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  Advertising
space

π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Στο 
κρεββάτι 
του 
πόνου
Ημέρα πρώτη
Κάθε φορά που πέφτω με πυρετούς 
σκέφτομαι τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη να 
γρυλλίζει αρρρρρώστια στη Βαρβάρα. 
Το σκέφτομαι στον κανα-
πε μες τους ιδρώτες και 
το λέω απο μέσα μου και 
το γρυλλίζω και απέξω 
μου, και απελπίζομαι και 
ανεβαίνει ο πυρετός και 
αυξάνονται τα ρω και 
αρρρρρωσταίνω.

Ημέρα δεύτερη
Η αδερφή μου με καθη-
σύχασε στο τηλέφωνο. 
Απορούσε πως γίνεται να 
αρρωσταίνω κάθε τρείς 
και λίγο και μάλλον κατέ-
ληξε στο συμπέρασμα
πως έχω ειτζ. Μου είπε 
πως θα έπρεπε να είμαι 
ευγνώμων που δεν είμαι 
αφρικάνα Χούτου με 
κομμένα χερια στη 
γενοκτονία και βιασθείσα 
ομαδικώς απο οροθετι-
κούς Τούτσι. Μου είπε 
ακόμα να μην ανησυχώ 
γιατί μέχρι να πεθάνω 
θα έχει βρεθεί θεραπεία. 
Με κάποια αισιοδοξία 
έκλεισα το τηλέφωνο και 
ξέρασα στην πράσινη λε-
κάνη δίπλα στον καναπέ. 

Ημέρα τρίτη
Έχω λιώσει στην τηλεόραση και έχω 
ρίγος. Μετα απο ανελέητο ζαπινγκ, 
παρατράγουδα, σύνορα της αγάπης σε 
επανάληψη (τα είχα δεί και το μεσημέ-
ρι) και μια εκπομπή για τις εμπειρίες 
του Χρηστου Πασαλάρη στον εμφύλιο 
κρέμαστηκα ανάποδα απ' τον καναπέ 
περιμένοντας να ανέβει το αίμα στο 
κεφάλι και να πάθω εγκεφαλικό. Ο 
απέναντι «για να μπεί μες στο κλαμπ 
κάνει ντου» και πολλοί άλλοι μαζι του 
που φώναζαν και πολυ ωραία πέρναγαν 
απ ό,τι κατάλαβα και έγω περιμενα να 
λιποθυμήσω ή να αποκοιμηθώ.

Ημέρα τέταρτη
Στον ύπνο μου είδα οτι ήμουν σκηνοθέ-
της και γύριζα μια τσόντα στα ισπανικά 
με πρωταγωνιστή τον Χένρι Κίσινγκερ 
σε ρόλο καυλιάρη μεξικάνου τσιφλικά 
και τον Τσε Γκεβαρα σε ρόλο πονεμένης 
πλην τίμιας καμαριέρας. Νομίζω είχα 
κάπου 38 μισό και δεν βρήκα νόημα να 
σηκωθώ απ' το κρεββάτι. Έξω στο δρό-
μο πέρασε ένα αμάξι με μια άσπρη πο-
λυθρόνα δεμένη πάνω του, πλαγιαστά 
με τρόπο που να μοιάζει με μικροσκο-
πικό έλκηθρο νάνου, με τα ξύλινα ποδια 
της, vintage υπερηχητικές τουρμπίνες 
του ελκήθρου, που γλιστράει με φόρα 

με τον μικροσκοπικό 
οδηγό του απ την κορυ-
φή του Ποκακατεπέλ και 
εκτοξεύεται στο διάστη-
μα σε κρονιακή τροχιά. 
Λευκοί και κόκκινοι νάνοι 
και αστρικά δαχτυλίδια.

Ημέρα πεμπτη (και 
τελευταία)
Έχω υποθερμία και η 
αμαξοστοιχία 327 για 
Μπράλλο-Λιανοκλάδι-
Παλαιοφάρσαλο παρέκ-
κλινε της πορείας της 
και πέρασε πανω απ' 
το κρεββάτι μου. Δεν 
αναφέρθηκαν θύματα 
παρα μόνο υλικές κατα-
στροφές. Δεν μπορώ να 
κουνηθώ αλλα νιώθω ένα 
ευχάριστο μούδιασμα 
που συνέρχομαι. Ευχαρι-
στώ το θεό και τον Άγιο 
Σεβαστιανό που με απάλ-
λαξε απ την απελπισία 
μου και του προσεύχομαι 
να μου δείξει την μισή 
εικόνα που λείπει που 
δείχνει τους φονιάδες 
του να τους δω, να τους 
φιλήσω το χέρι.

στην Κασσάνδρα

Πανογιάννης Καραντζής



Bring your daughter…to the slaughter!

Πανάρχαια πρακτική τελετουργικής θυσίας σε θεότητες. Παρθένες που περνούν από το λεπίδι και όχι μόνο, 

καθώς το μενού περιλαμβάνει φωτιά, εντοιχισμό και θάψιμο του θύματος ζωντανού. Τα συνηθισμένα τοπία:  

δάση, λίμνες, βουνά και ναοί. Ο μύθος της Ιφιγένειας που θυσιάστηκε στην Άρτεμη από τον πατέρα της είναι 

απόηχος του εθίμου στην ελληνική αρχαιότητα, ενώ στην Παλαιά Διαθήκη ο κριτής Ιεφθάε θυσιάζει την κόρη 

του ευχαριστώντας τον Θεό για την νίκη του. Ακολουθούν Ετρούσκοι, Αιγύπτιοι, Κέλτες, Σκανδιναβοί και άλλοι 

αρχαίοι λαοί. Το έθιμο σταμάτησε νωρίς αλλά  η πρακτική συνεχίστηκε από απόκρυφες λατρείες και σατανιστικές  

σέκτες. Τί προκάλεσε όλο αυτό το μένος ή την τιμή (;) για τις παρθένους; Η σεξουαλική καθαρότητα ,το «αγνό 

παρθένο μαλλί», πρέπει να ήταν στα βάθη της αρχαιότητας η πλέον ευάρεστη προσφορά στο θείο. Αυτή η 

αρχέγονη διάκριση «καθαρού» και «ακαθάρτου»  πήρε στον λαιμό της πολλά κορίτσια, που είχαν την κατάρα 

να θεωρούνται «αμόλυντες».Σήμερα το σπορ εξασκείται από ψυχοπαθή άτομα ή ομάδες, που πέρα από τις 

συνήθεις ανθρωποθυσίες, στον εξειδικευμένο αυτό τομέα δεν θα έχουν και πολλή δουλειά.  

    
Γιώργος Βλαχοδημήτρης 

4/5   BRAIN
STORMING

Παρθένα (η) ουσ. : γυναίκα που διατηρεί ακέραιο τον 
παρθενικό υμένα|| (μτφ.) αγνός, άσπιλος. Αυτά λέει ο φίλος 
μας ο Μπαμπινιώτης. Εμείς πάμε παραπέρα τον ορισμό και 
να τι μας φέρνει στο μυαλό η λέξη «παρθένα».

Παρθενορραφή   Είναι ίσως το πιο διάσημο «μπάλωμα»…Και 
μη φανταστείτε σταυροβελονιές και τέτοια…Είτε υπάρχει στην πραγματικότητα, 
είτε μόνο στη φαντασία ,από μόνη της η σύλληψη της ιδέας μια ραφής που 
θα επανέφερε τα πράγματα στην προτέρα κατάσταση χωρίς να πάρει είδηση 
ο δεύτερος (τρίτος κτλ) και καταϊδρωμένος συμβαλλόμενος ,υποδηλώνει μια 
στρεβλή αντίληψη περί ηθικής και ειλικρίνειας. Σε μια κοινωνία που αληθινό 
δεν είναι  παρά μόνο ό,τι μπορείς να αποδείξεις, η παρθενορραφή δεν είναι 
παρά ένα ακόμη όπλο κατά της αλήθειας. Σ’αυτή την περίπτωση, η γυναίκα 
του Καίσαρα, αρκεί ναι φαίνεται τίμια και ας είναι ό,τι θέλει. Όταν ο σκοπός 
αγιάζει τα μέσα και το παρθένο σώμα αξίζει περισσότερο από το ενσυνείδητο, 
η παρθενορραφή αντικαθιστά το βάρος των επιλογών. Φορτώνεσαι με τύψεις 
επειδή υπάκουσες στη φύση σου και δεν υπάκουσες στην απαίτηση του πρώτου 
αφέντη που θα σου προσέφερε την κάλυψη της κουλούρας με αντάλλαγμα 
φρέσκια ανέγγιχτη σάρκα. Για μια κοινωνία που έχει θεοποιήσει την αγνότητα, 
αδιαφορώντας αν αυτή είναι έννοια άγνωστη για την ανθρώπινη φύση και 
πιθανόν αντίθετη μ’αυτήν, η παρθενορραφή είναι «μια κάποια λύσις»…

Αθανασία Γεωργοπούλου

Xoυάνα η Παρθένα

«Δεν είχα ποτέ σεξουαλικές σχέσεις. Κι 

όμως, είμαι έγκυος!» Ενδιαφέρον! Καταπίνω 

το γιουβαρλάκι που κόντεψε να μου κάτσει 

στο λαιμό και πλησιάζω την οθόνη της 

τηλεόρασης. Ένα απίστευτο συνονθύλευμα 

από παρθένες, τεχνητές γονιμοποιήσεις και 

παρένθετες μητέρες στροβιλίζεται στον 

ισορροπημένο (!!!) κατά τα άλλα εγκέφαλό 

μου. Μήπως είμαι λίγο υπερβολική; Το 

σενάριο της σειράς είναι όντως ευφάνταστο. 

Ο Μαουρίσιο και η Καρλότα θέλουν να κάνουν 

παιδί με τη διαδικασία της παρένθετης 

μητρότητας αλλά η κοπέλα που καταλήγει να 

κυοφορεί τον καρπό του έρωτά τους δεν είναι 

αυτή που επέλεξαν αλλά η Χουάνα. Ιατρικό 

λάθος ή ολόκληρη συνωμοσία; Ιστορίες 

βγαλμένες από τη ζωή; Ασυζητητί! Viva las 

soap operas!

Κατερίνα Κουτσούκη

Παρθένος 
στο ζώδιο

Αν είσαι γεννημένος 
μεταξύ 24 Αυγούστου 
και 22 Σεπτεμβρίου 
ανήκεις στο ζώδιο της 
παρθένου και σύμφωνα 
με τους ειδήμονες(;) το 
στοιχείο σου είναι η γη, ο 
κυβερνήτης σου ο Ερμής 
και ο φυσικός σου οίκος 
ο 6ος. Η αλήθεια είναι ότι 
όλα αυτά σε μπερδεύουν 
και τα μόνα που έχεις 
συγκρατήσει είναι ότι είσαι 
αναλυτικός, μεθοδικός 
και έχεις εξαιρετική 
καλαισθησία. Το ότι 
είσαι επίσης γκρινιάρης, 
υπερβολικός στην κριτική 
και ιδιότροπος απλά 
το ξεχνάς!Ποιος να σε 

αδικήσει όμως…έχεις βασανιστεί από τα ηλίθια αστειάκια τύπου 
«παρθένος είπες ότι είσαι; Στο ζώδιο μόνο;;;». Αλλά και τα σχόλια να 
προσπεράσεις, έχεις πάντα για σύμβολο αυτή τη φλωρογκόμενα 
με τον χιτώνα! Δύσκολη «αστρολογική» ζωή…Εντάξει δεν είσαι και 
το χειρότερο ζώδιο! Η μήπως είσαι; Υπάρχουν φήμες άλλωστε ότι 
ο παρθένος δημιουργήθηκε απλά και μόνο για να γεμίσει το κενό 
μεταξύ λέοντα και ζυγού… Αλλά κι έτσι να είναι μην σκας γιατί 
παρθένοι είναι και οι Michael Jackson, Claudia Schiff er και Sean 
Connery και είδες τι καλά τα κατάφεραν! (καλά ξέχνα τον Michael 
γιατί του πέφτει η μύτη και κατηγορείται για παιδεραστία!!) 

Πολύμνια Σουλιώτη

Παρθένα η Βυζαντινή 

Αμφιθέατρο 313. Πανικός και 
περιέργεια για τα θέματα που 
πλησιάζουν. Οι φήμες για τις 
εξετάσεις των βυζαντινών δεν 
ήταν ποτέ ενθαρρυντικές και εγώ 
καθόλου μα καθόλου ορεξάτη 
για αυτοσχεδιασμό. Έρχονται τα 
θέματα και διαβάζω: «Η παρθένος 
σήμερον τον υπερούσιον τίκτει...να 
σχολιαστεί ο ύμνος και να αναφέρετε 
ό,τι ξέρετε για τη βυζαντινή 
υμνογραφία» Τι να αναλύσω καλέ; 
H παρθένος σήμερον... Τι είναι 
αυτό; Η παρθένος σήμερον, λοιπόν, 
είναι σπάνιο είδος,είδος προς 
εξαφάνισιν. Οι λίγες εναπομείνασες 
τείνουν και αυτές να εξαφανιστούν. 
Για την ακρίβεια πρόκειται για 
έναν εκούσιο αποδεκατισμό του 
είδους που προέρχεται από μια 
εσωτερική τάση για αφομοίωση 
στο πλήθος. Και ξαφνικά 
συνέρχομαι και συνειδητοποιώ 
ότι το πολυπόθητο 5 δεν θα ρθει 
ποτέ με τέτοιους συνειρμούς. 
Και ξανασυγκεντρώνομαι και 
ξαναπροσπαθώ...αλλά το μυαλό 
μου πάει πάλι σε εκείνη την φίλη 
μου που ακούει κάτι τέτοιους 
εκκλησιαστικούς στίχους και 
αναστενάζει από τον καημό της...

Στέλα Πεπονάκη

1+1=1
Δυο βλέμματα συναντιούνται μέσα στο πλήθος. Ένα κορίτσι 
κι ένα αγόρι ανταλλάσσουν ένα φιλί που τους ξαφνιάζει. 
Βρίσκονται μπροστά σε μια κλειδωμένη πόρτα με το κλειδί 
της στο χέρι. Όμως διστάζουν να ανοίξουν. Δεν το έχουν 
ξανακάνει αυτό. Λίγο ντροπή, λίγο ενοχή και ταυτόχρονα 
μια γλυκιά προσμονή ξεχειλίζει μέσα στο στήθος τους. Οι 
«χαλαρές» συζητήσεις στην παρέα περί σεξ, λες και δεν έγιναν 
ποτέ. Παρθένα στην αγκαλιά του. Παρθένος στην αγκαλιά 
της. Και χάνονται σε ένα ταξίδι στο χρόνο. Γίνονται ο Αδάμ 
και η Εύα ακριβώς τη στιγμή που δοκιμάζουν τον καρπό από 
το δέντρο της γνώσης. Αφήνουν πίσω τους έναν Παράδεισο 
για να αναζητήσουν έναν καινούριο, αυτόν που ενωμένοι θα 
φτιάξουν μαζί.      

Σοφία-Μαρία Παλόγλου
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Χωρίς πολλά προβλήματα διεξήχθησαν και φέτος οι φοιτητικές εκλογές στις 9 του Απρίλη. Οι συντάκτες 
του Καλειδοσκοπίου ξενύχτησαν και πήγαν στις καταμετρήσεις των περισσοτέρων αθηναϊκών ανωτάτων 
σχολών, καταγράφωντας τα αποτέλεσματα. Επειδή όμως η πολιτική θέλει και το χιούμορ της, καταγράψαμε 
και τα πιο ευφάνταστα συνθήματα των διαφόρων παρατάξεων-σχημάτων, που ακούσαμε. Και για να προ-
λάβουμε και τις κακές γλώσσες, τονίζουμε πως ό,τι ακούγεται τη μέρα (ή καλύτερα τη νύχτα) των εκλογών, 
δεν αποτελεί τόσο πολιτική τοποθέτηση της κάθε συλλογικότητας -και άρα δεν περιμένουμε να εξάγουμε 
πολιτικά συμπεράσματα βάσει των συνθημάτων αυτών-, όσο εσωτερικά πειράγματα μεταξύ φοιτητών με 
διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις, δοσμένα με αρκετή διάθεση χαβαλέ.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΕΚΛΟΓΙΚΑ

Πανεπιστή-
μιο

Σχολή ΔΑΠ ΠΑΣΠ ΠΚΣ ΕΑΑΚ ΑΡ.ΕΝ. Αγωνιστικές 
Κινήσεις

Λοιπά Άκυρα+   
Λευκά

Ε.Κ.ΠΑ. Βιολογικό 202 12 134 93 81 0 0 15+3

Γεωλογικό 253 90 152 0 0 0 39 13+0

Θεολογικό 465 104 51 0 0 0 90 33+0

Ιατρική 410 307 156 325 65 0 347 47+17

Μαθηματικό 418 379 255 79 91 0 7 5+9

Νηπιαγωγών 94 57 56 0 65 0 11 7+6

Νομική 1064 466 384 187 277 0 0 23+27

Πολιτικό 531 244 163 65 59 0 16 50+12

Νοσηλευτική 133 111 68 38 0 0 0 10+6

Οδοντια-
τρική

201 34 57 29 0 0 144 15+12

Οικονομικό 976 446 167 100 27 0 0 36+26

Παιδαγωγικό 163 203 132 0 118 0 0 9+6

Πληροφο-
ρική

167 0 131 76 30 0 198 31+8

Κοιν. Θεολο-
γίας

367 0 58 0 0 0 0 8+15

Τ.Ε.Φ.Α.Α. 1368 500 0 0 0 0 0 2+0

Φαρμακευ-
τική

201 228 54 0 110 0 0 11+3

Φιλοσοφική 1032 562 1023 307 282 0 18 94+39

Φυσικό 298 149 349 143 31 44 7 33+8

Χημικό 247 73 156 81 18 0 0 18+7

Ε.Μ.Μ.Ε. 161 49 85 18 47 0 0 21+7

Μ.Ι.Θ.Ε. 85 0 46 0 2 0 44 7+1

Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτο-
νική

24 16 134 137 87 0 0 22+5

Ναυπηγοί 50 76 27 19 27 0 0 9+1

Μηχανολό-
γοι

288 114 105 192 75 0 0 30+15

Ηλεκτρο-
λόγοι

355 168 159 280 93 11 6 47+26

Μεταλλειο-
λόγοι

90 48 31 131 17 0 0 2+5

Πολιτικοί 
Μηχ.

532 359 135 129 138 0 12 37+16

Τοπογράφοι 171 130 68 77 25 0 0 19+6

Χημικοί Μηχ. 143 176 92 159 20 0 0 16+4

ΣΕΜΦΕ 174 44 213 109 37 0 0 19+16

Καλών 
Τεχνών

0 27 43 44 18 0 91 16+4

ΑΣΟΕΕ 1929 2096 499 273 306 19 88 66+0

Γεωπονικό 516 332 371 144 91 3 0 23+12

Πάντειος 2249 1168 850 177 209 22 0 83+28

Χαροκό-
πειος

0 0 41 0 20 0 219 21+6

ΠΑ.ΠΕΙ. 2455 1112 828 120 246 0 0 186+0

Πανελλα-
δικά

39222 26009 16104 7932 5701 466 4466 2766+963

* Στα ποσοστά των ΕΑΑΚ έχουν προστεθεί και οι ψήφοι της Πρωτοβουλίας Γένοβα 2001, (σε όσες σχολές αυτή υπάρχει) λόγω κοινού εκλογικού κατεβάσματος.

** Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, καθώς και τα αποτελέσματα από σχολές, όπου δεν μπορέσαμε να παρευρεθούμε τα αντλήσαμε από τις εξής σελίδες του διαδικτύου: ekloges.
pks.gr και kseeath.wordpress.com

Αν ζούσε ο Αντρέας, θα τρώγαµε όλοι κρέας
Εµπρός λαέ µη σκύβεις το κεφάλι, ο µόνος δρόµος είναι Πάτρα καρναβάλι

Κόκκινη τζιχαντ, µεσα στο Ιρακ και οι Φενταγίν, ψηφίζουνε ΕΑΑΚ
Κλείστε την πόρτα κλείστε και το φως, την καταµέτρηση θα κάνει ο κόκκινος στρατός

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 9 Απρίλη!

Οι ψηφοφόροι είναι καλοί για το µαλλί και το γάλα τους

Έσπασε η καπότα του καπιταλισµού και έχυσε στη µάπα σας η ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ

Το ποτάµι στέρεψε ξανά, το ποτάµι στέρεψε ξανά, τέρµα πια στις µαλακίες, 

καταλήψεις και πορείες, να γ@µήσω θέλω τα ΕΑΑΚ

Προσοχή! Κυκλοφορούν κνίτες µε πολιτικά∆απάρα, ∆απάρα, γαµώ τον Τσε Γκεβάρα

Η γη να τρέµει, ο ήλιος θ’ ανατέλει ΕΑΑΚ θρησκεία, γαµώ την παναγία
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Με την τελευταία 
του παράσταση 
έκανε εκατοντάδες 
Αθηναίους να γε-
μίσουν το Θέατρο 
Rex του Εθνικού 
και να μάθουν να  
χορεύουν bossa 
nova στη στιγμή. 
Ποιος είναι αυτός 
που μάγεψε το 
θεατρικό κοινό; Το 
Καλειδοσκόπιο με 
περηφάνεια σας 
τον παρουσιάζει.

Ας ξεκινήσουμε από το τέλος προς την αρχή: πόσο 
δύσκολο είναι να κάνεις ένα πάρτυ στο Εθνικό; 
Και από άποψη έμπνευσης και από άποψη τε-
χνικής.
Δεν μπορώ να πω αν ήταν εύκολο ή δύσκολο. 
Σημασία έχει ότι έγινε. Η πρόθεση ήταν να φτιά-
ξουμε μια παράσταση που να θυμίζει πάρτυ, αλλά 
να μιλάει και για πράγματα πιο σοβαρά. Να έχει 
αυτήν την αφέλεια και τη δραματικότητα που 
μπορεί να’ χει ένα πάρτυ και μέσα σ’ αυτό να χω-
ρέσουμε και διάφορα άλλα πράγματα που αφο-
ρούν στις σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Η αλή-
θεια είναι πως εγώ δεν έχω ξανακάνει παράσταση 
που να μιλά για τον έρωτα ως τώρα. Συνήθως 
μιλάω για πιο κοινωνικά θέματα, για πράγμα-
τα πιο παγκόσμια… σε σχέση με τον άνθρωπο, 
όχι τον έρωτα, το σεξ και την απώλειά τους. Δυ-
σκολευόμουν να το προσεγγίσω, γι’ αυτό τελικά 
διάλεξα να μοιάζει όσο πιο απλό γίνεται, να έχει 
μια φόρμα όπου τα λόγια κι όσα ακούγονται μες 
στην παράσταση να είναι πολύ απλά, καθημερινά, 
χωρίς βαθύ νόημα, για να μη γίνει βαρύγδουπο 
και φιλολογικό. Το να γίνει ένα πάρτυ δεν ήταν 
δύσκολο διότι είχα ανθρώπους που ήταν πάρα 
πολύ δοσμένοι στην παράσταση. Όλοι οι ηθο-
ποιοί κι οι χορευτές είχαν πάρα πολλή όρεξη ν’ 
αφήσουν πίσω την προσωπικότητα και το όνομά 
τους και να μπουν στη διαδικασία της συλλογι-
κής δουλειάς. Επίσης, μπορούσα να κάνω αυτό 
που ήθελα στο Εθνικό, δηλαδή ο διευθυντής, ο 
Γιάννης Χουβαρδάς, μου είπε «κάνε ό,τι θες, κάνε 
την παράσταση που θα επιθυμούσες.». Αυτό είναι 
πολύ σημαντικό να στο λένε και να το εννοούν, 
γιατί καμιά φορά δε συμβαίνει έτσι.

