
Ας πάρουμε τα 
πράγματα από 
την αρχή. Πάντα 
βοηθάει. Και ας 

αργήσουμε όσο μπορούμε 
να φτάσουμε στο τέλος, γιατί 
στην συγκεκριμένη ιστορία 
το τέλος είναι κάτι που δεν 
θέλω να πιστεύω ότι συνέβη. 
Γιατί αν πραγματικά συνέβη, 
τότε είμαι πολύ τυχερός. 
Πάρα πολύ τυχερός.
Όλα ξεκίνησαν, στις 21:00 η 
ώρα. Όλα σε αυτή την πόλη 
εξάλλου, τότε ξεκινάνε. Την 
ώρα περίπου που οι γονείς 
επιστρέφουν σπίτι από τη 
δουλειά τους και ετοιμά-
ζονται να υποκύψουν στις 
επιθυμίες των παιδιών τους 
για νυχτερινές βόλτες.
Οι γονείς του Χ και του Σ 
όμως (που για ευνόητους 
λόγους δεν θέλω να ανα-
φερθώ σ’ αυτά τα παιδιά με 
λεπτομέρειες) είχαν σκοπό 
να καθίσουν μέσα εκείνο το 
βράδυ. Το γεγονός ότι εκείνο 
το βράδυ δεν τήρησαν όμως 
το αρχικό τους σχέδιο με 
κάνει να μην νοιώθω τόσο 
άνετα με έννοιες όπως στορ-
γικότητα, αγάπη, φροντίδα, 
προστασία. Βέβαια θα μου 
πείτε πως τίποτα δεν εξακρι-
βώθηκε, αλλά πόσα εξάλλου 
δε μένουν για πάντα κρυφά; 
Εκείνο το βράδυ λοιπόν, ο Χ 
πήγε στο σαλόνι και εξέφρα-
σε την επιθυμία του να πάει 
για μπάσκετ με τον Σ. Ήταν 
αργά, το ήξερε. Και αυτοί το 
ήξεραν. Πάντα όμως η πρώτη 
μέρα των διακοπών αποτελεί 
το καλύτερο επιχείρημα για 
όλα τα παιδιά. Και ο Χ με τον 
Σ δεν αποτελούσαν εξαίρε-
ση. Από τα λίγα που κατάφε-
ρε να ψελλίσει ο Χ τα επόμε-
να 20 χρόνια, καταλάβαμε 
πως οι γονείς των παιδιών, 
τους επέτρεψαν να πάνε με 
τον όρο να παίξουν μόνο στο 
απέναντι γυμναστήριο. 

Όταν ο Χ και ο 
Σ κατέβηκαν 
με τα αθλη-
τικά και την 
μπάλα τους 
και όλα αυτά, 
ξέρετε, που φοράνε τα μικρά 
παιδιά, δεν είδαν κάτι 
διαφορετικό από 
αυτό που 
περίμεναν. Το 
γυμναστήριο, 
όπως και τους τελευ-
ταίους 3 μήνες, ήταν 
κλειστό λόγω επισκευ-
ής. Και αυτό το σημείο 
είναι το κλειδί για 
ό,τι ακολούθησε 
μετά. Τα παιδιά 
πήραν την 
απόφαση να πάνε 
στο επόμενο πιο κοντινό γή-
πεδο, 20 λεπτά από το σπίτι 
τους, κοντά στον παλιό πε-
ριφερειακό δρόμο που τότε 
ήταν έρημος, όπως και τώρα 
εξάλλου. Δεν μου φάνηκε 
αυτό όμως περίεργο, γιατί 
όλα τα παιδιά σ’ αυτή την 
ηλικία το ίδιο κάνουν. Αυτό 
που δίνει ιδιαίτερη σημασία 
είναι πως σύμφωνα με πηγές 
έμπιστες για τους αστυνομι-
κούς, την ώρα που τα παιδιά 
είχαν περίπου διανύσει τα 
πρώτα 500 μέτρα, τα φώτα 
έσβησαν απότομα στο σπίτι. 
Μπορεί να σκεφτείτε ότι 
οι γονείς των παιδιών ήταν 
κουρασμένοι και έπεσαν να 
κοιμηθούν. Αλλά εμένα αυτή 
η ενέργεια μου φαίνεται 
τελείως ακατανόητη. Ποιος 
γονιός που ανησυχεί πέφτει 
για ύπνο όταν τα παιδιά του 
είναι αργά το βράδυ έξω και 
τα στέλνει σε ένα γυμναστή-
ριο για μήνες κλειστό;
Από εδώ και πέρα τα πράγ-
ματα έγιναν ακριβώς όπως 
θα σας τα πω και καλύτερα 
να τα ξεχάσετε το συντομό-
τερο δυνατό. Στις 21:30 τα 
παιδιά έφτασαν στο απομο-
νωμένο γήπεδο και έπαιξαν 
για 20 λεπτά μέχρι που η 
μπάλα έπεσε αρκετά μακριά, 

προς τον σκοτεινό παράδρο-
μο που έβγαζε στον περιφε-
ρειακό. Όπως καταφέραμε 
να καταλάβουμε από τα 
νευρωτικά και τρεμάμενα 
λεγόμενα του Χ, ήταν ο Σ που 
πήγε να πάρει την μπάλα. 
Όταν ο Χ διαπίστωσε πως 
ο αδερφός του αργούσε 
υπερβολικά, πήγε να τον 
αναζητήσει. Αυτό που αντί-
κρυσε ήταν και αυτό που του 
στέρησε την σωστή λειτουρ-
γία του μυαλού του, μέχρι 
τον πρόωρο θάνατό του. 
Δίπλα στην μπάλα, στεκόταν 
ο Σ, φυμωμένος με δεμένα τα 
χέρια μπροστά στην κοιλιά 
του. Από τα σημεία που πριν 
ήταν τα αυτιά του έτρεχαν αί-
ματα που είχαν καλύψει όλο 
το μικρό σώμα του. Τούφες 
από το κεφάλι του είχαν βγει 
ολόκληρες σε τέτοιο βαθμό 
που στην αρχή ο Χ πίστεψε 
ότι ήταν άλλο παιδί. Ο Σ τον 
κοιτούσε κλαίγοντας, χωρίς 
να μπορεί να πάρει ανάσα. 

 Μόνο όταν ο Χ είδε δύο 
φιγούρες να βγαίνουν από το 
σκοτάδι με τη μία να έρχεται 
προς το μέρος του, που αρ-
γότερα θα έλεγε πως ήταν ο 
διάβολος ο ίδιος, ξεκοκάλω-
σε και κοιτώντας για τελευ-
ταία φορά τον αδερφό του 
άρχισε να τρέχει. Δεν σταμά-
τησε παρά μόνο όταν έφτασε 
στο πρώτο μαγαζί που βρήκε 
ανοιχτό και γεμάτο με κόσμο, 
όπου και τους είπε τι συνέβη. 
Όταν οι θαμώνες του μαγα-
ζιού πήγαν στο σημείο που 
υπέδειξε ο Χ βρήκαν μόνο 
την μπάλα, την οποία και 
παρέδωσαν στον Χ. Οι γονείς 
των παιδιών ενημερώθηκαν 
από τους θαμώνες τηλεφωνι-
κά και έσπευσαν στο σημείο 
5 λεπτά αργότερα. 
Το πτώμα του Σ βρέθηκε 
3 μέρες μετά και καλύτερα 
να μην αναφερθούμε στο 
μέγεθος του ακρωτηριασμού 
του. Εκεί που θα ήθελα να 
αναφερθώ βέβαια είναι στο 
μέγεθος της τύχης μου, μιας 
και ήταν τα δικά μου παιδιά 
εκείνα που έπαιζαν σε αυτό 
το απομονωμένο γήπεδο 
λίγο πριν τις 21:00 εκείνο το 
βράδυ. Θεέ μου!
Α.Χ.Χαντζής
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  Skinheads

π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 21:10



Sexual revolution
Ξεκίνησε (και αυτό) την δεκαετία του 60, ως απάντηση 

στην καταπίεση που υπέβαλε ο καπιταλισμός 

στις μάζες. Το τρίπτυχο της αυτοπειθαρχίας, 

εξουθενωτικής δουλειάς, παραγωγής για άμεση 

κατανάλωση δεν άφηνε περιθώρια για επιλογές. 

Το σεξ εξυπηρετούσε καθαρά τις αντιλήψεις μιας 

πουριτανικής κοινωνίας και μοναδικό σκοπό είχε 

την αναπαραγωγή και διαιώνιση του είδους. Λέξεις, 

όπως γάμος, οικογένεια, μητρότητα ήταν κάτι 

παραπάνω από θεσμοί, ήταν μάλλον στερεότυπα 

–όπως και σήμερα άλλωστε- που εγκλώβιζαν τη 

γυναίκα στις επιταγές μιας σοβαροφανούς κοινωνίας 

και την οδηγούσαν συχνά σε αδιέξοδα. Θρησκεία 

4/5   BRAIN
STORMING Δύσκολες μέρες έρχονται. Ακρίβεια, φτώχεια, 

καταστροφή περιβάλλοντος, πόλεμοι, ρατσισμός, 
καταπίεση... Κάτι δεν πάει καλά. Κάπου το έχουμε 
πάρει λάθος. Μήπως μας χρειάζεται μία επανάσταση; 
Και αν ναι τι είδους; Να μερικές ιδέες!

Πράσινη Επανάσταση
Η «επανάσταση» είναι πολύ της μόδας! Πολλοί συνηθίζουν από θέση ισχύος να αραδιάζουν 
δημοσθενικές ρητορείες περί πολιτικών επαναστάσεων και λοιπών «ισμών» με πλούσιες 
βιβλιογραφικές αναφορές κ.ο.κ. Χωρίς καμιά συνέπεια λόγων και πράξεων φλυαρούν ανεδαφικά. 
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτοί οι τύποι δεν είναι παρά γραφικοί ως ασήμαντοι. Το πρόβλημα 
όμως αρχίζει όταν μιλάμε για την ίδια την βιωσιμότητα του πλανήτη που κάνει να φαντάζουν 
οι εθνικές, πολιτικές, σεξουαλικές κ.ά. επαναστάσεις υποδεέστερες. Και το λυπηρό είναι ότι για 
την νέα και εκ των πραγμάτων καθολική επανάσταση τον λόγο έχουν οι καθόλα «βολεμένοι». Οι 
άνθρωποι που χρησιμοποιούν το κλιματιστικό όλη την ημέρα, καταναλώνουν το περισσότερο 
πετρέλαιο λόγω της απαξίωσης των ΜΜΜ και της παράλληλης κατάχρησης του αυτοκινήτου, 
χρησιμοποιούν τα περισσότερα χημικά ως πολιτισμένοι και καθαροί «δυτικοί» και καταχρώνται 
περισσότερη από την ενέργεια που τους αναλογεί, γιατί έχουν μάθει να ζουν υπέρ το  δέον άνετα. 
Είναι εκείνοι που πρώτοι θα αγοράσουν τα αμφιβόλου ποιότητας πανάκριβα βιολογικά προϊόντα, 
τις μη πλαστικές σακούλες, το οικολογικό χαρτί, τα δήθεν οικολογικά προϊόντα καλλωπισμού 
κτλ. Εκείνοι είναι που πρώτοι θα ανακυκλώσουν και βέβαια θα γίνουν χορτοφάγοι.  Κάψ΄ τον 
Γιάννη και άλειψε τον λάδι να ‘γιάνει! Η οικολογική επανάσταση δεν είναι τόσο επουσιώδης για να 
μπορεί να υποστηριχθεί μόνο θεωρητικά. Αυτό έγινε με άλλες επαναστάσεις, κάποιες από αυτές 
ενίοτε υπερεκτιμημένες. Η «πράσινη» επανάσταση θα γίνει 
μέσα από μεστωμένες οικολογικές συνειδήσεις. Σίγουρα 
όχι από ανθρώπους που με λίγα αργύρια προσπαθούν 
να εξαγοράσουν την συνείδησή τους, που στην ουσία 
ξέρουν ότι δεν ήταν και τόσο «οικολογική». Ένα χελιδόνι 
δεν φέρνει την άνοιξη. Γιατί τότε αποσπασματικές κινήσεις 
μη συνειδητοποιημένων ανθρώπων να συνεισφέρουν στην 
αντιμετώπιση του πάσχοντος περιβάλλοντος;         
Μαρία Κουτσανδρέα

Επ... Aνάσταση!
Επανάσταση είναι το βράδυ του Μεγάλου 
Σαββάτου που λέει ο παπάς το Δεύτε λάβετε φώς, 
το Χριστοσανέστη, στρακαστρούκες, δυναμιτάκια 
κι όλοι πάνε να φύγουν για μαγειρίτσα και ψητούρα 
γιατί δεν αντέχουν από την νηστεία. Κι ο παπάς λέει 
«Επ! Ανάσταση! Πού πάτε και φεύγετε χριστιανοί 
μου; Σάμπως νηστέψατε καθόλου σαράντα 
μέρες τώρα και σας έχει πιάσει η πιλάλα να 
ξενηστέψετε; Ντροπή ντροπή… Ούτε δέκα λεπτά 
δεν καθίσατε.» Είναι το κατοχικό σύνδρομο πάτερ, 
πεινάααααααααανε τα παιδιά, στα νιάτα τους είχαν 
και τον Τσε Γκεβάρα στο δωμάτιο, αλλά τώρα τα 
έχει πιάσει μια πείνα, πείνα επαν-άστα να παν στο 
διάλο.  Ηλίας Κολοκούρης

Ένα πρωί θα ανοίξω 
την πόρτα  
ίσα ολόισα στη φωτιά  
και θα μπω όπως και χτες  
φωνάζοντας "φασίστες!!"  
στήνοντας οδοφράγματα 
και πετώντας πέτρες  
μ' ένα κόκκινο λάβαρο  
ψηλά να γυαλίζει στον ήλιο.  
Θ' ανοίξω την πόρτα  
και είναι -όχι πως φοβάμαι-  
μα να, θέλω να σου πω, 
πως δεν πρόλαβα  
και πως εσύ πρέπει 
να μάθεις  
να μην κατεβαίνεις 
στο δρόμο  
χωρίς όπλα όπως εγώ  
- γιατί εγώ δεν πρόλαβα-  
γιατί τότε θα χαθείς 
όπως και εγώ  
"έτσι"  "αόριστα"  
σπασμένη σε κομματάκια  
από θάλασσα, 
χρόνια παιδικά  
και κόκκινα λάβαρα.  
 Ένα πρωί θ' ανοίξω 
την πόρτα  
και θα χαθώ  
με τ΄όνειρο της 
επανάστασης  
μες την απέραντη μοναξιά  
των δρόμων που 
θα καίγονται,  
μες την απέραντη μοναξιά  
 των χάρτινων 
οδοφραγμάτων  
με το χαρακτηρισμό 
-μην τους πιστέψεις!-  
Προβοκάτορας. 
       

Oρισμός
Επ! Ανάσταση! Αυτό είναι η επανάσταση. Σε ειδοποιεί ότι 
κάτι αναστήθηκε, ξύπνησε. Είτε αυτό είναι η σεξουαλικότητα 
ενός εφήβου, είτε η αγωνιστική και ταξική συνείδηση, είτε 
η αγωνία ισότητας των γυναικών, είτε η δίψα ενός έθνους 
για ελευθερία, είτε η ανάγκη για μαζική και οικονομικότερη 
βιομηχανική παραγωγή, είτε η Ωραία Κοιμωμένη. Κάτι 
που κοιμόταν χρόνια τον «ύπνο του δικαίου» ξύπνησε και 
ζητά μερίδιο από τη ζωή. Γιατί ο ύπνος, μπορεί να θρέφει 
τα παιδιά (το αντίστοιχο κάνει και ο ήλιος στα μοσχάρια), 
αλλά υποσιτίζει το πνεύμα. Τα μάτια σου ανοιχτά! Γαρίδα! 
Εν ανάγκη με οδοντογλυφίδες! Δεν είναι καιρός για ύπνο και 
χαλάρωση. Κάθε μέρα σου παίρνουν κάτι που μέχρι χθες σου 
ανήκε και συ κάθε μέρα ψάχνεις για πιο αναπαυτικό στρώμα. 
Έχε το νου σου! Γιατί όποιος και αν κάνει τη μοιρασιά σε 
αυτή τη Γη, θα συμφωνείς και συ, πως τα χει εντελώς χαμένα. 
Αιώνες τώρα δεν ξέρει τι του γίνεται…        
Γεωργοπούλου Αθανασία  

Boudica, η ηγέτιδα μίας επανάστασης
Στο Λονδίνο πλάι στο Big Ben μπορεί κανείς να διακρίνει το χάλκινο άγαλμα 
ενός άρματος. Τα χαλινάρια κρατάει μια γυναίκα. Είναι η Βασίλισσα Boudica 
της Κελτικής Ικένης. Την πλαισιώνουν οι δυο κόρες της. Έτσι φαντάστηκε ο 
γλύπτης Thomas Thornycroft την Βασίλισσα που το 60-61μ. Χ. ένωσε τις Κελτικές 
φυλές σε μια επανάσταση ενάντια στους Ρωμαίους. Ο σύζυγός της, Βασιλιάς 
Prasutagus, είχε επιτύχει την σχετική ανεξαρτησία της Ικένης και πεθαίνοντας, για 
να εξασφαλίσει την ειρήνη στο βασίλειό του, όρισε ως διάδοχο μαζί με τη σύζυγο 
και τις κόρες του τον τότε Ρωμαίο Αυτοκράτορα Νέρωνα. Αντίθετα όμως με τους 
Κέλτες, οι Ρωμαίοι δεν αναγνώριζαν δικαίωμα διαδοχής σε θηλυκούς απογόνους 
και ήραν την ανεξαρτησία της Ικένης. Ως δύναμη κατοχής κατάσχεσαν την γη 
των κατοίκων της. Σε μια επίδειξη εξουσίας και βαναυσότητας μαστίγωσαν 
την Boudica, βίασαν τις κόρες της και έκαναν σκλάβους τα μέλη της βασιλικής 

οικογένειας και τους Ικενιανούς ευγενείς. Η οργή της Boudica και των Κέλτικων φυλών οδήγησε στο ξέσπασμα 
της επανάστασης. Πάνω στο άρμα της οδήγησε τους Κέλτες σε τρεις νίκες, τρεις ισοπεδωμένες πόλεις, ανάμεσά 
τους και το σημερινό Λονδίνο, και τον Νέρωνα στην απόγνωση, να σκέφτεται ακόμα και την απόσυρση των 
Ρωμαϊκών στρατευμάτων από τη Βρετανία. Τελικά, ηττήθηκε και ξεχάστηκε για αιώνες, για να ανασυρθεί από 
τη λήθη στα τέλη του 18ου αιώνα και να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες.       
Σοφία-Μαρία Παλόγλου  

Επανάσταση 
Σαν ορισμός: Επανάσταση, η έκρηξη των 
εσωτερικών και εξωτερικών δυνάμεων του 
ατόμου που στοχεύει στην αποτίναξη μιας 
καθεστώσας δύναμης που αντιτίθεται στις 
ανάγκες και τις ελπίδες ενός συνόλου. 
Όμως μια λέξη που κουβαλάει τέτοιο ιστορικό 
φορτίο μοιάζει να ασφυκτιά σε ορισμούς. 
Επαναδιατυπώνω λοιπόν: Επανάσταση, ο 
στασιασμός του πληρώματος του καταδρομικού 
«Ποτέμκιν» το 1905, η σφαγή των μπολσεβίκων 
έξω από τα Ανάκτορα της Πετρούπολης και η 
μετέπειτα κατάκτηση τους από τα σοβιέτ στα 
1917, η εξέγερση των φοιτητών και μια ολόκληρη 
χώρα σε απεργία το Μάη του ’68, τα ματωμένα 
κάγκελα του Πολυτεχνείου το ’73, το αλησμόνητο 
βλέμμα του Τσε...
Στον Γ. Θ.
Ελένη Ξενικάκη και κοινωνία φρόντιζαν να συντηρούν 

το πρότυπο της καλής και πιστής 

συζύγου, καταδικάζοντας «διαβολικές» 

πρακτικές και αποκηρύσσοντας οτιδήποτε 

παρέκκλινε του «φυσιολογικού». Σήμερα, 

λέξεις όπως προφύλαξη, έκτρωση, 

διαζύγιο, μονογονεϊκές οικογένειες, 

υιοθεσία, τεχνητή γονιμοποίηση, γάμοι 

ομοφυλοφίλων, συνιστούν για πολλούς 

έναν ισχυρό κλονισμό των θεσμών και 

μία σταθερή και αναπόφευκτη πορεία 

της κοινωνίας μας  προς την κόλαση. 

Ευτυχώς που για κάποιους είναι απλά 

η νέα και σύγχρονη πραγματικότητα, 

που ενσαρκώνει τις πιο αληθινές και 

διαχρονικές αξίες : ελευθερία και 

ισότητα…  Κλειώ Κόνδη 

Επανάσταση. 
Μέσα από 
τους στίχους 
της Κατερίνας 
Γώγου
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“Skinhead είναι αυτό που κρατά το πνεύμα μας ισχυρό... Η υπερηφά-
νεια που έχουμε... Ο τρόπος που ζούμε... Η βία που αγαπάμε... Η μπύρα 
και το γήπεδο... Οι χρόνοι που περνάμε μαζί... Στεκόμαστε δίπλα δί-
πλα... ενωμένοι σαν μια πύρινη γροθιά. Η αδελφοσύνη είναι στο αίμα 
μας... Η δύναμη στα χέρια μας!!!                                   Oi!  Oi!  Oi!”

Για την ιστορία...
Στη δεκαετία του ’50, έπειτα από τα δύσκολα 
χρόνια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, η Ευρώ-
πη αρχίζει σιγά σιγά να ορθοποδεί. Η δεκαε-
τία του ’60 βρίσκει τους νέους στη Βρετανία 
κυρίως, να έχουν λύσει σε μεγάλο βαθμό το 
βιοποριστικό τους πρόβλημα και να διαθέ-
τουν πλέον χρήματα για την εμφάνισή τους 
δημιουργώντας διάφορες τάσεις. Teddy Boys, 
Rockers, Mods βρίσκονται στο επίκεντρο.   Το 
καλοκαίρι του ’69 από τον πιο σκληρό πυρή-
να των Mods ξεχωρίζουν οι skinheads, ένα 
ρεύμα που αποσκίρτησε από τη επικρατούσα 
τάση της εποχής που πρόσταζε μακριά μαλ-
λιά, φανταχτερά χρώματα και ακριβά γού-
στα… Στον αντίποδα όλων αυτών και των 
hippies, οι skinheads εμφανίζονται με ξυρισμέ-
να κεφάλια, αρβύλες, τιράντες και T-shirts… 
Οι λόγοι αρχικά πρακτικοί: παιδιά της εργα-
τικής τάξης ξύριζαν τα κεφάλια τους για να 
μην πιάνονται στα μηχανήματα, φορούσαν 
τιράντες για να μην τους πέφτουν τα ρούχα 
και έκαναν παρέα  με τους Rude Boys , Τζαμα-
ϊκανούς μετανάστες που πολλές φορές ήταν 
συνάδελφοί τους από την δουλειά , αντιδρώ-
ντας στα ρατσιστικά στερεότυπα του φυλε-
τικού διαχωρισμού , που επέβαλλαν τα ήθη 
της μεσαίας τάξης και της αριστοκρατίας. 
Αρχικά οι skinheads εμφανίστηκαν ως κίνη-
μα χωρίς κάποια ιδιαίτερη πολιτική αντίλη-
ψη. Ξεκίνησαν με το βλέμμα στραμμένο στο 
ιδιαίτερο στιλ, στο ντύσιμο, στην παρέα και 
τη μουσική: ska, rocksteady, early reggae. 
Στο Love & Peace των Hippies αντιπαρέθε-
ταν τυπικό πουριτανισμό και ανδροπρέπεια. 

Στο κίνημα προστέθηκε η αγάπη για το γή-
πεδο καθώς οι πρώτοι skinheads χωρισμέ-
νοι στις δικιές τους ομάδες πήγαιναν παρέ-
ες στα γήπεδα, ξεχωρίζοντας από τη μάζα 
των φιλάθλων, λόγω της μαχητικότητάς τους. 
Σκληροπυρηνικοί οπαδοί, δεν άργησαν να 
συνδεθούν και με επεισόδια χουλιγκανισμού. 
Οι Skinheads της εποχής στα τέλη της δεκα-
ετίας του ‘60 και αρχές του ‘70 , έπαιρναν μαζί 
τους στα ποδοσφαιρικά γήπεδα την νοοτρο-
πία της προστασίας των ορίων των συνοικιών 
τους. Αντίπαλοι οπαδοί προκαλούσαν αλλή-
λους με χειρονομίες, συνθήματα και εξευτελι-
στικά τραγούδια προοριζόμενα να δώσουν το 
έναυσμα για σύγκρουση μεταξύ των δύο. Τα 
ποδοσφαιρικά παιχνίδια ήταν τέλεια θέατρα 
επίδειξης αγρίων εκφράσεων αρρενωπότη-
τας όπως βαριά κατανάλωση αλκοόλ, ικανό-
τητα στο να παλεύεις και θάρρος. Αυτή είναι 
και η απαρχή του πολιτικού ιδεαλισμού τους.
 To πολιτικό φάσμα στους skinheads ποικίλει 
από την ακροδεξιά, μέχρι την ακροαριστερά, 
ενώ δε λείπουν και οι απολιτίκ skinheads.  Πε-
ρίπου το ‘78 εμφανίστηκαν οι Nazi Skinheads, 
άτομα πολιτικοποιημένα με τον δικό τους τρό-
πο σκέψης παραμένοντας πάντα skinheads 
αλλά και εθνικοσοσιαλιστές. Από εκεί κι έπειτα 
υπάρχουν διάφορες κατηγορίες που απαρ-
τίζονται από: τους αντιρατσιστές skinheads 
οι οποίοι ανήκουν στην οργάνωση SHARP= 
Skinheads Against Racial Prejudice, (ιδρυ-
θείσα το 1987 στη Ν.Υόρκη), εκ διαμέτρου 
αντίθετοι με το νεοναζισμό και το ρατσισμό. 
Μερικοί αντιρατσιστές skinheads, που δεν 
ήταν μέλη της SHARP είχαν εμπλακεί σε πο-
λιτικές ομάδες, όπως: Anti-Fascist Action or 
Anti-Racist Action. Οι  μη-πολιτικοποιημένοι 
skinheads είτε αντιμάχονταν κάθε πολιτι-
κή άποψη γενικά, ή ήταν πολιτικά μετριο-
παθείς, ή διατηρούσαν τα προσωπικά πο-
λιτικά πιστεύω τους έξω από τη skinhead 
υποκουλτούρα. Οι αριστεροί  skinheads εί-
ναι αντιρατσιστές και αντιφασίστες, κρατώ-
ντας μια μαχητική, υπερεργατική θα λέγα-

με, στάση. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει 
τους redskins και τους αναρχικούς skinheads. 
Η πιο δημοφιλής οργάνωση  είναι οι RASH:  
Red and Anarchist Skinheads.  Οι δεξιόφρο-
νες skinheads είναι συντηρητικοί και πατριώ-
τες, αλλά όχι απαραίτητα ακραίοι ή φασίστες. 
Αυτό το είδος μάλλον είναι πιο συνηθισμένο 
στις ΗΠΑ. Οι White Power Skinheads ή neo-
Nazi skinheads είναι ρατσιστές, υπερβολικά 
εθνικιστές και πολύ πολιτικοποιημένοι. Πολλοί 
Nazi skinheads δεν έχουν καμία σχέση με την 
αυθεντική skinhead κουλτούρα της δεκαετίας 
του ’60 από την άποψη του στιλ και των ενδι-
αφερόντων. Οι  SHARPs και οι παραδοσιακοί 
skinheads συχνά τους αποκαλούν boneheads.

