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ΑΙΓΙΝΗΤΙΚΑ

Ηλία Μεσσίνα
�του

“Τα glamour 
περιοδικά 

βρίσκονται 
κρεμασμένα στα 

περίπτερα και 
αποφασίζεις να 
τα ανοίξεις ή να 
μην τα ανοίξεις. 
Να τα αγοράσεις 

ή να μην τα 
αγοράσεις. Με 

την έκθεση στην 
Αίγινα, απλά 

μας τα πετάνε 
στη μούρη. Δεν 

έχεις επιλογή. Θα 
πρέπει να μπεις 
στον κόσμο του 
glamour είτε το 
θέλεις είτε όχι.

Η ιστορία ξεκινάει πριν από 
ένα περίπου χρόνο. Η 
ECOWEEK έχει ολοκλη-

ρώσει με επιτυχία το συνέδριο 
του 2008 στο Ζάππειο, υπό την 
αιγίδα της Υπουργού Εξωτερικών 
και του Δημάρχου Αθηναίων και 
μεταξύ των διεθνών ομιλητών τον 
Μαλαισιανό αρχιτέκτονα «πράσι-
νων» ουρανοξυστών Κεν Γιάνγκ 
και ετοιμάζεται για τη διοργάνω-
ση του συνεδρίου 2009. Θυμάμαι 
ότι έκανα την πρωινή μου βόλτα 
στην πόλη, όταν με πλησίασαν 
δύο φίλοι για να μιλήσουμε. Κα-
θίσαμε στο γραφείο τους στην 
Αφαίας και μου περιέγραψαν την 
ιδέα τους. Μια ιδέα για μια έκθεση 
καινοτόμο για την Αίγινα, ομολο-
γώ, που υπόσχονταν να την κά-
νουν το γεγονός του καλοκαιριού. 
Ζητούσαν λοιπόν τη συνεργασία 
της ECOWEEK. Όμως χωρίς οι-
κολογικό περιεχόμενο – ή άλλο 
παρεμφερές μήνυμα, δεν έβλεπα 
κανένα σημείο επαφής για κάποια 
συνεργασία. Μάλιστα επιστρέφο-
ντας στο γραφείο μου, τους έστει-
λα και μερικές ιδέες για το πώς η 
έκθεσή τους θα μπορούσε να πά-
ρει χαρακτήρα πιο «οικολογικό» 
ή «εκπαιδευτικό» ώστε εκτός από 
σημαντικό γεγονός, να γινόταν και 
σημαντικό σημείο αναφοράς για 
τους νέους του νησιού – διότι σε 
αυτούς απευθυνόταν. Η συζήτηση 
αυτή τελικά δεν οδήγησε πουθενά. 
Μετά ξεκίνησαν οι δικές μας υπο-
χρεώσεις και η διοργάνωση του δι-
εθνούς συνεδρίου ECOWEEK 2009 
για νέους αρχιτέκτονες και φοιτη-
τές αρχιτεκτονικής, από την Ελλά-
δα και το εξωτερικό, με διεθνείς 
ομιλητές μεταξύ αυτών τον Ιαπω-
νέζο αρχιτέκτονα «χάρτινων» κτι-
ρίων Σίγκερου Μπαν και υπό την 
αιγίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ, του Υπουρ-
γείου Μεταφορών και Συγκοινω-
νιών, του Υπουργείου Εξωτερικών 
και του Δήμου Αθηναίων.
Ο ι  μήνες  πέρασαν  μεταξύ 
ECOWEEK και σχεδιασμού και 
ανέγερσης βιοκλιματικών κτιρίων 
στην Αίγινα και αλλού. Τώρα το 
καλοκαίρι, που ο χρόνος δεν πιέ-
ζει, μου δίνεται η ευκαιρία να δω 
τι γίνεται στο νησί. «Κάτι γίνεται» 
μου λέει φίλη δημοσιογράφος που 

ζει μόνιμα στην Αίγινα. Πράγμα-
τι, κάτι γίνεται κάθε καλοκαίρι και 
φέτος είχαμε και την έκθεση με 
τους φωτισμένους «κύβους»και τις 
glamour φωτογραφίες στο λιμάνι. 
Τότε θυμήθηκα τη συνάντηση που 
είχα πριν ένα χρόνο και αντιλή-
φθηκα ότι η διοργάνωση της έκ-
θεσης προχώρησε, πάνω κάτω στα 
ίδια πλαίσια που την είχα αφήσει. 
Χωρίς καμμία αλλαγή. Η συνταγή 
απλή: glamourous φωτογράφοι, 
που δουλεύουν για glamour περιο-
δικά, έφεραν glamour φωτογραφί-
ες που στήθηκαν στο λιμάνι, δίπλα 
στον Αϊ Νικόλα, για να φέρουν μια 
glamour ατμόσφαιρα στην Αίγινα. 
Με άλλα λόγια, η αποθέωση της 
γκλαμουριάς. Καλό; Αναλόγως με 
τι κριτήρια το βλέπουμε.
Αν η τέχνη – διότι υποθέτω ότι 
για τέχνη πρόκειται – έχει και την 
«υποχρέωση» να μας διδάσκει 
και κάτι, να μας αλλάζει, να μας 
συνεπαίρνει για να γίνουμε κάτι 
καλύτερο (ελπίζω) από αυτό που 
ήμασταν πριν εκτεθούμε στο έργο 
τέχνης, τότε οι φωτισμένοι κύβοι, 
τι ακριβώς μας ‘διδάσκουν’; Τι 

