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Το Καλειδοσκόπιο δημοσιεύει μόνο ενυπόγραφα 
κείμενα. Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν 
απαραιτήτως τις θέσεις του περιοδικού. 

Συνδρομές Η ετήσια συνδρομή του περιοδικού 
ανέρχεται στα 10€  (Τέσσερα Τεύχη).

Αμαρτίες: Ζητάμε ταπεινά συγνώμη από το 
Γιώργο Ρομπόλα, που τον γράψαμε με το γαλλικό 
του ψευδώνυμο στο προηγούμενο τευχος. 

Αναζητήστε το Καλειδοσκόπιο στις σχολές
 του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, 
του Πανεπιστημίου Πειραιά, του Παντείου 
Πανεπιστημίου, στην Πανεπιστημιακή Λέσχη αλλά 
και εκτός ασύλου. Συνδυάζεται τέλεια με καφέ ή 
ποτό... ΕΝ ΑΔΕΛΦΟΙΣ, ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ, ROSEBUD, 
RUE DE MARSEILLE, ΚΑΘ’ΟΔΟΝ, ΚΟΚΚΟΙ ΚΑΦΕ, 
ΤΡΑΛΑΛΑ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ, BARTESSERA, TOY, BOOZE, 
ΜΥΛΟΣ, ΧΑΡΤΕΣ, ΚΑΦΕΤΙ, CUSCO, ΠΩΛΕΙΤΑΙ, ΒΟΧ, 
FLORAL, ΔΙΠΛΟ ΚΑΦΕ, STUDIO, VOX-ΛΙΒΑΝΗΣ, 
5 ΔΡΟΜΟΙ, ΠΟΔΗΛΑΤΟ, ΚΑΦΕΚΟΥΤΙ, ΟΣΤΡΙΑ, 
ΜΙΚΡΟ ΚΑΦΕ, κινηματογράφο... ΑΛΦΑΒΙΛ, ΑΣΤΥ, 
ΕΛΛΗ, ΤΙΤΑΝΙΑ,ΤΡΙΑΝΟΝ, θέατρο... ΦΟΥΡΝΟΣ, 
ΧΥΤΗΡΙΟ, μουσική...ROCK’N’ROLL, CIRCUS, βιβλίο... 
ΠΟΛΙΤΕΊΑ, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΙΑΝΟΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑ, 
ΩΚΕΑΝΙΔΑ, ξενες γλώσσες... ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΙΤΟΥΤΟ

3ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 6394
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Ευχαριστούμε θερμά τη Φ.Ε.Κ. (Φοιτητική Ένωση Κρητών) για την αμέριστη συμπαράστασή της 
και την παραχώρηση του χώρου της για τις συγκεντρώσεις του Καλειδοσκοπίου.
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π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Τι σημαίνει για εσάς «άσπρο πιάτο»; Μήπως την έλ-
λειψη φαγητού; Ή μήπως την έναρξη μιας περιόδου 
πρόχειρου φαγητού; Τώρα ένα νέο μουσικό μεζεδο-
πωλείο ήρθε να δώσει άλλη έννοια στην φράση και 
να σβήσει το φαινόμενο του πεινασμένου φοιτητή. 
Πού; Μα φυσικά στο κέντρο φοιτητών, στου Ζωγρά-
φου. Το Άσπρο Πιάτο προσφέρει έναν άνετο, ζεστό 
χώρο στις υπηρεσίες και τις... ορέξεις κάθε φοιτητή. 
Μια μεγάλη γκάμα φαγητών, αλλά και ποτών, σας 
περιμένει στην καλύτερη ποιότητα και φυσικά, στην 
καλύτερη τιμή. Κάθε μέρα ζωντανή μουσική σας δί-
νει την τέλεια συνοδεία. Άντε... και άσπρο π(ι)άτο!

Άσπρο Πιάτο 
Χερσικράτους 8 & Λ. Παπάγου 145, Ζωγράφου, 210 7782189



Μία οκτάβα 
πάνω
Τον τελευταίο καιρό 
νιώθω παράξενα, 
αμήχανα στην 
παρουσία των 
ανθρώπων δίπλα 
μου. Το μόνο που με 
ανακουφίζει είναι 
ο ήχος εκείνου του 
πιάνου. Το μαύρο 
πιάνο που κανείς 
δεν προτιμά για 
μελέτη γιατί δεν έχει 
αυτόν τον έντονο, 
διαπεραστικό  και 
εύκολο ήχο που αποζητούν όλοι. Ακούγεται σκοτεινό, όταν κάποιος 
αγγίξει τα σκληρά του πλήκτρα. Γι’ αυτό το αγαπώ με πάθος. Στέκομαι 
απέναντί του και παίζω χωρίς έμπνευση. Ντο…ντο. Δύο νότες. Ρε… 
ρε. Δύο ίδιες νότες. Μι… μι. Μα, όχι. Φα… φα. Παίζω μια οκτάβα. 
Σολ… σολ. Δύο διαφορετικές συχνότητες με το ίδιο όνομα. Λα… 
λα. Δύο διαθέσεις στον ίδιο άνθρωπο. Σι… σι. Ο ίδιος άνθρωπος 
οχτώ αιώνες -δεκαετίες, χρόνια, μήνες, μέρες, ώρες- μετά. Ντο… ντο. 
Τόσο αλλαγμένος, αλλά στην ουσία του τόσο ίδιος. Και συνεχίζω να 
μελετάω αναζητώντας μια έμπνευση που γεννιέται αιώνες τώρα από 
την ακολουθία οχτώ μουσικών φθόγγων. Οχτώ, όχι εφτά. Την ξέρω 
τη θεωρία περί επτάφθογγης κλίμακας. Μόνο που… να, πιστεύω πως 
για να τελειώσει κάτι πρέπει να ακολουθήσει αμέσως κάτι καινούριο, 
με την ίδια αγάπη, το ίδιο πάθος, την ίδια δύναμη, μια οκτάβα πάνω.    
Σοφία-Μαρία Παλόγλου
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BRAIN
STORMING

Το Καλειδοσκόπιο γίνεται 8 χρονών 
και το φιλοσοφεί. 
Τι σημαίνει ο αριθμός 8 στις ζωές μας; 
Πολύ περισσότερα από όσα φαντάζεστε!

Η AIESEC είναι το διεθνές δίκτυο για νέους να ανακαλύψουν 
και να αναπτύξουν τις ικανότητες και δυνατότητές τους, με 
σκοπό να έχουν θετική επιρροή στην κοινωνία. Παρούσα σε 
100 χώρες και πάνω από 1100 Πανεπιστήμια, αποτελεί τον με-
γαλύτερο διεθνή φοιτητικό, εκπαιδευτικό, μη κομματικό και 
μη κερδοσκοπικό οργανισμό.  Η AIESEC διοικείται αποκλειστι-
κά από φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους, δίνοντας έτσι 
την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ηγετικές 
τους ικανότητες καθοδηγώντας τον οργανισμό προς το όρα-
μα του. Επίσης τα μέλη του οργανισμού, έχουν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν, να συνεργαστούν και να διασκεδάσουν με φοι-
τητές από όλο τον κόσμο, συμμετέχοντας είτε σε συνέδρια τα 
οποία διοργανώνονται από τα ίδια τα μέλη της AIESEC, είτε στο 
πρόγραμμα ανταλλαγής της AIESEC, μέσω του οποίου μπο-

ρούν να ζήσουν και να εργαστούν σε μια από τις 100 χώρες 
του δικτύου της από 2 μήνες μέχρι 1,5 χρόνο! Τέλος, η AIESEC 
παρέχει την ευκαιρία στα μέλη της να ασχοληθούν με επίκαι-
ρα κοινωνικά και επιχειρηματικά θέματα, τα οποία αποτελούν 
πάθος πολλών από τους νέους της εποχής μας, και έχουν άμε-
ση επίδραση στο κοινωνικό περιβάλλον. Τα μέλη της AIESEC 
μπορούν να ενημερωθούν γύρω από αυτά τα θέματα αλλά και 
να ενημερώσουν μέσω της συμμετοχής ή και της συνδιοργά-
νωσης δραστηριοτήτων βασισμένων εξ’ ολοκλήρου σε αυτά.

Πληροφορίες στο γραφείο μας: Ευριπίδου 14 
στον ημιόροφο, (Δευτέρα – Παρασκευή 12-5)
Τηλέφωνο: 2103241705
Email: aiesec_ekpa@yahoo.com

Οι εργατοώρες είναι 
βαμμένες με αίμα
1η Μα’ί’ου 1886, 400,000 εργάτες 
βγαίνουν στους δρόμους του 
Σικάγου με ένα αίτημα: 8 ώρες 
δουλειά,8 ώρες ανάπαυση 
και ψυχαγωγία, 8 ώρες ύπνο. 
Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό: 
4 εργάτες οδηγήθηκαν στην 
κρεμάλα και ένας αυτοκτόνησε. 
Σήμερα, στον εργατικό 
μεσαίωνα που αναβιώνει 
γύρω μας, ένα αντίστοιχο 
αίτημα φαντάζει τουλάχιστον ουτοπικό. Η γενιά των 600ευρώ δεν έχει πια 
αυταπάτες. Δουλεύει για να ζήσει. Δουλεύει πολύ. Δουλεύει περισσότερο. 
Δουλεύει τη μέρα. Δουλεύει τη νύχτα. Κάνει 1, κάνει 2 δουλειές. Βασικά 
δουλεύει .Συχνά και τον εαυτό της. Δεν αναπαύεται, δε ψυχαγωγείται. Απλά 
διασκεδάζει, σκορπά την οργή της. Και το πληρώνει ακριβά, καμιά φορά πολύ 
ακριβά. Μετά κοιμάται, αν  προλάβει. Καμιά φορά κοιμάται χωρίς να το ξέρει. 
Δεν προσπαθεί, δε θέλει να το ξέρει. Και αν το θυμηθεί, καμιά φορά, ζει…
Σία Γεωργοπούλου

8/6/2006, 8/3/2007
Δύο ημέρες σταθμοί για το φοιτητικό κίνημα. 
Πανελλαδικές πορείες στο κέντρο της Αθήνας κατά του 
νόμου πλαισίου. Φοιτητές όλων των σχολών και όλων των 
πόλεων συγκεντρώνονται εδώ και η φωνή διαμαρτυρίας 
τους γίνεται κραυγή απελπισίας, όταν συναντιέται με 
τα γκλομπ, τα δακρυγόνα, την καταστολή. Συλλήψεις, 
ξυλοδαρμοί, σοβαροί τραυματισμοί και η καταστολή 
παίρνει τη μορφή της πιο απροκάλυπτης επίθεσης των 
τελευταίων πορειών. Με αποκορύφωμα αυτή, στις 8/3, 
με μια ολόκληρη παραφιλολογία σχετικά με το άγαλμα 
του Άγνωστου Στρατιώτη, τις ευθύνες, τα κίνητρα και τις 
προθέσεις με μια μικρή παράλειψη όμως: τις χιλιάδες των 
φοιτητών που είχαν βγει εκείνη τη μέρα στο δρόμο, ως 
ύστατη προσπάθεια ματαίωσης της ψήφισης του νόμου-
πλαισίου…
Κλειώ Κόνδη

8 χρόνια Καλειδοσκόπιο
Αφορμή ή καλύτερα αιτία της ιδέας του συγκεκριμένου 
δισέλιδου. Μέρος ή πιο συναισθηματικά περιεχόμενο 
της ζωής μου τα τελευταία τρία χρόνια. Προσπάθεια 
ή για την ακρίβεια ξεκώλωμα μίας ομάδας x (και y 
και ω) ανθρώπων. Ένα ακόμα κειμενάκι-δείγμα του 
αυτοθαυμασμού, του εθισμού (της αυτοϊκανοποίησης 
και τα λοιπά) μας σε αυτό. Ύστερα από 8 χρόνια δεν 
υπάρχει επιστροφή… 30 τεύχη, 48 (ή κάτι λιγότερο) 
σελίδες το καθένα, 600 (ή κάτι περισσότερο) λέξεις 
η καθεμία, 6 +Οδηγοί, 3 Φεστιβάλ, δεκάδες πάρτι, 
χιλιάδες μέλη, εκατομμύρια αναγνώστες, 1 γραφείο, 
1 ομάδα, 1 φοιτητικό περιοδικό. Μπορεί να λείπουν 
οι κάμερες (λέμε τώρα…) αλλά το πιο μακροχρόνιο 
ριάλιτι της ιστορίας βρίσκεται στα χέρια σας! Καλή 
συνέχεια!      
Ελένη Μπάρλα

G8, «Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ 8»
Όλα ξεκίνησαν από την πετρελαϊκή κρίση του ’73: οι πλούσιες δυτικές χώρες οργανώθηκαν 
σε ομάδα(!), για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές απώλειες. Τα μέλη: Καναδάς, ΗΠΑ, Γαλλία, 
Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ρωσία από το 1997- ή αλλιώς το 14% του 
παγκόσμιου πληθυσμού, το 65% της παγκόσμιας οικονομίας, το 72% της στρατιωτικής, και το 
97% της πυρηνικής δύναμης στον κόσμο. Συναντιούνται κάθε χρόνο και συζητούν προβλήματα 
της Γης, προβληματίζονται, δίνουν υποσχέσεις που δεν κρατάνε και τα ξαναλένε την επόμενη 
χρονιά. Στην ιστορία έμεινε η συνάντηση κορυφής της Γένοβα (2001), η τελευταία σε μεγάλη πόλη: 
η διακρατική καταστολή έφτασε στο απόγειο της με τη δολοφονία του διαδηλωτή Κάρλο Τζουλιάνι. 
Η ιταλική αστυνομία αρχικά ισχυρίστηκε πως χτυπήθηκε στο κεφάλι από πέτρα αναρχικών. ‘Ομως 
φωτογραφίες διαδηλωτών έδειξαν πως πυροβολήθηκε από καραμπινιέρο, ο οποίος αθωώθηκε 
στη δίκη που ακολούθησε: το δικαστήριο έκρινε ότι η σφαίρα απλώς εξοστρακίστηκε…!  
Πηνελόπη Τσιλίκα

Octopus’s Garden
Αυτός ο Οκτάπους Κεφαλόποδος, το 
αγαπητό μας Χταπόδι, τραβάει πολλά. 
Ζει μια μικρή, βαρετή, εξάμηνη ζωή 
υποθαλασσίως, σέρνοντας τα οχτώ 
ποδάρια του. Κι όπως στον Ρίλκε, 
έρωτας και θάνατος πάνε χέρι χέρι για 
το χταπόδι. Τα αρσενικά ζουν ελάχιστα 
μετά το ζευγάρωμα αφού χάσουν 
το τρίτο τους πόδι, τον εκτοκότυλο 
τον σπερματοφόρο, ενώ τα θηλυκά 
πεθαίνουν μόλις αφήσουν τα έτοιμα 
αυγά τους σε ασφαλές υγρό μέρος… Δεν 
τρώνε τίποτε σε περίοδο ζευγαρώματος, 
αλλά δεν πεθαίνουν από αυτό. Από 
πάθηση των ματιών πεθαίνουν. Αυτά 
που τόσα έχουν δει τα μάτια τους, 
που ξέρουν να χύνουν μελάνι και να 
κρύβονται. Είναι τα πιο έξυπνα μαλάκια. 
Έχουν και μαθησιακές δυνατότητες. 
Άλλωστε αναγκάζονται να επιβιώσουν 
χωρίς γονείς, κι έτσι μαθαίνουν τα πάντα 
μπουρμπουλιθρίζοντας τον μοναχικό 
βίο τους.   
Ηλίας Κολοκούρης

Τι 8! Ούτε μισή!
Οχτώ ώρες δουλειά, οχτώ ώρες διασκέδαση και οχτώ ώρες 
ύπνος. Η σκέψη αυτή με βρίσκει στο τελευταίο οκτάωρο, 
αυτό του ύπνου. Ο οποίος -ύπνος- δεν λέει να καταδεχτεί να 
έρθει. Βέβαια δεν έχει κι άδικο. Τέσσερις τη νύχτα και ορδές 
ενοχλητικών ήχων κάνουν πάρτυ στο δωμάτιό μου. Μέχρι 
στιγμής μπορώ να πω πως έχουν περάσει από το δρόμο 
οχτώ μηχανάκια με πειραγμένη εξάτμιση και πως οχτώ 
φορές κάποιος νευρικός οδηγός έχασε την ψυχραιμία του 
και πάτησε την κόρνα. Επίσης, τη μισόκουφη γιαγιά που μένει 
απέναντι φαίνεται την έπιασαν οι ζέστες, γιατί έχει ανοίξει 
το παράθυρο και παρακολουθεί κάτι απροσδιόριστο στην 
τηλεόραση, φυσικά στη διαπασών. Δεν θέλει πολύ να μείνεις 
ξάγρυπνος και να σε βρει το χάραμα κακόκεφο και στριφνό 
σαν χθεσινό μπαγιάτικο κουλούρι. Και άντε τώρα να αρχίσεις 
το επόμενο οκτάωρο…   
Έφη Xριστοφίλου
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Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πώς γίνεται τα ναρκωτικά, όπως φυσικά και τα όπλα -μετρώντας εκατομμύρια θύ-
ματα το χρόνο, να είναι ταυτόχρονα παράνομα αλλά και σχεδόν τόσο προσιτά όσο ένα πακέτο τσίχλες...;  

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Από τον παράδεισο στην κόλαση, και με τα ναύλα «κερασμένα»

ΠΡΙΝ ΤΗΝ «ΕΚΠΤΩΣΗ»...
Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα πολ-
λές από τις πλέον απαγορευμένες 
ψυχοτρόπες ουσίες αποτελούσαν 
συστατικά ευρέως χρησιμοποιού-
μενων προϊόντων στην Ευρώπη, την 
Αμερική και την Ασία. Το όπιο ως ευ-
φορικό μέσο αναφέρεται για πρώτη 
φορά το 1483 στην Κίνα ως μέσο 
που ενισχύει τη σεξουαλική διάθε-

ση και αυξάνει τη γονιμότητα. Στην 
κοσμοπολίτικη Σμύρνη οι Σμυρνιές 
χρησιμοποιούσαν το αφιόνι, όπως 
αποκαλούσαν το όπιο, για να διε-
γείρουν τον άντρα τους σε ερωτι-
κά παιχνίδια ή ακόμα και για να τον 
κοιμίσουν, αν ήθελαν να ξεπορτί-
σουν. Στο Δυτικό κόσμο, η χρήση 
του οπίου ήταν κυρίως φαρμακευ-
τική. Οι θεραπευτικές ιδιότητές του 

ήταν γνωστές και στον Ιπποκράτη. 
Αργότερα,  το λάβδανο -αλκοολι-
κό διάλυμα οπίου- που παρασκευ-
άστηκε τον 15ο αιώνα από τον Πα-
ράκελσο, ήταν διαδεδομένο τον 18ο 
αιώνα στην Ευρώπη ως ηρεμιστι-
κό και αναλγητικό. Το «παρηγορικό» 
(=παυσίπονο φάρμακο) με περιεκτι-
κότητα σε όπιο 92%, και σε αλκοόλ 
46% συνιστούταν ακόμα και σε παι-

διά με συγκεκριμένη δοσολογία. 
Αναφορές στην κάνναβη βρίσκου-
με για πρώτη φορά τον 5ο αιώνα 
π.Χ. σε συγγραφικό έργο του «πα-
τέρα της ιστορίας» Ηρόδοτου, ενώ 
καρβουνιασμένοι σπόροι κάνναβης 
έχουν βρεθεί από τη Νεολιθική επο-
χή στην περιοχή της Ρουμανίας. Από 
τον 5ο αιώνα π.Χ. και μετά οι σχετι-
κές αναφορές σε συγγράμματα αρ-

χαίων Ελλήνων συγγραφέων πλη-
θαίνουν. Μέσα από αυτές φαίνεται 
πλέον καθαρά ότι οι αρχαίοι Έλληνες 
καλλιεργούσαν την κάνναβη και την 
χρησιμοποιούσαν ως πρώτη ύλη για 
την κατασκευή καραβόπανων, σχοι-
νιών και υφασμάτων κάθε λογής ως 
θεραπευτικό αλλά και ως ευφορικό 
μέσο. Η χρήση της κάνναβης ήταν 
γνωστή στην Κίνα από το 3000 π.Χ., 
ενώ το 2003 ανακαλύφθηκαν κομ-
μάτια φύλλων κάνναβης πλάι σε 
έναν 2500-2800 ετών μουμιοποιη-
μένο σαμάνο. Επίσης, λαοί, στους 
οποίους ήταν διαδεδομένη η χρήση 
κάνναβης, ήταν οι αρχαίοι Ινδοί, οι 
Ασσύριοι, αλλά και οι Σκύθες και οι 
Θράκες. Δεν είναι τυχαίο, ίσως, ότι 
οπαδοί της λατρείας του Διονύσου,η 
οποία σχετίζεται με την κατάσταση 
έκστασης και «μέθης», πιθανόν κα-
τάγονταν από τη Θράκη και μάλλον 
έκαναν χρήση κάνναβης για να επι-
τύχουν αυτό το αισθησιακό επίπεδο. 
Για παρόμοιους λόγους χρησιμοποι-
ούνταν και από τους μουσουλμά-
νους Σούφι.
Η ηρωίνη, οπιούχο που κατασκευά-
στηκε το 1898, το 1900 κυκλοφόρη-
σε στην αγορά  ως καταπραϋντικό 
για το βήχα, ενώ η «γλυκο-ηρωίνη», 
μίγμα ηρωίνης και γλυκερίνης - συ-
χνά με την προσθήκη ζάχαρης ή μυ-
ρωδικών - για να έχει πιο ευχάριστη 
γεύση, ως γιατρικό για το άσθμα, τον 
βήχα και την πνευμονία. Όσο για το 
δημοφιλές ανάμεσα στις μητέρες,  
Mrs.Winslow’s Soothing Syrup, που 
περιείχε 65mg μορφίνη, είχε μόνο 
στόχο να κάνει τα μικρά παιδιά να 
σωπάσουν και να αφήσουν τη μη-
τέρα τους ήσυχη. Τα οπιούχα επιβα-
ρύνονταν με φόρο, αν και μέχρι το 
1906 δεν ήταν υποχρεωτικό να ανα-
γράφονται τα συστατικά τους. 
Τα φύλλα του φυτού κόκα, από τα 
οποία εξάγεται η γνωστή κοκαΐνη, 
συνήθιζαν να μασούν οι αυτόχθο-
νες των Άνδεων στη Νότιο Αμερι-
κή κατά τη διάρκεια των ομαδικών 
μετακινήσεών τους από τη μια το-
ποθεσία στην άλλη για την εξεύρε-
ση τροφής, για να καταπολεμούν 
την πείνα και την κούραση. Επίσης, 
σε συγκεκριμένες ιεροτελεστίες, ο 
μάγος της φυλής χρησιμοποιούσε 
φύλλα κόκας για τελετουργικούς 
σκοπούς. Αρκετούς αιώνες αργό-
τερα η κοκαΐνη αποτελούσε τοπι-
κό αναισθητικό για τον πονόδοντο 
και «σε έφερνε και στο κέφι». Όσο 
για τα «κρασιά κοκαΐνης» στα οποία 
αποδίδονταν θεραπευτικές ιδιότη-
τες, καταναλώνονταν το δίχως άλλο 
κυρίως για την «ψυχαγωγική» τους 

επίδραση και με τις ευλογίες του 
Πάπα Λέοντα του ΧΙΙΙ που τα είχε 
δοκιμάσει και επιδοκιμάσει. Η πα-
σίγνωστη Coca-Cola μόλις το 1906 
άρχισε να παράγεται από φύλλα κό-
κας, από τα οποία είχε απομακρυν-
θεί η κοκαΐνη. 