Μόδα
Το ντύσιμο των skinhead φανερώνει την εργα-
τική προέλευση και την μαχητική κατεύθυνση 
αυτού του ρεύματος. Μετά την αρχική MOD 
και SKA περίοδο(66-70), που περιελάμβανε 
κοστούμια και πουκάμισα, οι skinhead την δε-
καετία του 70 πέρασαν στα ξεβαμένα jeans και 
τα flying jackets. Κατά τις άγριες συγκρούσεις, 
οι αντίπαλοι δεν μπορούν να τους συγκρα-
τήσουν λόγω της λείας επιφάνειας του flying 
jacket. Το ίδιο ίσχυε και για το κούρεμα αφού 
ο αντίπαλος αδυνατεί να πιάσει τον skinhead 
από τα ανύπαρκτα μαλλιά του! Οι τιράντες συ-
γκρατούν τα jeans παντελόνια που είναι Levis-
Lee-Wrangler, μάρκες που θεωρούνται κλασ-
σικές της εργατικής τάξης την δεκαετία 67-77. 
Επιπλέον, υποτίθεται ότι οι τιράντες ήταν ανα-
γκαίες, αφού οι skins είχαν βαριά αντικείμενα 
στις τσέπες τους (μαχαίρια, στιλέτα, σιδερο-
γροθιές), με αποτέλεσμα να τους βαραίνει το 
παντελόνι! Το σημαντικότερο ίσως συστατικό 
της στολής του skin, είναι οι μπότες Dr.Martens 
με σίδερο όπως και οι αρβύλες των ανθρα-
κωρύχων Getta Grip και Rangers, που τους 
δίνουν ένα ακόμη νόμιμο όπλο στα πόδια. H 
παράδοση θέλει τα κορδόνια στα άρβυλα να 
αντιπροσωπεύουν την ιδεολογική ταυτότη-
τα. Οι skins με punk επιρροές φορούν μαύ-

ρα κορδόνια, οι φασίστες skins άσπρα ενώ οι 
ακροαριστεροί κόκκινα. Από το ‘81 και μετά, 
με τις διάφορες ιδεολογικές τάσεις να έχουν 
κατασταλάξει, κυριαρχεί μια πιο πειθαρχημέ-
νη μορφή με ψηλές αρβύλες, μαύρα στρατι-
ωτικά παντελόνια και μαύρα flying jackets.

Μουσική
“Oi, Oi, Oi…” δεν είναι οι φωνές ενός Εβραί-
ου που έχει χαλάσει το αμάξι του… Είναι το 
μουσικό είδος που αποτελεί τον πυρήνα της 
μουσικής των skinheads. Η ιδιαιτερότητα των 
skinheads δεν έγκειται μόνο στο στυλ, τα ρού-

χα και την κόμμωση αλλά εντείνεται και στη 
μουσική. Όπως το φυλλάδιο που μοιράζεται 
διαδίδει τις ιδέες έτσι και η μουσική χρησι-
μοποιείται ως εμψύχωση για να γίνουν αυτές 
οι ιδέες πράξη. Η κουλτούρα των skinheads 
αρχικά σχετιζόταν με μουσικά είδη όπως η 
soul, ska, rocksteady και η πρώιμη reggae. Ο 
σύνδεσμος μεταξύ skinhead και τζαμαϊκα-
νής μουσικής οδήγησε σε ένα νέο μουσικό 
είδος, τη skinhead reggae. Τη δεκαετία του 
’70 το πιο δημοφιλές μουσικό στυλ ήταν το “2 
Tone” που είναι μίξη ska, rocksteady, reggae, 
pop και punk rock. Μέσα στην ίδια δεκαετία 
επίσης η reggae μουσική άρχισε να εκφρά-
ζει ιδέες και σκέψεις για την ανεξαρτησία της 
μαύρης φυλής, το οποίο ήταν κάτι με το οποίο 
οι λευκοί skinheads δεν μπορούσαν να σχε-
τιστούν. Αυτές οι αλλαγές στη μουσική απει-
λούσαν να αποκλείσουν κάποιους νεαρούς 
οι οποίοι δημιουργούσαν εντάσεις μετα-
ξύ λευκών και μαύρων skinheads που μέχρι 
τότε τα πήγαιναν αρκετά καλά. Αυτό μοι-
ραία οδήγησε στο να εμφανίζονται όλο και 
λιγότερα reggae στοιχεία στη μουσική των 
skinheads έως και την πλήρη εξαφάνισή τους. 
Στα τέλη του ’70 εμφανίστηκε το Oi!. Μουσι-
κά το Oi! συνδυάζει ήχους από punk, ποδο-
σφαιρικούς ύμνους, pub rock και βρετανι-
κή glam rock. Η μουσική σκηνή του Oi! ήρθε 
ως απάντηση στους «λόγιους ανθρώπους 
του πανεπιστημίου που χρησιμοποιούν μα-
κρόσυρτες εκφράσεις για να γίνουν καλλιτε-
χνικοί και… χάνουν κάθε επαφή με το περι-
βάλλον τους» όπως είπε ο κιθαρίστας των 
The Business, Steve Kent. Από τα πιο γνωστά 
Oi! συγκροτήματα είναι τα Angelic Upstarts, 
Blitz, Last Resort, The Burial, The 4-Skins.
Eκτός από το Oi! αναπτύχθηκε και ένα άλλο 
μουσικό είδος γνωστό ως Rage Against 
Communism (RAC). Το πιο αξιοσημείωτο RAC 
συγκρότημα ήταν οι Skrewdriver οι οποίοι ξε-
κίνησαν ως ένα μη πολιτικό punk συγκρότη-
μα και εξελίχθηκαν σε μια νέο- ναζί μπάντα. 
Μουσικά το RAC ξεκίνησε όπως το Oi! και η 

punk rock  και στην πορεία υιοθέτησε στοι-
χεία από heavy metal και άλλα είδη της rock. 

Lifestyle
Το lifestyle των Skinheads διαφοροποιείται 
σημαντικά από αυτό των τυπικών συμμοριών. 
Οι Skinheads αντιτίθενται γενικά στη χρήση 
ναρκωτικών, αλλά είναι φανατικοί οπαδοί της 
μπύρας. Ακόμα, δίνουν έμφαση στις μονογαμι-
κές σχέσεις μεταξύ αντρών και γυναικών, ενώ 
στις συμμορίες είθισται να κυριαρχεί η λογική 
του «κοινοβίου» στη σύναψη ερωτικών σχέσε-
ων με το αντίθετο φύλο. Έτσι, εάν μια γυναίκα, 
προκειμένου να γίνει αποδεκτή από την ομά-
δα των Skinheads, ερωτοτροπήσει με περισ-
σότερα μέλη της ομάδας, είναι σχεδόν βέβαιη 
η αποπομπή της. Όσον αφορά στην οργάνω-
ση των διάφορων ομάδων τους, λέγεται πως 
επικρατεί ένα κλίμα συμφιλίωσης και σπάνια 
δημιουργούνται εχθρότητες ανάμεσά τους. 
Ωστόσο, με ομάδες όπως οι Sharps που τους 
μιμούνται στο ντύσιμο, αλλά υποτίθεται πρε-
σβεύουν τα ακριβώς αντίθετα από τις ακρο-
δεξιές αντιλήψεις ορισμένων Skinheads, η 
αλήθεια είναι πως υφίσταται μια αντιπαλότη-
τα. Τέλος, στην καθημερινότητά τους συμπερι-
λαμβάνονται πράξεις «πολιτικού» περιεχομέ-
νου, όπως graffiti, συγκρούσεις και επιθέσεις με 
αντίπαλες ομάδες ή με ό,τι μπορεί να αντιπρο-
σωπεύει τον εχθρό, καθώς και πάρτυ. Αξίζει να 
σημειωθεί πως στην πλειοψηφία τους, οι δια-
μαρτυρίες τους λειτουργούν κυρίως ως «αντι-
εκδηλώσεις» σε δρώμενα που κατακρίνουν.

Ξύρισαν τα κεφάλια τους οι: Έλενα 
Γαλανοπούλου, Κωνσταντίνος Τά-
σης, Γιώργος Βλαχοδημήτρης, Κων-
σταντίνα Μπαμπάνη, Κλειώ Κόνδη
*Αν σας ενδιαφέρει το θέμα, μη χά-
σετε την ταινία This is England
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Εμφανίζονται αυτάρεσκα είτε ως πρωταγωνίστριες είτε ως κομπάρσοι σε στιγμές χαβαλέ,ευ-

τυχίας, δυστυχίας, θυμού, απογοήτευσης, έκπληξης, πόνου, νεύρων, αγωνίας… Για κάποιους 

από εμάς αποτελούν χρησιμότατα εργαλεία για την επικοινωνία μας ενώ για κάποιους άλλους 

ενοχλητικές ηχητικές παρουσίες! Το σίγουρο είναι ότι οι βρισιές είναι παντού… στον δρόμο, 

στο πεζοδρόμιο, στη δουλειά, στο σχολείο, στην εφορία, στην σχολή, στην tv, στο γήπεδο,… 

every motherfucking last one of you”.
Βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις το βρισίδι απο-
τελεί τον κεντρικό άξονα και χωρίς αυτό δε νο-
είται η ταινία. Έτσι αρκετοί ήταν εκείνοι που σο-
καρίστηκαν βλέποντας το «Σπιρτόκουτο» και την 
«Ψυχή στο στόμα» του Γιάννη Οικονομίδη λόγω 
του φραστικά περιεκτικότατου σε βωμολοχίες 
σεναρίου (τι να πρωτοαναφέρουμε εδώ, θα μας 
πάρει η νύχτα!) που έντυνε πιο άμεσα με αυτόν 
τον τρόπο την περιγραφή της σύγχρονης ελλη-
νικής κοινωνίας.
Συχνά επίσης οι βρισιές σχετίζονται αντισυμβατι-
κά με φιγούρες που «κανονικά» είναι ευγενικές και 
καλοκάγαθες, όπως στην ταινία “Bad Santa” του 
Terry Zwigoff . Ο Billy Bob Thorton είναι ο πρώτος 
σωσίας του Αϊ – Βασίλη ο οποίος είναι σκατόψυ-
χος, αντικοινωνικός, μουνάκιας, αλκοολικός και 
χρησιμοποιεί τη μεταμφίεση του για να ληστεύ-
ει πολυκαταστήματα. Τα πίνει σε ένα μπαρ…η 
σερβιτόρα τον πλησιάζει…επόμενη σκηνή: Η 
κυρία καβάλα στο κύριο σε ένα πάρκινγκ ανα-
φωνεί. “Fuck me Santa, FUCK ME!”  Μτφ: «Πήδα 
με Αϊ - Βασίλη μου!».
Σε άλλες πάλι τα μπινελίκια σκάνε μύτη σε στιγμές 
που «κανονικά» βασιλεύει ο ρομαντισμός, όπως 
στην ταινία “Storie di ordinaria follia” του Marco 
Ferreri η οποία είναι βασισμένη σε διηγήματα του 
Τσαρλς Μπουκόφσκι. Ο Ben Gazzara ενσαρκώ-
νει τον παρακμιακό ήρωα, χωρίς να μιλά σχεδόν 
καθόλου. Η Ornella Muti είναι ένα από τα πολ-
λά αντικείμενα του πόθου του. Μια σχέση σκλη-
ρή και βαθιά. Την κοιτάει μειδιώντας, μέσα στην 
έξαψη της εκείνη του εξομολογείται. «Θέλω να 
πάρεις τη ψυχή μου με το καυλί σου» . 

…στα βιβλία που διαβάζουμε  
Και στη λογοτεχνία όμως έχουν χωρέσει οι βω-
μολοχίες είτε «ύπουλα» και με τρόπο είτε προ-
κλητικά και προβοκατόρικα! 
Ένα από τα πιο γνωστά βιβλία που δέχθηκαν σω-
ρεία καταγγελιών για τη σκληρή και γεμάτη βω-
μολοχίες γλώσσα τους είναι « Τα παιδιά της ζωής» 
του Πιερ Πάολο Παζολίνι. Καταγράφει με ωμότη-
τα τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των νεαρών 
αγοριών στις παραγκουπόλεις της Ρώμης, χρη-
σιμοποιώντας γλώσσα τραχιά και ακατέργαστη, 
αποτυπώνοντας πλήρως τη γλώσσα του υποκό-
σμου. Όταν πρωτοεκδόθηκε, προκάλεσε αναστά-
τωση στη φιλολογική ζωή της Ιταλίας, κατασχέθη-
κε από τα κρατικά όργανα μετά από εντολή του 
τότε πρωθυπουργού της χώρας και ο Παζολίνι 
οδηγήθηκε στο δικαστήριο με την κατηγορία της 
«προσβολής της δημοσίας αιδούς».
Ο Φύλακας στη Σίκαλη του Σάλιντζερ περιέχει 
μία από τις πρώτες εμφανίσεις της φράσης “Fuck 
you” τυπωμένη σε βιβλίο. Στις αρχικές εκδόσεις 
του βιβλίου η Penguin την απέδιδε ως “- you”, μια 
μάλλον «χαζή» σεμνοτυφία. Γραμμένη στον τοίχο 
ενός σχολείου, ο πρωταγωνιστής προσπαθεί να 
τη σβήσει για να προστατέψει την παιδική αθω-
ότητα. «Ούτε χίλια χρόνια δεν θα σου έφταναν 
για να σβήσεις έστω και τα μισά άι γαμήσου από 
όλους τους τοίχους του κόσμου».
Ο Τζέημς Τζόυς, 30 χρόνια νωρίτερα χρησιμοποι-
εί έναν έξυπνο τρόπο για να περάσει άφοβα τις 
σκέψεις του στο χαρτί. Τη λέξη την λένε τα ίδια 
τα παιδάκια, χορεύοντας και τραγουδώντας το 
λογοπαίγνιο “If you see Kay / Tell him he may / 
See you in tea / Tell him from me” (F-U-C-K/…
/C-U-N-T/…).

Ο Ηλίας Πετρόπουλος, ένας συγγραφέας αναρ-
χικός, στα έργα του ασχολήθηκε με τους ανθρώ-
πους του περιθωρίου, από τους ομοφυλόφιλους, 
τις πουτάνες και τα μπουρδέλα μέχρι τους ρεμπέ-
τες, τους κλέφτες, τους φυλακισμένους και τους 
χασικλήδες. Γιατί ενοχλούσαν το σύστημα που 
τόσο σιχαινόταν. Χαλούσαν τη βιτρίνα της μπουρ-
ζουαζίας. Ήταν (και είναι) κομμάτι του ελληνικού 
πολιτισμού όσο κι αν αυτό δεν άρεσε σε πολλούς. 
Τους αγάπησε ως τα μόνα αληθινά στοιχεία σε 
μια δήθεν κοινωνία. Τα θέματα των βιβλίων του 
θεωρήθηκαν προκλητικά και το λεξιλόγιο άσε-
μνο. Καταδικάστηκε, φυλακίστηκε, εξορίστηκε. 
Πραγματοποιώντας την τελευταία του επιθυμία, 
οι στάχτες του να σκορπιστούν στον υπόνομο, 
παρέμεινε ελεύθερος και αντισυμβατικός φτύ-
νοντας στα μούτρα της ελληνικής κοινωνίας τον 
καθωσπρεπισμό της.

Τα μπινελίκια λοιπόν αποτελούν πλέον μέρος της κα-
θημερινότητας μας καθώς έχουν χρόνια τώρα εξα-
πλωθεί από τα αλώνια και έχουν μπει με φόρα στα 
σαλόνια, εισχωρώντας ακόμα και σε παλιότερα «άβα-
τα» με τη μορφή στίχων, σεναριακών διαλόγων και 
τυπωμένων σκέψεων και περιγραφών…
Απενοχοποίηση λοιπόν και κανείς δεν φοβάται το 
πιπέρι πια…

Επιμέλια αφιερώματος Πολύμνια Σουλιώτη

Πιπέρι στο στόμα των Θανάση Αγγελόπουλου, Αν-
δριάνας Κορασίδη, Γιώργου Ρομπόλα, Δάφνης Πα-
πανικoλάου, Κατερίνας Σκρουμπέλου, Σαπφώς Τα-
βούτη, Κώστα Φασουλόπουλου  

…στα τραγούδια που ακούμε
Έκφραση οργής; Ανατροπή των ταμπού; Μετωπική σύγκρουση με το σύ-
στημα; Ή απλώς πρόκληση για την πρόκληση; Ο χώρος της μουσικής έχει 
να επιδείξει «βέβηλους» και «χυδαίους» στίχους που κατά καιρούς αντι-
μετώπισαν τον βαρύ πέλεκυ της λογοκρισίας. Διανύθηκε πολύς δρόμος 
και υπερνικήθηκαν πολλοί «προασπιστές της Εθνικής μουσικής» από τα 
«Αποκριάτικα» της Δόμνας Σαμίου, τα άλμπουμ των Μουσικών Ταξιαρχι-
ών, τα οργισμένα τραγούδια του ελληνικού ροκ (Τρύπες, Ν. Άσιμος κτλ.), 
την «αγχωμένη μαλακία» του Διδυμότειχου Μπλουζ, ώσπου να ακούγεται 
σήμερα πανηγυρικά και από-μπιποιημένα η «Υβρεοπομπή» του Δεληβο-
ριά και να μην προκαλεί εγκεφαλικά στο λεωφορείο η «Ανοργασμικιά» 
του Μηλιώκα ως ringtone!
Ουκ ολίγα παραδείγματα «χυδαιοστομίας» συναντάμε και σε υπερεθνικό 
επίπεδο. Λέξεις τύπου fuck, motherfucker, cunt, asshole κ.τ.ο, στολίζουν 
τραγούδια των Bloodhound Gang, Prince, 50cent, Eminem και ακούγονται 
σχεδόν σαν ηδονικό ξέσπασμα εκ στόματος Archive (Fuck you), Eamon 
(Fuck it, με την επίμαχη λέξη να ακούγεται 33 φορές!), Tenacious D καθώς 
και από πλήθος metal, punk και Hip-hop συγκροτημάτων: Pantera, Tool, 
System of a Down, Rage against the machine, Sex Pistols, Beastie Boys, 
Active Member, Goin’ Through…Τελικά μόνο «ευεργετική» θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί η επίδραση κάθε «καθαρτήριας» επιχείρη-
σης εις βάρος  της μουσικής γλώσσας σε δημιουργούς 

που δεν σκαμπάζουν από «πιπέρι στο στόμα».

…στις ταινίες που βλέπουμε
Στο σινεμά οι βρισιές είναι πολύ συνηθισμένες 

ενώ συχνά «κλέβουν» την παράσταση.
Για παράδειγμα σχεδόν δεν υπάρχει πρόταση 

του Tony Montana στο επικό Scarface που να 
μην συνοδεύεται από το “fuck”! Χαρακτηρι-
στική της εμμονής του Al Pacino στη συ-
γκεκριμένη φράση είναι η ατάκα απόγνω-
σης της συμπρωταγωνίστριας του, Michelle 
Pfeiff er: “Can’t you stop saying fuck all the 

time?”. Σίγουρα, το υβρεολόγιο εδώ δεν εντυ-
πωσιάζει με την πρωτοτυπία του, αλλά κερδί-
ζει το θεατή με το πάθος και τον αυθορμη-
τισμό του! Στην ιστορία έχει επίσης μείνει η 
ατάκα πριν από τους τίτλους αρχής του Pulp 

Fiction που την ξέρει πλέον και η κουτσή Μα-
ρία γιατί και στο πιο άθλιο κλαμπ να παίξει το 

Μισιρλού, πριν αρχίσει θα ακούσεις… 
-“Everybody be cool, this is a robbery!”

-“Any of you fucking pricks move, and I'll execute 

Talk to me dirty!

Lexicon Vulgatum

• πουτσονέρι: η εκροή ού-
ρων εκ του ανδρικού μορίου. 
Συντάσσεται συνηθέστερα 
με αόριστο άρθρο  ή άνευ 
άρθρου. Επί παραδείγματι: 
«Πάω να ρίξω ένα πουτσονέ-
ρι.», « Πωπω, πουτσονέρι μ’ 
έπιασε.» .
• θεόκαυλο: η σταλμένη εκ 
Θεού θεσπέσια παρουσία, η 
προκλητική γυνή που υπο-
βοηθά τη στύση, η προκα-
λούσα ανέγερση ανδρικών 
«πτηνών». Επί παραδείγματι: 
«Το’σκιζα το θεόκαυλο».
• πουτσοσκάμπιλο: η χρήση 
του πέους ως όργανο τιμω-
ρίας ενάντια στο γυναικείο 
πρόσωπο ή τα οπίσθια. Υπο-

κρύπτει ως κίνηση προσπά-
θεια υποταγής ή και εξευτε-
λισμού του τιμωρούμενου 
ατόμου. Επί παραδείγματι 
«Με πλάκωσε στα πουτσο-
σκάμπιλα». 
• μπαλαμούτιασμα: το σύνο-
λο των θωπειών, φιλημάτων, 
γλυκών βωμολοχιών πριν τη 
τέλεση της ερωτικής πράξης. 
Ο ανήρ ο οποίος εμμένει 
στο μπαλαμούτιασμα άνευ 
συνουσίας, ονομάζεται και 
«καληνυχτάκιας». 
• πατσουρογαμίσια: η σε-
ξουαλική συνεύρεση υπέρ-
βαρων αποκλειστικά ατόμων. 
Η λέξις εμφανίζεται πρώτη 
φορά στο μυθιστόρημα του 
Κ. Αυλίδη «Ερωτοβούβαλος» 
• ψωλοβροντάω: σύνθετο 
ρήμα εκ του ψωλή και του 

βροντάω /= αυνανίζομαι
• αρχιδόκαμπος: σύνθε-
τη λέξη εκ του αρχίδι και 
κάμπος /=μέρος γεμάτο με 
άνδρες
• μπουζουκομουνί: σύνθετη 
λέξη εκ των λέξεων μπουζού-
κι και μουνί /=γκόμενα που 
συχνάζει στα μπουζούκια κι 
έχει την ανάλογη ενδυμασία 
και στυλ
• πεοτζούς: σύνθετη λέξη εκ 
του πέους και του αγγλικού 
juice (τζους) που σημαίνει 
χυμός /=γκόμενα που τα 
καταπίνει
• αξιαγάμητος -η: σύνθετη 
λέξη εκ του άξιος και του ρή-
ματος γαμώ /= γαμήσιμος –η
• "Στον πούτσο μου λου-
λούδια και γύρω γύρω 
μέλισσες": συνώνυμο του 

«στ’ αρχίδια μου» /= δεν με 
ενδιαφέρει 
• γκόμενα γαρίδα: γκόμενα 
με πολύ ωραίο σώμα αλλά 
χάλια πρόσωπο
• φακρανάς: αυτός που γαμεί 
και φεύγει (aka fuck and run)

Μπινελίκι από τον τόπο 
σου…
• Μπρουμτάρια (Μυτιλήνη): 
πούστης 
• Γρόθος (Κρήτη): μαλάκας
• Μινάρας (Πάτρα): μαλάκας
• Κουσβός (Χαλκίδα): χαζός
• Κουρλάδι (Ζακυνθος): 
τρελός
• Κτομούνι  (Άμφισσα): χαζο-
γκόμενα



10/11  Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α  

Ώρα 06:30.  Το λεωφορείο γεμάτο κόσμο. Κοιτάζω γύρω μου- 
άνθρωποι διάφορων εθνικοτήτων, ξεκινούν αχάραγα για το 
μεροκάματο: οικοδόμοι, οικιακές βοηθοί, νταντάδες, άνθρω-
ποι με πτυχία και μόρφωση που οι τραγικές συνθήκες των 
πατρίδων τους  τούς έστειλαν μετανάστες σε άλλες χώρες. 
Προσπαθώ να αφουγκραστώ τις σκέψεις 
τους  και να καταλάβω μέσα από τα σπα-

στά ελληνικά τους 
πώς νιώθουν. Στο 
μυαλό μου έρ-
χονται διάφορες 
σκέψεις…

Πώς είναι να φέρεις μέσα σου το βάρος δυο 
πατρίδων; Να αναζητάς την ταυτότητα 
σου και να μετεωρίζεσαι ανάμεσα στις 

μνήμες του τόπου που εγκατέλειψες χωρίς απο-
χαιρετισμό και πιθανόν να μην επιστρέψεις ποτέ 
και στον τόπο που ήρθες με την κρυφή προσδο-
κία να ριζώσεις. Ένα τόπο ξένο που επιθυμείς να 
σε αποδεχτεί, όχι σαν κάτι παρείσακτο και δια-
φορετικό, αλλά ως μέλος του.

Στη γενικότερη αβεβαιότητα των ημερών όλοι 
ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνουμε μετανάστες. 
Ζούμε φαινομενικά σε ένα κόσμο στον οποίο έχει 
επιτευχθεί η κατάργηση των συνόρων.
Στην ελληνική κοινωνία όμως και σε κοινωνίες της 
Ευρώπης, όπως π.χ. της Γαλλίας, έχει αρχίσει να 
εκφράζεται μια έντονη δυσαρέσκεια για τις νέες 
ομάδες που αντιπροσωπεύουν το 10% του πλη-
θυσμού και αποτελούνται από ανθρώπους δια-

φόρων εθνικοτήτων. Ανοίγοντας τα σύνορα των 
χωρών και υποδεχόμενοι χιλιάδες οικονομικούς 
κυρίως μετανάστες  λησμονήσαμε να αποσύρου-
με τα τείχη που υψώσαμε ανάμεσα σε αυτούς και 
σε μας. Αρχίσαμε να ορθώνουμε απέναντι τους 
το τείχος ενός διαρκώς τρεφόμενου λαϊκίστικου 
εθνικισμού, να καλλιεργούμε την ψευδαίσθηση 
της ανωτερότητας και να απομακρυνόμαστε από 
κάθε ξένο κρίνοντας τον εχθρικό. Αυτό ακριβώς 

φανέρωσε την δική μας ιστορική λήθη και αδυ-
ναμία για αποτίμηση του παρελθόντος, μιας 
χώρας που τροφοδότησε μετανάστες σε όλες 
τις γωνιές του αναπτυγμένου κόσμου. 
Το δικό μας ελληνικό όνειρο πέτυχε, ο νεοπλου-
τισμός και η ευφορία της άκρατης κατανάλω-
σης μάς απογύμνωσε από την απλότητα και την 
καθαρότητα του βλέμματος. Η δική μας ζωή 
όλο και απομακρύνεται από τη δική τους . Ο 
ξένος μάς απειλεί, δέχεται να αποτελέσει τον 
αποδιοπομπαίο τράγο για κάθε λογής εγκλη-
ματική πράξη, αδύναμος, μπροστά στην δική 
μας άσκηση εξουσίας και εκμετάλλευσης.
Ένας τόπος που αγνοεί ότι η πολυπολιτισμι-
κότητα θα μπορούσε να αποτελέσει μοχλό 
ανανέωσης.
Οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί ως προς την 
προσωπικότητα, τις επιθυμίες, τις αξίες και κου-
βαλούν μαζί τους τα ατομικά τους βιώματα. 
Όμως διψούν με τον ίδιο τρόπο, να επικοινωνή-
σουν, να γίνουν αποδεκτοί, να αγαπήσουν και 
να αγαπηθούν σε τούτο τον τόπο που έμελλε 
να βρεθούν. Επιζητώντας  να τους αποδεχτού-
με χωρίς προϋποθέσεις , να τους δεχτούμε χω-
ρίς τελικά να θελήσουμε να τους αλλάξουμε. 

