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Εµβολιαστικό  
Κέντρο Προµηθέας.  

Ο φαντάρος-νοσηλευτής  
ετοιµάζεται να εµβολιάσει  

µεσόκοπο κύριο:

-Μη µε πονέσεις, ε;
-Του Υγειονοµικού  

είµαστε κύριε, δεν είµαστε  
Πεζοναύτες.

(μαρούσι, δευτέρα βράδυ)

«Θέλω να πάµε  
να φάµε ψάρια και  
όστρακα που είναι  

αφροδίσια».
(Ζευγαράκι, οδός Βεάκη, περιστέρι,  

σάββατο απόγευμα)

Ιστορίες µέσα σε ταξί

Οδηγός: Με τι ασχολείσαι;
Πελάτης: Σε εταιρεία  

πληροφορικής.
Οδηγός: Δηλαδή τι κάνεις;  

Μεταφέρεις πληροφορίες;  
Μυστικός είσαι;
(κολωνάκι - Βριλήσσια,  

παρασκευή βράδυ)

 
Αντιεµβολιαστής οδηγός: 

Οι µπατονέτες  
έχουν καρκινικά  

κύτταρα.
Πελάτης: 

Μα η µπατονέτα  
µπαίνει για  

δευτερόλεπτα  
στη µύτη.

Οδηγός: 
Και το σεξ κρατάει  
δευτερόλεπτα αλλά  

παθαίνεις AIDS.
(σύνταγμα - Ψυχικό,  

τετάρτη βραδυ)

Ταξιτζής γκρινιάζει  
ασταµάτητα για τα πάντα:  
για την κίνηση, για τους  

ανεµβολίαστους, για τους ροµά,  
λέει, λέει, λέει και στο τέλος:

«Αυτά. Τελεία και  
παράγραφος».

(διαδρομή αμπελόκηποι - έξάρχεια,  
τρίτη πρωί)

Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡόΥΛΑΣ πΑνΑΓΙωΤΑκΗ

ΤΟ «ΘΡΑΥΣΜΑ FAGAN»
Σαν να ξεκινάς ένα παζλ 1.000 κομματιών  

που ελπίζεις να το τελειώσεις.

ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 
Το αντιστάθμισμα στην Κοκλωνίαση των ημερών. 

(Κάθε Τετάρτη στην ΕΡΤ)

ΠΡΙΒΕ ΠΑΡΤΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Με αυστηρό dress code: Βερσαλλίες.

Κανένα Ντουμπάι.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Παρκαρισμένο αυτοκίνητο κανονικά πάνω  

στο πεζοδρόμιο σκεπασμένο με… κουκούλα.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΘΡΙΑΜΒΟΙ 
Είναι αριστούργημα η μίνι σειρά ντοκιμαντέρ του 
Στάθη Καλύβα. Αλλά τα Όσκαρ θα τα μοιράσουμε 

στους τρεις σκηνοθέτες της: Αλέξανδρο Μερκούρη, 
Ανδρέα Αποστολίδη και Γιούρι Αβέρωφ.

TΑ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΤΟΥ FRESH
Με σιμιγδάλι και μέλι, μικρές μπουκίτσες,  

υπέροχα. Το best seller των εορτών.  
Θα τα τρώμε μέχρι τον Αύγουστο.

ΤΟ COFFEE BOOK TOY MHNA
«Renegades: Ασυμβίβαστοι, Γεννημένοι  

στην Αμερική». Το βιβλίο με τις συζητήσεις  
δύο επιστήθιων φίλων, του Μπάρακ Ομπάμα  

και του Μπρους Σπρίνγκστιν. 
(Από τις εκδόσεις Αθens Bookstore Publications)

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Δεν έχει ξαναγίνει ή εγώ τώρα το αντιλήφθηκα; 
Μπαίνω σε κατάστημα ρούχων να πάρω  
κάλτσες και μου λένε: Δεν έχουμε εκπτώσεις  
στα αξεσουάρ!
Μπαίνω σε κατάστημα με τσάντες και μου λένε 
(για το ίδιο μοντέλο τσάντας): Δεν έχει έκπτωση  
η μαύρη. Μόνο η φούξια! (την οποία φούξια  
ούτε ο Σεφερλής στο Δελφινάριο  
θα καταδεχόταν να κρατήσει)
Μπαίνω σε κατάστημα με αξεσουάρ και μου λένε: 
Εκπτωτικά έχει μόνο στο βάθος. Στο βάθος  
υπάρχει: Μία ζώνη με παγιέτα που αν την  
έβλεπε η Ζωζώκα θα έμπηγε τα κλάματα και  
ένα μπροκάρ σακάκι που θα έκανε τα αντίστοιχα 
του Γιώργου Μάγκα να μοιάζουν με Yamamoto.
Μπαίνω σε κατάστημα ηλεκτρονικών  
με εκπτώσεις από 20-50%. Πού έχετε εκείνα  
με τη μισή τιμή, ρωτώ τον υπάλληλο.  
Και μου δείχνει μια Κodac pocket instamatic!
(Μας δουλεύουν ή ιδέα μου είναι;) 

ΣΕΙΣΜΟΙ
Πάνε πάνω κάτω στην Ελλάδα, λες  
και κάνουν περιοδεία.  

ΚΡΑΓΙΟΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΔΙΠΛΗ ΜΑΣΚΑ
Σαν να σε έχει βάψει ο Robert Smith των Cure.

Η ΑΤΑΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 
«Αν βάλετε λίγο πιο βαθιά τον στυλεό  
στη μύτη, τότε το σελφ γίνεται ράπιντ».
(από λοιμωξιολόγο)

Φτ
ιΑ

ξε
 μ

ου
 τη

 μ
ερ

Α

Οι 830 «έξυπνοι» αισθητήρες που «συλλαμβάνουν» 
όσους παρκάρουν σε ράμπες και διαβάσεις 

Τ
έλος στη συνήθεια ορισμένων οδηγών να παρκάρουν σε διαβάσεις και σε ράμπες ΑμΕΑ επιχειρεί 
να δώσει ο Δήμος Αθηναίων, με την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος αποτρεπτικής στάθ-
μευσης στα επίμαχα σημεία. Ήδη, 830 τέτοιοι αισθητήρες έχουν τοποθετηθεί από τη λεωφόρο Α-

λεξάνδρας, το Κολωνάκι και την Ομόνοια μέχρι το Σύνταγμα, το Κουκάκι και το Παγκράτι. Κάθε αισθη-
τήρας εμφανίζεται σε ηλεκτρονικό χάρτη του Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Παραβάσεων της 
Δημοτικής Αστυνομίας και μέσω της πλατφόρμας λαμβάνονται δεδομένα τα οποία «ενημερώνουν» 
για την κατάληψη της διάβασης ή ράμπας από κάποιο όχημα. Με αυτόν τον τρόπο, το κέντρο επιχει-
ρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις παραβάσεις και αυτό-
ματα, μέσω φορητών συσκευών, ενημερώνονται και οι δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονται 
σε ακτίνα 500 μέτρων από το σημείο της παράβασης για τα περαιτέρω. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει 
πιλοτικά τη σήμανση σε ράμπες με κίτρινο και πορτοκαλί χρώμα, προκειμένου αυτές να είναι όσο το 
δυνατό πιο ευδιάκριτες σε οδηγούς και πεζούς.

το Εξώφυλλο μΑς
Το εξώφυλλο μας φιλοτέχνησε ο Δημήτρης Μεράτζας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967, όπου ζει  

και εργάζεται. Αποφοίτησε από τη Σχολή Σταυράκου το 1988 ως διευθυντής Φωτογραφίας. 
Το έργο του εξωφύλλου μας κέρδισε το 1ο βραβείο στον μεγάλο εικαστικό διαγωνισμό με θέμα 

«200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Και μετά;».
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Τα νούμερα Της εβδομαδας
Tου Σταματη Ζαχαρού

Verba
Volant
ΠαΥλΟς Χ αΪκ α λης 
 
«Θα ασχοληθώ με το χόμπι μου 
που είναι η αστρολογία, γιατί 
έχω αρκετές γνώσεις, θα έλεγα. 
Και θα σας αποκαλύψω ότι ε-
τοιμάζω πράγματα μέσα από το 
διαδίκτυο και σε συνεργασία με 
μία εταιρεία που θα βοηθήσουμε 
τις γυναίκες μέσω της αστρολο-
γίας, στο θέμα των γεννήσεων». 
Ο πλέον επιτυχημένος υφυπουρ-
γός Εργασίας της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν είναι κομήτης 
στον χώρο των αστρολογικών 
προβλέψεων. Το 2020 είχε ζητή-
σει να διδάσκεται στα σχολεία. 
Δεν πρόλαβε όμως να γίνει 
υπουργός Παιδείας σε επόμενο 
ανασχηματισμό, τον έφαγαν τα 
συμφέροντα, το κεφάλαιο και η 
τρόικα…

ς ταματης ΓΟνΙδης 
 
«Κουνάω αντικείμενα από μακριά, 
χαρτιά… Το κάνω. Με τα χέρια 
μου. Άμα σου κάνω στο κεφάλι έ-
τσι το μυαλό σου θα κουνηθεί». Το 
διάσημο μέντιουμ από τα Θερμιά 
μάλλον αγόρασε playstation και 
ανακάλυψε τη χαρά του ασύρ-
ματου χειριστηρίου. Δεν φταίει 
αυτός που νομίζει ότι κουνάει στ’ 
αλήθεια πράγματα. Φταίνε οι Για-
πωνέζοι κομπιουτεράκηδες που 
τα κάνουν τόσο ρεαλιστικά.  

δημητΡης 
ΠαΠα δημΟΥλης  
 
«Ουδέποτε έγινε έξωση ούτε από 
εμένα ούτε από μέλος της οικο-
γένειάς μου σε ενοικιάστρια ακι-
νήτου, όπως ψευδώς αναφέρεται 
σε σχετικά δημοσιεύματα. Μετά 
από πέντε μήνες που συσσωρεύ-
ονταν χρέη, απλήρωτα ενοίκια 
και λογαριασμοί, η συνήγορος 
του γιου μου αιτήθηκε μία διατα-
γή απόδοσης μισθίου». Ο «Έλλη-
νας Τράμπ» (δεν είναι πολιτικός 
ο χαρακτηρισμός, σχετίζεται 
μόνο με το real estate) αρνείται 
τις συκοφαντικές κατηγορίες. 
Κακιασμένα νομικά sites που πο-
λεμούν τον Δημήτρη αναφέρουν 
ωστόσο ότι η Διαταγή Απόδοσης 
Μισθίου είναι «Ο δρόμος για την 
άμεση έξωση του δύστροπου 
μισθωτή». 

Ρα Χηλ μακΡη   

«Στη Φλώρινα πρώτη φορά στην 
ιστορία δεν αγιάστηκαν τα νερά  
και δεν διαμαρτυρήθηκε ουδείς 
(sic). Ο μη αγιασμός των υδάτων 
είναι πολύ κακό πράγμα πάντως. 
Ήδη το βιώνουν». Αυτό ήταν το 
πόρισμα της πρώην βουλευτού 
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία 
κυρίας Ραχήλ Μακρή, σχετικά με 
τον σεισμό της Φλώρινας καθώς 
η ανάρτησή της συνοδεύτηκε 
από εικόνα με στατιστικά σχετι-
κά με τη δόνηση. 

κ ώ ς τα ς Ζ α Χ αΡΙα δης  

«Το βράδυ των εκλογών θα έ-
χουμε Τσίπρα πρωθυπουργό και 
κυβέρνηση συνεργασίας». Πριν 
προλάβουν να λοιδορήσουν τη 
δήλωση διάφορα παπαγαλάκια, 
ας τη δούμε και από μια άλλη 
οπτική σκοπιά. Ο νεαρός βου-
λευτής ανεβάζει τόσο τον πήχη, 
ώστε αν ο «ηγέτης» δεν τα κα-
ταφέρει, η «έξοδος» θα μοιάζει 
μονόδρομος. Σατανικό.

16 Δεκεμβρίου 2021 είναι 
η ημερομηνία που 

γράφει το test covid του 
Novak Djokovic. Βάση του 
συγκεκριμένου θετικού 
αποτελέσματος, ο Σέρβος 
πρωταθλητής δικαιολό-
γησε τον μη εμβολιασμό 
του. Την επομένη όμως 
της δικαίωσής του από 
αυστραλιανό δικαστήριο, 
το γερμανικό Spiegel 
αποκάλυψε ότι υπάρχει 
και δεύτερο έγγραφο με 
ίδιο σειριακό αριθμό, στο 
οποίο ο τενίστας εμφα-
νίζεται «αρνητικός». Κάτι 
δεν πάει καλά εδώ.  

20 νίκες σε τουρνουά 
Grand Slam (ήτοι 

Australian Open, French 
Open-Rolland Garros, 
Wimbledon  και U.S. Open) 
έχει στην κατοχή του 
ο Djokovic. Ρεκόρ που 
έχουν ισοφαρίσει μόνο 
οι Rafel Nadal και Rodger 
Federer.  

9 τίτλους στο αυστρα-
λιανό τουρνουά έχει 

στην κατοχή του ο Σέρ-
βος. Μεταξύ τους, τους 
τρεις τελευταίους. 

1905 ήταν το πρώτο έτος 
διεξαγωγής του 

Australian Open.  

3-0 σετ ήταν το σκορ 
με το οποίο κέρ-

δισε στο U.S. Open τον 
Djokovic ο Ρώσος Daniil 
Medvedev στις 12 Σεπτεμ-
βρίου του 2021. Έτσι ανέ-
κοψε την πορεία του Σέρ-
βου προς την κατάκτηση 
ενός calendar grand slam, 
ήτοι, να κερδίσει και τους 
τέσσερις τίτλους των 
major tournaments σε ένα 
ημερολογιακό έτος.  

11.015 πόντους έχει 
στην παγκόσμια 

κατάταξη ATP Ranking ο 
Novak Djokovic και φυσι-
κά βρίσκεται στην  πρώτη 
θέση. Ακολουθείται από 
τον Medvedev ο οποίος 
έχει 8.935. Ο Τσιτσιπάς 
είναι τέταρτος με 6.540 
πόντους. 

12 Ιουλίου 2021 έγραφε 
το ημερολόγιο όταν 

ο Νίκος Χαρδαλιάς, επι-
κεφαλής ακόμη τότε της 
Πολιτικής Προστασίας, 
αρνήθηκε την είσοδο στη 
χώρα στους ποδοσφαι-
ριστές της Γαλατάσεράι 
καθώς αρνήθηκαν να 
υποβληθούν σε τεστ 
κορωνοϊού, όπως είχε 
υποδείξει ο αλγόριθμος. 
Αν το δει κανείς με γη-

πεδικούς όρους θα μπο-
ρούσε να καταλήξει στο 
συμπέρασμα «τι να μας 
πούνε τώρα τα γατάκια τα 
καγκουρό».  

22,7% τηλεθέαση στο 
ονομαζόμενο δυ-

ναμικό κοινό πέτυχαν οι 
Ράδιο Αρβύλα στην πρώ-
τη εκπομπή τους για το 
2022 και μετά φυσικά από 
τον σάλο που προκλήθη-
κε για τις αποτρόπαιες 
πράξεις του Στάθη Πανα-
γιωτόπουλου αλλά και για 
το αν οι υπόλοιποι γνώ-
ριζαν και τον κάλυπταν, 
κάτι που οι παρουσιαστές 
αρνούνται.  

19% ήταν το μερίδιο 
τηλεθέασης στο 

γενικό σύνολο. 

8,7% ήταν η τηλεθέαση 
στο δυναμικό κοινό 

της πρώτης εκπομπής της 
ιστορικής σειράς ντοκιμα-
ντέρ «Καταστροφές και 

θρίαμβοι», την οποία επι-
μελείται ο Στάθης Καλύ-
βας. Σε βιβλίο, άλλωστε, 
του καθηγητή της Οξφόρ-
δης βασίζεται η σειρά. 

2 αφορισμούς εξέδωσε ο 
Μητροπολίτης πρώην 

Καλαβρύτων και Αιγιαλεί-
ας Αμβρόσιος την περα-
σμένη εβδομάδα. Αφο-
ρούσαν τον συγγραφέα 
Χρήστο Χωμενίδη και τον 
καθηγητή Ηλία Μόσιαλο. 
Η Ιερά Σύνοδος έβαλε ένα 
τέλος στις μεσαιωνικές 
πρακτικές, εξηγώντας ότι 
«αρμοδιότητα επιβολής 
αφορισμού έχει μόνο η Ιε-
ρά Σύνοδος της Ιεραρχίας 
της Εκκλησίας της Ελλά-
δος, δηλαδή η Ολομέλεια 
των Μητροπολιτών της, 
και πως κάθε άλλη από-
φαση που εκδίδεται είναι 
ανυπόστατη και ανίσχυ-
ρη». Κάτι σαν το μονοπώ-
λιο του αφορισμού, δηλα-
δή. Βοήθειά μας… 

7.989 άτομα κρατούνται 
από τα όργανα 

του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, ανακοίνωσε στις 10 
Ιανουαρίου η κυβέρνηση 
του Καζακστάν μετά από 
μια εβδομάδα σκληρών 
συγκρούσεων μεταξύ 
πολιτών, συμμοριών, 
δυνάμεων ασφαλείας 
και δυνάμεων που έστει-
λαν οι υπόλοιπες πρώην 
σοβιετικές δημοκρατίες, 
δηλαδή η Ρωσία.  

164 άνθρωποι σκοτώ-
θηκαν στη διάρκεια 

των ταραχών, σύμφωνα 
με ανάρτηση της κυβέρ-
νησης σε μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης. 

28 χρόνια κυβερνούσε 
τη χώρα ο Νουρσουλ-

τάν Αμπισούλι Ναζαρ-
μπάγεφ, αμέσως μετά τη 
διάλυση της ΕΣΣΔ. Παραι-
τήθηκε το 2019. 

1 δισ. δολάρια έχει μετα-
φέρει σε εμβάσματα 

πετρελαίου σε ιδιωτικούς 
του λογαριασμούς σε άλ-
λα κράτη, ο Ναζαμπάγεφ, 

σύμφωνα με τη Wikipedia. 
Η ίδια πηγή αναφέρει ότι 
η οικογένειά του ελέγχει 
πολλές σημαντικές επιχει-
ρήσεις στο Καζακστάν. 

98% των ψήφων είχε 
λάβει στις εκλο-

γές του 2015 ο 81 ετών 
σήμερα Ναζαρμπάγιεφ, 
ο οποίος φέρει τον τίτλο 
«ηγέτης του έθνους». Ο 
«ηγέτης» έχει κατηγορη-
θεί για καταπάτηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμά-
των από αρκετές διεθνείς 
οργανώσεις. 

97 υδροσίφωνες και 9 
ανεμοστρόβιλοι κα-

ταγράφηκαν στην Ελλάδα 
μέσα στο 2021. 

24 σίφωνες θαλάσσης 
εμφανίστηκαν τον 

Οκτώβριο και 23 τον Ια-
νουάριο.  

21 εξ αυτών εμφανίστη-
καν στα Δωδεκάνησα, 

περιοχή που είναι πρώτη 
στην εμφάνιση τέτοιων 
φαινομένων. Κανένας δεν 
εμφανίστηκε στην Αττική. 

1,6 εκατομμύρια τεστ 
έγιναν  από την Κυ-

ριακή μέχρι το πρωί της 
Τρίτης σύμφωνα με τον 
υπουργό Υγείας Θάνο 
Πλέυρη, κατά τη διαδικα-
σία ιχνηλάτησης για την 
επιστροφή των μαθητών 
στα σχολεία.  

15.547 κρούσματα ε-
ντοπίστηκαν με 

το πρώτο self test, εκ των 
οποίων 2.300 αφορούσαν 
σε εκπαιδευτικούς.  

9.688 ήταν τα κρούσμα-
τα που εντοπίστη-

καν με το δεύτερο τεστ. Η 
επίσημη εφημερίδα του 
ΣΥΡΙΖΑ κατακεραυνώνει 
την Κεραμέως καθώς 
θεωρεί ότι ο ιός «θερίζει» 
στα σχολεία. Λογικό, 
θα μπορούσαμε να τα 
κρύψουμε κάτω απ’ το 
χαλί και να μην ανησυχεί 
κανείς. 

17 ετών ήταν ο γιος της 
διάσημης Ιρλανδής 

τραγουδίστριας Sinnead 
O’Connor, ο οποίος αυτο-
κτόνησε. Τα βρετανικά 
ταμπλόιντ αναφέρουν 
ότι ο Sein σχεδίαζε την 
κηδεία του εδώ και έναν 
περίπου χρόνο.  

3 χρόνια πριν η Sinnead 
είχε ασπασθεί το Ισλάμ 

και είχε αλλάξει το όνομά 
της σε Shuhada’ Sadaqat. 

94 ετών άφησε το μά-
ταιο τούτο κόσμο ο 

ηθοποιός, σκηνοθέτης, 
συγγραφέας και διπλω-
μάτης ser Sidney Poiter. 
Θα διαβάσατε πολλά αλ-
λά αξίζει να μνημονευ-
θεί ότι ήταν ο πρώτος 
Αφροαμερικανός που έ-
λαβε όσκαρ Ά  Ανδρικού 
ρόλου, όπως επίσης ότι 
τον συνοδεύει ό θρύλος 
ότι κάποτε αρνήθηκε 
το ρόλο του Οθέλου για 
να μην τυποποιηθεί ως 
«μαύρος καλλιτέχνης».
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ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

Η Σώτη Τριανταφύλλου υπενθυµίζει το ξεχασµένο αίτηµα 
του διαχωρισµού της εκκλησίας από το κράτος και σχολιάζει 

το εκκλησιαστικό δηµοσιοϋπαλληλίκι

Λέµε τα ίδια και τα ίδια επειδή συµβαί-

νουν τα ίδια και τα ίδια. Θα ξαναπώ τα ίδια 

περί ιερωµένων της αγίας ορθοδόξου 

εκκλησίας µας, µερικοί εκ των οποίων α-

φορίζουν απίστους ― ας γελάσω! Η στά-

ση µιας µερίδας ιερέων στα προβλήµατα 

της πανδηµίας ―η οποία έφερε έτσι κι 

αλλιώς στην επιφάνεια τον θρησκευτι-

κό φανατισµό, τη χριστιανική µισογυνία, 

την αλαζονεία της εκκλησίας ως κράτος 

εν κράτει― φέρνει στην επιφάνεια και το 

ξεχασµένο αίτηµα µιας (µικρής) µερίδας 

Ελλήνων: τον διαχωρισµό της εκκλησί-

ας από το κράτος που σηµαίνει, µεταξύ 

άλλων, περιορισµό της εξουσίας των 

ιερωµένων, µηδενισµό (ή σχεδόν) των 

κρατικών χορηγιών και κατάργηση του 

δηµοσιοϋπαλληλικού καθεστώτος των 

ρασοφόρων.

εν είµαστε η µοναδική χώρα 
στην Ευρώπη που χρηµατο-
δοτεί την εκκλησία, είµαστε 

όµως η µοναδική χώρα όπου τη χρη-
µατοδοτεί καθ’ ολοκληρί-
αν. Το αποτέλεσµα είναι οι 
ιερωµένοι να εµπλέκονται 
περισσότερο στα πολιτικά 
ζητήµατα και πολλοί από 
αυτούς να οργανώνουν µε 
θράσος την ιδιωτική ζωή 
των πιστών· να τους καθο-
δηγούν µε ιδέες του 19ου 
αιώνα και να τους φοβε-
ρίζουν µε χριστιανικές α-
πειλές τιµωρίας. Σ’ αυτό 
δεν ευθύνονται µόνο οι ε-
παγγελµατίες της εκκλησίας, ευθύ-
νεται και το ποίµνιο ― η λέξη τα λέει 
όλα. Ωστόσο, ακόµα και στο ελληνικό 
πλαίσιο της θρησκοληψίας, κάποιες 
µεταρρυθµίσεις µπορούν να γίνουν: 
για παράδειγµα, το να πληρώνεται 
το εκκλησιαστικό προσωπικό από το 
εκκλησίασµα, όχι µέσω της γενικής 
φορολογίας. Φαντάζοµαι πως, αφού 
οι Έλληνες δηλώνουν ενθου-
σιωδώς χριστιανοί ορθόδο-
ξοι και δεν επιθυµούν τον δι-
αχωρισµό της εκκλησίας από 
το κράτος, είναι πρόθυµοι να 
φορολογούνται για τη συντή-
ρηση και ανάπτυξη της 
πίστης τους. Φόροι των 

υπολοίπων δεν θα έπρεπε να διοχε-
τεύονται στην εκκλησία. Σε πολλές 
χώρες, οι πολίτες συνεισφέρουν 0,7-
1% του ετησίου φόρου εισοδήµατος 
στην εκκλησία της αρεσκείας τους. 
Και στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες, ακόµα και σ’ εκείνες µε µεγά-
λα ποσοστά θρησκευοµένων όπως η 
Ιρλανδία και η Ιταλία, το κράτος δεν 
χρηµατοδοτεί την εκκλησία και δεν 
συνεισφέρει στους µισθούς των κλη-
ρικών. Οι κληρικοί πληρώνονται α-
ποκλειστικά από τις εκκλησίες τους.