ΚΙ ΥΣΤΕΡΑ ΗΡΘΕ... ΤΟ ΚΕΡ-
ΔΟΣ- Η «ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ»
Η βιομηχανική επανάσταση σημα-
τοδότησε τεράστιες αλλαγές στον 
τρόπο επιδίωξης του κέρδους. Τα 
φυσικά ναρκωτικά έγιναν αντικεί-
μενο επεξεργασίας, με αποτέλεσμα 
περισσότερη ποικιλία ειδών, τρόπων 
παραγωγής και χρήσης, με άλλα λό-
για την ανάπτυξη μίας «τέλειας» αγο-
ράς. Άμεση κρατική αντίδραση: οι 
ποινικοποιήσεις.
Την αρχή έκαναν -ποιός άλλος; -οι 
Η.Π.Α, γύρω στο 1875, ποινικοποι-
ώντας μόνο το όπιο για κάπνισμα. 
Λέγεται πως επρόκειτο περισσότε-
ρο για μια πράξη πολιτική, με σκοπό 
την περιθωριοποίηση της οργανω-
μένης και εμπορικά ικανής (=οικο-
νομικά επικίνδυνης) κινεζικής μειο-
νότητας. Ισχυρισμός που, ενισχύεται 
απ’ το ότι και οι ανίσχυρες μειονότη-
τες των «Νέγρων» και των Ινδιάνων 
έκαναν χρήση οπιούχων(μάλιστα οι 
τελευταίοι έτσι επινοούσαν τα ευφά-
νταστα ονόματά τους), αλλά κανείς 
δεν ασχολήθηκε μαζί τους.
Στην Ελλάδα, η πρώτη ποινικοποί-
ηση εντοπίζεται το 1919, στο νόμο 
περί αλητείας και επαιτείας: «Όστις, 
άεργος ων ή αποδεδειγμένως διά-
γων άτακτον βίον, επιδίδεται καθ’ 
έξιν εις χασισοποτίαν, φοιτών προς 
τούτο εις τοιούτου είδους καταγώγια 
ή άλλα ενδιαιτήματα τιμωρείται με 
φυλάκιση 1 έτους». Εδώ, βέβαια, δεν 
ποινικοποιείται η πράξη της χρήσης 
ναρκωτικών, αλλά η ιδιότητα του πε-
ριθωριακού χασικλή. Το 1920 απα-
γορεύεται τελείως η καλλιέργεια και 
η χρήση της ινδικής κάνναβης, και 
το 1935 οι καλλιεργητές της Πελο-
ποννήσου παραδίδουν 35 τόνους 
χασίς, με αποζημίωση 75.000.000 
δρχ.
Αργά ή γρήγορα, κι άλλες πολιτείες 
μιμήθηκαν το αμερικανικό παρά-
δειγμα υποδυόμενες το ρόλο της 
υπερπροστατευτικής μητέρας. Τα 
οπιούχα -και όχι μόνο- έγιναν παρά-
νομα, γιατί ο πολίτης δεν ήταν ικα-
νός να τα αντιμετωπίσει υπεύθυνα, 
γιατί η δημόσια υγεία κινδύνευε, ή 
τουλάχιστον έτσι μας είπαν.
Το εγχείρημα, κρίνοντας εκ του 
αποτελέσματος, απέτυχε. Η ποινι-
κοποίηση συγκεκριμένων ουσιών 

 Πρόκειται για το ποτό υψηλής περιεκτι-
κότητας σε αλκοόλ (55-75% Vol), με το χα-
ρακτηριστικό πράσινο, σμαραγδί χρώμα. 
Είναι απόσταγμα διαφόρων βοτάνων, αλλά 
κυρίως του Artemisia Absinthioum, το 
οποίο είναι η κύρια πηγή της αμφιλεγό-
μενης ουσίας Thujone. Παρόλο που τελικά 
διώχθηκε σαν αποδιοπομπαίος τράγος , ο 
Ιπποκράτης και ο Πυθαγόρας συνιστού-
σαν αυτό το φυτό σαν φάρμακο για διάφο-
ρες ασθένειες. Ειδικά η κατανάλωσή του 
από τα γαλλικά στρατεύματα στον πόλε-
μο της Αλγερίας, βοήθησε στη γρήγορη 
διάδοση και κατανάλωση του ποτού. Στα-
διακά έγινε το αγαπημένο ποτό και πηγή 
έμπνευσης πολλών καλλιτεχνών της επο-
χής (Van Gogh, Picasso, Manet, Emil Zola, 
Oscar Wilde, Ernest Hemingway), καθιέ-
ρωσε την «Πράσινη Νεράιδα» σα σύμβο-
λο έμπνευσης και συνάμα αμφισβήτησης, 
εκτοξεύοντας την κατανάλωσή του στα 
ύψη. Η ουσία Thujone κατηγορήθηκε για 
περίεργες παρενέργειες, όπου ήταν τελικά 
και το έναυσμα για τον ανελέητο πόλεμο 
εναντίον του absinthe. Εθισμός, μετά από 
μακροχρόνια χρήση, τοξικότητα εάν κα-
ταναλωθεί μεγάλη ποσότητα, πρόκληση 
παραισθήσεων και παρανοϊκής συμπερι-
φοράς ήταν μερικές από τις κατηγορίες, 
που ποτέ όμως δεν τεκμηριώθηκαν επι-
στημονικά. Κυκλοφορεί, πλέον, νόμιμα 
στην Αυστρία και την Τσεχία.

Έστω ότι μια απ’ αυτές τις μέρες, 
κάποιος ανυποψίαστος ξένος 
περπατά στις «ύποπτες» συνοικίες 
της Αθήνας και του κόσμου, και 
βλέπει τις συναλλαγές με ένα 
μόνο τηλεφώνημα, τις πεταμένες 
σύριγγες και τους τοξικομανείς 
να σέρνονται αβοήθητοι στα 
πεζοδρόμια. Και βλέπει κι εμάς 
τους υπόλοιπους, πολίτες και 
όργανα «της τάξεως και της 
ασφάλειας», να σφυρίζουμε 
αδιάφορα. Το τί θα σκεφτεί για 
την ανθρωπιά των ανθρώπων 
είναι συζητήσιμο. Σίγουρα, όμως, 
δε θα φανταστεί με τίποτα πως τα 
ναρκωτικά είναι παράνομα.
Όσο απίστευτο κι αν φαίνεται, 
κάποτε τα ναρκωτικά ούτε ήταν 
παράνομα, ούτε αποτελούσαν 
κοινωνική μάστιγα. Μια διαδρομή, 
τελικά μόνο φαινομενικά αθώα...
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προκάλεσε ένα φαύλο κύκλο δημι-
ουργίας νέων, χημικών ναρκωτικών, 
ώστε οι έμποροι να ξεφύγουν έστω 
και λίγο απ’ τη νομοθετική πρόβλε-
ψη. Η απαγόρευση μυθοποίησε τον 
«απαγορευμένο καρπό», κι ακόμα 
περισσότεροι μπήκαν στον πειρα-
σμό του Αδάμ και της Εύας. Οι χρή-
στες βρέθηκαν σε χειρότερη θέση, 
καθώς ο έλεγχος των ουσιών ήταν 
αδύνατος. Απ’ την άλλη πλευρά, για 
να πετύχουν το στόχο της δόσης- 
magic bus ωθούνταν στην παρανο-
μία, γεγονός που τους έδιωξε ακόμα 
περισσότερο στο περιθώριο.
Αυτό συνέβη και στην περίπτωση 
της Ολλανδίας: η αυστηροποίηση 
του νομικού πλαισίου, το 1972, οδή-
γησε στην αύξηση του αριθμού των 
εξαρτημένων , των θανάτων από 
ναρκωτικά, της νοθείας των ουσιών 
και της τιμής τους, και φυσικά, στην 
αύξηση των κερδών των εμπόρων. 
Η κυβέρνηση της χώρας έλαβε το 
μήνυμα, και στην πρώτη δεκαετία 
της αποποινικοποίησης της ινδικής 
κάνναβης(1980-1999), σημειώθηκε 
θεαματική μείωση των εξαρτημένων 
και των θανάτων(48% και 45% αντί-
στοιχα). Σήμερα, 9 ευρωπαϊκές χώ-
ρες έχουν άρει την απαγόρευση της 
χρήσης ινδικής κάνναβης και 6 από 
αυτές χορηγούν ηρωίνη στους τοξι-
κοεξαρτημένους. Η Ελλάδα δεν βρί-
σκεται ανάμεσά τους, όμως αποτε-
λεί την πρώτη χώρα στην Ε.Ε. στους 
θανάτους από ναρκωτικά…
 
ΒΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ 
Όλα αυτά προκαλούν εύλογες αμ-
φιβολίες για τη γνησιότητα των 
σκοπών των κυβερνήσεων που 
εμμένουν στην απαγόρευση. Αν 
η Πολιτεία θέλει υπεύθυνους πο-
λίτες μακριά από εξαρτήσεις, γιατί 
δεν ποινικοποιεί και τα τσιγάρα, το 
αλκοόλ και τα ψυχοφάρμακα, αφού 
μπορούν κι αυτά να οδηγήσουν στο 
θάνατο; Γιατί οι φυλακές είναι γεμά-

τες με χρήστες και 
βαποράκια και οι 
έμποροι κυκλοφο-
ρούν ελεύθεροι, αναπόσπαστα αφι-
ερωμένοι στο «έργο» τους; Γιατί οι 
αστυνομικοί τους ειδοποιούν πριν 
κάνουν την έφοδό τους και τότε για 
ποιά έφοδο μιλάμε; Γιατί ανατίθεται 
η φύλαξη λιμανιών-εισόδων της χώ-
ρας σε εταιρία security με μεγαλομέ-
τοχους καταδικασμένους εμπόρους 
ναρκωτικών; Γιατί δεν κατανοούμε 
ότι η πώληση μαλακών και σκλη-
ρών ναρκωτικών από τους ίδιους 
ανθρώπους καθιστά τη μετάβαση 
απ’ το χασίς στην ηρωίνη πιο εύκο-
λη και τους εμπόρους κυρίαρχους; 
Ο Νίκος Παρασκευόπουλος, πρόε-
δρος του ΚΕ.Θ.Ε.Α.* και καθηγητής 
ποινικού δικαίου, σημειώνει με νό-
ημα: «Η αποποινικοποίηση συναντά 
οργανωμένα συμφέροντα».
«Fair» Trade
Δυστυχώς, κάθε άλλο παρά τυχαία 
μπορεί να είναι η σύμπτωση της πε-
ριόδου ποινικοποιήσεων μ’ αυτή της 
συνειδητοποίησης της προοπτικής 
μεγάλων κερδών απ’ το εμπόριο 
ναρκωτικών. Το κράτος πήρε μερί-
διο στην «πίτα», που μεταφράζεται 
σε οικονομική και πολιτική στήριξη 
των κυβερνώντων. Αντάλλαγμα, η 
προστασία των εμπόρων που δρουν 
ανενόχλητοι στην –κατά τα άλλα 
παράνομη- αγορά των ουσιών. Και 
πώς αλλιώς; Η διακίνηση ναρκωτι-
κών αποτελεί την τρίτη μεγαλύτε-
ρη επιχείρηση στον κόσμο, με τζί-
ρο 322 δισ. δολάρια το χρόνο -ποσό 
μεγαλύτερο από το Α.Ε.Π. του 90% 
των κρατών. Είναι αυτονόητο πως 
με αυτά τα χρήματα κανείς αποκτά 
εξουσία, και μάλιστα ουσιαστική, 
που αποδεικνύεται ικανή να κινεί τα 
νήματα της τυπικής εκτελεστικής. 
Όπως αποδεικνύει και η πρόσφα-
τη ελληνική εμπειρία των Ζωνιανών 
(τόσο κακότεχνα ξεχασμένη από τα 
Μ.Μ.Ε), έχει δημιουργηθεί ένα ιδιό-

τυπο σύστημα αλληλεξάρτησης, με 
σκοπό τη συντήρηση μιας κατάστα-
σης που να βολεύει τους μετέχοντες: 
τη διατήρηση των κερδών των με-
γαλεμπόρων και την παραμονή των 
αρχόντων στην εξουσία.
Το τέλος της αμφισβήτησης.
Και είναι εντυπωσιακά εύκολο να 
διατηρηθεί κάποιος στην εξουσία, 
όταν δεν αμφισβητεί κανείς ούτε τον 
ίδιο ως κυρίαρχο, ούτε το κοινωνι-
κό σύστημα στο οποίο κυριαρχεί. 
Ο δρόμος των ναρκωτικών είναι 
ο πιο εύκολος -για τον θύτη- και ο 
πιο ευχάριστος -για το θύμα- τρό-
πος καταστολής της κοινωνικής αμ-
φισβήτησης, με μηδενικό κρατικό 
κόστος. Το είδαμε να συμβαίνει με 
τους hippies, το κίνημα των οποίων 
εξέφρασε αρχικά τη θέληση για αλ-
λαγή, μέσα από τα στόματα εύπο-
ρων και μορφωμένων παιδιών που 
ζητούσαν ένα δικαιότερο σύστημα. 
Οι απόψεις τους απέκτησαν επικίν-
δυνη απήχηση, και καθηγητές από 
τα «καλύτερα πανεπιστήμια» τους 
παρότρυναν να εγκαταλείψουν τις 
σπουδές τους και να δοκιμάσουν 
ναρκωτικά, όπως ο Timothy Leary 
του Harvard, αναφερόμενος στο 
LSD: «Διευρύνετε τη συνείδησή σας, 
βρείτε την έκσταση και την αποκά-
λυψη μέσα σας»! Ύστερα, τα μυαλά 
κάηκαν, και τα παιδιά των λουλου-
διών έμειναν γνωστά για τα ρούχα 
τους, το σεξ και… το LSD. (Ανάλο-
γα και δίπλα μας, στο κέντρο της 
Αθήνας: τα Εξάρχεια, κατεξοχήν πε-
δίο πολιτικών ζυμώσεων και αμφι-
σβήτησης, φορτώθηκαν την ετικέτα 
της διακίνησης και χρήσης ναρκω-
τικών).

MESSAGE IN A BOTTLE
Κανείς δεν αμφισβητεί πως η μετά-
βαση από την εποχή που οι ψυχό-
τροπες ουσίες ήταν ομαλά ενταγμέ-

νες στην κοινωνία, στο σήμερα που 
θεωρούνται «μάστιγα», έχει συντε-
λεστεί. Βέβαια, έως σήμερα, πολλά 
έχουν αλλάξει. Και η απλή χρήση 
έγινε κατάχρηση-εξάρτηση, και οι 
φυσικές ψυχότροπες ουσίες έγιναν 
χημικά ναρκωτικά, και η απενοχο-
ποίηση έγινε δαιμονοποίηση. Και 
το Κράτος, το μόνο που υποκριτι-
κά προτείνει είναι η ποινικοποίηση, 
δίνοντας το ελεύθερο στην μαύρη 
αγορά να εκμεταλλεύεται με τον πιο 
χυδαίο τρόπο τους τοξικομανείς και 
συντηρώντας ένα κύκλωμα που συ-
νιστά την μεγαλύτερη διεθνή εγκλη-
ματική οργάνωση. Δισεκατομμύρια 
αφορολόγητα κέρδη για τους μεγα-
λέμπορους και περιθωριοποίηση για 
τα θύματα. Μήπως, λοιπόν, θα πρέ-
πει να αλλάξουμε οπτική γωνία και 
να κατανοήσουμε πως οι τοξικομα-
νείς αποτελούν κομμάτι της κοινω-
νίας μας και χρήζουν της βοήθειας 
και αλληλεγγύης μας; Δεν είναι από 
τους τοξικομανείς που  απειλούμα-
στε, αλλά από τη δική μας αναλγη-
σία προς το πρόβλημα. Δεν χρειάζο-
νται μεγαλύτερες φυλακές για τους 
χρήστες, αλλά περισσότερα και απο-
τελεσματικά κέντρα απεξάρτησης, 
λιγότερος ρατσισμός και περισσό-
τερη ειλικρίνεια. Αυτό θα έκανε ένα 
κράτος πρόνοιας που ενδιαφέρεται 
για τους πολίτες του, αυτό θα έκα-
ναν οι άνθρωποι που νοιάζονται για 
τους συνανθρώπους τους.

* Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατό-
μων

Το μήνυμα έστειλαν: 
Νάσια Μουγγού, Έφη Χριστο-
φίλου, Σοφία-Μαρία Παλό-
γλου, Έλενα Γαλανοπούλου, 
Κώστας Φασουλόπουλος 
Υπεύθυνη Αφιερώμα-
τος: Πηνελόπη Τσιλίκα
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Ο 
K evin Carter 
γεννήθηκε 
στις 13 Σε-
π τεμβρίου 
του 1960 

στο Parkmore, ένα μικρό προ-
άστιο του Johannesburg. 34 
χρόνια μετά, στις 27 Ιουλίου 
1994, άφησε την τελευταία 
του πνοή, αυτοκτονώντας με 
μονοξείδιο του άνθρακα στο 
πίσω μέρος του πατρικού 
σπιτιού του. Δίπλα του, ένα 
σύντομο σημείωμα, εξηγούσε 
τους λόγους που τον οδήγη-
σαν σε αυτή την πράξη.
Αρκετά νωρίς, στα 23 του χρό-
νια ο Carter ξεκίνησε να φωτο-
γραφίζει για τις αθλητικές σε-
λίδες της τοπικής εφημερίδας  
Sunday Express. Λίγο αργότε-
ρα, στα μέσα της δεκαετίας 
του ’80, όταν κάλυπτε για το 
περιοδικό Star τον ξεσηκωμό 
στη Νότια Αφρική, είδε την 
καριέρα του να απογειώνεται 
και τις φωτογραφίες του να 
φιγουράρουν στο εξώφυλλο 
του Time.
Δουλεύοντας ως “κυνηγός” 
φωτογράφος για το Reuters 
και την Sygma Photo NY και 
έχοντας την θέση του διευ-
θυντή φωτογραφίας στην 
Mail&Gaurdian, ο Kevin αφι-
έρωσε την καριέρα του κα-
λύπτοντας τις τρέχουσες δι-
ενέξεις στη Νότια Αφρική. H 
φωτογραφική αποτύπωση του 
apartheid τού έδωσε μεγάλη δημοσιότητα. Οι 
δουλειές του άρχισαν να ταξιδεύουν σύντομα 
σε όλο τον κόσμο και να του αποφέρουν αρκε-
τά δημοσιογραφικά βραβεία.
Το Μάρτιο του 1993 ο Carter ταξίδεψε μαζί με 
το βοηθό του, Joao Silva, στο νότιο Σουδάν για 
να φωτογραφίσει τις κινήσεις του τοπικού επα-
ναστατικού κινήματος. Συγκλονισμένος από τις 
εικόνες φτώχειας και  εξαθλίωσης που απαθα-
νάτισε με το φωτογραφικό φακό του, άρχισε να 
προετοιμάζει ένα ρεπορτάζ για τα θύματα της 
πείνας που έχαναν καθημερινά τη ζωή τους.
Στο μικρό χωριό της Αγιόντ αντίκρυσε ένα μι-
κρό κορίτσι, γυμνό, σκελετωμένο, να σέρνεται 
από την πείνα. Λίγα μέτρα το χώριζαν από το 
σταθμό τροφοδοσίας που είχε στήσει ο ΟΗΕ, 
όταν ένα αρπακτικό πουλί προσγειώθηκε λίγο 
πιο πίσω του. Ξερουμε τι περιμένει πάντα ένα 
όρνιο… 
«Έξω από ένα βρώμικο δωμάτιο είδα ένα παιδί, 
ένα κοριτσάκι γυμνό, να κείτεται στο έδαφος», 
εξομολογείται. «Το φωτογράφιζα όταν ξαφνικά 
είδα ένα όρνιο να στέκεται πίσω του και να πε-
ριμένει το θάνατό του. Σταμάτησα για 20 λεπτά, 

αλλά το πουλί παρέμενε εκεί. Το καταδίωξα, κάθι-
σα σε ένα δέντρο και άρχισα να κλαίω…»
Λίγες μέρες μετά οι New York Times αγόρασαν 
τη φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε στο επόμε-
νο φύλλο. Η φωτογραφία προκάλεσε την κοινή 
γνώμη, οι κραυγές διαμαρτυρίας ήταν ουρανο-
μήκεις: γιατί δεν βοήθησε το κοριτσάκι αλλά 
περίμενε να βγάλει τη φωτογραφία?
14 μήνες μετά, στις 23 Μαΐου 1994, ο Kevin 
Carter ανέβαινε στη σκηνή του Low Memorial 
Library του Πανεπιστημίου της Columbia για 
να παραλάβει το Pulitzer Prize for Feature 
Photography.
Σε φίλους εμπιστεύτηκε ότι μετάνιωσε που δε 
σήκωσε το παιδί να το πάει στο σταθμό τρο-
φοδοσίας και δεν αγνόησε τις γενικές δημοσιο-
γραφικές οδηγίες που θέλουν να μην αγγίζουν 
δημοσιογράφοι θύματα για το φόβο επιδημι-
ών. Παρόλ’ αυτά, πολλοί συνάδελφοι τον κα-
τηγόρησαν ότι «Κοιτάζοντας απλά  το παιδί και 
φωτογραφίζοντάς το, έγινε ο ίδιος ακόμη ένα, πιο 
σύγχρονο, όρνιο…»
Οι εφιάλτες του μεγάλωσαν μετά την απονομή 
του βραβείου. Οι Αμερικανοί τον πήγαιναν στα 
πιο πολυτελή εστιατόρια της Νέας Υόρκης και 

εκείνος αρνιόταν να φάει. Δεν κατέβαινε πια 
τίποτα στο στομάχι του. Περιέπεσε σε βαριά 
κατάθλιψη και δε μιλούσε σε κανέναν. Με το 
λίγο κουράγιο που του είχε απομείνει, στους 
ενοχλητικούς έλεγε: «αν δεν μπορείτε να βο-
ηθήσετε πρακτικά να σωθούν αυτά τα παιδιά, 
τουλάχιστον φροντίστε να μάθετε τι γίνεται 
εκεί κάτω». «Οι πιο πολλοί», έλεγε αργότερα με 
πίκρα, «δεν ήξεραν αν το Σουδάν είναι χώρα 
ή αραβικό γλυκό»…Τουλάχιστον, με αυτό του 
το έργο στοίχειωσε όλο τον κόσμο, με αποτέ-
λεσμα να ενισχυθεί σημαντικά η αποστολή βο-
ήθειας. Οι περισσότεροι τον κατηγόρησαν δρι-
μύτατα, κάποιοι τον αμφισβήτησαν. Άξιζε όμως 
τις κατηγορίες; Αυτό το δίλημμα το πλήρωσε 
με τη ζωή του…
…Δυο μήνες μετά, στις 27 Ιουλίου 1994, ο 
Carter έφτασε οδηγώντας με το αυτοκίνητό 
του, μέχρι τον ποταμό  Braamfonteinspruit, 
πίσω από το πατρικό του σπίτι στο Parkmore. 
Προσάρμοσε ένα λάστιχο στην εξάτμιση του 
αυτοκινήτου του, και το κατηύθυνε στο εσωτε-
ρικό του οχήματος, κλείνοντας τα παράθυρα. 
Στα 34 του χρόνια έφυγε από τη ζωή, πνιγμέ-
νος από θλίψη, τύψεις και ενοχές…
Το σημείωμα που βρέθηκε δίπλα του ήταν πο-
λυσέλιδο, αλλά ακατάληπτο. Απευθυνόταν στο 
Joao Silva, τον άλλο αυτόπτη μάρτυρα εκείνης 
της τραγικής φωτογράφισης και μεταξύ άλλων 
έλεγε:
«Αγαπητέ Θεέ, υπόσχομαι ότι δε θα πετάξω πια 
άλλο φαγητό στα σκουπίδια, όσο άνοστο και αν 
είναι. Προσεύχομαι ότι θα προστατεύεις την ψυχή 
αυτού του παιδιού(…) πραγματικά, πραγματικά 
λυπάμαι…..Ο πόνος της ζωής υπερισχύει της χα-
ράς σε σημείο ότι η χαρά δεν υπάρχει…..»
Έλενα Γαλανοπούλου

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΦΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Αναζητώντας 
Το Πραγματικό Όρνεο



10/11  Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Η εποχή του χαλκού
Μπήκαμε στη θέση των εφήβων 
των 70ς και είδαμε πως ξενυχτού-
σαν τότε οι καμένοι της εποχής. Γί-
ναμε virtual τενίστες με το Tennis for 
Two, το πρώτο Interactive παιχνίδι 
που δημιουργήθηκε, μετατραπήκα-
με στους μελλοντικούς Armstrong 
με το Spacewar! λαμβάνοντας μέ-
ρος σε διαγαλαξιακές μάχες,  κυρι-
ολεκτικά καταστρέψαμε τις τηλεο-
ράσεις των σπιτιών μας παίζοντας 
ατελείωτες ώρες Pong στο πρωτά-
θλημα της γειτονιάς μας και γκρε-
μίσαμε άπειρα τουβλάκια μέχρι να 
τερματίσουμε το Breakout. Και μπο-
ρεί τώρα όλα αυτά τα παιχνίδια να 
φαίνονται παλιομοδίτικα και ξεπε-
ρασμένα όμως άλλαξαν μια ολό-
κληρη εποχή, μεγάλωσαν γενιές 
και οδήγησαν στη δημιουργία των 
παιχνιδιών του σήμερα.  
Δάφνη Παπανικολάου

Tettris
Ένα από τα πλέον κλασσικά και δια-
χρονικά ηλεκτρονικά παιχνίδια που 
απευθύνεται όχι μόνο σε παιδιά και 
εφήβους αλλά και σε ενήλικες είναι 
και το tettris. Δημιουργήθηκε από 
το ρώσο Αλεξέι Πατζίνωφ και αρ-
γότερα πουλήθηκε στη Nintendo 
(1989). Η τελευταία το αγόρασε για 
να συνοδεύσει το game boy, πλη-
ρώνοντας γύρω στα 3-5 εκατομμύ-
ρια για τα δικαιώματα. Τα χρήματα 
αυτά κατέληξαν στην  Π.Σ.Ε. ενώ ο 
Αλεξέι δεν έβγαλε δραχμή. Αντί-
θετα, η Nintendo πούλησε γύρω 
στα 100.000.000 κομμάτια αποκο-
μίζοντας τρελά κέρδη. Οι κανόνες 
του παιχνιδιού είναι γνωστοί. Προ-
σπαθείς, τοποθετώντας τα κομμά-

τια που πέφτουν στη βάση, να μην 
αφήνεις κενά, ώστε να συμπληρώ-
νεις τις γραμμές και να παίρνεις βαθ-
μούς. Ένα εύκολο παιχνίδι γενικά με 
το οποίο μπορείς να κολλήσεις μέ-
χρι τελικής πτώσεως. Οι νεότερες 
παραλλαγές του, πολύ ευρηματι-
κές, σε κάνουν να μη χάνεις ποτέ 
το ενδιαφέρον. Keep on tettrising 
λοιπόν… 
Κατερίνα Κουτσούκη    

Pac-man 
Οι συστάσεις μάλλον είναι περιττές. 
Όλοι ξέρουμε εκείνο το κιτρινοφα-
τσάκι που ανοιγοκλείνει το στόμα 
του καταπίνοντας πολλές-πολλές 
κουκίδες. Προσοχή! Το pac-man αρ-
χικά προφερόταν pakku-man από 
την ιαπωνική έκφραση «paku-paku 
tabern» όπου το «paku-paku» δηλώ-
νει τον ήχο του στόματος όταν ανοι-
γοκλείνει. Το σχήμα του pac-man 
μπορεί να προήλθε από την εικόνα 
μιας πίτσας που έχει φαγωθεί το 
ένα κομμάτι. Από το pakku-
man λοιπόν, βρεθήκαμε 
στην ονομασία 
Puck-man 
η οποία 
ξαναμε-
ταλλά-
χτηκε 

σε Ρac-man για να μην υπάρξουν 
πονηρά λογοπαίγνια του τύπου F 
αντί Ρ. Στόχος του παιχνιδιού είναι 
να καταφέρει το pac-man να φάει 
όλες τις κουκίδες ξεφεύγοντας από 
τα πονηρά φαντασματάκια Blinky, 
Pinky, Inky και Clyde. Το κόλλημα 
με αυτό το video-game ήρθε πολύ 
γρήγορα και τα μηχανήματα Ρac-
man κατέκλυσαν την αγορά. Αρ-
γότερα η τεχνολογία τα έφερε έτσι 
που ο κάθε πωρωμένος pac-man 
player μπορούσε να έχει το κιτρινο-
φατσάκι στη δική του κονσόλα. Έτσι 
το eating-dot δεν έχει stop!  
Νάντια Κατή

