
 ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ 
4        Brainstorming

20      Εικαστικά

22     Γραφές

24     Αυλαία

26      Οθόνη

28     Ήχοι

30     Μόνιμοι Στύλοι 
           του Ηλία Κολοκούρη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
6        Μαριλένα Λασκαρίδου - 
           Καλή Κυπαρίσση

10      Σύλλας Τζουμέρκας

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
8        Τι περιμένουν πια 
          από τους φοιτητές;

16    Το φοράς και πετάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
2    ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟΥ 
          στη Φιλοσοφική

19     Por una cabeza,    
          του Σπύρου Θεοδωρίτση

32    Της στιγμής, 
          της Αθανασίας Γεωργοπούλου

Ευχαριστούμε θερμά τη Φ.Ε.Κ.  (Φοιτητική Ένωση Κρητών) για την αμέριστη συμπαράστασή της και την παραχώρηση του χώρου της 
για τις συγκεντρώσεις του Καλειδοσκοπίου.
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Πολυτεχνείου, του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιά, του Παντείου 
Πανεπιστημίου, στην Πανεπιστημιακή Λέσχη αλλά 
και εκτός ασύλου. Συνδυάζεται τέλεια με καφέ ή 
ποτό... ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ, ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ, ROSEBUD, RUE 
DE MARSEILLE, ΚΑΘ’ΟΔΟΝ, ΚΟΚΚΟΙ ΚΑΦΕ, ΤΡΑΛΑΛΑ, 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ, BARTESSERA, TOY, BOOZE, ΜΥΛΟΣ, 
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ΑΛΦΑΒΙΛ, ΑΣΤΥ, ΕΛΛΗ, ΤΙΤΑΝΙΑ,ΤΡΙΑΝΟΝ, θέατρο... 
ΦΟΥΡΝΟΣ, ΧΥΤΗΡΙΟ, μουσική...ROCK’N’ROLL, 
CIRCUS, βιβλίο... ΠΟΛΙΤΕΊΑ, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΙΑΝΟΣ, 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, ΩΚΕΑΝΙΔΑ, ξενες γλώσσες... ΓΑΛΛΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΙΤΟΥΤΟ
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ΠΡΑΞΗ 1η
Μεσημέρι 25ης Μαρτίου, στο Γκάζι, ανάθεση 
διοργάνωσης φεστιβάλ, ξαφνική  βροχή… 
Δεν ήξερες, δε ρώταγες;

ΠΡΑΞΗ 2η
Τέλη Απριλίου και οι προετοιμασίες 
συνεχίζονται χωρίς κανείς να ξέρει αν το 
Φεστιβάλ θα λάβει χώρα. Να κυνηγάς τα 
μέλη από Κυριακή σε Κυριακή. Άγνωστες 
και οι βουλές της Νέας Γενιάς. Ελλάς το 
γραφειοκρατικό μεγαλείο σου.

ΠΡΑΞΗ 3η
Μάιος ή αλλιώς «Ο εφιάλτης της επιχορήγησης 
στο δρόμο προς την aula». Ολοήμερες και 
καθημερινές διαπραγματεύσεις με τη Νέα 
Γενιά. Το τηλέφωνο πήρε φωτιά. Μοναδικό 
θέμα συζήτησης το Φεστιβάλ. Βαρέθηκα να 
με ακούω να μιλάω γι’ αυτό. Όμως, ο επιμένων 
νικά και παίρνει στο τέλος το οκ για τη 
διοργάνωση.

ΠΡΑΞΗ 4η
Κυριακή πριν το Φεστιβάλ. Κατασκευή πανό, 
twister, εκθέσεων. Χρώματα, φαγητά, γέλια, 
ινδιάνικα σχέδια σε πρόσωπα και μπράτσα, 
κάλτσες κατεστραμμένες απ ΄ τα χρώματα. 
Και πριν φύγεις να κρεμάσεις το πανό. Μια 
κουβέντα είναι αυτή που περικλείει χίλιους 
κόμπους μαστρομητσαίικους και ναυτικούς 
πάνω σε σπάγκο που παίζει με τα νεύρα σου. 
Δέσου και τελείωνε…

ΠΡΑΞΗ 5η
2/6, ξενύχτι στη Φιλοσοφική πριν την πρώτη 

μέρα του Φεστιβάλ. Η ώρα 5:00 και τέσσερα 
άτομα έχουν ακόμα να κάνουν 1000 ή 1500 
-δε θυμάμαι ακριβώς- δουλειές. Στήνουν τις 
εκθέσεις φωτογραφίας, κόμικς και ζωγραφικής 
και στις 7:00 έχουν να κουβαλήσουν 
μηχανήματα…Εντωμεταξύ στις 6:00 φτάνουν 
οι καθαρίστριες: «Τι είναι αυτά τα παιδιά;». 
Μιλούν για  τους τέσσερεις ξαπλωμένους 
στους ξύλινους πάγκους.

ΠΡΑΞΗ 6η
11:00, έχουν μείνει τρεις ή  μάλλον ό, τι 
έχει μείνει απ΄ αυτούς, έξω απ’ την aula. 
Και περιμένουν…τους βαρβάρους που αν 
έρχονταν θα ήταν μια κάποια λύσις…
13:00, γιατί αργούμε ρε παιδιά; Ο ντράμερ 
ξέχασε τη μία μπαγκέτα…Και κάποτε 
αρχίσαμε με τους δικούς μας Nou Specul, 
με Changing Faces απ ΄ το Πολυτεχνείο 
και Egg Hell με ιδιαίτερο ήχο. Στη μέση οι 
Encardia. Ταραντέλες, χορός και παλαμάκια 
και το πρόγραμμα είναι απλά παρελθόν. 
Echo Tattoo μετά, με ροκ διάθεση και The 
junkie and the opera choir για ένα πέρασμα 
στο post rock με το πρώτο live των παιδιών. 
Και ένα τέλος όπως έπρεπε, από φίλους για 
φίλους, με Barbara’s straight son. Και πριν 
φύγετε να κουβαλήσουμε μια στιγμή έξω τα 
μηχανήματα! Ευτυχώς τώρα είμαστε πολλοί 
και με πολύ κέφι.

ΠΡΑΞΗ 7η
«Η αγέλη των λευκών λύκων» μπαίνει 
ορμητικά στην aula και δυο άνθρωποι 
του Εξάντα που ένιωσαν την ανάσα της 
στο σβέρκο τους, εκεί στην παγωμένη 

Ρωσία μας τα διηγούνται όλα. Η «Χώρα 
Προέλευσης» αναμένεται στη μεγάλη οθόνη 
και ο σκηνοθέτης της, Σύλλας Τζουμέρκας, 
με φοβερή ζωντάνια και μεταδοτικότητα μας 
αποσαφηνίζει πότε ένα έργο τέχνης έχει ύψος. 
Και αφού ανεβήκαμε, τέσσερις Παλαιστίνιοι 
αναλαμβάνουν να μας απογειώσουν με 
παραδοσιακούς χορούς της πολύπαθης 
πατρίδας τους. Το ασταμάτητο χειροκρότημα 
ακολουθεί νεκρική σιγή κατά την προβολή 
ενός ντοκιμαντέρ για την ιστορία της 
Παλαιστίνης όπως πράγματι είναι και όχι όπως 
μας δείχνουνε. Στο τέλος, ο «Θεός» έρχεται 
στην aula. Όχι αυτοπροσώπως- ευτυχώς- 
αλλά διαμέσου της ερασιτεχνικής θεατρικής 
ομάδας  πρωτοετών φοιτητών που ερμηνεύει 
το ομώνυμο έργο του Γούντυ Άλεν. 

ΠΡΑΞΗ 8η
Τελειώσαμε. Όλα έγιναν όπως έπρεπε. Όλα 
μας εξέφραζαν. Κάθε κομμάτι ξεχωριστό, 
κάθε κομμάτι αξιόλογο. Όσοι ήρθαν, έφυγαν 
παίρνοντας κάτι μαζί τους. Κάτι που γίναμε 
εμείς αιτία και μέσο να το πάρουν. Άρα  
συμπερασματικά μάλλον, ίσως, πιθανότατα , 
απ’ ό, τι  φαίνεται  και συνάγεται και εξάγεται 
ευλόγως από τα γεγονότα, άξιζε…

Υ.Γ. Ένα τεράστιο και ειλικρινές ευχαριστώ σε 

όσους  (συντελεστές και θεατές) μας τίμησαν με την 

παρουσία τους στο Φεστιβάλ.

Αθανασία Γεωργοπούλου,
υπεύθυνη φεστιβάλ 

Όταν διηγείσαι μια ιστορία ποτέ δε μπορείς να την πιάσεις απ΄ 
την αρχή και δε μπορείς παρά να τη διηγηθείς αποσπασματικά…

1. Προετοιμασία φεστιβάλ 2. Έτοιμο το πανό μας 3. Φαγοπότι στο γραφείο 4. Συζήτηση με τη Γεωργία και τον Άγγελο από τον Εξάντα 5. 
Οι Encardia μας ξεσήκωσαν για άλλη μια φορά 6. Echo Tattoo και το μυαλό της υπέροχης Εύης σπίτι στο μωρό! 7. Μερικά ζογκλερικά στην 
είσοδο της φιλοσοφικής 8. Οι Παλαιστίνιοι φοιτητές μας διηγούνται τις εμπειρίες τους.

1

3

5

7

4

6

8

2
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STORMING Καλοκαιράκι και η κρίση μας χτύπησε 

την πόρτα… Θα επιζήσουμε;
Είσαι στα δέκα σου και αρχίζεις πραγματικά 

να κατανοείς τι συμβαίνει γύρω σου. Φθάνεις 

στα δεκαπέντε και στη ζωή σου έρχεται η 

πρώτη κρίση και ποια άλλη θα ήταν από την 

εφηβεία! Αφού φας το πρώτο σοκ, περνάει πολύς καιρός μέχρι να 

κατανοήσεις τι έγινε… Έτσι στα είκοσί σου, ας πούμε(για κάποιους 

πολύ περισσότερο) την ξεπερνάς και ζεις μια χαρά χωρίς έννοιες και 

τα χρόνια περνάνε ώσπου τσουπ! βρίσκεσαι αντιμέτωπος με την κρίση 

της τρίτης δεκαετίας! Από κει και πέρα άγχος, πανικός κακά μεγάλα! 

Πρέπει πια να αποκατασταθείς, να κάνεις οικογένεια (χα, χα τι είναι αυτά 

που λέω!) και να σηκώσεις όλα τα βάρη της οικογένειας. Για κάποιους 

ξεκινάει η ζωή τους τότε, ενώ εσύ αναρωτιέσαι τι θα κάνεις από εδώ 

και πέρα... Πιστεύω θα’ ναι πολύ καλύτερα να μην αναρωτηθούμε για 

τίποτα άλλο και να αράξουμε αφήνοντας τους άλλους να τρέχουν για 

πλαστικές. Κώστας Καραγεώργος

Δίχως απόκριση…
Το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου είναι εκεί κάθε μέρα. Το αγγίζεις, του μιλάς, 

του γκρινιάζεις, το πειράζεις, του γελάς. Το ξέρεις και σε ξέρει. Σε ξέρει; Ξέρει ότι 

κοιμάσαι και το ονειρεύεσαι, ξυπνάς και περιμένεις να το συναντήσεις, ντύνεσαι 

για να σε δει και υποκρίνεσαι ότι είσαι καλά μπροστά του; Στον κόσμο ΣΟΥ 

υπάρχει ένας Έρωτας. Στον κόσμο ΤΟΥ μια εκτίμηση. Στον κόσμο ΣΑΣ μια φιλία. 

Ο απωθημένος ανεκπλήρωτος έρωτας είναι ένα βασανιστήριο που σε γοητεύει. 

Όμως, καθώς δεν υπάρχει δεύτερος να τον θρέψει, το δημιούργημά σου τρέφεται 

από σένα και στο τέλος σε καταστρέφει από μέσα. Όταν μιλάς και η μόνη απόκριση 

είναι η ηχώ της φωνής σου, έχεις δύο επιλογές: να κάνεις πως δε μίλησες ή πως 

δεν άκουσες και να φύγεις απ ΄ το δωμάτιο…Αθανασία Γεωργοπούλου

«Ο γάμος είναι σαν την σούπα...»
«Καυτές κουταλιές στην αρχή, κρύες έπειτα»...! Εάν προσθέσουμε στην συνταγή 

παιδιά, οικονομικά, «μια ζωή την έχουμε» κλπ, καταλαβαίνουμε γιατί ο θεσμός 

(είτε ως ιερός είτε ως gala) της οικογένειας βρίσκεται σε κρίση. Βέβαια, θα έλεγε 

κάποιος σκεπτικιστής, τέτοια φαινόμενα είχαν οι κοινωνίες ανέκαθεν. Και θα 

συνέχιζε ο ίδιος τολμώντας ότι η όποια αύξηση διαζυγίων ή η επιλογή free 

συμβίωσης δείχνει δέος ή τουλάχιστον τον σεβασμό: Για μια μορφή ένωσης 

που απορρίπτει μέρος της κοινωνίας, αλλά αντιλαμβανόμαστε την αξία της 

για λίγους (ή... περισσότερους;). Ή απλά, δεν θέλουμε να πληρώσουμε και 

δεξίωση στο καπάκι (συνεχίζω, ο κυνικός). Εξάλλου, ο γάμος αρχικά δεν υπήρχε 

ως μυστήριο (μετά έβαλαν και τιμοκατάλογο...) – αρκούσε να ήσουν μέλος 

αυτής (ή εκείνης) της Κοινωνίας. Εξου και η κρίση του θεσμού θα σταματήσει, 

όταν πάψουμε να δίνουμε «εγχειρίδια συζυγικής ευτυχίας». Το περιεχόμενο 

της οικογένειας δεν είναι η οικογένεια, είναι η Αγάπη.
Βασίλης Παπαδόπουλος

Περιβαλλοντική 
κρίση
Τον κώδωνα κινδύνου κρούουν 

επιστήμονες απ ’όλο τον κόσμο 

και προειδοποιούν(!) για τις 

τραγικές επιπτώσεις που θα έχει 

η υπερθέρμανση του πλανήτη. 

Η άνοδος της θάλασσας, οι 

καταστροφικές πλημμύρες 

καθώς επίσης και η αναταραχή 

του οικοσυστήματος είναι από τα 

λίγα δυσοίωνα σενάρια που έχουν 

προβλεφθεί. Και ενώ βρισκόμαστε 

ήδη στο κατώφλι μιας επικείμενης 

περιβαλλοντικής κρίσης, οι 

Μεγάλοι Δρώντες του πλανήτη 

έχουν αμφιβολίες εάν τελικά το 

πρωτόκολλο του Κιότο πρέπει ή 

όχι να κυρωθεί.  Φαίνεται ότι η 

επικύρωση του συγκεκριμένου 

πρωτοκόλλου θίγει σπουδαία 

οικονομικά συμφέροντα των 

μεγάλων χωρών. Το γεγονός ότι 

η καταστροφή του περιβάλλοντος 

και η αλόγιστη εκμετάλλευσή του 

θίγει όλους εμάς δείχνει να μην 

συμφωνεί με τα σχέδια τους. 
Χριστίνα Zαρκαλίου

Κρίση των 
σχέσεων
Μια φορά κι έναν καιρό 
ήταν ο Αλέξανδρος, η 
Μαρία και η σχέση τους. 
Η σχέση τους, όμως, δεν 
ήταν καλά. . .περνούσε 
κρίση. Εκτός, όμως, από 
εκείνη τη φορά και 'κείνον 
τον καιρό οι  σχέσεις 
συνεχώς δοκιμάζονται και 
περνούν την κρίση τους. 
"Περνάμε κρίση" λένε 
συχνά με σοβαροφάνεια και 
περηφάνεια μπερδεμένοι 
σύζυγοι, παιδικοί φίλοι, 
ακόμη και ερωτευμένοι 
έ φ η β ο ι .  Β α ρ ι ο ύ ν τ α ι , 
τσακώνονται, δεν ανέχεται 
ο ένας τον άλλον, απιστούν. 
Και κάπως έτσι η ηρεμία μιας 
σχέσης διαταράσσεται...και 
αυτό τώρα θεωρείται κρίση; 
Δηλαδή, να ανησυχήσουμε και να συμπάσχουμε ή πρόκειται για ένα 
απλό και καθημερινό καυγαδάκι που μας αρέσει να το βαφτίζουμε κρίση, 
καθώς είναι μια βαρύγδουπη λέξη; Τουλάχιστον σε τέτοιας φύσεως 
κρίσεις κάνουν τίποτα οι εμπλεκόμενοι ή έχουν την κατάληξη της 

οικονομικής κρίσης; Μαργαρίτα Τζαβάρα- Στέλλα Πεπονάκη

ΚΡΙΣΗ ΠΑΝΙΚΟΥ
Ζ α λ ά δ α ,  ε φ ί δ ρ ω σ η , 
ταχυκαρδία, φόβος, τάσεις 
λιποθυμίας, ακόμα και αίσθημα 
επερχόμενου θανάτου, είναι 
τα συχνότερα συμπτώματα 
τ η ς  κ ρ ί σ η ς  π α ν ι κ ο ύ . 
Συμβαίνει στο 4% περίπου 
του πληθυσμού και συνήθως 
εκδηλώνεται απότομα. Στις 
γυναίκες εκδηλώνεται 2-3 
φορές συχνότερα  σε σχέση 
με τους άνδρες.  Στην κρίση 
πανικού οδηγούν οι χρόνιες 
δυσάρεστες καταστάσεις 
κα ι  το  άγχος .  Ω σ τόσο , 
καθησυχαστικό είναι ότι 
υπάρχει θεραπεία με φάρμακα 
και τεχνικές χαλάρωσης. Τέλος, 
η ψυχοθεραπεία προσφέρει 
σημαντική βοήθεια, αλλά και 

η γνώση εκ μέρους μας ότι 
η κρίση πανικού δεν απειλεί 
τη ζωή μας και κρατάει 
μόνο λίγα λεπτά. Έτσι, αν 
τα παραπάνω συμπτώματα 
σας χτυπήσουν την πόρτα, 
ψυχραιμία! Προσπαθήστε να 
μείνετε ήρεμοι, πάρτε βαθιές, 
διαφραγματικές αναπνοές 
και φυσικά, συμβουλευτείτε 
τον γιατρό σας. Πάνω απ’ όλα 
όμως, ας αφήσουμε στην άκρη 
το άγχος και ας σκεφτούμε 
ότι κανένα γεγονός και καμία 
κατάσταση δεν αξίζει να 
μας οδηγεί σε πανικό και να 
μας αναστατώνει, όταν τα 
πράγματα δεν πάνε και τόσο 

καλά…

Σοφία Λεβαντή

Ά λ λ ο  έ ν α  α π ό  τ α 

δ ι φ ο ρ ο ύ μ ε ν α  τ η ς 

πολιτικής ζωής αλλά και 

τ η ς  κα θ η μ ερ ι ν ότ ητα ς 

του παγκόσμιου χωριού 

μας. Χώρες πτωχεύουν, 

αυτοκινητοβιομηχανίες βάζουν λουκέτο, τράπεζες ζητούν «κρατικό παρεμβατισμό». 

Πολλοί συγκρίνουν το φαινόμενο με το κραχ του 1928 και θυμίζουν τον Β’ παγκόσμιο που 

τον ακολούθησε. Μήπως ήρθε το τέλος της ιστορίας; Μήπως επιβεβαιώνεται ο Marx  περί 

ημερομηνίας λήξεως του καπιταλισμού; Η φιλελεύθερη οικονομική φούσκα έσκασε! Μια ο 

πόλεμος στο Ιράκ, μια η «παγίδα» των στεγαστικών δανείων, μια η σύμπραξη κυβερνήσεων 

με τράπεζες για απελευθέρωση παροχών…δεν θέλει και πολύ! Όλα αυτά βέβαια δεν 

είναι παρά το κερασάκι στην τούρτα. Ίσως η κρίση να μην είναι και τόσο «κρίση».Όταν 

ένα καταχρεωμένο και διεφθαρμένο κράτος δίνει 28δις για να «βοηθήσει» τις τράπεζες, 

μάλλον δεν υπάρχει κρίση. Μήπως όλα γίνονται απλούστατα για να αλλάξουν οι εργασιακές 

σχέσεις; Μόνο έτσι θα ολοκληρωθεί το μοντέλο του καπιταλισμού μας…

Μαρία Κουτσανδρέα

Οικονομική 
κρίση

Κρίση 
ηλικίας

Ποιος είμαι εγώ από πού πάω και 

πού έρχομαι; Ή πού πάω κι από πού 

έρχομαι; Τέλος πάντων, κουνιέμαι. 

Ακόμα χειρότερα. Προχωράω. Ποια 

είναι όμως η πορεία; Ποιο το νόημα; 

Ποια η αξία της ζωής μου; Ειδικά 

τώρα με την κρίση. Χάλια είμαι. Δεν 

έπρεπε να πιω τόσο ουίσκι. Αλλά τι 

λέω, αφού δεν ήπια εγώ, ο άλλος 

έπινε…. Μήπως είμαι εγώ ο άλλος; 

Και ο άλλος ποιος είναι; Μου φαίνεται 

πως μπερδεύτηκα. Κι ακόμα να βρω 

την ταυτότητά μου. Αν συνεχίσω έτσι 

θα χάσω ολόκληρο το πορτοφόλι. 

Δεν μπορώ άλλο, πρέπει να σκεφτώ 

καθαρά, να μιλήσω στον εαυτό μου 

τίμια, να με αντικρίσω κατάματα. Πού 

είναι ο καθρέφτης;….

-Γεια.

-Α φυγ’ από δω ρε.

Δεν είναι πολύ χρήσιμο τελικά. 

Τώρα σκέφτομαι και τι χρώμα έχει ο 

καθρέφτης….

-Ρε, δε σου’ πα να φύγεις;

-Ηρέμησε, είσαι εκτός εαυτού.

Τι είπα; Ακόμα και το είδωλό μου 

τρελαίνεται. Την έχω πολύ άσχημα 

τελικά....
Θοδωρής Ηλιόπουλος

Kρίση ταυτότητας

Ανάκριση

-Πεεεεεεεεες μου!
-Έλα ρε... Δεν είναι σίγου-
ρο!
-Τουλάχιστον πώς τον λένε.
-Τι σημασία έχει;
-Ποιος είναι; Τον ξέρω;
-Δε θέλω να σου πω ακόμα.
-Ωραία κολλητή είσαι! Εγώ 
που σ’ τα λέω όλα;!
-Θα μου κάνεις και σκηνή; 
Χαλάρωσε! Δεν είμαστε 
ζευγάρι!

-Άργησες!
-Είχε κίνηση.
-Σχόλασες στις 6 και τώρα 
είναι 10.
-Είχε φαγητό στο φούρνο.
-Δε γουστάρω να γυρίζω 
σπίτι και να μη σε βρίσκω 
εδώ.
-...
-Μ’ ακούς που σου μιλάω; 
Πού πας;
-#$%&<3!

-Μη με τραβάς! Άσε με! ... Η 
τσάντα μου!
-Τι είναι αυτό; Τι δουλειά 
έχουν οι χειροπέδες στην 
τσάντα σου;

- Λοιπόν κοίτα να συνεργα-
στείς! Ποιοι ήταν οι άλλοι 
δύο;
- Δεν υπήρχαν άλλοι.
- Με κοροϊδεύεις, ρε; Υπάρ-
χουν μάρτυρες.
- Θα έκαναν λάθος. Μόνος 
μου ήμουνα.
- Γιατί τους προστατεύεις, 
ρε;
- ...
- Όταν θα βγεις από τη 
στενή θα φοράς μασέλα, 
ρε τσόγλανε! Μίλα για να 
ελαφρύνεις τη θέση σου!

Τελικά κανείς τους δεν ομο-
λόγησε!

Έφη Χριστοφίλου- Σοφία Μαρία 
Παλόγλου

Σκίτσα: Κατερίνα Ψημμένου, Δήμητρα Γκίτσα
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Πώς γεννήθηκε η ιδέα της Βιβλιοθήκης;
Η Βιβλιοθήκη «Καίτη Λασκαρίδη» ιδρύθηκε 
το 1993 από τον Κωνσταντίνο Λασκαρίδη το 
1993 στη μνήμη της συζύγου του, Αικατερί-
νης Λασκαρίδη.

Ποια ήταν η Αικατερίνη Λασκαρίδη;
Η Αικατερίνη Λασκαρίδη, μητέρα του ση-
μερινού Προέδρου του «Ιδρύματος Αικατε-
ρίνης Λασκαρίδη»,  υπήρξε άνθρωπος της 
προσφοράς. Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της 
ΧΕΝ Ελλάδος και της ΧΕΝ Πειραιά.

Υπάρχει κάποια Επιστημονική Επιτροπή, η 
οποία ενισχύει  και με τις γνώσεις και την 
εμπειρία της τις δραστηριότητες του Ιδρύ-
ματος και της Βιβλιοθήκης;
Η 11μελής Επιστημονική Επιτροπή του Ιδρύ-
ματος αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες 
και σημαντικούς ανθρώπους του πνεύματος 
και των γραμμάτων, της έρευνας και της τε-
χνολογίας εξειδικευμένους σε ζητήματα που 
αφορούν το Ίδρυμα και τη λειτουργία του, 
με στόχο την εκπλήρωση των σκοπών του. 
Συγκεκριμένα, μέλη αυτής της αξιόλογης 
επιτροπής συνιστούν ο Αθανάσιος Φωκάς 
(πρόεδρος Επιτροπής), η Κωνσταντίνα Αδα-
μοπούλου, η Κική Δημουλά, η Μαρία Ζουρί-
δου-Λιάπη, η Μαριλένα Κασιμάτη, ο Αθανά-
σιος Μαρκόπουλος, ο Γιάννης Μαρμαρινός, 
η Ελένη Νικολουδάκη-Κοκορέλια, Νικόλαος 
Πετραλιάς, ο Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ και η 
Ρίτσα Φράγκου-Κικίλια.

