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OnAthens: «Το Φιλί» 
που θα ενώσει τους Αθηναίους

Ο Ηλίας Παπαϊλιάκης μιλάει στην Α.V.
Της Αλεξάνδρας Σκαράκη

Τέχνη και Πανδημία
13 γκαλερίστες γράφουν για 
τις συνέπειες του lockdown 

Επιμέλεια: ΣτέφανοςΤσιτσόπουλος,  
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Δημήτρης Καραγιάννης 
«Τα “σ’ αγαπώ” δεν κάνουν θόρυβο, 

όπως οι διαδηλώσεις»
Της Δήμητρας Γκρους
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Αthens
Voices

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

«Μαμααααά,  
πόσα παγωτά έχω  

φάει κιόλας;»
(πεντάχρονος πιτσιρίκος στη μαμά του,  

παίζοντας στην πλατεία δεξαμενής,  
κυριακή πρωί)

Ζέτα Μακρυπούλια:  
Η «Μήδεια» είναι  

η λέξη σας και ο χρόνος 
σας αρχίζει τώρα.
Δεύτερος παίκτης:  
...εεε… όπερα;

(Ρουκ Ζουκ, αντένα,  
πέμπτη απόγευμα)

Επίσης...
«Ενημερωση: Ο μαθημενος  

ΑΜΚΑ οχι πληροι τα διαφορα  
παραλαβης αυτο-δοκιμη!  

Κλεισιμο».
(από την πλατφόρμα διασταύρωσης  

για τη διάθεση self-test  
από τα φαρμακεία)

«Ο Χρηστος ΑΜΚΑ  
διαθετει παραλεει στον  

προβλεπομενο ενος αυτοδιαγνω-
στικου τεστ που απαιτειται  

από αποκλιντρο από τη διαθεση 
των προσοπικων Χρονο να  

παραλαει το αυτο-τεστ στην 1η 
χρηση της επομενης χροδας».

(από την πλατφόρμα διασταύρωσης  
για τη διάθεση self-test  

από τα φαρμακεία)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

Ζέτα Μακρυπούλια:  
Η λέξη μας είναι  

η «Μήδεια».
Πρώτη παίκτρια:  

….εεε... αρχαιότητα;
(Ρουκ Ζουκ, αντένα,  
πέμπτη απόγευμα)

«Τζένη, ποιο  
είναι το αγαπημένο σου 

χρώμα σε σώβρακα  
και σε πάστες;»

(ηχολήπτης Athens Voice Radio 102,5,  
πέμπτη πρωί)

TΑ PODCASTS ΤΗΣ ΛΕΝΑΣ ΔΙΒΑΝΗ  
ΣΤΟ ATHENSVOICE.GR

Η ιστορία της Ελλάδας 
σαν να μας τη διηγείται μία φίλη μας.

H ΣΤΙΓΜΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ  
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Οι εταιρείες διανομής ταινιών ανακοινώνουν  
το πρόγραμμά τους για τα θερινά σινεμά. 

Και μόνο η σκέψη δίνει ανάσα.

ΓΑΛΛΙΑ
Καταργεί τις σύντομες πτήσεις προς όφελος  

των σιδηροδρόμων και για τη δραστική μείωση 
των εκπομπών αερίων ρύπων.

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Υπογράφει το λιμπρέτο της παράστασης  

ΗΠΑΡ που ανεβαίνει στην Εναλλακτική Σκηνή 
στο κανάλι GNO TV της Λυρικής: η τελευταία 

συζήτηση ανάμεσα στα όργανα των σωμάτων 
δύο ερωτευμένων, ενός άντρα και μίας γυναίκας, 

όπως καταγράφηκε από τα ιατρικά μηχανήματα 
λίγο πριν εκείνη πεθάνει. 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΠΡΟΖΑ
Λούστηκα με Johnson & Johnson,  

έβαλα Moderna ρούχα και πήγα να πιω μερικές 
παγωμένες (-70°) Pfiser. ΜΕΘυσα και είδα  

τον ουρανό με τ Astra, (Z)ένεκα της κατάστασης. 
Από τότε είμαι χαμένος στο διάστημα με  

το Sputnik! Aυτά παθαίνεις όταν δεν σου Covid!

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
«Δοκίμασα τα καλοκαιρινά σήμερα.  

Εντάξει, τα σκουλαρίκια μου κάνουν».

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ
Τρία πράγματα λείπουν από την πλατεία:
1. Ηχεία
2. Φωτορρυθμικά
3. Μηχανήματα καπνού
Μπόνους: σφυρίχτρες για να παίρνει κέφι 
ο κόσμος. Πάμε...!

Ο ΚΑΝΑΠΕΣ  
ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Καλά που δεν την έντυσε και χανούμισσα  
την Ούρσουλα, να του χορέψει. 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΤΣΙΡΚΟ
Δελτίο ειδήσεων “apokaliptika” στο Ε,  
με παρουσιαστή τον Φουρθιώτη  
(με γυαλιά) και πολιτική αναλύτρια  
τη Ραχήλ. 

ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΪΤΑΝΟΣ
Έρχεται.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
Σας παρακαλώ, σταματήστε να λέτε αυτές  
τις λέξεις, γκώσαμε.

STAND UP ΚΩΜΙΚΟΙ
Συνωστισμός στο επάγγελμα, παιδιά.  
Δεν μπορεί να σας αφομοιώσει όλους  
το σύστημά μας.

ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΙΝSTAGRAM
Tα Μακ Ντόναλντς του φεμινισμού.  
Ποστάρουν πύρινες ατάκες και, στο επόμενο 
ποστ, τρέχουν να διαφημίσουν τα ζαντολάστιχα  
του χορηγού. Τρικυμία εν κρανίω.

Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Πέραμα, Σάββατο απόγευμα, μετακίνηση 6.
5 φίλες λιάζονται στο καπό ενός αυτοκινήτου.
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το Εξώφυλλο μΑς
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο  Ηλίας Παπαηλιάκης. Γεννήθηκε το 1970 στην Κρήτη. Σπούδασε 

στην Α.Σ.Κ.Τ. (1990-1996) και το 1998 διακρίθηκε με το βραβείο του Μουσείου Σπυρόπουλου.  
Το 2001 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Μπιενάλε της Βενετίας. Έχει παρουσιάσει δουλειά του  

σε 22 ατομικές εκθέσεις και σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο εξώφυλλό μας  
είναι η τοιχογραφία του με τίτλο «Το Φιλί» στην πλατεία Αυδή, για το «OnAthens» της Στέγης του  

Ιδρύματος Ωνάση σε συνεργασία με τον ΟΠΑΝΔΑ. (Φωτογραφία: Στέλιος Τζετζιάς) 

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 
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Aτελιέ Sotos Anagnos
Εικονογραφήσεις art@athensvoice.gr

Φωτό: Θανάσης Καρατζάς, 
Γιώργος Ζαρζώνης, Τάσος Βρεττός, 

Έκτορας Δ. Βούτσας, Κώστας Αμοιρίδης, 
Βαγγέλης Τάτσης, Χρήστος Κισατζεκιάν,  
Δημήτρης Κλεάνθης, Πέτρος Νικόλτσος
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Διεύθυνση Λογιστηρίου  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, Βασίλης Νάκος,  

Μαίρη Λυκούση

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση  
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Aγγελίες: 210 3617. 369   
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www.athensvoice.gr
Aν δεν βρίσκετε την A.V. στα σημεία διανομής,  
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Κωδικός εντύπου: 7021

ISSN 1790-6164

Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. 

Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, 

η διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης 

με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, 

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
Aγγελική Mπιρμπίλη
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ην περασµένη Τετάρτη άνοιξα για πρώτη φορά «Το Μουσικό Κουτί», την 
τηλεοπτική εκποµπή του Νίκου Πορτοκάλογλου. Με καλεσµένους 
την Άλκηστι Πρωτοψάλτη, της οποίας πρέπει να είµαι ο νούµερο ένα 
γκρούπι, και τον Χρήστο Μάστορα. Στο φιλόξενο σκηνικό, νότες και 
λόγια κυλούσαν αβίαστα σε µια συζήτηση φιλική, ζεστή και χαλαρή 

ταυτόχρονα, που κάθε της λεπτό σου κρατούσε το ενδιαφέρον, σου 
ζωγράφιζε το χαµόγελο. Μαθαίνω από τη Γιώτα Σπανού, διευθύντρια 

περιεχοµένου και ανάπτυξης για την εταιρεία παραγωγής Foss, ότι το γύρισµα είναι 
ουσιαστικά live on tape, σαν ζωντανό, χωρίς κοψίµατα και επαναλήψεις. «Οι πρόβες, 
όµως, δεν είναι λίγες», θα µου πει. «Γίνεται µια µέρα πρόβα των µουσικών, της µόνιµης 
µπάντας της εκποµπής που υπό τη µπαγκέτα του µαέστρου Γιάννη ∆ίσκου σε συνεννόηση 
µε τον Νίκο Πορτοκάλογλου και µε ιδέες από όλα τα µέλη της µπάντας, κάνουν αυτά τα 
αδιανόητα δεσίµατα και τις διασκευές. Την επόµενη ηµέρα κάνουν πρόβα οι καλεσµένοι µε 
την µπάντα και την τρίτη µέρα γίνεται το γύρισµα». Οι δηµοσιογράφοι που επιµελούνται 
την εκποµπή χτίζουν έναν πυρήνα συζήτησης που κουµπώνει στην επιθυµία του Νίκου 
Πορτοκάλογλου να ρέει η κουβέντα σε άγνωστες ιστορίες από τη ζωή των καλεσµέ-
νων. Έτσι απολαµβάνεις τη συζήτηση, το γνήσιο ενδιαφέρον, τα αστεία που έχουν ιδα-
νικό συγχρονισµό. Μαζί τους, η Ρένα Μόρφη, µια 60s φιγούρα υπέροχα ντυµένη σαν 
εστέτ αεροσυνοδός µε ρούχο Faliakos και χειροποίητα παπούτσια Stathis Samantas να 
συµπληρώνει τη συζήτηση, κάνει δεύτερες και µε µάτια µεγάλα παρακολουθεί και κά-
νει ερωτήσεις. Καθισµένοι στους δερµάτινους καναπέδες, νιώθεις πως είναι µέσα στο 
σαλόνι σου. Ζήτα µου ό,τι θες, Παραδέχτηκα, Φατµέ, Χαρούλα, Αφροδίτη, αναπολήσεις 
χωρίς νοσταλγικό πρόσηµο. Εδώ δεν κλαίµε περασµένα µεγαλεία, αποδεικνύουµε ότι 
οι δεκαετίες που καταγράφουν τα κοντέρ είναι ευλογία και λίπασµα. 
 
Το κρύο σ’ αναγκάζει, αν θες να ζεσταθείς, ν’ ανάψεις πετρογκάζι 
και δίπλα να σταθείς 
Το συντακτικό και η γραµµατική της ψυχής µου χαράχτηκε από τη φωνή της Άλκηστις 
και τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Τις περισσότερες παραστάσεις της 
τις «τραγουδάω» απ’ έξω, έχω ξενυχτήσει στη generale του Ηφαίστειου στο ∆ηµο-
τικό Θέατρο, έχω πηδήξει τα κάγκελα του Αρχαίου Ωδείου στην Πάτρα, όταν 

φτάνοντας στην πόρτα µου είπαν ότι δεν έχει άλλα εισιτήρια. 
Αναγνωρίζω τον λυγµό, τον στεναγµό, το παιδικό της γέλιο, 
πότε τραγουδά προσέχοντας τη φωνή της και πότε τη γεµίζει 
αίµα, αδιαφορώντας για το µετά. Την περασµένη Τετάρτη, την 
απόλαυσα όπως ποτέ. Έµαθα ιστορίες που δεν είχα ακούσει 
ποτέ ξανά, την είδα να διασκεδάζει µε την παρέα. Η Άλκη-
στις µοιράστηκε, ίδρωσε, διότι όπως είπε και η ίδια «ιδρώτας 

είναι το κλάµα της ψυχής», µας ταξίδεψε στην Αλεξάνδρεια των 
παιδικών της χρόνων, στην όπερα της Αβάνα µε τα 12 ανκόρ, στο Σεράγεβο και 

τους τσιγγάνικους γάµους των µουσικάντηδων που έπαιξαν στον δίσκο της µε τον 
Μπρέγκοβιτς, στο ορφανοτροφείο «Μακάριος» του Ιδρύµατος Σοφία στην Κένυα να 
τραγουδάει τον Άγγελο µαζί µε τα δεκάδες ορφανά που τη σιγοντάρισαν σε άπταιστα 
ελληνικά. Σαράντα πέντε χρόνια καριέρας φωτίστηκαν ντελικάτα από έναν παρου-
σιαστή µε µουσικό αυτί και µεγάλο ανάστηµα, που µπόρεσε να διαχειριστεί στα ίσια 
την καλλιτέχνιδα και τον άνθρωπο. Από το medley της Σκανδάλης µε το «Creep»των 
Radiohead στο «Veinte Años», στο τραγούδι του Χατζηγιάννη «Νικητές χαµένοι», στο 
«Βαλκανιζατέρ» και το «Βενζινάδικο», στο «Κύµα» µε sampling από «Roxanne», το πάρτι 
άναψε φυσικά, αργά, οργανικά. Η µπάντα είναι µια κατηγορία από µόνη της: πολυορ-
γανίστες όλοι τους, µε γνήσιο κέφι, κάνουν τους καλεσµένους να τους εµπιστευτούν. 
Καταλαβαίνω ότι το Μουσικό Κουτί δεν ήταν µόνο θέµα χηµείας των ανθρώπων αλλά 
κυρίως θέµα ακάµατης προετοιµασίας: όταν ζεσταίνονται σταδιακά οι άνθρωποι σε 
µια συζήτηση και ο στόχος δεν είναι να εκµαιεύσεις την είδηση ή το κουτσοµπολιό, το 
αποτέλεσµα είναι διαµάντι σπάνιο.   
 
Το μαγικό κουτί στο χαζοκούτι 
Το είπε η Άλκηστις: «45% ταλέντο, 45% δουλειά και 10% τύχη». Tο µισό της επιτυχίας είναι 
η δουλειά. Αυτά είναι τα συστατικά επιτυχίας και για την καλή τηλεόραση, για ένα feel 
good πρόγραµµα που δεν βασίζεται σε κάποιο πατενταρισµένο φορµά αλλά στην προ-
σωπικότητα του εµπνευστή του, Νίκου Πορτοκάλογλου. Οι µουσικές εκποµπές εν γένει 
έχουν πολύ συγκεκριµένη αισθητική και δεν παρεκκλίνει κανείς ούτε νότα από αυτήν: 
µια ορχήστρα, πολλοί καλεσµένοι, τσουγκρίσµατα, τα Χαµοπούλια, τσιφτετέλι, σολα-
ρίσµατα συγκεκριµένων οργάνων. ∆εν το κρίνω, εξυπηρετούν τον σκοπό τους και µας 
διασκέδαζαν. Από την άλλη, τα ελάχιστα talk shows έχουν επίσης πολύ συγκεκριµένη 
σκαλέτα, καλεσµένους κι ερωτήσεις. Το να συνδυάσεις τον λόγο µε τη µελωδία και να 
µην κλωτσάει τίποτα από τα δύο, είναι µια καλή στιγµή. Είναι απόλαυση. Να µην πνιγείς 
σε αυτοαναφορικές συζητήσεις, σε inside jokes που «εµείς οι µουσικοί γνωρίζουµε». 
Παρακολουθώντας την εκποµπή αισθάνθηκα ότι είναι τέσσερις σ’ ένα σαλόνι αλλά µου 
κράτησαν χώρο, δεν µου γύρισαν την πλάτη αλλά µ’ έπιασαν από το χέρι. Με µια κίνηση 
όπως είναι το «Μουσικό Κουτί», η εξαιρετική έµπνευση του Νίκου Πορτοκάλογλου που 
άρχισε να σχεδιάζεται από την πρώτη καραντίνα µέσα από Zoom συναντήσεις, αποδει-
κνύεται περίτρανα ότι η τηλεόραση δεν θέλει µίµηση αλλά έµπνευση, εργατικότητα κι 
ανθρώπους που πράγµατι έχουν κάτι να πουν.  A  
 
«Μουσικό Κουτί», κάθε Τετάρτη στις 22.00 στην ΕΡΤ1  

ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ & ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ

ΣΤΟ                      ΑΓΙΚΟ ΚΟΥΤΙ

Æ¸¤¶ÃÄ°ª¸ Τ

ΣΤΟ                      ΑΓΙΚΟ ΚΟΥΤΙ

Σαράντα πέντε χρόνια καριέρας 

φωτίστηκαν ντελικάτα από έναν 

παρουσιαστή µε µουσικό αυτί και 

µεγάλο ανάστηµα, που µπόρεσε να 

διαχειριστεί στα ίσια την καλλιτέχνιδα 

και τον άνθρωπο 

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ  
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Μ
ια περιπέτεια υγείας του πατέρα μου οδήγησε τον ίδιο στο νοσοκο-

μείο και μένα στο Ηράκλειο.  Με την ψυχή στο στόμα –αφού είδα  

τον Χάρο με τα μάτια μου κατά την  προσγείωση στο ανεμοδαρμένο 

από τους νοτιάδες αεροδρόμιο της πόλης – έσπευσα στο Βενιζέλειο 

(που είναι το ένα από τα δύο μεγάλα κρατικά νοσοκομεία της Κρήτης).

 Ήταν ημέρα εφημερίας και προετοίμασα τον ε-
αυτό μου να αντιμετωπίσει σκηνές χάους. Περί-
μενα να δω ασθενοφόρα να αρμαθιάζονται στην 
είσοδο, ασθενείς  σε φορεία, διαπληκτιζόμενους 
συγγενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό σε αλ-
λόφρονα κατάσταση.
Έκπληκτος βρέθηκα μπροστά σε μια ειδυλλιακή 
εικόνα βγαλμένη από σελίδες του Ησίοδου: μια 
βουκολική, σχεδόν θεραπευτική, γαλήνη βασί-
λευε στο τοπίο της Κνωσού. Ούτε σειρήνες α-
σθενοφόρων, ούτε βογκητά αρρώστων παρατη-
μένων στον ήλιο, ούτε μεμψιμοιρίες συγγενών. 
Κοντολογίς, μια άκρα του Ασκληπιού σιωπή. 
Πίστεψα ότι είχα βρεθεί σε παράλληλο σύμπαν 
κι έτριψα τα μάτια μου. Δεν άλλαξε κάτι.
Ρώτησα διστακτικά τον θυρωρό αν ήμουν στο 
σωστό μέρος. «Ναι», μου αποκρίθηκε. Εφημε-
ρεύετε όντως; «Μάλιστα». Και αυτή είναι η κε-
ντρική είσοδος; «Ακριβώς». Από εδώ μπαίνουν οι 
ασθενείς και οι επισκέπτες;  «Σωστά». 
Δεν επέμεινα. Επέδειξα το covid test μου και ει-
σχώρησα – πιο μόνος από ποτέ. Στην πτέρυγα 
που είχαν τον πατέρα μου (Ά Παθολογική) τα πά-
ντα άστραφταν από καθαριότητα. Τα μάρμαρα 
γυαλοκοπούσαν, το ίδιο και τα μάτια των νοση-
λευτριών που τιτίβιζαν χαρούμενες. Τα χρώμα-
τα στους τοίχους ήταν τόσο ζωντανά όπως την 
τελευταία φορά που είχα δοκιμάσει στη γλώσσα 
μου τριπάκι.
Αναζητώντας το δωμάτιο που φιλοξενούσε τον 
πατέρα μου, πέρασα μπροστά από αρκετές α-
νοιχτές πόρτες. Δωμάτια άδεια, κλίνες άδειες. 
Μα πού είναι τα ράντζα στους διαδρόμους, πού 
οι φωνές και η χλαπαταγή; Ήταν δυνατόν; Πώς 
γίνεται να ακούμε συνέχεια στις Ειδήσεις ότι δεν 
υπάρχουν κρεβάτια ούτε για δείγμα κι εκεί τα μι-
σά να είναι άδεια;  Δεν μπορούσα  να καταλάβω τι 
συνέβαινε. Έπαιζα άθελά μου σε κάποιο καινούρ-
γιο επεισόδιο του Twilight Zone;
Βρήκα κάποτε τον πατέρα μου. Ήταν σε δίκλινο! 
Και μάλιστα, το διπλανό κρεβάτι έμνησκε άδειο. 
Ο πατέρας μου με κοίταζε γαλήνια. Αφού χαιρετι-
στήκαμε και τον φίλεψα με τα τελευταία νέα μου 
–εκείνος δεν μπορούσε να μιλήσει, είχε μασκάκι 
οξυγόνου–, βγήκα στο μπαλκόνι. Τι εξαίσια θέα! Μπροστά μου απλωνόταν η κοιλάδα του 
Μινωικού παλατιού. Μια ξαπλώστρα που γινόταν κρεβάτι περίμενε τον συνοδό της νύ-
χτας. Ήμουν λες στο Μαγικό Βουνό, του Τόμας Μαν. Μάλιστα, για μια στιγμή σκέφτηκα να 
διανυκτερεύσω εκεί – αλλά δεν είχα φέρει μαζί μου βιβλία να διαβάσω. 
Πώς έγινε αυτό το θαύμα; Εγώ θυμόμουν ένα νοσοκομείο τριτοκοσμικό και έβλεπα ένα 
ξενοδοχείο πέντε αστέρων. Αδυνατούσα να εννοήσω την αλλαγή. Ήταν σα να είχα βρεθεί 
σε άλλο πλανήτη.
«Είδες;» μου είπε αργότερα ο αδελφός μου που ήρθε να με μαζέψει. «Έκανε κι ένα καλό ο 
κορωνοϊός. Έγιναν ανθρώπινα τα νοσοκομεία».
Υποκλίνομαι!
Λυπάμαι μόνο που δεν ζήτησα να δοκιμάσω  το φαγητό που σερβίρονταν στους ασθενείς. 
Αν κρίνω από τα υπόλοιπα θα ήταν επιπέδου  Λαζάρου ή  Μποτρίνι.
Και όσο και αν τα παραπάνω ακουστούν εξωπραγματικά, είναι η αλήθεια που είδα με τα 
μάτια μου κι όχι κάποιο όνειρο θερινής νυκτός. Τα υπογράφω χωρίς φόβο και πάθος.
(Στο μεταξύ, τιμή και δόξα στους γιατρούς και νοσηλευτές που εδώ κι ένα χρόνο παλεύ-
ουν με το αδιανόητο). A

Βενιζέλειο 
Ένα παράλληλο σύμπαν
 Όσο και αν αυτά που γράφω  ακουστούν εξωπραγματικά,  
είναι η αλήθεια που είδα με τα μάτια μου κι όχι κάποιο όνειρο 
θερινής νυκτός. Τα υπογράφω χωρίς φόβο και πάθος.

Του Άρη ΣφΆκιΆνΆκη



Τα νούμερα Της εβδομαδας
Tου Σταματη Ζαχαρού

Πολιτική

Verba Volant

ΚυριάΚος Βελοπουλος

«Κάθε παρεμβατική ια-
τρική πράξη που γίνεται 
σε παιδιά που δεν είναι 
καν άρρωστα είναι...παι-
δική κακοποίηση». Άλλο 
ένα από τη χρυσή σειρά 
«Μεγάλα Αποφθέγματα». 
Ο πρόεδρος αναφέρεται 
στο self test και αντιδρά 
στη διείσδυση της μπατο-
νέτας στις παιδικές μύτες. 
Στη σχετική (αναμφίβολα 
ρεα λισ τική) φωτό που 
συνοδεύει την ανάρτηση-
απόφθεγμα, η μπατονέτα 
φθάνει σχεδόν μέχρι τον 
υποθάλαμο, αφού πρώτα 
έχει διαπεράσει όλο τον 
εγκέφαλο. Θέλει σίγου-
ρα προσοχή, διότι μπορεί 
στη συνέχεια να βλάψει τη 
σπλήνα και μετά τον αχίλ-
λειο τένοντα.   

άποςτολος ΓΚλετςος

«Η φράση μου το “ψάρι 
ψήνεται και από τις δύο 
πλευρές”  ήταν ιερή φρά-
ση, ιερή στιγμή». Ποτέ στο 
παρελθόν outing και θρη-
σκεία δεν ήρθαν πιο κοντά, 
απ’ ό,τι σε μια φράση του 
Απόστολου.  

Κλελιά ρενεςη

Ένα θέλω να μας θυμίσω. 
Όλοι αυτοί που μας έφτα-
σαν ως εδώ είναι το 1% του 
πληθυσμού μας. Εμείς εί-
μαστε το 99%. Ναι έχουν τα 
μέσα, ναι είναι δυνατοί, ναι 
έχουν τους μηχανισμούς. 
Αλλά εμείς είμαστε το 99% 
του πληθυσμού μας». Με έ-
μπνευση από το αριστούρ-
γημα του Μίκη «Είμαστε 
δυο,  εί μ α σ τε τρεις»,  η 
έμπειρη στατιστικολόγος-
εκλογολόγος-ηθοποιός-
ερευνήτρια εκφράζει με 
λυρικό τρόπο το παράπο-
νο κάθε συριζαίου σχετικά 
με τις ψεύτικες δημοσκο-
πήσεις.  

Γιάννης Δημάράς

«Συμφωνούμε να συνεργα-
στούμε πολιτικά με στόχο 
και σκοπό την ανατροπή 
της απολυταρχικής κυ-
βέρνησης του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, αλλά και την 
καταδίκη της αλαζονικής 
και ουσιαστικά  ανύπαρ-
κτης-συστημικής, “δήθεν”  
προοδευτικής αριστερής 
αντιπολίτευσης». Ο πα-
λαίμαχος πολιτικός συμ-
φωνεί τώρα με τον Γιώργο 
Τράγκα, σ το κόμμα του 
οποίου προσχώρησε. Έχει 
συμφωνήσει προηγουμέ-
νως με: το ΔΗΚΚΙ, του Δη-
μήτρη Τσοβόλα το 1996, το 
ΠΑΣΟΚ (3 φορές) και τους 
Ανεξάρτητους Έλ ληνες 
του Πάνου Καμμένου, ως 
το 2012. 

613 θετικά self tests, μαθητών 
και καθηγητών, με Covid-19 

εντοπίστηκαν μέχρι τοπρωί της 
Δευτέρας, όπως ανέφερε ο πρω-
θυπουργός στη σύσκεψη για την 
Covid-19.  

5.250 έως 8.765 νέα κρούσματα 
θα προκαλούνταν αν οι 

συγκεκριμένοι είχαν πάει κανονικά 
στα σχολεία, σύμφωνα με το μα-
θηματικό μοντέλο του καθηγητή 
Πνευμονολογίας στο πανεπιστήμιο 
Κρήτης, Νίκου Τζανάκη. 

24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν 
την Παρασκευή την απόσυρση 

των τεστ, τα οποία θεωρούν ότι 
προορίζονται για εργαστηριακή 
χρήση. Σύμφωνα με τους βουλευ-
τές και τις βουλεύτριες (sic) «τα self 
tests δεν πρόκειται να ενισχύσουν 
σημαντικά την επιδημιολογική επι-
τήρηση και η κυβέρνηση απλά εισά-
γει το δόγμα της ατομικής ευθύνης 
πλέον και στα τεστ». 

980.000 εργαζόμενοι του ιδιωτι-
κού και δημόσιου τομέα 

θα υποβληθούν σε self test εντός 
της εβδομάδος, όπως προανήγγει-
λε η κυβερνητική εκπρόσωπος.  

6 καταλήψεις σχολείων πραγμα-
τοποιήθηκαν τη Δευτέρα στην 

Πάτρα, πρώτη ημέρα επαναλει-
τουργίας των λυκείων.  

1 λύκειο στην Πετρούπολη κατε-
λήφθη από ομάδα μαθητών με 

το 15μελές να διαμαρτύρεται διότι: 
«Ανοίγουν τα σχολεία με τόσα κρού-
σματα και όχι τα φροντιστήρια». 

12 φοιτητικοί σύλλογοι προχώ-
ρησαν σε κατάληψη του ΑΠΘ 

διαμαρτυρόμενοι διότι «Το νομο-
σχέδιο Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη που 
ψηφίστηκε, έρχεται να χτίσει το 
περιβάλλον στο οποίο θα γίνεται 
απρόσκοπτα η έρευνα για τις εται-
ρείες και τον στρατό, θα εφαρμόζε-
ται η εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, 
χωρίς καμία αντίδραση».  

10 σφαίρες δέχθηκε το μεσημέρι 
της Παρασκευής ο δημοσιογρά-

φος Γιώργος Καραϊβάζ. Η δολοφο-
νία του έγινε μπροστά στα μάτια 
περαστικών και μαρτύρων.  

40 μεταχειρισμένα λεωφορεία 
προμηθεύτηκαν σε πρώτη 

φάση οι Οδικές Συγκοινωνίες και 
μάλιστα με leasing, προκειμένου να 
αποσυμφορηθούν τα δρομολόγια 
σε συγκεκριμένες γραμμές στην 
Αθήνα. Μεταχειρισμένα, καθώς η 
ζήτηση παγκοσμίως είναι τεράστια 
και δεν υπάρχουν «καινούργια». 

23 λεωφορεία παρουσίασαν 
βλάβη την πρώτη ημέρα, όπως 

καταγγέλλουν οι συνδικαλιστές, και 
μόνο 27 πραγματοποιούν δρομο-
λόγια. Αυτή ήταν η ενημέρωση που 
έκαναν στον Νίκο Παππά, όπως ενη-
μέρωσε άμεσα η «Αυγή» με το πρώ-

το θέμα της. Όμως καθώς 23+27=50 
(και όχι 40), οι ίδιοι γελοιοποιούν 
την καταγγελία τους.  

2% μόνο των δρομολογίων εμφα-
νίζουν συνωστισμό με πληρό-

τητα άνω του 65%, σύμφωνα με τον 
πρόεδρο της ΟΣΥ κ. Βασίλη Ξυπολυ-
τά. Αρκούν όμως για να αποτελούν 
τη μόνιμη αντιπολιτευτική επωδό 
«στα λεωφορεία δεν κολλάει»; 

227,9 εκατ. ευρώ ήταν οι ζημιές 
της Aegean Airlines για το 

2020. 

120 εκατ. ευρώ ήταν ο συνδυα-
σμός κρατικής επιδότησης και 

αύξησης μετοχικού κεφάλαιου, ως 
μέτρο διάσωσης της εταιρείας.  

97% υποτροφία για φοίτηση στο 
πανεπιστήμιο Yale, έλαβε 

ο μαθητής Κωνσταντίνος Μαρκό-
πουλος. Δήλωσε ότι «στα πανεπι-
στήμια της Αμερικής μπορούν να 
εργαστούν σε κορυφαίες εταιρείες, 
όπως είναι η Gοοgle και η Tesla, 
όσο ακόμα φοιτούν, κάτι που δεν 
συμβαίνει δυστυχώς στα ελληνικά 
πανεπιστημιακά ιδρύματα». Ο μαθη-
τής τους είπε τι να κάνουν αλλά το 
συντηρητικό ακαδημαϊκό κατεστη-
μένο έχει στυλώσει τα πόδια.  

88.000 δολάρια είναι τα ετήσια 
δίδακτρα για το αντικεί-

μενο που επέλεξε ο κύριος Μαρκό-
πουλος. 

46ο ήταν το πρωτάθλημα που 
κατέκτησε (μαθηματικά) ο 

Ολυμπιακός μετά τη νίκη του την 
Κυριακή επί του Παναθηναϊκού και 
την ήττα του Άρη από την ΑΕΚ.  

39 πρωταθλήματα έχουν κατακτή-
σει όλες οι υπόλοιπες ομάδες.  

4,76 δισ. δολάρια είναι σύμφωνα με 
εκτιμήσεις του Forbes η αξία 

της ποδοσφαιρικής Μπαρτσελόνα.  

4,75 δισ. δολάρια είναι η αξία της 
Ρεάλ Μαδρίτης. 

72 ετών άφησε τον μάταιο τούτο 
κόσμο ο –κατά πολλούς– ισχυ-

ρότερος Έλληνας Εφοπλιστής, Γιάν-
νης Αγγελικούσης. 

7ος ισχυρότερος άνθρωπος στην 
παγκόσμια ναυτιλία είχε χα-

ρακτηριστεί από το Forbes τo 2020 
και το 2019.  

149 πλοία ελέγχει σήμερα η εται-
ρεία που δημιούργησε ενώ 15 ε-

πιπλέον βρίσκονται υπό ναυπήγηση. 

126 από αυτά τα πλοία φέρουν 
την ελληνική σημαία, και αυτό 

ίσως είναι το σημαντικότερο στατι-
στικό για έναν ευπατρίδη.  

7.480 εργαζόμενους απασχολεί 
η εταιρεία του εκλιπόντος 

εκ των οποίων το 93% είναι πληρώ-
ματα. 

99 ετών απεβίωσε ο Δούκας του 
Εδιμβούργου Κάρολος. Είχε 

γεννηθεί στην Κέρκυρα το 1921.  

30 μόλις άνθρωποι θα παραβρε-
θούν στην κηδεία του λόγω 

των περιορισμών εξαιτίας της 
πανδημίας. Θα είναι ο Χάρι αλλά όχι 
η Μέγκαν. Ο Μπόρις Τζόνσον πα-
ραχώρησε τη θέση του σε κάποιον 
«της οικογένειας». 

33.600 δόσεις του μονοδοσικού 
εμβολίου της Johnson & 

Johnson θα έρθουν στη χώρα μας. 
Οι εμβολιασμοί με το συγκεκριμένο 
εμβόλιο θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 
19 Απριλίου. 

1,69% ήταν το πρωί της Τρίτης η 
απόδοση του 10ετούς Ομο-

λόγου των ΗΠΑ.  

2,35% ήταν η αντίστοιχη απόδοση 
του 30ετούς Ομολόγου των 

ΗΠΑ. 

0,82% ήταν η απόδοση του 10ε-
τούς Ελληνικού Ομολόγου, 

επίσης το πρωί της Τρίτης. Αδέρφια 
κερδάμε.

97 ετών απεβίωσε ο εφοπλιστής 
Ιάκωβος Τσούνης, ο άνθρω-

πος ο οποίος πρόσφατα δώρισε 
την περιουσία του στις Ένοπλες 
Δυνάμεις. 

15 ετών ήταν ο Τσούνης όταν 
πλαστογράφησε την ταυτότη-

τά του για να μπορέσει να πολε-
μήσει στο μέτωπο της Αλβανίας.  
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μία αιφνιδιαστική κίνηση του μάκη Βορίδη με την 
απλοποίηση της ψήφου των ομογενών στις εκλογές 
και μία μη αναμενόμενη παρέμβαση του αενάως  
κουρασμένου Κώστα Καραμανλή από τη ραφήνα 
για τα ελληνοτουρκικά. μία εσπευσμένη άρση μέ-
τρων κατά της πανδημίας που συνοδεύεται από μία 
μάλλον γαλαντόμα κρατική ενίσχυση επιχειρήσεων 
και εργαζομένων η οποία ομολογουμένως δεν συνη-
θίζεται, όταν μάλιστα συμβαίνει σε επαναλαμβανό-
μενες δοσολογίες με αποτέλεσμα το δημόσιο χρέος 
να έχει ξεπεράσει το 205% του άεπ (ναι, πολύ καλά 
διαβάζετε). μία υπόσχεση για πάσχα στο χωριό με 
τα στατιστικά δεδομένα της πανδημίας, ποιοτικά 
και ποσοτικά, να είναι απαγορευτικά για κάθε τέτοια 
σκέψη. 