Πριν γίνει αυτό ήταν να συμμετάσχετε στο «ΑΩ», 
αλλά το θυσιάσατε, κατά κάποιο τρόπο, για την 
υλοποίηση της ''Bossa Nova''. Κατά πόσο κάνετε 
τέτοιες θυσίες και κατά πόσο μετά το μετανιώ-
νετε;
Δεν μπορώ να σας πω…στη ζωή, στη δουλειά, 
στην τέχνη, σε όλα αυτά τα πράγματα αναγκά-
ζεσαι να κάνεις κάποιες επιλογές. Θυσιάζεις με-
ρικά και λες ίσως καλά έκανα, ίσως και όχι. Αυτό 
δε θα το μάθεις ποτέ. Με το «Α Ω» ήταν πιο απλή 
περίπτωση γιατί θα μπορούσα να πήγαινα να 
το έβλεπα και να έλεγα μετά αν έκανα σωστά ή 
όχι που δε συμμετείχα. Αλλά έχω κάνει πολύ με-
γαλύτερες επιλογές, όπως το να μην πάω στην 
Αμερική σε μια περίοδο που είχα πάρει υποτρο-
φία και να μείνω στην Ελλάδα για να κάνω μια 
παράσταση. Αυτό λειτούργησε θετικά γιατί ανα-
γνωρίστηκε από εκείνη την παράσταση η ομά-
δα (Οκτάνα) και το χοροθέατρο που έκανα και 
μπόρεσα να προχωρήσω και πάρα πολύ γρήγο-
ρα με τις επιχορηγήσεις που δίνονταν τότε, όπως 
και με πράγματα σχετικά με το κοινό… Βέβαια 
αν είχα πάει στην Αμερική μπορεί να είχα γίνει 
κάποιος άλλος ή να ήμουν κάπου αλλού. Έτσι κι 
αλλιώς ποτέ δεν ξέρεις πώς θα ήταν η ζωή και τι 
θα γινόταν, οπότε απλώς είναι υποχρεωτικό να 

παίρνεις κάποιες αποφάσεις γιατί δυστυχώς δεν 
μπορείς να τα κάνεις όλα. Συνήθως μαθαίνεις μια 
τέχνη κι αυτήν κάνεις. Εγώ σκηνοθετώ, χορογρα-
φώ, κάνω video clips και video art. Προσπαθώ 
να αφαιρέσω τη σφραγίδα του χορογράφου και 
να λέω ότι εκφράζομαι με οποιονδήποτε τρόπο 
κι αυτό να λειτουργεί για ‘μένα.

Κατά πόσο συνδυάζονται όλα αυτά τα ετερόκλη-
τα στοιχεία; Η συνεργασία με την Π. Ζήνα, το Λ. 
Λαζόπουλο, το Ν. Παναγιωτόπουλο για παρά-
δειγμα…
Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ότι εγώ συνερ-
γάστηκα μαζί τους αλλά ότι κι εκείνοι επέλεξαν 
να συνεργαστούν με εμένα. Συνεργάστηκα με 
το Σμαραγδή, τον Παναγιωτόπουλο, τον Καρα-
μαγγιώλη, τον Ηλιάδη. Δηλαδή έχω κάνει πολύ 
διαφορετικά πράγματα στον κινηματογράφο ας 
πούμε… Από την άλλη πλευρά η Π. Ζήνα ή ο 
Λ. Λαζόπουλος είναι διαφορετικές περιπτώσεις. 
Έχω κάνει κι Επίδαυρο, και πειραματικό θέατρο, 
έχω κάνει δηλαδή πολύ διαφορετικά πράγμα-
τα. Νομίζω ότι η στάση μου απέναντι στα πράγ-
ματα και στην τέχνη δεν έχει αυτήν την έννοια 
της σοβαροφάνειας. Αφήνει τους ανθρώπους να 
με προσεγγίσουν από διαφορετικούς χώρους κι 
αφήνει κι εμένα ελεύθερο να κινηθώ σε διαφορε-
τικούς χώρους. Με ενδιαφέρει να κινούμαι έτσι 
γιατί από όλους τους χώρους μαθαίνεις κι η επι-
κοινωνία, που είναι το βασικό θέμα της τέχνης, 
δεν έχει να κάνει με ένα μόνο χώρο.

Μιλώντας για το «Πεθαίνοντας στην Αθήνα», που 
ήταν ένα κινηματογραφικό μιούζικαλ - πράγμα 
πολύ σπάνιο για την Ελλάδα - υπάρχει διαφο-
ρετική προσέγγιση στον κάθε χαρακτήρα. Από 
πόσο κοντά έπρεπε να προσεγγίσετε το ρόλο του 
κάθε ηθοποιού για να τον αποδώσετε  στις χο-
ρογραφίες;
Στο σινεμά, και σε τέτοιου είδους ταινία, έχεις να 
κάνεις με στιγμές. Ο Παναγιωτόπουλος επέλεξε να 
το κάνουμε έτσι ώστε η χορογραφία να λειτουργεί 
πιο σουρρεαλιστικά. Ουσιαστικά αυτό που έκανα 
εγώ ήταν να δω τη γενική ατμόσφαιρα της ται-
νίας. Ο σκηνοθέτης ήθελε να είναι πολύ κοντά 
στο στυλ που εγώ χορογραφώ, να μην είναι μιού-
ζικαλ με την έννοια της δεκαετίας του ’60. Από 
‘κει και πέρα εγώ προσέγγισα τους ήρωες όπως 
τους καταλάβαινα. Έπρεπε να χρησιμοποιήσω 
την ψυχοσύνθεση του κάθε ήρωα σε σχέση με 
την ταινία και την κινησιολογία που θα ταίριαζε 
και στο σωματότυπο και του τι μπορούσε να κά-
νει ο καθένας. Και στο θέατρο έτσι είναι, απλώς ο 
χρόνος στον οποίο λειτουργείς είναι διαφορετι-
κός, ενώ στο σινεμά τα πράγματα γίνονται λίγο 
πιο γρήγορα και λίγο πιο δύσκολα.

Τελειώνοντας το λύκειο, πόσο εύκολο ήταν να 
επιλέξετε την κατεύθυνση του χορού; 
Μετά το λύκειο πέρασα στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, στο τμήμα της Νομικής. Έκανα εκεί 2-3 χρό-

νια σπουδές και μετά τα παράτησα και ασχολήθη-
κα με τη χορογραφία. Έκανα τότε μια χορογραφία 
για ένα διαγωνισμό και έφτασα στους τελικούς. 
Εξαιτίας αυτού μπορούσα να προχωρήσω και να 
κάνω μια παράσταση την επόμενη χρονιά. Ορ-
γάνωσα λοιπόν μια παράσταση και τότε ήρθαν 
πολλοί επαγγελματίες χορευτές και μου είπαν ότι 
τους άρεσε και ότι θέλουν να δουλέψουν μαζί 
μου. Κάποιοι από αυτούς δούλεψαν μαζί μου και 
στον επόμενο διαγωνισμό πήρα το 2ο βραβείο 
χορογραφίας. Αυτά με οδήγησαν στην Κρατική 
Σχολή Χορού. Όταν μπήκα εκεί παράτησα πια το 
Πανεπιστήμιο και ευτυχώς δηλαδή, γιατί ήταν κάτι 
που δε με ενδιέφερε πραγματικά, είχε προεπιλεγεί 
για να το κάνω. Έπρεπε ουσιαστικά να γίνω οικο-
νομολόγος για λόγους οικογενειακούς. 

Στην περίοδο του λυκείου, ονειρευόσαστε να γί-
νετε χορευτής;
Η αλήθεια είναι πως δεν είχα πολύ πάθος να γίνω 
χορευτής ή χορογράφος. Δεν με ενδιέφερε κα-
θόλου. Στο λύκειο έκανα κάποια πράγματα. Συ-
γκεκριμένα, από ένα σημείο και ύστερα άρχισα 
να ασχολούμαι με το διάβασμα, τη φιλολογία, 
να κάνω κάποιες εργασίες στον τομέα αυτό, να 
ερευνώ διάφορα πράγματα και να πηγαίνω στις 
βιβλιοθήκες. Δηλαδή από τη Β’ λυκείου άρχισε 
να με ενδιαφέρει η λογοτεχνία και έπειτα το θέ-
ατρο. Στην Β’ και στην Γ’ λυκείου κάναμε κάποιες 
παραστάσεις με το σχολείο που οργάνωνα. Γενι-
κά είμαι οργανωτικός. Δηλαδή μπορώ να οργα-
νώσω οτιδήποτε, από πάρτυ μέχρι παράσταση. 
Μπορώ, δηλαδή, να οργανώνω ανθρώπους και 
να με πιστεύουν, να μ’ ακολουθούν. Οπότε ουσι-
αστικά, προέκυψε και μπήκα σ’ αυτή τη διαδικα-
σία και μετά έμαθα ότι αυτό το πράγμα μ’αρέσει. 
Αργότερα με το χορό, έμαθα να σκέφτομαι και 
άρχισα να ενδιαφέρομαι για πράγματα.

Ποια είναι η αγαπημένη σας δουλειά, από αυτές 
που έχετε κάνει ως τώρα;
Πάντα η τελευταία δουλειά είναι η αγαπημένη 
σου και επίσης, η επόμενη που θα κάνεις. Οπό-
τε θεωρώ ότι η ''Bossa Nova'' είναι μια πολύ ευ-
τυχισμένη μου δουλειά και ξεκινάει έναν κύκλο, 
απ’όταν επέστρεψα στην Αθήνα, μετά από τα 6 
χρόνια που ήμουν στο Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδος. Ερχόμενος εδώ είναι η πρώτη μου ου-
σιαστικά μεγάλη δουλειά η οποία πετυχαίνει και 
εμπορικά και καλλιτεχνικά. Οπότε αυτό τη γεμίζει 
με συναισθήματα. Νομίζω ότι η πιο αγαπημένη 
μου δουλειά όμως είναι το “Ταξιδιώτης του χει-
μώνα” (2003) και το “Τρελή Ευτυχία” (2001), που εί-
ναι και η τελευταία παράσταση που έκανα με την 
ομάδα Octana πριν φύγω για Θεσσαλονίκη.

Η ομάδα Οctana θα συνεχίσει τις παραστάσεις 
τις;
Η Οctana θα παρουσιάσει το καλοκαίρι μια πα-
ράσταση στο Φεστιβάλ Χορού στο Γκάζι, που θα 
λέγεται “Blood on the dance floor”, με αφορμή το 
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ομότιτλο τραγούδι του Michael Jackson. Aυτή η 
παράσταση θα κλείνει όλα αυτά που έχω κάνει 
με την ομάδα Οctana, με αναφορές σε άλλες πα-
ραστάσεις αλλά και μια σουρεαλιστική δομή, μια 
φόρμα όπου γίνονται πράγματα χωρίς να εξηγού-
νται γιατί συμβαίνουν. Ουσιαστικά είναι και ένας 
τρόπος να αποφασίσω αν θα συνεχίσω να έχω 
αυτή την ομάδα, να συνεχίσω δηλαδή να προ-
σπαθώ με τα πράγματα όπως έχουν στην Ελλάδα, 
ειδικά για το χορό, ή αν πρέπει να κλείσει η ιστο-
ρία της και να συνεχίσω να λειτουργώ ανεξάρτη-
τα, μόνος μου, κάνοντας διάφορα projects.
Ανάμεσα στο δίλημμα: «Θεσσαλονίκη ή Αθήνα»; 
Τι επιλέγετε;
Η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ ωραία πόλη. Πέ-
ρασα εξαιρετικά. Είμαι όμως χαρούμενος που 
είμαι πάλι στην Αθήνα. Εδώ είναι όλος ο κόσμος 
μου. Η αλήθεια είναι πως η Θεσσαλονίκη έχει 
αναγκαστεί να είναι λίγο πεσμένη, καλλιτεχνικά 
και δημιουργικά, τα τελευταία χρόνια. Κυρίως 
λόγω της λογικής των ανθρώπων οι οποίοι δι-
ατηρούν την εξουσία στην πόλη. Γενικά υπάρ-
χουν άνθρωποι που είναι λαμπεροί και το κοινό 
της Θεσσαλονίκης είναι πολύ ανοιχτό και πολύ 

ωραίο αλλά τα πράγματα είναι πολύ συντηρητικά 
και πολύ συγκρατημένα. Από όλες τις πλευρές. 
Δεν το λέω μόνο για τους ανθρώπους που δια-
τηρούν τους θεσμούς...

Τηλεόραση βλέπετε;
Ναι, βλέπω. Τις ειδήσεις ουσιαστικά. Και τις κανο-
νικές και τις κουτσομπολίστικες. Με τις δεύτερες 
διασκεδάζω πολύ. Έχει ένα ενδιαφέρον, είναι χα-
λαρωτικό κατά κάποιο τρόπο. Δεν εννοώ βέβαια 
ότι διασκεδάζω με την έννοια του trash, ότι γε-
λάω με το trash των άλλων, γιατί δεν το πιστεύω 
αυτό. Πρέπει να είσαι πολύ ηλίθιος για να γελάς 
με αυτό.. Δεν βλέπω τίποτα άλλο. Γενικά δεν μου 
αρέσει πολύ η τηλεόραση. Μου αρέσουν όμως 
πάρα πολύ τα αμερικάνικα σίριαλ. Μου αρέσου-
νε όλα. Lost, Heroes, Prison Break, Sex and the 
City, Friends, Desperate Housewives, όλα. Μου 
φαίνεται πάρα πολύ εντυπωσιακό το πόσο καλά 
φτιαγμένα είναι και πόσο έξυπνα είναι τα σενά-
ρια. Έβλεπα χτες το βράδυ ένα επεισόδιο από το 
Prison Break, δηλαδή τρία είδα τελικά. Κοιμήθη-
κα στις 5:00 και σκεφτόμουνα «Πώς τα καταφέρ-
νουν και με κάνουν να μην κοιμάμαι; Να θέλω να 

δω πάντα και το επόμενο;». Στα 
ελληνικά σίριαλ δεν το βρίσκω 
αυτό. Δηλαδή κοιμάμαι.

Ποιες είναι οι αγαπημένες σας 
ταινίες;
Αγαπημένες ταινίες έχω πολλές. 
Μ’αρέσει βασικά ο Antonioni. 
Κυρίως το “Zabriski Point” και η 
τριλογία του. Μ’ αρέσει επίσης, ο 
Felini. Το “8½” και το “Dolce Vita”, 
η οποία είναι από τις αγαπημένες 
μου ταινίες. Έχουν βασιστεί πολ-
λά έργα μου σε αυτή, όπως και το 
τελευταίο, η ''Bossa Nova''. Μ’ αρέ-
σει γενικά ο ιταλικός κινηματο-
γράφος εκείνης της εποχής. Μια 
από τις αγαπημένες μου ταινίες 
είναι και το «Σημασία έχει να αγα-
πάς» του Zoulafski. Μ’ αρέσουν 
πολύ και οι αμερικάνικες ταινίες 
όμως. Το “Blade Runner”, είναι μια 
από τις αγαπημένες μου. 

Αγαπημένα βιβλία;
Δεν ξέρω αν έχω αγαπημένα βι-
βλία. Μ’ αρέσει ο Philip Roth πάρα 
πολύ. Μ’ άρεσε και ο Markes πα-
λιά, αλλά δεν μπορώ να τον δια-
βάσω πια. Και ο Σεφέρης μ’ άρε-
σε πολύ, αλλά τώρα δεν μπορώ 
να διαβάσω ποίηση. Δεν έχω ένα 
αγαπημένο βιβλίο πάντως, που 
να τρέχω και να ξανατρέχω, όπως 
κάποιοι τρέχουν στον Μικρό Πρί-
γκιπα ή στον Γλάρο Ιωνάθαν Λί-
βινγκστον. Μου αρέσει πολύ, 
όμως, να διαβάζω. Ο Dostoyefski 
και η κλασσική λογοτεχνία γενικό-

τερα. Μ΄αρέσει και η «Μαντάμ Μπωβαρύ» πάρα 
πολύ... Διαβάζω κυρίως τα καλοκαίρια, αλλά γε-
νικά δεν μπορώ να πω ότι έχω ένα αγαπημένο 
βιβλίο με το οποίο θα κοιμόμουνα μαζί του. Εκτός 
κι αν έπεφτε πάνω μου στον ύπνο.

Και τέλος, από μουσική;
Μ’αρέσει πολύ η ποπ μουσική. Μ’ αρέσει η 
Madonna πάρα πολύ, ο Robbie Williams και ο 
Justin Timberlake. Μ’αρέσει η r’n’b μουσική γε-
νικά σαν ήχος. Μου φαίνεται πολύ ελκυστική στο 
να χορέψεις και να κινηθείς . Εκτός από αυτά, μου 
αρέσουν όλα αυτά τα alternative συγκροτήματα 
αν θεωρήσουμε alternative τους Radiohead, αλλά 
και οι Goldfrapp, οι Portishead, οι Morcheeba, οι 
Hooverphonic. Αυτά ακούω πιο πολύ.

Χόρεψαν με τον Κωνσταντίνο οι:
Θανάσης Αγγελόπουλος, Νάντια Κατή, 
Αλέξανδρος Χαντζής

Σ
το πλαστικό μπολάκι έμειναν μόνο τα μισά 
αμύγδαλα. Τα υπόλοιπα ήταν στο ταψί με 
κόκκινη σάλτσα και σέλινο. Η γιαγιά τα είχε 
περάσει για γίγαντες φασόλια. Ο γάτος πήδη-
σε από τη φωτογραφία του στον τοίχο και 
άρχισε να κάνει βόλτες στο μικρό σαλόνι, να 
ενοχλεί τη γιαγιά, που προσπαθούσε να μα-
σήσει τους ψημένους καρπούς, σπάζοντας 

λίγο τη μασέλα της.
Ο γάτος είχε πεθάνει μήνες τώρα, αφήνοντας μόνη 
την κυρία Ευτυχία στο σπίτι. Τα παιδιά είχαν φύγει 
μακριά, ο παππούς μας είχε αφήσει χρόνους από 
αμάξι που σπιντάριζε στη εθνική πριν χρόνια, 
αδέλφια δεν είχε. Τα μαύρα τα είχε βγάλει, ώσπου 
ένα ζεστό πρωινό, ο γάτος, τής την έκανε και 
αυτός. Ήταν μεγάλος και είχε τα νεφρά του. Τότε 
η κυρα Ευτυχία είχε ψάξει τα συρτάρια της και 
είχε βρει μια φωτογραφία του γάτου του χοντρού. 
Ο γάτος είχε σταματήσει να πλένεται και κοίταζε 
λάγνα τον φακό, ευτυχισμένος και χορτασμένος. 
Αυτή επέλεξε η γιαγιά και πήγε σε ένα φωτογρα-
φείο, τής τη μεγέθυναν και την έβαλαν σε ένα 
κάδρο. Πενήντα φράγκα πλήρωσε η γιαγιά, την 
είχανε πιάσει κότσο, το ήξερε, αλλά για τον γάτο 
και την ψυχή της θα έδινε. Έτσι πήρε τη θέση του 
ο γάτος πάνω από την ξεφτισμένη πολυθρόνα στη 
μέση του σαλονιού. Ούτε ο άντρας της τόσο περί-
οπτη θέση. Τουλάχιστον τον γάτο τον είχε διαλέξει 
η ίδια, κάποτε.
Ο γάτος την αγάπαγε πολύ. Ζεστό φαΐ στο μπόλ 
του κάθε πρωί και δυό ζεστά σκέλια να χωθεί ανά-
μεσα για τον μεσημεριανό του ύπνο. Τα βράδια, 
για να την ξεπληρώσει, κοιμόταν πάνω στο στήθος 
τής γιαγιάς και γουργούριζε για να της γιατρέψει 
τη βρογχίτιδα. Η γιαγιά, από την άλλη, τα έδινε όλα στον 
γάτο. Όσα δεν τολμούσε να πει στον κόσμο τα έλεγε σε 
αυτόν. Όσες αγκαλιές δεν μπορούσε να μοιράσει στα 
παιδιά της, όσα φιλιά στον άντρα της, στον γάτο τα περ-
νούσε. Ο γάτος δεν τα συνήθιζε αυτά, αλλά καταλάβαινε 
πως ήταν εκδηλώσεις αγάπης, έτσι καθόταν ήσυχος και τα 
δεχόταν με ευχαρίστηση. Γι’ αυτό και μετά από τον θάνατό 
του, έβγαινε πότε πότε από το κάδρο του και μπλεκόταν 
στα πόδια της γριάς να την ζεστάνει και να της ανακατέψει 
τα χαρτιά.
Τέτοια ήταν και η σημερινή φορά. Η γιαγιά δεν το περίμε-
νε. Κάθε φορά ήλπιζε να μην ξανακατέβει. Δεν το άντεχε, 
να τον βλέπει εκεί να σουλατσάρει κι εκείνη να μην μπορεί 
να τον πιάσει. Την πονούσε, ξέροντας ότι από στιγμή σε 
στιγμή θα μπορούσε να γίνει στάχτη. Φοβόταν να τον 
ακουμπήσει, έτσι νεκρός που ήταν, σώμα ξεψυχισμένο, 
μην της μείνει στα χέρια. Άσε που έτσι όπως εμφανιζόταν, 
την κοψοχόλιαζε, γριά γυναίκα.
Ο γάτος τα ήξερε αυτά μα δεν ανησυχούσε. Ήξερε πολύ 
καλά πως ούτε στάχτη θα γινόταν, ούτε σώμα ξεψυχισμένο 
ήταν. Ήξερε και δεν καταλάβαινε, γιατί η Ευτυχία δεν το 
είχε φανταστεί, πως ήταν απλά μια ψυχή ξεσωματωμένη.
Η Ευτυχία άφησε το κουτάλι, αφού στην τελευταία προ-

σπάθεια να κατεβάσει το σκληρό φασόλι πήγε να πνιγεί. 
Ξεχασμένη στη σκέψη της όπως ήταν, να μην ξαναγοράσει 
γίγαντες από την κυρα-Καίτη, προχώρησε προς την κρε-
βατοκάμαρα και ψίψισε και στον γάτο. Κάθισε η γιαγιά στο 
κρεβάτι, ακούμπησε πίσω, άπλωσε τα πόδια της πάνω στο 
στρώμα, σούρθηκε προς τη βάση του κρεβατιού, ξάπλωσε 
τελείως και σκεπάστηκε με την κουβέρτα. Έκλεισε τα μάτια 
της και αποκοιμήθηκε. Στην αρχή ανάσαινε βαθιά, μετά 
πιο ελαφριά, μετά δεν ακουγόταν.

Ο γάτος όλη αυτή την ώρα καθόταν και την παρατηρούσε. 
Μετά πήδησε στο κρεβάτι και χώθηκε ανάμεσα στους 
χοντρούς, ζεστούς γοφούς της. Δεν θα ξανάμπαινε στο 
κάδρο σήμερα.
.............................
Το διαμέρισμα της γιαγιάς άδειασε, ξανανοικιάστηκε, 
επιπλώθηκε εκ νέου, η ξεφτισμένη πολυθρόνα έφυγε 
και τη θέση της πήρε μια δερμάτινη la-z boy, ο φούρνος 
έψηνε καμμιά φορά γίγαντες κανονικούς αλλά πιό συχνά 
κάτι γκουρμέ πίτες. Το μόνο που έμεινε από το σπίτι το 
παλιό, ήταν ένα κάδρο με μια φωτογραφία στον τοίχο του 
σαλονιού. Κανένας ένοικος δεν το είχε πειράξει, έβγαζε 
μια μαγεία ξένη, λέγανε. Μια γιαγιά, παλιά νοικάρισσα 
του διαμερίσματος, να τρώει κάτι λεπτά αμυγδαλόσχημα 
φασόλια. Το πρόσωπό της το στολίζει μια κουρασμένη 
ευτυχία. Στην αγκαλιά της ένας χοντρός γάτος. Κουλουρια-
σμένος, κοιτάζει τον φακό με ένα βλέμα χορτασμένο και 
προκλητικό.

