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EDITO
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Πριν αρκετά χρόνια, στην αρχή της προηγούµενης κρίσης, της 
οικονοµικής, µε είχαν φωνάξει για µια οµιλία στο Οικονο-
µικό Πανεπιστήµιο. Είχα πει ότι έχω δυσάρεστα νέα, οι νέοι 
θα είναι τα πρώτα θύµατα της ύφεσης και πρέπει να προετοι-
µαστούν γι’ αυτό. Θυµάµαι, µια καθηγήτριά τους είχε πα-
ρέµβει και είχε διαφωνήσει µε τη φράση και τη λέξη την ί-
δια, τα «θύµατα». Τότε δεν είχα καταλάβει γιατί. Έπειτα, 
στη διάρκεια της προηγούµενης δεκαετίας, βλέποντας γύ-
ρω µου, αισθάνθηκα πολλές φορές την ανάγκη να µπορού-
σα να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να της ζητήσω συγγνώµη. 
Η  θυµατοποίηση είναι η εύκολη, ενστικτώδης πρώτη αντίδραση, 
αλλά είναι η συντηρητική στάση. Είναι βόλεµα στην ακινησία. 
Οι νέοι δηµιουργούν, αλλάζουν τη ζωή τους. Οι µεγάλοι είναι 
συνήθως γκρινιάρηδες, µνησίκακοι, τους φταίει πάντα κάποιος 
άλλος που δεν εκπλήρωσαν τα όνειρά τους, για όλες τις προσω-
πικές τους µαταιώσεις υπάρχει ένας ένοχος. Οι νέοι δεν έχουν 
καιρό για τέτοια, ζουν την κάθε µέρα, βιάζονται για την επόµενη. 
Οι νέοι του «αντιµνηµονιακού αγώνα» έδιναν µάχες για να µην 
κοπούν οι υψηλές συντάξεις, να µη σταµατήσουν οι πρόωρες 
συνταξιοδοτήσεις, να µην υπάρχει αξιολόγηση στο δηµόσιο, να 
µην έρθουν καθηγητές από έξω στα Συµβούλια των πανεπιστη-
µίων. Οι outsiders του συστήµατος, δηλαδή, έδιναν µάχες να µην 
αλλάξει το πελατειακό σύστηµα που δεν τους περιελάµβανε. 

Τον τελευταίο καιρό, µε τους ίδιους σχεδόν πρωταγωνιστές, 
τους ίδιους δηµαγωγούς και µια µερίδα της νεολαίας που γο-
ητεύεται από τις εύκολες λύσεις, πάει να στηθεί πάλι το ίδιο 
αυτοκαταστροφικό σκηνικό. Εµείς δεν υπακούµε στα µέτρα, 
δεν δεχόµαστε τους περιορισµούς, µας στερείτε την κοινωνι-
κοποίηση στην καλύτερη ηλικία. Γράφει κάποιος: «Όχι, µά-
γκες µου. Αυτή τη φορά θα ακούσετε τους νέους. Τους έχετε 
φεσώσει κι αυτούς και τα εγγόνια τους και τώρα επειδή έχετε 
χεστεί πάνω σας, λόγω ιού, τους ξανακουνάτε το δάχτυλο. Όχι, 
µπαρµπάδες. Θα το υποστείτε. Όπως δεν σεβαστήκατε τα παι-
διά σας, µην περιµένετε σεβασµό από αυτά. Και πολλή υποµο-
νή έκαναν οι νέοι». Σε µια φράση, η πολιτική τεκµηρίωση της 
άρνησης στην αντιµετώπιση της πανδηµίας. Συµφέρον – οι 
άλλοι κινδυνεύουν όχι εµείς· θυµατοποίηση – οι άλλοι φταίνε, 
αποφυγή κάθε προσπάθειας. Με δυο λόγια µια γερασµένη συ-
µπεριφορά η οποία πλασάρεται ως νεανική. 

Κολακευόµαστε λέγοντας συχνά ότι οι Aσιάτες τηρούν τα µέτρα 
γιατί είναι συνηθισµένοι σε αυταρχικά καθεστώτα, ενώ εµείς 
είµαστε ∆ύση, δεν ανεχόµαστε περιορισµούς στην ελευθερία 
µας. Νοµίζω ότι κοροϊδεύουµε τους εαυτούς µας. Η αιτία δεν 
είναι δυστυχώς η δηµοκρατία και οι ατοµικές ελευθερίες µας. 
Αλλά ότι οι κοινωνίες της ∆ύσης είναι γερασµένες και έχουν 
γίνει µαλθακές. ∆εν µπορούν να ξεβολευτούν, δεν µπορούν 
να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, δεν έχουν τον δυναµισµό 
να προσπαθήσουν, να σφίξουν τα δόντια και να ξεπεράσουν 
τη δυσκολία. Φταίει που έχουν περάσει 80 χρόνια από τον 
τελευταίο Μεγάλο πόλεµο; Φταίει η ευµάρεια των προηγούµε-
νων δεκαετιών; Οι άνθρωποι της ∆ύσης δύσκολα µπορούν να 
δεχτούν ότι η ζωή είναι αβέβαιη, ότι είναι επικίνδυνη, ότι δεν 
ξέρεις τι θα σου ξηµερώσει αύριο. Το βλέπεις σε κάθε φάση της 
πανδηµίας: Πείτε µας πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Μα κάθε 
βδοµάδα µάς λέτε οι επόµενες βδοµάδες είναι δύσκολες. Πείτε 
µας πότε θα τελειώσει, δεν αντέχουµε άλλο. 

∆εν µπορούµε να ανεχτούµε την αβεβαιότητα, δεν µπορούµε 
να διαχειριστούµε την αµφιβολία, θέλουµε καθησυχαστικές 
απαντήσεις, κάθε απόγευµα στα δελτία ειδήσεων µια ερώτηση 
µόνο υπάρχει: Πότε θα τελειώσει το λοκντάουν. Όχι πώς δεν 
θα έχουµε 70 νεκρούς κάθε µέρα. 

Οι αντιφατικές πληροφορίες έκαναν ιδίως τους νεότερους να 

µπερδευτούν. Πεθαίνουν οι ηλικιωµένοι. Ναι, λογικό είναι, οι 
πιο επιβαρηµένοι είναι πιο ευάλωτοι, αλλά όταν απλώνεται η 
πανδηµία πεθαίνουν όλοι, στη Βραζιλία το θανατικό χτυπάει 
αλύπητα τις ηλικίες 20-40. Οι µεταλλάξεις έχουν αλλάξει τα 
δεδοµένα. Τώρα µιλάνε για τον longcovid που ακόµη και σε ε-
λαφρά νοσήσαντες µπορεί να αφήνει παρενέργειες σε όλη τους 
τη ζωή. Οι νέοι κινδυνεύουν και αρρωσταίνουν επίσης, απλώς 
αντέχουν περισσότερο. Είσαι σίγουρος ότι θες να το δοκιµάσεις; 

Αλλά ακόµα κι αν δεν ήταν έτσι, δεν είναι εξοργιστικό, η πιο γε-
ρασµένη και ιδιοτελής συµπεριφορά να πλασάρεται ως νεανική; 
Οι νέοι είναι ιδεαλιστές, είναι αλτρουιστές, οι νέοι σε όλο τον 
κόσµο ενδιαφέρονται για τη ζωή, για το περιβάλλον, για την 
ισότητα, για τα ζώα, για τον πλανήτη. Πότε οι νέοι είπαν, εγώ 
γλεντάω γιατί δεν µε αφορά, γιατί εγώ κινδυνεύω λιγότερο; Οι 
γέροι έχουν γίνει πια κυνικοί, όχι οι νέοι, ποτέ οι νέοι. 

«Απόψε στα πανεπιστήµια ο φόβος µετάδοσης υποχώρησε µπρο-
στά στην ανάγκη για ζωή», γράφει ένα µέσον ενηµέρωσης για 
τα κορωνοπάρτι. 

Να κάτι που δεν θα έγραφε ποτέ η ATHENS VOICE. Γιατί δεν είδε 
ποτέ τους νέους ως πελάτες που θα κολακέψει. Έχουµε ηθικό 
χρέος να κρατάµε έναν καθρέφτη µπροστά στους αναγνώστες 
µας. Θέλω να το πω τελείως καθαρά. Είµαι ο τελευταίος που θα 
κατηγορούσε την αδυναµία των ανθρώπων. Καταλαβαίνω και 
την αδυναµία και την κούραση και την επιπολαιότητα και την 
παραίτηση και τη λιγοψυχία. Και τα νιώθω ο ίδιος, και αντιπαθώ 
τους ιεροκήρυκες κάθε είδους. Οι άνθρωποι είµαστε αδύναµες 
ψυχές. Αυτό όµως που δεν µπορούµε ποτέ να επιτρέψουµε, εί-
ναι να γίνει η αδυναµία µας πολιτική «γραµµή» των δηµαγωγών. 
Να µετατραπεί η ανευθυνότητα σε «δικαίωµα». Να ονοµάσουµε 
τον κυνισµό «αντίσταση».

Το έχουµε δει στα προηγούµενα δύο λοκντάουν πέρυσι την ά-
νοιξη και το φθινόπωρο. Όταν τηρούµε τα µέτρα µειώνονται οι 
θάνατοι. Σ’ αυτή τη φάση, δηλώσαµε κουρασµένοι. ∆ηλώσαµε 
ότι δεν αντέχουµε άλλο να τηρούµε τα µέτρα. Όσο δεν τηρούµε 
τα µέτρα τόσο καθυστερεί το άνοιγµα της οικονοµίας. Και ποιοι 
είναι τα πρώτα θύµατα όταν µεγαλώνει η ύφεση της οικονοµίας; 
Οι νέοι, αυτοί που «δεν τους αφορά», που τους «στερούν την 
κοινωνικοποίησή τους». Οι «πλατείες» κλείνουν τα µαγαζιά. 
Ήδη αρχίζει να αναπτύσσεται ο αντίστροφος ηλικιακός ρατσι-
σµός. Οι εµβολιασµένοι µεσήλικες αρχίζουν να αδιαφορούν για 
το µέλλον όσων δεν τηρούν τα µέτρα, για την τύχη των «αρνη-
τών» που αρνούνται να εµβολιαστούν. Αυτοί θα βγουν έξω, θα 
κάνουν διακοπές το καλοκαίρι, θα ταξιδέψουν. Οι άλλοι, τι να 
κάνουµε, για όσους δεν καταλαβαίνουν, υπάρχει και ο κοινωνι-
κός δαρβινισµός. Σας αρέσει αυτός ο κυνικός κόσµος; 

Με 75 νεκρούς κάθε µέρα, η κοινωνία µας αποφάσισε ότι «δεν 

αντέχει άλλο». Σύµφωνοι, είναι µια επιλογή κι αυτή. Αποφασί-
σαµε ότι από τώρα µέχρι τον Ιούλιο, που θα έχει πια εµβολιαστεί 
ένας ικανός αριθµός, αντέχουµε να δούµε µερικές χιλιάδες νε-
κρούς ακόµα. Να το ξέρουµε, όµως. Όχι να κοροϊδεύουµε τον 
κόσµο και τους εαυτούς µας, όπως όσοι κάνουν πολιτική µε την 
τραγωδία των ανθρώπων. Όχι να παριστάνουµε ότι υπάρχει 
κάποια µαγική λύση που δεν θα «χάνουµε την κοινωνικοποίη-
σή µας», αλλά δεν θα έχουµε και θύµατα, φτιάχνοντας από µια 
ΜΕΘ για κάθε Έλληνα. Να ξέρουµε ότι εγκαταλείψαµε την προ-
σπάθεια όχι επειδή είµαστε µάγκες, ούτε επειδή είµαστε νέοι, 
ατίθασοι και αγωνιστές. Αλλά επειδή είµαστε καλοµαθηµένοι, 
αδύναµοι και γερασµένοι.  A
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Οι καλλιτέχνες µπορούν να στείλουν ψηφιακά το έργο τους µέχρι τις 

31/8/2021 στο mail 

art1821@athensvoice.gr 

H ATHENS VOICE ΚΑΙ Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΕΛΛΑ∆Α 2021», ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

Καλλιτέχνες από όλο το δηµιουργικό φάσµα
 (εικαστικοί, γλύπτες, video artists, φωτογράφοι, street 

artists) καλούνται να φιλοτεχνήσουν ένα έργο 
που θα αφορά το πώς βλέπουν την Ελλάδα σήµερα, 

200 χρόνια µετά από την Ελληνική Επανάσταση.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ
Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει τα 21 επικρατέ-
στερα έργα που θα πληρούν αισθητικά και 
εννοιολογικά την ιδέα της ∆ράσης. Τα έργα 
θα εκτεθούν, εφόσον το επιτρέψουν οι συν-
θήκες, το φθινόπωρο σε µια µεγάλη έκθεση 
σε χώρο Τέχνης του ∆ήµου Αθηναίων.

ON LINE ΓΚΑΛΕΡΙ
Όλα τα έργα θα αναρτώνται σε ειδικά  
διαµορφωµένη Digital Gallery στον 
ιστότοπο της ATHENS VOICE.

ΒΡΑΒΕΙΑ
Τα 3 καλύτερα, σύµφωνα µε την Κριτική Επι-
τροπή, έργα θα βραβευτούν µε το χρηµατικό 
ποσό των  €10.000 που θα καλύψει η εται-
ρεία Groupama (1ο βραβείο €5.000, 
2ο βραβείο €3.000, 3ο βραβείο €2.000).

●  Τα πρώτα 200 έργα που θα σταλούν 
ψηφιακά στην Athens Voice θα τυπωθούν 
παρουσία του καλλιτέχνη σε 4 αντίτυπα 
µε ψηφιακή µεταξοτυπία 35Χ50 από την 
Technoprana και θα χαριστούν στους καλ-
λιτέχνες.
● Τα 21 έργα της έκθεσης θα κυκλοφορή-
σουν σε κατάλογο, αλλά και σε µορφή συλ-
λεκτικού ηµερολογίου και σε αφίσα.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ 
Όλα τα έργα θα δηµοσιευτούν σε ειδικό 
Τεύχος-Αφιέρωµα µε εξώφυλλο το έργο που 
θα κερδίσει το πρώτο βραβείο.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Λεπτοµέρειες για τη σύνθεση της Κριτικής 
Επιτροπής, την επιλογή των έργων, τις εκτυ-
πώσεις, την έκθεση θα ανακοινωθούν στο 
athensvoice.gr

«200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821.  ΚΑΙ ΜΕΤΑ;»

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

D i g i t a l  p r i n t i n g
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ΜΕΓΑΛΟΣ 
ΑΝΟΙΧΤΟΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

200 χρόνια από 
την Επανάσταση του 1821.

Και μετά;

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

8 - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 A.V. 7 



8 A.V. 8 - 14 ΑΠΡΙΛΙου 2021

Αthens
Voices

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

Σκηνή σε μανάβικο
Κυρία: Δεν υπάρχει  

κορωνοϊός. Όλα αυτά  
είναι ψέματα.

Μανάβης: Κι εσύ πού  
το ξέρεις. Έχεις σπουδάσει 

κορωνοϊό; 
(νεάπολη έξαρχείων, τετάρτη μεσημέρι)

«Το  ’πε, το ’πε  
ο γιατρός,

τις ντομάτες μου να τρως!
Συνεργαζόμαστε με όλα  

τα ταμεία 
που δεν έχουν μία!»

(πέμπτη πρωί, στη λαϊκή 
 της δωδώνης στα σεπόλια)

40άρης κύριος βγαίνει  
από σούπερ-μάρκετ φορτωμένος 
τσάντες. Τον βλέπει ένας άλλος, 

 που καπνίζει αρειμανίως  
αραχτός σε ένα σκαλοπάτι:

-Ε, ρε, πώς φαίνεται  
ο άντρας ο κουβαλητής!

-Ελεύθερος είμαι!
(κολωνάκι,  

παρασκευή απόγευμα)

«Τα σάρωσε  
όλα  

ο Αντίχριστος!»
(ηλικιωμένο ζευγάρι, διαβάζουν τους τίτλους 
των εφημερίδων σε περίπτερο, συγκεκριμένα 

το μακελειό. κυριακή πρωί,  
σύνταγμα)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

Ιστορίες μέσα  
σε ταξί:

«Λασποβροχή, κύριέ μου. 
Αυτό μας αξίζει. Μπορεί  

να γίνεται χάλια το  
αυτοκίνητο αλλά περιγράφει 

τη συναισθηματική μας  
κατάσταση»

(διαδρομή αμπελόκηποι-ακαδημίας,  
τρίτη πρωί)

«Στην οδήγηση  
η ζώνη σε σώζει  

από πολλά πράγματα. 
Πρώτα πρώτα από τον  

θάνατο». 
(τηλεοπτικός ρεπόρτερ, παρασκευή βράδυ)

ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Έκανε ντόρο από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.  

Σενάριο, φωτογραφία, σκηνοθεσία, όλα άψογα.
Μοιάζει να γίνεται σύντομα το ελληνικό  

Twin peaks.  
(Κυριακή στις 21:00, στο Mega)

Ο ΠΙΟ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ 2021
Ο πρώτος σερβιτόρος που θα έρθει να μας πάρει 

παραγγελία μόλις ανοίξει η εστίαση.

MIKE KAROLOS
Τα υπέροχα, σαν βιτρώ, ελληνικά του θέματα  

θα έπρεπε να γίνουν γραμματόσημα και αφίσες.

ΤΑ ΣΠΟΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ
Το ένα καλύτερο από το άλλο. Μόλις βγήκε  

στον αέρα ένα νέο  βίντεο στη νοηματική με 
πρωταγωνιστή έναν κωφάλαλο.  

Συγκινητικό, τρυφερό και καθόλου μελό. 

ΑΝΟΙΧΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ 
Πιο πολύ από τη βόλτα στα μαγαζιά 

μάς έχει λείψει μία ωραία, αμέριμνη βόλτα στα 
ράφια του αγαπημένου μας βιβλιοπωλείου.  

Χωρίς άγχος και click away. 

ΕΛΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
Επιστρέφει στους αθηναϊκούς δρόμους  

και καλά κάνει.

O ANTHONY HOPKINS ΣΤΟ INSTAGRAM
Στα 83 του και είναι η χαρά Θεού. Μιλάει, χορεύει, 

τραγουδάει, απαγγέλει Σέξπηρ, απαντάει  
σε όλο τον κόσμο (και θα πάρει και το Όσκαρ  

για τον «Πατέρα», όπου δίνει ερμηνεία ζωής). 

ΤΟ TWEET ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Ακύρωσε το Αστραζένεκα ο Λάκης  

από τα Σεπόλια γιατί φοβήθηκε τη θρόμβωση, 
κι αμέσως μετά παρήγγειλε 4 σουβλάκια,  
ήπιε 8 μπίρες, κάπνισε 2 πακέτα Camel κι  
έκλεισε με επιδόρπιο μισό κιλό παγωτό». 

(Drue_nicolas)

Η ΑΙΓΥΠΙΤΑΚΗ ΠΟΜΠΗ  
ΜΕ ΤΙΣ 22 ΜΟΥΜΙΕΣ
Μη δουν να κάνουμε μία ωραία παρέλαση,  
αμέσως να μας αντιγράψουν.

ΜΑΣΚΕΣ
H μάσκα κρεμασμένη στο καθρεφτάκι 
του αυτοκινήτου αντί για ματόχαντρο.
Από το «Μπαμπά μην τρέχεις» στο «Μπαμπά  
μην κάνεις βλακείες».

ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ
Για ποιο λόγο μας απασχολεί ακόμα  
αυτό το παρατράγουδο; 

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΠΑΣ
Ο πιο σατανικός Διχόνιους 
που έχει περάσει ποτέ από το Survivor.

ΤΑ ΣΚΑΛΑΚΙΑ  
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΑΣΛΗ 
Η μεγάλη ντροπή του Δήμου Αθηναίων.  
Έχουν να ανακαινιστούν από την εποχή  
που τα έφτιαξε ο Έβερτ. Άθλια παρτέρια,  
ποτιστικά εκτός λειτουργίας και  
όσα λειτουργούν ρίχνουν το νερό έξω  
από το χώμα, ακλάδευτες πρασιές,  
σπασμένα τσιμέντα, σιδερόβεργες στον αέρα, 
κλαδιά δέντρων που έπεσαν από τον χιονιά  
κι έμειναν εκεί μετέωρα. 
Μια εικόνα μπίχλας, μιζέριας και  
εγκατάλειψης. Τη μιζέρια έρχονται  
να αποτελειώσουν τα γύφτικα χρώματα  
στα σκαλοπάτια που κάποτε χρωμάτισαν 
οι Ατενίστας λες και βρισκόμαστε  
στα Τίρανα. 
(θα το γράφω κάθε εβδομάδα, πού θα πάει…  
κάποιος θα μας διαβάσει στο τέλος)

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
Έκτη στη λίστα των συναισθημάτων  
που δηλώνουν οι Έλληνες. 
(σύμφωνα με την τελευταία έρευνα  
της diaNEOsis) 

Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει η κυρία Μαργαρίτα. 
Και μανικιούρ και πατικιούρ!

ΦτιΑξε μου τη μερΑ

το Εξώφυλλο μΑς
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει  

ο Κώστας Λάβδας. Γεννήθηκε  

το 1980. Έχει σπουδάσει γραφικές  

τέχνες και είναι απόφοιτος του  

τμήματος Σπουδές στον ελληνικό  

πολιτισμό του ΕΑΠ. Δάσκαλοί του  

στη ζωγραφική είναι οι: Μ. Λαουράκη, 

Δ. Τζοβάρας, Γ. Λαγάνης, Γ. Κόρδης και 

Χρ. Κεχαγιόγλου. Είναι μέλος  

του επιμελητηρίου εικαστικών τεχνών 

Ελλάδος από το 2008. Είναι ιδρυτικό 

μέλος της εικαστικής πλατφόρμας ΝΙ. 

Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια,  

έχει πάρει μέρος σε διάφορες  

ομαδικές εκθέσεις και έχει κάνει  

ατομικές εκθέσεις στις γκαλερί ALMA, 

Sarri12 και στο six d.o.g.s και Hoxton. Η 

τελευταία του έκθεση με τίτλο  

“Άτη” έγινε στην γκαλερί ALMA στην 

Αθήνα, σε επιμέλεια Γιώργου Μυλωνά, 

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2020.



Μια νύχτα με βροχή 
στην εποχή της Ιοκαίνου*

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΑΤΣΟΥΚΑ

Χ
τες έβρεχε όλη νύχτα.  Η βρο-
χή µιλάει πολλές γλώσσες, 
αλλά δεν σου δίνει κάποια 
πληροφορία.  Απλά ενισχύει 
την  υποψία ότι γίνεται να εί-

σαι ερωτευµένος χωρίς αντικείµενο. Χτες, 
ήρθε  για λίγο  να προσθέσει την ευεργετι-
κή της ασάφεια  στους δύσκολους καιρούς 
που µας δοκιµάζουν.
Οι ηµεροµηνίες  µπλέκονται µεταξύ τους, 
όπως όταν ταξιδεύει κανείς στη θάλασσα, 
ή όταν είναι φυλακισµένος. Οι ώρες, επί-
σης, έχουν αρχίσει να χάνουν το περίγραµ-
µά τους.  Ποιο πρωινό ήταν εκείνο που... 
ποιο απόγευµα; 

Σε συνθήκες εγκλεισµού, οι σχέσεις µε 
τους οικείους τρίζουν και βγάζουν σπιν-
θήρες. Η εγγύτητα δεν µπορεί να είναι επι-
βεβληµένη. Η σχέση µε τον εαυτό, επίσης, 
επαναπροσδιορίζεται. Ποιος είσαι χωρίς 
τα παιχνίδια σου; Τα ψώνια, το σεξ, τις βόλ-
τες, τα ταξίδια…; Κυρίως, ίσως, η κοινωνι-
κότητα που µας συνέχει, σαν ανθρώπινο 
είδος αλλά και σαν Νοτιοευρωπαίους, τε-
λεί σε εκκρεµότητα. Τέρµα επ’ αόριστον 
τα «τραπεζάκια έξω». Συρόµαστε όλοι, ε-

κόντες άκοντες, σε µια νέα εποχή όπου η 
ζωή θα είναι µια διαρκής περιχαράκωση 
απέναντι σε αόρατους µικροοργανισµούς, 
παθογενείς και µεταδοτικούς; Ανατέλλει, 
άραγε, η Ιόκαινος περίοδος;

«Λέω στον εαυτό µου ότι λαχταράω να βγω, να 
νιώσω άπλα γύρω µου, να δω ανθρώπους. Μόνο 
που, πια, δεν βλέπεις ανθρώπους στο δρόµο. 
Φοράνε όλοι την ίδια µεταµφίεση, το µισό πρό-
σωπο λείπει. Πάνε τα χαµόγελα, οι αστραπιαίες 
συνεννοήσεις  και τα µικρά νεύµατα ανάµεσα 
σε αγνώστους, το µόνο που µας νοιάζει είναι να 
µην έρθουµε πολύ κοντά. Όµως εγώ δεν είµαι 
γάτα, να µπορώ να χαλαρώνω παραµένοντας 
σε επιφυλακή. Περνάω έξω µία, µιάµιση ώρα 
και γυρνάω σπίτι εξουθενωµένη. Λες και δε 
φορτίζουν οι µπαταρίες µου µε τίποτα.»

Όντως, υπάρχει µια δυσδιάκριτη κόπωση, 
σαν τα µόρια του αέρα να έχουν αλλάξει σύ-
σταση, να έχουν γίνει ελαφρώς κολλώδη. Κά-
τι  µας ρουφάει την ενέργεια.  
Φτάνει η µέρα στο τέλος της, κοιτάς πάνω 
απ’ τον ώµο σου να δεις τι έχει συµβεί µέσα 
στις ώρες που προηγήθηκαν. Αντικρίζεις µια 
οµίχλη, πράγµατα χωρίς περίγραµµα, χωρίς 

ειδικό βάρος. Μια απροσδιοριστία. Λες και τα 
γεγονότα έχουν πάψει να συµβαίνουν «πραγ-
µατικά».  Ή, λες κι έχεις εσύ σταµατήσει να τα 
µεταβολίζεις. Σαν έχει µετατοπιστεί το κέ-
ντρο βάρους της ίδιας της πραγµατικότητας.

«Φυλαγόµουν, φυλαγόµουν, µέχρι που, τελι-
κά, ενέδωσα. Πήγα σ’ ένα φιλικό σπίτι, πρώτη 
φορά µετά από µήνες. Μεγάλο σαλόνι, πέντε 
άτοµα µετρηµένα, εγώ στην άκρη του καναπέ, 
δίπλα στην µπαλκονόπορτα. ∆εν κάναµε κάτι το 
ιδιαίτερο, παραγγείλαµε απ’ έξω, τίποτα σπου-
δαίο. Όταν όµως, µετά από ώρες, αποφάσισα 
ότι ήταν καιρός να πηγαίνω, το σώµα µου δεν 
ήθελε. Καταχράστηκα τη φιλοξενία του οικοδε-
σπότη µέχρις τελευταίας ρανίδας. Αφού γύρισα 
σπίτι, αισθανόµουν λες και είχα πάει ταξίδι στο 
εξωτερικό!»

Όντως, η επιθυµία επιµένει και ψάχνει ευκαι-
ρίες να αντλήσει από την τωρινή συνθήκη ιδι-
ότητες που θυµάται από άλλοτε. Αποζητάµε 
το προνόµιο της εγγύτητας, όπως άλλοτε την 
ανακουφιστική ελευθερία της απόστασης.  
Κάνουµε, πλέον, µεγάλα ταξίδια σε µικρά α-
νύσµατα. Αποθησαυρίζουµε το µηδαµινό, 
που αποδεικνύεται µια αναγκαία τέχνη. 

Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο επίκαιροι οι Στω-
ικοί: «Αν θέλεις να κάνεις κάποιον πλούσιο, µην 
του δώσεις χρήµατα, αφαίρεσέ του επιθυµίες».

Κάτω από αυτόν τον δυσοίωνο ουρανό, επα-
ναφερόµαστε σε  µια καινούργια εγκράτεια 
και µια καινούργια επινοητικότητα. Η χτεσι-
νοβραδινή, και κάθε, βροχή είναι µια µικρή 
θάλασσα που µας έχει πάρει καταπόδι. Έρχε-
ται ξανά και µας καλεί. Ζητά να καταθέσουµε 
στα πόδια της την περιπλοκότητά µας. Ζητά 
το πιο δύσκολο πράγµα απ’ όλα· να απλοποι-
ηθούµε…

Σηµ.: Ολόκαινος (δηλ. η ολοκαίνουργια) γεω-
λογική εποχή περίπου 12 χιλιάδων χρόνων από 
την εµφάνιση του ανθρώπινου είδους: υλοτό-
µηση, καλλιέργεια γης, γραπτός λόγος, πόλεις.
Ανθρωπόκαινος: από την πρώτη βιοµηχανική 
επανάσταση και µετά (18ος -19ος αιώνας) όπου 
οι αλλαγές σε πλανητικό επίπεδο καθορίζονται 
από τις δραστηριότητές του «ανθρώπου» (δηλ. 
του δυτικού προτύπου βιοεξουσίας).

Η Ιόκαινος (νεολογισµός) αναφέρεται στην ε-
ποχή όπου (ενδεχοµένως) µπαίνουµε και όπου ο 
νέος καθοριστικός παράγοντας θα είναι οι Ιοί. ●
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ΟδΟιπΟρικΟ στΟ ΛΟνδινΟ
Tου Ρωμανού ΓεΡοδήμού

Την περασμένη Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021, περπάτη-

σα μέχρι το κέντρο του Λονδίνου. Ήταν η δεύτερη 

φορά, μετά από 13 μήνες εγκλεισμού, που βρέθηκα 

στην καρδιά της πόλης μου. Η πρώτη φορά ήταν αρ-

γά μια Κυριακή του περασμένου Οκτωβρίου· θα μπο-

ρούσε να ήταν χτες ή και πριν δέκα χρόνια (ο χρόνος 

πλέον έχει χάσει κάθε έννοια συνοχής και σημασίας) 

όταν για δύο ώρες οδήγησα στους εντελώς άδειους 

–δυστοπικά άδειους– δρόμους της πόλης, με τα λι-

γοστά φώτα των πινακίδων και των κλειστών μαγα-

ζιών να τονίζουν το καταπιεστικό κενό.

