ

 Παρεµβάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του διευθύνοντα συµβούλου της 

Philip Morris International, Ανδρέα Καλαντζόπουλου
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δρέα Καλαντζόπουλου στη συζήτηση, και η 

Philip Morris το 2020 ζήτησε και πήρε αδειο-

δότηση από το FDA για το κορυφαίο προϊόν 

της, «ως το πρώτο και µοναδικό ηλεκτρονι-

κό προϊόν “διαφοροποιηµένου κινδύνου” 

σε σχέση µε το τσιγάρο και κατά συνέπεια 

καλύτερο για τη δηµόσια υγεία».

Μάλιστα, όταν ήρθε η συζήτηση στα οι-

κολογικά θέµατα ακούστηκε κάτι πολύ 

ενδιαφέρον, ότι η Philip Morris έχει ανα-

πτύξει προϊόντα που έχουν ως κοινό πα-

ρονοµαστή την απουσία της καύσης. Αυτό 

γιατί µέσα από επιστηµονική τεκµηρίωση 

µε προκλινικές και κλινικές δοκιµές, έχουν 

δει ότι η καύση είναι σοβαρό πρόβληµα. Ο 

Ανδρέας Καλαντζόπουλος το διεύρυνε λέ-

γοντας: «Για παράδειγµα, όταν µιλάµε για 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, δεν σηµαί-

νει ότι αυτές έχουν µηδενικό κίνδυνο και 

µηδενική επίδραση στο περιβάλλον, αλλά 

είναι πολύ καλύτερες από το να συνεχίζαµε 

να καίµε ορυκτά»…

Είχε πολύ ενδιαφέρον το κοµµάτι που ο 

κάθε οµιλητής έκανε ερώτηση στον Κυριά-

κο Μητσοτάκη. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέ-

ρουσα ως περιεχόµενο, αλλά και εντελώς 

ενδεικτική της φιλοσοφίας που πρέπει να 

έχει µια µεγάλη εταιρεία σε παγκόσµιο ε-

πίπεδο, η ερώτηση του Ανδρέα Καλαντζό-

πουλου, του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της 

Philip Morris International.

«Κύριε πρωθυπουργέ, αντιπροσωπεύουµε 
µεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται σε πολλές χώρες, αλλά στο τέλος της 
ηµέρας η ουσία της οικονοµίας µίας χώρας 

παρών και το πρόσωπο των ηµερών, ο ∆ι-

ευθύνων Σύµβουλος της Pfizer, Άλµπερτ 

Μπουρλά. Τέθηκε το θέµα της ευθύνης των  

κυβερνήσεων να διασφαλίσουν ότι στην 

αρχή θα επιλέξουν σωστά σε ποιους θα το 

διανείµουν, µε το δεδοµένο ότι η παραγω-

γή θα είναι τους πρώτους έξι µήνες λιγότε-

ρη από ό,τι απαιτείται παγκοσµίως. Πρέπει 

λοιπόν να το κάνουν µε στρατηγικό τρόπο, 

και πρέπει να βεβαιωθούν ότι ακούνε τους 

ειδικούς και ότι χρησιµοποιούν το εµβόλιο, 

έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουν όσο το δυ-

νατόν γρηγορότερα τον επιβαρυµένο πλη-

θυσµό.

Άλλωστε, όπως επιβεβαίωσε ο Άλµπερτ 

Μπουρλά, µέχρι το τέλος του 2021 θα έχου-

µε περισσότερες δόσεις από όσες χρειάζε-

ται ο κόσµος.

Γράφω αυτό το κείµενο ενώ η τηλεόραση 

δείχνει σε ζωντανή σύνδεση τη βρετανίδα 

Margaret Keenan, η οποία γίνεται ενενήντα 

ενός ετών την ερχόµενη εβδοµάδα και είναι 

ο πρώτος άνθρωπος στον κόσµο που εµβο-

λιάζεται µε το εµβόλιο της Pfizer/BioNTech. 

Ένα επίτευγµα το οποίο στην ουσία έχει 

δηµιουργηθεί µε την επίβλεψη και έχει την 

επικύρωση του FDA. Όλες οι σοβαρές εται-

ρείες στον κόσµο, για προϊόντα που αφο-

ρούν την υγεία, επιδιώκουν και παίρνουν 

την αδειοδότηση από τον Αµερικανικό Ορ-

γανισµό Τροφίµων και Φαρµάκων. Παρε-

µπιπτόντως, και λόγω της παρουσία του Αν-

είναι οι µικρές και µεσαίου µεγέθους επι-
χειρήσεις. Προσωπική µου άποψη είναι ότι 
ελληνικές εταιρείες έχουν πολλές ευκαιρίες 
στην Αφρική, τη Νοτιοανατολική Ασία και σε 
πολλές αναπτυσσόµενες χώρες. ∆ίνετε κά-
ποια ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό; Φυσικά ο ι-
διωτικός τοµέας είναι αυτός που θα πρέπει να 
επενδύσει».

∆εν γράφω την απάντηση του Κ. Μητσο-

τάκη γιατί νοµίζω ότι έχει σηµασία κάποιος 

να αναζητήσει και να δει ολόκληρη τη συζή-

τηση η οποία ήταν γύρω από την επιστήµη, 

την πρόοδο, την οικονοµία και την πολιτι-

κή. Εντέλει, όµως, συνοψίζεται µε ακρί-

βεια σε κάτι που είχε πει και πάλι ο Ανδρέας 

Καλαντζόπουλος στο πλαίσιο του ετήσιου 

Concordia Annual Summit που διεξάγεται 

παράλληλα µε τη Γενική Συνέλευση του Ορ-

γανισµού Ηνωµένων Εθνών: «Η Επιστήµη 

εξασφαλίζει πρόοδο. Εξασφαλίζει λύσεις. 

Φέρνει ελπίδα σε µια εποχή που οι παγκό-

σµιες προκλήσεις είναι τόσο µεγάλες που 

απειλούν να µας κατακλύσουν. ∆εν πρέπει 

να επιτρέψουµε στην επιστήµη να πολιτι-

κοποιηθεί και να πολωθεί».

Την εποχή του διαδικτύου οργανώνονται 

πολλές συζητήσεις και είναι σχετικά εύκο-

λο και δικαιολογηµένο να χάσει κάποιος 

και µερικές πολύ σηµαντικές, όπως αυτή. 

Όµως µπορεί σε δεύτερο χρόνο να την α-

ναζητήσει και να τη δει. Ο τίτλος της ήταν 

«∆ιαµορφώνοντας το µέλλον σε καιρούς 

πρόκλησης», όµως ο τίτλος που δίνω προ-

σωπικά είναι «Οι καιροί µάς περιµένουν, ας 

πάµε να τους συναντήσουµε»…

 Παρεµβάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του διευθύνοντα συµβούλου της 

Philip Morris International, Ανδρέα Καλαντζόπουλου

Με τη συµµετοχή του πρωθυπουργού, 

Κυριάκου Μητσοτάκη, το 31ο Greek Economic Summit.  
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Το «60 χρόνια τρύγος...» είναι η ζωή του 
Γιάννη Μπουτάρη. Ένας «ορμητικός λεκτι-
κός χείμαρρος» που διηγήθηκε στη συγ-
γραφέα Μαρία Μαυρικάκη, η οποία με ε-
ξαιρετική ευαισθησία τον μεταμόρφωσε 
«σε πεζογράφημα, χωρίς να χαθεί σταγό-
να». Επιτυχία. Διαβάζοντας το βιβλίο, που 
μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πα-
τάκη, πέρασε σαν κινηματογραφική ταινία 
από μπροστά μου η ζωή του. Και τι ζωή... 

Της Αγγελικής ΜπιρΜπιλή

Ένα ωραίο ταξίδι 
με τον Γιάννη

Μπουτάρη 
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― Κύριε Μπουτάρη, «60 χρόνια τρύγος...» είναι ο τίτ-
λος της αυτοβιογραφίας σας. Τι τίτλο θα βάζατε στη 
ζωή σας;  «Ένα ωραίο ταξίδι». 

― Διαβάζοντας το βιβλίο σας, αφού το τελειώσατε, τι 
σας συγκίνησε περισσότερο σε αυτόν τον «άγνωστο 
νεαρό» άντρα που συναντήσατε στις σελίδες του;  Η 
πολυπραγμοσύνη του, οι φόβοι του, ο συναισθηματισμός 
του και συγχρόνως ο κυνισμός του.  

― Το βιβλίο περιλαμβάνει την προσωπική σας διαδρο-
μή και σχόλιά σας ως πολίτη. Τι είστε πάνω απ’ όλα, 
κρασάς ή ενεργός πολίτης;  Δεν γίνεται να είσαι κρασάς 
και να μην είσαι ενεργός πολίτης. Το κρασί το κάνεις για να 
το πίνει ο κόσμος, όχι μόνος σου. 

Δεκαετία του ’60, ο «Γιαννάκης», όπως τον φώναζαν όλοι, 
κάνει τα πρώτα του βήματα πλάι στους παλιούς. Κάποια 
στιγμή, πεθαίνει ο θείος του και «προβιβάζεται». «Ένα πρωί 
κατά τις δέκα ξεκίνησα για το καφενείο όπου μαζεύονταν 
οι μούρες της Νάουσας. Μέχρι τη στιγμή που μπήκα στην 
Ομόνοια, ήμουν ο γνωστός Γιαννάκης. Καλημέρισα, έκατσα 
στο τραπέζι που σύχναζε ο μπάρμπας και πριν προλάβω να 
δώσω στίγμα είχε γίνει αυτόματα ο προβιβασμός μου. “Γεια 
σου, κυρ-Γιάννη!”. Και σήμερα ακόμη, όταν φέρνω μπροστά 
μου εκείνη τη σκηνή, ανατριχιάζω...».  

― Στον χώρο του κρασιού μπήκατε από παιδί. Τι ήταν 
αυτό που σας φάνηκε πιο σαγηνευτικό; Η βαθιά συνεί-
δηση της ιεραρχίας που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Με γνώ-
ριζαν να τρώω βανίλια δίπλα στον μπάρμπα μου. Πεθαίνει 
ο μπάρμπας και με αναγνώρισαν με το «κυρ-Γιάννη» σαν 
αφεντικό. Σαν φυσικό διάδοχο, που θα έπρεπε να επα-
ληθευτεί αν είναι πράγματι κυρ-Γιάννης. Η ζωή είναι λίγο  
δύσκολη, Αγγελική.   

Το Κτήμα Γιαννακοχώρι του Κυρ-Γιάννη, είναι η πρώτη με-
γάλη επένδυση το '70, μια τολμηρή απόφαση. Επένδυση 
μακροχρόνια και κοπιαστική. «Στην οικογένειά μου δεν εί-
χαν φανταστεί ότι θα μπλέξουν με κτήματα, ήταν κρασάδες 
και μόνο. Έλα, όμως, που αν δεν έχεις καλό αμπέλι, δεν μπο-
ρείς να κάνεις καλό κρασί! Εντελώς κρυφά από τους γονείς 
μου, πήρα την πρωτοβουλία να αγοράσω ένα κτήμα για να 
φυτέψω κλήματα. Τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά όσο α-
κούγονται, γιατί πήγα κόντρα στο πατροπαράδοτο ρεύμα και 
«έμπλεξα με τις λάσπες και με τους χωριάτες» όπως λέγαν. 

― Ένα αστόπαιδο δεν βρίσκεται εύκολα από τα σαλό-
νια στα λασποτόπια. Σας οδηγεί ο νεανικός ενθουσια-
σμός που τελικά «βγήκε» ή μια κίνηση μελετημένη; 
Η επένδυση στο κτήμα στο Γιαννακοχώρι ήταν μία καθο-
ριστική απόφαση για τη ζωή μου. Έγινα αμπελουργός και 
στον δρόμο προσπάθησα να επηρεάσω και τον τρόπο 
σκέψης των αμπελουργών του χωριού, ήμουν ο αέρας 
που τους έδινε αναπνοή. Δεν το είχα ποτέ τεχνοκρατικά 
σχεδιασμένο, που λένε. Ονειρευόμουν τα μεγάλα ευρω-
παϊκά αμπέλια κι έλεγα: «αφού αυτοί το έκαναν, γιατί όχι 
κι εγώ;» συνήθως έτσι ενεργώ. Ονειρεύομαι κάτι, ορα-
ματίζομαι κάτι, και κάνω ό,τι μπορώ για να γίνει το όνειρο 
πραγματικότητα. Αν δεν γίνει, χάσαμε.    

― Δεν είναι μόνο η εμπλοκή σας με το κρασί και τα 
τολμηρά βήματα σε αυτό τον χώρο. Είστε πολυπράγ-
μων. Ασχοληθήκατε με πολλά, τον Αρκτούρο, το Μα-
κεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το μπάσκετ και 
τον Άρη, την τοπική αυτοδιοίκηση, μέχρι κλινική για 
απεξαρτήσεις έχετε στήσει. Πώς εξηγείτε αυτή την 
εμμονή σας στις περιπέτειες; Μετά από τόσα χρόνια, 
όντως, αισθάνομαι πολυπράγμων. Όμως δεν ήταν περι-
πέτειες, όνειρα ήταν, οράματα που με έκαναν να δω το 
κρασί αλλιώς, να προσπαθήσω να καταλάβω τη διπλή 
του φύση. Γιατί λένε «φυτεύω αμπέλι για το εγγόνι μου;» 
Γιατί η θεία κοινωνία είναι κρασί και όχι γάλα ή λάδι; Γιατί 
ο Διόνυσος έγινε ο 13ος θεός; και πάει λέγοντας. Δεν έχω 
βρει απαντήσεις που με ησυχάζουν. Βαριέμαι εύκολα με 
όσα κάνω, όταν τα φτάνω σε κάποιο σημείο ωριμότητας. 
Με το κρασί δεν βαρέθηκα ποτέ.   

Η περιπέτεια με την πολιτική ξεκίνησε το 2002. «Η ανά-
μειξή μου στα κοινά ξεπερνούσε την ιδιότητα του κρασά και 
συχνά άγγιζε εκείνη του ενεργού πολίτη... Το 2002 ήταν μια 
χρονιά βαρβάτη από πολλές απόψεις και η εμπλοκή μου 
τότε στα δημοτικά πράγματα στάθηκε, νομίζω, μοιραία... 
Εφόσον η κεντρική πολιτική σκηνή δε μου έλεγε κάτι, άρχισα 
να ψάχνομαι με την τοπική αυτοδιοίκηση και πάνω στην ώρα 
δέχτηκα μια απρόσμενη πρόταση: «Γιάννη, σε θέλουμε υπο-
ψήφιο με τη δημοτική παράταξη του ΚΚΕ». 

ι ειναι αυτό τό βιβλιό αναρωτιεται ό ιδιός, «μια αλήθεια που παλεύει 
να κρατηθεί ως υστεροφημία της ταραγμένης επίγειας διάβασής μου, ανάμεσα σε 
αμπελώνες και κελάρια, σε δάση και άγρια ζώα, λύκους, σκυλιά και αρκούδες, σε 
μπαρ, ντίσκο και μπουζούκια, σε ταβέρνες και ρεστοράν για να πουλήσω κρασιά, 
σε ομάδες Ανώνυμων Αλκοολικών, σε ατέλειωτα ταξίδια...». 
αυτό είναι, λοιπόν, το ταξίδι της ζωής του Κυρ Γιάννη. ό Μπουτάρης «δεν 
μασάει». Όπως μας έχει συνηθίσει στη ζωή του, έτσι και στο βιβλίο του. 

λέει τις απόψεις του για την πολιτική, για την οικογένειά του, για τον ε-
αυτό του. Όλα είναι θέμα αισθητικής, τελικά. Μιλά με πάθος για οράματα, με 

περηφάνια για βραβεύσεις. Παραδέχεται βλακείες, ήττες, θυμάται με αγάπη αν-
θρώπους και τόπους – Θεσσαλονίκη, νάουσσα, νυμφαίο, ςαντορίνη, Πάρο, Κρήτη... ςτις σελίδες 
του υπάρχουν έρωτες, χωρισμοί, απώλειες, υπάρχουν σκοτεινές μέρες, συμβιβασμοί, παραιτήσεις 
και νέα ξεκινήματα. Κυριαρχεί βεβαίως το κρασί. Κρασάς είναι. αυτό πάντα τον συγκινούσε και τον 
παρακινούσε, το αμπέλι, η διαδικασία παραγωγής κρασιού. αυτό ήταν και είναι το πάθος του, μια 
σχέση σχεδόν ερωτική. το χαϊδεύεις, το φροντίζεις, όπως με τις γυναίκες, μου λέει, αν αποτύχεις 
παίρνεις ένα κακό κρασί, σαν ένα one night stand. δεν είναι τυχαίο που το βιβλίο κλείνει με κάτι 
που ονειρεύεται χρόνια, μια Κιβωτό του ελληνικού αμπελώνα για να διαφυλαχθούν οι τριακόσιες 
πενήντα γηγενείς ποικιλίες σταφυλιού που υπάρχουν στη χώρα μας. είναι ένα διαχρονικό αίτημά 
του προς κάθε κυβέρνηση. Μακάρι να εισακουστεί... 

Τ

Αν ήξερα ποια 
πραγματικότη-

τα ήθελα να 
αποφύγω εγώ, 
όπως κι ο πα-
τέρας μου και 
όποιος άλλος 
πίνει, θα είχα 

ξεφύγει χωρίς 
να καταφεύγω 
στην εύκολη 

λύση που είναι 
το ποτήρι 
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― ΚΚΕ, υπερκομματική Πρωτοβουλία, ευρωψηφο-
δέλτιο του ΠΑΣΟΚ το 2004, Σημιτικός, ιδρυτικό μέλος 
της Δράσης, αργότερα υποστηρίξατε τον Σταύρο Θε-
οδωράκη, ανεκτικός για μεγάλο διάστημα με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, στις εκλογές του 2019 Κυριάκο, στον οποίο, λέτε, 
εναποθέτετε αρκετές ελπίδες. Δεν πιστεύετε στα κόμ-
ματα, αλλά στα πρόσωπα; Τα κόμματα είναι σαν τα μου-
σεία ή σαν πίνακες νεκρής φύσης. Δεν αλλάζουν ποτέ. Η 
ζωή όμως δεν είναι έτσι, οι συνθήκες αλλάζουν σχεδόν 
κάθε μέρα, πρέπει να μπορείς να προσαρμόζεσαι, να έχεις 
κάποιον σαν οδηγό για τη διαμόρφωση της κοινωνίας που 
ζούμε. Κοίτα τα κρασιά. Έχουν μία τυπικότητα, κυρίως λό-
γω της ποικιλίας τους, όμως κάθε χρόνο η σοδειά είναι 
διαφορετική λόγω καιρικών συνθηκών και κάθε χρονιά 
που περνάει γκριζάρουν κι αυτά, άλλα καλύτερα άλλα 
χειρότερα. Κρατούν πάντα την τυπικότητά τους.  

― Κάνετε δηλώσεις που ενοχλούν, έχετε συκοφαντη-
θεί, σας έχουν κολλήσει πολλές στάμπες, μέχρι και η 
ζωή σας κινδύνεψε στη συγκέντρωση της Γενοκτο-
νίας των Ποντίων τον Μάιο του 2018. Από ανάλγητος 
καπιταλιστής, κωλοεβραίος, γκομενιάρης που φο-
ράει σκουλαρίκι, πούστης, αλητομπεκροτσόγλανος, 
μέχρι προδότης που πούλησε τη Μακεδονία. Υπάρχει 
κάτι που πραγματικά σας ενοχλεί όταν το ακούτε;  Θα 
έλεγα ψέματα αν ισχυριζόμουνα ότι δεν με ενοχλεί. Στην 
πραγματικότητα με στενοχωρεί το γεγονός ότι υπάρχουν 
τόσο πολλοί άνθρωποι, που το μυαλό τους το έχουν μόνο 
επειδή είναι στην ανατομία τους. Λυπάμαι γιατί ο κόσμος 
εντυπωσιάζεται εύκολα από κάτι που θα πετάξει κάποιος 
–συνήθως ψέμα ή ανακρίβεια– και το πιστεύει. Ο εντυπω-
σιασμός και η κινδυνολογία είναι που μετράει για τον κό-
σμο. Ο Βελόπουλος, π.χ., πουλάει κηραλοιφές και επιστο-
λές του Χριστού και τον ψηφίζουν 500 χιλιάδες Έλληνες.  

― Σχολιάζετε τους πολιτικά ορθούς και την υστερία 
τους. «Με κουράζει αφάνταστα ο καταναγκασμός να 
χρησιμοποιείς τις “εγκεκριμένες” λέξεις και μόνο». Πι-
στεύετε ότι συντηρητικοποιείται η Ελλάδα; Πιστεύω 
ότι συντηρητικοποιείται η Ελλάδα, η Ευρώπη, ο κόσμος. Τι 
φταίει; πολλά που δεν είναι της ώρας, παγκοσμιοποίηση, 
νέες τεχνολογίες, ευκολίες για τα πάντα, άμεση πληρο-
φόρηση για τα πάντα.  

― Πώς είναι τώρα η Θεσσαλονίκη σε σχέση με τη Θεσ-
σαλονίκη του Μπουτάρη;  Δεν θέλω να το σχολιάσω.  
 
― Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο πολιτικό σας λάθος;  
Δεν θα χαρακτήριζα τον εαυτό μου πολιτικό. Πάνω στην 
πολυπραγμοσυνη μου θεώρησα ότι έχοντας κλείσει κύ-
κλους όφειλα να δώσω κάτι πίσω στην κοινωνία. Ο αυ-
τοθαυμασμός μου υπέδειξε ότι, ναι, έχω πράγματα να 
δώσω. Αυτά όλα που έλεγα και που έκανα στη ζωή μου,  
κάποια στιγμή συγκίνησαν πολλούς, οι οποίοι και με ψή-
φισαν. Μια ομάδα ήμασταν, που πίστευαν σε ορισμένα 
πράγματα, και μπήκα μπροστά. 

― Είναι αλήθεια, έχετε πολύ δυνατό fun club. Τι λέτε 
ότι σας κάνει δημοφιλή; Είναι ταλέντο; Είναι η ικανό-
τητά σας να επικοινωνείτε με τους ανθρώπους αδια-
φορώντας για την κοινωνική τους θέση; Κάτι άλλο;  
Έχω καταλάβει ότι ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων 
που ή θα τους μισήσεις ή θα τους αγαπήσεις πολύ. Εξού 
και το δυνατό fun club που πράγματι ισχύει. Με σταμα-
τάνε στον δρόμο, μικροί μεγάλοι, άνδρες γυναίκες, να 
βγάλουμε φωτογραφίες. Νομίζω πως έχω μια ικανότητα 
να επικοινωνώ με όποιον να ’ναι, δημιουργώντας ένα οι-
κείο περιβάλλον. 

Ο μεγάλος έρωτας της ζωής του ήταν η Αθηνά, ένα ταξίδι 
ζωής που είχε απ' όλα, γάμο, παιδιά, ένα διαζύγιο εξαιτί-
ας και του αλκοολισμού,  επανασύνδεση, το τέλος.  «Το 
πρώτο ερωτικό σκίρτημα στη ζωή μου το αισθάνθηκα στη Β΄ 
γυμνασίου, όταν ερωτεύτηκα με πάθος την Αθηνά... Ο γάμος 
μου κλονίστηκε επειδή δεν ανοίξαμε έγκαιρα τη βαλβίδα 
ασφαλείας. Από παιδιά μαζί, πολύς ο καιρός, κάποτε θα έ-
σκαγε το καπάκι από την πίεση.. Ένιωσα να μην μπορώ να 
ζήσω χωρίς την Αθηνά και της ζήτησα να ξανασμίξουμε. Α-
νταποκρίθηκε αμέσως...»

― Λένε ότι τις λεπτομέρειες ερωτευόμαστε. Ποια ή-
ταν εκείνη που σας έκανε να ερωτευθείτε την Αθηνά; 
Από τι κινδυνεύει τελικά ο έρωτας;  Ήμασταν πολύ νέοι. 
Η ομορφιά της, ο αέρας της, η κίνησή της, ο τρόπος που 
μιλούσε και κοιτούσε. Η «πολιορκία» κράτησε όσο ο τρωι-

κός πόλεμος. Φαίνεται ότι ο Δούρειος ίππος ήταν η επιμο-
νή μου. Αυτός ο έρωτας ξεκίνησε το 1956, τα φτιάξαμε το 
1958, παντρευτήκαμε το 1964 και ο γάμος μας κράτησε 
έως το 1981. Στο μεταξύ η καθημερινότητα, ο ερχομός 
των παιδιών, τα διαφορετικά μας εντέλει ενδιαφέροντα 
σκότωσαν τον πρώτο έρωτα, αλλά όχι την αγάπη και την 
εκτίμηση, δυο στοιχεία που είναι απαραίτητα για να στα-
θεί μια μακροχρόνια σχέση.  
 
Δεκαετία του ’80, δύσκολη εποχή καθώς, κι ας μην το πα-
ραδεχόταν τότε, περνούσε στο στάδιο του βεβαιωμένου 
αλκοολισμού. «Έπινα επειδή μου άρεσε, έπινα για να έχω τον 
κόσμο στα πόδια μου, έπινα επειδή έτσι είχα διαλέξει να ζω». 

― Και ο πατέρας σας έπινε. Τον σκεφτόσασταν και 
αναρρωτιόσασταν: «Τι παράπονο είχε από τη ζωή του; 
Νομίζω για να ξεγλιστρήσει από την πραγματικότητα, να 
την αποφύγει». Εσείς ποια πραγματικότητα θέλατε να 
αποφύγετε; Πώς περνάει κάποιος από το γλεντζές και 
χαριτωμένος στο μέθυσος; Οι εξαρτήσεις είναι επιλο-
γή; Ή μήπως η απεξάρτηση; Εδώ και είκοσι εννέα χρόνια 
κάθε μέρα δηλώνω αλκοολικός και κάθε μέρα συνεχίζω 
να απέχω από το οινόπνευμα. Δεν είναι δύσκολο, όταν θες 
να ξεφύγεις από την πραγματικότητα, όταν θες να μην υ-
πάρχουν οι άλλοι γύρω σου, πίνεις δυο ποτήρια παραπά-
νω.  Έτσι έκανα κι εγώ, κι από κει που ήμουν  χαριτωμένος 
και σκανταλιάρης, γινόμουν γελοίος. Οι εξαρτήσεις δεν 
είναι επιλογή, είναι αναπόφευκτο αποτέλεσμα αυτής της 
διάθεσης για φυγή. Μια φορά αλκοολικός πάντα αλκοολι-
κός.  Δεν υπάρχει θεραπεία. Αυτό που υπάρχει είναι να λες 
κάθε μέρα «σήμερα θα μείνω καθαρός». Αν ήξερα ποια 
πραγματικότητα ήθελα να αποφύγω εγώ, όπως κι ο πατέ-
ρας μου και όποιος άλλος πίνει, θα είχα ξεφύγει χωρίς να 
καταφεύγω στην εύκολη λύση που είναι το ποτήρι.  

― Στις σκοτεινές σας ώρες σάς απασχόλησε ποτέ η 
ύπαρξη μιας ανώτερης δύναμης ή η ψυχοθεραπεία 
έπαιξε αυτόν τον ρόλο; Πάντα αναρωτιέμαι αν υπάρχει 
κάτι άλλο. Δεν έχω απάντηση και δεν ησυχάζω. Λέγοντας 
καμιά φορά «θεέ μου» είναι σαν να αναζητώ αυτή την 
ανώτατη δύναμη. Οι θρησκείες δεν μου δίνουν απαντή-
σεις. Είναι μια μέθοδος, ένα εργαλείο για να χειραγωγείται 
ο κόσμος. Ας πιστεύει όπου θέλει ο καθένας, αν έτσι αι-
σθάνονται καλά. Εφόσον το παρακάνουν, είναι πρόβλημά 
τους, αλλά ίσως και δικό μου γιατί τελικά αλλοιώνουν τη 
κοινωνία.  

Για πότε  βρέθηκε στο αεροπλάνο για Αμερική και το κέ-
ντρο απεξάρτησης στο Newport δεν πήρε είδηση, πά-
ντως «πήγα και έμαθα να μην πίνω. Τα πάντα στη ζωή μα-
θαίνονται, όποιος υποστηρίζει το αντίθετο λέει ψέματα... 
Καθόλου εύκολο να παραδεχτείς ότι πας για αποτοξίνωση, 
ήσουν κοινωνικά αποβλητέος...». 

― Όταν επανήλθατε «γιατρεμένος και φορτσάτος», ό-
πως γράφετε, οι διαφορές που είχατε με τον αδελφό 
σας, τον Κωνσταντίνο, έγιναν αβυσσαλέες και οι συ-
γκρούσεις καθημερινές, κι αναρωτιέστε αν είναι καρ-
μικό το γκρέμισμα επιχειρήσεων στα χέρια απογόνων. 
Αναρωτηθήκατε ποτέ αν αυτό το «φορτσάτος» έπαιξε 
τον ρόλο του; Το γκρέμισμα επιχειρήσεων στα χέρια της 
τρίτης συνήθως γενιάς δεν είναι καρμικό ούτε αναπό-
φευκτο. Όταν θεριεύουν οι επιχειρήσεις, πληθαίνουν και 
τα λεφτά και οι φιλοδοξίες – και τα δυο είναι κακοί σύμ-
βουλοι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντιμετωπιστούν τα 
προβλήματα. Αυτό το «φορτσάτο», που λες, νομίζω πως 
με βοήθησε να πάρω τη μεγάλη απόφαση να χωρίσουμε 
με τον αδερφό μου. Η Εταιρεία μας είχε απογειωθεί και 
έκανε πολλά επιπλέον πράγματα εκτός από τα κρασιά. 
Ήταν τα λεφτά που μετρούσαν. Για μένα όχι. Αυτό δεν θα 
πει ότι δεν αγαπάω τα λεφτά. Αλλά ξέρω πια ότι αν κάνεις 
σωστά τη δουλειά σου, έρχονται από μόνα τους.  

