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Της Νύχτας 
τα Καμώματα

AΓριές τσατσάδες ξαποστέλ-
νουν κλοτσηδόν άφραγκους 

πελάτες, ενώ σκυλοβρίζουν τους 
εκλεκτικούς που ψάχνουν κάτι κα-
λύτερο («δεν είμαστε ζωολογικός 
κήπος να κοιτάτε και να φεύγετε, 
κύριοι!»). μεταμφιεσμένοι εγκλη-
ματίες προσποιούνται ταλαιπω-
ρημένες γριές και παρακαλούν 
για μια χείρα βοηθείας από 
απονήρευτους οδηγούς, ενώ ένας 
ζητιάνος στο τέλος του δρόμου 

αναζητά ζεστασιά στη δυσωδία 
ενός κάδου.. Κι όμως, κάπου 
αλλού, μακριά από το βρώμικο 
κόσμο, κάποιος απολαμβάνει την 
αγκαλιά ενός συντρόφου, το φιλί 
ενός μικρού παιδιού που σηκώ-
θηκε για τουαλέτα, την έμπνευση 
που τον ξύπνησε άγρια από ένα 
συναρπαστικό όνειρο, τη συγκίνη-
ση μιας ταινίας γεμάτης μεγαλείο. 
Τη νύχτα συμβαίνουν πολλά, μα 
λανθάνουν πολλά περισσότερα!
Πολύτιμη Μητσάκου

A Night to Remember

A Αυτοκίνητο, σε ανοιχτό δρό-
μο, λίγο ανοιχτά παράθυρα, 

στάση, πεζόδρομος, μαγαζί, εσύ, 
φιλί. Αναπολώ την ίδια νύχτα μία 
βδομάδα πριν, που ήμουν στο 
μπαλκόνι της κολλητής μου, μύρι-
ζε βρεγμένο χώμα (ναι, τόσο ποι-
ητικά) και ακούγαμε το “19/200” 
με τις πιτζάμες. Η original version  
μου θυμίζει πάντα το περσινό 
καλοκαίρι, ένα κόκκινο ipod και το 
τρένο. Η νύχτα είναι μεγάλη. Είναι 
η ζέστη που μειώνεται και ίσως 

η ενέργεια που έχει επαναφορ-
τιστεί μετά από μίνι τρεχάματα 
της μέρας. Είναι οι νέες ταινίες 
που βγαίνουν στους κινηματο-
γράφους, οι Νύχτες Πρεμιέρας, 
οι συναυλίες που ξαναρχίζουν 
και  τα νέα φαστφουντάδικα που 
ξεπηδούν σαν τα μυρμήγκια στη 
Σόλωνος. Το δέρμα ξεφλουδίζεται 
και μαζί βγαίνει και ένας νέος 
εαυτός. 
Νεφέλη Λημναίου

Nightmare

A (ή αλλιώς εφιάλτης). Ο Freud 
υποστήριξε πως οι εφιάλτες 

μας αποτελούν εκδηλώσεις 
‘’ανήθικων’’  και απορριπτέων 
ενστίκτων ή σαδιστικών, κατα-
στροφικών επιθυμιών. Η θεωρία 
του άλλωστε για το Οιδιπόδειο 
Σύμπλεγμα προήλθε από έναν 
εφιάλτη. Αντίστοιχα ο Jung, 
ονόμασε «σκιές» τις Ερινύες που 
κατατρέχουν τα όνειρα μας, είτε 
αυτές εμφανίζονται ως δαίμονες, 
είτε ως τέρατα, και παρατήρησε 
ότι αποτελούν πλευρές του 
εαυτού μας, που ασυνείδητα 
έχουμε επικρίνει. Ο ελληνικός 
όρος εφιάλτης έχει τις ρίζες του 
στον Εφιάλτη τον Αθηναίο, δίκαιο 
πολιτικό που αγωνίστηκε για τον 
περιορισμό της εξουσίας του 
Αρείου Πάγου, γι’ αυτό και είχε 
στοιχειώσει τα όνειρα των μελών 
του. Εφιάλτης όμως σύμφωνα με 
την ελληνική ιστορία ήταν και ο 
προδότης του μυστικού περάσμα-
τος στη μάχη των Θερμοπυλών, 
που στοίχησε την ήττα στο Λεωνί-
δα και τους 300 στρατιώτες του. 
Ιωάννα Γερακίδη  

Νυχτερινή Γένεση

A Της νύχτας οι μικρές ώρες 
φαντάζουν μεγάλες, καθώς 

απαλά ακουμπάω το χέρι μου στο 
δικό σου, χαμογελώντας ελάχι-
στα, βαθύτατα χαρούμενη που το 
φεγγάρι παρουσιάστηκε φωτεινό, 
ανάμεσα στα γερμένα κλαδιά του 
δέντρου που μας άφησε να ξαπο-
στάσουμε πάνω του τα ανείπωτα 
λόγια που κουβαλάμε και μας βα-
ραίνουν κάτι τελευταίους αιώνες. 
Κι αυτός ο ήχος του ποταμού, το 
σιγανό αγκάλιασμα του υδάτινου 
κόσμου μου πάνω στο πάντα 
στέρεο και ανεπηρέαστο απ’ τα 
απρόβλεπτα, χώμα σου, μοιάζει 
με τα υγρά συναισθήματα που 
άφησες να γλιστράνε ανάμεσα 
στα θνητά χωμάτινα δάχτυλά σου. 
Εκείνη την ήσυχη νύχτα άκουγα 
μόνο τα χάδια του νερού και του 
χώματος. Νυχτερινή γένεση.
Τατιάνα Κίρχοφ

Brainstorming

Νύχτα
Γιατί τις ώρες που θες 
να έρθεις αντιμέτωπος 
με τον εαυτό σου, να 
αναμετρηθείς επί ίσοις 
όροις με τα λάθη σου 
και τα σωστά σου είναι 
πάντα κάτι ώρες που 
ξεκινούν στο σκοτάδι 
της νύχτας... 
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Carpe noctem!
Άδραξε τη νύχτα!

A Άρπαξε τη νύχτα, γράπωσε 
την, δάγκωσε την, βίασε  

την. Είναι δικιά σου. Είσαι δικός 
της. Σου ανήκει. Της ανήκεις. 
Γίνε ένα με το σκοτάδι. Νιώσε 
το μυστηριακό πέπλο του να σε 
δυναμώνει. Να σε αλλάζει. Να 
σε μεταμορφώνει. Ερωτεύσου. 
Ερωτεύσου με τον πιο πρωτόγονο 
και δυνατό τρόπο και ούρλιαξε. 
ΝΑΙ! Ούρλιαξε! Την ημέρα θα 
είσαι άλλος ένας «κάποιος». Τώρα 
είναι η ώρα σου. Τώρα είσαι εσύ. 
Κυνήγησε το θήραμα σου, αιχμα-
λώτισε το, υπόταξε το, σκότωσε 
το. Κανείς δεν σε βλέπει μέσα στη 
νύχτα. Κανείς δεν ξέρει τι κάνεις. 
Κανείς δεν είναι εκεί. Κανείς δεν 
υπάρχει. Μόνο εσύ και το θήραμά 
σου. Τη νύχτα είσαι ζωντανός.
Νίκος Νακόπουλος

Νύχτες αραβικές…

A Απ τα βάθη μακριά
απ την Ανατολή

καραβάνια με φέραν εδώ,
σε μια χώρα τραχιά
με ήθη βαρβαρικά,
όμως έτσι έχω μάθει να ζω.

Κοίτα ο ήλιος φωτιά
και ο λίβας φυσά,
σαν γυαλί η άμμος φεγγοβολά.
Με χαλιά μαγικά
πέτα πέρα, ψηλά,
ζήσε μια μαγική βραδιά!

Βραδιές μαγικέεεεεεεεεες,
νύχτες Αραβικέεεεεεεεεες,
αστράφτουν την μια,
την άλλη: ζημιά
οι νύχτες αυτές 

Βραδιές μαγικέεεεεεεεες,
νύχτες Αραβικέεεεεεεεες,
φεγγάρια, σπαθιά,
τρελά μυστικά,
μπες, παίξε, αν θες!...  
Φίλιππος Αμολοχίτης

«Γιατρέ, ξυπνάω 
συχνά τη νύχτα»

A Δεν ξέρω τι φταίει…. δεν 
μπορώ να καταλάβω… Όχι, 

όχι δεν τρώω βαριά.. Ούτε πίνω.. 
Άγχος; Ε, δεν νομίζω κάτι φο-
βερό, όπως όλοι μας αγχώνομαι 
και εγώ.. Απλώς να.. νομίζω ποτέ 
δε μου άρεσε η νύχτα ιδιαίτερα 
γιατρέ.. Πάντα φοβόμουν.. Τη 
νύχτα οι άνθρωποι χαλαρώνουν 
και δείχνουν έναν άλλο εαυτό, 
πιο «κακό». Το έχετε παρατηρήσει 
γιατρέ; Οι μεγάλες «ζημιές» γίνο-
νται τα βράδια. Εντάξει, έχει και 
αυτό τη γοητεία του, αλλά εμένα 
με τρόμαζε πάντα.. Μήπως πέ-
ρασα μεγάλη στεναχώρια; Ο χω-
ρισμός συγκαταλέγεται σε αυτήν 
την κατηγορία; Ε τότε πέρασα.. 
Με άφησε γιατρέ.. Μετά από 3 
χρόνια.. Κάποιες φορές αισθάνο-
μαι ότι δε θα ξημερώσει η νύχτα.. 
Τι είπατε γιατρέ; Να απευθυνθώ 
καλύτερα σε ψυχολόγο;
Δανάη Κριμπένη

Θα φύγουνε νύχτα!

A Νυχτός ελθούσης πάς νάνος 
ανδρώνεται και στα πολιτικά 

μαύρα μεσάνυχτα της Ευρώπης, 
έχουμε τον εξής απολογισμό: Ο 
Νικολά στη Γαλλία, η Άγκελα, ο 
Θαπατέρο, ο Σίλβιο και, φυσικά, 
ο δικός μας, ο Γιωργάκης. Και, 
προφανώς, τα πράγματα είναι 
χάλια! Γιατί, όμως, γκρινιάζουμε; 
Με αυτούς που μας έλαχαν να 
πανηγυρίζουμε πρέπει, που είναι 
τόσο χάλια τα πράγματα και δεν 
είναι ακόμα χειρότερα. Μάλλον 
βιώνουμε τη δύση μιας εποχής, 
με επικεφαλής βαθιά νυχτωμέ-
νους ανθρώπους. Και ας ελπίσου-
με, όποτε τους θυμόμαστε στο 
μέλλον, να βαστάμε τις κοιλιές 
μας από τα γέλια. Διότι παίζει και 
να τους νοσταλγούμε, με οργή για 
την καταστροφή που προκάλεσαν. 
Όπως και να ‘χει γι’ αυτούς, και 
για ό, τι συμβολίζουν, αυτή η 
νύχτα μένει.
Θοδωρής Ηλιόπουλος

A Νύχτα πάρε με απ το χέρι και 
οδήγησε με ακόμα μια φορά 

στο μονοπάτι των παραισθήσε-
ων... Άσε τον ασημένιο σου φάρο  
αναμμένο απόψε για να μην 
αποβούν μάταια τα βήματα που 
θα αφήσω πίσω μου...
Είναι τόσο γλυκιά η πλάνη με την 
οποία σκεπάζεις την ασχημία του 
γύρω μου κόσμου που φοβάμαι 
πως κάποια μέρα θα χαθώ μέσα 
της. Τα μάτια μου μεθούν απ  την 
ομορφιά των αστερίων σου και 
νομίζω τελικά θα είναι αχρείαστο 
το κρασί που έχω δίπλα μου
Ας ήταν τούτες εδώ οι ώρες να 
κράταγαν αιώνια και βυθισμένος 
στην αγκαλιά σου να έμενα για 
πάντα.   Μα να σου όμως * μου 
γνέφει για άλλη μια φορά ο 
Αποσπερίτης και πρέπει να χωρι-
στούμε αγαπημένη μου.. μαγική η 
αίσθηση πολύ που αφήνεις στην 
ψυχή μου...αύριο για συντροφιά 
θα φέρω  και το σώμα μου.....
Ορέστης Τσιώκος
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Μ
ετρώντας ήδη δύο 

χρόνια διαμονής 

στην μεγάλη Αθήνα, 

πριν από λίγες μέρες ήμουν στο 

κέντρο. Όχι στην Ερμού, όπου 

όλοι  μοιάζουν  να τρέχουν να 

προλάβουν τα ειδικά ωράρια της 

πόλης μπας και ψωνίσουν την 

τελευταία διαθέσιμη ευκαιρία που 

παίζει στη ανοιξιάτικη αγορά, ορ-

μώμενοι από ένα κάπως πρωτό-

γονο ένστικτο αυτοσυντήρησης. 

Αντιθέτως, την ίδια στιγμή  στην 

Αθήνα, δεκάδες, εκατοντάδες 

νεανίσκοι χάζευαν αποχαυνω-

μένοι την αθηναϊκή συναυλία 

των Hurts με συναισθήματα που 

εκτείνονταν από το ξενέρωτο 

μέχρι το φλώρικο. Έχω λοιπόν 

την εντύπωση ότι οι Αθηναίοι 

βαριούνται να βαριούνται και ει-

δικά οι νέοι Αθηναίοι βαριούνται 

να βαριούνται να βαριούνται. Και 

αυτό είναι πιο πολύπλοκο από την 

εγγενή βαρεμάρα τους. Έχουν 

φουσκώσει από την υποτιθέμενη 

υπερπροσφορά και σνομπάρουν 

οτιδήποτε ξεφεύγει πέρα από 

το ωρολόγιο πρόγραμμα τους ή 

απ’ ό,τι αποσυντονίζει  την ιδιοσυ-

γκρασία τους. Τραγικό! Βλέπω 

παντού γύρω μου νέα παιδιά που 

αδιαφορούν για την έστω παρα-

μικρή κινητοποίηση της πόλης 

τους και μαντρώνονται στο μι-

κρόκοσμο τους, στα τραπέζια της 

καφετέριας της γειτονιάς τους, 

στον απώτερο στόχο της απόκτη-

σης ενός φιρμάτου παντελονιού 

με τα τελευταία ευρώπουλα του 

χαρτζιλικιού τους. Οι συναυλίες, 

τα θέατρα και οι σινεμάδες, που 

παραδοσιακά έπαιζαν μπάλα 

στο χώρο της ψαγμένης πιτσι-

ρικαρίας, δεν υπάρχουν σχεδόν 

πλέον στον ορίζοντα. Ίσως είναι 

κάπου μακριά για την νέα γενιά 

βαρεμένων ανθρώπων. Η νέα, 

ανεπτυγμένη, καθαρόαιμη γενιά 

των under 20s βαριέται, κάνει 

σημαία της την βαρεμάρα, όχι 

γιατί ο κόσμος είναι βαρετός, 

αλλά γιατί όλοι βαριούνται πια τα 

αυτονόητα. Και κάπου έχουν και 

δίκιο. Γιατί το «Λονδίνο γίναμε»  

της προηγούμενης δεκαετίας , το 

«ροκ αίμα» του Λυκαβηττού στην 

θρυλική συναυλία των Τρύπες 

και τα rave parties με τα ecstacy 

στα Οινόφυτα είναι μακρινό 

παρελθόν. Οι περίπου ή σχεδόν 

20 δεν έχουν ζήσει στην ουσία 

καμία έντονη εμπειρία άγριας 

ενηλικίωσης ή μια αντίστοιχη που 

θα τους καρφωνόταν στο μυαλό 

και θα τους άλλαζε τη ζωή προς 

το καλύτερο ή προς το χειρότερο. 

Σε μια εποχή που το “God save 

the Queen” των Sex Pistols δεν 

αποτελεί κοινωνικό μανιφέστο, 

αλλά εύκολο μανιχαΪσμο, όλα 

είναι πιθανά. Και τα Δεκεμβριανά 

και οι δεκάδες σπασμένες βιτρί-

νες και οι χωρίς νόημα βόλτες στο 

“Villa Mercedes” μετά από ένα 

βράδυ στην πλατεία Καρύτση και 

το άγεσθαι και το φέρεσθαι της 

νέας τάξης πραγμάτων. Και αυτό 

δεν ξέρουμε αν είναι τελικά καλό 

ή κακό. Ο χρόνος θα το δείξει. Και 

ο χρόνος είναι αδυσώπητος.  

Θοδωρής Ηλιόπουλος

Β α ρ ε
μ ά ρ α 
N a t i o n 
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Η AIESEC είναι ο μεγαλύτερος, ανεξάρτητος,  μη κυβερ-

νητικός, μη κομματικός, φοιτητικός, εθελοντικός οργα-

νισμός παγκοσμίως (δραστηριοποιείται σε 110 χώρες). 

Διοικείται και στελεχώνεται αποκλειστικά και μόνο από 

φοιτητές και πρόσφατα πτυχιούχους.

Όραμά της είναι η παγκόσμια ειρήνη και η βελτιστοποί-

ηση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Αυτό το πετυχαίνει 

μέσα  από τα εξής:   

• Ανάληψη ηγετικών θέσεων:  Συμμετοχή σε ομάδες 

μέσα στον οργανισμό, στην Αθήνα,  με σκοπό το άτομο 

μέσω της ομαδικής εργασίας και την ανάληψη ευθυνών  

να ανακαλύψει και να αναπτύξει τις δυνατότητες του.

• Διεθνές μαθησιακό περιβάλλον: Εθνικά και διεθνή 

συνέδρια. 

• Πρακτική άσκηση στο εξωτερικό: Δυνατότητα  να 

ταξιδέψει και να εργαστεί σε κάποια χώρα του εξωτερι-

κού ανάμεσα σε 4 τύπους ανταλλαγών. Οικονομικού, εκ-

παιδευτικού, τεχνολογικού και εθελοντικού χαρακτήρα. 

*  Συνεντεύξεις μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου *

Μπορείς να μας βρεις:

AIESEC Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών

Ευριπίδου 14, Ημιώροφος

Τηλ. 210-3689829  

e-mail / site: aiesec.nkua@gmail.com / www.aiesec.gr

Το “it place” όπου το παιχνίδι πρωταγωνιστεί. Ένα 
ευχάριστο και άκρως πολύχρωμο περιβάλλον, είναι 
αυτό που θα συναντήσεις στη λεωφόρο Παπάγου 
στου Ζωγράφου. Ιδανικό μέρος για να χαλαρώσεις 
και να διασκεδάσεις με μικρή ή μεγάλη παρέα μετά 
τη σχολή. Τα επιτραπέζια παιχνίδια αγγίζουν τα 400, 
καλύπτοντας όλα τα γούστα,  αλλά και οι φιλικές 
τιμές σε ροφήματα και σνακς θα σε εκπλήξουν.

It’s your turn!!! Αξίζει να δοκιμάσεις, 
γιατί στο Playce 

ο χρόνος περνάει δημιουργικά!

Λεωφ. Στρατάρχου Παπάγου 128
Ζωγράφου 15669 Αθήνα

τηλ: 210 7755060  www.playce.gr
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οριοθετώντας τους περιορισμούς

Εξουσίες και κανόνες 
για όλα τα γούστα.
 Όριο ηλικίας. Όριο ταχύτητας. Ορι-
οθέτηση του χώρου καπνίσματος. 
Οριοθέτηση του χώρου γενικά Χά-
ραγμα συν - όρων στην επιφάνεια 
της Μητέρας Γης. Νομικά όρια στον 
πολιτικό ακτιβισμό. Μόνο τα όρια 
του δανεισμού, της φτώχειας, της 
υπομονής ξεχάσαμε να θέσουμε... 
Και αλήθεια, ποιος θέτει αυτά 
τα όρια; Ποιος είναι εκείνος που 
γίνεται ικανός να θέσει τα μέτρα 
και τα σταθμά μιας ολόκληρης 
κοινωνίας; Και άραγε, σκέφτηκε 

κανείς ότι αυτή η μάζα αποτελείται 
από μεμονωμένα άτομα με ξεχω-
ριστή προσωπικότητα ο καθένας 
και με διαφορετικές ανάγκες; Η 
οριοθέτηση ενδεχόμενων συμπε-
ριφορών συνδέεται άμεσα με την 
εκάστοτε εξουσία, και προφανώς 
οι εξουσιαστικές αυτές σχέσεις δεν 
λαμβάνουν χώρα με κατά μέτωπο 
επίθεση. Σύμφωνα με τον Foucault 
η άσκηση της εξουσίας έχει ως στό-
χο την «διαπαιδαγώγηση». Δηλαδή, 
την διαμόρφωση ενός επιθυμητού 
πεδίου δράσης που στοχεύει στον 
έλεγχο κάποιας συγκεκριμένης 

ομάδας. Συνεπώς η επιβολή ορίων 
σχετίζεται με την ομοιογενοποίηση 
των υποκειμένων προκειμένου να 
γίνει πιο εύκολη η «επιτήρηση». Και 
για όποιον δεν υπακούσει στους 
κανόνες, ακολουθεί η «τιμωρία». 
Αξίζει να σημειωθεί ότι για να 
σχηματοποιήσει την διαδικασία 
αυτή, ο Foucault χρησιμοποιεί τον 
όρο «διακυβέρνηση». «Παν μέτρον 
άριστον» έλεγαν οι αρχαίοι ημών 
πρόγονοι. Κανείς δεν μπορεί να 
αμφισβητήσει την ορθότητα του νο-
ήματος της συγκεκριμένης φράσης. 
Μας διαφεύγει όμως μια μικρή λε-

πτομέρεια. Το μέτρο και αυτό που ο 
Αριστοτέλης ονομάζει «μεσότητα» 
επαναπροσδιορίζονται διαρκώς από 
εποχή σε εποχή, από πολιτισμό σε 
πολιτισμό, από κοινωνία σε κοινω-
νία και φυσικά από άτομο σε άτομο. 
Το τι θεωρείται λάθος και τι σωστό, 
το τι αντιμετωπίζεται ως νόμιμο και 
το τι ως παράνομο κρύβει από πίσω 
οφέλη, συμφέροντα, ανάγκες. Οι 
κόκκινες γραμμές δημιουργούνται 
για να ξεπερνιούνται. Τα όρια 
θεσμοθετούνται για να καταρρίπτο-
νται.   
Δήμητρα Γκίτσα

Μια εισαγωγή 
περιορισμένη σε έκταση

Είναι να αναρωτιέται κανείς γιατί να μη 
ζούμε στην αναρχία. Γιατί δηλαδή η τυραννία 

του χάους είναι χειρότερη από την τυραννία της αυ-
στηρότητας και ακαμψίας των κανόνων; Και σε κάθε πε-

ρίπτωση πρέπει να δούμε που θα μπει το όριο στους περιο-
ρισμούς που υφιστάμεθα με όλες αυτές τις νόρμες! Πού θα 

σταματήσει η επιβολή της θέλησής της εξουσίας, πού παύει 
η κυριαρχία της πλειοψηφίας, και πού παύει η διαμαρτυρία 
της μειοψηφίας; Έχει πχ δικαίωμα να καλέσει σε βοήθεια 
βομβαρδιστικά πού θα την καταστήσουν πια πλειοψηφία; 
Πού είναι η εθνική κυριαρχία όταν η διεθνής κοινότητα έχει λόγο 
ακόμα και για το πόσες ώρες θα δουλεύουν οι φαρμακοποιοί 
στην Πάτρα; Το σύνορο είναι περιορισμός όταν σε αφήνει απ’ 
έξω ή όταν σου επιτρέπει να εισέλθεις σε μια εξαθλιωμένη 

πραγματικότητα με «δυτικό» περιτύλιγμα; Υπάρχει ελεύ-
θερη επιλογή; Ελεύθεροι επαγγελματίες; Ελευθερία 

λόγου; Ελευθερία στην τέχνη; Ίσως μόνο στην κινη-
τή τηλεφωνία να μην υπάρχουν περιορισμοί. Βέ-

βαια και εκεί είσαι περιορισμένος να τηλε-
φωνείς!   Θοδωρής Ηλιόπουλος
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Θα κλείσουν τα σύνορα!
ΗΠΑ, Μεξικό, Θέουτα, Μελίγια 
,φράχτες, συρματοπλέγματα χιλιο-
μέτρων, συνοριοφύλακες, περιπολί-
ες, είναι η λύση του Δυτικού κόσμου 
για ένα θέμα κοινωνικό, το οποίο 
σχετίζεται ιστορικά με τη γέννηση 
των εθνικών κρατών (η οποία οδή-
γησε στην χάραξη εθνικών συνόρων 
και συνεπώς στην φύλαξή τους). Η 
παραπάνω ιδέα έφτασε πρόσφατα 
και στη χώρα μας, μετά την πρότα-
ση του αρμόδιου υπουργείου για 
κατασκευή ενός φράχτη 12 χιλιομέ-
τρων στην περιοχή του Έβρου, ως 
μέτρο φύλαξης των συνόρων, με 
σκοπό τη μείωση του αριθμού των 
«λαθραίων» όπως χαρακτηρίζονται 
μεταναστών που εισέρχονται στη 
χώρα μας. Φτάνουμε λοιπόν στο 
σημείο που πρέπει να τεθούν 
ορισμένα ερωτήματα.Έχοντας 
επίγνωση τα τελευταία χρόνια ότι η 
στοιχειώδης σοβαρή μεταναστευ-
τική πολιτική στη χώρα μας είναι 
ένα άπιαστο όνειρο, θα δοθεί λύση 
σε ένα τόσο πολύπλοκο και χρόνιο 
πρόβλημα όπως το μεταναστευτικό, 
με την κατασκευή ενός φράχτη; 
Πώς αντιμετωπίζουν οι Δυτικές 
αναπτυγμένες χώρες, τις χώρες 
του λεγόμενου «τρίτου κόσμου»; 
Αντιμετωπίζουν τους «άλλους» ως 
πολίτες άλλων χωρών ή απλά ως 
αριθμητικές μονάδες οι οποίες δεν 
«χωράνε» για διάφορους λόγους, 
(οικονομικούς, κοινωνικούς) στις 
Δυτικές κοινωνίες; Έχουμε κατα-
νοήσει ότι έχουμε μετατρέψει ένα 
ζήτημα ανθρωπιστικό σε ποσοτικό; 
Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει 
να ζούμε σε μία πολυπολιτισμική 
κοινωνία; Τί σημαίνει η συνύπαρξη 
των «διαφορετικών»; Σε τι βαθμό 
ευθύνονται οι Δυτικές κοινωνίες για 
την σημερινή κατάσταση στις χώρες 
του «τρίτου κόσμου»; Οι κατευθύν-
σεις που μπορεί να ακολουθήσει 
κάποιος, σκεπτόμενος τα παραπάνω 
ερωτήματα, είναι δύο, ανάλογα με 
το ζητούμενο. Αν το ζητούμενο 
είναι να βρεθούν τρόποι οι οποίοι 
θα οδηγήσουν στη συνύπαρξη των 
«διαφορετικών» μέσα στα πλαίσια 
μιας ευνομούμενης κοινωνίας (θέση 
η οποία με βρίσκει σύμφωνο), τότε 
πρέπει να δούμε τον «άλλο» κατά-
ματα και όχι πίσω από το φράχτη. 