λόγος αυτής της δεύτερης επίσκεψης ήταν 

ένα ραντεβού με τον οδοντίατρο· ένα απλό 

ραντεβού καθαρισμού δοντιών, που σε ο-

ποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα ήταν μια αμελητέα 

υποσημείωση στη ρουτίνα της καθημερινότητας, 

τώρα είχε αναδειχθεί σε ορόσημο της χρονιάς: το 

πρώτο ραντεβού μετά την πανδημία·η πρώτη επα-

φή με άλλους ανθρώπους εκτός από τους γιατρούς 

της γειτονιάς· η πρώτη έξοδος από τη γειτονιά.  

Καταρχάς πρέπει να σημειώσω ότι πριν ξεκινήσω 

για το ραντεβού κοίταζα την ντουλάπα με τα ρούχα 

μου για μισή ώρα χωρίς να ξέρω τι να φορέσω, όχι 

από κανενός είδους ναρκισσισμό αλλά επειδή είχα 

ξεχάσει το πώς πρέπει να παρουσιαζόμαστε στους 

άλλους. Η πρώτη σκέψη για κάτι πρόχειρο – π.χ. τη 

φόρμα της γιόγκα που φοράω μέσα στο σπίτι– α-

πορρίφθηκε. Η δεύτερη σκέψη για κάτι πιο επίση-

μο –ίσως ένα κοστούμι με πουκάμισο, γιατί όχι και 

γραβάτα– απορρίφθηκε εξίσου τελεσίδικα. Τελικά 

κατέληξα στο γνωστό σετ τζιν-μακό-αθλητικά, α-

φού επρόκειτο να περπατήσω 15 χιλιόμετρα πή-

γαινε-έλα (είναι ακόμα πολύ νωρίς για να μπούμε 

σε μετρό) και με δεδομένο ότι το φετινό καλοκαίρι 

στην Αγγλία είχε προγραμματιστεί για το διήμερο 

29-30 Μαρτίου. 

Το επόμενο ζήτημα ήταν το τι θα πάρω μαζί μου. 

Από το πρωί κιόλας είχα ξεκινήσει μια λίστα: μά-

σκα, αντισηπτικό, χαρτομάντιλα, κλειδιά, κινητό, 

φάρμακα, νερό, κάτι φαγώσιμο, γυαλιά ηλίου, έξ-

τρα μπλούζα, ακουστικά, mp3 player, πορτοφόλι, 

το χαρτάκι με το pin της πιστωτικής που παραλίγο 

να μπλοκάρω επειδή το έχω πλέον ξεχάσει, ένα 

βιβλίο (μπορεί να θελήσω να κάτσω κάπου), ένα 

μπλοκ και μολύβι για σημειώσεις (μπορεί να μου 

έρθει καμιά καλή ιδέα) κ.ο.κ. Ποιος θα το φαντα-

ζόταν ότι χρειάζεσαι τόσα πολλά πράγματα για να 

πας στον οδοντίατρο... 

Αφού τελικά ετοιμάστηκα, ξεκίνησα επιτέλους για 

το ραντεβού-εκδρομή. Αποδεικνύοντας για μια 

ακόμη φορά ότι ποτέ δεν μπορείς να είσαι αρκετά 

προετοιμασμένος, η μπαταρία στα ακουστικά τε-

λείωσε μετά από δέκα λεπτά περιπάτου, με απο-

τέλεσμα να εγκαταλείψω το podcast που άκουγα 

και να βυθιστώ στους λιγοστούς ήχους της πόλης. 

Η άπλετη λιακάδα, η έλλειψη δυνατού αέρα, και οι 

24 βαθμοί Κελσίου δημιουργούσαν μια μοναδική 

καλοκαιρινή ατμόσφαιρα· κυριολεκτικά μοναδική, 

αφού είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα επαναλη-

φθεί φέτος. Ο κόσμος περπατούσε έξω με αμά-

νικα και σαγιονάρες – ελαφρώς υπερβολικό μεν, 

κατανοητό δε ως δήλωση-αντίδραση στον αέναο 

χειμώνα του εγκλεισμού. Η ημέρα αυτή ήταν ένας 

εμπαιγμός της φύσης· μια υπενθύμιση του πώς 

θα μπορούσε να ήταν η άνοιξη αλλού· σε μια άλλη 

χώρα με φυσιολογικό κλίμα και τέσσερις διακριτές 

εποχές· σε μια άλλη εποχή χωρίς πανδημία. Κατά 

διαστήματα σήκωνα τη μάσκα για να πιω μια γουλιά 

νερό και να εισπνεύσω στα κλεφτά λίγη άνοιξη, αν 

και οι μυρωδιές του Λονδίνου σε καμία περίπτωση 

δεν συγκρίνονται με τα εσπεριδοειδή, τα γιασεμιά 

και τις τριανταφυλλιές της Αθήνας. 

Ο ένας μετά τον άλλον, οι δρόμοι του κεντρικού 

Λονδίνου ήταν εντυπωσιακά ερημικοί· σαν μια Κυ-

ριακή τον Αύγουστο, σε άλλη όμως χώρα, ίσως 

σε μια μεσογειακή, αφού τις Κυριακές του Αυγού-

στου το κέντρο του Λονδίνου σφύζει από ζωή. Η 

Borough Market (η αγορά δίπλα στη Γέφυρα του 

Λονδίνου) ήταν το πρώτο σημείο στο οποίο συνά-

ντησα κόσμο –ανθρώπους που αγόραζαν λαχα-

νικά, φρούτα και λιχουδιές από τους πάγκους της 

υπαίθριας αγοράς– ενώ στη South Bank (την όχθη 

του Τάμεση δίπλα στο Εθνικό Θέατρο) παρέες έκα-

ναν πικνίκ και απολάμβαναν τον ήλιο. 

Μπαίνοντας στο οδοντιατρείο στο Bloomsbury, δί-

πλα στο Βρετανικό Μουσείο, συνειδητοποίησα ότι 

εκτός από το πώς να ντύνομαι, έχω ξεχάσει και το 

πώς να φέρομαι μπροστά σε άλλους. Σαν γραφική 

γεροντοκόρη σε βιβλίο της Αγκάθα Κρίστι, ήμουν 

μάλλον υπερβολικά ενθουσιώδης και ομιλητικός 

με το ευγενέστατο προσωπικό του ιατρείου, οι ο-

ποίοι μάλιστα παρατήρησαν εν χορώ ότι έχω χάσει 

βάρος, το οποίο βέβαια με ενθάρρυνε να συνεχίσω 

την περιγραφή της καθημερινής γυμναστικής στο 

σπίτι σαν να είναι το πιο ενδιαφέρον και πρωτότυ-

πο θέμα συζήτησης.  

Αφού έλαβα τα εύσημα της οδοντιάτρου για την 

εξαιρετική συντήρηση της στοματικής υγιεινής 

μου και ολοκληρώθηκε η ιστορική αυτή επίσκεψη, 

συνέχισα το οδοιπορικό στο κεντρικό Λονδίνο. Κε-

ντρικές λεωφόροι όπως η Kingsway, η Shaftesbury 

Avenue και η Charing Cross Road είχαν μετατραπεί 

σε πεζοδρόμους με την κίνηση των πεζών να περι-

ορίζεται πότε-πότε από ένα μισοάδειο λεωφορείο. 

Η μόνη φορά που ήρθα αντιμέτωπος με συνωστι-

σμό ήταν στην Chinatown· πλήθος ασιατών, οι μό-

νοι πλέον που ακόμα φο-

ρούν επιμελώς μάσκα. 

Η σχεδόν μάταια αναζή-

τηση για ένα ανοιχτό κα-

φέ που θύμισε το Λονδίνο 

του 2000, όταν τα Preta 

Manger και τα Starbucks 

είχαν μόλις αρχίσει να επε-

κτείνονται και να φέρνουν 

στην Αγγλία την κουλτού-

ρα του καφέ και του καλού 

έτοιμου φαγητού. Είδα 

πολλά, μα πάρα πολλά, ε-

ρειπωμένα, άδεια μαγαζιά 

και εστιατόρια –ακόμη και 

από μεγάλες αλυσίδες– με 

τις αφίσες στις τζαμαρίες 

να είναι το μόνο ίχνος της 

πρότερης ύπαρξής τους. 

Το Λονδίνο μετά την παν-

δημία θα είναι σίγουρα 

διαφορετικό. Τα θρυλικά 

βιβλιοπωλεία της Charing 

Cross Road –το Quinto, το 

Henry Pordes Books και το 

Any Amount of Books – με τα ρολά μισοκατεβασμέ-

να και την ειδοποίηση ότι δέχονται μόνο διαδικτυα-

κές παραγγελίες.  

Φτάνοντας στο ποτάμι ένιωσα με βεβαιότητα δύο 

πράγματα. Το πρώτο ήταν καθησυχαστικό: η αίσθη-

ση ότι δεν είχε περάσει καθόλου χρόνος από την 

τελευταία φορά που ήμουν εδώ· παρόλο που αυτή 

ήταν στις 6 Μαρτίου 2020, σε μια παράσταση του 

Εθνικού Θεάτρου, ένιωθα σαν να είχα ξαναβρεθεί 

εδώ μόλις χτες. Ένας ολόκληρος χρόνος εγκλεισμού 

ξαφνικά συμπτύχθηκε σαν ακορντεόν·σαν ο χωρο-

χρόνος να έγινε μια σελίδα χαρτί που τη διπλώνεις 

και το σημείο Α ακουμπάει στο σημείο Β. 

Το δεύτερο πράγμα ήταν μάλλον δυσάρεστο. Παρό-

λο που υπάρχουν γωνιές του Λονδίνου που αγαπώ 

πολύ (κυρίως μέσα στα κτίρια –στα μουσεία, τα θέα-

τρα, τα βιβλιοπωλεία, τα εστιατόρια, τους σταθμούς 

και τους χώρους συναυλιών– αλλά ακόμα και κάτω 

από την πόλη, στα κρυφά σπλάχνα της), παρόλο τό-

σα χρόνια την έχω ζήσει απ’ την καλή κι απ’ την ανά-

ποδη –φτωχός, μόνος και άνεργος, και πιο μετά έχο-

ντας καλή δουλειά και καλές παρέες, με τρομοκρα-

τικές επιθέσεις να σκάνε παραδίπλα μου και με τους 

ιστορικούς εορτασμούς του Ιωβηλαίου της Βασίλισ-

σας, παρόλο που το Λονδίνο τόσο ως ιδέα, ως κόν-

σεπτ, όσο και απτά, στη ζεστή λιακάδα της άνοιξης 

είναι μια πολύ όμορφη και ιδιαίτερη εμπειρία, συνει-

δητοποίησα ότι το τσιμέντο και η πέτρα της πόλης 

αυτής εξακολουθούν να μου εκπέμπουν ακριβώς 

την ίδια τραχύτητα και ψυχρότητα που μου εξέπε-

μπαν πάντα, σαν να μην κάνουν καμία προσπάθεια 

να σε υποδεχθούν, να σε καλωσορίσουν και να σε 

κάνουν να νιώσεις άνετα, μάλλον το αντίθετο. Ομο-

λογώ ότι απογοητεύτηκα. Πίστευα ότι η απόσταση 

που μας χώριζε τόσο καιρό, οι επίπονες αναμνήσεις 

της πόλης πριν την πανδημία, όλων αυτών των κα-

ταπληκτικών στιγμών που ζήσαμε, θα άλλαζαν τη 

χημεία μας. Αυτό τελικά δεν έγινε.; A

Πολιτική

Ο

Ένας
 ολοκληρος 

χρονος 
εγκλειςμού 

ξαφνικα 
ςύμπτύχθηκε 

ςαν ακορντεον· 
ςαν ο χωροχρο-

νος να εγινε 
μια ςελιδα χαρτι 
πού τη διπλωνεις 

και το ςημειο 
α ακούμπαει 
ςτο ςημειο Β
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Π

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο 
αμερικανικός πολιτισμός είχε άκρως ενδι-
αφέρουσες πλευρές και η αντίσταση στον 
εξαμερικανισμό, απ’ όπου κι αν προερχόταν, 
ήταν συνήθως απόρροια εθνικισμού και συ-
ντηρητισμού. Σήμερα ο εξαμερικανισμός εί-
ναι ένα κύμα αν όχι μικρόνοιας, τουλάχιστον 
στερεοτυπικής, στενής και στείρας σκέψης. 
Και καθώς η παγκόσμια πολιτιστική επιρροή 
των ΗΠΑ παραμένει σαρωτική, η Ευρώπη πα-
ραδίδεται στη διανοητική της φτώχεια.

ρονόμια των λευκών», «συστημι-
κός ρατσισμός», «φυλετική ταυτό-
τητα», «ταυτότητα φύλου», «trigger 
behavior», «woke culture’», «cancel 

culture»: στη δημόσια σφαίρα έχει κυριαρχήσει 
το νεόκοπο αμερικανικό λεξιλόγιο που διατεί-
νεται ότι εκφράζει μια προοδευτική κουλτούρα. 
Μέσα σε λίγες δεκαετίες οι Ευρωπαίοι έπεσαν 
στην ταυτοτική παγίδα, στο ανώτερο στάδιο 
του ρατσισμού, του σεξισμού και μιας ποικιλίας 
από φοβίες, χαρακτηριστικό κοινωνιών σε αξιο-
θρήνητη μαλάκυνση. Κι αν η  δήθεν ultra προο-
δευτική ιδεολογία που ανθεί στις αμερικανικές 
πανεπιστημιουπόλεις και διαχέεται στα ΜΜΕ 
του Δημοκρατικού κόμματος και γενικότερα της 
αμερικανικής αριστεράς, έχει βρει πρόσφορο έ-
δαφος στην Ευρώπη, είναι επειδή οι Ευρωπαίοι 
φοβούνται μήπως θεωρηθούν «γηραιά Ευρώ-
πη»· μήπως κατηγορηθούν ότι προσκολλώνται 
στο κλέος των αρχαίων πολιτισμών, του Διαφω-
τισμού και της αποικιοκρατίας. Έτσι, υιοθετούν 
κάθε ιδέα του συρμού που επιβάλλουν ομάδες 
τα μέλη των οποίων θεωρούν τον 
εαυτό τους θύμα της άτιμης, καπι-
ταλιστικής κοινωνίας.

ο αμερικανικός λαός που δεν 
έχει ισχυρισμούς διανόησης και 
ultra προοδευτικότητας είναι σα-
στισμένος μπροστά στα παράπο-
να και τις διεκδικήσεις των νεοφυ-
ών κινημάτων. Εξάλλου, τα περισ-
σότερα από αυτά τα κινήματα και 
από αυτές τις ρητορείες παραβι-
άζουν ανοιχτές θύρες. Και παρ’ όλ’ 
αυτά, οι Ευρωπαίοι σπεύδουν να 
μιμηθούν τάσεις, οι οποίες, εφό-
σον αποτελούν παθογένεια του 
παραδοσιακού αμερικανικού που-
ριτανισμού, εξάγονται στην Ευ-
ρώπη συνοδευμένες από ηθικολογία, σύστημα 
δημιουργίας ενοχών και αίσθημα ανωτερότη-
τας έναντι των μοχθηρών και οπισθοδρομικών 
Ευρωπαίων. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι μπαί-
νουν σε μια κούρσα ανταγωνισμού: Ποιος έχει 
διαπράξει τα περισσότερα και τα ειδεχθέστερα 
εγκλήματα στην ιστορία; Ποιος είναι πρόθυμος 
να τιμωρηθεί σκληρότερα; Ποιος θα επανορ-
θώσει τα εγκλήματα με θεαματικότερο τρόπο; 
Ποιος θα επιδοθεί σε πιο εντυπωσιακές ακρότη-
τες ευαισθησίας και καλών αισθημάτων;

ο εξαμερικανισμός ήταν, από τα μέσα του 
20ού αιώνα τουλάχιστον, ένα φάντασμα που 
απειλούσε τους Ευρωπαίους, ιδιαίτερα αν ήταν 
αριστεροί και επιζητούσαν τον εκσοβιετισμό. 
Πολλές ιδιότητες του τότε ευρωπαϊκού συντη-
ρητισμού ―τεχνοφοβία, νοσταλγία του παρελ-
θόντος, εθνικισμός, κομμουνιστική σεμνοτυ-
φία― συνέβαλλαν στην αντιαμερικανική στά-

ση. Και παρ’ όλ’ αυτά, ο αμερικανικός πολιτισμός 
μαζί με όλα του τα προϊόντα στρογγυλοκάθισε 
στην Ευρώπη με δυναμισμό στην αρχή, με ένα 
σωρό ανοησίες αργότερα. 

Στον πόλεμο της επιρροής οι ΗΠΑ νίκησαν 
κατά κράτος: κανείς δεν θυμάται πια το ότι με-
ρικοί Ευρωπαίοι απέρριπταν τα μπλουτζίν, τα 
χάμπουργκερ ή τα αμερικανικά remakes των 
ευρωπαϊκών ταινιών. Όλοι έχουν αποδεχθεί την 
τρομερή δύναμη οικειοποίησης που διαθέτει ο 
αμερικανικός πολιτισμός, και η οποία οφειλό-
ταν επί δύο περίπου αιώνες στο αμερικανικό 
ανθρώπινο χωνευτήρι. Τι συνέβη όμως: από 
την πλευρά τους, οι Αμερικανοί διανοούμενοι 
οικειοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, τη λεγόμενη 
«French Theory», τη μεταμοντέρνα ιδεολογία 
που άφησε πίσω της κάμποσες ζημιές, κάμπο-
σες θεμελιώδεις παρανοήσεις. Η ουσία είναι ότι 
καθώς η Γαλλία εξαμερικανιζόταν, η αμερικανι-
κή διανόηση έπαιρνε γαλλικές πόζες τις οποίες 
μάς έστειλε πίσω σε τερατώδη μορφή. Οι Αμερι-
κανοί δεν φαίνεται να κατάλαβαν τι εννοούσαν 
οι Γάλλοι φιλόσοφοι της δεκαετίας του 1970 μι-
λώντας για «αποδόμηση της ταυτότητας» ― και 
έκαναν το ακριβώς αντίθετο: την εξύμνησαν, 
την αποθέωσαν και τη συνδύασαν με τον σημε-
ρινό καλομαθημένο και κακομαθημένο πολίτη-
υπερκαταναλωτή. Εξού και η σημερινή φαιδρή 
ρητορική που ευνοεί στον κατακερματισμό των 
κοινωνιών σε ταυτοτικές ομάδες με δική τους, 
ξεχωριστή ιστορική αφήγηση και ατζέντα.  

Η πολιτική ορθότητα είναι το αποτέλεσμα μιας 
αβαθούς ιστορικής ανάλυσης, 
που έχει καταλήξει στην ένταση 
των ταυτοτήτων, άρα και των ορί-
ων μεταξύ των διαφορετικών κοι-
νωνικών ομάδων. Θα μπορούσαμε 
να αφήσουμε τους Αμερικανούς 
να γίνουν μικρά-μικρά κομματά-
κια· να πληρώσουν την αποτυχία 
να ενοποιήσουν την κοινωνία 
τους ― αλλά, δεν είναι εύκολο 
να αδιαφορήσει κανείς. Οι ΗΠΑ 
παρενοχλούν την Ευρώπη όπως 
παρενοχλούν ολόκληρο τον κό-
σμο στην προσπάθειά τους να τον 
κάνουν σαν τα μούτρα τους. Ήδη, 
στη Γαλλία, δημιουργούνται φοι-
τητικά συνδικάτα «λευκών» και 
«μαύρων» ―αναρωτιέμαι αν κά-

ποιος είναι ολίγον café au lait σε ποιο σύλλογο 
θα εγγραφεί. Η μανία των κατηγοριοποιήσεων 
με κριτήριο το χρώμα του δέρματος, το φύλο, 
τη σεξουαλική συμπεριφορά και τα τοιαύτα κα-
τακλύζει τόσο τον φυσικό όσο και τον ψηφιακό 
κόσμο και γίνεται αποδεκτή ως «φυσιολογική» 
και «προοδευτική»: άλλοτε από τον φόβο της 
κατακραυγής ―από κομφορμισμό και κοινωνι-
κή δειλία― άλλοτε από πνευματική αδυναμία ή 
οπορτουνισμό. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να 
κάνουν copy-paste σε ιδέες που κυκλοφορούν, 
που αναπαράγονται και που, μέσα στη γενική 
απάθεια, επικρατούν στους μικροκόσμους του 
δημόσιου λόγου.

Με λίγα λόγια, ενώ οι Ευρωπαίοι απωθούσαν 
επί δεκαετίες τον εξαμερικανισμό ως ηθική του 
κέρδους, ο αμερικανικός πολιτισμός βγήκε από 
τα βραχάκια και τους περικύκλωσε από ανοχύ-
ρωτο σημείο.  A  

EΞΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΒΡΑΧΑΚΙΑ

Πώς ο αμερικανικός πολιτισμός κατέκτησε αμαχητί τους Ευρωπαίους 
Της ΣώτηΣ τριανταφύλλού

Η μανία των 
κατΗγορίοποίΗσεων 

με κρίτΗρίο 
το χρωμα του 

δέρματος, το φύλο, 
τη ςέξούαλικη 
συμπερίφορα 

γίνεταί αποδεκτΗ 
ωσ ÇφύςιολογικηÈ 

καί  ÇπροοδευτίκΗÈ 

«



Τα νούμερα Της εβδομαδας
Tου Σταματη Ζαχαρού

Πολιτική

Verba Volant

Γι ώ ρΓος Βαρεμενος

«Εμείς δεν καταφύγαμε ποτέ στις 
μακάβριες συγκρίσεις στατιστικών 
δεδομένων, κάτι που κάνανε οι βου-
λευτές της Νέας Δημοκρατίας». Ο 
Τζόζεφ Πούλιτζερ του Αγρινίου α-
ναδεικνύει τις αρετές της συνετής 
αντιπολίτευσης αλλά οι μικροπρε-
πείς πολιτικοί του αντίπαλοι επιχει-
ρούν να μπλέξουν τις μακάβριες 
στατιστικές με την αντικειμενική 
ενημέρωση που προσέφερε ο 
τέως πρωθυπουργός, όταν τον 
Νοέμβρη (sic) μας εξηγούσε ότι οι 
θάνατοι στην Ελλάδα αυξήθηκαν 
κατά 263% το τελευταίο εξάμηνο.  

ΓρηΓορης Πε τρακος

«Θεωρώ την κυβέρνησή μας ως προ-
δοτική, παράνομη και καταχρηστι-
κή. Ως εκ τούτου δηλώνω απείθεια 
και ανυπακοή σε όλες τις αποφάσεις 
της. Χαρακτηρίζω κάθε υποχρεωτι-
κότητα ιατρικής πράξης ως βιοηθικό 
έγκλημα και ποινικό αδίκημα. Επο-
μένως: Δεν φοράω μάσκα - δεν κά-
νω τεστ - δεν κάνω en-volio. Όχι για 
κανέναν άλλο λόγο. Απλώς επειδή 
δεν θέλω και επειδή είναι δικαίωμά 
μου». Ευτυχώς που περάσαμε δια-
φωτισμό με τον Ρήγα και μάθαμε 
ότι  «το δικαίωμα του ενός σταμα-
τά εκεί που ξεκινά το δικαίωμα του 
Πετράκου». Του ανθρώπου που 
είχε δηλώσει τον Οκτώβρη (sic) ότι 
«οι αρχές του δεν του επιτρέπουν να 
είναι κόντρα στο νόμο, ακόμη και αν 
ο νόμος είναι παράνομος, όπως είχε 
πει και ο Σωκράτης»… 

αντ ώ νης μυλ ώ νακης

«Να πώς καταντήσατε τη νεολαία 
μας εσείς οι άριστοι της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη!!!
-Γρηγόρης Πετράκος, νέος, σοβαρός 
και ταλαντούχος τραγουδιστής δεί-
τε τι έγραψε». Ο τηλεστάρ, φαν του 
Πετράκου, δημοσιογράφος του 
«Μακελειού», απόστρατος αλλά 
και πρώτος σε σταυρούς βουλευ-
τής του Βελόπουλου (στην Ανα-
τολική Αττική, όπου δεν έβγαλε 
άλλον) επιρρίπτει ευθύνες στην 
κυβέρνηση για την αλλοτρίωση 
του έντεχνου καλλιτέχνη. Να απο-
φανθούν τώρα για το θέμα Άντζυ 
Σαμίου, Κλέλια Ρένεση αλλά και 
Πέπη Τσεσμελή. 

μιλτος Χ ατ ζηΓιαννακης

«Ο Πιερρακάκης πάτησε πάνω σε 
αυτά που ξεκίνησε ο Παππάς». Δεν 
υπάρχει φυσικά παρθενογένεση 
ούτε στην τέχνη ούτε και στην πο-
λιτική. Όμως ο βουλευτής Εύβοιας 
του ΣΥΡΙΖΑ παραήταν μετριοπα-
θής, όταν μίλησε για το ψηφιακό 
κράτος. Εννοείται ότι ο Παππάς τα 
είχε ετοιμάσει όλα. Ο Πιερρακάκης 
μόνο μια τζίφρα έβαλε και θέλει να 
κλέψει όλη τη δόξα. 

60.000 εμβολιασμοί έγιναν τη 
Δευτέρα. 

4 εκατ. εμβολιασμοί έγιναν στις 
ΗΠΑ την 1η Απριλίου και δεν 

είναι ψέμα.

1.830.362 εμβολιασμοί είχαν 
γινει μέχρι το πρωί 

της Δευτέρας ενώ μέσα στην ε-
βδομάδα ο συνολικός αριθμός θα 
ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια, σύμ-
φωνα με τον γενικό γραμματέα 
συντονισμού της κυβέρνησης, 
Θανάση Κοντογεώργη.

658.934 πολίτες είχαν κάνει 
και τις δύο δόσεις του 

εμβολίου. 

1,1 εκατ. δόσεις Pfizer - BioNTech 
αναμένονται τον Απρίλιο. 

Αναμένονται επίσης 100.000 δό-
σεις Moderna και 70.000 δόσεις 
Johnson & Johnson.

1.000.000 self tests έφθασαν τη 
Δευτέρα στη χώρα 

και την Τρίτη ξεκίνησε η διανομή 
τους από τα φαρμακεία. Το ότι 
δεν ήταν Siemens δεν μας πτοεί, 
φυσικά. Κάθε δημοκρατικός πο-
λίτης ελπίζει ότι για το καλό του 
τόπου, θα είναι τα επόμενα. 

15 εκατομμύρια δόσεις του εμβο-
λίου της Johnson & Johnson 

καταστράφηκαν από «λάθος» στο 
εργοστάσιο της εταιρείας στη 
Βαλτιμόρη.

4,2% προβλέπει η Τράπεζα 
της Ελλάδας ότι θα είναι 

ο ρυθμός αύξησης του πραγμα-
τικού ΑΕΠ το 2021, σύμφωνα με 
την έκθεση του διοικητή Γιάννη 
Στουρνάρα.

205% του ΑΕΠ ήταν το ύψος 
του δημοσίου χρέους στο 

τέλος του 2020 σύμφωνα πάντα 
με την έκθεση. 

553 εκατομμύρια χρήστες του 
Facebook έπεσαν θύμα 

hacker ο οποίος απέκτησε πρό-
σβαση στα προσωπικά δεδομένα 
τους, λόγω ενός κενού ασφαλεί-
ας της πλατφόρμας. Τα δεδομένα 
περιλαμβάνουν αριθμούς τηλε-
φώνων, κωδικούς πρόσβασης 
στο Facebook, ονοματεπώνυμα, 

τοποθεσίες, ημερομηνίες γέν-
νησης, βιογραφικά στοιχεία και 
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου.

617.722 Έλληνες περιλαμβάνο-
νται στα θύματα. 

1.000-4.000 ευρώ θα είναι η 
πρόσθετη αποζη-

μίωση που θα λάβουν οι επιχειρή-
σεις των κλάδων στους οποίους 
εφαρμόζονται περιοριστικά μέ-
τρα τον Απρίλιο. 

10.800 δραστηριοποιούνται 
στους κλάδους του 

λιανεμπορίου στους οποίους 
έχουν επιβληθεί περιοριστικά 
μέτρα στις Περιφερειακές Ενό-
τητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και 
Κοζάνης. 

5.000 ευρώ αποζημίωση για κά-
θε επιχείρηση λιανεμπο-

ρίου που παραμένει κλειστή ζή-
τησαν τρεις περιφερειάρχες από 
την κυβέρνηση. Πρόκειται για τον 
πρόεδρο της Ένωσης Περιφερει-
ών Ελλάδας και περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστο-
λο Τζιτζικώστα, τον περιφερει-
άρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο 
Φαρμάκη και Δυτικής Μακεδονί-
ας, Γιώργο Κασαπίδη. Δίκαιο –με 
σοσιαλιστικούς όρους– το αίτημα 
να δοθούν τα ίδια σε όλους ανε-
ξαρτήτως μεγέθους.

103 απόστρατοι ναύαρχοι των 
τουρκικών ενόπλων δυνά-

μεων εξέδωσαν ανακοίνωση με 
την οποία καταδικάζουν την «ι-
σλαμοποίηση» των τουρκικών Ε-
νόπλων Δυνάμεων και τη δημόσια 
συζήτηση που άνοιξε πρόσφατα 
για απόσυρση της Τουρκίας από 
τη Συνθήκη του Μοντρέ για τα 
Στενά. Οι εισαγγελείς ερεύνησαν 
αμέσως την υπόθεση. Όχι τις 
καταγγελίες φυσικά, αλλά τους 
καταγγέλοντες καθώς ο Ερντο-
γάν είδε άρωμα πραξικοπήματος 
πίσω από την επιστολή. 

85 χρόνια έχουν περάσει από 
την υπογραφή της συνθήκης 

του Μοντρέ. Η συνθήκη παρα-
χώρησε στην Τουρκία τον πλήρη 
έλεγχο των Στενών, η οποία όμως 
αναλαμβάνει να εγγυάται την 
ελεύθερη ναυσιπλοΐα από τα 

μη στρατιωτικά πλοία σε καιρό 
ειρήνης.

