ΚΩΔΙΚΑΣ ATHINA
A RT PSYCHOLOGY AND THERAPY

ATHINA ΚΟΤΣΩΝΗ-ΣΥΝΕΤΟΥ

MAMA, ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΚΔΟΣΗ Γ'

ΑΘΗΝΑ 2017

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή
αποσπασματική, η μετάφραση, η νοηματική απόδοση, η διασκευή
των περιεχομένων αυτού του βιβλίου με οποιονδήποτε τρόπο,
όπως και η αναπαραγωγή φωτοτυπιών ή ηχητική καταγραφή
των περιεχομένων του, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της
ζωγράφου Α ΤΗ ΙΝ Α Κοτσώνη-Συνετού, που φρόντισε για την
έκδοση αυτού του βιβλίου.

Coryright © ΑΤΗΙΝΑ Κοτσώνη-Συνετού
Τηλ. 6942710181
www.athina-kotsoni.gr
Coryright © 2 0 1 3

ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΤΗΙΝΑ
ART PSYCHOLOGY AND THERAPY

ΑΤΗΙΝΑ ΚΟΤΣΩΝΗ-ΣΥΝΕΤΟΥ

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ...
ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΑΤΗΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΤΗΙΝΑ
Κάθε ζωγράφος χαρακτηρίζεται από την τεχνοτροπία του,
τον τρόπο που χρησιμοποιεί τα χρώματα, τη φωτεινότητα
και το ύφος των σχεδίων του και γενικά αναπτύσσει έναν
κώδικα επικοινωνίας με τη δημιουργία και την Τέχνη του.
Ο κώδικας αυτός φαίνεται να είναι μοναδικός και
ανεπανάληπτος για κάθε δημιουργό, σε σημείο που η μελέτη
του να επιτρέπει στους ειδικούς να αποφαίνονται για την
αυθεντικότητα κάθε έργου. Ο κώδικας όμως αυτός δεν είναι
μονοσήμαντος. Κάθε ζωγράφος - δημιουργός παρατηρεί και
αναλύει κάθε σκίτσο που βλέπει, προσπαθώντας από τη δική
του σκοπιά να προσεγγίσει τη σκέψη και το μήνυμα του κάθε
δημιουργού. Η ίδια η Αθηνά Κοτσώνη-Συνετού διηγείται...
«Πάντα μου άρεσε να παρατηρώ τα σκίτσα και τις δημιουργίες
των άλλων. Προσπαθώντας να μπω στη σκέψη του κάθε
δημιουργού, παρατηρούσα τις γραμμές, τα χρώματα, τις
αναλογίες, την τοποθέτηση στο χώρο, τη φωτεινότητα ακόμα
και των απλών παιδικών σκίτσων που έπεφταν στα χέρια μου.
Με τους φίλους μου μάλιστα, σαν παιχνίδι περισσότερο,
«διαβάζοντας» τα σκίτσα που μου έφερναν, προσπαθούσα
να βρω τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους την ώρα που τα
έφτιαχναν. Ήταν αρκετά διασκεδαστικό και ομολογώ πως μου
άρεσε. Η αγάπη μου για τη ζωγραφική και το πάθος μου γι1αυτήν με
έκαναν να εμβαθύνω στη σκέψη και στον τρόπο που
παρατηρούσα τα σκίτσα των άλλων.

Προσπαθούσα έτσι να «κλέψω» τις μυστικές τους σκέψεις
μέσα από ένα σκίτσο και να αποκωδικοποιήσω το μήνυμα που
αυτό μπορεί να μετέφερε.
Από τα απλά σκίτσα των φίλων κατάφερα, με πολύ
σκέψη και κόπο, να αποκωδικοποιήσω έργα μεγάλων
ζωγράφων, με τρόπο που κανείς ιστορικός τέχνης ή αναλυτής
δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα. Έτσι αποκωδικοποίησα τη
Γκουέρνικα του Πικάσο, την Αγία Οικογένεια του Μιχαήλ
Αγγέλου, έργα του Χίτλερ, του Μυταρά και πολλά άλλα.
Τις αναλύσεις μου αυτές έχω αναρτήσει στην ιστοσελίδα
μου στο διαδίκτυο, εδώ και μερικά χρόνια. Κατάφερα να
πλησιάσω το 99.9% της σκέψης των δημιουργών τους,
γεγονός που δεν είχα συνειδητοποιήσει μέχρι πρόσφατα.
Άλλωστε ας μην ξεχνάμε πως η αποκωδικοποίηση
ξεκίνησε σαν παιχνίδι. Όταν άρχισα να συνειδητοποιώ πως οι
αποκωδικοποιήσεις αυτές ήταν πρωτότυπες και ανεπανάληπτες,
άρχισα να τις στέλνω σε Πανεπιστήμια και Μουσεία του
Εξωτερικού. Η αναγνώριση της μοναδικότητας στον τρόπο
προσέγγισης της σκέψης των δημιουργών τους ήταν για
μένα σ υ γκ ινη τικ ή , αλλά και μία νέα πρόκληση.
Αυτό που είχα καταλάβει μέχρι τώρα ήταν μηδαμινό μπροστά
στα επόμενα. Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι μέσω του σκίτσου
έπαιρνα μήνυματα από τον εγκέφαλο για την υγεία, τις σχέσεις,
τα επαγγελματικά κ,λ.π. και αντιλήφθηκα ότι αυτό δεν σταματάει
εκεί, δηλαδή στο να λαμβάνω μόνο πληροφορίες από τον
εγκέφαλο, αλλά και στο να δίνω!

Δηλαδή ο εγκέφαλος γινόταν εκτός από πομπός
και δέκτης των εντολών μου, αφού τον ξεκλείδωνα.
Εκπαίδευσα τον δικό μου εγκέφαλο σε διάφορες λειτουργίες όπως
το να βλέπει ανθρώπους μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία
ακόμα και εάν βρίσκονται στην μακρινή Αυστραλία.
Διαπίστωσα ότι μπορούσα να δω ακόμα και κάτω από την επιφάνεια
της γης σε βάθος, να κλέβω τις σκέψεις των ανθρώπων, να διώχνω
τα σύννεφα όταν γίνονταν απειλητικά πάνω από το σπίτι μου,
και γενικά να επηρεάζω τις εξελίξεις για εμένα ή για τους άλλους
και όλα αυτά χρησιμοποιώντας - ενεργοποιώντας άγνωστες
μέχρι τώρα λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου.
Είδα το σπήλαιο κάτω από τους Δελφούς ενώ δεν είχα ακούσει
καν για την ύπαρξή του. Είδα την έλλειψη στατικότητας στο
βράχο της Ακρόπολης που τώρα συζητείται η υποστήριξη του.
Είδα μια εξαδέρφη πελάτισσας μου που μένει στην Αυστραλία ότι
είχε λεκέδες στους μηρούς και όταν της το είπα τηλεφωνικά
ήρθε να με βρει και μου είπε ότι έπασχε από καρκίνο του δέρματος
και είχε υποβληθεί σε διάφορες εγχειρίσεις
Η μητέρα ενός φίλου που έπασχε από άνοια είχε χάσει το
βιβλιάριο υγείας της και μου ζήτησε να τον βοηθήσω.
Του είπα να μπει σε ένα κλειστό δωμάτιο που το ένιωθα
παγωμένο, να μην ανοίξει ένα κομοδίνο που έβλεπα γιατί είχε
κάτι κακό και να πάει να ανοίξει το τελευταίο φύλλο της
ντουλάπας στο κέντρο διότι εκεί ήταν το βιβλιάριο, και το βρήκε.
Έμεινε άναυδος και μου είπε ότι πριν λίγο το έψαξε εκεί και
δεν το βρήκε και του απάντησα ότι το ξέρω γιατί το έκλεψα
από το μυαλό του και ότι αν δεν το είχε δει αυτός δεν θα το
έβλεπα εγώ.

Μέσα από τον κώδικα «ΑΤΗΙΝΑ'» μπορεί κανείς να πάρει
πληροφορίες για τον εαυτό του, για τους άλλους αλλά και να
κάνει αυτοίαση μέσω της εγκεφαλικής παρότρυνσης.
Βέβαια τίποτα δεν είναι ουτοπία. Εγώ δεν είμαι γιατρός ούτε
έχω πανεπιστημιακή μόρφωση. Προσπαθώ να βοηθήσω τους
ανθρώπους να κάνουν αυτοίαση ,με τις δικές τους δυνάμεις,
σε εγκεφαλικές και ψυχοσωματικές ασθένειες.... Αυτό μπορεί να
γίνει με ραντεβού προσωπικό ή μέσω βάιπερ.
Πολλοί άνθρωποι από όλο το κόσμο δοκίμασαν τον κώδικα
«ΑΤΗΙΝΑ'» ενώ προσπαθούσαν χρόνια να λύσουν τα προβλήματά
τους. Δοκιμάστε και εσείς να ανακουφιστείτε από τα δεινά που
σας βασανίζουν χρόνια, μπορείτε να με δείτε στο YouTube
κώδικας ΑΤΗΙΝΑ - code ΑΤΗΙΝΑ' και να θυμάστε 2 πράγματα.
Αρρωσταίνουμε γιατί αφηνόμαστε να αρρωστήσουμε και δεν
γινόμαστε καλά γιατί δεν θέλουμε, μας αρέσει να κλαιγόμαστε ή
αδιαφορούμε για τον εαυτό μας. Η θετική σκέψη δρομολογεί
θετικά πράγματα στη ζωή μας.
Με πολλή αγάπη σας περιμένουμε να λύσουμε τους κόμπους
που σας κρατούν μακριά από την Υγεία και την Ευτυχία.

ΑΤΗΙΝΑ'

CODE ΑΤΗΙΝΑ'
Each painter is characterized by his style, the way he utilizes the
colors, the brightness and the look o f his designs and generally
develops a code o f communication with his art and creations.
This code appears to be unique for every creator, to the point
where its study allows experts to decide on the authenticity o f
each project. But that code is not univocal.
Every artist-painter observes and analyzes every sketch he sees,
trying to approach the thoughts and messages o f every creator
from his own perspective.
Athena Kotsoni-Sinetou herself narrates ...
"I always liked observing sketches and creations o f other people.
Trying to get into the thoughts o f every creator, I used to observe
the lines, the colors, the proportions, the placement in space, the
brightness o f even the simplest children's sketches I could get my
hands on.
With my friends, more like a game, "reading" the sketches they
brought me, I was trying To find their thoughts and desires while
they were drawing. It was fun enough and I admit I enjoyed it.
My love and passion for painting has enabled me to deepen to the
thought and the way I observed other people's sketches. I was
trying to "steal" their secret thoughts through a sketch and decode
the message it possibly conveyed.
From simple sketches o f friends I managed to decode the work o f
great painters, putting a lot o f thought and trouble, in a way that
no art historian or analyst has done so far.
This way I decoded Picasso's Guernica, the Holy Family o f
Michael Angelo, works by Hitler, Mytaras and many others.
I have been posting my analyses on my website, for a few years. I
managed to approach 99.9% o f their creators' thoughts, which I
had not realized until recently.
Besides, let's not forget the fact that decoding started as a game.
When I started to realize that these decodings were original and
unprecedented,
I started sending them to Universities and Museums abroad.