Επειδή στην Ελλάδα, όπως επίσης 
έχουµε επαναλάβει πολλές φορές, 
τα αυτονόητα πράγµατα δεν είναι 
αυτονόητα, θα πρέπει επιτέλους να 
καταλάβουµε ότι οι κληρικοί οφεί-
λουν να υπόκεινται στους νόµους 
του κράτους: προς το παρόν, χαίρουν 
ελευθερίας που σκοντάφτει, λόγου 
χάρη, στη νοµοθεσία περί ισότητας 
των φύλων ―διαπαιδαγωγούν τους 

πολίτες σε αντίθεση µε τον 
νοµικό πολιτισµό της χώ-
ρας· αντιπολιτεύονται την 
ίδια τη νοµιµότητα. Πολλοί 
επιδίδονται σε σκοταδιστι-
κή προπαγάνδα εκµεταλ-
λευόµενοι την αµορφω-
σιά, την ευπιστία και τους 
θρησκευτικούς φόβους του 
εκκλησιάσµατος. Εξάλλου, 
οι ιερωµένοι, ως δηµόσιοι 
υπάλληλοι, δεν αντιµετω-
πίζουν κυρώσεις και απο-

λύσεις· αράζουν άνετα και αυτάρεσκα 
σε ένα γραφειοκρατικό σύστηµα που 
τους προστατεύει ενώ ταυτοχρόνως 
τούς παραχωρεί ευρύ πεδίο επιρροής.
 Η ελληνική εκκλησία θα έ-
πρεπε να γίνει αυτοδιοικούµενη µε 
τους µισθούς να καταβάλλονται από 
εσωτερικό εκκλησιαστικό µηχανι-
σµό. Επίσης, απαιτούνται µειώσεις 

µισθών: η παπαδοσύνη δεν µπορεί 
να είναι καταφύγιο επαγγελµατι-
κού βολέµατος. Τέλος, χρειάζεται 

κάποια αναβάθµιση της εκπαίδευ-
σης των κληρικών: µερικοί δεν 

διαφέρουν σε τίποτα από τους 
φονταµενταλιστές ιµάµη-

δες. A  

Δ
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 
σε όλα τα βιβλιοπωλεία

και στην ATHENS VOICE, 
Χαριλάου Tρικουπη 22
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ολονότι εδώ και 
πάνω από ένα 
εξάμηνο είναι 
διαθέσιμη στους 

πάντες (τουλάχι-
στον στον Δυτικό κόσμο) 
μια σειρά από εξαιρετικά 
αποτελεσματικά εμβόλια 
κατά του κορωνοϊού, ακό-
μη μάλλον είναι νωρίς να 
μιλάμε για την οριστική 
τιθάσευση της πανδημίας, 
κυρίως λόγω του μεγάλου 
αριθμού ανεμβολίαστων/
αρνητών και των διαρκών 
μεταλλάξεων του ιού – το 
χειμωνιάτικο δίμηνο που 
έχουμε μπροστά μας είναι, 
δυστυχώς, απρόβλεπτο. 
Ωστόσο, η οριστική λύση 
(πιστεύουμε ότι) δεν θα 
αργήσει. Σε κάθε περίπτω-
ση όμως, είναι απολύτως 
βέβαιο ότι το μέλλον θα 
έχει και άλλες πανδημίες. 
Πώς πρέπει, λοιπόν, να 
προετοιμαστούμε για την 
επόμενη; Ή μήπως είναι ά-
ραγε νωρίς για κάτι τέτοιο; 
Θέσαμε αυτό το ερώτημα 
σε τέσσερις έγκριτους ε-
πιστήμονες, τις σχεδόν 
καθημερινές παρεμβάσεις 
των οποίων παρακολου-
θούν χιλιάδες άνθρωποι 
στη χώρα μας –και τους 
ευχαριστούμε θερμά για 
αυτό– και ιδού τι είχαν την 
καλοσύνη να μας απαντή-
σουν:  

Αν και είναι αρκετά πρώιμο 
να μιλήσουμε για το τέλος της 

πανδημίας, είναι φανερό ότι η ανθρω-
πότητα χρειαζόταν εξαρχής ένα μακρο-
πρόθεσμο πλάνο αντιμετώπισης παν-
δημιών και, σε αντίθεση με όσα ίσως 
πιστεύαμε, αυτό δεν υπήρχε. Ο επιστη-
μονικός κόσμος γνώριζε και προειδο-
ποιούσε χρόνια τώρα για επερχόμενες 
πανδημίες, μιας και ζούμε σε μια εποχή 
που οι μετακινήσεις από το ένα μέρος 
του κόσμου στο άλλο είναι πιο εύκολες 
από ποτέ και η επέμβαση του ανθρώπου 
στα οικοσυστήματα έχει φτάσει ή και έ-
χει ξεπεράσει κάποια όρια. Η πανδημία 
ανέδειξε πολλά προβλήματα εντός της 
επιστημονικής κοινότητας, αλλά και 
λόγω της ανεπάρκειας των κυβερνή-
σεων διαχρονικά να επενδύσουν στην 
έρευνα και στη Δημόσια Υγεία. Ακόμη 
και τώρα που βρισκόμαστε σε αυτό το 
στάδιο της πανδημίας, και δύο χρόνια 
μετά, οι πολιτικές παγκοσμίως συνεχί-
ζουν να κάνουν το ένα λάθος πίσω από 
το άλλο και να υποτιμούν την κατάστα-
ση και τον ιό, λες και δεν έχουν πάρει 
το μάθημά τους. Η πανδημία πρώτα από 
όλα λέγεται έτσι, γιατί αφορά όλο τον 
κόσμο. Παρά το γεγονός ότι είναι αρκε-
τά δύσκολο να συγχρονιστούν ως προς 
τις απαιτούμενες ενέργειες οι χώρες ό-
λου του κόσμου, αρκούσε και αρκεί να 
δώσουν τον βηματισμό και τις κατευ-
θύνσεις συγκεκριμένες χώρες, και στη 
συνέχεια αργά ή γρήγορα θα ακολου-
θούσαν όλοι. Το θέμα λοιπόν είναι τι 
μπορεί να γίνει τώρα. Η μπάλα καλώς 
ή κακώς βρίσκεται στις «ακίδες» του 
ιού και εμείς απλά παρακολουθούμε. 
Τα σενάρια λίγο πολύ γνωστά: 
 
Α. Ο ιός γίνεται ενδημικός και έχουμε 
ετήσια κύματα κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα, όπως με τη γρίπη. Το θέμα βέ-
βαια είναι τι σημαίνει ενδημικός SARS-
CoV-2 και τι σημαίνει η προσθήκη του 
στις ετήσιες ιώσεις του αναπνευστικού. 
Οπότε, σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται 
μια μακροπρόθεσμη επένδυση στο σύ-
στημα Υγείας, ώστε να αναβαθμιστεί 
στις νέες απαιτήσεις αυτής της προ-
σθήκης. 

Β. Το λιγότερο πιθανό σενάριο: Ο ιός 
γίνεται ρινοϊός (τόσο ήπιος) για τους 
εμβολιασμένους και όσους έχουν μο-
λυνθεί, και μια συνηθισμένη γρίπη για 
τους υπόλοιπους –ή κάτι ακόμη πιο ή-
πιο– και φτάνουμε σε μια παγκόσμια 
συλλογική ανοσία. 
 
Γ. Ο ιός συνεχίζει να μας δίνει για αρ-
κετά χρόνια διάφορες παραλλαγές, και 
ουσιαστικά χρειαζόμαστε συχνά ανα-
βαθμισμένα εμβόλια. Οι νέες παραλλα-
γές μπορεί να ξεφεύγουν από το ανοσο-
ποιητικό, και έτσι να κάνουμε συνεχώς 
πισωγυρίσματα. 
 
Δ. Οι κυβερνήσεις παγκοσμίως αποφα-
σίζουν ότι δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό 
και αποφασίζουν πιο αυστηρές στρατη-
γικές και συνεργασία, εμβολιασμό του 
πληθυσμού της Αφρικής και της ΝΑ Α-
σίας κ.ο.κ., για να δώσουν ένα τέλος στην 
πανδημία. 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις, αυτό που ο-
φείλουμε ως ανθρωπότητα να κάνου-
με είναι να φτιάξουμε ένα μακροπρό-
θεσμο πλάνο γι’ αυτή και την επόμενη 
πανδημία. Ξέρουμε ότι στην αρχή λει-
τούργησαν τα πιο αυστηρά μέτρα και 
το λεγόμενο precautionary principle. Η 
συνεχής επάρκεια σε μάσκες είναι ζω-
τικής σημασίας, όπως και η δυνατότητα 
αύξησης της παραγωγής με γρήγορους 
ρυθμούς όταν χρειάζεται. Η τεχνολογία 
των εμβολίων έχει ήδη δείξει τις δυνα-
τότητές της και οι ρυθμιστικές Αρχές 

ανά τον κόσμο πήραν πολύ χρήσιμα μα-
θήματα για τη γρήγορη, ποιοτική και 
αποτελεσματική αξιολόγηση νέων εμ-
βολίων. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν 
πολλά περιθώρια βελτίωσης, όπως να 
γίνει επένδυση σε εισπνεόμενα εμβό-
λια και σε τεχνολογίες που θα μπορούν 
να παράγουν μαζικά και άμεσα πολλά 
εμβόλια. Σημαντική είναι και η επέν-
δυση σε υποδομές που θα εξασφαλί-
ζουν στον εργαζόμενο, και σε όλους 
τους κλειστούς χώρους, σωστό αερισμό 
με κατάλληλους καθαριστές αέρα. Τέ-
λος, η επένδυση στη Δημόσια Υγεία και 
η διεπιστημονική διαχείριση κρίσεων 
δεν είναι πλέον ακόμη ένα λαϊκίστικο 
αίτημα, αλλά επιτακτική ανάγκη. Και 
σίγουρα δεν μπορεί να αφορά μια χώρα 
σε εθνικό επίπεδο, οπότε η δημιουργία 
συντονιστικών οργάνων που θα κατευ-
θύνουν το pandemic preparedness, δίνο-
ντας και μια τοπική ευελιξία, καλό θα 
ήταν να γίνει σε διεθνές επίπεδο και να 
μην περιορίζεται σε συγκεκριμένες χώ-
ρες ή να έχει τοπικά χαρακτηριστικά. 
 
Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ως κοι-
νωνία καλό θα ήταν να ξανακοιτάξουμε 
τις προτεραιότητές μας και την «άνευ 
όρων» παράδοσή μας στον ακραίο ατο-
μικισμό, να αναθεωρήσουμε την κανο-
νικότητα που αδιαφορεί για την ευρύ-
τερη επιβίωση και συμβίωση του είδους 
μας με τους άλλους οργανισμούς στον 
πλανήτη, και να κατανοήσουμε ότι δεν 
γίνεται να έχουμε αέναη ανά-
πτυξη ως ανθρωπότητα. 

Γιώργος
Καργιολάκης 

Βιολόγος με μεταπτυχιακό στη Μοριακή Ιατρική και 

διατριβή στην Ιολογία και στη γρίπη 

Πώς πρέπει να ετοιμαστούμε για την επόμενη πανδημία 
 

Οι επιστήμονες Γιώργος Καργιολάκης, Γιώργος Παππάς, Μυρτάνη Πιερή και Γιάννης Πρασσάς μας λένε όλα όσα πρέπει να κάνουμε από σήμερα, για να είμαστε έτοιμοι την επόμενη φορά 

Του ΚυριάΚου άθάνάσιάδη 

M
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Μπορούμε να προλάβου-
με την επόμενη πανδημία; 

Αυτό απαιτεί πρώτον τροποποί-
ηση ανθρωποκεντρικών συμπε-
ριφορών και κατανόηση της έν-
νοιας της πλανητικής υγείας. Η 
εκχέρσωση δασικών εκτάσεων 
θα μας φέρνει σε επαφή με κρυμ-
μένα παθογόνα. Οι συνθήκες της 
βιομηχανικής εκτροφής ζώων θα 
προδιαθέτουν πάντα εμφάνιση 
νέων στελεχών ή μεταπήδηση πα-
θογόνων με τελικό αποδέκτη τον 
άνθρωπο.  
 
Μπορούμε να ενισχύσουμε το σύ-
στημα ενεργότητάς μας απέναντι 
σε πιθανούς κινδύνους; Θα πρέ-
πει να αναγνωρίσουμε πιθανούς 
στόχους (δεν είναι εύκολο, ανα-
λογιστείτε ότι το 2001, αν έλεγες 
κορωνοϊός, θα γελούσαν όλοι οι 
αρμόδιοι), να εξερευνήσουμε τη 
διάχυσή τους στο περιβάλλον και 
τη δυναμική τους, να αναπτύξου-
με παγκόσμια λειτουργικά συστή-
ματα ανίχνευσης αναδυόμενων 
παθογόνων, να μοιραστούμε έ-
γκαιρα την πληροφορία, να δρά-
σουμε προληπτικά, εν ανάγκη και 
με κάποιους ταξιδιωτικούς περιο-
ρισμούς. Βασικά χρειαζόμαστε έ-
ναν λιγότερο διπλωματικό και πε-

ρισσότερο επεμβατικό Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, αλλά δεν είμαι 
σίγουρος αν τον θέλουμε.  
 
Μπορούμε να είμαστε έτοιμοι ως 
πολιτεία; Θέλει ανάπτυξη δομών 
διάγνωσης και παρεμβάσεων δη-
μόσιας υγείας, θέλει ετοιμότητα 
αντιμετώπισης στην κοινότητα και 
υποστηρικτικές γραμμές κάθε εί-
δους, θέλει στοκ ατομικών μέσων 
προστασίας, θέλει ενίσχυση της 
εγγραμματοσύνης του πληθυσμού 
–ειδικά της εγγραμματοσύνης υ-
γείας–, θέλει ταχεία κατανόηση 
ΚΑΙ από την πολιτεία των δεδομέ-
νων, και προληπτική δράση.  
 
Η επιστήμη μαθαίνει; Ευελπιστώ 
να έμαθε πώς να κάνει σωστές 
κλινικές μελέτες· είδαμε πολλές 
και ταχείες. Οι ρυθμιστικοί οργα-
νισμοί (π.χ. FDA και ΕΜΑ) καλό 
είναι να συντονιστούν επιτέλους.  
 
Όλα αυτά εξυπακούεται πως πρέ-
πει να κατανέμονται ισότιμα ανά 
τον κόσμο: οι κοινωνικές ανισό-
τητες θα υποθάλπουν επιδημικά 
κύματα και ενίοτε θα πολλαπλα-
σιάζουν παθογόνα που αλλιώς δεν 
θα έβρισκαν δίοδο προς 
πανδημικές δυναμικές. 

Γιώργος Παππάς 
Παθολόγος, ερευνητής για τα επιδημιολογικά των λοιμώξεων 

Πώς πρέπει να ετοιμαστούμε για την επόμενη πανδημία 
 

Οι επιστήμονες Γιώργος Καργιολάκης, Γιώργος Παππάς, Μυρτάνη Πιερή και Γιάννης Πρασσάς μας λένε όλα όσα πρέπει να κάνουμε από σήμερα, για να είμαστε έτοιμοι την επόμενη φορά 

Του ΚυριάΚου άθάνάσιάδη 

Μυρτάνη Πιερή 
Μοριακή βιολόγος,επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας,

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Σε αυτόν τον πλανήτη δεν ζούμε μό-

νοι. Πάντα θα τον μοιραζόμαστε όχι 

μόνο με τα υπόλοιπα ζώα και φυτά, αλλά και 

με τους ιούς και τα βακτήρια που ήταν εδώ 

πολύ πριν από εμάς και παλεύουν για τη δική 

τους επιβίωση. Συνεπώς μια επόμενη πανδη-

μία αποτελεί ένα, σχεδόν, βέβαιο σενάριο. 

Όπλο του ανθρώπινου είδους για αναχαίτι-

ση του χειρότερου πανδημικού σεναρίου; Η 

ευφυΐα μας. Και η επιστήμη των εμβολίων α-

ποτελεί την καλύτερη απόδειξη της ευφυΐας 

μας αυτής. Πώς θωρακίζουμε τις νέες γενιές 

από μια επικείμενη πανδημία λοιπόν;  

 

Δίνουμε κίνητρα και χρηματοδότηση στην 

έρευνα. Για να μπορούμε να παράγουμε ά-

μεσα νέα φάρμακα είτε για προφύλαξη είτε 

για θεραπεία. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Η 

εμπειρία της παρούσας πανδημίας μάς φα-

νέρωσε πως, αν και τα εργαλεία είναι εδώ 

(ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια), μια 

μεγάλη μερίδα του κόσμου δεν τα εμπιστεύ-

εται.  Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε και στο 

θέμα της εμπιστοσύνης του κόσμου προς 

τους επισήμους θεσμούς και της εμπιστοσύ-

νης προς την επιστήμη. Το πώς θα γίνει αυτό 

το αφήνω στους ειδικούς. 

 

Επίσης, είναι καιρός να αντιληφθούμε ότι οι 

ιοί και τα βακτήρια δεν γνωρίζουν σύνορα 

κρατών. Ειδικά σε έναν πλανήτη που άνθρω-

ποι και προϊόντα διακινούνται με όλο και με-

γαλύτερη ευκολία και οι αποστάσεις έχουν 

εκμηδενιστεί. Συνεπώς πρέπει ο μηχανισμός 

αντιμετώπισης προβλημάτων όπως η εμ-

φάνιση και η διασπορά ενός μολυσματικού 

παράγοντα να προσεγγίζεται όχι με τοπικά, 

αλλά με παγκόσμια μέσα. Με συνεργασία και 

αλληλοστήριξη μεταξύ των χωρών.  

 

Τέλος, το ανθρώπινο είδος αυξάνεται και 

πληθύνεται επικίνδυνα σε έναν πλανήτη με 

πεπερασμένους πόρους.  Και, όσο συμβαίνει 

αυτό, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες με-

τάδοσης ζωονοσογόνων παραγόντων (ιοί, 

βακτήρια, μύκητες ή παράσιτα που μπορούν 

να μεταπηδήσουν από άλλα ζώα στον άν-

θρωπο). Μελέτες δείχνουν ότι το 75% των α-

ναδυόμενων ασθενειών προέρχεται από την 

άγρια φύση, με τα τελευταία χρόνια να έχου-

με απτά παραδείγματα (SARS, από τις γάτες 

civet, και MERS, από τις καμήλες dromedary). 

Για να βοηθήσουμε στον περιορισμό των 

μελλοντικών πανδημιών, πρέπει να μειώσου-

με τις ευκαιρίες για τους ιούς να μεταπηδούν 

από ζώα σε ανθρώπους. Η σχέση μας με το 

περιβάλλον, η προστασία της βιοποικιλότη-

τας, οι τρόποι με τους οποίους παράγουμε το 

φαγητό μας, ακόμα και η κλιματική αλλαγή 

αποτελούν παράγοντες που αλλάζουν τις 

ισορροπίες μεταξύ των ειδών του πλανήτη 

και τις πιθανότητες μεταπήδησης νέων πα-

θογόνων στον άνθρωπο.  Ας καταλάβουμε 

επιτέλους πως η επιβίωσή μας σε αυτό τον 

πλανήτη είναι άμεσα συνυφα-
σμένη με την προστασία του.
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Οι πανδημίες λήγουν όταν πάψουν να απειλούνται με 

κατάρρευση τα δημόσια συστήματα Υγείας. Στην τρέχου-

σα πανδημία αυτό πιθανότατα θα έρθει με το επικείμενο πέρας 

του πρώτου (και πλέον εκρηκτικού) κύκλου της πανδημίας που 

αναμένεται να ολοκληρωθεί με (εκρηκτικό επιδημιολογικά) τρόπο 

τις επόμενες εβδομάδες. Ουσιαστικά δηλαδή μέχρι να χτίσει η 

πλειονότητα του κόσμου μια πρώτη στρώση ανοσίας (είτε μέσω 

του ασφαλούς εμβολιασμού, είτε μέσω τής εν δυνάμει επικίνδυ-

νης φυσικής έκθεσης). Η συμβίωσή μας με τον ιό προφανώς θα 

συνεχιστεί εσαεί (άλλος ένας ιός θα προστεθεί στη λίστα με τους 

περίπου 200 αναπνευστικούς ιούς που συμβιώνουν ανοιχτά μαζί 

μας επιφέροντας σημαντικότατο ετήσιο κόστος σε υγεία και οικο-

νομία), αλλά αυτή η συμβίωση θα είναι πιθανότατα πιο ομαλή και 

περισσότερο προβλέψιμη και διαχειρίσιμη (τουλάχιστον μέχρι να 

μας ξαναθυμίσει ο ιός ότι ποτέ δεν πρέπει να μιλάμε με βεβαιότη-

τες για τη μελλοντική του εξελικτική πορεία). 

 

Αλλά ας πάρουμε αυτό το «καλό» σενάριο. Ας πούμε ότι μπαίνουμε 

σε μια ζώνη λιγότερο εκρηκτικής ενδημικής συμβίωσης με τον ιό. 

Τι σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα όσον άφορα την προετοιμα-

σία μας για την επόμενη πανδημία (που σίγουρα θα έρθει σε κάποια 

χρόνια); Ποια είναι τα λάθη που έγιναν και ποια είναι κάποια από τα 

κυρία μαθήματα που πρέπει να πάρει η Δημόσια Υγεία από τα λάθη 

αυτά ώστε να βγει σοφότερη από τη διαχείριση της τρέχουσας 

πανδημίας; 

 Μάθημα 1: Αποφυγή πολιτικοποίησης των μέτρων δημόσιας 

υγείας και προστασία των υγειονομικών θεσμών. Δυστυχώς στην 

τρέχουσα πανδημία η κομματική εργαλειοποίηση της πανδημίας 

σε πολλές χώρες της Δύσης (όπως πρωτίστως π.χ. στις ΗΠΑ) απο-

τέλεσε σημαντική τροχοπέδη στη συλλογική προσπάθεια αντιμε-

τώπισης της κρίσης και κόστισε πολύ σε ανθρώπινες απώλειες. 

 
Μάθημα 2: Αναγνώριση της κρισιμότητας της συνεργασίας κρα-

τών, οργανισμών, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και εταιρειών (warp 

speed μοντέλο). Το παράδειγμα του «warp speed» εγχειρήματος, 

που οδήγησε στη δημιουργία νέων αποτελεσματικών εμβολίων σε 

χρόνο-ρεκόρ, αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την τεράστια ά-

ξια συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων θεσμών και φορέων για 

την επίτευξη κρίσιμων εργαλείων σε περιόδους κρίσης. 

 
Μάθημα 3: Επένδυση στη σωστή και έγκαιρη επικοινωνία της επι-

στήμης (πριν και κατά την κρίση). Η επιστήμη ξεκινά από τον πάγκο 

και καταλήγει στην επικοινωνία της παραέξω. Ειδικά για θέματα 

Δημόσιας Υγείας η άρτια επικοινωνία της επιστήμης είναι κρισι-

μότατο μέτωπο. Εξίσου σημαντικό με την πρωτογενή παραγωγή 

νέας γνώσης. 

 
Μάθημα 4: Ρυθμιστική προσαρμοστικότητα και ευελιξία σε περι-

όδους κρίσης. Η γραφειοκρατική/ρυθμιστική αδράνεια σε περι-

όδους κρίσεων έχει τεράστιο κόστος. Οι ρυθμιστικοί περιορισμοί 

πρέπει να μπορούν να ακολουθούν τις επιταγές της έκτακτης κα-

τάστασης και να μη δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια, ωσάν να 

είμαστε σε μια κανονικότητα. 

 

Μάθημα 5: Η μεγάλη άξια τής «εκ του ασφαλούς» δράσης στο ξέ-

σπασμα μιας πανδημίας. Την πανδημία πρέπει να την πνίξεις στην 

αρχή. Αν σου ξεφύγει ο ιός, θα τον κληρονομήσεις για πάντα με 

τεράστιο κόστος. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται συνολική 

αναβάθμιση των μεθόδων τακτικής επιδημιολογικής και διαγνω-

στικής επιτήρησης (λυμάτων, δειγματοληπτικών ασθενών κ.λπ.). 

 
Μάθημα 6: Η σημασία τής όσο το δυνατόν ευρύτερης συμμετοχής 

πολιτών στην κοινωνία της γνώσης. Για να μπορέσουμε την επό-

μενη φορά να κινηθούμε συντεταγμένα και συλλογικά, προέχει 

να μπορούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι να αντιληφθούμε τις 

άξιες των αρχών Δημόσιας Υγείας και των εργαλείων της. 

 
Μάθημα 7: Η ενίσχυση των εθνικών συστημάτων Υγείας και η συ-

νολική αναβάθμιση εξαερισμών σε δημόσιους (νοσοκομεία, ΜΜΜ, 

σχολεία, εκκλησίες) και ιδιωτικούς χώρους συνωστισμού (μπαρ, 

κλαμπ, σούπερ μάρκετ κ.λπ.). Το μεγάλο crash test της τρέχουσας 

πανδημίας ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο την επιτακτική ανάγκη 

ενίσχυσης των εθνικών συστημάτων Υγείας και της συνολικής 

αναβάθμισης των μεθόδων καθαρισμού του αέρα σε όλους τους 

χώρους συγχρωτισμού. 

 
Μάθημα 8: Η επιθετικότερη επένδυση στην έρευνα. Η ασφαλέ-

στερη πυξίδα κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας είναι η επιστήμη. 

Η ενίσχυση των κονδυλίων για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) είναι η 

αποδοτικότερη επένδυση. 

 
Μάθημα 9: Η πανδημία είναι μία και είναι παγκόσμια. 

