
Στα άδυτα του 
σιωπηλού κόσµου 

των εκµαγείων 
Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, 

ανοίγει τις πόρτες για πρώτη φορά και μας ξεναγεί
στα εργαστήρια κατασκευής αντιγράφων
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Σε όλο τον κόσµο γίνονται διαδηλώσεις και βίαιες συ-
γκρούσεις µε αρνητές της πανδηµίας που παραβιάζουν το 
lockdown. Κάθε µέρα βλέπουµε στα δελτία ειδήσεων επει-
σόδια στην Αγγλία, την Ολλανδία, τη Γερµανία. Στις περισ-
σότερες χώρες οι διαδηλωτές είναι ακροδεξιές οµάδες. Τι 
κάνει όµως µια κυβέρνηση όταν διαδηλώνουν και σπάνε 
το lockdown τα κόµµατα της αντιπολίτευσης; Στέλνει την 
αστυνοµία να διαλύσει συγκέντρωση κόµµατος που πριν 
µόλις ενάµιση χρόνο ήταν κυβέρνηση, λες και είναι τίποτα 
ψεκασµένοι φανατικοί QAnon; Αρχίζουν οι κανονισµοί 
sur mesure. Όπως λέµε ανοιχτές εκκλησίες χωρίς πιστούς, 
επιτρέπονται και διαδηλώσεις των 100 ατόµων ώστε να 
διαδηλώσουν «συµβολικά» όσοι θέλουν, όπως έλεγαν τον 
Νοέµβριο, αλλά χωρίς να παραβιαστεί το social distancing. 
Οι κανονισµοί δεν τηρούνται, διαδηλώσεις µε χιλιάδες 
άτοµα γίνονται κάθε τόσο. Πρέπει η αστυνοµία να επιβάλει 
τον νόµο; Αντιµετωπίζουµε εδώ ένα πρόβληµα διαδηλώ-
σεων από αρνητές της πραγµατικότητας, συνωµοσιολό-
γους και εξτρεµιστές όπως στις άλλες χώρες; Ή έχουµε 
πρόβληµα επιπέδου του πολιτικού συστήµατος της χώρας;

Στο editorial του προηγούµενου τεύχους για την αστυνο-
µία στα πανεπιστήµια και το µετρό, έγραφα πως όταν το 
πολιτικό σύστηµα και η κοινωνία αποφασίσει να τελειώ-
σει µε την πολιτική βία θα το καταλάβουµε αµέσως. Ένας 
αναγνώστης σχολίασε ότι γράφω θεωρίες και αφηρηµένα 
ουσιαστικά. ∆ηλαδή τι πρέπει να κάνω, να συζητάµε µε τον 
αδελφό Τζανακόπουλο αν έχει αστυνοµία η Οξφόρδη και 
να κοροϊδεύουµε τους εαυτούς µας; Αν συνέβαινε ποτέ και 
εµφανιζόταν είδηση ότι 8 µυστήριοι τύποι κρατάνε όµηρο 
τον πρύτανη της Οξφόρδης ή του Χάρβαρντ, τα κανάλια 
θα έκαναν σε Έκτακτη Επικαιρότητα live σύνδεση µε τα 
γεγονότα, ελικόπτερα θα πετούσαν στον ουρανό και τα 
SWAT θα έπεφταν µε σκοινιά για να απελευθερώσουν τον 
πρύτανη, όπως βλέπουµε στις ταινίες. Τόσο αδιανόητα εί-
ναι αυτά που συµβαίνουν εδώ για όλο τον υπόλοιπο κόσµο. 
Και εµείς συζητάµε 20 χρόνια ποιος θα παίρνει τηλέφωνο 
την αστυνοµία, µήπως ο πρύτανης, µήπως η σύγκλητος, 
µήπως να γίνεται πριν γενική συνέλευση;

Ότι το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε είναι άλλο απεδείχθη 
την επόµενη κιόλας µέρα, όταν οι πρυτάνεις δήλωσαν ότι 
διαφωνούν µε το σύνολο σχεδόν των αλλαγών στα πανεπι-
στήµια. Οι αιώνιοι φοιτητές είναι χρήσιµοι γιατί έτσι είναι 
αυξηµένες οι χρηµατοδοτήσεις, η εισαγωγή µε βαθµολογία 
µονάδας είναι χρήσιµη για να δηλώνουν εγγραφές και δυ-
ναµικό τα διασκορπισµένα ανά την Ελλάδα άδεια πανεπι-
στήµια. Και η βία είναι χρήσιµη γιατί οι «οµάδες κρούσης» 
αποτρέπουν κάθε σκέψη να αλλάξει η παγιωµένη κατάστα-
ση. Η ανοχή προς τα «τάγµατα εφόδου» υπάρχει γιατί αυτά 
διασφαλίζουν τη διαιώνιση ενός συστήµατος που έχει πα-
ρακµάσει εδώ και πολλά χρόνια αλλά αντιστέκεται σε κάθε 
προσπάθεια αλλαγής. Αν δεν παραδεχτούµε ότι αυτό είναι 
το κύριο πρόβληµα θα συζητάµε προσχηµατικά για χρόνια 
για το ποια είναι η βέλτιστη µέθοδος αστυνόµευσης των 
πανεπιστηµίων. Πάντα θα υπάρχει µια καλύτερη πρόταση 
που θα σέβεται τις παραδόσεις, το περιβάλλον, την αισθητι-
κή, τη δηµοκρατία και µαγικά δεν θα ενοχλεί κανέναν. Σαν 
να είµαστε στην Τιχουάνα, ας πούµε, να έχουµε 1.000 βια-
σµούς και δολοφονίες γυναικών τον χρόνο και να συζητάµε 
επ’ άπειρον ποια είναι η πιο καθώς πρέπει αντίδραση, τι 
κάνουν στην Οξφόρδη; Μήπως να κάνουµε µία Γραµµατεία 
Ισότητας; Μήπως να ιδρύσουµε σπουδές φύλου;

Ο υπουργός Παιδείας της προηγούµενης κυβέρνησης µι-
λάει για το «Σπουδαστικό της Ασφάλειας». Είµαι σίγουρος 

ότι αν ρωτήσεις τους σηµερινους φοιτητες τι είναι αυτό, οι 
περισσοτεροι δεν θα ξέρουν καν. Ο άνθρωπος µιλάει για τη 
δικτατορία του 1967, µιλάει για τα µέσα του προηγούµενου 
αιώνα. Θέλουν να απευθυνθούν στη νέα γενιά και µιλάνε 
µε όρους µιας άλλης εποχής. Λέγαµε και πριν 20 χρόνια µε 
το Τρίτο Κύµα ότι τα ελληνικά πανεπιστήµια έχουν µείνει 
πίσω, τώρα ζούµε πια την Τετάρτη Βιοµηχανική Επανά-
σταση και εµείς συζητάµε ακόµα προβλήµατα του 1970.

50 πανεπιστήµια µε 500 σχολές διασκορπισµένες σε 70 πό-
λεις. Όλα αυτά σε µια µικρή χώρα 10 εκατοµµυρίων αν-
θρώπων, όσοι δηλαδή ζουν πια σε µία µόνο µεγαλούπολη 
του πλανήτη. Πανεπιστήµια προηγούµενης εποχής, της 
εποχής της χρεοκοπίας, που παρήγαγαν πτυχία χρήσι-
µα κυρίως για µοριοδότηση στην πρόσληψη στο ∆ηµό-
σιο. Κοροϊδεύουµε τους εαυτούς µας ακόµα µιλώντας για 
την πιο «µορφωµένη γενιά» αποσιωπώντας το γεγονός 
ότι αναφερόµαστε σε πτυχία άχρηστα για τις σηµερινές 
συνθήκες της οικονοµίας. Ξέρουµε ότι θα έπρεπε πολλά 
πανεπιστήµια να κλείσουν και κάποια που θα µείνουν να 
συντονιστούν µε τις απαιτήσεις της νέας εποχής. Αυτό ό-
µως δεν λέγεται.

Γιατί τα πανεπιστήµια είναι προνοµιακός χώρος αναπαρα-
γωγής του κρατικοκοµµατικού συστήµατος εξουσίας. Κι ας 
εξάντλησε τα όριά του. Εκεί παρκάρονται και ανατρέφο-
νται οι αυριανοί απαράτσικ, διανέµονται οι επιχορηγήσεις, 
εξαργυρώνονται τα ευρωπαϊκά προγράµµατα, µοιράζονται 
οι τίτλοι εξουσίας.
Τα κοµµατικά νταλαβέρια συνυπάρχουν µε τα κλειστά µά-
τια στο εµπόριο ναρκωτικών, τις αποθήκες µε τα λαθραία 
του παρεµπορίου, τη real estate εκµετάλλευση των διαµε-
ρισµάτων στις φοιτητικές εστίες, τα κρησφύγετα καταζη-
τούµενων για τροµοκρατία, τις αποθήκες πυροµαχικών, 
τη χρησιµοποίηση των server για την εξουδετέρωση της 
υπηρεσίας ηλεκτρονικού εγκλήµατος. Το µοντέλο ήταν 
πάντα δηµοκρατικό, χωρούσε πολύ κόσµο.

Σ’ αυτή τη µικρογραφία του συστήµατος, δεν είναι παρά-
λογο που και οι εκλογές πρυτάνεων και καθηγητών έ-
χουν κοµµατική σφραγίδα. ∆εν πρέπει σε άλλο µέρος του 
κόσµου οι πρυτάνεις να εκλέγονται µε κοµµατικές υπο-
ψηφιότητες. Στην ισορροπία τρόµου τα τάγµατα εφόδου 
συµµορφώνουν όποιους από το καθηγητικό προσωπικό 
σκεφτούν εκτός γραµµής, διώχνουν τροµοκρατώντας τους 
διάσηµους έλληνες καθηγητές του εξωτερικού, διαλύουν 
τα απειλητικά για το καθηγητικό κατεστηµένο Συµβούλια 
ελέγχου. Κυρίως εξασφαλίζουν την ακινησία. Πρόκειται 
για το γνωστό αστείο ελληνικό φαινόµενο, αυτός ο αλά 
γκρέκα «αντισυστηµισµός», ίδιος επί δεκαετίες και ανε-
νόχλητος, εξασφαλίζει πάντα τη διαιώνιση του συστήµα-
τος που θέλει να ανατρέψει. Η Λέσχη της Απάτης.

Το πολιτικό σύστηµα έχει δείξει ότι µπορεί να αντιµετωπί-
σει την πολιτική βία. Όταν η κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου 
αποφάσισε ότι η δηµοκρατία µας δεν ανέχεται τη χρυσαυ-
γίτικη βία, την τελείωσε µε συνοπτικές διαδικασίες. Το 
πρόβληµα στα πανεπιστήµια δεν είναι τα τάγµατα εφόδου. 
Αλλά αυτοί που βολεύονται µε τα τάγµατα εφόδου.

Θα συζητάµε χρόνια για το όνοµα των πανεπιστηµιακών 
φρουρών, την ιδιότητα, ποιος θα τους δίνει διαταγές, ποιος 
θα τους πληρώνει, ποιος θα παίρνει τηλέφωνο την αστυνο-
µία, τι στολή θα φοράνε. Θα συζητάµε χρόνια για τη πολι-
τική βία και στα πανεπιστήµια και έξω απ’ αυτά, για να µη 
συζητήσουµε ποιο σύστηµα εξουσίας εξυπηρετεί.  A
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Αυτή την εβδοµάδα το φωτογραφίζει η 

Μαρία Μαρκέζη. Ξεκίνησε φωτογρα-

φίζοντας πρόσωπα και πολύ σύντοµα 

τα ασπρόµαυρα πορτρέτα της ξεχώ-

ρισαν και έγιναν το σήµα κατατεθέν 

της. Συνέχισε δυναµικά και µπήκε στον 

χώρο της µόδας αποκτώντας ένα δικό 

της προσωπικό στιλ, µε φωτογραφίες 

µοντέλων εν κινήσει στους δρόµους ή 

στα παρασκήνια. Έχει ταξιδέψει πολύ 

και έχει δουλέψει µε µεγάλα ονόµατα 

της µόδας και σηµαντικούς Οίκους του 

Παρισιού. Στην Ελλάδα προσαρµόστη-

κε γρήγορα µε τα δεδοµένα και συνερ-

γάστηκε µε τους καλύτερους σχεδια-

στές και στιλίστες, αποδίδοντας στο 

αποτέλεσµα πάντα τη δική της χροιά. 

Ζει στην Αθήνα και τον τελευταίο 

χρόνο προετοιµάζει την πρώτη της 

προσωπική έκθεση µε υλικό από τις πιο 

σηµαντικές και ξεχωριστές στιγµές της 

φωτογραφική της καριέρας.



εν ήµουν ποτέ καλή στους αποχαιρετισµούς. Προτιµούσα πάντα τα καλωσο-
ρίσµατα. Έτσι είχα καλωσορίσει µε χαρά τα πρώτα κείµενα της Μίκας, που 
ήρθαν στο µέιλ µου απρόσµενα ένα φθινοπωρινό βράδυ. Τα διάβασα και είπα 
ναι. Κι έτσι κάπως ξεκίνησε η σχέση µου µε τη Μίκα. Αρχές Οκτωβρίου του 
2019 άρχισε να δηµοσιεύεται σ’ αυτή εδώ τη σελίδα η στήλη της που η ίδια εί-

χε βαφτίσει µε το όνοµα: «Ιστορίες µε διαφορετικό τέλος». Κάθε ε-
βδοµάδα και µια καινούργια ιστορία. Η θεµατολογία που διάλε-
γε κάθε φορά ήταν, πώς να το πω, σαν µια βόλτα στην εξοχή της 
µνήµης. ∆ιάβαζα τα κείµενά της και νόµιζα ότι τη συναντούσα:  
σε µια συναυλία στη λίµνη, σε ένα στρωµένο τραπέζι στο Grands 
Boulevards της Αλεξάνδρας, σε µια οικογενειακή ασπρόµαυρη 
φωτογραφία, στην παραλία µε τους γλάρους, στις βραδινές βεγ-
γέρες στην Άνδρο, σ’ ένα ταξίδι µε τρένο στο µακρινό Qingdao… 
«Τα µόνα λουλούδια χωρίς χρώµα είναι αυτά που ανασύρουµε από τη 
βαθιά µας µνήµη» είχε γράψει κάποτε και το θυµάµαι.
Αλλά ιεραρχηµένο αλλόκοτα το αρχείο της δικής της µνήµης δεν 
έδειχνε καµιά επιείκεια απέναντι στο ασπρόµαυρο. Στα γραπτά 
της συνέθετε κάθε φορά µια µεγάλη τοιχογραφία από αισθήµατα, 
νεύµατα, λέξεις, αναµνήσεις και συµπεριφορές εύγλωττες και 
πολύχρωµες. Τα κείµενά της είχαν τη µυρωδιά της θάλασσας και 
τον θόρυβο των κυµάτων.  
Η ίδια εξάλλου ήταν ταγµένη στη θαλάσσια έρευνα. Με το ωραίο 
όνοµα Νοµική Σύµπουρα διέγραψε µια αξιοζήλευτη καριέρα 
ως βιολόγος - ωκεανογράφος. Ερευνήτρια πρώτης βαθµίδας δι-
ηύθυνε ένα από τα µεγαλύτερα προγράµµατα περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης των ελληνικών θαλασσών, συντόνισε δεκάδες 
εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράµµατα από το Ελληνικό Κέ-
ντρο Θαλασσίων Ερευνών, όπου δούλευε, και συνέγραψε βιβλία 
για θέµατα της ειδικότητάς της που δεν ήταν άλλη από τις βιοκοι-

νωνίες του βυθού. 
Αυτή η πλευρά της Μίκας µού σύστησε έναν κόσµο άγνωστο και µαγικό. 
Έµαθα λέξεις πρωτάκουστες και ποιητικές όπως το βένθος, οι πολύχαιτοι, 
οι Παράλιοι, οι Βαθύαλοι, οι Αβυσσαίοι, ή (το καλύτερό µου) οι Πλουτώνιοι 
(βενθικοί οργανισµοί που ζουν σε θαλάσσιους βιότοπους κάτω των 6.000 
µέτρων). «Τι δουλειά έχουν εκεί κάτω;» θυµάµαι της είχα πει ένα απόγευµα 
στο τηλέφωνο και γελάσαµε…
∆εν ήθελε όµως εδώ στη στήλη της να µιλάει πολύ γι’ αυτά και όταν κάποιες 
φορές την πίεσα να γράψει και µερικά πιο επιστηµονικά θέµατα (ακριβώς 
γιατί µε είχε συνεπάρει ο τοµέας που είχε ασχοληθεί επί τόσες δεκαετίες), 
το έκανε µεν γιατί ήταν ένας τροµερά ευγενής άνθρωπος, αλλά δεν της 
άρεσε, «για µένα τα άλλα κείµενα που γράφω, όπως το Κουκλόσπιτο, έχουν 
ιδιαίτερη αξία» µου είχε γράψει. Ναι, αυτά τα κείµενα προτιµούσε να γρά-
φει, κείµενα που στόχο είχαν να γιορτάσουν τη βαρύτητα των αναµνή-
σεών της, να τις τιµήσει. 

Σε όλους µας έχει συµβεί. Εκείνη η στιγµή στη ζωή σου που σε κάνει 
ξαφνικά να αλλάξεις τον φακό στην κάµερα του µυαλού σου και να 

νετάρεις σε άλλα πράγµατα το ενδιαφέρον σου. ∆εν ξέρω αν η Μίκα γνώ-
ριζε πόσος χρόνος τής είχε αποµείνει. ∆εν ξέρω καν αν γνώριζε ότι ήταν άρρωστη. Αυτό 

που ξέρω είναι πως κρατήσαµε αυτή τη σχέση για 49 εβδοµάδες. Τόσα πρόλαβε να µου στείλει. 
49 κείµενα - εξοµολογητικά ταξίδια στον πιο µακρινό και ανεξερεύνητο γαλαξία: την καρδιά 
της. 

Πρόλαβα να γνωρίσω τη Μίκα; Όχι ακριβώς. Ό,τι συνέβη ανάµεσά µας ήταν κάτι νυχτερινά µέιλ, 
κάποια σύντοµα τηλεφωνήµατα, ένα κοµµάτι θαλασσόξυλο µε χάντρες, δώρο αφηµένο σε ένα 
φάκελο ένα πρωί στο γραφείο µου, µια µεγάλη αγκαλιά που µου υποσχέθηκε και δεν ήρθε. 
Τον περασµένο Οκτώβριο άρχισα να ανησυχώ παρατηρώντας πιο προσεκτικά τα µέιλ που µου 
έστελνε. Αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο επιµελής, µεθοδικός και τελειοµανής, που µε έπαιρνε έ-
ντροµη τηλέφωνο για να προσθέσω ένα κόµµα που είχε ξεχαστεί στο κείµενό της, αυτός ο ίδιος 
άνθρωπος τώρα έστελνε κείµενα λειψά, ηµιτελή, έλειπαν γράµµατα, λέξεις, τόνοι. ∆εν ήταν η 
Μίκα που ήξερα. 
Στις 9/10/20 πήρα το τελευταίο της µέιλ. Έγραφε: «Στέλνω το υπόλοιπο».
∆εν ήρθε ποτέ.

-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Μια ιστορία με τέλος
Αποχαιρετώντας µια φίλη που γνώρισα και όχι
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Έµαθα λέξεις πρωτάκουστες και ποιητικές όπως το βένθος, οι πολύχαιτοι, 

Ένα δώρο που κράτησα. 
Όπως τα γραπτά της, έτσι 
ακριβώς και οι συνθέσεις 
που έφτιαχνε είχαν ένα 
είδος µελαγχολικής 
λεπτότητας για πράγµατα 
που δεν προσέχει εύκολα 
κανείς. Ένα σπασµένο 
κοχύλι, ένα βότσαλο, ένα 
ασπρισµένο από την 
αλµύρα της θάλασσας 
κλαδάκι, ένα χρωµατιστό 
γυαλί, µικροπράγµατα 
που όµως έδιναν την 
ατµόσφαιρα στο 
χειροποίητο σύµπαν της.
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στερα από εναμιση χρόνό και 
μετά από δύο αυτογκόλ εις βάρος της 
πόλης (κατάργηση προγραμματισμέ-
νων αναπλάσεων πλατείας ελευθερί-

ας και αγίας σοφίας), η διοίκηση του Δήμου 
Θεσσαλονίκης έκανε ένα μικρό, θετικό βήμα, 
με την προκήρυξη διεθνούς αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού για την ανάπλαση του άξονα της 
αριστοτέλους. μια πρώτη, ανάλογη προσπά-
θεια, με ολοκλήρωση της πεζοδρόμησης, είχε 
γίνει και το 1997 όταν η Θεσσαλονίκη ήταν η 
πολιτιστική πρωτεύουσα της ευρώπης.

Η Αριστοτέλους, η «Μεγάλη Πλατεία» του νίκου 
μπακόλα, αποτελεί τον γεωμετρικό τόπο μιας 
διαρκούς συναισθηματικής και πολιτικής αγω-
γής για τους Θεσσαλονικείς. μιας αγωγής που 
ξεκινάει από τις παιδικές κυριακάτικες βόλτες, 
συνεχίζεται στα άγουρα εφηβικά χρόνια με τα 
ραντεβού έξω από το «όλύμπιον» και κορυφώ-
νεται με τις ιστορικές πολιτικές συγκεντρώ-
σεις (όπως του γέρου της δημοκρατίας το ’64, 
τις λαοθάλασσες της μεταπολίτευσης και του 
’80, ακόμη και τη δική μας προεκλογική του 
’98, με σκηνικό θερινού σινεμά). ακόμη και 
σήμερα, όμως, στα χρόνια της φθοράς (που την 
ονομάζουμε ωριμότητα), επανέρχεται με χάρη 
κάθε απόγευμα, με το φως του λύκου.

Το εμβληματικό σχέδιο του ερνέστου εμπράρ 
(που εφαρμόστηκε μόνο σε ένα βαθμό), προ-
έβλεπε, βέβαια, τη συνέχεια του άξονα μέχρι 
την Κασσάνδρου, στα πρώτα όρια της Άνω 
πόλης. σήμερα, η ενότητα αυτή διακόπτεται 
αναγκαστικά στο ύψος της εγνατίας, αφού 
ακολουθούν η όμορφα αναπλασμένη αστι-
κή πλατεία («πρώην Δικαστηρίων»), η αρχαία 
(ρωμαϊκή) αγορά και ο ναός του αγίου Δη-
μητρίου. με την έννοια αυτή, είναι, όντως 
προβληματικός ο περιορισμός του μήκους του 
άξονα μέχρι την εγνατία, αλλά μπορεί να αιτι-
ολογηθεί από τις υπάρχουσες διαμορφώσεις 
και δεσμεύσεις που δεν πρέπει ή είναι αδύνα-
τον πλέον να ανασχεδιαστούν.

Το σημαντικότερο είναι ότι μεχρι σήμερα δια-
φυλάχθηκε η ανεμπόδιστη θέα, η ελεύθερη 
κάθοδος και η θριαμβευτική εκβολή του ά-
ξονα στη θάλασσα, την ένωση με την οποία 
θεωρώ απαραίτητη σε οποιονδήποτε μελλο-
ντικό σχεδιασμό (με πεζοδρόμηση της νίκης, 
τουλάχιστον στο ύψος της πλατείας). Διατη-
ρήθηκε, ακόμη, το (υπαρξιακού χαρακτήρα) 
αστικό «κενό» στο κέντρο της πλατείας, που 
αντιστέκεται συμβολικά και πρακτικά στην 
ασφυκτική πίεση της πυκνότητας και της έ-
ντονης οικοδόμησης, αλλά και μπορεί, όμως, 

να μετατρέπεται σε συλλογικό «πλήρες», ό-
ταν χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν σε μια 
πολιτική συγκέντρωση ή τραγουδούν μαζί σε 
μια μουσική συναυλία. σε τελευταία ανάλυση, 
πέρα από τις μεγάλες προσδοκίες και τις (υ-
περβολικές, ίσως) συναισθηματικές μου προ-
βολές, αυτή η απόπειρα για τη νέα ανάπλαση 
του άξονα της αριστοτέλους, θα αλλάξει, του-
λάχιστον, τη σημερινή εικόνα της πλήρους 
εγκατάλειψης, της ανασφάλειας, της κακό-
γουστης αισθητικής και της συνεχούς παρακ-
μής του κεντρικότερου και πιο εμβληματικού 
σημείου αναφοράς της Θεσσαλονίκης. 
ταυτόχρονα, όμως, ας είμαστε λιγάκι προ-
σγειωμένοι: η προκήρυξη ενός αρχιτεκτονι-
κού διαγωνισμού απέχει πολύ από την υλο-
ποίηση του αντίστοιχου έργου, αφού πρέπει 
να ακολουθήσουν οι απαραίτητες μελέτες, η 
εξασφάλιση της χρηματοδότησης και, βέβαια, 
η ανεμπόδιστη κατασκευή του. Και αυτά, α-
κόμη και αν όλα πάνε καλά, δεν προβλέπεται 
να ολοκληρωθούν (ίσως και να μην έχουν καν 
αρχίσει) πριν από το τέλος της θητείας αυτής 
της διοίκησης. Όμως, για την αριστοτέλους, 
αξίζει να επιμένουμε, να ελπίζουμε και να ο-
νειρευόμαστε. A  
* Ο Σπ.Β. είναι συγκοινωνιολόγος, καθηγητής ΑΠΘ

Πολιτική

Το σκηνικο μιασ συναισθημαΤικησ
και πολιΤικησ αγωγησ 
(για την ανάπλαση του άξονα της αριστοτέλους) 

  Tου Σπύρού Βούγια

Y

 η απόπειρα 
για τη νεα ανα-

πλαση του αξονα 
τησ αριστοτέ-

λουσ θα αλλαξέι 
την εικόνα 

έγκαταλέιψησ, 
ανασφαλέιασ 
και κακογου-

στησ αισθητικησ 
του πιο έμβλη-

ματικου σημέιου 
αναφορασ τησ 
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[Η τριλογία της εξωστρέφειας, Μέρος 1ο] 
 
Στην προχθεσινή συνέντευξή του στη Δήμητρα Γκρους με αφορ-
μή την έκδοση του νέου του βιβλίου («Το Ελληνικό Όνειρο», εκδ. 
Μεταίχμιο), ο Στάθης Καλύβας σημειώνει ότι «όταν διαπραγμα-
τεύεσαι τον βίο σε διαφορετικές κοινωνίες, ανακαλύπτεις πράγ-
ματα που ο υπόλοιπος κόσμος θεωρεί αυτονόητα. Εσύ όμως τα 
παρατηρείς και ενδεχομένως μπορείς να τα αναδείξεις». Ο Καλύ-
βας αναφέρει ως παραδείγματα, μεταξύ άλλων, τον ανθρωπογε-
νή πολιτισμό της χώρας, την κοινωνικότητα και τη δημόσια οικει-
ότητα, τη συνύπαρξη στον δημόσιο χώρο· πράγματα που όταν 
δεν έχεις ζήσει αλλού, είναι εύκολο να τα θεωρήσεις δεδομένα.

α τελευταία 20 χρόνια είχα την τύχη και το προνόμιο να ζή-
σω, να δουλέψω και να επισκεφτώ αρκετές διαφορετικές 
χώρες, αλλά και να συνεργάζομαι με ανθρώπους και να 
διδάσκω φοιτητές από όλον τον κόσμο. Έχοντας μεγαλώ-

σει και ζήσει στην Ελλάδα για 25 χρόνια, όταν έφυγα από τη χώρα είχα 
μέσα μου (παρά τις όποιες διαφορές που μπορεί να οφείλονται στον 
χαρακτήρα, την ανατροφή, τα ενδιαφέροντα κ.λπ.) τις ίδιες αναφο-
ρές: είχα βιώσει τις ίδιες συλλογικές εμπειρίες, είχα ενσωματώσει τα 
ίδια συλλογικά αφηγήματα και ταυτότητες, θεωρούσα κι εγώ αρκετά 
πράγματα δεδομένα. Η κουλτούρα και η συλλογική αντίληψη μέσα 
στην οποία μεγαλώνουμε σταδιακά απλώνει τα καλώδια της στο 
σώμα και το μυαλό μας, με αποτέλεσμα, όταν περάσει 
χρόνος, να μην είναι εύκολο να αντιληφθούμε τους περι-
ορισμούς ή τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της.

Όταν από το 2010 και μετά –και αφού είχα ήδη αποκτή-
σει μια κριτική απόσταση, τόσο από τον ελληνικό τρόπο 
σκέψης όσο και από τον βρετανικό– άρχισα να διδάσκω 
φοιτητές από τον Λίβανο στη θερινή Ακαδημία του Σάλ-
τσμπουργκ, μου έκαναν εντύπωση οι ομοιότητες της 
συμπεριφοράς και της πολιτικής σκέψης τους με αυτές 
παιδιών από την Ελλάδα της κρίσης, αλλά και την Ελλάδα 
της ακραίας πόλωσης του παρελθόντος. Σε ατομικό επί-
πεδο, οι φοιτητές ήταν πανέξυπνοι, ταλαντούχοι, πολλοί 
από αυτούς ήταν αριστούχοι με υποτροφία, ευρηματι-
κοί, δημιουργικοί, ζεστοί, δοτικοί· με πολλούς κρατάμε 
ακόμα επαφή· είχαν και έχουν ενδιαφέροντα και όνειρα – 
το βασικότερο, δυστυχώς, είναι να φύγουν από τον Λίβα-
νο. (Η πρόσφατη έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυττού, που 
ισοπέδωσε το κέντρο της πόλης και οφείλεται σε σωρεία 
εγκληματικών λαθών και αμέλειας των αρχών, απλώς εμπέδωσε πε-
ραιτέρω την αίσθηση παραίτησης και έλλειψης βούλησης.)

Οι συζητήσεις εντός και εκτός μαθημάτων, ασχέτως θέματος, γλι-
στρούσαν πάντοτε και αμέσως από το ατομικό στο συλλογικό, και 
συγκεκριμένα στις γνωστές, δομικές παθογένειες: τον θρησκευτικό 
και εθνοτικό σεχταρισμό (κυρίως ανάμεσα σε Σιίτες και Σουνίτες, 
που στον Λίβανο και τη Μέση Ανατολή έχει συγκεκριμένες πολιτικές 
και γεωπολιτικές συνέπειες)· τη διαφθορά, την ανικανότητα των 
πολιτικών, την αποτυχία του κράτους, τις ευθύνες του Ισραήλ και των 
ξένων δυνάμεων.

Οι φοιτητές είχαν αφομοιώσει σε τέτοιο βαθμό το συλλογικό αφήγη-
μα αυτοθυματοποίησης, μετάθεσης ευθυνών και μοιρολατρίας για τη 
χώρα τους ώστε αυτό να βγαίνει απ’ τους πόρους του σώματός τους. 
Κάθε καλοκαίρι, μια νέα φουρνιά παιδιών από τον Λίβανο επαναλάμ-
βαναν ακριβώς τα ίδια πράγματα, χρησιμοποιώντας τις ίδιες εκφρά-
σεις. Ήταν σαν να έχουν υποβληθεί σε μαζική πλύση εγκεφάλου. 
Είχαν υποβληθεί σε μαζική πλύση εγκεφάλου –απ’ τις οικογένειες, 
τους πολιτικούς, θρησκευτικούς και πολιτισμικούς ταγούς τους, και 
τα ΜΜΕ. 

Ταυτόχρονα, ήταν εντυπωσιακή η αδυναμία των παιδιών να ξεφύ-
γουν από το αναλυτικό και ερμηνευτικό πλαίσιο το οποίο είχαν αφο-
μοιώσει: να ακούσουν, δηλαδή, το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες του 
κόσμου και να προσπαθήσουν να μάθουν κάτι από αυτό. Κάθε πα-
ρέμβαση τους στην τάξη –ασχέτως θέματος– ξεκινούσε με τη φράση 
«Στον Λίβανο...» σε σημείο που αυτό κατέληξε να γίνει σλόγκαν. 

Η τάση αυτή κάθε άλλο παρά αποκλειστικότητα του Λιβάνου είναι. 
Ένα κοινό χαρακτηριστικό των εσωστρεφών χωρών είναι η βαθιά 

πίστη στο ότι αυτά που τους συμβαίνουν είναι διαφορετικά από αυτά 
που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο· ότι, δηλαδή, η χώρα αποτελεί 
μία εξαίρεση. Είναι ακριβώς η ίδια εσωστρέφεια –η ίδια αδυναμία 
ανάγνωσης και εμπλοκής με τον υπόλοιπο κόσμο– που εμποδίζει την 
εθνική πνευματική παραγωγή κάποιων χωρών (τις ταινίες, τα βιβλία, 
τις τηλεοπτικές της σειρές, τη φιλοσοφία και τις κοινωνικές της επι-
στήμες) από το να φτάσει σε ένα διεθνές κοινό και να το επηρεάσει. Το 
πρόβλημα δεν είναι τόσο η μονομανής ενασχόληση με συγκεκριμένα 
γεγονότα ή ιστορικές περιόδους ή εθνικά ζητήματα, όσο η αδυναμία 
εντοπισμού και μετάδοσης των βαθύτερων νοημάτων αυτών των 
γεγονότων ή ζητημάτων. 

Είναι το ίδιο πρόβλημα που πολλές φορές παρατηρώ σε εργασίες 
φοιτητών μου από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία ή άλλες χώρες που 
αντιμετωπίζουν δομικές παθογένειες στο πολιτικό ή οικονομικό τους 
σύστημα. Το αφήγημ;a τους αναλώνεται στην περιγραφή μεμονω-
μένων γεγονότων ή προσώπων ή τοπικών καταστάσεων, χωρίς να 
υπάρχει αντίληψη της επιρροής ευρύτερων παραγόντων εκτός της 
χώρας. Για να αναλύσεις τα πολιτικά και οικονομικά προβλήματα της 
Ρουμανίας ή της Βουλγαρίας του σήμερα, πρέπει να λάβεις υπόψη το 
ιστορικό πλαίσιο της μετάβασης των χωρών του πρώην Ανατολικού 
μπλοκ από τον υπαρκτό σοσιαλισμό στη δημοκρατία και την οικο-
νομία της αγοράς·  πρέπει να μπορείς να αντιληφθείς τον ρόλο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ατελή εξευρωπαϊσμό των τελευταίων 20 

ετών· πρέπει να συμπεριλάβεις την έκταση και την κίνη-
ση των παγκόσμιων δικτύων οργανωμένου εγκλήματος· 
πρέπει να μπορείς να καταλάβεις ότι αυτά που συμβαί-
νουν στη χώρα σου συνδέονται με αυτά που συμβαίνουν 
στον υπόλοιπο κόσμο. 

Η εσωστρέφεια πνίγει τον ουσιαστικό αναστοχασμό 
και την πραγματική συλλογική αυτογνωσία που, όπως 
και στο ατομικό επίπεδο, επιτυγχάνεται μόνο όταν μπο-
ρέσεις να «βγεις» από τον εαυτό σου και να βρεις αυτά τα 
στοιχεία που είναι κοινά στην ανθρώπινη φύση, ασχέτως 
γλώσσας ή παράδοσης· αυτά, δηλαδή, που μοιράζεσαι 
με τους άλλους. Όταν τα βρεις αυτά, όταν καταλάβεις τις 
ανάγκες των άλλων, τότε το προϊόν σου –είτε είναι πνευ-
ματικό, είτε εμπορικό– είναι ανταγωνιστικό, βγάζει νόη-
μα, αφορά και συγκινεί τους άλλους ασχέτως συνόρων. 
Τότε μπορείς και ως κράτος να επικοινωνήσεις πολύ πιο 
αποτελεσματικά μια άλλη συλλογική ή εθνική εικόνα (βλ. 
επίσης: Α. Σαμαράς (επιμ.), «Εικόνες Κρατών: Στρατηγική 

Επικοινωνία, Ήπια Ισχύς και Μέσα Ενημέρωσης», εκδ. Καστανιώτη).

Όπως και στο ατομικό επίπεδο, έτσι και στο συλλογικό, το να βγεις 
από τον εαυτό σου προϋποθέτει και το να αποστασιοποιηθείς από 
ταμπέλες, εικόνες ή αφηγήματα που ενδεχομένως άλλοι σου έχουν 
κολλήσει, αλλά εσύ τα έχεις εσωτερικεύσει και τα αναπαράγεις. Αυτό 
το κάνεις ίσως επειδή τα αφηγήματα αυτά είναι γνώριμα ή βολικά, 
ή σου δημιουργούν μια επιφανειακή αίσθηση υπερηφάνειας. Στην 
πραγματικότητα όμως σε κρατάνε πίσω και κάτω, σε διαχωρίζουν 
από τους άλλους, από τους «επιτυχημένους» ή τους «ανεπτυγμέ-
νους».

Μια τέτοια περίπτωση είναι η εικόνα της «εξωτικής» Ελλάδας (βλ. 
την πρόσφατη μελέτη των Παναγή Παναγιωτόπουλου και Δημήτρη 
Σωτηρόπουλου, “Political and Cultural Aspects of Greek Exoticism”, 
Palgrave Macmillan). Αντίστοιχη είναι και η διαδεδομένη αντίληψη 
που συνάντησα στην Αργεντινή ότι η χώρα βρίσκεται «στην περι-
φέρεια» (με νοητό δεδομένο ότι το κέντρο του κόσμου είναι κάπου 
ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη)· μια νοοτροπία που σκοτώνει 
οποιαδήποτε προσπάθεια ανάκαμψης ή εκμετάλλευσης των πολλών 
και σημαντικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αργεντινής.
Τέτοιες μοιρολατρικές αντιλήψεις, όταν εμπεδώνονται και εσωτερι-
κεύονται από την κοινωνία, λειτουργούν ως το δυσκολότερο εμπόδιο 
προόδου. Η εσωστρέφεια, ο φόβος του Άλλου, ο φθόνος του κοσμο-
πολιτισμού, τα συμπλέγματα ανωτερότητας και κατωτερότητας, η 
παραίτηση, ο κυνισμός, η αίσθηση του πολίτη ότι δεν έχει απολύτως 
καμία ισχύ –και άρα ευθύνη– είναι τα όπλα ολοκληρωτικών καθεστώ-
των και καλομαθημένων ελίτ για να κλείνουν και να ελέγχουν την 
κοινωνία.  A

Την επόμενη εβδομάδα: το δεύτερο μέρος.

Συνήθως οι δονήσεις από τη μετακίνηση των 
κοινωνικών τεκτονικών πλακών στην Αμερική 
γίνονται αισθητές στην Ευρώπη μετά από πα-
ρέλευση κάποιων ετών και στην Ελλάδα μετά 
από μία δεκαετία. Το ίντερνετ συνετέλεσε στο 
να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες. Στην 
Ελλάδα διαπιστώθηκε η ύπαρξη και ενός άλλου 
απαρχαιωμένου μηχανισμού αντίστασης στις 
εξελίξεις. Πρόκειται για την κοινωνικά πολυ-
επίπεδη αντίθεση και αντίσταση διαφόρων 
ομάδων και  προσωπικοτήτων στο λεγόμενο 
politically correct. Τελικά οι κοινωνικές δυνα-
μικές επικρατούν, θέλει δεν θέλει ο κάθε σκε-
πτικιστής. Έτσι και μετά την αποκάλυψη βόμβα 
στη Γαλλία περί του συστηματικού βιασμού του 
ανήλικου πρόγονού του από το ιερό τέρας της 
Πολιτικής Επιστήμης και γκουρού των ανώτα-
των θεσμών της γαλλικής πολιτικής ελίτ, τον 
Olivier Duhamel, άρχισαν να καταρρέουν τα 
οχυρά που αντιστέκονταν ακόμη στην Ευρώπη, 
πόσο δε μάλλον και στην Ελλάδα. Επιτέλους, 
γυναίκες κυρίως και καταφανώς λιγότεροι 
άνδρες στη συνέχεια άρχισαν να μιλούν, δι-
στακτικά έστω, για το όσα αναγκάστηκαν να 
υπομείνουν στη ζωή τους. Είτε υπό τη μορφή 
συστηματικού επαγγελματικού bulling είτε υπό 
τη μορφή συστηματικής σεξουαλικής παρε-
νόχλησης σε επαγγελματικό περιβάλλον, είτε 
τέλος υπό την ακραία μορφή της σεξουαλικής 
κακοποίησης. 

νθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου, 
άτομα που κινήθηκαν και κινούνται 
στους χώρους της δημοσιογραφίας, 
επιστήμονες ή φοιτητές που βίωσαν 

νοσηρές, προσβλητικές αλλά και ακραία ε-
γκληματικές καταστάσεις στον πανεπιστημι-
ακό χώρο. Τέλος, γνωστές ή άγνωστες αθλή-
τριες που έδωσαν κάθε ικμάδα της ζωής τους 
για μια διεθνή προβολή της χώρας, κατήγγει-
λαν τη βαρβαρότητα και την αθλιότητα των 
παραγόντων του σάπιου και βίαιου αθλητικού 
κατεστημένου. Όλα αυτά συνέβαιναν εν κρυ-
πτώ και ατιμωρητί επί δεκαετίες. Οι ψυχές 
των θυμάτων παρέμεναν εγκλωβισμένες στις 
ιδιότυπες προσωπικές φυλακές τους, στα α-
όρατα κελιά τους που επιβλήθηκαν από την 
εξουσία των διαφόρων ελίτ στα θύματά τους. 
Τα καλά κρυμμένα μυστικά της άρρωστης 
πλευράς αυτής της άριστα δομημένης κοινω-
νίας με στεγανά ώστε να προστατεύονται οι 
ισχυροί πολιτικά και κοινωνικά εγκληματίες. 
Ένα θαύμα αρχιτεκτονικής ενός συστήματος 
προστασίας βιαστών, εξουσιομανών, εγκλη-
ματιών του κοινού ποινικού δικαίου οι οποίοι 
επιβίωσαν και παρέμειναν στο απυρόβλητο 
λόγω της σε ανώτερο και ανώτατο πια επίπεδο 
συντεχνιακής αποδοχής του νόμου της σιω-
πής. Του νόμου της σιωπής των ανδρών, κυρί-
ως, χωρίς να σημαίνει πως η ομερτά δεν ίσχυε 
και για τις γυναίκες θύματα, για τις γυναίκες 
θύτες (υπάρχουν και αυτές), για τις οικογένει-
ες που υπέμεναν για να μην εκτεθούν, για την 
πλειοψηφία μιας κοινωνίας που έμαθε (της 
επέβαλαν) να μη βλέπει και να μην ακούει, 
κυρίως να μην αντιδρά κι ας ήξερε. Η ευθύνη, 
λοιπόν, για όσα αποκαλύπτονται είναι και α-
τομική αλλά και συλλογική.
Όπως πάντα, τη μερίδα του λέοντος στην προ-
σβολή, την κακοποίηση, την παρενόχληση και 

Τα δεινα Της εςωςΤρεφειας
Μια τριλογία για τη συλλογική εικόνα της Ελλάδας και την εμπλοκή μας με τον κόσμο, 

με αφορμή την 200ή επέτειο από την Επανάσταση του 1821
Tου Ρωμανού ΓεΡοδήμού

Η καθυστερημένη αποκάλυψη της σκοτεινής μας πλευράς
Του νίκού ΓεωΡΓίαδή

η αίσθηση του 
πολίτη οτί δεν 

εχεί καμία ίσχύ 
-καί αρα εύθύ-

νη- είναί τα οπλα 
ολοκληρωτίκων 

καθεστωτων 
καί καλομαθη-

μενων ελίτ
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τέλος την απαξίωση, τη γεύτηκαν μέχρι 
και την τελευταία σταγόνα σε διάφορες 
περιπτώσεις οι γυναίκες. Αυτές μίλησαν. 
Αυτές εκτέθηκαν. Αυτές κατέθεσαν και 
καταθέτουν στοιχεία που οδηγούν, όχι 
πάντα δυστυχώς, σε κάποια αποκάλυψη 
ενός τμήματος της συνολικής σαπίλας.
Ήταν πολύ φυσικό σε μια κοινωνία δομη-
μένη πάνω στο δόγμα της ψευδούς συ-
νείδησης σχεδόν από την πρώτη στιγμή 
της οργάνωσης μιας αυτόνομης πολιτικής 
κοινωνίας μέσα από τις στάχτες ενός ξε-
σηκωμού (1821), να χρειαστούν δεκαετίες 
ώστε να ανοίξουν τα στόματα. Εδώ δεν ά-
νοιγαν στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετα-
νία, το Παρίσι και το Βερολίνο. Παρόλα 
αυτά, το κύμα της σταδιακής και λυτρω-
τικής απελευθέρωσης από τον φόβο, άρ-
γησε πολύ.