Αν το ζητούμενο είναι να βρούμε 
τρόπους να εμποδίσουμε κάποιον 
να μπει και να τον κρατήσουμε απ’ 
έξω, τότε ο φράχτης είναι μια «πολύ 
καλή» αρχή. Ποσοτικά, ίσως τελικά 
να μην έχει πολύ μεγάλη διαφορά, 
δεν θα πεθαίνουν τόσοι πολλοί 
στην ξηρά, θα πεθαίνουν απλά 
περισσότεροι στη θάλασσα… Ο 
καθένας επιλέγει τη σκέψη του…
 Γιώργος  Νούσης

Υπέρ – εθνική κυριαρχία
«Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, με 
νόμο που ψηφίζεται από την από-
λυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού 
των βουλευτών, σε περιορισμούς 
ως προς την άσκηση της εθνικής 
κυριαρχίας της, εφόσον αυτό 
υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό 
συμφέρον, δε θίγει τα δικαιώματα 
του ανθρώπου και τις βάσεις του 
δημοκρατικού πολιτεύματος και 

γίνεται με βάση τις αρχές της ισό-
τητας και με τον όρο της αμοιβαι-
ότητας», σύμφωνα με το Σύνταγμα 
της Ελλάδας. Μέχρι τώρα, η βασική 
έννοια της εθνικής κυριαρχίας 
πηγάζει και ταυτίζεται με την εθνική 
επικράτεια και το αυτεξούσιο της 
κάθε κυβέρνησης.  Όμως το κατά 
πόσο μια χώρα μπορεί να είναι 
εθνικά κυρίαρχη, είναι γενικά αμφι-
σβητούμενο. Αυτό εξαρτάται πλέον 
από πολλούς παράγοντες, άλλους 
πιο ισχυρούς άλλους λιγότερο. Πώς 
μπορεί για παράδειγμα να είναι 
εθνικά κυρίαρχη μια χώρα που απο-
δέχεται και συμμετέχει σε όλους 
αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς 
και τη διεθνή νομοθεσία; (Πρό-
σφατα έγινε δεκτή από το διεθνές 
δικαστήριο της Χάγης η προσφυγή 
της FYROM εναντίον της Ελλαδας 
για το θέμα του βέτο που εφέρετο 
ότι ασκήθηκε για την αποτροπή 

εισόδου της χώρας στο ΝΑΤΟ). Ή, 
αντίστοιχα, πως μπορεί να είναι 
εθνικά κυρίαρχη όταν έχει επιτρέψει 
στις υπερεθνικές αγορές να ελέγ-
χουν την οικονομική της ισορροπία 
και αξιοπιστία, όταν η οικονομική 
κατάσταση κάθε χώρας κρέμεται 
πλέον από τα σκοινιά κάποιων μπα-
γαπόντηδων ιδιωτών αξιολογητών; 
(Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης 
Fitch πρόσφατα υποβάθμισε κατά 
τρεις βαθμίδες την πιστοληπτική 
ικανότητα της Πορτογαλίας, 
εστιάζοντας στην ανησυχία, κατά 
πόσον μπορεί η Λισσαβόνα να λάβει 
πλέον εξωτερικό δανεισμό!) Ή πόσο 
εθνικά κυρίαρχη μπορεί να είναι 
μια χώρα που τελεί υπό καθεστώς 
ασφυκτικής εξωτερικής επιτήρησης 
και ενός προγράμματος δημοσιο-
νομικής προσαρμογής με όρους 
τρίτων προς όφελος τρίτων; (ΔΝΤ, 
ΕΕ κλπ). Κάθε περίπτωση εκ των 
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ανωθεν υποδεικνύει διαφορετικού 
μεγέθους περιορισμό στην εθνική 
και συνταγματική ανεξαρτησία.   Η 
εθνική ανεξαρτησία λοιπόν περιορί-
ζεται κατά το δοκούν, και ανάλογα 
με τις εκάστοτε και εκασταχού 
συνθήκες. Λίγες είναι πλέον οι 
περιπτώσεις πλήρως ανεξάρτητων 
κρατών, και οι περισσότερες από 
αυτές συγκεντρώνονται στις πιο 
υποβαθμισμένες περιοχές. (Κάποτε 
ήταν και η Λιβύη).Κατά πόσο είναι 
όμως θεμιτή η απόλυτη ελευθερία; 
Και κατά πόσο μπορούμε να μιλάμε 
για περιορισμένη ελευθερία;  Συ-
ντελούν στην παγκόσμια ομαλότητα 
όλες αυτές οι διεθνείς συνθήκες; 
Φώτης Ηλιόπουλος

Επικοινωνιακά τρικ
«Μην πατάτε το γκαζόν!» Και 
πώς να μην το πατής;  Πρέπει να 
προλάβω το λεωφορείο!  Άμα προ-
λάβω αυτό, και μετά ο ηλεκτρικός 
φύγει γρήγορα και μετά το μετρό 
κάνει δυο λεπτά μόνο για να ρθει 
ίσως τελικά να προλάβω!  -Ουφ 
πρόλαβα! Παραλίγο να μου πέσει 
το παντελόνι βέβαια αλλά δεν πάει 
στο καλό!  Κάτι τέτοιες στιγμές 
σκέφτομαι πώς έκλειναν ραντεβού 
στην αρχαιότητα. «Όταν πέσει ο 
ήλιος συνάντησε με στο γνωστό 
σημείο». Οκ , μα πότε ακριβώς 
εννοείς; Μέχρι να βγουν τα ρολόγια 
πως ακριβώς συνεννοούνταν οι 
άνθρωποι; Θέμα αναγκών θα μου 
πείτε… άλλες ανάγκες τότε άλλες 
τώρα…  βέβαια και οι ανάγκες 
εξαρτώνται από τις δυνατότητες. 
Ίσως αν οι αρχαίοι είχαν ρολόγια να 
έδιναν πιο συνεπή ραντεβού. Μα 
και τι είναι πια αυτή η εμμονή του 
ανθρώπου με το χρόνο! Λες και 
μπορεί να μετρήσει τα πάντα… να 
κατηγοριοποιήσει τα πάντα. Ξεχωρι-
στά οι νέοι κ οι γέροι, οι κάτω των 
δεκαοχτώ δε μπορούν να ψηφίσουν 
ενώ οι άνω μπορούν. Λες και όλα 
μετρούνται με το χρόνο!  Βέβαια 
μέσα σε κάποια πλαίσια μπορούν, 

και γι αυτό ο άνθρωπος τείνει να 
προτιμά την προσεγγιστική αυτή 
αλήθεια από την απόλυτη. Είναι πιο 
εύκολη!        ( Ίσως δεν μπορεί να 
διεκδικήσει άλλη πέρα από αυτήν 
έτσι κ αλλιώς.) Καταδικασμένος 
στην ασυνεννοησία βρίσκει λοιπόν 
καταφύγιο σε μάταια όρια που θα 
καθορίσουν το σύμπαν του και να 
ζωή του. Να κλείσει την καθημερι-
νότητα σε μια ήρεμη κανονικότητα 
που μοιάζει με ειρήνη. Να κλείσει 
τα συναισθήματα και τη φύση μέσα 
σε λέξεις και κώδικες και αναπαρα-
στάσεις. Καμιά του τέλεια, παρ όλα 
αυτά αναγκαία ίσως για τον κόσμο 
όπως τον ξέρουμε μέχρι τώρα. 
Ακόμα, υπάρχει διέξοδος άραγε 
από την τυρρανία των λέξεων; Οι 
ποιητές ίσως τη βρήκαν. Οι υπόλοι-
ποι, αισιόδοξοι ακόμα πιστοί του 
«καθαρού» λόγου, συνεχίζουν να 
μετρούν και να μεγεθύνουν, να μι-
κραίνουν και να ισοπεδώνουν μέχρι 
να φέρουν και το σύμπαν ολόκληρο 
στα δικά τους μέτρα.
Βάσω Βελώνα

Μίλα ελεύθερα!
Ένα μεγάλο ερώτημα που τίθεται 
συχνά σε ότι αφορά την επικοινω-
νία είναι η ύπαρξη της ελευθερίας 
του λόγου. Αρχικά, με τη μαζική 
χρήση του διαδικτύου και την 
ύπαρξη αμέτρητων blog μέσω των 
οποίων διακινούνται ιδέες και από-
ψεις, δημιουργείται η εντύπωση της 
απόλυτης ελευθερίας έκφρασης. 
Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε την κυρι-
αρχία μιας μαζικής συμπεριφοράς 
σύμφωνα με την οποία εκφράζεις 
αυτό που πρέπει και όχι αυτό που 
θέλεις λόγω ηθικών, πολιτικοκοινω-
νικών αλλά και επαγγελματικών πα-
ραμέτρων. Δεν μπορείς να βάλεις 
όρια στη σκέψη του άλλου, οπότε 
δεν μπορείς να βάλεις και όρια στο 
λόγο του. Αποτελεί αποκλειστικά 
προσωπικό στοιχείο του εαυτού 
του. Ακόμη κι αν πρόκειται για τη 
μεγαλύτερη ανοησία που μπορεί 

να έχει ειπωθεί. Όλα είναι θέμα 
ερμηνείας. Το πόσο θεμιτό είναι να 
υπάρχουν όρια έχει να κάνει σαφώς 
με την προσωπική κρίση του καθε-
νός. Και οφείλει να παραμείνει μέ-
χρι εκεί. Διότι η ελευθερία είναι και 
ευθύνη. Η ευθύνη αυτή συνίσταται 
στην κατάλληλη αξιοποίησή της 
από το ίδιο το άτομο που βασίζεται 
σε παράγοντες όπως η πνευματική 
ελευθερία, η δύναμη της ψυχής, 
η ενδοσκόπηση. Το ίδιο ισχύει και 
για την καλλιτεχνική δημιουργία. Η 
Τέχνη είναι ελευθερία ψυχής. Δεν 
υπάρχουν όρια αλλά αντίθετα, κυρι-
αρχεί η φαντασία, η δημιουργία, η 
επιθυμία και η έκφραση που κινούν, 
κατευθύνουν και νοηματοδοτούν 
την ίδια την ζωή. Άλλωστε, η καλ-
λιτεχνική δημιουργία, ως ζωντανή 
αποτύπωση της ψυχής, είναι μια συ-
νομιλία με τη ζωή, μια αναμέτρηση 
με το θάνατο και τον ίδιο το χρόνο.
Ειρήνη Κοντογιάννη

Περιορισμένης ευθύνης 
κλισέ κι απαγορεύσεις… 
Η ελευθερία του ενός σταματά εκεί 

που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. 
Πως όμως ορίζεται η αρχή και το τέ-
λος – και από ποιον; Οι περιορισμοί 
στη συνύπαρξη τέθηκαν με βασικό 
στόχο την επίτευξη αυτής της 
«αρχής» και του «τέλους». Από τη 
μία πολλοί χαρακτηρίζουν τις απα-
γορεύσεις, απαραίτητες. Βεβαίως, 
μια κοινωνία χωρίς περιορισμούς 
και ποινές οδηγείται με μαθηματική 
ακρίβεια στην αναρχία. Σημαντικό 
παράλληλα είναι και το κράτος να 
βρίσκεται σε θέση να εφαρμόζει 
τους περιορισμούς που αυτό έθεσε. 
Μπορείτε να φανταστείτε μια 
κοινωνία χωρίς όρια; Σκέτη κόλαση! 
Ίσως πάλι κόλαση να είναι και οι 
ίδιοι οι περιορισμοί, οδηγώντας 
πολλούς στην επιθυμία παράβασής 
τους. Σύμφωνα και με τον Jean de 
la Bruyere, «ο κανόνας που λέει ότι 
θα πρέπει να συμπεριφέρεσαι όπως 
οι άλλοι, είναι ένας από τους πιο 
επικίνδυνους. Σχεδόν πάντα έχει 
ως αποτέλεσμα να συμπεριφέρεσαι 
άσχημα». Η θεσμοθέτηση των 
ορίων προστατεύει τα δικαιώματα 
του εκάστοτε πολίτη. Μήπως όμως 

Οριοθετώντας τους περιορισμούς
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κάποιες φορές παραβιάζει άλλων; 
Βλέπετε, τελικά το θέμα δεν είναι 
και τόσο απλό, όσο φαντάζει αρ-
χικά. Ας πάρουμε για παράδειγμα 
το κάπνισμα. Είναι δικαίωμα του 
καθενός να είναι υγιής. Είναι όμως 
δικαίωμα και η επιλογή, όπως 
διαλαλούν πολυάριθμες αφίσες των 
υπέρμαχων του «θανατηφόρου» 
αυτού κυλινδρικού αντικειμένου 
(γνωστό ως τσιγάρο). Απαγορεύ-
οντας το κάπνισμα, προστατεύεις 
τον μη καπνίζοντα, στερώντας 
όμως παράλληλα το δικαίωμα από 
τον καπνίζοντα να περάσει καλά. 
Μήπως θα ήταν πιο θεμιτή μια μέση 
λύση; Όπως ο διαχωρισμός του 
χώρου απλά; Τόσο δύσκολο είναι 
λοιπόν να συνυπάρξουμε εμείς οι 
άνθρωποι; Και ας το δούμε κι από 
άλλη σκοπιά: για ποιον λόγο τόση 
φροντίδα για την υγεία μας από την 
πολιτεία ξαφνικά; Ας απαγορευτούν 
και τα κινητά! Ας μην υιοθετούμε 
απρόσκοπτα οτιδήποτε ξένο ως 
καλύτερο. Τα «πρέπει» δε μετα-
φέρονται μεταξύ των διάφορων 
κοινωνιών. Η κάθε κοινωνική ομάδα 
θέτει ακούσια τα δικά της όρια και 
τους δικούς της περιορισμούς.
Νίκος Κατσίνας

Ο περιορισμός της ελευθε-
ρίας και η απελευθέρωση 
απ τον περιορισμό
Αν κάτι αποδεχόμαστε δύσκολα 
αυτό είναι η περιορισμοί. Όχι τόσο 
ο θάνατος ή το ότι δεν πετάμε, 
αυτά δε θα αλλάξουν ποτέ, αλλά 
για καταστάσεις στις οποίες κάποιοι 
άνθρωποι απλά τα καταφέρνουν 
καλύτερα από άλλους. Μιλάμε 
φυσικά για το λεγόμενο ταλέντο, 
τη φυσική κλίση. Αν ήταν στο χέρι 
μας, το ταλέντο δε θα υφίστατο. 
Όλα θα είχαν να κάνουν με το 
είδος των επιλογών μας,  και τη 
θέλησή μας. Δεν είναι έτσι όμως. 
Πολλά παιδία ασχολιούνται από τη 
γέννησή τους με τη μουσική ή το 
ποδόσφαιρο, αλλά δεν τα καταφέρ-
νουν τόσο καλά όσο ο Μότσαρτ ή 
ο Μέσσι. Και τι κάνει κανείς για να 
ανατρέψει τις ισορροπίες; Παίρνει 
ντόπα, πίνει, κάνει ηρωίνη, τατουάζ, 
πλαστικές, κάνει δεήσεις στο θεό 
της γαματοσύνης, παίζει όλη τη 
μέρα κυριολεκτικά παιχνίδια εικο-
νικής πραγματικότητας και άλλα. 
Τα πάντα δηλαδή, προκειμένου να 
γίνει για μια στιγμή έστω, ο ένας, 
ο δυνατός, ο πρωταγωνιστής, 
αυτός που μπορεί αν νικήσει κάθε 
περιορισμό, ακόμα και το θάνατο 

άμα λάχει. Εν ολίγοις, ένα μεγάλο 
μέρος της ύπαρξής μας αναλώνεται 
στην προσπάθεια απελευθέρωσης 
από τη φύση μας, στον έλεγχο 
κάτι τόσο παράλογου όπως η ζωή. 
Καμία πρωτεΐνη ή ποτό δε θα μας 
κάνει Σούπερμαν, ή Τραβόλτα και 
δυστυχώς η ραδιενεργός μπάμια 
που θα με κάνει από υπερ-μαλάκα 
σε υπερ-ήρωα μάλλον ξέχασε να 
υπάρξει. Αναμφίβολα δεν υπάρχει 
μεγαλύτερο κίνητρο από την εξέλι-
ξη, το πρόβλημα όμως είναι οι αυ-
ταπάτες που οι ίδιοι δημιουργούμε. 
Ο εχθρός μας δεν είναι ότι μπορεί 
να είμαστε λίγο κοντοί, ντροπαλοί, 
ή χωρίς μουσικό αυτί, αλλά ο ίδιος 
μας ο εαυτός. Οι περιορισμοί είναι 
για να συμφιλιωνόμαστε μαζί τους 
και όχι για να τους κοροϊδεύουμε, 
γιατί έτσι κοροϊδεύουμε μόνο τον 
εαυτό μας. Η συνειδητοποίηση της 
θνητότητας μας είναι αυτή που θα 
μας κάνει αθάνατους και η επίγνω-
ση των ορίων μας θα μας επιτρέψει 
να τα ξεπεράσουμε πραγματικά και 
όχι να τα υπερπηδήσουμε βίαια.  
Ένα τραγικό αλλά περήφανο σέντερ 
μπακ των 5*5!
Φίλιππος «ο Χασάπης» 
Αμολοχίτη

Η ελευθερία της τέχνης (;)
Η τέχνη περιορίζεται από δύο 
μεριές. Η μία απ’ έξω, τη σφίγγει 
ώσπου ασφυκτιά, η άλλη, πιο 
ύπουλη, έρχεται από μέσα, την 
πιέζει μέχρι που εκρίγνυται. Θέλω 
να πώ για το πρωτο ότι εννοώ για 
την τέχνη αυτό που είπε ο Σεφέρης 
ότι «φωλιάζει στους πιο απροσ-
δόκητους τόπους» κι ότι μπορεί 
οι γύρω σου (έτσι μαζικοί, πολλοί 
και ίδιοι καθώς είναι) να έχουν 
καταλάβει κάθε σπιθαμή, οπότε 
και λείπει το απροσδόκητο. Θέλω 
να πώ για το δεύτερο ότι η τέχνη 
(με τη θεία ορμή που την κουβαλά) 
άγεται από τον άνθρωπο στο πεδίο 
της αντίληψης. Ο φορέας- πιο απλά 
ο κουβαλητής- δεν έχει δουλειά, 
την ακουμπάει κάπου που νομίζει 
ότι θα την βρούν (αδιάφορο αν 
ψάχνει κανείς ή όχι) και φεύγει. 
Οι άνρθωποι ό,τι κι αν κουβαλούν, 
δεν ξεγίνονται. Και μες στην τέχνη 
όταν κουβαλούν τρέμουν, κλαίνε, 
αρνούνται, πονούν (το ανοίκιο τους 
κάνει σκυθρωπούς) δε θέλουν να 
φύγουν, πιάνονται απ’ το οικείο, 
από την ήρεμη αίσθηση της ασφά-
λειας, ιδρώνουν όταν καταλάβουν 
τη μοναξιά της επίγνωσης, κι εδώ 
είναι το όριο, η ενανθρώπιση, η 
τελευταία καταληπτή ρήση (απλά 
να σκέφτεσαι). Το πρώτο όριο (έξω) 
είναι ο ευτελής που αγνοεί, ο αμόρ-
φωτος κυβερνήτης που λογοκρίνει, 
η αγορά με το βάσανο του ευπώλη-
του, ο κριτής με την πεζότητα του 
παραδεδεγμένου (π.χ. του αρέσει 
να κατηγοριοποιεί, για να καταλα-
βαίνει, τον φοβίζουν οι αρνητές του 
ειδολογικού του κατεστημένου), 
ο ανίδεος! Αυτά τα έχει πολλές 
φορές ο δημιουργός ξεπεράσει. Όχι 
με το συνειδητό του αλλά πάλι με 
αυτήν την ορμή που μπροστά απ’ 
το σύνορο ονομάζεται τρέλα, για να 
εξουδετερώνει την τάση φυγής των 
άλλων με την απαξιωτική επίκριση, 
και πίσω απ’ το σύνορο στόχος. Το 
δεύτερο όμως (μέσα) δεν ξεπερ-
νιέται. Το «μέσα» όριο καταπίνει 
όσους το επιχειρούν. Επιβάλλει την 
ισορροπία του ανθρώπινου στην 
κοσμική αγωνία του αναιδούς εξω-
ανθρώπινου πλάνητα.  
Βίβιαν Στεργίου
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ΑΥΛΑΙΑ

 
* Γιατί, όπως, λέει ο Peter Brook: «το Θέα-
τρο μοιάζει με μεγεθυντικό φακό. Είναι δια-
φορετικό από την ζωή, έτσι μπορεί εύκολα να 
χάσει κάθε σχέση με αυτήν. Συγχρόνως όμως, 
εντοπίζει τη ζωή. Την εντοπίζει με πολλούς 
τρόπους.»
Έργα γραμμένα στο μακρινό κάποτε, αράδες 
μιας άλλης εποχής, ιδέες του πρόσφατου 
χτες. Χρειάζονται ένα σχοινί και μια σκηνή για 
να πατήσουν αυτοί που θα τις ανασύρουν και 
θα τις κάνουν παρόν. Αυτό είναι το θέατρο 
του πάντοτε και του σήμερα. Κι αποζητώ την 
αμεσότητά του, λαχταρώ να δω το σκηνικό 
του κόσμου που θέλει να με βάλει να ζήσω. 
Γιατί το θέατρο σήμερα σ’ επαναφέρει απ’ τη 
μαστούρα του «εγώ» σου, άνθρωπε, σου πλέ-
κει εγκώμια και έπειτα βρίσκει κατευθείαν στο 
ψαχνό. Ξέρω κατά βάθος πως το χρειάζεσαι, 
όπως και τη μαγεία, ναι τη μαγεία και τη μου-
σική. Ποτέ δε φανταζόμουν ότι θα πίστευα 
στην ύπαρξη μιας ερωτευμένης νεκρής, ότι 
όλα θα συνέβαιναν μέσα σε ένα τροχόσπιτο, 
ότι μια κατσαρίδα θα μου έδινε κίνητρα, ότι 
θα γοητευόμουν από την bossa nova. Κι όλα 
συμβαίνουν εκεί.
Παύση- φώτα

Νάντια Κατή

* (σήμερα;)  -Κατ’ αρχήν θέατρο και σήμε-
ρα, και αύριο και μεθαύριο. Και το ίδιο ισχύει 
για όλες τις τέχνες και για όλα τα μέσα έκφρα-
σης και δημιουργίας. Ιδίως σήμερα, όμως, η 
καλλιτεχνική έκφραση αποκτά μια ιδιαίτερη 
σημασία. Η οικονομική κρίση αγγίζει, βέβαια, 
τις τέχνες, αλλά ίσως αυτή να είναι η ευκαιρία 
η χώρα μας να επικεντρωθεί στη στήριξη της 
προσπάθειας νέων ανθρώπων, οι οποίοι δεν 
απαιτούν τεράστια χρηματικά ποσά για να δη-
μιουργήσουν, αλλά αγαπούν αυτό που κάνουν 
για την ουσία του, τη δημιουργικότητα, την 
έκφραση και την επικοινωνία. Και, προσωπικά, 
θεωρώ ότι εκεί βρίσκεται η κύρια διαφορά 
του θεάτρου από το σινεμά, τη μουσική, 
την ποίηση κλπ. Στην επικοινωνία. Διότι στο 
θέατρο η επικοινωνία δημιουργού και γενικώς 
συντελεστών μιας παράστασης – κοινού έχει 

το καταπληκτικό στοιχείο της αμεσότητας. Οι 
θεατές βλέπουν ζωντανά τους ηθοποιούς να 
ερμηνεύουν τους ρόλους τους, είναι μέλος 
της ατμόσφαιρας του έργου, επηρεάζουν την 
ερμηνεία και το ύφος των ηθοποιών και επη-
ρεάζονται και εκείνοι από αυτούς, στοιχεία 
που επιτρέπουν τη δημιουργία πιο έντονων 
συναισθημάτων και σκέψεων. Το θέατρο σε 
εισάγει στον κόσμο του με έναν μοναδικό 
τρόπο. Και ο κόσμος αυτός είναι κοινός για 
κοινό, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, δημιουργούς 
και για οποιανδήποτε παρόντα τη στιγμή της 
παράστασης. Ένας κοινός κόσμος, με διαφο-
ρετικούς ρόλους, όπου τα υψηλά νοήματα 
και οι ηθικές συγκρούσεις «πειράζουν» το 
νου όλων. Και αυτό το ερέθισμα έχει ανάγκη 
περισσότερο από οτιδήποτε άλλο η εποχή 
μας, μια εποχή κρίσης, κυρίως πνευματικής, 
η οποία - στις κυρίαρχες όψεις και εκφάνσεις 
της - πάσχει από δημιουργικότητα, φαντασία, 
έμπνευση, προοδευτικό λόγο και αλληλεγγύη.