 Κατερίνα Σκρουμπέλου

Στον Φιλέα και στη γιαγιά, που με άφησαν νωρίς, αλλά που με τον τρόπο 
τους, συνεχίζουν να υπάρχουνκαι να με ζεσταίνουν

Η γιαγιά 
και 
ο γάτος



Αν το καλοσκεφτείς, η ποιότητα ενος διαφημι-

στικού με γνωστούς ηθοποιούς, προσεγμένη 

σκηνοθεσία και σεναριακά gag, ενα σποτάκι με 

μουσική αρτιότητα ήχου και εικόνας, ενα εντυ-

πωσιακά καλοφτιαγμένο πόστερ καταδικάζονται 

ως εμπορικά γιατί αντιθέτως με την «τέχνη» πα-

ραδέχονται την αλήθεια του σκοπού της. Το τρί-

πτυχο ανάλωση-κατανάλωση-φράγκα.               
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Μουσική και διαφήμιση
Δεν είναι όμως μόνο τα διάσημα πρόσωπα που 
μπορούν να προσφέρουν αναγνωρισιμότητα 
σε ένα διαφημιζόμενο προϊόν. Ως μέρος του 
starsystem έχει προταθεί σε πολλά μουσικά ονό-
ματα να δώσουν κάποιο διάσημο τραγούδι τους 
για την μουσική υπόκρουση μιας διαφήμισης. Και 
ενώ στην Ελλάδα οι καλλιτεχνες αυτοί κινούνται 
στο επίπεδο του Χατζηγιάννη (cosmote) ή του 
Λευτέρη Πανταζή (vodafone), άντε και των Mikro 
ή των Raining Pleasure, στο εξωτερικό οι εταιρείες 
είναι διατεθειμένες να πληρώσουν αδρά για τη 
συμμετοχή θρυλικών συγκροτημάτων και καλλι-
τεχνών όπως είναι οι Rolling Stones, Βob Dylan, 
David Bowie, Johny Cash, New Order. Μπορεί σε 
κάποιους να κακοφάνηκε ότι οι Muse έδωσαν το 
Hysteria και οι Cocorosie το Good Friday για την 
προβολή γνωστών αρωμάτων, αλλά τα χρήματα 
που τους προσφέρθηκαν ήταν σίγουρα πολλά. 
Βέβαια ακόμη και αυτές οι δημιουργίες δεν εί-
ναι τίποτα μπροστά στην ιδιοφυΐα της μελωδίας 
του «είμαι κεφάτη γυρίζω απ’τον Βερόπουλο» ή 
του «πουμαρό, πουμαρό, πάντα πουμαρό», άλλα 
τουλάχιστον δεν έστειλαν ανθρώπους στο ψυχι-
ατρείο, όπως τα εκνευριστικότατα τραγουδάκια 
του Jumbo.Σημαντικά κομμάτια χρησιμοποίη-
σε σε καμπάνιες της η Chevrolet. Από το “Like a 
rock” του Bob Seger και το “Over, under, sideways, 
down” των Yardbirds ως το “You really got me” 
των Kinks. Παρόμοια έπραξε η Levi’s χρησιμο-
ποιώντας τα “It must be love” (Madness) και “I 
put a spell on you” (Jay Hawkins), ενώ ένας άλ-
λος μπλουζίστας, ο Nat King Cole «παίζει» με το 
“Unforgettable” στην καμπάνια της Heineken στις 
αρχές της δεκαετίας, όπως και για τη Rover εν 
έτει 1999. Πρόσφατα, το 2006, το θρυλικό θέμα 
του Ζορμπά, του Μίκη Θεοδωράκη, ακούστη-
κε σε σποτάκια των Marks and Spenser, ενώ η 
ίδια εταιρία νωρίτερα λάνσαρε τα προϊόντα της 
υπό τους ήχους του “Falling in love again” της 
Marlene Dietrich. Στη χώρα μας θυμόμαστε το 
πολύ πρόσφατο σποτ της Mars με υπόκρουση 
το “Blue Monday” των New Order, την ανταγω-
νίστρια Twix με το θρυλικό “Happy together” 
των The Turtles, ή το πιο φρέσκο χιτ “Je ne veux 
pas travailler” των Pink Martini να κοσμεί μου-
σικά τις διαδρομές προώθησης του μοντέλου 
Citroen. Ένας από τους μουσικούς που έγραψαν 

τραγούδια για τις ανάγκες κάποιας διαφήμισης 
και ασχολήθηκαν με αυτήν είναι ο Παναγιώτης 
Καλαντζόπουλος. Αρχικά με μια διαφήμιση για 
την Εμποροκάρτα (1993) που είχε στηθεί από το 
γνωστό σκηνοθέτη Τάσο Μπουλμέτη, μετέπει-
τα με ένα jingle της Hawaiian tropic (1994) που 
παίχτηκε για 4 χρόνια σε όλο τον κόσμο συν τη 
διαφήμιση για ένα ασπρόμαυρο Marie Claire για 
τις γυναίκες των Ινδιών με τη φωνή της Σαββίνας 
Γιαννάτου (2000). Οι περισσότερες από τις δου-
λειές του χαρακτηρίστηκαν πετυχημένες και τελι-
κά βραβεύτηκαν. Τέλος, το γνωστό «Summertime 
in Prague» είχε γραφτεί εξ’αρχής για μια διαφή-
μιση αλλά τελικά απορρίφθηκε.  

Οι καλλιτέχνες των poster
Ο πατέρας της διαφημιστικής αφίσας θεωρείται 
απο πολλούς ο γάλλος καλλιτέχνης του τέλους 
του 19ου αιώνα Jules Cheret. Ηταν ο πρώτος που 
ασχολήθηκε συστηματικά με το πόστερ ως μορ-
φή τέχνης και το ανέδειξε απο την προχειρότητα. 
Με σπουδές στο Λονδίνο επηρεάστηκε απο βρε-
τανικά ρεύματα αλλά και από το ροκοκό, δούλευε 
στην αρχή για καμπαρέ και θέατρα κατι που τον 
έκανε διάσημο στο Παρίσι της εποχής με αποτέ-
λεσμα να επεκταθεί σε διαφημίσεις καλλυντικών, 
λικέρ, σαπουνιών, ακόμα και σε σιδηροδρομικές 
και κατασκευαστικές εταιρίες. Ο Chevert διαμόρ-
φωσε τη γυναικεία κουλτούρα μέσα από τις δι-
αφημίσεις του, δημιουργώντας το πρότυπο της 
απελευθερωμένης γυναίκας που ντύνεται τολ-
μηρά και καπνίζει με αποτέλεσμα το στυλ αυτο 
να πάρει το ονομά του. Διάσημος μαθητής του 
Chevert ήταν και ο ζωγράφος σύμβολο της Μπελ 
Εποκ, o Toulouse Lautrec, που για να εξασφα-
λίσει μια θεση στο Μουλέν Ρούζ ζωγράφιζε τις 
αφίσες του καθώς και πόστερ διάσημων καλλι-
τέχνιδων της εποχής, όπως η Yvette Guilbert η 
Jane Avril και η περιβόητη εφευρέτης του καν-
καν Louise Webber. Στα μέσα της δεκαετίας του 
’30 στην Αμερική και του αμερικανικού ονείρου 
οι καλλιτέχνες φιλοτεχνούσαν διαφημίσεις με ευ-
τυχισμένες οικογένειες σε πιστευτές καθημερι-
νές καταστάσεις. Έτσι ξεκίνησε και ο Gil Elvgren, 
ζωγραφίζοντας για περιοδικά αλλά καταλήγο-
ντας στην Coca-Cola, με την οποία διατήρησε 
συνεργασία 25 χρόνων. Παράλληλα, συνεργά-
στηκε με την General Electric, την Schlitz Beer 

και άλλες εταιρίες. Εμπνευσμένος τελικά από το 
Gibson Girl του 1900, το ιδανικό κορίτσι για σπίτι 
που κοσμούσε από περιοδικά μέχρι βεντάλιες, 
άρχισε να φτιάχνει τα δικά του πορτραίτα από 
pin-up girls. Τα κορίτσια αυτά, απόλυτα θηλυ-
κά έως σέξυ αεροσυνοδοί, που κάπου μέσα στο 
πλάνο θα πιανόταν η κοντή τους φούστα (π.χ. 
θα την ρουφούσε η ηλεκτρική σκούπα General 
Electric) για να φανεί μια ζαρτιέρα, εξασφάλισαν 
στον Elvgren την αιωνιότητα και στις διαφημιστι-
κές καμπάνιες την επιτυχία.

Οι auter των TV commercials
Εν αρχή ην ο λόγος. Για τον κινηματογραφικό 
λόγο του Roy Andersson εν αρχή ην η διαφήμι-
ση. Ολιγόλεπτες ιστορίες που αφαιρεμένου του 
διαφημιζόμενου προϊόντος στέκονται ως αυτού-
σιες σουρεαλιστικού χαρακτήρα, χιουμοριστικές 
ταινίες ελάχιστης διάρκειας! Από την ασφαλιστι-
κή εταιρεία “TryggHansa” και το Λόττο μέχρι το 
(σαρκαστικής σύλληψης κι αντεστραμμένα χιου-
μοριστικής αντίληψης) σκετς για την καμπάνια 

του σουηδικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, 
οι διαφημίσεις που γύριζε ο Andersson στην αρχή 
της καριέρας του για τη σουηδική τηλεόραση 
(στα ‘80s ως επί το πλείστον) μαρτυρούσαν την 
εξέλιξη και την πορεία που θα ακολουθούσε η 
κινηματογραφική του ματιά εν γένει. Με την κά-
μερά του σταθερή κι ακινητοποιημένη, παρα-
τηρώντας από σχετική απόσταση, συνελάμβανε 
το εκάστοτε αντικείμενο του, είτε διηγούμενος 
αυτοτελείς ιστορίες που ανέπλαθαν ένα σουρε-
αλιστικό περιβάλλον σε ταινίες του («Τραγούδια 
από το δεύτερο όροφο», «Εσείς οι ζωντανοί»), 
είτε ασχολούμενος με την διαφήμιση κατσαρο-
λικών (!) δίνοντας πρωτεύουσα σημασία στο λε-
πτό χιούμορ, ισορροπώντας ανάμεσα στο μαύ-
ρο και το καυστικό κι ορίζοντας ένα προσωπικό 
στυλ αφήγησης και κινηματογραφικής προσέγ-
γισης.Απο την αλλη πλευρά του Ατλαντικού η 
Apple, για να προωθήσει τη νέα σειρά υπολογι-
στών “Macintosh”, προσέλαβε τον Ridley Scott 
(που μόλις ένα χρόνο πριν είχε τελειώσει το Blade 
Runner) για να σκηνοθετήσει ένα διαφημιστικό 

επηρεασμένο από τον εφιαλτικό, αντι-ουτοπικό 
κόσμο του Όργουελ. Μια νεαρή γυναίκα προσπα-
θεί να ξεφύγει από αστυνομικούς για να κατα-
στρέψει τον Μεγάλο Αδερφό (ή μήπως την IBM;) 
που έχει κάνει πλύση εγκεφάλου στους πολίτες, 
οι οποίοι παρακολουθούν υπνωτισμένοι το κη-
ρυγμά του. Η κοπέλα καταφέρνει να τον κατα-
στρέψει με το σφυρί της σε μια θεαματική έκρη-
ξη την οποία ακολουθεί το μήνυμα – υπόσχεση 
της Apple. Το διαφημιστικό παίχτηκε μόλις μια 
φορά (στο ημίχρονο του 18ου Super Bowl, το 
1984), άρχισε την μόδα με τα διαφημιστικά του 
Super Bowl εγκαινιάζοντας την χρυσή εποχή της 
Apple και έχει μείνει στην ιστορία ως μία από τις 
καλύτερες διαφημίσεις, τόσο για την απήχησή 
της όσο και για τη φωτογραφία της (με τέτοιο 
σκηνοθέτη, είναι φυσικό!).

Ευγενείς χορηγοί οι Θανάσης Αγγελόπουλος, Πανο-
γιάννης Καραντζής, Νάντια Κατή, Κατερίνα Κουτσού-
κη, Ανδρέας Κωστόπουλος, Κατερίνα Σκρουμπέλου, 
Μανώλης ΧατζηγιαννάκηςAdvertising Space

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΝΩΣΤΑ 
ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

◗Κόκκινο φιλί- Μπλε 
(κόκκινο και μπλε, σαν τον Πανιώνιο)
◗Η στιγμή που περνά και χάνεται- 
Σ. Σπανουδάκης (και τον πήρανε 
με τα... γιαούρτια)
◗Την είδα απόψε λαικά- Αγάθωνας 
Ιακωβίδης (τί μέρα είναι σήμεραααα?)
◗Κορμί θανατηφόρο- Λ. Πανταζής 
(όχι,δεν ήταν σε σποτ ινστιτούτου 
αδυνατίσματος)
◗Τόσα χρόνια σαν τυφλός- Τ. Μπουγάς 
(και μετα ήρθε και ο παππούς... γήπεδο)
◗Το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής σου- 
Στ. Κορκολής (γράφτηκε συγκεκριμένα 
για τη διαφήμιση της σοκολάτας Lacta)

◗Johnny Walker Red Label // Which Side 
Are You On - A Bomb feat. Rachel Kelly
◗Organics Colour Collection // Love Is In 
The Air - John Paul Young
◗Bailey’s // Blondie - One Way Or 
Another
◗Boss // Hooverphonic - Mad About You
◗Citroen // Iggy Pop - The Passenger
◗Coca Cola // Like A Rolling Stone - Bob 
Dylan
◗Dewar’s // Date With The Night - Yeah 
Yeah Yeahs
◗Fanta // Fatboy Slim - Soul Surfing
◗Fiat Punto // Sweet Dreams - Marylin 
Manson
◗Ford Focus // James Brown - This Is A 
Man’s World
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ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ Τα παραμύθια δεν είναι 
μόνο για τα παιδιά, δεν μας συντροφεύουν μόνο σε εποχή 
αθωότητας και άγνοιας όπου θα πρέπει να εισέλθουμε στην 
πραγματικότητα μέσω μιας γλώσσας συμβολικής. Η αλήθεια 
τους στηρίζεται σε μια παγκόσμια γλώσσα που κάποιες φορές  
κοιμάται μέσα μας και άλλοτε είναι πάντα σε εγρήγορση.
Η χρήση μύθων και συμβολισμών αποτελούν προϊόντα του 
συλλογικού ασυνειδήτου και είναι ίσως η μόνη κοινή γλώσσα 
που μιλάμε και μπορεί να γίνει κατανοητή από όλους. Κορυφαίοι 
συγγραφείς επιλέγουν να εκφραστούν μέσα από το μύθο, όπως 
ο Μπόρχες, στα διηγήματα Φαντασίες και Ελ Άλεφ.
Η ανάγκη αυτή πορεύεται από την μύχια επιθυμία του αν-
θρώπου μέσω της φαντασίας να υπερβεί τα σύνορα και τους 
στενούς φραγμούς της λογικής, ζητώντας πάντα να ξεπεράσει 
τα στενά όρια του ατομικού μικρόκοσμου και να εισέλθει σε ένα 
κόσμο χωρίς καθορισμένους νόμους και κανόνες. Σε ένα τόπο 
που ο χρόνος δεν κυλά και τα παιδιά δεν ενηλικιώνονται ποτέ 
όπως στην Χώρα του Ποτέ με τον Πίτερ Παν, σε ένα μικρό πλα-
νήτη με ένα ξανθό μικρό αγόρι που μαθαίνει ότι η αγάπη είναι 
η σχέση που καλλιεργούμε με τους άλλους όπως στο Μικρό 
Πρίγκιπα. 
Σε ένα κόσμο όπου το όνειρο αντικαθιστά την πραγματικότητα , 
ένα κορίτσι συνεχώς αλλάζει διαστάσεις, μεγεθύνεται και συρρι-
κνώνεται  -μαζί και ο γάτος του-, παίζει σκάκι με ανθρωπόμορφα 
πιόνια και συνομιλεί με ζώα , σε χώρες μαγικές που όλα είναι 

πιθανά να συμβούν, όπως στην Αλίκη στη χώρα των Θαυμάτων.
Στον κόσμο του Μόμπι Ντικ (Χέρμαν Μελβίλ) όπου δεν απο-
τελεί απλά μια περιγραφή του ταξιδιού ενός φαλαινοθηρικού 
σκάφους παρά μια αλληγορία των εμμονών της ανθρώπινης 
ψυχής και της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. Στο «Γύρο 
του κόσμου σε 80 μέρες» ο ήρωας του Ιουλίου Βερν, Φιλέας 
Φόγκ πραγματοποιώντας το γύρο του πλανήτη σε χρόνο-ρεκόρ, 
προφητεύει ένα κόσμο όπου η δύναμη της θέλησης του ανθρώ-
που θα μετατρέψει ακόμα και τις πιο απρόσιτες επιθυμίες σε 

πραγματικότητα.

Ελένη Ξενικάκη

Antoine de Saint Exupery
Μικρός Πρίγκηπας

Ο Μικρός Πρίγκηπας του Antoine 
de Saint Exupery είναι ένας μι-
κρός, ευαίσθητος, διαφορετικός 
ξένος, που τόσο γλυκά προ-
σγειώθηκε στη Γη, αφού πρώτα 
πέρασε από τους υπόλοιπους 
πλανήτες. Εδώ θα συναντηθεί με 
έναν πιλότο, «μεγάλο» που έχει 
ξεμείνει στην έρημο, λόγω μιας 
βλάβης του αεροπλάνου του. 
Τον καιρό που περνούν μαζί, ο 
Μικρός Πρίγκηπας προσπαθεί να 
κατανοήσει τον κόσμο των με-
γάλων, χρησιμοποιώντας και τις 
εντυπώσεις που έχει σχηματίσει 
για αυτούς από τους υπόλοιπους 

πλανήτες. Παράλληλα, προσπαθεί να βρει τρόπους να προστατέψει 
το πολυαγαπημένο του λουλούδι, που τον περιμένει στο δικό του 
πλανήτη. Γίνονται φίλοι με τον πιλότο, «αλληλοεξημερώνονται» και 
όταν φθάνει τελικά η ώρα της επιστροφής για το Μικρό Πρίγκηπα, 
ο πιλότος, που τόσα έμαθε από αυτόν, ξέρει πως κάθε φορά που θα 
κοιτάει τα αστέρια, θα νοσταλγεί το μικρό του φίλο….Γιατί όλοι οι 
μεγάλοι ήταν κάποτε παιδιά…
Κλειώ Κόνδη

Ευγένιος Τριβιζάς
Η Τελευταία Μαύρη Γάτα

Στο βιβλίο «Η Τελευταία Μαύρη 
Γάτα» του Ευγένιου Τριβιζά την 
αφήγηση αναλαμβάνει ένας μαύ-
ρος γάτος, μάρτυρας μυστήριων 
εξαφανίσεων μαύρων γατών. Οι 
προληπτικοί του νησιού έχουν 
βαλθεί να τις εξαφανίσουν όλες, και 
το θέμα παίρνει εθνικές διαστάσεις, 
όταν η χώρα πείθεται ότι για όλα τα 
προβλήματα ευθύνεται η γρου-
σουζιά και όχι η ανικανότητα της 
κυβέρνησης. Πρώτα οι άνθρωποι, 
σύντομαι και τα ζώα παραμυθιάζο-
νται, καταδίδοντας τους μαύρους 
φίλους τους, αλλά η μπάλα της 

τρέλας στο τέλος τους παρασύρει όλους. Το βιβλίο είναι μια ειρωνία 
και ισχυρή κριτική στον ρατσισμό και τις πηγές του. Διακωμωδείται η 
εξουσία και η δύναμη των ΜΜΕ, όταν η πρώτη αποφασίζει να «κάνει 
τους ψηφοφόρους να πιστεύουν ότι για όσα πάνε στραβά δεν φταίει 
η κυβέρνηση, αλλά η γρουσουζιά που φέρνουν οι μαύρες γάτες» και 
τα μέσα το διαδίδουν έτσι ώστε να πειστούν όλοι. Όλος αυτός ο αγώ-
νας εξολόθρευσης δεν μπορεί να μοιάζει στα μάτια του αναγνώστη 
παρά γελοίος. Καθόλου όμως δεν διαφέρει η μαζική εξόντωση και η 
περιθωριοποίηση χωρίς κανέναν απτό λόγο από την αντιμετώπιση 
μειονοτήτων όπως οι Εβραίοι, οι Μαύροι ή οι μετανάστες με τη δι-
καιολογία ότι αυτοι ευθύνονται για την ανεργία, τον πληθωρισμό, τον 
υπερπλυθυσμό, τη φτώχια.
Κατερίνα Σκρουμπέλου

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ

Winston Smith 
Από το «1984» 
του George 
Orwell

 
Κεντρικός ήρωας 
του «1984», ενός 
βιβλίου-ορόσημο 
που σμπαραλιάζει 

κάθε άλλο συγγραφικό έργο, ο Winston 
Smith  πλάθεται από το συγγραφέα George 
Orwell με τρόπο μοναδικό, ώστε ο αναγνώ-
στης να ταυτίζεται μαζί του, να συμπάσχει 
και να τρομοκρατείται από την ολοκληρω-
τική ατμόσφαιρα που διαποτίζει το βιβλίο. 
Ακόμη και το όνομά του δεν είναι τυχαίο. Την 
εποχή συγγραφής του βιβλίου ο Winston 
Churchill οδηγούσε την Αγγλία σε έναν 
ανηλεή πόλεμο, ενώ το “Smith” είναι από τα 
πιο συνηθισμένα επίθετα της χώρας. Γίνεται, 
έτσι, ο Winston ένας προσιτός χαρακτή-
ρας, ένας άνθρωπος του πλήθους, κοινός 
και αντιπροσωπευτικός που αγωνιά για το 
απόλυτο καθεστώς που τον κατατρύχει και 
με μια ενδόμυχη αποφασιστικότητα πασχίζει 
να αποτινάξει το θρασύδειλο βλέμμα του 
Μεγάλου Αδελφού από πάνω του, ενσωμα-
τώνοντας κάθε πτυχή του σύγχρονου πολι-
τισμού: δημοκρατία, ειρήνη, ελευθερία και 
αξιοπρέπεια. Όλα αυτά, όμως, μόνο μέχρι το 
τέλος, όπου υποτασσόμενος στον ακόρεστο 
μυστακοφόρο παρατηρητή του, απαρνιέται 
την ανθρωπιά και τους στόχους του και συ-
ντρίβεται, αλλοτριώνεται. Αυτός δεν είναι και 
ο σημαντικότερος λόγος που κάνει το Smith 
τόσο γνώριμο στον (σύγχρονο, ιδιαίτερα) 
αναγνώστη;

Χρήστος Γκέζος

ΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑ

Έρνεστ 
Χέμινγουαίη 
Ο Γέρος και η 
Θάλασσα

Εμπνευσμένο πάνω 
στη βάρκα του, 
στην αγαπημένη 

του Κούβα, αντιγράφει την απλότητα της 
ζωής έτσι οπως ο ίδιος την είδε και την 
έζησε.
Ένας γέρος ψαράς, « ...σαλάο, σίγουρα και 
ξετελειωμένα,που’ναι η χειρότερη ατυχία...» 
, βγαίνει στα ανοιχτά της Αβάνα, με «...την 
ελπίδα και την εμπιστοσύνη...» που «...ποτέ 
δεν τον άφησαν...». Ο Σαντιάγκο συναντά «...
μονάχος και μακριά,που να μή βλέπει στε-
ριά....το μεγαλύτερο ψάρι απ’όσα είχε δεί...». 
Παρά την ηλικία του, αποφασίζει να πάει μαζί 
του πέρα απο το τέλος των σωματικών του 
αντοχών. «..Ποτέ δεν συνάντησα ένα τέτοιο 
δυνατό ψάρι..», μονολογεί « μα ξέρω πολλά 
κόλπα, κι είμαι πεισματάρης....». Η θέληση της 
ψυχής και η οξυδέρκεια της εμπειρίας του, 
μα περισσότερο η πίστη και στα δύο αυτα, 
είναι ό,τι του έχει απομείνει. «...Δέν μπορώ 
ν’αποτύχω και να πεθάνω μ’ένα ψάρι σαν κι 
αυτό...Είναι νοσηρό να μήν ελπίζεις...πρέπει 
να σκέφτομαι...». Τρία μερόνυχτα μετά τ’απά-
ντημά τους το ψάρι δεν είναι βιός, μα φίλος 
που ξεπέρασε στην πονηριά. Ο δρόμος  της 
επιστροφής προς τη χρυσή ανταύγεια της 
Αβάνα δεν είναι σύντομος.
Όπως στο σύνολο του έργου του, έτσι και 
εδώ τα πρόσωπα δέν έχουν το δικαίωμα να 
πεθάνουν πρίν γευτούν την πίκρα της νίκης 
τους. Μια νίκη απλά ένα επίπεδο ανώτερη 
απο τη φυσική κούραση και την ηθική 
αβεβαιότητα.
Βασίλης Μαμαλούκας

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ 
ΑΦΗΣΑ 

ΣΤΗ ΜΕΣΗ

Τζέιμς Τζόυς
Οδυσσέας

Μια μέρα από τη 
ζωή του Λεοπόλ-
δου Μπλουμ, 16 

Ιουνίου 1904, στο Δουβλίνο, από το πρωί 
που φεύγει μέχρι το βράδυ, ξημερώματα, 
που θα γυρίσει σπίτι. Η μέρα του παραλ-
ληλίζεται με την Οδύσσεια. Τα κεφάλαια, 
αν και δεν έχουν όνομα, από αναλυτές του 
έργου έχουν αποκτήσει κι εγώ σταμάτησα 
στον «Αίολο». Ο Λεοπόλδος (ή Πόλντυ, όπως 
ναζιάρικα από το κρεβάτι τον φωνάζει η 
γυναίκα του) δουλεύει σε μια εφημερίδα. 
Στα γραφεία όλα μοιάζουν να στροβιλίζο-
νται υπό τη δύναμη του ανέμου. Πόρτες 
ανοιγοκλείνουν, χαρτιά φεύγουν, άνθρωποι 
τρέχουν πάνω κάτω, και το κεφάλαιο είναι 
γραμμένο σε παραγραφούλες, σαν μικρά 
άρθρα εφημερίδας. Το σταμάτησα εκεί 
επειδή δυσκολευόμουν να ακολουθήσω 
μια συνέχεια. Όμως ο «Οδυσσέας» μένει στο 
κομοδίνο μου. Πάντα όταν βλέπω τον μαύρο 
τόμο με τις κιτρινισμένες σελίδες ανατρέχω 
σε κάποια σελίδα, διαβάζω τα πρώτα κεφά-
λαια, διαβάζω λίγο πιό κάτω. Η γραφή του 
Τζόυς είναι τέτοια που δεν μου επιτρέπει να 
διώξω τον Μπλουμ από δίπλα  μου, και αν το 
βιβλίο ήταν μικρότερο ίσως το κουβαλούσα 
μαζί μου, να του ρίχνω μια κλεφτή ματιά στο 
μετρό ή στο λεωφορείο.
Κατερίνα Σκρουμπέλου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ

«Όλος αυτός ο παλιός δρόμος απ’το παρελθόν που 
καταβροχθιζόταν ιλιγγιωδώς σαν να’χε αναποδογυ-
ριστεί το ποτήρι της ζωής μας κι όλος ο κόσμος είχε 
τρελαθεί.» Τζακ Κέρουακ, “On the Road”

ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ
(απόσπασμα από ακυκλοφόρητο βιβλίο ενός συγγραφέα)

«[…] έχει βάλει μουσική, έχει αράξει στο γραφείο και 
ακούει γουργουρίσματα περιστεριών, τσιριχτές φω-
νές παιδιών, κραυγές ανθρώπων, το ξύλινο πόδι ενός 
γέρου που είναι το μπαστούνι του, το τρίξιμο των νυ-
χιών ενός γάτου στη λαμαρίνα […] το φτερούγισμα 
ενός ταξιδιάρικου πουλιού που ολοένα πλησιάζει και 
που δεν θα φτάσει προτού πέσει η νύχτα […]»

Κυριάκος Μαργαρίτης, «Οικόσιτος Θάνατος»



Πώς ήρθατε σε επαφή με το βιβλίο του Σάλιντζερ; 
Σας το ανέθεσαν για μετάφραση ή ήταν ένα αγα-
πημένο σας βιβλίο που θέλατε να μεταφράσε-
τε;
Kαλοκαίρι του ’68 χαζεύαμε βιβλία στο πατάρι 
του παλιού Ελευθερουδάκη με μια στενή παρέα 
των φοιτητικών μου χρόνων. Ο φίλος μου ο Νί-
κος έπιασε ένα ασημί Penguin, με ρώτησε αν το 
’ξερα, του είπα όχι, το αγόρασε και μου το χάρισε 
επιτόπου. Ο τίτλος ήταν ακαταλαβίστικος και τον 
συγγραφέα δεν τον είχα ξανακούσει. Ήμουν δε-
καεννιά, ο Νίκος είκοσι, και έτη φωτός μπροστά 
από τους υπόλοιπους εμάς. 
Το ίδιο εκείνο βράδυ έγινε η ζημιά. Τρεις μήνες 
μόλις μετά τον παρισινό Μάη, μες στη χούντα, 
πολιτικά αγουροξυπνημένη ακόμη, βρέθηκα ν’ 
αφήνω πίσω μου όλα τα αναγνώσματα που με 
είχαν σημαδέψει σαν παιδικές αρρώστιες, ν’ αφή-
νω το ελληνικό μου καλοκαίρι, και να σκέφτομαι 
το Σέντραλ Παρκ στο καταχείμωνο και την απελ-
πισία του Χόλντεν για τις πάπιες και τη λιμνούλα. 
Ξημερώματα πια, τελειώνοντας το βιβλίο, είχα 
καταλάβει και τον τίτλο.
Όχι, δεν σκέφτηκα να το μεταφράσω, ούτε τότε 
ούτε αργότερα. Μνημόνευα όμως πάντα τον Σά-
λιντζερ με κάθε ευκαιρία (ήταν εποχές που όλο 
για βιβλία κουβεντιάζαμε), κι έτσι έφτασα να τον 
αναφέρω και στον φίλο Γιώργο Βαμβαλή, των εκ-
δόσεων «Επίκουρος», το ’75 πια. Για αγαπημένα 
βιβλία ήταν πάλι η κουβέντα, και του είπα πως 
ο Catcher ήταν (όπως και είναι ακόμα) το πιο-
μα-πιο αγαπημένο μου. Ένα χρόνο αργότερα, ο 
Βαμβαλής μού τηλεφώνησε για να με ρωτήσει: 
«Αν κλείσω τα δικαιώματα, θα το μεταφράσεις;» 
Ώς εκείνη τη μέρα πάλευα μόνο με θεωρητικά 
κείμενα και δεν είχα διανοηθεί να μεταφράσω 
λογοτεχνία. Δέχτηκα με χαρά και με τρόμο.   

Πώς καταλήξατε στη συγκεκριμένη απόδοση 

του τίτλου;
Δεν πρόλαβα να καταλήξω. Ήταν 
όρος του συμβολαίου να αποδο-
θεί λέξη προς λέξη ο τίτλος ''The 
Catcher in the Rye'',  όσο ακατα-
λαβίστικος κι αν θα ’βγαινε σε μιαν 
άλλη γλώσσα. Ο Βαμβαλής έγραφε 
και ξανάγραφε στον ατζέντη του 
Σάλιντζερ, εξηγώντας πως «πιά-
στης» δεν υπήρχε στα ελληνικά, 

και πως η «σίκαλη» ούτε χωράφι θα ’ταν ούτε 
εικόνα. Η τελική, η μόνη παραχώρηση για την 
Ελλάδα που δεν είχε μπέιζμπολ, ήταν να γίνει ο 

catcher «φύλακας», να 
κρατηθεί ένα κομμα-
τάκι έστω από τον τερ-
ματοφύλακα-Χόλντεν 
που αρπάζει τα παιδά-
κια λίγο πριν πέσουν 
στον γκρεμό. Έτσι, με 
απελπισία και με τρέλα, 

φτιάχτηκε αυτός ο τίτλος, που με τα χρόνια τον 
έχω συνηθίσει. Αργότερα έμαθα πως ο Σάλιντζερ 
είχε θυμώσει με τους Γάλλους, που του φόρεσαν 
το 1961 τον τίτλο ''L’attrape-coeurs'' (ο καρδιο-
κλέφτης), κι από τότε άρχισε να βάζει αυτό τον 
όρο στις ξενόγλωσσες εκδόσεις του. Είναι μια 
ιστορία που τη βρίσκω πια εντελώς κανονική. 
Είχε δίκιο ο Σάλιντζερ.
Α, μην ξεχάσω: το αυστηρότατο συμβόλαιο 
επέβαλλε και το ασημί εξώφυλλο του ελληνι-
κού, ολόιδιο με των Penguin, και απαγόρευε 
την προσθήκη βιογραφικού και σημειώσεων 

πάσης φύσεως.
Πόσο σημαντικός αποδείχτηκε για σας (ως άν-
θρωπο και ως συγγραφέα) ο Χόλντεν και πόσο 
σημαντική η μετάφραση αυτού του βιβλίου; Τι 
πιστεύετε ότι απέγινε ο Χόλντεν;
Ο Χόλντεν βρίσκεται σταθερά στη ζωή μου από 
το 1968. Τον αναφέρω μόνο όταν χρειάζεται 
–όπως τώρα— αλλά είναι πάντα εκεί. Τον κατα-
λαβαίνω και τον αγαπάω ακριβώς γιατί δεν μου 
μοιάζει. Αλλά γιατί ρωτάτε εμένα τι απέγινε; Αν 
συγκινεί κι εσάς, που είσαστε παιδιά του 2008, που 
δεν έχετε καμία σχέση με τα δικά μου δεκαεννιά 
χρόνια, με το δικό μου καλοκαίρι του ’68, θα πει 
πως ο Χόλντεν ζει και βασιλεύει, πως είναι κάτι 
σαν κοινός μας, αιώνια έφηβος, προπάτορας. 
Για τα υπόλοιπα, ένα μπορώ να πω στα σίγουρα: 
Αυτή η συνάντηση μ’ έκανε ν’ αγαπήσω κυρίως 
τον δύσκολο, τον απρόσιτο Σάλιντζερ. Τον αγαπώ 
τόσο πολύ, που δεν θα ’θελα ποτέ να του γράψω 
ένα γράμμα, να τον συναντήσω, να τον πετύχω 
στο σούπερ μάρκετ ή στο δρόμο, να του ζητή-
σω αυτόγραφο, να φυλλομετρήσω τα ανέκδοτα 
χειρόγραφά του, να κρυφοκοιτάξω το δωμάτιό 
του, να δω πού κρύβεται και τι κάνει τόσον καιρό, 
να του πω χρόνια πολλά κάποια Πρωτοχρονιά 
που έχει τα γενέθλιά του, να του πάρω συνέντευ-
ξη έστω. Δεν έχω γι’ αυτόν ούτε ερωτήσεις ούτε 
απαντήσεις, και δεν θα διαβάσω ποτέ τα βιβλία 
της πρώην ερωμένης που τον βρίζει, της πρώην 

κόρης που τον βρίζει, κι όλων των 
πρώην γνωστών και άγνωστών του 
που κάποτε τον κρυφοκοίταξαν για 
μια στιγμή και λένε τώρα τα δικά 
τους. Είχα από μικρή μια έντονη αί-
σθηση του «ιδιωτικού», και από χα-
ρακτήρα, και από ζώδιο ίσως, και 
με τα χρόνια ο Σάλιντζερ μου την 
έχει δικαιώσει απόλυτα. 

Γιατί έχουν μεταφραστεί στα ελλη-
νικά ελάχιστα βιβλία του Σάλιντζερ, 
παρά τη μεγάλη ανταπόκριση του 
κοινού στον Φύλακα;
Ο Χόλντεν κατάφερε να καταπιεί 
και τον Σάλιντζερ και τ’ άλλα βιβλία 
του, ίσως κι εκείνα που λένε πως 
γράφει και διπλοκλειδώνει όλ’ αυτά 
τα χρόνια. Τη δεκαετία του ’80 βγή-
καν στα ελληνικά δυο τρία βιβλία, 
το ένα θαυμάσια μεταφρασμένο 
από τον Σεραφείμ Βελέντζα, γνώ-
ρισαν όμως περιορισμένη εμπορι-
κή επιτυχία και κάποια έχουν καιρό 

να επανεκδοθούν. 
Να σας πω και τη δική μου εμπειρία όμως: Εκεί-
νο το καλοκαίρι του ’68 αγόρασα αμέσως όλα τα 
βιβλία του Σάλιντζερ, τα διάβασα μονορούφι και 
μπούκωσα, αν δεν απογοητεύτηκα κιόλας, που 
ήταν τόσο αλλιώτικα. Αυτά τα βιβλία τα αγάπησα 
σιγά σιγά, μεγαλώνοντας, και τώρα ξέρω πως δεν 
είναι καθόλου αλλιώτικα από τον Φύλακα. Έχουν 
όμως μια περίεργη νηνεμία, δεν κερδίζουν εύ-
κολα τον αναγνώστη που σαρώθηκε από τον 
τυφώνα Χόλντεν. 

Τι πρέπει να κάνει κανείς σήμερα για να ασχολη-
θεί επαγγελματικά με τη μετάφραση; Τι κάνατε 
εσείς; Ήταν επιλογή σας ή ανάγκη;
Ήταν ανάγκη: συναισθηματική ανάγκη. Και εκ-
δηλώθηκε αθώα και άτσαλα. Εκεί γύρω στο ’71, 
στη Scuola Italiana, αρχίσαμε να διαβάζουμε τη 
Φονταμάρα του Ινιάτσιο Σιλόνε. Είχα ενθουσια-
στεί και με το βιβλίο και με τα ιταλικά, και στις 
διακοπές του Πάσχα το ’βαλα κάτω κι άρχισα να 
μεταφράζω. Κοπάναγα τη γραφομηχανή, δώσ’ 
του σελίδες επί σελίδων, και κάποια στιγμή στά-
θηκα να διαβάσω τι είχα γράψει και καταποντί-
στηκα. Ήταν ένα ανούσιο κατασκεύασμα που 
μου έλεγε πως άλλο να μεταφράζεις προφορι-
κά στην τάξη, κι άλλο στο χαρτί. Τα πέταξα όλα 
και παραιτήθηκα. Όχι για πολύ. Παρά την απο-
γοήτευση, εξακολούθησα να θέλω. Κι όταν ήρθε 

η Μεταπολίτευση, κι άρχισαν να βγαίνουν ένα 
σωρό βιβλία, απαγορευμένα ως τότε, μέσα στην 
ωραία φούρια εκείνων των ημερών, όπου οι πά-
ντες μετέφραζαν τα πάντα, η Δώρα Κουλμανδά 
του «Εξάντα» μού πρότεινε ένα πολιτικό βιβλια-
ράκι και δεν κάθισα να το ξανασκεφτώ. Βούτηξα 
άπειρη στα βαθιά, κι έμαθα να μεταφράζω μέσα 
από τα λάθη μου.
Η συμβουλή μου πάντως θα ήταν: όποιος θέλει 
να μεταφράσει, καλύτερα να ξεχάσει το «επαγ-
γελματικά». Να μεταφράζει μόνο για το κέφι του, 
και να βρει άλλη δουλειά για να ζει. 

Μια από τις τελευταίες παραστάσεις του Εθνικού 
Θεάτρου, έφερε την μεταφραστική υπογραφή 
σας. Αυτό είναι «Ο Πρίγκιπας του Χόμπουργκ» 
σε σκηνοθεσία Λ. Βογιατζή. Ένα τόσο παλιό κεί-
μενο μπορεί να αποδοθεί εύκολα σε μια σύγχρο-
νη γλώσσα;
Δεν είναι και τόσο παλιός ο Πρίγκιπας. Γράφτηκε 
σχεδόν δύο αιώνες μετά τον θάνατο του Σαίξ-
πηρ, και τα γερμανικά του είναι ολοζώντανα και 
αστραφτερά. 
Το μόνο που αποφάσισα να κάνω, εξαρχής, ήταν 

να συντομεύσω, όπου ένιωθα πως το χρειαζό-
μουν, τις πομπώδεις προσφωνήσεις και να ξαλα-
φρώσω κάπως τα ορκωτικά. Στα μισά του δρό-
μου διαπίστωσα με ιδιαίτερη ανακούφιση πως 
κάτι ανάλογο, με άλλο τρόπο, είχε κάνει και ο 
παλαιότερος μεταφραστής του έργου, ο Καρθαί-
ος, τη δεκαετία του ’30. (Ήταν έξοχη αισθητική 
επιλογή για εκείνα τα χρόνια, που θα τα άντε-
χαν μια χαρά και τα δύο.) Ωστόσο, η δική μου 
απόφαση δεν ήταν μόνο αισθητική, και θα σας 
εξηγήσω γιατί: 
Στα πυκνά «μά το Θεό», «μά ετούτο», «μά εκείνο», 
δεν με τρόμαξε τόσο το θρησκευτικό τους βά-
ρος, όσο το ηθογραφικό (πιο πολύ θα ταίριαζαν 
στο στόμα του Χριστόφορου Νέζερ λ.χ. παρά 
του Νίκου Κουρή). Με τις προσφωνήσεις πάλι, τα 
απανωτά «αφέντη μου και κύριέ μου», «εξοχότα-
τε κύριέ μου», «άρχοντα και κύριέ μου», δεν θα 
’ταν πια πρωτόκολλο και ετικέτα. Θα βάραιναν 
δουλικά σε μια εποχή που μνημονεύει τους ηγέ-
τες της μόνο με το μικρό τους όνομα. Έτσι, η σύ-
μπτυξή τους σ’ ένα «Κύριέ μου» ή «Άρχοντά μου» 
(σε κάποια σημεία) άφησε την ελληνική εκδοχή 
να αναπνεύσει λίγο πιο φυσιολογικά.  
Το μεγαλύτερό μου πρόβλημα πάντως, πριν ακό-
μη αρχίσω να μεταφράζω, ήταν το ιδιότυπο πολι-
τισμικό κενό που μας χώριζε απ’ αυτό το «στρατο-
κρατούμενο» έργο: η μάχη του Φέρμπελιν έγινε 
το 1675 και ο Πρίγκιπας γράφτηκε το 1809/10. 
Χρονικά, είχα από τη μια τη δική μας Τουρκοκρα-
τία, κι από την άλλη τον γαλαζοαίματο στρατι-
ωτικό πολιτισμό της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρα-
τορίας του Γερμανικού Έθνους (οι περισσότεροι 
«πολεμιστές» του έργου είναι ευγενείς). Πώς θα 
μπορούσα να διαχειριστώ την τεχνογνωσία του 
Κλάιστ, που είχε βρεθεί δεκαπέντε χρονών στρα-
τιωτάκι στη φρουρά του Πότσνταμ, και κάθε τόσο 
ονειρευόταν μάχες και νίκες;
Καλού κακού, για να καταλάβω τι γινόταν «κάτω 
στο ποτάμι» του Φέρμπελιν, διάβασα κατεβατά 
περί οχυρωματικών έργων στη Μεγάλη Ελληνι-
κή Εγκυκλοπαίδεια (που έχει μια χρήσιμη ηλικία 
για κάτι τέτοια), κυνήγησα παμπάλαια πυροβό-
λα, ρούχα, σπαθιά, χρώματα αλόγων. Ό,τι και να 
βρήκα, δεν μου χρειάστηκε. Δουλεύοντας, δια-
πίστωσα πως τελικά το κείμενο δεν είχε παγίδες. 
Η οργάνωση του πρωσικού στρατού μπορεί να 
υπήρξε «επιστημονική». Όμως ο Μικρός Στρατι-
ώτης Κλάιστ ήταν πριν απ’ όλα ποιητής. 

Βιβλία ξένων συγγραφέων: Τι προτείνετε στους 
αναγνώστες, ανάγνωση από το πρωτότυπο ή από 
μετάφραση;
Ανάγνωση, σκέτη. Να διαβάζουν ό,τι βρίσκουν, 
όπου κι αν το βρίσκουν.

Βόλτα στο Central Park με την Τζένη Μαστοράκη 
πήγαν οι:  Άθως Δημουλάς, Αργυρώ Καρανικόλα, 
Ηλίας Κολοκούρης, Κατερίνα Σκρουμπέλου,
Αλέξανδρος & Χρήστος Χαντζής 

Διαβάστε ολόκληρη την συνέντευξη της Τζένης 
Μαστοράκη στο ανανεωμένο site του περιοδι-
κού: www.tokaleidoskopio.gr
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Η Ελληνίδα 
μαμά 
του Χόλντεν 
Κώλφηλντ

Ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία 
που έχουν γραφτεί, «Ο Φύλακας 
στη Σίκαλη» του Τζ. Ντ. Σάλι-
ντζερ, συμπληρώνει φέτος 30 
χρόνια από την ελληνική έκδοσή 
του. Το Καλειδοσκόπιο παρουσι-
άζει με μεγάλη χαρά την αγαπη-
μένη ποιήτρια και μεταφράστρια 
που μας το σύστησε, την Τζένη 
Μαστοράκη.

Τι προτείνετε στους αναγνώστες, ανάγνω-
ση από το πρωτότυπο ή από μετάφραση;
Ανάγνωση, σκέτη. 
Να διαβάζουν ό,τι βρίσκουν, 
όπου κι αν το βρίσκουν
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Το σύνολο των φοιτητών -το λεγόμενο και φοιτηταριάτο- 
αποτελεί και αυτό μία μικρή κοινωνία και όπως κάθε σημε-
ρινή (γιατί η μελλοντική θα είναι αταξική!) κοινωνία έχει και 
αυτό τις διαστρωματώσεις της και τις διάφορες τάξεις της. 
Έπειτα λοιπόν από πολυετή κοινωνιολογική ανάλυση (ή αλ-
λιώς κουτσομπολιό) σας παρουσιάζουμε τους διαφορετικούς 
τύπους φοιτητών του ελληνικού πανεπιστημίου.

Φοιτητής επαναστάτης
Ο «φοιτητής – επαναστάτης» αν 
και  επαναστάτης κρατά το τυπικό 
των προγόνων του. Στριφτό, 
σταράκι, τριμμένο τζην, τσάντα 
από το Μοναστηράκι. Ιδιαιτέρως 
ο αντρικός πληθυσμός είναι 
ακόμα πιο πιστός στιλιστικά,  με 
μακρύ μαλλί κοτσίδα και μούσια. 
Αυτό λέει ο κανόνας. Ωστόσο τα 
φαινόμενα απατούν μερικές φο-
ρές. Ίσως επειδή προσπαθούν να 
προσαρμόσουν τη φαινομενολο-
γία τους στη νέα τάξη πραγμάτων. 
Έτσι και μιλιταριστικά κουρέματα 
βλέπουμε και υπερσύγχρονα 
κινητά υπό μάλης. Όσο για τα κο-
ρίτσια εκεί έχει επέλθει η απόλυτη 
ρήξη! Δεν είναι λίγες οι φορές που 
το μάτι σου μπορεί να πάρει ένα 
ξανθό κεφάλι, γαλλικό μανικιούρ 
ή μια τσάντα Longchamp. Πάνε 
τα χρόνια με το άβγαλτο φρύδι 
και το ταγάρι! Οι καιροί αλλάξανε. 
Αφού μερικές φορές μπορεί ο 
«φοιτητής – επαναστάτης» να 
μειδιάσει με τα ράστα, τη ριγέ 
μπιτζαμούλα ή τη σαγιονάρα ενός 
συντρόφου! Και όταν τον «φοιτη-
τή-επαναστάτη» δεν τον βρίσκεις 
στη σχολή σου στα πρόθυρα 
φαρυγγίτιδας που μπορείς να τον 
βρεις; Τον γνήσιο θα τον βρεις 
να στρίβει νωχελικά το τσιγαράκι 
του μιλώντας (μάλλον ο μόνος) 

για τα σημερινά αλλά και τα 
παρελθόντα  στο προπύργιο της 
… Επανάστασης. Στα ΕΞΑΡΧΕΙΑ. 
Ο «φοιτητής – επαναστάτης» 
περνάει μεταβατική φάση. Αρκεί 
να διαβάσει κανείς τους «Νεολαί-
ους» του Κουμανταρέα για να δει 
ότι ο «φοιτητής – επαναστάτης» 
μοιάζει με αυτό που θέλησε να 
μιμηθεί, αλλά δεν είναι. Τους  
διάφορους τύπους επαναστατι-
κής νεολαίας της μεταπολίτευσης 
(Ρηγάδες, Κνίτες, Τροτσκιστές, 
Μαοϊκούς, αναρχικούς) γαλούχη-
σε η χούντα του 1967. Οι σημε-
ρινοί «φοιτητές – επαναστάτες» 
προέρχονται από την ασάφεια της 
… ειρήνης και τα ερείσματα τους 
είναι προβλήματα πρακτικά και 
όχι ιδεολογικά. Ωστόσο επιμένουν 
να χρησιμοποιούν τα σύμβολα, 
τη θεωρία και  την τυπολογία 
μιας άλλης γενιάς. Η επανάσταση 
υπό… συντήρηση λοιπόν. Λες και 
γίνεται με τα λεφτά του μπαμπά!  
Πότε θα «κάνομε επανάσταση» 
ρε παιδιά; 
Mαρία Κουτσανδρέα                   

Φοιτητής καριερίστας
Είμαι η Ευδοξία Αστεριάδου. Οι 
φίλοι μου με φωνάζουν Δοξούλα. 
Είμαι φοιτήτρια στη Νομική σχο-
λή Αθηνών και πάντα το ήξερα 
ότι θα λάμψω στη ζωή μου. Είμαι 

κάτι σαν γεννημένη νικήτρια. Το 
λέει και τ’όνομά  μου άλλωστε…
Από μικρή θυμάμαι να καταλαμ-
βάνω την πρώτη θέση σε ό,τι και 
αν έπαιρνα μέρος. Η δόξα και η 
εκτυφλωτική λάμψη που εκπέμπω 
είναι αβάσταχτη για όλους τους 
γύρω μου, γι’αυτό δεν έχω φίλους. 
Κανείς δεν αντέχει να σταθεί 
δίπλα μου γιατί αυτό σημαίνει 
ότι πρέπει να στέκεται στη σκιά 
μου. Αλλά εμένα δεν με νοιάζει 
καθόλου. Εγώ έχω την επιστήμη 
μου. Στη σχολή κάθομαι στα 
πρώτα έδρανα, όχι πρώτο πρώτο 
για να μη με μπερδεύουν με τα 
‘φυτά’. Ένα-δυο πιο πίσω. Αυτό 
που δεν παραλείπω ποτέ, είναι να 
κάνω αισθητή την παρουσία μου 
μέσα στο αμφιθέατρο με κάθε 
ευκαιρία. Για παράδειγμα, σε κάθε 
υποψία ερώτησης έχω σηκώσει 
το χέρι μου πριν καν ο καθηγητής 
συνειδητοποιήσει ότι θέλει να 
κάνει ερώτηση! Μ’αυτό τον τρόπο 
πετυχαίνω να είμαι πάντα το 
πρώτο άτομο που θα επιλέξει. Με 
κάθε ερώτηση που απαντώ αυξά-
νω το prestige μου. Φυσικά στα 
διαλείμματα κάνω διευκρινιστικές 
ερωτήσεις και επειδή συνήθως 
είναι πολύ σύνθετες για ν’απα-
ντηθούν μέσα σ’ένα δεκάλεπτο 
υπό τις κραυγές των κατ’ευφημι-
σμό συμφοιτητών μου, πηγαίνω 

συστηματικά στις ώρες ακρόασης 
των καθηγητών. Τελικά μόνο με 
τους διδάσκοντες μπορώ να συ-
νεννοηθώ και γι’αυτό ανυπομονώ 
να τελειώσω(στο τέταρτο μπαμ 
εννοείται) για να βγω κι εγώ στην 
αγορά εργασίας και να δρέψω κι 
εκεί τις δάφνες που μου αναλο-
γούν. Και αν χρειαστεί να πατήσω 
επί πτωμάτων, τουλάχιστον θα 
φοράω κομψές ψηλοτάκουνες 
γόβες…
Γεωργοπούλου Αθανασία

Εργαζόμενος φοιτητής
Λεωφορείο για σχολή. Σήμε-
ρα έχω ρεπό. Το χασμουρητό 
πάει σύννεφο. Χτες δούλευα 
υπερωρία. Φτάνω. Μπαίνω στο 
αμφιθέατρο. Έχω τόσον καιρό να 
παρακολουθήσω αυτό το μάθημα 
που σχεδόν έχω ξεχάσει γιατί το 
διάλεξα. Με υποδέχεται με ένα τε-
ράστιο χαμόγελο η Λένα. Η Λένα 
είναι χορηγός μου. Ναι! Χορηγός! 
Μου χορηγεί σημειώσεις για τα 
μαθήματα που χάνω δωρεάν. Δω-
ρεάν…τέλος πάντων. Ξεπληρώνω 
το χρέος μου κάθε τρεις βδομά-
δες που την παίρνω τηλέφωνο ή 
βγαίνουμε για καφέ. Κι εκείνη –μη 
νομίζετε!- δεν έχει αγνές προθέ-
σεις. Κάθε φορά που μου δίνει 
σημειώσεις σχεδόν ακούω τη σκέ-

ψη 
της: 

«Ας 
όψε-

ται η 
λειψαν-

δρία!» Ευ-
τυχώς που, 
κατά γενική 
ομολογία, 
είμαι ωραίο 
παιδί!
Περπατώ-
ντας στο 
διάδρομο 
στη σχολή 
παίρνει το 
μάτι μου 

ένα παι-
δί να 
γράφει 

στον 
τοίχο: «Δουλειά = Δουλεία». Αχ 
και να’ ξερες! Έχεις να ρίξεις και συ 
δουλειά προσεχώς… Απορροφη-
μένος από τις σκέψεις μου, πέφτω 
πάνω σε έναν τύπο που κάτι μου 
θυμίζει. Μάλλον γνωριστήκαμε 
στο πρώτο έτος. «Πού χάθηκες 
εσύ;», με ρωτάει. «Ε, να, έπιασα 
δουλειά και δεν πολυπατάω.», 
μουρμουρίζω. «Θα πάμε Μύκονο 

με τα παιδιά από 
την παράταξη. 