22 βασιλικές μούμιες και 17 
σαρκοφάγοι που για δεκαε-

τίες εκτίθεντο στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Αιγύπτου στην 
πλατεία Ταχρίρ μεταφέρθηκαν το 
Σάββατο στη νέα τους «κατοικία». 
Κάθε μούμια τοποθετήθηκε σε 
ειδική κάψουλα με άζωτο για να 
εξασφαλιστεί η προστασία της

135.000 τ.μ. είναι η έκταση του 
νέου μουσείου, το ο-

ποίο και βρίσκεται στην περιοχή 
Φουστάτ του παλαιού Καΐρου, 
σχετικά κοντά στο ελληνορ-
θόδοξο μοναστήρι του Αγίου 
Γεωργίου.

11 χρόνια έχουν περάσει από τον 
εμπρησμό της Marfin και ο φά-

κελος της υπόθεσης ανοίγει ξανά, 
καθώς η Αστυνομία προσκόμισε 
νέα στοιχεία, σύμφωνα με ανα-
κοίνωση του Υπουργείου Προ-
στασίας του πολίτη. Η αξιωματική 
αντιπολίτευση πάντως αφήνει να 
εννοηθεί ότι πρόκειται για προ-
σπάθεια αλλαγής της ατζέντας. 

50 χρόνια λειτουργίας γιόρτα-
σαν τα Starbucks την περα-

σμένη εβδομάδα.

33.000 καταστήματα της αλυσί-
δας λειτουργούν σε όλο 

τον πλανήτη και είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη αλυσίδα στον κόσμο, 
μετά τα McDonalds. 

130,7 δισ. ευρώ ήταν το πρωί της 
Τρίτης η κεφαλαιοποίηση 

της εταιρείας. 

1.000 τουλάχιστον άτομα συ-
γκεντρώθηκαν το βράδυ 

του Σαββάτου στην πλατεία 
Χημείου στο ΑΠΘ. Επρόκειτο για 
πάρτι και η διασκέδαση, το κέφι 
και το ξεφάντωμα κράτησαν 
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 
Η αστυνομία έδωσε εντολή σε πε-
ριπολικά και μοτοσικλέτες να μη 
διέρχονται μπροστά από την πλα-
τεία Χημείου για να μην προκλη-
θεί επεισόδιο. Ίσως η αστυνομία 
να υιοθετήσει το δόγμα «ήρθαν 
τα άγρια να διώξουν τα ήμερα». 

5.000 ευρώ ήταν το πρόστιμο 
που επιβλήθηκε στο 

πολυκατάστημα Notos επειδή 
αγνόησε τις ισχύουσες διατάξεις 
και άνοιξε την Δευτέρα τις πόρτες 
του. Δεν λες ότι καταστράφηκαν 
κιόλας. Το πρόστιμο ήταν περισ-
σότερο συμβολικό, όχι όμως και 
το «άνοιγμα». 

27% θα μειωθεί η συνολική 
λιγνιτική ισχύς της χώ-

ρας μας μετά την απόφαση της 
Ρυθμιστικής αρχής ενέργειας να 
αποσυρθούν οριστικά οι μονάδες 
ΔΕΗ, Καρδιάς Ι-ΙΙ και Αμυνταίου Ι-
ΙΙ, συνολικής ισχύος 1200 MW.

η πραγματική έννοια της λέξης «φαραωνικός» 
χαρακτηρίζει την τελετή μετακίνησης 

εκθεμάτων στο νέο μουσείο του καΐρου 
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Κάθε ημέρα που περνά ο Ταγίπ Ερντογάν προσθέτει 
στη λίστα των απωλειών του άλλο ένα κεφάλαιο. Με 
τη λήξη κάθε εβδομάδας, την Παρασκευή της προ-
σευχής, ο μέσος τούρκος πολίτης μετρά απώλειες 
στην τσέπη του και υπολογίζει με ακρίβεια την νέα 
υποχώρηση του βιοτικού του επιπέδου. Με τέτοιο 
πληθωρισμό, τόση υποτίμηση του εθνικού νομίσμα-
τος και πρωτοφανή για την τελευταία δεκαπενταε-
τία ανεργία ακόμη και ο ψηφοφόρος του Ερντογάν 
αρχίζει να πείθεται με δυσκολία για την επικινδυνό-
τητα του  «αδίστακτου εσωτερικού εχθρού» ο οποί-
ος καραδοκεί για να διαλύσει το τουρκικό έθνος. 

έχρι και χθες ο Ταγίπ Ερντογάν, από την 
περίοδο της δημαρχίας του στη Κωνστα-
ντινούπολη ακόμη, διοικούσε βασιζόμε-
νος σε στρατηγικά επιλεγμένες συμμαχί-

ες που καθόριζαν και τις αναγκαίες πλειοψηφίες. 
Στην αρχή χρησιμοποίησε τις προοδευτικές δυ-
νάμεις μιας κοινωνίας διψασμένης για κοινωνικές 
ελευθερίες και εξευρωπαϊσμό. Τις χρησιμοποίησε, 
τις έστυψε σαν λεμονόκουπες και τις πέταξε στον 
κάλαθο των αχρήστων της εξουσίας, όταν πλέον 
του ήταν άχρηστες. Μετά, ή ακόμη και παράλλη-
λα, βασίστηκε στις δυνάμεις του Ιμάμη Φετου-
λάχ Γκιουλέν, ενός νεωτεριστή, ενός σύγχρονου 
«προτεστάντη» του Ισλάμ. Ο Γκιουλέν ήταν χρή-
σιμος αφού είχε επιλεγεί από τους Αμερικανούς 
για να συντονίσει το μεγάλο εγχείρημα του “Light 
Islamism”, της πολιτικής στρατηγικής στον αντί-
ποδα των Αγιατολάχ του Ιράν και των Μουλάδων 
της Σαουδικής Αραβίας. Έτσι «οικοδομήθηκαν» 
κατά παράβαση των εντολών  οι σχέσεις του Ερντο-
γάν με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους σε όλη την 
Εγγύς και Μέση Ανατολή. Η συμμαχία με τον Ιμάμη 
Φετουλάχ Γκιουλέν  έληξε το βράδυ του «Πραξικο-
πήματος της Πεντάρας» όπου οι πραξικοπηματίες 
ωσάν μαθητευόμενοι μάγοι απώλεσαν εξ αρχής τη 
δυνατότητα επιβολής των εντολών, αφού εξουδε-
τερώθηκε αμέσως  ο μηχανισμός διασφάλισης της 
στρατιωτικής διοίκησης . Οι μεσαίοι αξιωματικοί 
λάκισαν. Αμέσως μετά ο Ερντογάν συμμάχησε με τα 
πλέον ακραία στοιχεία της τουρκικής υπερπατριω-
τικής ακροδεξιάς. Τους Γκρίζους Λύκους του υπερ-
πατριώτη Μπαχτσελί, του ηγέτη του ακροδεξιού 
κόμματος MHP, του εκφραστή της πλέον ακραίας 
εθνικιστικής έκφρασης του σύγχρονου παντουρ-
κισμού. Σε αυτή την αδιανόητη συμμαχία το Ισλάμ 
παντρεύεται τον παντουρανισμό με την συμβολή 
του υπερπατριωτικού στοιχείου του κοσμικού Κε-
μαλισμού που εκφράζεται από την αιχμή του δόρα-
τος του νεο-τουρκικού επεκτατισμού. Η έκφραση 
αυτής της επιθετικής φράξιας του τουρκικού ε-
θνικισμού είναι εδώ και δύο δεκαετίες περίπου το 
Πολεμικό Ναυτικό της Τουρκίας. Είναι η «Φωλιά 
του Κούκου» της νέας ιμπεριαλιστικής αντίληψης 
ενός τμήματος της τουρκικής ελίτ η οποία θεωρεί 
πως η Τουρκία είναι πλέον υπερδύναμη και πως το 
μέσον διά του οποίου θα επεκταθεί η στρατιωτική 
και πολιτική επιβολή της στην Ευρασιατική Περι-
φέρεια είναι οι θαλάσσιοι οδοί. Αυτός είναι ο λόγος 
που ο Ναύαρχος Ramazan Cem Gurdeniz αποκα-
λύπτει το σχέδιο «Γαλάζια Πατρίδα»  το 2004 όταν 
είχε  τοποθετηθεί, αυτός ο παραδοσιακός Κεμα-
λιστής αξιωματικός, στην προεδρία της επιτροπής 
στρατηγικού σχεδιασμού του Τουρκικού ΓΕΕΘΑ. 
Βοηθός του ήταν τότε ο μετέπειτα ναύαρχος Cihat 
Yayci. Είναι αυτός που υλοποίησε για τον Ερντογάν 
τον σχεδιασμό του επεκτατισμού στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο και την εκστρατεία της Λιβύης. Δικό 
του έργο η αποστολή Τουρκμάνων και Τζιχαντι-
στών μισθοφόρων από τη Συρία στη Λιβύη, δική 

του και η ιδέα και η Διπλωματία των Γεωτρύπανων. 
Η «παρέα των ναυάρχων» είχε αποτελέσει έναν 
από τους πρώτους στόχους του Ερντογάν. Τους είχε 
χώσει στη φυλακή για προδοσία με την υπόθεση 
της ERGENEKON. Τους αποφυλάκισε αμέσως μετά 
το πολυσυζητημένο πραξικόπημα των Γκιουλενι-
στών, του Ιουλίου 2016. Έκτοτε ο ναύαρχος Cem 
Gurdeniz ανέλαβε καθήκοντα εθνικού προπαγαν-
διστή της Γαλάζιας Πατρίδας από τα τηλεοπτικά 
πάνελ της χώρας. Είναι από αυτούς του 103 ναυάρ-
χους που υπέγραψαν την περίφημη ανακοίνωση 
του περασμένου Σαββάτου. Ο προπαγανδιστής του 
Ερντογάν είναι και ο πρώτος που συνελήφθη από 
τον προστάτη του και οδηγήθηκε στα καθεστω-
τικά μπουντρούμια. Αυτή είναι άλλωστε και η 
μοίρα των «χρήσιμων ηλιθίων». Όταν ανα-
λωθεί η χρησιμότητά τους οδηγούνται στα 
αζήτητα της ιστορίας. 

Το τέλος μιαςÇανίερης συμμαχίαςÈ

Τα μεσάνυκτα του Σαββάτου που μας πέ-
ρασε, δευτερόλεπτα πριν τη δωδεκάτη, οι 
103 ναύαρχοι εν αποστρατεία του Πολε-
μικού Ναυτικού της Τουρκίας, η crème 
de la crème του τουρκικού επεκτατισμού, 
δημοσιοποιούσαν την ανακοίνωσή τους 
κατηγορώντας τον Ερντογάν για εξισλα-
μισμό του στρατεύματος και προειδο-
ποιώντας την πολιτική εξουσία πως θα 
ήταν ασυγχώρητο λάθος να  αποσυρθεί 
η Τουρκία  από τη Συνθήκη του Μοντρέ 
η οποία καθορίζει από το 1936 το καθε-
στώς των Στενών μεταξύ Μαύρης Θά-
λασσας και Αιγαίου. 
Το καθεστώς Ερντογάν εξέλαβε την 
ανακοίνωση των ναυάρχων ως μορφή 
εκδήλωσης πραξικοπήματος. Τη Δευ-
τέρα το πρωί συνελήφθησαν δέκα από 
τους συνυπογράφοντες. Θα συλληφθούν και 
άλλοι. Στο τέλος θα μείνουν κάτι υπέργη-
ρα γεροντάκια που δεν μπορούν να κάνουν 
κακό σε κανέναν. Ο ακροδεξιός Μπαχτσελί 
ζήτησε να κοπεί η σύνταξη των ναυάρχων 
και να ξηλωθούν τα γαλόνια και τα διακριτι-
κά τους σε δημόσια θέα. Αυτό ήταν το άδοξο 
τέλος του Νονού της «Γαλάζιας Πατρίδας». Ο 
Ερντογάν υιοθέτησε την ιδέα του ναυάρχου 
Gurdeniz και στη συνέχεια τον εξευτέλισε. Τι 
συνέβη όμως με τη Συνθήκη του Μοντρέ που 
τόσο τάραξε τους τούρκους ναυάρχους; 

Τα λεφτά του Κατάρ, τα διόδια της Διώρυγας 
και τα φαραωνικά σχέδια του Ερντογάν 

Μία από τις σημαντικότερες εμμονές του Ερντο-
γάν είναι η διάνοιξη μίας διώρυγας η οποία θα ε-
νώνει τη Μαύρη Θάλασσα με την Προποντίδα και 
η οποία θα παρακάμπτει τα Στενά του Βοσπόρου. 
Πρόκειται για κατασκευαστικό έργο φαραωνικών 
διαστάσεων. Οι περιαυτολογικές μελέτες είναι σα-
φείς. Το έργο αυτό θα λειτουργήσει καταστροφικά 
και θα πυροδοτήσει αλυσιδωτές περιβαλλοντικές 
αντιδράσεις με αρνητικές επιπτώσεις.
Η οικογένεια του Εμίρη του Κατάρ έχει αγοράσει 
ήδη τεράστιες περιοχές κατά μήκος της διώρυ-
γας, όπως αυτή έχει σχεδιαστεί. Με λίγα λόγια, η 
οικογένεια του Εμίρη του Κατάρ έχει φροντίσει 
να αγοράσει τη γη επί της οποίας σταδιακά θα οι-
κοδομηθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα 
και οι υποδομές των υπηρεσιών που θα 
εξυπηρετούν τη ναυσιπλοΐα. Τα κέρδη 

όμως δεν θα προέρχονται μόνον από τη λειτουργία 
των υποδομών. Θα προέρχονται και από τα διόδια 
τα οποία θα καταβάλλουν οι πλοιοκτήτες των ε-
μπορικών σκαφών που θα διέρχονται. Η Συνθήκη 
του Μοντρέ δεν προέβλεπε την καταβολή διοδίων 
για τη διέλευση από τα στενά του Βοσπόρου. Α-
ντιθέτως προέβλεπε μία αυστηρή ποσόστωση ό-
σον αφορά τη διέλευση πολεμικών σκαφών από 
τα Στενά. Η κατάργηση της Συνθήκης του Μοντρέ 
θα ανέθετε θεωρητικά στην Τουρκία τον έλεγχο 
και την έγκριση των διελεύσεων. Σε αυτό ποντάρει 

ο Ερντογάν και οι χρηματοδότες του από το 
Κατάρ. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο 

απλά. Αν η Τουρκία αποσυρθεί από τη 
Συνθήκη του Μοντρέ τότε αυτομάτως 
το καθεστώς των Στενών επανέρχεται 
στην προτεραία κατάσταση που δεν 
είναι άλλη από τη Συνθήκη της Λω-
ζάννης. Αυτή η ρήτρα καταγράφεται 
ξεκάθαρα στο κείμενο της Συνθή-
κης του Μοντρέ. Αυτό σημαίνει πως 
ο έλεγχος των Στενών επανέρχεται 
στην αρμοδιότητα Διεθνούς Επι-
τροπής με Πρόεδρο μέλος της διε-
θνούς κοινότητας και όχι Τούρκο. 
Τα Στενά από τη Μαύρη Θάλασ-
σα έως την έξοδο στο Αιγαίο υπά-
γονται εκ νέου στις ρυθμίσεις της 

Συνθήκης της Λωζάννης με απο-
στρατικοποίηση ένθεν κακείθεν σε 

βάθος 20 χιλιομέτρων, με την πλή-
ρη αποστρατικοποίηση της περιοχής 

των Δαρδανελίων (Τσανάκαλε) κλπ. 
Αυτά γνώριζαν οι 103 ναύαρχοι και για 

τον λόγο αυτόν προέβησαν στις γνωστές 
προειδοποιήσεις προς τον Ερντογάν. Για 
τους τούρκους  εθνικιστές ναυάρχους η 
Συνθήκη του Μοντρέ είναι η «εγγύηση της 
ύπαρξης του Βόρειου Κάστρου μας, που είναι 

η Μαύρη Θάλασσα». 
Ο Ερντογάν καταρχάς έχει άλλη ατζέντα –η 
οποία καθορίζεται από τα εντελώς ιδιοτελή 
συμφέροντα της οικογενείας του και των χρη-
ματοδοτών του από το Κατάρ– και από την άλ-
λη πιέζεται αφόρητα από τον διεθνή παράγο-
ντα να εγκαταλείψει τη Ρωσία και το Ιράν αλ-
λά και από την οικονομική κρίση που μαστίζει 
την Τουρκία και επηρεάζει πλέον τις  χαμηλές 
κοινωνικές τάξεις που είναι όμως ο πυρήνας 
των ψηφοφόρων του. Χρειάζεται λοιπόν ε-
πειγόντως μία διέξοδο. Του την πρόσφεραν 
στο πιάτο οι 103 ναύαρχοι με τη μεταμεσονύ-
κτια ανακοίνωσή τους.  Ως μάννα εξ ουρανού 
η ανακοίνωση του επέτρεψε να προφασιστεί 
την ύπαρξη πραξικοπήματος σε εξέλιξη. Δια-
στρέβλωσε την πραγματικότητα θυσιάζοντας 
στον βωμό της πολιτικής του επιβίωσης τη 
συμμαχία του με τους υπερεθνικιστές Κεμα-
λιστές αξιωματικούς. Προφανώς ο Ερντογάν 
βρίσκεται στη φάση της σταδιακής απώλειας 
αναχωμάτων ως προς τις συμμαχίες του στο 
εσωτερικό της χώρας. Αυτή η κατάσταση ο-
δηγεί αναπόφευκτα στην εξάντληση των ε-
φεδρειών του. Στρατηγός ή πολιτικός χωρίς 
εφεδρείες είναι καταδικασμένος σε ήττα. 
Προσέξτε. Το κείμενο των ναυάρχων υπο-
γράφεται  από 103 ανώτατους αξιωματικούς 
του Πολεμικού Ναυτικού, 103 ημέρες πριν 
την επέτειο του πραξικοπήματος του Ιουλίου 
του 2016. Ακόμη και οι συμβολισμοί παραπέ-
μπουν σε δυσοίωνες προοπτικές. A

Πολιτική

Μ

Στην Αυλη του ΣουλτΑνου ΣφΑζοντΑι 
ΣυνωμοτεΣ κΑι υπερπΑτριωτεΣ 

Έφθασε το τέλος της παρά φύσει συμμαχίας των ακραίων Κεμαλιστών με τον Ερντογάν
Tου Νίκου ΓεωρΓίάδη

Ο ΕρντΟγάν 
βρίσκΕτάί στη φάση 
τησ στάδίάκησ άπώ-
λειας των  ςυμμα-
χιων του ςτο εςω-
τΕρίκΟ τησ χώράσ. 
ομως, ςτρατηγος  
× πολιτικος χωρις 
ΕφΕδρΕίΕσ Είνάί 

καταδικαςμενος 
σΕ ηττά.
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◀ Η βιντεοσκό-
πηση της συ-
ναυλίας του 
Μεγάρου εικο-
νογραφείται 
από εµβληµα-
τικά έργα Ελ-
λήνων ζωγρά-
φων του 19ου 
αιώνα που ύ-
µνησαν τον α-
γώνα για την ε-
θνική παλιγγε-
νεσία, ευγενι-
κή παραχώρη-
ση της Εθνικής 
Πινακοθήκης 

Θεόδωρος 
Βρυζάκης  
Η Έξοδος του 
Μεσολογγίου, 
1853
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ΛΑ –Ή ΣΧΕ∆ΟΝ– ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΗΝ 
25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 µε την επίσηµη 
βιντεοπροβολή της επετειακής συ-

ναυλίας «Ύµνος στην Ελευθερία» του Νι-
κόλαου Χαλικιόπουλου - Μάντζαρου από το 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. ∆εν επρόκειτο, 
ωστόσο, για µια απλή συναυλία κι ούτε ήταν 
µόνο το µουσικό και δηµοσιογραφικό ένστι-
κτο, αλλά και ένα αίσθηµα εθνικής υπερηφά-
νειας και συγκίνησης που µε έκαναν να θέλω 
να µάθω ποιο είναι αυτό το χορωδιακό έργο 
που θυµίζει Μπαχ και Παλεστρίνα αλλά οι χο-
ρωδοί τραγουδούν «Σε γνωρίζω από την κόψη 
του σπαθιού την τροµερή…». Γιατί µε έπιανε έ-
νας κόµπος κάθε φορά που παρακολουθούσα 
το streaming του Μεγάρου διαβάζοντας τους 
υπότιτλους, γιατί βούρκωναν οι κορυφαίοι 
χορωδοί του σχήµατος ΜΕΙΖΟΝ Ensemble 
την ώρα που ερµήνευαν τους στίχους του 
∆ιονύσιου Σολωµού και γιατί συγκινήθηκαν 
οι δεκάδες χιλιάδες θεατές που το είδαν ανά 
την υφήλιο όπου υπάρχει ελληνισµός; Πώς η 
αναµετάδοση µιας βιντεοσκοπηµένης συναυ-
λίας έφτασε τόσο γρήγορα, τόσο µακριά, σε 
τόσο πολλούς και πώς γίνεται µια σπουδαία 
µουσική να µην είναι γνωστή;

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΣΥΓΚΛΟ-
ΝΙΣΤΙΚΟ STREAMING 

ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, 
ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΠΙΣΩ 

ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ
ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ
Της ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΓΚΡΟΥΣ



ι απαντήσεισ οδήγούν σε μια ιστο-
ρια εθνικήσ αμελειασ. Ένα σπου-

δαίο έργο που ήταν εν πολλοίς 
ξεχασμένο και άγνωστο, και έτσι 
θα έμενε αν δεν υπήρχε η νεότερη 
μουσικολογική έρευνα να το φέ-

ρει στο φως. και μαζί με τα κενά της 
παρτιτούρας να αποκαταστήσει μια 

κατάφωρη ιστορική αδικία, που αδίκη-
σε όχι μόνο τον συνθέτη μάντζαρο (1795-1872), καθώς 
δεν αναγνωρίστηκε ποτέ η αξία του στο βαθμό που του 
έπρεπε από τους μεταγενέστερους συνθέτες και ιστο-
ρικούς, αλλά στέρησε και τη χώρα μας από έναν Έλληνα 
παγκόσμιας εμβέλειας εφάμιλλου των μεγάλων ευρω-
παίων συνθετών της εποχής του, που ανάμεσα σε άλλα 
του έργα μελοποίησε τον εθνικό μας ποιητή. τον διονύ-
σιο σολωμό όλοι τον ξέρουμε, πόσοι όμως γνωρίζουμε 
τον νικόλαο Χαλικιόπουλο-μάντζαρο; και, αλήθεια, έ-
χουμε εθνικό συνθέτη; 
είναι το πρώτο που ρωτάω τον ερευνητή-μουσικολόγο, 
διδάκτορα του ιονίου πανεπιστημίου κ. Κώστα Ζερ-
βόπουλο, που χωρίς τη δική του ενδελεχή εργασία και 
αφοσίωση δεν θα ακούγαμε τον Ύμνο στη συναυλία 
του μεγάρου. Όπως μου λέει, «ο Μάντζαρος υπήρξε από 
τους πρωτοπόρους του ευρωπαϊκού ρεύματος σύμφωνα 
με το οποίο οι λαοί για να αναδείξουν την εθνική μουσική 
τους ταυτότητα έπρεπε να χρησιμοποιούν την εθνική τους 
γλώσσα. Το ρεύμα του μουσικού εθνικισμού ξεκίνησε από 
τους Ρώσους και επηρέασε μια ολόκληρη γενιά συνθετών 
στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη, σας θυμίζω πως μέχρι 
τότε οι όπερες γράφονταν, κυρίως, στην ιταλική. Στην Ελ-
λάδα εκφράστηκε από τη σχολή των Επτανησίων συνθε-
τών, εν πολλοίς παρεξηγημένων και άγνωστων για λόγους 
που είναι γνωστοί, κυρίως στους έλληνες μουσικολόγους. 
Προσέξτε, ο Μάντζαρος πρέπει να θεωρηθεί ο εθνικός μας 
σύνθετης όχι μόνο γιατί είναι ο συνθέτης του εθνικού μας 
ύμνου, όχι μόνο γιατί μελοποίησε τον Ύμνο στην Ελευθε-
ρία, αλλά και γιατί έβαλε τις βάσεις για την ανάπτυξη της 
ελληνικής μουσικής, μελοποίησε σπουδαία ποίηση που 
τραγουδήθηκε από το λαό, και πρέπει να αποκατασταθεί το 
όνομά του ως κορυφαίου έλληνα συνθέτη».

Ο ΕθνικΟς μας ΎμνΟς 
και Ο ΎμνΟς ςτην ΕλΕΎθΕρια 
 
Όσο η ελλάδα σφαδάζει στο πεδίο των μαχών και από 
τον εμφύλιο σπαραγμό, τα υπό βρετανική κυριαρχία 
επτάνησα είναι ένας κόσμος που εμπνέεται από τα ιδα-
νικά των επαναστατημένων. ή επανάσταση του ’21 είναι 
μια μάχη για τη γλώσσα και τις φιλελεύθερες ιδέες που 
θα αναγεννούσαν το έθνος, αυτό το ιδεώδες υπηρετούν 
ο σολωμός με την ποίηση και ο μάντζαρος με τη μου-
σική. Όταν ο σολωμός φτάνει στην κέρκυρα το 1828 οι 
δυο τους γίνονται αχώριστοι φίλοι, περνούν πολύ χρόνο 
μαζί. θεωρούν ότι η ποίηση και η μουσική είναι στενά 
δεμένες και μοιράζονται τον ίδιο πόθο για την πνευμα-
τική αναγέννηση του έθνους. «Ο Μάντζαρος καθόταν 
στο πιάνο και από δίπλα ο Σολωμός απήγγειλε στίχους που 
τους μελοποιούσε, και μέσα από την αλληλεπίδρασή τους 
ο καθένας βάθαινε στην Τέχνη του». ο μάντζαρος ήταν 
πολύ καλλιεργημένος, γόνος οικογένειας αριστοκρα-
τών. τα πρώτα του μαθήματα τα παίρνει στην κέρκυρα 
με μουσικοδιδάσκαλους, κυρίως ιταλούς που εργαζόταν 
στην ορχήστρα του θεάτρου της πόλης, όπου δινόνταν 
παραστάσεις όπερας, και μετά στο περίφημο ωδείο της 
νάπολης που διευθύνει ο νικολό τσιγγαρέλι, ένας πολύ 
σπουδαίος παιδαγωγός της εποχής, δάσκαλος του ροσί-
νι και του μπελίνι, ο οποίος του προτείνει να αναλάβει τη 
διεύθυνση του Ωδείου με τη συνταξιοδότησή του, πρό-
ταση εξόχως τιμητική την οποία ο μάντζαρος απορρί-
πτει. ή επιθυμία του είναι να εγκατασταθεί στην κέρκυ-
ρα και να συμβάλει στη μουσική καλλιέργεια του τόπου 
του, συνθέτοντας μουσική για την ελληνική γλώσσα. 
«Ήταν ένας άνθρωπος με τρομερή παιδεία και αναγνώριζε 
αυτό το κενό. Ασχολήθηκε όλη του τη ζωή με τη διδασκαλία 
της μουσικής και δημιούργησε τις βάσεις για τις επόμενες 
γενιές των Επτανήσιων συνθετών. Το ποίημα του Σολωμού 
το γνώρισε από την έκδοση του 1825». 
ο σολωμός συνθέτει τον « Ύμνο στην Ελευθερία» το 
1823 στη Ζάκυνθο και τυπώνεται δύο χρόνια μετά στο 
παρίσι και στο μεσολόγγι. ο μάντζαρος επιθυμεί να γρά-
ψει μουσική πάνω σε σοβαρή ποίηση. «Όταν γνωρίζει τον 
Σολωμό μελοποιεί τον Ύμνο. Αυτό που θέλει είναι –με όχημα 
τη μουσική– να γίνουν γνωστοί οι στίχοι του Σολωμού, να 
διαδοθεί η ποίηση. Και το πετυχαίνει. Οι στροφές του Ύμνου 
αρχίζουν να τραγουδιούνται στις παρέες της Κέρκυρας, στις 
ταβέρνες, τα βράδια στις πλατείες, στις μαζώξεις σε σπίτια 
και στις εθνικές εορτές. Έτσι, όταν έρχεται ο βασιλιάς ο Γε-
ώργιος Ά  στην Κέρκυρα για την τελετή της ενσωμάτωσης 
των Επτανήσων, το 1865, οι Κερκυραίοι τον υποδέχονται με 

αυτό που θεωρούσαν δικό τους τραγούδι, οι 8 πρώτες στρο-
φές είχαν καθιερωθεί άτυπα σαν εθνικός ύμνος στο στόμα 
των ανθρώπων. Στην υποδοχή του βασιλιά τραγουδούν τις 
δύο πρώτες στροφές του Ύμνου, βγαίνει λοιπόν βασιλικό 
διάταγμα που λέει ότι αυτό που ακούσαμε εκεί θα το κάνου-
με εθνικό ύμνο. (Ο παρά του εθνικού Μουσικοδιδασκάλου 
Κυρίου Μαντζάρου τονισθείς ύμνος εις την ελευθερίαν του 
αοιδίμου ποιητού Σολομού, θέλει παιανίζεσθαι κατά πάσας 
τας ναυτικάς παρατάξεις, ήτοι ανύψωσιν και χαιρετισμόν 
σημαίας κτλ. θεωρούμενος ως επίσημον εθνικόν άσμα). Αν 
τραγουδούσαν κάτι άλλο οι άνθρωποι στην Κέρκυρα πιθα-
νότατα θα είχαμε άλλον ύμνο, καταλάβατε;»
 
Οι τρΕις μΕλΟπΟιηςΕις  
τΟΎ ΎμνΟΎ  
 
ο μάντζαρος συνθέτει την Πρώτη μελοποίηση, από 
την οποία προήλθε ο εθνικός μας ύμνος, στα 1828-29 για 
τετράφωνη χορωδία και πιάνο σε απλό λαϊκό ύφος με 
στόχο να διαδοθεί το σολωμικό ποίημα. το ποίημα των 
158 στροφών χωρίζεται σε 24 ευκολοτραγούδιστες με-
λωδίες και ο κόσμος μαθαίνει να τραγουδάει τον αγώνα 
των ελλήνων για την ελευθερία. μόλις τελειώνει, αρχί-
ζει αυτό που είχε σαν ιδανική μουσική στο μυαλό του, 
την περίφημη Πολυφωνική μελοποίηση, την οποία 
δουλεύει για περισσότερο από30 χρόνια ξετυλίγοντας, 
όσο ωριμάζει, τη δεινότητά του ως συνθέτης.
«Εκείνη την εποχή τα μεγάλα μουσικά έργα κορυφώνονταν 
με μια φούγκα, αυτή η πολυφωνική μορφή σύνθεσης θεω-
ρούνταν το κορυφαίο είδος με το οποίο θα καταπιανόταν 
ένας συνθέτης. Ο Μπαχ έχει γράψει εξαιρετικές φούγκες, ο 
Μπετόβεν στις κορυφώσεις των έργων του βάζει φούγκες 
(ο Μάντζαρος γεννιέται 12 χρόνια πριν τον θάνατο του Μπε-
τόβεν). Χωρίζει λοιπόν το έργο σε 46 μέρη και το δουλεύει 
σε αυτή την ανώτατη μορφή μουσικής σύνθεσης, διορθώ-
νει, σβήνει, σκίζει, συμπληρώνει και, ταυτόχρονα, σε ένα 
τετράδιο καθαρογράφει τα μέρη που κρατάει τα οποία από 
ένα σημείο επίσης αναθεωρεί ξανά και ξανά. Το έργο που 
ακούσαμε στο Μέγαρο Μουσικής είναι η τελική φάση της 
πολυφωνικής γραφής (ακούστηκαν, συνολικά 22, από τα 
46 μέρη της) η οποία καταγράφεται στο χειρόγραφο που 
υπάρχει στο Δημαρχείο της Κέρκυρας».
κι ενώ δεν έχει καταλήξει στην τελική μορφή της πολυ-
φωνικής μελοποίησης, το 1844 συνθέτει και μια Ενδι-
άμεση μελοποίηση με 39 μέρη σε μεικτό ύφος, ένας 
συνδυασμός της πολυφωνικής και της πρώτης. «Το χει-
ρόγραφο αυτό το δένει σε έναν κόκκινο δερμάτινο τόμο 
και το αφιερώνει στον Όθωνα, ο οποίος ως ανταμοιβή τού 
απονέμει τον αργυρό σταυρό του Τάγματος του Σωτήρος. 
Αυτό που ανακαλύψαμε στην έρευνά μας ήταν ότι ένας 
γερμανός αυλικός ονόματι Γιόσεφ Μίντλερ, ο οποίος εισή-
γαγε το στενογραφικό σύστημα που και σήμερα χρησιμο-
ποιείται στη Βουλή των Ελλήνων, μετέγραψε τη μουσική 
δημιουργώντας ένα αντίγραφο για να σταλεί στη Γερμανία, 
ίσως για να εξακριβωθεί η αξία του. Τις νότες συνοδεύει με 
τους ελληνικούς στίχους, με μια γερμανική μετάφραση 
εξαιρετικής φιλολογικής αξίας, αλλά και με τη φωνημα-
τική απόδοση των στίχων στη στενογραφική γραφή». το 
χειρόγραφο του Όθωνα και το γερμανικό χειρόγραφο 
φυλάσσονται στο μουσείο και στη Βιβλιοθήκη του μου-
σείου μπενάκη αντίστοιχα.
μετά από αυτό το διάλειμμα ο συνθέτης επιστρέφει στο 
έργο ζωής που ήταν η πολυφωνική μελοποίηση του 
Ύμνου, την οποία ολοκληρώνει, πιθανότατα, στα 1865 
μετά από πολλές φάσεις επεξεργασίας, όπως αποτυπώ-
νονται στο περίφημο χειρόγραφο του δημαρχείου της 
κέρκυρας. 
 