The recognition o f uniqueness in the way o f approaching o f their
creators' thoughts was not only a touching experience, but also a
new challenge as well.
What I had understood so far was nothing compared to what was
to come. I came to realize that through the sketch I received
messages from the brain about health, relationships, Professional
matters, etc. And I realized that this did not stop there, I didn't
simply receive information from the brain, I could also transfer
information to the brain!
In other words the brain was unlocked, it could turn from a
transmitter to a receiver o f my commands.
I unlocked various functions in my brain such as “seeing” people
through phone communication, even if these people lived in far
way place such as Australia.
I realized I could see even under the earth's surface, steal the
thoughts o f humans, sending clouds away when they were
approaching my house and generally influence developments for
me or others and all o f this by unlocking a function o f my own
brain or other people's brains.
I saw the cave under Delphi, the existence o f which I was
completely unaware of. I saw the lack o f stability in the Acropolis
rock for which experts are now discussing o f ways to support.
I saw a cousin o f my client who lives in Australia that she had
stains on her thighs and when I told her by phone she came to find
me and told me she was suffering from skin cancer and had
undergone several operations.
The mother o f a friend who suffered from dementia had lost her
health booklet and asked me to help him. I told him to enter a
closed room which I felt to be frozen, not to open a bedside table
because there was something wrong about it and to go open the
last wardrobe door and look in the center where he actually found
it.
He was left speechless and told me that he had already searched
this place earlier but he couldn't find the booklet and I replied to

him that I knew it because I stole the information from his mind
and that if he had not seen it before i would not saw it myself.
Through the code "ΑΤΗΙΝΑ" one can get information about
himself, about others, but also to self-heal through brain
encouragement.Of course nothing is an utopia. I am not a doctor
and I do not have university education.
I am trying to help people self-heal brain and psychosomatic
diseases, using their own powers... This can be done with a
personal date or even through skype or viber comunication.
Many people from around the world have tried code "ΑΤΗΙΝΑ"
while trying to solve their problems for years.
Try it and relieve yourselves from the problems that torment you
for years.
We get sick because we let ourselves get sick and we can't get
better because we don't want to, we like whining or disregarding
ourselves.
Positive thinking makes positive things happen to our lives.
With lots o f love we expect you to solve the strains that keep you
away from happiness and health.

ΑΤΗΙΝΑ'

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
«ΓΚΟΥΕΡΝΙΚΑ» ΤΟΥ ΠΙΚΑΣΟ
Πολλοί ιστορικοί τέχνης έχουν γράψει γι' αυτόν τον πίνακα ότι
απεικονίζει με έναν τραγικό τρόπο, τον θάνατο και τις κραυγές
απεγνωσμένων ανθρώπων, κατά τον βομβαρδισμό της Γκουέρνικα.
Η ζωγράφος ΑΤΗΙΝΑ Κοτσώνη-Συνετού μετά από μεγάλη έρευνα,
αποκωδικοποίησε το έργο ΓΚΟΥΕΡΝΙΚΑ με τον ΚΩΔΙΚΑ-ΑΤΗΙΝΑ,
με τρόπο που κανένας μέχρι τώρα δεν έχει κάνει. Η δημοσίευση της
αποκωδικοποίησης έχει κατατεθεί στο Μουσείο Πικάσο και σε
άλλα Μουσεία ανά τον κόσμο, καθώς και σε Πανεπιστήμια.
Ο πίνακας είναι τεραστίων διαστάσεων, περίπου 8 μέτρων, με
λάδια σε καμβά με σκούρα χρώματα, ελάχιστο λευκό, ζαχαρί,
γκρι ανοιχτό και πολύ γκρι σκούρο, όλα σε μαύρο φόντο.
Εκτέθηκε για πρώτη φορά σε Έκθεση στη Γαλλία το 1937, σε
μνήμη των θυμάτων του βομβαρδισμού της πόλης Γκουέρνικα.
Ο πίνακας τώρα εκτίθεται στο Μουσείο Πικάσο.

Αποκωδικοποίηση του πίνακα
Ο Πικάσο τοποθετεί τον εαυτό του στο μέσον σχεδόν του πίνακα.
Απεικονίζει μόνο το κεφάλι του χωρίς σώμα, διότι μόνον νοητικά
παρευρέθη σε αυτή την κόλαση του βομβαρδισμού.Από το πίσω μέρος
του κεφαλιού του ξεκινάει ένα σκούρο χρώμα, μετά γίνεται πιο γκρι,
μετά λίγο πιο ανοιχτό ενώ καταλήγει σε λευκό χέρι που κράτα ένα κερί,
κοντά σε έναν Ήλιο με μάτι. Αυτό σημαίνει ότι ενώ στην αρχή το
συμβάν του βομβαρδισμού τον έθλιβε, σιγά-σιγά άρχισε ο πόνος να
απαλύνεται και να γίνεται ιδέα καλλιτεχνική, κάτι σαν φως, που θα
λάμψει στον κόσμο και θα δώσει μηνύματα για το δράμα του
βομβαρδισμού της πόλης Γκουέρνικα. Ο Ήλιος με το μάτι δείχνει ότι
ήθελε μέσα από τον πίνακα να ρίξει όλα τα βλέμματα του κόσμου
πάνω σε αυτή την καταστροφή και αυτό να τον κάνει διάσημο.
Το άλογο που είναι κάτω από το κεφάλι του Πικάσο δείχνει την
επιθυμία του το έργο του να καλπάσει σε όλο τον κόσμο και να φύγει
από τον κλειστό κύκλο του, γι1αυτό και έξαλλου έστειλε τον πίνακα
στο Παρίσι το 1937. Το ένα πόδι του αλόγου στο πίσω μέρος του,
κάτω στον πίνακα, κρατά κάτι μικρό. Αυτή είναι η αμοιβή του για τον
πίνακα, εννοώντας πως η χρηματική του απολαβή προς το τέλος της
υπόθεσης, δηλαδή της έκθεσης του πίνακα, θα ήταν μικρή, σε σχέση
με τη μεγάλη δόξα που θα είχε. Ενώ το σώμα του αλόγου είναι προς
εκείνον, ο Πικάσο με το χέρι του που κρατά το κερί, στρέφει το
πρόσωπο του αλόγου προς την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή προς
άλλες χώρες, να καλπάσει μακρινές.
Στη συνέχεια, αν προσέξουμε κάτω από το κεφάλι του Πικάσο,
βλέπουμε μέσα από τον μανδύα του να ξεπροβάλει το κεφάλι μιας
όμορφης γυναίκας, ενώ το κορμί της είναι κρυμμένο μέσα στον μανδύα
του. Αυτό σημαίνει ότι ο Πικάσο διατηρεί κρυφή σχέση με αυτή την
επιφανή, καλοαναθρεμένη γυναίκα, η οποία τον θαυμάζει, τον στηρίζει
και κοιτάζει το κερί, δηλαδή την ιδέα του για την Γκουέρνικα, ενώ
ταυτόχρονα πιστεύει στην επιτυχία του.

Κάτω απ' αυτήν τη γυναίκα ξεπροβάλλει μια άλλη γυναίκα, με
σκεπασμένο το στόμα, κρατώντας ένα παιδί. Είναι η γυναίκα του, η
οποία εγκαταλείπει το σπίτι τους με το παιδί τους, στενοχωρημένη
και ντροπιασμένη, χωρίς να μιλήσει σε κανέναν για την κρυφή σχέση
του άντρα της, γι' αυτό έχει μαντήλι στο στόμα και σκυμμένο κεφάλι.
Στη δεξιά άκρη του πίνακα υπάρχει μια γάμπα και μια πατούσα, σε
προσπάθεια σπρωξίματος. Αυτό υπονοεί ότι ο Πικάσο είναι εκείνος
που σπρώχνει τα προσωπικά, αλλά και τα επαγγελματικά του ζητήματα,
με όλη του τη δύναμη, προς την κατεύθυνση που αυτός θέλει, ενώ η
ωραία γυναίκα τον στηρίζει με το χέρι της φανερά (το χέρι που βγαίνει
στο πλάι της).
Στο επάνω δεξιά μέρος του πίνακα ένας άνδρας δεν μπορεί να
καταπιεί ένα τετράγωνο σχήμα. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι στην
Γκουέρνικα δεν μπορούν να καταπιούν το γεγονός του βομβαρδισμού.
Στο κάτω μέρος του πίνακα δυο χέρια σφίγγουν το ένα το άλλο.
Είναι οι κρυφές συμφωνίες των πολιτικών που έγιναν γι' αυτόν τον
πόλεμο.
Στο αριστερό μέρος του πίνακα, σε κλισέ, υπάρχει ένα βουνό που
καπνίζει. Η σημασία του είναι ότι η υπόθεση έκλεισε για την
Γκουέρνικα, αλλά οι φήμες και τα σχόλια συνεχίζονται. Επίσης ο
ταύρος δίπλα στο βουνό και κάτω η γυναίκα με ένα μωρό στην
αγκαλιά και το νεκρό κεφάλι της μητέρας της στην ποδιά της,
τη δείχνουν να εκλιπαρεί για τροφή, ενώ θυμάται τους ταύρους
στην αρένα και τον άδικο σφαγιασμό τους, κάτι που αντίστοιχα
συμβαίνει τώρα για τους κατοίκους της Γκουέρνικα.
Η τελευταία φιγούρα στο κάτω μέρος του πίνακα είναι ένας άνδρας
που εκλιπαρεί για βοήθεια και τροφή.