 

Μάθημα 10: Οι πανδημίες πάντοτε κάνουν τον κύκλο τους και 

περνούν. 

 

Θα υπάρχουν και αλλά πολλά μαθήματα που προκύπτουν από μια 

τέτοια έντονη κρίση. Άλλωστε οι πανδημίες δεν αποτελούν απο-

κλειστικά υγειονομικές κρίσεις, αλλά άπτονται σχεδόν σε όλους 

τους τομείς και δραστηριότητες της ζωής μας. Η ιστορία μάς έχει 

δείξει, δυστυχώς, ότι ξεχνάμε εύκολα. Εύχομαι αυτή τη φορά έστω 

κάποια από τα παραπάνω μαθήματα να αποτελέσουν αφορμή για 

προληπτική δράση. 

Τέλος, ελπίζω να κρατήσουμε καλά στη μνήμη μας ότι οι συλλογικές 

κρίσεις απαιτούν συλλογική δράση. Για να μας βρει περισσότερο 

μαζί η επόμενη κρίση, πρέπει να οριοθετήσουμε ως κεντρικό στόχο 

τη δημιουργία περισσότερο συμμετοχικών κοινοτήτων με βασικούς 

πυλώνες τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη, τον σεβασμό στους θε-

σμούς και την κοινωνική ενσυναίσθηση (ιδιαίτερα προς 

τους λιγότερο προνομιούχους συμπολίτες μας).  A

Γιάννης Πρασσάς 
Διδάκτορας Μοριακής Βιολογίας, μόνιμος ερευνητής στο Τμήμα Παθολογίας 

του Πανεπιστημίου του Τορόντο και υπεύθυνος 
Καινοτομίας στο Νοσοκομείο Μount Sinai  



13 - 19 IANOYAΡΙΟΥ 2022 A.V. 9 



10 A.V. 13 - 19 IANOYAΡΙΟΥ 2022

Φ
ω

τ
ό

: Θ
α

ν
α

ση
σ 

Κ
α

ρα
τ

ζ
α

σ

ΣΠΗΛΙΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00-10.00

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00-10.00

ΓΙΟΒΑΝΝΑ 
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

12.00-14.00

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

18.00-20.00

ΣΩΤΗΡΗΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

22.00-00.00

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΕΝΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

10.00-12.00

ΕΛΕΝΗ 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

16.00-18.00

ΣΠΥΡΟΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

20.00-22.00

ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΑΝΔΟΛΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

14.00-16.00

Το soundtrack της πόλης
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1821-2021

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

χρόνια 
από τnν 
Επανάστασn 
του 1821. 
Και μετά;

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

D i g i t a l  p r i n t i n g
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E χουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από την εποχή που δηµιουρ-

γήθηκε η ATHENS VOICE. Μια εβδοµαδιαία εφηµερίδα πόλης 

που είχε, για πρώτη φορά στα έντυπα Μέσα Ενηµέρωσης, 

την ιδέα να φιλοξενεί στο πρωτοσέλιδό της ένα έργο τέχνης 

που θα σχολίαζε τη ζωή µας. Την ονοµάσαµε Φωνή της Αθή-

νας γιατί η ιδέα ήταν µια εφηµερίδα σε έναν διαφορετικό ρόλο, µια Φωνή 

της Πόλης που θα φιλοξενεί στο εξώφυλλό της εικόνες της πόλης. Θεω-

ρούσαµε ότι δεν χρειαζόταν ένα ακόµα µέσο που απλά να περιγράφει την 

πραγµατικότητα, αλλά ένα νέο όχηµα όπου οι συγγενείς περιπτώσεις, οι 

διαφορετικές οµάδες, οι φυλές αυτής της πόλης, θα συνδέονται µαζί της 

και µεταξύ τους, θα τη χρησιµοποιούν για να µεταδώσουν τα δικά τους 

µηνύµατα.

Ήταν επίσης µια απόπειρα να συνδεθεί άµεσα η καθηµερινότητά µας µε 

τη σύγχρονη καλλιτεχνική δηµιουργία. Στα εξώφυλλά της οι καλλιτέχνες 

θα µπορούσαν να σχολιάζουν ελεύθερα την πραγµατική ζωή, να επεµ-

βαίνουν, ακόµα και να την αναδιατυπώνουν µε µέσο τη φαντασία και να 

την προβάλλουν στο µέλλον. Τα εξώφυλλά µας θα ήταν το µέσο και το 

µήνυµα.

Έτσι κάθε εβδοµάδα η ATHENS VOICE, µε τα εξώφυλλα «εικαστικές προ-

κηρύξεις», σχολίαζε τη ζωή, χρωµάτιζε την πόλη. Mια σπάνια σε εύρος 

συλλογή από διάσηµα, λιγότερο γνωστά, ακόµα και πρωτοεµφανιζόµενα 

ονόµατα από όλο το φάσµα της καλλιτεχνικής δηµιουργίας συναντήθη-

καν στο εξώφυλλο µιας εφηµερίδας. Ζωγράφοι, illustrators, γραφίστες, 

καρτουνίστες, γελοιογράφοι, φωτογράφοι, graffiti artists, Έλληνες και ξέ-

νοι, έγιναν συνδιαµορφωτές της εικόνας της και συνοµιλητές µε το κοινό 

της. Τα πρωτότυπα έργα των εξωφύλλων έγιναν πολλές φορές µέσα στα 

χρόνια εκθέσεις στο Μουσείο Μπενάκη, έγιναν συλλεκτικά βιβλία.

H ιστορία της ζωής των εφηµερίδων είναι η ιστορία του Εφήµερου. Σε µία 

µέρα, µία εβδοµάδα, έχουν γίνει παρελθόν. Τα εξώφυλλα για εµάς στην 

ATHENS VOICE ήταν ταυτόχρονα ο τρόπος αλλά και η υπενθύµιση ότι ακό-

µα και το εφήµερο µπορεί να γράψει ιστορία και µε έναν µαγικό τρόπο το 

παρελθόν να συναντήσει το µέλλον.

Όταν η Ελλάδα αποφάσισε να γιορτάσει τα 200 χρόνια από την Ελληνική 

Επανάσταση του 1821 θεωρήσαµε ότι ο οπτικός σχολιασµός µιας ιστορίας 

200 χρόνων και ειδικότερα η προβολή της στο µέλλον ήταν ένα θέµα προς 

εξερεύνηση. Πώς φανταζόµαστε και θέλουµε την Ελλάδα των επόµενων 

χρόνων; Και πώς η σύγχρονη τέχνη και οι νέες µορφές δηµιουργίας εικο-

νογραφούν µια εθνική ιστορία 200 χρόνων; 

Αυτά τα ερωτήµατα ήταν και πάλι κατάλληλοι να µας τα απαντήσουν οι 

καλλιτέχνες. Ο µεγάλος εικαστικός διαγωνισµός µε θέµα «200 χρόνια 
από την Επανάσταση του 1821. Και µετά;» ήταν µια ανοιχτή πρόσκληση-

πρόκληση προς όλους. Να φιλοτεχνήσουν ένα έργο που να αφορά το 

πώς βλέπουν την Ελλάδα στο µέλλον, 200 χρόνια µετά από την Ελληνική 

Επανάσταση.

Νιώσαµε ότι µέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδηµίας πε-

ρισσότερο από ποτέ έχουµε ανάγκη τον πολιτισµό και τους καλλιτέχνες. 

Η πρότασή µας, που συνδιοργανώσαµε µε τον ∆ήµο Αθηναίων και αγκά-

λιασαν η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» και ιδιώτες συµπαραστάτες, είχε σκοπό 

την επαναπροσέγγιση της Επανάστασης του 1821 και τη σύνδεσή της 

µε το µέλλον της Ελλάδας, όπως αυτή θα αποτυπωνόταν στα έργα των 

καλλιτεχνών, προσδίδοντας έτσι ένα ισχυρό επικοινωνιακό µήνυµα στην 

Επέτειο, ειδικά στις νεότερες γενιές. Θα ήταν επιπλέον και µια ιδανική 

ευκαιρία να πλησιάσει το ευρύ κοινό από διαφορετικές οπτικές γωνίες 

την «Επανάσταση του 1821» και µέσα από τη διαµεσολάβηση των καλλι-

τεχνών, της έκθεσης και των εξωφύλλων στην ATHENS VOICE, να «επανα-

συνδεθεί» µε την Ιστορία της Ελλάδας και το µέλλον της.

Η Ελληνική Επανάσταση ήταν πάντα πηγή έµπνευσης της τέχνης και των 

γραµµάτων. Είχε τεράστια απήχηση σε όλο τον κόσµο, όταν ξέσπασε πριν 

από 200 χρόνια, και γι’ αυτό πέτυχε. Αν θελήσαµε να σηµατοδοτήσουµε 

κάτι µε αυτή την πρωτοβουλία της εφηµερίδας δεν ήταν µόνο η καταγρα-

φή σύγχρονων καλλιτεχνικών «τάσεων» αλλά και ο ίδιος ο τρόπος µε τον 

οποίο αντιλαµβανόµαστε την Επανάσταση του 1821, ως Εθνική Επέτειο 

και µια µεγάλη γιορτή που εξακολουθεί να µας αφορά. Ως µια επέτειο που 

εξακολουθεί να διεγείρει τη σκέψη και την αισθητική µας, να ερεθίζει τα 

συναισθήµατά µας, να οξύνει τη χιουµοριστική, ακόµα και την ανατρεπτι-

κή διάθεσή µας και να δηµιουργεί µια νέα οικειότητα απέναντι σε πρόσω-

πα και σύµβολα του 1821. Τώρα και στο µέλλον.

Στην ATHENS VOICE θέλουµε να ευχαριστήσουµε όλους όσοι συνέβαλαν σε 

αυτή την προσπάθεια. Τον ∆ήµο Αθηναίων που συνδιοργάνωσε τη δράση 

και τον δήµαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, την Επιτροπή «Ελλάδα 

2021» που την περιέβαλε µε την αιγίδα της και την Γιάννα Αγγελοπούλου 

- ∆ασκαλάκη, τις εταιρείες ∆ΕΠΑ, Technoprana, Groupama και Παλίρροια 

που µε τη συµβολή τους βοήθησαν να πραγµατοποιηθεί κάθε βήµα αυτού 

του µεγάλου πρότζεκτ. Ακόµα τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής, ∆ρ. Κατε-

ρίνα Κοσκινά, ιστορικό τέχνης - µουσειολόγο - επιµελήτρια εκθέσεων, τον 

Παντελή Χανδρή, εικαστικό, αναπληρωτή καθηγητή ΑΣΚΤ, τον Γιώργο 

Ρόρρη, εικαστικό, και τον Γιώργη Γερόλυµπο, αρχιτέκτονα - φωτογράφο, 

που επέλεξαν τους τρεις πρώτους νικητές του διαγωνισµού.

Θέλουµε τέλος να ευχαριστήσουµε από καρδιάς τους 200 καλλιτέχνες 

που πήραν µέρος στον διαγωνισµό αυτόν που διήρκεσε όλη τη χρονιά. 

Έδειξαν µε τη δική τους οπτική πλευρές της ιστορικής µας πορείας από το 

παρελθόν προς το µέλλον σε χιλιάδες αναγνώστες, που επί 6 µήνες είδαν 

και συνεχίζουν να απολαµβάνουν στη µεγάλη µόνιµη Digital Gallery του 

athensvoice.gr αυτή τη συνοµιλία της τέχνης µε την ιστορία.

Είναι εκείνοι που έδωσαν και δίνουν µε την τέχνη και το ταλέντο τους µορ-

φή στο όραµα για µια Ελλάδα ζωντανή, δηµιουργική, που αγκαλιάζει το 

παρελθόν µε το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον.

Αγγελική Μπιρµπίλη

ATHENS VOICE

Τα βραβεία
Από το σύνολο των συµµετοχών τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής, ∆ρ. Κατερίνα Κοσκινά, Παντελής Χανδρής, Γιώργος Ρόρρης, Γιώργης Γερόλυµπος, Αγγελική Μπιρµπί-

λη για την Athens Voice, επέλεξαν 21 έργα. ΟΙ καλλιτέχνες των τριών πρώτων θα λάβουν ως έπαθλο το χρηµατικό πόσο των €5.000, €3.000 και €2.000 αντιστοίχως. 
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Τ
ο 2021, έτος εορτασμού για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση, 

δεν εξελίχθηκε λόγω της πανδημίας όπως το περιμέναμε. Μας έδωσε 

ωστόσο τη δυνατότητα να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε ως προς 

το τι από αυτά που διδαχτήκαμε ως παιδιά ανταποκρίνεται στην ιστορική 

αλήθεια, πόσες και ποιες από τις αξίες για τις οποίες πολέμησε για πολλά 

χρόνια ο λαός μας παραμένουν αναλλοίωτες, πόσο άλλαξε η χώρα μας, και ίσως να 

γνωρίσουμε καλύτερα ανθρώπους που έγραψαν αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας μας 

υπερβαίνοντας στερεότυπα, ιδεολογίες, τοπικισμούς, ενίοτε και εαυτόν. Η επέτειος 

αυτή απέδειξε ότι η Αθήνα, μια ζωντανή και γοητευτική πλέον μητρόπολη, συνεχίζει 

να παράγει πολιτισμό εμπνεόμενη από την πορεία του έθνους στον χρόνο, ακόμη και 

κάτω από αντιξοότητες.

Ο Δήμος Αθηναίων, επιθυμώντας να προσφέρει στους δημότες του και στους καλλι-

τέχνες, υλοποίησε μια σειρά από πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις, μεταξύ των 

οποίων και το πρότζεκτ «200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Και μετά;» σε συν-

διοργάνωση με την ATHENS VOICE και υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». 

Απευθύνοντας δημόσια πρόσκληση σε ζωγράφους, γλύπτες, video artists, φωτογρά-

φους, street artists, καλλιτέχνες από όλο το φάσμα του εικαστικού χώρου, ανεξαρτή-

του εθνικότητας, που έμεναν στη χώρα ή το εξωτερικό, τους ζήτησε να αποτυπώσουν 

τη δική τους οπτική για την Ελλάδα του παρόντος και του μέλλοντος. 

Η εντυπωσιακή συμμετοχή φωτίζει τα μηνύματα των δημιουργών και της επετείου 

των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Ανατρέχοντας στο παρελθόν και κοι-

τώντας το παρόν, η Τέχνη μάς συνδέει ακόμα μια φορά με το μέλλον, με όσα οραματι-

ζόμαστε για τον τόπο και την πόλη μας.

Σε αυτό τον εικαστικό διάλογο οι φωνές του πολιτισμού «συνομίλησαν» με έννοιες και 

ιδεώδη συνθέτοντας ένα πολύχρωμο και τολμηρό πανόραμα έργων, συνεχίζοντας 

τη συζήτηση για το μέλλον της Ελλάδας. Ο ιδιαίτερος συμβολισμός της επετείου των 

200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση, που ενέπνευσε λαούς, ανθρώπους των 

τεχνών και των γραμμάτων σε όλο τον πλανήτη, υπό το πρίσμα αυτής της ιδιαίτερης 

καλλιτεχνικής σύμπραξης, αποκτά μια νέα λαμπρή θέαση. 

Η περιπέτεια της πανδημίας ανέδειξε περαιτέρω τη σημασία του πολιτισμού στη ζωή 

μας και μας έκανε να αντιληφθούμε ότι ο πολιτισμός δεν είναι μια «πολυτέλεια» αλλά 

αναγκαιότητα.

Κώστας Μπακογιάννης

Δήμαρχος Αθηναίων
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Γιάννα Αγγελοπούλου - ∆ασκαλάκη

Πρόεδρος Επιτροπής «Ελλάδα 2021» 

Τ ο 2021, η χρονιά που γιορτάσαµε την 200ή επέτειο µετά την επανάσταση 

του 1821, φτάνει στο τέλος της. Μαζί µ’ αυτήν ολοκληρώνεται και το έργο 

της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» που συντόνισε τις δράσεις και τις εκδηλώ-

σεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε πολ-

λές χώρες του εξωτερικού, µε την ευκαιρία της συµβολικής επετείου.  

Το τέλος της χρονιάς µάς βρίσκει µε την ικανοποίηση ότι τα καταφέραµε! Πραγµα-

τοποιήθηκαν εκατοντάδες εκδηλώσεις υπό την αιγίδα της Επιτροπής, στις οποίες 

συµπεριλήφθηκαν τα πάντα: εκδηλώσεις γιορτής και µνήµης, επιστηµονικά συνέδρια, 

πολιτιστικές εκθέσεις, κάθε λογής εκδόσεις, διαγωνισµοί, αθλητικοί αγώνες και ό,τι 

µπορεί να σκεφτεί κανείς. 

Η ίδια η Επιτροπή σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε πολύ σηµαντικές δράσεις. Από 

δεκάδες χρηµατοδοτήσεις ποικίλων δράσεων, την παραγωγή του ντοκιµαντέρ «Σε 

γνωρίζω από την όψη: 200 χρόνια Ελλάδα», την αναδροµή διακοσίων χρόνων ελλη-

νικού τραγουδιού, την ταυτόχρονη προβολή video mapping σε 18 πόλεις, µέχρι το 

Φόρουµ «Η Ελλάδα το 2040» όπου θεσµικοί φορείς, οµάδες από την κοινωνία των πολι-

τών και διεθνείς προσωπικότητες σκιαγράφησαν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που 

θα κληθούµε να αντιµετωπίσουµε στο άµεσο µέλλον.  

Όλα αυτά µας έκαναν σοφότερους. Τιµήσαµε την ιστορία µας, ξαναδιαβάσαµε την 

επανάσταση µε άλλους όρους, στοχαστήκαµε πάνω στη δισαίωνη πορεία µας, θυµη-

θήκαµε τους ανθρώπους που σηµάδεψαν την πορεία αυτή, αλλά και κοιτάξαµε προς 

το µέλλον µας. Οι δράσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραµµα της Επιτροπής, επιδιώξαµε 

να αφήνουν παρακαταθήκη και για το αύριο. Όχι µόνο σε υποδοµές και κτίρια, αλλά 

και σε νοοτροπίες, στάσεις και συµπεριφορές. Επιδιώξαµε να αναδυθούν καινοτόµες 

ιδέες, να δοθεί βήµα σε νέους δηµιουργούς, να µπούµε στον τρίτο αιώνα της νεότερης  

Ελλάδας µε αισιοδοξία. 

Ο ανοιχτός εικαστικός διαγωνισµός που συνδιοργάνωσε, µε αφορµή τον εορτασµό 

των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, η ATHENS VOICE µε τον ∆ήµο Αθηναί-

ων, υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την κα-

τεύθυνση. Νέοι δηµιουργοί κατέθεσαν 185 έργα, µέσα από τα οποία αναδεικνύεται µία 

Ελλάδα σύγχρονη, αισιόδοξη, επιδραστική, αναπόσπαστο κοµµάτι του νέου κόσµου 

που την περιβάλλει. 

Μέσα από τη συνθετική και συχνά ανατρεπτική µατιά των καλλιτεχνών αναδύεται «η 

Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιµένει» και τελικά διαµορφώνεται το κολ-

λάζ της σύγχρονης Ελλάδας και συντίθεται το µωσαϊκό του συλλογικού µας «εµείς».   

Μπράβο λοιπόν σε διοργανωτές και δηµιουργούς, για τη σηµαντική εικαστική παρέµ-

βαση στη συζήτηση για την Ελλάδα της επόµενης µέρας!
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Δημητρης ΜεΡΑΝτζΑς

«Αποκαθήλωση»

1o
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ

«Παρεµβάσεις»

2o

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ



13 - 19  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 A.V. 17 

Μάριον Ιγγλέση

«Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει»

3o

Τα βραβεία
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Η επέτειος των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής 

Επανάστασης φτάνει ηµερολογιακά στο τέλος της, αν και 

πολλές είναι οι εκδηλώσεις που, λόγω της πανδηµίας, καθυ-

στέρησαν να υλοποιηθούν και θα ολοκληρωθούν ή ακόµη 

και θα ξεκινήσουν µέσα στο 2022. 

Είναι πραγµατικά καίρια η ερώτηση «Και µετά τι;». Αυτό το ερώτηµα επιτρέ-

πει πολλές αναγνώσεις και απαντήσεις και πιστεύω ότι επιδέχεται πολλές 

ερµηνείες, όπως: Tι αποτύπωµα θα αφήσουν οι διάφορες εορταστικές 

εκδηλώσεις του 2021; Πώς θα αξιοποιηθεί ο κόπος και η ενέργεια τόσων 

ανθρώπων που συνέπραξαν, ίσως και ακούσια, για να αναδείξουν την αντο-

χή των µηνυµάτων της Παλιγγενεσίας µελετώντας, γράφοντας, ζωγραφί-

ζοντας, αποδίδοντας, ερµηνεύοντας, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές 

γεγονότων, ρόλους ανθρώπων, αναθεωρώντας ενίοτε και τη µέχρι σήµερα 

κοινώς αποδεκτή και διδασκόµενη, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ιστορία; Πό-

σες από αυτές τις εκδηλώσεις είχαν εν τέλει µια χρησιµότητα; Ποιες από αυ-

τές συνέβαλαν ουσιαστικά στην αναθεώρηση ή συµπλήρωση της ιστορίας; 

Τι καινούργιο αποκόµισε ο σύγχρονος  Έλληνας από τις διάφορες επιστηµο-

νικές έρευνες και καλλιτεχνικές δράσεις; Τι θα προστεθεί στην ιστορική και 

ηθική παρακαταθήκη του αγώνα για να βρουν οι επόµενες γενεές; Πόσο θα 

τις συγκινούν ή θα τις αφορούν οι θυσίες και το όραµα των αγωνιστών; Πώς 

µπορεί να συµβάλει κανείς στην ενίσχυση µε νέα στοιχεία και πρακτικές 

της ιστορικής και συλλογικής µνήµης; Κάθε απάντηση, θετική ή αρνητική, 

οδηγεί σχεδόν αυτόµατα σε τουλάχιστον ένα ερώτηµα, που πρέπει να 

αντιµετωπισθεί κατά προτεραιότητα: στο «πώς», δηλαδή µε ποιον τρόπο, 

θα αξιοποιηθεί το προϊόν που προέκυψε, όχι µόνο ως επιστηµονικό ή πολι-

τισµικό υλικό αλλά και ως οργανικό τµήµα της νέας πραγµατικότητας, για να 

αφοµοιωθεί στοχαστικά ως ενεργό στη συνείδηση του σύγχρονου Έλληνα.

Η αναδίφηση της ιστορίας 200 χρόνια µετά θεωρώ ότι είχε σε γενικές γραµ-

µές θετικό πρόσηµο, διότι πραγµατικά αποτέλεσε αφορµή για να µάθουµε 

περισσότερα, να εκτιµήσουµε θυσίες, να ανακαλύψουµε καλά κρυµµένες 

ιστορίες που φωτίζουν το πραγµατικό µέγεθος ανθρώπων και γεγονότων 

και πληροφορούν για διεργασίες εντός και εκτός επικράτειας, που συνέ-

βαλαν στο να γίνει η Ελλάδα, από µια οθωµανική επαρχία, η σύγχρονη ευ-

ρωπαϊκή χώρα που είναι σήµερα. Ταυτόχρονα, προβλήθηκε και ο σηµαίνων 

ρόλος των ξένων παραγόντων και των ιστορικών, ιδεολογικών, κοινωνικών 

και άλλων συγκυριών που επέτρεψαν, µε τη βοήθεια όχι µόνον πολιτικών 

αλλά και διανοούµενων και καλλιτεχνών και ποιητών, την ανάδειξη της 

σηµασίας του απελευθερωτικού αγώνα των υπόδουλων Ελλήνων, τους 

λόγους πλαισίωσής τους από ξένους που συµµερίζονταν τα ίδια ιδεώδη και 

ιδανικά και που επέτυχαν κυρίως να συγκινήσουν τον κόσµο. Όµως η µελέ-

τη και η έρευνα έφεραν στο φως σκιώδεις ρόλους, συµφέροντα οικονοµικά 

και πολιτικά που αποκαλύφθηκαν, όταν το νεοσύστατο κράτος δεν µπόρε-

σε να ικανοποιήσει άµεσα προσδοκίες, «δάνεια» και ηρωικές και γενναιόδω-

ρες πράξεις υποτιµηµένες ή και άγνωστες, δίπλα σε εγκληµατικές ενέργειες 

που ίσως «σκέπασαν» ή «αγνόησε» η ιστορία ως επουσιώδεις, επιλέγοντας 

στο όνοµα της εθνικής ενότητας και της υπερηφάνειας των νεότερων γενε-

ών τα πιο λαµπρά γεγονότα. 