Θοδωρής Ηλιόπουλος
 
* Θέατρο γιατί έρχεσαι σε επαφή με την 
ουσία ‘’υποκριτών’’ που πάλλονται μπροστά 
σου ως καλλιτέχνες, ως άνθρωποι. Γιατί 
αποτελεί μια από τις πιο ειλικρινείς μορφές 
τέχνης. Γιατί δεν μπορείς να διορθώσεις, 
μπορείς όμως να ‘’διορθωθείς’’. Θέατρο γιατί 
έχεις την ευκαιρία να απελευθερωθείς από 
την παράδοση, να την αναδιαμορφώσεις και 
να εξελιχθείς μέσα απ;o αυτήν. Γιατί επανα-
διατυπώνεις ιδέες που ‘’ταλαιπωρούν’’ την 
ανθρώπινη ύπαρξη. Γιατί θέτοντάς τις στα 
δικά σου εμπειρικά, πολιτικά, συναισθηματικά 
πλαίσια προσεγγίζεις το ‘’είναι’’ σου. Γιατί 
η παράδοση μπορεί να γίνει στα χέρια σου 
εργαλείο και το κλασικό να σε οδηγήσει στο 
σύγχρονο.
Γιατί ο Προμηθέας Δεσμώτης, διατηρώντας τα 
χαρακτηριστικά της  αρχαίας τραγωδίας, έγινε 
‘’υλικό διερώτησης’’ στα χέρια των Rimini 
Protokoll. 100 άνθρωποι, όχι ‘’υποκριτές’’, 
αλλά ερμηνευτές των εμπειριών τους, εξέτα-
σαν και παρουσίασαν την ψυχική σύνδεση με 
έναν τραγικό ήρωα, διατηρώντας παράλληλα 

τη τραγική βάση του έργου του Αισχύλου.
Γιατί η ‘’Ελένη’’ του Γιάννη Ρίτσου, αποτέλεσε 
αντικείμενο γεφύρωσης του ‘’χάσματος’’ 
μεταξύ του φύλου της ηρωίδας και του φύλου 
του ηθοποιού, μέσα από την ερμηνεία του Βα-
σίλη Παπαβασιλείου. Σκοπός, η αναψηλάφηση 
του αρχαίου θεάτρου, όπου οι άνδρες ερμή-
νευαν και γυναικείους ρόλους και η απόλυτη 
‘’καλλιτεχνική’’ ταύτιση με την απόκρυψη του 
‘’εγώ’’ που αποζητά ο Γ. Ρίτσος στην ‘’Τέταρτη 
Διάσταση’’, μέσα στην οποία περιλαμβάνεται 
η ‘’Ελένη’’. Δημιουργία θεάτρου γλώσσας 
και ιδεών που δεν αφορά την ανδρική ή τη 
γυναικεία ψυχή, δεν αφορά την ηλικία, αλλά 
το ‘’πάθος’’. Θέατρο γιατί η τέχνη δεν μπορεί 
να υπάρξει ανεξάρτητα απ’ την εποχή της, 
γιατί η κρίση ηθών, αξιών, φόρμας που διέπει 
τις γραμμές του σύγχρονου κόσμου αφορά το 
θέατρο. Θέατρο όταν η ανάγκη για έκφραση 
και αναμέτρηση ηθοποιού (και θεατή) με τον 
εαυτό του, επιβάλλει την ανα-Γέννησή του.

Ιωάννα Γερακίδη

* Θέατρο γιατί ήμουν στη Φαβιέρου στο 
Μεταξουργείο και περπάταγα και σε κάτι 
κρυφές συζητήσεις σε «πηγαδάκια» άκουγα 
κάποιον να λέει πως τίποτα πια δε μας σώζει 
έτσι όπως καταντήσαμε. Και έβλεπα το δρο-
μάκι και σκεφτόμουν πόσο μαύρο είναι μέρα 
μεσημέρι σαν το μέλλον αυτών των παιδιών 
στην Ψαρών που τρέχουν και χαμογελούν 
αγνοώντας. Και τότε ο άλλος που τον άκουγε, 
δε μίλαγε καν, μόνο κουνούσε το κεφάλι του 
πάνω κάτω συμφωνώντας και τότε ο πρώτος 
του ξαναείπε πως μόνο το να είσαι ένας άλλος 
φίλε σε σώζει σ’ αυτή τη ζωή. Έστω και για 
δύο ώρες, έστω και σαν ψέμα ή για πλάκα ή 
για να περάσει η ώρα και να γελάσουν κά-
ποιοι, έστω κι έτσι, λυτρώνεσαι του είπε. Μετά 
πήγα πιο κοντά για να πάρω ένα μπουκαλάκι 
νερό. Ο περιπτεράς με ρώτησε:  «Εσύ κοπελιά 
μου δε συμφωνείς;». Κούνησα καταφατικά το 
κεφάλι μου. Δεν είχα τι να προσθέσω. Τα είχε 
πει όλα.

Τατιάνα Κίρχοφ

Η στήλη εν είδη υπαρξιακής κρίσης στοχάζεται στις αιτίες που 

μας κάνουν να επιμένουμε στο θέατρο, την εποχή της Κρίσης. 

Τα τυραννικά “γιατί” είναι , νομίζουμε, πάντα ευπρόσδεκτα 

μιας και μας θέτουν ενώπιον των επιλογών μας αποζητώντας 

λίγη ειλικρίνεια. Κανόνι πάνω μας λοιπόν και ομφαλοσκόπηση!

Γιατί 
θέατρο;
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* Γιατί λοιπόν; Πρέπει να ομολογήσω πως 
πίσω από αυτήν την ερώτηση κρύβεται όλος 
ο τρόμος της θεατρικής πράξης ως τρόπος 
υπάρξης. Γιατί θέατρο ή γιατί να ζητάς τη 
μίμηση μιας αλήθειας κι όχι την αλήθεια την 
ίδια; Δεν είναι τυχαίο που το ερώτημα αιωρεί-
ται συνήθως αναπάντητο, πως οι περισσότε-
ροι συντελεστές του το αντιλαμβάνονται ως 
έναν δρόμο που τους επέλεξε κι όχι εκείνοι 
αυτόν: το θέατρο λοιπόν παρουσιάζεται 
σαν μια εναλλακτική της πραγματικότητας 
κι όχι σαν μια δύναμη που την αντιμάχεται. 
Στα μάτια μου αυτό το γλυκό ψέμα είναι κατ’ 
αρχήν ότι σώζεται από τη βία του χρόνου κι 
επικάθεται ιζηματικά μέσα μας. Άλλωστε η 
βιωμένη τέχνη είναι ο χρόνος-που-κερδήθηκε 
και το θέατρο όντας στην πυραμίδα αυτών 
των βιωμάτων το προσφέρει απλόχερα. Μιας 
και κινείται με τα όρια της ταχύτητας μεταξύ 
της υλικής πραγματικότητας και της φαντα-
σίας δείχνει πόσο ρευστή είναι η συνείδηση 
μας περί των φαινομένων. Σ’ αυτό τον νεκρό 
χρόνο της θεατρικής εμπειρίας εν τέλει 
κερδίζεται ο Χρόνος: ωρίμανση κι απόλαυση 
συμβαίνουν ταυτόχρονα. Κι όμως, ορίζοντας, 
θα μπορούσε κανείς ν’ ακούσει τόσες λέξεις-
σήμερα σχεδόν μελοδραματικές: έκφραση, 
απελευθέρωση, δημιουργία λες και το θέατρο 
είναι το καταφύγιο των καταπιεσμένων, των 
ηττημένων της ζωής. Κι όμως πίσω από τις 
ορθωμένες τους πλάτες ακροπατεί μια άλλη 
λέξη, σχεδόν ξεχασμένη: η μέθεξη, η ποιό-
τητα που ξεχώρισε από νωρίς το θέατρο από 
τις άλλες τέχνες. Η μέθεξη λοιπόν, αυτό είναι 
για μένα το θέατρο, το βάπτισμα δηλαδή στη 
συνείδηση του άλλου και μετά του Άλλου, η 
καταβύθιση στα μύχια της ύπαρξης όχι μόνο 
καθέτως, όπως συμβαίνει στις άλλες τέχνες 
αλλά και στους δυο άξονες δια της κοινής 
εμπειρίας. Οι ιερείς του Βάκχου ενώνονταν 
τον θεό παριστάμενοι, οι πιστοί του Χριστού, 
τρώνε την σάρκα και πίνουν το αίμα του 
θεού-αναπαράσταση!  Ότι αποπειρώνται να 
ονομάσουν σαν αμεσότητα δεν είναι παρά η 
χαμένη αθωότητα της μέθεξης, πολλές φορές 
εξορισμένη από τα τερτίπια του χώρου και 
του τρόπου των ανθρώπων που επέλεξαν να 
γίνουν από ένθεοι, καλλιτέχνες. Και σήμερα; 
Σήμερα το θέατρο είναι πολλά, μα σπάνια 
αυτό. Οι εξαιρέσεις-για μένα το Μαράν Αθά το 
πλησίασε-το επιβεβαιώνουν. Συνεπώς θέατρο 
σήμερα, σε καιρούς ψυχικής απορίας, για να 
γίνει το θέατρο αυτό-που-είναι. Για τον Κουν, 
δεν ήταν δύσκολο: ένας ηθοποιός, μια καρέ-
κλα κι ένας θεατής αρκούν. Και δυο ψυχές, θα 
προσθέσω.

Λάμπρος Φακίτσας

Αφίσα του Δημήτρη Θ. Αρβανίτη, συμμετοχή στην Τριεννάλε της 

Σόφιας το 2010 στην θεματική έκθεση «The theatre, that’s me»
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ΓΡΑΦΕΣ

Η Βίβιαν Στεργίου και αυτός 
ο Nietzsche… 

Ήταν τότε που είχα σταματήσει να διαβάζω 
πεζό. Διάβαζα μόνο ποίηση. Όταν τον 
γνώρισα μού θύμισε τον Καζαντζάκη (που 
με μεγάλωσε, μ’ έμαθε να γράφω και να 
διαβάζω) και τον Σοπενχάουερ (μ’ έμαθε να 
υποφέρω σωστά) ταυτόχρονα. Μού άρεσε η 
παραφροσύνη, η αυτοπαραδοχή, η διάλυση 
των ειδώλων, η καταστροφική εσωστρεφής 
φωτιά σαν μια παλλόμενη ένδεια που 
υποκρύπτεται σε κάθε αγωνιώδη παροξυσμό 
θάρρους. Η τραγωδία μού έγινε αναγνωρίσιμη 
σαν μια επίπονη άσκηση στην απάρνηση της 
αιτιοκρατίας, ενώ φώναξα τόσες φορές τις 
προσταγές του (μού μιλώ σαν σε στρατιώτη) 
που έμεινε ο θόρυβος, ξεχνώ την ιαχή τους. 
Έκτοτε η ζωή παραμένει μυστηριώδης. Τώρα 
όμως με περιλαμβάνει, πριν μού επιφύλαξε τη 
σκιώδη αυτό-παρατήρηση. Ο δάσκαλός μου 
έπεσε στη λακκούβα του διδακτισμού, της 
άρνησης, της παραφροσύνης. Ο δάσκαλος 
μου δεν έζησε, πολέμησε μόνο. Δεν επιλέγει 
κανείς να ζήσει όπως αυτός. (Κι εδώ τονίζω το 
επιλέγει, για να αναιρέσω την επιλογή, και λέω 
ότι είναι αναπόφευκτο όλοι να ζήσουν όπως 
αυτός). Ελευθερωτές.
Δήμητρα Γκίτσα

Δήμητρα Βαπορίδου και Thérèse 
Desqueyroux- François Mauriac  

Thérèse, ανέκαθεν ζήλευα τον δυναμισμό 
σου, την αποφασιστικότητα σου, την 
μελαγχολία σου… Είναι όλα τόσο μοναδικά 
στοιχεία του χαρακτήρα σου. Ουσιαστικά 
ποτέ δεν συμβιβάστηκες: τα μη και τα πρέπει 
δεν σε άγγιζαν, σε απωθούσαν, σε ξένιζαν, 
σε έδιωχναν ακόμα πιο μακριά. Μόνη σου 
συντροφιά το μωρό σου, το παράθυρο 
της μουντής σου κάμαρας και κάτι δέντρα 
στην αυλή που παρατηρούσες καπνίζοντας 

τσιγάρα και πίνοντας αλκοόλ τις μέρες που 
συνυπήρχες σε κάποιο επαρχιακό σπίτι με 
τον σύζυγο. Κι όμως, ήξερες ότι αυτά δεν 
ήταν για σένα που διψούσες για μυστήριο, 
για έρωτα, για ζωή.  Έτσι, βυθισμένη στη 
θλίψη σου, αρνούμενη μέχρι τέλους να 
διάγεις μια ζωή «καθώς πρέπει» (άραγε πώς 
πρέπει;) προσπάθησες να δηλητηριάσεις 
τον άντρα σου για να σκοτώσεις το μέτριο 
και το συμβατικό και να κατακτήσεις –χάρη 
σ’ εκείνον τελικά– το υπέρτατο ασύμβατο. 
Και καθώς μεθυσμένη περιφέρεσαι 
σε παριζιάνικους δρόμους, φυσώντας 
αισθησιακά και περιφρονητικά τον καπνό 
του τσιγάρου σου, αναρωτιέμαι τελικά peut-il 
exister des monstres aux yeux de Celui-là 

seul qui sait pourquoi ils existent, comment 
ils se sont faits et comment ils auraient 
pu ne pas se faire? Thérèse,  ανέκαθεν σε 
φθονούσα για τα μαύρα κυματιστά μαλλιά 
σου… Ανέκαθεν σε φθονούσα για…- 
Ανέκαθεν σε φθονούσα.. 

Βάσω Βελώνα και Εμίλ Ζολά

Αργά και μεθοδικά έπλαθε τον ιστό του, και 
όταν πια υπέκυπτες στη γοητεία του ένας 
κόσμος πλήρης ξετυλιγόταν μέσα σου. 
Επιστημονικός και αφοσιωμένος , υποτίθεται 

αμερόληπτος, πάντα σου άφηνε στο τέλος 
τη γεύση της δικής του άποψης. Αλλά μιας 
άποψης τρυφερής, όχι δογματικής, με 
σεβασμό στην ανθρώπινη φύση και συμπόνια 
στην ανθρώπινη αδυναμία. Οι αντοχές και η 
μεθοδικότητα της δουλειάς του είναι αρετές 
που πάντα  ζήλευα και θα ήθελα η δική μου 
δουλειά να αποκτήσει (άσχετο που ποτέ δεν 
τα κατάφερα). Μα πάνω απ όλα η αίσθηση 
αυτή του ανθρωπισμού και της ευθύνης. Της 
μη σιωπής και της δικαιοσύνης που οφείλει 
να αποδοθεί. Ένα «κατηγορώ» που συνόψιζε 
όλη την ανθρώπινη βλακεία, αδικία, κακία 
και πλάνη, μα και αντίσταση ενάντια σε όλα 
αυτά. Με λίγα λόγια το καλύτερο πρότυπο για 
μια έφηβη που ελπίζω μεγαλώνοντας να μην 
ξεχάσει ποτέ αυτά που διάβασε…

Η Δήμητρα Γκίτσα αμπελοφιλοσοφεί 
με τον Jean – Paul Sartre στο «Είναι 
και το μηδέν»

Η ανθρώπινη διανόηση δεν χωράει το 
μηδέν. Την ανυπαρξία. Τον διαχωρισμό. Το 
αδιαπέραστο εκείνο χάσμα μεταξύ είναι και 
μη είναι. Και όμως, τι υπάρχει ανάμεσα στην 
συνείδηση και τον κόσμο; Ένα τίποτα που 
έρχεται συνεχώς να πλέξει τα όσα ήσουν, 
τα όσα είσαι και όλα εκείνα τα οποία θα 
γίνεις. Το γίγνεσθαι και το συνειδησιακό είναι 
προσκρούον διαρκώς στο κενό. Εξάλλου, 
όπως θα πει αργότερα και ο Γ. Χειμωνάς «η 
ίδια η ανθρώπινη σχέση είναι προπάντων 
Αντανάκλαση». Πάντα οι λέξεις –ο λόγος 
ανέκαθεν συνδεόταν με το είναι- επιστρέφουν 
πίσω. Σαν μια προσπάθεια επιβεβαίωσης. 
Αντίστοιχα, η συνείδηση αντιλαμβάνεται 
το είναι στην μηδενοποίηση του. Και πάει 
λέγοντας. Και κάπως έτσι, ένα βιβλίο έρχεται 
να πέσει βαρύ σαν κεραμίδι πάνω στο 
κεφάλι σου και να σου δώσει το έναυσμα για 
αμπελοφιλοσοφίες… Η ζωή χρειάζεται τις 
αμπελοφιλοσοφίες…    

Ο αναγνώστης, άπαξ και διαβάσει αυτό το ένα, γίνεται πραγματικά 

αναγνώστης. Ή αυτόν τον ένα. Ο καθένας, λοιπόν από μας μοιράζε-

ται αν θέλετε μαζί μας το γιατί είναι μέλος των Γραφών, ή για να το 

πούμε πιο απλά γράφει για τη μεγάλη του αγάπη.        Επιμέλεια: Δώρα Κοροβέση
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Πολύτιμη Μητσάκου 
και Φελίτσε Λεονάρντο 
Μπουσκάλια 

Οι ρίζες σου βρίσκονται στην 
Ιταλία και παρόλο που είσαι 
γέννημα του Λος Άντζελες, 
είσαι σίγουρα θρέμμα του 
κόσμου ολόκληρου. Γνωστός 
και ως «Δάσκαλος της Αγάπης», 
ακτινοβολείς μέσα από τα 
βιβλία σου, αλλά και μέσα από 
τις καρδιές όσων άγγιξες και 
ήτανε πολλοί. Η Frida Khalo 
είπε: Ζωγραφίζω τον εαυτό 
μου, γιατί είμαι το μοναδικό 
αντικείμενο που γνωρίζω 
τόσο καλά. Αυτό κάνεις κι εσύ. 
Κεντρικός ήρωας εσύ, ένας 
ήρωας της ίδιας της ζωής, 
δίνεις στο θαυμάσιο φαινόμενο 
της ύπαρξης το νόημα και την 
αξία που του αρμόζει, κάτι 
που οι περισσότεροι θεωρούν 
δεδομένο, πολλές φορές και 
φορτικό. Εμπνέεις μέσα από 
απλές, μεστές φράσεις, δίχως 
ελιτίστικη γλώσσα:  «Είναι μέρες 
που νιώθω τόσο όμορφα, ώστε 
μόνο η λογική με εμποδίζει 
από το να χοροπηδήσω», 
παρουσιάζοντας τη ζωή ως ένα 
συναρπαστικό παιχνίδι- που 
σίγουρα έχει και τις δυσκολίες 
του- με βασικό συστατικό την 
αγάπη. Αδυνατώ να σκεφτώ 
κάποιον που όταν σε διαβάσει, 
θα μπορεί να αντισταθεί σε 
εκείνο το πανέμορφο κάλεσμα 
να γίνει και πάλι παιδί. 

Όταν η Ειρηνη Κοντογιάννη 
δάβασε 

 «Γίνε αυτός που είσαι..Γίνε 
ο ποιητής του εαυτού σου»...
Φράσεις που μένουν βαθιά 
χαραγμένες και επηρεάζουν την 
ψυχοσύνθεσή σου, ειδικά όταν 
βρίσκεσαι σ’ ένα μεταβατικό 
στάδιο της ζωής σου. Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο γνώρισα έναν 
τύπο που με συγκλόνισε, που 
μ’ έκανε να γνωρίσω καλύτερα 
τον ίδιο μου τον εαυτό, ακόμα 
και την πραγματικότητα όπως 

την είχα πλάσει μέσα στο μυαλό 
μου. Και τελικά έχουν άμεσο 
αντίκρισμα στη ζωή σου αυτές 
οι φράσεις, ανακαλύπτεις ένα 
μέρος της πραγματικότητας 
που μέχρι τώρα σου ήταν 
τελείως άγνωστο. Ζητήματα που 
συνιστούν και τον κεντρικό άξονα 
σε αυτό το μυθιστόρημα, μέσω 
της συνάντησης του μεγάλου 
Γερμανού φιλοσόφου Φρήντριχ 
Νίτσε με τον Αυστριακό γιατρό 
Γιόζεφ Μπρόιερ στη μητρόπολη 
των διανοητικών ζυμώσεων του 
19ου αιώνα, τη Βιέννη, δίνοντας 
μια ερμηνευτική εκδοχή της 
γέννησης της ψυχοθεραπείας και 
της σχέσης της με την υπαρξιακή 
φιλοσοφία.

Η Τατιάνα Κίρχοφ και ο 
Καβάφης
 
Δεν είχα ταξιδέψει ποτέ μου 
σ’αυτό το νησί. Αργούσα. 
Ανέβαλα τον προορισμό με 
άλλα μαγικά ταξίδια, άλλα πιο 
κοντινά, άλλα πιο μακρινά, πάντα 
όμως ερωτικά, μυστηριακά, 
μαγικά, φιλοσοφικά, ανέμελα, 
επίπονα, ανώδυνα, δημιουργικά, 
φανταστικά, ρεαλιστικά. Σε 
άλλα ταξίδια μου έμαθα τον 
έρωτα, την έλξη, το κορμί και το 
πάθος και σε άλλα αναζήτησα 
το νόημα της ανέλπιδης ζωής 
μας, συζήτησα, αναζήτησα, 
αναλογίστηκα, διαλογίστηκα, 
γέλασα. Πολύ. Άλλωστε, το νησί 
θα είναι πάντα εκεί. Δε βιάζομαι 
να φτάσω. Έχω πολλά ακόμα να 
μάθω και να δω, πολλές ιστορίες 
να ακούσω, πολλές γεύσεις να 
γευτώ, πολλά κορμιά να αγγίξω, 
πολλούς έρωτες να ονειρευτώ, 
πολλά τραγούδια να ακούσω 
και σε πολλά ηλιοβασιλέματα 
να ξεχαστώ. Κι η Ιθάκη θα είναι 
πάντα εκεί. Θα με περιμένει 
καταπράσινη, με τις γαλανές της 
θάλασσες και στο λιμανάκι θα 
πίνει τις υψηλές του αναζητήσεις 
στο μικρό ποτήρι της ζωής 
εκείνος. Ο Κωνσταντίνος 
Καβάφης.
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Наконецто. Еще один день 
закончился. Уже стемнело, 

Афины уже заполнены 
бесчисленными огнями. 
Немного страшно, угрожающе, 
когда вы сталкиваетесь с этим. 
Я думаю что день сегодня 
был немного длиннее чем 
вчера, на самом деле казался 
бесконечным. Теперь я 
закрыла дверь, по крайней 
мере на сегодня..и я просто 
хочу полежать. Лечь на диван, 
который все еще находится 
по середине моей маленькой 
квартирки, и не думать ни о 
чем. Совсем не о чем. В душе 
я знаю, что это невозможно..я 
пытаюсь просто сохранить 
абсолютную пустоту..пустоту 
усталости, скуки, отсутствие 
меня, но в конце, как всегда 
сдаюсь. Я закрываю глаза, 
изображения путаются вокруг 
меня и выплескиваются из моего 
подвала..на шумные улицы 
Омонии. Через какое то время 
мне удается увидеть эти образы 
более четко перед собой. Они  
действительно будут такие как 
вчера? Переполненное метро, 
любопытные старики, дождь, 
гиацинты которые росли в саду 
моей бабушки, мой любимый 
велосипед, грубые начальники, 
смех мой маленькой Танюшки 
,запах хлорки, голоса, то 
желтое платье, церкви Санкт-
Петербурга, где я еще так и 

не была ,грязь, первый день 
Таниной школы, кепка моего 
отца, земля, звезды и ясное 
небо, которого я не вижу 
больше здесь, плачь, плачь 
Таны, когда она родилась, как 
будто не хотела выходить из 
меня..эти слезы.. девять лет 
прошло с тех пор и я до сих пор 
всякий раз, когда я закрываю 
глаза мои мысли находятся 
там. Я стараюсь, отделатся от 
этого воспоминания, но не 
могу. Мое тело сопротивляется 
целиком, мои чувства не спят. 
Ложная тревога, которая 
дает мне иллюзию, что даже 
прикосновения мои работают. 
Я чувствую Танины пальцы в 
моих руках. Я просыпаюсь. Я 
должна это сделать. Теперь я 
знаю, как это сделать. Что-то 
вроде живучести. Интересно, 
у меня когда-либо была эта 
способность или виноваты 
три года, которые я прожила 
в  Греции, что я такая стала. 
Я научилась запрещать 
себе идти туда куда нельзя, 
а разрешать туда, где есть 
безопасность, даже ложная. Эти  
фантастические ограничения 
которые меня здесь держать, 
в  этом городе, который я 
ненавижу, но к которому 
я неизбежно привыкла. 
Это природа человека 
так  скорректирована на 
привыкание. Разве я только 

одна? Если только была бы 
здесь моя мать, она бы сказала 
мне, что я не неблагодарна, и 
не могу оценить мою хорошую 
жизнь здесь “Здесь по крайней 
мере живешь как человек”, она 
бы сказала. Как человек? Какая 
ирония. Что это такое которое 
делает меня человеком ? Это 
моя способность думать? Это 
моя потребность дышать? Это 
мои усилия, чтобы выжить? Не 
все люди имеют начало и конец? 
Останавливаю мысли и снова 
закрываю мои глаза. Разрешаю 
себе  затеряться  на некоторое 
время во всем, чего мне не 
хватает и насильно изменено. 
шепот моей маленькой 
дочери, прогулки по Москве, 
миндальное дерево в нашем 
саду и сладко-горький аромат, 
который распространялся, 
клубничное и ежевичное 
варенье и пирожки, которые моя 
мама  когда-то пекла, улица на 
которой мы жили,”Пролетарская 
67 “, подсолнухи из которых  мы 
воровали недозревшие семечки, 
как будто воспоминания из 
другой жизни..Я думаю, что 
у всех людей позади есть 
прошлое, то которое дает нам 
идентичность.Изображения, 
запахи, вкусы, ласки. И будущее. 
Это неизвестная сила, которая 
ведет нас. Амбиции, мечты, 
выживание, деньги.

Την «Πράσινη Γραμμή» περνούν φίλοι μας που 

έτυχε να έρχονται από άλλο μέρος του πλανήτη. 

Έρχονται να μας πουν τις ιστορίες τους. Και ‘μεις 

διψάμε για ιστορίες διαφορετικές που μοιάζουν 

τόσο με τις δικές μας.