ε μία πολιτική επένδυσης στην υπευθυνότη-
τα του πολίτη με την εφαρμογή του «Πλάνου 
Πανάκεια» των self tests τα οποία σύμφωνα 
με όλες τις σχετικές έρευνες έχουν 50% πιθα-

νότητα να δείχνουν ψευδείς αρνητικές ενδείξεις. Με όλα 
τα παραπάνω που συμπληρώνονται από μία δυσεξήγητη 
πολιτική δυσανεξία στο κυβερνητικό κόμμα και μία αυ-
τοτροφοδοτούμενη γκρίνια στα ανώτατα κλιμάκια της 
κομματικής ηγεσίας αλλά και στο Μαξίμου, οδηγούν τους 
συνήθεις λαλίστατους ψιττακούς των ΜΜΕ (όλων των 
κατηγοριών) στην αναπαραγωγή της φημολογίας περί 
πρόωρων εκλογών. Βεβαίως ο πρωθυπουργός έσπευσε 
να διαψεύσει φήμες και εκτιμήσεις επισημαίνοντας στον 
τηλεοπτικό σταθμό STAR πως επιθυμεί να εξαντλήσει την 
τετραετία. Φυσικά μiα τέτοια δήλωση από τα χείλη ενός 
έλληνα πρωθυπουργού εκλαμβάνεται από τους πολίτες 
μάλλον ως επιβεβαίωση των φημών παρά ως διάψευσή 
τους. Στις συνήθως καλά πληροφορημένες μεγάλες πρε-
σβείες  στο φλύαρο αθηναϊκό κέντρο κυκλοφορεί έντονα 
η πληροφορία πως ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται για διε-
ξαγωγή εκλογών νωρίς το φθινόπωρο. Για την ακρίβεια 
προετοιμάζεται για δύο εκλογικές αναμετρήσεις το επό-
μενο φθινόπωρο. Στο μεταξύ, μετά από τον πανθομολο-
γούμενο «άστοχο» ανασχηματισμό του Ιανουαρίου, τα 
καλά πληροφορημένα στελέχη της κυβερνώσας παρά-
ταξης «βλέπουν» ανασχηματισμό του πρωθυπουργικού 
επιτελείου στο Μαξίμου. Με δεδομένο ότι το κυβερνητικό 
έργο διευθύνεται, συντονίζεται και εν πολλοίς παράγεται 
στο και από το Μαξίμου, ένας ανασχηματισμός στο άμε-
σο πρωθυπουργικό επιτελείο θα προκαλέσει ευρύτερο 
τσουνάμι ανακατατάξεων στην κυβέρνηση. Όπως επί 
παραδείγματι στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου ο κ. Σταϊ-
κούρας απλώς παρίσταται  όταν τις πραγματικές ευθύνες 
επωμίζεται και διεκπεραιωτικά ο κ. Σκυλακάκης. Κάτι ανά-
λογο συμβαίνει και είναι μάλιστα εντονότερο στο Υπουρ-
γείο Υγείας, όπου ο δημοφιλέστατος στις δημοσκοπήσεις 
Βασίλης Κικίλιας παρακολουθεί την προοδευτική ανα-
βάθμιση του υφισταμένου του κ. Κοντοζαμάνη. 
Τι συμβαίνει στ’ αλήθεια και αιφνιδίως οι κυβερνητικοί 
κάνουν λόγο για εκλογές την ώρα που στον ΣΥΡΙΖΑ τα 
ανώτερα κλιμάκια και το άμεσο περιβάλλον Τσίπρα επι-
χειρούν να εξορκίσουν κάθε προοπτική εκλογικής ανα-
μέτρησης στον ορατό χρόνο του ενός εξαμήνου; 
Η απάντηση στο ερώτημα εξαρτάται άμεσα από την έν-
νοια της «κυβερνητικής αναλωσιμότητας» η οποία ως 
πολιτικός όρος εισέβαλε και θρονιάστηκε στην πολιτική 
ζωή από την κρίση του 2008 και μετά. Το φαινόμενο είναι 
παγκόσμιο. Στην Ευρώπη εκδηλώνεται σχεδόν παντού. 
Στην Ελλάδα κυριαρχεί από το 2009 και μετά. 
Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της νέας πολιτικής πραγ-
ματικότητας είναι η εξάντληση του όποιου προσωπικού 
ή συλλογικού πολιτικού κεφαλαίου σε χρόνο μηδέν από 
την στιγμή της έκθεσής του στην κρίση της κοινωνίας και 
την αδυσώπητη φθορά του συμπυκνωμένου χρόνου. Ο 
πολιτικός χρόνος συρρικνώνεται δραματικά και η πυκνό-
τητα των εξελίξεων διογκώνεται αφύσικα. Η κοινωνία 
«καταναλώνει» τα όποια οφέλη από τις κυβερνητικές 

ÇΚυβερνητική αναλωσι-
μότηταÈ ή το πρώτο στάδιο 
απαξίωσης της Πολιτικής
Του Νίκού ΓεωρΓίαδη
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Τι κρίμα, έγραφε η Karen Blixen, να χάσει ένας άνθρωπος το όνομά 
του, προτού χάσει τη ζωή του. ο λόρδος Βyron πέθανε νωρίς, έχοντας 
χάσει το όνομά του, παρόλο που το όνομα, η φήμη του, τον ενδιέφεραν 
περισσότερο από τη ζωή του. Έπειτα, ξεχάστηκε μαζί με τους ποιητές 
της Λίμνης κι όλο τον αγγλικό ρομαντισμό: στην εποχή της βασίλισσας 
Βικτωρίας κυριαρχούσε ο Alfred Tennyson. Το ρομαντικό πάθος, η αντι-
συμβατικότητα, τα ερωτικά σκάνδαλα και η ηθική αμφισημία δεν είχαν 
θέση στη βικτωριανή περίοδο, που εξήρε τα χρηστά ήθη και τη μεγα-
λοσύνη της Αυτοκρατορίας.  Χρόνια αργότερα, ο George Gordon Βyron 
δοξάστηκε ως ο μεγαλειώδης ποιητής που είναι, παρότι το κοινό, οι κρι-
τικοί, οι βιογράφοι ασέλγησαν πάνω στο έργο και στο σώμα του. 

υχνά, ο Βyron θεωρείται ―κυρίως από μη Βρετανούς κριτικούς― 
γόνος της κακομαθημένης αγγλικής αριστοκρατίας των αρχών του 
19ου αιώνα: στην πραγματικότητα, αν και προερχόταν από παλιά 
νορμανδική οικογένεια ―τους Buron―, μεγάλωσε μέσα στη φτώ-

χεια και κληρονόμησε τον τίτλο του λόρδου όταν έκλεισε τα δέκα του χρόνια 
από έναν θείο του που είχε το παρατσούκλι «Μοχθηρός Λόρδος». Με τη μικρή 
κληρονομιά του θείου, ο George Gordon κατάφερε να σπουδάσει στο Harrow: 
τo 1801, όταν μπήκε στο Harrow συνάντησε για πρώτη φορά την ετεροθαλή 
αδερφή του, ενώ το 1803 γνώρισε τον ρομαντικό έρωτα (χωρίς ανταπόκριση) 
στο πρόσωπο της Μary Chaworth, μικρανιψιάς ενός ανθρώπου που ο «Μο-
χθηρός Λόρδος» είχε σκοτώσει σε μονομαχία. Τα πρώτα χρόνια της νιότης 
του σημαδεύτηκαν από τον θάνατο: τρεις φίλοι του πέθαναν ξαφνικά, κι ο 
Βyron εξέλαβε τα τραγικά γεγονότα ως οιωνούς ― «Μια κατάρα με κυνηγάει» 
έλεγε, «ζω κάτω από ένα σύννεφο». Προπάντων, τον κατέθλιβε μια μικρή παρα-
μόρφωση που είχε εκ γενετής στο πόδι: το σύννεφο τον ακολουθούσε μέχρι 
το τέλος της σύντομης ζωής του.
Από το Harrow αποφοίτησε αφού έκλεισε τα δεκαεφτά χωρίς να διαπρέψει 
σε τίποτα εκτός από τη ρητορική και το κολύμπι. Τον Οκτώβριο του 1805 γρά-
φτηκε στο Κέιμπριτζ, όπου άρχισε να υφαίνει το μύθο του: ένας δανδής που 
πίνει σόδα για να μην παχύνει (οι Βyron είχαν τάση προς την παχυσαρκία) και 
που αναπτύσσει σχέσεις στοργής μ’ ένα νεαρό μέλος της χορωδίας, ονόματι 
John Edleston. Αργότερα, το 1821, όταν βρισκόταν στη Ραβέννα και βαριόταν 
θανάσιμα, αναπολούσε το καλοκαίρι του 1806: «Ήταν η πιο ρομαντική περίο-
δος της ζωής μου [...] ζούσα ένα βίαιο, αγνό, ερωτικό πάθος…»· κι εκτός από το 
πάθος, ζούσε την ανδρική φιλία που έμελλε να τον συντροφέψει σε μια ζωή 
γεμάτη διακυμάνσεις.

Στο Κέιμπριτζ, γνώρισε τον John Cam Hobhouse, τον καλύτερο φίλο της 
ζωής του, ο οποίος δεν ενέκρινε το ντύσιμό του ―άσπρο καπέλο και γκρίζο 
πανωφόρι― αλλά ενθουσιάστηκε με τους πρώτους του στίχους που εκδό-
θηκαν το καλοκαίρι του 1807 με τον τίτλο «Ώρες αδράνειας». Το βιβλιαράκι 
επαινέθηκε από κριτικούς και δούκισσες, τονώνοντας το ηθικό του φτωχού 
Βyron, του οποίου η μόνη αληθινή περιουσία ήταν ένας ουρανοκατέβατος 
τίτλος ευγενείας κι ένα πόδι που σερνόταν. Η επιτυχία των «Ωρών» τού προ-
κάλεσε οράματα μεγαλείου: ονειρευόταν ν’ αποκτήσει καθαρόαιμα άλογα και 
μια ερωμένη που θα μπορούσε να επιδεικνύει στο Μπράιτον, την πόλη του 
ξεφαντώματος. Επιζητούσε τη χλιδή και την κοινωνική αναγνώριση, αλλά, 
φεύγοντας από το Κέιμπριτζ, βρέθηκε με χρέη δώδεκα χιλιάδων λιρών: ήταν 
κιόλας ένας σνομπ που έπρεπε, πάση θυσία, ν’ αποφύγει τους δανειστές του. 
Έτσι, μεταμορφώθηκε σιγά-σιγά στον Childe Harolde, τον ήρωα του επικού 
του ποιήματος, τον μεγάλο ταξιδευτή, τυχοδιώκτη και καρδιοκατακτητή: το 
καλοκαίρι του 1808 αποφάσισε να εγκαταλείψει την Αγγλία.
Δεν ήταν ο πρώτος μεγάλος ταξιδευτής της οικογένειας Βyron: είχε προηγη-
θεί ένας ναύαρχος με το παρατσούκλι «Κακοκαιρισμένος Τζακ» γιατί όπου 
πήγαινε συνέβαιναν θεομηνίες. Προτού επιβιβαστεί στο πλοίο για τη Νότια 
Ευρώπη, ο Byron έμεινε στο γοτθικό αββαείο του Newstead (το κάστρο του 
νεκρού θείου), όπου έγραψε τη σάτιρα «Άγγλοι βάρδοι και Σκοτσέζοι κριτικοί» 
κι όπου είδε τον εαυτό του να γίνεται, εκτός από επίδοξος Childe Harolde, 
ένας ασυνήθιστα ωραίος, εκκεντρικός και επιτυχημένος ποιητής.
 Τον Ιούλιο του 1809 ο Βyron βρισκόταν κιόλας στην Πορτογαλία μαζί με τον 
Hobhouse. Για πρώτη φορά ένιωθε ευτυχισμένος· «ο κόσμος απλώνεται στα 
πόδια μου» έγραφε στη μητέρα του, που είχε εγκατασταθεί στο Νewstead 
όπου όλοι έλεγαν ότι κατοικούσαν φαντάσματα. «Όσο για τα μελλοντικά μου 
σχέδια, ίσως εργαστώ στο αυστριακό ή στο τουρκικό διπλωματικό σώμα, αν 
βρω τους τρόπους τους ελκυστικούς». Ονειρευόταν να γίνει ευγενής μισθο-
φόρος, ένας ρομαντικός ποιητής που παίζει με πιστόλια και γυρίζει τον κόσμο 
ιππεύοντας άλογα ράτσας. Πράγματι, μαζί με τον Hobhouse διέσχισαν την 
Πορτογαλία και την Ισπανία καβάλα στ’ άλογα, κι έπειτα πέρασαν με μια σκού-
να στη Μάλτα για να καταλήξουν στη Φλωρεντία. Ο μύθος του Childe Harolde 
ήταν σχεδόν έτοιμος: στον δρόμο για την Ανατολή, το καράβι ναυάγησε· ο 
Βyron επέδειξε την τόλμη του Childe, μαζί μια μεταφυσική πίστη στη μοίρα. 

Έτσι, ο Byron κι ο Hobhouse έφτασαν στην Αθήνα μετά από πολλές περιπέ-
τειες, καπρίτσια, εκρήξεις, ασκήσεις θάρρους και στιγμές μικροπρέπειας (με-
ταξύ άλλων, ο Βyron σκότωσε ένα άλμπατρος, χάριν γούστου). Στην Αθήνα, 
έμειναν δέκα εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Βyron κατάφερε να 
ερωτοτροπήσει με τρεις αδελφές ―όλες ανήλικες― και να προχωρήσει το 
ποίημα «Childe Harolde». 
Τα ταξίδια του Βyron και οι επιδείξεις ανδρισμού ήσαν μεγάλο μέρος της 
ύπαρξής του: αν και η ψυχική του διάθεση μεταλλασσόταν από την ευφορία 
στην αβυσσαλέα απελπισία, δεν παρέλειψε να διασχίσει κολυμπώντας τον 
Ελλήσποντο, να πέσει και να τσακιστεί στην Κωνσταντινούπολη, ν’ αποχαιρε-
τήσει ένδακρυς τον Ηοbhouse και να συνεχίσει μόνος τις περιπλανήσεις του. 
Η επιτυχία του «Childe Harolde» άλλαξε τη ζωή του και τίποτα δεν θα ήταν πια 
το ίδιο: «Μια μέρα ξύπνησα» είπε, «και ήμουν διάσημος». Το ποίημα τού Childe 
Harolde είναι μια προβολή της δικής του οδύσσειας· το πανόραμα ενός «με-
λαγχολικού πλάνητα» που ωστόσο έπρεπε ξανά και ξανά να επιστρέφει στην 
Αγγλία. Και καθώς η Αγγλία της βιομηχανικής επανάστασης ήταν στα μάτια 
του το πιο καταθλιπτικό μέρος στον κόσμο, όπως πολλοί ποιητές και συγγρα-
φείς της εποχής εκείνης, μπήκε στον πειρασμό του οριενταλισμού. 

Μετά από περιπλανήσεις στην Ευρώπη και στο Λεβάντε, μετά από μια 
ακόμη επιστροφή στην Αγγλία και μετά τον θάνατο του Shelley, που πνίγηκε 
το καλοκαίρι του 1822 κοντά στη Λα Σπέτσα, πήρε τον δρόμο για την Ελλάδα. 
Την εξέγερση κατά των Τούρκων που είχε αρχίσει πριν από το θάνατο του 
Shelley, αμαύρωναν εσωτερικές διαμάχες ―«συγκρούσεις φυλάρχων»― και 
ο εμφύλιος πόλεμος φαινόταν πιθανότερος από την παλιγγενεσία. Στα μέσα Ι-
ανουαρίου 1824, ο τουρκικός στρατός είχε παραιτηθεί από την πολιορκία του 
Μεσολογγίου και είχε αποσυρθεί στην Αλβανία: τότε ο Βyron αποφάσισε να 
εγκατασταθεί στο Μεσολόγγι απ’ όπου με τη βοήθεια του Ηοbhouse θα προ-
σπαθούσε να εξασφαλίσει χρήματα και διπλωματική στήριξη από το Λονδίνο· 
σχεδόν μάταια, όχι εντελώς μάταια. Στη Βρετανία, ο ποιητής δεν μετρούσε: 
είχε τη φήμη θρασύτατου ερωτιδέα, φτωχού συγγενή της αριστοκρατίας. 
Πιθανότατα, εκείνη την εποχή δεν διέθετε αρκετό σθένος και ενέργεια· κι 
άλλωστε, εκτός του ότι περιφρονούσε τους Έλληνες ―«μια φυλή τόσο δια-
φορετική από τους κλασικούς της προγόνους»―, προαισθανόταν ότι το ταξίδι 
στην Ελλάδα θα ήταν το τελευταίο του. Ήταν μακρύ ταξίδι, κι όταν έφτασε 
στην ηπειρωτική Ελλάδα βρέθηκε μπλεγμένος στον ιστό της ελληνικής 
πολιτικής, αναποφάσιστος, απορημένος μπροστά στα βάρβαρα οθωμανικά 
ήθη. Αντίθετα απ’ ό,τι πιστεύουν πολλοί Έλληνες, ο Βyron δεν πολέμησε: συ-
ζητούσε με εντεταλμένους της βρετανικής κυβέρνησης για να εξασφαλίσει 
κονδύλια, αλλά περνούσε τις μέρες του κάνοντας σκοποβολή και ιππασία. 
Αν και γερνούσε πριν απ’ την ώρα του, έμενε θεωρητικά πιστός στο στίχο του 
«Θέλουμε κρασί και γυναίκες, κρασί και γέλιο», χωρίς ωστόσο να καταφέρνει 
το τελευταίο. Διάβαζε Sir Walter Scott, και παρατηρούσε απ’ το τρίπατο σπι-
τάκι, όπου έμενε, τα ποτάμια της λάσπης που διέσχιζαν τη μικρή πόλη. Καμιά 
φορά, του κατέβαιναν παράδοξες ιδέες: μια μέρα, ο Τrelawny τον εμπόδισε να 
εμφανιστεί φορώντας αρχαίο κράνος· συχνά, είχε μεγαλεπήβολα σχέδια για 
«σχολεία, εφημερίδες, ταχυδρομεία, νοσοκομεία»: οι ντόπιοι τον θαύμαζαν 
αλλά τον κοιτούσαν σαν να είχε προσγειωθεί από κάποιο μακρινό πλανήτη. 
Ο Βyron εργάστηκε ως μέλος της «Επιτροπής του Λονδίνου», που αγωνιζόταν 
για την ενίσχυση της ελληνικής αντίστασης, αλλά τα στρατηγικά του σχέδια 
ήταν, ευλόγως, ερασιτεχνικά και οι σχέσεις του με τους Σουλιώτες, που σκό-
πευαν να εκπορθήσουν τη Ναύπακτο, αποδείχτηκαν προβληματικές. Από 
μια άποψη, ο Βyron έκανε πράγματι ό,τι μπορούσε· όμως δεν μπορούσε να 
κάνει πολλά: ήταν κουρασμένος και απογοητευμένος· το όνειρο της ηρωικής 
υστεροφημίας γλιστρούσε μέσα απ’ τα χέρια του· οι απαίδευτοι Έλληνες τού 
έδιναν στα νεύρα. Όπως οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θαύμαζε τους αρχαίους 
Αθηναίους και τους Σπαρτιάτες («Το ξίφος, το λάβαρο και το πεδίο της μάχης / 
Δόξα κι Ελλάδα, ολόγυρά μου! / Οι Σπαρτιάτες πάνω στην ασπίδα γεννημένοι...»), 
αλλά κοιτούσε με φρίκη τον άξεστο Κολοκοτρώνη.
Στην Ελλάδα πέρασε σχεδόν δυο χρόνια, όπου έχασε τις ψευδαισθήσεις και 
την υγεία του. Στις δημόσιες εμφανίσεις του ενθάρρυνε τα πλήθη κατά των 
Τούρκων· στις ιδιωτικές έλεγε: «Θα γινόμουν καλός στρατιώτης, αν έδινα έ-
στω και μια δεκάρα τσακιστή». Αλλά δεν έδινε δεκάρα. Τέλος, στις 19 Απριλί-
ου του 1824 πέθανε: από τα κουνούπια, την κακή διατροφή, την υγρασία και 
το θυελλώδες νευρικό του σύστημα. Πέθανε ανάμεσα στους φίλους του· ή-
ταν ένας αργός, ήσυχος θάνατος. Είχε κλείσει τα τριάντα έξι. Τι έμεινε από τον 
Βyron: ένα πτώμα θαμμένο στο Ηucknall· η φήμη του «τρελού, κακού κι επικίν-
δυνου», όπως τον αποκάλεσε η λαίδη Caroline Lamb· η φιλία του με τον 
Hobhouse, η ανάμνηση των ταξιδιών του ―με τον Shelley στο παρασκήνιο, ή 
στο προσκήνιο―, μια σειρά ανέκδοτα για τη ζωοφιλία του, για την ομοφιλο-
φυλία του, για την ερωτομανία του· και προπάντων τέσσερα τουλάχιστον 
ποιητικά έργα, συχνά προχειρογραμμένα, μεγαλόστομα, πομπώδη· αρι-
στουργήματα με τον τρόπο τους. Αν ο Κeats και ο Shelley παραμένουν οι πιο 
χαρακτηριστικοί ρομαντικοί ποιητές, οι εκπρόσωποι μιας βρετανικής Sturm 
und Drang, o Βyron αποτελεί σχολή μοναχός του· ένα ποιητικό παράδοξο που 
στρογγυλοκάθισε στη μέση μιας εποχής που άρχισε με τις «Λυρικές μπαλά-
ντες» του Wordsworth (1798) και συνεχίστηκε για κάμποσα χρόνια με τον θά-
νατο στο Μεσολόγγι. Κι αν ο Shelley ήταν «ατίθασος και γρήγορος στη σκέψη 
και περήφανος», ο Βyron ήταν δύστροπος και μανιακός και γρήγορος στη σκέ-
ψη και περήφανος, ένας Δον Ζουάν που έσερνε με ντροπή εκείνο το ελαφρά 
ανάπηρο πόδι. «Δεν αγάπησα τον κόσμο· ούτ’ εκείνος εμένα» λέει ο Childe 
Harolde. Όπως ακριβώς συμβαίνει σ’ έναν beautiful loser. A

H βιογραφία του Μπάιρον του Harold Nicholson με τίτλο «Το τελευταίο ταξίδι» 
υκλοφορεί από τις εκδόσεις Μελάνι σε μετάφραση Βαγγέλη Κατσάνη.

Πολιτική

Σ

ΛΟΡΔΟΣ ΒΥROΝ, BEAUTIFUL LOSER 
«Θα γινόμουν καλός στρατιώτης, αν έδινα έστω και μια δεκάρα τσα-
κιστή». Αλλά δεν έδινε δεκάρα. Τέλος, στις 19 Απριλίου του 
1824 πέθανε: από τα κουνούπια, την κακή διατροφή, την υγρα-
σία και το θυελλώδες νευρικό του σύστημα.

Tης ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

πολιτικές άμεσα. Δεν πιστώνει τις κυβερ-
νήσεις και την πολιτική ηγεσία. Αντιθέτως. 
Ο ψηφοφόρος θεωρεί πως η όποια εύνοια, 
οικονομική ενίσχυση, κοινωνική αναβάθμι-
ση, αποτελεί υποχρέωση της πολιτικής ηγε-
σίας  η οποία εκπληρώνει χρωστούμενες ε-
πιταγές. Ο ψηφοφόρος μόλις ικανοποιηθεί, 
συνολικά ή εν μέρει από τις κυβερνητικές 
επιλογές, αμέσως στρέφεται στο αντίπα-
λο πολιτικό στρατόπεδο το οποίο ήδη έχει 
αρχίσει να πλειοδοτεί σε παραχωρήσεις, 
υποσχέσεις  και δεσμεύσεις. Αυτό το «τάν-
γκο για τρεις» παρατηρείται στην Ελλάδα 
από την κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου 
και μετά έως και σήμερα. Οφείλεται στη 
συστηματική απαξία της Πολιτικής καταρ-
χάς από τους ίδιους τους πολιτικούς και στη 
συνέχεια από τη διαβρωτική επίδραση του 
μεγάλου  όγκου των ΜΜΕ. Τη δουλειά την 
αποτελειώνουν τα social media, κατευθυ-
νόμενα ή όχι, που είναι και το απόλυτο εργα-
λείο πολιτικού εκμαυλισμού. Χωρίς οι θύτες 
να υπόκεινται σε συνέπειες  και με την «κρε-
ατομηχανή» να λειτουργεί χωρίς κόστος 
για τους ενορχηστρωτές  της απαξίωσης 
της Πολιτικής. Το αποτέλεσμα είναι θλιβε-
ρό. Ευνοεί μόνον τις διάφορες παρασιτικές 
μορφές του «Θεσμικού Υποκόσμου». Από 
την «ήττα» της Πολιτικής θησαυρίζουν τα 
εκτός ελέγχου κυκλώματα αναπαραγωγής 
παράνομου πλούτου και συγκέντρωσης μη 
θεσμικής εξουσίας. Σιγά-σιγά, βήμα-βήμα η 
Πολιτική παραχωρεί έδαφος. Ο «Θεσμικός 
Υπόκοσμος» αποκτά τον έλεγχο στους μη-
χανισμούς της Οικονομίας, στα ΜΜΕ,  στα 
επενδυτικά κεφάλαια. Κάποια ημέρα οι κοι-
νωνίες ξυπνούν και ανακαλύπτουν πως η 
πραγματική εξουσία έχει περάσει σε εξω-
θεσμικούς παράγοντες. Είναι πια αργά. Με 
αυτόν τον τρόπο κοινωνίες περνούν ταχύ-
τατα από ένα καθεστώς μιας προβληματι-
κής Δημοκρατίας σε εκείνο που περιγράφε-
ται εν συντομία ως « καθεστώς Κολομβίας». 
Υπερβολή; 
Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Η διολίσθη-
ση της αρτιότερης θεσμικά δημοκρατίας 
του πλανήτη, των ΗΠΑ δηλαδή, σε μία εξω-
θεσμική, παρασιτική και υποκοσμική μορ-
φή διακυβέρνησης επί Ντόναλντ Τραμπ έχει 
προκαλέσει τον έντονο προβληματισμό σε 
όσους θεσμούς ασχολούνται ακόμη με τη 
διάσωση των δημοκρατιών. Υπάρχει διάχυ-
τη η αίσθηση πως αν δεν υπήρχε η Πανδη-
μία, ο Τραμπ θα είχε επανεκλεγεί. Υπάρχει 
διάχυτη η αίσθηση επίσης πως λόγω σοβα-
ρού πολιτικού ελλείμματος των δημοκρατι-
κών δυνάμεων στη Γαλλία είναι μαθηματικά 
πιθανόν να δούμε τη Μαρίν Λεπέν πρόεδρο 
της Γαλλίας σε ένα έτος από σήμερα. 
Αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας τα τε-
λευταία χρόνια, από το έγκλημα στην Marfin 
έως τις τελευταίες ανατριχιαστικές σκηνές 
βίας σε διαδηλώσεις και αντιδιαδηλώσεις , 
τις δολοφονίες εν μέση οδώ, και τα συμβό-
λαια θανάτου, όλα αυτά και πολλά ακόμη 
που διαδραματίζονται εντός του οικογενει-
ακού περιβάλλοντος με μία απίστευτη έ-
κρηξη βίας, οδηγούν αναπόφευκτα σε έναν 
θλιβερό απολογισμό. Οι κοινωνίες, συμπερι-
λαμβανομένης και της ελληνικής, διολισθαί-
νουν προς μία καθιέρωση μεταλλαγμένου 
θεσμικού καθεστώτος όπου η Πολιτική θα 
έχει παραχωρήσει κεκτημένα της σε δύσκο-
λα ελέγξιμους  μηχανισμούς άσκησης εξου-
σίας. Μέχρι στιγμής οι θεσμοί ανθίστανται 
με υποχωρήσεις ακόμη και ήττες. Ελάχιστοι 
ωστόσο σύγχρονοι διανοητές αισιοδοξούν. 
Αυξάνεται δυστυχώς ο αριθμός εκείνων οι 
οποίοι είναι πεπεισμένοι πως με τη λήξη της 
Πανδημίας θα αναδειχθεί  το προς το παρόν 
καλά κρυμμένο πρόβλημα που δεν είναι άλ-
λο από το διευρυνόμενο έλλειμμα δημοκρα-
τίας στις δυτικού τύπου κοινωνίες.  A  



Μ
οιάζει με το τρένο που μας καλεί 
να μας ταξιδέψει στη νέα εποχή. 
Καύσιμο, η τεχνολογία. Οδηγός, το 
όραμα. Προορισμός, η επόμενη η-

μέρα. Στη νέα ημέρα που ξημερώνει, λοιπόν, 
με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση να είναι 
πλέον παρούσα, οι προκλήσεις είναι πολλές. 
Για όλους εμάς που αναζητούμε με καλύτε-
ρους όρους μια θέση στην αγορά εργασίας 
– πολύ περισσότερο σε συνθήκες πανδημίας 
και μετά από αυτήν. Αλλά και για την ίδια την 
ελληνική οικονομία. 

Η λέξη-κλειδί είναι “skilling” και η πρωτοβουλία 
Digi Youth που «τρέχουν» από κοινού η Microsoft 
Ελλάδας και το ReGeneration, το μεγαλύτερο 
πρόγραμμα απασχόλησης και εκπαίδευσης στη 
χώρα μας, με άμεση δικτύωση σε περισσότερες 
από 1.300 εταιρείες, έχει ακριβώς αυτό το στόχο: 
Να αναπτύξει τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων 
στη χώρα μας, ώστε να γίνουν περισσότερο α-
νταγωνιστικοί μπροστά στο νέο περιβάλλον. 

Αλλά πρώτα ας γνωρίσουμε 
το DigiYouth

Η πρ ω τοβ ουλία Re G enerat ion D igi Yout h 
Initiative powered by Microsoft ξεκίνησε το 2020 
με στόχο να προσφέρει ευκαιρίες εκμάθησης 
και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων (up/reskilling) 
σε νέους πτυχιούχους και καταρτίζοντάς τους 
στις πλέον περιζήτητες ψηφιακές δεξιότητες, να 
τους βοηθήσει στα επαγγελματικά τους βήματα, 
τοποθετώντας τους σε καίριες θέσεις στην αγο-
ρά εργασίας. 
Το πρώτο μέρος της πρωτοβουλίας περιελά-
βανε 2 Ακαδημίες με τη συμμετοχή 50 νέων:

 ● ReGeneration Academy on Cloud Tools & 
Technology powered by Microsoft. 
Η πρώτη Ακαδημία πρόσφερε σε κάθε συμμετέχοντα 
240 ώρες εκμάθησης και hands-on εκπαίδευσης βασι-
κών και πιο προχωρημένων αρχών σχετικών με Cloud 
Tools & Technologies, το οποίο συγκεκριμένα εξειδι-
κεύεται στην ανάπτυξη Web εφαρμογών και λύσεων 
στο Microsoft Azure. Ήδη 12 από τους συμμετέχοντες 
έχουν βρει δουλειά και η διαδικασία προσλήψεων 
συνεχίζεται δυναμικά.

●ReGeneration Academy on Big Data & Artificial 
Intelligence powered by Microsoft. 
Η Aκαδημία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021 και βρί-
σκεται σε εξέλιξη, καθώς αυτή τη στιγμή οι συμμετέ-
χοντες εκπαιδεύονται στους καινοτόμους και περι-
ζήτητους αυτούς τομείς της τεχνολογίας και θα είναι 
διαθέσιμοι/ες προς απορρόφηση από το δίκτυο του 
ReGeneration τον Απρίλιο. 
Στο δεύτερο μέρος της πρωτοβουλίας (DigiYouth 
Initiative ΙΙ) θα πραγματοποιηθούν 3 Ακαδημίες και 
θα «καθίσουν» στα ψηφιακά θρανία 100 νέοι και νέες. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι εδώ εντάσσεται και η 
Ακαδημία “ReGeneration Academy 4 Women in Tech | 
Project Management powered by Microsoft”, η οποία 
απευθύνεται στη νέα γενιά γυναικών που διεκδικούν 
δυναμικά μια θέση εργασίας στον κλάδο της τεχνο-
λογίας, στον οποίο,  δυστυχώς, το γυναικείο φύλο 
υπο-εκπροσωπείται.

Η επόμενη ημέρα 

Με την ολοκλήρωση όλων των Ακαδημιών στο πλαί-
σιο της πρωτοβουλίας DigiYouth I & II, θα έχουν επω-
φεληθεί 150 νέοι και νέες, έχοντας λάβει συνολικά 
32.000 ώρες εκπαίδευσης σε ψηφιακές και ήπιες δε-
ξιότητες, μέχρι το τέλος του 2021, ενώ σε 4.000 απο-
φοίτους όλων των προγραμμάτων του ReGeneration 

θα έχει δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν 
πρόσβαση σε online courses και εργαλεία στις πλατ-
φόρμες του MS Learn, τoυ Linked In Learning και του 
Git Hub, μέσω της παγκόσμιας πρωτοβουλίας της 
Microsoft Global Skills Initiative. 

Η νέα πρωτοβουλία που έρχεται 

Η πολύ επιτυχημένη συνεργασία στην πρωτοβουλία 
DigiYouth έφερε το επόμενο βήμα: Το σχεδιασμό του 
“The ReGeneration Initiative: Upskilling Greek Youth 
for the Digital Era powered by Microsoft”, ενός νέου 
και πιο διευρυμένου up/reskilling προγράμματος για 
τους νέους της χώρας μας. Η εν λόγω πρωτοβουλία 
πρόκειται να ωφελήσει 1.000 νέες και νέους παρέχο-
ντας περίπου 20.000 ώρες εκπαίδευσης σε ήπιες και 
ψηφιακές δεξιότητες. 

Τι είπαν οι συμμετέχοντες 

«Από την πρώτη κιόλας εβδομάδα που έληξε το 
πρόγραμμα είχα πολλές προτάσεις και βρήκα δου-
λειά μέσα σε ένα μήνα. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι ως 
Software Engineer. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη 
Microsoft και το ReGeneration για αυτή την ευκαιρία 
μάθησης!» - Αγάπη Δαβράδου.