Crash Bandicoot
31 Αυγούστου 1996. Ο Crash 
Bandicoot γεννιέται και, ναι, ανή-
κει στο ζώδιο της παρθένου.
Γονική του εταιρία η Naughty Dog 
και κατοικία του το θρυλικό Play 
Station, το πρώτο!!! Δημιούργημα 
των πειραμάτων του Dr. Neo Cortex, 
o Crash θα προσπαθήσει μέσα απ’ τη 
σειρά των περιπετειών του να σώσει 
– προφητικά! - το περιβάλλον απ’ 
τις αντιοικολογικές ορέξεις του «πα-
τρός» του και της παρέας του. Επιδι-
ώκοντας εις βάθος τη σωτηρία της 
καρδιάς, ή μάλλον της εκλεκτής της 
καρδιάς του, Tawna. Αντιμετω-
πίζει τερατάκια της φύσης, 
κάνει θαλάσσια κι άλλα 
σπορ υπό μορφή περι-

πέτειας, ταξι-

δεύει στην Αίγυπτο ή σε διαστημικές 
πολιτείες, ή ακόμα και σε τρύπες του 
χωροχρόνου για να περάσει «κρυ-
φά» σε άλλο επίπεδο! Προστατεύε-
ται με τη συλλογή μήλων (!) και φτά-
νει να ζήσει μια ολόκληρη εμπειρία 
ράλι (Crash Team Racing) μέσα από 
εξίσου πολλά στάδια κι εποχές… Η 
videogame σειρά του Bandicoot χα-
ρακτήρισε την εφηβεία των ‘90s κι 
«έκαψε» ατέλειωτες ώρες μας μπρο-
στά στο P.S., μην πω κι ολόκληρες 
τις σχολικές διακοπές των Χριστου-
γέννων…
Θανάσης Αγγελόπουλος

Kick off
Choose your team. Έχω ήδη ρίξει το 
κέρμα και προσπαθώ να σκεφτώ τί 
ομάδα θα πάρω. Από λάθος επιλέ-
γω Καμερούν. Αυτοί οι μοχλοί πάντα 
με μπέρδευαν και στην ηλικία που 
είμαι δεν καταλαβαίνω ποιο κου-
μπί ακυρώνει την επιλογή μου. Ια-
πωνία - Καμερούν: 0–0 και KICK OFF! 
Ο αγώνας ξεκινά. Στην διάθεση κάθε 
παίχτη υπάρχουν κουμπιά διαφορε-
τικού χρώματος και ένας μοχλός για 
κίνηση του εκάστοτε ποδοσφαιρι-
στή. Συνήθως πρώτος αντίπαλος, 
η Ιαπωνία, χώρα έμπνευσης και 
προέλευσης όλων αυτών των υπέ-

ροχων παιχνιδιών. Αυτό 
που κάνει ξεχωριστό 

το KICK OFF είναι η 
πρωτοτυπία της 

κατασκευής 
του. Σκεφτείτε 

ένα τρα-
πέζι 

που η επιφάνειά του είναι καλυμ-
μένη από οθόνη! Οι δύο αντίπα-
λοι κάθονται απέναντι -σαν σε δεί-
πνο- και βλέπουν τον αγώνα από 
ψηλά, ακριβώς πάνω από τον αγω-
νιστικό χώρο. Από τους ποδοσφαι-
ριστές ξεχωρίζουν μόνο τα κεφά-
λια-κουκκίδες, ελάχιστα οι ώμοι και 
κυρίως τα πόδια τους που προσπα-
θούν να βάλουν γκολ. Αυτό ήταν. 
Έχασα. Α ρε Ροζέ... 
Αλέξανδρος Χαντζής

Super Mario
Ο Super Mario που όλοι αγαπήσαμε, 
σχεδιάστηκε από τον Ιάπωνα σχε-
διαστή ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
Shigeru Miyamoto και έκανε την 
παρθενική του εμφάνιση στο παι-
χνίδι Donkey Kong ως ένας ξυλουρ-
γός με το όνομα Jumpman.
Ως Jumpman γνώρισε μεγάλη επι-
τυχία κι έτσι πήρε τον πρωταγωνι-
στικό ρόλο στο παιχνίδι Super Mario 
Bros. Εκεί πήρε και το όνομα Mario, 
ενώ ταυτόχρονα μετατράπηκε σε 
υδραυλικό(!) και απέκτησε και έναν 
μικρότερο αδερφό τον Luigi.
Ο συμπαθητικός κοντούλης Ιταλός 
με το μουστάκι πήρε την συγκεκρι-
μένη μορφή λόγω σχεδιαστικών δυ-

σκολιών οι οποίες ήταν ανυπέρβλη-
τες. Ο σχεδιασμός του στόματος του 
ήταν τόσο δύσκολος ώστε η μόνη 
λύση ήταν ένα παχύ μουστάκι, ενώ 
ταυτόχρονα ήταν αδύνατον για τους 
προγραμματιστές να σχεδιάσουν τα 
μαλλιά του κι έτσι η λύση δόθηκε με 
ένα καπέλο!  
Ο Mario παρουσιάζεται ως ένας 
καλόκαρδος και θαρραλέος ήρω-
ας που λατρεύει τα μακαρόνια και 
την πίτσα, όπως προστάζει το στε-
ρεότυπο του Ιταλού. Σκοπός του σε 
κάθε περιπέτεια  είναι να σώσει την  
Princess Peach, αφού φυσικά περά-
σει δια πυρός και σιδήρου. Συχνά 
δέχεται ένα φιλί από την πριγκίπισσα 
ως έπαθλο για την διάσωσή της!
Πολύμνια Σουλιώτη

Puzzle Bobble
Οι παλιοί ίσως το πρόλαβαν και το 
χόρτασαν οι πιο καινούριοι μπορεί 
να έχασαν μερικά κατοστάρικα στη 
διαδρομή του πλοίου. Το απόλυτο 
girlie παιχνίδι καθώς δεν είχε σκο-
τωμούς και πολεμικές κραυγές αλλά 
δυο ιαπωνικά anime. Σκοπός του 
παιχνιδιού; Να χάσεις και να βάλεις 
κι άλλο νόμισμα βέβαια! Ξοδεύεις 
όμως τα λεφτά σου διασκεδάζοντας 

καθώς προσπαθείς να σημαδέψεις 
με το κανόνι σου μπάλες με το ίδιο 
χρώμα ενώ ο χρόνος κυλάει ενα-
ντίον σου.  Είναι παιχνίδι για 1 ή 2 
παίχτες (ποιός ανέφερε ότι τα ηλε-
κτρονικά παιχνίδια δεν κοινωνικο-
ποιούν;) με μουσική ρετρό ικανή να 
σε κάνει να παλιμπαιδίσεις. Ιστορικά 
δημιουργήθηκε από την εταιρεία 
Taito και θεωρείται κλασσικό παι-
χνίδι χάρη στις επιρροές του από τα 
παιχνίδια atari. Με την απαγόρευση 
των ηλεκτρονικών παιχνιδιών από 
τα μαγαζιά και από τα πλοία καθώς 
και με την είσοδο στην αγορά των 
εξελιγμένων pc games το puzzle 
bobble ξεπεράστηκε και φυσικά ξε-
χάστηκε. Προκειμένου όμως να ικα-
νοποιηθούν κάποιοι «εραστές του 
παρελθόντος» το παιχνίδι υπάρχει 
σε κάποιες εκδοχές του διαδικτυα-
κά. GAME OVER.
Καρίν Παπαδήμα       

Στα Ουφάδικα
Εν αρχή ήταν τα πενηντάρικα και 
το κόλπο με το σπάγκο για να κλέ-
ψεις το μηχάνημα. Το πρώτο arcade 
game με το όνομα Galaxy Game εμ-
φανίστηκε το 1971 για να ακολου-
θήσουν άπειρα και να φτάσουν και 

στην Greece κάποια στιγμή. Εκεί αρ-
χίζει η ιστορία…Με τις τσέπες γεμά-
τες κέρματα να μπαίνεις στο ναό της 
μπλιμπλικό – διασκέδασης. Να παί-
ζεις, να ιδρώνεις,  να πωρώνεσαι και 
να τρελαίνεσαι που δε μπορείς να 
κάνεις high score. Να παίζεις ξύλο 
με το Double Dragon, να τσιχλο-
φουσκιάζεις με το Bubble Bouble, 
να σφάζεις επικά με το Golden Axe. 
Αλλά όλα αυτά πέθαναν με την άνο-
δο των home video games. Φυσικά 
στην Ελλάδα βοήθησε ότι οι ρεζί-
ληδες απαγόρευσαν μαζί με τα 
φρουτάκια και τα μπλίμπλίκια. Έλε-
ος. Στα ουφάδικα όπου μπορούσες 
να είσαι ninja, πιτσαδόρος, pac man,  
wrestler και παίκτης της Ιταλίας στο 
Kick off…
Γιώργος Ρομπόλας

Donkey Kong
Το «Donkey Kong», παιχνίδι της 
Nintendo, βγήκε το 1981 σε παι-
χνιδομηχανή που λειτουργεί με 
κέρμα. Ήταν το πρώτο ηλεκτρονι-
κό με σενάριο «απελπισμένης κο-
ρασίδας», «κορασίδας σε κίνδυνο», 
ή γενικά μιας νεαράς που κρώζει 
«HELP» και πρέπει αυτός που κου-
μαντάρει τον μοχλό να τη σώσει. 

Video 
Games

The Previous Level Case
Και ενώ τα θύματα καΐλας και λιωσίματος από pro και WOW στους 

ελληνικούς καναπέδες αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, εμείς 

θυμόμαστε την γλυκιά αυτή εποχή της αθωότητας που προσπα-

θούσαμε να σπάσουμε τον κωδικό που εμφανίζει τη Lara γυμνή…



Εμπνευσμένος από τον King Kong 
και απ’ τον Popeye, ο δημιουργός 
του, Miyamoto, δούλεψε το ερωτι-
κό τρίγωνο άντρας-γυναίκα-γορίλας. 
Ο άντρας εδώ είναι ένας υδραυλι-
κός, ο Πηδηχτάντρας, ή Jumpman, 
που αργότερα ονομάστηκε Mario, 
από τον επιστάτη της αποθήκης της 
Nitendo στην Καλιφόρνια. Η γυναί-
κα λεγόταν «η Λαίδη» (the Lady), και 
ήταν το κορίτσι του Mario. Πήρε τε-
λικά το όνομα της γυναίκας του διευ-
θυντή, Πωλίν. Ο Miyamoto ονόμασε 
το πιθίκι «χαζό γορίλλα». Το “Kong” 
είναι γιαπωνέζικη καθομιλουμένη 
λέξη για γορίλλα. Το “Donkey” πα-
ραπέμπει σε κάτι χαζό και μπρού-
το. Ήταν το κατοικίδιό τους, αλλά ο 
υδραυλικός το κακομεταχειριζόταν. 
Το έσκασε, λοιπόν, και του ’κλεψε και 
την κοπέλα. Έτσι, εκείνος σκαρφα-
λώνει σε πλατφόρμες, πηδάει βα-
ρέλια, ανεβαίνει σκάλες και τελικά 
φτάνει στην κορυφή μιας σκαλω-
σιάς. Αν είσαι αρκετά επιδέξιος, εκεί 
ρίχνεις κάτω τον γορίλλα και γίνεται 
η επανένωση.                                                          
Κατερίνα Σκρουμπέλου

Sheepish!
Ο στόχος του παιχνιδιού είναι 
απλούστατος! Φαινομενικά! Όπως 
μπορεί να καταλάβει κανείς και από 
το όνομα, το παιχνίδι έχει σχέση με 
τα εν λόγω ζώα. Πριν βιαστεί κανείς 
να κάνει σχόλια, σκοπός του παίχτη 
είναι να περάσει τα προβατάκια με 
ασφάλεια στην άλλη πλευρά του 
δρόμου, χωρίς να έχουν κανένα ατύ-
χημα από τους τρελούς οδηγούς. 
Η σάρκα sheepεται και το παιχνίδι 
μας δεν έχει τελειώσει! Τώρα πρέπει 
να μπουν, επίσης με ασφάλεια, στις 
βάρκες που κινούνται συνεχώς και 
εν τέλει να φτάσουν στον προορι-
σμό τους, να αποβιβαστούν στα μι-
κρά, private λειβαδάκια για βοσκή. 
Πολλά συγχαρητήρια σε όποιον 
αντέξει!
Νάσια Μουγγού

Need for Speed 2
Πατάς τόσο δυνατά το πλήκτρο 
για το γκάζι που πονάει το χέρι 
σου, στρίβεις ολόκληρος δεξιά 
κι αριστερά, μήπως και πάρεις τη 
στροφή λίγο καλύτερα και δε βγεις 
εκτός ασφάλτου και δε χάσεις χρό-
νο. Πίστες δίπλα στη θάλασσα, σε 

άσφαλτο, σε χώμα, σε χιόνι, πίστες 
με κρυφά περάσματα. Αυτοκίνητα 
ονειρεμένα, αλλά και πιο καθημερι-
νά και η μαγική McLaren F1 που αν 
την έπαιρνες νικούσες τους πάντες. 
Είναι το ξεπερασμένο πια Need for 
Speed 2, που πρωτοβγήκε το 1997. 
Από τότε έχουν κυκλοφορήσει συ-
νολικά 17 Need for Speed, αρκε-
τά διαφορετικά μεταξύ τους, με τη 
συμμετοχή αστυνομίας στις περισ-
σότερές εκδόσεις, και φυσικά πολλά 
άλλα racing games, με ωραιότερα 
γραφικά, με δυσκολότερο χειρισμό 
και πολύ ρεαλιστικότερα. Μόνο που 
η αξία του Need for Speed 2 είναι 
αυτή ακριβώς. Χωρίς ίχνος damage 
system, έσκαγες την mclaren στο δέ-
ντρο κι όταν τερμάτιζες την έβλεπες 
αστραφτερή όπως ξεκίνησε, έτρε-
χες με 300 και η ακρίβεια στις στρο-
φές ήταν μαγική. Οδήγηση αναρχι-
κή με όλη τη σημασία της λέξης. Ο 
ηχογραφημένος ήχος μηχανής, το 
δυνάμωμα όταν άλλαζες ταχύτητα 
και πάνω από όλα αυτή η ίδια η τα-
χύτητα χωρίς τύψεις και συνέπειες, 
ούτε καν ψηφιακές.
Έλια Αλεξίου     

Mortal Combat
Ένα τουρνουά όπου κρίνεται το 
μέλλον της Γης (ή Earthrealm σύμ-
φωνα με την ορολογία του Mortal 
Combat), με πολεμιστές έτοιμους να 
πολεμήσουν για τον τίτλο του πρω-
ταθλητή. Με μια τόσο απλή συνταγή 
ξεκίνησε ο πρώτος τίτλος της σειράς 
και κατάφερε από επίδοξος κλώνος 
του Street Fighter II να γίνει πρωτο-
πόρο στον τομέα του, δίνοντας νέα 
διάσταση στο είδος του. Λίγο περισ-

σότερο blood και gore (αρχικά σαν 
διαφημιστικό κόλπο για να δημιουρ-
γηθεί ντόρος γύρω από το παιχνίδι, 
αλλά μετέπειτα αναπόσπαστο στοι-
χείο της σειράς) και ειδικές finishing 
moves (τα λεγόμενα fatality) έδωσαν 
στη σειρά τα απαραίτητα ατού για 
να μας κάνει να κολλήσουμε με τις 
ώρες προκειμένου να βρούμε την 
τάδε ειδική κίνηση ή κάποιο θρυλικό 
fatality (απουσία internet βλέπετε, 
έπρεπε να τα βρούμε μόνοι μας).  Η 
υπόθεση και οι χαρακτήρες της κάθε 
συνέχειας αντλούσαν στοιχεία από 
τους ανατολίτικους πολιτισμούς χα-
ρίζοντάς μας θρυλικούς χαρακτήρες 
όπως Raiden, Sub-Zero και πολλούς 
άλλους, έναν κόσμο με λεπτομερές 
υπόβαθρο, νέα στοιχεία για να αντι-
γράψουν οι αντιζηλοί του και ανα-
μνήσεις. ”Flawless Victory” .
Ανδρέας Κωστόπουλος     

Tekken
To Tekken πρωτοεμφανίστηκε το 
1994. Τα παιχνίδια πάλης προηγου-
μένως ήταν απλοϊκά, μετά την εμ-
φάνιση του Tekken, όμως, αυτό έμε-
λε να αλλάξει. Σταδιακά, δυνάμωσε 
το ρυθμό της πάλης, τη στρατηγική, 
την ταχύτητα και τα αντανακλαστικά 
της μάχης. Αυτό ήταν λοιπόν! Ποτέ 
ξανά δεν υπήρχαν τόσες διαφορετι-
κές τεχνικές πάλης σε ένα μόνο τίτ-
λο. Το Tekken είναι ένας από τους 
καλύτερους λόγους που έχεις για να 
μένεις σπίτι σου, προσπαθώντας μα-
νιωδώς να περάσεις όλες τις πίστες 
με τη λατρεμένη Christie! Go easy 
on me… Kill them all!
Νάσια Μουγγού
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Το Καλειδοσκόπιο συνάντησε τον αποχωρήσαντα πρόεδρο του Τομέα 
Κλασικής Φιλολογίας της Αθήνας. Θυμηθήκαμε το αντισυμβατικό του μάθημα, 
το εγγλέζικο χιούμορ του κι όσα χωρέσανε από αυτά που μας είπε νάτα!

Γιώργης 
Γιατρομανωλάκης

Πώς κατά τη γνώμη σας θα γίνει καλύτερο
το πανεπιστήμιο σήμερα;
Δεν νομίζω ότι εγώ κρατώ το κλειδί για τη σω-
τηρία των πανεπιστημίων. Μόνο συλλογική και 
οργανωμένη προσπάθεια από όλους τους εμπλε-
κόμενους στην παιδεία μπορεί να επιφέρει κά-
ποια αλλαγή. Έχω ζήσει το θέμα της παιδείας από 
πολλές σκοπιές. Ως φοιτητής στην σκληρή εποχή 
της δεκαετίας του ’60 με τις διαδηλώσεις για μια 
καλύτερη ζωή, για το περίφημο 15% της παιδείας, 
για δημοκρατία, 1-1-4 και τα λοιπά. Ως καθηγητής 
της Μέσης Εκπαίδευσης στα χρόνια της Χούντας 
σε νησί άγονης γραμμής, ως πανεπιστημιακός 
δάσκαλος πάνω από 30 χρόνια. Η Ελλάδα δεν 
έχασε το παιχνίδι για μια σύγχρονη, λειτουργι-
κή και ωφέλιμη για όλους παιδεία στα χρόνια 
της Χούντας, το έχασε στη Μεταπολίτευση, από 
το 1975 ως το 1982. Τότε οι προϋποθέσεις για να 
πάνε τα πράγματα ένα βήμα μπροστά υπήρχαν. 
Όμως ακριβώς εκείνη τη στιγμή, μοιραίοι πάντα 
όπως είμαστε οι Έλληνες νομίσαμε πως αρκούν 
εύκολα λόγια, καλές προθέσεις, μια τάχα δημο-
κρατική διάθεση να πάμε όλοι μπροστά. Πριν 
από τη Χούντα και στη διάρκεια της Χούντας η 
Ιστορία μάς καταπίεζε. Με τη Μεταπολίτευση η 
Ιστορία μάς ξεγέλασε. Αυτοεξαπατηθήκαμε πο-
λιτικά και κοινωνικά. Δέστε τον περίφημο Νόμο 
Πλαίσιο που υποτίθεται πώς ήρθε να αλλάξει την 
παιδεία και ειδικότερα τα ΑΕΙ. Κάθε λίγο και λιγάκι 
τον έκοβαν στα μέτρα κάποιων, τον μπάλωναν, 
τον κόνταιναν. Να το αποτέλεσμα! Φαίνεται τώρα 
πάνω στο σημερινό Πανεπιστήμιο. Θλιβερή κα-
τάσταση, όλα στο δήθεν, καμιά πνοή δημιουργί-
ας, συνεχώς υπαναχωρήσεις και αυταρχισμοί. Δεν 
ξέρει κανείς ποιόν να καταραστεί: το «σοσιαλιστι-
κό» ΠΑΣΟΚ, τη «φωτισμένη» Δεξιά, την αυτοκα-
ταστροφική Αριστερά. Γι’ αυτό μη με ρωτάτε πώς 
θα σωθεί η Παιδεία. Εδώ καθημερινά κινδυνεύει 
το φρόνημα και η ψυχή μας. Τουλάχιστον ας το 
καταλάβουμε αυτό. Τουλάχιστον ας οργισθούμε 
γι’ αυτό. Ίσως τότε κάτι να γίνει.

Έχετε περάσει και από τη Μ. Εκ-
παίδευση και από το Πανεπιστή-
μιο. Ποιες είναι οι διαφορές στην 
διδασκαλία;
Είναι πολύ σημαντικό να έχει κά-
ποιος εμπειρίες από τη διδασκα-

λία στη Μέση Εκπαίδευση. Εκεί όλα γίνονται πιο 
φυσικά. Στο Πανεπιστήμιο νομίζουμε πως ό,τι 
κι αν πούμε, όπως και να το πούμε, μια πού εί-
μαστε δήθεν Καθηγητές, οι φοιτητές θα μείνουν 
ενθουσιασμένοι. Στο Λύκειο, στο Γυμνάσιο και 
στο Δημοτικό ο δάσκαλος πρέπει να δίνει καθη-
μερινά εξετάσεις. Τουλάχιστον, να εκλογικεύει το 
παράλογο της διδασκαλίας. Να παίζει καθημερι-
νά την υπόληψή του. Να μετρά τον λόγο και το 
πρόσωπό σου. Ειδικά στις Φιλοσοφικές Σχολές 
αυτή η δυσκολία δεν φαίνεται να υπάρχει. Ο κα-
θείς συνήθως λέει ό,τι θέλει, όπως θέλει. Υπάρ-
χουν φυσικά πανεπιστημιακοί καλοί δάσκαλοι, 
πάρα πολλοί όμως δεν θα καταφέρουν να γί-
νουν ποτέ καλοί δάσκαλοι. Την όποια σοφία και 
μάθησή μας ας τη δείχνουμε στα γραπτά μας. 
Όταν γράφουμε βέβαια! Σε ένα Αμφιθέατρο ας 
δείχνουμε το πρόσωπό μας, την προσωπικότη-
τά μας, τον οικείο λόγο μας και η όποια σοφία 
θα φανεί μόνη της. Εν πάση περιπτώσει. Κατά-
γομαι από χωριό, η οικογένειά μου ήταν φτωχή, 
μπήκα στο Πανεπιστήμιο και σπούδασα με δυ-
σκολίες. Αλλά τα κατάφερα. Πρωτοδιορίστηκα 
στα Κύθηρα στα μέσα της δεκαετίας του Εξήντα. 
Ήμουν χειρότερα και από εξόριστος. Ήμασταν 
εκεί όλοι απομονωμένοι, δάσκαλοι και μαθητές. 
Το 1970 προσπαθώ να φύγω στο εξωτερικό. Όχι 
τόσο για να σπουδάσω όσο για να ζήσω αλλιώς. 
Όμως για λόγους πολιτικής βλακείας, ενώ είχα 
υποτροφία του Ι.Κ.Υ. δεν μου δίνανε διαβατήριο. 
Τελικά μπόρεσα να φύγω το 1971 και εγγράφομαι 
στο King’s College του Λονδίνου. Δάσκαλός μου 
ήταν ο μεγάλος μελετητής της αρχαίας ελληνι-
κής τραγωδίας και γνώστης της αρχαίας ελληνι-
κής μουσικής R. P. Winnington-Ingram. Κάποια 
στιγμή γνώρισα και τον μυθικό E. R. Dodds και 
ανέλαβα να μεταφράσω το έργο του «Οι Έλλη-
νες και το Παράλογο». Γι’ αυτό θεωρώ τον εαυ-
τό μου τυχερό. 

Κι ύστερα πάλι στην Ελλάδα;
Γύρισα και ξαναπήγα στην Μέση Εκπαίδευση. 
Στο Πανεπιστήμιο διορίστηκα το 1975. Με τη 
μεταπολίτευση. Με πήρε βοηθό, ενώ είχα διδα-
κτορικό, ο μακαρίτης φίλος Αριστόξενος Σκια-
δάς. Δυστυχώς ο Αριστόξενος πέθανε νωρίς. Η 
Σχολή έχασε ένα φωτισμένο άνθρωπο. Αν είχε 
ζήσει θα ήταν σίγουρα καλύτερα τα πράγματα 
στη Φιλοσοφική. Ήταν ο μόνος κραταιός κλασι-
κός φιλόλογος που συνάμα ήταν σοβαρός επι-
στήμονας και γοητευτικός δάσκαλος. Πάρα πολύ 
συμπαθητικός άνθρωπος, εσείς δεν τον ζήσατε. 
Μοντέρνος, προοδευτικός. Έφυγε την ώρα που 
ερχόταν ο Νόμος-Πλαίσιο. Τότε που θα μπορού-
σε να βοηθήσει να αλλάξουν τα πράγματα στη 
Σχολή. Τέλοσπάντων, από εκεί άρχισα την όποια 
καριέρα μου. Ανέβηκα μέχρι πάνω βήμα βήμα. 
Χωρίς καμιά βοήθεια. Χωρίς εύνοια. Τουναντίον, 
όλο εμπόδια μπροστά μου. Βλακώδη εμπόδια. Το 
Πανεπιστήμιο μου έδωσε την ελευθερία να διδά-
σκω αυτά πού ήθελα, υπηρετώντας τις ανάγκες 
του προγράμματος. Μου έδωσε επίσης χρόνο 
να κάνω αυτό που πραγματικά ήθελα: Να γρά-
ψω! Ευτυχώς στο Πανεπιστήμιο μόνο πολύ αργά, 
πολλοί λίγοι ανακάλυψαν πως γράφω. Ευτυχώς! 
Επειδή ντρεπόμουν να ομολογήσω πως είμαι και 
συγγραφέας. Όμως το χειρότερο λάθος μου ήταν 
πως ασχολήθηκα και με θέματα της Νεοελληνικής 
λογοτεχνίας. Δεν λέω πως είμαι καλός σε τούτο 
ή στο άλλο. Όλοι έχουμε αδυναμίες και αρετές. 
Όμως το να σε απειλούν κάποιοι πως δεν θα σε 
ψηφίσουν για παραπάνω βαθμίδα αν εξακολου-
θείς να ασχολείσαι και με νεοελληνικά, αυτό είναι 
ανήθικο! Το κακό για εκείνους τους ανθρώπους 
είναι πως αυτές οι απειλές έχουν αποτυπωθεί στα 
επίσημα πρακτικά της Σχολής!

