


 
ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ 

 
Κατεβαίνω συχνά τα πρωινά της Κυριακής με τ’ αυτοκίνητο για μια βόλτα στον Πειραιά. 
 
Ο Νοτιάς φέρνει τον καιρό απ’ την Αίγινα. Η θάλασσα γίνεται πράσινη· θυμάμαι παιδικές μυρωδιές, διηγήσεις 
ανθρώπων, ονειρικές περιπέτειες με το πλοίο «Αντιλόπη» σε κάποια νησιά των Ανατολικών Ινδιών. Στις 
συναντήσεις γύρω απ’ το τραπέζι, η ανάμνηση, ο μύθος, η προσμονή, ταυτίζονται με το ίδιο το βίωμα. Οι 
άνθρωποι, παρακινούμενοι απ’ την επιθυμία του ονείρου, πάντα θα επιδιώκουν το ταξίδι, τον αποχαιρετισμό, 
αλλά και την επιστροφή, μια βόλτα στην παραλία. 
 
Η θάλασσα, κοινό σημείο αναφοράς, γίνεται γέφυρα και σύνορο μαζί. Αγωνίζεται να υπερασπιστεί συγχρόνως 
τη ρευστότητα και την αυτοτέλειά της. Αντίθετα στη συνείδησή μας προσδιορίζεται από μνήμες, εμπειρίες, 
παράξενες εικόνες. Απ’ τον άνεμο, τη βροχή, τον ήλιο, τις προκαταλήψεις των σκέψεών μας. Από παλιές 
ασπρόμαυρες φωτογραφίες, από ευχές, από τάματα. 
 
Τα λιμάνια, περαστικές παρουσίες προσώπων. Μακρινές, χρωματιστές επιγραφές, πινακίδες δρόμων, σήματα 
που κατευθύνουν τους ανθρώπους. Μια εικαστική δυναμική που ελέγχει την υπόσταση του χώρου, οργανώνει 
την αισθητική του, επιτίθεται στη γραφικότητα των συναισθημάτων μας. 
 
Ένα βλέμμα έξω απ’ το φροντιστήριο. Ένα ευχάριστο μούδιασμα αυτή την ώρα που όλα είναι μαγικά και που 
όλα είναι δυνατόν να συμβούν. Κάτι ζω για πρώτη φορά. 
 
Θυμάμαι τη μυρωδιά των πρώτων μου τσιγάρων. 
 
Η κουβέντα κράτησε όλη τη νύχτα. Οι καλύτερες συζητήσεις γίνονται μεταξύ ανθρώπων που βρίσκονται για 
πρώτη φορά και που ίσως δεν θα ξανασυναντηθούν ποτέ. Είμαστε κι οι δυο μεταμφιεσμένοι, χωρίς 
προσχήματα, με έντονη ακόμα τη γεύση του αλκοόλ, περπατάμε ξημερώματα στη Χαριλάου Τρικούπη, 
νιώθοντας έντονα τα βλέμματα των περαστικών που ψάχνουν απεγνωσμένα για ταξί. Εμείς διασκεδάζουμε 
κρυμμένοι στους ρόλους μας. 
 
Κοιμόμουν, με ξύπνησαν φωνές. Είχαν πρόβα στο θέατρο Βικτώρια. Ζωγραφίζω έναν μεγάλο πίνακα που 
πρέπει να έχω τελειώσει μέχρι την Τρίτη. Σήμερα περιμένω μια φίλη. Εσύ καλά; Φιλιά. Γιάννης. 
 
Η  νύχτα, η Εσμεράλντα, οι φόβοι μου, η αγγειοδιαστολή, η αναβλητικότητα,  τα ξυπνητήρια στον ακάλυπτο. 
 
Πρωινή φθινοπωρινή μυρωδιά. Η τελευταία φθινοπωρινή μυρωδιά. Η μυρωδιά όλης μου της ζωής. Μια βόλτα με 
τ’ αυτοκίνητο στη Σαρωνίδα. Το άγχος του εφήμερου. 
 
Τitanium white, cadmium yellow et cadmium yellow deep, cadmium red light, cadmium red medium, olive green, 
perm. alizarin crimson, ultramarine violet, ultramarine, cobalt blue, prussian blue, phthalo brilliant blue, phthalo 
green, yellow ochre, transp. oxide yellow, transp. oxide orange, raw umber, lamp black. 
 