Ποιες δραστηριότητες οργανώνει 
η Βιβλιοθήκη;
Η Βιβλιοθήκη «Καίτη Λασκαρίδη» προσφέρει 
δραστηριότητες για ανθρώπους όλων των 
ηλικιών. Από εκπαιδευτικά προγράμματα για 
την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση, λογοτεχνικό διαγωνισμό για τους μα-
θητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 
εκδηλώσεις, που καλύπτουν όλο το φάσμα 
των Επιστημών και της Τέχνης. Για παράδειγ-
μα, παρουσιάσεις βιβλίων, τιμητικές εκδηλώ-
σεις, ομιλίες, εκθέσεις, σεμινάρια, ημερίδες, 
αφιερώματα. 

Υπάρχει συμμετοχή από τους κατοίκους
 του Πειραιά στις δραστηριότητες;
Στην αρχή της προσπάθειάς μας, όπως στην 
αρχή κάθε προσπάθειας, ο κόσμος του Πει-

ραιά ήταν κάπως δι-
στακτικός. Όμως στην 
πορεία και, καθώς οι δραστηριότητες της Βι-
βλιοθήκης επεκτείνονταν, η συμμετοχή των 
σχολείων του Πειραιά όλων των βαθμίδων 
αλλά και των κατοίκων της περιοχής ολοένα 
και αυξανόταν. Πλέον παρακολουθούν το 
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης 
και επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη τακτικά ως 
ένα χώρο πολιτισμού και γνώσης. Φυσικά 
στις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης παίρ-
νουν μέρος πια σχολεία από όλη την Αττική 
και την Ελλάδα γενικότερα. Μάλιστα Ομάδα 
της Βιβλιοθήκης πραγματοποίησε κατά το 
2008 τέσσερις εκπαιδευτικές επισκέψεις στις 
πυρόπληκτες περιοχές των νομών Ηλείας, 
Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας ώστε και 
τα παιδιά εκείνων των περιοχών να γνωρί-
σουν μια γόνιμη προσέγγιση της Εκπαίδευ-
σης. 

Σκέφτεστε να επεκτείνετε κάπως τις δρα-
στηριότητές σας;
Πάντα οι κυρίες Μαριλένα Λασκαρίδου και 
Καλή Κυπαρίσση σε συνεργασία με τους 
υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης αλλά και κάθε 
άλλον που έχει κάτι καινούργιο να προτεί-
νει γεννούν νέες ιδέες και τις υλοποιούν στα 
πλαίσια της Βιβλιοθήκης. Μια νέα πολύ ενδι-
αφέρουσα δραστηριότητα αποτελεί η Λέσχη 
Ανάγνωσης η οποία θα λειτουργήσει φέτος 
για πρώτη φορά. Επίσης, ευχή και επιθυμία 
μας είναι να πραγματοποιήσουμε κάποια 
εκπαιδευτικά προγράμματα στις φυλακές 
ανηλίκων του Αυλώνα και στις γυναικείες 
φυλακές Κορυδαλλού. Και όπως κάθε χρόνο 
θα διοργανωθούν πολλές εκδηλώσεις με νέα 
ενδιαφέροντα θέματα.

Πώς μπορεί να ωφεληθεί ένας φοιτητής από 
τη Βιβλιοθήκη «Καίτης Λασκαρίδη»;
Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να επωφε-
ληθούν από τους 25 χιλιάδες τίτλους βιβλί-
ων και τους 118 τίτλους περιοδικών που θα 
βρουν στη Βιβλιοθήκη μέσω του τμήματος 
δανεισμού και των σύγχρονων αιθουσών με-
λέτης. Επιπλέον, με τη συμμετοχή τους στα 
σεμινάρια, ημερίδες, συμπόσια και συνέδρια 
πέρα από ποικίλα ερεθίσματα για μελέτη και 
γνώσεις, μπορούν να λάβουν βεβαίωσεις πα-
ρακολούθησης, χρήσιμες για τον εμπλουτι-
σμό του βιογραφικού τους.

Θα θέλατε να διατυπώσετε κάποιο μήνυμα;
Να έρθετε κοντά μας να μας γνωρίσετε. Κυ-
ρίως όμως περιμένουμε ιδέες από νέα άτομα 
σαν κι εσάς, για πράγματα που σας ενδιαφέ-
ρουν, ώστε να μπορέσουμε να τις μελετή-
σουμε και να προσπαθήσουμε να τις υλοποι-
ήσουμε.

Συνομίλησαν με τις υπεύθυνες της βιβλιοθήκης 
οι: Σοφία-Μαρία Παλόγλου, Ελένη Γαλανοπού-
λου

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
«ΚΑΙΤΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ»

Πραξιτέλους 169 
& Μπουμπουλίνας
185 35 Πειραιάς

με τις: Μαριλένα Λασκαρίδου
                 Πρόεδρο της βιβλιοθήκης 
            και Καλή Κυπαρίσση, 
                 σύμβουλο της βιβλιοθήκης

Info
· Η Λέσχη Ανάγνωσης θα ξεκινή-
σει τη λειτουργία της τον Οκτώ-
βριο. Υπεύθυνος της Λέσχης θα 
είναι ο συγγραφέας και κριτικός 
Μάνος Κοντολέων.

· Στο Εντευκτήριο οι επισκέπτες, 
μέλη ή όχι της Βιβλιοθήκης, έχουν 
τη δυνατότητα να διαβάσουν, να 
παίξουν σκάκι ή και επιτραπέζια 
παιχνίδια με κάποιο φίλο, απο-
λαμβάνοντας δωρεάν τον καφέ ή 
το χυμό τους.

· Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα παρέχονται εντελώς δωρε-
άν.

Η Κα Μ. Λασκαρίδου με τον Κ. Εμμανουήλ 
Κριαρά στη Βιβλιοθήκη
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8/9  ΑΦΙΕΡΩΜΑ Είσαι φοιτητής και πιθανότατα χαίρεσαι γι’ αυτό. Νιώθεις ικανοποιημένος με τον 
εαυτό σου, βιώνεις χαρές και υποχρεώσεις, ζεις όπως και όλοι οι άλλοι γύρω σου. 
Τι γίνεται όμως όταν αυτοί οι «γύρω σου» έρχονται να σε κατονομάσουν «φοιτη-
τή» και να σε κρίνουν (καλώς ή κακώς) με βάση αυτή τη συγκεκριμένη ιδιότητα; 
Και όλοι έχουν κάτι να πουν!

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
Το τέλος της σχολικής περιόδου 
σηματοδοτεί την αρχή μιας 
καινούργιας ζωής τελείως 
διαφορετικής από ότι πριν. Έτσι 
ξεκινάει και μια διαμάχη απόψεων 
για το πώς θα κινηθεί η ζωή από 
κει και πέρα. 
Ζώντας μέσα σ’ ένα 
προκατασκευασμένο κοινωνικό 
καλούπι ο μέσος μαθητής 
αυτομάτως αποκτά το όνειρο 
της φοιτητικής ζωής. Διαβάζει 
και αγωνίζεται προκειμένου 
να εισαχθεί στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Στα μάτια του, 
ο φοιτητής είναι εκείνος που 
κατόρθωσε ν’ αποκτήσει αυτό 
που αποκαλούν ονειρική ζωή. 
Η ζωή αυτή συμβαίνει συνήθως 
μακριά από γονείς, περιορισμούς, 
ελέγχους, κανόνες. Ο νέος έχει 
το δικό του σπίτι, ευθύνες αλλά 
και νέες γνωριμίες και μεγάλες 
παρέες. Πολιτικοποιείται και 
κοινωνικοποιείται. Κάνει πλέον 

τις δικές του επιλογές, τις οποίες 
δεν του επιβάλλει η οικογένεια ή 
η επαρχία ενίοτε. Το όνειρο -τι κι 
αν περιλαμβάνει συγγράμματα, 
εξάμηνα, εργασίες, ξενύχτια, 
κρεπάλες, ποτά, σκυλάδικα, 
μεταλλάδικα, πορείες στους 
δρόμους;- είναι αυτό που ωθεί 
έναν δεκαεφτάχρονο να διαβάσει 
και ν’ αποκτήσει τον πολυπόθητο 
τίτλο του «φοιτητή».
Ωστόσο, οι μαθητές που έχουν 
την άποψη ότι μετά το σχολείο 
πρέπει να αποκατασταθούν 
άμεσα επαγγελματικά (οπότε και 
οικονομικά) ή που η δυσκολία 
των περιστάσεων τους αναγκάζει 
να εργαστούν δεν είναι λίγοι. 
Αυτοί βλέπουν την φοιτητική 
ζωή ως χαμένο χρόνο και τους 
φοιτητές ως άτομα τα οποία 
κατασπαταλούν την πατρική 
περιουσία και γενικά 
βλέπουν την όλη ιδέα 
των πανεπιστημιακών 
σπουδών ανώφελη. 
Έτσι τελειώνουν την 
στρατιωτική τους θητεία 
και βγαίνουν στην αγορά 
εργασίας είτε ψάχνοντας 
κάποια δουλειά είτε 
συνεχίζοντας την 
οικογενειακή τους επιχείρηση. Οι 
φοιτητές δεν είναι γι’αυτούς παρά 
αργόσχολοι καλοπερασάκηδες 
και δυνάμει  «αιώνιοι» φοιτητές.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
Και επειδή ως γνωστόν η 
πλειοψηφία των φοιτητών 
μαμοθρευτοποιούμαστε 
μένοντας στην πατρική οικία 
μέχρι τα σαράντα, δεν μπορούμε 

να παραλείψουμε την οπτική των 
γονιών. 
Πολλοί αφού έχουν κάνει τα 
παιδιά τους κακομαθημένα, 
φέρνοντας τους τα πάντα στο 
πιάτο, ξαφνικά όταν το παιδί 
φτάσει στην παραγωγική ηλικία 
αρχίζουν τα «Ακόμα να βρεις 
δουλειά;» «Όλο καφέδες είσαι;» 
και «Τι θα κάνεις στη ζωή σου;»
και «Εγώ στην ηλικία σου με 
τα πόδια πήγαινα στη σχολή 
επειδή δεν είχα εισιτήριο 
και διάβαζα συνέχεια, ενώ 
εσύ;…».Μα πώς γίνεται ένα 
παιδί που νομίζει ότι υπάρχει 
μια αγελάδα που γεννά 
ευρώπουλα να πάρει τη ζωή 
στα χέρια του;
Υπάρχουν όμως και οι «άλλοι».
Οι γονείς οι οποίοι βλέπουν κάτι 
που δεν υπήρχε στα χρόνια τους. 

Μια γενιά στην… κατάθλιψη! 
Στα χρόνια τους με Λύκειο και 
Proficiency ήσουνα στέλεχος 
σε ναυτιλιακή και τώρα με τόση 
«χαρτούρα» που επιβεβαιώνει 
την αξία σου δεν σερβίρεις ούτε 
καφέδες. Πας στην καφετέρια 
μετά ή δεν πάς; Υπάρχουν οι 
γονείς οι οποίοι αντιλαμβάνονται 
τον παροπλισμό και το αδιέξοδο 
στις ζωές των παιδιών τους. Τα 
βλέπουν να πηγαίνουν και να 

έρχονται σε σχολές, γλώσσες, 
χορούς και πανηγύρια και μισθό, 
πάντα αποδεκατισμένο, θα δουν 
μετά τα τριάντα. Για απογόνους 
δεν το συζητώ. Σε καρτ ποστάλ!  

ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
Και οι εκπρόσωποι της τρίτης 
ηλικίας έχουν τις δικές τους 
απόψεις περί φοιτητών.

Σκηνικό: Αθάνατη ελληνική 
επαρχία. Χρόνος: Τέλη Αυγούστου 
10 το πρωί. Οι ελληνικές 
τηλεοράσεις ανακοινώνουν 
σε απευθείας μετάδοση τις 
βάσεις των ΑΕΙ/ΤΕΙ. Περήφανοι 
παππούδες βγαίνουν στη 
γειτονιά και στο καφενείο να 
ανακοινώσουν τα χαρμόσυνα 
νέα: «Το εγγόνι μου πέρασε 
στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ! Θα γίνει 
επιστήμονας!» Και νά σου τα 
κεράσματα!  Και το καμάρι να 
ξεχειλίζει.. Περνάν τα χρόνια, ο 
εγγονός σπουδάζει, ο παππούς 
και η γιαγιά μαθαίνουν μόνο όσα 
πρέπει. «Όλο άριστα γράφει, κι 
αν του’ μειναν τίποτε μαθήματα, 
οι καταλήψεις φταίνε! Μα δεν 
ντρέπονται, να κλείνουν τις 
σχολές και να μην αφήνουν τα 
παιδιά να δώσουν τα μαθήματά 
τους!» Κάποια στιγμή το 
πολυπόθητο πτυχίο έρχεται 

και ο παππούς με τη γιαγιά 
λάμπουν από υπερηφάνεια στην 
ορκωμοσία. Το παιδί είναι πια 
«σπουδαγμένο», ξέρει γράμματα, 
θα βρει την τέλεια δουλειά, θα 
κατακτήσει τον κόσμο! Έρμε 
παππούλη, αχ και να’ ξερες..!
Αλλά κάποιες μέρες μπαίνει 
στο λεωφορείο για τη σχολή 
ο φοιτητής και κάθεται. Πριν 
προλάβει να χαλαρώσει, την 
ακούει: «Τα γαϊδούρια! Άρρωστη 
γυναίκα και δεν σηκώνεται κανείς 
να κάτσω. Δε τους φτάνει που 
κάθονται όλη μέρα!» Μισανοίγει 
τα μάτια του. Γριά μοντέρνα σε 
κρίση. Ξανακλείνει τα μάτια. 
Πάει να βάλει λίγο μουσικούλα 
να ξεδώσει μετά το διάβασμα. 
Ο ηλικιωμένος σπιτονοικοκύρης 
που τον αφαιμάζει οικονομικά 
αρχίζει να ορύεται: «Κλείσε 
τη μουσική και διάβασε! 
Χαραμοφάη! Σε πληρώνουν οι 
γονείς σου να σπουδάσεις κι εσύ 
κάθεσαι και να μας ξεκουφαίνεις!» 
Την ημέρα της πορείας περπατάει 
με την κόκκινη σημαία στον ώμο. 
Μια θείτσα τον αρπάζει από το 
μανίκι: «Βρε, κοίτα να τελειώσεις 
τη σχολή σου κι άσ’τις πορείες!» 
Ωχ! Είναι τρελές αυτές οι γριές!

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Φυσικά δε θα μπορούσε να 
παραλειφθεί η γνώμη που 
εκφράζουν οι καθοδηγητές της 
γνωσιακής πορείας των φοιτητών, 
οι καθηγητές. 
«Δεν διαβάζετε στις εξετάσεις, 
γι’ αυτό και 
θα κοπείτε 
σχεδόν 
όλοι», ένας 
καθηγητής 
μας, «αλλά 
και πτυχίο 
να πάρετε, 
πιτσαδόροι 
θα γίνετε». 
Ίσως 
βέβαια να 
νοιαζόταν κατά βάθος για 
εμάς, αφού προσωπικά ως 
αρχαιολόγος λιγότερα θα 

βγάζω... Και τούμπαλιν, θα δεις 
μερικούς καθηγητές να σε 
προσφωνούν «κύριε», θα τους 
δεις πρύθυμους  να συζητήσουν 
για τα προβλήματα του φοιτητή 
– σχεδόν κανείς τους όμως 
δεν νοιάζεται να ακούσει... τον 
φοιτητή! Υπάρχουν προσδοκίες 
για την σταδιοδρομία του 
φοιτητή, για το επάγγελμα του 
φοιτητή, για τα
δικαιώματα και τις καταλήψεις 
(του φοιτητή πάντα)! Αλλά ενώ 
σε όλα εκείνα επαγγέλλονται την 
ωριμότητά μας, για τις όποιες 
προτάσεις τούς διατείνουμε 
είμαστε «τα παιδιά τους» 
(γλυκά-γλυκά), η νεολαία (πάει κι 
έρχεται), η νεο-λέρα (...). Εκόντες 
ή άκοντες δρουν ως αταβιστικά 
υπερπροστατευτικοί κηδεμόνες 
(εκτός από όσους τα παίρνουν απ’ 
τα κόμματα ή... ως «ανεξάρτητοι»). 
Θέλουν εικοσάχρονοι 
μαντραχαλάδες (και 
το συναμφότερον στο 
θηλυκό) να ξανα-
ηθικο-πλασθούν, για 
να πηγαίνουμε γάντι 
στο νέο status quo που 
αντικρύζουμε στον Ναό 
της
Παιδείας. Και 
ταυτόχρονα, 
στηλιτεύουν τις 
συμπεριφορές όσων 
εν τέλει ενδίδουν να 
αντι-δράνε ως παιδιά, 
με καταλήψεις και άλλα... 
παιχνιδάκια. Πηγαίνω σε ένα 

πανεπιστήμιο 
για πνευματικά 
διαταραγμένους 
καθηγητές 
(όπως θα έλεγε 
ο Γούντι)...! Αλλά 
μιας και βλέπουμε 
την πλευρά των 
καθηγητών, ας 
αφήσουμε έναν 
ακαδημαϊκό για το 
κρεσέντο: «Αυτοί 

που μπορούν, κάνουν. Αυτοί που 
δεν μπορούν, διδάσκουν. Αυτοί 
που δεν μπορούν να διδάξουν, 
γίνονται πρυτάνεις».

ΤΑ ΜΜΕ
Εδώ υπάρχει ένας έρωτας 
μεγάααααααααλος! Τα ΜΜΕ 
στρέφουν τα φώτα τους στους 
φοιτητές και παίζουν με τις σκιές 
τους στον τοίχο.
«Σας στερούμε το μέλλον που 
αξίζετε!» ισχυρίζεται μερίδα 
των εκπροσώπων των ΜΜΕ. 
Φωτογραφίες, αφιερώματα, 
συνεντεύξεις περί φοιτητών. 
Μεγαλοδημοσιογράφοι τους 
δίνουν βήμα σε συζητήσεις για 
τη σύγρονη πραγματικότητα. 
Εκδηλώνονται και εκρήξεις 
λατρείας προς τη φοιτητιώσα 
νεολαία από γνωστές TV 
περσόνες... Ωστόσο, άλλοτε 
τα λεγόμενα των φοιτητών 
παρερμηνεύονταν και 
καταλήγουν εργαλείο των 
εγκάθετων δημοσιογράφων κι 
άλλοτε προτιμάται η άποψη των 

«καλών» παιδιών.  Ο «ξαφνικός 
έρωτας» προδίδει λαϊκίστικη 
διάθεση υποκινούμενη από το 
κυνήγι της ακροαματικότητας ή 
τα συμφέροντα των βαρόνων των 
media. Σπανίως η θετική στάση 
των ΜΜΕ πηγάζει από ειλικρινή 
πρόθεση ανθρώπων που 
υπήρξαν φοιτητές και δεν τους 
παραμόρφωσε ολοκληρωτικά το 
χρήμα.
Κι ενώ στο δελτίο των οχτώ, 
τα μισά παράθυρα πλέκουν το 
εγκώμιο της νέας γενιάς, στα άλλα 
μισά εκτοξεύονται καταγγελίες. 
Οι φοιτητές από «τα παιδιά του 
μέλλοντος» μεταλλάσσονται 
με την μεγαλύτερη ευκολία 

σε «αλήτες» και «επαναστάτες 
χωρίς αιτία». Από «οργισμένα 
νιάτα» βουλιάζουν μπροστά την 
τηλεόραση και τον υπολογιστή ως 
«γενιά του καναπέ». Από «παιδιά 
με ανησυχίες» καταλήγουν σε 
«απολίτικη νεολαία». Είναι οι 
ίδιοι νέοι που αντιγράφουν στις 
πανελλήνιες, που γίνονται αιώνιοι 
φοιτητές, που δεν ψηφίζουν στις 
ευρωεκλογές, που μπλοκάρουν 
τους δρόμους προκαλώντας χάος, 
οι ευθυνόφοβοι και ανώριμοι 
που εξαρτώνται οικονομικά από 
τους γονείς τους. Είναι οι νέοι που 
για να βγει το εκάστοτε θεματάκι 
έχουν πάψει να είναι απλά 
άνθρωποι και περνάνε από την 
θεοποίηση στην δαιμονοποίηση.
 

Κι όταν όλοι έχουν εκφράσει την 
άποψή τους για σένα, φοιτητή, 
εσύ νοιώθεις ότι πρέπει να 
υπερασπιστείς τον εαυτό σου, να 
μιλήσεις. Όμως μόλις τελείωσες 
την εξεταστική και κουρασμένος 
από την πίεση των μαθημάτων 
δεν έχεις διάθεση για πολλά 
πολλά. Άλλωστε δε σε ενδιαφέρει 
και πολύ η γνώμη τους. 
Σπουδάζεις αυτό που σου αρέσει, 
αντλείς όσες εμπειρίες ζωής 
αντέχεις, πλάθεις τον μελλοντικό 
σου εαυτό και... ονειρεύεσαι 
τραγουδώντας: «Σ’όποιον 
αρέσουμε για τους άλλους δε θα 
μπορέσουμε...»

Κρυφάκουσαν και τα 
άκουσαν οι φοιτητές: 
Έλενα Γαλανοπούλου, 
Κώστας Καραγιώργος, 
Μαρία Κουτσανδρέα, 
Σοφία Λεβαντή, Σοφία-
Μαρία Παλόγλου, 
Βασίλης Παπαδόπουλος, 
Στέλλα Πεπονάκη, Έφη 
Χριστοφίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ «ΓΥΡΩ»
ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΣΟ
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Πώς προέκυψε το θέμα και το σενάριο 
της ταινίας;
Όλο το θέμα, και το σενάριο, προέκυψε από 
μία σκηνή που είχα γράψει το 2002  για έναν 
χαρακτήρα και είχε να κάνει με ένα τηλεφώ-
νημα. Αυτή η σκηνή υπάρχει ακόμη στην ται-
νία και διαδραματίζεται ανάμεσα στην Αμα-
λία Μουτούση και τον Ερρίκο Λίτση. Σιγά σιγά 
το αναπτύξαμε με την Γιούλα Μπούνταλη και 
άρχισαν να εμφανίζονται και άλλοι χαρακτή-
ρες που κέρδισαν περισσότερο χώρο. Μετά 
σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι στα πλαίσια της 
οικογένειας, παίρνοντας διάφορες όψεις της 
και βάζοντας τις σε διάφορα πρόσωπα.

Πιστεύεις ότι υπάρχει τεράστιο χάσμα γενε-
ών μεταξύ των τριών γενεών που πραγμα-
τεύεται η ταινία (γενιά του ’50, της μεταπο-
λίτευσης, νεότερη);
Όχι και αυτό είναι κακό. Υπάρχει υπερβολική 
κατανόηση και συνεννόηση μεταξύ των γε-
νεών, το οποίο εμένα προσωπικά με θυμώνει 
παρά πολύ. Αυτό δε σημαίνει ότι δε συγκρού-
ονται, ότι δε μισιούνται θανάσιμα, ότι δε θα 
κατηγορήσουν ο ένας τον άλλο για υποκρι-
σία, αλλά μέσα στο εσωτερικό υπάρχουν κά-
ποιοι μηχανισμοί που είναι πάρα πολύ κοινοί. 
Συνήθως πάνω σε αρνητικά χαρακτηριστικά: 
βόλεμα, υποκρισία... Ενώ θα συγκρουστούν 
λυσσαλέα για το ποιος θα έχει τη δύναμη, 
ποιος θα πάρει την εξουσία, από κάτω υπάρ-
χει ένας μηχανισμός που είναι αρκετά αδια-
πέραστος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για τη 
χώρα. Δε λέω ότι δε συμβαίνει και αλλού 
πάντως. 

Προφανώς δεν εννοείς μόνο
ενδοοικογενειακά…
Εννοείται όχι μόνο ενδοοικογενειακά. Και 

πολιτικά πάρα πολύ, που είναι και εξωφρε-
νικό κατά τη γνώμη μου. Από τις νεολαίες 
των κομμάτων και τις παρατάξεις στις σχο-
λές μέχρι τα τζάκια στην πολιτική, υπάρχει 
μια ολόκληρη διαδρομή ανθρώπων εδώ και 
δεκαετίες, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι 
αρκετά τρομακτική. Όλο αυτό όμως στηρίζε-
ται στην οικογένεια. Την ίδια στιγμή νομίζω 
ότι ένα άλλο πρόβλημα, που είναι και θέμα 
της ταινίας, είναι ότι στην Ελλάδα που γνώ-
ρισα εγώ, δηλαδή από το ’80 και μετά, είναι 
πάρα πολύ κρυμμένο το ταξικό. Μεγαλώνο-
ντας μέσα στη μεταπολίτευση, μάθαμε να το 
κρύβουμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή μπορεί 
να διαφωνήσει κανείς για τα πολιτικά, τα οι-
κογενειακά αλλά δεν διαφωνεί για τα ταξικά, 
το οποίο είναι ένα επίπεδο υποκρισίας που 
υπάρχει στη χώρα. 

Υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό;
Ναι. Συμβαίνει γιατί έχουμε μια πάρα πολύ 
ισχυρή κουλτούρα ψέματος. Πολιτικής μέσα 
στην κοινωνία. Εννοώ την λογική «του κα-
φενείου». Εκεί που ο ένας θα καταπιέσει τον 
διπλανό του. Στην οικογένεια δε, είναι εξω-
φρενικό. Έχουμε μάθει να λέμε χοντρά ψέ-
ματα  Αυτό νομίζω ότι πηγάζει κυρίως από 
την γενιά της μεταπολίτευσης. Υπάρχουν έν-
νοιες, όπως το δίκαιο και η αγάπη, τις οποίες 
τις διέστρεψε ώστε να την συμφέρει. Όταν 
όλα όσα είναι βάση για να πατήσει κάποιος 
και να αρχίσει να αναπνέει έχουν υποστεί μια 
διαστροφή συμφέροντος, σιγά σιγά χτίζεται 
μια κουλτούρα ψέματος. Νομίζω ότι η γενιά 
της μεταπολίτευσης είναι χωμένη σε αυτό ως 
το λαιμό. 

Και η νέα γενιά;
Ότι θα κάνουμε έγκλημα, θα κάνουμε. Το 

θέμα είναι πόσο θα είναι καθαρά το δικό μας 
έγκλημα. Αυτό έχει σημασία.   

Στην ταινία, πως παρουσιάζεται 
αυτή η νέα γενιά;
Η νέα γενιά είναι πρωταγωνιστική κατά κά-
ποιο τρόπο. Όλη η ιστορία ξεβράζει πάνω 
της. Εκπροσωπείται κυρίως από το παιδί 
που έχει υποστεί την ενδοοικογενειακή υι-
οθεσία, η οποία έχει κουκουλωθεί από την 
οικογένεια για πολύ μεγάλο διάστημα, και τα 
δύο ξαδέρφια. Είναι μία γενιά που προσπα-
θεί κατά κάποιο τρόπο μέσα σε όλο αυτό το 
πλάκωμα να πάρει μια αναπνοή. Άλλες φο-
ρές το καταφέρνει και άλλες όχι. Όταν δεν 
το καταφέρνει όμως, είναι πολύ δραματικό. 
Αυτό έχει να κάνει και με τις δικές μας πανε-
πιστημιακές εμπειρίες. Μιλάω για το Τμήμα 
Θεατρικών Σπουδών της Αθήνας, όπου το να 
μην καταφέρεις να πάρεις αναπνοή έφτασε 
το να γίνει απόλυτα καταστροφικό. Κυριολε-
κτικά. Οδήγησε ανθρώπους σε πραγματικά 
μοιραίες αποφάσεις. Αυτό προσπαθούμε να 
φωτίσουμε στην ταινία. Να δείξουμε ότι η 
συνέπεια όλων αυτών δεν είναι παίξε γέλασε. 
Γίνεται και μοιραία. Στην ζωή, πολλές φορές 
είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι κάπως 
θα πάνε όλα καλά. Όντως μπορεί να συμβεί. 
Αλλά όχι πάντα και υπάρχουν λόγοι που δεν 
συμβαίνει. Κάποιος δεν κάνει κάτι και δεν 
συμβαίνει.   

Έχει ειπωθεί πως «Το να κάνει κάποιος μια 
ταινία είναι ένα θαύμα. Το να κάνει μια καλή 
ταινία είναι ατύχημα». Το πιστεύεις;
Είναι και δεν είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή αν 
δεν έχεις φτιάξει μια υποδοχή ώστε αυτά τα 
ατυχήματα να λειτουργήσουν υπέρ σου, δεν 
μπορεί να γίνει τίποτα. Πρέπει να έχεις προε-

τοιμαστεί, ώστε αυτό που θα έρθει να το χρη-
σιμοποιήσεις με κάποιο τρόπο.

Στην ταινία υπήρχαν στιγμές που τα πράγ-
ματα δεν λειτούργησαν όπως τα είχες προ-
γραμματίσει;
Αυτό που λέμε «χάρη», τυχαίο, «ατύχημα» 
δεν έρχεται μόνο με θετικά πράγματα. Μπο-
ρεί να έρθει με τραγικά αρνητικά πράγματα. 
Εκεί είναι κόλαση. Για παράδειγμα, εμείς είχα-
με ένα γύρισμα σε μια τροχοβίλα που είχαμε 
στήσει μέσα στο δάσος, κοντά στην θάλασ-
σα. Για τρεις μέρες έχει έναν καταπληκτικό 
καιρό. Γίνεται ένα διάλειμμα και επιστρέφου-
με στον χώρο για να κάνουμε δύο μέρες νυ-
χτερινά εξωτερικά πλάνα, μεταξύ των οποί-
ων και μια πολύ βασική σκηνή, όπου βρέχει 
καταρρακτωδώς. Και γίνεται κάτι φοβερό. 
Μεταφέρεται η σκηνή, σε μία μέρα, μέσα 
στην τροχοβίλα. Τρομερά στενός χώρος. Το 
ότι έπρεπε όμως να στριμωχτούν τόσοι ηθο-
ποιοί σε ένα τόσο μικρό χώρο και να παίξουν 
μια τόσο δραματική σκηνή, άλλαξε τελείως 

την δυναμική αυτού του οποίου συνέβαινε, 
βγάζοντας μία τριπλή ένταση και κανένα 
πεδίο διαφυγής. Το συγκεκριμένο περιστα-
τικό λειτούργησε με ένα πολύ ωραίο τρόπο. 
Αλλά προφανώς δεν μπορείς να ποντάρεις 
σε αυτά. 

Υπάρχουν πράγματα που διάβασες, άκου-
σες ή είδες για να σε βοηθήσουν ως προς 
την ταινία; Κάποιες επιρροές; 
Σε μια ταινία επιδρούν όλα όσα μαθαίνεις. 
Αλλά βέβαια υπάρχουν κάποια κέντρα, από 
τα οποία έχουμε αντλήσει αρκετά στοιχεία. 
Ο «Αφανισμός», του Τόμας Μπέρνχαρντ, εί-
ναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ο συγγραφέας 
είναι Αυστριακός και επιτίθεται με τεράστια 
σφοδρότητα στη χώρα του. Πολύ ανοιχτός 
λόγος, τρομακτική επίθεση στην κοινότη-
τα. Το βιβλίο αυτό είχε πάρα πολύ μεγάλη 
επίδραση πάνω μας. Μας έδωσε κουράγιο... 
Σίγουρα λειτούργησε και το «Κακό αίμα» του 
Αρθρούρου Ρεμπώ. Λέει για τους προγόνους 
του, τους Γαλάτες και το κακό του αίμα. Όσον 

αφορά τα ακούσματα, υπάρχει ένα δημοτικό, 
θασίτικο τραγούδι που λέει «δεν φοβάμαι 
τα ψηλά βουνά και τους σταυραετούς...», το 
οποίο χρησιμοποιήσαμε πολύ. Τέλος, από 
ταινίες, υπάρχει μία συγκεκριμένα, η οποία 
έχει λειτουργήσει μέσα στη δικιά μας ταινία 
αρκετά. Είναι το «Λουλούδι της Σάρκας» του 
Πολ Βερχόφεν. Έχει ένα θρασύ και τρομακτι-
κά επιθετικό τρόπο να βλέπει την χώρα του, 
την Ολλανδία, αλλά και τις κατηγορίες των 
ανθρώπων που την αποτελούν.

Τον Σύλλα έβγαλαν από το μοντάζ, οι:
Θανάσης Αγγελόπουλος, Αθανασία Γε-
ωργοπούλου, Ανδριάνα Κορασίδη, Αλέ-
ξανδρος Χαντζής

Αφού προηγήθηκαν δύο μικρού μήκους ταινίες 

(Τα μάτια που τρώνε, Βροχή) και ένα ντοκυμα-

ντέρ (Έζρα Πάουντ: Παράδεισο ήθελα να γρά-

ψω), ο Σύλλας Τζουμέρκας μοντάρει αυτές τις 

μέρες την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία. 

Το Καλειδοσκόπιο τον συνάντησε και μίλησε 

μαζί του για τα θέματα της ταινίας και όχι μόνο.

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Από αύριο το οικογενει-
ακό μας εισιτήριο 
θα είναι φτηνότερο

Δυο γυναίκες πάνω από ένα 
μωρό παιδί. Την πρώτη, τη 
φυσική του μητέρα, η οικο-
γένειά της την κρίνει ακα-
τάλληλη να το μεγαλώσει. Τη 
δεύτερη, τη θεία του παιδιού, 
την καλεί να το αναθρέψει 
και να κάνει ό,τι καλύτερο 
γι’ αυτό. Είναι η στιγμή της 
ενδοοικογενειακής υιοθεσίας 
που αλλάζει για πάντα τη ζωή 
των μελών μιας οικογένειας 
και οδηγεί τις τρεις γενιές της 
(τη γενιά του ’50, τη γενιά της 
μεταπολίτευσης και τη νεότε-
ρη) σε μια σύγκρουση μέχρις 
εσχάτων.

Πρωταγωνιστούν: Αμαλία 
Μουτούση, Θάνος Σαμα-
ράς, Ιωάννα Τσιριγκούλη, 
Ερρίκος Λίτσης, Ιερώνυμος 
Καλετσάνος, Γιούλα Μπού-
νταλη, Χρήστος Πασσαλής, 
Δέσποινα Γεωργακοπούλου, 
Νίκος Φλέσσας, Μαρίσσα 
Τριανταφυλλίδου, Μαρία 
Καλλιμάνη, Γιώργος Βαλαής, 
Κατερίνα Παπαγεωργίου, 
Αλέξανδρος Παρίσης, 
Δήμητρα Σακκάτου, Ζωή 
Λιανοστάθη

Σκηνοθεσία: Σύλλας Τζου-
μέρκας Σενάριο: Σύλλας 
Τζουμέρκας / Γιούλα Μπού-
νταλη Διεύθυνση φωτο-
γραφίας: Παντελής Μαντζα-
νάς Σκηνικά / κοστούμια: 
Μαγιού Τρικεριώτη Μοντάζ: 
Πάνος Βουτσαράς Παραγω-
γοί: Θάνος Αναστόπουλος, 
Μαρία Δρανδάκη, Σύλλας 
Τζουμέρκας Παραγωγή: 
Φαντασία Οπτικοακουστική, 
Ελληνικό Κέντρο Κινηματο-
γράφου, ΕΡΤ, Bad Movies, 
DANZAprojekt 2009

Σύλλας Τζουμέρκας



Ο Λαβύρινθος του Πάνα
Ισπανία, 1944. Οι δυνάμεις του Φράνκο έχουν 
κερδίσει. Η Οφέλια είναι ένα μικρό παιδί. Με την 
έγκυο μητέρα της μετακομίζουν στην εξοχή, στο 
«σπίτι» του πατριού της, ενός απάνθρωπου λο-
χαγού. Όταν τη βάζουν με το ζόρι στον κόσμο 
των «μεγάλων», εκείνη βρίσκει καταφύγιο στην 
αγκαλιά ενός Φαύνου και μπαίνει στον δικό του 
κόσμο, όπου νεράιδες, μαγικά αντικείμενα, δύ-
σκολες δοκιμασίες, ανθρωποφάγα τέρατα και 
παράξενοι λαβύρινθοι είναι ορατά. Το Βασίλειο 
του Κάτω Κόσμου περιμένει την προ χρόνων χα-
μένη πριγκίπισσά του, ένα Βασίλειο στο οποίο 
δεν υπάρχει ούτε πόνος, ούτε ψέμα. Η Οφέλια 
είναι ένα μικρό παιδί. Όταν νοιώσει τον πόλε-
μο, τα βασανιστήρια, τον θάνατο κοντά της, θα 
ψάξει το φως που θα την κρατήσει ζωντανή. Δι-
εκδικεί το Βασίλειο της, το βρίσκει και δεν θα το 
εγκαταλείψει ακόμα και αν χρειαστεί να πεθάνει. 
Η Οφέλια είναι ένα μικρό παιδί.
Αλέξανδρος Χαντζής

Χάρι Πότερ
Ο Χάρι Πότερ είναι ένα αξιαγάπητο μικρό αγόρι 
ανάμεσα σε χιλιάδες άλλα αξιαγάπητα μικρά αγό-
ρια που ζουν στις γειτονιές του Λονδίνου...πρώτη 
επαφή με τον Χάρι Πότερ... και μετά ήρθε η ταύ-
τιση, η ζήλεια και η λαχτάρα για την συνέχεια... 
Ανακαλύψαμε μαζί του έναν εντελώς καινούρ-
γιο κόσμο... τον κόσμο της μαγείας... τον κόσμο 
του Χόγκουαρτς και του Ντάμπλντορ. Διαβήκα-
με μαζί τα στενάκια της Διαγώνιου Αλέας, αγο-
ράσαμε μαζί βιβλία και ραβδί, ανεβήκαμε μαζί 
στο Χόγκουαρτς Εξπρές και ξεκινήσαμε μαζί το 
μεγάλο ταξίδι. Ο Ρον και η Ερμιόνη είναι και δικοί 
μας φίλοι, το Γκρίφιντορ, ο κοιτώνας μας και ο 
Σνέιπ, ο καθηγητής που αντιπαθούμε. Μισούμε 
τον Μαλφόι και τα τσιράκια του, μας αρέσουν οι 
περιπέτειες, οι βόλτες στο απαγορευμένο δάσος 
και στις σκοτεινές αίθουσες τα βράδια και λατρεύ-
ουμε την βουτυρόμπυρα... Μαζί πολεμήσαμε τον 
Ξέρετε ποιόν και μάθαμε ένα σωρό ξόρκια για 
να προστατευόμαστε από τους θανατοφάγους. 

Όταν πονάει το σημάδι στο μέτωπο του Χάρι, 
νιώθουμε κ εμείς ένα τσούξιμο στο ίδιο σημείο...
Κι όμως... όσο κι αν περίμενα ποτέ δεν πραγμα-
τοποιήθηκε η τρελή μου επιθυμία να είμαι μία 
απ'αυτούς... έστω μια σκουίμπ βρε αδερφέ..Θα 
είμαι για πάντα μία μαγκλ αλλά κάθε φορά που 
θα κοιτάζω τον ουρανό θα παρατήρω... ίσως να 
δω ένα παλιό γαλάζιο φόρντ να περνάει!! Η μα-
γεία ποτέ δεν τελειώνει... 
Δάφνη Παπανικολάου

Coraline
Παραμελημένη από τους πολυάσχολους γονείς 
της, βαριεστημένη στο νέο της σπίτι και πεισματι-
κά περίεργη, η μικρή Coraline νιώθει να κατακτά 
έναν ολοκαίνουριο κόσμο, ανοίγοντας εκείνη την 
κρυφή πόρτα στο σαλόνι που τη μεταφέρει σε 
μία άλλη διάσταση. Σε αυτή την εναλλακτική και 
ζωηρά χρωματισμένη πραγματικότητα, όλα είναι 
ομοιώματα της ζωής της σε απείρως βελτιωμένη 
version και οι νέοι της γονείς τέλειες ρέπλικες των 
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πραγματικών . Ό,τι λάμπει όμως δεν είναι χρυ-
σός. Ο Σέλικ πλάθει ένα σκοτεινά δυικό σύμπαν 
σε stop motion amimation, που δεν είναι τίποτα 
άλλο παρά η εικονοποίηση της εσωτερικής σύ-
γκρουσης ενός κοριτσιού στο πρώτο σκαλοπάτι 
της εφηβείας και αποτινάσσει, έτσι, το βαρύ όνο-
μα του Μπάρτον που τον κυνηγά σαν σκιά ήδη 
από τον Χριστουγεννιάτικο Εφιάλτη. 
Ανδριάνα Κορασίδη

Matrix
Η μακέτα του πώς ο άνθρωπος φαντάζεται το 
είδους του με την τεχνολογική εξέλιξη μερικών 
αιώνων. Ίσως και λιγότερο. Πρόκειται για ρετου-
σάρισμα του χρόνου και των δυνατοτήτων. Οι 
επιθυμίες ικανοποιούνται άμεσα. Έχει σχεδιαστεί 
άψογη τεχνολογία που απαιτεί και απουσία εξω-
τερικών ελαττωμάτων: Απόμακρα πρόσωπα με 
απόλυτο έλεγχο της εκφραστικότητας κρύβουν 
με γυαλιά το σημείο που μαρτυρά την αλήθεια, 
τα μάτια. Τέλειες επιδερμίδες σε δαμασμένα σώ-
ματα. Θέλει να φτάσει τον θεό με  υπερεξελιγμέ-
νη τεχνολογία και πανύψηλα κτήρια. Ελέγχει το 
αιώνιο μυστήριο του συνειδητού και ασυνείδη-
του και πατώντας σ'αυτή την ανάγκη του 21st-
θεατή εισβάλλει στον παράλληλο κόσμο μέσω 
της σκέψης. Βλέπε το κυανό/ψυχρό φίλτρο της 
ταινίας, άλλωστε, που προσθέτει στην εντύπωση 
για παγωμένη τελειότητα κάποιου αύριο. 
Δανάη Σιέρρα

Νάρνια
Ένας κόσμος που κατοικείται από πλάσματα βγαλ-
μένα από τις ευρωπαϊκές μυθολογίες, τοπία και 
θέματα βγαλμένα από την βρετανική παράδο-
ση και ένα λιοντάρι που μιλάει μονίμως με μια 
βαθιά σοφία, συνθέτουν τον κόσμο της Νάρνια, 
δημιούργημα της φαντασίας του C.S. Lewis. Ένας 
παράλληλος κόσμος με μαγικά στοιχεία, επικές 
μάχες και προφητείες (που όλως περιέργως ανα-
φέρονταν στους εκάστοτε πρωταγωνιστές), η 
Νάρνια έγινε ο προορισμός στον οποίο πολλά 
παιδιά της Βρετανίας (και όχι μόνο) ονειρεύονταν 
να βρεθούν μόλις άνοιγαν την παλιά ξύλινη ντου-
λάπα του σπιτιού τους, κοίταζαν έναν πίνακα και 
ξαφνικά βρίσκονταν μέσα σε αυτό ή ερχόταν ο 
ίδιος ο Άσλαν (ο λέων) να τους ζητήσει την βοή-
θειά τους για την σωτηρία της Νάρνια και να ζή-
σουν κι αυτοί μια φανταστική περιπέτεια.
Ανδρέας Κωστόπουλος

Γέφυρα για την Τεραμπίθια
Οι δυο πρωταγωνιστές του έργου δημιουργούν 
ένα φανταστικό κόσμο, το βασίλειο που λέγεται 
Τεραμπίθια. Είναι αρχηγοί αυτού του βασιλείου 
και διαθέτουν απεριόριστες δυνάμεις. Στο βασί-
λειο αυτό κατοικούν δράκοι, μάγισσες και άλλα 
φανταστικά όντα, αλλά παράλληλα με αυτόν 

υπάρχει και ο πραγματικός κόσμος, που εξαιτί-
ας αυτού τα δυο παιδιά δημιούργησαν τον φα-
νταστικό κόσμο, για να ξεφύγουν από την κα-
θημερινότητα τους, το «πείραγμα» στο σχολείο 
λόγω της ξεχωριστής προσωπικότητας τους, και 
επειδή ταίριαζαν μεταξύ τους αναπτύσσοντας 
μια δυνατή φιλία. Όμως ο φανταστικός κόσμος 
γρήγορα θα γκρεμιστεί όταν ο θάνατος θα κά-
νει την επίσκεψη του σε έναν από τους πρωτα-
γωνιστές.
Ανδρέας Ελματζόγλου

Ο Μικρός Πρίγκιπας 
Ένα ταξίδι έξω απ’ τη Γη, για να μάθεις τελικά να 
ζεις στη Γη. Ένας κόσμος που λειτουργεί ως ύμνος 
φιλίας και αγάπης. Ο Μικρός Πρίγκιπας ταξιδεύει 
στο διάστημα και ανακαλύπτει έναν άλλον κόσμο. 
Έναν κόσμο, στον οποίο ένα και μόνο τριαντά-
φυλλο μπορεί να γίνει αυτοσκοπός στη ζωή κά-
ποιου, δίνοντας το έναυσμα μιας διαρκούς ανα-
ζήτησης των στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
ανθρώπινη ύπαρξη. Ο «ανύπαρκτος» κόσμος του 
μικρού πρίγκιπα, αν και βρίσκεται έξω απ’ την 
συνηθισμένη, ματαιόδοξη πραγματικότητα, που 
βλέπουμε και ζούμε, συντελεί στη δημιουργία 
μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας. Άλλωστε, όπως 
αντιλαμβάνεται και ο μικρός πρίγκιπας, τα όμορ-
φα πράγματα της ζωής είναι αόρατα και γίνονται 
αντιληπτά μόνο με τη ψυχή. 
Δήμητρα Γκίτσα

Οι άλλοι
Νήσος Τζέρσευ 1945. Η Γκρέις μένει απομονω-
μένη σε μία βικτωριανή έπαυλη με τα δύο παιδιά 
της που πάσχουν από σπάνια φωτοευαισθησία. 
Τα παράθυρα μένουν πάντα κλειστά και καμία 
πόρτα δεν ανοίγει πριν κλειδωθεί η προηγούμε-
νη. Σε αυτή τη κλειστοφοβική εσάνς που στοι-
χειώνει το έργο, έρχεται να προστεθεί η μαρτυρία 
του μικρού κοριτσιού πως βλέπει και συναισθά-
νεται την παρουσία κάποιων «άλλων» στο σπί-
τι. Κάθε πέρασμα πρέπει να σφραγιστεί, για να 
μην σημάνει την αλληλοεισχώρηση των δύο κό-
σμων και η ταινία,ταλαντευόμενη ανάμεσα στην 
υπαινικτικότητα και τη φάρσα, μοιάζει να αγνοεί 
ακόμα και τον εαυτό της. Δεν υπάρχουν καλοί 
και κακοί. Μόνο άνθρωποι που προσπαθούν να 
βρουν το νόημα σε εκείνη την «αόρατη παρου-
σία» που ποτέ δεν αποκαλύπεται, αλλά πάντα 
τρομοκρατεί. 
Ανδριάνα Κορασίδη

Tα ταξίδια του Γκιούλιβερ
Στο βιβλίο του Τζόναθαν Σούιφτ «Τα Ταξίδια του 
Γκιούλιβερ» υπάρχουν όχι ένας, αλλά τέσσερεις 
παράλληλοι με τον δικό μας κόσμοι, που ο Γκιού-
λιβερ ανακαλύπτει χάρη στην αγάπη του για τα 
ταξίδια και τη δίψα του για περιπέτεια. Λόγω της 

επιθυμίας του να ταξιδεύει, ο Γκιούλιβερ γίνεται 
γιατρός σε ένα πλοίο. Μετά από μία καταιγίδα το 
πλοίο καταστρέφεται και ο Γκιούλιβερ βρίσκεται 
στη Λιλιπούτη, τη χώρα όπου ζουν μικροσκοπι-
κοί άνθρωποι. Το ταξίδι του, όμως, δεν σταματά 
εκεί. Ακολουθεί η χώρα των γιγάντων, η Λαπού-
τα, το ιπτάμενο νησί και το βασίλειο των αλόγων, 
όπου υπηρέτες είναι οι άνθρωποι. Κάθε χώρα 
είναι ένας ξεχωριστός κόσμος με αδυναμίες και 
προβλήματα που μας θυμίζουν τις αδυναμίες του 
δικού μας κόσμου. Αυτός είναι, άλλωστε, και ο 
σκοπός του συγγραφέα, να σατυρίσει τον δικό 
μας πολιτισμένο κόσμο.
Πένυ Μπακάλη

Τζουμάντζι
Το τζουμάντζι είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Σε 
κάθε γύρο ο αντίστοιχος παίχτης αντιμετωπίζει 
κάποια δοκιμασία μέχρι ο επόμενος να ρίξει το 
ζάρι. Στον τελευταίο γύρο, ο τελευταίος που έπαι-
ξε πρέπει να φωνάξει «τζουμάντζι» για να τελειώ-
σει το παιχνίδι και οι παίχτες να επιστρέψουν στον 
πραγματικό κόσμο. Ουσιαστικά, μεταφέρει τους 
παίχτες σε έναν παράλληλο κόσμο, ίδιο με τον 
κόσμο που ζούμε, με τη μόνη διαφορά ότι σταδι-
ακά προστίθενται στοιχεία της ζούγκλας. Λιοντά-
ρια, μαιμούδες, ρινόκεροι, βλάστηση, μουσώνες 
κι ένας κηνυγός. Οι παίχτες μένουν παγιδευμέ-
νοι στο παιχνίδι, μέχρι να το τερματίσουν. Στην 
ομώνυμη ταινία, ο Άλαν είχε παγιδευτεί για μια 
εικοσαετία στο παιχνίδι επειδή η φίλη του τρό-
μαξε και δεν έριξε ποτέ το ζάρι, αφήνοντας το 
παιχνίδι στη μέση. Το «Τζουμάντζι» υλοποιεί την 
επιθυμία που έχουν τα παιδιά να ζήσουν την πε-
ριπέτεια, παίζοντας.
Κατερίνα Σκρουμπέλου

Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων
Η Αλίκη, το σύμβολο της καταπιεσμένης παιδι-
κής ηλικίας. Ερωτήματα, απορίες, αναζητήσεις, 
ο μαγικός της κόσμος. Μια τσουλήθρα σε κου-
νελότρυπα την οδηγεί στις απαντήσεις που της 
δίνει ο γάτος Τσέσαιρ, πιο σοφός και απ’τους σο-
φούς, ένα ομιλούν γατί που την παρασέρνει σε 
έναν άλλον κόσμο. Σ’αυτόν τον κόσμο, αντί για 
ανθρώπους τρελούς που τρέχουν να τα προλά-
βουν όλα, τρέχουν κουνέλια που τα κυνηγάει ο 
χρόνος. Μαγικά μπισκότα και μανιτάρια αλλά-
ζουν τις ανθρώπινες διαστάσεις, όσο η εξουσία, 
ντυμένη πάντα πανέμορφα και προκλητικά γο-
ητευτική- όπως η Ντάμα κούπα της τράπουλας- 
κόβει τα κεφάλια των υπηκόων της. Η Αλίκη, το 
σύμβολο της σημερινής μας εποχής, ίσως η μο-
ναδική απ’όλα τα παραμύθια που ξέρει να στη-
ρίζεται στον εαυτό της, που δεν περιμένει τον 
πρίγκηπα για να τη σώσει, αλλα «don’t panic», 
όπως λέει και η κάμπια.
Τατιάνα Κίρχοφ

Ένα ταξίδι σε άλλους κόσμους, 
φανταστικούς. Αρκεί μια ντουλάπα, ένα επιτραπέ-
ζιο παιχνίδι, λίγη αστερόσκονή ή μια απλή κουφά-
λα δέντρου και από τη μια στιγμή στην άλλη όλο το 
σκηνικό αλλάζει. Γι' αυτό το ταξίδι είναι απαραίτητη 
η παιδική συναίνεση... 