τΟ χΕιρΟγραφΟ τΟΎ ΔημαρχΕιΟΎ 
ή διδακτορική διατριβή του κ. κώστα Ζερβόπουλου συ-
γκεντρώνει και φέρνει στο φως όλο το διασωζόμενο υ-
λικό που σχετίζεται με τον Ύμνο, τυπωμένα, χειρόγραφα 
και αντίγραφα. αυτό σημαίνει έναν τεράστιο όγκο δου-
λειάς που απαιτούσε όχι μόνο την αποκατάσταση της 
μουσικής γραφής αλλά και των ιστορικών διαδρομών. 
Χαρακτηριστική η παρακάτω ιστορία.

«Όσο ζούσε ο Μάντζαρος δεν δέχθηκε ποτέ χρήματα για τις 
δουλειές που έκανε, ως ευγενής ζούσε από τα εισοδήματα 
από τα κτήματα. Ο πατέρας του όμως τον είχε φορτώσει με 
χρέη, και όταν πέθανε τα παιδιά του κληρονόμησαν μόνο 
χαρτιά και χρέη. Το 1879, ο γιος του Δημήτριος, που είναι 
δικηγόρος, πηγαίνει σε μια παγκόσμια εμπορική έκθεση 
στο Παρίσι για να πουλήσει τα χειρόγραφα του πατέρα του 
σε εκδοτικούς οίκους ή και σε ιδιώτες. Κάποια από αυτά, 
ενδεχομένως, πουλιούνται, ευτυχώς όμως όχι και το πο-
λυτιμότερο εξ αυτών, μια που η τιμή του, 25.000 γαλλικά 
φράγκα, περίπου 110.000 ευρώ, δεν ήταν ευκαταφρόνητη. 
Το χειρόγραφο του Δημαρχείου επέστρεψε στην Κέρκυρα 

και κάποια στιγμή, προπολεμικά, το αγόρασε ο Γεώργιος 
Παπανδρέου (ως Υπουργός Παιδείας, εκ μέρους της Ελλη-
νικής Κυβέρνησης), το χάρισε στο Μουσείο Κερκύρας (ίσως, 
το παλαιόΑρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας) και περιήλθε 
στην ιδιοκτησία του Δήμου. Όταν το αναζήτησα το είχαν 
κλειδωμένο στο Δημαρχείο σε ένα παλιό χρηματοκιβώτιο, 
χωρίς να γνωρίζουν την αξία του». Το χειρόγραφο αυτό είναι 
πολύτιμο όχι μόνο γιατί αποτυπώνει την τελική μορφή της 
Πολυφωνικής μελοποίησης. «Ο Μάντζαρος δούλευε απο-
ξύνοντας παλιές γραφές, σβήνοντας και γράφοντας πάνω 
σε αυτές ή επικολλούσε λωρίδες χαρτιού με τα διορθωμένα 
μέρη. Με γυμνό μάτι αποκάλυψα πέντε διαφορετικές φά-
σεις του έργου, κρύβει λοιπόν έναν θησαυρό ο οποίος μένει 
να ερευνηθεί, καθώς μερικά από τα πρώτα μέρη της αρχικής 
γραφής της Πολυφωνικής μελοποίησης έχουν χαθεί και 
υπάρχουν μόνο σε αυτές τις παλαιότερες γραφές».

μια Εθνικη απΟςτΟλη 

«Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή…» 
ήταν το έργο που ο μάντζαρος αγάπησε περισσότερο, 
λόγω του ρομαντικού, εθνικού του περιεχομένου. τον 
απασχόλησε από το 1828 έως το 1865 αλλά δεν παίχθη-
κε ποτέ, «ο ίδιος άκουσε μόνο τμήματα της πρώτης μελο-
ποίησης όπως κυκλοφορούσε στην πιάτσα, ούτε καν την 
ενδιάμεση εκδοχή για την οποία παρασημοφορήθηκε. Το 
άκουγε μόνο στο πιάνο, όταν το δούλευε». καταλαβαίνετε 
τώρα γιατί μίλησα πριν για ιστορική αδικία που πρέπει 
να αποκατασταθεί. το έργο αυτό πρέπει να βρει τον δρό-

Σκεφτείτε το 
λίγο… 

μεγάλεΣ 
άίθουΣεΣ του 
εξωτερίκου 

κάτάμεΣτεΣ 
άπο κοΣμο 

που χείροκρο-
τεί Συγκίνη-
μενοΣ τουΣ 
ΣτίχουΣ του 
εθνίκου μάΣ 
ποίητη, μελο-
ποίημενουΣ 

άπο τον 
εθνίκο μάΣ 
Συνθετη, Σε 

ενά εργο λογί-
άΣ (κλάΣίκηΣ) 

ελληνίκηΣ 
μουΣίκηΣ. 
Δεν είνάί 
ΣπουΔάίοΣ 

λογοΣ νά εί-
μάΣτε εθνίκά 
υπερηφάνοί;

Ο
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Το εξώφυλλο της πρώτης 
ελληνικής έκδοσης του 
1825, με τόπο έκδοσης 

το Μεσολόγγι



* Η συναυλία θα είναι διαθέ-
σιμη για streaming στο site, 
facebook και youtube του 
Μεγάρου μέχρι 25/4/2021 

και on demand στο site 
του Μεγάρου μέχρι τις 

31/12/2021. 

μο που του αξίζει ως το πρώτο σημαντικό έργο Έλληνα 
συνθέτη, μοναδικό στην παγκόσμια μουσική φιλολογία, 
«πραγματικά είναι ένα συγκλονιστικό έργο, το νιώσατε, 
το ακούσατε, μια τεράστια καντάτα που δεν υπάρχει άλ-
λη όμοιά της». Πώς; «Και οι τρεις μελοποιήσεις, αλλά και 
τα εξαιρετικά μεμονωμένα μέρη διαφόρων στροφών του 
Ύμνου, πρέπει πρώτα να εκδοθούν σε παρτιτούρες, να μπο-
ρούν να τις πάρουν οι χορωδίες να τις τραγουδήσουν, και να 
ηχογραφηθούν από ένα σύνολο όπως το ΜΕΙΖΟΝ Enseble 
που είναι κορυφαίο. Όταν ένα έργο βγει σε παρτιτούρα ή 
σε δίσκο τότε γίνεται γνωστό, όσο δεν είναι γραμμένο είναι 
ανύπαρκτο, κι αυτός είναι ο στόχος μας, να το αναδείξουμε 
και να είμαστε περήφανοι για αυτό». Δεν σταμάτησα λε-
πτό να μοιράζομαι τον ενθουσιασμό του άνθρωπου που 
ανέλαβε, εν είδει εθνικής αποστολής, να καταστήσει 
γνωστό ένα παγκόσμιο μνημείο πολιτισμού. 

Streaming με κορυφαίους 
χορωδους καί 70.000 θεατες 

Ο Μάντζαρος μέσω της μουσικής εξυψώνει την ποίηση 
του Σολωμού, δεν μπορώ καν να φανταστώ πώς θα ένιω-
θε ο ποιητής ακούγοντας το ώριμο έργο του επιστήθιου 
φίλου του σε μια τέτοια εκτέλεση. Όσες φορές το παρα-
κολούθησα δεν υπήρξε ούτε μία που να μη συγκινηθώ, 
λέω στον μουσικό διευθυντή του Enseble, Αγαθάγγελο 
Γεωργακάτο, που διηύθυνε το έργο. «Υπήρχαν στιγμές 
κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης που τα μάτια των 
χορωδών βούρκωναν» μου απαντάει. «Είναι πραγματικά 

συγκλονιστικό, όταν είσαι Έλληνας, να ακούς και κυρίως να 
τραγουδάς ένα τέτοιο έργο, μια μουσική που μελοποιεί τον 
εθνικό μας ποιητή. Το ίδιο το ποίημα του Σολωμού μάς βά-
ζει να αφουγκραστούμε παραστατικά την Ελλάδα που είναι 
σκλαβωμένη, που θυσιάζεται και που, όταν αποφασίζει να 
επαναστατήσει, αγωνίζεται και στο τέλος ελευθερώνεται. 
Η δε μελοποίηση από τον Μάντζαρο αποτελεί την ηχητική 
μαρτυρία της προσπάθειας –συνειδητής ή μη– του ελεύθε-
ρου πλέον ελληνικού κράτους να ενστερνιστεί τον ευρω-
παϊκό πολιτισμό σε όλους τους τομείς. Ο συνθέτης χρησι-
μοποιεί την ελληνική γλώσσα ντύνοντάς τη με τα μουσικά 
εργαλεία της λόγιας δυτικής μουσικής και το αποτέλεσμα 
είναι μία περίτεχνη ελληνική μουσική δημιουργία». Τον 
ρωτάω πώς θα την περιέγραφε. «Για τους γνώστες της 
μουσικής, μπορούμε να πούμε ότι αρμονικά είναι επηρεα-
σμένη από τον ευρωπαϊκό ρομαντισμό, η φόρμα όμως, η 
τεχνική της σύνθεσης, οι μελωδίες και η δομή προέρχονται 
από την προκλασική μουσική, κι αυτό κάνει το έργο ακόμα 
πιο ενδιαφέρον. Είναι πραγματικά μεγάλη μας τιμή που το 
Μέγαρο μας ζήτησε να αποδώσουμε μια τόσο σπάνια πα-
ρουσιαζόμενη μουσική. Δουλεύοντάς την ανακαλύπταμε 
όλο και ωραιότερα στοιχεία στη σύνθεση, και νομίζω πως 
όταν τελειώσει η πανδημία θα έχουμε την ευκαιρία να την 
παρουσιάσουμε σε πολλά μέρη στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό». Μακάρι!
Για τον «Ύμνο» είναι εξαιρετικός οιωνός ότι ερμηνεύτηκε 
στην κεντρική αίθουσα του Μεγάρου από ένα κορυφαίο 
σύνολο, στο οποίο συμμετέχουν εξέχοντες σολίστ της ό-
περας όπως ο Δημήτρης Πλατανιάς, ο Διονύσης Σούρ-

μπης και ο Γιάννης Χριστόπουλος αρμονικά δεμένοι με 
εκλεκτούς χορωδιακούς τραγουδιστές. Στο πιάνο συνό-
δευσε εξαιρετικά, αποδίδοντας το μαντζαρικό πνεύμα, 
ο πιανίστας Στάθης Σούλης. Όπως μου λέει ο κ. Γεωρ-
γακάτος «ήταν δύσκολο το εγχείρημα, οι πρόβες έγιναν με 
μέτρα ασφαλείας, το έργο ήταν απαιτητικό και ο χρόνος πε-
ριορισμένος, «μουσικά ήταν ένας άθλος». Όμως άξιζε, και 
με το παραπάνω! Του λέω κάτι που τον ενθουσιάζει, ότι 
τη συναυλία παρακολούθησαν περισσότεροι από 70.000 
μοναδικοί θεατές από Αμερική μέχρι Αυστραλία και Αρ-
γεντινή, καθώς προωθήθηκε μέσω του Υπουργείου Εξω-
τερικών, Γενικής Γραμματείας και Αποδήμου Ελληνισμού 
όπου υπάρχει ελληνική πρεσβεία ή προξενείο σε όλο τον 
κόσμο. Οι ομογενειακές οργανώσεις του εξωτερικού, οι 
ελληνικές κοινότητες και φορείς που είχαν ενδιαφέρον 
για την Ελλάδα, το υποδέχθηκαν με συγκίνηση. Κάθε μέ-
ρα που περνάει το βλέπουν όλο και περισσότεροι.

Παρακολουθώ το streaming του Μεγάρου και, όπως οι 
συνομιλητές μου, όπως ίσως κι εσείς, σκέφτομαι τις με-
γάλες αίθουσες του εξωτερικού κατάμεστες από κόσμο 
που χειροκροτεί συγκινημένος τους στίχους του εθνι-
κού μας ποιητή, μελοποιημένους από τον εθνικό μας 
συνθέτη, σε ένα έργο λόγιας (κλασικής) ελληνικής μου-
σικής. Σκεφτείτε το λίγο… Δεν είναι ένας σπουδαίος λό-
γος να είμαστε εθνικά υπερήφανοι, αλλά και μια λαμπρή 
ευκαιρία να αξιοποιηθεί η επέτειος των 200 χρόνων ώ-
στε να εκδοθεί, να ηχογραφηθεί και να παιχθεί ένα τόσο 
σπουδαίο έργο με αυτές τις περγαμηνές; A
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Το ΚάσΤρο 
της Πλατείας αμερίκης

άνΤισΤέΚέΤάι
Της Ίσμασ Μ. ΤουλαΤου / Φωτογραφίες: Θανασησ ΚαραΤζας

Ο νεογοτθικός Πύργος της οδού Θήρας ξαφνιάζει 
αναπάντεχα τον περαστικό, θυμίζοντας αλλοτινές 
δόξες της περιοχής.  από τη λάμψη στην εγκατάλει-
ψη κι από τη στασιμότητα  στις νέες ελπίδες αξιο-
ποίησης με σκοπό τη δημιουργία  ενός «ζωντανού» 
πολιτιστικού κυττάρου. 
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Ε
κεί όπου η πραγματικότητα εμ-
φανίζεται με πρόσωπο σκληρό η 
φαντασία αποτελεί, κατά κανόνα, 
ασφαλές καταφύγιο: ένα παρά-
θυρο στο όνειρο, στον ρομαντι-

σμό, στην αισιοδοξία. Το Κάστρο της Πατησίων 
(πραγματικό, με πολεμίστρες και οικόσημα) ή 
αλλιώς ο Πύργος στο νούμερο 54 της οδού Θή-
ρας θα μπορούσε να αποτελεί ενδεικτικό παρά-
δειγμα. Κτισμένος στην καρδιά της σημερινής 
Αθήνας, στην πλατεία Αμερικής, σε μια περιοχή 
η οποία τα τελευταία χρόνια απασχολεί την ε-

πικαιρότητα για αρνητικούς, κατά πλειοψηφία, 
λόγους, ξαφνιάζει τον περαστικό με την αναπά-
ντεχη αρχιτεκτονική του κι έρχεται να θυμίσει 
αλλοτινές δόξες.

To ταξίδι στον χρόνο ξεκινά στις αρχές του 20ού 
αιώνα: τότε που η Πατησίων και η Αχαρνών α-
ποτελούσαν τις κύριες οδικές αρτηρίες προς 
τις εξοχές ορίζοντας ταυτόχρονα την πρώτη 
επέκταση του σχεδίου πόλεως Αθηνών, με απο-
τέλεσμα να προσελκύουν τη νέα αστική τάξη. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο Πύργος κτί-

στηκε το 1914 αποτελώντας ιδιοκτησία της αρ-
χοντικής κεφαλονίτικης οικογένειας Τυπάλδου 
της περίφημης «Χρυσής Βίβλου», με ρίζες από 
τη Νάπολη της Ιταλίας. Εχοντας ζήσει ημέρες 
ακμής, από το 1993 παραμένει ακατοίκητος ενώ 
το 2008 χαρακτηρίζεται διατηρητέος.
 Στη σημερινή εικόνα εγκατάλειψης που παρου-
σιάζει «εγγράφονται» οι κατά καιρούς σημαντι-
κές φθορές από σεισμούς, καιρικά φαινόμενα 
αλλά και από ανθρώπινες εισβολές. Παρολ’ αυ-
τά, το  όνειρο της σημερινής του ιδιοκτήτριας, 
της εξαιρετικά δραστήριας Σίλιας Καλλιμάνη, 

να αξιοποιηθεί και να αποτελέσει ένα ζωντανό 
πολιτιστικό κύτταρο –προσδοκία ολόκληρης 
της γειτονιάς– παραμένει ζωντανό…

Τέχνη, λογοτεχνία  
και καλή ζωή

Ο πρώτος ιδιοκτήτης του Πύργου, Τζώρτζης Αλ-
φονσάτος Τυπάλδος, πρώτος εξάδελφος της 
προγιαγιάς της σημερινής ιδιοκτήτριας, ήταν 
«μερακλής, αγαπούσε την καλή ζωή και είχε 
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πολλά ενδιαφέροντα: καλλιτεχνικά, λογοτε-
χνικά κ.λπ.» εξηγεί η κυρία Καλλιμάνη. Ο ίδιος 
θέλησε να χτίσει στην Αθήνα της εποχής εκείνης 
κάτι εντελώς διαφορετικό από τα συνήθη. Ό-
πως χαρακτηριστικά αναφέρει σχετική έκθεση 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο Πύργος απο-
τελεί ένα από τα σπάνια δείγματα εφαρμογής 
του νεογοτθισμού που εκπορεύθηκε από την 
Αγγλία στα μέσα του 19ου αιώνα και, μάλιστα, 
μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εκδοχή αυτού του 
στιλ. Πρόκειται για έργο ανώνυμου αρχιτέκτονα 
τον οποίο πιθανώς ο ιδιοκτήτης κάλεσε από το 
εξωτερικό. Το Κάστρο υψώνεται στο κέντρο της 
Αθήνας σε μια κατάφυτη έκταση, ενώ στην επο-

χή του αποτελούσε πρότυπο «βίλας εξοχής». 

«Ο νεογοτθισμός εκφράζεται εύγλωττα με τη 
φρουριακού τύπου αρχιτεκτονική του που χρησι-
μοποιεί με μέτρο στοιχεία του ανάλογου λεξιλογί-
ου, όπως τα στηθαία τύπου επάλξεων, τα οξυκόρυ-
φα τόξα των ανοιγμάτων, οι ιδιότυποι πεσσοί του 
κεντρικού πρόπυλου, οι ρόδακες, τα εμβλήματα 
κ.λπ.» αναφέρει σε άλλο σημείο η παραπάνω 
έκθεση. «Ταυτόχρονα όμως –συνεχίζει– το κτίριο 
διαρθρώνεται άψογα με βάση επιτηδευμένους κα-
νόνες του νεοκλασικού λεξιλογίου, έχοντας τριμε-
ρή διάρθρωση με κεντρική μορφολογική ενότητα, 
διαβάθμιση της διακόσμησης, μέτρο και ρυθμό με 

την επανάληψη στοιχείων σε άλλη κλίμακα, κορ-
νίζες ανοιγμάτων, ταινία στέψης κ.λπ.»

 Η κυρία Καλλιμάνη μιλά για ένα «μικρό, σχετι-
κά, οίκημα, έκτασης 300 τετραγωνικών μέτρων, 
χωρίς μεγαλοπρεπείς διαδρόμους, σε κήπο μισό 
στρέμμα. Θα λέγαμε ότι πρόκειται για λιτό κτίσμα, 
λειτουργικό και αυστηρό, φτιαγμένο για άνδρα 
ιδιοκτήτη. Ο Τζώρτζης ήταν εργένης, ζούσε μό-
νος. Βεβαίως, διέθετε κι άλλο σπίτι στο κέντρο της 
Αθήνας όπως επίσης και μια έκταση στο Σούνιο. 
Πέθανε στα 1931, δεν μπορώ να πω σε ποια ηλικία 
γιατί δε γνωρίζω πότε γεννήθηκε…»

Διαφορετικοί   
οι πρώτοι κληρονόμοι

«Οι πρώτοι κληρονόμοι του Πύργου ήταν άνθρω-
ποι λίγο πιο κλειστοί αναφορικά με τον τρόπο 
ζωής τους. Ήταν και οι συνθήκες διαφορετικές. Ξέ-
σπασε ο Πόλεμος, η κατάσταση άλλαξε γενικότε-
ρα» λέει η κυρία Καλλιμάνη. Η τελευταία πυργο-
δέσποινα, η αδελφή της γιαγιάς της και ο γιος της, 
τον εγκατέλειψαν ύστερα από μια άγρια ληστεία 
κάπου στα μέσα  της δεκαετίας του ’90. Φοβήθη-
καν για την ασφάλειά τους, έφυγαν και πήγαν να 
ζήσουν αλλού. Η ίδια τον κληρονόμησε στα 2013, 

Οι πρώτοι κληρονόμοι 
του Πύργου ήταν 

άνθρωποι λίγο πιο 
κλειστοί αναφορικά με 
τον τρόπο ζωής τους. 
Ήταν και οι συνθήκες 

διαφορετικές. Ξέσπασε 
ο Πόλεμος, η κατάσταση 

άλλαξε γενικότερα.
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Η σημερινή ιδιοκτήτρια του Πύργου,
 η εξαιρετικά δραστήρια κ. Σίλια  Καλλιμάνη



όταν το κτίριο βρισκόταν ήδη σε πολύ κακή κατά-
σταση.  «Αν είχε περιέλθει στα χέρια μου ενωρίτε-
ρα πιστεύω ότι θα είχα καταφέρει να τον αποκα-
ταστήσω αντλώντας κεφάλαια από την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη. Εργαζόμουν στον χώρο της 
διαφήμισης και θεωρώ ότι υπήρχε η δυνατότητα. 
Έπεσα, όμως, στην “καρδιά” της οικονομικής κρί-
σης. Έκανα διάφορες επαφές και συζητήσεις, στην 
αρχή τα πράγματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά, στη 
συνέχεια, όμως, κάπου σκόνταφταν…»

Το όνειρο της κυρίας Καλλιμάνη αναφορικά 
με τον Πύργο αφορά στη δημιουργία ενός «πο-
λύ ιδιαίτερου», όπως η ίδια το χαρακτηρίζει, 

Πολιτιστικού Κέντρου. Για τον λόγο αυτό, πριν 
από μερικά χρόνια ίδρυσε την Αστική Μη Κερ-
δοσκοπική Εταιρεία «Θήρας 54 - Καθημερινός 
Πολιτισμός», τίτλος ενδεικτικός του προσανα-
τολισμού της. Έκτοτε, οι χώροι του φιλοξένη-
σαν αρκετές εκδηλώσεις, με ελεύθερη, πάντα, 
είσοδο οι οποίες έδωσαν την ευκαιρία στους 
κατοίκους της περιοχής – και όχι μόνο– να γνω-
ρίσουν καλύτερα τον Πύργο και να ονειρευ-
τούν μια δυναμικότερη παρουσία του στα πολι-
τιστικά δρώμενα της πρωτεύουσας. Μουσική, 
αφήγηση, χορός, θέατρο είναι μερικές, μόνο, 
από τις μορφές της Τέχνης που κατά καιρούς 
φιλοξενήθηκαν στο πλαίσιο της επιθυμίας της 

ιδιοκτήτριας για έναν χώρο ανοιχτό. Το 2015, 
μάλιστα, ο Πύργος συμμετείχε και στην Art 
Athina…

«Τα σχέδια που έχουμε κάνει για την αξιοποίησή 
του περιλαμβάνουν εργαστήριο βιβλιοδεσίας στο 
Υπόγειο, όπου θα μπορούσε να υπάρχει ο αναγκαί-
ος εξοπλισμός και να διδάσκονται ως 12 άτομα με 
δεδομένο ότι ο Πύργος ήταν ανέκαθεν συνδεδε-
μένος με το βιβλίο» λέει η κυρία Καλλιμάνη. «Οι 
τρεις χώροι υποδοχής στην είσοδο θα μπορούσαν 
να φιλοξενήσουν θεατρικές εκδηλώσεις, μαθήμα-
τα ιστορίας της Τέχνης –προκειμένου να προσφέ-
ρουμε και μια διέξοδο στον κόσμο–, μαθήματα 

λατινικών, αρχαίων λατινικών, κάποιον σύλλογο 
βιβλιοφιλίας. Tέλος, στους επάνω χώρους όπου 
βρίσκονται οι κοιτώνες με τους ωραίους εξώστες 
είχαμε σκεφτεί να γίνει Βιβλιοθήκη…»

Μέχρι πρότινος η κυρία Καλλιμάνη αισιοδο-
ξούσε ότι η αξιοποίηση του Πύργου θα γίνει, 
επιτέλους, πραγματικότητα. Ωστόσο, οι πρό-
σφατεςεξελίξεις δεν φαίνονται ιδιαίτερα εν-
θαρρυντικές.  «Στα τέλη Ιουνίου του 2020 έγινε 
η πρώτη επίσκεψη ενός κλιμακίου της Περιφέ-
ρειας Αττικής κι έκτοτε βρισκόμασταν σε συνεχή 
επαφή» λέει σχετικά. «Παρόλ’ αυτά προέκυψαν 
εμπόδια. Ας ελπίσουμε ότι θα ξεπεραστούν…» A
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

και τα πολύχρωμα κεραμικα της
Από την Ουάσιγκτον στα Χανιά, το ταξίδι είναι μεγάλο και γεμάτο εκπλήξεις

ΑλεξΑνδρΑ
η οινοποιος

Έχω δημιουργήσει κεραμικά με λέξεις επάνω τους, όπως “Δημόσιο”, 
“Πατέντα”, “Αριθμός Πρωτοκόλλου”. Όλα στην Ελλάδα 

χρειάζονται έναν… αριθμό πρωτοκόλλου». 
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κείνη δεν μπορούσε 

να βρει το σταθερό 

τηλέφωνο, καθώς το 

κρύβουν επειδή ο μι-

κρός της γιος πατάει 

τα κουμπιά και καλεί 

οπουδήποτε, εγώ δεν 

μπορούσα να βρω το 

iPad για να ηχογρα-

φήσω τη συνομιλία μας, αφού το είχε ο Άρης 

και άκουγε Τατάνα (Santana). Έτσι, κρατού-

σα σημειώσεις και ταξίδεψα, μ’ ένα στιλό  

–που πόσα χρόνια είχα να κρατήσω– και 

κόλλες Α4. Από την Κρήτη, όπου γεννήθηκε 

ο μπαμπάς της και την Πολωνία από όπου 

καταγόταν η μαμά της, χορεύτρια οριεντάλ, 

μέχρι το Σαν Φρανσίσκο όπου γνωρίστηκαν 

οι γονείς της. Και από εκεί «έφθασα» στην 

Ουάσιγκτον όπου γεννήθηκε η Αλεξάνδρα 

και μετά στα Χανιά όπου ζει με την οικογέ-

νειά της, με τα κρασιά, με το εστιατόριο Salis 

και με άλλα νέα που έρχονται, αλλά και την 

αγάπη της για την τέχνη που εκφράζεται πά-

νω σε κεραμικά. 

Business, τέχνη 
κι ελληνισμόσ

«Οι σπουδές μου ήταν πάνω στον ελληνισμό, 

τις τέχνες και το business», μου εξηγεί καθώς 

προσπαθώ να ιχνηλατήσω το «πριν» της. Το 

«πριν» τη γνωριμία της με τον Afshin Molavi, τον 

Πέρση-Σουηδό σύζυγό της, το «πριν» κάνουν 

δυο παιδιά και ανοίξουν το Salis, το εστιατόριο 

στα Χανιά που πήρε το όνομά του από τον πολύ 

αγαπητό Σουδανό της καθημερινότητας των 

Χανίων που έφυγε από τη ζωή το 1967 αλλά θέ-

λησαν να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή. 