ΜΑΡΙΕΤΑ ΚΟΝΟΜΗ ΕΤΩΝ 36, ΑΛΒΑΝΙΑ 
«Το ταξίδι για την Ελλάδα το έκανα μαζί με τον 
αδελφό μου και τον άντρα μου με το φόβο μή-
πως με πιάνανε, μήπως με γυρίζαν πίσω, γιατί 
εμείς ήρθαμε παράνομα. Εγώ δεν ήξερα τα 
Ελληνικά. Στο χωριό στη Σάμο που πήγαμε μι-
λούσαμε Αλβανικά μεταξύ μας και μας λέει μία 
«Εδώ είναι Ελλάδα. Ελληνικά να μιλάτε» Ήτανε 
και μια άλλη εκεί και της λέει: «Κι εγώ στην Αυ-
στραλία που ήμουνα, Ελληνικά μιλούσα με τον 
άντρα μου και με όποιον ήξερα πως ήταν Έλ-
ληνας.» Σε εκείνο το χωριό ήτανε πολλοί που 
είχαν γυρίσει από την Αυστραλία, που ήταν με-
τανάστες και ξέρανε και μας φερθήκανε καλά. 
Νομίζω ότι αυτός που έχει να πει, λέει… είναι 
ανάλογα τον άνθρωπο. Όπως και με τους Αλ-
βανούς. Λένε κλέψανε, σκοτώσανε…όλοι εκεί 
μεγαλώσαμε. Άλλοι κάνουν έτσι άλλοι κάνουν 
αλλιώς. Είναι ας πούμε στον κάθε άνθρωπο. Ρα-
τσιστικά σχόλια … Δεν ξέρω. Ίσως τώρα πια δε 
μου κάνουν εντύπωση. Μίλαγα προχτές με μια 
Ρουμάνα. Της είπε, λέει, μία, εκεί που δουλεύει, 
προχτές: «Εσάς σας βλέπουμε λίγο σαν δού-
λες.» Η Ρουμάνα θύμωνε, γιατί σου λέει «Είναι 
τώρα αυτές, οι πιο πολλές που έχουν τελειώ-
σει ένα Δημοτικό και πάνε και παίρνουν έναν 

πλούσιο και να με βλέπουνε εμένα σαν δού-
λα; Έτσι μού ’πε η Ρουμάνα. «Αλλά, τι να πω;», 
λέει. Στο σχολείο, ο γιός μου, ο Θοδωρής, είχε 
πρόβλημα με τους Αλβανούς πιο πολύ. Εκείνοι 
σώνει και καλά ότι «Κι εσύ είσαι Αλβανός.» Ο 
Θοδωρής έλεγε: «Όχι εγώ είμαι Σαμιώτης. Στη 
Σάμο γεννήθηκα.» Κι εκεί βλέπεις τη διαφορά 
ανάμεσα στα δύο παιδιά μου. Λέει ο Θοδωρής 
στον Αλέξανδρο, τον μικρό: «Να μη λες ότι εί-
σαι Αλβανός, γιατί θα σε κοροϊδεύουνε.» «Και 
γιατί να μη το λέω;», του λέει εκείνος. «Από εκεί 
δεν είμαι; Για ποιο λόγο; Και η Αλκέτα –η φίλη 
του από το σχολείο- είναι από ξένη χώρα, και 
ο άλλος είναι από εκεί και η Αντριάννα είναι 
από Ρουμανία που δεν ξέρει καθόλου Ελλη-
νικά και την κοροϊδεύουνε. Εμένα γιατί να με 
κοροϊδεύουνε;» Υπάρχουν άσχημες εμπειρίες, 
αλλά τις ξεχνάς μετά. Είναι τα καλά που σε κά-
νουν να ξεχνάς. Θεωρώ εγώ τώρα εδώ πέρα 
ότι έχω χτίσει παλάτια. Από τη μια βλέπεις τα 
κακά βλέπεις και τα καλά. Ήρθαμε με μια βα-
λίτσα στο χέρι ούτε χαρτιά ούτε τίποτα. Και να 
έχω τώρα να μεγαλώνω 2 παιδιά. Στο νοίκι; Στο 
νοίκι. Αλλά με το μεροκάματο το δικό μου, με 
τη δουλειά μου, με την αξιοπρέπειά μου… Εί-
ναι πάρα πολλά. Νιώθω ότι έχω κάνει πολλά 

METANAΣΤΕΣ: 
ΜΙΑ ΖΩΗ ΞΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΥ
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Μετά την παράσταση. Η συναισθηματική φόρ-

τιση μεγάλη. Έξω από το καμαρίνι. Αμηχανία. Δυο 

πρόσωπα χαμογελαστά και οικεία. Ο Κρις μας θυ-

μίζει πώς αρχίζει μια γνωριμία: «Όταν αρχίζεις μια 

φιλία, μιλάς πολύ για τον εαυτό σου, πού ήσουνα 

πριν, τι είχες κάνει, για να καταλάβει ο άλλος με 

ποιον έχει να κάνει. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Γι’ αυτό 

στην παράσταση χρησιμοποιούμε τα πραγματι-

κά μας ονόματα.» Ο Νταβίντ μας μεταφέρει την 

εμπειρία του από τη ζωή του στη Γεωργία: «Εγώ 

μεγάλωσα στην Τιφλίδα, μια πόλη που αποτε-

λεί πέρασμα πολιτισμών. Ζουν μαζί Γεωργιανοί, 

Αρμένιοι, Έλληνες και άλλοι. Υπάρχουν πολλές 

χώρες που είναι πολυπολιτισμικές. Όταν μεγα-

λώνεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η συνύπαρξη 

των πολιτισμών γίνεται δικό σου κομμάτι.» Φτά-

νοντας στη Θεσσαλονίκη, όμως, αντιμετωπίζει 

μια διαφορετική πραγματικότητα. «Στην αρχή 

που έμενα στη Θεσσαλονίκη σε μια πολυκατοι-

κία, παρατήρησα ότι οι ένοικοι με κοίταζαν με 

καχυποψία», μας λέει. 

Ένα σημαντικό ζήτημα για τη ζωή τους θίγει ο 

Κρις: «Οι νέοι δεν έχουν πρόβλημα. Το πρόβλημα 

είναι με την κυβέρνηση και, συγκεκριμένα, με τη 

γραφειοκρατία, όταν πάμε να βγάλουμε τα χαρ-

τιά μας. Πρόβλημα με την γραφειοκρατία έχει κι 

ο Έλληνας, βέβαια, αλλά εκείνος μπορεί να φω-

νάξει, να χτυπήσει το χέρι, να απειλήσει. Εμείς 

δε μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τα νεύρα μας 

τα κρατάμε μέσα μας». Και ο Νταβίντ συμπλη-

ρώνει: «Ένας φίλος μου έλεγε χαρακτηριστικά: 

«Δεν έχω το δικαίωμα να μείνω άνεργος!» Γιατί 

πρέπει να δουλεύουμε για να συγκεντρώσουμε 

τα ένσημα για την κάρτα παραμονής». Όμως η 

ανθρώπινη επαφή νικά τη γραφειοκρατία. «Οι 

φίλοι μου είναι σχεδόν όλοι Έλληνες και θυμού-

νται ότι είμαι ξένος μόνο όταν πάω για τα χαρτιά 

μου», λέει ο Κρις.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν τα παιδιά 

των μεταναστών που μεγαλώνουν εδώ. Απορρί-

πτουν τον εαυτό τους, την ταυτότητά τους», μας 

λέει ο Νταβίντ. Ο Κρις εξηγεί: «Έξω συμπεριφέ-

ρονται σαν Έλληνες. Τους έχουν αλλάξει το όνομα 

με κάποιο ελληνικό. Ενώ στο σπίτι τους η μάνα 

τους τούς φωνάζει  με το πραγματικό τους όνο-

μα και μπερδεύονται. Εγώ ήρθα μεγάλος στην 

Ελλάδα. Δεν αντιμετώπισα πρόβλημα ταυτότη-

τας. Ξέρω ότι είμαι Βούλγαρος. Κρατάω από την 

ελληνική νοοτροπία αυτά που μ’ αρέσουν». Και 

ο Νταβίντ καταθέτει την προσωπική του εμπει-

ρία: «Στην πρώτη μου δουλειά στην Ελλάδα το 

αφεντικό μου με φώναζε Αλέκο, επειδή το όνο-

μά μου του ακουγόταν εβραϊκό. Πήγαινα ακόμα 

και γλυκά στη γιορτή μου. Μια μέρα με έβαλε να 

ανοίξω μια τρύπα στον τοίχο, ώστε αν έρχονταν 

για έλεγχο να ήμασταν όλοι εντάξει.» Τα λόγια του 

Νταβίντ μας προβληματίζουν. Για να σε αποδε-

χτούν, πρέπει να σε αλλάξουν. 

Οι πιο συγκλονιστικές και τραυματικές εμπειρίες 

της ζωής τους μεταγγίζονται στο αίμα σου μέσα 

σε μια ώρα στην παράσταση. Κάποια στιγμή εμ-

φανίζονται γυμνοί. Οι άνθρωποι γυμνοί είναι όλοι 

ίδιοι. Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις καταρ-

ρίπτονται από την ίδια τη φύση. Στην παράστα-

ση «Ένας στους Δέκα» ο Νταβίντ, ο Κρις και ο 

Ένκε μας κάνουν κοινωνούς των βιωμάτων 

τους. Μας βάζουν στη ζωή τους. Μετά την πα-

ράσταση η ζωή τους γίνεται ζωή μας. 

Ελένη Ξενικάκη, Σοφία-Μαρία Παλόγλου, 

Ανδριάννα Κορασίδη

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ    ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΤΑΒΙΝΤ ΜΑΛΤΕΖΕ ΚΑΙ ΚΡΙΣ 
ΡΑΝΤΑΝΟΦ, ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΕΝΑΣ 
ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ» ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

πράγματα και έχω κάνει πολλά πράγ-
ματα. Και τα κακά τα ξεχνάς». 
Πόσο εύκολο όμως είναι 
να ξεχάσεις τα «κακά»;
Στην Αμερική του '30, οι Έλληνες απο-
τελούσαν το τρίτο γράμμα του αρκτι-
κόλεξου P.I.G.S.(=Polish, Italian, Greeks, 
Slavs) ως οι αλλοδαποί, οι μετανάστες 
που έκλεβαν, σκότωναν και άρπαζαν 
τις θέσεις χειρωνακτικής εργασίας απ' 
τα χέρια των... «γηγενών»(;!) Αμερικα-
νών. Παρατηρείτε καμιά ομοιότητα με 
το σήμερα της Ελλάδας;
Φέτος οι αρχές της Πάτρας, θεωρώντας 
πως η παρουσία μεταναστών γύρω από 
το λιμάνι, απειλούσε την προσέλευση 
καρναβαλιστών από άλλες πόλεις, 
έκριναν σκόπιμο να προστατέψουν 
το "πολιτισμικό γεγονός της χρονιάς", 
γκρεμίζοντας τα παραπήγματα των με-
ταναστών και δίνοντάς τους διορία λί-
γων ημερών προκειμένου να εξαφα-
νιστούν (ας είναι οπουδήποτε αλλού, 
εκτός από την Πάτρα). Όλα αυτά, λίγο 
μετά τις βίαιες επιχειρήσεις-σκούπα που 
το μόνο που διαχρονικά καταφέρνουν 
είναι η καταστρατήγηση των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και η διαιώνιση του 
προβλήματος, αφού δεν άπτονται της 
ουσίας του.
Το πρόβλημα του ρατσισμού ενάντια 
στους μετανάστες στη χώρα μας δεν 
δημιουργήθηκε μόλις τώρα, κι ούτε εξα-
ντλείται στην καταπάτηση της ανθρώ-
πινης αξιοπρέπειας απ' την Αστυνομία. 
Τον Οκτώβρη του 1999 ο Π. Καζάκος 
σκότωσε 2 μετανάστες και τραυμάτι-
σε σοβαρά άλλους 7, αφήνοντας τους 
5 παράλυτους. "Το κακό έχει παραγίνει, 
γέμισε η Ελλάδα μετανάστες", "με ενο-
χλεί κι η ανάσα τους", "δε μετανιώνω", 
δήλωσε όταν συνελήφθη, κι ας υποστή-
ριξε στο δικαστήριο ότι τον οδηγούσαν 
"φωνές στο κεφάλι" του. Χρόνια μετά, 
το Εθνικό Παρατηρητήριο Ρατσισμού 
και Ξενοφοβίας διαπιστώνει αύξηση 
των επιθέσεων κατά μεταναστών και 
προσφύγων κατά 175% το 2007, ενώ 
μετρούμε ήδη 6 ευρωκαταδίκες για βι-
αιοπραγίες κατά μεταναστών.
Όμως, οι μετανάστες στην Ελλάδα δεν 
πληρώνουν μόνο το τίμημα του παρα-
λογισμού του ρατσισμού, αλλά βιώ-
νουν καθημερινά την εκμετάλλευση 
στο χώρο εργασίας. Δουλεύουν χω-
ρίς ειδίκευση και ασφάλιση, σε ακραίες 
συνθήκες, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες 
αγνοούν την ύπαρξή τους. Μολαταύτα, 
εξακολουθούν να διαπιστώνονται πολύ 
περισσότερα εργατικά ατυχήματα σε 
μετανάστες εργαζόμενους -και μιλούμε 

μόνο για τους καταγεγραμμένους με-
τανάστες εργαζόμενους και τα κατα-
γεγραμμένα εργατικά ατυχήματα, που 
δεν ξεπερνούν το 32% του συνόλου. Το 
ζήτημα αναδείχθηκε κατά την προετοι-
μασία της Ολυμπιάδας του 2004, όταν 
τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα 
έφτασαν τα 13 και οι καταγγελίες για 
απόκρυψη στοιχείων πλήθαιναν ολο-
ένα και περισσότερο.
Και τα «κακά» δε μένουν εκεί.
Τι προβλέπει ο νόμος για τα παιδιά 
των μεταναστών;
Σύμφωνα με το Α1, παρ.1 του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας και βάσει του 
ν.3284/2004, την ελληνική ιθαγένεια 
αποκτά μόνο το τέκνο Έλληνα ή Ελλη-
νίδας. Σπάνια κάποιος αποκτά αυτο-
μάτως την ελληνική ιθαγένεια, χωρίς 
να συντρέχει η παραπάνω προϋπόθε-
ση (όταν για παράδειγμα γεννιέται σε 
ελληνικό έδαφος και δεν αποκτά αλ-
λοδαπή ιθαγένεια ή είναι αγνώστου 
ιθαγένειας).
Στην Ελλάδα, ισχύει το δίκαιο του αί-
ματος και όχι το δίκαιο του εδάφους, 
όπως συνήθως συμβαίνει στα περισ-
σότερα ευρωπαϊκά τουλάχιστον κρά-
τη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν χο-
ρηγούνται πιστοποιητικά γέννησης σε 
παιδιά μεταναστών, ούτε γίνονται εγ-
γραφές σε δημοτολόγια, (γεγονός που 
εξασφαλίζει την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας), με αποτέλεσμα παιδιά 
τα οποία έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει 
στην Ελλάδα, να φτάνουν 18 χρονών 
και να κινδυνεύουν να απελαθούν, ως 
οικονομικοί μετανάστες.
Από την άλλη, οι χώρες καταγωγής δεν 
χορηγούν πιστοποιητικά γέννησης, μιας 
και είναι δύσκολη η απόδειξη συγγενι-
κού δεσμού των παιδιών με τους γονείς. 
Συνεπώς, τα παιδιά αυτά εκτίθενται σε 
ένα αδιανόητο νομικό κενό, δεν προ-
στατεύονται ούτε καν στοιχειωδώς και 
το κυριότερο, δεν αναγνωρίζονται ως 
φορείς δικαιωμάτων, όπως αυτών που 
απολαμβάνουν όσοι έχουν την ελληνι-
κή ιθαγένεια.
Η ανάγκη προσαρμογής του νομοθετι-
κού πλαισίου είναι κάτι παραπάνω από 
επιτακτική, καθώς εκθέτει στην παρά-
λογη αυστηρότητα του νόμου, παιδιά 
που δεν έχουν γνωρίσει άλλη πατρίδα 
πλην της Ελλάδας. Ακόμα, αξίζει να ση-
μειωθεί, ότι παιδιά παράνομων μετα-
ναστών, «κληρονομούν» την παρανο-
μία των γονιών τους και δεν υπάρχουν 
νομικά πουθενά.

«ΟΧΙ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ» 
και άλλες πρωτοβουλίες…

Με αφορμή το προαναφερθέν νομικό κενό, δημιουργήθηκε 
μια καμπάνια με τίτλο «ΟΧΙ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ», με 
πρωτοβουλία 40 κοινωνικών και μεταναστευτικών οργανώσε-
ων. Σκοπός της καμπάνιας αυτής είναι η (αυτονόητη) χορήγηση 
πιστοποιητικών γέννησης στα παιδιά των μεταναστών, που γεν-
νήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα. Το 1995 δημιουργήθηκε 
το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μετανα-
στών, που ανέλαβε συντονιστική δράση έναντι στο ρατσισμό 
και στον εθνικισμό, καθώς και την εκμάθηση ελληνικών. Ακόμα, 
το 1997  δημιουργήθηκε το Στέκι Μεταναστών, το οποίο δι-
οργανώνει συζητήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνελεύσεις. 
Ακόμα αναλαμβάνει τη διοργάνωση του αντιρατσιστικού φεστι-
βάλ, καθώς και την εκμάθηση ελληνικών και χρήσης Η/Υ στους 
μετανάστες. Τέλος, το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών, ξεκίνησε 
με πρωτοβουλία των εργαζομένων από το Μπαγκλαντές και 
ανέλαβε την εκμάθηση ελληνικών κάθε Κυριακή , καθώς και 
την έμπρακτη αλληλεγγύη στους μετανάστες.
Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος…
Η Ελλάδα αποτελεί δεύτερη πατρίδα για πολλούς μετανάστες 
και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, να μας ευαισθητο-
ποιήσει. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη 
μας είναι πως οι άνθρωποι αυτοί αναγκάστηκαν να εγκατα-
λείψουν τον τόπο τους, λόγω κυρίως των αντίξοων συνθηκών 
που βίωναν, αναζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία, μια καινού-
ρια αλλιώτικη ζωή.
Πάνω από 760.000 μετανάστες βρίσκουν στη χώρα μας κα-
ταφύγιο. Πολλοί από αυτούς, παρά τις δυσκολίες που προ-
αναφέρθηκαν, έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία, 
συμμετέχουν ενεργά στις τοπικές κοινωνικό-οικονομικές δρα-
στηριότητες και αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της 
κοινωνικής πραγματικότητας. 
Το ελληνικό κράτος εξυπηρετείται σε μεγάλο βαθμό από αυ-
τούς. Φθηνά εργατικά χέρια, σε συνδυασμό με πολλές ανα-
σφάλιστες ώρες εργασίας ευνοούν κυρίως τους Έλληνες μι-
κροεπιχειρηματίες με συνέπεια την οικονομική τους ευμάρεια. 
Κάτι που συνεπάγεται αύξηση του επενδυτικού κεφαλαίου, 
επέκταση των επιχειρήσεων, δημιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας και ούτω καθεξής. 
Βεβαίως το δαιδαλώδες αυτό μικροοικονομικό σύστημα δεν 
έχει σκοπό να παρουσιάσει πώς επέρχεται η οικονομική ευμά-
ρεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά να τονίσει, ή μάλλον 
καλύτερα να ξεκαθαρίσει πως οι μετανάστες είναι κομμάτι του 
ελληνικού πολιτικό-οικονομικού συστήματος, γεγονός που θα 
πρέπει να σεβαστούμε. Πρωτίστως όμως θα πρέπει να σεβα-
στούμε τους μετανάστες από κοινωνιολογική άποψη, δηλαδή 
ως ανθρώπους, προσωπικότητες, ως κουλτούρα και μετέπειτα 
θα πρέπει να σκεφτούμε τον αγώνα τους, τις θυσίες τους και 
την προσφορά τους σ’ αυτόν τον τόπο. Σε έναν τόπο αναμφι-
σβήτητα συντηρητικό, μα και φιλόξενο.

Βράδυ. Στο λεωφορείο. Ο μετανάστης δίπλα σου αποκοι-
μιέται. Από ώρα έβλεπες τα βλέφαρά του να κλείνουν βαριά 
από την κούραση της ημέρας. Κι εσύ όμως δεν πας πίσω. 
Αύριο θα σηκωθεί πρωί πρωί όπως κι εσύ για να βγάλει το 
ψωμί του. Μοίρα κοινή για τους βιοπαλαιστές, άσπρους, 
μαύρους, μελαμψούς, κόκκινους, κίτρινους…

Mετανάστευσαν οι:
Κλειώ Κόνδη, Ελένη Ξενικάκη, Σοφία-Μαρία Παλόγλου,  Κωνστα-
ντίνος Τάσης, Πηνελόπη Τσιλίκα. 
Στο συντονισμό: Ελένη Γαλανοπούλου
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1. Όταν ακούς «σεξ», το πρώ-
το πράγμα που σου έρχεται 
στο μυαλό είναι:
Α) Κάτι που επιθυμείς πολύ 
αλλά δυσκολεύεσαι να βρεις.
Β) Δεν υπάρχει αυτός ο όρος, 
υπάρχει μόνο ο έρωτας.
Γ) Σεξ; Τί είναι αυτό;
Δ) Το δεύτερο καλύτερο πράγ-
μα μετά τον αυνανισμό.

2. Ποια είναι η άποψη σου για 
το φαινόμενο της «σχεσεο-
φοβίας».
Α) Έχει καταντήσει επιδημία 
αλλά ίσως μπορώ να το κατα-
λάβω.

Β) Δεν έχω ξανακούσει για 
αυτόν τον όρο.
Γ) Εγώ δε φοβάμαι τις σχέσεις, 
οι άλλοι τις φοβούνται μαζί 
μου.
Δ) Δεν με ανησυχεί, όσο δεν 
υπάρχει «σεξοφοβία».

3. Ποιο θεωρείς ότι είναι το 
ιδανικό μέρος για να φλερ-
τάρεις;
Α) Ένα μπαρ. Κλασσικά πράγ-
ματα.
Β) Οπουδήποτε απ’ όπου 
φαίνεται το φεγγάρι.
Γ) To Facebook.
Δ) Δεν είναι απαραίτητο το 

φλέρτ, καθυστερεί τα πράγ-
ματα.

4. Αν είσαι γυναίκα, πώς θα 
χαρακτήριζες τους περισ-
σότερους άντρες που έχεις 
γνωρίσει;
Α) Δειλοί και μαμάκηδες.
Β) Τους νοιάζει κυρίως το κρε-
βάτι και δεν εννοώ το έπιπλο.
Γ) Δεν ξέρω, πάντως τους έχω 
κάνει όλους add στο Hi5.
Δ) Πριν ή μετά το σεξ;

5. Αν είσαι άντρας, πώς θα 
χαρακτήριζες τις περισσό-
τερες γυναίκες που έχεις 
γνωρίσει;
Α) Ανασφαλείς ή τυλίχτρες
Β) Πολύ ρομαντικές ( δυ-
στυχώς για αυτές, τα άσπρα 
άλογα αντικαταστάθηκαν από 

σπορ αυτοκίνητα)
Γ) Δεν ξέρω, πάντως τις 
έχω κάνει όλες add στο 
Hi5.
Δ) Παρτόλες, γι’αυτό τις 
αγαπάμε.

6. Ποιά είναι η γνώμη 
σου για την αντρογυναι-
κεία φιλία;
Α) Δεν υπάρχει αλλά 
ορισμένοι δεν το έχουν 
πάρει χαμπάρι.
Β) Είναι πολύ χρήσιμη. Σε 
βοηθάει να μαθαίνεις τον 
τρόπο σκέψης του άλλου 
φύλου.
Γ) Μμμμ! Δεν το έχω 
σκεφτεί.
Δ) Χαχα! Καλό! Το άλλο με 
τον Τοτό, το ξέρεις;

7. Ποιο από τα παρακά-
τω ερωτικά τραγούδια 
σε εκφράζει;
Α) Ο έρωτας με έρωτα 
περνάει ( Σπ. Σπυράκος)
Β) Love song ( The Cure)
Γ) Fear of the dark ( Iron 

Maiden)
Δ) Φαντάρε μου, φαντάρε μου, 
πάρε με στη στρατώνα. 
(Γλυκερία )

8. Ποια είναι η αγαπημένη 
σου ερωτική ταινία;
Α) Νευρικός Εραστής.
Β) You’ve got mail.
Γ) American Pie.
Δ) Εμμανουέλλα  (όλη η 
σειρά).