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙ TON Van Gogh
ATHINA ΚΟΤΣΩΝΗ - ΣΥΝΕΤΟΥ
Η διάσημη ζωγράφος και συντηρήτρια έργων τέχνης μετά τις
αποκωδικοποιήσεις των έργων του ΠΙΚΑΣΟ ΓΚΟΥΕΡΝΙΚΑ,
του Μ. ΑΝΤΖΕΛΟ την ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, τους πίνακες του
ΑΔΟΛΦΟΥ ΧΙΤΛΕΡ, ΜΥΤΑΡΑ κλπ. τώρα αποκωδικοποιεί
5 έργα του μεγάλου ζωγράφου Van Gogh.
POP ART ATHINA
Αμερικής 9 - Κολωνάκι - τηλ. 6942710181- Code athina youtube
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ.
Αξύριστος, ατημέλητος, μπερδεμέ
νος, βλέμμα βυθισμένο σε σκέψεις
ατελείωτες, σκέφτεται το παρελθόν,
την παιδική του ηλικία, τη μητέρα
του, ψυχικά αυτοβασανιζόμενος.
Έτοιμος για όλα και για τίποτα, έξυ
πνος και απόμακρος, σαστισμένος
και επιθετικός.Περιμένει μια εικόνα,
μία λέξη για να εκραγεί ή να
ζωγραφίσει. Συνεχώς αισθάνεται
ηλεκτρισμένος, αλλά και αποστασιοποιημένος. Ζωγραφίζει τον εαυτό
του πολλές φορές, για να τον δει ο
ίδιος, να δει ποιος είναι, τί θέλει, τί
δεν έχει, τί του λείπει...
Το βλέμμα του κοιτάζει ψηλά, που δείχνει ότι είναι φιλόδοξος, θέλει την
αναγνώριση για την δουλειά του, μα κάτι τον φοβίζει ότι δεν θα την έχει
ποτέ. Ζηλεύει τους φίλους του που ήδη έχουν τα πρώτα σημάδια
αναγνώρισης του ταλέντου τους. Κάνει πάντα υπομονή μέχρι να του
εξαντληθεί και να κάνει τα παράλογα.
Κόβει τ’ αυτί του και ζωγραφίζει τη μορφή του με τις γάζες, για να
καταλάβει γιατί το έκανε!!! Η εικόνα του του αρέσει και ταυτόχρονα τον
τρελαίνει. Ποιος είναι, τί είναι, πού πάει...
Χαμηλή αυτοεκτίμηση, αυτολύπηση, υπεραισιοδοξία, ακαταμάχητο στρες,
μα και ατελείωτες ώρες με ηρεμία και βλέμμα καρφωμένο στο κενό. Το
πράσινο χρώμα σ’ όλο τον πίνακα δηλώνει ότι η χολή του υπερλειτουργεί
από το στρες και τον δηλητηριάζει.
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In the portrait he looks untidy,
unshaven, confused, deep in thought.
His soul is continuously tortured by
thoughts about his child-hood, his
mother, his past.
He feels capable of everything and in
the same time capable of nothing.
He feels himself smart and perplexed
and aggressive.He is on the alert for a
picture for a word in order to burst out
or to paint. He tries to get acquainted
with himself, with his face, his
ambitions and his weaknesses.
He is looking upward, a sign at his ambition. He desires to be recognized,
but deep in his soul he fears that this will never happen. He is jealous of his
friendw that are gradually recognized. He is very patient but his patience
comes to its end and then acts absurdly. He cuts his right ear and then he
draws himself with his right side of his face wrapped in bandage, in order to
understand the reason of his action.
He likes the picture but in the same time hates it. He is tortured by the
questions. Who am I? Which is my way of life? He feels low self estimation,
self pity, unbearable stress and simultaneously over optimism. For many
hours he stays calm staring the void. The green color in his painting declares
that his gall is over working from the stress and his getting poisoned.
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Η διάσημη ζωγράφος και συντηρήτρια έργων τέχνης μετά τις
αποκωδικοποιήσεις των έργων του ΠΙΚΑΣΟ ΓΚΟΥΕΡΝΙΚΑ,
του Μ. ΑΝΤΖΕΛΟ την ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, τους πίνακες του
ΑΔΟΛΦΟΥ ΧΙΤΑΕΡ, ΜΥΤΑΡΑ κλπ. τώρα αποκωδικοποιεί
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Τα 4 ηλιοτρόπια δείχνουν 4 φίλους με τα ίδια ενδιαφέροντα να πορεύονται
στη ζωή για λίγο ενώ ένας εξ αυτών τους γυρίζει την πλάτη (ή αυτοί του
γυρίζουν την πλάτη) και αυτός είναι ο Van Gogh. Ο ένας από τους 3 φίλους
φαίνεται να είναι καλύτερος, ποιο ευτυχισμένος και έχει βρει την άκρη σαν
καλλιτέχνης (είναι αυτός που έχει βάση το χώμα). Φαίνεται πως οι 4 φίλοι
είναι εκτός του τόπου καταγωγής τους όπου εργάζονται, ή σπουδάζουν.
Κάνουν όνειρα για το μέλλον και προσπαθούν να δημιουργήσουν
καλλιτεχνικά ρεύματα (τα νερά στο έργο). Το τελευταίο ηλιοτρόπιο που
είναι ο Van Gogh δείχνει άνθρωπο, ανάποδο οξύθυμο που έχει κόψει τις
διασυνδέσεις του με όλους στο τέλος της ζωής του.
Το διπλανό ηλιοτρόπιο (φίλος) τον ακουμπά φιλικά και είναι το μόνο που
προσπαθεί να τον στηρίξει σε αντίθεση με τα άλλα που απομακρύνονται. Το
μέλλον το καλλιτεχνικό του είναι καμένο από την αρχή. Το βλέπει και ο
ίδιος και το αποδίδει καθώς και οι άλλοι φίλοι του στην κακή του υγεία και
ψυχολογία (τα δένδρα δίπλα του το Φθινόπωρο που είναι κόκκινο καφέ).
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The four sunflowers represent four friends, for a short while sharing
common interests and goals. Nevertheless, one of them (Van Gogh) seems
to avoid the rest of them or the three of them seem to avoid him.
One of the three others seem to be the best, and the happiest having ensured
a good artistic future (he is represented by the flower which touches the
ground). The picture gives the impression that the four friends are away
from their countries where they are working or studying.
They have dreams fro the future and they try to create new artistic
movements (this is represented by the water in the picture).
The last sunflower which represents Van Gogh he appears to be as an
irritable, bad tempered near the end of his life. The sunflower next to him,
touches him in a friendly manner. This is a reference to the only friend who
tries to support him while the other two are going away.
The future of the artist is hopeless. He is aware of this and he puts the blame
to his bad health and to his bad state of mind, an opinion also shared by his
friend (the red brown trees next to him is a sign of it).
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Χωρίς να το καταλάβει ζωγραφίζει πάλι τον εαυτό του να κοιμάται
ευχαριστημένος για το αποτέλεσμα του έργου του, και βλέπει τον αγώνα
του θεριστή και ταυτίζει με τον αγώνα του ζωγράφου για την συγκομιδή
των έργων του (στην εικόνα).
Ο ήλιος στην κοιλιακή χώρα δείχνει την ευχαρίστηση που τον διακατέχει
και χαμογελά, ενώ παράγεται σεροτονίνη στο στομάχι του.
Μέσα του βλέπει ένα δεύτερο εαυτό, έναν δαίμονα... Πάσχει από διπολική
διαταραχή (φαίνεται μια δεύτερη μορφή μέσα στο κεφάλι του). Αισθάνεται
ότι πρέπει να τον ημερέψει διότι διαφορετικά θα τον καταστρέψει. Η
φιγούρα του αλωνιστή απεικονίζει τον ίδιο και τον μόχθο του για την
συγκομιδή των έργων του που πιθανόν θέλει να τα εκθέσει σε κάποια
γκαλερί. Βλέπει ότι το έργο του είναι μεστό και έτοιμο για συγκομιδή σαν
τα ώριμα στάχυα. Κάπου στα πόδια του είναι ένας με κουκούλα και μια
φιγούρα με καλάμι που πιάνουν πεταλούδες. Είναι ο Van Gogh που
κυνηγάει την επιτυχία σαν τις άπιαστες πεταλούδες, και ο κουκουλοφόρος
πίσω του που συνεχώς τον κυνηγάει και είναι ο φόβος του για την υγεία του
και την ζωή του. Τα βήματά του είναι δύσκολα και του χαλάνε την χαρά της
ζωής.
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In this painting Van Gogh without taking notice draws himself sleeping
satisfied for his work. He identify himself with the reapaw and the harvest
of the reaper corresponds to the successful production of painting by the
painter the light of the sun in the region of his belly shows his satisfaction.
He smiles while serotonin is produced in his stomach.
Inside him he sees a second self a demon. He suffers by bipolar disorder
(a second figure is descended in his head). He feels that he has to take him
other wise he will be destroyed by him. The figure of the reaper depicts
himself, his tail. To create artistic works and probably his wish to exhibit
them in a gallery. He sees that his work is mature and he is ready to paint
important paintings. Near his legs we can see a figure with a hood and a
figure with a net catching butterflies. The last figure is Van Gogh chasing
the success which resembles to an impossible to catch butterfly. The man
in the hood behind him is his tear for his health and his life, that is after
him all the time. He goes his way with difficulty and without the joy of
life.
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Πάλι ζωγραφίζει τον εαυτό του χωρίς να το καταλάβει. Ονειρεύεται ότι
είναι φωτισμένος από το σόμπαν, ότι είναι ο καλύτερος και ότι αυτός είναι ο
ήλιος και οι άλλοι μικροί φωστήρες. Οι φίλοι του ζωγράφοι.
Κάνει σκοτεινές σκέψεις αυτοκτονίας γι’αυτό είναι μαύρος. Γνωρίζει ότι ο
θάνατος είναι κοντά στο ήμισυ της ζωής του (το δείχνει το κυπαρίσσι). Έχει
πόνους στην κοιλιακή χώρα δυνατούς (το δείχνει η μύτη του καμπαναριού
στην κοιλιά του). Προσεύχεται αλλά πιστεύει ότι ο θεός (η εκκλησία) δεν
θα τον βοηθήσει.
Αδιαφορεί για τους άλλους δίπλα του και οι μόνες διαδρομές που κάνει
είναι η εκκλησία και σε 3 φιλικά σπίτια ζωγράφων. Αναζητά στοργή και
θυμάται τα παιδικά του χρόνια και την αγκαλιά της μάνας του (τα 2
σύννεφα ένα μεγάλο κι ένα μικρό σαν παιδί). Τον ανακουφίζει το κρεβάτι
του και τα όνειρα που κάνει σχετίζονται με τα άστρα του ουρανού και
περιμένει την φώτισή του.
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He draws subconsciously himself again. He is dreaming that he is
enlightened, that he is the best. He imagines himself like a sun while the
others are simple stars. He has thoughts of suicide therefore his color is
black. He knows that death is approaching as he is near the middle age (the
cypress is a sign of it). He suffers by intense pains in his belly (the top of the
bell tower). He prays but he doesn’t believe that God or the church will help
him.
He is unsociable and only goes to church and visits his painters friends of
him. He longs for attention and he remembers his mother and her embrace
(the two clouds are big and one small like a child). He finds relief in his bed
and his dreams about the stars of the sky awaiting for his enlightment.
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Τρία ηλιοτρόπια σε ένα βάζο.
Τα ζωγράφισε τόσες φορές!!!
Έψαχνε τη φώτιση του ήλιου,
έψαχνε τον δρόμο της ζωής, την
αναγνώριση στην δουλειά του. Το
πρώτο ηλιοτρόπιο μέσα στο βάζο
είναι ο μικρός Van Gogh
τυλιγμένος και προστατευμένος
από την μητέρα του (το δεύτερο
ηλιοτρόπιο πίσω του) φαίνεται να
τον αγκαλιάζει και να τον
προσέχει με τρυφερότητα.

Διακρίνει μια μελαγχολία στο παιδί (σκυμμένο και μελαγχολικό
ηλιοτρόπιο) μα πολύ έξυπνο και εφευρετικό παιδί.
Το τρίτο ηλιοτρόπιο και ποιο ψηλό φαίνεται ένα παιδί νόστιμο, έξυπνο,
φυσιολογικό, επιτυχημένο που έχει σχέδια για ψηλά και μακριά,
αδιαφορώντας προς το παρόν για τις ανάγκες του μικρού Van.
Η ζωή της οικογένειας φαίνεται να είναι στρωμένη χωρίς πολλές υπερβολές
και πλούτη (τα πλακάκια κάτω) με χαρές και στενοχώριες. Λίγες μαύρες
γραμμές πίσω από τη μητέρα, δείχνουν τους προβληματισμούς της για τον
Van.