Όπως συνέβη και στην αμερικανική κοι-
νωνία, από αυτή τη δυναμική θα ξεπη-
δήσουν και εκτρώματα. Θα διαπιστω-
θούν υπερβολές. Θα γίνουν αδικίες. Θα 
καταγγελθούν αθώοι και θα γλιτώσουν 
ένοχοι. Αυτά συμβαίνουν πάντα και πα-

ντού. Όμως αυτά τα «ατυχήμα-
τα» σε αυτή την περιπετειώδη 
διαδρομή αφορούν ελάχιστες 
περιπτώσεις μπροστά στην 
αποκάλυψη της σ κοτεινής 
πλευράς των σύγχρονων κοι-
νωνιών μας. Αυτή η dark side 
της ζωής μας διατηρήθηκε με 
θρησκευτική προσήλωση στη 
«συλλογική κρύπτη της από-
λυτης σιωπής».
Άραγε σε αυτή τη σύγχρονη 
μεταπολιτευτική κοινωνία έ-
μεινε έστω και κάποιος τομέας, 
θεσμός ή δραστηριότητα που 
να ξέφυγε από το πλιάτσικο 
των ανθρώπινων ψυχών; Μάλ-
λον όχι. Απλά για τη μεγάλη μερίδα των 
ανθρώπων η αποκρουστική και βάναυση, 
έστω και εάν δεν ήταν πάντα βίαιη, συ-
μπεριφορά απέναντι σε κάθε αδύνατο ή 
διαφορετικό, απέναντι στις γυναίκες ή σε 
απροστάτευτες κοινωνικές ομάδες, ήταν 
απλά μία «συνηθισμένη πρακτική». Αυτό 
το «σύνηθες» αποκαλύπτεται τώρα.  
Κάποιοι, ιδιαίτερα στα ΜΜΕ, με μια πε-

ρίτεχνα δομημένη υποκριτι-
κή διάθεση παριστάνουν τους 
έκπληκτους μπροστά στις α-
ποκαλύψεις για τον βίο και την 
πολιτεία επωνύμων. Κάποιοι 
κουνούν το κεφάλια με δυσπι-
στία. Είναι οι ίδιοι που έκλει-
ναν τα μάτια, χρόνια τώρα, στις 
κατάφωρες προσβολές και την 
επαγγελματική κακοποίηση 
που συνέβαινε μπροστά στα 
μάτια τους. Αυτοί που «ξέχνα-
γαν» τις καταγγελίες με το πε-
ρίφημο «Ωχ αδερφέ». Είναι ε-
κείνοι που αποθάρρυναν κάθε 
γυναίκα, ή νέο, ή απλά διαφο-
ρετικό, ο οποίος τρομαγμένος 

ζητούσε ένα στήριγμα  για να αρθρώσει 
την καταγγελία του. Μάταια.

Η σημερινή χιονοστιβάδα αποκαλύψεων 
και καταγγελιών δεν θα οδηγήσει απα-
ραίτητα σε ολικά κάθαρση. Όσο υπάρχουν 
οργανωμένες και δομημένες ελίτ, που 
πάντα θα υπάρχουν έστω με διαφορετι-
κές μορφές, θα υφίστανται οι μηχανισμοί 

αναπαραγωγής της καταπίεσης. Το ζή-
τημα είναι, εν είδει αντίβαρου, να υπάρ-
χουν θεσπισμένα μέσα εξισορρόπησης 
των αδικιών. Μηχανισμοί καταφυγής των 
θυμάτων κοινωνικής και ατομικής κακο-
ποίησης. Να λειτουργεί νομικό πλαίσιο 
ώστε να είναι δυνατή η απομόνωση των 
ηχηρών τουλάχιστον περιπτώσεων. Ούτε 
αυτό το αυτονόητο δεν συνέβαινε.  
Ακούγεται πως κάποιοι «νομικοί κύκλοι» 
επεξεργάζονται σκέψεις σύμφωνα με τις 
οποίες θα πρέπει να αποφευχθεί η μαζική 
καταγγελία περιστατικών στη δημόσια 
σφαίρα (μέσω  social media κ.λπ.) διότι 
καταστρατηγείται το τεκμήριον της αθω-
ότητος. Οι ίδιοι «νομικοί κύκλοι» ποτέ 
δεν αντέδρασαν όταν συστηματικά κατα-
στρατηγήθηκε συστηματικά το απλό δι-
καίωμα των θυμάτων κακοποίησης, βια-
σμού, σεξουαλικής παρενόχλησης, επαγ-
γελματικού bulling. Προφανώς διότι οι 
περισσότεροι εκ των θυτών ήταν πελάτες 
αυτών των «νομικών κύκλων» οι οποίοι 
με προκλητική άνεση εκδίδουν τα τελευ-
ταία 24ωρα εξώδικα, με μοναδικό επιχεί-
ρημα «το τεκμήριο της αθωότητας». A

Η καθυστερημένη αποκάλυψη της σκοτεινής μας πλευράς
Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

Το ζήΤήμα 
είναί, εν είδεί 

ανΤίβαρου, 
να υπαρχουν 
μήχανίσμοί 
καΤαφυγήσ 

Των θυμαΤων 
κοίνωνίκήσ 

καί αΤομίκήσ 
κακοποίήσήσ
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4 ετών ήταν το κοριτσάκι που η 
νηπιαγωγός έβγαλε στο κρύο 

χωρίς μπουφάν, προκειμένου να 
το συνετίσει, σε νηπιαγωγείο της 
Χαλκίδας. Η απάνθρωπη υπόθεση 
έχει φυσικά ηθικούς αυτουργούς 
όσους εμποδίζουν την αξιολόγηση 
των ανθρώπων που υποτίθεται ότι 
φροντίζουν τα παιδιά μας.

60,5% των πολιτών θέλει αστυ-
νομία στα πανεπιστήμια 

σύμφωνα με έρευνα της Marc για το 
Πρώτο Θέμα. 

38,3% των ψηφοφόρων του 
ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με τη 

θέσπιση της Πανεπιστημιακής Α-
στυνομίας. 

4.000-5.000 άνθρωποι διαδή-
λωσαν την Πέμπτη 

κατά του νέου νόμου που προβλέπει 
και την ίδρυση του σχετικού σώμα-
τος. Ο Νίκος Φίλης ωστόσο πιστεύει 
ότι: «Η σημερινή διαδήλωση για την 
Παιδεία και τη Δημοκρατία στο κέ-
ντρο της Αθήνας έγραψε ιστορία». 
Διότι η ιστορία -ως γνωστόν- γρά-
φεται από τους λίγους. 

19% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ 
άλλωστε κρίνουν θετικά το 

έργο της κυβέρνησης σύμφωνα με 
έτερη δημοσκόπηση της Metron 
Analysis για το Mega Channel. 

30% των ψηφοφόρων του KKE 
έχει θετική εντύπωση για το 

έργο της κυβέρνησης. Τα ύστερα 
του κόσμου!

63% είναι το ποσοστό των ψηφο-
φόρων του ΚΙΝΑΛ που βλέπει 

θετικά το έργο που παράγεται. 
Αντιστρόφως ανάλογο πιθανώς με 
τις δυνατότητες δημοσκοπικής ανά-
καμψης, αν δεν γίνει κάτι δραστικό.

24% ΦΠΑ επιβάλλεται στα εισι-
τήρια των θεατρικών παρα-

στάσεων που μεταδίδονται μέσω 
διαδικτύου.

6% είναι ο μειωμένος συντελε-
στής που ισχύει για τα εισιτή-

ρια θεάτρων με τη φυσική παρουσία 
θεατών. Το μεγαλείο του ελληνικού 
δημοσίου εκδικείται φυσικά τους 
θεατές και τη μόνη –ελάχιστη– δια-
σκέδαση που τους απέμεινε, όσο και 
τα θέατρα που πασχίζουν να επιβιώ-
σουν με πενιχρά έσοδα. 

180 στό καλύτερο πανεπιστήμιο 
στον κόσμο είναι το εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της 
Αθήνας σύμφωνα με την κατάτα-
ξη «Webometrics Ranking Web of 
Universities» που δημοσιεύθηκε 
την Παρασκευή. Είναι το πρώτο 
ελληνικό Πανεπιστήμιο που μπαίνει 
στην ελίτ των 200 καλύτερων πανε-
πιστημίων. 

53 θέσεις ανέβηκε από πέρυσι το 
ΕΚΠΑ και πριν προλάβει κανείς 

να το χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα 
για τη διατήρηση του μπάχαλου 
status quo, οι μολότοφ, το εμπό-
ριο ναρκωτικών και οι φοιτητικές 
παρατάξεις δεν έπαιξαν ρόλο στην 
αξιολόγηση. 

40% της συγκεκριμένης αξιο-
λόγησης βασίζεται στην 

αριστεία. Λες και το έκαναν επίτηδες 
για να ερεθίσουν τους κολλημένους 
στις αναχρονιστικές απόψεις αρι-
στεριστές.

450.000 ραντεβού για εμβολι-
ασμό έχουν κλειστεί 

για τον Φεβρουάριο στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με τον Γενικό γραμματέα 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, κ. Μάριο 
Θεμιστοκλέους.

2,75% του πληθυσμού είχε εμβο-
λιαστεί μέχρι και τη Δευ-

τέρα ήτοι 290.000 πολίτες. Μαζί με 
τους υπουργούς…

400 εμβολιαστικά κέντρα και επι-
πλέον 100 μονάδες του ΕΟΔΥ 

λειτουργούν ήδη στη χώρα.

300 επιπλέον εμβολιαστικά κέ-
ντρα θα αναπτυχθούν τον 

Φεβρουάριο.

1.500 άτομα απασχολούνται κα-
θημερινά στην επιχείρηση 

«Ελευθερία», όπως ονομάζεται το 
επιχειρησιακό σχέδιο του εμβολι-
ασμού. 

1.000 επιπλέον άτομα που θα 
βοηθήσουν την επιχείρηση 

αναμένεται να προσληφθούν άμεσα 
και ξέχωρα από τους 7.000 οι οποίοι 
θα προσληφθούν για να ενισχύσουν 
το σύστημα υγείας. «Η κυβέρνηση 
δεν έκανε προσλήψεις με συνέπεια 
να μη μπορεί να διαχειριστεί την 
κρίση», σημείωσε ο εκ Πρεβέζης 
ορμώμενος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Κώ-
στας Μπάρκας. 

10.000 προσλήψεις είχε προγραμ-
ματίσει ο ΣΥΡΙΖΑ με Ξανθό-

Πολάκη, όπως μας ενημέρωσε την 
Παρασκευή η Μαριλίζα Ξενογιαννα-
κοπούλου. Είναι προφανές ότι δεν 
πρόλαβαν. Στην ίδια ομιλία της, έ-
κανε λόγο για «πολιτική στρατηγική 
και σκοπιμότητα να μην στηριχτεί το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας».

5.000.000 δόσεις του κινέζικου 
εμβολίου αγοράζει η 

Ουγγαρία προκειμένου να εμβολιά-
σει το 25% του πληθυσμού της. Στην 
Ε.Ε. κάνουν το «βαρύ πεπόνι» για τα 
κινεζικά και ρωσικά εμβόλια. Όπως 
μας έδιωξε η πρόσφατη ιστορία, 
κατόπιν θα τρέχουν να παραγγεί-
λουν αλλά θα έχουν καθυστερήσει 
χαρακτηριστικά. 

5.300 διαδηλωτές συνελήφθη-
σαν αυτή την Κυριακή στη 

Μόσχα κατά τη διάρκεια κινητοποιή-
σεων που διοργανώθηκαν σε όλη τη 
χώρα με αίτημα την απελευθέρωση 
του αντιπολιτευόμενου Αλεξέι 
Ναβάλνι.

0,5% ήταν η αύξηση(!) της οδικής 
κυκλοφορίας στην Αττική 

κατά την 4η εβδομάδα του Ιανουα-
ρίου σε σχέση με έναν χρόνο πριν, 
όταν δηλαδή δεν υπήρχε lockdown. 

5% αυξημένη ήταν η κίνηση σε κε-
ντρικές οδικές αρτηρίες όπως 

η λεωφόρος Ποσειδώνος και η λε-
ωφόρος Μεσογείων. Είναι εμφανές 
ότι περάσαμε από το «δεν μπορεί να 
υπάρχει ένας αστυνομικός για κάθε 
πολίτη» στο «δεν μπορεί να υπάρχει 
κανένας αστυνομικός για κανέναν 
πολίτη».

10 φορές ταχύτερα θα γίνεται το 
«ταξίδι» στον Άρη χάρη στην 

εφεύρεση της Δρ. Fatima Ebrahimi, 
έναν πύραυλο σύντηξης, ο οποίος 
χρησιμοποιεί μαγνητικά πεδία για 
να «πυροβολήσει» σωματίδια πλά-
σματος από το πίσω μέρος του πυ-
ραύλου και να δώσουν ώθηση στο 
σκάφος. Γουάου!

20 λεπτά ήταν αρκετά το πρωί 
της Δευτέρας για να εξαντλη-

θούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι του 

«Εξοικονομώ-Αυτονομώ» 
στην περιφέρεια Θεσσα-
λίας.

7.922 αιτήσεις συμπληρώ-
θηκαν στο συγκε-

κριμένο διάστημα. 

3.611 από τις αιτήσεις αυ-
τές, εγκρίθηκαν.

21.370 ευρώ είναι η μέση 
επιχορήγηση για 

τους αιτούντες.

11 γκολ, τα οποία σημείωσε 
τις προηγούμενες 31 

ημέρες ήταν αρκετά για 
να χαρίσουν στον Έλληνα 
ποδοσφαιριστή της Ολλαν-
δικής Φένλο, Γιώργο Γιακου-
μάκη,  τον τίτλο του κορυ-
φαίου σκόρερ του πλανήτη 
για τον μήνα Ιανουάριο.

10 γκολ είχε σημειώσει ο 
Γιακουμάκης συνολικά 

τα τρία προηγούμενα χρό-
νια που αγωνίζονταν στην 
Ολλανδία.

17,25 δολάρια κόστιζε κα-
τά την πρώτη συνε-

δρίαση του έτους μια μετο-
χή της εταιρείας Gamestop 
(αγνώστων –τότε– λοιπών 
στοιχείων) στο χρηματιστή-

ριο της Νέας Υόρκης.

347,51 δολάρια κόστιζε 23 
ημέρες αργότερα η 

μετοχή της εταιρείας, μετά 
από μια χαοτική «επίθεση 
φιλίας» που εξαπέλυσαν 
χιλιάδες μικροεπενδυτές οι 
οποίοι «συνεννοήθηκαν» 
μέσω της πλατφόρμας 
Reddit.

19 δισ. δολάρια έχασαν 
θεσμικοί επενδυτές 

όπως αμοιβαία κεφάλαια 
από αυτή την κίνηση «α-
ναρχικού καπιταλισμού», 
όπως έσπευσαν κάποιοι να 
την ονομάσουν. Οι συγκε-
κριμένοι επενδυτές είχαν 
ποντάρει στην περαιτέρω 
πτώση της μετοχής και οι 
μικροεπενδυτές τους χάλα-
σαν τα σχέδια.

36.509 επιχειρήσεις 
έκαναν έναρξη 

εργασιών στην Ελλάδα το 
2020, έναντι 39.179 το προη-
γούμενο έτος.

13.639 επιχειρήσεις έπαυ-
σαν τη δραστηριό-

τητά τους στο ίδιο διάστημα 
έναντι 20.314 την προηγού-
μενη χρονιά.

01:15 ήταν η ώρα 
προβολής του 

πρώτου επεισοδίου 
του ντοκιμαντέρ για 
τη δολοφονία του 
2Pac Shakur από την 
ΕΡΤ. 

6 συνολικά επεισό-
δια συνιστούν το 

ντοκιμαντέρ και θα 
προβληθούν μέχρι 
το Σάββατο σε τυ-
χαίες ώρες έναρξης 
που ποικίλουν από 
τις 0.50 μέχρι τη 1.45 
π.μ. Ελπίζουμε του-
λάχιστον να «ανέβει» 
στο ERTFlix.

Θανα σησ Κ αρ τερ όσ

«Η Μαρία Συρεγγέλα και η Μαρέβα 
Σύρε-κι-έλα» Ο –τρώτε μαρούλια άφο-
βα– αρθρογράφος της «Αυγής» απειλεί 
το μονοπώλιο της «μαρεβοφοβίας» έ-
τερου ακραιφνούς συριζαίου εκδότη 
με σχετικό άρθρο του, το οποίο φέρει 
τον προαναφερθέντα τίτλο. Με τέτοια 
λογοπαίγνια, όμως, το πολύ πολύ να 
εξασφαλίσει μια θέση στην επόμενη 
παράσταση του Δελφινάριου…

Γιανησ Βαρ όυφαΚησ

«Σαν σήμερα ο τότε Πρόεδρος του 
Eurogroup με επισκέφτηκε να μου ανα-
κοινώσει ότι είτε αποδέχομαι 3ο Μνη-
μόνιο είτε ότι θα κλείσουν τις τράπεζες 
σε δυο βδομάδες», έγραψε στο Τwitter 
του ο οπαδός του «λιτού βίου». Με την 
άνεση της ιστορικής απόστασης θαυ-
μάζουμε τον άνδρα που κατάφερε να 
πετύχει να ισχύσουν ταυτόχρονα και οι 
δύο επιλογές που του δόθηκαν.

Γι ώ ρΓόσ σόυφλια σ

«Η δημιουργία πανεπιστημιακής Α-
στυνομίας μου θυμίζει μια παροιμία η 
οποία λέει “πονάει κεφάλι, κόβει κε-
φάλι''. “Κεφάλι''  είναι η συνταγματική 

επιταγή για πλήρη αυτοδιοίκηση των 
πανεπιστημίων». Ο διάσημος και ως 
«σαρακατσάνος πολιτικός» πιστεύει 
ότι στα πλαίσια του αυτοδιοίκητου, η 
Σύγκλητος πρέπει να διώκει και το ποι-
νικό έγκλημα. Ας ήτανε υπουργός για 
μια μέρα και θα τα έλυνε όλα εν ριπή 
οφθαλμού. Oh wait, ήταν υπουργός 
Παιδείας και μάλιστα για πολλές ημέ-
ρες αλλά το μπάχαλο των ανώτατων 
ιδρυμάτων δεν βελτιώθηκε επί των η-
μερών του. 

Βα σιλησ ΚεΓΚερ όΓλόυ

«Ο φίλος Στράτος Φαναράς, της Μέ-
τρον Ανάλυσις, ξέχασε να γράψει ότι η 
δημοσκόπηση με το Εμβερικό 92% έγι-
νε ανάμεσα στα μέλη της κυβέρνησης 
που ήταν κάποτε στο χώρο μας. Στρά-
το, σε κατηγορώ ευθέως για φανταστι-
κή δημοσκόπηση και σε προκαλώ να 
με μηνύσεις! Τι όχι;;;» Ο συμπαθής 
βουλευτής του ΚΙΝΑΛ κόλλησε μια α-
σθένεια που άλλοτε ήταν ενδημική 
στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή της αμφισβήτησης 
της εγκυρότητας των δημοσκοπήσε-
ων, όταν δεν μας συμφέρουν. Στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ ωστόσο κατάλαβαν ότι είναι ά-
σκοπο και γελοίο να αμφισβητούν τις 
έρευνες της κοινής γνώμης και άλλα-
ξαν γραμμή.   A  

Τα νούμερα Της εβδομαδας
Tου Σταματη Ζαχαρού
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H σαγήνή τήσ τρομοκρατίασ
Της ΣώτηΣ τριανταφύλλού

Η συμπάθεια μέρους του κοινού έναντι των τρο-

μοκρατών –οι πολλές αποχρώσεις εύνοιας και 

ανοχής– χρονολογείται από την εποχή του ρωσικού 

αναρχισμού του 19ου αιώνα. Ο ρωσικός αναρχισμός 

επηρέασε ολόκληρη την Ευρώπη και επωφελήθηκε 

από θετικές αναπαραστάσεις στο λαϊκό φαντασι-

ακό. Οι αναρχικοί που χρησιμοποιούσαν βία –δια-

πράττοντας κυρίως δολοφονίες διακεκριμένων– 

θεωρούνταν ρομαντικοί ιδεαλιστές και οι επακό-

λουθες τιμωρίες τούς καθιστούσαν μάρτυρες. Δεν 

συμφωνούσαν όλοι με αυτή την πρόσληψη: πολλοί 

αναρχικοί και αριστεροί διανοούμενοι της Μπελ 

Επόκ κατήγγειλαν τους τρομοκράτες για απάτη και 

προβοκάτσια, ενώ άλλοι εξύμνησαν τη βία ως μέσον 

ανατροπής και καταστροφής.

αναρχισμός είχε αρνητική συνήχη-
ση μέχρι το 1840, όταν ο Προυντόν 
με το βιβλίο του «Είναι η ιδιοκτησία 
κλοπή;» δικαιολογούσε τη βία για τον 

καλό σκοπό. Ακολούθησε μια μακρά σειρά θε-
ωρητικών –Ερίκο Μαλατέστα, Κροπότκιν– 
και μια εξίσου μακρά σειρά οργανώσεων που 
εμπνέονταν από τις αναρχικές ιδέες, όπως, 
για παράδειγμα, η αμερικανική Ιndustrail 
Workers of the World ή οι αναρχοσυνδικαλι-
στές της Καταλονίας. Εννοείται ότι το τέλος 
του 19ου αιώνα ήταν μια περίοδος μεγάλων 
εθνικών και κοινωνικών εντάσεων οι οποίες 
αποτελούσαν εύφορο έδαφος για την επανα-
στατική ρητορική. Μαζί με τη βιομηχανία α-
ναπτυσσόταν το εργατικό κίνημα, μέρος του 
οποίου επέλεξε, ιδιαίτερα μετά τις ευρωπαϊ-
κές εξεγέρσεις του 1848, τον δρόμο της βίας ως 
απάντηση στην καπιταλιστική βία και στη βία 
του κράτους. 
Στον 19ο αιώνα η καπιταλιστική βία ήταν πολύ 
συγκεκριμένη: οι επαναστάτες αρχισυνδικα-
λιστές μπορούσαν να βρεθούν στο εκτελεστι-
κό απόσπασμα ή στην εξορία. Οι διαδηλώσεις 
κατέληγαν συχνά σε σφαγές, όπως συνέβη 
στην καταστολή της Παρισινής Κομούνας, ό-
ταν συνελήφθησαν δεκάδες χιλιάδες εργάτες 
και σοσιαλιστές, από τους οποίους εκτελέ-
στηκαν περίπου τριάντα χιλιάδες –ολόκλη-
ρη πόλη. Δεν ήταν το μοναδικό πολυαίμακτο 
γεγονός: στην Ανδαλουσία, στις ΗΠΑ και στη 
Ρωσία η «μπουρζουαζία» σκότωνε όχι μόνο με 
την πείνα αλλά και με σφαίρες. Η απάντηση 
των μαζών ήταν: «όλα επιτρέπονται», «ο σκο-
πός αγιάζει τα μέσα», «διαρκής επανάσταση», 
«προπαγάνδα μέσω πράξεων» (Μαλατέστα, 
Αντρέα Κόστα). Παραλλήλως, αναπτυσσό-
ταν ο αναρχικός Τύπος που υπερασπιζόταν 
την επαναστατική βία και περιέγραφε, μεταξύ 
άλλων, πώς κατασκευάζονταν τα εκρηκτικά. 
Οι διαφωνίες δεν έλειπαν –ο Κροπότκιν ανα-
ρωτιόταν αν ένα κοινωνικό οικοδόμημα αιώ-
νων μπορούσε να γκρεμιστεί με μερικά κιλά 
δυναμίτη– αλλά η κατεύθυνση του μηδενι-
σμού ήταν σαφής και οι Ευρωπαίοι αναρχικοί 
μιμούνταν τους Ρώσους: το τέλος του 19ου αι-
ώνα ήταν η χρυσή εποχή των πολιτικών δολο-
φονιών, αν μπορούμε να το διατυπώσουμε έ-
τσι. Πολλές απόπειρες δολοφονίας κατέληγαν 

στον θάνατο των μισητών προσώπων, άλλες σε 
περιπέτειες ελαφρώς κωμικοτραγικές – και η 
απόκριση των κυβερνήσεων ήταν πάντοτε τα 
σκληρά αντίποινα.
Ενώ η οικονομία και η νομοθεσία αναπτύσσο-
νταν, στο στόχαστρο των αναρχικών τρομο-
κρατικών ομάδων έμπαιναν όλο και λιγότερο 
«αξιομίσητα» πολιτικά πρόσωπα. Συχνά, η 
βία απευθυνόταν σε μάλλον προοδευτικούς, 
φιλελεύθερους πολιτικούς με αποτέλεσμα υ-
ποψίες διείσδυσης προβοκατόρων στο αναρ-
χικό κίνημα. Επειδή οι λαοί είχαν εξιδανικεύ-
σει τους αναρχικούς, απέδιδαν οποιαδήποτε 
υπερβολή και αδικία διέπρατταν σε δόλιες δυ-
νάμεις της μπουρζουαζίας. Στον 20ό αιώνα, αν 
και η ιστορία του αναρχισμού και της αριστε-
ρής τρομοκρατίας είναι περίπλοκη, μπορούμε 
να πούμε, σε αδρές γραμμές, ότι το αναρχι-
κό κίνημα διασπάστηκε κι ότι για μια στιγμή 
του χρόνου κυριάρχησε ο πασιφισμός και ο 
«νόμιμος» αναρχοσυνδικαλισμός ο οποίος 
χρησιμοποιούσε τη βία ως απάντηση, όχι ως 
πρωτοβουλία.
Ώσπου φτάσαμε στο πιο πρόσφατο φαινόμενο 
των τρομοκρατικών οργανώσεων των δεκαε-
τιών 1965-1985 –Ερυθρές Ταξιαρχίες, Φράξια 
Κόκκινος Στρατός, Ενωμένος Κόκκινος Στρα-
τός (Ιαπωνία)– που σχετίζονταν περισσότερο 
με την εξτρεμιστική αριστερά, τον μαοϊσμό, 
τις λατινοαμερικανικές ομάδες αντάρτικου 
πόλεων (όπως οι Τουπαμάρος), και λιγότερο 
με τον αναρχισμό του 19ου αιώνα. Το κύμα 
των δολοφονιών, των απαγωγών και των λη-
στειών εκείνης της εικοσαετίας αποσταθερο-
ποίησε την Ιταλία και τη Γερμανία και δίχασε 
για κάποιο διάστημα την κοινή γνώμη, μέρος 
της οποίας φρονούσε ότι οι τρομοκράτες ήταν 
η ηρωική πλευρά της συμβιβασμένης, εξημε-
ρωμένης ευρωπαϊκής αριστεράς. Στη διάρ-
κεια της δεκαετίας του 1970, αριστεροί δια-
νοητές και μέσα ενημέρωσης πρόβαλλαν τις 
ενέργειες των τρομοκρατικών οργανώσεων 
με ένα μείγμα εξιδανίκευσης και κιτρινισμού: 
στη σκηνή παιζόταν μια συναρπαστική ται-
νία δράσης με επαναστάτες που επιζητούσαν 
να καταφέρουν το τελειωτικό πλήγμα «στην 
καρδιά του Κράτους» και με τις δυνάμεις α-
σφαλείας να τους καταδιώκουν. 
Στην Ιταλία η αρχική συμπάθεια στις Ερυθρές 
Ταξιαρχίες αποδίδεται συνήθως στον ιστο-
ρικό συμβιβασμό του Χριστιανοδημοκρατι-
κού και του Κομμουνιστικού Κόμματος που 
απογοήτευσε την επαναστατική αριστερά η 
οποία, στον έναν ή στον άλλο βαθμό, παρέ-
μενε πιστή στις αρχές και τις αναπαραστάσεις 
του 19ου αιώνα, στην πρόσληψη της μπουρ-
ζουαζίας ως φορέα σήψης, παρακμής και εκ-
μετάλλευσης. Ωστόσο, πολλά είχαν αλλάξει 
από τον 19ο αιώνα και, παρά τη μακρά λίστα 
των εγκλημάτων των Ερυθρών Ταξιαρχιών, 
η εξάρθρωση της οργάνωσης έγινε τόσο μέσω 
των μαζικών συλλήψεων, όσο και μέσω της 
ενδόρρηξής της –μετά τη δολοφονία του Άλ-
ντο Μόρο και κυρίως του Ρομπέρτο Πέτσι το 
1981, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες διασπάστηκαν. 

Κανείς βεβαίως δεν τιμωρήθηκε με τον τρόπο 
του 19ου αιώνα και η στήριξη της αριστερής 
τρομοκρατίας συνεχίστηκε και συνεχίζεται 
στους ακαδημαϊκούς κύκλους από μια θέση 
άνεσης και ασφάλειας. Οι αριστεροί ζηλωτές 
των πανεπιστημίων έχουν κύρος και λάμψη. 
Η γερμανική Φράξια Κόκκινος Στρατός, γνω-
στή ως Ομάδα Μπάαντερ-Μάινχοφ, προερχό-
ταν επίσης από την εξωκοινοβουλευτική αρι-
στερά και εφάρμοζε τις μεθόδους της «μαύρης 
τρομοκρατίας», δηλαδή όχι μόνο δολοφονί-
ες προσώπων αλλά τρομοκρατικές ενέργει-
ες στις οποίες εμπλέκονταν αθώα πλήθη. Η 
εγκαρδιότητα για τη Φράξια συνδεόταν τότε, 
εκτός από την ολοφάνερη αίσθηση του ανή-
κειν στην ευρύτερη αριστερή παράταξη, με 
την αλληλεγγύη στο παλαιστινιακό κίνημα 
με το οποίο οι Μπάαντερ και Μάινχοφ διατη-
ρούσαν στενές σχέσεις: οι τρομοκράτες εκ-
παιδεύονταν σε παλαιστινιακά στρατόπεδα 
στην Ιορδανία. Το 1977 πολλά ΜΜΕ και δια-
νοούμενοι, συγγραφείς, σκηνοθέτες, φάνη-
καν συντετριμμένοι όταν οι επικεφαλής της 
οργάνωσης βρήκαν τον θάνατο στις φυλακές 
του Στάμχαϊμ. Οι συνθήκες απομόνωσης στις 
οποίες κρατούνταν είχαν προκαλέσει έντονες 
διαμαρτυρίες: στο Στάμχαϊμ τους είχε επισκε-
φτεί ο Ζαν-Πολ Σαρτρ ο οποίος δεν έχανε ευ-
καιρία να στηρίξει τον αριστερό σεχταρισμό 
σε όλες του τις εκδοχές και εκδηλώσεις.
Η ευρωπαϊκή αριστερή τρομοκρατία κινητο-
ποίησε προαιώνια λαϊκά αντανακλαστικά. Η 
απόφαση ανθρώπων να ζήσουν στην παρανο-
μία, να παραβιάσουν τους νόμους, γραπτούς 
και άγραφους, ασκούσε και συνεχίζει να ασκεί 
κάποια γοητεία, εφόσον αυτό που ονομάζουμε 
ξανά και ξανά ηθικό πλεονέκτημα αποτελεί 
αδιαφιλονίκητη πραγματικότητα. Οι λαοί θα-
μπώνονται εύκολα, τόσο από χαρισματικούς 
ηγέτες όσο κι από διαταραγμένα άτομα που 
κάνουν ριψοκίνδυνες επιλογές: όσο ο Χίτλερ 
είχε σκοτεινό χάρισμα, τόσο είχαν και πολλοί 
που τοποθετούνταν στο άλλο άκρο του πολιτι-
κού φάσματος. Αν εξετάσει κανείς από κοντά 
μια από αυτές τις εξτρεμιστικές οργανώσεις 
–ένα λιγότερο μελετημένο παράδειγμα είναι 
ο ιαπωνικός Ενωμένος Κόκκινος Στρατός– θα 
διαπιστώσει όχι μόνο τις προφανείς και χιλιο-
ειπωμένες ομοιότητες με τον φασισμό, αλλά 
την περαιτέρω εξτρεμοποίησή του: την έλξη 
προς το απόλυτο άκρο του αυταρχισμού και 
του κοινωνικού μίσους από το οποίο πέφτεις, 
κατά κάποιον τρόπο, σε μια ζοφερή άβυσσο. 
Το άκρο αυτό που επίσης εκπροσωπούν οι δο-
λοφόνοι κατά συρροήν –ο Τζακ ο Αντερο-
βγάλτης ή ο Night Stalker του Λος Άντζελες– 
προκαλεί ενδιαφέρον, δέος, ακόμα και ερωτι-
κά αισθήματα. Ό,τι ταράζει την ανία του μι-
κροαστού, ότι απειλεί την κανονικότητα, 
μοιάζει να έχει βαθύ και δυσερμήνευτο νόη-
μα. Το κοινό δυσκολεύεται να αποδεχθεί ότι 
δεν υπάρχει κανένα νόημα κι ότι η τρομοκρα-
τία είναι προϊόν των ανθρώπινων ατελειών, 
της ανθρώπινης διανοητικής και ψυχικής α-
νεπάρκειας.  A  

Πολιτική

Ο

Η απόφασΗ 
ανθρώπών να 
ζΗσόυν στΗν 
παρανόμία 

ασκόυσε καί συ-
νεχίζεί να ασκεί 
καπόία γόΗτεία, 

εφόσόν αυτό 
πόυ όνόμαζόυμε 

ξανα καί ξανα 
ηθικό πλεόνε-

κτημα απότελει 
αδιαφιλόνικητη 
πραγματίκότΗτα
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ΤΡΕΠΟΜΑΙ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΙΖΩ ΟΤΑΝ ∆ΙΑΒΑΖΩ τέ-
τοιες έρευνες: Το 85% των γυναικών έχει υ-

πάρξει θύµα σεξουαλικής παρενόχλησης 
στο χώρο της εργασίας. Η έρευνα «∆εν εί-
ναι αυτή η δουλειά µας», της ActionAid, 
είναι η µεγαλύτερη επιστηµονική έρευνα 

των τελευταίων ετών (Νοέµβριος 2020) για 
τη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία. 

Από αυτό το 85% των γυναικών, µία στις 10 αναφέ-
ρει βιασµό, απόπειρα βιασµού ή σεξουαλική επίθεση. Επίσης, 
µία στις 5, σεξουαλικό εκβιασµό. ∆ηλαδή, θα κάνεις «αυτό» για 
να πάρεις τη δουλειά, για να µην απολυθείς, για να πάρεις προ-
αγωγή, για να πληρωθείς. 
«Θέλαµε να µιλήσουµε για το θέµα της σεξουαλικής παρενόχλη-
σης, να το βγάλουµε από το σκοτάδι, να µην είναι ταµπού. Αλλά 
επειδή δεν υπήρχαν δεδοµένα, έπρεπε να τα βρούµε. Και τα δεδο-
µένα είναι αυτά», λέει η Μάττα Σαµίου, υπεύθυνη έργου της έκ-
θεσης της ActionAid. Μιλούσαµε στο τηλέφωνο και της είπα ότι 
όλα αυτά είναι τραγικά. «Με όλους τους άντρες συναδέλφους σας 
που µιλάω αυτόν τον καιρό, που µε παίρνουν µε αφορµή τις απο-
καλύψεις της Σοφίας Μπεκατώρου, αλλά και γενικότερα µε τους 
άντρες που το συζητάω, όλοι µου λένε το ίδιο. Ότι είναι τραγικό. 
Αντίθετα, οι γυναίκες είµαστε πολύ περισσότερο “υποψιασµένες”, 
ίσως λίγο-πολύ ξέρουµε τι συµβαίνει, κι αν δεν το έχουµε ζήσει 
εµείς οι ίδιες, το έχουµε ακούσει από τις φίλες µας. Ίσως θα πρέπει 
να εξετάσετε µια παράµετρο, που δεν είναι στην επικαιρότητα. 
Γιατί υπάρχει αυτή η συµπεριφορά από άντρες», µου είπε. 

Τα χίλια πρόσωπα της σεξουαλικής παρενόχλη-
σης 

«Ήταν η πρώτη µου δουλειά, 15 χρόνων, σε χώρο εστίασης. Υπήρ-
χε µια στάνταρ αντροπαρέα 50-60 χρόνων που καθόταν στο πιο 
αποµακρυσµένο τραπέζι, που δεν φαινόταν από τους άλλους 
πελάτες. Όποτε πήγαινα για παραγγελία, φοβόµουν και µόνο από 
τα βλέµµατά τους. Ήταν του στιλ “εγώ είµαι πελάτης, έχω πάντα 
δίκιο”. Μια µέρα µε έπιασε ταχυπαλµία από τον φόβο µου. Μου 
παρήγγειλαν µπίρα βαρέλι και επειδή είχαµε µικρή και µεγάλη, 
τους ρώτησα τι θέλουν. Μου απάντησαν “εµάς µας αρέσουν οι 
µικρούλες, φέρε µικρούλες για όλους µας”. Με έπιασε τρέµουλο. 
Εκείνοι χαζογελούσαν κι εµένα έτρεµε το χέρι µου όπως έγραφα 
την παραγγελία, ένιωθα απειλή». 
- Α., 26 χρόνων, εργαζόµενη σε τουρισµό και εστίαση

Στην έρευνα της ActionAid συµµετείχαν 1.001 εργασιακά ενερ-
γές γυναίκες, 18 έως 65 ετών, στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα 
και αυτοαπασχολούµενες. Από τις 850 που είπαν ότι υπήρξαν 
θύµατα σεξουαλικής παρενόχλησης, µόλις το 6% προχώρησε 
σε καταγγελία στις αρµόδιες αρχές, δηλαδή στο Σώµα Επιθε-
ώρησης Εργασίας, τον Συνήγορο του Πολίτη και την Αστυνο-
µία, και το 37% στη διεύθυνση της εργασίας της. «Υπάρχει µια 
µεγάλη δυσπιστία στο αν θα καταφέρουν κάτι, ένας φόβος για το 
τι θα τους συµβεί όταν δηµοσιοποιήσουν το γεγονός, αν τελικά θα 
δικαιωθούν. Κι όχι µόνο δικαστικά, αλλά αν γίνουν πιστευτές ή αν 
µαταιωθούν», λέει η κ. Σαµίου. Πολλές από τις γυναίκες αυτές 
µίλησαν τελικά. Στον/στη σύντροφό τους, στο οικογενειακό ή 
φιλικό τους περιβάλλον, στον ψυχολόγο τους. Εκεί όπου ένιω-
θαν ασφαλείς.  

∆εν ήξερα τι σηµαίνει «σεξουαλικοποίηση του χώρου εργα-
σίας». Είναι όταν µια σερβιτόρα, για παράδειγµα, υποχρεώ-
νεται από το αφεντικό της ή τον προϊστάµενό της να φοράει 
συγκεκριµένα ρούχα, να βάφεται µε συγκεκριµένο τρόπο, να 
φλερτάρει µε τους πελάτες. Θυµάµαι µια φορά που είχα σχε-
δόν ερωτευθεί µια κοπέλα που δούλευε σε ένα µπαράκι που 
πήγαινα. Καθόµουν και τη χάζευα όλη τη νύχτα. Ελπίζω να µην 
ένιωσε ποτέ όπως η κοπέλα που συµµετείχε στην έρευνα της 
act!onaid και διηγήθηκε πόσο άσχηµα αισθανόταν όταν ένας 
πελάτης, ένα βράδυ, πήγε στο µπαράκι όπου δούλευε και την 
«κάρφωνε» όλο το βράδυ. 

«Αν του πεις του άλλου "τι κοιτάς ρε", θα σου πει "τι πού κοιτάω, το 
βλέµµα µου είναι και πέφτει όπου θέλει" και αυτό δεν ξέρω πώς να 
το διαχειριστώ. ∆εν έχω αποδείξεις ότι υπάρχει. Και είναι σαν να 
παίζεις το παιχνίδι του άλλου γιατί νιώθω ότι αυτό θέλει κι αυτός, 
να ξεκινήσεις µια αντιπαράθεση και να σε βγάλει "τρελή"». 
-Ε., 41 χρόνων, εργαζόµενη σε χώρο εστίασης. 

Μια δεύτερη ενότητα της έρευνας της ActionAid αφορούσε 
εργαζόµενες στον χώρο του τουρισµού/εστίασης, όπου 
είναι ευάλωτες µε περισσότερους τρόπους. Στην έρευνα αυτή 
συµµετείχαν 376 εργαζόµενες, εκ των οποίων το 60% σε θέσεις 
πρώτης γραµµής, δηλαδή σερβιτόρες. Οι µισές δήλωσαν πως 
ένιωσαν ότι θα πρέπει να ανεχτούν την παρενόχληση για να 
πάρουν φιλοδώρηµα. Ένιωσαν, επίσης, ότι οι πελάτες θεωρού-
σαν δεδοµένο ότι η συµπεριφορά τους θα είχε σεξουαλικές 
προεκτάσεις. 

«Στις ΗΠΑ, οι εργαζόµενες στον χώρο της εστίασης που αµείβονται 
µε µικρότερο του κατώτατου µισθού και βασίζονται στα φιλο-
δωρήµατα για να συµπληρώσουν το εισόδηµά τους, αναφέρουν 
διπλάσια ποσοστά σεξουαλικής παρενόχλησης σε σχέση µε ερ-
γαζόµενες που αµείβονται, τουλάχιστον, µε τον κατώτατο µισθό. 
Επιπλέον, οι πρώτες έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να δεχτούν 
παραίνεση από τους προϊσταµένους τους να τροποποιήσουν την 
εµφάνισή τους και να φορούν πιο “σέξι” και αποκαλυπτικά ρούχα, 
σε σύγκριση µε τις γυναίκες που αµείβονται κανονικά». 
– ActionAid, «∆εν είναι αυτή η δουλειά µας».

Συνάδελφοι, πελάτες και διευθυντές

Οι σεξουαλικά παρενοχλητικές συµπεριφορές µπορούν να πά-
ρουν πολλές διαφορετικές µορφές, λέει η κ. Σαµίου, οι οποίες 
ανεξαιρέτως υποβιβάζουν τον ρόλο της αποδέκτριας ή του 
αποδέκτη σε σεξουαλικό αντικείµενο αντί σε συνάδελφο ή 
εργαζόµενο/-η. Οι µορφές αυτές συγκεντρώνονται κάτω από 
4 ευρύτερες κατηγορίες: 
1. Σωµατική παρενόχληση. Όπως, ανεπιθύµητο άγγιγµα, τσί-
µπηµα, χτύπηµα, τρίψιµο, περιορισµός ή στρίµωγµα σε στενό 
και αθέατο χώρο, µη συναινετική σεξουαλική προσέγγιση, 
σεξουαλική επίθεση ή βιασµός. 
2. Λεκτική παρενόχληση (γραπτή ή προφορική). Επαναλαµ-
βανόµενα σχόλια για την ελκυστικότητα ή µη της/του απο-
δέκτριας/-κτη ή άλλων ατόµων, αποστολή υπαινικτικών επι-
στολών ή σηµειωµάτων, προσκλήσεις σε προσωπικές ή κατ’ 
επίφαση επαγγελµατικές συναντήσεις εκτός ωρών εργασίας, 
άσεµνα αστεία ή αφήγηση ιστοριών σεξουαλικού περιεχο-
µένου, ταπεινωτικοί χαρακτηρισµοί για µέλη του γυναικείου 
σώµατος, χυδαία σχόλια σε σχέση µε τη γυναικεία σεξουαλικό-
τητα ή τη σεξουαλική δραστηριότητα. 
3. Μη λεκτική παρενόχληση. Προσωπική κοινοποίηση ή δη-
µόσια επίδειξη σεξουαλικά ανάρµοστων εικόνων ή βίντεο, 
σεξουαλικοποίηση του χώρου εργασίας µέσω σεξουαλικά 
υπαινικτικής διακόσµησης, προσφορά δώρων µε σεξουαλική 
συνυποδήλωση, επίδειξη γεννητικών οργάνων, απρεπείς σε-
ξουαλικές χειρονοµίες, σεξουαλικά υπαινικτικά ή προσβλητικά 
βλέµµατα και σφυρίγµατα. 
4. Ψηφιακή/Ηλεκτρονική παρενόχληση. Αποστολή υπαινι-
κτικών emails και µηνυµάτων στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
διασπορά φηµών ή χαρακτηρισµών για τη σεξουαλική ζωή ή 
τον προσανατολισµό του ατόµου, µέσω διαδικτύου, διαδικτυ-
ακή ανάρτηση προσωπικών, σεξουαλικά υπαινικτικών φωτο-
γραφιών του ατόµου, χωρίς την άδειά του.
• 50% των αναφορών για σεξουαλική παρενόχληση προήλθαν 
από συνάδελφο
• 25% από πελάτη
• 25% από τον διευθυντή ή τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης 

Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου 

Ένας από τους στόχους της ActionAid είναι να υπάρξει πίεση 
ώστε η Ελλάδα να επικυρώσει την πρώτη παγκόσµια Σύµβα-
ση κατά της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία. 
Πρόσφατα, η νέα υφυπουργός Εργασίας, Μαρία Συρεγγέλα, 
δήλωσε ότι η επικύρωση θα γίνει πολύ σύντοµα. Αυτό, όπως 
εξηγεί η κ. Σαµίου, είναι πολύ σηµαντικό γιατί η Σύµβαση θα 
φέρει κάποιους ορισµούς που δεν συµπεριλαµβάνονται στην 
ελληνική νοµοθεσία. 
Α) Ορισµός για το ποιος είναι εργαζόµενος. Στην ισχύουσα ελ-
ληνική νοµοθεσία, εργαζόµενος είναι αυτός που έχει κάποια 
συγκεκριµένη σχέση εργασίας. Η Σύµβαση περιλαµβάνει την 
άτυπη (µαύρη) εργασία, όσους εργάζονται εθελοντικά, όσους 
κάνουν πρακτική, αλλά και αυτούς που αναζητούν εργασία, 
πολύ σηµαντικό καθώς η σεξουαλική παρενόχληση στη διάρ-
κεια µιας συνέντευξης είναι συχνή. 
Β) Ορισµός του χώρου εργασίας. Η Σύµβαση δεν περιορίζει τον 

χώρο εργασίας µόνο στο γραφείο. Ως τέτοιοι ορίζονται, ακόµη, τα 
εξωτερικά ραντεβού, τα επαγγελµατικά ταξίδια, τα εταιρικά πάρτι, 
οι κοινόχρηστοι χώροι.  
Μύθος: Τα άτοµα προχωρηµένης ηλικίας, τα άτοµα µε αναπηρία, κα-
θώς και τα µη ελκυστικά άτοµα δεν δέχονται σεξουαλική παρενόχληση 
γιατί δεν είναι σεξουαλικά επιθυµητά. Η σεξουαλική παρενόχληση δεν 
έχει να κάνει µε την εξωτερική οµορφιά ή µε τη σεξουαλική επιθυµία. 
Χρησιµοποιείται κυρίως για να εξαναγκάσει, να τροµοκρατήσει και να 
εκφοβίσει. Λόγω της ευάλωτης θέσης τους, τα άτοµα µε αναπηρία είναι 
ιδιαιτέρως ευάλωτα στη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία.