«Το πρόγραμμα με βοήθησε να αναπτύξω δεξιότητες 
και να ασχοληθώ με εργαλεία με τα οποία δεν ήμουν 
τόσο εξοικειωμένος από τις σπουδές μου. Μόλις ολο-
κλήρωσα τα σεμινάρια, έλαβα τηλεφωνήματα μέσω 
του προγράμματος από πολλές εταιρείες. Δεν το πί-
στευα!» - Γιάννης Χριστόπουλος

«Είμαι αισιόδοξος πως η Ελλάδα έχει προοπτικές για 
ανάπτυξη και θέλω να υποστηρίξω τη χώρα μου αντί να 
συμβάλω στο φαινόμενο του “brain-drain”»
- Κωνσταντίνος Ρώτας 

Η Microsoft Ελλάδας, 
μέσω της πρωτοβουλίας 

GR for GRowth, δεσμεύτη-
κε να εκπαιδεύσει 

100.000 επαγγελματίες 
του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα καθώς 
και φοιτητές, με απώτερο 
σκοπό τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό των δημόσιων 
και ιδιωτικών οργανισμών 

μέσα στην επόμενη
 πενταετία.

Με όραΜα την επόΜενΗ ΗΜερΑ 
η πρωτοβουλία DigiYouth, των Microsoft ελλάδας και ReGeneration, 

εκπαιδεύει τους νέους στις ψηφιακές δεξιότητες, ανοίγοντας το δρόμο 
για μια επαγγελματική αποκατάσταση με καλύτερους όρους
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Νομίζετε ότι με το διαδίκτυο και όλη αυτή την πληρο-
φορία που κυκλοφορεί διάσπαρτη είμαστε πιο κοντά 
στη χρήση ή στην κατάχρηση  της Ιστορίας; Είναι πά-
ντοτε πιο εύκολο να γίνει κατάχρηση της Ιστορίας, όμως 
το διαδίκτυο κάνει περισσότερο εφικτή την εύρεση και 
την εξάπλωση ψευδών ιστοριών. Θυμάμαι ένας σπουδα-

στής μου έγραφε μία εργασία για 
τη Σερβία, και έγραψε κάτι απίθανο 
που το είχε βρει στον ιστότοπο των 
Σέρβων εθνικιστών. Όταν του είπα 
ότι αυτό δεν ισχύει μου απάντησε 
«Μα, το βρήκα στο διαδίκτυο». Έ-
πρεπε να του πω πως ό,τι υπάρχει 
στο διαδίκτυο δεν είναι σωστό.

Έτσι κι αλλιώς βέβαια, ίσως ισχύ-
ει αυτό που είπε ο Χέγκελ, ότι το 
μόνο πράγμα που μας διδάσκει 
η Ιστορία είναι ότι δεν διδασκό-
μαστε τίποτα από αυτήν. Νομίζω 
ότι απλά δεν μαθαίνουμε αρκετά. 
Το πρόβλημα με την Ιστορία είναι 
ότι μπορείς να βρεις από αυτήν ένα 
«μάθημα» για να δικαιολογήσεις 
ό,τι θέλεις να κάνεις, και αυτό είναι 
επικίνδυνο. Εκεί που νομίζω ότι η 
Ιστορία μπορεί να είναι βοηθητική 
είναι ότι μπορεί να μας κάνει να σκε-
φτούμε – εάν γνωρίζεις Ιστορία, 
μπορείς να θέσεις μερικές πολύ κα-
λές ερωτήσεις και να υπολογίσεις 

τις πιθανότητες. Μπορείς να γνωρίζεις τι θα πάει λάθος, 
εάν δεν είσαι προσεκτικός. Η Ιστορία προσφέρει καλές 
προειδοποιήσεις.

Άρα και για τους ηγέτες δεν είναι βοηθητικό να αντι-
γράφουν την Ιστορία, παρά μόνο να μαθαίνουν από 
αυτήν. Η Ιστορία δεν είναι εγχειρίδιο για την τηλεόρασή 
σου, πάτησε αυτό το κουμπί και θα κάνει αυτό, πάτησε ε-
κείνο το κουμπί και θα κάνει εκείνο. Εκεί που η Ιστορία είναι 
χρήσιμη είναι ότι σε βοηθάει να σκεφτείς, το άνοιγμα του 
νου μας σε άλλες πιθανότητες. Η γνώση της Ιστορίας βο-
ηθά επίσης στη μέση της διαδρομής να κάνουμε κάποιες 
τουλάχιστον έξυπνες ερωτήσεις σχετικά με το παρόν και 
το μέλλον. Τι γίνεται με τη διδασκαλία της ιστορίας στα 
σχολεία στην Ελλάδα;

Δίνουν κυρίως ημερομηνίες γεγονότων και ονόματα, 
κάνοντάς την αληθινά βαρετή. Αυτός είναι ο καλύτερος 
τρόπος να κάνεις ένα μαθητή να μισήσει την Ιστορία.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να διδαχθεί η Ιστορία 
σε παιδιά ή σε νέους; Έχω μεγάλα ανίψια, οπότε μερικές 
φορές τους μιλάω για Ιστορία. Αυτό που κάνω είναι να 
τους εξηγώ τι θα φορούσαν αν ζούσαν εκατό ή διακόσια 
χρόνια πριν, τι παιχνίδια ενδεχομένως θα έπαιζαν, ότι μάλ-
λον θα ξεκινούσαν την εργασία τους νωρίς, και όλα αυτά. 
Βοηθάει να βάλεις την Ιστορία στις δικές τους ζωές. Επί-
σης λατρεύουν, όσο και αν η εκπαιδευτική ψυχολογία το 
απορρίπτει, να ακούνε ιστορίες για κομμένα κεφάλια, για 
βασιλείς που εκθρονίζονται, ό,τι έχει να κάνει με δράμα. 
Και δεν νομίζω ότι πειράζει αυτό, τους δίνει μία αίσθηση 
του παρελθόντος. Η Ιστορία είναι αυτό: ιστορίες.  

Τα ονόματα και οι ημερομηνίες είναι κομμάτι της, αλ-
λά δεν είναι το βασικό. Και  εγώ δεν θυμάμαι πάντοτε 
ημερομηνίες.  Τα ονόματα και τις ημερομηνίες τα κάνεις 
δικά σου, όταν έχεις την ιστορία. Όταν οι φοιτητές μου 
στο πανεπιστήμιο μου λένε ότι δεν θυμούνται ποτέ ημε-
ρομηνίες, τους ρωτάω αν θυμούνται πότε γεννήθηκαν, 
και τους λέω να αναρωτηθούν τι έγινε εκείνη τη χρονιά. 
Πρέπει να έχουν κάποια συσχέτιση μεταξύ ημερομηνιών. 
Δεν προκάλεσε ο Χίτλερ τον Ά   Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτός 
«δημιούργησε» τον Χίτλερ και έκανε εφικτή τη δημιουργία 
του Β΄ ΠΠ. Όλα έχουν να κάνουν με τη μεταξύ τους δια-
σύνδεση. 

Μοιάζει πως οι ιδεολογίες του παρελθόντος δεν υπάρ-
χουν πλέον, και δεν είναι σαφές τι υπάρχει… Η εποχή 
των μεγάλων ιδεολογιών είναι πίσω μας. Τώρα πλέον μας 
γνέφει μία εποχή κυρίως υπολογισμού συμφερόντων.

Έχουμε και αυτόν τον λαϊκισμό της νέας εποχής. Πά-
ντοτε υπήρχε λαϊκισμός αλλά τώρα με το διαδίκτυο 

εβδομάδα 10-15 Μαΐου 2021 θα είναι Εβδομάδα Φόρουμ Δελφών. Πλέον 
είναι αναγνωρισμένο ως ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά φό-
ρουμ σε διεθνές επίπεδο. Αυτό που το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό είναι 
ότι απευθύνεται και είναι ανοιχτό σε όποιον σκεπτόμενο άνθρωπο έχει 
ενδιαφέρον για τον κόσμο μας από οποιαδήποτε πλευρά του: πολιτική, 
κοινωνική, επιστημονική, ιστορική, φιλοσοφική.  

Η Μάργκαρετ Μακ Μίλλαν είναι ομότιμη καθηγήτρια διεθνούς ιστορίας 
στην Οξφόρδη και καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. 

Συγγραφέας πολλών βιβλίων αναφοράς μεταξύ των οποίων το «Paris 1919: Six 
Months that Changed the World», για το οποίo ήταν η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο 
Samuel  Johnson, το «Ο πόλεμος που έβαλε τέλος στην ειρήνη» και το «Χρήση και κατάχρηση της 
Ιστορίας» (εκδ. Καρδαμίτσα) που είχα μπροστά μου την ώρα της συνέντευξης…
Βρίσκεται στην Οξφόρδη και μιλήσαμε μέσω τηλεδιάσκεψης, ευγνωμονώντας την τεχνο-
λογία που μπορώ να συζητήσω μαζί της ώστε να έχω και εικόνα της. Έχουν σημασία και οι 
εκφράσεις του προσώπου και οι κινήσεις των χεριών όταν μιλάς με μια ιστορικό του διαμε-
τρήματος της Μακ Μίλλαν… Όταν στην αρχή της συζήτησής μας της υπενθύμισα ότι μιλάει 
στην έναρξη του Φόρουμ των Δελφών μαζί με την πρόεδρο κυρία Σακελλαροπούλου, τον 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και άλλους, ήταν υπέροχη η σχεδόν παιδική αντίδρασή 
της: «Ωχ, το ξέρω. Και πρέπει να είμαι καλή…», και το εννοούσε.

Μια συνομιλία 
με τη σπου-
δαία ιστορικό 
Μάργκαρετ 
Μακ Μίλλαν, 
που θα κάνει 
μία από τις  
ενακτήριες  
ομιλίες του 
φετινού  
Φόρουμ των  
Δελφών

Του Μάκη Προβάτά

Η

Μάργκάρετ Μακ 
Μίλλάν
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«Πρέπει 
να φέρετε 
μπροστά 

όσο 
περισσότερο 

παρελθόν 
γίνεται»
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έχει καινούργιες δυνατότητες και 
χαρακτηριστικά… Αυτό που σταθε-
ρά είναι πολύ επικίνδυνο στους λαϊκι-
στές πολιτικούς είναι ότι ισχυρίζονται 
πως μιλούν εκ μέρους αυτού που ο-
νομάζεται «ο λαός». Και η βασική τους 
επισήμανση και απειλή είναι ότι, αν 
διαφωνείτε με αυτούς, είστε εχθρός 
του λαού. Μιλώντας για καταχρήσεις 
στην Ιστορία, αυτό που κάνει συχνά ο 
λαϊκισμός είναι αναφορές στο «χρυ-
σό παρελθόν» το οποίο υπόσχονται 
ότι θα το φέρουν πίσω ή θα το πάρουν 
από αυτούς που το έχουν αρπάξει. 

Σκέφτομαι ότι υπάρχει μια συσχέτι-
ση μεταξύ πολέμου και πανδημίας. 
Οι πόλεμοι για να γίνουν χρειάζο-
νται μεγάλη προετοιμασία από αν-
θρώπους. Αντίστοιχα, στην πανδη-
μία, υπήρξε πρωτοφανής προετοι-
μασία από επιστήμονες και άλλους 
για να φτιάξουν το εμβόλιο. Η προ-
ετοιμασία των ανθρώπων για τόσο 
αντίθετα πράγματα, εμβολιασμοί 
και πόλεμος.
Όντως υπάρχουν ομοιότητες, με την 
έννοια ότι οι άνθρωποι όταν είμαστε 
μπροστά σε μια κρίση, κάνουμε πράγ-
ματα που δεν πιστεύαμε ότι μπορούμε 
να κάνουμε. Στον πόλεμο, οι κυβερ-
νήσεις ξοδεύουν χρήματα και παρα-
κινούν την Έρευνα, με τρόπο που δεν 
θα συνέβαινε σε καιρό ειρήνης. Αυτό 
είδαμε και στην πανδημία. Είδαμε εμ-
βόλιο να ετοιμάζεται και να εγκρίνεται 
σε λιγότερο από εννέα μήνες που δεν 
έχει ξαναγίνει. Επίσης ο τρόπος που 
οι κυβερνήσεις δαπάνησαν χρήματα. 
Αν πέρυσι τον Φεβρουάριο κάποιος 
σας έλεγε ότι θα δαπανήσουν τέτοια 
ποσά για να στηρίξουν την Οικονομία, 
θα τον λέγατε ανόητο. Δεν μου αρέ-
σει να χρησιμοποιώ την ορολογία του 
πολέμου, αλλά πιστεύω ότι στην παν-
δημία πράγματι υπάρχουν ομοιότητες 
με αυτόν.

Και αυτό μας δείχνει ότι ο άνθρω-
πος είναι η μεγαλύτερη απελπισία, 
αλλά και η μεγαλύτερη ελπίδα μας. 
Το είδαμε αυτό με την πανδημία. Είδα-
με ανθρώπους να συμπεριφέρονται 
πολύ καλά, όπως έγινε στον Καναδά, 
και είμαι σίγουρη ότι έγινε και στην 
Ελλάδα, βοήθησαν ο ένας τον άλλον, 
φρόντισαν τους ηλικιωμένους και 
λοιπά. Επίσης είδαμε ανθρώπους να 
φέρονται εγωιστικά, χώρες να προ-
σπαθούν να αγοράσουν πρώτες το 
εμβόλιο. Βγήκε το καλύτερο και το χει-
ρότερο κομμάτι μας.

Αναρωτιέμαι, ένας Ιστορικός όπως 
εσείς, ποια προσωπικότητα από το 
παρελθόν θα ήθελε να συναντήσει; 
Θα ήθελα να έχω συναντήσει τον Dr. 
Samuel Johnson. Νομίζω ότι ήταν υπέ-
ροχος. Ίσως θα ήθελα να συναντήσω 
τον Ταλεϋράνδο, βέβαια ήταν γοητευ-
τικός αλλά ψυχρός. Ίσως τον Ναπολέ-
οντα, όμως δεν νομίζω ότι θα ήθελε ε-
κείνος, γιατί ήταν πολύ ευαίσθητος σε 
σχέση με το ύψος του, κι εγώ είμαι πο-
λύ ψηλή. Θα ήθελα να έχω συναντήσει 
τον Δούκα του Ουέλινγκτον. Τη Γεωρ-
γία Σάνδη και την Μεγάλη Αικατερίνη, 
από κάποιο ανάγνωσμα διαπίστωσα 
ότι πρέπει να ήταν πολύ γοητευτική 
και ενδιαφέρουσα. Όπως και τον Ελευ-
θέριο Βενιζέλο, όπου μελετώντας για 
την συνθήκη των Παρισίων το 1919, 
προέκυπτε από παντού ότι ήταν πολύ 
γοητευτικός και μπορούσε να κρατή-

σει το ακροατήριο λέγοντας ιστορίες. 

Για να είμαι ειλικρινής σκέφτομαι 
ποιους θα καλούσατε σε μια συγκέ-
ντρωση, αν είχατε τη δυνατότητα; 
Δεν νομίζω ότι θα είχε επιτυχία. Αρκε-
τοί από αυτούς ήταν τόσο εγωκεντρι-
κοί που θα ένιωθαν προσβεβλημένοι ο 
καθένας χωριστά  που δεν θα ήταν το 
κέντρο της προσοχής και δεν θα τον 
άκουγαν όλοι.

Μιας και έχετε γράψει για τον πρώ-
το και τον δεύτερο παγκόσμιο πό-
λεμο, τον  Χίτλερ θα θέλατε να τον 
συναντήσετε; Για να δείτε τι υπήρ-
χε στο μυαλό του, στην ψυχή του. 
Όχι, τον βρίσκω πολύ φρικιαστικό. Αν 
και από περιγραφές που έχω διαβά-
σει, μάλλον μπορούσε να είναι πολύ 
γοητευτικός αν το ήθελε. Όμως όσο 
διαβάζω για εκείνον, τόσο με απωθεί. 
Πιθανότατα το ίδιο με τον Στάλιν. Όταν 
γνωρίζω τι έκαναν, μου μοιάζει λάθος 
να θέλω να τους συναντήσω, από α-
πλή περιέργεια. 

Ποιο κομμάτι της Ελληνικής Ιστορί-
ας σας προκαλεί μεγάλο ενδιαφέ-
ρον; Βρίσκω συναρπαστικούς τους 
Πελοποννησιακούς πολέμους, γιατί 
δείχνουν τις αξίες των διαφορετικών 
πόλεων. Από την πιο πρόσφατη Ιστο-
ρία της Ελλάδας, η καταστροφή της 
Σμύρνης. Τι βάρος άφησε στην Ελλά-
δα, και πιθανότατα και στην Τουρκία. 
Βρέθηκα πριν δύο χρόνια στις τουρκι-
κά παράλια, στο Μπόντρουμ, και είδα 
μερικά από τα πιο ωραία ελληνικά α-
πομεινάρια, και τη μακρά διασύνδεση 
κατά μήκος της θάλασσας. Εξακολου-
θεί να είναι ένα ισχυρό σημείο σύνδε-
σης μεταξύ των δύο χωρών σας.

Έχετε καταλάβει τι κάνει ο Ερντο-
γάν; Γίνεται όλο και πιο πολύ δικτάτο-
ρας. Έχει γύρω του όλο και λιγότερους 
ανθρώπους από τους οποίους επιβε-
βαιώνεται ότι έχει δίκιο. Στην αρχή και 
για κάποιο διάστημα δεν ήταν κακός, 
και οι άνθρωποι έτρεφαν ελπίδες. Ό-
μως τώρα προτιμάει να δει την Τουρ-
κία, τον λαό, να υποφέρουν, παρά να 
παραδεχτεί ότι έκανε λάθη. Έχει και 
αυτές τις ιδέες για ανάκτηση της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας. Νομίζω πως 
η Τουρκία δεν το αξίζει όλο αυτό. Ίσως 
νιώθει ότι δεν έχει πολύ χρόνο και αυ-
τό τον κάνει όλο και πιο αδιάλλακτο.

Στην Ιστορία τίποτα δεν στέκεται 
από μόνο του, όλα είναι συσχετι-
σμοί, συσχετισμοί, συσχετισμοί… 
Χωρίς φυσικά η Ιστορία να είναι μια 
γραμμική εξέλιξη. Φυσικά. Την τε-
λευταία φορά που ήμουν στην Ελλά-
δα, κάποιοι μου έλεγαν ότι επιτέλους 
οι Έλληνες άρχιζαν να κοιτάζουν τη  
Βυζαντινή Ιστορία τους. Μπορεί να 
μην ενδιαφέρεστε να το κοιτάτε αυτό 
το κομμάτι του παρελθόντος, όμως 
αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι που 
έκανε Ελλάδα, την Ελλάδα. Πρέπει να 
φέρετε μπροστά όσο περισσότερο 
παρελθόν γίνεται. Ο John Arnold, Βρε-
τανός ιστορικός, τοποθετεί το θέμα 
πολύ σωστά όταν λέει: «Η επίσκεψη 
στο παρελθόν μοιάζει κάπως με την ε-
πίσκεψη σε μια ξένη χώρα: σε μερικά 
πράγματα ενεργούν με τον ίδιο τρόπο 
και σε μερικά με διαφορετικό, αλλά 
πάνω από κάθε τι άλλο μας καθιστούν 
καλύτερα πληροφορημένους γι' αυτό 
που αποκαλούμε “πατρίδα”».  A  
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Τι κοινό έχουν οι ταινίες «Η σιωπή των αμνών» και 
«Φιλαδέλφεια» του Τζόναθαν Ντέμι, «Η λίστα του 
Σίντλερ» του Σπίλμπεργκ, «Τα απομεινάρια μιας 
μέρας» και η «Επιστροφή στο Χάουαρντς Εντ» 
του Τζέιμς Άιβορυ, το «JFK» του Όλιβερ Στόουν, τα 
«Reservoir Dogs» και «Pulp Fiction» του Ταραντί-
νο, «Τα καλά παιδιά (Goodfellas)» και «Τα χρόνια 
της αθωότητας» του Σκορσέζε, ο «Φόρεστ Γκαμπ» 
του Ζεμέκις, «Ο Νονός: Μέρος 3ο» και ο «Δράκου-
λας (Bram Stoker’s Dracula)» του Κόπολα, το «Θέλ-
μα και Λουίζ», οι «Σφαίρες πάνω από το Μπρο-
ντγουέι» του Γούντι Άλεν, τα «Μαθήματα πιάνου» 
της Κάμπιον, το «Βασικό ένστικτο», το «Μπάρτον 
Φινκ» των Αδελφών Κοέν, «Η Πεντάμορφη και 
το Τέρας» και το «Αλαντίν» της Disney, το «Χο-
ρεύοντας με τους λύκους» του Κέβιν Κόστνερ, 
το «Μίζερι» με την Κάθι Μπέιτς, «Οι κλέφτες (The 
Grifters)» του Στίβεν Φρίαρς, το «Pretty Woman», 
η «Ατίθαση καρδιά» του Ντέιβιντ Λιντς, το «Ντικ 
Τρέισι» με τον Γουόρεν Μπίτι, το «Άρωμα γυναί-
κας» με τον Αλ Πατσίνο, η «Συνέντευξη με έναν 
βρικόλακα» και «Το παιχνίδι των λυγμών» του Νιλ 
Τζόρνταν, «Οι ασυγχώρητοι» του Κλιντ  Ίστγουντ, 
η «Ινδοκίνα» με την Κατρίν Ντενέβ, ο «Μαγεμένος 
Απρίλης» του Μάικ Νιούελ, τα «A Few Good Men» 
και «Χόφα» με τον Τζακ Νίκολσον, το «Malcolm X» 
με τον Ντένζελ Γουάσινγκτον, «Ο παίκτης» και τα 
«Στιγμιότυπα» του Ρόμπερτ Όλτμαν, «Ο σωματο-
φύλακας» με τη Γουίτνι Χιούστον, «Ο τελευταίος 
των μοϊκανών» και «Εις το όνομα του πατρός» 
με τον Ντάνιελ Ντέι Λούις, «Η φίρμα» με τον Τομ 
Κρουζ, ο «Ορλάντο» της Σάλι Πότερ, «Ο φυγάς» 
και το «Patriot Games» με τον Χάρισον Φορντ, η 
«Τελευταία έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ», η «Βασίλισ-
σα Μαργκό» με την Ιζαμπέλ Ατζανί και η Τριλογία 
(Μπλε, Λευκή, Κόκκινη) του Κισλόφσκι;

ο κοινό που έχουν όλες αυτές –και μερικές εκα-
τοντάδες άλλες ταινίες, πολλές εκ των οποίων 
είναι εξίσου σημαντικές– είναι ότι βγήκαν στις 
αίθουσες σε μια περίοδο πέντε μόνο ετών, από 

το 1990 μέχρι το 1994. Αν θέλουμε να προσθέσουμε 
μια ακόμη χρονιά (1995), τότε θα πρέπει να βάλουμε 
στη λίστα μερικές ακόμη θρυλικές ταινίες όπως «Οι 
συνήθεις ύποπτοι», «Seven», «Δώδεκα πίθηκοι», «Α-
πόλλων 13», «Λογική και ευαισθησία», «Braveheart», 
«Ο Ταχυδρόμος», «Νίξον», «Toy Story» κ.ο.κ. 
Όταν βιώνεις κάτι καθημερινά, εκ των έσω, είναι πολύ 
δύσκολο να δεις την αλλαγή στον καθρέφτη. Την αλ-
λαγή την βλέπεις –και σοκάρεσαι– μόνο όταν ανοίξεις 
ένα άλμπουμ με παλιές φωτογραφίες· με την απόστα-
ση του χρόνου. 
Ποια είναι η κινηματογραφική (τονίζω τον όρο) παρα-
γωγή του σήμερα, εκτός από δύο ή τρία συγκεκριμέ-
να genres και franchises (υπερήρωες, επιστημονική 
φαντασία, Μποντ); Ποιες είναι οι μικρές οικογενειακές 
ιστορίες, οι βιογραφίες, οι επικές ταινίες, οι ταινίες ε-
ποχής, τα πολιτικά δράματα, ο κοινωνικός ρεαλισμός, 
οι καλές κωμωδίες, τα νεονουάρ και τα καλά θρίλερ 
που άλλαξαν το είδος; Ποιες είναι οι πρόσφατες κινη-
ματογραφικές ταινίες που θα θυμόμαστε σε 30 χρόνια 
από τώρα; Ποιες από αυτές ενέπνευσαν μικρά παιδιά 
να διαλέξουν το επάγγελμα των ονείρων τους; Ποιες 
από αυτές έκαναν τον κόσμο όχι μόνο να ξεφύγει για 
2 ώρες, αλλά να μάθει, να ερωτευτεί, να κλάψει, να 
γελάσει, να θυμώσει, να συζητήσει, να προβληματι-
στεί, να οραματιστεί; Να γνωρίσει άλλες εποχές και 
άλλους πολιτισμούς; Να αντιμετωπίσει τα κοινωνικά 
προβλήματα του σήμερα; Να δει τη ζωή του αλλιώς; 
Ποιες από αυτές τις πρόσφατες ταινίες άλλαξαν τον 
κόσμο μας;  
Σε ένα πραγματικά εξαιρετικό, πρόσφατο κείμενό 

του για τον Φεντερίκο Φελίνι –ουσιαστικά έναν σπα-
ρακτικό επικήδειο για το σινεμά– ο Μάρτιν Σκορσέζε 
περιγράφει το πώς ο διάλογος και ο συναγωνισμός α-
νάμεσα στους δημιουργούς της δεκαετίας του 1960 έ-
φτιαξε μια χρυσή εποχή για το σινεμά: μια διεθνής κοι-
νότητα δημιουργών (Γκοντάρ, Μπερτολούσι, Αντονιό-
νι, Μπέργκμαν, Ιμαμούρα, Ράι, Κασαβέτης, Κιούμπρικ, 
Βαρντά, Γουόρχωλ, και φυσικά ο Φελίνι) που πάλευαν 
με την ερώτηση «τι είναι το σινεμά;», ανέπτυσσαν τη 
δική τους σκέψη και πρακτική μέσα από μία ταινία, και 
μετά πέταγαν την «μπάλα» στον επόμενο.  
Περιοδικά όπως το Cahiers du Cinema, κριτικοί όπως 
ο Αντρέ Μπαζέν, και οι κινηματογραφικές σχολές που 
σταδιακά δημιουργήθηκαν εντός και εκτός πανεπι-
στημίων, ανέπτυξαν επί χρόνια, δεκαετίες, τη θεωρία 
και την πρακτική του σινεμά, με το κάθε ένα μέλος 
αυτής της τεράστιας παγκόσμιας κοινότητας να βάζει 
το μικρό του λιθαράκι, είτε αυτό ήταν ένα κείμενο, εί-
τε μια ταινία, είτε ένας ρόλος.  Ένα ολόκληρο σύμπαν 
για την κίνηση της κάμερας, το μοντάζ, τον φωτισμό, 
τον ήχο, τον συμβολισμό χρωμάτων, αντικειμένων, 
κινήσεων, τη σημειωτική, τη διασκευή από το θέατρο 
και τη λογοτεχνία, την αναπαράσταση ταυτοτήτων, 
τη διαχείριση της αλήθειας και των συναισθημάτων, 
την προπαγάνδα, το σώμα, τον χρόνο, τον τόπο.  
Μια τέχνη δεν δημιουργείται απ’ τη μια μέρα στην άλ-
λη. Χρειάζονται δεκαετίες για να αναπτύξει τη γλώσ-
σα και την τεχνική της, για να δημιουργηθούν σχολές 
σκέψεις και πρακτικής, για να ανακαλυφθούν και να 
εκκολαφθούν γενιές και «φουρνιές» από ταλαντού-
χους και ικανούς δημιουργούς και επαγγελματίες: να 
σπουδάσουν, να μαθητεύσουν, να πειραματιστούν, να 
αποτύχουν, να ξαναδοκιμάσουν, να συνεργαστούν, 
να συγκρουστούν, να αναπτύξουν τη δική τους φωνή 
και υπογραφή, τη δική τους γλώσσα, να αποκτήσουν 
τους δικούς τους ακολούθους και μαθητές κ.ο.κ.  
Όλα αυτά βέβαια έγιναν δυνατά επειδή υπήρχε το κοι-
νό –ένα διεθνές, πολυπολιτισμικό, μαζικό κοινό– που 
στήριξε το σινεμά. Καμία τέχνη δεν μπορεί να επιβιώ-
σει μακροπρόθεσμα πέραν και εκτός του κοινού της, 
ως μουσειακό είδος ή ως απροσπέλαστη φιλοσοφική 
αναζήτηση ενός διανοούμενου. Tο κοινό παρέχει τις 
δομικές εκείνες συνθήκες (σταθερή χρηματοδότηση, 
υποστήριξη δικτύου διανομής, επαφή με τον πραγ-
ματικό κόσμο, με την κοινωνία και την καθημερινότη-
τα) που επιτρέπουν να δημιουργηθεί και να εξελιχθεί 
η ίδια η τέχνη. 
Και φυσικά απαιτείται κλίμακα: χρειάζονται μεγάλα 
στούντιο και γραμμές παραγωγής, ολόκληρες κοι-
νότητες –ολόκληρες πόλεις– που θα προσελκύσουν 
σε βάθος ετών τους κορυφαίους επαγγελματίες από 
όλο τον κόσμο ώστε να δημιουργηθούν οικονομίες 
κλίμακας, συνέργειες, καινοτομίες, ώστε με την τριβή 
και τον ανταγωνισμό να αναδειχθούν και να επικρα-
τήσουν οι καλύτεροι. Όπως, δηλαδή, και έγινε σε όλες 
τις μεγάλες κοινότητες πρακτικής, από το Χόλιγουντ 
μέχρι τη Λεωφόρο Μάντισον στη Νέα Υόρκη (διαφή-
μιση), και από τη Φλιτ Στριτ στο Λονδίνο (δημοσιογρα-
φία) μέχρι τη Σίλικον Βάλεΐ (ψηφιοποίηση).  
Ταυτόχρονα όμως καμία τέχνη δεν μπορεί να εξελι-
χθεί και να επιβιώσει, αν καταλήξει ένα κλειστό επάγ-
γελμα για λίγους και πλούσιους. Δίπλα στα λίγα μεγά-
λα στούντιο χρειάζεται ένα πορώδες οικοσύστημα 
–ένα business model– που να επιτρέπει τον πλουρα-
λισμό, τη διαφορετικότητα, τη βιοποικιλότητα. Αυτός 
είναι ο πλούτος και η ουσία της οποιασδήποτε τέχνης 
– η ελευθερία του πειραματισμού.  
Πού είναι το κοινό του σινεμά; Πού είναι οι κοινότητες 
πρακτικής του που εκκολάφθηκαν στα φυτώρια των 
τελευταίων δεκαετιών; Πόσο πορώδης είναι ο κινη-
ματογράφος σήμερα;  
Ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα… A

Ήταν καποτε το σινεμα
Ένα αφιέρωμα-προβληματισμός για το μέλλον του κινηματογράφου. 

Τι, και κυρίως πού, είναι το σινεμά σήμερα; Ποιές είναι οι ταινίες του σήμερα 
που θα θυμόμαστε σε 30 χρόνια από τώρα; 

Tου Ρωμανού ΓεΡοδήμού
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Τα «σ’ αγαπώ» δεν κάνουν θόρυβο, όπως οι διαδηλώσεις

Μιλήσαμε με τον γνωστό ψυχίατρο-ψυχαναλυτή για τις επιπτώσεις 
της πανδημίας, την κρίση μέσης ηλικίας και για το αν οι άνθρωποι 

μπορούν να αλλάξουν και να βρουν νόημα στη ζωή τους

Ό ταν συνάντησα τον ∆η-
µήτρη Καραγιάννη, παι-
δοψυχίατρο - ψυχοθε-
ραπευτή, διευθυντή του 
Κέντρου Παιδοψυχικής 
Υγιεινής και best seller 
συγγραφέα (το τελευ-
ταίο του βιβλίο «Αλλάζει 

ο άνθρωπος» µετράει 16 επανεκδόσεις, και τα 
προηγούµενά του «Έρωτας ή τίποτα» και «Η αδι-
κία που πληγώνει» 23 και 28 αντίστοιχα, όλα από 
τις εκδ. Αρµός) ήθελα να µας µιλήσει για το ψυχικό 
αποτύπωµα της πανδηµίας, τι έχει καταλάβει από 
τις συνεδρίες µε τους ανθρώπους τους οποίους 
βλέπει αυτό τον καιρό, αλλά και για τα προσωπικά 
µας αδιέξοδα. Ο κ. Καραγιάννης είναι συνιδρυ-
τής  µε τη σύντροφό του Ελένη Καραγιάννη του 
εκπαιδευτικού ινστιτούτου «Αντίστιξη» στο οποίο 
εκπαιδεύονται ειδικοί της ψυχικής υγείας στην οι-
κογενειακή και οµαδική ψυχοθεραπεία, και µετρά-
ει στο ιστορικό του χιλιάδες ώρες ψυχοθεραπείας, 
κι ίσως έτσι εξηγείται η ικανότητά του να µιλάει και 
να γράφει  µε τόση αµεσότητα για όσα ενδόµυχα 
µας απασχολούν, είτε τα συνειδητοποιούµε, είτε 
όχι. Αλλά και να ακούει…

Κι ενώ η πρόθεσή µου είναι να ξεκινήσουµε µε 
την πανδηµία, µια που όλα στρέφονται πια γύ-
ρω από αυτήν, µου υπενθυµίσει ότι δεν υπάρχει 
ζωή χωρίς προβλήµατα… «Ξεχνάµε ότι η κρίση, 
µε την έννοια της απρόβλεπτης δυσκολίας που 
ανατρέπει τα σχέδια της ζωής µας, είναι κάτι που 
συµβαίνει παντού και πάντοτε. Τα νοσοκοµεία µας 
περνούν οριακές καταστάσεις λόγω κορωνοϊού, 
ωστόσο ήταν πάντοτε γεµάτα ασθενείς που αντι-
µετωπίζουν προβλήµατα υγείας ή απειλή για τη 
ζωής τους, κρίσεις περνάµε στην προσωπική µας 
ζωή όταν οι επιλογές µας βγαίνουν έξω από το α-
ναµενόµενο, µια διακοπή σηµαντικής σχέσης, ένα 
διαζύγιο, το ζευγάρι που περιµένει ένα  παιδί που 
δεν έρχεται, µια οικονοµική δυσπραγία, µια από-
λυση... Όµως κρίση, µε την έννοια της ανατροπής, 
έχουµε και όταν περνάµε σε µια άλλη φάση της 
ζωής µας, το παιδί που γίνεται έφηβος, ο έφηβος 
που προετοιµάζεται για την ενήλικη ζωή, η µέση 
ηλικία που διαδέχεται τη νεότητα και, µετά, το πέ-
ρασµα στην Τρίτη ηλικία, όλα απαιτούν από εµάς 
µια εσωτερική επεξεργασία που δεν είναι αυτονό-
ητη.  Εποµένως είναι ψευδαίσθηση να νοµίζουµε 
ότι η ζωή θα προχωράει απρόσκοπτα, χωρίς να 
αναλαµβάνουµε ενεργητική θέση απέναντι σε ό,τι 
µας παρουσιάζεται. Αν ζει κανείς µε τη φαντασί-
ωση ότι τα πράγµατα κυλάνε από µόνα τους, θα 
αντιµετωπίζει διαρκείς µαταιώσεις».

