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Το Εξώφυλλο μΑς
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ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΗΛΙΟ
Σαν από πείσμα, έχουμε μέρες με τον πιο  

καθαρό ουρανό και τον πιο λαμπερό ήλιο.
Ποτέ άλλοτε δεν τις χρειαστήκαμε τόσο.  

Και όχι επειδή προηγήθηκε χιονιάς. 

ΝΑSA, PERSEVERANCE
Κρέμομαι από αυτή την είδηση. Για να μην  

κρεμαστώ (στο σκοινί) από όλες τις υπόλοιπες.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ
Στο τέλος αυτός θα πάρει το Εθνικό και δίκαια.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Να μια τρανή (και όχι φρούδα) ελπίδα ότι μπορεί 

κάποτε και το ελληνικό δημόσιο να διαβεί την 
πόρτα του πολιτισμού. Άψογη οργάνωση, ευγε-
νέστατη υποδοχή, γρήγορη διεκπεραίωση, όλα 

πεντακάθαρα, όλα ήρεμα. Το καλύτερο; Έχουν 
στερεώσει αυτοκόλλητη ταινία στο πάτωμα που 

σε οδηγεί κατευθείαν στα δωμάτια εμβολιασμού. 

HOPE GIGANTOPOLIS
Τα φωτογραφικά του κολάζ-τοτέμ 

και τα αλλόκοσμα γλυπτά του γίνονται
όλο και πιο ωραία και μαγικά.

ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
Η νέα είσοδος/αντικατάσταση στο καστ  

του «Χαιρέτα μου τον πλάτανο» είναι  
μία πολύ καλή και έξυπνη επιλογή.

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ
Όλη η χώρα, σύσσωμη. 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
Στα στοιχήματα παίζεται το:  
Καθαρά Δευτέρα/25η Μαρτίου έξω -  
Σαρακοστή μέσα - Πάσχα έξω.

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δεν παρακολουθούμε δελτία ειδήσεων 
που βάζουν μουσική υπόκρουση στα θέματα.

ΑΝΘΗ ΣΑΛΑΓΟΥΔΗ
Ξενερώνει τους πάντες.  
Ακόμα και το μπικίνι της με δυσκολία  
την ανέχεται.

ΧΑΡΙ-ΜΕΓΚΑΝ
Εγκαταλείπουν το Μπάκινγχαμ 
για να προσληφθούν ωρομίσθιοι 
στο τσίρκο Μεντράνο.

ΝΕΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Δεν χρειαζόμαστε καινούργιους.  
Χρειαζόμαστε μεγαλύτερους. 

ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ & ΙΝSTAGRAM
Παρακολουθούμε 100 κουκλίτσες  
με απέριττη παγέτα και ομοούσιες γόβες  
να ανθίζουν. 

Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡόΥΛΑΣ πΑΝΑΓΙωΤΑκΗ

Ιστορίες  
με ταξιζήδες

Εξηντάρης οδηγός, χαρούμενος  
και πολύ ομιλητικός, με μάσκα  

το χαμόγελο του Τζόκερ.
-Καλά, κύριέ μου, αφού πάτε  
Αμπελόκηπους γιατί εμένα 

 μου βγάζει Μενεμένη;
-Υπάρχει δήμος  
Αμπελοκήπων- 
Μενεμένης στη  

Θεσσαλονίκη και μάλλον  
μπερδεύεται ο χάρτης του GPS.

-Τι λέτε… Κι εγώ λέω  
τι όνομα είναι αυτό πάλι…

...(συνεχίζει): Σαν τη γυναίκα μου 
που ήθελε να βγάλουμε  

την κόρη μας Αλεφάντω.  
Τι;; της λέω. Αλεφάντω  

ή Ελεφάντω.  
Έτσι, λέει,  

λέγανε τη γιαγιά της.  
Και πώς θα το φωνάζουμε  
το παιδί; Έλλη, μου λέει.  

Μωρέ, δεν πάει στο διάολο  
και η γιαγιά σου;…

...(συνεχίζει): -Και πώς  
τη βγάλατε τελικά;

-Κωνσταντίνα.  
Σκέφτεσαι να μας  
έβγαινε παχουλή  
και να τη λέγανε  

Αλεφάντω τι θα άκουγε  
στο σχολείο;…

...(συνεχίζει): Καλά, εγώ  
διαβάζω πάρα πολύ. Διαβάζω  
τέτοια περιοδικά (δείχνει στο  

κάθισμα δίπλα του), την Πτήση, 
για αεροπλάνα, για στρατό,  

τέτοια. Η γυναίκα μου  
δεν διαβάζει τίποτα.  

Από τσόντα μέχρι  
Αγία Γραφή: τί-πο-τα!…

...(συνεχίζει): Γι’ αυτό κι εγώ  
ήθελα τον γιo μας να τον  
βγάλουμε Παρμενίωνα  
αλλά εκείνη δεν ήθελε.  

Και πώς θα τον φωνάζουμε;  
με ρωτούσε.  

Μένιο, της λέω.  
Μια χαρά όνομα!…

...(συνεχίζει):
-Και πώς τον βγάλατε τελικά;

-Κανονικό όνομα τον βγάλαμε. 
Πλάκα της έκανα.

(διαδρομή έξάρχεια - αμπελόκηποι, 
τετάρτη πρωί)

Κάπου στην Παλιά Πεντέλη,  
βρήκαμε τον Οίκο του Θεού
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Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε και, ηθελημένα ή 

άθελά μας, οι περισσότεροι συμμετέχουμε σε δύο κοινωνικά 

φαινόμενα: στον εκφυλισμό του κινήματος #MeToo (του κινή-

ματος κατά της σεξουαλικής κακοποίησης) και στη δημιουρ-

γία μιας ελληνικής εκδοχής του QAnon: ενός αντιδραστικού 

κινήματος - θεωρίας συνωμοσίας κατά των ελίτ. 

ταν απολύτως δεδομένο ότι και τα δύο πράγ-
ματα θα συνέβαιναν κάποια στιγμή. Ήταν 
δεδομένο ότι το #MeToo θα κάνει τον κύκλο 
του: η μαρτυρία που σπάει την ομερτά και το 

φράγμα∙ ο καταιγισμός καταγγελιών∙ η προσήλωση 
της κοινωνίας και των ΜΜΕ στο θέμα∙ ο ηθικός πανι-
κός∙ η βίαιη αλλαγή της ισoρροπίας ισχύος από τους 
εν δυνάμει θύτες στα εν δυνάμει θύματα∙ η σταδιακή 
αλλαγή των ηθικών κανόνων της κοινωνίας, ειδικά 
ως προς τους ρόλους και την ισότητα των φύλων∙ και 
ο εκφυλισμός μέσω της εκμετάλλευσης του κινήματος 
και του δημόσιου ενδιαφέροντος από κάποιους για να 
προβάλλουν τους εαυτούς τους, να πάρουν εκδίκηση, 
να προωθήσουν τα συμφέροντα τους ή μια συγκεκρι-
μένη ατζέντα, όπως και μέσω του σκανδαλοθηρικού 
ενδιαφέροντος για την ιδιωτική ζωή ή το παρασκήνιο 
καταγγελιών και εγκλημάτων. 

Τα ίδια ακριβώς έγιναν και στις ΗΠΑ αλλά και στη 
Βρετανία. Πολλά άλλαξαν προς το καλύτερο: θύματα 
βρήκαν τη δύναμη, το μέσο και την υποστήριξη για 
να μοιραστούν και να μιλήσουν∙ εγκλήματα εξιχνι-
άστηκαν∙ η κοινωνία αναθεώρησε τη στάση της ως 
προς τον ρόλο των γυναικών∙ διαδικασίες προστασίας 
και συμπεριληπτικότητας εντάχθηκαν στην πολιτική 
επιχειρήσεων και οργανισμών∙ μυαλά και αντιλήψεις 
άλλαξαν∙ μια νέα ισορροπία βρέθηκε και το κίνημα 
σταδιακά βγήκε από την επικαιρότητα. Η ουσία τώ-
ρα είναι ότι όλοι μας, όχι μόνο οι κατά συρροή θύτες, 
αντιμετωπίζουμε διαφορετικά το σώμα και τη συναί-
νεση των άλλων.

Στην πορεία βέβαια κάηκαν και τα χλωρά μαζί με τα 
ξερά: καριέρες και υπολήψεις αθώων ανθρώπων κα-
ταστράφηκαν ανεπιστρεπτί∙ νέες ηθικές νόρμες του 
σήμερα εφαρμόστηκαν στο χτες και στο προχτές με 
τρόπο αναδρομικό, αναχρονιστικό και ανιστόρητο∙ ύ-
ποπτοι και δράστες σεξουαλικών πράξεων αντιμετω-
πίστηκαν με τρόπο δυσανάλογο των όποιων εγκλη-
μάτων – ρίχτηκαν σε μια πρωτοφανή πυρά, χάνοντας 
την ελάχιστη αξιοπρέπεια και κοινωνική ύπαρξη την 
οποία απαιτούν και το κράτος δικαίου και ο πολιτι-
σμός μας. Και μέσα απ’ όλα αυτά αποφύγαμε να κοι-
τάξουμε στον καθρέφτη και να αντιμετωπίσουμε το 
πραγματικό, βαθύτερο πρόβλημα που είναι ο κύκλος 
της ταπείνωσης και της βίας που περνάει από γενιά σε 
γενιά, από θύτη/θύμα σε θύμα/θύτη.

Ήταν λοιπόν σίγουρο ότι το φαινόμενο αυτό θα κάνει 
τον κύκλο του και στην Ελλάδα. Απλώς εδώ όλα έ-
γιναν πάρα πολύ γρήγορα και ίσως πηδήξαμε μερικά 
βήματα: πήγαμε κατευθείαν από τη ρωγμή της πρώ-
της καταγγελίας στον εκφυλισμό, το κουτσομπολιό 
και την προσωποποίηση ενός φαινομένου το οποίο 
είναι απολύτως κοινωνικό, χωρίς να αφομοιώσου-
με πλήρως τα μαθήματα και τις αλλαγές αυτής της 
ιστορίας. Με το να εξατομικεύουμε το φαινόμενο α-
ποτυγχάνουμε να αντιμετωπίσουμε τη ρίζα του, ενώ 
ταυτόχρονα αφαιρούμε από τους εμπλεκόμενους την 
ανθρώπινη ιδιότητα και τους μετατρέπουμε σε αντι-

κείμενα μιας (ανα)παράστασης.

Έχω εξηγήσει αλλού («Ηθικός Πανικός» και «Ο Νό-
μος του Θύματος» στο: Ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα, 
εκδ. Παπαδόπουλος, 2020) τους λόγους για τους οποί-
ους δημιουργείται ηθικός πανικός και ασύμμετρη αυ-
στηρότητα σε περιπτώσεις σεξουαλικών σκανδάλων, 
ειδικά όσων αφορούν παιδιά ή νέους: τα σεξουαλικά 
σκάνδαλα είναι εξατομικευμένα (άρα συμβαίνουν σε 
μια κλίμακα που μπορούμε να διαχειριστούμε νοη-
τικά, ενώ μας επιτρέπουν να αποστασιοποιηθούμε 
από τους φερόμενους δράστες), μας φέρνουν κοντά 
(οι αναπαραστάσεις των ΜΜΕ για το έγκλημα και την 
τιμωρία λειτουργούν ως συγκολλητική ουσία για την 
κοινότητα), συνδέονται με τη νεότητα (που συμβολί-
ζει την αγνότητα, αλλά και την αντίληψη 
που έχουμε ειδικά στην Ελλάδα για τα παι-
διά και τους εφήβους ως «μη άτομα», ως 
άβουλα κτήματα των γονιών τους), συν-
δέονται με τη διαχείριση της σωματικής 
ηδονής (άρα δημιουργούν συναισθήματα 
φθόνου) και με την αυτοδιάθεση του σώ-
ματος, δηλαδή με την ατομική συναίνεση, 
που είναι η θεμελιώδης αρχή στην ύστερη 
νεωτερικότητα.

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δημιούρ-
γησαν το κατάλληλο περιβάλλον για το κί-
νημα #MeToo. Σε αντίθεση με τα φίλτρα 
ελέγχου και τους gatekeepers των παλιών, 
συγκεντρωτικών συστημάτων μαζικής ε-
νημέρωσης, έδωσαν στον οποιονδήποτε 
την ευκαιρία και το δικαίωμα να βγει και να 
μοιραστεί την ιστορία του ή να αναπαράγει 
και να σχολιάσει δημοσίως τις αναρτήσεις 
και τις υποθέσεις άλλων. Άλλωστε τα ΜΚΔ έχτισαν 
το επιχειρηματικό τους μοντέλο ακριβώς σε αυτή την 
έμφυτη, πρωτογενή ανάγκη των ανθρώπων να μι-
μούνται τους άλλους: αυτή είναι η μήτρα των memes, 
των viral αναρτήσεων και της χρήσης των hashtags. 
Νέες μορφές συλλογικότητας, κοινωνικοποίησης και 
του ανήκειν για μια νέα εποχή, χωρίς συλλογικούς 
θεσμούς, πολιτικά κόμματα, συνδικάτα, ή τοπικές ο-
μάδες στη γειτονιά. 

(Λίγους μήνες πριν την εμφάνιση του #MeToo, σε συ-
νεργασία με δύο συναδέλφους κάναμε την πρώτη α-
νάλυση –με τα εργαλεία της πολιτικής επιστήμης και 
της κοινωνιολογίας– αναρτήσεων στο Instagram με 
αφορμή κάποιες προεδρικές εκλογές στη Ρουμανία. 
Παρατηρώντας πολλούς χρήστες να αναρτούν παρό-
μοιες φωτογραφίες του ψηφοδελτίου τους, όπως ετοι-
μάζονταν να το ρίξουν στην κάλπη, είχαμε διαπιστώ-
σει την ανάγκη των χρηστών να δείξουν έμπρακτα 
ότι και αυτοί «είναι εκεί» ή συμμετέχουν σε κάτι που 
συμβαίνει, και είχαμε χρησιμοποιήσει την έκφρα-
ση “Me Too movement” χωρίς φυσικά να μπορούμε 
να φανταστούμε τη σημασία που αυτή η έκφραση θα 
λάμβανε λίγο καιρό μετά).

Ήταν εξίσου σίγουρο ότι ο εκφυλισμός του «εκδημο-
κρατισμού» που υποτίθεται ότι θα έφερναν τα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης και η απελευθέρωση της ενη-
μέρωσης μέσω του διαδικτύου, που καλλιέργησε τις 
συνθήκες για την εμφάνιση του QAnon στην Αμερική, 
θα συνέβαινε και εδώ. Βέβαια στην Ελλάδα δεν είχαμε 
ποτέ έλλειψη θεωριών συνωμοσίας – άλλωστε πολ-

λοί ερμηνεύουν τις τύχες της χώρας μέσα από αυτές. 
Ωστόσο, το QAnon δεν είναι μια ακόμη θεωρία συ-
νωμοσίας. Είναι μια μετα-θεωρία που λειτουργεί σαν 
ομπρέλα για διαφορετικές θεωρίες, από τον ρόλο του 
Μπιλ Γκέιτς, του Τομ Χανκς (!), της Χίλαρυ Κλίντον 
και του Τζορτζ Σόρος ως ηγέτες δικτύου παιδεραστί-
ας, μέχρι τους ψεκασμούς, τα εμβόλια, τις μάσκες, τις 
κεραίες 5G κ.ο.κ. Η ουσία της κάθε επιμέρους θεωρίας 
δεν έχει τόσο σημασία, όσο η δημιουργία ενός Απο-
καλυπτικού αφηγήματος εναντίον των πολιτικών, 
κοινωνικών και επιχειρηματικών ελίτ. 

Με τον ίδιο τρόπο τώρα βλέπουμε το ελληνικό #MeToo 
να μετατρέπεται στον σπόρο του ελληνικού #QAnon, το 
οποίο αρχίζει να συγκεντρώνει μέσα του σαν σίφου-

νας όλα τα άσχετα μεταξύ τους fakenews 
–για τις ΜΚΟ και τα ασυνόδευτα ανήλικα 
και συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα– με 
μια πουριτανική, νεοβικτωριανή ηθικο-
λογία για όσους εμπλέκονται σε σεξουα-
λικά σκάνδαλα, σε ένα ενιαίο, συνεκτικό 
αφήγημα και ταυτόχρονα ένα σουρεαλι-
στικό συνονθύλευμα, το οποίο αν δεν ήταν 
πραγματικά και βαθιά ζημιογόνο για τον 
δημόσιο διάλογο και για την υπόληψη, την 
κοινωνική υπόσταση και την ψυχική υγεία 
όσων άθελά τους εμπλέκονται, θα ήταν α-
στείο. Δεν είναι όμως αστείο. 

Ασχέτως του αν αυτή η προσπάθεια θα 
πετύχει ή όχι, δυστυχώς υπάρχουν όλες 
οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία στο ά-
μεσο μέλλον ενός εφιαλτικού κινήματος 
το οποίο, αν διαδοθεί θα θέσει σε κίνδυνο 
την κοινωνική συνοχή. Αυτό θα γίνει αν 

διαφορετικές διαιρετικές τομές –γεωγραφικές, θρη-
σκευτικές, ταξικές, πολιτισμικές και πολιτικές– αρ-
χίσουν να ευθυγραμμίζονται και δημιουργηθεί ένας 
πόλος με διακριτή ταυτότητα, με τα δικά της κανάλια 
επικοινωνίας, που θα ζει στο δικό της σύμπαν «εναλ-
λακτικών γεγονότων», ενδεχομένως με την υποστή-
ριξη συγκεκριμένων ΜΜΕ και με την εκπροσώπηση 
από συγκεκριμένους πολιτικούς ηγέτες και περσόνες 
των ΜΚΔ. Αυτή η εξέλιξη πρέπει να αποφευχθεί πάση 
θυσία. Αποτελεί υπαρξιακό κίνδυνο για τη δημοκρα-
τία και την εθνική ασφάλεια. Όσοι δε νομίζουν ότι 
μπορούν να καβαλήσουν και να εργαλειοποιήσουν 
αυτό το κίνημα για δικό τους όφελος είναι γελασμέ-
νοι: ποτέ κανείς δεν βγήκε μακροπρόθεσμα κερδι-
σμένος από κινήματα που βασίζονται στο ψέμα και 
τον διχασμό∙ η δε όποια «επανάσταση» είναι βέβαιο 
ότι θα φάει και τα παιδιά της.
Πριν λίγες μέρες, η Χίλαρυ Κλίντον μοιράστηκε στη 
σελίδα της στο Facebook τα αποτελέσματα μιας έρευ-
νας σύμφωνα με την οποία τα δύο τρίτα των Αμερικα-
νών εγκρίνουν τους χειρισμούς του Προέδρου Μπάι-
ντεν για την πανδημία με την επιφώνηση «Ενότητα!» 
(Unity!). Είναι τραγική ειρωνία και σημάδι των και-
ρών ότι το ένα τρίτο της αμερικανικής κοινωνίας (το 
ίδιο τρίτο που υποστηρίζει τον Τραμπ και θεωρίες ό-
πως το QAnon) είναι πλέον σε τέτοιο βαθμό «ξεγραμ-
μένο» από το πολιτικό σύστημα ώστε να θεωρείται ως 
ύψιστη εθνική ενότητα η συναίνεση των δύο τρίτων 
σε μια στιγμή πανδημίας και εθνικής καταστροφής 
(να θυμίσουμε ότι τα αντίστοιχα ποσοστά για τον 
Τζορζ Μπους μετά την 11η Σεπτεμβρίου ήταν 90-
92%).  A

Από τό ελληνικό #MeToo
στό ελληνικό QAnon

Tου Ρωμανού ΓεΡοδήμού

Στην Ελλάδά 
πηγάμΕ κάτΕυθΕί-
άν άπό τη ρωγμη 

τηΣ πρωτηΣ 
κάτάγγΕλίάΣ Στόν 

ΕκφυλίΣμό, 
τό κόυτΣόμπόλίό 
κάί την πρόΣωπό-

πόίηΣη ΕνόΣ 
φάίνόμΕνόυ τό 

όπόίό Είνάί άπόλυ-
τωΣ κόίνωνίκό
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100.000 βλάβες προκά-
λεσε συνολικά 

στο ηλεκτρικό δίκτυο 
η κακοκαιρία Μήδεια 
στην Αττική, σύμφωνα 
με στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ. 
Η συντριπτική τους 
πλειοψηφία στα βόρεια 
προάστια. 

250.000 άνθρωποι βρέ-
θηκαν ξαφνικά 

χωρίς ρεύμα. 

70.000 βλάβες δεν 
είχαν επιδιορ-

θωθεί μέχρι το πρωί της 
Τετάρτης.  

60.000 βλάβες είχαν 
επιδιορθωθεί 

μέχρι το βράδυ της Τε-
τάρτης. 

400 νοικοκυριά συνέ-
χιζαν να μην έχουν 

ρεύμα το πρωί του Σαβ-
βάτου.  

36 ώρες συνεχόμενα 
χιόνιζε στην Αττική.  

800 δέντρα έσπασαν και 
έπεσαν πάνω στο 

εναέριο ηλεκτρικό δίκτυο 
με αποτέλεσμα να το δια-
λύσουν κυριολεκτικά.  

2 λεπτά ήταν κατά μέσο 
όρο το διάστημα που 

μεσολαβούσε μεταξύ των 
πτώσεων των δέντρων. 

100% ευθύνη του ΔΕΔ-
ΔΗΕ εντόπισε ο 

περιφερειάρχης Γ. Πατού-
λης. Τα δέντρα βεβαίως 
θα μπορούσαν αντί για το 
δίκτυο να πέσουν σε κά-
ποιο κεφάλι, αλλά βάσει 
όσων είπε ο περιφερει-
άρχης, συμπεραίνουμε 
ότι και πάλι ευθύνη του 
ΔΕΔΔΗΕ θα ήταν.  

440 εργαζόμενοι του 
ΔΕΔΔΗΕ στην Αττι-

κή εργάζονταν σχεδόν επί 
24ώρου βάσεως για την 
αποκατάσταση των ζη-
μιών και από πάνω άκου-
γαν και τις διαμαρτυρίες 
των δημάρχων. 

60 επιπλέον εργαζόμε-
νοι από όλη τη χώρα 

κατέφθασαν στην Αττική 
για να συνδράμουν το 
τιτάνιο έργο τους.  

50 στελέχη των Ενό-
πλων Δυνάμεων, 40 

στελέχη της ΕΜΑΚ, 40 
στελέχη του Μηχανοκί-
νητου Ειδικού Τμήματος 
Πυροσβεστικών Επιχειρή-
σεων (ΜΕΤΠΕ) και όλες οι 
περιφερειακές μονάδες 

της Πυρο-
σβεστικής 
συνέδρα-
μαν στη 
διαχείριση 
της κρίσης.  

4 εκατ. 
Τεξανοί 

έμειναν 
την προη-
γούμενη 
εβδομάδα 
χωρίς ρεύ-
μα εξαιτίας 
κακοκαιρί-
ας που χτύ-
πησε την 
πολιτεία.  

7,9 εκατ. 
πολί-

τες έμειναν 
τη Δευτέρα 
χωρίς νερό 
καθώς 
το ψύχος 
πάγωσε 
το δίκτυο. 
Σωλήνες 
έσπαγαν 
ακόμη και 
μέσα στα 
σπίτια, ενώ 
η πολιτεία 
συστήνει 
να βρά-
ζουν το 
νερό, πριν 
το πιουν.  

85% αύ-
ξη-

ση παρου-
σίασε η 
πώληση 
αλκοόλ 
μέσω των 
super 
market 
σύμφωνα 
με το ΚΕ-
ΘΕΑ. Εν μέρει εξηγείται 
καθώς έκλεισαν μπαρ, 
ταβέρνες και καφενεία.  

15,2 δισ. δολάρια έχασε 
ο Elon Musk σε μια 

μόλις ημέρα μετά τη βου-
τιά κατά 8,6% που έκαναν 
τη Δευτέρα οι μετοχές της 
Tesla. 

183,4 δισ. δολάρια 
ήταν η αξία του 

συνόλου της περιουσίας 
του Musk μετά και την 
τελευταία πτώση, σχεδόν 
δηλαδή όσο είναι το ΑΕΠ 
της Ελλάδας.  

210 δισ. δολάρια ήταν η 
υψηλότερη αποτίμη-

ση της περιουσίας του τον 
Ιανουάριο.  

186,3 δισ. δολάρια ήταν 
τη Δευτέρα η αξία 

της περιουσίας του –δεν 
είναι Έλληνας– Jeff Bezos, 
ιδιοκτήτη της Amazon. 
Έτσι ο Bezos ξανακέρδισε 
τη θέση του πλουσιό-
τερου ανθρώπου στον 
κόσμο. Αν ήμασταν στη 
Λιμνούπολη, ο Musk θα 
είχε φάει το καπέλο του.  

2 μηνύσεις (και πολλές 
καταγγελίες) υπάρ-

χουν επί του παρόντος 
για την υπόθεση Λιγνά-
δη, η οποία αφορά σε 
σεξουαλική κακοποίηση 
ανηλίκων και έχει προκα-
λέσει πολιτικό σεισμό, με 
τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητά την 
αποπομπή της υπουργού 
Πολιτισμού κυρίας Λίνας 
Μενδώνη.  

8% του ελληνικού πλη-
θυσμού έχει ήδη 

ανοσία στον κορωνοϊό 

ως αποτέλεσμα είτε της 
νόσησης είτε του εμβολι-
ασμού, σύμφωνα με τον 
πρόεδρο του Πανελλήνι-
ου Ιατρικού Συλλόγου. 

170.000 κρούσματα που 
ανάρρωσαν 

έχουν ανοσία. Αλλά δεν 
ξέρουμε πόσο καιρό θα 
διατηρηθεί. 

730.410 εμβολιασμοί 
είχαν πραγμα-

τοποιηθεί στη χώρα μέχρι 
τη Δευτέρα. 

720.000 ραντεβού 
έχουν κλειστεί 

για τον Μάρτιο. 

20% θα φθάσει η εμβο-
λιαστική κάλυψη 

του πληθυσμού μέχρι το 
τέλος Απριλίου. Χώρα-
πρότυπο έγραφε την 

τρίτη η Handelsblatt, για 
ασυνάρτητη και χαώδη 
διαχείριση της πανδημίας 
από την κυβέρνηση έκανε 
λόγο ο Αλέξης Τσίπρας, 
μιλώντας στο Πολιτικό 
Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ 

31 άτομα συνέλαβε τη 
Δευτέρα η ΕΛ.ΑΣ. κατά 

τη διάρκεια επιχείρησης 
για την εκκένωση κτιρίων 
του ΑΠΘ που είχαν κατα-
ληφθεί από ομάδα ατό-
μων, για τα οποία διάφο-
ρα media κατέληξαν στην 
ετυμηγορία ότι πρόκειται 
για φοιτητές.  

50 άτομα έσπευσαν να 
ανακαταλάβουν το 

κτίριο διοίκησης, παρέ-
μειναν εκεί όλη τη νύχτα 
και κάλεσαν σε νέα συ-
γκέντρωση το πρωί της 
Τρίτης. 

46 ημέρες απεργία πεί-
νας συμπλήρωσε ο 

καταδικασθείς για 11 δο-
λοφονίες, Δημήτρης Κου-
φοντίνας, πριν ζητήσει να 
του αφαιρέσουν και τον 
ορό ενυδάτωσης ώστε 
να ξεκινήσει και απεργία 
δίψας. 

87 πλοία του τουρκικού 
πολεμικού ναυτικού 

και της ακτοφυλακής, 
27 αεροσκάφη, 12 ελικό-
πτερα, F-16, F-4, αλλά και 
αποβατικές δυνάμεις θα 
συμμετέχουν στην άσκη-
ση «Γαλάζια Πατρίδα» η ο-
ποία θα πραγματοποιηθεί 
από τις 25 Φεβρουαρίου 
μέχρι τις 7 Μαρτίου σε 
Αιγαίο και Μεσόγειο. 

11,4% λιγότερο ευτυ-
χισμένοι είναι οι 

Τούρκοι σύμφωνα με 
τη στατιστική υπηρεσία 
της χώρας. Το ποσοστό 
ευτυχίας των πολιτών 
είναι πλέον 48,2%, ενώ 
όταν ανέλαβε ο Ερντογάν 
το 2003 το ποσοστό ήταν 
59,6% 

700 εκατομμυρίων ετών 
είναι το σωματίδιο-

φάντασμα που ανακαλύ-
φθηκε στη γη σύμφωνα 
με δημοσιεύσεις στο 
«Nature Astronomy». 

30 εκατομμύρια φορές 
μεγαλύτερο από τον  

Ήλιο ήταν το άστρο από 
την καταστροφή του ο-
ποίου δημιουργήθηκε το 
συγκεκριμένο σωματίδιο. 
Οι θρησκείες που μιλούν 
για «δημιουργό» σίγουρα 
νιώθουν ήδη πιο άβολα. 

9 χρόνια γνωριμίας, 7 
χρόνια γάμου και 4 παι-

διά μεσολάβησαν μεταξύ 
του γάμου και του διαζυ-
γίου της Kim Kardashian 
και του Kanye West, όπως 
αναφέρουν έγκριτα κου-
τσομπολίστικα site στις 
ΗΠΑ.  

2,2 δισ. δολάρια εκτιμά-
ται ότι είναι η περιου-

σία του ζεύγους. 

1,3 δισ. δολάρια ανήκουν 
στον Kanye και 900 

εκατ. δολάρια στην Kim. 

3,8 εκατομμύρια δολά-
ρια είναι η αξία των 

αυτοκινήτων τους

Τα νούμερα Της εβδομαδας
Tου Σταματη Ζαχαρού

Πολιτική
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Α λΕξ ΑνδΡ Ος 
ΜπΟΥΡδΟΥΜης 

«Η παραίτηση της Μενδώ-
νη είναι σχεδόν βέβαιη. Η 
υπόθεση Λιγνάδη, όμως, 
είναι τόσο μεγάλη και 
υπάρχουν τόσοι πολλοί 
εμπλεκόμενοι που είναι 
πιθανόν να ρίξει την 
κυβέρνηση». Το ευκολό-
τερο θα ήταν να κάνω ένα 
φθηνό λογοπαίγνιο με το 
επίθετό του. Ωστόσο ο 
ηθοποιός - πολιτικός ανα-
λυτής δηλώνει ότι ξέρει 
τα μελλούμενα αλλά και 
πολλούς εμπλεκόμενους. 
Σε εμάς δεν είπε ποιοι 
είναι. Στον εισαγγελέα 
όμως δύσκολα θα αρνη-
θεί να τους κατονομάσει. 
Εκτός και αν δεν τον 
καλέσει, βοηθώντας στη 
συλλογική προσπάθεια 
γελοιοποίησης της δικαι-
οσύνης.  
 
Θ Οδ ω Ρης
ΑΘΕΡΙδης 
 
«Ανοιχτή πρόταση κάνω 
από δω προς τον κύριο 
Παπαδημούλη, που ξέρω 
πως ηγείται στο ευρωκοι-
νοβούλιο του θέματος, 
για να συμπεριλάβει στο 
ευρωψηφοδέλτιο ένα 
πρόσωπο ΔΙΕΘΝΟΥΣ ακτι-
νοβολίας σαν τη Σοφία 
Μπεκατώρου». Ο δημο-
φιλής ηθοποιός ίσως 
μπέρδεψε το  #metoo με 
το #realestate αλλά δεν 
είναι επίσης σίγουρο ότι 
ρώτησε την Ολυμπιονίκη 
με ποιο κόμμα θέλει να 
«κατέβει». Oh wait! Δεν 
ξέρουμε καν αν θέλει «να 
κατέβει»… 
 
Κ ΑΤΕΡΙνΑ
νΟΤΟπΟΥλΟΥ 
 
«Ασύμμετρη βία στο ΑΠΘ: 
χημικά, κρότου λάμψης, 
ξύλο, προσαγωγές με απί-
στευτη βία. Τα ζητήματα 
που προκύπτουν στο πα-
νεπιστήμιο πρέπει να λύ-
νονται με διάλογο, λογι-
κή και ακαδημαϊσμό». Εν-
διαφέρουσα η πρόταση 
της βουλευτού να λύνου-
νε οι μπαχαλάκηδες και 
τα ΜΑΤ τις όποιες διαφο-
ρές τους σε διαγωνι-
σμούς ζωγραφικής και 
γλυπτικής. Χίλια μπράβο 
που μια τόσο νεαρή κυρία 
γνωρίζει τα περί των τε-
χνών και ειδικότερα της 
ρομαντικής σχολής του 
Ακαδημαϊσμού, όπως αυ-
τός διδάχθηκε στην 
Académie des Beaux-Arts. 
Εκτός κι αν εννοεί την 
«προσήλωση σε κάποιες 
αρχές με αποτέλεσμα την 
έλλειψη πρωτοτυπίας, 
σχολαστικισμός, συντη-
ρητισμός, εχθρότητα 
στον νεωτερισμό και ρι-
ζοσπαστισμό», που είναι 
η άλλη ερμηνεία του ό-
ρου. Και πάλι μπράβο.  A

Verba Volant 
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Τάκη Σκριβάνου 
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Το 1990 
ο χειρουργός 
Θεόφιλος 
Ρόζεμπεργκ 
επιστρέφει 
στην Ελλάδα, 
ύστερα από 
σπουδές 
ειδικότητας 
στο Παρίσι. 
Εκεί ήρθε 
σε επαφή 
με Γάλλους 
συναδέλφους 
του, μεταξύ 
αυτών και 
τον Μπερνάρ 
Κουσνέρ, 
συνιδρυτή 
των Γιατρών 
Χωρίς Σύ-
νορα το 1971 
και ιδρυτή 
των Γιατρών 
του Κόσμου 
το 1980.

➋

➌



«Ήξερα τον Θεοφιλο πριν απο το 1990, από συναντή-
σεις του ιατρικού Συλλόγου αθηνών και εκδηλώσεις 

της Ένωσης ιατρών νοσοκομείων αθήνας πειραιά (ει-
ναπ), καθώς ο Θεόφιλος ήταν και συνδικαλιστής. τον 
ήξερα, όμως, ως συνάδελφο, δεν είχαμε γνωριστεί 
προσωπικά. αυτό έγινε όταν είδα την αγγελία του στο 

περιοδικό του ιατρικού Συλλόγου, όπου αναζητούσε 
εθελοντές γιατρούς και νοσηλευτές για την ίδρυση του 

ελληνικού τμήματος των Γιατρών του Κόσμου. Ήμουν από 
τους πρώτους που του τηλεφώνησαν», θυμάται η Ήρώ Βαρσα-

μή, η οποία με τον Θεόφιλο ρόζεμπεργκ ήταν εναλλάξ πρόεδροι των Γιατρών 
του Κόσμου, από την ίδρυσή τους το 1990 και για τα επόμενα 20 χρόνια. «Θυ-
μάμαι που συγκεντρωνόμασταν 6-7 άνθρωποι στο ιατρείο του, στην πλατεία 
Μαβίλη. το ιατρείο του έγινε το γραφείο μας εκείνη την πρώτη περίοδο». 
Ή κυρία Βαρσαμή λέει ότι εν πολλοίς το καταστατικό της οργάνωσης σε με-
γάλο βαθμό βασίστηκε στη θεώρηση που είχε ο Θεόφιλος ρόζεμπεργκ για 
τον κόσμο. «ο Θεόφιλος έβλεπε την ανθρωπιστική ιατρική υπό ένα ευρύτερο 
πλαίσιο. πίστευε ότι εκτός από την προσφορά των υπηρεσιών σε ευάλωτες 
κατηγορίες ανθρώπων, οι Γιατροί του Κόσμου θα έπρεπε, επίσης, να παρα-
τηρούν, να καταγράφουν και να καταγγέλλουν οποιαδήποτε προσβολή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην υγεία, στο σεξουαλικό προσανατολισμό, 
στη φυλή κ.λπ., γι’ αυτό, άλλωστε, είχαμε στηρίξει πολλές κινήσεις υποστη-
ρικτικές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». 

Ενάντια στα ναρκοπέδια του Έβρου 
τη δεκαετία του 1990 περισσότεροι από 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 
στα ναρκοπέδια του Έβρου, στρατιώτες, πολίτες και μετανάστες. Ήταν η 
εποχή που αναπτύχθηκε το κίνημα ενάντια στο ναρκοπέδιο του Έβρου, στο 
οποίο πρωτοστάτησε ο Θεόφιλος ρόζεμπεργκ, όπως επισημαίνει η Ήρώ 
Βαρσαμή. το 1998, ύστερα από τον θάνατο δύο ακόμη στρατιωτών, έγραφε 
ο ρόζεμπεργκ: «Στην αρχή το πρόβλημα ήταν πολύ μακριά μας και δεν μας 
ενοχλούσε. Υπήρχε, μάλιστα, και κάποιος εξωτισμός στις εικόνες από τα 
ακρωτηριασμένα από τις νάρκες παιδάκια με τα χαρακτηριστικά ψάθινα κα-
πέλα στο Δέλτα του ποταμού Μεκόγκ ή από τα μαυράκια με τις πρωτόγονες 
ξύλινες πατερίτσες στην αγκόλα και τη Μοζαμβίκη. λίγο αργότερα, ο πόλεμος 
της Βοσνίας έφερε τα θύματα από τις νάρκες πιο κοντά μας, στην ίδια μας τη 
γειτονιά: δεκάδες νέα παλικάρια στο άνθος της ηλικίας τους σε αναπηρικά 
αμαξάκια, εκατοντάδες νέοι, γέροι, γυναίκες και παιδιά γεμίζουν τις πλατείες, 
τις αγορές και τους δρόμους του Σεράγεβο, της τούζλα και του πάλε. Κι ακό-
μα, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τους πιο τυχερούς ανάμε-
σά τους, να ζητιανεύουν για ένα πενηντάρικο στον υπόγειο της ομόνοιας ή να 
μεταφέρουν τα ακρωτηριασμένα πόδια τους στα πεζοδρόμια της αθηναϊκής 
μεγαλούπολης, με τη γνωστή ταμπελίτσα: “είμαι Σέρβος...” Κι ύστερα το πρό-
βλημα χτύπησε και τη δική μας πόρτα. ευτυχώς όμως κι αυτή τη φορά αφο-
ρούσε “ξένους”. Κάποιους Κούρδους που ξεστράτισαν μέσα στη νύχτα κάπου 
εκεί στα περάσματα του Έβρου και μπήκαν σε ένα ελληνικό ναρκοπέδιο. τρία 
παλικάρια ξεψύχισαν κι εφτά άλλα τραυματίστηκαν βαριά, θύματα του πιο 
βάρβαρου και ύπουλου όπλου: της νάρκης. Κάποιες φωνές διαμαρτυρίας α-
κούστηκαν, δειλές στην αρχή, πιο δυνατές αργότερα. Ή κυβέρνηση, μπροστά 
στο κύμα της διεθνούς καταδίκης των ναρκών, ανακοίνωσε με μισό στόμα την 
προσυπογραφή της συνθήκης της οτάβα για την κατάργησή τους. Ώσπου το 
κακό ήρθε και μέσα στο σπίτι μας, θυμίζοντάς μας πως οι νάρκες δεν κάνουν 
διάκριση σε δικούς μας και ξένους, σε ένστολους ή πολίτες, σε γυναίκες ή παι-
διά, σε μουσουλμάνους ή χριστιανούς. αυτή τη φορά ήταν δυο ελληνόπουλα, 
δυο φανταράκια που έχασαν τη ζωή τους πάνω στο άνθος της. (…) οι δύο 
αδικοχαμένοι Έλληνες φαντάροι ας είναι τα τελευταία θύματα μιας αδιέξοδης 
εξοπλιστικής πολιτικής. ας γίνει η θυσία τους αφορμή για την ολοκληρωτική 
εξάλειψη των ναρκών κατά προσωπικού και από τούτη τη γωνιά της γης».

