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Valium would 
have helped that 
bash…

Νεύρα... πολλά νεύρα... γιατί; για 
πολλούς λόγους... για πάρα πολλούς 
λόγους... νεύρα με λόγο και νεύρα 
χωρίς. Γιατί ο ΟΤΕ για κάποιον ανε-
ξήγητο λόγο με έχει αφήσει χωρίς 
ιντερνετ από εχθές. Νεύρα για τις 
βραδυνές βόλτες του σκύλου, για 
τα πρωινά ξυπνήματα, για τα ηλίθια 
ξυπνητήρια, για τα λεωφορεία που 
πάντα αργούν, για τους βλάχους 
έλληνες που ΑΚΟΜΑ δεν λένε να 
μάθουν να μην στέκονται στην 
γαμημένη αριστερή πλευρά της 
κυλιόμενης σκάλας στο μετρό (μα 
αν είναι δυνατόν), για τους βλάκες 
που παρκάρουν όπου βρουν, για 
τα κιλά που δεν μπορώ να χάσω... 
Νευριάζω με τις τράπεζες που μου 
τα πρήζουν για να τους πληρώσω, 
με τους ταξιτζήδες που δεν έχουν 
ρέστα (μπάστα ρε φίλε... που πας 
χωρίς ψιλά;), με τους ταξιτζήδες 
που δεν έχουν τρόπους, με τους 
ταξιτζήδες γενικότερα βασικά, με 
τους ανεγκέφαλους μπάτσους, 
τους παπάδες και τους δημόσιους 
υπαλλήλους. Με τα σουπερμάρκετ 
που δεν έχουν τη σοκολάτα που 
θέλω, με τους βρωμιάρηδες που 
πετάνε τα σκουπίδια τους κάτω, με 
τους multiplex κινηματογράφους 
που παίζουν μόνο μαλακίες και τις 
χρυσοπληρώνεις, με τις ουρές στα 

κυλικεία, στις τράπεζες και στα τα-
μεία του zara... Νευριάζω όταν χάνω 
στα παιχνίδια, στα στοιχήματα, στα 
χαρτιά. Νευριάζω με τον εαυτό μου 
που δεν μπορώ να ελέγξω τα νεύρα 
μου και παθαίνω σπαστική κολίτιδα, 
που κόπηκα ξανά στα πρακτικά 
ηλεκτρονικής αν και ήξερα πότε 
ανάβουν τα γαμημένα τα ledάκια 
(%&#~*@!), που το δωμάτιό μου 
είναι σαν βομβαρδισμένο και που 
έχω χάσει εδώ και μέρες το ένα μου 
παπούτσι. Που δεν έχω λεφτά, που 
είμαι ανίκανη να καταλάβω κβάντο, 
που έχω επιπεφυκίτιδα και βάζω 
ένα άθλιο κολλύριο, που παίρνω 
αντιβίωση για μια κωλοφλεγμονή 
στο δάχτυλο και που η τσάντα μου 
είναι σαν φαρμακείο (για προφανείς 
λόγους...). Μα πιο πολύ απ’όλα, με 
νευριάζεις εσύ που όλα τα παραπά-
νω σε αφήνουν αδιάφορο και που 
ποτέ δεν θα καταλάβω πως γίνεται 
ΝΑ ΜΗΝ ΝΕΥΡΙΑΖΕΙΣ!!!! Τα νεύρα 
μου, τα χάπια μου (είναι και πολλά) 
κι ένα ταξί να φύγω... Δάφνη Παπανικολάου

3 



4/5   BRAIN
STORMING Αυτοσχεδιάζοντας σε λευκό φόντο…

. . . . μ α ύ ρ η  ζ ω ή ! . . 

«νεαρός, γύρω στα 20, 

μόνος..τα ρούχα του; 

λερωμένα, βρώμικα»-

μη ντρέπεσαι, πες το!!! 

«..σιχαμένος βρε παιδί 

μου».. Ώστε μόνος.. 

Πού; «σε παγκάκι.. 

παγωμένος..».. «Είμαι 

σίγουρη. .τον είχα 

ξαναδεί, είχα κάνει 

στην άκρη όταν μου 

ζήτησε λεφτά..άντε 

από κει..στην εύκολη 

λύση όλοι τους....είπα...και συνέχισα την κουβέντα μου, χωρίς πολλά 

πολλά..».. «Τύψεις; ..όχι δεν αισθάνομαι.. τι να έκανα; ..ΤΙ να κάνω;».. «Αν 

ήταν φίλη μου; γνωστός μου; ..τότε θα ήταν αλλιώς, θα βοηθούσα, 

θα έψαχνα το γιατί, θα φρόντιζα να ξεκόψουν, να καθαρίσουν.. αλλά 

τι να έκανα; Δεν ήταν.. ένας περαστικός ήταν για μένα».. «Έχεις δίκιο, 

όχι μόνο για μένα, για όλους.. εμείς τον κάναμε περαστικό.. περαστικό 

της ζωής! Δεν τον κρατήσαμε σ’ αυτή, ούτε που προσπαθήσαμε, τον 

αφήσαμε σε ένα παγκάκι της.. μόνο, βρώμικο, παγωμένο.. ΛΕΥΚΟ..» 

Βίκυ Σταθάκη

Λευκός Πύργος: μια ιστορική αναδρομή
Αν και όχι τόσο λευκός στις μέρες μας, αποτελεί σύμβολο της 

συμπρωτεύουσας και ήταν μέρος των τειχών της πόλης, που 

κατεδαφίστηκαν το 1867. Ο Λευκός Πύργος είναι οχυρωματικός πύργος 

του 15ου αιώνα, που χτίστηκε ίσως από Ενετούς. Κατά μία άλλη εκδοχή, 

χτίστηκε στις αρχές του 16ου αιώνα. Αρχικά ονομαζόταν «Πύργος 

των Λεόντων». Το 18ο αιώνα λεγόταν «Φρούριο της Καλαμαριάς» και 

το 19ο, που λειτουργούσε ως φυλακή βαρυποινιτών, «Πύργος των 

Γενιτσάρων» και «Kanli-Kule», δηλαδή «Κόκκινος Πύργος» λόγω του 

αίματος που έβαφε τους τοίχους απ’ τις σφαγές που γίνονταν μέσα. Το 

1890, ο Nathan Gueledi ασβέστωσε τον Πύργο με αντάλλαγμα την 

ελευθερία του. Έκτοτε, ονομάζεται «Beyaz-Kule», δηλαδή «Λευκός 

Πύργος». Σύμφωνα μ’ ένα άλλο σενάριο, ονομάστηκε «Λευκός» από 

την πέτρα της κατασκευής του, που ήταν κατάλευκη. Απ’ το 1985 στον 

Πύργο φιλοξενούνται διάφορες εκθέσεις, όπως για παράδειγμα το 2001 

η «Καθημερινή Ζωή στο Βυζάντιο». Απ’ το 2006 λειτουργεί ως μόνιμο 

Μουσείο της πόλης. Σοφία Λεβαντή

Λευκά κελιά
Φυλακές υψίστης απομόνωσης με 

χαρακτηριστική περίπτωση την 

Δυτική Γερμανία της δεκαετίας 

του 70. Οι φυλακές Στάμχαϊμ 

χτίστηκαν για τον εγκλεισμό των 

μελών της ακροαριστερής RAF. Τα 

περιβόητα κελιά αποτελούνταν 

από ένα τσιμεντένιο τετράγωνο 

με ατελείωτους διαδρόμους 

που χωρίζονταν με σιδερένια 

κάγκελα. Τα δωμάτια για έναν, 

δύο ή τέσσερις κρατουμένους. 

Τα μονά είχαν εμβαδόν 6 τ.μ στα 

οποία ο κρατούμενος έμενε μόνος 

24 ώρες. Το φως ήταν τεχνητό, με 

λάμπες τύπου νέον που δεν έσβηναν 

ποτέ. 

Οι τοίχοι των κελιών βαμμένοι με 

λευκό χρώμα. Οι κρατούμενοι δεν 

θα συναντούσαν κανέναν αν δεν 

υπήρχαν τα γεύματα. Η Ούλρικε 

Μάινχοφ έγραφε από τη απομόνωση 

«Η αίσθηση ότι ανατινάζεται το 

κεφάλι σου. Ότι όπου να 'ναι θα 

σπάσει, θα διαλυθεί». Τα μέλη της 

RAF άρχισαν να αυτοκτονούν το ένα 

μετά το άλλο, το 1976 η Ούλρικε 

Μάινχοφ και τον επόμενο χρόνο 

οι Μπάαντερ, Ράσπε και Ένσλιν. 

Συμβαίνουν αυτά στον αιώνα της 

προόδου…
Γιώργος Βλαχοδημήτρης

Λευκό σώμα προς 
πώληση
Η σάρκα αλλάζει χέρια. Το χρήμα 

αλλάζει χέρια. Η σάρκα αποκτά 

ανταλλακτική αξία σε σχέση με το 

χρήμα. Εμπόριο λευκής σαρκός, 

μαύρης, κίτρινης. Σάρκα χωρίς 

ηλικία. Ψυχή χωρίς διέξοδο. 

Παγιδευμένη με βουντού των 

μάγων της φυλής ή με τον 

εκβιασμό των προαγωγών. Σώμα 

προς πώληση! Δίνει τα λεφτά 

και περιμένει το προϊόν που 

αγόρασε. Νιώθει μια παράξενη 

αίσθηση εξουσίας. Ορίζει τη 

μοίρα ενός κορμιού. Θέτει τους κανόνες και παίζει όπως του αρέσει. Το 

σώμα θα υπακούσει, θα υποταχτεί. Δεν έχει άλλωστε επιλογή. Τα έμψυχα 

όντα έχουν επιλογή, τα άψυχα αντικείμενα όχι. Βιασμός, εκβιασμός, 

παραβίαση. Η βία της εξουσίας του χρήματος πάνω στην αδυναμία 

του κορμιού ενός ανθρώπου. Το κορίτσι με τη λευκή σάρκα που δεν 

το είχε δει ο ήλιος και αυτό την έκανε «ακριβή» νύφη χάνεται στη σκιά 

του κοριτσιού ή του αγοριού στη γωνία που το φεγγάρι το βλέπει να 

περιμένει τον επόμενο πελάτη πεθαίνοντας για να ζήσει. Σοφία-Μαρία 

Παλόγλου

“Καλά, παιδιά, 
πιο λευκή κόλλα 
δεν έχω δώσει 
στη ζωή μου!”
Εξεταστική. Αμφιθέατρο. Στιγμή 

εξέτασης-στιγμή θάνατος. Μια 

λευκή κόλλα μπροστά σου. 

Την κοιτάς , την ξανακοιτάς…

Λευκό! Και όμως κάποια στιγμή 

διακρίνεις κάτι πάνω της: βόλτες 

με φίλους, πάρτυ, ξενύχτια, 

άπειρα μεθύσια, καφέδες, 

αραλίκι, ύπνος, τηλεόραση, 

internet, ξανά καφέδες, ξανά 

ξενύχτια και ούτω καθεξής. 

Είναι ωραία η φοιτητική  ζωή… 

είναι αλήθεια! Αλλά έχει και αυτή 

την άτιμη την εξεταστική που 

έρχεται απρόσμενα. Άλλοι την 

περιμένουν και διαβάζουν , άλλοι 

την αγνοούν και συνεχίζουν 

το καθιερωμένο ξέγνοιαστο 

πρόγραμμά τους , ενώ άλλοι την 

θυμούνται τελευταία στιγμή και 

βρίσκονται αποχαυνωμένοι να 

κοιτούν αυτή την άσπρη κόλλα. 

Δεν πειράζει όμως! Η κόλλα 

αυτή είναι ακριβοπληρωμένη 

και φορτωμένη με όλες αυτές 

τις αναμνήσεις. Και έτσι με τιμή 

και περηφάνια παραδίδεις τη 

«λευκή κόλλα» στον επιτηρητή 

και αποχωρείς με το κεφάλι ψηλά. 

Αλλά ας μην τρελαινόμαστε 

κιόλας ρε παιδιά… Δεν είναι 

εντελώς λευκή! Έχει και κάτι 

παράλληλες μπλε γραμμούλες 

τυπωμένες πάνω της!

Στέλλα Πεπονάκη

Και λευκός και γάμος! 

Φουλ της υποκρισίας 

σα να λέμε. Ο γάμος 

είναι έτσι κι αλλιώς μια 

υποκριτική κοινωνική 

σύμβαση, μια θεατρική 

παράσταση για τα μάτια 

του κόσμου. Αν είναι και 

λευκός, αναρωτιέται κανείς, ποιος ο λόγος. Τόσος κόπος, τόσα έξοδα, τόση 

προσποιητή χαρά για να μη φτάσεις καν στο «ψητό»;

Αν δε μιλάμε για 70χρονο αγρότη, που θέλει να αποκαταστήσει την όμορφη 

Βουλγάρα που του έκανε τα γλυκά μάτια-ας όψεται η άτιμη η ελληνοποίηση-

με την κρυφή ελπίδα να μετατρέψει το γάμο από λευκό σε «ματωμένο», τότε 

έχουμε να κάνουμε ή με τον καλό Σαμαρείτη ή με τον μεγάλο μαζοχιστή! Εκτός 

των ανωτέρω κλινικών περιπτώσεων, μπορούμε να φανταστούμε έναν ακόμη 

εθελοντή αυτόχειρα, που κυκλοφορεί ανάμεσά μας και η ιστορία του δεν προκαλεί 

θυμηδία. Φαίνεται φυσιολογικός, είναι δέσμιος της κοινωνικής υπο-κριτικής και 

χρειάζεται μια βιτρίνα φιλήσυχης οικογένειας για να μπορεί να φυτοζωεί. Γι’ αυτόν, 

ένας λευκός γάμος δεν είναι το σκοινί της κρεμάλας, αλλά το φέρετρο της ήδη 

νεκρής ζωής του. Και στα δικά σας οι ελεύθεροι! Σία Γεωργοπούλου

Ένας γάμος 
ντυμένος 
στα λευκά

Λευκός 
θάνατος....

Η «λευκή ψήφος» ήδη από τα χρόνια 

του Λουκιανού υπήρξε η σταθερή 

αποθήκη ενίσχυσης του νικητή την 

τελευταία στιγμή της εκλογικής 

αναμέτρησης. Με την λογική του 

«μάζευε κι ας είν΄ και ρώγες» το 

κόμμα εξουσίας ωφελείται από την 

λευκή ψήφο.  «Θέλω να τον ψηφίσω, 

αλλά θέλω να έχω και την συνείδησή 

μου ήσυχη. Ναι μεν, αλλά…» Άρα λευκό δαγκωτό. Η λευκή ψήφος είναι για 

τους αναποφάσιστους, αλλά συμβιβασμένους πολίτες που νίπτουν τας 

χείρας τους όταν καλούνται να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Χωρίς 

να απέχουν, με παθητικότητα και τάση ανοχής υποστηρίζουν έμμεσα μια 

κατάσταση που ενίοτε κατακρίνουν. Ακόμη και αν είναι η πιο προσχηματική 

και επιφανειακή έκφανση της δημοκρατίας η καραμέλα των εκλογών, ωστόσο 

είναι μια διαδικασία η οποία αν γίνει αντιληπτή με ωριμότητα μπορεί να αλλάξει 

πολλά. Μαρία Κουτσανδρέα

Λευκή ψήφος - 
δεν είναι Γιάννης, 
είναι Γιαννάκης!

«ΕΝ ΛΕΥΚΩ»

…Λευκή μου τύχη και λευκή 
ζωή μου
Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο 
γκρίζο
Βλέπω στο άσπρο σας την 
προβολή μου
και το μετά απ' το μετά 
γνωρίζω
Αν είχα θάρρος για να πω το 
"έλα"
τώρα δε θα 'χα τη φωτιά στο 
αίμα
Αν είχε χρώμα θα 'ταν άσπρη 
η τρέλα
Αν είχε σώμα θα 'ταν πάλι 
ψέμα.

Κοίτα τα χέρια πώς γυρνούν 
στον τοίχο
σαν να χορεύουνε με τη 

σιωπή μου
κι εγώ που χρόνια γύρευα το 
στίχο
που θα εξηγήσει τη βουβή 
ζωή μου
μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη
και τη χαρίζω σ' όποιον μ' 
εξηγήσει
να 'χει το μέλλον μου να 
επιλέξει
ποιο παρελθόν μου θα ξανα-
γυρίσει (...)

Τίποτα σημαντικό.
Ζω μονάχα εν λευκώ... 

-Μια ζωή «εν λευκώ» μέσα 
από το ομώνυμο τραγούδι 
της Νατάσας Μποφίλιου 
σε στίχους του Γεράσιμου 
Ευαγγελάτου.

Σκίτσα: Κατερίνα Ψημμένου, Σωτήρης Μητσούλας
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Τώρα, άντε βρες άκρη με τα λατινικά φίλε 
φιλόλογε… Να ’ναι καλά Φροντιστήρια 

και Λύκεια κι ο ίδιος ο Οβελίξ που σε 
κάνανε να εξοβελίσεις τα λατινικά απ’ την 
σκέψη σου κι απελπισμένος ν’ αναστενάζεις 

«Είναι τρελοί αυτοί οι Ρωμαίοι…» Ίσως 
πάλι και να μπορεί να σωθεί κάτι. Όπως 
και να έχει, επιτέλους κυκλοφόρησε κι ένα 
βιβλίο - εργαλείο για τα λατινικά! Η Λατινική 
Γραμματική του B. Bortolussi σε μετάφραση 
Διονύση Μπενέτου είναι σωσίβια και πολύ 
χρήσιμη. Τα μορφολογικά και συντακτικά 
φαινόμενα παρουσιάζονται με βάση τις 
τελευταίες έρευνες της γλωσσολογίας και για 
πρώτη φορά σε απλά, σύγχρονα ελληνικά. 
Ένα άλλο atout του βιβλίου είναι ότι (σαν 
τα links στο διαδίκτυο) σε παραπέμπει ανά 
πάσα στιγμή σε προηγούμενες ή επόμενες 
παραγράφους για αποσαφήνιση κάποιας 
έννοιας που τυχόν έμεινε άλυτη. Το βιβλίο 
βρίθει παραδειγμάτων που βοηθούν τον 
φοιτητή να κατανοήσει το φαινόμενο που 
μελετά. Δυο πολύ εύχρηστα ευρετήρια στο 
τέλος του βιβλίου σε πάνε όπου έψαχνες. Και 
δεν είναι κάνα βιβλίο – τέρας! Ένα ωραίο, 
φιλικό, μικρό είναι και χτυπά σύρριζα τα 
σίγουρα πολλά προβλήματα που έχουμε οι 

φοιτητές με την του Λατίου γλώσσα. Ακούμε 
πως του χρόνου η Λατινική Γραμματική θα 
μοιράζεται μαζί με τα συγγράμματα στους 
Πρωτοετείς. Καλώς τηνα! (κι ας την άργησαν 
τα ως τώρα εκδοτικά κατεστημένα) Τι άλλο να 
πούμε; Να ευχηθούμε κι άλλα τέτοια βιβλία 
γλωσσολύτες για τα λατινικά, ίσως τελικά κι 
εκείνοι οι Ρωμαίοι να μην ήταν τόσο τρελοί. 
Ευχές λοιπόν: Καλώς να ορίσει η καινούργια 
Λατινική Θεματογραφία που ετοιμάζει ο κ. Α. 
Μιχαλόπουλος, καλώς να ορίσει το καινούργιο 
Λατινοελληνικό Λεξικό (του Κουμανούδη 
χρειάζεται Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής για 
να το κατανοήσεις, είναι σαν λεξιλογικό πινγκ 
πονγκ) και καλώς να ορίσει μια μετάφραση της 
Αινειάδας σε ανθρωπινά ελληνικά! Αλλά ας μη 
γκρινιάζουμε, πραγματικά κάτι κινείται προς τα 
μπρος στον Τομέα Λατινικής Φιλολογίας του 
ΕΚΠΑ, τυχεροί πρωτοετείς θα μάθετε λατινικά, 
για μας μάλλον πάει ο καιρός… Non exiguum 
temporis habemus, sed multum perdimus…
Ηλίας Κολοκούρης

Η               αύξηση του έντυπου υλικού στις 
βιβλιοθήκες, η έλλειψη χώρου φύλαξής 

του, η μακροπρόθεσμη διατήρησή του (καθώς 
κάποιες φορές πρόκειται για σπάνιες εκδόσεις 
που έχουν υποστεί τη φθορά του χρόνου με 
αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η αξιοποίησή 
τους από το κοινό) και η ανάγκη των χρηστών 
για πρόσβαση σε υλικό βιβλιοθηκών μέσω 
του διαδικτύου είναι μερικοί από τους λόγους 
που ωθούν τις βιβλιοθήκες στην ψηφιοποίηση  
των τίτλων τους, ώστε να είναι προσβάσιμοι 
σε όλους. Τα πρώτα δειλά βήματα έχουν 
ήδη γίνει και οι θησαυροί που περιέχουν τα 
πνευματικά ιδρύματα της χώρας αρχίζουν να 
μικροφωτογραφίζονται, να ψηφιοποιούνται, 
και να διατίθενται μέσα από δικτυακούς 
τόπους. Στην Αθήνα το Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο κατέχουν 

πλέον συλλογές σε ψηφιακή μορφή. 
Πιο συγκεκριμένα, η Κεντρική Βιβλιοθήκη του 
ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη παρέχει πλέον τη 
δυνατότητα ψηφιακής βιβλιοθήκης (η οποία 
χρησιμοποιεί το λογισμικό DSpace και περιέχει 
σπάνιες συλλογές με πρωτογενές ψηφιακό και 
ψηφιοποιημένο περιεχόμενο) και ιδρυματικό 
αποθετήριο για την γκρίζα βιβλιογραφία (π.χ. 
διπλωματικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές 
διατριβές που έχουν παραχθεί στο ΕΜΠ). 
Η ψηφιοποιημένη συλλογή της Ελληνικής 
Επιστημονικής & Τεχνικής Βιβλιογραφίας (1830-
1940) που περιλαμβάνει δύο μοναδικούς στα 
Βαλκάνια τίτλους ελληνικών περιοδικών, τον 
«Αρχιμήδη» και τον «Προμηθέα» και περίπου 
800 σπάνια βιβλία, είναι διαθέσιμη (με τα 
πλήρη κείμενά της) στην ιστοσελίδα: dspace.
lib.ntua.gr 

Από την άλλη, το Σύστημα Ψηφιακής 
Βιβλιοθήκης "Πέργαμος" (pergamos.lib.
uoa.gr), που έχει αναπτυχθεί από την ομάδα 
του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών, 
περιέχει τέσσερις ψηφιακές συλλογές του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ψηφιακή Συλλογή 
Ιστορικού Αρχείου ΕΚΠΑ από το 1837 έως το 
1980), Λαογραφικό Αρχείο και Μουσειακή 
Συλλογή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεατρική 
Συλλογή και Συλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης 
Κωνσταντίνου Α. Ψάχου), που θα φτάσουν τις 
12 στο επόμενο διάστημα. Ευχή όλων είναι να 
συνεχιστεί το πολύτιμο έργο της ψηφιοποίησης 
και να επεκταθεί σε όλες τις ακαδημαϊκές 
βιβλιοθήκες. 
Ελένη Γαλανοπούλου

Η Λατινική Γραμματική της σειράς Bescherelle, εκδ. Typis.
Αντίδοτο για όσους έχουμε πάθει και δεν έχουμε μάθει!

Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες περνούν στην εποχή της ψηφιοποίησης !

Οι θεατρικές ομάδες 

«ιδαίοι δάκτυλοι» και 

«τα φτερωτά χταπόδια», 

υπό την καλλιτεχνική 

διεύθυνση και σκηνοθεσία 

της Σοφίας Φιλιππίδου, 

θα παρουσιάσουν τις 

χειροποίητες παραστάσεις 

«Εκκλησιάζουσες» και «το 

φιλί του χώρου» (κολλάζ 

κειμένων)  στο Θέατρο  104 

- Κέντρο Λόγου και Τέχνης των Εκδόσεων Καστανιώτη, στα Εξάρχεια 

(Καλλιδρομίου και Θεμιστοκλέους 104, τηλ. 210 3826185 ) από τις 

28 ως 31 Μαΐου και  4 ως 7 Ιουνίου 2009. Η θεατρική ομάδα Ιδαίοι 

Δάκτυλοι δημιουργήθηκε και λειτουργεί από το 2000 στο πλαίσιο της 

πολιτιστικής δραστηριότητας του πνευματικού ιδρύματος «Κρητική 

Εστία». Οι «Εκκλησιάζουσες» ανέβηκαν για πρώτη φορά τον Ιούνιο 

του 2008 στο πνευματικό κέντρο Κρητική Εστία και η παράσταση 

θα επαναληφθεί στις 29 Απριλίου 2009 στον Πολυχώρο του Νέου 

Κόσμου. Η θεατρική ομάδα «Φτερωτά Χταπόδια» δημιουργήθηκε το 

Νοέμβριο του 2007. Η πρώτη παράσταση ανέβηκε με τη συνεργασία 

15 μαθητών –σπουδαστών - ηθοποιών πάνω σε ένα κολλάζ κειμένων 

της Σοφίας Φιλιππίδου, παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2008 (από το 

Μικρό Πολυτεχνείο -Studio Μέλι) και ανέβηκε με τον τίτλο «Το Φιλί 

του Χώρου» το Δεκέμβριο του 2008 στο πνευματικό κέντρο Κρητική 

Εστία με τη συνδρομή της θεατρικής ομάδας Ιδαίοι Δάκτυλοι. Από 

το Δεκέμβριο του 2008 οι δύο ομάδες συνεργάζονται, παρέχοντας 

υποστήριξη η μία στην άλλη. Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε 

τα μοντέλα των παραστάσεών μας στο ευρύτερο κοινό, για να 

επικοινωνήσουμε αυτό που φτιάχνουμε και αυτό που θέλουμε να 

πούμε και στους άλλους. 