Οι άνθρωποι είναι αστείοι. Οι άνθρωποι είναι αφελείς. Οι άνθρωποι είναι πολύπλοκοι. Έχουν την πολυτέλεια 
να διαμορφώνουν τη δική τους πραγματικότητα. 
 
Η ευτυχία έχει γαλάζιο χρώμα. 
 
Προσπαθώ να ξεχάσω κάποια παλιά μου γενέθλια. 26 Σεπτεμβρίου του 1986. Προσποιούμαι πως δεν υπήρξαν 
ποτέ μα στην πραγματικότητα εκείνη η μέρα με τρώει ακόμα μέσα μου. Είναι κάτι που δεν μοιράστηκα με 
κανέναν, κι ούτε σκέφτομαι να το κάνω προς το παρόν. 
 
Επιστρέφω ένα χειμωνιάτικο απόγευμα στο λιμάνι. Τα δρομολόγια των πλοίων είναι αραιά. Κάτι σκύλοι τρέχουν 
πάνω κάτω απολαμβάνοντας τη μοναξιά της άδειας προκυμαίας. Οι ήχοι κοντινοί και μακρινοί μπερδεύονται με 
τις σκέψεις μου. Ο δρόμος της επιστροφής μοιάζει σύντομος και μοναχικός. 
 
Γιάννης Αδαμάκης  



 

E R R A N C E 
 

Souvent, le dimanche matin, je descends en voiture au Pirée pour une balade. 
 
Le vent du sud ramène le temps depuis Égine. La mer devient verte ; je me souviens des odeurs 
d’enfance, des récits des gens, des aventures oniriques avec le bateau «Antilope» dans quelques 
îles des Indes Orientales. Lors des rencontres autour de la table, le souvenir, le mythe, l’attente, 
s’identifient au vécu même. Les gens, mus par le désir du rêve, rechercheront toujours le voyage, 
l’adieu, mais aussi le retour, une promenade à la plage. 
 
La mer, point de référence commun, devient à la fois pont et frontière. Elle lutte pour défendre à la 
fois sa fluidité et son indépendance. A l’inverse, dans notre conscience, elle est déterminée par 
des souvenirs, des expériences, des images étranges. Par le vent, la pluie, le soleil, les préjugés 
de nos pensées. Par de vieillies photos en noir et blanc, des vœux, des ex-voto. 
Les ports, présences passagères de personnes. Des tableaux colorés lointains, des panneaux 
routiers, des signes qui guident les gens. Une dynamique figurative qui contrôle le fondement de 
l’espace, organise son esthétique, attaque le pittoresque de nos émotions.  
 
Un regard devant l’école préparatoire. Un engourdissement agréable à cette heure où tout est 
magique et tout peut survenir. Je suis en train de vivre quelque chose pour la première fois. 
 
Je me souviens de l’odeur de mes premières cigarettes. 
 
La conversation a duré toute la nuit. Les meilleures conversations se font entre personnes qui se 
rencontrent pour la première fois et qui peut-être ne vont jamais se revoir. Nous sommes tous 
deux déguisés, sans prétextes, avec en bouche le goût de l’alcool toujours intense, nous 
marchons au petit jour le long de la rue Harilaou Trikoupi, ressentant intensément les regards des 
passants à la recherche désespérée d’un taxi. Nous nous amusons, cachés dans nos rôles. 
 
Je dormais, des voix m’ont réveillé. Il y avait une répétition au théâtre Victoria. Je suis en train de 
peindre un grand tableau que je dois terminer d’ici mardi. Aujourd’hui j’attends une amie. Toi, ça 
va ? Bisous. Yannis. 
 
La nuit, Esméralda, mes peurs, la vasodilatation, la temporisation, le son des réveils dans les 
appartements alentour. 
 
Une odeur matinale d’automne. La dernière odeur de l’automne. L’odeur de ma vie entière. Une 
balade en voiture à Saronis. L’angoisse de l’éphémère. 
 
Titanium white, cadmium yellow et cadmium yellow deep, cadmium red light, cadmium red 
medium, olive green, perm. alizarin crimson, ultramarine violet, ultramarine, cobalt blue, prussian 
blue, phthalo brilliant blue, phthalo green, yellow ochre, transp. oxide yellow, transp. oxide orange, 
raw umber, lamp black. 
 