ακριβώς μας ‘μαθαίνουν’; Τι αξί-
ες ακριβώς περνάνε στους νέους 
και τις νέες; Τι ακριβώς ιδεώδη, 
προβληματισμούς, μοντέλα προς 
μίμηση περνάνε στους νέους – 
αλλά και στους μεγαλύτερους; 
Υποθέτω ό,τι και τα glamour 
περιοδικά με τις ανορεξικές ει-
κοσάρες και τους θυμωμένους 
γαλανομάτες νέους... Τα ακριβά 
αξεσουάρ, τις προκλητικές πόζες, 
τους αξύριστους και ατίθασους 
με το τσιγάρο στο χέρι και λίγο 
γυμνό, έτσι για να μας προκαλέ-
σουν. Με μοναδική διαφορά ότι 
τα glamour περιοδικά βρίσκονται 
κρεμασμένα στα περίπτερα και 
αποφασίζεις να τα ανοίξεις ή να 
μην τα ανοίξεις. Να τα αγοράσεις 
ή να μην τα αγοράσεις. Με την 
έκθεση στην Αίγινα, απλά μας τα 
πετάνε στη μούρη. Δεν έχεις επι-
λογή. Θα πρέπει να μπεις στον 
κόσμο του glamour είτε το θέλεις 
είτε όχι. 
Ενδιαφέρουσα επιλογή για ένα 
μέρος όπως η Αίγινα, με μοναδι-
κές φυσικές ομορφιές, μοναδική 
παραδοσιακή και νεοκλασσική 

αρχιτεκτονική, με πύργους επώ-
νυμων της Ιστορίας, με Ιστορία 
συνδεδεμένη με την ίδια τη δη-
μιουργία του σύγχρονου ελλη-
νικού κράτους και του πρώτου 
κυβερνήτη της του Ιωάννη Καπο-
δίστρια, με διάσημους γλύπτες, 
ζωγράφους, λογοτέχνες και αξι-
όλογους ανθρώπους της διανόη-
σης, της τέχνης, της μουσικής και 
της δημιουργίας μόνιμους αλλά 
και εποχιακούς. Αλλά και χρόνια 
προβλήματα, όπως το νερό, τα 
σκουπίδια, οι διακοπές ρεύματος, 
η κακώς σχεδιασμένη και εφαρμο-
σμένη ‘σύγχρονη’ οικοδομή, οικο-
νομικά προβλήματα, χαμηλό επί-
πεδο παιδείας, υγείας, κ.λπ κ.λπ... 
Μέσα σε αυτή την ιδιόμορφη αλ-
λά και ξεχωριστή πραγματικότητα 
που λέγεται Αίγινα, λοιπόν, αυτό 
που μας απασχολεί φέτος το κα-
λοκαίρι είναι... το glamour και οι 
γκλαμουριές; Συνήθως προσέχω 
τι γράφω, αλλά δεν κρατιέμαι θα 
το πω: σα να λέμε δηλαδή: εδώ ο 
κόσμος καίγεται (στην κυριολεξία 
με τους 40 βαθμούς που φτάσαμε 
Ιούλιο μήνα)... Κρίμα...*

Α λα glamour greek style  
Η οικολογική άποψη  

Καλοκαίρι στην Αίγινα. Περνώντας μέρος του χρόνου εκτός Αίγινας, ομολογώ ότι κάθε φορά που έρχομαι κάνω σαν έναν απο-
λογισμό. Τι άφησα και τι βρήκα. Ίσως να θυμούνται μερικοί τις απόψεις που έχω εκφράσει στο παρελθόν για την Αίγινα και την 
οικολογική συνείδηση που όλοι θέλουμε να υπάρξει και ακόμη δεν έρχεται. Για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση που 
φέραμε, όμως δεν είναι ακόμη εδώ. Για την αλλαγή στη νοοτροπία μας που πρέπει να κάνουμε, όμως ακόμη είμαστε στο ίδιο 
σημείο.

Πρόκληση, γκλαμουριά και soft-porno με φόντο τον Αι Νικόλα, τα νεοκλασσικά του λιμανιού και τα καΐκια της 
Αίγινας. Έχοντας γνωρίσει την τέχνη στα σημαντικότερα μουσεία της Ιταλίας, της Αγγλίας, της Γαλλίας και της 
Νέας Υόρκης και έχοντας γεμίσει σημειωματάρια με σχέδια από τα ταξίδια μου σαν φοιτητής αρχιτεκτονικής (τα 
οποία και έχω εκθέσει και δημοσιεύσει στο εξωτερικό), θα πω, με όλο το σεβασμό, προς τους διοργανωτές της 

έκθεσης, ότι οι γιγαντοαφίσες και οι φωτεινοί κύβοι στο λιμάνι είναι άλλη μια αντιγραφή γκλαμουριάς-κονσέρβα 
των περιοδικών μόδας μέσα στη μούρη μας. Είναι άλλη μια χαμένη ευκαιρία υπέρβασης της νεοελληνικής πραγμα-
τικότητας... Άλλη μια χαμένη ευκαιρία να περάσουμε θετικά μηνύματα στους νέους και τα παιδιά για το μέλλον και 

τα ουσιαστικά θέματα που θα βρουν μπροστά τους... Άλλη μια χαμένη ευκαιρία να αναδείξουμε με σεβασμό την 
πανέμορφη και ιστορική Αίγινα... Άλλη μια χαμένη ευκαιρία... Κρίμα. (φωτο: Ηλίας Μεσσίνας)