Θεατρική Ομάδα Ιδαίοι Δάκτυλοι
Τηλ. 210 7210219 / 6974419115
e-mail: idaioi_daktuloi@yahoo.com
υπεύθυνη επικοινωνίας:
Κατερίνα Χαρτζουλάκη

Θεατρική Ομάδα «Φτερωτά Χταπόδια»
Τηλ. 6932051164
e-mail: fterwtaxtapodia@hotmail.com
υπεύθυνη επικοινωνίας: 
Μαριάννα Ράλλη

Η  πρωτότυπη θεατρική πρόταση από τη Σοφία Φιλιππίδου 
...οι  ιδαίοι δάκτυλοι &  τα fterωta χtaπodia

Φεστιβάλ Καλειδοσκόπιου Νο5. ΣΤΟΠ
2&3 Ιουνίου. ΣΤΟΠ
Στη Φιλοσοφική. ΣΤΟΠ
Όλη την ημέρα. ΣΤΟΠ
Ροκ και έθνικ συγκροτήματα. ΣΤΟΠ
Θεατρικές παραστάσεις. ΣΤΟΠ
Προβολές ταινιών μικρού μήκους. ΣΤΟΠ
Συζητήσεις με σκηνοθέτες. ΣΤΟΠ
Εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας και κόμικς. ΣΤΟΠ
Τεράστια επιτραπέζια παιχνίδια. ΣΤΟΠ
Καλοκαιρινή διάθεση. ΣΤΟΠ
Υποχρεωτική η παρουσία σας. ΣΤΟΠ

Έχεις καλλιτεχνική-εικαστική φλέ-
βα και πρωτότυπες ιδέες και θες 
να τις εκφράσεις; Σου λείπουν 150 
€ και θες να τα βγάλεις χωρίς να 
ιδρώσεις;
Αν απάντησες ναι και στις δύο 
ανωτέρω ερωτήσεις, ο τρόπος για 
να τα πετύχεις είναι ο εξής ένας: 
Διαγωνισμός Αφίσας για το Φεστι-
βάλ του Καλειδοσκοπίου! Στείλε 
τη συμμετοχή σου μέχρι 20 Μαΐου 
στο tokaleidoskopio@yahoo.gr! 
Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το μότο του Φεστιβάλ 
τηλ. 6936619198.

Διαγωνισμός Αφίσας

Φεστιβάλ 
Καλειδοσκόπιου
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Το Πανεπιστήμιο δεν είναι ένας επιστη-
μονικός μονόδρομος. Στην ερευνητική 
κατάρτιση του εκάστοτε φοιτητή συνε-
πικουρούν διάφορα σεμινάρια και ημε-
ρίδες σε φορείς  πνευματικής και επιστη-
μονικής δραστηριότητας. Κάποιοι από 
αυτούς σταχυολογούνται παρακάτω.

-Στο Ιστορικό-Παλαιογραφικό Αρ-
χείο του Μορφωτικού Ιδρύματος 
Εθνικής Τραπέζης πραγματοποιού-
νται ελεύθερα μαθήματα ανάγνω-
σης παλαιών χειρογράφων κάθε 
Πέμπτη και Παρασκευή. Ο κύκλος 
των μαθημάτων ξεκινά τον Οκτώ-
βριο και διαρκεί περίπου μέχρι τα 
μέσα Μαΐου. Πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα: www.ipamiet.gr
Παναγή Σκουζέ 3
10560 Αθήνα, 1ος όροφος
2103221337
ipamiet@otenet.gr

-Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) 
ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε 
το 1958 και από το 1989 εποπτεύεται 
από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας 
& Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης απαρτίζεται σήμερα 
από έξι ερευνητικά Ινστιτούτα: τρία 
στην περιοχή των Ανθρωπιστικών 
Επιστημών (Ινστιτούτο Ελληνικής και 
Ρωμαϊκής , Ινστιτούτο Βυζαντινών 
Ερευνών, Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Ερευνών)  και τρία στην περιοχή των 
Θετικών Επιστημών (Ινστιτούτο Βιο-
λογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογί-
ας, Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσι-
κής Χημείας, Ινστιτούτο Οργανικής 
και Φαρμακευτικής Χημείας) και την 
Υπηρεσία «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρί-
ωσης» (ΕΚΤ). Αποστολή του ΕΙΕ εί-

ναι η διεξαγωγή διεπιστημονικής 
έρευνας στους τομείς των ανθρω-
πιστικών και θετικών επιστημών. 
Τα περισσότερα από τα ινστιτούτα 
προσφέρουν μεταπτυχιακά κυρίως 
σεμινάρια. Στο Φροντιστήριο Ιστο-
ρικών Επιστημών του Ινστιτούτου 
Βυζαντινών Ερευνών, γίνονται ετή-
σια σεμινάρια με μηνιαία ανανέωση 
διαφόρων επιμέρους θεωρητικών 
και πρακτικών επιστημών (Παπυ-
ρολογία, Αρχειονομία, Εραλδική, 
Επιγραφική, Παλαιογραφία κ.ο.κ.). 
Ιστοσελίδα: www.eie.gr
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 
11635 Αθήνα, 5ος όροφος
2107273653
zleon@eie.gr

-Στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Στοά 
του Βιβλίου τα τελευταία 3 χρόνια  
γίνονται κύκλοι μορφωτικών μα-
θημάτων θεωρητικών και θετικών 
επιστημών (γλώσσα, αρχαιολογία, 
ελληνική φιλολογία, ιστορία, ψυ-
χολογία, παιδαγωγικά, φιλοσοφία, 
λογοτεχνία, θρησκειολογία, αρχιτε-
κτονική, θεατρολογία, τέχνη, κοσμο-
λογία, ιατρική, βιολογία κ.ά.) Διαρ-
κούν 1-2 μήνες και απευθύνονται 
σε κάθε ενδιαφερόμενο –ασχέτως 
ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και 
επαγγελματικής ενασχόλησης– που 
θέλει να διευρύνει τους ορίζοντες 
της σκέψης του και τα πνευματικά 
του ενδιαφέροντα. Αυτή τη στιγμή 
βρίσκεται σε εξέλιξη ο 7ος κύκλος 
μαθημάτων.  Πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα: www.stoabibliou.gr
Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Αρ-

σάκειο Μέγαρο 10564 Αθήνα, 
Αίθουσα του Λόγου και Αίθουσα 
της Τέχνης 210-3244538 και 210-
3253989
stoamanager@arsakeio.gr

-Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: γί-
νονται διαλέξεις-σεμινάρια, συνέ-
δρια-ημερίδες, εκδηλώσεις, ενώ 
παρέχεται και η υποτροφία Ν.Π.Γου-
λανδρή.
www.cycladic.gr «Ελληνικά»
Νεοφύτου Δούκα 4
10674 Αθήνα
210 7228321-3
museum@cycladic.gr

-Βιβλιοθήκη 
Καίτης Λασκα-
ρίδη: 
Η «Βιβλιοθήκη 
Καίτης Λασκαρί-
δη», της οποίας 
πρόεδρος είναι 

η Μαριλένα Λασκαρίδου, εντάσσε-
ται στο κοινωφελές, μη κερδοσκοπι-
κό ίδρυμα «Αικατερίνη Λασκαρίδη». 
Διοργανώνει εκδηλώσεις, σεμινάρια, 
προγράμματα, εκθέσεις και συνέ-
δρια, συνεργάζεται τακτικά με εκ-
δοτικούς οίκους και άλλους πο-
λιτιστικούς φορείς, προκηρύσσει 
ετήσιο λογοτεχνικό διαγωνισμό 
για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
στη μνήμη της Καίτης Λασκαρίδη, 
δραστηριοποιείται με εκπαιδευτι-
κά προγράμματα στο χώρο της παι-
δείας, συστήνει επιτροπές για την 
έρευνα και μελέτη θεμάτων σχετι-
κών με τον πολιτισμό, παρίσταται 
δυναμικά στο χώρο των εντύπων 

και του Διαδικτύου, και φυσικά δι-
ατηρεί την ιδιότητα της δανειστικής 
Βιβλιοθήκης. Συνεργάζεται τακτικά 
με όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια 
και με ξένα πανεπιστήμια, της Αμε-
ρικής, της Ευρώπης και της Ασίας. 
Απευθύνεται σε κάθε άτομο που εν-
διαφέρεται για το χώρο της πνευμα-
τικής και ευρύτερης καλλιτεχνικής 
δημιουργίας. Είναι ανοιχτή για τον 
μαθητή, τον φοιτητή, τον ερευνητή, 
ο οποίος έχει τη δυνατότητα να με-
λετήσει και να κάνει χρήση του δια-
δικτύου. Λειτουργεί  ως ίδρυμα για 
τον πολιτισμό και τη ναυτιλία.   
www.laskaridou.gr 
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως 
Παρασκευή, 10.00 - 21.00 και Σάβ-
βατο 10.00 –14:00 Πραξιτέλους 
169 & Μπουμπουλίνας, 185 35, Πει-
ραιάς Τηλέφωνα: 210.42.97.540-
1-2,  Fax: 210.42.96.024.00. 
info@laskaridou.gr 

-Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμι-
κού ΕΜΠ: 
Δημιουργήθηκε από φοιτητές του 
Πολυτεχνείου, με σκοπό την υποβο-
ήθηση της διάδοσης του ελεύθερου 
και ανοικτού λογισμικού μέσα στο 
ΕΜΠ και σε άλλους ακαδημαϊκούς 
και κοινωνικούς χώρους. Διοργανώ-
νει εκδηλώσεις και σεμινάρια εντός 
του ΕΜΠ  και διατηρεί επικοινωνία 
με εργαστήρια για την μεγαλύτερη 
χρήση ελεύθερου και ανοικτού λο-
γισμικού στις εργαστηριακές ασκή-
σεις σε προπτυχιακό επίπεδο. Η Κοι-
νότητα είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη 
της πολυτεχνειακής κοινότητας. Δι-
κτυακός τόπος:  foss.ntua.gr

Ποιο είναι το μέχρι τώρα έργο του Παλαιο-
γραφικού Αρχείου;
Το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο ιδρύ-
θηκε ως ένα τμήμα καθαρά επιστημονικό 
το 1974 για την έρευνα βυζαντινών και με-
ταβυζαντινών αρχείων. Η ιδέα της ίδρυσής 
του ανήκει στον αείμνηστο καθηγητή Λίνο 
Πολίτη και το βασικό του πρόγραμμα ήταν 
αποστολές μικροφωτογράφισης χειρογρά-
φων και ιστορικών αρχείων σε δυσπρόσιτες 
βιβλιοθήκες κυρίως στην Ελλάδα, με σκοπό 
να δημιουργηθεί μία μικροφιλμοθήκη, όπου 
θα μπορούσαν οι ερευνητές να ανατρέξουν.
Έχουμε περιπτώσεις που προσέρχονταν και 
ιδιώτες να μας προσφέρουν υλικό για φω-
τογράφιση – αυτό πραγματικά είναι αντίθε-
το στις διάφορες φήμες που κυκλοφορούν. 
Βεβαίως, στις καταγραφές που κάναμε δια-
πιστώναμε «τις τύχες» διαφόρων συλλογών 
μέσα στον χρόνο. Για παράδειγμα, στα Καλά-
βρυτα βρήκαμε τα χειρόγραφα καμένα από 
τους Γερμανούς, όταν κάηκε το Μοναστήρι. 
Τέτοιου είδους καταστάσεις είναι βέβαια 
ανάλογες με αυτές που πέρασε ο Ελληνικός 
Λαός.

Υπάρχει περαιτέρω επιστημονικό έργο στο 
Ίδρυμα;
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του από το ’84 
είναι η οργάνωση ενός ελεύθερου σεμιναρί-
ου παλαιογραφίας, το οποίο απευθύνεται σε 
όποιον θέλει να έλθει σε επαφή με τις ιστορι-
κές πηγές. Από το σεμινάριο αυτό έχουν ανα-

δειχθεί και καθηγητές 
Πανεπιστημίου, γιατί 
παίρνοντας από εδώ τις 
αρχικές βάσεις για την 
παλαιογραφία έχουν 
προχωρήσει στον ερευ-
νητικό τους δρόμο. 
Τώρα, στην εποχή της 
«Κοινωνίας της Πληρο-
φορίας» σκεφτήκαμε 
να ψηφιοποιήσουμε τα 
χειρόγραφά μας, κάτι 
που ανατέθηκε σε εξει-
δικευμένους μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές, οι 
οποίοι είχαν εκπαιδευ-
θεί στον χώρο μας, και 
να τα διαθέσουμε στο 
Διαδίκτυο.

«Παιδιά του Αρχείου» 
δηλαδή συνέχισαν τις 
προσπάθειες;

Ναι, ακριβώς! Μα ο λόγος, για τον οποίο γί-
νονται και τα σεμινάρια, είναι να δοθεί ένα 
εφόδιο επιπλέον σε νέους επιστήμονες να 
χρησιμοποιήσουν αυτήν την γνώση για 
επαγγελματικό σκοπό.

Υπάρχουν παράλληλα ανεξάρτητα ιδρύμα-
τα που έχετε σχέσεις;
Εμείς ως επιστημονικό κέντρο συνεργαζό-
μαστε με ιδρύματα, επιστημονικά και εκπαι-
δευτικά, του εσωτερικού και του εξωτερικού. 
Είμαστε συνδεδεμένοι επιστημονικά με σχο-
λές στην Ιταλία, την Αγγλία, την Γερμανία, με 
βαλκανικές χώρες, αλλά και την Μέση Ανατο-
λή, στους χώρους των Ελληνικών Πατριαρ-
χείων κυρίως.

Στην ιστοσελίδα σημειώνεται πως «η τε-
χνογνωσία που αποκτήθηκε από την ψη-
φιοποίηση και τεκμηρίωση θα δοθεί στους 
συνεργάτες του Ι.Π.Α. για περαιτέρω ψηφιο-
ποίηση και τεκμηρίωση». Αυτό είναι κάποιο 
άνοιγμα σε φοιτητές που ενδιαφέρονται;
Εμείς πάντα είμαστε ανοικτοί στην νεολαία, 
στον νέο κόσμο. Και αρκετά πανεπιστημια-
κά τμήματα έρχονται για πρακτική άσκηση. 
Αυτό εξαρτάται βέβαια απ’ τους καθηγητές 
τους στο Πανεπιστήμιο: Εμείς είμαστε ανοι-
κτοί – όποτε μας το ζητάνε, λέμε «ναι». Υπ’ 
αυτήν την έννοια, αποκτήσαμε πείρα στην 
διαχείριση ψηφιοποιημένου υλικού και προ-
σπαθούμε να την τυποποιήσουμε στα ερευ-
νητικά μέτρα μας έτσι, ώστε να μπορούμε 

να λειτουργήσουμε και ως συμβουλευτικός 
οργανισμός για όποιον θέλει να κάνει το ίδιο 
πράγμα ή, τη στιγμή που συνεχίζουμε αντί-
στοιχα προγράμματα, να χρησιμοποιήσουμε 
και νέο κόσμο. Γιατί δε θέλουμε να μένουμε 
στο τεχνικό μέρος. Το τεχνικό μέρος είναι το 
μέσον. Ο σκοπός είναι η παιδεία.

Η Παιδεία όλων;
Όλων, βεβαίως! Επομένως, χρησιμοποιώντας 
τα σύγχρονα μέσα δεν πρέπει ποτέ να ξεφεύ-
γουμε από τον σκοπό της μόρφωσης. Για ’μας 
δεν είναι αυτοσκοπός τα τεχνικά μέσα. Μας 
ενδιαφέρει ο κόσμος να μάθει σημαντικά 
πράγματα. Και εφόσον μπορεί να τα μάθει και 
μέσω της τεχνολογίας, βεβαίως την χρησιμο-
ποιούμε. Αλλά για ’μας δεν είναι πανάκεια η 
ψηφιοποίηση, αλλά το μέσον, για να διευκο-
λύνει αυτό ακριβώς που λέει και η «Κοινωνία 
της Πληροφορίας»: την «κοινωνία».

Πολλοί θα έλεγαν ότι αποτελεί «συντήρη-
ση» αυτή η προσκόλληση στα Αρχεία και 
χειρόγραφα του παρελθόντος. Ποιος ο λό-
γος για κάτι τέτοιο;
Για μας δεν είναι συντήρηση, είναι αυτογνω-
σία. Ξέρουμε πού είναι οι ρίζες μας και
πώς να καλλιεργούμε το παρόν. Δεν αισθα-
νόμαστε αποκομμένοι από κανέναν. Η
γνώση και η ίδια η Ελληνική παιδεία μάς βοη-
θάει να βλέπουμε τον κόσμο συνολικά,
με ένα ανθρωπιστικό πνεύμα. Οπότε, δεν εί-
ναι ούτε συντήρηση, ούτε προσκόλληση –
είναι μία εντελώς τεχνική αντίληψη όλο αυτό: 
Συντήρηση δεν υπάρχει – υπάρχει
μονάχα πρόοδος. Και για να υπάρξει πρόο-
δος, πρέπει να ξέρεις από πού ξεκινάς και
πού πηγαίνεις: Για να τα ξέρεις αυτά, πρέπει 
να έχεις γνώση. Και η γνώση, ακριβώς,
δημιουργείται με αυτό που έχουν δημιουρ-
γήσει οι παλαιότεροι. Διότι η γνώση δεν
έρχεται από το μέλλον, έρχεται απ’ το παρελ-
θόν.

Εν τέλει, το Παλαιογραφικό Αρχείο ήταν και 
παραμένει ανοικτό σε όλους;
Η ιδεολογία του Τμήματος εδώ είναι «τα πά-
ντα τοις πάσι». Επομένως, ο καθένας
μπορεί να έρθει να μελετήσει.

Συνέντευξη: Βασίλης Παπαδόπουλος
Επιμέλεια αφιερώματος: Βασίλης Παπαδόπουλος, 
Ελένη Γαλανοπούλου, Μαρία Κουτσανδρέα.

Συνέντευξη του Δρ. Αγαμέμνονα Τσελίκα, Καθηγητή και 
Υπεύθυνου του Ιστορικού και Παλαιογραφικού ΑρχείουΣεμινάρια 

επιμόρφωσης 
φοιτητών

Ο Αγ. Τσελίκας με εθελοντές εν μέσω της διαδικασίας ανακαίνισης 
του Αρχείου του Πατριαρχείου Ιερουσολύμων.
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Είναι δύσκολο να δημιουργήσεις ένα ραδιό-
φωνο μέσω ίντερνετ;
Να το δημιουργήσεις είναι σχετικά εύκολο. 
Να το κάνεις να έχει ενδιαφέρον και να αξίζει 
τον κόπο, είναι δύσκολο.  

Γιατί ίντερνετ και όχι στα fm;
Πρώτον για να πάρεις  μια συχνότητα στα 
FM, θα πρέπει να την αγοράσεις 3 ή 4 εκατομ-
μύρια ευρώ, οι συχνότητες από δημόσιο αγα-
θό, έχουν μετατραπεί σε ακριβό εμπόρευμα. 
Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Στο διαδίκτυο 
αναπτύσσονται νέες μορφές επικοινωνίας. 
Στο radiobubble για παράδειγμα, μπορείς να 
ηχογραφήσεις και να ανεβάσεις μόνος την 
εκπομπή σου. Μπορείς να δημιουργήσεις δη-
λαδή χωρίς τους συμβιβασμούς των συμβα-
τικών Μέσων όπου ο ακροατής… είναι μόνο 
ακροατής. Στο δίκτυο, δεν απευθύνεσαι σε 
παθητικούς αναγνώστες ή ακροατές, αλλά 
σε ενεργούς πολίτες που μπορούν να δημι-
ουργήσουν. Έτσι, καταργείται εύκολα και η 
έννοια της «αυθεντίας» και των «ειδημόνων». 
Ο παλμός και η ποιότητα που αποπνεύουν τα 
ελληνικά blogs είναι χαρακτηριστική αυτού 
που λέμε… 

Έχετε σταθερά έξοδα, πέρα από τον αρχικό 
εξοπλισμό;
Σιγά που δε θα είχαμε. Συνδέσεις στο δίκτυο, 
φώτα, νερά, τηλέφωνα, μπύρες, ουίσκυ, βότ-
κα, ΑΕΠΙ, σέρβερ, κουλουράκια με κανέλ-
λα…

Πώς ξεκινήσατε – γιατί φτιάξατε τον σταθ-
μό – ποιος ήταν ο σκοπός;
Να φτιάξουμε ένα ραδιόφωνο της προκοπής 
που δε θα εξαρτάται ούτε από τις δημόσιες 
σχέσεις και τα τμήματα μάρκετινγκ των δι-
σκογραφικών εταιρειών, ούτε από κάποιον 
«φορέα». Ένα Μέσο επικοινωνίας που θα 
εκπέμπει τις μουσικές που αγαπάμε και τα 
συμβατικά ραδιόφωνα έχουν εξορίσει. Ένα 
μετά-ραδιόφωνο που θα αρθρώνει έναν σο-
βαρό -όχι σοβαροφανή- κοινωνικό και πολι-
τικό λόγο, χωρίς τις αγκυλώσεις και τις εξαρ-
τήσεις του «παλιού κόσμου» των συμβατικών 
Μέσων.
Θέλαμε, επίσης, ένα ραδιόφωνο που να 
μπορεί να δώσει με αξιώσεις τη μάχη για το 
τι είναι mainstream στην τέχνη, τη μουσική 
και το λόγο. Από την εμπειρία μας στα FM ξέ-
ραμε ότι οι ακροατές που δεν είναι πρόβατα 
είναι πολλοί. Κι ότι αυτοί θα άκουγαν με χαρά 
«mainstream εκπομπές» σαν τις δικές μας. 
Επιθυμούσαμε λοιπόν τη δημιουργία ενός 
πόλου όπου ό,τι πιο ενδιαφέρον και ζωντανό 
συμβαίνει, θα βρίσκει χώρο να εκφραστεί.
Θέλαμε επίσης «να καταργήσουμε» την έν-
νοια των ειδημόνων και των αυθεντιών περί 
του Μέσου. Ήμασταν σίγουροι ότι αν οι 
απλοί άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να κά-
νουν ραδιόφωνο, θα έκαναν εκπομπές πολύ 
καλύτερες από αυτές που ακούμε στην πλει-
οψηφία των ραδιοφώνων των FM. Και είχαμε 
δίκιο. Όποιος ακούσει τις εκπομπές που ανε-
βάζουν στο radiobubble «ανώνυμοι» άνθρω-

ποι από το σπίτι τους, θα καταλάβει αμέσως 
πόσο καλύτερα θα μπορούσαν να έιναι τα 
πράγματα εάν οι πολίτες έπαιρναν τα Μέσα 
στα χέρια τους. 