Το διάστηµα που µεσολάβησε από τότε, πέραν των πραγµατικών γεγονό-

των, εποποιϊών και καταστροφών, κρίσεων και ριζικών, κοινωνικών, οικο-

νοµικών και αναπτυξιακών αλλαγών, έδωσε τον χρόνο και την απόσταση 

για να δουν το φως γεγονότα και αλήθειες που δεν αποκαλύφθηκαν παρά 

πρόσφατα. Επιπλέον, ανέδειξε και µια δυναµική, στην οποία θα µπορούσε 

κάποιος να διακρίνει ένα πιθανό σενάριο του µέλλοντος, στοχαζόµενος τα 

τερτίπια του ιστορικού χρόνου, την επίδραση της παγκοσµιοποίησης και 

της συλλογικής ψηφιακής ενηµέρωσης αλλά και τις αναθεωρήσεις αξιών, 

αναφορών και διηγήσεων που για πολλά χρόνια αποτελούσαν συνεκτικό 

υλικό της ελληνικής κοινωνίας. Ασφαλώς, δεν συζητείται ούτε ζητείται 

η επιστροφή στο παρελθόν. Η αγωνία των ανθρώπων µιας εποχής για το 

αύριο και η επιθυµία τους να το προβλέψουν ο καθένας µε τα «εργαλεία» 

και για τους λόγους του, προϋποθέτει οπωσδήποτε έρευνα, αντικειµενικό-

τητα, απόσταση και ψυχραιµία για την εκτίµηση όσων συνέβησαν και όσων 

ακολούθησαν εντός της περιόδου των 200 χρόνων που µας χωρίζουν από 

το 1821. Υπάρχουν όµως και άλλοι τρόποι να αποτυπωθεί η δυναµική µιας 

εποχής και να δοθεί µια ενδεικτική εικόνα του στίγµατος που άφησε. Ένας εξ 

αυτών είναι σίγουρα οι καλές τέχνες.

Η τέχνη, παραδοσιακή, κλασική, λαϊκή, αφηρηµένη ή ακόµη και ψηφιακή, 

παραµένει ένας τρόπος για να διαβάζουµε µέσα από αυτήν µέχρι και σήµε-

ρα το παρελθόν, να διαπιστώνουµε µέσα από µια κοινή γλώσσα την ταυτό-

τητα του παρόντος και να επιχειρούµε να µαντέψουµε το κοντινό, τουλά-

χιστον, µέλλον. Μέσα από τα έργα καλλιτεχνών όλων των εκφράσεων και 

τεχνοτροπιών, προβάλλει η συνισταµένη των κυρίαρχων κοινωνικών και 

αισθητικών µοντέλων µιας εποχής, αλλά και η αµφισβήτηση και η ανατρο-

πή άλλων. Παρουσιάζονται προτάσεις, αντιστάσεις και κάποτε προοιωνίζε-

ται το αύριο, όχι µόνο από την ιδέα του καλλιτέχνη και τις πρακτικές διαµε-

σολάβησης της τέχνης, αλλά και από τη µαζική ή όχι πρόσληψή της από τον 

κόσµο, µε πιο ενδεικτικό κριτήριο την αποδοχή ή την απόρριψη του θεατή. 

Το τελικό αποτέλεσµα είναι ένας κρίσιµος δείκτης που δείχνει κατά πόσο το 

έργο είναι ή όχι συµβατό µε το modus vivendi µιας ευρείας πληθυσµιακής ο-

µάδας. Μαρτυρά τη σχέση της, µεταξύ άλλων, µε το περιβάλλον, κοινωνικό 

και φυσικό, την παιδεία, τις πεποιθήσεις, την καθηµερινότητα, τη µόδα, τις 

τεχνικές, τις επιθυµίες και τις προτιµήσεις των ανθρώπων µιας εποχής. Το 

έργο τέχνης ως αξία µπορεί να µην ορίζεται από αυτά. Προσφέρεται όµως, 

σήµερα περισσότερο από ποτέ, ως ένα ανοιχτό πεδίο διαλόγου, για θεωρή-

σεις και αναθεωρήσεις που δεν υπακούουν σε αυστηρούς επιστηµονικούς 

και χρονικούς περιορισµούς και, υπό αυτήν την ιδιότητα, µετατρέπεται σε 

µαρτυρία µιας κοινότητας και µιας εποχής. Γίνεται οργανικό στοιχείο στο 

ψηφιδωτό του τοπικού αλλά και παγκόσµιου πολιτισµού. Γιατί το έργο δη-

λώνει και κρύβει, εννοεί και υπονοεί, και η σηµασία του γνωρίζει υποτιµή-

σεις, υπερτιµήσεις και ανανοηµατοδοτήσεις στο πέρασµα των χρόνων.

Πώς όµως µπορεί να συνδεθεί το τεκµήριο µιας εποχής, το πολιτισµικό 

στίγµα µιας περιοχής, µε το άχρονο και το ατέρµονο της τέχνης; Πώς ένας 

οργανισµός, ένας δήµος, µε την ευρύτερη έννοια, µπορεί να «παγώσει» το 

αποτύπωµα µιας συγκεκριµένης στιγµής µε την αφορµή µιας επετείου;

Η συνδιοργάνωση του ∆ήµου Αθηναίων µε την ATHENS VOICE, υπό την αιγί-

δα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», ενός ανοιχτού καλλιτεχνικού διαγωνισµού 

προσπάθησε να δώσει µιαν ενδεικτική απάντηση σε αυτό το ερώτηµα. Ο δι-

αγωνισµός δεν είχε ως στόχο την καλλιτεχνική απόδοση των προσώπων και 

των αγώνων του 1821 σήµερα. Στόχος του ήταν η διερεύνηση του κατά πόσο 

ιδέες, επιτεύγµατα, πληγές του τότε, αντιστέκονται στον χρόνο και τη συλ-

λογική µνήµη, επουλώνονται από αυτόν, και πόσο µπορούν να µας εµπνέουν 

ή να µας θυµίζουν παθογένειες και ελαττώµατά µας, πόσο µας προκαλούν 

και µας αφήνουν να διαχειριστούµε την ιστορία µας µε διάθεση κριτική, 

ειλικρινή, ανατρεπτική, αποκαταστατική, χιουµοριστική κ.λπ. Σηµαντικό ζη-

τούµενο είναι και το αν και µε ποιον τρόπο η τέχνη συνεχίζει να διατηρεί, από 

άλλους διαύλους, άλλες εµπειρίες, άλλους τρόπους και µέσα ισχυρό δεσµό 

µε την ιστορία, την παράδοση και το όραµα του ’21. 

Η ATHENS VOICΕ ιδρύθηκε πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες και εξαρχής ε-

φάρµοσε την πρακτική να φιλοξενεί στο πρωτοσέλιδό της ένα έργο τέχνης, 

που δεν θα συνδεόταν απαραίτητα µε έναν γνωστό καλλιτέχνη. Το κύριο 
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χαρακτηριστικό αυτών των έργων θα ήταν η διασύνδεση της επικαι-

ρότητας με τη σύγχρονη έκφραση. Στα χρόνια που ακολούθησαν τα 

εξώφυλλα αυτά εκτέθηκαν, συμπεριλήφθηκαν σε εκδόσεις της εφη-

μερίδας, οι καλλιτέχνες που τα φιλοτέχνησαν μεγάλωσαν, κάποιοι 

χάθηκαν, κάποιοι έγιναν πολύ γνωστοί, και η εφημερίδα συνέχισε να 

αφουγκράζεται τη φωνή και να βλέπει την εικόνα της Αθήνας (και όχι 

μόνον), να τυπώνει εξώφυλλα με έργα τέχνης που σηματοδοτούν ένα 

σημαντικό γεγονός της επικαιρότητας. Ποιος λοιπόν θα ήταν πιο κα-

τάλληλος συνοδοιπόρος για τον Δήμο της Αθήνας στην προσπάθεια 

να αναζητηθούν καλλιτέχνες από όλους τους τομείς της καλλιτεχνι-

κής έκφρασης, Έλληνες ή ξένοι, που θα απαντούσαν με το έργο τους 

στο ερώτημα «Και μετά (την επέτειο) τι;»

Οι συμμετοχές στον διαγωνισμό ήταν πολλές, πράγμα που έδωσε 

στην επιτροπή και τους διοργανωτές χαρά αλλά και την απάντηση 

ότι η τέχνη συνεχίζει να εμπνέεται ή να προβληματίζεται από την 

επανάσταση, ακόμη και αν αυτό συμβαίνει υποδορίως. Το παρόν ή και 

το μέλλον της Ελλάδας παρουσιάζεται στα έργα με διάφορες μορφές 

και περιεχόμενο, χωρίς όμως να χάνει τη σχέση με το θέμα. Μάλιστα, 

η ερώτηση «Και μετά τι;» θα μπορούσε να απευθύνεται προς τους συν-

διοργανωτές, αλλά και γενικότερα τους πολιτιστικούς οργανισμούς, 

δημόσιους και ιδιωτικούς, από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Και να 

συμπληρώνεται με το ερώτημα «Πώς». Διότι μόνον αν απαντηθεί αυτό 

το ερώτημα έμπρακτα από τους διαχειριστές της τέχνης, παρέχοντας 

τις δυνατότητες στους καλλιτέχνες, θα είναι εφικτό να εγγραφεί και 

να διαχυθεί με σωστό τρόπο το αποτύπωμα του κοινού ερεθίσματος 

του παρελθόντος στο παρόν, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη συ-

νοχή του τοπικού πολιτισμικού στίγματος ως ιδιολέκτου στην κοινή, 

παγκόσμια γλώσσα της τέχνης. 

Μπορεί η πανδημία να στάθηκε εμπόδιο στην υλοποίηση της έκθεσης, 

όπως αρχικά υπολογιζόταν, λόγω των υγειονομικών μέτρων και της 

γενικότερης ανασφάλειας που επικρατεί για την οργάνωση οποιασ-

δήποτε εκδήλωσης. Όμως η δυσκολία παρουσίασης των έργων σε έκ-

θεση οδήγησε στην έκδοση αυτού του βιβλίου και στην παρουσίασή 

τους μέσω μιας ψηφιακής Πινακοθήκης. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η φετινή επετειακή δράση έρχεται να επι-

κυρώσει τη δέσμευση της ATHENS VOICΕ να δίνει χώρο στο εξώφυλλό 

της στη σύγχρονη τέχνη για τον σχολιασμό της επικαιρότητας στην 

πόλη της Αθήνας και το «άνοιγμα» του Δήμου Αθηναίων στο να εντάξει 

τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση στην καθημερινότητα της πόλης, 

δίνοντάς της τη δυνατότητα να επεκταθεί με όλους τους τρόπους, εφή-

μερους και μόνιμους. 

Είναι σημαντικό που η ανοιχτή πρόσκληση έδωσε τόσο διαφορετικά 

έργα. Θερμά συγχαρητήρια στους καλλιτέχνες που κατέκτησαν τις 

τρεις πρώτες θέσεις, τον Δημήτρη Μεράντζα, τον Γιώργο Κουτσούρη 

και τη Μάριον Ιγγλέση. Οι δουλειές τους, αν και εντελώς διαφορετι-

κές μεταξύ τους, αποτελούν σύγχρονες αφηγήσεις της ιστορίας μας 

και αποδεικνύουν ότι ό,τι και αν έχει μεσολαβήσει, ο διάλογος του 

παρόντος με το παρελθόν παραμένει ανοιχτός και κατά συνέπεια επί-

καιρος, ζωντανός και επιδεχόμενος νέες αναγνώσεις και αναδιατυπώ-

σεις, αποδεικνύοντας τους ισχυρούς, συγγενικούς  δεσμούς μεταξύ 

του τότε και του αύριο.

                                                                                                   Κατερίνα Κοσκινά 
Ιστορικός τέχνης - Μουσειολόγος

Η ATHENS VOICE μου ζήτησε να γράψω λίγες σκέψεις γύρω από τη 

σχέση της τέχνης και της επετείου των 200 ετών από την Ελληνική 

Επανάσταση και ομολογουμένως ένα τέτοιο αίτημα, ευγενές και τι-

μητικό ως είναι, παρά ταύτα δεν είναι και το ευκολότερο. 

Θεωρώ ότι ο λόγος της δυσκολίας του είναι απλός: σε όλη μας τη ζωή, ή τουλάχιστον 

στη δική μου, από τα μαθητικά χρόνια ως την ωριμότητά μας, με κάποιον υπόγειο, 

υποδόριο τρόπο μαθαίνουμε ότι η έννοια «τέχνη» και η θεματική ενότητα «Επανά-

σταση του ’21» δεν έχουν άλλη εμφανή σχέση πλην των τετριμμένων αναπαραστά-

σεων στο δημοτικό σχολείο. Κάθε ένας και καθεμία από εμάς, κάποια στιγμή στη 

ζωή μας, κληθήκαμε να υποδυθούμε έναν ήρωα ή μία ηρωίδα του ’21, μόνο και μόνο 

για τα μάτια και τα αυτιά των γονιών και δασκάλων που το επιθυμούσαν και μόνη 

παρηγοριά την αίσθηση ανακούφισης όταν, επιτέλους, η παράσταση τελείωνε.

Μεγαλύτεροι μάθαμε περισσότερα όταν ήρθαμε σε επαφή με το έργο του Παναγιώ-

τη Ζωγράφου, του ζωγράφου που κατέγραψε τις μάχες του ’21 από τις περιγραφές 

του Μακρυγιάννη, και αποτέλεσε τις βασικές δημιουργικές ερμηνείες από τις μάχες 

που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της γέννησης του σημερινού κράτους μας. 

Ας δούμε πού είμαστε δύο αιώνες μετά την επανάσταση, ας προσπαθήσουμε να 

απαντήσουμε στο ερώτημα «πού είμαστε» με λέξεις, όπως προσπάθησαν να απα-

ντήσουν με τα έργα τους οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό «200 χρόνια από την 

Επανάσταση του 1821. Και μετά;». Πώς καταγράφεται σήμερα ο αγώνας της παλιγ-

γενεσίας αλλά και η πορεία μας έκτοτε;  

Η Ελλάδα άλλαξε σε απίστευτο βαθμό αυτά τα 200 χρόνια. Μετατράπηκε από μία 

βαλκανική υποβαθμισμένη επαρχία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας σε μια ευρω-

παϊκή δημοκρατία που, παρά τις ανεπάρκειες, τα προβλήματα και τις παθογένειές 

της βελτιώνεται διαρκώς. Μόνο μέσα στα χρόνια της δικής μου ζωής η χώρα έχει 

μετεξελιχθεί σε βάθος που εξέπληξε ακόμα και εμάς τους ίδιους, με αποτέλεσμα, 

δειλά έστω, να μπορούμε να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία.

Από το 1821 και μετά τροποποιήσαμε τον εαυτό μας και τον φακό μέσω του οποίου 

βλέπουμε τον εαυτό μας: πήγαμε από την «ψωροκώσταινα», στον νεοκλασικισμό, 

στη γενιά του ’30, στο έπος του ’40, στον εμφύλιο, στην αντιπαροχή, στη μεταπολί-

τευση και τη δεκαετία του ’80, στην ένταξη στο κοινό νόμισμα, στη χρεοκοπία, στην 

πανδημία και σήμερα στην ελπίδα ότι σύντομα, κάποια στιγμή, η ζωή επιτέλους θα 

επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς.

Οφείλω ευθύς εξ αρχής να ομολογήσω ότι δεν παρακολούθησα από ιδιαιτέρως 

κοντινή απόσταση τις δράσεις του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική 

Επανάσταση του ’21. Τις είδα, όμως, με την ολοκλήρωσή τους και σε αυτό το στάδιο 

προκύπτει ως συμπέρασμα η παρατήρηση μιας διαφοράς ανάμεσα στις παραστα-

τικές τέχνες και τις αναλυτικές επιστήμες. Αν, για παράδειγμα, αντιπαραβάλλει 

κανείς την προβεβλημένη έκθεση σε μεγάλο μουσείο της χώρας για τα 200 χρόνια 

του ελληνικού κράτους με την έκδοση ιδιωτικού ιδρύματος για τις δέκα μεταρρυθ-

μίσεις που διαμόρφωσαν το ελληνικό κράτος κατά το ανάλογο χρονικό διάστημα, 

η διαφορά είναι σημαντική: στην πρώτη περίπτωση έχουμε μια μάλλον αμήχανη α-

ποτίμηση, με την έννοια ότι δεν κρίθηκε αρκούντως (αυτό)κριτική και δημιουργική, 

ενώ στη δεύτερη έχουμε μπροστά μας μια εξαιρετικά αναλυτική και τεκμηριωμένη 

ερμηνεία για την πορεία της χώρας τα τελευταία 200 χρόνια. Ομοίως, στο θέατρο 

ανέβηκαν με δημιουργικό τρόπο έργα με θέμα το ’21, για πρώτη ίσως φορά μακριά 

από το περιβάλλον σχολικών εορτών, ενώ η νέα μας Εθνική Πινακοθήκη δεν κατά-

φερε να φέρει το νέο στα πράγματα.

Γιώργης Γερόλυμπος
Αρχιτέκτονας - Φωτογράφος

Δύο 
αιώνες 

μετά 
την Επα-
νάσταση. 

Πού 
είμαστε;
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ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΙΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΟΥΛΙΤΑ ΚΑΡΑΜΑΥΡΟΥ

ΖΩΖΩ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

ΜΑΡΩ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΝΟΥ∆ΗΣΒΙΚΤΩΡΑΣ - ΜΗΝΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΜΕΛΙΝΑ MOSLAND-ΦΑΚΙΤΣΑ

Oι 18 διακριθέντες
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ΆσπΆ ΘεΟχΑΡη

ΙΆσων ΜεγκΟΥλΑς (CACAo RoCks)

Δημητρησ ςκΟΥΡΟγΙΑΝΝης

μΆρΙλένΆ ΤςΟΥκΑ

έλένΆ κΥΡκΙλη

μΆνοσ ΜπΑΤζΟλης

Δημοσ ΦλεςςΑς

ΙΆκωβοσ ΒΟλκώΒ

έλένη λΥΡΑ
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΕΛΛΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΝΣΑΡΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΓΓΟΥΝΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΤΣΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ

DOMINIQUE PARDIEUX

ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΑΝ∆ΡΕΑΧΑΡΑ ∆ΗΜΑΚΑΚΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
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αθανασιοσ ζτΟΥπΑσ

χρηστοσ κΑτΡΟΥτσΟσ

αθανασιοσ πΡΟβελεγγΙΑδησαθανασιοσ πΑπΑκωΝστΑΝτΙΝΟΥαντωνια κΑτηφελη

χαραλαμποσ δεΡμΑτησ

μπαρμπαρέλα σφηκΑ VESNA SOLOVIC

δημητρησ χΑτζηφωτΙΟΥ

σοφια μπΟμπΟλη

Oι υπόλοιπες συμμετοχές
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ΑΓΑΠΗ ΜΥΡΣΟ∆ΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ

3o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΑΚΗΣ ∆ΟΥΒΑΡΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΕΜΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΪΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΨΗΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
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γιωργοσ  στΑϊκΟσ

μαντλεν ΑΝηψητΑκη

παναγιωτησ φεΡεΝτΙΝΟσ

χρυσανθη πετΡΑ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΛΥΡΗ ∆ΙΚΑΙΑ ∆ΕΣΠΟΤΑΚΗ

PASCALINE BOSSUΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑ∆ΟΥΡΑΚΗ ΝΟΤΑ ΠΑΤΕΡΙΜΟΥ

ΑΝΝΑ ΣΙ∆ΕΡΑΤΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΕΑ

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ  ΑΠΛΑ∆ΑΣΕΛΕΑΝΝΑ ΤΑΜΠΟΥΡΗ

ΠΑΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΡΙΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
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δημητρα πΟΥλΟΥ

ChristinA Pancess

τασοσ λΙΑκΟπΟΥλΟς

καλλιροη πΑπΑδΟπΟΥλΟΥ
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ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΠΟΣΠΟΡΗΣΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΪΝΟΣ

ΟΛΓΑ ΛΑΘΥΡΗ

∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΑΪΤΑΝΗ - ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΟΥ ΜΥΡΑ ΚΟΣΚΕΡΙ∆ΟΥΝΑΝΣΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
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κωστασ σκλΑβεΝΙτησ

αντωνια μΑΝτζΟΥκΑ

μαρια - μαγδαληνη μεΡγεμηιωαννα λΥκΟΥδη

λιανα πΑπΑλεξη δημητρησ ΦΡΑγκΟγΙΑΝΝησ

COSTAS PLIATSIKAS μαργαριτα πΑτΡωΝη

κωστασ  μπΑΡδωσΑσ SimOn RIedLeR
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∆ΑΦΝΗ ΚΛΑΓΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ - ΡΑΦΑΗΛ ΣΗΜΑ∆ΗΣ ΕΛΕΝΑ  ΑΡΣΕΝΙ∆ΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΤΖΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΥΜΑΡΑΚΗΣ

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
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DenADA Bullari

ελενη τσΑκμΑκη

παρασκευη μΑγκΑβετσΟΥ γιαννησ ΑΡγΥΡΙΑδησ

χριστινα σδΟΥκΟΥ βασιλεια βλΑχΟΥ στελλα μπελεση

δημητρα μΑλτΑμπε

δημοσ κηπΟΥΡΟσ

ολυμπια χΑτζη μαρθα κΟλλΙΑ δημητρησ κΑπετΑΝΟΥαντωνησ ΡΑπΑΝησ

φιλιπποσ ΝτεγΙδησ πελαγια τΑμπΑκΑκη

μαϊρα στεφΟΥ
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ΙΩΑΝΝΑ ΠΛΕΣΣΑΕΛΕΝΗ  Ι. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΕΝΤΖΑ

∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΟΥΝΗ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ-ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΣΥΛΒΙΑ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ

ΗΡΩ Π. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
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λαμπρινη τσΑΡΟΥχΑλεωνιδασ γεΡΟΝτΙδησ

ελπιδα μΙχΑλΟπΟΥλΟΥ
νικοσ ΡΑκκΑσ

εμμανουελα βΑσΙλΑκησπυριδων  κΡΑγκΑΡησσοφια γεωΡγΙΟΥ

σταθησ φωτησ ληδα ΑλεξΟπΟΥλΟΥ αναστασιοσ  ΙωΑΝΝΟΥ δημητρα κληΡΟΝΟμΟΥ

ισμηνη γΑλΑΝΟπΟΥλΟΥ

βενερη - στεργιου comotirio



34 A.V. 13 - 19  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ

ΤΖΕΝΗ ΦΑΛΙΑΡΙ∆ΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΛΙΛΗ

MAUD  GUTERSTAM

ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΕΛΕΡΗ

ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΒΟΓΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΛΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΠΟΥΣΗΣΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
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καιτη πΡΟφητη αριστειδησ χΡΥσΑΝθΟπΟΥλΟσ

κωνσταντινοσ σπΑΝΟσ

ιωακειμ ΑΡζΑμΑΝΟγλΟΥ

ελλη εμπεδΟκλη

μαρια ζηση

MArtin  OlAVegOyA Hurtado

χαρησ ΑπΟστΟλΟπΟΥλΟσ σταυρουλα χΑΝτζη

ναντια ΑδΑμΟπΟΥλΟΥ

VAsilis Vasili

σωτηρησ ηλΙΑδησ



36 A.V. 13 - 19  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΪΚΟΥΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ

TONI MILAQIRAMY TAREK RADWANΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΙΤΟΥΝΑΣ

ΦΛΩΡΑ ΦΟΥΣΤΕΡΗ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΖΑΝΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΟΜΠΟΛΑ

ΝΩΝΤΑΣ ΡΕΝΤΖΗΣ

ΤΑΣΟΣ ΤΣΟΥΝΤΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
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ΟΡΦΕΑΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΕΤΣΙΚΟΣ

ΚΑΣΣΙΟΠΗ  ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥΡΩΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ ΥΠΑΤΙΑ ΒΑΦΙΑ∆ΑΚΗΛΙΤΣΑ ΚΑΣΟΥΜΗ

ΜΑΡΙΑ ΒΟΛΑΚΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗ ΓΙΑΛΑΜΑ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΤΕΧΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΗΝ∆ΟΥΡΗΣ

ΜΥΡΤΩ ΣΑΚΚΑ
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ

ΑΡΛΙΝΑ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ-ΠΑΛΑΜΗ∆Η

ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΟΓΛΟΥ
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Swatch Clear Tα  βλέπω όλα μέσα-έξω!
▶ Η Swatch ξεκινάει δυναμικά τη νέα χρονιά με την κυ-

κλοφορία μιας ξεχωριστής συλλογής που δεν μπο-

ρείς να μην αγαπήσεις. Η σειρά Clear αξιοποιεί το μεγαλύ-

τερο trend της εποχής, τη διαφάνεια, και φέρνει ξανά στο 

προσκήνιο ένα από τα πιο θρυλικά looks της Swatch από το 

1985. Μίνιμαλ σχεδιασμός, διαφανή κάσα και καντράν, 

χρωματιστοί δείκτες και ανάλαφρη αίσθηση είναι τα χαρα-

κτηριστικά της νέας συλλογής που περιλαμβάνει τα μο-

ντέλα Big Bold, Gent, New Gent και Skin. Clear or not? H 

επιλογή είναι δική σου.-
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Επιμέλεια: 
τανια δελη

Clearly Bold 
€100

Clearly Gent 
€70

Clearly New 
Gent €80

Clearly Skin 
€115
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4 ελληνικά  
brands 

με φιλοσοφία 
upcycling

Της ΕλΕνηΣ ΜπΕζιριάνογλου

Η ανακύκλωση έχει γίνει μία από τις καθη-

μερινές μας συνήθειες και ευτυχώς γιατί το 

περιβάλλον χρειάζεται τη στήριξη και την 

προστασία μας. Εκτός από το recycling, πολύ 

σημαντικό είναι και το upcycling που μετα-

τρέπει τα άχρηστα προϊόντα σε νέα, υψηλό-

τερης ποιότητας. Η φιλοσοφία του upcycling 

έχει κερδίσει πολλά brands που δημιουργούν 

ρούχα, αντικείμενα και αξεσουάρ από υλικά 

που κανονικά θα κατέληγαν στα σκουπίδια, 

παρατείνοντας τη ζωή τους και δίνοντάς τους 

μια δεύτερη ευκαιρία.