Και τώρα οι απαντήσεις…

Υ.Γ. Δεν είμαστε ψυχολόγοι. 
Απλά λίγο καμμένοι…

Θανάσης Αγγελόπουλος- Κα-
τερίνα Κουτσούκη

ΨΥΧΑΝΑ-ΛΥΣΕ ΤΟ

Ραντεβού στο Τραλαλά ήταν 
όλο το Φεστιβάλ για μένα. 
Συναντήσεις με τον αγαπη-
μένο μου Θανάση, καφές, 
υπογραφές, τηλέφωνα. Το 
Φεστιβάλ για το κοινό είναι 
εκείνη η μέρα. Εκείνη η μέρα 
όμως για το Καλειδοσκόπιο 
είναι η τελετή λήξης του. 
Το πραγματικό Φεστιβάλ 
κρύβεται στην προετοιμασία. 
Φέτος, για πρώτη φορά στην 
ιστορία των Καλειδοσκοπια-
κών Φεστιβάλ, η Φιλοσοφική 
δεν μας παραχωρήθηκε. 
Εργασίες για αμίαντο στα 
πατώματα είχαν ξεκινήσει. Το 
θυμάμαι εκείνο το τηλεφώ-
νημα. Ήμουν σε ένα μπαλκό-
νι ενός άδειου διαμερίσματος 
που κοιτούσε στη θάλασσα. 
Ήταν μεσημέρι, είχε ησυχία, 
όπως κάθε μέρα της Μεγά-
λης Εβδομάδας. Το νέο ήρθε, 
και ήταν σαν να εντάθηκε 
η ησυχία, σαν να μεγάλωσε 
το πένθος. Παρ’ όλα αυτά, οι 
προετοιμασίες συνεχίστηκαν 
κανονικά, ενώ έπρεπε να 
βρεθεί και χώρος.
Οι ημερομηνίες άλλαζαν, 
επανέρχονταν, ο χώρος δεν 
ήταν εξασφαλισμένος. Το 
μόνο που έμενε σταθερό 
ήταν η όρεξή μας να ολο-
κληρώσουμε επιτυχημένα 
αυτό για το οποίο δουλεύαμε 
ήδη τόσον καιρό. Ένα πρωί 

άρχισαν τα τηλέφωνα στον 
Δήμο Αθηναίων για διαθέ-
σιμους χώρους. Ζητήσαμε 
την Τεχνόπολη αλλά ήταν 
κλεισμένη. Τελευταίο κατα-
φύγιο, η Πολυτεχνειούπολη. 
Ο πρύτανης υποδέχτηκε 
το περιοδικό με ανοιχτές 
αγκάλες, χειροκρότησε την 
προσπάθειά μας, παραχώ-
ρησε το ξύλινο υπαίθριο 
αμφιθέατρο στο κέντρο της 
Πολυτεχνειούπολης. Τρέ-
ξαμε, αγοράσαμε χρώματα, 
πανό, χαρτόνια, κόλλες και 
πινέλα. Κολλήσαμε αφίσες, 
και μια Κυριακή την περάσα-
με στη Φιλοσοφική δημιουρ-
γώντας. Στήσαμε εκθέσεις, 
βάψαμε πανό, γελάσαμε, 
πετάξαμε με τον Σούπερμαν-
Μοντάζ και τη Βίνυλγουμαν, 
φάγαμε δέκα τυρόπιτες και 
μια ζαμπονοτυρόπιτα.
Το Φεστιβάλ, όσο κι αν γκρί-
νιαξα, όσο κι αν αγανάκτησα, 
όσο κι αν αγχώθηκα (μόνο ο 
Θανάσης ξέρει πόσο), ήταν 
κάτι το υπέροχο. Ήταν το πιο 
δημιουργικό πράγμα που 
έχω κάνει. Η χρονιά με άλλα-
ξε σαν άνθρωπο. Ωρίμασα. 
Έπαιρνα τηλέφωνα, μιλούσα 
με κόσμο, γνώρισα άτο-
μα, έκανα επαφές, έστειλα 
επίσημες επιστολές (σαν 
αυτά που μας μαθαίνουν 
στο Proficiency και ποτέ δεν 

πιστεύουμε ότι θα μας χρει-
αστούν), έβαλα υπογραφές, 
ανέλαβα σοβαρές ευθύνες, 
πήγα σε γραφεία και δημό-
σιες υπηρεσίες σε ένα κλίμα 
όπως στο “Brazil”. Ξαφνικά 
συνειδητοποίησα πως έχω 
βγει στη ζωή, κολυμπάω στα 
βαθειά, κι αυτό ήταν σημα-
ντικό για μένα, που μέχρι 
τότε ζούσα στον γυάλινο 
κόσμο μου. Συνειδητοποίησα 
πως η δουλειά μου οδηγεί 
κάπου, μία ιδιότητά μου 
επιστρατεύεται σε κάτι χρή-
σιμο. Μέχρι τώρα δούλευα 
σκληρά για έναν βαθμό, για 
μία εξέταση. Φέτος δεν είχα 
καθηγητές και προθεσμίες να 
μου κουνούν απειλητικά το 
δάχτυλο. Στο τέλος υπήρχε 
μόνο μια μαγική μέρα που 
απλά βλέπαμε τον κόσμο 
να διασκεδάζει, ξέροντας 
πως αυτό που οργανώσαμε, 
όλοι εμείς του περιοδικού, 
είναι κάτι ζωντανό, κάτι που 
γίνεται με σάρκα και οστά, με 
μουσική και χορό, με κοινό 
και κόσμο να χειροκροτάει. 
Εμείς καθόμασταν στην άκρη 
με ένα αχνό χαμόγελο ικανο-
ποίησης και σιγοψυθιρίζαμε 
“I’m so tired, I’m so very tired, 
and I’m feeling very sick and 
ill today…”.

Το Φεστιβάλ άρχισε με την 

Ομάδα Κρουστών του Ε.Μ.Π. 
του Βασίλη Βασιλάτου, 
όπως κάθε χρόνο. Το ξύλινο 
αμφιθεατράκι ήταν γεμάτο 
κόσμο, και οι εξέδρες του 
φιλοξενούσαν την έκθεση 
του Φωτογραφικού Ομίλου 
του Π.Ο.Φ.Π.Α. καθώς και μια 
έκθεση κόμιξ, των πρωτοτύ-
πων από το νέο κομιξοβιβλίο 
“Lynch”, των Γούση, Δαλυνά, 
Πανταζή, Ταξή και Τσιάτσιου. 
Μετά τα Κρουστά, στη σκηνή 
ανέβηκαν οι The Callas και 
οι Victory Collapse, γνωστά 
ονόματα της ελληνικής 
ανεξάρτητης εναλλακτικής 
σκηνής, και αργότερα οι 
Spiral Zeus. 
Τις συναυλίες ακολούθησε 
μιά συζήτηση με τον σκη-
νοθέτη Γιάννη Οικονομίδη 
σε ένα γεμάτο αμφιθέατρο, 
με θέμα τον νέο ελληνικό 
κινηματογράφο. Το Φεστιβάλ 
έληξε με προβολές ταινιών 
μικρού μήκους γυρισμένες 
από φοιτητές και μέλη του 
περιοδικού. Ατού της βρα-
διάς το 2ο μέρος της ταινίας 
του Θ. Αγγελόπουλου (το 
πρώτο μέρος προβλήθηκε 
πέρυσι), καθώς και μια Καλει-
δοσκοπιακή Σπουδή από τον 
Α.Χ.Χ..

Κατερίνα Σκρουμπέλου, 
υπεύθυνη Φεστιβάλ

Αν έχεις περισσότερα δ: 
Αυτή τη στιγμή μάλλον δεν 
κάνεις αυτό το test αλλά 
βρίσκεσαι σε ένα κρεβάτι και 
όχι για να κοιμηθείς.
Αν έχεις περισσότερα γ: 
Απορώ γιατί έκανες αυτό το 
test. Συνέχιζε να διαβάζεις 
για την εξεταστική σου ή να 
είσαι μπροστά στην οθόνη 
του υπολογιστή σου.
Αν έχεις περισσότερα β: 
Όλα σου φαίνονται ιδανι-
κά. Ειδικά αν είσαι κοπέλα, 
το αγαπημένο σου χρώμα 
είναι το ροζ. Ή έχεις σταθεί 
υπερβολικά τυχερός στις εώς 
τώρα σχέσεις σου ή απλά ζεις 
σε άλλη εποχή.
Αν έχεις περισσότερα α: 
Στείλε μου στο «Σε Είδα». 
Είσαι αρκετά ρεαλιστής αλλά 
αυτό δε φαίνεται να επηρεά-
ζει άμεσα το συναισθηματικό 
σου κόσμο.

Το 24ωρο των Καλειδοσκόπων



V
Μιλήστε μας για την ιδιαίτερη 
σκηνική σας παρουσία.
Είχαμε ξεκινήσει τους Callas σαν ένα εικαστικό 
project. Υπήρχαν οι στολές και όλη η σκηνική 
παρουσίαση. Σε πολλά live στήνουμε μια 
εγκατάσταση από καφάσια και γλόμπους, 
παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία της λαϊκής 
αρχιτεκτονικής, και ανεβαίνουμε πάνω σε 
αυτό και παίζουμε. Έτσι είναι ολοκληρωμένο 
το περφόρμανς. Οι στολές έχουν να κάνουν 
με όλο το κλίμα που θέλουμε να δώσουμε του 
“do it yourself”. Το ότι είναι δύο οι Σούπερμαν 
έχει να κάνει με το ότι όλοι μπορούμε να 
είμαστε σούπερμαν. Απομυθοποιούμε τον 
οποιοδήποτε μύθο, ότι είναι ένας ο καλός, ο 
δυνατός, η ιδιοφυία. Άμα θες να κάνεις κάτι 
το κάνεις. Γίνεσαι σούπερμαν με το έτσι θέλω. 
Γιατί κι εμείς θέλαμε να παίξουμε μουσική, δεν 
είμασταν μουσικοί, παίξαμε.

Η περιοδεία σας με το Velvet Bus 
είχε επιτυχία; 
Εάν εξαιρέσεις μια συναυλία στα Γιάννενα, 
όλες οι άλλες πήγαν πάρα πολύ καλά, είχαν 
όλες κόσμο, σε Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Πάτρα, 
Ηράκλειο. Tο πιο θετικό ήταν ότι ήρθαμε όλοι 
πιο κοντά και είδαμε ότι μας απασχολούν τα 
ίδια προβλήματα. Η γενική εντύπωση είναι ότι 
τα πράγματα πάνε πολύ καλά και φαίνεται να 
πηγαίνουν όλο και καλύτερα.

Πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα 
για ένα συγκρότημα στην Ελλάδα
 να βγάζει τα προς το ζειν 
από τη μουσική;
Δεν υπάρχει συγκρότημα που να ζει από αυτό. 
Ακόμα και οι Raining Pleasure έχουν άλλες 
δουλειές. Αυτό είναι κατάντια. Θα μπορούσα 
να το δικαιολογήσω αν ένα συγκρότημα που 
είναι σε μεγάλη εταιρεία ζούσε απ’ αυτό. Από 
τη στιγμή, όμως, που δεν ζεις από αυτό και 
πας και κάνεις χίλιες δύο υποχωρήσεις [που 
απαιτούν οι εταιρίες]... Δεν κατηγορώ κανέναν, 
απλώς είμαι διαφορετικής λογικής. Και μας μάς 
είχαν ζητήσει κομμάτι για διαφήμιση και δεν 
το είχαμε δώσει. Δε λέω πως κάποιος που το 
δίνει είναι μαλάκας αλλά είναι θέμα αντιμε-
τώπισης. Είμαστε ενάντια στο να δώσουμε σε 
διαφήμιση. Δεν μας εκφράζει.

Ακόμα κι αν είναι πολλά τα λεφτά;
Ναι, είναι θέμα στάσης. Δεν μπορείς να μιλάς 
για D.I.Y. και να διαφημίζεις π.χ. την Cosmote. 
Το εμπορικό κομμάτι δεν μας αφορά. Δεν το 
κατακρίνουμε σ’ ένα συγκρότημα, όπως οι 
Raining Pleasure ή οι Matisse, επειδή αυτή 
είναι η φιλοσοφία του γκρουπ. Είναι ποπ 
συγκρότημα το οποίο πρέπει να πουλήσει, 
πρέπει να πάρει χρήματα, πρέπει να το μάθου-
νε, πρέπει να βγει μ’ αυτό το τρόπο προς τα 
έξω στο κόσμο. Το θεωρούν επιτυχία φυσικά 
όταν το κάνουν, το λένε. Εμείς θα το κρύβαμε. 
Θα ‘χαμε πάρει τα λεφτά και θα λέγαμε «Μπα, 
όχι δεν είμαστε εμείς...».. (γέλια)

Πως σκεφτήκατε το concept με 
τις κοπέλες που βγαίνανε την ώρα
 που παίζατε
 (στο Bios, στο Velvet Festival); 
Έχουμε φτιάξει κάτι μπλούζες τις οποίες φο-
ρούσαν. Το κάθε μπλουζάκι αναφέρεται σε ένα 
τραγούδι του δίσκου. Ε, κι ένας τρόπος για να 
τα παρουσιάσουμε και να τα δείξουμε ήταν οι 
κοπέλες. Αυτό είχε ξεκινήσει στην περσινή Art 
Αθήνα, όταν και σκεφτήκαμε να τα δείξουμε 
σαν πασαρέλα. 

Ποιά θεωρείτε ότι είναι η καλύτερη
 συναυλία που έχετε κάνει ή 
που περάσατε καλύτερα;
Έχουμε παίξει σε πολλά διαφορετικά μέρη. 
Από πολύ γνωστά club στο Λονδίνο μέχρι σε 
τελείως άγνωστα, π.χ. εδώ, στον πεζόδρομο 
κάτω από το στούντιό μας. Το καθένα έχει 
κάτι το διαφορετικό. Φοβερό live ήταν σε 
μια γκαλερί στο Λονδίνο. Πίσω ακριβώς από 
την γκαλερί είχε ένα κανάλι που βγάζει στον 
Τάμεση και είχαμε παίξει πάνω σε μια βάρκα 
(γέλια).. Χάος. Έβρεχε κιόλας, είχε κρύο.. Αν 
πεις live με την έννοια του live, μου άρεσε 
πάρα πολύ το τελευταίο που κάναμε στην 
Θεσαλλονίκη με το Velvet Bus. Είχε γίνει χαμός! 
Στο δικό σας Φεστιβάλ είχε το ενδιαφέρον ότι 
ήταν η πρώτη φορά και ίσως η τελευταία, που 
παίξαμε χωρίς στολές. Ήταν ιστορικό live στο 
φεστιβάλ σας (γέλια), έχει την αξία του!

Πείτε μας, πως δημι-
ουργήθηκε το γκρουπ;
Το 2004 σχηματιστήκαμε, 
ξεκινήσαμε να παίζουμε 
τον Μάρτιο. Δεν ξέραμε 
να παίζουμε και τίποτα. 
Πήραμε ένα όργανο ο 
καθένας, εγώ δεν πήρα 
τίποτα (είναι ο τραγουδι-
στής), και αρχίσαμε. Μετά 
ήρθε το πρώτο live πολύ 
γρήγορα, το Δεκέμβρη! 
Το Myspace πως σας 
βοήθησε;
Μας το πρότεινε ένας 
φίλος το 2006. Βοηθάει 
αρκετά στη μουσική, σε 
ακούει πολύς κόσμος 
εκτός Ελλάδας. Μετά 
έγινε χαμός με τα ατομικά 
προφίλ, κι εκεί είναι που 
ξεφεύγει. Πάντως είναι 
πολύ καλό για όλα τα συ-
γκροτήματα. Eνημερώνεις 
τους φίλους σου για τη 
συναυλία που έρχεται, o 
άλλος δεν σε έχει ακούσει 
μόνο ως όνομα, αλλά 
ακούει κι ένα κομμάτι σου 
να δει πως είσαι.
Για εναλλακτική 
αγγλόφωνη ελληνική 
σκηνή, μπορούμε να 
μιλήσουμε; Υπάρχει ένα 
σταθερό κοινό;
Συγκροτήματα υπάρχουνε 
που παίζουν μουσική. Το 
κοινό είναι, πάνω κάτω, 
το ίδιο που πηγαίνει σε 
όλες τις συναυλίες. Πάντα 
υπήρχε αγγλόφωνη σκη-
νή, απλά έχει διαφορετικό 
χαρακτήρα η προώθηση 
τα τελευταία χρόνια σε 
σχέση με τον τρόπο που 
βγαίναν τα συγκροτήματα 
το ’90. Καμμιά φορά η 
προβολή δημιουργεί φού-
σκες. Σε ένα συγκρότημα 
η υπερπροβολή μπορεί να 
δώσει πράγματα τα οποία 
δεν έχει, και μετά όταν 
παει κάποιος να τους δει 
να πει «τί μαλάκες είναι 

αυτοί». Είναι λίγο περίεργο 
πως θα το χειριστείς, και 
πως θα προωθήσεις τον 
εαυτό σου.
Συμμετείχατε στο 
Velvet Bus μαζί με άλλες 
μπάντες. Πώς ήταν σαν 
εμπειρία;
Η εμπειρία ήταν φαντα-
στική. Περάσαμε πάρα 
πολύ ωραία. Ήταν κάτι το 
μοναδικό να πας με ένα 
λεωφορείο περιοδεία, 
κάθε μέρα και διαφορε-
τική πόλη, να είσαι με τα 
συγκροτήματα... Ήταν κάτι 
το ξεχωριστό και ονειρε-
μένο, με την έννοια ότι 
δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ 
ότι θα το κάναμε στην Ελ-
λάδα. Πρέπει να γίνονται 
συνέχεια τέτοια πράγματα, 
να πηγαίνουν μπάντες να 
παίζουν στην επαρχία. 
Είναι πολύ σημαντικό 
αυτό να ήταν η αρχή, για 
να υπάρχει μια καλύτερη 
αρχή με επικοινωνία και 
τροφοδότηση από τις 
μεγάλες πόλεις.
Ποιά είναι η καλύτερη 
συναυλία που έχετε 
παίξει;
Πιο πολύ μας έχουν μείνει, 
χωρίς να είναι τα καλύτε-
ρα, τα support που είχαμε 
κάνει στην αρχή, επειδή 
ακόμα δεν ήμασταν πολύ 
δεμένοι, και είχαμε το άγ-
χος. Σιγά σιγά γίνεσαι και 
καλύτερος. Περισσότερο 
θυμόμαστε τη συναυλία 
που παίξαμε με τους 
Liars στο An και με τους 
Fall στο Gagarin. Αυτές 
είναι οι δύο κορυφαίες 
στιγμές από τα support 
που έχουμε κάνει μέχρι 
τώρα. Ωραία συναυλία 
ήταν αυτή στο Booze που 
παίξαμε στο πρώτο Velvet 
Party, με τους Τρυπανό-
σωμα.

Μελαγχολείτε καθό-
λου που μπάντες στην 
ηλικία σας βγάζουν 
εκατομμύρια κάνοντας 
εμπορική μουσική;
Δεν το έχουμε σκεφτεί 
έτσι, το κάνουμε επειδή 
το γουστάρουμε. Δε θα 

μας χάλαγε να βγάζαμε 
κάποια χρήματα, ώστε να 
ηχογραφούμε πάλι ή να 
βάζαμε κάτι στη τσέπη 
μας αλλά τα εκατομμύρια 
καλό είναι να τα αποφεύ-
γει ο άνθρωπος. Αυτές οι 
μπάντες του εξωτερικού 
είναι αλλιώς δουλεμένες, 
απευθύνονται σε πολύ με-
γαλύτερο κοινό, το οποίο 
έχει και διαφορετική 
παιδεία. Βέβαια υπάρχουν 
αξιόλογες μπάντες του 
εξωτερικού που είναι 
γνωστές εδώ, αλλά δε 
βγάζουν τρελά χρήματα. 
Εδώ, για να πετύχεις, 

πρέπει να κινηθείς προς 
το mainstream. Aν στα 
καπάκια βάζαμε ελληνικό 
στίχο, νομίζω θα είχαμε 
πολύ περισσότερο κοινό.
Αν υποθέσουμε ότι αύ-
ριο γινόταν ένα μπαμ, 
ξαφνικά σας άκουγαν 

όλοι, και γινόσασταν 
mainstream ως άκου-
σμα χωρίς να αλλάξετε 
τη μουσική σας, πώς θα 
το χειριζόσασταν;
Δεν ξέρουμε πως θα 
αντιδρούσαμε. Μπορεί 
να κάναμε τις χειρότερες 
μαλακίες, να την ψωνίζαμε 
παρά πολύ, μπορεί να 
ξενερώναμε, αλλά μπορεί 
και τα δύο παρέα. 

Για να γινόταν αυτό το 
μπαμ, σημαίνει πως θα 
ήταν διαφορετικά και τα 
άτομα, γαμάτοι, δε θα 
ήταν μόνο σκυλάδες. Θα 
άλλαζε η νοοτροπία του 
κόσμου και θα άλλαζαν 
πολλά πράγματα. Εφόσον 
δεν θ’ αλλάζαμε εμείς, κά-

ποιος θα πρέπει ν’ αλλάξει.
Έχετε να αναφέρετε 
κάποιες συγκεκριμένες 
μουσικές επιρροές;
Είναι πολλές. Ενδεικτικά 
ας πούμε τους Lush, Gang 
of Four, Joy Division, 
Echo and the Bunnymen, 
Syd Barret, Velvet 
Underground και Stooges.

  Victory Collapse

Μπήκαν στα στούντιο για ηχογράφηση οι: 
Δάφνη Παπανικολάου, Κατερίνα Σκρου-
μπέλου, Πολύμνια Σουλιώτη και Μανώλης 

Χατζηγιαννάκης  

Ολόκληρες οι συνεντεύξεις υπάρχουν στο site του πε-
ριοδικού, www.tokaleidoskopio.gr
Στο επόμενο τεύχος η συνέντευξη του σκηνοθέτη 
Γιάννη Οικονομίδη (Σπιρτόκουτο, Η Ψυχή στο Στόμα)

The Callas
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O Yosuke Yamashita βρίσκεται στη δυτική Ιαπωνία, σε μία παραλία, 
φορώντας στολή πυροσβέστη. Κάθεται μπρος σε ένα πιάνο. Αυτό 
αρχίζει να φλέγεται και ο καλλιτέχνης αρχίζει να αυτοσχεδιάζει μα-
νιωδώς τζαζ κομμάτι, προσπαθώντας να ρουφήξει με τα δάχτυλα 
του την τελευταία ανάσα από το φλεγόμενο όργανο. Ακούγονται 
τώρα ήχοι χορδών που σπάνε και σιγά σιγά η μουσική γίνεται σι-
ωπή. Το κομμάτι πέθανε μαζί με το πιάνο. Αυτή η «πράξη» τέχνης, 
η εκτέλεση ενός κομματιού στο πιάνο, αποκτά με αυτή τη σκοπιά 
εικαστική καλλιτεχνική αξία για όσο διαρκεί. Εφήμερη τέχνη. Τέχνη 
που γεννιέται και πεθαίνει στα χέρια του δημιουργού, ή λίγο μετά.

Σούξου – Μούξου μανταλάκια και τα 
υπόλοιπα… Mandala
Τα mandala είναι ένα είδος ζωγραφικής στην 
άμμο που εξασκούν οι Θηβετιανοί μοναχοί. 
Πιο συγκεκριμένα, εκατομμύρια κόκκοι άμμου 
χρωματίζονται και τοποθετούνται με ειδικό 
τρόπο, σχηματίζοντας έτσι αυτές τις περίεργες 
ζωγραφιές. Γεωμετρικά σχήματα αλλά και 
αρχαία μυστικιστικά σύμβολα αποτελούν το 
τελικό έργο. Τα mandala είναι ένα «εργαλείο» 
για τον καθαγιασμό της γης και των κατοίκων 
της. Ένας συμβολισμός, ένα πέρασμα. Κατά 
την επίσημη τελετή λήξης, την ημέρα που 
τελειώνει δηλαδή η δημιουργία του mandala, 
η «ζωγραφιά» καταστρέφεται, συμβολίζοντας 
έτσι την πεπερασμένη διάρκεια της ζωής. Η 
άμμος μοιράζεται στο κοινό και η υπόλοιπη 
ρίχνεται στο ποτάμι για να φτάσει με αυτό τον 
τρόπο στην θάλασσα και τον ωκεανό, για να 
ευλογήσει όλους τους κατοίκους αυτού του 
πλανήτη.
Αλέξανδρος Χαντζής

Σύννεφα κάτω
Οι Christo και Jeanne-Claude ειδικεύονται 
στα έργα δημοσίων χώρων. Στις 17 Ιουνίου 
1995 καλύπτουν, ύστερα από παρατεταμένες 
εκκλήσεις, με αντιπυρικό πολυπροπυλένιο 
ύφασμα, το Reichstag, κτίριο του γερμανικού 
κοινοβουλίου στο Βερολίνο. Το ξετύλιγμα άρ-
χισε στις 7 Ιουλίου. Παρομοίως έγινε και με το 
Loose Park στο Kansas City της Αμερικής, όπου 
κάλυψαν με κίτρινο πέπλο 4.5 χλμ. μονοπάτια 

για δυο εβδομάδες, την γέφυρα Pont Neuf του 
Παρισιού, ακτή του Little Bay του Sydney της 
Αυστραλίας και άλλα. Μας έχουν καταπλήξει 
επανειλημμένως με τις λαμπρές τους ιδέες, τις 
οποίες υλοποιούν για προσωπική ευχαρίστη-
ση και χαρά, παίζοντας έξυπνα με την έννοια 
της εφήμερης τέχνης.  Λίζα Χάντζλικ

Dust In The …Car
Η σκόνη που συσσωρεύεται πάνω στα άπλυτα 
αυτοκίνητα αποτέλεσε για τον Scott Wade 
μια πρώτης τάξεως ύλη για τις δικές του 
καλλιτεχνικές ανησυχίες. Ο Scott δημιουργεί 
ζωγραφιές πάνω στα τζάμια των αυτοκινήτων 
που δεν έχουν καθαριστεί για μέρες. Στην 
ουσία καθαρίζει, αντί να βάφει, τα σημεία του 
τζαμιού-καμβά δημιουργώντας έτσι έργα που 
με την πρώτη βροχή ή το πρώτο πλύσιμο θα 
εξαφανιστούν για πάντα.
Ο Moose είχε μια παρόμοια ιδέα, το reverse 
graffiti. Οι βρώμικοι τοίχοι των σιδηροδρόμων 
ενέπνευσαν τον καλλιτέχνη αυτόν να τους 
καλλωπίσει χρησιμοποιώντας τη βρωμιά υπέρ 
τους. Κόβει stencil, τα τοποθετεί στους τοίχους 
και δημιουργεί τα έργα του πλένοντάς τους! 
Όταν βγάλει τα stencil από τον τοίχο, το χρώ-
μα είναι η απουσία της σκόνης και η σκόνη 
το φόντο. Έργα τέχνης λοιπόν με αντίστροφη 
λογική και χρόνο ζωής όσο χρειάζεται για να 
δημιουργηθεί ένας νέος «καμβάς» που θα τα 
καλύψει και θα δώσει χώρο για τα επόμενα.
Αλέξανδρος Χαντζής, Αφροδίτη Φράγκου

Παλάτια στην άμμο
«Και έχτιζα παλάτια με νερό και άμμο, φύσηξε 
ο βοριάς και τα ‘ριξε όλα κάτω…». Η παρα-
πάνω αποστροφή, εκτός από στίχος λαϊκού 
άσματος, είναι και η ιστορία της ζωής αρκετών 
καλλιτεχνών θνησιγενούς τέχνης. Η γλυπτική 
στην άμμο και στον πάγο απαιτεί μεγάλη 
επιδεξιότητα κι υπομονή. Χρησιμοποιούνται 
ειδικά εργαλεία και υπάρχουν εξειδικευμένες 
ακαδημίες που διδάσκουν την τέχνη στους 
λάτρεις. Κάθε χρόνο διοργανώνονται δεκάδες 
διεθνή φεστιβάλ και διαγωνισμοί, με πιο δημο-
φιλή αυτά της Γερμανίας, της Κίνας και του 
Καναδά. Και αξίζει τον κόπο; «Είναι υπέροχη 
αίσθηση να κοιτάζεις ένα γλυπτό που έχεις 
μόλις ολοκληρώσει. Το απολαμβάνεις για λίγο 
και μετά να το αφήσεις πίσω. Και αυτό σου επι-
τρέπει να προχωρήσεις…» Σία Γεωργοπούλου

Art Attack
Όχι, όσο και αν είστε σίγουροι, ο Neil δεν 
σπούδασε ούτε ζωγραφική, ούτε γλυπτική, 
ούτε χαρακτική, ούτε τίποτα σχετικό. Σπού-
δασε μουσική και ήταν κάπου στο 1989 όταν 
η CiTV τον εμπιστεύτηκε για να κάνει το “Art 
Attack”, μια παιδική εκπομπή με άκρως καλλι-
τεχνικές διαθέσεις. Η εκπομπή παρουσιάστηκε 
συνολικά σε 32 χώρες (και στην Ελλάδα) και 
έκανε τον Neil Buchanan αγαπητό σε όλα τα 
παιδιά. Η πιο πρωτότυπη ιδέα του υπήρξε το 
“Big Art Attack”, μια μορφή εφήμερης τέχνης, 
βασισμένη στην απόπειρα δημιουργίας 
τεράστιων καλλιτεχνικών έργων με «μη-

καλλιτεχνικά» υλικά. Ο Neil κατασκεύαζε αυτά 
τα έργα στο πάτωμα και οι τηλεθεατές είχαν 
την ευκαιρία να τα θαυμάσουν από ψηλά, 
μέσω ειδικών καμερών. Μετά την βιντεοσκό-
πηση τα υλικά των έργων επιστρέφονταν εκεί 
από όπου είχαν δανειστεί. Κάποια από τα πολύ 
αγαπημένα έργα που δεν θα ξεχάσουμε: ένας 
ποδοσφαιριστής φτιαγμένος από παιδιά(!), 
ένας Μπάτμαν από σακούλες σκουπιδιών, ένα 
άλογο ιππασίας από χώμα, καθώς και το αγα-
πημένο του ίδιου του Neil, το πορτρέτο της 
Βασίλισσας της Αγγλίας αποτελούμενο από 
250.000 νομίσματα, εκπομπή που γυρίστηκε 
σε άκρως μυστικό μέρος με ειδικούς φύλακες 
για την αποφυγή ληστείας.
Αλέξανδρος Χαντζής