Αυτό που ζούµε τώρα όµως, κ. Καραγιάννη, δεν 
µοιάζει µε καµία άλλη κρίση. Αυτό που ζούµε 
τώρα είναι συγκλονιστικό γιατί είναι πανανθρώπι-
νο. Ήρθε µια εποχή που όλοι εµείς πορευόµασταν 
µε την ιδέα ότι τα πάντα είναι στο χέρι µας, ότι µπο-

ρούµε να έχουµε ό,τι θελήσουµε µέσα από την κα-
τανάλωση προϊόντων, διασκέδασης, σχέσεων, κι 
αυτό µας έδινε την ψευδαίσθηση ότι µπορούµε να 
είµαστε καλά. Είχε προηγηθεί βεβαίως η δεκαετής 
κρίση, ωστόσο η πανδηµία ταρακούνησε συθέµε-
λα την ψεύτικη παντοδυναµία της ευχαρίστησης 
στην οποία στηρίζαµε τη ζωή µας, και επιπλέον 
κλόνισε την πεποίθηση ότι µπορούµε να ζούµε 
ανέµελα και προστατευµένα. Μας ανάγκασε να 
δούµε  πόσο εκτεθειµένοι είµαστε απέναντι στο 
συλλογικό απρόβλεπτο. Ταυτόχρονα, έφερε µια 
ανατροπή αντίθετη στην ίδια την έννοια του αν-
θρώπου: το σταµάτηµα των σχέσεων, το να πρέπει 
να αποµονωθούµε κοινωνικά και να είναι απαγο-
ρευτική η εγγύτητα µε τους ανθρώπους.

Το σταµάτηµα των σχέσεων ήταν ό,τι πιο ανα-
πάντεχο... Με αφορµή την πανδηµία αναδείχθηκε 
κάτι που είναι πολύ σηµαντικό, ότι τα κλειστά συ-
στήµατα δεν µπορούν να επιβιώσουν. Η κυτταρι-
κή µεµβράνη που περιβάλλει τη µονάδα της ζωής,  
το κύτταρο, είναι ταυτόχρονα ανοιχτή και κλειστή, 
κι αυτός είναι ο µόνος τρόπος που ένας άνθρωπος 
µπορεί να υπάρξει, να είναι σε επιλεκτική σχέση 
και επικοινωνία µε τους άλλους, δίχως όµως την 
ίδια στιγµή να χάνει τον εαυτό του. Κάποιος που ζει 
µόνος του, ένα ζευγάρι, µια οικογένεια, δεν µπο-
ρούν να ευτυχήσουν κλεισµένοι  στον µικρόκοσµο 
της ατοµικότητάς τους. Οι υγιείς ψυχικά άνθρωποι 
δυσφορούν στα κλειστά συστήµατα. Το να µην 
έχουµε µια τρυφερή αγκαλιά µε τους δικούς µας 
ανθρώπους είναι βασανιστήριο. Πόσο µάλλον σε 
µια χώρα, όπως η Ελλάδα, που έχουµε µάθει να εί-
µαστε ανοιχτοί, καθώς µας περιβάλλει ο ήλιος µια 
πανέµορφη φύση, και µας διασώζουν οι παρέες, οι 
φίλοι, η οικογένεια,  µέσα από την αλληλεπίδραση 
µαζί τους υπάρχουµε κι εµείς. Αυτό που µάθαµε 
λοιπόν εµπράκτως είναι ότι το ποιοι είµαστε ως 
άνθρωποι δεν αφορά την ατοµικότητά µας, αλλά 
αναδεικνύεται στο σχετίζεσθαι µε τους σηµαντι-
κούς άλλους της ζωής µας, διαφορετικά χάνουµε 
ένα κοµµάτι του προσώπου και της ταυτότητάς  
µας. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν είναι όντως πολύ 
σκληρό το αναγκαστικό κλείσιµο που ζούµε.

Ποια είναι τα ευρήµατά σας την περίοδο των 
lockdown; Αυτό που είδαµε είναι πως όσοι δεν 
τα πήγαιναν καλά µε τον εαυτό τους ή µε τους αν-
θρώπους δίπλα τους δυσκολεύτηκαν αφόρητα, 
ένιωσαν φυλακισµένοι. Αναπτύχθηκαν εντάσεις 
µεταξύ των µελών σε αρκετές οικογένειες. Κάποιοι 
αποφάσισαν πως το διαζύγιο πρέπει να έρθει στη 
ζωή τους άµεσα, γιατί δεν άντεχαν να ευρίσκο-
νται στον ίδιο χώρο, 24 ώρες µε τον εχθρό τους. 
Την ίδια στιγµή, οι πιο επεξεργασµένοι άνθρωποι, 
που διέθεταν κάποιο βαθµό αυτογνωσίας, βρή-
καν τον τρόπο να σχετίζονται ουσιαστικά µε τις 
οικογένειές τους, αφού είχαν περισσότερο χρόνο 
να είναι µαζί, µια πολυτέλεια για προηγούµενες 
εποχές. Τα ζευγάρια και οι οικογένειες που είχαν 

πιο λειτουργικές σχέσεις,  την περίοδο του κλεισί-
µατος  είχαν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά και 
να ανανεώσουν το συµβόλαιο της σχέσης τους. 

Υπάρχει κάτι που εντοπίσατε και σας ανησυχεί, 
κάτι που ίσως δεν έχουµε συνειδητοποιήσε; 
Ναι, υπάρχει κάτι που µε ανησυχεί ιδιαίτερα και 
θα το δούµε όταν τελειώσει η κρίση, ότι πολλά 
παιδιά και έφηβοι θα έχουν χαθεί στο διαδίκτυο. 
∆υστυχώς το πρόβληµα της ψηφιακής εξάρτησης 
των παιδιών είναι δραµατικό, ειδικά τον καιρό της 
πανδηµίας παρατηρήθηκε γεωµετρική αύξηση.  
Ακόµα και τις ώρες που υποτίθεται πως παρακο-
λουθούν τα µαθήµατα µε κλειστή κάµερα, αυτό 
δεν τα εµποδίζει από το να παίζουν video games ή 
να περιηγούνται σε διάφορους ιστοτόπους, ή να 
κοιµούνται τη µέρα επειδή όλο το βράδυ ζουν σε 
µια εικονική πραγµατικότητα. Στην αρχή προσφέ-
ρεται µια ευχαρίστηση, µια διέξοδος, τελικά  όµως 
το µόνο που µένει είναι µια υποχρεωτική  επαναλη-
πτικότητα για να µην έρθει η στέρηση. Είναι πολλοί 
οι έφηβοι που ζουν στον κόσµο του διαδικτύου, 
κι αν τους τραβήξεις την πρίζα, αν τους κόψεις το 
ίντερνετ, θα σου επιτεθούν. Είναι σαν να τους στε-
ρείς τη ζωή. Αυτή την επιθετικότατα των ψηφιακά 
εξαρτηµένων παιδιών τη συναντάµε πολύ συχνά 
πια, οι γονείς έρχονται µε αυτό το πρόβληµα το 
οποίο δεν µπορούν να διαχειριστούν  – κι όπως 
ξέρετε, οι εξαρτήσεις πολύ γρήγορα αυτονοµού-
νται από την αιτίες που τις γέννησαν.  ∆υστυχώς  
σε λίγα χρόνια η εικονική πραγµατικότητα  θα εί-
ναι πανίσχυρη. ∆ιεθνείς έρευνες έδειξαν ότι ένα 
40% ανθρώπων ηλικίας 25-40 χρονών που τους 
ζητήθηκε να διαλέξουν ανάµεσα σε 3 µήνες  χωρίς 
ίντερνετ ή 3 χρόνια χωρίς σεξ, επέλεξαν το δεύτε-
ρο (!), προς τα εκεί πάµε κι εµείς.

Αναφερθήκατε στις αναπτυξιακές κρίσεις που 
αντιµετωπίζουµε στη ζωή µας… Ναι, ως ψυχί-
ατρος παιδιών, εφήβων και οικογένειας, αλλά και 
ψυχοθεραπευτής, έχω την ευλογία να βλέπω τη 
ζωή σε διαφορετικές αναπτυξιακές φάσεις. Μπο-
ρώ να σας πω ότι τον τελευταίο καιρό έχει αυξηθεί 
πολύ  ο αριθµός των ανθρώπων άνω των 65 ετών 
που ζητούν ψυχοθεραπευτική βοήθεια. Είναι η 
στιγµή που βιώνουν τον τρόµο της µοναξιάς, της 
απώλειας, τον φόβο του θανάτου. Πρόκειται για 
µια συνταρακτική στιγµή που αναρωτιούνται τι 
µπορεί να είναι σηµαντικό πια στη ζωή τους. Τότε 
πρέπει να τους βοηθήσουµε να συµφιλιωθούν µε 
τις µαταιώσεις τους, ώστε να µη νιώσουν ότι η ζωή 
τους δεν έχει νόηµα, ότι δεν µετρούν πια για κανέ-
ναν. Συχνά αποσύρονται από τη ζωή, µε την προσ-
δοκία οι άλλοι να έρθουν σε αυτούς – είναι ένας 
εγωισµός των ηλικιωµένων και των αρρώστων, 
το να απαιτούν να έρθουν οι άλλοι κοντά τους για 
να τους παρηγορήσουν. Όποιος όµως κλειδώνεται 
στις αδικίες της ζωής του (σ.σ. το εξετάζει διεξο-
δικά στο βιβλίο του η «Αδικία που πληγώνει») όλο 
και περισσότερο πικραίνεται, και αντί ο χρόνος να 

του προσφέρει σοφία, του προσθέτει κακία. Το 
ζητούµενο είναι να καταφέρουν να βγουν οι ίδιοι 
από την αποµόνωση, να συναντήσουν και ει δυνα-
τόν να φροντίσουν άλλους ανθρώπους. Εδώ λύση 
µπορεί να αποτελεί η υπέρβαση της ατοµικότητας 
µέσω του εθελοντισµού και της προσφοράς που 
δύνανται να λειτουργήσουν σωτήρια. 
Και να συµπληρώσω εδώ πως τις αγωνίες των αν-
θρώπων της Τρίτης ηλικίας είναι χρήσιµο  να τις 
µεταφέρουµε στους νέους ανθρώπους, θέτοντάς 
τους το σηµαντικό ερωτήµα για το προς τα πού 
θέλουν να οδηγηθεί η ζωή τους. Όχι για να τους 
προσφέρουµε εµείς τις απαντήσεις, αλλά γιατί 
τα υπαρξιακά ερωτήµατα που τίθενται από τη νε-
ανική ηλικία προσφέρουν κριτήρια για τις ενήλι-
κες επιλογές ζωής. Αυτό που συχνά κάνω, είναι 
να τους βοηθήσω να δουν σαν σε video τη ζωή 
τους στο fast forword, ώστε να προσπαθήσουν 
να φανταστούν πού τους οδηγούν οι διάφορες 
επιλογές τους στον αυτόµατο πιλότο, και πού θα 
επιθυµούσαν να βρίσκονται, όχι τους επόµενους 
µήνες, αλλά µετά από 15 χρόνια. Είναι χρήσιµο να 
προσπαθεί κανείς να καταλάβει, όσο πιο νωρίς, ότι 
κάθε επιλογή έχει ένα ενεργειακό κόστος. Συνή-
θως όσο πιο µικρό το κόστος στο παρόν, τόσο πιο 
επώδυνες οι επιπτώσεις στο µέλλον.

Και η µέση ηλικία; Όταν νιώθουµε ότι η ο 
χρόνος λιγοστεύει; Είναι στρεβλό το µοντέλο 
του ανθρώπου που νιώθει ότι χάνει τη νιότη και 
µπαίνει σε µια µάταιη προσπάθεια να προλάβει 
να ζήσει, όσα δεν έζησε. Το να αντιδράσουµε 
έτσι στην κρίση της µέσης ηλικίας δείχνει ανω-
ριµότητα και µας παγιδεύει.  Π.χ. όταν αναλωνό-
µαστε σε απανωτές σχέσεις για να µη µείνουµε 
µόνοι, ή όταν εγκλωβιζόµαστε στην ιδέα µιας 
ιδεατής σχέσης και πενθούµε για την αποτυχία 
της, καταλήγουµε να στεγνώνουµε εσωτερικά. 
Κάποια στιγµή θα χάσουµε κάθε ελπίδα ότι µπο-
ρούµε να ζήσουµε µια καλή σχέση στη ζωή µας. 
Ένας άνθρωπος στη µέση ηλικία που νιώθει τη 
µοναξιά να τον απειλεί, µετά από πολλαπλές ατε-
λέσφορες σχέσεις, και νιώθει τον χρόνο πιεστι-
κό, τείνει να προβεί σε µια ακόµη απελπισµένη 
προσπάθεια, µε αποτέλεσµα να χάνει και άλλο 
πολύτιµο χρόνο. Ίσως θα ήταν προτιµότερο να 
µην προσπαθήσει να καλύψει άµεσα την όποια α-
πώλεια αλλά να αναρωτηθεί για τις επιλογές του, 
να αναστοχαστεί για τον εαυτό του και εποµένως 
η όποια επιλογή του να µπορεί να αντιστοιχεί σε 
αυτό που πραγµατικά επιθυµεί.
Η κρίση της µέσης ηλικίας εποµένως είναι µια ευ-
λογηµένη περίοδος που µας δίνεται η δυνατότητα 
να σκεφτούµε πού θέλουµε να πάει η ζωή µας. Αν 
νιώσουµε πως µέχρι σήµερα πήγαινε στον αυτό-
µατο, µε ιδέες που εκκινούσαν από την οικογέ-
νεια καταγωγής µας, χρειάζεται να µάθουµε να 
αποφασίσουµε εµείς για εµάς. Να κάνουµε δικές 
µας επιλογές, που ακόµα κι αν µοιάζουν παράτολ-
µες, αξίζει να παλέψουµε για αυτές. Είναι λάθος να 
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συµβιβαστούµε µε την ιδέα ότι η νιότη 
χάνεται ανεπιστρεπτί ή να αντιδρά-
σουµε σπασµωδικά. Χρειάζεται µια νο-
ητική και ψυχική επεξεργασία που θα 
µας οδηγήσει σε µια ενεργητική στάση 
απέναντι στη ζωή.

Τελικά εκεί είναι που δυναµώνου-
µε, που µαθαίνουµε τον εαυτό µας 
και αποκτούµε αυτογνωσία, άρα 
και µέλλον, µέσα από τις κρίσεις. 
Είναι, όµως, εφικτό; Μπορούµε να 
αλλάξουµε; Στο βιβλίο µου «Αλλάζει ο 
άνθρωπος;» υπάρχει ένα κεφάλαιο «Η 
αλλαγή του άλλου, µια ουτοπία» που 
χρειάζεται κάθε φορά να το θυµίζω. 
Όταν µπαίνουµε σε µια σχέση και περι-
µένουµε ο άλλος να γίνει αυτό που τον 
θέλουµε, κάποια στιγµή επώδυνα θα 
συνειδητοποιήσουµε ότι αυτό είναι α-
δύνατο. Κανένας άνθρωπος δεν αλλά-
ζει για χάρη του άλλου, έχει πάντα την 
τάση να κρατάει την οµοιόστασή του, 
τον τρόπο που έχει µάθει να υπάρχει. 
Αυτό όµως που µπορούµε –και έχει 
νόηµα– να προσπαθήσουµε, είναι η 
προσωπική µας αλλαγή. ∆εν είναι εύ-
κολο, έχει ένα βαθµό ανασφάλειας, 
να ξεφύγεις από αυτά που σου είναι  
γνώριµα. Στην υπαρξιακή συστηµική 
ψυχοθεραπεία βλέπουµε σηµαντικές 
αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων, που 
µπορεί να ξεκινούν από καταστάσεις 
επώδυνες, όπως ένας χωρισµός, µια 
επαγγελµατική αποτυχία, µια απώλεια 
σηµαντικού ανθρώπου. Ή και από µια 
«καλή» ζήλεια. ∆ηλαδή, µερικές φορές  
τυχαίνει να σχετιστούµε µε έναν άν-
θρωπο που εκτιµάµε και µαθαίνουµε 
από τη σχέση µας µαζί του. Εποµένως, 
ναι, µπορούµε να αλλάξουµε, όχι ε-
πειδή µας το απαιτεί κάποιος ή επειδή 
αφηρηµένα «πρέπει», αλλά επειδή α-
ναβλύζει η επιθυµία να προσδώσουµε 
στη ζωή µας ένα νόηµα. 
Η επιθυµία είναι ίδιον των ανθρώπων 
και έχει µαταιώσεις. Γιατί κάθε µας ε-
πιθυµία πρέπει να κατακτηθεί, δεν 
µπορούµε να περιµένουµε να µας την 
ικανοποιήσει κάποιος άλλος. Είµαστε 

εµείς που πρέπει να παράγουµε τις 
προσωπικές λύσεις που να µας αντι-
προσωπεύουν. Η ιδέα λοιπόν είναι να 
µη ζητάµε να ερωτευτούµε κάποιον, 
αλλά να είµαστε ερωτικοί µέσα µας, να 
κινούµαστε από µια εσωτερική, δική 
µας δύναµη και ορµή. Να βρίσκουµε 
τρόπους να εκπλήσσουµε οι ίδιοι τον 
εαυτό µας. Η ζωή µας είναι ένα δώρο, 
είναι πολύ κρίµα να µην το εκτιµούµε.

Όσα µας λέτε θα κάνουν πολλούς 
από εµάς να ταυτιστούµε, µια που 
στη ζωή µας συχνά στριφογυρνάµε 
αναζητώντας ένα νόηµα. Να κλεί-
σουµε όµως µε αυτό που αρχίσαµε, 
µε την πανδηµία; Πείτε µας κάτι θε-
τικό που κρατάτε... Ευχαριστώ που µε 
ρωτάτε, γιατί θέλω να αναδείξω και µια 
άλλη, φωτεινή πλευρά. ∆εν είναι  µόνο  
ότι πολλοί  άνθρωποι ήρθαν σε επαφή 
µε τον εαυτό τους και είχαν τον χρόνο 
να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραι-
ότητές τους, αλλά και το πόση έγνοια 
και αγάπη έχω καταγράψει από τις ε-
παφές µου µε τους νέους ανθρώπους 
για τους δικούς τους, πόσα σ’ αγαπώ 
ειπώθηκαν προς τους ηλικιωµένους. 
Ο φόβος της απώλειας έγινε αφορµή 
να εκφραστούν οι σηµαντικές αγάπες 
και να ειπωθούν αυθεντικά ευχαριστώ.
Έφηβοι που έµοιαζαν ανεύθυνοι έδει-
ξαν µεγάλη αγωνία να µην κολλήσουν 
τους γονείς  ή τους παππούδες τους 
και τους εκδήλωσαν τα συναισθήµατά 
τους, συναισθήµατα που εµείς κατα-
γράφαµε στην ψυχοθεραπεία, αλλά 
που οι ίδιοι δεν τα εξέφραζαν στους 
αποδέκτες τους. Τα «σ’ αγαπώ» δεν κά-
νουν θόρυβο, όπως οι διαδηλώσεις, γί-
νονται ιδιωτικά και µυστικά και έτσι δεν 
τα µαθαίνουµε ποτέ. Και τα παιδιά στα 
πλαίσια της ανησυχίας τους για τους 
δικούς τους µπήκαν σε προστατευτι-
κούς ρόλους, πήραν την «εκδίκησή» 
τους για το «ζακέτα να πάρεις» (γελά-
ει). Έχω δει πολλά νέα παιδιά να συµ-
βουλεύουν πιεστικά τους γονείς τους 
«Φόρεσε τη µάσκα σου!», «Πρόσεξε, µε 
ποιον θα βγεις, να προσέχετε!…»

Είναι στρεβλό το μοντέλο του ανθρώ-
που που  νιώθει ότι χάνει τη νιότη και 
μπαίνει σε μια μάταιη προσπάθεια να 
προλάβει να ζήσει όσα δεν έζησε.  Το 

να αντιδράσουμε έτσι στην κρίση της 
μέσης ηλικίας δείχνει ανωριμότητα 

και μας  παγιδεύει.
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OnAthens «Το Φιλι» 
που θα ενώσει
Τουσ αθηναιουσ
Της Αλεξάνδρας Σκαράκη

O Ηλίας Παπαηλιάκης, δημιουργός της τοιχογραφίας
στην πλατεία Αυδή, μιλάει στην Athens Voice για τη δράση 
OnAthens του Ιδρύματος Ωνάση και για το έργο του

Ένα φιλί από την Αθήνα, 
για μια πόλη γεμάτη συ-
ναισθήματα. Ένα φιλί που 
εκπέμπει ζωή και αισιοδο-
ξία στους περαστικούς και 
κατοίκους της  πρωτεύου-
σας με στόχο να τονίσει 
την αξία της ανθρώπινης 
επαφής, κυρίως στη συν-
θήκη απομόνωσης που βι-
ώνουμε λόγω της πανδη-
μίας του κορωνοϊού. 

«Το Φιλί» ονομάζεται η τοιχογραφία που φιλο-
τέχνησε ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας 
καλλιτέχνης Ηλίας Παπαηλιάκης και που το 
Ίδρυμα Ωνάση «εκθέτει» στην πλατεία Αυδή 
στο Μεταξουργείο, απέναντι από τη Νέα Δη-
μοτική Πινακοθήκη Αθηνών, σε συνεργασία 
με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝ-
ΔΑ). Πρόκειται για το πρώτο από τη σειρά έρ-
γων «OnAthens» που «στολίζουν» την πόλη 
προβάλλοντας σε τοίχους δημιουργίες σύγ-
χρονων Ελλήνων ζωγράφων σε μεγάλη κλίμα-
κα, σε ανάθεση και παραγωγή του Ιδρύματος 
Ωνάση. 
Το έργο κοσμεί τον τοίχο της πολυκατοικίας 
στην οδό Γιατράκου, σε διάσταση 22 μέτρων, 
και στοχεύει να προσφέρει αισθητική απόλαυ-
ση στον πυκνό ιστό της πόλης, τραβώντας το 
βλέμμα μας πάνω του μόλις σταθούμε μπρο-
στά του. Μια τρυφερή εικόνα εγγύτητας, ένα 
στιγμιότυπο οικείο σε όλους, οι φιγούρες δύο 
προσώπων προφίλ σε ένα φιλί. 

Για τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η διευθύντρια 
Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη 
Παναγιωτάκου, αναφέρει: «Το Ίδρυμα Ωνάση 
προτείνει μια σειρά έργων για να ακουμπάμε και 
να ξεκουράζουμε το βλέμμα μας. Έργα παρηγο-
ρητικά που έρχονται ως παύση. Σε γειτονιές που 
έχουν ανάγκη από ανάσες. Έργα που δεν λειτουρ-
γούν μόνο διακοσμητικά, αλλά εγείρουν συναι-
σθήματα και συζητήσεις, που έρχονται για να 
φωτίσουν κόγχες και σημεία τα οποία ίσως να μη 
προσέχαμε ποτέ. Έργα σύγχρονα που συντονίζο-
νται με το παρόν. Άλλωστε, αυτό σημαίνει σύγ-
χρονος πολιτισμός. Πολιτισμός συγχρονισμένος 
με τους καιρούς, τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας. 
Αυτή την περίοδο, έχουμε ανάγκη από τρυφερό-
τητα, από αισιοδοξία, από την άρρητη συνάντη-
ση των ανθρώπων, με σημείο επαφής την ίδια την 
επαφή και το συναίσθημα. Ξεκινάμε με “Το φιλί” 
του Ηλία Παπαηλιάκη, ενός καλλιτέχνη με μεγά-
λη διαδρομή, με ατομικές και ομαδικές εκθέσεις 
σε όλο τον κόσμο, έργα του οποίου ανήκουν και 
στη συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση. Και ξεκινάμε 
στην πλατεία Αυδή, μια πλατεία όπου όλοι μας 
έχουμε συναντηθεί για να δούμε φίλους, για να 
γελάσουμε, για να εξομολογηθούμε προσωπικές 
ιστορίες. Εκεί, στο κέντρο του Μεταξουργείου, σε 
μια περιοχή με ανθρώπους από όλα τα μέρη του 
κόσμου, μια περιοχή που ενώνει την αρχαία με 
την παλιά Αθήνα και τη σύγχρονη πολιτισμική Α-

ηλιασ παπαηλιακησ
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θήνα, μια περιοχή που έχουν δοθεί 
πολλά φιλιά και σύντομα ελπίζου-
με θα ξαναδοθούν.
Όλη η διαδικασία ήταν εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα και η συνεργασία 
με τον Δήμο Αθηναίων υπήρξε υ-
ποδειγματική. Αυτό που μας συγκί-
νησε ιδιαίτερα ήταν η θετική στάση 
των ενοίκων της ίδιας της πολυκα-
τοικίας. Η συνάδελφός μας, Μαρία 
Βασαριώτου, υπεύθυνη παραγω-
γής για το έργο, ήταν παρούσα στις 
συνελεύσεις της πολυκατοικίας και 
έζησε αυτό που οι περισσότεροι 
γνωρίζουμε ως “αληθινή αθηναϊκή 
στιγμή”. 
Περιμένουμε, λοιπόν, να δούμε ό-
σους κυκλοφορούν στους δρόμους 
της Αθήνας, εκείνους που τους αρέ-
σει να τριγυρίζουν και να πλανώ-
νται στην πόλη, εκείνους που –όταν 
τελειώσει όλο αυτό– θα κανονίζουν 
για ένα ποτό στο Μεταξουργείο, να 
δίνουν ραντεβού μπροστά στο “Φι-
λί”. Όπως συμβαίνει και με το “Φιλί” 
του Ροντέν στο κτίριο της Στέγης. 
Ελπίζουμε πως κάποιοι θα φιλη-
θούν εδώ για πρώτη φορά».

Κύριε Παπαηλιάκη, πώς προέ-
κυψε η δημιουργία της τοιχο-
γραφίας «Το Φιλί»; Είναι ένα έρ-
γο για το οποίο συνεργαστήκαμε 
πολλοί άνθρωποι, κι ο καθένας εί-
πε από μια κουβέντα. Αρχικά, ξε-
κίνησα να κάνω μια έκθεση στην 
Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναί-
ων, ο επιμελητής μου ανέθεσε να 
κάνω μια τοιχογραφία, προφα-
νώς μέσα στην Πινακοθήκη. Εγώ 
τους είπα ότι προτιμώ να κάνω 
μια τοιχογραφία στον εξωτερικό 
χώρο. Στη συνέχεια οι άνθρωποι 
της Στέγης πρότειναν να κάνω μια 
τοιχογραφία στην πόλη, ότι θα τη 
στηρίξουν. Δεν είναι η δουλειά 
ενός, λοιπόν, αλλά πολλών. Κι ε-
πειδή ήταν μια καλή συνεργασία, 
έτσι προέκυψε αυτό το έργο. Εί-
μαστε πολλοί που συνεργαστή-
καμε για να το σκεφτούμε, να το 
υλοποιήσουμε και να το δούμε 
να λειτουργεί, είναι μια ευτυχής 
συνεργασία όσων βρεθήκαμε να 
θέλουμε την ίδια στιγμή το ίδιο 
πράγμα. 

Τι σημαίνει για εσάς αυτό το 
έργο; Όπως όλα τα πράγματα 
που έχουν μια σημασία, τα κατα-
λαβαίνει κανείς πολύ αργότερα. 
Το «Φιλί» είναι μια ιδέα που προ-
έκυψε στην πορεία, στην εξέλιξη 
της δουλειάς. Δεν πιστεύω ποτέ 
ότι είναι πολύ σημαντικό ένα έρ-
γο που δουλεύω εκείνη τη στιγμή 
– είναι πολύ σημαντικό για μένα, 
ναι, αλλά δεν ξέρω ποια θα είναι η 
σημασία του για τους ανθρώπους 
γύρω μου. Το συγκεκριμένο έχει 
να κάνει με το πώς ένας άνθρω-
πος πλησιάζει έναν άλλο άνθρω-
πο, με την ανάγκη μας να βρεθού-
με σε σχέση και εγγύτητα με τους 
άλλους. Από εκεί και πέρα μπορεί 
να σημαίνει και πολλά ακόμα, θα 
το δούμε. Επειδή ωστόσο είναι η 
πρώτη φορά που κάνω ένα έργο 
σε τόσο μεγάλη κλίμακα, είμαι 
πολύ χαρούμενος που το δοκιμά-
ζω με αυτό το θέμα. 

Αποτυπώνοντας αυτή την ιδι-
αίτερη στιγμή μεταξύ δύο αν-
θρώπων, ποια είναι η θεματική 
που αναδεικνύετε με το «Φιλί»; 
Θα σας πω τι πιστεύω, αν και δεν 
είμαι σίγουρος ότι ισχύει απολύ-
τως – θα το δούμε πώς λειτουρ-

γεί, γιατί είναι ένα έργο σε δημό-
σια θέα. Αυτό που αναπαριστά, 
αυτή τη στιγμή, είναι απαγορευ-
μένο. Πρώτα απ’ όλα, λοιπόν, ανα-
δεικνύεται η ανάγκη μας να πλη-
σιάσουμε τους άλλους, δηλαδή 
τον εαυτό μας μέσα από έναν άλ-
λο άνθρωπο. Από εκεί και πέρα, 
νομίζω ότι το θέμα του θέτει ζη-
τήματα για την ανοιχτή κοινωνία, 
την ανεκτικότητα, την ελευθερία 
στην έκφραση της επιθυμίας, για 
μια σύγχρονη ζωή απαλλαγμένη 
από φοβίες που αφορούν στην 
επιθυμία. 

Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι α-
νάγκες της πόλης που έρχεται 
να καλύψει το έργο σας και 
ποια η σημασία του στη σημε-
ρινή συγκυρία; Πιστεύω ότι η 
Αθήνα αυτή τη στιγμή χρειάζεται 
ένα βλέμμα αισιόδοξο, ένα βλέμ-
μα που να κοιτάζει το αύριο με 
όρεξη. Επίσης, επειδή ακριβώς 
είναι δημόσιο έργο, καλό είναι 
η θεματολογία του να αφορά 
όλους τους ανθρώπους που θα 
το βλέπουν. Η πόλη χρειάζεται 
χειρονομίες οι οποίες να απευθύ-
νονται στο σύνολο των κατοίκων 
της. Μια τοιχογραφία είναι κάτι 
εντελώς διαφορετικό από το να 
παρουσιάσεις έναν πίνακα σε μια 
γκαλερί ή σε έναν εκθεσιακό χώ-
ρο που ο επισκέπτης μπαίνει στον 
χώρο και κάνει μια κίνηση προς 
τα εσένα. Στον δημόσιο χώρο εί-
σαι εσύ που κάνεις κίνηση προς 
τους ανθρώπους. Πρέπει, λοιπόν, 
να είσαι πολύ προσεκτικός γιατί 
απευθύνεσαι σε όλους, δεν επι-
λέγεις το κοινό σου στο δημόσιο 
χώρο. Νομίζω ότι ένα τέτοιο έργο 
σε κοινή θέα πρέπει να δίνει κου-
ράγιο, αυτό χρειαζόμαστε, εγώ 
δηλαδή αυτό χρειάζομαι και γι’ 
αυτό έκανα ένα τέτοιο έργο. Για 
να πάρω ο ίδιος κουράγιο, γιατί 
μένω και στη γειτονιά, αλλά και 
οι άνθρωποι γύρω μου. Να πά-
ρω και να δώσω ελπίδα για το ότι 
μπορούμε να τα καταφέρουμε, 
να βγούμε από αυτή τη δύσκολη 
στιγμή. 

To έργο σας συνολικά χαρα-
κτηρίζεται από τη λιτότητα της 
γραμμής που ταυτόχρονα απο-
πνέει έντονα συναισθήματα. 
Πώς διαμορφώσατε αυτή την 
τεχνοτροπία; Με αφάνταστα 
σκληρή δουλειά. Εξαντλητική ή-
ταν η δουλειά και για το συγκεκρι-
μένο έργο, στην αναζήτηση της 
ακρίβειας στη φόρμα, στο σχήμα, 
στο χρώμα, στη διάσταση. Είναι 
πολλή η κούραση, ο χρόνος και 
η ενέργεια που έχω αφιερώσει, 
και  χωρίς να γνωρίζω την τελική 
κατάληξη. 

Ποια είναι τα επόμενα επαγγελ-
ματικά σας σχέδια;  Σίγουρα το 
έργο αυτό βάζει μια καινούργια 
προοπτική στη δουλειά μου, τα 
έργα μεγάλης κλίμακας, έχω αρ-
χίσει να το βλέπω χωρίς να έχω 
αυτή τη στιγμή κάτι ανακοινώσι-
μο. Εκείνο που μπορώ να πω είναι 
ότι σε συνεργασία με τη Στέγη ε-
τοιμάζουμε ένα βιβλίο για τη δου-
λειά μου που θα καλύπτει τα έργα 
της τελευταίας περιόδου, κυρίως 
τα έργα με τη γραμμή, αλλά σί-
γουρα με ενδιαφέρουν η μεγάλη 
κλίμακα και ο δημόσιος χώρος. Κι 
αφού έκανα το πρώτο, έχω όρεξη 
να δω και τα επόμενα. A
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13 ΓΚΑΛΕΡΙΣΤΕΣ  ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑTHENS VOICE13 ΓΚΑΛΕΡΙΣΤΕΣ  ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑTHENS VOICE
Ζητήσαμε  από 13 ιδιοκτήτες και διευθυντές 
γκαλερί στην Αθήνα να αποτιμήσουν τις 
συνέπειες της πανδημίας και των 
λοκντάουν στον χώρο της τέχνης και να 
οραματιστούν την επόμενη μέρα.
Επιµέλεια: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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ΜΑΡΙΝΑ ΗΛΙΑΔΗ 
Bernier / Eliades Gallery 

© ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Δεν μπορώ να μαντέψω τα νέα «όρια ταχύτη-
τας», μα είμαι και σίγουρη ταυτόχρονα πως δεν 
θα επανέλθουμε στο αλλοτινό ξέφρενο πάρτι.