Στους φοιτητές σας τι έχετε να πείτε;
Εγώ πιο πολύ μάθαινα από αυτούς παρά, φοβά-
μαι, αυτοί από μένα. Εγώ τους δίδασκα φιλολο-
γία. Εκείνοι μου έδειχναν πως να πάψω τις εμμο-
νές και τα δήθεν. Δεν έχει σημασία να λες σοφά 
πράγματα. Σημασία έχει να λες σωστά πράγματα 
και με ωραίο τρόπο. Οι φοιτητές με έκαναν να 
αγαπώ ό,τι διδάσκω κι έτσι να μπορέσω να γίνω 
καλύτερος Αν δεν αγαπάς ό,τι κάνεις, όσο σοφός 
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και να γίνεις, τίποτε δε σε ωφελεί. Θυμάμαι το 
‘80 που έδινα μία διάλεξη και ξαφνικά κατάλαβα 
πως αυτά που διάβαζα δεν τα καταλάβαινα ούτε 
εγώ. Φαντάζεσθε τι καταλάβαιναν  οι ακροατές. 
Μετά ορκίστηκα να προσέχω όταν μιλώ. Δίνω 
σημασία όχι μόνο σε ό,τι λέω αλλά και πώς να 
το λέω. Η διδασκαλία εξάλλου είναι προσφορά 
ψυχική και επικοινωνία βαθιά ανθρώπινη, είναι 
μία μορφή μύησης από όπου δεν λείπουν θεα-
τρικά στοιχεία. Το κείμενο που διδάσκει κανείς 
στην αίθουσα πρέπει να το βλέπει σαν ένα λι-
μπρέτο. Εκεί πάνω να δημιουργεί. Ειδικά όταν 
είσαι σε ένα Αμφιθέατρο, έχεις λίγα πρωτότυ-
πα πράγματα να πεις. Τουλάχιστον ας πεις όσα 
έχεις με ωραίο, τίμιο τρόπο. Σε ανθρώπους, μίλα 
ανθρώπινα. Η διδασκαλία υπήρξε ό,τι καλύτερο 
μου συνέβη στο Πανεπιστήμιο και ελπίζω να μη 
σταματήσω να διδάσκω όσο ζω. 

Έχετε διδάξει και στο εξωτερικό. 
Ποιές οι δυνατότητες διδασκαλίας εκεί;
Έχω διδάξει στο Χάρβαρντ στη δεκαετία του ’80. 
Δίδασκα ελληνικό υπερρεαλισμό και αρχαίους ελ-
ληνικούς μύθους σε νεοέλληνες ποιητές. Είχα 20 
φοιτητές με τους οποίους συζητούσα επί ώρες. 
Επικοινωνούσαμε συνεχώς. Αυτό είναι που αξίζει. 
Σ’ εμάς εδώ η διδασκαλία και η μάθηση πεθαίνει 
στα Αμφιθέατρα. Μερικοί θαρρούν πως επειδή 
έχουν πολλούς φοιτητές μπροστά τους, αυτό τους 
δίνει κύρος. Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας είναι 
ό,τι πιο θανάσιμο υπάρχει. Αυτό που θα πρέπει 
να κάνετε ως φοιτητές είναι να διεκδικήσετε πε-
ρισσότερα σεμινάρια. Και να είστε αυστηροί και 
απαιτητικοί. Μικρές ομάδες 20-25 φοιτητές και 
να δείτε πόσο εύκολος και αγαπητός θα γίνει ο 
Όμηρος, ο Αισχύλος και ο Σοφοκλής. Απαιτείστε 
μικρά ζωντανά, ευέλικτα τμήματα. Άρα; Άρα χρει-
άζονται πολλοί δάσκαλοι! Κάτι που απεχθάνεται 
η Πολιτεία. Το επίσημο ελληνικό κράτος είναι ου-
σιαστικά εναντίον της δημόσιας παιδείας. Δέστε 
το «ήθος», τον «λόγο», και το «όραμα» των εκά-
στοτε Υπουργών Παιδείας. Σοσιαλιστών και φω-
τισμένων. Και όχι εξετάσεις του γνωστού τύπου! 
Για όνομα του θεού! Οι εξετάσεις αυτές είναι η 
Μεγάλη Απάτη. Είναι το Άλλοθί μας. Πολλά σεμι-
ναριακά μαθήματα. Πολλές εργασίες. 

Πώς σας φάνηκε που αποχωρίσατε 
από το Πανεπιστήμιο;
Τίποτε δεν μου φάνηκε! Όταν ήρθα στο Πανεπι-
στήμιο κανείς δεν με υποδέχτηκε. Όταν έφυγα 
κανείς δεν με αποχαιρέτησε. Και γιατί άλλωστε; 
Η αλήθεια είναι πως στο Πανεπιστήμιο πάντο-
τε αισθανόμουν ξένος. Είχα την εντύπωση πως 
κάνω καθημερινά κατάληψη... Ποτέ δεν αισθάν-
θηκα άνετα... Αισθανόμουν άνετα μόνο με πολύ 
λίγους και κυρίως με τον Σκιαδά που ήθελε να 
δημιουργήσει μια καινούργια γενιά δασκάλους. 
Δεν ξέρω αν τα κατάφερα να του μοιάσω. Επο-
μένως γιατί να λυπάμαι που έφυγα από το Πανε-
πιστήμιο; Έχω δει πολλούς να αποχωρούν θρη-
νολογώντας. Καλά να πάθουν! Προφανώς δεν 
είχαν τίποτε καλύτερο να κάνουν στον βίο τους 
από το να έρχονται στη Σχολή παριστάνοντας 
κάτι που ποτέ δεν τους έδωσε ουσιαστικό κύ-
ρος, αφού η καθηγητική τους ιδιότητα υπήρξε 
αποτέλεσμα θλιβερών διαδικασιών. 

Ποια είναι η θέση της γυναίκας 
και  του έρωτα στο έργο σας;
Όλες οι «γυναίκες μου» στα μυθιστορήματά μου 
είναι πραγματικές, όχι εφευρήματα, με συγκινούν 
και προφανώς ανταποκρίνονται σε πραγματικά 
πρόσωπα. Δεν μπορώ να γράψω και να αναφέ-
ρομαι σε φανταστικά πρόσωπα και γεγονότα. 
Εκεί φαίνεται η εμπλοκή ενός ανθρώπου στον 
έρωτα, μέσα από τις συγκεκριμένες γυναίκες, τα 
συγκεκριμένα σώματα. Παραταύτα αν κανείς κοι-
τάξει τα μυθιστορήματα μου η γυναίκα φαίνεται 
να απουσιάζει. Οι βασικοί μου ήρωες είναι άν-
δρες- τι άλλωστε θα μπορούσαν να είναι; Φαι-
νομενικό κέντρο του ενδιαφέροντός μου είναι 
η ιστορία, όχι ο έρωτας- τουλάχιστον έτσι φαί-
νεται. Οι ερωτικές ιστορίες στα μυθιστορήματά 
μου, οι γυναίκες γενικά είναι περιοχές σκοτεινές. 
Κυκλοφορούν καλυμμένες. Ακόμη και στο «Ερω-
τικόν» η ερωτική ιστορία, η ερωτική διάθεση δεν 
βγαίνουν καθαρά στην επιφάνεια. Ίσως δεν είμαι 
έτοιμος ακόμη να μιλήσω καθαρά ερωτικά. Όχι 
πορνογραφικά, ερωτικά. Είμαι στοιχειωμένος από 
τον έρωτα. Δεν μπορώ να μιλήσω καθαρά για 
τον έρωτα. Η λογοτεχνία είναι για μένα κίνηση 
ελευθερίας. Όμως οι «γυναίκες μου» με κρατούν 
ακόμη δειλό και δέσμιο, λογοτεχνικά εννοώ. Ίσως 
είναι και καλύτερα. Θέλω να γράψω ένα μυθιστό-
ρημα όπου θα πρωταγωνιστεί μια γυναίκα. Έχω 
το υλικό, ελπίζω να το γράψω σύντομα.

Το 1990 εκδώσατε τον «Μεγάλο Ανατολικό». Πώς 
ήταν η εμπειρία της επιμέλειας; Όταν ξεκινάει να 
το διαβάζει κανείς, πώς πρέπει να το διαβάσει;
Μάλιστα! Ο Εμπειρίκος γράφει αυτό το ωκεάνιο 
κείμενο αμέσως μετά την προσωπική του περι-
πέτεια τον Δεκέμβρη του 1944, όταν η ΟΠΛΑ, η 
πολιτοφυλακή του ΕΛΑΣ τον συλλαμβάνει (μόνο 
για το επώνυμό του!). Δραπετεύει και αρχίζει να  
γράφει τον «Μεγάλο Ανατολικό», ένα μυθιστό-
ρημα «διαφυγής» προς έναν Νέο Κόσμο, όπως 
φάνταζε η Αμερική το 1945, ένα μυθιστόρημα 

της ουτοπίας. Έχουμε πολλές γραφές. Η συνεχής 
επανεγγραφή συντέλεσε σε ένα «ξεχείλωμα» και 
το έκανε τόπους-τόπους φλύαρο. Αλλά αποτελεί, 
το πιο τολμηρό, ασεβές και αντι-κομφορμιστικό 
μυθιστόρημα που έχει γραφεί στη γλώσσα μας. 
Όταν καταφέραμε ο Σταύρος Πετσόπουλος κι 
εγώ να πάρουμε τα πολυπόθητα χειρόγραφα στα 
χέρια μας (η συνδρομή του Λεωνίδα Α. Εμπειρί-
κου ήταν καταλυτική) χαρήκαμε πολύ. Αλλά όταν 
έφερα σπίτι τέσσερις πλαστικές τσάντες με 2800 
αυτόγραφες σελίδες φωτοτυπημένες και τις έβα-
λα δίπλα στο γραφείο και είδα πώς το ξεπερνού-
σαν σε ύψος, είπα, «και τώρα, Γιατρομανωλάκη, 
τι κάνουμε;» Ωστόσο καταφέραμε και εκδώσαμε 
το οκτάτομο έργο σε δυο χρόνια μέσα. 

Ακούσαμε (ο συγγραφέας κι εμείς) επαίνους και 
ψόγους. Μολονότι κάποιοι ευσεβείς και εθνικό-
φρονες άνθρωποι φάνηκαν να κινούνται δικα-
στικά εναντίον του βιβλίου (υπάρχουν δημοσιεύ-
ματα γι’ αυτό) ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά. 
Το 1990 που βγάλαμε τον πρώτο τόμο, η ελληνι-
κή κοινωνία ήταν πιο ανοικτή. Σήμερα υπάρχει 
υποκρισία, ροζ βίντεο και πολλή ταπεινότης. Τότε 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής, που είχε φίλους τον Δημήτρη Χορν 
και τον Οδυσσέα Ελύτη. Έτσι δεν μάς πείραξε κα-
νείς. Σήμερα θα είχαμε πολλά προβλήματα....

Πώς διαβάζεται ένα τέτοιο βιβλίο; Πρώτον, κατά 
μόνας ή με παρέα ολίγων και εκλεκτών. Όχι δη-
μόσια. Δεύτερον, ο αναγνώστης πρέπει να δει το 
έργο συνολικά. Δυστυχώς πολλοί διάβασαν από 
περιέργεια τον πρώτο ή και τον δεύτερο τόμο και 
μετά βαρέθηκαν. Ήταν φυσικό. Αλλά έτσι έχασαν 
το «στόρυ», άρα και το τελικό ζητούμενο. Ελπίζω 
πως γρήγορα θα κυκλοφορήσει ένα Ανθολόγιο 
του ΜΑ σε έναν τόμο, χωρίς τις επαναλήψεις πού 
φορτώνουν το έργο. Τότε το μυθιστόρημα θα δεί-
ξει την αληθινή του αξία. Μετά, αν κάποιος θέλει, 
μπορεί να χωθεί μέσα στους οκτώ τόμους και να 
διαπλεύσει ξανά τον Ατλαντικό... 

Τι γράφετε τώρα;
Τελειώνω ένα μυθιστόρημα και ελπίζω να εκδοθεί 
μέσα στην άνοιξη. Αφορά τον βίο και την πολι-
τεία ενός πολύ γνωστού πολιτικού της σύγχρονης 
Ελλάδας. Είναι ένας Βίος, θα λέγαμε, συνταγμέ-
νος κατά τα πρότυπα του Πλουτάρχου. Λέγεται 
«Το Χρονικό του Δαρείου», αλλά δεν έχει καμιά 
σχέση με τον αρχαίο Δαρείο. Το όνομα Δαρείος 
είναι ψευδώνυμο. Διασκεδάζω τόσο πολύ (με 
όλα τα βιβλία μου διασκέδασα γράφοντάς τα) 
που λυπάμαι να το τελειώσω. Αλλά πρέπει. Άλ-
λωστε ο Δαρείος είναι τόσο καταπιεστικός, τόσο 
απαιτητικός και τόσο εξουσιαστικός... Πρέπει να 
απαλλαγώ από αυτόν τον τύπο σύντομα. Σας ευ-
χαριστώ.

Τη συνέντευξη πήραν: Έλενα Γαλανοπούλου, 
Ηλίας Κολοκούρης, Νάσια Μουγγού
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Όλοι αυτοί οι περιπλανώμενοι 
με τα φλάουτα και τις κιθάρες 
που κυνηγάνε χαμένα όνειρα 

και μισοθαμπές αλήθειες, είναι ό, τι έχει απομείνει να λειαίνει 
τις αιχμηρές γωνίες και τα πλακόστρωτα όταν η πόλη αδειάζει. 
Είναι και κάτι αδέσποτα που τρέμουν και κουλουριάζουν την 
ταλαιπωρία τους, σα χνούδια ρυτιδιασμένα. Έτσι είναι. Αυτό 
που μοιάζει με ελευθερία τις καλές μέρες, γίνεται εγκατάλειψη 
τις κακές.
Στη γυναικολόγο: Ολ-τάιμ-κλάσικ σουρεάλ σκηνικό, ανακυ-
κλώσιμο και, αν μη τι άλλο, επαναλαμβανόμενο. Είμαι περιτρι-
γυρισμένη από τεράστιες, ζαχαρωτές -σχεδόν με τρομοκρα-
τούν- μέλλουσες μαμάδες που ξεχειλίζουν λίπος, βανίλια και 
μέλι. Παντελώς πρησμένες μέσα στη χαρά τους, πιθανότατα 
ετοιμόγεννες, κάνουν διάλειμμα από το όνειρο για να περι-
εργαστούν εμένα, την ξερακιανή και την άδεια. Για μια στιγμή 
φλερτάρω με την ιδέα να τους προτείνω να παίξουμε ΠΑΛΕΡ-
ΜΟ όλες μαζί. Το φαντάζομαι και πάω να γελάσω αλλά φρε-
νάρω απότομα στο βλέμμα συμπόνιας και κατανόησης της 
διπλανής μου. «Το πρώτο σου; Αρχή ακόμα, ε; Μην ανησυχείς, 
όλα καλά θα πάνε.» (Γκντούπ. Χτυπάω τον αγκώνα μου στο 
τραπεζάκι.) «Θεός φυλάξοι!!!» απαντάω απότομα και αυτή ξε-
σπάει σε λυγμούς. Έχω αρχίσει να απελπίζομαι. Ακούγεται κάτι 
σα συλλογικό νιαούρισμα από τις υπόλοιπες και βλέμματα μί-
σους με καρφώνουν. «Ορμόνες» μου ψιθυρίζει η γραμματέας 
«μη δίνεις σημασία». Τί να πεί κι αυτή;
Παρένθεση 1η:
(Κάθε χρονιά στα γενέθλια κοιτάζομαι στον καθρέφτη και 
βλέπω ένα βάτραχο. Το μόνο που θέλω είναι μύγες για να τρα-
φώ.)
Η κοπέλα στο διπλανό διαμέρισμα έβαψε τα μαλλιά της κόκ-
κινα. (Η κοπέλα στο διπλανό διαμέρισμα είναι κακάσχημη, 
μόνο αυτό της έλειπε!) Με κάλεσε για καφέ χθές που ξέχα-
σα τα κλειδιά μου και είχα ξεμείνει στα σκαλάκια. Αρχίζει τα 

γκομενικά της. Δεν ακούω τίποτα. Μόνο μπλαα-μπλλααα-
μμππλλλαααα… βουλιάζω στην πολυθρόνα. Η κοπέλα μετα-
τρέπεται σιγά-σιγά σε κρέμα που κοχλάζει μ’ ένα μπαρμπούνι 
στην επιφάνεια. Slow motion. Και ξαφνικά… «Μήπως θα μπο-
ρούσες να μη βάζεις τόσο δυνατά το ντάπα-ντούπα;» (Τελικά 
ακούγονταν οι χθες οι Pulp. Χμ.) Παύση. «Ενοχλεί τον Ντίνο 
μου…» (Χίλιες σκέψεις. Δεν επεκτείνομαι.) Μπουκώνομαι με 
κουλουράκια και ψελλίζω ένα ΟΚ. Πέρασα τα επόμενα τρία τέ-
ταρτα μέσα στην τουαλέτα. Μόλις άκουσα κάποιον δίπλα και 
γύρισα σπίτι, έβαλα το ντάπα-ντούπα…
Παρένθεση 2η:
(Η Ωραία Ελένη ήταν λεσβία! Αμάν πιά!)
Το άνωθεν προς προσωπική ικανοποίηση και εις απάντηση (ει-
λικρινά, μόνο αυτό μου έρχεται, δεν ξέρω γιατί) σε κάποιο «Οι 
απόψεις διίστανται» που είχα ακούσει πριν πολλά χρόνια και 
που ακούω, DOLBY, μέσα στ’ αφτιά μου, κάθε φορά που κάτι 
με βγάζει εκτός τροχιάς. Ουστ!
Δύο ερωτευμένοι έχουν δεθεί κόμπος στο απέναντι παγκάκι. 
Αυτό. Η πόλη ανάσανε κάπως.
Έρχονται Χριστούγεννα εκτός του ότι «δεν περιμένω όμως 
τίποτα πια»*, λέω να τυλιχτώ σε τίποτα λαμπιόνια μπας και 
λάμψω λίγο! Και τι το κακό έχει δηλαδή η γκρίνια; Γίναμε όλοι 
άνετοι ξαφνικά! Ξανά ΟΥΣΤ! «I wish I had a river I could skate 
away on»**. 
Θα πιώ ένα κάτι. Θα πιώ κι ένα δεύτερο κάτι να κάνει παρέα 
στο πρώτο. Θα βγώ κι απ’ το σπίτι, έτσι, γι’ αλλαγή. Θα πάω να 
πάρω λαμπιόνια, τα περσινά κάηκαν. Κάποιος παίζει πιάνο. Τον 
ακούω από τον ακάλυπτο. Και ξημερώνει. 
Σοφία Κουρεμένου

*Από το τραγούδι του Φ. Δεληβοριά, «Χριστούγεννα»
** Από το τραγούδι της J. Mitchel, “River”

Εικόνες
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ΤΕΧΝΗ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ
Ποιος είπε ότι την τέχνη τη συναντάς μόνο σε μουσεία και σε γκαλερί; Βγή-
καμε από εκεί και τη συναντήσαμε σε μέρη διαφορετικά!

ΑΣΠΡΟ
 Ένα από τα μπαρ που τα τελευταία χρόνια 
αναμειγνύουν την τέχνη με τη βραδινή δια-
σκέδαση, με εκρηκτικό αποτέλεσμα, είναι και 
το Άσπρο στου Ψυρρή. Ένας χώρος αγαπη-
μένος εδώ και εφτά χρόνια που προσφέρει 
αξέχαστες βραδιές καλύπτοντας ένα τεράστιο 
μουσικό εύρος.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, λοιπόν, το 
Άσπρο φιλοξενεί εκθέσεις ζωγραφικής, 
σκίτσου και φωτογραφίας νέων καλλιτεχνών. 
Η κάθε έκθεση ξεκινά Τετάρτη με εγκαίνια 
στον επάνω όροφο και φιλοξενείται για δύο 
με τρεις εβδομάδες. Δεν υπάρχει κάποιος 
περιορισμός στα έργα που επιλέγονται…το 
μοναδικό κριτήριο είναι να ταιριάζουν στην 
αισθητική και στο concept του μαγαζιού.
Η ιδέα να ενταχθεί η τέχνη σ’ έναν χώρο 
διασκέδασης ανήκει στον ιδιοκτήτη του μπαρ, 
στον κύριο Γιώργο Μαούνη, ο οποίος ήθελε 
το μαγαζί να αγαπηθεί ως ένας χώρος οικείος 
που προσφέρει εκτός από καθαρά ποτά και 
υπέροχη μουσική και την ευκαιρία σε νέους 
καλλιτέχνες να εκφραστούν, αλλά και στους 
θαμώνες του μπαρ να απολαύσουν τέχνη 
πίνοντας λευκή τεκίλα… Άλλωστε μια πρώτη 
παρουσία τέχνης υπήρχε από νωρίς στο μαγα-
ζί, αφού έναν ολόκληρο τοίχο καταλαμβάνει 
ένα κολάζ με εξώφυλλα δίσκων.

ΟΝΕΙΡΟΧΟΕΙΟ
Το Ονειροχοείο, στην πλατεία Εξαρχείων, στη 
Θεμιστοκλέους, είναι ένα βιβλιοπωλείο με εν-
διαφέροντα βιβλία, ζεστό κλίμα, καθώς και… 
γλυπτά, κατασκευές και πίνακες! Μιλήσαμε με 
τον Στέφανο.
-Τι σας ώθησε να συνδυάσετε την εικαστική 
τέχνη με το βιβλιοπωλείο;
-Απλά είναι ένας χώρος που συνδυάζει όλες τις 
τέχνες. Δεν πρέπει δηλαδή να τις ξεχωρίζουμε, 
έτσι δεν είναι; Επίσης θα ήθελα, στο χώρο δί-
πλα που ετοιμάζεται για εκθέσεις, να προβάλ-
λω καλλιτέχνες χωρίς αντίτιμο, γιατί είμαι της 

άποψης ότι δε χρειάζεται να έχεις σπουδάσει 
για να κάνεις τέχνη… Άσε που πιστεύω ότι ο 
γκαλερίστας δεν προσφέρει τίποτα στο δημι-
ούργημα του καλλιτέχνη.
-Τι παρουσιάζετε στο χώρο αυτό;
-Κυρίως δικά μου, κάτι το οποίο να μ’ αρέσει 
και να φαίνεται στο μάτι μου αρμονικό. Βέβαια 
είναι και περίεργο το τι θεωρεί ο καθένας 
αρμονικό. Από κει και πέρα, αν κάτι δεν είναι 
δικό μου, αλλά μου αρέσει και ο δημιουργός 
του δεν έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό 
του, θα το παρουσιάσω.
-Θα δίνατε τη δυνατότητα σε ακραίους καλλι-
τέχνες να προβληθούν εδώ;
-Το «ακραίος» είναι πολύ σχετικό. Υπάρχουν 
ορισμένα πράγματα που φαίνονται ακραία, 
αλλά είναι απλώς γελοία. Είναι τώρα η εποχή 
που όλοι προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με 
ακρότητες κι αυτό δε μου αρέσει καθόλου. 
Δηλαδή δε θεωρώ ακραίο έναν άνθρωπο που 
εκφράζεται με την τέχνη χωρίς να ενοχλεί τους 
άλλους.

SPILIOTI PROJECTS ΣΤΟ BACARO
Το Bacaro είναι ένα Bar-restaurant στην οδό 
Σοφοκλέους, το οποίο τα τελευταία 2,5 χρόνια 
φιλοξενεί στον εκθεσιακό χώρο Spilioti 
Projects, αλλά και στο χώρο του καταστήμα-
τος, πολλές ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες 
εκθέσεις φωτογραφίας, γλυπτικής και video 
art. Μιλήσαμε με την Tessie.
-Γενικά τι προσανατολισμό έχετε στους καλλι-
τέχνες που παρουσιάζετε;
-Νέας γενιάς. Που «νέας γενιάς» δε σημαίνει 
απαραίτητα νέοι στην ηλικία καλλιτέχνες, αλλά 
τέχνη νέας γενιάς, αυτό που γίνεται τώρα. 
Έχουμε πολλούς καταξιωμένους, αλλά και 
ανερχόμενους.
-Δίνετε τη δυνατότητα σε ακραίους καλλιτέ-
χνες να προβληθούν εδώ;
-Ναι, φυσικά. Βέβαια, το ακραίο είναι σχετικό. 
Αλλά με την έννοια του έργου που δεν το 
δέχεται εύκολα ο πολύς ο κόσμος, ναι, έχω εκ-
θέσει 2-3 πράγματα που μπορεί να σοκάρουν. 

Άλλα προκάλεσαν αντιδράσεις και άλλα όχι. 
Γενικά, άμα υπάρχει λόγος να παρουσιαστεί 
κάτι ακραίο θα γίνει. Βέβαια, κρίνω και τα όρια 
του χώρου και το συνδυάζω με τα έργα.
-Πείτε μας ενδεικτικά κάποια έργα που έχετε 
εκθέσει.
Έχουν περάσει από δω εκθέσεις, όπως το “Age 
Of Innocence”, στην οποία κάθε εικαστικό 
έργο συνοδευόταν από ένα παραμύθι, όχι 
απαραίτητα «παραμυθένιο». Επίσης το “Blog 
Art”, όπως το ονομάζουμε, είναι κάτι νέο: video 
από scroll down σε blog, το οποίο έχει ποιη-
τική συνήθως γραφή και ίσως εικόνες. Επίσης 
έχει γίνει έκθεση φωτογραφίας με γκράφιτι της 
Αθήνας, η έκθεση Erotica φέτος διοργανώνε-
ται για τρίτη χρονιά… Και άλλες πολλές, με πιο 
πρόσφατη το “White Christmas” που γίνεται 
τώρα και έχει θέμα το άσπρο.