Μία Άποψη
Η Ρέα και ο Κρόνος. Ο χρόνος (Κρόνος) που 
ρέει (Ρέα) και καταβροχθίζει τα παιδιά του. Με 
το πέρασμά του καταστρέφει κάθε τι ζωντανό. 
Ο χρόνος είναι άσπλαχνος με μας, αλλά δεν 
μπορεί να αγγίζει τα βιβλία, τα τραγούδια, τα 
ποιήματα, τα έργα τέχνης μας. Η δημιουργία 
είναι, βέβαια, πολυφασματική και έχει διάφο-
ρους λόγους και κίνητρα. Δεν είναι η υστε-
ροφημία και η πάλη με το χρόνο η μοναδική 
αιτία της εξωτερίκευσής μας μέσω τέχνης. 
Αυτό που αντιβαίνει στην παραδοχή ότι η 
έκφρασή μας οδηγείται και από τον φόβο της 
μελλοντικής μας ανυπαρξίας, είναι η εφήμερη 
τέχνη, η τέχνη του σήμερα. 
Τι είναι εφήμερη τέχνη; Ετυμολογικά, εφήμερη 

σημαίνει μονοήμερη, επιούσια (επί + ημέρα). 
Είναι κάτι το οποίο δε διατηρείται, υπάρχει 
σήμερα, τώρα, όχι αύριο. Κατά κανόνα, το 
αποτέλεσμα της έκφρασης της εφήμερης τέ-
χνης είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθεί, δεν 
προορίζεται για μεγάλο πλήθος θεατών και 
γενικότερα δεν έχει σκοπό να καταγραφεί.
Τι θέλουν να πετύχουν οι καλλιτέχνες; Μία 
άποψη είναι ότι η αλληλεπίδραση του έργου 
με το περιβάλλον, το χρόνο ή το δέκτη είναι 
πιο σημαντική από την ίδια την ύπαρξη του 
έργου. Η γλύπτρια Sonja Alhauser, η οποία 
φτιάχνει αγάλματα από τζιτζιρόψωμο και 
κουτιά πραλίνας υποστηρίζει πως η τέχνη 
πρέπει να ερεθίζει όλες της αισθήσεις μας και 
ιδίως τη γεύση και την όσφρηση. Το raison d’ 
etre των έργων της, είναι η αποσύνθεση και η 
αλληλεπίδραση, η αντίθεση μεταξύ των μεγα-
λεπήβολων ονείρων μας για αθανασία και της 
ευπάθειάς μας στον κόσμο. Η αντίληψη αυτή 
περί ευπάθειας, μάλιστα, έχει αλλάξει πολύ 
ανά τους αιώνες, η παλαιότερη νοοτροπία της 
μακρόχρονης «κυριαρχίας» και ευημερίας των 
αυτοκρατοριών  και των πολιτισμών (που έχει 
οδηγήσει σε ένα μεγάλο ποσοστό των έργων 
τέχνης της ανθρωπότητας) έχει τώρα αντικα-
τασταθεί από μια αίσθηση παροδικότητας, 
η έμφαση στο παρελθόν και το μέλλον έχει 
αντικατασταθεί από την έμφαση στο παρόν. 
Άλλος σκοπός της εφήμερης τέχνης είναι να 
αντιταχθεί στον υλισμό. Μια τέτοια αντικομ-
φορμιστική και ασυνήθιστη πράξη εφήμερης 

τέχνης πραγματοποιήθηκε από τον Michael 
Landy, σε ένα ερειπωμένο πολυκατάστημα 
στο Λονδίνο, όπου είχε συλλέξει όλα τα υπάρ-
χοντά του (από τη μουσική συλλογή μέχρι 
τα έργα τέχνης του), με σκοπό να τα ανακυ-
κλώσει. Ήθελε έτσι να δώσει έμφαση στον 
υλιστικό τρόπο σκέψης μας και να κατακρίνει 
την καταναλωτική κοινωνία στην οποία ζούμε.
Βέβαια, πολλοί άνθρωποι ωθούνται από μια 
απροσδιόριστη δύναμη που τους οδηγεί να 
καταπιαστούν με την οποιασδήποτε μορφής 
δημιουργία, χωρίς να μπορούν με σιγουριά να 
προβλέψουν το μέλλον του έργου τους, ούτε 
την σκοπιμότητα του. Καλούνται να το κάνουν, 
περνώντας ευχάριστα (ή όχι) την ώρα με τον 
εαυτό τους, προσπαθώντας ίσως να ξεφύγουν 
από το κλασσικό μοτίβο της δημιουργίας, 
ψάχνοντας για καινούριους προσωπικούς 
ορίζοντες. Μπορεί να είναι και ένας εξιλασμός, 
μια επιβίωση στον ατέρμονα βρόχο του κυκε-
ώνα των σκέψεων μας.
Λίζα Χάντζλικ, Αφροδίτη Φράγκου

Αφιερωμένο στις ΕΑ.

ΨΑΞΕ – ΒΡΕΣ!
www.woostercollective.com
www.hitentertainment.com
www.graffiti.org
www.christojeanneclaude.net

ΕΦΗΜΕΡΗ ΤΕΧΝΗ



Πόσο βοήθησε την μετέπει-
τα θεατρική σας πορεία το 
γεγονός πως η πρώτη σας 
παράσταση ανέβηκε στα 
πλαίσια των «Δοκιμών»;
Βοήθησε πολύ. Γενικότερα, ο 
συγκεκριμένος θεσμός ήταν πολύ 
μεγάλη βοήθεια για όλους τους 
νέους και άπειρους σκηνοθέτες 
που ήθελαν να δοκιμαστούν 
σε μια παραγωγή που δεν είχε 
εμπορικό ρίσκο. Εξάλλου είχε 
μεγάλη σημασία η παράσταση να 
είναι και επικοινωνιακή και υψη-
λού επιπέδου, μιας και ανέβαινε 
σε ένα τέτοιου είδους θέατρο. 
Όπως και να έγινε πάντως, στη 
δουλειά αυτή πρέπει να κάνεις 
μια αρχή και να αρχίζεις να τα 
δοκιμάζεις όλα όσα έχεις στο 
κεφάλι σου. Είναι μια δουλειά που 
αποδεικνύεται μόνο στην πράξη. 
Σίγουρα λοιπόν, δεν ήταν ο μο-
ναδικός τρόπος για να ξεκινήσω 
αλλά ήταν μια πάρα πολύ καλή 
ευκαιρία. Το γεγονός ότι ο Γιάννης 
Χουβαρδάς με εμπιστεύτηκε 
και μου έδωσε την ευκαιρία με 
βοήθησε πολύ.

Πώς νιώθετε και ποιες είναι 
οι σκέψεις σας σχετικά με το 
κλείσιμο του Αμόρε;
Παρά τα όσα λένε κάποιοι ότι 
«ήταν κρίμα που έκλεισε κ.λ.π.», 
οι άνθρωποι αυτοί (αρχικά ο 
Γ. Χουβαρδάς και ύστερα ο Θ. 
Μοσχόπουλος) αισθάνθηκαν 

ότι αυτό το πράγμα έκανε τον 
κύκλο του. Και εγώ ένιωθα ότι τα 
τελευταία χρόνια αυτό το πράγμα 
είχε γίνει ένα είδος κατεστημένου. 
Συνέχιζε έναν τρόπο που ήταν 
χαρακτηριστικός του ξεκινήματος 
και της κορύφωσής του, χωρίς 
αργότερα να παρουσιάζει εξέλιξη. 
Νομίζω ότι πολύ σωστά αυτοί 
οι άνθρωποι αισθάνθηκαν ότι 
έπρεπε να το σταματήσουν και 
να πάνε παρακάτω. Εξάλλου μην 
ξεχνάμε όλες τις δυσκολίες που 
αντιμετώπιζαν οικονομικά λόγω 
των επιχορηγήσεων κ.λ.π. Δεν 
είναι εύκολο να κάνεις θέατρο ρε-
περτορίου στην Ελλάδα. Νομίζω 
πάντως ότι αυτό που θα λείψει 
είναι αυτό το είδος «φυτωρίου» 
σκηνοθετών, ηθοποιών, συγγρα-
φέων που είχε το Αμόρε και όχι 
τόσο το είδος των παραστάσεων 
του. Το είδος που πρωτοέκανε το 
Αμόρε, τώρα πια έχει γενικευτεί 
στην Αθήνα (π.χ. Εθνικό Θέατρο, 
Θέατρο Νέου Κόσμου).
 
Ποιες παραστάσεις του Αμό-
ρε θα ξεχωρίζατε;
Οι παραστάσεις που μου έρχονται 
κατ’ευθείαν στο μυαλό και θα 
τις ξεχώριζα είναι οι εξής: «Το 
σπίτι των κοιμισμένων κοριτσιών» 
(2002, Κεντρική Σκηνή) του 
Yasunari Kawabata σε σκηνοθεσία 
Γ. Χουβαρδά, «Διαδικασίες Διακα-
νονισμού Διαφορών» (2003, Εξώ-
στης, Δοκιμές II) του Δ. Δημητρι-
άδη σε σκηνοθεσία Γ. Λάνθιμου, 

«Σάρα» (2006, Κεντρική Σκηνή) 
του Gotthold Ephraim Lessing 
σε σκηνοθεσία Γ. Χουβαρδά και 
τέλος το “Closer” (1998, Κεντρική 
Σκηνή) του Patrick Warber σε 
σκηνοθεσία Θ. Μοσχόπουλου.

Ο Έκτορας Λυγίζος θα ανεβάσει 
το έργο του Ερρίκου Ίψεν «Βρυ-
κόλακες», σε σκηνικά-κοστούμια 
της Μαγιούς Τρικεριώτη στα 
πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών. 
Από 27 έως 31 Ιουλίου στο 
«Σχολείον (Β’)» (Πειραιώς 52, 
Μοσχάτο).

Την αυλαία έριξαν οι: Σία Γεωρ-
γοπούλου, Νάντια Κατή, Νάσια 
Μουγγού, Κατερίνα Κουτσούκη,
Έλενα Γαλανοπούλου, Αλέ-
ξανδρος Χαντζής

Υ.Γ. Οι φωτογραφίες του αφιε-
ρώματος προέρχονται από το 
προσωπικό αρχείο της σκηνο-
γράφου Μαγιούς Τρικεριώτη, την 
οποία και ευχαριστούμε θερ-
μά για την παραχώρησή τους.
Επίσης, θα θέλαμε να ευ-
χαριστήσουμε την Αργυ-
ρώ Καρανικόλα για την βοή-
θεια επί του αφιερώματος.
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SO 
THIS 
ISGOODBYE...

Τον περασμένο Μάιο, ύστερα από 17 χρόνια λειτουργίας, 
το Αμόρε έκλεισε οριστικά τις θεατρικές πόρτες του και 
μετέτρεψε το Θέατρο του Νότου σε μια μεγάλη ανάμνη-
ση. Η θεατρική ομάδα του Καλειδοσκοπίου με μεγάλη 
της λύπη, χρησιμοποιεί παρελθοντικό χρόνο για ένα από 
τα σημαντικότερα θέατρα στην Ελλάδα.

Ένας από τους πιο ταλαντούχους νέους 
σκηνοθέτες είναι ο Έκτορας Λυγίζος, ο 
οποίος έκανε το σκηνοθετικό του ντε-
μπούτο τον Μάιο του 2005, στις «Δοκι-
μές IV» του Θεάτρου του Νότου, παρου-
σιάζοντας το έργο “The Drowned World” 
(Ο κόσμος στον βυθό) του Gary Owen, 
στον Εξώστη του Αμόρε. Βρήκαμε τον 
Έκτορα και αφού συζητήσαμε για τα και-
νούρια του σχέδια, η κουβέντα έφτασε 
και στο κλείσιμο του Θεάτρου Αμόρε.

Και τώρα; Super market, 
κινηματογράφος ή θέα-
τρο;
Όπου ανοίγει ένα σχολείο, 
κλείνει μια φυλακή. Όπου 
κλείνει ένα θέατρο, τι ανοίγει; 
Ένα super market; Στη θέση του 
θεάτρου, το Αμόρε. Όσο για το 
super market, είναι ακόμη μόνο 
μια φήμη. Μετά από 17 χρόνια, 

λοιπόν, το Αμόρε κλείνει. 
Βασική αιτία είναι αναμφίβολα 
η αποχώρηση του ιδρυτή του, 
Γιάννη Χουβαρδά, προς τη θέση 
του διευθυντή του Εθνικού Θεά-
τρου. Ο Γ. Χουβαρδάς είχε ταυτι-
στεί με το Αμόρε κι η αποχώ-
ρησή του σχεδόν προανήγγειλε 
το κλείσιμο του θεάτρου, στο 
οποίο συνέβαλε και η ελλιπής 
και ασταθής κρατική επιχο-
ρήγηση των τελευταίων ετών. 
Πάντως η ομάδα του Θεάτρου 
του Νότου διαρκώς ανήσυχη 
και αεικίνητη, φαίνεται να 
αναζητά νέο χώρο και ευκαιρίες 
για πρωτότυπη δημιουργία, για 
την οποία, άλλωστε, αγαπήθηκε 
τόσο.

Από το Αμόρε στο Θέατρο 
του Νότου
Το θέατρο Αμόρε χτίστηκε το 
1960 και στις πρώτες μέρες του 
λειτουργούσε ως χειμερινός και 
θερινός κινηματογράφος. Το 
1982 μετατράπηκε σε θέατρο 
και το 1998 ανακαινίστηκε, 
φτάνοντας στο σημείο να δια-
θέτει δύο σκηνές (την Κεντρική 

Σκηνή και τον Εξώστη), ένα 
φουαγιέ, το οποίο μπορούσε να 
φιλοξενήσει εκθέσεις και μικρά 
μουσικά σύνολα, καμαρίνια 
σε τρεις ορόφους, γραφεία και 
μπαρ.
Το Θέατρο του Νότου  ιδρύθη-
κε το 1991 από το σκηνοθέτη 
Γιάννη Χουβαρδά που ήταν 
και ο καλλιτεχνικός διευθυντής 
μέχρι την αποχώρησή του. 
Το ίδιο έτος, ανέβηκε και η 
πρώτη παράσταση που ήταν 
το «Οθέλλος», το πασίγνωστο 
έργο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε 
σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά. 
Το Θέατρο του Νότου για πολλά 
χρόνια, αποτέλεσε το μόνο μη 
κρατικό θέατρο που ανέβαζε 
ετησίως έξι παραγωγές (κατά 
μέσο όρο), με εναλλασσόμενο 
ρεπερτόριο (κλασσικό, σύγχρο-
νο) και ευρύτατες συνεργασίες 
διεθνώς. Μέσα σε 17 χρόνια 
λειτουργίας, ανέβηκαν 130 
παραγωγές στις οποίες έπαιξαν 

συνολικά 500 ηθοποιοί. Κατάφε-
ρε να συγκεντρώσει σημαντι-
κούς ανθρώπους του ελληνικού 
θεάτρου, να αναδείξει νέους 
και αξιόλογους ηθοποιούς και 
σκηνοθέτες, να καινοτομήσει με 
το θεσμό των συνδρομητών και 
τέλος να προκαλέσει αντίρρο-
πες εντυπώσεις σε κοινό και 
κριτικούς. Βασικοί στόχοι του 

θεάτρου 
εξάλλου, ήταν 
η προσφο-
ρά προς το 
ελληνικό 
κοινό ενός 
πολυδιάστα-
του διεθνούς 
και ελληνικού 
ρεπερτορίου, 
με πολλές και 
διαφορετικές 
τάσεις. Γι’αυτό 
και δεν ήταν 
καθόλου τυ-
χαία η μεγάλη 
προσέλευση 

του νεανικού κοινού.
 
Νέοι Συγγραφείς σε πρώτο 
πλάνο
Μια από τις σημαντικές καινο-
τομίες του Θεάτρου του Νότου 
ήταν και τα σεμινάρια Νέων 
Συγγραφέων και η λειτουργία 
του αντίστοιχου εργαστηρίου, 
μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε 
πριν από οκτώ χρόνια περίπου. 
Στόχος του εργαστηρίου ήταν 
η συστηματική συγγραφή νέων 
θεατρικών έργων μέσα από την 
τριβή της θεατρικής πράξης, 
ο δημιουργικός διάλογος 
μεταξύ των συγγραφέων και 
η συνεργασία τους με ηθο-
ποιούς, σκηνοθέτες και νέους 
καλλιτέχνες. Αποτέλεσμα όλης 
αυτής της προσπάθειας υπήρξε 
η σύνδεση της δουλειάς του 
εργαστηρίου με τις επαγγελμα-
τικές παραγωγές του Θεάτρου 
του Νότου, όπως το έργο 
«Πίστη» που ανέβηκε κατά τη 

θεατρική περίοδο 2001-2002 με 
ομώνυμο περιεχόμενο. Μέσα 
από αυτή την προσπάθεια της 
δημιουργικής καλλιτεχνικής 
συνεργασίας, το Θέατρο του 
Νότου κατάφερε να επιτύχει 
ένα διεθνές δίκτυο συνεργα-
σίας μέσα από την ανταλλαγή 
συγγραφικών δυνάμεων, μια 
πρωτότυπη ανανέωση κειμέ-
νων και εκφραστικών μέσων 
στους κόλπους του ελληνικού 
θεάτρου.

Δοκιμές, μια αστείρευτη 
πηγή ταλέντου
Πριν από επτά χρόνια το 
Θέατρο Αμόρε καθιέρωσε 
τις «Δοκιμές», ένα φεστιβάλ 
πειραματικών παραστάσεων 
από νέους δημιουργούς -σε δι-
άλογο με εικαστικές προτάσεις 
νέων καλλιτεχνών με τον τίτλο 
«Διάλογοι»- αλλά και κάποιες 
συνεργασίες με καταξιωμένους 
ηθοποιούς που επιδιώκουν να 
στηρίζουν τέτοιες θεατρικές 
προτάσεις. Η «ακούραστη 
κυψέλη» του Αμόρε, κάθε περα-
σμένο Μάιο τροφοδοτούσε το 
θεατρόφιλο κοινό με φρέσκες 
ιδέες και εκπλήξεις. Από τις 
πετυχημένες παραστάσεις που 
παρουσιάστηκαν, αναδείχτηκαν 
«διαμαντάκια» και μερικούς από 
τους πιο ενδιαφέροντες σκηνο-
θέτες, συγγραφείς και ηθοποι-
ούς τους  γνωρίσαμε μέσα από 
το μικρό αυτό Φεστιβάλ. Φέτος 
με τις «Δοκιμές VII - Διάλογοι V» 
το πειραματικό ταξίδι των Δοκι-
μών πέρασε στην ιστορία. 

Η οριστική αυλαία για το Θέα-
τρο του Νότου έπεσε τον Μάιο 
με το έργο «Χιόνι στο στόμα», 
σε σκηνοθεσία Δημήτρη 
Καραντζά.

«Ο Πουπουλένιος» (2005, Εξώστης) του Martin McDonagh 
σε σκηνοθεσία Βίκυς Γεωργιάδου

«Άγριοι - Ο άνδρας με τα θλιμμένα μάτια» (2007, Εξώστης) 
του Haendl Klaus σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου
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The Cure
3 Imaginary Boys
Το Three Imaginary Boys 
είναι το album-ντεμπούτο 
των Cure  που κυκλοφό-
ρησε το φθινόπωρο του
1979 (στην Αμερική 
κυκλοφόρησε ως Boys 
Don't Cry). Μια μπάντα, 
από τις σημαντικότερες 
του ήχου των 80’s, που 
επηρέασε αναμφίβολα 
τιs σκηνές του new wave 
και του alternative rock. 

Ξεκινώντας λοιπόν σε μια 
περίοδο, όπου πρέπει να 
υπηρετήσουν ένα post-
punk κλίμα, δημιουργούν 
αυτό το αρκετά δυνατό 
album. Περιλαμβάνει 
μερικά από τα καλύτερα 
τραγούδια της πρώιμης 
δισκογραφίας τους, όπως 
τα: “10:15 Saturday night”, 
“accuracy”, “object” και φυ-
σικά το “three imaginary 
boys”. Κάποια κομμάτια, 
όπως το “fi re in Cairo”, που 
αγγίζουν πιο pop νότες 
δημιουργούν τη βάση της 
γεφύρωσης μεταξύ της 
pop και της punk σκηνής.   
Nάντια Κατή

Killing Joke 
Killing Joke 
Η αργόσυρτη βόμβα 
– κηδεία του μυαλού - 
ντεμπούτο των Εγγλέζων 
έπεσε στα 1980. Post – 
punk industrial–ιες πριν 
καν εφευρεθεί το είδος 
της «βιομηχανικής» μουσι-
κής.  Κατάλληλο να ακου-
στεί από οπαδούς τόσο 
των Joy Division όσο και 
των Rammstein. Ναι, ναι 
των γερμαναράδων. Αργό, 
ζοφερό σκληρό «εναλ-
λακτικό» ροκ με τζούρες 
πειραματισμού. Κάτι σαν 
τους The Clash να ντύνο-
νται Βlack Sabbath και να 
παίζουν με κατεστραμ-
μένους ενισχυτές. Ιδανικό 
soundtrack για μια φαντα-
στική ασπρόμαυρη ταινία 

όπου «Κάτω από τον 
αστικό ουρανό και γύρω 
από κάδους σκουπιδιών 
που έχουν λαμπαδιάσει, 
πάνκιδες με μεταφυσικές 
ανησυχίες χορεύουν 
παρανοϊκή discο σε slow 
motion ρυθμούς». Τώρα 
που οι τιμές πέφτουν 
απολαύστε υπεύθυνα 
και φτηνά το «θανατερό» 
αυτό «καλαμπούρι».
Γιώργος Ρομπόλας

Various  
Desert Sessions 
Vol.9-10
Η ιστορία ενός τύπoυ, 
του Josh Homme (Κyuss, 
QOTSA, Eagles of Death 
Metal), o oποίος μαζεύεται 
με διάφορους διάσημους 
φίλους του (PJ Harvey, 
Dean Ween, μέλη των 
QOTSA και των NIN), σε 
ένα ράντσο στην έρημο 
της Καλιφόρνια και παί-
ζουν μουσική. Απλά για 
να παίξουν, χωρίς άγχος, 
χωρίς deadlines, χωρίς 
κανόνες. Το πολυήμερο 
jamάρισμα ηχογραφείται 
και κυκλοφορεί ως το 9ο 
και 10ο μέρος των Desert 
Sessions. Και εσύ ακούγο-
ντας το, φαντάζεσαι 5-6 
μουσικούς στη μέση του 
πουθενά να εναλλάσσουν 
τα δυνατά riff s με τις 
ψυχεδελικές μελωδίες, θυ-
μάσαι κάτι από Kyuss, κάτι 
από Canned Heat. Τώρα 
αρχίζουν άλλο τραγούδι. 

Μόλις που ξεχωρίζεις ότι 
πρόκειτα για το Τhere will 
never be a better time. 
Ο ήλιος δύει  κόκκινος, 
ίσως και να φυσάει λίγο 
σηκώνοντας από το 
έδαφος άμμο. Kάποιος 
γρατζουνάει μια κιθάρα 
και η φωνή της PJ Harvey 
απλά απίστευτη…
Μανώλης Χατζηγιαννάκης

Butthole Surfers 
Electriclarryland
Στον δεύτερο όροφο 
γνωστού δισκοπωλεί-
ου στο κέντρο, καπού 
ανάμεσα σε ονόματα 
όπως elbow, explosions in 
the sky και διάφορα άλλα 
ψιλοάγνωστα, το μάτι 
μου πέφτει σε ένα cd που 
μόνο εδω δεν περίμενα 
να το βρω. Μα καλά 
είναι δυνατον να έχουν 
βάλει το electriclarryland 
στα συγκροτήματα που 
αρχίζουν από E; Το πρώτο 
πράγμα που κάνω φυσικά 
είναι να κοιτάξω την τιμή 
στην πίσω πλευρά του 
cd… 6.40!! Tο album που 
σηματοδότησε την αλλα-
γή των butthole surfers, 
που έκανε το συγκρότημα 
γνωστό 
στο mainstream κοινό, 
που περιείχε τραγούδια 
όπως το Pepper, το Jingle 
of a dog’s collar! Μπορεί 
να μην έχει την διάθεση 
για πειραματισμό, τις 
περίεργες ενορχηστρώ-

σεις του Locust Abortion 
Technician ή του Hairway 
to Steven, αλλά όταν το 
ακούσεις εξ ολοκλήρου, 
καπού προς το τέλος του 
cd καταλαβαίνεις. Κατα-
λαβαίνεις ότι ο ήχος των 
Butthole Surfers μπορεί 
να ωρίμασε, οι φόρμες 
των τραγουδιών τους να 
έγιναν πιο ευκατάληπτες, 
αλλά η ενέργεια και η 
punk διάθεσή τους παρα-
μένουν αστείρευτες. 
Μανώλης Χατζηγιαννάκης

New Order
Get ready
Μετά από οχτώ χρόνια 
απουσίας από τα μουσικά 
δρώμενα, οι Νew Order 
επέστρεψαν με ένα δίσκο, 
που θεωρήθηκε ότι δε θα 
επηρεάσει νέα γκρουπ, 
δε θα κάνει τη διαφορά. 
Πέραν τούτου, ο ήχος 
τους παραμένει καινούρ-
γιος, ενώ η μουσική τους 
κατεύθυνση δεν έχει αλ-
λάξει. To “Get Ready”, είναι 
ένα κλασικό New Order 
album, με κάποιες πινελιές 
που κάνουν τη διαφορά 
στον ήχο και εντυπωσιά-
ζουν. Ο Billy Corgan,(βλ. 
Smashing Pumpkins) 
κάνει μία guest εμφάνιση 
στο “Turn My Way” και 

ο Bobby Gillespie, (βλ. 
Primal Scream) στο “Rock 
the Shack”. To “Crystal”, 
που ανοίγει το δίσκο, είναι 
ένα από τα καλύτερα 
singles που έχουν κυ-
κλοφορήσει, με ρυθμική 
σύνθεση και μία όμορφη 
αλληλεπίδραση ανάμεσα 
στη φωνή του Sumner 
και τα γυναικεία φωνητικά 
στο βάθος. Ο τίτλος του 
cd είναι Get Ready, ώστε 
θα μπορούσε να σημαίνει 
τα πάντα και τίποτα, όπως 
είχαν δηλώσει οι ίδιοι, ση-
ματοδοτεί όμως και τη νέα 
φάση της ζωής τους, τόσο 
ψυχικά, όσο και σωματι-
κά. Το “Get Ready” είναι 
μακράν το τεκμήριο, πως 
ενώ νέες μουσικές τάσεις 
πάνε και έρχονται, οι New 
Order πάντα θα έχουν κάτι 
να προσφέρουν. 
Νάσια Μουγγού

Led Zeppelin: “In 
Through the out door”
Η μπάντα που ανέμιξε 
τα blues με το hard rock 
δεν έπαψε ποτέ να «την 
ψάχνει» σε νέα μουσικά 
μονοπάτια. Στην τελευταία 
δισκογραφική δουλειά 
τους πριν το θάνατο του 
μεγάλου Bonham, τα 
συνθετικά ηνία –ελέω των 