GREEK WOMAN “DECODES” Van Gogh
ΑΤΗΙΝΑ KOTSONI - SYNETOU
The famous painter and art conservator after the decodement of the art
works: «Guernica» by Picasso, «Holy family» by Michelangelo and
painting of Adolf Hitler, Mytaras etc, decodes now five paintings of the
great painter Van Gogh.
POP ART ΑΤΗΙΝΑ
Amerikis 9 - Kolonaki -tel. 694271018 - Code athina youtube
Sunflowers, so many times painted
by the artist.
He was searching the enlightment
in the light of the sun, he was in
search of his way of life and in
search of the recognition of his
work.
The second flower, inclined in a
protective way over the first,
express the tender way his mother
embraced and protected him.

The first sunflower edit an air of melancholy but also an air of cleverness
and investfullness. The third and tallest sunflower represents a normal,
pretty, clever and happy child. An ambitious child, indifferent for the time
being for the needs of his brother.
The life of the family seems to be simple without wellness and
extravagations sometimes happy sometimes sad. Few black lines behind
the “mother” show her concern for her son.

Ο καθηγητής ιστορίας τέχνης Κος Μάνος
Στεφανίδης για την Αποκωδικοποίηση των
πινάκων διασήμων ζωγράφων εξέφρασε τον
θαυμασμό του λέγοντας «τι φοβερά και τρομερά
πράγματα έχετε κάνει Κα Κοτσώνη!!!!»

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ-ATHINA
στον Ελληνικό Τύπο

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ATHINA
στον Ξένο Τύπο

Παρουσίαση του ΚΩΔΙΚΑ-ΑΤΗΙΝΑ
σε Ιατρικό συνέδριο στον Παρνασσό
με τη συμμετοχή 2000 ιατρών.

Η ΑΤΗΙΝΑ στη σχολή θεάτρου
«θέατρο των αλλαγών» με
καθηγητή τον Κο Θ. Αθερίδη .

H ATHINA
με τον Κο Λαζόπουλο

ΑΤΗΙΝΑ ΚΟΤΣΩΝΗ - ΣΥΝΕΤΟΥ
Η ζωγράφος Αθηνά Κοτσώνη-Συνετού γεννήθηκε στην Αθήνα.
Από μικρή ηλικία ζωγραφίζει και είχε επαίνους και βραβεύσεις
σε διαγωνισμούς.
Σπούδασε στις σχολές Βακαλό και ABC ζωγραφική και Διακοσμητική.
Επίσης σπούδασε Μοντελίστ και Λογιστική. Παρακολούθησε
επαγγελματικά course ζωγραφικής και εικαστικό Μορφωτικό
π ρ ό γ ρ α μ μ α στο Μ ο υ σ είο Π ο μ π ιν τ ο ύ στη Γ α λ λ ία .
Εξειδικεύτηκε στη Θαλασσογραφία και σε άλλες μορφές απόδοσης.
Επίσης σπούδασε συντήρηση έργων τέχνης στα ΙΕΚ Πετρά και
παρακολούθησε μαθήματα στο εργαστήριο ελευθέρων σπουδών
Intergraphics. Στο Παρίσι παρακολούθησε μαθήματα στη
Ecole National Superieure des Beaux arts.
Μέχρι σήμερα έχει εκθέσει σε ατομικές εκθέσεις στο Παρίσι
(αίθουσα la maison de grece), στη Ρώμη, στη Βιέννη
(αίθουσες Magistrat και La Revi Modem), στη Βουδαπέστη
(galeri Petsi M iheli), στην Πολωνία (στις αίθουσες της
Βαρσοβίας «Τζέκανκα» και στο Βρότσλαβ, «Παλάτσικ» και
«Ντέσα», όπου είχε συνεργασίες με διακεκριμένους επιμελητές,
θεωρητικούς και κριτικούς τέχνης.
Συμμετείχε στην ομαδική έκθεση του εικαστικού θεσμού
«ΤΕΧΝΗΣ ΦΛΟΓΑ» που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Πολιτισμού σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδος και του Εξωτερικού.
Έλαβε μέρος σε διεθνείς εκθέσεις: στην Artistic Plates στο
Centro de fortiera στην Αργεντινή, στο Centro de Arte στη
Λισσαβώνα, στην έκθεση Tax free world exhibition στις Κάννες,
στην έκθεση International art festival του ΟΜΜΑ Center στην
Αμερική, στην ομαδική έκθεση “Desegni” στο Covento di S.Marco
της Φλωρεντίας, και στην έκθεση “Motoperpeuto” στο Fontanellato
της Πάρμας.

Προσωπογραφίες της βρίσκονται στο ΜΠΑΝΚΙΝΧΑΜ της βασίλισσας
ΕΛΙΣΑΒΕΤ και της λαίδης ΝΤΑΙΑΝΑ ενώ έχει λάβει ευχαριστήριες
επιστολές και από τους πρίγκιπες. Στο "Σπίτι του Ηθοποιού" έχει
δωρίσει το πορτραίτο της ΑΛΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ και έχει
λάβει ευχαριστήρια επιστολή από την κα ΑΝΝΑ ΦΟΝΣΟΥ.
Στην Α' Εφορία έχει δωριθεί ένα έργο της με θέμα "Αρχαίο".
Στο ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ έχει δωριθεί ένα έργο της
με θέμα "Αρχαϊκό", ενώ έκανε ατομική έκθεση το 2005 και έδωσε
ραδιοφωνική συνέντευξη στο τοπικό κανάλι. Το 2004 έκανε ατομική
έκθεση στην γκαλερί ΔΗΜΟΚΡΗΤΟΣ, Έκθεση στο ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΑΝΙΑΤΩΝ στον Πειραιά σε ομαδική το 2005. Το 2005 στον Δήμο
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ατομική. Στο Δήμο ΠΕΥΚΗΣ ομαδική το 2005 έλαβε
έπαινο. Το 2005 2 ατομικές εκθέσεις με θέμα "ΤΣΟΥΝΑΜΙ" ενώ στην
μια την είχε προσκαλέσει η ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ της ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ.
Το 2009 είχε έκθεση υπό την αιγίδα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην πινακοθήκη
του ΠΕΙΡΑΙΑ. Τον Αύγουστο του 2009 στην Πάρο στο ξενοδοχείο
ΑΝΕΖΙΝΑ. Στο ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ και ΦΙΛΙΑΣ ΤΟ 2007.
Στο ΦΛΟΙΣΒΟ σε ομαδική το 2009. Στο Δήμο Π. Φαλήρου
ατομική το 2007. Δυο εκθέσεις στον ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ατομικές 2006-2008 και μια ομαδική με το σύλλογο ΤΕΧΝΕΣ και
ΓΡΑΜΜΑΤΑ το 2009. Το 2006 έλαβε μέρος με το έργο της [ΒΥΘΟΣ]
στην δημοπρασία ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΥ για τα ανθρώπινό δικαιώματα και
το έργο της αγοράστηκε από μια συλλέκτρια δικηγόρο. Έλαβε μέρος
στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2006. Στο Ανατολικό αεροδρόμιο
ομαδική έκθεση το 2008. Είχε προσωπική ΓΚΑΛΕΡΙ στην ΜΥΚΟΝΟ
για 6 μήνες το 2008 με μεγάλη επιτυχία. Το 2010 Συμμετείχε και
επιμελήθηκε της ομαδικής έκθεσης Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΙ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ στο Μορφωτικό Κέντρο της Αιγυπτιακής
Πρεσβείας. Συμμετείχε σε ομαδική έκθεση στο ΓΚΑΖΙ το 2010
με θέμα ΓΥΝΑΙΚΑ 2010. Το 2016 συμμετείχε σε έκθεση ζωγραφικής
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 11 & 12 Ιουνίου.

Η αδιάκοπη αναζήτηση και μοναδική αγάπη της για την ζωγραφική και
το ιδιαίτερα ξεχωριστό, επιβραβεύτηκε το 1998 από το Δήμο Βρότσλαβ
της Πολωνίας. Το 2005 πήρε το βραβείο ONUFRI από την Εθνική
Πινακοθήκη Τιράνων, το 2004 στην «Πανελλήνια Έκθεση Ζωγραφικής
2004» πήρε το Ιο βραβείο με το άγαλμα «Ερμής». Το 2006 τιμήθηκε
με βραβείο για τη συμμετοχή της στην ομαδική έκθεση που έγινε στο
Springfield των ΗΠΑ. Έλαβε έπαινο και χρυσό μετάλλιο από την
UNESCO. Βραβεύτηκε επίσης από το «Παρνασσό» και τις λέσχες
Laions και Rotary.
Με το έργο της ασχολήθηκαν σημαντικοί ιστορικοί τέχνης όπως ο
Δημήτρης Δεληγιάννης, ο Αλέξανδρος Ξύδης, η Ελένη Βακαλό,
η Μαίρη Αλεξίου, η Αγγέλα Ταμβάκη, η Ντόρα Ηλιοπούλου-Ρογκάν,
ο Λεόντιος Πετμεζάς και άλλοι. Το 2010 έγινε φοιτήτρια στο ανοικτό
Πανεπιστήμιο - Ιστορία Τέχνης - με καθηγητή τον κ. Μάνο Στεφανίδη,
ο οποίος εκτίμησε ιδιαίτερα την ανακάλυψη του Κώδικα Athina και
τις αποκωδικοποιήσεις που έκανε στους πινάκες του Πικάσο,
Μιχαήλ Αγγέλου, Χίτλερ, Μυταρά, κ.α.
Στη διάρκεια αυτών των συνεργασιών ανέλυσε τις τάσεις της
σύγχρονης εποχής, παρουσιάζοντας μία περισσότερο πλούσια
θεματογραφία, όπου το ιδιαίτερο «υγρό στοιχείο» είναι
πλημμυρισμένο με την εσωτερική συναισθηματική νηνεμία και
φόρτιση αντίστοιχα. Έχει πάρει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον
ΟΒΙ (Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) το 2007 για τα
τρισδιάστατα καράβια της. Εργάστηκε στην ΕΤ1, εκπομπή
«Χρώμα-χρόνος» και στα ιδιωτικά κανάλια New Channel, Tempo,
TV Magic και στο κανάλι Τηλεφώς σε εκπομπές με εικαστικό
περιεχόμενο. Στις εκπομπές της που γνώρισαν την πλήρη αποδοχή
του κοινού, φιλοξένησε πολλούς αξιόλογους νέου ς και
καταξιωμένους καλλιτέχνες.
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Ή ταν μια γλυκιά πνοή του ανέμου, που ταξίδευε στο διάστημα....
Κάποιες νεράιδες την έφεραν στη Γη. Με την έξοδο της ένα
α σ τ έ ρ ι έ σ κ υ ψ ε , κ ά θ ι σ ε πάνω στο μ έ τ ωπο της.
Έλαμπε το μικρό νεραϊδογέννητο κοριτσάκι...
Τόσο λαμπερό, ζωηρό, χαρούμενο............Όλοι το

λάτρευαν!