Η πειρατεία στην Σομαλία
Σε μάστιγα δείχνει να μετατρέπεται το θέμα 
της πειρατείας στην Αφρική. Το πρόβλημα 
αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στην περιοχή της 
Σομαλίας όπου τα κρούσματα από πειρατές 
είναι ιδιαίτερα συχνές. Μόνο το πρώτο τρί-
μηνο του 2009 σημειώθηκαν πάνω από 114 
επιθέσεις σε διάφορα σκάφη. Ταυτόχρονα το 
θέμα αυτό έχει μετατραπεί σε πονοκέφαλο για 
την διεθνή κοινότητα, η οποία παρακολουθεί 
ανήμπορη. Καθώς τα περιστατικά αυξάνονται 
καθημερινά, καμιά γειτονική χώρα δεν ενδια-
φέρεται  να προσφέρει  κάποια βοήθεια, διό-
τι κάτι τέτοιο θα σήμαινε και τον φραγμό των 
εμπορικών σχέσεων που έχουν δημιουργήσει 
μεταξύ τους. Επιπροσθέτως, εκτιμήσεις των 
μυστικών υπηρεσιών κάνουν λόγο διασύνδε-
σης πειρατείας-τρομοκρατίας. Γεγονός που κά-
νει την παγκόσμια κοινότητα να μιλά για ώρα 
αποφάσεων. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η 
ήδη επιβαρυμένη περιοχής της Σομαλίας, ανα-
τολικά της Αφρικής, κινδυνεύει σε περίπτωση 
που κάποιο πλοίο βυθιστεί προκαλώντας έτσι 
τεράστια ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική κα-
ταστροφή για την περιοχή.

Εμπόριο διαμαντιών και φυσικοί πόροι
Για πολλές δεκαετίες το εμπόριο των διαμα-
ντιών στην Αφρική προκάλεσε πολλούς εμφύ-
λιους πολέμους με πολλά θύματα. Η ιστορία 
των «διαμαντιών της σύγκρουσης» ουσιαστικά 
ξεκίνησε στη Σιέρα Λεόνε μετά τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Πριν λίγα χρόνια στην περιοχή 
δρούσε μια επαναστατική ομάδα η οποία χρη-
ματοδοτούσε την επανάστασή της από την 
εκμετάλλευση της εργασίας των σκλάβων στα 
αδαμαντωρυχεία. Το παράδειγμα της Σιέρα Λε-
όνε ακολούθησαν και άλλες χώρες όπως Αγκό-
λα και Κονγκό και συμμετείχαν και αυτές με την 
σειρά τους στο παράνομο εμπόριο των πολύ-
τιμων αυτών λίθων. Εκτός όμως από τα διαμά-
ντια, η ήπειρος της Αφρικής ταλανίζεται και 
από την εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων η 
οποία έχει καταστροφικές επιπτώσεις στο περι-
βάλλον και στην κοινωνικο-οικονομική και πο-
λιτική σταθερότητα. Οι εξορυκτικές βιομηχανί-
ες είναι πηγή αυξημένης διαφθοράς, καθώς και 

πηγή ένοπλων συγκρούσεων και ασταμάτητης 
βίας στις περισσότερες από τις περιοχές που εί-
ναι πλούσιες σε ορυκτά και μέταλλα. Οι εταιρί-
ες αυτές έχουν δημιουργήσει στους κατοίκους 
την εντύπωση ότι η εκμετάλλευση των πόρων 
πρέπει να αποτελεί εθνική προτεραιότητα. 
Ωστόσο, οι περισσότεροι από αυτούς πιστεύ-
ουν ότι μάλλον οι φυσικοί πόροι είναι κατάρα 
παρά ευλογία. 

Εξαγόμενο προϊόν: εμφύλιοι
Πολλές χώρες της Αφρικής αποτέλεσαν και 
αποτελούν εστίες εμφύλιων πολέμων που 
πολλές φορές οδήγησαν σε γενοκτονίες. Ποιος 
μπορεί να ξεχάσει (ή να θυμηθεί επιτέλους) την 
γενοκτονία στην Ρουάντα (1994) που κόστισε 
την ζωή 800.000 ανθρώπων μέσα σε 100 μέρες 
ή την γενοκτονία του Darfur (2004) στο Σουδάν 
που κόστισε την ζωή 2 εκατομμυρίων ανθρώ-
πων ή  τον  «Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο της 
Αφρικής» (λόγω της εμπλοκής στρατιωτικών 
δυνάμεων έξι γειτονικών κρατών), όπως ονο-
μάστηκε, στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δη-
μοκρατίας του Κονγκό το διάστημα 1998-2003, 
αλλά και τους εμφυλίους της Λιβερίας, της 
Σιέρα Λεόνε και της Αγκόλας. Για να καταλάβει 
κανείς την Αφρική πρέπει να αντιληφθεί ότι οι 
άνθρωποι πρώτα ανήκουν σε φυλές και έπειτα 
σε κράτη. Έτσι κι αλλιώς τα σύνορα δεν χαρά-
χτηκαν από τους ίδιους. Η Δύση επωφελήθηκε 
από την παράδοση της Αφρικής. Οι εμφύλιοι 
ήρθαν να καλύψουν το κενό που άφησε πίσω 
της η αποαποικιοποίηση των ‘60ς. Η Αφρική 
έπειτα έχασε την ευκαιρία, μετά το πέρας του 
Ψυχρού Πολέμου, οπόταν αντί να αποζημιωθεί 
για το έργο της, οι πόροι δόθηκαν για την ανοι-
κοδόμηση των πρώην σοσιαλιστικών χωρών.

Παιδική στράτευση
Η παιδική ηλικία, όπως εννοείται στη Δύση έχει 
ένα τελείως διαφορετικό νόημα για τα παιδιά 
που δε ζουν στις εύπορες περιοχές του πλανή-
τη, και κυρίως για τα παιδιά της αφρικανικής 
ηπείρου. Η στρατολόγηση παιδιών κατά τη 
διάρκεια των εμφυλίων πολέμων αποτελεί ένα 
συνηθισμένο φαινόμενο. Στον εμφύλιο της Λι-
βερίας, για παράδειγμα, υπολογίζεται πως πε-

ρίπου 15-20.000 ανήλικοι πολέμησαν στις ένο-
πλες δυνάμεις αναγκαζόμενοι να διαπράξουν 
και οι ίδιοι τις γνωστές φρικαλεότητες ενός 
πολέμου, όπως είναι οι ξυλοδαρμοί, οι βιασμοί, 
οι ακρωτηριασμοί και οι φόνοι. Η επιλογή των 
παιδιών οφείλεται σίγουρα στην ανωριμότητα 
και την ανικανότητά τους να υπολογίζουν τον 
κίνδυνο. Η έλλειψη μόρφωσης επίσης τα κάνει 
εύκολα όργανα στα χέρια των ισχυρών καθώς 
δεν έχουν την κρίση να κατανοήσουν τις διά-
φορες διαστάσεις του πολέμου και τα συμφέ-
ροντα που διακυβεύονται. Η στρατολόγηση 
γίνεται είτε με τη βία, κυρίως κατά την διάρ-

κεια επιδρομών σε χωριά και σε κατασκηνώ-
σεις προσφύγων πολέμου, είτε εθελοντικά για 
λόγους εκδίκησης, ενδοοικογενειακής βίας, ή 
απουσίας εναλλακτικών επιλογών. Η εκπαίδευ-

ση σκληρή και απάνθρωπη, εξαχρειώνει την 
παιδική φύση.  Τα παιδιά στρατιώτες θα είναι 
πάντα εξοικειωμένα με τον πόνο, τον θάνατο 
και την διαρκή απειλή, μάρτυρες μιας τέτοιας 
βίας που εμείς δεν μπορούμε καν να φαντα-
στούμε.  

Γυναίκες της Αφρικής
Οι γυναίκες στην Αφρική σήμερα υφίστανται 
συστηματικά παραβιάσεις των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων τους. Παρ’ότι το 2005 υπογρά-

φηκε από 15 Αφρικανικές κυβερνήσεις το 
Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των Γυναικών 
στην Αφρική και στις πιο ανεπτυγμένες χώρες 
της ηπείρου αυτής (Αίγυπτος, Αλγερία, Μα-

ρόκο κλπ) η νομοθεσία τείνει να προασπίζει 
μερικά θεμελιώδη δικαιώματα για τις γυναίκες, 
οι τοπικές κοινωνίες παραμένουν αδιάλλακτες. 
Στη Δυτική και στην Υποσαχάρια Αφρική όπου 
κυριαρχούν οι παραδοσιακές Αφρικανικές 
θρησκείες, οι γυναίκες θεωρούνται εκ φύσεως 
κατώτερες από τους άνδρες, εμπορεύματα 
προς πώληση και υπόκεινται σε επιβλαβείς 
εθιμοτυπικές πρακτικές. Συγκεκριμένα, τέτοιες 
είναι ο βιασμός στα πλαίσια του γάμου, ο ξυ-
λοδαρμός ως τιμωρία, ο ακρωτηριασμός των 

γυναικείων γεννητικών οργάνων (κλειτοριδε-
κτομή/γυναικεία περιτομή), οι γάμοι κοριτσιών 
κάτω των 15 ετών, το τυπικό της χηρείας και 
η άρνηση κληρονομικών δικαιωμάτων και 
εκπαίδευσης στις γυναίκες. Στη Νιγηρία και 
σε άλλες όμορες χώρες συχνό είναι και το 
φαινόμενο της εκπόρνευσης γυναικών ακόμα 
και μικρών κοριτσιών. Βέβαια, και οι Ισλαμικές 
χώρες εντάσσουν κάποιες «συνήθειες» σαν 
κι αυτές στα πλαίσια του Ισλαμικού νόμου 
(Shari’a). Επιπλέον, στην Υποσαχάρια Αφρική 
παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά γυναι-
κών-φορέων του AIDS σε όλο τον κόσμο. 

Φαρμακοβιομηχανίες
Άκρως κερδοφόρα η «επιχείρηση αρρώστια», 
πόσο μάλλον στην μαύρη ήπειρο όπου οι 
ασθένειες θερίζουν ετησίως εκατομμύρια 
του πληθυσμού. Οι μεγάλες πολυεθνικές 
έχοντας κατοχυρώσει εμπορικά τις πατέντες 
και το μονοπώλιο, πουλάνε φάρμακα κόστους 
παρασκευής 1-2 δολαρίων σε τιμές 300 
δολαρίων(το φάρμακο κατά του AIDS), όσο 
δηλαδή ο ετήσιος μισθός ενός αφρικανού. 
Οι αφρικανικές κυβερνήσεις αδυνατούν να 
καλύψουν το υψηλό κόστος προμήθειας με 
αποτέλεσμα από τα 31 παγκοσμίως εκατομ-
μύρια των θυμάτων του AIDS, τα 25 που βρί-
σκονται στην Αφρική να μην έχουν πρόσβαση 
στην θεραπεία. Και αυτό είναι μόνο η μία όψη 
του εγκλήματος. Οι φαρμακευτικοί κολοσσοί 
του ανεπτυγμένου κόσμου πραγματοποιούν 
ριψοκίνδυνες δοκιμές νέων θανατηφόρων 
φαρμάκων στους πολίτες τρίτης κατηγορίας 
των αφρικανικών χωρών όπου δεν υπάρχει 
κανένας έλεγχος, κανένα νομικό πλαίσιο 
και άρα κανένας ηθικός φραγμός. Φτηνά, 
αδιαμαρτύρητα και αναλώσιμα πειραματό-
ζωα. Γνωστή η μήνυση της Νιγηρίας κατά του 
φαρμακευτικού ομίλου Pfizer για πειράματα 
εξ αιτίας των οποίων 11 από τα 200 παιδιά 
έχασαν τη ζωή τους. Αυτός είναι ο βρώμικος 
πόλεμος των φαρμακοβιομηχανιών, το ιατρικό 
απαρτχάιντ της ντροπής.

Υπεύθυνη αφιερώματος: Χριστίνα Ζαρκαλίου

Οι ανταποκριτές: Σία Γεωργοπούλου, Έλενα Γα-
λανοπούλου, Μαρία Κουτσανδρέα, Σοφία-Μαρία 
Παλόγλου, Έφη Χριστοφίλου.

(Α)ΦΡΙΚΗ14/15 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Την είπαν υπανάπτυκτη. Την είπαν Τρίτο Κόσμο. Αυτό που δεν είπαν είναι πόσο πολύ την εκμεταλ-
λεύτηκαν και πόσο ακόμα προσπαθούν να την ξεζουμίσουν. Πόσο της φόρεσαν καπέλο τους δυτι-
κούς θεσμούς που της ήταν παντελώς ξένοι, πόσο την έμαθαν με το στανιό να κάνει το σταυρό της 
και ν’ αφήσει τα τοτέμ. Πόσο κατέκλεψαν τον φυσικό της πλούτο και πόσο προκάλεσαν και χρημα-
τοδότησαν εμφυλίους και γενοκτονίες για ν’ αποδείξουν ότι η σωτηρία έγκειται στη Δύση. Πόσο 
έπεισαν τους κατοίκους της ότι η παραπάνω μελανίνη σε κάνει παρακάτω άνθρωπο… Για μια φορά 
αυτό το «Α» δεν είναι στερητικό. Το καταλαβαίνεις αν δεις πόση φρίκη χωράει στην Αφρική.

INFO:
• Σύμφωνα με έρευνα του Εξάντα, κάθε χρόνο αναφέ-
ρονται στη Νότια Αφρική 51.000 βιασμοί, που ανεπίση-
μα φτάνουν τα 1,6 εκατομμύρια! Κάθε 22 δευτερόλεπτα 
λαμβάνει χώρα ένας βιασμός. Μία στις δύο γυναίκες θα 
υποστεί τουλάχιστον μια φορά βιασμό στη ζωή της.
-Μια δοξασία, ότι όποιος κάνει έρωτα με παρθένο θερα-
πεύεται από τον ιό του AIDS, οδηγεί σε βιασμούς ανηλί-
κων και στην ολοένα μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού.
• Αν και το 97% της οικονομίας παραμένει στα χέρια των 

λευκών, στις κωμοπόλεις γύρω από το Κέηπ Τάουν το 
76% των νοικοκυριών ζουν κάτω από το όριο της φτώ-
χειας των $42 το μήνα.  
• Στην υποσαχάρια Αφρική σχεδόν το 1 στα 3 παιδιά κάτω 
των 15 ετών  απασχολείται σε διάφορες μορφές παιδικής 
εργασίας. 56 με 72 εκατομμύρια παιδιά εργάζονται στον 
αγροτικό τομέα. Μεγάλο ποσοστό ανηλίκων εργάζεται 
σε βαριές και επικίνδυνες εργασίες με όπως σε ορυχεία, 
με χημικά και εντομοκτόνα στη γεωργία, ή με επικίνδυνα 
μηχανήματα.
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Εξ ανατολάς έρχονται άλλοι πολλοί 
μύθοι, ώσπου οι Κινέζοι αγγίζουν τον 
ουρανό με χαρταετούς. Ο άνθρωπος 

παράλληλα κάνει τα πάντα για να εξυψώσει 
τον ίδιο του τον εαυτό πάνω από το έδαφος. 
Μελετητές αναζητούν τρόπους, και φτά-
νουμε στα διάσημα σχέδια των πτητικών 
μηχανών του Ντα Βίντσι, εμπνευσμένα από 
την ανατομία των πτηνών. Πολλοί προσπα-
θούν να πετάξουν με ένθετα φτερά, παρ’ όλα 
αυτά αποδεικνύεται ότι η μυική δύναμη των 
μπράτσων του ανθρώπου δεν αρκεί για να 
κουνήσει φτερά τόσο ώστε να μπορέσει να 
τον απογειώσει. Έτσι, φτάνουμε στα 1783, 
όπου οι αδελφοί Μονγκολφιέ κατασκευάζουν 
το πρώτο αερόστατο, την Μονγκολφιέρα, η 
οποία χρησιμοποιείται έκτοτε ευραίως, ακόμα 
και σε βομβαρδισμό της Βενετίας. Το 1903 
οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποιούν την πρώτη 
πτήση με το αεροπλάνο τους.
Κατακτώντας τον αέρα, από τις Μονγκολφιέ-
ρες και ύστερα, ο άνθρωπος, σαν νεότερος 
Ίκαρος, ήθελε να φτάσει όλο και πιό ψηλά. Από 
το 1867 ο Ιούλιος Βέρν είχε κάνει την εισαγωγή 
με την φανταστική του άτρακτο που πήγε στη 
Σελήνη, μέχρι που 90 χρόνια αργότερα, το 
1957, ο πρώτος δορυφόρος, Σπούτνικ 1, μπή-
κε σε τροχιά γύρω από τη Γη! Με τον Σπούτνικ 
2 απογειώθηκε η σκυλίτσα Λάικα. Η πρώτη 
επανδρωμένη πτήση στο Φεγγάρι έγινε το 
1961 με το Ρωσικό Βοστοκ 1 και πιλότο τον 
Γιούρι Γκαγκάριν. Το 1969 ο Νηλ Άρμστρονγκ 
είναι ο πρώτος άνθρωπος που πατάει το πόδι 
του στη Σελήνη με το Αμερικανικό Απόλλο 11.
Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, όμως, ο άνθρω-

πος ήθελε πάντα κάτι δικό του, μία προσωπική 
μηχανούλα, ένα αποκλειστικό μαραφέτι, ώστε 
ανά πάσα στιγμή να μπορεί να πετάξει, να πε-
ριπλανηθεί πάνω από την πόλη, πάνω από το 
σπίτι του, πάνω από την πηγμένη Μεσογείων, 
πάνω από τα προβλήματά του. Αυτά ακριβώς 
τα μαραφέτια αναζητήσαμε σε μύθους, ιστορί-
ες και παραμύθια, και σας τα παρουσιάζουμε, 
ώστε να μπορέσετε κι εσείς να πετάξετε μαζί 
μας. Κατερίνα Σκρουμπέλου

Είστε στον παράδεισο. Απολαμβάνετε όλα 
τα αγαθά που σας προσφέρει. Τι απολαμ-
βάνετε πιο πολύ; Τι δεν αποχωρίζεστε; Μα 
φυσικά τα υπέροχα καινούργια φτερά που 
έχετε αποκτήσει ως γνήσια αγγελάκια. 
Το θέμα είναι ποιος περιμένει μέχρι τότε 
για να χαρεί τα δύο κάτασπρα φτερά του; 
Άσε που η ύπαρξη του παραδείσου είναι 
μάλλον απίθανη. Αυτά σκέφτηκε και ο 
Ικαρος και είπε να κάνει κάτι τώρα που 
μπορεί. Δυστυχώς, δεν κατάφερε να αφή-

σει παρακαταθήκη για τους υπόλοιπους. 
Το εγχείρημα του απέτυχε. Παρόλα αυτά ο 
μύθος δεν πτόησε την ακόρεστη ζήλια των 
ανθρώπων που δεν αντέχουμε να βλέπου-
με τα πουλιά να πετάνε με τέτοια άνεση 
ενώ εμείς δεν μπορούμε. Γι’αυτό και τώρα 
πια υπάρχουν διάφορα υποκατάστατα φτε-
ρών, με διάφορους μηχανισμούς. Διάλεξε 
ένα και καλές πτήσεις! 

Φτερά και… φύγαμε
«Δώσε μου φτερά κι ας είναι του Ίκαρου δεν 
το βλέπεις, θέλω να πετάξω κι αν με λιώσει ο 
ήλιος, θα 'ναι ο ήλιος μου, πριν χαθώ, θα του 
χαμογελάσω.» 
Το αιώνιο όνειρο του ανθρώπου: να πετάξει! 
Να αγγίξει τον ουρανό και να απομακρυνθεί 
από αυτά που τον κρατάνε προσκολλημένο 
στη Γη. Ο τρόπος; Φτερά! Φτερά άλλοτε λευκά, 
και άλλοτε μαύρα. Φτερά που μοιάζουν με 
αυτά των πουλιών, και άλλες φορές προσαρ-
μοσμένες στις «ανάγκες» του ανθρώπου. 

Η γοητεία των ουρανών μά-
γευε από πάντα τον άνθρω-
πο. Η ελευθερία της πτήσης, 
των πουλιών, του Ήλιου και 
των πλανητών ασκούσε μία 
γοητεία σε όλους τους πολι-
τισμούς. Όλοι οι θεοί έμεναν 
στον Ουρανό, ή κάπου πάνω 
από τα σύννεφα. Ο άνθρω-
πος έχει την επιθυμία να ανυ-
ψωθεί, αλλά καταλαβαίνει ότι 
είναι επικίνδυνο, έτσι επινοεί 
τον μύθο του Ίκαρου, ο οποί-
ος καταλήγει, λόγω της απλη-
στείας του, σε μοιράια πτώση. 