ΡΩΣΙΑ
Πρωτεύουσα – Μεγαλύτερη Πόλη: Μόσχα

Επίσημη Γλώσσα: Ρώσικα

Έκταση: 17.075.200 km2 

Πληθυσμός: 10.524.400

Νόμισμα: Ρούβλι
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Επιτέλους. Άλλη μια μέρα 
τελείωσε. Έξω έχει ήδη 

βραδιάσει, η Αθήνα έχει ήδη 
γεμίσει αμέτρητα φώτα. Λίγο 
τρομακτικά, απειλητικά ίσως όταν 
τα αντιμετωπίζεις μόνος σου. 
Νομίζω πάντως ότι η σημερινή 
μέρα ήταν λίγο μεγαλύτερη απ’ 
την χτεσινή, για την ακρίβεια 
μου φάνηκε ατελείωτη. Τώρα 
όμως έκλεισα την πόρτα, 
τουλάχιστον για σήμερα..και το 
μόνο που θέλω να κάνω είναι 
να ξαπλώσω. Να ξαπλώσω στο 
καναπέ μου, ο οποίος είναι ακόμα 
μέσα στην μέση του μικρής 
μου γκαρσονιέρας, και να μην 
σκέφτομαι τίποτα. Τίποτα όμως. 
Μέσα μου ξέρω ότι αυτό είναι 
αδύνατο..παλεύω λίγο να κρατήσω 
το απόλυτο κενό..το κενό της 
κούρασης, της βαρεμάρας, 
της ανυπαρξίας μου αλλά στο 
τέλος όπως πάντα παραδίνομαι. 
Κλείνω τα μάτια μου, οι εικόνες 
μπερδεύονται γύρω μου και 
ξεχύνονται βιαστικά έξω απ’ το 
υπόγειο μου..κατευθείαν στους 
φασαριόζικους δρόμους της 
Ομόνοιας. Σε λίγο καταφέρνω να 
δω αυτές τις εικόνες πιο ξεκάθαρα 
μπροστά μου. Θα είναι άραγε οι 
ίδιες με χθες; Το στριμωγμένο 
μετρό, οι περίεργοι γέροι, η βροχή, 
τα ζουμπούλια που είχε στον κήπο 
η γιαγιά μου, το αγαπημένο μου 
ποδήλατο, τα σκληρά αφεντικά, 
το γέλιο της μικρής μου Τάνιας, το 
άρωμα της χλωρίνης, οι φωνές,  
εκείνο το κίτρινο φορεματάκι, οι 
εκκλησίες της Αγίας Πετρούπολης 
στις οποίες ακόμα δεν έχω πάει, η 
βρωμιά, η πρώτη μέρα της Τάνιας 
στο σχολείο, η τραγιάσκα του 
πατέρα μου, το χώμα, τα αστέρια 
και ο καθαρός ουρανός που δεν 
βλέπω πια εδώ, το κλάμα, το 

κλάμα της Τάνιας όταν γεννήθηκε..
λες και δεν το ήθελε να βγει από 
μέσα μου..αυτό το κλάμα..έχουν 
περάσει εννιά χρόνια από τότε και 
ακόμα κάθε φορά που κλείνω τα 
μάτια μου το κεφάλι μου κολλάει 
εκεί. Προσπαθώ να ξεκολλήσω 
από αυτήν την ανάμνηση αλλά δεν 
μπορώ. Το σώμα μου ολόκληρο 
αντιστέκεται, οι αισθήσεις μου 
είναι σε εγρήγορση. Σε μια 
λανθασμένη εγρήγορση που 
μου δίνει την ψευδαίσθηση ότι 
ακόμα και η αφή μου βρίσκεται 
σε λειτουργία. Νιώθω τα δάχτυλά 
της Τάνιας μέσα στα δικά μου. 
Ξυπνάω. Πρέπει να το κάνω. Έχω 
μάθει πια πώς να το κάνω. Κάτι σαν 
ικανότητα επιβίωσης. Αναρωτιέμαι 
αν την είχα πάντα αυτήν την 
ικανότητα ή φταίει η Ελλάδα και 
τα τρία χρόνια που μένω εδώ 
που έχω γίνει έτσι. Έμαθα να μην 
αφήνω τον  εαυτό μου πέρα από 
κει που πρέπει, πέρα από κει που 
νιώθω να υπάρχει μια ασφάλεια, 
έστω και ψεύτικη. Αυτά τα νοητά 
όρια είναι που με κρατάνε ακόμα 
εδώ, σε μια πόλη που μισώ αλλά 
την έχω αναπόφευκτα συνηθίσει. 
Είναι στην φύση του ανθρώπου 
άλλωστε να προσαρμόζεται. 
Σιγά, η μόνη είμαι; Άμα ήταν 
εδώ η μητέρα μου θα μου έλεγε 
να μην είμαι αχάριστη και να 
εκτιμάω την καλή ζωή που έχω 
εδώ «Εδώ τουλάχιστον ζεις σαν 

άνθρωπος» ,θα μου έλεγε. Σαν 
άνθρωπος; Τι ειρωνεία και αυτή. 
Τι είναι δηλαδή αυτό που με κάνει 
άνθρωπο; Δεν είναι η ικανότητα 
μου να σκέφτομαι; Δεν είναι η 
ανάγκη μου να αναπνέω; Δεν είναι 
η προσπάθεια μου για επιβίωση; 
Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι μια 
αρχή και ένα τέλος; Σταματάω 
τις σκέψεις και κλείνω πάλι τα 
μάτια μου. Αφήνω για λίγο τον 
εαυτό μου να χαθεί σε όλα αυτά 
που μου λείπουν και έχουν βίαια 
αντικατασταθεί. Η ψιθυριστή 
φωνή της μικρής μου κόρης, 
οι εκδρομές μας στην Μόσχα, 
η αμυγδαλιά στον κήπο μας 
και το γλυκόπικρο άρωμά της 
που ξεχυνόταν, οι μαρμελάδες 
φράουλα και βατόμουρο και 
τα πιροσκί που συνήθιζε να 
φτιάχνει η μαμά μου, ο δρόμος 
που μέναμε, «Πραλιτάρσκαγια 
67», τα ηλιοτρόπια απ’ τα οποία 
ξεκλέβαμε τα πρόωρα σποράκια, 
ήταν όλα αναμνήσεις μιας άλλης 
ζωής..Σκέφτομαι ότι όλοι οι 
άνθρωποι τελικά έχουμε πίσω 
μας ένα παρελθόν, είναι αυτό που 
μας δίνει μια ταυτότητα. Εικόνες, 
αρώματα, γεύσεις, χάδια. Και ένα 
μέλλον. Αυτή η άγνωστη δύναμη 
που μας καθοδηγεί. Φιλοδοξίες, 
όνειρα, επιβίωση, χρήματα.

Σάντρα Μαυραγιαννίδου
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Απληστία Χαώδης και κατα-
στροφική, η αμαρτία πήγαινε, πη-
γαίνει και αιώνια θα πηγαίνει πακέ-
το με την ανθρωπότητα. Τρίτη στην 
ιστορική ταξινόμηση των αμαρτη-
μάτων κατά αύξουσα σημασία, μα 
απαστράπτουσα με την πανταχού 
παρουσία της, η απληστία κατέχει 
την πρωτιά στο βάθρο των αισχρό-
τερων προσόντων του ανθρώπου. 
Είναι κοινώς αποδεκτό, ακόμα και 
από τις περισσότερες θρησκείες, 
πως η απληστία είναι η κυρίαρχη 
των αμαρτημάτων και, μάλιστα, 
μπορεί να συμπεριλαμβάνεται μέσα 
στα επτά θανάσιμα αμαρτήματα, 
όμως παράλληλα είναι και ένα 
χαρακτηριστικό που ενυπάρχει σε 
όλα τα υπόλοιπα. Πολιτική, διαπρο-
σωπικές σχέσεις, οικονομία, θρη-
σκεία ΟΛΑ μπορούν να ταυτιστούν 
με την απληστία. Από τότε που το 
«άνω θρώσκω» παρερμηνεύτηκε 
σε «θέλω πάντα περισσότερα- και 
γι’ αυτό πατάω επί πτωμάτων», η 
κοινωνία άρχισε να πηγαίνει κατά 
διαόλου. Χαρακτηριστικά ο Μαχά-
τμα Γκάντι σοφώς λέγει: Η γη παρά-
γει αρκετά για να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες κάθε ανθρώπου, όχι όμως 
και την απληστία του. Κοινώς; Πού 
στον π**τσο πήγαν τα 1 τρις ευρώ; 
Πολύτιμη Μητσάκου

Ζηλοφθονία Έχεις νιώσει ποτέ 
ότι η επιτυχία των άλλων σου δη-
μιουργεί δυσφορία; Μήπως κρυφά 
επιθυμείς να σπάσεις το κεφάλι του 

επιτυχημένου; Θα ήθελες τελικά να 
βρίσκεσαι στη θέση του, που όμως 
δυστυχώς δεν είσαι, γιατί, αν βρι-
σκόσουν, δε θα ένιωθες δυσφορία, 
οπότε δε θα ήθελες να του σπάσεις 
το κεφάλι; Αν όλα αυτά σε εκφρά-
ζουν, τότε το κείμενο σε αφορά! 
Έχεις ήδη διαπράξει ένα από τα 
επτά θανάσιμα αμαρτήματα. Ζηλο-
φθονία λοιπόν, σύμφωνα και με τον 
επίσημο ορισμό, είναι η κατάσταση 
στην οποία μπορεί να περιέλθει το 
άτομο όταν νιώσει ότι ενοχλείται με 
την επιτυχία των άλλων. Δαίμονάς 
της είναι ο Λεβιάθαν. Προέρχεται 
από τις λέξεις: ζήλια και φθόνος, 
και σε υψηλά επίπεδα μπορεί να 
αποβεί καταστροφική! Το χειρότε-
ρο με αυτό το αμάρτημα είναι ότι 
ο αμαρτωλός συνήθως δε γνωρί-
ζει ότι το διαπράττει, πράγμα που 
καθιστά δύσκολη την ίαση του. 
Όπως και να ‘χει, είναι ανθρώπινο 
συναίσθημα. Αν όμως το συνθετικό 
«φθόνος» υπερτερήσει, τότε υπάρ-
χει πρόβλημα.       
Νίκος Κατσίνας

Αλαζονεία Αλαζονεία ή υπε-
ρηφάνεια, σημαίνει το να θεωρεί 
κανείς τον εαυτό του ανώτερο, κα-
λύτερο, ομορφότερο και πάει λέ-
γοντας. Αν μάλιστα πάρουμε τοις 
μετρητοίς τις απόκρυφες παραδό-
σεις της Βίβλου, είναι η αρχαιότερη 
αμαρτία, πιο παλιά και από το προ-
πατορικό αμάρτημα, αφού με αυτό 
τον τρόπο ο Εωσφόρος την πάτησε, 
όταν θέλησε να γίνει «όμοιος τω 

υψίστω» και από άγγελος μετεξε-
λίχτηκε στο γνωστό μας Διάβολο, 
Lucifer etc. Στον κατάλογο μάλιστα 
των 7 θανάσιμων αμαρτημάτων, 
αυτός από όλο το δαιμονολόι είναι 
ο αρμόδιος διαχειριστής της εν 
λόγω αμαρτίας. Είναι ένα αμάρτη-
μα με ενδιαφέρουσα ψυχολογική 
πλευρά, καθώς δεν είναι απλώς μια 
κακή πράξη, αλλά σχετίζεται με την 
περί εαυτού αντίληψη. Το παιχνίδι 
του καθρέφτη, αρχίζει να γίνεται 
επικίνδυνο, όταν το είδωλο σε 
παγιδεύει, με αποτέλεσμα να μην 
μπορείς πλέον να καθρεφτιστείς 
πουθενά εκτός από εκεί. Ο πιο σί-
γουρος δρόμος για την τρέλα είναι 
να παίρνεις υπέρ το δέον σοβαρά 
τον εαυτό σου. 
Γιώργος Λαβκραφτ 
Βλαχοδημήτρης

Λαγνεία Στο διαδίκτυο υπάρ-
χουν άπειροι ορισμοί..Αλλά ποιος 
μπορεί να εξηγήσει με λέξεις ένα 
συναίσθημα που σχετίζεται με τα 
κατώτερα σεξουαλικά ένστικτα και 
προέρχεται από τα ενδότερα του 
ασυνείδητου; Οι κόρες διαστέλλο-
νται, οι παλάμες ιδρώνουν, το κορμί 
ταράζεται και το μόνο που θέλεις 
είναι να βρεθείς σε απόμερο μέρος 
με το σκοτεινό αντικείμενο του πό-
θου σου και… η συνέχεια περιττή. 
Η αφιλτράριστη και μη ελεγχόμενη 
έκφραση του πόθου λοιπόν θεω-
ρείται και αυτή αμαρτία. Κατά την 
άποψη μου, η πιο δύσκολη να τιθα-
σευτεί. Δεν μπαίνει χαλινάρι στο 
πρωτόγονο πάθος και την ερωτική 
επιθυμία, όσο και αν προσπαθήσει 
ο άνθρωπος. Η λαγνεία και ο φόβος 
για αυτήν δημιούργησαν τα σχολεία 
θηλέων και αρρένων, τους γυναι-
κωνίτες, τα άβατα στο Άγιο Όρος. 
Αλλά ,όπως εκφράζει και το λαϊκό 
άσμα, η αλήθεια είναι μία και μονα-

δική: Όταν μιλάει το κορμί, ξέχνα τα 
πρέπει και τα μη.
Δανάη Κριμπένη

Οργή Ο κατάλογος των αδιανό-
ητων αμαρτημάτων συμπεριλαμ-
βάνει και το αμάρτημα της οργής, 
με εκπρόσωπο δαίμονα τον Σατα-
νά. Και μόνον η βαρύγδουπη αυτή 
εκπροσώπηση αντικατοπτρίζει την 
αντιμετώπιση της οργής από τον 
τότε χριστιανικό κόσμο ως αποτρό-
παιης, ανίερης εκδήλωσης. Καιρός 
όμως να αποκαταστήσουμε την 
υπόληψη αυτού του πηγαίου, αν-
θρώπινου συναισθήματος. Η οργή 
δεν αποτελεί αυτόνομο αμάρτημα. 
Προκύπτει ως δίκαιο επακόλουθο 
των υπολοίπων θανάσιμων ή όχι 
αμαρτημάτων. Είναι δίκαιο που ορ-
γιζόμαστε με την αδράνεια, σχε-
δόν αποχαύνωση αυτών που κυ-
βερνούν την ταλαίπωρη πατρίδα, 
την αλαζονεία ισχυρών ανθρώπων 
που καταστρέφουν αυτά που ανή-
κουν σε όλους, την απληστία αυ-
τών που ολοένα αποκτούν χωρίς 
να δίνουν, την ακατάπαυτη λαγνεία 
του 21ου αιώνα που μετέτρεψε σε 
βιομηχανία κ εμπόριο τη σεξουα-
λική επιθυμία, τη ζηλοφθονία της 
ανταγωνιστικής καπιταλιστικής μας 
κοινωνίας. Μία δίκαιη δράση – αντί-
δραση. Όσο θα υπάρχουν άνθρωποι 
θα σφάλλουν, και όσο αυτοί σφάλ-
λουν, εμείς θα οργιζόμαστε.
Δανάη Κριμπένη

Δύο απόψεις 
για τη λαιμαργία
Έχετε νιώσει ποτέ τι είναι να στέ-
κεσαι μπροστά στο ψυγείο στις 2 
η ώρα τα ξημερώματα σκεπτόμε-
νος τι μπορείς να φτιάξεις με αυγά, 
τυρί, μπέικον, μερέντα και μπανά-
νες; Ξέρετε τι είναι να σου μυρίζουν 
ξαφνικά στο δρόμο παστουρμαδο-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ένας Πάπας: Πάπας Γρηγόριος Α’. Μία 
λίστα: 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Μία ται-
νία: Seven
Λίγοι από εμάς μπορούν να απαριθμήσουν 
τις 7 αυτές αμαρτίες της λίστας του Πάπα 
Γρηγόριου Α’, αποτέλεσμα της εργασίας του 
πάνω στη Magna Moralia κατά τη διάρκεια 
της θητείας του (590-604 μ.Χ.). Όλοι όμως 
(ή σχεδόν όλοι) θυμούνται τις σκηνές τιμω-
ρίας της κάθε αμαρτίας ξεχωριστά όπως αυ-

τές αποτυπώθηκαν στη μεγάλη οθόνη μέσα από την ταινία Seven. 
Η Καθολική Εκκλησία, όρισε τις Οκνηρία, Αλαζονεία, Λαιμαργία, 
Λαγνεία, Απληστία, Οργή και Ζηλοφθονία ως τις αμαρτίες που 
είναι ικανές να στερήσουν τη θεία χάρη και να οδηγήσουν στην 
αιώνια καταδίκη της ανθρώπινης ψυχής (αν δεν συγχωρεθούν με 
την εξομολόγηση). Και για να τις κάνει πιο κατανοητές και ακόμα 

πιο θανάσιμες στο ανθρώπινο 
μυαλό τους «έδωσε» και από 
έναν δαίμονα να τις εκπροσω-
πεί. Παράδειγμα, αγαπημένη 
φράση γιαγιάς σε εγγόνι που 
πέφτει με τα μούτρα στο κέικ 
«Θα πνιγείς βρε Βελζεβούλη» 
(Βελζεβούλ: δαίμονας της λαι-
μαργίας). Ο άνθρωπος ως το πιο εξελιγμένο νοητικά ον είναι και 
το αυτό-καταστροφικότερο, καθώς υποκύπτει σε αμαρτήματα 
γιατί πιστεύει ότι μπορεί να ξεπεράσει την ανθρώπινη φύση του.
(μήπως η αλαζονεία είναι στη μέση ; ) Συνεπώς, η απάντηση στην 
ερώτηση «Ποια είναι η δικαιολογία στον εαυτό σου μετά από κάθε 
αμάρτημα;» δεν μπορεί πια να είναι «άνθρωποι είμαστε».

Ειρήνη Σωτηρίου

ΤΑ     ΘΑΝΑΣΙΜΑ 
ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ
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πιτάκια με σως φέτας χωρίς καν να 
είσαι έγκυος; Τί είναι να κάνεις τη 
40λεπτη διαδρομή Αμπελόκηποι-
Μοσχάτο για το μικρό φουρνάκι 
που έχει τα καλύτερα σκαλτσούνια 
και cookies με σοκολάτα και πορ-
τοκάλι στην πόλη; Λαιμαργία, φίλοι 
μου. ΛΑΙ-ΜΑ-ΡΓΙΑ. Όταν ο Βελζε-
βούλ μπαίνει ξαφνικά μέσα σου και 
τα πάντα γύρω σου, ναι, ακόμα και 
τα άνοστα ντολμαδάκια γιαλαντζί 
της λέσχης (-καμία σχέση μ’ αυτά 
της γιαγιάς μου, σας το εγγυώμαι!) 
κάνουν τους σαλιογόνους αδένες 
σου να υγραίνουν και να σε στέλ-
νουν σε άλλες διαστάσεις (βλέπε 
Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολά-
τας) τότε καταλαβαίνεις ότι ανή-
κεις σε μας, τα λαίμαργα παιδάκια. 
Η όρεξη μας δεν τελειώνει ποτέ 
και το στομαχάκι μας έχει special 
edition ελαστική φόδρα στις άκρες 
για να χωράει τα πάντα. Και πιστέψ-
τε με φίλοι μου, μόλις αγοράσετε 
την νέα Lacta με γεύση cookies, 
δεν υπάρχει γυρισμός.
Κάτια Γεωργούλα 

Φέρτε κοκορέτσια, κοντοσούβλια, 
γουρουνόπουλα με μήλα στο στό-
μα, τα μήλα σκέτα, σε κομπόστα ή 
σε πίτα, την κριτσανιστή πέτσα από 
το αγριογούρουνο, τον χασάπη που 
έσφαξε το αγριογούρουνο, φέρτε 
τα όλα και απλώστε τα στην ποδιά 
μου. Ναι, ναι, είμαι ένας αμαρτω-
λός. Και; Ακούστε να δείτε, προχτές 
είχα βγει με εκείνη την μελαχρινή 
γκομενάρα, τα είχε πετάξει όλα έξω 
και είχε, θεέ μου, κάτι μπαλκόνια 
που δεν ήταν μπαλκόνια αλλά καρ-

πούζια και ήθελα να την βάλω κάτω 
όχι για να τα γλείψω, μα για να τα 
φάω, να μπήξω τα δόντια μου στην 
κόκκινη σάρκα και να καταπιώ μέχρι 
και τα κουκούτσια. Πού πήγαν όλοι 
οι άνθρωποι γύρω μου; Εγώ μόνο 
χοιρομέρια με πόδια βλέπω να τρι-
γυρνάνε, που στάζουν ξίγκια, νιαμ 
νιαμ. Τι; Α, ναι, είμαι αμαρτωλός. Θα 
πάω στην κόλαση; Τέλεια. Θα είναι 
τόσοι πολλοί εκεί πέρα… Και δεν 
έχετε ιδέα πόσο νόστιμοι είναι οι 
άνθρωποι στα κάρβουνα.
Χρήστος Γκέζος

Νωθρότητα Η καθολική εκ-
κλησία χαρακτηρίζει τη νωθρότη-
τα θανάσιμο αμάρτημα, και εγώ σε 
μια σπάνια τομή με την παράδοση 
συμφωνώ μαζί της. Η νωθρότητα ή 
ακηδία ή τεμπελιά είναι θανάσιμο 
αμάρτημα και μάλιστα το φονικό-
τερο και πιο ύπουλο από όλα... Το 
πιο εύκολο να περιπέσεις και το 
πιο δύσκολο να ξεφύγεις. Είναι 
αυτό που σε κάνει να παρατήσεις 
την κιθάρα στο τρίτο μάθημα και να 
πάρεις Guitar Hero, είναι αυτό που 
λέει στο μυαλό σου «έλα γάμα το 
γράψιμο, τώρα γύρισες από τη δου-
λειά», είναι αυτό που σε κάνει φα-
σίστα, αγενή, μισογύνη, ρατσιστή ή 
μαλάκα καθώς για να μην είσαι όλα 
αυτά θέλει δουλειά και επιμονή. Σε 
κρατάει με δύναμη εκατό γιγάντων 
δέσμιο στο κρεβάτι.
Αλλά υπάρχει αντίδοτο! Βάζεις 
καλά στο μυαλό σου οτι κάποια 
στιγμή θα πεθάνεις μάλλον, βάζεις 
και την ιδεατή κατάσταση του να 

ζεις χοροπηδώντας από πράξη σε 
πράξη, τους βάζεις ν’ ακούνε Barry 
White, χαμηλώνεις τα φώτα, και πε-
ριμένεις. Με λίγη τύχη θα ξαναγεν-
νηθείς δημιουργικός για να κάνεις 
τον κόσμο λιγάκι πιο ευχάριστο.

Τι παίζει τελικά 
με τα αμαρτήματα;
Αλαζονεία, οργή, λαγνεία, νωθρό-
τητα, λαιμαργία, απληστία, ζηλο-
φθονία…7 αμαρτήματα, 7 δαίμο-
νες, 7 παραπάνω ευκαιρίες για να 
πάμε στην κόλαση άμα δεν είμαστε 
καλά παιδιά, εκτός φυσικά και αν 
εξομολογηθούμε οπότε όλα κο-
μπλέ. Γιατί όμως τα συγκεκριμένα; 
Είναι όντως τόσο κακά; 
Κατά μία απόλυτη έννοια ίσως ναι. 
Αν φυσικά θεωρούμε το «κακό» ως 
κάτι που προσδιορίζεται αντικειμε-
νικά. Είναι ωστόσο λίγο αφελές να 
θεωρήσουμε ότι ο πάπας ήθελε 
απλά να σώσει το ποίμνιό του απ 
το κακό. Είναι προφανές ότι οι εκ-
κλησιαστική και πολιτική εξουσία 
της εποχής σκόπευαν να δημιουρ-
γήσουν ένα μοντέλο συμπεριφο-
ράς για το ποίμνιό που θα εξυπη-
ρετούσε τα τότε συμφέροντα. Το 
κατάφερε μάλιστα και τα αποτελέ-
σματα της «ποινικοποίησης» των 
συγκεκριμένων συμπεριφορών 
είναι ορατά, σε μικρότερο σαφώς 
βαθμό, ακόμα και σήμερα. 
Τα πράγματα όμως αλλάζουν, το 
ίδιο και οι εξουσίες και τα προβαλ-
λόμενα μοντέλα συμπεριφοράς. 
Ειρωνικά, η ανθρωπότητα με το 
πέρασμα του χρόνου φαίνεται να 

παλεύει για πράγματα που άλλοτε 
καταδίκαζε. Το αμερικάνικο όνειρο 
του προηγούμενου αιώνα στηρίζε-
ται για παράδειγμα στη φιλοδοξία, 
τον ελεύθερο ανταγωνισμό και τον 
αγώνα για το κέρδος, με σκοπό την 
επίτευξη μιας άνετης, χαλαρής τε-
λικά ζωής γεμάτη υλικά αγαθά. Σα 
να λέμε απληστία, αλαζονεία, ζη-
λοφθονία, και λαιμαργία με σκοπό 
τη… νωθρότητα! Την τιμητική της 
είχε φυσικά και η λαγνεία, με σω-
ρεία κινημάτων να την επιζητούν με 
άμεσο και έμμεσο τρόπο. Οι όροι 
άλλαξαν, τα νοήματα παρέμειναν 
και το κακό του χτες γίνεται το προ-
φανές του σήμερα.
Τελικά ποιος προβληματισμός πρέ-
πει να προκύπτει από την ιστορία 
με τα αμαρτήματα; Σίγουρα όχι το 
να κρίνουμε τι είναι τελικά αμαρ-
τία, εξάλλου ο όρος είναι μάλλον 
ξεπερασμένος. Αυτό που πρέπει 
να μας προβληματίζει είναι το πώς 
η εκάστοτε πολιτική, οικονομική ή 
άλλη εξουσία παρουσιάζει ανάλογα 
με τα συμφέροντά της το δικό της 
μοντέλο συμπεριφοράς και χειρα-
γωγεί το εκάστοτε «ποίμνιο» καθο-
ρίζοντας το φυσιολογικό, το καλό 
και το κακό.
Ο αμαρτωλός (και πάντα σέξυ), 
Φίλιππος Αμολοχίτης 

Στη σημερινή εποχή τίποτα από 
όλα αυτά δε μοιάζει και τόσο 

«θανάσιμο». Σε μια πιο ατομικιστι-
κή και συνάμα παγκοσμιοποιημένη 
εποχή όπως η δική μας, τα πάθη 
του καθενός φαίνεται να μη με-
τράνε τόσο, όσο δεν ενοχλούν τους 
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άλλους. Ίσως γι αυτό, το 2008 στα 
7 θανάσιμα αμαρτήματα προστέθη-
καν κάποια ακόμα πιο «κοινωνικού» 
ύφους. Η μόλυνση του περιβάλλο-
ντος, η γενετική μηχανική, ο υπερ-
βολικός  πλούτος, τα ναρκωτικά, η 
έκτρωση, η παιδοφιλία, και η υπαι-
τιότητα για τις κοινωνικές ανισότη-
τες ανήκουν πλέον στη «μαύρη λί-
στα». Βέβαια η αλλαγή αυτή ύφους 
δεν είναι και τόσο ρηξικέλευθη αν 
αναλογιστούμε ότι οι «καινούριες» 
αυτές αμαρτίες δεν αποτελούν 
στην ουσία παρά αποτελέσματα 
των αρχικών 7 αμαρτιών. Πάντα  η 
εκκλησία όμως δεν επηρέαζε μόνο 
πνευματικά τα τεκταινόμενα αλλά 
και πολιτικά, συνεπώς, όπως τα 
αμαρτήματα που επιλέχθηκαν τότε 
έτσι και τα τωρινά συμβαδίζουν με 
το πνεύμα της εποχής.  Τα αμαρ-
τήματα οφείλουν να γίνουν πιο συ-
γκεκριμένα.  Εξ άλλου, η απληστία 
θεωρείται εν πολλοίς ο κινητήριος 
μοχλός του παρόντος συστήματος. 
Συσσώρευση πλούτου που οδηγεί 
σε επενδύσεις και από εκεί σε πε-
ρισσότερο ακόμα πλούτο. Όσο για 
τη λαγνεία, τα ήθη φαίνεται να προ-
χώρησαν πολύ σ’ έναν κόσμο όπου 
τα sex parks αποτελούν  νόμιμες 
επιχειρήσεις και κέντρα τουρισμού. 
Βάσω Βελώνα

Κάποτε είχαμε τη θεία 
εξομολόγηση, τώρα 
αντικαταστάθηκε απ’ 
τον προσωπικό σου 
Ψυχολόγο ή αλλιώς τον 
«δικό σου Ψ». 