Ποια είναι η διαφορά του Radiobubble από 
τους υπόλοιπους ιντερνετικούς σταθμούς;
Εμείς είμαστε περισσότερο μια κοινότητα, 
community under construction είναι το μότο 
μας. Το ειδικό βάρος μας προκύπτει από την 
αισθητική των ανθρώπων που βρίσκονται 
πίσω από το μικρόφωνο, δεν εκπέμπουμε 
playlists. 
Επίσης, το radiobubble δεν είναι μόνο το live 
radio, δηλαδή το γραμμικό πρόγραμμα ροής, 
υπάρχουν και οι εκπομπές που εμφανίζονται 
στην ιστοσελίδα μας ανεξάρτητα από αυτό. 
Εκπομπές τις οποίες μπορεί κανείς να ακού-
σει ή να κατεβάσει (download) όποτε κάνει 
κέφι. 
Κι αυτό δεν είναι «μια ακόμη παροχή προς 
τον ακροατή/καταναλωτή». Γιατί όταν συν-
δυάζεται με το ότι μπορεί ο καθένας να ανε-
βάσει εκπομπή από το σπίτι του, φτάνουμε 
τελικά στο να έχουμε εκπομπές οι οποίες 
είναι σύνθετες και παράγουν μια νέα «ραδι-
οφωνική τέχνη». 
Για παράδειγμα έχουμε ήδη δημιουργήσει το 
πρώτο μας audiobook, το «Τόξο Του Οδυσ-
σέα». Και είναι ελεύθερο για  download. 
Υπάρχουν εκπομπές που ανεβάζουν μέλη 
της κοινότητας από το σπίτι τους και είναι 
ολόκληρες θεατρικές παραστάσεις, με πρω-

τότυπα κείμενα και μουσικές…
Κατά τα άλλα, έχουμε την «πρωτοτυπία» να 
εκπέμπουν από το πρόγραμμά μας μια σειρά 
από bloggers, αλλά και γνωστοί παραγω-
γοί του συμβατικού μουσικού ραδιοφώνου, 
αλλά και δημοσιογράφοι, συγγραφείς, κινη-
ματογραφιστές… Πρέπει κανείς να ακού-
σει προσεκτικά για καμιά εβδομάδα το live 
πρόγραμμα και ταυτόχρονα να ακούσει τις 
εκπομπές που ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα 
για να καταλάβει τι καπνό φουμάρουμε. Δεν 
είμαστε εύκολη περίπτωση…  

Τι είδους μουσικές εκπέμπετε;
Από τη jazz και την κλασική, μέχρι το indie 
και τις παραδοσιακές μουσικές του κόσμου. 
Δεν έχουμε ταμπού με κάποιο μουσικό είδος, 
έχουμε πρόβλημα με το ότι στρέφοντας δε-
ξιά αριστερά τη βελόνα στα FM, ακούμε τα 
ίδια και τα ίδια. Ακόμη και σταθμοί που οι 
μουσικές που εκπέμπουν έχουν ένα σχετικό 
ενδιαφέρον, καταντάνε μονότονοι με το να 
παίζουν «ένα είδος». Δεν είναι δυνατόν, λόγω 
της μονόχνωτης λογικής που έχει επιβάλλει 
η μουσική βιομηχανία, να έχουμε μετατραπεί 
όλοι σε «στοχευμένους καταναλωτές μουσι-
κής». Η μουσική εκτός των άλλων είναι και 
τέχνη. Θα μου πεις ποιος το θυμάται αυτό 
τώρα…    

Πώς έγινε η συνεργασία με το Κόκκινο 
105,5;
Οι άνθρωποι είναι προφανώς ανοιχτόμυαλοι, 
γι’ αυτό και είναι η πρώτη φορά που ένα συμ-
βατικό ραδιόφωνο των FM  αναμεταδίδει ένα 
μέρος του προγράμματος ενός διαδικτυακού 
ραδιοφώνου. Είναι για εμάς ένα πείραμα που 
άξιζε τον κόπο να γίνει μιας και η επαφή και 
η διάδραση ανάμεσα στους «δύο κόσμους», 
αυτού του internet και εκείνου των FM, εί-
ναι, όπως και να το κάνεις, προκλητική. Το 
στοίχημα παραμένει ανοικτό. Και πέρα από 
την καλή σχέση με τους ανθρώπους του 
σταθμού, -οι περισσότεροι από αυτούς εί-
ναι άλλωστε φίλοι εδώ και πολλά χρόνια-, τα 
πρώτα συμπεράσματα που μπορούμε να σας 

μεταφέρουμε όσον αφορά στην αλληλοεπί-
δραση των δύο αυτών κόσμων, δεν είναι και 
τόσο ενθαρρυντικά. Ακόμη δείχνει περισσό-
τερο να είναι ο κάθε ένας… στον κόσμο του. 
Οπότε σκεφτόμαστε να σταματήσουμε αυτή 
τη συνεργασία, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή 
που θα βρεθεί κάποια ώρα πιο βατή ραδι-
οφωνικά ώστε να εκπέμπουμε από τα FM. 
Όπως και να το κάνεις Σαββατόβραδο 12-2 
ξημερώματα, δεν είναι κι ότι καλύτερο για εκ-
πομπές σαν τις δικές μας που είναι κάτι πολύ 
παραπάνω από «μουσικές εκπομπές».

Θέλετε να επεκταθείτε και στα fm ή είστε 
ικανοποιημένοι με την εμβέλεια του σταθ-
μού;
Τα FM δείχνουν πολύ κουρασμένα και, έτσι 
κι αλλιώς, τα πράγματα οδέυουν προς τη σύ-
γκλιση των Μέσων στο internet…

Ποια είναι η ακροαματικότητα; Ποια εκπο-
μπή/ζώνη ώρας έχει την μεγαλύτερη ακρο-
αματικότητα;
Στα τέλη του Φλεβάρη είχαμε 14.000 ώρες 
ακρόασης το μήνα, νούμερο, τουλάχιστον, 
εντυπωσιακό. Όσο για το ποια ώρα ή ζώνη 
έχει τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα… Δεν 
έχουμε κανέναν απολύτως λόγο να αναπα-
ράγουμε τον «ανταγωνισμό» και τη  δίψα 
για νούμερα των συμβατικών Μέσων. Δε θα 
σταματούσαμε ποτέ μια εκπομπή που μας 
αρέσει εμάς επειδή, «το κοινό» και καλά, δεν 
την προτιμάει. Έχουμε ένα στιβαρό κριτήριο 
για το τι είναι για εμάς «καλό», κι αυτό  υπε-
ρασπιζόμαστε. Με τη λογική «τι προτιμάει ο 
κόσμος», κατάφεραν να καταντήσουν τα FM 
στο σημερινό τους χάλι.      

Πόσο χρόνο σας παίρνει η ενασχόληση με 
τον σταθμό; Είστε όλη την ημέρα απίκο;
…Και τη νύχτα.

Λειτουργεί και σαν μέσο βιοπορισμού ο 
σταθμός σας;
Όχι ακόμη, ελπίζουμε όμως μόλις η διαφημι-
στική αγορά αντιληφθεί την αξία «εναλλακτι-

κών προιόντων» σαν το δικό μας, να συμβεί 
και αυτό.

Στις 18/2 ήταν να γίνει η εκδίκαση της υπό-
θεσης του blogme, η οποία τελικά αναβλή-
θηκε. Μπορείτε να μας πείτε λίγα πράγματα 
για το ιστορικό της υπόθεσης, καθώς και 
πώς αυτή η δίκη μπορεί να επηρεάσει γενι-
κά την blogοσφαιρα, αλλά και συγκεκριμέ-
να το radiobubble;
Για τη συγκεκριμένη δίκη θα βρείτε πλήθος 
δημοσιεύσεων στα blogs οπότε ας μην επε-
κταθούμε, καλύτερα να χτυπήσει κανείς σε 
μια μηχανή αναζήτησης το «blogme». Να 
πούμε μόνο ότι αν μια εφημερίδα γράφει 
κάτι που δε σου αρέσει… το να κάνεις μήνυ-
ση στον περιπτερά είναι τουλάχιστον ηλίθιο. 
Προφανώς λοιπόν εάν επικρατήσει στην ελ-
ληνική κοινωνία και στο λόγο που αναπτύσ-
σεται στη δημόσια σφαίρα ο παραλογισμός, 
και το radiobubble θα επηρεαστεί.

Ο ρόλος ενός ραδιοφώνου, internetικού ή 
όχι, ποιος θα πρέπει να είναι;
Ε, αυτό που κάνουμε, δίνει τη δική μας πρό-
ταση νομίζω…

Tι γίνεται με το internet radio στο εξωτερι-
κό;
Έχει ήδη δημιουργηθεί μια «παράδοση» και 
το Μέσο χρησιμοποιείται από χιλιάδες ερα-
σιτέχνες και εκατοντάδες συλλογικότητες 
που δεν μπορούν να βρουν πρόσβαση στα 
συμβατικά Μέσα...

Ραντεβού στο δίκτυο λοιπόν!

Φούσκωσαν κι άλλο τη φούσκα οι:
Έλενα Γαλανοπούλου, Κατερίνα Σκρου-
μπέλου, Μανώλης Χατζηγιαννάκης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΑΠΟ ΜΙΑ 
ΡΑΔΙΟΦΟΥΣΚΑ, 
ΠΟΥ ΟΛΟ 
ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ

Το radiobubble.gr δεν είναι απλά άλλος ένας ιντερνετικός σταθμός. Είναι μία κοινότητα όπου φιλοξενεί εκ-
πομπές (λάιβ ή σπιτικές, D.I.Y.), μπλογκ, βιβλία, απόψεις. Ένα μετα-ραδιόφωνο, όπου ο καθένας κάνει την 
εκπομπή του, την «ανεβάζει» ελεύθερα, λέει στους φίλους του να την ακούσουν, και δέχεται σχολιασμό για 
τα γραπτά και τα λεγόμενά του. Μόνο του ζει, αναπαράγεται, επεκτείνεται, και αυτοκρίνεται. Ας ακούσουμε 
όμως και τον Αποστόλη Καπαρουδάκη, έναν απ' τους εμπνευστές αυτής της κίνησης της ελπιδοφόρας!

                   Καλλιόπη Τακάκη                      Σοφία Ζέρβα              Κώστας Χατζόπουλος



Απόδραση σαν από ταινία - 
«το ελικόπτερο ήταν κρυμμέ-
νο στο γκαράζ της φυλακής»
Η πέμπτη απόδραση του Παλαιοκώστα από τον 
Κορυδαλλό είναι γεγονός. Ο γνωστός εγκλημα-
τίας, καταδικασμένος τετράκις ισόβια, λόγω των 
προηγούμενων αποδράσεών του, 
είναι πλέον ελεύθερος. Ο διοικη-
τής των φυλακών αποκαλύπτει: 
«το ελικόπτερο ήταν κρυμμένο 
στο γκαράζ της φυλακής». Ο κος 
Στυλιανίδης, υπουργός δημόσι-
ας τάξης έχει ήδη πάρει μέτρα 
για την αντικατάσταση των κλει-
δαριών των κελιών με νέες, ισραη-
λινής κατασκευής, αφού οι παλιές, 
ούσες πλαστικές, σπάγαν εύκολα. 
σελ 12

Γιορτινό κλίμα στην 
Αθήνα
Επιτυχώς κάηκε και φέτος το Χριστουγεννιάτικο 
Δέντρο της πλατείας Συντάγματος. Πιστοί στο 
έθιμο που καθιερώθηκε από τον Δεκέμβριο 

του 2008, αντίστοιχο του πασχαλινού καψίμα-
τος του Ιούδα, οι Αθηναίοι πολίτες πεταξαν τα 
μπουρλότα τους στο ψηλότερο δέντρο της Ευ-
ρώπης. σελ. 28

Πράσινη Ανάπτυξη
Ο πάλαι ποτέ δήμαρχος Αθηναίων Νικήτας Κα-

κλαμάνης σήμερα φυτεύει το 1100ο 
δέντρο και η οικογένειά του γιορτάζει. 
Ο δήμαρχος πριν 3 χρόνια καταδικά-
στηκε, για την εν ψυχρώ δολοφονία δη-
μοσίων χώρων πρασίνου στην Αθήνα, 
στη φύτευση ενός δέντρου την ημέρα 
για τα επόμενα 10 χρόνια. σελ.45

Αποκλεισμένο το κέντρο 
– αγανακτισμένοι οι απλοί 
πολίτες
Σε μαζικές διαδηλώσεις κινούνται οι 

αστυνομικοί και οι δυνάμεις των ΜΑΤ μετά από 
απόφαση του υπουργείου παιδείας να επιτρέψει 
την ίδρυση ιδιωτικών αστυνομικών ακαδημιών 
και του υπουργείου δημοσίας τάξης να περάσει 
εξ ολοκλήρου σε ιδιώτη, στον επιχειρηματία Β. 

12/13 Αφιέρωμα
Παλαιοκώστα. Οι δυνάμεις καταστολής σε όλη 
την Ελλάδα εξεγείρονται και καθώς δεν μπορούν 
να μπουν σε χώρους ασύλου, κατασκηνώνουν 
στις κεντρικές αρτηρίες των μεγάλων πόλεων. 
σελ 14

Ήλιος χωρίς δόντια
Κύμα καλοκαιρίας από αύριο σε όλη τη χώρα. 
Με τις συνέπειες του φαινομένου του θερμοκη-
πίου να είναι πλέον ορατές και τον υδράργυρο να 
φτάνει τους 39ο C Δεκέμβρη μήνα, οι Αθηναίοι 
καταφεύγουν στην παραλία της Νέας Σμύρνης 
για τα καθερωμένα πλέον χειμωνιάτικα μπάνια 
τους. σελ 52

Γυμνοί... για λόγους ασφαλείας
Όσο πλησιάζουμε στη μέρα έναρξης των Ολυ-
μπιακών Αγώνων τόσο τα μέτρα ασφαλείας στη 
βρετανική πρωτεύουσα εντείνονται. Τα αερο-
δρόμια μέχρι χθες θύμιζαν οχυρωμένες πόλεις. 
Σήμερα όμως; Από σήμερα και με τον νέο νόμο 

που ψηφίστηκε από τους βρετανούς βουλευτές 
το σκηνικό αλλάζει σε όλα τα αεροδρόμια του 
Λονδίνου. Όλοι οι επιβάτες θα είναι υποχρεωμέ-
νοι κατά τη διάρκεια του ελέγχου να αφαιρούν τα 
ρούχα (σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο 
και τα εσώρουχα). Τα ρούχα θα περνούν από ειδι-
κό εξονυχιστικό έλεγχο ενώ οι γυμνοί ιδιοκτήτες 
τους θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε 
διαγωνισμούς ομορφιάς που θα πραγματοποι-
ούνται εκείνη την ώρα στους χώρους ελέγχου.
Φυσικά οι νικητές θα κερδίζουν πλούσια δώρα 
από τα duty free! σελ 34

«Θα επιζήσω της συντέλειας του 
κόσμου»
Αυτό δήλωσε ο υπεραιωνόβιος επίτιμος πρόε-
δρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μη-
τσοτάκης  σε σχέση με την επικείμενη καταστρο-
φή του κόσμου σε συνέντευξη Τύπου. Ερωτηθείς 
ποιο είναι το σχέδιο του για επιβίωση, απάντη-
σε ως εξής:

«Εδώ επέζησα δύο 
σεισμών, 5 δολο-
φονικών αποπειρών 
από τρομοκράτες, 
τεσσάρων πλημμυ-
ρών και του Σαμα-
ρά, μια τόση δα κα-
ταστροφούλα θα με 
σκοτώσει;»
Σημειωτέον ότι την 
Πρωτοχρονιά ο κύ-
ριος επίτιμος είχε 
ευχηθεί υγεία, ευτυχία και ασφάλεια για όλον 
τον κόσμο. Τη δήλωση αυτή σχολίασαν σε δι-
άφορους τόνους η κυβέρνηση, η αξιωματική 
αντιπολίτευση, τα κόμματα της αριστεράς και ο 
γνωστός εκδότης-βουλευτής Δημοσθένης Λια-
κόπουλος. σελ 9

Νόμπελ σε Έλληνες πολιτικούς
Η σουηδική επιτροπή δεν κατάφερε να μείνει 
ασυγκίνητη μπροστά στο έργο που τον τελευ-
ταίο καιρό επιτελούν ο υπουργός εσωτερικών κ. 
Παυλόπουλος και ο υπεύθυνος για θέματα  δη-
μοσίας τάξεως κ. Μαρκογιαννάκης. Το Νόμπελ 
Ειρήνης απονεμήθηκε στους δύο Έλληνες πολι-
τικούς για τον πολιτισμένο και δημοκρατικό τρό-
πο άσκησης πολιτικής καθώς και για τον τρόπο 
που προάγουν την αλληλεγγύη μεταξύ των πο-
λιτών. σελ 25

Αθλητικά
Χωρίς προπονητή για άλλη μια φορά η ΑΕΚ, εσω-
τερικές διαμάχες στο προεδρείο του ΠΑΟΚ, ο 
Ριβάλντο επιστρέφει στο λιμάνι και στον Καρα-
γκούνη απονέμεται η χρυσή επικαλαμίδα από τον 
Μισέλ Πλατινί, αφού συμπλήρωσε 100000 κερδι-
σμένα φάουλ σε επίσημα παιχνίδια. σελ. 46-50

Καλή λευτεριά!
Το έβδομό της παιδί περιμένει η βασίλισσα της 
πρωϊνής ζώνης Ελένη Μενεγάκη. Το παιδί θα εί-
ναι αγόρι και η βάπτιση, που έχει από τώρα κα-
νονιστεί, θα γίνει στον Άγιο Παντελεήμονα, στην 
Κάτω Περιστέρα. Προσκλήσεις έχουν ήδη σταλεί 
σε εξέχοντα πρόσωπα της πολιτικής και της καλ-
λιτεχνικής ζωής της χώρας μας. Αίσθηση έκανε 
η απόφαση της Ελενίτσας να προσκαλέσει τους 
Ν.Μουτσινά και Κ.Ζαρίφη. Πού τους θυμήθηκε 
αυτούς; Mετά την αποτυχία τους με την παρουσί-
αση του Πρωινού Καφέ στον Alpha, ο κος Μουτσι-
νάς διαφήμιζε στο telemarketing παρκετίνη και 
γυαλιστικά παπουτσιών, ενώ η κα Ζαρίφη κρέμες 
κατά της κυτταρίτιδας, συσκευές μαγικού αδυ-
νατίσματος και super αλουμινόχαρτο λιποαναρ-
ρόφησης. σελ 51

Aρθρογράφησαν οι: Νίκος Κοκκάλης, 
Πένυ Μπακάλη, Κατερίνα Σκρουμπέ-
λου, Μανώλης Χατζηγιαννάκης

Daily Stress 
20 Δεκεμβρίου 2012 Τιμή: Δραχμαί 1.000.000 Εκδότης: Ρομπόλας Γ. Αρχισυντάκτρια: Πολύμνια Χ.

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ-ΣΟΚ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΠΕΡΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ
Το τέλος του κόσμου!
Βάσει του ημερολογίου των Μάγιας, αύριο, 21/12/2012, έρχεται η 
συντέλεια του κόσμου. Η συζυγία των πλανητών θα έχει, σύμφω-
να με τους καθηγητές Π.Βαρώτσο και Χ.Γραμματικάκη, ως αποτέ-
λεσμα ανωμαλίες στη σωστή λειτουργία του σύμπαντος. Η Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά συγκράτηση, αλλά ακό-
μα και οι πιο λογικοί κατασκευάζουν υπόγεια καταφύγια στις λίγες 
υπάρχουσες αυλές. Στα ύψη οι τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης, με 
τις αντιασφυξιογόνες μάσκες να κοστίζουν πανάκριβα στη μαύρη 
αγορά. σελ. 4-8
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Πρώτα ήταν οι κάμερες στους δρόμους και οι τηλεφωνικές 
υποκλοπές. Σιγά σιγά περνώντας στην εποχή του διαδι-
κτύου η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής παίρνει ανάλογες 
διαστάσεις. Ψηφιακός και πραγματικός χώρος μπλέκονται 
επικίνδυνα και το κρίσιμο ερώτημα είναι: πού βρίσκονται 
τα όρια ανάμεσα στις υπηρεσίες επικοινωνίας-δικτύωσης 
και στην ασφάλεια του χρήστη;  

Τα προσωπικά δεδομένα είναι μια έννοια 
που έχει αλλάξει αρκετές φορές περιεχό-
μενο τα τελευταία χρόνια, καθώς η τε-

χνολογία εξελίσσεται ραγδαία. Στην παρούσα 
κατάσταση, οι υπηρεσίες κοινωνικής διαδικτύ-
ωσης (social networks) εισαγάγουν το άτομο 
σε online κοινότητες με αποτέλεσμα τα προ-
σωπικά του δεδομένα να εκτίθενται με πρω-
τοφανή τρόπο και έκταση σε άγνωστο αριθμό 
χρηστών, «φίλων» του και μη. Η προστασία 
των προσωπικών δεδομένων στον σύγχρονο 
ηλεκτρονικό παγκοσμιοποιημένο κόσμο είναι 
ζήτημα σύνθετο. 
Το Μάρτιο του 2008, η Διεθνής Ομάδα για την 
Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στις 
Τηλεπικοινωνίες (IWGDPT) εξέδωσε έγγραφο 
συστάσεων για τις υπηρεσίες κοινωνικής διαδι-
κτύωσης. Στη διαμόρφωσή του συμμετείχε και 
η ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δε-
δομένων. Είναι το πιο πρόσφατο νομικό κείμε-
νο που διαθέτουμε επί του θέματος. Σύμφωνα 
με αυτό, απαιτείται:
-οι πάροχοι να δίνουν τη δυνατότητα στους 
χρήστες για πλήρη και διαφανή πληροφόρη-
ση σχετικά με την πολιτική ιδιωτικότητας που 
ακολουθούν, μέσω κειμένων όρων (terms and 
conditions). 
-να τους ενημερώνουν για τους κινδύνους απ’ 

τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους πριν 
αυτή γίνει και να μην επιτρέπουν τη δημοσιο-
ποίηση προσωπικών στοιχείων τρίτων χωρίς τη 
συγκατάθεσή τους.
-να τους προσφέρουν δυνατότητα επεξερ-
γασίας των προσωπικών τους δεδομένων και 
απαγόρευση χρήσης τους για διαφημιστικούς 
σκοπούς.
-να υπάρχει πάντα η δυνατότητα ανώνυμου 
προφίλ, μηχανισμοί διαχείρισης παραπόνων, 
μέτρα κατάργησης λογαριασμών χρηστών που 
δε συμμορφώνονται με τους κανόνες, καθώς 
και πολύ προσεκτικός χειρισμός των προσωπι-
κών στοιχείων από τους ίδιους τους χρήστες. 
 

Οι πιο διάσημες σελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης 
και η υπόθεση: «προσωπι-
κά δεδομένα»
facebook και hi5: Είναι δύο εφαρμογές που 
επιτρέπουν στον καθένα να δημιουργήσει 
την προσωπική του σελίδα, ν’ ανεβάσει φωτο-
γραφίες, videos, στοιχεία του και την ζωή του 
ολόκληρη αν θέλει! Μέσω των σελίδων αυτών 
ο καθένας κάνει «friends» με τους οποίους επι-

κοινωνεί και μοιράζεται ό,τι έχει αναρτήσει στο 
προφίλ του. Το hi5 ενδιαφέρει περισσότερο 
μαθητικές ηλικίες αφού εκεί μπορεί να βάλει 
ο χρήστης χρώμα στο προφίλ του, καρδούλες 
και αστεράκια και να επικοινωνεί με συνομηλί-
κους του ή όσους τέλος πάντων του παρουσιά-
ζονται ως συνομήλικοι. Το απόλυτα δημοφιλές 
facebook με 70 εκατομμύρια εγγεγραμμένους 
χρήστες(!), ξεκίνησε το 2004 ως σάιτ επικοινω-
νίας συμφοιτητών από τον τριτοετή τότε φοι-
τητή του Χάρβαρντ Mark Zuckerberg. Προσφέ-
ρει πλήθος εφαρμογών (παιχνίδια, ενημέρωση 
προφίλ, συμμετοχή σε γκρουπ) επομένως γίνε-
ται άκρως εθιστικό. Είναι η μεγαλύτερη φωτο-
γραφική βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε 
ποτέ και η απενοχοποίηση του κουτσομπολιού. 
Εκεί βρίσκει κανείς σελίδες της μικρής ξαδέρ-
φης, ενός χαμένου συμμαθητή, μπορεί και του 
παππού του (αν παρακολουθεί τις τεχνολογι-
κές εξελίξεις). Αλλά μήπως τελικά δεν είναι τίποτε 
άλλο από ένα παγκόσμιο φακέλωμα προς χάρη 
των μεγάλων πολυεθνικών και των διαφημιστών 
που συνεργάζονται μαζί του; Πριν από λίγο και-
ρό, δημοσιεύματα σε blogs αποκάλυψαν ότι 
η σελίδα προέβη σε τροποποίηση των όρων 
χρήσης με την απαλοιφή μιας παραγράφου, 
με αποτέλεσμα να νομιμοποιεί την επεξεργα-
σία και εκμετάλλευση φωτογραφιών και άλλων 

προσωπικών δεδομένων των χρηστών, ακόμη 
και μετά την κατάργηση του προσωπικού τους 
προφίλ. Ο ιδρυτής του υποχρεώθηκε σε υπα-
ναχώρηση ύστερα από τις αντιδράσεις των 
χρηστών και δήλωσε ότι το σάιτ επιστρέφει 
«προσωρινά και μέχρι να βρεθούν λύσεις στα 
προβλήματα που τέθηκαν από τον κόσμο» στο 
προηγούμενο καθεστώς.

Myspace: Ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2003 
και από το 2006 είναι ο καλύτερος τρόπος δι-
αφήμισης εργασίας, όποια κι αν είναι αυτή. 
Εκτός από τους απλούς χρήστες που δημιουρ-
γούν άλλη μια προσωπική σελίδα, το χρησιμο-
ποιούν μπάντες όλων των ειδών, γνωστές και 
άγνωστες, για να διαφημιστούν ανεβάζοντας 
τραγούδια τους και ενημερώνοντας για λάιβ 
εμφανίσεις τους, όπως επίσης και μοντέλα, 
ζωγράφοι, μάνατζερς, δισκογραφικές εταιρεί-
ες και σχεδιαστές για να προωθηθούν. Συχνά 
όμως εισχωρούν σ’ αυτό απατεώνες που χρησι-
μοποιούν τα αφελή παιδάκια εκμεταλλευόμε-
νοι το πάθος τους για τα όνειρά τους. 