Πριν το παγκόσµιο λοκντάουν και τη διαπλανητική σίγαση, ο κόσµος της 
τέχνης ζούσε σε µια φρενήρη ταξιδιωτική συνθήκη: ανεβαίναµε σε ένα 
αεροπλάνο την Παρασκευή για να πάµε στη Νέα Υόρκη ή το Παρίσι και 
επιστρέφαµε τη ∆ευτέρα. Μια τροµακτική υπερβολή, µια τρέλα που ή-
θελε τους γκαλερίστες, τους συλλέκτες και τους καλλιτέχνες να ταξιδεύ-
ουν συνεχώς και να κινούνται σε έναν επίπλαστα επιταχυνόµενο ρυθµό. 
Για εµένα αλλά και για τους συναδέλφους της γενιάς µου αυτή η ταχύτη-
τα δεν υπήρχε σε ό,τι είχε να κάνει µε την τέχνη και τους ρυθµούς της ως 
το 1995 ή το 2000. 
Τα τελευταία 20 χρόνια ήταν σαν να παίζαµε σε ένα µεγάλο power game. 
Η επιβαλλόµενη συνθήκη ήταν να κυνηγάς το τρέντι. Έβλεπα νέους καλ-
λιτέχνες µέσα σε έναν ή οκτώ µήνες, από τη στιγµή που λανσαρίστηκαν, 
να τριπλασιάζουν την τιµή των έργων τους, χωρίς προσωπικά να έχω 
τον απαραίτητο χρόνο να καταλάβω, να ερµηνεύσω ή να ανιχνεύσω το 
τι συµβαίνει. 
Σας τα λέω όλα αυτά γιατί το συγκεκριµένο φαινόµενο άφησε τους αν-
θρώπους γυµνούς από σκέψη, κατά κάποιο τρόπο η εκτίµηση που πρυ-
τάνευε ήταν «αφού είναι της µόδας, ας το αποκτήσω». 
Ο διάλογος µε τους ανθρώπους της τέχνης παλαιότερα ήταν διαρκής, 
η σκέψη, η φιλοσοφική ανάλυση και οι αναζητήσεις γίνονταν σε πιο αν-
θρώπινους ρυθµούς. 
Η καραντίνα, άρα και η επόµενη µέρα, εποµένως, θεωρώ πως έστω και 
µε αυτό τον βίαιο τρόπο, µέσω της αδράνειας που προκάλεσε και στο 
δικό µας «σύστηµα», έδωσε σε όλο το φάσµα της τέχνης τη δηµιουργική 
ευκαιρία να αναστοχαστεί.
Έκρινα αναγκαίο να µιλήσω για όλα αυτά που συνέβαιναν πριν σταµατή-
σει ο συγκεκριµένος τρόπος µε τον οποίο λειτουργούσαµε, γιατί θεωρώ 

πως η επόµενη µέρα θα φέρει αναπροσαρµογή του πα-
λιότερου ρυθµού. ∆εν µπορώ να µαντέψω τα νέα «όρια 
ταχύτητας», µα είµαι και σίγουρη ταυτόχρονα πως δεν θα 
επανέλθουµε στον αλλοτινό ξέφρενο ρυθµό. 
Πιστεύω πως θα δούµε πολύ καλές δουλειές, γιατί η περι-
συλλογή, ο εγκλεισµός και ο αναστοχασµός που επέφερε 
το λοκντάουν θα φέρουν στο φως µια καινούργια, πιο γό-

νιµη και δηµιουργική συνθήκη. Ο εγκλεισµός, ειδικά τους νέους καλλιτέ-
χνες, τους απάλλαξε από το άγχος να πρέπει να βρίσκονται παντού. Αυ-
τός ο µη πλέον ανταγωνισµός, τώρα που το ζητούµενο είναι η επιβίωση 
και η νίκη ενάντια στον θάνατο, θα επανανοηµατοδοτήσει τη γενιά τους.
∆εν ήταν µόνο οι δύο παγκόσµιοι πόλεµοι που άλλαξαν την τέχνη άρδην. 
Ήταν και τα χρόνια του AIDS. Θυµηθείτε εκείνη την εποχή, εκείνη την 
ασθένεια και τον πόσο στοχασµό έφερε στο σύστηµα της τέχνης, περί ύ-
παρξης, ελευθερίας, ορίων και ρυθµών. Κάτι τέτοιο συµβαίνει και τώρα. 
Ε, λοιπόν, την επόµενη µέρα πιθανόν να επιστρέψει εκείνο το παλιό καλό 
«όριο ταχύτητας». Και ξανά όλοι µαζί, καλλιτέχνες, γκαλερί και συλλέκτες 
θα έχουµε χρόνο για να γνωριστούµε αλλά και  να συν-δηµιουργήσουµε. 
Αυτό το έως πρότινος «έρχοµαι τη ∆ευτέρα, στήνω την Τρίτη και αναχω-
ρώ για κάποια άλλη έκθεσή µου κάπου αλλού την Τετάρτη» µάλλον θα 
αλλάξει. Κι όλοι θα γνωριστούµε, άρα και θα επικοινωνήσουµε καλύτερα! 
Θα σας γυρίσω πίσω στην Arte Povera. Τότε υπήρχε αρκετός χρόνος 
για ζυµώσεις και εκτιµήσεις. Αισιοδοξώ εποµένως πως αυτό το έως 
σήµερα «αλόγιστο χρηµατιστήριο» θα δώσει τη θέση του σε κάτι άλλο 
πιο ανθρώπινο και δηµιουργικό. Όσο για εµάς στην Bernier / Eliades, ως 
προς το πρακτικό κοµµάτι της ύπαρξής µας, αναπόφευκτα µεταφέραµε 
όλες µας τις δραστηριότητες στην ψηφιακή µας περσόνα. Μέσα από τα 
viewing rooms, µε βίντεο, αναδροµές που µας έδωσαν την ευκαιρία να 
(επ)αναδείξουµε ξεχασµένες εκθέσεις, ή να ανατρέξουµε σε κάποιες 
άλλες εν είδει best of, καταφέραµε να κρατήσουµε ζωντανό το ενδιαφέ-
ρον του κόσµου. ∆εν ξεχαστήκαµε. Και εισπράξαµε αγάπη, στωικότητα, 
ενδιαφέρον και ανταπόκριση από τον κόσµο, που κι αυτός όπως και εµείς 
έπαψε να ταξιδεύει ή να επισκέπτεται γκαλερί και µουσεία. Όµως είδαν! 
Και βλέπουν! Μετά τον Νοέµβριο εκθέσαµε έναν εξαιρετικά σηµαντικό 
φωτογράφο της δεκαετίας του ’80, τον Νεοζηλανδό Boyd Webb, που όχι 
απλώς στέκει στις µέρες µας αλλά και συνεχίζει να αποτελεί αξία. Συνε-
χίσαµε και συνεχίζουµε µε τον αµερικανό γλύπτη και κεραµίστα Brian 
Rochefort, που δυστυχώς επρόκειτο να έρθει για τα εγκαίνιά του στην Α-
θήνα αλλά δεν τα κατάφερε κι ευελπιστούµε ότι, αν ανοίξουν τα σύνορα, 
θα έρθει µέχρι το τέλος Μαΐου. Προς το παρόν, φυσικά, λειτουργούµε µε 
ραντεβού, µέχρι νεωτέρας.
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Bernier / Eliades Gallery, Επτα-
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Γκαλερί Ζουµπουλάκη, Πλατεία 
Κολωνακίου 20, 2103608278, 
Κατάστηµα: Κριεζώτου 6, 
Κολωνάκι, 2103634454 
zoumboulakis.gr / 
zoumboulakis.gr/shop / 
www.zone-d.gr /www.new-
wrinkle.org / @zoumboulakis_
galleries / 
@zoumboulakis_contemporary

ΔΑΦΝΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
Γκαλερί Ζουμπουλάκη
Η Τέχνη πάντα επιβιώνει και βρίσκει τρόπο να 
ανθίζει. Κάπως έτσι προέκυψε και η ιδέα της 
τρέχουσας, ομαδικής έκθεσής μας με τίτλο 

«Κηπουρική».
© ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΕΖΗ

Ο κόσµος της Τέχνης –σε όλες της τις µορφές– επηρεάστηκε ραγδαία 
και πολύ βαθιά εξαιτίας της πανδηµίας. Σε ό,τι αφορά στις Αίθουσες 
Τέχνης, η λειτουργία τους τέθηκε σε αµφισβήτηση εφόσον παρέµειναν 
κλειστές, αλλά ακόµα και στα διαστήµατα που άνοιξαν τίποτα δεν ήταν 
το ίδιο. Εκτός από εκθεσιακοί χώροι, οι Αίθουσες Τέχνης υπήρξαν έως 
τώρα και χώροι συγκέντρωσης ανθρώπων µε ενδιαφέροντα πνευµατι-
κά. Η απαγόρευση συγκέντρωσης ανθρώπων αναπόφευκτα µετατρέ-
πει τη θέαση µιας έκθεσης σε µια εµπειρία εντελώς αυτοαναφορική. 
Φυσικά, µετά το πρώτο σοκ, της πρώτης καραντίνας, όπου όλα ήταν 
άγνωστα, καταλάβαµε όλοι οι εργαζόµενοι του χώρου ότι έπρεπε να 
βρούµε νέους τρόπους επικοινωνίας µε το κοινό, µε τους συλλέκτες, µε 
τους καλλιτέχνες. ∆ηµιουργήθηκε ένα είδος αµεσότητας. Τα «Νέα από 
τα Ατελιέ» (ιδέα που προωθήσαµε µέσω των newsletter που στέλναµε) 
έφεραν σε πιο άµεση επαφή τους καλλιτέχνες µε το κοινό. Νοµίζω ότι 
και ψυχολογικά, αυτή η ιδέα στήριξε τους καλλιτέχνες, τους έδωσε ένα 
κίνητρο να βγουν από την εσωστρέφεια.  
Σε επόµενη φάση κινηθήκαµε µέσω του e-shop που προϋπήρχε λόγω 
του Art Shop της Κριεζώτου. Προσθέσαµε και πρωτότυπα έργα, αλλά 
µπορέσαµε να δούµε και το e-shop για πιθανές διορθώσεις, βελτιώσεις. 
Υπήρξε µεγάλη αύξηση των παραγγελιών, καθώς ο κόσµος εξοικειωνό-
ταν µε τις online παραγγελίες. 
∆εδοµένης της αδυναµίας να γίνουν διά ζώσης επισκέψεις 
στις εκθέσεις, επαναφέραµε τις διαδικτυακές πλοηγήσεις 
(360° VirtualTours), που είχαµε πρωτοξεκινήσει ήδη από το 
2005! Στο site µας µπορεί κανείς να δει αρκετές παλαιότε-
ρες, σηµαντικές εκθέσεις κατ’ αυτόν τον τρόπο. Λόγω των 
συνθηκών, το κοινό ανταποκρίθηκε σε µεγάλο βαθµό. Αλλά 
και διεθνώς, το Instagram έπαιξε σηµαντικό ρόλο. ∆όθηκε η 
ευκαιρία να παρακολουθήσουµε live πολλές συνεντεύξεις και 
παρουσιάσεις από διάσηµους καλλιτέχνες. Ο Damien Hirst 
µας ξεναγεί καθηµερινά στο ατελιέ του. 
Είδαµε βέβαια και την ανάδειξη της ψηφιακής εικόνας µε τρό-
πο αναπάντεχο. ∆ηλαδή το να γίνονται δηµοπρασίες και να πωλούνται 
σε πολύ υψηλές τιµές ψηφιακές εικόνες είναι κάτι πρωτόγνωρο. 
Προσωπικά, πάντα παραµένω αισιόδοξη και προσπαθώ να είµαι εφευ-
ρετική και να προσαρµόζοµαι στις συνθήκες. Είναι αλήθεια ότι συχνά 
αναπολώ τα Σάββατα στην γκαλερί που µε αφορµή την εκάστοτε έκθε-
ση συγκεντρώνονταν φίλοι, καλλιτέχνες, επισκέπτες, συλλέκτες και 
κουβέντιαζαν µε συνοδεία κρασιού. Αυτά νοµίζω θα αργήσουν να επα-
νέλθουν. Η Τέχνη όµως πάντα επιβιώνει και βρίσκει τρόπο να ανθίζει.  
Κάπως έτσι προέκυψε και η ιδέα της τρέχουσας, οµαδικής έκθεσής µας 
µε τίτλο «Κηπουρική», την οποία µπορεί κάποιος να επισκεφτεί είτε εικο-
νικά (www.zoumboulakis.gr/360/zoumb-feb2021) είτε από κοντά, κατόπιν 
ραντεβού.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΚΑΣ
Μamush Gallery

Ελπίζω να μας εκπλήξει η τέχνη που θα δημιουρ-
γηθεί στα χρόνια που θα ακολουθήσουν.

Η Τέχνη και ο Πολιτισµός επλήγησαν όπως τόσοι άλλοι τοµείς της ζωής και της 
οικονοµίας αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε το γεγονός ότι για τους καλλι-
τέχνες ιστορικά οι προκλήσεις και η διαχείριση οριακών καταστάσεων έπαιζαν 
σηµαντικό ρόλο τόσο στη δηµιουργία αυτή καθαυτή, όσο και στη γέννηση 
νέων δρόµων. ∆εν πρέπει όµως να παραγνωρίζουµε τον ιδιαίτερο ψυχισµό 
των καλλιτεχνών που άλλες φορές τους βοηθά να θεραπεύσουν και να αντιµε-
τωπίσουν τις πληγές τους µέσα από τα έργα τους και άλλες που τους δοκιµάζει 
σε επίπεδα πέραν των αντοχών τους µε τραγικές συνέπειες.
Ο πανικός που σκόρπισε η πανδηµία λόγω της αιφνίδιας παύσης των εκθέσεων 
και του κλεισίµατος όλων των χώρων Τέχνης προκάλεσε τεράστια αµηχανία. 
Θα θυµάµαι πάντα τις πολύωρες συζητήσεις µου µε τους καλλιτέχνες µας διότι 
η οπτική αλλά και η προοπτική που µου πρόσφεραν ήταν κάτι που δεν θα µπο-
ρούσε να µου δώσει κανένας δηµοσιογράφος, πολιτικός, λοιµωξιολόγος ή ει-
δικός. Απολαµβάνοντας τις βαθυστόχαστες αναλύσεις τους αφουγκραζόµουν 
την κοινή αγωνία και λαχτάρα τους µαζί που θα µπορούσα να συνοψίσω στη 
προσµονή  για τη δηµιουργία εκείνης  της τέχνης που θα διηγηθεί την ασύλλη-
πτη δοκιµασία της ανθρωπότητας και που θα τη βοηθήσει να σταθεί και πάλι 
στα πόδια της.  Όπως οι καλλιτέχνες συνέχιζαν να δηµιουργούν κατά τη διάρ-
κεια  του Ά  Παγκοσµίου Πολέµου έτσι ακριβώς έκαναν και εν µέσω της παν-
δηµίας. Ενδεικτικά αναφέρω τη γλύπτρια Ράνια Σχορετσανίτη που επλήγη και 
από τον πρόσφατο σεισµό της Ελασσόνας και συνέχισε να δηµιουργεί εν µέσω 
ρίχτερ, ή τη διεθνή γλύπτρια Vassiliki που µε την απαγόρευση της ανθρώπινης 
εγγύτητας την είδα να φτιάχνει άδειες αγκαλιές, ή την Brigitte Polemis που βι-
ώνει την πανδηµία ως ευκαιρία και ήδη ολοκλήρωσε τη νέα σειρά έργων της.
 Η  µεγάλη έκπληξη λοιπόν δεν ήρθε από τους καλλιτέχνες αλλά από το κοινό 
το οποίο απάντησε στην πανδηµία µε εξίσου δηµιουργικό τρόπο επιλέγοντας 
να εµπλουτίσουν τις ζωές τους µέσα από την απόκτηση έργων τέχνης, να 
δώσουν µια νέα διάσταση στους χώρους τους, να «δουν» τα σπίτια του εγκλει-
σµού όχι σαν φυλακές αλλά σαν παραδείσους και καταφύγια ψυχών.
 Ενώ βρίσκοµαι όλη µου τη ζωή δίπλα στους καλλιτέχνες και η τέχνη είναι ο 
πυλώνας της ζωής µου πρώτη φορά ένιωσα τόσο έντονα τη 
δύναµή τους και τη δύναµη της τέχνης γενικότερα.  Πρώτη 
φορά έγινε τόσο καθαρή η πραγµατική διάσταση της τέχνης 
και η αναγκαιότητά της. Ο κόσµος προσέφυγε στην τέχνη για 
να διαχειριστεί τα δύσκολα και για αυτό το λόγο η συνεισφο-
ρά των ανθρώπων του χώρου που ανήκω ίσως για πρώτη 
φορά µεταπολεµικά προσλαµβάνει και µια νέα διάσταση. Προσωπικά ποτέ δεν 
αντιµετώπισα το έργο τέχνης ως προϊόν προς πώληση αλλά κυρίως ως ένα 
κοµµάτι από ένα puzzle που λείπει από τη ζωή κάποιου και έρχοµαι εγώ να βρω 
το σωστό ώστε να τον βοηθήσω να το προσθέσει µε στόχο την κάλυψη µιας 
εσωτερικής ανάγκης, ή την ολοκλήρωση του χώρου του όχι µόνο σε αισθητικό 
επίπεδο αλλά και µε ουσία. 
 Σηµαντικό είναι πως πολλοί θέλησαν να αναβαθµίσουν την ποιότητα της ζωής 
τους µέσα στους χώρους που ζουν πια τις περισσότερες ώρες τις ηµέρας και να 
αναζητήσουν τα κατάλληλα έργα τέχνης. Με πιο απλά λόγια είναι εκείνοι που 
αποφάσισαν να ασχοληθούν µε κάθε τι που ήταν µπροστά τους αλλά δεν το 
έβλεπαν πριν την πανδηµία. Τώρα υπήρξε ο χρόνος  να κάνουν ευχάριστη την 
παραµονή τους και κυρίως να νιώσουν περισσότερη χαρά. Και χαρά δεν µας 
δίνει µόνο η συνοµιλία µε τους ανθρώπους αλλά και η συνοµιλία µε τα έργα 
τέχνης στον χώρο µας. Γιατί πάντα έχουν να µας πουν κάτι κι ας µην µιλάνε. ∆εν 
µιλάνε αλλά επικοινωνούν µαζί µας καθώς διαχέουν ενέργεια στον χώρο, και 
µαζί µε αυτήν και κάτι πολύτιµο από την ψυχή του καλλιτέχνη. Ο παράγοντας 
του εγκλεισµού στο σπίτι µας οδήγησε στην ανάγκη να αναθεωρήσουµε τον 
τρόπο ζωής µας µέσα σε αυτό και να πάρουµε αποφάσεις µε άλλα κριτήρια. 
 Προσαρµοστήκαµε και εµείς στην Mamush Gallery και βρήκαµε τον τρόπο να 
παρουσιάσουµε τα έργα µας σύµφωνα µε τις επιθυµίες των πελατών µας µέσα 
στον χώρο τους χωρίς να έρθουµε σε άµεση επαφή. Ήταν τόσο απλό τελικά. 
Αρκούσε µια φωτογραφία του χώρου στην οποία εκθέσαµε φωτορεαλιστικά 
τις προτάσεις µας και η µεταµόρφωση είχε πια εικόνα. Οι λεπτοµερείς περιγρα-
φές στην συνέχεια, τα βίντεο και οι φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης έκαναν 
την κάθε περιγραφή πιο ζωντανή πριν την τελική απόφαση. Και πράγµατι όλοι 
ήταν ενθουσιασµένοι µε το αποτέλεσµα.
 Ενώ λοιπόν δεν είµαστε σε θέση ακόµα να κάνουµε τον θλιβερό απολογισµό 
των απωλειών στον χώρο µας προσωπικά µπορώ να µιλήσω  µε βεβαιότητα 
για τη δυναµική και σωτήρια εκατέρωθεν σχέση του κοινού µε τους δηµιουρ-
γούς. Ήταν η πιο ευχάριστη διαπίστωση στην εποχή της δοκιµασίας µαζί µε την 
ελπίδα ότι θα µας εκπλήξει η τέχνη που θα δηµιουργηθεί στα χρόνια που θα 
ακολουθήσουν. Θέλω να πιστεύω ευχάριστα διότι η σύγχρονη τέχνη κατά τη 
γνώµη µου χρειαζόταν ένα νέο εσωτερικό φως και ίσως να αλλάξει και τροχιά 
αν αφήσει πίσω της την επανάληψη και επιδοθεί στο αληθινό αποτύπωµα της 
εποχής της που έτυχε να της προσφέρει πλούσιο υλικό µε βασικό συστατικό 
την υπαρξιακή ανησυχία. Η Mamush Gallery θα συνεχίζει να στηρίζει τους 
καλλιτέχνες της και να προσφέρει στους συλλέκτες αλλά και στο ευρύ κοινό 
τη σχέση εµπιστοσύνης και ανατροφοδότησης στους ιδιαίτερα δύσκολους 
καιρούς που βιώνουµε.  
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ.  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
a.antonopoulou.art 
Οι λάτρεις της τέχνης πάντα θα έχουν 

διάθεση να αγοράζουν.
© ΤΑΣΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 

Ζήσαµε κάτι πρωτόγνωρο σαν σενάριο επιστηµονικής φαντασίας. Η σκηνή του διασωληνοµέ-
νου ασθενή κάπου στο Μπέργκαµο, όπου ο νοσηλευτής τού κρατά το tablet για να αποχαιρε-
τήσει την οικογένειά του, θα µε ακολουθεί για χρόνια. Μετά το πρώτο σοκ, άρχισε η σκέψη πως 
αυτή η πανδηµία και ο εγκλεισµός θα λειτουργήσουν λιγότερο αρνητικά για τους καλλιτέχνες 
και την γκαλερί. Προχώρησα στο επόµενο βήµα, τη δράση. Κίνητρα στους καλλιτέχνες, σε 
µένα την ίδια, στη συνεργάτιδά µου για δουλειά και δηµιουργία. Ετοιµάζω, την πρώτη νοµίζω, 
διαδικτυακή έκθεση µέσα στον Απρίλιο 2020, µη φανταστείτε κάτι ψηφιακά προχωρηµένο, σε 
απλή µορφή pdf. Με θέµα «Μετρώντας περίπου 1,5m». Μια απόπειρα να ερµηνευθεί η επιβεβλη-
µένη απόσταση ασφαλείας δύο ανθρώπων σε καιρό καραντίνας. Το 1,5m γίνεται η σωµατική 
µας εµβέλεια υπαγορεύοντας µια νέα συµπεριφορά µέσα στον αρχιτεκτονικό χώρο, µια νέα 
ηθική και µια νέα χορογραφία του Ανθρώπου. Το να σχεδιάζεις το µέλλον εκείνη τη στιγµή 
ήταν σηµαντικό. Συνεχίσαµε όλοι µαζί, για να υποστηρίξουµε την τέχνη και 
να φέρουµε νέες εµπειρίες σε όλους. Το πείραµα πέτυχε!  
Στο δεύτερο λοκντάουν, έχοντας ψάξει και έχοντας βρει τους τεχνικούς που 
θα αναλάµβαναν την παρουσίαση µιας έκθεσης σε ψηφιακή µορφή, κάναµε 
τελικά πίσω. Σχεδόν κανένας από εµάς δεν ήθελε. Η εµπειρία να δεις, να 
αισθανθείς, να περιεργαστείς το έργο τέχνης, να µυρίσεις και να το ακουµπήσεις, όπως είπε 
κάποιος, να µαγευτείς ή το αντίθετο, δεν σου παρέχεται από την ψηφιακή περιήγηση. Με βρί-
σκετε λίγο ροµαντική; Ναι, στην εποχή των ΝFT, των bitcoin και των έργων µε τεχνητή νοηµο-
σύνη, φαίνεται πολύ ξεπερασµένο. Βέβαια σε µια άλλη διοργάνωση, όπως µια φουάρ, θα το 
τολµούσα. Στην πορεία, όταν ο κόσµος άρχισε να κουράζεται µε τις διαδικτυακές εκθέσεις και 
τα viewing rooms, πέρασα στην προσωπική επικοινωνία µε το αγοραστικό κοινό. Συγκεκριµέ-
να έργα σε συγκεκριµένους ανθρώπους, συζήτηση, επιχειρήµατα για να αγοράζουν και τους 
νεότερους καλλιτέχνες, όχι µόνο τα σίγουρα ονόµατα που έχουν περάσει στα επέκεινα. Ένα 
άλλο βήµα ήταν να επανασχεδιάσουµε το web site της γκαλερί www.aaart.gr για να είναι πιο 
φιλικό στα κινητά. Επιλογή το νέο website να είναι χωρίς e-shop. Το καλάθι του super market 
δεν µας ταιριάζει! Απλά µπαίνεις µέσα στο web site της γκαλερί και, αν θέλεις πληροφορίες 
για κάποιο έργο, πατάς ένα κουµπί και έχεις σε λίγη ώρα όλες τις πληροφορίες που θέλεις. 
Το µέλλον ζοφερό δεν θα το έλεγα. Οι λάτρεις της τέχνης πάντα θα έχουν διάθεση να αγορά-
ζουν. Θα κάνουν λίγο παραπάνω παζάρια λόγω της κρίσης, αλλά δεν πειράζει, στο παιχνίδι 
είναι κι αυτό! Τώρα, γιατί η ελληνική τέχνη δεν είναι στις διεθνείς πλατφόρµες, εκθέσεις και 
γκαλερί, αυτό είναι ένα άλλο µεγάλο θέµα για ανοιχτή συζήτηση-δράση µε το υπουργείο και 
κυρίως µε το τµήµα του σύγχρονου πολιτισµού. Ελπίζω κάπου εδώ να τελειώνει η πρωτοφα-
νής περιπέτεια του πλανήτη και διδάγµατα να αποκοµίσαµε όλοι. Με περισσότερη σκέψη, 
σοφία, λιγότερο εγωκεντρισµό, περισσότερη εξωστρέφεια να πορευτούµε στον δρόµο της 
τέχνης. 

Γκαλερί a.antonopoulou.art, 
Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, 
www.aaart.gr, @a_antonopoulou_art
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Η πανδηµία σίγουρα δεν άφησε ανεπηρέαστο τον κόσµο της τέχνης. Είχε µεγάλο αντίκτυπο στα καλλι-
τεχνικά δρώµενα, καθώς σταµάτησαν οι εκθέσεις, οι µεγάλες διοργανώσεις τέχνης, όπως οι Art Fairs, 
ενώ η προσωπική επαφή του θεατή µε την τέχνη κατέστη ανέφικτη. 
Κρατώντας πάντα θετική στάση αποφασίσαµε εν µέσω καραντίνας να δηµιουργήσουµε ένα νέο ση-
µείο συνάντησης - γκαλερί στην καρδιά της Αθήνας. Επιπλέον διατηρήσαµε απρόσκοπτη την επαφή 
µας µε τους λάτρεις της τέχνης παρουσιάζοντας ψηφιακές εκθέσεις, όπως του street artist Sonke τον 
Νοέµβριο του 2020, πραγµατοποιώντας παράλληλα τις εβδοµαδιαίες δηµοπρασίες µας. Ο κόσµος 
ανταποκρίθηκε σε όλες αυτές τις προσπάθειες, που ανθίζουν ως αναγκαιότητα σε περιόδους κρίσης. 

Το κοινό, όπως και οι γκαλερί, εξελίσσεται και προσαρµόζεται στις νέες περιστάσεις. Η 
θετική αυτή πνοή και ανταπόκριση µέσω του διαδικτύου διεύρυνε και διατήρησε την 
επαφή µας, ωστόσο σίγουρα µας έλειψε η διαπροσωπική σχέση που είναι ζωτικής ση-
µασίας στην τέχνη. 
Είναι γεγονός ότι όλες οι µεγάλες κρίσεις φέρνουν δυσκολίες. Ταυτόχρονα, όµως, ειδικά 
στην τέχνη, δηµιουργούν και νέες τάσεις. Η καραντίνα αποτέλεσε ωφέλιµο χρόνο για 
εσωτερική και εικαστική αναζήτηση ώστε να ξεκινήσουµε νέες συνεργασίες και projects 

µε σκοπό την προαγωγή της τέχνης. Αφού δεν µπορούσαν να γίνουν εκθέσεις, οι ηλεκτρονικές περιη-
γήσεις στους χώρους µας καθώς και το διαδικτυακό µας κατάστηµα και οι δηµοπρασίες on line αντικα-
τέστησαν κατά το δυνατόν τη φυσική παρουσία.
Είναι ευτυχές γεγονός το ότι η κρίση δεν επηρέασε τελικά σε τόσο µεγάλο βαθµό τον τοµέα της τέχνης 
και ότι βρέθηκαν τρόποι εκσυγχρονισµού των ήδη υπαρχόντων µηχανισµών λειτουργίας. Είµαστε πά-
ντα αισιόδοξοι να συνεχίσουµε την παρουσία µας στη σκηνή της τέχνης, καθώς οι γκαλερί αποτελούν 
αναπόσπαστο και µοναδικό κοµµάτι της, µε την ευχή να κρατήσουµε την τέχνη ως µέρος της ζωής µας.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
Kapopoulos Fine Art 

Η καραντίνα αποτέλεσε ωφέλιμο χρόνο για εσωτερική 
και εικαστική αναζήτηση, ώστε να ξεκινήσουμε 

νέες συνεργασίες και νέα projects.

Kapopoulos Fine Art, Σκουφά 5, 
Κολωνάκι, Λεωφ. Κηφισίας 37Α 
& Σπύρου Λούη,
Μαρούσι, www.kapopoulosart.gr
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ΡΕΒΕΚΚΑ ΚΑΜΧΗ
Γκαλερί Ρεβέκκα Καμχή

Ήταν μία περίοδος ανασκόπησης και 
ανασυντονισμού που έκανε καλό 

και στη δουλειά μου. 
© ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΕΖΗ

Πέρσι τον Μάρτιο ένιωθα ότι έπρεπε να αφουγκραστώ τι γίνεται, σαν να 
σταµάτησαν τα πάντα. Σε προσωπικό επίπεδο µου έκανε πολύ καλό και κατ’ 
επέκταση είχε θετικό αντίκτυπο και στη δουλειά. Το σηµαντικό ήταν ότι 
άκουγα τα πουλιά έξω από το γραφείο µου και τους γλάρους που πετούσαν 
πάνω από το Μεταξουργείο. Με αυστηρό πρόγραµµα ξεκίνησα αρχειοθέ-
τηση και ξεκαθάρισµα υλικού. Η γκαλερί µου κλείνει πάνω από 25 χρόνια 
λειτουργίας, σκέφτοµαι να κάνω µία µικρή έκδοση, οπότε έψαχνα υλικό και 
φωτογραφίες από Παρίσι, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Αθήνα µε φίλους, καλλιτέ-
χνες, επιµελητές και συλλέκτες. Ασχολήθηκα µε δουλειές που πάντα λες 
να κάνεις και ποτέ δεν προλαβαίνεις, γιατί συµβαίνουν χιλιάδες πράγµατα 
συγχρόνως. Η πρώτη περίοδος λοιπόν ήταν τελείως βουβή – κανένας επι-
σκέπτης πού και πού, κάποιο τηλέφωνο, κανένα µέιλ…  Ένιωθα ότι θα ενο-
χλούσα, είχα µπει κάπως µέσα σε µια βουβαµάρα. 
Το καλοκαίρι ξεκινήσαµε τις «Μικρές συναντήσεις». Στείλαµε ένα οµαδικό µέιλ 

και δίναµε 2, 3 εναλλακτικές µέρες κάθε εβδοµάδα, όπου οι εν-
διαφερόµενοι δήλωναν συµµετοχή για να δουν την έκθεση συ-
νοδευόµενη από µία ξενάγηση. Ο κόσµος ευχαριστήθηκε πολύ, 
ήταν µια ξενάγηση στην έκθεση της Ναν Γκόλντιν και έτσι εκτός 
από τα έργα άκουσαν και λίγα πράγµατα για την καλλιτέχνιδα, 
τη ζωή και το έργο της. Κάθε συνάντηση ήταν πλήρης, κρατού-
σαµε αποστάσεις και εγώ µιλούσα πίσω από ένα πλεξιγκλάς! 
∆ιεθνώς µετά από το πρώτο πάγωµα της απόλυτης καραντί-

νας ξεκίνησε µια µεγάλη έξαρση µε διαδικτυακά view ingrooms. Στην αρχή 
έµπαινα να τα δω, αλλά πολύ σύντοµα έχανα το ενδιαφέρον µου - σίγουρα 
µένει κανείς σε επαφή µε το αντικείµενο, αλλά δεν µε ευχαριστούσε να βλέπω 
έτσι έργα τέχνης. Η πιο πετυχηµένη πλατφόρµα ήταν αυτή της FIAC (Foire 
Ιnternationale d’Art Contemporain) που γίνεται κάθε χρόνο στο Παρίσι στο µε-
γαλόπρεπο κτίριο του Grand Palais. Τίποτα δεν µπορεί να συναγωνιστεί τους 
σιδερένιους τρούλους αυτού του εκπληκτικού παλατιού από όπου πέφτει 
το φυσικό φως πάνω στα έργα που εκτίθενται. Μου έλειψε πάρα πολύ που 
δεν πήγα στο Παρίσι και στο Λονδίνο τον Οκτώβριο, όπου συνήθως βρίσκω 
έργα για τους πελάτες µου. Παρόλα αυτά πρέπει να παραδεχτώ ότι εφόσον 
δεν υπήρχε άλλη επιλογή αυτή την περίοδο έψαξα έργα σε γκαλερί και έγιναν 
κάποιες πωλήσεις µέσω ίντερνετ. Κάποιοι πελάτες περνούσαν περισσότερο 
χρόνο στο σπίτι τους, οπότε ήταν πιο διαθέσιµοι και ανοιχτοί να χαζέψουν 
προτάσεις και έργα. 
Μετά το καλοκαίρι, που περιµέναµε κάπως ότι αυτό το αστείο θα τελείωνε, 
κατεβάσαµε την έκθεση της Γκόλντιν και ξεκινήσαµε να ετοιµαζόµαστε για την 
έκθεση της Ντιάννας Μαγκανιά. Η καλλιτέχνις µοιράζεται τον χρόνο της µετα-
ξύ Ιταλίας και Αθήνας και όταν ήταν έτοιµη να έρθει για στήσιµο µπήκαµε πάλι 
σε καραντίνα, οπότε και αναβλήθηκε. Τελικά  τον ∆εκέµβριο, όταν όλα ξανά-
νοιξαν, στήσαµε την έκθεση, αλλά µετά όλα έκλεισαν πάλι – µε έναν κινηµατο-
γραφιστή γυρίσαµε ένα βίντεο που κοινοποιούµε µέσω κοινωνικών δικτύων.  
Για το µέλλον δεν ξέρω τι να σκεφτώ, µου αρέσει ο κόσµος και το κοινωνικό 
αλισβερίσι, το οποίο πιστεύω πως δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να αντι-
κατασταθεί από µια οθόνη είτε σε εµπορικό είτε σε ανθρώπινο επίπεδο.
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Γκαλερί Ρεβέκκα Καµχή, 
Λεωνίδου 9, Μεταξουργείο, 
2105233049 
www.rebeccacamhi.com /
gallery@rebeccacamhi.com/ 
@rebeccacamhigallery
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το φυσικό φως πάνω στα έργα που εκτίθενται. Μου έλειψε πάρα πολύ που 
δεν πήγα στο Παρίσι και στο Λονδίνο τον Οκτώβριο, όπου συνήθως βρίσκω 
έργα για τους πελάτες µου. Παρόλα αυτά πρέπει να παραδεχτώ ότι εφόσον 
δεν υπήρχε άλλη επιλογή αυτή την περίοδο έψαξα έργα σε γκαλερί και έγιναν 
κάποιες πωλήσεις µέσω ίντερνετ. Κάποιοι πελάτες περνούσαν περισσότερο 
χρόνο στο σπίτι τους, οπότε ήταν πιο διαθέσιµοι και ανοιχτοί να χαζέψουν 

Μετά το καλοκαίρι, που περιµέναµε κάπως ότι αυτό το αστείο θα τελείωνε, 
κατεβάσαµε την έκθεση της Γκόλντιν και ξεκινήσαµε να ετοιµαζόµαστε για την 
έκθεση της Ντιάννας Μαγκανιά. Η καλλιτέχνις µοιράζεται τον χρόνο της µετα-
ξύ Ιταλίας και Αθήνας και όταν ήταν έτοιµη να έρθει για στήσιµο µπήκαµε πάλι 
σε καραντίνα, οπότε και αναβλήθηκε. Τελικά  τον ∆εκέµβριο, όταν όλα ξανά-
νοιξαν, στήσαµε την έκθεση, αλλά µετά όλα έκλεισαν πάλι – µε έναν κινηµατο-
γραφιστή γυρίσαµε ένα βίντεο που κοινοποιούµε µέσω κοινωνικών δικτύων.  
Για το µέλλον δεν ξέρω τι να σκεφτώ, µου αρέσει ο κόσµος και το κοινωνικό 
αλισβερίσι, το οποίο πιστεύω πως δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να αντι-
κατασταθεί από µια οθόνη είτε σε εµπορικό είτε σε ανθρώπινο επίπεδο.