Κάποτε: Έβλεπες την τούρτα σοκο-
λατίνα τις Άγιες μέρες του Πάσχα 
και έπεφτες με τα μούτρα; Πήγαινες 
στον παπά τράβαγες 50 μετάνοιες 
και 100 «Κύριε ελέησον» και εξιλε-
ωνόσουν! 
Τώρα: Ξαναμανατρώς τη σοκολα-
τίνα και πας στον προσωπικό σου 
«Ψ» ο οποίος σου λέει «και ποια 
πράξη ήταν αυτή που σε οδήγησε 
στην κατάθλιψη που έπρεπε να την 
ξεπεράσεις μόνο τρώγοντας τη σο-
κολατίνα;»

Κάποτε: Έβλεπες τη γυναίκα σου 
να σέρνεται στα πατώματα και να 
τα τρίβει, να μαζεύει το γάλα απ’ 
τις αγελάδες, να μαγειρεύει, να ξε-
σκονίζει, να πλένει, να συγυρίζει, 
να μεγαλώνει τα παιδιά κι εσύ απλά 
φώναζες «νερό!» βλέποντας τη μα-
τσάρα και τρώγοντας τζατζίκια;

Τώρα: Πας στον «Ψ» και σου λέει: 
«μήπως έτσι σε είχε καλομάθει η 
μανούλα σου πασά μου και τώρα 
βλέπεις τη γυναίκα σου δουλάρα 
όπως δουλάρα ήταν και η μάνα σου 
όσο ήσουν μικρός;»

Κάποτε: Περπατούσες αμέριμνος 
στην Αθηνάς και ερχόταν η μαύρη 
να σου ζητήσει 10 ευρώ για να σε 
ικανοποιήσει κι εσύ της τα ‘δινες 
και μετά πήγαινες για εξαγνισμό και 
εξορκισμό γιατί αυτά τα πράγματα 
είναι του σατανά;
Τώρα: Ψ «μήπως πληρώνοντας για 
να ικανοποιήσεις τη λαγνεία σου αι-
σθάνεσαι ότι έχεις εξουσία και ότι 
με το χρήμα σου μπορείς να έχεις 
τα πάντα;»

Κάποτε: Έβλεπες το γυφτάκι στο 
δρόμο να σου ζητάει κατοστά-
ρικο να αγοράσει κουλούρι και 
αλαζονικά το αγνοούσες και μετά 
υπερασπιζόσουν στα μαθήματα 
κατηχητικού σου ότι όλοι είμαστε 
αδέρφια και ίσοι μπροστά στα μάτια 
του Θεού;
Τώρα: Ψ «μίλησες μας για τα παιδι-
κά σου χρόνια. Όταν ήσουν παιδάκι 
μήπως σε παραμελούσαν οι γονείς 
σου και τα άλλα παιδάκια σε κορόι-
δευαν γιατί φόραγες γυαλιά;»

Κάποτε: Η κυρά-Μαρίκα δεν είχε το 
φαί έτοιμο στη 1 ακριβώς που γύρ-
ναγες απ’ τα χτήματα και της έρι-
χνες ένα καντήλι και τον εξάψαλμο 
και μετά έκανες τάμα στην Παναγιά 
αν της ξαναμιλήσεις άσχημα να σου 
κοπεί το...χέρι;
Τώρα: Ψ «Μήπως η μαμά σου σε 
έκανε ένα φαλλοκρατικό γουρούνι;»

Κάποτε:Είχες πρότυπό σου το 
Σκρουτζ Μακ Ντακ και δε χάριζες 
δεκάρα τσακιστή σε κανέναν παρό-
λο που ο Χριστός είχε πει ο έχων 
δύο χιτωνάκια να δίνει το ένα;
Τώρα: Ψ «φοβάσαι το ΔΝΤ. Λογικό».

Κάποτε: Έβλεπες την αχλαδιά του 
γείτονα να μεγαλώνει και τη δικιά 
σου να μην έχει βγάλει ούτε κου-
κούτσι και τον ζήλευες και ευχό-
σουν να του μαραθούν τα αχλάδια 
και να πεθάνει από κολάψους;
Τώρα: Ψ «είσαι τελειομανής. Έχεις 
disorder.»

Η επιστήμη έχει κάνει βήματα 
μπροστά για να παραδέχεται ακόμα 
ότι όποιος αμαρτάνει καίγεται στα 
καζάνια της κολάσεως ή μετανοη-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΑ     ΘΑΝΑΣΙΜΑ 
ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ
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μένος έστω και την ύστατη στιγμή 
μπορεί να ζητήσει συγχωροχάρτι. 
Τα πράγματα είναι απλά: τεμπέλης 
είναι ο ξάδερφός μου που με τόσα 
πτυχία και τόσα προσόντα ακόμα 
δουλεύει στην πιτσαρία της γει-
τονιάς και έχει σταματήσει πλέον 
να ψάχνεται για κάτι καλύτερο και 
ανάλογο των σπουδών του γιατί 
δε βλέπει πλέον κανένα φως στις 
μέρες μας και γιατί έχει χάσει την 
πίστη του στις αξίες της κοινωνίας. 
Αλαζόνας είναι ο προϊστάμενος της 
θείας μου στη δουλειά που την πιέ-
ζει όλη μέρα να κάνει το ένα και το 
άλλο σε χρόνο dt, φωνάζει στους 
πάντες, μιλάει άσχημα, αγχώνεται 
και αγχώνει και δουλεύει απίστευ-
τες ώρες, πολύ απλά για να ξεχα-
στεί και να μη θυμάται ότι στο σπίτι 
δεν τον περιμένει κανείς. Οργισμέ-
νη είμαι εγώ και όλος ο ελληνικός 
κόσμος με την κατάντια μας και με 
αυτούς τους αισχρούς πολιτικούς 
που θα θέλαμε να τους ξυλοκοπάμε 
100 χρόνια, που μας οδήγησαν σ’ 
αυτή τη μιζέρια και την ποταπότητα, 
χωρίς να αισχύνονται και χωρίς να 
χρεώνονται τα λάθη τους.  Άπλη-
στος είναι ο γείτονάς μου που πιέζει 
την κόρη του να βγάζει 20 σε όλα τα 
μαθήματα, να ξέρει 3 ξένες γλώσ-
σες φαρσί, να πηγαίνει μπαλέτο για 
ωραίο σώμα και να περάσει Ιατρική 
πρώτη, γιατί γνωρίζει ότι ακόμα κι 
έτσι, δεν είναι σίγουρο ότι το παιδί 
του θα βρει δουλειά ή θα καταφέ-
ρει να ζει αξιοπρεπώς. Ζηλόφθονος 
είναι ο Αλβανός που επισκευάζει τη 
Laborghini του εκάστοτε λαμόγιου 
που με βρωμοδουλειές και φορο-
διαφυγές φιγουράρει τώρα ως ο 
παντοκράτωρ. Λάγνα είναι η κολ-
λητή μου η οποία κάθε βράδυ είναι 
και με άλλον γκόμενο και πίσω από 
την πλάτη της την λένε- ξέρεις πώς- 
ενώ για τον κολλητό μου που κάνει 
ακριβώς το ίδιο με γυναίκες, τον χα-
ρακτηρίζουν ως μεγάλο αρσενικό. 
Λαίμαργη είναι η γαλλίδα φίλη μου 
που έχει ανορεξία και όταν βλέπει 
τα σουβλάκια πέφτει με τα μούτρα 
και τα τρώει 10-10 και μετά τα βγάζει 
και πάει σε ψυχίατρο για να λύσει 
το eating disorder της. Για τα υπό-
λοιπα...ας μας συγχωρέσει ο Θεός.
Τατιάνα Κίρχοφ

Το χρυσό μου ρόλεξ και 
ο χρόνος που κυλάει

Οι «φέροντες Αμαρτία» υποτίθεται 
ότι καταθέτουν τις αμαρτίες τους 
στον ιερέα και αυτός, στο όνομα 

του Θεού,τους λέει να μην τις 
κάνουν άλλο παρέα. Η τέχνη 
η ίδια έχει μεταμορφώσει τη 
μυσταγωγία της αμαρτίας σε 
μπίζνα πολυτελείας. Το μα-
κιγιαζ προσωπικότητας είναι 
απόλυτο σημείο καιρών και 
τα ρεφλέξ ανοσίας και ανοχής 
είναι το δείγμα της επόμενης 
εποχής. Η αμαρτία είναι μια 
καθολική θεωρία από τους 
ορθόδοξα απόλυτους πύρ-
γους ψυχοστατικότητας που 
εγκλωβίζουν όσα δεν μπο-
ρούν ακόμη να σβήσουν .
Ακόμη, μετάνοια, συγγνώμη, 
αλκοόλ, ναρκωτικά, νιότη. Μια 
άλλη, ίσως λάθος, γνώμη.
Η δικαιολογία, τα ανθρώπινα 
λάθη, τα ηθικοπροβλήματα 
και τα παθήματα που ίσως 
κάποτε κάποιος μάθει. Εκού-
σια ψυχοσωματική βλάβη στο 
πνεύμα και Χριστιανομάγου-
λος οικογενειάρχης, ταπει-
νός και χαζός, μακριά από 
των πραγματικών εντάσεων 
και κοινωνικών ενστάσεων 
το νεύμα.Και έχεις ένα Πάπα 
να έχει αγοροστύσεις και, κατά τα 
άλλα, ηθικές απαιτήσεις. Γάμα τα 
όλα αυτά των παλιών γενιών τα κό-
μπλεξ. Εγώ θα ήμουν πιο ευτυχής 
με ένα Χρυσό Ρόλεξ. Και το χρόνο 
να μετράει αντίστροφα.
Σπύρος Chino Σαμαράς

7 θανάσιμα 
και… φοιτητικά
(παρακαλώ 
να διαβαστεί από όλες 
τις ηλικίες!)

1. Οκνηρία:
Ου ξυπνήσεις πέραν της τρίτης 
μεσημβρινής ώρας, με σκοπό την 
κατάποση καφέ. Ου παραμελήσεις 
να παρακολουθείς μαθήματα και να 
διαβάζεις καθημερινώς! Σε οποια-
δήποτε παράβαση, προσεγγίζεις 
όλο και περισσότερο τον αιώνιο 
φοιτητή.
Αποτέλεσμα: 0 επιτυχώς περα-
σμένα μαθήματα στην εξεταστι-
κή

2. Αλαζονεία:
Ου νιώσεις ανώτερος, αν περάσεις 
μάθημα. Πάντα υπάρχουν κάποιοι 
ενάρετοι που έχουν περάσει περισ-
σότερα. Ου νιώσεις ανώτερος αν 
μάλιστα το περάσεις με τη χρήση 
σκονακίων στην παραδοσιακή τους 
μορφή: η εξέλιξή τους γίνεται με 

ραγδαίους ρυθμούς.
Αποτέλεσμα: κάνεις 7 μετάνοιες  
(η αλαζονεία είναι ισχυρό αμάρ-
τημα)

3. Λαιμαργία:
Ου μάθεις απ’ έξω όλα τα delivery 
της περιοχής σου. Μάθε επιτέλους 
να μαγειρεύεις. Παραδειγματίσου 
κι από τη Μανωλίδου, αλλιώς θα… 
καταρρεύσεις κι εσύ!
Αποτέλεσμα: μείον 9 χρόνια 
ζωής (τα λιπαρά κάνουν κακό 
στην υγεία)

4. Λαγνεία:
Ουκ επιθυμήσεις όλες τις συμφοι-
τήτριες/συμφοιτητές σου προς 
δική σου τέρψη. Δε φοιτάς στη 
Φ-Α.Σ.Ο.Ε.Ε.! Ου κάνεις τα γλυκά 
μάτια στο/η διδάσκοντα/ουσα, με 
απώτερο στόχο να περάσεις το μά-
θημα: δεν πιάνει!
Αποτέλεσμα: οικονομικό πλήγμα 
από την κατανάλωση προφυλα-
κτικών (έχουν ακριβύνει)

5. Απληστία:
Ουκ επιθυμήσεις οκνηρία και ταυ-
τόχρονα επιτυχία στο σύνολο των 
μαθημάτων της εξεταστικής, δίχως 
καν να γνωρίζεις τη φάτσα του κα-
θηγητή! Ουκ επιθυμήσεις μεγα-
λύτερο βαθμό από το συνάδελφό 
σου, απ’ τον οποίο αντέγραψες! 
Ου σου κακοφανεί αν ο ίδιος βάζει 

το χέρι του μπροστά απ’ το γραπτό 
του, καθώς σε βλέπει να τεντώνεις 
το λαιμό σου προς το μέρος του. 
Αποτέλεσμα: 1 – 2 επιτυχώς πε-
ρασμένα μαθήματα (ανέντιμα)

6. Οργή:
Ου ξεσπάσεις τα νεύρα σου στο 
συμφοιτητή σου, που δε σου δίνει 
σημειώσεις του μαθήματος και δεν 
έγραψε το όνομά σου στο χθεσινό 
εργαστήριο, από το οποίο απουσί-
αζες. Ουκ οργιστείς με τον καθηγη-
τή σου που, ενώ αντέγραφαν από 
σένα, πήρες χαμηλότερο βαθμό 
από τους άλλους. Δέξου ειρηνικά 
ότι, ενώ απάντησες σε όλα τα θέ-
ματα ακριβώς όπως ήταν στο βιβλίο 
(σκονάκι), σε έκοψε στο μάθημα.
Αποτέλεσμα: θα σε γαργαλήσει 
ο Μάικ ο Φασολάκης

7. Ζηλοφθονία:
Ου ζηλοφθονήσεις τον συνάδελ-
φό σου σε περίπτωση ήττας στο 
τάβλι, ιδίως αν είναι μεγαλύτερου 
έτους: έχει εμπειρία χρόνων!  Ουκ 
αντιγράψεις από τον πλησίον σου: 
δε γίνεται να καρπώνεσαι τη δική 
του επιτυχία.
Αποτέλεσμα: ...ψώρα
Νίκος Κατσίνας

Επιμέλεια αφιερώματος: 
Δώρα Κοροβέση
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Rigor mortis
Ο άγνωστος Χ μισούσε τα Μα-

θηματικά γιατί του στερούσαν 
το μυστηριώδες επίθετο «άγνω-
στος» μπροστά από το όνομά του.
Ο άγνωστος Χ στη ζωή του δε διά-
βαζε σχεδόν ποτέ πεζογραφία. Δε 
μάθαινε τίποτα από αυτά τα ογκώ-
δη, πολυσέλιδα βιβλία. Μόνο ποί-
ηση. Σύντομη και συμπαγής.

I made the wall of shadow draw back,
beyond desire and act, I walked on.

Ήταν μάλλον επειδή βαριόταν 
εύκολα. Επείδη ήθελε ο χαμένος 
χρόνος του να ήταν ολοκληρωτικά 
χαμένος, χωρίς ψήγματα απασχό-
λησης ή ενδιαφέροντος. Γι’ αυτό 
και διάβαζε συγγραφείς με λόγο 
περιεκτικό, όπως ο Albert Camus. 
Εκείνα τα μεγάλα διαστήματα πε-
ριγραφικότητας, απεικόνισης του 
τοπίου, απόδοσης της γενικότερης 
ατμόσφαιρας που παρεμβάλλονται 
στην πεζογραφία ανάμεσα στις πο-
λυπόθητες, αραιές, μαγικές φρά-
σεις φιλτραρισμένης γνώσης 

Κατόρθωσα να μη νιώθω πια πλήξη, 
από τη στιγμή που κατέφυγα στις ανα-
μνήσεις μου.

τον εξουθένωναν αφάνταστα, με αποτέλεσμα να αναζητά την αλή-
θεια του στη πυκνότητα του ποιητικού λόγου. Διάβαζε και τους 
ανθρώπους βέβαια. Με μανία.

Κι όλα αυτά περί αξίας της αναζήτησης και του ταξιδιού φάνταζαν 
γι’ αυτόν αξιοθρήνητοι ρομαντισμοί. Όχι, δεν επεδίωκε το εύκολο, 
το άμεσο, το απάιδευτο. 
Προσπάθησε πολύ. Προσπάθησε. 

«Λοιπόν, η προσπάθεια έχει και μία δόση απελπισίας. Γιατί φανε-
ρώνει την αδυναμία σου να συνειδητοποιήσεις και να χωνέψεις 
πως έτσι είναι και δεν αλλάζει. Εκδηλώνει την ανικανότητά σου 
να χαλιναγωγήσεις το χειμαρρώδες και αυτοδημιούργητο είναι 
σου απέναντι στο θηρίο της αλήθειας. Και εδώ είναι που αρχίζουν 
οι υπερβολές, οι θεατρινισμοί ή αλλιώς τα ρεζιλίκια. Να φωνάζεις, 
να δίνεις ρεσιτάλ ύφους και στόμφου, για να κερδίσεις τα ακέρδι-
στα και να γυρνάς πάλι σπίτι στεγνός από ανάσα και να προσβάλ-
λεις με μανία τη θεϊκή τούτη αρμονία της κόλλας αναφοράς με 
περιθώριο μονό. Αυτές οι κόλλες αναφοράς με περιθώριο μονό 

είναι κάπως μαγικές. Σου δίνουν 
την αρχή, προδικάζουν πως όλα 
θα κυλήσουν όπως σχεδιάζεις, 
στρωτά πάνω στο δοσμένο μπού-
σουλα. Έλα όμως που το τέλος 
είναι ακαθόριστο, άγνωστο αν 
θα έρθει στην επόμενη γραμμή 
ή κάμποσες σελίδες παρακάτω. 
Θέλει θάρρος η τελεία. Όπως και 
στη ζωή. Δεν ξέρεις το πότε και 
το πού θα μπεί. Ούτε και το ποιος 
θα τη βάλει. Τελικά πλέον ήρωας 
δεν είναι αυτός που προσπαθεί, 
αλλά αυτός που ξέρει πότε πρέπει 
να σταματά να προσπαθεί, που ξέ-
ρει να βάζει τελείες. Ο ηρωισμός 
δεν αναβλύζει από τον ατέρμο-
νο αγώνα, την αέναη ιδεαλιστι-
κουά μάχη για το καλύτερο, όταν 
αυτό προοιωνίζεται ανώφελο ή 
ανέφικτο. Αυτό είναι μαλακία. 
Ευτυχώς. Αλλιώς θα πάθαινα 
λουμπάγκο από τα παράσημα!», 
διακήρρυτε συχνά.

Οι κόλλες αναφοράς με περιθώ-
ριο μονό ήταν του αγνώστου Χ το 
καταφύγιο.

.................

Κατέβαινε με προσοχή τα σκαλιά ένα-ένα, υπομονετικά και προ-
μελετημένα. Σαν κάτι να μισοψέλλιζε.
Βήμα-δύο δεύτερα στάση-βήμα.
Σε ρυθμό ανάπαιστου. Ήταν πλέον 80 χρονών. Παράδοξο τα γε-
ράματα να κρύβουν τέτοια ποίηση. Μια ποίηση όχι λυρική, αλλά 
μεστή. Είναι το fermata αυτό στη μουσική: η τελευταία φράση της 
παρτιτούρας παιγμένη αργά, βαρυσήμαντα. Κι ο θάνατος κρύβει 
ποίηση κι η αναμονή του. Όχι μόνο η γένεση. Κι ίσως αυτή να 
είναι σπουδαιότερη, γιατί διαψεύδει την αυθεντία της εμπειρίας, 
επιβεβαιώνει το διηνεκές της παιδικότητας, μας σμίγει κάτω από 
το φόβο. Ακόμα και η κτητική αντωνυμία επανανοηματοδοτείται 
σε αυτήν την ηλικία. Χάνει τον εγωισμό της κτήσης και ανακτά 
την έννοια της προστασίας που αυτή ενέχει -καρδιά μου, παιδί 
μου, αγάπη μου. Σωστό ποιητικό ιδίωμα.

«Ελευθερία ή θάνατος, αυτά δεν πάνε μαζί», συνήθιζε να λέει.
Και συνέχιζε, «Η ποίηση βρίσκεται παντού».

Μάνος Χουσάκος
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Τ                                  
ο μέρος αυτό είναι φανταστικό. Είναι το 

καλύτερο μέρος του κόσμου. Μπορεί 

να μην έχουν δημοσίους υπαλλήλους, 

ελευθερία στην αγορά, ακριβή τραίνα 

και λεωφορεία, μεγάλες διαφημιστικές πινακί-

δες νέον, τζιπ, χάμπουργκερ και μπλου τζηνς, 

μπορεί να μην έχουν θεσμούς (πολιτικούς, κοι-

νωνικούς, θρησκευτικούς και άλλους – ους). Δεν 

έχουν καν Σύνταγμα κι έτσι δεν μπορούν και να 

το παραβιάσουν. Γενικά οι άνθρωποι ζουν με δι-

αφορετική φιλοσοφία, ζουν σε πλήρη αρμονία! 

Δηλαδή:

Οι μισοί είναι ευχαριστημένοι με αυτήν την κα-

τάσταση, οι άλλοι μισοί ζούνε μέσα στη μιζέ-

ρια. Οι μισοί κατά βάθος το χαίρονται αυτό, οι 

άλλοι μισοί γκρινιάζουν. Το περίεργο είναι ότι 

εκείνοι που ζουν στη μιζέρια είναι οι ίδιοι που 

το χαίρονται. Δε θέλουν να αλλάξει τίποτα, το 

φοβούνται. Πιστεύουν ότι μια αλλαγή θα τα κά-

νει όλα χειρότερα, οπότε αρκούνται στην γκρί-

νια και δεν παίρνουν κάποια άλλη πιο ουσιώδη 

πρωτοβουλία. Μάλιστα, οι πιο σοφοί εξ αυτής 

της μερίδος (της καημένης), καταλαβαίνουν 

πότε η μιζέρια κινδυνεύει να φτάσει σε βαθμό 

τέτοιο που να αναγκάσει τους ανθρώπους να 

αντιδράσουν και προλαβαίνουν τα χειρότερα, 

εκτονώντας το θυμό, συνήθως οργανώνοντας 

συγκεντρώσεις σε μία πλατεία. Η πλατεία αυτή 

έχει ονομαστεί Ομόνοια, επειδή εκεί συγκε-

ντρώνουν οι σοφοί το θυμωμένο ποίμνιό τους, 

το ηρεμούν κι επαναφέρουν έπειτα τη γαλήνη 

και την ομόνοια. Αρκετά με τους μίζερους, πάμε 

στους ευχαριστημένους. Αυτοί, λοιπόν, δε χαί-

ρονται που υπάρχουν οι μίζεροι, θα ήθελαν να 

ήταν όλοι ευχαριστημένοι, αλλά αφού δεν πα-

θαίνουν οι ίδιοι ζημιά, δεν τους νοιάζει και πολύ. 

Τρώνε κανονικά και για μεσημέρι και για βράδυ, 

και μάλιστα, μπορεί να γλεντάνε κιόλας για να 

ξεχάσουν τις έγνοιές τους. 

Όμως, ο πληθυσμός του τόπου αυτού έχει κι 

άλλα σπουδαία χαρακτηριστικά. Οι μισοί είναι 

αριστερόχειρες, οι άλλοι μισοί δεξιόχειρες. Οι 

μισοί είναι αριστεροπόδαροι, οι άλλοι μισοί 

δεξιοπόδαροι. Οι μισοί 

δουλεύουν σαν σκυλιά, 

οι άλλοι μισοί τους εκ-

προσωπούν και συζη-

τούν μεταξύ τους για τα 

προβλήματά τους (των 

εκπροσώπων). Οι μισοί 

είναι σπουδαγμένοι και 

ονειρεύονται ακαδημαϊ-

σμό, ορθολογισμό, δικαι-

ώματα, επιστήμες και, 

τέλος πάντων, πράματα 

επίσημα, με γραβάτα και 

ξένες γλώσσες. Οι άλλοι 

μισοί τη βγάζουν αναμέ-

νοντας την ευκαιρία να 

κάνουν καμιά αρπαχτή 

ή να κοροϊδέψουν κανά 

χαζό, κυρίως ξένο. Οι 

μισοί είναι μαλάκες, οι 

άλλοι μισοί δεν είναι. 

Οι μισοί θεωρούν τους 

άλλους μισούς μαλάκες 

και τ’ ανάπαλιν. Οι μισοί 

δεν ξέρουν τι τους φταί-

ει και των άλλων μισών 

φταίνε οι μισοί. Οι μισοί 

είναι τυχεροί, οι άλλοι 

μισοί γκαντέμηδες που 

δεν είναι στους μισούς. 

Οι μισοί πιστεύουν ότι εί-

ναι προοδευτικοί και οι 

άλλοι μισοί πιστεύουν 

ότι είναι καλύτερα που 

δεν είναι. Οι μισοί είναι έξυπνοι, οι άλλοι μισοί 

πασχίζουν να θεωρηθούν έξυπνοι. Οι μισοί που 

θεωρείται ότι είναι «κάτι» δεν είναι τίποτα, και 

οι μισοί που δεν αναγνωρίζονται ως τίποτα είναι 

αξιόλογοι. Οι μισοί είναι παρανοϊκοί, οι άλλοι μι-

σοί δεν είναι. Δεν είναι γενικώς! Δεν υπάρχουν. 

Όλοι μουρλοί είναι εκεί πέρα.

-Ποιο μέρος είναι αυτό, καταλάβατε;

-Ε, λοιπόν όχι! Δεν είναι αυτό. Δεν είπα στην 

αρχή ότι πρόκειται για φανταστικό μέρος; Και 

είναι το καλύτερο μέρος του κόσμου, ακριβώς 

επειδή είναι φανταστικό!