Αργότερα της έδωσαν το όνομα της μεγάλης θεάς, «Αθηνά».
Δόρυ και ασπίδα της χάρισε η θεά. Έτσι κατοχυρωμένη βγήκε
στο δρόμο. Με το θάρρος και τη δύναμη μέσα της, ακολούθησε το
αναπόφευκτο.....τη γήινη μοίρα.
Όμως, σαν ένα ρυάκι που γινόταν όλο και πιο ορμητικό,
απλώθηκε με λατρεία στη φύση η μικρή Αθηνά. Θαύμαζε τη
γήινη φύση και εκστασιαζόταν από πολλά.
Τα μάτια της γέμιζαν θάλασσα, ουρανό, αστέρια. Όλα αυτά
μάζευε στην καρδιά της και τα πολλαπλασίαζε εκεί.
Αργότερα στο σχολείο, με πάθος τα αποτύπωνε στο χαρτί
και στον πίνακα, με πολλή επιμέλεια.
Μέσα στην παιδική της ψυχή παλλόταν όλη η φύση, με όλα
της τα στοιχεία. Έτσι, μέρα με τη μέρα, φούντωνε στην καρδιά
της η επιθυμία της να τη ζωγραφίσει, να τη μεγεθύνει, όπως
την ένοιωθε εκείνη, όπως τη βίωνε, όπως την αγάπησε.

Τόσα χρώματα που είχαν συσσωρευτεί στην ψυχή της, σχεδόν
την έπνιγαν. Έγιναν χείμαρρος που η Αθηνά ένοιωσε μέσα της
την ανάγκη να του ανοίξει την πόρτα. Να απελευθερώσει όλες
εκείνες τις δυνάμεις που την κατέκλυζαν. Και ήρθε η στιγμή
που η πόρτα άνοιξε. Δεν κρατιόταν άλλο.
Ένας χείμαρρος χρωμάτων, μια ασυγκράτητη δημιουργική ροή
πηγάζει πλέον μόνιμα από μέσα της, που δεν μπορεί τίποτα πια
να τη σταματήσει.
Αυτή είναι η Αθηνά Κοτσώνη-Συνετού. Φύση γενναία,
επαναστατική, μαχητική.
Με αυτά τα χαρίσματα αντέδρασε από μικρή η Αθηνά στα
εμπόδια και τις δυσκολίες. Επειδή έκαιγε μέσα της η φλόγα
και κανείς δεν ήταν δυνατόν να τη σβήσει...

«Μικρό αστέρι γιατί κλαις;
Κανένας δεν μπορεί
να πάρει τη λάμψη σου
γιατί είσαι αυτόφωτο...»
Πραγματικά, μια καλή μοίρα την οδηγούσε! Μια άλλη ζηλόφθονη
την εμπόδιζε. Ανάμεσα τους προχωρούσε η Αθηνά χωρίς ποτέ
να χάνει το θάρρος της. Αξιοθαύμαστη υπήρξε στο σχολείο της.
Ο καλός δυναμικός άγγελος για τα ανήμπορα παιδιά.
Έτσι γλυκιά όπως ήταν η ψυχή της, χάριζε απλόχερα αγάπη και
προστασία, εκεί που έλειπαν.
Εκεί στα δεκαπέντε της χρόνια, φούντωσε η επιθυμία της να
επιδοθεί στη ζωγραφική που τόσο λάτρευε.

Είπε μια μέρα σταθερά στη μαμά της:
«Μαμά, θέλω να γίνω ζωγράφος»· Η μαμά της χαμογέλασε και
με γλυκύτητα προσπάθησε να την αποτρέψει. Με τον τρόπο της,
της ύψωσε φράγματα. Της έλεγε χαρακτηριστικά: «Αγάπη μου,
δεν είναι για το μέλλον η ζωγραφική. Θα πεινάσεις».
Όταν η Αθηνά πρότεινε στη μητέρα της να της επιτρέψει να
σπουδάσει στη Δημόσια Σχολή Σχεδίου και Ζωγραφικής, εκείνη
της απάντησε: «Στη Σχολή αυτή, καλή μου, πηγαίνουν μόνο αγόρια».
Τελικά η Αθηνά για να μη δυσαρεστήσει τη μαμά της,
ακολούθησε οικονομικές σπουδές και εργάστηκε ως λογίστρια
σε επιχειρήσεις.
Η Αθηνά ήταν μια πολύ γλυκιά, ελκυστική και χαριτωμένη κοπέλα.
Τα μάτια της ήταν γεμάτα λάμψη και επιθυμίες. Πνεύμα
ανήσυχο, τολμηρό, ακτινοβολούσε παντού. Όπου βρισκόταν,
χωρίς να το επιδιώκει, προκαλούσε την ερωτική έλξη και επιθυμία
στο άλλο φύλο. Έτσι κάποια στιγμή και μετά από μια εκδρομή,
έγινε έμμονος στόχος κάποιου νεαρού, που της ήταν αρκετά
συμπαθής, ώστε να μην τον αποθαρρύνει. Πολύ σύντομα εκείνος
την αγάπησε με πάθος. Τόσο μεγάλη ήταν η αγάπη του, ώστε η
Αθηνά δε μπόρεσε να αρνηθεί την πρόταση του.
Παντρεύτηκαν και όλα καλά, μόνο που επήλθε ένας καιρός
άπνοιας για το μεγάλο όνειρο της ζωής της... να γίνει ζωγράφος.
Αργότερα, με προτροπή της μαμάς της αυτή τη φορά, εγγράφεται
σε μια σχολή μοντελίστ, για επαγγελματική αποκατάσταση.

Με τον καιρό όμως, διαπίστωνε πόσο χάος υπήρχε στη σχέση
με τον άνδρα της. Ήταν εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες.
Δεν μπορούσαν να συναντηθούν πουθενά. Σεβόμενη όμως το
θεσμό του γάμου, η Αθηνά, συνέχισε την πορεία της για ακόμη
δεκαεπτά χρόνια, ώσπου κάποια στιγμή η ρήξη ήταν
αναπόφευκτη. Η απόφαση της να χωρίσει υπήρξε σταθερή.
Η μοιραία στιγμή είχε φτάσει. Στην προσταγή της μοίρας,
άλλωστε, όλοι είμαστε αδύναμοι. Χώρισαν και οι δυο με
δάκρυα και πόνο...
Η ζωή όμως δε σταματά σε έναν χωρισμό. Η Αθηνά
ξαναστάθηκε στα πόδια της και βάδισε μπροστά, με θάρρος,
το δρόμο που η μοίρα της πρόσταζε. Μέσα στο νου της
στριφογύριζε η σκέψη, πως πρέπει να ασχοληθεί με τη
ζωγραφική, οπωσδήποτε. Πάντα η σπίθα αυτή ήταν κρατημένη
μέσα της.
Από τα δεκαπέντε της χρόνια έλεγε στον εαυτό της πως
«του χρόνου θα ασχοληθώ σίγουρα με τη ζωγραφική» και
αυτό πήγαινε λέγοντας. Αυτή τη φορά όμως, ήταν σταθερά
αποφασισμένηνα το κάνει. Αναζητούσε απλά την ευκαιρία.
Ήθελε τόσο πολύ να βγάλει προς τα έξω την ομορφιά που
έκρυβε μέσα στην καρδιά της. Όλη της τη ζωή σε εικόνες.
Αυτό θα της έδινε μέσα σε χρώματα και σχέδια, μέσα σε μια
φανταστική όαση ζωής, την ολοκλήρωση εκείνη που θα την
έκανε ευτυχισμένη. Μια ευτυχία από την οποία δεν θα έλειπε
τίποτα, μιας και η ψυχή της ήταν γεμάτη από εικόνες που
επιτακτικά ζητούσαν να βγουν προς τα έξω δημιουργικά.

Η αφορμή για το ξεκίνημα δεν άργησε να της δοθεί.
Λίγο πριν χωρίσουν με τον άνδρα της, είχαν αγοράσει από
φιλικό τους ζευγάρι ένα σαλόνι που συνοδευόταν από ένα
πρωτότυπο τραπεζάκι. Το τραπεζάκι αυτό είχε για στήριγμα
ένα σκαλιστό παιδάκι. Ήταν ένα πραγματικό κομψοτέχνημα
που δυσκολεύτηκαν να αποκτήσουν, καθώς η φίλη που τους το
πούλησε επέμενε να τους δώσει το σαλόνι χωρίς το τραπεζάκι.
Αργότερα, και μετά το χωρισμό της, η Αθηνά σκέφτηκε να
αλλάξει όλες τις εικόνες της ζωής της. Θέλησε να βάλει γύρω
της καινούρια πράγματα και παραστάσεις. Έτσι αποφάσισε να
ανακαινίσει το σύνολο του σπιτικού της. Έβαλε λοιπόν αγγελία
σε μια εφημερίδα για να πουλήσει το σαλόνι με το πανέμορφο
τραπεζάκι.
Η αγγελία σύντομα είχε το θαυματουργό της αντίκρυσμα.
Έπεσε στα χέρια ενός άνδρα που έδειξε ενδιαφέρον να δει από
κοντά το τραπεζάκι κομψοτέχνημα. Η Αθηνά δεν μπορούσε
να φανταστεί ποτέ, πως το σκαλιστό παιδάκι που με χάρη
στήριζε το τραπεζάκι, θα στήριζε και τη ζωή της στη συνέχεια.
Πολύ σύντομα ο άνδρας αυτός χτύπησε την πόρτα της.
Όταν του άνοιξε η Αθηνά ένοιωσε ξαφνικά μια γλυκιά ευγενική
ζεστασιά να της χαϊδεύει την καρδιά. Μια καρδιά που εκείνο
τον καιρό ήταν παγωμένη. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και
σ' εκείνον. Η εικόνα που παρουσίαζε η Αθηνά στο σύνολο της,
ήταν εκείνη που είχε σχεδιάσει στα βάθη του είναι του, από
την εφηβική του ηλικία. Του φάνηκε ότι απλά ονειρευόταν και
έμεινε αμήχανος για λίγα λεπτά...
Περάστε, του είπε η Αθηνά κι εκείνος πέρασε να δει το
τραπεζάκι που τον έφερε στην πόρτα της.