Το τελικό «πριν», πριν ασχοληθεί με τα κεραμι-

κά και το οικογενειακό οινοποιείο. «Σπούδασα 

στο Πανεπιστήμιο ΝΥU, σ’ ένα τμήμα στο οποίο 

ουσιαστικά χτίζουν τις σπουδές σου σύμφω-

να με αυτά που θες. Στο NYU Gallatin School of 

Individualized Study μπόρεσα να σπουδάσω 

την τέχνη που αγαπούσα, το business, που μου 

πρότειναν οι γονείς μου, και την Ελλάδα, την 

ιστορία, τη γλώσσα, τον πολιτισμό». Πολύ σύ-

ντομα βρίσκει μια δουλειά σε μια εταιρεία ακι-

νήτων στη Νέα Υόρκη – από εκείνες τις χρυσές 

δουλειές που όμως, όπως λέει η ίδια, «σου δί-

νουν χρήματα για να σου πάρουν την ψυχή». 

έπόμένός πρόόρισμόσ
 χανια

Το είχε αποφασίσει: θα ερχόταν στην Ελλάδα, 

στα Χανιά, που από μικρή επισκεπτόταν τα κα-

λοκαίρια. «Θα αγόραζα ακίνητα στο παλιό λι-

μάνι, θα τα ανακαίνιζα και θα τα πουλούσα. Δεν 

ξέρω πώς, αλλά θα το έκανα». Ο πατέρας της, 

Θεόδωρος Μανουσάκης, είχε ήδη δημιουργή-

σει το… μεράκι του, την Οινοποιία Μανουσάκη 

στον Βατόλακκο, και της πρότεινε να επιβλέψει 

την κατασκευή του νέου οινοποιείου. «Κράτησε 

πέντε χρόνια όλο αυτό κι έμαθα πολύ καλά πώς 

λειτουργεί το Δημόσιο, το οποίο δεν ήξερα καν 

τι σημαίνει. Δεν καταλάβαινα για ποιο λόγο οι 

νέοι είχαν όνειρο να δουλέψουν στο Δημόσιο ή 

το πώς βλέπουν κάποιοι Έλληνες τις γυναίκες. 

Η νοοτροπία με δυσκόλευε και με δυσκολεύει 

ακόμη. Μπορεί και σήμερα ακόμη να απευθύνω 

μια ερώτηση σε κάποιον και εκείνος να απαντή-

σει στον… άνδρα μου», μου λέει. Κι όπως κυλά ο 

χρόνος στα Χανιά, το οινοποιείο δημιουργείται, 

εκείνη κάνει εκθέσεις ζωγραφικής με δικά της 

έργα τα έσοδα από τις οποίες τα προσφέρει σε 

σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Όπως 

κυλά ο χρόνος στα Χανιά, η Alexandra γίνεται Α-

λεξάνδρα αλλά πάντα Manousakis, με s στο τέ-

λος. Της λέω πως όταν είχαμε έρθει εμείς στην 

Ελλάδα από τη Νέα Υόρκη, όπου γεννήθηκα, 

ζήτησα σ’ ένα ζαχαροπλαστείο Coke και μου 

έφεραν ένα ολοστρόγγυλο κωκ. «Σε μια έκθεση 

κρασιών, με ρώτησαν τι ποικιλίες διαθέτουμε 

και δεν ήξερα τι να απαντήσω. Οι μόνες ποικιλί-

ες που ήξερα ήταν κρεατικών!». 

ςπιτι έιναι όπόυ αγαπαει 
η καρδια ςόυ

«Μέχρι να έρθουν τα παιδιά μου, “home” ήταν η 

Ουάσιγκτον, εκεί είναι η οικογένειά μου, οι ανα-

μνήσεις μου». Η ετικέτα Nostos του οικογενει-

ακού οινοποιείου περιγράφει το αίσθημα που 

κατακλύζει τον πατέρα της για την Κρήτη αλλά 

και την ίδια για την Ουάσιγκτον των παιδικών 

της χρόνων και των πυγολαμπίδων που δεν υ-

πάρχουν στην Κρήτη. «Όταν πρωτοήρθα μου 

έλεγαν “δεν θα τα καταφέρεις”, όμως είχα πει-

σμώσει να αποδείξω ότι μπορώ», θυμάται. Όταν 

σε κάποια φάση θέλησε να κυκλοφορήσει μια 

σειρά με ανθό αλατιού και λαδιού (Terroir by 

Alexandra Manousakis τα ονόμασε κι έχουν φι-

λανθρωπικό πρόσημο) σκέφτηκε οι συσκευα-

σίες να είναι πήλινες. Έτσι μπαίνει η ζωγραφική 

πάνω σε πηλό στη ζωή της. 

Από την Ουάσιγκτον στον Βατόλακκο της Κρή-

της και σε όλον τον κόσμο των φιλότεχνων και 

ακάματων δημιουργικών: η Αλεξάνδρα Μανου-

σάκη βάφει τον πηλό με τα δικά της χρώματα. 

«Μου αρέσει η υφή των κεραμικών ως καμβάς, 

ότι είναι ζωντανή. Μου αρέσει το πώς ζωγραφί-

ζονται τα κεραμικά, το από πού θα περάσει το 

πινέλο, το πώς είναι οι γραμμές του βάζου και 

πού σε οδηγούν». Έντονες γραμμές, έντονοι 

συμβολισμοί που βαφτίζονται από τα δικά της 

βιώματα. «Έχω δημιουργήσει κεραμικά με λέ-

ξεις γραμμένες επάνω τους, όπως “Δημόσιο”. 

Ή “Πατέντα”, που έκανα χρόνια να καταλάβω 

τι σημαίνει. Ή “Αριθμός Πρωτοκόλλου”. Όλα 

στην Ελλάδα χρειάζονται έναν… αριθμό πρω-

τοκόλλου». Η τέχνη της σίγουρα ακολουθεί και 

την ψυχολογία της. «Όταν έχασα τη μαμά μου 

το 2014, σταμάτησα να ζωγραφίζω. Ξεκίνησα, 

πάλι, όταν γεννήθηκε η κόρη μου». Παράλλη-

λα με το οινοποιείο, ξεκινά και το “Alexandra 

Manousakis”, όπου δημιουργεί γύρω στα 200 

κεραμικά, τα οποία γίνονται ανάρπαστα σε ένα 

καλοκαίρι. Τότε έρχεται και ο γιος της, που σή-

μερα είναι 18 μηνών. 

τό 2021 εφτασε
«My big fat Greek identity» ήταν ο τίτλος της 

διπλωματικής της –ας πούμε– εργασίας για το 

πανεπιστήμιο. «Το βάρος της αρχαίας Ελλάδας 

στον μοντέρνο Έλληνα», μου εξηγεί. Προσωπι-

κά δεν έχω πάει ποτέ στην Κρήτη αλλά τα όσα 

μου περιγράφει για το καλοκαίρι που έρχεται, 

με πείθουν ότι θα περνούσαμε εξαιρετικά. Tα 

σχέδια και οι πράξεις, πολλές. Εκτός από το 

Salis το οποίο σερβίρει ό,τι παράγει στα δικά 

του μποστάνια (farm to table, που λένε και στο 

χωριό μας και με εξαιρετικά προϊόντα, καθώς ο 

συνιδιοκτήτης Στέλιος Καλιβιανάκης συλλέγει 

γνήσιους σπόρους που πηγαίνουν γενιές πίσω), 

έρχεται η Αμπλά, ένα σουβλατζίδικο και ζυθο-

ποιείο νέας εποχής και το Miami, το ξυλουργείο 

της δεκαετίας του 1950 που θα γίνει για την Αλε-

ξάνδρα showroom και εστιατόριο. Με δεδομέ-

νο ότι εφέτος κλείνουν διακόσια χρόνια από το 

1821 κι αναζητάμε το big fat Greek identity, δεν 

μπορώ να φανταστώ πιο αντιπροσωπευτική 

εικόνα: δημιουργία, ιστορία, παράδοση, τέχνη, 

φιλία και αγάπη. A

 A

www.alexandramanousakis.
com/"https://www.
alexandramanousakis.com
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Με τις συνεχείς του 
δράσεις την περίοδο 
της καραντίνας, 
το Εθνικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης
απέδειξε ότι το νομα-
δικό του ένστικτο 
μπορεί να λειτουργή-
σει παντού και για 
όλους: από τα παιδιά 
και τους γιατρούς 
μέχρι  τους 
φιλότεχνους 
σε όλον τον κόσμο. 

Βλάχος Ηλίας,
Χωρίς Τϊτλο

Το
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πιο κοντά µας 

από ποτέ

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 

24 A.V. 8 - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021



8 - 14 ΑΠΡΙΛΙου 2021 A.V. 25 

ο χέρι της τέχνης θα σου χαρίσει ένα 
χάδι ή θα σου χώσει ένα χαστούκι. Θα 
σου δώσει το χέρι, θα σου δανείσει ανα-
μνήσεις, θα ιχνηλατήσει το μονοπάτι για 

σκέψεις και συναισθήματα χωρίς να τα 
χαρτογραφήσει. Είναι στο δικό σου χέρι. 

Για τον καθένα η τέχνη λειτουργεί διαφορετι-
κά. Όμως η Τέχνη, στο σύνολό της, από ένα installation 
μέχρι μια αναπαραστατική νεκρή φύση με δυο ρόδια 
και δυο ρόδα, θα βρει τη χαραμάδα σου και θα διεισδύ-
σει σαν χείμαρρος. Χορταίνει και δεν χαρίζεται. 

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με τη νομαδική 
του πορεία των είκοσι και πλέον ετών, άνοιξε διάπλατα 
τις πόρτες της κόκκινης εισόδου του της λεωφόρου 
Καλλιρόης στις 28 Φεβρουαρίου του 2020. Πέρυσι. Λίγο 
πριν το πρώτο λόκντάουν, με μότο «ΕΜΣΤ Ανοιχτό», οι 
άπλετοι χώροι πλημμύρισαν 11.000 επισκέπτες σε δύο 
μόλις εβδομάδες. Φάνηκε πως είκοσι χρόνια περιηγή-
σεων, εκθέσεων, τμηματικών εκθέσεων της μόνιμης 
συλλογής αλλά και των ταξιδιών σε άλλες χώρες και 
kunsthalle, δημιούργησαν τον πόθο στο κοινό να βρεθεί 
κοντά στον Κουνέλλη, τη Χρύσα, τον Βιόλα. Η δική μου 
πρώτη επαφή με τον Βιόλα ήταν το 2003, όταν μέρος 
της συλλογής του ΕΜΣΤ ταξίδεψε στην Πινακοθήκη της 
Πάτρας. ΕΜΣΤ Ανοιχτό και παντού. 

Πέρυσι, εκείνες τις ημέρες πριν την καραντίνα, με 
μια καμπάνια ραδιοφωνική, έντυπη αλλά και στα χεί-
λη όλων των ανθρώπων που δουλεύουν κι αγαπούν 
το ΕΜΣΤ, το «ΕΜΣΤ Ανοιχτό» θα γέμιζε την πόλη. Η παύ-
ση έκανε κρότο. Τα αντανακλαστικά του ΕΜΣΤ και της 
Μαρίνα Τσέκου, της Ελισάβετ Ιωαννίδη, του Δημήτρη 
Καννά και του Ιωακείμ Θεοδωρίδη, του εκπαιδευτικού 
τμήματος, λειτούργησαν άμεσα. Στα social media του 
μουσείου ετοίμασαν τη δράση «Δημιουργικοί στο σπίτι», 
μια πρωτοβουλία για τα παιδιά: έδιναν το όνομα ενός 
καλλιτέχνη και τον τίτλο ενός έργου του, καθώς και το 
αντίστοιχο εκπαιδευτικό έντυπο στο οποίο βρίσκονταν 
περισσότερες πληροφορίες. Με βάση τα όσα διάβα-
ζαν οι μικροί φίλοι, μόνοι ή με παρέα τους γονείς τους 
μπορούσαν να δημιουργήσουν σύγχρονα έργα (ζωγρα-
φιές, κατασκευές, βίντεο). Λίγο μετά, οι άνθρωποι του 
μουσείου παρουσίαζαν τα δικά τους αγαπημένα έργα 
τέχνης του ΕΜΣΤ. Η παρουσίαση των έργων της συλλο-
γής που δεν εκτίθενται, οι Ιστορίες και τα Q&A στα social 
media, κράτησαν τους φίλους του μουσείου κοντά, ενώ 
με τις live μεταδόσεις των παραστάσεων και δρώμενων 
που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι, φιλότεχνοι από 
όλο τον κόσμο, χάρηκαν με τη δημιουργία παρά τις αντί-
ξοες συνθήκες. 

Στο τέλος του χρόνου κι ενώ το μουσείο ήταν πάλι 
κλειστό, μέσω της δράσης «ΕΜΣΤ για την υγεία», προσκά-
λεσαν γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό να συμμε-
τέχουν σε έναν δημιουργικό διάλογο. Όπως αναφέρεται 
στο δελτίο: «Οι συμμετέχοντες λάμβαναν στο e-mail τους 
ένα έργο τέχνης από τη συλλογή του ΕΜΣΤ. Έπειτα, ζητήσα-
με να μας στείλουν την απόκρισή τους με όποια μορφή οι 
ίδιοι ήθελαν: γράφοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά 
τους σε ένα κείμενο, ένα ποίημα, αφηγούμενοι μία ιστορία, 
ή απλώς με μία φράση, δημιουργώντας το δικό τους έργο 
ζωγραφικής, μία κατασκευή, μία φωτογραφία, ένα βίντεο 
ή χρησιμοποιώντας άλλα εκφραστικά μέσα. Ήταν ο τρό-
πος τους να τιμήσουν τους επαγγελματίες υγείας για το πο-
λύτιμο έργο τους και τη στήριξη που άοκνα προσφέρουν 
στην κοινότητα με σκοπό να ελαττώσει μέσω της τέχνης 
την ένταση και την κόπωση και να ανοίξει ένα παράθυρο 
στο όνειρο και στη δημιουργική έκφραση». Μπορείτε να 
δείτε όλα τα έργα στην ιστοσελίδα του μουσείου. 

Στο καινούριο website, μόνιμη συλλογή, περιοδικές 
εκθέσεις, δράσεις κι εκπαιδευτικά προγράμματα βρί-
σκουν τον χώρο τους. Όπως και η ιστορία του ΕΜΣΤ μέ-
σα από το χρονολόγιο που συστηματικά κατέγραψε 
η Κασσιανή Μπένου, υπεύθυνη επικοινωνίας: «Το ψη-
φιακό χρονολόγιο βασίστηκε στην περιοδική έκθεση με 
την ιστορία του μουσείου που παρουσιάστηκε από τον 
Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 2020. Κατά τη διάρκεια 
της πρώτης καραντίνας σκεφτήκαμε να δημιουργηθεί και 
η ψηφιακή του εκδοχή, μια περιήγηση μέσα από σύντομα 
κείμενα και εικόνες», θα μου πει. Κι ενώ τα μουσεία είναι 
ακόμη κλειστά, ονειρεύομαι τη στιγμή που θα επιστρέ-
ψουμε, που θα ξαναδούμε την UBUNTU με τα 66 έργα 34 
καλλιτεχνών από τη Συλλογή Χάρη Δαυίδ αλλά και να 
γνωρίσουμε το νέο καφέ που θα ανοίξει στο ισόγειο και 
το εστιατόριο της ταράτσας: από εκεί η θέα είναι απρό-
σκοπτη, μοναδική και ανοιχτή.

www.emst.gr
Γιαλιτάκη Εύα, Η ήττα

Τ



Έ
πεσα σε μια συζήτηση πιτσιρι-
κάδων που τσακώνονταν για το 
ποιος είχε τους πιο σπουδαίους 
παππούδες. Ο ένας έλεγε ότι 

καταγόταν από στρατηγούς, ο άλλος από 
θαλασσοπόρους, ο τρίτος από μεγάλους 
εξερευνητές. Χωρίς να έχω αντίστοιχες 
προσδοκίες, αλλά με την απορία πώς μπο-
ρεί να αναζητήσει κανείς το γενεαλογικό 
του δέντρο, επικοινώνησα με την Ιφιγέ-
νεια Βαμβακίδου, η οποία ασχολείται με το 
θέμα, ως καθηγήτρια Νεότερης Ελληνικής 
Ιστορίας και Πολιτισμού, στο Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Μακεδονίας. 

«Γενεαλογία είναι η αναζήτηση της κατα-
γωγής και της προέλευσης των ανθρώ-
πων», λέει η κ. Βαμβακίδου. «Μια αναζή-
τηση που τουλάχιστον μέχρι την περίοδο 
της αγροτικής οικονομίας στην Ευρώπη, 
δηλαδή μέχρι τον 17ο-18ο μ.Χ. αιώνα, πιθα-
νώς ήταν πιο εύκολη. Μετά τη βιομηχανική 
επανάσταση και την αστικοποίηση, όπου 
υπήρξε “ρήξη” με τη γιαγιά, τον παππού, το 
χωριό, η αναζήτηση γίνεται πιο δύσκολη». 

Το πρώτο που θα πρέπει να ψάξει κανείς, 
ξεκινώντας την αναζήτηση του γενεαλο-
γικού του δέντρου, είναι η γιαγιά του και 
οι προγιαγιάδες του, τα επώνυμά τους 
καθώς και το χωριό τους. Στη συνέχεια, η 
ίδια διαδικασία ακολουθείται και από την 
πλευρά των παππούδων. 

Η αρχή της αναζήτησης 

«Εσάς, το επώνυμο της μητέρας σας πώς 
ήταν;» «Ραγιαδάκου». «Το “Ραγιάς” είναι α-
ραβικής προέλευσης και προέρχεται από 
το “Ράγι” που στα αραβικά σημαίνει “κο-

πάδι”. Ωστόσο, πέρα από την ετυμολογία 
των λέξεων, έχει σημασία να ψάχνουμε 
και πώς χρησιμοποιούνταν οι λέξεις αυ-
τές ιστορικά από κάθε λαό. Γι’ αυτό, εκτός 
από έναν ιστορικό, στην αναζήτησή μας 
πολύ χρήσιμος είναι και ένας γλωσσολό-
γος. Ραγιάδες, ως επί το πλείστον, απο-
καλούνταν από τους Τούρκους οι μη μου-
σουλμάνοι Έλληνες, Αρμένιοι, Εβραίοι και 
Φράγκοι. Είχαν ελάχιστα δικαιώματα και 
τους απαγορευόταν να έχουν τις συνή-
θειες των Τούρκων. Επιπλέον, ήταν υπο-
χρεωμένοι να τους προσκυνούν και να 
πληρώνουν κεφαλικό φόρο, το λεγόμενο 
“χαράτσι”». Άρα, το επώνυμο Ραγιαδάκος 
παραπέμπει σε κάποιον που δεν ήταν 
μουσουλμάνος, αλλά ήταν σκλάβος, ή-
ταν υποτελής στους Τούρκους. Ποιο είναι 
το χωριό της μητέρας σας;»

Είναι ο Ασωπός Λακωνίας. Διαβάζω από 
την ιστοσελίδα του δήμου και μεταφέρω 
στην κυρία Βαμβακίδου ότι το χωριό, πριν 
από το 1840, ονομαζόταν Κοντεβιάνικα, 
από την πρώτη οικογένεια που ήρθε στην 
περιοχή, την οικογένεια Κόντε καταγόμε-
νη από το χωριό Βιάνη της Κρήτης. «Αυτό 
ενισχύει την εικόνα μας ότι οι πρόγονοί σας 
ήταν ραγιάδες κι αυτό γιατί ζούσαν αρκε-
τά μακριά από την καρδιά της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Πολύ πιο εύκολα υποχρε-
ωνόταν να γίνει μουσουλμάνος ένας κά-
τοικος της Θράκης ή των νησιών, γιατί η 
απειλή γι’ αυτούς ήταν πολύ πιο κοντινή 
άρα και πολύ μεγαλύτερη. Το όνομα του 
πατέρας σας, Σκριβάνος;» «Ναι, Σκριβά-
νος, από το ίδιο χωριό με τη μητέρα». «Το ε-
πώνυμο αυτό δείχνει να έχει ρίζες από την 
πρωτογερμανική και τη λατινική γλώσσα. 
Σημαίνει γραφιάς, αλλά όπως είπαμε οι λα-

οί μετασχημάτιζαν τις έννοιες των λέξεων, 
ίσως για παράδειγμα να χρησιμοποιούνταν 
για τον προσδιορισμό του τυπογράφου», λέει 
η καθηγήτρια. Για να προχωρήσει κανείς α-
κόμη παραπέρα, σημειώνει η κ. Βαμβακίδου, 
θα πρέπει να ανατρέξει στα επίσημα στοιχεία 
του Γενικού Αρχείου του Κράτους σε κάθε 
δήμο. Τα επίσημα στοιχεία μπορεί να είναι 
περιορισμένα, υπάρχουν όμως καταγραφές 
και περιγραφές, τις οποίες έκαναν συνήθως 
παπάδες ή φυσιοδίφες της εποχής. 

Επικίνδυνο παιχνίδι 
 η Γενεαλογία 

«Τώρα, κ. Σκριβάνε», λέει αστειευόμενη η κ. 
Βαμβακίδου, «μπορείτε να δημιουργήσετε 
τη μυθολογία του επωνύμου σας και να την 
πουλήσετε ως πρόλογο για επαγγελματι-
κούς, κοινωνικούς, ερωτικούς σκοπούς. Να 
διηγείστε, δηλαδή, ότι οι πρόγονοί σας ήταν 
μία μίξη από μη μουσουλμάνους σκλάβους 
των Τούρκων, Γερμανούς και Λατίνους». «Για 
να επανέλθουμε όμως στα σοβαρά», επιση-
μαίνει, «η Γενεαλογία είναι ένα επικίνδυνο 
παιχνίδι, ανάλογα πώς θα χρησιμοποιηθεί. 
Η Ευρώπη, για να μην πάμε παρακάτω, είναι 
μία ήπειρος γεμάτη από πολέμους, βιασμούς 
και μίξεις. Δεν υπάρχει καθαρότητα στην κα-
ταγωγή, είμαστε όλοι αποτέλεσμα μίξεων, 
το μόνο που διαφέρει είναι το πόσες και το 
ποιες είναι αυτές». 

«Τα τελευταία χρόνια οι Αμερικανοί έχουν α-
ναπτύξει ένα βιολογικό ντετερμινιστικό τεστ, 
μέσω εξέτασης αίματος, από το οποίο προκύ-
πτει το ποσοστό των επιμιξιών που έχει ο κα-
θένας, δηλαδή το ποσοστό που είναι Άραβας, 
Βαλκάνιος κ.λπ.». Τη ρωτώ αν θα το έκανε. 
«Όχι, δεν θα το έκανα, είναι θέμα ιδεολογίας, 
γιατί πρώτα απ’ όλα αισθάνομαι ότι είμαι ένας 
διαπολιτισμικός άνθρωπος και μετά μάνα, Ελ-
ληνίδα, καθηγήτρια κ.λπ. Κατά τη γνώμη μου, 
πρόκειται για την παραδοσιακή φετιχιστική 
αντίληψη ασφάλειας, που εξυπηρετεί την 
άνοδο φαινομένων όπως του φασισμού και 
της ξενοφοβίας. Άνθρωποι, δηλαδή, που α-
ναζητούν μια πάγια εθνική ταυτότητα για την 

ασφάλειά τους και που δεν θέλουν να αυτο-
προσδιοριστούν ως μικτοί». 

Τα επώνυμα, συνήθως, παραπέμπουν σε 
επάγγελμα ή σε τόπο καταγωγής ή και στα 
δύο. «Το δικό μου επώνυμο παραπέμπει σε 
κάποιον βαβμακοκαλλιεργητή», λέει η κ. Βαμ-
βακίδου, «και όντως η Θράκη, από την οποία 
κατάγομαι, έχει βαμβακοκαλλιεργητές. Ό-
μως, το όνομα του παππού μου ήταν Βαμβα-
κώφ, η κατάληξη του οποίου παραπέμπει σε 
Βούλγαρο, όπως και η κατάληξη “-όγλου” σε 
Τούρκο. Με τη Συνθήκη της Λωζάννης και την 
ανταλλαγή των πληθυσμών, υπήρξε ευρεία 
αλλαγή ονομάτων προς το “ελληνικότερο”. 
Οι γραμματείς, δηλαδή οι μορφωμένοι-
αμόρφωτοι του χωριού, αυτοί δηλαδή που 
ήξεραν γραφή, κάνοντας την καταγραφή του 
πληθυσμού, μετασχημάτιζαν τις καταλήξεις 
των επωνύμων για να “ακούγονται” περισσό-
τερο ελληνικά». 

«Η ουσία είναι ότι όλοι μας είμαστε μικτοί. 
Στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης υπάρχουν 
πινακίδες στα ισπανικά και στα καταλανικά. 
Προσδιορίζονται οι μεν ως Ισπανοί και οι δε 
ως Καταλανοί, ξέρουν όμως τι πραγματικά 
είναι; Ή οι λαοί της Μεγάλης Βρετανίας, Άγ-
γλοι, Σκωτσέζοι, Ουαλοί, Ιρλανδοί, ξέρουν 
τι είναι ύστερα από τόσους πολέμους; Τι να 
σας πω, κάποιοι θα πρέπει να το αντέξουν 
ότι δεν υπάρχει εθνική καθαρότητα», λέει η 
κ. Βαμβακίδου. 
 

Τίνος είναι το παιδί; 

Αρκετά διαδεδομένο τα τελευταία χρόνια 
είναι και το τεστ DNA για την πατρότητα του 
παιδιού. «Είναι ένα τεστ για την τεκμηρίω-
ση της πατρότητας από κάποιους άντρες 
οι οποίοι προφανώς ανησυχούν για το εν-
δεχόμενο απιστίας», λέει η κ. Βαμβακίδου. 
«Πρόκειται για έναν μετασχηματισμό της 
γενεαλογικής αναζήτησης, που προέρχεται 
από μια πατρογραμμική έμφυλη ανάγκη. Φυ-
σικά, είναι ένα τεστ που καμία γυναίκα δεν θα 
έκανε γιατί κάθε γυναίκα ξέρει ποιανού είναι 
το παιδί. Αλλά ακόμη κι αν δεν θυμάται, δεν 
τη νοιάζει γιατί είναι δικό της». A

Ρωτήσαμε την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας Ιφιγένεια Βαμβακίδου 
να μας εξηγήσει πώς μπορεί να αναζητήσει 
κανείς από πού κρατά η σκούφια του.