Τα πρώτα χρόνια 
ο Νίκος Φουντούκος γνώριζε τον Θεόφιλο ρόζεμπεργκ από παιδί. τέσσερα 
χρόνια μεγαλύτερος από εκείνον, θυμάται τον παππού ρόζεμπεργκ, γιατρός 
κι εκείνος, ο οποίος κάθε απόγευμα άνοιγε το ιατρείο στη Δραπετσώνα και 
δεχόταν δωρεάν τον κόσμο. Γιατρός ήταν και ο πατέρας του Θεόφιλου ρό-
ζεμπεργκ, με την οικογένεια να μετακομίζει για λίγα χρόνια στα Χανιά, όπου 
ο πατέρας εργάστηκε και έγινε πολύ αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Όμως, 
έφυγε νωρίς από τη ζωή και η οικογένεια γύρισε στην αθήνα. ο νίκος φου-
ντούκος, μέλος των Γιατρών του Κόσμου και αυτός, με μεγάλη προσφορά 
στα τεχνικά θέματα ως ηλεκτρολόγος-μηχανικός, έχει να θυμάται ότι όταν 
χρειάστηκε να του ακρωτηριάσουν το πόδι από το γόνατο και κάτω, ήταν και 
ο ρόζεμπεργκ μαζί του μέσα στο χειρουργείο. 

Η πρώτη αποστολή 
«Ή πρώτη μας δράση», λέει η Ηρώ Βαρσαμή, «έγινε στο στρατόπεδο Σακέτα, 
στον Βύρωνα, όπου είχαν μεταφέρει κάποιους πρόσφυγες, στους οποίους 
μοιράσαμε τρόφιμα, ρούχα και φάρμακα. Ή πρώτη αποστολή στο εξωτερικό 
ήταν στο Κουρδιστάν, το 1991. ο Σαντάμ είχε ρίξει χημικά στους Κούρδους 
του Βορείου ιράκ, ο πόλεμος υποτίθεται ότι είχε τελειώσει, όμως γίνονταν 
αψιμαχίες αλλά και μάχες. Ήταν πολύ δύσκολο να φτάσουμε από το κέντρο 
του ιράκ στα βόρεια, θυμάμαι ότι μας βοήθησε πάρα πολύ ένας ιρακινός που 
εργαζόταν στην πρεσβεία στην αθήνα. Ήμασταν 6-7 άτομα με 5 φορτηγά 
προμήθειες. το ένα φορτηγό το δωρίσαμε στην ερυθρά Ήμισέλινο στη Βα-
γδάτη και συνεχίσαμε στα βόρεια, κοντά στη Σουλεϊμανίγια, σε ένα νοσοκο-
μείο που προϋπήρχε, αλλά δεν είχε τα μέσα, ήταν σχεδόν κατεστραμμένο».   
ο Αντώνης Κανάκης γνώρισε τον Θεόφιλο ρόζεμπεργκ το 1990 ενώ ήταν 
ακόμη φοιτητής, σε μια διάλεξη του γιατρού για την ανθρωπιστική ιατρική. 
ο ίδιος έγινε μέλος της οργάνωσης το 1992, η πρώτη του αποστολή με τον 
ρόζεμπεργκ ήταν στον λίβανο, λίγο μετά τη λήξη του εμφυλίου, και ακολού-
θησαν πολλές ακόμη, 60 με 70, ούτε κι εκείνος δεν θυμάται πια. «ο Θεόφιλος 
ρόζεμπεργκ δεν καταλάβαινε τίποτα. Όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός στην 
αϊτή σηκώθηκε και πήγε την επόμενη μέρα. Ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή, 
αφιερωμένος στην ιατρική φροντίδα των πολύ φτωχών κάτι που έκανε πρά-
ξη μέχρι το τέλος. Ήταν ικανός να κοιμηθεί στο χώμα, να χειρουργήσει μέσα 
σε σκηνή, να στήσει δομές στη μέση του πουθενά. Μπορούσε να φάει κάτω 
αλλά αντιμετώπιζε την ιατρική σαν ιεροτελεστία. Στο ιράν, στους σεισμούς, 
κάθε βράδυ που γυρνούσαμε στις σκηνές μας ο Θεόφιλος έβγαζε την ιατρική 
του μπλούζα και την κρεμούσε προσεκτικά. Με τον ίδιο τρόπο τη φορούσε το 
επόμενο πρωί. Ήταν κάτι σας ιερωμένος της ανθρωπιστικής ιατρικής». 

Το πρωτοπόρο μεταπτυχιακό στο ΕΚΠΑ
ο Θεόφιλος ρόζεμπεργκ ήταν μάχιμος χειρουργός επί πολλά χρόνια στο 
λαϊκό νοσοκομείο και καθηγητής στο πανεπιστήμιο αθηνών. «Ήταν αυτός», 
λέει ο αντώνης Κανάκης, «που δημιούργησε το πρωτοποριακό για την εποχή 
του μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας”. 
είχε, μάλιστα, και την εξής πρόνοια: σε ένα κομμάτι της εκπαίδευσης οι 
φοιτητές ταξίδευαν στην τανζανία και εργάζονταν για ένα διάστημα σε ένα 
νοσοκομείο τροπικής ιατρικής, που αντιμετώπιζε νοσήματα της Υποσαχά-
ριας αφρικής, φυματίωση, HIV, ελονοσία και γενικώς ό,τι συναντάμε στον 
τρίτο κόσμο. Στο μεταπτυχιακό αυτό εισήχθη, από τον Θεόφιλο, για πρώτη 
φορά και η έννοια της ιατρικής των ελαχίστων πόρων, των ιατρικών ομάδων 
που εργάζονταν σε διαφορετικές από τις συνηθισμένες συνθήκες. τα street 
works, δηλαδή, τα οποία όπως τα ξέρουμε σήμερα δεν υπήρχαν τότε. ο ρό-
ζεμπεργκ είχε την ιδέα όχι μόνο να τα κάνει οργανωμένα, αλλά να προσφέρει 
και εκπαίδευση γύρω από όλο αυτό». 
«ο Θεόφιλος ρόζεμπεργκ ήταν αυτός που εισήγαγε την ανθρωπιστική στην 
ελλάδα. Κι επίσης, έβλεπε και αναγνώριζε ότι εκτός από τον τρίτο κόσμο 
υπήρχαν και στην ελλάδα άνθρωποι με ανάγκες, χωρίς πρόσβαση στο σύ-
στημα υγείας. το ανοιχτό πολυιατρείο των Γιατρών του Κόσμου, που ίδρυσε 
το 1995, ήταν ο προπομπός των σημερινών κοινωνικών ιατρείων», λέει ο κ. 
Κανάκης.   
ο Θεόφιλος ρόζεμπεργκ έφυγε από τη ζωή στις 18 φεβρουαρίου, ύστερα 
από ολιγόμηνη μάχη με πολύ δύσκολο  καρκίνο, σε ηλικία 73 ετών. Ήταν 
μέλος του ΚΚε μέχρι το 1991, ενώ επί διακυβέρνησης ΣΥριΖα ανέλαβε την 
προεδρία του Κεελπνο, του σημερινού εοΔΥ. την πρώτη ημέρα της ανάλη-
ψης των καθηκόντων του στο Κεελπνο πήγε ο ίδιος στον καταυλισμό της 
ειδομένης να εμβολιάσει προσφυγόπουλα. 
«ο Θεόφιλος», σημειώνει η κ. Βαρσαμή, «ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικά 
προικισμένος. οι στόχοι του είχαν να κάνουν πάντα με τα δικαιώματα και την 
ανθρωπιστική ιατρική και κινούσε γη και ουρανό για να τους πετύχει. Ήταν 
ανθρωπιστής και ονειρευόταν πολύ αλλά πατώντας στη γη. Κι ό,τι ξεκίναγε 
να κάνει το έκανε με ένα τέτοιο πάθος και πειθώ που παρέσυρε και τους υπό-
λοιπους γύρω του».  
την ημέρα του θανάτου του, οι Γιατροί του Κόσμου τον χαιρέτησαν έτσι: 
«Εμείς στους ΓτΚ, με κάποιο τρόπο, πιστεύαμε ότι ο Ρόζενμπεργκ δεν θα φύγει 
ποτέ. Έμενε έτσι κι αλλιώς αγέραστος καθώς τα χρόνια περνούσαν, κάτι σαν τις 
δυνάμεις των μύθων, σαν εκείνες τις φιγούρες-σύμβολα που δεν αλλοιώνονται 
και δεν αλλάζουν. Και ξαφνικά χάθηκε. Γνωρίζαμε ότι ήταν άρρωστος αλλά πι-
στέψαμε ότι θα νικήσει και την αρρώστια, όπως τόσες και τόσες άλλες μάχες στη 
ζωή του. Για άλλη μια φορά μας εξέπληξε. Αυτή τη φορά, ξεκίνησε για μια απο-
στολή χωρίς να μπορεί να μας πάρει μαζί του. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας κ. 
Ρόζενμπεργκ, σ’ ευχαριστούμε για τις ευκαιρίες που μας έδωσες, σ’ ευχαριστού-
με για τους δρόμους που μας άνοιξες, σ’ ευχαριστούμε γι’ αυτά που μας έμαθες, 
γι’ αυτό που γίναμε όταν διασταυρώθηκαν οι τροχιές μας».   A

Στιγμιότυπα της 
θαυμαστής ζωής του 
Θεόφιλου Ρόζεμπεργκ
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➊ Ο Θεόφιλος 
Ρόζεμπεργκ στην 
Πρίστινα (Κόσοβο), 
στη διάρκεια του 
πολέμου. Εκεί οι 
Έλληνες Γιατροί 
του Κόσμου έχτι-
σαν ένα νοσοκο-
μείο που τότε λει-
τουργούσε ως χει-
ρουργική κλινική. 
Μετά τον πόλεμο 
και μέχρι και σήμε-
ρα λειτουργεί ως 
γενικό νοσοκομείο. 
Στόχος των ΓτΚ εί-
ναι όταν φεύγουν 
από κάποιο μέρος, 
να αφήνουν πίσω 
τους κάποια υπο-
δομή (κλινική, σχο-
λείο κ.λπ.) και ντό-
πιο προσωπικό για 
τη λειτουργία της, 
που θα έχει εκπαι-
δευτεί μαζί τους.

➋ Αϊτή, στον τρο-
μακτικό σεισμό 
του 2010. Οι ΓτΚ έ-
στησαν ένα νοσο-
κομείο βραχείας 
νοσηλείας 35 κρε-
βατιών σε σκηνές 
και ένα εξωτερικό 
ιατρείο πάλι σε 
σκηνή.

➌ Σομαλία, έξω 
από τις σκηνές των 
ΓτΚ με ανθρώπους 
των Ηνωμένων 
Εθνών.

➍ Ο Θεόφιλος 
Ρόζεμπεργκ, εκτός 
από μάχιμος χει-
ρουργός στο Λαϊκό 
και καθηγητής στο 
ΕΚΠΑ, ήταν και πά-
ντα στην πρώτη 
γραμμή στις διε-
θνείς ανθρωπιστι-
κές κρίσεις

➊

➍



γώ, τώρα, πότε θα πα-
ντρευτώ;» μου λέει ένας 

καλός μου φίλος λίγο 
αστεία - λίγο σοβαρά, με 
την αγωνία του single  
που λόγω καραντίνας δεν 
έχει την ευκαιρία να γνω-

ρίζει ανθρώπους. Και επει-
δή καθετί μας ανακινεί δεύ-

τερες και τρίτες σκέψεις που 
δεν συνειδητοποιούμε, ανατρέχω στο βιβλίο του 
Ματθαίου γιωσαφάτ «Να παντρευτεί κανείς ή 
να μην παντρευτεί;» (εκδ. αρμός). Ένα ερώτημα 
που, για να το διερευνήσει, ο διακεκριμένος 
και πολύ αγαπητός στο ευρύ κοινό ψυχίατρος-
ψυχαναλυτής μάς οδηγεί πίσω, στην παιδική 
μας ηλικία: στη σχέση μας με τη μητέρα, και 
μετά με τον πατέρα. υποθέτω ότι στους πολυ-
πληθείς αναγνώστες του συμβαίνει το ίδιο που 
συνέβη και σε μένα. Διαβάζοντας όσα γράφει, 
και μιλώντας μετά μαζί του, με έκανε να αναλο-
γιστώ την ιστορία μου, τις ιστορίες έρωτα, αγά-
πης, γάμου κοντινών μου ανθρώπων, τη σχέση 
μας με τους γονείς. γιατί, όπως δεν κουράζεται 
να εξηγεί, τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής μας είναι 
καθοριστικά ως προς τις μάχες που θα δώσουμε. 
Tότε είναι που γράφεται «το σενάριο της ζωής 
μας»: τι συντρόφους θα διαλέξουμε, τι άγχη, 
φόβους, ενοχές θα έχουμε, τι είδους επιλογές θα 
κάνουμε. τα αισθήματα προσκόλλησης, ικανο-
ποίησης ή ματαίωσης που μας δημιούργησαν οι 
πρώτοι σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μας, τα 
οποία έχουμε απωθήσει, αναζητούμε να ξανα-
ζήσουμε διακαώς, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, 
στις στενές μας ενήλικες σχέσεις.  

Δεν είναι τρομερό; το ίδιο σενάριο, με άλλους 
ηθοποιούς. Δεν το συνειδητοποιούμε. Δεν 
έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη σκοτεινή περι-
οχή μας στην οποία δεν έχουμε πρόσβαση, το 
ασυνείδητο, από το οποίο ο κ. Ματθαίος γιω-
σαφάτ δεν φεύγει ποτέ όσο χαρτογραφεί τις 
ανθρώπινες σχέσεις με τον πιο προσιτό στην 
εμπειρία μας τρόπο. του ζητάω να μου περι-
γράψει τη δική του πρώτη επαφή με τον κόσμο 
του ασυνειδήτου, τη μύησή του στον κόσμο της 
Ψυχανάλυσης. Έχει επιστρέψει ένα καλοκαίρι 
από το Λονδίνο, όπου έχει πάει για να συνεχίσει 
τις σπουδές του στην Ψυχιατρική, αφού πρώτα 
απέκτησε ειδικότητα νευρολόγου-Ψυχιάτρου 
το 1967, έχοντας αποφοιτήσει  από την Ιατρική 
Σχολή του πανεπιστημίου αθηνών το 1963.   
«Στο Λονδίνο, στην κλινική Ψυχιατρικής όπου 
πήγα για μετεκπαίδευση, έτυχε ο διευθυντής να 
είναι ψυχαναλυτικά καταρτισμένος. εκείνη την 
εποχή οι πιο πολλοί ήταν καχύποπτοι, θυμάμαι 
έναν Έλληνα συνάδελφό μου που με προειδο-
ποιούσε να μην μπλέξω με αυτά. το καλοκαίρι, 
όταν γύρισα στην αθήνα, χάζευα κάτι πάγκους 
στην πανεπιστημίου με φτηνά βιβλία, ανάμεσά 
τους βρήκα κι ένα του Φρόιντ. το πήρα, από πε-
ριέργεια πιο πολύ, να δω τι λέει, με είχαν προϊ-
δεάσει ότι ήταν πορνογραφικού περιεχομένου. 
το διάβασα και κάτι φωτίστηκε μέσα μου, πήγα 
την άλλη μέρα και πήρα ό,τι άλλο υπήρχε από 
αυτά τα “πορνογραφικά”. Ήταν μεγάλη απο-
κάλυψη. Με έναν τρόπο το ήξερα, όταν ήμουν 
μικρός έγραφα ποιήματα και, ως ποιητής, είχα 
επαφή με το ασυνείδητο, αλλά πρώτη φορά διά-
βαζα για αυτό». 

Ήταν η απαρχή μιας μακράς διαδρομής 50 χρό-
νων που θα άνοιγε δρόμο όχι μόνο στον ίδιο, 

Ματθαίος Γιωσαφάτ 
Στον έρωτα ζητάμε αυτό   που δεν πήραμε από τη μάνα μας
Της  Δήμήτρα ς Γκρου ς

Ε

  Μια ξεχωριστή συνέντευξη με τον κορυφαίο ψυχίατρο-ψυχαναλυτή για τους          συντρόφους που επιλέγουμε, τα παιδικά μας τραύματα, για όσα ονομάζει το «σενάριο της ζωής μας» 

10 A.V. 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 3 mΑΡΤΙΟΥ 2021



αλλά και σε πολλούς ακόμα, θεραπευόμενους 
και θεραπευτές. Και μετά; «Μετά, άρχισα να 
διαβάζω συστηματικά, παρακολούθησα κάποια 
μαθήματα, και ρώτησα τι πρέπει να κάνει κά-
ποιος για να γίνει θεραπευτής. Η διαδικασία 
ήταν ότι σε εξέταζαν τρεις άνθρωποι από την 
Ψυχαναλυτική Εταιρία για να κρίνουν αν είσαι 
κατάλληλος, μετά διάλεγες έναν εκπαιδευτή 
αναλυτή, πεπειραμένο, έκανες 5 φορές την 
εβδομάδα για τουλάχιστον 5 χρόνια ανάλυση. 
Kαι στη συνέχεια, τρία χρόνια εποπτεία από κά-
ποιον εκπαιδευμένο αναλυτή όπου συζητούσες 
για τους θεραπευμένους που έβλεπες». 
Εκπαιδεύτηκε στην ατομική ανάλυση, στην 
ομαδική ανάλυση και μετά στην οικογενειακή 
θεραπεία. Εργάστηκε 16 χρόνια ως αναλυτής 
στη Βρετανία, ενώ παράλληλα, έχοντας ειδι-
κευθεί στην Ψυχιατρική και Παιδοψυχιατρική, 
εξελέγη διευθυντής στο Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας (Κέντρο Παιδικής και Οικογενειακής Ψυ-
χιατρικής Finchley Λονδίνου), εργάστηκε στην 
ιστορική ψυχαναλυτική κλινική Tavistock, και 
δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Ιατρικό 
Μεταπτυχιακό Κέντρο) ως Επίκουρος Καθηγη-
τής (Senior Lecturer).  

— Είχατε μια λαμπρή καριέρα την οποία αφήσατε για 
να έρθετε στην Ελλάδα. Πότε; Γιατί; 
Μου είχε ζητηθεί από καιρό, λόγω του αντικειμένου μου. 
Μου πήρε 5 χρόνια να το αποφασίσω, ήρθα τελικά στην 
Ελλάδα το 1981. Για να είμαι κοντά στους γονείς μου πριν 
πεθάνουν, αλλά και γιατί ήθελα να προσφέρω, δεν υ-
πήρχε αυτό που έκανα εδώ, ήταν άλλοι δύο ψυχίατροι-
ψυχαναλυτές, από τον Καναδά και από τη Γαλλία, ο Τά-
κης Σακελλαρόπουλος και η Αθηνά Αλεξανδρή.  

MΑζί ίδρυΣΑν Την ΕλληνίΚη ΕΤΑίρίΑ Ψυχαναλυτικής 
Ψυχοθεραπείας, που εκπαιδεύει στην ατομική ψυχανα-
λυτική θεραπεία, και την Ελληνική Εταιρία Αναλυτικής 
Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας, της οποίας 
είναι ακόμα πρόεδρος, «30 χρόνια» όπως μου επισημαί-
νει, και διετέλεσε διευθυντής του Εκπαιδευτικού της 
ίνστιτούτου, ενώ με την επιστροφή του εξελέγη διευ-
θυντής του Παιδοψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής. 
υπήρξε πρωτοπόρος στην ατομική ψυχαναλυτική θε-
ραπεία, στην ομαδική ψυχανάλυση και τη θεραπεία της 
οικογένειας στη χώρα μας, με τεράστια εμπειρία, έχει 
δει πάνω από 6.000 ζευγάρια. 
Επιπλέον, και πέραν της επιστημονικής του κατάρτισης, 
έχει την ιδιαιτερότητα να γράφει και να μιλάει για τα πιο 
σύνθετα πράγματα με τον πιο προσιτό τρόπο, έτσι που 
να μπορεί ο καθένας να τον καταλάβει και να αναγνω-
ρίσει στα λεγόμενά του κομμάτια της δικής του ζωής. 
Χωρίς να φεύγει ποτέ από τη φροϊδική θεωρία και από το 
ασυνείδητο, μας προσφέρει  μια ψυχαναλυτική προσέγ-
γιση στα θέματα της ανθρώπινης σεξουαλικότητας, του 
έρωτα, της αγάπης, της επιλογής συντρόφου. δηλαδή, 
στα θέματά μας. 

Καταλαβαίνει κανείς γιατί τα βιβλία του είναι τόσο δημο-
φιλή. Το «Μεγαλώνοντας στην ελληνική οικογένεια» 
έχει κάνει 64 επανεκδόσεις, το «Να παντρευτεί κανείς 
ή να μην παντρευτεί» 43. Τον ενδιαφέρει να φτάσει στο 
ευρύ κοινό, κι έτσι κάνει τον λόγο της ψυχανάλυσης εύ-
ληπτο, τον εκλαϊκεύει. «Ποιος τα ξέρει αυτά; Θεωρώ 
υποχρέωσή μου να μεταδίδω όσα γνωρίζω, όλα αυτά 
μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους να καταλάβουν 
ορισμένα πράγματα. Αυτό μου δίνει ικανοποίηση. Για αυ-
τό γράφω βιβλία, για αυτό δίνω συνεντεύξεις, διαλέξεις, 
θέλω να προσφέρω… Πόσους θα αναλύσω στο ιατρείο 
μου; Κάθε μέρα με παίρνουν δέκα τηλέφωνο, δεν μπορώ 
να πάρω άλλους, έχω εννιά oμάδες που με την πανδημία 
εργαζόμαστε μέσω skype». 

ΜΠΑίνΟυΜΕ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ξεκινώντας από το «σεξ». 
Μου περιγράφει πώς, εξελικτικά, με μια διαδικασία που 
κράτησε χιλιετίες, η γυναίκα ρύθμισε το βιολογικό της 
ρολόι και τη σεξουαλικότητά της ώστε να κρατάει τον 
άντρα κοντά της και να παίρνει ευχαρίστηση από την 
επαφή. «Αυτή ήταν η αρχή του δεσμού του γάμου, κι 
έκανε τους ανθρώπους να μείνουν μαζί, να βρουν συ-
ντροφικότητα, φροντίδα, και να διαιωνίσουν το είδος». 
Από τότε οι γυναίκες έχουν κάνει πολλά βήματα προς 
την ισότητα και την ικανότητά τους να απολαμβάνουν. 
Μου λέει ότι οι άντρες έχουν άμεση σεξουαλική διέγερ-
ση, θέλουν σεξ, οι γυναίκες θέλουν κάτι πιο τρυφερό, 
και αυτό το μαθαίνουν στους άντρες. «Χωρίς σεξ δεν 
μπορεί να υπάρξει αγάπη». 
Με βάζει να σκεφτώ πώς ξεκινάει η ερωτική επαφή και 
να κάνω τις συνδέσεις: «Πώς αρχίζουμε; Όπως και με τη 
ζωή… με λόγια, με φιλιά, με χάδια, με τρυφερότητα…» 
δεν είναι παράδοξο, λοιπόν, ότι ο έρωτας είναι το πεδίο 
για να ξαναζήσουμε αυτό που πρωτοβιώσαμε ως «επα-
φή» και που το έχουμε απωθήσει. Όπως και το ότι με τον 
γάμο, τη συμβίωση, στον ερωτικό δεσμό, μας δίνεται η 
ευκαιρία, όπως μου λέει, «να ξαναζήσουμε την έντονα 
σωματική σχέση που είχαμε ως παιδιά», ότι ξαναβρί-
σκουμε εκεί έναν τόπο οικειότητας που μας επιτρέπει 
να βγάλουμε την ανωριμότητά μας, δηλαδή «όσα δεν 
πήραμε στην αρχή». 

 — Τα 5 πρώτα χρόνια, λέτε, είναι καθοριστικά. Στον 
έρωτα, ειδικά στον τρελό έρωτα, τον «εξαρτητικό», 
επαναλαμβάνουμε τη σχέση με τη μητέρα… 
Το παιδί δεν σκέφτεται λογικά, αλλά το πώς θα αντιδρά-
σει στον πόνο, την αγάπη, τι αυτοεκτίμηση θα έχει, αυτά 
καθορίζονται τότε. Μετά δύσκολα, μόνο με θεραπεία. 
Μπορεί να έχουμε άγχος, κατάθλιψη, φοβίες, κρίση πα-
νικού, σχιζοφρένεια, αυτά είναι τα συμπτώματα. Τώρα, 
όταν ο έρωτας είναι πολύ έντονος σημαίνει ότι είχαμε 
προβλήματα, ζητάω να βρω αυτό που δεν πήρα. Ο πρώ-
τος έρωτας είναι με τη μάνα μας. Αν η μάνα μου δεν ή-
ξερε να είναι καλή μητέρα, ψάχνω να βρω μια καλή μη-
τέρα, να με αγαπάει. Βλέπω μετά τη δήμητρα, κάτι ανα-
γνωρίζω σε αυτή, και φαίνεται πως με θέλει. Αν με θέλει, 
αυτό με κάνει να τη θέλω κι εγώ, και αυτό το λέμε έρωτα. 
Κι αυτή έχει τα ίδια προβλήματα, κάτι βλέπει σε μένα, κά-
τι που χρειάζεται και δεν πήρε. Ο τρελός έρωτας δεν έχει 
σχέση με την αγάπη και τον γάμο, και τότε συνιστώ οι 
άνθρωποι να μην παντρεύονται. Έντονα ερωτεύονται οι 
πιο ανώριμοι – αυτά που δεν πήραν από τη μητέρα τους 
στην αρχή, τα αναζητούν μετά μια ζωή.  

— Στο βιβλίο περιγράφετε τα αναπτυξιακά στάδια 
της παιδικής ηλικίας, αλλά λέτε ότι ο πρώτος χρόνος 
είναι ο πιο σημαντικός… 
ναι, τότε το παιδί πρέπει να παίρνει τα πάντα, όση αγκα-
λιά θέλει, όσα χάδια, όσο φαΐ. Χρειάζεται νοιάξιμο, εν-
συναίσθηση, να το καταλαβαίνει η μάνα του. Αυτό μόνο 
να κλαίει ξέρει, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς 
πότε θέλει να κοιμηθεί ένα παιδί, πότε θέλει χάδια, πότε 
πεινάει, πότε να το αφήσεις ήσυχο… Πολλές μητέρες 
είναι ανεπαρκείς, δεν ξέρουν, ανάλογα και με τη δική 
τους σχέση με τη μάνα τους... Αν ήξερε να με αγαπάει η 
μάνα μου, να με κρατάει, να μου μιλάει, να καταλαβαίνει 
τις ανάγκες μου και να μου δίνει αυτά που θέλω, αυτό 
λέμε καλή μητέρα. Εάν το παιδί τα πάρει αυτά τότε δεν 
θα τα χρειάζεται αργότερα, αλλιώς μένει μια πληγή α-
νοιχτή που ψάχνει ικανοποίηση. Όλοι θέλουμε να μας 
αγαπάει κάποιος, αλλά αν δεν μας αγαπούσε η μάνα μας, 
ειδικά τον πρώτο χρόνο, το έχουμε πιο πολλή ανάγκη... 
Οι άνθρωποι που είναι ανώριμοι εξιδανικεύουν, και για 
αυτό ο έρωτας αυτός, ο τρελός, τελειώνει γρήγορα. Κά-
νουμε προβολές, ότι ο άλλος θα μας ικανοποιήσει τις 
ανάγκες μας, μετά απογοητευόμαστε. Το παιδί επειδή 
δεν μπορεί να διαχειριστεί τις απογοητεύσεις που ζει, τις 
βάζει, όπως λέω, σε μια ντουλάπα. (μια μεταφορά για να 

Ματθαίος Γιωσαφάτ 
Στον έρωτα ζητάμε αυτό   που δεν πήραμε από τη μάνα μας

 Ζούμε δύο 
είδη ζωής 
πάντοτε, όσο 
κι αν φαίνεται 
παράξενο: 
τη συνειδητή, 
ενήλικη ζωή 
και την υπό-
γεια. Πάντοτε. 
Απλώς κομμά-
τια της υπόγει-
ας, ασυνείδη-
της ζωής γίνο-
νται πιο έντο-
να, ανάλογα με 
την περίοδο 
της ζωής μας, 
όπως στον γά-
μο, όταν απο-
κτούμε παιδιά, 
όταν μαλώνου-
με,  όταν υπο-
φέρουμε… 
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καταλάβουμε το ασυνείδητο) Και η αίσθηση του εαυτού, 
επίσης, δηλαδή ότι κάτι αξίζω, κάπου υπάρχω, μετά όλα 
τα ξαναζούμε στον έρωτα. Στον έρωτα επαναλαμβάνε-
ται η μητέρα στην αρχή. Τώρα, αν είχες μια σχετικά καλή 
μητέρα, και πατέρα, γνωρίζεις κάποιον, κουβεντιάζετε, 
αρχίζει και καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο, ταιριάζετε, 
βρίσκεται κοινά σημεία, αρχίζεις και τον ερωτεύεσαι, σι-
γά-σιγά. Και αν ταιριάξεις και στον τρόπο που μιλάς, και 
στα ενδιαφέροντα, και στο σεξ, μπορεί να γίνει αγάπη 
και να κρατήσει μια ζωή.  

— Όταν ερωτευόμαστε νιώθουμε μια τρελή ευτυχία…  
…Φοβερό συναίσθημα. Εγώ ερωτεύτηκα πέρυσι μια κο-
πέλα τρελά, αλλά πόσο κράτησε λες…; Δύο λεπτά…  Ήταν 
πολύ όμορφη, ή εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, είχε ένα 
ωραίο βλέμμα, την ερωτεύτηκα. Αυτή έπρεπε να βρω, 
όταν ήμουν νέος, και να την παντρευτώ, σκέφτηκα. Πλη-
σίασα λίγο πιο κοντά, το ένα λεπτό του τρελού αυτού έ-
ρωτα πήγε εκεί, μετά την άκουσα να μιλάει στη φίλη της 
με έναν τρόπο που δεν μου άρεσε, πάει ο έρωτας. Αλλά 
ήταν ωραίο το αίσθημα. Μπορεί να κρατήσει, μία μέρα, 
έναν χρόνο, μετά τελειώνει. Αυτό που επιδιώκουμε όλοι 
είναι να φτιάξουμε ένα ζευγάρι όπως των γονιών μας, 
αναζητούμε κάποιον σαν τη μάνα μας, ή τον πατέρα μας, 
όπως θα τους θέλαμε, κι όταν δεν είναι, και βλέπουμε πως 
δεν μπορούμε και να τους αλλάξουμε, παθαίνουμε κατά-
θλιψη. Όσο πιο δύσκολα ήταν τα πρώτα 5 χρόνια, μετά 
επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη, βρίσκουμε έναν άντρα, 
μια γυναίκα, χωρίζουμε και επιλέγουμε έναν ίδιο.  

— Κι ο ώριμος έρωτας; 
Ο ώριμος έρωτας δεν δημιουργεί προβλήματα, οι άλλοι 
ναι, δεν έχουν σχέση με την αγάπη. Έρωτας είναι η ικανό-
τητα να αγαπάς. Είναι μια εμπειρία που μπορεί και να μην 
την έχουμε, ενώ είμαστε ερωτευμένοι. Οι ανώριμοι δεν 
μπορούν να το ζήσουν αυτό, γιατί δεν έχουν πάρει αγάπη. 
Ο ώριμος άνθρωπος μπορεί και συνδέεται με τον άλλο, 
που τον έχει ανάγκη. Παίρνει μια γυναίκα, ή έναν άντρα, 
με τα καλά της και με τα κακά της. Ο έρωτας των ώριμων 
ανθρώπων χειρίζεται την αμφιθυμία. Όταν κάποιος έχει 
πάρει αγάπη, μεγαλώνοντας είναι έτοιμος να πάρει και να 
δώσει χαρά, και τότε είναι ευτυχισμένος.  
 
— Μου αρέσει πολύ κάτι που γράφετε, ότι η αρχή της 
αγάπης είναι η ευγνωμοσύνη. Νιώθουμε ευγνωμοσύ-
νη, όταν υπάρχει κάποιος που αγαπάμε… 
…και που μας αγαπάει! Νιώθουμε ευτυχείς γιατί δεν είμα-
στε μόνοι. Όπως στην αρχή. Λέει το παιδί, αυτός ο άνθρω-
πος με αγκαλιάζει, μου μιλάει, με θρέφει, με θέλει…  Αυτή 
την ευγνωμοσύνη τη νιώθουμε και στον έρωτα και στην 
αγάπη, ερωτική ή φιλική. Το βασικό πρόβλημα στη ζωή 
είναι ότι χρειαζόμαστε να ακουμπάμε το χέρι κάποιου και 
να μας νοιάζεται και να τον νοιαζόμαστε κι εμείς, να μας 
προστατεύει, να μας αγαπάει και να τον αγαπάμε, να μας 
κάνει να νιώθουμε ότι αξίζουμε. Όταν φοβόμαστε ότι θα 
πεθάνουμε κρατιόμαστε από τη μαμά. Όταν μεγαλώνου-
με, θέλουμε κάποιον που να έχει στενή σχέση μαζί μας, 
για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τη ζωή, τον φόβο 
του θανάτου, την αρρώστια… Νιώθουμε λιγότερο μόνοι 
έτσι, για αυτό είναι σημαντικός ο έρωτας και κυρίως η 
αγάπη. Αν τα συνδυάσεις και τα τρία, και να κάνεις και σεξ, 

και να περνάς καλά, να σου αρέσει να μιλάτε, να ταιριάζε-
τε, και να σου θυμίζει και πράγματα, αυτά της μαμάς που 
πήρες ή δεν πήρες, τότε είσαι ευτυχής». 

“Αγάπη είναι να μην περιμένεις πολλά πράγματα από τον 
άλλο και να θέλεις να του δώσεις”.  
“Αγάπη σημαίνει να νοιάζεσαι για κάποιον πέρα από τον ε-
αυτό σου”.  

— Μας λέτε ότι η αγάπη, κι ένας καλός γάμος, είναι ό-
ταν το ζευγάρι έχει αυτά τα τρία: σεξ, συναισθηματικό 
δεσμό και νοιάξιμο. Αλλά δεν είναι και το πιο συνηθι-
σμένο… 
Είσαι πολύ τυχερός αν τα βρεις, λίγοι τα βρίσκουν. Η αγά-
πη η πραγματική, που τα συνδυάζει αυτά, είναι ένα 5-10% 
των γάμων. Όταν και οι δύο έχουν περάσει τα στάδια της 
παιδικής ζωής χωρίς πολλά προβλήματα είναι πιο ελεύθε-
ροι, αποφασίζουν πιο άνετα, έχουν πιο πολλές επιλογές 
και έτσι να μπορούν να αφεθούν, να μην έχουν ενοχές, 
φόβους, να χαίρονται το σεξ. Οι περισσότεροι άνθρωποι 
είμαστε ανώριμοι, κι έτσι κάνουμε ανώριμους γάμους. 
Βάσει διεθνών στατιστικών το 80% των ζευγαριών δεν 
τα πάνε καλά. Το 50% χωρίζουν (40% στην Ελλάδα, αλλά 
θα πάει κι εδώ 50%). Το 30% δεν χωρίζουν –γιατί έχουν 
παιδί, είναι τα οικονομικά, έχουν μια ασφάλεια, βολεύ-
ονται–, αλλά δεν περνάνε καλά. Οπότε οι σχετικά καλοί 
γάμοι είναι ένα 20%, από τη δική μου εμπειρία ένα 5-10% 
ταιριάζουν, υπάρχει επαφή ψυχική, τους αρέσουν τα ίδια 
πράγματα, αυτοί είναι πραγματικά ευτυχισμένοι. Όσο πιο 
ανώριμος είναι κανείς, τόσο πιο πολύ οι επιλογές του είναι 
ασυνείδητες, είναι υποχρεωτικές, και τόσα προβλήματα 
θα έχει στον γάμο του. 
 
— Μετά, στον 5ο χρόνο, στο οιδιπόδειο, τα κορίτσια 
στρέφονται στον πατέρα και τα αγόρια στη μητέρα. 
Πάλι, το πώς λύθηκε αυτό το στάδιο, καθορίζει την 
επιλογή συντρόφου… 
Κοίταξε, υπάρχουν δύο είδη μητέρας. Η μητέρα του πρώ-
του έτους –όταν το είχα γράψει δεν είχε γίνει δεκτό, τώρα 
όλοι οι ψυχαναλυτές το υιοθετούν, ότι ο πρώτος χρόνος 
είναι ο πιο σημαντικός στη ζωή μας–, που είναι το πιο ση-
μαντικό πρόσωπο γιατί το παιδί τότε τη χρειάζεται για να 
επιβιώσει. Η ψυχανάλυση και ο Φρόιντ μίλησαν περισ-
σότερο για τον 3ο με 5ο χρόνο, τότε το παιδί περνάει το 
οιδιποδειακό στάδιο. Οπότε, στον τρίτο χρόνο, περίπου, 
το κορίτσι, ενώ αγαπούσε τη μάνα του, ανακαλύπτει ένα 
θεσπέσιο πλάσμα, τον πατέρα, και γεννιούνται μέσα του 
έντονα σεξουαλικά αισθήματα. Στο Λονδίνο, όπου ήμουν 
διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής, έβλεπα πολλά κορι-
τσάκια που έρχονταν με τη μητέρα τους. Είχαμε, λοιπόν, 
ένα κουκλόσπιτο που παίζαμε, και είχε κούκλες με φι-
γούρες τη μαμά, τον μπαμπά, τα παιδιά... Τα περισσότε-
ρα κοριτσάκια έπαιρναν τη φιγούρα της μαμάς και την 
έβαζαν στη λεκάνη της τουαλέτα με το κεφάλι κάτω. Και 
τη φιγούρα του μπαμπά και του κοριτσιού τις έβαζαν στο 
κρεβάτι… Τα παιδιά στον τρίτο με πέμπτο χρόνο έχουν 
έντονη σεξουαλικότητα προς τον γονιό του αντίθετου 
φύλου. Τα αγόρια, τώρα, δεν φεύγουν ποτέ από τη μητέ-
ρα, ο άντρας μένει με τη μάνα, στον πρώτο χρόνο για να 
επιβιώνει, και στο οιδιπόδειο, μετά, θέλει να τη φιλά στο 
στόμα, να την πασπατεύει, να την παντρευτεί… Για να 

έχουν τη μαμά, πρέπει να σκοτώσουν τον μπαμπά, όπως 
ο Οιδίποδας. Τότε αισθάνονται μεγάλη ενοχή, και φόβο. 
Δεν ξαναζούμε τον ίδιο έρωτα όπως τον οιδοιποδιακό, 
αλλά αυτό ψάχνουμε. Επιλέγουμε τον πατέρα ή τη μητέ-
ρα που θα θέλαμε να έχουμε. Αυτό εννοούμε εξιδανίκευ-
ση. Και μετά θέλουμε να αλλάξουμε τον άλλο.  

“Η οικογένεια είναι κάτι από το οποίο δεν μπορούμε να ξε-
φύγουμε εύκολα. Η οικογενειακή ατμόσφαιρα επαναβιώ-
νει στον γάμο”.