Αρχισε να το περιεργάζεται και τα χέρια του φανέρωναν κινήσεις
καλλιτεχνικές.Το πρόσεξε αυτό η Αθηνά και ασυναίσθητα, χωρίς
να το πολυσκεφτεί του είπε:
-Θεέ μου, είστε ζωγράφος;
-Ναι, είπε εκείνος γεμάτος έκπληξη! Πώς το μάντεψε άραγε,
σκεφτόταν. Η Αθηνά ήταν τώρα ασυγκράτητη. Δεν μπορούσε
να κρύψει τη χαρά της που είχε μπροστά της έναν ζωγράφο.
Η αγωνία της κορυφώθηκε σκεπτόμενη πώς να τον κρατήσει
περισσότερο κοντά της. Τι να κάνω; Τι να κάνω; έλεγε μέσα της.
Ξαφνικά τη βοήθησε η ζεστή βραδιά. Ήταν Αύγουστος.
Η φωνή της ακούστηκε δειλά και χαριτωμένα.
- Σας παρακαλώ, ελάτε στη βεράντα να πιούμε έναν χυμό. Κάνει
πολύ ζέστη απόψε. Εκείνος πρόσεξε τον ενθουσιασμό της,
όταν της είπε πως είναι ζωγράφος. Διέκρινε το πάθος και την
αγάπη της για τη ζωγραφική. Εντυπωσιασμένος από το
συμπωματικό γεγονός, βγήκε πρόθυμα στη βεράντα.
Τώρα την πρόσεξε καλύτερα. Είδε μες στα μάτια της τα ίδια
συναισθήματα και επιθυμίες που είχε κι εκείνος όταν ξεκινούσε.
Θυμήθηκε τα πρώτα του βήματα και της είπε πως και οι δικοί
του ήταν αρνητικοί στο να σπουδάσει ζωγραφική. Στην ηλικία
των δεκαπέντε του και εξαιτίας αυτής της άρνησης, κάποιο
Σάββατο, έφυγε επαναστατικά από το σπίτι του, μόλις πληρώθηκε.
Ήρθε στην Αθήνα, από την Πάτρα όπου έμενε. Νοίκιασε μια
σοφίτα και στη συνέχεια γράφτηκε στη Σχολή Σχεδίου και
Ζωγραφικής...Καθώς της εξιστορούσε τα εφηβικά του χρόνια
η Αθηνά έβλεπε ακριβώς τη δική της περίπτωση.

Μόνο που σκεφτόταν τη διαφορά, ότι εκείνη ήταν κορίτσι και
δεν ήταν δυνατόν να κάνει τέτοια άλματα στα δεκαπέντε της.
Του είπε αυτό το παράπονο της κι εκείνος που την άκουγε
προσεκτικά και με κατανόηση, της υποσχέθηκε να της ανοίξει
το δρόμο. Συζητώντας, ανακάλυψαν πως είχαν και κοινές ρίζες!
Ήταν και οι δύο από την ωραία Ζάκυνθο. Αυτές οι συμπτώσεις
δημιούργησαν έναν ενθουσιασμό ανάμεσα τους. Η Αθηνά
σκεφτόταν: «Μοιάζουμε, μόνο που εκείνος είναι πια φτασμένος
Ζωγράφος και συλλέκτης παλαιών αντικειμένων».
Η Αθηνά, για πρώτη φορά στη ζωή της, ένοιωθε αδύναμη και
μαγεμένη! Ο άνδρας αυτός τη γοήτευε. Ήταν ακριβώς σαν ...
εκείνον που ονειρευόταν πάντα, αλλά πίστευε πως τα όνειρα
σχεδόν ποτέ δεν βγαίνουν αληθινά. Και η αλήθεια είναι πως είχε
αρχίσει να φεύγει από αυτή την ιδέα... Η πραγματικότητα όμως
αυτή, ήρθε να τη διαψεύσει και να την αναστατώσει ξανά.
Μέσα σε αυτό το κλίμα που είχε δημιουργηθεί, είχαν και οι δυο
τους την ίδια επιθυμία. Να μην τελειώσει ποτέ αυτή η βραδιά.
Είχαν τόσα πολλά να πουν, κι ας γνωρίζονταν μόνο λίγες ώρες.
Οι σκέψεις τους ήταν ταυτόσημες και κάποια στιγμή εκείνος
της πρότει νε:
-Εδώ κοντά υπάρχει ένα ωραίο ταβερνάκι. Τι θα λεγάτε να πάμε
για φαγητό και να συνεχίσουμε εκεί την κουβέντα μας;
-Ωραία ιδέα, ψιθύρισε η Αθηνά με κάποια συστολή, αλλά
νοιώθοντας ταυτόχρονα μια ανεξήγητη χαρά να την πλημμυρίζει.
Έτσι το σκηνικό άλλαξε σύντομα. Βρέθηκαν στον όμορφο κήπο
μιας ταβερνούλας που ήταν γεμάτος λουλούδια και δροσιά.

Μια ιδιαίτερα ειδυλλιακή νύχτα μόλις ξεκινούσε...
Στα μάτια τους μια νέα λάμψη τώρα υποσχόταν πως οι επόμενες
ημέρες θα έφερναν μια απρόσμενη ευτυχία.
Μετά το φαγητό, η Αθηνά αγχώθηκε πάλι. Έβλεπε μπροστά της
το τέλος της βραδιάς. Τότε της ήρθε στη σκέψη να συνεχίσουν
πηγαίνοντας σινεμά. Αλλά, πριν ακόμη ολοκληρώσει τη σκέψη
της, πρόλαβε εκείνος τελείως αυθόρμητα και με τη σιγουριά ότι
τα πράγματα παίρνουν μια μοιραία τροπή, να της πει:
- Υπάρχει εδώ κοντά κανένα σινεμαδάκι, να πάμε; Πίστευε πως δεν
ήταν σύμπτωση αυτή η απρόσμενη συνάντηση γνωριμίας, αλλά
γραμμένη από το χέρι της μοίρας που είχε σκοπό να τους συνδέσει.
Και η Αθηνά όμως ήταν σίγουρη γιαυτό, αφού παρακολουθούσε
τα πρωτόγνωρα σκιρτήματα της καρδιάς της, διαπιστώνοντας
πόσο υπέροχο είναι να ερωτεύεσαι... Είχε πειστεί ότι ο έρωτας της
χτυπούσε την πόρτα εκείνη τη βραδιά.
Μέσα σ' αυτή την απρόσμενη πραγματικότητα ένοιωθαν και οι δύο
να βρίσκονται μέσα σε ένα χρυσό περιτύλιγμα. Όλα έμοιαζαν
μαγικά! Έτσι ξεκίνησαν για τον κοντινό κινηματογράφο.
Όταν κάθισαν δίπλα-δίπλα δεν μπορούσαν με τίποτα να
συγκεντρωθούν στο έργο. Είχαν δίψα για συζήτηση, λες και θα
έλυναν εδώ και τώρα όλα τους τα προβλήματα. Η Αθηνά τον
ρωτούσε κυρίως να της πει, για το σχεδιάγραμμα που θα την
οδηγούσε στο μεγάλο της όνειρο. Στην ολοκλήρωση της επιθυμίας
της να γίνει ζωγράφος. Πάνω σε αυτό είπαν πολλά κι έκαναν
αισιόδοξες σκέψεις.Είχαν παρασυρθεί από χαρά και ο τόνος της
φωνής τους έγινε έντονος.

Χωρίς καν να το καταλάβουν έγιναν ενόχληση για τους γύρω τους,
που με το δίκιο τους άρχισαν να διαμαρτύρονται. Σχεδόν τους
έδιωξαν, αν και είχαν ήδη αποφασίσει να φύγουν για να αφήσουν
τους γύρω τους ήσυχους. Έμειναν εκεί για περίπου ένα τέταρτο
της ώρας. Συνέχισαν έτσι τη βραδιά τους περπατώντας κάτω από
το φως του φεγγαριού. Και ήταν μια πανσέληνος... Κατέληξαν σε
ένα πολύ ρομαντικό κεντράκι στην Κηφισιά, με πολύ πράσινο,
πισίνα και ένα φεγγάρι που ερωτοτροπούσε βουτώντας στα νερά
της, σκορπίζοντας κυματιστές ασημένιες ανταύγειες γύρω τους.
Έτσι με αυτό το φόντο τα λόγια σταμάτησαν. Όλα παραχώρησαν
τη θέση τους στο όνειρο. Δεν χρειαζόταν πια να πουν τίποτε άλλο.
Υπήρχε μια μυστική συνομιλία, που την έκανε ο ένας με τα μάτια
του άλλου. Μιλούσε το δροσερό αεράκι, με ένα γλυκό μουρμούρισμα που τους καθησύχαζε για την εξέλιξη τους.
Τους ψιθύριζε πως όλα έτσι γλυκά και τρυφερά θα πήγαιναν από
δω κι εμπρός και πως κανένας άγριος άνεμος δεν υπήρχε
περίπτωση να φυσήξει.,.Ήδη μια απέραντη θάλασσα είχε ανοιχτεί
μπροστά τους για να τους ταξιδεύει συνεχώς στην απεραντοσύνη
της ευτυχίας. Μέσα σε αυτή την υπέροχη σιωπή ακούστηκε η
φωνή του να λέει:
-Νομίζω πως σήμερα ξεκινάει η ζωή μου μαζί σου. Η φωνή του
ήταν ζεστή και τρυφερή σαν χάδι που ακούμπησε πάνω στις
ευαίσθητες χορδές της ψυχής της. Ασυναίσθητα, σαν να
βρισκόταν σε λήθαργο η Αθηνά του απάντησε:
-Σήμερα μου ομόρφυνες τη ζωή μου.
Κι εσύ τη δική μου, της είπε εκείνος με απόλυτη ειλικρίνεια.
Με μια τέτοια διάθεση ξεκίνησαν για το σπίτι της. Εκείνος τη συνό
δευε προστατευτικά, κρατώντας την απ' το χέρι με τρυφερότητα.

Όταν έφτασαν, εκείνος την αποχαιρέτησε με ένα φιλί στο μέτωπο.
-Πραγματικά μου ομόρφυνες τη ζωή, φώναξε ενθουσιασμένη η Αθηνά.
-Κι εσύ τη δική μου, είπε ξανά εκείνος φεύγοντας.
Η Αθηνά τώρα πετούσε. Ανέβηκε τραγουδώντας τις σκάλες.
Ούτε καν σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει το ασανσέρ. Άνοιξε την
πόρτα κι άρχισε να πετάει τα ρούχα της δεξιά κι αριστερά.
Άνοιξε διάπλατα τα παράθυρα! Άνοιγμα σε άλλες κατευθύνσεις
που σπάνια συναντάμε στη ζωή. Το φως του φεγγαριού φώτισε
όλο το σπίτι, αλλά και την καρδιά της που χτυπούσε σε άλλο
ρυθμό και την ωθούσε να φωνάξει... Είμαι ερωτευμένη, είμαι
ερωτευμένη... Μια λέξη που δεν τη λέμε τόσο εύκολα. Αν δεν τη
νοιώσει η καρδιά, τα χείλη δεν μπορούν να την προφέρουν. Αλλά
η Αθηνά την ένοιωθε πραγματικά και απόλυτα περνώντας στους
τυχερούς της ζωής, γιατί ο αληθινός έρωτας είναι σίγουρα μια
μεγάλη τύχη. Ο αμοιβαίος αυτός κεραυνοβόλος έρωτας, όπως ήρθε
στη ζωή της Αθηνάς, απρόσμενα, την τοποθετούσε σε άλλη πια
διάσταση. Στην ευτυχία αλλά και στο όνειρο που είχε πάντα να
γίνει ζωγράφος, αφού ο δάσκαλος θα ήταν πάντα δίπλα της.
Για την επόμενη μέρα συμφώνησαν να πάνε ένα ταξιδάκι στην
Αίγινα και αυτό τους γέμιζε χαρά. Πραγματικά όταν έφτασαν, όλα
είχαν άλλο χρώμα. Το χρώμα του παραμυθιού. Γιατί η Αθηνά
ζούσε μέσα σε ένα μαγευτικό παραμύθι. Περπατούσαν τα
δρομάκια πιασμένοι χέρι-χέρι το πρωί, ενώ το βράδυ στην παραλία,
κάτω από το ερωτικό βλέμμα του φεγγαριού, έδιναν τα πρώτα τους
φιλιά...Καθισμένοι σε ένα ρομαντικό κεντράκι δίπλα στη θάλασσα,
ένοιωθαν όλη τη μαγεία του φεγγαριού, καθώς βυθιζόταν στα
σκοτεινά κυματιστά νερά εκπέμποντας φωτεινές ανταύγιες.