Χιλιάδες απεικονίσεις ανθρώπινων μορφών 
με φτερά, άγγελοι, νεράιδες, ο Δαίδαλος και 
ο Ίκαρος, όλα αυτά δείχνουν την τεράστια 
επιθυμία που πάντα είχε ο άνθρωπος να κατα-
κτήσει τον αιθέρα, αλλά και την προσπάθειά 
του να ξεφύγει. Και ποια καλύτερη διέξοδος 
από τον ουρανό; Πένυ Μπακάλη

Φτερωτά σανδάλια
Μαγικά παπούτσια ή φτερωτά σανδάλια 
βοηθούσαν ανέκαθεν τους ανθρώπους να 
πετάξουν. Από τα αρχαία ήδη χρόνια, έγκυρες 
πηγές κάνουν λόγο για τα φτερωτά σανδάλια 
του Ερμή, που ως αγγελιαφόρος των θεών και 
ψυχοπομπός είχε το προνόμιο να φοράει φτε-
ρωτά σανδάλια, νούμερο 42. Φήμες θέλουν 
τον Ερμή να δάνεισε τα σανδάλια του στον 
Περσέα, σε μια δύσκολη στιγμή του τελευταί-
ου. Ο Περσέας με τα φτερωτά σανδάλια (άλλοι 
λένε ότι του τα έδωσαν οι Νύμφες) έφτασε 
στο νησί της Μέδουσας, όπου ως γνωστόν τα 
έκανε κεραμιδαριό και πήρε φεύγοντας και 
ένα κεφάλι δώρο. Η βαρεμάρα του Περσέα 
για το περπάτημα, αλλά και η κωλοφαρδία του 
φαίνεται και αργότερα, όταν για την επιστρο-
φή του στο Άργος χρησιμοποίησε τον Πήγασο, 
το φτερωτό άλογο, που είχε δημιουργηθεί 
κάποιες στιγμές νωρίτερα. Πληροφορίες 
πως τα παπούτσια του ιπτάμενου Michael 
Jordan είναι καινούρια πατέντα του Ερμή 
είναι αληθείς. Αργότερα πήραν το trademark 
“Air Jordan”, δηλώνοντας την ικανότητα του 
θρυλικού Michael να μένει στον αέρα για όση 
ώρα θέλει. Αλέξανδρος Χαντζής

Επιχείρηση σκούπα
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια μάγισσα 
κακιά, που ζούσε σε έναν στοιχειωμένο πύργο 
δίπλα στη λίμνη με το δράκο. Άλλο σκοπό δεν 

είχε στη ζωή της, παρά να εξοντώσει την πρι-
γκηποπούλα του χωριού, που ήταν ισάξια σε 
κάλλος με την Angelina Jolie και είχε τις χάρες 
όλες. Τι να κάνει η μάγισσα που την αντιπα-
θούσε τόσο; Σκεφτόταν μέρα-νύχτα,νύχτα-
μέρα πώς θα την βγάλει απ’ τη μέση. Αλλά 
έπρεπε να το κάνει να φανεί σαν ατύχημα. Πά-
νω-κάτω γυρόφερνε το κάστρο όλο, ώσπου, 
βρήκε τη λύση! Μα βέβαια! Αυτό ήταν! Θα 
την δηλητηρίαζε! Θα έριχνε αρσενικό στο φαί 
της! Ετοίμαστε γρήγορα-γρήγορα στη μεγάλη 
κολυμπήθρα τα περίεργα βότανα και τα ξοτικά 
δηλητήρια, τα ευλόγησε με άμπρα-κατάμπρα, 
τα ανάκατεψε με τη μεγάλη κουτάλα και τα 
έχυσε μέσα σε μικρά φυαλλίδια! Έτοιμη πια να 
φύγει να πάει στον πύργο της πριγκηποπού-
λας και δήθεν όλως τυχαίως να τα ρίξει μέσα 
στην κατσαρόλα με τις φακές, για να υποψι-
αστούν τη μαγείρισσα, δεν έπαιρνε μπρος 
η ηλεκτρική της σκούπα! Και τώρα; Συλλο-
γίστηκε. Πώς θα φτάσω ως εκεί; Χάλασε το 
μεταφορικό! Και συγκοινωνία δεν έχει τέτοια 
ώρα. Αγανακτισμένη γύρισε πίσω. Θα πάω τη 
σκούπα για επισκευή. Αύριο πρώτο πράγμα 
το πρωί. Κι έτσι η πριγκηποπούλα έζησε. Και 
ζήσαμε εμείς καλά...κι αυτή καλύτερα. Για τη 
σκούπα δεν ξέρω!. Τατιάνα Κίρκοφ

Σχοινιά
Από τις πιο παλιές μεθόδους του ανθρώπου 
στην προσπάθεια του να κερδίσει τον αέρα 
ή την ψευδαίσθηση του, τα σχοινιά (κάθε 
είδους) χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμε-
ρα, βρίσκοντας διάφορες ενδιαφέρουσες 
εφαρμογές. Μία από αυτές είναι το πολύ 
δημοφιλές banjee jumping, «σπορ» που με 
την χρήση ελαστικών σχοινιών προσφέρει 
στον άνθρωπο την εμπειρία του να πέφτει από 
έναν ουρανοξύστη και να μην παθαίνει τίποτα, 

αιωρούμενος στο κενό και την αδρεναλίνη. 
Πολλές εφαρμογές των σχοινιών μπορούμε 
να βρούμε στις τέχνες και συγκεκριμένα 
στον χορό, το θέατρο, τον κινηματογράφο. 
Ή μάλλον δεν μπορούμε να βρούμε συχνά, 
μιας και αυτά κρύβονται και μασκάρονται με 
διάφορους τρόπους. Συνήθως διαγράφονται 
ψηφιακά -σε ταινίες όπου οι ήρωες πετάνε 
(Superman, κλπ)- φωτίζονται κατάλληλα 
ώστε να μην φαίνονται -σε μεγάλα θέατρα ή 
χορευτικά (αιωρούμενοι λαμπαδηδρόμοι στην 
Τελετή Έναρξης ΑΘΗΝΑ 2004)- ή απλά φαίνο-
νται, χωρίς αυτό να πειράζει κανέναν -επίσης 
στους ίδιους χώρους (ιπτάμενοι χορευτές De 
La Guarda). Αλέξανδρος Χαντζής

«Εμπρός καλέ μου έλικα»
Αυτή τη φράση χρησιμοποιούσε ο Αστυνόμος 
Σαΐνης για να εμφανιστεί μέσα από το καπέλο 
του ο έλικας με τις δυο χειρολαβές και να 
ακολουθήσει κατά αέρος (όπως λέμε κατά 
πόδας) τον αντίπαλο του ή να χρησιμοποίησει 
αυτό το εργαλείο σαν μέσο μεταφοράς. Και 
στις δυο περιπτώσεις το πέταγμα του ήταν 
αλλοπρόσαλλο και αστείο (πήγαινε λες και είχε 
10 μποφόρ), αλλά πάντα στο τέλος, παρόλο 
που έκανε αρκετές γκάφες, έβγαινε πάντα 
νικητής. «Εμπρός καλέ μου έλικα»! Ανδρέας 
Ελματζόγλου

Ομπρέλα
Ομπρέλα: Αντικείμενο το οποίο χρησιμεύει 
για την προστασία από τον ήλιο ή την βροχή. 
Χμ…ναι θα μπορούσε να ισχύει σε ένα βα-
ρετά ρεαλιστικό περιβάλλον. Αναδιατύπωση. 
Αντικείμενο το οποίο χρησιμεύει για πτήση 
και ομαλή προσγείωση. Περιβάλλον χρήσης: 
Για τους παιδικά ρομαντικούς χρησιμοποιείται 
τοιουτοτρόπως στο σύμπαν της Μαίρη Πόπινς, 

Το 
φοράς 
και 
πετάς
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Προφορικός λόγος, λόγια 
του αέρα, μελτέμια του 

νου. Τα μελτέμια του νου διώ-
χνουν τις νεφέλες της καρδιάς. 
Ομορφιές, ηρεμίες, βόλτα στην 
παραλία. Όλα αυτά που δε θα 
δω, τραγουδάνε τα διάφανα 
κρίνα και όλα αυτά δεν είναι 
εδώ. Άλλο μελτεμάκι, φυσάει 
κόντρα τώρα, φυσάει κόντρα 
σε ολάκερη γη...  Σκέψεις άτα-
κτες στον ταξικό μας κόσμο, 
πολιτικές σκέψεις εν μέσω 
καλοκαιρινών ερώτων και εγώ 
ο ερωτών χωρίς κάποιον να 
θέλει να απαντήσει... 
Ένας φίλος παίρνει πτυχίο, 
ένας παντρεύεται και ένας πάει 
φαντάρος... ένας ορκίζεται 
στον επιστημονικό κόσμο, 
ένας αιώνια αγάπη και ένας πί-
στη στην πατρίδα... ο τελευταί-
ος θα κρατήσει σίγουρα ένα 
χρόνο, για τους άλλους δεν 
παίρνω όρκο. Ένα παγωτάκι 
όμως θα το πάρω κάνει ζέστη 
και δεν φυσάει ένα μελτεμάκι. 
Ζέστη, ταλαιπωρία , παλιοζωή 
γενικά... Τι θα κάνει με τη Λίντα 
ο Βαγγέλης, γιατί δεν απαντάει 
στο τηλέφωνο και πότε θα 
φτιάξεις το κλιματιστικό. Σπιρ-
τόκουτο και κάποιος σε έχει 
κλείσει μέσα και παίζει μαζί 
του περιμένοντας να ανάψει 
το τσιγάρο του. Βράδυ Σαββά-
του στην παραλιακή, μαύρη 
μπέμπα με κυνικό άσμα και 
άσπρο παντελόνι ξανθιά 
παρτενέρ. Στο σπιρτόκουτο 
σου εσύ. 
Por una cabeza τραγουδάει ο 

Carlos Gardel σε ένα καφέ στο 
Buenos Aires προπολεμικά.  
Ασπρόμαυρο σκηνικό και 
μπαίνεις με το κόκκινο φόρε-
μα, κάθεσαι απέναντι και τα 
μαύρα σου μάτια μελαγχολικά. 
Καυτό μάτε σε μπομπίγια 
στο τραπέζι και το τανγκό σα 
να μην ακούγεται πλέον. Με 
καλείς να έρθω να σε πάρω να 
φύγουμε από το στημένο σκη-
νικό που είσαι, αλλά αρνούμαι. 
Θέλω δεν είναι πως δε θέλω. 
Εσύ δε θέλεις πλήττεις όμως 
αυτό το μουντό απόγευμα και 
μόλις βρήκες κάτι να περάσεις 

την ώρα σου. 
Φυσάει πάλι στις γειτονιές στο 
Βελιγράδι και το τανγκό έγινε 
τσιγγάνικη μελωδία. 
Ξυπόλητη περήφανη και χα-
ρούμενη η μπάντα σταματάει 
για μια ρακί από φρούτα. Άλ-
λοι πίνουν για να ξεχάσουν και 
άλλοι πίνουν για να ξεχάσουν 
ή κάτι τέτοιο είπα ήπια και (με) 
ξέχασες... 
Δέκα λεπτά γράφω τις σκέψεις 
μου και δεν λες κουβέντα.. 
κρατάς κρυμμένα μυστικά και 
ντοκουμέντα. 
Σσσ... ησυχία ήρθε η γιατρός. 

Ποια γιατρός; ποια Ελένη; Αυτό 
το ρέμπελο που έχει στοιχειώ-
σει σαν χιονάνθρωπος της 
καλοκαιρινές μου νύχτες. 
Ασυναρτησίες; Προδήλως, 
ασκαρδαμυκτί, ερήμην, ανα-
κούρκουδα, καθυστέρηση, το 
τηλέφωνο, εμένα οι φίλοι μου 
είναι μαύρα πουλιά... 
Αν φεύγεις, κλείσε την πόρτα, 
δεν περιμένω κανένα πλέον, 
είμαι τυφλός... από έρωτα... 
μικρή μου πρόστυχη κυρία. 

Σπύρος Θεοδωρίτσης

Por una cabeza

η οποία χρησιμοποιεί το άνωθε μέσο για να 
ίπταται τραγουδώντας και να σου έρχεται εκεί 
που δεν την περιμένεις για να σε νταντέ-
ψει. Βοηθητικό στοιχείο: Ο ανατολικός και 
δυτικός άνεμος. Για τους σκοτεινούς τύπους 
που βαριούνται να αρθρώνουν λέξεις τύπου 
«Σουπερκαλιφρατζιλιστικεξπιαλιντόσιους» 
χρησιμοποιείται στην Γκόθαμ με πρωτοπόρο 
τον Πιγκουίνο που είναι λίγο πιο γλίτσας ,αλλά 
παραμένει μορφή. Βοηθητικό στοιχείο: Να σε 
κυνηγά ο Μπάτμαν και να έχουν απεργία τα 
λεωφορεία.  Ανδριάνα Κορασίδη

Κάπα
Αξεσουάρ άμεσα συνυφασμένο με τον 
Superman, φαίνεται αψεγάδιαστο όταν έχει 
ένα ελαφρύ αλλά δυνατό αεράκι για να 
την ανεμίζει όταν θα κοιτάτε αγέρωχα τους 
εχθρούς σας. Βέβαια αυτό είναι το ιδανικό 

σενάριο. Τις περισσότερες φορές θα μπλέκεται 
στα πόδια σας, θα θέλει κάθε φορά φτιάξιμο 
και δεν θα έχετε κάποιον δίπλα σας με καθρέ-
φτη για να είστε σίγουροι ότι είναι στη σωστή 
θέση. Ο Superman βέβαια τέτοια προβλήματα 
δεν είχε ποτέ. Εδώ μπορούσε να αλλάζει μέσα 
σε τηλεφωνικό θάλαμο! Η γνωστή σχεδιά-
στρια ρούχων Edna Mode την απέρριψε στις 
δημιουργίες της για λόγους ασφαλείας. Η 
κάπα του Batman είναι άλλη ιστορία. Έχει όλη 
την τεχνολογία που αντέχει το πορτοφόλι του 
κ. Wayne... Ανδρέας Κωστόπουλος

Παραισθησιογόνα: Τελικά η πτήση 
βρίσκεται στο μυαλό
«Σήμερα νεαρός άνδρας αυτοκτόνησε μετά 
από χρήση LSD, νόμισε ότι μπορούσε να 
πετάξει και έπεσε από τον έκτο. Ένας ηλίθιος 
λιγότερος. Εάν είχε λίγο μυαλό θα δοκίμαζε να 

απογειωθεί από το ισόγειο». Η παρατήρηση 
του Bill Hicks δεν είναι κάτι άσχετο με την 
πραγματικότητα. Ουσιαστικά η βούληση για 
πτήση είναι κάτι το οποίο μπήκε για τα καλά 
στο υποσυνείδητο του ανθρώπου και κάθε 
φορά που με κάποιον τρόπο ανοίγει το «τρίτο 
μάτι» μας, οι πιθανότητες να δούμε τον εαυτό 
μας να πετάει είναι πολύ μεγάλες. Κατά τη δι-
άρκεια της επίρρειας του LSD πολλοί είχαν δει 
ότι πέταγαν, αιωρούνταν στο κενό ή σε διάφο-
ρα υψόμετρα. Ένα άλλο είδος παραίσθησεως 
το οποίο είναι αρκετά διαδεδομένο, είναι η 
εξωσωματική εμπειρία, κατά τη διάρκεια της 
οποίας ο χρήστης βλέπει ότι αιωρείται πάνω 
από το γήινο σώμα του και παρακολουθεί τι 
γίνεται σε μια ακτίνα μερικών μέτρων γύρω 
από αυτό. Νίκος Κοκκάλης
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ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ/ΓΛΥΠΤΙΚΗ 
Fernando Botero 
(1932-...)
Ο όγκος και η παραμόρφωση εί-
ναι στοιχεία που μας έρχονται στο 
νου, όταν αναφερόμαστε στον 
Botero. Ανθρώπινες μορφές που 
δίνουν την αίσθηση της ηρεμίας, 
ακόμα κι όταν απεικονίζουν κατα-
στάσεις έντασης και την αίσθηση 
του ανάλαφρου, αν και αρκετά 
ευτραφείς... Ο Μποτέρο, δεν είναι 
απλώς  «ο καλλιτέχνης που ζωγρα-
φίζει παχουλούς ανθρώπους». Στο 
έργο του ξεδιπλώνεται όλο το φά-
σμα της λατινοαμερικανικής αστι-
κής τάξης, άλλοτε με μια διάθεση 
σαρκασμού για τον πλούτο και την 
υποκρισία και άλλοτε με συμπά-
θεια και ευαισθησία. Σταθμό στο 
έργο του αποτελούν τα έργα που 
απεικονίζουν τα βασανιστήρια 
που υπέστησαν οι ιρακινοί αιχ-
μάλωτοι στο Αμπού Γκράιμπ, το 
2003. Kάποιοι εντοπίζουν στον 
Botero στοιχεία ρεαλισμού. Κατά 
μια άλλη άποψη, ο κόσμος των 
έργων του είναι μαγικός. Τέλος, 
η καθαρότητα των μορφών και 
της τεχνικής, η ζωηρότητα των 
χρωμάτων και η ιδιαίτερη τεχνική 
του παραμορφωμένου σώματος, 
εντάσσουν τον Μποτέρο στους 

σημαντικότερους καλλιτέχνες του 

20ου αιώνα.  Σοφία Λεβαντή

ΓΛΥΠΤΙΚΗ
Alberto Giacometti 
(1901-1966)
Οι μορφές του Goacometti κά-
νουν πασίδηλη την επιδίωξή του 
να αναπαραστήσει όχι την ανθρώ-
πινη φιγούρα, αλλά τη σκιά της. 
Ισχνές, παράξενα ανάλαφρες και 
εκλεπτυσμένες.  Στα γλυπτά του 
το επουσιώδες εκμηδενίζεται. «Αν 
το σκεφτείς λογικά, δεν είναι παρά 
ανωμαλία να κάθεσαι για χρόνια 
προσπαθώντας απλώς να αντιγρά-
ψεις ένα κεφάλι». Έτσι,  λοιπόν,  αυτό 
που ο  Giacometti κάνει είναι να 
μας δώσει ένα πρωτοτυπικό μοντέ-
λο, να απομακρύνει ό,τι σκοτίζει 
το βλέμμα και να ανακαλύψει τι 
θα απομείνει από τον άνθρωπο 
όταν αποσυρθούν τα προσωπεία 
και τα ψιμύθια. Εμφορούμενος 
από την υπαρξιακή κοσμοθεω-
ρία, αποτύπωσε τη μοναξιά και 
την ανασφάλεια. Τα έργα του έχουν 
την ευπάθεια ενός σκελετού που 
μπορεί να θρυμματιστεί ανά πάσα 

στιγμή και μία υπερφυσική χροιά 
(επιμηκυμένα άκρα και ασύμμε-
τρα μεγέθη) που δίνει διαρκώς την 
αίσθηση της αναζήτησης- και όχι 

μόνο της καλλιτεχνικής. Ανδριάν-

να Κορασίδη 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Renate Zeun (1946-…)
Η διαφορετικότητα είναι φόβος 
και ο φόβος παύει να υπάρχει 
αν δεν αντιμετωπίζεται ως δια-
φορετικότητα.  Η Renate Zeun 
ξεπερνά τον φόβο του θανάτου 
προσπαθώντας να συμφιλιωθεί 
μαζί του: τον μετατρέπει σε τέ-
χνη. Το μακάβριο είναι επίθετο 
λυρικό διότι, αν η φρίκη αναλυ-
θεί και επιχειρήσει να μετατρα-
πεί σε νούμερα, χάνει την ισχύ 
της. Η Zeun είναι φωτογράφος 
με καθαρό και αντικειμενικό αι-
σθητήριο στη ματιά της και αυτό 
επειδή είναι άνθρωπος με θάρ-
ρος. Παίζει με δύο εργαλεία: τη 
φωτογραφική της και τον θάνα-
το, με τα επίθετα: το "φρικαλέο" 
μεταπίπτει σε "προβληματικό", 
το "προβληματικό" σε "διαφο-
ρετικό", το "διαφορετικό" σε "εν-
διαφέρον". Πρόκειται για τον 
αναγκαίο ρόλο του καλλι-τέχνη: 
Η εύρεση του τεχνάσματος που 
ένα κομμένο στήθος από γκρο-
τέσκα έννοια αναλύεται από μια 

παρέα σε κάποια έκθεση.

Δανάη Σιέρρα

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-
ΔΡΑΣΕΙΣ
Carolee Schneemann 
(1939-...)
Το γυμνό της σώμα αποτελεί το 
εργαλείο της τέχνης της. Μια 
εικαστική καλλιτέχνις που δοκι-
μάζει τα όρια του ανθρώπινου 
σώματος με έμφαση στη σεξου-
αλικότητα και το φύλο. Η αναζή-
τησή της την οδηγεί σε αρχέγονα 
σύμβολα. Εκμαιεύει την ηδονή 
μέσα από καταπιεστικά taboo. 
Επιδιώκει μέσα από τις δράσεις 
της να δημιουργήσει ένα δεσμό 
ανάμεσα στο σώμα του ατόμου 
και τα κοινωνικά σώματα, να το 
προβάλλει ως φορέα πολιτισμού 
και συνδετικό κρίκο της τέχνης 
και της φύσης. Τα έργα της προ-
καλούν στις αρχές της δεκαετίας 
του 1960, οπότε ξεδιπλώνεται η 
καλλιτεχνική της πορεία. Κοινό 
και κριτικοί σοκάρονται παρατη-
ρώντας την να μεταμορφώνει το 
γυμνό σώμα της σε έργο τέχνης 
στέλνοντας μοναδικά το μήνυμά 
της: «Το σώμα σαν πηγή γνώ-
σης.»

Σοφία-Μαρία Παλόγλου

ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΚΡΑ 
Η ρεαλιστική απεικόνιση των μορφών στην τέχνη δίνει συχνά 
τη θέση της στην παραμόρφωση της πραγματικότητας και ο 
καλλιτέχνης βρίσκει την ευκαιρία να εκφράσει τα συναισθή-
ματά του ή να παρουσιάσει την ιδιαίτερη οπτική του μέσα 
από τις ιδιαιτερότητες των μορφών του… Οι πολύ ευτραφείς 
φιγούρες, ή εκείνες οι αποστεωμένες σαν σκιές, το ταλαιπωρη-
μένο από τον καρκίνο ανθρώπινο σώμα πρωταγωνιστούν σε 
έργα των Botero, Giacometti και Renate Zeun, ενώ η Carolee 
Schneemann παρουσιάζει το σώμα της με πολύ ιδιαίτερο και 
ακραίο τρόπο στις διάφορες δράσεις της. Οι τέσσερις καλλι

τέχνες, δύο άνδρες και δυο γυναίκες, επιλέγουν συνειδητά, 
να αποδίδουν ή να χειρίζονται το σώμα μ’ έναν αναπάντεχο 
τρόπο.  Σίγουρα δεν πρόκειται για απλή απεικόνιση.  Μέσα από 
την τέχνη τους καταρρίπτουν πολλά κοινωνικά στερεότυπα ή 
πρότυπα που έχουν επικρατήσει. Οι «ιδανικές αναλογίες» των 
μορφών εγκαταλείπονται. Το ανθρώπινο σώμα φτάνει στα 
όρια του: να «σκάσει», να αφανιστεί, να αγγίξει το θάνατο, να 
προκαλέσει   συναισθήματα και τέλος να χάσει τη σωματικό-
τητά του προς ανάδειξη της πνευματικότητας. 
Έλενα Γαλανοπούλου

Σουρρεαλισμός: ένα ταξίδι στο παρά-
λογο, ή μία υποσυνείδητη επιθυμία να 

κατανοήσουμε τον εαυτό μας; Σύμφωνα με 
τον André Breton, ο σουρρεαλισμός είναι 
ο καθαρός ψυχικός αυτοματισμός, που 
επιδιώκει να εκφράσει, προφορικά, γραπτά, 
ή με οποιονδήποτε τρόπο, την αυθεντική 
λειτουργία της σκέψης. Υπαγόρευση της 
σκέψης, χωρίς κανένα έλεγχο της λογικής 
(Σουρρεαλιστικό Μανιφέστο 1924). Ο σουρ-
ρεαλισμός ξεκίνησε ως λογοτεχνικό κίνημα, 
αλλά γρήγορα διαδόθηκε στη ζωγραφική 
και στον κινηματογράφο. Η σουρρεαλιστι-
κή ομάδα συσπειρωμένη γύρω από τον 
André Breton, βαθύτατα επηρεασμένο από 
τον Rimbaud και τις θεωρίες του Freud, 
διεξήγαγε τις σουρρεαλιστικές της έρευνες, 

όπως της ονόμασε η ίδια, με 
την μέθοδο του αυτοματισμού 
και της αυτόματης γραφής. Από 
πολιτικής πλευράς, πολλά από 
τα μέλη της ομάδας, πρέσβευαν 
τις κομμουνιστικές θεωρίες. Διαφωνίες για 
το αν θα εισχωρήσει η ομάδα στο κομμου-
νιστικό κόμμα, την οδήγησαν στη διάλυσή 
της. Ανάμεσα στα μέλη της ομάδας δέσπο-
ζαν σπουδαίες προσωπικότητες όπως ο 
André Breton, ο Elyard, ο Antonin Artaud, ο 
L. Aragon, ο Lorca στη λογοτεχνία, ο Dali και 
ο Ernst στη ζωγραφική, ο Buñuel στον κινη-
ματογράφο, ο Man Ray στη φωτογραφία, και 
πολλοί άλλοι. Στην Ελλάδα, γνωστός σουρ-
ρεαλιστής ήταν ο Ν. Εγγονόπουλος.  Στις 
«τρελές», σύγχρονες κοινωνίες που ζούμε, 

ο σουρρεα-
λισμός θα 
μπορούσε να 
ήταν μια ανά-
σα φυγής. Άλ-
λωστε, είναι 
καλύτερα να 
είσαι σουρρεαλιστής, παρά «τρελός». Όπως 
είχε πει και ο Dali: «Η μόνη μου διαφορά με 
τους τρελούς, είναι ότι εγώ είμαι τρελός!»

Δήμητρα Γκίτσα-Βίκυ Τσούκα

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ

Το «Πίνοντας αψέ-
ντι» (1901) του Pablo 
Picasso ανήκει στην 
«Γαλάζια Περίοδο» 
. Ο πίνακας μοιάζει  
μελαγχολικός, βα-
θιά καταθλιπτικός 
και ζοφερός και οι 

ρίζες του ανάγονται  σε έργα του Ντεγκά 
και του Τουλούζ Λωτρέκ. Αυτή την εποχή ο 
Picasso επηρεάζεται πολύ  από τον αναρχι-
σμό. Πίσω από αυτή την μορφή «κρύβεται» 
ο Ντοστογιέφσκι, ο Νίτσε, ο Μπακούνιν. Το 
έργο  καθηλώνει το συναίσθημά μας. Όλα 
μοιάζουν πέτρινα : το ποτήρι, το μπουκάλι, 
ακόμα και η γυναίκα. Ο χώρος δεν υποδη-
λώνεται τόσο από την προοπτική όσο από 
την αλληλοεπικάλυψη των μορφών. Οι τονι-
κές διαφορές είναι τόσο ανεπαίσθητες ώστε 
μας δίνουν την αίσθηση της μονοχρωμίας , 
κάνοντας πιο έντονο το ατμοσφαιρικό φορ-
τίο. Τα μακριά γαμψά δάχτυλα που κρατούν 
σφιχτά το οστεώδες πρόσωπο και τον ώμο, 
αλλά και η συνολική επιμήκυνση των ανα-
λογιών, δίνουν έμφαση στην απομόνωση 
και την εσωστρέφεια της γυναίκας.     