Θοδωρής Ηλιόπουλος

EΝΑ ΜΕΡΟΣ 
ΣΑΝ ΚΑΙ 
ΤΑ AΛΛΑ
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Λονδίνο
Το Λονδίνο έχει συνδέσει το όνο-
μά του με τον κινηματογράφο. Από 
τα «101 σκυλιά της Δαλματίας» της 
Disney, μέχρι την “Mary Poppins”, 
εξυπηρετεί ένα τεράστιο εύρος 
σκηνοθετικών απαιτήσεων με τη 
δυνατότητά του να συνδυάζει πολ-
λά και άκρως αντιφατικά στοιχεία. 
Λονδίνο λοιπόν, η πόλη με τα χί-
λια πρόσωπα. Μουντή, βροχερή, 
νεφελώδης και μυστηριώδης στις 
ταινίες του Alfred Hitchock, ερω-
τική και γραφική από τον W.Allen 
στα “Matchpoint”, “You will meet a 
tall dark stranger” ή το ηλιόλουστο 
“Happy Go Lucky” του Mike Leigh. 
Η πρωτεύουσα της χώρας με την 
πιο αινιγματική στάση στο σύγχρο-
νο πολιτικοκοινωνικό γίγνεσθαι 
γίνεται σκηνικό φουτουριστικών 
δικτατορικών επαναστάσεων στα 
“A Clockwork Orange” και “V for 
Vendetta”. Τα έρημα σοκάκια του 
νομιμοποιούν μέσα από τις κινη-
ματογραφικές σελίδες την αναρ-
χία, τον εξτρεμισμό, ίσως και την 
τρομοκρατία. Κατηφορίζοντας την 
Oxford Street, περπατάς στα χνά-
ρια του Jack του αντεροβγάλτη, του 
Ηarry Potter, του Sherlock Holmes 
ή του Sweeney Todd…. God Save 
the Queen!
Φώτης Ηλιόπουλος, 
Κάτια Γεωργουλά

Παρίσι
Έχοντας αποτελέσει πηγή έμπνευ-
σης για μερικούς από τους μεγαλύ-
τερους σκηνοθέτες του 20ου και 
21ου αιώνα, η «Πόλη του Φωτός» 
είναι από τις πλέον φιλμογραφη-
μένες, πράγμα καθόλου περίεργο, 
αφού σε αυτή γεννήθηκαν οι πιο 
ανατρεπτικές καλλιτεχνικές τά-
σεις. Αστυνομική λοιπόν αναδύεται 

η ταυτότητα του Παρισιού από τον 
J.L.Godard, εκπρόσωπο του Νέου 
Κύματος, μέσα από την ταινία «Με 
Κομμένη την Ανάσα». Στην ερμη-
νεία αυτή, εκτός από τα συνεχή 
εξωτερικά πλάνα, συμβάλλει και η 
πολεογραφική προσέγγιση της πό-
λης. Αισθησιακό και απόλυτα ερω-
τικό (στα όρια του ενστικτώδους), 
αναδύεται το σύμπαν του Παρισιού 
στο «Τελευταίο Τανγκό στο Παρίσι», 
που αν και γυρισμένο από τον Ιταλό 
σκηνοθέτη Bertolucci, καταγράφει 
σε κάθε σχεδόν πλάνο του, τη σε-
ξουαλική ένταση των δύο εραστών. 
Εξιδανικευτική, αισιόδοξη, σουρε-
αλιστική είναι και η φιλμογράφηση 
της πόλης στην «Amelie», αφήνο-
ντάς σου τελικά την αίσθηση μιας 
πόλης παραμυθένιας. Με περισ-
σότερο ρεαλισμό καταγράφει τις 
αντιθέσεις που δομούν το Παρίσι, 
ο σκηνοθέτης της ταινίας «Paris je 
t’aime», Olivier Assayas. Οι ευδιά-
κριτες κοινωνικές αντιθέσεις και η 
συνύπαρξη της υψηλής κοινωνία με 
τους λαθρομετανάστες, αποτελούν 
βασικά μοτίβα του κινηματογραφι-
κού του φακού που σύστησε τους 
σύγχρονους σινεφίλ με την πιο 
«σκληρή» πλευρά του Παρισιού.
Ιωάννα Γερακίδη

Βερολίνο
1945, οι Σοβιετικοί πλησιάζουν, 
ο Χίτλερ φτάνει την δύση του. Το 
Βερολίνο έχει γίνει ένας σωρός 
από χαλάσματα και η παρακμή της 
μεγαλειώδους πρωτεύουσας του 
Ράιχ είναι πάνω από φανερή. Βε-
ρολινέζοι φοβούμενοι το μέλλον, 
και ένας «ηγέτης» που μισεί τον λαό 
του. Κάποια στιγμή μπαίνει ένα τέ-
λος και ο στρατάρχης Keitel παρα-
δίδει την πόλη στους συμμάχους. 
Κάπως έτσι, με την «Πτώση» αρχίζει 

η ιστορία ενός διαιρεμένου Βερο-
λίνου. Η πόλη χωρίζεται. Ανατολι-
κό και Δυτικό Βερολίνο. Δεκαετία 
του ‘80.  Το Βερολίνο χωρισμένο 
στα δύο. Το Κreutzberg γίνεται 
έδρα του Cave, του Bowie, του Lou 
Reed. Ένας άγγελος γίνεται θνητός 
για χάρη του έρωτα σε μια εγκλωβι-
σμένη πόλη. Τα «Φτερά του Έρωτα» 
έχουν έρθει στον απόηχο όλης της 
ιστορίας. Και από την άλλη πλευρά, 
η Στάζι να παρακολουθεί τις «Ζωές 
των Άλλων», των διανοουμένων 
και αντιστασιακών. 1989, το Τεί-
χος πέφτει, οι Ανατολικογερμανοί 
αποχαιρετούν τον Λένιν, γνωρίζουν 
τον καπιταλισμό. Χάνουν όμως τα 
κοινωνικά δικαιώματα τους και νο-
σταλγούν την Ανατολική Γερμανία 
Σήμερα. Νεολαία σε τέλμα, αντιστέ-
κεται ανακατεύοντας την ζωή των 
νοικοκυραίων της πόλης. Ούτως ή 
άλλως οι μέρες της ευτυχίας της 
αστικής τάξης είναι... μετρημένες. 
Το Βερολίνο των κοινωνικών κινη-
μάτων, των αντιθέσεων.  Μια πόλη 
που συνεχώς αναδομείται.
Νίκος Κοκκάλης

Ρώμη
Η Ρώμη έχει υπάρξει η πόλη, την 
οποία έχουν σκιαγραφήσει οι πιο 
σημαντικοί σκηνοθέτες στην κι-
νηματογραφική ιστορία. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αποτελεί ο 
Rossellini στην ταινία του “Rome, 
Open city”,  όπου αποκαλύπτει με 
απόλυτα ρεαλιστικό και απροκά-
λυπτο τρόπο την Ρώμη του 1945. 
Μια πόλη καταπιεσμένη από τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο και τον λαό της 
που κυριαρχείται από πείνα, θυμό, 
φόβο και την έντονα εσωτερικευ-
μένη  επιθυμία για αντίδραση και 
ελευθερία. 15 χρόνια μετά, η ‘’La 
dolce vita’’ του Federico Fellini 

είναι μια ταινία-έπος για την αση-
μαντότητα που καυτηριάζει το 
lifestyle των κοσμικών της Ρώμης. Η 
σκηνή της ξανθιάς καλλονής Anita 
Ekberg στο σιντριβάνι θεωρείται 
πλέον ορόσημο της Fontana di 
Trevi, ενώ σήμερα πλήθος κόσμου 
συρρέει στα καφέ της Via Veneto 
σε μια προσπάθεια να μιμηθούν 
την γλυκιά ζωή. Εντυπωσιακό είναι 
ότι ο όρος ‘’paparazzi’’ προέρχεται 
από έναν χαρακτήρα της ταινίας τον 
φωτορεπόρτερ, Παπαράτσο!! Δεν 
είναι, λοιπόν, τυχαίο που τόσο ο 
Rossellini, όσο και ο Fellini έχουν 
ταυτιστεί με την Αιώνια Πόλη.
Αλεξάνδρα Μαυραγιαννίδου, 
Μιχάλης Μιτσάκος

Αθήνα
«Κομψή θεατρίνα, τη νύχτα η Αθή-
να κρατά της ζωής το ρυθμό», δια 
στόματος Ρένας Βλαχοπούλου, φαί-
νεται ότι αντιπροσωπεύει την άπο-
ψη της εποχής του ασπρόμαυρου 
ελληνικού κινηματογράφου για την 
ελληνική πρωτεύουσα. Μια Αθήνα 
ανθρώπινη, μικρότερη, με λιγότε-
ρες πολυκατοικίες. Μια Αθήνα με 
πράσινο, δρόμους χωρίς κίνηση 
και σίγουρα λιγότερους κατοίκους. 
Κέντρο της διασκέδασης και του 
παγκόσμιου τουρισμού. Μια πόλη 
με ιστορικό και αρχαιολογικό ενδι-
αφέρον, αλλά και ζωή. Με ενέργεια, 
αλλά και βιώσιμη, δίχως εγκλημα-
τικότητα. Μέσω του παλιού ελληνι-
κού κινηματογράφου προβάλλεται 
ξεκάθαρα μια πρωτεύουσα, πριν 
το μαζικό κύμα αστικοποίησης. 
Ένα κολάζ συνοικιών, στις οποίες 
οι κάτοικοι ανέπτυσσαν διαπροσω-
πικές σχέσεις, και μια νυχτερινή δι-
ασκέδαση που κάθε πρωτεύουσα 
παγκοσμίως θα ζήλευε.
Αντίθετα, η Αθήνα του σήμερα, 

ΟΘΟΝΗ

Ο κινηματογράφος εφ’ (π)όλης της ύλης

Πόλεις: οι αφανείς πρωταγωνιστές του κινηματογράφου. Η καθεμιά με την ιδιαιτερότητά 

της, λειτουργούν σαν κάτι πολύ παραπάνω από ένα απλό σκηνικό, συχνά αποτελώντας ακόμη και το βασικό 

άξονα εξέλιξης της πλοκής μιας ταινίας (π.χ. «Sex and the city»). Πολλοί μάλιστα σκηνοθέτες έχουν δεθεί 

στενά με μια πόλη, χρησιμοποιώντας την ως ιδιαίτερο μέσο έκφρασής τους (π.χ. Woody Allen και Νέα Υόρκη 

ή Federico Fellini και Ρώμη). Η μούσα σε αυτή την περίπτωση είναι η ίδια η πόλη. Οι δρόμοι, ο πολιτισμός, η 

ιστορία, η προσωπικότητά της… Είτε λοιπόν ως απλό σκηνικό-αφορμή, είτε ως αυτόνομοι πρωταγωνιστές, οι 

πόλεις αναμφισβήτητα αποτελούν αναπόσπαστο εργαλείο της έβδομης τέχνης. Ιδού λοιπόν μερικές από τις 

πιο γνωστές εξ’ αυτών, που  επηρέασαν (ή και επηρεάστηκαν) από τη μεγάλη οθόνη.                                                                     
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όπως και ο κόσμος γενικότερα, 
κατά μία απαισιόδοξη άποψη, εί-
ναι ως επί το πλείστον απρόσωπη, 
θορυβώδης, και ενίοτε επικίνδυνη, 
ενώ κατοικείται από ανθρώπους-ζό-
μπι, φοβικούς και ακοινώνητους. 
Πώς όμως οι άνθρωποι συνειδητο-
ποιούν και αντιδρούν σε αυτή την 
αλλαγή; Η Μαργαρίτα Μαντά δεν 
ωραιοποιεί την κατάσταση στην 
ταινία «Χρυσόσκονη».  Αντίθετα, θα 
λέγαμε ότι υπερβάλλει κάπως, δίνο-

ντας έμφαση στα αρνητικά στοιχεία 
και παρουσιάζοντας την Αθήνα ως 
μια αληθινή κόλαση, στην οποία οι 
ήρωες της ταινίας εγκλωβίζονται, 
ανάμεσα στη συνειδητοποίηση της 
αλλαγής, της «προόδου» και στην 
προσπάθειά τους να βιώσουν και 
πάλι το χαμένο τους παρελθόν, κα-
ταλήγοντας ότι η μόνη λύση είναι 
η συμφιλίωση. Αντίθετα, για τον 
Νίκο Παναγιωτόπουλο, στην ταινία 
«Τα Oπωροφόρα της Αθήνας», τα 
πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά: 
η Αθήνα και οι άνθρωποί της μπο-
ρούν ακόμα να γοητεύσουν, αρκεί 
κάποιος να αναζητήσει αυτή τη γο-
ητεία, μετατρέποντας και πάλι την 
Αθήνα-κόλαση σε Αθήνα-Εδέμ.
Νίκος Κατσίνας, Φίλιππος Αμο-
λοχίτης

Νέα Υόρκη
Η Νέα Υόρκη έχει αξιοποιηθεί 
πολλάκις από τον κινηματογράφο, 
ούσα είτε βάση είτε κέντρο του έρ-
γου σπουδαίων σκηνοθετών. Εκεί 
έχουν γεννηθεί, μεγαλώσει και δη-
μιουργήσει πολλοί, όπως οι Oliver 
Stone, Stanley Kubrick, Robert 

DeNiro, Spike Lee και οι αδερφοί 
Marx. Έχει επιπλέον την τιμή να 
είναι ταυτισμένη με δύο σημαντι-
κότατους δημιουργούς: ο Woody 
Allen χρησιμοποιεί τη Νέα Υόρκη 
ως σύμβολο της εποχής, της σύγ-
χρονης ζωής και των σύγχρονων 
ανθρώπων. Γνωρίζοντάς την άρι-
στα, μπορεί να αναδεικνύει τα το-
πία της, καθιστώντας τα μέρος της 
πλοκής και της ατμόσφαιρας, και να 
οραματίζεται τις ζωές των καθημε-

ρινών Νεοϋορκέζων ηρώων του. 
Κύριο παράδειγμα από τη φιλμο-
γραφία του είναι η ταινία – φόρος 
τιμής στην πόλη, το “Manhattan” 
(βλ. και “Annie Hall”, “Broadway 
Danny Rose”, “Radio Days”, “Alice” 
κά). Ο Martin Scorsese δεν αναζη-
τά τόσο καθημερινούς ανθρώπους, 
ασχολείται πιο πολύ με τους «κακό-
φημους δρόμους» της πόλης του, 
με ανθρώπους της νύχτας και του 
περιθωρίου. Βέβαια, η οξυδερκής 
ματιά του προχωρά περισσότερο 
και φτάνει να παραδώσει μαθήματα 
ιστορίας, σκηνοθετώντας το 2002 
το “Gangs of New York”, ένα αρι-
στούργημα πάνω στη διαμόρφωση 
και την εξέλιξη της μεγαλούπολης 
συμβόλου και καρδιάς των ΗΠΑ. 
(βλ. και “Taxi Driver”, “Raging Bull”, 
“After Hours”, “The Godfellas” 
κά.). Οι δυο τους συμμετείχαν και 
στη σκηνοθεσία του “New York 
Stories”.
Θοδωρής Ηλιόπουλος

Τόκυο
Το Τόκυο, η «μητρόπολη» της Μέ-
σης Ανατολής, η πόλη σταυροδρόμι 

ιδεών, φιλοσοφίας και τεχνολογί-
ας έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό 
σημείο αναφοράς για την έβδομη 
τέχνη. Δημιουργοί όπως ο Yasujiro 
Ozu,ο Akira Kurosawa, ο Seijun 
Suzuki, ο Gaspar Noe, ο Nagisa 
Oshima, η Sofia Coppola και άλλοι 
πολλοί έχουν δημιουργήσει αρι-
στουργήματα πάνω στις ομορφιές 
του Τόκυο. Ενδεικτικά αναφέρονται 
τα φιλμ “Lost in Translation”(2003), 
“Diary of a Shinjuku Thief” 

(1968), “Tokyo Story” (1953), 
“Tokyo Sonata”(2008), “Tokyo 
Drifter”(1966) και “Enter The 
Void”(2009). Είτε για την αρχιτε-
κτονική και τα κτίρια, είτε για τον 
τρόπο ζωής και την φιλοσοφία 
των Ιαπώνων, είτε για τη μεγάλη 
βιομηχανική επανάσταση και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, είτε ακόμη 
για τα καραόκε, τα rave parties και 
τα «κανονίσματα» της Γιάκουζα, το 
Τόκυο ήταν, είναι και θα είναι φάρος 
αναφοράς, ανάδειξης και προσοχής 
του παγκόσμιου κινηματογραφικού 
γίγνεσθαι.
Σπύρος Chino Σαμαράς

Και κάποιες που δε θα βρείτε 
στο χάρτη…
Η “Gotham City”, η πόλη του 
Batman που πολλοί σκηνοθέτες (T. 
Burton, J. Schumacher, C. Nolan) 
μετέφεραν στη μεγάλη οθόνη, άλ-
λοι με περισσότερη και άλλοι με λι-
γότερη επιτυχία. Μια πόλη «σάπια» 
που την κατατρώει κάθε μορφή 
εγκλήματος. Εκεί ο χάρτινος αυτός 
ήρωας παλεύει να διασώσει ό,τι αξί-
ζει να σωθεί.

Παρόμοια με την Gotham, πιο αλη-
θινή όμως, άλλη μια πόλη που ήρθε 
από τον κόσμο της 9ης τέχνης, η 
“Sin City” των Robert Rodriguez 
και Frank Miller. Εδώ δεν υπάρχει 
κανένα μεταφυσικό στοιχείο, μόνο 
ισχυροί και διεφθαρμένοι άνθρωποι 
ικανοί για το χειρότερο. Οι πρωτα-
γωνιστές με στόχο μια δική τους 
δικαιοσύνη, μάχονται εναντίον 
τους, αλλά για να νικήσουν πρέπει 
να παίξουν με τους κανόνες του 

αντιπάλου… βρώμικα. 
Ρεαλιστικότερη είναι η περίπτωση 
του “Dogville” του Lars von Trier. 
Ένα φαινομενικά φιλόξενο χωριό 
που τελικά ζητά, και παίρνει βίαια, 
από την πρωταγωνίστρια πολλά πα-
ραπάνω. Η υποκρισία ξεδιπλώνεται 
σταδιακά και θυμίζει την πραγματι-
κότητα, όπου τίποτα δεν είναι όπως 
φαίνεται.
Ο πιο ολοκληρωμένος ίσως φαντα-
στικός κόσμος δημιουργήθηκε προ 
δεκαετιών από τον J. R. R. Tolkien, η 
πλήρως χαρτογραφημένη Μέση Γη 
της τριλογίας του «Άρχοντα των Δα-
χτυλιδιών», που μετέφερε στη με-
γάλη οθόνη με εξαιρετική επιτυχία 
ο Peter Jackson. Αρχαιότερη, η μυ-
θική «Ατλαντίδα» μαγνήτιζε συχνά 
το ενδιαφέρον και δεν άφησε ασυ-
γκίνητα τα στούντιο της Disney. Και 
επίσης, το φαντασμαγορικό οικοσύ-
στημα του πλανήτη Πανδώρα που 
δημιούργησε ο James Cameron για 
την ταινία του “Avatar”, αποτελεί 
έξοχο παράδειγμα μιας «φαντα-
στικής κοσμογονίας».

Δήμητρα Χούντρα

Λονδίνο / Παρίσι / Βερολίνο / Ρώμη
Αθήνα / Νέα Υόρκη / Τόκυο και κάποιες που δε θα βρείτε  στο χάρτη…
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Ο παράφορα 
ερωτευμένος με 
την ελευθερία
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Αλέκος  Παναγούλης, ένα όνομα που 

πολλοί νέοι  δυστυχώς ίσως να μην 

ξέρουν ή να έχουν ακούσει ελάχιστα 

για αυτόν στην ζωή τους, σίγουρα μια από τις πιο 

αδικημένες φιγούρες  της σύγχρονης ελληνικής 

ιστορίας, ένας από τους μεγαλύτερους αγωνιστές  

και συγχρόνους ήρωες της Ελλάδας. Σίγουρα 

όταν αγωνίζεσαι και προσφέρεις, δεν αποζητάς 

ανταλλάγματα τιμές και δόξες  σίγουρα όμως, 

είναι καλό να μαθαίνουμε για αυτά τα πρόσωπα 

για αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους που 

μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα και για 

εμάς σήμερα μπορούν να αποτελέσουν φωτεινούς 

φάρους που θα δείξουν τον δρόμο για νέους 

αγώνες, νέες διεκδικήσεις δικαιωμάτων που 

σήμερα είναι επισφαλή  περισσότερο από ποτέ. 

Οι αρχαίοι Έλληνες τιμούσαν με λαμπρότητα τον 

Αρμόδιο και τον Αριστογείτονα που εκτέλεσαν 

το 514 π.Χ. τον τύραννο Ίππαρχο, γιο του 

Πεισιστράτου. Αναγορεύτηκαν ελευθερωτές 

των Αθηνών, ανδριάντες στήθηκαν προς τιμήν 

τους, τραγούδια εξύμνησαν την πράξη τους ενώ 

θάφτηκαν τιμητικά στον Κεραμεικό.

Οι σύγχρονοι Έλληνες, ως επί το πλείστον 

λησμονήσαμε τους ελευθερωτές μας. Ο Αλέκος 

Παναγούλης, που αποπειράθηκε να απαλλάξει τη 

χώρα από τον τύραννο Γεώργιο Παπαδόπουλο, 

δεν έχει ακόμη τιμηθεί από την Βουλή των 

Ελλήνων και την Πολιτεία. Κι έχουν περάσει 

σχεδόν 40 χρόνια από εκείνη την απόπειρα (1968).

Νομίζω ότι ήταν ο Μπρεχτ που είπε "αλίμονο στη 

χώρα που έχει ανάγκη από ήρωες". Δυστυχώς 

η εποχή μας φαίνεται να έχει πάλι ανάγκη από 

ήρωες. Γιατί στα σκοτάδια της κάθε εποχής μόνο 

οι ήρωες μπορούν να ρίξουν φως με το να γίνονται 

οι ίδιοι ολοκαύτωμα. Και ο Αλέκος Παναγούλης 

ήταν το πιο φωτεινό παράδειγμα αυταπάρνησης 

και αυτοθυσίας.

Mε αφορμή την επερχόμενη επέτειο του 

πολυτεχνείου και τις αμέτρητες αναφορές και 

αφιερώματα  για  εκείνη την εποχή και την χούντα 

των συνταγματαρχών θέλω και  θα προσπαθήσω 

να σας γνωρίσω αυτήν την συγκλονιστική  μορφή: 

τον αγωνιστή, τον ποιητή, τον πολιτικό  Αλέκο 

Παναγούλη. Έναν άνθρωπο  με θάρρος, δύναμη 

ψυχής, μαχητικότητα. Έναν οραματιστή με 

τεράστια ψυχικά χαρίσματα. Αυτό το κείμενο 

λοιπόν είναι αφιερωμένο σε έναν αγνό και 

μεγάλο μαχητή της ελευθερίας που χάθηκε μια 

πρωτομαγιά!

Ο Αλέκος Παναγούλης γεννήθηκε στην Γλυφάδα  

στις 2 Ιουλίου του 1939. Ανήσυχο πνεύμα από 

πολύ μικρός εντάχθηκε σε πολιτικές ομάδες και 

ασχολήθηκε με τα  κοινά. Δραστηριοποιήθηκε 

έντονα στη νεολαία του κόμματος του Γεωργίου 

Παπανδρέου και την οργάνωση 'Ενωσης 

Κέντρου, η οποία στην συνεχεία μετωνομάστηκε 

σε Δημοκρατική Νεολαία, της οποίας έγινε 

πρόεδρος αμέσως μετά την μεταπολίτευση.

Χαρακτηρίζεται για τον  έντονο αντιδικτατορικό 

του αγώνα. Αμέσως μετά την επιβολή του 

δικτατορικού καθεστώτος το 1967 ο Παναγούλης 

λιποτακτεί από το στράτευμα, ιδρύει την εθνική 

αντίσταση και αυτοεξορίζεται στην Κύπρο από 

όπου και  οργανώνει τον αγώνα του εναντία 

στην δικτατορία. Στις 13 Αυγούστου του 1968 

προβαίνει στην ενέργεια, που τον καταξιώνει 

στις συνειδήσεις  όλων  των Ελλήνων, που 

τον καταξιώνει σε όλον τον κόσμο ως τον 

μεγαλύτερο αγωνιστή εναντίον της  Τυρρηνίας. 

Ο Παναγούλης επιχειρεί να ανατινάξει το 

αυτοκίνητο του δικτάτορα Παπαδοπούλου την 

ώρα που αυτό διέρχεται από την οδό Σουνίου. 

Η απόπειρα, όμως, αποτυγχάνει και ο ίδιος 

συλλαμβάνεται από τις αστυνομικές δυνάμεις 

και οδηγείται σιδηροδέσμιος στις φύλακες. 

Αργότερα σε δηλώσεις του αναφέρει: "Δεν 

επεχείρησα να σκοτώσω έναν άνθρωπο, δεν 

είμαι ικανός να σκοτώσω έναν άνθρωπο. 

Επεχείρησα να σκοτώσω έναν τύραννο". Στις 

13 Νοέμβριου του 1968 ο Παναγούλης περνά 

στρατοδικείο όπου καταδικάζεται σε θάνατο. Η 

ποινή όμως, δεν θα εκτελεστεί ποτέ λόγω των 

πολλών και εντόνων  εξωτερικών πιέσεων που 

τότε δέχεται το καθεστώς. Μεταφέρεται στις 

φύλακες Μπογιατίου, από όπου καταφέρνει να 

δραπετεύσει, όμως, ξανασυλλαμβάνεται και του 

επιβάλλεται η απάνθρωπη ποινή του εντοιχισμού 

καθώς βρίσκεται φυλακισμένος σε κελί μεγέθους 

τάφου! Μοναδικό του διέξοδο τότε γίνεται η 

ποίηση όταν όμως οι φύλακες του αφαιρούν την 

γραφική ύλη, ο ίδιος δεν πτοείται. Χρησιμοποιεί 

για μελάνη  το αίμα του και για χαρτί τους 

τοίχους του κελιού. Ο Αλέξανδρος Παναγούλης 

βασανίζεται καθημερινά, με τα πιο σκληρά 

και αποκρουστικής σύλληψης βασανιστήρια, 

καθ΄ όλη την διάρκεια της κράτησης του. Η 

αυτοκυριαρχία του, η αυτοπειθαρχία του, το 

πείσμα στο να υπερασπιστεί αυτό που πιστεύει 

και το χιούμορ που διέθετε λειτουργούν σαν 

ασπίδες χάρη στις οποίες κατορθώνει να 

επιβιώσει τον σωματικό και ψυχικό βιασμό. 