Ο,Τι ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΣΤΗ θΕωριΑ το επεξεργάστηκε στην κλι-
νική του εμπειρία με τους θεραπευόμενούς του, αλλά 
και στα προσωπικά του βιώματα. Ο λόγος του έχει μια 
ανθρωπιά, μια ησυχία που σε κάνει να θες να πας κοντά 
του, να ακούσεις ή να διαβάσεις όσα έχει να σου πει. Μου 
μιλάει απενοχοποιημένα, ανοιχτά. Μου λέει για τη «θη-
λυκή» του πλευρά, που έχουν οι ποιητές, οι λογοτέχνες 
– «από μικρός ήμουν άριστος μαθητής και είχα ευαισθη-
σίες, 12 χρονών έγραφα ποιήματα που δημοσιεύονταν 
με ψευδώνυμο και έλεγαν ότι είμαι ο Βενέζης, τα πρώ-
τα μου λεφτά έτσι τα έβγαλα, στην αρχή ήθελα να γίνω 
συγγραφέας». Αυτό άρεσε στις γυναίκες, περισσότερο 
στις Βρετανίδες από ό,τι στις Ελληνίδες, οι κοπέλες ήθε-
λαν έναν άντρα που να μοιάζει με τον μπαμπά τους, οι 
Ελληνίδες είχαν άλλα πρότυπα. «Σεβόμουν τις γυναίκες, 
ήμουν ευαίσθητος, καλλιεργημένος, δεν ήμουν απότο-
μος, ντρεπόμουν… έβλεπα τις γυναίκες σαν ανθρώπους, 
μου άρεσε να συζητάω μαζί τους, δεν είχα στο μυαλό μου 
μόνο το σεξ. Βέβαια, στην αρχή το σεξ οι άντρες το έχουν 
πολύ στο μυαλό τους… οι γυναίκες είναι πιο απαλές, πιο 
τρυφερές...» Μου μιλάει για τη γνωριμία με τη γυναίκα 
του, στο Λονδίνο. «Εγώ δεν ήθελα να παντρευτώ Ελληνί-
δα, αλλά είχε ξετρελαθεί μαζί μου, ήταν όμορφη κοπέλα, 
και μου έδωσε αυτά που δεν είχα πάρει από τη μάνα μου. 
Όχι ότι δεν ήταν σχετικά καλή η μάνα μου, αλλά είχε 6 
παιδιά, εγώ ήμουν ο πρώτος και πήγαινα πίσω-πίσω, είχε 
τα καινούργια παιδιά κάθε φορά». Ήταν ώριμος γάμος; 
«Όχι, δεν έκανα ώριμο γάμο, την γνώρισα πριν αρχίσω 
ανάλυση. Με τη γυναίκα μου δεν ταιριάζαμε, και τώρα 
δεν ταιριάζουμε, η επιλογή η ώριμη είναι να ταιριάζεις  
με κάποιον, να μιλάς και να καταλαβαίνεστε, αυτή είναι η 
ομοιωματική επιλογή».  

ΤΟ ΒιΒΛιΟ ΤΟυ ΤΟ ΑΦιΕρωΝΕι… «Στη γυναίκα μου Αθηνά, 
μακρόχρονη σύντροφο στις περιπέτειες του γάμου». Η 
μεγαλύτερή του εμπειρία, πέρα από τα ζευγάρια που είδε 
ως θεραπευτής, ήταν η σχέση του μαζί της, «που περιείχε 
στιγμές αγάπης, πάθους, ευγνωμοσύνης, τρυφερότητας, 
αλλά και θυμού, απογοήτευσης, κακίας, που είναι και το 
συνηθέστερο αμάγαλμα των περισσότερων γάμων και 
σχέσεων. Είμαι ευγνώμων που με ανέχτηκε τόσα χρόνια». 
Να τη η ευγνωμοσύνη, που γεννάει η αγάπη. Δεν είμαστε 
εκεί από την αρχή, μπορούμε όμως, ίσως, να φτάσουμε. 
Οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε ανώριμοι, «είναι α-
ναγκαίο κακό» μου λέει. Δεν υπάρχει το ιδανικό, υπάρχει 
η συμφιλίωση, το να προσπαθεί να καταλαβαίνει κανείς 
τις αιτίες της δυστυχίας του, αν δυστυχεί, «γιατί μας συμ-
βαίνει ό,τι μας συμβαίνει, γιατί θυμώνουμε, γιατί φωνά-
ζουμε, γιατί λέμε “εσύ φταις”…». Ο κ. Γιωσαφάτ μας βάζει 
να τα σκεφτούμε όλα αυτά, τους μηχανισμούς που μας 
οδηγούν σε μια «αναγκαστική επανάληψη» επιλογών, 
αλλά και τη θεραπεία σαν διέξοδο, το σενάριο που είναι 
γραμμένο μέσα μας προσπαθούμε εκεί να το φέρουμε 
στην επιφάνεια και να το κάνουμε συνειδητό. Και τότε 
αποκτούμε μεγαλύτερη ελευθερία δράσης και επιλογών.

ΤΕΛιΚΑ, ΝΑ ΠΑΝΤρΕυΤΕι ΚΑΝΕιΣ 'Η ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΝΤρΕυΤΕι; 
Αυτό που είναι αναγκαίο, λέει, είναι ότι μετά τα 40 χρειά-
ζεσαι ένα σύντροφο. Αν και παραμένει δύσκολος γρίφος, 
γιατί την ίδια στιγμή που «τη μεγαλύτερη ευτυχία τη δίνει 
ο γάμος», στατιστικά «ο γάμος είναι και η μεγαλύτερη αι-
τία κατάθλιψης». Το ασυνείδητό μας δεν μεγαλώνει μαζί 
μας, τα πράγματα υπάρχουν μέσα μας με τη μορφή που 
ήταν στην παιδική μας ηλικία. «Δεν ξέρει κανείς τον εαυτό 
του, πρέπει να είναι αρκετά ώριμος. Και πολύ περισσότε-
ρο, δεν ξέρει τον άλλον». Οι ανάγκες μας δεν είναι πάντα 
αυτές που εμείς νομίζουμε, ούτε βέβαια κι οι ανάγκες 
του άλλου είναι αυτές που εμείς νομίζουμε. «Αυτό είναι 
μια προβολή δικιά μας. Φανταζόμαστε. Να έχεις ανάγκη 
από αγάπη και να νομίζεις ότι σε αγαπάει, κι αυτή να μη 
σε αγαπάει, και να περάσουν έτσι 10-29 χρόνια για να το 
καταλάβεις... Ε, το ίδιο συμβαίνει και στον άλλο. Όσο πιο 
ανώριμος είναι κανείς, τόσο πιο τυφλός. Είμαστε τυφλοί 
σε αυτά τα πράγματα. Αυτά βλέπω σε κάθε γάμο». Και στις 
περισσότερες σχέσεις, θα προσθέσω. Δεν ξέρω τι λέτε κι 
εσείς, ποια είναι η δική σας εμπειρία. Ο καθένας ας πει για 
τον εαυτό του. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.  A

 
Όταν μεγαλώ-
νουμε θέλουμε 
κάποιον που να 
έχει μια στενή 
σχέση μαζί 
μας, για να 
μπορούμε να 
αντιμετωπί-
ζουμε τη ζωή, 
τον φόβο του 
θανάτου, την 
αρρώστια...  
Ο συναισθημα-
τικός δεσμός 
είναι κάτι πολύ 
έντονο που 
αργότερα, όταν 
η σχέση πάει 
καλά, γίνεται 
αγάπη.

12 A.V. 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 3 mΑΡΤΙΟΥ 2021

Ματθαίος
Γιωσαφάτ
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Δευτερα - Παρασκευή

Βαγγέλης Περρής – Τζένη Μελιτά
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10:00-12:00

18:00-20:00

Στέφανος Τσιτσόπουλος Ελένη ΚολοκοτρώνηΜάκης Προβατάς

Δημήτρης Αθανασιάδης

Γιάννης Νένες

Δημήτρης Κοττάκης
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Ακουτε τη Φωνη
της Αθηνας



νέα γενιά επιχειρηματιών 
παγκοσμίως έχει αλλάξει 

το πρότυπο του ιδιοκτή-
τη μιας επιχείρησης που 
κοιτάζει μόνο τη δουλίτσα 
του. Έννοιες όπως η συ-
νεργασία και η συμμετοχή 

στα κοινά –αφού πρώτα 
αντιμετωπίστηκαν με μια 

υποτιμητική συμπάθεια– ξεπέρα-
σαν τα όρια του ίδιου συμφέροντος ή της συν-
δικαλιστικής δράσης και δημιούργησαν κάτι 
που η ίδια η κοινότητα της «νέας οικονομίας» 
αποκαλεί «οικοσύστημα». Οι ίδιοι οι επιχει-
ρηματίες χρηματοδοτούν άλλους επιχειρη-
ματίες, κάποιοι εκ των οποίων μετεξελίσσο-
νται σε ανταγωνιστές τους ή συμμετέχουν 

στην υλοποίηση των 
ιδεών νέων στελεχών 
για τα οποία παλαιό-
τερα επικρατούσε η 
άποψη ότι «πρέπει να 
ψηθούν» και αναλάμ-
βαναν ευθύνες λίγο 
πριν το τέλος του ερ-
γασιακού τους βίου. 

Με αφορμή μια πρω-
τοβουλία του ΣΕΒ 
Innovative Greeks για 
να φέρει κοντά Έλλη-
νες απ’ όλο τον κόσμο 
που διακρίνονται σε 
καινοτόμες δράσεις, 
συζητήσαμε με τον 
Μάρκο Βερέμη, Συ-
νιδρυτή και Πρόεδρο 
της Upstream αλλά 
και Εταίρο στην BigPi 
VentureCapital. Συ-
ζητήσαμε για την 
καινοτομία φυσικά, 
για τις προοπτικές της 
ελληνικής οικονομίας 
μετά την πανδημία, 

αλλά και τη νέα επιχειρηματικότητα που δη-
μιουργεί αξία για τη χώρα μας. 

Μιλώντας για τη γενιά των επιχειρηματιών 
της διαφοροποίησης, θα ήταν ανακόλουθο 
αν η συζήτησή μας δεν εκτείνονταν και σε 
άσχετα θέματα. Έτσι είχα την ευκαιρία να 
μάθω πώς αντιμετωπίζει ένας επιχειρηματίας 
του «νέου κύματος» τη δημόσια παιδεία στη 
χώρα μας ή την άποψή του για το πώς θα επι-
δράσει η τεχνολογία στις κοινωνίες. 

Τι είναι η κοινότητα των καινοτόμων Ελλήνων 
και πώς μια θεωρητική συζήτηση στα πλαίσια 
ενός συνεδρίου μπορεί πρακτικά να βοηθήσει 
ανθρώπους να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέ-
ες; 
Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι Έλληνες ανά τον κό-
σμο στον χώρο της καινοτομίας –ερευνητές, 
στελέχη και επιχειρηματίες– αλλά δεν είναι ορ-
γανωμένοι σε μια κοινότητα. Πολλοί περισσό-
τεροι από την παγκόσμια αναλογία μας με βάση 
τον πληθυσμό της Ελλάδας. Έχουμε συγκριτικό 
πλεονέκτημα στον τομέα αυτό. Για παράδειγμα, 
3% των καθηγητών με σημαντικές εκδόσεις είναι 
Έλληνες. Ο στόχος των Innovative Greeks είναι να 
δημιουργήσει μια πλατφόρμα που θα δώσει την 
ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και τελικά 
να συνεργαστούν μέσα από εργαλεία όπως θέσεις Του Σταματη Ζαχαρού

ΜΑρκΟΣ
ΒερεΜΗΣ

Ένας 
επιχειρηματίας 

του «νέου 
κύματος»

Η
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εργασίας και κοινά έργα. Η έμφαση είναι στη μετα-
ξύ τους επαφή και όχι τόσο σε θεωρητικές συζητή-
σεις. Κάνουμε μια αρχή 2&3 Μαρτίου με λαμπρούς 
ομιλητές σε μια διαδικτυακή συζήτηση, όπως τη 
Βικτώρια Σταυρίδου -Coleman, DARPA Director 
(υπεύθυνη της αμυντικής τεχνολογίας των ΗΠΑ), 
τον Στέλιο Παπαδόπουλο, Πρόεδρο της Biogen και 
τον Πρόεδρο της Paramount Pictures Jim Γιαννό-
πουλο. Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στο www.
innovativegreeks.gr

Μήπως όλες αυτές οι δράσεις αφορούν απλά 
μια ελίτ που αρέσκεται στο να μιμείται ό,τι συμ-
βαίνει στην πραγματικά καινοτόμο Αμερική; 
Εκεί δηλαδή που οι άνθρωποι έχουν λύσει τα 
βασικά προβλήματα του τεχνολογικού αναλ-
φαβητισμού;
Η τεχνολογία δημιουργεί παγκόσμια προϊόντα για 
όλους. Από το εμβόλιο του COVID μέχρι το Airbnb. 
Δεν είναι απαραίτητο να είσαι τεχνικά ενήμερος 
για να απολαύσεις τα προνόμια. Η Αμερική έχει 
ολόκληρες περιοχές που είναι εντελώς αμόρφω-
τες. Πρακτικά η τεχνολογία έχει λειτουργήσει ως 
ο μεγάλος εξισορροπητής. Δίνει τη δυνατότητα σε 
ομάδες ανθρώπων από οπουδήποτε στον κόσμο 
να κατακτήσουν μια παγκόσμια αγορά. Δεν είναι 
μιμητισμός, είναι απλά κοινή και καλή πρακτική.    

Το βασικό πρόβλημα που καλούνται να αντι-
μετωπίσουν πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες, 
σχετίζεται με την επιβίωση μετά την πανδημία. 
Αποτελεί αυτή η συνθήκη κίνητρο ή μήπως η 
καινοτομία απαιτεί να έχει λυμένα τα προβλή-
ματά επιβίωσης κάθε επιχείρηση; 
Η έλλειψη καινοτομίας που χαρακτηρίζει την Ελ-
λάδα της μεταπολίτευσης είναι και ο βασικός λό-
γος που η οικονομία μας απέτυχε. Σε μια δυτική 
οικονομία, χωρίς καινοτομία δεν μπορείς να έχεις 
αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστι-
κότητας, δεν μπορείς να έχεις εξαγωγές. Εμείς 
επιλέξαμε τον δρόμο των εισαγωγών και της κα-
τανάλωσης με δανεικά. 
Κομβικό πρόβλημα της Ελλάδας αποτελεί το γε-
γονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις παράγουν κυ-
ρίως προϊόντα χαμηλής προστιθέμενης αξίας και 
χαμηλού τεχνολογικού περιεχομένου, τα οποία 
αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από χώρες 
με χαμηλότερο κόστος εργασίας. Το ποσοστό των 
δραστηριοτήτων υψηλής και μέσης/υψηλής τε-
χνολογικής έντασης στον κλάδο της μεταποίησης 
στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει μόλις το 17% του 
συνόλου, τη στιγμή που στην ΕΕ το μέσο ποσοστό 
είναι 46,5%. Ανάμεσα σε 35 χώρες που αξιολόγησε 
το Econ Berlin, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 29η 
θέση στον δείκτη καινοτομίας (διαΝΕΟσις). Σίγου-
ρα η καινοτομία δεν είναι πολυτέλεια και κατάλλη-
λη μόνο για πλούσιες χώρες ή επιτυχημένες επι-
χειρήσεις. Μπορεί να αλλάξει τη μοίρα μιας χώρας. 
Είναι προϋπόθεση επιβίωσης και επιτυχίας. 

Για δεκαετίες μιλάμε για τις επιχειρήσεις-ζόμπι 
που ζουν παρασιτικά εις βάρος του κράτους. 
Η τωρινή συγκυρία με το lockdown έφερε τις 
επιχειρήσεις αυτές στο χείλος του γκρεμού. 
Πιστεύετε ότι είναι ώρα για μια σκληρή απόφα-
ση που θα κόψει το οξυγόνο στις επιχειρήσεις 
αυτές ή πρέπει να συνεχίζει το κράτος να τις 
χρηματοδοτεί προς όφελος της κοινωνικής ει-
ρήνης;
Οι επιδοτούμενες μη βιώσιμες επιχειρήσεις δεν 
έχουν θέση σε μια ελεύθερη και δίκαιη οικονομία. 
Λειτουργούν σε βάρος όλης της χώρας υπονο-
μεύοντας άλλες υγιείς επιχειρήσεις και επιβαρύ-
νοντας κάθε φορολογούμενο πολίτη. Τα δημόσια 
αγαθά πρέπει βέβαια να προσφέρονται από το 

κράτος ή υπό την αυστηρή επίβλεψή του.   

Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν 
ότι για να ξεπεράσουμε την τρέχουσα κρίση 
που δημιούργησε η πανδημία, χρειάζονται α-
ντισυμβατικά εργαλεία. Μπορείτε να σκεφθεί-
τε ποια θα μπορούσαν να είναι;
Χρειαζόμαστε πρωτότυπη σκέψη. Μέσα στα ε-
πόμενα χρόνια πρέπει να δούμε περισσότερα 
startups με ταχύτατη ανάπτυξη, μεγάλες ξένες 
εταιρίες να στήνουν κέντρα έρευνας στην Ελλά-
δα, τον μετασχηματισμό υφιστάμενων ελληνικών 
επιχειρήσεων προς πιο καινοτόμα προϊόντα και 
σημαντικές εξαγωγές και πανεπιστήμια που θα 
δημιουργούν έρευνα που μεταφράζεται σε πατέ-
ντες και οικονομικό αντίκρισμα. Όλα τα παραπάνω 
απαιτούν περισσότερο καταρτισμένο ανθρώπι-
νο δυναμικό από αυτούς που διαθέτουμε αυτή τη 
στιγμή. Συνεπώς η Ελλάδα πρέπει όχι μόνο να φέ-
ρει κάποιους από αυτούς που χάσαμε στο brain 
drain αλλά και «ψηφιακούς νομάδες» από τη γειτο-
νιά μας αρχικά και αργότερα από όλο τον κόσμο.           

Η ταχύτητα εξέλιξης της τεχνολογίας μεγεθύ-
νει το χάσμα μεταξύ των αναλφάβητων και των 
καταρτισμένων. Πώς φαντάζεστε ότι θα είναι ο 
κόσμος τις επόμενες δύο δεκαετίες; Θα αλλάξει 
η ταξική διάκριση και βασικό κριτήριό της θα 
είναι η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες;
Δεν το πιστεύω. Η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο 
προσιτή στους ανθρώπους και έχω την αίσθη-
ση πως σε μερικά χρόνια θα υπάρχουν ελάχιστοι 
πραγματικά αναλφάβητοι. Θυμίζω πως για το ίδιο 
χάσμα μιλούσαν πολλοί με την έλευση του τηλε-
φώνου ή και της τηλεόρασης. 

Η χώρα μας παλεύει να απεμπλακεί από παθο-
γένειες που έχουν κρατήσει το εκπαιδευτικό 
σύστημα σε μια μάλλον απελπιστική κατάστα-
ση. Οι μαθητές των σχολείων μας πατώνουν 
στα διεθνή τεστ δεξιοτήτων και οι ανώτατες 
σχολές μας είναι προσανατολισμένες σε μο-
ντέλα πολλών δεκαετιών πίσω. Μήπως έχουμε 
ήδη υπονομεύσει το μέλλον των επόμενων γε-
νεών και της χώρας συνολικότερα;
Η κατάσταση δεν είναι απελπιστική, έχουμε κά-
ποια στοιχειά θετικά και κάποια πολύ αρνητικά. Το 
θετικό είναι ότι ακόμη και σήμερα, με τον τρόπο 
που διδάσκονται οι θετικές επιστήμες στα σχο-
λεία, έχουν σαν αποτέλεσμα ιδιαίτερα καταρτι-
σμένους μαθητές. Ομοίως και σε επίπεδο πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων, συνεχίζουμε να έχουμε μια 
εισροή αποφοίτων πολύ υψηλού επιπέδου στις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
της τεχνολογίας.
Το αρνητικό σχετίζεται με το γεγονός ότι ο κόσμος 
έχει αλλάξει και πολλές χώρες έχουν μείνει πίσω. 
Μεταξύ αυτών και η δική μας. Δεν είμαστε οι μόνοι 
στο δυτικό κόσμο. Αν εξαιρέσει κανείς τη Σουηδία 
ή το Ισραήλ, θα μπορούσε να πει ότι το ίδιο φαινό-
μενο –της υστέρησης– παρατηρείται και σε πολ-
λές ευρωπαϊκές χώρες. Χρειάζεται να αλλάξουμε 
δραστικά κάποια στοιχεία της εκπαίδευσης για να 
συμβαδίζουμε με τις εξελίξεις. 
Το πρώτο είναι η έμφαση στην ομαδική εργασία. 
Οποιοσδήποτε θέλει σήμερα να έχει μια καριέρα, 
πρέπει να είναι καλός μάνατζερ ή να συνεργάζε-
ται. Όπως έχει πει και ο Μάικλ Τζόρνταν, τα ταλέ-
ντα κερδίζουν ματς, οι ομάδες κερδίζουν πρωτα-
θλήματα. Η εκμάθηση της ομαδικής εργασίας και 
της συνεργασίας λείπει παντελώς από τα σχολεία 
και τα πανεπιστήμιά μας.
Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πλέον ο κάθε μαθη-
τής και κάθε φοιτητής πρέπει να είναι ο καλύτερος 
πωλητής του εαυτού του και πρέπει να έχει μάθει 

από μικρή ηλικία πώς να μιλάει μπροστά σε κόσμο 
και να παρουσιάζει το έργο του. Κάτι που για τη συ-
ντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων μαθητών δεν 
έχει καν τεθεί ως θέμα.
Το τρίτο είναι φυσικά το ζήτημα της παπαγαλίας. 
Βιώνουμε την 4η βιομηχανική επανάσταση και 
ζούμε σε έναν κόσμο όπου τα μηχανήματα παίρ-
νουν πολλές από τις αποφάσεις που παλαιότερα 
έπαιρναν άνθρωποι, βασιζόμενα σε αυτοματο-
ποιημένη σκέψη. Αυτό συνεπάγεται ότι οι άνθρω-
ποι θα χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κριτική 
σκέψη. Το συμπέρασμα αυτό δεν συμβαδίζει σε 
καμία περίπτωση με το σύστημα παπαγαλίας που 
έχουμε ειδικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες. 

Η Ελλάδα βρίσκεται για δεύτερη δεκαετία στο 
μάτι ενός οικονομικού κυκλώνα. Η επιχειρημα-
τική ηγεσία της χώρας φέρει ευθύνη για αυτή 
τη διαρκή ανακύκλωση των κρίσεων διαφθο-
ράς, χρεοκοπίας και δανεισμού; Κάποιοι άλλα-
ξαν την έδρα της επιχείρησής τους, άλλοι στή-
ριξαν παλαβές θεωρίες συνωμοσίας, ενώ αρκε-
τοί βολεύονται διαχρονικά με αυτό το νοσηρό 
κλίμα. Ελάχιστοι δε, τολμούν να μιλήσουν για 
τέτοια θέματα. Ποιο είναι το σχόλιό σας;
Θεωρώ ότι η Ελλάδα πάσχει από αυτό το πρόβλη-
μα επί δεκαετίες και σε έναν βαθμό είναι δικαιο-
λογημένη η αρνητική καρικατούρα της επιχειρη-
ματικότητας που έχει επικρατήσει. Όμως, την ίδια 
στιγμή, τα τελευταία δέκα χρόνια έχει γεννηθεί 
ένα νέο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων που 
εξάγουν, δεν έχουν καμία σχέση με το δημόσιο 
και καινοτομούν. Αυτές οι ομάδες ανθρώπων με 
τελείως διαφορετικές αξίες από τους προηγού-
μενους, δηλαδή αξιοκρατία, σκληρή δουλειά και 
φιλοδοξία, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα οι-
κοσύστημα. Ένα οικοσύστημα που είχε μηδενική 
αξία πριν από μερικά χρόνια αλλά έχει σήμερα α-
ξία άνω των 4 δισ. ευρώ. 

Αρκεί όμως η επιτυχία στον κλάδο σου για να 
συνεισφέρεις στην κοινωνία;
Αν ο καθένας κάνει σωστά τη δουλειά του, αυτό-
ματα συνεισφέρει στην κοινωνία, καθώς η αρι-
στεία και η προκοπή πάντα διαχέονται σε βάθος 
χρόνους.

Δεν απαιτούνται όμως και πιο παραδοσιακές 
αξίες, όπως η φιλοπατρία;
Το να κάνει κανείς καλά τη δουλειά του είναι ο πιο 
ασφαλής τρόπος με το έργο του και όχι με τα λόγια 
να συνεισφέρει στη χώρα του. Φιλόπατρις είναι 
κάποιος που ξυπνά κάθε πρωί και κάνει με συνεί-
δηση τη δουλειά του. Τα υπόλοιπα είναι φασαρία. 

Όλα αυτά τα «νέα ήθη» μήπως είναι ένα καλό 
αμπαλάζ, αλλά τελικά και πάλι στο επίκεντρο 
βρίσκεται η επιθυμία ενός ανθρώπου να πετύ-
χει τον σκοπό του; 
Αν κανείς κοιτάξει και τις μετοχικές συνθέσεις θα 
διαπιστώσει ότι κατά κύριο λόγο οι επιχειρήσεις 
της «νέας οικονομίας» είναι πολυμετοχικές. Με αυ-
τή την έννοια περνάμε σε ένα άλλο μοντέλο ιδιο-
κτησίας και οικονομίας. Ένα μοντέλο όπου η δια-
φοροποίηση και η πολυπολιτισμικότητα αποτε-
λούν πλεονέκτημα και όχι κάτι που πρέπει να φο-
βάται κανείς. Από τη σεξουαλικότητα και το φύλο 
μέχρι την καταγωγή. Οι έρευνες λένε ότι όσο πιο 
ποικιλόμορφη είναι μια ομάδα τόσο πιο πολλές πι-
θανότητες έχει να καινοτομήσει. Αν βάλεις μια ο-
μοιογενή ομάδα από Έλληνες σαραντάρηδες –σαν 
εμάς– να εργασθεί και να καινοτομήσει, οι πιθανό-
τητες επιτυχίας είναι σίγουρα μικρότερες σε σύ-
γκριση με μια πλήρως διαφοροποιημένη ομάδα, 
για να μην πω μηδαμινές. A  

ΒUSINESS

η καινοτο-
μια δεν ειναι 
πολυτελεια. 
μπορει να 
αλλαξει 
τη μοιρα 

μιας χώρας. 
ειναι 

προϋποθεςη 
επιβιώςης 

και 
επιτυχιας. 
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Η ΕλλΗνικΗ
 ΕπαναστασΗ

ξεσηκώνει τον κόσμο της μόδας

Της Δέσποινασ Κουτσομητροπουλου
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Η ΕλλΗνικΗ
 ΕπαναστασΗ

ξεσηκώνει τον κόσμο της μόδας

Superga X KonStantin KaKaniaS 
by Kalogirou

Η ιστορική ελληνική φίρμα παπουτσιών Καλογήρου θα συμμετάσχει στους ε-
ορτασμούς με ένα εξαιρετικά δημιουργικό, μοντέρνο και (κυρίως) fun τρόπο: Σε 
συνεργασία με το ιταλικό brand Superga και τον διεθνώς καταξιωμένο  Έλληνα 
καλλιτέχνη Κωνσταντίνο Κακανιά, που ζει και εργάζεται στο Λος Άντζελες, 
δημιούργησε ένα limited edition παπούτσι με την εικαστική υπογραφή του Κα-
κανιά που δεν είναι άλλη από την εξωφρενική μας κυρία Τεπενδρή. Η εκκεντρική 
και συναρπαστική περσόνα που έχει δημιουργήσει ο καλλιτέχνης μεταμορ-
φώνεται για τη συλλεκτική αυτή capsule συλλογή, σε ηρωίδα της Ελληνικής 
Επανάστασης, με τον ίδιο δυναμισμό, πάθος και αποφασιστικότητα που μας έχει  
συνηθίσει χρόνια τώρα να αντιμετωπίζει την εκλεκτική της καθημερινότητα.  
Με σταθερή παρουσία στο  εικαστικό σύμπαν του καλλιτέχνη από τη στιγ-
μή που έκανε το ντεμπούτο της στη Νέα Υόρκη το 1992, η κυρία Τεπενδρή εί-
ναι μια θρυλική κοσμοπολίτισσα, μια κυρία της καλής κοινωνίας που φοράει δη-
μιουργίες υψηλής ραπτικής και συλλέγει έργα τέχνης. Η συλλογή «Superga X 
Konstantin Kakanias» που δημιούργησε η Καλογήρου αποτελείται από 200 αριθ-
μημένα κομμάτια γυναικεία, ανδρικά και εφηβικά, τα οποία είναι διαθέσιμα διε-
θνώς αποκλειστικά είτε μέσα από τα φυσικά καταστήματα KALOGIROU είτε μέσω 
του ηλεκτρονικού καταστήματος www.kalogirou.com σε μέγεθη από 34 έως και 46 
και τιμή 175 ευρώ το ζευγάρι.

Ό
ταν ακόμα και ο εμβληματικός 
οίκος Dior προτίθεται να σχε-
διάσει συλλογή με αναφορές 
στην Ελλάδα και συγκεκριμέ-
να στη συμπλήρωση δύο αιώ-

νων από την έναρξη της Ελληνικής Επανά-
στασης, τα ελληνικά brands δεν θα μπορού-
σαν να μείνουν με σταυρωμένα χέρια.  
Παρουσιάζουν ρούχα, παπούτσια, τσάντες, 
είδη σπιτιού, κοσμήματα εμπνευσμένα από 
την επέτειο των 200 χρόνων, από το καθο-
ριστικό ιστορικό γεγονός της Επανάστασης 
του 1821.  Το σεγκούνι, η φουστανέλα, το 
ζιπούνι, η κεντημένη φέρμελη, οι ντουλαμά-
δες διατηρούν την ιστορική τους διάσταση 
καθώς εκτινάσσονται στο σήμερα.  
Ή, αλλιώς, το rebranding της φουστανέλας 
στο catwalk του διαδικτύου με μια πτυχή της 
παράδοσης να αγκαλιάζει σύγχρονες σιλου-
έτες με καλαισθησία, τόλμη και πολυτέλεια.

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 3 MΑΡΤΙΟΥ 2021 A.V. 17 



 1821 POUCH BAG BY CALLISTA
 
Η ελληνική εταιρία Callista Crafts, µε τις υπέροχες τσά-
ντες, έχει σχεδιάσει µια εξαιρετικά καλαίσθητη τσάντα-
πουγκί, την 1821 pouch bag. Φέτος, την Άνοιξη, η φουστα-
νέλα θα φορεθεί και σε τσάντα. Πραγµατικά υπέροχη, η 
pouchbag παραπέµπει ευθέως στις 400 λευκές πιέτες της 
εθνικής µας φορεσιάς και διαθέτει µαύρο ζωνάρι µε τη 
χαρακτηριστική πλεξίδα της Callista σε χρυσή λαδιά  από-
χρωση. «Με την ευκαιρία του εορτασµού των 200 χρόνων από 
την Ελληνική Επανάσταση αποκωδικοποιώ την παραδοσιακή 
ελληνική φορεσιά και σχεδιάζω αυτό το πουγκί χρησιµοποι-
ώντας ένα κόκκινο ανάποδο φέσι σαν βάση του, το στολίζω 
µε δερµάτινη φουστανέλα και φούντες του τσαρουχιού» δι-
ευκρινίζει για το νέο σχέδιο η Ελβίρα Παναγιωτοπούλου, 
Creative Director της Callista. Θα διατεθεί σε εξαιρετικά 
περιορισµένο αριθµό.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ
ZEUS+DIONE

Και στο brand Zeus+Dione στριφογυρίζει η φουστανέλα, 
αλλά στη συλλογή µε πηγή έµπνευσης το 1821 διακρίνε-
ται και ένα ξεχωριστό σύνολο. Το τοπ και η µάξι φούστα 
HELLAS, µε τις µπλε και λευκές ρίγες, αποτίουν φόρο τιµής 
στην ελληνική σηµαία. Ο επαναστατικός άνεµος του 1821 
συµβολίζει για τον ελληνικό οίκο µόδας την καινούρια αρ-
χή. Κυριαρχούν όλες οι αποχρώσεις του ελληνικού µπλε, 
µαζί µε το κόκκινο καρµίνιο, το κοκκινωπό-καφέ χρώµα, το 
υπόλευκο, το κυπαρισσί, το χρώµα της άµµου. Η Ιλεάννα 
Μακρή σχεδίασε τα κοσµήµατα της συλλογής επιστρα-
τεύοντας την παραδοσιακή τεχνική της συρµατερής, που 
έχει τις ρίζες της στην παραδοσιακή αργυροχρυσοχοΐα των 
Ιωαννίνων. Τα σανδάλια, που έχουν κάτι από revisited τσα-
ρούχι, υπογράφει η Ancient Greek Sandals. 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ 
ANCIENT GREEK KALLOS

Ή, αλλιώς, η «1821-2021 Bouboulina capsule collection» από 
τη φίρµα Ancient Greek Kallos, αποτυπώνει σε σύγχρονο 
πατρόν την οµορφιά και την αρµονία µαζί µε στοιχεία της 
παράδοσης. Η φουστανέλα γίνεται ένα εξαιρετικά θηλυκό 
µίνι φόρεµα, που φοριέται µε ζώνη στη µέση και κεντηµένο 
γιλέκο. Τα χρώµατα είναι ζεστά και έντονα, οι σιλουέτες δυ-
ναµικές και τα φορέµατα χυτά. Η ηρωίδα του 1821 Λασκα-
ρίνα Μπουµπουλίνα ενέπνευσε τους σχεδιαστές του brand 
που αφιερώνουν τη συλλογή «Bouboulina» στις σύγχρονες 
γυναίκες του κόσµου που λατρεύουν να φορούν ρούχα µε 
DNA.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Χ 
MARY KATRANTZOU

 Χάριν της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821 έγιναν haute couture και τα δώρα 
εθιµοτυπίας της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας. Φουλάρια 
από µετάξι Σουφλίου και γραβάτες, που θα δίνονται ως δώ-
ρα σε εθιµοτυπικές εκδηλώσεις της Προέδρου, Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου, παραχώρησε ευγενικά η σχεδιάστρια 
Μαίρη Κατράντζου. Μια γαλανόλευκη σηµαία, ελληνικές 
γραµµατοσειρές, κοµµάτια της Ελλάδας πάνω στον χάρτη, 
και αναφορές στον αισθητικά πλούσιο Μινωικό πολιτισµό. 
Ψηφιδωτά από ψηφιακά σχέδια που συνθέτουν τη νέα 
εικόνα µιας χώρας η οποία κρατάει γερά το αδιάκοπο νήµα 
που τη συνδέει µε το ένδοξο παρελθόν της.

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ  DIOR 

Ο πάντα τολµηρός οίκος Dior, αν και φέτος (συλλογή Άνοι-
ξη-Καλοκαίρι) καταπιάστηκε µε την ανάγνωση των καρτών 
ταρώ και µε γυναικείες φιγούρες όπως η Νικόλ Κίντµαν στο 
Undoing, σχεδιάζει εντός του 2021 να δηµιουργήσει συλλο-
γή µε αφορµή τη συµπλήρωση 200 χρόνων από την  έναρ-
ξη της Ελληνικής Επανάστασης. Για τον λόγο αυτό στελέχη 
του εµβληµατικού οίκου µόδας µε επικεφαλής την καλλιτε-
χνική διευθύντρια Μαρία Γκράτσια Κιούρι ταξίδεψαν µέχρι 
την Καλαµάτα, στα µέσα του περασµένου ∆εκεµβρίου, 
όπου επισκέφτηκαν τη Συλλογή Ελληνικών Ενδυµασιών 
«Βικτώρια Γ. Καρέλια». Το µουσείο που στεγάζει την εκ-
πληκτική συλλογή άνοιξε ειδικά για την περίσταση, µε πα-
ρούσα στη ξενάγηση την ίδια τη δηµιουργό της, Βικτώρια 
Καρέλλα, αλλά και τη σύζυγο του πρωθυπουργού Μαρέβα 
Γκραµπόφσκι, εκ των συνιδρυτριών του οίκου Zeus+Dione. 

Zeus+Dione

Hermès

Ancient 
Greek Kallos

Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης 

Callista Crafts
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ΟΥΖΑΚΙ GOGREEK

∆εν θα ’µενε έξω από την προσπάθεια το παραδοσιακό 
ελληνικό ποτό. Και ουζάκι λεβέντης εύζωνας µε το ταίρι 
του από τη βραβευµένη εταιρία gogreek, που είχε σχε-
διάσει παλαιότερα ολόκληρο το δωδεκάθεο σε µικρές 
εξαιρετικά καλαίσθητες φιάλες µε ούζο, τώρα κυκλοφορεί 
τον µυστακοφόρο εύζωνα µε τη φουστανέλα και τα τσα-
ρούχια του α λα µπρατσέτα µε τη γλυκύτατη καλή του σε 
υπέρκοµψη παραδοσιακή φορεσιά. Αποδεικνύουν ότι το 
ελληνικό design µπορεί να σχεδιάσει.

ΤΟ ΜΕΤΑΞΩΤΟ ΟΝΕΙΡΟ
ΤΟΥ HERMES 

Αυτός θα µπορούσε να ήταν ο τίτλος παλαιότερου µαντη-
λιού του οίκου Hermès, το οποίο δηµιούργησε η Γαλλο-
Ελληνίδα σχεδιάστρια του οίκου, Ιουλία Αµπαντή.  Η συ-
νεργασία της κυρίας Αµπαντή µε τον εµβληµατικό οίκο µό-
δας ξεκίνησε στα µέσα της δεκαετίας του 1960 µε το µαντί-
λι Tribord. ∆ιαχρονικό και αριστουργηµατικό το περιζήτητο 
Carré 1821, το µεταξωτό τετράγωνο µαντίλι, εµπνευσµένο 
από την παλιγγενεσία, γοητεύει µε τα υπέροχα σχέδια 
και χρώµατα. Έφιπποι ήρωες πολεµιστές, άνδρες, και µια 
γυναίκα σε µετάξι µε άφθονο γαλλικό άρωµα. Η συλλογή 
υµνεί τη γαλλο-ελληνική φιλία και πιθανότατα τον Σαρλ 
Φαµπβιέ, τον φιλέλληνα στρατηγό και δηµιουργό του 
πρώτου τακτικού ελληνικού στρατού. Εννοείται πως το 
µαντίλι δεν φοριέται µόνο από τους λάτρεις της ιστορίας, 
είναι τόσο όµορφο που απογειώνει το καλό γούστο. Ειδικά 
όµως για τις φετινές εορτές, ο εµβληµατικός Οίκος θα λαν-
σάρει νέο µαντίλι σχεδιασµένο από Έλληνα καλλιτέχνη, το 
όνοµα και το σχέδιο του οποίου προς το παρόν κρατιέται 
σε άκρα µυστικότητα. Το µόνο γνωστό είναι ότι ο Οίκος θα 
το λανσάρει την ηµέρα της εορτής της 25ης Μαρτίου.

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Οι σικ παραλλαγές της φουστανέλας δεν θα µπορούσαν 
παρά να συνδυαστούν µε ένα ταιριαστό κόσµηµα. Το επί-
χρυσο τσαρούχι, από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 
που κυκλοφόρησε ως γούρι για το 2021, εµπνευσµένο και 
αυτό από την επέτειο των 200 χρόνων. Το τσαρούχι, το 
πιο διαδεδοµένο υπόδηµα των χωρικών της ηπειρωτικής 
Ελλάδας µέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, έγινε ιστορικό 
σύµβολο του αγώνα από την ενδυµασία των αγωνιστών 
του 1821. Εκτός από το τσαρούχι, στο Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης θα βρείτε ως charm τόσο τον γενναίο εύζωνα όσο 
και την ελληνοπούλα µε τη µέση µίσχο. Στο ίδιο Μουσείο 
θα βρείτε φυσικά και µία σειρά διακοσµητικών πιάτων σε 
υπέροχα σχέδια και χρώµατα µε την υπογραφή του Κων-
σταντίνου Κακανιά.