Οι συνέπειες και το προφίλ των θυμάτων 

Μία στις 5 γυναίκες που έπεσαν θύµατα σεξουαλικής παρενόχλη-
σης αναφέρουν ότι αναγκάστηκαν να παραιτηθούν. Μία στις 3 δη-
λώνουν ότι υπέστησαν αρνητικές συνέπειες στη σωµατική και την 
ψυχική τους υγεία. Από τα δεδοµένα της έρευνας, όπως λέει η κ. 
Σαµίου, προκύπτει ότι το πρόβληµα αφορά όλες τις γυναίκες. «Όλες 
τις ηλικίες, όλες τις βαθµίδες ιεραρχίας, όλα τα επίπεδα µόρφωσης, τον 
ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα. Αυτό µας κάνει να συνειδητοποιήσουµε 
ότι η σεξουαλική παρενόχληση δεν έχει να κάνει µε το ποια είναι η γυ-
ναίκα ή µε το τι κάνει, αλλά µε το ποιος είναι ο δράστης». 

«∆εν καταλαβαίνω τι σηµαίνει “προκαλώ”. Αν κάποιος θέλει να παρενο-
χλήσει, θα πιαστεί από το οτιδήποτε. Γιατί το ντύσιµο της κάθε γυναίκας 
να είναι αφορµή για σεξουαλική παρενόχληση; Μου φαίνεται παράλο-
γο. ∆ηλαδή γιατί να µη φοράει µια γυναίκα το φόρεµά της και να έχει και 
το ντεκολτέ της και να φοβάται µην την κοιτάξει κάποιος από πάνω µέ-
χρι κάτω και να πάει να της την πέσει; Από την άλλη, κι αυτό είναι το χει-
ρότερο, µπορώ να το καταλάβω. Γιατί µέσα στα χρόνια, αυτός ο τρόπος 
συµπεριφοράς έχει γίνει φυσιολογικός. Οπότε σκέφτεσαι, να µη βγω 
έτσι έξω γιατί θα δώσω δικαίωµα στον άλλον να µε χουφτώσει. Είναι 
κοµµάτι της καθηµερινότητάς µας. Και νιώθουµε άσχηµα για αυτό. Λέµε 
στον εαυτό µας να βγω τώρα έτσι έξω; Θα γυρίσω το βράδυ στο σπίτι 
µου αν βγω έτσι; Γιατί υπάρχουν γυναίκες που γιοκ. ∆εν γυρίζουν ποτέ. 
Α., 26 χρονών, εργαζόµενη σε τουρισµό κι εστίαση»

*∆είτε όλη την έρευνα της ActionAid εδώ: notpartofourjob.actionaid.gr/
*Η τηλεφωνική γραµµή SOS 15900 είναι 24ωρη, λειτουργεί όλες τις µέρες και α-
πευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί οποιαδήποτε κακοποίηση. 

Τι είναι φλερτ 
και τι σεξουαλική 
παρενόχληση 

• Δημιουργεί ευχάριστη 
αίσθηση - Δημιουργεί 
δυσάρεστη αίσθηση
• Είναι αμοιβαίο - Είναι 
μονόπλευρη
• Κάνει τον αποδέκτη να 
νιώθει επιθυμητός/ή - 
Κάνει τον αποδέκτη να 
νιώθει ανίσχυρος/η
• Σέβεται τα προσωπικά 
όρια - Είναι παραβιαστική
• Προκαλεί χαρά - Προ-
καλεί εκνευρισμό, θυμό 
και θλίψη 
• Έχει ως βάση του την 
ισότητα - Έχει ως βάση 
μια δυναμική εξουσίας  
(ActionAid) 

Kαθημερινές ιστορίες  σεξουαλικής παρενόχλησης   
Τι αποκαλύπτει η ActionAid στη µεγαλύτερη επιστηµονική έρευνα των τελευταίων ετών 
για τον χώρο εργασίας - Το νοµικό πλαίσιο και τι µπορείτε να κάνετε, αν σας συµβεί  

Ν
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ώς αντιµετωπίζει το νοµικό µας πλαί-
σιο την καταγγελία της σεξουαλι-

κής παρενόχλησης στην εργασία;
Βάσει του άρθρου 337 του Ποινικού 
Κώδικα, παράγραφος 4, τιµωρείται 
µε φυλάκιση έως 3 έτη ή µε χρηµα-

τική ποινή. Προκειµένου να ασκηθεί 
ποινική δίωξη, το θύµα θα πρέπει να 

υποβάλει έγκληση και στο δικαστήριο θα 
πρέπει να αποδείξει την ποινικά κολάσιµη πράξη, δηλαδή 
να αποδείξει ότι υπήρξαν ασελγείς προτάσεις, πράξεις, 
χειρονοµίες που στοιχειοθετούν το αδίκηµα, καθώς για 
τον καταγγελλόµενο ισχύει το τεκµήριο της αθωότητας.

Πώς µπορούν να αποδειχθούν όλα αυτά;

Επειδή, συνήθως η σεξουαλική παρενόχληση γίνεται 
«κεκλεισµένων των θυρών», µεταξύ θύτη και θύµατος, υ-
πάρχει δυσχέρεια στην απόδειξη τέτοιων περιστατικών, 
που όµως δεν σηµαίνει ότι το θύµα πρέπει να σιωπήσει. 
Θα συµβούλευα καθέναν και καθεµία να κάνει τα εξής: Να 
κρατάει συγκεκριµένο ηµερολόγιο, µε ηµεροµηνία και 
ώρα που συνέβη το κάθε περιστατικό, ώστε η καταγγε-
λία να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριµένη γίνεται και 
όχι αόριστη. Επίσης, να το εκµυστηρευτεί σε κάποιον συ-
νάδελφο που εµπιστεύεται ή να του ζητήσει να είναι πα-
ρών σε συναντήσεις. Να διατηρεί σε αρχείο όλα τα µηνύ-
µατα, emails κ.ο.κ. Ακόµη, αν έχει υπάρξει κάποια πράξη 
η οποία έχει προκαλέσει σηµάδια στο σώµα, να πάει την 
ίδια µέρα στο νοσοκοµείο και να ζητήσει ιατροδικαστική 

γνωµάτευση, ακόµη κι αν δεν προβεί σε καταγγελία εκεί-
νη την περίοδο. Παράλληλα µπορεί να υποβάλει γραπτή 
αναφορά στον προϊστάµενο (αν δεν είναι ο θύτης) ή στο 
αρµόδιο τµήµα ανθρώπινου δυναµικού, αν υπάρχει. Η 
αναφορά/καταγγελία είναι σηµαντική καθώς σύµφωνα 
µε απόφαση του 2010 του Συµβουλίου της Επικρατείας, 
οι εµπειρίες σεξουαλικής παρενόχλησης άλλων γυναι-
κών δύνανται να αποτελέσουν επαρκές αποδεικτικό υλι-
κό για το θύµα, ως έµµεση απόδειξη. Τέλος, αν στο άµεσο 
εργασιακό περιβάλλον δεν υπάρχει άτοµο εµπιστοσύ-
νης ή δεν ενεργούνται οι εκ του νόµου διαδικασίες, δέον 
να απευθυνθεί και να καταγγείλει το περιστατικό στον 
Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος επιλαµβάνεται τέτοιων 
θεµάτων µέχρι το στάδιο πριν την εκδίκαση της πρώτης 
συζήτησης.

Εκτός της µήνυσης;

Πέραν του ποινικών συνεπειών και κυρώσεων, για τη σε-
ξουαλική παρενόχληση υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις και 
σε αστικό επίπεδο, κατά τις διατάξεις του εργατικού δικαί-
ου, όπου βάσει αυτών το βάρος απόδειξης αντιστρέφεται 
και βαρύνει τον εργοδότη. Προσφεύγοντας στα αστικά 
δικαστήρια, ενδεικτικά, ο εργαζόµενος/το θύµα µπορεί 
να ζητήσει αποζηµίωση λόγω ηθικής βλάβης, να καταγ-
γείλει τη σύµβαση εργασίας του ζητώντας αποζηµίωση, 
καθώς η συµπεριφορά του εργοδότη συνιστά δυσµενή 
µεταβολή των όρων εργασίας, και σε τυχόν απόλυση του 
εργαζοµένου, όπως αιτηθεί την ακύρωσή της εάν βασίζε-
ται στο γεγονός ότι ο εργαζόµενος δεν ενέδωσε.

Νομική υποστήριξη
Η δικηγόρος Αθηνών, Ζέφη Λαβδιώτη, δίνει συµβουλές 

στα θύµατα σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία

Για τη διεύθυνση της επιχείρησης υπάρχουν κυρώ-
σεις;

Κάθε επιχείρηση οφείλει να δηµιουργεί ένα ασφαλές 
εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζοµένους της. Εάν 
το θύµα προσφύγει στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας και 
αποδειχτεί ότι η επιχείρηση, ενώ είχε δεχτεί αναφορά 
από το θύµα ότι κάποιος τον/την παρενοχλούσε και δεν 
προέβη στα δέοντα, θα υποστεί κυρώσεις (όπως προστί-
µατα) γιατί οι παραβάσεις σε όλα τα ανωτέρω αποτελούν 
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας.

Τι άλλο µπορεί να κάνει κάποιος που πέφτει θύµα 
σεξουαλικής παρενόχλησης;

Θα πρέπει οπωσδήποτε άµεσα να συµβουλευτεί έναν 
δικηγόρο. Τα ανωτέρω είναι µία αναφορά γενικού πλαισί-
ου. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και κάθε λεπτο-
µέρεια µπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο, είτε θετικά 
είτε αρνητικά, στην έκβαση της υπόθεσης. Είναι γεγονός 
ότι πάρα πολύ λίγες υποθέσεις έχουν προχωρήσει δι-
καστικά και ότι η µεγάλη πλειοψηφία δεν προχωρά σε 
καταγγελία. Είναι µια διαδικασία δύσκολη, χρονοβόρα 
και µε έξοδα. Το ελληνικό θεσµικό και νοµικό πλαίσιο πά-
ντως προστατεύει σε επαρκή βαθµό το θύµα και πιστεύω 
ότι θα γίνουν στο άµεσο µέλλον και άλλες αλλαγές προς 
τη σωστή κατεύθυνση .

Δύο περιπτώσεις που 
απασχόλησαν τον 

Συνήγορο του Πολίτη
Ο Συνήγορος, σύµφωνα µε τον ν. 3896/2010, είναι ο αρ-

µόδιος εθνικός φορέας για την καταπολέµηση των δια-

κρίσεων µεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση 

και την εργασία, καθώς και στην επαγγελµατική κατάρτι-

ση στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Σύµφωνα µε τον 

νόµο αυτό, η σεξουαλική παρενόχληση είναι διάκριση 

λόγω φύλου και εµπίπτει στην αρµοδιότητα του Συνηγό-

ρου. Εποµένως, αν κάποιος/α έχει υποστεί σεξουαλική 

παρενόχληση στην εργασία µπορεί να απευθυνθεί στο 

Συνήγορο. Ωστόσο, µόλις 15-20 περιπτώσεις ετησίως 

φτάνουν στο Συνήγορο. 

Στην Ετήσια Έκθεση του 2019 για την ίση µεταχείριση δη-

µοσιεύθηκαν και οι εξής δύο περιπτώσεις: 

Α) Εργαζόµενη σε οργανισµό κατήγγειλε ότι υφίστατο 

επί δώδεκα µήνες σεξουαλική παρενόχληση από µέλος 

του ∆Σ. Την ηµέρα που υπέβαλε την καταγγελία της, το 

∆Σ έλαβε την απόφαση να καταγγείλει τη σύµβαση εργα-

σίας της. H Aρχή ζήτησε ενηµέρωση για τις ενέργειες στις 

οποίες προέβη η εργοδοτική πλευρά ως προς την καταγ-

γελία. ∆ιαπιστώθηκε πληµµελής διερεύνηση εκ µέρους 

της εργοδοτικής πλευράς, η οποία δεν αποκαταστάθηκε 

ούτε κατά τη διενέργεια της εργατικής διαφοράς. Με τα 

δεδοµένα αυτά, ο Συνήγορος εισηγήθηκε την επιβολή 

προστίµου, το οποίο και επιβλήθηκε από το ΣΕΠΕ.

Β) Γραµµατέας έλαβε στον εταιρικό λογαριασµό ηλεκτρο-

νικού ταχυδροµείου τον οποίο διαχειριζόταν δύο µηνύ-

µατα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας µε σεξουαλικό περι-

εχόµενο από τον προσωπικό εταιρικό λογαριασµό του 

εργοδότη. Η εργαζόµενη θεώρησε το συµβάν αυτό ως α-

ποκορύφωµα περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης 

που υφίστατο από τον εργοδότη της και παραιτήθηκε 

από τη θέση εργασίας διεκδικώντας αποζηµίωση. Ο ερ-

γοδότης ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας ισχυρίστη-

κε ότι τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στάλθη-

καν εκ παραδροµής, αλλά δεν προσκόµισε στοιχεία προ-

κειµένου να αντικρούσει τους ισχυρισµούς της εργαζο-

µένης περί σεξουαλικής παρενόχλησης. Ο Συνήγορος ει-

σηγήθηκε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. A

Η σεξουαλική 
παρενόχληση
με αριθμούς 

Στην έρευνα της 
ActionAid, στην ερώ-
τηση για το ποιες σεξου-
αλικά παρενοχλητικές 
συµπεριφορές έχουν 
βιώσει, οι συµµετέχου-
σες είχαν να επιλέξουν 
από µία λίστα 11 πιθανών 
επιλογών. Αυτές ήταν οι 
απαντήσεις τους. 
69% Προκλητικά βλέµ-
µατα
61% Αφήγηση σεξουαλι-
κών/πρόστυχων αστείων 
ιστοριών
61% Μη-λεκτική συµπε-
ριφορά σεξουαλικής 
φύσης
56% Σεξουαλικά/σεξιστι-
κά σχόλια / προσβλητικές 
ερωτήσεις 
56% Ανεπιθύµητη σωµα-
τική επαφή 
41% Συνεχή αιτήµατα για 
ραντεβού ή σεξουαλική 
συνεύρεση 
37% Επίµονη παρακο-
λούθηση
33% Μηνύµατα µε προ-
σβλητικό περιεχόµενο
18% Εκβιασµός µέσω 
σεξουαλικών προτάσεων 
ή δωροδοκιών
17% Παρουσίαση πορνο-
γραφικού υλικού
13% Βιασµός / απόπειρα 
βιασµού / σεξουαλική 
επίθεση 

Και η σεξουαλική 
παρενόχληση 
εναντίον των 
ανδρών; 

Μια επιδραστική θεωρία 
σε σχέση µε τα περιστα-
τικά σεξουαλικής παρε-
νόχλησης που πλήττουν 
άνδρες είναι ότι αυτά 
αποτελούν µια µορφή 
ετεροσεξισµού, στην 
οποία η ετεροφυλοφιλία 
θεωρείται υποχρεωτι-
κή. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
άνδρες των οποίων η συ-
µπεριφορά ή η εµφάνιση 
αποκλίνουν από το καθι-
ερωµένο µοντέλο αρρε-
νωπότητας ενδέχεται να 
τιµωρηθούν µε στόχο την 
εξασφάλιση µιας σταθε-
ρής αρσενικής ταυτότη-
τας και κυριαρχίας στο 
εκάστοτε οργανωσιακό 
πλαίσιο (ActionAid). 

Kαθημερινές ιστορίες  σεξουαλικής παρενόχλησης   
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Στα άδυτα του σιωπηλού 
κόσμου των εκμαγείων 
Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, μας ξεναγεί για πρώτη φορά 

στα εργαστήρια κατασκευής αντιγράφων έργων του ελληνικού πολιτισμού

Του  ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ  -  Φ ωτογραφίες:  ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΕΖΗ
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είτε με σκόνες αγιογραφίας, εξαρτάται από τον καλλιτέχνη
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ριν λιγες μερες ψηφιςτηκε ο νόμος με 
τον οποίο αναδιοργανώνεται η δομή και 

η λειτουργία του Οργανισμού Διαχεί-
ρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών 
Πόρων (ΟΔΑΠ, πρώην τΑΠΑ) που 
βρίσκεται στον Άγιο ιωάννη ρέντη. 
εκεί είναι το κεντρικό κτίριο των εργα-

στηρίων κατασκευής εκμαγείων, ακρι-
βών αντιγράφων και απομιμημάτων του 

Οργανισμού, όπου όχι μόνο διαφυλάσσονται 
αλλά και συντηρούνται τα πρωτότυπα και πολύτιμα εκμαγεία 
από τα οποία γίνονται οι πιστές αναπαραγωγές των ελληνικών 
θησαυρών που διοχετεύονται στα πωλητήρια των μουσείων, σε 
εκθέσεις, ιδιωτικές συλλογές κ.ά.
η υπουργός Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη, μας έβαλε στα άδυτα 
αυτού του μαγικού κόσμου, ο οποίος δεν είναι επισκέψιμος για 
το κοινό, και μας εξήγησε τη λογική, τους σκοπούς της ύπαρξης 
πιστών αντιγράφων αλλά και τους νέους στόχους του Οργανι-
σμού – και παράλληλα απάντησε και σε μερικές ερωτήσεις μας 
για εμβληματικά σημεία της πολιτιστικής Αθήνας.

τΑ εργΑςτηριΑ ΠΟυ εΠιςκεφθηκΑμε είναι μία πολυώρο-
φη πολιτεία όπου βρίσκονται συνωστισμένα τα πλάσματα μιας 
αιώνιας ιστορίας, κοντά το ένα στο άλλο, σχεδόν αγγίζονται, α-
νταλλάσσοντας βλέμματα οι Έρωτες με το ειδώλια, οι κεφαλές του 
λεωνίδα με τις κόρες, ο ηνίοχος με τους χρυσούς Αλέξανδρους, 
βυζαντινές εικόνες δίπλα σε αμφορείς, τοιχογραφίες, μακέτες 
των μινωϊκών Ανακτόρων της κνωσού ακουμπισμένες σε ράφια 
που τα λούζει ο αττικός ήλιος. Ζιπαρισμένη και φυλαγμένη σε δι-
πλό αντίγραφο, μία υπέροχη ιστορία που ετοιμάζεται να ταξιδέψει 
παντού, αναπαράγοντας το κάλλος, ίδιο σχεδόν με το πρωτότυπο.

Οι ΑνθρωΠΟι τΟυ «μΟυςειΟυ» αυτού, της εθνικής μοντε-
λοθήκης, ο πρόεδρος του Δ.ς. του Οργανισμού κ. Παναγιώτης 
Νταής, ο γλύπτης και υπεύθυνος των εργαστηρίων κ. Στέλιος 
Γαβαλάς, ο συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κ. Βα-
σίλης Λιόλιος, η ιστορικός - μουσειολόγος με αρμοδιότητα την 
αναδιοργάνωση των πωλητηρίων κ. Αλεξάνδρα Χαριτάτου, μας 
εξήγησαν θαυμάσιες, περίπλοκες διαδικασίες αντιγραφής που 
συμβαίνουν εκεί. Χέρια που ξαναπλάθουν, σμιλεύουν προσεκτι-
κά, λειαίνουν, διορθώνουν, σκουπίζουν αρχαία πρόσωπα σαν να 
τους σφουγγίζουν τα δάκρυά τους, χέρια που προσθέτουν ιστο-
ρία και παρελθόν.

τΟ κυριΟτερΟ εινΑι Οτι τΑ εκμΑγειΑ χρειάζονται για 
να μπορεί να γίνεται η αναπαραγωγή χωρίς να καταπονείται με 
κανέναν τρόπο το πρωτότυπο. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο ση-
μείο, η εκμάγευση από το πρωτότυπο που θέλει μεγάλη προσοχή 
και εμπειρία. το σπαστό γύψινο καλούπι, κομματάκι-κομματάκι 
συναρμολογείται, κάτι που τώρα γίνεται με λάστιχο σιλικόνης 
και με 3D εκτύπωση. το λείο μάρμαρο μετατρέπεται σε περίτε-
χνα επεξεργασμένο γύψο, ο γλύπτης φροντίζει να του διορθώσει 
τις ατέλειες της συγκόλλησης και οι συντηρητές και οι ζωγράφοι 
περνούν την πατίνα – δημιουργούν το «πέρασμα του χρόνου» με 
χρώματα ακρυλικά, με κόλλες αγιογραφίας κ.ά. ςτα εργαστήρια 
συχνά δουλεύουν και καλοτεχνίτες, παιδιά από τη ςχολή καλών 
τεχνών, όπως και σπουδαστές από το τμήμα ςυντήρησης Αρ-
χαιοτήτων των τει. 
η Μοντελοθήκη δεν σταματάει ποτέ να προσθέτει νέα εκμαγεία 
στη συλλογή της. Όλα μπορούν να αναπαραχθούν, κάθε μεγέ-
θους και υλικού. και έρχονται να προστεθούν σε αυτό τον σιωπη-
λό διαχρονικό κόσμο δίπλα στα έργα του πρώτου διδάξαντα, από 
τις αρχές του 20ού αιώνα, του ελβετού Εμίλ Ζιγιερόν του υιού, 
βοηθού του Σερ Άρθουρ Έβανς και του Ερίκου Σλήμαν. 

Π
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Γλύπτες, ζωγράφοι και συντηρητές έργων τέχνης αναλαμβάνουν την επίπονη 
και χρονοβόρα διαδικασία της παραγωγής των εκμαγείων και των τοιχογραφιών
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Η συζήτηση με την υπουργό Πολιτισμού έγινε σε δύο συνα-
ντήσεις. Μια πρώτη συζήτηση στο γραφείο της στην οδό 

Μπουμπουλίνας και μια δεύτερη ξενάγηση την επόμενη μέρα 
το πρωί στα εργαστήρια του ΟΔΑΠ στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. 

– Βλέπουμε ότι είναι μία ολόκληρη διαδικασία η παρα-
γωγή των εκμαγείων και των αντιγράφων. Μπορείτε 
να μας πείτε περισσότερα για αυτό; 
Οι γλύπτες και οι συντηρητές των εκμαγείων κά-
νουν μία ολόκληρη τέχνη. Στην ουσία, πρέπει 
να τους δούμε σαν καλλιτέχνες. Ο γλύπτης εί-
ναι καλλιτέχνης όχι μόνο όταν παίρνει ένα υλικό 
για να το σμιλεύσει αλλά και στην προσέγγισή 
του στο αρχαίο. Για να φτιάξεις το καλούπι και τη 
μήτρα, χρειάζεσαι ειδικές γνώσεις αλλά και πε-
ρισσή ευαισθησία. Όλες οι αρχαιότητες δεν είναι 
δεκτικές αντιγράφου. Υπάρχουν βέβαια διάφορα 
υλικά που γίνονται οι μήτρες. Αλλά πολλές φορές 
η κατάσταση του υλικού είναι τέτοια που δεν σου 
επιτρέπει να κάνεις τίποτα – αν και η τεχνολογία 
το έχει ξεπεράσει. Τώρα πια έχουμε τη σάρωση 
και με τρισδιάστατο εκτυπωτή που σου επιτρέπει 
να βγάλεις αυτό που θέλεις. Παρόλα αυτά πρέπει 
να βλέπουμε τα πράγματα στην τεχνολογική και 
στην οικονομική τους διάσταση. Είναι εντελώς 
διαφορετική η μήτρα η οποία θα παραχθεί, επειδή 
η ίδια γίνεται έργο τέχνης. Και μένει, όπως μένει 
και στη σάρωση, το ψηφιακό αρχείο. Αλλά είμα-
στε πια σε μία άλλη λογική, και τα δύο αποτελούν 
πολιτιστική κληρονομιά. 

– Αποκτάει και η μήτρα τη δική της αξία;
Η μήτρα με τα χρόνια γίνεται πολιτιστική κληρο-
νομιά, αλλά και το ψηφιακό αρχείο θα είναι κά-
ποια στιγμή πολιτιστική κληρονομιά γιατί θα έχει 
αποτυπώσει μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή  
ενός αρχαίου αντικειμένου το οποίο με τον χρόνο  
μπορεί να έχει φθορά. Εμείς μπορεί να μη βλέ-
πουμε με τα μάτια μας αλλά με τα ειδικά εργαλεία 
και όργανα μπορείς να τη δεις. 
Για να το καταλάβετε: ο Ηνίοχος των Δελφών είναι 
ένα από τα ωραιότερα εκμαγεία τα οποία παρήγα-
γε εδώ και δεκαετίες το Ταμείο Αρχαιολογικών 
Πόρων και νυν Οργανισμός Διαχείρισης και Α-
νάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Σήμερα δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε την αναπαραγωγή με τον πα-
ραδοσιακό τρόπο γιατί τώρα πια βλέπουμε και το 
υλικό με άλλη προσέγγιση, έχουμε μάθει, έχουμε 
γνωρίσει, έχουμε αποκτήσει άλλες ευαισθησίες. 
Το άγαλμα έχει αυτόν τον πολύ ψιλό χαλκό –σε 
κάποια σημεία έχει λεπτύνει από τις χιλιετίες– 
και δεν μπορείς να το αγγίξεις. 
Άρα έχουμε τη μήτρα, ήδη σεβαστό πολιτιστικό 
αγαθό, έχουμε το πρώτο αντικείμενο που βγήκε, 
το πρώτο καλούπι. Αυτό είναι το εκμαγείο και από 
εκεί και πέρα, όλα τα άλλα βγαίνουν με βάση αυτό, 
το πρώτο. Αυτό κατατίθεται και φυλάσσεται σε 
μία μοντελοθήκη. Να φανταστείτε, έχουμε ανά-
λογες περιπτώσεις στα τμήματα του γλυπτού δια-
κόσμου του Παρθενώνος που είναι στο Βρετανικό 
Μουσείο. Τα εκμαγεία τους, τα οποία έγιναν έναν 
αιώνα πριν, έχουν στοιχεία τα οποία δεν σώζουν 
σήμερα τα πρωτότυπα διότι εντωμεταξύ μεσολά-
βησαν οι συντηρητές του Βρετανικού Μουσείου 
που δεν τους συμπεριφέρθηκαν και με τον πιο κα-
λό τρόπο. Είναι η γνωστή ιστορία που θεώρησαν 
ότι η «κάπνα» του χρόνου έπρεπε να φύγει ενώ 
δεν έπρεπε. Θέλω να πω ότι τα ίδια τα εκμαγεία 
σώζουν στοιχεία της ιστορικότητας των μνημείων 
και φυσικά πολύτιμα στοιχεία για τον ερευνητή. 

– Στο τελικό αποτέλεσμα γίνεται και επεξεργασία πα-
τιναρίσματος, σωστά; 
Βεβαίως. Επεμβαίνει ο γλύπτης και διορθώνει 
πολλά κομμάτια. To κεφάλι, ας πούμε, του Ερμή 
του Πραξιτέλη βγαίνει σε πολλά κομμάτια, το πίσω 
μέρος, το μπροστινό κ.λπ. Εκεί λοιπόν επεμβαίνει 
ο γλύπτης που θα τα συγκολλήσει και θα βάλει το 
χέρι του για να λειάνει τις όποιες διαφορές. Και 
αφού αυτό στηθεί όπως είναι πρωτότυπο, μετά θα 
μπει στη διαδικασία του πατιναρίσματος. 

– Πώς γίνεται η επιλογή των κομματιών που αντιγρά-
φονται; 
Εξαρτάται από τη σπουδαιότητα του αντικειμέ-

νου. Όπως θα δείτε, τα πιο παλιά κομμάτια είναι 
αυτά που θεωρούνται τα masterpieces στην Αρ-
χαιολογία. Είναι ο Ερμής του Πραξιτέλη, είναι ο 
Ηνίοχος, είναι συγκεκριμένα αγάλματα. Είναι 
πάρα πολλά και θέλουμε να τα κάνουμε ακόμα 
περισσότερα. Διότι, σημασία έχει να είναι σε κά-
θε πωλητήριο, σε κάθε περιοχή, τα αντιπροσω-
πευτικά αντικείμενα του είδους. Το κεφάλι του 
Αλέξανδρου, για παράδειγμα, μπορεί να το βρει 
κανείς σε όλα τα πωλητήρια, σε όλη την Ελλάδα 
–γιατί είναι ο Αλέξανδρος–, αλλά δεν μπορεί η 
Πέλλα από την οποία προέρχεται να μην έχει και 
τα δικά της αντικείμενα. Η Πέλλα έχει, αλλά ο 
στόχος μας είναι τα πωλητήρια του Οργανισμού 
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πό-
ρων να έχουν, πέρα από τα βασικά κομμάτια που 
τα θέλουμε για την προβολή του Ελληνικού Πο-
λιτισμού, είτε είναι ο αρχαίος, είτε ο βυζαντινός 
και ο νεότερος πολιτισμός, πρέπει να έχουν και 
αντίγραφα από τις συλλογές των δικών τους μου-
σείων, γιατί ο κάθε επισκέπτης θέλει να αγοράσει 
κάτι για να του θυμίζει τον χώρο και το Μουσείο 
που επισκέπτεται. 

– Τα αντίγραφα αυτά προορίζονται και για το Μου-
σείο της Ακρόπολης; 
Όχι. Το Μουσείο της Ακρόπολης έχει δικά του 
εργαστήρια τα οποία όμως δεν βγάζουν ακριβή 
αντίγραφα. Υπάρχει η έννοια του ακριβούς αντι-
γράφου, και του απλού αντιγράφου. Το ακριβές 
αντίγραφο είναι αυτό το οποίο βγαίνει στο υλικό 
που επιλέγεται, γύψος για παράδειγμα, και έχει 
τη διάσταση και κάθε λεπτομέρεια του πρωτοτύ-
που και αυτό πιστοποιείται. Το απλό αντίγραφο 
είναι ένα το οποίο θα βγει και αυτό από ένα ακρι-
βές αντίγραφο, είναι πολύ πιστό αλλά «απομα-
κρύνεται» από την αρχική ιδέα και είναι ίσως πιο 
εμπορικό, πιο φθηνό. Από εκεί και πέρα έχουμε 
την έννοια του εμπνευσμένου το οποίο δεν είναι 
κατ’ ανάγκη ένα καινούργιο δημιούργημα. Μπο-
ρεί  να είναι σε άλλη διάσταση, σε άλλο χρώμα απ’ 
ό,τι είναι το αυθεντικό. 

– Διαχρονικά, τα πιο δημοφιλή αντίγραφα ποια είναι; 
Είναι πολλά. Είναι η κεφαλή του Ηνιόχου, γιατί 
τον Ηνίοχο τον έχουμε και ολόκληρο και μπούστο, 
είναι ο Αλέξανδρος, είναι η Υγεία, είναι ο Ασκλη-
πιός, είναι θεότητες από το Δωδεκάθεο και είναι 
και πολλά μικρά όπως παιχνίδια, το μικρό ειδώλιο 
του Έρωτα της Πέλλας – είναι ένας Έρωτας που 
κοιμάται στο πλευρό του και έχει τεράστια δημο-
φιλία. Η δημοφιλία σχετίζεται και με την αισθητι-
κή και με το κόστος. Οι μεγάλες κεφαλές είναι πιο 
ακριβές αλλά τα πιο μικρά είναι ευπώλητα.

– Υπάρχει κάποιο είδος αναγνωριστικού χάρτη των 
πελατών για αυτά τα έργα; Υπάρχουν συλλέκτες;
Ναι, υπάρχουν και πελάτες και συλλέκτες. Οι 
συλλέκτες είναι στο επίπεδο των ακριβών αντι-
γράφων. Οι πελάτες είναι από τους απλούς επι-
σκέπτες των αρχαιολογικών χώρων και των μου-
σείων. Τώρα σκοπεύουμε να ανοίξουμε και κατα-
στήματα μέσα στις πόλεις. Ειδικά στο κέντρο της 
Αθήνας πιστεύω ότι μέχρι να ανοίξει η τουριστική 
περίοδος θα το έχουμε κάνει. 

– Πολύ ωραία είδηση. Σε ποιο σημείο;
Είμαστε ακόμα στις διαπραγματεύσεις, γι’ αυτό 
δεν σας λέω ακόμα πού. Εκτός λοιπόν από τους 
τουρίστες που θέλουν να πάρουν ένα αναμνηστι-
κό, υπάρχουν και επαγγελματίες που θέλουν να 
διακοσμήσουν τους χώρους τους ή και ιδιώτες. 
Ακόμα και από το εξωτερικό. Και αυτό είναι ένα 
από τα στοιχήματα που έχουμε βάλει – πελάτες 
από το εξωτερικό που ενδιαφέρονται για ακριβή 
αντίγραφα μεγάλου μεγέθους προκειμένου να 
διακοσμήσουν εξωτερικούς χώρους, είτε εστια-
τορίων, είτε ξενοδοχείων κλπ. Ο Οργανισμός λοι-
πόν, όπως τους έχω ζητήσει, πρέπει να αποκτήσει 
τέτοια υποδομή ώστε να μπορεί να κάνει ακρι-
βές αντίγραφο που να είναι ανθεκτικό στις και-
ρικές συνθήκες – γιατί ο γύψος δεν είναι. Τέτοια 
αντίγραφα, εκτός από αυτά που είναι μεγάλων 
διαστάσεων, μπορεί να είναι και ανάγλυφα, και 
όχι μόνο αρχαία αλλά και βυζαντινά. Υπάρχουν 
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θωράκια ολόκληρα. Ειδικά  αυτά δε, μπορώ να σας 
πω ότι μικρός αριθμός αλλά ολοένα αυξανόμενος, 
προέρχεται και από τον εκκλησιαστικό χώρο. 

– Τα αντίγραφα προέρχονται μόνο από τον χώρο της 
γλυπτικής; 
Όχι μόνο. Είναι αμφορείς, αγγεία, τοιχογραφίες, 
όπως τα Χελιδονάκια της Σαντορίνης, εικόνες, 
μεταλλικά, υπάρχουν πάρα πολλά είδη. 

– Περίπου σε τι τιμές πουλιούνται αυτά;
Υπάρχει αντίγραφο που πωλείται 15 και 20 ευρώ, 
υπάρχει και ένα μεγάλο μέγεθος, όπως είναι το 
αντίγραφο του Ερμή του Πραξιτέλη, που πωλείται 
3.000 ευρώ. 

– Είναι πολύ λογικές οι τιμές.
Θα έλεγα ότι είναι πολύ χαμηλές τιμές. Αντίστοι-
χα, τέτοιου είδους τέχνεργα σε μουσεία του εξω-
τερικού είναι πολύ πιο ακριβά. Ο ΟΔΑΠ θα ξεκι-
νήσει τον Μάρτιο να έχει e-shop. Δυστυχώς όλα 
αυτά τα χρόνια δεν είχε γίνει δυνατό γιατί ήταν 
αυτές οι αγκυλώσεις του θεσμικού πλαισίου. Μι-
λάμε για θεσμικό πλαίσιο του ’77, πώς να τα έχει 
προβλέψει όλα αυτά. Ο στόχος είναι μέσω του e-
shop να μην το πάρει μαζί του ο επισκέπτης αλλά 
να του το στείλεις ή και να το παραγγείλει από ε-
κεί που είναι. Να αυξηθούν οι πωλήσεις μεγάλων 
αντικειμένων.  

– Οι αγοραστές των μεγάλων αντιγράφων είναι Έλλη-
νες ή ξένοι; 
Και τα δύο.

– Υπάρχουν αγοραστές ξένα μουσεία; 
Συνήθως όχι. Ένα μουσείο θα πρέπει για τους δι-
κούς του ερευνητικούς και επιστημονικούς λό-
γους να παραγγείλει κάτι. Εμείς κάναμε μία τέτοια 
παραγγελία στο μουσείο του Λούβρου γιατί ζητή-
σαμε να μας δώσουν δύο αντίγραφα της Νίκης 
της Σαμοθράκης. Ένα θα τοποθετηθεί στο λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης και ένα στον αρχαιολογικό 

χώρο της Σαμοθράκης, εκεί που βρέθηκε. Πρέπει 
λοιπόν, να έχει τέτοιου είδους ενδιαφέροντα. Υ-
πάρχουν περιπτώσεις μουσείων που ζητούν αλλά 
είναι σπάνιες. 

– Η επικαιρότητα παίζει ρόλο στις επιλογές των έργων; 
Θα έλεγα ότι οι επιλογές γίνονται με κριτήρια αι-
σθητικής αλλά, ναι, και επικαιρότητας. Την επο-
χή της Αμφίπολης, το 2014, υπήρξε πολύ μεγάλη 
ζήτηση σε αντίγραφα που σχετίζονταν με τον Α-
λέξανδρο ή με τους τόπους της Βόρειας Ελλάδας. 
Από την άλλη πλευρά, τα αντίγραφα γίνονται για 
αισθητικούς λόγους, για εμπορικούς –ανάλογα 
με τη ζήτηση οργανώνεις την παραγωγή σου–, με 
κριτήρια τα οποία έχει το Υπουργείο Πολιτισμού, 
ο ΟΔΑΠΠ αλλά και οι επί μέρους εφορείες αρ-
χαιοτήτων της πρόθεσης προβολής συγκεκριμέ-
νου ευρήματος και φυσικά, τελικά, με οικονομικά 
κριτήρια. Όπως ήταν και το πρώην Ταμείο, έτσι 
και ο Οργανισμός επιθυμεί να έχει έσοδα  ώστε να 
τροφοδοτεί τον πολιτισμό. Μέχρι σήμερα έχουμε 
την ιδιαιτερότητα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει 
στους οργανισμούς του εξωτερικού όπου περίπου 
το 80% των εσόδων τους προέρχεται από παρεχό-
μενες υπηρεσίες, πωλητήρια, αναψυκτήρια, εστι-
ατόρια και το 20% από τα εισιτήρια, στην Ελλάδα 
επειδή έμειναν πολύ πίσω αυτά τα πράγματα, έ-
χουμε το 95% να είναι από τα εισιτήρια και το 5% 
μόλις από άλλα έσοδα. 

– Τραγικό…
Αυτό βέβαια είναι τραγικό, όπως το λέτε, από 
την άλλη δείχνει πόσο μεγάλες δυνατότητες υ-
πάρχουν σε αυτό ακριβώς που θέλουμε να προ-
ωθήσουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι το βάλαμε τώρα 
εμπρός αν σκεφτεί κανείς ότι ο νόμος για τον Ορ-
γανισμό, που του δίνει τη δυνατότητα να αναπτυ-
χθεί με μία οικονομική και εμπορική λογική, πέ-
ρασε από τη Βουλή στις 13 Δεκεμβρίου 2020.   

– Μία προσωπική ερώτηση: Το αντικείμενό σας είναι 
συγκινητικό. Στη θέση που βρίσκεστε ποιες είναι οι 

δυο-τρεις συγκινήσεις που έχετε πάρει αυτό το διά-
στημα; 
Κοιτάξτε, η πολιτική επειδή είναι η τέχνη του ε-
φικτού σου δίνει τη δυνατότητα, πράγματα που, 
ως επιστήμων έχεις σκεφτεί, έχεις οραματιστεί, 
έχεις πει, πολύ ανθρώπινα, «μακάρι αυτό να μπο-
ρούσε να γίνει», σου δίνει τη δυνατότητα να τα 
κάνεις. Επομένως, αυτό και μόνο είναι μία πολύ 
μεγάλη συγκίνηση. Πάντοτε σκεφτόμαστε ότι 
πρέπει να κάνουμε τους αρχαιολογικούς χώρους 
προσβάσιμους – και αυτό το σκεφτόμαστε και με 
την επιστημονική μας ιδιότητα. Μετά από τόσα 
χρόνια και με τα τεράστια προβλήματα που υ-
πήρχαν στο παλιό αναβατόριο της Ακρόπολης, 
μπορέσαμε και φτιάξαμε έναν υπερσύγχρονο α-
νελκυστήρα ο οποίος, όταν τελείωσε, δυστυχώς 
ήμασταν σε λοκντάουν και δεν τον έχουν δει α-
κόμη  οι επισκέπτες. Το  γεγονός ότι, μόλις ανοί-
ξουν οι αρχαιολογικοί χώροι, άνθρωποι με ανα-
πηρία, με προβλήματα, ή απλώς ηλικιωμένοι που 
δυσκολεύονταν να ανέβουν στην Ακρόπολη, θα 
μπορούν πλέον να την προσεγγίσουν και να τη 
χαρούν έτσι όπως δικαιούνται να τη δουν όλοι, 
μας δίνει μια τεράστια ικανοποίηση. 

– Σαν άνθρωπος, το ότι το αντικείμενό σας είναι ο πο-
λιτισμός αλλά έχετε να ασχοληθείτε με τη σκληρή 
κριτική ή με μικροπρέπειες, πώς το αντιμετωπίζετε; 
Κοιτάξτε, έχει σημασία πόσο αφοσιωμένος είσαι 
και πόσο πιστεύεις στον στόχο σου και ότι αυτό 
που κάνεις θα αφήσει εντέλει θετικό αποτύπω-
μα. Από εκεί και πέρα ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε 
πολίτης, είναι ελεύθερος να κρίνει. Αλλά το ίδιο 
το έργο έρχεται να διαψεύσει τις κακοπροαίρετες 
και κακόπιστες κριτικές. Κάθε κριτική είναι ευ-
πρόσδεκτη γιατί μας κάνει να βελτιωθούμε. Αλλά 
άλλο κριτική, άλλο πολιτική κριτική και άλλο, αν 
θέλετε, μία κριτική για την κριτική. Αυτό που σε 
μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζουμε είναι μια στείρα 
αντιπολίτευση, γιατί «πρέπει να γίνεται αντιπο-
λίτευση».  
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Στέλιος Γαβαλάς, γλύπτης 
και προϊστάμενος των εργαστηρίων
      
* Η πιο σημαντική αίθουσα του κτιρίου είναι η εθνική μας 
Μοντελοθήκη. Εδώ φυλάσσονται όλα τα πρώτα 
αντίγραφα που έρχονται ανά την Ελλάδα. Το κάθε 
μοντέλο είναι ο κανόνας από τον οποίο γίνεται η 
αναπαραγωγή των άλλων κομματιών. Το πρωτότυπο 
δεν το ξαναγγίζεις για να μην το καταπονείς.
* Τα πιο παλιά μοντέλα που έχουμε είναι τα εκμαγεία που 
είχε κάνει πρώτος ο Εμίλ Ζιγιερόν, ένας Ελβετός, δεξί 
χέρι του Έβανς και του Σλήμαν. Αυτός έθεσε τις βάσεις. 
Πολλά δικά του αντίγραφα υπάρχουν σε ξένα μουσεία, 
στο Μετροπόλιταν της Αμερικής, στο Λονδίνο, στη 
Ζυρίχη και σε μεγάλες συλλογές. Μία έκθεση με έργα 
του είχε γίνει και στη Θεσσαλονίκη. 
*Ο γύψος δεν έχει συρρικνώσεις γι’ αυτό και προτιμάται 
από τα άλλα υλικά, για να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται 
στο αρχαίο κομμάτι. Το πιο δύσκολο σημείο στη δουλειά 
μας είναι η εκμάγευση από το πρωτότυπο έργο. Θέλει 
μεγάλη προσοχή, κατάρτιση και εμπειρία. 
*Εδώ δουλεύουν και πολλοί Καλοτεχνίτες, παιδιά της 
Σχολής Καλών Τεχνών, όπως και γλύπτες, ζωγράφοι και 
συντηρητές έργων τέχνης.
* Με τα χρόνια προστίθενται συνεχώς νέα μοντέλα. 
Τώρα, για μία έκθεση που ετοιμάζεται να γίνει στο 
Κονέκτικατ των ΗΠΑ προσθέσαμε 12-13 νέα μοντέλα. 
Επίσης ετοιμάζεται μία έκθεση για την Αρχαία Σπάρτη 
οπότε μας ζητήθηκε η αναπαραγωγή αρκετών νέων 
μοντέλων.