3quarters
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Αθήνας,  

οι πολύχρωμες τέντες των σπιτιών της, έγινε πηγή 
έμπνευσης για τους 3quarters που αποφάσισαν  

να τις μετατρέψουν σε πρωτότυπες, χειροποίητες, 
ανθεκτικές τσάντες. Ρετάλια τεντών και υλικά  
από ντόπιους προμηθευτές που δουλεύονται  

στο χέρι, με φαντασία και μεράκι. Εδώ θα βρεις  
σακίδια πλάτης και τσάντες σε ξεχωριστούς  

χρωματικούς συνδυασμούς, ενώ κάθε σχέδιο  
είναι κυριολεκτικά μοναδικό. 

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

Salty bag
Πού πάνε τα πανιά των παροπλισμένων  

ιστιοπλοϊκών σκαφών; Τι γίνονται όταν πια δεν  
τα φουσκώνει ο αέρας των θαλασσών;  

Χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πανιών (από σκάφη, 
αλεξίπτωτα, αετούς) καίγονταν με τεράστια  

επιβάρυνση για το περιβάλλον, μέχρι που  
τρεις νέοι δημιουργοί αποφάσισαν να τα  

χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν πρωτό-
τυπες και ανθεκτικές τσάντες. Φυσικά μπορείς  

να δώσεις και εσύ το παλιό σου ιστίο για  
επανάχρηση ή ακόμα και την παλιά σου salty bag 
κερδίζοντας έκπτωση για την αγορά μιας νέας. 

saltybag.com

Denou
Οι δημιουργίες της Κωνσταντίνας Καραμπότσου,  
ή αλλιώς Denou, προέρχονται από ασήμι, ημιπο-
λύτιμες πέτρες, μέταλλα, υφάσματα, γραβάτες, 
φερμουάρ, παλιά κουμπιά, αλλά και απίστευτα 

ανακυκλωμένα υλικά όπως καπάκια αναψυκτικών, 
δίσκους βινυλίου, cds, καουτσούκ, πλήκτρα  
υπολογιστή, σχοινιά, αλουμίνιο, κάψουλες  
από καφέ nespresso, πλαστικά, περιοδικά,  
εφημερίδες, κουρελούδες και οτιδήποτε  

άλλο την εμπνεύσει. 

www.denou.gr

Convert Art
Ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα καταστήμα-
τα upcycling στην Αθήνα. Εκεί στην πλατεία Ψυρρή 

μεταμορφώνει χρησιμοποιημένες σαμπρέλες, 
ελαστικά, ηλεκτρολογικό υλικό και αλουμίνιο  

σε χειροποίητες τσάντες, κοσμήματα, αξεσουάρ 
και χρηστικά αντικείμενα. Τα προϊόντα τους έχουν 

παρουσιαστεί σε πολλές εκθέσεις και έχουν  
βραβευθεί πολλές φορές. Τσέκαρε οπωσδήποτε 

τις πολυμορφικές τσάντες και τα clutches. 

convertart.gr

οι προσφορές ξεκίνησαν 
στα brands Calzedonia, 
Intimissimi, Intimissimi 

Uomo, Tezenis και  
Falconeri και φτάνουν  
το -50% σε επιλεγμένα  

είδη. Ευκαιρία  
να αποκτήσεις όλα  

τα αγαπημένα σου ρούχα, 
lingerie και αξεσουάρ.

Μη 
χασεισ!

Very

To χρώμα που διάλεξε η Pantone 
για το 2022

UGG
Γούνινη παντόφλα €104

TEZENIS
Φλις παντελόνι €13,25

TED BAKER
Γούνινο παλτό €385

SAFILO
Γυαλιά ηλίου Hugo

LES 
CONNAISSEURS

Τσάι Noel Blue tea

FUJIFILM
Φωτογραφική μηχανή Instax Mini 11

ESSENCE
Παλέτα σκιών €4,19

ENVIE 
SHOES
Γαλότσες από 
καουτσούκ €39

ECOALF
Τσαντάκι με logo «I Do Care» €19,90

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
Μεταξωτή μάσκα ύπνου 

της Χριστιάνας Βαρδάκου με γέμιση 
αποξηραμένης λεβάντας και σπόρους chia €65

KARL LAGERFELD
Τσάντα €135

GARMIN
Smartwatch 

Forerunner 45 
€169,99

CONVERSE
Jacket €119,90 

CARPISA
Γυναικεία τσάντα 
€49,95

PANDORA
Ασημένιο δαχτυλίδι 

με σμάλτο €25

MAC
Υγρό κραγιόν, 

από τη 
συλλογή 

MAC x L
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 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

399.000 το ÇSpiderman-
NowayhomeÈ, 

126.350 το ÇΣμύρνη μου 
αγαπημένηÈ και συνεχίζουν

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

JUST THE FACTS
Τι βλέπουμε όταν 

κοιτάμε τον ουρανό *** 
ο παράδοξος έρωτας 

μεταξύ μιας φαρμακοποιού 
και ενός ποδοσφαιριστή

 
Scream *½ 

τραγελαφική σατιρική 
αποδόμηση του έπους του 

Γουές Κρέιβεν
 

Για πάντα κοντά σου *** 
Πατέρας και γιος  

για πάντα μαζί
 

Πράκτορες 355 ** 
τετράγωνο αστέρων: 

τσαστέιν – Κρουζ – 
Κρούγκερ - Νιόγκ’ο

 
Ράινερ Βέρνερ 

Φασμπίντερ **½ 
φασμπίντερ και ξερό ψωμί

 
Σχέδιο Διάσωσης – 

Πλασματούδια σε 
εξαφάνιση

Η φαρμακοποιός Λίσα κι ο ποδοσφαιριστής Γιόργκι συνα-

ντιούνται τυχαία σε έναν δρόμο του Κουτάισι. Θα νιώσουν 

την έλξη μεταξύ τους και θα κανονίσουν να βρεθούν την ε-

πόμενη μέρα, αλλά η μοίρα έχει άλλα σχέδια. Μια κατάρα όχι 

μόνο δεν θα τους επιτρέψει να συναντηθούν, αλλά θα τους 

στερήσει και το μεγαλύτερο ταλέντο που διαθέτουν και χάρη 

σε αυτό μπορούν να ασχολούνται επαγγελματικά με ό,τι αγα-

πούν περισσότερο στη ζωή.

Η 
δεύτερη ταινία του Γεωργιανού Αλεξάντρ Κομπερίτζε 
είναι μια χαμηλότονη, τρυφερή ιστορία με πρωτα-
γωνιστές δύο νέους μελαγχολικούς ανθρώπους που 
κινούνται σε διαφορετικά σύμπαντα αλλά κάποια 

στιγμή οι δρόμοι τους συναντώνται. Το love story που 
αφηγείται ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος του «Let the 
summer never come again» (το προ 5ετίας, διάρκειας 202 
λεπτών ντεμπούτο του Γεωργιανού δεν προβλήθηκε ποτέ 
στην Ελλάδα) είναι διανθισμένο με ποιητικές πινελιές και 
ανεπαίσθητα κωμικά σκετς που τονίζουν το παράλογο της 
ζωής και προσδίδουν στην ταινία μια μαγική –και άκρως 
σινεφιλική– λάμψη. Το γεμάτο συμβολισμούς και αινίγ-
ματα ελλειπτικό σενάριο δεν ακολουθεί τον δρόμο της 
πεπατημένης ερωτικής κομεντί. Προάγει αντισυμβατικές 
λύσεις με ενδιαφέροντες πειραματισμούς, ενώ και τα μυ-

στικά του είναι καλά κρυμμένα ώσπου να έρθει το ανατρε-
πτικό φινάλε. Τι είναι όμως αυτό που κάνει ξεχωριστό το 
«Τι βλέπουμε όταν κοιτάμε τον ουρανό»; O σκηνοθέτης ε-
πιμένει στην απλότητα της αφήγησης και την καθαρότητα 
του βλέμματος (αυτό που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά 
έχει τελικά μεγαλύτερη σημασία, σύμφωνα με τον Γεωρ-
γιανό) σε μια απόλυτη ουμανιστική δημιουργία. Η ιστορία 
της Λίσα και του Γκιόργκι είναι σαν μια μικρή ψηφίδα στο 
παζλ της γκρίζας γεωργιανής καθημερινότητας, με την 
ποδοσφαιρική ένταση (όλη η πόλη ζει στους ρυθμούς του 
Παγκόσμιου Κυπέλλου ενώ ακόμη δεν έχουν κοπάσει οι 
πανηγυρισμοί από τον θρίαμβο της τοπικής ομάδας Τορ-
πέντο απέναντι στην πιο ισχυρή Ντιναμό Τιφλίδας) να 
κουμπώνει απρόσμενα με το πνευματώδες κομμάτι ενός 
έρωτα σχηματισμένου από τα πιο αγνά υλικά. Είναι σίγου-
ρο πως η ταινία χάρη στη λυρική ομορφιά και τη ζεστασιά 
της θα αγγίξει τον ψαγμένο σινεφίλ αλλά δεν είμαστε και 
τόσο βέβαιοι ότι θα έχει την ίδια απήχηση και στο πλατύ 
κοινό. Η υπερβολική διάρκειά του (150 λεπτά) ίσως να 
κουράσει κάποιους, σε αντίθεση με εκείνους που επιδιώ-
κουν να βιώσουν όσο πιο δυνατά γίνεται το βραδυφλεγές 
και αυθεντικό δράμα του Κομπερίτζε. Ειδική μνεία της 
Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής στο 62ο Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου Θεσσαλονίκης. ●

Τι βλέπουμε όταν κοιτάμε τον ουρανό 
(What do We see When We look at the sky?) *** 

ΣκηνοθεΣία: Αλεξάντρ Κομπερίτζε ΠρωταγωνίΣτούν: Γκιόργκι Μποκοροσβίλι, Βάκτανγκ Παντσουλίτζε,  
Άνι Καρσελάτζε, Γκιόργκι Αμπρολάτζε, Ολίκο Μπαρμπακάτζε

criticÕs CHOICE

Aκόμη
▶▶▶ Η βιογραφία του Όσκαρ Ρέλερ «Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ» (Enfent terrible) (**1/2) επιδιώκει να θυμίζει τόσο πολύ το 

σινεμά του αιρετικού Γερμανού, ώστε σε κάποια σημεία μοιάζει σαν να είναι γυρισμένη από τον σκηνοθέτη του «Καβγατζή»  

και του πολυβραβευμένου «Ο φόβος τρώει τα σωθικά». Τρομερές ανέκδοτες ιστορίες από τη ζωή του τρομερού σκηνοθέτη, 

ανακατεμένες με την ασυμβίβαστη καλλιτεχνική ματιά του, καθώς και τις εμμονές ή τους εθισμούς του. Η πληθωρική ερμη-

νεία του Όλιβερ Μασούτσι μοιάζει να είναι το κερασάκι στη χορταστική τούρτα του Ρέλερ (Sources of life). ▶▶▶ Το animation 

«Σχέδιο Διάσωσης» περιγράφει το ταξίδι στον χρόνο των Οπ και Εντ, που καταφθάνουν από τα νησιά Γκαλαπάγκος και το μα-

κρινό 1835 στη σύγχρονη Σανγκάη και παθαίνουν πολιτισμικό σοκ από τις τρομακτικές τεχνολογικές αλλαγές, ενώ με τρόμο 

ανακαλύπτουν ότι το είδος τους έχει πλέον εκλείψει. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.
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δ
εν είναι λίγες οι φορές στον 
παγκόσμιο κινηματογράφο 
που οι χαρακτήρες μιας 
ταινίας κοιτούν κατάματα 
την κάμερα. Ο πρωταρχικός 
κανόνας για τους ηθοποιούς 

του σινεμά (μην κοιτάζεις την κάμερα, 
κοίταζε λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο δίπλα 
αλλά ποτέ ακριβώς) έχει ως σκοπό τη 
διατήρηση του «τέταρτου τοίχου», 
δηλαδή τη διατήρηση της φαντα-
σίωσης του θεατή πως μπορεί 
να παρακολουθεί όσα συμβαί-
νουν χωρίς να τον βλέπουν. 
Όσο ο «τέταρτος τοίχος» 
υπάρχει, μπορείς ως θε-
ατής να είσαι αόρατος, 
μπορείς να κρίνεις και 
να παρατηρείς. Όταν 
όμως ξαφνικά αυτή η 
σύμβαση καταργείται, 
μετατρέπεσαι αυτο-
μάτως σε «συνεργό», 
θέλοντας και μην είσαι 
πλέον συμμέτοχος. 
Για κάποιους είναι 
αιφνιδιαστικό ή άβολο, 
για άλλους μια άκρως 
απολαυστική εμπειρία. 
Σίγουρα, πάντως, όταν τα 
τεράστια μάτια του πρωτα-
γωνιστή της οθόνης συνα-
ντήσουν τα δικά σου, είσαι όσο 
πιο κοντά θα βρεθείς ποτέ στην 
αλήθεια του ήρωά του. Η τεχνική 
της ευθείας απεύθυνσης χρησιμοποι-
είται συχνά στην κωμωδία ή σε κωμικές 
σκηνές ως σχολιασμός μιας κατάστασης, 
αλλά και σε άλλα κινηματογραφικά είδη·  
όταν ο χαρακτήρας κοιτάζει τον εαυτό του 
σε καθρέπτη ή όταν σε ένα κοντινό πλάνο 
δύο προσώπων η κάμερα παίρνει τη θέση 
του ενός, προκειμένου το κοινό να ταυτι-
στεί μαζί του. Το πραγματικά ενδιαφέρον 
όμως δεν έγκειται σε καμία από τις παρα-
πάνω περιπτώσεις, καθώς στην πρώτη 
πρόκειται για κάτι μάλλον προβλέψιμο 
και στις υπόλοιπες η ψευδαίσθηση διατη-
ρείται. Το σπουδαίο είναι το αναπάντεχο. 
Όταν σε κομβικό σημείο της ταινίας δεν το 
περιμένεις και το κεντρικό πρόσωπο γυ-
ρίζει το κεφάλι του για να κοιτάξει όχι τον 
συνομιλητή ή τον εαυτό του αλλά εσένα, 
τότε κάτι αληθινά σημαντικό συμβαίνει 
στην ιστορία.

Ανατροπή της πλοκής
Στο ερωτικό θρίλερ «Chloe» (2009) του Α-
τόμ Εγκογιάν –βασισμένο στο γαλλικό 
«Nathalie» (2003) της Αν Φοντέν– περίπου 
μέχρι τα 2/3  της ταινίας η αγγελικής ομορ-
φιάς Κλόι (Αμάντα Σέιφριντ) απολαμβάνει 
τη συμπάθεια –ή και συμπόνια– του κοινού. 
Ο ρόλος της, περισσότερο ενός αθώου και 
τραυματισμένου πλάσματος παρά μιας 
αινιγματικής femme fatale, αποκαλύπτει 
κλιμακωτά την εμμονική του φύση. Η ο-
λοκληρωτική μεταστροφή του όμως, από 
πληγωμένο θύμα σε απειλή (όσο απειλη-
τικός μπορεί να είναι ένας χαρακτήρας με 
το πρόσωπο της Σέιφριντ), συμβαίνει μια 
συγκεκριμένη στιγμή και συμβαίνει με ένα 
μόνο βλέμμα. Όταν η Κάθριν (Τζούλιαν 
Μουρ) δεν ανταποδίδει τα αισθήματα της 
Κλόι, εξηγώντας της πως η επιχειρηματική 
συναλλαγή τους έληξε, η δεύτερη φαίνεται 
να βουλιάζει σε μια άβυσσο απελπισίας. Κα-
τά την έξοδό της από το ιατρείο της Κάθριν, 
μένει ακίνητη για λίγα δευτερόλεπτα προ-
σπαθώντας να διαχειριστεί την απόρριψη. 
Τότε σηκώνει τα μάτια και μας κοιτά ανασαί-
νοντας γρήγορα. Είναι τότε που συνειδη-
τοποιούμε πως ο χρόνος μόλις ξεκίνησε να 
μετρά αντίστροφα. 
Η ψύχωση ή η παράνοια έχουν αποδοθεί 
πολλές φορές με αυτόν τον τρόπο (από τις 
βωβές ταινίες του γερμανικού εξπρεσιο-
νισμού μέχρι την «Ολέθρια σχέση» του Έι-

ντριαν Λάιν, του 1987, και τη σκηνή όπου η 
Γκλεν Κλόουζ ανοιγοκλείνει τον διακόπτη 
ακούγοντας τη «Μαντάμ Μπατερφλάι»). Το 
βλέμμα στην κάμερα απαντά και στην –πο-
λύ διαφορετική– γαλλική εκδοχή, εκεί όμως 
έχοντας εξομολογητική σημασία· η Ναταλί 
δεν υπήρξε ποτέ. 
Από την αγγελική στη διαβολική ομορφιά 
και στον γοητευτικό «θείο Τσάρλι» του Τζό-
ζεφ Κότεν στο «Shadow of a Doubt» («Η σκιά 
της αμφιβολίας» / «Το χέρι που σκοτώνει», 
1943) του Άλφρεντ Χίτσκοκ. Ο μεγαλοφυ-
ής λάτρης του μακάβριου τοποθετεί τον 
δολοφόνο του στον πυρήνα της οικογενεια-
κής εστίας, στην κεφαλή του οικογενειακού 
τραπεζιού και στο πλευρό της συνονόματης 
ανιψιάς του (Τερέζα Ράιτ), πάνω στην οποία 
ασκεί μια φοβερή επίδραση, σχεδόν ερω-
τική. Κατά τον μονόλογο μίσους του θείου 
Τσάρλι ενάντια στις πλούσιες χήρες, η κάμε-
ρα κινείται όλο και πιο κοντά του φτάνοντας 
σε ένα πολύ κοντινό προφίλ. Τότε έξαφνα 
στρέφεται προς εμάς και μας θέτει το ερώ-
τημα: είναι άραγε άνθρωποι αυτές οι γυναί-
κες ή πρέπει να τις σκοτώσουμε; Ο Χίτσκοκ 
δεν αγαπά να σπάει τον «τέταρτο τοίχο». 
Αντιθέτως, συχνά μας επιτρέπει να παρα-
κολουθούμε τους ήρωές του σαν μέσα από 
μία κλειδαρότρυπα, «ηδονοβλεπτικά». Στην 
πραγματικότητα, η Τσάρλι ερωτάται. Μέσα 
από τα δικά της μάτια είναι ιδωμένη όλη η 
σκηνή, αυτό όμως το αντιλαμβανόμαστε 
μόνο στο επόμενο πλάνο, όταν η κάμερα 
αρχίσει να απομακρύνεται και ο τρόμος μας 
καταλαγιάζει. Η αμφιβολία μέσα της έχει 
ήδη φυτευτεί και τώρα γιγαντώνεται. Η α-
ριστουργηματική κινηματογράφηση εδώ 
καταργεί και διατηρεί τη σύμβαση ταυτό-
χρονα, όπως ταυτόχρονα το κωμικό είναι 
τραγικό και όπως υπάρχει κάτι ανάμεσα σε 
δυο πρόσωπα αλλά και δεν υπάρχει.

Κραυγή
Από όλες τις σιωπές του σινεμά, εκείνη ό-
που τα μάτια μιλούν πιο δυνατά από ποτέ 
ανήκει στον Ίνγκμαρ Μπέργκμαν και στο 
«Καλοκαίρι με τη Μόνικα» (1953). Η συγκλο-

νιστική ματιά της Χάριετ Άντερσον τρυπάει 
τον φακό, χαρίζοντάς μας το πιο αιφνίδιο 
και το πιο ερωτικό βλέμμα που έχει κατα-
γραφεί στη μεγάλη οθόνη ως σήμερα. Α-
πορρίπτοντάς σαν τον καπνό του τσιγάρου 
της όλη την πίεση και τη βία που έχει υπο-
στεί, όλα τα «πρέπει» της ενήλικης ζωής, 
την ανεπιθύμητη μητρότητα, την αφόρητη 
φτώχια, κοιτάζει την κάμερα αυτάρεσκα, 

λάγνα, ανελέητα. Υπό τον τρελό ρυθμό 
του ragtime, αμίλητη, με ένα μόνο 

βλέμμα η Μόνικα ουρλιάζει για 
όσα, τρία χρόνια αργότερα, η 

Ζιλιέτ (Μπριζίτ Μπαρντό) θα 
λικνιστεί στον φλεγόμενο 

χορό της («Και ο Θεός… έ-
πλασε την γυναίκα», Ροζέ 

Βαντίμ, 1956). Τώρα που 
το καλοκαίρι τέλειωσε 
και η πραγματικότητα 
την καταπλακώνει, η 
ανάγκη της για ελευ-
θερία και όλες οι απο-
λαύσεις που επιθυμεί 
να γευτεί, καθρεφτί-
ζονται μέσα σε αυτό το 

αξεπέραστο βλέμμα. Ο 
Μπέργκμαν –που έμελ-

λε μαζί με τον Χίτσκοκ να 
αποτελέσουν κορυφαία 

πηγή έμπνευσης για το γαλ-
λικό Νέο Κύμα που θα ακολου-

θούσε– σε καθιστά συνένοχο με 
ύψιστη μαεστρία· σε προκαλεί να 

φανταστείς τα πάντα και αν μπορείς, 
κάνε διαφορετικά.

Ο ηθοποιός θέλει να τον κοιτούν μα σπάνια 
ανταποδίδει το βλέμμα. Όταν αυτή η διά-
δραση –γνώρισμα του θεάτρου– συμβαίνει 
στον κινηματογράφο, την τέχνη των πολ-
λών τρόπων θέασης των πραγμάτων, η δύ-
ναμή της είναι σπουδαία. Ειδικά όταν συμ-
βαίνει στο τέλος του έργου. Στη «Φανέλα με 
το “9”» (1988) ο Παντελής Βούλγαρης δεν 
σε αφήνει να πάρεις τα μάτια σου από τον 
λαμπερό πρωταγωνιστή του, θυμίζοντας 
στο νέο ελληνικό σινεμά πώς είναι όταν ο 
φακός ερωτεύεται ένα πρόσωπο. Ο Μπιλ 
Σερέτης, του απόλυτου τότε ζεν πρεμιέ 
Στράτου Τζώρτζογλου, σε παρασύρει στο 
ταξίδι του προς την επιτυχία και την προδι-
αγεγραμμένη πτώση, με το αίσθημα της μα-
ταίωσης να κορυφώνεται στην τελευταία 
σκηνή. Μεγάλος πια, ανώνυμος ανάμεσα 
σε άλλους ανώνυμους φιλάθλους, ο Μπιλ 
στρέφει το θλιμμένο βλέμμα του σε σένα. 
Σε εσένα που ξέρεις ποιος είναι πραγματι-
κά. Το βλέμμα μέσα στην κάμερα τότε είναι 
πολύ πιο ισχυρό από οποιοδήποτε άλλο φι-
νάλε· αναρωτιέσαι αν το αδιέξοδό του (θα 
μπορούσε να) είναι και δικό σου. 
Στα «400 χτυπήματα» του Φρανσουά Τριφό 
(1959), έχοντας ήδη  ακολουθήσει τον μικρό 
Αντουάν (Ζαν-Πιερ Λεό) σε όλη την πορεία 
του και έχοντας συναισθανθεί τα βάσανά 
του, στην τελευταία σεκάνς αγωνιούμε α-
κόμη μια φορά μαζί του για το αν θα κατα-
φέρει να φτάσει τελικά στη θάλασσα. Στον 
μακρινό και πολυπόθητο προορισμό. Όταν 
φτάνει, μας κοιτάζει κατάματα και το πλάνο 
παγώνει. Είναι σαν να μας φωνάζει: Δείτε 
καλύτερα! Ο Φρανσουά Τριφό είμαι εγώ! 
Χάριν αυτού του βλέμματος καταλαβαίνου-
με πως ο 12χρονος Αντουάν θα τα καταφέ-
ρει στη ζωή του και θα γίνει σκηνοθέτης. Εί-
ναι μια ωδή στην τέχνη του σινεμά αυτό το 
βλέμμα. Και φυσικά, σαφής αναφορά στον 
Μπέργκμαν (που τόσο θαύμαζε ο Τριφό). Ο 
κινηματογράφος σαν χώρος αλλά και σαν ι-
δέα πρωταγωνιστεί στα «400 χτυπήματα». Ο 
Αντουάν λατρεύει τις ταινίες και σε μια από 
τις σκηνές που βρίσκονται στο σινεμά μαζί 
με τον φίλο του Ρενέ, κλέβουν αστραπιαία 
την αφίσα μιας ημίγυμνης πρωταγωνίστρι-
ας. Η αφίσα αυτή είναι από το «Καλοκαίρι με 
τη Μόνικα» και η εικονιζόμενη κοπέλα βέ-
βαια δεν είναι άλλη από την αισθησιακή Χά-
ριετ Άντερσον. A

Πράκτορες 355 (The 355) **
ΣκηνοθεΣία: Σάιμον Κίνγκμπεργκ ΠρωταγωνίΣτούν: Τζέσικα Τσαστέιν, 
Πενέλοπε Κρουζ, Ντάιαν Κρούγκερ, Λουπίτα Νιόγκ’ο,  
Εντγκαρ Ραμίρεζ, Σεμπάστιαν Σταν

 
Οι κορυφαίες πράκτορες του κό-

σμου ενώνουν τις δυνάμεις 
τους για να εντοπίσουν ένα 

μυστικό όπλο υψίστης α-
σφαλείας που μπορεί να 
πέσει σε λάθος χέρια.
 