Κατά πολλούς, στις φυλακές του Μπογιατίου 

γράφει τα καλύτερα του ποιήματα στον τοίχο 

του κελιού του ή σε μικροσκοπικά παλιόχαρτα, 

με μελάνι συχνά το ίδιο του το αίμα. Πολλά 

από τα ποιήματα του δεν διασώθηκαν. Αρκετά 

όμως από αυτά είτε κατάφερε να τα βγάλει από 

την φυλακή με διάφορους τρόπους είτε να τα 

ξαναγράψει αργότερα χάρη στο ισχυρό μνημονικό 

του. Το 1972, ενώ ήταν ακόμη στη φυλακή, 

εκδίδεται στο Παλέρμο η πρώτη ποιητική του 

συλλογή στα Ιταλικά "Altri seguiranno: poesie 

e documenti dal carcere di Boyati" (Άλλοι θα 

ακολουθήσουν: ποίηση και ντοκουμέντα από 

τις Φυλακές του Μπογιατίου) με εισαγωγικό 

σημείωμα από τον Ιταλό πολιτικό Φερούτσιο 

Πάρη και τον Ιταλό σκηνοθέτη και καλλιτέχνη 

Πιέρ Πάολο Παζολίνι. Για το έργο του αυτό ο Α. 

Παναγούλης βραβεύτηκε με το Διεθνές Βραβείο 

Λογοτεχνίας Βιαρέτζιο (Premio Viareggio 

Internazionnale) τη χρονιά που ακολούθησε. 

Μετά την απελευθέρωση του, ο Α. Παναγούλης 

εξέδωσε στο Μιλάνο την δεύτερή του ποιητική 

συλλογή στα Ιταλικά "Vi scrivo da un carcere 

in Grecia" (Μέσα από Φυλακή σας γράφω στην 

Ελλάδα) με εισαγωγικό σημείωμα από τον Πιέρ 

Πάολο Παζολίνι. Είχε προηγηθεί η έκδοση στα 

ελληνικά τετραδίων όπως η συλλογή με τίτλο "Η 

Μπογιά".

Το 1973 στα πλαίσια της γενικής αμνηστίας 

απελευθερώνεται  και  αυτοεξορίζεται 

στην Φλωρεντία για να επιστρέψει με την 

μεταπολίτευση να πολιτευτεί και να εκλεγεί 

βουλευτής  β' Αθηνών με την ένωση κέντρου-νέες 

δυνάμεις. Την πρωτομαγιά του 1976 σκοτώνεται 

σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην λεωφόρο 

Βουλιαγμένης λίγες μέρες πριν ανοίξει ο φάκελος 

ΕΣΑ με στοιχειά για τη συμμετοχή  και βοήθεια 

τότε γνωστών πολιτικών προσώπων στην χούντα. 

Πολλοί μιλούν για πολιτική δολοφονία καθώς ο 

Παναγούλης ήταν πολύ επικίνδυνος για το νέο 

πολίτευμα που βρισκόταν στα σκαριά. 

Η ζωή και το έργο του Αλέξανδρου Παναγούλη 

τροφοδότησε τους καλλιτεχνικούς κύκλους. 

Συγκεκριμένα, ο διάσημος μουσικοσυνθέτης, 

Μίκης Θεοδωράκης, κατατρεγμένος επίσης για 

τα πολιτικά του πιστεύω από την Χούντα των 

Συνταγματαρχών, μελοποίησε ποιήματα του. 

Ακόμη, η ποίηση και η ζωή του Α. Παναγούλη 

έγινε αντικείμενο μελέτης για πολλούς 

ερευνητές. Σε αυτή την ομάδα εντάσσεται και το 

έργο Un Uomo (Ένας Άντρας) που εκπονήθηκε 

από την Ιταλίδα δημοσιογράφο και σύντροφο 

του, Οριάνα Φαλάτσι.

Κατά πολλούς, ο Αλέξανδρος Παναγούλης, ο 

παραλίγο «τυραννοκτόνος», με την θαρραλέα του 

πράξη (την απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα) 

έχει καθιερωθεί σαν σύμβολο της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών και χάρη 

στο πολιτικό του ήθος εμπνέει τις νέες γενιές 

στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Η ελληνική πολιτεία, κατόπιν παρότρυνσης 

συναγωνιστών, φίλων και θαυμαστών του, για 

την αναγνώριση της προσφοράς του Αλέξανδρου 

Παναγούλη εξέδωσε σαν ελάχιστο φόρο τιμής: 

γραμματόσημο (σειρά «Πρόσωπα» - 20 δρχ. 

του 1996), τηλεκάρτα (100 μονάδων του 1996) 

και έδωσε το όνομα του σε δημόσιους χώρους 

(π.χ. δρόμους, πλατείες), μεταξύ των οποίων 

και ο σταθμός «Άγιος Δημήτριος/Αλέξανδρος 

Παναγούλης

Γιώργος Γκίκας

Υπόσχεση:
Τα δάκρυα που στα μάτια μας                                                           
θα δείτε ν' αναβρύζουν
ποτέ μην τα πιστέψετε
απελπισίας σημάδια.
Υπόσχεση είναι μοναχά
γι' Αγώνα υπόσχεση

Στρατιωτικές Φυλακές Μπογιατίου, 
Φεβρουάριος 1972
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1. Dalek
Opiate the Masses

Οι Dalek, το ντουέτο των Dalek 
και Octopus (Will Brooks και Alap 
Momin), το 2004, στο δεύτερο δί-
σκο τους με τίτλο Absence (Ipecac 
Recordings), αποφασίζουν με όπλο 
το οργισμένο στίχο και την υπέροχη 
αίσθηση ανησυχίας της μουσικής 
τους να βγάλουν οργή πάνω στο 
θρησκευτικό σύστημα των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών.
Ο Τζορτζ Μπους έχει μόλις επα-
νεκλεγεί, ο δαρβινισμός και η 
ανθρώπινη προέλευση θεωρείται 
αστεία για το μέσο Αμερικάνο πο-
λίτη στα μέσα στης προηγούμενης 
δεκαετίας και η αλήθεια σερβίρεται 
σπάνια πια.
Οι Dalek με επιρροές από Public 
Enemy, My Bloody Valentine, Sonic 
Youth, KRS ONE αφιερώνουν το 
Absence στην καταπολέμηση της 
αδικίας, του κοινωνικού ρατσισμού 
και της ψευτοηθικής του χριστιανι-
κού κόλπου.
Στο Opiate the Masses (διασκευα-
σμένη η γνωστή ρήση του Μαρξ), 
σαν γνήσια μεγαλωμένοι Λατίνοι 
των γκέτο, λένε αλήθειες που πονά-
νε και αποδεικνύουν ότι το χιπ χοπ 
είναι όπως και να έχει όταν θέλει, 
μουσική για το λαό και μάχεται. 

2. Syl Johnson 
 Is it because I’m 
Black 

Τραγούδι γραμμένο το 1970 από 
τον Syl Johnson. Άκρως κοινωνικο-
πολιτικοί στίχοι  δοσμένοι από μια 
ευθεία ερώτηση: “Is it because I am 
black?...”. Σε μια επιθετικά ρατσιστι-
κή κοινωνία, με “νόμιμο” φυλετικό 
διαχωρισμό ένας αφροαμερικάνος 
στέκεται στα πόδια του, ζητά τα 
δικαιώματά του και αισιοδοξεί για 

την απόκτησή τους “κάτι με κρατάει 
πίσω, κάποιος με πατάει στο λαιμό, 
μήπως γιατί είμαι μαύρος.;...” 
αναρωτιέται και συνεχίζει “...κάποια 
μέρα, με κάποιο τρόπο θα τα κατα-
φέρω...”.
Και ξέρεις κάτι, αυτός ο στίχος με 
εμπνέει φίλε, γιατί και εμένα κάτι 
με κρατάει πίσω και αυτό δεν είναι 
το χρώμα μου αλλά η προσπάθειά 
μου να είμαι άνθρωπος. Δεν άλλαξε 
κάτι δυστυχώς από την  τότε ρατσι-
στική κοινωνία της Αμερικής απλά 
διαφοροποιήθηκε ο τρόπος και οι 
ομάδες που γίνονται δέκτες τέτοιων 
συμπεριφορών...
-Μάλλον με κρατάς ακόμα πίσω 
γιατί φοβάσαι πως θα σε καταστρέ-
ψω, γιατί είμαι αυτός που ζει και 
ζει αντίθετα με τα πρότυπά σου και 
αυτό σε φοβίζει πολύ. Αυτό είναι! 
Συνέχισε να με εμποδίζεις, να με 
κατακλέβεις, να με εκμεταλλεύεσαι, 
συνέχισε αστείε, αλλά να ξέρεις οτι 
μια μέρα θα τα καταφέρω και τότε 
θα ΤΡΕΜΕΙΣ πιο πολύ... 

3. Pink Floyd
Goodbye Blue Sky

Αρχίζει με την αφέλεια ενός μικρού  
παιδιού που απλά παρατηρεί ένα 
αεροπλάνο να πετάει ανάμεσα στα 
σύννεφα. Στη συνέχεια, μία μικρή 
χορωδία τεσσάρων αντρών σε καλεί 
να δεις τους φοβισμένους, που 
τρέχουν να κρυφτούν στα υπόγεια, 
και να ακούσεις τις βόμβες που 
πέφτουν βροχή από τον ουρανό. 
Πρόκειται για τις φωνές των Pink 
Floyd στο Goodbye blue sky του 
δίσκου τους “The Wall”. Γραμμένο 
από τον Roger Waters, μέλος του 
συγκροτήματος, το 1979, το συγκε-
κριμένο τραγούδι αναφέρεται στη 
φρίκη που βιώνει ο άνθρωπος, αλλά 
και η φύση, κατά τη διάρκεια των 
πολέμων, επικεντρώνοντας το ενδι-
αφέρον κυρίως στον β’ παγκόσμιο, 

καθώς ο πατέρας του στιχουργού 
υπήρξε ένας από τους στρατιώ-
τες- θύματα. Με αυτό το μικρό 
σε έκταση κομμάτι, οι Pink Floyd 
αποφάσισαν να αποχαιρετήσουν 
τον γαλανό ουρανό, που πλέον 
είναι γεμάτος με σύννεφα πόνου, 
δημιουργημένα από τον «γενναίο 
καινούργιο κόσμο».

4. Tracy Chapman
Talking about a Revolution

Το Talking about a Revolution πε-
ριλαμβάνεται στο πρώτο άλμπουμ 
της Tracy Chapman, το οποίο 
κυκλοφορεί το 1988. Η φτωχή κατα-
γωγή της Chapman και οι μετέπειτα 
ανθρωπολογικές σπουδές της, είναι 
ίσως ‘‘υπαίτια’’ για την ιδιαίτερη 
ευαισθησία της στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις φιλελεύθερες 
πεποιθήσεις της, που επηρέασαν 
τις εστίες των Αμερικανικών κολε-
γίων τις δεκαετίες ’80 και ’90. Η 
αντιμετώπιση της τέχνης της ως πο-
λιτικής πράξης, δηλώνεται όχι μόνο 
μέσα από τους στίχους - οι οποίοι 
θέτουν τις κοινωνικές και πολιτικές 
συγκρούσεις και καταγγέλλουν το 
ρατσισμό, τη φτώχεια, την ανεργία 
- αλλά και μέσα από τις συναυλίες 
της και το φιλανθρωπικό της έργο.
Το Talking about a Revolution, 
εξαιτίας της επαναληπτικότητας 
των στίχων του, παραπέμπει σε 
σύνθημα πορείας, σε μανιφέστο. Η 
Chapman γνωρίζει ότι το να μιλάς 
για την επανάσταση ακούγεται σαν 
ψίθυρος στη σύμβαση της συχνά 
επιβεβλημένης σύγχρονης πραγ-
ματικότητας. Θίγει την αναίρεση 
της ανθρώπινης προσωπικότητας, 
που αναζητά τη σωτηρία στις ουρές 
πρόνοιας και στα ταμεία ανεργίας 
και παράλληλα ενθαρρύνει μια επα-
νάσταση που θα ξεσηκώσει το λαό, 
ώστε να διεκδικήσει ο,τι στερήθηκε. 
Ένα τραγούδι που όχι μόνο δηλώνει 

τις πεποιθήσεις της Chapman, αλλά 
αποδεικνύει και την ύπαρξη της 
πολιτικής μέσα στην τέχνη.

5. Sex Pistols
God Save The Queen

Την άνοιξη του 1977, οι εκρηκτικοί 
και αυθάδεις Sex Pistols ηχογρα-
φούν το πιο επιθετικό και αμφιλεγό-
μενο single της σύντομης καριέρας 
τους, θίγοντας χωρίς ενδοιασμούς 
ένα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα. 
Μετασχηματίζουν νοηματικά τον 
τίτλο του εθνικού ύμνου του Ηνω-
μένου Βασιλείου και τραγουδούν 
God Save The Queen αφήνοντας 
την ειρωνεία να μιλήσει κατευθείαν 
στην καρδιά των νέων Άγγλων που 
συμμερίζονται την αηδία τους προς 
το δημοκρατικό πλην βασιλευόμενο 
πολίτευμα. Η μπάντα χαρακτήρισε 
τη δράση της βασίλισσας και του 
ανακτορικού περίγυρου φασιστικό 
καθεστώς, τους κατηγόρησε πως 
ευθύνονται για το άβουλο και 
ανεγκέφαλο σύνολο του λαού και 
ούρλιαξε πως δεν υπάρχει πλέον 
μέλλον για την Αγγλία. Το κομμάτι 
θεωρήθηκε προσωπική επίθεση 
κατά της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ , 
το BBC και η IBA αρνήθηκαν να το 
μεταδώσουν και πολλά δισκοπωλεία 
σταμάτησαν να το πωλούν. Οι Sex 
Pistols κατόρθωσαν ένα ανανεωτικό 
μουσικό χτύπημα στο διεφθαρμένο 
πολιτικό σύστημα, τους θεσμούς 
του, την ηθική της αγγλικής κοινωνί-
ας και τον ψεύτικο καθωσπρεπισμό. 
Κάπως έτσι, το punk συνδέθηκε με 
τη θρασύτητα και την αντίσταση 
και μας έμαθε πως την επανάσταση 
μπορούν να συνοδεύουν νότες και 
όχι σφαίρες.

ΗΧΟΙ

Η μουσική γίνεται για πολλούς λόγους. Δώρο για εφημερίδες, ραδιοφω-

νικά jingles, εκκλησιαστικοί ύμνοι ή απλοί πειραματισμοί σε μελωδίες. 

Σπανιότατα,γίνεται μόνο και μόνο για να συμφωνήσει με το Schumann. 

Ο Schumann υποστηρίζει ότι καθήκον του καλλιτέχνη είναι να στέλνει φως στο 

σκοτάδι της καρδιάς του ανθρώπου. Αυτό είναι δεδομένο.  Δεδομένο είναι επίσης 

ότι ο άνθρωπος αλλάζει τις καταστάσεις και όχι οι καταστάσεις τον άνθρωπο. Ορίστε λοιπόν, μερικά παρα-

δείγματα μουσικών δημιουργών, που δοκίμασαν να πολεμήσουν το κατεστημένο, να αλλάξουν τις συνθήκες 

και να αναδείξουν την ουσία της τέχνης. 

Sociality 
tunes
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6. Kingdom of Loss
Pain of Salvation

Καπιταλισμός, εξουσία, ανθρωπό-
τητα, ο κόσμος στη συνολική αηδι-
αστική μορφή του, είναι λίγα από 
τα θέματα που παρελαύνουν μέσα 
στο Kingdom of Loss και γενικότερα 
το άλμπουμ Scarsick των Pain of 
Salvation, το οποίο κυκλοφόρησε 
το 2007. Ο Daniel Gildenlöw - πατέ-

ρας του συγκροτήματος - κράζει πα-
θιασμένα την κοινωνία, φωνάζοντας 
“Life for sale, We’re all on sale”. 
Παρουσιάζει το μέσο άνθρωπο ως 
άβουλο ον, θύμα του καπιταλισμού, 
ο οποίος παραμονεύει σε κάθε 
βήμα, και ξεδιπλώνει τις σκέψεις 
του με τον πιο έξυπνο τρόπο:  “we 
pay for fast food that will make us 
all fat and tired, so then  we pay 
for elevator so we won’t have to 

climb the three stairs up to our 
apartments”. Η διαστροφή της αν-
θρωπότητας συναντά στο κομμάτι 
αυτό το μεγαλείο της, καθώς, we’re 
all too busy buying Sex, buying War, 
buying Self-confidence. Και σαν να 
μην έφτανε αυτό, o Daniel έρχεται 
να μας αποτελειώσει με τους ανα-
τριχιαστικούς στίχους του: as you’re 
tearing down our world, please 
try to do it gently, there’s still love 
inside for the dream that has to die. 
Τι παραπάνω να πει κανείς μετά απ’ 
αυτό; 

7. The Police
Invisible Sun

Όταν η ελευθερία καταστρατηγείται, 
όταν γίνεσαι κομμάτι της κυβερνη-
τικής πολιτικής, όταν για να έρθει η 
πολυπόθητη αλλαγή σκοτώνονται 
χιλιάδες αθώοι πολίτες... δεν 
μπορείς να δεις το φως του ήλιου, 
που αν και κρυμμένος βρίσκεται 
ακόμα εκεί. Και το ξέρουν. Όλοι 
το ξέρουν. Πιστεύουν σε αυτό. 
Ελπίζουν σε αυτό... όλα στοιχεία 
που χαρακτηρίζουν και τη δική 
μας σύγχρονη πραγματικότητα και 
συνοψίζονται στο άλμπουμ «Ghost 
in the Machine» που κυκλοφόρησε 
το 1981 από το βρετανικό ροκ συ-
γκρότημα, με αφορμή τα λεγόμενα 
«Επεισόδια» που έλαβαν χώρα στη 
Β. Ιρλανδία και στην Αγγλία και χρο-
νολογούνται από τη δεκαετία του 
΄60 μέχρι και το 1998 περίπου, με 
απολογισμό θυμάτων περίπου 3.525 
πολίτες. Αποτέλεσμα της διαμάχης 
που είχε ξεσπάσει λόγω της προκα-
τάληψης που κυριαρχούσε απέναντι 
στην εθνοκεντρική ρωμαιοκαθολική 
μειονότητα από τους Βρετανούς 
Προτεστάντες. Η προβολή του 
video clip μάλιστα, απαγορεύτηκε 
από το BBC λόγω των ακατάλληλων 
σκηνών - όπως θεωρήθηκαν - από 
τα οδοφράγματα στους κεντρικούς 
δρόμους του Belfast. 

8. Bob Dylan
Ballad of Hollis Brown

Ένα στοιχειωμένο blues folk τρα-
γούδι του Dylan γραμμένο το 1962, 
σε μια δεκαετία αναγέννησης, δημι-
ουργικότητας και ονείρων σε όλο το 
δυτικό κόσμο. Είναι ένα μονότονο, 
τρομακτικό στην απλότητα του, επί-
μονο κομμάτι που μουσικά θυμίζει 
τις μπαλάντες  των Αππαλαχίων και 

στιχουργικά θυμίζει τον “ήρωα” του 
Dylan, Woody Guthrie.
Ο Hollis Brown είναι ένας αγρότης 
στη νότια Dakota που ζει με τα 
πέντε του παιδιά και τη γυναίκα του 
σε απόλυτη φτώχεια. Τα παιδιά του 
από την πείνα δεν ξέρουν να χαμο-
γελούν, τα ζώα του αρρωσταίνουν 
και πεθαίνουν, τα χωράφι του είναι 
ξερό και κανένας δεν ενδιαφέρεται 
γι’ αυτόν. Με τα τελευταία του επτά 
δολάρια, αγοράζει επτά φυσίγγια, 
σκοτώνει την οικογένεια του, και 
αυτοκτονεί. Κάπου στην απόσταση 
γεννιούνται άλλοι επτά άνθρωποι 
και ο κύκλος της τραγωδίας επανα-
λαμβάνεται.
Όσο  αδιαφορώ, όσο δεν συνειδη-
τοποιώ οτι εγώ είμαι ο Hollis Brown, 
ο μετανάστης,  το πλουσιόπαιδο 
που πνίγεται στον υλισμό και η κάθε 
γυναίκα που ζει σαν να ήταν αντι-
κείμενο, μέχρι να καταλάβω οτι το 
δράμα όλων είναι κοινό, άλλοι επτά 
άνθρωποι θα πεθαίνουν δίπλα μου 
χωρίς νιώσω τίποτα.  

Έγραψαν:
Σπύρος Σαμαράς
Γιώργος Π.
Αθηνά Σίδερη
Ιωάννα Γερακίδη
Δέσποινα Μαυρίδου
Πολύτιμη Μητσάκου
Ειρήνη Κοντογιάννη
Παύλος Πετρής

*Τα κομμάτια υπάρχουν σε playlist 
στο κανάλι των Ήχων στο Youtube. 
Ακούστε τα εδώ:
 http://www.youtube.com/user/
KaleidoscopeSounds#grid/user/
BC32CEEE8252A671

(Δυστυχώς Bob Dylan δεν βρίσκεις 
εύκολα στο Youtube. Ευτυχώς η 
Nina Simone έχει διασκευάσει 
άψογα το Ballad of Hollis Brown 
και βάλαμε τη live εκτέλεση της 
αντί για το κανονικό κομμάτι. Καλή 
ακρόαση) 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πώς θα σχολιάζατε τη σύγχρονη 
θεατρική σκηνή στην Ελλάδα;  
Ποια η γνώμη σας για την 
καλλιτεχνική δημιουργία 
γενικότερα σήμερα;

Μ.Π. Η σύγχρονη θεατρική σκηνή 
στη χώρα μας σήμερα είναι όπως 
όλα… Χαωτικά και αδιαβάθμητα. 
Κάποια πράγματα είναι πολύ 
καλά και δεν βρίσκουν το χώρο 
τους… άλλα είναι πολύ καλά και 
τον βρίσκουν. Άλλα είναι μέτρια 
ή κακά και μεσουρανούν... Άλλα 
είναι σκουπίδια και κανείς δεν το 
καταλαβαίνει… Κι άλλα είναι μικρά 
διαμαντάκια και προχωράνε.
Όλα γίνονται τυχαία και είναι 
δύσκολο έως απίθανο κάτι να έχει 
συνέχεια. Υπάρχει πολύ καλό υλικό 
στους καλλιτέχνες,πολύ καλές 
ιδέες αλλά δυστυχώς έχουμε 
απομακρυνθεί από την καλλιτεχνική 
παράδοση των προηγούμενων 
δεκαετιών και μοιάζει σαν να 
μιμούμαστε διαρκώς πρότυπα που 
δεν ανήκουν σ΄εμάς. Κυρίως είναι 
εικόνες από τον Αμερικανικό και 
Ευρωπαικό κινηματογράφο. Αρα 
δεν πατούν πάνω στην γλώσσα 
μας κι αυτό δεν είναι καλό για το 
Θέατρο. Το θέατρο έχει ανάγκη 
την γλώσσα του κάθε τόπου που 
την παράγει. Είναι η τέχνη που 
προβάλει την μουσικότητα της 
κάθε ξεχωριστής λαλιάς. Δεν 
είναι εσπεράντο. Χωρίς σχέση με 
την γλώσσα και την παράδοση το 
θέατρο δεν πατάει πουθενά.

Σε αυτό το τεύχος του 
Καλειδοσκοπίου, ασχολούμαστε 
με το ερώτημα «Γιατί θέατρο 
σήμερα;» Γιατί εσείς θα 
προτείνατε στον κόσμο,  στην 
εποχή μας, να στραφεί στο 
θέατρο; 

Θέατρο για να μάθουμε 
ποιοι είμαστε. Θέατρο για να 
καλυτεράψουμε τους εαυτούς 
μας(όπως έλεγε ο Κουν). Θέατρο 
γιατί μπορεί να μας παρηγορήσει 
σε στιγμές τόσο δύσκολες και 
τρομακτικές. Θέατρο κόντρα στην 
κατάθλιψη. Θέατρο κόντρα στην 
αποχαύνωση της τηλεόρασης και 
του ζάπινγκ. Θέατρο κόντρα στο 
φόβο που ενσπείρουν τα μίντια  
Θέατρο και όχι σκέτο θέαμα γιατί 
δίνει χώρο στη σκέψη. 

Έχοντας ασχοληθεί με τη 
«Χρυσόσκονη», πώς βλέπετε το 
μέλλον της Αθήνας;

Ασχολήθηκα με την Χρυσόσκονη 
γιατί δεν βλέπω μέλλον στην 
Αθήνα. Τουλάχιστον όχι τέτοιο 
που να μοιάζει με ό,τι θυμάμαι ως 
παρελθόν. Κι αυτό είναι το βάρβαρο 
σ αυτήν την πόλη. Το πρόβλημα δεν 
είναι αν θα υπάρξει μέλλον αλλά τι 
σχέση θα έχει αυτό με το παρελθόν. 
Και στη Γάζα θα υπάρξει μέλλον, 
αλλά αμα είναι χωρίς Γαζαίους 
δεν  λέγεται μέλλον… λέγεται 
καταστροφή. Μακριά από μας 
τέτοιες πιθανότητες, αλλά  για κοίτα 

την πλατεία Ομονοίας. Τι σχέση έχει 
με ό, τι ήταν η Αθήνα ολο τον 20 
στο αιώνα; Και γιατί δεν φαίνεται 
πιά η Ακρόπολη από την Πατησίων; 
Και ποιος θα το διορθώσει αυτό;

Κρίνοντας από έργα σας όπως 
η Rachel Corrie ή Νικαράγουα: 
Περιστατικό 315 βλέπουμε ότι 
τολμάτε το πολιτικοποιημένο 
θέατρο. Ποια η γνώμη σας για το 
πολιτικό γίγνεσθαι σήμερα στην 
Ελλάδα και γενικότερα;

Η γνώμη μου είναι πώς η διαπλοκή 
είναι τόσο μεγάλη που χάνει η μάνα 
το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και 
έχει κι άλλο τόσο πολύ που δεν 
έχουμε ιδέα πόσο.

Λέγεται πως οι τέχνες ανθούν 
σε περιόδους κρίσης. Θα πρέπει 
να εύχεται κανείς τελικά να 
έχουμε κρίση για να δούμε καλό 
θέατρο και να έχουμε πολιτιστική 
άνθηση;

Ίσως. Εμένα αυτό δεν με τρομάζει. 
Με τρομάζει περισσότερο ο 
ευδαιμονισμός και η φιλαργυρία 
των εκλεκτών του συστήματος.