Βασίλης Λιόλιος, 
συντηρητής αρχαιοτήτων  
και έργων τέχνης 
        
* Παλιά, η διαδικασία γινόταν με το σπαστό γύψινο 
καλούπι. Κάνανε την εκμάγευση, κομματάκι-κομματάκι, 
σφήνα-σφήνα. Στην εξέλιξη, άρχισε να γίνεται με 
λάστιχο σιλικόνης και τώρα πια μπορεί να γίνει 
εκμάγευση με 3D εκτύπωση. Δηλαδή γίνεται η σάρωση 
και μετατρέπουμε το μοντέλο σε τρισδιάστατο 
αντικείμενο από ρητίνη και μετά γίνεται το καλούπι 
παραγωγής και, τέλος, ακολουθεί η πατίνα. 
* Έχουμε την πατίνα μαρμάρου και την πατίνα χαλκού 
για τα πράσινα, όπως λέμε. Η πατίνα γίνεται με διάφορα 
χρώματα, κάποιοι ζωγράφοι προτιμούν ακρυλικά και 
κάποιοι άλλοι κόλλες αγιογραφίας. Είναι ελεύθεροι οι 
καλλιτέχνες να επιλέγουν το υλικό που ξέρουν 
καλύτερα.
* Για τις τοιχογραφίες, πηγαίνει ο καλλιτέχνης στο 
πρωτότυπο, το αντιγράφει σε μοντέλο το οποίο 
φυλάσσεται εδώ μέσα και μετά το αποτυπώνει στην 
επιφάνεια. Πάντα αυτό γίνεται μπροστά στο 
αντικείμενο. Το 3D σκάνερ τώρα πια, είναι πολύτιμο, μας 
λύνει τα χέρια. 
* Πολύ δημοφιλή μοντέλα είναι ο Δίσκος της Φαιστού, το 
κεφάλι της Υγείας, τα Κυκλαδικά, ο Ηνίοχος (το κεφάλι 
αλλά και ολόκληρος).  Ό,τι υπάρχει σε μουσείο, από 
κόσμημα, νόμισμα, γυάλινο αντικείμενο, άγαλμα, από το 
μικρότερο αντικείμενο μέχρι το μεγαλύτερο, μπορούν 
να γίνουν αντίγραφα.
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Για την καταστροφή του Athenaeum

«Καταρχήν, η ίδια αυτή η πράξη που έγινε για μένα ήταν σοκαριστική, δεν ήταν απλός 
βανδαλισμός, ήταν μια μορφή τρομοκρατικής ενέργειας, άσχετο με το ότι, όπως λένε, 
έγινε από γυρολόγους που ήθελαν να πάρουν τα μέταλλα. Ένα παράλληλο γεγονός, 
αλλά πολύ μικρότερης σημασίας, έγινε στον Ακροκόρινθο όπου είχαμε κάνει ένα 
μεγάλο έργο φωτισμού. Κάποια στιγμή, όταν μας ειδοποίησαν ότι δεν ανάβει η Ακρό-
πολη, είδαμε ότι κάποιοι είχαν αφαιρέσει από τα καλώδια τα συρματάκια του χαλκού, 
είχαν πάρει τα σώματα, είχαν πάρει οτιδήποτε μεταλλικό και είχαν αφήσει γυαλιά 
και βουναλάκια από τα κομμένα καλώδια. Αλλά ακόμα κι αυτό ήταν άλλης τάξεως 
γιατί δεν έγινε ζημιά στο ίδιο το μνημείο. Στο Athenaeum έχουμε καταστροφή του 
μνημείου, απώλεια έργων τέχνης –ακόμα και την προτομή της Κάλλας πήρανε– και 
καταστροφή των οργάνων. Επικοινώνησα με την κυρία Άννα Κουκουράκη από την 
πρώτη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε ο βανδαλισμός, της είπα ότι το υπουργείο θα 
βοηθήσει, θα βρούμε έναν τρόπο, γιατί πέρα από το ότι είναι ένα Ωδείο, είναι και ένα 
ιστορικό Ωδείο. Μου έστειλε μία επιστολή και μου περιγράφει όλη αυτή τη θλιβερή 
ιστορία την οποία βιώνουν. Η πρόθεση είναι να το στηρίξουμε απόλυτα. Έδωσα ήδη 
τη σχετική εντολή».

Για το Πωλητήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου
«Το Πωλητήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου, χάρη στους ανθρώπους του Οργανι-
σμού, έχει αλλάξει εντελώς. Όταν ανοίξουν τα μουσεία κάντε μια βόλτα να το δείτε. 
Τα πωλητήρια πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από ποιοτικά καταστήματα διότι που-
λάνε τέχνη, διαφημίζουν τέχνη, προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό και έχουν τερά-
στιες δυνατότητες επειδή έχουν εμπνευσμένα αντίγραφα, εφαρμογές, ευπώλητα, βι-
βλία, μολύβια, κούπες, ποτήρια, μαντήλια, φουλάρια, μικρά κοσμήματα, τα πάντα. Και 
καλαίσθητα. Θα ακολουθήσουν και άλλα πωλητήρια τα οποία θα ενισχυθούν μέχρι 
τον Απρίλιο που ξεκινάει επισήμως η τουριστική σεζόν. Με το άνοιγμα των μουσείων 
θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις». 

– Θα υπάρχουν και αντικείμενα σύγχρονων καλλιτεχνών; 

«Θα υπάρχουν αντικείμενα  σύγχρονων καλλιτεχνών εμπνευσμένα από τις συλλογές 
των μουσείων. Αυτό είχε ξεκινήσει και από την προηγούμενη κυβέρνηση αλλά δεν 
είχε ολοκληρωθεί. Εντατικοποιήσαμε τη συνεργασία του Οργανισμού με το Εικαστικό 
Επιμελητήριο προκειμένου να δημιουργηθούν τέτοια έργα τέχνης».

Για τα εγκαίνια της Πινακοθήκης,  
στις 24 Μαρτίου 2021

«Η Πινακοθήκη ανοίγει. Πηγαίνω μια φορά την εβδομάδα τους τελευταίους 18 μήνες, 
διότι εμείς παραλάβαμε ένα λιμνάζον εργοτάξιο. Μέσα σε 19 μήνες, χάρη σε μία μεγά-
λη προσπάθεια που καταβάλαμε, με τη συνεχή  δική μου εποπτεία, όπου χρειαζόταν, 
καταφέραμε να συντονίσουμε τις υπηρεσίες και το εργοτάξιο. Όλοι οι  άνθρωποι να 
δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους:  οι συνεργάτες μου, όλο το αρμόδιο προσωπικό 
του Υπουργείου, ο γενικός γραμματέας Γ. Διδασκάλου, το προσωπικό της Πινακοθή-
κης που προετοιμάζει την έκθεση, προφανώς με την κυρία Λαμπράκη». 

– Τι αλλαγές θα δούμε στη νέα της μορφή;

«Το κτίριο έχει αλλάξει! Η παλιά Πινακοθήκη, αυτό το πολύ όμορφο κτίριο του μοντερ-
νισμού ήταν της τάξεως των 9.720 τετραγωνικών μέτρων. Σήμερα η Πινακοθήκη είναι 
21.000 τ.μ. Η παλιά Πινακοθήκη δεν είχε αμφιθέατρο. Σήμερα έχει ένα υπερσύγχρονο 
αμφιθέατρο, υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από 
τους χώρους των μεγάλων μουσείων του εξωτερικού. Η Πινακοθήκη δεν είχε σχεδόν 
τίποτα ψηφιακό. Σήμερα έχει τεράστιες ψηφιακές υποδομές. Όλο το κτίριο έχει απο-
κτήσει μία άλλη διάσταση. Υπάρχει το πλανάρ, η σπείρα που επιτρέπει στο φως να 
μπαίνει παντού, ακόμα και στο υπόγειο και να δίνει την αίσθηση στον επισκέπτη ότι εί-
ναι μεν μέσα σε ένα κτίριο αλλά συγχρόνως ότι είναι μέσα στην πόλη γιατί από παντού 
θεάται την πόλη. Θα έχει έναν ενδιαφέροντα περιβάλλοντα χώρο γιατί προστίθενται 
νησίδες πρασίνου και αυτό από μόνο του είναι σημαντικό. 
Έχουμε ακόμα δουλειά αλλά θα είναι έτοιμη η Πινακοθήκη να  εγκαινιαστεί στις 24 
Μαρτίου. Είναι στην ουσία και η πρώτη εκδήλωση του εορτασμού των 200 χρόνων 
από την Επανάσταση. Αυτή ήταν η απόφαση του πρωθυπουργού από τον Αύγουστο 
2019! Είπαμε ότι είναι ένα εμβληματικό έργο για την Ελλάδα.  Είναι το Μουσείο το ο-
ποίο ταυτίζεται με την ιστορία του νέου ελληνικού κράτους, επομένως να ξεκινήσει 
από εκεί ο εορτασμός. Με τα εγκαίνια θα είναι εκτεθειμένες οι μόνιμες εκθέσεις της 
Πινακοθήκης».  A

Από τον βανδαλισμό
του Athenaeum 
στα εγκαίνια της

Εθνικής Πινακοθήκης
Η υπουργός Πολιτισμού απαντάει 

σε θέματα της επικαιρότητας 
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Τα roaring twenties

είναι πολύ σημαντικό

να τα ζήσεις fully

Η ελληνοκαναδή τραγουδοποιός που             αγαπά τις μεταμορφώσεις επιστρέφει



ΟΣΜΟΓΥΡΙΣΜΕΝΗ, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ανανεωτική σε έναν κόσµο που αναζητά 

διαρκώς ταυτότητες, η Ero Seagull µε το 
νέο τραγούδι «Doin’ Our Game», που κυ-
κλοφόρησε πριν φύγει το 2020, ανατρέχει 
στην άγρια νιότη της και µε αφορµή την 

οπτικοποίησή του από τον πολυβραβευ-
µένο σκηνοθέτη Αντώνη Γλαρό, συστήνεται 

χωρίς δισταγµούς. 

Μία από τις καλύτερές µου φίλες διάβασε το βιβλίο µου «Ero & 
The Remembrance» και µου είπε να γράψω ένα τραγούδι για αυτή 
τη δεκαετία της εξέγερσης. Αυτή η δεκαετία από τα 18 ήταν πολύ έ-
ντονη. Ζήσαµε ατίθασα, ελεύθερα, µε την έννοια µη περιορισµένα. 
Από έξω φαινόταν άγριο όλο αυτό, τα ναρκωτικά, τα πάρτι, αλλά η 
βάση πάντα ήταν η αγάπη και η βαθύτερη ανάγκη να ανακαλύψου-
µε τον κόσµο από εµάς. ∆εν είχαµε κάποια πρόθεση ούτε είχαµε υπ’ 
όψιν µας να γίνουµε αρεστοί ή αποδεκτοί. «We were doin’ our game, 
all we had was our story, Rock stars of unknown fame». Αυτά τα roaring 
twenties είναι πολύ σηµαντικό να τα ζήσεις fully, όπως ο Τζακ στον 
«Τιτανικό» πιστεύω. Κι εγώ δεν ήξερα πού θα µε βγάλει η ζωή. Μια 
µέρα έτρωγα µε την κόρη του Κόεν, την άλλη νοσηλευόµουν σε 
τρελάδικο λόγω self abuse µε LSD. Γενικά νιώθω ότι έχω ζήσει ά-
πειρες ζωές και το «Doin’ Our Game» είναι ένα τραγούδι που το λέω 
στο µελλοντικό µου παιδί όταν είναι έτοιµο να καταλάβει ότι όλα γί-
νονται όπως πρέπει να γίνουν και όλα σε οδηγούν στον δρόµο σου. 
Είµαστε οι ράγες του τρένου που αν έστω και µία δεν ήταν εκεί θα 
εκτροχιαζόταν χωρίς να µας πάει στον τελικό προορισµό µας.    

Μεγάλωσα στα Εξάρχεια, έκανα θεατρικές σπουδές στην Αγγλία, 
έζησα κάποια χρόνια στη Νέα Υόρκη, στη Φλόριντα, στη Γρανάδα, 
έφτασα στο Λονδίνο, επέστρεψα στην Αθήνα. ∆εν είχα φόβο µέσα 
µου, όπου και αν πήγαινα σπίτι µου ήταν. Οι άνθρωποι βγαίναν από 
τον δρόµο τους εύκολα για να µε βοηθήσουν, παντού συνάντησα 
ανθρωπιά, είτε ήµουν στην Ινδία είτε στη Νέα Υόρκη. Το έναυσµα 
για όλη µου τη δράση ήταν πάντα ο έρωτας. Αυτό µε κινητοποι-
ούσε, και η δράση µου χαρακτηριζόταν από την αµεσότητα. ∆εν 
έκανα κάτι για να καταφέρω κάτι άλλο, ήµουν πάντα καλλιτέχνης, 
δεν είχα υστεροβουλία. Σκοπός µου δεν ήταν να δω µόνο τοπία και 
µουσεία ή να αποκτήσω εµπειρίες, όλα είχαν τη νοµοτέλειά τους 
µέσα από τον έρωτα που ζούσα για τη ζωή. Όπου πήγαινα νόµιζαν 
ότι είµαι ντόπια, στο Ισραήλ µού µιλούσαν εβραϊκά, στην Ταϊλάνδη 
ταϊλανδέζικα. Έχω άπειρες µνήµες η αλήθεια είναι, στο κοµµάτι λέω 
«we hitchhiked to Devon stayed homeless at night», που πίσω από 
αυτόν τον στίχο κρύβεται ένα ολόκληρο σύµπαν. Πήραµε άπειρα 
οτοστόπ µε την κολλητή µου την Κασσάνδρα στην Αγγλία και αψη-
φούσαµε τους κινδύνους, είχαµε µπει σε ένα φορτηγό γεµάτο κόκα 
και η Κασσάνδρα κοιµόταν όσο ο οδηγός µού έλεγε την ιστορία της 
ζωής του, εµείς απολαµβάναµε δίχως καµία αίσθηση του φόβου. 
Ακολουθούσα πάντα τη µουσική, εµπιστευόµουν τη ζωή.    

Η καλύτερη συναυλία που έχω δώσει και η καλύτερη που έχω 
βιώσει; Είµαι ανάµεσα σε δύο και στα δύο ερωτήµατα. Η µία που 
έχω δώσει στον διαγωνισµό «The Peoples Music Awards» στο Λον-
δίνο είναι µια αγαπηµένη γιατί γνώρισα απίθανα άτοµα και κατάλα-
βα πόσο µου αρέσει αυτό που κάνω αυτή τη στιγµή. H άλλη είναι 
στη στοά Φέξη στο «Sounds Good Project», που ο κόσµος ήταν 
τόσο θερµός και τραγουδούσε µαζί µου, υπήρχε interaction. Όσο 
για αυτές που έχω βιώσει µια είναι στο «Ρόδον» µε την µπάντα Deus 
που πήγαµε µετά όλοι στο «Decadence» και συνεχίσαµε το head 
banging σε µουσικές επιλογές του τραγουδιστή των Deus. Και η 
δεύτερη ήταν το 1995, θυµάµαι, µετά τις διακοπές, που είχε έρθει η 
Bjork στις 2 Σεπτεµβρίου στον Λυκαβηττό. Εγώ είχα κόλληµα µαζί 
της, και η µητέρα µου δεν είχε βρει εισιτήρια, αλλά µου λέει πάµε κι 
ό,τι γίνει. Περπατήσαµε µέχρι πάνω και µιλάει η µητέρα µου στους 
πορτιέρηδες και τους πείθει να µας βάλουν µέσα. Τους είπε πόσο 
σηµαντικό ήταν για µένα να τη δω. Τότε ήταν λίγο πιο ελαστικά τα 
µέτρα. Βλέπω τη συναυλία σε πλήρη έκσταση και στο τέλος της 
συναυλίας η Bjork πέρασε από δίπλα µας και ήταν σε απόσταση α-
ναπνοής. ∆εν το πίστευα, είχε θολώσει το µυαλό µου και για αρκετή 
ώρα µετά δεν ήµουν ικανή να επικοινωνήσω µε το περιβάλλον µου. 
Είχα µείνει εκεί. Ήταν είδωλό µου και της έγραψα και γράµµα που 
σε κάποια φάση το είδε η κολλητή µου η Τίνα που έµενε στη Νέα 

Υόρκη και κατάγεται από την Ικαρία, όπως εµείς, και 
µου ζήτησε το γράµµα να το έχει. Ήµασταν 15; Μετά 
από χρόνια η Τίνα δούλευε στη Νέα Υόρκη σε έναν 
οίκο µόδας και κάποια στιγµή δηµιουργούσαν ένα 
φόρεµα για την Bjork και σε ένα δείπνο που είχαν 
πάει της είπε για την ιστορία µου και της έδωσε το 
γράµµα.   

Το κίνηµα της punk πάντα σήµαινε οτιδήποτε έφευγε 
από τις νόρµες, ήταν µια πολιτική στάση, µπορεί να εκφραζό-
ταν µέσα από τη µουσική, µέσα από τις ενδυµατολογικές προτιµή-
σεις, µέσα από την τέχνη. Ακόµη κι αν σήµερα η αισθητική του έχει 
ενσωµατωθεί µε πιο mainstream αναφορές, η ανάγκη εξακολουθεί 
να είναι γνήσια και να παραµένει. Η punk δεν είχε να αποδείξει 
τίποτα σε κανέναν. Με την έκφρασή της κατόρθωσε να επικοινω-
νήσει µια πραγµατικά abstract γλώσσα και είναι µια αντίσταση στο 
κατεστηµένο το τότε. Ήταν µια εξέγερση µε aggressive κιθάρες που 
προωθούσε την ατοµική ελευθερία, µέσα από απόψεις ενάντια 
στην καθεστηκυία τάξη. Υπάρχει πάντα χώρος και ανάγκη στην 
κοινωνία, τουλάχιστον έτσι όπως τη γνωρίζουµε, για µια τέτοια 
έκφραση. Εγώ δεν περιορίζοµαι απαραίτητα σε ένα είδος µουσι-
κής, αφηγούµαι τον στίχο µε συγκεκριµένο ρυθµό και µελωδία που 
στην περίπτωση του «Doin’ Our Game» ο Στέφανος Κρυσταλλίδης 
(producer, κιθάρες) το ενορχήστρωσε ως punk κοµµάτι.    

Σίγουρα, όταν πρωτοξεκίνησε το hip hop, ήρθε από µια βαθιά 
ανάγκη να εκφράσει αυτά που βίωνε το κάθε γκέτο, αλλά µε το πέ-
ρασµα του χρόνου το είδαµε όλοι να γίνεται πιο pop ή mainstream, 
εµπορικό µε λίγα λόγια, και να έρχονται στα κλιπ το χρήµα, το φαί-
νοµαι cool και έχω όλα τα φώτα της δηµοσιότητας πάνω µου, και 
αυτά τα θεωρώ κλισέ του. Είναι λίγο ψεύτικα στα µάτια µου και 
δεν πηγάζουν από µια ειλικρινή ανάγκη εξωτερίκευσης, είναι βα-
σισµένα σε µια ιδέα άλλη, µια όχι τόσο βιωµατική αλλά φανταστι-
κή. ∆ηλαδή ο 2Pac µέσα από το βίωµά του έγραψε το «Changes», 
έγραψε «Ηe ’ll never get to lay back» και είδαµε ότι είχε δίκιο, τον 
σκότωσαν. Επίσης νιώθω ότι υπάρχει µια δυστοκία, ένα έλλειµµα 
δηµιουργίας, όσον αφορά την αυθεντικότητα του hip hop και τη 
µεταφορά της στο τώρα, διότι έχει κατακλειστεί από µανιέρες και 
έτοιµες συνταγές. Ένας καλός δηµιουργός συχνά φτιάχνει δικό του 
µονοπάτι, δεν πατάει απαραίτητα σε πολυσύχναστους δρόµους. 
Έχω δει και καινούργιες προσπάθειες που αξίζουν thumbs up αλλά 
είναι µετρηµένες και ευελπιστώ σε µια επανάσταση της µουσικής 
που εύχοµαι να πάρω µέρος.  

Είχα την ευκαιρία να βρεθώ µε τη Natalia Tena των Molotov 
Jukebox, τη Nymphadora Tonks του Harry Potter και την Osha του 
Game Of Thrones. Είναι ένα άτοµο αξιαγάπητο που ήρθε και µου 
µίλησε ενώ εγώ ήµουν σε low mood µετά τη συναυλία µου στο 
venue Scala και είναι σαν νεράιδα φωτιάς που έρχεται και σε ξεση-
κώνει. Γνωριστήκαµε και ένιωσα ανάταση ψυχής και µου λέει σε 
κάποια φάση, τι θες τώρα πραγµατικά; Και της απάντησα let’s go 
and mingle, και πήγαµε να γνωρίσουµε κι άλλο κόσµο. Μου έκανε 
εντύπωση η άνεσή της, ο αέρας της. Εξαιρετική προσωπικότητα.  

Το αγαπηµένο µου παιχνίδι ως παιδί ήταν να εξερευνώ το γρα-
φείο του θείου µου που ήταν δίπλα από το σπίτι µας. Εκεί χανόµουν 
µε τις ώρες ζώντας και δηµιουργώντας το δικό µου γραφείο. Ένα 
ακόµα αγαπηµένο µου παιχνίδι ήταν το Heroes Of Might And Magic 
που έκλεινα για πλάκα οχτάωρα και θυµάµαι στον σεισµό του 1999, 
στο σπίτι της θείας µου, είχαµε κλείσει εικοσιτετράωρα. Τώρα το 
αγαπηµένο µου παιχνίδι είναι το στούντιο µουσικής που έχω στο 
σπίτι µου. Εκεί χάνοµαι εξερευνώντας τους µουσικούς ορίζοντες. 

Όταν έκλεισα τα 18 η µητέρα µου µε ρώτησε τι θέλω για δώρο 
ενηλικίωσης και της είπα ένα τηλεσκόπιο και ένα εισιτήριο για την 
Αγγλία. Με είχε πάρει τηλέφωνο η φίλη µου η Κασσάνδρα και µου 
είχε πει να πάµε στο µουσικό φεστιβάλ Glastonbury. Αυτό ήταν µια 
αξέχαστη εµπειρία. Ξυπνάγαµε µε τους Wailers να ηχούν στα αυτιά 
µας, ήταν κάτι το εξωπραγµατικό, περπατάγαµε και βλέπαµε τον 
David Bowie να παίζει στη σκηνή. Όταν φύγαµε αποφα-
σίσαµε να πάµε στην Ταϊλάνδη και µαζέψαµε χρήµατα 
δουλεύοντας σε ένα εργοστάσιο για κάποιες εβδοµάδες 
και καταφέραµε να πάµε. Αυτό κι αν ήταν culture shock. 
Καταλήξαµε να πάρουµε ένα σκυλάκι τον Quinko και στον 

γυρισµό είχαµε πρόβληµα να γυρίσουµε, γιατί τη µια 
φορά δεν είχαµε κάνει τα εµβόλια, τη δεύτερη δεν 
είχαµε µεγάλο κουτί µεταφοράς, δεν θέλαµε να τον 
αφήσουµε γιατί θα τον µαγείρευαν, κι έτσι βρεθήκα-
µε για δύο εβδοµάδες στο πάτωµα του αεροδροµίου. 
Κινητοποιήθηκε ο κόσµος όλος να µας γυρίσει, ο πρέ-

σβης ο ίδιος παρενέβη, τηλεφώνησε στην αεροπορι-
κή εταιρεία και η διευθύντρια της εταιρείας µάς φιλοξένησε 

σπίτι της όπου είδαµε το «Αρµαγεδδών» σε µια τηλεορασάρα και 
µας αγόρασε το πρωί το κουτί µεταφοράς και πήγαµε στο καλό.      

Τα καλά πάρτι έχουν πάντα πολύ και ετερόκλητο κόσµο, όχι µόνο 
από µια παρέα που οι συµπεριφορές είναι παγιωµένες. Έχουν διο-
νυσιακό χαρακτήρα όπου οι συνθήκες είναι τέτοιες για να αισθαν-
θούν όλοι ελεύθεροι. 

∆εν ξέρω αν υπάρχει απόλυτη ευτυχία, δεν έχω αποδεχθεί τίποτα 
το απόλυτο. Με απασχολούν σκέψεις πάνω στην ευτυχία. Ο Κρι-
σναµούρτι µιλάει για την έλλειψη του εγώ, µεταξύ άλλων, και έχει 
µιλήσει για την αρετή που κρύβει το να µην κρίνεις και να παρατη-
ρείς απλά τα γεγονότα όπως συµβαίνουν, χωρίς να µπαίνουν ιδέες ή 
κουτάκια. ∆εν λέω ότι η ευτυχία έρχεται βασίζοντας τη ζωή σου σε 
άλλους και στις ιδέες τους, αλλά υπάρχουν αλήθειες. Ο εγκέφαλος 
είναι ένα µηχάνηµα που διαρκώς φτιάχνει νοήµατα και έχει την τάση 
επίσης να φτιάχνει αρνητικά σενάρια. Οι σκέψεις µας δεν είναι δικές 
µας, έρχονται από εξωτερικούς παράγοντες. Έχω έρθει σε συµπέ-
ρασµα ότι η ευτυχία µπορεί να υπάρξει στη σιγή του εγκεφάλου, 
όταν δεν κρίνουµε, δεν συγκρίνουµε και δεν βγάζουµε συµπερά-
σµατα, και είµαστε παρόντες στο τώρα. Όταν στην ουσία µυρίζουµε 
το λουλούδι προτού προλάβει ο εγκέφαλος να σκεφτεί, τι ωραίο 
λουλούδι. Τότε υπάρχει ολοκλήρωση. Πολύ συχνά στην κοινωνία 
µας πιστεύουµε ότι µόλις γίνω γνωστός θα είµαι ευτυχισµένος, µό-
λις πάρω προαγωγή θα ολοκληρωθώ σαν άνθρωπος. Ζούµε για το 
µετά. ∆εν βρίσκω την επίτευξη µιας φιλοδοξίας να σε κάνει ολοκλη-
ρωµένο γιατί συνήθως υπάρχει σύγκρουση και θέλεις και κάτι άλλο. 
Το θέµα είναι να κολυµπάς και όχι να σκέφτεσαι το κολύµπι. Με όλη 
µου την ειλικρίνεια και την απλότητα, η ευτυχία πιστεύω κρύβεται 
στην αγάπη και τις γλυκές αυτές στιγµές της. Χωρίς προσδοκίες, να 
είµαστε ελεύθεροι στη στιγµή και να εκφράζουµε την καρδιά µας, 
χωρίς όρια και χωρίς προσπάθεια. Επίσης η δηµιουργία δικαιώνει 
την ύπαρξη, προσωπικά είµαι ευτυχισµένη όταν δηµιουργώ.

Τι µε απασχολεί αυτή την περίοδο στιχουργικά και συνθετικά; 
∆εν είµαι ταγµένη στο να παράγω συνέχεια, περνάω περιόδους 
ησυχίας του νου όπου θεωρώ ότι αυτή είναι η Κοιτίδα της δηµι-
ουργίας. Βγαίνοντας από αυτή την κατάσταση, γράφω ποίηση και 
δηµιουργώ τραγούδια. Κάτι που µε έχει ταρακουνήσει, ίσως µε την 
απανθρωπιά της κοινωνίας µας, είναι η δολοφονία του Ζακ (Zackie 
oh), του George Floyd και άλλων. Έχω γράψει το τραγούδι «Requiem» 
αφιερωµένο σε αυτούς το οποίο µέλει να ενορχηστρωθεί. 

Παρ’ όλη τη µουσικότητα που απ’ ό,τι µου λένε µε διακρίνει, ανα-
κάλυψα ότι δεν είµαι πολύ καλή µουσικός αλλά ευτυχώς πλαισιώ-
νοµαι από εξαιρετικούς µουσικούς και την αγάπη τους. Ανακάλυψα, 
επίσης, ότι ενώ είµαι συγχρόνως κοινωνική αλλά και εσωστρεφής 
την ώρα που βρίσκοµαι στη σκηνή, µου φεύγουν όλες οι σκέψεις, οι 
αγωνίες και τα άγχη και είµαι ζεν και το απολαµβάνω µε τον κόσµο. 
Συµµετέχω κι εγώ σε αυτή τη χαρά, δεν αποστασιοποιούµαι. 

Το όνειρό µου είναι να βγάλω πολλά λεφτά και να φτιάξω µια 
εταιρεία στην Αθήνα πληρώνοντας µουσικούς να δηµιουργούν 
κοµµάτια που θα σπρώχνω σε όλο τον κόσµο. Εύχοµαι να µην είναι 
όνειρο θερινής νυκτός. Θα επέλεγα τους Bombing The Avenue και 
τους Deaf Radio, δύο µπάντες που µπασίστας τους είναι ο κολλητός 
µου, ∆ηµήτης Γεωργόπουλος, και είχα τη χαρά να τους ακούσω. 
Ο ∆ηµήτρης µάλιστα είναι ο µπασίστας του Doin’ Our Game. Θα 
επέλεγα επίσης τη Μαριλένα Ορφανού, µια µοναδική πιανίστα και 
συνθέτη και την µπάντα της, Someone Who Isn’t Me (SWIM). Τους Lip 
Forensics, γενικά άτοµα ερωτευµένα µε τη µουσική που έχουν πολ-

λά να πουν, όπως και η συνεργάτης µου ∆ήµητρα Απο-
στόλου, που είναι και τα πλήκτρα στο «Doin’ Our Game».  

Πού πηγαίνω όταν στέλνω κωδικό µετακίνησης 6; 
Όταν ρίχνω εξάρες, πάω όπου θέλω. A

Τα roaring twenties

είναι πολύ σημαντικό

να τα ζήσεις fully

Του  ∆ΗΜΗΤΡΗ ΑΘΑΝΑ ΣΙΑ ∆Η -  Φ ωτό:  CHRI S  ZINA S 

Η ελληνοκαναδή τραγουδοποιός που             αγαπά τις μεταμορφώσεις επιστρέφει

με το «Doin’ Our Game» και μιλά για τα παιχνίδια της ζωής

Το κίνηµα της punk πάντα σήµαινε οτιδήποτε έφευγε

γυρισµό είχαµε πρόβληµα να γυρίσουµε, γιατί τη µια 
φορά δεν είχαµε κάνει τα εµβόλια, τη δεύτερη δεν 
είχαµε µεγάλο κουτί µεταφοράς, δεν θέλαµε να τον 
αφήσουµε γιατί θα τον µαγείρευαν, κι έτσι βρεθήκα-
µε για δύο εβδοµάδες στο πάτωµα του αεροδροµίου. 
Κινητοποιήθηκε ο κόσµος όλος να µας γυρίσει, ο πρέ-

σβης ο ίδιος παρενέβη, τηλεφώνησε στην αεροπορι-
κή εταιρεία και η διευθύντρια της εταιρείας µάς φιλοξένησε 

σπίτι της όπου είδαµε το «Αρµαγεδδών» σε µια τηλεορασάρα και 

∆είτε 
πρώτοι την πρε-

µιέρα του νέου βιντε-
οκλίπ «Doin’ Our Game» 

της Ero Seagull αποκλειστι-
κά στο athensvoice.gr
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Είναι ωραία στον (νοτιοκορεάτικο) Παράδεισο!

Πίσω στην Αθήνα, όπου προς το παρόν η φυλή των K-pop παραμένει μια ε-

κλεκτή μειονότητα σε σύγκριση με τα αλάνια από το Μπρονξ της Καλλιθέας ή 

τους τριζάτους τράπερ από τα Μπέβερλι Χιλς Κουκακίου που σαρώνουν στο 

YouTube ή στα Μad Awards. Οι «Κορεάτες» της πατρίδας μας είναι λίγοι αλλά 

ορατοί. Είναι πιστοί, είναι σέχτα και δουλεύουν εξαντλητικά. Το K-pop World 

Greece μετρά ήδη έξι χρόνια ψηφιακής ζωής με νέα, ειδήσεις, ήχους, μόδα, 

ταινίες, σειρές και συνεντεύξεις, ενώ στο Greek Otaku Radio οι έφηβοι και 

οι έφηβες συντονίζονται με τις εκπομπές του Βλάση VLTσιάμη και της Mary 

Sensei, αμφότεροι Έλληνες, σε μια web συχνότητα που μεταδίδει εικοσι-

τέσσερις ώρες το 24ωρο μουσικές από την Ανατολή. 

Πώς το είχε πει ο Τζούμας στη «Γλυκιά Συμμορία»; «Ξέρεις από πότε χάλα-
σε το πράμα; Από τότε που εκείνος ο κρετίνος ο Πέρι Κόμο τραγούδησε την 
Γκλεντόρα!». Παραφράζω: Ξέρετε από πότε ξεκίνησε το «Κορεατικό» 

θέμα και στην Ελλάδα; Από το 2012, τότε που εκείνος ο εξ Ανατολής 

καουμπόη, ο PSY, τραγούδησε το «GagnamStyle» και σάρωσε τα 

ραδιόφωνα, τα κλαμπ, την Glee εφηβική σαπουνόπερα και τα δια-

φημιστικά όλου του κόσμου. Σημείωση: Η Gagnam είναι περιοχή 

της Σεούλ όπου οι τινέιτζέρ της κατέχουν τα πάντα για τη μόδα, 

την τεχνολογία, το στιλ και το shopping των πιο εξελιγμένων 

brand new προϊόντων. 

Μετά το διαπλανητικό χιτ του PSY βέβαια ο εφηβικός κό-

σμος ξαναμοιράστηκεόπως παλιά: Έως και πριν από δύο 

χρόνια οι Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa, Demi 

Lovato και Harry Styles σκόραραν στη Δύση, ενώ οι 

Κορεάτες αποσύρθηκαν πάλι στην Ασία τους. Μέχρι 

που ο παγκολίνος απελευθέρωσε τον ιό και πάγω-

σε τις οικονομίες του πλανήτη.

Υπόθεση εργασίας: Τι θα συνέβαινε αν η boy 

band των BTS συνέχιζε να πουλά 300.000 ει-

σιτήρια σε λίγα μόλις λεπτά αφότου άνοιξε η 

πλατφόρμα της παναμερικανικής περιοδεί-

ας τους; Γιατί το περιοδικό Time τους χάρισε 

το εξώφυλλό του; Αυτό θα συνέβαινε: Θα 

μιλούσαμε για την άλωση της Πόλης, κα-

θώς οι «προδότες» Τζίμι Κίμελ και Έλεν 

ντε Τζενέρις άνοιξαν την κερκόπορτα, 

καλώντας τους στα σόου τους και 

βάζοντάς τους σε κάθε αμερικανι-

κό σαλόνι. 

Γεγονός: Πριν τον ιό, η τουρνέ 

των BTS ξεπουλούσε πιο γρή-

γορα από κάθε περιοδεία των 

Taylor Swift, Ariana Grande, 

Dua Lipa, Demi Lovato και 

Harr y St yles μ αζ ί.  Και 

φυσικά δεν έφταιξαν 

τα «συστημικά» mass 

media, αλλά η σόσιαλ 

κοινωνική δικτύωση 

α βλέπω στην έρμού. παιδιά του 
κουτιού, με μπλουζάκια Blackpink, 

BTS και A.R.M.Y. έίναι το σινιάλο 
τους, ναι, η K-pop ακούγεται 
δυνατά και στην αθήνα. μην 
ανησυχείτε. σε περίπτωση που ο 

μικρότερος αδελφός, ο έφηβος 
γιος ή η 14χρονη ανιψιά σας φο-

ρούν τισέρτ με μία από τις παραπάνω 
στάμπες, κανένας κίνδυνος δεν κρύβεται. έγγυημένα. 
σε αυτή τη μουσική δεν καραδοκούν σατανισμοί, ναρ-
κωτικά, αυτοκαταστροφή, πανκ, γκόθικ, μέταλ, emo, 
ρέιβ, ραπ ή τα συνήθη τραπ τύπου «Θέλω Φεράρι, έχω 
παπάρι, γουστάρω κότερα, ελικόπτερα και σκύλες λεπι-
δόπτερα». τα κορεατικά ποπ συγκροτήματα και οι φαν 
τους είναι αθώοι και εμμονικοί. Όσο για τις παραπάνω 
ανταγωνιστικές «φυλές», στα μάτια και στα αυτιά τους 
δεν υπάρχουν. 
ύποδεχτείτε τους «Κορεάτες», τα BTS αγόρια με τα 
cleancut κουρέματα σε σιέλ, πράσινες, ξανθοκαφετιές 
και άλλες ποικιλίες αποχρώσεων. τα βlackpink κορίτσια 
δεν πηγαίνουν πίσω: τα ροζ, βυσσινί και κόκκινα μαλλιά 
τους λάμπουν εξίσου εκτυφλωτικά. το ίδιο συμβαίνει 
και με το ντύσιμό τους. έίτε στριτ, είτε ρετρό, είτε φου-
τουριστικοί, είτε σέξι, οι αθηναίοι οπαδοί είναι στιλιστι-
κά εντυπωσιακοί. Δείχνει σαν να ξεπήδησαν από βιντε-
οκλίπ Κ-pop μουσικής ή K-drama σειράς ή ταινίας. αυτό 
θα πει «Κορεάτες»: φαν μιας βιομηχανίας μουσικής και 
εικόνας που κατέκτησε και τη Δύση, μιας και στην ασία 
η κυριαρχία της είναι αδιαμφισβήτητη. έιδικά πέρσι στις 
ηνωμένες πολιτείες, η διάχυση του συγκεκριμένου 
genre ήταν ασύλληπτη. ηK-pop έφτασε πλέον να πω-
λείται ακόμα και στα ράφια του Wall Mart σε best price: 
απόβαση στην Καλιφόρνια!
Κοιτάζοντας τα στατιστικά των περσινών πωλήσεων 
παγκοσμίως, συνειδητοποιούμε πως η μουσική που 
καταναλώθηκε το 2020 κατά κόρον δεν ήταν μπαλα-
ντοειδή ή dance pop σουξέ, τραπ, χιπ χοπ, ροκ (καλά 
αυτό χαιρέτησε προ πολλού), ηλεκτρονικά χορευτικά 
χιτάκια ή λάτιν. το 2020 στην παγκόσμια μουσική 
βιομηχανία έγινε κυριολεκτικά της Κορέας και δεν 
υπάρχει πιο αδιάψευστη πιστοποίηση από τις 40 εκ. 
πωλήσεις άλμπουμ που σκόραραν οι καλλιτέχνες με 
κωδικό Κ-pop. τα κορεάτικα ΤeenIdols με τους BTS και 
τις Blackpink να ηγούνται του «κινήματος», πινέζαραν 
τη σεούλ σαν το κέντρο του παγκόσμιου μουσικού 
χάρτη, και ας θέρισαν σε τρισάγια με τις νέες τους 
δουλειές στις μουσικές ανασκοπήσεις της χρονιάς ο 
ντίλαν, ο σπρίνγκστιν, ο Έλβις Κοστέλο και τα λοιπά η-
νωμένα Γεροντικά ροκ έργοστάσια. έξαιρετικοί δίσκοι 
αλλά too old for this hit! οι έφηβοι, τα δυναμικά κοινά, 
δύο δεκαετίες τώρα είναι αλλού.
έισαγωγή στην Κ-pop των ημερών: Ψάξτε και ακούστε 
το σινγκλ «Dynamite» των βTS. «Χτυπήθηκε» σε νούμε-
ρα που θα τα ζήλευαν όλοι οι παραπάνω «παππούδες» 
μαζί. Γιατί όταν μιλάμε για viewsK-pop καλλιτεχνών, 
δεν έχουμε να κάνουμε με μερικές εκατοντάδες εκα-
τομμύρια μάτια, αλλά για χτυπήματα που ξεκινούν 
από δισεκατομμύρια και πάνω.   ο Kim Seok-jin ή και 
σκέτο Jin για το κοριτσίστικο φαν κλαμπ  των BTS και 
οι υπόλοιποι έξι συνοδοιπόροι-συντραγουδιστές της 
μπάντας είναι πια παγκόσμια είδωλα. 

Τ
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 Πριν τον ιό,
η τουρνέ των 
BTS ξεπου-
λούσε πιο 

γρήγορα από 
κάθε περιο-

δεία των 
Taylor Swift, 

Ariana 
Grande, Dua 
Lipa, Demi 
Lovato και 

Harry Styles 
μαζί. 

Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Κ-pop, K-drama, K-cinema, ή και πώς η Νότια Κορέα 
κατακτά τον κόσμο του παγκόσμιου θεάματος και 
αλλάζει τις παγκόσμιες πολιτισμικές ισορροπίες 
σε μουσική, σινεμά, τηλεόραση και πλατ-
φόρμες υψηλής κυκλοφορίας

«Old Boy»

Blackpink

→
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π ο υ  κ α τ α -

κλύστηκε από τη δια-

σπορά του ποπ κορεάτικου ιού. Οι αρμό-

διοι άκουγαν τις καμπάνες και τους συναγερμούς 

να χτυπούν, όμως δεν περίμεναν πως η κορεατική 

ποπ θα είχε τέτοια διείσδυση στις Ηνωμένες Πολι-

τείες. Μέχρι που οι στατιστικολόγοι του Billboard έ-

δωσαν τα επίσημα νούμερα: Φοβού τους BTS. Aπό 

τον καιρό των Beatles και της περίφημης Βρετανι-

κής Εισβολής είχε να εμφανιστεί στην Αμερική μη 

εγχώρια μπάντα με τρεις από τους δίσκους της να 

τσαρτάρουν ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα στα ευπώ-

λητα της ηπείρου. Από τον Κιμ Γιονγκ Ιλ περίμεναν 

την επίθεση, αλλά από τον Κιμ Σέοκ-τζιν τους ήρθε.

Επισήμανση: Οι A.R.M.Y. δεν είναι μπάντα αλλά το 

ακρωνύμιο του παγκόσμιου crew και της σκληρής 

fanbase των BST. Σημαίνει Adorable Representive 

MC Youth και είναι ένας ψηφιακός στρατός δεκά-

δων εκατομμυρίων που μάχεται και προωθεί το 

ιδεώδες της μπάντας. Κατατρόπωσαν ακόμα και 

τον Ντόναλντ Τραμπ μπαίνοντας ενεργά στη μά-

χη εναντίον του συμπαρατασσόμενοι με το Black 

Lives Matter. 

Εκτός από τους BTS πρέπει οπωσδήποτε να εντρυ-

φήσετε και στο λήμμα Blackpink. Οι Blackpink 

είναι η κοριτσίστικη μπάντα που ανάγκασε το 

Coachella, το μεγαλύτερο φεστιβάλ της αμερικά-

νικης ηπείρου, το 2019, να τους παραχωρήσει την 

κεντρική σκηνή του. Κουκλίτσες με φωνάρα, χο-

ρεύτριες ολκής, στιλάτες μέχρι τελικής teen Vogue 

πτώσης και πρωθιέρειες της θηλυκής πλευράς του 

Κ-pop φεγγαριού, που γύρω του περιστρέφονται 

εκατοντάδες ακόμα σχήματα από όμορφους και 

όμορφες. Οι Blackpink διαθέτουν και αυτές τον δι-

κό τους ψηφιακό στρατό από Αμαζόνες, τις Blink 

(Bl-ack & P-ink).Από τις 14 Οκτωβρίου παίζει στο 

Netflix το «Light up the Sky», ένα ντοκιμαντέρ με 

την ιστορία της ζωής τους. «The first K-pop original 
content on the platform» καμαρώνουν οι Νετφλιξια-

νοί. Οι διευθυντές προγράμματος της παγκόσμιας 

κυρίαρχης πλατφόρμας θεάματος πήραν χαμπάρι 

το τεκτονικό ρήγμα: Κάθε τι στην κατηγορία Κ-pop/ 

Κ-drama/ Κορέα να ’ναι κι ό,τι να ’ναι, αποφέρει α-

πίστευτα κέρδη και διείσδυση σε κοινά όπου τα 

ονόματα Σκορτσέζε ή Κλούνεϊ κάτι τους θυμίζουν 

αλλά δεν είναι και σίγουρα.

Η Λεωφόρος της Δύσης

Ο πόλεμος της Κορέας (1950-1953), όπως και ο 

κατοπινότερος πόλεμος του Βιετνάμ (1965-1973) 

ήταν η εξαγωγή του Ψυχρού Πολέμου στην Ασία: 

Σεούλ και Πιον Γιανγκ διαχωρίστηκαν όπως το Α-

νατολικό με το Δυτικό Βερολίνο. Οι κομμουνιστές 

κράτησαν τη Βόρεια, ενώ η Νότια της δυτικής ε-

πιρροής άρχισε μεθοδικά να οικοδομεί το οικο-

νομικό θαύμα της. Τα αμερικανικά στρατεύματα 

που πολέμησαν στην Κορέα μεταλαμπάδευσαν 

στους γηγενείς εκτός από μπλου τζιν, Ζίπο, Λιβάις 

και Μάρλμπορο και τα σχετικά με τη Μέριλιν, τον 

Νατ Κινγκ Κόουλ και τον Λιούις Άρμστρονγκ. Η α-

μερικάνικη μουσική εκσυγχρόνησε τον κορεατικό 

ήχο και η Σεούλ των 50s γέννησε τις Κim Sisters, 

τις Pearl Sisters, τους Key Boys και δεκάδες άλ-

λα φασόν αμερικέν γκρουπ για τη νεολαία μιας 

χώρας που της κλήρωσε να πάει μπροστά και κα-

πιταλιστικά. 

Μερικά χρόνια αργότερα, όταν ο Ασιατικός Ψυχρός 

Πόλεμος μετακόμισε στη Σαϊγκόν και τον ποταμό 

Μεκόνγκ, η Σεούλ παραμένοντας κομβικό σποτ 

ψυχαγωγίας των Γιάνκηδων αλλά και ορισμός της 

καλπάζουσας οικονομικής ανάπτυξης, γέννησε 

χίπικους και γιε-γιε ήχους: οι Add-4 θεωρήθηκαν 

οι Νοτιοκορεάτες Βeatles και ο Shin Joong-Hyun 

εικόνα και καθομοίωση του Τζιμ Μόρισον. Η μαρι-

χουάνα πήγε σύννεφο, το LSD λύγιζε ατσάλια και 

ο «δυτικοποιημένος» ήχος της κορεατικής ποπ και 

ροκ μουσικής ακολούθησε στην ουσία τη μοίρα 

του μανίσιου που τον γέννησε. Η ριζοσπαστικο-

ποίηση ώθησε την κυβέρνηση της Σεούλ να κηρύ-

ξει παράνομο και εκτός νόμου το ροκενρολ (ο Shin 

Joong-Hyun μπήκε στη φυλακή), με αποτελέσμα 

τις δεκαετίες του ’70 και του ’80 η τοπική σκηνή να 

παράγει μόνο παθιασμένα πλαστικά σουξέ τύπου 

Eurovision, σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς, έλα να αγαπηθού-

με κι άλλο και πιο πολύ. 

Στα νοτιοκορεάτικα 80s και 90s η τεχνολογία των 

μηχανών δημιουργεί το θαύμα. Αυτοκίνητα, ηλε-

κτρονικές συσκευές, γρήγορη μόδα, υπολογιστές, 

κινητά τηλέφωνα και λοιπά made in South Korea ε-

κτινάσσουν τη χώρα στην κορυφή μιας Ασίας που 

μαζί με την Κίνα και την ήδη αναπτυγμένη Ιαπωνία 

ορίζουν την Ασιατική Τίγρη που βρυχάται. Σήμερα, 

στην αυγή της τρίτης δεκαετίας του μιλένιουμ, η 
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S a m s u n g  κ ο ν τ α ρ ο -

χτυπιέται με την Αpple και η Κia 

Motors με τις Ford και Renault, όμως στη δεκαετία 

του’90 είναι που παίρνει μπροστά και ένα άλλο 

επικερδές «εργοστάσιο».

