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Τους ένωνε η άχρονη ξαναγέννηση της
πρώτης αγάπης κι έπαιρναν όρκους στο
όνομά της. 

Ένα βράδυ του φθινοπώρου, αγκαλιασμέ-
νοι φιλήθηκαν στη μέση της κεντρικής πλα-
τείας της πόλης, κάτω από μια σφοδρή
νεροποντή, που έκανε τους περαστικούς να
σκορπίσουν βιαστικά προς διάφορες κατευ-
θύνσεις. 

Ήταν τόσο ραγδαία η βροχή, που έσταζε
από τα πιγούνια και τις βλεφαρίδες τους. 

Μα εκείνοι την ένιωθαν σύμμαχο, πως η
φύση όλη ήταν με το μέρος τους. 

Όπως εκείνες οι φεγγαράδες, όταν περ-
νούσαν αγκαλιασμένοι κάτω από τα εκατομ-
μύρια αστέρια που θαμποπαίζανε. Σαν τα
δροσόθρεπτα απογεύματα, που με το δίκυ-
κλό του έφταναν μέχρι το χωριό, κι έκαναν
στάση στην πηγή, για να επιστρέψουν με το
σούρουπο. Κυνηγιόντουσαν εκεί, κάτω από
τα λιόδεντρα, γύρω από τις μηλιές, και στον
κορμό της γέρικης καρυδιάς είχαν χαράξει
τα ονόματά τους: «Άγγελος - Άννα Μαρία.
Μαζί. Για πάντα».

****

Τους ένωνε μια μυστήρια, μια εφηβική
χημεία, ένα ανόθευτο κοινό συναίσθημα,
που λες κι έτρεχε στο βάθος των χρόνων,
ερχόμενο ταχύτατα από το παρελθόν, με
μόνο προορισμό να καλύψει τα κενά και τους
σταθμούς μιας ζωής που δεν έζησαν. 

Τα βαγόνια του έφερναν μαζί και τον

πόθο, τον ξεχασμένο πίσω από πληγές.
Ο Γιώργος Γιαντάς κατάγεται από τη Μυ-

τιλήνη της Λέσβου.
Από τις Εκδόσεις Λιβάνη έχουν κυκλοφο-

ρήσει τα μυθιστορήματά του Ως την Τελευ-
ταία Πνοή (2011), Mindland (2012), O Θίασος
της Μαριάννας Μαλτέ (2014). 

Το προσωπικό του blog στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://giorgogianta.blogspot.gr/
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«Άγγελος - Άννα Μαρία.
Μαζί. Για πάντα»

Εδώ και μια γενιά εισέβαλαν στη γλώσσα μας και στην κοινωνία
μας δύο άγιοι. Δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία μας και δεν ξέρω
αν έγινε κάποια επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της. Μιλάμε για την
«Αγία Πετρούπολη» και τον «Άγιο Βαλεντίνο».

Η «Αγία Πετρούπολη» επανήλθε το 1991 ως ονομασία του παλιού
Λένινγκραντ. Θυμούμαστε βέβαια πως, μετά τη διακοπή της λειτουρ-
γίας της σοβιετικής έννομης τάξης το 1991, διεξήχθη δημοψήφισμα
με το οποίο αποφασίστηκε η επαναφορά του πρώτου ονόματος της
πόλης. Φαίνεται όμως πως αυτή λανθασμένα λέγεται τώρα στα ελ-
ληνικά «Αγία Πετρούπολη». Η ονομασία είναι σαν να παραπέμπει σε
κάποια «Άγια Πόλη του Πέτρου» ενώ στην πραγματικότητα είναι
«Πόλη του Άγιου Πέτρου».

Αυτό υποστήριζε, σωστά, και σε σχόλιό του ο καθηγητής της Ια-
τρικής Ε. Τ. Ρακιτζής («Καθημερινή», 5-6-1999, βλ. ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ,
Αρ.36, σελ. 108), θεωρώντας πως η ορθή απόδοση θα ήταν, όπως
είπαμε, «Πόλη του Αγίου Πέτρου» είτε και «Αγιοπετρούπολη». Και
μάλιστα και η απλούστερη απόδοση «Πετρούπολη» θα μπορούσε να
είναι αποδεκτή, αφού και την «πίτα του Αϊβασίλη» γράφει ο καθ. Ρα-
κιτζής, καλώς ή κακώς, τη λέμε «βασιλόπιτα» και όχι «αϊβασιλόπιτα».