Bάση της αναζήτησης 
είναι η χαρτογράφηση. 
Πρώτα ψάχνουμε τις 

γιαγιάδες και 
τις προγιαγιάδες μας, 
τα μητρώνυμά τους και 
τα χωριά τους. Έπειτα η 

ίδια διαδικασία 
ακολουθείται για τους 
παππούδες και τους 

προπαππούδες.
ΑνΑζΗΤώνΤΑς 

το γενεαλογικο Μας ΔεντΡο
Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟυ
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µικρός µου γιος (12µισι) έχει µανία µε τα αυτοκίνητα, και ως 
τώρα, µε τα καρτ – αν και δεν οδηγεί πια, λόγω λοκντά-
ουν. Αλλά έχουµε τραβηχτεί κατά καιρούς σε ωραι-
ότατες πίστες καρτ στις Σέρρες, στο Κιλκίς, στη 

Νότια Κρήτη, στην Ελευσίνα, στην Παλλήνη και 
αλλού, για να οδηγήσει ο µικρός «αυτοκινητάκια», 

όπως τα λέγαµε παλιά. Οδηγεί σφαίρα, µου φεύγει η ψυχή 
όταν περνάει από µπροστά µου πυραυλοκίνητος, και επίσης 
η κάθε προπόνηση ήταν/είναι γύρω στο πενηντάρικο. Είναι 
ακριβό σπορ, η οδήγηση καρτ, κι όσο µεγαλώνει το παιδί 
τόσο ανεβαίνει και το κασέ της προπόνησης. 
Φίλη της οποίας ο γιος είναι ο (κούκλος, ταλαντούχος και φτε-
ροπόδαρος) Αχιλλέας Γιαννίσης, µου λέει ότι η προπόνηση 
σε ηµι-επαγγελµατικό, ή τέλος πάντων σε προχωρηµένο επίπεδο, 
χτυπάει και το ενάµισι χιλιάρικο… Άρα πρέπει να το αγαπάει πάα-
ααααρα πολύ το σπορ ένα παιδί, προκειµένου να µπει ο γονιός στην 
διαδικασία να του συµπαρασταθεί… 
Όσοι ασχολούνται µε τον µηχανοκίνητο αθλητισµό έχουν ακούσει το 
όνοµα του Αχιλλέα, αρκετοί τον έχουν δει και να αγωνίζεται, αν πρόλα-
βαν, µια και πέρασε από µπροστά τους σαν σίφουνας.
Ύστερα από την τρίτη του θέση µε την οµάδα Maitos Kosmic Kart Racing 
Team στον Πανελλήνιο αγώνα κάρτινγκ «Rotax Max Challenge» του 
2020 στην κατηγορία DD2 Max, ο Αχιλλέας πήγε στην Ιταλία για το 
επόµενο βήµα στον µηχανοκίνητο αθλητισµό. Εκεί τον τσέκαραν µε 
γουρλωµένα µάτια, τον εγκρίνανε, και εντάχθηκε αµέσως στη διεθνή 
οµάδα «CPB Sport» την οποία εντυπωσίασε µε το ήθος και τις επιδόσεις 
του – πάει σφαίρα το παλικάρι. Τώρα, κάτω από τη καθοδήγησητης CPB 
Sport, σε µια από τις πιο απαιτητικές κατηγορίες του καρτινγκ (KZ2), ο 
Αχιλλέας θα χρειαστεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που κρύβονται 
πίσω από τον αγώνα Trofeo Andrea Margutti στη διεθνή πίστα του Lonato 
(South Garda Karting), όπου θα αγωνιστεί στις 29 Απριλίου. Του ευχόµα-
στε να σκίσει, εννοείται, και να σκέφτεται τη µαµάκα του, άρα να προσέ-
χει, ναι, ίσως να πάρει και ζακέτα. 
Ο Αχιλλέας δεν είναι µόνο µανιακός οδηγός µε ικανότητες που πλησιάζουν 
τον Νίκι Λάουντα (σε τοµέα καρτ), είναι επίσης τελειόφοιτος του τµήµατος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών.
Μου φάνηκε ενδιαφέρουσα περίπτωση και αξιόλογο παιδί, για αυτό σας τον 
παρουσιάζω – µε κίνδυνο να τσιµπήσει ο γιος µου και να ξανα-θυµηθεί τα 
καρτ, πάνω που αρχίσαµε να τα ξεχνάµε, λόγω λοκντάουν… 

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΤ 
ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Της ΜΑΝΙΝΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

 (12µισι) έχει µανία µε τα αυτοκίνητα, και ως 
τώρα, µε τα καρτ – αν και δεν οδηγεί πια, λόγω λοκντά-
ουν. Αλλά έχουµε τραβηχτεί κατά καιρούς σε ωραι-
ότατες πίστες καρτ στις Σέρρες, στο Κιλκίς, στη 

Νότια Κρήτη, στην Ελευσίνα, στην Παλλήνη και 
αλλού, για να οδηγήσει ο µικρός «αυτοκινητάκια», 

όπως τα λέγαµε παλιά. Οδηγεί σφαίρα, µου φεύγει η ψυχή 
όταν περνάει από µπροστά µου πυραυλοκίνητος, και επίσης 
η κάθε προπόνηση ήταν/είναι γύρω στο πενηντάρικο. Είναι 
ακριβό σπορ, η οδήγηση καρτ, κι όσο µεγαλώνει το παιδί 

Φίλη της οποίας ο γιος είναι ο (κούκλος, ταλαντούχος και φτε-
, µου λέει ότι η προπόνηση 

σε ηµι-επαγγελµατικό, ή τέλος πάντων σε προχωρηµένο επίπεδο, 
χτυπάει και το ενάµισι χιλιάρικο… Άρα πρέπει να το αγαπάει πάα-
ααααρα πολύ το σπορ ένα παιδί, προκειµένου να µπει ο γονιός στην 

Όσοι ασχολούνται µε τον µηχανοκίνητο αθλητισµό έχουν ακούσει το 
όνοµα του Αχιλλέα, αρκετοί τον έχουν δει και να αγωνίζεται, αν πρόλα-
βαν, µια και πέρασε από µπροστά τους σαν σίφουνας.
Ύστερα από την τρίτη του θέση µε την οµάδα Maitos Kosmic Kart Racing 
Team στον Πανελλήνιο αγώνα κάρτινγκ «Rotax Max Challenge» του 
2020 στην κατηγορία DD2 Max, ο Αχιλλέας πήγε στην Ιταλία για το 
επόµενο βήµα στον µηχανοκίνητο αθλητισµό. Εκεί τον τσέκαραν µε 
γουρλωµένα µάτια, τον εγκρίνανε, και εντάχθηκε αµέσως στη διεθνή 
οµάδα «CPB Sport» την οποία εντυπωσίασε µε το ήθος και τις επιδόσεις 
του – πάει σφαίρα το παλικάρι. Τώρα, κάτω από τη καθοδήγησητης CPB 
Sport, σε µια από τις πιο απαιτητικές κατηγορίες του καρτινγκ (KZ2), ο 
Αχιλλέας θα χρειαστεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που κρύβονται 
πίσω από τον αγώνα Trofeo Andrea Margutti στη διεθνή πίστα του Lonato 
(South Garda Karting), όπου θα αγωνιστεί στις 29 Απριλίου. Του ευχόµα-
στε να σκίσει, εννοείται, και να σκέφτεται τη µαµάκα του, άρα να προσέ-

Ο Αχιλλέας δεν είναι µόνο µανιακός οδηγός µε ικανότητες που πλησιάζουν 
τον Νίκι Λάουντα (σε τοµέα καρτ), είναι επίσης τελειόφοιτος του τµήµατος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών.
Μου φάνηκε ενδιαφέρουσα περίπτωση και αξιόλογο παιδί, για αυτό σας τον 
παρουσιάζω – µε κίνδυνο να τσιµπήσει ο γιος µου και να ξανα-θυµηθεί τα 
καρτ, πάνω που αρχίσαµε να τα ξεχνάµε, λόγω λοκντάουν… 

ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΜΑΝΙΝΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

  Ο τομέας οδήγησης του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι αρκετές σκάλες πάνω από το καρτ, 

  και οι νεαροί «πιλότοι» γίνονται σταρ. Όχι εύκολα, ούτε ανέξοδα…

Ο

ΑΧΙΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ



8 - 14 ΑΠΡΙΛΙου 2021 A.V. 29 



30 A.V. 8 - 14 ΑΠΡΙΛΙου 2021

5 καταστήματα 
με ξεχωριστές 
χειροποίητες 
τσάντες
Της ΕΛΕΝΗΣ 
ΜΠΕΖΙΡΙΑΝΟΓΛΟΥ

01 3quarters  
Tο πιο ιδιαίτερο μοτίβο που 

θα συναντήσεις στην Αθήνα είναι 

οι τέντες των σπιτιών της, και 

οι 3quarters αποφάσισαν να τις 

μετατρέψουν σε πρωτότυπες, 

χειροποίητες, ανθεκτικές τσάντες. 

Δουλεμένες στο χέρι, με υλικά και 

εργαλεία που προέρχονται από 

ντόπιους προμηθευτές. Θα βρεις 

πολλά μεγέθη και χρωματικούς 

συνδυασμούς ενώ κάθε σχέδιο 

είναι κυριολεκτικά μοναδικό. 

Αγίου Δημητρίου 19, Ψυρρή, 
2111832311, 3quarters.design

02 Bonendis 

Σχεδιάζονται και κατασκευ-

άζονται στην Αθήνα από έλληνες 

τεχνίτες και κυρίως προϊόντα 

της τοπικής αγοράς. Διαθέτουν 

urban αισθητική, απαλές, καθαρές 

γραμμές και έντονα χρώματα που 

τονίζουν το προσωπικό στιλ.  

Απευθύνονται σε αεικίνητους, 

δραστήριους άντρες και γυναίκες, 

με όρεξη για ζωή και καλό γούστο. 

Μοσχάτο, bonendis.gr

03 Fibra Fibra 

Το brand που παντρεύει το 

μοντέρνο design με την παράδοση 

κατασκευάζοντας τσάντες στον 

αργαλειό. Έντονοι χρωματικοί 

συνδυασμοί και γεωμετρικά μο-

τίβα φτιαγμένα στο χέρι από δύο 

νέες κοπέλες που παραδίδουν 

και μαθήματα υφαντικής αν σε 

ενδιαφέρει. Κανένα σχέδιο δεν 

φτιάχνεται δεύτερη φορά, εκτός 

κι αν το ζητήσεις. Οδ. Ανδρούτσου 
36, Κουκάκι, 2109240808,  
Fb: @fibrafibra

04Handi brand Store 

Θέλεις να αγοράσεις έτοιμη 

μια πλεκτή χειροποίητη τσάντα 

ή τα υλικά και την τεχνογνωσία 

για να τη φτιάξεις μόνη σου; Εδώ 

μπορείς να κάνεις και τα δύο αφού 

η ιδιοκτήτρια Κατερίνα και σχε-

διάζει τσάντες, και πουλάει ό,τι 

υλικά μπορεί να χρειαστεί κανείς 

για χειροτεχνίες, και παραδίδει 

μαθήματα πλεξίματος με βελονάκι 

ώστε να μπορείς να δημιουργή-

σεις το δικό σου σχέδιο. Φιλαρέτου 
70, Καλλιθέα, handibrand.gr

05 Apoxylo 

Τσάντες και αξεσουάρ κατα-

σκευασμένα εξ ολοκλήρου στο 

χέρι από εξειδικευμένους έλληνες 

τεχνίτες και ραφείς. Πρωτότυπες, 

οικολογικές, ανακυκλώσιμες, 

ξεχωρίζουν γιατί είναι φτιαγμένες 

από ξύλο ή φελλό ή και των συν-

δυασμό των δύο. Θα βρεις πολλά 

σχέδια, από σακίδια πλάτης μέχρι 

κλασικές tote. Πεντέλης 70,  
Μαρούσι, 2130994826, apoxylo.gr

«Αρώματα, χρωμοσαμπουάν, υδατικές, σκιές, βερνίκια 
νυχιών. Στον τρίτο όροφο θα βρείτε εκπληκτικές ευκαιρίες 

σε αδιάβροχα eye-liner, αδιάβροχες βλεφαρίδες, αδιάβροχα 
λιπ-γκλος, γαλότσες, μουσαμάδες, υδρορροές και 

φουσκωτά για την περίπτωση που βρέξει »

APIVITA
Κρέμα χεριών με βάλσαμο και μελισσοκέρι

CATRICE
Αδιάβροχη 

μάσκαρα για όγκο

CLINIQUE
Σύστημα εξατομικευμένης 
ενυδάτωσης iD Hydrating 
Clearing Jelly

DOC PHARMA
Oceanic Magnesium, συμπλήρωμα διατροφής 

θαλάσσιο μαγνήσιο

FREZYDERM
Micellar water  

για βαθύ καθαρισμό

KIEHL’S
Έλαιο προσώπου 
νυκτός

KORRES
Lip balm με μέντα

LA ROCHE 
POSAY
Αμπούλες Hyalu B5 
για αγωγή 7 ημερών

L’OREAL PARIS
Serum νυκτός με ρετινόλη Revitalift 

Laser Pure Retinol Night

NIVEA
Ενυδατική κρέμα σε συλλεκτική συσκευασία

THE BODY 
SHOP

Απολεπιστικό ποδιών 
με μέντα

YOUTH LAB.
Επιθέματα για σπυράκια και μαύρα στίγματα
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Τον άνθρωπο που ξέρει να αναγνωρίζει ένα 
φιογκάκι του Balenciaga από ένα χιλιόμετρο, να 
τον εμπιστεύεσαι. Τον άνθρωπο που σου στέλ-
νει μια φωτογραφία ενός σακακιού YSL συνο-
δεία μιας λεζάντας που περιγράφει με εξω-
φρενική ακρίβεια το πότε φτιάχτηκε, 
πού εμφανίστηκε πρώτη φορά, από 
τι υλικά είναι φτιαγμένο, ποια το 
φόρεσε, σε ποιο editorial ξένου 
περιοδικού έκανε λανσάρισμα, 
να τον εμπιστεύεσαι. 

Η γνωριμία μου με τον Γιώργο Μο 
είναι κάτι παραπάνω από vintage. 
Τον γνώρισα σαν το alter ego του 
σχεδιαστή Γιώργου Ελευθεριάδη, δί-
πλα στον οποίο εργάστηκε σαν managing 
director για πάνω από 12 χρόνια. Μεγάλος επαγ-
γελματίας και γνώστης της μόδας, ήταν μεγάλη 
χαρά να ζητάς από τον Μο δημοσιογραφικά υλικά 
για να δουλέψεις. Σε απειροελάχιστο χρόνο έρ-
χονταν στο γραφείο σου τα πάντα. Τον ξανασυ-
νάντησα στο περίφημο «Πραθήναι», το πρώτο 
προσωπικό πωλητήριο των Αθηναίων. Ήταν μια 
διοργάνωση που οραματίστηκαν μαζί με τον Μο, 
ο Ελευθεριάδης, η Νότα Δράκου και ο Γιώργος 
Δρακόπουλος και πραγματοποιούνταν κάθε Κυ-
ριακή στον χώρο του θερινού σινεμά «Ζέφυρος» 
στα Πετράλωνα. Εκεί οι Αθηναίοι ως ιδιώτες εί-
χαν την ευκαιρία να δηλώσουν συμμετοχή και να 
έρθουν να πουλήσουν, σε δικούς τους πάγκους, 
προσωπικά τους αντικείμενα.
Για αυτούς που τον ξέρουν, όμως, χρόνια αναγνωρί-
ζουν στον Μο τη βαθιά του γνώση στη μόδα και το 
μεγάλο του πάθος να συλλέγει αξεσουάρ και ρούχα 
περασμένων εποχών, όπου κι αν βρίσκεται. Από το 
1996 ακόμα στην Ιταλία, όπου σαν φοιτητής στη 
σχολή Economia e Commercio di Bari επισκέφτηκε 
για πρώτη φορά «pre-owned» καταστήματα, μέχρι 
την πρώτη του αγορά το 2002 στο Λονδίνο όπου 
ένα ζευγάρι γυαλιά Cazal του ’90 του έκλεψαν την 
καρδιά και τα αγόρασε. Έκτοτε δεν υπήρξε ταξίδι 
του που να μην επισκεφτεί όλα τα flea markets και 
τα vintage shops προκειμένου να εμπλουτίσει τη 
συλλογή του με σπάνια και ξεχωριστά κομμάτια.
Την περασμένη Άνοιξη, στην αρχή της πανδημί-
ας, αποφασίζει να πάρει το ρίσκο και να ανοίξει το 
μαγαζί που πάντα ονειρευόταν. Το Mo Vintage 
Athens άνοιξε στο Κουκάκι με επιλεγμένα κομμά-
τια και αξεσουάρ, όχι πολλά, όχι στοιβαγμένα το 
ένα πάνω στο άλλο, όλα με ταυτότητα και «πεντι-
γκρί» που μπορεί να σου τη διηγηθεί ο Γιώργος με 
ζηλευτό τρόπο. Τα ρούχα εδώ δεν τα λες ακριβώς 
vintage, ή «δεύτερο χέρι» ή μεταχειρισμένα ή «pre-
owned». Είναι κομμάτια που εγώ θα τα έλεγα «δεύ-
τερης αγάπης». Αν και υπάρχουν αφόρετα με το τα-
μπελάκι τους, τα περισσότερα προέρχονται από 
ανθρώπους που κάποτε τα ερωτεύτηκαν, τα αγό-
ρασαν, τα φόρεσαν, τα πρόσεξαν, τα φύλαξαν και 
κάποια στιγμή, για χίλιους διαφορετικούς λόγους, 
ήρθε η ώρα να τα αποχαιρετίσουν. Το Mo Vintage 
επομένως διαθέτει ρούχα δεύτερης αγάπης, που 
σε πείσμα της γρήγορης μόδας, εδώ ανακυκλώνο-
νται, με μηδενικό αποτύπωμα, με σεβασμό στην 
ηθική μόδα, τη βιωσιμότητα και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Είτε πρόκειται για ένα σύνολο του 
Claude Montana, είτε για ένα ζευγάρι γυαλιά που 
κάποτε φόρεσε η Yoko Ono, είτε για ένα βραχιόλι 
του Gianni Versace, τα περισσότερα κομμάτια προ-
έρχονται από αγορές που κάνει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης 
στα ταξίδια του, από ιδιωτικές συλλογές ή ακόμα 
και από δημοπρασίες. 

Ποιο ήταν το πρώτο κομμάτι που έφτασε στα 
χέρια σου; Στο πρώτο μου ταξίδι στο Λονδίνο το 
2002 αγοράζω ένα Ζευγάρι γυαλιά Cazal του 1990. 
Παρόλο που δεν είχα ανάγκη να φοράω γυαλιά 

οράσεως, τα αγόρασα. Έτσι απλά ξεκίνησε η 
σχέση μου με το Vintage.

Σε ποιο ρούχο έχεις μεγάλη αγά-
πη; Πρόκειται για ένα συλλεκτικό, 
ολομέταξο τζάκετ στο χρώμα του 
κονιάκ, Romeo Gigli της συλλογής 
Άνοιξη Καλοκαίρι 1990. Ο Gigli υ-
πήρξε ανατρεπτικός για τα 90s. Η 
συγκεκριμένη συλλογή είναι μία 

από τις αγαπημένες μου και τις πιο 
σημαντικές στην καριέρα του. 

Άνοιξες σε μια εποχή δύσκολη και 
δυστοπική. Τι σκέφτηκες και πήρες αυτό 

το ρίσκο; Προσωπικά θεωρώ ότι δεν υπάρχουν 
δύσκολες και εύκολες εποχές, όπως επίσης δεν 
υπάρχουνε ιδανικές εποχές. Η ζωή μας είναι ένας 
αδιάκοπος αγώνας. Δεν αισθάνομαι ότι πήρα κά-
ποιο ρίσκο. Την απόφαση την πήρα με μεγάλη ευ-
κολία σκεπτόμενος απλά ποιο θα ήθελα να είναι το 
επόμενο επαγγελματικό βήμα μου.
Διαλέξέ μας τρία «διαμαντάκια» που υπάρ-
χουν αυτή τη στιγμή στο Mo Vintage Athens; Το 
Romeo Gigli Jacket που ανέφερα παραπάνω, ένα 
σύνολο Thierry Mugler του 1990 σακάκι με φούστα, 
όπου ήταν η καμπάνια για τα καταστήματά του, ένα 
σακάκι Giorgio Armani του 1987 που ακριβές αντί-
γραφο βρίσκεται στη μόνιμη συλλογή στο μουσείο 
μόδας του Kyoto στην Ιαπωνία.
Ποιες πόλεις του εξωτερικού διαθέτουν πλού-
σιο vintage (εκτός από το Βερολίνο); Θεωρώ 
βασίλισσα του Vintage τη Νέα Υόρκη. Εννοείτε το 
Λονδίνο και το Παρίσι
Γιατί επέλεξες το Κουκάκι; Γιατί, όταν αποφάσισα 
να ανοίξω το Mo Vintage Athens, το ονειρεύτηκα 
κοντά στην Ακρόπολη. Επίσης νομίζω ότι είμαστε 
σε μια στιγμή που υπάρχει μια γενική μετακίνηση 
της αγοράς ως έννοια με τον τρόπο που προϋπήρ-
χε. Φυσικά αναμένεται να δούμε κι άλλες αλλαγές 
μετά την παρούσα κατάσταση της πανδημίας.
Σε ποιο ειδικό κοινό απευθύνεσαι; Σε όσους είναι 
ανοιχτοί στο να αποκτήσουν και να αγαπήσουν 
ένα pre-owned κομμάτι. Το vintage είναι πάθος, 
είναι αγάπη και θαυμασμός για το παρελθοντικά 
ωραίο που όμως εξακολουθεί να υπάρχει και να 
εντυπωσιάζει το ίδιο και περισσότερο σήμερα. Τα 
κομμάτια των προηγούμενων δεκαετιών έχουν μια 
αίγλη που μόνο όταν τα αγγίξεις το καταλαβαίνεις. 
Οι ποιότητες των υφασμάτων των κουμπιών των 
υλικών, ακόμη και ο τρόπος ραφής τους, δεν έχει 
καμία σχέση με τα σημερινά ρούχα. Η ποιότητα και 
ο σχεδιασμός είναι ανώτερος. Οι άνθρωποι που 
αγαπάνε τα Vintage κομμάτια το αναγνωρίζουν.
Τι κομμάτι από το μαγαζί κρατάς αυτή τη στιγ-
μή στα χέρια σου; Ένα Yves Saint Laurent σύνολο 
φούστα με μπλούζα από την περίφημη συλλογή 
Άνοιξη-Καλοκαίρι 1979 με το print φεγγάρια και 
αστέρια. 
Μπορεί κάποιος να έρθει εδώ για να πουλήσει 
τα δικά του vintage; Φυσικά, ναι. Αν έχει κάτι το 
οποίο είναι Vintage και επώνυμο μπορεί να επικοι-
νωνήσει μαζί μας.
Πώς πιστεύεις ότι θα κυλήσει το 2021; Θα είναι 
μια δύσκολη χρονιά, αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι. 
Ας ντυθούμε όμορφα με τα ρούχα μας που δεν χα-
ρήκαμε όλο αυτό τον καιρό λόγω της πανδημίας 
και ας υποδεχτούμε την άνοιξη. Ετοιμαζόμαστε για 
την καλοκαιρινή περίοδο με όσο το δυνατόν πιο 
όμορφα κομμάτια. A
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Mo
Vintage athens

Ο  Γιώργος Μο άνοιξε το πιο ενημερωμένο Vintage 
κατάστημα στο Κουκάκι

Της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Info Mo Vintage Athens, Βεΐκου 9, Κουκάκι (μετρό Ακρόπολις), 2114169278, 
Instagram @movintageathens/ www.movintageathens.com /info@movintageathens.com

Yves Saint Laurent, 
total look

Το κατάστημα στο Κουκάκι

Gianni Versace Couture Romeo Gigli, Silk Jacket
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ΓΕΥΣΗ
Επιµέλεια
ΝΕΝΕΛΑ 

ΓΕΩΡΓΕΛΕ

¤
έγεται ότι ο Βούδας βαδίζοντας 

σε δρόµους και µονοπάτια κουβα-

λούσε πάντα πάνω του ένα µπολ. 

Μέσα σε αυτό το µπολ οι άνθρωποι 

των χωριών και της υπαίθρου από όπου 

περνούσε, έβαζαν τη δωρεά τους, δη-

λαδή το φαγητό που µπορούσε ο καθέ-

νας να µοιραστεί. Στο τέλος της µέρας, ο 

Βούδας θα έτρωγε ό,τι είχε µέσα το µπολ, 

συνήθως ρύζι και λαχανικά. Από αυτή 

την ιστορία πήραν και το όνοµά τους τα 

Healthy Buddha Bowls ή –για συντοµία– 

Healthy Bowls.

Τι είναι το Healthy Bowl
∆εν είναι η µοναδική ονοµασία µε τα ο-
ποία θα τα βρείτε. Λέγονται επίσης Power 
Bowls, Hippie Bowls, Sunshine Bowls, 
Energy Bowls, Macro Bowls ή απλά… 
Bowls. Ως Buddha Bowls πάντως γνώρι-
σαν τη δόξα του Internet το 2017 και τώ-
ρα εν µέσω πανδηµίας κάνουν το δυνατό 
τους comeback. Ανεξάρτητα από τον τίτ-
λο τους, όµως, η λογική είναι παντού η 
ίδια: µέσα σε ένα µπολ στριµώχνονται 
κάποιο αµυλούχο τρόφιµο, φρούτα ή 
λαχανικά, µία φυτική (π.χ. µανιτάρια) 
ή ζωική πρωτεΐνη και καλά λιπαρά. Με 
άλλα λόγια, όλα τα µακροθρεπτικά συ-
στατικά που χρειάζεται ο ανθρώπινος 
οργανισµός. Ταυτόχρονα το εξ ορισµού 
µικρό µέγεθος ενός µπολ εξασφαλίζει 
ότι θα φας ακριβώς την ποσότητα που 
χρειάζεσαι και όχι παραπάνω. Να γιατί 
τα Healthy Bowls αγαπήθηκαν τόσο από 
όλα τα fitness freaks του κόσµου, να και 
γιατί ζουν τώρα εν µέσω πανδηµίας (που 
όλοι πασχίζουµε να προσέξουµε λίγο πε-
ρισσότερο τη διατροφή µας) το δεύτερο 
κύµα δηµοσιότητάς τους. 

Σηµείωση: Στην ίδια λογική του «φουλ θρεπτικού 
bowl», αλλά µε γλυκές γεύσεις, υπάρχουν και τα 
Acai Bowls. Τα Acai Bowls συνήθως καταναλώνο-
νται ως πρωινό και µπορεί να περιέχουν: φρούτα, 
γιαούρτι (ή κάποιο φυτικό γάλα στη vegan τους 
εκδοχή), ξηρούς καρπούς, σπόρους (π.χ. chia), 
κακάο, φιστικοβούτυρο και φυσικά Acai (φρούτο 
- superfood της Βραζιλίας, που στην Ελλάδα το 
βρίσκουµε σε µορφή σκόνης ή πουρέ).

Η Αθήνα 
τρώει σε 

Bowl
Τι είναι τα Healthy Bowls 

και πού θα τα βρεις

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΒΝΑΤΣΙΟΥ
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Ένα μικρό (αλλά απ’ ό,τι φαίνε-
ται σημαντικό) tip
 Ένας από τους κυριότερους λόγους που 
έκανε τα Healthy Bowls να ξεχωρίσουν 
(εκτός από τη θρεπτική τους αξία), είναι 
η εμφάνισή τους. Το κλειδί εδώ είναι ότι 
δεν ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί, αλ-
λά αντίθετα τα… «τακτοποιούμε» ομοι-
όμορφα σε κάθε γωνιά του μπολ. Αυτή η 
συμμαζεμένη εμφάνιση σε συνδυασμό με 
τα έντονα χρώματα των υλικών είναι που 
τελικά κάνει τα Healthy Bowls εξαιρετικά 
φωτογενή και άρα πρωταγωνιστές στο… 
Instagram, εκεί όπου η αξία κάθε food 
trend κρίνεται αποκλειστικά από το πόσο 
χορταίνει το μάτι…●

Τι χρειάζεσάι 
για να φτιάξεις το δικό σου 

HealtHy Bowl

Καταρχάς ένα μεσαίου μεγέθους μπολ 
(μπολ, έτσι; Όχι σαλατιέρα!). Από εκεί και 
πέρα θες…

1. Μία αμυλούχα βάση, όπως: ρύζι, κινόα, 
καλαμπόκι, γλυκοπατάτα, φασόλια, παντζά-

ρια, αρακάς, κολοκύθα.

2. Λαχανικά (ωμά, ψητά ή σοταρισμένα) ό-
πως: καρότα, αγγούρι, λάχανο, κολοκυθάκια, 
πιπεριές, μπρόκολο, κουνουπίδι, σπαράγγια, 
λαχανάκια Βρυξελλών, kale, μαρούλι ή ό,τι 
άλλο λαχανικό προτιμάμε.

3. Φυτική ή ζωική πρωτεΐνη, όπως: ξηροί 
καρποί, όσπρια, κινόα, αυγά, ψάρι ή άπαχο 
κρέας. 

4. Καλά λιπάρα, όπως: ελαιόλαδο, ελιές, 
αβοκάντο, ταχίνι κλπ.

Luv n Roll

Τα Keto Bowls του 
Luv n Roll
Ακολουθώντας τη φιλοσοφία 
της κετογονικής δίαιτας, τα 
συγκεκριμένα Bowls έχουν 
δημιουργηθεί σε συνεργασία 
με διατροφολόγο και… σκάνε 
από υγεία! Στον κατάλογο 
θα βρεις 5 προτάσεις, εμείς 
ωστόσο ξεχωρίζουμε το Keto 
Bowl Rib-eye με κινόα, γλυ-
κοπατάτα, πιπεριές, kale και 
rib-eye black angus (€10).

To Power Bowl του 
Nice n Easy  
Από τα πρώτα εστιατόρια 
που σύστησαν στην Αθήνα 
τη farm to table φιλοσοφία 
και τα βιολογικά προϊόντα, το 
Nice n Easy δεν θα μπορούσε 
να μη σερβίρει τουλάχιστον 
ένα healthy bowl. Διαλέξαμε 
αυτό με την τρίχρωμη κινόα, 
φακές beluga, γλυκοπατάτα, 
αβοκάντο, ρόδι, γιαούρτι κα-
ρύδας και αποφλοιωμένους 
σπόρους κάνναβης (€8,90).

Τα Bowls του
The Clumsies 
 Εδώ και λίγους μήνες το γνω-
στό bar restaurant έχει μπει 
στο παιχνίδι του delivery και 
μάλιστα με μενού που φέρει 
την υπογραφή του διάσημου 
σεφ Αθηναγόρα Κωστάκου. 
Στο οποίο μενού μια ολόκλη-
ρη κατηγορία αφιερώνεται 
στη πολυχρωμία των Healthy 
Bowls. Δημοφιλέστερο ό-
λων το The Avo με λιωμένο 
αβοκάντο, ντοματίνια, ρόκα, 
μανιτάρια και ζυμωτό ψωμί 
(€9,50).

To Early Spring Bowl
 του Six Seasons
Το εστιατόριο αυτό άνοιξε 
πριν λίγους μήνες στο Χα-
λάνδρι με την υπόσχεση να 
μαγειρεύει αυστηρά εποχι-
ακά. Έτσι, με το που μπήκε η 
άνοιξη, στο μενού του εμφα-
νίστηκε το Early Spring Bowl 
με κινόα, ρύζι κουνουπιδιού, 
αβοκάντο, ψητό μανιτάρι, 
ψητό παντζάρι, βιολογικά ρε-
βίθια, λάχανο τουρσί και βινε-
γκρέτ εσπεριδοειδών (€7).

Τα Buddha Bowls 
του Pure Juice Bar
 Όχι μία ούτε δύο, αλλά συνο-
λικά 8 προτάσεις σε Healthy 
Buddha Bowls φιγουράρουν 
στον κατάλογο του Pure Juice 
Bar, έτσι, για να μην ξέρεις τι 
να πρωτοδιαλέξεις… Πάντως, 
εμείς σταθερά προτιμάμε το 
Chicken Teriyaki Bowl με ρύζι, 
χούμους, κοτόπουλο teriyaki, 
ανάμεικτη σαλάτα, μανιτάρια, 

ηλιόσπορο και ελιές, που σερ-
βίρεται με ένα απαλό dressing 
από λάδι και λεμόνι (€9).

Το Buddha Bowl 
στο Βαζάκι
Με βιολογική κινόα, αβοκά-
ντο, tofu, μανιτάρια, καρότο, 
παντζάρι, ρόκα, γαλλική 
σαλάτα και χειροποίητη 
vegan mayo αυτό το Buddha 
Bowl (€9,50) ανήκει στα πιο 
δημοφιλή πιάτα του γνωστού 
χαλανδριώτικου Juice Bar και 
παραγγέλνεται σχεδόν τόσο 
συχνά, όσο και οι χυμοί του. 

To Buddha Bowl 
Seitan του Peas  
Φουλ ορεξάτο (και με τέλειο 
όνομα!) το Peas ήρθε στο 
Κουκάκι για να αποδείξει ότι 
η vegan διατροφή μπορεί να 
είναι εξαιρετικά νόστιμη. Give 
peas a chance, λοιπόν, όπως 
λέει και το μότο του vegan 
εστιατόριου και δοκίμασε το 
Buddha Bowl Seitan με κινόα, 
ψητά λαχανικά, αβοκάντο και 
σος (€8,50).

Τα Smoothie Bowls 
του Healthies  Η ροζ 
αυτή γωνιά εμφανίστηκε στο 
Κουκάκι μετά το τέλος της 
πρώτης καραντίνας με γλυκά 
χωρίς ζάχαρη και υγιεινό, 
αλλά πεντανόστιμο street 
food. Από τα Smoothie Bowls 
του ξεχωρίζουμε το Smoothie 
pink bowl με γιαούρτι, μέλι, 
παντζάρι, σμέουρο, μύρτιλο, 
μούρα και granola (€6,90).

Τα Acai και 
Smoothie Bowls
του Happy Blender
 Εδώ θα βρεις μία τεράστια 
ποικιλία σε Acai και Smoothie 
Bowls για να ξεκινήσεις τη 
μέρα σου μες στην ενέργεια. 
Θα δυσκολευτείς να αποφα-
σίσεις, οπότε προτείνουμε 
να αρχίσεις τη δοκιμή από το 
Acai Energy Bowl με υψηλής 
ποιότητας οργανικό acai με 
guarana, μπανάνα και γάλα 
αμυγδάλου, που συνοδεύεται 
με μπανάνα, σπόρους chia, 
νιφάδες καρύδας και granola 
(€7,90).