― Ο χώρος του κρασιού έχει να κάνει με την καλο-
πέραση, με τις αισθήσεις. Σας χαρακτηρίζει αυτό; Τι 
άνθρωπός είστε; Χαρούμενος; Θυμώνετε εύκολα; 
Συγχωρείτε εύκολα; Γενικά είμαι μάλλον χαρούμενος. 
Θυμώνω εύκολα, αλλά και εύκολα συγχωρώ. Η ικανοποί-
ηση των αισθήσεων, η καλοπέραση, η ανεμελιά, είναι ση-
μαντικά στοιχεία της ζωής μας και το κρασί βοηθάει πολύ 
για τη δημιουργία τέτοιων καταστάσεων. 

― Τι βρίσκετε βαρετό; Την πολυλογία, το δήθεν και τις 
αοριστίες. 

― Σε όλη σας τη ζωή προσπαθήσατε να δημιουργη-
θεί ελληνικό ποιοτικό κρασί, να μπει στον παγκόσμιο 
χάρτη, να πείσετε το κράτος να βοηθήσει. Ένα κεφά-
λαιο του βιβλίου σας μάλιστα αφορά την προσπάθειά 
σας στη Σαντορίνη. «Αν δεν είχα παραμείνει τότε στο 
νησί, το αμπέλι της ενδεχομένως να ήταν μουσειακό 
είδος». Το Ασύρτικο της Σαντορίνης είναι πια περιζή-
τητο σε όλο τον κόσμο. Καλό και κακό (ψιθυρίζεται 
ότι η ποσότητα του σταφυλιού που παράγεται στη 
Σαντορίνη δεν αντιστοιχεί στις φιάλες). Γενικά μιλώ-
ντας πώς θα διατηρηθεί η ποιότητα σε σχέση με το 
κέρδος και μάλιστα σε συνθήκες κρίσης; Πράγματι, 
το Ασύρτικο, ειδικά της Σαντορίνης, είναι περιζήτητο και 
πολύς κόσμος αναρωτιέται για τις ποσότητες των στα-
φυλιών και των φιαλών, αλλά δεν πιστεύω ότι γίνονται 
μαγγανείες. Γράφουμε για τη σχέση μου με τη Σαντορίνη, 
επειδή τότε ήταν η πρώτη φορά που ξεκίνησε ο τρύγος 
αρχές Αυγούστου, που λειτούργησε οινοποιείο με ειδικό 
χώρο για να τραβά τους επισκέπτες, πέρα από τις γευ-
στικές δοκιμές. Βασιστήκαμε στην ποικιλία και στην ανα-
γνώριση της φάσης στην οποία το σταφύλι έχει πια μία 
τεχνολογική ωριμότητα τέτοια, που δίνει ένα δροσερό, 
πλούσιο, αρωματικό, αρσενικό κρασί. Σεβόμαστε το Βιν-
σάντο αλλά αυτό είναι άλλο κρασί σαντορινιό, φυσικά,  
αλλά διαφορετική κατηγορία.  

― Έχετε κάποιο άλλο πάθος εκτός από το κρασί;  Έχω 
τη συλλογή μου των κιτς αντικειμένων. Τα κιτς έχουν την 
ικανότητα της διπλής υπόστασης, όπως το κρασί: κάτι 
που είναι για μένα άσχημο για κάποιον άλλον είναι αποθέ-
ωση της ομορφιάς.  

― Οι γυναίκες; Σας συναρπάζουν πάντα;  Πάντα. Με την 
ύπαρξη τους και μόνο. Δεν υπάρχει ομορφιά στη ζωή χω-
ρίς γυναίκα. Όπως το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες. Είναι 
το κύριο στοιχείο σε μια σχέση, εφόσον αυτή γεννάει.  
 
― Και για τη δεύτερη γυναίκα σας, τη Μαρία, όπως 
γράφετε, νιώσατε αυτό που λένε έρωτα με την πρώτη 
ματιά. Μπορείτε να μας το περιγράψετε; Χριστούγεννα 
του ’14, βρέθηκα έξω από το μαγαζί που δούλευε. Την εί-
δα από τη βιτρίνα και κοκκάλωσα. Μπήκα μέσα και σχεδόν 
αμέσως μόλις με είδε, έφυγε. Ξαναπήγα και ξαναπήγα. 
Βλέποντάς την, μου κοβόταν η αναπνοή. Είχα πολύ καιρό 
να αισθανθώ έτσι. Κάποτε μου έδωσε το τηλέφωνό της κι 
αργότερα μου είπε ότι με σιχαινόταν και γι’ αυτό είχε φύ-
γει από το μαγαζί όταν πρωτομπήκα. Η πολιορκία κράτη-
σε ενάμιση χρόνο, που δεν την είχα ακουμπήσει καν. Έναν 
χρόνο πριν τελειώσω από τη δημαρχία, κάναμε σύμφωνο 
συμβίωσης. Με βοήθησε πολύ στην τελική απόφαση να 
μην κατέβω ξανά για δήμαρχος. Η συμβίωση και κυρίως η 
απραγία η δική μου δηλητηρίασαν τη σχέση. Το καλοκαίρι 
του ’20 χωρίσαμε. 

― Υπάρχει κάτι, έκτος από την απώλεια, που μπορεί να 
σας κάνει να κλάψετε; Συγκινούμαι μάλλον εύκολα, χω-
ρίς να το δείχνω. Θυμάμαι τον εαυτό μου να δακρύζω και 
στο σινεμά. Έχω πολύ καιρό να κλάψω. Όταν πήραν την 
Αθηνά από το σπίτι για το αποτεφρωτήριο, έκλαιγα χωρίς 
αναφιλητό, ποτάμι τα δάκρυα, ακούγοντας το Μπλου 
Μπαγιού του Ρόι  Όρμπισνον. Το σπίτι ήταν γεμάτο από 
φίλους και τα παιδιά. Δεν ακουγόταν κιχ. 

― Σήμερα νιώθετε πια παππούς ή είστε ακόμα έφηβος 
ονειροπόλος και σκανταλιάρης; Όταν είμαι με τα εγγό-
νια μου εξισώνομαι μαζί τους. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. 

― Τελικά τι άξιζε περισσότερο σε αυτή τη διαδρομή; 
Υπάρχει κάτι που στερηθήκατε, που μετανιώσατε, 
που θα κάνατε αλλιώς;  Αν ξαναγεννιόμουνα, νομίζω θα 
έκανα τα ίδια πράγματα, τα ίδια λάθη, τα ίδια κατορθώμα-
τα. Πήρα πολλά μερίδια. Αισθάνομαι ικανοποιημένος και 
έχω μέλλον ακόμη. A

Έχω πολύ και-
ρό να κλάψω. 
Όταν πήραν 
την Αθηνά 

από το σπίτι 
για το αποτε-
φρωτήριο, 

έκλαιγα χωρις 
αναφιλητό, 
ποτάμι τα 

δάκρυα, ακού-
γοντας το 

Μπλου Μπα-
γιού του Ρόι  
Όρμπισνον 

Ένα ωραίο 
ταξίδι με 
τον Γιάννη 
Μπουτάρη 

24 A.V. 10 - 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ο κυρ-Γιάννης με 
τη συγγραφέα 

Μαρία Μαυρικάκη
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Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΜΠΟΣΟΥ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

ε τους πετρόλ τοίχους του και το ρετρό μωσαϊκό μοιάζει ντεκόρ από ταινία 
του Wes Anderson που, τοποθετημένη κάπου στα βάθη της Νέας Υόρκης, 
περιμένει τους πρωταγωνιστές για το γύρισμα της πιο stylish σκηνής. 
Μόνο που εδώ οι πρωταγωνιστές δεν είναι ηθοποιοί, είναι ο φοιτητής 

που δεν έχει πλυντήριο στην γκαρσονιέρα του, ο εργένης που δεν προλα-
βαίνει, η γειτόνισσα που θα φρεσκάρει τα παπλώματά της, ο μετανάστης, συχνά και 
ο τουρίστας. Κι αυτό το μικροσκοπικό laundry των Εξαρχείων δεν είναι απλώς ένα 
μέρος για να λαμπικάρεις τα ρούχα σου, είναι το νέο σημείο συνάντησης σε μία από 
τις πιο χαρακτηριστικές γειτονιές της Αθήνας, αυτή της Καλλιδρομίου.
Ο Βασίλης Τσακνής, τελειόφοιτος μαθηματικού και ετών 23, ανέλαβε τις μπουγάδες 
των κέντρο-Αθηναίων ανοίγοντας το Kallidromiou Laundry μόλις το περασμένο 
καλοκαίρι, δηλαδή στον απόηχο της πρώτης καραντίνας. «Ήμουν σε μια εσωτερική 
αναζήτηση να ξεκινήσω κάτι δικό μου και το concept του self-service laundry ήταν κάτι που, 
ανάμεσα σε άλλα, σκέφτηκα από την αρχή. Μου αρέσει η street πλευρά του πλυσίματος των 
ρούχων “έξω” και ενώ είναι φαινομενικά ξένο για τα δικά μας δεδομένα, παραπέμποντας 
σε αμερικάνικο στιλ, σκέφτηκα πως οι απαιτήσεις της καθημερινότητας και οι γρήγοροι 

ΜΚallidromiou Laundry 
To κινηματογραφικό 

πλυντήριο των Εξαρχείων
Ένα πετρόλ self service πλυντήριο είναι το νέο σημείο 

συνάντησης στη γειτονιά της Καλλιδρομίου
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ρυθµοί δεν επιτρέπουν σε αρκετό κόσµο να κάνει κάποιες από τις δουλειές του σπιτιού. 
Σίγουρα από την πλευρά µου είναι ένα ρίσκο το επιχειρείν από το µηδέν αλλά ...βιωµατικά 
το µαθαίνω».

Ο δρόµος της Καλλιδροµίου είναι πέρασµα που ενισχύει την ατµόσφαιρα και στο 
εσωτερικό του laundry. Το κινηµατογραφικό του ύφος µε τα παστέλ χρώµατα και 
τον φωτισµό µαζί την απόλυτη καθαριότητα είναι το κατάλληλο σκηνικό για να α-
νταλλάξεις ιστορίες καραντίνας µε τους γείτονες περιµένοντας να παραλάβεις την 
αστραφτερή σου µπουγάδα. Στους µήνες που λειτουργεί για κάποιους είναι ήδη κα-
θηµερινός προορισµός και σηµείο συνάντησης για τους κατοίκους της γειτονιάς.
«Τώρα, στον καιρό της καραντίνας είµαστε η 2η έξοδος µετά το supermarket. Έτσι κι αλλιώς, 
αυτή η γειτονιά ποτέ δεν λειτουργούσε απρόσωπα. Μπορώ να σου πω λοιπόν πως κάθε ένας 
που έχει επισκεφτεί το @laundrykallidromiou µία φορά, ήρθε ξανά. Και δεν σου κρύβω ότι 
έχουν προκύψει και όµορφες φιλίες µεταξύ των πελατών. Τιµητικά αναφέρω τον Θοδωρή, 
εργαζόµενο που έρχεται στο τέλος της νυχτερινής του βάρδιας στις 7 το πρωί! Αλλά και τα 
παλικάρια από το Μπαγκλαντές –η παρέα του Prince, ψιλικατζίδικο λίγο πιο πάνω–, που πα-
ρά το ότι δεν έχουµε καµία κοινή γλώσσα µεταξύ µας, το γεγονός αυτό δεν στάθηκε εµπόδιο 
στο να γίνουµε καλά φιλαράκια!»  A

To 
@laundrykallidromiou 

προσφέρει
• Πλύσιµο ξεκινώντας από 3 ευρώ

• Ειδικό πλυντήριο µέχρι 15 κιλά, ιδανικό για πα-
πλώµατα, χαλιά, και άλλα «µεγάλα»

• Ειδικό απορρυπαντικό απολύµανσης 
(πολύ χρήσιµο αυτό)

• Στέγνωµα µε κόστος µόλις 1 ευρώ τα 15 λεπτά
• Τέλος, για τα αγαπηµένα κατοικίδια: ειδικό πλυντήριο 

που κάνει λαµπίκο και προσφέρει την κατάλληλη
      ανανέωση των 
    αντικειµένων τους
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ίγο πριν τις Γιορτές ψάχναµε εκατό 
ώρες µε την κόρη µου για πάπλωµα 
σε διάφορα σάιτ µαγαζιών µε είδη 
προικός: πάπλωµα υπέρ-διπλο όπως 
αποδείχθηκε, αφού µετρήσαµε το 

κρεβάτι της, µε µικρο-ίνες και όχι µε 
πούπουλα (επειδή τα πούπουλα, εκτός 

που είναι από ΠΟΥΛΙΑ, τσίου τσίου, πράγµα ίου και πολύ 
φρικτό, όλα τα πούπουλα µαζεύονται στη µέση και, ίου), 
λευκό και όχι ροζ, χειµωνιάτικο και όχι καλοκαιρινό, κυρί-
ως, όµως, καινούργιο πάπλωµα που να της ΛΕΕΙ ΚΑΤΙ. 
Τι µπορεί να σου λέει ένα πάπλωµα όταν το βλέπεις σε 
φωτογραφία στην οθόνη του λάπτοπ, είναι άλλο θέµα. 
Βρέθηκε πάντως πάπλωµα µη-πουλίσιο, και µάλιστα 
είναι ωραία ιδέα για δώρο, αρκεί να βεβαιωθούµε ότι ο 
αποδέκτης του δώρου δεν έχει πάπλωµα/έχει παλιο-
πάπλωµα και θέλει καινούριο/δεν είναι τρίχας ως προς 
τα παπλώµατα, τα οποία βγαίνουν σε εκατοµµύρια σχέ-
δια, είδη, τιµές, ποιότητες κ.λπ. 
Ίσως το πάπλωµα δεν είναι ιδανικό δώρο, αν και είναι 
ό,τι πρέπει για µέσα στο σπίτι: φίλες χωρίς θέρµανση, 
ζούνε µε το πάπλωµα αγκαλιά. Καµία τους δεν θα πει 
όχι σε ένα δεύτερο πάπλωµα, ούτε σε µια ηλεκτρική 
κουβέρτα. Η ηλεκτρική κουβέρτα είναι τέλειο δώρο, κα-
λύτερη από τα χρωµατιστά «φλισάκια», δηλαδή τα κου-
βερτάκια φλις. Παρόλο που κι αυτά δεν τα πετάς από το 
κρεβάτι, όλο και κάπου θα βολευτούν – αν έχουµε γάτα 
π.χ., θα την κόψει κορδέλες την ηλεκτρική κουβέρτα και 
θα κλαίµε ενώ αν κάνει το ίδιο µε την κουβέρτα φλις, που 
είναι τσέτουλο, δεν θα σκάσουµε και πολύ. 
Στο κεφάλαιο παντόφλες: φίλη µε πληροφόρησε ότι 
υπάρχουν παντόφλες µε ανεµιστηράκια και παρόλο που 
είναι εκτός σεζόν, τις ψάχνω µια ώρα σε παντοφλο-σάιτ. 
Τα οποία παντοφλο-σάιτ µέχρι πρόσφατα είχανε παπού-
τσια, µπότες, γόβες, µποτάκια κ.λπ. για έξω από το σπίτι 
αλλά εδώ κι ένα µήνα έχουνε πάρα πολλές παντόφλες 
σε τεράστια ποικιλία, όρεξη να έχει κανείς να βλέπει 
παντόφλες. Παντόφλες φτιαγµένες από φλις (τόσα φλις 
έχουµε, µη πάνε χαµένα), από γούνα, µαλλί, δέρµα, συν-
θετική γούνα, καστόρι, φελλό, πλαστικό, τσόχα, οικο-
λογικές, βιολογικές, εναλλακτικές, πουτούρια, τερλίκια, 
ρεφλεξολογικές, παντόφλες κάθε είδους, µου βγαίνουν 
συνέχεια στο φέισµπουκ, παρόλο που δεν έχω αγοράσει 
ποτέ παντόφλες από σάιτ. Και από παντοφλάδικο ακόµα, 
είναι χρόνια που δεν αγοράζω παντόφλες, τις έχω συν-
δυάσει µε νοσοκοµεία και δεν τις θέλω καθόλου. 
Οι παντόφλες παρόλα αυτά είναι ωραίο δώρο για µέσα 
στο σπίτι που όµως ελπίζω να µη µου τις δωρίσει κανείς. 
Οι πιτζάµες, ρόµπες και νυχτικιές είναι επίσης ωραία 
δώρα που δεν θέλω να µου δωρίσει κανείς. Αλλά αν έχε-
τε φίλες, φίλους και συγγενείς οικόσιτους ή ετεροδηµό-
τες πάντως κλεισµένους όπως εσείς/εµείς, οι πιτζάµες-
ρόµπες-νυχτικιές είναι µια χαρά δώρα, κανένας δεν θα 
τις παρεξηγήσει, ώρα που είναι. Η κόρη µου παράγγειλε 
ένα πράγµα ανάµεσα σε ρόµπα και πολική αρκούδα, που 
είναι όµως φούτερ και λέγεται Comfy. Χωράµε όλη η 
οικογένεια µέσα µαζί µε φίλες, άµα θέλουµε, άσχετα που 
δεν θέλουµε. 
Τα παντελόνια-φόρµες γυµναστικής που κανένας 
πια δεν τα έχει για γυµναστική παρά για να αράζει στον 
καναπέ, άντε και για να µαγειρεύει, η φόρµα µε λάστιχο 
στη µέση είναι σούπερ, µάλιστα για φόρµες από κασµίρ 
«τρέχουν» πολλές διαφηµίσεις(και όχι αυτοί/ές που τις 
φοράνε). Φαίνονται ωραίες, αναρωτιέµαι αν τσιµπάνε 
τον πισινό όταν κάθεσαι, και αν πλένονται στο πλυντήριο 
εφόσον αναγκαστικά θα µαγειρέψουµε φορώντας τες, 
κι έπειτα θα φάµε κι όλας, ή θα πιούµε. Πρόσεξα ότι λιώ-
νουνε οι φόρµες πάντως, σίγουρα από το φόρα-φόρα, 
ενώ τα λάστιχά τους, ένα περίεργο πράγµα, αντί να ξε-
χειλώνουν σφίγγουν όλο και πιο πολύ…
Ωραία δώρα είναι τα κουζινικά, για όσους χτυπιούνται 
στην κουζίνα από χόµπι: κιτ για να φτιάχνεις µελοµακά-
ρονα, βάφλες, καλά τώρα σπάω το κεφάλι µου να σκε-

Όλα για το σπίτι
Όχι µόνον βιβλία και παντόφλες, 
τα δώρα για µέσα στο σπίτι 
είναι πολλά, και φέτος ειδικά, 
αναπόφευκτα
Της ΜΑΝΙΝΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Έκτακτη ενηµέρωση 
Για τον στολισµό των Χριστουγέννων
• Στο χριστουγεννιάτικο δέντρο επιτρέπονται μέχρι 9 στολίδια
• Στη φάτνη θα βρίσκονται ο Χριστούλης και η Παναγία μόνο
• Ο Ιωσήφ και η 3 μάγοι θα εισέρχονται ένας-ένας
• Ζώα απαγορεύονται
                                                (από το fb)

Λ

Eπιµέλεια: Σταυρούλα Παναγιωτάκη - Ρεπορτάζ αγοράς: Eλένη Μπεζιριάνογλου
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SWATCH
Ρολόι HoHoOuch, 
από τη σειρά XMAS 
Special €115

G STAR RAW
Γυναικείο παρκά 

€340

ZOUMBOULAKIS 
GALLERIES

∆ιακοσµητικό σκυλάκι €70

KIEHL’S
Νεσεσέρ µε χριστουγεννιάτικο σχέδιο

φτώ άλλα κιτ κουζίνας και δεν µου έρχεται τίποτα, ίσως 
για σπιτική λεµονάδα; Όχι, αυτό είναι ο απλός στίφτης, κι 
ένα κιτ πίτσας που µας έκαναν δώρο κάποτε, το χρησιµο-
ποιούµε για να βάζουµε επάνω τις έτοιµες πίτσες όποτε 
παραγγέλνουµε, αντί για να «παρασκευάζουµε σπιτικές 
πίτσες µε εύκολο, απλό τρόπο»… γενικά όποιο κιτ υπό-
σχεται «εύκολο και απλό τρόπο», είναι για µπάτσες, εννοεί 
αίµα, δάκρυα και ιδρώτα, απλώς χωρίς µουσική/σεξ/
ντραγκς καθόλου.
Τρόφιµα εκλεκτού είδους, είναι καταπληκτικά δώρα για 
το σπίτι: χειροποίητα τσιπς, σοκολατάκια, σπιτικά γλυκά, 
µπισκοτάκια, µαρµελάδες, τσάτνεϊ, σπάνια γαλλικά τυριά, 
κρασιά κι ας µην είναι σπάνια, άλλα οινοπνευµατώδη, 
µουστάρδες, µίνι µεζεδο-ειδή πράγµατα σε γυάλινα 
βάζα, µελοµακάρονα οπωσδήποτε... Τα τσιπς τρώγονται 
εξ ίσου τσακ-µπαµ κι όταν δεν είναι χειροποίητα, απλώς 
αν τα έχει φτιάξει κάποιος µε τα χεράκια του σε σοβα-
ροφανή φάρµα µε ευτυχισµένες πατάτες στην Αγγλία, 
ανεβαίνουν κατηγορία και γίνονται γκουρµέ. Είµαστε που 
είµαστε σπίτι, ας τσιµπολογάµε κάτι-τις εορταστικό. 
Η αδερφή µου παίρνει για τα παιδιά µας τα Χριστούγεννα 
ηµερολόγια µε παραθυράκια για τις ηµέρες του ∆εκεµ-
βρίου, που έχουν από ένα τόσο-δα σοκολατάκι σε κάθε 
παράθυρο. Είναι εγγλέζικο έθιµο τα advent calendars, 
υπάρχουν µάλιστα µε µίνι συσκευασίες καλλυντικών αντί 
για σοκολατάκια, αν και φέτος βρήκα λίγα, κυρίως µε λιπ-
γκλος-και-κραγιόν, στα σάιτ των καλλυντικάδικων. Τα κιτ 
για κατασκευή κραγιόν δεν τα προτείνω, εκτός κι αν είναι 
για άτοµα κάτω των δώδεκα ετών. Θα κάνουν το σπίτι λα-
µπόγυαλο, τα µικρά άτοµα, να το ξέρετε – γλυκερίνες και 
φλούο κακάο-µπάτερ(ς) θα κολλήσουν µέχρι το ταβάνι, 
για να φτιαχτεί ένα στραβοχυµένο φούξιο κραγιόν. Που 
δεν το θέλει ο θεός. 
Κιτ για κατασκευή κεριών είναι µια χαρά, αν έχει κά-
ποιος το χούι, που δεν ξέρω κανέναν αλλά σίγουρα όλο 
και κάποιος θα υπάρχει… Κι επειδή το κιτ εκτός που είναι 
παρακινδυνευµένο, το εξαντλήσαµε κι όλας, ας πάµε 
παρακάτω: σετ µε σαµπουάν-αφρόλουτρα-λοσιόν-
σαπούνια-σκραµπ-κρέµες, είναι ωραιότατα δώρα και όσα 
και να έχουµε, πάντα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε κι 
άλλα. Εκτός από φίλη που παράγγειλε ένα σαµπουάν αλ-
λά της ήρθαν δώδεκα, από λάθος, οπότε έχει να λούζεται 
ως τα βαθιά της γεράµατα.
Επιτραπέζια: δυστυχώς δεν τα παίζει κανένας στο σπίτι 
µας, ούτε τράπουλες, αλλά αν έχετε άτοµα που ψοφάνε, 
γιατί όχι – η ποικιλία είναι ατελείωτη. Το ίδιο ισχύει για τα 
παζλ, που µπορεί να σαλτάρω ψάχνοντας κοµµατάκια 
τους πίσω από τα µαξιλάρια του καναπέ, πόσο µάλλον να 
τα συναρµολογήσω, αλλά γούστα είναι αυτά. Τα επιτρα-
πέζια παιχνίδια και τα παζλ βολεύουν µέσα στο σπίτι, για 
αυτό τα έχουν κορώνα στο κεφάλι τους οι Σκανδιναβοί, 
που κάνουν µήνες να ξεµυτίσουνε από τα ιγκλού τον 
χειµώνα.
Βιβλία: εννοείται είναι τα καλύτερα δώρα, ακόµα κι όταν 
τα έχει ήδη το άτοµο – µπορεί να τα δωρίσει αλλού, µπο-
ρεί να τα αλλάξει. Θέλουν λίγο ψάξιµο ώστε να φτάσει 
το σωστό βιβλίο στον άνθρωπό του. Επειδή ζω µε βιβλία 
(από όλες τις απόψεις) τα άφησα τελευταία, µου φαίνεται 
αυτονόητο ότι θα δωρίσεις βιβλία σε ανθρώπους κλει-
σµένους στα σπίτια τους, και θα τα εκτιµήσουν δεόντως. 
Εκτός αν είναι Σκανδιναβοί οπότε θα προτιµήσουν ένα 
παζλ των 10.000 κοµµατιών ή ίσως µια ρέγγα. 
Τι άλλο έχουµε/κάνουµε µέσα στο σπίτι; Χαζεύουµε, 
οπότε οι γλάστρες µε κόκκινα Αλεξανδρινά φυτά είναι 
ωραία χριστουγεννιάτικα δώρα, πωλούνται στα σουπερ-
µάρκετ, και αντέχουν κανένα µήνα. Με τούτα και µε κείνα, 
ορίστε που βρήκαµε ένα σκασµό δώρα για µέσα στο 
σπίτι. Μπορούµε να τα παραγγείλουµε, µε λίγα, µεσαία 
ή πολλά λεφτά, από ένα σκασµό σάιτ/e-shop, για φίλες, 
φίλους και συγγενείς. Αρκεί να βρεθούνε τα λίγα, µεσαία 
ή µακάρι και τα πολλά λεφτά… Σας το εύχοµαι ολόψυχα, 
µαζί µε υγεία, κουράγιο, και καλές γιορτές! 

BENETTON
Παιδικό bomber 
µπουφάν µε ριγέ 
µανίκια € 79,95

MINAS
Ασηµένιο 
µενταγιόν Bébé 
Star €120

SO LUCKY BY 
METALLINOU

Βελούδινες κολοκύθες καλοτυχίας 
σε 3 µεγέθη, από €23,90

SHISEIDO
Κραγιόν VisionAiry Gel Lipstick, λιπγκλος 
LacquerInk LipShine και µολύβι µατιών 
Kajal InkArtist Shadow Liner Brow 
σε κόκκινο χρώµα

DR.MARTENS
∆ερµάτινα µποτάκια 

Jadon Smooth

NESPRESSO
Alessi Double limited edition 

χώρος αποθήκευσης για 
κάψουλες €95

YAMAMAY
Aνδρικό 

εσώρουχο 
€12,95   

L’OREAL 
PARIS

Μάσκαρα Lash 
Paradise
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ίναι το χαρακτη-
ριστικό, γήινο 
άρωµά του που 
πληµµυρίζει ο-

λόκληρο το σπίτι, 
είναι η αίσθηση του 

«αληθινού» όταν το 
αγγίζεις. Θα τα βρεις να πουλιούνται 
σε γωνίες και πεζοδρόµια, σε πλατεί-
ες, σε ένα ξέφωτο στο πλάι µεγάλων 
δρόµων. Έλατα, έλατα παντού. Κο-
ντά, φουντωτά, ψηλά, ψηλόλιγνα. 
Περιµένουν να τα διαλέξεις… αρκεί 
να λάβεις υπόψη σου τα παρακάτω!

Πριν το αγοράσεις
Πού θα το στολίσεις; Αρχικά, 
πρέπει πρώτα να σκεφτείς σε ποιο 
σηµείο θα το τοποθετήσεις ώστε να 
µη στριµωχτεί στους τοίχους, ούτε 
µεταξύ επίπλων, ενώ ιδανικά θέλεις 
και ένα παράθυρο ελεύθερο δίπλα 
του, ώστε να φαίνεται από το τζάµι 
ο εντυπωσιακά στολισµένος όγκος 
του και η λάµψη του. Σηµαντικό είναι 
να έχεις µετρήσει την απόσταση από 
το πάτωµα µέχρι το ταβάνι – τα πά-
ντα φαίνονται «µικρότερα» όταν τα 
βλέπεις σε ανοιχτούς, εξωτερικούς 
χώρους. Εάν θέλεις δέντρο ψηλό, 
µην το αγοράσεις… µε το «µάτι». 
Πού είναι οι πρίζες; Αφού έχεις επι-
λέξει το σηµείο µέσα στο χώρο, φρο-
ντίζεις να υπάρχει κοντά του πρίζα 
για λαµπάκια και άλλα φωτεινά εν-
δεχοµένως στολίδια, ούτως ώστε να 
µη σου χαλάσουν την εικόνα µακριά 
καλώδια και πολύπριζα-«ουρές» που 
θα αποµακρύνονται πολύ από το δέ-
ντρο ή θα διατρέχουν το πάτωµα. 