Twitter: Είναι το νέο τρεντ μετά το facebook 
και το Μyspace. Δημιουργήθηκε τον Μάρτιο 
του 2006, αλλά τον τελευταίο χρόνο έγινε το 
μπαμ. Η διαφορά από τους υπόλοιπους χώ-
ρους είναι ότι κρατάει μόνο τα “status updates”. 
Η λογική είναι: «Απάντα στην ερώτηση ''Τί κά-
νεις τώρα'' σε 140 χαρακτήρες το πολύ». Στην 
προσωπική σελίδα κάθε χρήστη, εμφανίζονται 
όλες οι απαντήσεις του, μαζί μ’ εκείνες των «φί-
λων του». Το σάιτ είναι μία τρέλα υπερπληρο-
φόρησης για τη ζωή φίλων και γνωστών, που 
οι περισσότεροι την ακολουθούν και από το κι-
νητό. Υπάρχει η δυνατότητα, αν δεν έχεις ανα-
νεώσει την απάντησή σου σε 24 ώρες, να έρθει 
μήνυμα στο κινητό σου και να σε ειδοποιήσει! 
Ως σάιτ, είναι κι αυτό ένα εξαιρετικό μέσο δια-
φήμισης, που χτυπάει κατευθείαν στον προσω-
πικό χώρο του κάθε πελάτη. Από την άλλη όμως 

λειτουργεί και για να ικανοποιήσει 
το ψώνιο του καθένα: «κοίτα πόσοι 
με ακολουθούν» προβάλλοντας τις 
υπερ-κουλ δραστηριότητές του 
(όπως μέσω του facebook και του 
Myspace άλλωστε), και καταλή-
γοντας να κάνει πράγματα απλά 
και μόνο για να τα ανεβάσει μετά 
στο σάιτ, να συμπληρώσει το προ-
φίλ τού «προχωρημένου» και του 
«ψαγμένου» σε όσους τον βλέπουν, 
μένοντας στο φαίνεσθαι, χωρίς να 
χρειάζεται τελικά να είναι. Επιλογή 
του καθένα αυτό, δεν δημιούργη-
σαν τα sites αυτά αυτή την υποκρι-
σία. Απλά παρουσιάζονται ως πρό-
σφορο έδαφος για να αναπτύξει 
ο καθένας τη ματαιοδοξία του και 
κάποιες φορές τη διαστροφή του.

Τα blogs ή ιστολόγια: Ξεκίνη-
σαν ως ηλεκτρονικά ημερολόγια. Ο 

αριθμός τους έχει αυξηθεί κατακόρυφα καθώς 
αποτελούν έναν μηχανισμό δυναμικής δημοσί-
ευσης υλικού για όσους θέλουν να εκφράσουν 
σκέψεις, απόψεις, αναλύσεις ειδήσεων και γε-
γονότων μέσω των ιστοσελίδων τους. Δεν είναι 
λίγες οι περιπτώσεις που εκδότες «τσίμπησαν» 
επίδοξους συγγραφείς βλέποντας δείγμα της 
δουλειάς στο προσωπικό τους ιστολόγιο. Η 
επιρροή τους γίνεται όλο και πιο σημαντική, 
καθώς πολλοί άνθρωποι είναι απογοητευμέ-
νοι με την ποιότητα των καθιερωμένων Μ.Μ.Ε. 
και με την έλλειψη διαδραστικότητάς  τους. Ως 
έργα πρωτότυπα κάποιου δημιουργού, προ-
στατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2121/93 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, η κα-
τοχύρωση του περιεχομένου των ιστολογίων 
αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα και η αντι-
γραφή, ή οικειοποίηση από τρίτους, θέσεων 
που εμφανίζονται σε μπλογκς είναι συχνή. Μια 
λύση ίσως είναι οι άδειες Creative Commons 
που μπορούν πολύ εύκολα να προστεθούν 
στην γλώσσα προγραμματισμού (HTML) ενός 
blog δίνοντας στο δημιουργό του τη δυνατό-
τητα να ορίσει ο ίδιος με ποιους όρους επιθυ-
μεί να τροποποιείται το υλικό που τοποθετεί. 

΄Ενας κατάσκοπος στο τσεπάκι μου…
Ένα GPS σύστημα πλοήγησης δεν είναι τίποτα 
παραπάνω από ένα «γκατζετάκι» που σε 
καθοδηγεί με ασφάλεια στον προορισμό σου. 
Όταν όμως χρησιμοποιείται εν αγνοία σου και 
μάλιστα μέσω του αθώου κινητού τηλεφώνου 
σου για τον εντοπισμό σου, τότε μετατρέπεται 
σε εφιάλτη! Τις πρώτες αρνητικές αντιδράσεις 
δέχτηκε η νέα υπηρεσία Latitude της Google, 
η οποία παρέχει στους χρήστες τη δυνατό-
τητα γεωγραφικού εντοπισμού φίλων, μέσω 
ενός κινητού τηλεφώνου, ενός smartphone ή 
ενός υπολογιστή. Περά από τις θετικές χρήσεις 
της υπηρεσίας, όπως ο εντοπισμός παιδιών 
και η ενημέρωση για έκτακτα περιστατικά, οι 

υπεύθυνοι καθιστούν σαφές ότι «μαζί με τα 
γεωγραφικά δεδομένα θα δίνονται και προ-
σωπικές πληροφορίες χρηστών, που μπορούν 
να αξιοποιηθούν για συγκεκαλυμμένη και 
στοχευμένη διαφήμιση. Όσοι σερφάρουν στο 
Ίντερνετ γνωρίζουν τη διαδικασία:   Αν μπαίνει 
κανείς συχνά σε κάποιες ιστοσελίδες, το 
Δίκτυο, μέσω ενός προγράμματος (spyware) 
που προσκολλάται κρυφά σε αρχεία που 
κατεβάζει, παρακολουθεί τη διαδικτυακή του 
δραστηριότητα, αντιλαμβάνεται ποια μπορεί 
να είναι τα ενδιαφέροντά του και  στέλνει 
αντίστοιχα διαφημιστικά μηνύματα σε μορφή 
spam mail (:ανεπιθύμητης αλληλογραφίας), με 
δεδομένο ότι η μαζική αποστολή ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου αποτελεί έναν πολύ φθηνό-
μαζικό τρόπο διαφήμισης προϊόντων και υπη-
ρεσιών. Το ίδιο λοιπόν μπορεί να συμβαίνει 
και στα κινητά μας. Να κατακλύζονται δηλαδή 
από διαφημίσεις για καταστήματα που λει-
τουργούν στην περιοχή που επισκεπτόμαστε, 
για τις προσφορές και τις εκπτώσεις τους, για 
κινηματογράφους και κέντρα αναψυχής, τα 
νέα τραπεζικά υποκαταστήματα κλπ...

Ωστόσο, παρά την έκθεση, την απειλή για την 
προστασία των προσωπικών μας δεδομένων 
και την ακατάσχετη διαφήμιση, δεν πρέπει 
να δαιμονοποιούμε καταστάσεις. Ως «ευσυ-
νείδητα θύματα» μπορούμε με τον κατάλλη-
λο έλεγχο να καρπωθούμε όλα όσα μπορεί 
να προσφέρει αυτό το ηλεκτρονικό «άνοιγμα 
στον κόσμο». Η επικοινωνία βασίζεται σε όλο 
αυτό που με σωστή διαχείριση γεμίζει άδειες 
ώρες, προσφέρει γνωριμίες, ελαχιστοποιεί 
αποστάσεις, ενώνει ανθρώπους…

Στο ρόλο των «διαδικτυακών κατασκόπων» οι:
Έλενα Γαλανοπούλου, Σία Γεωργοπούλου, Κώ-
στας Καραγεώργος, Σοφία-Μαρία Παλόγλου, 
Στέλλα Πεπονάκη, Κατερίνα Σκρουμπέλου, Βίκυ 
Σταθάκη.

Big e-brother 
is watching you 
(and you know it!)

INFO:
• Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει την ανάρτη-
ση αυτολογοκρινόμενης μηχανής αναζήτησης 
Google στην Κίνα προκειμένου να διευκολύνει 
το ανελεύθερο καθεστώς. Κι αυτό πάνω που 
διαμορφώθηκε η ελπίδα πως μέσω του Internet 
χώρες που βιώνουν καταπιεστικά καθεστώτα 
θα έβρισκαν μια δίοδο επικοινωνίας με τον 
ελεύθερο και δημοκρατικό κόσμο! 
• Το νομοσχέδιο Nokia στο Φινλανδικό Κοινο-
βούλιο επιτρέπει στις εταιρείες να βλέπουν 
διάφορες πληροφορίες από τα e-mail των ερ-
γαζομένων τους για την ελαχιστοποίηση της 
βιομηχανικής κατασκοπίας!
• Tα sites κοινωνικής δικτύωσης είναι  πλέον 
η πρωταρχική πηγή αστραπιαίας  κινητο-
ποίησης των μαζών σε κοινωνικά-πολιτικά-
περιβαλλοντικά θέματα.

Ανήλικοι στα sites κοινωνικής δικτύωσης.

Τα sites κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αποτελέσουν 
έναν χώρο όπου παιδόφιλοι αναζητούν θύματα για να ικα-
νοποιήσουν τις ορέξεις τους. Αν και θέτουν ως όρο χρήσης 
τους ένα ηλικιακό όριο (τα Facebook και Hi-5 τα 13 έτη και 
το MySpace τα 14), πολλά παιδιά μικρότερης ηλικίας κα-
ταφέρνουν να εισχωρήσουν. Παρατηρούνται φαινόμενα 
όπου ανήλικοι κάτοχοι λογαριασμών στους ιστότοπους αυ-
τούς αναρτούν προσωπικές τους στιγμές ή εκθέτουν προ-
σωπικά τους στοιχεία. Δίχως να αντιλαμβάνονται άμεσα τον 
κίνδυνο που διατρέχουν, σε έναν χώρο χωρίς δυνατότητα 
ουσιαστικού ελέγχου, ένας διεστραμμένος ενήλικος μπορεί 
να λάβει την ταυτότητα ενός συνομηλίκου προκειμένου να 
τα προσεγγίσει και να χρησιμοποιήσει τα αναρτημένα στοι-
χεία για τον εντοπισμό τους. Έχουν μάλιστα καταγραφεί 
αρκετά περιστατικά εξαφάνισης ή δολοφονίας ανηλίκων. 
Ως μόνη λύση προβάλλεται ο γονεϊκός έλεγχος και η ενη-
μέρωση των ανηλίκων για τις «παγίδες» που επιφυλάσσει 
ένα add σε άγνωστα πρόσωπα.    
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-Κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπάρχει...., είπε ο κύριος Ν και ξεφύσηξε, 
θέλοντας να δείξει ότι είναι ενοχλημένος από τη δυσλειτουργία του 
ίδιου του τού εαυτού. Ήταν η πρώτη φορά που του συνέβαινε κάτι τέ-
τοιο. Είχε φυσικά ακούσει για κάποιους που κατά καιρούς παρουσίαζαν 
ανάλογα προβλήματα, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό όταν αυτός ο 
κάποιος είσαι εσύ. Σε καμμία περίπτωση πάντως δεν θα έπρεπε ο μη-
χανικός να καταλάβει την πραγματική αιτία του προβλήματος. Κάπως 
θα τον παραπλανούσε. Ίσως να χρησιμοποιούσε κάτι για αντιπερισπα-
σμό. Λίγο να αποσπούσε την προσοχή του μηχανικού, θα κατάφερνε 
να τρέξει προς την εξώπορτα και μετά... άφαντος. 
 -Μα φυσικά υπάρχει κάποιο πρόβλημα... Αφού δε λειτουργείτε σωστά!, 
απάντησε ο μηχανικός και διέκοψε απότομα τους συλλογισμούς του 
κυρίου Ν.
-Δηλαδή; Τι εννοείτε δε λειτουργώ σωστά;
-Να.... Πρόκειται αν μη τι άλλο περί βλάβης... Είναι σίγουρο... Αφού 
συμφωνεί και ο ανιχνευτής σήματος χειρός. Δεν εκπέμπετε τίποτα. 
Ένταση μηδέν.
-Και;
-Τι και; Στη φάση που είστε το μόνο που μπορώ να προτείνω είναι 
άμεση επισκευή. Μάλλον είναι πρόβλημα του φίλτρου ευαισθησίας... 
Θα χρειαστεί να σας συνδέσω με τον υπολογιστή...
Ο μηχανικός βγάζει δύο επαργυρωμένα καλώδια, συνδέει το ένα 
στην υποδοχή με το σήμα – που βρίσκεται στο αριστερό μέρος του 
στήθους του κυρίου Ν και το άλλο στο δεξί του μέρος, όπου αναγρά-
φεται ένα +. Τις άκρες τους τις τοποθετεί στις ανάλογες υποδοχές της 
κεντρικής μονάδας του υπολογιστή του. Στην οθόνη αμέσως εμφανί-
ζεται μια καμπύλη ημιτονοειδής, με τις κορυφές να κινούνται από τα 
αριστερά προς τα δεξιά και να χάνονται αργά-αργά, συνεχίζοντας την 
πορεία τους έως ότου φτάσουν σε κάτι που μοιάζει με ξαπλωμένο 8. Ο 
κύριος Ν ξεροκαταπίνει. Τώρα όλα είχαν αποκαλυφθεί.
-Μα...αυτό είναι αδύνατο! Το σήμα σας είναι αναλογικό! Θα έπρεπε να 
είναι ψηφιακό! Πείτε μου το όνομά σας, λέει ο μηχανικός, παίρνοντας 
το πιο σοβαρό ύφος που υπήρχε στο ρεπερτόριο των εκφράσεών του.

-Κύρε μηχανικέ! Σας παρακαλώ, περιμένετε ένα λεπτό. Πριν καταλήξετε 
σε κάποιο συμπέρασμα θα ήθελα να σας πω ότι... 
-Το όνομά σας πρώτα, μετά βλέπουμε...
-Κύριος Ν λέγομαι. Να σας ρωτήσω τώρα...
Ο μηχανικός τον σταματάει.
-Νι; Τι Νι; Κεφαλαίο ή μικρό;
-Κεφαλαίο, απαντά ο Κύριος Ν.
-Λογικό. Αν ήταν μικρό θα μπορούσατε να ήσασταν οποιοσδήποτε, 
λέει ο μηχανικός κάνοντας επίδειξη στις μαθηματικές του γνώσεις. 
-Κύριε Ν, κεφαλαίο είπαμε, όχι μικρό, καταλαβαίνετε ότι το αναλογικό 
σήμα που εκπέμπετε προϋποθέτει κάποια παρανομία από μέρους 
σας. Ο υπολογιστής, αντίθετα με τους ανθρώπους, δεν κάνει λάθη. Το 
φίλτρο συναισθημάτων σας είναι χαλασμένο και χάλασε επειδή εσείς 
υποπέσατε σε κάποιο παράπτωμα αντίθετο στους ισχύοντες νόμους, 
όπως αυτοί ορίστηκαν από την κυβέρνησή μας. Θα σας δώσω την 
ευκαιρία να μου πείτε ποιο είναι τώρα, ώστε να γλιτώσετε τις σοβαρό-
τερες των συνεπειών.
Ο κύριος Ν ήταν έτοιμος να παίξει το τελευταίο του χαρτί. 
-Τι είναι ευαισθησία κύριε μηχανικέ; Είναι το μέτρο της αντίδρασής 
μας σε μικρούς, εξωγενείς παράγοντες που μας επηρεάζουν. Είναι η 
ικανότητά μας να κρίνουμε κάτι όχι λογικά, αλλά συναισθηματικά, με 
βάση όχι συγκεκριμένα επιχειρήματα, αλλά απλώς με τυχαίες χημικές 
αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στον εγκέφαλό μας. 
Ο κύριος Ν, αποφασισμένος πλέον να πει όλη την αλήθεια συνεχίζει 
χωρίς υπεκφυγές.
-Ε ναι λοιπόν! Έχω παρανομήσει! Ακούω μουσική. Και δεν εννοώ την 
ηλεκτρονική μουσική που επιτρέπεται δια νόμου από την κυβέρνηση. 
Αυτή δεν την αντέχω... Ποτέ μου δεν την άντεχα. Είναι άψυχη κύριε 
μηχανικέ... Με καταλαβαίνετε; Πώς γίνεται η μουσική από έναν υπολο-
γιστή να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα;
Η  jazz όμως... Αυτή είναι μουσική! Μία κα μόνο νότα από το σαξόφωνο 
του Coltrane, από το πιάνο του Μοnk, την τρομπέτα του Miles Davis 
μου φτιάχνει την ημέρα. Και αν το να νιώθεις είναι παράνομο, τότε εγώ 
είμαι ήδη φυλακισμένος μέσα σε μια κοινωνία που δεν ξέρει τι σημαίνει 
ευαισθησία!
Ο μηχανικός σηκώθηκε από την εργονομική καρέκλα του και πήγε να 
μιλήσει στον προϊστάμενό του. 
Δύο ώρες αργότερα ο Κύριος Ν δε θα θυμόταν αυτόν τον μικρό λόγο 
που είχε βγάλει. Δεν θα θυμόταν πως φώναζε και έκλαιγε με λυγμούς 
καθώς διέσχιζε τους λευκούς διαδρόμους ενός νοσοκομείου, οδη-
γούμενος από δύο γιατρούς στον θάλαμο ολικής αναδιοργάνωσης. 
Μέσα σε ένα λεπτό ο εγκέφαλός του θα επέστρεφε στις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις, χάνοντας όλες τις πληροφορίες που είχαν αποθηκευτεί ως 
εκείνη τη στιγμή. Καθισμένος σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου δε θα θυ-
μόταν ούτε ποιος ήταν. Οι άνθρωποι γύρω του θα μιλούσαν γλώσσες 
ακατάληπτες και αυτός συνδεδεμένος με σωληνάκια θα κοιτούσε για 
πρώτη φορά από το παράθυρό του τις μεγάλες σταγόνες της βροχής 
να πέφτουν από τον ουρανό. Και όλα αυτά ενώ χτυπούσε τα δάχτυλά 
του στο αλουμινένιο μπράτσο του κρεβατιού, παίζοντας ένα μικρό 
ρυθμικό θεματάκι σε μέτρο 7/8...

Μανώλης Xατζηγιαννάκης

Pithecanthropus 
Erectus

Παλαισ-τεχνη-ακό

Κινηματογράφος και Παλαιστινιακό 
- η αντανάκλαση
Αδικημένος των Oscar, ο Elia Souleiman κάνει 
το 2002 τη «Θεϊκή Παρέμβαση». Ένα μπαλόνι 
που προκαλεί χάος σε Ισραηλινά οδοφράγ-
ματα. Μία κοπέλα Ninja που καθαρίζει 10 
Ισραηλινούς κομάντο. Όλα αυτά θα φάνταζαν 
κωμικά εάν δεν περιέγραφαν την πικρή πραγ-
ματικότητα της ζωής στην Παλαιστίνη. Μέσα 
από αυτό το παζλ παρακολουθούμε την ζωή 
ενός τυπικού Παλαιστίνιου από την Ιερουσα-
λήμ. Ο πατέρας του είναι βαριά άρρωστος. 
Τον χωρίζει ένα οδόφραγμα από την κοπέλα 
του. Η ταινία ήταν υποψήφια για το όσκαρ 
καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Όμως με μια 
κίνηση α λα Golda Meir (σ.σ. σιωνίστρια πρώην 
πρωθυπουργός του Ισραήλ), η Ακαδημία πήρε 

πίσω την υποψηφιότητα με την δικαιολογία 
ότι η Παλαιστίνη δεν αποτελεί αναγνωρισμένο 
κράτος(!!!). Αρκετά λιγότερο αδικημένος (γιατί 
άραγε;) έρχεται το 2005 ο Steven Spielberg 
να καταθέσει το «Μόναχο». Σεπτέμβρης 1970: 
Ο Χουσεΐν με τη υποστήριξη της Golda Meir,  
πνίγει στο αίμα μια παλαιστινιακή εξέγερση.  
Μόναχο 1972: Ολυμπιακοί αγώνες. Μια ομάδα 
Παλαιστινίων, ο «Μαύρος Σεπτέμβρης», εκδι-
κείται σκοτώνοντας 11 Ισραηλινούς αθλητές. 
Η  Μοσάντ, μυστική υπηρεσία του Ισραήλ, 
προσπαθεί να εξοντώσει τα μέλη του «Μαύ-
ρου Σεπτέμβρη». Η ιστορία επαναλαμβάνεται. 
Η Μοσάντ κερδίζει πάντα και η οπτική είναι 
δοσμένη απ’ την πλευρά του «νικητή». Οι στιγ-
μές ενοχής και ηθικών διλημμάτων ελάχιστες. 
Αντιθέτως, ως… γνήσιο χολλυγουντιανό υπερ-

θέαμα, οι σκηνές βίας και τα εφέ κυριαρχούν. 
Η φράση της  Golda Meir για τους Παλαιστινί-
ους: «Δεν ξέρω από πού ξεφύτρωσαν αυτοί».
Οι άνθρωποι ξεχνούν, τα λάθη επαναλαμβά-
νονται, «η φωνή των καταπιεσμένων συνεχίζει 
να απουσιάζει». Και ερχόμαστε στο περσινό, 
ντοκιμαντερίστικο «Βαλς με τον Μπασίρ» 
του Ari Folman. Το ιστορικό πλαίσιο φρικτό: 
Καλοκαίρι του 1982, οι χριστιανοί φαλαγγίτες 
του Λιβάνου σφάζουν βίαια μερικές χιλιά-
δες αμάχων στα  προσφυγικά στρατόπεδα 
Σάμπρα και Σατίλα, εκδικούμενοι τη δολοφο-
νία του νεοεκλεγέντος προέδρου της χώρας, 
του φιλοϊσραηλινού, Μπασίρ Τζεμαγιέλ, υπό 
τη βουβή συμμετοχή και ενθάρρυνση των 
Ισραηλινών στρατιωτών. Πού σταματάει ο 
κατευθυνόμενος παραλογισμός και πού ξεκινά 

Από τα graffiti του Banksy στα βιβλία του Άμος Οζ και από το Intifada των Ska-P στο Μόναχο 
του Steven Spielberg. Δύο κόσμοι συγκρουόμενοι σε μια παράλογη διαμάχη που διαρκεί 
δεκαετίες. Όταν ο πόλεμος δηλητηριάζει τις συνειδήσεις και η θρησκεία φανατίζει, η τέχνη 
σε οποιαδήποτε μορφή της είναι η μόνη που μπορεί να προσφέρει, όχι μια λύση, απλά μια 
διαφορετική, πιο ανθρώπινη οπτική γωνία στα γεγονότα.



η προσωπική ευθύνη; Μέσα σε μια ατμόσφαι-
ρα στυλιζαρισμένου νουάρ animation και 
την ανατριχιαστική μουσική του Max Richter, 
ο Folman με έρεισμα το ακατανόητο όνειρο 
ενός φίλου του και την αποσπασματική του 
μνήμη, διανύει ένα οδοιπορικό ανασύνθεσης 
των πραγματικών γεγονότων και επαναφοράς 
των απωθημένων ενδείξεων μιας ενοχικής συ-
νείδησης. Το κακό μπορεί να ξορκιστεί; Ίσως 
και ναι. Αλλά να ξεχαστεί, όχι. 
Νίκος Κοκκάλης, Σοφία Λεβαντή, Ανδριάνα 

Κορασίδη

Λογοτεχνία και Παλαιστινιακό – οι 
αντιθέσεις των διανοούμενων
Παρότι πολλοί έχουν ασχοληθεί με το Παλαι-
στινιακό ζήτημα, επιλέγουμε τους κυριό-
τερους ίσως εκπροσώπους στον χώρο της 
λογοτεχνίας. Ο Άμος Οζ εξιστορήσε στα βιβλία 
του τη ζωή στις γειτονιές του Ισραήλ όπου με-
γάλωσε. Ήταν από τους πρώτους λογοτέχνες, 
αλλά και προσωπικότητες γενικότερα, που 
υποστήριξε τη δημιουργία δύο κρατών στη 
γη του Ισραήλ, ενός παλαιστινιακού κι ενός 
εβραϊκού, παρότι ήταν Ισραηλινός ο ίδιος. Είχε 

σημαντική πολιτική 
παρουσία, συμμετεί-
χε στην ίδρυση της 
οργάνωσης «Ειρήνη 
Τώρα» και υπήρξε 
υποστηρικτής αριστε-
ρών και εργατικών 
κομμάτων της χώρας 

του. Ο Έντγκαρ Κέρετ, ο Ισραηλινός λογοτέ-
χνης ο οποίος χαρακτηρίζεται και ως «ο Άμος 
Οζ της γενιάς του», χωρίς να πολιτικολογεί, 
θίγει θέματα ηθικής και αξιών μέσα από το 
έργο του. Με τις ιστορίες του, χτυπάει τη 
σκληρή όψη της εσωτερικής ζωής του Ισραήλ, 
απογυμνωμένη από οποιαδήποτε φυλετική 
ιδεολογία. Όσον αφορά στην Παλαιστίνη, το 
σημαντικότερο πρόσωπο είναι ο εθνικός της 
ποιητής, ο Μαχμούντ Νταρουίς. Συντάκτης της 
διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Παλαιστινί-
ων, ο Νταρουίς εξέφραζε την φωνή του λαού 
στα γραπτά του, αλλά και στις δράσεις του ως 
ενεργός αγωνιστής. Υποστήριζε την ειρηνική 
συνύπαρξη με τους Ισραηλινούς και υπήρξε 
μέλος της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση 
της Παλαιστίνης. Στα ποιήματά του παρουσία-
σε το δράμα και την κατοχή του λαού του.
Κατερίνα Σκρουμπέλου

Θέατρο και Παλαιστινιακό – η ανα-
παράσταση μιας πραγματικότητας
Κι όμως, όσο περίεργη, όσο οξύμωρη κι αν 
φαίνεται η φράση «Παλαιστινιακό θέατρο», για 
μια ακόμα φορά αποδεικνύεται πως ο μόνος 

τρόπος διάσωσης των ψυχών και των σκέ-
ψεων μας είναι το καταφύγιο της Τέχνης. Σε 
έναν λαό, που μετά από τόσα χρόνια, δεν έχει 
καταφέρει ακόμα να βρει το δικό του έδαφος, 
να δημιουργήσει το δικό του κράτος, η ύπαρ-
ξη θεάτρου, φαντάζει το λιγότερο ουτοπική. 
Παρόλα αυτά, η πραγματικότητα έρχεται να 
καταρρίψει κάθε φαντασία και να αποδείξει 
πως ήδη απ’ το 1984 ο μη κερδοσκοπικός ορ-
γανισμός του «Εθνικού Παλαιστινιακού Θεά-
τρου» (Palestinian Νational Theater PNT) είναι 
γεγονός, έχοντας ως έδρα του την Ιερουσαλήμ 
και σκοπό την έκφραση του προβλήματος 
των Παλαιστινίων, έναντι των Ισραηλινών. Τα 
θεατρικά του έργα –παρότι σ’αυτά δε λείπει 
η βιαιότητα- αντιτίθενται επί της ουσίας προς 
αυτήν, τονίζοντας το άμεσο αποτέλεσμα της, 
δηλαδή το θάνατο. Οι ψυχαναλυτικές προσεγ-
γίσεις είναι, επίσης, σύνηθες προσπαθώντας 
να αποκωδικοποιήσουν τον άνθρωπο και να 
δώσουν, μάλλον, πιθανές εξηγήσεις για τους 
τρόπους που συμπεριφέρεται και σκέφτεται. 
Ίσως, μέσα απ’ αυτή τη θεατρική ψυχανάλυση 
οι Παλαιστίνιοι ουσιαστικά αποζητούν μια 
απάντηση για τις βιαιότητες και την αδικία που 
τους περιβάλλει; Καθόλου περίεργος συλλογι-
σμός, αν αναλογιστούμε τον λυτρωτικό ρόλο 
της τέχνης. 