To Acai Vegan Bowl 
του Me  Πολύχρωμο και 
λαχταριστό αυτό το Acai 
Vegan Bowl (€8,60) το θες, είτε 
είσαι vegan, είτε όχι. Περιέχει 
berries, φρέσκα φρούτα, 
φιστικοβούτυρο και granola 
με νιφάδες καρύδας και εκτός 
από τις ανάγκες του πρωινού, 
ικανοποιεί πλήρως και τις α-
πογευματινές υπογλυκαιμίες. 

10 νόστιμα Bowls 
της πόλης
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»
ια παγκοσµίως διάσηµη, αλλά άγνωστη Ιταλίδα. Όταν 
ο δηµοσιογράφος Κλαούντιο Γκάτι ακολούθησε τη 
διαδροµή του χρήµατος και έδωσε στη δηµοσιότητα 
το αποτέλεσµα της έρευνάς του για την καλά κρυµµένη 

ταυτότητα της Ιταλίδας συγγραφέα Έλενα Φερράντε, ξεσή-
κωσε θύελλα. Κατηγορήθηκε ότι παραβίασε την ιδιωτικότητά 
της και το δικαίωµά της στην ανωνυµία, η οποία για τη συγγρα-
φέα ήταν συνειδητή απόφαση και απαραίτητη προϋπόθεση 
για την καλλιτεχνική της έκφραση. Οι αναγνώστες δεν ήθελαν 
να ξέρουν. Η Φερράντε είχε γίνει µύθος και έτσι ήθελαν να 
παραµείνει. Στην αρχή, τουλάχιστον. Σύµφωνα µε το πόρι-
σµα του Γκάτι, πριν κάποια χρόνια, το πρόσωπο που γράφει 
τα µυθιστορήµατα της Φερράντε είναι η µεταφράστρια Ανίτα 
Ράτζα. Είναι όµως η Ράτζα; Μήπως πίσω από το ψευδώνυµο 
κρύβονταν αλγόριθµοι, µια ολόκληρη οµάδα, ένα φιλόδοξο 
πρότζεκτ; Ή ένας ώριµος κύριος, µε γερή συγγραφική πένα, 
από την Καµπανία του ιταλικού νότου; 
Η εκστρατεία για την αποκάλυψη της ταυτότητας της Φερρά-
ντε έχει διάρκεια εικοσαετίας. Τα µυθιστορήµατά της, µεταξύ 
αυτών η εξέχουσα  «Τετραλογία της Νάπολης», µε περισσότε-
ρα από 16 εκατοµµύρια αντίτυπα σε 48 χώρες, θριαµβεύουν σε 
όλο τον κόσµο. Το µυστήριο γύρω από την ψευδωνυµία της είχε 
ως αποτέλεσµα να εξάψει τη φαντασία των αναγνωστών, των 
κριτικών λογοτεχνίας, των επιστηµόνων της πληροφορικής, 
των µαθηµατικών, των γλωσσολόγων, των δηµοσιογράφων. 
Το 2017 στο Πανεπιστήµιο της Πάντοβας επιστρατεύτηκαν 
εξειδικευµένοι υπολογιστικοί γλωσσολόγοι, πληροφορικάριοι 
και στατιστικολόγοι µε επικεφαλής τους καθηγητές Κορτελά-
τσο και Τούτσι. Και η τεχνητή νοηµοσύνη έκανε το θαύµα της. 
Έδειξε έναν άνδρα άνω των εξήντα ετών από την Καµπανία. 
Τον Ντοµένικο Σταρνόνε, συγγραφέα, δηµοσιογράφο, σε-
ναριογράφο και σύζυγο της Ράτζα. Επτά υφοµέτρες, µεταξύ 
αυτών και ο καθηγητής Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και διευθυντής του Εργαστηρίου Υπο-
λογιστικής Υφολογίας, Γιώργος Μικρός, υιοθέτησαν το ίδιο 
συµπέρασµα: «Αλλά ο Σταρνόνε όταν το ανακοινώσαµε έγινε έξω 

φρενών. Όλα αυτά αφορούν τα πρωτότυπα λογοτεχνικά κείµενα 
της Φερράντε. Όταν περάσαµε στα µη λογοτεχνικά, η κατάστα-
ση αποδείχθηκε διαφορετική. Τα πορίσµατα της υπολογιστικής 
υφολογίας δείχνουν ότι είναι γραµµένα από πολλά και πολύ δια-
φορετικά µεταξύ τους πρόσωπα. Η µιντιακή εποµένως εικόνα και 
παρουσία της Φερράντε οφείλεται στη δουλειά µιας ολόκληρης 
οµάδας και έχει χαρακτήρα πρότζεκτ. Είναι ένα µοντέλο, ένα υπό-
δειγµα για το πώς ενεργεί και εργάζεται ο άυλος συγγραφέας».
Η αποκάλυψη του Γκάτι ήθελε τη Φερράντε γυναίκα. «Ήταν µια 
ανακούφιση. Το φύλο για ένα µεγάλο ποσοστό αναγνωστριών 
και κυρίως ερευνητριών ήταν πολύ σηµαντικό» γράφει η Elisa 
Sotgiu σε πρόσφατο άρθρο της στο Lithub. ∆εν ήταν θέµα 
ποσόστωσης. Οι περισσότεροι άνδρες συγγραφείς που γρά-
φουν για  τις γυναίκες δέχονται επικρίσεις ότι δεν τις γνωρί-
ζουν πραγµατικά. Και οι περισσότερες πένες είναι γένους αρ-
σενικού. Η Φερράντε αγγίζει µε τέτοια µαεστρία τις ιστορίες 
γυναικείας ενηλικίωσης ώστε η δηµιουργία της ταυτότητας 
«Έλενα Φερράντε» να αποτελεί ένα αξιοσηµείωτο case study. 
Στην επιτυχία του έργου της συνέβαλε και  ο εκδοτικός οίκος. 
Οι εκδόσεις Europa Editions, µε τους Ιταλούς Οτσόλα και 
Φέρι στο τιµόνι, και γραφεία σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη, µετέ-
φρασαν στα αγγλικά το έργο της Φερράντε, από το πρώτο της 
µυθιστόρηµα, χωρίς καµία χρονοτριβή, σχεδόν ταυτόχρονα 
µε την κυκλοφορία του στην ιταλική γλώσσα. Και ενώ η Φερ-
ράντε προκάλεσε παγκόσµιο πυρετό, ο Σταρνόνε τράβηξε την 
προσοχή των Αµερικανών κριτικών µε το µυθιστόρηµα του 
«Ties» το 2014, το οποίο µπορεί να διαβαστεί και ως συνέχεια 
του µυθιστορήµατος «Μέρες εγκατάλειψης» της Φερράντε.

«∆εν υπαινίσσοµαι ότι η σύλληψη της Έλενα Φερράντε είναι ένα 
έξυπνο εκδοτικό εύρηµα. Βεβαίως µια γυναίκα συγγραφέας µπο-
ρεί να αποφύγει την κακή κριτική» υποστηρίζει η Sotgiu. «Εννοώ 
πως αν γκουγκλάρετε “άνδρες συγγραφείς δηµιουργούν γυναι-
κείους χαρακτήρες”, τα πρώτα λίγα αποτελέσµατα έχουν τίτλους 
όπως “30 φορές που οι άνδρες συγγραφείς έδειξαν ότι δεν ξέρουν 
τίποτα για τις γυναίκες” και “οι άνδρες συγγραφείς δεν έχουν ιδέα 
πώς να γράψουν για γυναικείους χαρακτήρες”. Το να γράφεις από 
τη σκοπιά της γυναίκας θα µπορούσε επίσης να είναι ένας τρόπος 
για να τραβήξεις την προσοχή στο ζήτηµα της ταξικής δυναµικής 
και της κοινωνικής κινητικότητας που υπήρξε συχνά στο επίκε-
ντρο της γραφής του Σταρνόνε». 

Αναγνωρίζοντας ότι η Έλενα Φερράντε είναι πιθανότατα 
άνδρας θα µπορούσε επίσης να αλλάξει τα πράγµατα  προς 
στο χειρότερο, εκτιµά η Sotgiu. «Η άποψη ότι είναι γυναίκα λει-
τούργησε θετικά. Γυναίκες ακαδηµαϊκοί στον τοµέα των Ιταλικών 
Σπουδών βρέθηκαν ξαφνικά στα χέρια τους µε ένα αξιόπιστο εισι-
τήριο για διεθνή συνέδρια, διαδικτυακά περιοδικά, ειδικά τεύχη, 
εκδοτικούς οίκους. Μπορεί να µπει ένα τέλος σε αυτά τα πλεονε-
κτήµατα. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να είναι κανείς απαισιόδοξος» 
συµπληρώνει. Όποιες κι αν είναι οι θεωρίες για την ταυτότητά 
της, είτε είναι άνδρας είτε γυναίκα, διαβάζεται απολαυστικά 
και µονορούφι. Και εξακολουθεί να αποτελεί το µεγαλύτερο ά-
λυτο λογοτεχνικό µυστήριο της εποχής µας. Η «Aπατηλή ζωή 
των ενηλίκων» (La vita bugiarda degli adulti) είναι το τελευταίο 
της µυθιστόρηµα και κυκλοφόρησε τον Νοέµβριο του 2019 
(εκδόσεις Πατάκη, 2020, µτφ. ∆ήµητρα ∆ότση). A

ΒΙΒΛΙΟ
Επιµέλεια: 
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Ποια ή ποιος είναι 
στ’ αλήθεια η 
Έλενα Φερράντε;
Οι ερευνητές θα καταφέρουν να βρουν 
τη λύση σε ένα από τα µεγαλύτερα 
λογοτεχνικά µυστήρια του καιρού µας;

Της ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Έλενα Φερράντε, Η απατηλή 
ζωή των ενηλίκων, εκδ. Πατάκη
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Τι κοινό έχει η Ελλάδα με τη Χιλή; Βρέχονται και οι δυο από θά-

λασσα (εκείνοι από τον Ειρηνικό, εμείς από τη Μεσόγειο). Έχουν 

και οι δυο ταλανιστεί από δικτατορίες (Πινοσέτ η μία, Παπαδό-

πουλος η άλλη). Έχουν πάρει από δύο Νόμπελ λογοτεχνίας η 

κάθε μία (Γκαμπριέλα Μιστράλ και Πάμπλο Νερούδα από τη μια, 

Σεφέρης και Ελύτης από την άλλη). Το ωραίο είναι πως και τα 

τέσσερα Νόμπελ είναι για ποίηση!

Μάλιστα, το πιο κοινό στοιχείο ανάμεσα στις δύο χώρες είναι 

πως παράγουν ποίηση. Είναι εκτροφεία ιερουργών της ποιητι-

κής Μούσας. Μέχρι τώρα πίστευα ότι η Ελλάδα κατέχει το ρεκόρ 

θεατρικών παραστάσεων ανά τετραγωνικό μέτρο στο κλεινόν 

άστυ, μα είχα λησμονήσει τους ποιητές. Οι ηθοποιοί μπορεί να 

λάμπουν στο σανίδι, όμως οι ποιητές μας, αυτά τα ακούραστα 

μυρμήγκια, τεχνουργούν ιεροφαντικά το δημιουργικό κλέος 

αυτής της χώρας. Οι Έλληνες, όσοι δεν γράφουν ποίηση οι ίδιοι, 

οφείλουν πολλά στους ποιητές της. Περισσότερα βέβαια τους 

οφείλουν οι εκδότες αυτής της χώρας που δίχως τους ποιητές 

να χρηματοδοτούν σεμνά τα καλλικέλαδα πονήματά τους κά-

μποσοι ιστορικοί εκδοτικοί οίκοι θα είχαν πάει φούντο (συγχω-

ρέστε μου την διόλου ποιητική έκφραση).

Οφείλω εδώ να ομολογήσω πως κι εγώ ως ποιητής ξεκίνησα. 

Μάλιστα τρία ποιήματά μου είχαν λάβει διάκριση τιμητική σε κά-

ποιον διαγωνισμό της Πάτρας (όχι καρναβαλικό). Γρήγορα ωστό-

σο εγκατέλειψα την ποίηση καθώς δεν έβλεπα να επιβιώνω των 

συναδελφικών μαχαιρωμάτων. Στράφηκα ανεπιστρεπτί στους 

θαλερούς λειμώνες της πεζογραφίας και βρήκα την υγειά μου.

Διάβασα με μεγάλη απόλαυση το μυθιστόρημα του Αλεχάντρο 

Σάμπρα, «Χιλιανός ποιητής». Ποιητής κι ο ίδιος, το γύρισε γρήγο-

ρα στην πεζογραφία και είδε το φως του. 

Το βιβλίο του περιγράφει με μπόλικο χιούμορ την ποιητική κα-

τάσταση της χώρας του. Θα έλεγε κανείς διαβάζοντάς το πως 

μόνο ποιητές ζούνε στη Χιλή. Ποιητές που τρώγονται μεταξύ 

τους, που σκάβει ο ένας τον τάφο του άλλου, που καρφώνονται 

άλλοτε με ευγένεια κι άλλοτε με μίσος, που οργανώνουν ποιη-

τικές βραδιές και σεμινάρια δημιουργικής γραφής, που αλλη-

λοκεραυνώνονται στα λογοτεχνικά περιοδικά και ομοθυμαδόν 

κατηγορούν τον Πάμπλο Νερούδα (το 

Νόμπελ που λέγαμε). 

Ώσπου φτάνει μια νεαρή φοιτήτρια από 

τη Νέα Υόρκη και ζητάει να πάρει μερικές 

συνεντεύξεις από τους Χιλιανούς ποιη-

τές για κάποια εφημερίδα αμερικάνικη. 

Εδώ ο συγγραφέας απογειώνεται. Το ίδιο 

κι οι ποιητές που κάνουν τα πάντα για να 

δώσουν κι εκείνοι μια συνέντευξη  που 

ίσως τους φέρει τη δόξα που τόσο επι-

ζητούν. Και το μυθιστόρημα φτάνει στο 

ζενίθ του όταν η άμοιρη νεαρή δημοσι-

ογράφος καλείται σε ένα πάρτι ποιητικό. 

Ένα πάρτι μόνο με ποιητές. Τι καλύτερο 

μπορεί να προσδοκά ο αναγνώστης; Οι 

συναντήσεις με τους ποιητές της Χιλής 

εκεί στο πάρτι είναι σα να έχει βρεθεί 

κανείς σε θηριοτροφείο. Υπάρχει ο ανώ-

νυμος ποιητής και ο αστικός ποιητής. Ο 

ποιητής που εκδίδει μόνο συλλογές των 

χιλίων σελίδων κι ο ποιητής που γράφει σε διάλεκτο που μιλάνε 

πέντε άτομα. Υπάρχει ο γκέι ποιητής και ο μάτσο ποιητής. Υπάρ-

χει ο δεξιός ποιητής κι ο αναρχικός ποιητής. Συναντάμε ακόμα 

και τα ονόματα του Καζαντζάκη και του Σεφέρη μες στο βιβλίο 

του Χιλιανού συγγραφέα.

Τιμή και δόξα!

Κοινά ποιητικά ύδατα 
Tου Άρη ΣφΆκιΆνΆκη

Αλεχάντρο Σάμπρα, 
Χιλιανός ποιητής, 
εκδ. Ίκαρος

ΑνΑγνώστησ 
με ΑιτιΑ
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▶ Στον απόηχο ενός φονικού ιού στη Σικελία, λό-

γω του οποίου κανείς δεν καταφέρνει να περάσει 

την ηλικία των 14, η 13χρονη Άννα έρχεται αντι-

μέτωπη με την απαγωγή του μικρότερου αδερ-

φού της. Τότε, η νεαρή κοπέλα επιδίδεται σε μια 

αγωνιώδη αναζήτηση σε όλο το νησί έχοντας να 

παλέψει απέναντι σε μολυσμένα ζώα και παιδικές 

συμμορίες. Μοναδικά της όπλα η εφευρετικότητά 

της και ένα βιβλίο με κανόνες επιβίωσης, κληρο-

νομιά από τη μητέρα της. Η νέα σειρά «Anna» κά-

νει πρεμιέρα το Σάββατο 10 Απριλίου, στις 18:00, 

στο Cosmote Series Marathon HD.

▶ Το κατασκοπικό θρίλερ 8 επεισοδίων αμερικα-

νικής και αγγλικής παραγωγής «Αξιότιμη κυρία» 

αφηγείται το προσωπικό ταξίδι μιας γυναίκας η 

οποία προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη του πα-

ρελθόντος. Διαπλοκή, καλά κρυμμένα μυστικά 

και οικογενειακές ενοχές ζωντανεύουν με πρω-

ταγωνίστρια τη Μάγκι Τζίλενχαλ, η οποία βρα-

βεύτηκε με Χρυσή Σφαίρα. Η σειρά είναι διαθέσι-

μη στο Ertflix.

▶ Η συνεργασία του αστυνομικού Αντουάν και 

της ιστορικού τέχνης Φλόρενς για την εξιχνία-

ση εγκλημάτων σε όλα τα ιστορικά ορόσημα της 

Γαλλίας συνεχίζεται στην 4η σεζόν του «Art of 

Crime» στο Cosmote Series Marathon HD. Ω-

στόσο, η μεταξύ τους συνεργασία, εκτός από την 

επίλυση υποθέσεων, φέρνει στο φως αποκαλύ-

ψεις για μερικά από τα μεγαλύτερα μυστήρια της 

γαλλικής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς 

αύριο, Παρασκευή 9 Απριλίου στις 18.00. Η 4η 

σεζόν του «Art of Crime» προβάλλεται πριν από 

την πρεμιέρα της στη Γαλλία. Οι προηγούμενοι 3 

κύκλοι της σειράς είναι από διαθέσιμοι στον δω-

ρεάν, on demand κατάλογο Cosmote TV Plus. 

▶ Η σειρά «Mayans M.C.», το επόμενο κεφάλαιο 

της ιστορίας των «Sons of Anarchy» από τον Kurt 

Sutter, επιστρέφει με τον τρίτο κύκλο επεισοδίων 

αποκλειστικά στο FOX. Σε παραγωγή Elgin James, 

ο νέος κύκλος κάνει πρεμιέρα 12 Απριλίου και τα 

νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Δευτέρα 

22.40 μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV, 

Wind Vision. Λίγους μήνες μετά το συναρπαστι-

κό φινάλε του προηγούμενου κύκλου και τη σφα-

γή των Vatos Malditos, ο EZ, επίσημο πλέον μέλος 

των Mayans, προσπαθεί να βρει τη θέση του στην 

ιεραρχία του κλαμπ, ενώ ο αδερφός του Angel 

(Clayton Cardenas) παλεύει με τον ίδιο του τον 

εαυτό μετά την απομάκρυνση της Adelita (Carla 

Baratta) και του νεογέννητου γιου του. 

▶ Οι ζωές μιας φιλόδοξης επιχειρηματία, ενός 

γοητευτικού μαφιόζου και ενός προβληματικού εφήβου συγκρούονται σε ένα 

απεγνωσμένο και σκοτεινό κυνήγι πλούτου στη νέα σειρά του Netflix «Εύκολο 

χρήμα».

▶ Τρεις οικολόγοι ακτιβιστών είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε μια ρι-

ζοσπαστική πράξη: Την ανατίναξη ενός υδροηλεκτρικού φράγματος η ύπαρξη 

του οποίου είχε ως αποτέλεσμα μια σαρωτική αλλαγή στη φυσική γεωγραφία 

της περιοχής. Όμως μια απρόσμενη εξέλιξη θα τους οδηγήσει όλους στην πα-

ράνοια. Το οικολογικό αντιθρίλερ «Κινήσεις στο σκοτάδι» της Κέλι Ράιχαρντ 

είναι διαθέσιμο στο Cinobo. 

▶ Οι μεγαλύτερες μουσικές, κινηματογραφικές επιτυχίες ζωντανεύουν ξανά 

έως την Παρασκευή 30 Απριλίου μέσα από το νέο pop up κανάλι Nova Mad 

Cine Sounds στην πλατφόρμα της Nova, στη θέση 190 (Ελλάδα και Κύπρο) 

του ηλεκτρονικού της οδηγού προγράμματος. Ένας ολόκληρος κόσμος ξεδι-

πλώνεται μέσα από soundtracks που άφησαν εποχή μέσα από τις 6 μοναδικές 

ζώνες του Mad (Golden Hits, Modern Theater, Romance, Classic OST Tunes, 

Academy Time, #OST 15) αλλά και τις 4 Special Weekend ζώνες του (Theme 

Songs, Cartoon Time, Walk of Fame, The Musical).

«Art of Crime»

«Εύκολο χρήμα»

«Κινήσεις στο σκοτάδι»

«Αξιότιμη κυρία»

«Mayans M.C.»

Moby:  Επανεκτελέσεις με ακουστικά όργανα 
για την Deutsche Grammophon

➽ «Δεν ξέρω αν για όλους εσάς είναι δεδομένο αλλά για μένα ο κύριος λόγος 
ύπαρξης της μουσικής, είναι να μεταφέρει συναισθηματικές καταστάσεις, να 
συντελεί στο μοίρασμα στοιχείων της ανθρώπινης κατάστασης ανάμεσα σ’ 
εκείνον που δημιουργεί ήχο κι εκείνον που τον ακούει. Λαχταρώ την απλό-
τητα και την ευαισθησία της ακουστικής και της κλασικής μουσικής», γρά-
φει ο Moby περίπου δύο μήνες πριν κυκλοφορήσει το “Reprise”, το 19ο 
album του, που περιλαμβάνει ακουστικές και συχνά κλασικότροπες εκ-
δοχές παλαιότερων τραγουδιών του. Η ιδέα για αυτό τον δίσκο ξεκίνησε 
τον Οκτώβριο του 2018, όταν ο Moby συνάντησε τον μαέστρο Gustavo 
Dudamel στο Walt Disney Concert Hall του Los Angeles, όπου και πρωτο-
παίχτηκαν (σχεδόν) με τον τρόπο αυτόν τα τραγούδια του. Το “Reprise” 
κυκλοφορεί στις 26 Μαΐου και συμμετέχουν πέρα από την Art Orchestra 
της Βουδαπέστης, ονόματα όπως αυτά των Alice Skye, Amythyst Kiah, 
Apollo Jane, Darlingside, Deitrick Haddon, Gregory Porter, Jim James, Kris 
Kristofferson, Luna Li, Mark Lanegan, Mindy Jones, Nataly Dawn, Skylar 
Grey & Vikingur Olafsson. Προμηνύεται σπουδαία δουλειά, αν κρίνουμε 
από την εκτέλεση του “Porcelain”…

➽ «Όλα αυτά που λέει τούτη η ιστορία έγιναν στην Αγγλία, αλλά θα μπορού-
σαν να  ’χουν γίνει και στη δική μας χώρα κι οπουδήποτε αλλού στη Γη. Μου 
τα αφηγήθηκε ένας Άγγλος, ο κύριος Τζορτζ Όργουελ, άνθρωπος δίκαιος και 
θαρραλέος. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς μου τα είπε, έτσι θα προσπαθήσω να 
σας τα διηγηθώ με τα δικά μου λόγια», γράφει ο Μιχάλης Μακρόπουλος 

στο οπισθόφυλλο της 
διασκευής του για παιδιά 
της «Φάρμας των Ζώων» 
του Τζωρτζ Όργουελ. 
Μια ιστορία για τη δημο-
κρατία, την επίγνωση 
και τη συνειδητότητα 
που αυτή απαιτεί, ένα α-
νάγνωσμα που απολαμ-
βάνουν τα παιδιά δύο 
και τρεις και τέσσερις 
φορές, πριν αρχίσουν τις 
ερωτήσεις, τι είναι η δη-
μοκρατία και ποιο είναι 
το αντίθετό της, τι είναι η 
επανάσταση, τι σημαίνει 
ότι κάποιος είναι πιο ίσος 
από τους άλλους, αν πο-
νάει πιο πολύ να διώχνεις 
κάποιον ή να φεύγεις εσύ, 
αν πονάει πιο πολύ να πο-
λεμάς τους εκτός, αυτούς 
που έρχον ται από τον 
έξω κόσμο ή τους δικούς 
σου. Εξαιρετική διασκευή 
από τον Μιχάλη Μακρό-

πουλο, έξυπνη και ταυτόχρονα τρυφερή εικονογράφηση από τη Θέντα 
Μιμηλάκη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.

➽ Οι Sons Of Kemet του Shabaka Hutchings είναι ένα από τα πιο σημα-
ντικά σχήματα της νέας τάσης της jazz, που αναπτύσσεται τα τελευταία 
χρόνια στο Λονδίνο. Μετά το καταπληκτικό “Your Queen Is A Reptile” του 
2018, επιστρέφουν και πάλι για την Impulse, με το “Black To The Future” σε 
πιο προχωρημένο urban ύφος και με τα κλαρινέτα και τα σαξόφωνα του 
Shabaka σε πρώτο πλάνο. Το “Hustle” δείχνει τις προθέσεις τους!

➽ Το “Déjà Vu” είναι ένα από τα πιο σημαντικά albums του τέλους των 
sixties και της αρχής των seventies. Ηχογραφήθηκε το 1969 αλλά κυκλο-
φόρησε τον Μάρτη του 1970, με τους Crosby, Stills, Nash and Young 
να δίνουν περιεχόμενο στην έννοια της ψυχεδελικής folk, όπως αυτή 
αναπτυσσόταν λαμβάνοντας υπ’ όψιν το κίνημα των hippies αλλά και σε 
κάποια σημεία ξεπερνώντας το. Επανακυκλοφορεί σε box set με demos, 
διαφορετικές εκτελέσεις τραγουδιών, μερικά ακυκλοφόρητα, βιβλίο με 
άγνωστες φωτογραφίες και μια αναπάντεχη εκδοχή του “Birds”, που ενώ 
υπήρχε στο προσωπικό “After The Gold Rush” του Young, εμφανίζεται εδώ 
με τον Nash να κάνει backing vocals.

➽ Οι First Aid Kit, το σουηδικό ντουέτο κοριτσιών, κυκλοφορεί τώρα 
υλικό από τις δύο βραδιές στο Royal Dramaten Theatre της Στοκχόλμης, 
όπου παρουσίασε με τρόπο θεατρικό ένα αφιέρωμα στον Leonard Cohen, 
που περιλάμβανε τραγούδια, αποσπάσματα από γράμματα και ποιήμα-
τα του καναδού μουσικού. Μια σειρά από καλεσμένους, δύο ηθοποιοί, 
οκταμελής μπάντα, έγχορδα και 20μελής χορωδία παρουσιάζουν ένα 
πλουσιότατο ακρόαμα, ακόμη κι αν δεν έχουμε την εικόνα των όσων 
συνέβαιναν επί σκηνής εκείνες τις δύο βραδιές.

P.S.  Η διάλυση των Daft Punk άφησε μεγάλο κενό. Το “Loving In Stereo” 
των Jungle προσπαθεί να καλύψει ένα σημαντικό μέρος του, και τα κατα-
φέρνει αν κρίνω από το “Keep Moving”, που αποκάλυψε αυτές τις μέρες η 
αγγλική μπάντα.

Σημειώσεις Ενός 
Μονομανούς LXXXIII
Του ΓιώρΓου Φλώράκη
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Μανεκέν μου, Τζένη, sos! Είμαστε 22 

και μαζί 6 χρόνια. Θέλουμε να συγκα-
τοικήσουμε τα Χριστούγεννα, που θα 
τελειώσει τον στρατό. Οι γονείς χα-
ρούμενοι, οι δικοί μου μού τη λένε για 
τις ικανότητές μου στη μαγειρική και 
στις δουλειές. Τι να κάνω; Με παίρνει 
από κάτω.

Μήπως διαβάζω το Μίλα 

μου βρόμικα του 1950; Τι 

σημαίνει «μου τη λένε για 

τις ικανότητές μου στη μα-

γειρική και στις δουλειές»; 

Και καλά αυτοί είναι μιας 

άλλης γενιάς, εσένα να σε 

παίρνει από κάτω γιατί; Με 

το αγόρι σου θα συγκατοι-

κήσεις και όχι με τους γονείς 

σου. Ο σύντροφός σου ξέρει πάνω-κάτω τα 

δυνατά και τα αδύνατά σου σημεία και σε 

θέλει, όπως είσαι. Όπως κι εσύ αντίστοιχα. 

Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να 

μένεις σε ένα δικό σου σπίτι και ας το έχεις 

άνω-κάτω κι ας έχεις και άδειο ψυγείο. Εξάλ-

λου είμαι σίγουρη ότι θα κάνεις ό,τι καλύτε-

ρο μπορείς, από τη στιγμή που θα είσαι σε 

δικό σου χώρο. Φρόντισε να απολαύσεις το 

νέο σου ξεκίνημα μαζί με το αγόρι σου και 

σιγά-σιγά όλα θα γίνουν. Άντε, και το πρώτο 

delivery κερασμένο από μένα. 

Μανεκέν Τζένηηηηη! Έχω ένα πρόβλη-

μα. Δεν είναι ερωτικό, που ξέρω ότι τα 
λύνεις, αλλά και πάλι είναι πρόβλημα. 
Πρόσφατα, ξεκίνησα τη δική μου ε-
ταιρία με ρούχα και πάει αρκετά καλά. 
Το πρόβλημά μου είναι η αδερφή του 
αγοριού μου, που κάνει την ίδια δου-
λειά και την έχει φάει η ζήλια, με α-
ποτέλεσμα να αντιγράφει οποιαδήπο-
τε κίνηση κάνω. Από τις περιγραφές 
στις φωτογραφίες κάτω από τα ρούχα, 
μέχρι και να πουλάει ΕΠΙΤΗΔΕΣ τα 
ίδια ρούχα με εμένα, ενώ το στιλ της 
γενικά δεν έχει καμία σχέση με το δι-
κό μου. Τι να κάνω; Βοήθησέ με, δεν 
ξέρω πώς να το διαχειριστώ λόγω και 
του αγοριού μου… αλλιώς θα της εί-
χα βγάλει τρίχα-τρίχα το μαλλί! Δώσε 
μου τα φώτα σου, δεν ξέρω πώς να το 
διαχειριστώ.