5 μέρες, 400 
ΕΥΡΩ…μονα-
δική ευκαιρία! 
Έλα! Θα 

περάσουμε 
καλά!» Τον 
κοιτάζω 

σαν 

UFO 
που 

μόλις 
προσε-
δαφί-
στηκε 

στον 
πλανήτη 

Γη. Χωρίς να του 
απαντήσω, τον προ-
σπερνώ και αρχίζω 
τους υπολογισμούς: 
400 ΕΥΡΩ = ΝΟΙΚΙ 
+ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

ΚΙΝΗΤΟΥ. Δεν πάμε καλά! Το 
τηλέφωνο χτυπάει. Το αφεντικό. 
«Μπορείς να αντικαταστήσεις τη 
Νάνσυ, γιατί αρρώστησε; Έλα και 
θα σου δώσω κάτι παραπάνω…» 
«Σε μια ωρίτσα θα’ μαι εκεί.» Και 
αφήνω πίσω μου τη σχολή. Το 
ρεπό φεύγει, η δουλειά έρχεται…
KEEP WORKING…
Σοφία-Μαρία Παλόγλου          

Φοιτητής κατά λάθος
Στα 17 σου χρόνια μέσα σε ένα 
πανικό πληροφοριών, δυσδιάκρι-
των δικών σου επιθυμιών και των 
άλλων, αμφιλεγόμενων μπερδε-
μένων προσδοκιών που έχουν 
μια νεφελώδη υφή που όλο και 
περισσότερο θολώνει, καλείσαι 
να λάβεις μια αρκετά δύσκολη 
απόφαση, επιλέγοντας επαγγελ-
ματική κατεύθυνση. Συμπληρώ-
νεις το μηχανογραφικό δελτίο 
διαλέγοντας μια σχολή αξιώσεων 
και ανταπόδοσης. Επιλέγεις χωρίς 
την απαιτούμενη από μέρους σου 
ελευθερία. Χτίζεις το πρώτο σου 
δειλά ενήλικο όνειρο σύμφωνα 
με τις πεποιθήσεις και την έντονη 
πίεση των γονιών σου. Το πλάνο 
αλλάζει, από την αμφιβολία 
βρίσκεσαι στη βεβαιότητα μιας 
άλλης αρχής που τώρα σε καλεί. 
Ανεβαίνεις ασθμαίνοντας τα 
σκαλιά, ανοίγεις την βαριά ξύλινη 
πόρτα και βρίσκεσαι ένα πρω-
ινό 8 και κάτι ανάμεσα σε άλλα 
νυσταγμένα πρόσωπα  σε ένα 
μουντό αμφιθέατρο να ακούς για 
μικροικονομία, μακροοικονομία, 
αρχές διοίκησης, στο μυαλό σου 
οι αριθμοί μπερδεύονται καθώς 
το τέρας της οικονομίας γιγαντώ-
νεται μέσα στην αίθουσα. 
Και τότε θυμάσαι τη θεωρία του 
κινηματογράφου, τα γκρο πλαν, 
τη γοητεία των ασπρόμαυρων και 
την απογείωση των έγχρωμων 
φιλμ, την τέχνη που σε απομα-
κρύνει από την πραγματικότητα. 
Θυμάσαι ότι στο δικό σου κόσμο 
μετρά η δημιουργικότητα και 
όχι η αναγνώριση. Μα μένεις με 
την λανθασμένη επιλογή που 
επέφερε πανηγυρισμούς και 
αποδοχή από την οικογένεια, μια 
επιλογή που θα σου εξασφαλίσει 
μια ανταγωνιστική θέση εργασίας 
με εξασφαλισμένες αποδοχές  
υψηλότερες από την ένδεια των 
700 ευρώ, μη κλείνοντας όμως 

την πόρτα στην γκρι 
ανία των λευκών 
πουκάμισων. 
Ξεχνώντας πως η 
επιτυχία δεν συμβι-
βάζεται σε κανόνες 
παρά απαιτεί 
συνδυασμό μυαλού 
και φαντασίας.
Ελένη Ξενικάκη

Φοιτητής-
κομματόσκυλο 
Ο φοιτητής 
«κομματόσκυλο», 
εδώ και δεκαετίες, έχει 
εξελιχθεί σε απαραίτητο 
στοιχείο της φοιτητικής 
καθημερινότητας. Δεν 
μπορούμε χωρίς αυτόν, 
δεν μπορεί χωρίς εμάς. 
Ποιος είναι  και πού τον 
συναντούμε;
Εντοπίζεται συνήθως ριζωμένος 
στον θρόνο του, στα παραταξιακά 
τραπεζάκια ή στο παραταξιακό 
γραφείο. Διαθέτει τα απαραίτητα 
trendy αξεσουάρ:  ρούχο στην 
τρίχα, 100 κιλά ζελέ στο μαλλί, 
μαύρα γυαλιά (προαιρετικό), 
έτσι ώστε να αναδύεται μυρω-
διά ατόφιας καγκουρίλας στην 
ατμόσφαιρα. Πέρα όμως από τα 
καλολογικά στοιχεία επιδίδεται σε 
μια θεάρεστη εργασία με σκοπό 
την καλυτέρευση της δικής σου 
φοιτητικής ζωής. Σε προσεγγίζει, 
διακριτικά πάντα, διευκρινίζο-
ντας ότι η κίνησή του δεν έχει 
σχέση με κομματικά, πολιτικά 
και τα συναφή. Αν βέβαια αυτό 
προκύψει στην πορεία θα είναι 
προς το συμφέρον σου, καθότι 
ισχυροποίηση 
της παράταξης 
σημαίνει δική σου 
ενδυνάμωση. Σου 
προσφέρει πολύτιμες 
υπηρεσίες σε μορφή ση-
μειώσεων, υποσημειώ-
σεων, παρασημειώσεων,  
πάντα αρίστης ποιότητος. 
Επιδίδεται με ζήλο 
στο άθλημα της 
αφισοκόλλησης 
(για την παρά-
ταξη) ή της 
αφισοαποκα-
θήλωσης (για 
την αντίθετη 
παράταξη). 

Μέσω της αφίσας 
υπενθυμίζει ότι 
βρίσκεται πάντα 
κοντά στον φοιτη-
τή (σε σημείο να 
ακούς την ανάσα 
του) κάνοντας 
απαρίθμηση των 
προτερημάτων 
του. Με υψηλού 
επιπέδου πολιτικά 
επιχειρήματα 
ξεκατινιάζεται 
με τα αντίπαλα 
κομματόσκυλα 
σε κάθε ευκαιρία. 
Είναι όμως αυτός 
που φροντίζει και 
για την πολιτιστική 
σου ανάπτυξη, 
οργανώνοντας 
νυχτερινές 
εξορμήσεις στην 

Πέγκυ Ζήνα και στον Πλούταρχο. 
Σου γνωρίζει κάθε χρόνο νέους 
ταξιδιωτικούς προορισμούς, 
όπως η Μύκονος και η Αράχωβα. 
Με αυτό το ιδεολογικό οπλο-
στάσιο θα διεκδικήσει την ψήφο 
σου, απαραίτητη για εκείνον (θα 
κοκορεύεται ανενόχλητος) και για 
εσένα (θα τον απολαμβάνεις).
Φοιτητής κομματόσκυλο, αυτόν 
ξέρουμε, αυτόν εμπιστευόμαστε 
και ασυζητητί στηρίζουμε! 
Γιώργος Βλαχοδημήτρης 

Φοιτητής –μαθητής
Στις εγγραφές ήρθε με κάποιον 
γονιό. Μια τέτοια ημέρα σαν 
και αυτή δε μπορεί παρά να τη 
ζήσει στο πλευρό του μπαμπά/
μαμάς.Λίγους μήνες αργότερα…

το Φοιτηταριάτο

προσφέρει πολύτιμες 
υπηρεσίες σε μορφή ση-
μειώσεων, υποσημειώ-
σεων, παρασημειώσεων,  
πάντα αρίστης ποιότητος. 
Επιδίδεται με ζήλο 
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9:05΄!Φτου! Πάλι άργησε 
την πρώτη ώρα! Ποιό ακαδη-
μαϊκό τέταρτο; Αυτός πρέπει να 
πάει νωρίς-νωρίς, να πιάσει θέση, 
να βγάλει τα τετράδιά του, τα 
πολύχρωμα post χαρτάκια του, τα 
25 χρώματα στυλό, να σημειώσει 
ημερομηνία, μάθημα και όνομα 
καθηγητή και να περιμένει σαν 
καλό παιδάκι με σταυρωμένα 
τα χεράκια, μέχρι να έρθει ο 
αγαπημένος του (καθηγητής)…
Το μάθημα αρχίζει. Αστειάκια με 
το διδάσκοντα, απορίες, ενεργός 
(πιο ενεργός δεν γίνεται) συμμε-
τοχή, θα ζητήσει πληροφορίες 
για έξτρα συγγράμματα, θα πάρει 
οπωσδήποτε την προαιρετική 
εργασία, θα ξέρει απέξω τις 
ώρες ακρόασης και θα περιμένει 
υπομονετικά μέχρι να εμφανιστεί 
σε αυτές ο αγαπημένος καθη-
γητής-φάντασμα. Εξεταστική. 
Η αγαπημένη του περίοδος. 
Ευκαιρία να δικαιωθεί για την 

αξιοζήλευτη προσπάθειά 
του. Κλείνει μίση ώρα 
πριν μπει στην τάξη το 
κινητό, για να χαθούν 
τα ίχνη του, περιμένει 
υπομονετικά στη θέση 
του, ενώ έχει ήδη γράψει 
όνομα και στοιχεία στην 
κόλλα. Γράφει μανιω-

δώς, εξαντλεί την ώρα, ένα 8 
πιστεύει ότι το πήρε. Λίγο για το 
διάβασμά του, απογοητεύεται. 
Φοιτητικές εκλογές. Τι είναι αυτό; 
Μέρα χωρίς μάθημα και ευκαιρία 
για διάβασμα! Ποιο εκλογικό 
δικαίωμα; Ο χρόνος περνάει και 
η επόμενη εξεταστική πλησιάζει 
απειλητικά. Πρέπει να εκμεταλ-
λευτεί την κάθε ημέρα. Κατάληψη. 
Τιιιιιιιιιι;;;;;;;;;;;;; Αυτός δεν ξαναχάνει 
εξεταστική, και ας χτυπιούνται οι 
άλλοι. Ας τολμήσουν να κλείσουν 
τη σχολή…Δεν ξενυχτούσε αυτός 
–στο γραφείο του- άδικα τόσο 
καιρό. Μόνος του θα πηγαίνει και 
θα στήνεται στα αμφιθέατρα για 
να γράψει. 
Κλειώ Κόνδη

Φοιτητής-καμάκι
Είναι γνωστό αυτό το είδος 
φοιτητή και ως «φοιτητής-
ό,τι κάτσει όπου κάτσει» ή ως 
«φοιτητής-ψάχνω τον έρωτα της 
ζωής μου». Και να πως μπορείς 
να γίνεις μοιραία το θύμα του… 
Ανοίγει η πόρτα στο αμφιθέα-
τρο-δέκα λεπτά μετά την έναρξη 
του μαθήματος-και μπαίνει μέσα 
κοστουμαρισμένος. Κατευθύνεται 
στα μπροστινά έδρανα αφήνο-
ντας πίσω χιλιάδες καλές ή κακές 
εντυπώσεις και μισό κιλό άρωμα. 
Κάθεται δίπλα σου και σου χα-
μογελάει. Φυσικά και δεν θα σου 
μιλήσει. Είναι σίγουρος ότι θα του 
μιλήσεις εσύ! Αφού είναι κούκλος! 
Μπορεί και να σαι τυχερή και να 
κάτσεις δίπλα στον συμφοιτη-
τή-φυτουκλάκι, που αποφάσισε 

ξαφνικά χθες (ή θυμήθηκε ότι του 
το χε πει ο μπαμπάς) να βρει μια 
κοπέλα επιτέλους. Ε και αρχίζει 
να σου εξηγεί την θεωρία της 
τροπικότητας σύμφωνα με τον 
αμερικανικό δομισμό σίγουρος 
ότι θα εντυπωσιαστείς και θα 
πέσεις ξερή από θαυμασμό και 
έρωτα ταυτοχρόνως. Μπορεί 
όμως η μοίρα σου να σε φέρει και 
δίπλα στον συμφοιτητή 
που γνωριστήκατε στις 
εγγραφές αλλά τώρα 
θα σου ζητήσει και τον 
αριθμό σου. «Θα σε 
πάρω τηλέφωνο για την 
εργασία!» Και φυσικά 
σου στέλνει μήνυμα να 
πάτε για καφέ, να βγείτε 
για ποτό, να πας σπίτι του 
για ποτό…για την εργασία 
τίποτα!
Φυσικά στη σχολή συναντάς 
και την άλλη εκδοχή. Αυτή 
της φοιτήτριας με το δυ-
χτιωτό καλσόν, το eyeliner 
και τη γόβα. Γνωρίζει τους 
πάντες που συχνάζουν 
στο κυλικείο και στα τρα-
πεζάκια των παρατάξεων. 
Περιφέρεται εκεί γύρω πε-
ριμένοντας πρόταση για καφέ. 
Στο αμφιθέατρο δεν είναι ποτέ 
σίγουρο αν θα μπει. Ίσως κάποια 
στιγμή κάποιος την προσέξει! Και 
αν όχι θα πάει να μιλήσει στον 
«Χρήστο» -για τον οποίο καρφάκι 
δεν της καίγεται- μήπως και της 
γνωρίσει τον ωραίο φίλο του. Και 
αν ούτε και αυτό πιάσει θα πάρει 
την κολλητή της (ίδιας εμφάνισης 
και απόψεων) για να επισκεφτούν 
την παλιά τους συμμαθήτρια που 
πέρασε στο Πολυτεχνείο… Εκεί 
ίσως βρεθεί κάτι πιο ενδιαφέρον!  
Στέλα Πεπονάκη

Σκίτσα: Αφροδίτη Φράγκου, 
Αμαλία Βλάχου

Και εκεί κάτω δεξιά στη σελίδα με τα 
πολιτικά, να σου μια περίεργη ‘ξένη 
δημοσίευση’. Το μάτι σου πέφτει 
στο σωρό με τα δολάρια, τα ατά-
κτως ερειμμένα. Μετά διαβάζεις τα 
χοντρά μαύρα γράμματα που σου 
φωνάζουν: «Αυτό που ξέρεις μπορεί 
να αξίζει εκατομμύρια». Και σταμα-
τάς. Σε προβληματίζει λίγο αυτό το 
«μπορεί», σκέφτεσαι ποιός θα το 
κρίνει, με τι κριτήρια κτλ., αλλά πριν 
κάνεις δεύτερη σκέψη πάνω σ’αυτό, 
έχεις ήδη φτάσει στη μαγική λέξη 
«εκατομμύρια» και ξεχνάς αυτομά-
τως τον πρότερο προβληματισμό 
σου. Άσε που είμαστε και σε εποχή 
ανέχειας… (Ξέρουν αυτοί τι κά-
νουν…) Για μια στιγμή μεταφέρεσαι 
στη Χαβάη, ανάμεσα σε αιθέριες 
υπάρξεις, οδηγείς το κότερο που 
αγόρασες με τα εκατομμύρια. Για να 
δεις πώς θα τα κερδίσεις, συνεχίζεις 
την ανάγνωση. Το κείμενο σε εισάγει 
αμέσως στο δράμα του κατατρεγμέ-
νου αμερικανικού λαού.
«Στις 12 Ιανουαρίου 2007, εκτοξεύτηκε μια ρουκέτα εναντίον 
της Aμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα». Ναι αυτό κάτι σου 
θυμίζει. Οδός Λαμψάκου, αν δεν κάνεις λάθος. Μέρες γελού-
σες με το συμβάν και έλεγες «Δεν πειράζει, την επόμενη φορά 
θα 'ναι πιο εύστοχοι!» Πιο κάτω διαβάζεις «τρομοκρατικές 
επιθέσεις». Για τη ρουκέτα μιλάμε πάντα; Εσύ δεν θυμάσαι να  
τρομοκρατήθηκες… Εξάλλου η φράση «τρομοκρατικές επι-
θέσεις» σου φέρνει πάντα στο μυαλό τις δυο φορές που έχεις 
νιώσει  τρόμο, θλίψη και απόγνωση ως τώρα. Την πρώτη ήταν 
Μάρτης  1999 και βομβάρδιζαν τη Γιουγκοσλαβία, δίπλα σου 
ενώ τη δεύτερη ήταν Μάρτης 2003 και σφυροκοπούσαν το 
Ιράκ και το ’βλέπες σε απευθείας μετάδοση. Έβλεπες τη λάμψη 
από κάθε βόμβα που έσκαγε και δεν μπορούσες να συγκρα-
τήσεις τα δάκρυα σου γιατί ήξερες ότι κάθε λάμψη σήμαινε 
μερικούς νεκρούς ακόμα και 'συ να το βλέπεις από τον καναπέ 
σου… Ποτέ δεν ένιωσες μεγαλύτερο τρόμο και οργή. Π ο τ έ. 
Επιστρέφοντας στο κείμενο διαβάζεις «αθώους». Για ποιους 
λέει; Εσύ δεν ξέρεις κανέναν αθώο. Ούτε έναν. Δεν υπάρχουν 
αθώοι. Όχι πια. Το παγκόσμιο χωριό κατοικείται μόνο από ένο-
χους. Ένοχους πράξεων, αλλά κυρίως παραλείψεων. Εγκλημα-
τικών παραλείψεων αντίδρασης. Οι φιλήσυχοι πολίτες είναι 
ένοχοι σιωπής, συνεργοί σ’όλα τα εγκλήματα.
Η επόμενη πρόταση της αγγελίας σε καλεί να «βοηθήσεις στην 

ποινική δίωξη τρομοκρατών και 
να σώσεις ζωές».  Με άλλα λόγια 
σε καλεί να γίνεις χαφιές, αλλά για 
καλό σκοπό, για να σώσεις ζωές, για 
να γίνεις ήρωας. Άσε που δεν πρέ-
πει να σου είναι και τόσο δύσκολο. 
Μετά την παρακολούθηση τόσων 
reality shows έμαθες πια καλά τι 
θα πει ρουφιανεύω για να σώσω 
το τομάρι μου. Μην περιμένεις βέ-
βαια να πληρωθείς για κάθε ρου-
φιανιά. Το λέει ξεκάθαρα «μπορεί» 
να δικαιούσαι αμοιβή. Αλλά για να 
μην πτοηθείς απ’ την αβεβαιότητα, 
ακολουθεί η αναφορά των 77 εκα-
τομμυρίων δολαρίων που έχουν 
ήδη εισπράξει άλλοι ευτυχισμένοι 
χαφιέδες ανά τον κόσμο. Είναι σαν 
να σου λέει «πού ξέρεις, μπορεί να 
σαι εσύ ο τυχερός αυτή τη φορά» 
και ’σένα σου θυμίζει λίγο διαφή-
μιση λαχείου, αλλά μόλις συνειδη-
τοποιείς τον παραλληλισμό που 
έκανες, θυμώνεις με τον εαυτό σου 
που δεν μπορεί να σοβαρευτεί με 

τίποτα. Ενώ κάνεις αυτές τις σκέψεις συνεχίζεις να διαβάζεις 
και παραιτείσαι πια από κάθε προσπάθεια σοβαρότητας. Έχεις 
βάλει τα γέλια. Αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον να ντρέπεσαι. Οι 
άνθρωποι σου προσφέρουν πακέτο μετανάστευση (μαζί με 
την οικογένειά σου-για να δεις απλοχεριά) και «απόλυτη εχε-
μύθεια». Εννοείται πως τα μεταφορικά τα βάζουν αυτοί. Και 
σου ‘ρχεται τότε μια παλιά ιστορία, σχεδόν ξεχασμένη, για κάτι 
πτήσεις κάποιων αεροπλάνων-φαντασμάτων της CIA σε όλη 
την Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Ακολούθως σε παρακαλούν να επικοινωνήσεις μαζί τους για 
κάθε πληροφορία και ‘συ, που δεν εννοείς να σοβαρευτείς με 
τίποτα, φαντάζεσαι ήδη τον Μπους να πέφτει στα πόδια σου 
και την Κοντολίζα να σου φιλάει τα χέρια. Και αν οι υποσχέσεις 
εκατομμυρίων δεν σε έπεισαν και δεν έχεις αρχίσει ακόμα να 
πληκτρολογείς το τηλέφωνο της πρεσβείας στο κινητό σου, 
έρχεται η extra προτροπή στο τέλος για να αγγίξει τις ευαίσθη-
τες χορδές σου: «Μπορείς να σώσεις ζωές».
Τελειώνοντας την ανάγνωση, επιστρέφεις στον τίτλο και τον 
ξαναδιαβάζεις. Μόνο που τώρα λέει: «Αυτό που ξέρεις αξίζει 
πολλά. Όσα η τιμή σου. Δηλαδή τίποτα».