Εκεί περνούσαν ώρες ευτυχίας, ώρες ανεπανάληπτες.
Την άλλη ημέρα το πρωί, πάλι στην παραλία, απολάμβαναν το
μπάνιο τους κι ύστερα μάζευαν
βότσαλα
ξεχωριστά.
Κάποια στιγμή εκείνος της έδωσε ένα όστρακο μαζί με ένα
τρυφερό φιλί. «Είναι για να σου φέρνει τύχη κι ευτυχία», της είπε.
Η Αθηνά τον κοίταξε στα μάτια και της φάνηκε πως όλα τα
χρώματα της Ίριδας ξεχύθηκαν από μέσα τους. Πραγματικά
ένοιωσε τα μάτια του να αλλάζουν δεκάδες χρώματα κι αυτό
τη μάγευε! Αλλά κι εκείνος την ίδια στιγμή ζούσε το όνειρο της
ευτυχίας κοιτάζοντας την με λατρεία. Της μίλησε για άλλους
προορισμούς, άλλους ορίζοντες, για ταξίδια που θα πραγματοποι
ούσαν μαζί. Τη λάτρευε για αυτό που ήταν, για τον αυθορμητισμό
της, για το πάθος της για τη ζωγραφική. Της υποσχέθηκε πως θα
επισκεφτούν πολλά μουσεία για να θαυμάσουν πίνακες μεγάλων
δημιουργών. Τώρα τριγύριζαν πάλι στα μαγαζιά. Την οδηγούσε
εκείνος και κάποια στιγμή μπήκαν σε ένα χρυσοχοείο.
Ζήτησε να τους δείξουν δακτυλίδια. Κάποιο του άρεσε πολύ.
Μονόπετρο με διαμαντόπετρα. Το αγόρασε και βγαίνοντας από
το μαγαζί πέρασε από μπροστά τους ένας αμαξάς με τη
χρυσοστόλιστη άμαξα του. Ανέβηκαν κι έκαναν μια υπέροχη
ρομαντική βόλτα μέσα στα γραφικά δρομάκια της πόλης.
Ήταν αγκαλιασμένοι χωρίς να μιλάνε. Απολάμβαναν την
αγάπη τους. Έπειτα εκείνος πήρε τρυφερά το χέρι της μέσα στο
δικό του και της πέρασε το πανέμορφο δακτυλίδι. Έλαμπε στο
χέρι της Αθηνάς και η λάμψη του ακτινοβολούσε μέσα στα μάτια
της. Αυτή σίγουρα είναι η πιο ωραία στιγμή κάθε γυναίκας και
η Αθηνά την έζησε τόσο ρομαντικά, μέσα στην άμαξα...

Όσο για τον Κωστή, έβλεπε την πριγκίπισσα του με καμάρι!
Ένοιωθε να βιώνει το όνειρο που τον ολοκλήρωνε. Προσπαθούσε
να το στολίσει με σχέδια και προγράμματα απίθανα! Όλα τα
έβλεπε πραγματοποιήσιμα. Το σημαντικό γι' αυτόν ήταν ότι
βρήκε αναπάντεχα τη γυναίκα της ζωής του. Τη γυναίκα που
ονειρευόταν.
Έτσι ακριβώς ήταν η Αθηνά. Την άλλη μέρα της στόλισε το
κεφάλι με ένα πανέμορφο καπελάκι που την έκανε πολύ
χαριτωμένη. Κρατώντας την τρυφερά από τη μέση, κατευθύνθηκαν
προς το λιμάνι για να πάρουν το δρόμο της επιστροφής. Μια
ρόδινη επιστροφή που άνοιγε καινούργιες σελίδες ζωής. Η Αθηνά
ήταν ενστικτωδώς απόλυτα σίγουρη για το νέο δρόμο που
ανοίχτηκε μπροστά της. Θα ήταν ευτυχισμένη!.
Ο άνδρας αυτός την οδηγούσε, όχι μόνο στην ερωτική ευτυχία,
αλλά και στην πραγματοποίηση του ονείρου της να γίνει μια
μεγάλη ζωγράφος. Ήταν αυτός που της χρειαζόταν από κάθε
πλευρά. Αισθανόταν σαν να ακουμπούσε πάνω στην καλή της
μοίρα, με απόλυτη εμπιστοσύνη. Μέσα σ' αυτές τις υπέροχες
θετικές σκέψεις που ο καθένας έκανε χωριστά, έδωσαν αμοιβαία
υπόσχεση γάμου. Κι έτσι άρχισαν αυτές τις χαρούμενες ετοιμασίες
που απαιτεί ένας ευτυχισμένος γάμος. Αγόρασαν πρώτα ένα
ωραίο σπίτι με θέα προς την Ακρόπολη και το Λυκαβηττό.
Το ανακαίνισαν, έφεραν έπιπλα από το εξωτερικό και το
στόλισαν με πανέμορφα βιτρό, έργα υψηλής τέχνης.Οι μέρες τους
περνούσαν μέσα σε μια πλήρη ενότητα αμοιβαίας, αγάπης.
Έτσι σιγά-σιγά, συμπληρώθηκε ένας χρόνος και η ημέρα του
γάμου ήταν πολύ κοντά. Η Αθηνά διάλεξε το νυφικό της σε
χρώμα γαλάζιο. Ίδιο με το χρώμα των ονείρων της.

Για τα μαλλιά της διάλεξε λουλούδια αληθινά. Ορχιδέες! Η ημέρα
του γάμου έφτασε και η Αθηνά ήταν πανέμορφη. Πραγματικά
ήταν ένα γαλάζιο όνειρο στα μάτια του Κωστή, που ζούσε τη
μαγεία αυτού του ονείρου. Ο γάμος τελέστηκε με λίγους και
εκλεκτούς καλεσμένους. Μετά το γάμο πραγματοποίησαν για
δυο μήνες, ένα φανταστικό ταξίδι στην Ευρώπη. Επισκέφτηκαν
το Παρίσι, τη Βιέννη, τη Βουδαπέστη, τη Βενετία, τη Ρώμη και
πολλές άλλες μεγάλες πόλεις. Στο Παρίσι η Αθηνά έγινε το
μοντέλο ενός ζωγράφου που έφτιαξε το πορτραίτο της. Πώς ήταν
δυνατόν να παραμείνει ασυγκίνητη στη θέα ενός ζωγράφου
ά λ λ ωσ τ ε ;
Γύρισαν κατόπιν στην Αθήνα και έμειναν εκεί το χειμώνα.
Μετά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους,
γύρω στο Μάρτιο, η Αθηνά έπρεπε να επισκεφθεί και πάλι το
Παρίσι για να διεκπεραιώσει μια δουλειά του άνδρα της, που
είχε άλλες υποχρεώσεις.
Εκεί επισκέφθηκε τα μουσεία του
Παρισιού. Πέρασε καλά. Έμεινε περίπου δέκα ημέρες. Η μέρα
της επιστροφής της έφτασε. Μπήκε με αισιοδοξία στο αεροπλάνο
αφού είχε τακτοποιήσει τέλεια κάθε δραστηριότητα που έπρεπε
να χειριστεί στο Παρίσι. Ήταν απόλυτα ικανοποιημένη και με
χαρά έβλεπε την αντάμωση με τον αγαπημένο της Κωστή,
τον Άνδρα της. Το ταξίδι ήταν ήρεμο, μέχρι που το αεροπλάνο
βρέθηκε πάνω από τις Αλπεις. Εκεί συνάντησαν πολλά κενά και
το αεροπλάνο άρχισε να χοροπηδά ασυγκράτητο όλο και
περισσότερο. Στην αρχή η Αθηνά προσπάθησε να διατηρήσει
την ψυχραιμία της. Όμως η κατάσταση χειροτέρευε και τώρα
είχε πανικοβληθεί όλο το επιβατικό κοινό του αεροπλάνου.
Η αεροσυνοδός φώναζε σχεδόν λαχανιασμένη:

«Προσδεθείτε! Προσδεθείτε!». Τουλάχιστον έτσι της φάνηκε
της Αθηνάς πως και η αεροσυνοδός είχε πανικοβληθεί.
Η ατμόσφαιρα μέσα στο αεροπλάνο είχε γίνει ανυπόφορη και
επικίνδυνη. Ήταν φανερό, το βίωναν. Πάρα πολύ τρομοκρατημένη,
η Αθηνά έπαθε ισχυρό σοκ. Πίστεψε πως δεν θα έφταναν ποτέ
στην Αθήνα και πως εκεί θα ήταν το τέλος της. Επάνω από τις
Άλπεις. Μέσα στις πρώτες της σκέψεις ήταν πως η ζωή της
τελειώνει τώρα, εδώ, από αεροπορικό δυστύχημα και πως το
όνειρο που καλλιεργούσε από τα δεκαπέντε της χρόνια, να γίνει
ζ ω γ ρ ά φ ο ς , δ ε ν θα π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί π ο τ έ . . .
Ευτυχώς όμως η μοίρα δεν ήταν σύμφωνη. Σιγά-σιγά το ταξίδι
ομαλοποιήθηκε και το αεροπλάνο προσγειώθηκε τελικά στην
Αθήνα σώο και αβλαβές. Στο αεροδρόμιο την περίμενε ο Κωστής.
Μόλις τον είδε έτρεξε με λαχτάρα προς το μέρος του κι έπεσε με
δάκρυα καυτά στην αγκαλιά του. Μέσα σε αναφιλητά, του
περιέγραψε τι είχε συμβεί στο αεροπλάνο και τη λαχτάρα της
μήπως τερματιζόταν η ζωή της χωρίς να έχει πραγματοποιήσει το
όνειρο της. Τον παρακάλεσε από την επόμενη κιόλας ημέρα να
αγοράσουν υλικά ζωγραφικής και να αρχίσουν αμέσως μαθήματα.
Έτσι κι έγινε. Την άλλη μέρα αγόρασαν τελάρα με μουσαμά,
πινέλα, χρώματα κ.λ.π. Ο Κωστής ανέλαβε να διδάξει τη μαθήτρια
του, που με τόσο πάθος ήθελε στη ζωή της να ζωγραφίζει.
Όλα πήγαιναν μια χαρά! Η Αθηνά είχε εξαιρετικές επιδόσεις και
ο Κωστής τη θαύμαζε. Έβλεπε να έχει κοντά του ένα σπάνιο
ταλέντο που μέρα με τη ημέρα τελειοποιούσε όλο και περισσότερο
την τεχνική της. Στο μεταξύ τον Μάιο αγόρασαν ένα όμορφο
εξοχικό σπίτι δίπλα στη θάλασσα, στο Αίγιο.