καταχρήσεων του Jimmy 
Page- φέρεται να κρατά 
ο J.P. Jones, κάτι που δια-
κρίνεται στα ηλεκτρονικά 
στοιχεία αυτής της δου-
λειάς, στην πιο ελεύθερη 
έκφραση του μπάσου 
και στη συχνή χρήση 
των keyboards (“In the 
evening”, “South Bound 
Suarez”, “Hot Dog”, “All my 
love”). Παρότι η εποχή της 
ψυχεδέλειας έχει παρέλθει 
ανεπιστρεπτί, τα ψήγματά 
της κατακλύζουν αυτό το 
album, ενώ το group κα-
ταπιάνεται με ό, τι να ‘ναι 
(με την καλή έννοια βέ-
βαια).: samba (!) στο “Fool 
in the rain”, συνδυασμός 
rock ‘n’ roll και can-can 
(“Hot Dog”), αλλά και τα 
κλασικά, μακράς διάρκει-
ας riff s και τα εξαιρετικά 
γεμίσματα και γυρίσματα 
(“Carouselambra”), ενώ το 
έργο κλείνει με το πιο cool 
και smoothy “I’m gonna 
crawl”.
Σήμερα η τιμή του 
δίσκου μπορεί να έχει 
πέσει, σε αντίθεση με τη 
συναισθηματική του αξία 
και με την ποιότητα της 
πρωτοποριακής μουσικής 
των Zep, όσο κι αν εδώ 
μας ακούγεται πιο ξένη ή 
διαφορετική…. 
Θανάσης Αγγελόπουλος

Ministry 
Psalm 69: The Way to 
Succeed and the Way 
to Suck Eggs (ΚΕΦΑ-
ΛΗΞΘ)
 “Psalm 69”, ή “ΚΕΦΑΛΗΞΘ”, 
ή “χάνει η μάνα το παιδί 
και το παιδί τη μάνα”! 
Όπως και να το πει κανείς, 
οι Αμερικάνοι, ηχητικοί 
τρομοκράτες Ministry εδώ 
δίνουν μια ιδέα πως θα 
αισθανόταν κάποιος αν 
τοποθετούσαν τον εγκέ-
φαλο του μέσα σε έναν 
κινητήρα που περιστρέφε-
ται με περισσότερες από 
10000 στροφές. Το ιδανικό 
πάντρεμα metal κιθάρας, 
ηλεκτρονικών, ρυθμικών 
περασμάτων, industrial 
αισθητικής και φωνητικών 
από έναν “τριπαρισμένο” 
κήρυκα. Συνθέσεις που 
σφύζουν από ευφυΐα, 
οργή, ναρκωτικά και ρη-
ξικέλευθη διάθεση. Στίχοι 
προκλητικοί, που ξύνουν 
πληγές στο πρόσωπο 
της σοβαροφανούς και 
“καθωσπρέπει” Αμερικής 
του ’90, όλα σε ένα album  
που εντυπωσιάζει με 
την τρομερά αρμονική 
συνύπαρξη καφρίλας, 
ωριμότητας και πειραμα-
τισμού. Εκπληκτική παρα-
γωγή, ταιριαστά samples, 

πρωτοφανής ατμόσφαιρα 
και πηγαία ακρότητα, που 
στέλνει για τσάι πολλούς 
κάφρους του νηπιαγω-
γείου, από την ακραία 
metal σκηνή. Πέρα από 
οτιδήποτε άλλο όμως, 
το απόγειο των Ministry 
είναι άξιο μνείας διότι 
κατορθώνει να βάλει τον 
ανυποψίαστο ακροατή 
μέσα στο διεστραμμένο 
μυαλό των δημιουργών 
του. Άλλοτε κλειστοφο-
βικό, άλλοτε υπερηχη-
τικό και άλλοτε ακραία 
ψυχωτικό, το “Psalm 69” 
σε πιάνει από το λαιμό και 
για 45 περίπου λεπτά σε 
αφήνει χωρίς ανάσα. Ο 
εν λόγω δίσκος δεν είναι 
ούτε βατός, ούτε για όλα 
τα γούστα. Είναι όμως μια 
ηχητική όαση για “σκε-
πτόμενους κάφρους”, για 
ακροατές με περιέργεια 
και υπομονή και για αυ-
τούς που καταλαβαίνουν 
πως beat δεν είναι μόνο 
dance hall και πρώτο 
τραπέζι πίστα.  
Φασουλόπουλος Κώστας

 Μέχρι πριν 5 περίπου χρόνια, οι τιμές των περισσότερων cd ήταν τέτοιες που δεν επέτρεπαν 
τη συχνή ή αβίαστη αγορά τους. Με την ευρεία όμως εξάπλωση των γρήγορων συνδέσεων 
Internet και τη διάθεσή μας για λίγη “παρανομία”,  η αγαπημένη μας μουσική έγινε προσβά-
σιμη, με μηδενικό κόστος. Η σπασμωδική αντίδραση της βιομηχανίας ήταν να μηνύσει τους 
servers και χρήστες που αντάλλασσαν μουσική, μέσω διαδικτύου. Όταν κατάλαβαν ότι το 
φαινόμενο έχει πάρει τέτοια έκταση που δεν αντιμετωπίζεται με ψευτοτσαμπουκάδες και 
τραμπουκισμούς, έριξαν τις τιμές της μάζας των cd  περίπου κατά το μισό. Έτσι, έδωσαν την 
ευκαιρία σε όλους τους μουσικόφιλους να εμπλουτίσουν τη δισκοθήκη τους με τόνους από 
τα περίφημα 6,90 και 6,40. Παρακάτω, τα μέλη της στήλης παρουσιάζουν μερικές από τις 
καλύτερες αγορές nice price cd , που έχουν πραγματοποιήσει.   

Brazen Abbot  Slip Away / Men at Work  Land Down Under/ 
Rank 1 Awakening /  Roxette Sleeping in my Car / Gone 
Jackals  Legacy / Guano Apes Open your Eyes / Patti Smith 
Because the Night / Demon Don’t Break the Circle / Butthole 
Surfers Pepper / Airbase Theme from the Rock / Sword FTW/ 
LyciaThe Dust Settles (Pt1) / Limbonic Art In Abhorrence 
Dementia / Billy Idol  Dancing With Myself / Happy Mondays  
Holiday / Danny Elfman / Batman Theme / Last Shadow 
Puppets Next to Me / The Subways Strawberry Blonde
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Αφού διέπρεψαν στο πεντάγραμμο, βρήκαν τη θέση τους 

στα ράφια των δισκοπωλείων κι ανέβηκαν στις μουσικές 

σκηνές όλου του κόσμου, αποφάσισαν να εκθέσουν εαυτούς 

και στο πανί. Ιδού μερικά παραδείγματα μουσικών που δε 

δίστασαν να δοκιμάσουν τις υποκριτικές τους ικανότητες.

John 
Lennon - 
How I won 
the war 
(1967, του 
Richard 
Lester)

Κάπου είκοσι χρόνια μετά τον Β’ Παγκόσμιο και 
το BBC βρίσκεται σε μεγάλη νοσταλγία για τις 
συμμαχικές νίκες. Κι ο Lester αποφασίζει να πα-
ρωδήσει αυτά τα νοσταλγικά ντοκυμαντέρ σε 
μια ταινία με πρωταγωνιστή τον John Lennon. 
O Beatle κόβει την περίφημη γιεγιέδικη κόμη 
του, φοράει γυαλιά στρoγγυλά (τα γνωστά γυα-
λιά που του έμειναν για χρόνια πολλά επί μύτης) 
και μεταμορφώνεται σε Private Gripweed. Παί-
ζει με φλεγματικό χιούμορ, βρίθει ειρηνευτικής 
ειρωνείας και θυμίζει αρκετά τα μεταγενέστε-
ρα στρατιωτικά σκετς των Monty Python. Κάθε 
αντιπολεμικό κλισέ ξεθεμελιώνεται εδώ. Τα 
γυρίσματα γίνονται σε τρεις χώρες, κουράζουν 
αλλά και ξεμπητλιάζουν τον Lennon. Και μέσα 
σε όλα αυτά τα γυρίσματα το σκαθάρι προλα-
βαίνει να γράψει το αριστούργημα “Strawberry 
Fields Forever”.
Ηλίας Κολοκούρης

Mick Jagger – 
Freejack  
(1992, του Geoff  
Murphy)
Ο Mick Jagger φο-
ράει τα πιο kitch 
ρούχα που έχει δει 
η μεγάλη οθόνη και 
κυνηγάει με άρματα 
και πολυβόλα τον 

“χρονοταξιδιώτη” Emilio Estevez σε αυτή την 
περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας. Σκοπός 
του να τον παραδώσει στον πολυεκατομμυρι-
ούχο Anthony Hopkins, ο οποίος σκοπεύει να 
“μεταβεί” στο υγιές σώμα του. Υπό τους ήχους 
των Scorpions και Ministry, που υπογράφουν 
το soundtrack, o Jagger πραγματικά δείχνει να 
απολαμβάνει το ρόλο του μιλιταριστή και βίαι-
ου Victor Vacendak, η ερμηνεία του όμως είναι 
μέτρια. Όπως άλλωστε και ολόκληρη η ταινία, 
παρά τις υποσχέσεις που αφήνουν οι σπου-
δαίοι συντελεστές τις (Geoff  Murphy, Steven 
Pressfi eld, Anthony Hopkins). Κακοφτιαγμένα 
σκηνικά, μέτρια υποκριτική και εκρήξεις επί 

εκρήξεων, διαμορφώνουν τις συνθήκες ώστε ο 
Mick να χαβαλεδιάσει ανενόχλητος, παίζοντας 
τον “κακό”.
Κώστας Φασουλόπουλος

Sting – Lock Stock and two smoking 
barrels
(1998, του Guy Ritchie) 
Τα τραγούδια του έχουν «ντύσει» πολλές ταινί-
ες αλλά στην συγκεκριμένη –αγαπημένη- ται-
νία του Guy Ritchie ο Sting έχει ολοδικό του 
ρόλο.
Ενσαρκώνει τον χαρακτήρα του JD. Είναι ο ιδι-
οκτήτης του μπαρ όπου συχνάζουν οι τέσσερις 
φίλοι πρωταγωνιστές της ταινίας και πατέρας 
του ενός.
Κυνικός, ακέραιος, φλεγματικός και κουλ, ο JD 
παρ’ ότι είναι ένας μικρός συμπληρωματικός 
ρόλος αφήνει το δικό του στίγμα στην ταινία με 
την συμπεριφορά του και το απαράμιλλο στυλ 
του τόσο ως ιδιοκτήτης του μπαρ αλλά κυρίως 
ως πατέρας του Eddie.
Οι διάλογοι του, πάντα λακωνικοί, κάνουν τον 
θεατή να καταλάβει πως μπορεί κάποιος να 
γίνει απολύτως κατανοητός ακόμα και με λίγα 
(για την ακρίβεια ελάχιστα) λόγια…ή ένα νεύ-
μα…ή «απλώς» μια μπουνιά!
Πολύμνια Σουλιώτη

Marianne Faithfull – 
Irina Palm
(2007, του Sam 
Garbarski)
Η Marianne Faithfull επι-
στρέφει σε ένα ρόλο που 
δεν θυμίζει σε τίποτα την 
εικόνα που είχαμε άλλοτε 
για την ερμηνεύτρια της 

σκηνής του ’60. Σε μια ταινία που μετεωρίζε-
ται ανάμεσα στο δράμα και στην κωμωδία, η 
Μάγκυ (Marianne Faithfull) αναγκάζεται να 
κάνει κάτι που θα σόκαρε οποιαδήποτε άλλη 
μεσήλικη κυρία. Η δουλειά της είναι να επιδί-
δεται στον αυνανισμό ανδρών κρατώντας στις 
απαλές παλάμες της τα πέη τους μέσα από το 
άνοιγμα μια τρύπας σε ένα sex shop, για να βο-
ηθήσει τον μικρό ετοιμοθάνατο εγγονό της να 
κάνει τη θεραπεία του. Αργόσυρτη, προσωπο-
κεντρική ,ανθρώπινη, γεμάτη ελαφρότητα, με 
μια συγκρατημένη ερμηνεία από την πρώην 
μούσα του Mick Jagger και στιγμές χιούμορ, 
η ταινία για αλλού ξεκινά και αλλού καταλή-

γει. Όμως η θυσία καταφέρνει να πιάσει τόπο, 
αφού η Μάγκυ αποδεικνύεται ταλαντούχα και 
μετατρέπεται στην θρυλική  Irina Palm.
Ελένη Ξενικάκη

Down by law
(1986, του Jim 
Jarmusch)
Και να που ερχό-
μαστε στην αντι-
συμβατική κωμω-
δία του Jarmusch 

και την underground προσωπικότητα του Tom 
Waits ή αλλιώς τη «φωνή της εναλλακτικής 
Αμερικής». Χαρακτηριζόμενος από πολλούς 
ως «ηθοποιός της μουσικής», έρχεται να απο-
δείξει εδώ πως μπορεί να σταθεί κι ως μουσι-
κός της κάμερας σε έναν από τους πιο «ιδιαί-
τερους» ρόλους της καριέρας του. Αφασικός, 
μίζερος, αποτυχημένος dj -ένα κράμα pulp 
ήρωα και καταθλιπτικού ρεμαλιού στην Νέα 
Ορλεάνη του περιθωρίου και των loser- συλ-
λαμβάνεται «για έγκλημα που δεν διέπραξε» 
και κρατείται παρέα με δύο ακόμα απίθανους 
τύπους (Roberto Benigni, John Lurie) μέσα σε 
ένα ασπρόμαυρο, σουρεαλιστικονουάρ χώρο 
δράσης και σε μια ταινία που ξεπηδά μέσα από 
τους χαρακτήρες της (κι όχι το αντίστροφο). Η 
συμβολή του Waits τριπλή: αξιοπρεπής ερμη-
νεία, μαθήματα στυλ κι ένα χαρακτηριστικότα-
το ηχητικό background που συνυπογράφει με 
τον συμπρωταγωνιστή του και avant-τζαζίστα, 
John Lurie.
Ανδριάνα Κορασίδη                                         

Kim Gordon – 
Last Days
(2005, τουGus 
Van Sant)
Ένα έργο του Γκας 
Βαν Σαντ, βασισμένο 
στις τελευταίες μέ-

ρες της ζωής του Kurt Cobain, που είναι και το 
φινάλε της τριλογίας θανάτου του σκηνοθέτη. 
Παρακολουθούμε ένα ροκ σταρ φυλακισμέ-
νο στο κορμί του, χαμένο στους λαβύρινθους 
του μυαλού του, να αναζητά τη διαφυγή, τη 
λύτρωση. Τριγυρνάει, σέρνεται, νιώθει κυνηγη-
μένος, κρύβεται, προσπαθεί να αποδράσει. Ο 
θάνατος, η μοναξιά, η απομόνωση, η έλλειψη 
επικοινωνίας, η αυτοκαταστροφή κατακλύ-
ζουν την ταινία. Η Kim Gordon, η μπασίστρια-

τραγουδίστρια των Sonic Youth, και καλή φίλη 
του Cobain, κάνει ένα μικρό πέρασμα από την 
ταινία, υποδυόμενη μία παραγωγό. Η Gordon 
γυρνάει το χρόνο πίσω και κάνει αυτό που δεν 
έκανε, σε μία προσπάθεια να εξιλεωθεί με τον 
εαυτό της. Μία τελευταία προσπάθεια να τον 
τραβήξει πάνω πριν βουλιάξει τελείως. Βέβαια 
η ίδια αμφισβητεί το γεγονός της αυτοκτονίας 
του Cobain, κάτι που μάλλον συμμερίζεται και 
ο Βαν Σαντ αν κρίνουμε από το παράξενο τέ-
λος της ταινίας...          
Δάφνη Παπανικολάου

Art Garfunkel - Bad Timing 
(1980, του Nicolas Roeg)
Άλλος ένας ροκάς που την είδε Λόρενς Ολίβιε 
ήταν και ο Αρτ Γκαρφάνκελ, μέλος του folk duo, 
Simon&Garfunkel, που είχε χωριστεί δισκογρα-
φικά απ΄το 1970 (έτσι σαν τους Wham κι αυτοί). 
Έχοντας προλάβει το 1980 να βγαλει κάμποσα 
solo album, με πλέον πρόσφατο το ημιαποτυ-
χημένο “Fate for Breakfast” και να συμμετάσχει 
σε δεύτερο ρόλο στο “Carnal Knowledge” με 
τον Τζακ Νίκολσον, ο Νίκολας Ρεγκ τον επιλέγει 
για το ρόλο του εμμονοληπτικού ψυχιάτρου 
στο Bad Timing, γιατί όπως είπε «έχει υπάρξει 
μαθηματικός και μουσικός». Ο Γκαρφάνκελ, 
κάτω απο τις νεονουάρ αριστοτεχνικές οδηγίες 
του Ρέγκ, προσεγγίζει με ανατριχιαστική απο-
στασιοποίηση τον ρόλο του ερωτευμένου παι-
χνιδιού της αλκοολικής- ναρκομανούς Τερέζα 
Ράσελ που τον μπλέκει σε ένα θανάσιμο ρομά-
ντζο σεξουαλικών παρορμήσεων, αλληλοεξάρ-
τησης και ...νεκροφιλίας. Τίποτα αξιόλογο κινη-
ματογραφικά απο ‘κει και πέρα, αλλά για τους 
απανταχού φαν, αναμένουμε τη συμμετοχή 
του στη ρομαντική κομεντί “The Rebound” με 
την Κάθριν- Ζέτα Τζόουνς. Ας ελπίσουμε τουλά-
χιστον οτι η Κάθριν τα παίρνει τα χάπια της... 
Πανογιάννης Καραντζής

Bjork – Dancer in the dark 
(2000, του Lars von Trier)
Η  ιδιόρρυθμη Ισλανδή μουσικός ενσαρκώνει 
τη Σέλμα, μία Τσέχα μάνα που μεταναστεύει 
στην Αμερική προκειμένου να συγκεντρώσει 
λεφτά ώστε να χειρουργηθεί το παιδί της για 
να αποφύγει την τύφλωση, ενώ και η ίδια χά-
νει μέρα με τη μέρα το φως της. Για ν’ αντέξει 
την τραγική της μοίρα τραγουδά και τότε ο 

θλιβερός κόσμος της γεμίζει χρώματα και η 
ίδια γίνεται πρωταγωνίστρια σε ένα μιούζικαλ 
που υπάρχει μέσα στο μυαλό της. Η Βjork τρα-
γουδάει με τη χαρακτηριστική φωνή της και 
τον ιδιαίτερο τρόπο ερμηνείας της τις πρωτό-
τυπες και εντελώς «δικές» της μελωδίες, ξεδι-
πλώνοντας τις φωνητικές της ικανότητες, τις 
υποκριτικές αλλά και τις συνθετικές, στοχεύ-
οντας κατευθείαν στην καρδιά του θεατή. Για 
την ερμηνεία της στο αριστούργημα αυτό του 
Lars von Trier απέσπασε το βραβείο καλύτερης 
ηθοποιού στο Φεστιβάλ των Καννών το 2000.
Μαριάννα Τσίλη

Γιάννης Αγγελάκας
«Ο χαμένος τα παίρνει όλα»
(2002, του Νίκου Νικολαίδη)
Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Τίτλος ευφυής και 
πολύ αισιόδοξος. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, 
ο Γιάννης Αγγελάκας. Λίγο αιφνίδιο, διαφορετι-
κό! Συνήθιζες να τον αποθεώνεις στα 16 σου 
ακούγοντας Τρύπες και το «Χάρτινο Τσίρκο» 
αλλά τώρα ηθοποιός; Ακούγεται ενδιαφέρον 
όπως και να ’χει. Υποδύεται έναν τύπο γύρω 
στα 40 (του οποίου το όνομα παραμένει άγνω-
στο ακόμη κ μετά το τέλος της ταινίας), μονα-
χικό, με μοναδική συντροφιά το αλκοόλ, τα 
τσιγάρα του και ένα καναρίνι με το παράδοξο 
όνομα «Μπελαφόντε». Η εμπλοκή του στα επι-
κίνδυνα παιχνίδια του υποκόσμου  μονοπωλεί  
το ενδιαφέρον καθ ’όλη τη διάρκεια της ταινίας 
… Το αποτέλεσμα αρκετά καλό, αν εξαιρέσεις 
τα πολλά κενά του σεναρίου, ο Αγγελάκας για 
μια ακόμη φορά δικαίωσε το μύθο του… Παρ 
’όλα αυτά, επιμένω να τον προτιμώ στη σκηνή 
με το μικρόφωνο.
« Δε πειράζει που δε σου ’ρθε η ζαριά, τζογάρι-
σες στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. 
Τα λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν πα-
λιά… Ο χαμένος τα παίρνει όλα!»   
Κατερίνα Κουτσούκη

Ιστορία αριστουργήματος

Eyes wide shut
1999, Stanley Kubrick
Κύκνειο άσμα του Stanley Kubrick κι ενδεικτικό της 
άνεσής του να μεταφέρεται ανάμεσα στα είδη και 
τους εις βάθος ανεπτυγμένους χαρακτήρες. Πει-
ραματιζόμενος ως ένα βαθμό με την πραγματική 
ζωή/ σχέση του πρωταγωνιστικού του ζεύγους 
(Cruise, Kidman), πραγματοποιεί μια καθ’ όλα ευ-
ρεία σεξουαλική και συναισθηματική ανατομία. 
Ένα ζευγάρι μεγαλοαστών, η τελματωμένη σχέση 
τους, η φαντασίωση, η (εγκεφαλική;) εκδίκηση, η 
ενοχή. Ένα σύμπαν που μετακινείται μεταξύ φα-
ντασίας και πραγματικότητας στο μυαλό τόσο 
των ηρώων όσο και των θεατών. Μια προσέγγιση 
της σεξουαλικότητας, μερικά βήματα μετά κι από 
τη συνήθεια, ιδωμένης μέσα από το μυαλό και 
μεταφρασμένης στο σώμα. Ο Kubrick μπορεί να 
πέθανε μην προλαβαίνοντας –κατά γενική ομολο-
γία- να ολοκληρώσει ο ίδιος το μοντάζ. Προλαβαί-
νει κι αφήνει όμως το δικό του προσωπικό σχόλιο 
για την ουσία και το κέντρο βάρους των σχέσεων 
στον τελικό διάλογο του ζευγαριού, διά στόματος 
Kidman: -There is something very important that 
we need to do as soon as possible
-What’s that?
-Fuck!
Τίτλοι τέλους
Θανάσης Αγγελόπουλος

Ιστορία ανοσιουργήματος

Eyes wide shut
1999, Stanley Kubrick
Famous last words από τον γκουρού Κιούμπρικ. Ο 
αποκομμένος από τα εγκόσμια Στάνλευ αποφασί-
ζει να ανεβάσει τον Σχετικά Ατάλαντο αλλά (Σχετι-
κά) Συμπαθή Τομ και την Πάντα Κρύα Νικόλ στο 
πόντιουμ της κουλτούρας. Σεξ, γάμος, ναρκωτικά, 
αλήθεια, ψέματα, φαντασιώσεις, και άλλα θέματα 
που ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Όλα χωμένα σε 
ένα 2ωράκι, χωρίς αρχή, μέση και τέλος, χωρίς ειρ-
μό. Ασύνδετα μεταξύ τους επεισόδια, με τον Τομ 
Κρουζ να βαδίζει χαμένος στο διάστημα («Πού εί-
ναι ρε παιδιά ο Σπίλμπεργκ; Τι την ήθελα την κουλ-
τούρα, ο Χολυγουντιανός;») και να αναρωτιέται αν 
η συμβία του ήθελε στ’ αλήθεια να πηδηχτεί με τον 
ένστολο, ενώ γύρω του συμβαίνουν σημεία και τέ-
ρατα, όργια, δολοφονίες, εκβιασμοί, και 2 κινέζοι 
ξεκάρφωτοι (σε μια σκηνή ατέλειωτης σάχλας…). 
Αποτέλεσμα: 2,5 ώρες αφόρητης πλήξης, άσκοπης 
κινηματογράφησης με ολίγον αδιάφορο γυμνό. 
Εναλλακτικός τίτλος: Αγωνιώδεις στιγμές από τη 
ζωή ενός ζευγαριού της μπουρζουαζίας (Tagline: 
who gives a fuck). Και όλα αυτά από τον άνθρωπο 
που γύρισε το «Κουρδιστό Πορτοκάλι»…                                                                                
’Ιλια Παναγάκου - Γεωργοπούλου

Έγραψαν τις υποκριτικές τους μελωδίες, αλλά δεν 
αναφέρθηκαν εκτενώς λόγω χώρου:
Ο Κeith Richards, των Rolling Stones, έπλευσε για 
περίπου πέντε λεπτά ως πατέρας του πειρατή Jack 
Sparrow (“Pirates of the Caribbean: At world’s end”, 
2007, του Gore Verbinski).
Ο David Bowie σε δεκάδες περιπτώσεις (“The 
Hunger”, “The last temptation of Christ”, “The 
Prestige”) με χαρακτηριστικότερη όλων την one 
man show παράσταση της περσόνας του ως «αν-

θρώπου που έπεσε στη γη» (“The man who fell to 
earth”, 1976, του Nicolas Roeg).
O ατίθασος Iggy Pop μετείχε στο κινηματογραφικό 
παρεάκι των Jim Jarmusch (“Dead Man”, “Coff ee 
and cigarettes”) και Johnny Depp (“The Brave”).
Πρόσφατα η Nina Persson (των Cardigans) στρά-
φηκε στην ηθοποιία με το «Θεού θέλοντος» (2006, 
των Amir Chambin και Erik Eger), ενώ το ίδιο έπρα-
ξε κι ο Jack White (των περιβόητων White Stripes) 
με το “Cold Mountain”.