Αθανασία Γεωργοπούλου

God Ble$$ America
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Serj Tankian
Elect the deal
Και ναι αυτό που περιμέ-
ναμε έγινε ! Serj Tankian σε 
solo καριέρα και ολοκαί-
νουρgιος δίσκος. Τρία κομ-
μάτια (Emty walls, Saving 
us, Money) δεν επιτρέπουν 
να ξεχάσουμε φυσικά τους 
System of a down. Ωστό-
σο, σε όλο τον υπόλοιπο 
δίσκο αξίζει να παρατηρή-
σουμε την έμφαση που δί-
νεται στον ήχο του πιάνου 
καθώς και στη φωνή του 
καλλιτέχνη. Ο Tankian πλέ-
ον έχει την ευκαιρία, όπως 
ποτέ πριν, να επιδείξει τις 
φωνητικές του ικανότητες 
σε όλο τους το μεγαλείο.
Αξιοπρόσεχτο επίσης είναι 
και το γεγονός πως σε όλα 
τα κομμάτια υπάρχει video 
clip και μάλιστα εντυπωσι-
ακού επιπέδου! Όσο και αν 
οι SOAD μας λείψουν, πρέ-
πει να παραδεχτούμε αυτή 
την αξιόλογη αρχή με έναν 
δίσκο που εκπλήσσει από 
το πρώτο μέχρι το τελευ-
ταίο κομμάτι!
 
Στέλλα Πεπονάκη

Royal Hunt
“Collision Course…
Paradox 2”
 Οι Royal Hunt είναι κατά-
φορα αδικημένοι από το 
ελληνικό κοινό, και το 9ο 
τους album αποτελεί μια 
καλή ευκαιρία να εκτιμη-
θεί η τεράστια αξία τους. 
Το “Collision Course” είναι 
η συνέχεια του κλασικού 
πλέον “Paradox” και κοινά 
τους είναι οι φορτωμένες 
συνθέσεις, η στρυφνότητα 
καθώς και η υψηλή ποι-
ότητα των τραγουδιών.  
Σε αντίθεση με την προ-
ηγούμενή τους δουλειά, 
“Paperblood” δεν είναι 
τόσο άμεσο, και απαιτεί 
αρκετές ακροάσεις για να 
αποκαλύψει τις πλούσιες 
χάρες του. Τα φωνητι-
κά έχει αναλάβει ο Mark 
Boals, ο οποίος βρίσκε-
ται σε άψογη κατάσταση. 
Αναμενόμενα, οι μελωδίες 
και τα πλήκτρα του Andre 
Andersen είναι σε πρώ-
το πλάνο, το τελικό όμως 
αποτέλεσμα είναι πιο επικό 
και σκοτεινό από το παρελ-
θόν. Το album ακούγεται 
ολόκληρο σα μια ενότητα, 
αφού είναι και concept, αν 
όμως έπρεπε να διακριθεί 
ένα κομμάτι αυτό θα ήταν 
το συγκλονιστικό “Tears of 
the Sun”. Ένα album που 
πραγματικά αξίζει να αγο-
ραστεί και που θα ακούγε-
ται για καιρό με αμείωτο 
ενδιαφέρον.

Φασουλόπουλος Κώστας

Hercules and Love 
Affair  
Hercules and Love 
Affair
Το συγκρότημα με το ελ-
ληνοπρεπές όνομα (και 
εξώφυλλο δίσκου) βγάζει 
την πρώτη του δουλειά. 
Έναν δίσκο που παίρνει 
τα καλύτερα στοιχεία από 
την μουσική των 80s και 
τα αναμειγνύει με στοιχεία 
dance. Χτίζει πάνω στην 
κληρονομιά της disco, με 
house ενορχηστρώσεις (τα 
credits στον Andy Butler) 
και αέρινα φωνητικά. Από 
τα κομμάτια, ξεχωρίζει 
το “Blind” με την χαρα-
κτηριστική φωνή Antony 
Hegarty (όλη η συνεισφο-
ρά του είναι απίστευτη) 
που έχει προοπτικές να γί-
νει ένα dancefloor anthem. 
Μην σταθείτε μόνο εδώ 
όμως. Ουσιαστικά όλος ο 
δίσκος είναι ένας φόρος 
τιμής στην dance σκηνή. 
Ξέρει που απευθύνεται και 
ντύνει με τον κατάλληλο 
και συνάμα απαραίτητο 
στίχο πολλά από τα κομ-
μάτια του. Ο καλύτερος 
τρόπος για να ξεκινήσει το 
μουσικό 2008.

Αντρέας Κωστόπουλος

Radiohead
Kid A
Έχοντας δοκιμάσει επιτυ-
χώς τις δυνάμεις τους στις 
britιές (“Pablo Honey”), 
στα grooves (“The Bends”) 
κι έχοντας δώσει τα διαπι-
στευτήριά τους στο πλέ-
ον μεστό “Ok Computer”, 
συνεχίζουν με αυτό εδώ 
το χαρακτηρισμένο ως 
«album- πείραμα». Με τις 
κλασικές τους συνθέσεις 
που απλώνονται στη με-
λαγχολία και στην αγωνία 
του αποξενωμένου ατό-
μου να κρατούνται πια 
απ’ το χέρι με τους πειρα-
ματικούς κι ηλεκτρ(ον)
ικούς θορύβους, γεμίζουν 
το ηχητικό πλαίσιο μιας 
νυχτερινής ενδεχόμενης 
περιπλάνησης στην πόλη. 
Απέναντι άδεια κτήρια, 
κίτρινα φώτα που τυφλώ-
νουν ή γυαλίζουν, μια ολο-
νύχτια συγκοινωνία που 
σε προσπερνά, κιθάρες, 
synths κι η φωνή του Thom 
Yorke…

Θάνος Αγγελόπουλος

Serge Gainsbourg 
The ultimate best of
Ό,τι και να πει κανείς για 
τον Serge Gainsbourg 
προφανώς έχει ήδη ειπω-
θεί και πιθανότατα από τον 
ίδιο. Το best of, περιλαμ-
βάνει κλασικά τραγούδια 
όπως το ‘Je t’aime... moi 
non plus’, ηχογραφημένο 
με την ηθοποιό Jane Birkin, 
προκαλώντας αντιδράσεις, 
ώσπου αποσύρθηκε ο δί-
σκος από την κυκλοφορία, 
παρά τη μεγάλη επιτυχία 
του! Ακολούθησαν τα άλ-
μπουμς année érotique και 
Melody Nelson, εμπνευ-
σμένος από το μυθιστόρη-
μα Lolita. To Aux armes et 
cætera εισήγαγε τη reggae 
στη Γαλλία, συμπεριλαμ-
βάνοντας τη reggae εκδο-
χή του γαλλικού εθνικού 
ύμνου, που προκάλεσε 
ξανά έντονες αντιδράσεις 
εναντίον του. Αναφέρεται 
ως ο ‘καταραμένος’ ποιη-
τής, ήταν όμως ένας πρω-
τοπόρος δημιουργός που 
πέτυχε πράγματα που δεν 
τολμούσε κανείς. Αναντίρ-
ρητα, πρόκειται για έναν 
μεγαλοφυή τραγουδοποιό, 
που έκανε το γαλλικό τρα-
γούδι ένα σπάνιο πολύτιμο 
διαμάντι, που θα λάμπει 
ανά τους αιώνες.

Νάσια Μουγγού

Γεννήθηκε στις 10 Μαΐου του 1957. Μεγάλωσε χωρίς πατέρα, 
ενώ η μητέρα που ήταν βουτηγμένη στα χρέη, δεν άντεξε 
και γρήγορα άρχισε την ηρωίνη και παράτησε τη φροντίδα 
του Sid στη σπιτονοικοκυρά. Έτσι ο Sid έγινε ένας ντροπα-
λός έφηβος με αυτοκαταστροφικές τάσεις. Η εμφάνιση του 
φανέρωνε την αναρχική του ιδεολογία. Ήταν κακός μαθητής, 
παράτησε το κολέγιο και εντάχθηκε στην εκκολαπτόμενη μι-
κροαστική punk σκηνή του Λονδίνου. Ο Vicious αποτελούσε 
την απόλυτα αλητήρια- punk περσόνα που χρειάζονταν οι Sex 
Pistols για να αντικαταστήσουν το μπασίστα τους. Η έλλειψη 
μουσικής ικανότητας ήταν αμελητέος παράγοντας, καθώς εν-
δυνάμωνε το μήνυμα που ήθελε να περάσει το συγκρότημα. 
Στα τέλη του ’70 οι Sex Pistols γνώρισαν την απόλυτη επιτυχία 
και ο Sid τη Νancy, μια ανεξέλεγκτα κακότροπη και προκλη-
τική τύπισσα. Ο Sid όμως άρχισε να απεχθάνεται τα πάντα 
εκτός από την ηρωίνη και τη Νancy. Οι Sex Pistols διαλύονται 
και το ζευγάρι πηγαίνει στο Chelseα Hotel στη Νέα Υόρκη 
για sex-drug Holidays. Γερές δόσεις ναρκωτικών, ένα στιλέτο, 
ένας καβγάς… και η Νancy βρίσκεται νεκρή στο δωμάτιο. Η 
αστυνομία βρήκε το Sid να περιπλανιέται στους διαδρόμους 
του ξενοδοχείου κλαίγοντας και ψιθυρίζοντας «τη σκότωσα, 
δε μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή». Δεν αποδείχτηκε ποτέ όμως 
ότι τη σκότωσε ο Sid, αλλά ο ίδιος δεν ξεπέρασε το θάνατό 
της. Την 1η Φεβρουαρίου 1979 πήγε να τη βρει γιατί, όπως 
φώναζε, «δεν κράτησα τη συμφωνία μας». 

Νάντια Κατή

Κάπου στα 1980s…Μέσα από το κίνημα της hip hop, γεννιέται η τέχνη του beatboxing. 
Οι beatboxers, μια μπάντα μόνοι τους από πνευμόνια, λαρύγγι και στόμα. Τρελαμένοι 
τύποι. Ακούστε το “Jailhouse Rap” από The Fat Boys. Αυτά εν αρχή…. Για να φτάσουμε 
σήμερα στον Rahzel. Αλλά δε μας νοιάζει το χτες και το αύριο, αλλά το παρανοϊκό για-
πωνέζικο τώρα. Ονομάζεται Dokaka. Εχει φάτσα nerd από b-movie. Το μυαλό του είναι 
καλωδιομένο. Η φωνή του θυμίζει καταπιεσμένο ψυχασθενή. Οι ικανότητες του στο 
beatboxing υπερβαίνουν τη σφαίρα της φαντασίας. Η «καΐλα» του είναι πιο καυτή από 
καλοκαιρινές πυρκαγιές Πελοποννήσου. Καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με διασκευές, 
αν και έχει «φτιάξει» και δικά του κομμάτια. Έχει διασκευάσει από Miles Davies και ιν-
δικούς χορούς μέχρι Nirvana, Metallica και Slayer. Ο αθεόφοβος έφτασε σε σημείο να 
«πιάσει στο στόμα του» τους πλέον πολύπλοκους King Crimson! Πέρα από τον χαβαλέ, 
ο άνθρωπος έχει συνεργαστεί με την Bjork στον κορυφαίο δίσκο της “Medulla” (2004). 
Όλοι ξέρουν ότι η Ισλανδή διαλέγει μόνο τους καλύτερους. Αυτό και μόνο αποδεικνύει 
την αξία του. Γι’ αυτό λοιπόν αφεθείτε στην ηχητική καμένη ανωμαλία του υπερταλα-
ντούχου κατεστραμμένου γιαπωνέζου beatboxer ήρωα! Dokaka for ever! 
ΥΓ: Για ακόμα πιο καμένες διασκευές, δείτε The Gauchos στο YouTube, τέσσερα πιστιρίκια 
που πούλησαν τη ψυχή τους για το rock n’ roll… 
Γιώργος Ρομπόλας

Sid Vicious

Stoma mou, stoma mou ftiagmeno apo pilo



24/25  Οθόνη

Βρίσκονται πάντα στην επικαιρότητα ή ακόμα και την καθορίζουν. Διαβρώνονται και δι-
αβρώνουν, καλλιεργούν απόψεις, χτίζουν πρότυπα. Τα Μ.Μ.Ε. δεν θα μπορούσαν να μην 
έχουν απασχολήσει και το σινεμά. Ιδού μερικές χαρακτηριστικές στιγμές σχολιασμού τους 
μέσα από την κινηματογραφική κάμερα αυτή τη φορά, κι όχι από αυτήν του ρεπορτάζ.

Wag the dog
(Barry Levinson, 1997)
Επίκαιρη και προφητική η ταινία του Levinson, 
γυρισμένη λίγο πριν το «σκάνδαλο Λεβίνσκι». 
Μπορεί ένα σεξουαλικό σκάνδαλο που αφορά 
τον πρόεδρο των ΗΠΑ να καλυφθεί από ένα 
στημένο πόλεμο στην Αλβανία με πρόφαση 
την πάταξη της τρομοκρατίας; Κι όμως ναι.. Η 
κοινή γνώμη είναι εύκολο να αποπροσανατολι-
στεί. Αυτό που απλώς χρειάζεται είναι ένα αλη-
θοφανές σενάριο, επαρκή εφέ, εμπνευσμένη 
σκηνοθεσία και μερικοί «εθελοντές». Μια από 
τις καλύτερες ταινίες μαύρης σάτιρας με τις κα-
τάλληλες ερμηνείες των Hoffman και De Niro. Η 
κοινή γνώμη και τα ΜΜΕ. Όλα συνοψίζονται σε 
αυτή τη φράση: «Ο σκύλος κουνάει την ουρά 
του, γιατί είναι πιο έξυπνος απ’ αυτή. Αν η ουρά 
ήταν πιο έξυπνη θα κουνούσε το σκύλο..»
Σοφία Λεβαντή

Citizen Cane 
(Orson Wells, 1941)
Σύμφωνα με τον Όρσον Γουέλς τίποτα δεν 
είναι πιο διαβρωτικό από το να αποζητά κα-
νείς την επευφημία των συγχρόνων του. Στο 

ατόπημα αυτό παραδίδεται ο Τσάρλς Φόστερ 
Κέιν (Όρσον Γουέλς). Ξεκινά αγοράζοντας μια 
εφημερίδα που μάχεται να αλλάξει το δημο-
σιογραφικό χάρτη της ενημέρωσης, καταλήγει 
να αναδειχθεί σε μεγιστάνα του τύπου, συγκε-
ντρώνοντας στα χέρια του δύναμη και εξουσία 
και φτάνοντας μέχρι την διεκδίκηση της θέσης 
του γερουσιαστή. Πλουτοκράτης, καιροσκό-
πος ,διψασμένος για επιτυχία και αναγνώριση, 
πίστεψε ότι θα μπορούσε να κερδίσει την Προ-
εδρία των Ηνωμένων Πολιτειών ακριβώς γιατί 
το επιθυμούσε. Η χρήση ευρυγώνιου φακού 
κάποιες στιγμές που το πρόσωπο του πλησιά-
ζει την κάμερα η φιγούρα του Κέιν υπερμεγε-
θύνεται αναδεικνύοντας το μεγαλειώδες και το 
κίβδηλο που κρύβεται πίσω από κάθε ανθρώ-
πινο προσωπείο.
Ελένη Ξενικάκη

Mad City
(Κώστας Γαβράς, 1997) 
Εκεί που το «θέμα» ξεπερνά τις αιτίες που το 
προκαλούν, τις συνέπειες που θα επακολου-
θήσουν, τον ίδιο τον άνθρωπο και τα συναι-
σθήματα που καθορίζουν τη συμπεριφορά 
του. Εκεί που τα αδηφάγα Μ.Μ.Ε. στήνουν το 

δικό τους χορό, πάνω στην απόγνωση ενός 
απλού κι απολυμένου φύλακα μουσείου (John 
Travolta) που ωθείται στα άκρα ελλείψει καθα-
ρού μυαλού. Κρατά υπό ένοπλη ομηρία τους 
επισκέπτες του χώρου εργασίας του και γίνεται 
η αιτία να τραυματιστεί σοβαρά ένας συνάδελ-
φός του. «Τυχερός» ων, ένας δημοσιογράφος 
που αναζητά μια ζουμερή ιστορία και είναι πα-
ρών στο χώρο (Dustin Hoffman) εκμεταλλεύ-
εται το θέμα και το εξαπλώνει σε παναμερικα-
νικό δίκτυο κερδίζοντας ξανά το απωλεσμένο 
του prestige στο χώρο των Μέσων. Οι εξελίξεις 
τρέχουν. Ο χρόνος στα δελτία περιορισμένος. 
Όταν η πόλη τρελαίνεται ο θάνατος δεν είναι 
πολύ μακριά.
Θανάσης Αγγελόπουλος

All the president’s men
(Alan J. Pakula, 1976)
Σκάνδαλο Watergate, η αποκάλυψη της δια-
φθοράς της εξουσίας απο δύο χαμηλόμισθους 
δημοσιογράφους της Washington Post που με 
βαθειά πίστη στην ελευθερία του τύπου στο-
χεύουν τους εκφραστές της ανώτατης εξου-
σίας. Ο R. Redford και ο D. Hoffman με την 
καθοδήγηση του Αlan Pakula δείχνουν την 
ιστορία πίσω απο το γνωστό βιβλίο. Στον ιστό 
της συνωμοσίας της εξουσίας με τις μυστικές 
υπηρεσίες εξυφαίνεται η πάλη για την είδηση. 
Ο φακός του Willis ρεαλιστικός, παίζει με τις 
αντιθέσεις. Πλάνα σκοτεινά, ένοχη σιωπή γε-
μάτη ένταση και αμέσως μετά το ψυχρό άπλε-
το φως της αίθουσας σύνταξης, σύμβολο της 
αλήθειας- αυτοσκοπός για την είδηση. Οι 2 χα-
ρακτήρες αντίθετοι αλληλοσυμπληρώνονται. 
Ήρεμη δύναμη ο ένας, νευρώδης και διεισδυτι-
κός ο άλλος δένουν αρμονικά, 2 σταρ σε έναν 
επικών διαστάσεων αγώνα να αποκαλύψουν 
ένα επικών διαστάσεων πολιτικό σκάνδαλο.
Βένη Γεωργακλή

Το Δίκτυο
(Sydney Lumet, 1976)
Όταν δημιουργήθηκε αυτή η ταινία τα αμερικά-
νικα ΜΜΕ άφηναν πίσω τους τον prime time hit 
πόλεμο του Βιετνάμ και την ευπώλητη σκανδα-
λοθηρία του Γουότεργκειτ για να υποδεχτούν 
«εν ψυχρώ» τον θαυμαστό καινούργιο κόσμο 
του Τεντ Τερνερ, του αερόμπικ και του Ρήγκαν. 
Η τηλεόραση έχει στερέψει απο θέαμα όταν ο 
Howard Beal παρουσιαστής ειδησεων παθαίνει 
νευρικό κλονισμό ύστερα απο την απολυσή 

του και το δίκτυο βρίσκει στο πρόσωπο του 
εναν προφήτη-δημαγωγό, Άγιο Τηλεκαραγκιό-
ζη και μαγνήτη οργισμένων πατατοκέφαλων 
τηλεθεατων. Το δίκτυο εμπορευματοποιεί την 
παράνοια για να σωθεί στην αγορά, κάνει show 
με τρομοκράτες τους οποίους πληρώνει και 
ισοπεδωνει κάθε αμφιβολία κυνισμού.Τότε ο 
«θεός» αποκαλύπτει στον Beal την αλήθεια του 
κόσμου, για την Μητέρα Επιχείρηση που θα 
κυβερνά τους πολίτες-μετόχους εν ειρήνη και 
η τηλεθεαση πέφτει. Ο Howard Beal ειναι κήρυ-
κας του κεφαλαίου -δεν μπορεί να απολυθεί-
πρέπει να πεθάνει. Και επειδή πάνω απ όλα οι 
δημοσιογράφοι οφείλουν να προστατεύσουν 
την ακεραιότητα του λειτουργήματος και την 
αξία του θεάματος, ιλαροτραγικά μα και τόσο 
ειλικρινά, ένας πληρωμένος τρομοκράτης θα 
καλύψει με το αίμα ενός ανεξέλεγκτου φερε-
φώνου την υποκρισία που κανείς δεν παραδέ-
χεται οτι βλέπει, On Air.  .  .
Πανογιάννης Καραντζής

Έτοιμη για όλα
(Gus Van Sant, 1995)
Στην ταινια «Έτοιμη για όλα» η Νικόλ Κίντμαν 
ενσαρκώνει την υπερφιλόδοξη Σουζάν Στόουν, 
μια όμορφη επαρχιωτοπούλα με ένα μόνο όνει-
ρο: να βγει στην τηλεόραση. Όσο πιο διάσημη 
γίνει τόσο το καλύτερο. Προκειμένου να πραγ-
ματοποιήσει το όνειρο της εργάζεται σκληρά 
σε τοπικό σταθμό χρησιμοποιώντας θεμιτά και 
αθέμιτα μέσα. Η ταινία παρουσιάζει την παρα-
νοϊκή φιλοδοξία ανθρώπων που εμπλέκονται 
στα ΜΜΕ προκειμένου να ικανοποιήσουν το 
ναρκισσισμό τους και την ανάγκη τους για 
προβολή. Η Κίντμαν σε σκηνοθεσία Γκας Βαν 
Σάντ δεν διστάζει να δολοφονήσει τον κινη-
ματογραφικό της σύζυγο που μπαίνει εμπόδιο 
στη λύσσα της για προβολή. Η Σουζάν Στόουν 
είναι ένα αφελές τραγικό πρόσωπο, θύμα της 
λάμψης των τηλεπερσόνων και της δύναμης 
της τηλεόρασης που πληρώνει το όνειρο με το 
θάνατό της.           
Μαριάννα Τσίλη

Bios και πολιτεία 
(Νίκος Περράκης, 1987)
Ο «Καραμαζόφ» απειλεί να ανατινάξει έναν 
δημόσιο οργανισμό αν δεν τον βγάλουν στην 
τηλεόραση! Η κυβέρνηση ελέγχοντας τα ΜΜΕ 
δεν επιθυμεί να χαριστεί στον τρελό με τα 
εκρηκτικά. Πώς είναι δυνατόν να τον αφήσουν 
να σολάρει στην κάμερα και να τον ακούσει το 
πανελλήνιο; Το πλήγμα θα είναι σοβαρό! Αν 
όμως δεν γίνεται να το αποφύγουν,  γιατί να 
μην το χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους;
 Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα ΜΜΕ και τα 
ΜΜΕ με τη σειρά τους χρησιμοποιούν ό,τι γου-
στάρουν από εταιρείες μέχρι συνειδήσεις! Έτσι 
ακόμα και ο ανένταχτος «Καραμαζόφ» σενιά-
ρεται - χωρίς την θέληση του - με μπλουζάκι 

μάρκας για να βγει στο γυαλί, όπως σενιάρο-
νται και τα κείμενα του που δεν θυμίζουν σε 
τίποτα αυτά που ήθελε αρχικά να πει! Μα αλή-
θεια τι ήθελε να πει;
Πολύμνια Σουλιώτη

A face in the crowd
(Elia Kazan, 1957)
Ένα ανθρωπάκι που του «χαμογελάει» η τυχή 
του και από ασήμαντος, περιπλανόμενος, με-
θύστακας μουσικος, γίνεται αστέρι της τηλεό-
ρασης.. Αρχικά αδιαφορεί για τα χρήματα και 
δεν συμμορφώνεται με τους τηλεοπτικούς κα-
νόνες κάνοντας έξαλλους τηλεοπτικούς παρα-
γωγούς και σπόνσορες.Το κοινό τον λατρεύει 
ακριβώς για τον ίδιο λόγο...γιατί είναι αληθινός, 
ανεπιτήδευτος, άμεσος και αστείος. Ξεφεύγει 
από τα όρια της μικρής επαρχίας και μπαίνει 
στα μεγάλα τηλεοπτικά στούντιο. Και γίνεται 
χωρίς να το καταλάβει το μέσο για να πουλή-
σουν τα προϊόντα τους και για να προωθήσουν 
τον δικό τους υποψήφιο πρόεδρο. Μαγεύεται 
από την κορυφή, μεθάει από την δόξα και τα 
πλούτη, σχηματίζει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό 
του και νομίζει ότι όλοι θα τον ακολουθούν τυ-
φλά. Όμως τα 15 λεπτά που του αναλογούσαν 
κάποια στιγμή εξαντλήθηκαν...Ήταν κι αυτός 
ένα αναλώσιμο προιόν με ημερομηνία λήξης..
Δάφνη Παπανικολάου