Helen and the necklace
Ωστόσο, το Παλαιστινιακό Θέατρο δεν 
εξαντλείται σε θέματα πολεμικά ή ανθρωπο-
κεντρικά και ψυχαναλυτικά, αλλά δε διστάζει 

One day I shall become what I want. 
One day I shall become a vine; 
let summer distil me even now, 
and let the passers-by drink my wine'
Μahmoud Darwish
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να γειώσει την κατάσταση παρουσιάζοντας 
και παιδικά έργα όπως τη «Χιονάτη και τους 7 
νάνους». Φυσικά, θα ήταν παράλειψη αν δεν 
αναφέρουμε ένα απ’ τα μεγαλύτερα θεατρικά 
έργα που ανέβηκε σχετικά πρόσφατα, με τίτλο 
''Helen and the necklace''. Σύμφωνα με το 
έργο, η Helen επισκέπτεται ως τουρίστρια την 
Παλαιστίνη, αλλά εκεί διαπιστώνει πως έχασε 
το μαργαριταρένιο κολιέ της. Ο ταξιτζής  Nabil 
γίνεται ο οδηγός της και προστάτης της σε μια 
πόλη που ζει μέσα στην αιώνια πάλη μεταξύ 
του συμβιβασμού για τις αποτυχίες της και 
της συγκάλυψης του πόνου της. Η Helen στο 
ταξίδι της στην Παλαιστίνη, με σκοπό να βρει 
το κολιέ που έχασε, συναναστρέφεται με τους 
ντόπιους και συνομιλεί μαζί τους, διαπιστώνο-
ντας πως όλοι τους, κάτι έχουν χάσει. Η Helen 
επιστρέφοντας στην πατρίδα της μεταλα-

μπαδεύει το μήνυμα που δέχτηκε απ’ τους 
Παλαιστίνιους πως δε γίνεται να ζούμε άλλο 
έτσι, πρέπει να βρούμε τρόπους να αλλάξου-
με τη ζωή μας. Το έργο αυτό βρίσκεται σε 
σενάριο Carole Frechette και σε σκηνοθεσία 
Nabil En Αzan.
Τατιάνα Κίρχοφ

H Παλαιστίνη στον Νέο Κόσμο
Σε Σφαγείο έχει μετατραπεί η Λωρίδα της 
Γάζας, σε Σφαγείο και το Θέατρο του Νέου 
Κόσμου. Πρόκειται για το έργο του Ισραηλινού 
Ιλάν Χατσόρ που παίζεται στο Θέατρο του 
Νέου Κόσμου σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεο-
δωρόπουλου. Όπως σημειώνει ο συγγραφέας, 
«Το 1990 τα βίαια φαινόμενα που κατέστρε-
φαν τις ζωές Παλαιστινίων και Ισραηλινών δεν 
είχαν βρει κάποια θέση στο Ισραηλινό θέατρο. 

Ένιωσα ότι δίπλα στα σπίτια μας ξετυλίγονταν 
μεγάλα δράματα, με διλήμματα και αποφά-
σεις ζωής και θανάτου και είχα την ανάγκη 
να γράψω γι'αυτά». Κάπου στη Δυτική Όχθη, 
σε ένα παλαιστινιακό χωριό, σ' ένα σφαγείο 
της κακιάς ώρας, με το τσιγκέλι να κρέμεται 
σαν αγχόνη στο ύψος των ματιών, με το αίμα 
φρέσκο και ξερό ανακατεμένο με χώμα και 
σκουριά να καλύπτει το πάτωμα, δύο αδέρφια 
συγκρούονται. Ο ένας είναι αγωνιστής για την 
απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ενώ ο άλλος 
είναι χαφιές. Ο τρίτος βρίσκεται ανάμεσά τους. 
Μέσα στα έντονα διλήμματα των τριών αυτών 
νέων διαφαίνεται η άλλη μεγάλη σφαγή, το 
αδιέξοδο και ο πόνος του παλαιστινιακού 
λαού. 
Μαργαρίτα Τζαβάρα
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Μετά από δύο ώρες που σκάλιζα τον ιστό για πληροφορίες σχε-
τικά με την Άννα Γούλα, το στιχάκι μου κόλλησε στο μυαλό σαν 

αρρώστια. Όπως σου κολλάνε κάτι εκνευριστικά τραγούδια και μετά 
από μέρες τα ψιθυρίζεις ακόμα και στον ύπνο σου. «Τα πίνω όλα, τα 
πίνω όλα. Χάπια, ουίσκι και κόκα κόλα».
Η πτυχιακή εργασία της Χαράς Κολαΐτη, φοιτήτριας της Ανώτατης 
Σχολής Καλών Τεχνών, ήταν να δημιουργήσει μια περσόνα. Συνδύασε 
τις γνώσεις της (χορό, τραγούδι, ζωγραφική) με την αγανάκτησή της 
για την Ελλάδα του σήμερα και αυτό που προέκυψε ήταν μια καυστική 
σάτιρα για Έλληνες με χιούμορ που δεν φοβούνται να αντικρύσουν τον 
εαυτό τους στον καθρέφτη.
Τέρμα με τις πληροφορίες, πίσω στην Άννα. «Η πρέσβειρα του 
ξεφαντώματος», όπως κοκορεύεται παντού στο διαδίκτυο. Η Άννα (ή 
μάλλον, η Χαρά) παίρνει την νεοελληνική πραγματικότητα του κλασι-
κού, του μικροαστού, του νεόπλουτου, που γουστάρει να μοστράρεται, 
και την απογυμνώνει από τον καθωσπρεπισμό. Παίρνει όλη τη σαπίλα 
που η τηλεόραση (και οι κουτσομπολίστικες εφημερίδες ως μακρύ 
χέρι της τηλεόρασης) πουλάει σαν όνειρα για τη γυναίκα και τη δείχνει 

ωμά, σου λέει «έτσι είναι αυτό που σου πουλάνε, κι ας μη θες να το 
πιστέψεις». 
Η Άννα μεγάλωσε δουλεύοντας σε περίπτερο όπου διάβαζε τον 
κίτρινο Τύπο και έβλεπε τα πρωινάδικα για να περάσει την ώρα της. 
Από εκεί έπλασε και τα όνειρά της, τις φιλοδοξίες της, και σκέφτηκε 
πως η γυναίκα έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι. Ξέκωλο-γλάστρα σε 
πρωινάδικο, τραγουδίστρια σε πίστα και το βράδυ στο κρεβάτι ενός 
γέρου με φουσκωμένη τσέπη. 
Στη συνέντευξή της στο «Mud» (sic) το λέει ξεκάθαρα. «Έχω γνωστούς 
που δουλεύουν πολύ και πληρώνονται λίγο. Έχω φίλους που δου-
λεύουν λίγο και πληρώνονται πολύ. Έχω και κάτι κολλητούς που δεν 
δουλεύουν καθόλου και παίρνουν τα πιο πολλά απ’ όλους. Ε, να σου πω 
κάτι, εγώ αυτό το θεωρώ μαγκιά. Μπράβο τους.».
Αυτή η λογική του εύκολου χρήματος. Αυτό το όνειρο, να γίνεις σελέ-
μπριτι στην Ελλάδα, να κάθεσαι και να τα τρως. Αυτό το όνειρο που 
προσπαθούν να μας μπολιάσουν μέσα από την τηλεόραση, και όλη 
αυτή η λογική της ευκολίας και της κομπίνας, να τα φέρουμε βόλτα.
Η Άννα δείχνει την αλήθεια όλου αυτού, μέσα από τον εαυτό της. 
Eνσαρκώνει τη φτήνια στα ιδανικά, στον χαρακτήρα, στην ηθική, στην 
ποιότητα. Το μόνο που μας νοιάζει είναι η πρόκληση, το γυμνό, το 
ξέκωλο, το εύκολο. Όλα τα άλλα δε μας ενδιαφέρουν. Αυτό δείχνει, 
αυτό πιάνει και το τρίβει στη μούρη μας. Όπως λέει και η Χαρά Κολαΐτη 
για το δημιούργημά της σε συνέντευξή της «Μπορεί να πετύχεις μια 
ξανθιά στις 10 το πρωί στην τηλεόραση να τραγουδά ‘Θέλω να τα πιω’. 
Ε, πιες τα βρε καλό μου! Ε, λοιπόν, εγώ, η Άννα δηλαδή, το πάω μέχρι 
τέλους και «Τα πίνω όλα» ή αντίστοιχα «Αν είσαι θρήσκα κυρά μου 
να ντύνεσαι σεμνά. Πώς τραγουδάς το βράδυ στις πίστες με ελαφρύ 
ρουχισμό, τσιλιμπουρδίζεις και βγάζεις σέξι τραγουδάκια, ενώ είσαι και 
λίγο δεξιά και θέλεις τάξη και ασφάλεια;».
Η Άννα αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι να αποκωδικοποιεί τα μηνύ-

ματα που εκπέμπει 
η τηλεόραση, το 
λάιφστάιλ το νεοελ-
ληνικό, οι πολιτικοί, 
ο κίτρινος Τύπος, και 
να μας τα αναμετα-

δίδει εξηγώντας τα. Δείχνοντας τι ακριβώς θέλουν να πουν.
Πέρα από τα βιντεοκλίπ και τη συνέντευξη, έχει γυρίσει και μια διαφή-
μιση. Με ύφος αλα Έφη Σαρρή, και με παρόμοια λόγια, μας παρακινεί 
να την ψηφίσουμε για τη Βουλή. Μπροστά σε μια μπλουσκρήν με έναν 
φοίνικα (ναι, της χούντας) και τα αρχικά Σ.Ε.Ο. (Σοσιαλιστική Εθνική Ορ-
γάνωση), μας λέει να χώσουμε την ψήφο μας βαθιά μέσα στην κάλπη, 
να μπούμε κι εμείς στο κόλπο. Αν αντί για Σ.Ε.Ο. έγραφε άλλα αρχικά 
θα μπορούσε να ήταν ακόμα μια προεκλογική καμπάνια του εν λόγω 
κόμματος. Με την Άννα θα γελάσει ο καθένας. Όταν όμως συνειδητο-
ποιήσει ότι το άλλο σποτάκι προβαλλόταν στην ελληνική τηλεόραση 
ως «πολιτική διαφήμιση» ίσως να του κοπεί το γέλιο. Ίσως ξεροκαταπιεί 
και αναρωτηθεί για τις αξίες τις κοινωνίας που ζει. Ή για την έκπτωσή 
τους. Το κάθε βίντεο της Χαράς, η κάθε εμφάνισή της, όλη η αισθητική 
αυτή, από την τελευταία νότα, μέχρι την παραμικρή λεπτομέρια στα 
σκηνικά, είναι άλλο ένα καρφί στις πληγές της κοινωνίας που ζούμε. 
Kατερίνα Σκρουμπέλου

Άννα Γούλα: «Τα πίνω όλα»

Shortbus John Cameron 
Mitchell, 2006
Η ταινία που απομυθοποίησε το 
σεξ και τη σεξουαλικότητα. Στην 
αρχή, βλέπουμε μία από τις πιο χα-
ρακτηριστικές σκηνές αυτοϊκανο-
ποίησης που έχουν υπάρξει σε ται-
νία. Ή μήπως όχι; Μήπως o νεαρός 
που κάνει στοματικό έρωτα στον 
εαυτό του είναι απλώς εν μέσω 
μιας βιντεοσκοπημένης ερωτικής 
εξομολόγησης προς τον ερωτικό 
του σύντροφο; Ή μήπως προσπα-
θεί απελπισμένα έτσι να πολεμήσει 
την κατάθλιψη που αντιμετωπίζει 
το ζευγάρι; Ή μήπως τα δύο τε-
λευταία μαζί; Γιατί εκεί ίσως και να 
βρίσκεται το μήνυμα της ίδιας της 
ταινίας. Ότι το σεξ δεν είναι αυτό 
που θα λύσει τα συναισθηματικά 
σου προβλήματα, αλλά είναι ένας 
τρόπος να διασκεδάσεις  μαζί με 
το άλλο σου μισό. 
Νικόλας Κοκκάλης  

There’s something about 
Mary Bobby & Peter Farelly, 
1998
Η ταινία των αδερφών Farrelly χα-
ρακτηρίζεται από ένα είδος αδέ-
ξιου γυμνασιακού humor (σήμα 
κατατεθέν τους). Παρόλα αυτά, η 
σκηνή αυνανισμού είναι μία από 
τις πλέον γνωστές. Ο loser Ted (Ben 
Stiller)με σκοπό να είναι αποδοτι-
κότερος σε περίπτωση που κάνει 
sex με το σχολικό απωθημένο του, 
Mary (Cameron Diaz), αυνανίζεται 
με βοήθημα ένα διαφημιστικό 
για σουτιέν. Για κακή του τύχη, οι 
κόποι του εκσφενδονίζονται στο 
αυτί του χωρίς να το πάρει είδηση 
και εκείνη την ώρα εμφανίζεται η 
Mary! Is that hair gel? τον ρωτάει 
και το τοποθετεί στα μαλλιά της, 
με αποτέλεσμα να μείνουν κοκα-
λωμένα για το υπόλοιπο της βρα-
διάς. 
Μαρία Κόντου

Sympathy for Mr.  Vengeance 
Chan-wook Park, 2002
Η εκδίκηση της μαλακίας. Κοπέλα 
που πεθαίνει από τον καρκίνο και 
σφαδάζει από τον πόνο, γιατί ο 
κωφάλαλος αδερφός της δεν την 
ακούει για να τη βοηθήσει. Ακού-
νε όμως από το διπλανό διαμέρι-
σμα τέσσερα ρεμάλια και μπερ-
δεύουν τα ουρλιαχτά του πόνου 
με κραυγές ηδονής. Στήνουν το 
αυτί τους στον τοίχο, αγγίζουν ο 
ένας τη σάρκα του άλλου – για 
επιπλέον ερεθισμό – και αυνανί-
ζονται ομαδικώς. Αρρωστημένο 
χιούμορ από την Κορέα και τον 
Παρκ, τον σκηνοθέτη της εκδικη-
τικής τριλογίας («Η εκδίκηση του 
κυρίου»- «Oldboy» - «Η εκδίκηση 
της κυρίας»). Σε ένα κρεσέντο 
ατυχίας, σε ένα χείμαρρο άγριων 
καταστάσεων και σαδομαζοχιστι-
κών ορέξεων της μοίρας, ο Κορε-
άτης σκηνοθέτης οργανώνει την 
πιο τραγική ομαδική μαλακία. Και  
χωρίς  DVD. 
Σπύρος Γιαννακόπουλος

Pleasantville Gary Ross,1998
Δύο αδέρφια παγιδεύονται στην 
μοραλιστική, ασπρόμαυρη διά-
σταση μίας παλιάς σειράς η οποία 
ονομάζεται pleasantville. Εκεί η 
ζωή των κατοίκων μοιάζει ανού-
σια χωρίς χρώμα και έρωτα. Τα 
δύο αδέρφια τους βοηθούν να τα 
ανακαλύψουν και η μητέρα βλέ-
ποντας τις αλλαγές στην κοινωνία, 
αποφασίζει και η ίδια να ανακα-
λύψει τον έρωτα δια του αυνανι-
σμού. Ένα βράδυ, πριν τον ύπνο, 
με τον φόβο της ανακάλυψης από 
τον αυταρχικό σύζυγό της, κλείνε-
ται μέσα στο μπάνιο όπου υποκρί-
νεται ότι κάνει ντουζ. Γεμίζει την 
μπανιέρα, ξαπλώνει και… εκστα-
σιάζεται, ενώ την παρακολουθού-
με να ουρλιάζει από απόλαυση. 
Μέσω αυτής της εμπειρίας της,  
συνειδητοποιεί την καθήλωσή 
της σ' ένα γάμο χωρίς νόημα και 
οδηγείται στο κατώφλι ενός άλλου 
άντρα και στην έγχρωμη πραγ-
ματικότητα που σηματοδοτεί την 
αυτογνωσία της. 
Βίκη Τσούκα

Masturbation  
Masterpieces
Αυνανισμός ή αλλιώς  η  τέχνη  του  
αυτοερωτοτροπείν! Μία  πράξη  
τόσο   προσωπική   που δε  γινόταν 
να  μην τροφοδοτήσει το σύνδρο-
μο κλειδαρότρυπας  του  κινημα-
τογράφου. Πράξη παλινδρομικών 
συμπλεγμάτων, οδύνης και ηδονής 
ή απλώς πράξη ενστικτώδης.

Μην κατηγορείς τον αυνανισμό. 
Είναι σα να κάνω έρωτα 
με κάποιον που αγαπώ πολύ!
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American Beauty Sam 
Mendes, 1999
Η ταινία ανοίγει το πρώτο της πλά-
νο με τον ήρωα να λέει: «Κοιτάξ-
τε με, αυνανίζομαι στο μπάνιο…
Αυτό είναι το αποκορύφωμα της 
μέρας, από δω και πέρα όλα θα 
είναι ένας κατήφορος». Η αυτο-
ϊκανοποίηση γίνεται το έσχατο 
διέξοδο από έναν καθημερινό 
παραλογισμό, που βρίσκεται καλά 
ασφαλισμένος πίσω από την βιτρί-
να μιας κατασταλαγμένης οικογέ-
νειας, ενός σπιτιού στα προάστια 
και μιας πετυχημένης καριέρας. 
Ο Lester Burnham αυνανιζόμενος 
είναι, έστω και για λίγο, ευτυχισμέ-
νος, καθώς αναζητά στον αυνανι-
σμό αυτό που δεν μπορεί να βρει 

πια στη σχέση με την γυναίκα του 
και τη ζωή του, αφού έχουν πλέ-
ον στοιχειώσει από τον μαρασμό, 
την ρουτίνα, την υστερία και την 
κατάθλιψη. Το αμερικανικό όνειρο 
πλέον είναι μια παρατεταμένη αυ-
τοϊκανοποίηση… 
Γιώργος Βλαχοδημήτρης

Mulholland Dr. David Lynch, 
2001
Ο Lynch προμηνύει ότι η ερωτική 
του ιστορία θα έχει θύτη και θύμα 
και για θύμα επιλέγει την Betty 
[Naomi Watts]. Εκείνη προσεγγί-
ζει ερωτικά τη Rita [Laura Elena 
Harring]. Εκείνη εκφράζει ανασφά-

λεια. Εκείνη εξομολογείται: "I'm in 
love with you". Η Rita απλώς συμ-
φωνεί και ακολουθεί. Δε δεσμεύε-
ται συναισθηματικά. Η επαλήθευ-
ση της προοικονομίας έρχεται στη 
δεύτερη φάση της ταινίας, με τη 
μετα-Rita/Camilla να εγκαταλείπει 
τη μετα-Betty/Diane. Η Diane αρ-
νείται και καταθλίβεται. Η ηδονή 
που της προσέφερε η Camilla δεν 
θα επαναληφθεί, γι' αυτό και πλά-
θεται: Ο αυνανισμός της αποτελεί 
ένα αλληγορικό slide-show της 
ψυχολογικής της διακύμανσης: 

κλαίει και αυνανίζεται με νωχελι-
κές κινήσεις που -όσο 
περισσότερο συνειδητοποιεί την 
κατάντια της- γίνονται όλο και πιο 
βίαιες.  Ερωτική ιστορία στην πόλη 
των ονείρων, ολοκληρώνεται με 
την πιο έντεχνη προσπάθεια του 
Lynch στο χούι του…την ανακύ-
κλωση.
Δανάη Σιέρρα

Οι σκηνές αυνανισμού σε ταινί-
ες είναι άπειρες, οι παραπάνω 
αναφέρονται ενδεικτικά.

American Pie
Paul Weitz, 1999
 “American Pie”: μια αμερικανική 
νεανική ταινία με θέμα τις σε-
ξουαλικές ανησυχίες μιας παρέ-
ας εφήβων και μία από τις πιο 
δημοφιλείς masturbation movies 
όλων των εποχών! Μέσα από μια 
άκρως χαβαλετζήδικη ατμόσφαιρα 
προβάλλονται όλες οι γκάφες που 
μπορούν να κάνουν έφηβοι μέσα 
σε μια ορμονική παράκρουση! 
Και ποιος δεν θυμάται την σκηνή 
της «συνεύρεσης» του νεαρού με 
την μηλόπιτα ή τον αυνανισμό της 
κοκκινομάλλας; Έχει θρέψει γενιές 
και γενιές  και  απενοχοποίησε 
κάποιες καταστάσεις άλλοτε τα-
μπού. Δεν παύει να είναι μια ταινία 
που στην ουσία της διαιωνίζει την 
προκατάληψη που βαραίνει την 
κινηματογραφική προβολή της 

σεξουαλικότητας. Και αυτό οφεί-
λεται στην γελοιοποίηση η οποία 
γίνεται αυτοσκοπός. Η έκφραση 
της σεξουαλικότητας δεν αποτελεί 
για τον σκηνοθέτη όχημα για κάτι 
άλλο που θα έρθει σε δεύτερη ανά-
γνωση, αλλά είναι ο λόγος ύπαρ-
ξης της ταινίας. Ωστόσο αποτελεί 
και μία άτυπη συνέχεια των teen 
movies της δεκαετίας του ’80-κάτι 
για το οποίο λατρεύεται.
Μαρία Κουτσανδρέα

Top 3 «A.P» αυνανισμών
• Πρώτη σκηνή πρώτης ταινίας: Ο 
πρωταγωνιστής αυνανίζεται με μία 
κάλτσα για καπότα και καλύπτει το 
επίμαχο σημείο του με μαξιλάρι 
όταν αιφνίδια εισβάλλουν οι γονείς 
του…
• Πρώτη ταινία (ξανά): Ο ίδιος ήρω-
ας αυνανίζεται μέσα στη μηλόπιτα 
που έφτιαξε η μάνα του (!) και 
συλλαμβάνεται από τον πατέρα 
του λίγο πριν ολοκληρώσει το 
«αριστούργημά» του!
• Εναρκτήρια σκηνή πέμπτης 
ταινίας: Ο ήρωας αυνανιζόμενος 
εκτοξεύει τα σκάγια του στη γιαγιά 
του, η οποία πεθαίνει από σοκ!!!  