BARTESSERA
Το Bartessera, café-bar στη στοά Πραξιτέλους, 
στο κέντρο, εδώ και 2 χρόνια φιλοξενεί κατα-
σκευές κι εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογρα-
φίας. Τέχνη συνοδευμένη από καλή μουσική 
και ωραίο κλίμα. Μιλήσαμε με την Ιόλη.
-Τι σας ώθησε να συνδυάσετε café-bar και 
εκθέσεις εικαστικών;
-Ένα βασικό είναι ο χώρος, ο οποίος έδινε τη 
δυνατότητα να συνδυαστούν, χωρίς όμως να 
γίνεται αυτό που συνηθίζεται σε τέτοιου εί-
δους café-bar, τα έργα να υπονομεύονται από 
τη λειτουργία του χώρου. Για να μην κοροϊ-
δευόμαστε, βέβαια, είναι και το επιχειρηματικό 
πλάνο, διότι κάτι τέτοιο ανανεώνει τον κόσμο. 
Είναι επίσης, σημαντικό να βλέπεις νέους αν-
θρώπους να βρίσκουν άλλους χώρους τέχνης, 
εύκολα προσβάσιμους.
-Τι παρουσιάζετε λοιπόν στο χώρο σας;
-Αυτή την περίοδο λαμβάνει χώρα έκθεση 
βιομηχανικού ντιζάιν. Γενικά, κυρίως νέους 
και όχι ιδιαίτερα γνωστούς καλλιτέχνες, με 
ποικίλους προσανατολισμούς, που παρουσι-
άζουν πολλά διαφορετικά πράγματα, όπως 
φωτογραφία, κόσμημα, ένδυμα. Στοιχειωδώς 

προσπαθούμε να υπάρχει μια πρωτοτυπία. 
Επίσης, να μην είναι άνθρωποι που μπορούν 
άνετα να εκθέσουν σε μια γκαλερί κι έρχονται 
κι εδώ.
-Δίνετε τη δυνατότητα σε ακραίους καλλιτέ-
χνες να προβληθούν εδώ;
-Ναι, έχουμε κάνει δύο εκθέσεις για τις οποίες 
δεχτήκαμε άσχημα σχόλια. Γενικά πάντως, 
αν πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα δουλειά 
ακραία, θα γίνει. Αρκεί να μην είναι απλώς 
«ακραίο για το ακραίο».

ΜΕΤΡΟ
Αθήνα, το μετρό, βόμβα που καταστρέφει ένα 

κορεσμένο συγκοινωνιακό ιστό. Μια χαοτι-
κή πρωτεύουσα, μικρές αποστάσεις. Αυτό 
μας προσφέρει. Οι άνθρωποι πίσω από το 
εγχείρημα όμως, φιλοδοξούν να προσφέρουν 
κάτι περισσότερο. Ένα στολίδι, εικόνα πόλης 
σύγχρονης με επίκεντρο την τέχνη. Έργα, 
εικαστικές παρεμβάσεις παλιών και νέων καλ-
λιτεχνών εισβάλλουν στην καθημερινότητά 
μας. Στέκεσαι στην αποβάθρα και πίσω σου ο 
μύθος μιας γειτονιάς, εικόνα της πόλης από τα 
παλιά, χάνεται γρήγορα. Είσαι στον προορισμό 
σου, 30 ίσως μέτρα κάτω από τα πόδια των 
περαστικών, ανεβαίνεις τρεχάτος τα σκαλιά μα 
μπλέκεσαι σε ένα αλλόκοτο δάσος. Αλλόκο-

το γιατί το έκρυψαν από το φως της μέρας. 
Σύνταγμα, ένα τεράστιο ρολόι σου θυμίζει να 
βιαστείς, φεύγεις για Θεσσαλονίκη. 20 λεπτά 
αργότερα, σταθμός Λαρίσης. Μα τι παράξενο 
θέαμα. Κάτι ανθρωπάκια με ριγέ κουστούμια 
στριμώχνονται να πάρουν θέση και εκεί πιο 
πίσω κάτι άλλα κοκκινωπά κάθονται υπομονε-
τικά περιμένοντας τη σειρά τους. Τι τρελό. Ένα 
ολόκληρο παραμύθι.  Κόκκινο, πράσινο, μπλε. 
Μία πόλη, τρεις κόσμοι. Φεύγω... το τραίνο 
σφυρίζει.

Β. Μαμαλούκας, Π. Σουλιώτη, Α. Φράγκου,
Λ. Χάντζλικ

12

3

4

5

1. ΑΣΠΡΟ 2. ΟΝΕΙΡΟΧΟΕΙΟ 3. SPILIOTI PROJECTS ΣΤΟ BACARO 4. BARTESSERA 5. ΜΕΤΡΟ



1. T.S. Eliot
Ο T.S. Eliot υπήρξε μεγάλος ποιητής του 20ου 
αιώνα, γεννημένος στην Αμερική, αλλά τελικά 
Άγγλος πολίτης, κάτοχος Νόμπελ Λογοτεχνίας, 
διεθνώς αναγνωρισμένος πολλάκις με πανε-
πιστήμιο στο όνομά του, 13 διδακτορικά από 
τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, πολλά 
βραβεία και γραμματόσημα με τη φωτογρα-
φία του. Από δηλώσεις και έργα του απορρέει 
συχνά ο αντισημιτισμός. Στα ποιήματά του, ο 
Εβραίος θα είναι από άπληστος διαχειριστής, 
έως ο ένοχος για την παρακμή της Βενετίας, 
και συχνά τα ρήματα που θα περιγράφουν τις 
κινήσεις του, θα αρμόζουν σε ζώα (“creeping”). 
Σε ποίημα του γράφει: «Τα ποντίκια είναι πίσω 
από τις κολόνες. Οι Εβραίοι είναι πίσω απ’ 
όλα». Ο Eliot, ακόμα, έκανε αντισημιτικές δη-
λώσεις δημοσίως, υποστηρίζοντας φασίστες 
και απολυταρχικές θρησκευτικές ιδέες. Οι 
διαμαρτυρίες κατά της στάσης και των δηλώ-
σεών του ήταν αρκετές, τόσο από φίλους, όσο 
και από άλλους λογοτέχνες. Παρ’ όλα αυτά, ο 
Eliot είχε φίλους Εβραίους, όπως ο άντρας της 
Βιρτζίνια Γουλφ, οι οποίοι υποστήριζαν πως 
δεν ήταν ιδιαίτερα αντισημίτης. Υπάρχουν 
αποδείξεις από αλληλογραφία του ότι κατά τη 
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου βοηθού-
σε Εβραίους να το σκάσουν προς την Αγγλία 
και την Αμερική.
Κατερίνα Σκρουμπέλου

2. Burzum (κατά κόσμον Varg 
Vikernes)
Νορβηγός, γεννήθηκε το 1973. Πρωτοπόρος 
του black metal. Παίζει μπάσο στους Mayhem. 
Διαφωνεί με τον κιθαρίστα Euronymous. Τον 
δολοφονεί άγρια. Καταδικάζεται σε φυλάκιση 
αφού έχει κάψει πολλές εκκλησίες πρώτα. 
Εξελίσσει τον ήχο του μες στη φυλακή σε αυ-
τιστικό metal που θυμίζει σκοτεινή ambient. 
Κατηγορείται για ναζιστική ιδεολογία. Την 

αποκρούει. Δηλώνει παγανιστής/ εθνικιστής. 
Γράφει πίσω από τα σίδερα βιβλία προώθησης 
της ιδεολογίας του ενώ παράλληλα παρατάει 
την κιθάρα γιατί δεν έχει ως όργανο, όπως 
λέει, άρια προέλευση. Μισεί τους Εβραίους. 
Θαυμάζει τους Σλάβους. Θεωρεί υποδεέστε-
ρους όσους δεν είναι Ευρωπαίοι ή Άπω Ανατο-
λίτες. Παρανοϊκό μυαλό. Παίρνει άδεια από τη 
φυλακή και ξεχνάει να επιστρέψει. Τον πιάνουν 
αρματωμένο μέχρι τα νύχια. Αμετανόητος. 
Ακούστε τη μουσική του εάν σας ενδιαφέρει 
κάτι πραγματικά άρρωστο, πρωτόγονο, ψυχω-
μένο. Τα πιστεύω του ακροβατούν ανάμεσα 
στην παράνοια και το αίσχος.   
Γιώργος Ρομπόλας

3. Γκύντερ Γκρας
Το 2006 ο γερμανοπολωνός συγγραφέας, 
ζωγράφος και γλύπτης Γκύντερ Γκρας ως 
αυτοβιογραφούμενος εξομολογείται πως όταν 
ήταν 17 είχε στρατολογηθεί στην επίλεκτη 
ομάδα των Waffen-SS. Σύμφωνα με τον ίδιο 
το κλίμα στην Γερμανία ήταν τέτοιο που για 
τον καθένα ήταν δύσκολο να αντισταθεί 
στην προπαγάνδα που γινόταν. Όπως όμως 
ήταν φυσικό η αποσιώπηση αυτή προκάλεσε 
θύελλα αντιδράσεων και το κοινό μοιράστηκε 
σε επικριτές και υποστηρικτές. Ο κίνδυνος, 
λοιπόν, να θεωρηθεί persona non grata ήταν 
πρόδηλος. Ακόμα και το έργο του «Το τενε-
κεδένιο ταμπούρλο», που είχε θεωρηθεί ως η 
αντιναζιστική συνείδηση της μεταπολεμικής 
Γερμανίας, αμφισβητήθηκε. Πάντως, όπως 
και να έχει, το παρελθόν δε σβήνεται και για 
τον ίδιο τον Γκρας θα παραμείνει θραύσματα 
σκέψεων που θα ψέγουν τη συνείδηση του.
Μάριος Κουβαράς

4. Πιραντέλλο
Χαρακτηριστικό δείγμα και ο Πιραντέλλο (ή 
αλλιώς Πυράγγελος λόγω της καταγωγής του 
από το σημερινό Ακράγαντα της Σικελίας), 
ο οποίος πέρα από την έντονη συγγραφική 
του δράση (τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτε-
χνίας το 1934) και τις μεγάλες θεατρικές του 
επιτυχίες, είναι γνωστός και για τη φασιστική 
του ιδεολογία. Πνεύμα ανήσυχο και μοντέρνο, 
με έργο παγκοσμίως γνωστό, εγγράφηκε στο 
φασιστικό κόμμα της Ιταλίας το 1924, σε μια 

προσπάθεια να εξασφαλίσει και χρήματα για 
την ομάδα του Θεάτρου Τέχνης της Ρώμης, 
στο οποίο διετέλεσε διευθυντής μέχρι το 
1928. Από ένα σημείο, βέβαια, της ζωής του 
και μετά, ζούσε αποτραβηγμένος από τις 
κοινωνικές συναναστροφές και κάθε είδους 
πολιτική κίνηση λόγω του προσωπικού δρά-
ματος που βίωνε, με τη σύζυγό του να πάσχει 
από παράνοια. Αποκλειστική  του διέξοδος 
ήταν το θέατρο. 
Κατερίνα Κουτσούκη

5. Σαλβαντόρ Νταλί
Ο Σαλβαντόρ Νταλί είχε συχνά χαρακτηριστεί 
ως υποστηρικτής του φασιστικού καθεστώ-
τος του Φράνκο στην Ισπανία. Γεγονός που 
πολύ λίγοι θαυμαστές του το γνωρίζουν. Στα 
νεανικά του χρόνια, ο Νταλί είναι γνωστό πως 
συνδέθηκε πιο στενά με το χώρο του αναρ-
χισμού και του κομμουνισμού. Ωστόσο στη 
διάρκεια του Ισπανικού Εμφύλιου Πολέμου 
προτίμησε να μείνει μη πολιτικοποιημένος. 
Με το καθεστώς του Φράνκο συνδέθηκε 
περισσότερο κατά την επιστροφή του στην 
Ισπανία από την Αμερική μετά το Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Υποστηρικτής, λοιπόν, όχι μόνο 
του Φράνκο αλλά και του Μουσολίνι και του 
Χίτλερ, συμφωνούσε με την άποψη ‘’του 
καθαρισμού της Ισπανίας από καταστρεπτικές 
δυνάμεις’’. Αυτές οι πολιτικές του απόψεις 
ήταν και η αιτία διαμάχης του με πολλά από 
τα μέλη του υπερρεαλιστικού κινήματος. Στα 
πλαίσια αυτής της διαμάχης, ο Νταλί δηλώνει 
πως ο ίδιος είναι όλος ο υπερρεαλισμός, ενώ ο 
Α. Μπρετόν επινοεί τον περίφημο αναγραμμα-
τισμό του ονόματος του Νταλί ‘’Avida Dollars’’ 
(άπληστος για δολάρια). Ο εξορισμός του από 
το κίνημα δεν τον αποθάρρυνε να εκδηλώσει 
το θαυμασμό του για το Χίτλερ και να δημι-
ουργήσει το πίνακα ‘’Το Αίνιγμα του Χίτλερ’’. 
Στην πραγματικότητα, ίσως, δεν τον ενδιέ-
φεραν τα πολιτικά δρώμενα. Απλά εξέφραζε 
την εμμονή του να ασχολείται με εκκεντρικά 
θέματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο Νταλί 
είχε χαρακτηριστεί ως ένας αντικληρικός επα-
ναστάτης, ένα σκανδαλωδώς έξυπνο άτομο 
και ένας αναρχικός Σουρεαλιστής. Παρόλα 
αυτά, η πολυσχιδής και ιδιόρρυθμη προσωπι-
κότητα του Νταλί θα ήταν πολύ δύσκολο να 
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Είναι αξιοπερίεργο το πόσο μπορείς να θαυμάζεις ένα δημιουργό χωρίς να ξέρεις 
τίποτα γι’ αυτόν και παρά την παραδοχή της καλλιτεχνικής του αξίας να αμφιβάλλεις 
εκ των υστέρων γι’ αυτή εξαιτίας μιας ιδεολογίας που εμπνέει τον ίδιο θεωρώντας 
πιθανό ότι, αν διέπει και το έργο του, σε έχει εξαπατήσει.

Έκθετοι 
Ιδεών

ταυτιστεί σε μια συγκεκριμένη πολιτική στάση. 
Εξάλλου, ο Νταλί χρησιμοποίησε το στοιχείο 
της πρόκλησης και του σκανδάλου σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής του, τόσο δημόσια όσο και 
μέσα από τα έργα του. 
Σαπφώ Ταβούτη

6. Georges Prosper Remi (Hergé)  
Ο δημιουργός του γνωστού δημοσιογράφου 
και ταξιδευτή Tintin πρωτοέγραψε το comic 
που θα τον έκανε πασίγνωστο στην εφημε-
ρίδα Le Vingtième Siècle (καθολική, συντη-
ρητική εφημερίδα της εποχής) και αργότερα 
για την Le Soir (φερέφωνο των Ναζί κατά την 
κατοχή του Βελγίου). Οι πρώτες περιπέτειες 
του Tintin ήταν επηρεασμένες από το κλίμα 
της εποχής και περιείχαν αρκετά ρατσιστικά, 
αντισημιτικά και αποικιοκρατικά στοιχεία 
καθώς και στερεοτυπική απεικόνιση των μη-
ευρωπαίων χαρακτήρων, τα οποία αποδίδει 
ο ίδιος στην απειρία του. Με το τέλος του 
πολέμου, θα κατηγορηθεί πολλές φορές για 
συμμετοχή σε ναζιστικές ή ρεξιστικές (βέλγοι 
ακροδεξιοί) οργανώσεις. Τα τελευταία χρόνια 
έχει προκύψει πάλι θέμα για το κατά πόσο θα 
έπρεπε να κυκλοφορούν οι πρώτες περιπέτει-
ες του Tintin αν και αυτές έχουν τροποποιηθεί 

αρκετά (σε αρκετές περιπτώσεις από τον ίδιο 
τον Hergé) ώστε να περιοριστούν αυτά τα 
στοιχεία.
Ανδρέας Κωστόπουλος

7. Έζρα Πάουντ
Γεννημένος το 1885 στις Η.Π.Α. , ο ποιητής 
Έζρα Πάουντ περνάει μέσα από την πλημμύρα 
των δύο παγκόσμιων πολέμων και δεν μένει 
ανεπηρέαστος. Πιστεύει σε μια ιδανική πολι-
τεία και σε ένα κόμμα που θα συντρίψει τον 
καπιταλισμό και θα φέρει το καλό, με αρχηγό 
τον Μουσολίνι. Το 1924 εγκαθίσταται στην Ιτα-
λία. Από εκεί στέλνει γράμματα με προτάσεις 
στους ηγέτες του ιταλικού φασιστικού κόμμα-
τος. Το 1945 συλλαμβάνεται από αμερικανικά 
στρατεύματα για εθνική προδοσία. Οδηγείται 
στο στρατόπεδο της Πίζας και γράφει τα 
«Άσματα της Πίζας», ένα έργο για τον φασισμό 
που καταρρέει, στο ύψος της τραγωδίας. Λίγο 
πριν πεθάνει, γράφει: «Πολεμώντας τον κόσμο 
έχασα το κέντρο μου… Είθε να προσπαθή-
σουν να συγχωρέσουν εκείνοι που αγαπώ ό,τι 
έκανα»
Αλέξανδρος Χαντζής

8. Λένι Ρίφενσταλ
Η πρώτη γυναίκα που κέρδισε άξια μια ισότι-
μη θέση στο ανδροκρατούμενο σύναφι των 
κινηματογραφιστών. Η Ρίφενσταλ ξεκίνησε 
την καριέρα της ως χορεύτρια και εμφανί-
στηκε πρώτη φορά κινηματογραφικά με την 
ταινία «Το Γαλάζιο Φως» επηρεασμένη από το 
κυρίαρχο τότε ρεύμα του γερμανικού εξπρε-
σιονισμού. Η συνέχεια ήταν «θριαμβευτική». 
Έγινε η επίσημη σκηνοθέτης του Ναζιστικού 
καθεστώτος δημιουργώντας προπαγανδι-
στικά ντοκυμαντέρ, με γνωστότερο όλων 
τον «Θρίαμβο της Θέλησης», που παρά τη 
θεματολογία τους αναγνωρίζονται μέχρι 
σήμερα για την σκηνοθετική τους αρτιότητα. 
«Κινηματογραφούσα την αλήθεια όπως ήταν 
τότε» έλεγε για να υπερασπιστεί το έργο της. Η 
Ρίφενσταλ έζησε για πάνω από έναν αιώνα και 
πέθανε μετανοιωμένη το 2003. «Το να λυπάμαι 
δεν είναι αρκετό, αλλά δεν μπορώ να διαλύσω 
τον εαυτό μου. Έχω υποφέρει για μισό αιώνα 
και δεν θα σταματήσω να υποφέρω μέχρι 
να πεθάνω. Είναι τέτοιο βαρίδι να προφέρεις 
«συγγνώμη»… Εκφράζει τόσα λίγα…».
Πανογιάννης Καραντζής 
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Το Καλειδοσκόπιο γίνεται 8 χρονών και η θεατρική ομάδα του περιοδικού το γιορτάζει κα-
λώντας 8 ηθοποιούς που τη φετινή σεζόν εμφανίζονται τόσο στο θέατρο όσο και στην τη-
λεόραση. Τους ζητάμε να σχολιάσουν: α. Τη σχέση τους με το θέατρο και την τηλεόραση β. 
Το πως αντιμετωπίζουν τους ρόλους που ενσαρκώνουν φέτος. Τους ευχαριστούμε.

1. Η Μπάμπολα (Συνέβη κι όποιος θέλει 
το πιστεύει) συναντά την Όλγα (Φίλα το 
βάτραχό σου) στο πρόσωπο της Σμαρά-
γδας Καρύδη.
α. Η τηλεόραση έχει πολλή δουλειά, ατέλειω-
τες ώρες γυρισμάτων, όμως έχει και μεγαλύ-
τερες απολαβές. Βοηθά στο ότι μπορείς, αν 
έχεις αναγνωρισιμότητα, να έχεις εναλλακτικές 
επιλογές στο θέατρο, αυτές που θες. Τώρα, 
κατά πόσο θα προκύψει μία καλή παράσταση 
ή δουλειά στην τηλεόραση, δεν είναι ευθύνη 
του ηθοποιού. Φυσικά υπάρχουν καλές προθέ-
σεις από όλους, αλλά υπάρχουν περιορισμένα 
χρήματα και χρόνος. Στο θέατρο πάντως, έχεις 
μεγαλύτερη υπευθυνότητα γι’αυτό που κάνεις.
β. Είναι δύσκολο να συγκρίνω τους ρόλους, 
γιατί με τον τρόπο που τους παίζω, έχω κι 
αυτά τα στοιχεία μέσα μου. Στην τηλεόραση, 
κάθε μέρα παίζεις άλλη σκηνή, οπότε δεν 
ξέρεις τι θα σου τύχει. Προσπαθώ και η παρά-
σταση στο θέατρο να είναι κάτι καινούργιο, 
όμως έχει κάποια δεδομένα που είναι ίδια, στα 
οποία πρέπει να κρατήσω την ίδια θέση. Δεν 
ξέρω πάντως τί έχουν από μένα οι ρόλοι. Αν 
τους έπαιζε άλλη ηθοποιός, θα ήταν σίγουρα 
διαφορετικός ο ρόλος.

2. Ο Στρατηγός (Σκληρά και τρυφερά) 
συναντά τον Μιχάλη (Το Δέκα) στο 
πρόσωπο του Ερρίκου Λίτση.
α. Η τηλεόραση λειτουργεί στα χνάρια του 
παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όχι πάντα 
με την έννοια της ποιότητας, όσο στο να 
τυποποιεί κάποιους ηθοποιούς σε συγκεκριμέ-
νους ρόλους. Αυτή τη μεθοδολογία ακολουθεί 
μέχρι σήμερα. Εξαιρέσεις βέβαια υπάρχουν. 
Νομίζω ότι το «10» του Καραγάτση, που 
συμμετέχω φέτος, είναι μια τέτοια εξαίρεση. 
Δεν ακολουθεί την πεπατημένη με ηθοποι-
ούς-μανιέρες. Απ’ την άλλη, το θέατρο έχει την 
ομορφιά της καθημερινής επαφής με το κοινό, 
το οποίο μπορεί να είναι κουραστικό αλλά 
εμένα μ’ αρέσει πολύ.
β. Σαν ηθοποιός μπορώ να συμμετέχω σε οτι-
δήποτε αφορά την τέχνη κι αυτό που μπορώ 
να κάνω. Ακόμα και μια πετυχημένη διαφή-
μιση έχει ψήγματα τέχνης, σκηνοθετικά ή και 
σεναριακά. Θέλω να μπορώ να συμμετάσχω 

και σε κινηματογραφικές ταινίες και σε σίριαλ 
και στο θέατρο. Το καθένα έχει τη δική του 
ομορφιά, πάντα μ’ ένα κριτήριο να μπορώ να 
επιλέγω κάτι που να μ’ αρέσει σαν περιεχόμε-
νο και σαν διαδικασία.

3. Ο Λίο (Δυο τρελοί-τρελοί παραγωγοί) 
συναντά τον Όρκα (Γοργόνες) στο πρό-
σωπο του Αντώνη Λουδάρου.
α. Χρειάζεται τύχη για να κάνεις καλή 
τηλεόραση. Δεν εξαρτάται από εμάς. Θέλει 
υπομονή. Στο θέατρο όμως είναι όλη η τέχνη 
του ηθοποιού. Το αγαπάω περισσότερο. Όμως 
και στην τηλεόραση αν αυτό που κάνεις έχει 
μία τρέλα και κάτι διαφορετικό, μπορεί επίσης 
να είναι ωραίο. Φέτος, και με τα δύο, είμαι λίγο 
σαν ανθρακωρύχος, βάρδια εξίμιση με δωδε-
κάμιση το βράδυ. «Οι γοργόνες» γυρίζονται σε 
υπόγειο -3 και το θέατρο είναι επίσης υπόγειο. 
Έχει ένα ζόρι ψυχικό αυτή η κλεισούρα!
β. Στο θέατρο, κάνω έναν λογιστάκο που 
σκαρφίζεται μια απατεωνιά. Το μιούζικαλ είναι 
αφρός σαμπάνιας. Πρέπει να περάσεις δυόμι-
ση ώρες ωραία, σαν πάρτυ. Στην τηλεόραση, 
κάνω έναν καλόψυχο κακό τύπο. Όταν πήρα 
το σενάριο και μου είπαν ότι θα κάνω μια φά-
λαινα στο βυθό, είπα: «είναι τζαζ, είναι φεύγα, 
θα το κάνω!» Αν πρέπει να κάνω σειρά, ας είναι 
μέσα στο νερό! Να έχει πλάκα!

4. Ο Μπαρίς και ο Ζινόβι (Κατερίνα 
Ισμαΐλοβα) συναντούν τον Φάνη (Άμυ-
να Ζώνης) στο πρόσωπο του Λαέρτη 
Μαλκότση.
α. Το θέατρο πιστεύω είναι η πιο σοβαρή 
δουλειά για έναν ηθοποιό. Είναι βέβαια επίπο-
νη γιατί απαιτεί πολλές πρόβες και πρέπει να 
επαναλαμβάνεις συνεχώς τα ίδια και τα ίδια 
αλλά μέσα απ’ αυτό ανακαλύπτεις συνεχώς 
καινούρια πράγματα και βελτιώνεσαι. Αντίθετα 
στην τηλεόραση, που δυστυχώς στην Ελλάδα 
δεν γίνονται πρόβες, μέσα από ένα πλάνο, που 
κρατάει πολύ λίγο χρόνο, είναι δύσκολο να 
ανοιχτείς και να βγάλεις όσα μπορείς. 
β. Στη φετινή παράσταση, παίζω πολλούς ρό-
λους και καθώς περνάμε πότε στην αφήγηση 
και πότε στο τραγούδι δεν μπορώ να πατήσω 
πάνω σε ένα ρόλο και τους διακωμωδώ. Το 

προετοιμασία και δίνω την ίδια αξία είτε κάνω 
θέατρο, είτε τηλεόραση. 
β. Δεν γίνεται να υποτιμήσεις ή να συγκρί-
νεις έναν ρολο σε σχέση με τον άλλο. Εγώ 
είμαι αυτός που τους υποδίεται. Ο δικός μου 
χαρακτήρας είναι αυτός που παίζει. Και οι δύο 
άνθρωποι (χασάπης στην τηλεόραση, serial 
killer στο θέατρο) ζούνε κάποιες ιδιαίτερες 
καταστάσεις και προσπαθώ να βάλω τον 
εαυτό μου σε αυτές τις συνθήκες. Στο θέατρο 
έβαλα κάποιες δικές μου εμπειρίες, όχι φόνου 
προφανώς, αλλά εμπειρίες σχέσεων. Όσο για 
το 10, έχω αναμνήσεις αυτής της εποχής από 
παιδί. Σε φτωχογειτονιά μεγάλωσα και εγώ.