Η ΔΑΦΝΗ ΤΟΥ ZOLOTAS

Με τη συλλογή Daphne ο γνωστός οίκος κοσµηµάτων τιµά 
την επέτειο της εθνεγερσίας. Πηγή έµπνευσης αποτελεί το 
δάφνινο στεφάνι, που αγκάλιασε τη Γαλανόλευκη από την 
πρώτη ώρα της απελευθέρωσης της Ελλάδας. Το αειθαλές 
δαφνόφυλλο, πάνω από όλα έπαινος και συνάµα σύµ-
βολο σωτηρίας και ενότητας, υιοθετήθηκε ως νικητήριο 
έµβληµα. Παντοτινό κόσµηµα του ελληνικού πολιτισµού. 
Η Daphne του Zolotas περιλαµβάνει σκουλαρίκια, βραχιό-
λια και το δάφνινο στεφάνι µε καδένα ή µε κορδόνι από 
ασηµένια, επίχρυσα, χρυσά, έως κοσµήµατα από κίτρινο 
χρυσό 18 καρατίων µε διαµάντια.

ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ 
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ 

Η καπετάνισσα Λασκαρίνα Μπουµπουλίνα φέτος γίνεται 
µούσα πολλών σχεδιαστών. Με τη συλλογή κοσµηµάτων 
Laskarina, η θεσσαλονικιά σχεδιάστρια Ειρήνη Αραµπα-
τζίδου αναβιώνει την εποχή της επανάστασης του 1821 
και τιµά αυτή την τόσο σπουδαία ηρωίδα. Η συλλογή είναι 
βασισµένη στις φούντες, τα κεντήµατα και τις κλωστές, 
αλλά η δηµιουργός έκανε την έκπληξη προσθέτοντας µαρ-
γαριτάρια, κοράλλια και φτιάχνοντας περίτεχνα δεσίµατα. 
Κατά κυριολεξία φούντα µε µαργαριτάρι σε ένα γλυκύτατο 
συνδυασµό σε σκουλαρίκια και κολιέ. Στο laskarina_
collection (Instagram) θα απολαύσετε τη συλλογή η οποία 
είναι αφιερωµένη σε όλες τις ηρωίδες του παρελθόντος 
και του παρόντος που δεν αναγνωρίστηκαν. 

Mary Katrantzou

GogreekΜουσείο  Κυκλαδικής Τέχνης 
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ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 

φάση της πανδηµίας η ιατρική 
κοινότητα ψαχνόταν στα «τυ-
φλά» για το πώς θα µπορούσε 
να βοηθήσει αποτελεσµατι-
κά τους ασθενείς που νοση-

λεύονταν µε Covid-19. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι σήµερα, 

ένα χρόνο µετά, η «ταπεινή» και 
πασίγνωστη κορτιζόνη βρίσκεται σε 

πρώτο πλάνο. Την εικόνα της πρώτης περιόδου, αλλά 
και τις σηµερινές εξελίξεις, µας περιγράφει ο Στέλιος 
Λουκίδης, πρόεδρος της Ελληνικής Πνευµονολογικής 
Εταιρείας και καθηγητής Ιατρικής στο ΕΚΠΑ. 

Το πρώτο τείχος άμυνας 
«Στο πρώτο πανδηµικό κύµα, µεταξύ Μαρτίου και Μαΐου, η 
ενδονοσοκοµειακή αγωγή αποδείχτηκε αναποτελεσµατι-
κή», σηµειώνει ο κ. Λουκίδης. «Αναπόφευκτα η ιατρική κοι-
νότητα βασιζόταν σε υποθέσεις και διεθνώς τότε, ως πρώτο 
τείχος άµυνας απέναντι στην Covid-19, χρησιµοποιήθηκε 
ευρέως η υδροξυχλωροκίνη, η οποία έχει χρησιµοποιηθεί 
στην ελονοσία και στη συνέχεια σε αυτοάνοσα, σε συνδυα-
σµό µε το αντιβιοτικό αζιθροµυκίνη, το οποίο χρησιµοποι-
είται για τις λοιµώξεις του αναπνευστικού. Ύστερα από δύο 
µήνες, όλοι όσοι αντιµετωπίζαµε παρόµοια περιστατικά, 
βλέπαµε ότι ο συνδυασµός αυτός δεν προσέφερε κάποια 
ουσιαστική βοήθεια, κάτι που ήρθε να επιβεβαιωθεί και από 
τις µελέτες που ακολούθησαν. Είναι σηµαντικό να τονισθεί 
ότι πολλές µελέτες εκείνης της περιόδου δεν είχαν µεθοδο-
λογική επάρκεια. Ένα σηµαντικό µήνυµα που πήραµε εκείνη 
τη περίοδο ήταν ο αυξηµένος κίνδυνος για θροµβώσεις και η 
ανάγκη για σωστή θροµβοπροφύλαξη». 
Το δεύτερο θέµα που προέκυψε εκείνη την περίοδο, α-
ναφέρει ο κ. Λουκίδης, ήταν αυτό της έγκαιρης διασω-
λήνωσης. «Υπήρχε η εντύπωση ότι η “έγκαιρη” εισαγωγή σε 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) θα βελτίωνε την κατά-
σταση του ασθενούς. Μην ξεχνάµε, άλλωστε, ότι εισαγωγή 
σε ΜΕΘ σηµαίνει και πολλά άλλα πράγµατα, για παράδειγ-
µα κινδύνους από άλλες λοιµώξεις». «Τελικώς», λέει ο κ. 
Λουκίδης, «φάνηκε ότι για ασθενείς µε σοβαρή πνευµονική 
νόσο, η σωστή διαχείριση της αναπνευστικής ανεπάρκειας 
µε µεθόδους όπως η υψηλή ροή χορήγησης οξυγόνου είχε 
ευεργετικά αποτελέσµατα ως προς την αναστολή της νοση-
λείας σε ΜΕΘ». 

Η μελέτη Recovery
Η µεγάλη εξέλιξη ήρθε τον Ιούλιο 2020 µε τη µελέτη 
Recovery, η οποία, λέει ο κ. Λουκίδης, έδειξε ότι µια χαµη-
λή δόση κορτιζόνης για 10 ηµέρες σε ασθενείς µε πνευ-
µονική νόσο µειώνει τη θνητότητα κατά 17%. Πρόκειται 
για µια εξέλιξη που βρίσκει σήµερα την πλήρη οµοφω-
νία σε όλες τις κλινικές Covid-19 ανά τον κόσµο, µε ένα 
φάρµακο ευρέως γνωστό, όχι ακριβό, αλλά µε πιθανές 
ανεπιθύµητες ενέργειες.  Η δεύτερη αλλαγή που ήρθε 
σε µεγάλη κλίµακα ήταν η χρήση της ρεµδεσιβίρης, η 
οποία είχε χρησιµοποιηθεί για την αντιµετώπιση των ιών 

MERSκαι SARS, καθώς η χορήγησή της για 5 ηµέρες βοη-
θάει στη γρηγορότερη ανάρρωση, µειώνει το ιικό φορτίο 
και αναστέλλει ένα RNA κοµµάτι του ιού. Ο συνδυασµός 
κορτιζόνης και ρεµδεσιβίρης αποτελεί, πλέον, διεθνές 
πρωτόκολλο σε διεθνή κλίµακα για την ενδονοσοκοµει-
ακή νοσηλεία. 
Μαζί µε αυτά, χορηγείται και αντιβίωση, αν υπάρχει ε-
πιπλέον λοίµωξη, µε τον κ. Λουκίδη να επισηµαίνει την 
προσοχή που χρειάζεται στη χορήγηση αντιβιοτικών, η 
οποία θα πρέπει να γίνεται βάσει ενδείξεων και όχι ρου-
τίνας, καθώς αντιµετωπίζουν µικροβιακές λοιµώξεις και 
όχι ιογενείς. 

Θα έρθει αποτελεσματικό φάρμακο; 
Ποτέ δεν έχει βρεθεί εύκολα κάποια θεραπεία για ιούς 
και, όπως λέει ο κ. Λουκίδης, η ιατρική άργησε πολλά 
χρόνια να βγάλει αποτελεσµατικά φάρµακα για ιούς ό-
πως ο Έµπολα και ο HIV. «Γενικά, η πρόληψη είναι µια πολύ 
πιο δυναµική διαδικασία από τη θεραπεία, είναι πολύ πιο 
σηµαντική. Άλλωστε και τα εµβόλια στη διαδικασία της 
προληπτικής ιατρικής εντάσσονται. Μακάρι να βγει και ένα 
φάρµακο που να είναι αποτελεσµατικό, αλλά το ιδανικό 
φάρµακο αυτή τη στιγµή δεν το έχουµε. Όµως, έχουµε κάνει 
πρόοδο. Ξέρουµε πολύ καλύτερα να διαχειριζόµαστε την 
αναπνευστική ανεπάρκεια και αν περιορίσουµε µέσω των 
εµβολιασµών την έκθεση των ηλικιωµένων και των ευπα-
θών οµάδων στη νόσηση, θα καταφέρουµε να αλλάξουµε 
την φυσική πορεία της νόσου». 

ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ COVID-19 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
∆εν υπάρχει καµία εγκεκριµένη αντιική θεραπεία για 
τους ανθρώπους που νοσηλεύονται στο σπίτι, ωστό-
σο υπάρχει κάποια ελπίδα καθώς µέσα στις επόµενες 
εβδοµάδες αναµένονται τα αποτελέσµατα από κάποιες 
δοκιµές φαρµάκων, λέει ο Παναγιώτης Γαργαλιάνος, 
πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιµώξεων, µέλος 
της επιτροπής των εµπειρογνωµόνων και διευθυντής 
της Παθολογικής - Λοιµωξιολογικής Κλινικής του Ιατρι-
κού Κέντρου Αθηνών. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες κατευ-
θυντήριες οδηγίες για τη νοσηλεία στο σπίτι τόσο από 
τον ΕΟ∆Υ, όσο και από τις επιστηµονικές εταιρείες. Όλα τα 
παραπάνω µας εξηγεί αναλυτικά ο γιατρός.  

Οι τρεις κατηγορίες των ασθενών 
Χωρίς ή µε πολύ ήπια συµπτώµατα. «Ας πάρουµε έναν 
ασθενή ο οποίος έκανε το τεστ, βγήκε θετικός στον κορω-
νοϊό αλλά δεν παρουσιάζει συµπτώµατα, είναι ασυµπτω-
µατικός δηλαδή, ή τα συµπτώµατα που παρουσιάζει είναι 
πολύ ήπια, όπως µια µικρή καταβολή δυνάµεων ή µια όχι 
έντονη µυαλγία. Εάν αυτός ο άνθρωπος είναι κάτω των 65 
ετών και δεν έχει κάποιο υποκείµενο νόσηµα, όπως να κάνει 
χηµειοθεραπείες, να έχει ιστορικό καρκίνου, καρδιακή ή 
αναπνευστική ανεπάρκεια, κάποιο αυτοάνοσο, αν δεν είναι 
παχύσαρκος µε ∆είκτη Μάζας Σώµατος άνω του 40, αν δεν 
πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη ή δεν είναι φορέας HIV, θα 
µείνει στο σπίτι κάνοντας ορισµένες κινήσεις. 
Ο ασθενής αυτός, ο οποίος θα πρέπει να έχει µια τακτική επι-

Η μάχn του φαρμάκου 

Η έρευνα της επιστημονικής κοινότητας για το φάρμακο που θα μας απαλλάξει από τον κορωνοϊό 

Για τα εµβόλια ξέρουµε αρκετά πράγµατα, καθώς γίνονται καθηµερινά πολλές συ-
ζητήσεις. Λιγότερα γνωρίζουµε για τα φάρµακα, για τη θεραπευτική αγωγή που 
ακολουθείται τόσο για τους ασθενείς που περνούν τη λοίµωξη Covid-19 στο σπίτι, 
όσο και για αυτούς που νοσηλεύονται στο νοσοκοµείο. Για το τι συνέβη στην αρχή 
της πανδηµίας, για τα πρωτόκολλα που ισχύουν σήµερα, για τις πιο πρόσφατες ε-
ξελίξεις και για τα νέα φάρµακα που αναµένονται µιλούν στην ATHENS VOICE οι 
Παναγιώτης Γαργαλιάνος, Στέλιος Λουκίδης και Ηλίας Παπαθεοδώρου. 
Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ

κοινωνία µε το γιατρό του, θα πρέπει δύο φορές την ηµέρα 
να µετράει µε οξύµετρο το οξυγόνο του, αρχικά σε κατάστα-
ση ηρεµίας και στη συνέχεια ύστερα από κάποια πολύ ήπια 
άσκηση, να ανέβει λίγα σκαλιά για παράδειγµα. Πρόκειται 
για µια πολύ εύκολη διαδικασία και το οξυγόνο του θα πρέπει 
να είναι από 94% και πάνω. Επίσης, του συστήνουµε να τρώει 
ελαφριά, να ακολουθεί δηλαδή τη διατροφή που θα έκανε 
αν είχε οποιαδήποτε ίωση, να λαµβάνει αρκετά υγρά και να 
κάνει µια ήπια άσκηση µέσα στο σπίτι, λίγο περπάτηµα δη-
λαδή. Για το 95% των ανθρώπων αυτής της κατηγορίας που 
περνούν την Covid-19 στο σπίτι τα πράγµατα κυλούν οµαλά 
και ύστερα από 10 ηµέρες από την ηµέρα που έκαναν το τεστ 
µπορούν να επιστρέψουν στην καθηµερινότητά τους. 
Μέτριας βαρύτητας ασθενείς. Εδώ, επισηµαίνει ο κ. 
Γαργαλιάνος, εντάσσονται οι άνω των 65 και οι έχοντες 
τα υποκείµενα νοσήµατα στα οποία αναφερθήκαµε προ-
ηγουµένως. «Οι άνθρωποι αυτοί δεν συστήνεται να λαµβά-
νουν καµία συγκεκριµένη φαρµακευτική αγωγή, εάν όµως 
έπαιρναν φάρµακα για άλλες παθήσεις δεν θα πρέπει να 
τα σταµατήσουν. Φυσικά και αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να 
µετράνε το οξυγόνο τους και θα πρέπει να έχουν µια περισ-
σότερο τακτική και καλή επικοινωνία µε τον γιατρό τους. Σε 
ό,τι αφορά τα συµπληρώµατα διατροφής, ο κ. Γαργαλιά-
νος επισηµαίνει ότι «οι µελέτες που υπάρχουν, και κάποιες 
από αυτές είναι πολύ πρόσφατες, δεν δείχνουν ότι ο ψευ-
δάργυρος ή οι βιταµίνες C και D µπορούν να επηρεάσουν 
την κατάσταση προς µία πιο θετική έκβαση. Από την άλλη, 
βέβαια, δεν κάνουνε και κακό».
Ασθενείς υψηλού κινδύνου για επιδείνωση. Στην κα-
τηγορία αυτή εντάσσεται κάθε ασθενής ο οποίος θα εµ-
φανίσει συµπτώµατα, όπως: Οξυγόνο κάτω από 94%, 
δύσπνοια, πυρετός άνω του 38 για περισσότερες από 
δυο-τρεις ηµέρες, έντονος βήχας ή κεφαλαλγία που ε-
πιµένουν. «Ασθενείς µε αυτά τα συµπτώµατα», τονίζει ο 
κ. Γαργαλιάνος, «θα πρέπει γρήγορα να πάνε στο Τµήµα 
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Γενικά, η πρόληψη 
είναι μια πολύ πιο 
δυναμική διαδικα-
σία από τη θερα-

πεία, είναι πολύ πιο 
σημαντική. Άλλω-
στε και τα εμβόλια 
στη διαδικασία της 

προληπτικής ια-
τρικής εντάσσο-
νται. Μακάρι να 

βγει και ένα φάρ-
μακο που να είναι 
αποτελεσματικό, 
αλλά το ιδανικό 
φάρμακο αυτή 

τη στιγμή δεν το 
έχουμε.

Παναγιώτης Γαργαλιάνος



Επειγόντων Περιστατικών κάποιου νοσοκοµείου ή σε ένα 
οργανωµένο κέντρο υγείας, όπου, ύστερα από κάποιες ε-
ξετάσεις, θα αποφασιστεί εάν θα χρειαστούν νοσηλεία στο 
νοσοκοµείο». Σε κάθε περίπτωση, σηµειώνει ο γιατρός, το 
πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση του ασθενούς εξαρτάται 
από την ηλικία του, από τα υποκείµενα νοσήµατα αλλά 
και από τη γενετική του προδιάθεση.  

Το φάρμακο κολχικίνη 
Πρόκειται για φάρµακο µε αντιφλεγµονώδη δράση γνω-
στό από την εποχή του Ιπποκράτη, το οποίο χορηγείται 
εδώ και πολλά χρόνια σε ασθενείς µε καρδιοπάθειες, 
ρευµατοπάθειες κ.λπ., χωρίς σοβαρές ανεπιθύµητες ε-
νέργειες. Ωστόσο, έχει περιορισµένη αποτελεσµατικό-
τητα στους ασθενείς µε Covid-19, λέει ο κ. Γαργαλιάνος. Η 
χορήγηση κολχικίνης, αναφέρει, εναπόκειται στη γνώµη 
του θεράποντα ιατρού εάν χορηγηθεί σε ασθενείς άνω 
των 70 ετών ή άνω των 40 ετών µε υποκείµενα νοσήµα-
τα, σε µια χαµηλή δοσολογία για 30 ηµέρες. «Από τη χορή-
γηση αυτή αναµένουµε ένας στους 50 µε 70 ασθενείς που 
θα το πάρουν να µην καταλήξει στο νοσοκοµείο». 

Φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε άλλες 
χώρες
Όπως λέει ο κ. Γαργαλιάνος, υπάρχουν κάποια φάρµακα 
τα οποία χορηγούνται για τις περιπτώσεις νοσηλείας στο 
σπίτι, σε άλλες χώρες. Σε κάποιες χώρες της Λατινικής 
Αµερικής χορηγείται το αντιπαρασιτικό ιβερµεκτίνη, ενώ 
σε χώρες όπως η Ινδία και η Ρωσία η φαβιπιραβίρη, φάρ-
µακο µε αντιική δράση. «Ωστόσο», υπογραµµίζει, «ύστερα 
από την αξιολόγησή τους δεν έχουµε δει κάποια ισχυρά δε-
δοµένα ότι πραγµατικά θα µπορούσαν να βοηθήσουν». 

Ελπίδα από τα φάρμακα που έρχονται 
Η έρευνα κινείται παγκοσµίως και αναµένονται εξελίξεις, 

σηµειώνει ο κ. Γαργαλιάνος. Εκτός από τα µονοκλωνικά 
αντισώµατα, µετά τα µέσα Μαρτίου αναµένονται νέα 
δεδοµένα για ένα φάρµακο µε αντιική δράση, το οποίο 
αναπτύσσεται από την MSD στις Ηνωµένες Πολιτείες, 
το οποίο είναι και εύκολο στη χορήγησή του καθώς λαµ-
βάνεται από το στόµα (χάπι). Ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Λοιµώξεων λέει ότι στις πρώιµες µελέτες έχει 
δείξει ότι δεν έχει ιδιαίτερες τοξικότητες και ότι θα πρό-
κειται για µια πολύ σηµαντική εξέλιξη εάν προχωρήσει. 
Επίσης, µετά τον Μάιο αναµένεται άλλο ένα παρόµοιο 
φάρµακο, και αυτό στη µορφή του χαπιού, το οποίο ανα-
πτύσσεται από την εταιρεία Roche. Τέλος, ελπιδοφόρο 
είναι και το φάρµακο που ερευνάται στο Ισραήλ, στις 
µελέτες του οποίου θα συµµετάσχει και η Ελλάδα, ένα 
εισπνεόµενο φάρµακο µε ανοσολογική δράση, ωστόσο, 
τα δεδοµένα για την ώρα είναι πολύ λίγα, καθώς στην 
πρώτη του φάση έχει δοκιµαστεί σε µόλις 30 ασθενείς.  

ΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 
Πρόσφατα οι εταιρείες Lilly και Regeneron έλαβαν επεί-
γουσα έγκριση από τον Αµερικανικό Οργανισµό Φαρµά-
κων (FDA) για τα κοκτέιλ µονοκλωνικών αντισωµάτων 
και στις αρχές Φεβρουαρίου κατέθεσαν αίτηση για επεί-
γουσα έγκριση και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρ-
µάκων (EMA). Πρόκειται για το κοκτέιλ αντισωµάτων 
που χορηγήθηκε και στον πρώην Αµερικανό πρόεδρο, 
Ντόναλντ Τραµπ (της Regeneron). 
«Φανταστείτε ένα κλειδί που µπαίνει στην κλειδαριά. Το 
κλειδί είναι το κοκτέιλ µονοκλωνικών αντισωµάτων και η 
κλειδαριά στην επιφάνεια του κυττάρου ή του ιού. Όταν το 
κλειδί µπει στην κλειδαριά σταµατάει τη λειτουργία της, 
ενώ άλλα κύτταρα του ανοσοποιητικού µαθαίνουν πως 
πρέπει να του επιτεθούν και να το σκοτώσουν», λέει ο Ηλί-

Η έρευνα της επιστημονικής κοινότητας για το φάρμακο που θα μας απαλλάξει από τον κορωνοϊό 

ας Παπαθεοδώρου, ειδικός σε θέµατα Βιοτεχνολογίας, 
περιγράφοντας τη δράση του νέου αυτού φαρµάκου. 
Τα δύο κοκτέιλ που έχουν ήδη πάρει έγκριση από τον 
FDA έχουν την εξής ιδιαιτερότητα: Μπορούν να βοηθή-
σουν ασθενείς που έχουν εµφανίσει ήπια προς µέτρια 
συµπτώµατα, ακόµη κι αν νοσηλεύονται σε νοσοκο-
µείο, όχι όµως και τους ασθενείς σε προχωρηµένο στά-
διο, που έχουν παρουσιάσει σοβαρές επιπλοκές και 
χρειάζονται οξυγόνο. «Γι’ αυτό και θα πρέπει να χορηγού-
νται µέσα στις πρώτες 10 ηµέρες, το πολύ, από την ηµέρα 
που εµφάνισε συµπτώµατα ο ασθενής», σηµειώνει ο κ. 
Παπαθεοδώρου. Πρόκειται για φάρµακα που µπορούν 
να δοθούν µόνο σε νοσοκοµείο, καθώς χορηγούνται 
µέσω έγχυσης, δηλαδή ενδοφλέβια και σιγά-σιγά, σε 
µια διαδικασία που διαρκεί 16 µε 20 λεπτά. Επίσης, α-
πευθύνονται σε ασθενείς από την ηλικία των 12 ετών 
και πάνω. 
«Θα πρέπει να έχουµε υπόψη ότι δεν είναι εύκολη η παρα-
γωγή των κοκτέιλ µονοκλωνικών αντισωµάτων γι’ αυτό και 
δεν είναι µαζική. Η Lilly για παράδειγµα, όταν ρωτήθηκε, 
έκανε γνωστό ότι διαθέτει περίπου 100.000 δόσεις και ότι 
στο πρώτο τρίµηνο του 2021 θα µπορέσει να παράξει περί-
που άλλες 150.000», επισηµαίνει ο κ. Παπαθεοδώρου. 
Σηµαντική, επίσης, εξέλιξη είναι ότι κάποιες εταιρείες 
προσπαθούν να φτιάξουν µονοκλωνικά αντισώµατα 
και για τους ασθενείς σε προχωρηµένο στάδιο, που 
νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, ένα φάρµακο δηλαδή που θα 
διαχειριστεί τις επιπλοκές του ιού και όχι τον ίδιο τον 
ιό. Ωστόσο, αναφέρει ο κ. Παπαθεοδώρου, «µέχρι στιγ-
µής οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν δείξει συγκλονιστικά 
αποτελέσµατα. Αλλά ευτυχώς για αυτούς τους ασθενείς 
υπάρχουν γεννόσηµα φάρµακα που έχουν δείξει αποτελε-
σµατικότητα, όπως η δεξαµεθαζόνη. Τα φάρµακα αυτά εί-
ναι εύκολο να παραχθούν σε µεγάλες ποσότητες και είναι 
πολύ φτηνότερα από τα αντισώµατα».  A
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Στέλιος Λουκίδης Ηλίας Παπαθεοδώρου



Η πλατεία Μοναστηρακίου, µία κεντρικότατη πλατεία της Αθήνας, στις παρυφές  της 
Ακρόπολης, αποτελεί συνοπτικό αφήγηµα της ιστορίας της πόλης. Αρκεί να σταθεί 
κάποιος στο κέντρο της και να αφήσει το βλέµµα του να περιπλανηθεί στα κτίρια 
που την περιβάλλουν. Τέσσερα κτίσµατα, το κάθε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα µί-
ας χρονικής περιόδου, δηλώνουν µε την παρουσία τους το πέρασµα των ρωµαϊκών 
(Βιβλιοθήκη του Αδριανού), βυζαντινών (Ι.Ν. Κοίµησης της Θεοτόκου-Μοναστηράκι), 
οθωµανικών (Τζαµί Τζισταράκη) αλλά και νεότερων χρόνων (νεοκλασικό κτίριο 
σταθµού του ΗΣΑΠ/Μετρό).  Χαρακτηριστικό της πλατείας είναι το πολύχρωµο λιθό-
στρωτο που καλύπτει, σαν χαλί, την επιφάνειά της και οι ροές οι οποίες σχηµατίζο-
νται και συµβολίζουν όλες τις διαφορετικότητες που ζουν στην Αθήνα. 

Βόλτα στnν πλατεία

και στnν άγνωστn 
ιστορία τnς 
Της  Ε ΛΕΝΑ Σ ΝΤΑΚΟΥΛ Α -  Φ ω τό:  Γ ΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡ ΟΠΟΥΛΟΣ 
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πλατεία Μοναστηρακίου και η ευρύτερη συ-
νοικία οφείλουν το όνομά τους στο υποκοριστι-
κό-χαϊδευτικό που έλαβε το 1868 το «Μεγάλο 

Μοναστήρι της Παντάνασσας» (καταλάμβανε τη σημε-
ρινή πλατεία Μοναστηρακίου και έφτανε μέχρι την οδό 
Αγίας Ειρήνης), το οποίo γνώρισε πολύ μεγάλη άνθηση 
κατά την  Τουρκοκρατία, αλλά με το πέρασμα των χρόνων 
παρήκμασε, έχασε την αίγλη και την τεράστια περιουσία 
του, και από «Μεγάλο Μοναστήρι» υποβαθμίστηκε ουσι-
αστικά και λεκτικά σε «Μοναστηράκι». Ο ενοριακός ναός 
που βρίσκεται σήμερα πάνω στην πλατεία, η «Κοίμησης 
της Θεοτόκου», το «Μοναστηράκι», ήταν το καθολικό 
(κεντρικός ναός) της μονής και το μόνο κτίσμα που απέ-
μεινε απ’ αυτήν. 

Η πλατεία είχε κατά καιρούς και άλλα ονόματα, όπως 
«Πλατεία της Παλιάς Στρατώνας», λόγω των ομώνυμων 
φυλακών που ήταν κοντά, ή «Πλατεία Αδριανού», λόγω 
της γειτνίασής της με τη Βιβλιοθήκη του Αδριανού. Ήταν 
γνωστή και με την επωνυμία «Στις Καρότσες», μια και εκεί 
έκαναν πιάτσα οι περισσότεροι αμαξάδες της Αθήνας. Άλ-
λη ονομασία, πιο… νόστιμη και γευστική, ήταν το «τζιερ-
τζίδικα», όνομα που προέρχεται από το «τζιέρι» που στα 
τούρκικα σημαίνει συκώτι, σπλάχνα, μια και υπήρχαν εκεί 
πολλά ταβερνάκια που σέρβιραν τέτοιους μεζέδες, όπως 
του Τασούλα, στην οδό Άρεως 1. Στα χρόνια της Τουρ-
κοκρατίας η περιοχή του Μοναστηρακίου αποτελούσε 
τη μικρογραφία μιας τυπικής οθωμανικής πόλης με την 
αγορά –η οποία ήταν ταυτόχρονα εμπορικό και διοικητικό 
κέντρο–, τα μαγαζιά, το σεράι του Βοεβόδα, τους χώρους 
προσευχής, το ιεροσπουδαστήριο (Μεντρεσές), τα λου-
τρά, τα καφενεία, τα χάνια και τα πανδοχεία, καθώς και 
κατοικίες της ανώτερης τάξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
από τα ρωμαϊκά χρόνια μέχρι και τα χρόνια του Όθωνα, 
το εμπορικό αλλά και το πολιτικό κέντρο της Αθήνας ήταν 
σχεδόν πάντα κάτω από την Ακρόπολη και η ζωή της αγο-
ράς συνδεόταν άρρηκτα με τη ζωή της πόλης.
Η αγορά της Τουρκοκρατίας ξεκινούσε από τους Αέρη-
δες και έφτανε μέχρι τον τοίχο της Βιβλιοθήκης του Α-
δριανούο (σημερινή οδός Άρεως) και τους γύρω από 
την πλατεία δρόμους, με την οδό Ηφαίστου. Εκτός από 
την εβδομαδιαία αγορά (Σταροπάζαρο) στην πύλη της 
Αρχέτιδος Αθηνάς (Πάνω και Κάτω Παζάρι), όπου τα 
προϊόντα απλώνονταν πάνω σε πάγκους στους δρόμους 
(όπως περίπου γίνεται στις σημερινές λαϊκές αγορές), 
υπήρχε και η μόνιμη, με τα εμπορεύματα μέσα σε μικρά 
μαγαζιά, με σκέπαστρο στην είσοδο. Η αγορά, ήταν ένα 
από τα πιο ζωντανά σημεία της πόλης και συγκέντρωνε 
καθημερινά «εκπροσώπους» και από τις 4 κοινωνικές τά-
ξεις (άρχοντες, νοικοκυραίοι, παζαρίτες και ξωτάρηδες) 
της τότε πολυπολιτισμικής κοινωνίας της Αθήνας, πράγμα 
που συνεχίστηκε και μετά την απελευθέρωση, στα χρόνια 
της οθωνικής εποχής. Η τάξη των παζαριτών αποτελείτο 
από εμπόρους και βιοτέχνες οι οποίοι ήταν χωρισμένοι 
σε 8 μέχρι 12 ρουφέτια ή συνάφια, δηλαδή συντεχνίες.  
Τα επαγγέλματα ήταν κλειστά και το κάθε ένα είχε τους 
δικούς του κανονισμούς, συνθηματική γλώσσα, ορολογία 

αλλά και άγιο προστάτη. Όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της 
Λίζας Μιχελή «απ’ τις πιο σημαντικές συντεχνίες ήταν οι 
μεταξουργοί (καζάζηδες), οι βυρσοδέψες (ταμπάκηδες), οι 
οπλοποιοί (τουφεξήδες), οι σιδηρουργοί (ντεμερτζήδες), οι 
κατασκευαστές μαγγανιών (μαγγαναρέοι)».

Το άνοιγμα της πλατείας έγινε όταν η Αθήνα ανακηρύ-
χθηκε πρωτεύουσα του νεοσύστατου κράτους (1834), 
χαράχθηκαν οι οδοί Ερμού, Αθηνάς και Πανδρόσου, 
προεκτάθηκε από το Θησείο ο ατμήλατος σιδηρόδρο-
μος Αθηνών-Πειραιώς και στις 17 Μαϊου του 1895 εγκαι-
νιάστηκε το νεοκλασικό κτίριο του Σταθμού με το αρχικό 
όνομα «Μοναστήριον». Ο σταθμός έχει κατασκευαστεί 
επί της κοίτης του ποταμού Ηριδανού, τμήματα της οποί-
ας είναι  ορατά και πάνω από την πλατεία αλλά και από τον 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του σταθμού. Όπως 
λέει το τραγούδι του Γιώργου Αλτή: «Κάτω στο Μοναστη-
ράκι/και στις ράγες του μετρό/αν κατέβεις θα τον έβρεις/
τον αρχαίο Ηριδανό.  Κάτω στο Μοναστηράκι/και σε τούνελ 
σκοτεινό/έχουνε φυλακισμένο/τον αρχαίο ποταμό». 
Δίπλα από τον σταθμό αρχίζει η οδός Ηφαίστου, όπου 
παλιά ήταν συγκεντρωμένα τα σιδεράδικα, και η περιοχή, 
η οποία έφτανε μέχρι την έξοδο της πόλης, στην Πόρτα 
του Μοριά ή Γυφτόπορτα, ήταν γνωστή ως τα «Γύφτικα».      
Όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Λ. Μιχελή, «τα Γύφτικα 
είχαν αρχικά δημιουργηθεί από Γύφτους που μετακινήθη-
καν απ’ την Αίγυπτο στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στην 
Αθήνα λίγο πριν την Τουρκοκρατία». Μετά την ανέγερση 
του σταθμού, η εμπορική οδός Ηφαίστου,  η οποία άρχιζε 
από τον Άγιο Φίλιππο και έφτανε μέχρι την πλατεία της 
Μητρόπολης, διχοτομήθηκε. Το ανατολικό τμήμα αυτής 
ονομάστηκε «Πανδρόσου» (από την κόρη του Κέκροπα, 
Πάνδροσο) και το δυτικό παρέμεινε «Ηφαίστου».  Στην 
οδό Πανδρόσου δημιουργήθηκαν πολλά τσαρουχάδικα,  
που έδωσαν το όνομά τους σ' ένα τμήμα της περιοχής. 
Σήμερα, στην οδό Ηφαίστου ή στην οδό Πανδρόσου δεν 
υπάρχουν οι βιοτέχνες ή τα εργαστήρια των περασμέ-
νων ετών, παρά ελάχιστα, και στα περισσότερα μαγαζιά 
πωλούνται, κοσμήματα, σουβενίρ, είδη λαϊκής τέχνης, 
αντίγραφα μουσειακών εκθεμάτων, ρούχα, χειροποίητα 
σανδάλια, δερμάτινα είδη κ.ά. Από την οδό Ηφαίστου 
αρχίζει το «Fleat Market» και κάθετα σ' αυτήν υπάρχουν 
σοκάκια γεμάτα  παλαιοπωλεία, παλαιοβιβλιοπωλεία ή 
δισκοπωλεία,  παράδεισος για τους  φανατικούς του εί-
δους,  οι οποίοι μπορούν να περάσουν ώρες ψάχνοντας 
μανιωδώς στις σκονισμένες κούτες ή τα ράφια για να ξε-
τρυπώσουν πραγματικούς θησαυρούς – σπάνια βιβλία, 
περιοδικά, αφίσες,  ή δίσκους βινυλίου.

Τη νότια πλευρά της πλατείας Μοναστηρακίου κοσμεί η 
τρίκλιτη καμαροσκέπαστη βασιλική της Κοίμησης της 
Θεοτόκου Μοναστηρακίου, η Παναγιά Παντάνασσα (η 
βασίλισσα των πάντων) ή Αθηνιώτισσα, το Μοναστη-
ράκι, όπως συνηθίζεται να ονομάζεται, πρώην καθολικό 
του Μεγάλου Μοναστηριού. Ως προς τη χρονολογία ανέ-
γερσης του ναού διίστανται οι απόψεις των ιστορικών 
και έτσι τοποθετείται μεταξύ 8ου και 11ου αιώνα μ.Χ. Συ-

γκεκριμένες πληροφορίες για την ίδρυση και τη σύστα-
ση  της  γυναικείας Μονής της Παντάνασσας δεν έχουν 
βρεθεί.  Αλλά, σύμφωνα μ' έναν πατριαρχικό συγίλλιο 
του 1678, η Μονή υπήρχε στα χρόνια της Φραγκοκρα-
τίας, ως «γυναικείον καταγώγιον», δηλαδή μονή γυναι-
κών, ιδιοκτησίας ενός εύπορου Αθηναίου, του Νικολάου 
Μπονεφαντζή, ο οποίος τη δώρισε στη Μονή Καισαρι-
νής και έγινε μετόχι αυτής.   

μονή της Παντάνασσας, κατά τα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας, γνώρισε μεγάλη οικονομική 
άνθηση. Είχε τεράστια ακίνητη περιουσία από 

οικόπεδα αλλά και μικρομάγαζα τριγύρω της τα οποία 
μίσθωνε σε εμπόρους και αυτά αποτελούσαν τον κυρι-
ότερο οικονομικό της πόρο. Επίσης, διέθετε πολλά υφα-
ντήρια και αργαλειούς, και οι μοναχές αλλά κι οι άπορες 
και απροστάτευτες γυναίκες που φιλοξενούντο εκεί, δι-
δάσκονταν την τέχνη του αργαλειού και προμήθευαν το 
Παζάρι με αμπάδες – χοντρά υφάσματα. Η Παντάνασσα 
ήταν μία από τις 24 εκκλησίες που σώθηκαν, σε σύνολο 
129 που υπήρχαν στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, στα 
χρόνια που ακολούθησαν την απελευθέρωση. Μετά τις 
ανασκαφές του 1885 έχασε ένα μεγάλο μέρος από τα κτί-
σματά της και μετά την ανακαίνισή της το 1890 αλλά και 
το κτίσιμο του σιδηροδρομικού σταθμού το 1895, αλλοι-
ώθηκε η αρχική της μορφή και ο χώρος γύρω από αυτήν. 
Στην Παντάνασσα υπηρέτησε μεταξύ 1881-1895 ο Άγιος 
Νεκτάριος και συχνά έψαλλαν εκεί οι «Άγιοι των γραμ-
μάτων» Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και Αλέξανδρος 
Μωραϊτίδης. Στον ναό διασώζονται πολλά κειμήλια, και  
παλιές εικόνες από εκκλησίες που κατεδαφίστηκαν μετά 
την Επανάσταση του 1821. Έχει αγιογραφηθεί από τον 
Σπυρίδωνα Χατζηγιαννόπουλο και στο τέμπλο έχει φο-
ρητές εικόνες του Φώτη Κόντογλου. Το ογκώδες καμπα-
ναριό, που είχε προκαλέσει αντιδράσεις ως προς την αι-
σθητική του, χτίστηκε το 1911 στη θέση του παλαιότερου 
που υπήρχε εκεί, κτίσεως του 1890.

Στο βόρειο μέρος της πλατείας βρίσκεται το Τζαμί του 
Τζισταράκη, γνωστό και ως Κουρσουνού Τζαμί (μολυ-
βδοσκέπαστο) ή το τζαμί του «Κάτω Παζαριού» ή του 
«Κάτω Σιντριβανιού» (λόγω του μαρμάρινου σιντριβα-
νιού που βρισκόταν μπροστά του), το οποίο κτίστηκε το 
1759 από τον βοεβόδα  Μουσταφά Αγά (Τζισταράκη) και 
είναι  το μοναδικό επισκέψιμο τζαμί της Αθήνας. Λέγεται 
ότι το τζαμί συνδέεται με το γκρέμισμα, κατ’ εντολή του 
Τζισταράκη, της δέκατης έβδομης κολώνας του Ναού 
του Ολυμπίου Διός, προκειμένου να προμηθευτούν α-
σβέστη για το μαρμαροκονίαμα των τοίχων του τζαμιού.  
Στον βανδαλισμό της κολώνας αποδόθηκε, τόσο από 
τους Έλληνες όσο και από τους Τούρκους, η επιδημία 
της πανούκλας που έπληξε την Αθήνα εκείνη τη χρο-
νιά, γιατί σύμφωνα με μια δοξασία που επικρατούσε, 
κάθε αρχαία κολώνα που πέφτει απελευθερώνει και μια 
συμφορά που είναι από κάτω της και αυτό φέρνει «θανα-
τικά» στους κατοίκους της. Ο Τζισταράκης τιμωρήθηκε 
από τον Πασά του Ευρίπου, έχασε τον τίτλο του και διώ-

➊ Ed. Dodwell 
Υδατογραφία των αρχών 
του 19ου αι.  Το Παζάρι της 
Aθήνας  (φωτό από το site 
του Μουσείου Μπενάκη)

➋ Παλαιοβιβλιοπωλείο 
στην οδό Νορμανδού, 
κάθετος στην οδό 
Ηφαίστου

Τον 19ο αιώνα 
το Μοναστη-

ράκι ήταν 
η πύλη 

εισόδου στην 
Αθήνα και 

εκεί κατέφθα-
ναν οι επαρχι-

ώτες που 
ερχόντουσαν 
για δουλειές 

ή και για 
εγκατάσταση
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χθηκε από την πόλη. Το τζαμί αυτό λειτουργούσε στον 
επάνω όροφο μίας τετράγωνης οικοδομής. Στο ισόγειο 
υπήρχαν από τότε μαγαζάκια και το τέμενος ήταν στο 
πάνω επίπεδο του κτιρίου. Διέθετε μία μεγάλη αίθουσα 
προσευχής με το εντυπωσιακό μιχράμπ στην ανατολική 
της πλευρά, διακοσμημένο με υπέροχη ζωγραφική δια-
κόσμηση και επιγραφές. Μετά την ίδρυση του ελληνικού 
κράτους το τζαμί άλλαξε πολλές χρήσεις και έγινε στρα-
τώνας, φυλακή, αποθήκη, ακόμη και αίθουσα χορού 
προς τιμή του βασιλιά Όθωνα τον Μάρτιο του 1834. Ανα-
στηλώθηκε το 1915 από τον αρχιτέκτονα και αρχαιολόγο 
Αν. Ορλάνδο και από το 1918 έως το 1973 ήταν η πρώτη 
στέγη του Μουσείου Ελληνικών Χειροτεχνημάτων. Το 
1966 ο χώρος διαμορφώθηκε αναλόγως προκειμένου 
να προσευχηθεί εκεί ο έκπτωτος Σαουδάραβας Βασι-
λιάς Ιμπν Σαούντ. Σήμερα λειτουργεί ως παράρτημα του 
Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης.