Διαλέγεις 
το πιο φρέσκο
Επειδή δεν µπορείς να είσαι απόλυ-
τα σίγουρος για το πότε ακριβώς 
κόπηκε, θα το διαπιστώσεις µε τους 
παρακάτω τρόπους: 
∆ες προσεκτικά το χρώµα –η πρώ-
τη εντύπωση– και τις βελόνες του. 
Όσο πιο «ζωντανό» είναι το πράσινο 
χρώµα και χωρίς ξερά τελειώµατα 
στις βελόνες, τόσο πιο φρέσκο και 
υγιές, άρα θα διατηρηθεί για περισ-
σότερο χρόνο µέσα στο σπίτι και εσύ 
δεν θα µαζεύεις κάθε µέρα βελόνες 
από το χαλί. 
Ελέγχεις την κορυφή του. Σ’ ένα 
φρεσκοκοµµένο δεντράκι η κορυ-
φή του θα «κολλάει» ακόµη από το 
ρετσίνι. 
Μπορείς να δοκιµάσεις και µερικά 
έξυπνα τρικ για να τσεκάρεις πόσο 
φρέσκο είναι, όπως: να πιάσεις µια 
τουφίτσα βελόνες µε τα δάχτυλα και 
να προσπαθήσεις να την τραβήξεις. 
Εάν το δέντρο είναι φρεσκοκοµ-
µένο, οι βελόνες δεν θα βγαίνουν 
εύκολα. Ή, εάν φτάνεις την κορυφή 
του, σήκωσέ το µερικά εκατοστά και 
άφησέ το να πέσει ελαφρά ξανά στο 
έδαφος. Εάν είναι φρέσκο δεν θα δεις 
πολλές βελόνες να σκορπίζουν κάτω.

Σε κάθε περίπτωση, αγόρασέ 
το όσο πιο κοντά µπορείς στην 
ηµέρα που θέλεις να το στολίσεις. 
Μην το πάρεις «σήµερα» και το 
κλείσεις στο γκαράζ ή την αποθήκη 

για να το στολίσεις την … επόµενη 
εβδοµάδα.  

Για να το διατηρήσεις 
φρέσκο 
Η φροντίδα του ξεκινά ήδη από… τη 
µεταφορά του στο σπίτι. Για να δια-
τηρηθεί περισσότερο, προσέχεις µη 
σπάσεις κλαδιά ή λυγίσεις την «ευ-
άλωτη» κορυφή του µεταφέροντάς 
το µε το αυτοκίνητο. Στο σπίτι πια, θα 
βοηθήσεις τον κορµό του να απορ-
ροφά νερό, αν του κόψεις εσύ 2 µε 
3 πόντους επιπλέον από κάτω ώστε 
να είναι πιο «καινούργια», άρα και πιο 
φρέσκια, η επιφάνεια στη βάση του. 

Στερέωσε το δέντρο σου σε µια 
λεκανίτσα ή κάποιο δοχείο µε νερό 
και φρόντισε να ελέγχεις τακτικά τη 
στάθµη του νερού. Τα έλατα απορ-
ροφούν µεγάλη ποσότητα νερού. 
Προσέχεις το νερό να µην είναι πά-
ρα πολύ κρύο, γιατί αυτό µπορεί να 
«σοκάρει» το δεντράκι σου. 
Αν ρίξεις και δυο κουταλιές ζά-
χαρη µέσα στο νερό του, θα πάρει 
έξτρα θρεπτικά συστατικά και θα 
διατηρήσει τη δύναµη και το χρώµα 
του περισσότερες µέρες. 
Μπορείς να ψεκάζεις τα κλαδιά τα-
κτικά µε νερό (σε αυτή την περίπτω-
ση φροντίζεις τα φωτάκια σου να 
είναι «εξωτερικού» χώρου που είναι 
προστατευµένα από το… βροχή). 
Υπάρχουν ειδικές βάσεις για νερό 
που µπορείς να προµηθευτείς για να 
αποφύγεις τις αυτοσχέδιες λύσεις 
που ενδεχοµένως να σε δυσκολέ-
ψουν να «κρύψεις». 
Εναλλακτικά, θα µπορούσες να 
αγοράσεις ένα αληθινό ελατάκι σε 
γλάστρα που θα ποτίζεις άφοβα και 
θα βγάλεις στο µπαλκόνι ή τον κήπο 
σου µόλις τελειώσουν οι γιορτές. 
Μην τοποθετείς το δέντρο σου 
κοντά σε πηγές θερµότητας, όπως το 
τζάκι και τα καλοριφέρ ή αεραγωγούς 
που διαχέουν ζεστό αέρα, γιατί θα 
χάνει την υγρασία και τους φυσικούς 
χυµούς του και θα ξεραθεί γρηγορό-
τερα. Ακόµη και τα λαµπάκια που θα 
του βάλεις, καλό είναι να είναι led που 
βγάζουν λιγότερη θερµότητα. 

Η στιγμή 
να το ξεστολίσεις 
Όση χαρά νιώθεις όταν το στολίζεις 
–που δεν σε ενδιαφέρει καθόλου 
ο χαµός και η ακαταστασία, κούτες 
παντού µε «χριστουγεννιάτικα», οι 
εφηµερίδες και τα χαρτιά που προ-
στατεύουν τις πιο ευαίσθητες µπά-
λες, η χρυσόσκονη από τα λαµπερά 
στολίδια ολόγυρα–, τόση θλίψη και 
εκνευρισµό σού δηµιουργεί η στιγµή 
που το ξεστολίζεις. Η ίδια ακαταστα-
σία και χειρότερη, η σκόνη που λα-
µπυρίζει και έχει κάτσει παντού, 
οι βελόνες που πάνε κι έρχονται… 
Λιγότερο «χαµό» δεν θα έχεις σίγου-
ρα, µπορεί όµως ο χώρος να χρει-
αστεί λιγότερη και πιο στοχευµένη 
ηλεκτρική σκούπα. Ξάπλωσε προσε-
κτικά το δέντρο σε ένα σεντόνι και 
τράβηξέ το έτσι έξω από το σπίτι. Θα 
µαζέψεις λιγότερες βελόνες 
από το χαλί. 

Θα στολίσεις
αληθινό έλατο; 
Αυτά τα τιπς θα σε βοηθήσουν 
να κάνεις την καλύτερη αγορά
Της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΚΑΜΑΓΚΑ

E

 2020

YAMAMAY
Σεµιζιέ €35,95

TOD’S 
BOUTIQUE

∆ερµάτινο παπούτσι Tod’s

KAISSA
Επιτραπέζιο παιχνίδι 

Codenames €20

NUXE
Gift set αρώµατος Prodigieux (γυναικείο άρωµα 50ml, γαλάκτωµα 

σώµατος 100ml, αρωµατικό κερί) €46,20

YSL
Limited edition πούδρα λάµψης

KORRES
Γυναικείο άρωµα 
Apothecary Wild rose

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Βιβλίο «Μόνο αν 
µυρίζει αίµα» του 

Stephen King €17,70

CONVERSE
Ανδρικό αδιάβροχο 
µποτάκι €135

CARPISA
Τσάντα ώµου και πλάτης €39,95

SAFILO
Γυαλιά οράσεως Missoni
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ZOUMBOULAKIS 
GALLERIES

∆έντρο-γλυπτό από γυαλί µε 
φωτισµό LED €40

IQOS
Ηλεκτρονικές συσκευές 
θέρµανσης καπνού 
για κάθε στιλ

Από αριστερά
IQOS PLUS
Η βελτιωµένη εκδοχή 
του κλασικού IQOS µε 
τεχνολογία ProtectPlus™, 
πιο ανθεκτικό και 
αξιόπιστο €39
IQOS 3 MULTI
Σχεδιασµένο να χωράει 
στην τσέπη ή την τσάντα, 
προσφέρει 10 συνεχόµε-
νες χρήσεις IQOS χωρίς 
ενδιάµεση φόρτιση €49
IQOS 3 DUO
Κοµψός σχεδιασµός, 
ταχύτερη φόρτιση, δύο 
διαδοχικές χρήσεις και 
µεγάλη επιλογή από αξε-
σουάρ για το προσαρµό-
σεις στο στιλ σου €69

SPRINGFIELD
Γυναικείο τζιν €36,99

WOMEN’SECRET
Σετ γυναικείες πιτζάµες 

€39,99

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΣΤΕΡΕΩΜΑ
Βιβλίο «Το κοριτσάκι 
στον παγετώνα» 
της Adélaide Bon €17

VICHY
Κρέµα προσώπου 

Neovadiol 
Magistral µε δώρο 

νεσεσέρ

L’ATELIER DU PARFUM
Αρωµατικά κεριά Fragonard €32.00/ένα

CALZEDONIA
Καλσόν µε φράση 

“Catch your falling star” 
στο πίσω µέρος 

HUAWEI
Smartphone P40 Lite E 

KIKO MILANO
Gift set µε πούδρα λάµψης 

και πινέλο για πρόσωπο και 
σώµα €24,99

NEW CULT
∆ερµάτινο παπούτσι 

Buffalo €89,91

έτος στολίσαµε ένα χριστου-

γεννιάτικο δένδρο, σκέτο Μέ-

λανας ∆ρυµός. Τα λαµπιόνια 

του, χωµένα στα πιο σκοτεινά 

σηµεία του µαύρου δάσους-

δένδρου, που αγοράστηκε από 

ένα φυτώριο στη Μεσογείων. Απο-

τέλεσµα κόπου, διότι µε του που άνοιξαν τα Ε-

ποχικά εξοπλίστηκε το προσωπικό µας Μπάντεν 

Μπάντεν µε 43 µέτρα λαµπιόνια. Ευτυχώς στο 

τέλος άναψαν. Αφού µπλέχτηκαν, ξεµπλέχτηκαν 

στα κλαδιά του έλατου, µπήκαν στην πρίζα.

Και ναι, άναψαν όλα. Πολύ φως, ζεστό φως. 

Η τοποθέτησή τους ήταν κοπιώδης και ριψοκίν-

δυνη. Έκανε ζέστη και δεν φορέσαµε τα κασµιρέ-

νια πουλόβερ µας – θα φορεθούν πολύ φέτος και 

ως ένδυση σπιτιού. Σαράντα τρία µέτρα φώτα, 

λέµε και απορούµε µπουκωµένοι µε µελοµακά-

ρονα µε ζάχαρη καρύδας. Πρώτα φάγαµε 

τα κανονικά. 

Η προηγούµενη καραντίνα είχε το στοιχείο 

του καινούριου, κάτι απροσδιόριστο την έκανε 

«συναρπαστική», ιδιαίτερη. Ήταν και ο καιρός 

καλός, τα κρούσµατα απείρως λιγότερα, ήταν 

η πρώτη µας φορά όλοι µαζί. Τόσο πολύ. Και η 

απειλή αόρατη και όχι τόσο κοντά. Αφορούσε 

πάντα, κάποιους άλλους, κάπου αλλού. Λιγότερο 

ή περισσότερο µακριά. 

Κλεισµένοι στα σπίτια µαλώσαµε, φιλιώσαµε, 

ξαναµαλώσαµε, αγαπηθήκαµε, διαβάσαµε, 

είδαµε σειρές, µαγειρέψαµε πολύ και ζυµώσαµε. 

Έπεσε πολύ ζύµωµα. Η µαγιά ανά διαστήµατα 

ήταν σε έλλειψη. Το καλαµποκάλευρο οµοίως. 

Στο πρώτο απαγορευτικό, στο πρώτο lockdown. 

Τώρα είµαστε φουλ στη ξηρή µαγιά και είναι 

αλήθεια πως καθηµερινές βγαίνουν πολύ λιγότε-

ροι για τζόκινγκ, από ό,τι την περασµένη Άνοιξη.

Οι καναπές βούλιαξε. Πάµε για αλλαγή. 

Πόσο να αντέξει; Πόσες σειρές πια; Πόσες 

ταινίες; Πόσους υπνάκους; 

Αυτή τη φορά, τη δεύτερη φορά «µένουµε 

σπίτι», η αρχή έγινε το καλοκαίρι, τα κρούσµατα 

ήρθαν πιο κοντά. Πρώτα κάποιος στην πολυκα-

τοικία, ένας συνάδελφος, ένας µακρινός γνω-

στός, και σιγά-σιγά πλησίαζαν. Τώρα, ήρθε η σει-

ρά πολύ στενών συγγενών. Σιγά να µην µπορείς 

να προβλέψεις το αύριο. Αρκεί να έρθει και να 

υπάρχει, το αύριο και το µεθαύριο. Το στολισµέ-

νο µαύρος δάσος στο διαµέρισµα ξορκίζει την 

απαισιοδοξία και την ασφυξία της βαριάς ατµό-

σφαιρας. Έτσι όπως αναβοσβήνουν τα φωτάκια 

οι νοερές βόλτες στα χιόνια είναι µονόδροµος. 

Νοερώς πετάγοµαι για να δω και τις στολισµένες 

βιτρίνες των Harrods, που άνοιξαν και δεν µας 

περιµένουν (φέτος). 

Το ζωηρό αστέρι µε κοιτάζει από τον ουρανό.

Στον δικό μας 
Μέλανα Δρυμό 
Ο στολισµός του δένδρου 
ξορκίζει το lockdown και 
φτιάχνει ατµόσφαιρα

Της ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
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λα ξεκίνησαν από τον Προµηθέα, όταν 
αποφάσισε να κλέψει τη φωτιά που 
την είχαν αποκλειστικό τους προνό-
µιο οι θεοί του Ολύµπου και να την 
προσφέρει στους ταλαιπωρηµένους, 

ξεπαγιασµένους ανθρώπους. Ήταν το 
µεγαλύτερο και ωραιότερο δώρο προς 

την ανθρωπότητα και δικαιολογηµένα έµεινε στην 
ιστορία. Βέβαια, ο Προµηθέας, µετά, είχε προβλήµατα 
µε το συκώτι του αλλά αυτό είναι µια άλλη ιστορία. Α-
κολουθούν µερικά άλλα δώρα που, µε τον ένα ή άλλο 
τρόπο, έγιναν κι αυτά διάσηµα.

1 Το Άγαλμα της Ελευθερίας 
∆ιάσηµο σύµβολο ελευθερίας του Νέου Κόσµου, έν-

δειξη φιλίας και συνεργασίας. Η Γαλλία δώρισε τη Miss 
Liberty στις ΗΠΑ το 1886, µετά τη λήξη της Αµερικάνικης 
Επανάστασης. Το άγαλµα, που πολλοί το ονόµαζαν ο νέος 
Κολοσσός, ήταν έµπνευση του Γάλλου πολιτικού Ένουαρντ 
Ρενέ Λεφέµπρ και σχεδιάστηκε από τον Φρεντερίκ Ογκίστ 
Μπαρτόλντι. Η κατασκευή του χρειάστηκε 9 χρόνια για να 
ολοκληρωθεί ενώ η αποστολή του έγινε σε κοµµάτια, η συ-
ναρµολόγηση των οποίων χρειάστηκε 4 µήνες για να γίνει. 
Ζυγίζει 228,456 τόνους και το ύψος του, χωρίς τη βάση, εί-
ναι 46,5 µέτρα, ενώ µε τη βάση είναι 93. Στο εσωτερικό του 
υπάρχουν 168 σκαλιά που οδηγούν ψηλά στο κεφάλι όπου 
υπάρχουν 25 παράθυρα. Άλλα 58 παράθυρα υπάρχουν στο 
χέρι που κρατάει τον πυρσό, η φλόγα του οποίου, το 1986, 
καλύφθηκε µε λεπτά φύλλα χρυσού 24 καρατίων.

2 Οι Κρεμαστοί Κήποι 
της Βαβυλώνας

Ένα από τα επτά θαύµατα της αρχαιότητας, είναι διάσηµο 
κυρίως για τον µύθο που το περιβάλλει. Ένας επίγειος πα-
ράδεισος επάνω σε πανύψηλες ταράτσες µέσα στην έρη-
µο, που κατασκευάστηκε για να είναι το δώρο του βασιλιά 
Νεµπουχαντνεζάρ του Β'  προς τη σύζυγό του βασίλισσα 
Αµύτις η οποία νοσταλγούσε τους κήπους της πατρίδας 
της της Μέντια, στο Ιράν. Λένε ότι οι Κήποι καταστράφηκαν 
περίπου το 2000 π.Χ. από σεισµό. Έχουν µείνει µόνο µυθι-
κές περιγραφές και η αιώνια γοητεία ενός καταπράσινου 
παράδεισου που χάθηκε. 

3 Ο Δούρειος Ίππος
Ελληνική ευρεσιτεχνία, ιδέα του πολυµήχανου 

Οδυσσέα που δεν ήταν ακριβώς δώρο διότι η σκέψη ε-
µπεριείχε δόλο. Το θέµα ήταν πώς να περάσουν εύκολα 
οι Έλληνες στρατιώτες τα κραταιά τείχη της Τροίας και να 
κατατροπώσουν την πόλη. Η λύση βρέθηκε µε την κατα-
σκευή ενός τεράστιου ξύλινου αλόγου - τοτέµ µέσα στο ο-
ποίο κρύφτηκαν οι στρατιώτες. Οι ανυποψίαστοι Τρώες το 
πέρασαν, πάνω σε ρόδες, µέσα στην πόλη τους µία νύχτα 
που βάφτηκε στο αίµα, όταν βγήκαν από τον Ίππο οι στρα-
τιώτες και κατέσφαξαν τους πάντες βάζοντας έτσι τέλος 
στον ατέλειωτο Τρωικό Πόλεµο. Η φήµη του έµεινε, σαν το 
κλασικότερο δώρο προς εχθρό. Φοβού τους ∆αναούς και 
δώρα φέροντας.

4 Κόκκινα Τριαντάφυλλα για Πάντα
Η Μέριλιν Μονρόε ήταν ο µεγάλος έρωτας του θρυ-

λικού παίκτη του µπέιζµπολ, Τζόε Ντιµάτζιο, ο οποίος, επί 
20 χρόνια και αφού η σταρ είχε πεθάνει, της έστελνε κόκκι-
να τριαντάφυλλα – στον τάφο της. Το 1962, όταν η Μέριλιν 
πέθανε, ο Ντιµάτζιο έδωσε σε ένα Παριζιάνικο ανθοπωλείο 
του Λος Άντζελες την παραγγελία να τής αφήνουν «έξι, 
φρέσκα κόκκινα τριαντάφυλλα µε µακρύ κοτσάνι, τρεις 
φορές την εβδοµάδα, για πάντα». Πόσο διαρκεί το«για 
πάντα»; Είκοσι χρόνια. Το 1982, ο Ντιµάτζιο ακύρωσε την 
παραγγελία. Το «για πάντα» όµως το συνεχίζει η φήµη της 
ιστορίας και οι θαυµαστές που ακόµα αφήνουν καθηµερινά 
φρέσκα τριαντάφυλλα στον τάφο της Μέριλιν. 

5 Τα Αυγά Φαμπερζέ
Το πρώτο αυτοκρατορικό Αυγό Φαµπερζέ το δηµι-

ούργησε, το 1885, ο Ρώσος χρυσοχόος Πέτρ Καρλ Φαµπερ-
ζέ, του οµώνυµου θρυλικού οίκου κοσµηµάτων της Ευρώ-

πης που υπάρχει ακόµα και σήµερα, κατόπιν παραγγελίας 
του Τσάρου Αλεξάνδρου του Γ'  ο οποίος ήθελε να προσφέ-
ρει κάτι εντυπωσιακό για το Πάσχα στην Τσαρίνα, η οποία 
είχε βαρεθεί το κλασικό “παπούτσια-λαµπάδα” κάθε χρόνο. 
Το πολυτελές αυγό, αριστούργηµα της µικρογλυπτικής 
και της κοσµηµατοποιίας, είχε τέτοια επιτυχία που έγινε 
ετήσια παράδοση και την οποία συνέχισε ο υιός Τσάρος, 
µετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, προς τη µητέρα του και 
τη γυναίκα του. 
Το 1907, ο Τσάρος Νικόλαος, προσέφερε στην Αλεξάνδρα 
Φεοντόροβνα, για τη γέννηση του γιου τους, ένα χρυσό 
αυγό µε ροζ και πράσινο σµάλτο, καλυµµένο µε διαµάντια, 
µέσα στο οποίο υπήρχε ένα διαµαντένιο κολιέ µε ένα πορ-
τρέτο του γιου τους επάνω σε ελεφαντόδοντο, πλαισιώ-
µενο κι αυτό από διαµάντια. Η έκφραση «σιγά τα αυγά» δεν 
έχει καµία θέση σε αυτή την ιστορία.

6 Το Ταζ Μαχάλ
Άλλη µία ιστορία χλιδής και αγάπης από σύζυγο 

προς τη σύζυγο. Ο Μογγόλος Αυτοκράτορας Σαχ Τζαχάν 
λάτρευε την όµορφη γυναίκα του Μουµτάζ Μαχάλ. Το 1631, 
όταν εκείνη πέθανε την ώρα που γεννούσε το 14ο παιδί 
τους, αθεράπευτα  συντετριµµένος, διέταξε τους 20 χιλιά-
δες εργάτες του να χτίσουν το ανάκτορο Ταζ Μαχάλ στη 
µνήµη της. (Και λίγο ήταν, µετά από 14 γέννες!) Το κτιριακό 
αυτό συγκρότηµα, που για την πλήρη ολοκλήρωσή του 
χρειάστηκαν 22 χρόνια, βρίσκεται στην Ινδία, κτισµένο στη 
νότια όχθη του ποταµού Γιαµούνα, είναι κατασκευασµένο 
σχεδόν εξ ολοκλήρου από κατάλευκο µάρµαρο και θεω-
ρείται ένα από τα 7 θαύµατα του αρχαίου κόσµου και πολύ 
instagramable. 

7 Το Διαμάντι του Ρίτσαρντ Μπάρτον 
προς τη Λιζ Τέιλορ

Η Ελίζαµπεθ Τέιλορ πάνω απ’ όλα αγαπούσε τα διαµάντια 
και γενικά ό,τι γυάλιζε. Ο Ρίτσαρντ Μπάρτον, πάλι, αγαπού-
σε τη Λιζ περισσότερο κι από το µεγαλύτερο διαµάντι του 
κόσµου, ή έστω ένα από τα µεγαλύτερα, τόσο ώστε, το 
1969, να της το χαρίσει. Σε σχήµα αχλαδιού και 69,42 καρα-
τίων, ήταν το πρώτο διαµάντι που αγοράστηκε δηµοσίως 
για ποσό σε επταψήφιο νούµερο και θεωρήθηκε άριστη 
επένδυση εκτός από δήλωση αγάπης. Όταν η Τέιλορ το 
έβγαλε σε δηµοπρασία, το 1978, το πούλησε για 5 εκατοµ-

µύρια δολάρια. Χρησιµοποίησε όµως αυτά τα χρήµατα για 
να χτίσει ένα νοσοκοµείο στο Κασάνε της Μποτσουάνα, 
δηλώνοντας «Το χρειάζονται επειγόντως. Πολύ περισσότε-
ρο απ’όσο εγώ ένα ακόµα δαχτυλίδι». 

8 Το Χαλί της Κλεοπάτρας
Άλλο ένα διάσηµο δώρο στην ιστορία του οποίου 

εµπλέκεται η Ελίζαµπεθ Τέιλορ. Αυτή τη φορά το δώρο 
το έκανε εκείνη, ως Κλεοπάτρα, στην οµώνυµη ταινία-
υπερπαραγωγή, προς τον Ρωµαίο αυτοκράτορα Ιούλιο 
Καίσαρα. Η ιδέα ήταν να κρυφτεί εκείνη µέσα στο χαλί και, 
ρολάροντάς το οι αυλικοί, να ξεπεταχτεί µπροστά στα πό-

δια του αυτοκράτορα 
διεκδικώντας µία ακρό-
αση µαζί του, ως υπο-
ψήφια βασίλισσα της 
Αιγύπτου. Η ακρόαση 
εξελίχθηκε σε φλογερό 
έρωτα και ακόµα περισ-
σότερα κοστούµια και 
µακιγιάζ µάτι-ψαράκι 
για την Ελίζαµπεθ. Και 
ιστορική συµµαχία µε-
ταξύ των δύο κρατών 
αφού, µε τη βοήθειά 
του, η Κλεό κέρδισε το 
θρόνο. Όσο για το χαλί, 
η ιστορία λέει ότι ήταν 
ένα παλαιό, πανάκριβο 
περσικό χαλί. Κάποιοι 
άλ λοι ισ τορικοί, πιο 
προσγειωµένοι, λένε 
ότι ήταν απλώς πολλά 
πανιά τυλιγµένα γύρω 
από τη µικρή-το-δέµας 
Κλεοπάτρα.

9 Ο Λευκός
Ελέφαντας

Ο βασιλιάς Μανουέλ 
της Πορτογαλίας, το 
1514, χάρισε στον Πάπα 
Λέοντα τον Ι’, σαν δώρο 
για τη στέψη του, έναν 
σπάνιο λευκό ελέφα-
ντα ο οποίος ήρθε στη 
Ρώµη παραγγελία, κα-

τευθείαν από την Ινδία. 
Οι λευκοί ελέφαντες θεωρούνταν ιεροί και σύµβολα καλής 
τύχης. Ο Πάπας ενθουσιάστηκε τόσο που ονόµασε τον ελέ-
φαντα (Χ)Άννο και παρήγγειλε στον διάσηµο ζωγράφο Ρα-
φαήλ να ζωγραφίσει το πορτρέτο του (Χ)Άννου. Μάλιστα, 
τα σχέδια του Ραφαήλ θεωρούνται από τις πρώτες ακρι-
βείς απεικονίσεις ελέφαντα στην Ευρώπη, µε λεπτοµέρει-
ες σχεδιασµένες µε βάση ζωντανό µοντέλο. Ο Πάπας όµως 
το παράκανε. Θεωρώντας, µε την πεποίθηση της εποχής, 
ότι ο χρυσός θεραπεύει τα πάντα, όταν το ζωντανό άρχισε 
να υποφέρει από δυσκοιλιότητα, διέταξε να του δίνουν 
καθαρτικά µε επικάλυψη από χρυσό, για να το διευκολύνει. 
Ο κακόµοιρος ο (Χ)Άννο δεν το άντεξε και πέθανε σε ηλικία 
µόλις 6 ετών. Αντίθετα ο Πάπας Λέων πέθανε στα 46 του.

10 Τα Δύο Τεράστια Πάντα
∆ώρο που έκανε εκατοµµύρια καρδιές Αµερι-

κανών να λιώσουν από τρυφερότητα. Τα δύο τεράστια 
αρκουδάκια πάντα προσέφερε η κυβέρνηση της Κίνας 
προς τις ΗΠΑ, το 1972, µετά την επίσκεψη του προέδρου 
Ρίτσαρντ Νίξον. Τα πάντα είχαν αιχµαλωτισθεί σε δάσος 
άγριας ζωής και στάλθηκαν στον Ζωολογικό Κήπο της 
Ουάσινγκτον τον Απρίλιο του 1972, όπου τα παρέλαβε σε 
ειδική τελετή η σύζυγος του Νίξον, Πατ. Ήταν µέρος των 
καθηκόντων της, τι να κάνουµε. Τα πάντα, που τα λάτρεψε 
ο αµερικάνικος λαός, ονοµάστηκαν Λινγκ-Λινγκ και Χσινγκ-
Χσινγκ και απέκτησαν 5 µωρά πάντα, κανένα από τα οποία 
όµως δεν έζησε περισσότερο από λίγες µέρες – µακριά 
από το φυσικό τους περιβάλλον. Σε απάντηση, η κυβέρνη-
ση των ΗΠΑ έστειλε στην Κίνα ένα ζευγάρι βόδια ράτσας 
muskox (οvibos moschatus). Γενικά, πάντως, δεν είναι ό,τι 
καλύτερο να χαρίζουµε ζώα ως δώρο.

11 Βολβοί Τουλίπες
Το 1945 η βασιλική οικογένεια της Ολλανδίας έστει-

λε στον Καναδά 100 χιλιάδες βολβούς τουλίπες σαν ευχα-
ριστήριο δώρο για το καταφύγιο που προσέφερε η χώρα 
στη (µελλοντική τους) βασίλισσα Τζουλιάνα και την οικογέ-
νειά της κατά τη διάρκεια του Β  Παγκόσµιου Πόλεµου. Κοµ-
ψό δώρο, αρκεί να έχεις πού να το βάλεις (φυτέψεις). Η γα-
λαντοµία συνεχίζεται ακόµα και σήµερα, µε την Ολλανδία 
να στέλνει κάθε χρόνο στον Καναδά 10 χιλιάδες βολβούς 
τουλίπες.  A

10+1 Διάσημα δώρα
και οι ιστορίες τους

Από τους Κρεµαστούς Κήπους της Βαβυλώνας
µέχρι τα Αυγά Φαµπερζέ του Τσάρου Αλέξανδρου ΙΙ

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ (panikoval500@gmail.com) 

Η ηθοποιός Ελίζαµπεθ 
Τέιλορ δείχνει το 
διαµαντένιο 
δαχτυλίδι 33.19 
καρατίων που της 
χάρισε ο τότε σύζυγός 
της, Ρίτσαρντ 
Μπάρτον.
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πεταξάµην την κακογουστιά. Η µόδα πάντα α-
κουµπούσε στα θέµατα πίστης και θρησκείας, 
είτε επρόκειτο για χρήση συµβόλων, µοτίφ ή 
στοιχείων, είτε παίζοντας µε το αίσθηµα: στα-
χυολογώ τις µπούρκες του Chalayan το1997, 

τα τσαντόρ του Alexander McQueen στη Νέα Υ-
όρκη το 2000, τις Μαντόνες των Dolce &Gabbana, 

τον Couture Πάπα της µόδας εις τους αιώνας των αιώ-
νων, John Galliano, τους Χριστούς του Ricardo Tisci για τον 
Οίκο Givenchy το 2010 µε τα µενταγιόν ακάνθινα στεφάνια, 
τη χρυσή πανοπλία του Versace µε τον ολοκέντητο σταυ-
ρό από το στήθος ως το στρίφωµα. O Jean Paul Gaultier 
αποτελεί µια κατηγορία από µόνος του καθώς επισκεπτό-
ταν συχνά το θέµα θρησκεία: αγόρια µε payot, τα εβραϊκά 
κοτσιδάκια, µε τουρπάνια, γυναίκες µε θηλυκές τουαλέτες 
µε prints αγγέλους (πριν ακόµη η Katrantzou τελειώσει τη 
Saint Martins), στέµµατα που µοιάζουν µε φωτοστέφανα. 