Συμπρωταγωνίστησαν (με σειρά εμφάνισης) 
οι: Νάσια Μουγγού, Βάσια Χονδρού, Ηλίας 
Κολοκούρης, Μάριος Κουβαράς, Νάντια 
Κατή, Έλενα Γαλανοπούλου, Αλίκη Μετσίνη, 
Αλέξανδρος Χαντζής

* Φωτογραφία από τη νέα παράσταση της Βίκυς Γεωργι-
άδου «Η τελευταία Μάρθα». Από 25/3 στο θέατρο Οδού 
Κεφαλληνίας. Κείμενο: Αλέξης Σταμάτης

μπορώ να το υπερασπιστώ, να το υποστηρίζω 
όσο μπορώ καλύτερα.
β. Με τα χρόνια όλο και πιο πολύ, κάθε φορά 
που δέχομαι μία θεατρική δουλειά και αρχίζω 
να επεξεργάζομαι ένα ρόλο, μου δίνεται ένα 
πάτημα να ανακαλύπτω στοιχεία του εαυτού 
μου. Τελικά, κανένας  ρόλος δεν είναι μακριά 
από σένα. Ο ρόλος του Κοβάλσκι αποτελεί μια 
πρόκληση. Δεν ήταν κάτι που θα αποφάσιζα 
να κάνω εύκολα, αλλά η σκηνοθεσία που 
ξέφευγε από τα κλασσικά, με βοήθησε να το 
κάνω, να βγάλω τον ρεαλισμό μου.

8. Ο Χάαρμαν (Η τέχνη του κυρίου 
Χάαρμαν) συναντά τον Πολύκαρπο 
(Το Δέκα) στο πρόσωπο του Χρήστου 
Στέργιογλου.
α. Οι δουλειές μου στην τηλεόραση είναι όλες 
διασκευές μυθιστορημάτων (Συκοφαντία 
Αίματος, ‘Υστερα ήρθαν οι μέλισσες, Το 10) 
και δεν είναι τυχαίο. Κατά καιρούς, μου έχουν 
γίνει πολλές προτάσεις, αλλά αρνήθηκα. Και θα 
αρνούμαι, όσο αντέχω οικονομικά. Προσπαθώ 
πάντως να μην έχω διαφορά. Κάνω την ίδια 

για τα λεφτά. Την έχω κάνει, επειδή  είμαι κι 
εγώ ματαιόδοξη, όπως οι περισσότεροι,  και 
θέλω να με γνωρίζει ο κόσμος. Τη δουλειά μου 
δεν την κάνω για μένα και πέντε εκλεκτούς, 
την κάνω για όλο τον κόσμο.
β. Δεν υπάρχει κανένα κοινό ανάμεσα στους 
δύο ρόλους. Πιο πολύ βέβαια είμαι κοντά στη 
Μάσα, επειδή αγαπάει πολύ και έχει συναισθή-
ματα πολλά. Η Άννα είναι πολύ πιο οργανωμέ-
νη από μένα και πολύ πιο επιστήμονας. Εγώ 
δεν είμαι καθόλου…

7. Ο Κοβάλσκι (Λεωφορείο ο Πόθος) 
συναντά τον Μάρκο (Ο Φάρος) στο 
πρόσωπο του Γιάννη Στάνκογλου.
α. Το θέατρο αποτελεί για μένα το εργαστήριο 
της ψυχής μου, την ενέργειά μου, την εξέλιξή 
μου. Είναι ο τρόπος να εκτονώνω τις σκέψεις 
μου, τα πράγματα μέσα μου. Αντίθετα, ο 
πρώτος λόγος που κάνω τηλεόραση είναι ο 
βιοπορισμός. Αυτό δε σημαίνει, βέβαια, ότι 
κάνω επιλογές που δεν τις αισθάνομαι. Δεν 
είναι κάτι που σνομπάρω. Πάντα προσπαθώ 
να έχω μια αλήθεια σε αυτό που κάνω, να 

επιβάλλει βέβαια και το ίδιο το έργο καθώς 
είναι ελεύθερο. Όσο για το ρόλο μου στην 
τηλεόραση παίζω έναν καρδιολόγο, ο θεός να 
τον κάνει βέβαια, γιατί γιατρό ξυρισμένο με 
γυαλάκια και να περπατάει σαν ράπερ δεν έχω 
ξαναδεί...

5. Ο Δον Ζουάν (Ο Δον Ζουάν στο Σόχο) 
συναντά το Γιόυγκερμαν (Γιούγκερμαν) 
στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Μαρ-
κουλάκη.
α. Θα τα διαχώριζα καλύτερα ως σκηνή και 
κάμερα. Είναι κοινός τόπος ότι το θέατρο είναι 
η κορωνίδα των δυνατοτήτων ενός ηθοποιού 
και το κομμάτι στο οποίο παίρνει τη μεγαλύ-
τερη ευχαρίστηση, λόγω της άμεσης επαφής 
με το κοινό. Γι’ αυτό την κάμερα μπορείς να τη 
φανταστείς σαν θεατή που σκύβει μπροστά 
για να σε παρακολουθήσει καλύτερα. Τώρα, 
ως προς την αναγνωρισιμότητα, τις απολαβές 
ή όλα αυτά, είναι ουσιαστικά  τα παρεπόμενα 
της δουλειάς-τέχνης μας. Αλλά και στο θέατρο 
και στην τηλεόραση λειτουργούν τα πράγματα 
με την υπεραξία. Αποθαρρύνω οποιονδήποτε 
επιχειρεί να κάνει λεφτά είτε ως άνθρωπος του 
θεάτρου είτε της τηλεόρασης.
β. Ο ηθοποιός διαπιστώνει ότι του ταιριάζουν 
όλοι οι ρόλοι. Αποκτά την εμπειρία και τη 
γνώση ότι όλες οι ανθρώπινες ιδιοσυγκρασίες 
και τα συναισθήματα μπορεί να περιέχονται 
σε έναν άνθρωπο. Οπότε στην ουσία καταλα-
βαίνει ότι μέρη του μπορούν να εκφράσουν 
οποιονδήποτε ρόλο. Χρειάζεται να μπορείς 
τον καθένα από τους εαυτούς σου, την κάθε 
εκδοχή σου, να τη βγάζεις προς τα έξω. 

6. Η Μάσα (Τρεις αδερφές-
Περεστρόικα) συναντά την Άννα (Ίχνη) 
στο πρόσωπο της Γωγώς Μπρέμπου.
α. Πάντα το κριτήριο για να επιλέξω μια 
δουλειά είναι ποιοί άλλοι θα είναι σ’ αυτή. Είναι 
δηλαδή θέμα συνεργατών. Γιατί  η δουλειά 
μας είναι κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι 
οι άνθρωποι που κάποιες ιδέες θα τις κάνουν 
πραγματικότητα. Τα χρήματα παίζουν βέβαια 
πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί στο θέατρο, 
τις περισσότερες φορές λεφτά δεν υπάρχουν. 
Αλλά δε θα πω ότι τηλεόραση έχω κάνει μόνο 
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ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΙ 

ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

Αυτή η παράφραση της καρτεσιανής ρήσης, φαίνεται να δια-
περνά κάθετα και οριζόντια  όλο το φάσμα των φοιτητικών κι-
νητοποιήσεων διαχρονικά. Οι φοιτητές, μη έχοντας μπει ακό-
μη στους  τομείς  της αγοράς και της παραγωγής, δεν έχουν 
διαμορφωμένη ταξική συνείδηση και κοινωνικοπολιτική ιδε-
ολογία και δυστυχώς μέσα σε πανεπιστήμια – προθάλαμους 
μιας υπάκουης (μικρο-μεσο) αστικής τάξης δυσκολεύονται 
να τη διαμορφώσουν. Παρά ταύτα, είναι το πιο επαναστατικό 
κομμάτι της κοινωνίας. Ποιος είναι ο καθοριστικός παράγο-
ντας  που τους ωθεί προς την εξέγερση; Όχι άλλος από τη γνώ-

ση που τους αφυπνίζει και καλλιεργεί το κριτικό τους πνεύμα. 
Μιλάμε όμως για τη γνώση αυτή που κυνηγάς με κόπο και πά-
θος και όχι για αυτή που έρχεται και σε βρίσκει ένα ηλιόλου-
στο πρωί στο άνετο γραφείο σου… Μέσω αυτής, μαθαίνουν οι 
φοιτητές να αντιστέκονται στην ακόρεστη κρατική κυριαρχία 
και να διεκδικούν δικαιώματα και ελευθερίες. Και τελικά να  με-
ταμορφώνονται από άψυχες μαριονέτες του συστήματος σε 
διαμορφωτές του μέλλοντος όλης της κοινωνίας. Επιλεγμένα 
χρονικά από χαρακτηριστικές φοιτητικές εξεγέρσεις ανά τον 
κόσμο, αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

ΠΑΡΙΣΙ 1229
Το νεοϊδρυθέν πανεπιστήμιο λειτουργούσε 
υπό τη σκέπη της τοπικής εκκλησίας. Οι φοι-
τητές προέρχονταν απ’ την αριστοκρατική 
τάξη, φορούσαν εκκλησιαστικά ενδύματα, 
έφεραν την εκκλησιαστική κουρά και υπάγο-
νταν στα εκκλησιαστικά δικαστήρια. Πώς και 
γιατί εξεγέρθηκαν τέτοιου είδους φοιτητές; 
Ήταν Απόκριες όταν μια ομάδα μασκαρεμέ-
νων και μεθυσμένων φοιτητών νικήθηκε σε 
καυγά με εστιάτορα. Την επομένη, ζητώ-
ντας εκδίκηση κατέστρεψαν το μαγαζί και 
ξυλοφόρτωσαν τους θαμώνες. Επειδή τα 
αρμόδια εκκλησιαστικά δικαστήρια αντιμε-
τώπιζαν επιεικώς τους ταραξίες, ο τοπικός 
άρχων ζήτησε και πέτυχε απ’ την εκκλησία 
να επιτραπεί η επέμβαση της αστυνομίας 
για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι. Όμως οι 
αστυνομικοί, επιδεικνύοντας υπερβάλλοντα 
ζήλο, σκότωσαν αρκετούς αθώους φοιτη-
τές. Η αντίδραση υπήρξε πρωτότυπη. Οι 
φοιτητές εγκατέλειψαν το πανεπιστήμιο 
καταφεύγοντας στην Οξφόρδη, την Τουλού-
ζη και αλλού, προκαλώντας την οικονομική 
κατάρρευση της πόλης. Για 2 χρόνια οι φοι-
τητές αρνούνταν να επιστρέψουν, ζητώντας 
πλήρη ανεξαρτησία απ’ τις τοπικές αρχές 
και απευθείας υπαγωγή τους στην κεντρική 
παπική εξουσία (o tempora, o mores!) ώστε 
ν’αποφεύγεται ο ασφυκτικός έλεγχος και η 
βία. Το οικονομικό όφελος οδήγησε στην 
πλήρη αποδοχή των αιτημάτων των φοι-
τητών και στην επιπλέον παραχώρηση του 
δικαιώματος καθορισμού του ύψους των 
ενοικίων! Για τα λεφτά τα κάνεις όλα…
Γεωργοπούλου Αθανασία

BERKELEY 1965
Το Vietnam Day Committee (VDC) ήταν 
μια συσπείρωση των αριστερών πολιτικών 
κομμάτων, φοιτητικών παρατάξεων και 
ειρηνιστικών οργανώσεων στις Η.Π.Α., που 
σχηματίστηκε από το πανεπιστήμιο του 

Berkeley και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 
αντιπολεμική δράση κατά του πολέμου 
στο Βιετνάμ. Στις 21 και 22 Μαΐου του 1965, 
διεξήχθη μία 35ωρη διαμαρτυρία κατά του 
πολέμου στο Βιετνάμ, στην οποία συμμε-
τείχαν 35000 άνθρωποι μέσα και γύρω από 
το πανεπιστήμιο. Το VDC είχε κυρίως τρεις 
βασικούς σκοπούς: να επιτευχθεί η εθνική 
και διεθνής αλληλεγγύη και συνεργασία, να 
αναπτυχθεί η αντιμιλιταριστική δράση και 
να  διαδοθεί το κίνημα έξω από το πανε-
πιστημιακό campus.. Καθόλη τη διάρκεια 
του πολέμου στο Βιετνάμ, με πρωτοβουλία 
του VCD διοργανώνονταν διαμαρτυρίες, 
που πραγματοποιούνταν ταυτόχρονα σε 
διάφορες πόλεις της Αμερικής. Εξέχουσες 
προσωπικότητες δήλωναν την αμέριστη 
συμπαράστασή τους στην προσπάθεια των 
φοιτητών και όλοι μαζί διεκδικούσαν έναν 
κόσμο πιο ειρηνικό…. 
Κλειώ Κόνδη

ΜΑΗΣ ’68: «nous voulons vivre»
Ξεκίνησε στις 2 Μαΐου, σχεδόν τυχαία, 
από το μοιραίο λάθος του κοσμήτορα της 
Ναντέρ ν’ απαγορεύσει εκδήλωση κατά του 
ιμπεριαλισμού, κλείνοντας το πανεπιστήμιο. 
Την επομένη, φοιτητές της Σορβόννης ορ-
γάνωσαν διαμαρτυρία, 574 συνελήφθησαν. 
Οι συγκρούσεις που ακολούθησαν κορυ-
φώνονται τη 10η Μαΐου ή αιματηρή «νύχτα 
των οδοφραγμάτων». Αυτόματα, όλα τα 
εργατικά συνδικάτα κηρύσσουν απεργία, και 
750.000 διαδηλωτές κατακλύζουν το Παρίσι. 
Δεν αργούν οι καταλήψεις εργοστασίων, ενώ 
η Σορβόννη ανακηρύσσεται «Πανεπιστήμιο 
του Λαού». Ο πρόεδρος Ντε Γκολ φεύγει από 
τη χώρα. Όταν επιστρέφει, διαλύει τη Βουλή 
και προκηρύσσει εκλογές, απειλώντας τα 
εκατομμύρια των κουρασμένων απεργών. Οι 
απεργίες φθίνουν, τα «Adieu, de Gaulle!» σω-
παίνουν. Τον Ιούνιο η κυβέρνηση απαγορεύ-
ει αριστεριστικές οργανώσεις, η Σορβόννη 

περιέρχεται στα χέρια της αστυνομίας και 
ο Ντε Γκολ θριαμβεύει στις εκλογές. Το ’69 
παραιτείται. Ο γαλλικός Μάης, μ’ όλα τα 
λάθη του, απέδειξε τη δύναμη μιας δυνάμει 
πλειοψηφίας όταν αποφασίσει να εκφρα-
στεί: γίνεται πλειοψηφία στην πράξη. Πολλοί 
αναγνωρίζουν στο ’68 τη σπίθα του δικού 
μας «Πολυτεχνείου».
Πηνελόπη Τσιλίκα

COLUMBIA UNIVERSITY 1968
Μεγάλο κύμα καταλήψεων και διαδηλώ-
σεων είχε ξεσπάσει και στο πανεπιστήμιο 
Columbia στην Νέα Υόρκη την άνοιξη του 
1968. Ένας φοιτητής ανακάλυψε πως το 
πανεπιστήμιο συνεργαζόταν με το Ινστιτού-
το για Πολεμικές Αναλύσεις (IDA) το οποίο 
συνδεόταν με το Υπουργείο Άμυνας των 
ΗΠΑ. Αυτό το γεγονός, μέσα στο γενικότερο 
αντιπολεμικό κλίμα κατά του πολέμου στο 
Βιετνάμ, εξόργισε τους φοιτητές. Ζητούσαν, 
λοιπόν, την αποχώρηση του Columbia από 
το IDA. Επίσης, διαμαρτύρονταν κατά της 
κατασκευής ενός γυμναστηρίου από το 
πανεπιστήμιό τους, το σχέδιο του οποίου 
χαρακτήρισαν ρατσιστικό. Πράγματι, στο 
γυμναστήριο προβλέπονταν χωριστές 
είσοδοι και εγκαταστάσεις από την μεριά 
του Columbia και του Harlem, γειτονιά των 
μαύρων, αντίστοιχα. Μετά από 7 μέρες 
καταλήψεων, η αστυνομία διέλυσε τους δια-
δηλωτές κάνοντας 700 συλλήψεις, ενώ 150 
κατέληξαν στο νοσοκομείο. Οι καταλήψεις, 
όμως, πέτυχαν και τους δύο στόχους τους, 
παρότι 30 φοιτητές αποβλήθηκαν. 
Χριστοφίλου Έφη

ΙΑΠΩΝΙΑ 1960-1970
«Ζήτω η Ζενγκακούρεν!», έγραφαν οι προ-
κηρύξεις των εξεγερμένων του Παρισιού, 
αναγνωρίζοντας την επιρροή των ακτιβι-
στών του ιαπωνικού φοιτητικού κινήματος 
στο Γαλλικό Μάη. Οι υποκινητές του Μάη 

του ‘68 ανέφεραν τη Ζενγκακούρεν, ως 
πρότυπο επαναστατικής οργάνωσης που 
μάχεται ενάντια στον καπιταλισμό και τη 
γραφειοκρατία των σοσιαλιστικών χωρών. Ο 
βρώμικος πόλεμος του Βιετνάμ και η μεταρ-
ρύθμιση στα Πανεπιστήμια κινητοποιεί τους 
γιαπωνέζους φοιτητές που κατεβαίνουν 
μαζικά στο δρόμο και συγκρούονται για 
να αποδείξουν την αδυναμία της αστυνο-
μίας. Τον Ιούνιο, κάτω από την επίδραση 
του γαλλικού Μάη, οι κόκκινες και μαύρες 
σημαίες θα γεμίσουν την Κάντα. Η φοιτητική 
συνοικία του Τόκιο θα οχυρωθεί με οδο-
φράγματα και τα πανεπιστημιακά κτίρια θα 
μετατραπούν σε φρούρια. Το Δεκέμβριο θα 
αρχίσει η εκκαθάριση των κατειλημμένων 
πανεπιστημίων και η Ζενγκακούρεν θα 
χάσει το δυναμισμό της, αλλά θα έχει μείνει 
στην ιστορία ως το κίνημα που τη δεκαετία 
1960-70 κατάφερε με τους δυναμικούς αγώ-
νες του να προκαλέσει ρωγμές στο περιβόη-
το ιαπωνικό οικονομικό θαύμα.
Ελένη Γαλανοπούλου

KENT UNIVERSITY 1970
30/4/1970: Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ 
Νίξον ανακοινώνει την εισβολή των αμερι-
κανικών στρατευμάτων στην Καμπότζη.
1/5/1970: Η αντιδράσεις της νεολαίας είναι 
άμεσες: πραγματοποιείται ογκώδης πορεία 
με αφετηρία τον προαύλιο χώρο του Πανεπι-
στημίου. Σημειώνονται πολλές συγκρούσεις 
μεταξύ αστυνομίας και φοιτητών.
2/5/1970: Οι συγκρούσεις γενικεύονται με 
αποκορύφωμα την πυρπόληση ενός εγκατα-
λελειμμένου κτιρίου στο χώρο του Πανε-
πιστημίου. Η πόλη του Κεντ κηρύσσεται σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
3/5/1970: Τμήματα του στρατού καταφτά-
νουν στην πόλη και αρχίζουν να τρομοκρα-
τούν τον κόσμο με δακρυγόνα, μαχαίρια και 
χημικά.
4/5/1970: Πλήθος συγκεντρώνεται στο 
Πανεπιστήμιο για μία ακόμα πορεία. Ο 
στρατός έχει σαφείς εντολές: να διαλύσει 
τη συγκέντρωση. Οι ταραχές δεν αργούν να 
ξεσπάσουν. 67 πυροβολισμοί θα ακουστούν. 
4 νεκροί και 9 βαριά τραυματίες. Τόσο απλά.
9/5/1970: Πάνω από 450 πανεπιστήμια 
κλείνουν ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα 
γεγονότα του Κεντ. Περίπου 8 εκατομμύρια 

μαθητές βγαίνουν στους 
δρόμους σε όλη τη χώρα 
με ένα σύνθημα: Δεν 
μπορούν να μας σκοτώ-
σουν όλους!
Βαγγέλης Τσιγγούνης

ΤAΫΛΑΝΔΗ 1973
14 Οκτώβρη 1973: 
μαζική συγκέντρωση 
φοιτητών, εργατών, 
πολιτών εξαγριωμένων 
με τις ατελείωτες χούντες 
που κυβερνούν τη χώρα 
από την ίδρυσή της. Ξε-
κινά με αίτημα την αποφυλάκιση φοιτητών 
που είχαν συλληφθεί ως «συνωμότες» και 
καταλήγει στην διεκδίκηση νέου (επιτέλους) 
δημοκρατικού Συντάγματος. Η ιστορία 
λίγο-πολύ γνωστή. Αναλαμβάνει ο στρατός: 
τανκς στους δρόμους, πυροβολισμοί στο 
ψαχνό, επίσημα 77 νεκροί (στην καλύτερη, 
πολλαπλασίασε επί δύο). Η εξέγερση περνά 
στην ιστορία: οι στρατιωτικοί απομακρύ-
νονται, η δημοκρατία κάνει τα πρώτα δειλά 
βήματα- εξού και «θα γίνει της Ταϋλάνδης», 
σύνθημα στο Πολυτεχνείο το ’73. Και ύστερα 
(ξανά)ήρθαν οι ΗΠΑ… Η δεξιά προπαγάνδα 
περί αντικομμουνιστικής και εθνικιστικής 
κάθαρσης του κράτους πιάνει τόπο. Φοι-
τητές συλλαμβάνονται για άλλη μια φορά 
και οδηγούνται στην αγχόνη. 6 Οκτώβρη 
1976, Thammasat University. Μέσα 5000 
άνθρωποι διαδηλώνουν. Έξω 5000 μέλη 
παραστρατιωτικών οργανώσεων και ο 
στρατός αυτοπροσώπως αποφασίζουν να 
εισβάλλουν. Ακολουθούν απερίγραπτα βα-
σανιστήρια, βιασμοί (ζωντανών και νεκρών), 
εν ψυχρώ δολοφονίες. Η ιστορία αποφασίζει 
να μην καταγράψει αυτή την ημερομηνία… 
Ελένη Μπάρλα

ΤΙΑΝ-ΑΝΜΕΝ 1989
 Νύχτα 3ης προς 4η Ιουνίου 1989,100.000 
φοιτητές και απλοί πολίτες βρίσκονται 
συγκεντρωμένοι στην πλατεία Τιαν-Ανμεν 
του Πεκίνου. Αποκορύφωμα εκδηλώσεων 
διαμαρτυρίας που από τα μέσα Απριλίου 
πάλλουν την κινεζική πρωτεύουσα. Ζητούν 
περισσότερη δημοκρατία, σεβασμό των 
ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, 

αναγνώριση των ανεξάρτητων φοιτητικών 
ενώσεων. Βαθύτερο αίτιο, η διαφθορά που 
μαστίζει όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Η 
απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα. Απαι-
τούν την παραίτηση του ισχυρότερου άνδρα  
της Κίνας, του Ντένγκ Ξιάο-Πινγκ, επικε-
φαλής της κυβέρνησης και του στρατού. Η 
ηγεσία φοβάται αλυσιδωτές αντιδράσεις 
που δύνανται να απειλήσουν την κυριαρ-
χία της! Ξημερώματα 4ης Ιουνίου στρατός 
έχει την «πειθώ»για ένα «υγιή διάλογο». 
Περικυκλώνει το συγκεντρωμένο πλήθος. 
Τεθωρακισμένα εφορμούν στην πλατεία της 
Ουράνιας ειρήνης (Τιαν-Ανμεν), στρατιώτες 
αποπερατώνουν τη «δουλειά» δολοφονώ-
ντας όσους προσπαθούν να διαφύγουν. 4 
Ιουνίου 1989, 60.000 τραυματίες. Άγνωστος 
ο ακριβής αριθμός των νεκρών, ανεπισή-
μως ξεπερνούν τους 3600! Το μονοπώλιο 
εξουσίας, η άρνηση παραδοχής αυτονόη-
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πνίγουν την 
(πλατεία της) Ουράνια(ς) ειρήνη(ς) στο αίμα. 
18 χρόνια μετά ελάχιστα έχουν αλλάξει στην 
Κίνα των ολυμπιακών αγώνων του 2008. Τα 
αιτήματα των νεκρών του΄89 παραμένουν 
ανικανοποίητα…
Μαμαλούκας Βασίλης 

Υπεύθυνη αφιερώματος: Γεωργοπούλου Αθα-
νασία
Εισαγωγή: Βαλαράκης Αλέξανδρος, Γεωργοπού-
λου Αθανασία
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Σινεμά ανεξάρτητο, σινεμά ψυχής και συναισθήματος. Μέχρι τα μπάτζετ να ξεπεράσουν 
το όραμα. Σκηνοθέτες που πρέσβευαν την ανεξαρτησία, εκπατρισμένοι για το χατίρι του 
Hollywood και της τεχνικής αρτιότητας. «Γεια σου μαμά Αμερική!»*
* ο τίτλος είναι δανεισμένος από την ομώνυμη ταινία του Brian De Palma

Alejandro Amenabar
Οι Άλλοι (2001)
Ο χιλιανής καταγωγής Alejandro Amenabar 
κάνει το ντεμπούτο του στον κινηματογρά-
φο με δυο καλογυρισμένες ισπανόφωνες 
ταινίες. Το “Tesis” (1996) και το «Άνοιξε τα 
μάτια» (1997), μια ονειρική ταινία, υλοποίηση 
ενός βαθέος οράματος του Amenabar που 
ξεπερνά κατά γενική ομολογία το γνωστό 
remake της “Vanilla sky”. Αυτό ήταν το κλειδί 
του Hollywood για τον σκηνοθέτη και την 
πρώτη αγγλόφωνη ταινία του, το γνωστό “The 
Others”, ένα πρωτότυπο ψυχολογικό θρίλερ 
με πολύ καλό καστ και ανατρεπτικό τέλος, το 
οποίο αποτέλεσε τον προσωπικό του θρίαμβο. 
Με αυτή την ταινία, ο Amenabar, έχοντας τον 
πλήρη έλεγχο (σκηνοθεσία, σενάριο, μουσική) 
καθιερώθηκε επάξια στον κινηματογραφικό 
κόσμο, πριν επιστρέψει στην ισπανική γλώσσα 
με το πιο πρόσφατο «Η θάλασσα μέσα μου».
Κατερίνα Κουτσούκη 

Alfred Hitchcock 
Rebecca (1940)
Κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη βρετα-
νική περίοδο της καριέρας του (“Jamaica Inn”), 
ο μετρ του σασπένς περνά στην άλλη όχθη 
του Ατλαντικού και κάνει ντεμπούτο με τη 
“Rebecca”. Παρά τις πολλές διαφωνίες και τις 
παρεμβάσεις του μεγαλοπαραγωγού David O. 
Selznick, ο Χιτς σχηματοποιεί με τη δική του, 
μοναδική κινηματογραφικότητα το μυθιστό-
ρημα της Daphne Du Maurier και φτάνει ως 
την κατάκτηση του Oscar καλύτερης ταινίας 
με μια ερωτική ιστορία μυστικών και ψεμάτων 
στο επιβλητικό σκηνικό μιας έπαυλης, όπου 
καταφτάνει η νέα σύζυγος (Joan Fontaine) του 
χήρου ιδιοκτήτη (Lawrence Olivier)…
    Η ανοδική πορεία του σκηνοθέτη στο 
Hollywood συνεχίστηκε με μια σειρά 
αριστουργημάτων, όπως τα “Spellbound”, 
“Vertigo”, “North by northwest”, “Psycho” και 
“The Birds”.
Θανάσης Αγγελόπουλος

Max Ophuls
Letter from an unknown woman 
(1948) 
Γυρίζει την πρώτη του ταινία το 1931 στη 
Γερμανία και προβλέποντας  την επέλαση των 
Ναζί, καταλήγει αρχικά στην Γαλλία το1933. 