Μαρία Κουτσανδρέα

9η ΤΕΧΝΗ
Comic Fanzines και Small 
Press Comics
Κυκλοφορούν χέρι με χέρι, "χώνονται" 
παντού, φέρουν την DIY αισθητική και 
νοοτροπία. Ο λόγος για τα φανζίν, τα ερα-
σιτεχνικά περιοδικά που φτιάχνονται από 
μικρές ομάδες εκδοτών - αρθρογραφων 
- σκιτσογράφων κλπ., ή κι από ένα μόνο 
άτομο, έχουν μικρή και συνήθως χειρο-
κίνητη κυκλοφορία και χαμηλή τιμή (ίσα 
ίσα να βγουν τα έξοδα, ενώ μερικά διανέ-
μονται και δωρεάν). Το φανζίν έχει εξει-
δικευμένη θεματολογία (μουσική, κινη-
ματογράφος, Ε.Φ. και διάφορα άλλα) και, 
φυσικά, από τις κατηγορίες φανζίν δεν 
θα μπορούσε να λείπει αυτή που ασχο-
λείται με την 9η τέχνη! Υπάρχουν φανζίν 

που περιέχουν άρθρα και κριτικές πάνω 
σε κόμιξ αλλά πιο σύνηθες είναι το Small 
Press Comic (ή Underground Comic), το 
περιοδικό που διακινεί αυτούσιο κόμικ, 
συνήθως κάφρικο, καυστικό, σαρκαστικό 
και με μπόλικη δόση μαύρου χιούμορ. 
Κατεστραμμένοι ήρωες, αδιέξοδες κα-
ταστάσεις, ιστορίες χωρίς αρχή μέση και 
τέλος, αλλά και φυσιολογικοί ήρωες που 
απλά δε γουστάρουν να σηκωθούν το 
πρωί για το σχολείο, όλα χωράνε μέσα 
στο μικρό αυτό έντυπο. Μπορείς να τα 
βρεις σε φεστιβάλ, σε επιλεγμένα κομιξά-
δικα, σε σπίτια φίλων, στο ίντερνετ. Μπο-
ρεί να το βρεις σε ποιότητα κανονικής 
έκδοσης ή άκρως χειροποίητο που θα μυ-
ρίζει φωτοτυπίλα ή (πλέον) σε ηλεκτρο-
νική μορφή, που δε θα πιάσεις ποτέ στα 
χέρια σου. Μπορεί να δώσεις μισό, ένα, 
δύο (το πολύ) ευρώ, ή να το βρεις τσά-
μπα, ή να το ανταλλάξεις με 2 άχρηστα 
κλειδιά (!) σε κάποιο πάγκο ανταλλαγής 
σε φεστιβάλ! Ανεξάρτητα από τον τρόπο, 
αυτό που έχει σημασία για το φανζίν είναι 
να διαδοθεί, και με τα κόμικ του να σου 
μιλήσει, να σε προβληματίσει ή απλώς να 
σε κάνει να γελάσεις. Και κυρίως, είτε θες 
να φτιάξεις είτε να βρεις, Do It Yourself! 
Μερικά ελληνικά small press comics είναι: 
Τερηδόνα, Frogs & Dogs, Negro, Red Dot 
Comix, Sapilla, Spunk, Apeb.O.T, V-zine. 

Αφροδίτη Φράγκου

ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Εξερευνώντας τα χρώματα του σουρρεαλισμού
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Μυθιστόρημα
Ο αφανισμός 
του Νίκου
Αύγουστος Κορτώ
Εκδόσεις Καστανιώτη

Στο νέο του βιβλίο 
ο θερμότερος των 
Αυγούστων Αύγου-
στος Κορτώ στήνει 
μια συνεχή απάτη. Στο 

ωριμότερο και μεστότερο μυθιστόρημά του 
μας αφηγείται την ιστορία του Νικολή, ενός 
ανεκπλήρωτου και παθιασμένου ομοφυλό-
φιλου, που μια φορά μονάχα συνευρεύθηκε 
ερωτικά κι εκείνη μισή. Κι όμως αυτή η ξινή 
φορά ήταν αρκετή για να κολλήσει ο Νικολής 
τον θανάσιμο ιό, το AIDS. Ο ήρωας, ιδιοκτή-
της του Ηλιοτροπίου, café bar της Πλατείας 
Εξαρχείων. Απολαυστικές κουβέντες με τον 
ψυχαναλυτή σε εισάγουν στο βιβλίο, έτσι 
που δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Μα ύστερα 
εμφανίζεται ένα μέντιουμ μεταμορφώνοντας 
το βιβλίο σε παρωδία της μεταφυσικής. Είναι 
όμως αυτό; Παρακάτω ο Νικολής έχοντας 
επιβιώσει ενός «βιβλικού» σκηνικού μέσα 
σε άγρια κύματα, ταξιδεύει στον χρόνο με 
στόχο να ακυρώσει την ύπαρξή του. Πρέπει 
να αποτρέψει την γνωριμία των γονιών του, 
ανέμελων φοιτητών της δεκαετίας του ’70. Αν 
δεν γνωριστούν, ο Νικολής δεν θα γεννη-
θεί, άρα δεν θα υποφέρει αργοπεθαίνοντας 
από AIDS. Κάπου εκεί μια μαγική Αθήνα των 
σέβεντις ξεπροβάλλει, όχι πραγματολογικά, 
δίχως υπερβολές και φιοριτούρες, μια Αθήνα 
όμορφη μα συνάμα ρεαλιστική. Κι εκεί που 
απολαμβάνεις την αφήγηση σα να βλέπεις 
ξαναζωντανεμένες παλιές φωτογραφίες, ο 
κατεργάρης ο Κορτώ σε εξαπατά: με μια 
τρικλοποδιά φέρνει πάλι την ψυχανάλυση στο 

στόρυ, αλλά τόσο τουμπαρισμένη. Ο Νικολής, 
για να «αυτοαφανιστεί» φλερτάρει με τη νεαρά 
φοιτήτρια μητέρα του, δεν τον γνωρίζει εκείνη 
κι ανταποκρίνεται. Έτσι, δεν θα γνωριστεί με 
τον πατέρα του, κι ο Νικολής δεν θα υπάρξει. 
Μα το οιδιπόδειο έχει όρια, ο gay Νικολής 
θέλει ίσα να αποτρέψει την γνωριμία και τον 
έρωτα των γονιών του, όχι να συνουσιασθεί με 
την μητέρα του. Εκείνη τον θέλει όμως… Κι ο 
πατέρας; Σε ένα Ζάππειο ελεύθερο και ανόσιο 
όπως πάντα, ο ήρωας ερωτεύεται δίχως να 
ξέρει ένα νέο, όμορφο παιδαρέλι, τον φοιτητή 
πρόγονό του… Σύνδρομο της Ηλέκτρας εν 
όψει, Ηλέκτρα ο Νικολής και Αγαμέμνων ο 
πατέρας του. Τέλοσπάντων, το βιβλίο λειτουρ-
γεί σαν καλειδοσκόπιο, ναι. Σε κάθε κεφάλαιο 
βλέπεις και κάτι τελείως διαφορετικό. Αν μια 
νύχτα του χειμώνα ένας ταξιδιώτης Νικολής 
κάνει έρωτα με μια πόρνη, πολλά θα συμβούν. 
Κι ο αναγνώστης σίγουρα απολαμβάνει αυτό 
το μπαρόκ στην σύνθεσή του μυθιστόρημα.
Ηλίας Κωλοκουλούρης

Νουβέλα
Μετά τα μεσά-
νυχτα
Δάφνη ντι 
Μωριέ
Εκδόσεις Μελάνι

Τι να πει κανείς για 
τον Χίτσκοκ της 
γραφής που ακούει 
στο όνομα Δάφνη 

ντι Μωριέ; Η γυναίκα που ανήγαγε το θρίλερ 
και τη τέχνη του σασπένς σε υψηλή λογοτε-
χνία ανακατεύοντας το ιδανικό μείγμα της 
«κουλτουριάρας ψυχαγωγού», ικανοποιώντας 
δηλαδή και τους μεν και τους δε. Το «Μετά τα 
μεσάνυχτα» (Don’t look now στον πρωτότυπο 
τίτλο , αλλά άγνωσται αι βουλαί των μεταφρα-
στών), γραμμένο στα τέλη της δεκαετίας του 
60,  είναι οικείο στη συνείδηση των πολλών 
από την πετυχημένη κινηματογραφική μετα-
φορά του. Ωστόσο η ανάγνωσή του διαθέτει 
μία ιδιαίτερη χάρη εξαιτίας τόσο της δραστι-
κότητας της γραφής (διαβάζεται απνευστί) 
όσο και εκείνης της μεταφυσικής παραδο-
ξότητας -κατά τα πρότυπα του Πόε- που το 
περιλούζει από την αρχή ως το τέλος. Ο Τζον 
και η Λόρα βρίσκονται σε μία εξπρεσιονιστικά 
ζωγραφισμένη Βενετία μαζεύοντας τα κομ-
μάτια τους μετά το θάνατο της μικρής τους 
κόρης από μηνιγγίτιδα. Η συνάντηση με δύο 
αγγλίδες γριές, η μία εκ των οποίων τηλεπα-
θητική τυφλή που έχει οράματα με το νεκρό 
παιδί τους και προαισθάνεται μεγάλο κίνδυνο, 
θα αποβεί καθοριστική. Καθετί φωτογενές 
κρύβεται μέσα στα βαριά ρούχα του φόβου 
και του εφιάλτη, ο χρόνος εκτροχιάζεται από 
τη γραμμικότητά του, ενώ το τέλος, σαρκαστι-
κό και ολότελα απρόσμενο, σου κλείνει το μάτι 
στη γωνία. 
Ανδριάνα Κοτασίδη

Daddy what else did you leave for me?
Στο σύνολο των ρήξεων που απαρτίζουν την ζωή, από τις σημαδιακές και επώδυνες, είναι 
αυτή από την οικογένεια. Πολλές φορές μπορεί να είναι πιο οδυνηρή, γιατί δεν είναι απλώς 
η αναγκαία αυτονόμηση, αλλά μια τρομακτική ανάδυση απωθημένων και απορρίψεων από 
μέρους της οικογένειας, που εν τέλει γυρνάει σαν μπούμερανγκ στους γεννήτορες.

Φραντς Κάφκα
Επιστολή προς το πατέρα.
«Ήμαστε τόσο επικίνδυνοι ο ένας για τον 
άλλον, που θα υπέθετε κανείς πως απλώς θα 
με ποδοπατούσες, μέχρι που δεν θα απέμενε 
τίποτα από μένα.» Η δεσποτική μορφή του 
πατέρα του Κάφκα, εμφανίζεται ξανά μπροστά 
του, πιο τυραννική από ποτέ, στην «Επιστολή 
προς τον πατέρα». Γράφτηκε στα τελευταία 
χρόνια της ζωής του Κάφκα και αποτελεί 
απόπειρα λύτρωσης των μεταξύ τους σχέσε-
ων. Ο πατέρας δεν δέχεται τις λογοτεχνικές 
δραστηριότητες του γιου. Θέλει στο πρόσωπο 
του Κάφκα να ενσαρκώνονται οι δικές του 
φιλοδοξίες. Ο Κάφκα «ζούσε στην οικογένειά 
του, πιο ξένος και από ξένος» και κάπως έτσι 
διαμορφώνεται ο χαρακτήρας του: ευαίσθη-
τος μέχρι φοβίας, «γυμνός ανάμεσα στους ντυ-
μένους» επιλέγει να αποκοπεί από το σύνολο. 
Εκεί όπου τα πάντα δείχνουν να καταρρέουν, 
η οικογένεια και η κοινωνία να τον πνίγουν, 

μοναδική διέξοδος; Η Γραφή.
Δήμητρα Γκλίτσα 

Ευγένιος Ο’ Νηλ 
Ταξίδι μιας μεγά-
λης μέρας μέσα 
στη νύχτα
Η οικογένεια είναι μοί-
ρα. Και ακριβώς γι αυτό 
μπορεί να καταλήξει η 
χειρότερη κόλαση αφού 
πάντα θα τη δένουν, 
έστω και χωμένες βαθιά 
κάτω από το έδαφος , οι 
αλυσίδες της αγάπης.  Ο 
Ο’Νηλ σχεδόν φωνάζει 
αυτή την αλήθεια σε 
κάθε του έργο. Όντας  
παιδί ενός μέθυσου 
πατέρα- του μεγάλου 
απόντα της ζωής του- 

και μίας μορφινομανούς ,ψυχικά διαταραγμέ-
νης μητέρας , πόσο αλώβητος θα μπορούσε 
να βγει; Στο «Ταξίδι..» -ένα έργο προκλητικά 
αυτοβιογραφικό - το θέατρο ξεπερνά τη σαιξ-
πηρική αντίληψη που το θέλει καθρέφτη της 
κοινωνίας και γίνεται καθρέφτης του συγγρα-
φέα.  Ανάμεσα σε συγχυσμένα συναισθήματα 
εχθρότητας και συμπάθειας που τα βαραίνει  
η ομίχλη της ενοχής,  ο Ο’ Νηλ αντιμετωπίζει 
τους νεκρούς του ,άλλοτε καταδικαστικός και 
άλλοτε συμπονετικός αγαπώντας τους ,όμως, 
πάντα περισσότερο απ’ όσο τους μισεί. 
Ανδριάνα Κοτασίδη

Κώστας Ταχτσής
Τα Ρέστα
Οικογενειακή καταπίεση και έλλειψη ανεκτι-
κότητας, συνθέτουν το οικογενειακό περιβάλ-
λον στο οποίο μεγάλωσε ο Κ. Ταχτσής. Στα 
«Ρέστα», βιβλίο που θεωρείται αυτοβιογραφι-
κό, παρατηρούμε πώς οι δυο εξουσιαστικές 
μορφές στη ζωή του ήρωα / συγγραφέα, 
η μητέρα και η γιαγιά του, επηρέασαν και 
διαμόρφωσαν την προσωπικότητά του. Ο 
ίδιος, εμφανίζει « ιδιαιτερότητες» από παιδί. 
Για τη μητέρα του, το να μαθαίνει ένα αγόρι 
πιάνο είναι ντροπή.. Το να κλαίει ένα αγόρι 

σημαίνει έλλειψη ανδρισμού..  «Ή θα γίνεις 
άντρας και θα μάθεις να μην κλαις, ή θα σε 
σκοτώσω».. Η στροφή του στην ομοφυλοφιλία 
μοιάζει σαν φυσική απόληξη του περιβάλλο-
ντος μέσα στο οποίο μεγάλωσε, όπως και ο 
ίδιος αναφέρει. « Οι γυναίκες εξουσίαζαν τα 
βρεφικά, παιδικά και εφηβικά μου χρόνια σαν 
απόλυτοι μονάρχες». Ο Κώστας Ταχτσής δεν 
αισθάνθηκε ποτέ αποδοχή από την οικογένειά 
του. Στον αντίποδα της μη αποδοχής απ’ τους 
δικούς του ανθρώπους βρίσκεται το έργο του, 
που αναμφισβήτητα τον κάνει να είναι ένας 
απ’ τους σημαντικότερους μεταπολεμικούς 
συγγραφείς.
Σοφία Λεβάντε

Μπερνάρ-Μαρί Κολτές
Ρομπέρτο Τσούκκο 
Ο Ρομπέρτο Τσούκο σκότωσε τους γονείς 
του στα δεκαπέντε του χρόνια. Η μητέρα του 
δεν του έδινε τα κλειδιά για το αυτοκίνητο. 
Ο πατέρας του πονούσε για τον θάνατο της 
μητέρας του. Και οι δύο, για τον Ρομπέρτο, 
έπρεπε να πεθάνουν. Ο γιος ηρεμεί για δέκα 
χρόνια, ώσπου επιδίδεται εκ νέου σε φόνους 
και πράξεις βίας, απομονώνεται και στο τέλος 
συλλαμβάνεται. Από την κοινωνία που βλέπει 
γύρω του, προτιμά έναν δρόμο ανήθικο, 
αδικιολόγητης βίας, και μοναξιάς. Στη φυλακή, 
ο Ρομπέρτο ανεβαίνει στη στέγη και φωνάζει. 
«Δεν πρέπει να προσπαθείτε να διασχίσετε 
τους τοίχους, γιατί, πέρ' απ' τους τοίχους, 
υπάρχουν άλλοι τοίχοι, υπάρχει πάντα η φυ-
λακή. Να δραπετεύετε απ' τις στέγες, προς τον 
ήλιο. Δεν θα βάλουν ποτέ έναν τοίχο ανάμεσα 
στον ήλιο και τη γη.»  Δίνει τέλος στη ζωή του 
με τον ίδιο τρόπο που την αφαίρεσε από τον 
πατέρα του. Η φωνή της μητέρας του αντηχεί: 
«Ένα τρένο που εκτροχιάστηκε, δεν προσπα-
θούν να το ξαναβάλουν στην τροχιά του. Το 
παρατάνε, το ξεχνάνε. Σε ξεχνώ, Ρομπέρτο, σ' 
έχω ξεχάσει.»
Κατερίνα Ξ Κουρουμπέλου

Επιμέλεια Γιώργος Βλαχοδημήτρης, 
Ηλίας Κολοκούρης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ

Όλα έχουν ειπωθεί εκατό φορές
και πολύ καλύτερα απ΄ ό,τι τα λέω εγώ
Έτσι λοιπόν όταν γράφω στίχους 
Είναι γιατί με διασκεδάζει
είναι γιατί με διασκεδάζει
είναι γιατί με διασκεδάζει και σας έχω χεσμένους.
                        
                                       Παύλος Α. Ζάννας Ημερολόγιο φυλακής
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Μπορεί ο κατ’εξοχήν «δάσκαλος» του Θεάτρου Σκιών στην Ελλάδα να έφυγε από τη ζωή, αυτό 

όμως δε σημαίνει πως η συνεισφορά του θα ξεχαστεί έτσι απλά. Το Θέατρο Σκιών και ο «Καρα-

γκιόζης», όπως πολλοί τα έχουμε ταυτίσει, είναι εδώ, έχοντας ήδη βάλει τις βάσεις και περιμένο-

ντας μία επόμενη καλή κίνηση για ένα βήμα παραπέρα. 

Λίγα λόγια για τον Ευγένιο Σπαθάρη
Ο Μάιος του 2009 θα μείνει χαραγμένος στη 
μνήμη όλων των Ελλήνων, αφού έφυγε από τη 
ζωή μία ξεχωριστή προσωπικότητα του ελλη-
νικού πολιτισμού και δάσκαλος του θεάτρου 
σκιών. Ο Ευγένιος Σπαθάρης γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1924. Μετά τις εγκύκλιες  σπουδές 
του άρχισε να ασχολείται με τη ζωγραφική και 
ιδιαίτερα με τους ήρωες του Θεάτρου Σκιών, 
από τους πρωτοπόρους του οποίου ήταν ο πα-
τέρας του, Σωτήριος Σπαθάρης. Μετά το θάνα-
το του πατέρα του, εξοικειώθηκε περισσότερο 
με αυτό το καλλιτεχνικό είδος και ξεκίνησε να 
δίνει ο ίδιος παραστάσεις, αρχικά στην περίοδο 
της κατοχής, σε θέατρα της Αθήνας, με αποτέ-
λεσμα να θεωρείται για εμάς σήμερα «η ψυχή 
του Καραγκιόζη». Ακολούθησε, έπειτα, μία λα-
μπρή καριέρα. Οι παραστάσεις του δεν περιο-
ρίστηκαν μόνο στην Ελλάδα, αλλά ενδιαφέρον 

προκαλούσαν και σε χώρες του εξω-
τερικού. Παρουσίασε πολλά έργα με 
ήρωα τον Καραγκιόζη, τόσο ως άψυχο 
υλικό (φιγούρες ηρώων), όσο και σε 
έμψυχη (ζωντανή) παράσταση με ηθο-
ποιούς. Το 1979 παρουσιάστηκε  το 
επιτυχημένο βιβλίο του «Ο Καραγκιό-
ζης των Σπαθάρηδων» με εφτά έργα 
και εφτά περιλήψεις , εκ των οποίων τα 
τρία ήταν του πατέρα του.
Μπορεί ο Ευγένιος Σπαθέρης να μην 
είναι πλέον στη ζωή, το έργο του όμως 
θα τον κρατά για πάντοτε κοντά μας. 
Ατάκες όπως «Θα φάμε, θα πιούμε και 
νηστικοί θα κοιμηθούμε!», «Εεε ρε γλέ-
ντιαααα…!» θα μας κρατούν συντρο-
φιά και θα μεγαλώσουν πολλές γενιές 
ακόμη. Ο Καραγκιόζης δεν πέθανε! Θα 
συνεχιστεί! Και αυτό είναι ουσιαστικά  
που θα τιμήσει το έργο και τη μνήμη 
του πέρα από τα βραβεία που πήρε εν 
ζωή. Έτσι θα κάνουμε κι εμείς  περήφα-
νο τον Ευγένιο στη γειτονιά των Αγγέ-
λων που βρίσκεται, όπως τόσα χρόνια 
μας έκανε εκείνος υπερήφανους!
Κωνσταντίνα Πλιάκα

Μία αναδρομή στο Θέατρο 
Σκιών...
Ένα από τα αρχαιότερα είδη θεατρι-
κού θεάματος είναι το θέατρο σκιών. 

Ο Γιώργος Ιωάννου, στο δίτομο βιβλίο του «Ο 
Καραγκιόζης», παραθέτει όλα τα γνωστά μέχρι 
τώρα στοιχεία για τις ρίζες του Καραγκιόζη, και 
κατ’ επέκταση του θεάτρου σκιών. 
Η τέχνη αυτή ξεκίνησε στην Κίνα. Οι Κινέζοι, οι 
οποίοι ήταν από τους πρώτους λαούς που ανα-
κάλυψαν το χαρτί, το χρησιμοποιούσαν ακόμα 
και για τα παράθυρά τους. Έτσι, τη νύχτα, οι 
μορφές των προσώπων και των πραγμάτων δι-
αγράφονταν πάνω στο φωτισμένο χαρτί, και οι 
περαστικοί μπορούσαν να τις παρατηρήσουν. 
Αυτή ήταν και η αφετηρία του θεάτρου σκιών. 
Οι Κινέζοι το χρησιμοποίησαν ως μία επικοινω-
νία με τους νεκρούς, ή «τον κόσμο των σκιών». 
Η παράδοση λέει, χαρακτηριστικά, ότι χρησι-
μοποιήθηκε για να παρηγορηθεί ένας αυτο-
κράτορας που είχε χάσει τη γυναίκα του.
Οι πρώτες φιγούρες που φιλοτεχνήθηκαν είχαν 
νύχια, ράμφος και μακριά άκρα, για να θυμί-

ζουν τις ψυχές των νεκρών, και τις θεότητες του 
Κάτω Κόσμου. Ακόμα και το μακρύ χέρι του Κα-
ραγκιόζη ίσως προέρχεται από εκεί. 
Το θέατρο σκιών μεταφέρθηκε στην Ινδία και 
στην Ινδονησία, διατηρώντας το θρησκευτικό 
του χαρακτήρα. Αργότερα, νομάδες τσιγγάνοι 
το μετέφεραν στην Τουρκία. Τον 16ο αιώνα 
ήταν πολύ διαδεδομένο στην Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία, αφού αποτελούσε τη λύση στην 
μουσουλμανική παράδοση που απαγόρευε 
την ρεαλιστική απεικόνιση της ανθρώπινης 
μορφής. Νάσια Μουγγού
 
...και ο ερχομός του Καραγκιόζη στην 
Ελλάδα
Στην Ελλάδα το θέατρο σκιών ήρθε με τη μορ-
φή του Καραγκιόζη έτοιμη, από τον Γιάννη 
Μπράχαλη, όπως αναφέρει ο Σωτήρης Σπαθά-
ρης στα απομνημονεύματά του. Η ιστορία λέει 
ότι την εποχή που χτιζόταν το παλάτι του πασά 
στην Προύσα της Μικράς Ασίας εργολάβος 
ήταν ένας ονόματι Χατζηαβάτης. Στο γιαπί του 
είχε διάφορους μαστόρους, αλλά πρωτομά-
στορα είχε χρίσει τον Καραγκιόζη, έναν έξυπνο 
μαραγκό. Καθώς περνούσε ο καιρός, οι εργα-
σίες στο παλάτι δεν ολοκληρώνονταν, κι έτσι 
ο πασάς απείλησε τον Χατζηαβάτη με θάνατο. 
Εκείνος αναγκάστηκε να πει την αλήθεια, ότι οι 
εργάτες δε δούλευαν, επειδή ο Καραγκιόζης 
τους έλεγε όλη την ημέρα αστεία και γελούσαν. 
Ο πασάς απείλησε και τον Καραγκιόζη, ο οποίος 
συνέχισε να λέει αστεία, κι έτσι εκτελέστηκε. Ο 
λαός ξεσηκώθηκε, και ο πασάς έχτισε ένα μνη-
μείο, τον λεγόμενο τάφο του Καραγκιόζη, που 
σήμερα στέκει ακόμα στην Προύσα και είναι 
επισκέψιμος. Από τις τύψεις όμως αρρώστησε 
κι έβαλε τον Χατζηαβάτη να τον διασκεδάζει 
λέγοντάς του αστεία του Καραγκιόζη. Έτσι, μια 
μέρα που του έλεγε ιστορίες, ο Χατζηαβάτης 
έκοψε ένα χαρτί στη μορφή του Καραγκιόζη, 
και το κουνούσε μπροστά από ένα τεντομένο 
πανί. Η ιδέα αυτή άρεσε στον πασά, και έστειλε 
τον Χατζηαβάτη σε περιοδεία να παρουσιάσει 
την τέχνη του. Μία από αυτές τις παραστάσεις 
είδε και ο Μπράχαλης, και την έφερε στην Ελ-
λάδα.
Κατερίνα Σκρουμπέλου    