Η έκθεση «Η άνοιξη του Ζήνωνα» Spring Paradox 
2020 της Ντιάννας Μαγκανιά θα διαρκέσει 
έως το τέλος Απρίλιου. Θα συνεχίσουν µε το 
δεύτερο µέρος της έκθεσης.



ΝΑΝΤΙΑ ΓΕΡΑΖΟΥΝΗ
The Breeder 

Gallery 
Παραμένω αισιόδοξη, 
καθώς ήδη αυτή την ε-
βδομάδα μπορέσαμε να 

έχουμε τους πρώτους επι-
σκέπτες στην γκαλερί.

© ΛΗ∆Α ΜΑΧΑ

Η πανδηµία έφερε αλλαγές στον χώ-
ρο της τέχνης, όπως άλλωστε και σε 
όλους τους τοµείς της καθηµερινότη-
τας και της σύγχρονης ζωής. Έχοντας 
συνηθίσει να ταξιδεύουµε διαρκώς για 
τη συµµετοχή της γκαλερί σε φουάρ σε 
όλο τον κόσµο και µε χαρακτηριστικό 
στοιχείο του DNA της γκαλερί την εξω-
στρέφεια, η αρχή της πανδηµίας µας 
βρήκε παγωµένους. Ευτυχώς η προ-
σαρµοστικότητα και η ευελιξία είναι 
κάτι που έχουµε στο «αίµα» µας, έτσι 
σύντοµα έννοιες όπως viewing room, 
virtual exhibition, online show κ.λπ. έ-
γιναν καθηµερινότητα. Πλέον η κάθε 
έκθεση παρουσιάζεται ταυτόχρονα σε 
ψηφιακή µορφή στην ιστοσελίδα της 
γκαλερί, όπου εκτός από 
φωτογραφίες συνοδεύ-
εται από ένα video walk 
through, αποδίδοντας έ-
τσι την ψευδαίσθηση επί-
σκεψης στον χώρο. 
Ήδη από τον περασµένο 
Μάιο όλες οι διεθνείς φου-
άρ πραγµατοποιήθηκαν ψηφιακά. Ε-
µείς συµµετείχαµε στα Frieze New York 
Viewing Room, Frieze London Viewing 
Room, FIAC Online Viewing Rooms, 
Intersect Aspen, το June σε συνεργα-
σία µε τη Hauser & Wirth και την Art 
Athina. Έτσι τα εκθεσιακά κέντρα αντι-
κατέστησαν διαδικτυακές πλατφόρ-
µες, τις βόλτες σε µακρείς διαδρόµους, 
το ατελείωτο scrolling και τα πολλά 
κλικ. Σιγά-σιγά το κοινό προσαρµό-
στηκε, οι αποστάσεις µειώθηκαν και τα 
virtual fairs καθώς και το ίνσταγκραµ, 
το zoom και το whats app βοήθησαν να 
διατηρήσουµε επαφή µε το κοινό και 
τους φίλους. Η αλήθεια είναι ότι εδώ 
και πολύ καιρό ο κόσµος απολαµβάνει 
τέχνη από την οθόνη του κινητού του, 
συχνά µέσω του ίνσταγκραµ, οπότε 
υπάρχει µια εξοικείωση. Και η συζήτη-
ση για το κατά πόσο µπορεί η τέχνη να 
προσαρµοστεί σε ψηφιακή πραγµατι-
κότητα µετρά πάνω από µία δεκαετία 
ήδη, απλά τον τελευταίο χρόνο έγινε 
πιο επίκαιρη από ποτέ. Παραµένω αισι-
όδοξη, καθώς ήδη αυτή την εβδοµάδα 
µπορέσαµε να έχουµε τους πρώτους 
επισκέπτες στην γκαλερί για την ατοµι-
κή έκθεση του Γιάννη Βαρελά «Double 
Blind», ενώ ήδη ανυποµονούµε για τις 
πρώτες µεγάλες φουάρ στο εξωτερικό 
που θα επιστρέψουν στη φυσική τους 
µορφή το ερχόµενο φθινόπωρο.
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The Breeder Gallery, 
Ιάσoνος 45, Mεταξουργείο, 
thebreedersystem.com, 
thebreedersystem.com/shop, 
@the_breeder_gallery)
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προσαρµοστεί σε ψηφιακή πραγµατι-
κότητα µετρά πάνω από µία δεκαετία 
ήδη, απλά τον τελευταίο χρόνο έγινε 
πιο επίκαιρη από ποτέ. Παραµένω αισι-
όδοξη, καθώς ήδη αυτή την εβδοµάδα 
µπορέσαµε να έχουµε τους πρώτους 
επισκέπτες στην γκαλερί για την ατοµι-
κή έκθεση του Γιάννη Βαρελά 
Blind», ενώ ήδη ανυποµονούµε για τις 
πρώτες µεγάλες φουάρ στο εξωτερικό 
που θα επιστρέψουν στη φυσική τους 
µορφή το ερχόµενο φθινόπωρο. Η
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΤΑΛΟΣ 
Γκαλερί Αγκάθι Κartάλος 

Kάνουμε σχέδια ακόμα και για εκθέσεις σε εξωτερικούς χώρους ή σε κάποιο νησί.
© ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΣ

∆εν ξέρω πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να βρούµε τον σφυγ-
µό και τον ρυθµό της νέας µας ζωής, µα, επειδή είµαι φύσει και 
θέσει αισιόδοξος άνθρωπος, θα ήθελα να ξεκινήσω από την 
πολυπόθητη επόµενη µέρα. Τότε που όλοι µας, καλλιτέχνες, 
γκαλερίστες, µουσεία και φιλοθεάµον κοινό θα ξεχυθούµε µε 
φόρα, µαζί, ξανά, όλοι. Τον καιρό-σοκ της πρώτης καραντίνας, 
η αισιοδοξία µου αρνιόταν να συνθηκολογήσει µε τον φόβο 
του θανάτου, γι’ αυτό και από αντίδραση, αν θέλεις, για να ξορ-
κίσω τον τρόµο, ανέβαζα καθηµερινά σχεδόν έργα και ζωγρά-
φους που στα σίγουρα θα φτιάχναµε εκθέσεις και αφιερώµα-
τα. Ονειρευόµουν και σχεδίαζα το µέλλον για να µη µας πάρει 
από κάτω. Ήταν ψυχοθεραπευτικό και για µένα αλλά και για 
τους καλλιτέχνες όπως και για το κοινό, που µας παρακολου-
θούσε ψηφιακά να φανταζόµαστε το µέλλον! Θυµάµαι επίσης 
εκείνο το απόφθεγµα του Πικάσο: «Ο ρόλος της τέχνης είναι να 
ξεπλένει τη σκόνη της καθηµερινής ζωής από τις ψυχές µας». 
Και µε θυµάµαι ταπεινά να το πουσάρω, επηρεασµένος και από 
τα σποτάκια που µας παρότρυναν να πλένουµε τα χέρια µας. 
Υπενθυµίζοντας πρώτα στον εαυτό µου αλλά και σε όσους µε 
παρακολουθούσαν: «Εκτός από το σώµα µας, ας ξεπλυθούν 
και οι ψυχές µας πολύ-πολύ προσεκτικά και σχολαστικά»! 
Η αισιοδοξία µου κατά κάποιο τρόπο συµβάδισε µε την αισιο-
δοξία και των συνεργαζόµενων καλλιτεχνών της γκαλερί µου. 
Και αυτοί συνέχιζαν να δουλεύουν αναπόσπαστοι παρά την 
αντίξοη συνθήκη, δουλειά για την επόµενη µέρα, που τώρα 
αχνοφέγγει πιο καθαρά. Γι’ αυτό κάνουµε σχέδια ακόµα και για 
εκθέσεις σε εξωτερικούς χώρους ή σε κάποιο νησί. Καινούρ-
γιους δηλαδή τρόπους για να υπάρξουµε, παρότι θεωρώ πως 

πλέον το διαδίκτυο και η θέαση µέσα από τις πλατφόρµες ήρθε 
για να µείνει. Και πάλι όµως, προσωπικά, δεν αλλάζω τον παλιό 
τρόπο επικοινωνίας της τέχνης. Η φυσική παρουσία όλων 
µας, γκαλερί, κόσµου, καλλιτέχνη και απαραίτητου «ξεναγού» 
(ιστορικός τέχνης) είναι αδύνατο να αντικατασταθεί από κά-
ποιο Zoom! Παρ’ όλα αυτά χάρις στα δίκτυα αυτά καταφέραµε 
να κρατηθούµε. Το κατάλαβα από το πώς λειτουργήσαµε στην 
τελευταία ψηφιακή Art Athina. Ο κόσµος «πληµµύρισε» τον 
κόµβο, η περφόρµανς του Άγγελου Παπαδηµητρίου και τα έρ-
γα του Λεωνίδα Γιαννακόπουλου, της Μαρίνας Κρο-
ντηρά, όπως τα εκπέµπαµε στο κεντρικό viewing 
room της Art Athina από την «αποστειρωµένη» ά-
δεια γκαλερί µας, υπερ-λειτούργησε.
Κατά κάποιο τρόπο, έναν χρόνο µετά, έχουµε εκπαι-
δευτεί να βλέπουµε και να κρίνουµε ψηφιακά, αλλά θα επιµεί-
νω πως, όταν τα εµβόλια τελειοποιηθούν και η ψυχολογία ανε-
βεί ώστε ο κόσµος να µη φοβάται τον συγχρωτισµό, η τέχνη 
θα ξαναπάρει µπροστά πιο δριµεία και πιο… λυσσαλέα. 
E-shop δεν λειτούργησα, αν και θα ήθελα να παρατηρήσω το 
φαινόµενο κάποιων νέων καλλιτεχνών που σήκωσαν δικά 
τους καταστήµατα-πωλητήρια. ∆εν το λέω µνησίκακα ή µε 
το άγχος του «έµπορου-µεσάζοντος» που καταργείται, κάθε 
άλλο. Με αγάπη το παρατηρώ και το καταγράφω, προπάντων 
γνωρίζοντας µετά από τόσες δεκαετίες στον χώρο πως το 
«σύστηµα» είναι απαραίτητο να λειτουργεί ολιστικά και πάντα 
προς όφελος όλων µας/τους. Την αγάπη µου σε όλους και ρα-
ντεβού εκεί έξω το συντοµότερο!
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Αγκάθι Κartάλος, Μηθύµνης 12, 
www.agathi.gr
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ΙΑΣΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ 
The Blender 

Gallery  
Ο εγκλεισμός προκάλεσε 

αντιδράσεις που δεν περιμένα-
με, ο κόσμος είχε ανάγκη την 

παρουσία της τέχνης.
Τον τελευταίο χρόνο οι ζωές µας άλλαξαν ριζικά. 
Το διαφορετικό που επέβαλε η Covid-19 δεν είναι 
απαραίτητα καταστροφικό για την τέχνη, όπως 
ορίζεται ανά τον κόσµο. Νέες τεχνολογίες, εφευ-
ρετικότητα και διαφορετικά µέσα εκτόνωσης της 
καλλιτεχνικής φύσης αναδείχτηκαν µέσα από 
την πανδηµία. Η Ελλάδα φυσικά επηρεάζεται πιο 
πολύ οικονοµικά από αυτές τις εξελίξεις, αλλά 
ίσως είναι προς το καλύτερο καθώς εξοικειώνε-
ται µε τεχνολογικά µέσα που πρότινος φάνταζαν 
εξωφρενικά «µοντέρνα».
Η The Blender Gallery ανέκαθεν προσπαθεί να 
είναι ένα βήµα προ των εξελίξεων όσο αφορά 
τις ιδέες και τους τρόπους έκφρασης των καλλι-
τεχνών που στεγάζει. Η πρώτη µας αντίδραση 
ήταν ο φόβος πως θα αποκοπούµε από την καλ-
λιτεχνική σκηνή. Ο εγκλεισµός όµως προκάλε-
σε αντιδράσεις που δεν περιµέναµε, ο κόσµος 
είχε ανάγκη την παρουσία της τέχνης. Στην αρχή 
επικοινωνήσαµε το καλλιτεχνικό Ηµερολόγιο 
Καραντίνας µε τη βοήθεια των εικαστικών µας, 
στραφήκαµε σε οικογένειες µε το Home-Made Art 
project και τέλος αφοσιωθήκαµε στους ψηφια-
κούς καταλόγους των προηγούµε-
νών µας εκθέσεων.
Παράλληλα, γεννήθηκε η ιδέα για το 
«Ηοrizon Line Sessions», ένα limited 
video series - συνεντεύξεων, στο ο-
ποίο 12 Έλληνες και ξένοι εικαστικοί 
καλέστηκαν να φανταστούν τον ε-
αυτό τους στα εγκαίνια µιας νοητής 
οµαδικής έκθεσης και αποκάλυψαν 
στους καλεσµένους ένα έργο τους. Γενικά δώσα-
µε έµφαση στην αποκωδικοποίηση της δηµιουρ-
γικής διαδικασίας ή του backstage στοιχείου στην 
επιµέλεια µιας έκθεσης. Η τρέχουσα έκθεση «Τhe 
Totemic Other», ή µάλλον πειραµατική δράση, εί-
ναι άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής 
της µετατόπισης του ενδιαφέροντός µας από το 
τελικό αποτέλεσµα, στο process, τις συνέργειες 
και την αλληλεπίδραση µε το κοινό.
Φυσικά πλέον όλες οι εκθέσεις γίνονται και ψη-
φιακά µέσω εικονικών περιηγήσεων, διευκο-
λύνοντας έτσι το κοινό και γεφυρώνοντας το 
χάσµα µας µε τους art lovers του εξωτερικού. Α-
κόµα, κάναµε τα πρώτα µας βήµατα στον χώρο e-
εµπορίου επιλέγοντας την πλατφόρµα του Artsy.
Τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν, όπως φαί-
νεται, δεν είναι άλυτα, καθώς πάντα προσπαθού-
µε να έχουµε επαφή µε τους καλλιτέχνες µας και 
να ακούµε τα θέλω τους. Είµαστε αισιόδοξοι για 
το µέλλον καθώς η αγορά έχει αρχίσει και κινείται 
πάλι. Αυτό που µας χαροποιεί ιδιαίτερα είναι η 
στήριξη του κόσµου από Ελλάδα και εξωτερικό, 
καθώς υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον για τις επόµε-
νες κινήσεις µας και από νέους ακόλουθους!
Παραµένουµε ενεργοί και έτοιµοι για την επόµε-
νη σεζόν, όπου τα πράγµατα θα είναι καλύτερα 
και σίγουρα στην γκάµα των «όπλων» επικοινω-
νίας µας έχουµε σύµµαχο και όχι εχθρό την τε-
χνολογία! Στόχος µας είναι να ενεργοποιηθούµε 
περισσσότερο, διατηρώντας παλαιότερες εξω-
τερικές συνεργασίες στο εξωτερικό και να προω-
θήσουµε τους καλλιτέχνες µας εκτός Ελλάδας.
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The Blender Gallery, 
Ζησιµοπούλου 4, Γλυφάδα, 
www.theblendergallery.com, 
www.artsy.net/the-blender-
gallery, 
instagram: @theblendergallery

Τον τελευταίο χρόνο οι ζωές µας άλλαξαν ριζικά. 
Το διαφορετικό που επέβαλε η Covid-19 δεν είναι 
απαραίτητα καταστροφικό για την τέχνη, όπως 
ορίζεται ανά τον κόσµο. Νέες τεχνολογίες, εφευ-
ρετικότητα και διαφορετικά µέσα εκτόνωσης της 
καλλιτεχνικής φύσης αναδείχτηκαν µέσα από 
την πανδηµία. Η Ελλάδα φυσικά επηρεάζεται πιο 
πολύ οικονοµικά από αυτές τις εξελίξεις, αλλά 
ίσως είναι προς το καλύτερο καθώς εξοικειώνε-
ται µε τεχνολογικά µέσα που πρότινος φάνταζαν 
εξωφρενικά «µοντέρνα».
Η The Blender Gallery ανέκαθεν προσπαθεί να 
είναι ένα βήµα προ των εξελίξεων όσο αφορά 
τις ιδέες και τους τρόπους έκφρασης των καλλι-
τεχνών που στεγάζει. Η πρώτη µας αντίδραση 
ήταν ο φόβος πως θα αποκοπούµε από την καλ-
λιτεχνική σκηνή. Ο εγκλεισµός όµως προκάλε-
σε αντιδράσεις που δεν περιµέναµε, ο κόσµος 
είχε ανάγκη την παρουσία της τέχνης. Στην αρχή 
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ
CAN Christina 
Androulidaki 

Gallery 
Το βασικό πρόβλημα τώρα που 

οι αίθουσες τέχνης ξανανοί-
γουν είναι ότι ο κόσμος παραμέ-

νει «παγωμένος».
© ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΕΖΗ

Σαν CAN gallery την περίοδο της καραντίνας πα-
ραµείναµε «ανοικτοί» και πάρα πολύ ενεργοί κυ-
ρίως δουλεύοντας στο πλαίσιο συγκρότησης ιδι-
ωτικών συλλογών. Παράλληλα βάλαµε τις εκθέ-
σεις µας στην πλατφόρµα ARTSY (www.artsy.net/
can-christina-androulidaki), όπου κάποιος µπορεί 
να περιηγηθεί στον χώρο µας, να έρθει σε επαφή 
µαζί µας, αλλά και να αγοράσει απευθείας online 
τα έργα από τις εκθέσεις µας.
Το βασικό πρόβληµα που παρατηρώ τώρα που 
οι αίθουσες τέχνης δειλά-δειλά ξανανοίγουν 
και προσκαλούµε το κοινό να επισκεφθεί τους 
χώρους µας, είναι ότι το µεγαλύτερο µέρος του 
πληθυσµού παραµένει «παγωµένο». Ο κόσµος 

θέλει να βγει και να κάνει µια βόλτα στον 
ήλιο, να συναντήσει τους φίλους του, να 
πάρει κάτι στο χέρι να πιει. Η ακύρωση 
όλων των άλλων δραστηριοτήτων έχει 
φέρει ένα γενικότερο µούδιασµα. Όχι µό-
νο στην αγορά αλλά κυρίως στην ψυχο-
λογία. Οι χώροι τέχνης είναι σίγουρα ένα 
πολύ ασφαλές περιβάλλον για τον κάθε 
επισκέπτη. Εισέρχονται λίγα άτοµα κάθε 

φορά, η παραµονή τους δεν ξεπερνάει τα 15-20 
λεπτά και φυσικά δεν έρχονται σε κανέναν κίν-
δυνο καθώς δεν ακουµπούν τίποτα και δεν πλη-
σιάζουν κανέναν. Εύχοµαι ότι η επανέναρξη του 
λιανεµπορίου θα µας ξυπνήσει από τον λήθαργο 
και θα βγάλει τον κόσµο από το mood µαταίωσης 
µιας τόσο δύσκολης και παρατεταµένης παύσης.
Η έκθεση «Beyond Nostalgia Hijack», η οποία ανοί-
γει το Σάββατο 17 Απριλίου (11π.µ. - 4 µ.µ.) στην 
CAN έχει ως θέµα της ακριβώς αυτήν την κατάστα-
ση µουδιάσµατος που συχνά βιώνεται σε στιγµές 
παύσης, η οποία όµως µπορεί να µετατραπεί σε 
µία χρήσιµη εµπειρία αναστοχασµού ή µετασχη-
µατισµού. Οι καλλιτέχνες που συµµετέχουν στην 
έκθεση, ο Κωνσταντίνος Γιώτης, η Βαλίνια Σβορώ-
νου, η Έυα Παπαµαργαρίτη, ο Μάριος Σταµάτης και 
ο Κωνσταντίνος Πέττας, καταπιάνονται µε θέµατα 
όπως η ευαλωτότητα, η έννοια του ροµαντισµού 
στις µέρες µας αλλά και στο µέλλον, η τεχνολογι-
κή πρόοδος, το συνεχώς µεταβαλλόµενο φυσικό 
τοπίο αλλά και η ίδια η ανθρώπινη ταυτότητα ως 
συνθήκη η οποία βρίσκεται µόνιµα σε κρίση.
Είµαι πολύ αισιόδοξη για το µέλλον. Η πανδηµία 
µας στέρησε αλλά και µας δίδαξε πολλά. Μας έ-
κανε να επανεκτιµήσουµε το υψηλότερο αγαθό – 
εκείνο της καλής υγείας. Μας ανάγκασε να ξανα-
σκεφτούµε τι σηµαίνει πληρότητα για τον καθένα 
µας. Από αυτήν την κρίση πιστεύω θα βγούµε πιο 
δυνατοί και σίγουρα πιο διψασµένοι για ζωή.
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CAN Christina Androulidaki 
Gallery, Αναγνωστοπούλου 42, 
Κολωνάκι, www.can-gallery.
com, www.artsy.net/can-
christina-androulidaki/works, 
@cangallery
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ 
Γκαλερί 
Σκουφά  

Πιστεύω πως η επόμενη μέρα 
θα είναι κάτι σαν ρέιβ πάρτι! 

© ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΕΖΗ

Το πρώτο πράγµα που κάναµε όταν µπήκαµε στο 
πρώτο λοκντάουν ήταν να αναβαθµίσουµε την 
ψηφιακή µας ύπαρξη. Έως τότε το e-shop µας 
λειτουργούσε, ας πούµε, σαν πωλητήριο µικρών 
έργων ή γκάτζετ. Μόλις ανεβάσαµε την παρουσία 
µας µε ακόµα περισσότερα έργα, παρατήρησα 
πως το κοινό, κλεισµένο µέσα στο σπίτι του, εθί-
στηκε στο να ταξιδεύει έστω και έτσι. Ο κόσµος 
έµπαινε στον κόµβο µας µε όρεξη και κέφι, σε 
σηµείο που να πιστεύω πως την επόµενη µέρα 
της «απελευθέρωσης» θα ζήσει πιο έντονα και 
µε σωµατική παρουσία αυτό που τόσο καιρό του 
λείπει και το υποκαθιστά µε ψηφιακή θέαση. Αλή-
θεια, πιστεύω πως η επόµενη µέρα θα είναι κάτι 
σαν ρέιβ πάρτι! Καταφέραµε να µείνουµε ενεργοί 
από την πρώτη στιγµή της πανδηµίας παρά την 
ψυχρολουσία και τις εµπορικές επιπτώσεις της. 
Μιλούσα σχεδόν καθηµερινά µε τους καλλιτέ-
χνες µας. Μιλούσαµε όχι µόνο σαν φίλοι αλλά σαν 
οικογένεια πλέον που δοκιµάζεται· ένας πυρή-
νας αλληλοβοήθειας. Αποτέλεσµα, η σχέση µας 
να γίνει πιο βαθιά και ουσιαστική. Άλλοι επηρε-
άστηκαν αρνητικά, άλλους τους κακοφάνηκε ο 
επιβαλλόµενος εγκλεισµός, αν και ήταν εξοικει-
ωµένοι να δουλεύουν αποµονωµένοι στην προ-
ηγούµενη «ελεύθερη» ζωή τους. Καταφέραµε 
όµως όλοι µαζί σε αυτή την παύση διαρκείας και 
να δουλέψουµε, έστω και υπό άλλους όρους, και 
να αποκρυσταλλώσουµε τα θέλω µας. 
Πιστεύω πως θα βγουν ποιοτικά 
πράγµατα και δουλειές µέσα από 
αυτό τον προβληµατισµό: τι θέλω, 
τι κάνω, πώς και τι µπορώ να βελτιώ-
σω για να βελτιωθώ. Τώρα ως προς 
τα δηµιουργικά πράγµατα που κατα-
φέραµε, το κάναµε µέσω οµαδικών 
και θεµατικών εκθέσεων που γκρουπάραµε και 
δείξαµε. Τον ∆εκέµβριο, για παράδειγµα, έστησα 
µια βιτρίνα στον δρόµο µε 15 έργα ελεύθερου 
θέµατος µε τίτλο «Αθήνα και πάλι Αθήνα». Έστω 
και έτσι, ήταν, είναι και θα είναι η πόλη µας, γοη-
τευτική, ακόµα και άδεια ή υπό περιορισµό. Αυτή 
η έκθεση πήγε ανέλπιστα καλά. Οι εικόνες-έργα 
ήταν εσωτερικά δωµάτια εγκλεισµών ή περιοχές 
και γειτονιές, θέες από το παράθυρο των καλλι-
τεχνών ή πρότερες ευτυχισµένες στιγµές µιας 
πόλης γεµάτης µε κόσµο. Από τον Ιανουάριο ως 
και τον Μάρτιο κάναµε άλλες τρεις οµαδικές µε 
τοπία, φύση, ακόµα και Αποκριά. ∆ουλεύαµε α-
σταµάτητα γιατί αυτή είναι η δουλειά µας, αλλά 
και γιατί αυτό ήταν και παραµένει το αντίδοτο για 
να µην µας πάρει από κάτω. Επίσης είµαστε και 
παραµένουµε αισιόδοξοι. Αναβαθµίζοντας την 
ψηφιακή µας γκαλερί µε PDF έργων και βίντεο, 
µείναµε ενεργοί και… ερωτικοί(!) για να θυµη-
θώ και άλλη µια οµαδική µας έκθεση τον περσινό 
Μάιο µε τίτλο «Erotica». Stay tuned!
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Γκαλερί Σκουφά, 
Σκουφά 4, Κολωνάκι, 
www.skoufagallery.gr, 
www.skoufagallery.gr/gr/e-shop, 
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ΧΑΡΙΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Astrolavos Art Galleries 

Στο διάστημα που μείναμε οι περισσότεροι κλεισμένοι στα σπίτια μας, 
καταλάβαμε πόσο σημαντικό είναι να σε εμπνέει ο προσωπικός σου χώρος 

και να επενδύσεις στο να τον φτιάξεις πιο όμορφο.
© ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΕΖΗ

Η πανδηµία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό είχε 
άµεσο αντίκτυπο στον χώρο των εικαστικών τεχνών, καθώς 
αφενός οι χώροι τέχνης µπήκαν σε αναγκαστική αναστολή 
λειτουργίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα λόγω των επιβαλ-
λόµενων απ’ την κυβέρνηση λοκντάουν και αφετέρου γιατί 
στα ενδιάµεσα διαστήµατα που λειτουργούσαµε αρκετοί από 
τους επισκέπτες µας είχαν µειώσει τις επισκέψεις τους και τις 
εξόδους τους γενικότερα στις απολύτως αναγκαίες. Η αλή-
θεια είναι ότι εντός µίας αίθουσας Τέχνης και ειδικά όσων αι-
θουσών έχουµε µεγάλο χώρο δεν υπάρχει καµία πιθανότητα 
συγχρωτισµού ή µη τήρησης των απαραίτητων αποστάσεων, 
δυστυχώς όµως τα µέτρα λαµβάνονται συνήθως οριζόντια 
και δεν υπήρχε η δυνατότητα να κατανοήσουν αυτοί που τα 
επέβαλαν τη συγκεκριµένη ιδιαιτερότητα του χώρου µας. Στη 
σελίδα µας στο Facebook και στο site µας προβάλλαµε την πε-
ρίοδο αυτή φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες τόσο για τις 
εκθέσεις µας όσο και για κάποια καλλιτεχνικά αντικείµενα του 
art-shop της γκαλερί ή εν γένει για κάποια θέµατα τέχνης, αλ-
λά γενικά πιστεύουµε ότι το καλύτερο όλων για να λειτουργή-
σει η τέχνη είναι το να έρθει ο θεατής και να δει το πρωτότυπο 
έργο από κοντά. Σε µια τέτοια επίσκεψη έχει τη δυνατότητα να 
ακούσει και να ενηµερωθεί για πολλά περισσότερα σε σχέση 
µε τον δηµιουργό και τη δουλειά του, να εκφράσει τη δική του 
οπτική για τα έργα, τον δικό του τρόπο ανάγνωσής τους. H 
τέχνη δεν είναι µονοδιάστατη. ∆εν είναι µόνο αυτό που έχει 
ο δηµιουργός στο µυαλό του, όταν τη δηµιουργεί. Η τέχνη 
είναι όλες αυτές οι αναγνώσεις και όλα τα συναισθήµατα και 
οι αισθήσεις που ξυπνά συνειδητά ή ασυνείδητα στον καθένα 

από εµάς κάθε µέρα, κάθε φορά που ερχόµαστε σε επαφή µα-
ζί της. Όλα αυτά είναι σεβαστά, είναι θεµιτά, η αποδοχή ή και 
η άρνησή της και είναι αυτά που περιµένουµε και εµείς και οι 
δηµιουργοί να µας εκφράσει ο κόσµος. Όλα αυτά µας ανοίγουν 
νέους ορίζοντες στο πώς βλέπουµε τη ζωή και τον κόσµο µας.  

Η επίσκεψη σε µια γκαλερί είναι µια εµπειρία που δεν µπο-
ρούν να σου τη δώσουν οι καλύτερες φωτογραφίες ή virtual 
ξεναγήσεις. Ίσα ίσα που µε αυτά ο κόσµος έχει συχνά την ψευ-
δαίσθηση ότι είδε µια έκθεση, αλλά ακόµη και όσοι 
είµαστε εξοικειωµένοι µε την τέχνη δεν µπορούµε να 
πάρουµε αυτά που θα παίρναµε στη διά ζώσης επαφή 
µε το έργο τέχνης. Λόγω της κατάστασης δίνουµε τη 
δυνατότητα σε όποιον το επιθυµεί να πραγµατοποιή-
σει ατοµική επίσκεψη στην γκαλερί ή και να δει κάποια 
έργα στον χώρο του. Επίσης δίνουµε συµβουλές και 
προτάσεις ανάλογα το budget που διαθέτει κάποιος και το 
ύφος της τέχνης που θα του άρεσε να έχει στον χώρο του. 
Είµαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια καθώς φαίνεται ότι ο κό-
σµος έχει ανάγκη την τέχνη στην καθηµερινότητά του, στον 
προσωπικό και επαγγελµατικό του χώρο. Ειδικά το διάστηµα 
αυτό που µείναµε οι περισσότεροι κλεισµένοι στα σπίτια µας, 
καταλάβαµε πόσο σηµαντικό είναι να σε εµπνέει ο προσω-
πικός σου χώρος και να επενδύσεις στο να τον φτιάξεις πιο 
όµορφο. Πολύς κόσµος έχοντας ανάγκη για ανανέωση θα 
στραφεί και στην ανανέωση του προσωπικού του χώρου και 
φαίνεται ότι οι νέοι άνθρωποι ψάχνουν για καλή αισθητική και 
καλή τέχνη.