Ώπα, παιδιά! Όχι ξεμαλλιάσματα! Άσε που 

έχω να δω άνθρωπο να ξεμαλλιάζεται από 

το Λύκειο. Αν έχω καταλάβει καλά, είναι 

αρκετές οι εταιρείες πια στα social media 

που πουλάνε τα ίδια ρούχα, ανεβάζοντας 

τις ίδιες φωτογραφίες από το εξωτερικό και 

χρησιμοποιώντας τις ίδιες περιγραφές κάτω 

από τα ρούχα. Οπότε, θα έπρεπε να είχες ξε-

μαλλιαστεί με άλλες 1.000 τύπισσες. Θα κυ-

κλοφορούσατε κουρούπες, αλλά με τέλεια 

ρούχα. Ναι μεν είναι σπαστικό αυτό που σου 

συμβαίνει με την αδερφή του φίλου σου, 

αλλά σκέψου ότι αυτοί είναι οι κανόνες της 

ελεύθερης αγοράς, στην οποία πρόσφατα 

μπήκες. Χρόνια τώρα ο ένας αντιγράφει τον 

άλλο, ακόμη και στις εταιρείες-κολοσσούς. 

Κάνε focus, λοιπόν, στη δική σου εταιρεία 

και μη σπαταλάς τον χρόνο σου σε μικρό-

τητες.

Μανεκέν μου, θέλω να σου πω κι εγώ 

το πρόβλημά μου. Έχω μια σχέση 4 
χρόνια, η οποία εδώ και λίγο καιρό 
έχει γίνει από απόσταση. Όσο ήμα-

σταν από κοντά, όμως, είχαμε 
θέματα με το σεξ. Στην αρ-

χή, κάπως «ξεχνιόταν» το 
θέμα λόγω καθημερι-
νότητας και στη συνέ-
χεια αυτός αγχωνόταν 
και δεν μπορούσε. Όλο 
αυτό, τέλος πάντων, έ-

χει καταλήξει τώρα στο 
να έχουμε να κάνουμε σεξ 

4-5 μήνες. Και προφανώς, 
από μεριάς του καμία συζήτη-

ση. Από κοντά είχαν γίνει κάποιες 
συζητήσεις, οι οποίες κατέληγαν 
όλες σε τσακωμό. Είμαι 25 χρονών 
και όλες μου οι φίλες μου λένε να 
χωρίσω. Τον αγαπάω, τον εκτιμάω 
και τον θέλω στην καθημερινότητά 
μου, αλλά πλέον νομίζω ότι μιλάω 
όλη μέρα με έναν φίλο μου και με-
τά από τόση αναμονή και άγχος, αν 
πάει προς τα εκεί το θέμα, είμαι κι 
εγώ ξενερωμένη για το αν θα τα κα-
ταφέρουμε ή όχι. 

Θα μπορούσα να τα δικαιολογήσω όλα και 

να τα κατανοήσω όλα (μα όλα), εκτός από 

το να μη μιλάει το ζευγάρι μεταξύ του. Διότι 

αν δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει και 

λύση στα προβλήματα. Που θα προκύψουν 

προβλήματα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, 

δεν ζούμε στη Disneyland. Άλλοτε σοβαρό-

τερα και άλλοτε ασήμαντα. Όλα, όμως, χρει-

άζεται να επικοινωνούνται. Διαφορετικά, ο 

καθένας ζει τη δική του πραγματικότητα στο 

κεφάλι του και, αντί για λύση, έρχεται το χά-

σμα. Δεν ξέρω πόσο καιρό είστε σε απόστα-

ση, δεν ξέρω γιατί όλες σας οι συζητήσεις 

καταλήγουν σε τσακωμό, 

δεν ξέρω εκείνος 

γιατί αγχώνεται, 

δεν ξέρω στους 

πόσους μήνες 

αποχής από το 

σεξ πρέπει να 

θορυβηθεί κά-

ποιος, αυτός που 

ξέρω εγώ (που δεν 

σας ξέρω) είναι ότι 

πρέπει να επικοινω-

νήσετε ώριμα κι ωραία. Κι από εκεί και πέρα, 

ό,τι ήθελε προκύψει. 

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...

Μα σε ψαχνω 
απεγνωσΜενα, 
στην αθηνα Μου
Ήμασταν στη λεωφόρο 
Ποσειδώνος, μου τράβηξες 
την προσοχή! Ήσουν με ένα 
γκρι (ή μαύρο, ήταν νύχτα, 
δεν είδα καλά ντε) Κia, νεαρός 
από 25-30, με γένια. Έστριψες 
προς Άγιο Δημήτριο, ενώ εγώ 
συνέχισα ευθεία.

ΚοσΜιΚον
Μπαρουτάδικο. Κρατούσες 
συγκεκριμένο γλυκό από το 
ζαχαροπλαστείο Κοσμικόν. 
Δεν μου έκοψε να δώσω 
τηλέφωνο. Ενώ μπορούσα. 
Αν δεις, στείλε εδώ.

γοητευτιΚε 
προπονητη...
Σεράφειο κολυμβητήριο. Με 
κοιτάς, σε κοιτώ και μετά 
σιωπή. Κοιταζόμαστε καιρό. 
Λέμε και μια καλημέρα 
τελευταία αλλά μέχρι εκεί. 
Άκουσα τυχαία ότι σε λένε 
Βασίλη. Δεν έχω βρει την 
ευκαιρία να σου μιλήσω 
όμως. Θα ήθελα να σε 
γνωρίσω.

Μετρο, αγια ΒαρΒαρα
Φορούσες τέλειο 
μπλουζοφόρεμα, είχες 

συνδυάσει νύχια, μάσκα, 
παπούτσι και κάλτσα. Δεν 
πρόλαβα να σου μιλήσω και 
το μετάνιωσα. Αν δεις, στείλε 
να σου πω ποιος είμαι.

στην αναΜονη...
Σε είδα στην αναμονή 
τμήματος ΩΡΛ του Υγεία και 
όσο ήμασταν στην αναμονή 
εσύ μίλαγες στο 
κινητό αλλά με κοίταξες. 
Μετά εγώ μπήκα στον 
γιατρό και σε έχασα. Μόνο το 
βλέμμα σου θυμάμαι, 
αλλά είναι αρκετό. Αν το δεις 
και με θυμάσαι, στείλε μου.

ηΜουν σε ασπρη 
Μηχανη
Νίκαια, Περιβολάκι. Ήμουν με 
μια άσπρη μηχανή και σε είδα 
στην Παναγίτσα. Ήσουν με τα 
πόδια και μου χαμογέλασες. 
Δεν πρόλαβα να σταματήσω.

εσυ Με το ασπρο 
Daytona Hobby
Εσύ με το άσπρο Daytona 
Hobby που πας στην Pasarella 
στην Ηλιούπολη, σε ψάχνω!

σε ειδα στον 
σΚλαΒενιτη 
του ρεντη
Κοιταχτήκαμε για πρώτη 

φορά -τυχαία- στην 
κυλιόμενη σκάλα (της 
εισόδου). Τη δεύτερη σχεδόν 
κουτουλήσαμε. Την τρίτη 
ένιωσα ότι κάτι θέλησες να 
μου πεις. Με κοίταξες... υπό 
γωνίαν και με νόημα. 
Κόμπλαρα. Άσε που έπρεπε 
να φύγω (όλοι βιαστικοί 
γίναμε στις μέρες μας!).  
Αν το δεις, στείλε... 
επειγόντως.

ευαισθητη 
Μελαχρινη
Σε είδα στον ηλεκτρικό 
(ΟΜΟΝΟΙΑ). Μακριά μαλλιά, 
στα μαύρα ντυμένη, λευκά 
αθλητικά! Μπήκες στο πρώτο 
βαγόνι. Κατέβηκες στο 
Φάληρο! Σε είδα πώς  
κοίταξες τη γυναίκα που 
ζητούσε βοήθεια και εκτός 
από πανέμορφη, έχεις και 
καλή ψυχή με ό,τι έκανες.

στην ουρα  
Μπροστα Μου σε ειχα
Φαρμακείο ΙΚΑ. Είχες 
προηγούμενο νούμερο  
από εμένα, αλλά έφυγα λίγο 
πριν από εσένα. Αφού 
έσκισες την πλαστική σου 
σακούλα κατά λάθος. Σε 
θαύμαζα καθ’ όλη την 
αναμονή. Θα σε ξαναδώ;

Κάποιος σε ψάχνει. Ψάξε τον κι εσύ και επικοινώνησε μαζί του στο www.athensvoice.gr/stiles/se-eida. 
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)
 
Πολύ θετικά ξεκινά για σένα η εβδομάδα, φίλε Κριέ, 
καθώς τα εξάγωνα της Αφροδίτης που βρίσκεται 
στο ζώδιό σου με τον Άρη στους Διδύμους την Τρί-
τη και με τον Δία στον Υδροχόο το Σάββατο, φέρ-
νουν τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για να 
περάσεις όμορφα σε προσωπικό επίπεδο. Το κλίμα 
μέσα στις προσωπικές σου σχέσεις βελτιώνεται 
αισθητά, νιώθεις να φεύγει ένα βάρος από πάνω 
σου κυρίως στο κομμάτι της προσέγγισης και της 
επικοινωνίας με το άλλο άτομο και τώρα καταλα-
βαίνετε καλύτερα ο ένας τον άλλο. Η αυτοπεποί-
θηση που νιώθεις για τον εαυτό σου αντανακλάται 
στους γύρω σου και χρειάζεται να την αξιοποιήσεις 
για να περάσεις όμορφα και ευχάριστα μέσα στη 
σχέση σου, ενώ να είσαι ελεύθερος είναι η στιγμή 
να κυνηγήσεις τις ευκαιρίες που θα υπάρξουν για 
να δημιουργήσεις κάτι καινούργιο και ξεχωριστό 
στα αισθηματικά σου, που δεν αποκλείεται να προ-
κύψει και μέσα από τον φιλικό σου περίγυρο. Το 
κλίμα άλλωστε στις φιλικές σου σχέσεις θα είναι 
ιδιαίτερα ευχάριστο για συναντήσεις και συζητή-
σεις με χαλαρή διάθεση. Θα μπορέσεις επίσης να 
προωθήσεις τα σχέδιά σου στα επαγγελματικά με 
ωριμότητα και περισσότερη εύνοια για να αποκομί-
σεις και οικονομικά οφέλη, θα πρέπει όμως παράλ-
ληλα να είσαι αρκετά προσεκτικός στον λόγο σου 
καθώς μπορεί να υπάρξουν παρανοήσεις.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)
 
Αυτή την εβδομάδα φαίνεται 
πως ορισμένα θέματα σ την 
προσωπική σου ζωή θα οδηγη-
θούν σε κάποιου είδους λύση 
με τη βοήθεια των θετικών όψε-
ων που σχηματίζει η Αφροδίτη 
από τον Κριό με τον Άρη στους 
Διδύμους (6/4) και τον Δία στο 
ζώδιο του Υδροχόου (10/4). Ένα 
ειδύλλιο από το παρελθόν σου 
δημιουργεί αρκετή ανασφάλεια 
μπορεί τώρα να «καταλήξει» κά-
που ή να παρθούν από κοινού α-
ποφάσεις που βάζουν ένα τέλος σε αυτό το μόνιμο 
«μπρος-πίσω» έτσι ώστε να υπάρξει η ώθηση για 
να κοιτάξεις ξανά προς το καινούργιο στη ζωή σου, 
χωρίς τα βαρίδια του προηγούμενου καιρού. Αν 
βρίσκεσαι σε μια πιο «ορθόδοξη» κατάσταση στη 
σχέση σου, θα υπάρξουν δυνατότητες να δοθούν 
εξηγήσεις και να αποσαφηνιστούν «ευαίσθητα» 
ζητήματα που δημιουργούσαν ένα κλίμα αμφισβή-
τησης και παρεξήγησης ανάμεσά σας. Προσοχή 
θα πρέπει να δοθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδο-
μάδας σε οικονομικά ζητήματα με το τετράγωνο 
Άρη - Ποσειδώνα (9/4). Θα ήταν καλύτερο να υι-
οθετήσεις μια στάση watch and wait απέναντι σε 
νέες συμφωνίες και προτάσεις στα επαγγελματι-
κά, οικονομικές συναλλαγές και συζητήσεις για τη 
διαχείριση των χρεών σου και να μην πάρεις βεβια-
σμένες αποφάσεις.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)
 
Η εβδομάδα κάνει αυλαία με δυναμικό τρόπο Δί-
δυμέ μου, καθώς το εξάγωνο της Αφροδίτης στον 
Κριό με τον Άρη στο ζώδιό σου (6/4) είναι αυτό που 
χρειάζεσαι για να δραστηριοποιηθείς με όρεξη στα 

αισθηματικά αλλά και στα επαγγελματικά σου. Έρ-
χεσαι πιο κοντά με τον άνθρωπό σου, κάνετε σχέ-
δια για το μέλλον της σχέσης σας και δημιουργού-
νται οι προϋποθέσεις για μεγαλύτερη κινητικότητα 
στο κομμάτι των νέων των γνωριμιών για τους α-
δέσμευτους του ζωδίου. Πρέπει βέβαια και εσύ να 
«μην κάτσεις στα αυγά» σου αλλά να «ψαχτείς» στο 
ευρύτερο περιβάλλον σου, αξιοποιώντας το κλίμα 
των ημερών. Θετικά μηνύματα μπορεί να πάρεις 
και αναφορικά με μελλοντικά επαγγελματικά σου 
σχέδια κάνοντας επαφές και συζητήσεις που έχουν 
τη δυναμική να σου αποφέρουν τα αποτελέσματα 
που θέλεις και στον οικονομικό τομέα. Το τετράγω-
νο όμως του Άρη στο ζώδιό σου με τον Ποσειδώνα 
στους Ιχθείς που γίνεται ακρίβειας την Παρασκευή 
μπερδεύει και πάλι τα πράγματα και μπορεί να σε 
οδηγήσει σε λάθος εκτιμήσεις. Θα χρειαστεί να πε-
ριορίσεις τη νευρικότητά σου και την τάση σου να 
λειτουργείς παρορμητικά.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)
 
Τα επαγγελματικά απορροφούν κατά κύριο λό-
γο την ενέργεια σου αυτή την εβδομάδα, Καρκί-
νε μου, καθώς τα εξάγωνα της Αφροδίτης από 
το Μεσουράνημά σου με τον Άρη την Τρίτη και 
με τον Δία μέσα στο Σαββατοκύριακο δείχνουν 
πως θα σου δοθεί η δυνατότητα να οργανώσεις 
τη δράση σου κάνοντας κινήσεις που θα βοηθή-
σουν την εξέλιξή σου. Τα πράγματα φαίνεται να 
παίρνουν πιο γρήγορο ρυθμό, θα είσαι περισσό-
τερο «ορατός» στο πεδίο της καριέρας σου και 
μπορεί μάλιστα να καταφέρεις να εξαργυρώσεις 

και οικονομικά το όλο κλίμα. 
Αυτό που θα πρέπει να προσέ-
ξεις είναι πληροφορίες που θα 
φτάσουν σε σένα από πρόσω-
πα μέσα από το περιβάλλον της 
δουλειάς, τις οποίες οφείλεις 
να «τσεκάρεις» ως προς την ορ-
θότητά τους για να αποφύγεις 
τυχόν παγίδες. Το ενδεχόμενο 
να παίζουν «πηγαδάκια» ή ακό-
μα και παρασκήνιο που σε αφο-
ρά είναι κάτι που δεν μπορεί να 
αποκλειστεί, όποτε φρόντισε 

να είσαι «ψυλλιασμένος» απέναντι σε άτομα που 
δείχνουν μια ψεύτικη εικόνα. Ίδιο μοτίβο μπορεί 
να παίξει και στα προσωπικά σου, μην αφήσεις 
όμως τον εαυτό σου να επηρεαστεί από γνώμες 
τρίτων, ακόμα και κοντινών σου προσώπων, για 
ζητήματα αισθηματικής φύσεως.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
 
Με καλύτερη διάθεση σε βρίσκει αυτή η εβδομάδα, 
και μάλλον δίνεις προτεραιότητα στην προσωπική 
σου ζωή και στις διαπροσωπικές σου σχέσεις με τις 
θετικές όψεις που σχηματίζει η Αφροδίτη από τον 
φιλικό Κριό με τον Άρη στους Διδύμους την Τρίτη 
και με τον Δία στον Υδροχόο το Σάββατο. Έχεις την 
ευκαιρία να αφεθείς περισσότερο μέσα στη σχέση 
σου, να απολαύσεις όμορφες και χαλαρές στιγμές 
με τον σύντροφό σου, απολαμβάνοντας τον έρω-
τά σας, ξαναζώντας παλιές καλές στιγμές, κάτι που 
τελευταία σου είχε λείψει. Αν είσαι αδέσμευτος 
μπορεί να προκύψει κάτι νέο και ενδιαφέρον που 
θα σε «συγκινήσει», ενώ και οι φίλοι μπορεί να βά-
λουν το χεράκι τους ως προς αυτό! Και στα επαγ-
γελματικά όμως δεν τα πας άσχημα, αφού έχεις 
μια πιο δυναμική παρουσία που κερδίζει τις εντυ-
πώσεις. Το μόνο που χρειάζεται προσοχή είναι το 
τετράγωνο του Άρη με τον Ποσειδώνα στους Ιχθείς 
(9/4) που μπορεί να δημιουργήσει ένα περίεργο 
τοπίο γύρω από αποφάσεις πάνω σε οικονομικά 
ζητήματα που πιέζουν.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)
 
Ζητήματα οικονομικής φύσεως αλλά και ερωτικο-
σεξουαλικού χαρακτήρα μπορούν να βελτιωθούν 
αυτή την εβδομάδα με τα εξάγωνα που θα σχη-
ματίσει ο κυβερνήτης σου Αφροδίτη με τον Άρη 
στους Διδύμους (6/4) και τον Δία στον Υδροχόο 
(10/4). 'Έχεις ανάγκη από ουσιαστικότερη επαφή 
με τον σύντροφό σου και μπορείς να εκφράσεις με 
μεγαλύτερη τόλμη τα θέλω σου στο σεξουαλικό 
κομμάτι, ενώ αν είσαι μόνος μπορεί να υπάρξει μια 
εκ νέου επαφή με πρόσωπα του παρελθόντος με 

τα οποία είχες ζήσει έντονες στιγμές. Η στρατηγική 
σου φαίνεται πως αποδίδει στο μέτωπο των οικο-
νομικών και ενδέχεται να υπάρξουν θετικές εξελί-
ξεις και απολαβές μέσα από συνεργασίες στον χώ-
ρο της δουλειάς ή κέρδη από την επιχείρησή σου 
και παλαιότερες επενδύσεις σου. Δεν είναι όμως 
κατάλληλες οι συνθήκες για να διαπραγματευτείς 
μια νέα συμφωνία στα επαγγελματικά ή να πάρεις 
σημαντικές πρωτοβουλίες στην καριέρα σου κα-
θώς το τετράγωνο του Άρη με τον Ποσειδώνα που 
βρίσκεται απέναντί σου (9/4) μπορεί να οδηγήσει 
σε λάθη που αργότερα θα μετανιώσεις. Τσέκαρε τα 
δεδομένα σου, δείξε επιφυλακτικότητα απέναντι 
σε πρόσωπα που μπορεί να σε προσεγγίσουν και 
πρόσεξε τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι μέσα στις 
σχέσεις σου για να αποφύγεις τις παρεξηγήσεις.

Ζύγός  (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)
 
Ζυγέ μου, αυτή είναι μια εβδομάδα που σε φέρνει 
πιο κοντά με ανθρώπους τόσο στο επίπεδο των 
προσωπικών σου σχέσεων όσο και των επαγγελ-
ματικών. Θέλεις να εμβαθύνεις στη σχέση με το 
ταίρι σου, απολαμβάνοντας τη συντροφικότητα 
και την επικοινωνία μεταξύ σας, με το ενδεχόμενο 
των θετικών προοπτικών για τη μετέπειτα πορεία 
σας να είναι αρκετά πιθανό και μάλιστα ενδέχεται 
να υπάρξουν για μερικούς σχέδια που αφορούν μια 
επισημοποίηση ή ακόμη και γάμο. Αν είσαι ελεύθε-
ρος θα υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία στις προσεγ-
γίσεις σου και μπορεί να έρθεις σε επαφή με άτομα 
που θα κινήσουν το ενδιαφέρον σου, ενώ φαίνεται 
πως θα καταφέρεις να δώσεις και λύσεις σε ζητή-
ματα που αφορούν τις συνεργασίες σου ή θέματα 
κοντινών σου προσώπων. Προσπάθησε όμως να 
τακτοποιήσεις τα θέματά σου και ειδικότερα υπο-
χρεώσεις που αφορούν τη δουλειά ή διαδικαστικές 
εκκρεμότητες για προσωπικά σου ζητήματα ακόμα 
και ιατρικής φύσεως στην αρχή της εβδομάδας, κα-
θώς όσο πλησιάζουμε προς την Παρασκευή η ισχύς 
του τετραγώνου Άρη - Ποσειδώνα μπορεί να φέρει 
αφηρημάδα, προβλήματα και απογοητεύσεις. 

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
 
Πολυάσχολη η εβδομάδα που ακολουθεί, φίλε 
Σκορπιέ. Θα εστιάσεις περισσότερο στο να ξε-
μπερδεύσεις με θέματα της δουλειάς που σου 
προκαλούσαν άγχος, ίσως όμως προκύψουν και 
καινούριες εκκρεμότητες και αγγαρείες που χρει-
άζονται διευθέτηση και θα σε κρατήσουν ιδιαίτε-
ρα απασχολημένο. Ως εκ τούτου τα αισθηματικά 
σου μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα καθώς ο χρόνος 
θα είναι περιορισμένος, μπορεί όμως να υπάρξει 
τώρα ενδιαφέρον και μάλιστα έντονο από έναν συ-
νάδελφο μέσα στον χώρο εργασίας σου. Θα χρεια-
στεί παρ’ όλ’ αυτά να μη βιαστείς να βγάλεις τα συ-
μπεράσματά σου, μιας και το τετράγωνο Άρη - Πο-
σειδώνα (9/4) επηρεάζει την κρίση σου και μπορεί 
να σε οδηγήσει σε αυταπάτες ή λάθος εκτιμήσεις 
προσώπων και καταστάσεων. Κάτι τέτοιο μπορεί 
φυσικά να συμβεί και στα επαγγελματικά σου και 
καλά θα κάνεις να αναβάλεις επιχειρηματικές α-
ποφάσεις και συνάψεις οικονομικών συμφωνιών 
προς το τέλος της εβδομάδας, μιας και τα πράγμα-
τα μπορεί φαίνονται περισσότερο υποσχόμενα και 
αποδοτικά απ’ ό,τι πραγματικά είναι.

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου)
 
Πιο ερωτική και αγαπησιάρικη εβδομάδα για σένα, 
Τοξότη μου, καθώς φαίνεται πως τα εξάγωνα της 
Αφροδίτης στον Κριό με τον Άρη απέναντί σου στις 
6/3 και τον Δία μέσα στο Σαββατοκύριακο ανεβά-
ζουν την ερωτική σου διάθεση. Το κλίμα στην προ-
σωπική σου ζωή θα είναι πολύ θερμό είτε είσαι μό-
νος είτε βρίσκεσαι σε σχέση. Εκφράζεις με μεγαλύ-
τερη άνεση τις επιθυμίες προς τον σύντροφό σου, 
αλληλοσυμπληρώνεστε και φαίνεται πως ζείτε μια 
«αναγέννηση» μεταξύ σας, ενώ μπορείτε επίσης να 
απολαύσετε από κοινού μια δημιουργική ασχολία, 
όπως ένα χόμπι ή να βιώσετε και όμορφες στιγ-
μές μαζί με τα παιδιά σας, αν είστε γονείς. Είσαι πιο 
ανεβασμένος και πρόθυμος να φλερτάρεις αν εί-
σαι single και η αυτοπεποίθηση μαζί με το coolness 
στον τρόπο επικοινωνίας σου σε βοηθά να έχεις 
επιτυχία στις κατακτήσεις σου! Μπορεί μάλιστα κά-
ποιο πρόσωπο να αποτελέσει και πηγή έμπνευσης 
για σένα, ενώ η δημιουργική σου διάθεση βοηθάει 

και στις επαγγελματικές σου συνεργασίες. Αυτό 
που θα πρέπει να προσέξεις είναι κάποιες εντάσεις 
με άτομα της οικογένειάς σου λόγω της παρεμβατι-
κής συμπεριφοράς τους σε ζητήματα της προσω-
πικής σου ζωής, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει 
και κάποιο έντονο ξέσπασμα στη σχέση σου.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Δυνατότητες να τακτοποιήσεις οικογενειακές εκ-
κρεμότητες και υποχρεώσεις που αφορούν ίσως 
και επαγγελματικές σχέσεις με μέλη της οικογέ-
νειάς σου θα έχεις αυτή την εβδομάδα, με τα θετικά 
εξάγωνα της Αφροδίτης στον Κριό με τον Άρη 6/4) 
και τον Δία (10/4). Η συναισθηματική σου κατάστα-
ση θα είναι σαφώς καλύτερη και θα σε βοηθήσει να 
ασχοληθείς με μεγαλύτερη άνεση με τα πρακτικά 
ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά και να ξεκα-
θαρίσεις κάποια θέματα στη σχέση με το σύντροφό 
σου. Παράλληλα, η δουλειά σου αποδίδει καρπούς, 
ίσως όχι απαραίτητα με ένα οικονομικό αντίκρισμα 
που φαίνεται άμεσα, όμως δεν αποκλείεται να υ-
πάρξουν εξελίξεις που θα σου δώσουν εν καιρώ τη 
δυνατότητα να μπορέσεις να ενισχύσεις το εισόδη-
μά σου και είναι μια καλή περίοδος να βρεις για πα-
ράδειγμα μια συμπληρωματική δουλειά, ώστε να 
καλύψεις κάποιες έκτακτες ανάγκες σου. Προσοχή 
χρειάζεται με το τετράγωνο Άρη - Ποσειδώνα (9/4) 
καθώς θα υπάρξει μια μεγαλύτερη ασυνεννοησία 
πάνω στον προγραμματισμό σε εργασιακά θέματα. 
Μπορεί να εκτιμήσεις λανθασμένα τον χρόνο που 
έχεις στη διάθεσή σου για ένα πρότζεκτ, με αποτέ-
λεσμα να γεμίσεις άγχος, το οποίο θα σε οδηγήσει 
με τη σειρά του σε αστοχίες.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Αυτή την εβδομάδα όση δουλειά και να έχεις στην 
καθημερινότητά σου, θα θέλεις παράλληλα να περ-
νάς καλά με τους φίλους και τα κοντινά σου πρόσω-
πα, και φαίνεται πως με την εύνοια της Αφροδίτης 
από τον Κριό που σχηματίζει εξάγωνα τόσο με τον 
Άρη στους Διδύμους την Τρίτη, όσο και με τον Δία 
στο ζώδιο σου το Σάββατο, θα το πετύχεις. Το πρό-
γραμμά σου θα είναι αρκετά φορτωμένο είναι η 
αλήθεια, όμως τώρα αντιμετωπίζεις με περισσότε-
ρη αισιοδοξία την κάθε μέρα και αυτό βοηθάει την 
επικοινωνία σου με τους άλλους, αλλά αποδίδει 
και στην πράξη κάνοντας σε πιο παραγωγικό. Θα 
μπορέσεις να ασχοληθείς και με θέματα που αντι-
μετωπίζουν αγαπημένα σου πρόσωπα, αδέλφια, 
συγγενείς, βρίσκοντας λύσεις, ενώ οι δημιουργικές 
σου ιδέες και τα ταλέντα σου θα αποδώσουν και σε 
επίπεδο συνεργασιών και εμπορικών συναλλαγών. 
Αξιοποίησε αυτές τις μέρες για να έρθεις σε επαφή 
με κόσμο που θα σε βοηθήσει να εξελιχθείς και να 
δικτυωθείς στα εργασιακά σου, αλλά και να γνωρί-
σεις άτομα που θα ξυπνήσουν μέσα σου την όρεξη 
και τον ενθουσιασμό για καινούργιες εμπειρίες στο 
ερωτικό κομμάτι.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Οι οικονομικές σου υποθέσεις θα σε απασχολή-
σουν περισσότερο αυτή την εβδομάδα, φίλε Ιχθύ, 
και φαίνεται πως θα μπορέσεις να διευθετήσεις 
εκκρεμότητες που δεν μπορούν να περιμένουν 
άλλο και να διαχειριστείς χρέη της οικογένειας αλ-
λά και της δουλειάς με θετικό τρόπο, βγαίνοντας 
ίσως και κερδισμένος μέσα από οικονομικούς δι-
ακανονισμούς και συμφωνίες, χάρις στα εξάγωνα 
της Αφροδίτης στον Κριό με τον Άρη (6/4) και τον 
Δία (10/4). Θα έχεις τη βοήθεια και τη στήριξη της 
οικογένειάς σου και αγαπημένων σου προσώπων, 
τόσο σε πρακτικό όσο και σε συναισθηματικό ε-
πίπεδο, παίρνοντας συμβουλές και γνώμες που 
πιθανόν να σου δώσουν περισσότερες επιλογές 
και τρόπους αντιμετώπισης από αυτούς που είχες 
σκεφτεί. Μπορεί μάλιστα να βρεις μια λύση και 
για κάποιο προσωπικό σου ζήτημα, γεγονός που 
θα σου δώσει ένα αίσθημα μεγαλύτερης συναι-
σθηματικής ασφάλειας και αισιοδοξίας. Από την 
άλλη όμως, το τετράγωνο του Άρη από τους Δι-
δύμους με τον Ποσειδώνα στο ζώδιο σου μπορεί 
να «μπλέξει» τα πράγματα και να δημιουργήσει 
καταστάσεις τόσο στα επαγγελματικά, με λανθα-
σμένες επιλογές που θα φέρουν εκνευρισμό, όσο 
και μέσα στην οικογένεια, όπου μπορεί να μετα-
φέρεις την ένταση της δουλειάς. A

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

COSMIC
TELEGRAM

Από τον 
ZARASTRO

Cosmic Telegram App 
για iOS και android 

μάθε όλες τις 
προβλέψεις

Κατέβασε τώρα δωρεάν την εφαρμογή 
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