Η Κ-pop γεννήθηκε το 1992 με τους Seo Taily and 

the Boys, ενώ το 1996 οι H.O.T. με τον catchy ήχο 

τους ταργκετάρουν τα νεανικά κοινά της Ασίας 

διεισδύοντας ακόμα και στην Κίνα, τη Σιγκαπούρη, 

το Πακιστάν και την Ταϊλάνδη. Το πρώτο κύμα κο-

ρεατικής ποπ διεθνοποιείται και περνά έξω από τη 

Σεούλ. Τα «είδωλα» της συγκεκριμένης μουσικής 

δεν χρειάζεται να γράφουν δικά τους τραγούδια, 

αυτή είναι δουλειά σοφά κρυμμένων ιερατείων 

που ασχολούνται με τη «σύνθεση». Οι αόρατοι 

Κ-pop συνθέτες και δάσκαλοι δημιουργούν ένα 

μπλεντ όπου η ποπ, το χιπ χοπ, το ροκ, η νέα ντί-

σκο και το κλαμπ κομέρσιαλ τέκνο χτυπιούνται 

στο μίξερ παράγοντας ένα συνονθύλευμα κομπλέ 

ευδιάκριτων δυτικών αναφορών. Τα «είδωλα» 

πρέπει να διαθέτουν τα εξής τέσσερα προσόντα: 

να είναι όμορφα, να έχουν φωνητικές δυνατότη-

τες με έμφαση στο ραπάρισμα, χορευτική δεινό-

τητα προκειμένου να εκτελούν κοφτές στα όρια 

του ρομποτικού μπαλέτου πιρουέτες και ταλέντο 

στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Ένας, δύο, τρεις, 

πολλοί Μάικλ Τζάκσον και δεκάδες Μπρίτνεϊ.

Οι νέες μπάντες από το μιλένιουμ και δώθε εκπαι-

δεύονται σε σχολές που σχεδόν κάθε μήνα βγά-

ζουν ολόφρεσκα «προϊόντα». Πανέμορφα αγόρια 

και κορίτσια μετά από εξαντλητικό μάρκετινγκ με 

βίντεο και περιοδείες τεστάρονται ανηλεώς και ο 

νικητής με αρωγό το κράτος κάνει διεθνή καριέρα! 

Πώς; Έτσι: 130 ινστιτούτα σε 50 χώρες διδάσκουν 

σήμερα τη Κορεατική γλώσσα. Αλλά και ανάποδα: 

τα κορεάτικα σχήματα πλέον εκτός από τη μητρι-

κή τραγουδούν και στις περισσότερες «μεγάλες» 

γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά. Οι Girls, Big 

Bang, Shinee, Monstax, Twice και πολλά ακόμα 

teen pop σχήματα με τη διείσδυσή τους φέρνουν 

μερικά πολύ ενδιαφέροντα νούμερα: πριν είκοσι 

χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, βάσει των αριθ-

μών του Modern Language Association, μόνο 123 

άνθρωποι κατά μέσο όρο σπούδαζαν την Κορε-

ατική. Σήμερα εντρυφούν 14.000 σπουδαστές. 

Απλά μαθήματα πολιτιστικής διείσδυσης με οργα-

νωμένο κρατικό μάρκετινγκ αλλά και ένα στρατό 

από 99 εκατομμύρια οργανωμένους Κ-pop fans 

που καθημερινά «πυροβολούν» τουλάχιστον τρεις 

αναρτήσεις με νέα και ειδήσεις από τα «είδωλα», 

χωρίς να υπολογίζουμε και τους ανένταχτους μο-

ναχικούς λύκους. Αυτός ο «στρατός» είναι που όχι 

μόνο επέβαλε στην αγορά τους BTS και Blackpink 

«Παράσιτα»
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αλλά και κατατρό-

πωσε τον Ντόναλντ Τραµπ, 

που όταν ακούει Τούλσα, θα θυµάται το κάζο 

του και θα κλαίει. 

Σε κάθε σωστά δοµηµένο boyband ή girlband η 

προαιώνια συνταγή από τις Spice Girls ως και τους 

On eDirection θέλει κάθε µέλος του συγκροτήµα-

τος να αποτελεί και καθρέφτη του κοινού του. Ο 

τρυφερός και η κίνκι, ο ξέσαλος και η ντροπαλή, ο 

σκεπτόµενος νωχελικός και η τρέντι σουρλουλού. 

Στόχος όλοι να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους και 

όλοι οι έφηβοι του πλανήτη να ψωνίσουν συγκρό-

τηµα, µέλος και επιταγή κατανάλωσης, αφού τα 

σχήµατα σε άµεση σύνδεση µε τη βαριά βιοµηχα-

νία της χώρας προοωθούν µέσω του ήχου τους 

και όλα τα σχετικά εξαγώγιµα µόδας, συσκευών, 

γκάτζετ, καλλυντικών και φυσικά τεχνολογίας. 

Κάποτε στην Αμερική

Οι υπεύθυνοι οργανωτές της οµιλίας του Τραµπ 

στην Τούλσα έτριβαν τα χέρια τους από χαρά. 

Η πρώτη προεκλογική οµιλία-συγκέντρωση του 

πορτοκαλοµάλλη στη µάχη για τη δεύτερη προ-

εδρία, όπως έδειχνε η προκράτηση θέσεων στο 

κλειστό κέντρο BOK, ήταν sold out µια εβδοµά-

δα πριν. Και οι τεχνικοί που θα συντόνιζαν το λάιβ 

στρίµινγκ ήταν περιχαρείς επίσης: τουλάχιστον 

ένα εκατοµµύριο κλίκερς προκράτησαν θέση στον 

σέρβερ της περιοδείας, για να παρακολουθήσουν 

την οµιλία του ψηφιακά. Αν η αρχή είναι το ήµισυ 

του παντός, τότε ο Τραµπ θα σάρωνε µε βάση τα 

παραπάνω στοιχεία. Το κάζο όµως της Τούλσα ή-

ταν ανεπανάληπτο: 13.000 χιλιάδες άδειες θέσεις 

και ούτε το ένα δέκατο από αυτούς που δήλωσαν 

πως θα τον ακούσουν ψηφιακά να µην µπαίνουν 

στον κόµβο. Και την επόµενη µέρα τα tweets των 

οργανωµένων Κ-popers του έδειξαν τι πάει να 

πει να αποκαλείς τους Ασιάτες Kung Flu! 

Είχαν µεσολαβήσει τέτοιες διεργασίες στην ποπ, 

που τα ραντάρ των Ρεµπουπλικανών ήταν αδύ-

νατον να πιάσουν. Σε αντίθεση µε τους Λατίνους 

που θεώρησαν πως το κίνηµα Black Lives Matter 

δεν τους αφορά, οι Κορεάτες φαν στρατεύτηκαν 

στις τάξεις του και το 1 εκ. δολάρια δωρεά των BTS 

επισφράγισε τη συµµαχία τους. Όλος ο ψηφιακός 

στρατός δούλεψε για τους ∆ηµοκρατικούς αλ-

λά και µια απίστευτη αλλαγή συντελέστηκε στην 

κουλτούρα της κορεατικής ποπ. Σε κόντρα µε την 

έως τότε νόρµα και τα συµβόλαια των αστεριών µε 

την Ντίσνεϊ, που τους απαγορεύουν είτε να έχουν 

τατουάζ είτε να τοποθετούνται πολιτικά, οι BTS 

πήραν θέση συµπαρασύροντας και άλλες ακό-

µα κορεάτικες µπάντες: Με τους ∆ηµοκρατικούς 

και… βαράτε!

Επιστροφή στη Σεούλ, όπου σε λίγες µέρες ο αρ-

χηγός των ΒTS, Κιµ Σέοκ-τζιν πρέπει να καταγαγεί 

στον στρατό. Όλοι οι 

Κορεάτες άρρενες πρέπει ως 

και τα 28 χρόνια τους να υπηρετήσουν τη στρα-

τιωτική τους θητεία. Τι γίνεται όµως µε τον Κιµ, 

που ο χρόνος κατάταξής του συµπίπτει µε τον 

χρόνο που οι ΒTS έβαλαν πλώρη για να γίνουν οι 

νέοι Beatles; Αλλαγή του νόµου µε συνοπτικές και 

φωτογραφικές διαδικασίες. Χάρη στον Κιµ Σέοκ το 

deadline κατάταξης για όλους τους Κορεάτες µε-

ταφέρθηκε στα 32 χρόνια. ∆ιάστηµα αρκετό ώστε 

η µπάντα να συνεχίσει να σκοράρει στο Billboard 

αλλά και να σηκώσει όλο το πακέτο µετά τους εµ-

βολιασµούς. 

Ακούσατε το «Dynamite» των ΒTS; Λουσάτο χαρµά-

νι από σόουλ και φανκ, ροκ κιθαριές και τσιµπηµα-

τάκια που παραπέµπουν σε Jackson5, φουλ µάρ-

κετινγκ µε τον «στρατό» να πυρπολεί µε µηνύµατα 

όλα τα εµπορικά ραδιόφωνα που αρνούνται να 

το βάλουν στην πλέι λιστ τους. Στην καινούργια 

εποχή που θα αναδυθεί για την Αµερική αλλά και 

τον κόσµο µετά το εµβόλιο, το σινιάλο ελήφθη: η 

Κορέα είναι εκεί, ενωµένη, δυνατή. Μάλλον και η 

Beyonce πρέπει να ανησυχεί, παρότι τα «µαύρα» 

ρεπερτόρια προς το παρόν µένουν ανέγγιχτα. Ο 

ιός της K-pop µεταδόθηκε µεθοδικά. Και η Σεούλ, 

σε αντίθεση µε την Κίνα, δεν αρνήθηκε ποτέ τις 

θεωρίες για τα µυστικά εργοστάσια που τον γέν-

νησαν. 

Από την Κ-pop στο Κ-drama

Ή ανάποδα; Η έκρηξη της Κ-pop έφερε την έκρη-

ξη του K-drama ή συνέβη το αντίθετο; Ισοπαλία 

είναι η σωστή απάντηση. Οι Κορεάτες κατάφεραν 

µαζί µε τη µουσική τους να ρίξουν στη βιοµηχανία 

του παγκόσµιου θεάµατος και το ισχυρό χαρτί των 

«κολλητικών» σειρών. Με τον κωδικό Κ-drama σα-

ρώνουν σε τηλεθέαση. Σκέψου υπέρτατα καλογυ-

ρισµένες αµερικάνικες ή λατινογενείς σαπουνό-

περες µε κορεάτικο στιλ και βγήκες, µετά την Ασία 

και την Ανατολή, στο Netflix. Αυτή τη στιγµή στην 

πλατφόρµα του υπάρχουν τουλάχιστον 40 σειρές 

της συγκεκριµένης ετικέτας. 

Αν στην Κ-pop η συνταγή ήταν και είναι «κοπιάρω κι 
όχι απλώς υπάρχω αλλά το κάνω και καλύτερα», κάτι 

παρόµοιο συµβαίνει κι εδώ. Απίστευτα σκηνικά, 

πανέµορφοι ηθοποιοί, ροµαντισµός, στιλ, οµορ-

φιά, µουσική, εξωτικές τοποθεσίες, στιλιζάρισµα 

και θεµατικά πλοτ που καλύπτουν µια ευρεία ηλικι-

ακή γκάµα ώστε όλοι µα όλοι να βρίσκουν τη σειρά 

που τους ταιριάζει. Πάντως, ανεξαρτήτως genre 

όλα τα Κ-drama περιστρέφονται γύρω από την 

αναζήτηση της one and true love!

Οι κορεατικές σειρές διείσδυσαν πλέον στην τε-

ράστια αγορά της Κίνας. Βέβαια, από το 2003 είχαν 

«προσκυνήσει» από το Βιετνάµ και τα νησιά Φίτζι 

µέχρι το Ιράν και το Ουζµπεκιστάν. Η βιοµηχανία 

του Κ- drama προσφέρει σειρές για όλα τα γούστα 

και όλα τα πολιτεύµατα, τα ήθη και τα έθιµα µιας 

χώρας, τον βαθµό ελευθερίας και την ηθική της 

εκάστοτε κοινωνίας και του «πελάτη»: οικογενει-

ακές ιστορίες ή 

σχολικά δράµατα, µπού-

λινγκ και οµοφοβία, ιατρικές σειρές µε 

γιατρούς πρώτους στο φιλί και άριστους στο νυ-

στέρι, κλάµπινγκ, ντραγκς, αστυνοµικές σειρήνες 

και ιστορικές σειρές εποχής, δικαστικές πλάνες, 

ζόµπι, λυκάνθρωποι και διαφθορά. «Το ∆άκρυ του 
∆ράκου» και το «Φεγγάρι της Σεούλ», «Αιχµάλωτη 
του γιατρού» και «Αγάπη χωρίς τέλος», «Τριανταφυλ-
λένια ζωή» και «Αγαπητέ Παράδεισε»: όλοι θα πά-

ρετε. 

Η κορεάτικη σαπουνόπερα θέλει ηθοποιούς και 

κοινό να συνδέονται µε ιστότοπους, µε συγκεκρι-

µένα προϊόντα οµορφιάς και περιποίησης και µε 

καταπληκτικά τουριστικά πακέτα τύπου «ταξιδέψ-
τε στα αληθινά µέρη όπου γυρίστηκε το ασιατικό Sex 
and the City»· τύφλα να ’χει η Νέα Υόρκη της Κάρι 

Μπράντσο. 

Και σε περίπτωση που αναρωτιέστε τι απογίνονται 

τα όµορφα αγόρια και κορίτσια της Κ-pop όταν 

ξεπεράσουν τα 30, ορίστε και η απάντηση: µετα-

πηδούν από τη µουσική στην ηθοποία και συνεχί-

ζουν να τραβούν προς τη δόξα. ∆εν σκοτώνουν τα 

K-pop άλογα όταν γεράσουν. Οι δύο βιοµηχανίες 

είναι «κουµπωµένες», συγκοινωνούντα δοχεία. 

Αλληλοκαλύπτονται, αλληλοϋποστηρίζονται και 

καταφέρνουν να τροφοδοτούν τον πλανήτη µε 

ασταµάτητη ροή λάµψης.

Πέρα από τον πλαστικό 
Παράδεισο

Θα µπορούσε να είναι και τίτλος της νέας ταινί-

ας του Bong Joon-ho µετά τον θρίαµβο των «Πα-
ράσιτων» ή άλλο ένα καταιγιστικό φιλµ από τον 

δηµιουργό του «Old Boy» Park Chan Wook. Στον 

αντίποδα της λάµψης και της χλιδής, της ανεµε-

λιάς και της ενορχηστρωµένης γοητείας της ζωής 

στον νότο της χερσονήσου, η αληθινή Κορέα έχει 

και τη σκοτεινή πλευρά της. Τη βία και την κατάθλι-

ψη, τα µαύρα φεγγάρια και τα αληθινά αστυνοµι-

κά δελτία, τις αυτοκτονίες και τα αρχαιοελληνικά 

δράµατα που χαλούν τις µελωδίες και τις εικόνες 

του κωδικού Κ. Ή υπάρχει κι ένα άλλο Κ που δεν 

του αρέσει να κρύβει ή να καλλωπίζει. Αυτό είναι 

το Κ-cinema.

Από το 1997, όταν οι Κορεάτες σκηνοθέτες πέρα-

σαν στην Ευρώπη κι επέστρεψαν στην πατρίδα 

τους δαφνοστεφανωµένοι µε Φοίνικες Καννών και 

Λιοντάρια Βενετίας, το κορεατικό σινεµά µάς έδω-

σε µια γεύση από αληθινή Σεούλ και αληθινή ζωή: 

ήρωες και µέρη τσαλακωµένα και λασπωµένα, βία 

και έγκληµα, τιµωρία αλλά και ατιµώρητη ύβρις. 

Το θαυµάσιο αρτίστικο κορεατικό σινεµά µοιάζει 

να εξισορροπεί την εθνική ανέµελη ναΐφ εικόνα 

µε τον ίδιο τρόπο που ο Γιάννης Οικονοµίδης και οι 

ταινίες του αντιπαρέρχονται τους παπακαλιάτιους 

έρωτες µε φόντο τα νεοκλασικά της Πλάκας. Η Κο-

ρέα και η «ελαφριά» ή η «βαριά» καλλιτεχνική 

της βιοµηχανία είναι πολιτιστικό 

brand παγκόσµιου κύρους.  A

©
 K

E
V

IN
 W

IN
T

E
R

/G
E

T
T

Y
 IM

A
G

E
S 

F
O

R
 IH

E
A

R
T

M
E

D
IA

BTS

4 - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 A.V. 27 



ΤΕΧΝΗ
ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ
Της VILLY CALLIGA

Με σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών Πα-
νόρµου Τήνου και στην Εθνική Ακαδηµία 
Καλών Τεχνών της Γεωργίας, συµµετοχές 
σε διεθνή συµπόσια γλυπτικής στα οποία 
κατέλαβε δύο φορές την πρώτη θέση, µε 
περισσότερες από 15 ατοµικές εκθέσεις και 
3 ατοµικές στο ενεργητικό του και έργα του 
να βρίσκονται πλέον σε ιδιωτικές και δηµό-
σιες συλλογές σε όλο τον κόσµο, ο Οδυσ-
σέας Τοσουνίδης µιλάει για το µέχρι τώρα 
ταξίδι του στη Ζωή και στην Τέχνη. Όπως 
άλλωστε λέει, ζωή και τέχνη είναι το ίδιο. 
Έχουν την ίδια µαγεία.

Ç¡
εννήθηκα στην Τιφλίδα της Γεωργίας 
το 1983, µια χώρα πολυπολιτισµική 
τότε. Θυµάµαι τον εαυτό µου να παί-
ζω µε συνοµήλικους από τη Γεωργία, 

τη Ρωσία, την Αρµενία, την Ουκρανία και την 
Ελλάδα. Μεγαλώνοντας µε αυτές τις καταβο-
λές έβλεπα πάντα µε συµπάθεια και κατανόη-
ση τη διαφορετικότητα του κάθε λαού. Έµαθα 
ότι η ουσία στη ζωή είναι να είσαι άνθρωπος 
µε αγάπη και σεβασµό στους γύρω σου, σηµα-
σία έχουν τα κοινά σηµεία κι όχι οι διαφορές. 
Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης 
η κατάσταση στη Γεωργία άρχισε να αλλάζει 
και οι ισορροπίες να διαταράσσονται. Πολλοί 
άρχισαν να φεύγουν µε προορισµό τη χώρα 
καταγωγής τους κι εγώ να αποχαιρετώ φί-
λους. Όταν ήµουν 10 χρονών, αποφάσισε και η 
δική µου οικογένεια να επιστρέψει στην Ελλά-
δα. Μόνο ένας από τους αδελφούς µου έµεινε 
πίσω. ∆εν συνέχισε να ζει στο σπίτι του χωριού 
µας, το Τσιχιστζβάρι, αλλά ανέβηκε στο βουνό 
για να βλέπει από ψηλά. Από τότε, κάθε χρόνο 
πηγαίνουµε να τον δούµε. Ανεβαίνοντας στον 
λόφο νιώθω πάντα το θυµωµένο βλέµµα του 
πάνω µας κι αµέσως µετά ένα χαµόγελο ικανο-
ποίησης που επιστρέψαµε για αυτόν, όρθιος 
µε φόντο ένα µαύρο, κρύο γρανίτη».

Μίλησέ µου για το ταξίδι σας προς την Ελ-
λάδα. Ξεκινήσαµε οδικώς µε όσα πράγµατα 
χωρούσαν στο αυτοκίνητο. Λόγο επικινδυ-
νότητας µας συνόδευαν δυο τζιπ µε στρατι-
ώτες, φίλους του πατέρα. Μας πήγαν µέχρι 
το Μπατούµι, τα σύνορα Γεωργίας-Τουρκίας. 
∆ιασχίσαµε την Τουρκία. Περάσαµε την Τρα-
πεζούντα, τη Σαµψούντα, την Κερασούντα, τα 
παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Στη µέση της 
διαδροµής, οδεύοντας προς Άγκυρα, η θάλασ-
σα χάθηκε. Ξαναεµφανίστηκε στον δρόµο για 
Κωνσταντινούπολη. Ξαφνικά ένιωσα την ηρε-
µία της, τη συντροφιά της. Ήταν η δική µου συ-
νοδεία. Περάσαµε τα σύνορα της Ελλάδας µε 
µεγάλη ανακούφιση κι ένα είδος γαλήνης, σαν 
να πηγαίναµε σπίτι µας. Κατευθυνθήκαµε σε 
ένα χωριό της ∆ράµας, την Προσοτσάνη, στο 
οποίο έµεναν φίλοι µας. Το µέρος άρεσε στους 
γονείς µου και έτσι εγκατασταθήκαµε, ξεκινώ-
ντας µια καινούργια ζωή. Όταν πήγα στο δηµο-
τικό κατάλαβα ότι δεν µιλούσα ελληνικά αλλά 
ποντιακά. Μέχρι τότε, νόµιζα  πως αυτή ήταν η 
γλώσσα που µιλούσαν στην Ελλάδα.

 Η πρώτη σου επαφή ήταν µε τη χάραξη και 
µάλιστα σε αρκετά νεαρή ηλικία.  Στο µου-
σικό σχολείο ∆ράµας, που πήγα Γυµνάσιο, µια 
καθηγήτρια µας ζήτησε να κατασκευάσουµε 
κάτι µε τα χέρια µας, για το µάθηµά της. Στο 
σπίτι είδα ένα µηχάνηµα του πατέρα που µε 
αυτό χαράζανε τους γρανίτες και κάνανε προ-

σωπογραφίες πεθαµένων στα µνήµατα στη 
Γεωργία. Πήρα ένα κοµµάτι γρανίτη και χάρα-
ξα µια κιθάρα και µια παράσταση του Χριστού. 
Η µουσική δεν είχε πια πρωταρχικό ρόλο στη 
ζωή µου. Η πρώτη αυτή επαφή µε έβαλε στη 
διαδικασία να δοκιµάσω τη χάραξη ενός πορ-
τρέτου σε γρανίτη και το αποτέλεσµα φαινό-
ταν σαν φωτογραφία. Το έργο το έχω στο ερ-
γαστήριό µου, να µου θυµίζει το ξεκίνηµά µου.

Αποφασίζεις να επιστρέψεις στη Γεωρ-
γία για να µάθεις τηντέχνη. Το καλοκαίρι, 
τελειώνοντας την πρώτη λυκείου. Όταν επέ-
στρεψα άρχισα να παίρνω παραγγελίες για 
ταφικά πορτρέτα. Περνούσα πολλές ώρες µε 
τα έργα µου, σχεδόν συνοµιλούσαµε, ήξερα 
την ιστορία των ανθρώπων που απεικόνιζα, 
την ηλικία τους, τον λόγο θανάτου, τον πόνο 
και την άδεια ψυχή που άφηναν στους συγγε-
νείς. Για αυτό ίσως τα θέµατά µου στη γλυπτική 
έχουν θέµα τη ζωή και τον θάνατο. Είναι τόσο 
κοντά ο θάνατος µε τη γέννηση, το κλάµα µε 
τη χαρά. Έχουν την ίδια δύναµη, τόσο ο πόνος 
του θανάτου όσο και η χαρά της ζωής προκα-
λούν την ένωση των ανθρώπων.

Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς µε τη 
γλυπτική; Ασχολούµουν αποκλειστικά µε τη 
χάραξη πορτρέτων µέχρι που πήγα σε σχολή 
Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρµάρου, στη 
∆ράµα. Την περίοδο εκείνη ο δήµος διοργάνω-
νε ένα συµπόσιο γλυπτικής όπου φοιτητές του 
τµήµατος συµµετείχαν ως βοηθοί γνωστών 
γλυπτών. Είχα τη χαρά να συµµετέχω στο συ-
µπόσιο γλυπτικής που γινόταν κάθε Μάιο για 
τρία χρόνια. Η επαφή µε τους γλύπτες ήταν 
πρωτόγνωρη. Παρατηρούσα τους µεγάλους 
όγκους µαρµάρου να παίρνουν µορφή στα χέ-
ρια τους. Ο ενθουσιασµός και ο θαυµασµός 
µου λειτούργησαν ενθαρρυντικά. Ήξερα πλέ-
ον ότι ήθελα να ασχοληθώ µε τη γλυπτική.

Ακολουθεί η µετακόµισή σου στην Τήνο. Το 
2002, µετακοµίζω στο χωριό του Χαλεπά στον 
Πύργο της Τήνου και φοιτώ στην ιστορική Σχο-
λή του νησιού. Εκεί γνώρισα ανθρώπους και  
καταστάσεις που θα κουβαλάω πάντα µέσα 
µου. Τα επόµενα χρόνια βρέθηκα στην Αθή-
να και συνεργάστηκα µε τον γλύπτη Χαρίλαο 
Κουτσούρη. Πλέον έπαιρναν µορφή τα πρώτα 
µου έργα και ήρθαν οι πρώτες µου συµµετο-
χές σε εκθέσεις. Λίγο αργότερα ξαναγύρισα 
στην Τιφλίδα και ξεκίνησα να σπουδάζω στην 
Κρατική Ακαδηµία, στο τµήµα Γλυπτικής. Ενώ 
ήµουν φοιτητής ξεκινούν για µένα τα συµπό-
σια γλυπτικής. Από τότε συµµετέχω ενεργά σε 
αυτά, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αποφοι-
τώντας από την Κρατική Ακαδηµία, επέστρε-
ψα. Έκτοτε, διατηρώ το εργαστήριό µου στη 
∆ράµα, όπου και µένω.

Αλήθεια, τι είναι για σένα τέχνη; Τέχνη είναι 
η ίδια η ζωή, να βλέπεις, να παρατηρείς, να α-
κούς, κι όλα αυτά προστιθέµενα να γεννούν. 
Σε κάθε έργο τέχνης υπάρχει η ανάγνωση της 
πραγµατικότητας και η αντίδραση σύµφωνα 
µε όσα έχει βιώσει ο καθένας. Η τέχνη βοηθάει 
τον άνθρωπο να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό 
του. Μαθαίνει να βλέπει µε άλλο βλέµµα, λει-
τουργεί αφυπνιστικά και λυτρωτικά. Όσο για 
µένα, παρατηρώ ότι όσο µεγαλώνω τα έργα 
µου αρχίζουν να απλοποιούνται ψάχνοντας 
την ουσία. Όπως και στη ζωή. A
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ

Ο
ι περισσότερο αισιόδοξοι θα πουν 
ότι ο περιορισμός λόγω των συν-
θηκών μπορεί να γίνει δημιουργι-
κός, οι λιγότερο αισιόδοξοι ότι είναι 
ασφυκτικός. Εμείς θα πάμε με τους 

πρώτους, καθώς οι πολλές ώρες στο σπίτι, αν δει 
κανείς το ποτήρι μισογεμάτο, μπορούν να αποτελέ-
σουν την αφετηρία για νέες αναζητήσεις και μαθη-
σιακές εμπειρίες. 
Ακόμη και τώρα, αυτή τη δύσκολη περίοδο που δια-
νύουμε λόγω της πανδημίας, οι επιλογές είναι πολ-
λές, για μικρούς και μεγάλους, ανεξαρτήτως επιπέ-
δου. Για παράδειγμα, τα πανεπιστήμια προσφέρουν 
εξ αποστάσεως μαθήματα. Ναι, είναι λίγο πιο δύ-
σκολο από το να αφιερώνει κανείς τις ώρες του στο 
gaming, αλλά είναι και πολύ πιο δημιουργικό – και 
κάτι μένει. 

Επίσης, εκδοτικοί οίκοι που εξειδικεύονται σε εκπαι-
δευτικούς τίτλους μέσω των e-shop τους μας δίνουν 
την ευκαιρία να αποκτήσουμε βιβλία που θα θέλαμε 
να βρίσκονται στη βιβλιοθήκη μας και, μάλιστα, σε 
πολύ καλές τιμές. 
Κι αν τα ταξίδια αυτή την περίοδο είναι μάλλον απα-
γορευτικά, δεν είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι μα-
θαίνοντας μια ξένη γλώσσα, έστω και τα βασικά της, 
είναι σαν να ταξιδεύει κανείς; 
Οι ευκαιρίες για μάθηση είναι πολλές, ακόμη και 
στην περίοδο της καραντίνας, και μπορούν να βελ-
τιώσουν όχι μόνο την ψυχολογία μας, αλλά να διευ-
ρύνουν και τις επαγγελματικές μας δυνατότητες. Η 
ATHENS VOICE έκανε μια μικρή έρευνα και σας πα-
ρουσιάζει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις.  

Οι ευκαιρίες για γνώση δεν μπαίνουν ποτέ σε περιορισμό 

- Νατασσα ΚαρυστιΝου 
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Γνωρίστε το Πανεπιστήμιο 
FREDERICK 

Το Πανεπιστήµιο Frederick είναι ένα από 
τα µεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της 
Κύπρου, µε ιστορία µεγαλύτερη των 50 
χρόνων, και είναι αναγνωρισµένο από τον 
∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης 
(∆ΟΑΤΑΠ) της Ελλάδας ως οµοταγές ίδρυ-
µα προς τα ελληνικά ΑΕΙ. Επίσης, είναι το 
µοναδικό πανεπιστήµιο στην Κύπρο που 
λειτουργεί σε δύο πόλεις, στη Λευκωσία 
και τη Λεµεσό. Σήµερα στο Πανεπιστήµιο 
Frederick λειτουργούν πέντε Σχολές και 
προσφέρονται περισσότερα από 80 πλή-
ρως αναγνωρισµένα προγράµµατα σε προ-
πτυχιακό, µεταπτυχιακό και διδακτορικό ε-
πίπεδο, σε τοµείς αιχµής, όπως φαρµακευ-
τική, αρχιτεκτονική, νοµική, µηχανική και 
ναυτιλία. Επίσης, έχει αναπτύξει ένα σύγ-
χρονο, καινοτόµο εκπαιδευτικό πλαίσιο για 
την προσφορά εξ αποστάσεως προγραµ-
µάτων σπουδών µε βάση διεθνή πρότυπα, 
ενώ προσφέρει ειδικές εκπτώσεις για τους 
εξ Ελλάδος φοιτητές. 
Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, άρτια εξο-
πλισµένα εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλί-
ας και χώρους αναψυχής και ψυχαγωγίας, 
έχει αναπτύξει εργαστήρια αιχµής σε όλους 
τους τοµείς του πανεπιστηµίου, πολλά από 
τα οποία διαπρέπουν διεθνώς. 
Να σηµειωθεί  ότι  το Πανεπισ τήµιο 
Frederick, σε συνέχεια της περσινής πρω-
τιάς του στο παγκόσµιο σύστηµα αξιολόγη-
σης πανεπιστηµίων U-Multirank ανάµεσα 
στα ιδιωτικά πανεπιστήµια της Κύπρου, 
σηµείωσε ακόµη ψηλότερες επιδόσεις µε 
βάση τα φετινά αποτελέσµατα. Συγκεκρι-
µένα, κατάφερε να αποσπάσει βαθµολογία 
Α (την ψηλότερη βαθµολογία) σε 9 κατη-
γορίες, ενώ κατατάχθηκε Νο 201 ανάµεσα 
σε 1070 ευρωπαϊκά πανεπιστήµια στη γε-
νική κατάταξη στην οποία τα πανεπιστήµια 
αξιολογούνται µε βάση όλα τα κριτήρια. 
2103311288, www.frederick.ac.cy 

INNOVATHENS στην Τεχνόπολη  
Δήμου Αθηναίων 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το φετινό 9ο 
INNOVATHENS της Τεχνόπολης ∆ήµου Αθη-
ναίων, όπου από το φθινόπωρο του 2020 
έχει εγκαινιαστεί ένα νέο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα που περιλαµβάνει καθηµερινά 
online εργαστήρια και σεµινάρια που αφο-
ρούν στο marketing, το digital marketing, 
τα social media και το content marketing, το 
management, το project management και 
πολλά ακόµα. 
Παράλληλα, µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου µπο-
ρείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο νέο κύ-
κλο του Επιχειρηµατικό Επιταχυντή Creative 
Industries Vol. 5, ένα τρίµηνο ταχύρρυθµο 
πρόγραµµα ενίσχυσης της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, το οποίο παρέχει υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες σε startupsκαι επιχειρή-
σεις ώστε να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν και 
να διεκδικήσουν επάξια µια θέση στο οικοσύ-
στηµα καινοτοµίας της πόλης, την ελληνική 
και, κυρίως, τη διεθνή αγορά. Οι θεµατικές 
καλύπτουν, ενδεικτικά, τα εξής πεδία: Design, 
Ψηφιακές εφαρµογές για την ανάδειξη πολι-
τιστικών και µουσειακών χώρων, Εφαρµογές 
που σχετίζονται µε τις πολιτιστικές δραστη-
ριότητες του ∆ήµου Αθηναίων, Η τέχνη στην 
εκπαίδευση, Ανάπτυξη e-games είτε στον 
ψυχαγωγικό είτε στον εκπαιδευτικό τοµέα, 
∆ιαφήµιση, Μουσικά επαγγέλµατα. ∆είτε πε-
ρισσότερα: www.innovathens.gr  

Εκδόσεις UNIVERSITY
 STUDIO PRESS 

Αξίζει να γνωρίσετε 
τις επισ τηµονικές 
εκδόσεις βιβλίων 
κ α ι  π ε ρ ι ο δ ι κ ώ ν 
Universit y Studio 
Press, οι οποίες θα 
σας προτείνουν µια 
µεγάλη γκάµα εκδό-
σεων γύρω από τις 
Τέχνες γενικότερα. 

Την αρχή µπορείτε να κάνετε µε το βιβλίο 
«Φωτογραφία ως αίνιγµα – Μια ανθολογία 
κειµένων, σε επιµέλεια Ηρακλή Παπαϊω-
άννου, ερευνητή της φωτογραφίας και ε-
πιµελητή του MOMus/ΜΦΘ. Στην έκδοση 
ανθολογούνται κείµενα του συγγραφέα 
που αφορούν τη σύγχρονη ελληνική φω-
τογραφία ιδωµένη ως τέχνη και ως µέσον 
που επηρεάζει βαθιά τη συλλογική συνεί-
δηση. Τα κείµενα της έκδοσης αναφέρο-
νται σε δουλειές των Κώστα Μπαλάφα, 
Γιώργου ∆επόλλα, Βίκτορα Κοέν, Στέλιου 
Ευσταθόπουλου, Γιάννη Ψυχοπαίδη, Πάρι 
Πετρίδη, Πάνου Κοκκινιά, Κωστή Αντωνι-
άδη, Χρήστου Χρυσόπουλου, Άρι Γεωργί-
ου, Γιάννη Παντελίδη, Αβραάµ Παυλίδη. 
∆είτε περισσότερα για τις εκδόσεις στο 
www.universitystudiopress.gr και στο 
Facebook: Εκδόσεις University Studio 
Press 

POLYGLOT Bookstore 

Να το επισκεφθείτε οπωσδήποτε γιατί 
µοιάζει µε ένα µικρό ταξίδι στον κόσµο, 
έχοντας τη µεγαλύτερη συλλογή ξενό-
γλωσσων βιβλίων, σε περισσότερες από 
30 γλώσσες, όπως αγγλικά, γερµανικά, 
γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, 
κινέζικα, αραβικά κ.ά. Το απόλυτα εξει-
δικευµένο προσωπικό του θα σας κατα-
τοπίσει για τον αληθινό θησαυρό που 
βρίσκεται στα ράφια του, όπου εκτός από 
τα εκπαιδευτικά βιβλία θα ανακαλύψετε 
βιβλία λογοτεχνίας για µεγάλους, εφή-
βους και παιδιά, ταξιδιωτικούς οδηγούς, 
εκπαιδευτικά παιχνίδια, κόµικς και πολ-
λά άλλα. Μάλιστα, το Polyglot Bookstore 
διαθέτει ένα από τα πιο εύκολα στην πε-
ριήγηση e-shop, όπου µπορείτε να κάνε-
τε τις παραγγελίες σας και ηλεκτρονικά, 
µε αποστολές σε όλη την Ελλάδα και σε 
πραγµατικά πολύ καλές τιµές. Ακαδηµίας 
84, 2103300455, www.polyglotbooks.
gr, Fb: polyglotbooks 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ 

Οι εξαιρετικές αυτές εκ-
δόσεις θα σας προτεί-
νουν σχολικά βιβλία (για 
όλες τις βαθµίδες), πα-
νεπιστηµιακά, καθώς και 
τίτλους λογοτεχνίας, για 
ενήλικες και παιδιά, αλ-
λά και ποίησης. Σας συ-
στήνουµε δύο βιβλία τα 
οποία απευθύνονται σε 
µαθητές της Γ’ Λυκείου. 
Το «Πλήρη κριτήρια αξι-
ολόγησης για τα Αρχαία 
Ελληνικά ανά ενότητα», 
του Μιχάλη Μπικάκη, ένα 
πολύτιµο εργαλείο για 
εκπαιδευτικούς και υπο-
ψηφίους, οι οποίοι επιδι-
ώκουν την είσοδό τους 
στην τριτοβάθµια εκπαί-

δευση, καθώς και το «Νέα Ελληνικά Γ’ Λυκείου 
– Θεωρία και πράξη», των Τάνιας Φαρµάκη και 
∆ηµήτρη Φαρµάκη, ένα βιβλίο προσαρµοσµέ-
νο στο πνεύµα των αλλαγών που χαρακτη-
ρίζουν το νέο πρόγραµµα σπουδών στα Νέα 
Ελληνικά. Αναλυτικά τις εκδόσεις µπορείτε να 
δείτε στο www.ziti.gr. 

Εκδόσεις ΛΕΞΙΤΥΠΟΝ 

Είναι οι εκδόσεις µε τα 
Νο1 βιβλία για την πιστο-
ποίηση του Εθνικού Ορ-
γανισµού Πιστοποίησης 
Προσόντων & Επαγγελ-
µατικού Προσανατολι-
σµού (ΕΟΠΠΕΠ). Να σας 
προτείνουµε το βιβλίο 
«Αγωγή προφορικού λό-
γου», του Άρη Βαφιά, κα-

θηγητή Αγωγής Προφορικού Λόγου και Φω-
νής. Όπως λέει, µεταξύ άλλων, κανένας γρα-
πτός λόγος δεν έχει αξία χωρίς τον προφορι-
κό. «Κανένας γραπτός λόγος δεν έχει αξία, εάν 
πρώτιστα δεν έχει αξία ο προφορικός λόγος. 
Kαι καµία γλώσσα δεν µπορεί να είναι πλού-
σια, ούτε να έχει ουσι’αστική αξία, όταν δεν ο-
µιλείται σωστά. Όταν δε διδάσκεται, δεν καλ-
λιεργείται και δε δι’αφυλάσσεται». (Όπου('), (’): 
ο τόνος και η απόστροφος αποσαφηνίζο'ντας 
την προφορά της πρότυπης γλώσσας µας.) 
∆είτε περισσότερα: www.lexitipon.gr  

Τηλεργασία και 
τηλεκπαίδευση 

με laptop 
και tablet Huawei

Με την τηλεκπαίδευση στα σχολεία 
να συνεχίζεται, όπως και την τηλερ-

γασία για τους εργαζόµενους, τα 
laptop και tablet της Huawei αναδει-
κνύονται σε αληθινούς συµµάχους. 
Θα βρείτε µοντέλα για κάθε ανάγκη, 

από τον πλέον απαιτητικό εργαζό-
µενο ο οποίος χρειάζεται ένα καινο-
τόµο και πανίσχυρο δυνατοτήτων 
laptop, έως tablet για µαθητές µε 
ιδιαίτερο design και απεριόριστες 

δυνατότητες. Το ακόµα καλύτερο εί-
ναι ότι όλα αυτά µπορείτε να τα προ-
µηθευτείτε σε ιδιαίτερα ελκυστικές 

τιµές. ∆είτε περισσότερα εδώ: 

www.consumer.huawei.com/gr

Τηλεργασία και 
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Ανακαλύψτε τη ΜΗΤΙΔΑ

Η διαδικτυακή πλατφόρμα του Εθνικού 
Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονι-
κού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δίνει τη δυνα-
τότητα σε εκπαιδευτικούς να δημιουρ-
γήσουν περιεχόμενο για την πρωτο-
βάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
με τη χρήση σύγχρονων διαδικτυακών 
εργαλείων συνεργασίας και ελεύθε-
ρο περιεχόμενο από τις πηγές του ΕΚΤ 
(αποθετήρια, βάσεις δεδομένων). Σε 
τρεις θεματικές ενότητες: Νεότερη Ελ-
ληνική Ιστορία & Πολιτισμός, Αρχαία & 
Βυζαντινή Ιστορία & Πολιτισμός, Φυσι-
κό & Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα. 
www.mitida.gr/el 

ΑνοΙχΤΗ ΒΙΒλΙοθΗκΗ

Δημιουργήθηκε το 2010 και αν δεν τη 
γνωρίζετε, να σπεύσετε. Πρόκειται για 
ένα αποθετήριο με χιλιάδες ελληνικά 
ψηφιακά βιβλία που διανέμονται ελεύ-
θερα και νόμιμα στο διαδίκτυο, περι-
λαμβάνοντας έργα κλασικής λογοτε-
χνίας και αρχαίας γραμματείας, αλλά 
και σύγχρονα έργα που επέλεξαν να 
τα διαθέσουν ελεύθερα οι συγγραφείς 
τους ή οι εκδοτικοί οίκοι.
 www.openbook.gr 

Δωρεάν μαθήματα 
 γυμναστικής από φοιτητές 

του ΤΕΦΑΑ 

Οι φοιτητές λόγω της καραντίνας 
πρέπει να κάνουν την πρακτική 
τους μέσω διαδικτύου και ανα-
ζητούν εθελοντές ασκούμενους. 
Πρόκειται για φοιτητές της ειδικό-
τητας κλειστών χώρων - fitness, 
του ΤΕΦΑΑ, του ΑΠΘ, οι οποίοι ει-
δικεύονται στο σχεδιασμό και την 
ασφαλή εφαρμογή ατομικών και ο-
μαδικών προγραμμάτων άσκησης, 
οι οποίοι δημιούργησαν μια ομάδα 
στο Facebook προσκαλώντας το 
κοινό να τους βοηθήσει στην πρα-
κτική τους εξάσκηση. Βρείτε τους 
στη σελίδα TEFAAFitness

Μικροί καλλιτέχνες 
 εν δράσει στο Βιομηχανι-

κό Μουσείο Φωταερίου 

Φέτος τον χειμώνα το Βιομηχανι-
κό Μουσείο Φωταερίου (Πειραιώς 
100, Γκάζι) έχει σχεδιάσει και προ-
τείνει μία ξεχωριστή σειρά ψηφια-
κών εικαστικών εργαστηρίων για 
παιδιά 3-10 ετών, με έμπνευση τους 
ανθρώπους πίσω από σπουδαία 
έργα τέχνης αλλά και μέσα σε αυ-
τά, καθώς και τους ανθρώπους που 
έδωσαν ζωή στο παλιό εργοστά-
σιο φωταερίου της Αθήνας. Έως 
31/3. Περισσότερες πληροφορίες: 
www.gasmuseum.gr

Το καλό νέο 
της εβδομάδας 

Στα 200 καλύτερα πανεπιστή-
μια του κόσμου μπήκε το ΕΚΠΑ, 

στην παγκόσμια κατάταξη 
«Webometrics Ranking Web of 

Universities». Ειδικότερα, στη συ-
γκεκριμένη κατάταξη το Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών βρίσκεται στην 180η 

θέση στον κόσμο, ανάμεσα σε 
12.000 ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. Σύμφωνα με τον πρύ-
τανη του ΕΚΠΑ, Θάνο Δημόπουλο, 
πρόκειται για το πρώτο ελληνικό

 πανεπιστήμιο που 
κατατάσσεται στα 
200 καλύτερα του 

κόσμου.  
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POLYGLOT 
BOOKSTORE

Το απόλυτα ενημερωμένο ξενόγλωσσο
βιβλιοπωλείο της πόλης 

«Εξυπηρετικότατοι, πρόθυµοι να βοηθήσουν µε ευγένεια πάνω απ’ 
όλα. Προσωπικά ήταν η καλύτερη εµπειρία που είχα από κατάστη-
µα. Συγχαρητήρια για τον επαγγελµατισµό σας και για την εξυπη-
ρέτηση».  

«Πολύ καλό βιβλιοπωλείο και πολύ ενηµερωµένο σε ξενόγλωσσα 
βιβλία. Υπάρχει φυσικό και διαδικτυακό κατάστηµα».  

«Έκανα παραγγελία την Τετάρτη και την Πέµπτη παρέλαβα. 
Ευχαριστώ πολύ για την άµεση εξυπηρέτηση!» 

Αυτές είναι µερικές µόνο από τις περισσότερες από 340 κριτικές χρηστών, που δια-

βάσαµε αναζητώντας το Polyglot στο Google, δίνοντάς του ένα σχεδόν πεντάστερο 

µέσο όρο αξιολογήσεων. Τι είναι το Polyglot Bookstore; Το βιβλιοπωλείο µε τη µε-

γαλύτερη συλλογή ξενόγλωσσων βιβλίων. Στα ράφια του θα ανακαλύψετε βιβλία 

σε πάνω από 30 γλώσσες, ενώ ανάµεσα στους τίτλους, που αφορούν κυρίως στην 

εκµάθηση της κάθε γλώσσας, θα βρείτε επίσης βιβλία λογοτεχνίας για µεγάλους, 

εφήβους και παιδιά, ταξιδιωτικούς οδηγούς, εκπαιδευτικά παιχνίδια, κόµικς και 

άλλες προτάσεις που βοηθούν σε µια βιωµατική και διασκεδαστική επαφή µε την 

κάθε γλώσσα.  