Η Τζέσικα Τσαστέιν ηγείται 

μιας ετερόκλητης ομάδας 
δυναμικών γυναικών σε μια 

τυπική αλλά καλοκουρδισμέ-
νη κατασκοπική περιπέτεια με 

εκρηκτικές σκηνές πάλης. Το γυ-
ναικείο στοιχείο προσδίδει φινέτσα 

στο φιλμ του κυρίως παραγωγού και σεναριογράφου Σάιμον 
Κίνγκμπεργκ, με την πλοκή να μην έχει ιδιαίτερη πρωτοτυπία 
εκτός της σφριγηλής παρουσίας των τεσσάρων σταρ, που ε-
ντυπωσιάζουν με τις ικανότητές τους στο κομμάτι της δράσης. 
Ειδικά η μονομαχία των Τσαστέιν και Κρούγκερ έχει τόσες δι-
ακυμάνσεις και ανατροπές ώστε μπορούμε με βεβαιότητα να 
πούμε πως ο πυρήνας της –προσχηματικής πάντως– ιστορίας 
εντοπίζεται στην αναγκαστική συνύπαρξη της Aμερικανίδας 
και της Γερμανίδας κατασκόπου. 

Για πάντα κοντά σου (Now here special) ***
ΣκηνοθεΣία: Ουμπέρτο Παζολίνι  ΠρωταγωνίΣτούν: Τζέιμς Νόρτον, 
Ντανιέλ Λαμόν, Αιλίν Ο’ Χίγκις

 
Ο 35χρονος Τζον έχει λίγους μή-

νες ζωής και προσπαθεί να 
βρει την κατάλληλη οικογέ-

νεια για τον 3χρονο γιο του 
Μάικλ.

Δύο πρόσωπα που γεμί-
ζουν με συγκίνηση το φιλμ 

του Ουμπέρτο Παζολίνι, ο 
οποίος ήταν υποψήφιος για 

το Όσκαρ καλύτερης ταινί-
ας το 1997, ως παραγωγός του 

«Άντρες με τα όλα τους», της υπέ-
ροχης κωμωδίας που σκηνοθέτησε ο 

Πίτερ Κατανέο. Η τρίτη σκηνοθετική δουλειά του Ιταλού δημι-
ουργού είναι φτιαγμένη από τα πιο ταπεινά κινηματογραφικά 
υλικά. Απλή αφήγηση, σεκάνς καθημερινότητας που δίνο-
νται με σύντομους διαλόγους, έμφαση στα βλέμματα και τις 
κουβέντες που ανταλλάσουν οι δύο πρωταγωνιστές. Ειδικά ο 
πιτσιρικάς Ντανιέλ Λαμόν είναι θαυμάσιος κάθε φορά που πο-
λιορκεί με τα αθώα ερωτήματά του τον παγιδευμένο πατέρα, 
τον οποίο υποδύεται με σπάνια αυταπάρνηση ο Τζέιμς Νόρτον, 
που γνωρίσαμε στις πρόσφατες «Μικρές κυρίες» αλλά και τον 
«Mr Jones» της Ανιέσκα Χόλαντ.

Scream *½
ΣκηνοθεΣία: Ματ Μπετινέλι - Όλπιν, Τάιλερ  Γ κίλετ  
ΠρωταγωνίΣτούν: Μελίσα Μπαρέρα, Κάιλ Γκάλνερ, Μέισον Γκού-
ντινγκ, Μάικι Μάντισον, Τζένα Ορτέγα, Τζακ Κουέιντ, Κόρτνεϊ 
Κοξ, Ντέιβιντ Αρκέτ, Νιβ Κάμπελ

 
25 χρόνια αφότου στο Γού-

ντσμπορο ένας δολοφόνος 
ξεκλήρισε μια παρέα. Τώρα 

ένας νέος δολοφόνος με 
την ίδια στολή επιτίθεται 
και πάλι.   
 
Θα τρίζουν τα κόκαλα του 
Γουές Κρέιβεν με την εξυ-

πνακίστικη εκδοχή των Ματ 
Μπετινέλι - Όλπιν και Τάιλερ Γκί-

λετ. Χωρίς να υπάρχει καμιά νέα 
ιδέα, οι βασικές γραμμές του πρώ-

του «Scream» του 1996 τηρούνται ευλα-
βικά και οι όποιες αναφορές στο παρελθόν της σειράς γίνονται με 
προχειρότητα που ενώνει άγαρμπα το χθες με το σήμερα. Μπο-
ρεί να υπάρχουν δυο-τρεις σκηνές που σε κάνουν να γελάσεις με 
το ειρωνικό σχόλιο για τους φανατικούς οπαδούς της σειράς να 
βρίσκει στόχο, αλλά δεν δικαιολογείται ο αιματοβαμμένος αυτο-
σαρκασμός που επιχειρείται προκειμένου να δοθεί η απάντηση 
στο ερώτημα «τελικά τι είναι το νέο φιλμ: sequel ή reboot?». 

Βλέμματα
Της Υακίνθης ΒοΥλέλη
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ΓΕΥΣΗ

Φερεκύδου 5, 
2107513505,
 Παγκράτι, 
soilrestaurant.gr, 
µενού 14 σταδίων
 85 ευρώ, 
9 σταδίων  65 ευρώ, 
κλειστά Κυριακή

°
νεβαίνω τα δυο σκαλάκια της παλιάς διπλοκατοικίας στο 
Παγκράτι και µένω λίγο αναποφάσιστη µόλις αντιλαµ-
βάνοµαι πως για να µπω στον προορισµό µου πρέπει... 
να χτυπήσω το κουδούνι! Πρόκειται για νέο εστιατόριο, 

από αυτά που έχουν κάνει θόρυβο στην πόλη πριν καν ανοίξουν 
και που έχω τάξει στον εαυτό µου να απολαύσω µε το ξεκίνηµα 
της νέας χρονιάς. Το Soil, λοιπόν, στεγάζεται σε όµορφο αρχο-
ντικό πάνω στην ωραία οδό Φερεκύδου και ανήκει στον Τάσο 
Μαντή, τον χαµηλών τόνων εξαιρετικό σεφ που εδώ και χρόνια 
πρωταγωνιστεί στην αθηναϊκή σκηνή ως επικεφαλής της µι-
σελενάτης Hytra και  τούτο εδώ είναι το νέο του εγχείρηµα ως 
σεφ-πατρόν. Μαζί µε τον συνεργάτη και φίλο του Άλεξ Μουρίδη 
έχουν δηµιουργήσει ένα «σπίτι» –για αυτό και το κουδούνι της 
εισόδου– µέσα στο οποίο ο σεφ µπορεί να ξεδι-
πλώσει τη γαστρονοµική του φιλοσοφία η οποία 
κυρίως στηρίζεται στη Γη και τα προϊόντα της. Ο 
χώρος που απλώνεται µπροστά µου ύστερα από 
το άνοιγµα της πόρτας από νεαρή κοπέλα που 
εγκάρδια µας υποδέχεται επιτείνοντας ακόµα 
περισσότερο την αίσθηση πως είσαι καλεσµένος 
σε σαλόνι σπιτιού, είναι ένα παλιό αρχοντικό του 
1925 µεταφερµένο υποδειγµατικά στην Αθήνα 
του σήµερα. Με το που µπαίνουµε πρώτη είναι η 
κουζίνα, πανέµορφη, «παλιά» όπως και το σπίτι, 
και µαζί υπερσύγχρονη και λειτουργική. Συνα-
ντάµε τον σεφ που, ευγενέστατος οικοδεσπότης, µας ξεναγεί 
στο διπλανό, όµορφο δωµάτιο, είναι το chef’s table προορι-
σµένο για πριβέ καταστάσεις, µας προχωράει µέχρι τον κήπο, 
γεµάτο µε πορτοκαλιές και όµορφες γωνιές, τέλος µας ανεβάζει 
στον επάνω όροφο, έχει το µπαρ και δυο ακόµα τραπεζαρίες µε 
ντεκόρ ανάλαφρα vintage, έργα τέχνης και όµορφα φωτιστι-
κά. Ακολουθεί πανδαισία γεύσεων που ενώ άγγιξε βαθιά κάθε 
µας αίσθηση και όχι µόνο τη γεύση, δύσκολα θα µπορέσω να 
σας µεταφέρω. Θα σηµειώσω µια καταπληκτική γαρίδα Κοι-
λάδας που ήρθε σε κεραµικό πιατάκι µαζί µε φέτες µανταρίνι, 
πεκάν, κρέµα από µύδια και ροζ πέταλα κατιφέ, συνοδευόταν 

από χειροποίητο πουγκί (µε φύλλα nori, το πλέκουν καθηµερι-
νά εδώ!), που εντός του έκρυβε βότανα και µυρωδικά µε 
ονόµατα όπως µαυροβότανο, άλυσσος, ύσσωπος, 
σµυρνιό, σαµπούκο και είναι όλα τους βρώσι-
µα –«δοκιµάστε από αυτό»... µε προτρέπει 
ο ευγενικός νεαρός που ασχολείται µε το 
τραπέζι µας, «θα δείτε πως αν και χόρτο 
έχει την έντονη γεύση του στρειδιού». 
Αλλά και το µανιτάρι που ήρθε µέσα 
σε κοµψό κεραµικό, κι αυτό σε σχή-
µα µανιταριού και συνοδευόταν από 
«τσάι µανιταριού» που πληµµύρισε το 
τραπέζι µας µε αρώµατα έλατου, κά-

στανου, λεµονοθύµα-
ρου και µυρτιάς. Το mini 
burger χελιού µε guanciale 
και vadouvan (µείγµα ινδι-
κών µπαχαρικών) είχε µέγε-
θος ...δακτυλήθρας και εκρηκτικά 
νόστιµη γεύση, το ψωµί µε λιναρόσπορο 
είχε δίπλα του φρέσκο βούτυρο στολισµένο γύρω 
γύρω µε ανθάκια και µας έµεινε αξέχαστο. 

Όλα τους τα προϊόντα έρχονται από το ιδιόκτητο 
κτήµα στο Αλεποχώρι, έµφαση δίνουν και στις 

συνεργασίες µε άλλους µικρούς παραγωγούς, η φιλοσοφία εδώ 
στηρίζεται στον σεβασµό στο περιβάλλον, τίποτε απολύτως δεν 
πετιέται. Ο Τάσος Μαντής έκανε την κίνηση µατ ανοίγοντας 
το δικό του εστιατόριο, αυτά που απόλαυσα προχτές –ναι θα το 
τολµήσω–, είχαν και στοιχεία ποίησης, και είναι από αυτά που 
µαζί µε το pairing των κρασιών, την περιποίηση, τα υπέροχα 
κεραµικά της Έλιας Λαµπίρη –Mud Lab–, καθώς και µε το µικρό 
µπουκετάκι από πευκοβελόνες, κέδρο, µυρτιά και ελιά που µου 
πρόσφεραν µε το που µπήκα και φυσικά πήρα µαζί µου φεύγο-
ντας, συνθέτουν µια µοναδική εµπειρία, που επιβάλλεται να 
ζήσει όποιος αγαπά την γαστρονοµία. ●

Soil
 Η γαστρονομία που «ακούει» τη Γη

42 A.V. 13 - 19  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

TASTE
POLICE

Της ΝΕΝΕΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Φ
Ω

Τ
Ο

: Y
IA

M
O

U
R

IS
 S

T
U

D
IO



13 - 19  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 A.V. 43 

Α
ργό μέτρο που φέρνει κάθε συλλαβή σε 
πρώτο πλάνο, αινιγματικές κατασκευαστι-
κές στρατηγικές, αποκαλυπτικά οράματα, 
μουσικά παιχνίδια αντικατοπτρισμών, σεξ-

πιρική υφή της γλώσσας, μεταφορές και ελεύθερη 
σχέση των λέξεων, που παρότι είναι τοποθετη-
μένες με ακρίβεια, εντούτοις καταφέρνουν να α-
πελευθερώνονται από τον ζυγό και σχεδόν κάθε 
συλλαβή να νοηματοδοτείται εκ νέου: «Να σε υμνή-
σω — μπορώ; Ωραία λοιπόν / Κάτι νέο δεν πρόκειται 
να πω — / Παρά της αλήθειας το πιο αληθινό / Ότι 
πράγματι είσαι κάτι θεϊκό. / Όταν σε κοιτώ είναι φα-
νερό /Ότι ερχόμαστε απ’ τον ουρανό / Όταν είμαστε 
μαζί είναι βέβαιο / Η αθανασία πως είναι υπαρκτή».
Και φυσικά εδώ φωλιάζουν όλα τα μεγάλα μυστή-
ρια. Όπως, φερειπείν, αυτό του παραπάνω ποιήμα-
τος: Σιωπή ως προς την ερώτηση, άραγε σε ποιον 
ή σε ποια απευθύνεται. Σε έναν εραστή άγνωστου 
φύλου, σε ένα τοπίο, μια φύση, ένα ζώο ή έναν φί-

λο; Χωρούν μόνο εικασίες. Το μόνο 
που ξέρουμε είναι πως γράφτηκε 
το 1885, έναν χρόνο πριν σβήσει. 
Και ασχέτως αν γνωρίζουμε αρκετά 
από το μεγαλύτερο μέρος της ζω-
ής της ως προς το πού την πέρασε, 
με ποιους και πότε, όταν φευγαλέα 
δραπέτευε από την εσωτερική μονα-
ξιά της, το άλυτο και ανεξερεύνητο 
της μυστικής ζωής, αυτής που κλω-
θογυρνούσε στο κεφάλι της και τη 
βίωνε σαν βουβό εσωτερικό συναί-
σθημα ή αντίκτυπο κάποιων γεγονό-
των που την καθόρισαν, για όλα αυτά 
γνωρίζουμε λίγα πράγματα. 
Λοιπόν: Εδώ έγκειται η αξία αλλά 
και υπεραξία αυτού του βιβλίου για 
την Ντίκινσον. Αυτήν που ο Χάρολντ 
Μπλουμ την ενέταξε στους είκοσι 
έξι συγγραφείς και ποιητές που δια-
μόρφωσαν τον λογοτεχνικό κανόνα 
της Δύσης (μόνο δύο Αμερικανοί, 
τούτη και ο Γουόλτ Γουίτμαν· οι υπό-
λοιποι είκοσι δύο όλοι τους Ευρω-
παίοι). Μια ψυχή και ένα κορμί που 
παραμένουν αχαρτογράφητα, κα-
θώς όλα όσα αφορούν τον πυρήνα 
και το έσω της θα παραμένουν εσαεί 
ερωτήσεις και μόνο ερωτήσεις. Ά-

ραγε λες να; Ή μπορεί να συνέβη αυτό, εξού και το 
γράφει έτσι; Έμιλυ Ντίκινσον ο αιώνιος γρίφος. 

Στο νέο του βιβλίο «Έμιλυ Ντίκινσον - Αυτό είναι το 
γράμμα μου στην Οικουμένη», ο Χάρης Βλαβιανός 
όχι απλώς μεταφράζει 160 ποιήματα που καλύ-
πτουν όλο το μεγαλειώδες εύρος της ποίησής της, 
αλλά και συγγράφει ο ίδιος, ως μελετητής της δι-
ηνεκούς της χάρης, μια εκτενή εισαγωγή που θα 
μπορούσε άνετα να εκδοθεί και σαν αυτόνομο, 
ξεχωριστό βιβλίο. Ο εθελούσιος εγκλεισμός της 
ποιήτριας στο Homestead, το σπίτι στο οποίο έζη-
σε στον κεντρικό δρόμο της μικρής πόλης Άμερστ 
στη Μασαχουσέτη, οι απόψεις της για τον Θεό 
και τη θρησκεία, οι περιπλοκές οικογενειακές της 
σχέσεις, οι συγγραφείς που θαύμαζε και τα διαβά-
σματά της ξετυλίγονται πανεύστοχα από τον Βλα-
βιανό, που όμως σιγά-σιγά, μετά τις βιογραφικές 
παραθέσεις, μπαίνει στο μεδούλι της ποίησής της: 
η φύση, η φθαρτότατα και ο θάνατος, η παθιασμέ-
νη σχέση της με τη Σούζαν Γκίλμπερτ (γυναίκα του 

αδελφού της), οι πολυσυζητημένες Master Letters 
επιστολές της γεμάτες υποταγή προς τον Αφέντη 
(ακόμα δεν αποκαλύφτηκε ποιος είναι), φτιάχνουν 
ένα βιβλίο σταθμό για τα ελληνικά χρονικά μιας και 
δεν έχει πέσει στην αντίληψη μου κάτι αντίστοιχο 
στην εγχώρια βιβλιογραφία. 

«Ο Θεός είναι πράγματι ζηλόφθονος Θεός — Δεν α-
ντέχει να βλέπει / Πως προτιμάμε αντί μ’ Αυτόν / Οι 
δυο μας να παίζουμε μαζί»: η αντιφατική της σχέση 
με τον μέντορά της, όπως τον αποκαλούσε, Τόμας 
Χίγκινσον, η αμφίθυμη στάση της απέναντι στη 
φήμη, που μπορεί να απέφευγε αλλά ενδόμυχα 
πόσο πολύ την προσδοκούσε, ο μοναχικός, ρηξι-
κέλευθος και ανθεκτικός της δρόμος, όλα ακτινο-
σκοπούνται διεξοδικά, από τον Βλαβιανό. Η ποίη-
ση της Ντίκινσον, αν και γράφτηκε στα μέσα του 
19ου αιώνα, προαναγγέλλει τον μοντερνισμό και 
τα λογοτεχνικά ρεύματα που ακολούθησαν. Η ιδι-
αίτερη τεχνοτροπία της, η πυκνότητα του λόγου 
της, η ελλειπτική σύνταξη και η επίμονη εστίαση 
της ποιήτριας όχι μόνο στις λέξεις αλλά και στις 
περίφημες παύλες της, αναλύονται με τρόπο πε-
ριεκτικό, και είναι συγγραμμένα με ένα μοναδικό 
σασπένς – ας μου επιτραπεί αυτή η λέξη. Αν και 
ο Βλαβιανός δεν παύει ποτέ να μας υπενθυμίζει 
πως μπορούμε στο speculum των ποιημάτων της 
να δούμε ασφαλώς όποιο πρόσωπο επιθυμού-
με, φτάνει όμως να μην το κάνουμε εκβιάζοντας 
ή παραμορφώνοντας τα ίδια τα ποιήματα. Μπο-
ρούμε να τα προσαρμόζουμε με προκρούστειες 
μεθόδους στο κρεβάτι των ιδεολογικών, πολιτι-
κών ή αισθητικών μας εμμονών ή προτιμήσεων, 
όμως κάτι τέτοιο θα είναι αντίθετο με το πνεύμα 
της. Η Έμιλυ Ντίκινσον δεν προσχώρησε ποτέ σε 
κανένα κίνημα και αντιμετώπιζε κάθε ορθοδοξία 
με καχυποψία, αν όχι και εχθρότητα. «Το Πρωί το 
δικαιούνται όλοι — / Κάποιοι — τη Νύχτα — / Οι λίγοι 
εκλεκτοί — / Της Αυγής το φως». 
Η έκδοση είναι δίγλωσση ώστε ο αναγνώστης να 
απολαύσει το σφρίγος του πρωτότυπου αλλά και 
να ελέγξει τις επιλογές του Βλαβιανού. Περιλαμβά-
νονται επίσης αποσπάσματα από πλήθος επιστο-
λών της, υπέροχα κατατοπιστικό φωτογραφικό 
υλικό και μια εκτενής βιβλιογραφία, που όλα μαζί 
συλλαμβάνουν το κέντρο αλλά και την περιφέρεια 
των πραγμάτων – προσφιλείς της εκφράσεις, που 
θα αποζημιώσουν όλο το φαν κλαμπ της! 

Διάβασα το βιβλίο του Βλαβιανού (490 σελίδες, 
γερό να είναι!) κατά τη διάρκεια του οικειοθελούς 
εγκλεισμού μου όλη την περίοδο των Χριστουγέν-
νων ένεκα του ιού. Πολλές φορές σταματούσα 
σκεπτόμενος πώς θα λειτουργούσε μέσα μου, αν 
έξω δεν έκανε πανδημία και απολάμβανα την ανά-
γνωσή του κάπου στη φύση, που τόσο αγαπούσε 
η Ντίκινσον. Να άλλο ένα αναπάντητο ερώτημα, 
αλλά και μια καλή ευκαιρία να του ξαναρίξω μερι-
κές ακόμα ματιές και εκτιμήσεις στην εξοχή, όταν 
με το καλό κάποτε όλα αυτά τα δυσάρεστα τελειώ-
σουν. Τροφή για σκέψη και φυσικά τα θερμά μας 
συγχαρητήρια στον Βλαβιανό, που τα ιερά της 
σύμβολα μάς τα παραδίδει σαν μετάληψη ευλογη-
μένου άρτου από το δικό της αθάνατο κρασί. A

Το βιβλίο «Έμιλυ Ντίκινσον - Αυτό είναι το γράμμα 
μου στην Οικουμένη - 160 ποιήματα» κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Πατάκη σε εισαγωγή, μετάφραση 
και σημειώσεις του Χάρη Βλαβιανού. 

ΒΙΒΛΙΟ
Επιμέλεια: 

Αγγελική ΜπιρΜπιλή

π α ρ ου σ ι α σ ε ι σ  / 

ε κ δ ο σ ε ι σ  / 

σ υ ν ε ν τ ε υ ξ ε ι σ  / 

εκδηλώσε ι σ

Η Έμιλυ Ντίκινσον 
και το γράμμα της 
στην Οικουμένη

Το τελευταίο βιβλίο του Χάρη Βλαβιανού ανατρέχει στον συγγραφικό 

βίο και την ποιητική πολιτεία της απόλυτης αμερικανίδας ποιήτριας 

Του ΣτεφΑνου τΣιτΣοπουλου

Πριν δυο εβδομάδες επιβιβάστηκα σε καινούργιο Airbus 
της Skyexpress (όχι, το παρόν κείμενο δεν αποτελεί πλη-
ρωμένη διαφήμιση) και πέταξα για τη Θεσσαλονίκη –άλ-
λοι τη λένε Νύφη του βορρά, αλλά νύφη τίνος, αυτό δεν 
το κατάλαβα ποτέ–, καθώς επρόκειτο να παρουσιάσω το 
τελευταίο μου βιβλίο, τη «Σκιά του Κυβερνήτη», σε κάποιο 
μπαράκι ονόματι Σάρωθρον παρέα με την Ηρώ Σκάρου 
που θα παρουσίαζε κι εκείνη την ίδια ώρα το δικό της («Η 
ζωή όπως είναι», ο τίτλος του), κι όταν φτάσαμε είπαμε 
να κάνουμε μια βόλτα από τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου 
που είναι αγαπημένος τόπος κάθε βιβλιόφιλου αλλά που 
πέρυσι δεν είχε γίνει λόγω του γνωστού μας πλέον Covid 
–που δυστυχώς, συνεχίζεται–, πήγαμε λοιπόν στην 
Έκθεση Βιβλίου, δείξαμε τα πιστοποιητικά εμβολιασμού 
στην είσοδο, μπήκαμε ευσύνοπτα κι αντικρίσαμε –ωι-
μέ– την Έρημη Χώρα του Έλιοτ, διότι πού στην ευχή ήταν 
οι επισκέπτες; πού ο συνωστισμός; πού τα περίπτερα 
των μεγάλων εκδοτών της Αθήνας; αυτό είχε βέβαια κι 
ένα καλό, επειδή μπορέσαμε να μιλήσουμε με όσους 
τολμητίες εκδότες αψήφησαν τα νούμερα της διασπο-
ράς του Covid, έφτασαν στην Θεσσαλονίκη, κι έστησαν 
στον αγαπημένο χώρο της Έκθεσης τα περίπτερά τους 
που μπορεί μεν τώρα που περιδιαβαίναμε να μην είχαν 
κόσμο, ωστόσο έτσι μπορέσαμε εμείς οι φτωχοί και μό-
νοι συγγραφείς να δούμε με άνεση τους πάγκους με τα 
βιβλία και να συνομιλήσουμε με τους οικοδεσπότες των 
περιπτέρων, εννοώ για παράδειγμα τον Νίκο Γκιώνη 
(εκδ. Πόλις), τον Νίκο Κουφάκη (εκδ. Loggia) ή την πυρ-
γοδέσποινα των εκδόσεων Δώμα, πράγμα που έδωσε μια 
ώθηση στη βόλτα μας γεμίζοντας χάρτινες τσάντες με 
βιβλία, ώσπου, «Άρη, κι εσύ εδώ;» μια φωνή οικεία, οπότε 
βλέπω την Αναστασία Λαμπρία που έχει τις εκδόσεις Πο-
ταμός, πλησιάζω και συζητάμε λίγο για τη θλιβερή εικόνα 
της άδειας έκθεσης και σκέφτομαι πως το ίδιο άδεια θα 
είναι κι η παρουσίαση του βιβλίου μου εκείνο το βράδυ 
–στο οποίο δεν έπεσα έξω– κι η Αναστασία μού προτείνει 
τρία βιβλία της, τα παίρνω κι αυτά (δεν είχα γλιστρήσει 
ακόμα στην Τσιμισκή να σπάσω το χέρι μου), αρχίζω να 
διαβάζω το ένα έξω από ένα καφενεδάκι στη σκιά του 
Αγίου Δημητρίου (όπου μπήκα να ανάψω ένα κερί) και 
θέλω να σας το προτείνω εδώ με τη σειρά μου γιατί ξέρω 
ότι αγαπάτε την καλή λογοτεχνία και γιατί περί αυτού 
ακριβώς πρόκειται.
Μόλις έβαλα μια τελεία στο κείμενό μου. Επιχείρησα 
να ακολουθήσω τον ρυθμό του συγγραφέα. Πράγμα 

δύσκολο – εννοώ 
να γράφεις χωρίς 
τελείες. Όμως 
εκείνος το κάνει 
εξαιρετικά. Εννοώ 
ο Ισπανός συγγρα-
φέας, ο Μιγκέλ 
Ντελίμπες, στο 
βιβλίο του «Τα άγια 
νήπια». Το οποίο 
μετέφρασε άξια 
ο Κωνσταντίνος 
Παλαιολόγος και 
εύγε του. 
Τα άγια νήπια είναι 
πλάσματα που τα 
αδίκησε η φύση, 
που το μυαλό τους 
μοιάζει κάπως πει-
ραγμένο (δεν ξέρω 
πώς να το θέσω 
στην εποχή της πο-
λιτικής ορθότητας 

που ζούμε), που όμως φωτισμένα από τη συγγραφική 
δεξιοτεχνία του Ντελίμπες γίνονται θεία βρέφη. 
Εσείς που θεωρείτε (κι εγώ ανάμεσά σας) τη «Βουή  
και το πάθος» ως το καλύτερο βιβλίο του Φόκνερ,  
οφείλετε οπωσδήποτε στον εαυτό σας «Τα άγια νήπια», 
του Ντελίμπες. ●

Χωρίς τελεία, 
στη ΔΕΘ
Tου Αρή ΣφΑκιΑνΑκή

Μιγκέλ Ντελίμπες, 
Τα άγια νήπια, 
εκδ. Ποταμος

ΑνΑγνώστησ 
με ΑιτιΑ

Eισαγωγή, μετάφραση και 
σημειώσεις, Χάρη Βλαβιανού
«Έμιλυ Ντίκινσον -  
Αυτό είναι το γράμμα μου 
στην Οικουμένη -  
160 ποιήματα»
Eκδ. Πατάκη



ΤΕΧΝΗ
ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ
Της VILLY CALLIGA

ΛΙΛΑ ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗ  

Ζωντανές ιστορίες σε καρέ

¸ 
Λίλα Μπελιβανάκη ζωγραφίζει από τό-
τε που θυµάται τον εαυτό της. Παρότι η 
οικογένειά της δεν είχε καµία σχέση µε 
την τέχνη, είχε αρκετή µόρφωση και 

καλλιέργεια για να την εκτιµά και να δίνει 
στη Λίλα την ελευθερία να την εξελίσσει. 
Όπως λέει η ίδια, µεγάλωσε βλέποντας όσα 
περισσότερα anime µπορούσε και διαβάζο-
ντας κόµικς αµερικανικής και ευρωπαϊκής 
κουλτούρας. Το ιαπωνικό χιούµορ της έµα-
θε την έννοια του σουρεαλισµού πριν καν 
αρχίσει να διαβάζει ιστορία τέχνης ενώ το 
«καδράρισµα» των κόµικς την εκπαίδευσε 
στη σκηνοθεσία των εικόνων της.

