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Αναζητήστε το Καλειδοσκόπιο 
στις σχολές του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου, του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, του 
Πανεπιστημίου Πειραιά, του 
Παντείου Πανεπιστημίου, στην 
Πανεπιστημιακή Λέσχη, στα 
τραπεζάκια του Escape Club αλλά και 
εκτός ασύλου. Συνδυάζεται τέλεια 
με καφέ ή ποτό... ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ, 
ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ, ROSEBUD, RUE DE 
MARSEILLE, ΚΑΘ’ΟΔΟΝ, ΚΟΚΚΟΙ 
ΚΑΦΕ, ΤΡΑΛΑΛΑ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ, BAR-
TESSERA, BOOZE, ΜΥΛΟΣ, ΧΑΡΤΕΣ, 
ΚΑΦΕΤΙ, CUSCO, DASEIN, GINGER 
ALE, ΠΩΛΕΙΤΑΙ, ΒΟΧ, PLAYHOUSE,  
ΔΙΠΛΟ ΚΑΦΕ, STAND, STUDIO, VOX-
ΛΙΒΑΝΗΣ, 5 ΔΡΟΜΟΙ, ΠΟΔΗΛΑΤΟ, 

ΚΑΦΕΚΟΥΤΙ, ΟΣΤΡΙΑ, ΜΙΚΡΟ ΚΑΦΕ, 
κινηματογράφο... ΑΛΦΑΒΙΛ, ΑΣΤΥ, 
ΕΛΛΗ, ΤΙΤΑΝΙΑ,ΤΡΙΑΝΟΝ, 
θέατρο... ΦΟΥΡΝΟΣ, ΧΥΤΗΡΙΟ, 
μουσική... ROCK’N’ROLL, CIRCUS, 
βιβλίο... ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, 
ΙΑΝΟΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, ΩΚΕΑΝΙΔΑ, 
ξενες γλώσσες... ΓΑΛΛΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ευχαριστούμε θερμά τη Φ.Ε.Κ. 
(Φοιτητική Ένωση Κρητών) για την 
αμέριστη συμπαράσταση της και την 
παραχώρηση του χώρου της για τις 
συγκεντρώσεις του Καλειδοσκοπίου.

Το Καλειδοσκόπιο δημοσιεύει 
μόνο ενυπόγραφα κείμενα. 
Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν 
εκφράζουν απαραιτήτως τις θέσεις 
του περιοδικού.
Συνδρομές: Η ετήσια συνδρομή 
του περιοδικού ανέρχεται στα 10€ 
(Τέσσερα Τεύχη)

* Στη συγκέντρωση του υλικού αυτού του 
τεύχους συνετέλεσαν καθοριστικά οι: 
Άθως Δημουλάς, Ρενέ Μαλτέζου, Κωστής 
Παττακός. Τους ευχαριστούμε ολόψυχα.
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uring Machine, Mo Better, 
Metalcore, Isabel Allende, 
Pulp Fiction, Ανακατω-
σάρια, Ezra Pound, Ed 
Wood, Electric Guitar, 

Σταμάτης Κραουνάκης, Bullet For 
My Valentine, Raymond Carver, 
Kόκκοι Καφέ, Piercing, Toblerone, 
Αεροδρόμια, Alaska, Tattoos, 
Ρένος Χαραλαμπίδης, Camping, 
Ελευθερία, Standard - Coca 
cola, Τρύπες, Facebook, Hayao 
Miyazaki, Ψυχολογία, ΑΣΟΕΕ, 
Lady Gaga, Ταξίδια, Cinema, Άρης 
Σερβετάλης, Dolce Café, 4 αγόρια 
- 2 κορίτσια, Earth, Bella Lugosi, 
Αγκαλιά, Love Will Tear Us Apart, 
Νεράτζια, Fishing, Δύσκολοι 
Kαιροί Για Μικρούς Πρίγκιπες, 
Αerials, Μαλλιά, Dragonball, 
Πίτες Ανδρέα Γερνά, Bohren Und 
Der Club Of Gore, Εξάρχεια, Y 
Control, November Rain, Ολυμπι-
ακός, Schiller, Luis Bunuel, Love, 
Κρέπες, Πέντε Δρόμοι, Michael 
Haneke, Nuwanda, Ψώνια, Mojito, 