Και με τον Άγιο Βαλεντίνο τα πράγματα δεν είναι καθαρότερα. Ενώ
κύρια πρόκειται για άγιο της αγγλικανικής κοινότητας (και της λου-
θηρανικής εκκλησίας) επισημαίνουμε πως στις αγγλόφωνες χώρες

γίνεται λόγος για «Ημέρα του Βαλεντίνου» (Valentine’s Day) χωρίς
θρησκευτική αναφορά. Εκτιμώ πως η de facto «απο-αγιοποίηση»
έγινε για να μην υπάρχουν αντιστάσεις από την πλευρά π.χ. των Μου-
σουλμάνων των αγγλόφωνων χωρών (εννοούμε κύρια την Αγγλία).
Αντιστάσεις, εννοείται, απέναντι στην εμπορική και καταναλωτική δι-
είσδυση της «14ης Φεβρουαρίου».

Τελειώνουμε με το εξής. Πριν χρόνια είχε δει το φως ένα ειρωνικό
κειμενάκι, με αριστερό χρώμα, που πρότεινε η μυστηριώδης και ταυ-
τόχρονη σχεδόν αγιοποίηση της Αγίας Πετρούπολης και του Αγίου
Βαλεντίνου, στη γλώσσα μας και τη χώρα μας, να συνδεθεί και με
ένα ακόμη μυστήριο. Να τα παντρέψουμε τα παιδιά, φυσικά την
ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στις 14 Φεβρουαρίου. Σαν σήμερα. 

Το σχεδόν άγιο ζεύγος του
Βαλεντίνου και της Πετρούπολης
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Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει
το νέο του τραγούδι «Θέμα Χρόνου».
Μετά την τεράστια επιτυχία του πρώτου
single “Πέρασα να πω μια καλησπέρα»,
το «Θέμα Χρόνου» είναι το single με το
οποίο θα κυκλοφορήσει το album.

Αυτή η δυναμική μπαλάντα κυκλοφο-
ρεί παράλληλα με ένα video clip από
αυτά που δεν βλέπουμε συχνά... Η με-
λωδική μουσική του Φοίβου με τα δυ-
νατά «Ξεσπάσματα», οι «ευαίσθητοι»
στίχοι της Ελένης Γιαννατσούλια και η
μαγευτική ερμηνεία του Γιάννη Πλού-
ταρχου οδήγησαν το video clip να γίνει
ένα αισθαντικό ερωτικό παραμύθι...

Με τις σκηνοθετικές οδηγίες του Με-
νέλαου Συκοβέλη τα γυρίσματα έγιναν
στα δάση των Ιωαννίνων, στα Ζαγορο-
χώρια και το αποτέλεσμα είναι εντυπω-
σιακό. Φαράγγια και άγρια φύση,
μπλεγμένα με πετρόχτιστα γεφύρια κι
ένα νεαρό ζευγάρι, μπλέκονται σε μια
ιστορία που παίζει με την αλήθεια σε ένα
αρχετυπικό παραμύθι...

Ο Γιάννης Πλούταρχος ως αφηγητής
σε μια φαντασίωση, δίνει «ζωή» σε κάθε
εξέλιξη της ιστορίας.

Οι πρωταγωνιστές του video clip Θε-
ωφάνης Κότσης και η Βερίνα Ευαγγέλου
έχουν καταγωγή από τα Γιάννενα όπως
και όλοι οι συντελεστές του video clip.

Οι συντελεστές με σχετική τους ανα-
κοίνωση, ευχαριστούν το ξενοδοχείο
Olympic Hotel στα Γιάννενα για τη φιλο-
ξενία του Γιάννη Πλούταρχου και ιδιαι-
τέρως τον ιδιοκτήτη του, Στάθη Σιούτη
για τη συνολική βοήθεια.

Στο Ζαγόρι
το νέο video clip
του Γ.Πλούταρχου 

«Ο Χριστός Ξανασταυρώνε-
ται», το αριστούργημα του Νίκου
Καζαντζάκη, θα γυριστεί σε κινη-
ματογραφική ταινία με την συμ-
βολή της Περιφέρειας Κρήτης, σε
σκηνοθεσία Θοδωρή Παπαδου-
λάκη, και την έγκριση των εντε-
ταλμένων φορέων ανάδειξης του
λογοτεχνικού έργου του μεγάλου
Κρητικού συγγραφέα. 