Μετά την πτώση της όμως στα χέρια των 
Γερμανών θα ταξιδέψει  ως την Αμερική το 
1941. Όπου με τη βοήθεια του Preston Sturges 
θα γυρίσει σειρά διακεκριμένων ταινιών. Η 
ταινία  “Letter from an unknown woman” 
(1948) είναι μια κλασική ιστορία γνήσιου 
ρομαντισμού που εξελίσσεται στην Βιέννη του 
1900 μεταδίδοντας μια διάχυτη θλίψη εξαιτίας 
του πικρόγλυκου θέματος, της ανανταπόδο-
της χαμένης αγάπης. Ένα διαχρονικό φιλμ 
που θεωρείται ένα από τα πλέον κορυφαία 
αμερικάνικα έργα, μας καλεί να εντρυφήσου-
με στον ατμοσφαιρικό κόσμο του δημιουργού 
που χαρακτηρίστηκε  για τον περίτεχνο τρόπο 
κίνησης της κάμερας του.
Ελένη Ξενικάκη

Michelangelo Antonioni
Zabriskie Point (1970)
Mετά το “Blow up” και το χρυσό φοίνικα των 
Καννών, ο Antonioni εγκαταλείπει τη Γηραιά 
ήπειρο για να γυρίσει την πρώτη του ταινία επί 
αμερικανικού εδάφους. Ο Ιταλός σκηνοθέτης 
σαφώς επηρεασμένος από την περιρρέουσα 
επαναστατική ατμόσφαιρα του Woodstock, 
του καλοκαιριού των λουλουδιών και των 
εθνικοπολιτικών διεκδικήσεων δημιουργεί μια 
ταινία αμφισβήτησης, ένα ψυχεδελικό road 
movie με ήρωες έναν επαναστάτη χωρίς αιτία 
και μια κοπέλα χωρίς στόχους, ένα κλεμμένο 
αεροπλάνο κι ένα αυτοκίνητο, ένα ταξίδι 
διαφυγής σε ένα παλαιολιθικό σεληνιακής 
μορφής πάρκο στη μέση του πουθενά. Τα 
πρωτόγονα ένστικτα που αναδίδει το απόλυτο 
κενό του τοπίου εμπνέουν τα οργιαστικά 
ουτοπικά τους όνειρα κι αρκούν για να βάλουν 
φωτιά στο σπίτι σας και τα υπάρχοντα σας που 
θα εκσφενδονίζονται φλεγόμενα υπό τους 
ήχους των Pink Floyd.
 Πανογιάννης Καραντζής

Ang Lee
Η παγοθύελλα (1997)
Ο, εκ Ταϊβάν ορμώμενος, Ανγκ Λι είναι μυστή-
ρια περίπτωση κινηματογραφιστή. Ξεκινά με 
ντόπιες ταινίες, φτάνοντας μέχρι τα Όσκαρ το 
1994 με το «Φαγητό, ποτό, αρσενικό, θηλυκό». 
Ακολουθεί η μεταγραφή για τα δυτικά στού-
ντιο με τη «Λογική και ευαισθησία», κι έπειτα η 
«Παγοθύελλα», αμιγώς αμερικάνικη από όλες 
τις απόψεις: παραγωγή, ηθοποιοί, αλλά κυρίως 

θέμα και αισθητική. Η ταινία παρακολουθεί 
δύο small-town αμερικάνικες οικογένειες στο 
ξέσπασμα του Watergate και στους πειραμα-
τισμούς, σεξουαλικής και παραισθησιογόνου 
υφής,  των αποπροσανατολισμένων ‘70s. 
Ο Ανγκ Λι για άλλη μια φορά κερδίζει τις 
εντυπώσεις και τα βραβεία και έκτοτε κινείται 
με άνεση μεταξύ Ασίας και Αμερικής, εν μέσω 
καουμπόηδων και Κινέζων πολεμιστών, με 
το ξεχωριστό χάρισμα του αγαπητού από 
τα μεγάλα στούντιο σκηνοθέτη, που δύσκο-
λα κατατάσσεται σε μία εθνικότητα και μία 
τεχνοτροπία.
Ίλια Παναγάκου-Γεωργοπούλου

John Woo
Hard Target (1993)
Με ταινίες όπως τα “The Killer” και “A Better 
Tomorrow”, o Woo καθιερώθηκε ως ο αρχιε-
ρέας ταινιών δράσης και βίας του Hong Kong, 
προκαλώντας το θαυμασμό του Scorsese και 
του Tarantino. Τα film αυτά θα περιγράφονταν 
σαν ένα πάντρεμα J.P.Melville με Video Game. 
Η μετακίνηση λοιπόν προς τη Μέκκα του 
cinema, το 1993 ήταν φυσιολογική, με πρώτη 
προσπάθεια το “Hard Target”. Με πρωταγω-
νιστές τον περιβόητο Βέλγο kick boxer J.C. 
Van Damme και τον Lance Henriksen, ο Woo 
σκηνοθετεί ένα όργιο ξύλου, με διαδικαστική 
υπόθεση. Δυστυχώς, ελλείψει ατμόσφαιρας 
και σοβαρότητας, η βία που καθιέρωσε το 
Woo μοιάζει υπερβολική και καινοφανής. 
Οι σκηνές πάλης είναι άρτια κινηματογρα-
φημένες, προδίδοντας την ταυτότητα του 
δημιουργού τους, αλλά είναι και το μόνο άξιο 
αναφοράς στο film αυτό. Πρόκειται λοιπόν για 
μια μέτρια ταινία, μακριά από το παρελθόν και 
το μέλλον του μεγάλου Ασιάτη δημιουργού. 
Κώστας Φασουλόπουλος

Emir Kusturica
Arizona Dream (1993)
Συνδεδεμένος στο μυαλό του κινηματογρα-
φικού κόσμου με τα Βαλκάνια και την ιστορία 
τους, τους τσιγγάνους και τη μουσική του 
Bregovic, αποφασίζει να κάνει μία ταινία στα 
αγγλικά. Μετακομίζει στο Hollywood με ένα 
Χρυσό Φοίνικα στις αποσκευές του. Μαζί φέρ-
νει και τον κόσμο του- μία διαρκής μετάβαση 
από το όνειρο στην πραγματικότητα, μία περί-
εργη συνύπαρξη χαρακτήρων που κινούνται 

εύκολα ανάμεσα στον άνθρωπο της διπλανής 
πόρτας και τον ήρωα του πιο αλλόκοτου 
βιβλίου, ένα αρμονικό μείγμα κωμωδίας και 
τραγωδίας. Ένας κόσμος πολύ καλτ και πολύ 
ευρωπαϊκός για τα γούστα της Warner Bros. Το 
Arizona Dream παρά το εξαιρετικό καστ πάει 
άπατο στην Αμερική (ούτε στην Ευρώπη πά-
ντως θεωρείται επιτυχία). “Hollywood is now 
pure poison”, έφη. Το Underground (1995) 
ήταν μάλλον το αντίδοτο…
Ελένη Μπάρλα

Alejandro Gonzalez Inarritu
21 Grams 2003
Τρία χρόνια μετά το πολυβραβευμένο 
ντεμπούτο του “Amores Perros”, ο Μεξικανός  
Alejandro Gonzalez Inarritu ξαναχτυπά με την 
ταινία “21 grams” αυτή τη φορά σε αμερικανι-
κή παραγωγή όπως και το τρίτο και τελευταίο 
μέχρι στιγμής έργο του, “Babel”.  Παρ’ όλη 
την είσοδο του Inarritu στο χολυγουντιανό 
σύστημα, δεν υπήρξαν ιδιαίτερες αλλαγές 
στον τρόπο κινηματογράφισης του. Όπως 
στο “Amores Perros” έτσι και στις επόμενες 
ταινίες του η κεντρική ιδέα είναι ένα ατύχημα 

το οποίο διασταυ-
ρώνει τις ζωές και 
τα πεπρωμένα των 
ηρώων του. Ακολου-
θεί μια αποσπασμα-
τική αφήγηση χωρίς 
χρονική συνέχεια 
και δημιουργει ένα 
πολύπλοκο παζλ 
συναισθημάτων. Η 
καταπληκτική φωτο-
γραφία, το αριστοτε-
χνικό μοντάζ και οι 

συγκλονιστικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών 
του παίζουν καθοριστικό ρόλο στο καλλιτεχνι-
κό αποτέλεσμα των ταινιών του.Φαίνεται ότι 
ο παγκόσμιος κινηματογράφος κέρδισε ένα 
σκηνοθέτη πρώτης γραμμής από την Λατινική 
Αμερική... 
Δάφνη Παπανικολάου

Κι ακόμη, last but not least, o Milos Forman 
εγκαταλείποντας την Τσεχία φτάνει στις H.Π.Α. 
με το “Taking off” και συνεχίζει κρυμμένος στη 
«Φωλιά του κούκου», ο Oliver Hirschbiegel  μετά 
τα γερμανικά «Πείραμα» και «Πτώση» επεξεργά-
ζεται το remake της «Εισβολής». Τον περιμένει 
όμως νέα «πτώση» καθώς απολύεται από το 
project που στα credits εμπεριέχει το δικό του 
όνομα ως σκηνοθέτη! O μεξικανός Alfonso 
Cuaron  καταπιάνεται με τον «Χάρυ Πόττερ και 
το κύπελλο της φωτιάς» για να καταλήξει στα 
πιο ανεξάρτητα «Παιδιά των ανθρώπων». Τέλος, 
ακόμα κι ο Μichael Haneke τείνει να λυγίσει, 
καθώς γυρίζει την αμερικάνικη εκδοχή των «Πα-
ράξενων παιχνιδιών» του, αν και η παραγωγή 
δεν είναι εξ ολοκλήρου αμερικανική…

ROSEMARY’S BABY του 
Roman Polanski, 1968
Μιλώντας για την  παρθενική 
ταινία της ιδιότροπης κινηματο-
γραφικής προσωπικότητας που 
ονομάζεται Roman Polanski, 
γυρισμένης εξ ολοκλήρου στην 
Αμερική, δεν μπορείς παρά να 
νιώσεις ρίγη συγκίνησης κι ανα-
τριχίλας προερχόμενων από αυτή 
τη μοναδική συμφωνία τρόμου. 
Λιγότερο προκαλώντας το κεντρι-
κό συναίσθημα που πηγάζει από 
το genre του θρίλερ και περισσό-
τερο καλλιεργώντας το με τρόπο 
«οικονομικό» κι υπόγειο. Η αγωνία 
κι ο φόβος δομούνται πάνω στην 
αίσθηση του ότι κάτι συμβαίνει 
και δεν έχεις πάρει χαμπάρι. Κάτι 
κρυμμένου στην ατμόσφαιρα και 
στην παράνοια της ηρωίδας (Mia 
Farrow) που νιώθει κυνηγημένη 
ακόμα κι απ’ τον ίδιο τον άντρα 
της (John Cassavetes) και που 
έχει ως αφετηρία το μωρό που 
κυοφορεί!
Χωρίς τις κλισέ αφθονίες αίματος, 
χωρίς αιμοσταγείς δολοφόνους, 
χωρίς να τρέχει για να σε τρομά-
ξει στη γωνία. Ο Polanski ξετυλί-
γει το κουβάρι με σκηνοθετική 
μαεστρία, αφηγείται και σοκάρει 
χωρίς να υψώνει τη φωνή και 
γράφει τον επίλογο με μια σκηνή 
ανθολογίας, τρέλας και συνειδη-
τοποίησης του μητρικού φίλτρου.
Ακόμα κι αν ακούγεται υπερβολι-
κό, το “Rosemary’s Baby” ίσως να 
είναι η καλύτερη ταινία τρόμου 
που έγινε ποτέ… 
Θανάσης Αγγελόπουλος
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Η Τζ.Κ.Ρόουλινγκ συνέλαβε για πρώ-
τη φορά την ιδέα του Χάρι Πότερ, 
καθώς ταξίδευε με τρένο κάπου στο 
1990. «Ο Χάρι ξεδιπλώθηκε αμέσως 
στο μυαλό μου», έχει επανειλημμέ-
νως παραδεχτεί. Παρ’ ολ’ αυτά, δού-
λεψε την ιδέα για πολλά χρόνια. Το 
πρώτο βιβλίο της σειράς απορρίφθη-
κε από 8 διαφορετικούς εκδοτικούς 
οίκους χαρακτηριζόμενο ως «αδιά-
φορο», πριν οι εκδόσεις Bloomsbury 
κλείσουν τη -χρυσή όπως αποδείχθη-
κε- συμφωνία το 1995.

“History of Magic”
Η ιστορία του Χάρι του Μάγου, γνωστή. Ενός 
χρόνου, αφήνεται ορφανό έξω από την πόρτα 
της τικάτης θείας του και του οξύθυμου θείου 
του, που έχουν ένα ήδη κακομαθημένο μωρό. 
“Perfectly normal, thank you very much”, όπως 
το θέτει εγγυρότατα η συγγραφέας, μετά βίας 
ανέχονται τον Χάρι με την ουλή και το μαύρο 
μαλλί στο προαστιακό τους σπίτι. Έντεκα χρό-
νια μετά, ο ανηψιός λαμβάνει το γράμμα από 
την κουκουβάγια για να πάει στο Χόγκουαρτς, 
και μαθαίνει όλη την αλήθεια. Στον κόσμο 
τον μάγων ο Χάρι είναι μια αξιοθαύμαστη 
διασημότητα με πολλούς φαν. Ώντας όμως 
φυλακισμένος σε ένα στενό δωματιάκι δέκα 
χρόνια, και μη έχοντας καμμιά επαφή με αυτόν 
τον κόσμο που τον έχει σαν ήρωα, ο Χάρι δεν 
επαίρεται. Αντίθετα παραμένει σεμνός και 
γεμάτος αγάπη, μέχρι το τέλος, μετατρέποντας 
τα βασανιστήρια που δέχτηκε από τη θεία και 
τον θείο του και τον πόνο για τον χαμό των 
γονιών του σε συμπόνια και αγάπη για τους 
καταπονεμένους και τους λιγότερο τυχερούς 
του μαγικού κόσμου.

“Muggle Studies”
Όλο το βιβλίο αποπνέει έναν ανθρωπισμό, και 
αυτό είναι ένα από τα πράγματα για τα οποία 
πρέπει να επαινεθεί η Ρόουλινγκ. Σε μια ηλικία 
που τα παιδιά διαμορφώνουν χαρακτήρα από 

πολλά ερεθίσματα, προβάλλει ως πρότυπο 
ένας βασανισμένος νέος που εκτιμά την καλο-
σύνη, και όχι τη δόξα που του προσφέρεται. 
Ασυνείδητα οι αναγνώστες παρατηρούν αξίες 
που σήμερα έχουν παραμεληθεί. Φιλία, αλλη-
λεγγύη, αλτρουισμός, επανάσταση απέναντι 
στο άδικο και την καταπάτηση δικαιωμάτων. 
Μεγαλύτερη όμως σημασία έχει δοθεί στην 
αξία της αγάπης. Το όπλο του Χάρι δεν ήταν 
ούτε η σωματική δύναμη, ούτε η ευφυΐα, 
ούτε οι απίστευτες μαγικές ικανότητες αλλά η 
δυνατότητά του να αγαπήσει. Αυτό ίσως που 
θέλει να μας πει η συγγραφέας είναι ότι έχει 
βαρεθεί να μιλάνε πια όλοι για την ανωτε-
ρότητα της δύναμης –σωματικής ή πνευμα-
τικής. Ονειρεύεται έναν κόσμο όπου η μόνο 
αγάπη οδηγεί στη σωτηρία μας. Οι περίφημοι 
διάλογοι στο τέλος κάθε βιβλίου μεταξύ 
Ντάμπλντορ και Χάρι τονίζουν αυτή ακριβώς 
την ιδεολογία (της αγάπης), που πλέον τείνει 
να γίνει ουτοπία. Άλλο ένα κατόρθωμα της 
συγγραφέα είναι ότι μέσα σε μια κοινωνία 
των media και των video-games μπόρεσε να 
τραβήξει την προσοχή των παιδιών. Οι νέοι 
άφησαν για λίγο στην άκρη το «Wow» και το 
«Age» και ξεκοκκάλισαν εφτά βιβλία (μεγάλου 
όγκου μάλιστα). 
Τέλος, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε και 
τη χρήση των βιβλίων «Χάρι Πότερ» στην 
εκπαίδευση. Τα πρώτα βιβλία έχουν μεταφρα-

στεί στα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά και 
αποτελούν έναν ευχάριστο τρόπο εκμάθησης 
αυτών των γλωσσών που έχουν βασανίσει 
τόσους μαθητές και φοιτητές.

 “Defense Against the Dark Arts” 
Και όσο το κοινό του Χάρι Πότερ μεγάλωνε, 
τόσο η Εκκλησία μαινόταν εναντίον αυτών 
των «σατανιστικών» βιβλίων. Οι δικαιολογίες 
ιδιαίτερα ευφάνταστες. Βιβλία με εικόνες από 
την κόλαση, που απομακρύνουν τους νέους 
από τα προβλήματά τους και τους ενθαρρύ-
νουν να τα αντιμετωπίσουν με φαντασία και 
ξόρκια. Στη Βαπτιστική Εκκλησία, στο επίσημο 
site δίνονταν οδηγίες «αντιμετώπισης» του 
κάθε βιβλίου (τύπου, φωνάξτε σε όποιον δείτε 
να κρατάει το Τάγμα του Φοίνικα : «Φωτιά να 
σε κάψει! Στο όνομα του Θεού!»). Ακόμα δι-
οργανώνονταν events, όπως να μπλοκαριστεί 
η είσοδος του σινεμά που θα προβαλλόταν η 
ταινία ή κάψιμο βιβλίων στο προαύλιο χώρο 
της Εκκλησίας. Η επίσημη θέση του Βατικανού 
ήταν επίσης κατά των βιβλίων, για λόγους 
διαφθοράς των νέων και διαστρέβλωσης της 
πάλης μεταξύ καλού και κακού. Τέλος, η ορθό-
δοξη Εκκλησία έδωσε τη δική της παγανιστική 
διάσταση στην επιτυχία του βιβλίου και κατα-
δίκασε τις σκοτεινές πρακτικές που προβάλλει. 
Εξάλλου, όπως διακήρυσσε ένα χριστιανικό 
site: God has a better way…

“Study of 
Ancient Runes” 

Γλωσσάρι
Αρχικά:
Μάγος-Wizard: Άνθρωπος 
με ικανότητες να δημιουρ-
γεί μαγεία 
Μαγκλ-Muggle: Κοινός 
άνθρωπος
Σκουΐμπ-Squib: Αντιλαμ-
βάνεται τη μαγεία αλλά 
δε μπορεί να τη χρησιμο-
ποιήσει 
Χρήσιμες πληροφορίες:
Χόγκουαρτς-Hogwarts: 
Η καλύτερη σχολή για 
μαγείες και ξόρκια. (Αρχή 
φοίτησης: ηλικία των έντε-
κα. Διάρκεια φοίτησης: 7 
χρόνια. Κριτήρια επιλογής: 
άγνωστα)
Διαγώνιος Αλέα-Diagon 
Alley: Η Ερμού των μάγων
Γκρίνγκοτς-Gringotts: Τρά-
πεζα των μάγων. Διοικείται 
από καλλικάντζαρους
«Ο Άγιος Μάνγκος»-St 
Mangus’s Hospital: Νο-
σοκομείο (για δύσκολες 
περιπτώσεις)
Κουΐντιτς-Quiddich: Το 
εθνικό σπόρ των μάγων. 
Παίζεται στον αέρα με 
ιπτάμενα σκουπόξυλα, 
από δύο ομάδες εφτά παι-
χτών και τέσσερεις μπάλες 
(μια κόκκινη, δύο μαύρες 
και μία χρυσή, τη Snitch)
Ημερήσιος Προφήτης-Daily 
Prophet: Η εφημερίδα των 
μάγων
Πλατφόρμα 9 και ¾ - 

Platform 9¾: Από εκεί 
φεύγει το Χόγκουαρτς 
Εξπρές που σε πάει στο 
Χόγκουαρτς
Γκρίφιντορ, Ράβενκλόου, 
Σλίθεριν, Χάφλπαφ-
Gryffindor, Ravenclaw, 
Slytherin, Hufflepuff: Κοιτώ-
νες του Χόγκουαρτς
Χόγκσμιτ-Hogsmeade: Το 
μόνο χωριό που κατοι-
κείται αποκλειστικά από 
μάγους
Φαγώσιμα:
Τα φασόλια του Μπέρτ με 
όλες(!) τις γεύσεις-Bertie 
Bott’s Every Flavour Beans
Σοκολατένιοι βάτραχοι 
(Chocolate Frogs) με δώρο 
φωτογραφίες διάσημων 
μάγων
Βουτυρομπύρα-Butterbeer
Ουίσκι της Φωτιάς-
Firewhiskey
Μαγικά αντικείμενα:
Illuminator: συσκευή σε 
σχήμα αναπτήρα που 
συγκεντρώνει όλο το φως
Μαγικος Χάρτης-
Marauder’s Map: Λεπτομε-
ρής χάρτης του Χόγκου-
αρτς, με κινούμενες 
κουκίδες που αντιπροσω-
πεύουν όποιον κινείται 
μέσα στο κάστρο για να 
ξέρεις που είναι ο καθένας 
ανα πάσα στιγμή. Για να 
τον χρησιμοποιήσεις λες: 
«Ορκίζομαι οτι δεν έχω 
καλούς σκοπούς» και για 
να τον κρύψεις «Έγινε η 
σκανταλιά» 
Μαγικά Τρίκ Ουέσλι-
Weasley’s Wizard Whizzes: 

μια κατηγορία από μόνα 
τους, μαγικά φαρσοαντι-
κείμενα, όπως το καπέλο 
που σου εξαφανίζει το 
κεφάλι
Το χαντρωτό τσαντάκι 
(beaded bag) της Ερμιόνης: 
το όνειρο κάθε κοπέλας, 
ένα τσαντάκι ώμου που 
έχει διαμορφωθεί έτσι 
ώστε να χωράει τα πάντα 
(τα πάντα όμως)
Οι Κλήροι του Θανάτου-
The Deathly Hallows: Τρία 
αντικείμενα τα οποία 
εξασφαλίζουν σε αυτόν 
που τα έχει την αθανασία. 
Είναι ο Αόρατος Μανδύας 
(Invisibility Cloak), το Με-
γάλο Ραβδί (Elder Wand) 
και η Πέτρα της Ανάστα-
σης (Resurrection Stone)
Για προχωρημένους...
Θανατοφάγος-Death Eater: 
κακός μάγος, υποστηρι-
χτής του Βόλντεμορτ
Χρυσούχος-Auror: Κυνηγός 
Θανατοφάγων
Αζκαμπάν-Azkaban: Φυλα-
κές υψίστης ασφαλείας για 
Θανατοφάγους
Παράφρονες-Dementors: 
Φύλακες του Αζκαμπάν. Η 
παρουσία τους προκαλεί 
την απόλυτη απελπισία
Προστάτης-Patronus: Ξόρ-
κι που προστατεύει από 
Παράφρονες. Δημιουρ-
γείται μόνο αν σκέφτεσαι 
ευτυχισμένες στιγμες
Το Τάγμα του Φοίνικα-Order 
of the Phoenix: Οργάνωση 
για την ανατροπή του 
Βόλντεμορτ

“Charms”

Μερικά τρίβια ή Facts 
about Harry Potter
■ Οι τίτλοι στις ενότητες 
τούτου του αφιερώματος 
είναι τίτλοι μαθημάτων 
του Χόγκουαρτς.
■ Το κανονικό όνομα του 
Βόλντεμορτ (προσοχή! 
ακολουθεί μεγάλη αποκά-
λυψη) είναι Tom Marvolo 
Riddle, και όχι Άντον 
Μάρβολ Χερτ. Μεταφέρ-
θηκε έτσι στα Ελληνικά για 
να αναγραμματίζεται σε 
«Αρχων Βόλντεμορτ». Στα 
αγγλικά το αντίστοιχο εί-
ναι “I am Lord Voldemort”.
■ Ο «Καθρέφτης του 
Έριζεντ» στα Αγγλικά είναι 
“The mirror of Erised” και 
“erised” είναι το “desire” 
(επιθυμία) ανάποδα, αφού 
στον καθρέφτη βλέπεις 
την βαθύτερη επιθυμία 
σου και όχι τον εαυτό 
σου (“I show not you face 
but your heart’s desire” ή 
“ Erised stra ehru oyt ube 
cafru oyt on wohsi”).
■ Η Ρόουλινγκ έχει γράψει 
άλλα 3 βιβλία γύρω από 
τον κόσμο των μάγων. Το 
«Οι Ιστορίες του Μπίντλ 
του Βάρδου», το «Φαντα-
στικά Πλάσματα και πού 
να τα Βρείτε» και «Το Κουί-
ντιτς ανά τους αιώνες». Και 
τα τρία βιβλία εμφανίζο-
νται μέσα στη σειρά. Το 
πρώτο είναι κάτι σαν το 
ιδεολογικό μανιφέστο του 
Ντάμπλντορ. Τα άλλα δύο 

είναι σχολικά συγγράμμα-
τα του Χογκουαρτς.
■ Τα βιβλία του Χάρι 
Πότερ έχουν μεταφραστεί 
σε περισσότερες από 
64 γλώσσες, μεταξύ των 
οποίων τα Αρχαία Ελληνι-
κά, τα Λατινικά, τα Ιρλανδι-
κά και τα Ουαλικά.
■ Υπάρχει ολόκληρο 
μουσικό κίνημα επονομα-
ζόμενο Wizard Rock, με 
περιοδίες στην Αμερική 
και την Αγγλία και συ-
γκροτήματα με ονόματα 
όπως “Harry and the 
Potters”, “Draco and the 
Malfoys”, “Ginny and the 
Heartbreakers”.
■ Ο Χάρι Πότερ μπορεί να 
μπει σε ομάδα Κουίντιτς κι 
ας είναι πρωτοετής.
■ Ο Χάρι Πότερ μπορεί 
να βάλει το όνομά του στο 
«κύπελο της φωτιάς», κι ας 
είναι μικρός. Αν το βάλει, 
θα εκλεγεί.
■ Ο Χάρι Πότερ μπορεί να 
γλιτώσει από τα χέρια του 
Βόλντεμορτ. Για παραπά-
νω από 8 φορές.
■ Ο Χάρι Πότερ συγκέ-
ντρωσε και τους τρεις 
Κλήρους του Θανάτου. Και 
τους απαρνήθηκε.