Κόµικς και anime, οι αρχικές επιρροές σου. 
Τι ακολούθησε; Πολύ µετά ήρθαν τα µουσεία 
και οι πινακοθήκες, κι όταν ήµουν έτοιµη να 
ενώνω τις τελείες έµαθα την παραµόρφωση 
από τους Γερµανούς εξπρεσιονιστές, αγάπησα 
την τόλµη των συµβολιστών, εντυπωσιάστη-
κα µε την ειλικρίνεια του Lucien Freud και του 
Francis Bacon και σήµερα παρακολουθώ καλ-
λιτέχνες όπως η Hope Gangloff και ο Matthew 
Stone. Αγαπώ σταθερά την εικονογραφική 
κουλτούρα και δεν έκανα ποτέ διαχωρισµούς 
σε υψηλή και χαµηλή τέχνη, σε επίσηµη ή υπο-
γειακή, ακόµα και σε έκδηλη και εσωτερική. Για 
µένα υπάρχουν µόνο άνθρωποι που θέλουν 
να φτιάξουν µια εικόνα µε τον τρόπο τους. Τα 
υπόλοιπα είναι τεχνοκριτική και ιστορία, και 
πολύ καλώς. 

Για τη δηµιουργία των έργων σου δουλεύ-
εις µε ένα πολύ απλό υλικό. Το στυλό. Για τα 
έργα µου επιλέγω παραπάνω από δέκα χρό-
νια τώρα το απλό στυλό (ball-pen) σε διάφορα 
χρώµατα. Μου ταιριάζει απόλυτα, οι ποιότη-
τες, η ζωντάνια και η δύναµη της γραµµής είναι 
οι µεγάλες αρετές αυτού του υλικού. Σιγά σιγά 
ξεκίνησα να εργάζοµαι κάνοντας µεγαλύτερες 
συνθέσεις, δουλεύοντας σε ξεχωριστά κοµµά-
τια τα οποία αργότερα τοποθετώ σε διαφορε-
τικά υψοµετρικά επίπεδα, µέσα στο ίδιο έργο. 

Γιατί επέλεξες αυτόν τον τρόπο εικαστικής 
αφήγησης; ∆ιασκεδάζω φτιάχνοντας µε αυ-
τόν το τρόπο τις εικόνες µου καθότι λόγω της 
ιεράρχησης και της σηµαντικότητας της εκά-
στοτε µορφής, πλέον πλησιάζω στο αποτέ-
λεσµα που πάντα επιθυµούσα: να υπάρχει µια 
ζωντανή ιστορία µέσα στον κόσµο της παγω-
µένης εικόνας. Κάτι σαν graphic novel σε ένα 
και µόνο καρέ. Θέλω ο θεατής να αναρωτιέται 
για την κατάσταση, τον χωροχρόνο, τα συ-
ναισθήµατα και τις σχέσεις των µορφών µου. 
Πάντα υπάρχει µια ιστορία και εγώ πάντα προ-
σπαθώ να τη διηγηθώ µε συνέπεια. 
 
Αυτό τον καιρό ετοιµάζεις µια έκθεση; Ετοι-
µάζοµαι πυρετωδώς για την επόµενη ατοµι-
κή µου έκθεση στην Αθήνα, ο τίτλος της είναι  
«View Master» και θα παρουσιαστεί στην γκα-
λερί «Εικαστικός Κύκλος Σιαντή» τον Απρίλη 
του 2022.

Τι πραγµατεύονται τα έργα που θα παρου-
σιάσεις; Όσο και αν ακούγεται περίεργο η έκ-
θεση πραγµατεύεται την κοινωνικοπολιτική 
πραγµατικότητα της Ελλάδας, φυσικά µέσα 
από προσωπική θεώρηση. Στην παρουσίαση 
που ετοιµάζω υπάρχει η ελληνική οικογένεια, 
η διόγκωση της ταξικής ψαλίδας, το πρόσωπο 
της σεξιστικής βίας, η µικροπολιτική ως µέσο 
αντιµετώπισης των κρίσεων και αρκετά άλλα 
θέµατα, σοβαρά, τυλιγµένα σε γυαλιστερό πε-
ριτύλιγµα και σερβιρισµένα µε θελκτική µορ-
φή. Επιδιώκω η ζωγραφική µου να έχει σατυ-
ρική διάθεση. Η ζωή είναι αρκετά σοβαρή και 
εξαντλητική, δεν θέλω να δίνω στην τέχνη µια 
τέτοια πρώτη ανάγνωση. 

Αυτή η στάση απέναντι στη ζωή και στην τέ-
χνη έχει επηρεάσει τις επιλογές σου σε δη-
µιουργικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο; 
Στην πραγµατικότητα, η µεγάλη µου ανάγκη 
να δηµιουργώ έχει καθορίσει τις περισσότε-
ρες επιλογές που έχω κάνει µέχρι σήµερα. Και 
καθώς δεν υπάρχει για µένα κανένα άλλο µο-
νοπάτι, οι απογοητεύσεις ήταν λίγες και επι-
δερµικές σε ατοµικό καλλιτεχνικό επίπεδο, µα 
πολλές και σοβαρές σε κοινωνικό.

Το περιβάλλον στην Ελλάδα είναι ευνοϊκό 
για τους δηµιουργούς; Η Ελλάδα είναι ένα 
µέρος εχθρικό για τους καλλιτέχνες και αυτό 
φαίνεται µε κάθε ευκαιρία. Το είδαµε καθαρά 
και τα τελευταία δύο χρόνια της καραντίνας 
και καταλάβαµε τη θέση που έχει ο πολιτισµός 
στη χώρα που τον ανέδειξε. Επιπλέον ο µέσος 
πολίτης αντιλαµβάνεται τον πολιτισµό και την 
τέχνη σε σχήµα δωρικού ρυθµού κολώνας κά-
που σε κάποιο ύψωµα της πρωτεύουσας. 

Είναι όµως αυτό ο πολιτισµός; ∆υστυχώς 
είναι πιο δύσκολο. Ο πολιτισµός είναι οι καθη-
µερινές µας αποφάσεις, επιλογές, ανησυχίες, 
είναι η ρουτίνα µας. Φτιάχνεται µέρα µε τη µέ-
ρα και αντανακλάται µέσα από τον καθρέφτη 
της τέχνης. Οι παράµετροι είναι τόσες πολλές 
που χάνονται στο σύνολο, µα το αποτέλεσµα 
είναι συµπαγές και έκδηλο. ∆εν το κρίνω, το 
αγκαλιάζω και το αποδέχοµαι, είµαι µέρος του, 
αυτό είναι το θέµα, να αναγνωρίζουµε πόσο 
µέσα του είµαστε, πόσο οργανικά το επηρεά-
ζουµε. Μόνο αυτό για αρχή είναι αρκετό. 

Παρόλα αυτά, µέσα από αυτό το «δύσκολο» 
περιβάλλον έχουν ξεπηδήσει αρκετοί εν-
διαφέροντες νέοι καλλιτέχνες. Ισχύει αυτό 
και µε χαρά βλέπω µια αναπτυσσόµενη οµάδα 
δηµιουργών να βγαίνει προς τα έξω, χωρίς τα-
µπού και ανασφάλειες. Στη ζωγραφική, τον κι-
νηµατογράφο, τη µουσική, την περφόρµανς, 
το κόµικ. Σε αυτό έχει παίξει µεγάλο ρόλο η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας και ο πιο οικονοµι-
κός τρόπος να γίνουν άρτια έργα τέχνης, όπως 
φυσικά και η χρήση του ίντερνετ. Το πρόβλη-
µα πλέον δεν είναι η έλλειψη, αλλά η επιλογή 
της χρήσιµης και αποδοτικής πληροφορίας. 
Η διαµόρφωση εικαστικού κριτηρίου είναι πιο 
πολυσυλλεκτική από ποτέ. Οι καλλιτεχνικές 
µας προτάσεις χάνονται µέσα στη διάρκεια 
του scroll down, το ζητούµενο δεν είναι η δύ-
ναµη ή η ένταση της εικόνας, αλλά η πλατφόρ-
µα και η επαναληψιµότητα. Έχω την αίσθηση 
ότι η συνέπεια, ακόµα και η επιµονή, είναι πιο 
σηµαντικά από το αρχικό προϊόν. 

Αλλάζουν οι κανόνες; Οι κανόνες αλλάζουν, 
αλλά ακόµα και µέσα σε µια χαοτική ατµόσφαι-
ρα υπάρχει πάντα εξαιρετική ποιότητα που µε 
παλαιότερους όρους ίσως ποτέ δεν θα είχαµε 
τη χαρά να γνωρίσουµε. Φυσικά ένα τέτοιο θέ-
µα δεν µπορεί να αναλυθεί τόσο κοντόφθαλ-
µα, ωστόσο, εν τέλει, θεωρώ ότι οι ψηφιακές 
πλατφόρµες έχουν εν γένει θετικά αποτελέ-
σµατα στην επικοινωνία του καλλιτέχνη µε την 
κοινωνία. Ακόµα και στο επίπεδο µιας µικρής 
κοινότητας που σέβεται και παρακολουθεί µια 
προσπάθεια. 

∆εν υπάρχει ο κίνδυνος να δηµιουργηθεί 
εσφαλµένη αναγνώριση της αξίας µιας 
δηµιουργίας; Η γρήγορη απάντηση είναι ναι, 
µα εγώ δεν είµαι πλέον και τόσο σίγουρη. Η υ-
περπληροφόρηση τείνει να κάνει τις διαχωρι-
στικές γραµµές σχεδόν αόρατες, µα και αυτές 
που ίσχυαν παλαιότερα γνωρίζουµε σε ποιες 
βάσεις δηµιουργήθηκαν, µε θετικά ή αρνητι-
κά αποτελέσµατα. Η απάντηση κλείνει το µάτι 
στην πολιτική, έχει µετωπική πορεία προς τον 
πολιτισµό και αποζητά την ευθύνη µας να τον 
προχωρήσουµε όπως µας αξίζει.
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Τζένη, καλή χρονιά! Εδώ μανεκέν ε-
ξωτερικού! Μόλις τελείωσα τη σχολή 
μου και η πεποίθηση ότι το να πάρω 
πτυχίο ήταν το πιο δύσκολο πράγμα 
του κόσμου διαλύθηκε. Ξεκίνησα να 
δουλεύω σε μια επιχείρηση σε μια 
ξένη πόλη και μου έχουν πέσει μα-
ζεμένες οι υποχρεώσεις της μετακό-
μισης και του σπιτιού. Όλες αυτές οι 
γραφειοκρατικές διαδικασίες με ΕΦ-
ΚΑ, εφορία, ασφάλιση και νιώθω ότι 
βουλιάζω. Βγάζω πολύ λίγη δουλειά 
κάθε μέρα και ο χρόνος με πιέζει για 
να είμαι σε όλα εντάξει.

Καλή χρονιά σε σένα και σε 
όλους τους φανατικούς και 
μη αναγνώστες αυτής της 
στήλης. Υγεία, αγάπη, 
αποδοχή, ελευθερία και 
σύντομα να επιστρέ-
ψουμε στα parties! Για 
να το δούμε λίγο το θέ-
μα σου από απόσταση. 
Γιατί, φίλη μου, σε έχεις 
κολλήσει στον τοίχο και 
σε κρίνεις τόσο αυστη-
ρά; Πήγες σε ξένη πόλη, 
βρήκες δουλειά, παλεύεις 
με το δημόσιο και σου φαίνονται λίγα όλα 
αυτά; Δώσε στον εαυτό σου, σε παρακα-
λώ πολύ, μία περίοδο χάρητος για όσο του 
χρειάζεται, ώστε να εγκλιματιστεί. Η ενή-
λικη ζωή έχει όλο αυτό το βαρετό κομμάτι 
της γραφειοκρατίας και οι υποχρεώσεις 
δεν τελειώνουν ποτέ όπου και να ’σαι, αλ-
λά αν βάζεις κάθε μέρα από ένα μικρό και 
εφικτό στόχο θα τελειώσεις πιο γρήγορα 
απ’ ό,τι φαντάζεσαι, θα βρεις τα πατήμα-
τά σου και θα φτιάξεις τη ρουτίνα σου. Και 
ζήτα βοήθεια. Κανένας μας δεν γεννήθηκε 
ξέροντας τα πάντα για τον ΕΦΚΑ. Ρώτα φί-
λους και γνωστούς που έχουν περάσει τα 
ίδια και μη συσσωρεύεις μέσα σου περιττό 
άγχος. Άτιμο brain drain, μου παίρνεις τα 
καλύτερα μανεκέν. 

Αγαπημένο μου μανεκέν, βρέθηκα 
πρόσφατα με ένα αγόρι που τα προσό-
ντα του με έκαναν να τα χάσω. Θες ότι 
δεν μου είχε ξανατύχει κάτι παρό-
μοιο; Θες ότι εκτός από δυο μεγάλες 

σχέσεις, δεν είχα τόση εμπειρία 
με τη γεωμορφία του θέματος; 
Δίστασα εκείνη τη στιγμή να 
προχωρήσουμε και το απέφυ-
γα. Τώρα εκείνος μου στέλνει 
μηνύματα να βρεθούμε, αλλά 
εγώ τον αποφεύγω. Οι φίλες 
μου με δουλεύουν εντελώς. Τι 

να κάνω;

«Γεωμορφία» ακούω και τρελαίνομαι. 
Αφού εξαίρω την πρωτοτυπία στον λόγο 
σου, να πω ότι δεν χρειάζεται κανένας πα-
νικός. Όχι δα! Αν σε ενδιαφέρει ο συγκεκρι-
μένος τύπος ως σύντροφος ή παρτενέρ, 
θα σου έλεγα να το πάρεις χαλαρά και με 
το μαλακό. Επιδίωξε παραπάνω από ένα 
ραντεβού μαζί του ώστε να εξοικειωθείς κι 
εσύ με την κατάσταση. Δεν υπάρχει βιασύ-
νη. Υπάρχει; Και οι φίλες παρακαλούνται 
όπως στηρίξουν την προσπάθεια.

Τζένη, εδώ και αρκετά χρόνια είμαι ερ-
γένισσα συνειδητά. Ήμουν «αλλερ-
γική» σε κάθε άνθρωπο που έβλεπα 
ότι υπάρχει μέλλον, σταθερότητα 
συναισθηματική και ηρεμία. Το θε-
ωρούσα μονόχνοτο, βαρετό και μίζε-
ρο. Μου αρέσει πολύ να περνώ χρόνο 

μόνη μου και ήμουν σίγουρη 
ότι δεν μπορώ να εντάξω 

άλλον άνθρωπο σ την 
καθημερινότητά μου. 
Τον τελευταίο καιρό, 
όμως, κάτι ξύπνησε 
μέσα μου, που ζητού-
σα καιρό, αλλά δεν 
είχα το θάρρος να το 
εκφράσω ούτε στον 

ίδιο μου τον εαυτό από 
φόβο μήπως γίνω ξενέ-

ρωτη. Πήγα εκδρομή με 
δύο φίλους μου, που έχουν 

σχέση, και είδα πόσο χαλαροί και α-
στείοι ήταν μεταξύ τους και είπα αυτό 
το θέλω. Πώς πάω παρακάτω;

Μα εσύ έχεις διανύσει ήδη πολλά χιλιόμε-
τρα σκέψης και ωριμότητας από μόνη σου 
και μπράβο σου, που λέει κι ο Βουλαρίνος. 
Μπορεί πριν να μην ήταν στα θέλω σου μια 
μόνιμη σχέση και αυτό είναι σούπερ ok, ό-
πως και σούπερ ok είναι τώρα να σου έκανε 
«κλικ» κάτι διαφορετικό. Ας μη μας βάζουμε 
ταμπέλες. Ας είμαστε ανοιχτοί και ευέλικτοι. 
Κάτι που το θεωρούσες παλιά βαρετό, επει-
δή δεν σε εξέφραζε στο τότε, δεν σημαίνει 
ότι δεν αλλάζει. Θα μπορούσες, λοιπόν, 
χωρίς ντροπές και ανα-
στολές, σαν άσκηση 
για το νέο έτος, να 
γράψεις τίμια όσα 
θα ήθελες να έχει 
ο μελλοντικός 
σου σύντροφος 
και αυτή η σχέ-
ση που οραματί-
στηκες. Να είσαι 
ανοιχτή και να μην 
απορρίπτεις κατευ-
θείαν κάποιον χωρίς να 
του δώσεις την ευκαιρία να τον γνωρίσεις. 
Εύχομαι να σου φέρει το 2022 αυτό που επι-
θυμείς κι εμείς εδώ είμαστε ανοιχτά 24 ώρες 
το 24ωρο για τα περαιτέρω. 

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΟΜΙΚΑ

–Reloaded–
Της ΤΖΕΝΗσ 

ΜΕΛΙΤΑ

Μίλα μου βρόμικα. 

Μίλα μου αληθινά. 

email: info@athensvoice.gr

instagram: @melitajenny
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Σε γνωρίζω... Επιτυχημένες γνωριμίες είναι οι κατασταλαγμένοι και  
συνειδητοποιημένοι άνθρωποι που απευθύνονται  

σε εμάς!!! 27χρονος οδοντοτεχνίτης, 36χρονος επιχειρηματίας, 40χρονος  
δικηγόρος, 50χρονος στέλεχος συμβουλευτικής εταιρίας, 60χρονος  
συνταξιούχος δημοσίου, αναζητούν σύντροφο ζωής.  
«ΠΑΠΠΑΣ», Ομήρου 38, 3ος όροφος, Κολωνάκι, Αθήνα, τηλ. 210 3620.147  
www.pappas.gr / www.pappas-dating.com 

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 210 3617.369 (11.00-18.00)  
Χρεώσεις: œ 34 οι 20 πρώτες λέξεις και œ 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: œ 45.

Μικρές 
αγγελίες

Ερωτικά αδιέξοδα, sexy απορίες, 
κρυμμένα μυστικά... και στα fm!  
Το «Μίλα μου βρώμικα» κάνει τα 
ερωτικά σας θέματα να ακούγονται 
σαν παθιάρικο τραγούδι στο  
Athens Voice Radio 102.5 
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David Bowie: Έξι χρόνια χωρίς τον Ziggy Stardust

 Γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου του 1947, το εικοστό πέμπτο album του, 
“Blackstar”, κυκλοφόρησε την ημέρα των εξηκοστών ένατων γενεθλίων 
του –το 2016– και δύο μέρες αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατός του. 
Είναι μια τεράστια διαδρομή, από το σκοτεινό μεταπολεμικό Brixton στο 
κέντρο του Manhattan, είναι ένα τεράστιο ταξίδι που περιλαμβάνει το 
Λονδίνο, το Βερολίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Σελήνη, τον Άρη, τελικά κάθε 
πλανήτη και κάθε μαύρη τρύπα του διαστήματος. Ο David Bowie από το 
πρώιμο “Space Oddity” μέχρι το ωριμότερο “Starman”, τους Spiders From 
Mars και –αυτοπροσώπως– τον Ziggy Stardust, εξέφρασε τη διαστημική 
ατμόσφαιρα που κυριαρχούσε από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 μέχρι 
τα μέσα της δεκαετίας του ’70 με τις αποστολές του Apollo στη Σελήνη. 
Ακόμα περισσότερο, εξέφρασε στην πιο ηχηρή μορφή της, τη σεξουαλι-
κή απελευθέρωση της δεκαετίας του ’60 μ’ εκείνο το ανδρόγυνο image, 
που ελάχιστοι θα τολμούσαν να παρουσιάσουν εκείνη την εποχή. Αν 
το δούμε από την απόσταση που μας δίνουν τα πέντε χρόνια που είναι 
μακριά μας, ο Bowie ήταν ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς 
του 20ού αιώνα, πιο σωστά, μία από τις σημαντικότερες μουσικές 
προσωπικότητες του 20ού αιώνα. Οι πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου θα 
έχουν πάντα την πικρή γεύση του ξαφνικού θανάτου του, έτσι όπως δεν 
είχε ανακοινωθεί τίποτα για την ασθένειά του, εκείνη την πικρή γεύση 
που άφηνε στο στόμα το video clip του “Lazarus”, μ’ αυτή την απόλυτα 
bowiκή αναπαράσταση του θανάτου και μ’ εκείνη την απίθανη αγωνία 
της δημιουργίας μπροστά στο “game over” ενός ανθρώπου στη Γη. Το 
έχω ξαναγράψει, ο Bowie ήταν ένα είδος πατέρα για πολλούς από εμάς, 
κι αυτός ήταν ένας ρόλος που δεν διεκδίκησε, ήταν μία σχέση που δεν 
συνειδητοποιήσαμε παρά την ημέρα του θανάτου του, πέντε Ιανουάρι-

ους πριν από αυτόν εδώ. Και 
αρκετοί από εμάς, νιώσαμε 
–και νιώθουμε– πολύ μόνοι 
χωρίς εκείνον.

 Αγαπώ την απλότητα των 
λέξεων. Την αδιάκοπη φυσι-
κή ροή τους σε μια γλώσσα 
καθαρή και απέριττη. Τώρα 
που επανεκδίδονται ένα 
προς ένα από τις Εκδό-
σεις Κίχλη, ξαναδιαβάζω 
τα διηγήματα του Ηλία 
Παπαδημητρακόπουλου 
και ασκούν πάνω μου την 
ίδια γοητεία, που ασκούσαν 
κι όταν τα πρωτοδιάβασα. 
Πρόσφατα κυκλοφόρησαν 
τα “Θερμά θαλάσσια λουτρά”, 
ένα μικρό βιβλίο που ανήκει 
σ’ αυτήν την πολύ ιδιαίτερη 
λογοτεχνία της μικρής πό-
λης, σε αντιδιαστολή με τη 
λογοτεχνία της μεγαλούπο-
λης αλλά και με τη λογοτε-

χνία της υπαίθρου. Αν υπάρχει μια επαρχιακή πόλη στην Ελλάδα που για 
ακατανόητο λόγο σε γοητεύει, δεν μπορείς παρά να μοιραστείς τη σχέση 
του Παπαδημητρακόπουλου με τον Πύργο, όπου γεννήθηκε, αλλά και με 
τη Νάουσα, τη Νιγρίτα και το Καλπάκι, που συνδέθηκε στενά.