Ύμνος στη Σκιά
«Ύμνος στη σκιά». Έτσι αποκαλείται η εκπλη-
κτική έκθεση που έλαβε χώρα στο Μουσείο 
Μπενάκη στην καλοκαιρινή Αθήνα, στα 
πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών. Η έκθεση, σε 
επιμέλεια του Paolo Colombo, μας σύστησε 
νέες φόρμες και μορφές της σκιάς, όπως αυτές 
«εφαρμόζονται» και απεικονίζονται στην 
μοντέρνα τέχνη. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να 
δούμε δουλειές οκτώ σπουδαίων καλλιτεχνών, 
όπως του Τούρκου Haluk Akakçe, της Σουηδής 
Natalie Djurberg, του Νοτιοαφρικανού Wlliam 
Kentridge, της Αφροαμερικανίδας Kara Walker 
αλλά και της δικής μας Χριστιάνας Σούλου. 
Οι Έλληνες - καθόλα εξοικιωμένοι με το θέμα 
της σκιάς, λόγω του δημοφιλούς Καραγκιόζη  
είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν φιλμ, εγκα-
ταστάσεις, φωτογραφίες, κολλάζ, φιγούρες 
και άλλα είδη έκφρασης και τέχνης των οκτώ 
καλλιτεχνών, πάνω στο ζήτημα της σχέσης του 
παραδοσιακού Θεάτρου Σκιών και της νέας 
αφηγηματικής τάσης της μοντέρνας τέχνης.
Εμείς ξεχωρίσαμε την δουλειά της Kara Walker, 
της 40χρονης Αφροαμερικανίδας καλλιτέχνι-
δος. Τα έργα της έχουν να κάνουν κυρίως με 
τη βία, την οργή, το ρατσισμό, τις φυλετικές 
διακρίσεις, την σκλαβιά, τη σεξουαλικότητα 
και με άλλα θέματα ταμπού που ο κόσμος της 
Δύσης δεν μπορεί εύκολα να δει. Είναι κυρίως 
γνωστή για τα μεγάλα - σε διαστάσεις δωμα-
τίου - ταμπλό της, σχεδιασμένα από μαύρες 
κομμένες σιλουέτες, κατάλληλα φωτισμένες. 
Τα έργα της μπορούν να σοκάρουν, ανατρέπο-
ντας φόρμες, στερεότυπα, πιστεύω, αντιλήψεις 
για την ανθρώπινη συμπεριφορά και τον κό-
σμο. Άντρες που χαϊδέουν παιδιά κρατώντας 
μαχαίρια, παιδιά που κάνουν στοματικό έρωτα 
σε απαγχωνισμένους άντρες, στρατιώτες που 
ψήνουν κεφάλια ιθαγενών, γυναίκες που διώ-
χνουν τις σκλάβες με μια μόνο σκούπα. Μια 
βόλτα από την έκθεση θα είναι μια τεράστια 
εμπειρία για τον καθένα. Βίντεο και παρουσιά-
σεις της Kara Walker μπορείτε να βρείτε πάρα 
πολλά στο youtube.
Αλέξανδρος Χαντζής

The inside scoop!
Ο Φίλος του καλοκαιριού
Τα πιο δημιουργικά και διασκεδαστικά 
καλοκαίρια των παιδικών μου χρόνων... 
Θυμάμαι να πλησιάζει η ώρα οχτώ και 
κάθε βράδυ να ξεκινάω από το σπίτι 
μ'ένα πλατύ χαμόγελο κατευθυνόμενη 
προς την παραλία. Στο δρόμο συναντώ 
πολλούς γνωστούς που μου πιάνουν 
την κουβέντα. Η δική μου σκέψη, όμως, 
είναι στο Θέατρο Σκιών και στην απο-
ψινή ιστορία του Καραγκιόζη. Μπαίνω 
μέσα, χαιρετάω τον ευγενικό κύριο στο 
κυλικείο και τρέχω πίσω από τον μπερντέ 
σιγοτραγουδώντας το «Έλα μωράκι μου» 
του Κυριαζή που παίζει κάθε βράδυ πριν 
την παράσταση. Ο Σάκης ο Λέντερης, ο 
καραγκιοζοπαίχτης του Λουτρακίου κά-
θεται σε ένα τραπεζάκι μαζί με τη γυναί-
κα του περιμένοντας τον κόσμο να έρθει. 
Πειράγματα, κουβέντες, γέλια κι όταν 
φτάνει η ώρα της έναρξης με στέλνει να 
δω αν έχει γεμίσει το θέατρο. Κάθε βράδυ 
το Θέατρο Σκιών είναι κατάμεστο κι εγώ 
νιώθω χαρούμενη που έχω την ευκαιρία 
να βρίσκομαι πίσω από το λευκό πανί και 
να μαθαίνω την τέχνη του Καραγκιόζη. Η 
καθημερινή μου αγωνία είναι αν θα μου 
εμπιστευτεί ο Σάκης μεγαλύτερες φιγού-
ρες εκτός από τα κολλητήρια, τα οποία 
κουμαντάρω με ευκολία. Όταν μου δίνει 
για λίγο τον Χατζιαβάτη ή τον Μορφο-
νιό, χαίρομαι και βάζω τα δυνατά μου να 
μην τρέμει η φιγούρα στα χεράκια μου, 
καθώς δεν είμαι πρώτο μπόι. Κοιτάζω 
το Σάκη με θαυμασμό που μπορεί και 
κάνει τόσες διαφορετικές φωνές και εύ-
χομαι μια μέρα να κρατήσω κι εγώ τον 
Καραγκιόζη με το ένα χέρι. Όταν τελειώ-
νει η παράσταση αγόραζω μία φιγούρα 
με το πεντακοσάρικο της γιαγιάς και 
εμπλουτίζω τη συλλογή μου. Μαθαίνω 
τι ιστορία θα παιχτεί αύριο, χαιρετώ την 
καραγκιοζοπαρέα και ανανεώνω το ρα-
ντεβού μου. Κάθε βράδυ η ίδια βόλτα κι 
όμως οι περιπέτειες του Καραγκιόζη την 
κάνουν τόσο διαφορετική και ξεχωριστή. 
Δεν παρακολούθησα ποτέ το Θέατρο 
Σκιών του Σπαθάρη... Ο Καραγκιόζης, 
όμως, ήταν κι ο δικός μου αγαπημένος 
καλοκαιρινός φίλος.
Μαργαρίτα Τζαβάρα    



01.
Dr. Hannibal Lecter- Η 
σιωπή των αμνών Jonathan 
Demme, 1991
Η αγαπημένη του συνταγή είναι 
άνθρωπος με φάβα και ένα 
μπουκάλι καλό, κόκκινο κρασί 
(κατά προτίμηση chianti). Στην 
πραγματικότητα του αρέσει τόσο 
πολύ, που έχει γίνει η αιτία για 
την δολοφονία τουλάχιστον 14 
ανθρώπων. Παρόλα αυτά, 

ο Hannibal Lecter δεν είναι ο 
κλασικός ψυχοπαθής. Είναι καλλι-
εργημένος, πανέξυπνος, άριστος 
γνώστης της ψυχολογίας, λάτρης 
της τέχνης. Δηλαδή μοιάζει  να 
είναι υπεράνω πάσης υποψίας 
.Πόσο μάλλον όταν έχει βοηθήσει 
το FBI στη σύλληψη ουκ ολίγων 
serial killers! Στην πραγματικό-
τητα, όμως, ενώ μπορεί να κάνει 
τον καθένα έρμαιο των ορέξεων 
του, τους σκοτώνει μόνο όταν 
δεν μπορεί να εκπληρώσει τους 
στόχους του με κάποιον άλλο 
τρόπο, μην διστάζοντας ακόμα 
και να ακρωτηριάσει μέλη του 
σώματος του για να αποφύγει 
τον άσκοπο φόνο. Συχνά μάλιστα 
δείχνει πιο ανθρώπινος από τους 
διώκτες του. 
Νικόλας Κοκκάλης  

02.
Joker- Σκοτεινός Ιππότης 
Christopher Nolan, 2008
Αναρχικός, παράφρων, ευφυής, 
κλόουν, δολοφόνος. Αυτός είναι 
ο βαθύς -αρκετά μακριά απ' την 

κόμικ καρικατούρα- πρόσφατος 
Joker του Heath Ledger. Σκοπός 
του το χάος. Εμπόδια ο Batman 
κι ο αδέκαστος δικαστής Harvey 
Dent. Με μια ερμηνεία που 
τείνει προς το μύθο  λόγω του 
πρόωρου χαμού του και της 
μεταθανάτιας οσκαρικής νίκης, ο 
Ledger αποτύπωσε τον αμοραλι-
σμό, τη σχιζοφρένεια και τη μανία 
στο χαρακωμένα χαμογελαστό 
του πρόσωπο. Ο Joker του θα 
θέσει ηθικά διλήμματα, θα τονίσει 
το άηθες ενδότερο του θνητού 
ανθρώπου, θα σπείρει πανικό και 
θάνατο στη διαβρωμένη Gotham, 
θα χτενίσει ναρκισσιστικά την 
ξεβαμμένη, πράσινη φράντζα του 
και δικαίως θα αναρωτηθεί “Why 
So Serious?”. 
Θανάσης Αγγελόπουλος

03.
Η Εγκληματική Ζωή του 
Αρτσιμπάλδο ντε λα Κρουζ 
Luis Buñuel, 1955
Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμέ-
νης ταινίας είναι ότι προσιδιάζει 
περισσότερο στην κωμωδία παρά 
στο θρίλερ. Άλλωστε, μένουν 
αμφιβολίες σχετικά με το κατά 
πόσο η ζωή του Αρτσιμπάλδο 
είναι όντως εγκληματική. Το 
πάθος του ήρωα για την εγκλημα-
τικότητα ξεκίνησε παιδιόθεν, και 
κατά σύμπτωση, όταν η νταντά 
του σκοτώθηκε από ατύχημα την 
ώρα που ο μικρός Αρτσιμπάλδο, 
παίζοντας, τη σκεφτόταν νεκρή. 
Έκτοτε, θεωρώντας ότι ο ίδιος τη 
σκότωσε, αρέσκεται να σκοτώ-
νει γυναίκες, αντικαθιστώντας 
έτσι τη σεξουαλική του ορμή. 
Όμως τα υποψήφια θύματά του 
δε σκοτώνονται τελικά από τον 
ίδιο, αλλά από διάφορες αιτίες 
συμβαίνουσες λίγο μετά την από-
πειρα δολοφονίας. Επιθυμώντας 
να αναγνωριστεί από τον κόσμο 

η δολοφονική του ικανότητα 
οδηγείται στην αστυνομία ζη-
τώντας να συλληφθεί ως ένοχος 
τεσσάρων φόνων. Ο Bunuel 
σκιαγραφεί επιτυχώς έναν ψυχρό 
και μυστήριο χαρακτήρα.
Θοδωρής Ηλιόπουλος

04.
Ο Ηδονοβλεψίας Michael 
Powell, 1960
Ο Karl Lewis για τον έξω κό-
σμο είναι ένας ανασφαλής και 
ευγενικός οπερατέρ που προτιμά 
να παρατηρεί τη ζωή πίσω από 
το φωτογραφικό του φακό. Στην 
πραγματικότητα, όταν βρίσκεται 
πίσω από την κάμερα, που θυμίζει 
έντονα πολυβόλο όπλο και απο-
τελεί προέκταση του χεριού του, 
μεταμορφώνεται σε ένα μανιακό 
δολοφόνο που προσφέρει ένα 
νέο είδος τρόμου και ταυτόχρο-
να μια πρωτόγνωρη φρίκη στα 
θύματα του. Βαθιά επηρεασμένος 
από τα τραύματα της παιδικής 
του ηλικίας και από τη σχέση με 
τον επιστήμονα πατέρα του, που 
τον έκανε πειραματόζωο για τις 
ανάγκες της έρευνας του πάνω 
στον ανθρώπινο τρόμο, γίνεται 
ηδονοβλεψίας και γνωρίζει στους 
ανθρώπους το φόβο που βίωνε 
μικρός. Η διεστραμμένη φύση 
του κινηματογραφικού μέσου 
γίνεται έτσι φανερή και εμείς ανα-
λογιζόμαστε αν κάθε φορά που 
βλέπουμε μία ταινία γινόμαστε 
για λίγο ηδονοβλεψίες…
Βίκη Δημητροπούλου

05.
Ο Δράκος του Ντύσελντορφ
Fritz Lang, 1931
Η ταινία που εισάγει το 1931 τον 
όρο «κατά συρροή δολοφόνος» 
και ζωγραφίζει περίτεχνα το σύν-
θετο πορτρέτο μιας σχιζοειδούς 
προσωπικότητας, προτού ακόμα 

ο κινηματογράφος  ανοίξει τα μάτια 
προς την ψυχαναλυτική προσέγγι-
ση. Ο Hans Beckert (φορώντας το 
διεστραμμένο baby face του Peter 
Lorre) είναι η αρχετυπική εικόνα 
ενός ψυχοπαθή, ένα κράμα αθω-
ότητας και ενοχής, γέννημα ενός 
αρτηριοσκληρωτικού  συντηρητι-
σμού και θρέμμα των εσωτερικών 
του φαντασμάτων. Κακοποιεί και 
σκοτώνει μικρά παιδιά γιατί απλού-
στατα δεν μπορεί να κάνει αλλιώς! 
Το χέρι του κινεί η αναπόδραστη 
νομοτέλεια μιας άρρωστης κοινωνί-
ας και ενός άρρωστου μυαλού. Δεν 
θέλει κάτι άλλο η συνταγή. «Ποιος 
μπορεί να με κρίνει αφού δεν θα εί-
ναι εγώ;» ρωτά με γουρλωμένα μά-
τια ο στιγματισμένος Κάιν ενώπιον 
του παρωδιακού δικαστηρίου που  
τον καταδικάζει σε θάνατο στην 
ανθολογημένη σκηνή του τέλους, 
μετατοπίζοντας έτσι την ενοχή στο 
άλλο ταμπλό. 
Ανδριάνα Κορασίδη

06.
Η Λάμψη
Stanley Kubrick, 1980
Ο Jack Torrance εγκαθίσταται μαζί 
με την γυναίκα του Wendy και τον 
γιο του Danny στο ξενοδοχείο 
Overlook, ως επιστάτης κατά την 
χειμερινή περίοδο. Μόλις πέφτει το 
πρώτο χιόνι,  ο Jack αρχίζει να τρε-
λαίνεται. Αναζητά μάταια έμπνευ-
ση για το βιβλίο που γράφει. Η 
αρνητική αύρα του στοιχειωμένου 
ξενοδοχείου ξυπνάει τον άλλο του 
εαυτό, αυτόν από τον οποίο ήθελε 
να ξεφύγει όταν έπιανε δουλειά ως 
επιστάτης. Επανέρχεται ο αλκοο-
λισμός του, οι άγριοι τσακωμοί με 
την γυναίκα του, κυριαρχούν τα 
σκοτεινά του ένστικτα. Ο λαβύ-
ρινθος του αχανούς ξενοδοχείου 
γίνεται λαβύρινθος του μυαλού του 
και τα φαντάσματα του Overlook, 
με πρώτο τον προηγούμενο δολο-
φόνο και αυτόχειρα επιστάτη, τον 
σπρώχνουν στο απόλυτο σκοτάδι, 
όπου με αλλοιωμένο πρόσωπο και 
ένα τσεκούρι αρχίζει τον δολοφονι-
κό του διονυσιασμό. 
Γιώργος  «Λάβκραφτ» 
Βλαχοδημήτρης 

07.
Se7en
David Fincher, 1995
Ο ψύχραιμος ντετέκτιβ Somerset 

και ο χειμαρρώδης ντετέκτιβ Mills 
καλούνται να συνεργαστούν με 
σκοπό να λύσουν τους γρίφους που 
φτιάχνει ένας παρανοϊκός δολοφό-
νος. Στην ταινία αυτή , ο μανιακός 
δολοφόνος δεν είναι ένα ακόμα 
κλίσε που απλά επιτίθεται σε μια 
συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων.  
Μέσω των δολοφονιών, ο άφαντος 
φονιάς κηρύττει , τονίζοντας τη σα-
θρότητα της σημερινής κοινωνίας 
και την παρέκκλιση του άτομου 
από τις γραφές. Κάθε φόνος είναι 
τιμωρία για ένα από τα επτά  αμαρ-
τήματα που όλοι μας πράττουμε. 
Η μεθοδικότητα και η επιμέλεια 
μαζί με την εκνευριστική ψυχραιμία 
του διαστροφικού ιεροκήρυκα 
κάνουν τους φόνους να μοιάζουν 
με έργα  τέχνης, ενώ ταυτόχρονα οι 
δύο ντετέκτιβ παρουσιάζονται ως 
ανδρείκελα στο σχέδιο ενός παρά-
φρονα,  με μεγάλο του θρίαμβο το 
απρόβλεπτο φινάλε.
Κορνηλία

08.
American psycho
Mary Harron, 2000
Ο Πάτρικ Μπέιτμαν είναι ένας νέος 
γιάπης με μία καλή δουλειά, με 
ένα ωραίο σπίτι και μία νευρωτική 
αρραβωνιαστικιά. Προσέχει πολύ 
την εξωτερική του εμφάνιση και 
έχει εμμονή με την τάξη και την κα-
θαριότητα. Στην πραγματικότητα, 
πρόκειται για ένα πολύ δυστυχισμέ-
νο άτομο που κυνηγάει συνέχεια 
την επαγγελματική άνοδο και την 
κοινωνική αποδοχή ζηλεύοντας σε 
σημείο τρέλας αυτούς που είναι πιο 
νέοι, πιο ωραίοι ή πιο πετυχημένοι 
από αυτόν. Ομοφοβικός σε σημείο 
που θα τον χαρακτήριζες κρυφο-
γκέυ και απόλυτα ανικανοποίητος 
από τα πάντα. Αγγίζει τα όρια της 
παράνοιας και αρχίζει να σκοτώνει 
αντίζηλους και να κατακρεουργεί 
πόρνες..ή τουλάχιστον να το φα-
ντάζεται..Ουσιαστικά αυτή η ταινία 
σατυρίζει τον σύγχρονο τρόπο 
ζωής, την καταναλωτική μανία και 
την αδυναμία επικοινωνίας των 
ανθρώπων με πολύ έξυπνο τρόπο
Δάφνη Παπανικολάου

I may be schizophrenic but at least I have each other…
Βολτάρουν στους λαβυρίνθους του μυαλού τους αναζητώντας αίμα, σχεδιάζοντας τον τέ-
λειο φόνο ή απλώς υπακούοντας σε εσωτερικούς δαίμονες . Η λογική χάνει κάθε έλεγχο και 
το παιχνίδι κρατά η παραίσθηση. Ίσως να μην είναι τυχαίο τελικά που οι μεγαλύτερες προ-
σωπικότητες στον κινηματογράφο αποδείχτηκαν σχιζοειδείς. Αιματηρά σχιζοειδείς…
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Ιστορία αριστουργήματος

Ψυχώ
Alfred Hitchcock
1960

Αν θεωρείς την Ψυχώ αριστούργημα, δεν 
παραβλέπεις τη χειρουργική σκηνοθετικό-
τητα του Hitchcock. Γιατί η ταινία πρόκειται 
για ψυχολογική εγχείρηση, από πλευρά είτε 
δημιουργίας είτε αντίκτυπου. Η επιλογή 
Perkins αποτελεί χαρακτηριστική μορφή 
λανθάνουσας διαστροφής. Η ιδέα του 
ερημικού motel μπορεί τώρα να αποτελεί 
common place, αλλά για την εποχή εκείνη 
σίγουρα δεν ήταν συνήθης. Η μουσική του 
Herman στριγγλίζει συντονισμένη με την 
ένταση της ταινίας. Οι γωνίες λήψης απο-
τελούν το μεγαλείο της διπλωματικότητας. 
Πάρε για παράδειγμα τη σκηνή με τον φόνο 
στο μπάνιο που, χωρίς premierικά μοντάζ 
και λοιπούς από μηχανής θεούς, χωρίς να 
είναι splatter αλλά ούτε ψυχολογικός εκβια-
σμός, σερβίρει τη φρίκη αχνά, αλλά δυνατά 
και χτυπά ρεκόρ σε παρωδίες. Η αποθέω-
ση του χιτσκοκικού εγχειριτισμού έρχεται 
σαν τρυπάνι στο οιδιπόδειο σύμπλεγμα. Η 
εκδοχή μάνας-γιου βγαίνει με τρόπο που 
τριγυρνά μεταξύ αστείου, τραγωδίας και δι-
αστροφής, που φωνάζει ότι εδώ ο Hitchcock 
αυτοσχεδιάζει και του δίνει και καταλαβαί-
νει. Μόνο και είχε προλάβει ο Freud την 
ταινία. Θα είχε γράψει κάθε δυνατή κριτική 
και το άρθρο αυτό απλώς δεν θα υπήρχε.

Δανάη Σιέρρα
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I don’t care if Monday’s blue
9.30 και ξυπνάω από τον ήχο του blue 
monday..Ω,ναι..Δευτέρα.. μουντή και άχαρη 
όπως πάντα..11.30 φτάνω στη δουλειά. Τα 
τηλέφωνα χτυπάνε αλύπητα και από τα γύρω 
γραφεία ακούω τα ίδια ποιηματάκια από 
διαφορετικές φωνές. “ντριν-ντριν”. Το δικό 
μου τηλέφωνο. Για τις επόμενες τρεις ώρες 
ακούω ευγενικές φωνές, περίεργες ομιλίες 
και συνδρομητές που φωνάζουν και βρίζουν. 
Ασανσέρ και “ισόγειο”. Τα αυτιά μου βουίζουν. 
Βγαίνω στο δρόμο και προχωράω στους 
γεμάτους θορύβους δρόμους της Αθήνας. Άν-
θρωποι που μιλάνε στα κινητά, παιδάκια που 
τσιρίζουν, εξατμίσεις αυτοκινήτων, μαρσαρί-
σματα, κορναρίσματα. Ένας πλανόδιος μουσι-
κός δίνει μια πιο ευχάριστη νότα στη μέρα..Το 
κινητό μου και το Y control με επαναφέρουν 
στην πραγματικότητα. Το βράδυ για ποτό σε 
κάποιο μπαράκι με χαλαρή μουσική και μετά 
άραγμα στο μπαλκόνι και ηρεμία. Το μόνο 
που ακούγεται είναι το θρόισμα των φύλλων 
από τον αέρα, τα παγάκια στο ποτήρι μου και 
η ανάσα του Fidel..Και ξαφνικά “Βασίιιιλη”...ο 
γείτονας σπάει τη σιωπή..”Ρε Βασίιιιληη”...

Tuesday’s grey
Η Τρίτη είναι η πιο αδιάφορη μέρα της εβδο-
μάδας. Αντικειμενικότατα. Και εγώ ξύπνησα 
λοιπόν μια Τρίτη πρωί (προς μεσημέρι). Πήρα 
την σχολική μου τσάντα και πήγα στο σχολείο. 
Αργοπορημένος. Στο δρόμο να μην ακούω 
τίποτα. Μα τίποτα. Φτάνω στο σχολείο. Ανε-
βαίνω στην τάξη. Καλημερίζω τον δάσκαλο. 
«Τί χαμπάρια;» του λέω, χαιρετώντας τον με 
σηκωμένο το μεσαίο δάκτυλο του δεξιού 
μου χεριού. Στο εν τω μεταξύ εγώ να μην 
ακούω τίποτα. Μα τίποτα. Κατά τις 8 βγαίνω 
από το σχολείο. Κοιτάω πίσω μου και βλέπω 
την μεγάλη ταμπέλα, πάνω από την κεντρι-
κή είσοδο. «Οίκος Κωφών». Άλλες τέσσερις 
ώρες και θα είναι Τετάρτη. Αύριο τα μαγαζιά 
κλείνουν στις 4..

And Wednesday too
Τα μάτια ανοίγουν από τον ηλεκτρονικό 
ήχο του κινητού. Το σχολείο απέναντι έχει 
διάλειμμα και τα παιδάκια ουρλιάζουν. Οι 
γάτοι μπήκαν από το πορτάκι (κριιιιιιιι κριιιιιτς) 

και άρχισαν το ζέσταμα των φωνητικών 
χορδών. Μπαίνω στο μπάνιο, στα αυτιά μου 
βουίζει ο εξαερισμός. Χτυπάω έναν καφέ στα 
γρήγορα (τσακ τσακ τα παγάκια) και βγαίνω. 
Έχω τρεξίματα πρωινά. Τα μαθήματα της 
Τετάρτης είναι απογευματινά. Στο αμάξι, το 
ράδιο στο «οn». Γυρνάω το κλειδί, η μουσική 
ακούγεται ξαφνικά και πετάγομαι. Συντονίζο-
μαι στις πρωινές ειδήσεις. Στον δρόμο κόρνες, 
βρισίματα, «που πας μωρή», και γκαπ στους 

καθρέφτες των παρκαρισμένων αυτοκινήτων. 
Το μεσημέρι τα μαχαιροπίρουνα χτυπάνε στην 
πορσελάνη. Περνάει απο κάτω ο παλιατζής. 
Πααλιαααατζήηηηηηης. Τσικ το κλειδί, μπαμ η 
πόρτα, βιάζομαι. Ντιν το ασανσέρ στη σχολή, 
και θρονιάζομαι με θόρυβο σε ένα σκαμπό 
στη μέση της αίθουσας. Ο μαρκαδόρος του 
καθηγητή τρίζει εκνευριστικά. Στον δρόμο 
για τα γερμανικά φοράω ακουστικά και κάνω 
λίσενινγκ περπατώντας. Ακούω μια ηλίθια 

συζήτηση. Στο γυμναστήριο γίνεται συναυλία 
συμφωνικής. Τα μηχανήματα τσιρίζουν σε δι-
αφορετικές συχνότητες. Οι σφίχτες ξεφυσάνε, 
από τα μεγάφωνα παίζουν μπητάκια. Φοράω 
τα ακουστικά και ακούω μια εκπομπή που 
κατέβασα. Όταν ξαπλώσω, ακούω μόνο τα βή-
ματα των περαστικών, που σπάνε τα ξεραμένα 
φύλλα, και τρομάζω.