Ήρωας κατά λάθος
(Srephen Frears, 1992)
Μια κλασσική ιστορία απόκτησης δόξας από 
το τίποτα. Ένας άνδρας (Dustin Hoffman) που 
βρίσκεται κατά τύχη στο σημείο που συνέβη 
ένα αεροπορικό ατύχημα, σώζει έναν εγκλω-
βισμένο, γεγονός το οποίο παίρνει εξαιρετικά 
μεγάλες διαστάσεις δημοσιότητας. Κανείς δε 
γνωρίζει ποιος ήταν ο «σωτήρας» αλλά όλοι 
ψάχνουν να τον βρουν. Ένας φίλος του αλη-
θινού «ήρωα» (Andy Garcia) φτωχός, χαμένος 
αλλά γνώστης των πραγματικών περιστατικών, 
ιδιοποιείται τη θέση του ήρωα και αποκτά μέσα 
σε μια στιγμή ό, τι δεν είχε μια ζωή. Χρήματα, 
δόξα, γνωριμίες. Διαφθείρεται. Η ματαιοδοξία 
του βρήκε πρόσφορο έδαφος και άνθισε. Και 
όλα αυτά βέβαια, ως ισχυρή απόδειξη της επιρ-
ροής των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που 
κτίζουν και γκρεμίζουν ζωές, υπολήψεις και 
καριέρες εν μια νυκτί. Χωρίς καν να το ερευνή-
σουν ιδιαίτερα. Χωρίς να καταβάλλουν κάποιο 
κόπο. Αναπαράγουν μια πληροφορία χωρίς 
να τους ενδιαφέρει αν είναι όντως αληθινή. Εν 
προκειμένω, έκαναν ήρωα το λάθος άνθρωπο. 
Του έδωσαν τόση εξουσία… κατά λάθος!   
Κατερίνα Κουτσούκη

Ιστορία αριστουργήματος
Salo où les 120 journées de Sodome
(Pier Paolo Pasolini, 1975)
Το 1975 ο Παζολίνι επιχειρεί ένα από τα πιο ρι-
ψοκίνδυνα εγχειρήματα στην κινηματογραφική 
ιστορία. Δίνει σάρκα και οστά στο μαύρο διαμά-
ντι του Σαντ, «120 μέρες στα Σόδομα». Αιρετικό, 
βλάσφημο, προκλητικό! Κι ακόμα πιο προκλη-
τική η μετατόπιση της δράσης στο Σαλό του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, στην ιταλική πόλη που 
συνέδεσε το όνομά της με το φασισμό. Η δομή 
της ιστορίας  κάθετη και γεωμετρική: τέσσερις 
εκπρόσωποι της εξουσίας απάγουν με τη βία 
δεκάξι νεαρά αγόρια και κορίτσια, τα απομονώ-
νουν και τα εξαναγκάζουν σε ένα νοσηρό κύκλο 
αιμομιξίας, σοδομισμού, σαδομαζοχιστικών πε-
ριπτύξεων και κοπρολαγνείας. Τελικά ίσως η πιο 
γνήσια αναρχία να είναι αυτή της εξουσίας. Τε-
λικά ίσως η ιστορία, όπως την αντιλαμβάνεται ο 
ευρωπαϊκός πολιτισμός, να είναι μια φενάκη. Το 
Σαλό μοιάζει βγαλμένο από ένα μεσαίωνα που 
δεν τέλειωσε ακόμα…αυτόν του ανθρώπου. Δεν 
επιδιώκει να γίνει αρεστό. Αντίθετα, υπηρετεί την 
παζολινική αντίληψη περί κινηματογράφου: «επι-
τίθεται», εξοργίζει … Ο καθρέφτης είναι πράγματι 
επώδυνος… Μια ταινία- καταγγελία της εξουσίας 
που καθοδηγεί τα σώματα και μεταμορφώνει τη 
συνείδηση προλέγοντας  αυτό που ο Μαρξ ονό-
μασε γενοκτονία των ζωντανών πολιτισμών. 
Ανδριάνα Κορασίδη

Ιστορία ανοσιουργήματος
Salo où les 120 journées de Sodome
(Pier Paolo Pasolini, 1975)
Ένα ταξίδι 120 ημερών στα Σόδομα θα ήταν σί-
γουρα πιο ενδιαφέρον από την παρακολούθη-
ση του “Salo”. Υποτίθεται πως πρόκειται για μια 
καυστική κριτική στα δεινά του φασισμού, όπως 
και μια σοβαρή οπτική της βίας, σε αντίθεση 
με την καρτουνίστικη προσέγγιση της από το 
Hollywood. Δυστυχώς, σαν πολιτικό σχόλιο το 
“Salo” είναι τόσο αφελές, που κάνει τον Πρετεντέ-
ρη ή ακόμα και το Λιακόπουλο να φαίνονται σο-
βαροί. Αλίμονο, αν περιμέναμε να κατανοήσουμε 
τα δεινά του φασισμού βλέποντας κάποιον να 
τρώει περιττώματα ή να βασανίζεται ανηλεώς για 
2 ώρες. Ο στόχος της ταινίας είναι η πρόκληση 
και η υπερβολή. Είναι λοιπόν ένα exploitation, και 
σαν τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Αντιλαμβά-
νομαι πως το συγκεκριμένο film θα προκαλέσει 
κάποιους συντηρητικούς ή σεξουαλικά καταπιε-
σμένους, και θα τέρψει σίγουρα τους απανταχού 
κοπρολάγνους.  Από την άλλη πλευρά, αδυνατώ 
να αντιληφθώ κάποια καλλιτεχνική αξία μόνο και 
μόνο επειδή το κινηματογραφικό καταστημένο 
και πλειάδα κριτικών έχουν επιβάλλει το “Salo”  
σαν κλασικό έργο. Αντίθετα, θα το τοποθετήσω 
στο ράφι δίπλα στο “Cannibal Holocaust” και στο 
“Bad Taste” και θα το αντιμετωπίσω με την αντί-
στοιχη σοβαρότητα. 
Κώστας Φασουλόπουλος
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MISERY
Του Στίβεν Κινγκ στον 
εξώστη του θεάτρου ΧΩΡΑ 
(ΕΝΔΟΧΩΡΑ)
Σκηνοθεσία: Πέτρος 
Ζούλιας

Ένα θρίλερ στο σινεμά είναι 
κάτι οικείο, αλλά ένα ψυχολο-
γικό θρίλερ στο θέατρο και 
μάλιστα σε μεταμεσονύ-
χτια παράσταση είναι κάτι 
παραπάνω από πρόκληση! Η 
ιστορία εκτυλίσσεται ανάμε-
σα στον  Πωλ Σέλντον (Νίκο 
Ψαρρά), έναν επιτυχημένο 
συγγραφέα ρομαντικών 
μυθιστορημάτων με ηρωίδα τη Μίζερι και 
στη «νούμερο ένα» θαυμάστριά του, Άννυ 
Γουίλκς (Ανέζα Παπαδοπούλου). Ο Πωλ νιώθει 
την ανάγκη να δραπετεύσει από μια Μίζερι 
που τον έχει φυλακίσει… Ένα αυτοκινητιστικό 
ατύχημα τον φέρνει στο απομονωμένο αγρό-
κτημα της Άννυ… Εκείνη, πρώην νοσοκόμα, 
ψυχασθενής και κατηγορούμενη για πολλούς 
φόνους, τον φυλακίζει και αναλαμβάνει να 
τον περιθάλψει… Όταν συνειδητοποιεί ότι ο 
Πωλ «σκοτώνει» στο τελευταίο του βιβλίο τη 
Μίζερι, με την οποία τόσο έχει ταυτιστεί, σοκά-
ρεται. Τον βασανίζει, τον εκβιάζει ψυχολογικά, 
τον βάζει να κάψει την τελευταία συγγραφική 

του απόπειρα που θα τον έπαιρνε μακριά από 
τη Μίζερυ που τον στοίχειωνε τόσα χρόνια, 
τον εθίζει στα ναρκωτικά και τον αναγκάζει 
να της γράψει την «επιστροφή της Μίζερι». Η 
αγαπημένη της ηρωίδα πρέπει να ζήσει πάση 
θυσία ακόμα και αν χρειαστεί να πεθάνει 
ο δημιουργός της! Ο Πωλ, σε ένα συνεχές 
«παιχνίδι αντοχής», τα καταφέρνει! Τελειώνει 
το βιβλίο, αλλά αποφασίζει να επαναστατήσει! 
Αποτρελαίνει την Άννυ και στο τέλος τη σκο-
τώνει… Το φινάλε του έργου μάς αιφνιδιάζει. 
Όταν εισβάλλει η αστυνομία στο σπίτι, βρίσκει 
ένα Πωλ σε πλήρη σύγχυση, αλλά η Άννυ δεν 
υπάρχει πουθενά! Ήταν δημιούργημα της 
αρρωστημένης φαντασίας του συγγραφέα; 

Μια αναμέτρηση με τον εαυτό του και με το 
κοινό του; Αυτό που μένει στο τέλος είναι ο 
συμβιβασμός και η συμφιλίωση του ήρωα με 
την άλλη πλευρά του εαυτού του… 
Πολύ καλή η ερμηνεία του Νίκου Ψαρρά ως 
Πωλ που έχει παγιδευτεί μέσα στο ίδιο του το 
δημιούργημα. Η Ανέζα Παπαδοπούλου προ-
σεγγίζει το ρόλο της με ευαισθησία και τρυ-
φερότητα, αποδίδοντας μια Άννυ άρρωστη 
ψυχικά, πονεμένη και γλυκιά που συγκινεί… 
Στο δεύτερο μισό η ένταση κορυφώνεται συ-
νεχώς κρατώντας τα νεύρα τεντωμένα μέχρι το 
τελευταίο λεπτό.
Έλενα Γαλανοπούλου 

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ NEGROMIKELE
Στο Θέατρο ΦΟΥΡΝΟΣ
Προσαρμογή κειμένου, σκηνοθεσία: 
Λάμπρος Παπαγεωργίου, Ιουλία Ριζοπούλου

Μπαίνοντας στην αίθουσα του θεάτρου, η αίσθηση του μαύρου 
χρώματος να κυριαρχεί και να σε «ψυχοπλακώνει» σε γεμίζει επι-
φυλάξεις για τη συνέχεια της βραδιάς. Αρκούν όμως οι πρώτες 
τρεις λέξεις του σεναρίου δια στόματος μπάτλερ για να σε κάνουν 
να αλλάξεις γνώμη. Εξάλλου στη γειτονιά της Negromikele (= 
Μαυρομιχάλη) όλα είναι δυνατό να συμβούν και σίγουρα τίποτα 
δεν είναι αυτό που φαίνεται. Ένα παλιό εγκαταλελειμμένο ξενοδο-
χείο, ένας περίεργος και εκκεντρικός ιδιοκτήτης, πολλοί και ξεχω-
ριστοί προσκεκλημένοι συνθέτουν ένα άκρως ενδιαφέρον σκηνι-
κό καθώς μαζί με τους θεατές προσπαθούν να διαλευκάνουν ένα 
έγκλημα «που δεν έχει διαπραχθεί ακόμα». Μια μαύρη κωμωδία 
εμπνευσμένη από την κινηματογραφική ταινία “Death by Murder” 
του Neil Simon με αστείρευτο χιούμορ που θα ταρακουνήσει τον 
καθένα. Οι ερμηνείες των ηθοποιών της ομάδας Non  Sense πολύ 
καλές και η εξυπηρέτηση του προσωπικού του θεάτρου εξαιρε-
τική. 
«Καλώς ήρθατε! Σας περιμέναμε…»
Κατερίνα Κουτσούκη

Διανομή
lucky people: Ελεύθερο Θέατρο 
the mouth: Υπουργείο Πολιτισμού

Λίγα λόγια για το έργο...
Στις 11 του περασμένου Δεκέμβρη τα θέατρα: 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΑΠΛΟ, ΑΤΤΙΣ, ΝΕΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ, ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΟΔΟΥ ΚΥΚΛΑ-
ΔΩΝ, ΠΟΡΕΙΑ, ΠΟΡΤΑ, ΣΤΟΑ, ΤΕΧΝΗΣ, ΝΟΤΟΥ, 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, THESEUM 
ENSEMBLE υπέγραψαν ένα ενιαίο κείμενο ενά-
ντια στην άνιση κατανομή των επιχορηγήσεων 
μεταξύ των δύο κρατικών σκηνών και του ελεύ-
θερου θεάτρου, εκθέτοντας παράλληλα, και 
κάνοντας γνωστό, το τεράστιο πρόβλημα των 
ελλειπών και καθυστερημένων επιχορηγήσεων 
και των οικονομικών προβλημάτων του ελεύθε-
ρου θεάτρου. Το κείμενο, που μοιράστηκε κυρί-
ως στις παραπάνω θεατρικές σκηνές, τέλειωνε 
ζητώντας από το ΥΠΠΟ και την πολιτεία να πά-
ρει θέση και να μη στρουθοκαμηλίζει μπροστά 
στο δυσοίωνο οικονομικά μέλλον του ελεύθε-
ρου θεάτρου.

Μέρος Α’
Την αλλαγή στο καθεστώς των θεατρικών επι-
χορηγήσεων ανακοίνωσε το Φεβρουάριο ο 
υπουργός Πολιτισμού Μιχάλης Λιάπης. Τα κρι-
τήρια που θα ορίζουν πλέον το ύψος των επιχο-

ρηγήσεων θα είναι 
η κινητικότητα, η 
παροχή στέγης σε 
νέους άστεγους θι-
άσους, η μετάβαση 
στην επαρχία και η 
συνεργασία με τα 
εκεί ΔΗΠΕΘΕ. Οι 
επιχορηγούμενοι 
θίασοι θα διαχωρί-
ζονται πλέον σε δυο 
κατηγορίες: τους λε-

γόμενους «ιστορικούς» θιάσους από τη μια, που 
θα κρίνονται από το ΕΚΕΘΕΧ (Εθνικό Κέντρο 
Θεάτρου και Χορού) και από την άλλη, στα θε-
ατρικά σχήματα τα οποία θα κρίνονται από τη 
Γνωμοδοτική Επιτροπή. Σκοπός του νέου αυτού 
εγχειρήματος θα είναι το πιο δίκαιο μοίρασμα 
των επιχορηγήσεων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο 
του ΕΚΕΘΕΧ Γ. Δραγώνα, τα κριτήρια για το χα-
ρακτηρισμό ενός θεάτρου ως «ιστορικού» είναι 
η συνεχής, μακρόχρονη λειτουργία σε ιδιόκτητη 
ή μονίμως χρησιμοποιούμενη στέγη και ο ίδιος 
ο καλλιτεχνικός διευθυντής του σχήματος. 

Διάλειμμα
Θυμάστε τι διαβάσατε πριν για το ΕΚΕΘΕΧ και 
τον χωρισμό των θεάτρων σε «ιστορικά» και μη 
και κάτι τέτοια περίεργα; Ε, ξεχάστε τα. Γράψε 
άκυρο βρε αδερφέ.

Μέρος Β’
(Συνέντευξη του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, 
καλλιτεχνικού διευθυντή του Θεάτρου του Νέου 
Κόσμου)
Πώς κρίνετε το διαχωρισμό της επιχορήγησης 
μεταξύ του Εθνικού Θεάτρου και των άλλων 
θεάτρων;
 Στην ουσία είναι διαφορετικό το νομικό καθε-
στώς για τις επιχορηγήσεις των θεάτρων που 

είναι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και 
άλλο για το Εθνικό Θέατρο. Το Εθνικό Θέατρο 
έχει δικό του «κωδικό» στο Υπουργείο Οικονο-
μικών, που σημαίνει ότι παίρνει κατευθείαν τα 
χρήματα, ενώ τα ιδιωτικά θέατρα μέσω επιχο-
ρηγήσεων που δίνει το Υπουργείο Πολιτισμού. 
Τα χρήματα που παίρνει το Εθνικό Θέατρο και 
το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος είναι γύρω 
στα 20.000.000 ευρώ, ενώ τα ιδιωτικά θέατρα 
παίρνουν το πολύ 3.000.000 ευρώ. Η παραγω-
γικότητα όμως και η καλλιτεχνικότητα των ιδιω-
τικών θιάσων είναι πολλαπλάσια των κρατικών 
θεάτρων και από την πλευρά καλλιτεχνικού 
αποτελέσματος, αλλά και από την πλευρά απα-
σχόλησης ανθρώπων. 

Ποια είναι τα κριτήρια τώρα; Ποια κατά τη 
γνώμη σας θα έπρεπε να είναι τα κριτήρια και 
ποιοι καθορίζουν τις επιχορηγήσεις;
Τα κριτήρια είναι γενικά γνωστά. Όλες οι επιτρο-
πές την ίδια λογική και τα ίδια κριτήρια βάζουν, 
όπως η παλαιότητα των θεάτρων, η στέγαση, 
μιας και θέατρα που έχουν «στέγη» έχουν και 
πιο σταθερά έξοδα ετησίως, το ρεπερτόριο, το 
καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, οι περιοδείες στην 
επαρχία, το ελληνικό έργο. Δε βρίσκεται εκεί 
το πρόβλημα. Πιστεύω ότι στις επιτροπές δεν 
πρέπει να βρίσκονται ηθοποιοί γιατί οι ηθοποιοί 
που εργάζονται δε βλέπουν θέατρο -τη στιγμή 
που υπάρχουν τόσα πολλά θέατρα στην Αθήνα- 
και δε βλέπουν τους θιάσους που έχουν κάνει 
αίτηση για επιχορήγηση. Είμαι υπέρ του να είναι 
επαγγελματίες θεατές, δηλ. θεατρολόγοι, κριτι-
κοί και δημοσιογράφοι -υποτίθεται πως λόγω 
της δουλειάς τους παρακολουθούν πολύ θέα-
τρο- γιατί έχουν δίκιο οι νέοι θίασοι που αναρω-
τιούνται γιατί απορρίπτονται ή παίρνουν μικρό 
ποσοστό, όταν δεν ξέρουν καν τη δουλειά τους.

Ιδέα & Δραματουργική Επεξεργασία: 
Έλενα Γαλανοπούλου, Σία Γεωργοπούλου, Τίνα 
Δούκα, Λητώ Καλογεράκη, Αργυρώ Καρανικόλα, 
Νάντια Κατή, Ηλίας Κολοκούρης, Κατερίνα Κου-
τσούκη, Νάσια Μουγγού, Αλέξανδρος Χαντζής

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Hey lucky people, North and South
This is your leader, I'm called "the mouth"
We' re gonna play a game that's funny
Get the, get the, get the ΜΟΝΕΥ ! ! !

Η θεατρική ομάδα του 
Καλειδοσκοπίου παρουσι-
άζει το έργο «ΛΕΦΤΑ ΣΤΑ 
ΘΕΑΤΡΑ ΡΕ!», βασισμένο 
στο γνωστό τραγούδι του 
Goran Bregovic “Get the 
Money”.
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Ταξύδια στον Κόσμο
Ό,τι και να σπουδάζεις σ’ αυτή την έρμη πόλη, το σίγουρο είναι 
οτι ένα μάστερ στην τέχνη της «ζαντοποίησης» το ‘χεις στο τσεπάκι...

Τα Ξύδια στα Ταξίδια
Πριν τελειώσει το σχολείο ήταν αρχάριος. Είχε 
μεθύσει μόνο λίγες φορές πίνοντας «μπυρό-
νια». Ήταν μαγκιά να το λες έτσι! Στην Αντίπα-
ρο, στις πρώτες διακοπές, αγόρασαν τσικουδιά 
και μάλιστα είχαν κλέψει και μερικά σφηνάκια. 
Μετά τα πρώτα τσουγκρίσματα,απ’ ό,τι του 
λένε, κατέβαζε την τσικουδιά σα νερό. Κου-
τουλιαζόταν την επόμενη και προσπαθούσε 
να συνειδητοποιήσει ότι είχε απώλεια μνήμης! 
Στη Σκιάθο λάτρεψε τα υποβρύχια! Γούσταρε 
πάρα πολύ αυτό το «μια κι έξω». Όταν πήγαν 
Ίο γνώρισαν μια παρέα και μαζί το ούζο με ρο-
δάκινο! Ήταν, ό,τι έπρεπε για να καταλήξει ανά-
σκελος στα πεζούλια της πλατείας. Εκεί ήπιε και 
μανολάδα! Έτσι του το ‘πανε και δε νοιάστηκε 
να μάθει τι ήταν. Στην Αμοργό η ψημένη ρακή 
έδινε και έπαιρνε. Στην Πάτρα αποθέωσαν όλοι 
μαζί τη μαυροδάφνη. Πάντα και παντού με μια 
ευθυμία όλο χαζομάρα. Κάνεις αυτά που αλ-
λιώς δε θα τα έκανες ποτέ και φιλοσοφείς για 
να καταλήξεις στο συμπέρασμα ότι «οι φυσα-
λίδες μιλάνε»... 
Νάντια Κατή

Ονειροποσίες
Άλλη μια κουραστική μέρα κωλο-
βάρεματος τελείωσε. Ο διάλογος 
με τον εαυτό χρόνιος, γνωστός και 
μόνιμος. «Δεν έχω πτυχίο»….Να το 

πρώτο τζιν – τόνικ... Δεύτερο τζιν. Είναι καλο-
καίρι, καύσωνας, τα τζιτζίκια αυτοκτόνησαν. «Τι 
κάνω με τη ζωή μου; Εεεε;». Ποτό νούμερο τρία, 
τέσσερα, πέντε και ούτω καθ’ εξής. Μυαλό θο-
λωμένο, στόμα μουδιασμένο. Το δωμάτιο γυ-
ροφέρνει. Πτώση στο κρεβάτι. Μεθύσι. Το ξύδι 
φέρνει  όνειρα. «Μέσα στο παλάτι του νάνου 
ρωμαίου αυτοκράτορα, μια γιαγιά – πουτάνα 
να του χαϊδεύει τα μαλλιά. Είμαι στο κέντρο 
αλυσοδεμένος. Μου’ χουν φορέσει πάνες μω-
ρού και οι θεατές ουρλιάζουν στα αυτιά μου. 
Μιλάει στριγκλίζοντας «Και τώρα καλοί μου 
υπήκοοι , θα τον βάλουμε να παίξει το παιχνίδι 
μας!». Τσιρίζουν! «Ποιο παιχνίδι ρε παιδιά;». Οι 
λεγεωνάριοι μου στουμπώνουν ένα σωλήνα 
στο στόμα. Οι χορεύτριες βγαίνουν με καπνούς 
στη σκηνή. Η εντολή δόθηκε. Η πισίνα με το 
κρασί αδειάζεται στο στόμα μου. Πνίγομαι. Ο 
αυτοκράτωρ χειροκροτεί…. ΠΝΙΓΟΜΑΙΙΙΙ… »  
Ξυπνάω, ακόμα είμαι «χάλια». Το στομάχι βου-
ίζει από τα κύματα αλκοόλ. 1,2,3,4,5,6,7 ποτά 
μεταβολή- ΜΑΡΣ! Εμετούλης… Καλά μεθύσια. 
Καληνύχτα σας!
Γιώργος Ρομπόλας    

Αλκοόλ και Μπουζούκια
Ξεφάντωμα σε μεγάλη πίστα χωρίς ουίσκι και 
γαρύφαλλο είναι σαν να ξεκινάς για ταξίδι στην 
εθνική χωρίς βενζίνη. Κάτι σαν καύσιμο είναι 
και αυτό, νυχτερινό, μόνο που το πληρώνεις 
λίγο παραπάνω. Είτε ακούς τα φιντάνια του 
Fame Story στις 12, είτε το «μεγάλο όνομα» 
κατά τις 2, είτε χορεύεις τσιφτετέλι και ζεϊμπε-
κιές, είτε σαπίζεις στο τραπέζι την ώρα των 
λεγόμενων «καψουροτράγουδων», το ποτήρι 
με την ουισκάρα on the rocks γίνεται προέκτα-
ση του χεριού σου. Φρόντισε το στομαχάκι να 
είναι γεμάτο διότι πολλές μπόμπες κυκλοφο-
ρούν και δε θέλεις να σε βρει το ξημέρωμα 
στις τουαλέτες με την ουκρανή κυρία από έξω 
να σου φωνάζει «Ντεσποινίς, είναι καλά;». Φεύ-
γοντας, το να θυμίζεις  τον Ορέστη Μακρή σε 
σκωτσέζικη έκδοση δεν είναι και τόσο τραγικό, 
εκτός και αν οδηγείς ή είσαι ανεξέλεγκτος γενι-
κότερα. Διότι ως γνωστόν, «τα τσιγάρα, τα ποτά 
και τα ξενύχτια, έχουν κλείσει τα καλύτερα τα 
σπίτια» ! 
Κατερίνα Κουτσούκη

Ξύδια στο σπίτι
Ξημερώνει μία συνηθισμένη μέρα, όπου ξέρεις 
εκ των προτέρων πώς θα εξελιχθεί. Μεγάλο 
λάθος! Πάμε πάλι... Είναι πρωί, χωρίς ιδιαίτερο 
λόγο, υπάρχει μία μελαγχολία που πλανάται, 

ίσως να φταίει ο ήλιος, το δροσερό αεράκι 
που υπόσχεται και προμηνύει μία ευχάριστη 
και ομαλή εξέλιξη της ημέρας. Κατευθύνεσαι 
προς την κουζίνα, φτιάχνεις καφέ, ανοίγεις το 
ραδιόφωνο και μ’ένα κενό βλέμμα χαζεύεις 
μια τον ουρανό, μια το δρόμο. Φτάνει μεσημέ-
ρι. Μετά το φαγητό, πίνεις ένα μεγάλο ποτήρι 
μαυροδάφνη. Ωραία ήταν, το ξαναγεμίζεις. 
Αφού περάσει λίγη ώρα και βλέπεις πως είσαι 
ok ακόμα, αποφασίζεις να πιεις λίγη βότκα για 
αλλαγή, αρχίζεις να νιώθεις έντονη ευφορία, 
όμως ξαφνικά, ατονία διαπερνά το κορμί σου, 
ξαπλώνεις να ηρεμήσεις. Την επόμενη στιγμή 
που ανοίγεις τα βλέφαρά σου, συνειδητοποιείς 
πως έχει νυχτώσει. Βιάζεσαι να ετοιμαστείς για-
τί είχες κανονίσει να βγεις. Ζαλίζεσαι, περιφέρε-
σαι στο σπίτι, βλέπεις αίματα κάτω, το ίδιο και 
στα χέρια. Μα τί έγινε; Δεν υπάρχει χρόνος για 
σκέψεις, ντύνεσαι, βγαίνεις, διψάς έντονα, έχεις 
τρομερό πονοκέφαλο... Καταλήγεις σ’ένα μπαρ. 
«Τι θα πάρετε;», ρωτά ευγενικά η νεαρή κοπέ-
λα. «Μία βότκα, παρακαλώ». Μετά το ποπ, δεν 
έχει στοπ. Κάπως έτσι τελείωσε εκείνη η μέρα, ο 
πονοκέφαλος άργησε να φύγει, παρ’όλα αυτά, 
εξακολουθείς να πίνεις. Γιατί;
Νάσια Μουγγού
                                         

Πιώμα χωρίς λόγο
Ένα συνηθισμένο βράδυ εαρινού εξαμήνου… 
Ο καιρός είναι προκλητικά υπέροχος μ’ έναν ξά-
στερο ουρανό πάνω απ’ το κεφάλι μας. Δηλα-
δή πάνω απ’ το κεφάλι μας είναι δύο πατώματα 
ακόμα και μετά ο ουρανός! Ανέλπιδες προσπά-
θειες να τελειώσουμε μια εργασία της οποίας 
το deadline πλησιάζει απειλητικά. Βιβλία, άγ-
χος, σημειώσεις, νεύρα, καφέδες και τσιγάρα 
όλα διάσπαρτα στο φοιτητικό σαλόνι.
Χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα αλλιώς θα φου-
ντάρουμε από τον τέταρτο!
Ένα κρασάκι για χαλάρωση και μετά συνεχίζου-
με... τα γέλια πολλαπλασιάζονται, τα ντεσιμπέλ 
ανεβαίνουν και το πρώτο μπουκάλι αδειάζει. Α! 