Φαίνεται πώς η χώρα βρίσκεται 
σε πολιτικό αδιέξοδο. Πώς μια 
ιστορικά ενεργός πολιτικά χώρα 
είναι εγκλωβισμένη μεταξύ 
αναποτελεσματικών πολιτικών 
επιλογών;

Παπαδημητρίου
Μάνια

στους Θοδωρή και 
Φώτη Ηλιόπουλο

Aνήκει στην 
κατηγορία των 
γνήσιων καλλιτεχνών, 
των ελάχιστων 
ακόμη αμόλυντων 
από την τάση 
εμπορευματοποίησης 
της τέχνης. Έχει 
στο βιογραφικό 
της σπουδαίες 
ερμηνείες τόσο στο 
θέατρο όσο και τον 
κινηματογράφο, 
αλλά και σημαντικές 
σκηνοθεσίες. Τη 
συναντήσαμε 
στα Εξάρχεια, και 
μοιραστήκαμε λίγη 
ώρα από το χρόνο 
της, να μάθουμε για 
το θέατρο και όχι 
μόνο…
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Λόγω της διαπλοκής των υψηλά 
ισταμένων και της έλλειψης 
πληροφόρησης και της ατολμίας 
των χαμηλά ισταμένων, που 
φιλοδοξούν να γίνουν υψηλά 
ιστάμενοι και μόλις γίνουν 
διαπλέκονται κι αυτοί και παύουν 
να συνδιαλέγονται με τους 
κατώτερους και πάει λέγοντας, ένα 
ανεκδιήγητο γαϊτανάκι που στη 
βάση του έχει το εξής πρόβλημα: 
Τα λεφτά είναι πάρα πολύ λίγα και 
η ζωή του καθενός μας πάρα πολύ 
μικρή για να κάνουμε όσα έχουμε 
ονειρευτεί . Ετσι σπρωχνόμαστε 
ο ένας με τον άλλον ,σαν το 
παιγνίδι με τις λιγότερες καρέκλες. 
Κι όσοι κάτσουν κάπου, μετά 
τριγυρνάνε γύρω γύρω από κεί 
γιατί φοβούνται να ξανοιχτουν 
,μη χάσουν τα προνόμια που τους 
δίνει αυτή η μία καρεκλίτσα που 
κατάφεραν να βρούν. Έτσι πάει 
περίπατο η πολιτική ζωή αφού 
όλοι γίνονται υπάλληλοι του ίδιου 

εργοδότη . Κι όσοι αντιστέκονται…
στον Καιάδα!… Έξω από την 
Βουλή!  Άδικο αλλά αληθινό. Αυτό 
συμβαίνει.

Δεδομένου ότι ανήκετε σε 
αυτόν το χώρο,ποιος πιστεύετε 
είναι ο λόγος που δεν εμπνέει 
η αριστερά, που δεν πείθει τον 
κόσμο σε μιά τέτοια περίοδο;

Μα και η αριστερά μέσα στην ίδια 
λίμνη κολυμπάει. Πώς να πείσει; 
Όταν οι φωνές που θα μπορούσαν 
να αρθρώσουν ένα σοβαρό 
αντιπολιτευτικό λόγο κόβονται μία 
μία. Πιστεύω ότι σιγά σιγά ίσως 
δημιουργηθεί μία νέα φουρνιά 
αριστερών που δεν θα αντέξουν 
απλώς τη διγλωσσία στη οποία σε 
υποχρεώνει το υπάρχον πολιτικό 
σύστημα και θα βρούν τον τρόπο να 
αντιδράσουν  με κινήσεις πολιτικού 
ακτιβισμού. Κάτι τέτοιο βλέπω να 
δημιουργείται ως ανάγκη.

Μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με 
το θέατρο σήμερα; 

Εκτός από τα φωτοβολταϊκά και τις 
πράσινες επενδύσεις με ό,τι άλλο 
και αν ασχοληθεί κανείς σήμερα 
δεν φαίνεται να μπορεί να έχει 
μέλλον. Επομένως γιατί να μην 
ασχοληθεί με την τέχνη που είναι 
και κάτι που μας δίνει παρηγοριά. 
Ζούμε σαν πολιορκημένοι και άρα 
χρειάζεται να βρίσκουμε πράγματα 
να κάνουμε για να περνά η ωρα. 
Ετσι νιώθω και νομίζω πως η τέχνη 
είναι διέξοδος σε τέτοιες στιγμές. 
Οσο για το θέατρο είναι πιο φτηνό 
απ όλα.  Μπορείς να κάνεις θέατρο 
με έναν μόνο ηθοποιό. Βέβαια θές  
κι ένα καλό κείμενο και μια  καλή 
ιδέα. Ωραία, Βάλε το μυαλό σου 
να δουλέψει και νάτο το θέατρο. 
Υπάρχουν τόσα ωραία βιβλία που 
περιμένουν να γίνουν θέατρο. 
Πρέπει όμως πρώτα να διαβαστούν. 
Ευκαιρία να διαβάσουμε κείμενα 

λοιπόν. Μήπως η ανάγνωση 
κειμένων είναι η αρχή ενός θεάτρου 
για τους φτωχούς;

Τι θα συμβουλεύατε έναν 
ανερχόμενο ερασιτεχνικό θίασο;

Να διαβάζει  θεατρικά έργα 
και μυθιστορήματα. Να ακούει 
κλασσική μουσική και τζάζ. 
Να βλέπει επαγγελματικές 
παραστάσεις στη χώρα του και 
στο εξωτερικό. Να διαβάσει το 
βιβλίο του Μπρέχτ «Για ένα φτωχό 
θέατρο».

Τα έχετε δοκιμάσει και τα δύο. 
Τελικά υποκριτική ή σκηνοθεσία;

Και τα δύο. Είναι σαν να μπαίνεις 
από την άλλη μεριά του καθρέφτη.  
Όταν παίζεις  γίνεσαι το είδωλο και 
βλέπεις τη ζωή με  τα μάτια αυτού 
που δεν έχει το δικαίωμα να έχει 
γνώμη.

Η σύγχρονη θεατρική σκηνή στη χώρα μας σήμερα είναι όπως όλα. Χαωτικά και αδια-
βάθμητα. Κάποια πράγματα είναι πολύ καλά και δεν βρίσκουν το χώρο τους. Άλλα είναι 
πολύ καλά και τον βρίσκουν. Άλλα είναι μέτρια ή κακά και μεσουρανούν. Άλλα είναι 
σκουπίδια και κανείς δεν το καταλαβαίνει. Κι άλλα είναι μικρά διαμαντάκια και προ-
χωράνε. Όλα γίνονται τυχαία και είναι δύσκολο έως απίθανο κάτι να έχει συνέχεια.
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

You know you’re from 
Athens, when…
Στην Αθήνα είμαστε καλλιτέχνες, πάει 
και τελείωσε. Δεν χωράει ο τόπος τον 
εικαστικό μας οίστρο, που αψηφά τα 
στενά τοπικά πλαίσια των εκθέσεων 
σε μουσεία και γκαλερί, και ξεχύνε-
ται σε δρόμους και πλατείες. Όλη η 
πόλη ένας καμβάς, σαν να λέμε. Και 
κατά σατανική σύμπτωση, όσο πιο 
μεσογειακή η χώρα, τόσο πιο μεγά-
λος ο αριθμός των καλλιτεχνών του 
δρόμου (βλ. Ισπανία, Ιταλία), που 
επιδίδονται σε κάθε είδους εικαστική 
δημιουργία. Τα δημιουργήματα αυτά 
δεν πληρούν συχνά τις αντικειμενικές 
προϋποθέσεις για να τους αποδοθεί 
καλλιτεχνική αξία, ακόμη συχνότερα 
ποινικοποιούνται και διώκονται ως 
βανδαλιστικά, είναι όμως κατά κύ-
ριο λόγο πηγαία, αυθόρμητα και με 
έντονο το στοιχείο της αμεσότητας. 
Αποσκοπούν δε στο να αφυπνίσουν, 
να ξεσηκώσουν, να καυτηριάσουν, να 
ψυχαγωγήσουν ακόμη, όπως άλλω-
στε και ένα ατομικό εικαστικό έργο. 
Θα φανταζόσασταν ποτέ την πόλη 
χωρίς αυτά τα πολύχρωμα ίχνη και 
λόγια που «κάποιος έγραψε στον τοί-
χο με μπογιά»; 
Αμαλία Βλάχου

Τristesse 
Ένα προσωπάκι θλιμμένο και βγαλμέ-
νο σαν από όνειρο, με μακριά μαλλιά 
και μπούκλες… πρώτη εμφάνιση στη 
Σολωμού και μετά στην Ακαδημίας. 
Στην αρχή κοιτάς μήπως είναι η ίδια 
φιγούρα, αλλά έπειτα καταλαβαίνεις 
ότι απλά είναι ο ίδιος καλλιτέχνης. 
Υπογράφει ως Sonke.  Για κάποιο 
λόγο όταν το πρωτοείδα μου θύμι-
σε τη «νεκρή νύφη». Ναι, ίσως  στο 
πρόσωπο να μη μοιάζουν πολύ, αλλά 
αυτά τα μακριά μαλλιά και η θλίψη, 
αυτή η ζοφερότητα ακόμη απέπνευ-
σαν μέσα μου την ατμόσφαιρα αυτή.  
Η «πολύχρωμη» από τις δυο έχει μά-
λιστα τατού στο στήθος και τα χέρια 
-  το ένα γράφει  john. Μπορεί να πρό-
κειται για το δικό της χαμένο έρωτα 

– ποιος ξέρει; (μπορεί επίσης και να 
μη μάθουμε ποτέ - κλασική κατάληξη 
συζήτησης στην τέχνη, πόσο μάλλον 
στην «ανώνυμη» street art…).
Βασιλική Βελώνα

Βασανίζομαι…
Στην αρχή το πέτυχα σε κάποιο βρώ-
μικο στενό στα Εξάρχεια, με μικρούς 
δειλούς χαρακτήρες. Σαν ψίθυρος 
που ήθελε να βρει το χώρο του ανά-
μεσα στα πολύχρωμα εκκεντρικά 
graffiti. Το προσπέρασα. Ύστερα το 
είδα ξανά κάπου στη Συγγρού με με-
γάλα μοβ γράμματα να χορεύουν στο 
λευκό φόντο του τοίχου. Τα γράμμα-
τα μεγάλωναν και μεγάλωναν ώσπου 
μεγάλωσαν τόσο που έγιναν ικανά να 
καλύψουν την πρόσοψη ενός ολόκλη-
ρου κτιρίου. Ο ψίθυρος έγινε κραυγή. 
Η κραυγή έγινε ανάγκη έκφρασης. Και 
‘συ που αναρωτιέσαι ποιος να το γρά-
φει, τι σημασία έχει; Το έχουν γράψει 
όλοι οι μίζεροι αθηναίοι που λιποψυ-
χούν σ’ αυτή τη γκρίζα, απρόσωπη 
πόλη. Όλοι εκείνοι που χαμένοι στην 
καθημερινότητά τους αδιαφορούν για 
τον ζωή που συνεχίζει να προχωράει. 
Βασανίζομαι. Εσύ;    
Δήμητρα Γκίτσα     

Street art λοιπόν…
Υπάρχουν πολλές ωραίες δουλειές 
γκραφιτάδων στους δρόμους της 
Αθήνας αλλά για να πρωτοτυπήσω 
λέω να αναφερθώ στους μουσικούς 
μας . Κατηγορία 1: Δεν ξέρουν ότι 
παίζουν φάλτσο-ξεκούρδιστα και 
δείχνουν να μην το ακούνε κιόλας 
βασανίζοντας το νευρικό μου σύστη-
μα (βλέπε τον βιολιστή στο Σύνταγμα 
που παίζει ύμνους ομάδων) Κατηγο-
ρία 2: Η παραπάνω κατηγορία με το 
μοναδικό προνόμιο να σταματάνε να 
παίζουν όταν τους δίνεις λεφτά. Κα-
τηγορία 3: Αυτοί που ξέρουν, μόνοι 
τους ή και με άλλους μουσικούς να 
ομορφαίνουν τους δρόμους όπως 
ένας νεαρός με ακουστική κιθάρα 
κάπου στην Ερμού που έπαιζε το 

Summertime (μέχρι που ήρθε για κό-
ντρα ένας πιτσιρικάς με μπαγλαμά) ή 
ο παππούς στο Μοναστηράκι με τους 
Beatles του ( ναιαιαιαι !!).
Αναστασία Τριανταφύλλου

Μην κάνετε παρέα 
με αυτούς που παίρνουν 
πτυχίο στα 4 χρόνια!
Ω ,ναι.. Κι όμως υπάρχουν φοιτητές 
που παίρνουν το πτυχίο τους στα 
τέσσερα χρόνια. Είτε γιατί θέλουν 
να συνεχίσουν τις σπουδές τους, 
είτε απλά για να ξεμπερδεύουν. Να 
ξεμπερδεύουν από τί; Aπ’ την παρά-
ταση της εφηβείας τους; Απ’ την πιο 
ξένοιαστη φάση της  ζωής τους; Ίσως 
είναι η μοναδική περίοδος που η αερ-
γία είναι κοινωνικά απόδεκτή, σχεδόν 
ενδεικτική. Κι αφού περάσουν αυτά 
τα τέσσερα, ανάλαφρα όσο τίποτα 
άλλο χρόνια, ίσως και πιο πριν ακόμα, 
ξεκινούν οι τουλάχιστον ενοχλητικές 
ερωτήσεις. Πότε με το καλό το πτυχίο; 
Ή χρωστάς πολλά ακόμα; Kι εκεί εί-
ναι που αναρωτιέσαι σε ποιο ακριβώς 
σημείο της πλάτης τους έχεις καθίσει 
και δεν το θυμάσαι. Κι όλη αυτή η αγα-
νάκτηση ξαφνικά αλλάζει πορεία και 
στρέφεται σ’ αυτούς που τελειώνουν 
στην ώρα τους. Αυτοί φταίνε για όλα! 
Απομονώστε τους!
Τζένη Κούκα

Bansky, φράγμα 
ασφαλείας στο Ισραήλ
«Η Ισραηλινή κυβέρνηση χτίζει ένα 
τείχος γύρω από τα κατεχόμενα πα-
λαιστινιακά εδάφη. Το τείχος είναι 
παράνομο βάσει του διεθνούς δι-
καίου και μετατρέπει την Παλαιστί-
νη στη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή 
του κόσμου». Αυτά είναι τα λόγια του 
Bansky, ενός “guerilla” graffiti artist, 
για το ισραηλινό τείχος ασφαλείας, 
στο οποίο αποφάσισε να παρέμβει ει-
καστικά. Δύο παιδιά, που χρησιμοποι-
ώντας το φτυάρι δημιουργούν στον 
τοίχο, άνοιγμα σε έναν τροπικό παρά-
δεισο, ένα κορίτσι, που κρατώντας με-
ρικά μπαλόνια εξυψώνεται στον αέρα 
-πιθανώς με στόχο να υπερβεί τα όρια 
του τείχους- είναι μόνο δύο από τα 
εννιά πολιτικά, όχι όμως άμεσα «πο-
λεμικά» σχέδιά του. Καταγόμενος από 
το Bristol, πολιτιστικό χωνευτήρι με 
μεγάλη παράδοση στη street art, ο 
Bansky δημιουργεί τέχνη χιουμορι-
στική, πολιτικά ξεκάθαρη, που προ-
καλεί τη σκέψη των μαζών. Έργο του 
2005, το τείχος, αποτελεί ένα ακόμη 
σχόλιο για τις πολιτικές πρακτικές των 
κυβερνήσεων που κάθε άλλο, παρά 
συνάδουν με την «ευδαιμονία» των 
πολιτών τους.
Ιωάννα Γερακίδη

Ανταπόκριση 
από το Άμστερνταμ
Πρώτες μέρες στο Άμστερνταμ, μπερ-
δεύομαι και καταλήγω στην άλλη 
άκρη του δρόμου που οδηγεί στο 
πανεπιστήμιο. Ανάμεσα σε βιβλιοπω-
λεία, μαγαζιά με kinky εσώρουχα και 
το smartshop ονόματι “Taka Taka”, 
graffiti μεγάλης έκτασης ξεπροβάλ-
λουν το ένα πίσω από το άλλο. Μια 
σύναξη death rockers παίζει μπι-
λιάρδο, δυο κτήρια υπό κατάληψη, 
ζωγραφισμένα από πάνω μέχρι κάτω 
με έναν τεράστιο δράκο σε κίτρινο 
φόντο και σύννεφα σε  γαλάζιο ου-
ρανό. Πιο κάτω, ο Ανούβις σερβίρει 
εσπρέσο σε άλλους θεούς της Αιγύ-
πτου που είναι απασχολημένοι με τα 
κινητά τους και τον Vaneigem, όταν 
στα στενά ένα κοριτσάκι με ρόπαλο 
ετοιμάζει μια δυσάρεστη έκπληξη 
για το αγοράκι που της προσφέρει 
λουλούδια. Φτάνω στο πανεπιστήμιο- 
γκρι και βαρετό. Ακόμη και σε αυτό το 
δρόμο γαμώτο… 
Ανδρομάχη Κοκκινού

BIUS 
(Bodies In Urban Spaces)
Το BIUS είναι το επταετές πρότζεκτ 
του Willi Dorner και ουσιαστικά πρό-
κειται για το σφήνωμα ανθρώπινων 
σωμάτων σε αστικές «τρύπες».  Η 
παραστατική αυτή πρακτική προτεί-
νει μία ακόμη πιθανή συνομιλία με 
το αστικό κενό και ένα νέο τρόπο συ-
σχέτισης μεταξύ πόλης και πολίτη. 
Διαφοροποιείται όμως από τα αντί-
στοιχα εγχειρήματα αρχιτεκτονικού 
τύπου στο ότι οι «τρύπες» αναδει-
κνύονται ως τέτοιες με τη σωματική 
παρέμβαση και μόνο. Δηλαδή, αυτού 
του είδους η περφόρμανς προσκαλεί 
τον περαστικό να επιστρέψει σε μία 
αλληλεπίδραση παιδικής φύσης με 
τον αστικό δημόσιο χώρο, όπως όταν 
αυθόρμητα ένα παιδάκι τσουλάει 
πάνω σε κουπαστές σκαλιών. Καθό-
λου αφελές, το BIUS υπενθυμίζει ότι 
το ανθρώπινο σώμα αποτελεί όχημα 
βιωματικής εξερεύνησης και επανα-
προσδιορισμού του αστικού χώρου, 
ενώ ταυτόχρονα ως περφόρμανς 
συγχέει τα όρια χώρου και σώματος, 
πόλης και πολίτη. 
Αγγελική Ρούσσου

Δείτε:
http://www.dontpaniconline.
com/magazine/arts/bodies-in-
urban-spaces
http://www.ciewdorner.at/
index.php?page=start

   Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι, ανοιχτοί…

H Τέχνη δεν περιορίζεται μόνο στα μουσεία. Γλιστράει 
στους δρόμους, στα στενά, στις πλατείες. Δίνει ζωή στις 
τσιμεντουπόλεις και γεμίζει με χρώμα την γκρίζα καθημε-
ρινότητα. Η Τέχνη αυτή είναι ανώνυμη, σε προκαλεί και σε 
αφυπνίζει. Σε εξιτάρει και σε προβληματίζει. Σου ανοίγει 
παράθυρα της πραγματικότητας που η ρουτίνα της πόλης 
σε εμποδίζει να βλέπεις. Πήραμε λοιπόν, τους δρόμους 
και καταγράφουμε εντυπώσεις!  
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Τόπος: Κλαμπ στην παραλιακή
Χρόνος:  Σάββατο 25 Ιουνίου 2011
Ώρα: 02:15 περίπου
Γεγονός: Λαντζέρης φροντίζει το κομμένο δάχτυλο 
της μπαργούμαν

Είμαι μαλάκας. Τέρμα. Πρέπει να το παραδεχτώ. Είμαι 
μαλάκας. Με κοιτάζει τόση ώρα και εγώ δεν κάνω 

τίποτα. Συνέχεια βρίσκω ένα τέλειο άλλοθι και δεν κάνω 
τίποτα. Πω... Με ξανακοίταξε! Πρέπει να δράσω σήμερα. 
Οπωσδήποτε. Συνέχεια με κοιτάζει. Είναι η μέρα μου 
σήμερα. Μου το είπε και ο Μάριος: «Χρηστάρα, είναι η 
μέρα σου σήμερα». Γαμώ το, έχει και πολύ κόσμο. Σήμε-
ρα τους ήρθε όλους να κάνουν πάρτυ; Δεν έχουμε χα-
λαρώσει καθόλου. Τουλάχιστον έχει κέφια ο dj και παίζει 
όλο Χατζηγιάννη. Σιγά κοπελιά! Θα με ρίξετε! Καλά 
μωρέ πως χορεύουν έτσι; Χέρια αλλού, πόδια αλλού... 
Τί έγινε πάλι; Ξανά μάζεμα; Από τότε που έβαλαν αυτά 
τα καινούρια πλυντήρια, μου έχει φύγει το κλαπέτο. Τα 
πλένουν πολύ αργά και έχει γεμίσει ο τόπος ποτήρια. 
Τουλάχιστον θα πάω κοντά στην Νάντια. Πόσο όμορφη 
είναι... Και φοράει και αυτό το μίνι πάλι. «Σκέτο καυλί», 
που θα έλεγε και ο Βαγγέλης στην πόρτα. Θα της πω 
να πιούμε ένα σφηνάκι, αφού παραδώσω τα υπόλοιπα. 
Μου έκλεισε και το μάτι τώρα... Καλά, σήμερα είμαι για 
μεγάλα πράγματα. Καλά τι έχει κάτω το πάτ... Γαμώ τα 
ποτήρια μου! Σκατά. Κοίτα να δεις τώρα... Καλά έσπα-
σαν όλα; Αυτό μου έλειπε τώρα... Καλά η Νάντια γιατί 
πιάνει το χέρι της; Κόπηκε; Μα πόσο μαλάκας είμαι; Την 
έκοψα την κοπέλα από την μαλακία μου. Στο δάχτυλο 
πρέπει να είναι. Βγάζει και αίμα. Είχα κοπεί και εγώ όταν 
ήμουνα δημοτικό και η μάνα μου είχε ρουφήξει το αίμα. 
Αυτό θα κάνω. Θα το εκτιμήσει και θα πιω και το αίμα 
της. Θα είμαστε ακόμα πιο κοντά. Είναι γλυκοαίματη. 
Καλά, μπορεί να φταίει και το malibu-ανανά που είπια 
πριν. Σταμάτησε. Καλά τα έλεγε η μάνα μου. Εντάξει, 
την σάλιωσα λίγο, αλλά έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα 
συνέβαινε και αυτό. Πάω να σκουπίσω. Η νύχτα είναι 
δικιά μας. Σ’αγαπώ.  

Αναρωτιέμαι τόση ώρα που τον κοιτάζω, τι σκέφτεται 
ο άνθρωπος και δεν έρχεται! Έχουμε πνιγεί στο 

ποτήρι χριστιανέ μου εδώ πέρα! Σε λίγο θα σερβίρω 
ποτά στη χούφτα. Τι δεν καταλαβαίνεις; Πάλι λαϊκό 
προσκύνημα Σάββατο βράδυ στο μαγαζί. Τρέχει κι 
αυτός ο κακομοίρης στη λάντζα, αλλά και ‘γω εδώ στη 
μπάρα πνίγομαι. Από όλες τις απόψεις. Μου κάνει νερά 
και ο Βαγγέλης, βλέπεις. Κάθεται πόρτα και χαριεντί-
ζεται με τα ξεκωλάκια - ε, τα κοριτσάκια ήθελα να πω. 
Μου φαίνεται θα πάρω φόρα μες απ’ τη μπάρα και θα 
αρπάξω καμία απ’ το μαλλί. Κι είναι και τα λιγούρια γύρω 
τριγύρω. Πρώτη φορά βλέπεις γυναίκα ρε φίλε; Ναι 
αυτό που κοιτάς είναι βυζί, απ’ αυτό έτρωγες βρε μάπα, 
που αν ήξερε η μάνα σου πως θα γινόσουν εσύ θα κανε 
στείρωση. Τι θα γίνει ρε Χρηστάρα με κείνα τα ποτήρια, 
πουλάκι μου;... Έδωσε ο θεός κι έρχεται. Άμα φτάσει 
κιόλας έτσι που τον πάει το δίσκο, θαύμα θα ναι. Έτσι 
Χρηστάρα μου, μάζεψε τα βρώμικα αγορίνα μου, άιντε 
και ξημέρωσε καμάρι μου. Μη με κοιτάς στο στόμα βρε 
μανάρι μου, με τόσα ντεσιμπέλ δε θα μ’ ακούσεις. Να 
πάταγα καμια φωνή μπας και δω ποτήρι πλυμένο στον 
πάγκο. Ωχχχχχχχχ! Με γάμησες ρε Χρηστάρα! Πρόσεχε 
λίγο ρε πουλάκι μου. Πώς θα δουλέψω με κομμένο 
δάχτυλο και με αίματα να τρέχουν ρε Χρηστάρα; Που το 
χεις το μυαλό αγόρι μου; Τόσο ωραίο κεφάλι και να ‘ναι 
άδειο, κρίμα ρε Χρηστάρα! Ναι εντάξει σε συγχωρώ, 
μην παίρνεις αυτό το ύφος της βρεγμένης γάτας. Ναι, 
κατά λάθος έγινε. Ναι, σε συγχωρώ είπαμε. Είσαι καλό 
παιδί κι ας είσαι αργόστροφος. Πλάκα μου κάνεις τώρα 
ότι μου γλύφεις το δάχτυλο! Ά ρε Χρηστάρα, είσαι και 
μεγάλη ψυχή τελικά. Είσαι άρχοντας αγόρι μου! Βαγγέ-
ληηηηηηη, άσε κάτω αυτό τον κώλο τώρα!

Αθανάσιος Γεωργόπουλος
Αλεξάνδρα Χαντζή

Ένα γεγονός. Δύο πρωταγωνιστές. 
Στο ίδιο σημείο, την ίδια στιγμή. 
Δυο κόσμοι συναντώνται για λίγο. 
Βιώνουν το ίδιο γεγονός. 
Βιώνουν το ίδιο γεγονός όμως; 
Η απάντηση αχνοφαίνεται 
αν διαβάσουμε ανάμεσα 
στις γραμμές.

 ανάμεσα στις γραμμές

Ένα γεγονός. 
Δύο πρωταγωνιστές. 
Στο ίδιο σημείο, την 
ίδια στιγμή. Δυο κόσμοι 
συναντώνται για λίγο. 
Βιώνουν το ίδιο γεγονός. 
Βιώνουν το ίδιο γεγονός 
όμως; Η απάντηση 
αχνοφαίνεται αν 
διαβάσουμε ανάμεσα 
στις γραμμές.