Δίπλα στο τζαμί του Τζισταράκη, στην οδό Άρεως, ο τοί-
χος της ρωμαϊκής Βιβλιοθήκης του Αδριανού, με την 
εντυπωσιακή κορινθιακή κιονοστοιχία, καθώς και τα ση-
μαντικά ερείπια του χώρου, αποτελούν μία ένδειξη του 
λαμπρού ιστορικού παρελθόντος της Αθήνας και των με-
γαλοπρεπών αρχιτεκτονημάτων της.  
Η Βιβλιοθήκη ήταν ένα υπέροχο οικοδόμημα, ορθογώ-
νιας κάτοψης, διαστάσεων 122 x 82 μ., με «εκατό κίονες 
φρυγίου λίθου, ορόφω τε επιχρύσω και αλαβάστρω λίθω», 
όπως την περιγράφει ο Παυσανίας και οργανώνεται 
γύρω από μία εσωτερική αυλή. Κτίστηκε από τον αυ-
τοκράτορα Αδριανό γύρω στο 132 μ.Χ. και χρησίμευε 
σαν πνευματικό κέντρο της εποχής της. Στους χώρους 
της, εκτός από τα ιστορικά και φιλολογικά βιβλία, φυ-
λάσσονταν κρατικά αρχεία, φιλοξενούντο φιλοσοφικές 
σχολές και γινόντουσαν διαλέξεις και μαθήματα. Η Βιβλι-
οθήκη καταστράφηκε από την επιδρομή των Ερούλων 
το 267 μ.Χ. και αμέσως μετά ενσωματώθηκε στο υστε-
ρορωμαϊκό τείχος, αποκτώντας φρουριακό χαρακτήρα. 
Ο προστατευόμενος χώρος της Βιβλιοθήκης, στα χρόνια 
του Μεσαίωνα αλλά και στα χρόνια της οθωμανικής κυ-
ριαρχίας που ακολούθησαν, αποτελούσε το διοικητικό, 
εμπορικό και πνευματικό κέντρο της Αθήνας, ένα από τα 
πιο νευραλγικά σημεία της πόλης.  

Τον 5ο αιώνα μΧ. στο μέσον της αυλής της Βιβλιοθήκης, 
κτίστηκε από την Αθηναϊδα-Ευδοκία (σύζυγο του Θεο-
δοσίου Β΄) ένας μεγαλοπρεπής μαρμάρινος ναός, το Τε-
τράκογχο (κτίριο με κεντρική τετράγωνη αίθουσα με 
κόγχες στις τέσσερις πλευρές της), αφιερωμένος στην 
Παναγία, που θεωρείτο η πρώτη χριστιανική Μητρόπολη 
της Αθήνας. Δυστυχώς, η εκκλησία είχε την ίδια τύχη με 
τη Βιβλιοθήκη και καταστράφηκε από τους Αβαροσλά-
βους γύρω στα 580 μ.Χ. Αρκετά χρόνια αργότερα (αρχές 
7ου αιώνα), οι Αθηναίοι έκτισαν πάνω στα ερείπια μία μι-
κρότερη τρίκλιτη βασιλική, τη Μεγάλη Παναγιά, αλλά 
κι αυτή  καταστράφηκε από φωτιά τον 11ο αιώνα. Στις 
αρχές του 12ου αιώνα, μία τρίτη μονόκλιτη βασιλική, με 
μικρό τρούλο αθηναϊκού τύπου, κτίστηκε πάνω στα απο-

καΐδια της Μεγάλης Παναγιάς.  Όμως, οι ταλαιπωρίες της 
εκκλησίας αυτής, της αρχαιότερης της πόλης, δεν στα-
μάτησαν  εκεί.  Άρχιζε σιγά-σιγά να μοιάζει ότι βυθίζεται 
μπροστά από τα νεότερα κτίρια που την περιέβαλλαν  και 
έτσι  την ονόμασαν «βυθισμένη Παναγιά», μια και μετά 
την απελευθέρωση μόνο ο τρούλος και η βάση του ξεχώ-
ριζαν πάνω από την επιφάνεια της γης. Ο κύκλος ζωής της 
Μεγάλης Παναγιάς έκλεισε οριστικά με τη μεγάλη φωτιά 
που ξέσπασε στις 9 Αυγούστου του 1884 η οποία στο διά-
βα της αποτέφρωσε καταστήματα, κτίρια, μνημεία, που 
βρίσκονταν μέσα στον χώρο της Βιβλιοθήκης. Σήμερα, ο 
επισκέπτης της Βιβλιοθήκης μπορεί να διακρίνει ανάμεσα 
στα χαλάσματα του Τετράκογχου το υπέροχο ψηφιδωτό 
δάπεδο, καθώς και τους κίονες που διασώζονται.

Η Μεγάλη Παναγιά δεν ήταν η μόνη χριστιανική εκκλη-
σία στον χώρο της Βιβλιοθήκης, μια και ήταν συνηθισμέ-
νο να κτίζουν ναούς πάνω ή δίπλα σε αρχαία μνημεία για 
να «εξαγνίσουν» τον χώρο από την «ειδωλολατρία». Και 
απόδειξη αυτού είναι ο μικρός βυζαντινός ναός, αφι-
ερωμένος στους Ταξιάρχες, γνωστός ως «Ασώματοι 
στα Σκαλιά» ή «Στα Παλιά», κτισμένος το 1295 ακριβώς 
δίπλα στον εξωτερικό διατηρημένο δυτικό τοίχο της 
Βιβλιοθήκης. Ανήκε στην οικογένεια Χαλκοκονδύλη 
η οποία το επισκεύασε το 1577.  Σήμερα το μόνο που έ-
χει απομείνει είναι μερικά λείψανα τοιχογραφιών πάνω 
στον ρωμαϊκό τοίχο. Το εκκλησάκι αυτό, ένα από τα πιο 
γνωστά μνημεία της πόλης, αποτελούσε ένδειξη ανα-
γνώρισης μεταξύ των Αθηναίων που είχαν ξενιτευτεί, 
μετά την ομαδική φυγή του 1688, κατά τη διάρκεια του 
βενετο-τουρκικού πολέμου. Κατά μήκος δε του τοίχου 
της Βιβλιοθήκης (σημερινή οδός Άρεως) ήταν το λαχα-
νοπάζαρο, κάτω από πυκνές κληματαριές.  

νατολικά της Βιβλιοθήκης, πάνω σ’ έναν πύρ-
γο, τοποθετήθηκε το 1814 ένα κρουστικό ρο-
λόι, το οποίο δώρισε ο αρχαιοκάπηλος λόρδος 

Έλγιν στους Αθηναίους για να εξιλεωθεί, κατά κάποιο 
τρόπο, μετά την υφαρπαγή των γλυπτών του Παρθενώ-
να.  Έφερε επιγραφή στα λατινικά που σήμαινε «Θωμάς, 
Κόμης του Έλγιν, στους Αθηναίους εδώρισε ωρολόγιον και 
οι Αθηναίοι πολίτες το έστησαν το 1814». Ο πύργος με τα 4 
ρολόγια (ένα σε κάθε πλευρά) έγινε το σήμα κατατεθέν 
της αγοράς και σύμφωνα μ’ αυτό ρύθμιζαν οι Αθηναίοι τα 
ρολόγια τους. Γύρω του μαζεύονταν, συχνά, φτωχόπαι-
δα, αλήτες και άλλα χαμίνια της γειτονιάς, που δημιουρ-
γούσαν διάφορα προβλήματα στην περιοχή και έμειναν 
γνωστοί ως οι «μάγκες του ρολογιού». Αυτά τα παιδιά  ή-
ταν η αφορμή που ιδρύθηκε η «Σχολή Απόρων Παίδων 
του Παρνασσού», με σκοπό να τα βοηθήσει να μορφω-
θούν και να ενταχθούν αργότερα στην κοινωνία. Στα 
οθωνικά χρόνια, ο πύργος είχε μετατραπεί, προσωρινά, 
σε φυλακές. Οι δείκτες του ρολογιού σταμάτησαν την 9η 
Αυγούστου του 1884, με τη μεγάλη φωτιά της αγοράς 
και σήμερα μέρη του μηχανισμού του και η επιγραφή 
του βρίσκονται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.   
Στη ΝΔ πλευρά της Βιβλιοθήκης υπήρχε το παλάτι (σε-

➌  Στην οδό Ηφαίστου, 
Μοναστηράκι 

➍ Λείψανα τοιχογραφιών 
από το εκκλησάκι Άγιοι 
Ασώματοι στα Σκαλιά

➎ Μουσικοί μπροστά στη 
Βιβλιοθήκη του Αδριανού 
(οδός Άρεως)

ράι) του Βοεβόδα της Αθήνας.  Ήταν το ψηλότερο σπίτι 
της πόλης, ιδιοκτησίας της οικογένειας των Μπενιζέ-
λων.  Στου Όθωνα τα χρόνια... «το Μοναστηράκι/Βαυαροί 
χωροφυλάκοι/μες στην αντηλιά/χορεύουν μπρος στον 
βασιλιά/συρτάκι»,  μια και το κτίριο χρησιμοποιήθηκε ως 
στρατώνας - καζάρμα - των βαυαρικών στρατιωτικών 
μονάδων και εκεί οφείλεται το όνομα, «Παλιά Στρατώ-
να», των θρυλικών φυλακών, χωρητικότητας 800 κρα-
τουμένων που λειτούργησαν εκεί. Οι φυλακές, αλλά και 
ένας διευθυντής της, ο Ιωάννης Καπετανάκης, είχαν γίνει 
στίχοι σε πολλά τραγούδια της εποχής καθώς και νούμε-
ρα σε  επιθεωρήσεις. Το κτίριο κατεδαφίστηκε το 1932.
Κοντά στην πλατεία χαράχθηκαν οι πρώτοι δρόμοι της 
Αθήνας, η Αιολική οδός (Αιόλου) και η Ερμαϊκή οδός 
(Ερμού). Εκτός των άλλων, η πλατεία ήταν και συγκοι-
νωνιακός κόμβος της πόλης, μια και αποτελούσε τη  φυ-
σική αφετηρία του δρόμου προς τον Πειραιά, διαδρομή 
που γινότανε από το τέλος του 1836 με το αλογοκίνητο 
«Παντοφορείο». Εκεί έκαναν πιάτσα οι περισσότεροι 
αμαξάδες της Αθήνας, ένα από τα πιο προσοδοφόρα 
επαγγέλματα της εποχής και ένας επαγγελματικός κλά-
δος που, λόγω των ξένων επισκεπτών με τους οποίους 
ερχόταν σε επαφή, επηρεάστηκε από νωρίς ενδυματο-
λογικά από το δυτικό τρόπο ντυσίματος.   
Τον 19ο αιώνα το Μοναστηράκι ήταν η πύλη εισόδου 
στην Αθήνα και εκεί κατέφθαναν οι επαρχιώτες που ερ-
χόντουσαν για δουλειές ή και για εγκατάσταση και γι’ αυ-
τό στην περιοχή υπήρχαν χάνια (π.χ. «Η Ελευσίς», χαμηλά 
στην οδό Ερμού), ταβερνάκια και καφενεία. Μία από τις 
πρώτες επιχειρήσεις εστίασης, η ταβέρνα των αδελ-
φών Σιγάλα, ιδρύθηκε το 1879 ακριβώς πάνω στην πλα-
τεία και για πολλά χρόνια υπήρξε κέντρο διανοούμενων. 
Από το  1980 ανήκει στον Σπύρο Μπαϊρακτάρη και εξα-
κολουθεί να είναι το ίδιο δημοφιλής και πολυσύχναστη.
Η φωτιά του 1894 αποτέφρωσε τα περίπου 100 μαγαζιά 
του Παζαριού που βρισκόντουσαν εντός και εκτός του 
τετραγώνου της Βιβλιοθήκης του Αδριανού, με αποτέ-
λεσμα να κριθεί αναγκαίο να καθαριστεί ο χώρος από τα 
αποκαϊδια και να δοθεί, για ανασκαφές, στην Αρχαιολο-
γική Εταιρεία, αλλάζοντας έτσι εντελώς η φυσιογνω-
μία της περιοχής. Το αγοραστικό κοινό της Αθήνας με-
τατοπίζεται προς άλλες συνοικίες και στο Μοναστηράκι 
αρχίζει να ανθίζει το εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών 
(ρούχα, παπούτσια, αντικείμενα οικιακής χρήσης), μια 
και οι πελάτες της αγοράς ήταν χαμηλού οικονομικού 
εισοδήματος.  
Σήμερα, στο Μοναστηράκι και στην ευρύτερη περιοχή, η 
ανατολίτικη επίδραση εξακολουθεί να είναι εμφανής κα-
θώς και η αύρα της αθηναϊκής Αρχαίας Αγοράς. Η συνοι-
κία, σε απόσταση αναπνοής από εμβληματικά αξιοθέατα 
της πόλης, δίπλα στην πανέμορφη Πλάκα και τον βράχο 
της Ακρόπολης να δεσπόζει πάνω απ' αυτήν προσφέ-
ροντας υπέροχη θέα από τα περισσότερα καφέ και ε-
στιατόρια της περιοχής, διατηρεί τον πολυπολιτισμικό 
της χαρακτήρα και είναι ένα ζωτικό και πολυσύχναστο 
σημείο της Αθήνας, πόλος έλξης για τους κατοίκους της 
και για τους τουρίστες.    A
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Λευτέρης Τζώρτζης

∆ηµήτρης Μπίστης

Movie Galaxy, Εξάρχεια

Movies Club, Παγκράτι

Ο teenager ερχόταν σε 
εμάς για να ενημερωθεί 
τι παίζει στην ποπ κουλ-
τούρα, όπως πήγαινε και 

στα δισκάδικα. Στα 90s 
οι σινεφίλ ζητούσαν κα-
σέτες ακόμα και του ’75, 

αυτές πλέον τις πουλάω.



νας τόσος δα ιός ήταν αρκετός για να µας αλλάξει 
την καθηµερινότητα, να µας κλείσει στο σπίτι, 
να σαρώνουµε τις επιλογές στη τηλεόραση ή τα 
συνδροµητικά κανάλια και να χανόµαστε µε τις 
ώρες στις µεγάλες λεωφόρους του streaming. 
Οι «νετφλιξάδες» της µετα-millenial εποχής 

που έχουν συνηθίσει µε το πάτηµα ενός κου-
µπιού να παρουσιάζεται µπροστά τους το νέο 

blockbuster µέσα σε µερικά δευτερόλεπτα, σίγου-
ρα δεν µπορούν να φανταστούν πως κάποτε η καλύτερη 

έξοδος που θα µπορούσε να κάνει κανείς ένα µοναχικό βράδυ 
Παρασκευής ήταν η βόλτα στο βίντεο-κλαµπ της γειτονιάς.
Η ιεροτελεστία ξεκινούσε καλησπερίζοντας τον υπάλληλο πίσω 
από τον πάγκο, αυτόν τον cool τύπο µε τα αστεία t-shirt που σε έκα-
νε να αναρωτιέσαι κάθε φορά για τον αριθµό ταινιών που έχει δει, 
αφού σε κάθε ενοικίαση σου έκανε νόηµα thumbs up λέγοντας την 
ίδια ατάκα: «Πολύ καλό, το είδα χθες». Στη συνέχεια ακολουθούσε 
η ψιλή κουβέντα µε τους άλλους πελάτες σχετικά µε την κωµωδία 
που θα γελάσεις περισσότερο, και από κοντά ο ήχος του κλακ-κλακ 
που έκαναν τα dvd καθώς ψαχούλευες στα ράφια. Το τελετουργικό 
τελείωνε, όταν κατάφερνες να συνδυάσεις µε επιτυχία το σωστό 
βρώµικο για να συνοδεύσει την ταινία που νοίκιασες.  
Μ’ αυτά και µ’ αυτά, αναρωτηθήκαµε, την εποχή που µεσου-
ρανούν το streaming, οι συνδροµητικές πλατφόρµες και το 
downloading, υπάρχουν ακόµα Video Clubs; Κι αν ναι, ποιος 
πηγαίνει να νοικιάσει ταινίες εκεί; Αποφασίσαµε να πατήσουµε 
«rewind» στην αναπόληση του dvd και της κασέτας και συνα-
ντήσαµε δύο από τους εναποµείναντες εκεί έξω «ορκισµένους» 
βιντεοκλαµπάδες της πόλης, που εξακολουθούν να εξυπηρετούν  
το µικρό αλλά πιστό τους κοινό. 

Ο ∆ηµήτρης Μπίστης γύρω στα 00s έφτασε να είναι ιδιοκτήτης επτά 
βίντεο κλαµπ στην Αθήνα. Σήµερα έχει τα Video Blue στην Ηλιούπολη 
και το λιλιπούτειο Movie Club στο Παγκράτι. Το τελευταίο απλωνό-
ταν σε όλο τον χώρο αλλά εξαιτίας της κρίσης, σε συνδυασµό µε την 

καραντίνα αργότερα, έπαψε να είναι κερδοφόρο και ο ∆ηµήτρης α-
ποφάσισε πρόσφατα να µετατρέψει τον κάτω χώρο σε laundry και να 
φτιάξει στην σοφίτα –15 τ.µ.– έναν µικρό κινηµατογραφικό παράδεισο. 
Η διαρρύθµιση παραπέµπει σε νεοϋoρκέζικο σκηνικό και όσο περιµέ-
νει κάποιος να στεγνώσει η µπουγάδα του ανεβαίνει στη σοφίτα για 
να χαζέψει τα dvd. «Το 1997 το να ανοίξει κάποιος video club, όπως εγώ, 
φαινόταν καλή κίνηση επιχειρηµατικά, κανείς δεν µπορούσε να φανταστεί 
την πτώση που θα ερχόταν µετά το 2004. Οι πελάτες έρχονταν δύο µε τρεις 
φορές την µέρα, όσοι έµεναν πολύ κοντά κατέβαιναν να παραδώσουν την 
ταινία µε τις πιτζάµες. Η ενοικίαση ήταν στις 150 µε 200 δραχµές και µετά το 
2000 στα 2 ευρώ. Η φρενίτιδα γύρω τους οδήγησε να τοποθετηθούν πειρα-

µατικά για λίγο καιρό στην πόλη και κάποια 24ωρα που έµοιαζαν µε 
ATM στα οποία έριχνες το κέρµα και σου έβγαζαν την ταινία. 

Ο teenager ερχόταν σε εµάς για να ενηµερωθεί τι παίζει 
στην ποπ κουλτούρα, όπως πήγαινε και στα δισκάδικα. 
Στα 90s οι σινεφίλ ζητούσαν κασέτες ακόµα και του ’75, 

αυτές πλέον τις πουλάω. Οι κασέτες όµως δεν θα ξα-
νανιώσουν, όπως τα βινύλια. Θα αποµείνουν ελάχιστα 
video club ίσα για να δίνουν αυτόν τον retro και νοσταλ-
γικό τόνο στην πόλη κι όχι επειδή θα είναι βιώσιµα».
Το πρώτο µεγάλο πλήγµα για τα βίντεο κλαµπ, συµ-
φωνούµε µε τον ∆ηµήτρη, ήταν η ιδιωτική τηλεόρα-

ση. Έπειτα η οικονοµική κρίση βούλιαξε κάποιες επι-
χειρήσεις και ευνόησε τα torrents και την πειρατεία µε 

αποτέλεσµα αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα να υπάρχουν 
κάτω από 400 και οι δεκάδες εταιρείες διανοµής µετρη-
µένες στα δάχτυλα. Προσωπικά θυµάµαι τον βιντεο-
κλαµπά της γειτονιάς µου στην επαρχιακή πόλη από 
την οποία κατάγοµαι, να γκρινιάζει ότι ο περιπτεράς 
πουλούσε περισσότερα dvd από εκείνον µε τις κυρια-
κάτικες εφηµερίδες. Ο ∆ηµήτρης µού εξηγεί ότι πλέον 
αυτοί που θα πάνε στο µαγαζί του να νοικιάσουν ταινίες 
είναι σχεδόν αποκλειστικά τα µικρά παιδιά που θέλουν 
να βρουν µεταγλωττισµένα παιδικά, µε εξαίρεση κά-
ποιους που αναζητούν τη συγκεκριµένη «avant garde 
ξενόγλωσση ταινία» που δεν υπάρχει στο internet. Υ-
πάρχουν βέβαια και εκείνοι που µπαίνουν να χαζέψουν 
για να περάσει η ώρα τους χωρίς να σκοπεύουν να νοι-
κιάσουν κάτι, αφού στην πλειοψηφία τους χρησιµοποι-
ούν το Νetflix. Εσύ βλέπεις ταινίες από πλατφόρµες; 
τον ρωτάω. «∆εν έχω δει ποτέ, από άποψη. Το θεωρώ 
προδοσία στο επάγγελµα και βλέπω τις ταινίες από τα 
µαγαζιά µου. Τα συνδροµητικά κανάλια είναι στα high 
τους επειδή ποντάρουν στο ότι δεν βγαίνεις από το σπί-
τι σου – δεν είναι φτηνότερα από την ενοικίαση ταινίας 
και τα θεωρώ θεµιτό ανταγωνισµό, σε αντίθεση µε την 
πειρατεία που αφέθηκε ανεξέλεγκτη στην Ελλάδα».

Ο Λευτέρης Τζώρτζης, ιδιοκτήτης του Movie Galaxy 
στη γειτονιά των Εξαρχείων από το 2006, αποφάσισε να 
δουλέψει µέσα στην καραντίνα µε delivery, µεταφέρο-
ντας τις ταινίες που παραγγέλνει ο κάθε ενοικιαστής, ο 
ίδιος. Η αίσθηση µπαίνοντας στο µαγαζί του για κάποιον 
που δεν έχει ιδέα πώς είναι να ζητάς να αγοράσεις από 

Video Club αφίσες του «Άρχοντα των δαχτυλιδιών», να 
αγχώνεσαι ότι θα ξεφραγκιαστείς επειδή επιστρέφεις την 

ταινία µε δύο βδοµάδες καθυστέρηση και να µεγαλώνεις βλέποντας 
σειρές µόνο τα µεσηµέρια στο Star, είναι πάνω κάτω ίδια µε αυτή µέ-
σα σε ένα µουσείο παλαιοντολογίας. «Ξεκίνησα νιώθοντας λίγο σαν 
τον Tarantino. Ένας φοιτητής-ταπεινός υπάλληλος σε video club αλλά 
φανατικός ταινιοφάγος που µπορεί να κατάφερνε να γίνει ένας από τους 
σπουδαιότερους σκηνοθέτες στην ιστορία κάποια στιγµή. Στην πορεία 
συνειδητοποίησα ότι η δουλειά τον ονείρων µου ήταν να ανοίξω τη δική 
µου επιχείρηση. Από τις 30.000 ταινίες που έχω εδώ µέσα επιλέγω µία-δύο 
να βλέπω κάθε µέρα γιατί είναι πολύ απλά το πάθος µου. Pulp Fiction, Blade 
Runner, Μελωδία της Ευτυχίας, Εις το όνοµα του Πατρός, True Romance, 
κάποιες από τις αγαπηµένες µου».
Συζητώντας µε τον Λευτέρη, µου εξηγεί ότι το µαγαζί του κατάφερε να 
κρατηθεί επειδή βρίσκεται στα Εξάρχεια, σε µια κατεξοχήν συνοικία µε 
σινεφίλ κόσµο όλων των ηλικιών. Από την άλλη, οι κάτοικοι των Εξαρ-
χείων είναι γνωστοί για την αλληλεγγύη που δείχνουν απέναντι στα 
µικρά συνοικιακά µαγαζιά. «Εδώ µε υπολογίζουν περισσότερο από ό,τι 
ίσως σε κάποια άλλη περιοχή. Στα Εξάρχεια µένουν πολλοί καλλιτέχνες, 
φοιτητές στις σχολές κινηµατογράφου, µεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι 
που δείχνουν ότι υπολογίζουν πολύ στην προσωπική επαφή, hipsters που 
παίρνουν κασέτες επειδή εκτιµούν τις συσκευασίες τους. Γι’ αυτό κι φροντί-
ζω να είµαι πάντα ενηµερωµένος. Μoυ ζητούν ψαγµένες ταινίες, Ταρκόφ-
σκι, Φελίνι, Μπερτολούτσι, αλλά και ασπρόµαυρο κινηµατογράφο, π.χ. 
Τσάρλι Τσάπλιν. Παρατηρώ σε ποιες ταινίες κοντοστέκονται, τι references 
πετούν σε µια χαλαρή κουβέντα και τους ψυχολογώ καλύτερα από έναν 
αλγόριθµο ώστε να τους προτείνω αυτό που είναι µπαµ στα γούστα τους. 
Στους τακτικούς ξέρω ακριβώς τα όρια φόβου τους στις ταινίες τρόµου 
και πολλές φορές αν δεν θυµούνται πώς λέγεται η ταινία που ψάχνουν ή 
ποιοι πρωταγωνιστούν, η περιγραφή µονάχα ενός στιγµιότυπου µου είναι 
αρκετή για να καταλάβω ποια είναι. Μέχρι και προξενιά έχω κάνει εδώ 
µέσα µε αυτό τον τρόπο. Είχα παρατηρήσει ότι ένα αγόρι και ένα κορίτσι 
που έρχονταν ανά διαστήµατα, επέλεγαν τις ίδιες ταινίες και ένιωθα πως 
θα ταίριαζαν. Κάποια στιγµή όταν πέτυχε το σωστό timing και βρέθηκαν 
και οι δύο στο µαγαζί, τους σύστησα µεταξύ τους και µετά από λίγο καιρό 
κατέληξαν µαζί». A

Ποιος νοικιάζει ταινίες 

από Video clubs 
μέσα στην 
καραντίνα;

Συναντάμε τους εναπομείναντες 
βιντεοκλαμπάδες της Αθήνας. 
Επισκεπτόμαστε τα συνοικιακά 
Video Club που αντέχουν στην 
καραντίνα.
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Μέχρι και προξενιά έχω 
κάνει εδώ μέσα με αυτό 

τον τρόπο. Είχα παρατη-
ρήσει ότι ένα αγόρι και 

ένα κορίτσι που έρχονταν 
ανά διαστήματα, επέλε-
γαν τις ίδιες ταινίες και 

ένιωθα πως θα ταίριαζαν.



Χαίρομαί τίς 
γυναίκες 

της μουςίκης 
που με 

δυναμη 
καί ταλεντο 
υπηρετουν 
ςημερα τίς 

επίλογες τους
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Έφη Αγραφιώτη
Η διεθνούς φήμης σολίστ μιλάει στην Athens Voice 

για τη νέα της ηχογράφηση «Ήχοι από το Συρτάρι» αλλά
 και για τη διδασκαλία της μουσικής, το ρεπερτόριο,

 τις γυναίκες συνθέτιδες και την Αθήνα
Του ΓιώρΓου Φλώράκη - Φωτό: θάνάσησ κάράτζάσ

Η ΦωνΗ του Πιάνου
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πολύ στην προσωποποίηση του παιξίματος. Επέμενε στη 
λέξη ήχος. «Άσε τη νότα, φτιάξε τον ήχο της». Ανταλλάσσα-
με σκέψεις άσχετες ή σχετικές με τη μουσική. Με παίδεψε 
πολύ αρνούμενη πεισματικά να μου δώσει συνθέσεις της, 
αλλά θυμόταν με μια έκδηλη πίκρα στη φωνή, το πόσο α-
γαπούσε να συνθέτει όταν ήταν νεαρή. Ήταν σαφές ότι την 
πονούσε το ότι σταμάτησε να συνθέτει. Ήταν εμβληματικός 
και γενναιόδωρος άνθρωπος η Ρένα Κυριακού. 

Η σχετικά πρόσφατη κυκλοφορία του διπλού cd «Μού-
σα Ελληνική», όπου συνεργαστήκατε με τη Μυρσίνη 
Μαργαρίτη, έφερε στο φως εντελώς άγνωστο μέχρι ε-
κείνη τη στιγμή ρεπερτόριο. Ποιες είναι οι αρετές αυτού 
του υλικού;  Προτείναμε πανέμορφα τραγούδια γραμμένα 
από εντόπιες και ελληνικής καταγωγής συνθέτριες. Ενδια-
φέρθηκαν πολλοί ακροατές. Προσπαθήσαμε να πείσουμε 
εμπράκτως, για την ανάγκη να σώζουμε ό,τι μπορούμε, από 
τον αδικημένο μουσικό μας πολιτισμό. Πολλοί διαπίστωσαν 
ότι δεν πρόκειται για δευτερεύον υλικό, ακούγοντας το cd. 
Έχουν ενδιαφέρον όλα όσα μας έγραψαν ή μας είπαν από 
τις ξένες ραδιοφωνίες, όταν παρέλαβαν το διπλό αυτό cd. 
Ρωτούσαν: Είχατε συνθέτριες το 1850; Εμείς έχουμε ακού-
σει τραγούδια παραδοσιακά, νανουρίσματα, νησιώτικα από 
ωραίες φωνές Ελληνίδων, αλλά εδώ βλέπουμε ένα ενδια-
φέρον δίωρο ηχογράφημα με λόγια τραγούδια γυναικών. 
Στις συνεντεύξεις ρωτούσαν και ξαναρωτούσαν αν υπάρχει 
κι άλλο υλικό και πότε θα ηχογραφήσουμε νέο cd. Τι θα έ-
πρεπε να απαντήσουμε άραγε στο τελευταίο ερώτημα; 

Στους «Ήχους από το συρτάρι» παρουσιάζετε μεταξύ άλ-
λων και έργα της Σοφίας Δούδου, συζύγου του Τσίλλερ. 
Ήταν μαθήτρια του Λιστ; Υπάρχει κάποια ιστορία για 
τη ζωή και τη διαδρομή της; Η Σοφία Δούδου γεννήθηκε 
στη Βιέννη πιθανότατα το 1850. Είναι μια συνθέτρια από τις 
εννέα του cd «Ήχοι από το συρτάρι». Ήταν πιανίστα, μαθή-
τρια του θρυλικού Κροάτη-εβραίου πιανίστα Julius Epstein, 
μαθητή του Λιστ. Το δίπλωμά της φέρει την υπογραφή του 
Λιστ. Ήταν η πρώτη καθηγήτρια κλασικού πιάνου στην Α-
θήνα. Στο σπίτι των Τσίλλερ, στην οδό Μαυρομιχάλη 6 που 
πρόσφατα μεταμορφώθηκε σε χώρο-κόσμημα για την Α-
θήνα, η Δούδου οργάνωνε μουσικά πρωϊνά τις Κυριακές, 
υποδεχόμενη νέους που ήθελαν να γνωρίσουν την κλασική 
μουσική. Τους μιλούσε για τη μουσική ζωή στην Ευρώπη, 
για το έργο των μουσουργών. Οι μαθητές της και η ίδια έπαι-
ζαν στο πιάνο απλά κομμάτια αλλά και δεξιοτεχνικά έργα.

Πώς φτάσατε στο λόγιο υλικό του Βασίλη Μπακόπουλου 
των Forminx και του Άλκη Παπαδόπουλου των Πυξ Λαξ; 
Έφτασα πολύ εύκολα. Η Μουσική είναι μία και οι υποκρισίες 
του τύπου αυτή η μουσική είναι σοβαρή και η άλλη είναι 
ελαφρά είναι μάλλον παλαιότερης κοπής... Οι ποιοτικές πα-
ράμετροι και η καθαρή έμπνευση, αν ξέρεις μουσική, θα σε 
οδηγήσουν και σε όμορφες συνθέσεις. Οι δύο συνθέτες που 
αναφέρατε είναι έμπειροι, σοβαρά σπουδαγμένοι, γνώστες 
της μουσικής και της σύνθεσης.

Τι διαβάζετε αυτή την εποχή; Θα περιμένουν κι εγώ να 
διαβάζω παλαιότερα βιβλία, ψάχνοντας πληροφορίες για 
τη μελέτη μουσικών έργων που με απασχολούν. Διάβασα 
αυτό το δίμηνο το «Contretemps» της Μιμίκας Κρανάκη, το 
βιβλίο του Θάνου Μπούρλου, «Με τον Μανόλη Καλομοίρη», 
τον «Τσαϊκόφσκι» της Νίνα Μπερμπέροβα. Διαβάζω τώρα το 
«Μουσική και Φαντασία» του Άαρον Κόπλαντ.

Τι αγαπάτε περισσότερο στην Αθήνα; Είναι η πόλη μου, 
αγαπώ τη φωνή και το χρώμα της μνήμης της. Εκατοντά-
δες αναμνήσεις ρέουν ασταμάτητα μέσα μου. Αυτό είναι 
το Athens Voice με τη δική μου προσέγγιση. Ενίοτε θέλω 
να κατεβάσω εικόνες από το μυαλό στα δάχτυλα για να 
σκιτσάρω τη ζωή μου στην πόλη που γνώρισα. Αποζητώ 
στην Αθήνα μια έμπνευση, ελπίζοντας να την ξαναγαπή-
σω πιο ποιητικά. Θυμάμαι, όμως πάντα, την Κατερίνα Αγ-
γελάκη Ρουκ: «Τα ποιήματα δεν μπορούν πια να 'ναι ωραία 
αφού η αλήθεια έχει ασχημύνει».

Τι θα κάνετε μόλις τελειώσει αυτή η περιπέτεια με τον 
Covid-19; Θα συναντήσω αγαπημένους ανθρώπους και 
στον επαγγελματικό τομέα, ελπίζω να υποκλιθώ στο κοινό 
με δύο συναυλίες εκτός Ελλάδας, που τελούν σε αναμονή. 
Δεν ελπίζω ότι θα ξανασυναντηθώ με το ελληνικό κοινό πια, 
αλλά μακάρι να διαψευστώ. 

Υπάρχουν κι άλλες ηχογραφήσεις στο συρτάρι σας; Να 
περιμένουμε και δεύτερο cd; Ευελπιστώ ότι θα γεννηθεί 
σύντομα ένα ακόμα cd με «Ήχους από το Συρτάρι». Τα έρ-
γα είναι ηχογραφημένα. Μέχρι τότε, να έχουμε υγεία, να 
προσέχουμε τους εαυτούς μας και ακόμα περισσότερο να 
σεβόμαστε το δικαίωμα των άλλων να είναι υγιείς. A

την Έφη Αγραφιώτη χρω-
σ τάω τις πρ ώτ ες μου 
ακροάσεις ελληνικής λό-
γιας μουσικής. Το 1981 η-
χογράφησε για τη Motivo 
τρεις δίσκους. Ο πρώτος 
ελληνικός κλασικός δί-
σκος που αγόρασα ποτέ 
ήταν αυτός με τα έργα 

Καλομοίρη, Κωνσταντινίδη και Σισιλιάνου, που ερ-
μήνευε. Αμέσως μετά αγόρασα και τους υπόλοιπους 
δύο της σειράς. Ο ελληνικός ήχος –αν και δύσκολος 
για τα ανεκπαίδευτα αυτιά μου– είχε άμεση σύνδεση 
–ενδεχομένως και ασυνείδητη– με το να έχεις μεγα-
λώσει στην Ελλάδα. Της χρωστάω επίσης τη γνωρι-
μία μου με τη Ρένα Κυριακού. Μία από τις πολλές από-
ψεις της Κυριακού που η Αγραφιώτη έχει διασώσει 
–πέρα από τα έργα της που έχει ερμηνεύσει– είναι και 
αυτή εδώ: «Τα αυτιά είναι τεμπέλικα, δεν μπορούν να 
γίνουν οδηγοί γιατί δεν σκέφτονται, δέχονται ευχα-
ρίστως μόνο ό,τι έχουν συνηθίσει να ακούν. Για αυτό 
και βλέπεις να ακούει ο κόσμος ανοησίες και να νιώ-
θει τόση ευχαρίστηση κρίνοντας μάλιστα ότι όλα τα 
άλλα δεν τα καταλαβαίνει. Εδώ πρέπει να κάνεις τον 
κόπο να καθαρίσεις τα αυτιά, να μάθεις να τα διοικείς, 
άρα πρέπει να μάθεις να σκέφτεσαι». Από τότε που το 
διάβασα, συνειδητοποίησα τους λόγους για τους ο-
ποίους δεν άντεχα ποτέ τη μουσική ως background.  
 
Παρότι θα μπορούσαμε να έχουμε συναντηθεί, αυτή 
είναι η πρώτη μας συνομιλία που καταγράφεται. Εί-
μαι σίγουρος ότι δεν θα είναι η τελευταία…

Πού σας βρίσκει αυτό το νέο διάστημα του lockdown; 
Ο κορωνοϊός απεδείχθη δυνάστης απειλητικός. Στη ζωή 
όμως το επιθυμητό συμβιώνει με το ανεπιθύμητο. Εί-
μαι ανήσυχη, αλλά προέχει ο σεβασμός στους κανόνες. 
Προσωπικά, περπατάω, μελετώ και ακούω μουσική, δια-
βάζω βιβλία, γράφω, προσπαθώ να είμαι χρήσιμη.

Έχετε πει πολλές φορές ότι μελετάτε καθημερινά. Τι 
είναι αυτό που σας ωθεί και ποια παρτιτούρα είναι 
αυτή τη στιγμή πάνω στο πιάνο σας;  Αυτή τη στιγμή 
στο αναλόγιο βλέπετε έργα των Ίγκναζ Φρίντμαν, Φέλιξ 
Μπλούμενφιλντ, και έργα για πιάνο από την Ισλανδία, 
λόγω συναυλιακής ετοιμασίας. Επιθυμώ να μελετώ κα-
θημερινά. Η μελέτη είναι δημιουργία αλλά και υποχρέ-
ωση για τους μουσικούς. Φυσικά, δεν επαρκεί η μελέτη 
του κειμένου που βρίσκεται στο αναλόγιο, χρειάζεται 
πολύπλευρη μελέτη για να εντοπίσεις τα στοιχεία που 
έχτισαν την παρτιτούρα. Η γνώση των ιστορικών και 
αισθητικών λεπτομερειών οδηγεί κάποια στιγμή σε μια 
ερμηνεία. Συχνά, χρειαζόμαστε και στοιχεία από τις άλ-
λες Τέχνες. Θυμάμαι κάτι σχετικό: Ρώτησαν τον Βλαδί-
μηρο Χόροβιτς σε τι είναι αναγκαία η σκληρή μελέτη 
για να παίξει έργα που έχει ήδη παίξει τέλεια. Απάντησε 
ότι για να γίνεις πιο καλός από καλός, πρέπει να βρεις τι 
ενέπνευσε τις νότες, να διαβάσεις δηλαδή λογοτεχνία, 
ιστορία, να πας στο θέατρο, να γνωρίσεις την έκφραση 
του γλύπτη, του χορευτή. Αν κλειστείς στον πιανιστικό 
μικρόκοσμό σου, απομονώνεσαι σταδιακά και από το 
ταλέντο που σου έδωσε η φύση.