12
Astrolavos Art Galleries , 
Ξανθίππου 11, Κολωνάκι, 
www.astrolavos.gr
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Τους πρώτους µήνες της πανδηµίας ήταν προφανές πως το τελευταίο πράγ-
µα µε το οποίο θα θέλει να ασχοληθεί κανείς είναι η τέχνη. Μετά το καλοκαίρι 
όµως υπήρχε µια δίψα και ανάγκη, καταρχήν τεράστια δική µας αλλά και 
του κόσµου, να είµαστε στους χώρους µας ανάµεσα στα έργα και το κοινό 
µας. Από το φθινόπωρο και µετά ξεκίνησε αυτή η αρρυθµία που βιώνουµε 
και δεν ξέρουµε πόσο ακόµα θα διαρκέσει. Επειδή αυτό αφορά σε όλη την 
ανθρωπότητα, δεν µπορεί η Τέχνη να µείνει εκτός και να κοιτά από ψηλά τον 
κόσµο να υποφέρει. Η τέχνη βγαίνει από τον άνθρωπο και, αν ο άνθρωπος 
πάσχει, θα πάσχει κι αυτή. Κι αν ο άνθρωπος πάσχει, κάνει πιο δυνατή τέχνη 
– κλισέ, αλλά…  
Έχει ήδη γίνει και θα γίνει ακόµα µεγαλύτερο ξεσκαρτάρισµα τα επόµενα 
χρόνια και µόνο καλό είναι αυτό, διότι τα τελευταία χρόνια, που τρέχαµε όλοι 
από φουάρ σε φουάρ, έβλεπες έργα καλών καλλιτεχνών πολύ αποδυναµω-
µένα, σκιερά, να µιµούνται τη δύναµη του ίδιου του καλλιτέχνη τους, κι αυτό 
λόγω κεκτηµένης ταχύτητας. Μια επιβράδυνση των ρυθµών της ζωής, όπως 
είχαν αναπτυχθεί, µόνο καλό θα µας κάνει.  
Η ενδυνάµωση της τοπικότητας είναι ένα χαρακτηριστικό καθόλου αµελη-
τέο, γιατί είναι πολύ όµορφο να ανακαλύπτεις ανθρώπους µε τους οποίους 
µπορείς να συνοµιλήσεις, που ζουν στην πόλη που ζεις κι εσύ, και ακόµα 
καλύτερα, να δηµιουργήσεις µαζί τους. Νοµίζω αυτό γίνεται παντού αυτή τη 
στιγµή και είναι υπέροχο, ειδικά για όσους ήταν συνεχώς σε ένα αεροπλάνο 
ανακαλύπτοντας από τόπο σε τόπο ανθρώπους και τα έργα τους.  
Την περίοδο της καραντίνας δεν έκανα καµία προσπάθεια να µείνουµε ανοι-
χτοί. Ήταν µια πολύ σοβαρή στιγµή που έπρεπε να καταλάβουµε τι συµβαί-
νει και να ετοιµαστούµε για την επόµενη φάση της ανθρωπότητας. Μείναµε 
κλειστοί και σκεφτόµασταν τα επόµενα.  
Το δύσκολο κοµµάτι για έναν καλλιτέχνη είναι να µην εκθέτει. Με κλειστές τις 
γκαλερί, κλειστά τα µουσεία και ακυρωµένες τις περισσότερες εκθέσεις, από 
εκθέσεις µικρότερης κλίµακας ως Μπιενάλε, έχει δηµιουργηθεί µια ξηρασία 
στο τοπίο και µια αγωνία που υποβόσκει. Εµείς συνεχίζουµε τις δραστηριότη-
τές µας λειτουργώντας το γραφείο και την επικοινωνία µε τους πελάτες µας, 
και φυσικά τα σχέδια που κάνουµε µε τους καλλιτέχνες για εκθέσεις και παρα-

γωγές έργων όταν θα ξανανοίξει ο κόσµος.  Για τους καλλιτέχνες είναι σίγουρα 
πολύ πιο δύσκολο, και έχει ενδιαφέρον που η καθεµία κι ο καθένας το βιώνουν 
πολύ διαφορετικά. Έρχεται το τέλος µιας µέρας και νιώθεις σαν synthesizer 
έχοντας εισπράξει τόσο πολλές οπτικές και συναισθήµατα, που χρειάζεται µία 
ακόµα για να τις σκεφτείς και να τις οργανώσεις, µέσα σου καταρχήν, και µετά 
να αποφασίσεις τι κρατάς και τι κάνεις έργο.  
Οι άνθρωποι που ζουν µέσα από την τέχνη, όταν µένουν στα σπίτια τους, 
πάλι την τέχνη σκέφτονται κι ονειρεύονται. Αναρωτιούνται τι κάνουν οι καλ-
λιτέχνες, οργανώνουν τις συλλογές τους, µιλούν µε εµάς, που τους δίνουµε 
πρόσβαση σε ιστορίες και έργα, µαθαίνουν από εµάς, και προσπαθούν 
µέσα από κουβέντες κι αυτοί να δουν πώς θα συνεχίσουν µέσα σε αυτό το 
καινούριο τοπίο. Μαθαίνουµε κι εµείς από αυτούς. Το να έχεις µια 
γκαλερί σε κάνει µύωπα και δεν βλέπεις ούτε ψάχνεις να δεις πα-
ραέξω, δεν µένει και καθόλου χρόνος γι’ άλλα. Έτσι συζητώντας 
µε συλλέκτες σού µεταφέρονται κι άλλες ιστορίες, κάποιες φορές 
παρόµοιες και κάποιες φορές εξωτικά διαφορετικές. Τότε γίνεται 
σαφές πως το ενδιαφέρον των πελατών είµαστε εµείς, οι γκαλερί 
µας και οι καλλιτέχνες µας και αυτό, αν υπάρχει, δεν χάνεται λόγω 
καραντίνας. Το αντίθετο, όταν σου λείπει κάτι, κάνεις τα πάντα να 
έρθεις πιο κοντά του, κι έχουν γίνει πολλά όµορφα τέτοια ένα χρόνο τώρα.  
∆εν υπάρχουν υποκατάστατα των εκθέσεων. Αν δεν µπορούν να  γίνονται 
εκθέσεις, θα ζήσουµε για λίγο χωρίς. Θα τις κάνουµε πιο αραιά και πιο ουσι-
αστικά και µε τα κατάλληλα µέτρα. Το eshop δεν ήταν κάποια λύση για εµάς. 
Σίγουρα οι µέρες που κάθε δεύτερη βδοµάδα ήµασταν σε ένα αεροπλάνο, 
για κάποιο προορισµό που κάτι σηµαντικό γινόταν, έχουν τελειώσει οριστι-
κά. Κι αυτό µόνο κακό δεν είναι. Είµαι αισιόδοξη για τη δηµιουργία σχέσεων 
ανθρώπων που ζουν κοντά µας, είναι γύρω από την γκαλερί και ζουν στην 
ίδια πόλη. Πράγµα που δεν το κάναµε ποτέ.  
Το πρόγραµµα δεν αλλάζει, ίσα ίσα που ενδυναµώνεται και έρχονται και-
νούργια πράγµατα που είχαµε αρκετό καιρό να σκεφτούµε και να αποφασί-
σουµε. Οπότε µείνετε συντονισµένοι για το 2021-22 που ετοιµάζουµε πολύ 
σηµαντικές εκθέσεις.  A

ΣΥΛΒΙΑ ΚΟΥΒΑΛΗ
Rodeo Gallery 

Την περίοδο της καραντίνας δεν έκανα καμία προσπάθεια να μείνουμε ανοιχτοί
© ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
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www.rodeo-gallery.com, 
@rodeo_gallery

είχαν αναπτυχθεί, µόνο καλό θα µας κάνει.  
Η ενδυνάµωση της τοπικότητας είναι ένα χαρακτηριστικό καθόλου αµελη-
τέο, γιατί είναι πολύ όµορφο να ανακαλύπτεις ανθρώπους µε τους οποίους 
µπορείς να συνοµιλήσεις, που ζουν στην πόλη που ζεις κι εσύ, και ακόµα 
καλύτερα, να δηµιουργήσεις µαζί τους. Νοµίζω αυτό γίνεται παντού αυτή τη 
στιγµή και είναι υπέροχο, ειδικά για όσους ήταν συνεχώς σε ένα αεροπλάνο 
ανακαλύπτοντας από τόπο σε τόπο ανθρώπους και τα έργα τους.  
Την περίοδο της καραντίνας δεν έκανα καµία προσπάθεια να µείνουµε ανοι-
χτοί. Ήταν µια πολύ σοβαρή στιγµή που έπρεπε να καταλάβουµε τι συµβαί-
νει και να ετοιµαστούµε για την επόµενη φάση της ανθρωπότητας. Μείναµε 
κλειστοί και σκεφτόµασταν τα επόµενα.  
Το δύσκολο κοµµάτι για έναν καλλιτέχνη είναι να µην εκθέτει. Με κλειστές τις 
γκαλερί, κλειστά τα µουσεία και ακυρωµένες τις περισσότερες εκθέσεις, από 
εκθέσεις µικρότερης κλίµακας ως Μπιενάλε, έχει δηµιουργηθεί µια ξηρασία 
στο τοπίο και µια αγωνία που υποβόσκει. Εµείς συνεχίζουµε τις δραστηριότη-
τές µας λειτουργώντας το γραφείο και την επικοινωνία µε τους πελάτες µας, 
και φυσικά τα σχέδια που κάνουµε µε τους καλλιτέχνες για εκθέσεις και παρα-



Π
ώς θα φανταζόσα-

σταν τα φουτουριστι-

κά παγκάκια στις έξυ-

πνες πόλεις του 2050; 

Θα είχαν ξεχωριστό 

σχήμα ίσως; Θα διέθεταν εντυπω-

σιακό φωτισμό; Μήπως εκτός από 

απλά παγκάκια θα είχαν και άλλες 

smart λειτουργικές ιδιότητες που 

θα εξυπηρετούσαν τους πολίτες; 

Όχι, δεν πρόκειται για την περι-

γραφή μιας αστικής ανάπλασης 

σε sci fi μυθιστόρημα! Και ευτυχώς 

δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε 

ολόκληρες δεκαετίες για να συ-

ναντήσουμε κάτι τέτοιο μπροστά 

μας! Γιατί τα έξυπνα αυτά παγκάκια 

βρίσκονται ήδη στην πόλη και συ-

γκεκριμένα στην πλατεία της Αγί-

ας Παρασκευής.                                         

Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται 

με ταχύτατους ρυθμούς και η 

ψηφιακή πραγματικότητα συν-

δέεται με όλο και περισσότερες 

εκφάνσεις της ζωής μας, δεν θα 

μπορούσε να μην τροποποιείται 

και η εικόνα των πόλεων. Τα δύο 

ολοκαίνουρια «smart» ηλιακά 

καθίσματα που έχουν τοποθε-

τηθεί στην περιοχή αποτελούν 

ένα τεχνολογικό βήμα, πιο κοντά 

στις απαιτήσεις του μέλλοντος.                                                                                                                   

Με μέριμνα της διεύθυνσης Τεχνι-

κών Υπηρεσιών εγκαταστάθηκαν 

πριν λίγες μέρες στον πεζόδρομο 

της κεντρικής πλατείας της πό-

λης, τραβώντας τα βλέμματα με 

το design τους, ενώ είναι σχεδια-

σμένα με γνώμονα τις ανάγκες 

βιώσιμων πόλεων που σέβονται 

το περιβάλλον. Χρησιμοποιούν α-

νανεώσιμη πηγή ενέργειας μέσω 

ηλιακών πάνελ, υποστηρίζουν τη 

φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών 

με θύρες USB ή και ασύρματα, ενώ 

διαθέτουν έξυπνο φωτισμό και 

σύνδεση στο διαδίκτυο με 4G Wi-

Fi. Παράλληλα τα ηλιακά παγκάκια 

δίνουν στιλ στον χώρο, αφού με 

την έλευση της νύχτας ανάβουν 

σε διάφορα χρώματα. 

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή 

κίνηση της δημοτικής αρχής κα-

θώς εκτός από τις συνηθισμένες 

τους λειτουργίες καλύπτουν και 

άλλες πρακτικές ανάγκες, προ-

σφέροντας περισσότερες υπηρε-

σίες στους δημότες και τους επι-

σκέπτες της Αγίας Παρασκευής.

Η πρωτοβουλία αυτή του Δήμου 

έρχεται να προστεθεί σε μια σει-

ρά κινήσεων που προωθούνται 

το τελευταίο διάστημα (μετά και 

την αντικατάσταση που έγινε στα 

ξύλινα παγκάκια που βρίσκονται 

εντός της κεντρικής πλατείας) με 

στόχο την ολική αναμόρφωση του 

χώρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι πα-

ρόμοιες κινήσεις αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν και σε άλλες 

πλατείες της περιοχής. ●

Παγκακια…
αΠό τό μέλλόν 
στην Αγία Παρασκευή

Α.V. Team
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SOPHIA 
ENJOY 

THINKING
Διακοσμητική Νίκη, από τη 
Bauhaus collection €74,70KALOGIROU

Παπούτσια από λουστρίνι 
Tod’s €590

APIVITA
Αφρόλουτρο με αιθέρια έλαια σύκου 

THE BODY SHOP
Σπρέι προσώπου Drops of Youth €18

ZOUMBOULAKIS 
GALLERIES

Ψάρι-ανοιχτήρι και σουγιάς €35

HUGO BOSS
Unisex γυαλιά ηλίου

YOUTH LAB.
Αντιρυτιδική μάσκα ματιών Peptides 

Spring Hydra-Gel Eye Patches €35 

ADIDAS
Stan Smith από ανακυκλωμένα  

υλικά €100

FALCONERI
Αμάνικο διπλής όψης με επένδυση από κασμίρι €149 

MARKS&SPENCER
Γυναικείο φούτερ €29,95

CONVERSE
Unisex υφασμάτινο 

μποτάκι 

JO 
MALONE

Άρωμα Nashi 
Blossom από τη 

συλλογή Blossoms 
Collection

CERAVE
Καθαριστική κρέμα  

που μετατρέπεται  
σε αφρό 

Οι αποχρώσεις  
του γκρι
Να βάφει κανείς ή να  
μη βάφει τα μαλλιά του;  
Ιδού η απορία 

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ  
ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ό
ταν η Αλεξάνδρα Γκραντ εμ-
φανίστηκε για πρώτη φορά 
στο πλευρό του Κιάνου Ριβς, 
νόμιζαν όλοι ότι μπροστά τους 
έχουν την Έλεν Μίρεν παρό-

λο που τις χωρίζουν περίπου τριάντα 
χρόνια. Με την 76χρονη Μίρεν να διευ-
κρινίζει «δεν ήμουν εγώ». Η σύντροφος 
του Ριβς έκανε αυτό που λίγες τολμούν 
ή σε λίγες αρέσει. Τα μαλλιά της είπαν 
την αλήθεια. Την γκρι αλήθεια. Όχι ότι τα 
βαμμένα μαλλιά ψεύδονται. Είναι θέμα 
διάθεσης, πώς νιώθει κανείς.Πάντως, 
δεν είναι λίγες οι γυναίκες που βάζουν 
τέλος στη διαδικασία της βαφής. Είναι 
πολύ λιγότερες βέβαια, αλλά κυκλοφο-
ρούν με ωραιότατα γκρι ή λευκά μαλ-
λιά. Τα άβαφα μαλλιά έπαψαν να είναι 
συνώνυμα της έλλειψης κοκεταρίας, 
της εγκατάλειψης ή των γηρατειών. 
Αρκεί να είναι καλοκουρεμένα και περι-
ποιημένα. 

Το χρώμα των μαλλιών δεν έχει να 
κάνει με την ηλικία. «Δεν αισθάνομαι 
γκρι» δηλώνει η Αμερικανίδα σχεδιά-
στρια μόδας Νόρμα Καμάλι. Αισθάνεται 
εβένινη, έτσι θέλει να μεγαλώνει. Ή 
να γερνάει. Το πρόσημο αλλάζει. «Τα 
γκρι μαλλιά είναι δέσμευση» κατά την 
75χρονη Καμάλι. Και ίσως να απαιτούν 
και αλλαγή γκαρνταρόμπας, διαφορετι-
κά χρώματα καθώς και ειδική φροντίδα. 
Να μην κιτρινίζουν κοκ. H Καμάλι, η 
οποία βάφει τα μαλλιά της μαύρα χρη-
σιμοποιεί, η κομμώτριά της δηλαδή, 
βαφές χωρίς αμμωνία και πιστεύει ότι 
είτε στις βαφές είτε στο μέικαπ ισχύει η 
αρχή «less is more».

Αισθάνεστε γκρι; Ή μήπως ψηφίζετε 
κόκκινο, ροζ, ξανθό ή καστανό; Κι αν 
στους άνδρες συγχωρούνται τα γκρι ή 
λευκά μαλλιά –όχι όμως τα κομοδινί– 
για τις γυναίκες δεν ισχύει το ίδιο. Φτά-
νουν έως και να απολογηθούν για τις 
επιλογές τους, ιδίως όταν συνοδεύουν 
ένα διάσημο ηθοποιό του Χόλιγουντ, 
όπως ο γοητευτικός Κιάνου Ριβς. Η 
Αλεξάνδρα Γκραντ συζήτησε το θέμα 
στο Instagram, όπου πόσταρε και μια έ-
ρευνα σύμφωνα με την οποία οι μόνιμες 
βαφές μαλλιών και κυρίως οι χημικές 
ισιωτικές συνδέονται με αυξημένο κίν-
δυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. 

«Ναι» στο γκρι είπε πρόσφατα η Τζέιν 
Φόντα, ενώ ενέδωσε και η Σούζαν 
Όζμπορν. Όσο για την ροκ Έλεν Μίρεν, 
η ντέιμ ανέκαθεν βαριόταν να βάψει 
τα μαλλιά της. Δεν έμπαινε στον κόπο 
και πιστεύει ότι οι ασημένιες μπούκλες 
κάνουν δυναμική επιστροφή. Από την 
άλλη λατρεύει τις περούκες του 18ου 
αιώνα, όλες λευκές. 

Τελικά να βάφει κανείς ή να μη βά-
φει τα μαλλιά του; Για τους άνδρες 
που γκριζάρουν και σκέφτονται να το 
κάνουν η Μίρεν είναι απόλυτη: «Στα-
ματήστε αμέσως». Για τις γυναίκες τα 
πράγματα είναι διαφορετικά. Ούτε ο 
Άμλετ θα διαφωνούσε.
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Πράσινα πράγματα που αγαπάμε:
Το αψέντι - ο Κέρμιτ- τα Garnier Fructis -  

ο Παναθηναïκός – το 100ρικο – τα μήλα Σμιθ –  
η Heineken – το Πράσινο Ακρωτήρι-  

οι Ιρλανδοί - η βιοχλαπάτσα - τα σμαράγδια
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ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Στήθος ή μπούτι;
Τον τελευταίο χρόνο εµφανίστηκαν στην Αθήνα αρκετά 

στέκια που δοξάζουν τη νοστιµιά του fried chicken

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΒΝΑΤΣΙΟΥ

»
πορεί η χώρα που έρχεται στο µυα-

λό µας όταν ακούµε «τηγανητό κο-

τόπουλο» να είναι η Αµερική, στην 

πραγµατικότητα όµως το χρυσα-

φένιο τηγανητό µπουτάκι βρίσκεται στις 

περισσότερες γαστρονοµικές παραδόσεις 

του πλανήτη. Αν, ας πούµε, µαρινάρεις το 

κοτόπουλο σε χυµό εσπεριδοειδών και µπα-

χαρικά, έχεις τηγανητό κοτόπουλο από τη 

Γουατεµάλα. Βούτηξέ το σε soy sauce, τζί-

ντζερ και σκόρδο, πασπάλισέ το µε 

άµυλο πατάτας και έχεις µπροστά 

σου το γιαπωνέζικο Tatsuta-

age. ∆ιπλοτηγάνισε, κάλυψέ 

το µε gochujang (κορεάτικη 

πάστα τσίλι) και ετοιµάσου 

να δοκιµάσεις την αυθεντι-

κή κορεάτικη συνταγή. Η 

λίστα µε τους τρόπους για να 

µαρινάρεις, να πανάρεις και να 

τηγανίσεις ένα κοτόπουλο είναι 

ατελείωτη, ενώ η ακολουθία των 

µπαχαρικών που θα επιλέξεις για έξτρα 

νοστιµιά, αλλάζει συνεχώς, ανάλογα µε το 

σηµείο της Γης στο οποίο στέκεσαι. Η γεύση 

του τηγανητού κοτόπουλου –όταν ετοιµα-

στεί σωστά– είναι ασύγκριτη και βαθιά… 

λυτρωτική. Συγκαταλέγεται στα junk food 

που θες να φας όταν όλα πάνε κατά διαόλου 

και ίσως για αυτό τον τελευταίο χρόνο στην 

Αθήνα, εµφανίστηκαν κάποια πολύ αξιόλο-

γα στέκια αφιερωµένα στο fried chicken… 

Jailbirds Chicken 
To «εγκληµατικά νόστιµο κοτόπουλο» (έτσι του 
αρέσει να αυτοπροσδιορίζεται) έκανε ντεµπούτο 
τον Νοέµβριο από τη µαγειρική οµάδα των TGI 
Fridays, κερδίζοντας αµέσως φανατικό κοινό. 
Μάλλον αναµενόµενο µε αυτές τις τέλεια τηγανι-
σµένες φτερούγες που µάλιστα µπορείς να βουτή-
ξεις σε 12 διαφορετικές σος! Εκτός από φτερούγες 
(που βγαίνουν σε τρία µεγέθη ανάλογα µε το πό-
σο πεινασµένος είσαι και φαίνεσαι), θα βρεις επί-
σης και τραγανές µπουκιές κοτόπουλου, chicken 
fingers (παναρισµένα φιλετάκια κοτόπουλου που 

επίσης κάνουν χαµό), αλλά και τα Chicken 
Bombs, δηλαδή 7 προτάσεις σε σάντουιτς 

µε πρωταγωνιστή το τηγανητό κοτόπου-
λο. Τα άπαντα αυτά του fried chicken (τα 
burgers µε τηγανητό κοτόπουλο τα ανέ-
φερα;;) τα βρίσκεις αποκλειστικά online 
µέσω Wolt και e-food. 

Chicken Picnik
Αυτό το chicken spot άνοιξε τον Σε-

πτέµβριο στην Καισαριανή, µέχρι τον 
Φεβρουάριο κατάφερε να αποκτήσει ακόµα 

ένα αδερφάκι στο Περιστέρι, και µέχρι στιγ-
µής νιώθω ότι δεν του έχει δοθεί η προσοχή που 
του αξίζει. ∆εν θα βρεις πολλές επιλογές, µόνο κο-
τόπουλο παναρισµένο, κοτόπουλο σχάρας, (θεϊκές) 
κοτοµπουκιές, 2-3 (χειροποίητες) σάλτσες, µερικές 
σαλάτες και συνοδευτικά. Ό,τι κι αν επιλέξεις όµως 
είναι στην εντέλεια µαγειρεµένο, από τις καλύτε-
ρες πρώτες ύλες και απίστευτα νόστιµο! Με το χέρι 
στην καρδιά δηλώνω ότι είναι από τα νοστιµότερα 
κοτόπουλα που έχω φάει ποτέ, ζουµερότατο αλλά 
και τραγανό, χρυσαφένιο και τρυφερό. Όσο για το 
πανάρισµα, θα πω µόνο ότι ήταν τόσο νόστιµο που 
ακόµα και στο σηµείο που δεν άντεχα να φάω άλλο 
(οι µερίδες είναι γενναιόδωρες) δεν µπορούσα να 
σταµατήσω να το ξεκολλάω από το µπουτάκι και 
να το τρώω… σκέτο. Τόσο καλό! (εντάξει, κι εγώ 

πολύ λιχούδω…). Γρ. Θεολόγου 4, Καισαριανή, 210 
7255002, Αγίου Σώστη 59, Περιστέρι, 210 5713600, 
www.chickenpicnic.gr

Smash’ n Bun
Άνοιξε µόλις πριν λίγες εβδοµάδες στην Πατρι-
άρχου Ιωακείµ µε ναυαρχίδα τα υπέροχα smash 
burgers του, που υπογράφει ο σεφ Μιχάλης 
Νουρλόγλου. Στον κατάλογο, όµως, θα βρεις και 
ένα ακόµη κρυµµένο διαµαντάκι, το φανταστικά 
χρυσαφένιο Korean Bio Fried Chicken, από κοτό-
πουλο ελευθέρας βοσκής. Μπορείς να το απολαύ-
σεις σκέτο ή µέσα σε burger µαζί µε yellow bbq, 
πίκλες και iceberg. Ό,τι κι αν διαλέξεις, χαµένος 
δεν θα βγεις… Πατριάρχου Ιωακείµ 48, Κολωνάκι, 
2107249802

The Clumsies
Το Νο3 στη λίστα µε τα 50 καλύτερα bars του 
κόσµου µπήκε στον κόσµο του delivery τον Ια-
νουάριο µε ένα µενού που δηµιούργησε ο σεφ Α-
θηναγόρας Κωστάκος. Ανάµεσα στα πιο δηµοφιλή 
πιάτα του καταλόγου και οι τραγανές κοτοµπου-
κιές από µπούτι κοτόπουλο µε µαρούλι, τζίντζερ, 
άνηθο και νιφάδες καλαµποκιού, µε εκείνη την 
αψεγάδιαστη κρούστα που σπάνια συναντάς… 
Πραξιτέλους 30, Σύνταγµα, 210 3232682

KFC
Όταν µιλάµε για τηγανητό κοτόπουλο, δεν γίνε-
ται να µην αναφέρουµε τον βασιλιά του είδους… 
Είτε είσαι φαν είτε όχι, τα KFC είναι η µεγαλύτερη 
αλυσίδα τηγανητού κοτόπουλου στον κόσµο και 
πιθανότατα ο λόγος που πιστεύουµε ότι το κοτό-
πουλο τηγανίζεται µόνο στην Αµερική. Όπως και 
να ’χει, ένα (γιγαντιαίων διαστάσεων) bucket KFC 
σε συνδυασµό µε µια οθόνη «κολληµένη» στην 
πλατφόρµα του Netflix ήταν µάλλον η πιο κοινή 
εικόνα της καραντίνας. Ναι, δεν κάναµε και πολλά 
αυτό τον χρόνο… ●

Τhe clumsies

Jailbirds
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ΤΕΧΝΗ
ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ
Της VILLY CALLIGA

»
ισή Ελληνίδα, µισή Ιρλανδέζα, η Σο-
φία Rose Κοσµίδου γεννήθηκε το κα-
λοκαίρι του 1983 στην Αθήνα. Σπού-
δασε Φιλολογία στο Πανεπιστήµιο 

Αθηνών και θα ήταν ήδη διδάκτορας Κλασι-
κής και Βυζαντινής Φιλολογίας, αν δεν σιγό-
βραζε µέσα της η επιθυµία να ασχοληθεί µε 
την τέχνη. Έτσι, εγκατέλειψε το διδακτορικό 
της για να περάσει την πόρτα της Ανώτατης 
Σχολής Καλών Τεχνών ξεκινώντας το δικό 
της ταξίδι στο χώρο που αγαπά. 

«Το 2013, που πέτυχα στις εισαγωγικές εξετάσεις 
της ΑΣΚΤ, αποτέλεσε έτος σταθµό και σηµατοδό-
τησε τη στροφή µου προς ένα νέο κόσµο αλλά κι 
έναν καινούριο τρόπο ζωής. Ιδιαίτερα καταλυτική 
ως προς τη διαµόρφωση της προσωπικής εικαστι-
κής µου ταυτότητας υπήρξε η µαθητεία µου δίπλα 
στον δάσκαλο µου, Γιώργο Καζάζη». 

Με ποιο τρόπο λειτούργησε αυτή η µαθη-
τεία; Ο δάσκαλός µου είχε µεγάλες απαιτήσεις 
και διαρκώς µου τόνιζε την αναγκαιότητα όχι 
της τελειοποίησης της τεχνικής µόνο αλλά και 
της έκφρασης του προσωπικού βιώµατος. Κα-
τανόησα εξαρχής ότι ένα έργο για να έχει «ψυ-
χή» πρέπει να εκφράζει µια προσωπική ιστορία, 
ένα προσωπικό συναίσθηµα ή βίωµα. Με γνώ-
µονα αυτό, παρήγαγα έναν όγκο έργων τόσο 
για οµαδικές εικαστικές εκθέσεις, που συµµε-
τείχα ήδη από το τρίτο έτος των σπουδών µου, 
όσο και για την πτυχιακή µου εργασία. 

Μεταξύ αυτού του «όγκου» υπήρξαν δύο 
έργα ιδιαίτερα σηµαντικά για τη µετέπειτα 
πορεία σου. Ναι! Το πρώτο µε τίτλο «Ο Κόσµος 
µου» παρουσιάστηκε το 2017 στην 8η Μπιενά-
λε Φοιτητών των Καλών Τεχνών στο Κρατικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη. 
Τον επόµενο χρόνο η Εθνική Ασφαλιστική µου 
απένειµε το Ά  Βραβείο για το έργο µου «Η Ζωή 
µου», που παρουσιάστηκε στον χώρο τέχνης 
ΣΤΟartKοραή και έχει περιέλθει στη µόνιµη 
συλλογή της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Ακολούθησαν κι άλλες εκθέσεις; Ακολούθη-
σαν πολυάριθµες συµµετοχές σε οµαδικές εκ-
θέσεις (αρχής γενοµένης τη συνεργασία µου µε 
την επιµελήτρια Νικολένα Καλαϊτζάκη) σε µου-
σεία, χώρους τέχνης και γκαλερί της Ελλάδας, 
αλλά και συνεργασίες µε σηµαντικούς καλλιτέ-
χνες, επιµελητές, θεωρητικούς της τέχνης. 
 
Από αυτές τις συµµετοχές, υπήρξαν κάποιες 
που θεωρείς ξεχωριστές; Μία από τις τελευ-
ταίες εκθέσεις που συµµετείχα το 2020 και ξε-
χωρίζω είναι η έκθεση που έγινε στο Μουσείο 
της Πόλεως των Αθηνών µε θέµα «Εύζωνες» 
σε συνεργασία Ίριδας Κρητικού και Νίκου Βα-
τόπουλου. Η συνεργασία µου µε την Ίριδα Κρη-
τικού, η οποία πίστεψε πολύ στη δουλειά µου 
και µε στήριξε αφάνταστα, ξεκίνησε ήδη ένα 
χρόνο νωρίτερα και συνεχίζεται. 

Το πραγµατικό κέρδος από τη ζωγραφική 
ποιο πιστεύεις ότι είναι; Αυτό που θεωρώ ου-
σιαστικό κέρδος είναι η αποδοχή και το καλω-
σόρισµα του «τυχαίου». Τυχαίο ονοµάζω αυτό 
που έρχεται απρόσκλητο στον καµβά ή στο 
χαρτί µου παρεµβαίνοντας στην αρχική καλλι-
τεχνική µου πρόθεση και στο τελικό αποτέλε-
σµα. Αφήνοντάς το να εισβάλει «απρόσκλητο» 
στο έργο αλλά και στη ζωή, ακολου-
θώντας το και επιτρέποντας του να 
χαράξει τις δικές του προθέσεις, ανα-
κάλυψα ότι δηµιουργεί ένα νέο κό-
σµο ανοιχτό σε πολλά ενδεχόµενα. 
Η ελευθερία αυτή και η απεµπόληση 

του εγωισµού στην εικαστική δηµιουργία είναι 
το Α και το Ω. Θέλει κότσια εκ µέρους του δηµι-
ουργού, όµως το αποτέλεσµα τον ανταµείβει. 

Η αποδοχή και το καλωσόρισµα του «τυχαί-
ου» σε έχει ανταµείψει; Με αυτή την πεποί-
θηση, που έγινε και φιλοσοφία ζωής, κατόρ-
θωσα να αντιπαλέψω τις αντιξοότητες και τις 
ψυχολογικές πιέσεις των δύο lockdown, σχε-
δόν αγόγγυστα. Αφέθηκα στη νέα συνθήκη, 
χωρίς εγωισµό, µε εµπιστοσύνη στο τυχαίο, 
ακολουθώντας τυφλά και ανενόχλητα τη ρο-
πή µου προς τη ζωγραφική. Τότε παρήγαγα και 
ολοκλήρωσα τα έργα της επικείµενης πρώτης 
ατοµικής µου έκθεσης για την γκαλερί Genesis. 

Με την οποία είχες και έχεις µια εξαιρετική 
συνεργασία. Εδώ έρχεται ένα ακόµα σηµαντι-
κό γεγονός της καλλιτεχνικής µου πορείας, της 
ευτυχούς συνεργασίας µου µε έναν υπέροχο 
άνθρωπο, σχεδόν πατρική φιγούρα για εµένα, 
τον γκαλερίστα Γιώργο Τζάνερη. Η συνεργασία 
µου µαζί του και την Genesis gallery στο Κολω-
νάκι είχε ξεκινήσει ένα χρόνο πριν ακόµη την 
παρουσίαση της πτυχιακής µου στην ΑΣΚΤ. 

Ποιες δουλειές σου έχεις παρουσιάσει στον 
συγκεκριµένο χώρο; Έχω ήδη συµµετάσχει 
σε δύο πολύ σηµαντικές εκθέσεις της Genesis, 
στην επετειακή µε τίτλο «10 Years, 12 Months 
& 7 Days… 2010-2020» και στην πρώτη, λόγω 
πανδηµίας, ψηφιακή έκθεση για τα 11 έτη της 
Genesis µε θέµα «Ο µυστικός µας κήπος», αµ-
φότερες σε επιµέλεια Ίριδας Κρητικού. Tον Ια-
νουάριο που µας πέρασε ήταν προγραµµατι-
σµένη και η πρώτη µου ατοµική έκθεση στον ί-
διο χώρο, όµως δυστυχώς λόγω της πανδηµίας 
µετατέθηκε. Το πότε ακριβώς θα γίνει η έκθεση 
δεν γνωρίζω µιας και η εποχή που ζούµε δεν 
µας επιτρέπει να µιλάµε µε σιγουριά για τίποτα!

Η ατοµική έκθεση που θα δούµε, όταν το ε-
πιτρέψουν οι συνθήκες, τι αφορά; Είναι ένας 
νέος κύκλος έργων µε θέµατα που µε απασχο-
λούν προσωπικά και ζωγραφικά σε όλη µου την 
πορεία µέχρι τώρα και βασίζονται κυρίως στις 
αναµνήσεις µου από την παιδική µου ηλικία, 
όπου πρωταγωνιστές ήµασταν εγώ, η αδερφή 
µου και η µητέρα µου. 

Μικρά ταξίδια µνήµηςστα παιδικά χρόνια; 
Μνήµες από παιδικές προσευχές που έρχονταν 
σε σύγκρουση µε έναν κόσµο βαµµένο στα 
χρώµατα του φόβου και του ψυχαναγκασµού, 
µε βασικό χαρακτηριστικό το ονειρικό στιγµιό-
τυπο. Στο σύνολό τους φιλοτεχνήθηκαν σε µια 
περίοδο της ζωής µου όπου είχα κληθεί να α-
ντιµετωπίσω το πρόβληµα υγείας της µητέρας 
µου η οποία έπασχε από καρκίνο και απεβίωσε 
πρόσφατα. Όµως, φύσει αισιόδοξος άνθρω-
πος, εξωραΐζω και εξιλεώνω το κακό µε την παι-
δικότητα και τη χρωµατική παλέτα µου. 

Ο τελευταίος χρόνος έφερε βαρύ πλήγµα 
στις τέχνες δηµιουργώντας µια νέα πραγ-
µατικότητα. Πώς την προσεγγίζεις; Στη χώρα 
µας, η τέχνη και ο πολιτισµός επλήγησαν ανε-
πανόρθωτα. Tο ενδιαφέρον είναι ότι η τέχνη 
δεν ενέδωσε, ψάχνει τρόπους να συνεχίσει να 
υπάρχει µε κάθε µέσον. Όσο και αν η σηµερινή 
εποχή φαντάζει ως µια µαύρη σελίδα για τις τέ-
χνες, παίρνοντας απόσταση από τα γεγονότα 

και βλέποντάς τα υπό το πρίσµα του 
µέλλοντος, έχω την πεποίθηση ότι 
οι καλλιτέχνες που εξακολουθούµε 
να δραστηριοποιούµαστε ενεργά µε 
νύχια και µε δόντια για να επιβιώσου-
µε, «γράφουµε ιστορία». A

ΣΟΦΙΑ - ROSE 
ΚΟΣΜΙΔΟΥ 

Η γοητεία του «τυχαίου» στην τέχνη

∆ιαβάστε όλη τη 
συνέντευξη

www.athens voice.gr
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Τζένη, θέλω τη γνώμη σου! Είμαι 22 πια 
και δεν έχω καμία σεξουαλική εμπειρία 
και γενικά, ενώ έχω αποκτήσει αυτοπε-
ποίθηση με εμένα, δεν βλέπω να υπάρ-
χει κάποιο ενδιαφέρον από το άλλο φύ-
λο ή αν υπάρχει δεν είναι του γούστου 
μου. Όμως, νιώθω ότι έχω μείνει πίσω 
και ότι δεν έχω ζήσει τον έρωτα 
και την ευτυχία σε μία σχέ-
ση. Όλοι θέλουν μια αγκα-
λιά και ένα χάδι, όπως κι 
εγώ. Θα βρεθεί κάποιος 
για μένα; (Υ.Γ. είσαι θεά, 
ελπίζω να το δεις.)

Καλή είμαι, μωρέ, αλλά έχω 

την εντύπωση ότι εσύ είσαι α-

κόμη καλύτερη. Πίστεψέ με, 

δεν έχεις μείνει καθόλου πίσω. 