Μαθήτευσαν 
στο Χόγκουαρτς οι:
Ηλίας Κολοκούρης, Κλειώ 
Κόνδη, Σοφία Κουρεμένου, 
Κατερίνα Σκρουμπέλου,  
Βαγγέλης Τσιγγούνης, 
Αννα-Μαρία Φραστάλη

“Transfiguration”

Barry Trotter And The 
Unauthorized Parody 

Michael Gerber
Μια παρωδία του Χάρι Πότερ 
με τα όλα της! Ο Barry Trotter 
είναι «αιώνιος φοιτητής» στο 
Hogwash. Για να φανταστείτε, 
η φίλη και συμμαθήτριά του 
Ermine έχει γίνει πια δασκάλα σε 
άλλο σχολείο. Ο κολλητός του 
Lon έχει δυο τρύπες στο κεφάλι 
κι όταν φυσάει σφυρίζουν, γι’ 
αυτό φοράει καπέλο αρλεκίνου. 
Ο Barry είναι ένας σταρ. Ουρλιά-

ζουν τα πλήθη. Έχει κουραστεί 
με τους θαυμαστές του και 
τους βάζει να κάνουν διάφορα 
δύσκολα πράγματα. Οπλοφορεί, 
καπνίζει, πίνει περίεργες σκόνες... 
Η J.G. Rollins (sic) είναι η συγ-
γραφέας που τον έχει κάνει τόσο 
ξακουστό. Ο Barry αναλαμβάνει 
να σταματήσει τα γυρίσματα 
μιας ταινίας βασισμένης σε 
βιβλίο με περιπέτειές του, επειδή 
«αυτή η ταινία θα παραλείπει 
τα σημαντικότερα που είχε το 
βιβλίο!». Στην πορεία ανακα-
λύπτουμε ότι διαβάζουμε το 
σενάριο μιας ταινίας στην οποία 
ο Barry Trotter προσπαθούσε να 

διακόψει τα γυρίσματα μιας πα-
λιότερης ταινίας. Τελικά είναι ένα 
βιβλίο που έχει γράψει ο ίδιος ο 
Barry Trotter. Παρωδία και των 
μεταμοντέρνων αφηγηματικών 
τεχνικών, ω ναι. Με βιτριολικό 
βρετανικό χιούμορ, χίπικες 
αναφορές και αμετάφραστα λο-
γοπαίγνια, ο αμερικανός Michael 
Gerber στέκεται επάξια απέναντι 
στον μικρό γυαλάκια μάγο. Το 
βιβλίο συνιστάται ιδιαίτερα σε 
όσους μεγάλωσαν παρέα με 
τον Harry Potter κι απογοητεύ-
τηκαν από τα κλισεδιάρικα του 
τελευταίου βιβλίου του (γάμοι 
καιταλοιπά).
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Από τις πρώτες κιόλας μέρες της μουσικής βιομηχα-
νίας, καλλιτέχνες και παραγωγοί έχουν επιστρατεύσει 
όλες τους τις δυνάμεις έτσι ώστε το εξώφυλλο μιας 
κυκλοφορίας να ερεθίζει οπτικά τον ακροατή και να 
τον προδιαθέτει για το μουσικό περιεχόμενο. Στο 
τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας ασχολούμαστε με 
εξώφυλλα που άφησαν εποχή. Enjoy!

Blind Faith
Blind Faith
Με την κυκλοφορία του, 
το άλμπουμ Blind Faith και 
ομώνυμο συγκρότημα, 
κατάφερε να φτάσει στο 
Νο. #1 των charts σε Αμε-
ρική και Ηνωμένο Βασί-
λειο. Η επιτυχία του, όμως, 
δεν εμπόδισε να ξεσπά-
σουν αντιδράσεις, αφού 
το εξώφυλλο απεικόνιζε 
μία έφηβη, γυμνόστηθη 
κοπέλα, που κρατού-
σε στα χέρια της ένα 
ασημένιο αεροσκάφος. 
Πολλοί το εξέλεβαν και ως 
σεξουαλικό υπονοούμενο. 
Τελικά, η δισκογραφική 
εταιρεία, αναγκάστηκε να 
επανακυκλοφορήσει το 
άλμπουμ με διαφορετικό 
εξώφυλλο. Υπήρχαν και 
φήμες πως η κοπέλα ήταν 
μία υποτιθέμενη groupie, 
που την κρατούσαν 
με τη βία τα μέλη της 
μπάντας στα λιβάδια ή 
πως ήταν η νόθα κόρη 
του Baker (βλ. ντράμερ). 
Παρόλο που το άλμπουμ, 
αρχικά, απαγορεύτηκε σε 
αρκετές χώρες, το artwork 
εξακολουθεί να θεωρεί-
ται ιδιαίτερα δημοφιλές. 
Άλλωστε, το όνομα Blind 
Faith παραπέμπει «στο 
συγκρότημα του Eric 
Clapton».
Νάσια Μουγγού

NIRVANA
NEVERMIND…
Το εξώφυλλο του album 
“Nevermind” των Nirvana 
παρουσιάζει ένα μωρό 
που κολυμπάει δίπλα σε 
ένα δολάριο πιασμένο 
από γάντζο. Η ιδέα συνο-
λικά ανήκει στον Cobain 

που εμπνεύστηκε από ένα 
τηλεοπτικό πρόγραμμα 
σχετικό με γεννήσεις σε 
νερό. Ο γραφίστας έστειλε 
ένα φωτογράφο σε μια 
πισίνα για μωρά. Λίγες 
λείψεις χρειάστηκαν για 
να καταλήξουν στον μόλις 
3 μηνών Spencer Elden. 
Ακολούθησαν αντιδράσεις 
λόγω της απεικόνισης του 
πέους του βρέφους και 
γι’ αυτό δημιουργήθηκε 
εναλλακτικό εξώφυλλο 
χωρίς αυτό. Ο Cobain 
όμως θα συμβιβαζόταν 
μόνο με ένα αυτοκόλλη-
το πάνω στο γεννητικό 
όργανο που θα έγραφε 
“ If you ‘re off ended by 
this, you must be a closet 
pedophile”. Το εξώφυλλο 
δημιουργήθηκε τελικά 
σύμφωνα με την αρχική 
ιδέα και άφησε επίτηδες 
πολλά στόματα να μιλούν 
γι’ αυτό.
Νάντια Κατή

SLAYER 
REIGN IN BLOOD
Το τρίτο album των 
“Σφαγέων” θεωρείται το 
σημαντικότερο, ίσως 
στην ιστορία του extreme 
metal, τόσο για το μουσι-
κό του περιεχόμενο, όσο 
και για το image του. Το 
εξώφυλλο έχει γίνει από 
το Larry Carroll, γνωστό 
εικονογράφο πολιτικών 
εντύπων, και πραγματικά 
μιλάει από μόνο του. Τα 
μέλη είχαν διαφωνίες για 
το τελικό αποτέλεσμα, 
όταν όμως η μητέρα ενός 
το σχολίασε αηδιασμένη, 
οι αντιρρήσεις έπαψαν. 
Πλέον, κάθε γονιός νόμιζε 
πως εκτός από το AIDS 
και τα ναρκωτικά, το παιδί 

της έπρεπε 
να φυλάγεται 
από το νέο ιό 
που ονομα-
ζόταν “Reign 
In Blood”. 
Το γεγονός 
ότι αυτές οι 
αντιδράσεις 
εκδηλώνο-
νταν πριν 
καν ο δίσκος 
ακουστεί από 
τους έντρο-
μους γονείς, λέει πολλά για 
τη δύναμη του συγκεκρι-
μένου εξωφύλλου. Όταν 
δε κατέβαινε και η βελόνα 
του pick-up…
Κωνσταντίνος 
Φασουλόπουλος

BRUCE SPRINGSTEEN
BORN IN THE USA
Καταπληκτικό album, 
όπου ο “Boss”  περιγράφει 
στο ομώνυμο κομμάτι τις 
δυσκολίες που αντιμετώ-
πισαν οι βετεράνοι του 
Vietnam, αφού γύρισαν 
στην πατρίδα από το 
μέτωπο. Το υμνικό στυλ 
του κομματιού, όπως και 
οι Αμερικάνικες Σημαίες 
που κυματίζουν στο video 
clip, έγιναν αιτία πλή-
ρους παρερμηνείας του 
αρχικού νοήματος. Ο πρό-
εδρος Reagan έφτασε να 
υμνεί το Springsteen, ως 
“μεγάλο πατριώτη”. Αυτό 
όμως που ο πρόεδρος 
δεν είχε προσέξει ήταν 
το εξώφυλλο: Σα φόντο 
υπάρχει μια σημαία και 
μπροστά ο “Boss” στέκει 
σα να την κατουράει. Όταν 
οι ρεπουμπλικάνοι συντο-
νίστηκαν, υπήρξε θύελλα 
αντιδράσεων, το γεγονός, 
όμως δεν επιβεβαιώθηκε 

ποτέ από τον ίδιο τον 
καλλιτέχνη. 
Κωνσταντίνος 
Φασουλόπουλος

Velvet Underground 
and Nico
Velvet Underground 
O Andy Warhol, o καλλιτέ-
χνης που συντάραξε την 
pop κουλτούρα, συνεργά-
ζεται με το συγκρότημα 
Velvet Underground, τους 
δέχεται στην κλειστή 
κοινωνία του Factory και 
γίνεται ο μέντορας και μά-
νατζερ τους. Επιμένει να 
συνεργαστούν με τη Nico 
καθώς θεωρεί άνευρη τη 
σκηνική παρουσία τους 
και το αποτέλεσμα είναι 
ο πρώτος δίσκος του συ-
γκροτήματος, “The velvet 
underground and Nico”. 
Στο διάσημο εξώφυλλο 
(δημιουργία του Warhol) 
υπάρχει η ζωγραφιά μιας 
μπανάνας συνοδευόμενη 
από τη φράση “Peel slowly 
and see” με την οποία ο 
κάτοχος προτρέπεται να 
την ξεφλουδίσει και να 
αποκαλύψει μια μπανάνα 
στο χρώμα του δέρματος 
που αν την έξυνε μύριζε 
σαν το φρούτο! Εξου και η 
ευρέως γνωστή ονομασία 
του, “The banana album”. 

Δυστυχώς τα συγκε-
κριμένα αντίτυπα ήταν 
περιορισμένα και τώρα 
πια σπάνια. Στη συνέχεια 
ο δίσκος κυκλοφόρησε 
έχοντας στο εξώφυλλο 
μόνο τη ζωγραφιά της 
μπανάνας. Ένας δίσκος 
που όλοι θα έπρεπε να 
έχουν άλλα ελάχιστοι 
αγόρασαν τότε από ένα 
μεγάλο συγκρότημα που 
δεν αναγνωρίστηκε στην 
εποχή του...
Δάφνη Παπανικολάου

Κ. Βήτα
Άργος
Το εξώφυλλο του νέου 
δίσκου του Βήτα θυμίζει 
σεκάνς από την μοναδι-
κή παράσταση «2». Δυο 
άνθρωποι βαδίζουν πα-
ράλληλα, ο ένας προσπα-
θεί να δώσει την φλόγα 
του στον άλλο, αλλά δεν 
φτάνουν. Ακριβώς όπως 
στην σκηνή της παράστα-
σης, όπου δύο άνθρωποι 
βάδιζαν σε αντίθετους 
κυλιόμενους διαδρόμους 
κι ο ένας προσπαθούσε 
να ανάψει το τσιγάρο του 
άλλου, αλλά δεν γινόταν. 
Αυτή η «ανεπάρκεια» στην 
επικοινωνία για την οποία 
μιλά και το τραγούδι 
που ανοίγει τον δίσκο, 

«μονάχος στη χρυσή 
λοφοσειρά». Κι ίσως αυτό 
το σκυλί, ο Άργος, ο πιστός 
σύντροφος του Οδυσσέα 
να δίνει την απάντηση. 
Ίσως ο νόστος να βοηθά, 
ίσως κι «όλο αυτό που 
ποτέ δεν τελειώνει» να 
μη βγαίνει στην Ιθάκη. 
Δυνατός δίσκος με εξώ-
φυλλο που προβληματίζει 
σίγουρα!
Ηλίας Κολοκούρης                            

Pink Floyd
Animals
23/1/77 οι Pink Floyd 
κυκλοφορούν το άλμπουμ 
Animals εμπνευσμένοι 
από το βιβλίο του George 
Orwell, Animal Farm. Στο 
εξώφυλλο, ένα γουρούνι 
(μπαλόνι) πετάει πάνω 
από το Battersea Power 
Station. Τη δεύτερη 
μέρα της φωτογράφισης, 
απομάκρυναν το φύλακα 

του γουρουνιού γιατί θε-
ώρησαν ότι δεν ήταν απα-
ραίτητος. Τραγική ειρωνία; 
Τα σκοινιά σπάνε και 
το γουρούνι αρχίζει μια 
τρελή πτήση πάνω από 
το Λονδίνο! Το Heathrow 
αναβάλλει τις πτήσεις του, 
και η αστυνομία αρχίζει το 
γουρουνοκυνηγητό σε γη 
και ουρανό. Τελικά το γου-
ρούνι προσγειώνεται σε 
μια φάρμα χωρίς σοβαρές 
ζημιές. Επιδιορθώνεται και 
ανεβαίνει ξανά πάνω από 
το σταθμό ενέργειας. Η 
φωτογράφιση επιτέλους 
ολοκληρώνεται, όμως ο 
καθαρός ουρανός της 
τρίτης μέρας θεωρήθη-
κε ότι δεν ταιριάζει στο 
ύφος του δίσκου κι έτσι 
το τελικό εξώφυλλο ήταν 
αποτέλεσμα μοντάζ της 
φωτογραφίας του σταθ-
μού της πρώτης μέρας 
και του γουρουνιού της 

τρίτης!
Δάφνη Παπανικολάου

Sonic Youth
Sister
Το μόνο που δεν μπορεί 
να προσάψει κάποιος στο 
artwork του Sister είναι 
ότι είναι συνηθισμένο. Oι 
όψεις του cd είναι πανο-
μοιότυπες και μπορούν 
και οι δύο να πάρουν 
το ρόλο του εξώφυλ-
λου. Αποτελούνται από 
διάφορες φωτογραφίες, εκ 
των οποίων οι δύο (αυτή 
της κοπέλας και αυτή των 
ηρώων του Disney) αφαι-
ρέθηκαν αργότερα μετά 
από απειλές για μηνύσεις 
και αντικαταστάθηκαν 
από ένα μαύρο φόντο. 
Ίσως πίσω από αυτές τις 
εικόνες να κρύβεται μια 
γενικότερη κριτική στο 
δυτικό τρόπο ζωής, μια 

διάθεση επιστροφής στην 
αγνότητα. Ίσως η γυμνή 
junkie στο οπισθόφυλλο 
να είναι η απεικόνηση του 
Schizophrenia που είναι 
ένα από τα καλύτερα τρα-
γούδια του Sister. Τελικά 
όμως το όλο concept πε-
ριγράφει αυτό που είναι η 
μουσική των Sonic Youth. 
Ένα κολλάζ δυσνόητων 
ήχων και εικόνων, ένα cut 
up ιδεών και συμβολι-
σμών, που αν μη τι άλλο 
είναι πρωτότυπο.
Μανώλης Χατζηγιαννάκης

ROLLING STONES
STICKY FINGERS
 Ίσως το κλασικότερο 
εξώφυλλο των (τότε 
όχι ακόμη) γερόλυκων, 
επιμελημένο φωτογρα-
φικά από το θείο Andy 
(Warhol) και σχεδιασμένο 
από τον Craig Braun. 
Aπεικονίζοντας τα πόδια 

(κατά το μύθο) είτε του 
Jed Johnson, είτε του Joe 
Dallesandro, κι όχι του 
Mick Jagger, παρά τις 
φημολογίες. Χαρακτηρι-
στικό του εξωφύλλου της 
κλασικής έκδοσης, το φερ-
μουάρ που άνοιγε για να 
φανερώσει τα βαμβακερά 
ενδότερα του «μοντέλου»!
Στην ισπανική έκδοση κυ-
κλοφόρησε εναλλακτικό 
cover με επικεφαλής της 
«αλλαγής» το δικτάτορα 
Franco. Στο νέο αυτό 
εξώφυλλο δέσποζε μια 
ανοιγμένη κονσέρβα που 
εμπεριείχε τρία κομμέ-
να, ματωμένα δάχτυλα 
(αναφορά στον τίτλο;), 
ενώ το θεϊκό track “Sister 
Morphine” αντικαταστά-
θηκε από το “Let it rock” 
του Chuck Berry (!!!) ελέω 
λογοκρισίας. Love (and 
life) is a bitch…
Θανάσης Αγγελόπουλος

The agonist
Rise and fall

Crash test dummies
mmm mmm mmm

Editors
An end has a start

Eliot Smith 
I don’t think I’m ever gonna 
fi gure it out

Ghosts
Stay the night

Hot hot heat
Good day to die

OneRepublic
All fall down

The Killers 
Where the white boys dance

Peter Bjorn and John
Young folks

Kings of Leon
On call

Bolt Thrower
Laid to Waste

Marian Faithful
Sister Morphine

Stone Roses
I Am the Resurection 

Distant Fragment 
Utopia

Royal Hunt 
Out of Reach

Overkill
Fear his name

Anand
Midnight Chaser

Χριστίνα Παπαδάκη
Τέλος



Κ
άθομαι εδώ. Γύρω μου κάτι μόνιμοι στύλοι. 
Κολώνες που λέει κι ο λαός. Κωλώνεις που 
θα έλεγε κι ο φιλαράκος μου ο Παρασκευ-
άς. Δεν είναι που. Τέλοσπάντων. Απλώς 
εγώ. Να αυτό, έχω Moebius. Είμαι άρρω-
στος. Δεν είμαι καθυστερημένος. Τα νεύρα 

μου, έχουν πρόβλημα. Τα κρανιακά μου που καθορίζουν 
τις εκφράσεις του προσώπου. Δεν μπορώ να χαμογελάσω. 
Προσπαθώ. Ίσα που τεντώνουν λίγο τα χείλη κάνοντας μια 
γραμμή σχεδόν οριζόντια, σαν στραβό κλάσμα με αριθμη-
τή την μύτη και παρονομαστή το πηγούνι μου. Μισόγελο. 
Ύστερα κουράζομαι και τ’ αφήνω πάλι να πέσουν σαν ανά-
ποδο ύψιλον. Χείλη χυλοί δηλαδή. Κάτι μαγκώνει το γέλιο 
μου, φράχτες, οι κολώνες που έλεγα. Κατανόηση από τον 
ακροατή, μάλλον βλέποντας αυτή 
την πλάγια απόπειρα υποθέτει ότι 
προσπαθώ να γελάσω. Βγάζω κι 
ένα «Χαχαχα» σαν επίκληση ρο-
χάλας. Δεν μπορώ να κάνω γκρι-
μάτσες. Δεν μπορώ να χλευάσω 
βγάζοντας τη γλώσσα. Άσχετο, 
she’s a rainbow. Θυμάμαι μου 
έλεγε η Μπετίνα η συμφοιτήτριά 
μου ότι δεν μπορεί να καταλάβει 
πότε λέω αλήθεια. Έλεγα «έχεις 
δίκιο» ή «πολύ ωραίος ο καφές 
που έφτιαξες» και πίστευε ότι την 
ειρωνεύομαι. Σπουδάζω στο Τμή-
μα Μεθοδολογίας της Ιστορίας και 
Θεωρίας της Επιστήμης, το γνωστό 
Μ.Ι.Θ.Ε. Ξέρετε, εμείς βγαίνουμε 
από εδώ… Δεν ξέρω τι βγαίνουμε! 
Αποφεύγω να το πω τι σπουδάζω. 
Μετά πρέπει να εξηγώ κι άντε βρες 
άκρη με την άρθρωση που έχω. 
Βγαίνουν τα σύμφωνα μπλεγμένα, 
μάλλινο κουβάρι το ρω με το λάμ-
δα, το κάπα με το χι  κι ακούγεται 
η καλημέρα χαριμέλε. Θα μου πει 
«Χάρη σε λένε;» Δεν με λένε Χάρη, 
Δημοσθένη με λένε. Κι αν καταφέ-
ρω κάπως να πω κουβέντα, δεν θ’ 
ακούσω καλά τι μου λένε. Είμαι και 
κουφός, ημίκουφος. Κι αν πρέπει 
να φτάσεις στον βυθό για να τι-
ναχτείς στον αφρό, εγώ βουλιάζω 
στην άμμο.

Μπας και τη γλιτώσουμε, κάποια στιγμή να ξεζευτούμε τα 
μπαγκάζια της καθημερινότητας, ξεκινήσαμε μια μέρα με 
τον Παρασκευά και την Μπετίνα να πάμε να τα πιούμε στην 
Απανεμιά, στην Πλάκα. Κιθαρίτσα, ντρίγκι-ντρίγκι και να κο-
ροϊδευόμαστε. Δεν είναι εβδομήντα πέντε, είναι δυο χιλιά-
δες και εφτά. Αλλά εμείς εκεί. Ντρίγκι-ντρίγκι, εκείνο το βαλς. 
Ο Παρασκευάς κοίταζε μελαγχολικά τα κύματα. Τα κύματα 
στο ποτήρι του. Έπινε κρασί κόκκινο και φύσαγε, ξεφύσαγε. 
Απ’ τη ζέστη τσαντισμένος κάνοντας κύματα κι αφρούς στο 
κρασοπότηρο. «Ρε Δημοσθένη» με ρώτησε ο Παρασκευάς. 
«Πότε πήγαμε τελευταία φορά στην Κρήτη;» Τι να του πω,  
στην Κρήτη δεν είχαμε πάει ποτέ. Τον κοίταξα με το κλασικό 
μισόγελο, «Πέρυσι» του είπα. «Πέλυσι» για να είμαι ακριβής. 
Η Μπετίνα είχε αρχίσει να μεθάει. «Ουφ, ουφ, ζεστάθηκα!» 

έλυσε το κασκόλ. «Αμάν έσκασα!» 
έβγαλε το γιλέκο. «Δεν αντέχω 
άλλο!» τινάχτηκε μέχρι την πόρτα. 
Πήρε σβάρνα τραπέζια, ποτήρια, 
είναι στενά στην Απανεμιά. «Πάω 
για τζόκιν! Per te Δημοσθένη!» με 
απείλησε η Μπετίνα βγάζοντάς 
το πουκάμισο. Με το πόμολο στο 
χέρι. Η μουσικός έπαιζε το «Της 
νύχτας κυλάνε οι ώρες, τον ύπνο 
μου διώχνει η βροχή» κοιτώντας 
την Μπετίνα. Μέχρι να φτάσει 
στην εξώπορτα είχε μείνει με το 
σουτιέν στο λαιμό και την χιρότα 
ακόμα φορεμένη. Το καπέλο στο 
κεφάλι. Βγήκε στην Μνησικλέους 
κι άρχισε να τρέχει. Να βελάζει, η 
Μπετίνα, κοπέλα σοβαρή κι από 
σπίτι. «Μπεεε, Μπεεε» κι οι τουρί-
στες να πασχίζουν για μια φωτο-
γραφία. «Μπεεε, Μπεεε» κι η Μπε-
τίνα να σκαρφαλώνει στα αρχαία 
χαλάσματα, να πετάει την χιρότα 
στο φρουρό. «Μπεεε, Μπεε» κι η 
Μπετίνα καβάλα στ’ όνειρο, καβά-
λα στην κολώνα. (Ένα συναχωμέ-
νο περιστέρι πέταξε ψηλά, πάνω 
απ’ τα αρχαία. Φύσηξε το ράμφος 
του. Πέταξε την χαρτοπετσέτα, 
δεν είχε σταλιά οικολογική συ-
νείδηση. «Ωραία κολόνια φοράει 
αυτή» σκέφτηκε κι αμόλησε μια 
κουτσουλιά.)
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