Η διδασκαλία είναι μία από τις πολύ σημαντικές δρα-
στηριότητες για σας. Είναι βέβαιο ότι η εμπειρία και η 
γνώση σας έχει πολλά να προσφέρει στον μαθητή. Σ’ 
εσάς, ως διδάσκουσα, τι προσφέρει αυτή η διαδικα-
σία; Η διδασκαλία είναι κεντρικός βραχίονας του μου-
σικού ταξιδιού μου. Γενικότερα, η γνώση είναι πλούτος, 
νιώθεις ότι δεν έχεις άδεια δωμάτια μέσα σου. Πολλοί 
πιανίστες δηλώνουν ότι δεν συνδυάζεται η διδασκαλία 
με τη σταδιοδρομία. Πάντως η διδασκαλία διδάσκει και 
τον σολίστα. Ξέρετε, ο Λιστ δίδασκε τους μαθητές του 
να συνθέτουν, να παίζουν και να διδάσκουν, γιατί αυτό 
το τρίπτυχο οδηγεί στην ωριμότητα του μουσικού. Θα 
πείτε, δεν είμαστε Λιστ. Ασφαλώς! Αλλά δεν βλάπτει να 
επεξεργαζόμαστε ιδέες σαν αυτή. Η γνώση αενάως απο-
κτιέται και μετά προσφέρεται, ο δάσκαλος διδάσκει και 
διδάσκεται. Στην πραγματικότητα, είμαστε δάσκαλοι και 
μαθητές των μαθητών μας, μαθητές των δασκάλων και 
των δασκάλων των δασκάλων μας. Τιμή μεγάλη, αξιοποι-
ήσιμη! Η αμφίδρομη αυτή επικοινωνία είναι ελκυστική. 
Μοιράζονται σκέψεις, εμπειρίες, λεπτομέρειες σημαντι-
κές στην προσέγγιση της μουσικής γνώσης-επίγνωσης. 

 Έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη μουσική που έχουν 
συνθέσει γυναίκες. Ποιοι λόγοι σάς οδήγησαν σ’ αυ-

τή τη μελέτη;  Επέλεξα να ασχοληθώ και με τις γυναί-
κες, όχι μόνον με αυτές. Με επέκριναν ότι ασχολούμαι με 
δευτερεύουσες μουσικές προσωπικότητες, αλλά όσες 
αξίζουν είναι ήδη γνωστές. Ας το σεβαστώ, αν και είναι 
αυθόρμητη αυτή η τοποθέτηση. Οι προκαταλήψεις που 
πίεζαν την επιθυμία των γυναικών να γράψουν μουσική 
διατρέχουν τους αιώνες. Τι υπέστησαν οι γυναίκες για 
να εκφράσουν όσα η φύση τους επιθυμούσε και η κοι-
νωνία χλεύαζε και απαγόρευε; Σενάριο θα έπρεπε να 
γίνει! Χαίρομαι τις γυναίκες της μουσικής που με δύναμη 
και ταλέντο υπηρετούν σήμερα τις επιλογές τους. Στην 
«Πολιτεία» ο Πλάτων αναφέρει ότι οι γυναίκες μπορούν 
να κυβερνήσουν εξίσου καλά, επειδή η σωφροσύνη, η 
λογική, η ανδρεία, η αρετή δεν είναι θέμα φύλου, αλλά 
ψυχής, εκπαίδευσης, μόρφωσης. Προσθέτει ότι η πολι-
τεία που δεν δίνει παιδεία στις γυναίκες, μοιάζει με τον 
άνθρωπο που εξασκεί ή γυμνάζει μόνο το δεξί του χέρι. 

Νιώθετε να υπάρχουν κοινά στοιχεία στη μουσική 
παραγωγή των γυναικών, στοιχεία που διαφοροποι-
ούν το έργο τους από αυτό των ανδρών συνθετών;  
Δεν γνωρίζω αν μετρούνται αξιόπιστα οι διαφορές, 
αλλά υπάρχουν. Εμπειρικά, πιστεύω ότι διαφορές στη 
δημιουργική έκφραση των ανθρώπων υφίστανται μεν 
στο υποσυνείδητο, ασκούνται δε, αναλόγως των κοινω-
νικών και γεωγραφικών δεδομένων.

Έχετε επίσης ασχοληθεί σε βάθος με το έργο των Ελ-
λήνων συνθετών. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά 
στο έργο τους που θα χαρακτηρίζατε «ελληνικά»;  Η 
μουσική δεν μπορεί παρά να μεταφέρει και μια αίσθηση 
πατριδογνωσίας, βιώματος του συνθέτη και του ερμη-
νευτή. Δεν το συνδέω με την «τοπική» πατρίδα, αλλά 
με την ιστορική και την ευρύτερα γεωγραφική πατρίδα. 
Για παράδειγμα: χρήση τριημιτονίων στη μουσική του 
Καλομοίρη και άλλων μουσουργών. Αποδεικνύουν την 
ελληνικότητα; Δεν νομίζω. Παραπέμπουν σε μια συγκί-
νηση, σε μια μνήμη, ναι. Τριημιτόνιο δεν υπάρχει μόνο 
στην ελληνική μουσική. Η βαλκανική και η τούρκικη 
μουσική περιέχουν ίδια ψήγματα. Η βιωματική μνήμη 
στη γέννηση μιας μουσικής από τον συνθέτη προσφέρει 
το χρώμα. Μελετώντας τη Σονατίνα για αριστερό χέρι του 
ελληνικής καταγωγής, Ρουμάνου συνθέτη και πιανίστα 
Ντίνου Λιπάττι, ένα θέμα έντονα μακεδονίτικο έκατσε 
ξαφνικά κάτω από τα δάχτυλά μου. Προερχόταν από τη 
μνήμη του πατέρα Λιπάττη; της γιαγιάς; Δεν ξέρω. Συνει-
δητά το επέλεξε; Αμφιβάλλω.

Πόσο δύσκολο είναι να ερμηνεύσει κανείς σε δίσκο 
ή στη σκηνή έργα συνθετών που είναι εν ζωή και θα 
ακούσουν τις εκτελέσεις; Ο συνθέτης ως πατέρας του 
μουσικού έργου έχει προσωπική σχέση με το «παιδί» 
του, το έργο του, έχει κι έναν χαρακτήρα, γιατί είναι άν-
θρωπος. Ο μουσικός που επίσης έχει ένα χαρακτήρα 
και είναι άνθρωπος, ξεκινάει από τη συνήθη πρακτική 
γνωριμίας με κάτι άγνωστο. Μέχρι να φτάσει στα ου-
σιαστικά δεδομένα του συνθεσιακού λόγου και να τα 
υπηρετήσει, βρίσκεται σε ανεξερεύνητο περιβάλλον, 
προσπαθεί να φτάσει κάπου. Κάποια στιγμή μεταφράζει 
σε ήχο όσα αισθάνθηκε, όσα η μουσική του αποκάλυψε 
και η διαίσθηση του προτείνει ως σημαντικά. Ερμηνεύο-
ντας, διηγείται αυτό που ενεργοποιήθηκε στον ψυχισμό 
του. Συχνά έχουμε ευκαιρίες να ανταλλάξουμε γνώμη 
και ιδέες με τον συνθέτη. Στη συναυλία ο συνθέτης εί-
ναι ακροατής, δεν προλαβαίνει μια νέα ταύτιση ρόλου, 
επομένως, ίσως χαρεί, ίσως συγκινηθεί, ίσως ενοχλη-
θεί από κάτι. Είναι λογικό και σεβαστό. Ο μουσικός δεν 
είναι μηχανάκι αναπαραγωγής, ο συνθέτης δεν είναι 
ερμηνευτής, παρά μόνο αν παίξει ο ίδιος τη σύνθεσή 
του. Πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσει κανείς 
να παίζουν το ίδιο έργο 2 ή 20 μουσικοί με τον ίδιο τρόπο. 
Η μουσική έκφραση είναι φυσική επικοινωνία, άρα είναι 
υποκειμενική. Από εμπειρία, θα έλεγα ότι συνήθως ο 
συνθέτης χαίρεται να ακούει τη μουσική του. Γενικά, οι 
ώριμοι άνθρωποι είναι ώριμοι και ως συνθέτες, αυτό 
ισχύει και για τους ερμηνευτές. Οι διαφορετικές απόψεις 
είναι χρήσιμες, καλοδεχούμενες.

Έχετε μια ιδιαίτερη αγάπη κι έναν ιδιαίτερο σεβασμό 
στη Ρένα Κυριακού. Ποια στοιχεία της σας έχουν ο-
δηγήσει σ’ αυτά τα συναισθήματα; Της οφείλω ένα 
δυνατό… σοκ, μαζί με ένα κομμάτι της μουσικής ενηλικί-
ωσής μου. Αν και εθεωρείτο δύσκολος άνθρωπος, εμείς 
περνούσαμε μια μέρα ολόκληρη μιλώντας για το πιάνο, 
τις αρχές που διέπουν τη μελέτη, την επιλογή ρεπερτο-
ρίου, παίζαμε για ώρες πιάνο, μου έλεγε τεχνικά και μου-
σικά «κόλπα», έπαιρνε μια τεχνική λεπτομέρεια και μου 
δίδασκε άπειρες ασκήσεις κατάλληλες, επιμένοντας 

Σ

Η ΑΘΗΝΑ ΕίΝΑί 
Η πόλΗ μόυ, 

ΑγΑπώ τΗ 
φώΝΗ κΑί τό 
χρώμΑ τΗς 

μΝΗμΗς τΗς. 
ΕκΑτόΝτΑδΕς 
ΑΝΑμΝΗςΕίς 
ρΕόυΝ μΕςΑ 
μόυ. Αυτό Εί-

ΝΑί τό Athens 
Voice μΕ τΗ 

δίκΗ μόυ 
πρόςΕγγίςΗ. 
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Επιμέλεια: 
τανια δελη

▶ Αυτή την Άνοιξη, το στιλ της Converse επανασχεδιάζεται 

για να προσφέρει και δυναμικότερο περπάτημα. Με ειδι-

κή σόλα που απορροφά τους κραδασμούς, κορδόνια εμπνευ-

σμένα από την πεζοπορία και τολμηρά χρώματα, είναι κάτι 

παραπάνω από σίγουρο ότι τα unisex Chuck Taylor All Star 

CX θα γίνουν τα αγαπημένα σου! Ποιος είπε ότι η ζωή χρειάζε-

ται συμβιβασμούς; Αν θες να έχεις και άνεση και στιλ, υπάρχει 

ο τρόπος της Converse.  

Chuck Taylor All Star CX 
Yποδεχόμαστε την Άνοιξη πάνω στις αέρινες σόλες του 
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ο καλύτερος τρόπος να δηµιουργήσεις ενδια-
φέρον και έντονα συναισθήµατα.

Τα rasa κατά την ινδική αισθητική 
είναι τα εξής: 

Α) Ερωτικό, αγαπησιάρικο, 
εκείνο που δηλώνει έλξη

Β) Κωµικό, αστείο, εκείνο 
που προκαλεί γέλιο

Γ) Οργισµένο, εκείνο που δηλώνει 
ακραίο θυµό

∆) Συµπονετικό, εκείνο που προκαλεί 
το αίσθηµα του ελέους

Ε) Αηδιαστικό, εκείνο που προκαλεί 
την αποστροφή

ΣΤ) Τροµακτικό, εκείνο που 
προκαλεί µεγάλο φόβο

Ζ) Ηρωικό, εκείνο που παρουσιάζει τον 
χαρακτήρα να ξεπερνά τον εαυτό του

Η) Θαυµαστό, εκείνο που προκαλεί 
την αίσθηση του δέους

Η συνεχής εναλλαγή συναισθηµατικά αντί-
θετων rasa, των πιο πάνω βασικών ουσιών, 
προκαλεί µια έντονη αίσθηση συµµετοχής του 
κοινού στα τεκταινόµενα µιας ιστορίας, ενός 
βιβλίου ή µιας ταινίας και επιτυγχάνει το µέγι-
στο της συγκίνησης.

∆εν έχω την παραµικρή ιδέα αν ο Τζανγκ Γι, 
που σχεδίασε το webtoon “Amazing Rumour” 
στη διαδικτυακή πλατφόρµα Daum ή αν οι πα-
ραγωγοί αυτής εδώ της σειράς –που βασίζεται 
στο πιο πάνω webtoon– έχουν την πραγµατι-
κή ιδέα περί της ύπαρξης και της φύσης των 
rasa. Εκείνο που θα διαπιστώσει κανείς, όµως, 
είναι ότι δηµιουργούνται εξαιρετικές δυνα-
µικές, έτσι όπως αλληλοδιαδέχεται η µία ου-
σία την άλλη. Την ώρα που ο Μαν είναι ακραία 
θυµωµένος ο Γκα Μο Τακ µπορεί να κάνει µια 
απίθανη γκάφα, η αηδία του εξορκισµού ενός 
δαίµονα µπορεί να συµπέσει µε µια στιγµή έ-
ντονου φλερτ του Μαν µε τη Χα Να, ο τρόµος 
της εµφάνισης του µοχθηρού πνεύµατος µπο-
ρεί να συνοδεύεται από τον θαυµασµό για το 
όµορφο πρόσωπό του, ο εξορκισµός µπορεί 
να συνδυάζεται µε τη συµπόνια για τον ξενι-
στή που δεν έφταιγε σε τίποτα και πάει λέγο-
ντας. Αποτέλεσµα των συνεχών εναλλαγών 
rasa (ουσιών) είναι να γελάς πολύ, να χαίρεσαι 
µε λύσσα για την επικείµενη νίκη των counters 
επί της αθλιότητας του δηµάρχου και των κα-
τασκευαστικών, να συµπονάς ακόµη και τον 
χειρότερο δαίµονα και –κυρίως– να κλαις µε 
µαύρο δάκρυ για το κοριτσάκι που κινδυνεύει 
να πεθάνει από τη µόλυνση, για τη λύπη της 
Χα Να για τη χαµένη οικογένειά της, για τη συ-
νάντηση του Μαν µε τους γονείς του, για την 
πτώση του Γκα Μο Τακ από τον 10ο όροφο και 
για το δεύτερο µέρος του έρωτά του για τη µο-
ναδική µη διεφθαρµένη αστυνοµικό της πό-
λης. Να συµµετέχεις, δηλαδή, ολόκληρος στα 
τεκταινόµενα επί της οθόνης.

Όχι, οι «Απίθανοι κυνηγοί δαιµόνων» δεν είναι η 
καλύτερη σειρά του Netflix αυτή τη στιγµή. Εί-
ναι όµως ένα απίστευτα καλοστηµένο δηµι-
ούργηµα που καταναλώνεται απνευστί και που 
εισάγει µερικά νέα στοιχεία αφήγησης στην αι-
σθητική των τηλεοπτικών σειρών, επιτυγχάνο-
ντας τη µέγιστη συµµετοχή και την αβίαστη 
συγκίνηση του θεατή. Καθόλου άσχηµα… A

Του ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΦΛΩΡΑΚΗ

TV

Μια απίθανη κορεάτικη µεταφυσική δραµατική 
κωµωδία και οι αισθητικές προεκτάσεις της

Τ
ελεία και παύλα: η νέα κορεάτικη τηλεοπτική και κινη-
µατογραφική αισθητική έχει γίνει εθισµός. Στην αρ-
χή εµφανίστηκαν οι ταινίες µε ζόµπι. Ύστερα ήρθαν 
τα τέρατα του “Alive” και του “Sweet Home”. Στη συνέ-

χεια, έπεσε στο κεφάλι µας η απίθανη sci-fi ταινία “Space 
Sweepers”, µια ιδιαίτερα ακριβή παραγωγή που εκτυλίσσε-
ται στο διάστηµα και που επειδή άργησε να βγει στις αίθου-
σες λόγω covid-19, κατέληξε στο Netflix. Και τέλος, είναι 
το “The Uncanny Counter”, οι «Απίθανοι κυνηγοί δαιµόνων», 
που παρασύρουν τα πάντα στο πέρασµά τους κι επιπλέον 
ανοίγουν ένα πολύ µεγάλο κεφάλαιο αισθητικής στην τη-
λεόραση. 

Α. Οι Κεντρικές Γραµµές
Λοιπόν, είναι τρία άτοµα, δύο γυναίκες κι ένας άντρας, το 
πρωί τρέχουν ένα εστιατόριο µε σπεσιαλιτέ τα νουντλς και 
στον ελεύθερο χρόνο τους κυνηγούν µοχθηρά πνεύµατα, 
που τρέφονται µε τις ψυχές των ανθρώπων που εξολο-
θρεύουν. Οι φίλοι µας µε τις κόκκινες φόρµες έχουν για 
συµµάχους τους αγαθούς και προικισµένους µε ιδιαίτερες 
δυνάµεις νεκρούς που εδρεύουν στην Γιουνγκ, ένα είδος 
παραδείσου, και κυνηγούν κάθε κακό πνεύµα, που διαλέγει 
τον ξενιστή του σκοτώνοντάς τον και αποκτά περαιτέρω 
δυνάµεις καταπίνοντας ψυχές άτυχων ανθρώπων. Οι τρεις 
κυνηγοί (counters), είναι η κυρία Τσου, σεφ του εστιατορίου 
και θεραπεύτρια των counters, ο Γκα Μο Τακ, πρώην αστυ-
νοµικός µε αµνησία, βοηθός σεφ και βαρύ πυροβολικό της 
οµάδας, και η Χα Να, σερβιτόρα, µε βαρύ παρελθόν λόγω 
µαζικής δηλητηρίασης της οικογένειάς της και µε χάρισµα 
να αντιλαµβάνεται τα µοχθηρά πλάσµατα µέσω τηλεπάθει-
ας. Στην οµάδα προστίθεται και ο δεκαοκτάχρονος µαθη-
τής Μαν –ο βασικός πρωταγωνιστής– που έχει χάσει τους 
γονείς του σε αυτοκινητιστικό δυστύχηµα, που αποδεικνύ-
εται δολοφονία και θέλει να τους συναντήσει στη Γιουνγκ 
αλλά δεν έχουν φτάσει ποτέ, επειδή έχει καταπιεί την ψυχή 
τους δαίµονας. Οι counters έχουν υπερφυσικές δυνάµεις 
–όπως και τα κακά πνεύµατα– και βασικός τους σκοπός εί-
ναι να εξουδετερώσουν και να εξορκίσουν το κακό πνεύµα 
απελευθερώνοντας τις ψυχές που αυτό έχει καταπιεί. 

Στην ιστορία µας, τρέχουν παράλληλα τρεις βασικές υπο-
θέσεις. Η πρώτη και πιο σηµαντική είναι η θήρα δαιµόνων 
γενικώς. Επίσης, πιο ειδικά, η απελευθέρωση των ψυχών 
των γονιών του Μαν, ώστε αυτός να τους συναντήσει. Ο 
στόχος αυτός γίνεται πολύ πιο σηµαντικός από τη στιγµή 
που ο Μαν καταλαβαίνει ότι οι αστυνοµικοί γονείς του έχουν 
πέσει θύµατα δολοφονίας και όχι ατυχήµατος. Η δεύτερη υ-
πόθεση σχετίζεται µε τη γενικευµένη διαφθορά στην πόλη 
Jungjin, που περιλαµβάνει την αστυνοµία, τον δήµαρχο, τις 
κατασκευαστικές εταιρείες, το σύµπαν και τα πάντα. Τέλος, 
τρέχει στο σχολείο του Μαν και υπόθεση bullying εναντίον 
του καλύτερου φίλου του αλλά και του ίδιου, που περπατάει 
µε µπαστούνι λόγω του δυστυχήµατος µε το αυτοκίνητο 
των γονιών του. Οι υποθέσεις διασταυρώνονται συνεχώς 
και ο γρήγορος ρυθµός αφήγησης αποτελεί ένα από τα µε-
γάλα ατού της σειράς.

Β. Η Ουσία των Πραγµάτων
Η διαδικασία κάθε µορφής αφήγησης στον δυτικό κόσµο 
βασίζεται στην εναλλαγή των «τρόπων», που κάθε αφη-
γητής έχει ως όπλα στα χέρια του. Οι τρόποι αυτοί είναι η 
δράση, η περιγραφή, το συναίσθηµα και το σχόλιο. Αυτά 
τα τέσσερα όπλα, αν ο αφηγητής τα διατηρεί σε σωστή δο-
σολογία και τα εναλλάσσει διαρκώς, θα καταφέρει να δηµι-
ουργήσει ένα ενδιαφέρον αποτέλεσµα. Ο δυτικός τρόπος 
δεν είναι όµως ο µοναδικός τρόπος για να αφηγηθεί κανείς 
µια ιστορία. Στην Ανατολή και πιο συγκεκριµένα στην Ινδία, 
αναπτύχθηκε η αισθητική των rasa, που βασίζεται σε ένα 
ολοκληρωτικά διαφορετικό σχέδιο αφήγησης. Rasa σηµαί-
νει «άρωµα», σηµαίνει πιο σωστά «ουσία». Ο αφηγητής σε 
κάθε µορφή τέχνης, από τον χορό και τον κινηµατογράφο 
µέχρι τη λογοτεχνία και το θέατρο, δεν έχει παρά να γνωρί-
σει τις «ουσίες» που υπάρχουν και να δηµιουργήσει έντο-
νες αντιθέσεις στην εναλλαγή τους. Αυτός είναι ο καλύτε-
ρος τρόπος για να πλησιάσει αποτελεσµατικά ο αφηγητής 
το κοινό του. Για παράδειγµα, στις ταινίες του Bollywood 
βλέπουµε πολύ συχνά την πρωταγωνίστρια να κλαίει µε 
µαύρο δάκρυ και απότοµα να σηκώνεται για να χορέψει 
έναν ξέφρενο χορό. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, δίπλα 
στον βαρύ χαρακτήρα ενός πρωταγωνιστή που φέρνει στο 
µυαλό τον Νίκο Ξανθόπουλο, βρίσκεται ως ο καλύτερός 
του φίλος ένας αστείος χαρακτήρας που θα µας θύµιζε τον 
Θανάση Βέγγο. Η ινδική αισθητική επιµένει ότι αυτός είναι 

Απίθανοι Κυνηγοί Δαιμόνων 
στο Netflix

Στα όρια του παραλόγου



Φ αντάσου να διασχίζεις τα στενά της πόλης ένα 
ανοιξιάτικο απόγευμα και να ξέρεις ότι αυτό που 
χρειάζεσαι είναι ένα τονωτικό ρόφημα που θα 

ζεστάνει λίγο το μέσα σου. Θα είναι κρύο ή ζεστό; Θα εί-
ναι καφές ή πoτό; Το καθένα από αυτά μετρά εκατομμύρια 
οπαδούς, αφού πρόκειται για ουσίες που ποθεί σχεδόν 
κάθε άνθρωπος εκεί έξω. Το παραπάνω δίλημμα ωστόσο 
μικρή σημασία έχει όταν όλα αυτά μπορούν να συνδυα-
στούν σε ένα, και μέσα από το πάντρεμα αλκοόλ και καφέ 
να προκύψει ο Irish Coffee. Ουσιαστικά πρόκειται για καφέ 
με κρέμα γάλακτος και ιρλανδέζικο ουίσκι και εμφανίστηκε 
με τη σημερινή του μορφή στο Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών της Αμερικής τη δεκαετία του 1940, όταν οι 
μπάρμεν του θρυλικού μπαρ Buena Vista αξιοποίησαν τη 
συνήθεια που έμαθαν από Ιρλανδούς μετανάστες των ΗΠΑ, 
να προσθέτουν λίγο ουίσκι στον καφέ τους. Έτσι καθιερώ-
θηκε το ρόφημα, που είναι γνωστό σε όλους μας και έχει 
μάλιστα φανατικό κοινό.

Δεν χρειάζεται, όμως, να βρεθείς σε παμπ κάποιας ιρλαν-
δικής πόλης ως μακρινός ταξιδιώτης για να γευτείς την 
αυθεντική συνταγή, αφού οι αθηναίοι μπαρίστες μπορούν 
να σε μεταφέρουν εκεί νοητά. Επισκεφτήκαμε το Samba 
Coffee Roasters Τhe Shop στη Σόλωνος, μια οικογενει-
ακή επιχείρηση από το 1979 που συνδυάζει το specialty 
με την παράδοση, όπου ο πρωταθλητής στην κατηγορία 
Coffee and Good Spirits στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 2020, 
Χρήστος Κλουβάτος, μας φτιάχνει τον απόλυτο σε γεύση 
ιρλανδικό καφέ. Για τον Irish Coffee χρειαζόμαστε ζάχαρη, 
ουίσκι (κατά προτίμηση Ιρλανδέζικο), ζεστό καφέ φίλτρου, 
κρέμα γάλακτος κι ένα ψηλό γυάλινο ποτήρι από χοντρό 
γυαλί, με χαμηλό πόδι.

«Αρχικά ζεσταίνουμε το ποτήρι, γεμίζοντάς το με ζεστό νερό 
για λίγα λεπτά, κι όταν το αδειάσουμε, τοποθετούμε στο ποτήρι 
το ουίσκι και το σιρόπι ζάχαρης μοσκοβάντο. Σύμφωνα με τους 
κανόνες του διαγωνισμού το σιρόπι δεν πρέπει να είναι τεχνητά 
αρωματισμένο, π.χ. με βανίλια. Μπορούμε να χρησιμοποιή-
σουμε, όμως, και σιρόπι μελιού. Προσθέτουμε τον ζεστό καφέ 
φίλτρου και ανακατεύουμε. Προτιμώ τον καφέ φίλτρου γιατί σε 
αντίθεση με τον espresso δεν έχει τόσο έντονο χαρακτήρα και 
ελέγχεται καλύτερα. Μπορούμε βέβαια να τον παρασκευάσου-
με και με espresso και να τον αραιώσουμε με νερό. Σήμερα εγώ 
χρησιμοποίησα καφέ από Γουατεμάλα. Επειδή ο συγκεκριμένος 
βγάζει αρώματα από τροπικά φρούτα και στην επίγευση κάτι 
από σοκολάτα γάλακτος, προτίμησα και ένα ουίσκι με φρου-
τώδη χαρακτήρα» μας περιγράφει ο Χρήστος. Και συνεχίζει: 
«Σειρά έχει η κρέμα γάλακτος. Τη χτυπάμε ελαφρά να μη γίνει 
σαντιγί και με προσεκτικές κινήσεις, ώστε να δημιουργήσουμε 
μια στρώση πάχους λίγων εκατοστών στην επιφάνεια του ρο-
φήματος. Η κρέμα πρέπει να είναι ολόπαχη, φρέσκια και κρύα, 
διαφορετικά δεν θα αποκτήσει την κατάλληλη υφή και θα βυθι-
στεί, κάτι που δεν θέλουμε να γίνει».

Όπως είναι φυσικό, υπάρχουν πολλές παραλλαγές του 
Irish Coffee, καθώς κάθε μπαρίστα εμπιστεύεται διαφορε-
τικές αναλογίες και ελαφρώς διαφορετικά συστατικά. Ποιο 
είναι το μυστικό, όμως, που κάνει έναν Irish καφέ πραγμα-
τικά πετυχημένο; Σύμφωνα με τον Χρήστο, δεν πρέπει να 
έχει περισσότερη ένταση το αλκοόλ απ’ ό,τι ο καφές, να 
βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα στο γλυκό, πικρό, όξινο, άρα 
το σιρόπι πρέπει να είναι γλυκό τόσο-όσο και, τέλος, να 
προκύψει μια αφράτη κρέμα.

«Για να καταλάβουμε τις γεύσεις θα πρέπει η θερμοκρασία 
να είναι γύρω στους 50 βαθμούς. Ο ιρλανδέζικος καφές στην 
Ελλάδα μέχρι πρότινος δεν παρασκευαζόταν σωστά και ο κό-
σμος από την πλευρά του δεν είχε μεγάλη εξοικείωση. Εμείς 
θεωρούμε μεγάλο ατού, ως ειδικοί, να συστήνουμε στον πε-
λάτη τον Irish και να τον εκπαιδεύουμε στον καλό καφέ γε-
νικότερα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα βλέπουμε 
μεγάλη ανταπόκριση, όποιος δοκιμάσει μια φορά, έρχεται και 
για δεύτερη».

Κάπως έτσι το Samba Coffee Roasters μας πείθει πως τα 
προσεγμένα χαρμάνια και ο καλοκαβουρδισμένος καφές 
μπορεί να είναι και ελληνική υπόθεση. Άλλωστε, εκεί θα 
βρεις εκλεκτούς καφέδες από μικρές φυτείες, που καβουρ-
δίζει στο δικό του καβουρδιστήρι. Οι ειδικευμένοι barista 
του μπορούν να σε ταξιδέψουν ακόμα και με το takeaway 
στις παραδοσιακές και εξωτικές χώρες του καφέ, Παναμά, 
Εκουαδόρ, Μπουρούντι. Η συνολική πορεία του καφέ επι-
μελείται σε όλα τα στάδια, από τη φάρμα μέχρι το φλιτζάνι, 
περνώντας από αυστηρά πρωτόκολλα γευσιγνωσίας και 
εντατικούς ποιοτικούς ελέγχους. Τελικά το πιο γνήσιο κίνη-
τρο γι’ αυτή τη δουλειά είναι το πάθος για τον καφέ, κι από 
αυτό το team του Samba διαθέτει και με το παραπάνω. 

Aπό τις 08:00 ως τις 18:00, Σόλωνος 36, Αθήνα

Irish Coffee, ο τέλειος!
Με μια γερή γουλιά το Samba σε πάει στην Iρλανδία

Της Κατερίνας Καμπόςόυ - Φωτό: Θαναςης Καρατζας

Ο Χρήστος Κλουβάτος, πρωταθλητής στα Coffee and Good Spirits,  
στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 2020 
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ΓΕΥΣΗ

Ã 
Γιώργος Μάντικας πέφτει για ύ-
πνο έχοντας παρακολουθήσει 
το δελτίο καιρού σε όλη τη χώ-
ρα. Του είναι χρήσιµο, µια που 

από τις µεταβολές του καιρού, από 
τον αέρα και την υγρασία της κάθε 
µέρας, εξαρτάται η δουλειά του. ∆εν 
είναι ψαράς ή καπετάνιος, αλλά ένας 
σύγχρονος τροφοσυλλέκτης, πιστο-
ποιηµένος συλλέκτης άγριων αυτο-
φυών µανιταριών (ISO/IEC 17024).

Έχοντας για πυξίδα τα καιρικά φαινόµενα 
αποφασίζει ποιον τόπο της Ελλάδας θα 
επισκεφθεί το ξηµέρωµα. Ξυπνάει στις 
05.00. Οδηγεί για ώρες κι ύστερα χάνεται 
στα βουνά και στα δάση, περπατώντας 
πολλές φορές έως και 37 χλµ. για να βρει, 
να συλλέξει, να φωτογραφίσει και να κα-
θαρίσει επιτόπου τα άγρια µανιτάρια του. 
Μέχρι να δύσει ο ήλιος θα έχει µαζέψει 
από 2 έως 60 κιλά µανιτάρια, ανάλογα την 
εποχή ή την τύχη. Θα επιστρέψει στην 
Αθήνα για να παραδώσει αυθηµερόν τα 
άγρια µανιτάρια σε ιδιώτες και εστιατό-
ρια. ∆εν είναι εύκολη δουλειά. Θέλει α-
ντοχές και τεράστιες γνώσεις. Από την 
άλλη, πόσοι άνθρωποι µπορούν να ξε-
στοµίσουν τη φράση «το δάσος είναι το 
γραφείο µου»; 

Ο Γιώργος δεν ήταν πάντα κυνηγός µα-
νιταριών. Ως Μηχανικός Ηλεκτρονικών 
και Τηλεπικοινωνιών µε Μεταπτυχιακό 
στις ∆ορυφορικές Επικοινωνίες στην Αγ-
γλία, εργάστηκε για 14 ολόκληρα χρόνια 
σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Μέχρι που 
κατάλαβε ότι η δουλειά του δεν τον γέ-
µιζε καθόλου. Κι έτσι έκανε στον εαυτό 
του την εξής ερώτηση: «Τι είναι αυτό που 
αγαπάω περισσότερο;». Η απάντηση ξε-
πήδησε αυθόρµητη και σίγουρη… Με δυο 
λόγια θα µπορούσαµε να τη συνοψίσουµε 
ως µια βαθιά αγάπη για τη φύση και τους 
καρπούς της. Μετά από αυτό, η αλλαγή 
της ρότας ήταν µονόδροµος.

Η ενασχόλησή του Γιώργου µε τα άγρια 
µανιτάρια δεν ήρθε από το πουθενά. Τα 
παιδικά του χρόνια, βλέπετε, κύλησαν 
σε ένα χωριό του Πηλίου µε δυο παππού-
δες που συχνά ξεχύνονταν στο βουνό 
προς αναζήτηση µανιταριών. Ο ίδιος ο 
Γιώργος αφηγείται: «Ο παππούς Κυριά-
κος και  η γιαγιά Ευδοξία γνώριζαν 4 είδη 
µανιταριών µε τις λαϊκές τους ονοµασί-
ες: τα καλογέρια [Boletus aereus], τις βα-
σίλες [Boletus edulis], τις γουργουλιάνες 
[Macrolepiota procera] και τα κοκκινοµα-
νίταρα [Amanita caesarea - Αµανίτης του 
Καίσαρα - Καισαρικά] – τα υπόλοιπα τα α-
πέφευγαν ή τα αγνοούσαν. Όταν µετά τη 
βροχή περίµεναν καρποφορία έλεγαν “το 
µανιτάρι θα ακουστεί”. Έτσι όταν ακουγό-
ταν ότι κάποιοι βρήκαν µανιτάρια, τις επό-
µενες ηµέρες σχεδόν όλοι απο τα γύρω 
χωριά ξεχύνονταν στο βουνό ανάµεσα 
στις καστανιές και στις οξιές και µάζευαν 
τα δώρα της φύσης µέσα στις κούφες (µε-
γάλα καλάθια). Τα τρώγαµε µαγειρευτά, 
ψητά αλλά και τηγανητά, και τα υπόλοι-
πα τα περνούσανε σε φέτες από µια γερή 
κλωστή και τα κρέµαγαν στον ήλιο για να 
αποξηρανθούν. Μόλις είχαν αποξηραν-
θεί εντελώς τα βάζανε σε µαξιλαροθήκες 
καλά κλεισµένα και τα διατηρούσαν απο-
ξηραµένα για φαγητό τον χειµώνα. Έβα-
ζαν µια χεριά σε σάλτσες, σε σούπες, σε 
ζυµαρικά, µε πατάτες στον φούρνο µετά 
απο ενυδάτωση αλλά και σε άλλες συντα-
γές και νοστίµιζε το φαγητό. Το µανιτάρι 
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση 
των χωριών στην εποχή των πολέµων και 
της Κατοχής».
Από αυτά τα 4 είδη µανιταριών ξεκίνη-
σαν όλα: «Πάντα ήθελα να µάθω τα είδη 
των µυκήτων µέσω της παρατήρησης και 

Ο Γιώργος Μάντικας συλλέγει µανιτάρια από τα βουνά
 της Ελλάδας και τα φέρνει ως την πόρτα σου

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΒΝΑΤΣΙΟΥ

Επάγγελμα
Συλλέκτης Άγριων Μανιταριών
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της φωτογραφίας, να μη στηρίζομαι σε τοπικές 
ονομασίες ή λαϊκές δοξασίες, να γνωρίζω τι να 
αποφεύγω και τι να συλλέγω, και πάνω απ’ όλα 
να μαθαίνω συνεχώς και σε βάθος όποιο είδος 
μύκητα συναντώ μπροστά μου. Το διάβασμα και 
η ενασχόληση γύρω απο τους μύκητες γίνεται σε 
καθημερινή βάση πλέον».

Μετά από πολύ διάβασμα, παρατήρηση, ατέ-
λειωτες ώρες πεζοπορίας στα βουνά, διαλέξεις 
και σεμινάρια, ο Γιώργος έχει πλέον στα χέρια 
του και την πιστοποίηση της γνώσης του, αλλά 
και τη δυνατότητα να εμπορεύεται τα μανιτάρια 
που συλλέγει: «Το 2020, όταν έγινε για πρώτη 
φορά η προσπάθεια από το Επιμελητήριο Γρεβε-
νών σε συνεργασία με τον ΔΙ.ΦΟ.Π. να εντάξουν 
σε ένα νομικό πλαίσιο το κομμάτι της συλλογής 
άγριων μανιταριών, συμμετείχα και παρέλαβα με 
επιτυχία την Πιστοποίηση Συλλέκτη Αυτοφυών 
Μανιταριών ΔΙ.ΦΟ.Π (ISO/IEC 17024)».

Η πιστοποίηση αυτή είναι σημαντική, καθώς 
στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί περίπου 7.500 
είδη άγριων μανιταριών, ανάμεσά τους κι αρκετά 
θανατηφόρα, τοξικά, παραισθησιογόνα και μη 
εδώδιμα είδη. Άρα, ένας συλλέκτης μανιταριών 
πρέπει να ξέρει ακριβώς τι συλλέγει και από πού. 
Ο Γιώργος προτιμά πάντα να συλλέγει μανιτάρια 
σε τόπους παρθένους, μακριά από πόλεις και οι-

κισμούς, όπως μου λέει: «Συλλέγω μόνο φρέσκα 
και Α' ποιότητας άγρια μανιτάρια από το βουνό, 
από παρθένα σημεία και μακριά από καλλιέργει-
ες που ραντίζονται. Μέσω της ατομικής μου επι-
χείρησης “Wild Mushrooms of Greece - Άγρια 
Μανιτάρια της Ελλάδας” προμηθεύω σχεδόν ό-
λες τις εποχές του χρόνου –περίπου 11 μήνες τον 
χρόνο– φρέσκα, αποξηραμένα και κατεψυγμένα 
άγρια ελληνικά μανιτάρια, άγριους καρπούς και 
βότανα. Όλα τα άγρια μανιτάρια ταυτοποιούνται, 
συλλέγονται, καθαρίζονται και παραδίδονται 
αυθημερόν ώστε να φτάνουν όσο πιο φρέσκα 
γίνεται στον πελάτη. Τα αποξηραμένα άγρια 
μανιτάρια αποξηραίνονται με φυσική μέθοδο 
ώστε να αποκτήσουν βιταμίνες κατά την αποξή-
ρανση και να διατηρήσουν όλα τα θρεπτικά τους 
συστατικά. Διατηρούνται σε άριστες συνθήκες 
με διάρκεια ζωής 18 μήνες. Συγκριτικά με άλλες 
χώρες και λόγω μεγάλης βιοποικιλότητας αλλά 
και βιοτόπων τα ελληνικά μανιτάρια υπερτερούν 
σε διατροφική αξία και θρεπτικά συστατικά των 
άλλων χωρών, μιας και δεν έχουμε τοσο μεγάλη 
βαριά βιομηχανία και ακόμα η ελληνική φύση πε-
ριλαμβάνει καθαρούς βιότοπους – για αυτό και 
πρέπει να την προσέχουμε και να φροντίζουμε 
ώστε τα βουνά μας να παραμείνουν αμόλυντα».
Μερικά από τα πιο γνωστά μανιτάρια με τα οποία 
μπορεί να σας προμηθεύσει ο Γιώργος είναι τα 
Βασιλομανίταρα, οι Μορχέλες, οι Κανθαρέλες, οι 

Μαύρες και Χρυσές Τρομπέτες, τα Καισαρικά, οι 
Λακτάριοι, τα Αγαρικά και το Γανόδερμα. Εκτός 
από αυτά, όμως, ο Γιώργος εμπορεύεται γύρω 
στα 180 διαφορετικά είδη άγριων μανιταριών, 
πολλά εκ των οποίων δεν είναι γνωστά στο ευρύ 
κοινό. Σε κάθε περίπτωση ο ίδιος θα σας δώσει 
όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρετε 
για κάθε μανιτάρι, όπως διάρκεια μαγειρέματος, 
συνθήκες και χρόνο συντήρησης, καθώς και 
συνταγές για καλύτερη αξιοποίησή της γεύσης 
τους. Η τιμή είναι διαφορετική για κάθε είδος μα-
νιταριού και εξαρτάται από τη σπανιότητά του 
και τις συνθήκες της εύρεσής του, πάντως τα πιο 
οικονομικά μανιτάρια ξεκινούν από €15/κιλό και 
τα πιο ακριβά φτάνουν μέχρι τα €80/κιλό. 