Les gens sont drôles. Les gens sont naïfs. Les gens sont compliqués. Ils ont le luxe de concevoir 
leur propre réalité. 
 
Le bonheur est couleur d’azur. 
 
Je m’efforce d’oublier un de mes anniversaires passés. Le 26 septembre 1986. Je fais semblant 
qu’il n’a jamais existé, mais en réalité ce jour-là me ronge toujours. C’est quelque chose que je 
n’ai partagé avec personne et, pour l’instant, je n’y songe toujours pas. 
 
Un après-midi d’hiver, je rentre au port. Les départs de bateaux sont rares. Quelques chiens 
courent par-ci par-là, profitant de la solitude du quai déserté. Les bruits proches et lointains se 
mêlent à mes pensées. Le chemin du retour paraît bref et solitaire. 
 
Yannis Adamakis  























Yannis Adamakis 
 
 
Yannis Adamakis est né au Pirée en 1959. 
 
EXPOSITIONS INDIVIDUELLES : ・ 1900 TO TRITO MATI // 
Athènes ・ 1991 AITHOUSA TECHNIS NAUPLIOU // Nauplie・・1992 
AITHOUSA TECHNIS MARIA PAPADOPOULOU // Athènes・・1992 
ZENA ATHANASIADOU, ART GALLERY // Thessalonique・・1993 
GALERIE TOU NOTOU // Pirée・・1994 AITHOUSA TECHNIS MARIA 
PAPADOPOULOU // Athènes・・1995 AMYMOME // Ioannina・・1996 
ZENA ATHANASIADOU, ART GALLERY // Thessalonique・・1996 
AITHOUSA TECHNIS NAUPLIOU // Nauplie・・1996 PRISMA // 
Levadia・・1997 OPUS 39 // Nicosie, Chypre・・1997 GALERIE OLGA 
GEORGANTEA // Athènes・・1997 LEZARTS // Nice, France・・1998 
TRIGONO // Athènes・・1998 AITHOUSA TECHNIS NAUPLIOU // 
Nauplie・・1998 ASTROLABOS // Pirée・・1999 GALERIE OLGA 
GEORGANTEA // Athènes・・2000 ANEMOS // Athènes・・2000 
GALERIE BAAL // Bielefeld, Allemagne・・2000 AITHOUSA TECHNIS 
NAUPLIOU // Nauplie・・2001 TZAMIA-KRYSTALLA // Khaniá・・2001 
OPUS 39 // Nicosie, Chypre・・2001 GALERIE ZOUMBOULAKI // 
Athènes・・2004 AITHOUSA TECHNIS METAMORPHOSIS // 
Thessalonique・・2005 GALERIE ZOUMBOULAKI // Athènes・・2006 
AITHOUSA TECHNIS METAMORPHOSIS // Thessalonique・・2007 
MARINA KEAS // Kéa・・2008 GALERIE THEOREMA // Bruxelles 
 
EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection) :・・ 1987 PANELLINIA 
KALLITECHNIKI EKTHESI // OLP, Pirée・・1989 «ATHINA 
EIKASTIKA» // Athènes・・1994 ART ATHINA, ZENA ATHANASIADOU, 
ART GALLERY // Athènes・・1994 PINACOTHEQUE MUNICIPALE // 
Athènes・・1997 ART JONCTION, LEZARTS // Nice, France・・1997 
«ESTIES TOU VLEMMATOS», EIKASTIKO KENTRO // Larisa・・1998 
ART ATHINA, AITHOUSA TECHNIS NAUPLIOU // Athènes・・1999 
«GRECE ET MEDITERRANÉE», MAISON DES ARTISTES, CHATEAU 
MUSÉE DE CAGNES // Nice, France・・2000 «2000 KONSERVES», TO 
LITHOGRAFEIO TIS ODOU PIREOS // Athènes・・2000 «BLEU 
OUTREMER», KENTRO TECHNIS KASTELLAS // Pirée・・2000 
LINEART, LEZARTS // Gand, Belgique・・2003 «PENTE ZOGRAFOI 
ZITOUN SYGGRAFEA», GALERIE ZOUMBOULAKI // Athènes・・2004 
«ZITIMATA TAYTOTITAS», MAKEDONIKO MOUSEIO SYGHRONIS 
TECHNIS // Thessalonique・・2004 «ART PARIS», GALERIE 
ZOUMBOULAKI // Paris, France  
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