Κι ένα αστέρι ακόµη για το Polyglot: ∆ιαθέτει ένα από τα πλέον εύχρηστα e-shop, 

το οποίο µας δίνει τη δυνατότητα να κάνουµε τις παραγγελίες µας και ηλεκτρονικά, 

σε πραγµατικά πολύ καλές τιµές και µε άµεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα.  

Ακαδηµίας 84, 2103300455, www.polyglotbooks.gr, 
Fb: polyglotbooks

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙ-
ΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Το βιβλίο αποτελεί ένα εγχειρίδιο-

βοήθηµα που απευθύνεται στους κα-

ταρτιζόµενους της ειδικότητας των Ι.Ε.Κ. 

«Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης» (∆́  έκδοση 

συµπληρωµένη), καθώς περιέχει τις προ-

τεινόµενες απαντήσεις των συγγραφέων 

πάνω σε όλες τις ερωτήσεις των θεµάτων 

θεωρίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τις εξετάσεις 

πιστοποίησης. Είναι ένα χρήσιµο εργαλείο 

για όλους τους εκπαιδευτές της ειδικότη-

τας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης», διότι 

περιέχει τα θέµατα από όλα τα µαθήµατα 

που περιλαµβάνονται στην εξεταστέα 

ύλη. Περιλαµβάνει 304 ερωτήσεις µε τις 

αντίστοιχες απαντήσεις.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ  ΚΑΙ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα εγχειρίδιο-

βοήθηµα που απευθύνεται στους καταρ-

τιζόµενους, τους απόφοιτους καθώς και 

τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας των 

Ι.Ε.Κ. «Τεχνικός Αρτοποιίας - Ζαχαροπλα-

στικής». Μέσα στις σελίδες του περιέχο-

νται όλες οι προτεινόµενες απαντήσεις 

πάνω στις ερωτήσεις όλων των εξεταζό-

µενων µαθηµάτων της τράπεζας θεµάτων 

του θεωρητικού µέρους των εξετάσεων 

πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το παρόν 

εγχειρίδιο συµβάλλει στην εµπέδωση 

των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της κατάρτισης των µαθητών. 

Περιλαµβάνει 302 ερωτήσεις µε τις αντί-

στοιχες απαντήσεις.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ-
ΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
 
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα εγχειρί-

διο-βοήθηµα που απευθύνεται στους 

καταρτιζόµενους, τους απόφοιτους κα-

θώς και τους εκπαιδευτικούς της ειδικό-

τητας των Ι.Ε.Κ. «Τεχνικός Τουριστικών 

Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενί-

ας». Οι συγγραφείς αναλύουν µε τρόπο 

µεθοδικό και αναλυτικό την ύλη των θε-

µάτων πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 

µέσα από έναν οδηγό µελέτης εύκολα 

κατανοητό στον αναγνώστη, χωρίς πε-

ριττά στοιχεία. Περιλαµβάνει 300 ερω-

τήσεις µε τις αντίστοιχες απαντήσεις.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΕΞΙΤΥΠΟΝ
Νο1 ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Εµµ. Μπενάκη 36, Αθήνα, 2103832117 & 2103845128,

 website: www.lexitipon.gr

Σημαντικές εκπτώσεις
για μαζικές παραγγελίες / Δυνατότητα αποστολής
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Έρως καλός, 21 + 21 
δηµιουργοί για τον Έρωτα, 
επιµέλεια Μάνος Στεφανίδης

Τα 21 λογοτεχνικά κείµενα και 
ποιήµατα διακεκριµένων συγ-
γραφέων και ποιητών συνο-
δεύονται από ισάριθµα έργα 
τέχνης καταξιωµένων ζωγρά-
φων και γλυπτών, αναδεικνύ-
οντας τον έρωτα ως κινητήρια 
δύναµη της ζωής. Οι καλλιτέ-
χνες λεκτικοποιούν τη διαδρο-
µή µέσω της οποίας η επιθυµία 
θα συναντήσει το απόλυτο, το 
αιώνιο, το σταθερό, το τέλειο 
κάλλος, τον Έρωτα.

Η αρχιτεκτονική μετά 
το 1889 - Με το βλέµµα στο 
µέλλον, Jean-Louis Cohen, 
επιµέλεια Βασίλης Κολώνας, 
Παναγιώτης Τουρνικιώτης, 
µτφ. Πέτρος Μαρτινίδης

Πρόκειται για βιβλίο αναφο-
ράς καθώς εξετάζει, σε παγκό-
σµια προοπτική, το έργο των 
πιο επιφανών αρχιτεκτόνων 
αλλά και των λιγότερο σηµα-
ντικών, και καλύπτει την ιστο-
ρία της αρχιτεκτονικής ολό-
κληρου του 20ού αιώνα µε α-
φετηρία τη διεθνή Έκθεση του 
1889 στο Παρίσι. Με πλούσιο 
υλικό εκατοντάδων σχεδίων, 
φωτογραφιών, εικόνων από 
περιοδικά και αφίσες, πορτρέ-
τα αρχιτεκτόνων, στιγµιότυπα 
από κινηµατογραφικές ταινίες 
και άλλα ντοκουµέντα. 

Η τέχνη του εικοστού 
αιώνα, Άλκης 
Χαραλαµπίδης 

Το τρίτοµο βιβλίο του Άλκη 
Χαραλαµπίδη επανεκδίδεται 
αναθεωρηµένο σε έναν πλέον 
τόµο 780 περίπου σελίδων. Το 
βιβλίο ξεκινά µε µια εισαγωγή 
που αφορά την τέχνη του 
19ου αιώνα και στη συνέχεια 
εξετάζονται σε παγκόσµια 
βάση, η ζωγραφική, η γλυπτι-
κή και η αρχιτεκτονική του 
20ού καθώς και άλλες µορφές 
έκφρασης που κυριάρχησαν 
στην τέχνη, ιδιαίτερα µετά 
τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο 
(Happening, Environment, 
Body Art, Performance, Land 
Art, Conceptual Art, Video Art 
κ.ά.). 

Η Ιταλική Αναγέννηση - 
Αρχιτεκτονική, Γλυπτική, 
Ζωγραφική, Άλκης Χαρα-
λαµπίδης

Η Αναγέννηση είναι µία από τις 
σπουδαιότερες περιόδους του 
ευρωπαϊκού πολιτισµού και η 
ιταλική χερσόνησος ο χώρος 
όπου βρήκε τη σαφέστερη 
έκφρασή της. To κείµενο, που 
συµβαδίζει µε το οπτικό υλικό 
–228 έγχρωµες εικόνες–, προ-
σφέρει στον αναγνώστη τη 
δυνατότητα µιας ουσιαστικής 
επαφής µε την εποχή και την 
τέχνη της. 

Ρωμαϊκή Τέχνη, Nancy H. 
Ramage, Andrew Ramage,  
επιµέλεια Θεοδοσία Στεφανί-
δου-Τιβερίου

Η δεύτερη ελληνική έκδοση 
της Ρωµαϊκής Τέχνης, επιστη-
µονικά αναθεωρηµένη και µε 
πολλές νέες έγχρωµες εικό-
νες, αποτελεί µια ιδιαιτέρως 
ενδιαφέρουσα εισαγωγή στη 
ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτε-
κτονική και στις διακοσµητικές 
τέχνες του ρωµαϊκού κόσµου. 
Με σαφείς και περιεκτικές 
αναλύσεις, το βιβλίο καλύπτει 
τα 1.300 χρόνια από τους 
Ετρούσκους, τους προδρό-
µους των Ρωµαίων, έως την 
αποδοχή του χριστιανισµού 
στα χρόνια του αυτοκράτορα 
Μεγάλου Κωνσταντίνου. 

Θεσσαλονίκη - Όψεις µιας 
αρχαίας µητρόπολης - ∆ώδεκα 
αρχαιολογικά κείµενα, Θεοδο-
σία Στεφανίδου-Τιβερίου

Το βιβλίο αποτελεί µια µονο-
γραφία για την αρχαιολογία 
της Θεσσαλονίκης, η οποία 
έρχεται να καλύψει ένα κενό 
στον τοµέα αυτό. Αποτελείται 
από δώδεκα κεφάλαια, που 
φέρνουν τον αναγνώστη σε 
επαφή µε τους σηµαντικότε-
ρους αρχαιολογικούς χώρους 
που συνθέτουν το πολεοδο-
µικό συγκρότηµα της αρχαίας 
Θεσσαλονίκης. Απευθύνεται 
σε αρχαιολόγους που εργά-
ζονται στην πόλη αλλά και 
άλλους µελετητές που ασχο-
λούνται µε την ιστορία της 
Θεσσαλονίκης. 

ΕΞΙ ΣΠΟΥ∆ΑΙΕΣ
 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ UNIVERSITY STUDIO PRESS

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τις εκδόσεις University Studio Press: 

www.universitystudiopress.gr FB: Εκδόσεις University Studio Press

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ! 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
Το INNOVATHENS και φέτος 

μας πάει ένα βήμα πιο μπροστά

Σπουδαία πράγµατα γίνονται και 
φέτος στο INNOVATHENS, τον κόµβο 
καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας 
της Τεχνόπολης ∆ήµου Αθηναίων, που 
από το 2014 αποτελεί σηµείο συνά-
ντησης για ανθρώπους µε καινοτόµες 
ιδέες, επιχειρηµατίες, ακαδηµαϊκούς, 
µέντορες και ερευνητές. Ενηµερώ-
σου για τα εκπαιδευτικά εργαστήρια 
αιχµής και µη χάσεις την ευκαιρία να 
συµµετάσχεις σε αυτά, κι αν έχεις µια 
επιχειρηµατική ιδέα που θέλεις να α-
ναπτύξεις ή µια επιχείρηση που θέλεις 
να εξελίξεις, δήλωσε συµµετοχή στον 
Επιχειρηµατικό Επιταχυντή! 

INNOVATHENS EDUCATION
Το φθινόπωρο του 2020 το 
INNOVATHENS εγκαινίασε ένα νέο συ-
ναρπαστικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
που περιλαµβάνει καθηµερινά online 
εργαστήρια και σεµινάρια που αφορούν 
στο marketing, το digital marketing, τα 
social media και το content marketing, 
το management, το project management 
και πολλά ακόµα. Μπορείς να παρα-
κολουθήσεις πρωινά εργαστήρια 
µε διαφορετική θεµατική ανά µήνα 
(INNOVATHENS Academy), απογευµατινά 
workshops αλλά και αυτοτελή σεµινά-
ρια κάθε Παρασκευή στις 12.00. Από 
τον Ιανουάριο του 2021 µάλιστα, εντά-
χθηκαν στο πρόγραµµα και workshops 
που πραγµατοποιούνται µε εισηγητές 
επιτυχηµένους επαγγελµατίες σε συ-
νεργασία µε αναγνωρισµένους φορείς 
και εταιρίες. 

INNOVATHENS BUSINESS 
ACCELERATOR
Είσαι µουσικός, designer ή αρχιτέκτονας; 
Ασχολείσαι µε το cultural management; 
∆ουλεύεις στη διαφήµιση ή έχεις πάθος 
για τα videogames; Είσαι καλλιτέχνης 
και θέλεις να εξελίξεις ή/και να προωθή-
σεις τη δουλειά σου; Έχεις µια ιδέα που 
πιστεύεις ότι µπορεί να γίνει το next big 
thing; Αν ναι, δήλωσε συµµετοχή στο 
νέο κύκλο του Επιχειρηµατικού Επιταχυ-
ντή που διοργανώνει το INNOVATHENS, 
Creative Industries Vol. 5! Για 3 µήνες, 
καλλιτέχνες, start-ups, επιχειρήσεις 
και επαγγελµατίες που δραστηριοποι-
ούνται στους τοµείς των Creative & 
Cultural Industries (CCIs), εξελίσσουν 
τις ιδέες τους, σχεδιάζουν νέα projects, 
προϊόντα και υπηρεσίες, συνεργάζο-
νται, αλληλεπιδρούν, ανταλλάσσουν 
απόψεις, καλές πρακτικές και know how. 
Το INNOVATHENS προσφέρει σε όσους/
όσες επιλεγούν να συµµετάσχουν στο 
ταχύρρυθµο πρόγραµµα του Επιχει-
ρηµατικού Επιταχυντή σεµινάρια και 
workshops, εξατοµικευµένο mentoring 
και coaching από gurus του είδους, επι-
τυχηµένους επιχειρηµατίες και αναγνω-
ρισµένους ακαδηµαϊκούς, πρόσβαση 
σε ευκαιρίες χρηµατοδότησης αλλά και 
δυνατότητες networking µε τους πιο δη-
µιουργικούς ανθρώπους της αγοράς και 
της πόλης! ∆ηλώσεις συµµετοχής έως 28 
Φεβρουαρίου.

Μάθε περισσότερα

www.innovathens.gr
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Breakfast at Minas

Επιµέλεια: 
ΤΑΝΙΑ ∆ΕΛΗ

▶ Μετά το χρυσό και το ασήµι, ο µοναδικός µας Minas επα-

ναλανσάρει την πορσελάνη, ένα φίνο και εύθραυστο υλι-

κό που είχε δουλέψει παλιότερα και τώρα που βρέθηκε το κα-

τάλληλο εργοστάσιο παραγωγής στην Τσεχία λανσάρει ξανά 

µια υπέροχη σειρά από σκεύη καθηµερινής χρήσης. Φλιτζάνια 

µε πιατάκια του καφέ και του espresso, κούπες αλλά και δα-

κτυλίδια για να πιάνεται η πετσέτα του φαγητού. Τι εντυπωσι-

ακό έχουν τα φλιτζάνια του καφέ εκτός από τη µοναδική τους 

φόρµα; Είναι σχεδιασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε όταν ακου-

µπάς το φλιτζάνι στο πιατάκι να γλιστράει µόνο του και να 

βρίσκει το κέντρο. Ακόµα κι αν το στρέψεις µε κλίση 45 µοι-

ρών να µη µπορεί να πέσει. Το πιατάκι στη µια του πλευρά δια-

θέτει µια θέση για να ισορροπεί το κουταλάκι. Επίσης το χείλος 

του φλιτζανιού φέρει ξεχωριστό χρώµα για να µπορείς να δια-

κρίνεις πιο είναι το δικό σου. Οι τιµές αρχίζουν από 95 ευρώ η 

κούπα. Η σειρά θα εµπλουτιστεί και µε άλλα αντικείµενα. ✍
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ΒΡΕΣ ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 
MAX FACTOR ΣΤΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
MAT.FASHION

Οι νέες τάσεις στη µόδα και το 
µακιγιάζ συναντιούνται στα 

καταστήµατα Mat.Fashion µε 
τα best sellers καλλυντικά της 

Max Factor. Όλα όσα χρειάζεται 
µια γυναίκα για να πετύχει την 
τέλεια εµφάνιση είναι διαθέσι-

µα ήδη στο κατάστηµα του 
Πειραιά (Τσαµαδού 33-35), µαζί 

µε beauty tips από το ειδικά 
καταρτισµένο προσωπικό. 

Μάθε περισσότερα στο 
Instagram @matfashion και 

@maxfactorgr. 

SWATCH
Ρολόι Beating 

Love, από τη σειρά 
Valentine’s Day, 

€75

TOMS
Παπούτσια µε πολύχρωµη σόλα €60

NEW CULT
Φούτερ µε κουκούλα 
Staple Pigeon €74,80

ALEXANDER 
MCQUEEN

Γυναικεία γυαλιά 
ηλίου µε τρουκς

KIEHL’S
Ορός βιταµίνης C µε 
12,5% βιταµίνη C και 

υαλουρονικό οξύ

KARL 
LAGERFELD
Γυναικεία τσάντα €135

REEBOK
Αθλητικά παπούτσια [Ree] Cycled 

Classic Leather Legacy €100

BENETTON
Σακίδιο πλάτης €89,95 

MIZUNO
Γυναικείο sneaker Wave Rider €160

INTIMISSIMI
Εσώρουχα µε 

λεπτοµέρεια δαντέλα, 
σουτιέν €32,90/ 

σλιπ €14,90

INTERMED
Slimfix Gummies, ζελεδάκια για απώλεια 

βάρους €12,90

G STAR 
RAW
Γυναικείο τζιν 
€139,90

GLAMAZON

Wanderlust
Τι είναι και γιατί 
µειώνεται µε τις 
καραντίνες, τα 
lockdown και τα 
απαγορευτικά 

Της ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ 
ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ì
άνεταιτο wanderlust. 
Εξανεµίζονται οι πραγµατι-
κές δυνατότητες να το κα-
τακτήσεις, να το πιεις γου-
λιά-γουλιά σαν ένα καλό ου-

ίσκι Royal Salute. Την κοίταξα λοξά 
έτσι όπως µου το πέταξε χαλαρά. 
«Χάνεται το wanderlust». Τι λες;  Και 
τι είναι αυτό το wanderlust; Είναι 
η επιθυµία για περιπλάνηση, για 
ταξίδια. Η λαχτάρα να εξερευνή-
σεις τον κόσµο. Και σε ποιον δεν 
αρέσουν τα ταξίδια. Και ποιος δεν 
θέλει να ταξιδεύει. Από το Παρίσι 
στη Γροιλανδία, από το Βερολίνο 
στο ∆ουβλίνο, από το Όσλο στην 
Αθήνα και όπου αλλού σταµατήσει 
ο δείκτης την υδρόγειο. 

Είναι τόσο δυστοπική αυτή η 
περίοδος, τόσο περίεργη, γκρίζα 
και θλιβερή που δεν χάνεται µόνο 
το Wanderlust, χάνονται και όλα 
τα άλλα lust. Μειώθηκε κατά 40% 
το σεξ στη δεύτερη καραντίνα 
αλλά πενταπλασιάστηκε η χρήση 
ηρεµιστικών (ο Θάνος Ασκητής 
αποκάλυψε τις αλήθειες). Ενώ 
στην πρώτη καραντίνα έγινε του 
Μπρίτζερτον. Καλά.

Το Wanderlust βουλιάζει διότι 
υψώνονται, νοερώς, γιγαντιαίοι 
φράχτες, και τροµαχτικοί λαβύ-
ρινθοι που σκεπάζουν φρικτούς 
βρυχηθµούς, όπως στην ταινία 
The Mazerunner. Ο «εγκλεισµός», 
τα κλειστά µαγαζιά, οι άνθρωποι 
που νοσηλεύονται στα νοσοκο-
µεία και οι δικοί τους προσεύ-
χονται, τα κρούσµατα που δεν 
είναι απλά αριθµοί, είναι ψυχές, 
οδηγούν σε µια κατάσταση αν όχι 
οκνηρίας µε την κυριολεκτική της 
σηµασία, αλλά σε µια εξάντληση 
και κόπωση ψυχική και σωµατική. 
Οι ζωές που χάνονται. Και η ζωή 
που συνεχίζεται.

Ταξίδια µε σχεδία τις πλατφόρ-
µες. Η ελπίδα και ο πόθος του ταξι-
διού δεν πρέπει να σβήσουν. Εδώ 
προσεκτική επιλογή ταινιών που 
εγγυώνται την ικανοποίηση του 
Wanderlust, www.vanityfair.com/
hollywood/2020/03/best-movies-
to-satisfy-your-wanderlust. Πρώτη 
και καλύτερη η Ρις Γουίδερσπουν 
µε το υπαρξιακό road movie η «Ά-
γρια», ενώ ανάµεσα στις ταινίες και 
το υπέροχο «Eat, pray, love» µε την 
υπέροχη Τζούλια Ρόµπερτς. 

Και εδώ βιβλία για τον ίδιο 
σκοπό, www.moon.com/travel/
trip-ideas/books-to-satisfy-your-
wanderlust-during-quarantine.

Αν χαθεί και το wanderlust, 
στα αρχαία ελληνικά «Το φιλαπό-
δηµον», µαζί µε όλα τα άλλα που 
χάνονται, αλίµονό µας.

«Είναι δουλειά 
µας να κάνουµε 

τις γυναίκες 
ευτυχισµένες 

µε αυτά 
που έχουν»

– Earl B. Puckett
(πρόεδρος αλυσίδας

καταστηµάτων)

SISLEY
Γυναικείο 

κοντό jacket
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ΓΕΥΣΗ
Επιµέλεια
ΝΕΝΕΛΑ 

ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Î
χω εδώ και λίγο καιρό 
αποκτήσει καινούργιο 
χούι… Αντί να «γυρίζω 
και να µυρίζω» ό,τι και-

νούργιο συµβαίνει στη γαστρο-
νοµική πλευρά της πόλης και 
στη συνέχεια να κανονίζω µε την 
παρέα ποιο βράδυ θα βρεθούµε 
επιτόπου για να δοκιµάσουµε τα 
ωραία του, κάθοµαι ώρες ατελεί-
ωτες στο ίντερνετ και µελετάω 
τις πλατφόρµες διανοµής φαγη-
τού κατ’ οίκον. Ανακαλύπτω πρά-
µατα και θάµατα, οι προτάσεις 
είναι άπειρες και εξόχως δελεα-
στικές, οι πιο πολλές έχουν από 
πίσω τους πολύ ενδιαφέροντα 
µενού και διάσηµους σεφ να τα 
υπογράφουν. Φυσικά, πεινάω 
όλη µέρα.

Με τα απανωτά και τόσο µακράς 
διαρκείας lockdown έχουµε εδώ 
και καιρό χάσει τη δυνατότητα να 
κλείσουµε τραπέζι στο αγαπηµένο 
µας στέκι αλλά και αυτό, το αγαπη-
µένο µας στέκι, µας έχασε εντελώς 
και ολωσδιόλου από µπροστά του. 
Σεφ και επιχειρηµατίες της εστία-
σης όµως, πριν καν προλάβουν να 
κλάψουν την καινούργια κατάστα-
ση που διαµόρφωσε η πανδηµία, 
είχαν ήδη βρει διεξόδους και τρό-
πους ώστε να ξαναβρεθούµε έστω 
κι αν αυτό δεν σηµαίνει µια κράτη-
ση στην αγαπηµένη µας γωνιά του 
εστιατορίου τους ή µια θέση στο 
κοµψό stool της µπάρας τους. 

Και ξαφνικά µαζί µε όσους είχαν 
ήδη ενταγµένο το delivery και το 
take away στις δραστηριότητές 
τους –σουβλάκι, πίτσα, µπέργκερ–, 
άρχισαν να εµφανίζονται εστιατό-
ρια που κάποτε ούτε που θα µας 
πέρναγε από το µυαλό πως θα 
µπορούσαµε να απολαύσουµε το 
µενού τους σε µια παράδοση κατ’ 
οίκον. Στο µαγειρεύει ο εξαιρετικός 
σεφ, σε έναν καινούργιο του χώρο 
- «µη χώρο», που µάλιστα έχει άλλο 
όνοµα από το «φυσικό» του εστι-
ατόριο, δική του σελίδα στα σό-
σιαλ και έρχεται αποκλειστικά και 
µόνο σπίτι σου. Εύκολα, γρήγορα, 
σαφώς πιο οικονοµικά και κυρίως 
ανέπαφα, µεγάλο ζητούµενο της 
εποχής. Το σηµερινό delivery και 
take away, έτσι όπως διαµορφώνε-
ται, είναι λαµπερό, έχει πάνω του 
τη σφραγίδα του σύγχρονου και 
πρωτοποριακού, δηµιουργεί τα νέα 
trends, είναι ποιοτικό,  αποτελεί µια 
νέας µορφής «έξοδο». 

Την αρχή έκαναν πολύ µεγάλα ο-
νόµατα και εστιατόρια του εξωτε-
ρικού, γρήγορα ακολούθησαν και 
τα δικά µας, εγχώρια, διάσηµα ονό-
µατα. Το καλοκαίρι που µας πέρα-
σε, λίγο µετά το πρώτο lockdown 
(και µε τη βεβαιότητα όλων µας 
ότι πολύ σύντοµα θα ακολουθήσει 
και δεύτερο), ο Αντώνης ∆ρακου-
λαράκος, ιδιοκτήτης και σεφ του 
µικρού πλην ξακουστού γιαπωνέ-

Κάπου σε ξέρω...
Τα νέα hip εστιατόρια έχουν διάσημους

γονείς και τα βρίσκεις μόνο στο διαδίκτυο

DIFFERENT BOX,  Χριστόφορος Πέσκιας
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ζικου Sushimou, πήρε το πιο πετυχημένο 
πιάτο του, το Chirashi Don, του έφτιαξε 10 
πολύ ενδιαφέρουσες εκδοχές τις οποίες 
άρχισε να διανείμει μέσω του Sushi Lunci, 
ενός shop in a shop, ενός «εικονικού» δηλα-
δή καινούργιου εστιατορίου που βρίσκεται 
μέσα στο αρχικό αλλά προτείνει άλλα πιάτα 
από αυτό, ίδιας υψηλής ποιότητας και από-
λαυσης αλλά σε άλλες τιμές, και το διανεί-
μει μόνο μέσω delivery και take away. «Είναι 
ένα side project, φυσικά δεν μπορεί να φέρει 
τα λεφτά του φυσικού μας εστιατορίου, όμως 
μπορεί κάπως να μας συντηρήσει, το ευχαρι-
στιόμαστε πολύ και διατηρεί για όλους μας 
μια κανονικότητα. Έγινε με τη μία αγαπητό στο 
κοινό, απέκτησε τους δικούς του φανατικούς, 
σίγουρα πια στο μυαλό μας υποβόσκει η σκέ-
ψη κάποια στιγμή να αποκτήσει και αυτό τον 
φυσικό του χώρο».
Ο Άρης Βεζενές παρουσίασε από το καλο-
καίρι μια νέα πρόταση της πολύ επιτυχη-
μένης γιαπωνέζικης pub του Birdman, το 
Ekiben Βox, το οποίο εμπνεύστηκε από τα 
bento boxes, τα κουτιά δηλαδή με φαγητό 
που πωλούνται στην Ιαπωνία στους σταθ-
μούς των τρένων και ενώ είναι γρήγορα και 
φτηνά καθόλου δεν υπολείπονται σε ποι-
ότητα και νοστιμιά από όσα πωλούνται σε 
ένα καλό κανονικό εστιατόριο. «Είμαι και 
ο ίδιος μεγάλος ντελιβεράκιας και πιστεύω 
πως όλοι έχουμε δικαίωμα στο καλό delivery. 
Δεν μπορεί η ραχοκοκαλιά του να είναι μόνο 
κρέατα, πολλές φορές αμφιβόλου ποιότητας. 
Τα Εkiben Βoxes είναι διαφορετικά από αυτά 
που προσφέρουμε στο κανονικά μας εστια-
τόριο –γιατί δεν μπορούν να μεταφέρονται 
όλα– αλλά έχουν μεράκι, εστιατορική προ-
σέγγιση, εξαιρετικές πρώτες ύλες. Να κι ένα 
καλό της καραντίνας... η χώρα άλλαξε πίστα 
στο delivery!». 

Το PS Luncheon ήρθε κι αυτό μέσα στην κα-
ραντίνα σαν... υστερόγραφο αλλά και σαν 
το τρίτο παιδί του Nolanverse, της ομάδας 
δηλαδή που κινεί τα πολύ αγαπημένα στο 
κοινό εστιατόρια Nolan και Proveleggios 
που έχουν σαν head chef τον ακόμη πιο α-
γαπημένο όσο και πρωτοποριακό Σωτήρη 
Κοντιζά. Φυσικά κάνει μόνο delivery με πιά-
τα όπως φτερούγες κοτόπουλου με γλάσο 
sriracha και μέλι, σάλατες με Soba noodles 
και βινεγκρέτ αυγού, πίτσες που συνδυά-
ζουν γευστικά την Ιαπωνία με την Ιταλία, 
ένα burnt cheesecake που κάνει θραύση, 
αλλά το πάει και αρκετά βήματα παραπέρα 
προσφέροντάς σου τη δυνατότητα μέσω 
γραπτών οδηγιών και video να ολοκληρώ-
σεις εσύ τη συνταγή σπίτι σου «κλέβοντας» 
έτσι λίγη από τη δόξα και τη μαεστρία του 
διάσημου σεφ του. «Έχουμε πολλά ακόμη 
να δούμε αλλά και να κάνουμε» μού λέει ο 
Κώστας Πισσιώτης από την ομάδα, για να 
συνεχίσει: «Βλέπω τις συνήθειες του κόσμου 
αναγκαστικά να αλλάζουν με όλη τη φάση 
της πανδημίας και δεδομένου πως τα μπαρ, τα 
clubs και τα νυχτερινά μαγαζιά θα αργήσουν 
να ξαναμαζέψουν τον κόσμο, τα εστιατόρια 
–με νέες προσαρμοστικές κινήσεις βέβαια–, 
θα απορροφήσουν όλη την “έξοδο”. Σε αυτή τη 
νέα κατάσταση πραγμάτων θα κερδίσουν αυ-
τοί που στο κοινό θα δώσουν ασφάλεια, ποιό-
τητα και νέες πρωτοποριακές ιδέες». Στον ίδιο 
ρυθμό και ο πολυβραβευμένος και εξαιρε-
τικός σεφ Χριστόφορος Πέσκιας έστησε 
από την πρώτη καραντίνα το Different Box 
και σου στέλνει στο σπίτι τα ακαταμάχητα 
πιάτα ενός νέου του μενού, εξίσου δελεα-

στικού και νόστιμου με όσα θα σε σέρβιρε 
στο εστιατόριο, ίδιας ποιότητας υλικών, με 
εξαιρετικό packaging αλλά και με οδηγίες 
και video ώστε να συμμετέχεις κι εσύ στη δι-
αδικασία. «Το ποιοτικό delivery μας ήρθε από 
«έξω» και ήρθε για να μείνει» δηλώνει.

Και είναι και άλλα «διάσημα παιδάκια» γνω-
στών μας εστιατορίων που κάνανε τα πρώτα 
τους βήματα μέσα στα lockdown και συνεχί-
ζουν ακάθεκτα. Το Pranzo –που στα ιταλικά 
σημαίνει ένα πιο καθημερινό μεσημεριανό-
βραδινό γεύμα– είναι το παιδί του Ovio, του 
ωραίου ristorante που άνοιξε λίγο πριν τον 
κορωνοϊό στο Σύνταγμα και με σεφ τον Πά-
νο Ιωαννίδη, τον «ωραίο» των κριτών του 
Master Chef, σημείωσε επιτυχία από τις πρώ-
τες μέρες της λειτουργίας του. «Ξεκινήσαμε 
να στέλνουμε με delivery “εύκολα” ιταλικά πιά-
τα, όμως είδαμε ότι έχει κίνηση και συνεχίζουμε 
προσθέτοντας και άλλα ωραία – italian meat 
balls, arancini, πίτσες, ωραίες σαλάτες, σού-
πες», μου λέει ο Πάνος Πολίτης, ο επιχειρη-
ματίας πίσω από το Ovio (αλλά και του επίσης 
ιταλικού Cupola στο Παγκράτι που κάνει κι 
αυτό διανομή), για να συνεχίσει: «Το delivery 
δεν μπορεί να υποκαταστήσει όλη την εμπειρία 
που ζει κάποιος μέσα στο εστιατόριο, ούτε φυ-
σικά μπορεί να αποδώσει το ίδιο οικονομικά. Ό-
μως μας βοηθάει σε αυτή την περίεργη περίοδο, 
κρατάει την επαφή μας με τον κόσμο και μέχρι 
τα πράγματα να ξαναφτιάξουν εμείς θα είμαστε 
εδώ προσφέροντας την ίδια ποιότητα με αυτήν 
που έχουμε και όταν λειτουργούμε κανονικά». 
Το μενού Cookoo το στήνει ο Περικλής Κο-
σκινάς από τη λαοφίλητη Cookoovaya, και 
έρχεται σπίτι σου με προτάσεις καθημερινές 
–υπέροχα, ιδιαίτερα σάντουιτς ψαριού αλλά 
και ωραία ελληνική κουζίνα–, ενώ μπορεί να 
σου προσφέρει και μια ξεχωριστή εμπειρία 
by Cookoovaya με πιο premium προτάσεις 
κατόπιν συνεννόησης. Το Casa  είναι το με-
νού για το σπίτι του μικρού και καλού Simul 
με σεφ τον Νίκο Θωμά, το Άλφα προσφέρει 
πιάτα ελληνικής κουζίνας with a twist που 
βγαίνουν από την κουζίνα του πολύ καλού Ά-
νετον στο Σύνταγμα. «Ξεκινήσαμε να κάνουμε 
παραδόσεις μόνο μεσημέρι, με πιάτα σε πολύ 
καλές τιμές», λέει ο Δημήτρης Φωτόπουλος, 
ο ιδιοκτήτης του. «Όμως είδαμε πως υπάρχει 
κίνηση και επεκταθήκαμε και στο βραδινό, 
πάλι με ελληνική καλή κουζίνα, πάντα με 
την ίδια ποιότητα που προσφέραμε και στο 
Άνετον». Ακολουθούν οι Μπαχάμες, που εί-
ναι το παιδί της γνωστής γαστροταβέρνας 
Σεϋχέλλες, το Jail Birds του T.G.I. Fridays 
με πιάτα μόνο για το σπίτι, το Paccheto που 
σου έρχεται ...πακέτο από το γνωστό ιταλικό 
Capanna του Κολωνακίου. 

Το μέλλον των εστιατορίων διαφαίνεται αρ-
κετά προβληματικό ακόμη κι αν είναι κοντά 
η μέρα που θα μας ξαναδεχτούν στους χώ-
ρους τους. Διαβάζω πως στη Νέα Υόρκη, τη 
μεγάλη «εστιατορομάνα» ολόκληρου του 
πλανήτη, αναμένεται να κλείσουν περίπου 
τα μισά, και αυτά που θα μείνουν είναι όσα 
έχουν ήδη προχωρήσει στο delivery αλλά 
και σε νέες μορφές «επαφής» με το κοινό 
τους. Η μεγάλη διάρκεια εγκλεισμού και 
η απομάκρυνση από τις αγαπημένες μας 
συνήθειες, ο φόβος του συνωστισμού και 
τα νέα δεδομένα κάνουν όλους μας και όχι 
μόνο τους επιχειρηματίες της εστίασης να 
μιλάμε για μια νέα εποχή που ξεκινάει και 
που απορρέει από όλα τα παραπάνω. Εδώ 
είμαστε για να τη ζήσουμε.

EKIBEN BOX by Birdman

PS luNChEON - Nolanverse

COOKOO by Cookoovaya

SuShI  luNCI by Sushimou 

PRANZO by Ovio
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ερικοί άνθρωποι µας εµπνέουν και µας 
κάνουν να χαιρόµαστε απλώς και µόνο 
επειδή έχουµε το προνόµιο να παρα-
κολουθούµε τον τρόπο που σκέφτο-
νται, που γράφουν, κυρίως τον τρόπο 

τους να σχετίζονται. Ένας από αυτούς 
είναι ο συγγραφέας Κυριάκο Αθανασιά-

δη τον οποίο γνώριζα ήδη από τη διαδικτυακή 
ζωή. Οι αναρτήσεις του στο Fb περιλαµβάνουν 
από εκτενή ποστ-shortcuts για την πανδηµία, τα 

εµβόλια, τις µάσκες, τη ζωή στην καραντίνα, µέ-
χρι έργα τέχνης και δηµοσιεύµατα από τον ξένο 
Τύπο, σχολιασµό της επικαιρότητας, οτιδήποτε 
έχει να κάνει µε βιβλία, βιβλιοκριτικές του ίδιου, 
βιβλιοφιλικές ειδήσεις ή αναγγελίες βιβλίων που 
έχουν γράψει στην οικογένειά τους (θα µας το 
εξηγήσει), οτιδήποτε έχει σχέση µε ζώα, αλλά και 
αστείες ιστορίες καθηµερινότητας της υπέροχης 
οικογένειάς τους που αναρωτιέσαι αν πραγµα-
τικά συνέβησαν, ή αν απλά έχει αυτή την ικα-

νότητα να προσαρµόζει τη γραφή του ανά πάσα 
στιγµή, χωρίς να χάνει ποτέ το ύφος, την ευφυΐα 
και το χιούµορ του. Αφορµή για τη συζήτησή µας 
υπήρξε η Ζωή τους µε τον Αρσέν, από όπου ξε-
πήδησε το βιβλίο «Πήραµε σκύλο - Πώς είναι να 
ζεις στο ίδιο σπίτι µε ένα τετράποδο παιδί» (εκδ. 
Κλειδάριθµος), ένα βιβλίο µε όλα αυτά που θα ή-
ταν καλό να γνωρίζουν όσοι θέλουν να πάρουν 
σκύλο, όσοι ήδη έχουν ή χρειάζονται µια µικρή 
έµπνευση για να το κάνουν. Έχει γράψει πάρα 
πολλά βιβλία αλλά αυτό είναι το αγαπηµένο του, 
µου λέει, γιατί µιλάει για τον Αρσέν, το παγκ που 
πήρανε µε τη συγγραφέα και δηµοσιογράφο Κική 
Τσιλιγγερίδου πριν 6 χρόνια, στο σπίτι τους στη 
Θεσσαλονίκη, και τους άλλαξε τη ζωή. Από τότε η 
οικογένειά τους µεγάλωσε, καθώς πριν από δύο 
χρόνια προστέθηκε ένα δεύτερο παγκ, η Άγκαθα, 
και πολύ πιο πριν µία γάτα, η Φαντοµά, τις πε-
ριπέτειες των οποίων µαθαίνουµε από τη σελίδα 
τους στο Facebook. 

Μου έχεις πει ότι ο Αρσέν σού άλλαξε τη ζωή. Πάντα 
έχω στο µυαλό µου πως το να επιτρέπουµε στον 
εαυτό µας να αλλάζει είναι ένα πολύ µεγάλο δώρο 
που µπορούµε να του κάνουµε…
Ναι, νοµίζω πως έτσι είναι. Μολονότι εγώ δεν φηµίζο-
µαι για τις αλλαγές µου. Βασικά, το άκρως αντίθετο. 
Μου άρεσαν από πάντα τα ίδια πράγµατα που µου αρέ-
σουν και τώρα, και αντιπαθώ επίσης τα ίδια πράγµατα 
µια ζωή. Είµαι κάπως µονολιθικός σ’ αυτά, δεν αλλάζω. 
Οπότε, δεν ξέρω, µπορεί και να αντιστάθηκα κιόλας – 
όµως ίσως για µια-δυο στιγµές, όχι περισσότερο. Ήταν 
µεγάλος έρωτας από την αρχή. Ξέρεις, δεν ήµουν ο 
κλασικός τύπος του φιλόζωου, σχεδόν δεν έβλεπα τα 
άλλα σκυλιά στον δρόµο, δεν τους έδινα σηµασία, δεν 
είπα ποτέ µου, «α τι καλό σκυλάκι, να το χαϊδέψω;» Με-
γάλωσα µε γάτες, αλλά ούτε µε τις γάτες είχα κανένα 
δέσιµο. Θέλω να πω, ό,τι και να γίνει, δεν προλαβαίνω 
πια όταν µεγαλώσω κι άλλο να βρεθώ ξαφνικά µε τρία-
τέσσερα σκυλιά στο σπίτι, µε δέκα γάτες, µε ποντίκια, 
µε ιγκουάνα κι όλα αυτά, ο περίεργος γραφικός της 
πολυκατοικίας που δεν µιλάει, δεν πλένεται, στο τέλος 
τον τρώνε οι γάτες και τον βρίσκουν µετά από καιρό 
οι γείτονες. ∆ηλαδή, εντάξει, και τώρα είµαι κάπως 
γραφικός, αλλά δεν µε δείχνουν κιόλας µε το δάχτυ-
λο. Εκτός κι αν µε δείχνουν, και δεν το προσέχω! Αλ-
λά ναι, ο Αρσέν µε άλλαξε. Ξαφνικά, δέκα µέρες µετά 
τον ερχοµό του στο σπίτι, άρχισα να βλέπω κάθε µέρα 
βιντεάκια µε παγκ, µε άλλα σκυλιά, µε γκνου, µε ό,τι 
θέλεις – µε τις ώρες. Ακόµα το κάνω, έχω αρχίσει πια 
να τα στέλνω και στους άλλους. Μιλάµε για πολιτικά 
βιβλία µε κάποιον βιβλιοκριτικό, π.χ., λέµε καληνύχτα, 
και στο τέλος τού στέλνω και το βίντεο µε µια καµηλο-
πάρδαλη που γέννησε στον τάδε ζωολογικό κήπο ένα 
καµηλοπαρδαλάκι. ∆εν µου ξαναµιλάνε, αλλά εντάξει. 
Όµως ο Αρσέν µε άλλαξε και αλλιώς, σχεδόν στα πά-
ντα. Το κάνουν αυτό τα σκυλιά.

Γιατί όµως τώρα ένα βιβλίο για τον Αρσέν;
∆εν θυµάµαι καθόλου πώς ξεκίνησε αυτό το πρότζεκτ 
ή πώς µου ήρθε η ιδέα. ∆ηλαδή, δεν συγκέντρωνα 
στοιχεία και συµβουλές και τα λοιπά για να τα κάνω 
βιβλίο. Απλώς από κάποια στιγµή και µετά τα ήξερα, 
τα είχα µάθει – και µάθαινα κι άλλα διαρκώς. Έγινα κάτι 
σαν ειδικός. Αλλά όχι ειδικός σαν εκπαιδευτής, ή οτι-
δήποτε παρεµφερές. Ειδικός στο πώς να µεγαλώνω 
εγώ τον Αρσέν, και στο να συµβουλεύσω κάποιον να 
προετοιµαστεί για τον ερχοµό ενός πολύ περίεργου 
παιδιού στο σπίτι. Ήδη είχα αρχίσει να δίνω συµβουλές 
στον δρόµο – κάθε µέρα στις βόλτες µας µιλάω µε κό-
σµο, και δεν χάνω ευκαιρία να λέω διάφορες σοφίες. 
Εκ των οποίων η κυριότερη είναι αυτή: πάρτε καλύτε-
ρα ένα παπαγαλάκι, τα σκυλιά είναι δύσκολα, πρέπει 
να τους αφοσιωθείς.

Νοµίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν 
ένα ζώο, όπως κάνουν ένα παιδί, χωρίς να είναι έτοι-
µοι ή να ξέρουν τι τους περιµένει. Μαθαίνουν στην 
πράξη, ή δεν µαθαίνουν και ζουν δυστυχισµένοι…
Ναι, ναι, αυτό. Και ζουν δυστυχισµένα και τα σκυλιά 
µαζί τους, αν δεν µάθουν. Ή µάλλον, αν δεν θελήσουν 
να µάθουν. Γιατί δεν είναι κάτι που δεν µαθαίνεται. Μια 
χαρά µαθαίνεται, αυτό λέω και στο βιβλίο. Απλώς πρέ-
πει να θέλεις να µάθεις, δηλαδή να πεις, «πλέον η µέρα 
µου θα είναι κατά τρεις ώρες µικρότερη, τέρµα, πήρα 
σκύλο». Γιατί εκείνες τις τρεις ώρες –που βέβαια θα µοι-
ράζονται στις δεκάξι που είµαστε ξύπνιοι– δεν θα είµαι 
πια µόνος, θα είµαι µαζί του. Εννοώ, κολλητά µαζί του. 
Κυριολεκτικά. Χώρια όλες τις υπόλοιπες που και πά-

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 
Η ζωή µε τον Αρσέν

Μια απολαυστική συζήτηση, µε αφορµή το νέο του βιβλίο «Πήραµε σκύλο»
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λι θα είµαστε παρέα. Ναι, προφανώς εντέλει θα 
φαίνεται πολύ µεγαλύτερη η µέρα, και πολύ πιο 
πλούσια, αλλά εσύ πρέπει να πεις στον εαυτό σου 
αυτό ακριβώς: χάνω για ένα σηµαντικό ποσοστό 
της ηµέρας µου το αυτεξούσιόν µου, το ξεχνάω 
για τα επόµενα 16 χρόνια. Ένας σκύλος σηµαί-
νει πολλά, όλα αυτά που ξέρουµε, αλλά πρώτα 
σηµαίνει υποχρεώσεις, δουλειά, έξοδα, άγχος, 
ευθύνη, επαγρύπνηση. Οι αγάπες, τα παιχνίδια, η 
παντοτινή αφοσίωση και όλα αυτά που οµορφαί-
νουν τη ζωή µας, οφείλουν να έρχονται δεύτερα.

Το ένα κοµµάτι του βιβλίου είναι χρηστικό, όλα 
όσα χρειάζεται να κάνουµε παίρνοντας σκύλο, 
κάτι σαν οδηγίες χρήσης. Τα ένθετα «Η ζωή µε 
τον Αρσέν», όµως, περιγράφουν τη δική σας 
καθηµερινή σχέση, µια σχέση σεβασµού και 
αγάπης. Νοµίζω ότι και µόνο να παρατηρού-
µε πώς αγαπάει κάποιος, πώς φροντίζει, πώς 
νοιάζεται –όπως εµείς, εσάς– από µόνο του 
αυτό µπορεί να µας µάθει πολλά πράγµατα.
Με την παρατήρηση γράφονται και τα βιβλία 
άλλωστε, όλα τα βιβλία. Επίσης µε διαρκή, α-
κούραστη ανάγνωση και µε µπόλικη χειρωναξία 
βέβαια, αλλά το βασικό είναι να παρατηρείς, να 
βλέπεις τους άλλους, να τους κρίνεις, να τους 
«βαθµολογείς» κι όλα αυτά. Έτσι, ναι, πράγµατι οι 
βάσεις του βιβλίου προφανώς τέθηκαν από την 
παρατήρηση των δικών µας σκυλιών όλα αυτά 
τα χρόνια, σε κάθε τους φάση, σε κάθε τους στιγ-
µή. Από το φαΐ και τον ύπνο τους µέχρι τις βόλτες 
έξω, το παιχνίδι, την κοινωνικοποίησή τους, τις 
αρρώστιες τους – τα πάντα. Οπότε στο βιβλίο οι 
ενδιαφερόµενοι θα βρουν ό,τι πρέπει να ξέρει 
κανείς για το σκυλί που σκέφτονται να πάρουν, 
ενώ όσοι έχουν ήδη σκυλί θα επιβεβαιώσουν 
αυτά που βιώνουν καθηµερινά – και µάλλον θα 
συγκινηθούν και λίγο παραπάνω, και οπωσδή-
ποτε θα χαµογελάνε διαρκώς.