Thursday I don’t care about you
Πέμπτη ξύπνημα συνήθως κατά τις 11:30 
υπό τους ήχους των Killswitsh Engage  και 
το The arms of sorrow να ακούγεται από το 
κινητό. Κοπανήματα από τοίχο σε τοίχο με 
τους χαρακτηριστικούς «γκουπ γκουπ» ώσπου 
η κατάληξη της πορείας είναι στο μπάνιο 
με την βρύση χωρίς πίεση και το νεράκι να 
πέφτει «τσουρ τσουρ». Το κινητό χτυπάει και 
πάλι, αλλά με Parkway drive και σηματοδοτεί 
την έξοδο προς την πόλη που λέγεται Αθήνα. 
Κίνηση, φασαρία, κακό, φωνές… Χαρακτηρι-
στικοί ήχοι όπως αυτός του κλιματιστικού του 
λεωφορείου και από εκεί και πέρα το «τζιτ» 
της μηχανής που σου τραβάει το εισιτήριο 
στο μετρό και η χαρούμενη φωνή που λέει 
«επόμενη στάση Σύνταγμα»! Κόσμος μπαίνει, 
κόσμος βγαίνει και οι βαλίτσες με τα ροδάκια 
έχουν την τιμητική τους αφού κάνουν πιο 
πολύ θόρυβο και από τανκ. Τελικός προορι-
σμός επιτέλους σε ένα υπόγειο, όπου τέσσερα 
άτομα δημιουργούν ακραίους ήχους…οι 
λιπόψυχοι μακριά!

It’s Friday I’m in love
Ξυπνάς με κόπο. Λες και κουβαλάς πάνω σου 
και την Δευτέρα, και την Τρίτη, και την Τετάρτη 
και την Πέμπτη. Τώρα που ξύπνησες κουβα-
λάς και την Παρασκευή. Κύριοι, κύριοι Cure 
αυτοκτονήστε γιατί είναι Friday αλλά εσύ δεν 
είσαι in love. Στη διαδρομή για τη δουλειά φω-
νάζεις “Viva Las Vegas” και ας πας μόνο μέχρι 
τη Μεσογείων. Στο γραφείο διακηρύσσεις  “I 
fought the law” αλλά όπως every fucking time 

“the law won”. Πόσο αποδοτικός μπορεί άραγε 
να είσαι κουβαλώντας πέντε μέρες στην 
πλάτη σου και απογοητευμένος για την ατυχή 
έκβαση της μάχης με το νόμο; Από ελάχιστα 
έως καθόλου μάλλον, αλλά φυσικά και δεν σε 
νοιάζει γιατί τρως όλη τη μέρα να σκέφτεσαι 
που να βρίσκεται τώρα “the man who sold the 
world”…και χωρίς να το καταλάβεις “le vent 
nous portera” στη μαγική χώρα του σαββα-
τοκύριακου. Λίγο πριν την μετάβαση, νιώθεις 
χαμένος στις σκέψεις σου κάπου δίπλα στη 
“Lucy in the sky with diamonds”. Είναι ωραία 
απόψε γιατί “there is a light that never goes 
out” και σε  οδηγεί “to all tomorrow parties”.

Saturday wait
Painting Shadows από Dead By April και ήχος 
δόνησης  σημαίνουν Σάββατο πρωί και ξύπνη-
μα για παραλία. Ο γολγοθάς του λεωφορείου 
συνοδεύεται από το τρίπτυχο «σπινιάρισμα, 
κορνάρισμα, μαρσάρισμα» και το 12χρονο 
κοριτσάκι του διπλανού καθίσματος που ανα-
κάλυψε το mp3 player του κινητού, ενώ αγνοεί 
παντελώς τα hands-free. Και ενώ το μαρτύ-
ριο διαρκεί μια ώρα και κάτι, η ανακούφιση 
έρχεται στην παραλία όπου το «πλατς-πλατς» 
της θάλασσας και το «τακ-τακ» της ρακέτας 
σε κάνει ευτυχισμένο. Απολαμβάνεις ήλιο , 
θάλασσα ,καφέ με μουσική υπόκρουση από 
το beach bar ή και από το αυτοκίνητο που 
περνάει και του οποίου το ηχοσύστημα βρί-
σκεται στα πρόθυρα της έκρηξης. Στον δρόμο 
του γυρισμού αν είσαι «τυχερός» θα απολαύ-
σεις τους μαγικούς ήχους του ακορντεόν που 
μόλις εισέβαλε στο λεωφορείο και αναζητά 
απεγνωσμένα και παρακλητικά ένα ευρώ. Το 
καθιερωμένο μετά την θάλασσα ντουζ συνο-
δεύει η γειτόνισσα που χαίρεται να τραγουδά 
στο μπάνιο και το «ντριιιν» του κουδουνιού 
που σε αναγκάζει να τρέχεις με την πετσέτα 
ν’ ανοίξεις στο delivery. Και ενώ το υπόλοιπο 
της μέρας συνεχίζεται με μουσικές , φωνές, 
τσιρίδες αποφασίζεις να κοιμηθείς. Και πάνω 

στην προσπάθεια, το party του πάνω ορόφου 
ανεβάζει τα decibel. Δεν έχεις παρά να συμβι-
βαστείς… γιατί μια πόλη σαν την Αθήνα δεν 
μένει ποτέ χωρίς το δικό της soundtrack.

Sunday always comes too late
Μέρα με ιδιαίτερη σημασία για όλους μας. 
Διαφορετικοί ήχοι για τον καθένα μας αναγ-
γέλουν την άφιξή της. Τα after κομμάτια στα 
club που αρχίζουν να αδειάζουν, τα τελευταία 
λαϊκά πριν ξημερώσει Κυριακή, το ραδιόφωνο 
που παίζει στο «βρωμάδικο», έχουν όλα το 
ίδιο χαρακτηριστικό: ότι η επόμενη μέρα που 
ξημερώνει είναι μέρα ξεκούρασης και χαλά-
ρωσης. Συνηθίζω να μην κοιμάμαι μέχρι το 
μεσημέρι αυτής της ημέρας (όσο κουρασμέ-
νος κι αν είμαι!). Προσπαθω να βρω όρεξη να 
βγω να κάνω jogging, με ακουστικά στα αυτιά 
ώστε να έχω κάτι να με ξυπνήσει. Οι ήχοι της 
γειτονιάς είναι διαφορετικοί. Όλα είναι τόσο 
ήρεμα (μερικές φορές σε εκνευριστικό βαθ-
μό). Εκτός από τους εκκλησιαστικούς ύμνους 
από τα ηχεία της διπλανής εκκλησίας που κα-
λούν τους ευσεβείς πιστούς στην Κυριακάτικη 
λειτουργία, τίποτα δεν θυμίζει την βαβούρα 
των υπόλοιπων ημερών. Συνεννοημένοι όλοι 
να ηρεμήσουν για μια μέρα ή απλώς είναι 
όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους; Το σίγουρο 
είναι ότι αυτή η μέρα επιτρέπει στον καθένα 
να φτιάξει το δικό του soundtrack, να κάνει 
σχέδια για άλλη μία εβδομάδα. “Παίζει τίποτα 
την επόμενη εβδομάδα;”

But Friday never hesitate!

Τσαλαβούτησαν στα νερά της Μα-
λακάσας οι: Δάφνη Παπανικολάου, 
Μανώλης Χατζηγιαννάκης, Κατερίνα  
Σκρουμπέλου, Κώστας Καραγεώρ-
γος, Πολύμνια Σουλιώτη, Στέλλα Πε-
πονάκη και Ανδρέας Κωστόπουλος.

The week never starts 
around here…

Κάθε μέρα και διαφορετικές νότες... διαφορετικές 
μουσικές... διαφορετικά χρώματα... Ένα ταξίδι στους 
ήχους της πόλης μας, που διαρκει μία εβδομάδα.
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Διπρόσωπη, 
Οχιά,
Μαχαίρι του ευνουχισμού,
Γυναίκα ύαινα.
Τι έρχεσαι τη νύχτα των αφροδισίων
Και μου δαγκώνεις τα πλευρά; 
Τι κερδαίνεις τα μέλη μου να πριονίζεις
Και να τα σφενδονάς

Μέσα στον ύπνο μου;

«Ο Ζαχαρένιος Εραστής»

Γιώργη Γιατρομανωλάκη,1984

Via Fra´ 
Diavolo, 
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Σ
ε σκοτεινό πλανεύτηκα 
ρουμάνι, τι ήταν ο δρό-
μος ο σωστός χαμένος. 
Ο αχνός ήταν μαύρος σα 
ράχη θαλάσσιου κήτους. 
Η πλάνη μας έφερε στο 
σκοτεινός στενό, όπου 
η μοίρα μας θ’ άλλαζε 
ρούγα. Μια παλιά βίλλα 
έστεκε, γριά σκυμμένη 

με μάτια αινιγματικά τα σφαλιχτά παρά-
θυρά της. Δυο ερωτιδείς στους στύλους 
της εισόδου πρόδιδαν την ανάμνηση μιας 
αλλοτινής ευφορίας. Πίσω απ’ την πύλη δύο 
γλάστρες με μαραμένες γαρδένιες. Στην 
κάθε γλάστρα μέσα, στο χώμα το άγονο 
πάνω δύο αβγά. Το αριστερό, στρογγυλό 
σαν τα βότσαλα της Μαρίνας της Πίζας. Το 
δεξί, αβγό ματαιωμένο με μια ραγισματιά 
σα να ’θελε να βγει νεοσσός μα να το ξανα-
σκέφτηκε σε τι χάος να μεγαλώσει κι άστο 
καλύτερα. Η ώρα δύο, τα αβγά δύο, εγώ 
κι η Καρλότα δύο, μα τίποτε δεν πρόδιδε 
τον αστάθμητο παράγοντα, το τρίτο εκείνο 
πρόσωπο που θα διατάρασσε την ισορ-
ροπία της τραμπάλας μας. Πηχτός καπνός 
φύσηξε απ’ τα βόρεια, μια πυρκαγιά καψά-
λιζε τ’ αμπέλια της πλαγιάς, τα chianti. Αλλά 
όχι, δεν ήταν αυτό. Ήταν αναθυμιάσεις, από 
το πέρα του κόσμου, όπως ο γουέλφος 
ποιητής Δάντης Αλιγκέρι προσγειωνόταν. 
Της Κολάσεως τα καζάνια να μου στολίσει 
με λόγια θεόπνευστα. Μόλις είχα μάθει πως 
πέρασα εκείνο το μάθημα μύθο, τα Λατι-
νικά Ογδόου. Ο Αινείας είχε τρικυμίσει την 
κεφαλή μου για βδομάδες δύο και χρόνια 
πέντε. Μα τώρα είχαμε λύσει τους λογα-
ριασμούς μας. Το μάθημα είχε περαστεί 
κι ο Δάντης, εργατικός μαθητής του μέγα 
διδασκάλου Βιργιλίου είχε έρθει να μου πει: 
«Εσύ, ανάξιε τελειόφοιτε σου ’λαχε από Ηλί-

ας Βιργηλίας να γενείς. Στολή πορφυρή θα 
ντυθείς και δάφνη στο κεφάλι. Μα σκουφί 
επαναστατικό δεν σου πρέπει, τι ειν’ το κε-
φάλι σου κεφάλα κι η κόμη σου κωμική. Η 
capa σου για rezza. Τα που θα δεις με λόγια 
ειλικρινή να τα στορήσεις. Μα πρώτα την 
Αινειάδα άμα δεν περάσεις θνητέ, πτυχίο 
δεν παίρνεις, στης Φιλοσοφικής τις φλόγες 
θα καψαλίζεσαι αιωνίως κι αμετακλήτως…» 
Την πέρασα του είπα. Τούτο Μπένε. 
Η πλάση ζάρωσε γύρω μας κι η Καρλότα 
ένιωσε όπως μια φορά στον ύπνο της 
που την είχα πλακώσει με το χέρι μου στο 
στέρνο της κι ονειρεύτηκε πως την χτίσανε 
σε οικοδόμημα φερετροειδές. «Και σκίφο!» 
τραύλισε αηδιασμένη. Μα δεν υπήρχε κάτι 
το αηδιαστικό εκτός απ’ το σπασμένο αβγό. 
Λιποθύμησα και σκύφος με κρασί για να 
συνέλθω δεν υπήρχε. 
Κάπου ακούστηκε ένα μαντολίνο. Την γεύ-
ση της θαλάσσης, άμα την περάσεις λάθος 
μην κάνεις και την χαλάσεις… Σαπόρε ντι 
μάρε, την ξινίλα μου πάρε!... Πλάτς πλούτς, 
τα πόδια γέμισαν άμμο, το πτυχίο άφησα 
χάμω νιώθω σα σε κρητικό γάμο, ρακές 
κι ο μεθυσμένος ο Δον Μικές. Κι εκείνη, 
ενωμένες όλες σε μία, εκείνη. Κάθε πρωί πιο 
εντυπωσιακή, χαμένες μάχες κάθε μέρα κι 
εγώ ο βασιλεύς της ήττας. Μ’ αρέσει. Από 
τον κήπο σου περνώ κι εσύ δε βγαίνεις 
να σε δω. Δεν έχει άλλο πλέον πια. Πόσο 
ωραία χορεύεις τα πόδια σου σαν της Εύης, 
αξούριστα κι όλο κοιτάζω και δεν μπαίνω 
στο χορό. Τάρα τατά τάρα τατά. Τα μαλλιά 
σου είναι σαν πράσινα μακαρόνια κι όταν 
ονειρεύομαι εκείνα μακραίνουν μακραί-
νουν για να τα μασήσω. Απ’ το στόμα σου 
βγαίνει τραγούδι παρτιζάνικο Ο μπέλα 
τσάο παρτιζάνικο παρμεζάνικο τι; Τυρί να 
σου λούσει τα μαλλιά μακαρόνια μακάρια 
κι αιώνια. Δεν είμαι εκεί που είσαι, δε ζω τη 

ζωή που ζεις, νον σόνο κουελ κι σόνο, νο 
φάτσο λα βίτα και φάι. Και για τον κόσμο 
που μισείς δεν είμαι άλλος και για τον 
κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Είμαι 
του δρόμου, ο κόσμος είναι μικρός. Η 
νεότητά μας κραδαίνει ψηλά το φαλλικό 
άσμα, Πύργο της Πίζας μια στιγμή γερτό κι 
ύστερα στα ίσα του. Ο κόσμος να απορεί, 
να λέει μα ήρθα εδώ να φωτογραφηθώ 
να τόνε κρατάω που γέρνει κι εσείς τον 
ορθοποδήσατε;  Σπανιόλες τουρίστριες 
απογοητευμένες. Τι είναι γλυκιά τούτη η 
νύχτα, τι είναι ώρια. Κι εγώ δεν ξαπλώνω 
περιμένοντας εσένα. Κι εδώ, μπροστά 
στο φινιστρίνι σου της καρδιάς μου 
σου ανοίγω την πένα. Εγώ πάντα εσένα 
σκέφτομαι γιατί εσένα ψυχή μου αγαπώ 
κι όπου πάω, όπου στέκω, όπου σέρνομαι, 
στην καρδιά μου πάντα εσένα βαστώ. Κι 
εσύ πια δεν μ’ αγαπάς ώρια μου πιτσουλί-
να, δεν με πονάς πια, μα τα όμορφά σου 
χειλάκια άνοιξε να μου πεις λόγια αγάπης 
ευλογημένα. Τα αστεράκια που πάνω με 
βλέπουνε και μου φέγγουνε κρυφά απ’ 
το φεγγάρι, και γελούν και μου λένε: Στον 
άνεμο, τα τραγούδια που λες είναι χαμένα. 
Καληνύφτα, σ’ αφήνω και φεύγω, πλάγια-
σε εσύ, τι είναι πικρό που ήρθα εγώ εδώ 
πέρα. Μα όπου πάω, όπου σύρνω, όπου 
στέκω, στην καρδιά πάντα εσένα βαστώ.
Οι εξελίξεις υπήρξαν ραγδαίες. Τα γυαλιά 
μου λιώσανε μέσα σ’ ένα σύννεφο. Βρισκό-
μασταν στο μπάνιο. Οι αχνοί ήταν από 
το καυτό μπάνιο που είχαμε μόλις κάνει. 
Κι ο Δάντης Αλιγκέρι ήταν η Ελένη, που 
φώναζε από το δίπλα δωμάτιο πως τόσην 
ώρα στο ζέσταμα η πίτσα κάηκε πια, πίτσα 
μαργαρίτα που μαδήθηκε. Η Καρλότα 
φόρεσε μπουρνούζι μπλε ανδρικό και 
βγήκε στο διάδρομο να φωνάζει. Ότι είμαι 
για δέσιμο, πάτσο γκρέκο πάτσοοοοο! Έξι 

χρόνια βολόδερνα σε ένα γκρι κτήριο με 
σκάλες, γκρέτζο γκρέτζο γκρέτζο κι όλη 
την ώρα μιλάω για ένα μαγκαζίνο ντελι 
στουντέντι Καλειντόπιουμ! Μπάστα με τον 
Άθω, τον Πολυπόρθο και τον Χρηστάρα-
μη! Τρεις σωματοφύλακες μα εγώ το ένα 
τούτο σώμα το καρλοτινό που από Καρλό 
Σαρλώ ντύθηκε με μουστάκι να κάνω χάζι, 
το ένα τούτο σώμα που σπαρτάραγε τό-
σην ώρα να το καπνίζω τράκα σε ντουμάνι 
δεν το φύλαξα τούτο το ένα σώμα, σω-
ματοφύλακας αεριτζής. Ντουμάνι και δεν 
σκέφτομαι τι θα γίνει ντομάνι. Σωματοφύ-
λακας δεν γίνομαι, άσε που να μεταφράσω 
όσα γράφω δεν μπορώ. Να της τα δείξω 
τα γραμμένα, δεν. Δεν πάει άλλο, έγκωσα, 
λιγώθηκα, διψώ.
Η Καρλότα άρχισε να κατεβάζει απ’ τα 
ράφια βάζα, φωτιστικά, βιβλία. Κάτι ηλέ-
κτριζε το δωμάτιο. Έβαλα τα χέρια στην 
βαλίτσα. Τύλιξα τα δύο τελευταία τεύχη 
του Καλειδοσκοπίου που είχα φέρει μαζί. 
Να της τα δείξω τι και πώς. Άστο καλύτε-
ρα. Τύλιξα τα Καλειδοσκόπια μα εκείνα 
άρχισαν να διαμαρτύρονται σα περιορι-
σμένα περιστέρια. Άνοιξαν τα σαλόνια 
τους σα φτερά και πέταξαν μακριά απ’ 
το παράθυρο. Καλειδοσκόπια να πετάνε. 
Γλάροι με γράμματα τυπωμένα πάνω, 
κατεβατά από ελεύθερα φυλακισμένα σε 
εξακόσιες λέξες. «Οι σοβαροί άνθρωποι 
κάποια πράγματα τα κρατάνε για τον 
εαυτό τους…» ψιθύρισε η Καρλό. 
Ο Λουίτζι ντελε Μπικόκε, ο Λούης Ο 
Βερύκοκος άφησε την σπάτουλα του 
χτίστη. Εργάτης Σικελός ο Λούης άρχισε 
να ξεφυλλίζει απορημένος τα φοιτητικά 
αλαμπουρνέζικα με το καρπούζι στο 
εξώφυλλο. Άλλωστε, τα καρπούζια ως 
γνωστόν δεν τελειώνουν ποτέ.
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Ξ
απλωμένη γυμνή σ’ ένα 
μαύρο στρώμα καταγής, 
στο δεύτερο υπόγειο της 
απελπισίας, δίπλα σ’ ένα 
αναμμένο κερί και ένα άδειο 

μπουκάλι βότκας, αναρωτιόταν αν μια 
ανάμνηση είναι κάτι που έχεις ή κάτι που 
έχασες. Άκουσε έναν ανεπαίσθητο θό-
ρυβο. Κάτι σαν κίνηση αέρα, έφτασε στα 
κουρασμένα αυτιά της από τη γωνία του 
δωματίου. Σύρθηκε ως εκεί και είδε ένα 
μικρό, ίσα με την παλάμη της, Πήγασο να 
ξεπηδά απ’ το σπασμένο καθρέφτη. Την 
πλησίασε, στάθηκε δίπλα στο πρόσωπο 
της και με τα πουπουλένια φτερά του μά-
ζεψε δύο δάκρυα που είχαν ξεμείνει στο 
μάγουλο της. «Ό,τι συμβαίνει μέσα σε μια 
στιγμή, παγιδεύεται για πάντα εκεί. Ανά-
μεσα στο ποτέ και στο πάντα. Η στιγμή 
δεν εκτυλίχθηκε σε πραγματικό χρόνο, 
δεν είχε ορισμένη χρονική διάρκεια, είχε 
μόνο δράστες. Τη στιγμή αυτή δεν υπήρ-
ξαν αντιδράσεις, αντιφάσεις, αντιρρήσεις 
και αντιστάσεις. Αφέθηκες και θα το ξα-
νάκανες χίλιες φορές. Η στιγμή διήρκησε 
λιγότερο 
απ’ 

όσο 
θα 

‘θελες και 
περισσότερο απ’ 
όσο τολμούσες να 

φανταστείς. Και δεν είχε συνέχεια για 
να γίνει έτσι πολύτιμη και μοναδική. 
Επομένως, μη λυπάσαι που η στιγμή δεν 
έγινε ρουτίνα. Να εύχεσαι μόνο να μη σε 
προδώσει ποτέ η μνήμη σου. Και αφού 
δεν περιμένεις και δεν ελπίζεις τίποτα 

άλλο να πάρεις, είσαι όσο ελεύθερη 
χρειάζεται για να ανακαλύψεις τη μαγεία 
της στιγμής. Κάθε στιγμή είναι μια σκηνή 
και η δική σου ήταν καλογραμμένη, πολύ 
καλά σκηνοθετημένη και ακόμη καλύτε-
ρα παιγμένη. Αυτό την κάνει αυτόματα 
ξεχωριστή. Αγνοείς το σκηνοθέτη, αλλά 
αυτό έχει τόση σημασία όση το χρώμα 
του εσώρουχου που φορούσες… Το 
μυστήριο και η ομορφιά κρύβονται στο 
μικρά, τα τόσο δα μικρά πράγματα που 
μπορεί και να χωράνε στην παλάμη σου 
ε; Όποτε την επαναφέρεις στο νου και 
την ξαναζείς έχεις ένα χαμόγελο σχηματι-
σμένο στα χείλη. Πόσο όμορφο χαμόγε-
λο... Αλλά για να χαμογελάς ακόμα και να 
νιώθεις τυχερή, σημαίνει ότι ήσουν πα-
ρούσα με την ψυχή και το σώμα σου. Δεν 
άφησες να σου ξεφύγει ούτε ένα βλέμμα, 
ούτε ένας ψίθυρος, ούτε μια ανάσα. Ρού-
φηξες κάθε σταγόνα συναισθήματος που 
εκκρίθηκε και τώρα είναι όλα σ’ αυτό το 
μικρό μπουκαλάκι, δίπλα στο κουτάκι με 
τη στιγμή. Έτσι η στιγμή σου θα ζήσει για 
πάντα αναλλοίωτη. Και μέσα στη στιγμή 
θα είναι πάντα και εκείνος, όπως τον βίω-
σες εσύ και όχι όπως νομίζει ότι είναι. Το 
ίδιο και εσύ, έχεις καταγραφεί στη στιγμή 
του όπως σε ένιωσε αυτός και όχι όπως 
πιστεύεις ότι ήσουν. Μην έχεις λοιπόν την 
ψευδαίσθηση ότι δημιουργείς ή ελέγχεις 
τις στιγμές. Σε τυλίγουν και σε ξεπερνάνε, 
σε χρησιμοποιούν για να εκδηλωθούν. 
Και σε σένα αφήνουν μόνο την ανάμνη-
ση για να πορεύεσαι…»
Τα λόγια του την έβαλαν σιγά σιγά στο 
όνειρο, ένιωθε άλλωστε τόσο κουρασμέ-
νη… Όταν ξύπνησε, εκεί δίπλα της στο 
πάτωμα είδε ένα μικρό, λευκό φτερό. 
Το μάζεψε και το' βαλε σ’ ένα μαύρο 

κουτάκι.

Αθανασία Γεωργοπούλου

Της στιγμής