Balenciaga για τους μοναχούς 
Καθολικισµός, προτεσταντισµός, βυζαντινή κληρονοµιά 
και µουσουλµανική ιστορία, όλα µπαίνουν στα πατρόν των 
µόδιστρων είτε τα σύµβολα που αξιοποιούν έχουν αδιαµ-
φισβήτητη οµορφιά, είτε επειδή θέλουν να προκαλέσουν. 
Στις 2 Μαρτίου, ο Demna Gvasalia προσκάλεσε τους fashion 
aficionados στο αποκρυφιστικό σύµπαν του για τον οίκο 
Balenciaga: κάπες βελούδινες ή µαλλί πυκνής πλέξης, µα-
κριά µαύρα φορέµατα µε φαρδιά µανίκια ή τονισµένοι ώµοι 
ήταν τα κύρια looks για τη Συλλογή AW20-21. Τα µοντέλα, 
όπως και τα front rows, τσαλαβουτούσαν στο νερό σαν 
Μεσσίες. Η πανδηµία ήταν στα σπάργανα, όµως η Συλλογή 
έµοιαζε πιο επίκαιρη από ποτέ: «Ο Cristobal Balenciaga έκανε 
τα πρώτα του φορέµατα από µαύρο βελούδο για να τα φορά 
µια Μαρκησία στην εκκλησία», εξήγησε ο σχεδιαστής, ο ο-
ποίος συµπεριέλαβε στις αναφορές του και τις αναµνήσεις 
του από τις Ορθόδοξες εκκλησίες στο Σοχούµι της Αµπχαζί-
ας, όπου µεγάλωσε. 

Κάνε τον Σταυρό σου 
Σε µια εποχή που η θρησκεία γίνεται η αφορµή για φό-

νους, η µόδα γίνεται πιο προσεκτική στους χειρισµούς 
της, τα µηνύµατα είναι υπονοούµενα, διακριτικά. Η 
Virginie Viard για τον Οίκο Chanel έφερε τους αγα-
πηµένους στην Coco σταυρούς στην τελευταία της 
επίδειξη. Η Simone Rοchas παρουσίασε υπερµεγέ-
θη βαπτιστικά και δαντελένιες Μαντόνες στο σόου 
της για αυτό τον χειµώνα: «∆εν έλαβα ποτέ ως παιδί 
την Πρώτη Κοινωνία, δεν φόρεσα ποτέ το άσπρο φό-
ρεµα, όπως όλες οι συµµαθήτριες µου. Ίσως για αυ-
τό να έχω εµµονή», αναφέρει στη Sarah Mower. To 
τελευταίο κοµµάτι στη Συλλογή AW20 του Richard 
Quinn είναι µια νύφη µε το κεφάλι καλυµµένο µε 
khimar και φτερά στρουθοκαµήλου στο τελείωµα. 

Yeezy Κυριακη πρωί
Ο Kanye West αποφάσισε να δείξει τη Συλλογή του στο 

Παρίσι τον Μάρτιο που µας πέρασε. Την προηγούµενη η-
µέρα και στις 8 το πρωί, αποφάσισε να κάνει µια λειτουρ-
γία και κήρυγµα στο Théâtre des Bouffes du Nord µε 
αρκετούς καλεσµένους, ανάµεσά τους τον Jacquemus, 

τον Haider Ackermann και τον Olivier Rousteing. Η 
χορωδία, περισσότερα από 100 άτοµα, φορούσαν 

Yeezy κι έµοιαζαν, θαρρείς, καλόγεροι ντυµένοι 
στο χρώµα της άµµου. 

Η μόδα είναι θρησκεία
Pilgrim κολλάρα από τον Οίκο Chanel και τον 
Gucci, άσχηµα, καλογερίστικα παπούτσια και 
µπότες από Dior, Bottega Veneta και Vivienne 
Westwood  από τον Andreas Kronthaler, 
loafers από Loewe, Versace και τον µετρ 
Gucci, ανοίγουν το βήµα για έναν χειµώνα δι-
αφορετικό από τους προηγούµενους. Όπως 
σηµειώνει στη βρετανική Vogue η Harriett 
Quick: «Με αυτή την κρίση και την οικονοµία 
σε αναταραχή, οι καιροί µοιάζουν σκοτεινοί. 
Ωστόσο, η µόδα έχει να κάνει µε την πρόβλε-
ψη και η ανάγκη για πίστη δεν ήταν ποτέ πιο 
ζωντανή, µόνο που τώρα µπορούµε να τη 
φοράµε». Και µέχρι να επιστρέψει η ελπί-

δα, αναπολούµε τον µαέστρο Christina 
Lacroix που δηµιούργησε κολοσσούς βασισµέ-

νος σε Ανδαλουσιανές Παναγίες και τη Madonna, την 
ιέρεια του αντικονφορµισµού που έπαιξε µε τα σύµβολα 
όσο κανείς άλλος.  A

ήταν τα κύρια looks για τη 
όπως και τα front rows, τσαλαβουτούσαν στο νερό σαν 
Μεσσίες. Η πανδηµία ήταν στα σπάργανα, όµως η 
έµοιαζε πιο επίκαιρη από ποτέ: 
τα πρώτα του φορέµατα από µαύρο βελούδο για να τα φορά 
µια Μαρκησία στην εκκλησία», 
ποίος συµπεριέλαβε στις αναφορές του και τις αναµνήσεις 
του από τις Ορθόδοξες εκκλησίες στο Σοχούµι της Αµπχαζί-
ας, όπου µεγάλωσε. 

Κάνε τον Σταυρό σου 
Σε µια εποχή που η θρησκεία γίνεται η αφορµή για φό-

νους, η µόδα γίνεται πιο προσεκτική στους χειρισµούς 
της, τα µηνύµατα είναι υπονοούµενα, διακριτικά. Η 
Virginie Viard για τον 
πηµένους στην Coco σταυρούς στην τελευταία της 
επίδειξη. Η Simone Rοchas παρουσίασε υπερµεγέ-
θη βαπτιστικά και δαντελένιες Μαντόνες στο σόου 
της για αυτό τον χειµώνα: 
την Πρώτη Κοινωνία, δεν φόρεσα ποτέ το άσπρο φό-
ρεµα, όπως όλες οι συµµαθήτριες µου. Ίσως για αυ-
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Dolce Gabbana Chanel

Simone Rocha

Στον 
σταυρό 
που σου κάνω 

Η µόδα πάντα εξέταζε τα θέµατα 
θρησκείας, πίστης και δεισιδαιµονίας 
αξιοποιώντας σύµβολα και µοτίβα. 

Φαίνεται ότι µε όσα ζούµε αυτή 
τη χρόνια, η πίστη έρχεται 

στο προσκήνιο των trends. 

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
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Η Τζένη
«23 Απριλίου. Μέσα στην καρδιά της καραντίνας, κάτι πιτσιρί-
κια ρίχνουν κροτίδες στην Τζένη, την 8χρονη βασίλισσα του 
καταφυγίου του Συλλόγου Ζωόφιλων Αγίας Παρασκευής. Η 
Τζένη τρομάζει και παίρνει τους δρόμους. Την ίδια ημέρα τρεις 
αδερφές ύστερα από μία σειρά πολλών τυχαίων γεγονότων 
τυχαίνει να βγουν την ίδια στιγμή για βόλτα. Έτσι ακριβώς ξεκι-
νάει η ιστορία που θα άλλαζε τις ζωές όλων μας μια για πάντα.
Η Τζένη μάς ακολουθεί μέχρι το σπίτι, τηλεφωνούμε στον α-
ριθμό που αναγράφεται στη ταυτότητά της και ο άνθρωπος 
που μιλάμε μας λέει με χαρά ότι έρχονται σε δέκα λεπτά να την 
πάρουν. Πηγαίνουμε στην αυλή. Η Τζένη κάθεται σαν αληθινή 
κυρία και σκύβει το κεφάλι της για να τη χαϊδέψουμε. Και εκεί-
νη τη στιγμή βλέπουμε το λουράκι της και μουδιάζουμε.  Έγρα-
φε πάνω του «υιοθέτησέ με». 

Ο Τσίκο
Η ιστορία του Τσίκο, του παιχνιδιάρη πιτσιρίκου που κλείνει 
τώρα τους 4 μήνες ζωής, είναι πιο μικρή. Έπεσε στις ρόδες των 
γονιών μας καθώς γυρνούσαν από το χωριό. Και επέστρεψαν 
στην Αθήνα τρία μέλη της οικογένειας Φαφούτη αντί για δύο. 
Μου φαίνονται πολύ λίγα τα λόγια για να περιγράψω την ευ-
τυχία και την αγάπη που φέρνει ο ερχομός ενός ζώου στη ζωή 
ενός ανθρώπου. Και αυτό το λέω εγώ, που ανέκαθεν θεωρού-
σα πως το να μεγαλώνεις ένα ζώο είναι αρκετά εξαντλητικό και 
συνώνυμο αμέτρητων ευθυνών. Αυτός ήταν και ο λόγος που έ-
λεγα ότι δεν μπορώ να αναλάβω κάτι τόσο απαιτητικό. Κι όμως, 
τώρα που η οικογένειά μας έχει μεγαλώσει ήδη κατά δύο μέλη, 
σκέφτομαι τι χάναμε τόσα χρόνια που δεν είχαμε ζήσει την 
ευτυχία του να μεγαλώνεις με ένα, δύο ή και περισσότερα ζώα. 
Τόση αγάπη, τόσο γέλιο, τόση ζεστασιά, τόση αλήθεια. Υπάρχει 
άραγε κάποιος στον κόσμο που να μη διψάει για όλα αυτά; 
Για όλα αυτά μπορώ να πω με απόλυτη σιγουριά πως δεν υ-
πάρχει μεγαλύτερο και σπουδαιότερο δώρο που μπορείτε να 
κάνετε στον εαυτό σας για φέτος τα Χριστούγεννα απ’ το να 
υιοθετήσετε ένα αδέσποτο ζωάκι. Απλά θα παρακολουθείτε 
το αδεσποτάκι σας και εσάς να μεταμορφώνεστε μέρα με τη 
μέρα. Να ομορφαίνετε από την αγάπη. Φέτος τα Χριστούγεννα 
θα ευχηθώ σύντομα να μην υπάρχει ούτε ένα αδέσποτο στον 
δρόμο και στα καταφύγια. Και να είναι όλα εκεί που πρέπει. Με 
μια οικογένεια που τα λατρεύει και τους λατρεύει. 
Χρόνια μας πολλά.

υ.Γ. 1 Το έχω πάει συναισθηματικά το σεντόνι μου και δεν έχω ανα-
φερθεί στην κατάσταση που παίζει πια στο σπίτι. Για αρχή να ανα-
φέρω ότι η Τζένη σιχαίνεται τον Τσίκο. Δεν αντέχει να τον βλέπει, 
της τη σπάει δίχως αύριο. Είναι τελείως ζεν και απολαμβάνει να 
αράζει γύρω στις 23 ώρες το 24ωρο. Ο Τσίκο από την άλλη, σε κα-
τάσταση αμόκ, τρέχει συνέχεια σαν παλαβός, δαγκώνει τα πάντα 
(ακόμα και τον εαυτό του  – δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό το πράγμα 
αυτό το άτομο) και συνήθως παίρνει τόση φόρα που καταλήγει να 
γλιστράει με το κεφάλι στο πάτωμα. Φέραμε εκπαιδεύτρια και μας 
ενημέρωσε πως θα τα βρουν στο τέλος. Παράλληλα και οι δυο 
τους μπορούν ανά πάσα στιγμή να μένουν σε όποιο σπίτι θέλουν, 
όποια ώρα θέλουν (ακολουθούμε πιστά το πρότυπο της αθάνατης 
ελληνικής οικογένειας με το σπίτι σάντουιτς). Η ιδιωτικότητα που 
δεν είχαμε, εξακολουθεί να μην υπάρχει. Η μάνα μας ζει όνειρο 
και κάνει στον Τσίκο ό,τι έκανε με εμάς, τον μεγαλώνει δηλαδή 
χωρίς κανένα όριο (και με ασύλληπτη αγάπη), ενώ παράλληλα 
έχει αποσυντονιστεί από το γεγονός ότι δεν έχει παντρευτεί καμία 
μας. Θέλει να πάρουμε 1-2 σκυλάκια ακόμα. Με τις αδερφές μου 
πιστεύουμε ότι υποσυνείδητα αναπληρώνει τα εγγόνια με σκυλιά.

υ.Γ. 2 Μη διστάσετε να υιοθετήσετε ένα μεγαλύτερο ζωάκι. Διψάνε 
ακόμα περισσότερο για να δώσουν και να πάρουν αγάπη και η σχέ-
ση που δημιουργείται είναι αδιανόητα ισχυρή. 

υ.Γ.3 Το dogsvoice.gr είναι από τα σπουδαιότερα site για αδέσποτα 
ζωάκια. Εκεί θα βρείτε όλα τα σωματεία αλλά και όλες τις αγγελίες 
για σκυλάκια. Στο animalscityofathens.gr γίνεται επίσης πολύ 
ουσιαστική δουλειά και αφορά σε όσους μένουν στην Αθήνα και 
θέλουν να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο από το καταφύγιο του Δή-
μου Αθηναίων. Τέλος, το ninelivesgreece.com είναι ένα σωματείο 
διαμάντι για τις αδέσποτες γατούλες. 

υ.Γ. 4 Θα ευχαριστούμε για πάντα τον Σύλλογο Ζωόφιλων Αγίας 
Παρασκευής που μεγάλωσε με αγάπη το Τζενάκι μας. Εκεί ωστόσο 
υπάρχουν πολλά ακόμα αξιολάτρευτα ζωάκια. Μέσα σε αυτά ο 
κολλητός της Τζένης, ο τρίχρονος παιχνιδιάρης κούκλος ο Αλέ-
πος, που το έχω πάρει πατριωτικά να του βρω την πιο φανταστι-
κή οικογένεια εκεί έξω. Να τους δείτε όλους ένα προς ένα εδώ: 
facebook.com/strays.agias

υ.Γ. 5 Όποιος διαβάσει αυτό το κείμενο και έχει έστω έναν γονιό 
που θέλει να τον δει να χαμογελάει, μπορώ να του εγγυηθώ ότι με 
ένα ζωάκι στο σπίτι θα ακούει ξανά αυτό τον άνθρωπο να γελάει 
δυνατά κάθε μέρα που περνά και να βρίσκει ενέργεια που ούτε ο ί-
διος πίστευε ότι μπορεί να κρύβει μέσα του.  A

Τα δώρα 
που ήρθαν 
στην 
οικογένειά 
μου μέσα 
στο 2020
Ζητήσαμε από τη Μαριέττα 
Φαφούτη, τη μουσικό που έ-
γραψε την ωραιότερη διασκευή 
του Jingle Bells για τα φετινά 
Χριστούγεννα, να μας περιγρά-
ψει τα δώρα που έλαβε φέτος. 
Ακολουθεί ερωτικό ρεπορτάζ.

Της ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΦΑΦΟΥΤΗ

ΙΝFO
Η Μαριέττα Φαφούτη 
διασκεύασε φέτος 
το τραγούδι Jingle 
Bells για τη χριστου-
γεννιάτικη καμπάνια 
«Cooking is all you need» 
του Άκη Πετρετζίκη. 
Η διασκευή κυκλο-
φορεί σε όλα τα μέσα 
από τη Musou Music. 
Ακούστε το! Θα σας 
φτιάξει τις γιορτές 
που (δεν) θα έρθουν. 
Περισσότερα στο www.
mariettafafouti.com 

Η Τζένη

ο Τσίκο
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·¿ÁÆ°ÁÃª ªÆ¸Á ¦Ã¤¸
Ο Αϊ-Βασίλης είχε τρελό σουξέ στο σπίτι µας για πολλά χρόνια, 
για την ακρίβεια ήτανε ο σταρ των Χριστουγέννων: οι παραγγελίες 
δώρων συζητιόντουσαν κανένα µήνα πριν τις Γιορτές, µε παιδικές 
αποφάσεις, αλλαγές γνωµών, κλάµατα (όταν το απαιτούµενο δώρο 
ήταν επιπέδου Νάσα, µαζί µε τον Τοµ Χανκς), συµβιβασµούς προς 
οικονοµικότερα /µικρότερα /εφικτότερα δώρα, και αγωνία, κατά 
πόσον (1) θα έρθει τελικά ο Αϊ-Βασίλης φέτος, (2) θα φέρει αυτό που 
ζητήσαµε ή άλλα αντί άλλων όπως µια χρονιά που δεν του το συγ-
χωρούµε ακόµα το πόσο ΑΣΧΕΤΑ πράγµατα είχε φέρει, και (3) θα τον 
δούµε άραγε να τρώει τα κούκις µας ή όχι; 
Τα γράµµατα γραφόντουσαν µε επιµέλεια από την κόρη, στο γό-
νατο και ως ξεπέτες από τους δύο γιους – τα αγόρια µε το ζόρι έγρα-
φαν µια αράδα, κι ένα ξερό «ευχαριστώ» στο τέλος, για έναν άγιο που 
θα ξεπατωνόταν να βρει το τελευταίο γκέιµ µπόι ή εξ-µποξ-κάτι στην 
τρέλα των εορταστικών ψωνίων (πόσο πίσω µας πάω τώρα…). Και 
τα αγόρια, ο µεγάλος και ο µικρός, ήθελαν σπρώξιµο για να γράψουν 
τα ρηµάδια τα γράµµατα, και απειλές. («∆εν θα έρθει/ δεν θα σου φέρει 
ούτε κάλτσα φέτος, αφού δεν στρώνεσαι να του γράψεις γράµµα!»)
∆εν βάζαµε ποτέ παραδοσιακές κάλτσες για γέµισµα, τώρα που 
είπα κάλτσα: ο Αϊ΄Βασίλης άφηνε τα δώρα του κάτω από το χριστου-
γεννιάτικο δέντρο, το οποίο στολίζαµε, και στολίζουµε ακόµα, από 
τον Νοέµβριο λες κι είµαστε τα Σέλφριτζες. Το στόλισµα του δέ-
ντρου/καραβακίου/άλλου, έχει ενδιαφέρον για τα παιδιά µέχρι τα 
13-14 χρόνια τους, µετά, σκασίλα τους αν στολίστηκε το σπίτι, έχου-
νε να πάνε σε εκατό πάρτι και να βγάλουνε οκτακόσιες σέλφι, σιγά 
µην ασχοληθούν µε φωτάκια και µπαλίτσες και µπλαµπλαµπλα. 
Λίγο πριν επέλθει η παγερή αδιαφορία των παιδιών για το στόλι-
σµα του δέντρου (και για τους γονείς τους…), έρχεται η καταρράκω-
ση του Αϊ-Βασίλη: από εκεί που ήτανε καταπληκτικότερος των κα-
ταπληκτικών, γίνεται ανέκδοτο ξαφνικά µέσα σε ένα χρόνο. Γίνεται 
µια αφορµή για να κοροϊδέψουν τα παιδιά τους γονείς («χααααα, µας 
λέγατε ότι έφερνε τα δώρα ο Αϊ-Βασίλης, χαααα, ξέραµε ότι είστε εσείς, 
µα πόσο κουλοί!»). Οι χριστουγεννιάτικες ταινίες µε Αϊ-Βασίληδες, 
ακόµα και µε τον Κερτ Ράσελ, αντιµετωπίζονται µε ειρωνεία, βα-
θιά αµφισβήτηση, σαρκασµό (που είναι σχεδόν το ίδιο πράγµα µε 
την ειρωνεία απλώς µε άλλη λέξη) – ταινίες τις οποίες βλέπαµε ως 
προ-πέρσι µε γουρλωµένα µάτια όλοι, σίγουροι ότι αφορούσαν 
µια εκδοχή ενός Αϊ-Βασίλη µε αµερικάνικο αξάν αλλά κατά τα άλλα 
ΤΕΛΕΙΟΥ… οι ταινίες αυτές χαρακτηρίζονται «τςςς» πια, στην ίδια 
κατηγορία µε το Οτέλ Τρανσυλβάνια και γενικά τα κινούµενα σχέ-
δια: ίιιιιου,για όνοµα, ε όχι, πας καλά; Καµία συζήτηση δεν γίνεται, 
εννοείται, για το κατά πόσον θα φτιάξουµε κούκις, µήπως φάει και ο 
Αϊ-Βασίλης. Τζίσας, δηλαδή, ίου, ντ’ α!
Η µέση µαµά µε παιδιά, που έχουν ξεπεράσει τον Αϊ-Βσίλη, περι-
φέρεται τις χριστουγεννιάτικες νύχτες µέσα στο σπίτι σαν το Φά-
ντασµα των Χριστουγέννων και, αν δεν νοσταλγεί την εποχή που ο 
Αϊ-Βασίλης ερχότανε… τη σκέφτεται αυτή την εποχή. Όπως τη σκέ-
φτεται το µέσο άτοµο χωρίς καθόλου παιδιά, µια και έτσι ήταν η δική 
του παιδική ηλικία γύρω στις Γιορτές – µε τον Αϊ-Βασίλη σαν κερασάκι 
στην τούρτα: ό,τι και να γινότανε, υπήρχε κάτω από το δέντρο, στην 
κάλτσα, δίπλα στο τζάκι ή τη σόµπα, στην πόρτα ή στο παράθυρο ή 
κάτω από το κρεββάτι, ένα µικρό ή µεγάλο δώρο που περίµενε να το 
ξετυλίξει ενθουσιασµένο το µέσο παιδί τα Χριστούγεννα. Έκανε δου-
λειά ο Αϊ-Βασίλης, όχι αστεία. ∆ιάβαζε τα γράµµατα, ντυνότανε µέσα 
στην παγωνιά, κολλούσε όπως όπως το µούσι του κι έτρεχε να βρει 
το ηλεκτρονικό γατάκι/σκυλάκι/ροµποτάκι, τις κάρτες Πόκεµον µαζί 
µε άλµπουµ, την κούκλα Λαλαλούπσι µε το πετ της, το παιχνίδι του 
πλεϊστέισον, και χιλιάδες άλλα αναλώσιµα, µε τα οποία το µέσο παιδί 
έπαιζε, ή και παίζει, για καµιά ώρα πριν τα βαρεθεί.

Όταν ήµουν επτά χρονών, ο οικογενειακός φίλος κύριος Αρά ντύ-
θηκε µια φορά Αϊ-Βασίλης. Μαζευτήκαµε όλα τα παιδιά της παρέας 
στο σπίτι τους την ηµέρα των Χριστουγέννων κι εµφανίστηκε ο Αϊ-
Βασίλης, εύθυµος, καλοφαγωµένος, στο τσακίρ κέφι, φορτωµένος 
µε µια τεράστια σακούλα γεµάτη δώρα. Ο ενθουσιασµός µας ήταν 
ενθουσιώδης, και λίγα λέω. Ορµήσαµε όλοι απάνω του, παρόλο 
που φώναζε τα ονόµατά µας για να µας µοιράσει τα δώρα ένα-ένα. 
Στο βάθος, ίσως αναγνωρίζαµε τον κύριο Αρά, µε κόκκινο φούτερ, 
κοτλέ µπορντό παντελόνι (πού να βρει κόκκινο παντελόνι και µάλι-
στα στα µέτρα του, στην Καβάλα της δεκαετίας του ’60;), µούσι από 
βαµβάκι και κόκκινο σκουφί της κόρης του αλλά όλοι δεχτήκαµε ότι 
ο Αϊ-Βασίλης απλώς µπήκε στην ντουλάπα του κυρίου Αρά, αυτό 
ήταν όλο. Έκανε «Χοχοχο!» µε µπάσα φωνή κι έλεγε διάφορα χρι-
στουγεννιάτικα, µε βελγο-αρµένικη προφορά, µια και ήτανε Βέλγος 
αρµένικης καταγωγής… κι από τότε, η ιδέα µου για τον Αϊ-Βασίλη 
βασίστηκε σε έναν µεγαλόσωµο, χαριτωµένο και γελαστό φίλο των 
γονιών µου, µε αυτή τη συγκεκριµένη προφορά. 
Ίσως επειδή η εικόνα και η ανάµνηση αυτού του Αϊ-Βασίλη των 
παιδικών µου χρόνων είναι τόσο ισχυρή, δεν έβαλα ποτέ κάποιον 
στο περιβάλλον µας να ντυθεί Αϊ-Βασίλης για τα παιδιά. Άλλωστε ο 
Αϊ-Βασίλης ερχότανε αυτοπροσώπως µέχρι πέρσι µόλις. Άφηνε πο-
λύ διακριτικά τα δώρα του κάτω από το δέντρο, έτρωγε τα κούκις, 
µας κόστιζε κάτι παραπάνω, αλλά τίποτα δεν είναι τζάµπα σ’ αυτή τη 
ζωή, και στο φινάλε, ήτανε ο βασιλιάς των Χριστουγέννων… A

Μπάι
Μπάι

Αϊ Βασίλη 
Μέχρι πριν µερικά 

χρόνια ήτανε µεγάλη 
υπόθεση ο Αϊ-Βασίλης.

 Αλλά δεν είναι πια…
Tης ΜΑΝΙΝΑΣ 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
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MAYBELLINE
Μάσκαρα The Falsies 

Lash Lift

MAXILARA
Τσαγιέρα Teapot Alice red 

€29,90

SAMSUNG
Smartphone Galaxy S20 Fe

MOLESKINE
Ηµερολόγιο µε θέµα «Αλίκη 
στη Χώρα των Θαυµάτων» 

€23,90

TOMMY 
HILFIGER

Γυναικείο δερµάτινο 
µποτάκι €175,90

PEDRO 
GARCIA

Πέδιλο µαύρο µε 
µαργαριτάρι €350

YOUTH LAB.
Limited edition εορταστική συσκευασία 
µε κρέµες προσώπου και µατιών €41,60

MIZUNO
Γυναικείο αθλητικό 

παπούτσι Wave Revolt €95

MARIA 
MASTORI

Χειροποίητο
γιορτινό κόσµηµα 

KIKO MILANO
Χρυσό πορτοφολάκι  µε µίνι µάσκαρα, eyeliner, 

κραγιόν και παλέτα προσώπου €19,99

PLAISIO
Oral - B 

Οδοντόβουρτσα 
PRO750 €49,99

GARMIN
Γυναικείο 
smartwatch 
vivoactive® 4S 
€299,99

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Βιβλίο «Βαλκανική
 τριλογία» της 

Ολίβια Μάνινγκ €22

KARL 
LAGERFELD

∆ερµάτινη ασηµένια 
τσάντα €295

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΑΚΤΟΣ

Βιβλίο «Ο ροδοµάγουλος, ένα 
ταξίδι στ’αστέρια» του Βασίλη 

Χαραλαµπόπουλου €10,60

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ

Γούρι για το 2021, 
Ελληνοπούλα €42

THE BODY SHOP
Advent Calendar µε 24 προϊόντα €80

INTIMISSIMI
Μεταξωτό τοπ 
€42,90

INTIMISSIMI
Εσώρουχα Charme Fatal µε 

δαντέλα, σουτιέν €32,90/ 
σλιπ €14,90
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MARIA 
MASTORI

Χειροποίητο
γιορτινό κόσµηµα 
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DOLCE & 
GABBANA

K by Dolce & Gabbana 
Eau de Parfum

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΑΡΜΟΣ
Βιβλίο «Η Ελλάδα των 
ονείρων» του Στέλιου 
Ράµφου €28

RΕFORM ME 
FIT-CHAIR®

Σύστηµα καθίσµατος µε εργονοµική 
υποστήριξη €139,99

SAMSUNG
Galaxy Tab S7+ 

µε υψηλές επιδόσεις 
και βελτιωµένο 

S Pen

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΜΙΝΩΑΣ

Βιβλίο «Το καταφύγιο» 
της Λούσι Φόλεϊ €17,70

KIEHL’S
Advent Calendar µε 24 προϊόντα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
Λογοτεχνικός Καζαµίας 
2021 €14

SWATCH
Ρολόι Dark Boreal €165

LANCÔME
Gift set Genifique (ορός, κρέµα ηµέρας, 

κρέµα νυκτός, κρέµα µατιών)GARMIN
Παιδικό vívofit® jr.3 
Digi Camo €89,99

BENETTON
Γυναικεία µάλλινη ζακέτα µε τσέπες € 89,95

FREZYDERM
Νεσεσέρ Revitalizing serum µε δώρο δείγµατα 

Night Force & Eye Balm

FALCONERI
Πλισέ φούστα €187

TED BAKER
Little black dress µε twist 

λουλουδένιο pattern €185

INTERMED
Εva Belle Booster Vitamin C  

για λείανση και λάµψη 
της επιδερµίδας
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MOLESKINE
Ηµερολόγιο µε θέµα «Χιονάτη» €25,50 

CONVERSE
Γυναικείο αδιάβροχο 

µποτάκι €90
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PAPER BOAT SOAPS & CANDLES
Gift set µε φυτικό κερί σόγιας, αρωµατικό χώρου 

και αρωµατικό σαπούνι €49,90

SOPHIA 
ENJOY 

THINKING
Ριχτάρι από 

ανακυκλωµένο 
βαµβάκι €22,20

LANCÔME
Παλέτα σκιών Crystal

3QUARTERS
Χειροποίητο σακίδιο πλάτης 

από πανί τέντας €165

ESSENCE
Σετ πινέλων µε γκλίτερ €11,90 

NUXE
Gift set µε ξηρό λάδι Huile Prodigieuse, 

κρέµα προσώπου Nuxe Fraiche de beaute και 
µάσκα απολέπισης Nuxe Insta - Masque €30 

YOUTH LAB.
Peptides Spring 

Hydra-Gel Eye 
Patches µάσκα 

µατιών €35

BONENDIS
∆ερµάτινη χειροποίητη 

τσάντα Chiara €95

DELUX 
HELLAS
Μαύρα γυαλιά γατίσια 
µε ωραίες λευκές 
λεπτεµέρειες, Gucci



BLACKLIGHTATHENS
Εσύ, θα ένιωθες αμήχανος αν σε εκπαίδευε ένας τυφλός; 

Η Black Light Athens µαθαίνει το προσωπικό πολυκαταστηµάτων πώς να εξυπηρετούν ανθρώπους χωρίς όραση
Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ 

κυρη ερώτηση αλλά την 
έκανα: Πώς είναι να µη 
βλέπεις; «∆εν ξέρω, θα 
έπρεπε να έχω δει για να 
µπορώ να σου πω». Η Χρυ-

σέλλα Λαγαρία, 39 χρό-
νων, είναι εκ γενετής τυφλή, 

βλέπει µόνο κάποιο φως και σκιές, µπορεί, 
δηλαδή, να καταλάβει αν είναι µέρα ή νύχτα 
ή αν είναι αναµµένα τα φώτα. Ένας τυφλός τις 
περισσότερες φορές έχει λιγότερες ευκαιρίες 
σε σχέση µε κάποιον που έχει την όρασή του. 
«Η αλήθεια είναι ότι πάντα µια γυναίκα στην 
ηλικία µου και µε το ίδιο βιογραφικό θα έχει 
περισσότερες πιθανότητες να την προσλά-
βουν», λέει. Ήταν κι αυτό ένα κίνητρο να κάνει 
τη δική της δουλειά, να φτιάξει, όπως λέει, 
εκείνη τα πράγµατα όπως θέλει, καθώς είναι 
συνιδρύτρια της κοινωνικής συνεταιριστικής 
επιχείρησης Black Light Athens. 