Ο Αρσέν είναι τροµερό πλάσµα! Και µαθαίνου-
µε πολλά πράγµατα για αυτόν: δεν είναι πολύ 
κοινωνικός, είναι ήσυχος, φοβάται όταν µένει 
µόνος του… Το βιβλίο µάς µαθαίνει ότι τα ζώα 
που ζουν µαζί µας έχουν συναισθήµατα, δικαι-
ώµατα, έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά.
Ναι, αυτός ήταν ο δεύτερος κύριος στόχος του 
βιβλίου. Ο πρώτος ήταν οι συµβουλές, η «εκπαί-
δευση» αυτού που θέλει να πάρει σκύλο – και η 
ψυχαγωγία αυτού που ζει ήδη µε έναν σκύλο, 
ή µε περισσότερους, και απλώς θέλει να το χα-
ρεί διαβάζοντας για τον εαυτό του. Ο δεύτερος 
στόχος είναι να λέω συνέχεια ότι τα σκυλιά προ-
φανώς και έχουν συναισθήµατα και δικαιώµατα. 
Και, όταν υιοθετούµε κάποιο, δεν µας παίρνει να 
το ξεχνάµε ποτέ. Τα σκυλιά δεν είναι άνθρωποι, 
αλλά αν δεν τους φέρεσαι σαν να ήταν, τότε κα-
λύτερα να µην έχεις σκύλο. Είναι τόσο απλό.

Τον Αρσέν τον γνωρίζουµε ωστόσο πριν από 
το βιβλίο, είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής, όσο και 
αξιαγάπητος. ∆εν είναι πολύ συνηθισµένο για 
ένα σκύλο να έχει σελίδα στο Facebook! 
Είχαµε στο µυαλό µας ότι θα κάναµε τη σελίδα 
του πριν καν έρθει στο σπίτι µας. ∆εν θυµόµα-
στε πώς, αλλά το είχαµε δέσει. Απλώς δεν µας 
πέρασε ποτέ από τον νου ότι θα είχε και τέτοια 
επιτυχία, τόσο κόσµο να τον ακολουθεί, κι αυτόν 
και τις αδελφές του. Είναι πάνω από 10.000 άν-
θρωποι εκεί, ανεβάζουµε τέσσερα-πέντε ποστ 
καθηµερινά, και κάθε ποστ το βλέπουν 3.000-
4.000 από αυτούς. Κυρίως όµως, αλληλεπιδρού-
µε µε αυτούς τους γενναιόδωρους ανθρώπους, 
είναι φίλοι µας, µερικοί από αυτούς έγιναν και 
κολλητοί µας, και πολλές-πολλές δεκάδες κά-
νουν παρέα µεταξύ τους, βγαί-
νουν, τρώνε-πίνουν, κάνουν µαζί 
γενέθλια – προ πανδηµίας αυτά, 
φυσικά. Και βέβαια ο Αρσέν απα-
ντά στα µηνύµατά τους, στέλνει 
ειδικές φωτογραφίες του και δυο 
λογάκια σε παιδιά που θα του το 
ζητήσουν αν έχουν κάτι ιδιαίτερο, 
γενέθλια ας πούµε, ή αν πρόκει-
ται να µπουν στο νοσοκοµείο για 
µια επέµβαση… χίλια δυο. Είναι ω-
ραία. Είναι ένα από τα πιο όµορφα 
κοµµάτια της ζωής µας η σελίδα 
των παιδιών.

Κι εσάς σάς γνωρίζουµε από τα χρόνια της 
Πράγας... Η σχετική ανάρτηση του επαναπα-
τρισµού σας, όταν είχατε προσγειωθεί στην 
Αθήνα στο κύµα του Μαρτίου, είχε γίνει viral. 
Ναι, γυρίσαµε µετά από τρία χρόνια εκεί, και ήταν 
µια ολόκληρη περιπέτεια όλο αυτό, ο επαναπα-
τρισµός εν µέσω πανδηµίας και σκληρής καρα-
ντίνας εννοώ, για την οποία δεν µπορείς να είσαι 
προετοιµασµένος. Μάλιστα, νοικιάσαµε το σπίτι 
όπου θα µένουµε τα επόµενα χρόνια από φωτο-
γραφίες… Όµως, τέλος καλό, όλα καλά. Θέλω να 
πω, είµαστε οκέι τώρα, και, αν υποθέσουµε ότι θα 
επιστρέφαµε ούτως ή άλλως κάποια στιγµή, κα-
λύτερα που έγινε έτσι, ξαφνικά. Έπειτα, η Θεσσα-
λονίκη θα τα πάει πολύ καλά στο άµεσο µέλλον, 
θα αλλάξει τροµερά προς το πολύ καλύτερο – χαι-
ρόµαστε που θα είµαστε εδώ να το δούµε αυτό.

Μερικές φορές είναι αυτές οι τόσο αστείες 
ιστορίες από την καθηµερινή σας ζωή, που 
πάντα ενώ γελάει κανείς, αναρωτιέται: τώρα 
αυτό όντως συνέβη; Ήταν αλήθεια η ιστορία 
µε τον κύριο που µπερδεύει πάντα τον Αρσέν 
και την Άγκαθα στο ασανσέρ, αλλά εκείνη τη 
µέρα τα είπε σωστά και τα µπέρδεψες εσύ;
Αλήθεια ήταν, όλα αλήθεια είναι – ή θα µπορού-
σαν να είναι. ∆εν ξέρω αν θυµούνται κάποιοι φί-
λοι για τη φορά εκείνη που είχα φάει ένα τερά-
στιο τσέχικο µπισκότο. Τεράστιο όµως, ήταν µε-
γάλο σαν µεγάλο σφουγγάρι µπάνιου. Εν πάση 
περιπτώσει, το έφαγα όλο, πεινούσα τροµερά. 
Εκ των υστέρων έµαθα ότι αυτό δεν το τρως, τρί-
βεις µόνο λίγο για το φαγητό, µια ιδέα, ένα ψέµα, 
µ’ αυτό το εργαλείο που έχουµε για τα καρότα, τα 
λάχανα και τα λοιπά, µε τον τρίφτη. Ε, δεν µου το 
είχαν πει. Και το έφαγα. Ήταν τροµερά σκληρό 
στο µεταξύ, πήγα να σπάσω τα δόντια µου. Έφα-
γα ένα πελώριο µπαχαρικό επειδή δεν ήξερα να 
διαβάσω τι ήταν αυτό το πράγµα, δεν έµαθα πο-
τέ µου ούτε µισή λέξη τσέχικα, είµαι τραγικός.

Πες µας κάτι και για τα βιβλία. Γενικά. Αλλά και 
για τα δικά σας. Θυµάµαι ένα ποστ µε το πόσα 
βιβλία βγάζετε στην οικογένειά σας, σκεφτό-
µουν… είναι δυνατόν;
Ναι, βγάζουµε αρκετά και η Κίκα και εγώ, γιατί 
γράφουµε αρκετά. Εκείνη κάνει και άλλες τρεις 
δουλειές, ενώ εγώ όχι, είµαι πλήρους απασχολή-
σεως. Και είναι κι άλλα που δεν φαίνονται, γιατί 
βγαίνουν µε ξένα ψευδώνυµα. Αλλά το γράψιµο 
είναι µια δουλειά, δεν είναι για να κάθεσαι και να 
κοιτάς τον τοίχο. Ή για να έχεις Ύφος Συγγραφέα. 
Είναι για να γράφεις. Άπαξ και γράφεις 3-4 ώρες 
κάθε µέρα, θα βγουν τα βιβλία, έτσι συµβαίνει. 
Πόσο µάλλον αν γράφεις περισσότερες, και αν 
έχεις καλό προγραµµατισµό. Το κακό είναι πως 
τα τελευταία µας βιβλία βγαίνουν πάνω στην 
πανδηµία, µε τα βιβλιοπωλεία κλειστά ή σχεδόν 
κλειστά, ή µόνο µε online πωλήσεις. Όπως και 
το τρίτο αστυνοµικό της γυναίκας µου. Είναι µια 
πολύ δύσκολη εποχή αυτή, για όλους. Από εκεί 
και πέρα, για τα βιβλία γενικώς έχω να πω ότι, 
µόλο που ξέρω τον χώρο σαν την τσέπη µου για-
τί είµαι 35 χρόνια κοµµάτι του, δεν το περίµενα 
ότι η ελληνική αγορά βιβλίου θα έδειχνε τέτοιες 
αντοχές και τέτοια προσαρµοστικότητα. Είναι α-
πίθανη η δουλειά που γίνεται στα εκδοτικά. Τρο-
µερή. Μιλάµε για ένα από τα πιο εύθραυστα, πιο 
τρυφερά καταναλωτικά αγαθά. Μπορεί να ισο-
πεδωθεί εύκολα. Όµως δεν ισοπεδώθηκε, παρά 
τα χτυπήµατα. Έχουµε, αν όχι µία ανθηρή αγορά 
βιβλίου, µία από τις καλύτερες και ποιοτικότε-
ρες, για τα πληθυσµιακά δεδοµένα της χώρας. Ας 
εξακολουθήσουν οι αναγνώστες να αγοράζουν 
βιβλία που ξέρουν ότι θα τους αρέσουν από το 

βιβλιοπωλείο που αγαπούν — µι-
κρό ή µεγάλο, δεν έχει σηµασία, 
αρκεί να το κάνουν. Κι αν αγαπούν 
τα σκυλιά ή αν σκέφτονται να υι-
οθετήσουν ένα, ας πάρουν και το 
«Πήραµε σκύλο». Τους ευχαριστώ 
εκ των προτέρων τροµερά, όπως 
και τους ανθρώπους του Κλειδά-
ριθµου για τη στήριξη και την πα-
νέµορφη έκδοση που έκαναν – και 
βέβαια και εσάς γι’ αυτή την ευκαι-
ρία που µου δώσατε, και τους ανα-
γνώστες σας για την ώρα που µας 
αφιέρωσαν. Να είστε καλά! <3

Κυριάκος 
Αθανασιάδης 
Πήραμε σκύλο
εκδ. Κλειδάριθµος
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Στις γιορτές των Χριστουγέννων µπήκα σ’ ένα αεροπλάνο και 

πήγα στο Ηράκλειο. Υπήρχε βέβαια το κώλυµα της απαγόρευ-

σης των ταξιδιών από νοµό σε νοµό, υπήρχε όµως και το «πα-

ραθυράκι» των ελαιόφυτων – και έτυχε να είµαι κληρονόµος 

ενός στρέµµατος µε ελιές που δεν είχα δει ποτέ στη ζωή µου. 

Έβγαλα ένα αντίγραφο του Ε9 και κατέβηκα στην Κρήτη.

Στο Ηράκλειο ζει ο πατέρας µου. Ζει; Μάλλον όχι, πάντως α-

ναπνέει. Έχει περάσει τα ενενήντα κι είναι κατάκοιτος σ’ ένα 

κρεβάτι. Κατέρρευσε γρήγορα από τότε που η µάνα µου µε-

τακόµισε στους ουράνιους λειµώνες. Κάθε δυο τρεις µήνες 

πηγαίνω και του κρατάω συντροφιά για µια βδοµάδα. Ξέρω 

ότι σε λίγο καιρό δεν θα έχω πια την ευκαιρία να κουβεντιάζω 

µε τον άνθρωπο που χωρίς εκείνον δεν θα είχα την ευκαιρία 

να γεννηθώ. ∆εν θα είχα διαβάσει Ντοστογιέφσκι, δεν θα είχα 

κάνει µια κόρη, δεν θα είχα κλάψει χαµένους έρωτες, δεν θα 

έγραφα βιβλία.

Κάθοµαι λοιπόν πλάι στο κρεβάτι του και συζητάµε. Αυτές τις 

γιορτές τον ρώτησα κάποια στιγµή τι θα ήθελε να του φέρει ο 

καινούργιος χρόνος. Μου λέει: «Μια στην κεφαλή!»
Οπότε, για να φαιδρύνω κάπως την κατάσταση, άρχισα να του 

αραδιάζω τα επιχειρήµατά µου εναντίον της καύσης των νε-

κρών (που ήθελε εκείνος) και υπέρ της επιστροφής στο χώµα 

(που επιζητούσα εγώ).

Ο Μανουέλ Βίλας, ένας περίπου συνοµήλι-

κός µου Ισπανός συγγραφέας, στο βιβλίο 

του µε τίτλο «Ορδέσα», συνοµιλεί µε τον νε-

κρό πατέρα του – αλλά και µε τη µάνα του 

ενίοτε. Σε µια κρίσιµη στιγµή της ζωής του 

αρχίζει να ανακαλεί γεγονότα των περασµέ-

νων χρόνων στον γενέθλιο τόπο του, στιγµές 

χαράς και θλίψης µε τους γονείς του, περιπέ-

τειες της νιότης αλλά και της µέσης ηλικίας 

στη σύγχρονη χώρα των Ιβήρων.

Ξεκινάει έτσι ένα ταξίδι στις διαστρωµατώ-

σεις του δικού του πλατωνικού σπηλαίου. 

«∆εν υπήρχε καµία χαρά, ούτε ευτυχία στην 
κατοπτρική συνάντηση µε τον πατέρα µου, αλ-
λά ένα ακόµα στρίψιµο της βίδας, µια ακόµα 
βαθµίδα προς την κάθοδο, προς την υποθερµία 
δυο πτωµάτων που µιλούν». Λαµπρή απεικόνι-

ση σχέσης γιου µε πατέρα, θα έλεγα εγώ.

Πρόκειται για ένα µεστό, γεµάτο συγκίνηση 

αφήγηµα γύρω από την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, 

τα αποµακρυσµένα χωριά της Ισπανίας αλλά κι έναν αποτυχη-

µένο γάµο, τον δικό του. Γράφει: «Μετά το διαζύγιο έγινε άλλος 
άνθρωπος. Είπε όχι σ’ αυτήν τη συµβολική διευθέτηση της πραγ-
µατικότητας που εξασφαλίζει ο µακρόβιος γάµος, που είναι ένας 
εφιάλτης, που είναι αιχµαλωσία…»
Πιο κάτω, κι ενώ ο ήρωας βρίσκεται πια στην Ορδέσα, έναν τό-

πο της παιδικής του ηλικίας, διαβάζω κάποιες σκέψεις του για 

τη µοναξιά: «Χωρίς οικογένεια, δεν είσαι παρά ένας µοναχικός 
σκύλος. Τους µοναχικούς σκύλους τους κακοποιούν, τους κρεµά-
νε στους εγκαταλελειµµένους φράχτες κάποιου δρόµου. Εκεί, σε 
κάποιο χάλασµα απ’ όπου προεξέχει ένα µαδέρι, εκεί τους κρεµά-
νε, γιατί η µοναξιά τους δίνει το κακό παράδειγµα».
Και αµέσως συνεχίζει: «∆εν µε ικανοποιεί πια η συντροφιά κανε-
νός ανθρώπου. Αγαπώ τους ανθρώπους, αλλά δεν έχω όρεξη να 
’µαι µαζί τους».
Προσυπογράφω και στέλνω πάραυτα το ανωτέρω κείµενο 

στην αρχισυνταξία της Athens Voice. Με µια προτροπή – εκτός 

του να διαβάσετε το βιβλίο. Να µιλήσετε, όσο είναι ακόµα 

καιρός, µε εκείνους που σας έφεραν στη ζωή. Ο χρόνος λιγο-

στεύει… ●

 Α.Σ. για την Athens Voice, αρχές του ελπιδοφόρου 2021

Συζητήσεις με σκιές
Του Άρη Σφακιανάκη

Ορδέσα, Μανουέλ Βίλας, 
εκδ. Ίκαρος
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ερνάντο Αραµπούρου, από τα µεγαλύτερα 
λογοτεχνικά φαινόµενα των τελευταίων χρό-
νων. Το συγκλονιστικό «Πατρίδα» του 2018 
(µεταφέρθηκε ήδη σε σειρά από την HBO µε 

τίτλο «Patria» σε εξαιρετική απόδοση) ακολουθούν 
τώρα «Τα χρόνια της βραδύτητας» (εκδ. Πατάκη) όπου 
ο συγγραφέας σκιαγραφεί για µια ακόµα φορά το ζο-
φερό υπόβαθρο ενοχής που κρύβεται πίσω από την 
πρόσφατη ιστορία της Χώρας των Βάσκων.

Το βιβλίο µάς µεταφέρει στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και 
µέσα από τα αθώα µάτια του 8χρονου ήρωα, του Τσίκι, ο 
οποίος πηγαίνει να ζήσει µε τους θείους του, παρακολου-
θούµε πώς κυλούν οι µέρες στην οικογένεια σε µια γειτονιά 
του Σαν Σεµπαστιάν: Ο θείος, άνθρωπος αδύναµος, και η 
θεία, προσκολληµένη στις κοινωνικές και θρησκευτικές 
συµβάσεις της εποχής της, που κάνει κουµάντο, η ξαδέρφη, 
που έχει το µυαλό της στα αγόρια, και ο δύστροπος, λιγοµί-
λητος ξάδερφός, που επηρεασµένος από τη συστηµατική 
κατήχηση του ιερέα της ενορίας προσχωρεί στην πρωτοε-
φανιζόµενη τότε ΕΤΑ. Κοµπάρσοι της Ιστορίας, θα βρεθούν 
στριµωγµένοι ανάµεσα στην ανάγκη και στην άγνοια ενώ η 
ζωή τους, χρόνια αργότερα, θα αλλάξει δραµατικά.

Το πρώτο πράγµα που µε εντυπωσίασε στα «Χρόνια 
της βαρύτητας» ήταν το ύφος. Το άρωµα της κατα-
γωγής του συγγραφέα τον επηρεάζει και τον οδηγεί 
σε συγκεκριµένα θέµατα για έµπνευση; Μου αρέσει 
να ασκώ τον µεγαλύτερο δυνατό έλεγχο στα κείµενά 
µου. Κανένας συγγραφέας δεν µπορεί να αποκλείσει τις 
ασυνείδητες επιρροές. Υπάρχουν και στη δική µου περί-
πτωση: αλλά εφόσον δεν µε κάνουν να παρεκκλίνω από 
το προκαθορισµένο σχέδιο, δεν µου προκαλούν ανησυ-
χία. Όλες οι πτυχές που σχετίζονται µε τη µορφή και τη 
δοµή είναι για µένα, σε µια πρώτη φάση της δουλειάς, οι 
πιο σηµαντικές. Μετά, ξεπροβάλλει σιγά-σιγά η ιστορία, 
προχωρώντας πάντα προς ένα τέλος διαµορφωµένο 
εξαρχής, αν και όχι πάντα οριστικό. Μου αρέσει πολύ 
να χρησιµοποιώ διάφορα επάλληλα επίπεδα γραφής. 
Και ανάµεσα σ’ αυτά τα επίπεδα δεν είναι σπάνιο να ανα-
πτύσσω µια ιστορία που συνοµιλεί λιγότερο ή περισσό-
τερο συγκαλυµµένα µε κάποιο ξένο λογοτεχνικό έργο, 
στην περίπτωση των «Χρόνων της βραδύτητας» µε τον 
Λαθαρίγιο ντε Τόρµες, έναν κλασικό της ισπανικής πικα-
ρέσκα λογοτεχνίας του 16ου αιώνα. 

Η ΕΤΑ, οι Βάσκοι... συνήθως τα λογοτεχνικά έργα 
που αποτυπώνουν τον ανθρώπινο αντίκτυπο ενός 
εθνικού διχασµού κινούνται σε ναρκοπέδιο. Γιατί 
σας εµπνέει ειδικά αυτή η περίοδος;   Έγραψα για ένα 
µέρος, µια εποχή και ορισµένα γεγονότα πολύ κοντινά 
µου. Γεννήθηκα και µεγάλωσα στη χώρα των Βάσκων. 
Θα ήταν σπάνιο για έναν συγγραφέα που επιθυµεί να α-
φήσει, µέσω της λογοτεχνίας, µια µαρτυρία της εποχής 
στην οποία έτυχε να ζήσει, να σιωπήσει σχετικά µε µια 
σύγκρουση που σηµειώθηκε µπροστά στα µάτια του 
και κράτησε πάνω από σαράντα χρόνια. ∆εν ένιωσα 
φόβο, αλλά ευθύνη και µεγάλη ανάγκη να εκφραστώ. 

Ποιες δυσκολίες συναντήσατε προκειµένου να ρί-
ξετε φως σ’ αυτή την εποχή; Κυρίως έπρεπε να εργα-
στώ πολύ για τις πτυχές που σχετίζονται µε την αληθο-
φάνεια. Γι’ αυτό φρόντισα να έχω εκτενή τεκµηρίωση. 
Προσπάθησα να αποφύγω τους σπαρακτικούς και συ-
ναισθηµατικούς τόνους. Υπήρξαν κι άλλες δυσκολίες 
τεχνικού τύπου, αλλά δεν είµαι νέος µυθιστοριογράφος 
και νοµίζω ότι τελικά κατάφερα να τις επιλύσω. 

Είστε Βάσκος. Tι απήχηση είχε το βιβλίο σας στη χώ-
ρα σας; Έχω διαβάσει ότι δεν το δέχτηκαν µε ιδιαίτε-
ρο ενθουσιασµό, υπάρχει η εντύπωση ότι αδικείτε 
την ΕΤΑ. Τα βιβλία µου δεν είναι χρήσιµα για τις επιδι-
ώξεις του βασκικού εθνικισµού, οι άνθρωποι αυτής της 
πολιτικής τάσης δεν τα βλέπουν µε καλό µάτι. Αυτό το 
γνωρίζω πριν ξεκινήσω να γράφω, και δεν µε ανησυχεί. 
∆εν γράφω για να προωθήσω το εκλογικό πρόγραµµα 
οποιουδήποτε πολιτικού κόµµατος. Μερικοί δυσκολεύ-
ονται να παραδεχτούν ότι υποστήριξαν ένα σχέδιο που 
προκάλεσε περισσότερους από 800 θανάτους, ανάµεσά 
τους γυναικών και παιδιών. ∆εν τους αρέσει που τους το 
υπενθυµίζω, και αυτό ακριβώς κάνουν οι ιστορίες µου, 
όπως και άλλων συγγραφέων. Προτιµούν ένα αφήγηµα 
όπου οι δικοί τους εµφανίζονται σαν ήρωες. 

Μέσα από τα µάτια του πρωταγωνιστής σας Τσίκι, 
παρακολουθούµε την πορεία της οικογένειάς 
του. Πιστεύετε ότι ήταν θύµατα της µοίρας; 
∆εν πιστεύω στη µοιρολατρία. Από την άλλη, ό-
λοι είµαστε κατά κάποιο τρόπο παιδιά της εποχής 
µας, των υγειονοµικών και κοινωνικών συνθηκών, 
της παιδείας που λαµβάνουµε ή παύουµε να λαµ-

βάνουµε. Και µ’ αυτή την έννοια, οι χαρακτήρες στο µυ-
θιστόρηµά µου ξεκινούν από µια δυσµενή κατάσταση, 
χαρακτηριστική των κατώτερων τάξεων, αλλά χωρίς να 
υποφέρουν από πείνα ή δυστυχία. Ωστόσο, ο πρωταγω-
νιστής καταφέρνει µε τη βοήθεια των σπουδών να βγει 
από το κοινωνικό πηγάδι όπου βρισκόταν και να ανέλθει 
στη µεσαία τάξη µε µια αξιοπρεπή δουλειά. 

Η βία στοίχειωσε την ισπανική κοινωνία για µισό 
αιώνα. Σαν λαός έχετε πάρει το µάθηµά σας; Κάτι έχω 
µάθει. Η βία δεν είναι η απάντηση, αλλά το πρόβληµα. 
Και αυτό δεν αφορά αποκλειστικά την Ισπανία. Με τη 
βία δεν οικοδοµείται µια καλύτερη κοινωνία. Με τη βία 
γεννιούνται µόνο πόνος, ιστορικές αδικίες και περισσό-
τερες συγκρούσεις. ∆εν υπάρχει άλλο αντίδοτο από την 
αποδοχή νόµων που να είναι ίσοι απέναντι σε όλους, 
κάτι που συνεπάγεται τον σεβασµό τους, ακριβώς αυτό 
που καθιστά περιττή τη βία. 

Πιστεύετε στη συγχώρεση; Την ικανότητα να τολ-
µήσεις να κοιτάξεις πάνω από τα χαρακώµατα τον 
απέναντι, να προσπαθήσεις να µπεις στη θέση του 
και να κάνεις ένα γενναίο βήµα; Πιστεύω ότι η συγχώ-
ρεση είναι µια αυστηρά προσωπική πράξη. Για την ακρί-
βεια, στη χώρα µου έχει υπάρξει, αλλά πάντα σε ατοµικό 
επίπεδο. Το οργανωµένο σχέδιο µέσω του οποίου ορι-
σµένοι οργανώθηκαν για να επιβάλουν µε τη δύναµη 
των όπλων την προσωπική ουτοπία τους εξακολουθεί 
να ισχύει. Εξού και δεν υπάρχει πιθανότητα συλλογικού 
αιτήµατος για συγχώρεση, αφού αυτό θα σήµαινε αµφι-
σβήτηση του ίδιου του σχεδίου. Απαιτείται µεγάλη τα-
πεινότητα για να ζητήσεις συγχώρεση και η ταπεινότη-
τα δεν είναι ακριβώς κάτι που αφθονεί µεταξύ εκείνων 
που ασκούσαν ή υποστήριξαν την τροµοκρατία. 

Ζείτε στη Γερµανία, µακριά από εθνικιστικές αγκυ-
λώσεις. Γερµανοί και Ισπανοί έχουν  κοινά χαρακτη-
ριστικά; Μιλάµε για δύο χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εποµένως, δύο χώρες που έχουν δεχτεί να κα-
λύψουν το έδαφος που τις χωρίζει και να µοιραστούν έ-
ναν ηπειρωτικό χώρο, την Ευρώπη, µε κοινούς κανόνες. 
Υπάρχουν, φυσικά, διαφορές. Η Γερµανία είναι µια χώρα 
µε µεγάλη συνοχή, µε βιοµηχανική και οικονοµική ισχύ 
που η Ισπανία δεν διαθέτει. Στην κοινωνική πολιτική, 
ωστόσο, η Ισπανία είναι µια χώρα πιο θαρραλέα και πιο 
προηγµένη. Όλα αυτά είναι κάπως περιστασιακά και 
µπορούν να αλλάξουν µε µια απλή αλλαγή κυβέρνησης. 
Σε κάθε περίπτωση, µιλάµε για δύο ισχυρές δηµοκρατί-
ες, µε προφανή επιθυµία να διατηρήσουν µια εγκάρδια 
και εποικοδοµητική σχέση µε τις γειτονικές τους χώρες. 

Πώς αποφασίσατε να µεταναστεύσετε σε µια χώρα 
µε τελείως διαφορετικό ταµπεραµέντο από τον δικό 
σας µεσογειακό χαρακτήρα; ∆εν θεωρώ τον εαυτό 
µου τυπικό µετανάστη. Γνώρισα στην Ισπανία, ως φοι-
τητής, µια όµορφη κοπέλα που έτυχε να είναι Γερµανί-
δα, ερωτευτήκαµε και πήγα να ζήσω µαζί της στη χώρα 
της. Αν ήταν Ελληνίδα, ίσως σήµερα να ζούσα στην Ελ-
λάδα. Η ζωή έχει αυτές τις εκπλήξεις. Η ιστορία µου είναι 
αρκετά κοινή σήµερα και είναι συνέπεια της βούλησης 
των ευρωπαϊκών εθνών για προσέγγιση. 

Τα βιβλία σας είναι επίκαιρα για τις περισσότερες 
δυτικές κοινωνίες που βίωσαν τα τελευταία χρόνια 
κάποιο νέο είδος διχασµού: την Ελλάδα των µνηµο-
νίων, τη Βρετανία του Brexit, την Αµερική του Τραµπ. 
Τι συµβουλή θα δίνατε στους λαούς που ζουν παρό-
µοιες καταστάσεις; Είµαι απόλυτα πεπεισµένος ότι έξω 
από τη δηµοκρατία ξεκινά η κόλαση, δηλαδή ο ολοκλη-
ρωτισµός, που κατά τη γνώµη µου σηµαίνει παλινδρό-
µηση του πολιτισµού. Ωστόσο, η δηµοκρατία (µε την 
ισονοµία, τους πολίτες µε δικαιώµατα, την ελευθερία 
της έκφρασης και τους ανεξάρτητους δικαστές) δεν πα-
ρέχεται από τη Φύση. Η δηµοκρατία είναι µία από τις πιο 
όµορφες εφευρέσεις του ανθρώπου, πρέπει να τη µά-
θει και να τη φροντίζει. Αυτή θα ήταν η συµβουλή µου. 
Να φροντίζουµε και να τελειοποιούµε τη δηµοκρατία. 

Εργαστήκατε ως δάσκαλος. Από την εµπειρία σας τι 
λέτε, µπορούµε να ελπίζουµε στη νέα γενιά; Εργά-
στηκα επί πολλά χρόνια µε παιδιά και εφήβους. Αν οι νέ-
οι είναι καλλιεργηµένοι και έχουν λάβει καλή παιδεία, 
τους έχω εµπιστοσύνη. Κι αν κάτι δεν µπορούµε να πε-

ριµένουµε από αυτούς είναι να εκπληρώ-
σουν τα δικά µας όνειρα. Έχουν ήδη τα δι-
κά τους.  A

Η µετάφραση των απαντήσεων του Φ.Α. 
από τα ισπανικά είναι της Τ. Σπερελάκη.

Ο Δημήτριος Βορίλας 
έχει ένα «Κουίζ» για σένα
Της AΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΣΚΑΡΑΚΗ

∆ιαβάστε όλη τη 
συνέντευξη

www.
athens voice.gr

Φερνάντο Αραμπούρου 
«Έξω από τη δημοκρατία ξεκινά η κόλαση»

Μιλήσαµε µε τον µεγάλο Ισπανό συγγραφέα µε αφορµή 
(µετά το συγκλονιστικό «Πατρίδα») το νέο του µυθιστόρηµα 

«Τα χρόνια της βραδύτητας»

Της ΓΙΟΥΛΗΣ ΤΣΑΚΑΛΟΥ
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Τα χρόνια της 
βραδύτητας» 
Φερνάντο Αραμπούρου, 
µτφ. Τιτίνα Σπερελάκη, 
εκδ. Πατάκη, 2020, σελ. 250
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Στο νέο βιβλίο του Γιάννη 
Παπαδογιάννη πρωταγωνιστής 
είναι το τραπεζικό σύστηµα
Του ΑΛΕΚΟΥ ΛΙ∆ΩΡΙΚΗ

M
ε τον τρόπο που είναι γραµµένο θα µπορούσε να είναι ένα µυθιστό-
ρηµα που εξελίσσεται χρονικά µέσα από το πέρασµα των αιώνων 
και φθάνει µέχρι το σήµερα. Ο «ήρωας» του µυθιστορήµατος περ-
νάει από διάφορες φάσεις: ευηµερίας, ανέχειας, µεγάλης δύναµης 

αλλά και κινδύνου να αφανιστεί. Στο νέο βιβλίο του Γιάννη Παπαδογιάννη 
ο πρωταγωνιστής είναι το τραπεζικό σύστηµα 
στην πορεία του χρόνου, από τη γέννησή 
του και κυρίως στη σύγχρονη εποχή, 
διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, µε έµ-
φαση την τελευταία 20ετία. 

Στη σειρά «Μικρές Εισαγωγές» των 
Εκδόσεων «Παπαδόπουλος», στο 
βιβλίο µε τίτλο «Τράπεζες σε Κρί-
ση», ο δηµοσιογράφος και συγ-
γραφέας Γιάννης Παπαδογιάννης 
απαντά εύστοχα σε µια σειρά ερω-
τηµάτων που ενδιαφέρουν κάθε 
σκεπτόµενο πολίτη, κάθε συναλλασ-
σόµενο µε το τραπεζικό σύστηµα, που 
στις µέρες µας είναι σχεδόν το σύνολο 
του παγκόσµιου ενεργού πληθυσµού. Ε-
ρωτήµατα όπως: Πώς λειτουργούν οι τράπεζες; 
Ποιος είναι ο ρόλος τους στην οικονοµία; Ποια η συµβολή τους στην οι-
κονοµική ανάπτυξη; Γιατί έχουν τόσο µεγάλη δύναµη και επιρροή; Γιατί οι 
κυβερνήσεις σπεύδουν να τις βοηθήσουν και δεν τις αφήνουν στην τύχη 
τους, όπως συµβαίνει σε όλους τους άλλους επιχειρηµατικούς κλάδους;

Η αφήγηση και οι απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ερωτήµατα και πολλά 
ακόµη ξεκινάει µε µια ευρηµατική αναφορά στην πολύ δηµοφιλή τηλεο-
πτική σειρά «La Casa De Papel» και καταλήγει στις µέρες µας, προλαβαίνο-
ντας και τις επιπτώσεις από την παγκόσµια πανδηµία και τα lockdown στην 
προσπάθεια περιορισµού της. 

«Οι πρώτοι εµποροτραπεζίτες, κυριολεκτικά χωρίς σκέπη πάνω από τα κε-
φάλια τους, πραγµατοποιούσαν τις συναλλαγές σε τραπέζια τοποθετηµένα 

στους δρόµους, κοντά σε υπαίθριες αγορές. Η λέξη “τράπεζα” 
προέρχεται από αυτά τα τραπεζάκια όπου γίνονται οι συναλλα-
γές. Αντίστοιχα, στα αγγλικά, η λέξη “bank” έλκει την καταγωγή 
της από τον πάγκο (banc) όπου γίνονταν οι αγοραπωλησίες», 
αναφέρει στο πρώτο από τα τέσσερα κεφάλαια του βιβλίου, 
ξεκινώντας µια σύντοµη ιστορική αναδροµή του τραπεζι-
κού συστήµατος σε διεθνές επίπεδο. Μέσα σε 100 σελίδες 
ο αναγνώστης θα αποκτήσει µια εικόνα σε «τίτλους» όσων 
έχουν συµβεί στο διεθνές και εγχώριο τραπεζικό σύστηµα, 
µε τρόπο κατανοητό για τον µέσο αναγνώστη χωρίς ιδιαίτε-
ρες γνώσεις στα οικονοµικά, δίχως όµως το βιβλίο να γίνει 
απλοϊκό και να µην ενδιαφέρει και στελέχη και του ίδιου του 
τραπεζικού συστήµατος. Οικονοµικοί όροι όπως πιστωτι-
κός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κεντρικές τράπεζες, 
τιτλοποιήσεις, ανακεφαλαιοποιήσεις, CDO (πολύπλοκα δο-
µηµένα προϊόντα) επεξηγούνται από τον συγγραφέα µε ένα 
κατανοητό τρόπο. 

Στο βιβλίο µε βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται πα-
ραδείγµατα από το µεγάλο πάρτι, όπως αναφέρει ο συγγρα-
φέας, των τραπεζών σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο που 
οδήγησε µετέπειτα σε όσα έγιναν. «Το 2006, τράπεζα στην 
Καλιφόρνια δάνεισε 724.000 δολάρια για την αγορά σπιτιού 
σε µεξικάνο εργάτη, ο οποίος είχε πλήρη άγνοια της αγγλι-

κής γλώσσας και του οποίο το ετήσιο εισόδηµα δεν ξεπερνούσε τα 14.000 
δολάρια». Αναφέρει επίσης σε άλλο σηµείο: «Το πάρτι βρισκόταν σε πλήρη 
εξέλιξη. Οι πάντες αγόραζαν όλο και πιο ακριβά σπίτια µε όλο και λιγότερα και, 
κατόπιν, χωρίς καθόλου δικά τους χρήµατα. Όλα στηρίζονταν στο θαύµα του 
δανεισµού. Και αφού δανείστηκαν όλοι, ακόµα και οι φτωχοί µετανάστες, οι 
τράπεζες άρχισαν να δίνουν δάνεια ακόµη και σε άτοµα χωρίς δουλειά ή άλλα 
περιουσιακά στοιχεία. Τα λεγόµενα “δάνεια του ψεύτη” δίνονταν σε δανειολή-
πτες που δεν παρείχαν κανένα στοιχεία που να επιβεβαιώνει την οικονοµική 
τους κατάσταση. Πρόκειται για τα περιβόητα δάνεια NINJA (No Income, No Job, 
No Asstes), δηλαδή δάνεια που δινόντουσαν σε άτοµα χωρίς εισόδηµα, χωρίς 
δουλεία και χωρίς περιουσιακά στοιχεία».

Εκτενή αναφορά κάνει ο συγγραφέας και στο εγχώριο τραπεζικό σύστη-
µα δίνοντας έµφαση στις εξελίξεις των τελευταίων δύο δεκαετιών, από 
την απελευθέρωση της πιστωτικής πίστης στις αρχές της δεκαετίας του 
‘90 µέχρι την «χρυσή εποχή» της πιστωτικής επέκτασης στα µέσα τις δε-
καετίας του 2000 και τη µετέπειτα εποχή των µνηµονίων, συνδέοντας τις 
εξελίξεις και µε τις πολιτικές επιλογές. Μια ιστορική περίοδο που ο Γιάννης 
Παπαδογιάννης έζησε από κοντά, αποκτώντας προσωπική άποψη, ως 
τραπεζικός συντάκτης στην «Καθηµερινή» (1999-2018) και µετέπειτα στις 
ιστοσελίδες «Economistas» και σήµερα στο «BusinessDaily.gr.». ●

«Τράπεζες σε 
Κρίση», Γιάννης 
Παπαδογιάννης, σειρά 
«Μικρές Εισαγωγές», 
εκδ. Παπαδόπουλος

Πρέπει να είµαι ο µόνος Έλλην που βρέθηκε  στην Κούβα και δεν 

πλάγιασε  µε αυτόχθονα πόρνη. Είµαι, το παραδέχοµαι, όνειδος 

για το ανδρικό φύλο. Φαίνεται πως µια εγγενής εγωπάθεια µε 

απέτρεπε πάντα από το να φτάσω στο σηµείο να πληρώσω για 

το σεξ – πίστευα ότι αν γινόταν ποτέ µια τέτοια συνδιαλλαγή, 

εγώ θα έπρεπε να ήµουν εκείνος που θα πάρει το χρήµα. Ίσως 

όµως και να µην είναι οικονοµικό το θέµα, ίσως να οφείλεται σε  

κάποιο τραύµα εφηβικό. Το ζήτηµα είναι ότι ταξίδεψα στο µεγα-

λύτερο νησί της Καραϊβικής και επέστρεψα παρθένος.

Αν είχα συναντήσει σ’ εκείνο το ταξίδι µου τον Κουβανό συγ-

γραφέα Πέδρο Χουάν Γκουτιέρες, θα είχα ζήσει µια διαφορε-

τική Κούβα. Θα µε παράσερνε χωρίς αιδώ σε κραιπάλες κάθε 

λογής, θα ερωτοτροπούσαµε µε κρεολές µιγάδες στη διάσηµη 

προµενάντ Μαλεκόν, θα πίναµε τα ντακίρι µας στο Φλοριντίτα, 

θα κοιµόµασταν ξέπνοοι στην ταράτσα  της ερειπωµένης πολυ-

κατοικίας του –πλάι στα κοτέτσια των ενοίκων–, θα χορεύαµε 

στους δρόµους υπό τους ήχους κάποιας αυτοσχέδιας µπάντας, 

θα επιδιδόµασταν σε τελετές βουντού στο Σαντιάγκο και θα 

ιχνηλατούσαµε τα µονοπάτια του Τσε Γκεβάρα στη Σιέρρα Μά-

ντρε (αυτό το τελευταίο µάλλον απίθανο καθώς ούτε εγώ ούτε 

εκείνος είµαστε πεζοπόροι των βουνοκορφών).

∆εν τον γνώρισα σ’ εκείνο το ταξίδι µου. Τον γνώρισα αργότερα 

µέσα από τα βιβλία του, την «Τριλογία της Κούβας», τον «Βασιλιά 
της Αβάνας», τον «∆ιάλογο µε τη σκιά µου». Όλα πλέον  βρίσκονται 

στη βιβλιοθήκη µου και κανένα άλλο δεν πρόκειται να πάρει τη 

θέση τους (στη βιβλιοθήκη µου πάντα κάποιο καινούργιο βιβλίο 

διαγκωνίζεται µε τα παλιά για µια θέση στα ράφια).

Τώρα, στον ∆εύτερο Εγκλεισµό, πήρα να διαβάσω το τελευταίο 

βιβλίο του µε τίτλο: «Ηµερολόγιο επιβίωσης» – τίτλος ιδανικός 

στην εποχή του κορωνοϊού. 

Ο Γκουτιέρες έχει σκαρφαλώσει στους ώµους γιγάντων –του 

Χέµινγουεϊ, του Μπουκόφσκι, του Φάντε και του Κάρβερ– κι 

από κει βλέπει τον κόσµο. Ένα τέτοιο κουβανέζικο βλέµµα, µες 

από τους καπνούς ενός πούρου κοχίµπα και τις αναθυµιάσεις 

από µαύρο ρούµι, είναι απολαυστικό να σου περιγράφει πώς 

ατενίζει τη ζωή.

Στο «Ηµερολόγιο Επιβίωσης» ο Γκουτιέρες περιγράφει τις περι-

πέτειές του ανά την Ευρώπη όπου τον έχουν καλέσει –γνωστό 

συγγραφέα πια– για µια λογοτεχνική περιοδεία.  ∆εν αρκείται ω-

στόσο να µας µιλήσει για τις γυναίκες 

που συναντά ή εκείνες που αναπολεί 

–και είναι αρκετές–, ετούτη τη φορά 

αναφέρεται στο γράψιµο και στις α-

γωνίες του συγγραφέα, αγωνίες που 

µπορούν να λάβουν περισσότερες 

µορφές απ’ όσα δαιµόνια συναπάντε-

χαν οι ασκητές στην έρηµο. Μιλάει 

επίσης  για την ίδια τη λογοτεχνική πε-

ριοδεία που είναι εξόχως εξουθενω-

τική κι οµολογεί την ενοχή που νιώθει 

αποµυζώντας τις ζωές των γύρω του 

για να τις περάσει µεταποιηµένες στο 

χαρτί. Κοντολογίς, ένα ακόµη βιβλίο 

του που θα εγκατασταθεί δικαιωµατι-

κά στη βιβλιοθήκη µου.

Στην Κούβα, σ’ ένα ψαροχώρι µισή 

ώρα έξω από την Αβάνα, επισκέφτη-

κα το ληµέρι του Χέµινγουεϊ. Τώρα 

είναι µουσείο. Ακόµη και το καϊκι του 

έχουν µεταφέρει  στον κήπο. Πολύ 

θα µου άρεσε  να είχα πάει ως εκεί µε τον Γκουτιέρες. Είχε κάτι 

όµορφες µουλάτες στην είσοδο. Εκείνος θα έβαζε το  µπλα µπλα 

κι εγώ το ρούµι.

Κωδικός Κούβα 
Tου ΑΡΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Πέδρο Χουάν 
Γκουτιέρες
Ημερολόγιο επιβίωσης, 
εκδ. Μεταίχµιο
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Billy Nomates: Το Punk του Μέλλοντός µας

➽ «Σ’ ένα κόσµο γεµάτο από yes-men, ας υπάρχει κι ένα no-girl» έλεγε η 
Billy Nomates όταν είχε κυκλοφορήσει το “No”, αυτό το απίθανο single 
από το ντεµπούτο της album. Ο δίσκος που φέρει το όνοµά της έπρεπε 
να είναι οπωσδήποτε στη λίστα µε τα καλύτερα του Μονοµανούς για 
το 2020, µόνο που το συνειδητοποίησα κάπως αργά, ακούγοντας το 
“Mork n’ Mindy” των Sleaford Mods, όπου συµµετέχει η Billy. Ήδη η εται-
ρεία της, η Invada του Geoff Barrow και του Paul Horlick ανακοίνωσε 
για τις αρχές Μαρτίου ένα ep, που λέγεται “Emergency Telephone” και 
όπως λέει η ίδια, «αναφέρεται στην κατάρρευση της επικοινωνίας σε 
προσωπικό, σε ψυχικό και σε φυσικό επίπεδο. Είναι πολύ παράξενο που 
συµβαίνει κάτι τέτοιο, ακριβώς την εποχή που έχουµε τα πιο πολλά τεχνι-
κά µέσα. Ίσως χρειάζεται µια απευθείας γραµµή». Το punk της Billy µπορεί 
να διατηρεί µια µακρινή ηχητική σχέση µε το punk των Sex Pistols, 
κρατάει όµως όλο το attitude και το µεταφέρει µε µεγάλη επιτυχία στη 
σηµερινή πραγµατικότητα. Μαζί µε τους Sleaford Mods, τους Idles (που 
σιχαίνονται οι Sleaford Mods) και τους Shame, αποτελούν τα πιο σηµα-
ντικά σχήµατα του είδους στη σηµερινή Βρετανία. 

➽ Απολαµβάνω την καίρια γραφή του ∆ηµήτρη Καρακίτσου στο «∆ον 
Υπαστυνόµος» που κυκλοφορεί από τους Αντίποδες. Ένα σουρεαλιστι-
κό αστυνοµικό µυθιστόρηµα, που στην αρχή δεν καταλαβαίνεις πού το 

πάει αλλά µένεις καρ-
φωµένος λόγω της ε-
ξαιρετικής σειράς στην 
οποία βάζει τις λέξεις. 
Απίθανο, ανατρεπτικό 
χιούµορ, θρασύτατη 
ειρωνεία, πρόσωπα µε 
περίεργα ισπανικίζο-
ντα ονόµατα, ασύµµε-
τρη εξέλιξη αφήγησης 
και περιλήψεις στην 
αρχή κάθε κεφαλαί-
ου, που φέρνουν στο 
µυαλό τον ∆ον Κιχώτη. 
«Με τα φτηνοπάπουτσά 
του να σβαρνίζονται σε 
ξύσµατα µολύβδου, ο 
Αστόλφος κατευθύνε-
ται προς την πηγή της 
φωνής. Ποιος είναι αυ-
τός που αποκάλεσε τον 
Αστόλφο ανόητο και ρο-
φό; Υποµονή, φίλοι! Θα 
το δούµε στο κεφάλαιο 
που ακολουθεί». Έπος!