Ανάμεσα στους πελάτες του Γιώργου βρίσκο-
νται διάσημοι σεφ, γνωστά εστιατόρια της Α-
θήνας, vegan και vegetarian, αθλητές, αλλά και 
άνθρωποι που θέλουν να ακολουθήσουν μια πιο 
υγιεινή διατροφή και έτσι στρέφονται στα μανι-
τάρια καθώς είναι μια εξαιρετική τροφή, πλούσια 
σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και ιχνοστοιχεία. Ο 
Γιώργος με ενημέρωνει επίσης ότι: «Υπάρχει και 
μια κατηγορία μανιταριών που κατατάσσονται 
στα λεγόμενα “φαρμακευτικά” μανιτάρια που 
εκτός από την υψηλή θρεπτική αξία περιέχουν 
βιοενεργές ουσίες με θετική δράση στο οργα-
νισμό μας. Αποτελούν ακόμη, ιδανική επιλογή 

για όσους θέλουν να χάσουν βάρος, αφού πε-
ριέχουν ελάχιστες θερμίδες (13 θερμίδες / 100 
γρ.). Το ελάχιστο νάτριο, τέλος, που βρίσκουμε 
σε αυτά, τα κάνει ιδιαίτερα αγαπητά σε όσους 
είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν διατροφή 
φτωχή σε αλάτι».

Αν θέλετε κι εσείς να προμηθευτείτε μανιτάρια 
από αυτόν τον «Θεό των μανιταριών», όπως α-
ποκαλεί τον Γιώργο ένας πελάτης του, δεν έχετε 
παρά να έρθετε σε επαφή μαζί του, διαλέγοντας 
κάποιο από τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. 
Αν το κινητό του είναι κλειστό, μην αποθαρρυν-
θείτε, πιθανότατα μαζεύει μανιτάρια σε κάποιο 
βουνό που δεν πιάνει σήμα. Θα επικοινωνήσει 
εκείνος σύντομα μαζί σας… A

Μάντικας Γιώργος
Wild Mushrooms of Greece - Άγρια Μανιτάρια
 της Ελλάδας
Πιστοποιημένος συλλέκτης άγριων αυτοφυών 
μανιταριών & Φωτογράφος φύσης (ISO/IEC 17024)
Mob: +306936092303
Email: mantikasgeorgios@gmail.com
 @wild_mushrooms_of_greece
 https://www.facebook.com/Wild.Mushrooms.
of.Greece 

Boletus aestivalis - Βωλίτης ο δικτυωτός

Dehydrated mushrooms - Αποξηραμένα μανιτάρια Αereus - Βωλίτης ο χάλκειος Cantharellus pallens - Κανθαρέλα - Κανθαρίσκος

Μαύρη τρομπέτα - Trompette de la mort

Butyriboletus regius - 
Βουτυροβωλίτης ο βασιλικός
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Π
ριν από έναν χρόνο η πιθανό-
τητα να ακούσει ή να διαβά-
σει κανείς στα ΜΜΕ όρους ό-
πως mRNA, PCR, κορωνοϊός, 

ακίδα ιού, ήταν μικρή, αν όχι ανύ-
παρκτη. Από τους πρώτους μήνες 
όμως του 2020 –οπότε επιβεβαιώ-
θηκαν οι υποψίες πως ο πλανήτης 
έμπαινε στη σκιά μιας μεγάλης υ-
γειονομικής κρίσης– οι όροι αυτοί 
άρχισαν να εισβάλλουν στο λεξι-
λόγιό μας. Μαζί τους εισέβαλε και 
η ανάγκη για την κατανόησή τους, 
που ήταν κρίσιμη για την κατανό-
ηση της φύσης της απειλής, των 
συνεπειών της και των διαθέσιμων 
όπλων για την αντιμετώπισή της. 
Το πρώτο ξάφνιασμα από τη συ-
νειδητοποίηση του κινδύνου, το 
διαδέχτηκαν κι άλλα. Μόλις λίγες 
βδομάδες μετά την επιβεβαίωση 
των πρώτων κρουσμάτων, μάθαμε 
ότι οι μοριακοί βιολόγοι είχαν προ-
χωρήσει πολύ πέραν της ταυτοποί-
ησης του νεοφερμένου ιού. Είχαν 
αποκρυπτογραφήσει το πλήρες 
γονιδίωμά του, ή με άλλα λόγια το 
στρατηγικό του σχέδιο για την οι-
κειοποίηση των μηχανισμών του 
κυττάρου προς όφελός του. Έτσι, 
όμως, άρχισαν να αποκαλύπτουν 
τα τρωτά σημεία του, τα ίδια που θα 
αποτελούσαν στόχους για την ανά-
πτυξη εμβολίων.
Πριν τα κρούσματα φτάσουν στον 
αριθμό των λίγων εκατοντάδων, 
οι επιδημιολόγοι είχαν κατανοήσει 
πώς γίνεται η μετάδοση του ιού και 
είχαν επινοήσει τα μαθηματικά μο-
ντέλα που προβλέπουν τη δυναμι-
κή του στην ανθρώπινη κοινότητα. 
Από κοντά και οι γιατροί· μέσα σε 
λίγους μόνο μήνες περιέγραψαν τα 
διαφορετικά στάδια της ασθένειας 
και ήταν σε θέση να εφαρμόσουν 
τις καλύτερες πρακτικές για την α-
ντιμετώπισή της. Ταυτόχρονα ένα 
αφανές, ωστόσο γιγαντιαίο και 
δραστήριο πρόγραμμα, στο οποίο 
εμπλέκονταν ερευνητικά κέντρα, 
ιδιωτικές εταιρείες και πανεπιστή-
μια, βρισκόταν εν δράσει. Είναι αυ-
τό που λίγο πριν ολοκληρωθεί η 
χρονιά οδήγησε στην κατασκευή 
εμβολίων που υπόσχονταν απο-
τελεσματική αντιμετώπιση της 
πανδημίας, το ίδιο πρόγραμμα που 
αναμένεται σύντομα να οδηγήσει 
και στην παραγωγή αποτελεσματι-
κών φαρμάκων.
Έτσι ο προβληματισμός και οι πλη-
ροφορίες που μερικούς μήνες πριν 
αφορούσαν μόνον ένα στενό κύκλο 
ειδικών, πλέον αποτελεί μέρος μιας 
δημόσιας συζήτησης που δεν έχει 
αφήσει κανέναν απέξω. Πολιτικοί, 

ΒΙΒΛΙΟ
Επιμέλεια: 

Αγγελική ΜπιρΜπιλή

Π α ρ ου σ ι α σ ε ι σ  / 

ε κ δ ο σ ε ι σ  / 

σ υ ν ε ν τ ε υ ξ ε ι σ  / 

εκδηλώσε ι σ

Η Κοινωνία 
της Πανδημίας 
και η Κοινωνία 
των Γονιδίων
Του ΘΑνου κΑψΑλή

Doomsday Clock
Ο κόσμος του Watchmen συγκρούεται 

με το Σύμπαν της DC 

Η αλήθεια πίσω από το «DC Universe: Αναγέννηση» (εκδ. Anubis) αποκαλύπτεται  
και η τελική μοίρα του σύμπαντος της DC θα αποφασιστεί σε μια τιτανομαχία  

ανάμεσα στους Σούπερμαν και Δρ. Μανχάταν 
 

Του ΔήΜήτρή ΑΘΑνΑσιΑΔή 

Τ
ο Ρολόι της Αποκάλυψης, το σύμβολο που δημιούρ-
γησε το 1947 το Συμβούλιο Επιστήμης και Ασφάλειας 
του επιστημονικού περιοδικού Bulletin of the Atomic 
Scientists ως απάντηση στις αυξανόμενες γεωπολιτικές 

εντάσεις ανά τον κόσμο και τον έντονο φόβο ενός πυρη-
νικού πολέμου, είχε αρχικά ορισμένους τους δείκτες του 
στις 23.53. Η ώρα στο ρολόι, που όσο πιο κοντά βρίσκεται 
στα μεσάνυχτα αποτυπώνει την ένδειξη για την πιθανότητα 
μιας παγκόσμιας καταστροφής, πήγε αρκετές φορές μπρο-
στά και πίσω. Το 1953, στην πιο δυσοίωνη ένδειξη από τη 
δημιουργία του, οι δείκτες πήγαν στις 23.58, καθώς ΗΠΑ 
και Σοβιετική Ένωση είχαν προχωρήσει στη δοκιμή θερμο-
πυρηνικών όπλων. Το 1968, η ώρα έδειχνε 23.48, μετά την 
υπογραφή της πρώτης Συνθήκης Περιορισμού Στρατηγικών 
Όπλων από τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση. Το 1984, την 
εποχή δημιουργίας του κόμικ Watchmen, η κούρσα εξοπλι-
σμών των δύο χωρών και η διαφαινόμενη αποτυχία των 
διαπραγματεύσεων για μια νέα Συνθήκη Περιορισμού Στρα-
τηγικών Όπλων έσπρωξε τους δείκτες στις 23.57. Το 1991 το 
ρολόι πήγε πίσω στις 23.43, αναγνωρίζοντας την υπογραφή 
της δεύτερης συνθήκης ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης. Το 2007 
το Συμβούλιο Επιστήμης και Ασφάλειας αποφάσισε πως 
το ρολόι θα πρέπει να αντανακλά επίσης τον κίνδυνο των 
κλιματικών και επιστημονικών και τεχνολογικών ζητημά-
των που επηρεάζουν τη ζωή μας. Οι δείκτες του ρολογιού 
μετακινήθηκαν τρία λεπτά πριν τα μεσάνυκτα τον Ιανουάριο 
του 2015 «λόγω της ανεξέλεγκτης κλιματικής αλλαγής, τον 
εκσυγχρονισμό των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως και των 
ευρύτατων πυρηνικών οπλοστασίων» και έχουν παραμείνει 
εκεί έκτοτε. 
Ώρα Μηδέν. Στο «Doomsday Clock», που κυκλοφόρησε το 
2017, ο κόσμος του Watchmen συναντά το Σύμπαν της DC. Οι 
εκδόσεις Anubis παρουσιάζουν το επικό φινάλε του κριτικά α-
ναγνωρισμένου κόμικ από την καταξιωμένη ομάδα των Geoff 

Johns στο σενάριο και Gary Frank στην εικονογράφηση. Με 
τον χρόνο να τελειώνει στο σύμβολο του πλέον «ενήλικου» 
κόμικ, ειδήσεις για τους Μετανθρώπους, θεωρίες συνωμοσί-
ας για την προέλευσή τους και ιστορίες που το Χόλιγουντ δεν 
θέλει να μαθευτούν, πρωταγωνιστούν μαζί με τους υπερήρω-
ες, τους ήρωες και τους αντιήρωες στις σελίδες του. 
Επτά χρόνια μετά τα γεγονότα του «Watchmen», ο Άντριαν 
Βέιντ έχει αποκαλυφθεί ως ο υπαίτιος για τον φόνο εκατομμυ-
ρίων ανθρώπων. Φυγάς πια, έχει καταστρώσει ένα νέο σχέδιο 
για να εξιλεωθεί στα μάτια του κόσμου και το πρώτο του βήμα 
είναι να βρει τον Δρ. Μανχάταν. Στο πλευρό του έχει έναν νέο 
Ρόρσαχ και τους άγνωστους μέχρι τώρα Μίμο και Μαριονε-
τίστα, ακολουθεί τα ίχνη του Δρ. Μανχάταν στο Σύμπαν της 
DC, το οποίο βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής, καθώς 
διεθνείς εντάσεις σπρώχνουν τους δείκτες από το «Ρολόι της 
Αποκάλυψης» όλο και πιο κοντά στα μεσάνυχτα. 
Ήρθε το τέλος; «Οι ηθικολάγνοι ουρλιάζουν για να ακού-
σουν τη φωνή τους, έχοντας κουφαθεί από τον αντίλαλό 
τους το κοινοβούλιο κατηγορεί την άλλη πλευρά εξαιτίας 
αυτών που έχει και όχι αυτών που είναι… ζητάνε ανοχή χω-
ρίς να την προσφέρουν» διαβάζουμε στα πρώτα καρέ του 
«Doomsday Clock» και μέχρι τα τελευταία, ο Σούπερμαν, 
ο Μπάτμαν, ο Τζόκερ και τα άλλα «παιδιά» συμπρωταγωνι-
στούν σε ένα νέο κεφάλαιο του φιλόδοξου κόμικ, που με 
αφετηρία το «DC Universe: Αναγέννηση» γράφει ξανά το πα-
ρελθόν, το παρόν και το μέλλον των ιστοριών που έχουμε 
διαβάσει και δει από τη DC. 
Σε μετάφραση του Χρήσ του Κανε λ λόπουλου,  το 
«Doomsday Clock: Ώρα Μηδέν, Μέρος Δεύτερο», σε 224 πολύ-
χρωμες συναρπαστικές καλοτυπωμένες σελίδες που συνε-
χίζουν την προσεγμένη έκδοση που προηγήθηκε τον Δεκέμ-
βριο, ο χρόνος γίνεται σχετικός τόσο για τους χαρακτήρες 
όσο και για σένα που μπαίνεις σε ένα σύμπαν από το οποίο δεν 
θέλεις να βγεις. 
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δημοσιογράφοι, νομικοί, κοινωνιο-
λόγοι, οικονομολόγοι, ψυχολόγοι, 
αλλά και απλοί πολίτες συζητούν 
για τις συνέπειες της πανδημίας και 
τα μέτρα για την αντιμετώπισή της, 
καθώς αγγίζουν κάθε πτυχή του 
δημόσιου βίου.
Διαθέτει άραγε ο πολίτης που δεν 
έχει σπουδάσει βιοεπιστήμες τη 
βασική γνώση για να μετάσχει στη 
συζήτηση αυτή; Έχει τα εφόδια για 
να κατανοήσει από τι απειλείται; 
Γνωρίζει τα εγγενή όπλα του ορ-
γανισμού του για 
να αμυνθεί; Αν τι-
λαμβάνεται ποιας 
εποποιίας καρποί 
είναι τα μέτρα που 
αντιπαρατάσσου-
μ ε κατά του ιού; 
Έχει αναπτύξει την 
κρίση να επιδοκι-
μάζει πολιτικές που 
κατατείνουν στην 
αποδυνάμωση της 
πανδημίας και να 
αποδοκιμάζει πολι-
τικές που την ενδυ-
ναμώνουν; 
Η απάντηση, κρίνο-
ντας όχι μόνο από 
τις δημοσκοπήσεις, 
την απήχηση του 
αντιεμβολιαστικού 
κινήματος κ.ά. αλ-
λά και από την ποιό-
τητα του λόγου που 
εκφέρουν για την πανδημία πολιτι-
κοί, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες 
και ποικίλες διασημότητες, με επιρ-
ροή όμως στην κοινή γνώμη, είναι 
απογοητευτική. 
Η πραγματικότητα είναι ότι το εκ-
παιδευτικό μας σύστημα, το τόσο 
μεθοδικά προσανατολισμένο στην 
παραγωγή υποψηφίων πανελλα-
δικών εξετάσεων, ακόμη κι όταν 
παρέχει στον απόφοιτό του τις βα-
σικές επιστημονικές γνώσεις, δεν 
τον προετοιμάζει ώστε να μπορεί 
να τις εφαρμόσει για να κατανοεί 
και να επιλύει τα προβλήματα που 
ανακύπτουν στην καθημερινότητά 
του. 
Τα είπαμε όλα αυτά για να έρθει η 
στιγμή να μιλήσουμε για ένα βι-
βλίο που «ευτύχησε» να εκδοθεί 
στη χώρα μας την πιο κατάλληλη 
στιγμή – τη στιγμή της πανδημίας. 
Το βιβλίο αυτό, που τιτλοφορείται: 
«Η Κοινωνία των Γονιδίων» και κυ-
κλοφορεί από τις εκδόσεις Ροπή, 
συμπληρώνει πολλά από τα κενά 
της σχολικής εκπαίδευσης· αυτά 
τα κενά στα οποία σκοντάφτουμε 
στην προσπάθειά μας να κατανοή-
σουμε τι είναι αυτό που μας βρήκε 
και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. 
Οι συγγραφείς του, ο Ιτάι Γιανάι, δι-
ευθυντής του εργαστηρίου Υπολο-
γιστικής Ιατρικής στο Πανεπιστή-
μιο της Νέας Υόρκης, και ο Μάρτιν 
Λέρτσερ, καθηγητής Υπολογιστι-
κής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο 
Heinrich Heine, αποδεικνύονται, 
εκτός από σημαντικοί ερευνητές, 
και σπουδαίοι αφηγητές.

Διαβάζοντας ο γενικός αναγνώστης το βιβλίο 
είναι σαν να ακούει τον συναρπαστικό δάσκα-
λο βιολογίας που θα επιθυμούσε να έχει στο 
σχολείο, όταν ήταν μαθητής. Δύσκολες έννοιες, 
όπως η συνεργασία και η αντιπαλότητα των γο-
νιδίων, η πολυπραγμοσύνη τους, η λειτουργία 
και η εξέλιξη του ανοσοποιητικού συστήματος, 
η βιολογία της νόσου, οι λαθρεπιβάτες του γο-
νιδιώματός μας, δηλαδή οι ιοί κ.ά. εξηγούνται 
διασκεδαστικά και με τη χρήση ευφάνταστων 
μεταφορών που θα κάνουν τον αναγνώστη να 
γελάσει χωρίς ενοχές, αφού εκτός από την από-
λαυση ενός καλογραμμένου κειμένου, θα έχει 

αποκομίσει και ωφέλιμη γνώση.
Όμως και τον αναγνώστη που 
έχει βιολογική κατάρτιση, είτε 
είναι δάσκαλος είτε ερευνητής, 
το βιβλίο δεν θα τον αφήσει α-
συγκίνητο. Καθώς οι δύο συγ-
γραφείς παρακινήθηκαν να 
στραφούν προς τη βιολογία, 
μετά τη μελέτη του βιβλίου του 
Ρίτσαρντ Ντόκινς, «Εγωιστικό 
Γονίδιο», δεν ξεχνούν να αποτί-
σουν τον οφειλόμενο φόρο τι-
μής στον επιστήμονα που τους 
ενέπνευσε. Προσοχή, όμως. 
Στην «Κοινωνία των Γονιδίων» 
επεκτείνονται πέραν της συλ-
λογιστικής του Ντόκινς επανα-
φέροντας –πρώτα-πρώτα– τον 
πληθυσμό στο επίκεντρο της 
εξελικτικής διαδικασίας, αντί 
του γονιδίου που πρότεινε ο 
Βρετανός βιολόγος – μια επιλο-
γή για την οποία άλλωστε είχε 
επικριθεί. Επίσης, δεν προσλαμ-

βάνουν τα γονίδια ως μεμονωμένες και ακραιφ-
νώς εγωιστικές οντότητες, που ανταγωνίζονται 
ανηλεώς για την επιβίωσή τους. Τα αντιλαμβά-
νονται ως μέλη μιας σφύζουσας και διαρκώς 
εξελισσόμενης κοινότητας, που αναπτύσσουν, 
εκτός των αντιπαλοτήτων, και συνέργειες, για 
να διασφαλίζουν την ακεραιότητα και τη λει-
τουργία του «οχήματος» που θα τα μεταφέρει 
στην επόμενη γενιά, δηλαδή του ίδιου του ορ-
γανισμού μας. 
Αυτή η νέα οπτική του γονιδιώματος ως εξελισ-
σόμενου όλου λειτουργεί ως εννοιολογικό πλαί-
σιο που θέτει τις βάσεις για να κατανοηθούν τόσο 
οι παλαιές γνώσεις –με μια φρέσκια ματιά– όσο 
και για να ενσωματωθούν οι νέες, με τρόπο που 
εγγυάται την περαιτέρω ανάπτυξή τους. 
Κλείνοντας την παρουσίαση αυτού του αξιανά-
γνωστου βιβλίου σκόπιμο είναι να λεχθεί πως 
το συνθετικό εγχείρημα των δύο συγγραφέων 
–αναγωγικό ως προς την εστίαση στη μονάδα 
του γονιδίου, ολιστικό ως προς τη συμπερίληψη 
των συνεργειών των γονιδίων– απέχει από το 
να είναι αιτιοκρατικό. Στον επίλογό του το βιβλίο 
κλείνει με έναν ιδιαιτέρως αισιόδοξο τρόπο, 
καθώς δηλώνει πως δεν είμαστε σκλάβοι των 
γονιδίων μας.

«Αναμφίβολα ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς. Για 
εκατομμύρια χρόνια οι πρόγονοί μας αποδέχτηκαν 
ότι τους επέτασσαν τα γονίδιά τους, και όλη η υπό-
λοιπη ζωή στη γη προφανώς εξακολουθεί να κάνει 
το ίδιο. Έχουμε ωστόσο αρχίσει να υπερβαίνουμε 
ένα τμήμα της κληρονομιάς μας, διευρύνοντας 
βαθμιαία τον κύκλο των πραγμάτων που θεωρούμε 
ότι είναι άξια προστασίας, από την οικογένειά μας, 
τα χωριά μας και τα έθνη μας, ως την ανθρωπότητα 
εν συνόλω, αλλά και πέραν αυτής, όταν αναλογιζό-
μαστε τα δικαιώματα των ζώων.  Για να παραφρά-
σουμε έναν παλιό ύμνο, είναι η κοινωνία των γονι-
δίων που μας έφερε ως εδώ, αλλά είναι η ανθρωπιά 
που θα μας επιστρέψει στο σπίτι μας». ●

Itai Yanai - Martin Lercher
Η Κοινωνία των Γονιδίων
Επιμέλεια: Θάνος Καψάλης,  
εκδ. Πατάκη

Τρία χρόνια πριν, καθώς ετοιμαζόμουν για το ταξίδι γενεθλίων μου –ε-

κείνη τη φορά στο Βιετνάμ και στην Καμπότζη– έψαξα να βρω κάποιον 

Βιετναμέζο συγγραφέα να διαβάσω. Μάταιος κόπος. Οπότε πήρα μαζί 

μου το βιβλίο «Ένας καλός στρατιώτης», προφανώς ασύνειδα αφού 

θα προσγειωνόμουν σε κάποτε εμπόλεμη ζώνη.

Η παρέα στο ταξίδι ήταν εκλεκτή, τα νησιά στον Χαλόνγκ Μπέι εξω-

τικά, ο Χο Τσι Μινχ τέλεια διατηρημένος στην ταρίχευσή του, η λίμνη 

στο Ανόι μιας ζεν γαλήνης ενώ στους δρόμους πλάι της σβούριζαν 

σαν σφήκες χιλιάδες μηχανάκια, τα καταστήματα με κλεψίτυπα εμπο-

ρεύματα σε ανθοφορία, τα φαγητά στο πεζοδρόμιο γευστικότατα κι η 

νυχτερινή ζωή φεγγερή. Ήπιαμε τον πιο μυρωδάτο και στιβαρό καφέ 

που έχω δοκιμάσω ποτέ – ντόπιος, από τα υψίπεδα της χώρας και 

τέλεια σερβιρισμένος στην μαγαζάκια Cong. (Μάλιστα, φτιάχνουν και 

μια παραλλαγή με χτυπημένο αυγό στον καφέ, μια πιο πηχτή εκδοχή 

του ροφήματος).

Κοντολογίς, επεράσαμε όμορφα –ακόμη και τούρτα με κεράκια μού 

πρόσφερε το ξενοδοχείο όπου καταλύσαμε, ενώ το προσωπικό, μαζε-

μένο στη ρεσεψιόν, τραγουδούσε καλλίφωνα το Happy birthday). 

Παρόλα αυτά, συγγραφείς δεν βρήκα – ή, τουλάχιστον, το παραδέχο-

μαι, δεν έψαξα αρκετά. Κι έτσι, τώρα που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα 

μεταφρασμένο το μυθιστόρημα ενός Βιετναμέζου ονόματι Ocean 
Vuong και τίτλο: «Στη γη είμαστε πρόσκαιρα υπέροχοι», από τις εκδό-

σεις Gutenberg, έσπευσα να το αποκτήσω. 

Περίμενα βέβαια να με πλημμυρίσει ο συγγραφέας του με εικόνες από 

το Βιετνάμ, να δω μαζί του κι άλλες σκηνές εκείνου του μακρινού τό-

που, όμως γρήγορα διαπίστωσα ότι ο Ωκεάνιος αυτός αφηγητής είχε 

από παιδάριο ανατραφεί στη χώρα την εχθρών της πατρίδας του, στις 

ΗΠΑ. Κι αφηγούνταν, υπό τη μορφή επιστολικών δελταρίων, στη μάνα 

του το μεγάλωμά του και τις περιπέτειές του σ’ εκείνη την ξένη γη που 

τώρα πια ήταν η καινούργια του πατρίδα. 

Ικανός αφηγητής, με γραφή στέρεα πεζογραφική –αν και έχει εκδοθεί 

και ποιητική του συλλογή από τον Gutenberg–, ο Ωκεάνιος ξετυλίγει 

συναρπαστικά την ιστορία της οικογένειάς του που πρόλαβε την ύ-

στατη ώρα να αποδράσει από τους κόκκινους που επέλαυναν και να 

μεταφυτευτεί, σαν άλλο δέντρο του καφέ, στο Κονέκτικατ. 

Ο αναγνώστης διαβάζει με αυξανόμενη περιέργεια την –ουσιαστικά–

αυτοβιογραφία του νεαρού μετανάστη (αν 

και πλέον εδώ στη χώρα μας η λέξη αυτή 

μεταφέρει αρνητική ενέργεια), μια αυτο-

βιογραφία φωταγωγημένη από τα πλου-

μιστά χρώματα του Βιετνάμ, καρυκευμένη 

από τα μπαχάρια της κουζίνας στα χέρια 

της γιαγιάς του και σφιχτά τυλιγμένη στις 

συντηρητικές παραδόσεις μιας κατεξοχήν 

αγροτικής χώρας (ομιλώ για το Βιετνάμ).

Ο ίδιος ο συγγραφέας, οδυνηρά νεαρός 

στην ηλικία –είναι 33 χρόνων σήμερα– λέει 

σε συνεντεύξεις πως στόχος του είναι να 

δομήσει ένα έργο που να απορρίπτει τους 

πατριαρχικούς προκατόχους του (εννοώ-

ντας τους κλασικούς) ως μέσο αποδοχής 

του ρηγματώδους του εαυτού.

Το μυθιστόρημα, ανέφερα ήδη, είναι γραμ-

μένο σαν επιστολή που απευθύνεται στην 

μητέρα του. Ομολογώ ότι δεν θα ήθελα να 

βρισκόμουν στη θέση αυτής της γυναίκας, 

όταν διαβάζει το γράμμα που της στέλνει ο γιος της. Ως αναγνώστης, 

ωστόσο, οφείλω να παραδεχτώ ότι είναι ένα γράμμα που διαβάζεται 

απνευστί.

Υ.Γ. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι το βιβλίο περιλαμβάνει σκηνές άγριου ομο-

φυλικού σεξ που με ώθησαν να γυρίσω βιαστικά μερικές σελίδες. Καταλογίστε 

το στον βαθύ πουριτανισμό μου.

Βιετναμέζος 
συγγραφέας...
Κι όμως υπάρχει!
Tου Άρη ΣφΆκιΆνΆκη

Όσιαν Βουόνγκ, Στη γη 
είμαστε πρόσκαιρα 
υπέροχοι, εκδ. Gutemberg

ΑνΑγνώστησ 
με ΑιτιΑ



llsFitzgerald: Μια σπουδαία συλλογή για τα 25 χρόνια από  
τον θάνατό της

➽ Οι συναυλίες της Ella Fitzgerald στον Λυκαβηττό στις 16 και 17 Ιου-
λίου του 1979 είχαν διαφημιστεί από τον ΕΟΤ, που τις είχε διοργανώσει 
ως «δύο εμφανίσεις της διάσημης νέγρας τραγουδίστριας της τζαζ», 
δίχως ίχνος political correctness. Ας είναι! Για όσους από εμάς αγνο-
ούσαμε την ύπαρξή της Fitzgelald, ενδεχομένως και την ίδια –λόγω 
ηλικίας– την ύπαρξη της jazz ως ιδιώματος, ήταν μια μεγάλη ευκαιρία 
να έρθουμε σε επαφή μ’ έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να τραγουδάει κά-
ποιος. Όχι ότι ήμασταν εκεί. Η ΕΡΤ εκείνες τις εποχές είχε τη συνήθεια 
να συμπληρώνει τα κενά του προγράμματος με μουσικά διαλείμματα. 
Ανάμεσα στα πιο συνήθη ήταν αυτό με αποσπάσματα από ποικίλες 
συναυλίες του Angelo Branduardi αλλά και αυτές της Fitzgerald στο 
Λυκαβηττό. Τότε, η «νέγρα τραγουδίστρια» ήταν εξήντα ενός ετών. 
Στις 15 Ιουνίου συμπληρώνονται 25 χρόνια από τον θάνατό της, κι 
έτσι η Verve κυκλοφορεί στις αρχές Μαρτίου μία από τις πληρέστερες 
συλλογές της αγοράς, που περιλαμβάνει σπουδαίες στιγμές, ανάμεσα 
στις οποίες είναι και τα ντουέτα της με τον Louis Armstrong. 

➽ O Jean-Michel Basquiat ήταν ο καλλιτέχνης από το Brooklyn, 
που έζησε μόλις 28 χρόνια, μα μέσα σ’ αυτά πρόλαβε να συνδεθεί με 
τη μεγάλη παρέα του Andy Warhol αλλά και με τα μουσικά κινήματα 
του punk και του πρώιμου hip hop, ενώ αγαπούσε ιδιαίτερα και τη 

jazz. Αφού έκανε street 
art, τύπωσε κάρτες κι έ-
παιξε με τις αρχές της μέ-
τριας φωτοτυπίας, στα 
είκοσι μόλις χρόνια του, 
είδε τα πρώτα του έργα 
στις γκαλερί της Νέας 
Υόρκης. Η ζωή του, οι α-
πόψεις του και πάνω απ’ 
όλα τα έργα του έχουν 
εξαιρετικό ενδιαφέρον. 
Ο τόμος “Boom For Real”, 
που κυκ λοφορεί από 
την Prestel, δίνει μια αρ-
κετά ολοκληρωμένη ει-
κόνα γι’ αυτόν τον τόσο 
πρόωρα χαμένο καλλι-
τέχνη.

➽ Κάποιοι συγκρίνουν 
τους Dry Cleaning με 
σχήματα όπως οι Wire, 
ακόμη και με τους Joy 
Division (στο λίγο πιο 
χαρούμενο). Το σίγουρο 

είναι ότι τα δύο ep που η τετραμελής λονδρέζικη μπάντα κυκλοφόρη-
σε το 2019 είναι sold out από καιρό και πιάνουν καλές τιμές στο e-bay. 
Στις αρχές Απριλίου κυκλοφορεί το “New Long Leg”, το ντεμπούτο τους 
album από την 4AD, και φαίνεται ότι όλα τα εναλλακτικά media περι-
μένουν να το υποδεχθούν με διθυραμβικές κριτικές. Τα “Scratchcard 
Lanyard” και “Strong Feelings”, που έχουν ως τώρα αποκαλυφθεί, απο-
τελούν εξαιρετικά δείγματα βρετανικού post punk, έχουν εξαιρετική 
παραγωγή από τον John Parish (PJ Harvey) και προοιωνίζουν έναν 
σπουδαίο δίσκο. Αν και ο ήχος του “New Long Leg” είναι αρκετά πιο 
κατεργασμένος, η ενέργεια του συγκροτήματος φέρνει στον νου 
το ντεμπούτο των Joy Division, “Unknown Pleasures”. Θα τολμήσω 
να πω ότι παλαιότερα προτιμούσα το darker ύφος του “Closer” αλλά 
όσο περνάει ο καιρός, εκτιμώ όλο και πιο πολύ τη σχέση που έχει το 
“Unknown Pleasures” με το punk καθώς και την απίθανη δουλειά του 
Martin Hannett στην κονσόλα.

➽ Αν και ο καθένας γνωρίζει καλά ότι το rap και το hip hop είναι υπό-
θεση που έρχεται από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, αγάπησα 
από την πρώτη στιγμή τόσο την αγγλική όσο και τη γαλλική εκδο-
χή του. Οι νεότεροι εκπρόσωποι της βρετανικής σκηνής τα σπάνε, 
και μάλιστα ο Berwyn, που κυκλοφορεί στο επόμενο διάστημα το 
“Demotape/Vega”, είναι από τους καλύτερους στο είδος. Ο δίσκος βά-
ζει από τώρα υποψηφιότητα για τα καλύτερα της χρονιάς.

P.S. Το ’χω σε κακό να μην υπάρχει σε κάθε τεύχος μια υποσημείωση 
για τον Neil Young αλλά τι να κάνω που συνεχώς ανακοινώνει νέες κυ-
κλοφορίες; Έρχεται λοιπόν το “Young Shakespeare”, μια συναυλία που 
ηχογραφήθηκε το 1971 στο Shakespeare Theater του Connecticut, 
λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του “After The Gold Rush”. Μάλιστα 
είναι και η πρώτη συναυλία του Young που έχει καταγραφεί σε film και 
πρόκειται να κυκλοφορήσει, εκτός από ήχο, και σε εικόνα το επόμενο 
διάστημα.

Σημειώσεις Ενός 
Μονομανούς LXXVII
Του ΓιώρΓου Φλώράκη

Τι παίζει;
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«Τρελός για σένα»

«Διακίνηση με τη Mariana van Zeller»

«Star Trek: The Original Series»

 «The Affair»

«The Flatey Enigma»

«The Walking Dead» 

▶ «Στο ίδιο κύμα» από αύριο στο Netflix. Η ταινία 

περιγράφει έναν καλοκαιρινό έρωτα κάτω από τον 

σικελικό ήλιο που μετουσιώνεται γρήγορα σε σπα-

ρακτική ιστορία αγάπης, αναγκάζοντας ένα αγόρι κι 

ένα κορίτσι να ενηλικιωθούν πρόωρα. Επίσης αύριο 

κάνει πρεμιέρα η ταινία «Τρελός για σένα». Περνώ-

ντας μαζί της μια ξέφρενη βραδιά, ο Άντρι συνειδητο-

ποιεί ότι ο μόνος τρόπος να ξαναδεί την Κάρλα είναι να 

γίνει ασθενής της ψυχιατρικής κλινικής όπου εκείνη 

μένει. Τέλος τους συνδρομητές περιμένει από τις 23 

Φεβρουαρίου και το ντοκιμαντέρ «Πελέ». 

▶ Δύο επεισόδια δυνατής δημοσιογραφικής έρευνας 

στη σειρά «Διακίνηση με τη Mariana van Zeller» στο 

National Geographic. Η δημοσιογράφος απόψε στις 

23:55 ερευνά ένα νέο κύμα παράνομων αναβολικών 

που υπόσχονται να κάνουν τους χρήστες υπεραν-

θρώπους, ενώ αύριο αναζητά τα καινούρια αφεντικά, 

τις νέες διαδρομές, τους νέους κινδύνους και τις κοι-

νότητες της Αμερικής που πληρώνουν το τίμημα για 

το επόμενο κύμα φαιντανύλης. 

▶ Στην υπηρεσία streaming της Cosmote TV συνεχίζο-

νται τα ταξίδια του USS Enterprise και του Discovery στο 

σύμπαν του Star Trek. Στους τρεις κύκλους του «Star 

Trek: The Original Series» με την υπογραφή του Τζιν 

Ροντένμπερι, που προβλήθηκε στην αμερικανική τη-

λεόραση από το 1966 έως το 1969, πρωταγωνιστούν 

ο Ουίλιαμ Σάτνερ και ο Λέοναρντ Νίμοϊ στους ρόλους 

των Τζέιμς Τ. Κερκ και Σποκ. Μαζί συνυπάρχουν και οι 

δύο σεζόν της σειράς «U.S.S Discovery» που περιγρά-

φει την ιστορία, όπως είχε διαμορφωθεί πριν ξεκινή-

σουν τα ταξίδια του Enterprise, με τον Σποκ στα πρώτα 

του βήματα στον Αστροστόλο.

▶ Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα σειρά «The Affair» 

περιμένει τους συνδρομητές στο Nova On Demand 

και με τους 5 κύκλους των 53 επεισοδίων. Ο Νόα και η 

Άλισον συναντιούνται σε μια παραθεριστική πόλη στο 

Λονγκ Άιλαντ. Ο Νόα είναι δάσκαλος και προσπαθεί να 

γράψει το δεύτερο βιβλίο του. Είναι σε έναν ευτυχι-

σμένο γάμο με 4 παιδιά, αλλά απεχθάνεται την εξάρ-

τησή του από τον πλούσιο πεθερό του. Η Άλισον είναι 

μια νεαρή σερβιτόρα που προσπαθεί να ξαναφτιάξει 

τη ζωή της και τον γάμο της μετά από τον ξαφνικό θά-

νατο του τετράχρονου γιου της. Πρωταγωνιστούν οι 

Dominic West, Ruth Wilson, Maura Tierney και Joshua 

Jackson.

▶ Η δραματική σειρά μυστηρίου «The Flatey Enigma» 

4 ωριαίων επεισοδίων, παραγωγής Sagafilm & 

Reykjavik Films, είναι διαθέσιμη στο ERTFLIX. Την ά-

νοιξη του 1971, η Γιοχάνα, μια καθηγήτρια Σκανδινα-

βικών Σπουδών, επιστρέφει στην πατρίδα της από το 

Παρίσι για να παραστεί στην κηδεία του πατέρα της. 

Θέλει να αποδείξει τι αξίζει, ολοκληρώνοντας το έργο 

του πατέρα της, ο οποίος προσπαθούσε να λύσει τον 

γρίφο από το Βιβλίο του Φλάτεϊ, ένα μεσαιωνικό χειρό-

γραφο για τους βασιλιάδες της Νορβηγίας. Σύμφωνα 

με τον θρύλο, ο γρίφος θα αποκαλύψει τον τάφο του 

τελευταίου μεγάλου φυλάρχου των Βίκινγκς. Η σκη-

νοθεσία είναι του Björn B. Björnsson και παίζουν Lára 

Jóhanna Jónsdótt, Stefán Hallur Stefánsson, Hilmir 

Jensson κ.ά.