H Black Light Athens δηµιουργήθηκε το 
2017 και απευθύνεται σε εταιρείες λιανικού ε-
µπορίου, όπως σούπερ µάρκετ, προκειµένου 
να εκπαιδευτούν οι υπάλληλοι στο πώς θα 
εξυπηρετούν σωστά έναν τυφλό πελάτη, σε 
εταιρείες µε προγράµµατα κοινωνικής ευθύ-
νης που αφορούν την τυφλότητα, σε e-shop 
για να γίνονται πιο προσβάσιµα σε άτοµα 
µε αναπηρία. Επίσης σε σχολεία, µε δράσεις 
εξοικείωσης των παιδιών µε την αναπηρία. 
«Είναι µια προσπάθεια να χτίσουµε γέφυρες 
ανάµεσα σε ανθρώπους µε όραση και χωρίς 
όραση και να εκπαιδεύσουµε την κοινωνία», 
λέει η Χρυσέλλα. 

ΤΥΦΛΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ
 ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 

Ποια είναι τα µεγαλύτερα προβλήµατα που 
µπορεί να αντιµετωπίσει ένας τυφλός σε ένα 
σούπερ µάρκετ, για παράδειγµα; «Πολλά µι-

κρά και ένα µεγάλο που λέγεται αµηχανία. 
Ξαφνικά µπαίνει στο κατάστηµα ένας άνθρω-
πος που δεν βλέπει. Πώς τον αντιµετωπίζου-
µε;». Το σεµινάριο της Black Light είναι τρίωρο, 
έχει ένα θεωρητικό και ένα βιωµατικό κοµµά-
τι. «Εκπαιδεύουµε τους εργαζόµενους στο 
πώς θα προσεγγίσουν το τυφλό άτοµο, πώς 
θα τον συνοδεύσουν, πώς θα τον βοηθήσει 
να πληρώσει. Η προσέγγιση, για παράδειγµα, 
γίνεται ως εξής: Πλησιάζουµε σε κοντινή από-
σταση, όσο επιτρέπεται λόγω των συνθηκών, 
για να του µιλήσουµε, γιατί δεν είναι ωραίο 
να του φωνάξουµε από µακριά αν χρειάζεται 
κάτι. Στο θέµα της συνοδείας, ο σωστός τρό-
πος είναι ο τυφλός να κρατάει τον συνοδό του 
από το µπράτσο και να περπατάνε µαζί. Τώρα, 
λόγω κορονοϊού, προτείνουµε να φορέσουν 
και οι δύο γάντια και να κρατιούνται χέρι-χέρι, 
µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη απόσταση. 
Επίσης, ο τυφλός θα πρέπει να έχει τη σωστή 
πληροφορία, να ενηµερωθεί για τις προσφο-
ρές π.χ. Ακόµη, στο ταµείο, ο υπάλληλος δεν 
γίνεται να αφήσει τα ρέστα, την απόδειξη ή 
την κάρτα στον πάγκο, πρέπει να του τα δώ-
σει στο χέρι». 
Μια µικρή παρένθεση για να ρωτήσω τη Χρυ-
σέλλα αν είναι εύκολο να ξεχωρίσει τα χρή-
µατα που κρατάει στο χέρι της. «Εύκολο είναι. 
Ένα δεκάευρο έχει αρκετές διαφορές από ένα 
εικοσάευρο, τόσο στη διάµετρό τους, όσο 
και σε κάποια ανάγλυφα. Ειδικά αν έχεις δύο 
χαρτονοµίσµατα µαζί σου είναι πολύ εύκολο 
να τα ξεχωρίσεις, συγκρίνοντάς τα. Αλλά και 
ένα να έχεις, αν δεν είσαι σίγουρος, µπορείς 
να το βγάλεις µια φωτογραφία και υπάρχει 
µια εφαρµογή στο κινητό που σου λέει τι χαρ-
τονόµισµα είναι. Τα κέρµατα είναι πολύ πιο 
εύκολο να τα ξεχωρίσεις, έχουν µεγαλύτερες 
διαφορές. Το πενηντάλεπτο, ας πούµε, έχει 
πολύ χοντρά δοντάκια». 
Τέσσερα από τα πέντε βασικά µέλη της Black 
Light είναι τυφλοί. Πώς αντιµετωπίζονται 

στην προσέγγιση µε τις εταιρείες και τους ερ-
γαζόµενους; «Στην αρχή υπάρχει ένα ξάφνια-
σµα. Ξαφνιάζονται που οι εκπαιδευτές είναι 
τυφλοί. Κι αυτό γιατί έχουµε συνηθίσει µια 
κατάσταση όπου για τους ανθρώπους µε α-
ναπηρία να µιλάνε άλλοι και όχι οι ίδιοι. Στη 
συνέχεια παύει η αµηχανία, λόγω και της βι-
ωµατικής διαδικασίας. Σε κάποια φάση και 
οι εργαζόµενοι θα βάλουν µάσκα για να µη 
βλέπουν τίποτα, για να καταλάβουν λιγάκι 
πώς είναι να κινείται κάποιος που δεν βλέπει 
µέσα σε ένα κατάστηµα, ή πώς είναι να βρί-
σκεσαι στο ρόλο του συνοδού, βγαίνουν από 
την comfort zone». 

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ BLACK LIGHT 

Η αρχή της Black Light έγινε από τη Χρυσέλλα 
σε συνεργασία µε τον Γιάννη και τη ∆ήµητρα 
Καπνιά. Νωρίτερα, ήταν επί τέσσερα χρόνια 
συνεργάτες στο δρώµενο Dialogue in the 
Dark, που παρουσιαζόταν στο Μπάντµιντον. 
Εκεί, ένας χώρος είχε διαµορφωθεί σαν το 
κέντρο της Αθήνας, µε σταθµούς µετρό, δρό-
µους κ.λπ., και οι επισκέπτες «γνώριζαν» την 
πόλη αλλά σαν τυφλοί, βρισκόµενοι στο α-
πόλυτο σκοτάδι. Από το δρώµενο αυτό πέρα-
σαν 40 χιλιάδες άνθρωποι. «Και από αυτή την 
εµπειρία µας, αλλά και από τα όσα βιώναµε κι 
εµείς οι ίδιοι», λέει η Χρυσέλλα, «σκεφτήκαµε 
να κάνουµε αυτή την προσπάθεια. Βέβαια, το 
θέµα δεν είναι µόνο το κατάστηµα, πώς θα 
κινηθεί ένας τυφλός σε ένα µεγάλο κατάστη-
µα, αλλά και σε µια δηµόσια υπηρεσία, σε ένα 
ΚΕΠ, στην εφορία. Θέλουµε να επεκτείνουµε 
τα σεµινάριά µας και εκεί, είναι ένα σχέδιο για 
το µέλλον». 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της Black Light 
γίνονται σε δηµοτικά, από την τρίτη τάξη και 

µετά, σε γυµνάσια και λύκεια, ενώ κάποια έ-
χουν γίνει και σε ιδιωτικά κολέγια, µε τη Χρυ-
σέλλα να σηµειώνει ότι στόχος είναι να επε-
κταθούν και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
Ανάλογα µε την ηλικία των µαθητών κινείται 
και το πρόγραµµα. Τι ρωτάνε τα παιδιά; «Τα 
µικρά παιδιά ρωτάνε τα πάντα. Πώς µπορείς 
να κινείσαι χωρίς να βλέπεις, πώς µπορείς να 
έχεις ένα κινητό. Τα πιο µεγάλα ρωτάνε για 
σχέσεις, ένα θέµα που αρχίζει να απασχολεί 
και τα ίδια. Μπορεί να ρωτήσουν αν ένας τυ-
φλός κάνει εύκολα σχέση, αν κάνει σχέση µε 
κάποιον που βλέπει, πώς µπορείς να πεις ότι 
κάποιος σου αρέσει χωρίς να τον έχεις δει. 
Τέτοια πράγµατα».
«Στο δηµοτικό δείχνουµε στα παιδιά τη γρα-
φή Braille, τους δείχνουµε βιβλία Braille, τα 
βάζουµε µε έναν τρόπο στη διαδικασία να 
σκεφτούν πώς θα ήταν να είχαν έναν τυφλό 
συµµαθητή. Επίσης, παίζουµε µε τις τέσσερις 
αισθήσεις, προσπαθώντας να αναγνωρίσου-
µε αντικείµενα µε κλειστά µάτια, µέσω της 
αφής, της ακοής, της όσφρησης, της γεύσης. 
Τους δείχνουµε και το λευκό µπαστούνι και 
πώς χρησιµοποιείται». 
Η Χρυσέλλα ζει µόνη της από τα 25 της. Μέ-
νει στο Κουκάκι, βγαίνει πολύ κι εκεί αλλά και 
αλλού. «Στην παρέα είµαι αυτή που θέλει να 
κάνει τις µεγαλύτερες αποστάσεις, στο Κρυ-
ονέρι να πει κάποιος να πάµε, ναι θα πω, κι ας 
πρέπει να πάρουµε τέσσερα λεωφορεία και 
δύο µετρό». Το λευκό µπαστούνι είναι η προέ-
κταση του χεριού της. «Είναι αυτό που θα βρει 
οποιοδήποτε εµπόδιο πριν από εσένα, ένα 
σκαλοπάτι, µία κολόνα». Τη ρωτάω αν το παίρ-
νει µαζί της και όταν βγαίνει µε κάποιον που 
βλέπει, που θα µπορούσε να είναι συνοδός 
της. «Εννοείται, το λευκό µπαστούνι είναι η 
δική µου ανεξαρτησία. Είναι σαν να σου πω 
εγώ να πάµε µια βόλτα αλλά να σου κλείσω τα 
µάτια. Θα σου αρέσει; Όχι, γιατί θέλεις όλη την 
πληροφορία που µπορείς να έχεις». A

A
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οιος δεν αγαπά τα βιβλιοχαρτοπω-
λεία; Η οικεία μυρωδιά, ένα συνον-
θύλευμα από χαρτί, γόμες, μαρκα-
δόρους διαρκείας και ιστορίες ταλα-

ντούχων ανθρώπων που στριμώχνο-
νται στα ράφια του, καταφέρνουν να 

σε ξεσηκώσουν μόλις περάσεις το κατώφλι 
τους. Ο Νίκος Καλημέρης ήταν 29 χρονών όταν 
ανέλαβε το οικογενειακό βιβλιοπωλείο στο Περι-
στέρι. Πέντε χρόνια μετά, μια οικονομική κρίση 
και δυο καραντίνες, κάνει ό,τι είναι δυνατόν για 
να διατηρήσει τη μαγεία του βιβλιοχατροπωλεί-
ου ζωντανή. «Οι τελευταίοι μήνες ήταν ιδιαίτερα 
δημιουργικοί για εμάς, μιας και παρά την πανδη-
μία αποφασίσαμε να μη μείνουμε στάσιμοι και να 
ανοίξουμε νέους ορίζοντες, αποδεικνύοντας πως 
ένα μικρό χαρτοβιβλιοπωλείο μπορεί να κάνει 
πολλά. Φτιάξαμε τη δική μας playlist στο Spotify 
για να συνοδεύει τη βόλτα σας στα βιβλιοπω-
λεία, όταν με το καλό ξανανοίξουν, στήσαμε στο 
χώρο μας τον Τοίχο των Αναγνωστών που γεμί-
ζουμε σιγά-σιγά με βιβλιοφιλικές φωτογραφίες 
αναγνωστών, παρουσιάσαμε τα πρώτα δωρεάν 
printables αρχεία μας ανάμεσα στα οποία θα βρεί-
τε και μια σελίδα για το δικό σας ημερολόγιο ανα-
γνωσμάτων, ρωτήσαμε δημιουργούς κόμικς και 
συγγραφείς να μας δείξουν τα αγαπημένα τους α-
ντικείμενα χαρτικής ύλης και να μας μιλήσουν για 
αυτά, απαντήσαμε σε ερωτήσεις αναγνωστών 
στο Instagram (και θα το κάνουμε συχνά) και φτιά-
ξαμε το δικό μας λογαριασμό στο Letterboxd μέσα 
από τον οποίο θα μιλάμε αποκλειστικά για ταινίες 
που προέρχονται από βιβλία».

Ημερολογιο lockdown 
ενός μικρόύ βιβλιόπωλειόύ 

Εκτός των παραπάνω, οι δράσεις τους 
στα social media, «Ημερολόγια Lockdown 
ενός μικρού βιβλιοπωλείου» και «Ιστορίες 
στα Τυφλά» κρατούν εναργές το ενδιαφέ-
ρον των χρηστών. «Σκεφτήκαμε να κρατά-
με ένα ημερολόγιο του τι συμβαίνει πίσω 
από τις κλειστές πόρτες ενός μικρού χαρ-
τοβιβλιοπωλείου που συνεχίζει να δέχεται 
και να εξυπηρετεί παραγγελίες από τους 
πελάτες του εν μέσω καραντίνας. Όλα 
όσα συμβαίνουν πίσω από τα κατεβασμέ-
να μας ρολά, αλλά και δίπλα σε φλογέρες 
που επαναστατούν και σε πολύ τρομακτι-
κά βιβλία φυσικής, ανάμεσα σε συνταγές 
για μελόψωμο με σταφίδες, στα Minions, 
στον εφευρέτη της εκτροπής κλήσεων, 
τις τοπικές σπεσιαλιτέ της Σαντορίνης και 
τη Μεγκ Ράιαν με τον Άαρον Σόρκιν να κά-
νουν την εμφάνισή τους στα Ημερολόγια 
Lockdown του βιβλιοπωλείου μας». 

Οι «Ιστορίες στα Τυφλά» στηρίχτηκαν 
στο γεγονός ότι υπάρχουν βιβλία που με-
ρικές φορές προσπερνάμε. Βιβλία που ρί-
χνουμε μια ματιά στο εξώφυλλο και τους 
γυρνάμε την πλάτη. «Δεν είναι δίκαιο όμως 
αυτό, σωστά; Πήραμε μερικά βιβλία που 
θεωρήσαμε πως αξίζει να διαβαστούν αλ-
λά δε μοιάζουν να κινούνται, τα τυλίξαμε 
με χαρτί για να μη φαίνεται το περιεχό-

μενό τους, γράψαμε πάνω τους μερικές 
λέξεις και φράσεις-κλειδιά που αφορούν 
την πλοκή τους, το είδος τους και τον συγ-
γραφέα τους και τα μοιραστήκαμε με τους 
αναγνώστες μας. Και αυτοί ανταποκρίθη-
καν! Έτσι για παράδειγμα το μυθιστόρημα 
“Η μάνα” της Αμερικανίδας Περλ Μπακ, 
βραβευμένης με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 
1938, είχε στο περιτύλιγμά του τις λέξεις-
κλειδιά Νόμπελ, Μια γυναίκα, Αγροτική οι-
κογένεια, Αφοσίωση, Κίνα και Αρχές 20ού αι-
ώνα. Ταξίδεψε μάλιστα στον Πύργο για να 
συναντήσει τη νέα του αναγνώστρια, που 
το ξετύλιξε για να ανακαλύψει την ιστορία 
του και να αφοσιωθεί στο ταξίδι της επο-
χής που περιγράφει η συγγραφέας».

Είναι δύσκολο να διατηρείς βιβλιοπω-
λείο στην Αθήνα των μεγάλων αλυσίδων. 
Όμως ο Νίκος Καλημέρης επιμένει επειδή 
«αγαπάμε πολύ τα βιβλία, τη γραφική ύλη 
και κάθε είδους χαρτικό, και ελπίζουμε να 
βοηθάμε για πολύ ακόμη το κοινό μας να 
ανακαλύπτει νέες αγάπες που θα τους συ-
νοδεύουν για πάντα», θα μου πει. Συνερ-
γάζεται με άλλα μικρά, γειτονικά χαρτοβι-
βλιοπωλεία μέσα από τη συλλογική δράση 
«Είμαστε Το Βιβλιοπωλείο Σου» μέσω της 
οποίας αναζητούν μεγαλύτερη αναγνω-
ρισιμότητα για τα μικρά βιβλιοπωλεία που 
επί δεκαετίες στηρίζουν τους ανθρώπους 
στην κάθε γειτονιά και προωθούν την ανά-
γνωση και τη βιβλιοφιλία. 

Π

Το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς
Το βιβλιοπωλείο του Νίκου Καλημέρη στο Περιστέρι έχει βρει 

απίθανους τρόπους να επιζήσει της πανδημίας και να παραμένει ανοικτό 

Του ΔημηΤΡη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥλΟΥ

5+5 ΠροΤάσεισ βιβλιωΝ  
γιά Τά ΧρισΤούγεΝΝά 

γιά μιΚρούσ Κάι μεγάλούσ 

για μεγάλους αναγνώστες

Χριστουγεννιάτικες ιστορίες (Καστανιώτης)
Διηγήματα σημαντικών Ελλήνων συγγραφέων, 
όπως οι Τσίρκας, Μυριβήλης, Ξενόπουλος και Πα-
ρορίτης, συγκεντρώνει αυτή η ανθολογία, που 
μιλούν για τα Χριστούγεννα και όλα εκείνα που 
συνθέτουν την πιο όμορφη εποχή του χρόνου.

ημερολόγια από τη Χώρα των Χριστουγέννων 
του David Sedaris (Μελάνι)
Γεμάτη με το ιδιαίτερο χιούμορ του Sedaris, η σύ-
ντομη νουβέλα μιλά για τον καταναλωτισμό των 
Χριστουγέννων και τα όσα συμβαίνουν σε ένα 
εμπορικό κέντρο κατά τις γιορτινές ημέρες, με 
πρωταγωνιστή πάντα τον ίδιο τον συγγραφέα.

Χριστουγεννιάτικες ιστορίες με φαντάσματα 
(Νάρκισσος)
Σε αυτή την ανθολογία θα βρείτε από είκοσι από 
τις καλύτερες ιστορίες φαντασμάτων της αγγλό-
φωνης λογοτεχνίας, με θέμα τα Χριστούγεννα και 
συγγραφείς τους Τσέστερτον, Μπράντον, Γουόρ-
τον, Ντίκενς και άλλους.

Τα Χριστούγεννα του ηρακλή Πουαρό 
της Agatha Christie (Ψυχογιός)
Το πιο γνωστό μυθιστόρημα αστυνομικής λογο-
τεχνίας με θέμα τα Χριστούγεννα που γράφτηκε 
ποτέ ανήκει φυσικά στη θεία Άγκαθα και μόνο ο 
Ηρακλής Πουαρό μπορεί να δώσει τη λύση της 
δολοφονίας του ηλικιωμένου πατριάρχη της οι-
κογένειας Λι, μέσα στο κλειδωμένο δωμάτιο της 
έπαυλης που έχει ντυθεί στα γιορτινά.

Χριστουγεννιάτικη εφημερία (Κλειδάριθμος)
Ο συγγραφέας καταγράφει τα προσωπικά του η-
μερολόγια από τις χριστουγεννιάτικες εφημερίες 
που έκανε για έξι συνεχή χρόνια ως νοσοκομεια-
κός γιατρός, ένα αστείο, συγκινητικό και τρυφερό 
βιβλίο για όλα όσα συμβαίνουν σε ένα νοσοκομείο 
μέσα στις γιορτές.

για μικρούς αναγνώστες

 
Το Βαλς των Χριστουγέννων των Vian Boris και 
Nathalie Choux  (Ποταμός)
Το τραγούδι του Γάλλου συγγραφέα που γράφτη-
κε το 1955 ζωντανεύει με την πανέμορφη εικονο-
γράφηση της Νάταλι Σου, που δίνει μια διαφορε-
τική, γλυκιά, ζεστή αλλά και ειρωνική ματιά στα 
Χριστούγεννα.

Ο Χριστουγεννόσαυρος
των Tom Fletcher και Shane Devries  (Πατάκης)
Μια μαγική Χριστουγεννιάτικη ιστορία, με πρω-
ταγωνιστή τον μικρό Γουίλλιαμ Τραντλ και ένα 
μυστηριώδες αυγό κρύβεται στους πάγους του 
Βόρειου Πόλου και θα αποκαλύψει έναν πολύ πα-
ράξενο δεινόσαυρο που θα συναντήσει τον Άγιο 
Βασίλη.

Ο Άγιος Βασίλης του Alan Snow (Καλειδοσκόπιο)
Πώς ξέρει ο Άγιος Βασίλης τι δώρο θέλει το κά-
θε παιδί, πώς προλαβαίνει και τα μεταφέρει σε 
όλα τα παιδιά του κόσμου, πώς μπαίνει στα σπίτια 
τους και πού βρίσκεται το δικό του σπίτι; Αυτό εδώ 
το βιβλίο θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των 
παιδιών για τον Άγιο των Χριστουγέννων.

Το μολυβένιο Στρατιωτάκι των Hans Christian 
Andersen και Joohee Yoon (Μικρή Σελήνη)
Η κλασική ιστορία αγάπης του παραμυθά με ή-
ρωες έναν μολυβένιο στρατιώτη και μια χάρτινη 
μπαλαρίνα, μεταμορφώνεται σε έργο τέχνης μέ-
σα από τα χρώματα της Νοτιοκορεάτισσας εικο-
νογράφου. A

INFO
Βιβλιοπωλείο Καλημέρη, τηλεφωνικές παραγγελίες: 2105745156. Aποστολή παραγγελιών μέσω κούριερ 
σε όλη την Ελλάδα και δωρεάν παράδοση για τους κατοίκους του Περιστερίου, info@bibliopoleiokalimeri.gr

Social media (Instagram και Facebook) 
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Αυτοπαρατηρώντας τον Κάφκα
Μιλήσαµε µε τον συγγραφέα µε αφορµή το βιβλίο του «Η ερευνήτρια», 

που µόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη
Της ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΓΚΡΟΥΣ

¸
µερολόγια, όνειρα, επιστολές αναδεύονται 
στον βυθό της αποσπασµατικής και ηµιτελούς 
γραφής του Φραντς Κάφκα. Ηµερολόγια, όνει-
ρα, επιστολές αποτελούν την πρώτη ύλη αυτού 

του φυγόκεντρου µυθιστορήµατος του Μισέλ Φάις. Η 
«Ερευνήτρια» είναι ένα µυθιστόρηµα που η λογοτεχνία 
συναντάει τη λογοτεχνία και η βιογραφία ενός άλλου 
γίνεται η αυτοπροσωπογραφία του ίδιου. Ήρωας της 
ηρωίδας του Φάις είναι κάποιος που πασχίζει να γρά-
ψει βγαλµένος από το λογοτεχνικό σύµπαν, αλλά και 
από το ιστορικό σκηνικό της ταραγµένης Ευρώπης 
των πρώτων δεκαετιών του 20ού αι. – ακριβέστερα, 
µία από τις εµβληµατικότερες µορφές του. Η εργογρα-
φία του Φραντς Κάφκα (1883-1924), οι ήρωές του, η 
εποχή που έζησε, η σχέση µε τον πατέρα, οι συγγρα-
φείς που τον επηρέασαν και που επηρέασε, ηµεροµη-
νίες, γεγονότα, ερµηνείες, οι καθηµερινές του συνή-
θειες, οι διχασµοί του, οι ερωµένες του και οι έρωτες 
της ζωής του. 
Έχει κανείς την αίσθηση ότι γνωρίζει τον Κάφκα όχι 
µόνο ως συγγραφέα αλλά και συνολικά ως πρόσωπο, 
σαν αποτέλεσµα µιας εµβριθούς και µύχιας εργασίας. 
Είναι η εργασία της Ερευνήτριας, αλλά πίσω από αυτή 
είναι η εργασία γραφής –αλλά και ζωής– του Μισέλ 
Φάις. Μια πρόζα µέσα σε στην πρόζα όπου κάποιος συ-
νεχώς αναµετριέται µε τη γραφή, θέτοντας µε χίλιους 
τρόπους το ερώτηµα γιατί γράφω, πώς γράφω, τι σηµαί-
νει γράφω. Θα επιχειρήσω µια απόφανση: Η «Ερευνή-
τρια» είναι το πιο ώριµο και σπουδαίο έργο του συγ-
γραφέα, ως προς την τέχνη της γραφής και ως προς 
όλα όσα η γλώσσα σηµαίνει, ταυτόχρονα όµως είναι το 
πιο εξοµολογητικό και πιο προσωπικό του έργο.

«Στον πατέρα µου Αλβέρτο και στη µητέρα µου Α-
θηνά – στη µνήµη τους». Αφιερώνετε αυτό το βιβλίο 
στους δύο σας γονείς, κι έτσι ας ξεκινήσουµε µε µια 
ερώτηση για τη δική σας καταγωγή, εβραϊκή όπως 
και του συγγραφέα τον οποίο ερευνά η Ερευνήτριά 
σας. Γεννήθηκα κι έζησα στην Κοµοτηνή έως τα έντε-
κά µου. Μπαµπάς Εβραίος από τη ∆ράµα, µαµά από την 
Πάτρα που έγινε Εβραία για να παντρευτούν (τότε δεν 
υπήρχε πολιτικός γάµος).  Μεγάλωσα σ’ ένα ανεξίθρη-
σκο σπίτι µε πολλές εντάσεις. Αµφότεροι γιατροί και  
αριστεροί. Οι γονείς µου ήταν η νύχτα µε την ηµέρα ως 
χαρακτήρες. ∆εν νοµίζω πως κανένας τους µετακινή-
θηκε από την ψυχοστασία του µέχρι που χώρισαν, µε 
το που µετακοµίσαµε από την Κοµοτηνή στην Αθήνα 
µε την αδελφή µου και τη µητέρα µου. Μέχρι που πέ-
θαναν επιβεβαίωναν πόσο συµφωνούν ότι διαφω-
νούν: ο υποχωρητικός Αλβέρτος 
και η ανυποχώρητη Αθηνά (Χά-
να). Μ’ έχουν απασχολήσει ιδιαί-
τερα ως ήρωες σε πολλά βιβλία 

µου – µετωπικά και γυµνά ή πλάγια και µασκαρεµένα. Για 
πρώτη φορά τους αφιερώνω εξ αδιαιρέτου ένα βιβλίο. 
Ίσως γιατί µε «βοήθησαν» από τα άγουρα χρόνια µου να 
καθρεφτιστώ στη γεωµετρία της αυτοενοχοποίησης και 
στη φάρσα του πόνου (άκρως καφκικά γνωρίσµατα), ίσως 
γιατί οι γονείς µας είναι πάντα γονείς, ο πρώτος άντρας 
και η πρώτη γυναίκα που γνωρίζουµε όταν αντικρίζουµε 
το πρώτο φως – ακόµη κι αν τους ανακαλούµε µέσα από 
σπασµένο καθρέφτη. Σαν µονάδες ήταν πολύ ισχυρά πρό-
σωπα, σαν ζευγάρι µια ατόφια καφκική ιστορία. 
Από την πατρική φύτρα είχαµε έξι «συµµετοχές» στο Ολο-
καύτωµα (φέρω το όνοµα του αδελφού του πατέρα µου ο 
οποίος οικογενειακώς µαζί µε την γιαγιά µου προωθήκαν 
από τους Βούλγαρους στους Ναζί – αναπαύονται από τον 
Μάρτιο του 1943 στον βυθό του ∆ούναβη). Η σχέση µου µε 
την εβραϊκή καταγωγή (εξ ηµισείας εξάλλου) είναι αφενός 
πολιτισµική (πολλοί συγγραφείς και στοχαστές που µε 
έλκουν είναι Εβραίοι) και αφετέρου συνδέεται µε το αδια-
νόητο ιστορικό τραύµα της µνήµης.