Έως τον Αύγουστο, εκεί περνούσαν φανταστικά. Η Αθηνά
ζωγράφιζε, δινόταν με όλο της το είναι σε όλα τα έργα που
ξεκινούσε. Ο Κωστής ήταν πολύ ικανοποιημένος από τη
δουλειά της. Εκείνος ψάρευε στη μαγευτική παραλία κι
εκείνη συγκέντρωνε την προσοχή της, απόλυτα στα έργα της.
Έτσι ζωγράφισε γύρω στα τριάντα εργάκια. Ήταν η πρώτη της
δουλειά. Και ήταν το ένα ωραιότερο από το άλλο.
Όμως στη ζωή πολλές φορές μας συμβαίνει και το απρόσμενο.
Ήρθε μέσα σε αυτή την ξενοιασιά που ζούσαν αρμονικά και
οι δυο τους. Η γαλήνη διαταράχθηκε από ένα τηλεφώνημα
μιας Δευτέρας του Αυγούστου. Ήταν η μαμά της Αθηνάς.
«Αθηνά, παιδί μου, της είπε. Δεν είμαι καλά. Κάτι σοβαρό έχω.
Θα εισαχθώ στο Νοσοκομείο». Αμέσως όλα άλλαξαν.
Έκλεισαν το σπίτι κι ήρθαν στην Αθήνα. Στο νοσοκομείο της
είπαν πως έχει καρκίνο στο πάγκρεας και έπρεπε να εγχειριστεί
αμέσως. Η εγχείριση πήγε καλά, αλλά οι γιατροί της έδωσαν
μέχρι τρεις μήνες ζωής. Η Αθηνά έδρασε πολύ σε αυτή την
περίπτωση. Φρόντισε να μάθει κάθε τι για την πάθηση της
μητέρας της και αφού η επιστήμη σήκωνε τα χέρια ψηλά,
έστρεψε την προσοχή της σε κάθε είδους φυσική θεραπεία με
βότανα ή οικολογικά μέσα. Μεταχειρίστηκε κάθε σχετική
πληροφορία που η βιβλιογραφία και οι συμβουλές των ειδικών
της παρείχαν και κατάφερε να παρατείνει τη ζωή της μητέρας
της κατά οκτώ ακόμη μήνες. Ήταν πάντα πλάι της η Αθηνά
και φρόντιζε, όσο ήταν δυνατό, να την κρατά αισιόδοξη
καλλιεργώντας πάντα μέσα της την ελπίδα. Ερχόμενη από το
Αίγιο η Αθηνά έφερε μαζί της και ένα από τα έργα της για να
το δείξει στη μητέρα της στο νοσοκομείο.

Ήταν ένα θαλασσινό τοπίο με γραφικά σπιτάκια. Βλέποντας το
η μαμά της ενθουσιάστηκε. «Είναι παρά πολύ όμορφο», της είπε.
«Φαντάσου, μαμά, να είχα τελειώσει κι εκείνη τη Σχολή πόσο πιο
π ρ ο χ ω ρ η μ έ ν η θα ή μ ο υ ν » , α π ά ν τ η σ ε η Α θ η ν ά .
«Πού
θα
είχα
φ τ ά σ ε ι
τώρα...»
-Αχ! Παιδί μου, συγχώρεσε με! Πού να ήξερα κι εγώ!
Τρεις μήνες περίπου μετά την εγχείρηση της μητέρας της η
Αθηνά έκανε την πρώτη της έκθεση στην Πεύκη. Τότε είχε
κάποια αναλαμπή στην υγεία της και η μητέρα της παραβρέθηκε
στα εγκαίνια της έκθεσης. Θαύμασε πραγματικά τα έργα, που
ήταν όλα όμορφα και με πολύ μεράκι δουλεμένα. Είδε κι άκουσε
τον Δήμαρχο να την συγχαίρει κι ένοιωσε υπερήφανη για την
κόρη της.
-Παιδάκι μου, πού να ήξερα αυτό το μεγάλο ταλέντο που κρύβεις
μέσα σου. Ελπίζω να με συγχωρήσεις, της ξαναείπε.
Χ α ί ρ ο μ α ι πο υ τ ε λ ι κ ά β ρ ή κ ε ς τ ον δ ρ ό μ ο σου.
Πρόσεχε πολύ τη μητέρα της η Αθηνά και παράλληλα ζωγράφιζε.
Ήθελε τώρα να ετοιμάσει μια νέα έκθεση. Οι μήνες περνούσαν
πια με καρτερία και υπομονή μιας και γνώριζαν πως το πρόβλημα
υγείας της μητέρας της ήταν αθεράπευτο. Είχε εισαχθεί τώρα σε
νοσοκομείο στην Πεντέλη. Και την πρώτη Απριλίου, έτσι σαν ψέμα,
η μαμά έφυγε από τη ζωή. Πραγματικά η πρωταπριλιά το έκανε
να φαίνεται σαν ένα ψέμα. Βαθιά πικραμένη η Αθηνά από το
θάνατο της μητέρας της βρήκε γαλήνη, ανακούφιση και παρηγοριά
στην ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Την ημέρα ζωγράφιζε και τα
βράδια μελετούσε. Στη συνέχεια έκανε μια ατομική έκθεση στο
Κολωνάκι. Αργότερα μια επίσης ατομική στο Μαρούσι.

Εκεί την επισκέφτηκε μια γειτόνισσα της που αγόρασε δύο
πίνακες με ενθουσιασμό. Όμως συνέβαινε να έχει κι έναν
αδελφό που ήταν συμμαθητής της Αθηνάς. Της είπε λοιπόν
πως ήταν άρρωστος, με ασθένεια «σκλήρυνση κατά πλάκας».
Η Αθηνά λυπήθηκε πολύ γιατί ήταν ένας από τους αγαπημένους
της συμμαθητές. Έστειλε λοιπόν στον Μίμη -έτσι τον έλεγαντο έργο που είχε δείξει στη μητέρα της όσο ήταν στο νοσοκομείο.
Το έργο αυτό το είχε σαν κειμήλιο, μιας και είχε προκαλέσει
το θαυμασμό της μαμάς της και ήταν και το πρώτο της.
Θέλοντας να δείξει στον Μίμη πόσο τον εκτιμούσε, του χάρισε
με την καρδιά της το έργο «κειμήλιο». Όταν η αδελφή του
έδωσε στον Μίμη το δώρο αυτό, εκείνος πραγματικά συγκινημένος,
τηλεφώνησε στην Αθηνά για να την ευχαριστήσει. Μίλησαν
αρκετά για τις αναμνήσεις τους στο σχολείο, αλλά και για τη
σημερινή τους ζωή. Η Αθηνά του είπε πως μπορούσε να
παρακολουθεί τις εκπομπές που τότε έκανε σε τηλεοπτικό κανάλι,
με τίτλο ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ . Έτσι εκείνος από το κρεβάτι του πόνου,
με χαρά και νοσταλγία, έβλεπε την Αθηνά στη εκπομπή της και
το ηθικό του αναπτερωνόταν.
Τώρα εκείνη είχε πια αφοσιωθεί απόλυτα στη δημιουργία.
Αυτή την υπέροχη δημιουργία της ζωγραφικής. Νέα έργα, νέες
εκθέσεις και το αποτέλεσμα... Η απόλυτη επιτυχία!
Οι θαλασσογραφίες που τόσο αγαπούσε, έγιναν το
χαρακτηριστικό της γνώρισμα. Οι εκθέσεις που διαδέχονταν
η μια την άλλη, άφηναν τις καλύτερες εντυπώσεις.
Η έκθεση του Γαλλικού Συνδέσμου στο Κολωνάκι, η συμμετοχή
της στην Πανελλαδική έκθεση στον Παρνασσό και στη συνέχεια
η ατομική της έκθεση στον ίδιο χώρο, ήταν άφταστες. Στον
Παρνασσό παρουσίασε έργα με θέμα «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ»
και θαλασσογραφίες. Ένα από τα έργα αυτής της έκθεσης,
«Ο Ερμής», βραβεύτηκε.

Την έκθεση αυτή είχα την ευκαιρία, η γράφουσα τις σελίδες αυτές,
να επισκεφτώ, μαζί με άλλους συνεργάτες και φίλους από το
τηλεοπτικό κανάλι που συνεργαζόμασταν και να μείνουμε
απόλυτα ενθουσιασμένοι από τα απίθανα έργα της ολοκληρωμένης
πια ζωγράφου, Αθηνάς Κοτσώνη-Συνετού, σε μια απόλυτα
επιτυχημένη έκθεση.
Προσωπικά θεωρώ τον εαυτό μου τυχερή (εγώ η Μαίρη Νύδρα)
γιατί μπόρεσα να προλάβω να αγοράσω για λογαριασμό μου,
το βραβευμένο έργο της «Ο Ερμής», το οποίο δεν σας κρύβω πως
είναι ένα πραγματικό αριστούργημα που θαυμάζω και καμαρώνω
στο σαλόνι μου. Χωρίς αμφιβολία όμως πιστεύω πως ό,τι και να
αποκτήσει κανείς από το ταλέντο της Αθηνάς θα το καμαρώνει
για όλη του τη ζωή. Αυτό το λέω μέσα από την καρδιά μου,
με κάθε ειλικρίνεια και χωρίς καμιά υπερβολή, σαν προσωπική,
αλλά και των διάφορων φίλων και γνωστών, εκτίμηση.
Συνεχίζοντας να αναφέρω μερικές ακόμα από τις πετυχημένες
εκθέσεις που έλαβαν χώρα στο Δημαρχείο του Αγίου Στεφάνου,
στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, στην γκαλερί Δημόκριτος στο
Κολωνάκι, στο Δαογραφικό Μουσείο Αιγίου, στο Δήμο
Φιλοθέης. Σε μία της έκθεση στο Παλαιό Φάληρο, υπό την
αιγίδα της Ουνέσκο και με την παρουσία του Υπουργού
Πολιτισμού, της απενεμήθη χρυσό μετάλλιο.
Και η ζωή συνεχίζεται...
Μια σειρά νέων εκθέσεων προγραμματίζεται ακόμα από την
Αθηνά, στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη και σε
άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Τα κύματα «τσουνάμι» μια άκρως επίκαιρη και επιτυχημένη
δουλειά προβλέπεται να αφήσει εποχή.

Μερικές ακόμα εκπλήξεις που ετοιμάζει το πηγαίο ταλέντο της
Αθηνάς θα μας προκαλέσουν σίγουρα θαυμασμό.
Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η ιστορία και η εξέλιξη στη
ζωγραφική τέχνη της ζωγράφου Αθηνάς Κοτσώνη-Συνετού.
Μια ωραία γυναίκα, ένας υπέροχος άνθρωπος, μια ευγενική
ψυχή, μια φτασμένη ζωγράφος.
Η Αθηνά συνεχίζει το έργο της με το ίδιο ακαταμάχητο πάθος
και μεράκι. Εμείς οι φίλοι της θα είμαστε πάντοτε κοντά για
να θαυμάζουμε τη ζωγραφική της τέχνη και να
παρακολουθούμε τις νέες δημιουργικές της εξελίξεις.

Βρίσκεται στην προσωπική
συλλογή του Πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα.

Βρίσκεται στην
προσωπική
συλλογή του
Προέδρου της
Δημοκρατίας
Προκόπη
Παυλόπουλου.
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