▶ Έξι νέες ιστορίες, ένα κοινό πεπρωμένο. Η σειρά 

«The Walking Dead» επιστρέφει με έξι νέα επεισόδια του 10ου κύκλου, 

τη Δευτέρα 1 Μαρτίου στις 22.40, αποκλειστικά στο FOX στις 22.40. Στα 

νέα επεισόδια θα κάνουν την εμφάνιση τους καινούργια πρόσωπα, με-

ταξύ των οποίων είναι ο Robert Patrick ως Mays, η Hilarie Burton Morgan 

ως Lucille και ο Okea Eme-Akwari ως Elijah. Το τέλος του πολέμου με τους 

Whisperers και η πτώση της Alpha (Samantha Morton) βρίσκει την ομάδα 

ενωμένη, αλλά εξουθενωμένη. Το Kingdom είχε πέσει, το Hilltop σχεδόν 

καταστράφηκε και η Alexandria εγκαταλείφθηκε για να προετοιμαστεί 

για την τελική μάχη.
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Καλησπέρα, φίλη-μανεκέν Τζένη! Ι need your 
help! Μου αρέσει κάποιος εδώ και καιρό. Ε-
κείνος με πλησίασε, κάναμε παρέα, αρχικά 
μιλούσαμε καθημερινά και είχαμε τρομερή 
χημεία. Εξόδους, μπάνια, κοινή παρέα. Μια 
ωραία βραδιά του καλοκαιριού βρεθήκαμε 
και περάσαμε πολύ ωραία (if you know what 
Ι mean ). Από τότε, όμως, εξαφανίστηκε. 
Κομμένη και η παρέα και τα μηνύματα και 
όλα. Εγώ δεν επεδίωξα επαφή. Κυρία! 
Έπειτα από καιρό, με ξαναπρο-
σέγγισε με επιμονή καθ’ ότι το 
έπαιξα αδιάφορη και το έργο 
παίχτηκε ξανά για δεύτε-
ρη φορά. Αυτή τη φορά, το 
προσπάθησα, όμως, χωρίς 
αποτέλεσμα. Κατάλαβα ότι 
αποφεύγει να βρεθούμε. Εί-
μαι η γνωστή καβάτζα; 

Ξέρετε τι παρατηρώ μερικές φο-
ρές; Ότι δεν χρειάζεται να μπαίνε-
τε στον κόπο να μου στείλετε μη-
νύματα. Τις απαντήσεις τις ξέρετε πολύ καλά από 
μόνοι σας. Πάντως, πολύ αγενές το τυπάκι και δεν 
ψήνομαι. 

Αγαπητή μου, Τζένη! 

Ζω μακριά, στην άλλη άκρη του πλανήτη. 
Η καραντίνα με κατέστρεψε. Έφυγα από 
Ελλάδα με το αγόρι μου, χρόνια σχέση! Το 
μεγάλο μου πρόβλημα είναι ότι ερωτεύτη-
κα κάποιον άλλο, κάποιον που στην αρχή 
γίναμε φίλοι, περάσαμε χρόνο μαζί, λόγω 
καραντίνας, και τώρα είναι ένας πολύ σο-
βαρός λόγος να θέλω να αφήσω τη χρόνια 
σχέση μου, η οποία πια δεν μου προσφέρει 
καμία χαρά. Νιώθω πιεσμένη από πολλές 
πλευρές. Τόσο κακό είναι να θες να ζήσεις 
κάτι ξεχωριστό στα 24 σου κι ας είχες σχέση 
για χρόνια με άλλον; 

Αγαπητή μου, ξενιτεμένη! «Κακό» είναι αυτό, που 
προσδιορίζεις εσύ ως τέτοιο. Πρόκειται για μια 
καθαρά δική σου περιοριστική πεποίθηση. Εμείς 
δεν πήραμε θέση. Και σίγουρα, εγώ δεν είμαι εδώ 
για να σε κρίνω και να παριστάνω το δικαστή ανά-
μεσα σε «καλό» και «καλό». Εμένα με ενδιαφέρει 
να πάρεις εσύ μια απόφαση, που να σε κάνει να 
νιώθεις ήρεμη και φροντισμένη από εσένα για ε-
σένα. Ποια είναι αυτή;

Λοιπόν, Τζενάρα ΜΑΣ! Αμφιταλαντεύομαι 
μέρες για το αν θα σου στείλω, αυτό που σου 
στέλνω τώρα. Χωρίς πολλά-πολλά, μπαίνω 
κατευθείαν στο θέμα! Είμαι τρανς γυναί-
κα, στα 19 μου χρόνια. Δυστυχώς, εξαιτίας 
κάποιων «τεχνικών» προβλημάτων, δεν 
έχω καταφέρει να ξεκινήσω τη διαδικασία 
επαναπροσδιορισμού ακόμα –ευελπιστώ 
να την ξεκινήσω σύντομα, γιατί είναι κάτι, 

που θα κάνω! Όλη η ιστορία της καραντίνας 
με έχει κρατήσει πίσω σε πολλά πράγμα-
τα, που ήθελα να κάνω στη ζωή μου, όπως 
προφανώς και όλους μας. Ωστόσο, τελευ-
ταία άρχισε να με επηρεάζει πολύ και ψυ-
χολογικά, κάτι που μέχρι τώρα δεν συνέ-
βαινε. Όπως καταλαβαίνεις, η δυσφορία 
φύλου με επηρεάζει, επίσης. Όχι απλώς 
με επηρεάζει, με ρημάζει! Ενδοατομικές 

συγκρούσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, 
συναισθηματικές διαταραχές, φόρτιση, 
υπερένταση κλπ κλπ. Και όλα αυτά οφεί-
λονται στο ότι –δυστυχώς– δεν ζω τις συν-
θήκες ζωής, που θέλω να ζω. Ούτε τώρα, 
ούτε ποτέ στα 19 μου χρόνια δεν ζούσα τη 
ζωή που ήθελα και δεν ήμουν ο εαυτός μου. 
Πεσμένη ψυχολογία, πόνος στο στομάχι, 
καμία όρεξη για φαγητό και γενικά πολλή 
ΜΗ δημιουργικότητα είναι πράγματα που 
πρέπει να τα αλλάξω και να τα σταματήσω. 
Παλεύω με νύχια και με δόντια να αλλάξω 
συνήθειες, ώστε να βελτιωθώ.
Πέρα από αυτό, όμως, ήθελα να στείλω αυτό 
το μήνυμα, γιατί ίσως υπάρχει κόσμος εκεί 

έξω που βρίσκεται σε παρόμοια κατάστα-
ση με εμένα. Το μόνο που ήθελα 

να πω είναι ότι κανένας δεν εί-
ναι μόνος! Να είστε δυνατοί 

ΟΛΟΙ, να κάνετε υπομονή. 
Τα καλύτερα έρχονται για 
Όλους! Ελπίζω, πραγματι-
κά, έστω κι αν δεν το απα-
ντήσεις, να το διαβάσεις, 

μην πάει χαμένο. Χαχαχα! 
Αστειεύομαι! Σε ευχαρι-

στούμε για την αφοσίωσή σου 
σε αυτό που κάνεις, για τις ώρες, 

για τις σκέψεις, για τη βοήθειά σου. 
Και, κυρίως, σε ευχαριστούμε για την απέ-
ραντη αγάπη σου. Ανταποδίδουμε. 

Και ναι, επισήμως, αυτό είναι το πρώτο γράμμα, 
που με έκανε να δακρύσω, στη μικρή πορεία μου 
στο «Μίλα μου βρόμικα». Σε ευχαριστώ. Αλήθεια. 
Θέλω να μοιραστώ μαζί σου/σας κάτι, που δεν 
το έχω κάνει μέχρι σήμερα. Πριν από 1,5 περίπου 
χρόνο, χτύπησα την πόρτα της ψυχολόγου μου, 
έκατσα στην καρέκλα απέναντί της και έβαλα τα 
κλάματα. Για πολλά. Θα τα λέμε εν καιρώ. Σήμε-
ρα, 1,5 χρόνο μετά, αρκετά πακέτα χαρτομάντηλα 
μετά, και πολλή δουλειά μαζί της, αλλά και με τον 
εαυτό μου, μπορώ να σου/σας εξομολογηθώ και να 
παραδεχτώ ευθέως ότι, μέχρι τα 35 μου, ζούσα σε 
έναν αυτόματο πιλότο. Δεν είχαν μπει ποτέ ξανά με 
επιμέλεια στη διαδικασία να στραφώ προς τα μέσα, 
να με μάθω και να με αφουγκραστώ.

Γι’ αυτό, να ξέρεις, από τη μία χαίρομαι τόσο πολύ 
για σένα. Γιατί αν και μόλις 19 χρονών, φαίνεσαι να 
ξέρεις πολύ καλά τι προσβλέπεις για τη ζωή σου. Α-
κούς τον εαυτό σου. Το είναι σου. Τώρα σου μένει η 
καθημερινή φροντίδα και το ξεσκαρτάρισμα. Βλέ-
πεις τι δεν σε εξυπηρετεί, το πετάς. Ξεχνιέσαι, το ξα-
ναδουλεύεις. Πάλι και πάλι. Μόνος σου, με φίλους, 
με ειδικούς. Όπως, θέλει και μπορεί ο καθένας. Δεν 
είναι εύκολο. Αλλά είμαι σίγουρη ότι με μια τέτοια 
ανοιχτή καρδιά και με μια τέτοια δύναμη, που εκ-
πέμπεις, είσαι σε έναν φανταστικό δρόμο ήδη. Η 
δύναμή σου στα 19 είναι πηγή 
έμπνευσης για όλους μας. 
Μακάρι να ήμασταν 
τόσο συνειδητοί και 
συνειδητοποιημέ-
νοι από τόσο νωρίς. 
Όπως λες κι εσύ «Τα 
καλύτερα και έρχο-
νται» και –όπως λέω 
κι εγώ– «μερικά είναι 
ήδη εδώ». 

Υ.Γ. Όσο για την κωλ@κατάσταση 
με την κωλ@πανδημία –γαμ@ το κέρατο μου–, 
υπομονή. Δεν ξέρω πια τι άλλο να πω.

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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Σε είδα...
Μ’ αγαπας;
Μ’ αγαπάς; Ε;

Χαθηκα!
Κόκκαλη, έξω από το 
Μέγαρο Μουσικής. 7:30 το 
πρωί έχεις παρκάρει με τη 
μηχανή της αστυνομίας στο 
πεζοδρόμιο. Τόσο καιρό χά-
νομαι στα πράσινά σου ματια 
και είπα καλημέρα... 
Σε ψάχνω πάντα!

Ξανθια  
Με καφε Μπότες
Ελευσίνα. Σε είδα στο ΑΒ Βα-
σιλόπουλο. Ξανθιά με κοντό 
καρέ και καφέ μπότες κοντά 
στις 1 το μεσημέρι... Αν με 
θυμάσαι, είμαι ο ψηλός με 
την μπάσα φωνή...

ςτό παρκινγκ
My Market, Νέο Ηράκλειο. 
Μιλήσαμε στο πάρκινγκ. Σε 
βοήθησα με το καρότσι, γιατί 
είχες δύο και σου έφευγαν. 
Στειίλεεεε :) Είχα παρκάρει 
δίπλα σου.

ηςόυν θεα!
Ερμού. Εγώ περπατούσα, εί-
χα στείλει 6. Εσύ περίμενες 
έξω από κατάστημα στην Ερ-
μού. Καρφώθηκαν οι ματιές 
μας. Περιμένω πάλι το Click 
in a shop μήπως σε ξαναδώ.

ςε ειδα  
ςτην πλατεια
Άγιοι Ανάργυροι. Σε είδα 
στην πλατεία. Μελαχρινή 
έως 30, περπατούσες γύρω 
στις 14.30, την 1η Φεβρουα-
ρίου, με μαύρη μάσκα.

πετόυςες  
τα ςκόυπιδια
Χολαργός. Περνούσα από δί-
πλα σου, μετά από τα γηπε-
δάκια, εσύ πήγαινες τα σκου-
πίδια. Συνταράχτηκε το είναι 
μου. Σαν να έβλεπα έναν άγ-
γελο. Ακτινοβολούσες. Εγώ 
με τη μάσκα, εσύ όχι. Αν το 
δεις, επικοινώνησε.

ςε ειδα ςτην 
πλατεια
Άγιοι Ανάργυροι. Μελαχρινή 
έως 30. Περπατούσες γύρω 
στις 14:30 με μαύρη μάσκα.

ηςόυν θεα
27 Ιανουαρίου, Ερμού. Εγώ 
περπατούσα, είχα στείλει 6. 
Εσύ περίμενες έξω απο κατά-
στημα στην Ερμού. Καρφώ-
θηκαν οι ματιές μας. Περιμέ-
νω πάλι το Click in a shop μή-
πως σε ξαναδώ.

Βρε ΜελαΧρινακι
25/1. Εσύ μελαχρινή με μα-
κριά μαλλιά. Οδηγούσες στη 
μεσαία λωρίδα της Εθνικής 
(στην κάθοδο προς Πειραιά) 
μαύρο Picanto με πινακίδα 
που τελειώνει σε 10. Ήταν 

περίπου 15.00 και είχε κίνη-
ση. Σε κοιτούσα συνέχεια, 
καθώς βρέθηκα αρκετές φο-
ρές δίπλα σου.

ηςόυν Με τη ςτόλη
Πατησίων, 23 Ιανουααρίου. 
Εν ώρα υπηρεσίας (λογικά εί-
χες διάλειμμα) έτρωγες 
μπροστά από τα NANOU. Πί-
σω από την άσπρη μηχανή. 
Δεν θέλω να πω το επάγγελ-
μά σου. Είμαι η μελαχρινή με 
το μαύρο μπουφάν. Συνα-
ντήθηκαν οι ματιές μας, αλλά 
δεν έδωσες σημασία. Σε σκέ-
φτομαι. Αν θες και είσαι 
ελεύθερος, επικοινώνησε 
μαζί μου.

ηςόυν  
ςτεναΧωρηΜενη
Ίσως να σταματούσαμε να α-
ποφεύγουμε ο ένας τον άλ-
λο, κι ας είμαστε «φίλοι» στο 
fb. Θα είμαι εδώ για σένα 
«τριπάκι», για όσο...

ςτην πλατεια  
νεας ςΜυρνης
Καθιστός σε ένα από τα πέ-
τρινα παγκάκια της πλατείας, 
με τσιγάρο στο στόμα και με 
έναν φίλο σου από δίπλα, με 
είδες που σε κοιτούσα και 
αυτό πρέπει να διήρκεσε πε-
ρίπου 5-6 συνεχόμενα δευ-
τερόλεπτα.

Χωρις τιτλό
Σε είδα στον καθρέπτη μετά 
από 5 βράδια αϋπνία. Έμαθες 
από τι είσαι φτιαγμένος;

ςε ειδα  
ςτό ςυνταγΜα
Ήσουν με μια φίλη σου. Συ-
ναντηθήκαμε στην πλατεία 
στο Σύνταγμα. Είχες μακριά 
μαλλιά, φορούσες μαύρο 
μπουφάν.

ωραια Ματια
Κυψέλη, Καυκάσου και Πα-
ξών. Σε είδα, με κοίταξες επί-
μονα και μου είπες «Έχεις ω-
ραία μάτια γι’ αυτό»

ντρόπαλη;
Άμα λάχει, Εξάρχεια. Με το 
που κατέβαινες τα σκαλιά, 
καθόσουν δεξιά στο πρώτο 
τραπέζι με μια φίλη σου. Φο-
ρούσες κόκκινο κραγιόν, 
μαύρο κοντό φόρεμα με 
μαύρο καλσόν και μαύρα 
μποτάκια και εγώ ήμουν με 
μια φίλη μου. Έφυγες 12 πα-
ρά αφού έφαγες και το γλυ-
κό σου. Ήθελα πάρα πολύ να 
σου μιλήσω, αλλά δεν ήμουν 
σίγουρη αν ήθελες και εσύ 
και ένιωθα να με κοιτάς όπως 
κοιτούσα και εγώ εσένα. Δεν 
είμαι από τους ανθρώπους 
που το κάνουν αυτό αλλά με 
εσένα μου βγήκε και το έκα-
να. Θα ήθελα πολύ να δεις το 
μήνυμά μου.

εΧεις τατόυαζ 
ςταυρό
Μετρό προς Ελληνικό, 
5 Νοεμβρίου. Έχεις 
τατουάζ σταυρό κοντά στον 
αντίχειρα. Κοιταχτήκαμε 
2-3 φορές για κάποια δευτε-
ρόλεπτα. Το βλέμμα σου 
ήταν τόσο έντονο, που το 
σκέφτομαι από εκείνη τη 
στιγμή. Κατέβηκες πρώτος, 
ελπίζω να το δεις!
Υ.Γ. Σήμερα βρήκα να ντυθώ 
σαν λέτσος;

Lockdown #2 
τόυ γιατρόυ
Σε βλέπω καθημερινά στον 
καναπέ και πίνεις καφέ 
χαζεύοντας πρωινάδικα. 
Θέλω πολύ να σε γνωρίσω 
καλύτερα. Είμαι σίγουρη 
πως τώρα με την καραντίνα 
θα μου δοθεί η ευκαιρία. 
Σε φιλώ γλυκά, ο εαυτός 
σου.

ετρεΧες...
Έτρεχες στο άλσος Νέας 
Σμύρνης το μεσημέρι της 
Πέμπτης με ένα ροζ κολάν. 
Κοιταχτήκαμε δύο φορές, 
ήρθα να σου μιλήσω αλλά 
πρόλαβε άλλος. Μετά 
έφυγες και εγώ έχω κάνει 
10.000 γύρους να σε 
περιμένω 

Is It too Late 
now?
Σε είδα στην Πατησίων. 
Ήμουν με την αδερφή μου 
στο αυτοκίνητο στην 
Πατησίων και τραγουδού-
σαμε το «Sorry» όσο πιο δυ-
νατά μπορούσαμε. Ήμουν 
συνοδηγός και καθώς τρα-
γουδούσα σε είδα στο δί-
πλα αυτοκίνητο να με κοι-
τάς και να χαμογελάς. 
Σε ψάχνω...

Χόρευες... 
Lithi Votanikos. Εσύ χόρευ-
ες μέσα με την παρέα σου. 
Είσαι ψηλή, μελαχρινή με 
σγουρά μαλλιά. Με κοίτα-
ζες, σε κοίταζα. Ελπίζω να 
το δεις.

ςυναντηςη 
ςτό parkIng 
Συναντηθήκαμε στο 
parking, και μετά στο 
By the Glass. Να πιούμε 
το κρασάκι που 
υποσχεθήκαμε. Κυριακή 
1 Νοεμβρίου.

νεα ςΜυρνη,
πλατεια
Ήσουν στο πεζούλι έξω από 
το Άρωμα με μια φίλη σου, 
την Κυριακή. Φόραγες 
μπεζ/καφέ μπλούζα. Εμείς 
ήμασταν 3, κοιταχτήκαμε 
κάμποσες φορές.
Aν το δεις: σίγουρα 
κατάλαβες :)

Κάποιος σε ψάχνει. Ψάξε τον κι εσύ και επικοινώνησε μαζί του στο www.athensvoice.gr/stiles/se-eida. 



Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)
 
Με τον Ερμή να γυρνά σε ορθή πορεία από αυτή 
την εβδομάδα, μπορείς να ασχοληθείς με την προ-
ώθηση των επαγγελματικών σου στόχων και να 
λύσεις τυχόν παρεξηγήσεις που είχαν δημιουρ-
γηθεί με φίλους τελευταία. Την Πέμπτη 25/2 η 
Αφροδίτη περνά στους Ιχθείς και η ανάγκη σου 
για συναισθηματική έκφραση μέσα στη σχέση ε-
ντείνεται, ενώ είσαι αρκετά επιρρεπής και σε πα-
ρασκηνιακές καταστάσεις που σε ιντριγκάρουν 
μεν, αλλά ενέχουν φυσικά μεγαλύτερο ρίσκο. Η 
Πανσέληνος του μήνα που σχηματίζεται το Σάββα-
το 27/2 στο ζώδιο της Παρθένου και θα επηρεάσει 
κυρίως τους γεννημένους του 1ου δεκαημέρου, 
φέρνει στην επιφάνεια θέματα που σχετίζονται 
με τη φυσική σου κατάσταση και την εργασία σου. 
Νιώθεις ότι έχεις αφεθεί τελείως το τελευταίο δι-
άστημα στο θέμα του φαγητού, πιστεύοντας ότι 
με κάποιο μαγικό τρόπο δεν θα έχει αντίκτυπο στη 
σωματική σου ενέργεια και στην ευεξία σου; Και-
ρός λοιπόν να κόψεις τις κακές συνήθειες και να 
ασχοληθείς σοβαρά με τη φροντίδα του εαυτού 
σου, μιας και σε συνδυασμό με τους γρήγορους 
ρυθμούς στη δουλειά, η άμυνα του οργανισμού 
σου μπορεί να είναι κάπως πεσμένη.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)
 
Τα καλά νέα είναι ότι η επιστροφή του Ερμή σε ορ-
θή πορεία στον τομέα της καριέρας σου στην αρχή 
της εβδομάδας, αποκαθιστά σε μεγάλο βαθμό τις 
δυσκολίες που υπήρξαν στα 
επαγγελματικά, δίνοντας σου 
την δυνατότητα να βρεις λύσεις 
και να βελτιώσεις την επικοι-
νωνία σου με προϊσταμένους 
και συνεργάτες, ενώ η είσοδος 
της Αφροδίτης στους Ιχθείς την 
Πέμπτη 25/2, ευνοεί την ομα-
δική δουλειά και αυξάνει την 
κοινωνική σου διάθεση. Το Σάβ-
βατο 27/2 πραγματοποιείται η 
Πανσέληνος του Φεβρουαρίου 
στο ζώδιο της Παρθένου, που 
θα επηρεάσει κυρίως τους γεννημένους στο 1ο 
δεκαήμερο του ζωδίου, φέρνοντας εξελίξεις στον 
τομέα των αισθηματικών σου. Θα θελήσεις να χα-
λαρώσεις λίγο και να αναζωπυρώσεις το πάθος 
μέσα στην σχέση σου, απολαμβάνοντας όμορφες 
στιγμές με το ταίρι σου, σκεφτόμενος ίσως και το 
κοινό σας μέλλον, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρ-
ξει και ένα απρόσμενο γεγονός όπως μια εγκυμο-
σύνη, που ανατρέπει τα δεδομένα. Σε περίπτωση 
που είσαι αδέσμευτος είναι πιθανή μια νέα γνωρι-
μία που θα φέρει χαμόγελα και μπορεί μάλιστα να 
προέρχεται από το φιλικό σου περιβάλλον.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)
 
Η επιστροφή του κυβερνήτη σου Ερμή σε ορθή 
πορεία από την Δευτέρα, εξομαλύνει σταδιακά 
τις επαφές σου με συνεργάτες και σε βοηθά να 
προωθήσεις καλύτερα τη δουλειά σου, ξεμπλοκά-
ροντας σχέδια που βρίσκονταν σε αναμονή. Άλ-
λωστε την Πέμπτη 25/2 η Αφροδίτη περνά στους 
Ιχθείς και το ψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου 
σου, υποστηρίζοντας τις προσπάθειές σου στο 
κομμάτι των επαγγελματικών, δίνοντας σου ευ-

καιρίες αναγνώρισης της δουλειάς σου. Σε αυτό 
μπορεί να βοηθήσει και η Πανσέληνος του μήνα 
το Σάββατο 27/2, που σχηματίζεται στον ζωδια-
κό σου σταυρό, στον άξονα Παρθένου-Ιχθύων, 
επηρεάζοντας κυρίως τους γεννημένους του 1ου 
δεκαημέρου. Ενδέχεται να υπάρξουν ευκαιρίες 
για επαγγελματική εξέλιξη το επόμενο διάστημα, 
μπορεί όμως να ασχοληθείς ξανά και με κάποιο 
ζήτημα στη δουλειά, προσαρμόζοντας τη δράση 
σου σε νέα δεδομένα. Παράλληλα, θέματα που 
έχουν να κάνουν με το σπίτι και την οικογένεια θα 
σε απασχολήσουν αρκετά. Μπορεί να προκύψει 
μια αλλαγή στο οικογενειακό σου status όπως ο 
ερχομός ενός παιδιού ή ένα θέμα με το σπίτι ως α-
κίνητο, που θα σε ξεβολέψει ίσως αρχικά, όμως το 
τελικό πρόσημο δεν θα είναι αρνητικό για σένα.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)
 
Αυτήν την εβδομάδα, ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή 
πορεία στο ζώδιο του Υδροχόου βάζοντας ένα stop 
στην εσωστρέφεια και στην εσωτερική σύγχυση 
που είχες ίσως το προηγούμενο διάστημα. Η είσο-
δος της Αφροδίτης την Πέμπτη 25/2 στους Ιχθείς, 
θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, ανεβά-
ζοντας την ψυχολογία και τη διάθεση για φλερτ. Αν 
είσαι δεσμευμένος είναι καλή ιδέα να οργανώσεις 
μια μικρή απόδραση για δύο τον επόμενο μήνα. Αν 
και οι καιροί δεν επιτρέπουν όνειρα για ταξίδια σε 
μακρινούς προορισμούς, μπορείς π.χ. να νοικιά-
σεις ένα Airbnb για ένα Σαββατοκύριακο. Η Παν-
σέληνος του Φεβρουαρίου που πραγματοποιείται 
το Σάββατο 27/2, στο ζώδιο της Παρθένου, επηρε-

άζοντας κυρίως τους γεννημέ-
νους του 1ου δεκαημέρου, θα 
σε βάλει σε μια περίοδο αυξη-
μένης κινητικότητας σε επίπε-
δο επαφών, συζητήσεων και α-
νταλλαγής ιδεών, προκειμένου 
να προωθήσεις επαγγελματικά 
σου σχέδια και να συνάψεις νέ-
ες συμφωνίες. Εξελίξεις και ευ-
καιρίες μπορεί να υπάρξουν και 
σε θέματα σπουδών, αν βρίσκε-
σαι σε αυτή τη φάση της ζωής 
σου, ενώ δεν αποκλείονται και 

κάποια θέματα με κοντινά σου πρόσωπα ή άτομα 
από το συγγενικό σου περιβάλλον. 

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
 
Με το ξεκίνημα της εβδομάδας είναι αισθητή η ε-
πιρροή της επιστροφής του Ερμή σε ορθή πορεία 
στον άξονά σου. Οι επαφές και οι επικοινωνίες με 
τον σύντροφο και τους συνεργάτες «διεξάγονται» 
σε πιο αρμονικό κλίμα και μπορείς, ιδιαίτερα μετά 
τα μέσα της εβδομάδας, να βρεις υποστηρικτές 
στις ιδέες σου. Την Πέμπτη 25/2 η Αφροδίτη εισέρ-
χεται στους Ιχθείς, τονώνοντας τον ερωτισμό και 
την σεξουαλικότητα σου. Έχεις πήξει με τα επαγ-
γελματικά σου τελευταία και χρειάζεσαι περισσό-
τερο πάθος και δράση στις ιδιωτικές σου στιγμές 
ή καινούργιες εμπειρίες αν είσαι ελεύθερος. Ευνο-
ϊκή μπορεί να είναι η επίδραση της Αφροδίτης και 
σε σχέση με το κοινό σας πορτοφόλι. Ο τομέας των 
οικονομικών σου άλλωστε έρχεται στο προσκή-
νιο και με την Πανσέληνο του μήνα στο ζώδιο της 
Παρθένου, που γίνεται το Σάββατο 27/2, επηρεά-
ζοντας κυρίως τους γεννημένους του 1ου δεκα-
ημέρου, φέρνοντας ίσως ένα «θαύμα» σε κάποιο 
οικονομικό ζήτημα που σε απασχολεί ή μια επαγ-
γελματική ευκαιρία που θα σου αποφέρει κέρδος. 
Μπορεί να υπάρξουν έσοδα που δεν είχες υπολο-
γίσει και να καταφέρεις έτσι να κλείσεις «τρύπες» 
ή να ανταμείψεις τον εαυτό σου με κάτι ακριβό 
που ζαχαρώνεις εδώ και καιρό.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)
 
Η εβδομάδα ξεκινά με θετικό τρόπο, μιας και ο κυ-
βερνήτης σου Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία, 
βελτιώνοντας τη ροή της καθημερινότητάς σου και 
τις δοσοληψίες στην δουλειά. Ο εκνευρισμός που 
είχε δημιουργηθεί φεύγει σταδιακά και η συνεν-
νόηση με τους συναδέλφους βρίσκει ξανά ρυθμό. 
Την Πέμπτη 25/2 η Αφροδίτη περνά απέναντι σου 
στο ζώδιο των Ιχθύων, με τις σχέσεις και τις επαγ-
γελματικές συνεργασίες να απορροφούν από δω 
και πέρα μεγάλο μέρος της ενέργειας σου, καθώς 

όλοι στρέφονται σε σένα για τις συμβουλές αλλά 
και τις ιδέες σου, ενώ σε προσωπικό επίπεδο, η γο-
ητεία είναι σύμμαχός σου. Το κομμάτι των διαπρο-
σωπικών σου σχέσεων θα σε απασχολήσει έντονα 
και λόγω της Πανσελήνου του μήνα, που πραγμα-
τοποιείται στο ζώδιό σου το Σάββατο 27/2, επηρε-
άζοντας κυρίως τους γεννημένους του 1ου δεκα-
ημέρου. Θέλεις να βελτιώσεις κάποια ευαίσθητα 
σημεία, να μοιραστείς τρυφερά συναισθήματα 
εκφράζοντας αυτό που νιώθεις στον σύντροφό 
σου, ή να βάλεις όρια και να απελευθερωθείς από 
καταστάσεις που σε ταλαιπωρούν, ανοίγοντας την 
πόρτα στο καινούργιο. Εμπιστεύσου την εσωτερι-
κή σου φωνή για πιθανές νέες γνωριμίες αλλά και 
για καινούργιες συνεργασίες στα επαγγελματικά 
που είναι πιθανό να προκύψουν.

Ζύγός  (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)
 
Η τελευταία εβδομάδα του μήνα ξεκινά ευχάριστα 
με τον Ερμή να επιστρέφει σε ορθή πορεία, διευ-
κολύνοντας την επικοινωνία με το περιβάλλον σου 
και με το σύντροφο σου. Αν είχαν υπάρξει θέματα 
που σας είχαν απομακρύνει, μπορούν τώρα να 
αποσαφηνιστούν ευκολότερα. Με την είσοδο της 
Αφροδίτης στους Ιχθείς από την Πέμπτη 25/2, θα 
μπορέσεις να εστιάσεις περισσότερο στην καθη-
μερινότητα της σχέσης σου, βλέποντας λεπτομέ-
ρειες που πριν περνούσαν ίσως απαρατήρητες. Αν 
είσαι μόνη/ος μπορεί να δημιουργηθεί μια σχέση 
μέσα από το εργασιακό σου περιβάλλον. Η Παν-
σέληνος του Φεβρουαρίου που σχηματίζεται το 
Σάββατο 27/2 στο ζώδιο της Παρθένου, επηρεάζο-
ντας κυρίως τους γεννημένους του 1ου δεκαημέ-
ρου, φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα που έχουν 
να κάνουν με τα εργασιακά σου. Το πρόγραμμά 
στη δουλειά είναι αρκετά φορτωμένο και το άγχος 
σου να τα καταφέρεις όλα δημιουργεί αναστάτω-
ση μέσα στην καθημερινότητά σου. Χρειάζεται να 
τελειώνεις με κάποιες καταστάσεις και να κλείσεις 
υποθέσεις που έχουν χρονίσει, προκειμένου να 
μένει κιόλας κάποιος χρόνος για σένα. Μέχρι να 
το καταφέρεις δεν χρειάζεται να γεμίζεις άδικα με 
ενοχές, αλλά να είσαι ειλικρινής με τους ανθρώ-
πους γύρω σου, ζητώντας τη στήριξή τους.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
 
Η επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειάς σου και 
τους συνεργάτες σου ρολάρει καλύτερα με την 
επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία και τα όποια 
μπερδέματα υπήρξαν τον τελευταίο καιρό θα αρ-
χίσουν να λύνονται με κάποιο τρόπο. Την Πέμπτη 
25/2 η Αφροδίτη εισέρχεται στους Ιχθείς και τον 
5ο ηλιακό σου οίκο. Αναζητάς περισσότερες στιγ-
μές ευτυχίας στη σχέση σου, αλλά και ουσιαστικό-
τερη επαφή με τα παιδιά σου. Το επόμενο διάστη-
μα θα είσαι πιο χαρούμενος, θα έχεις μεγαλύτερη 
δημιουργικότητα και διάθεση να υλοποιήσεις και-
νούργια επιχειρηματικά σχέδια, βρίσκοντας και 
πάλι το χαμόγελό σου. Με την Πανσέληνο του μή-
να, το Σάββατο 27/2 στο ζώδιο της Παρθένου και 
που θα επηρεάσει κυρίως όσους έχουν γεννηθεί 
στο 1ο δεκαήμερο, μπορεί να προκύψουν προτά-
σεις για διεύρυνση συνεργασιών που σχετίζονται 
με ομαδικά project, ενώ ένα θετικό γεγονός που 
δεν περιμένεις θα επηρεάσει θετικά την εξέλιξη 
ορισμένων σχεδίων σου, με τα οποία ασχολείσαι 
εδώ και καιρό. Καλά θα είναι τα νέα και στο κομμάτι 
των αισθηματικών σε περίπτωση που είσαι single, 
καθώς ευχάριστες καταστάσεις μέσα από το ευρύ-
τερο φιλικό σου περιβάλλον είναι αρκετά πιθανές.

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου)
 
Χαρμόσυνα τα νέα, καθώς ο Ερμής επιστρέφει 
σε ορθή πορεία στο ζώδιο του Υδροχόου. Ανοί-
γει ο δρόμος για να τρέξεις σχέδια που είχες στο 
standby, ενώ ξεκολλάνε και θέματα που έχουν να 
κάνουν με το κομμάτι των σπουδών σου. Η Αφρο-
δίτη περνά την Πέμπτη 25/2 στους Ιχθείς και τον 
4ο γωνιακό οίκο του ωροσκοπίου σου. Θα έχεις την 
ανάγκη να ασχοληθείς με το περιβάλλον του σπι-
τιού, κάνοντας ίσως μερικές αλλαγές στον χώρο, 
που θα σου δίνει την αίσθηση της χαλάρωσης και 
της ηρεμίας, λειτουργώντας ισορροπιστικά στον 
αυξημένο φόρτο εργασίας στα επαγγελματικά 
σου. Ο τομέας αυτός θα τονιστεί περισσότερο και 
με την Πανσέληνο του Φεβρουαρίου που θα πραγ-

ματοποιηθεί το Σάββατο 27/2 στον ζωδιακό σου 
σταυρό, στον άξονα Παρθένου-Ιχθύων, επηρεάζο-
ντας κυρίως τους γεννημένους στο 1ο δεκαήμερο. 
Θα θελήσεις να βγεις μπροστά στην καριέρα σου, 
δείχνοντας τις πραγματικές σου δυνατότητες, και 
ίσως πιθανότατα και οι κατάλληλες ευκαιρίες που 
θα υποστηρίξουν τα θέλω σου. Έχε υπόψη σου ό-
μως, ότι κάποιες αλλαγές που θα προκύψουν στην 
καθημερινότητά σου μπορεί να επηρεάσουν τις 
αντιδράσεις σου στον χώρο της δουλειάς ή μέσα 
στο οικογενειακό σου περιβάλλον.

αιγόΚέρός (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Αυτή την εβδομάδα ο Ερμής ορθοδρομεί και έτσι 
θα αρχίσεις σταδιακά να βγάζεις άκρη με τα οικο-
νομικά σου ζητήματα, που τον τελευταίο καιρό σε 
παίδεψαν αρκετά, είναι η αλήθεια. Την Πέμπτη η Α-
φροδίτη περνάει στους Ιχθείς και τον 3ο ηλιακό οί-
κο του ωροσκοπίου σου. «Λύνεσαι» περισσότερο 
επικοινωνιακά, γεγονός που δεν περνά απαρατή-
ρητο από τους γύρω σου, καθώς τα μηνύματα που 
λαμβάνεις είναι θετικά τόσο στα επαγγελματικά, 
όσο και στα προσωπικά σου, ενώ πιθανότατα να 
υπάρξει και κάποιο «προξενιό» μέσω ενός κοντι-
νού φίλου. Στο ίδιο μοτίβο κινείται για σένα και η 
Πανσέληνος του μήνα στο ζώδιο της Παρθένου, 
που σχηματίζεται το Σάββατο 27/2 και επηρεά-
ζει κυρίως τους γεννημένους στο 1ο δεκαήμερο. 
Ευχάριστες λοιπόν εξελίξεις στα αισθηματικά θα 
δώσουν έναν άλλον αέρα στην καθημερινότητά 
σου και μπορεί μάλιστα να προκύψουν με μη ανα-
μενόμενο τρόπο. Αν πάλι είχες στο μυαλό σου ένα 
δημιουργικό σχέδιο που σχετίζεται με τον χώρο 
των εκδόσεων ή της διαφήμισης θα μπορέσεις 
τώρα να βρεις συμμάχους.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Παίρνεις ανάσες από αυτή την εβδομάδα, καθώς 
ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία στο ζώδιό σου, δι-
ευκολύνοντας τις επαφές και τις επικοινωνίες σου. 
Το μυαλό σου ξεθολώνει και οι σκέψεις σου απο-
κτούν πάλι ειρμό. Ειδικότερα από το δεύτερο μισό 
της εβδομάδας και έπειτα, αναλαμβάνεις δράση 
και προχωράς στην εφαρμογή των προσωπικών 
σου επιδιώξεων. Με την είσοδο της Αφροδίτης 
στο ζώδιο των Ιχθύων την Πέμπτη, η προσοχή σου 
στρέφεται στον οικονομικό τομέα. Ίσως υπάρξει 
κάποιο έσοδο από μια επένδυση ή από κάποια επι-
τυχία στη δουλειά. Και η αυτοεκτίμησή σου όμως 
βελτιώνεται σημαντικά, γεγονός που σου δίνει την 
ώθηση να κυνηγήσεις επαγγελματικές ευκαιρί-
ες. Τα οικονομικά σου φωτίζει και η Πανσέληνος 
του μήνα που σχηματίζεται στις 27/2 στο ζώδιο 
της Παρθένου, επηρεάζοντας κυρίως τους γεν-
νημένους του 1ου δεκαημέρου. Πρακτικές εκκρε-
μότητες οικονομικής φύσεως που σχετίζονται με 
τρίτους όπως τράπεζες, κληρονομικά, εφορίες, 
διατροφές κ.τ.λ. χρειάζονται διευθέτηση και μπο-
ρεί μάλιστα να προκύψει κάποια βοήθεια από ένα 
πρόσωπο της οικογένειας.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Η εβδομάδα ξεκινά με καλά νέα, καθώς ο Ερμής 
επιστρέφοντας σε ορθή πορεία ηρεμεί αρκετά το 
μυαλό σου και αποκαθιστά παρεξηγήσεις που εί-
χαν δημιουργηθεί. Η επίδραση της Αφροδίτης που 
εισέρχεται στο ζώδιό σου στις 25/2, μόνο θετική 
θα είναι για την ψυχολογία σου. Η αυτοπεποίθη-
σή σου ανεβαίνει, το ίδιο όμως και η γοητεία σου! 
Αν είσαι ελεύθερος θα έχεις ευκαιρίες για περισ-
σότερο φλερτ και επιτυχίες σε αυτό το κομμάτι, 
ενώ αν είσαι σε σχέση θα υπάρχει μεγαλύτερος 
ερωτισμός αλλά και ανάγκη να εκφράσεις τα συ-
ναισθήματά σου. Στο κομμάτι των σχέσεων σου 
κάνει focus και η Πανσέληνος του μήνα που σχη-
ματίζεται στον άξονά σου το Σάββατο 27/2, επηρε-
άζοντας κυρίως τους γεννημένους του 1ου δεκα-
ημέρου. Θα υπάρχει συναισθηματική ένταση και 
μπορεί να βγάλεις κάποια παραπονάκια προς τον 
σύντροφό σου, λόγω της υπερβολικής σου ανά-
γκης για φροντίδα και προσοχή. Για κάποιους δεν 
αποκλείεται να προκύψουν και πιο σοβαρά θέμα-
τα, λόγω γεγονότων που θα βγουν στην επιφάνεια 
αποκαλύπτοντας το ποιόν του άλλου ανθρώπου, 
ενώ για άλλους τα νέα μπορεί να είναι πολύ θετικά, 
οδηγώντας σε μια ιδανική έκβαση την σχέση.  A

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου
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