Ο αναγνώστης, χωρίς να φεύγει ποτέ από την επι-
κράτεια της λογοτεχνίας, εξοικειώνεται µε ό,τι πιο 
µύχιο προσδιόριζε Φραντς Κάφκα, όπως τα αποδελ-
τιώνει η Ερευνήτρια από το «οικογενειακό του ψυχό-
δραµα».  Πλησίασα τον Κάφκα όπως θα τον πλησίαζε (το 
δανείζοµαι από το οπισθόφυλλο) «µια σκοτεινή πνευµα-
τίστρια, µια εµµονική αναγνώστριά του, µια παθιασµένη 
ηρωίδα µιας ασχηµάτιστης ιστορίας του». Με δυο λόγια: 
προσπάθησα να φιλοτεχνήσω το πορτρέτο του ολιστι-
κά. Πανταχόθεν. Και µε τα εργαλεία της µεθόδου, του 
ορθολογισµού, της διασταύρωσης και µε τα εργαλεία 
του χάους, της διαίσθησης, του εξωλογικού.

Αναφερθήκατε στο Ολοκαύτωµα ως προγονικό σας 
νήµα. Και ο Κάφκα, ως γερµανόφωνος εβραίος της 
Πράγας, θα χάσει ανθρώπους του στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, βέβαια ο ίδιος δεν θα είναι εν ζωή. 
Είναι κάτι που επανέρχεται στο βιβλίο, όπως και ο α-
ντισηµιτισµός και η εβραϊκή του ταυτότητα, που τον 
καθόρισε όσο λίγα. Ο Κάφκα προσπαθεί να λύσει, µε-
ταξύ άλλων, µέσα από τα βιβλία του ισόβιους διχασµούς: 
Τσέχος που γράφει στα γερµανικά, νοµικός σύµβουλος 
που αισθάνεται συγγραφέας, Εβραίος που δεν πατάει 
στη συναγωγή, εργένης που υποδύεται τον αρραβωνια-
σµένο, ευυπόληπτος αστός που συχνάζει σε καταγώγια, 
έφηβος που γερνάει απότοµα, φυγάνθρωπος που διψά 
για συνάθροιση, φαντασιόπληκτος που εκ των υστέρων 
η φαντασιοπληξία του αποδεικνύεται εσωτερικό «ρεπορ-
τάζ» για τον επικείµενο ευρωπαϊκό ζόφο… Προσπάθησα 

να µιλήσω για την τοιχογραφία του 
καιρού του χωρίς να χάσω την αίσθη-
ση του προσώπου του (και κυρίως 
του απισχνασµένου κορµιού του). Το 

συλλογικό να µην εκτοπίσει το ατοµικό. Ίσως επειδή o 
Kάφκα ζει σε µια συναρπαστικά σκοτεινή εποχή (πόλεµοι, 
ισπανική γρίπη, πογκρόµ, εθνικές ανακατατάξεις, συλλο-
γικές ακρότητες και τυφλότητες) ξεδιπλώνει σε τέτοιο 
βαθµό τη ζωοµορφική βεντάλια του. «Μεταµορφώνεται» 
στα πάντα για να σωθεί από τα πάντα. Παράλληλα, όµως, 
επειδή πρόκειται για µια αένανη µηχανή αναιρέσεων, πα-
ρεξηγήσεων, εκτροπών ο συγγραφέας της «∆ίκης» µας 
αποδεικνύει, εντός κειµένου, ότι αν το µύχιο δεν είναι 
πολιτικό, είναι νάρκισσο και αυτοαναφορικό.

Το βιβλίο φανερώνει µια βαθιά δική σας σχέση µε το 
έργο του Τσεχοεβραίου, µοιάζει να συµπυκνώνει κάτι 
πολύ µεγαλύτερο από την τωρινή συγκυρία της συγ-
γραφής. Το βιβλίο αυτό µε «γράφει» από τα δώδεκά µου. 
Τον διαβάζω από την αρχή της εφηβείας µου. Άρχισα µε τη 
«Μεταµόρφωση» στη θρυλική σειρά του Γαλαξία. Κι από 
τότε επιστρέφω ξανά και ξανά στη σαγήνη της µαύρης 
κωµωδίας του Γκρέγκορ Σάµσα. Επειδή οι συγγραφείς, α-
ντίθετα απ’ ό,τι πιστεύει εκείνος ο αναγνώστης που ζητάει 
βιβλία «βιωµένα» ή βιβλία να τον «ταξιδέψουν», γράφουν 
παρατηρώντας χαρακτήρες άλλων βιβλίων, εισχωρώ-
ντας σε αφηγηµατικές ατµόσφαιρες, ξεκλειδώνοντας µη-
χανισµούς γραφής που τους έλκουν ή τους πυροδοτούν. 
Πρόκειται λοιπόν για ένα διαρκώς αρχινισµένο, σταµατη-
µένο, ξαναρχισµένο βιβλίο. Είχα πλέον πειστεί πως µόνο 
καθ’ ύπνον θα ολοκλήρωνα αυτό το βιβλίο. Θα παρέµενε 
το αείποτε τελειωµένο βιβλίο Ακούγεται εντόνως καφκικό 
και ως έναν βαθµό είναι. Ακόµη και τώρα που το κρατάω 
στα χέρια µου, που κάποιοι το έχουν προµηθευτεί και το 
έχουν ήδη διαβάσει δεν είµαι και τόσο βέβαιος ότι υπάρχει 
η «Ερευνήτρια». Στιγµές έχω την αίσθηση πως το έχει γρά-
ψει ένας άλλος. Ένας πληρεξούσιός µου. 

Στην αρχή µας δίνετε κάποιες οδηγίες για την ανάγνω-
ση του βιβλίου, αλλά θέλω να σταθούµε λίγο στο τε-
λευταίο µέρος, των Σηµειώσεων, όπου παρατίθενται  
πραγµατολογικά στοιχεία από τη ζωή του Κάφκα και 
των ανθρώπων που συνδέθηκε. Κανονικά θα αντι-
στοιχούσαν σε λέξεις µε δείκτες στο σώµα της ιστορί-
ας, σαν παραποµπές, και ο αναγνώστης θα διέκοπτε 
την ανάγνωση για να τις διατρέξει. Και, πάντως, επιβε-
βαιώνουν ότι η «Ερευνήτρια» είναι αποτέλεσµα (και) 
πραγµατικής έρευνας. Με απασχόλησε πώς το βιβλίο 
θα αφορά κι αυτόν που παίζει στα δάχτυλα τον Κάφκα, κι 
αυτόν που µισογνωρίζει το έργο του, αλλά κι αυτόν που 
τον ξέρει µόνο κατ’ όνοµα. Κοντολογίς τον αναγνώστη της 
λογοτεχνίας κι όχι τον µελετητή του καφκικού σύµπαντος 
– συστηµατικό ή εκ περιτροπής. Αµφιταλαντεύτηκα επί 
µακρόν και κατέληξα στις Σηµειώσεις. Και για να γίνει και 
ενδοκειµενικό παιχνίδι, τις ονόµασα: Σηµειώσεις της Ερευ-
νήτριας. Τις καταχώρισα στο τέλος του βιβλίου κι όχι υπο-
σελίδια, µε αύξοντα αριθµό που παραπέµπει στο σώµα του 
κειµένου. Αυτές λοιπόν οι Σηµειώσεις δεν διασαφηνίζουν 
µόνο πραγµατολογικά σηµεία, που ενδεχοµένως αγνοεί ο 
αναγνώστης, ενίοτε προεκτείνουν και εµβαθύνουν αυτό 
καθ’ αυτό το µυθιστόρηµα, ή και το υπονοµεύουν. Με άλλα 
λόγια έχουµε τρία αρθρωτά µέρη σε όλο το βιβλίο:  Ανα-
γνωστική πυξίδα στην αρχή, καθαυτό µυθιστόρηµα στο 
µέσον και στο τέλος τις Σηµειώσεις.

Θα ήθελα να κλείσουµε µε την αισθητική του εξωφύλ-
λου και του οπισθοφύλλου. Ασχολείστε µε τη φωτο-
γραφία, έχετε πραγµατοποιήσει εκθέσεις φωτογρα-
φίας. ∆ύο φωτογραφίες σας κοσµούν το εξώφυλλο.  
Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι τραβηγµένη στις 12 
Απριλίου 2016. Ένα γκρι κτίριο µε σκοτεινά και φωτισµέ-
να παράθυρα από τον ακάλυπτο ενός ξενοδοχείου στην 
παραλία. Ξύπνησα απότοµα µετά από ένα δυσάρεστο 
όνειρο που δεν θυµόµουν, τράβηξα την κουρτίνα, πήρα 
την κάµερα και καδράρισα. Εντέλει αυτή η φωτογραφία 
µπορεί και να είναι το όνειρο που δεν θυµόµουν. Η δεύτε-
ρη, στο οπισθόφυλλο, είναι τραβηγµένη 13 Ιουνίου 2015 
στον Βύρωνα, στο σαλόνι του σπιτιού µου. Στον καναπέ 
είναι ξαπλωµένη η γυναίκα µου, η Αλεξία. Λίγο πιο πάνω 
από τον αστράγαλο πρόσθεσα αναποδογυρισµένη την 
υπογραφή του Kafka. Θυµίζει απροσδιόριστο τατού – 
µνηµονεύεται εξάλλου ως σηµείωση µέσα στο βιβλίο.∆ιαβαστε ολη τη συνέντευξη
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ΜΙΣΕΛ ΦΑΪΣ 
Η ερευνήτρια,
εκδ. Πατάκη



»
ία από τις µεγάλες εκδοτικές επιτυχίες του 
2020 ήταν το βιβλίο της Λένας ∆ιβάνη «Τα 
ζευγάρια που έγραψαν την ιστορία της Ελλά-
δας» (εκδ. Πατάκης), όπου περιγράφει και 

αναλύει µε τον µοναδικό της αφηγηµατικό τρόπο 
8 µεγάλους έρωτες που χάραξαν την ιστορία της 
νεότερης Ελλάδας – από τον Γεώργιο Παπανδρέου 
µε την Κυβέλη, µέχρι τον Όθωνα µε την Αµαλία και 
τη Μαντώ Μαυρογένους µε τον ∆ηµήτριο Υψηλά-
ντη. Το βιβλίο µάλιστα µεταφέρθηκε σε τηλεοπτι-
κή σειρά ντοκιµαντέρ στην Cosmote TV µε την ίδια 
επιτυχία. Στη σειρά συµπεριλήφθηκε και ο ένας 
µοναδικός έρωτας (που ποτέ δεν ευοδώθηκε) που 
δεν υπήρχε στο βιβλίο: αυτός του Ιωάννη Καποδί-
στρια µε την Ρωξάνδρα.
Τώρα, η Λένα ∆ιβάνη ολοκληρώνει αυτή τη σειρά 
γράφοντας την ιστορία του Ιωάννη και της Ρωξάν-
δρας σε ένα ξεχωριστό, µε κατακόκκινο εξώφυλ-
λο, βιβλίο, «Το πικρό ποτήρι» (εκδ. Πατάκης). Όπως 
γράφει η ίδια στον πρόλογο:

«Όταν το 2019 παρέδωσα στην εκδότριά µου το προ-
ηγούµενο βιβλίο µου, τα “Ζευγάρια που έγραψαν την 
ιστορία της Ελλάδας”, ήταν και ο Καποδίστριας µέσα 
φυσικά. Πώς να τον αφήσω απέξω; Ήταν και είναι ο αγα-
πηµένος µου ήρωας, ο σταυροφόρος της µόρφωσης, 
ο γιατρός των φτωχών, ο διεθνής κοσµοκαλόγερος, ο 
ταµένος της πατρίδας. Το ανεκπλήρωτο ειδύλλιό του µε 
τη Ρωξάνδρα µάλιστα είναι εµβληµατικό, επιβεβαιώνο-
ντας, νοµίζω, τη θεωρία ότι ο χαρακτήρας του ανθρώ-
που χαράζει, ίδιος κι απαράλλαχτος, τα δηµόσια όπως 
και τα ιδιωτικά µονοπάτια της ζωής. Ο Ιωάννης ήταν 
ένας µοναχικός ήρωας που βάδιζε οδηγηµένος (για να 
µην πω φυλακισµένος) αποκλειστικά και µόνον από τις 
Αρχές του, και γι’ αυτό έπραττε πάντα τα “δέοντα” από 
τη στιγµή που γεννήθηκε µέχρι τη στιγµή που ξεψύχη-
σε δολοφονηµένος από χέρι ελληνικό: τον εαυτό του 
τον χάρισε χωρίς δεύτερη σκέψη στην Ελλάδα, γιατί 
αυτό υπαγόρευσαν οι Αρχές του· τη Ρωξάνδρα δεν ήθε-
λε να την πάρει στον λαιµό του, όµως, κι αυτό οι Αρχές 
του το διέταξαν· οι φίλοι του τον προειδοποίησαν ότι 
θα τον σκοτώσουν – δεν τους άκουσε, γιατί οι Αρχές του 
τον έκαναν κουφό· η Ρωξάνδρα τον παρακάλεσε να την 
πάρει µαζί του, να τον συντροφέψει καθώς ανέβαινε 
τον Γολγοθά του – αλλά οι Αρχές του τον ανάγκασαν 
να αρνηθεί. Ίσως γι’ αυτό τη λέξη “Αρχές” την έγραφε 
πάντα µε Α κεφαλαίο. …»

Εν µέσω β΄ καραντίνας αλλά χωρίς να χάνει το χιούµορ 
της, η Λένα απάντησε στις ερωτήσεις µας: 

Για αρχή, πες µου µε δυο λόγια την ιστορία του έρω-
τα Καποδίστρια - Ρωξάνδρας και γιατί ο τίτλος «Το πι-
κρό ποτήρι». ∆εν διάλεξα τυχαία αυτό τον µελαγχολικό 
τίτλο: Πρώτα απ' όλα αντικατοπτρίζει το αίσθηµα µε το 
οποίο ο Ιωάννης Καποδίστριας ανέλαβε την αποστολή 
να σώσει το νεογέννητο ελληνικό κράτος. Ήξερε πολύ 
καλά πού πήγαινε και τι τον περίµενε. Στα γράµµατά του 
επαναλάµβανε ξανά και ξανά τη λέξη «Γολγοθάς» και 
κάποια στιγµή το είπε και ανοιχτά: «Πρέπει να πάω να 
πιω αυτό το πικρό ποτήρι». Όλη του τη ζωή αυτό έκανε 
άλλωστε. Θυσίαζε συνειδητά την ευχαρίστησή του και 
τη βολή του και ως άντρας και ως πολιτικός. Τη Ρωξάν-
δρα ας πούµε, µολονότι τη χρειαζόταν ως ερωτευµένος 
άντρας που ήταν, να σταθεί στο πλευρό του ανεβαί-
νοντας τον Γολγοθά, την απέτρεψε. ∆εν ήθελε να τη 
βάλει σε κίνδυνο. Πώς να τη φέρω στην Ελλάδα, έλεγε. 
Εγώ ούτε τις κούτες από τη µετακόµιση δεν πρόλαβα 
να ανοίξω, κοιµάµαι δυο ώρες την ηµέρα και τρώω µια 
µπουκιά ψωµί στα όρθια. Πράγµατι, τις κούτες του µετά 
τη δολοφονία του τις άνοιξαν…
       
Τι ήταν αυτό που κράτησε την ιστορία του έρωτα 
µεταξύ Καποδίστρια και Ρωξάνδρας εκτός του προ-
ηγούµενου βιβλίου σου; Κάτι µε κράτησε. Κατά βάθος 
δεν ήθελα να ανακατέψω αυτό τον µοναχικό άνθρωπο, 
αυτή τη µοναδική περίπτωση, µε τους άλλους, τους πιο 
«κανονικούς». Μόνος ήταν πάντα ο Ιωάννης και έτσι 
σ' αυτόν µόνο αφιέρωσα ένα µικρό κόκκινο σαν αίµα 
βιβλίο µε κακό τέλος

Θα έλεγες ότι το «Πικρό ποτήρι» είναι ένα ροµαντικό 
µυθιστόρηµα µια και έχει την πολυτέλεια της ξε-
χωριστής έκδοσης; Το αντιµετώπισες έστω µε πιο 
λογοτεχνικό τρόπο; Ο τίτλος είναι πολύ ωραίος για 
να είναι µόνο ένα ιστορικό βιβλίο. Είναι ακριβώς στο 
στιλ των «Ζευγαριών που έγραψαν την Ιστορία της Ελ-
λάδας» µε τη διαφορά ότι γράφω περισσότερα για το 
περιβάλλον, για την εποχή, για τον τρόπο που ζούσαν 
και σκέφτονταν οι άνθρωποι τότε. Η περίπτωση του 
Καποδίστρια είναι πιο σύνθετη γιατί έδρασε σε µια πο-
λύ προβληµατική εποχή για την οποία νοµίζουµε ότι 
ξέρουµε πολλά αλλά δυστυχώς δεν ξέρουµε σχεδόν 
τίποτα. Τα έχουµε ωραιοποιήσει και ηρωοποιήσει σχε-
δόν όλα.

Πιστεύεις ότι η ερωτική µη-σχέση του Καποδίστρια 
µε τη Ρωξάνδρα µπορεί να εκτιµηθεί µε τα σηµερινά 
δεδοµένα; ∆ίνει κάποια απάντηση κατανοητή σήµε-
ρα; Πολύ δύσκολα ένας σηµερινός άνθρωπος θα κατα-
λάβει πώς και γιατί ένας άντρας σαν τον Καποδίστρια 
απαρνήθηκε τη µοναδική γυναίκα που αγάπησε. Άµα 
µάλιστα του εξηγήσεις ότι όλα αυτά τα έκανε για καλό, 
θα τρελαθεί τελείως!

Οι αρχές και η αρετή του ανδρός Καποδίστρια µπρο-
στά στη µεγάλη του αγάπη, ο τρόπος που τη διαχει-
ρίστηκε, δεν έχει ακριβώς αυτό που θα λέγαµε «ελ-
ληνικό DNA». Ή µήπως έχει;  Το ελληνικό DNA είναι 
ατοµιστικό, φοβάµαι. ∆εν είναι τυχαία η φράση-κλειδί 
«ξέρεις ποιος είµαι εγώ, ρε;» που αντηχεί στους δρό-
µους. Ο Καποδίστριας µόνο τον εαυτό του δεν σκέφτηκε 
ποτέ. Παράτησε ακόµα και το ρώσικο Υπουργείο Εξωτε-
ρικών µόλις κατάλαβε ότι δεν µπορούσε πια να βοηθή-
σει τη χώρα του.

Πώς αντιµετωπίστηκε από τον περίγυρο του Καποδί-
στρια και από την κοινή γνώµη αυτός ο έρωτας; 
Μα ήταν µεγάλο κρυφόσκυλο ο Ιωάννης, σε κανέναν 
δεν είπε τίποτα απολύτως για να µην εκθέσει το κορίτσι. 
Άρα κανείς δεν το γνώριζε – εκτός ίσως από την αλεπού 
τον Μέτερνιχ που παρακολουθούσε ακόµα και την αλ-
ληλογραφία του. Εµείς, σχεδόν δυο αιώνες µετά µάθαµε 
για τη Ρωξάνδρα χάρη στην καθηγήτρια Ελένη Κούκ-
κου, µεγάλη φαν του Καποδίστρια, που ξετρύπωσε τα 
γράµµατα της Ρωξάνδρας στα ρωσικά αρχεία. Από τότε 
αρχίσαµε να το ψάχνουµε το θέµα.

Εσένα σαν γυναίκα θα σε γοήτευε ποτέ ένας τέτοιος 
άνδρας; Ποια θεωρείς ήταν τα στοιχεία του που γο-
ήτευσαν τη Ρωξάνδρα; Η Ρωξάνδρα είδε µπροστά της 
µια αδερφή ψυχή. Ήταν κι αυτή σοβαρότατη κοπέλα πα-
ρά το γεγονός ότι ήταν 20 χρονών, ώριµη, διαβασµένη, 
λιγόλογη και τροµερά καλόψυχη. Οι αρχές τους ήταν οι 
ίδιες και ο αγώνας τους κοινός. Πώς να µην τον ερωτευ-
τεί… Εγώ δεν είµαι σίγουρη πως θα ερωτευόµουν έναν 
τόσο εσωστρεφή άντρα, έχω ανάγκη την επικοινωνία. 
Σίγουρα όµως θα τον ήθελα για φίλο και έµπιστο.

Μια και η ιστορία αυτή πάει ακριβώς στην αρχή της 
νεότερης Ελλάδας, πόσο δύσκολη ήταν η αναζήτη-
ση στοιχείων για µία προσωπική υπόθεση; Σε τι πη-
γές ανέτρεξες; Ευτυχώς η Κούκκου έκανε µεγάλη δου-
λειά δηµοσιεύοντας τις επιστολές τους. Υπάρχει και το 
ηµερολόγιό της όπου µιλάει πολύ ανοιχτά η Ρωξάνδρα 
αλλά και το βιβλίο του αδερφού της του Αλέξανδρου, 
που ήταν και φίλος του Καποδίστρια και συχνά έκανε 
τον µεσάζοντα.

Πιστεύεις ότι οι έρωτες σε κοινή θέα που γράφουν 
ιστορία είναι εξ αρχής καταδικασµένοι; 
Καθόλου δεν το πιστεύω αυτό. Άλλωστε ο έρωτας αυ-
τός δεν ήταν σε καµιά θέα, ήταν µυστικότατος. Η Ρωξάν-
δρα µάλιστα σε κάποιο σηµείο τρελάθηκε. Μα γιατί δεν 
µου µιλάει; Έγραφε στο ηµερολόγιό της. Πού να καταλά-
βει το κορίτσι πόσο έγκλειστος ήταν ο αγαπηµένος της 
στις αρχές του, που τις έγραφε µε Α κεφαλαίο και δεν τις 
παρέβλεπε ποτέ.

Από όλα τα ιστορικά ζευγάρια που σε απασχόλησαν 
τα τελευταία χρόνια γράφοντας αυτά τα δύο βιβλία, 
ποιο ήταν αυτό που αγάπησες περισσότερο;  Το πιο 
παλαβό και φλογερό ζευγάρι, που ήταν ο Ίωνας ∆ραγού-
µης µε την Κοτοπούλη, και το πιο µαταιωµένο και µελαγ-
χολικό, που ήταν ο Ιωάννης και η Ρωξάνδρα.

Και ποιο ζευγάρι βρήκες το πιο διασκεδαστικό γρά-
φοντας την ιστορία του; Τον Όθωνα και την Αµαλία. 
Ήταν κάπως αστείοι ήρωες. Αυτός λίγο κουφός, λίγο 
χαζούλης, λίγο αναποφάσιστος µε τη φουστανέλα του, 
κι εκείνη τσαούσα, ακάθιστη και γλωσσού!

Τι διαβάζεις, τι σκέφτεσαι, τι σε απασχολεί ή σε ξε-
κουράζει αυτές τις µέρες της καραντίνας; Η δεύτερη 
καραντίνα µού είναι πολύ πιο δύσκολη από την πρώτη 
– ακόµα ψάχνω το γιατί. Επειδή όµως η ευτυχία είναι µια 
προσωπική απόφαση, έχω βάλει µπροστά τα αντίδοτα: 
µελετώ όλα τα ελπιδοφόρα δηµοσιεύµατα για τα εµβό-
λια και ξαναδιαβάζω το πιο τρυφερό βιβλίο του κόσµου, 
τον «Φύλακα στη Σίκαλη» του Σάλιτζερ. 

Λένα Διβάνη
Το πικρό ποτήρι,
εκδ. Πατάκη
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Η Λένα Διβάνη, 
ο Καποδίστριας, 
η Ρωξάνη και το 
«Πικρό ποτήρι»

Η γνωστή συγγραφέας µιλάει 
για τον µεγάλο, ανεκπλήρωτο 

έρωτα του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας
Του  ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ
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Ian Rankin
Ένα τραγούδι 
για δύσκολους
καιρούς, 
εκδ. Mεταίχµιο

Arne Dahl
Πέντε συν τρία,
εκδ. Mεταίχµιο
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IAN RANKIN – ARNE DAHL 

«Το αστυνομικό έχει το τέλειο πακέτο»
Συνέντευξη µε τα πιο τρανταχτά ονόµατα του ευρωπαϊκού νουάρ

Ian Rankin και Arne Dahl. Οι σταρ του νουάρ µίλησαν για τα νέα τους βιβλία, 

την πανδηµία και την πολιτική σε ένα web chat που συντονίστηκε από την ATHENS VOICE.

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ

¢
υο φίλοι ήρθαν απόψε απ’ τα 

παλιά. Ian Rankin και Arne 

Dahl, τα τροµερά παιδιά του 

ευρωπαϊκού αστυνοµικού 

συνεχίζουν τη µετεωρική πορεία 

τους, µε νέα µυθιστορήµατα που 

ήδη θριαµβεύουν στις λίστες των 

µπεστ σέλερ. Στο « Ένα τραγούδι 

για δύσκολους καιρούς» ο Τζον Ρέ-

µπους, εµβληµατικός λογοτεχνικός 

ήρωας και χαρακτήρας που ανέδει-

ξε τον Ίαν Ράνκιν ως τον πλέον δια-

βασµένο συγγραφέα αστυνοµικού 

της Βρετανίας, πραγµατοποιεί την 

23η εµφάνισή του. Ενώ µε το «Πέ-

ντε συν τρία», ο κορυφαίος εκπρό-

σωπος του σκανδιναβικού νουάρ 

Arne Dahl υπογράφει τον τρίτο τό-

µο της σειράς µε πρωταγωνιστικό 

δίδυµο τους Σαµ Μπέργερ και Μόλι 

Μπλουµ. 

Έχοντας σφυρηλατήσει τη δική τους 

σχέση µε το ελληνικό κοινό µέσα από 

αλλεπάλληλες επισκέψεις στη χώρα 

µας, οι δύο µετρ του σασπένς παρέ-

µειναν αυτή τη φορά στις έδρες τους, 

εξαιτίας των συνθηκών που υπαγο-

ρεύει η πανδηµία, φρόντισαν ωστόσο 

να συναντήσουν τους αναγνώστες 

τους σε µια αποκλειστική διαδικτυ-

ακή συζήτηση η οποία διοργανώθη-

κε από το Public και τις εκδόσεις Με-

ταίχµιο. Η ATHENS VOICE συντόνισε 

το σπουδαίο νουάρ ραντεβού.  Να τι 

µας είπαν για τα νέα βιβλία τους, τις 

επιρροές τους, την περιπέτεια της 

γραφής και τη σύγχρονη αστυνοµική 

λογοτεχνία. 

Πολλά θα µπορούσαν να ειπωθούν 

για το µέλλον του βιβλίου και την 

εκδοτική παραγωγή σε καιρούς 

πανδηµίας. Πώς βιώνετε αυτή την 

πρωτόγνωρη συνθήκη; 

Ian Rankin Είναι ένας καινούργιος 

κόσµος. Είναι καλοδεχούµενες οι δι-

αδικτυακές εκδηλώσεις, αλλά ταυτό-

χρονα είναι λυπηρό να µη βρίσκεσαι 

στον ίδιο χώρο µε τους αναγνώστες, 

να υπογράφεις τα βιβλία τους και να 

ανταλλάζεις απόψεις γύρω από το τι 

εκτιµούν στη δουλειά σου.

Arne Dahl To να ταξιδεύω ανά την 

Ευρώπη υπήρξε ένα σηµαντικό κοµ-

µάτι της ζωής µου, το οποίο έχει χαθεί 

αυτή τη στιγµή. Ξαφνικά η πιο εξω-

στρεφής πλευρά µου αναδιπλώθηκε, 

γεγονός καθόλου ευχάριστο. 

Κύριε Rankin, είναι το «Ένα τραγού-

δι για δύσκολους καιρούς» ένας 

τίτλος ραµµένος στα µέτρα της ε-

ποχής µας; 

Η ιδέα για το βιβλίο προέκυψε το περα-

σµένο έτος, ενώ δανείστηκα τον τίτλο 

από την ποίηση του Μπέρτολντ Μπρεχτ. 

Ενόσω έγραφα, τον Σεπτέµβριο του 

2019, πίστευα ότι ο κόσµος έπαιρνε µια 

πολύ σκοτεινή τροπή. Το Brexit, ο Τραµπ 

στον Λευκό Οίκο, η άνοδος της ακροδε-

ξιάς και του φασισµού, η υφήλιος στις 

φλόγες, από την Καλιφόρνια ως την Αυ-

στραλία. Το διάστηµα εκείνο νόµιζα ότι 

βίωνα τα χειρότερα, χωρίς να υπολογί-

ζω την προέλαση του Covid. Εποµένως, 

παρότι πρόκειται για «Ένα τραγούδι για 

δύσκολους καιρούς», οι καιροί έγιναν 

δυσκολότεροι. Στην πορεία το γράψιµο 

έγινε µια µορφή απόδρασης για εµένα. 

Στo «Πέντε συν τρία», το απόλυτο κα-

κό απειλεί τη Σουηδία υπό το προσω-

πείο της τζιχαντιστικής τροµοκρα-

τίας. Γιατί σας απασχολεί το συγκε-

κριµένο θέµα και τι ενέπνευσε την 

ιστορία, κύριε Dahl; 

Συνέλαβα την ιδέα τη «χρυσή περίοδο» 

του 2018, τότε που και σε εµένα προκα-

λούσαν δυσφορία οι πολιτικοκοινωνι-

κές εξελίξεις, δίχως να προβλέπω ότι 

τα χειρότερα επίκεινται. Ήταν µια καλή 

εποχή, έστω και αν δεν το γνώριζα τό-

τε. Όσο για την τροµοκρατική απειλή, 

υφίσταται εδώ και δεκαετίες, δεν είναι 

κάτι καινούργιο. Σε κάθε περίπτωση, 

δεν πρόκειται παρά για το «δόλωµα» σε 

µια σειρά βιβλίων µε ιδιαίτερα σφιχτή 

πλοκή, η οποία δίνει την έµφαση στο 

ψυχολογικό θρίλερ. 