Ιστορία Αριστουργήματος
Η Δασκάλα του πιάνου
Michael Haneke, 2001
Η Έρικα Κόχουτ είναι δασκάλα πιάνου 
στη σύγχρονη Βιέννη, απόλυτα αφιε-
ρωμένη στη μουσική. Είναι όμως και 
γυναίκα με επιθυμίες, ακόμα και αν η 
μητέρα της προσπαθεί με κάθε τρόπο 
να της απαγορεύσει να επιθυμεί. Κατ. 
Ο φακός τη συλλαμβάνει να βγάζει 
ένα ξυράφι και να το μπήγει βαθιά στα 
γεννητικά της όργανα, το αίμα αναβλύζει 
αλλά συνεχίζει τη νοσηρή πράξη της σαν 
να μην νιώθει πόνο, αλλά  ηδονή. Ίσως 
και τίποτα από τα δύο. Η καταπιεσμένη 
σεξουαλικότητα, αλλά και η προσκόλ-
ληση σε μια μητέρα τυραννική, ωθούν 
την ηρωίδα στην αναζήτηση μας ηδονής 
μέσα από τον ακραίο πόνο, με καταφύ-
γιο φτηνά πορνομάγαζα. Το προσωπείο 
του πολιτισμού, που φορά μπροστά 
στους μαθητές της, πέφτει για να απο-
καλυφθεί ένα εκδικητικό πλάσμα χωρίς 
συναίσθημα. Ο Χάνεκε, σκιαγραφώντας 
την αμφιλεγόμενη ηθική μιας ηρωίδας 
του, μας προκαλεί να αναλογιστούμε τα 
όρια του σύγχρονου πολιτισμού αλλά 
και τη διαφορά ανάμεσα στο φαίνεσθαι 
και στο είναι. Πολλοί μπορεί να σοκαρι-
στούν, αλλά λίγοι θα μείνουν ανεπηρέ-
αστοι μπροστά σε αυτό το σπουδαίο, 
ανθρώπινο δράμα.
Βίκυ Δημητροπούλου
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La Luna
Bernardo 
Bertolucci, 
1979
Μπορεί 
μια σχέση 
μητρική 
να ξεφύγει 
από το κα-
θορισμένο 

πλαίσιο; Μητρική αγάπη μπερδεμένη 
με πάθος. Σχέσεις στα όρια, καθώς 
αποκαλύπτεται ότι ο έφηβος, δεκα-
πεντάχρονος γιος είναι εθισμένος 
στην ηρωίνη. 
Στο La Luna οι συνηθισμένες ισορρο-
πίες είναι ανύπαρκτες, η σχέση που 
υπάρχει ανάμεσα στους δυο είναι 
τόσο στενή, που φτάνει να γίνεται 
ερωτική λαμβάνοντας βέβαια μια  
μορφή καθαρά  οιδιπόδεια  που δεν 
αγγίζει όμως τα όρια της αιμομιξίας. 
Η αντίδραση της βοήθειας από τη 
μεριά της μητέρας, καθώς ο νεαρός 
διακατέχεται από στερητικό σύν-
δρομο είναι ότι εκείνη αρχίζει να 
τον αυνανίζει ενώ αυτός της θηλάζει 
το στήθος σαν βρέφος. Η σκηνή 
παραμένει αφοπλιστικά σοκαριστι-
κή, κατατάσσοντας τη μητέρα στο 
είδος της μητέρας–αράχνης. Με  τον 
Bertolucci να παραδίδει μια αμφι-
λεγόμενη ταινία, μια αιχμηρή ματιά 
πάνω στις ανομολόγητες πτυχές της 
σεξουαλικότητας που ακόμα και τον 
Φρόιντ θα συντάραζε. 
Ελένη Ξενικάκη

Ma mère
Christophe Honoré, 2004
«Δε θέλω να πεθάνω» αναφωνεί ο 
Πιέρ, όταν με τη βία απομακρύνε-
ται από το φέρετρο της μητέρας 
του, πάνω από το οποίο λίγο πριν 
αυνανιζόταν με σπασμωδικές κινή-
σεις, κλαίγοντας με λυγμούς.  Έχει 

αγγίξει το βάθος της  αβύσσου  και 
«κάθε γέφυρα έχει καεί». Η μητέρα 
του τον μύησε στη διαστροφή, 
στην ηδονή και την αηδία, στην 
έκσταση της αιώνιας κατάρας. 
Στην κόλαση μαζί της. Στο δικό της 
Θεό. Λίγο πριν πεθάνει, αυτό είχε 
να του διδάξει όταν κρατώντας τον 
στα χέρια της, τον ωθούσε στην 
εκσπερμάτωση μέσα σε μια παρα-
ληρηματική, ερωτική ένωση, σε 
ένα οιδιπόδειο χωρίς προηγούμε-
νο. «Δε θέλω να πεθάνω» της λέει 
φιλώντας την τελευταία φορά και 
το ερώτημα γεννιέται: Ποιον από 
όλους τους θανάτους φοβάται; 
Ανδριάνα Κορασίδη

Fucking Åmål 
Lukas Moodysson, 1998
Η Άγκνες, το σιωπηλό weirdo του 
σχολείου, είναι ερωτευμένη με 
την όμορφη και φασαριόζα Ελίν, 
που αποζητά νέες εμπειρίες. Τυ-
χαία οι δυο τους συναντώνται και 
για ένα βράδυ είναι σχεδόν μαζί.  
Την επόμενη μέρα , ενώ η Άγκνες 
περιμένει τηλεφώνημα της - κάτι 
που δε συμβαίνει ποτέ -αυνανί-
ζεται κοιτώντας την Ελίν στη σχο-
λική φωτογραφία την ίδια στιγμή 
που η τελευταία φασώνεται με το 
νέο της αγόρι. Όπως στις περισ-
σότερες σχέσεις, έτσι κι εδώ, ένας 
είναι το σφυρί και ένας η πληγή, 
καθώς λέει και ο Αγγελάκας. Η 
Ελίν έχει το πάνω χέρι και μπορεί 
να κατευθύνει τις καταστάσεις 
έτσι όπως θέλει, ενώ η Άγκνες, 
αμήχανη και παθητική, κινείται 
σύμφωνα μ’ αυτές. Η Ελίν βρίσκει 
αγόρι για να ξεφύγει από τη δύ-
σκολη θέση της ομοφυλοφιλίας. 
Η Άγκνες αυνανίζεται κρυφά στο 
κρεβάτι της…Τα συμπεράσματα 
δικά σας. 
Κορνηλία

Midnight Express
Alan Parker, 1978
Ο μέχρις εσχάτων βασανισμένος 
σωματικά και ψυχικά κατάδικος, 
Billy Hayes, βλέπει μετά από 4 
ολόκληρα χρόνια την αγαπημέ-
νη του, που τον επισκέπτεται στις 
τουρκικές φυλακές όπου κρατεί-
ται και της ζητά μόνο να βγάλει 
την μπλούζα της. Πιεσμένος σε 
ένα γυάλινο τοίχο, αυνανίζεται 
μπροστά στην εικόνα του στή-
θους της ανάμεσα σε βογγητά και 
λυγμούς. Μια απλή ερωτική επι-
θυμία καταλήγει τραγική κραυγή 
απελπισίας και εκτόνωσης. Όταν 
η ανάγκη, ο ερωτισμός, η ελπί-
δα, η αφημένη πια αγανάκτηση 
και το εξαθλιωμένο απομεινάρι 
μιας ανθρώπινης υπόστασης δεν 
βγάζουν έξω τίποτε περισσότερο 
ή λιγότερο από ανθρωπιά. Κο-
ντά και όμως μακριά. Και όμως 
αληθινά. Ο Stone γράφει για μια 
μαλακία και σε γραπώνει απ’ την 
ψυχή σε μία από τις μεγαλύτερες 
«ταινίες-γροθιές στο στομάχι» δια 
χειρός Άλαν Πάρκερ.  
Δώρα Κοροβέση
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Τα πράγματα δεν είναι δύσκολα, εσείς 

τα κάνετε. Όλα είναι απλά, αρκεί να εί-

σαι ο εαυτός σου (γιατί θα υπήρχε πε-

ρίπτωση να ήμουν άλλος). Απλές συνταγές επιτυχίας, υποσχέσεις για λύσεις στα προβλήματα 

της καθημερινότητας ή κατασκευή προβλημάτων. Κοινοτοπία, αφέλεια, εκθεσιακό ύφος, δήθεν 

εύκολες λύσεις, οπότε μάλλον δε θα δουλέψει… 

HOW TO....
Το Χρονικό 
Του Δαρείου
Γιώργης 
Γιατρομανωλάκης
Εκδόσεις 
Ελληνικά Γράμματα

Τελικά και το Καλειδο-
σκόπιο βγάζει πού και 
πού καμιά είδηση! Στη 
συνέντευξη που μας 

παραχώρησε ο καθηγητής, μάς υποσχέθηκε το 
«Χρονικό» ενός μεγάλου και δαιμόνιου πολιτικού 
άνδρα που όσο κι αν δεν το παραδέχεται είναι ο 
Ανδρέας Παπανδρέου. Το βιβλίο περιγράφει τον 
βίο και την πολιτεία ενός άνδρα-Γατάν, εγκαθιδρυ-
τή του Γατανισμού  (σατανισμού;) στην Ελλάδα. 
Καταπιεστικός, εξουσιαστικός και απαιτητικός, τον 
ενδιέφερε ξεπερνώντας την, να τιθασεύσει την 
εξουσία. Μπαίνει ορμητικά στην πολιτική ζωή της 
χώρας, καθοδηγεί τον λαό και τους συνεργάτες 
του σε μια ΜΕΓΑΛ, μια Μεγάλη Αλλαγή που δεν 
έχει προηγούμενο στην Ελλάδα και σε όλο τον 
κόσμο! Κι αρχίζει από την αλλαγή της γλώσσας. Το 
αμέσως γίνεται άμεσα, κι όλα απλοποιούνται για 
χάρη του λαού. Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Τα 
πάνω κάτω έρχονται! Έπειτα ακολουθεί η τραγική 
πτώση του Δαρείου και του κινήματός του, του 
ΠΑΓΑΛΑΚ, με συνέπειες που επηρεάζουν τον τόπο 
μας μέχρι σήμερα. Στον πυρήνα του βιβλίου, η 
γλώσσα με τους βερμπαλισμούς και τις κακο-
ποιήσεις της. Είτε συμφωνούμε με τις πολιτικές 
θέσεις του Δαρείου είτε όχι, το σίγουρο είναι πως 
σήμερα όλοι οι πολιτικοί χώροι, από τον Τσίπρα 
μέχρι τον Καρατζαφέρη έχουν υιοθετήσει τα 
λόγια του. Βήμα μπροστά δεν έχουμε πάει τόσα 
χρόνια μετά, ούτε καν στα συνθήματα. Μετά τον 
Ανδρέα Δαρείο όλοι μιλάνε ακόμη για Αφοπλι-
σμούς, για Οράματα, για Κοινωνικές Δικαιοσύνες. 
Κι ίσως αυτό είναι που κάνει το βιβλίο να ξεφεύγει 
απ’ την απλή σάτιρα-παρωδία που ενδύεται. 
Άλλωστε, τρία δύσθυμα ένθετα κεφάλαια σα γρο-
θιές στο στομάχι φροντίζουν να υπονομεύσουν 
την σάτιρα. Με φως λοξό, ανατέμνεται η σκοτεινή 
πολιτική κατάσταση της σημερινής Ελλάδας. Είναι 
τελικά πολιτική παρωδία το βιβλίο; Ή μήπως μια 
μελαγχολική κατάθεση; Με γλυκόπικρο ύφος κι 
αστείρευτο μελανό χιούμορ, τελικά ο συγγραφέας 
μας δίνει μια σύνθεση εικόνας για τον Δαρείο, 
ένα πολιτικό πρόσωπο δοσμένο με επιμέλεια και 
υποκειμενική αντικειμενικότητα από τα τέσσερα 
σημεία του ορίζοντα. Τα συμπεράσματα ανάλογα 
του σημείου του ορίζοντα που βρισκόμαστε. Κι 
ύστερα το βιβλίο σε αφήνει με ένα «για γέλια και 
για κλάματα είμαστε»… Απολαυστικό!

Ηλίας Κολοκούρης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ

«Για κάθε αρετή υπάρχει και 
η φρικαλέα της φιλολογία»
           Σελίν Ταξίδι στα βάθη της νύχτας

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Άνθρωπος 
Καλαμπόκι
Δημήτρης 
Σωτάκης

Ο Άνθρωπος Κα-
λαμπόκι έχει αφιε-
ρώσει τη ζωή του 
στο καλαμπόκι. 

Mιλάει για την υπεροχή του καλαμποκιού, 
χωρίς όμως να πείθει. Γίνεται αντιπαθής 
επειδή, απ’ ό,τι παραδέχεται, ψεύδεται για 
να προσηλυτίσει πιστούς σε έναν θολό 
αγώνα. Δεν καταλαβαίνουμε τι θέλει να 
κάνει, και γιατί είναι τόσο σημαντικό. Είναι 
εγωιστής. Το μόνο που τον νοιάζει είναι 
οι άνθρωποι που έχει γύρω του να τον 
υπηρετούν, όποιο κόστος κι αν έχουν. Με 
την πρόφαση, τόσο στον εαυτό του όσο 
και στους άλλους, ότι είναι ένας μεσσίας 
που θα σώσει τον κόσμο με τη βοήθεια 
του καλαμποκιού, εκμεταλλεύεται όποιον 
βρεθεί στον δρόμο του, και παραμυθιάζει 
τον εαυτό του ότι κάνει κάτι σπουδαίο και 
σεβάσμιο. Είναι μυθομανής, κι έχει πάντα 
την πεποίθηση ότι ζει μεγάλες στιγμές. 
Θεωρεί ότι είναι τόσο έξυπνος που τους 
μανατζάρει όλους. Στο τέλος γυρίζει σπίτι 
του και νομίζεις ότι συνήλθε. Απαρνείται το 
καλαμπόκι. Αποφασίζει να νοικοκυρευτεί. 
Αλλά εκεί που έχει βγάλει έξω την κοπέλα, 
πάλι αρχίζει να πουλάει φούμαρα, και 
τέλος, ξεχνώντας την, ανακτά τη θέση του 
«μεσσία» και «ανακαλύπτει ότι το κρεμμύδι 
είναι το τελειότερο πράγμα στον κόσμο». 
Εκεί καταλαβαίνεις ότι παραμένει το ίδιο 
υπερόπτης. 

Κατερίνα Σκρουμπέλου

ΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑ
“Sister Imelda”
Edna O’ Brien

Ιρλανδία. Ένα κορίτσι 
σε Καθολικό, μονα-
στικό οικοτροφείο 
θηλέων αφηγείται. 

Μαθήτριες στην εφηβεία. Καθηγήτριες-
καλόγριες έγκλειστες χρόνια, αφιερωμένες 
στο Θεό. Η Sister Imelda, μια νεαρή καλόγρια, 
μόλις έχει επιστρέψει στη Μονή μετά από 
τέσσερα χρόνια σπουδών στο Πανεπιστήμιο. 
Διαφέρει από τις άλλες. Το μόνο ακάλυπτο 
μέρος του σώματός της, το πρόσωπό της, 
μοιάζει με πρόσωπο γυναίκας των σαρκικών 
απολαύσεων, καθώς παρατηρούν οι μαθή-
τριές της. Ωστόσο, ως καθηγήτρια τη διακρίνει 
η αυστηρότητα και ως καλόγρια η σεμνότητα. 
Η αφηγήτρια, αν και αρχικά δεν της είναι 
συμπαθής, αφού αντιπαθεί το μάθημά της, 
καταφέρνει να κερδίσει την εύνοιά της. Ανάμε-
σά τους αναπτύσσεται μια τρυφερή σχέση με 
λανθάνοντα ερωτισμό. Με συμβολικές κινή-
σεις η Sister Imelda εκδηλώνει τη συμπάθειά 
της στην μαθήτρια κι εκείνη γοητεύεται από 
τη μορφή της μοναχής εκφράζοντας επιθυμία 
να ακολουθήσει το μοναστικό βίο. Η ιδιαίτερη 
επικοινωνία τους σημαδεύει και τις δύο γυναί-
κες. Τελικά όμως η μαθήτρια αποφασίζει να 
ζήσει την κοσμική ζωή νιώθοντας τύψεις που 
προδίδει τον μέντορά της. Στο διήγημα της 
Edna O’ Brien το θέμα ενός λεσβιακού πλατω-
νικού έρωτα μεταλλάσσεται σε όχημα κριτικής 
της «Μητέρας Ιρλανδίας» με τις πατριαρχικές 
της κοινωνικές δομές και τον Καθολικισμό.

Σοφία-Μαρία Παλόγλου

Στη δεκαετία του 1970 κυκλοφόρησαν τα 
πρώτα εγχειρίδια αυτοβοήθειας με «λύ-

σεις» προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώ-
που, στον απόηχο της δεκαετίας του 60 που 
είχε προηγηθεί, έτσι μάλλον ερμηνεύεται η αι-
σιοδοξία που τα διακατέχει. Τα βιβλία αυτοβο-
ήθειας ωστόσο δύο δεκαετίες αργότερα εξε-
λίχθηκαν και τελειοποιήθηκαν αφού κάλυψαν 
όλες τις ανάγκες, τεχνητές ή αληθινές. 

Μία μόδα που ξεκίνησε από το εξωτερικό αλλά 
έχει μολύνει και τη χώρα μας είναι τα βιβλία 
«πώς να κάνεις το τάδε». Πώς να γίνει δισεκα-
τομμυριούχος σε τρία απλά βήματα. Πώς να χά-
σεις κιλά εύκολα και γρήγορα. Πώς να χωρίσεις 
ανώδυνα. Τα βιβλία αυτά πουλάνε ευκολία και 
απλότητα, που αναρωτιέται κανείς γιατί υπάρ-
χουν κουρασμένοι, αποτυχημένοι, φτωχοί, 
χοντροί και πληγωμένοι. Ένας απελπισμένος 
θέλει μια εύκολη διέξοδο από τα προβλήματά 
του και καταφεύγει σε ένα τέτοιο βιβλίο. Όταν 
το επόμενο πρωί συνειδητοποιεί ότι δεν μπο-
ρεί να φτάσει στο επίπεδο επιτυχίας του γιάπη 
συγγραφέα απελπίζεται ακόμα περισσότερο. 
Αδυνατεί να δει πόσο διαφέρουν τα «θέλω» 
του και οι «ανάγκες» του και καταθλίβεται, 
αφού έχει διαβάσει για ΜΙΑ επιτυχία και ΜΙΑ 
ευτυχία. Όλα αυτά τα βιβλία είναι επιφανειακά. 
Βλέπουν τη ζωή μονομερώς, από τα μάτια ενός 
γιάπη, ή ενός wannabe γιάπη. Ευτυχία σημαίνει 
γι’ αυτούς επιτυχία. Λεφτά, μονοκατοικία, στα-
θερός μισθός, γυναίκα, σκύλος, και αναλογίες 
μοντέλου εσωρούχων. Είναι θλιβερό το πώς ο 

κόσμος διαβάζει αυτά τα βιβλία, μιας μαζικής, 
κοινής κουλτούρας για όλους, σαν ολονών οι 
ζωές να είναι προγραμματισμένες με τον ίδιο 
κώδικα.

Γιατί τα διαβάζουν
Ξεκίνησε όπως όλες οι προσφορές προς τον 
άνθρωπο: για έναν  καλό σκοπό. Η ψυχοθερα-
πεία  ήταν αρκετά ασύμφορη για την τσέπη και 

η λύση ήρθε με την έκδοση εγχειριδί-
ων αυτοβοήθειας, που, σαφώς οικο-
νομικότερα, παρείχαν τεχνικές προ-
κειμένου ο άνθρωπος να κατανοήσει 
και να δαμάσει τη φύση των προβλη-
μάτων του, βασιζόμενος στην αυτορ-
ρυθμιστική του ικανότητα. Και όπως 
όλες οι προσφορές προς τον άνθρω-
πο, κατέληξε στον αντίποδα αυτού 
του «καλού σκοπού», στο υστερικό 
προσκύνημα μιας ψευδο-πανάκειας. 
Όταν εννιά στους δέκα ανθρώπους 
με «ελαφρά έως μέτρια» προβλήματα 
ψυχικής υγείας, συχνά μπαίνουν σε 
λίστες αιώνιας αναμονής από το Εθνι-
κό Σύστημα Υγείας, είναι επόμενο να 

καταφεύγουν σε τέτοιου είδους αναγνώσματα-
placebo. Μέσω της αναγνωστικής διαδικασίας 
«ταυτίζονται» με κίβδηλα μοντέλα ευτυχίας 
-έναν απόηχο του αμερικανικού ονείρου- που 
αποθεώνουν το εγώ (ποιο εγώ άραγε;) και 
συνταγογραφούν την επιτυχία. Κι εκεί στόχευ-
αν εξαρχής οι εκδοτικοί: να δημιουργήσουν 
υποκατάστατα διαπροσωπικών σχέσεων, να 
ξεπουλήσουν την ανθρώπινη ανασφάλεια και 
να εκμεταλλευτούν τα ανοδικά ποσοστά της 
κατάθλιψης προσφέροντας ψευδαισθήσεις. Και 
το κατάφεραν… για όσο διαρκεί η ανάγνωση.

Οδηγίες χρήσεως ή αλλιώς “Do it yourself”!
Την μεγαλύτερη εκδοτική επιτυχία σήμερα 
γνωρίζουν τα εγχειρίδια αυτοβοήθειας που πα-
ρέχουν συμβουλές παντός τύπου. Ο σύγχρο-
νος αναγνώστης ταυτίζοντας την ζωή του με 
ηλεκτρική συσκευή αναζητά οδηγίες χρήσεως 
άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Έχει τόσο 
λίγο διαθέσιμο χρόνο για να σκεφτεί, που φτά-
νει στο σημείο να ψάχνει εναγωνίως εκείνο το 
εγχειρίδιο που θα του υποδείξει πώς να γίνει 

καλός σύζυγος, καλός φίλος, πώς να μην γερά-
σει ποτέ κλπ. Πέφτει με αυτόν τον τρόπο στην 
παγίδα της «υποσημείωσης» και της απομνη-
μόνευσης cliché τσιτάτων. Ένα μυθιστόρημα, 
ένα κλασικό κείμενο ή ένα ποίημα ξαφνικά φαί-
νονται δύσπεπτα μπροστά στην «έτοιμη» λύση 
που προτείνει κάποιος «ειδήμων» ο οποίος  θε-
ωρεί ότι μπορεί να καθορίζει τις αποφάσεις και 
τις ζωές των άλλων.  

Λύντα Φιλντ
«Κάντε το χωρίς 
δεύτερη σκέψη! 
Πώς να γίνετε 
αυτό που θα θέ-
λατε να είστε»
Από τις πρώτες σε-
λίδες διαπιστώνετε 
πόσο χαμηλά επί-
πεδα ικανοποίησης 
διακρίνουν τη ζωής 
σας. Τότε καταλα-
βαίνετε ότι διαβά-

ζετε το σωστό βιβλίο. Μόλις ήπιατε τον Μαγικό 
Ζωμό! «Είστε εργοστάσια που παράγουν τρο-
μερή ενέργεια» και επομένως ικανοί να γίνετε 
αυτό που θα θέλατε να είστε. Ενημερώνεστε 
για τη σπουδαιότητα της μαγείας και της πί-
στης στη ζωή. Μετά, αλλάζετε τη ζωή σας απο-
κτώντας αυτοπεποίθηση, αρμονία και αγάπη. 
Και τέλος, μεταμορφώνεστε σε ένα δραστήριο, 
υγιές, επιτυχημένο οικονομικά και επαγγελμα-
τικά άτομο με ιδανικές διαπροσωπικές σχέσεις. 
Όλα αυτά διαβάζοντας ένα μόνο βιβλίο. Και να 
σκεφτείτε ότι το ανακαλύψατε αναζητώντας το 
“I can’t get no satisfaction” στο Internet! 

Διάβασαν και σώθηκαν οι: Κατερίνα Σκρου-
μπέλου, Ανδριάνα Κορασίδη, Σοφία-Μαρία 
Παλόγλου, Μαρία Κουτσανδρέα, Γιώργος 
Βλαχοδημήτρης    
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ΚΡΙΤΙΚΕΣ
«Δε θα μείνει κανείς…το ποτάμι 
ξεχείλισε πάλι!»
Ο Βιοπαλαιστής στη στέγη

Με το «Βιοπαλαιστή στη 
στέγη» επιστρέφει έπειτα 
από δύο χρόνια ο Λάκης 
Λαζόπουλος στο θέατρο. 