 Δεν λογίζεται ως ένα από τα πολύ μεγάλα ονόματα των blues, ο Son 
House όμως στάθηκε μια μεγάλη επιρροή για τον Robert Johnson και τον 
Muddy Waters, πιάνοντας κιθάρα μόλις στα είκοσι πέντε του καθώς στα 
νεανικά του χρόνια είχε αφιερώσει τον εαυτό του στον Θεό, λειτουργώ-
ντας σε μία εκκλησία Βαπτιστών. Ήταν μία από τις σπουδαίες μορφές των 
blues του Μισισιπή, που ηχογράφησε αρκετά τραγούδια μέχρι τις αρχές 
της δεκαετίας του ’30, ύστερα σίγησε για μερικά χρόνια για να μετακομί-
σει –όχι σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση– στο Rochester της Νέας Υόρκης. 
Εκεί ανέλαβε να τον περιθάλψει ο Dick Waterman, ο οποίος τον βοήθησε 
να ξαναπιάσει κιθάρα και να ηχογραφήσει καινούργια τραγούδια. Κάποιες 
ανέκδοτες ηχογραφήσεις που είχε κάνει ο Waterman κυκλοφορούν τον 
ερχόμενο Μάρτιο από την Easy Eye Sound σε παραγωγή μάλιστα του Dan 
Auerbach των Black Keys. Ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του Son 
House, το “Death Letter”, έχουν ηχογραφήσει πολλοί και διαφορετικοί 
μεταξύ τους μουσικοί, ανάμεσα στους οποίους είναι οι White Stripes, η 
Cassandra Wilson και η Diamond Galas.

 Δεν έχω βαθιά σχέση με το techno ή το electro, υπάρχουν όμως 
κάποιοι εκπρόσωποι του είδους που με συναρπάζουν. Ένας τέτοιος είναι 
ο Νεοϋορκέζος Andrew Nerviano, αλλιώς Plebeian, που κυκλοφορεί 
αυτές τις μέρες το 12΄́  ep “Tannins”, που με ενθουσίασε, ίσως επειδή 
εμφανίζεται ιδιαίτερα ψυχεδελικό.

Υ.Γ.: Αν δεν έχετε το αριστουργηματικό “Caravan” του Art Blakey, κυκλο-
φόρησε μόλις re-mastered σε βινύλιο από την Dol. Hard bop one of a kind!

Σημειώσεις Ενός 
Μονομανούς LXXXXXXII
Του ΓΙώρΓου ΦΛώρΑκΗ
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Η εβδομάδα ξεκινά με μια αίσθηση αποδιοργάνω-
σης ή και σωματικής κούρασης, καθώς την Τρίτη 
ο κυβερνήτης σου Άρης σχηματίζει τετράγωνο 
με τον Ποσειδώνα, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους 
γεννημένους των αρχών του 3ου δεκαημέρου. 
Μπορεί να νιώθεις ένα συναίσθημα απαισιοδοξίας 
για την πορεία κάποιων πραγμάτων στη ζωή σου, 
να αισθάνεσαι ότι σου είναι κόπος ακόμη και το να 
σηκωθείς από το κρεβάτι, ενώ για άλλους αυτό 
μπορεί να μεταφράζεται σε αναβλητικότητα περί 
των πρακτικών και αναγκαίων «καθηκόντων» μέ-
σα στην καθημερινότητα και γενικά... you get the 
point, it’s one of those days, οπότε μην πιέσεις τον 
εαυτό σου περισσότερο, αποφεύγοντας επίσης 
να πάρεις σημαντικές αποφάσεις. Στις 15/1 ο Ερ-
μής γυρίζει σε ανάδρομη πορεία στον Υδροχόο, 
δημιουργώντας τα γνωστά μπερδέματα στις συ-
ναναστροφές και τις συνεργασίες σου, αν και μπο-
ρεί να υπάρξουν και συναντήσεις με άτομα που 
είχες να δεις καιρό ή είχατε δουλέψει μαζί κατά το 
παρελθόν. Προσοχή σε υπογραφές και συμβόλαια 
καθώς και σε ό,τι σχετίζεται με υπολογιστές, κινη-
τά, διαδίκτυο κ.λπ. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)
 
Αρκετά «μπερδεμένα» ξεκινά η εβδομάδα, καθώς 
το τετράγωνο Άρη-Ποσειδώνα την Τρίτη αποπρο-
σανατολίζει την κρίση σου, ευνοώντας λανθασμέ-
νες «εντυπώσεις» και αποφάσεις σε προσωπικές 
και επαγγελματικές σχέσεις, αλλά και σε θέματα 
οικονομικών. Μπορεί να τρέφεις αυταπάτες σχετι-
κά με μια κατάσταση στην ερωτική σου ζωή, σχε-
τικά με τη στάση ενός φίλου ή ενός συνεργάτη 
και έτσι να παρασυρθείς σε συμπεράσματα που 
απέχουν πολύ από την πραγματικότητα, οπότε 
κα λύτερα δώσε χρόνο σ τα 
πράγματα, αποφεύγοντας σε 
κάθε περίπτωση και σημαντι-
κές κινήσεις που αφορούν στα 
χρήματά σου, όπως πάρε-δώσε 
με τράπεζες, υπογραφές συμ-
βολαίων, επενδύσεις κ.λπ. Το 
Σάββατο ο Ερμής στον Υδροχόο 
γυρνά ανάδρομος μέσα στον 
τομέα της καριέρας σου και οι ε-
πικοινωνίες σου με ανωτέρους, 
συνεργάτες και πελάτες θέλουν 
προσοχή και διπλωματία προς 
αποφυγή παρεξηγήσεων, ενώ 
θα πρέπει να δείξεις υπομονή σε τυχόν αναβολές 
και καθυστερήσεις στα σχέδιά σου. Η σύνοδος 
Ήλιου-Πλούτωνα την Κυριακή, «προάγγελος» της 
επερχόμενης Πανσέληνου, σε καλεί να εξετάσεις 
πιο ουσιαστικά τα πλάνα σου για το μέλλον.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Στο ξεκίνημα της εβδομάδας επικρατεί μια σύγχυ-
ση στην ατμόσφαιρα, αφού το τετράγωνο Άρη-
Ποσειδώνα την Τρίτη «θολώνει τα νερά» σχετικά 
με ζητήματα καριέρας. Αρχικά, μπορεί να μην έχεις 
σαφή εικόνα της κατάστασης, βλέποντας αυτά 
που θέλεις να δεις και όχι τα αντικειμενικά δεδομέ-
να, τρέφοντας προσδοκίες που μπορεί στη συνέ-
χεια να φέρουν απογοήτευση, γι’ αυτό μη βιαστείς 
να δεσμευτείς και να προχωρήσεις σε σημαντικές 
αποφάσεις αυτές τις μέρες. Δεν αποκλείεται από 
την άλλη να αισθάνεσαι και λίγο «σαστισμένος» 
ενεργειακά, οπότε και πάλι, πάρε τον χρόνο σου, 
φροντίζοντας περισσότερο τον εαυτό σου. Άλλω-
στε το Σάββατο ο κυβερνήτης σου Ερμής γυρίζει 
σε ανάδρομη φαινομενικά πορεία, γεγονός μεγα-
λύτερης πίεσης και αστάθειας μέσα στην καθημε-
ρινότητά σου. Για τις επόμενες τρεις εβδομάδες 
χρειάζεται προσοχή σε μετακινήσεις και επικοινω-
νίες, έχοντας τα μάτια σου στο τιμόνι όταν οδηγείς, 
μιλώντας με όσο το δυνατό μεγαλύτερη σαφήνεια 
(τσεκάροντας τι στέλνεις μέσω μηνυμάτων και μέ-
ιλ) για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, κάνοντας 
και κανένα back up στα αρχεία σου καλού κακού. 
Η σύνοδος Ήλιου-Πλούτωνα την Κυριακή είναι λί-
γο πιο «βαριά», προετοιμάζοντας για τη δυνατή 
Πανσέληνο του μήνα, που μπορεί να «παίξει» με τις 
ανασφάλειές σου (3ο δεκαήμερο κυρίως).

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)
 
Τα επίπεδα ενέργειάς σου μπορεί να «πιάνουν πά-
το» στο ξεκίνημα της βδομάδας, λόγω του τετρα-
γώνου Άρη-Ποσειδώνα την Τρίτη. Αυτή η κούραση 
ίσως συνδυάζεται και με μια περίεργη αίσθηση 
ανησυχίας για το γεγονός ότι οι γιορτές είναι πια 
πίσω σου και δώσ’ του «κλάμα και οδυρμός» και 
αναπόληση ξέγνοιαστων στιγμών αλλά και αβά-
σταχτη βαρεμάρα για τα καθήκοντα δουλειάς και 
καθημερινότητας. Τι να γίνει, δεν χρειάζεται όμως 
να το πάρεις και «κατάκαρδα», απλά ανάβαλε ση-
μαντικές αποφάσεις και συζητήσεις και ασχολή-
σου μόνο με τα απολύτως απαραίτητα. Στο κομμά-
τι της υγείας όμως πρέπει να κάνεις μια συνειδητή 
προσπάθεια να μπεις λίγο σε πρόγραμμα, κόβο-
ντας κακές συνήθειες αλόγιστου φαγητού που 
σε «συνόδευσαν» στις γιορτές, ενσωματώνοντας 
και λίγη παραπάνω άσκηση. Ο Ερμής, που γυρίζει 
ανάδρομος το Σάββατο, φέρνει καθυστερήσεις 
αλλά και μπλέξιμο σχετικά με οικονομικές υποθέ-
σεις, συνεννοήσεις και ερωτικά ζητήματα, ενώ η 
σύνοδος Ήλιου-Πλούτωνα την Κυριακή σε βάζει 
στο «mood» της επερχόμενης Πανσέληνου στο 
ζώδιό σου, εντείνοντας την ανάγκη οριοθέτησης 
σε προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις.

Λέων (22 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
 
Το ξεκίνημα της εβδομάδας είναι λίγο «tricky» για 
τα ερωτικά και τα οικονομικά σου εξαιτίας του 
τετραγώνου Άρη-Ποσειδώνα (11/1). Μπορεί να 
βρίσκεσαι σε δίλλημα για το πώς να χειριστείς μια 
κατάσταση μέσα στη σχέση σου που σε απογοη-
τεύει ή στο πώς να εκφράσεις τα συναισθήματά 
σου προς το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, έχε ό-
μως υπόψη σου πως είναι προτιμότερο να πάρεις 
τον χρόνο σου, καθώς η σωστή κρίση συνήθως 

«κάνει νερά» όπου εμπλέκεται 
ο Ποσειδώνας με δυσαρμονι-
κές όψεις. Επιφυλακτικός πρέ-
πει να είσαι και σχετικά με νέες 
γνωριμίες και με άτομα που σε 
προσεγγίζουν «τάζοντάς» σου 
διάφορα, καθώς παίζει πολύ ε-
ξιδανίκευση, ενώ καλύτερα να 
αφήσεις για αργότερα αποφά-
σεις και κινήσεις σχετικά με τα 
οικονομικά σου. Ο Ερμής γυρί-
ζει ανάδρομος απέναντί σου το 
Σάββατο, συμβάλλοντας με τη 
σειρά του στην ασάφεια και το 

επικοινωνιακό «κομφούζιο» σε σχέσεις και μάλι-
στα μπορεί να επανέλθουν διαφωνίες του παρελ-
θόντος, ζητώντας τώρα λύσεις, ενώ ίσως έχεις 
«κρούσεις» από πρώην συντρόφους και άτομα με 
τα οποία είχες δουλέψει μαζί παλαιότερα. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)
 
Η τάση για θυματοποίηση «καλά κρατεί» στο ξεκί-
νημα της εβδομάδας λόγω του τετραγώνου Άρη-
Ποσειδώνα (11/1), που επηρεάζει ιδιαίτερα το 3ο 
δεκαήμερο. Είσαι πιο ευαίσθητος στα προβλήματα 
των άλλων και εκείνοι με τη σειρά τους πιο keen να 
σου εκμυστηρευτούν τις ανησυχίες και τα βάσανά 
τους, ίσως με μια δόση υπερβολής, για whatever 
reason, από τον Covid μέχρι το story με την πεθε-
ρά τους, και κάπου εκεί χάνονται τα «όρια» και κα-
ταλήγεις να φορτίζεται εσύ δυσανάλογα για λογα-
ριασμό άλλων. Don’t. Από την άλλη βέβαια μπορεί 
δικές σου προσωπικές, οικογενειακές ή επαγγελ-
ματικές σχέσεις να δημιουργούν προβληματισμό 
ή απογοήτευση, ρίχνοντας σε λιγάκι ψυχολογικά, 
επειδή όμως τα πράγματα είναι ρευστά, απόφυγε 
κρίσεις και σημαντικές αποφάσεις αυτές τις μέρες. 
Ο κυβερνήτης σου Ερμής από τον Υδροχόο ξεκινά 
την πρώτη φαινομενικά ανάδρομη πορεία του για 
το 2022 και έτσι για τις επόμενες εβδομάδες θέλει 
υπομονή σε τυχόν καθυστερήσεις και αναβολές 
σε θέματα δουλειάς, σε γκρίνιες και κακές συνεν-
νοήσεις με συναδέλφους, υπαλλήλους, συνεργά-
τες, πελάτες, σύντροφο προσέχοντας παράλληλα 
τα αρχεία σου σε υπολογιστές, κινητά κ.λπ. για-
τί παίζουν τα γνωστά «χαριτωμένα». Η σύνοδος 
Ήλιου-Πλούτωνα (16/1) βγάζει ένταση και τάση 
για χειριστικές συμπεριφορές στα ερωτικά.

Ζύγός  (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)
 
Το τετράγωνο Άρη-Ποσειδωνα στο ξεκίνημα της 
εβδομάδας (11/1) διαμορφώνει ένα πιο ανήσυχο 
και «ομιχλώδες» πλαίσιο σε θέματα καθημερινό-
τητας και δουλειάς, ιδιαίτερα για τους γεννημέ-
νους των αρχών του 3ου δεκαημέρου. Καταρχάς, 
η ζωτικότητα και η δυνατότητα συγκέντρωσής 
σου μπορεί να μην είναι «στα καλύτερά τους» 
και να σου είναι κομματάκι δύσκολο να ανταπο-
κριθείς στα διάφορα «πρέπει», με τη βαρεμάρα 
να «σιγοντάρει» από κοντά για μερικούς. Άλλοι 
μπορεί να έχουν «θέμα» στη συνεννόηση με συ-
ναδέλφους, συνεργάτες, πελάτες και να δυσκο-
λεύονται να πάρουν αποφάσεις, οπότε καλύτερα 
όχι βιασύνες για τα σημαντικά, δίνοντας περιθώ-
ριο στον εαυτό σου να επεξεργαστεί σωστά τα 
υπάρχοντα δεδομένα. Το Σάββατο ο Ερμής γυρίζει 
ανάδρομος στον Υδροχόο, ωθώντας σε αναθεώ-
ρηση των καταστάσεων στα ερωτικά σου, με τις 
παρεξηγήσεις στην επικοινωνία με το ταίρι σου 
να είναι μέσα στο παιχνίδι, ενώ από την άλλη ευ-
νοούνται οι επανασυνδέσεις με μετανιωμένους 
πρώην. Η σύνοδος Ήλιου-Πλούτωνα την Κυρια-
κή «προετοιμάζει» το κλίμα για την Πανσέληνο 
του μήνα, φέρνοντας πίεση και ενδεχομένως 
εντάσεις στα οικογενειακά ή τα επαγγελματικά. 

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
 
Στην αρχή της εβδομάδας «οφείλεις» να είσαι επι-
φυλακτικός σε σχέση με τα ερωτικά, τα οικονομικά 
και τα επαγγελματικά σου, καθώς την Τρίτη ο Άρης 
σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, επηρε-
άζοντας ιδιαίτερα το 3ο δεκαήμερο. Επειδή όπου 
βάζει «το χεράκι του» ο Ποσειδώνας η ορθή κρίση 
«παίρνει ρεπό», θα ήταν προτιμότερο να κρατή-
σεις στάση αναμονής σχετικά με σημαντικές απο-
φάσεις και δεσμεύσεις σε αυτούς τους τομείς, για 
να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Ίσως να τρέφεις και 
αυταπάτες για τη δράση του συντρόφου σου ή 
ενός συνεργάτη, βγάζοντας on top συναισθημα-
τική ανασφάλεια, οπότε και σε αυτή την περίπτω-
ση δώσε χρόνο στα πράγματα, αποφεύγοντας τα 
βιαστικά και λανθασμένα κατά πάσα πιθανότητα 
συμπεράσματα. Η ανάδρομη πορεία του Ερμή από 
το Σάββατο εντείνει τη σύγχυση σε σχέση με προ-
σωπικές, οικογενειακές ή επαγγελματικές σχέσεις 
μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες, αυτό όμως 
δεν σημαίνει πως πρέπει να «πέφτεις» ψυχολο-
γικά, απλά χρειάζεται υπομονή και σωστή διαχεί-
ριση στο κομμάτι της επικοινωνίας. Η σύνοδος 
Ήλιου-Πλούτωνα βέβαια την Κυριακή μπορεί να 
δοκιμάσει λίγο πιο «άμεσα» τις αντιδράσεις σου 
απέναντι στη χειριστική συμπεριφορά ενός κοντι-
νού σου ατόμου (3ο δεκαήμερο κυρίως).

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου)
 
Το τετράγωνο του Άρη από το ζώδιό σου με τον 
Ποσειδώνα στην αρχή της εβδομάδας (11/1) δη-
μιουργεί πιθανότατα «αναταράξεις» στη διάθε-
σή σου, επηρεάζοντας ιδιαίτερα το 3ο δεκαήμε-
ρο. Λίγο ο βροχερός καιρός, λίγο το πέραμα των 
γιορτών, λίγο η Covid «πανδαισία» και μπορεί να 
νιώθεις πιο ευαίσθητα ψυχολογικά, μην έχοντας 
όρεξη για δράση, αλλά μάλλον για «απόσυρση», 
μέχρι να πάρεις τα πάνω σου. Αυτό όλο μπορεί να 
«βγαίνει» σε κάποιους μέσω και σωματικής κό-
πωσης, επομένως άσε τα δύσκολα για αργότερα, 
φροντίζοντας περισσότερο τον εαυτό σου. Φυσι-
κά μπορεί να υπάρχει και μια αντικειμενική δυσκο-
λία στα επαγγελματικά ή κάποιο πρόσωπο από 
την οικογένεια να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα και 
να έχει ανάγκη τη στήριξή σου, γεγονός που σου 
δημιουργεί πίεση και άγχος. Το Σάββατο ο Ερμής 
γυρνά ανάδρομος στον Υδροχόο και το γνωστό 
«γαϊτανάκι» ασυνεννοησίας μέσα στην καθημε-
ρινότητα ξεκινά, οπότε χρειάζεται μεγαλύτερη 
προσοχή στην επικοινωνία, σε αυτά που στέλνεις 
μέσω μέιλ και μηνυμάτων, καθώς και σε συσκευ-
ές τεχνολογίας, με ένα back up των αρχείων σου 
να κρίνεται very wise για να γλιτώσεις από τυχόν 
«tech-λαχτάρες», ενώ οφείλεις να προσέχεις πε-
ρισσότερο και στην οδήγηση αυτό το διάστημα.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Το αίσθημα σωματικής κόπωσης μπορεί να είναι 
έντονο στο ξεκίνημα της εβδομάδας με το τετρά-
γωνο Άρη-Ποσειδώνα (11/1), που επηρεάζει ιδιαί-
τερα το 3ο δεκαήμερο. Ίσως δεν ξεκουράστηκες 
όσο ήλπιζες μέσα στις γιορτές και η «ολική επανα-
φορά» σε ρυθμούς Γενάρη σε βρίσκει λίγο «απρο-
ετοίμαστο» οργανικά. Προσπάθησε να μη φορτώ-
σεις το πρόγραμμά σου υπερβολικά τις πρώτες 
μέρες, αποφεύγοντας επίσης να πάρεις σημαντι-
κές αποφάσεις, καθώς το κριτήριό σου είναι «επι-
σφαλές» και μπορείς να επηρεαστείς εύκολα από 
γνώμες τρίτων, καταλήγοντας σε λανθασμένα συ-
μπεράσματα σε θέματα δουλειάς. Ίσως νιώθεις και 
ψυχολογικά λίγο down ή έξω από τα νερά σου για 
να αναμειχθείς σε συζητήσεις και επικοινωνιακά 
πάρε-δώσε. Το Σάββατο ο Ερμής γυρνά σε ανά-
δρομη πορεία στον Υδροχόο μέχρι 25/1, ενώ από 
26/1- 3/2 θα περάσει ανάδρομος από το δικό σου 
ζώδιο. Προσοχή χρειάζεται αυτό το διάστημα σε 
οικονομικές συμφωνίες, υπογραφές συμβολαίων 
(καλύτερα να τα αφήσεις για μετά τις 3/2), στον 
τρόπο που επικοινωνείς, δείχνοντας υπομονή και 
σε τυχόν καθυστερήσεις σε επαγγελματικά σχέ-
δια. Η σύνοδος Ήλιου-Πλούτωνα στο ζώδιό σου 
την Κυριακή αρχίζει να «χτίζει» την ένταση εν όψει 
της Πανσέληνου στον άξονά σου.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Η επιφυλακτικότητα είναι σύμμαχός σου στο ξεκί-
νημα της εβδομάδας, καθώς το τετράγωνο Άρη-
Ποσειδώνα την Τρίτη δημιουργεί «θολό τοπίο» 
σε ζητήματα συλλογικής δουλειάς, προσωπικών 
σχέσεων και οικονομικών, ιδιαίτερα για το 3ο δε-
καήμερο. Επηρεάζεσαι εύκολα από το περιβάλλον 
σου και αυτή η ευκολοπιστία μπορεί να σου στοιχί-
σει «ακριβά» σχετικά με οικονομικές κινήσεις που 
δεν έχουν «μετρηθεί» σχολαστικά, ενώ το radar 
σου δεν λειτουργεί αναφορικά με προθέσεις συ-
νεργατών, συντρόφων ή φίλων. Αυτές φυσικά δεν 
είναι «συνθήκες» για να παρθούν αποφάσεις για 
σημαντικά ζητήματα, οπότε είναι καλύτερο να τις 
καθυστερήσεις για να μπορέσεις να καταλήξεις 
σε όσο το δυνατόν πιο σωστά συμπεράσματα. Το 
«χρονοδιάγραμμα» βέβαια είναι πιεσμένο, καθώς 
το Σάββατο ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος στο ζώ-
διό σου μέχρι 25/1 και εν συνεχεία μέχρι 3/2 στο 
ζώδιο του Αιγόκερω, οπότε το brain fog είναι μια 
πραγματικότητα για τις επόμενες βδομάδες, με 
τις καθυστερήσεις και τα εμπόδια σε σχέδια, τις 
δυσκολίες στην επικοινωνία και τις μετακινήσεις, 
αλλά και το «αλαλούμ» σε σχέση με ηλεκτρονικά 
μέσα, το διαδίκτυο, τα δεδομένα σε υπολογιστές 
κ.λπ. να είναι μέσα στο προγράμμα. Ίσως όμως 
υπάρξουν επιστροφές από το ερωτικό ή επαγγελ-
ματικό σου παρελθόν.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Με πίεση και άγχος ξεκινά η εβδομάδα, καθώς 
το τετράγωνο του Άρη με τον Ποσειδώνα από το 
ζώδιό σου την Τρίτη σε αποδιοργανώνει ως ένα 
βαθμό. Η επαφή σου με την πραγματικότητα εί-
ναι λίγο elusive, ενώ μπορεί να νιώθεις ότι και τα 
επίπεδα ενέργειάς σου είναι μειωμένα. Το γενι-
κότερο πλαίσιο δεν ευνοεί τη δράση και τη λήψη 
σοβαρών αποφάσεων στα επαγγελματικά, καθώς 
υπάρχει η πιθανότητα εξαπάτησης από άτομα με 
questionable κίνητρα, αλλά και αυταπάτης σχε-
τικά με ιδέες και προτάσεις που φαίνονται πολύ 
ελκυστικές, χωρίς όμως να είναι πολύ ξεκάθαρες. 
Πάρε τον χρόνο σου και αξιολόγησε ψύχραιμα 
σε δεύτερο χρόνο τις όποιες κινήσεις σου. Στο 
«μπλεγμένο» τοπίο της εβδομάδας συμβάλλει 
φυσικά και η ανάδρομη πορεία του Ερμή από το 
Σάββατο, που φυσικά επηρεάζει σταδιακά ήδη 
από τις αρχές της εβδομάδας. Μέχρι τις 3/2 μπορεί 
να νιώθεις μεγαλύτερη εσωστρέφεια ή «μοναξιά» 
σε νοητικό και ψυχολογικό επίπεδο, ακόμα κι αν 
βρίσκεσαι μέσα σε κόσμο. Η αίσθηση ότι δεν σε 
καταλαβαίνουν θα είναι υπαρκτή, ενώ χρειάζεται 
να αφιερώνεις περισσότερο χρόνο για ξεκούραση 
μέσα στη μέρα για να μπορείς να αποφορτίζεσαι 
από τα διάφορα «χαριτωμένα» της καθημερινότη-
τας και της δουλειάς. A

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