MUSINEMA
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«Τα ψηλά βουνά» φαίνονταν απ’ το παράθυρο 
του παιδικού μου δωματίου και ο Ζ.Παπα-
ντωνίου φρόντισε να πλάσει (για χάρη μου) 
ολόκληρη ιστορία για εκείνα. Μέχρι τα 10 μου 
χρόνια ήξερα τι γινόταν κάτω από τα δέντρα 
του βουνού. Φύση και περιπέτεια! Ώσπου η 
Τζόαν Κ. Ρόουλινγκ έφερε στη ζωή μου έναν 
μικρό μάγο, ένα επιβλητικό κάστρο και έναν 
εκπληκτικό κόσμο απ’ τον οποίο καλύτερος 
δεν θα υπήρχε για να ζήσω την εφηβική 
μου ζωή. Ο Χάρι Πότερ έγινε κολλητός μου 
και είναι ακόμα και τώρα… στην φοιτητική 
ζωή… ακόμα και αν όσοι δεν ξέρουν μιλάνε 
για ένα βιβλίο «παιδικό», το οποίο όμως μου 
έδωσε άλλον κόσμο να ζήσω! Προσπαθώ-
ντας ν’ αντιμετωπίσω με πιο ώριμο τρόπο την 
ωμή πραγματικότητα (ως ενήλικη πλέον) ένα 
«Λουλούδι της ερήμου» με κατεύθυνε καταλ-
λήλως. Η Γουόρις Ντίρι παρουσιάζει με άκρως 

ανατριχιαστικό τρόπο μια απ’ τις πιο άσχημες 
πλευρές της σύγχρονης ζωής γεννώντας προ-
βληματισμούς… Γιατί τόσος ρατσισμός; Γιατί 
τόση προκατάληψη; Γιατί αυτή η καταπάτηση 
της ανθρώπινης  ελευθερίας στον 21ο αιώνα; 
Στέλλα Πεπονάκη

Για «Το Βιβλίο της Ανησυχίας (Ι)» του 
Φερνάντο Πεσσόα: Κρατώντας το, νιώθεις  
τη χαρά της εισχώρησης στις σελίδες ενός 
ημερολογίου. Γυρίζοντας τις σελίδες ξετυλί-
γεται μια εναγώνια προσπάθεια για ενδο-
σκόπηση, για υπαρξιστική εξερεύνηση, μια 
αυτό-εξομολόγηση που νιώθεις να γίνεται ο 
δικός σου μονόλογος, αντιφατική και γεμάτη 
ανησυχία όπως το βλέμμα κάθε σκεπτόμενου 
ατόμου. Για την «Αβάσταχτη Ελαφρότητα του 
Είναι» του Μίλαν Κούντερα: Σύμφωνα με τον 
Νίτσε, η ιδέα της επιστροφής είναι το πιο βαρύ 
φορτίο. Περιστρεφόμενο γύρω από τον έρωτα 
και το απελπισμένο ερώτημα κατά πόσον η 
ανθρώπινη μοίρα ανταποκρίνεται στην ελα-
φρότητα ή την βαρύτητα σε κάνει να σκεφτείς 
«ότι ανάμεσα στον έρωτα και στην πράξη του 
έρωτα, μεσολαβεί ένας κόσμος». 
Για τις «Αόρατες Πόλεις» του Ίταλο Καλβίνο: 
«Ταξιδεύεις για να βρεις το μέλλον»; «Το αλλού 
είναι ένας αντίστροφος καθρέφτης. Ο ταξι-
διώτης αναγνωρίζει το λίγο που είναι δικό του, 
ανακαλύπτοντας το πολύ που ποτέ δεν είχε 
και που ποτέ δεν θα έχει». Δοκίμιο ή φανταστι-
κή διαλογική εξιστόρηση, σε ταξιδεύει ενώνο-
ντας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον σε 
μια λεπτή γραμμή.
Ελένη Ξενικάκη

Για τις «Αλλόκοτες Ιστορίες» του Εντγκαρ 
Άλλαν Πόε: Τρεις τα ξημερώματα, ξαπλωμένος 
στο κρεβάτι, με το παράθυρο ελαφρά ανοικτό 
να αφήνει μέσα το ασθενικό φως του φεγγα-
ριού για να μπορώ να διαβάσω τον “Master of 
Macabre”. Η περιγραφικότητα και η ψυχασθε-
νική μεγαλοφυΐα του Πόε, σε συνδυασμό με 
την νεκροφυλική ανατριχίλα και το μυστήριο 

είναι ο σύντροφός μου κάθε βράδυ.
Για «Το Πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέι» του 
Όσκαρ Ουάιλντ: Παρά τις ενστάσεις, τελικά 
υποκλίθηκα στον ακραίο κυνισμό του Χένρυ 
και την απροσδιόριστη σεξουαλικότητα του 
άχρωμου Ντόριαν. Διασκεδαστικό, έξυπνο, 
αλλά και φιλοσοφημένο βιβλίο που εκπλήσσει 
με την ωμότητα και την αμεσότητά του.
Για «Το Πανδοχείο της Τζαμάικα» της Δάφνη 
ντε Μοριέ: Όσο κι αν ήταν δύσκολο να ταυτι-
στώ με μια 23χρονη κοπελίτσα που αναγκάζε-
ται να μείνει με τη θεία της και έρχεται αντιμέ-
τωπη με τον μυστηριώδη και μοχθηρό σύζυγο 
της τελευταίας, ιδιοκτήτη του Πανδοχείου της 
Τζαμάικα, τολμώ να πω ότι έγινε! Η σκοτεινή, 
βαλτώδης ατμόσφαιρα της περιοχής με συνε-
πήρε και κατάφερε να με κάνει να αγωνιώ για 
την τύχη της Μαίρης.
Χρήστος Γκέζος

Υπάρχουν αναγνώσματα που τα κουβαλάς 
μέσα σου όπως τις παιδικές αναμνήσεις. Ποιος 
μπορεί να ξεχάσει τον «Ξένο» του Αλμπέρ 
Καμύ; Ξαφνικά είναι τυπωμένα στο χαρτί 
όλα όσα δεν μπορούμε να πούμε. Βλέπου-
με τον ορισμό του παράλογου ανθρώπου. 
Του ανθρώπου που έχει συνειδητοποιήσει 
τα παράλογα τείχη, τα όρια. Παράλογος δεν 
είναι ο τρελός, αλλά εκείνος που γνωρίζει τι 
τον περιορίζει. Στον παράλογο άνθρωπο δεν 
υπάρχει απελπισία, αλλά απουσία ελπίδας. Στα 
χνάρια αυτής της συνειδητοποιημένης αποτύ-
πωσης της ουσίας της ανθρώπινης ύπαρξης 
βρίσκεται και ο «Λύκος της Στέπας» του Χέρ-
μαν Έσσε. Ο μοναχικός «λύκος» στην έρημη 
«στέπα» «θέλει μουσική αντί για θόρυβο, χαρά 
αντί για διασκέδαση, δημιουργική δουλειά 
αντί για μπίζνες, ψυχή αντί για χρυσάφι, πάθος 
αντί για μελόδραμα». Γι’ αυτό «δεν μπορεί να 
βρει θέση σε τούτον τον φτηνό κόσμο μας». 
Είμαστε όλοι ξένοι. Είμαστε όλοι λύκοι σε μια 
απομακρυσμένη στέπα.
Μαρία Κουτσανδρέα

***Ο Νίκος Λακόπουλος 
στο νεό του βιβλίο «Ο 
Αλέξης στη Χώρα των 
Θαυμάτων» παραπέμπει 
τους αναγνώστες στο 
περιοδικό μας, χρησιμο-
ποιώντας απόσπασμα 
από τη συνέντευξη που 
μας έδωσε ο Γεώργιος 
Γιατρομανωλάκης.***

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ

Σάιμον 
Από τον «Άρχο-
ντα των Μυγών» 
του Γουίλιαμ 
Γκόλντινγκ

 
Όλα τα παιδιά 
κρύβουν μέσα 
τους το «άγριο». 

Μια ανάγκη να ξεσπάσουν, να βγάλουν 
την ενέργεια που κρύβουν μέσα τους, να 
εξωτερικεύσουν τα έμφυτα πρωτόγονα 
ένστικτα με τα οποία γεννιέται ο άνθρωπος 
πριν τον διαμορφώσει η κοινωνία, την οποία 
ο ίδιος εξέλιξε στην πάροδο εκατομμυρίων 
χρόνων. Τέτοια παιδιά στον «Άρχοντα των 
Μυγών» είναι τα «μικρά», που ψάχνουν έναν 
αρχηγό να αναγνωρίσει τους φόβους τους 
και να τα προστατέψει. Ο Τζακ, ο αρχηγός 
του κυνηγιού, της φυσικής εκτόνωνσης. 
Ο Πίγκυ, ο υπέρμαχος της επιστήμης, που 
φορά παρωπίδες, κλαψουρίζει, και προκαλεί 
κοροϊδίες. Ο Ραλφ, που παθιάζεται με την 
ιδέα της φωτιάς, προσπαθεί να ισορροπήσει 
τα ένστικτα με τη λογική, αναγνωρίζοντας 
τον εαυτό του. Τέτοιος όμως δεν είναι ο 
Σάιμον. Ο Σάιμον είναι το παιδί ή ο μεγάλος, 
αυτός που κρύβεται ανάμεσα στις φυλωσιές 
και ονειροπολεί, που απομονώνεται με μιά 
εσωτερικότητα, που λιποθυμά από αδυνα-
μία, αυτός που κοιτά στα μάτια των Άρχοντα 
των Μυγών. Πρόσωπο που λίγο φαίνεται, 
αλλά αποτελεί το πρόσωπο κλειδί. Είναι ο 
μόνος που αντικρύζει την αλήθεια. Ο μόνος 
που συνειδητοποιεί ότι το θεριό είναι ένα 
αλεξίπτωτο, που δεν φοβάται το δάσος, ο 
μόνος λιγομίλητος. Ο πρωτος που τον κατα-
τρώει το άγριο ένστικτο του ανθρώπου, όταν 
επιχειρεί, σαν Προμηθέας, να φέρει τη γνώ-
ση, τη «φωτιά», και ο δαίμονας, που τον έχει 
απειλήσει, τον εκδικείται με την παράνοια.

Κατερίνα Σκρουμπέλου

ΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑ

Γιάννης 

Σκαρίμπας
Το Θείο Τραγί 

(1933)

Διήγημα; Νουβέλα; 
Μυθιστόρημα; Εμείς 
δεχόμαστε τον 
όρο της πρώτης 

του δημοσίευσης κι άρα το βάζουμε εδώ 
για διήγημα ωραίο ποιότητος πρώτης. Άλφα 
άλφα. Ο Σκαρίμπας φτιάχνει εδώ έναν ήρωα 
ανάποδο, τον Γιάννη που έχει όλα τα καλά 
του κόσμου πάνω του. Θέλει να τον βρίζουν, 
να τον χτυπούν, να προκαλεί τις χειρότερες 
αντιδράσεις σε όσους απευθύνεται. Αλλά 
είναι καλά παιδιά οι αθρώποι και του μιλούν 
ωραία. Χειρότερή του του Γιάννη. Ξεκινά να 
μυήσει στον χριστιανισμό την Μεγαλόχαρη 
της Τήνου. Το διήγημα την εποχή της δημο-
σίευσής του έφερε σε αμηχανία την κριτική. 
Πάντως σήμερα είναι σίγουρα ένα διήγημα 
σουρεαλίζον τε και ψευδοηθογραφικό της 
ελληνικής υπαίθρου. Ο αντιήρωας αλήτης 
Γιάννης, αυτό το θείο τραγί, θυμίζει τους 
ήρωες του Kerouac, που βγήκαν στον δρόμο 
κι άρχισαν το σεργιάνι. «Τα πράταγμα αφη-
μένα στο πάει τους˙ να δημιουργούνται οι 
ορίζοντες˙ να γεννιέται –μούλος– ο χρόνος˙»
Ηλίας Κολοκούρης

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ 
ΑΦΗΣΑ 

ΣΤΗ ΜΕΣΗ

Νίκος 
Ταμπάκης
«Το όνειρο του 
Σωκράτη», Ο 
Διάλογος της 
τρίτης μέρας

Πώς θα ήταν αν ο Σωκράτης έκρινε τη 
σύγχρονη πραγματικότητα; Δεδομένων των 
αιώνων που μεσολάβησαν και των θεωριών 
που αναπτύχθηκαν από τότε που ζούσε ο 
μεγάλος φιλόσοφος, σίγουρο είναι ότι θα 
υπήρχαν αρκετά ερωτήματα στα οποία θα 
καλείτο να απαντήσει. Αρκετές οι θεωρίες 
που θα έπρεπε να αποκρούσει.Τελικά, μετά 
από τόσους αιώνες τί ισχύ έχει το «εν οιδα 
ότι ουδεν οιδα»; Ο Ν. Ταμπάκης τοποθετεί 
τους πλατωνικούς διαλόγους  «Θεαίτητος» 
και «Σοφιστής» σε σύγχρονες διαστάσεις και 
προσπαθεί να τους δώσει μια συνέχεια. Ενδι-
αφέρουσες οι «απόψεις» και οι «αντιδράσεις» 
του Σωκράτη, αλλά τολμηρό το εγχείρημα 
του συγγραφέα. Από σεβασμό στο αυθεντι-
κό και από ανάγκη αλήθειας, ίσως υπάρχει 
μια αρνητική προδιάθεση στο βιβλίο. 
Εξαιρετική σύλληψη, αλλά λόγω συγκυριών 
(η τραυματική εμπειρία των πανελληνίων 
υπερίσχυσε έναντι της φιλοσοφίας) δεν με 
κέρδισε. Ίσως η συνέχεια να δικαιώνει το 
συγγραφέα και να είναι μια καλή αφορμή για 
να το ολοκληρώσω. Και τότε ίσως γίνει μια 
πιο δίκαιη κριτική.
Κλειώ Κόνδη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ
«Κι αν στο κάτω κάτω χρειάζεται και κάποια κυβέρνηση, βάλτε επικεφαλής 
μια μητέρα στο υπουργείο Γεννήσεων, έναν εικοσάρη στο υπουργείο του 
Έρωτα, κι ένα γεροντάκι στο υπουργείο Θανάτου. Κι αυτή ας είναι όλη κι 
όλη η κυβέρνηση. Οι άλλοι, κάτι με χαρτοφυλάκια, κι άλλοι χωρίς, ξεσπούν 
στην καμπούρα μας όλα τα κόμπλεξ τους, κι από πάνω πρέπει να τους θεω-
ρούμε σωτήρες.»
                                                                                           Μάριος Χάκκας, «Το Κοινόβιο»
  

«Ακόμα και τώρα δεν μπορώ καλά καλά να ξεχωρίσω ποια απ’ τα μέρη του εαυτού μου είναι 
τ’ αυθεντικά και ποια πλασμένα απ’ τα βιβλία». («Η Αλίκη στη Χώρα του LSD», Αλίκη Χ.) «Άρ-
χισα τη ζωή μου όπως θα την τελειώσω: ανάμεσα στα βιβλία». «…επειδή είχα ανακαλύψει 
τον κόσμο μέσα από τη γλώσσα, για πολύ καιρό θεωρούσα ότι η γλώσσα είναι ο κόσμος». 
(«Οι Λέξεις», Ζαν Πωλ Σαρτρ) «Η ανάγνωση είναι ένα ελεύθερο όνειρο» έλεγε ο Σαρτρ, και 
τα ανεπανάληπτα όνειρα δεν τα ξεχνούμε ποτέ.



Υ               πήρχε μιά αναστάτωση στο δυαράκι που έβλεπε στην 
Ασκληπιού. Από τη στιγμή που είχε μπει στο δωμάτιο ο 
Ένας όλο φούρια κοκκινισμένος, είχε ταράξει τον Άλλον, και 
τώρα ήταν και οι δύο και έκοβαν βόλτες γύρω γύρω στο 

σαλόνι. Ο Ένας ήξερε γιατί, ο Άλλος τον ακολουθούσε αμήχανα, έχο-
ντας κολλημένο όμως και το αφτί του στις μεσημεριανές ειδήσεις από 
το ράδιο. Με μια παράκληση, που έμοιαζε περισσότερο με εντολή, ο 
Ένας είπε στον Άλλον να κλείσει επιτέλους το ράδιο και να κάτσει να 
τον ακούσει. Πουλούσαν σκυλάκια σε δόσεις, του είπε. Είχει δει στη 
βιτρίνα ενός πετ-σόπ εδώ απέναντι την ανακοίνωση. Ναι, σε αυτό που 
τα τζάμια του είναι καλυμμένα μέχρι πάνω με ζωοτροφές και κλουβιά 
και δεν μπορείς να δεις τίποτα μέσα, παρα 
μόνο το ταμείο που κάθετε όλη μέρα ο πω-
λητής. Ποιός πωλητής, ο σφαγέας καλύτερα 
να λέω, άκου εκεί σκυλάκια σε δόσεις. Ο Άλ-
λος έξυσε το κεφάλι του, έξυσε και το γένι 
του. Πληντύριο σε δόσεις εντάξει, τραπέζι 
σε δόσεις εντάξει, υπολογιστής σε δόσεις 
εντάξει, σιδερώστρα σε δόσεις εντάξει, τη-
λεόραση σε δόσεις.... ε, όχι και τόσο εντά-
ξει, είναι δύσκολο να τη συναρμολογήσεις. 
Αλλά σκυλάκια, δηλαδή πως; Ένα πόδι, ένα 
χέρι, ένα κεφάλι και στο τέλος ο κορμός; 
Θυμήθηκε τότε που είχανε πάρει εκείνη 
την πορτοκαλιά σε δόσεις. Κι εκείνη ήταν 
ζωντανός οργανισμός, αλλά και πάλι επέζη-
σε. Στον κορμό προσθέτανε τα κλαριά ένα 
ένα και μετά από λίγες μέρες ενσωματώνο-
νταν τελείως. Μπορεί και με τον σκύλο κάτι 
τέτοιο να γίνεται. Να τον κρατούσαν στην 
κατάψυξη, να πρόσθεταν τα πόδια και την 
ουρά.... Ώχου... Δεν ήθελε να το σκέφτεται. 
Είπε δυνατά τη σκέψη του, να τον καρφώ-
σουν, μα καλά κι αυτή η αστυνομία, κάτω 
από τη μύτη της τέτοιες ενέργειες και δεν 
έχει μυριστεί τίποτα. Είχε ακούσει βέβαια 
ότι τώρα στο δημόσιο παρέχουν τη νέα γε-
νιά υπολογιστών σε δόσεις, οπότε μέχρι να 
συγκεντρώθουν όλα τα κομμάτια θα υπάρχει μια παράλυση, αλλά και 
πάλι. Παρ’όλα αυτά τα στοιχεία, ο Ένας που ήταν και λίγο πιο τσακάλι, 
είχε ήδη καταστρώσει το σχέδιο στο μυαλό του. Δεν ήταν σίγουροι τί 
ακριβώς κάνει αυτός ο άρρωστος άνθρωπος. Και, δεδομένου ότι οι 
μπάτσοι κοιμούνται, θα εισέβαλαν στο πετ-σόπ, και θα το χτένιζαν μέ-
χρι να βρούν που φυλλάει τους καταλόγους παραγγελίας των εταιρι-
ών παραγωγής σκύλων και θα έβλεπαν τί παραγγέλνει. Σκύλο ή μέλη 
σκύλου; Μετά, θα έπαιρναν τον νόμο στα χέρια τους αν χρειαζόταν.
Έτσι, ένα βράδυ με φεγγάρι, πανσέληνο είχε αν θυμάμαι καλά, έβα-
λαν τις παντόφλες τους για να μην κάνουν τσακ τσακ τα παπούτσια 
τους στο παρκέ, φόρεσαν και καλσόν για να μην ξεχωρίζουν τα πόδια 

τους στο σκοτάδι, έβαψαν και τα μαλλιά τους κίτρινα για να κάνουν 
καμουφλάζ στις σκυλοτροφές και γλίστρησαν μυστικά και αθόρυβα 
μέσα στο μαγαζί. Δεν ήταν πολύ δύσκολο για δύο επιδέξιους μηχα-
νικούς σαν αυτούς. Βγάλαν φακούς και φαναράκια, και η σκοτεινή 
τρύπα που ήταν το πετ-σόπ στη σκοτεινή μεσονύχτια Ασκληπιού φω-
τίστηκε σαν να ανήκε σε πίνακα του Χόπερ. Με επιμέλεια άρχισαν να 
ψάχνουν παντού. Άρχισαν από τα ράφια με το εμπόρευμα, κάτι όχι 
και τόσο έξυπνο. Ποιός θα έκρυβε έγγραφα ανάμεσα σε κονσέρβες. 
Επόμενος στόχος, το γραφείο, πάνω στο οποίο ήταν και η ταμιακή. Η 
έδρα-πάγκος του πωλητή-σφαγέα. Τα συρτάρια ανοίχτηκαν, αναπο-
δογυρίστικαν και ένας τόνος σκόνη με μερικά παλιά πόστ-ιτ και κά-
μποσα πακέτα τσιγάρα σκορπίστηκαν στο πάτωμα. Στα ποστ-ιτ ση-
μειώσεις όπως «Τηλέφωνο τη γυναίκα» «το παιδί από το σχολείο» «να 
παραγγείλω σκύλο πεκινουά που δεν δαγκώνει» και κάτι δεν άρεσε 
στον Έναν σε αυτή την τελευταία σημείωση. Καθώς δεν είχαν βρεθεί 
ακόμα οι κατάλογοι παραγγελείας, το ψάξιμο συνέχισε για κάμποσο, 
χωρίς επιτυχία. Ξάφνου, το μάτι πέφτει σε ένα ράφι στον τοίχο. Πάνω 
στο ράφι ένα ντοσιέ, το μοναδικό. «Κατάλογοι Παραγγελίας Εταιρι-
ών». Είχαν χτυπήσει διάνα. Ο Άλλος το έπιασε και το άνοιξε. Κοίταξε 

ένα ένα τα θέματα. Σκυλοτροφές, γατοτροφές, χρυσόψαρα, και το τε-
λευταίο, ένα καινούριο, φρεσκογραμμένο «Σκύλοι». Άνοιξαν το ντο-
σιέ εκεί, ξεφύλισαν και έφτασαν στη σελίδα με επικεφαλίδα «Σκύλοι 
σε Δόσεις». το βλέμμα τους περιπλανήθηκε, εστίασε και άφησαν και 
οι δύο ένα ξεφύσσημα ανακούφισης.
-Τουλάχιστον δεν τους κόβουν σε κομμάτια.
Το δελτίο παραγγελίας ήταν σαφές. Πρώτη δόση: σετ γονιμοποίησης. 
Δεύτερη δόση: γονιμοποιημένο ωάριο από ράτσα επιλογής. Τρίτη 
δόση: Θερμοκυτίδα κατάλληλου μεγέθους.

Κατερίνα Σκρουμπέλου

Μικρό Αφιέρωμα στα Εξάρχεια 

Πώς να περιγράψεις τους δρόμους με λέξεις.. 
Χώρεσαν σε τρείς σελίδες πράγματα που ξέρα-
με και άλλα που θα θέλαμε να μάθουμε για 
τη γειτονιά αυτή που αν είσαι φοιτητής στην 
Αθήνα, ειναι αδύνατον να μην τη συναντήσεις. 

NOPf

Σε 
δόσεις
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Η Ιστορία των δρόμων
Τα Εξάρχεια δημιουργήθηκαν 
γύρω στο 1860 και είναι από τις 
νεότερες γειτονιές της Αθήνας, με 
όρια τις οδούς Διδότου, Ζωοδό-
χου Πηγής, Αραχώβης και Στουρ-
νάρη. Η Μπενάκη την τότε εποχή 
άρχισε να παίρνει ζωή ως προά-
στειο, γι’ αυτό και τότε ονομαζό-
ταν «Οδός Προαστείου». Ο,τιδή-
ποτε πέρα από αυτά τα όρια ήταν 
αγροί κριθαριού και περιβόλια. Τα 
Εξάρχεια απο το 1864 ως το 1880 
ανήλθαν σε πνευματικό κέντρο 
της πρωτεύουσας, καθώς εδώ  
στεγάστηκαν οι περισσότερες θε-
ωρητικές και θετικές σχολές του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1932 η 
συγχώνευση του Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου που περιελάμβανε 
τις θεωρητικές και του Εθνικού με 
τις θετικές οδήγησε στο «Αθήνησι 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο». Στην περιοχή λειτουρ-
γούσαν οι σχολές των Μαθημα-
τικών και Φυσικών Επιστημών, η 
Οδοντιατρική, η Νομική, η Φαρ-
μακευτική και αργότερα το Ε.Μ.Π 
που αποτελεί μαζί με το Παλαιό 

Χημείο της Σόλωνος και το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο ένα από τα 
πιο γνωστά κτήρια των Εξαρχείων. 
Η παρουσία των σχολών υπήρξε 
ο καθοριστικός παράγοντας για 
τη διαμόρφωσή της συνοικίας με 
τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυ-
κνότητα σε φοιτητές, ανθρώπους 
των γραμμάτων, της διανόησης 
και των τεχνών. Οι συνοικίες που 
υπήρχαν ήταν η Νεάπολη, το 
Μουσείο και το Πολυτεχνείο. Στα-
διακά η περιοχή Πολυτεχνείου και 
Μουσείου ονομάστηκαν Εξάρχεια 
από το όνομα ενός Ηπειρώτη, του 
Έξαρχου, που είχε ένα παντοπω-
λείο στη διασταύρωση της Θε-
μιστοκλέους και της Σολωμού. Η 
περιοχή διατηρούσε μια έντονη 
πνευματική ταυτότητα, γι’ αυτό και 
κατοικήθηκε από πολλούς ποιητές 
και καλλιτέχνες, όπως ο Ν. Λαπα-
θιώτης, η Κ. Παξινού ο Κ. Παλαμάς, 
ο Σουρής και δικαίως θεωρούταν 
το «Καρτιέ Λατέν» της Αθήνας. Τα 

σπίτια των δυο τελευταίων μάλι-
στα ήταν φιλολογικά σαλόνια της 
εποχής. Στα φιλολογικά καφενεία 
συγκαταλέγονταν ο «Μαύρος Γά-
τος» εκεί όπου σήμερα βρίσκεται 
το «Προδόρπιο» με φήμη που 
έφτανε στο εξωτερικό, η «Λεύκα» 
όπου σύχναζε το περιοδικό «Νου-
μάς», το καφενείο του «Καρατζά».
Δεν ξεχνιούνται προσωπικότητες 
όπως ο Ν. Πολίτης, ο Βερναρδάκης, 
ο Ταχτσής. Αυτή η γειτονιά είναι η 
«Μέκκα» του βιβλίου φιλοξενώ-
ντας όλες τις εκδοτικές προτάσεις 
αλλά και τα μόνα βιβλιοδετεία 
και παραδοσιακά τυπογραφεία. 
Ο «Κοραής» στην συμβολή Ιππο-
κράτους και Ναυαρίνου θεωρείται 
σήμερα από τις ελάχιστες ουσια-
στικά λέσχες ανάγνωσης!
Τα Εξάρχεια έχουν πλούσια αρχι-
τεκτονική ιστορία. Στις αρχές του 
20ου αιώνα η περιοχή γέμισε με 
νεοκλασικά και εκλεκτικιστικά κτί-
ρια, πολλά από τα οποία σήμερα 
έχουν δοθεί με αντιπαροχή. Στα 
μέσα της δεκαετίας του ‘30 βίωσαν 
το μοντέρνο κίνημα. Η Μπλέ Πολυ-
κατοικία στην πλατεία Εξαρχείων 
του Κ.Παναγιωτάκου γίνεται σήμα 
κατατεθέν εκείνης της εποχής 
αλλά και της τολμηρότητας του 
αρχιτέκτονα, ο οποίος ανάμεσα σε 
νεοκλασικά έβαψε μια πολυκατοι-
κία μπλε. Σήμερα το χαρακτηρι-
στικό μπλε έχει διατηρηθεί μόνο 
στο ισόγειο. Διάσημοι ένοικοί της 
η Βέμπω, ο Φ. Γερμανός, ο Κύρκος, 
ο Χορν. Μετά τη μεταπολίτευση 
τα Εξάρχεια αλλάζουν μορφή, με 
σύγχρονες πολυκατοικίες γύρω 
από τη Στουρνάρη και το Πολυ-
τεχνείο. Σήμερα, τα Εξάρχεια είναι 
ένα μωσαϊκό αρχιτεκτονικών μορ-
φών, διατηρόντας στοιχεία από 
όλες τις εποχές στα κτίριά τους. 
Στη συμβολή των οδών Πατησί-
ων και Στουρνάρη βρίσκεται το 
ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου. 
Η πρώτη σκέψη δημιουργίας του 
ανήκει στον ευεργέτη Ν. Στουρ-
νάρη που χρηματοδότησε το 
έργο και χρειάστηκε η πρόσθετη 
συνδρομή ενός άλλου ευεργέτη, 
του Γ. Αβέρωφ, για να μπορέσει να 
ολοκληρωθεί!
Από ευεργέτη σε ευεργέτη λοιπόν 
για να φτάσουμε στις 14 Νοέμβρη 
του 1973  στην εξέγερση του Πο-
λυτεχνείου η οποία κατέληξε σε 
αιματοχυσία 3 μέρες αργότερα…
οι φοιτητές συγκεντρώνονται στο 
Πολυτεχνείο και το καταλαμβά-
νουν μέχρι τα ξημερώματα του 
Σαββάτου 17 Νοέμβρη οπότε ει-

σβάλει το τανκ και γκρεμίζει την 
είσοδο αλλά όχι τα όνειρα. Κάθε 
χρόνο, στην επέτειο του Πολυτε-
χνείου, διατυπώνεται ότι «το Πο-
λυτεχνείο ζει». Τα συνθήματα της 
φοιτητικής εξέγερσης που εξέ-
φραζαν τότε τα αιτήματα μιας κοι-
νωνίας που διεκδικούσε ομόφωνα 
το δικαίωμα της στην ελευθερία, 
τη δημοκρατία, την αξιοπρέπια 
μοιάζουν σήμερα πιο επίκαιρα 
από ποτέ… ακόμα και αν σήμερα 
η «χούντα» δεν είναι των συνταγ-
ματαρχών…
Στην οδό Μπουμπουλίνας 18 βρι-
σκόταν η Υποδιεύθυνση Γενικής 
Ασφαλείας, ευτυχώς κατεδαφι-
σμένη σήμερα. Στο κτίριο έλαβαν 
χώρα τα χειρότερα βασανιστήρια 
της σύγχρονης ιστορίας της Ελλά-
δας με τη φήμη των βασανιστών 
να ξεπερνάει τα σύνορα της χώ-
ρας. Οι πιο γνωστοί χώροι του 
κτιρίου, το δωμάτιο της ταράτσας 
και το υπόγειο (ή αλλιώς «πηγά-
δι»), «φιλοξένησαν» εκατοντάδες 
άντρες και γυναίκες, ανάμεσά 
τους ο Αλέκος Παναγούλης, ο Μί-
κης Θεοδωράκης, ο Περικλής Κο-
ροβέσης κ.ά. που όσα χρόνια και 
αν περάσουν τα ουρλιαχτά τους 
αλλά και το πάθος τους για ελευ-
θερία θα στοιχειώνουν για πάντα 
αυτή την οδό. 