Το «Ένα τραγούδι για δύσκολους και-

ρούς» σκύβει πάνω από µια άγνωστη 

πτυχή της βρετανικής ιστορίας, τα 

στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ενέχει 

στοιχεία παραβολής η συγκεκριµένη 

επιλογή; 

Ian Rankin Κατά τη διάρκεια του Β΄ Πα-

γκοσµίου Πολέµου, οι πολιτικοί και τα 

µίντια µας είπαν ότι η οικογένεια Ιταλών 

που διατηρούσε το παγωτατζίδικο της 

γειτονιάς, οι Γερµανοί µε το ντελικατέ-

σεν ή οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες µε τα ε-

ξωτικά επώνυµα ήταν δυνητικοί εχθροί 

µας. Και τους κλειδώσαµε. Φτιάξαµε 

περισσότερα από χίλια στρατόπεδα συ-

γκέντρωσης στη Βρετανία, πολλά από 

τα οποία στη Σκωτία. Όπως επισηµαί-

νετε, θεώρησα ότι το ξεχασµένο αυτό 

κοµµάτι ιστορίας είχε τη δυνατότητα να 

µιλήσει για το σήµερα, για το πού οδεύ-

ουµε ως κοινωνία και κουλτούρα. Όπως 

και τότε, έτσι και τώρα κάποιοι µας λένε 

ότι οι πρώην σύµµαχοι είναι ανταγωνι-

στές µας, ότι δεν πρέπει να τους εµπι-

στευόµαστε και πως είναι αλλιώτικοι 

από εµάς. Σε Ευρώπη και Αµερική, είσαι 

πια φίλος ή εχθρός µας, δεν υπάρχει 
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κοινό έδαφος, καµία απόχρωση ή γόνιµη 

αντιπαράθεση. Το βιβλίο αυτό ήταν ο τρό-

πος µου να σχολιάσω το παρόν µέσα από 

το παρελθόν. 

Παρακολουθείτε ο ένας τη δουλειά του 

άλλου; Υπάρχει κάποιου είδους δηµιουρ-

γικός ανταγωνισµός ανάµεσά σας; 

Ian Rankin Οι συγγραφείς αστυνοµικού, σε 

όλο τον κόσµο, είµαστε συµµορία. Είµαστε 

εµείς εναντίον των συµβατικών λογοτε-

χνών, αυτών που µας κρατούν µακριά από 

τα βραβεία. Για αυτό και έχουµε τα δικά µας 

φεστιβάλ, τα δικά µας έπαθλα, βοηθούµε 

αλλήλους κατά το δυνατόν και απολαµβά-

νουµε ο ένας την παρέα του άλλου όποτε 

διασταυρώνονται οι δρόµοι µας -συνήθως 

σε κάποιο µπαρ του εξωτερικού. Αν υπάρ-

χει κάποιο ανταγωνιστικό αντανακλαστι-

κό, είναι αµελητέο. Είµαστε το φιλικότερο 

τσούρµο, ίσως γιατί όλοι οι δαίµονές µας 

εκτονώνονται στη σελίδα. 

Θα λέγατε ότι παραµένει το αστυνοµικό 

µια ιδεατή πλατφόρµα περιγραφής της 

σύγχρονης κοινωνίας; 

Arne Dahl Είναι οπωσδήποτε ιδανικό για 

να εξεταστούν θεµελιώδη ζητήµατα της 

ύπαρξης. Το έγκληµα καθορίζει µια κοινω-

νία, οι διχοτοµίες ανάµεσα στο καλό και στο 

κακό γίνονται εύκολα κατανοητές στις σε-

λίδες ενός αστυνοµικού, χώρια που είναι 

απολαυστικό να το διαβάζεις. 

Ian Rankin Το αστυνοµικό έχει το τέλειο 

πακέτο. Αν ήθελα να γνωρίσω οποιαδή-

ποτε κουλτούρα, θα στρεφόµουν στην 

αστυνοµική της λογοτεχνία. Αναδεικνύει 

την πεµπτουσία ενός τόπου, µαζί µε απα-

ντήσεις γύρω από τη φύση του καλού και 

του κακού. Σου µαθαίνει ποιες γεύσεις να 

δοκιµάσεις, ποια µέρη να αποφύγεις, είναι 

θρεπτική και ωφέλιµη για τον αναγνώστη. 

Ποιο είναι το πρώτο πράγµα που ποθείτε 

να απολαύσετε όταν αρθούν οι περιο-

ρισµοί, κύριε Rankin;  Ένα ποτό στο Όξ-

φορντ µπαρ, πιθανότατα; 

∆εν είµαι βέβαιος ότι το Όξφορντ µπαρ θα 

επιβιώσει της πανδηµίας, παραείναι µικρό. 

Ακόµη και αν ανοίξουν τα κέντρα διασκέ-

δασης, οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να φο-

βούνται την εγγύτητα. Νοσταλγώ τα πά-

ντα. Το σινεµά, το θέατρο, τις συναυλίες, 

ένα δείπνο σε εστιατόριο µε τη σύζυγό µου, 

το καλοκαίρι στην Κεφαλλονιά, µε τζατζίκι, 

σπανακόπιτα και µπίρα, µε τον ήλιο να µου 

τσουρουφλίζει το δέρµα, σαν όλους τους 

Σκωτσέζους στις διακοπές. 

Κύριε Dahl, η Σουηδία έχει συζητηθεί έ-

ντονα σχετικά µε τον τρόπο διαχείρισης 

της πανδηµίας. Η εξ αποστάσεως εκπαί-

δευση ξεκινά µόλις τώρα στη χώρα σας. 

Πώς αξιολογείτε τους χειρισµούς; 

Στη Σουηδία υπάρχει ακλόνητη πίστη γύρω 

από την αξία της ατοµικής ελευθερίας. Το να 

απαγορευτεί στους συµπατριώτες µου να 

κυκλοφορούν θα ήταν πολύ δύσκολο. Ίσως 

γιατί δεν βιώσαµε πόλεµο εδώ και διακό-

σια χρόνια. Είναι δίκαιη η αρνητική κριτική 

προς την κυβέρνηση; Εν µέρει ναι. Αρκετοί 

θάνατοι θα µπορούσαν να αποφευχθούν. 

Κύριε Rankin, ένας στους τρεις Βρετα-

νούς είναι δύσπιστος απέναντι στο εµ-

βόλιο. Τι λέτε για αυτό; 

Είναι ένα νοσηρό συνεχές. Οι άνθρωποι δυ-

σπιστούν απέναντι στην εξουσία, την πο-

λιτική, διάφοροι τους υπαγορεύουν ότι οι 

ειδήσεις δεν είναι αληθινές, η επιστήµη έχει 

κρυφή ατζέντα, ο Τζορτζ Σόρος κρύβεται 

πίσω από τα πάντα – ζούµε σε παρανοϊκούς 

καιρούς. Η συνωµοσιολογία έχει πάρει το 

πάνω χέρι από την πραγµατικότητα. Και ε-

ξαιτίας των κοινωνικών δικτύων, τα ψέµατα 

διαδίδονται γρηγορότερα από την αλήθεια. 

Μαχόµαστε ως συγγραφείς και ως άνθρω-

ποι ενάντια σε αυτή την επίθεση προς την 

επιστήµη, την αλήθεια και την αντικειµενι-

κότητα. 
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Elvis Presley: Η Υψηλή Τέχνη του Single

➽ Είναι τόσο πολλές οι επανεκδόσεις δίσκων του Elvis Presley και τόσο πολλές 
οι συλλογές τραγουδιών του, που δεν έχει απολύτως κανένα νόηµα κυνηγάει 
κανείς «νέες» κυκλοφορίες, αφού µε ένα box set, δύο-τρία αυθεντικά βινύλια (για 
να ικανοποιηθεί ο συλλέκτης µέσα µας) και µια λίστα στο Spotify, έχουµε καθα-
ρίσει για τα καλά. Υπάρχουν όµως κάτι διαβολεµένα µικρά-µικρά πραγµατάκια 
που σε βάζουν σε πειρασµό. Για παράδειγµα, κυνήγησα πριν από µερικά χρόνια 
ένα 10ιντσο 78 στροφών σε generic* φάκελο µε τα “My Happiness / That Õs When 
Your Heartaches Begin” και τώρα είµαι έτοιµος να παραγγείλω τα τρία 7ιντσα που 
επανακυκλοφορούν από την RCA, επίσης σε generic φακελάκι, ως εξής: “Judy / 
Put The Blame On Me”, “Kissin’ Cousins / Little Sister” και “Ain’t That Loving You Baby / 
We’re Comin’ In Loaded”. Εντάξει, δεν είναι η ουσία του πράγµατος αλλά το φετίχ. 
Όπως κάθε φορά… ευτυχώς!

*Generic λέµε τα απλά φακελάκια µε τη µεγάλη τρύπα στη µέση, που αφήνουν να 
φαίνεται ολόκληρη η ετικέτα –συνήθως– του single. Στην αρχή της δισκογραφίας, 
όλα τα δισκάκια κυκλοφορούσαν generic, που –τότε– είχαν τυπωµένο το λογό-
τυπο της εταιρείας. Σήµερα, είναι λευκά ή άλλου χρώµατος –πάντα µονόχρωµα, 
όµως– και σπάνια έχουν οτιδήποτε τυπωµένο πάνω τους. Στα sixties αντικαταστά-
θηκαν από έγχρωµα εξώφυλλα µε απίθανο artwork. Στη vintage εποχή που διανύ-
ουµε, ένα λευκό generic φακελάκι µε την πιο απλή ασπρόµαυρη ετικέτα από µέσα, 
µπορεί να κάνει µεγαλύτερη εντύπωση από οπιαδήποτε τεράχρωµη εικόνα.  

➽ «Η ευτυχία δεν είναι προστασία, και σίγουρα δεν είναι υποχρέωση», διαβάζω 
στην τύχη από τους «Αργοναύτες» της Μάγκι Νέλσον, που µόλις έφτασαν στα 

χέρια µου. Το βιβλίο κυκλο-
φόρησε αυτές τις µέρες από 
τους Αντίποδες του Κώστα 
Σπαθαράκη σε µετάφραση 
της Μαρίας Φακίνου. ∆ια-
βάζω πίσω: «Οι “Αργοναύτες” 
ταξιδεύουν πάνω σε σώµατα 
που διαρκώς αλλάζουν, µετα-
βάλλονται, µετασκευάζονται. 
Έτσι έρχονται αναπόφευκτα 
αντιµέτωποι µε το παράδοξο 
της ταυτότητας: τι αποµένει ό-
ταν όλα τα αρχικά υλικά έχουν 
αντικατασταθεί από καινούρ-
για; Στους “Αργοναύτες” η Μά-
γκι Νέλσον καταγράφει ένα 
τέτοιο ταξίδι, περιγράφοντας 
τον έρωτά της µε τον τρανς 
καλλιτέχνη Χάρυ Ντοτζ, τη 
σχέση της µε τον θετό της γιο, 
την εγκυµοσύνη και τη γέννα 
της, µετατρέποντας κάθε της 
προσωπική εµπειρία σε δηµό-
σιο στοχασµό πάνω στα ζητή-
µατα της σεξουαλικότητας και 
του φύλου, της φροντίδας και 
της οικογένειας, παίρνοντας 
απόσταση από τον ταυτοτικό 
λόγο». Θα το ξεκινήσω µόλις 

τελειώσω τον «Μάριο και τον Μάγο» του Τόµας Μαν, που ξαναδιαβάζω –ακα-
τανόητο για ποιον λόγο– αυτές τις µέρες. Και –παράξενο– νιώθω να υπάρχουν 
κοινά στοιχεία ανάµεσα στα δύο αυτά βιβλία: ας πούµε σε πρώτο επίπεδο την 
ακατανόητη έλξη προς το Άλλο, που συχνά µετατρέπεται σε έλξη προς το Ίδιο… 
Περισσότερα, µετά την ανάγνωση των «Αργοναυτών»…

➽ Ξανακούω έναν παλαιότερο δίσκο της Νεφέλης Λιούτα ως Nefeli Walking 
Undercover, που είχε κυκλοφορήσει στο bandcamp και κυκλοφορεί τώρα για 
πρώτη φορά σε βινύλιο από τη Same Difference Music. Πρόκειται για το ίδιο label 
που κυκλοφόρησε τον δίσκο της Μαρίας-Χριστίνας Harper µε τον Γιάγκο Χαιρέ-
τη κι έχει στο roster της επίσης τον Coti, τη ∆εσποινίδα Τρίχρωµη, τον ION, τον 
Μανώλη Αγγελάκη, τον Γιάννη Μουρτζόπουλο και πολλούς ακόµη, ονόµατα που 
µόνο πολύ ενδιαφέροντα πράγµατα έχουν να προσφέρουν. Η ίδια η Νεφέλη τα 
λέει πολύ όµορφα για το “Twelve”: «Είναι ένας δίσκος επηρεασµένος από τους δώ-
δεκα µήνες ενός σκοτεινού και φωτεινού εκπληκτικού έτους. Είναι εµπνευσµένος από 
τα αυγουστιάτικα χωράφια, τα µαλακά λευκά βουνά, το νοτισµένο γρασίδι, µερικά 
τρεµουλιαστά φωτάκια πίσω από τα θολωµένα τζάµια και όλα τα χρώµατα στον ου-
ρανό στο πρώτο ξηµέρωµα της νέας χρονιάς. Είναι µια δουλειά µοναχικά φτιαγµένη 
στο δωµάτιο της Νεφέλης τον Ιούλιο του 2015 από οικεία βιολιά, πιάνα, κιθαριστικά 
αρπίσµατα, καλίµπες, µεταλλόφωνα και άστιχα φωνητικά. Είναι όµως και εµποτισµέ-
νος µε τριξίµατα, παραµορφώσεις και αντιστροφές των ήχων µέχρι να σταλάξει στην 
παραγωγή κάτι το ηλεκτρονικό. ∆ιάχυτα απλωµένοι στα 12 τραγούδια αυτού του diy 
σπιτικού δίσκου είναι λαθραίοι ήχοι του δωµατίου και του δρόµου, καθώς και µερικοί 
φιλικοί, καλοπροαίρετοι τζίτζικες και γρύλοι». Περιορίζοµαι απλώς στο να ακούσω 
και πάλι το “Twelve”. Κι επειδή το 2015 είχε πολύ περισσότερα φώτα σε σχέση µε 
τη συσκότιση του 2020, αυτό εδώ το album ακούγεται σήµερα παρηγορητικό. 

➽ Οι Psymon Spine έρχονται από το Brooklyn και στο δεύτερο album τους, 
“Charismatic Megafuna”, πετυχαίνουν το ακατόρθωτο: να συνδέσουν µια ψυ-
χεδελική pop αισθητική µε grooves που αγγίζουν κάθε όψη της χορευτικής 
µουσικής, από την disco µέχρι το house. Ο δίσκος κυκλοφορεί τον Φεβρουάριο 
κι έτσι δεν έχουµε ακόµη όλα τα κοµµάτια στα χέρια µας. Μυρίζεται όµως µεγά-
λη ιστορία εδώ…

P.S. Το “Nerve Net” είναι το δωδέκατο solo album του Brian Eno, εκείνο το album 
που τον έφερε το 1992 πιο κοντά στο rock και την αυτοσχεδιαστική µουσική, 
χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα της ambient. Τώρα επανακυκλοφορεί και µάλιστα 
η έκδοση του cd περιλαµβάνει και το “My Squelchy Life”, το album που ήταν να 
κυκλοφορήσει το 1991 και αποσύρθηκε την τελευταία στιγµή για να γίνει µύθος 
ανάµεσα στους οπαδούς του Άγγλου συνθέτη.

«Πώς περνάς στην καραντίνα;» µε ρωτάνε ενίοτε διάφοροι φίλοι.
Ζω µόνος σ’ ένα διαµέρισµα 100 τετραγωνικών, στον β΄ όροφο 
µιας θηριώδους κατάλευκης πολυκατοικίας που µοιάζει µε υπε-
ρωκεάνιο που έχει ποντίσει δίπλα στο µετρό του Νέου Κόσµου. 
Από το µπαλκόνι µου έχω θέα στην Ακρόπολη µε τον καινούργιο 
φωτισµό διά χειρός Ελευθερίας Ντεκό.
«Αν εξαιρέσουµε», λέω στους φίλους µου, «το γεγονός ότι δεν 
µπορώ να συναντήσω την αγαπηµένη µου που ζει στα υπερβόρεια  
προάστια, µια χαρά περνάω στην καραντίνα. ∆ιαβάζω βιβλία που 
παραγγέλνω στους τοπικούς βιβλιοπώλες, ξεκίνησα να γράφω νέο 
µυθιστόρηµα, βλέπω σειρές στην τηλεόραση, κι όταν έρθει η ώρα 
για τη γυµναστική µου κατεβαίνω στο µακρινάρι  υπόγειο γκαράζ  
της πολυκατοικίας όπου τρέχω πάνω κάτω ώσπου να συµπληρώσω 
πέντε χιλιόµετρα, παίζω σκουός στους τοίχους ή απαγγέλω απο-
σπάσµατα από λόγους του Κικέρωνα για να µην κλείσει εντελώς το 
λαρύγγι µου από την αφωνία».
«Τυχερέ!» µου λένε συνήθως οι παντρεµένοι φίλοι µου.
Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς θα ένιωθα αν χρειαζόταν να πα-
ραµείνω φυλακισµένος στην πολυκατοικία για πολύ καιρό. Πώς 
θα ήταν αν δεν υπήρχαν τα sms εξόδου; Πώς αντέχει ένα αγρίµι 
στο κλουβί του χωρίς να τρελαθεί;
Κι αφού, ως γνωστόν, το σύµπαν αποκρίνεται στα υπαρξιακά 
µας ερωτήµατα, ιδού φτάνει στα χέρια µου µυθιστόρηµα 600 
σελίδων µε τον θελκτικό τίτλο: «Ένας τζέντλεµαν στη Μόσχα». 
Συγγραφέας ένας Αµερικάνος, ο Amor (Amor!) Towles. Ήρω-
ας του βιβλίου είναι ένας Ρώσος αριστοκράτης που βρίσκεται 
εγκλωβισµένος στη Μόσχα στις αρχές της µπολσεβίκικης επα-
νάστασης. Ένας Λευκός στην εποχή των Κόκκινων. Ένας καλο-
ντυµένος εστέτ ενώπιον του λαϊκού κοµισαριάτου. Ένας γοητευ-
τικός αργόσχολος που θεωρείται απειλή για τις ιδέες του νέου 
καθεστώτος.
Ο ήρωας του Amor (Amor!) περνάει από µια συνοπτική δίκη και 
καταδικάζεται σε µια οµολογουµένως εκκεντρική ποινή: Να πε-
ράσει το υπόλοιπο του βίου του στο ξενοδοχείο Μετροπόλ της 
Μόσχας όπου µέχρι τότε διατηρούσε µια σουίτα. Μόνο που δεν 
θα µένει πια στη σουίτα –εκεί θα καταλύουν οι κοµισάριοι– αλλά 
σ’ ένα καµαράκι 10 τετραγωνικών δίπλα στις αποθήκες του ξε-
νοδοχείου.
Είναι τυχερός ο κόµης – δεν εκτελείται. Είναι τυχερός – δεν στέλ-
νεται στη Σιβηρία ή σε κάποιο γκουλάγκ στις ακτές του Ειρηνι-
κού. Ο κόσµος του βέβαια περιορίζεται, όµως ο κόµης αντιλαµ-
βάνεται γρήγορα πως η ζωή δεν χρειάζεται περιττά στολίδια. 
Ανάµεσα στα λιγοστά του υπάρχοντα διατηρεί και τα «∆οκίµια 
του Μονταίνιου» (των οποίων την ανάγνωση συνιστώ ανεπιφύ-
λακτα).
Τριάντα χρόνια ζει µέσα σ’ εκείνο το ξενοδοχείο ο κόµης. ∆εν 
βγαίνει έξω ούτε στιγµή (εντάξει, βγαίνει σε µια έκτακτη περί-
πτωση) κι εκεί µέσα βιώνει µια πλούσια σ’ εµπειρίες ζωή, µια ζωή 

που η αφήγησή της κρατάει σε 
αγωνία τον αναγνώστη προσφέ-
ροντάς του µια πληθωρική απει-
κόνιση των χρόνων της Ερυθράς 
Σοβιετίας ως και µετά τον θάνατο 
του Στάλιν.
Βιβλίο ιδανικό για τούτη την εποχή 
του ∆εύτερου Εγκλεισµού, γραµ-
µένο κατά τις νόρµες του παλιού 
καλού ρώσικου µυθιστορήµατος, 
είναι απλώς αδύνατο να το αφή-
σεις από τα χέρια.
Ο κόµης έζησε σ’ ένα δωµατιά-
κι 10 τετραγωνικών, το δικό µου 
κατάλυµα  είναι δεκαπλάσιο σε 
µέγεθος – δεν έχω λόγο να παρα-
πονιέµαι. Αν µάλιστα υπήρχε κι ο 
κωδικός sms 69 για να συναντιού-
νται οι ερωτευµένοι…

Σπασίμπα, τάβαριτς 
Tου ΑΡΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Amor Towles, 
Ένας τζέντλεμαν 
στη Μόσχα, εκδ. ∆ιόπτρα
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▶ Αύριο Παρασκευή έχουµε πρεµιέρα. Η σειρά της 
Cosmote TV «Έτερος εγώ - Κάθαρσις» φτάνει επιτέ-
λους σε τηλεοπτικές συσκευές, ταµπλέτες, υπολογι-
στές και κινητά τηλέφωνα. Και τα 8 επεισόδια της σει-
ράς θα κάνουν πρεµιέρα back-2-back στο Cosmote Series 
Marathon HD από τις 18.00 το απόγευµα. Εδώ το τρέιλερ 
www.youtube.com/watch?v=SFNk-32gWxs

Στο νέο κύκλο επεισοδίων της σειράς, έρχεται να ταρά-
ξει τους πανεπιστηµιακούς κύκλους. Ο καθηγητής ε-
γκληµατολογίας ∆ηµήτρης Λαΐνης (Πυγµαλίων ∆αδακα-
ρίδης)  έρχεται αντιµέτωπος µε τις αστυνοµικές αρχές, 
καθώς βασικός ύποπτος σε µία σειρά δολοφονιών µε 
θύµατα φοιτήτριες θεωρείται ο υποψήφιος πρύτανης, 
συνεργάτης και φίλος του Ηλίας Βελισσαράτος (Κων-
σταντίνος Μαρκουλάκης) Παίζουν: Πέτρος Λαγούτης, 
Βίκυ Παπαδοπούλου, Μάνος Βακούσης, Τάσος Νούσιας, 
Σπύρος Παπαδόπουλος,  Κατερίνα ∆ιδασκάλου, Μελισ-
σάνθη Μαχούτ, ∆ηµήτρης Καπετανάκος, Ορφέας Αυ-
γουστίδης, Γεράσιµος Γεννατάς και Άννα Μενενάκου. 
Το σενάριο είναι µια ιδέα του Σωτήρη Τσαφούλια, το ο-
ποίο υπογράφει µαζί µε την Κατερίνα Φιλιώτου. Στη νέα 
streaming υπηρεσία της Cosmote TV υπάρχουν όλα τα 
επεισόδια του πρώτου κύκλου και η ταινία  «Χαµένες ψυ-
χές» από την οποία ξεκίνησαν όλα. 

▶ Θες κλασικό βρετανικό πολιτικό θρίλερ µε τον µο-
ναδικό Χιου Λόρι; Από αύριο Παρασκευή, στο Nova On 
Demand και στο Nova Go θα βρίσκονται και τα 4 επει-
σόδια του «Roadkill» του Ντέιβιντ Χέιρ σε σκηνοθεσία 
Μάικλ Κίλορ. Ο Peter Laurence είναι αουτσάιντερ στην 
πολιτική µε µεγάλη απήχηση στον λαό. Κρύβει όµως 
πολλά µυστικά και τώρα ανακαλύπτει και το µεγαλύτερο 
όλων. Μαζί µε τον πρωταγωνιστή βρίσκεται ένα εξαι-
ρετικό καστ ηθοποιών το οποίο αποτελείται από τους 
Χέλεν Μακ Γκρόρι και Σάσκια Ριβς. ∆ες το τρέιλερ: www.
youtube.com/watch?v=gl4CIv5vdtM. Aπό 21 ∆εκεµβρί-
ου η σειρά θα µεταδίδεται κάθε ∆ευτέρα, στις 22.00, στη 
ζώνη «House of Europe», από το Novacinema4HD. 

▶ Ο δεύτερος κύκλος της πολυβραβευµένης δραµα-
τικής σειράς µυστηρίου «Το µυστικό της λίµνης: Το 
κορίτσι από την Κίνα», συµπαραγωγής Αυστραλίας-
Αγγλίας (BBC) 2017, µια συγκλονιστική ιστορία από τη 
βραβευµένη µε Όσκαρ σκηνοθέτιδα Τζέιν Κάµπιον, εί-
ναι στην ΕΡΤ2, και µεταδίδεται κάθε ∆ευτέρα, Τρίτη και 
Τετάρτη στις 21.00. Πρωταγωνιστούν: Ελίζαµπεθ Μος, 
Νικόλ Κίντµαν, Γκουέντολιν Κρίστι, Ντέιβιντ Ντένσικ, 
Άλις Ένγκλερτ, Γιούεν Λέσλι. Ο πρώτος κύκλος υπάρχει 
στο ERTFLIX. 

▶ «Το χάος που άφησες πίσω» έρχεται στο Netflix από 
αύριο, Παρασκευή. Μια καθηγήτρια πιάνει δουλειά σε 
ένα λύκειο αλλά στοιχειώνεται από έναν θάνατο που 
συνέβη πριν από τρεις εβδοµάδες... ο οποίος αρχίζει να 
απειλεί την ίδια τη ζωή της. 

▶ H θρυλική µουσική σκηνή της δεκαετίας του ’70 ζω-
ντανεύει µέσα από τη σειρά εποχής «Βινύλιο» (Vinyl), 
που βασίζεται σε ιστορία των Μικ Τζάγκερ, Μάρτιν Σκορ-
σέζε, Ριτς Κοέν, Τέρενς Γουίντερ. Μεταδίδεται κάθε Τρί-
τη τα µεσάνυχτα από την ΕΡΤ2 και πρωταγωνιστούν οι: 
Μπόµπι Καναβάλε, Ολίβια Ουάιλντ, Ρέι Ροµάνο, Τζ. Σ. 
ΜακΚένζι, 

▶ Στο FoxLife ήλθαν ήδη τα Χριστούγεννα µε 3 εκποµπές 
µαγειρικής. Ο Τζέιµι Όλιβερ µαζί µε τον καλύτερο φίλο 
του Τζίµι Ντόχερτι επιστρέφουν στην προβλήτα του 
Southend µε τις οικογένειές τους µε την εκποµπή «Jamie 
and Jimmy’s Festive Feast». Όλοι µαζί υποδέχονται 
το διάσηµο ηθοποιό και τραγουδιστή Τέιρον Έγκερτον. 
Ιδού και  τρέιλερ: youtu.be/kvSeyyqMU64.  
Με το «Jamie’s Easy Christmas Countdown» τη ∆ευτέ-
ρα 21 ∆εκεµβρίου στις 18.30, ο γνωστός σεφ  προσφέ-
ρει απλόχερα συνταγές, αλλά και τα µυστικά του «όπλα» 
για τη σωστή προετοιµασία της ηµέρας των Χριστου-
γέννων. Το τρέιλερ είναι εδώ youtu.be/3Lv2uMB9-NY. 
Η Νιγκέλα Λόουσον, στο «Nigella’s Cook, Eat, Repeat 
Christmas Special» την Τρίτη 22 ∆εκεµβρίου στις 18.25 
ετοιµάζει γεύµατα εµπνευσµένα από κοντινούς αλλά 
και µακρινούς προορισµούς. ∆είτε το τρέιλερ: youtu.
be/3Lv2uMB9-NY

Έτερος εγώ - Κάθαρσις

Roadkill

Το κορίτσι από την Κίνα

Το χάος που άφησες πίσω

Βινύλιο

Jamie and Jimmy’s Festive Feast

Το µυστικό της λίµνης:

Αγαπηµένη Τζένη, είµαι 22 χρόνων και 

από πολύ µικρή µε «παραπανίσια» κιλά. 

Ένιωθα, όµως, πολύ καλά µε τον εαυ-
τό µου έως που γνώρισα κάποιον πριν 
5 χρόνια ο οποίος έχει «θέµα» µε τα κι-
λά µου. Πάντα µου έλεγε να χάσω κιλά 
για να είµαστε µαζί. Μην τα πολυλογώ 
βρίσκοµαι σε αυτή την κατάσταση 5 
χρόνια τώρα, έχοντας µαζί του 
ελεύθερη σχέση. Συµβιβά-
ζοµαι, γιατί πραγµατικά 
τον θέλω. Χάνω κιλά και 
τα ξαναπαίρνω 5 χρόνια 
τώρα. ∆εν µπορώ να τον 
αφήσω, ούτε να σταµα-
τήσω να έχω έστω αυτό το 
«λίγο του».