➽ Ο Alfa Mist έρχεται από το ανατολικό Λονδίνο, είναι dj, παραγωγός 
και πιανίστας και φέρνει στις αποσκευές του τον ολοκαίνουργιο άνε-
µο της ανάµιξης σχεδόν όλων των ιδιωµάτων της µαύρης µουσικής 
µε έµφαση στο hip hop και τη jazz. ∆εν είναι καθόλου καινούργιος, 
αν σκεφτεί κανείς ότι έχει ήδη κυκλοφορήσει τρία-τέσσερα albums 
κι ένα σκασµό singles. Άσε που έχει προλάβει να επισκεφτεί και την 
Ελλάδα πριν από δύο χρόνια για συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονί-
κη. Το καινούργιο του album τον φέρνει πιο κοντά στη jazz απ’ ό,τι τα 
παλαιότερα µε το “Run Outs”, που είναι και το µοναδικό κοµµάτι που 
έχει ως τώρα αποκαλυφθεί, να φέρνει στο µυαλό τους Mammal Hands 
και το συνολικό attitude της Gondwana. Αν κρίνουµε από τον τρόπο 
που τον παρουσιάζουν τα σοβαρά βρετανικά mail order, πρόκειται για 
σπουδαίο δίσκο.

➽ Τη θυµάµαι από την εποχή των Moriarty, µια µπάντα που δανειζόταν 
το όνοµά της από τον Κέρουακ, ήταν κατά βάση γαλλική, µόνο που η 
τραγουδίστριά τους είχε αµερικάνικη καταγωγή και όνοµα, λεγόταν 
Rosemary Standley. Αγαπούσα ιδιαίτερα το “Gee Whiz But This Is A 
Lonesome Town”, ιδίως λόγω του “Motel” αλλά και µερικών ακόµη τρα-
γουδιών. Στην πορεία τους έχασα, µα τώρα ξαναβρίσκω τη Rosemary 
στο απίστευτο ντουέτο µε την τσελίστα από τη Βραζιλία, Dominique 
Pinto, που χρησιµοποιεί το ψευδώνυµο Dom la Nena. Τόσο το πρώτο 
τους οµώνυµο album είναι αριστούργηµα, όσο και το καινούργιο τους, 
το “Ramages”, όπου διασκευάζουν από Cohen και Brel µέχρι Lennon 
και… Τσιτσάνη. Φαντάσου µια απαλή και τρυφερή «Συννεφιασµένη 
Κυριακή»! Η Rosemary επιπλέον, βρίσκει τον χρόνο να τραγουδήσει και 
ολίγον Schubert στο album “Schubert In Love”, που κυκλοφορεί από τη 
γαλλική alpha, όπου επίσης τα πηγαίνει περίφηµα. Αποκάλυψις!

P.S. Το νέο όνοµα της vintage pop από το Manchester είναι Portable Radio. 
To ντεµπούτο τους έρχεται τον Μάρτη.

Σημειώσεις Ενός 
Μονομανούς LXXIV
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▶ Μήνας αφιερωµένος στον έρωτα στη Nova. Κάθε 

Πέµπτη στις 22.00 θα προβάλλονται δύο ταινίες του εί-

δους, όπως «Το ηµερολόγιο», µε τους Ράιαν Γκόσλινγκ 

και Ρέιτσελ Μακ Άνταµς, «Πριν το ξηµέρωµα» µε τους 

Ίθαν Χοκ και η Ζιλί Ντελπί, «Ο σωµατοφύλακας» µε τη 

Γούιτνεϊ Χιούστον και τον Κέβιν Κόστνερ και πολλές άλ-

λες. Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, ανήµερα της γιορτής 

του Αγίου Βαλεντίνου, έρχεται ένας ολοήµερος µαρα-

θώνιος µόνο µε αισθηµατικές ταινίες οι οποίες θα καλύ-

ψουν όλα τα πρόσωπα του έρωτα, µέσα από τη φιλία, 

από την απόσταση, από το πάθος και την αφοσίωση.

▶ Ένας υψηλόβαθµος αξιωµατικός της αστυνοµίας α-

νοίγει εκ νέου δυο ανεξιχνίαστες υποθέσεις δολοφο-

νιών. Όταν ο ίδιος πληροφορηθεί ότι ο βασικός ύπο-

πτος για τις υποθέσεις που ερευνά βρίσκεται ένα βήµα 

πριν την αποφυλάκισή του, επιδίδεται σε µάχη µε τον 

χρόνο για να το αποτρέψει. H σειρά «Pembrokeshire 

Murders» κάνει πρεµιέρα αύριο στο Cosmote Series 

Marathon HD µε τη back-2-back µετάδοση όλων των 

επεισοδίων από τις 18.00.

▶ Αύριο Παρασκευή, επίσης, στο Cosmote Series 

Marathon HD, στις 21.00, έρχεται η σειρά «P-Valley». Οι 

προσωπικές ιστορίες των εργαζοµένων σε ένα διαβόη-

το στριπ κλαµπ στο ∆έλτα του Μισισιπή παρουσιάζονται 

σε πρώτο πλάνο. Πρωταγωνίστρια της σειράς, η Ότοµ 

Νάιτ, µια µυστηριώδης καλλονή µε σκοτεινό παρελ-

θόν, που εµφανίζεται ξαφνικά στο στριπ κλαµπ «Πινκ» 

αναζητώντας εργασία. Η σειρά έχει κάνει αίσθηση για 

την ιδιαίτερη αισθητική της, και θεωρείται φαβορί στην 

κατηγορία της, για υποψηφιότητα Χρυσής Σφαίρας.

▶ «Η πιο δυνατή φωνή» η µίνι σειρά 7 επεισοδίων µε 

πρωταγωνιστή τον ιδρυτή του καναλιού Fox News, 

Ρότζερ Έιλς µεταδίδεται και αυτό το Σαββατοκύριακο 

από την ΕΡΤ2 ενώ είναι διαθέσιµη και στο ERTFLIX.Η 

σειρά βασίζεται στο βιβλίο «The Loudest Voice in the 

Room», του Gabriel Sherman, και πραγµατεύεται τη ζωή 

του διαβόητου τηλεοπτικού παραγωγού και ιδρυτή του 

Fox News, Roger Ailes, που κατά πολλούς διαµόρφωνε 

παρασκηνιακά τη στρατηγική του Ρεπουµπλικανικού 

κόµµατος. Η καριέρα του Roger Ailes έληξε λόγω σεξου-

αλικών σκανδάλων. Πρωταγωνιστούν οι Russell Crowe, 

Naomi Watts, Sienna Miller και Seth MacFarlane. Το σε-

νάριο είναι του ίδιου του συγγραφέα, Gabriel Sherman, 

σε συνεργασία µε τον Tom McCarthy, σκηνοθέτη και 

σεναριογράφο του «Spotlight».

▶ Ο Walter Blunt είναι ένας βρετανός παρουσιαστής 

που έχει βάλει στόχο να κατακτήσει το κοινό της Αµερι-

κής και συγκεκριµένα των ειδησεογραφικών δελτίων. 

Πρωταγωνιστεί ο Patrick Stewart, ευρύτερα γνωστός 

ως «Professor X» των ταινιών της Marvel Comics και ως 

«Jean Luc Picard» του Star Trek». Αν και ιδιαίτερα ταλα-

ντούχος ο Blunt φηµίζεται για τις άστοχες επιλογές του, 

όπως επίσης και για το γεγονός ότι είναι θεότρελος. Η 

σειρά «Blunt Talk» είναι διαθέσιµη στο Vodafone TV.

▶ To αστυνοµικό θρίλερ «Wentworth» της Fremantle ε-

πιστρέφει κάθε Σάββατο, µε back-2-back επεισόδια των 

σεζόν 4 – 7 στο COSMOTE SERIES MARATHON HD, στις 

18.00. Πρωταγωνίστρια της υπόθεσης, η Μπία Σµιθ, που 

έχει φυλακιστεί για την απόπειρα δολοφονίας του συ-

ζύγου της. Ενώ περιµένει τη δίκη της, η Μπία πρέπει να 

µάθει να συµµορφώνεται µε τους κανόνες, άγραφους 

και µη, της φυλακής.

▶ H Κουίν Λατίφα παίρνει τη σκυτάλη από τον Ντέν-

ζελ Ουάσιγκτον στην οµώνυµη ταινία, και ενσαρκώνει 

στη σειρά «The Equalizer» µία αινιγµατική φιγούρα, 

που χρησιµοποιεί τις ιδιαίτερες ικανότητές της για να 

βοηθήσει εκείνους που δεν έχουν κάπου αλλού να 

στραφούν. Η σειρά ξεκινάει αυτή τη ∆ευτέρα 8 Ιανου-

αρίου, στις 23.00 στο Cosmote Series HD. Μεταξύ άλ-

λων πρωταγωνιστούν ο Κρις Νοθ («Sex and the City») 

και o Άνταµ Γκόλντµπεργκ («Saving Private Ryan», «A 

Beautiful Mind»). Η Κουίν Λατίφα αναλαµβάνει, επίσης, 

χρέη παραγωγού της σειράς, µαζί µε τους δηµιουργούς 

της επιτυχηµένης σειράς «Castle».

«Ο σωµατοφύλακας»

«Pembrokeshire Murders»

«P-Valley»

«Η πιο δυνατή φωνή»

«Blunt Talk»

«Wentworth»

«The Equalizer»
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Αγαπηµένη µου Τζένη, σε δύο µήνες 
γίνοµαι 19. Τα δύο τελευταία χρόνια 
–λόγω διαβάσµατος– δεν είχα χρόνο 
και µυαλό για έρωτες. Όχι, όµως, ότι 
το απωθούσα κιόλας. Τώρα πια που 
θέλω να νιώσω, αλλά και να δώσω ό-
λον τον ερωτισµό που έχω µέσα µου, 
δεν µπορώ να βρω το παιδί να το µοι-
ραστώ. Εκτός των άλλων, δεν έχω 
ολοκληρώσει ποτέ µου και 
τώρα που νιώθω έτοιµη να 
κάνω το βήµα, δεν µπο-
ρώ να βρω τον συνοδοι-
πόρο! Όλοι µου λένε τα 
κλασικά, «θα έρθει από 
εκεί που δεν το περιµέ-
νεις, όσο το ζητάς τόσο 
αποµακρύνεται, ο έρωτας 
θα έρθει τη κατάλληλη 
στιγµή», αλλά εγώ δεν 
µπορώ να περιµένω άλ-
λο! Είµαι 3 χρόνια µόνη χωρίς κάποιο 
ιδιαίτερο φλερτ στο ενδιάµεσο και α-
πλώς τώρα το θέλω πιο πολύ από πο-
τέ! Τι να κάνω; Ξέρω –φυσικά– ότι 
δεν είµαι κούκλα, αλλά πιστεύω πως 
αξίζω κι εγώ να ζήσω τους φοιτητι-
κούς έρωτες.
∆ώσε µου τα φώτα σου.

Και εκεί που σε διαβάζω και λέω µέσα µου 
«όλα κοµπλέ, πάµε να απαντήσουµε», µου 
πετάς αυτό το «δεν είµαι κούκλα» και θυµώ-
νω. Εννοείται ότι όλοι µας περνάµε φάσεις 
που µπορεί να µη νιώθουµε και τόσο ποθη-
τοί, αλλά αλίµονο! Μόνο η Ζιζέλ θα έχει γκό-
µενο; ∆εν κατάλαβα. Όλοι εµείς οι κοινοί θνη-
τοί µε τα δυνατά και τα αδύνατά µας σηµεία, 
τι θα κάναµε; Θα µονάζαµε; Θέλω να είσαι 
χαλαρή, να αφεθείς στην όµορφη και ανέ-
µελη φοιτητική ζωή, να την προσεγγίσεις µε 
κέφι και µην ξεχάσεις όταν βρεις το αµόρε, 
που θα το βρεις δεν υπάρχει περίπτωση, να 
πιείτε χαλαρά ένα κρασάκι στην υγειά µου. 

Τζένη µου, καλησπέρα! Σε θαυµάζω 
πολύ για τη σχέση σου µε τον Σπύρο 
και ως προσωπικότητα! Έχω µπλέξει 
σε ένα ερωτικό τρίγωνο: τον έναν τον 
αγαπάω, γιατί µου παρέχει ηρεµία και 
ασφάλεια, και µε τον άλλον νιώθω 
τρέλα ερωτευµένη, επειδή είναι πολύ 
δοτικός και η χηµεία µας απίστευτη. 
Ωστόσο µε τον δεύτερο συχνά σκοτω-
νόµαστε άγρια. Θέλω να ακούσω την 

άποψή σου. ∆εν ξέρω τι είναι καλύτε-
ρο για µένα για να είµαι ευτυχισµένη. 
Παράλληλα, νιώθω πολύ άσχηµα που 
κοροϊδεύω έτσι δύο ανθρώπους...

Πρόσφατα, φίλος φίλης µού έκανε την εξής 
παρατήρηση για τη στήλη µου, «µα είσαι κι 
εσύ τόσο ηθική». Βρήκα υπόθεση, λοιπόν, 
να του αποδείξω πόσο open τυπάκι µπορώ 
να γίνω. Ή, έστω, να προσπαθήσω. «Και σε 
ποιον δεν έχει τύχει αυτό το ντούµπλεξ», ό-
πως έλεγε και η ∆ήµητρα Παπαδοπούλου 
στους Απαράδεκτους. Έχει συµβεί και στις 
καλύτερες οικογένειες. Αυτό το ντούµπλεξ, 
λοιπόν, πάει ασυζητητί πακέτο µε το µπέρ-
δεµα και τις ενοχές. Το ξέρεις από την αρ-
χή. ∆εν µπορούµε να έχουµε µόνο τα ωραία 
της υπόθεσης. That’s life. Για κάποιο καιρό 
αποδέξου ότι θα είσαι µπερδεµένη και, ναι, 
θα νιώθεις και τύψεις. ∆εν θα ήθελα, όµως, 
να πάρεις τις µετρητοίς την άποψη κανενός 
άλλου φίλου, γνωστού, της Τζένης, εκτός 

από τη δική σου. ∆εν θέλεις κανένας 
άλλος να αποφασίσει τι είναι καλύ-

τερο για σένα και τι θα σε κάνει 
ευτυχισµένη. Αυτή πρέπει να 

είναι µια δική σου συνειδητή 
απόφαση. 

Tζένη µου, θα σου πω 
τη δική µου ιστορία. Ξε-

κίνησε να µου µιλάει τον 
περασµένο Νοέµβριο ένα πα-

λιό µου φλερτ, όµως τότε δεν ήµουν 
σε φάση (είχε βγει το καλοκαίρι από 
µια έντονη σχέση) και του το ξέκοψα. 
Μετά µου ξαναστέλνει τον Ιούνιο, εγώ 
έτοιµη πια να προχωρήσω, είπα να του 
δώσω µία ευκαιρία. Βγήκαµε 1 µήνα 
ραντεβού και µετά ήµασταν µαζί. Εγώ 
σκέψου τον πρώτο καιρό, επειδή τον 
έβλεπα σοβαρό, δεν τρελαινόµουν, 
έλα όµως που µετά αυτός άρχισε να 
ξεδιπλώνεται και αρχίζω να κολλάω. 
Φτάνουµε τον Αύγουστο, όλα ωραία 
και καλά και ξαφνικά µου πετάει ότι 
δίνει συνέντευξη για µια δουλειά στο 
Λονδίνο. Να µην στα πολυλογώ έφυ-
γε 1 µήνα µετά για Λονδίνο και είναι 
ακόµη εκεί. Χωρίσαµε, όπως ήταν φυ-
σικό, µόνο και µόνο εξαιτίας της από-
στασης, αλλά κρατήσαµε επαφή. Μου 
είπε ότι έχει σκοπό να γυρίσει Ελλάδα 
σε κανένα εξάµηνο, γιατί δε του αρέ-
σει εκεί. Εγώ τώρα να τον περιµένω να 
έρθει ή να προχωρήσω τη ζωή µου;

Καµιά φορά, πέφτουµε στην παγίδα να κοι-
τάµε το µακρινό µέλλον, λες και είµαστε η 
Πυθία, και να αγχωνόµαστε για κάτι που εξ 
ορισµού είναι άγνωστο και 
απρόσµενο.  Τώρα, 
σήµερα, ετούτη τη 
δεδοµένη στιγµή 
τι  θέλεις;  Τον 
θέλεις; Θέλεις 
να µιλάτε στα 
τηλέφωνα, στα 
Zoom, στα Skype 
και στα  Messenger; 
Σου κάνει κέφι; Ή πιο 
πολύ νιώθεις να σε βασα-
νίσει η απόσταση και δεν το αντέχεις; Άσε το 
τι θα γίνει σε ένα εξάµηνο, σε τρία τέρµινα ή 
σε 3 χρόνια. 

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 
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ΔΙΑΒΑΖΑΜΕ ΒΙΒΛΙΟ
Μετρό, 5 ∆εκεµβρίου. 

Εγώ µπλε µάσκα, εσύ µαύ-

ρη. Σε είδα στο µετρό σή-

µερα 21.00, µπλε γραµµή. 

Άκουγα µουσική και διά-

βαζα βιβλίο. Ήρθες κι έκα-

τσες απέναντί µου. Έβα-

λες ν’ακουσεις µουσική 

και άνοιξες βιβλίο. ∆ιαβά-

ζαµε, µετά κοιταζόµα-

σταν, µετά κοιτούσαµε 

έξω. Φορούσες κόκκινο 

φούτερ και είχες κίτρινο 

σακίδιο. Κατέβηκες Χο-

λαργό, κοιταχτήκαµε από 

το παράθυρο, χαιρετηθή-

καµε, σαν να είχαµε κάνει 

κάποια κρυφή συνωµο-

σία. ∆εν τόλµησα να σου 

γράψω πάνω στο βιβλίο, 

όπως σκεφτόµουν. Θα ή-

θελα πολύ να σε ξαναδώ.

ΜΑΣΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΟΝ 
ΔΡΟΜΟ
Χαριλάου Τρικούπη, 

11/11. Συναντηθήκαµε το 

απόγευµα κοντά στον Α-

σηµακόπουλο. Κοιταχτή-

καµε δύο φορές και δε 

σου µίλησα (ο χαζός). Αν 

το δεις στείλε!

ΣΕ ΕΙΔΑ ΣΤΟΝ ΑΒ 
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ
Με κοιτούσες έντονα, θέ-

λω να σε δω ξανά.

ΣΕ ΕΙΔΑ ΣΤΟ ΣΟΥ-
ΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Εσύ ξανθιά, µε κόκκινη 

φόρµα Juicy, στον ώµο 

περασµένη µια LV... Mega 

ΑΒ (Βαρυµπόπη)

ΣΟΥ ΑΡΕΣΩ;
Τι παίζει τελικά µε σένα; 

Σου αρέσω; Μια κρύο, µια 

ζέστη, µε µπερδεύεις.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σε είδα και νοµίζω ότι γύ-

ρισες και κοιταχτήκαµε. 

Ψηλός µελαχρινός µε 

πράσινα µάτια, προς την 

άκρη του Μεγάρου Μου-

σικής. ∆ε νοµίζω να το 

δεις, είπα όµως να προ-

σπαθήσω.

ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ
Εσύ µε το λουλούδι σου, 

εγώ µε το αστέρι µου. Ξέ-

ρω από λουλούδια, αν ξέ-

ρεις από αστέρια στείλε...

LOCKDOWN 
TRIPPING
Ρε κορίτσια, στον 

Προαστιακό Κηφισιάς 

δείτε λίγο γύρω σας, 

υπάρχουµε και εµείς 

τα εργατικά παιδιά. 

Λίγο η καραντίνα, λίγο 

η µοναξιά που οργιάζει, 

ας πούµε καµιά 

κουβέντα.

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΑΙ 
ΛΑΣΤΙΧΟ
Σε βοήθησα µε το ποδή-

λατο, σου έσκασε το λά-

στιχο στην περιοχή της 

Νίκαιας. ∆εν πρόλαβα να 

σου ζητήσω νούµερο. Εάν 

είσαι ελεύθερη, στείλε 

µου.

ΜΑ ΤΩΡΑ 
ΤΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΛΑ;
Σε είδα... εκδροµή στο 

βουνό/ φαγητό σε ωραίο 

εστιατόριο/ επισκέψεις 

σε γκαλερί και εκθέσεις... 

Τελικά, έχεις καινούργια 

«παρέα» που τα κάνεις 

όλα αυτά τόσο σύντοµα; 

Ενώ µαζί µου ήταν όλα 

πανδύσκολα;
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ΚΡΙΟΣ (20 »áòôÝïù - 19 °ðòéìÝïù)

Η πρώτη εβδοµάδα του µήνα ξεκινά µε την είσοδο 
της Αφροδίτης τη ∆ευτέρα 1/2 στο ζώδιο του Υδρο-
χόου όπου και θα παραµείνει έως τις 25/2. Αυτό το δι-
άστηµα το ενδιαφέρον σου στρέφεται στου στόχους, 
τις φιλικές σου σχέσεις αλλά και τα συλλογικά project 
µε οµάδες ανθρώπων. Ξεκινά έτσι ένα διάστηµα που 
έχεις περισσότερη όρεξη για επαφές και επικοινωνί-
ες µε άτοµα που επιθυµείς να συναναστρέφεσαι, ό-
µως καθώς από τα τέλη του Ιανουαρίου ο Ερµής είναι 
ανάδροµος στον ίδιο οίκο του ωροσκοπίου σου έως 
τις 20/2, µπορεί να υπάρξουν παρανοήσεις και παρε-
ξηγήσεις µεταξύ φίλων καθώς και εµπόδια αναφορι-
κά µε συλλογικές προσπάθειες και δραστηριότητες. 
∆εν αποκλείεται όµως να συναντήσεις πρόσωπα τα 
οποία είχες να δεις καιρό ή ακόµα να υπάρξουν και 
επιστροφές συντρόφων από το παρελθόν. Την ίδια 
ηµέρα (1/2) το τετράγωνο του Ήλιου µε τον Άρη στον 
Ταύρο θα δηµιουργήσει κάποια ένταση σε µια φιλική 
σχέση, ίσως σχετικά µε ένα οικονοµικό ζήτηµα, κυρί-
ως για τους γεννηµένους στο 2ο δεκαήµερο, ενώ το 
Σαββατοκύριακο, η σύνοδος της Αφροδίτης µε τον 
Κρόνο στον Υδροχόο (6/2) και το τετράγωνο που θα 
σχηµατίσει µε τον Ουρανό (7/2), θα δηµιουργήσει πε-
ρισσότερο εκνευρισµό και ένταση στις διαπροσωπι-
κές και φιλικές σου σχέσεις, καθώς θα υπάρξει αρκε-
τή ψυχρότητα από τη µια και ανάγκη για προσωπικό 
χώρο και ελευθερία έκφρασης των αναγκών σου από 
την άλλη. Θα επηρεαστούν κυρίως οι γεννηµένοι στο 
1ο δεκαήµερο.

ΤΑΥΡΟΣ (20 °ðòéìÝïù - 19 »áýïù)

Η είσοδος της Αφροδίτης τη 
∆ευτέρα 1/2 στον Υδροχόο και 
στο ζενίθ του ηλιακού σου ω-
ροσκοπίου, φέρνει εύνοια στον 
τοµέα της καριέρας σου. Μέχρι 
τις 25/2 όπου θα ολοκληρώσει τη 
διέλευσή της, η δηµόσια εικόνα 
σου βελτιώνεται και ενδέχεται να 
υπάρξουν σηµαντικές ευκαιρίες 
για αναγνώριση ή καινούριες συ-
νεργασίες, όµως µέχρι τις 20/2 
θα υπάρχει και ο ανάδροµος Ερµής στον ίδιο τοµέα 
του χάρτη σου, όποτε δεν θα λείψουν καθυστερή-
σεις ή και εµπόδια στον δρόµο σου, που θα φέρουν 
αρκετό εκνευρισµό. Κάτι τέτοιο µπορεί να συµβεί 
και µε το τετράγωνο του Ήλιου στον Υδροχόο µε τον 
Άρη στο ζώδιό σου την ίδια ηµέρα (1/2), µια όψη που 
µπορεί να βάλει απότοµα φρένο σε κάποια επαγ-
γελµατικά σχέδια και πρωτοβουλίες που είχες κατά 
νου και θα επηρεάσει κυρίως τους γεννηµένους του 
2ου δεκαηµέρου. Απόφυγε όµως εκρήξεις και κό-
ντρες, γιατί θα λειτουργήσουν αρνητικά εις βάρος 
της επαγγελµατικής σου εξέλιξης. Το Σάββατο και 
την Κυριακή οι δυσαρµονικές όψεις της Αφροδίτης 
µε τον Κρόνο στον Υδροχόο (6/2) και τον Ουρανό 
στο ζώδιό σου (7/2), που θα επηρεάσουν κυρίως 
τους γεννηµένους στο 1ο δεκαήµερο, χρειάζονται 
λεπτούς χειρισµούς. Οι αυξηµένες επαγγελµατικές 
σου υποχρεώσεις µπορεί να φέρουν απόσταση στην 
σχέση σου µε τον σύντροφό σου και τα µέλη της οι-
κογένειάς σου, ενώ δεν αποκλείεται τώρα ένα άτοµο 
από το περιβάλλον της δουλειάς ή ακόµα και κάποιος 
ανώτερος σου, να κάνει, κάποια κίνηση προς το µέ-
ρος σου, που να σε αιφνιδιάσει.

ΔΙΔΥΜΟΙ (20 »áýïù - 20 ¹ïùîÝïù)

Η εβδοµάδα ανοίγει µε τη είσοδο της Αφροδίτης στο 
φιλικό για σένα ζώδιο του Υδροχόου (1/2), φέρνοντας 
εύνοια σε θέµατα σχέσεων, σπουδών και επαφών µε 
το εξωτερικό. Νιώθεις αισιοδοξία και έχεις όρεξη να 
κάνεις καινούργια πράγµατα και να επικοινωνήσεις 
τις ιδέες σου, όµως στον ίδιο οίκο του ωροσκοπίου 
σου βρίσκεται και ο κυβερνήτης σου Ερµής ανάδρο-
µος µέχρι 20/2, όποτε πιθανόν να υπάρξουν κάποιες 
αλλαγές στα πλάνα σου και επιστροφές συντρόφων 
από το παρελθόν. Τη ∆ευτέρα µε το τετράγωνο του 
Ήλιου στο Υδροχόο µε τον Ουρανό στο Ταύρο, θα πι-
εστείς αρκετά σε ψυχολογικό επίπεδο αναφορικά µε 
ένα θέµα της δουλειάς ή κάποιο ζήτηµα σπουδών, αν 
είσαι φοιτητής. Προσπάθησε να διαχειριστείς ψύ-
χραιµα την κατάσταση. Το σ/κ η Αφροδίτη θα συνα-
ντήσει τον Κρόνο στον Υδροχόο (6/2) και θα κάνει 
τετράγωνο µε τον Ουρανό από το ζώδιο του Ταύρου. 
Μπορεί τώρα να δηµιουργηθούν συνθήκες αποστα-
σιοποίησης µε τον σύντροφό σου ή να έρθουν στο 
προσκήνιο πληγωµένα συναισθήµατα και ανικανο-
ποίητες ανάγκες. Οι αδέσµευτοι µπορεί να αισθάνο-
νται πιο έντονα την απουσία ενός άτοµου στη ζωή 
τους, δεν αποκλείεται όµως να υπάρξουν και απρό-
σµενες γνωριµίες και µε τη βοήθεια της τεχνολογίας!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (21 ¹ïùîÝïù - 21 ¹ïùìÝïù)

Την πρώτη ηµέρα της εβδοµάδας η Αφροδίτη ει-
σέρχεται στον Υδροχόο και τον 8ο οίκο του ηλιακού 
σου ωροσκοπίου, όπου και θα παραµείνει µέχρι τις 

25/2. Μπαίνεις σε µια φάση εσω-
στρέφειας σε ψυχολογικό επίπε-
δο, ενώ η ερωτική σου διάθεση 
χτυπάει κόκκινο και αισθάνεσαι 
την ανάγκη να ενωθείς βαθιά µε 
το ταίρι σου. Παράλληλα ασχο-
λείσαι µε οικονοµικά θέµατα που 
χρειάζονται ρύθµιση, όµως λόγω 
του ότι ο Ερµής θα είναι ανάδρο-
µος µέχρι τις 20/2 στον ίδιο οίκο, 
µπορεί να υπάρξουν εµπόδια και 
δυσκολίες µε οικονοµικές εκκρε-
µότητες. Τη ∆ευτέρα 1/2 έχουµε 

το τετράγωνο του 'Ηλιου στον Υδροχόο µε τον Άρη 
στον Ταύρο, µια όψη που δείχνει ότι ίσως κάποιες 
οικονοµικές σου επιλογές δεν έχουν την έκβαση 
που περίµενες, γεγονός που σου δηµιουργεί αρκετό 
στρες. Το Σαββατοκύριακο η Αφροδίτη θα σχηµατίσει 
δύο δύσκολες όψεις, επηρεάζοντας τις διαπροσω-
πικές σου σχέσεις. Το Σάββατο η σύνοδός της µε τον 
Κρόνο ξυπνάει τις ανασφάλειές σου µέσα στη σχέση 
και χρειάζεται να κάνεις µια ώριµη κουβέντα µε τον 
σύντροφό σου, ενώ την Κυριακή το τετράγωνό της 
µε τον Ουρανό µπορεί να δηµιουργήσει περίεργες 
καταστάσεις ή να φέρει µια νέα γνωριµία, ωστόσο 
καλό θα ήταν να µη βιαστείς.

ΛΕΩΝ (22¹ïùìÝïù - 22 °ùçïàóôïù)

Με την είσοδο της Αφροδίτης στον άξονά σου, στο 
ζώδιο του Υδροχόου (1/2) ξεκινά η εβδοµάδα και µέ-
χρι τις 25/2 που θα ολοκληρώσει τη διέλευση της από 
τον 7ο οίκο σου, θα έχεις µεγαλύτερη εξωστρέφεια 
και θα επικεντρωθείς στις διαπροσωπικές σου σχέ-
σεις. Θα υπάρξουν όµως αρκετά θέµατα, καθώς µέ-
χρι τις 20/2 θα βρίσκεται εκεί και ο ανάδροµος Ερµής, 
δηµιουργώντας εσφαλµένα µηνύµατα, σύγχυση και 
γενικά ευτράπελα. Την ίδια ηµέρα (1/2) το τετράγωνο 
του Ήλιου στον Υδροχόο µε τον Ουρανό στον Ταύρο 
φέρνει εντάσεις στα επαγγελµατικά και µπορεί να 
επηρεάσει τις συνεργασίες σου, δηµιουργώντας ανα-
τροπές. Ίσως συναντήσεις ανταγωνιστικές συµπερι-
φορές από συναδέλφους ή προϊσταµένους, που θα 
προσπαθήσουν να αντιταχθούν στις επιδιώξεις σου. 
Το Σάββατο η σύνοδος Αφροδίτης-Κρόνου απένα-
ντι σου και το τετράγωνο Αφροδίτης-Ουρανού την 
Κυριακή, διαµορφώνουν ένα σκηνικό γκάζι-φρένου 
στις προσωπικές σου σχέσεις, κυρίως για τους γεν-
νηµένους του 1ου δεκαηµέρου. ∆εν αποκλείεται να 
σκέφτεσαι να προχωρήσεις τη σχέση σου σε ένα ε-
πόµενο στάδιο ή ακόµα να κάνεις µια επισηµοποίηση, 
όµως την ίδια στιγµή φοβάσαι τη δέσµευση και τον 
περιορισµό που µπορεί να επιφέρει στην ελευθερία 
σου. Αν είσαι µόνη/ος, µπορεί τώρα να αλλάξεις γνώ-
µη για ένα άτοµο που ούτε καν περνούσε από το µυα-
λό σου ότι µπορούσες να το δεις ερωτικά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 °ùçïàóôïù - 21 ªåðôåíâòÝïù)

Την ∆ευτέρα 1/2 η Αφροδίτη περνά στον Υδροχόο 
µέχρι τις 25/2, φέρνοντας εύνοια σε ζητήµατα ερ-
γασίας και στις σχέσεις µε συναδέλφους. Βέβαια 
στον ίδιο τοµέα του χάρτη σου θα βρίσκεται και ο 
Ερµής ανάδροµος µέχρι της 20/2, οπότε µπορεί να 
υπάρξουν κάποιες ασυνεννοησίες σε πρακτικά θέ-
µατα της δουλειάς, αστοχίες σε κάποια deadlines 
και µια τάση προς επίκριση που θα χρειαστεί να πε-
ριορίσεις. Την ίδια ηµέρα το τετράγωνο του Ήλιου 
στον Υδροχόο µε τον Άρη στον Ταύρο, που αφορά 
κυρίως τους γεννηµένους στο 2ο δεκαήµερο, µπο-
ρεί να φέρει µια ανατροπή στον σχεδιασµό ενός 
project στη δουλειά, που µπορεί να σε βγάλει off µε 
τους χρόνους σου, κάτι που ωστόσο θα µπορέσεις 
να διορθώσεις µέχρι το τέλος της εβδοµάδας. Το 
Σάββατο η σύνοδος Αφροδίτης-Κρόνου στον Υδρο-
χόο αυξάνει το άγχος σου για τα επαγγελµατικά και 
την πιεσµένη καθηµερινότητά σου, βγάζοντας από 
µέσα σου αρκετή γκρίνια και δηµιουργώντας ίσως 
και κάποια θεµατάκια µε το στοµάχι σου ή και πονο-
κεφάλους, ενώ την Κυριακή µε το τετράγωνο Αφρο-
δίτης-Ουρανού µπορεί να ξεκινήσεις µια καινούργια 
δίαιτα, µια αποτοξίνωση express ή ένα πρωτότυπο 
πρόγραµµα γυµναστικής. 

ΖΥΓΟΣ  (22 ªåðôåíâòÝïù - 22 ÃëôöâòÝïù)

Η εβδοµάδα ξεκινά µε την είσοδο (1/2) του κυβερνήτη 
σου, της Αφροδίτης, στο φιλικό ζώδιο του Υδροχόου 
και τον 5ο ηλιακό σου οίκο. Μέχρι τις 25/2 η ερωτική 
σου ζωή θα βρίσκεται στο προσκήνιο. Θα µπορέσεις 
να εκδηλώσεις µε άµεσο τρόπο τις ανάγκες και τις 
επιθυµίες σου και να απολαύσεις όµορφες στιγµές 
µε το ταίρι σου, όµως παράλληλα δεν αποκλείεται 
να υπάρξουν και επιστροφές ατόµων από το παρελ-
θόν καθώς ο Ερµής κινείται ανάδροµος στον ίδιο οίκο 
µέχρι τις 20/2 και υποθέσεις που δεν έχουν κλείσει 
οριστικά, µπορεί τώρα να επανέλθουν. Επίσης, µε το 
τετράγωνο που θα σχηµατίσει ο Ήλιος στον Υδρο-
χόο µε τον Άρη στον Ταύρο τη ∆ευτέρα 1/2, µπορεί 
να δηµιουργηθούν προβλήµατα και συγκρούσεις 
αναφορικά µε οικονοµικές υποθέσεις δικές σου ή του 
συντρόφου σου, κυρίως για τους γεννηµένους στο 
2ο δεκαήµερο του ζωδίου. Στο τέλος της εβδοµάδας, 
η σύνοδος Αφροδίτης-Κρόνου στον Υδροχόο το Σάβ-
βατο και το τετράγωνο Αφροδίτης-Ουρανού την Κυ-
ριακή θα φέρουν αναστάτωση, σκληρότητα και µια 
κάπως βαριά ατµόσφαιρα στην προσωπική σου ζωή. 
Μπορεί τώρα να αισθανθείς ιδιαίτερα πιεσµένος και 
να χρειαστεί να πάρεις λίγο τον χρόνο σου, για να δεις 
πιο ψύχραιµα κάποια πράγµατα µέσα στη σχέση σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (23 ÃëôöâòÝïù - 21 ÁïåíâòÝïù)

Η Αφροδίτη αλλάζει ζώδιο και εισέρχεται στον Υδρο-
χόο και τον 4ο οίκο του ωροσκοπίου σου όπου και 
θα παραµείνει µέχρι τις 25/2. Γίνεσαι πιο σπιτόγατος 
και έχεις όρεξη να ασχοληθείς µε τη διακόσµηση του 
σπιτιού, να κάνεις ανακαίνιση και να βελτιώσεις την 
ατµόσφαιρα στην οικογένεια. Όµως ο Ερµής στον 
Υδροχόο θα κινείται ανάδροµα µέσα στον ίδιο τοµέα 
έως τις 20/2, και µπορεί τώρα να υπάρξουν προστρι-
βές µε µέλη της οικογένειας. Αυτό µπορεί να συµβεί 
και µε την όψη τετραγώνου Ήλιου-Άρη την ∆ευτέρα 
1/2, που θα φέρει εντάσεις στις οικογενειακές και 
διαπροσωπικές σου σχέσεις, προσωπικές και επαγ-
γελµατικές, κυρίως για τους γεννηµένους στο 2ο δε-
καήµερο του ζωδίου. Φρόντισε να κατευνάσεις τα 
πνεύµατα. Απόφυγε αγοραπωλησίες ακινήτων, γιατί 
οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές. Το Σάββατο 6/2 η σύ-
νοδος Αφροδίτης-Κρόνου στον Υδροχόο δηµιουργεί 
µια απόµακρη ατµόσφαιρα στη σχέση µε τον σύντρο-
φό σου, ενώ το τετράγωνο που θα σχηµατίσει µε τον 
Ουρανό στον Ταύρο την Κυριακή θα δηµιουργήσει 
µια τάση απογοήτευσης ή και αγανάκτησης αναφορι-
κά µε ζητήµατα της σχέσης που σε απασχολούν.

ΤΟΞΟΤΗΣ (22 ÁïåíâòÝïù - 20 ¢åëåíâòÝïù)

Στο ξεκίνηµα της εβδοµάδας, η Αφροδίτη περνάει 
στο ζώδιο του Υδροχόου όπου και θα παραµείνει µέ-
χρι 25/2, επηρεάζοντας τον τοµέα του ωροσκοπίου 
σου που έχει να κάνει µε την επικοινωνία. Θα έχεις 
γκάζια στις καθηµερινές σου επαφές µε κοντινά σου 
άτοµα, καθώς και όρεξη να καταπιαστείς µε πρακτικά 
θέµατα. Παράλληλα στον ίδιο τοµέα του χάρτη σου 

θα είναι ανάδροµος ο Ερµής µέχρι 20/2, δηµιουργώ-
ντας αναποδιές και εµπόδια στις επικοινωνίες σου. 
Προσοχή, λοιπόν, και υποµονή. Ο προγραµµατισµός 
σου για τα θέµατα της δουλειάς αναστατώνεται και το 
στρες σε κάνει να τα χάνεις, δηµιουργώντας ιδανικές 
συνθήκες για λάθη και προστριβές µε συνεργάτες. 
Χαλάρωσε και προσπάθησε να απλοποιήσεις όσο 
γίνεται τα πράγµατα. Η πίεση της δουλειάς µπορεί να 
προκαλέσει µια απόσταση µε τον σύντροφο σου και 
µπορεί να βγουν κάποια παράπονα ή να ειπωθούν 
σκληρά λόγια που θα δηµιουργήσουν ένταση και διά-
θεση για ανταπάντηση, όµως θα ήταν φρόνιµο να µην 
ενδώσεις γιατί πιθανόν αργότερα να το µετανιώσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ (21 ¢åëåíâòÝïù - 19 ¹áîïùáòÝïù)

Στην αρχή της εβδοµάδας, η Αφροδίτη περνά στο 
ζώδιο του Υδροχόου (1/2) και τον 2ο οίκο των οικονο-
µικών σου µέχρι τις 25/2. Θα σε απασχολήσει έντονα 
το θέµα εξεύρεσης νέων πόρων, όµως επειδή στον 
ίδιο τοµέα του ωροσκοπίου σου βρίσκεται και ο Ερ-
µής σε ανάδροµη πορεία έως τις 20/2, πιθανόν να 
προκύψουν κάποια εµπόδια σε οικονοµικές συµφω-
νίες, συζητήσεις και διευθετήσεις. Το τετράγωνο του 
Ήλιου στον Υδροχόο µε τον Άρη στον Ταύρο τη ∆ευ-
τέρα 1/2, πιθανόν να φέρει συγκρούσεις και παρά-
πονα µε τον σύντροφό σου ή κάποια προβλήµατα σε 
µια επιχειρηµατική συµφωνία για τους ελεύθερους 
επαγγελµατίες. Τα οικονοµικά και τα προσωπικά σου 
θα σε απασχολήσουν εκ νέου το Σαββατοκύριακο. Θα 
χρειαστεί να περιορίσεις οικονοµικές σπατάλες και να 
δείξεις σύνεση στον τρόπο που ξοδεύεις τα χρήµατά 
σου, ενώ η σχέση µε τον σύντροφο σου µπορεί να 
περάσει κάποια ξαφνικά σκαµπανεβάσµατα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 ¹áîïùáòÝïù - 17 ¼åâòïùáòÝïù)

Η πρώτη ηµέρα του µήνα ξεκινά µε µια πλανητική 
αλλαγή. Η Αφροδίτη εισέρχεται στη ζώδιό σου, όπου 
και θα παραµείνει µέχρι 25/2. Αυτό το διάστηµα θα 
βρίσκεσαι στο επίκεντρο, θα µπορείς να γοητεύεις 
µε µεγαλύτερη ευκολία τους γύρω σου, ενώ θα θε-
λήσεις να βελτιώσεις και την εξωτερική σου εµφά-
νιση. Μαζί όµως µε την Αφροδίτη και την υπόλοιπη 
συστάδα πλανητών στο ζώδιό σου (Ήλιος, Κρόνος, 
∆ίας) βρίσκεται και ο Ερµής ανάδροµος µέχρι τις 
20/2, που θα δηµιουργήσει προβλήµατα και σύγχυ-
ση στην επικοινωνία µε τους γύρω σου, αυξάνοντας 
τον εκνευρισµό. Τη ∆ευτέρα σχηµατίζεται και το 
τετράγωνο του Ήλιου από το ζώδιό σου µε τον Άρη 
στον Ταύρο, που θα δηµιουργήσει µια υπερένταση, 
την οποία µπορεί να βγάλεις στις σχέσεις σου. Καλό 
θα ήταν όµως να αποφύγεις κάτι τέτοιο, γιατί πιθανά 
προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν τώρα, θα είναι 
δύσκολο να ξεπεραστούν. Το Σαββατοκύριακο θα 
είναι επίσης αρκετά απαιτητικό σε ζητήµατα σχέσε-
ων, µε τη σύνοδο Αφροδίτης-Κρόνου το Σάββατο και 
το τετράγωνο της Αφροδίτης µε τον κυβερνήτη σου 
Ουρανό την Κυριακή. Η συναισθηµατική σου πίεση 
θα είναι έντονη και θα έχεις την τάση να φέρεσαι α-
πότοµα έως και ψυχρά στον σύντροφό σου, εκφρά-
ζοντας ίσως παράλογες απαιτήσεις. 

ΙΧΘΥΕΣ (18 ¼åâòïùáòÝïù - 19 »áòôÝïù)

Με την Αφροδίτη να εισέρχεται τη ∆ευτέρα 1/2 στο 
ζώδιο του Υδροχόου, διανύσεις µια περίοδο µε αρ-
κετό παρασκήνιο στην προσωπική σου ζωή µέχρι τις 
25/2. Κρυφές σχέσεις, ανάγκη για ροµαντισµό, αλλά 
και πιθανές αυταπάτες σε αισθηµατικά θέµατα είναι 
πιθανά αυτό το διάστηµα. Στον ίδιο οίκο του χάρτη 
σου είναι και ο Ερµής ανάδροµος µέχρι τις 20/2, όπο-
τε µπορεί να υπάρξουν και επιστροφές συντρόφων. 
Τη ∆ευτέρα θα σχηµατιστεί η όψη τετραγώνου του 
Ήλιου στον Υδροχόο µε τον Ερµή στον Ταύρο, που θα 
επηρεάσει κυρίως τους γεννηµένους στο 2ο δεκαή-
µερο του ζωδίου. Ένα µυστικό που αφορά ένα κοντι-
νό σου άτοµο ή ένα παρασκήνιο στον εργασιακό σου 
χώρο έρχεται στην επιφάνεια, προκαλώντας σου έ-
ντονα συναισθήµατα και παρορµητικές αντιδράσεις. 
Το Σάββατο 6/2 η σύνοδος Αφροδίτης-Κρόνου στον 
12ο οίκο σου και το τετράγωνο της την Κυριακή µε 
τον Ουρανό, όψεις που θα επηρεάσουν κυρίως τους 
γεννηµένους του 1ου δεκαηµέρου, επιβαρύνουν 
τον ψυχισµό σου, συνάµα όµως σε ωθούν να πάρεις 
οριστικές αποφάσεις αναφορικά µε ζητήµατα σχέ-
σεων που σε έχουν πλέον κουράσει. Βάλε ένα τέλος 
σε κάθε τι ψυχοφθόρο και τοξικό και απόφυγε πισω-
γυρίσµατα σε παρελθοντικές καταστάσεις. A
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