Τα Θερινά τα σινεμά
Από τους πρώτους κινηματογρά-
φους που άνοιξε στην Αθήνα το 
1920 και εξακολουθεί να λειτουρ-
γεί είναι το Βοξ. Στην ουσία δεν 
ήταν τίποτα περισσότερο από 
μία αλάνα που περικυκλωνόταν 
από μάντρα. Στην αρχή οι πελά-
τες δεν έκοβαν εισιτήρια για την 
ταινία, αλλά ήταν υποχρεωμένοι 
να αγοράζουν κάποιο ποτό, στην 
τιμή του οποίου περιλαμβανόταν 
και το αντίτιμο για την ταινία που 
θα έβλεπαν. Το εισιτήριο καθιερώ-
θηκε αργότερα, μόλις το 1937. Στο 
οικόπεδο που στεγάζεται σήμερα 
το Βοξ λειτουργούσε την εποχή 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου το θε-
ατράκι «Ατλαντίς», που στη συνέ-
χεια έπαιξε και βουβές ταινίες, και 
αργότερα ο κινηματογράφος «Μον 
Σινέ», το 1934. Το Βοξ λειτουργεί 
από το 1938 στην πολυγωνική και 
κρύα ταράτσα ενός κτηρίου, στο 
ισόγειο του οποίου υπάρχει σήμε-
ρα ένα καφέ. Η θρυλική αυτή τα-
ράτσα βρίσκεται στον πεζόδρομο 
της Θεμιστοκλέους, στην πλατεία 
Εξαρχείων και τη θυμούνται καλά 
όλοι όσοι έχουν βγάλει τα μάτια 

τους με τον Ταρκόφσκι και τον 
Αϊζενστάιν άλλων δεκαετιών. Το 
εξαρχιώτικο αδερφάκι του Βοξ, η 
Ριβιέρα άρχισε να παίζει το 1969 
ως μάλλον λαïκό σινεμά. Αποτε-
λεί σταθερή αξία, ευνοημένο από 
τον πεζόδρομο της Βαλτετσίου με 
τα γιασεμιά να απειλούν να αφαι-
ρέσουν από το οπτικό μας πεδίο 
μέρος της ίδιας της οθόνης. «Μα-
σκότ» του σινεμά που δεν πρέπει 
να τρομάζει τον υποψήφιο θεατή, 
οι νυχτερίδες που φωλιάζουν στην 
πλούσια βλάστηση. Απίθανος κή-
πος ανάμεσα σε νεοκλασικά και 
πολυκατοικίες με σταθερά σινεφίλ 
ρεπερτόριο. 

“Σήμερον 
Προβάλλονται”

«Ο Δράκουλας 
των Εξαρχείων»
Πρόκειται για μία πολιτική-
πολιτιστική σάτιρα του 1983, σε 
σκηνοθεσία Νίκου Ζερβού. Το 
στόρυ, κινείται στα πλαίσια μιας 
ιστορίας, όπου ένας τρελός ορ-
θοπεδικός, έχει εγκατασταθεί στα 
Εξάρχεια με την κόρη του. Απο-
φασισμένος να κερδίσει χρήματα, 
κλέβει μέλη από νεκρούς μουσι-
κούς, με σκοπό να τους ξαναφέρει 
στη ζωή και να δημιουργήσει το 
καλύτερο ροκ συγκρότημα. Όμως, 
οι νεκροί επαναστατούν και επι-
τίθενται στο σπίτι του. Στο τέλος, 
οργανώνεται συναυλία διαμαρτυ-
ρίας, στο τέλος της οποίας, ο τρα-
γουδιστής πέφτει νεκρός.
Η ταινία έχει επιρροές από ταινίες 
τρόμου του ’60, ’70, όπως «η νύχτα 
των ζωντανών νεκρών» και ταινίες 
του Τζον Γουότερς. Θεωρείται η 
πλέον cult ταινία του ελληνικού κι-
νηματογράφου, μία πρωτοπορία, 
για μια εποχή που αν δε γύριζες 
ταινία για την αριστερά και τον 
εμφύλιο, ακολουθούσε λιθοβο-
λισμός. Σουρεαλισμός πέμπτου 
επιπέδου!
Παίζουν: Κ. Τζούμας, Ισ. Μαυράκη, 
Α. Καφετζόπουλος, Τζ. Βαβούρας, 
Τζ. Πανούσης, Δ. Πουλικάκος

«Valse Sentimentale»
Μία ταινία της Κωνσταντίνας Βούλ-
γαρη,  με θέμα τη δυσκολία επικοι-
νωνίας ανάμεσα σε νέους ανθρώ-
πους. Η κάμερα παρακολουθεί 
ένα νέο άντρα και μία κοπέλα στο 
«συναισθηματικό βαλς» τους στα 
Εξάρχεια. Είναι και οι δύο κάπως 
εκκεντρικοί στη συμπεριφορά και 
το ντύσιμό τους, χαρακτηριστικές 

φιγούρες, ίσως, τμήματος της νε-
ολαίας των Εξαρχείων που «δεν 
πιστεύουν σε τίποτα, δεν κάνουν 
τίποτα για ν’αλλάξει η ζωή τους 
και δε θέλουν ν’ αλλάξει τίποτα».
Στις λήψεις και τους φωτισμούς, η 
κάμερα πιάνει κάτι από τη νυχτε-
ρινή ζωή και την ατμόσφαιρα των 
Εξαρχείων. Παίζουν: Θ.Σαμαράς, 
Λ.Μιχαλοπούλου, Μ.Τριανταφυλλί-
δου, The boy (βλ. Αλ. Βούλγαρης)

Music & Lyrics
Προς τα τέλη της δεκαετίας του 
΄70 η μουσική φυσιογνωμία που 
δεσπόζει στα Εξάρχεια, και το 
όνομά του έχει συνδεθεί άμεσα 
με τη συνοικία αυτή, είναι ο Νικό-
λας Άσιμος, ο οποίος έρχεται και 
εγκαθίσταται σε ένα υπόγειο της 
οδού Αραχώβης. Δημιουργεί την 
Exarchia Square Band, συμμετέχει 
σε συναυλίες, σε θέατρο του δρό-
μου, δίνει παραστάσεις, διακινεί 
μόνος του τις ‘παράνομες κασέτες 
του’, ανοίγει ένα μαγαζάκι (κι αυτό 
στα Εξάρχεια) το οποίο ονομάζει 
χώρο προετοιμασίας. Ακολουθού-
σε έναν εντελώς αντισυμβατικό 
τρόπο ζωής, και ήταν ιδιαίτερα πο-
λιτικοποιημένος κάτι που φαίνεται 
και από τα τραγούδια του. Το 1988 
ο Άσιμος μετά από συνεχείς φυλα-
κίσεις, εγκλεισμούς σε ψυχιατρεία 
και άπειρους ξυλοδαρμούς, έχο-
ντας χάσει πια τον εαυτό του, βά-
ζει τέλος στο μαρτύριο του, δένο-
ντας ένα σκοινί γύρω από το λαιμό 
του, αναζητώντας την λύτρωση... 
Δεκαετία του ΄80 τώρα, και τo νε-
οκλασσικό κτίριο της οδού Βουλ-
γαροκτόνου στους πρόποδες του 
Λόφου του Στρέφη  μετατρέπεται 
από ιστορικό σπίτι του αντιβασι-
λέα, στο ιστορικό club decadence. 
Κατα καιρούς, μέχρι και σήμερα 
θα το επισκεπτούν πολλοί διάση-
μοι, ξένοι και έλληνες όπως: Fall, 
Νick Cave, Jesus And Mary Chain, 
Dead Moon, Violent Femmes, John 
Spencer, Walkabouts, Puressence, 
o γιος και  δυο μελη της μπάντας 
του  Ιggy Pop, Spain, Make Believe, 
Βokomolech, Phil Shoenfield, Girls 
Against Boys, Dandy Warhols, St. 
Etienne. Το studio II ανοίγει στην 
οδό Μαυρομιχάλη στα Εξάρχεια 
ως χώρος προβών συγκροτημά-
των το 1987. Από το θρυλικό πια 
υπόγειο πέρασαν και έκαναν τις 
πρόβες τους διάφορα έλληνικά 
συγκροτήματα όπως οι No man’s 
land, Last drive, Purple overdose, 
Closer, Echo tattoo καθώς και κά-
ποιοι εκπρόσωποι της διεθνούς 

σκηνής όπως οι Fuzztones, Rudy 
‘Tuttie’ Grayzell, Judy Lindsey & 
Johnny Carroll, Others. Όμως δεν 
έμεινε μόνο εκεί καθώς επεκτά-
θηκε και στο χώρο της δισκογρα-
φίας και έχει στο ενεργητικό της  
μερικές από τις σημαντικότερες 
ελληνικές παραγωγές (Closer, 
Ονειροπαγίδα, Coti K, Μιχάλης 
Δ., Oh! my garden). Παράλληλα, 
την ίδια περίοδο ανοίγει και ένα 
από τα πιο ιστορικά rock club των 
Εξαρχείων, το Αν. Φιλοξενεί μεγά-
λα συγκροτήματα τόσο της ελλη-
νικής όσο και της ξένης μουσικής 
σκηνής. Πολλά, γνωστά τώρα πια, 
συγκροτήματα έκαναν τις πρώτες 
εμφανίσεις τους στο αν, όπως οι 
Τρύπες, τα Διάφανα Κρίνα και τα 
Ξύλινα Σπαθιά. Από τη σκηνή του 
Αν έχουν περάσει από τα ΄80ς μέ-
χρι και σήμερα, από καλλιτέχνες 
του έντεχνου μέχρι του punk και 
του metal όπως επίσης και μεγά-
λα ονόματα της ξένης μουσικής 
σκηνής. Ενδεικτικά αναφερούμε: 
Ξυλούρης, Παύλος Σιδηρόπουλος, 
Υπόγεια Ρεύματα, Last Drive, Deus 
ex machina, The earthbound, 
Closer, Purple Overdose, 
Sigmatropic, Bocomolech, Rotting 
Christ, Fuzztones, Marky Ramone, 
Yo-la-tengo, Zounds, Stampin’ 
Ground, Behemoth, Mayhem, The 
international noise conspiracy, 
Orange Goblin, Steve Wynn, Red 
Sparowes. Στα τέλη της δεκαετίας 
του ́ 90 μέλη των Deus ex machina 
και των Earthbound δημιουργούν 
την ανεξάρτητη δισκογραφική, 
the Lab records στα Εξάρχεια. Και 
τώρα, τελειώνοντας πια με την 
ιστορική αναδρομή, φτάνουμε 
στα ΄00ς! Το vinyl microstore έρχε-
ται στα Εξάρχεια πριν από 8 χρόνια 
και εγκαθιστάται στο νούμερο 34 
της οδού Διδότου. Όμως δεν είναι 
απλά ένα ψαγμένο δισκοπωλείο..
είναι στέκι! Ένας τόπος συνάντη-
σης ακροατών και καλλιτεχνών της 
ανεξάρτητης μουσικής σκηνής της 
Αθήνας. Στο πατάρι του διώροφου 
καταστήματος έχει στηθεί ένας δι-
κός τους ραδιοφωνικός σταθμός 
που μεταδίδει μέσω internet και 
γενικά γίνονται πολλές εκδηλώ-
σεις και παρουσιάσεις δίσκων εκεί. 
Κάπου εκεί, αραχτός στον καναπέ 
ή έξω από το μαγαζί κάθεται ο 
σκύλος μασκότ του vinyl, ο μονα-
δικός σκύλος που προς τιμήν του 
κάθε χρόνο (τα τρία τελευταία 
χρόνια) στήνεται ένα πολύ ιδιαί-
τερο φεστιβάλ, ο Yuri! Ο λόγος για 
τα Yuria όπου κάθε χρόνο μαζεύο-

νται μερικά από τα σημαντικότερα 
συγκροτήματα της alternative και 
underground σκηνής. Μερικά χα-
ρακτηριστικά ονόματα οι Drog_a_
tek, οι Erasers, οι Victory Collapse, 
οι Callas, οι  Absent without leave, 
ο Spyweirdos, οι Barbara’s straight 
son, οι My wet calvin, οι Misuse. 

Αντί επιλόγου
Τα Εξάρχεια ανέκαθεν υπήρξαν  ο 
πλέον πολιτικοποιημένος χώρος 
δραστηριοποίησης πάσης φύσεως 
αντιφρονούντων. Εδώ η εφημερί-
δα της κυβερνήσεως διαβάζεται 
από την ανάποδη και τα κυβερ-
νητικά μέτρα μοιάζουν  με ωραία 
ανέκδοτα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι 
που υποστηρίζουν ότι στην αρχή 
της Μεταπολίτευσης  ο ακραίος 
αντιεξουσιαστικός χώρος θεωρή-
θηκε άλλη μια «αγελάδα» που θα 
κατέβαζε «ψήφους», γι ΄ αυτό και 
αντιμετωπίστηκε με ανοχή. Όταν 
όμως οι ιθύνοντες θεώρησαν ότι 
ο αριθμός ψήφων δεν ήταν και 
τόσο αξιόλογος, τότε άρχισαν οι 
διάφορες εκκαθαρίσεις, είτε αυτό 
σήμαινε πολεοδομικούς σχεδια-
σμούς που θα προσέλκυαν τα οι-
κονομικά υψηλότερα στρώματα, 
είτε ακύρωση των αδειών των δια-
φόρων μπαρ, είτε ανοχή αλλά και 
προώθηση των ναρκωτικών, είτε 
και την προσπάθεια μετατροπής 
της περιοχής σε άλλο ένα κέντρο 
διασκέδασης τύπου Κεραμεικού ή 
Ψυρρή, όπως συμβαίνει σήμερα. 
Όποιο σενάριο όμως και αν αλη-
θεύει, τα Εξάρχεια θα επιμένουν να 
είναι η πολιτική ατμομηχανή της 
Αθήνας μέσα από ένα χάος γεγο-
νότων και αστικών μύθων, άλλοτε 
αληθινών και άλλοτε… κινδυνο-
λογικών «μιντιακών». Μπορεί οι 
παλιοί να λένε ότι «πάει, χαλάσανε 
και τα Εξάρχεια», αλλά οι εποχές 
αλλάζουν. Είναι μεγάλη υπόθεση 
σε μια χρεωμένη και apolitique 
εποχή οι θαμώνες στις καφετέριες 
να συζητούν για τα κοινά! Μόνο 
εδώ επιβιώνουν ακόμα αυτές οι 
… αντικαθεστωτικές συνήθειες.

Βένη Γεωργακλή, Μαρία 
Κουτσανδρέα, Νασια 
Μουγγού, Δάφνη Παπανι-
κόλα, Κατερίνα Σκρουμπέ-
λου, Μαργαρίτα Τζαβάρα 
Μανώλης Χατζηγιαννάκης, 
Αλέξανδρος Χαντζής                  



Η καμπάνα χτυπούσε. Πένθιμα και αραιά. Στο 
μικρό χωριό Βουβά είχε προσγειωθεί μια βαριά 
θλίψη. Μικρό χωριό ο Βουβάς, ξέρανε όλοι όλους κι 
αγαπιούνταν. Σήμερα ήταν η κηδεία του καημένου του 
γερο-Διαμαντή. Ο Διαμαντής ήταν ένας καλούλης ανθρωπά-
κος, δεν ενόχλησε στην ήσυχη ζωή του ποτέ κανέναν. Ήταν 
ιδιαίτερα αγαπητός. Όλοι στον Βουβά ζούσαν περιμένοντας τον 
γερο- Διαμαντή, γιατί ο Διαμαντής ήταν ταχυδρόμος. Ξεκίναγε 
από το πρωί και έφερνε βόλτα όλα τα πέτρινα σοκάκια του 
Βουβά. Τον είχαν ζήσει όλοι οι χωριανοί, μαζί του, και στις χαρές 
και στις λύπες. Πρασινομάτες Κρητικοπούλες, όμορφες κοπελιές 
σαν τα κρύα τα νερά στέκονταν στο παραθύρι, περίμεναν 
και μόλις ακουγόταν το «Ντριννν» από το ποδηλατάκι του 
Διαμαντή, να: ερχόταν απ’ την γωνία, κι οι πρασινομάτες ανα-
ψοκοκκίνιζαν. Γράμμα του αγαπημένου τους από τον στρατό. 
Μαντιλοφορεμένες, υπομονετικές γιαγιούλες με σταυρωμένα 
τα χέρια, περιμέναν, περιμέναν, χρόνια πολλά το γράμμα του 
γιόκα τους απ’ το Μεγάλο Κάστρο, το Ηράκλειο. Μερικές δεν 
ξέρανε να διαβάζουν τα Ελληνικά που μάθαιναν να γράφουν 
στα παιδιά στο σχολείο. Ξέρανε να παρλάρουν μεταξύ τους 
διαλέκτους που δεν γράφονταν πια. Κι έτσι, όταν ερχόταν ο 
Διαμαντής, μπονόρα-μπονόρα με το κουδουνιστό ποδήλατό 
του, τον έβαζαν να τους διαβάζει τι νέα από το Ηράκλειο έλεγε 
το παιδί. Κι ο καημένος ο Διαμαντής τους τα διάβαζε πάντα 
ωραία και καλά, έβγαζε όλους τους ξενιτεμένους του πέτρινου 
Βουβά να έχουν τακτοποιηθεί, να έχουν μια καλή και ευχάριστη 
δουλειά στο μεγάλο, μακρινό Ηράκλειο. Ο Διαμαντής ήθελε να 
’ναι όλοι χαρούμενοι.
Τα τελευταία χρόνια ο Διαμαντής είχε γίνει ένα σεβαστό γερο-
ντάκι. Ζούσε με τη γυναίκα του, την άλλοτε ποθητή Ρηνιώ σ’ ένα 
σπιτάκι στην πλατεία του χωριού, πίσω απ’ τον μεγάλο πλάτανο. 
Αγαπημένος όλων, συνέχιζε να βολτάρει τα λιθόστρωτα με 
το ποδηλατάκι του. Όλοι τον αγαπούσαν κι όμως όλοι ξέρανε 
πολύ λίγα για αυτόν. Η λογική θα μας έκανε να περιμένουμε 
σήμερα έναν Βουβά βουτηγμένο στα δάκρυα και τη θλίψη. Μια 
μορφή του παλιού χωριού είχε πεθάνει. Ναι, το φαντάζομαι, 
ένας Βουβάς βουβαμένος, σκυμμένος και κατηφής. Ωστόσο, 
κάτι φαινόταν να μην πηγαίνει καλά τη σήμερον ημέρα. Θες 
που δυσκολεύονταν να κλείσουν την κάσα του μακαρίτη του 
Διαμαντή, θες που ο καιρός ήταν ανώμαλα ζεστός για Γενάρη 
μήνα, ο ήλιος έλαμπε, δεν ξέρω. Για να μην τα πολυλογώ, στην 
αυλή του Αη-Γιώργη, της εκκλησίας όπου θα ετελείτο η εξόδιος 
ακολουθία, βρισκόταν όλος ο Βουβάς. Ένας Βουβάς λυμένος 
απ’ τα γέλια, γέροι και νέοι ξεκαρδισμένοι. Άτιμε Διαμαντή, τι 
σκάρωσες και γελάνε όλοι; Τόσο απάνθρωποι είναι; Μα, να μη 
κλαίνε το χαμό σου;
«Μα να μην κλείνει η κάσα;»
«Εγώ μαθές, τ’ άκουσα καθώς στα λέγω. Πριχού τόνε καπακώ-
σουνε, πασχίζανε, λέει, τόνε δέσαν απ’ τη μέση με δυο σεντόνια, 
και φέρανε ειδικό πανταλόνι, τρεις χέρες πιο φαρδύτερο! Ε, ρε 
το έρμο το ξόδι του!»
«Αμέ, με την κάσα ίντα γινε; Τρούπησε στη αρχή το από πάνω 
τση, κ’ έφερε ο νεκροθάφτης άλλο, άλλο ξύλο…»
«Τέτοιος ήντονε από πάντα ο Διαμαντής κι ας μη του φαινόντα-
νε. Ήθελε να κάμει σαματά. Όντε ήμουνα νια και περίμενα από-

κριση τ’ αντρούλη μου απ’ το αντάρτικο –διαολεμένε Βενιζέλε, 
ωραίος, αντάρτης και ηγέτης, αλλά μας τα είχες πρήξει πολύ να 
πούμε- ε, περίμενα γράμμα απ’ το Μανολιό μου κι ο Μανολιός 
δε γιάγερνε… Και φάντης μπαστούνης ένα πρωί, ο Διαμαντής! 
Εμπούκαρε στο σπίτι σα σίφουνας και δεν εκούναε ρούπι, 
καθόντανε με τσ’ ώρες. Τ’ ακούς τρελοκαμπέρω Αννιώ; Θαρρείς 
ήσουν η πιο ομορφότερη τάχα μου, τότε! Δύο ώρες, δύο ώρες 
το λιγότερο! Κι όχι μια βολά, καθημερνά!»
«Ρώτηξε κ’ εμένα! Σε μένα καθόντανε τέσσερις κακομοίρα 
Κυριακούλα! Μια βολά, νά σου τονε! Μπονόρα-μπονόρα και να 
του λέω Χριστιανέ μου είμαι βαρεμένη, δε μπορώ! Το ’φερνα 
από ’δω, το ’φερνα από ’κει, ντιπ! Να του ματαλέω, 8 το πρωί, δε 
μπορώ, κι’ ατός του εκειά, ακούνητος! Ε, τι να έκαμα, στάθηκα 
σαν τη μπετροπέρδικα… Αλλά, τα μισοκατέχεις τσ’ εσύ…»
«Αέρας κοπανιστός, φίλε Κωσταντή, αέρας κοπανιστός. Όλο 
χαζεμάρες είναι οι κιαμένες. Ο Διαμαντής ήντονε ένας υπαλ-
ληλάκος του ταχυδρομείου. Τα μιλούσε ωραία, ήντονε όλο 
καλαμπούρια, αλλά τ’ αποδέλοιπα που λένε γι’ αυτόν, αθιβολές 
και παραμύθια τω γυναικώ, για να γελάμε!»
«Κιαμ’ ίντα γερο-Νικολιό! Αθιβολές και ψόμματα! Σιγά μη… ο 
Διαμαντής; Με το ποδηλατάκι και τη σέλα ολημερίς στον πισινό 
του; Ο ψεύτης με το ψόμα του εκέρδισε ένα τάσι, τόση είναι κ’  
η αξία του κι ας βλέπει μη τη χάσει! Χαχα…»
«Εγώ κι αν είμαι είκοσι χρονώ, μικιό κορίτσι και δεν έχω ζήση 
γιομάτη ακόμη, είμαι σίγουρη πως κάτεχω καλά κ’ εχτιμώ 
σωστά τον γερο- Διαμαντή! Καλέ κυρα-Ρηνιώ, δε φέρνεις ένα 
κομμάτι από κέηκ για το γερο-Κωσταντή; Πεινασμένο τόνε 
βλέπω…»
Κι όλο κάτι γέλια αμούστακων μπομπίρων κι όλο κάτι κάζα και 
πλάκες κι ένας στωικός παπάς με το παπαδάκι να παιδεύονται 
να μη γελάσουν. Σα δε ντρέπονται, λέω ’γω…
Ο γερο- Διαμαντής ήταν ένας καυλοπυρέσσων άνθρωπος. Ο 
καημενούλης έπασχε από σατυρίαση. Σαν τον αρχαίο θεό, τον 
Πρίαπο, δεν μπορούσε να τιθασεύσει το μόριό του. Μεγάλος 
πια, άκουσε κάποτε για την διάσπαση του ατόμου, έτσι, σε μια 
συζήτηση στο καφενείο και νόμισε πως θα διασπάσουν και 
το μόριο. Κωλοχάρηκε είναι η αλήθεια. Αλλά πού; Η καύλα-
καύλα… Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Όπως όταν πήγαινε το γράμ-
μα, στις χήρες και στις παρατημένες και τις κερνούσε και γλυκό. 
Και τώρα; Ακόμα και τώρα. Όρθιο εκεί, να στέκει, φίδι, αναμ-
μένη λαμπάδα και δαυλός. Οι κυρές που ήρθαν να πλύνουν το 
«νεκρό» του σώμα, τα χρειάστηκαν. «Μωρή κουζουλάθηκες; 
Σταμάτα σα δε ντρέπεσαι, πεθαμένο άθρωπο να τονε φιλείς! 
Εκειά! Σταμάτα μωρή!» είπε η κυρα-Κούλα. Η γυναίκα του, η 
Ρηνιώ, πάσχισε με σεντόνια και σχοινιά να το τιθασεύσει. Αυτό 
εκεί. «Θα τονε καπακώσω» λέει και στην απότομη απόπειρά της 
τρύπησε το καπάκι της κάσας. Και φέραν άλλο καπάκι, από ξύλο 
διαφορετικό και φαινόταν η διαφορά. Κι έβλεπες τώρα όσους 
τον αγαπούσαν, τον καημένο τον Διαμαντή, να γελάνε, να ’χουν 
ψοφήσει απ’ τα γέλια. Κι έβλεπες έναν Θάνατο απλωμένο πάνω 
απ’ τον Βουβά, με το δρεπάνι και τη μαύρη κάπα του. Έναν Θά-
νατο τσαντισμένο, να δαγκώνει τα χείλη και να χτυπάει χάμω το 
δρεπάνι και να μονολογεί βραχνά:«Κανείς δεν με υπολογίζει σε 
τούτο το χωριό! Ου να μου χαθείτε παλιοτόμαρα! Θα σας θάψω 
ούλους! Ό,τι κι α φέρει η ανατολή, η δύση θα το πάρει.»

Μόνιμοι Στύλοι 
του Ηλία Κολοκούρη
e-mail: ilias_kk@yahoo.gr
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