Είναι η πρώτη φορά από τότε 

που ανέλαβα αυτή τη στήλη, 

που θυµώνω µε αυτό που διαβάζω. Θυµός κα-

νονικός, λέµε. Γιατί δεν µπορώ να δεχτώ πως 

µία κοπέλα υποβάλλει τον ίδιο της τον εαυτό 

σε τέτοια βάσανα. Ο άνθρωπος στο φωνάζει 

από χιλιόµετρα πως δεν σε θέλει γι’ αυτό το υ-

πέροχο πλάσµα που είσαι. Έχει κάτι άλλο στο 

µυαλό του. Κι εσύ δεν θίγεσαι; ∆εν θες να προ-

σπαθήσεις να τον ξεπεράσεις, έστω κι αν πο-

νέσεις; ∆εν θες να βρεις έναν ωραίο τύπο, που 

να σε θέλει έτσι ακριβώς, όπως θέλεις εσύ να 

είσαι; Ονειρεύεσαι να γίνεις ό,τι έχει φανταστεί 

κάποιος άλλος για σένα; Αν αύριο σου ζητή-

σει να αλλάξεις χρώµα στα µαλλιά σου, γιατί 

δεν του αρέσει; Να κάνεις πλαστική στη µύτη 

σου, γιατί δεν του αρέσει; Να ψηλώσεις, γιατί 

δεν του αρέσεις; Πού ακριβώς σταµατάει αυτό; 

Και πότε θα µας νοιάζει τι πραγµατικά θέλεις 

να κάνεις εσύ η ίδια µε το σώµα σου και µε την 

πάρτη σου; 

Αγαπητή Τζένη, χώρισα πρόσφατα από µια 
σχέση λόγω απόστασης ειδικά τώρα στις 
συνθήκες της πανδηµίας που το να βρεθού-
µε φαίνεται πως θα αργήσει πολύ, καθώς 
η απόσταση είναι µεγάλη µεταξύ µας και 
συνάµα υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις. 
Το πρόβληµα, βέβαια, είναι ότι ενώ εκείνος 

αποφάσισε ότι δεν αντέχει την κατάστα-
ση και τα παράτησε, τώρα µε προσεγγίζει 
δειλά-δειλά και λέει πως θέλει να κρατάµε 
µια επαφή, ώστε αν µας βγει να ξαναπρο-
σπαθήσουµε, όταν ευνοήσουν οι συνθή-
κες. Κι εγώ απορώ. Αξίζει την ευκαιρία ή 
µε αυτό το σκεπτικό που έχει µελλοντικά 
θα εγκαταλείψει πάλι τις προσπάθειες; Σε 
ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Κάνουµε το ίδιο λάθος, αγαπηµένη µου! Σκε-

φτόµαστε πάρα πολύ το µέλλον. Και δεν φτά-

νει, που το σκεφτόµαστε, αγχωνόµαστε για το 

τι θα γίνει «αν» και «όταν», αντί να χαιρόµαστε 

στιγµές στο εδώ και τώρα. ∆υστυχώς, να µαντέ-

ψουµε από τώρα αν θα εγκαταλείψει και πάλι 

τις προσπάθειες στο µέλλον, δεν µπορούµε 

ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε η Ευαγγελία Τσάβδα-

ρη. Το µέλλον είναι άγνωστο και µόνο υποθέ-

σεις µπορούµε να κάνουµε. Σου δίνει χαρά στο 

εδώ και τώρα το να κρατάς επαφή µαζί του; Σε 

εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση; Ή προτιµάς να 

το αφήσεις πίσω σου και να προχωρήσεις; Αυ-

τά δεν µπορώ να τα απαντήσω εγώ, ούτε η 

Ευαγγελία Τσάβδαρη, αλλά µπορείς 

σίγουρα εσύ. 

Καλησπέρα, καλησπέρα! 

Είµαι σε σχέση εδώ και 5 

χρόνια και τον τελευταίο 
χρόνο το σεξ είναι πολύ 

αραιό. Πριν από λίγες µέ-
ρες, είπα να κάνω µια συζή-

τηση µε το φίλο µου για το τι 
γίνεται και τι φταίει και µου είπε 

ότι επειδή είµαστε τόσα χρόνια µαζί δεν 
νιώθει το ίδιο, ότι δεν του βγαίνει τόσο 
συχνά και ότι δεν ξέρει τι ακριβώς του 
φταίει. Όταν τον ρωτήσω τι µπορούµε να 
κάνουµε για να αλλάξει αυτό µου είπε ότι 
δεν ξέρει. Εσύ τι έχεις να µου προτείνεις; 
Τι θα µπορούσα να κάνω εγώ για να γίνε-
ται πιο συχνά; Σε ευχαριστώ πολύ-πολύ!

Τώρα το ξέρεις ότι θα µας διαβάζουν πολλά 

ζευγάρια, που είναι σε µακροχρόνιες σχέσεις, 

και θα συµπάσχουν µέσα τους. Συµβαίνει και 

στις καλύτερες οικογένειες. Φταίει ο καναπές, 

φταίει η ρηµάδα η πιτζάµα, φταίει ο 4ος κύ-

κλος του Crown, φταίει η µάνα του, που παίρ-

νει τηλέφωνο τις πιο ακατάλληλες ώρες και 

φταίει κι εκείνη πίτσα που είχε 20 κιλά αλάτι και 

δεν χωνεύεται µε τίποτα. Από δικαιολογίες, θα 

πω εγώ, άλλο τίποτα. Όπως λέει και µια σπου-

δαία φίλη µου, αν δεν φτιάξεις το µικροκλίµα 

στο σπίτι σου, δεν πρόκειται να ζωντανέψει µε 

τίποτα η σεξουαλική σου ζωή. Θέλει να φύγει 

η πιτζάµα και να έρθει το εσώρουχο (το ξέρω, 

κάνει κρύο, αλλά θα τα καταφέρεις). Θέλει να 

σβήσουντα φώτα και να 

ανάψουν τα κεριά. Να 

κλείσεις το Netflix και 

να σκεφτείς παιχνί-

δια, πειράγµατα και 

πειραµατισµούς. 

Θέλει προσπάθεια. 

Όπως όλα.

Ερωτικά αδιέξοδα, sexy απορίες, 
κρυµµένα µυστικά... και στα fm! Το 
«Μίλα µου βρώµικα» κάνει τα ερω-
τικά σας θέµατα να ακούγονται σαν 
παθιάρικο τραγούδι στο Athens 

Voice Radio 102.5 
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–Reloaded–
Της ΤΖΕΝΗΣ 

ΜΕΛΙΤΑ

Μίλα µου βρόµικα. 

Μίλα µου αληθινά. 

email: info@athensvoice.gr

instagram: @melitajenny

Σε γνωρίζω...
Αβαντάζ. 28χρονη εντυπωσιακά όµορφη Αρχιτέ-
κτων-µηχανικός, από άριστη οικογένεια επιστηµό-

νων, γλωσσοµαθής, µε καλλίγραµµο σώµα, οικονοµικά ανεξάρτητη µε 
µεγάλη ακίνητη περιουσία, επιθυµεί να γνωρίσει νέο έως 35 ετών. 
«Πάππας», Οµήρου 38, Κολωνάκι, 210 3620.147, www.pappas.gr 
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ΚΡΙΟΣ (20 »áòôÝïù - 19 °ðòéìÝïù)

Θετικότερη ψυχολογία και διάθεση που σε 
κάνει να ξεχνάς τις δεσµεύσεις σου 
Με περιορισµούς ή χωρίς, οι ερχόµενες εορτές 
κάνουν δουλίτσα στην ψυχολογία και τη συµπε-
ριφορά σου, µε µεγαλύτερη ευδιαθεσία και αισι-
οδοξία από τη µία και µε µεγαλύτερη δυσκολία να 
καθίσεις στα αυγά σου ή να περιορίσεις τις επαφές 
σου. Και στις δύο περιπτώσεις χρειάζεται αρκετή 
προσοχή από την άποψη πως τείνεις να προτρέ-
χεις και να θέλεις να πηδήξεις στο παρακάτω ενώ 
παραµένουν εκκρεµότητες, θέµατα υγείας και διά-
φορες απογοητεύσεις και κουράσεις. ∆ύσκολα θα 
παραµείνεις συνεπής είτε στη διάθεση, είτε στους 
ενθουσιασµούς σου, εφόσον δεν τα λαµβάνεις σο-
βαρά υπόψη σου και δεν ξεκινάς από το δύσκολο. 
Αν και µπορεί να αισθάνεσαι πιο θαρραλέος και 
επαναστατικός από ό,τι συνήθως, η οικονοµική 
σου κατάσταση, όπως και το γενικότερο επαγγελ-
µατικό και κοινωνικό κλίµα δεν είναι επιδεκτικά σε 
οτιδήποτε στηρίζεται αποκλειστικά στην πεποίθη-
σή, τον ενθουσιασµό ή την επιθυµία σου. Κοινώς, 
χρειάζεται να προσεγγίσεις προσεκτικά και οργα-
νωµένα οτιδήποτε επιθυµείς προκειµένου να απο-
φύγεις µια στεγνή µαταίωση, απόρριψη ή άρνηση 
από τον απέναντι ή τις συνθήκες. 

ΤΑΥΡΟΣ (20 °ðòéìÝïù - 19 »áýïù)

Οφέλη και διευκολύνσεις που τείνουν να σε 
οδηγήσουν σε απληστία και αχορτασιά 
Τείνεις να παραπροσγειωθείς και 
οδεύεις µονοκόµµατα σχεδόν 
προς τον υπερβολικό υλισµό σε 
ό,τι αφορά τις οικονοµικές σου 
δοσοληψίες και σχέσεις, ενώ σε 
προσωπικό επίπεδο συµβαίνει 
κάτι αντίστοιχο µε µια µάλλον α-
νώφελη προσήλωση στο σεξου-
αλικό κοµµάτι και συγκεκριµένα 
στην ποσότητα που υπάρχει ή 
δεν υπάρχει. Αυτή η προσέγγιση 
επειδή είναι αρκετά µονόπλευρη 
και εγωιστική, ακόµη κι αν δεν 
την αισθάνεσαι έτσι, κάνει πολλές από τις δραστη-
ριότητες και τα σχέδί σ σου να φαίνονται απογοη-
τευτικά, ακόµη και την ανταπόκριση από τις φιλίες 
σου. Βέβαια, µοχλό γι’ αυτό αποτελούν οι προσδο-
κίες σου και συγκεκριµένα η µάλλον άστοχη επιθυ-
µία οι άνθρωποι και τα πράγµατα να δουλέψουν α-
κόµη περισσότερο προς όφελός σου. Ωστόσο είναι 
κάπως ανώφελο να πιστεύεις πως είναι χρέος των 
άλλων να συνδράµουν στο να διορθώσεις προ-
βλήµατα που είναι πολύ περισσότερο δικά σου, 
παρά δικά τους. Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν 
να επιµείνεις στη συστηµατική δουλειά που κάνεις 
για να βελτιωθείς σαν άτοµο, επαγγελµατίας και ο-
τιδήποτε άλλο χωρίς να περιµένεις θαύµατα όµως. 

ΔΙΔΥΜΟΙ (20 »áýïù - 20 ¹ïùîÝïù)

Πιο ευχάριστο και θετικό κλίµα στις σχέσεις 
σου, που οδηγεί σε άστοχες προσδοκίες 
Είναι πάρα πολύ δύσκολο για σένα να διατηρήσεις 
οποιαδήποτε αίσθηση του µέτρου στις σχέσεις και 
τις συνεργασίες σου, όταν τα πράγµατα αρχίζουν 
να έχουν πιο ευδιάθετο και χαρούµενο χαρακτήρα. 
Ωστόσο, καλό είναι να προσπαθήσεις να διατηρείς 

όσο µπορείς µια ορθή αίσθηση αναλογίας και να 
παραµένεις σε σχέση µε τις πραγµατικές συνθήκες 
της καριέρας σου και της προσωπικής σου ζωής, 
κυρίως για να αποφύγεις είτε την απογοήτευση, 
είτε την αίσθηση ότι κατέβαλες προσπάθεια και 
επένδυσες σε καταστάσεις και εγχειρήµατα τα ο-
ποία δεν φαίνεται να οδηγούν εκεί που πίστευες. 
Προτρέχεις και µάλιστα αρκετά σε σχέση µε τις ε-
ξωεπαγγελµατικές σου δραστηριότητες, όπως και 
σε σχέση µε τα σχέδιά σου, ενώ ακόµη οι συνθήκες 
οικονοµικά και συναισθηµατικά είναι ιδιαίτερα πε-
ριοριστικές. Παράλληλα στο κοµµάτι της υγείας 
και της ψυχολογίας σου βαίνει µια µεγάλη αναδι-
οργάνωση που απαιτεί την προσοχή και τη συνερ-
γασία σου, την οποία όµως φαίνεται να αγνοείς 
οικειοθελώς. Αυτό καλύτερα να µην το κάνεις, για 
να µη βρίσκεσαι διαρκώς προ εκπλήξεων. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (21 ¹ïùîÝïù - 21 ¹ïùìÝïù)

Πολλά πραγµατάκια ή τίποτα, πάντως µε κά-
ποιον τρόπο πιο ευχάριστη ρουτίνα 
Είτε συσσωρεύοντας πολλές δραστηριότητες και 
πραγµατάκια, είτε κάνοντας ακριβώς το αντίθετο, 
δηλαδή γράφοντας ό, τι πρακτικό µπορείς να α-
γνοήσεις, έχεις βρει ένα µέτρο ευχαρίστησης και 
µια κάπως θετικότερη στάση στην καθηµερινότη-
τά σου. Αυτό αν και από µόνο του είναι καλό, τείνει 
να δηµιουργήσει προβλήµατα στην υγεία σου ή/
και στη δουλειά σου εξαιτίας της υπερβολής που 
ενέχει. Καλό είναι να προσπαθήσεις να ξεδιαλέξεις 
τι είναι τι και αν όντως η στάση και οι επιλογές σου 
είναι ωφέλιµες, έτσι ώστε να µη βρεθείς σε δεύ-

τερο χρόνο να συνειδητοποιείς 
ότι έκανες µαντάρα ευκαιρίες ή 
το επόµενο βήµα ή ότι κατέβα-
λες πολύ µεγάλες προσπάθειες 
που τελικά δεν είχαν µέλλον. 
Όσον αφορά την καριέρα, τον 
γάµο και την κοινωνική σου 
ζωή, συνεχίζεις να προωθείς 
κάπως επιθετικά το δικό σου κι 
αυτό που θέλεις. Για να µην είναι 
χάσιµο χρόνου η οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία σου, χρειάζεται 
οπωσδήποτε να αφοµοιώσεις 

το γεγονός ότι µόνος σου δεν πηγαίνεις πουθενά. 
Χρειάζεται να βρεις τρόπο να προχωρήσεις µαζί µε 
τους άλλους. 

ΛΕΩΝ (22¹ïùìÝïù - 22 °ùçïàóôïù)

Αισιοδοξία και θετικότητα που σε κάνουν να 
υποτιµάς τη σηµασία του πρακτικού 
Υπάρχει αρκετή ευχαρίστηση και καλή διάθεση 
στην ατµόσφαιρα, έτσι ώστε να είσαι κι εσύ ευκο-
λότερα και πιο αυτόµατα προσανατολισµένος στο 
θετικό. Το αποτέλεσµα µπορεί να είναι εξαιρετικό 
για τις προσωπικές σου σχέσεις, ιδιαίτερα για τα 
ερωτικά σου και τη σχέση µε τα παιδιά σου. Αυτό 
που χρειάζεται να προσέξεις είναι να µην το παρα-
κάνεις και βρεθείς σε δεύτερο χρόνο να αναιρείς 
τον εαυτό σου ή να αποτυγχάνεις να συντηρήσεις 
τη στάση που εγκαθίδρυσες εξαιτίας του φόρτου 
της καθηµερινότητας και της δουλειάς σου ή ακό-
µη και της υγείας σου ή της κούρασής σου. Κόψε 
κάτι από αυτά που φαίνονται τώρα δυνατά και από 
τις εµπνεύσεις που µπορεί να έχεις, κράτησε το ένα 
τρίτο, ώστε να µην υπάρξει λόγος να αντιµετωπί-
σεις συναισθηµατική απογοήτευση στον επόµενο 
τόνο ή να πρέπει να ξεµπλέξεις κάποια ατυχή οι-
κονοµική τοποθέτηση. Σε κάθε περίπτωση, είναι 
εξαιρετικό το ότι βρίσκεσαι σε θετική κι αισιόδοξη 
περίοδο, ωστόσο καλό θα ήταν να θυµάσαι πως 
αυτό από µόνο του δεν αρκεί πρακτικά. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 °ùçïàóôïù - 21 ªåðôåíâòÝïù)

Αναµπουµπούλα στο σπίτι και µέσα σου, ευχά-
ριστη και φορτική ταυτόχρονα 
Η διαδροµή προς τις γιορτές φαίνεται να δηµιουρ-
γεί έντονη κινητικότητα στο σπίτι και το οικογε-
νειακό σου περιβάλλον, όπως και µέσα σου. Είτε 
πρόκειται απλά για τον στολισµό και την προσπά-
θειά σου να αισθανθείς καλύτερα στον χώρο σου, 
είτε πρόκειται για την αναστάτωσή σου µε όλα 
αυτά που θεωρείς ότι θα έπρεπε να κάνεις και δεν 
κάνεις, η αναµπουµπούλα υφίσταται, και το πέρα-
σµα από το ευχάριστο στο συγχυσµένο γίνεται µε 

µεγάλη ευκολία και ταχύτητα. Σε κάθε περίπτωση 
βοηθά να µη σπρώχνεις τους δικούς σου, ούτε και 
τον εαυτό σου, σε ρυθµούς και δραστηριότητες 
που κανείς δεν µπορεί στην πραγµατικότητα να υ-
ποστηρίξει. ∆εν φταίει ο απέναντι, κανείς δεν είναι 
ο σούπερµαν ή η σουπεργούµαν. Στην ερωτική σου 
ζωή τα θέλω µεγαλώνουν ιδιαίτερα κι αυτό συνή-
θως προοιωνίζει ένα «καπάκωµα» όταν συνειδη-
τοποιείς ότι οι συνθήκες που έχεις διαµορφώσει, 
αυτά που θεωρείς δέοντα και γενικώς οι πολλοί 
σου κανόνες βρίσκονται σε αντιδιαστολή µε τις 
«µεγάλες κινήσεις». Χρειάζεται τελείως καινούρια 
οργάνωση για το µέλλον σου. 

ΖΥΓΟΣ  (22 ªåðôåíâòÝïù - 22 ÃëôöâòÝïù)

Κοινωνική κι εξωστρεφής διάθεση που διευ-
κολύνει την έλλειψη διάκρισης 
Με πιο ευχάριστη κι ανάλαφρη θεµατολογία γίνο-
νται οι κουβέντες και οι συναντήσεις σου αυτές 
τις ηµέρες, ωστόσο το γεγονός σε κάνει να θέλεις 
να κυκλοφορήσεις πολύ περισσότερο, όπως και 
να δεις παραπάνω κόσµο. Ίσως µάλιστα σε οδη-
γεί να το κάνεις κάπως άκριτα και θεωρώντας ότι 
µπορείς να συντονίσεις πολύ περισσότερα πράγ-
µατα στην καθηµερινότητά σου από ό,τι όντως γί-
νεται. Καλό είναι να είσαι προσεκτικός έτσι ώστε 
να αποφύγεις έναν αρνητικό αντίκτυπο στην υ-
γεία σου, στη δουλειά σου ή γενικά στις ισορροπί-
ες της ρουτίνας σου. Οι τόνοι παραµένουν αρκετά 
ανεβασµένοι στη σχέση σου και τις συνεργασίες 
σου, πράγµα που µπορεί εύκολα να σε παρασύρει 
να πεις και να κάνεις διάφορα άστοχα πράγµατα, 
µε την εντύπωση πως επειδή επιθυµείς κάτι πάρα 
πολύ πρέπει και να συµβεί. Ωστόσο τα βασικά δε-
δοµένα σου παραµένουν ίδια προς το παρόν και ο 
βαθµός στον οποίο είναι περιοριστικά ή υποστη-
ρικτικά δεν έχει αλλάξει, ούτε πρόκειται να αλ-
λάξει εφόσον συνεχίζεις να επιµένεις σε σχέσεις 
κάθε είδους που κυρίως σε αποµυζούν. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (23 ÃëôöâòÝïù - 21 ÁïåíâòÝïù)

Επειδή λειτουργούν κάποια πράγµατα, πας να 
τα επαναλάβεις ακόµη κι αν δεν σου κάνουν. 
Η σχετικά µεγαλύτερη ασφάλεια και ικανοποίηση 
που αισθάνεσαι σε συναισθηµατικό και οικονοµι-
κό επίπεδο οδηγούν σε µια απροθυµία να κουνη-
θείς από τη θέση σου επειδή αποζηµιώνεσαι οικο-
νοµικά ή συναισθηµατικά ή στην επιµονή σε µία 
πλειάδα δραστηριοτήτων που σου είναι γνώριµες 
κι ευχάριστες, ασχέτως αν έχουν επαφή µε αυτά 
που χρειάζεσαι ή είσαι. Ειδικά στα ερωτικά σου και 
σε σχέση µε τη δηµιουργικότητά σου χρειάζεται 
µεγάλη προσοχή, επειδή τρέχεις σε µελλοντικά 
σενάρια και προσδοκίες µε µεγάλες ταχύτητες και 
µάλιστα µε την τάση να αγνοήσεις το πραγµατικά 
καινούριο και να επιµείνεις σ’ αυτό που ξέρεις κι 
εµπιστεύεσαι. Ωστόσο, η κατάσταση είναι προ-
σωρινή και σε δεύτερο χρόνο οποιαδήποτε απρο-
θυµία να ανοιχτείς ή να µετακινηθείς συνδέεται 
µε προβλήµατα, παρά µε την επίλυσή τους. Μετα-
χειρίσου το σώµα και την καθηµερινότητά σου µε 
µεγάλη προσοχή επειδή είσαι επιρρεπής σε χαζο-
καταστάσεις και βιασύνες που τελικά καταλήγουν 
να σε καθυστερούν, παρά το αντίθετο. Ιδιαίτερα 
στις σχέσεις σου, οι απαραίτητες αλλαγές θέλουν 
χρόνο, ό,τι κι αν πιστεύεις. 

ΤΟΞΟΤΗΣ (22 ÁïåíâòÝïù - 20 ¢åëåíâòÝïù)

Όλα στον υπερθετικό βαθµό και κάπως απερί-
σκεπτα, κινήσεις τύπου πυροτέχνηµα 
Η φυσική σου τάση να µην µπορείς να συµµαζέ-
ψεις τον εαυτό σου, είτε από τη θετική, είτε από 
την αρνητική κατεύθυνση, έχει την τιµητική της 
αυτές τις ηµέρες, µε ιδιαίτερη έµφαση στα προ-
σωπικά σου. Καλό είναι να θυµάσαι να χρησιµο-
ποιείς το νου σου, επειδή τα συναισθηµατικά ρεύ-
µατα των ηµερών τείνουν να σε παρασύρουν εξ 
ολοκλήρου χωρίς να υπάρχει απολύτως καµία 
εγγύηση για κάποιο ευεργετικό αποτέλεσµα. Για 
την ακρίβεια οτιδήποτε κάνεις χωρίς να το έχεις 
σκεφτεί πολύ καλά προηγουµένως, είναι πολύ 
πιθανότερο να επιβεβαιώσει φοβίες, στερήσεις, 
αρνήσεις και ανοικειοθελείς δεσµεύσεις, σε οι-
κονοµικό και συναισθηµατικό επίπεδο, παρά να 
σε οδηγήσει κάπου όµορφα, όπως επιθυµείς και 
πιστεύεις. Στο κλίµα των ηµερών, φαίνεται να ξε-

χνάς για µία ακόµη φορά πως η οικογένειά σου και 
η κατάσταση στο σπίτι είναι αυτά που είναι και να 
αφήνεσαι, µέσα στην αισιοδοξία σου, να περιµέ-
νεις πάρα πολλά. Έχε το νου σου, επειδή µάλλον 
για άδειασµα σε προετοιµάζεις. 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ (21 ¢åëåíâòÝïù - 19 ¹áîïùáòÝïù)

Ανυποµονείς περισσότερο από ό,τι µπορείς 
να υποστηρίξεις για το παρακάτω 
Εξαιτίας της προσέγγισης στις γιορτές και της ψυ-
χολογίας σου, η οποία σαφώς έχει δει καλύτερες 
µέρες, είσαι επιρρεπής σε επιβλαβές επιλογές σε 
θέµατα υγείας, όπως η διατροφή σου, η κατανά-
λωση αλκοόλ, το θέµα της άσκησης, η άστοχη 
υπεραισιοδοξία και η ανάλωση των δυνάµεων 
σου µέχρι εξαντλήσεως. Σε παρόµοια διάθεση 
βρίσκεσαι και συναισθηµατικά µε αποτέλεσµα να 
αναζητάς εύκολες λύσεις, κυρίως στο παρελθόν 
σου και σε γνωστές προβληµατικές καταστάσεις 
πιθανώς στη λογική πως στην αναβροχιά, καλό 
και το χαλάζι. ∆εν είναι. Εάν µπορείς να µετριάσεις 
τις προσπάθειές σου να επιταχύνεις αλλαγές στο 
σπίτι, τον χώρο σου και µέσα σου, θα σου κάνει 
καλό, όσο κι αν πιστεύεις το αντίθετο. Αυτό που 
χρειάζεσαι κυρίως είναι να δώσεις στον εαυτό σου 
τη δυνατότητα να κάνει µία παύση, ώστε να µπο-
ρέσεις να δεις πού ακριβώς βρίσκεσαι. Ειδάλλως 
οι αποφάσεις σου και οι ενέργειές σου είναι πάρα 
πολύ δύσκολο να έχουν οποιοδήποτε θετικό απο-
τέλεσµα. Είναι καιρός για φασίνα και ξεδιάλεγµα, 
όχι για ανοίγµατα. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 ¹áîïùáòÝïù - 17 ¼åâòïùáòÝïù)

Ορεξάτος µε µπόλικα σχέδια, όµως και πολλές 
αδυναµίες κι ανοίγµατα που θέλουν προσοχή 
Η προεορταστική περίοδος έχει ιδιαίτερα ευχάρι-
στο αντίκτυπο στη διάθεσή σου κυρίως γιατί δι-
καιολογεί την περισσότερη ενασχόλησή σου µε τα 
σχέδια που σ’ αρέσουν, µε τις εξωπεαγγελµατικές 
σου δραστηριότητες, όπως και µε τις φιλίες σου. 
Κι όλα αυτά σε ένα σαφώς θετικό και αισιόδοξο 
κλίµα. Πολύ ωραία και συνέχισε, απλώς φρόντισε 
να µην προτρέχεις σε βαθµό που βγαίνεις έξω από 
αυτά που µπορείς να υποστηρίξεις συναισθηµα-
τικά και οικονοµικά. Λίγη περισσότερη συνέπεια 
και προσοχή σε όλες τις διαδικασίες εκκαθάρισης, 
φροντίδας της υγείας σου, τακτοποίησης εκκρε-
µοτήτων και γενικά «συµµαζέµατος» θα δηµιουρ-
γήσουν χώρο για τα πράγµατα που προετοιµάζεις. 
Γενικά είναι προτιµότερο να κάνεις παρά να µιλάς 
πάρα πολύ για όσα έχεις στο µυαλό σου και όσα 
επιδιώκεις επειδή το κλίµα γύρω σου δεν είναι 
το πλέον υποστηρικτικό κι ευχάριστο. Φρόντισε 
λοιπόν να µη δηµιουργείς µόνος σου ευκαιρίες να 
εµφανιστούν προβλήµατα. Ασχολήσου µε το σπίτι 
και την ψυχολογία σου όσο µπορείς, στη λογική 
της αναδιοργάνωσης και του συµµαζέµατος, επει-
δή αυτά είναι η βάση. 

ΙΧΘΥΕΣ (18 ¼åâòïùáòÝïù - 19 »áòôÝïù)

Προοπτικές και ανοιχτός ορίζοντας που σε 
κάνει να υπερτιµάς τις δυνατότητές σου 
Με µεγαλύτερη αίσθηση σκοπού και µε πιο ανοι-
χτό ορίζοντα στην καριέρα και τον γάµο σου σε 
βρίσκει αυτή η εβδοµάδα. Μαζί τους βέβαια έρ-
χεται και µια γερή δόση «µαγικής σκέψης», καθώς 
τείνεις να θεωρείς πράγµατα που έχεις απλώς 
σκεφτεί ή έχουν προταθεί ή φαίνονται σαν προ-
οπτικές, πιο κοντά στην πραγµατικότητα και την 
υλοποίηση από ό,τι πραγµατικά είναι. Επειδή η 
τάση λοιπόν θα είναι να ποντάρεις ή να υποσχε-
θείς πάρα πολλά, πριν το κάνεις προσπάθησε να 
εξετάσεις τον εαυτό σου και τις πραγµατικές σου 
δυνατότητες όσο καλύτερα µπορείς, ώστε να µην 
αντιµετωπίσεις ανυπέρβλητες δυσκολίες κι απο-
γοητεύσεις, µε θυµούς και σωµατικά προβηµατά-
κια ως γαρνιτούρα. Προσπάθησε να περιορίσεις 
τον κόπο, όπως και τα χρήµατα που καταβάλλεις 
για σχέδια, δραστηριότητες και «όνειρα» τα οποία 
δεν φαίνεται να µετακινούνται εκατοστό παρά τις 
προσπάθειές σου. Η λύση για να συµβεί κάτι δεν 
είναι πάντα να αυξήσει κανείς τη δόση κι αυτό α-
κριβώς χρειάζεται να αποφύγεις. Αναλογίσου την 
πιθανότητα πως σχεδίαζες σε λάθος κατεύθυνση, 
προσωπικά κι επαγγελµατικά. A
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