Ειδικά αν διαβάζεις αυτή τη στήλη, θα δεις ότι 

είστε πάρα πολλά κορίτσια στην ίδια φάση. 

Αρχικά, να σου πω ότι μ’ αρέσεις, γιατί είσαι 

επιλεκτική και δεν χαραμίζεσαι. Δευτερευό-

ντως, να σου πω ότι είναι μια άθλια περίοδος 

για νέες γνωριμίες. Πού να τον βρεις τον έρω-

τα πίσω από μια μάσκα; Και το τρίτο το καλύ-

τερο, δεν μου άφηνες λίγα στοιχεία για σένα, 

τόσο ωραίους single φίλους έχω. 

Αγαπημένη μου. Λοιπόν, θα προσπαθή-

σω να μην πω πολλά. Το καλοκαίρι έπαι-
ζε ιστοριούλα με έναν σερβιτόρο. Κάθε 
βδομάδα, τουλάχιστον 2 φορές, εκεί 
εγώ. 500 κιλά φτάσαμε όλες για χάρη 
μου! Τέλος πάντων, με τα πολλά και με 
τα λίγα έπαιξε κάτι. Μετά τον έκανα αν-
φόλοου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά με έγρα-
φε και δεν μ’ άρεσε. Με έκανε κι εκείνος 
και χαθήκαμε για καιρό. Περνούσα από 
εκεί, αυτός άφαντος. Είχα αρχίσει να 
πιστεύω πως τον απέλυσαν. Χθες, λοι-
πόν, τον είδα εκεί και εννοείται πως πέ-
ρασα επίτηδες. Αυτός στην αρχή, μόλις 
με είδε, κόλλησε τα μάτια του πάνω μου 
από ό,τι είπαν οι κολλητές κι εγώ ούτε 
βλέμμα. Όταν έφυγα τον έκανα follow, 
αλλά το είχε κλειδωμένο. Το διέγραψε 
και σήμερα τι έκανε ο τύπος; Άνοιξε το 
προφίλ του! Εγώ να το αφήσω να περά-
σει έτσι; Εντωμεταξύ, έπιασα δουλειά 
στο δίπλα μαγαζί και περιμένω να μου 
τηλεφωνήσουν για το ποτέ ξεκινάω!  
Επειδή η κατάσταση, που μου περιγράφεις, 

είναι σαν να προσπαθεί εκείνος ο θρυλικός 

πρόεδρος του Εδεσσαϊκού να φλερτάρει στην 

εποχή των social media, προτείνω τα εξής. 

Παράτα το ψηφιακό κόρτε και παίξε μπάλα 

εντός γηπέδου στην παραδοσιακή έδρα κάθε 

γυναίκας, δίνοντάς του την ευκαιρία να κά-

νει την κίνησή του ξεκάθαρα. Μα ποια είμαι; 

Ο Σωτηρακόπουλος; Ο φίλος-σερβιτόρος θα 

πρέπει να σου προσφέρει ολοκληρωμένο το 

μενού, ώστε να βεβαιωθούμε για τις προθέ-

σεις του. Ύστερα, συζητάμε για το αν θες να 

πάρεις το degustation ή take away, που μετα-

ξύ μας ούτε κι εσύ μου φαίνεσαι πολύ σίγουρη 

για τις προτιμήσεις σου. Εύχομαι καλή όρεξη, 

προσοχή στις συμπεριφορές που προκαλούν 

αλλεργίες (όπως αυτές οι απότομες εμφανί-

σεις-εξαφανίσεις) και ας μην παχύνει όλη η 

παρέα για ακόμη μια φορά, καθότι έρχεται και 

καλοκαιράκι.

Τζένη μου, θα σου τα πω μπαμ-μπαμ και 

βρίσε με όσο θες. Είμαι με το αγόρι μου 
9 χρόνια (18 χρονών τότε). Το θέμα μου 

είναι ότι πέρυσι τον απάτησα 
(σημ. μιλάω για 10 φιλιά όχι 

κάτι παραπάνω). Δεν το 
είπα ποτέ. Δεν ξέρω αν 
το γνωρίζει ή αν το είχε 
σκεφτεί. Είχε καταλάβει 
ότι ήμουν αλλού. Από 
τότε πεθαίνω από τις 

τύψεις. Δεν μπορώ καν 
να το σκέφτομαι. Ειλικρινά 

νιώθω τσου**ρα. Τον αγαπάω 
πάρα πολύ. Δεν θέλω να τον χάσω. 

Αλήθεια, το έχω μετανιώσει, αλλά δεν 
μπορώ να το ξεχάσω. Φοβάμαι πάρα 
πολύ. Είχα κάνει τη μαλακία να το μοι-
ραστώ με έναν άνθρωπο, που μετά έμα-
θα ότι έχει τεράστια κακία μέσα της και 
θέλει να βλέπει ζευγάρια να χωρίζουν. 
Για πες, τι κάνω; Σε ευχαριστώ που με 
«άκουσες»…

Αγαπητή φίλη, σε αυτή τη στήλη κανείς δεν θα 

σε βρίσει, γιατί εδώ δεν κρίνουμε, ούτε διαθέ-

τουμε τσο*λόμετρο για να μετράμε η μία την 

άλλη. Αντίθετα, αισθάνομαι ότι εσύ κρίνεις 

πάρα πολύ αυστηρά τον εαυτό σου. Η γενική 

αρχή είναι ότι οι σχέσεις βασίζονται στην ει-

λικρίνεια και τον αλληλοσεβασμό, ωστόσο, 

φαίνεται ότι στην παρούσα φάση δεν είσαι 

καθόλου ψύχραιμη και δεν έχεις συγχωρήσει 

ούτε εσύ η ίδια τον εαυτό σου. Γιατί, φίλη μου, 

και άνθρωποι είμαστε και λάθη κάνουμε και 

για κάποιο λόγο, κάτι χρειαζόσουν εκείνη την 

περίοδο και το έδωσες στον εαυτό σου με αυ-

τά τα 10 φιλιά. Οπότε, αρχικά πάψε το αυτομα-

στίγωμα και ψάξε να θυμηθείς τι χρειαζόσουν 

σε εκείνη τη φάση. Προσπάθησε να κατανο-

ήσεις τη συμπεριφορά σου, τον τρόπο με τον 

οποίο λειτουργείς για να 

γνωρίσεις καλύτερα 

τον εαυτό σου και 

προς μελλοντική 

αποφυγή. Α! Ση-

μαντικό! Τα τρίτα 

φθονερά πρό-

σωπα δεν πρέπει 

ποτέ να αποτελούν 

παράγοντα για βεβια-

σμένη λήψη σοβαρών 

αποφάσεων. Ο καθένας 

μπορεί να ξυπνήσει μια μέρα και να πει ό,τι 

του καπνίσει. Σωστά;

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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Violent Femmes: Η επιστροφή του ιδιόρρυθμου folk punk

➽ Δημιουργήθηκαν στο Milwaukee του Wisconsin, κατάφεραν να βά-
λουν σε λέξεις την απόγνωση των νέων της αμερικάνικης επαρχίας όταν 
αυτοί στριμώχνονταν ανάμεσα στη μανία και την κατάθλιψη, κατάφεραν 
να συνδέσουν με νότες την country με το punk, κατάφεραν να μιλήσουν 
ταυτόχρονα τη γλώσσα των δρόμων και τη γλώσσα των Βαπτιστών 
Χριστιανών (τέτοια παιδεία είχε ο Gordon Gano) και κατάφεραν από το 
1981 μέχρι το 1993 να κυκλοφορήσουν έξι δίσκους, που κυμαίνονταν 
ανάμεσα στο 9 ½ και το 7. Η πρώτη τους περίοδος κλείνει το 1993 με τη 
συλλογή “Add It Up 1981-1993” και την αποχώρηση του drummer τους 
Victor DeLorenzo – που επέστρεψε το 2002. Το παράδοξο είναι ότι η συλ-
λογή αυτή κυκλοφόρησε παγκοσμίως μόνο σε cd και μόνο η Ελλάδα την 
έβγαλε σε βινύλιο. Αυτές τις μέρες επανακυκλοφορεί σε cd και κυκλοφο-
ρεί για πρώτη φορά στην παγκόσμια αγορά σε βινύλιο. Θα έκανα τρελές 
προσθαφαιρέσεις στο υλικό που περιλαμβάνει (βλ. και λίστα του Spotify) 
αλλά δεν παύει να είναι απολύτως αντιπροσωπευτική των προθέσεων 
και της αισθητικής των Violent Femmes. Επιπλέον, αν και η κοπή του νέ-
ου βινυλίου γίνεται με νέο σύγχρονο mastering και προηγμένες τεχνικές, 
θα αναζητούσα φανατικά το ελληνικό κακοτυπωμένο βινύλιο του ’93.

➽ Ολοκληρώνω αυτές τις μέρες την ιδιόρρυθμη δυστοπία της «Αστυ-
νομίας της μνήμης» της Yoko Ogawa και παράλληλα λοξοκοιτάζω τις 
ουτοπίες που στήνει ο Ίταλο Καλβίνο στις «Αόρατες πόλεις», βιβλίο που 
έχει κυκλοφορήσει πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια από τις Εκ-

δόσεις Καστανιώτη σε 
μετάφραση του Ανταί-
ου Χρυσοστομίδη. Στο 
ίδιο κ λίμα, ξεφυλλίζω 
τα «Τρία Κείμενα για την 
Ουτοπία», που είχαν κυ-
κλοφορήσει λίγο καιρό 
αργότερα από το Μεταίχ-
μιο και περιλάμβαναν τις 
ουτοπίες του Thomas 
More, του Francis Bacon 
και του Henry Neville. Ί-
σως κάποτε καταπιαστώ 
σοβαρά με το ζήτημα 
της Ουτοπία. Μέχρι να 
έρθει εκείνη ώρα, τσιτά-
ρω Καλβίνο: «Με τα χείλη 
σφιγμένα στο κεχριμπαρέ-
νιο στόμιο της πίπας, τα γέ-
νια πεσμένα κάτω από το 
περιδέραιο από αμέθυστο, 
τα μεγάλα δάχτυλα κυρ-
τωμένα νευρικά μέσα στις 
μεταξωτές παντόφλες, ο 
Κουμπλάι Χαν άκουγε τις 
αναφορές του Μάρκο Πό-

λο χωρίς να ανασηκώνει ούτε ένα φρύδι: “Οι πόλεις σου δεν υπάρχουν. Ίσως 
να μην υπήρξαν ποτέ”. Ήταν μία από τις βραδιές που μια σκιά υποχονδρίας 
βάραινε την καρδιά του».

➽ Η δική μου πόλη, παρ’ όλα αυτά, υπήρξε. Κι εξακολουθεί να υπάρχει. 
Στο Bristol βρέθηκε και η Squirrel Flower, δηλαδή η Ella Williams από τη 
Βοστώνη, για να ηχογραφήσει τον δεύτερο δίσκο της “Planet (i)”. Μπήκε 
λοιπόν στο studio Playpen του Ali Chant –που έχει κάνει στο παρελθόν 
παραγωγή στην PJ Harvey– κι έγραψαν μαζί με μουσικούς όπως ο γνω-
στός στην πόλη drummer Matt Brown κα ο Adrian Utley των Portishead. 
Το κορίτσι αυτό γράφει σπουδαία τραγούδια!

➽ Μιλώντας για άλλη μια φορά για την εναλλακτική πατρίδα μου, το 
Bristol, και μια που έπεσε και το όνομα του Adrian στην κουβέντα, δεν 
μπορώ να μην θυμηθώ τον τρόπο με τον οποίο ταιριάζει ολόκληρο το 
“Dummy” στους ρυθμούς της πόλης. Οπλίζεις με “Sour Times”, “Glory Box” 
και “Roads” κι έφυγες!

➽ Είχα ταξιδέψει από το Bristol στο Λονδίνο για να παρακολουθήσω μία 
από τις πρώτες μεγάλες συναυλίες των πιτσιρικάδων –τότε– Portico 
Quartet. Είχαν μόλις κυκλοφορήσει το “Knee Deep In The North Sea”, το 
Barbican Hall ήταν κατάμεστο και στο τέλος της συναυλίας ήξερες καλά 
ότι αυτό το σχήμα θα σημάδευε ανεξίτηλα τη νέα αυτοσχεδιαστική σκη-
νή της Βρετανίας. Το νέο τους album είναι το “Terrain” και κυκλοφορεί 
από την Gondwana στα τέλη Μαΐου. Το “Terrain II” είναι το πρώτο κομμάτι 
που έχουμε στη διάθεσή μας και είναι super!

P.S. Το 1974 είχε ηχογραφήσει ένα ιστορικό album στο Royal Albert Hall. 
Σαράντα έξι χρόνια αργότερα επιστρέφει στον ίδιο χώρο συναυλιών 
λίγες μέρες πριν από την επιβολή του lockdown στη Βρετανία. Ο δίσκος 
κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες, με τον Bryan Ferry να έχει ως 
μοναδικό σκοπό με τα έσοδα να υποστηρίξει την μπάντα και το crew στις 
συνθήκες της πανδημίας.

Σημειώσεις Ενός
Μονομανούς LXXXIII
Του ΓΙώρΓου ΦΛώρΑκΗ
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)
 
Μια πολλή σημαντική εβδομάδα ξεκινά για σένα 
Κριέ μου, καθώς φιλοξενεί την πρώτη πραγματικά 
«ανοιξιάτικη» Νέα Σελήνη για φέτος, που σχηματί-
ζεται τη Δευτέρα 12/4 στην 22η μοίρα του ζωδίου 
σου, επηρεάζοντας κομβικά κυρίως τους γεννημέ-
νους του 3ου δεκαημέρου. Αυτή δεν είναι απλά μια 
Νέα Σελήνη, αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη 
ζωή σου και το γεγονός ότι συμβαίνει πάνω στα 
γενέθλιά σου σημαίνει ότι η επιρροή της αφορά 
ολόκληρη τη γενέθλια χρονιά σου. Θα πυροδοτή-
σει μια σειρά αλλαγών σε έναν ή περισσότερους 
καίριους τομείς της ζωής σου, με μοναδικό σκοπό 
να αναδείξει το δυναμικό σου, τις ικανότητες, τα 
ταλέντα σου, τις φιλοδοξίες και τα όνειρά σου και 
να σε οδηγήσει στην προσωπική ολοκλήρωση και 
πληρότητα. «To dream the impossible dream» λέει 
ο ποιητής. Μόνο που για να γίνει αυτό θα πρέπει να 
περάσεις μέσα από μια μεταμορφωτική διαδικασία, 
«πετώντας» από πάνω σου όλα τα παλιά και αχρεί-
αστα layers καταστάσεων και προσώπων, συναι-
σθηματικών αγκυλώσεων, φόβων και αναστολών 
καθώς και παρωχημένων μοτίβων συμπεριφοράς 
που δεν σε αντιπροσωπεύουν πια. Για κάποιους θα 
υπάρξει ένας απογαλακτισμός από πρόσωπα που 
είχαν παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή τους, άλλοι 
θα «μηδενίσουν το κοντέρ» στα προσωπικά ξεκι-
νώντας κάτι καινούργιο. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)
 
Δεν σου αρέσει να «σκαλίζεις» 
το παρελθόν, ούτε να ασχολεί-
σαι ιδιαίτερα με καταστάσεις 
που χρειάζονται πολύ «ψάξιμο», 
όμως η Νέα Σελήνη του Απρι-
λίου που πραγματοποιείται τη 
Δευτέρα στον 12ο ηλιακό σου 
οίκο θα σε βάλει στη διαδικασία 
της επανεξέτασης παρελθοντι-
κών υποθέσεων τόσο στα επαγ-
γελματικά όσο και στα προσω-
πικά σου, επηρεάζοντας πρωτί-
στως όσους έχουν γενέθλια στο 
3ο δεκαήμερο. Θα χρειαστεί να κάνεις μια «κατά-
δυση» εντός σου για να βρεις τις απαντήσεις στα 
ζητήματα που σε απασχολούν και να συνομιλήσεις 
με θάρρος με τον εαυτό σου για το τι σε φοβίζει να 
πραγματοποιήσεις τα σχέδια που έχεις κατά νου. 
Αν πρώτα δεν κάνεις την αυτοκριτική σου για να 
βρεις τι φταίει και τι σε κρατάει μακριά από τους 
στόχους σου, δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις 
προς μια νέα κατεύθυνση. Και είναι πραγματικά 
κρίμα να χάσεις αυτή την ευκαιρία, γιατί αν πραγ-
ματικά κάνεις τη «δουλειά» που χρειάζεται θα μπο-
ρέσεις να οδηγηθείς σε μια φάση ανάπτυξης και 
εξέλιξης στα εργασιακά, σου με τις συγκυρίες να 
είναι πράγματι με το μέρος σου, αλλά και να κα-
ταφέρεις να λύσεις περίεργες καταστάσεις στην 
προσωπική σου ζωή. 

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)
 
Η εβδομάδα ξεκινά με τη Νέα Σελήνη του μήνα τη 
Δευτέρα στο φιλικό ζώδιο του Κριού, που θα είναι 
ιδιαίτερα ευνοϊκή κυρίως για τους γεννημένους 
του 3ου δεκαημέρου. Μέσα στις επόμενες 30 μέ-
ρες θα υπάρξει ένα σημαντικό άνοιγμα στον κοινω-

νικό σου κύκλο, με νέα άτομα που μπορούν να σου 
προσφέρουν ευκαιρίες πάνω σε επαγγελματικά 
ζητήματα, με ανθρώπους που θα μπουν στη ζωή 
σου με τους οποίους μοιράζεσαι τον ίδιο τρόπο 
σκέψης και που μπορεί μάλιστα να οδηγηθείς και 
σε μια συνεργασία ή στη δημιουργία μιας συλλο-
γικής προσπάθειας ή ακόμα και στην απόφαση να 
ασχοληθείς πιο ενεργά με τα κοινά. Γενικότερα το 
σύμπαν φαίνεται πως «σιγοντάρει» τις προσπά-
θειες και τις φιλοδοξίες σου, φέρνοντάς σου τα 
κατάλληλα άτομα, την κατάλληλη στιγμή. Νέες 
φιλίες θα δημιουργηθούν, ενώ σχέσεις που ξεκι-
νούν τώρα και μέσα από το φιλικό σου περιβάλλον 
φαίνεται πως έχουν «τα φόντα» για να εξελιχθούν 
σε κάτι καλό, ενώ και ήδη υπάρχουσες μπορούν 
να περάσουν στο επόμενο στάδιο. Η είσοδος βέ-
βαια της Αφροδίτης στον ζώδιο του Ταύρου την 
Τετάρτη δείχνει πως το ίδιο διάστημα θα παίζει και 
αρκετή «παρασκηνιακή δράση» τόσο στο ερωτικό 
πεδίο, όσο και στα επαγγελματικά. Αν δεν θέλεις 
μπλεξίματα, φρόντισε να ξεμπερδεύεις εγκαίρως 
με τέτοιες καταστάσεις ή τουλάχιστον πρόσεχε 
περισσότερο για να μην αποκαλυφθείς.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)
 
Αυτή την εβδομάδα ο τομέας της καριέρας σου 
δέχεται την πολλή σημαντική επιρροή μιας ιδι-
αίτερα δυναμικής Νέας Σελήνης στον Κριό, που 
σχηματίζεται τη Δευτέρα και θα επηρεάσει κυρίως 
τους γεννημένους στο 3ο δεκαήμερο του ζωδίου. 
Τα τελευταία χρόνια ο συγκεκριμένος τομέας σε 
παίδεψε και σου δημιούργησε πολλά προβλήμα-

τα, φαίνεται όμως ότι τώρα το 
πράγμα αλλάζει. Η διάθεσή σου 
για εξέλιξη μπορεί να σε οδηγή-
σει στην ανάληψη ενός ρίσκου 
ή από την άλλη ίσως αποφα-
σίσεις να αλλάξεις εντελώς 
επαγγελματική κατεύθυνση, 
αιφνιδιάζοντας το περιβάλλον 
σου. Κάποιοι θα έχουν μια πιο 
«κλασική» εύνοια, όπως μια 
προαγωγή, μια νέα συνεργασία 
ή ένα πολλά υποσχόμενο νέο ά-
νοιγμα, δεν αποκλείονται όμως 

για μερικούς και πιο δύσκολες καταστάσεις όπως 
προβλήματα και συγκρούσει. Κάτι τέτοιο όμως δεν 
πρέπει να σε φοβίζει, καθώς το τελικό αποτέλεσμα, 
που πάντως δεν θα φανεί άμεσα, θα σε αποζημιώ-
σει. Για μερικούς μπορεί η επιρροή αυτή να αφορά 
και το κομμάτι της σχέσης με τον σύντροφό τους, 
επηρεάζοντας καθοριστικά την εξέλιξή της.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
 
Από τους πιο ευνοημένους αυτής της εβδομάδας 
είσαι, φίλε Λέοντα, μιας και η Νέα Σελήνη του Απρί-
λη στον Κριό, που πραγματοποιείται τη Δευτέρα και 
επηρεάζει πρωτίστως τους γεννημένους του 3ου 
δεκαημέρου, ανοίγει νέους πνευματικούς ορίζο-
ντες στη ζωή σου. Φαίνεται πως ο τομέας της γνώ-
σης και της μόρφωσης θα σε απασχολήσει ιδιαίτε-
ρα μέχρι τα μέσα Μαΐου, δίνοντάς σου ευκαιρίες να 
επιτύχεις σε ζητήματα σπουδών, όσα Λιονταράκια 
δίνουν Πανελλήνιες θα έχουν την τύχη με το μέρος 
τους!, αλλά και να «ξανακάτσεις» στα θρανία, είτε 
για να αποκτήσεις έναν επιπλέον τίτλο, είτε για να 
κάνεις κάποιο σεμινάριο ή μια επιμόρφωση στο 
αντικείμενό σου, να μάθεις μια ξένη γλώσσα ή ακό-
μα να μάθεις να χρησιμοποιείς με μεγαλύτερη ευ-
κολία το διαδίκτυο για να προωθήσεις τη δουλειά 
σου. Μπορεί ακόμα να θελήσεις να διευρύνεις τις 
γνώσεις σου κάνοντας και ένα ταξίδι σε μια χώρα 
που σε εμπνέει σε βαθύτερο επίπεδο μέσω π.χ. της 
κουλτούρας, του πολιτισμού ή της θρησκείας της ή 
να αποδεχτείς αυτή τη δουλειά που θα σε βάλει σε 
ένα πιο συχνό πάρε-δώσε με το εξωτερικό. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)
 
Με τη Νέα Σελήνη του μήνα στο ζώδιο του Κριού 
ξεκινά η εβδομάδα, φέρνοντας εξελίξεις σε προ-
σωπικά και οικονομικά θέματα, επηρεάζοντας κυ-
ρίως όσους έχουν γενέθλια στο 3ο δεκαήμερο του 
ζωδίου. Μια σχέση από το παρελθόν με την οποία 
είχες αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς ενδέχεται 
τώρα να επιστρέψει με ένταση, δημιουργώντας 
μια αποσταθεροποίηση στον ψυχισμό σου, καθώς 

φαίνεται ότι το «κόλλημα» αλλά και η δυσαρμονία 
που υπήρχε και πριν, καλά κρατεί. Γενικότερα, ό-
μως, πρόσωπα και καταστάσεις φαίνεται ότι σε βά-
ζουν σε μια μεταμορφωτική διαδικασία, μέσα από 
την οποία καλείσαι να ανακαλύψεις μελανά ση-
μεία στον τρόπο που λειτουργείς στις στενές σου 
σχέσεις, εμβαθύνοντας σε ό,τι πριν αντιμετώπιζες 
επιφανειακά, με στόχο να σταματήσεις τις αυτοκα-
ταστροφικές συμπεριφορές και να ξεπεράσεις τα 
όποια λάθη και προβλήματα του παρελθόντος. Η 
ένταση που θα υπάρχει θα κάνει πιο δύσκολη την 
διαχείριση των συναισθημάτων σου, στο τέλος 
όμως θα βγεις πολύ κερδισμένος απ’ όλο αυτό. Και 
στα οικονομικά όμως θα μπορέσεις να ρυθμίσεις 
καλύτερα τα χρέη σου, αλλά και να διαχειριστείς με 
μεγαλύτερη ευκολία ό,τι σχετίζεται με δοσοληψίες 
που αφορούν τρίτους.

Ζύγός  (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)
 
Στο ξεκίνημα της εβδομάδας έρχεσαι αντιμέτωπος 
με τη Νέα Σελήνη του Απριλίου στον άξονά σου και 
το θέμα των σημαντικών σχέσεων και των συνερ-
γασιών σου θα χρειαστεί ένα γενναίο make over. 
Αυτό το φεγγάρι, που θα επηρεάσει κυρίως τους 
γεννημένους του 3ου δεκαημέρου, δεν είναι ένα 
συνηθισμένο φεγγάρι, αλλά έχει μέσα του τη δυνα-
μική να μεταμορφώσει ουσιαστικά τον τρόπο που 
συνδέεσαι προσωπικά αλλά και επαγγελματικά 
once and for all! Η διάρκεια μάλιστα της επιρροής 
του μπορεί να φτάσει μέχρι και τον Οκτώβριο, οπό-
τε είναι σημαντικό να μη χάσεις μια τέτοια ευκαιρία, 
που δεν έρχεται συχνά. Χρειάζεται να εξετάσεις 
πώς έχουν τα πράγματα με ειλικρίνεια και αν στο 
«ζύγι» βγαίνει ότι εσύ είσαι μονίμως αυτός που και 
από χαρακτήρα δίνεις πάντα περισσότερα από αυ-
τά που παίρνεις ή βάζεις στην άκρη τα  θέλω σου 
για να μη χαλάσεις ισορροπίες, θα κάνεις ένα διά-
λειμμα ή θα βάλεις ένα τέλος, για να μπορέσει να 
υπάρξει ένα καινούργιο ξεκίνημα. Αν συναντήσεις 
αντίδραση και εμπόδια από άτομα σημαντικά για 
σένα, πρέπει με δυναμισμό να ορίσεις τα όριά σου. 

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
 
Ώρα να κοιτάξεις λίγο την υγεία και την ευεξία σου, 
καθώς και το πώς προγραμματίζεις την καθημερι-
νότητά σου, πόσο χρόνο σου τρώει η δουλειά, 
αλλά να κάνεις και θετικά νέα ξεκινήματα σε αυτό 
το κομμάτι, Σκορπιέ μου, με τη Νέα Σελήνη του 
μήνα στον Κριό στην αρχή της εβδομάδας να ευ-
νοεί όλους τους παραπάνω τομείς, επηρεάζοντας 
κυρίως όσους έχουν γεννηθεί στο 3ο δεκαήμερο. 
Θα έχεις τη δυνατότητα να δείξεις τις ικανότητες 
και τα ταλέντα σου, να κάνεις συνομιλίες και ε-
παφές με συνεργάτες και πελάτες που μπορούν 
να οδηγήσουν σε καινούργιες συμφωνίες ή να 
βρεις μια νέα δουλειά, αν είσαι στο ψάξιμο. Θα υ-
πάρξει όμως αρκετή πίεση και άγχος αλλά ακόμα 
και προκλήσεις που θα σε φέρουν στα όριά σου, 
τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστείς για να μην 
επηρεαστεί τελικά η υγεία σου από όλο αυτό. Το 
ζητούμενο είναι από δω και κάτω να ρυθμίσεις 
καλύτερα τις υποχρεώσεις σου μέσα στη μέρα, 
κατανοώντας ότι δεν είσαι «χαλκέντερος» και ότι 
η υγεία σου είναι ζωτικής σημασίας για να μπορείς 
να ανταποκρίνεσαι στην καθημερινότητά σου χω-
ρίς να «κλατάρεις». Για να το πετύχεις όμως αυτό 
θα πρέπει να αφιερώνεις χρόνο για ξεκούραση 
και για συστηματική άσκηση, αλλά να κάνεις και 
κανένα check up πού και πού. 

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου)
 
Η τύχη είναι με το μέρος σου στα αισθηματικά αλ-
λά και στα επαγγελματικά αυτή την εβδομάδα, με 
την πολύ βοηθητική απριλιάτικη Νέα Σελήνη στο 
ζώδιο του Κριού τη Δευτέρα, που επηρεάζει πρω-
τίστως τους γεννημένους του 3ου δεκαημέρου. Το 
χαμόγελο και η αισιοδοξία επιστρέφουν και πάλι, 
μαζί με τη δυνατότητα να μπορέσεις να προχωρή-
σεις στόχους και όνειρα στα επαγγελματικά που τα 
προηγούμενα χρόνια «τα είχε φάει η μαρμάγκα». 
Έχεις περισσότερη στήριξη από άτομα που πιστεύ-
ουν σε σένα και τα ταλέντα σου, βρίσκεις συμμά-
χους για νέα πρότζεκτ και συνεργασίες, βάζεις 
μπρος επιχειρηματικά σχέδια και ιδέες που επεξερ-
γάζεσαι εδώ και καιρό και γενικά περνάς σε δράση, 
αφήνοντας πίσω εμπόδια ετών. Παίρνεις αγάπη 

και ζεστασιά από τον σύντροφό σου, μοιράζεστε 
όνειρα για το κοινό σας μέλλον, διασκεδάζετε μαζί 
και εμπνέετε δημιουργικά ο ένας τον άλλο. Αυτό το 
διάστημα ευνοεί επίσης και οτιδήποτε σχετίζεται 
με θέματα παιδιών, ενώ είναι ιδανικό αν επιθυμείς 
να αποκτήσεις έναν απόγονο. Αν είσαι ελεύθερος 
λαχταράς περισσότερο από ποτέ το φλερτ και το 
επόμενο κεφάλαιο στην ερωτική σου ζωή. Φυσικά 
για μερικούς θα υπάρξουν και σχέσεις που θα ολο-
κληρώσουν τον κύκλο τους, για να βρει χώρο το 
καινούργιο και να ανθίσει. 

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Με τη Νέα Σελήνη του μήνα στον Κριό κάνει αυλαία 
η εβδομάδα και ζητήματα που αφορούν κυρίως 
την προσωπική και οικογενειακή σου ζωή φαίνεται 
πως θα σε απασχολήσουν εντονότερα, ειδικά αν 
είσαι γεννημένος στο 3ο δεκαήμερο του ζωδίου.  
Τα επαγγελματικά μπαίνουν για λίγο στην άκρη 
προκειμένου να ασχοληθείς με κάποια θέματά σου 
από το παρελθόν που θεωρούσες ότι είχαν ξεκα-
θαριστεί, όμως τώρα κάνουν δυναμικό comeback, 
ζορίζοντάς σε για ακόμη μια φορά. Τα συναισθήμα-
τά σου θα είναι σε ένταση αυτό το διάστημα και η 
συγχώρεση φαίνεται ίσως μονόδρομος για να μπο-
ρέσεις να προχωρήσει επιτέλους μπροστά. Δες το 
σαν ευκαιρία και μη φοβηθείς «να βάλεις τελεία» 
εκεί που πρέπει. Προσοχή θα πρέπει να δείξεις στο 
κομμάτι της υγείας, τόσο της δικής σου, όσο και 
μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων μέσα στην οικο-
γένεια. Από την άλλη μπορεί να υπάρξει μια χω-
ροταξική αλλαγή, μια μετακόμιση, μια ανακαίνιση, 
ή μπορεί τώρα να προχωρήσεις στην αξιοποίηση 
ενός ακινήτου, ενώ κάποιοι θα πάρουν και την από-
φαση να συγκατοικήσουν με τον σύντροφό τους.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Μια ευχάριστη Νέα Σελήνη για το δικό σου ζώδιο 
πραγματοποιείται τη Δευτέρα στον φιλικό Κριό, ε-
πηρεάζοντας κυρίως όσους έχουν γενέθλια στο 3ο 
δεκαήμερο. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μια 
έντονη δυναμική στον τομέα της επικοινωνίας και 
των επαφών σου με τους άλλους σε επίπεδο καθη-
μερινότητας. Η κινητικότητα στα επαγγελματικά 
θα αφορά τόσο σε συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, 
συμφωνίες, υπογραφές καινούργιων συμβολαί-
ων, όσο και σε πληροφορίες και σχεδιασμούς για 
μελλοντικά ανοίγματα και θέματα σπουδών που 
χρειάζονται επανεξέταση. Θα έχεις περισσότερες 
μετακινήσεις μέσα στο πρόγραμμά σου, αυξημένη 
διάθεση για κοντινές αποδράσεις και εκδρομές, 
ενώ κάποιοι θα προχωρήσουν και στην αγορά ε-
νός καινούργιου μεταφορικού μέσου. Οι σχέσεις 
με το κοντινό περιβάλλον σου θα βελτιωθούν και 
αψιμαχίες με συγγενείς και αδέλφια που κρατούν 
από παλιά θα εξελιχτούν πιο ομαλά, ενώ σχέσεις 
που θα ξεκινήσουν στα προσωπικά σου θα έχουν 
περισσότερες ελπίδες για μακροημέρευση. Καλή 
περίοδος και για να ξεφορτωθείς οτιδήποτε άχρη-
στο από το σπίτι και το γραφείο, ελευθερώνοντας 
χώρο σε πρακτικό αλλά και σε νοητικό επίπεδο.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Στις αρχές της εβδομάδας η Νέα Σελήνη του Απριλί-
ου στο ζώδιο του Κριού, που επηρεάζει πρωτίστως 
τους γεννημένους του 3ου δεκαημέρου, δείχνει 
πως ο τομέας των οικονομικών χρειάζεται επα-
νασχεδιασμό και φρέσκες ιδέες. Σε απασχολεί η 
αύξηση του εισοδήματός σου και αυτό το νέο φεγ-
γάρι θα σου δώσει το κίνητρο για να κυνηγήσεις 
ευκαιρίες που υπάρχουν ακόμα και μέσα σε αυτή 
τη δύσκολη εποχή. Μια καινούργια επιχειρηματική 
κίνηση που σχεδιάζεις καιρό, το λανσάρισμα μιας 
νέας υπηρεσίας ή προϊόντος στην αγορά, η συ-
νεργασία με κάποιον όμιλο ή έναν οργανισμό είναι 
κάποιες κινήσεις που μπορεί να σου αποφέρουν 
περισσότερα κέρδη. Κάποιοι θα δεχτούν προτά-
σεις για νέα δουλειά, άλλοι θα πάρουν προαγωγή, 
ενώ αν βρισκόσουν σε μια σταθερή δουλειά που 
τα πράγματα ήταν στάσιμα, μπορεί τώρα να διεκ-
δικήσεις και να καταφέρεις να πάρεις μια αύξηση. 
Φαίνεται πάντως πως οι επιλογές που θα κάνεις θα 
έχουν σωστό ένστικτο και μάλιστα κάποια άτομα 
από το περιβάλλον της οικογένειάς σου μπορούν 
να σε καθοδηγήσουν, δίνοντάς σου συμβουλές ή 
και στήριξη σε πιο πρακτικό επίπεδο. A

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