όχι αυτό ήταν το δεύτερο!
«Παιδιά δεν έχουμε άλλο κρασί! Ν’ ανοίξουμε 
ένα Πλωμάρι;» 
Η εργασία έχει πάει περίπατο και το ούζο κατε-
βαίνει σαν νερό.
Τραγουδάμε όλοι μαζί φάλτσα «Το πλοίο θα σαλ-
πάρει για λιμάνια ξένα, για λιμάνια ξέναααα»
Είμαστε και επίσημα πια μεθυσμένοι κι έτσι ο 
χορός από τον καναπέ στο μπαλκόνι μοιάζει 
απόλυτα φυσιολογικός και οι φωνές για ησυχία 
από τα διπλανά διαμερίσματα εντελώς παρά-
λογες!
«Ρε παιδιά, εμείς πότε θα σαλπάρουμε για λιμά-
νια ξένα;» «Τώρα!» «Πάμε;» «Φύγαμε!»
Πολύμνια Σουλιώτη

Το ποτό πίσω απ’ το μπαρ
Το μπαρ είναι γεμάτο ποτά. Όταν φτάνει η 
κάβα πρέπει να τακτοποιηθούν στα ράφια με 
συγκεκριμένο τρόπο ώστε το χέρι να πηγαίνει 
αυτόματα, να μην χάνεται χρόνος, αφού  χρό-

νος=χρήμα. Τα ηχεία παίζουν το “ Money” και 
όλα τα ποτά μπήκαν στη θέση τους, ουίσκι 
δεξιά, λικέρ αριστερά, και μετά ρούμι, τεκίλα, 
βότκα στη σειρά. Λίγες αποδείξεις στην αρχή, 
μπικ, μπικ, μπικ, μπικ, βζζζζζζζζζ, μπικ μπικ 
μπικ μπικ βζζζζζζζζ....., μην μπει η εφορία και 
δει «αχτύπητο» αλκοόλ. Τα πορτοκάλια και τα 
λεμόνια κόβονται επιτόπου, και πάνω στη βια-
σύνη κόβεται και λίγο δάχτυλο. Αυτόματα το 
χέρι πίσω αριστερά στη βότκα, που αρχίζει να 
ρέει άφθονη πάνω από την πληγή για απολύ-
μανση. Πάγος στις παγονιέρες, ξηροί καρποί 
στα μπολ, κρύες μπύρες και μπαίνει ο πρώτος 
πελάτης. Το χαμόγελο φοριέται σβέλτα, παίρνει 

την παραγγελία, πιά-
νει ένα ποτήρι, πάγο, 
ποτό, αναψυκτικό στα 
τυφλά, με κινήσεις 
μηχανικές εισπράτ-
τει τα λεφτά, και το 
ίδιο σβέλτα εξαφα-
νίζεται όταν ο ξένος 
απομακρύνεται από 
την μπάρα. Περιμέ-
νοντας, θα κατέβουν 
γρήγορα δυό σφηνά-
κια απ’ το πιό γλυκό 
μπουκάλι, φυλαγμένο 
για προσωπική χρή-
ση στη ζούλα απ’ τ’ 
αφεντικό, έτσι για να 
περάσει και η υπόλοι-
πη βραδιά στο μικρό 
ποτοπωλείο.
Κατερίνα 
Σκρουμπέλου

Ξύδια και εξετα-
στική
Η ώρα είναι 9 και σε 
13 ώρες δίνω πυρη-
νική φυσική. Ακολου-

θώντας τη συμβουλή φοιτητή που διανύει αισί-
ως το 10ο έτος σπουδών και έχοντας καταλήξει 
στο ότι πρέπει να βάλω σε μία σειρά τη σχολή, 
αποφασίζω να βγω έξω έτσι για γούρι και να 
πιω ν+ν/2 σφηνάκια τεκίλα αφιερωμένα στο 
νέο νόμο πλαίσιο.. Γυρνάω σπίτι λιώμα έχοντας 
πιεί τόσα σφηνάκια όσα θα΄ναι και τα χρόνια 
μου στο φυσικό (οπότε καταλαβαίνετε) και 
μπαίνω στο γνωστό δίλημμα: να κοιμηθώ αυ-
τές τις δύο ώρες που απομένουν ή να το πάω 
σερί; Τελικά νίκησε η νύστα και τώρα βρίσκομαι 
στο αμφιθέατρο έχοντας κατευνάσει τον πονο-
κέφαλο σύμφωνα με τις επιταγές της ομοιοπα-
θητικής ( μετά από ξενύχτι δεν πίνω καφέ..με 
χαλάει όταν τα ανακατεύω). Κοιτάζω τα θέματα 
και νομίζω πως όλα θα ήταν καλύτερα αν μπο-
ρούσα να θυμηθώ τι είναι τα quarks!…Για άλλη 
μια φορά πίνω για να ξεχάσω…
Δάφνη Παπανικολάου
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Αθήνα. Μια αντιφατική πόλη, μια χαώδης σύμπτυξη τεράστιας ποσότητας τσιμέντου 
σε περιορισμένο χώρο. Παρέα με μνημεία, δεσπόζουν επιβλητικά μεγάλα, «σοβαρά» 
κτίρια, τα οποία πλαισιώνονται από γκριζωπά συγκροτήματα με παραθυράκια, μπαλ-
κονάκια, μπλε και πορτοκαλί τέντες και cd στην πρόσοψη, ασπίδες για τους ιπτάμε-
νους φίλους. Ένα μοτίβο που το έχουμε συνηθίσει, αγαπήσει, θαυμάσει, σιχαθεί. Μια 
πόλη που θα πρέπει να απευθύνεται σε όλους, να εκπέμπει την ανάγκη μας να εκφρα-
ζόμαστε, παντού και πάντα, μέσω της τέχνης που είναι τόσο προσιτή σε όλους μας…

ΤΣΙΜΕΝΤΟ VS ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Το μαγικό ραβδάκι πέφτει σαν μάννα εξ ου-
ρανού και αντικαθιστά τις βαρετές και άκρως 
εκνευριστικές διαφημίσεις που έχουν κατακλύ-
σει τους δρόμους, με έργα τέχνης πάσης φύσε-
ως. Πίνακες, κατασκευές, ξυλόγλυπτα δικά μου, 
δικά σου, του Hooper, του Kawara… Η μαμά 
Αθήνα θα μπορούσε να γίνει πιο ανοιχτοχέρα 
με τα παιδιά της και να προσφέρει κοινόχρη-
στους χώρους, όπου ο κόσμος θα μπορούσε 
να παίξει με πινέλα, πηλό, λέξεις – να περνάει 
καλά και να στολίζει τις παρατημένες γωνιές 
της με τα πονήματά του. Η ποικιλία είναι μια 
καλή ιδέα ενάντια στην ανία, έτσι τα διάσπαρ-
τα τραμπολίνα εδώ κι εκεί με γραβατωμένους 
να χοροπηδάνε είναι μια ωραία (και αστεία!) 
εικόνα. Μια φανταστική προσέγγιση είναι να 
βγαίνεις εκεί έξω και να αισθάνεσαι ότι δεν πέ-
ρασες το κατώφλι του σπιτιού σου, ελευθερία 
και άνεση. Εκεί που ο καθένας θα μπορούσε να 
βρει κάτι για τον εαυτό του.
Λίζα Χάντζλικ

ΤΡΑΠΕΖΑ VS ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 
ΣΚΡΟΥΤΖ ΜΑΚ ΝΤΑΚ
Τόνοι ψυχρού χρήματος πάνε κι έρχονται κα-
θημερινά. Τόκοι, κεφάλαια, καταθέσεις και 
χρέη κυκλοφορούν μαζί μας στους δρόμους 
της Αθήνας και ξαποσταίνουν σε μεγάλα, επί-
σης ψυχρά, κτίρια – σήματα-κατατεθέντα της 
Ομόνοιας, της Πανεπιστημίου, της Ακαδημίας 
κ.ο.κ. Ψυχρό χρήμα; Ψυχρά κτίρια; Το θησαυ-
ροφυλάκιο του Σκρουτζ στη θέση μιας τράπε-
ζας αλλάζει τα πράγματα. Το κτίριο στο οποίο 
ποτέ δεν περνάς μια βαρετή μέρα, όσο κι αν 
σε προϊδεάζει εξωτερικά, αντικαθιστά κάποιο 
κτίριο που σε προϊδεάζει στη βαρεμάρα εξω-
τερικά και το επιβεβαιώνει κι εσωτερικά. Άψυ-
χο χρήμα αντικαθίσταται από εκατομμύρια 
νομίσματα και χαρτονομίσματα που το καθένα 
κουβαλά, εκτός από την πραγματική, τεράστια 
συναισθηματική αξία, καθώς και την ιστορία 
από κάποια περιπέτεια σε μια γωνιά του κό-
σμου. Σάμπως και στ’ αλήθεια έτσι δεν είναι; 
Ό, τι έχουμε αποκτήσει (ή χάσει) κουβαλά μια 
ιστορία πίσω του. Αλλά είμαστε πολύ βιαστικοί 
για να τη θυμόμαστε.
Αφροδίτη Φράγκου

ΚΤΙΡΙΟ ΒΩΒΟΥ VS ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΚΑΣ-
ΤΡΟ (HAYAO MIYAZAKI)
Μια φορά κι έναν καιρό…
Υπήρχε ένα τεράστιο γυάλινο κτίριο στην Κη-
φισίας. Σε αυτό δούλευαν πολλοί άνθρωποι οι 
οποίοι πήγαιναν εκεί κάθε μέρα στις 8 το πρωί 
και έφευγαν αργά το βράδυ. Ώσπου μια μέρα 
πάνε στην δουλειά και τι να δουν; Το κτίριο 
δεν ήταν εκεί και στη θέση του υπήρχε ένα 
περίεργο κάστρο! Υπήρξε αναστάτωση αλλά 
αποφασίστηκε όλοι να κάνουν κανονικά τη 
δουλειά τους έστω και σε αυτό το περίεργο 
κάστρο. Όμως, μόλις οι εργαζόμενοι μπήκαν 
στο κάστρο, αυτό άρχισε να κινείται. Στην αρχή 
αργά και στη συνέχεια με μεγάλες δρασκελιές! 
Κάπου στα μισά του δρόμου άρχισε να «φτύ-
νει» CEOs, οι οποίοι φώναζαν και ωρύονταν! 
Τα κινητά τους χτυπούσαν σαν δαιμονισμένα 
αφού η κεντρική διοίκηση απαιτούσε να μάθει 
που πάει αυτό το κάστρο!!! Κανείς δεν ήξερε! 
Και κανείς ποτέ δεν έμαθε μιας και δεν ξαναγύ-
ρισε ποτέ πίσω. Κάποιοι είπαν πως το είδαν σε 
μια παραλία…
Πολύμνια Σουλιώτη

ΑΓΑΛΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ VS ΝΤΑΝΤΑΪΣΜΟΣ
Ήταν 1963 και η Ελλάδα ζούσε από καιρό «με-
γάλες στιγμές» που θα κορυφώνονταν 4 χρό-
νια αργότερα. Τον Μάιο της χρονιάς εκείνης, η 
μεγάλη ελληνοαμερικανική οργάνωση ΑΧΕΠΑ 
έκανε ένα δώρο στην Ελλάδα που ο λαός δεν 
θα ξεχνούσε ποτέ. Ένα άγαλμα του Αμερικα-
νού προέδρου Χάρυ Τρούμαν στήθηκε στην 
Βασ. Κων/νου και με τα χρόνια έγινε ο στόχος 
κάθε αντιαμερικανικής αντίδρασης στην χώρα 
μας. Δεν ήταν λίγες οι φορές που το άγαλμα 
κατεδαφίστηκε από τα εξοργισμένα πλήθη. 
Το πιο αστείο είναι ότι το 2003 το άγαλμα του 
«μεγάλου μας ευεργέτη» αναβαθμίστηκε σε 
προστατευόμενο έργο τέχνης του Δήμου Αθη-
ναίων. Αυτό διόλου δεν σταμάτησε βέβαια τον 
λαό που τον Ιούλιο του 2006, στην διάρκεια της 
αντιπολεμικής πορείας το έριξε για μια ακόμη 
φορά. Στη θέση του, θα μπορούσε να μπει ένα 
έργο αφιερωμένο στους δύο εν λόγω «μεγά-
λους ευεργέτες» της Ελλάδας: τον Χ. Τρούμαν 
και τον Βασιλιά Κων/νο. Το περίφημο νταντα-
ϊστικό έργο του Marcel Duchamp, μια λεκάνη 
τουαλέτας.
Αλέξανδρος Χαντζής

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ VS ΕΒΡΑΪΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ
Τετράγωνος όγκος πνίγει το πανέμορφο Βυ-
ζαντινό μουσείο. Ποτέ μου δεν κατάλαβα τι 
σπουδαίο μπορεί να βρει κανείς στον πόλεμο. 
Ίσως το ότι αποτελεί χαρακτηριστική ανθρώπι-
νη δραστηριότητα μοναδική σε όλο το ζωικό 
βασίλειο. Στάνταρ σχολική εκδρομή. Μεγά-
λωσα και έγινα 22 χρονών γάιδαρος και τώρα 
ξέρω. Τα τρελά βύσματα δεν απομακρύνονται 
από την Αθήνα. Για ξεκάρφωμα λοιπόν σου λέει 
το παιδί υπηρετεί την πατρίδα… στο Πολεμικό 
μουσείο, στο κέντρο της Αθήνας. Προτίμησα 
να σβήσω από τον ιστό της πόλης τον αστείο 
αυτό κύβο (κάποιοι το θεωρούν από αρχιτε-
κτονική οπτική πρωτοποριακό). Θα προτιμού-
σα, λοιπόν, το Εβραϊκό μουσείο του Βερολίνου 
να είναι εκεί να μας θυμίζει τη φρίκη των πρά-
ξεών μας. 
Βασίλης Μαμαλούκας

ΣΠΕΣΙΑΛ ΘΕΝΞ ΤΟΥ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΨΑΞΕ-ΒΡΕΣ: 
w w w. c g s o c i e t y. o r g /
forumdisplay.php?f=138



«Μπεεε» βέλαξε η προβατίνα Μπετίνα κι ήθελε να πει «Τρία». 
Είχαν προηγηθεί άλλα δύο «Μπεεε», δηλαδή «Ένα, δύο». Αυτών 
των τριών «Μπεεε» είχε προηγηθεί ένας τσακωμός. Προσπαθού-
σε να με πείσει η καλή μου η Μπετίνα ότι «Δημοσθένη χωράνε 
τα δυο σου πόδια σε ένα παπούτσι, αρκεί να με ακούσεις! Θα 
πάρουμε ένα παπούτσι που θα είναι νούμερο ενενήντα τέσσερα! 
Τότε θα δεις!» Με το σκεπτικό ότι φόραγα δυο παπούτσια από 
σαράντα εφτά έκαστο. Εγώ θα της έλεγα: «Προβατίνα Μπετίνα, σ' 
αγαπώ και σε σέβομαι, αλλά μη μου λες παλαβά. Δεν γίνεται, δεν 
χωράνε τα δυο μου πόδια σε ένα παπούτσι, έχω μεγάλο κουντου-
πιέ!» Θα της έλεγα.
Αλλά πάσχω από Σύνδρομο Moebius, κι είναι τα νεύρα του προ-
σώπου μου νεκρά και βγαίνει κάτι σα να τραυλίζω κι έτσι κα-
τόρθωσα να φτύσω μόλις ένα «...πιέ» εκ του «κουντουπιέ». Κι η 
Μπετίνα που τα έπαιρνε όλα τοις μετρητοίς κατάλαβε «Πιες». Και 
μέτρησε «Μπεεε, Μπεεε, Μπεεε»  δηλαδή 1, 2, 3 κι ήπιες το δηλη-
τήριο. Θανατηφόρο γάλα εβαπορέ ανέρωτο (Άκρατος που λέγαν 
κι οι αρχαίοι υμών πρόγονοι για τον Οίνο) ανέρωτο με μέχρι τη 
μέση στο ποτήρι ζάχαρη άχνη. Μπλιαχ! Δηλητήριο που σε στέλ-
νει με την μία. Απαπα. Χρειάζεσαι τουλάχιστον μισό κιλό χουρμά-
δες μετά για να συνέλθεις...
Αλλά πριν συμβούν όλα αυτά τα μοιραία, πριν τον τσακωμό, πριν 
το 1,2,3 της Μπετίνας είχε συμβεί κάτι πολύ χειρότερο, κάτι που 
θα άλλαζε τη ζωή μας για πάντα. Ο συμφοιτητής μας, το καμάρι 
του ΜΙΘΕ, ο Παρασκευάς, του είχε σαλέψει. Ήρθε εκείνη τη μέρα 
στη σχολή με ένα όργανο στο χέρι, ένα όργανο από το Μαρό-
κο που έμοιαζε με μπαγλαμάς, αλλά ήταν πολύχρωμο και είχε 
μόνο μία χορδή. Μας έλεγε από παλιά ο Παρασκευάς ότι «ξέρω 
μουσική εγώ κι έτσι», αλλά τώρα έπαιζε μία μονότονη μελωδία 
συνέχεια. Κάτι που έμοιαζε με «Η μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει 
γιατί δεν την παίζουν οι φίλενάδες της». Και τραγουδούσε, αλλά 
όχι αυτούς τους στίχους. Ένα βιδωμένο «Μόνια-μόνια-μόνια, μο-
νιά-μονιά-μονιά» μεταθέτοντας τον τόνο μπρος-πίσω. Μέσα στη 
σχολή. Γινόταν ξεφτίλα ο έρμος ο Παρασκευάς.  Εγώ γέλασα για 
την παρέα μας, ωραία γίναμε τσίρκο σκέφτηκα, αλλά βέβαια δεν 
άκουσα και καλά κι ο νους μου πήγε στο πονηρό με το τελευταίο 
οξύτονο «μονιά». Ρώτησα κουτσά-στραβά τον Παρασκευά «Αφό 

φού αφθό; Χαχαρ» κι εκείνος κατάλαβε ότι εννοούσα «Από πού 
αυτό το τελευταίο μονιά;» Κι απάντησε σαφέστατα ότι μιλάει για 
μια λεμονιά τίγκα στα λεμόνια το τραγούδι. Και ξανάρχισε να τρα-
γουδά μέσα στο κυλικείο.
Το πώς φτάσαμε έπειτα στο να σπάσει ο δίσκος βινυλίου που είχα 
μόλις αγοράσει είναι ένα κάποιο θέμα. Ο Παρασκευάς έπρεπε να 
μαζευτεί κάπως. Η προβατίνα Μπετίνα μου είπε με νόημα «Πάμε 
μαζί στις τουαλέτες; Θέλω λίγο ησυχία!» Εγώ την ψώνισα είναι 
η αλήθεια, την κοιτούσα από πάνω ως κάτω και σκεφτόμουν τι 
ωραία φωνή που είχε. Ώσπου μου είπε ανάμεσα σε πεταγμένα 
χαρτιά υγείας ορθά- κοφτά: «Δημοσθένη! Τον Παρασκευά ση-
κωτό και σπίτι! Τώρα!» Και τον φέραμε στο σπίτι. Η Μπετίνα για 
να τον ενθαρρύνει όπως αυτός έπαιζε στον Μαροκινό μπαγλαμά 
του, άρχισε να βαράει το ντέφι της. «Μόνια-μόνια-μόνια». Εγώ κα-
μάρωνα το νέο μου βινυλιάκι που είχα μόλις αγοράσει από του 
Ζαχαρία, αλλά μετά συνέβη κάτι αναπάντεχο. Μου ήρθε να πάω 
προς νερού μου κι άφησα βιαστικά το βινύλιο στον καναπέ. «Μό-
νια-μόνια-μόνια». Ξαλάφρωσα, αλλά η Μπετίνα είχε ξεθεωθεί με 
το ντέφι κι έκανε μια έτσι σα να πετούσε ανθοδέσμη σε γάμο κι 
έστειλε καταλάθος το ντέφι στον δίσκο μου πάνω.
Κι ο δίσκος ράγισε. Κι έμεινε για πάντα χαραγμένη αυτή η μέρα. 
Στον δίσκο μου απάνω, που όποτε τον βάζω στο πικάπ κάνει ένα 
χοροπηδηχτό κάθε λίγο. Για την ακρίβεια, τριαντατριάμισι χορο-
πηδηχτά της βελόνας ανά λεπτό. Δεν πειράζει. Μόνιμο το πρό-
βλημα, αλλά ο δίσκος παίζει ακόμα, κι εγώ θα συνεχίσω να αγαπώ 
και να σέβομαι αυτόν τον δίσκο και τη Μπετίνα και το ντέφι της. 
Είναι σίγουρο. Πλην όμως μετά την έπιασε αυτή η μανία με τα 
μεγάλα παπούτσια που έπρεπε να αγοράσει για να περπατάμε 
σε ένα πόδι, κι εκείνη η εμμονή ότι χωράνε τα δυο μου πόδια σε 
ένα παπούτσι νούμερου ενενήντα τέσσερα και δεν πρόλαβα. Δεν 
πρόλαβα να της πώ τι ώρα είναι και πήγε κι αυτοκτόνησε. Κι η 
ώρα είναι έντεκα το πρωί, έξω πήρε να βραδιάζει και πού να βρω 
καφεκοπτείο τέτοια ώρα να της πάρω χουρμάδες να συνέλθει; Ε; 

Απελπισία.
e-mail: ilias_kk@yahoo.gr

Μόνιμοι Στύλοι 
του Ηλία Κολοκούρη