Η νέα μετα-επιθεώρηση, όπως τη χα-
ρακτηρίζει, παίζεται στο «Θέατρον» 
της Πειραιώς σε σενάριο και σκηνο-
θεσία του ίδιου. Ο Οδυσσέας (Λάκης 
Λαζόπουλος) δεν ξέρει βιολί, αλλά 
έχει μπει σε ορχήστρα με μέσον. Μαζί 
με την αδελφή του την καλόγρια κά-
νουν μπίζνες και μπλέκει σε κλοπές. 
Πρόκειται για το μέσο διεφθαρμένο 
Έλληνα που θέλησε να μετέχει στο 
όνειρο. Δύο χρόνια μετά ερωτεύεται 
τη γυναίκα, της οποίας το σπίτι είχε 
διαρρήξει (Χρύσα Ρώπα). Το σπίτι 
τους βουλιάζει, όπως βουλιάζει και η 
ζωή μας στο σήμερα και ο Οδυσσέας 
προσπαθεί να σωθεί πάνω στη στέγη. 
Τη  σκηνή μοιράζονται με έναν πο-
λυάριθμο θίασο νέων που χορεύουν, 
τραγουδούν και ενίοτε κολυμπούν, 
καθώς το εντυπωσιακό σκηνικό του 
Γιώργου Γαβαλά βασίζεται σε μία 
υδάτινη επιφάνεια (πόσες φορές με 
πιτσίλισαν πάνω στα χορευτικά τους!). 
Σε  μία παγίδα έπεσε ο Λαζόπουλος, 
αφού η παράσταση αποτελεί κόπια 
του τηλεοπτικού εαυτού του. Η τηλε-
οπτική του επιτυχία τον παρέσυρε και 
έχασε το μέτρο. Δεν αφήνει κανέναν 
ασχολίαστο και ο λόγος του είναι ένα 
κατηγορώ προς όλες τις κατευθύνσεις. 
Ενώ μέχρι το διάλειμμα ξεδιπλώνει τις 
ερμηνευτικές του ικανότητες πάνω σε 
έναν δραματουργικό χαρακτήρα, στη 
συνέχεια η υπερβολή κυριαρχεί. Το 
κοινό, βέβαια, μαζοχιστικά θέλει να 
ακούει τα ανέκδοτα και τα καυστικά 
του σχόλια, χτυπώντας τα πόδια στο 
πάτωμα από τα γέλια. Τουλάχιστον 
φεύγοντας σιγοψιθυρίζεις τους στί-
χους από τα  ωραία τραγούδια του 
Σταμάτη Κραουνάκη!
Μαργαρίτα Τζαβάρα

Ο Διχοτομημένος Υποκόμης

Τρεις ηθοποιοί βρίσκονται 
στον κάτω χώρο του Κέ-
ντρου Λόγου και Τέχνης, 
αλλάζουν ρόλους, τραγου-

δούν και μας παρασύρουν για λίγο 
στον πολύχρωμο και χαώδη κόσμο 
που φτιάχνουν υπό τη σκηνοθετική 
καραμούζα του Κώστα Γακη ο οποίος 
τους συνοδεύει μουσικά στην παρά-
σταση. Ο «διχοτομημένος υποκόμης» 
που παίρνει σάρκα και οστά μέσα από 
αυτή την πολυπράγμονα ομάδα είναι 
βασισμένος στο ομώνυμο διήγημα 
του Ίταλο Καλβίνο. Ωστοσο, η ομάδα 
αυτή του δινει πολλους χαρακτήρες 
και το ταξιδεύει πέρα από τη σκοτει-
νή ατμόσφαιρα που το πότισε ο συγ-
γραφέας του. Το έργο έχει ντυθεί με 
πολύ χιούμορ και ευαισθησία, ενώ οι 
συνεχείς εναλλαγές κρατάνε το κοινό 
σε εγρήγορση τραβώντας το στον πυ-
ρήνα της σύνθεσής του, παράλληλα 
η παραμυθένια μουσική του Κώστα 
Γάκη αφήνει και πάλι το στίγμα της, 
δείχνοντας τους πολλαπλούς ρόλους 
του δημιουργού της. Η σκληρή δου-
λειά και η φαντασία της ομάδας είναι 
εμφανής στη 1,5 ωρα που διαρκεί η 
παράσταση. Η συνοχή μεταξύ τους 
και η ικανότητά τους να μιλάνε για 
τις πιο βαθιές μας ανησυχίες με τόσο 
χιούμορ και ευαισθησία συγχρόνως 
είναι αυτά που την κάνουν ξεχωρι-
στή.
Κορνηλία

Πιο κοντά..

Το “Closer”, η πετυχημένη κινηματογραφική ται-
νία του Πάτρικ Μάρμπερ μεταφέρεται επί σκηνής 
για τρίτη φορά στην Ελλάδα με τον τίτλο “Πιο 
κοντά”. Ο Γιώργος Κιμούλης αποφασίζει μετά 

τον Σταμάτη Φασουλή να δώσει στο κοινό την ευκαιρία να 
παρακολουθήσει ένα έργο που εκφράζει τις ανθρώπινες 
ερωτικές σχέσεις και τα αδιέξοδά τους, στο θέατρο Αθη-
νών. Η απιστία, η αγάπη, ο έρωτας, το σεξ είναι θέματα που 
εναλλάσσονται στο έργο βασισμένα στις ζωές τεσσάρων 
ανθρώπων. Η τύχη είναι αυτή που ορίζει τελικά τη ζωή μας. 
Το πάθος, η ανάγκη για συμβιβασμό στις σχέσεις, το χάσμα 
ανάμεσα στις ανδρικές και γυναικείες απόψεις για την αγά-
πη και το σεξ ίσως είναι τα αίτια που οδηγούν στη μοναξιά 
τούς ήρωες.
Η “ωμή” γλώσσα, το χιούμορ και η συγκίνηση είναι χαρακτη-
ριστικά που σημαδεύουν το έργο, κάτω από την σκηνοθετι-
κή επιμέλεια του Γιώργου Κιμούλη και τις ερμηνείες
των τριών άλλων νέων ηθοποιών. 
Κωνσταντίνα Πλιάκα

Σφαγείο

Ένα Σφαγείο με αίματα, 
τσιγκέλια και μαχαίρια εί-
ναι το αποκρουστικό σκη-
νικό του θεατρικού έργου 

του Ιλάν Χατσόρ που διαδραματίζε-
ται στο Θέατρο του Ν. Κόσμου. Ο 
Ισραηλινός συγγραφέας περιγράφει 
τραγικά τα δεινά της αραβοϊσραη-
λινής σύγκρουσης κατά την πρώτη 
Ιντιφάντα, από τη σκοπιά των Πα-
λαιστινίων(!) αποδεικνύοντας ότι ο 
πόλεμος δε γνωρίζει σύνορα... Μια 
οικογένεια, τρία αδέρφια: ο χαφιές, 
ο αντάρτης, ο άβουλος πιτσιρικάς, 
ένας πόλεμος που συντρίβει τα ιδα-
νικά τους, απανωτές αποκαλύψεις 
που συγκλονίζουν και ένα τραγικό 
καθαρτήριο φινάλε συνθέτουν το 
σκηνικό της παράστασης που σκη-

νοθέτησε ο Β. Θεοδωρόπουλος. Σπουδαίοι στους ρόλους 
τους οι ηθοποιοί: Μιχάλης Οικονόμου, Γιώργος Παπαγεωρ-
γίου, Ορέστης Τζιόβας.
 Αξίζει να το δείτε για:  την ένταση, τη συγκίνηση και τον κό-
μπο στο λαιμό που προκαλεί,  την υποβλητική μουσική υπό-
κρουση που χτυπά στα μηλίγγια και τη ζωγραφισμένη στα 
πρόσωπα των θεατών αίσθηση: "θέλω να πάρω λίγο αέρα" 
να συνέλθω από το "χαστούκι" που μου έδωσαν όσα διαδρα-
ματίστηκαν πριν λίγο στο "σφαγείο"!
Έλενα Γαλανοπούλου

Θεατρικοί (Ν)ομάδες

blitz
Η ομάδα blitz ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2004 
και αποτελείται από τους Γ. Βαλαή, Α. Παπούλια και 
Χ. Πασσαλή, ηθοποιούς ήδη γνωστούς από το πέ-
ρασμά τους από τις παραστάσεις του Μ. Μαρμα-
ρινού. Η πρώτη τους παράσταση «Motherland», 
αποτέλεσε - πριν 2 περίπου χρόνια - ένα κοινό 
μυστικό για τους θεατρόφιλους της Αθήνας, μια 
απίστευτη εμπειρία, ένα ταξίδι στον εαυτό μας, 
προσφέροντας παράλληλα τροφή για σκέψη 

σχετικά με όλα όσα πλαισιώνουν τη ζωή μας και τον τόπο καταγωγής 
μας. Ακολούθησαν τα πρωτοποριακά «Joy Division» και «New Order». 
Αυτές τις μέρες, οι blitz συμμετέχουν - σκηνοθετικά και υποκριτικά - στην 
πειραματική παράσταση του Εθνικού Θεάτρου «Φάουστ».

abΟvo
Η ομάδα abΟvo ξεκίνησε το ταξίδι της τέλη του «ολυ-
μπιακού έτους» 2004. Με αρχικό στόχο την δημιουρ-
γία μιας ομάδας που θα παίζει τα δικά της κείμενα, 
την δική της μουσική και θα κάνει δική της παραγω-
γή, οι abΟvo κατάφεραν να γίνουν πολύ σύντομα 
γνωστοί μέσω της επιτυχημένης παράστασης «Εκεί, 
εκεί στην κόλαση». Οι παραστάσεις της ομάδας - η 
οποία αποτελείται κατά βάση από επτά νέους ηθο-

ποιούς, τρεις μουσικούς, έναν φωτιστή και μια διευθύντρια παραγωγής - 
βασίζονται κυρίως στις τεχνικές του physical και του devised theater και 
εστιάζουν με μια μοναδική χιουμοριστική ματιά σε σύγχρονα θέματα. 
Αυτές τις ημέρες, στο Θέατρο του Ήλιου, παρουσιάζονται τα καινούρια 
έργα της ομάδας «Ο Πλανήτης» και «Μαμά Ελλάδα 2».

Οι όπερες των Ζητιάνων
Οι όπερες των ζητιάνων είναι μια «εταιρεία 
μουσικού θεάτρου» που ιδρύθηκε το 2002. 
Έχει στο ιστορικό της τέσσερις παραστά-
σεις. Η τελευταία, ο «Τροβατόρε», ανέβηκε 
το φθινόπωρο σε επανάληψη στο BIOS και 
ήταν sold out. Σκοπός της ομάδας αυτής εί-
ναι να μη δεσμεύονται τα μεγάλα έργα του 
παρελθόντος από τη χλιδή και την ακρίβεια 

ενός μεγάρου. Σε χώρους που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε όπε-
ρα, με ηθοποιούς ντυμένους στα καθημερινά τους ρούχα (τζην και ελ-
βιέλες), με το ποτό σε πλαστικά ποτήρια και καρέκλες αλουμινένιες για 
το ακροατήριο, παρακολουθούμε να ζωντανεύουν μπροστά μας χαρα-
κτήρες του Βέρντι και άλλα έργα μουσικά. Όπως λένε και στο μανιφέστο 
τους, «Κρίμα θα ήταν να αφήσουμε τα μεγάλα έργα του παρελθόντος 
(τόσο προσιτά και λαϊκά εξάλλου!) καταδικασμένα να παίζονται στο δι-
ηνεκές αποκλειστικά μέσα στη λάμψη των κοσμημάτων και τη μυρωδιά 
των γουναρικών».

Θεατρική ομάδα ΑΣΟΕΕ
Δεριγνύ και Μαυροματαίων στην πίσω πλευρά της ΑΣΟΕΕ γίνονται δύο 
φορές την εβδομάδα οι συναντήσεις της θεατρικής ομάδας του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μέλη της ομάδας έχουν την ευκαιρία 
να ξεδιπλώσουν το θεατρικό τους ταλέντο σε έναν υπέροχο χώρο με 
άκρως θεατρική ατμόσφαιρα που σου δημιουργεί τη διάθεση είτε ως 
μέλος της ομάδας να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό είτε ως θεατής 
να παρακολουθήσεις με προσήλωση την παράσταση. Συμμετέχοντας 
στην ομάδα δεν αργείς να καταλάβεις την ουσία του ταξιδιού προς τη 
μέρα της παράστασης. Το θεατρικό ταξίδι έχει αυτό το γνωστό σε όλους 
μας γνώρισμα της κρυμμένης ουσίας στη διαδρομή και όχι στον προ-
ορισμό. Αυτή η διαδρομή είναι που έρχεται να σε γεμίσει με εμπειρίες, 
όπως της μετατροπής ενός ποιήματος σε πρόζα του αυτοσχεδιασμού 
μπροστά στα απορημένα μάτια και τα πνιχτά χαμόγελα των υπολοίπων 
μελών και, φυσικά, των ατέλειωτων ωρών πρόβας. H θεατρική ομάδα 
της ΑΣΟΕΕ, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες που λειτουργούν στα πλαίσια 
άλλων σχολών είναι μια ανάσα δημιουργικότητας μέσα στο χώρο των 
πανεπιστημίων και αξίζουν την υποστήριξη μας.         

Γ.Α.Μ.Π.Ε.Θ.
Οι Γ.Α.Μ.Π.Ε.Θ. οργανώθηκαν 
λίγο καιρό μετά την αποφοί-
τησή τους απ’ τη δραματική 
σχολή του Β.Διαμαντόπου-
λου. Σήμερα, βρίσκονται στο 
Arcitecture Rock Bar στου 
Ζωγράφου, για να κάνουν τα 
βράδια του Σαββάτου και της 
Κυριακής μας, λίγο πιο ευχάρι-

στα, πιο ξέγνοιαστα, πιο ανέμελα, σχολιάζοντας την επικαιρότητα, κάνο-
ντας μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, καυτηριάζοντας τις δι-

απροσωπικές σχέσεις και τα προβλήματα του παρόντος, μέσα από μια 
χιουμοριστική νεανική σκοπιά. «Ποιος έφαγε το μήλο τελικά», με τους: 
Γιώργο Κεμερλή, Αφροδίτη Κλεάνθη, Μαρία Ξενάκη, Ελένη- Βιργινία Οι-
κονόμου, Πάνο Ποταμίτη, Θωμά Τσαμπάνη.

Μυθωδία
Η θεατρική ομάδα «Μυθω-
δία» ξεκίνησε από μια ομάδα 
αποφοίτων του 43ου Λυκείου 
Αθηνών εντελώς ερασιτεχνικά, 
αλλά με δυο απαραίτητα συ-
στατικά ως εφόδιο: το κέφι και 
το ταλέντο. Η προετοιμασία και 
το ανέβασμα μιας παράστασης 
κάθε Μάιο έφερνε πιο κοντά 

τους παλιούς συμμαθητές. Μέχρι που έγινε θεσμός και τα τελευταία χρό-
νια συστάθηκε και επίσημα ως θεατρική ομάδα με παραστάσεις όπως: 
«Το φιντανάκι», «Παντρολογήματα», «Κούκου», «Κουνενές», «10 μικροί 
νέγροι» και «Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα» σε γνωστά θέατρα της 
Αθήνας (Θέατρο Του Ήλιου, Θέατρο της Ημέρας, Μαίρη Αρώνη). Το κοι-
νό των ταλαντούχων παιδιών πολλαπλασιάζεται χρόνο με το χρόνο, ως 
δείγμα της καλής δουλειάς. Φέτος θα ανεβάσουν δυο παραστάσεις: Τη 
«Φαλακρή τραγουδίστρια» του Ιονέσκο και το «Μια στιγμή πριν» του 
Μπελμπέλ στο «Μαίρη Αρώνη» από 25/4 μέχρι 10/5 Παρ-Σαβ-Κυρ. Επί-
σης, φέτος η ομάδα θα λάβει μέρος για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ του 
Δήμου Αθηναίων, στον Πολυχώρο του Νέου Κόσμου.

Περιπλανήθηκαν οι: Αλέξανδρος Χαντζής, Κατερίνα Σκρουμπέλου, Πένυ 
Μπακάλη, Τατιάνα Κίρχοφ, Έλενα Γαλανοπούλου

Οι θεατρικές ομάδες κατέχουν πλέον ένα αναπό-
σπαστο κομμάτι του θεάτρου. Η δημιουργικότη-
τα των περισσότερων δεν περνά απαρατήρητη, 

κεντρίζοντας το ενδιαφέρον μας, διαρκώς αναμένουμε τις καινούργιες τους ιδέες που παίρνουν σάρκα και 
οστά στη θεατρική σκηνή. Επί τη ευκαιρία, σας παρουσιάζουμε κάποιες από αυτές που ξεχωρίσαμε...
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ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
LEONARDO DA VINCI
H προσκύνηση των μάγων
Ο  Λεονάρντο θεωρείται ένα από 
τα πιο αξιοθαύμαστα πνεύματα 
που πάτησαν στη γη με μία ακό-
ρεστη περιέργεια για το καθετί. 
Δεν ήταν ποτέ ικανοποιημένος 
με μία απλή ανάγνωση βιβλιογρα-
φίας πάνω σε κάποιο θέμα, διότι 
ήθελε πρώτα να το ερευνήσει με 
τα ίδια του τα μάτια. Τον Μάρτιο 
του 1481 δέχθηκε παραγγελία 
από μία μονή των Αυγουστινια-
νών να ζωγραφίσει την προσκύ-
νηση των μάγων. Φαίνεται, όμως, 
πως το νομικό συμφωνητικό ήταν 
εξαιρετικά επιβαρυντικό για τον 
καλλιτέχνη, διότι δεν πληρωνόταν 
σε τακτικές δόσεις, όπως ήταν το 
συνηθισμένο και επιπλέον ήταν 
αναγκασμένος να πληρώσει μόνος 
του τα υλικά για τον πίνακα. Έτσι 
ο πίνακας παρέμεινε ατελείωτος, 
αν και είναι εξαιρετικά όμορφος 
και έτσι. Ούτως ή άλλως η φύση 
του Λεονάρντο, τόσο αεικίνητη 
και ευμετάβλητη, καθώς και η 
θεωρία του περί αξιοπρέπειας 
του καλλιτέχνη, δεν θα τον άφη-
ναν να συμβιβαστεί ποτέ με ένα 
τόσο καθηλωτικό συμφωνητικό.  

Βίκυ Τσούκα

ΓΛΥΠΤΙΚΗ
MICHELANGELO
Ταφικό μνημείο του Πάπα 
Ιουλίου ΙΙ 
Ο Πάπας Ιούλιος II ανέθεσε στον 
Michelangelo την κατασκευή του 
ταφικού του μνημείου το 1505. Ο 
γλύπτης σχεδίασε το μνημείο, μια 
σαρκοφάγο περιβαλλόμενη από 
μπρούντζινα ανάγλυφα και σαρά-
ντα μαρμάρινα αγάλματα. Όμως 
οι ανταγωνιστές του Raphael και 
Bramante, έπεισαν τον Πάπα να 
διακόψει τις εργασίες,  με πρόφαση 
την κακοτυχία που θα του επέφερε 
η κατασκευή του τάφου του ενώ 
ζούσε. Τον συμβούλεψαν μάλιστα 
να αναθέσει στον Michelangelo τη 
διακόσμηση του θόλου της Καπέ-
λα Σιξτίνα, έργο ακατόρθωτο για 
έναν γλύπτη.  Τέσσερα  χρόνια μετά, 
αφού ολοκλήρωσε τις εκπληκτι-
κές τοιχογραφίες, προσπάθησε 
να αποπερατώσει το αρχικό του 
έργο, ανεπιτυχώς εν τέλει, διότι 
οι διάδοχοι του Πάπα του ανέθε-
ταν άλλες ασχολίες. Στα σαράντα 
χρόνια  προσπάθειας κατάφερε να 
ολοκληρώσει μόλις μερικά αγάλ-
ματα, μεταξύ των οποίων και  ο 
Μωυσής, ένα αντιπροσωπευτικό 
(παρά)δειγμα της αναγεννησιακής 
γλυπτικής. 

Λίζα Χάντζλικ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ANTONI GAUDÌ
La Sagrada Familia
Ο ναός La Sagrada Familia, από 
τα διασημότερα ημιτελή έργα 
τέχνης, ήταν το μεγαλύτερο εγ-
χείρημα του βαθιά πιστού αρχι-
τέκτονα-καλλιτέχνη Gaudì που 
λάτρευε τη φύση. Ασχολήθηκε 
με το ναό για περισσότερα από 
40 χρόνια, και αφιερώθηκε ολο-
κληρωτικά τα τελευταία 15. Το 
κτίσιμο του ναού διακόπηκε από 
τον Ισπανικό Εμφύλιο το 1936, 
δέκα χρόνια μετά το θάνατο του 
Gaudì και αφού τη συνέχιση του 
έργου είχε αναλάβει ο Domènech 
Sugranyes. Σήμερα οι εργασίες 
συνεχίζονται και εκτιμάται ότι ο 
ναός θα ολοκληρωθεί το 2026. 
Λέγεται ότι ο Gaudì δήλωσε «Ο 
πελάτης μου δε βιάζεται», για το 
εξαιρετικά μακροπρόθεσμο πλά-
νο της κατασκευής του ναού. Ο 
ναός βρίθει συμβολισμών, ανά-
γλυφων με θέματα από την Αγία 
Γραφή καθώς και αναφορών στη 
φύση. Οι τρεις όψεις του ναού 
θα συμβολίζουν διαφορετικές 
περιόδους της ζωής του Ιησου, 

τη Γέννηση, τα Πάθη και τη Δόξα.  
Αφροδίτη Φράγκου

ΚΟΜΙΚ
HERGÉ
Tintin et l’Alph-Art
Ο Τεντεν αρχίζει να ζει την ει-
κοστή-τέταρτη περιπέτειά του 
μέσα από την έμπνευση του δη-
μιουργού του, Hergé, το 1978. 
Όμως το 1983 ο Βέλγος κομί-
στας πεθαίνει εγκαταλείποντας 
το τελευταίο έργο του, “Tintin et 
l’Alph-Art”, ημιτελές. Ο Μικρός 
Ρεπόρτερ βρίσκεται παγιδευμέ-
νος στα σκοτεινά κυκλώματα της 
σύγχρονης τέχνης, χωρίς να γνω-
ρίζει πού θα τον οδηγήσει αυτή 
η υπόθεση. Από το αδιέξοδό του 
προτίθεται να τον φυγαδεύσει ο 
Bob de Moor, βοηθός του Hergé, 
αλλά του αρνούνται την άδεια. 
Βοήθεια επιχειρούν να του προ-
σφέρουν ένας καλλιτέχνης με το 
ψευδώνυμο Ramó Nash (δανει-
σμένο από χαρακτήρα του κόμικ) 
και ακόμα ο Καναδός καλλιτέ-
χνης Yves Rodier ολοκληρώνο-
ντας την ιστορία. Ωστόσο, στην 
έκδοση του ημιτελούς κόμικ το 
1986 ο Τεντεν μοιάζει να κινεί-
ται με μοναδική αυτοπεποίθηση 
στο λαβύρινθο της δημιουργίας 
του  Hergé. 

Σοφία-Μαρία Παλόγλου

Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΛΟΚΛΗΡΩΤΟΥ 
Παρατηρώντας έργα τέχνης διαπιστώνουμε ότι τα περισσό-
τερα δημιουργήματα έχουν αρχή, μέση και τέλος. Όμως, μια 
κατηγορία έργων ανατρέπει αυτόν τον κανόνα: τα ημιτελή 
έργα. Δεν ολοκληρώθηκαν λόγω ασθένειας, αιφνίδιου θανά-
του ή ελλειπούς χρηματοδότησης. Συχνά άλλοι καλλιτέχνες 
αναλαμβάνουν την ολοκλήρωσή τους κι άλλοτε οι ίδιοι οι 
δημιουργοί τους τα ολοκληρώνουν μετά από χρόνια. Ένα 
έργο ημιτελές, επίσης, γίνεται αντικείμενο έμπνευσης άλλων 
καλλιτεχνών. 

Το «ανολοκλήρωτο» στην τέχνη βέβαια, επικράτησε και ως 
τεχνική,  την καλούμενη ως «non finito».  Η έμφαση δίνεται στην 
πρόθεση και την διαδικασία δημιουργίας ενός έργου αντί στο 
τελικό   αποτέλεσμα. Τα ημιτελή έργα απαιτούν μια διαφορε-
τική προσέγγιση και μια πιο διεισδυτική ματιά εκ μέρους του 
δέκτη. Και αν κάποτε αφήνουν την αίσθηση της ασυνέχειας 
και της μη ολοκλήρωσης, αναμφίβολα γοητεύουν με τη δια-
φορετικότητα και την πολυσημία τους.  Σοφία Λεβαντή

Στα τέλη του 19ου αι., μέσα σε ένα κλίμα έντονου εθνικισμού και 
αποικιοκρατίας καθιερώνεται το κίνημα του συμβολισμού και η 

αντίστοιχη λατρεία της παρακμής του fin-de-siècle. Ο συμβολισμός 
τονίζει τη σημασία του διαισθητικού 
και του παράλογου στην καλλιτεχνική 
δημιουργία. Γι’ αυτό είναι σημαντικό 
να ειδωθεί και μέσα από το πρίσμα 
της φροϋδικής θεωρίας. Ξεκίνησε ως 
λογοτεχνικό κίνημα με τους Rimbaud, 
Mallarme, Henry James. Είναι η εποχή 
των Maeterlinck, Wilde, Strindberg στο 
θέατρο και των Debussy και Strauss 
στην μουσική. Το νέο κίνημα γίνεται 
αισθητό στον χώρο των εικαστικών τε-

χνών. Η αρχιτεκτονική της «Art Nouveau» απελευθερώνει τις φόρμες 
αναβιώνοντας τον γοτθικό ρυθμό με κορυφαίους εκπροσώπους τους 
Gaudi και  Makidosh. Στην ζωγραφική, τον ελάσσονα συμβολισμό 
διακρίνουμε στον Gustav Moro, ενώ η μεγάλη στιγμή  για το κίνη-
μα έρχεται με τον Paul Gaugen. Το άχρονο και η αμφισημία γίνεται η 
ουσία της συμβολικής αισθητικής. Χρήση συμβόλων κάνει και ο Van 
Gogh  κυρίως σε έργα με νεκρή φύση. Αλλά και στον Munch γίνεται 
αντιληπτός ο φόβος της σεξουαλικότητας, τυπικός για τους συμβολι-
στές. Έπειτα ο Toulouse - Lautreque είναι εκείνος που με τους πίνακές 
του πλάθει την εικόνα του fin – de – siècle στην λαϊκή φαντασία. Τέ-
λος, στην γλυπτική εκφράζεται πολύ πιο ήπια μέσα από τα έργα του 
August Rauden  («Πύλες της Κόλασης»). 

Μαρία Κουτσανδρέα

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ
André Kertész 
“Martinique January 1, 1972”
To gaze is to stop the time.
Breathe; that's what you're begging your 
ceiling for.
Clouds let the sun wave in your sight.
Enjoy the gentle light. 
Keep the pride at bay. Perfection is like 
constant bliss: it's an illusion.
Let 'me' slip away as 'someone'.
Gaze into heaven.
Let it's art remind you that human is a piece 
of its grace.

Δανάη Σιέρρα

9η ΤΕΧΝΗ
Κάθε μήνα στα περίπτερα
O Asterix, μόνος κι έρημος, αντιστέκεται 
εδώ και χρόνια όχι μόνο κόντρα στους 
Ρωμαίους, αλλά και κόντρα σε ένα πολύ-
χρωμο πανηγύρι εφήμερων και φτηνών 
εκδόσεων και συνεχίζει να διανέμεται στα 
περίπτερα, στα ψιλικατζίδικα, στα σου-
περμάρκετ μαζί με τον περιοδικό τύπο.
Μαζί του και άλλες μεγάλες στιγμές της 
ένατης τέχνης, όπως ο Λούκυ Λουκ, ο Τεν 
Τεν ή οι ιστορίες του Σκρουτζ δια χειρός 
Καρλ Μπαρκς ή Ντον Ροσα. Τελευταία 
βρίσκουμε μαζί τους κόμικ της DC, της 
Marvel, της Dark Horse, αξιοπρόσεχτα ή 
μη δεν έχει σημασία, αυτό που έχει ση-
μασία και ενοχλεί, είναι γιατί να βρίσκο-
νται εκεί. Γιατί να τυπώνονται σε μηνιαίο 
rotation (όταν τα περίπου 30 τεύχη του 

Αστερίξ τελειώσουν, τότε φτού και από 
την αρχή) και να διανέμονται μαζί με το 
Cosmopolitan, κάτι που είναι κατάλοιπο 
της εποχής του Μίκυ Μάους. Σεβαστό ο 
Τερζόπουλος να διανέμει στη δεκαετία 
του 30 το Μίκυ Μάους μαζί με τις εφη-
μερίδες. Τα κόμικ ήταν άγνωστα τότε, το 
ανθολογικό ύφος του «Μίκυ Μάους», το 
ασπρόμαυρο, φτηνό του φύλλο, και η 
εβδομαδιαία του συχνότητα το οδήγησαν 
χωρίς δεύτερη κουβέντα στα περίπτερα.
Πλέον όμως, το δεδομένο «κόμικ» έχει 
αλλάξει. Εκδίδονται συνεχώς πρωτοκλα-
σάτα κόμικ (μαζί με φτηνιάρικα).  Όμως 
κάποια επιμένουν να κρέμονται με μα-
νταλάκια στα περίπτερα, γεγονός που 
γειώνει την έκδοση, ισοσκελίζοντάς τη με 
τα όσα άλλα βρίσκονται στα κρεμαστάρια 
του περιπτέρου. Γεγονός που ενισχύει το 
κόμπλεξ των μαμάδων και το τι «τι είναι 
αυτές οι βλακείες που διαβάζεις παιδάκι 
μου, πάρε κανά βιβλίο της προκοπής», 
παρόλο που τα κόμικ είναι προϊόν δύο 
σεβαστότατων τεχνών, της λογοτεχνίας 
και της ζωγραφικής. 

Σπύρος Γιαννακόπουλος

ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Συμβολισμός, η λατρεία της παρακμής
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Raise your voice 

Αν υπάρχει ένα μουσικό όργανο που μπορεί να καλύψει ένα μεγά-

λο εύρος συχνοτήτων, που για να παράγεις μουσική από αυτό  δεν 

χρειάζεται να έχεις πτυχίο αρμονίας και που συγκινεί ό,τι είδος 

μουσική και να παίζει, τότε αυτό είναι σίγουρα οι φωνητικές χορ-

δές του ανθρώπου. Οι ήχοι που βγαίνουν από αυτές άλλες φορές 

είναι μπάσοι, άλλες πρίμοι, πάντοτε όμως μοναδικοί για κάθε άν-

θρωπο. Ακολουθούν ορισμένες από τις αγαπημένες μας φωνές.

Antony Hegarty (Antony and 
the Johnsons) 
Χαρισματική, ξεχωριστή, ιδιαίτερη, 
χαρακτηριστική, μοναδική, μαγευτι-
κή... όλες αυτές οι λέξεις θα μπορού-
σαν να χαρακτηρίσουν τη φωνή του 
antony... Η φωνή του είναι μουσική, 
είναι στίχοι, είναι ένα μουσικό όρ-
γανο. Είναι ο καθρέφτης της ψυχής 
του... των συναισθημάτων του. Λες 
και βγαίνει αβίαστα από μέσα του 
σου μεταδίδει μια γλυκιά μελαγχολία 
και δεν δυσκολεύεσαι να καταλάβεις 
τι νιώθει. Και να το νιώσεις κι εσύ 
μαζί του. Σιγά σιγά θα ξεχαστείς, θα 
σε κατακλύσουν συναισθήματα και 
δεν έχεις παρά να παραδεχτείς ότι 
αυτό το περίεργο άτομο με την ούτε 
ανδρική-ούτε γυναικεία εμφάνιση, 
καταφέρνει και σε καθηλώνει μ’αυτή 
την σπαρακτικά όμορφη φωνή του.
Δάφνη Παπανικολάου

Bjork
Θα μπορούσε να παίζει μουσική 
αποκλειστικά για 11,5 άτομα μιας 
επίλεκτης avant-garde κοινότη-
τας, θα μπορούσε να ηγείται στο 
βασίλειο της mainstream  σκηνής 
εξαιτίας του εκπληκτικού συνδυα-
σμού ανεπανάληπτης φωνής και 
ανυπέρβλητης χροιάς, θα μπο-
ρούσε να είχε δώσει εντολή στους 
υπηκόους της να με εκτελέσουν 
γιατί απλούστατα θα αντλούσε 
έμπνευση, όμως όχι, η αυτοκρά-
τειρα του σύμπαντος απέχει πολύ 
από τέτοιου είδους κοινοτοπίες. 
Αρκείται στο να μαγεύει τα πλή-
θη με την πραγματικά ιδιαίτερη 
και διαπεραστική φωνή της, να 
θέτει τους ακροατές και οπαδούς 
της (δογματικούς ή μη δεν μας 
απασχολεί, όλα επιτρέπονται όταν 
αναφερόμαστε στη συγκεκριμένη 
περσόνα) σε προβληματισμό και 
σκέψη,  ενώ επίσης να προκαλεί 
με τους ήχους, τις απόψεις, τις δη-
λώσεις ακόμα και με τις πράξεις 
της δημόσια. Όλοι επιβάλλεται να 
τη λατρέψουν  πριν πεθάνουν. 
Μυρσήνη Ιωάννου

Tom Waits
Ο Tom Waits είναι ένας βραχνός 
παραμυθάς. Η αντιμουσική, βρα-
χνή και μπουκωμένη φωνή του 
διηγείται τα παραμύθια της άλλης 
Αμερικής, για τα παραμιλητά των 
ξεχασμένων αλκοολικών «τούτο 
το ποτό θα είναι το τελευταίο», τις 
πόρνες των κεντρικών λεωφόρων, 
τα κακοποιημένα παιδιά με τις 
ανώμαλες συνήθειες, για το σκο-
τεινό καρναβάλι της πραγματικό-
τητας. Η φωνή του είναι αυτή του 
περιθωρίου και του πεζοδρομίου, 
όλων των απόκληρων του αμερι-
κανικού ονείρου. Μεταφράζει σε 
ήχους τις σελίδες του Bukowski, 
του Κerouac και του Chandler, με 
την ελκυστική παρακμή και τους 
ατελείωτους αμερικάνικους δρό-
μους. Η φωνή του μυρίζει τσιγάρο, 
αλκοόλ και αρρώστια με τέτοιο 
τρόπο όμως που εν τέλει σε οδη-
γεί στην κατάνυξη.
Γιώργος Βλαχοδημήτρης

Morrissey
Δεν είναι τόσο ότι έχει φωνάρα, 
αλλά είναι ο τρόπος που τη χει-
ρίζεται, σαν να χλευάζει, να μην 
τον νοιάζει και να πειραματίζεται, 
με μια άνεση ανεπανάληπτη. Έχει 
ένα τουπέ, που δεν επιδέχεται αμ-
φισβήτηση. Αυτό το ψώνιο του το 
βγάζει στη φωνή του, με την χροιά 
που υπνωτίζει. Δεν τραγουδάει 
απλά, αλλά συμμετέχει ολόκληρος. 
Δεν θα υπήρχαν τα τραγούδια του 
χωρίς τα «λαλαλα», τα «μμμμ» και 
τα μουρμουρητά, χωρίς τα γρυ-
λίσματα. Το ζει, γίνεται κι ο ίδιος 
ένα μουσικό όργανο, γεμίζοντας 
τα κενά και τα ολόκληρα. Σε ένα 
φόρουμ του στο internet υπάρ-
χει διαμάχη. Όλοι παραδέχονται 
τη μεγαλoιότητά του, οι περισσό-
τεροι λένε πως όσο μεγαλώνει η 
φωνή του καλυτερεύει. Όπως κι αν 
έχει, ό,τι και να ντύνει τη φωνή του, 
εκείνη παραμένει μοναδική. 
Κατερίνα Σκρουμπέλου

Thom Yorke
Ο Thom Yorke μπορεί με τη φωνή 
του να σε ταξιδέψει μίλια σκορπί-
ζοντάς σε από κορυφές βουνών 
σε κύματα ωκεανών. Το καταφέρ-
νει έτσι απλά χωρίς καμία ιδιαίτε-
ρη προσπάθεια είτε ως frontman 
των Radiohead, είτε σολάροντας 
μόνος, είτε συνοδεύοντας «ιέρει-
ες» όπως η PJ Harvey ή η Björk.  Τι 
και αν ο ίδιος δηλώνει ότι καμιά 
φορά τον ενοχλεί το πόσο όμορ-
φη είναι η φωνή του επειδή ακόμα 
και αν τραγουδάει για κάτι άσχη-
μο τα λόγια ακούγονται τόσο ευ-
γενικά…εμάς δεν μας νοιάζει γιατί 
κλείσαμε τα μάτια και αρχίσαμε 
να ταξιδεύουμε όταν τον πρωτο-
ακούσαμε να σπαράζει “But I’m a 
creep...I’m a weirdo…” και συνεχί-
ζουμε ακόμα καθώς μας ψιθυρίζει 
“I don’t wanna be your friend…I 
just wanna be your lover…”.
Πολύμνια Σουλιώτη

Warrel Dane 
(Nevermore)
Γιατί ποτέ περισσότερο! Το όνομα αυτού, Warrel 
Dane και της θεόρατης μπάντας, Nevermore,  
(εξού και το αρχικό σχόλιο). Δεν θα αναφερθού-
με τόσο στους  Nevermore αλλά σ' αυτή τη χαρι-
σματική φωνή του frontman τους. Από την αρχή 
της καριέρας του με τους Sanctuary είχε δείξει 

στοιχεία των φωνητικών δυνατοτήτων του που χαρακτηρίζονται κυρίως από τις 
συνεχόμενες εναλλαγές ύφους και την θεατρικότητα. Στην περίοδο που βγήκε το 
σήμα κατατεθέν άλμπουμ με τους Nevermore,  “dreaming neon black” πληγώθηκε 
όσο τίποτα από τον χαμό της συντρόφου του. Ξέσπασε δημιουργώντας ένα μεγα-
λείο φωνητικής ερμηνείας που σε κάνει να μένεις με ανοιχτό το στόμα και πολύ 
περισσότερο να μην ξέρεις τι να νιώσεις. Οργή, πόνος, μίσος, αγάπη, είναι λίγα από 
αυτά που θα δώσει αυτός ο τραγουδιστής και για να τον νιώσετε και εσείς πρέπει 
να του δώσετε κάτι…τι είναι αυτό; Η ψυχή σας!
Κώστας Καραγεώργος

Anastacia
All my life I’ve been waiting for you to bring a fairy-tale 
in my way…ακούγαμε συνεχώς το καλοκαίρι του 2004 
και καθώς το κομμάτι έγινε hit της θερινής περιόδου 
όλοι γίναμε fan αυτής της φανταστικής φωνής. Όποιος 
δεν ήξερε, αναρωτιόταν… η φωνή είναι γυναικεία και 
αν ναι η τραγουδίστρια είναι λευκή ή όχι; Στο κομμάτι 
ακούμε μια ή δύο φωνές; Οι απαντήσεις αναπάντεχες 
καθώς μάθαμε για την Anastacia. Ναι! Πρόκειται για μια 
κοπέλα της λευκής φυλής με όλα τα χαρίσματα νεγρο-
αφρικάνας τραγουδίστριας. Οι ικανότητές της εντυπω-
σιακές: μεγάλη έκταση φωνής, τέλεια χροιά, εκθαμβω-
τική παρουσία, pop είδωλο! Ο κόσμος την γνώρισε απ’ 
το ομώνυμο album ''Anastacia'', εντυπωσιάστηκε και 
κοίταξε προς τα πίσω στα ''Not that kind'' και ''Freak of 
nature'' εκτιμώντας την αξία τους από άλλη οπτική γω-
νία πλέον. Νικώντας τον καρκίνο του μαστού που την 
κατέβαλε για ένα χρονικό διάστημα επανήλθε με το 
''Heavy Rotation'' και η έκφραση “The little lady with the 
big voice” που της αποδίδεται, πραγματικά της αξίζει. 
Στέλλα Πεπονάκη

Zach Condon (Beirut)
Zach Condon, ο τραγουδιστής των Beirut, φωνάρα, 
θρηνητική, ταξιδιάρικη, παραπονιάρα. Λες και πενθεί 
τον χαμό της γάτας του που την πάτησε φορτηγό, ενώ 
παράλληλα κοντράρει στα ίσια τα χάλκινα που τον συ-
νοδεύουν με το βάθος της φωνής του. Μετά από ένα 
ταξιδάκι στα Βαλκάνια ενθουσιάστηκε με τους ήχους 
της χερσονήσου, αναζήτησε καραμούζες, τρομπόνια 
και λοιπά κρουστά στα παλιατζίδικα και έφτιαξε τους 
Beirut για να δώσει μια νέα πνοή στο βαλκανικό ήχο. 
Πριν δυο χρόνια ανέβηκε στη σκηνή του γηπέδου του 
Baseball στο Ελληνικό μαζί με τους Calexico και τη 
Sophie Solomon. Στο κλείσιμο της συναυλίας άρχισαν 
να τραγουδούν όλοι μαζί ακαπέλα, o Zach έβγαλε μια 
κορόνα και όλοι το βούλωσαν.
 Σπύρος Γιαννακόπουλος

Tiny Tim 
Ο πανύψηλος Tiny είχε μια φωνή 
θεόπνευστη. Ένα πρωινό γονάτι-
σε στο κρεβάτι του, προσευχήθη-
κε στον Ιησού. Η οικογένειά του, 
φτωχοί εβραίοι του Μανχάταν, τα 
είχαν βάλει μαζί του. Ο άπιστος, 
αντί να δουλέψει βολόδερνε στα 
κλαμπ με το γιουκαλίλι του. Ο Ιη-
σούς είπε: «Πες της το μ’ ένα γιου-
καλίλι…» Και ο Tiny ρώτησε «Πες 
μου τι να της πω, Χριστέ μου, τώρα 
συνήθισα μονάχος». Κι ο Ιησούς 
τον συμβούλεψε να τραγουδήσει 
πιο ψηλά, πιο ψηλά. Κι ο Tiny έφθα-
σε σε ονειρικά σύννεφα. Ο μόνος 
ξεσκάθαρος που τραγούδησε σε 
δίσκο των Beatles. Ντουέτο με τον 
εαυτό του, δυό φωνές, «τσιρίδες» 
για όποιον δεν ξέρει, falsetto και 
βαρύτονου, I got you babe - I got 
you babe απαντούσε παθιάρικα. 
Τι κι αν μόνο μια φορά έφτασε 
στο νούμερο ένα, με το ''Tip Toe 
Through The Tulips'', είχε 10.000 
τραγούδια στο κεφάλι του μέσα. Κι 
όπως λέει ο Γούντι Άλεν “God Bless 
You All, And God Bless Tiny Tim”...
Ηλίας Κολοκούρης
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Κοιτάζω τον αναπτήρα, λέει πάνω “Sardegna”, έχει ένα ζευ-
γάρι νεόνυμφων με παραδοσιακές στολές να χορεύουν. Η 

Σαρδηνέζα Καρλότα Σάββα ζει σε μια κονσέρβα για σαρδέλες, 
το ακατάστατο, βρώμικο δωμάτιό της. Στην Καρλότα αρέσουν 
τα καρότα, κι αν το καταφέρω θα της κλέψω μια κιλότα. Τώρα 
έχουν κάπως ηρεμήσει τα πράγματα. Πριν έπρεπε να τα έβλε-
πες από μια μεριά.
Η Ελένη, που συγκατοικεί με την Καρλότα έκανε μια φέστα, 
έτσι τις κάνουν εδώ στην Φλωρεντία, γλέντι για το γλέντι, σα 
να λέμε τέχνη για την τέχνη, μόνο που για να καταφέρω να 
βρω παρέα για να πάω στο Παλάτσο Πίτι έπρεπε να κάνω τάμα 
στην Σάντα Μαρία Ντέλα Κρότσε! Αθάνατο ξενιτεμένο ελληνι-
κό φοιτηταριό! Τέλοσπάντων, σήμερα στη φέστα της Ελένης 
ήρθε κι ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι ένας ευπαρουσίαστος νεα-
ρός, αλλά επειδή τον είχε χωρίσει η κοπέλα του όταν εκείνος 
τράκαρε, σήμερα βασανίζει τις γυναίκες. Και την Καρλότα, την 
πανέμορφη, Κλαούντια Καρντινάλε και βάλε ή έπρεπε να την 
λένε Καυλότα, αλλά είναι μια βλαχούλα, άβγαλτη εντελώς κι 
αφελής από ένα ψαροχώρι της Σαρδηνίας. Διαβολοδειλίνισ-
σα, βλασερό κι εύθραυστο ματσέττο ζουμπούλια, τι στέκεις 
έτσι ανάστραβα; Ό,τι πρέπει για τον Γιάννη, που βίτσιο το έχει 
να εκδικείται εκ των υστέρων το γυναικείο φύλο. Απόψε χώ-
ρισε με την Καρλότα για τέταρτη φορά από τότε που ήρθα 
εδώ. Χαίρομαι, γιατί τον ρώτησα και δείχνει αποφασισμένος. 
Στο μεταξύ η Καρλότα έφυγε απ’ τη φέστα με μαυρισμένη την 
ψυχή για το δωμάτιό της. Τα διαόλια μου με πιάσανε να πάω 
να την παρηγορήσω αλλά κρατήθηκα. Έπειτα από δέκα λεπτά 
βγήκε, κι είχε πάει όχι για καρότο, αλλά για χόρτο. Έχει βγει 
κεφάτη λέμε τώρα.
Η Ελένη που κάνει τη φέστα το χαίρεται σήμερα, έχουν μαζευ-
τεί όλοι οι συμφοιτητές σπίτι της και τραγουδάνε! «Να ανοίξω 
ένα σπουμάντε;» λέει ενθουσιασμένη. Σπουμάντε είναι αυτά 
τα κρασιά που βγάζουν αφρό σαν τις σαμπάνιες. Φτηνά κρα-
σιά, και τελικά αυτές οι ψευτοσαμπάνιες στις ρεβεγιόν είναι 
απλώς σπουμάντε! Η Καρλότα ακούει την Ελένη κι αρχίζει να 
κλαίει. Κάτι να της θύμισε το κρασί; Εγώ κοιτάω αμήχανα, δεν 
ξέρω και καλά ιταλικά, της πετάω ένα «Μην κλαις μωρέ αφερε-
μένο! Του έ λα πιου μπέλα ντέλα παέζε!» και σιγά μην κατάλαβε 
μέσα στα λιβάδια που πλέει. Γέρνει στον ώμο μου. Σαρδηνέζα 
δαιμόνισσα! Μπορεί να μυρίζει σαν σαρδέλα απ’ την απλυσιά, 
αλλά είναι χάρμα οφθαλμών… «Άχιιιι, ίο βόλιο βίνο γκρέκο… 
Γκρέκο!... Άχιιιι…» Ναι, αυτό το κατάλαβα, η Καρλότα είπε ότι 
θέλει κρασί ελληνικό, οίνον ελληνικόν Πελοποννήσου ξηρό. 
Κι εγώ έχω Καρλότα, ο παππούς μου κρασί έβγαζε, ροδίτη και 
σιδερίτη, Διονύσου σπονδές κατέχω τες!
Αφού έγειρε στον ώμο μου, ανακάλυψα πόσο εύκολο τελικά 
μου είναι να ρίξω μια γυναίκα. Την ακούμπησα στο λαιμό και 
σε δευτερόλεπτα, η Καρλότα έγινε ένα με το πάτωμα. Αναί-
σθητη, καριολάκι βαποράκι Μάσιμο την έκαψες… Κομπλεξά-
κι Γιαννάκη την έβαψες… Την κουβάλησα στο δωμάτιό της. 
Τριγύρω κιλότες της. Φόρμες. Διαόλου κάλτσες. Στον τοίχο 

κολλάζ με φωτογραφίες της, εδώ είναι μικρή, είναι Μεγάλη 
Παρασκευή, Επιτάφιος. Περιφέρουν τα Μυστέρι, ξύλινα γλυ-
πτά που αναπαριστούν τα Πάθη του Χριστού. Η μπάντα παίζει 
πένθιμα στις τρομπέτες της, ένας γέρος σκουπίζει το μέτωπό 
του αποκαμωμένος κι η μικρή Καρλότα με τη φουστίτσα της 
κουβαλάει λουλούδια.
Ξαπλώνω την Καρλότα στο κρεβάτι της. Έχει μακριά, σατανικά 
πόδια, φιδίσια μαλλιά, Μέδουσα του Καραβάτζιο. Έχω πετρώ-
σει. Στέκω μπροστά στην σπηλιά της Σίβυλλας, το κενό στα 
πόδια ανάμεσό της. Αρισμαρί, θανάσιμο ρόδο της θάλασσας, 
Καρλότα. Η μπότα της προεξέχει στο πλάι του κρεβατιού, Ιτα-
λική Χερσόνησος, γέρνει προς το Ιόνιο να κλωτσήσει την Ελ-
λάδα μα δεν φτάνει. Κάτσο. 
Όλα στραβά και ίσα πήγανε σήμερα στο σουλάτσο μου, σχε-
δόν συνελήφθην ως λαθρεπισκέπτης στο Παλάτσο Πίτι, γύ-
ρισα μετά εδώ κι έγιναν όλα αυτά με τη φέστα, τη λιποθυμία 
της Καρλό. Τώρα πλέω σε ένα πέλαγο αλλοτινές Καρλοτινές 
κιλοτίνες γκιλοτίνες. Κοιτάζω τον αναπτήρα της. Sardegna. 
Βγάζω ένα τοσκανέλλο, ρημάδια πούρα, πνίγομαι πάλι. Κρί-
μα, τόσο ωραίο κορίτσι διάβολε. Κι εγώ να μην προλάβω να 
της πω τίποτα. Θα μου φύγει το τσερβέλο. Κοιμάται τώρα. Τη 
σκουντάω. Τίποτα. Άμα δεν κάνω τώρα παλάβρα, δεν θα κάνω 
ποτέ. Πού ξέρεις, άμα ξυπνήσει μπορεί και να μην τσαντιστεί. 
Κι ένα χωρίο του Ηροδότου μου έρχεται στο νου. Τέτοια έπρε-
πε να κάνουμε στο σχολείο. Στην «Ευτέρπη» που πολύ με τέρ-
πει τελευταία, λέει για τις πολύ όμορφες γυναίκες των επιφα-
νών ανδρών στην Αίγυπτο και πώς τις ταριχεύουνε. Αφήνουν 
να περάσουν τρεις τέσσερις μέρες και μετά τις ταριχεύουνε. 
Να έχει αρχίσει λίγο η σήψη. Να είναι λιγότερο ποθητές. Πα-
λιά, είχε πεθάνει μια τρισεύγενη καλλίκορμη νεαρά Αιγυπτία. 
Ο ταριχευτής της, με πάθια από τον έρωτα για κείνη χρόνια, 
έσμιξε με τη νεκρή γυναίκα. Σβήνω όλα τα φώτα. Τουλάχιστον, 
η Καρλότα ακόμα αναπνέει.