Φουσκάκια, Κυκλάδες, Dirk 
Nowitzki, Ηλιοθεραπεία, Michael 
Jackson, Παπάκι, Ίον Αμυγδάλου, 
Παρίσι, T.G.I. Friday’s, Φιλαράκια, 
Prodigy, Παναιτωλικός, Εφη-
μερίδα, Fatih Akin, Γαλοπούλα 
Γεμιστή, Beer, Κ. Π. Καβάφης, 
Michael Βallack, Μάνος Χατζιδά-
κις, Μοναξιά, Σέριφος, Fyodor 
Dostoyevsky, Γεώργιος Μπαμπι-
νιώτης, Elvis Presley, Fox, Ντίνος 
Χριστιανόπουλος, Blankets, 
Archive, Dada, Παραμύθια, 
Samuel Beckett, Φωτογραφία, 
Donald Duck, Boris Vian, Στέρεο 
Νόβα, Tanqueray Λεμόνι, Παγκρά-
τι, Trash Τv, Μανώλης Φάμελλος, 
Woody Allen, Παολίνα η Σφετε-
ρίστρια, Lifeguard, Χιόνι, Paco 
Rabanne, Αράχωβα, Massive 
Attack, Martin McDonagh

Όλα είναι μέσα σ’ όλα. Και όλα 
είναι Καλειδοσκόπιο. Έτσι ήταν 
και πάντα έτσι θα είναι. Χιλιάδες 
διαφορετικές έννοιες και προτι-
μήσεις, ευαισθησίες, πράγματα 
που στροβιλίζονται σε γραφεία, 
συναντήσεις, καφέ, μπαρ σαν 
σωματίδια, κομμάτια από τα βάθη 
κάθε ανθρώπου. 

Πότε είπες τελευταία φορά ότι 
είναι απίθανο να βρεθούμε; Πότε 
σκέφτηκες ότι είναι αδύνατο να 
κάνουμε παρέα; Πότε ένιωσες ότι 
είμαστε τόσο διαφορετικοί; Γιατί 
ακόμα κοιταζόμαστε στα μάτια 
όταν μιλάμε; Γιατί ακόμα θέλω να 
συναντηθούμε απ’ το να μιλάμε 
στο τηλέφωνο; Γιατί ακόμα θέλω 
να μαθαίνω νέα σου; Πόσα ακόμα 
τεύχη θα βγουν για να σε δω και 
να μου πεις την γνώμη σου; Πόσα 
ακόμα περιστατικά θα θυμηθούμε 
και θα γελάσουμε; Πόσα ακόμη 
τραγούδια θα ακούσουμε και θα 
δακρύσουμε; Τι υπάρχει μετά από 
αυτό; Τι υπήρχε πριν από αυτό; 
Πόσες πιθανότητες υπάρχουν 
στα πλαίσια της ύπαρξης, δύο 
ξεχωριστοί άνθρωποι, δύο διαφο-
ρετικές έννοιες να γεννηθούν την 
ίδια εποχή, να μεγαλώσουν στην 
ίδια χώρα, να σπουδάσουν στην 
ίδια πόλη, να πιουν καφέ στο ίδιο 
μαγαζί και να κοιταχθούν; Πόσες 
πιθανότητες υπάρχουν αυτό να 
ονομαστεί φιλία, έρωτας, αγάπη;

Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια 
σας δεν προσπαθεί να δώσει 
καμία απάντηση. Ούτε να λύσει 
κάτι. Παρουσιάζει όμως ακριβώς 
την κατάσταση των πραγμάτων με 
την μεγαλύτερη ειλικρίνεια από 
ποτέ. Δεκάδες κείμενα από νέα 
και πιο παλιά μέλη, φωτογραφίες 
και βλέμματα, ονόματα που ποτέ 
δεν θα σβηστούν από αυτό το 
περιοδικό.

Όσο για εσάς που διαβάζετε αυτό 
το κείμενο και δεν καταλαβαίνετε 
τι σημαίνουν όλα αυτά, αφήστε 
ένα φως ανοιχτό για το Καλει-
δοσκόπιο. Ελάτε, συναντήστε 
μας και η ζωή μας θα αλλάξει. 
Εξάλλου όλα είναι μέσα σ’ όλα. 
Και όλα είναι Καλειδοσκόπιο. Έτσι 
ήταν και πάντα έτσι θα είναι.

Αλέξανδρος Χαντζής

Υ.Γ. 1 Η φράση «όλα είναι μέσα σ’ όλα» 
είναι από το τραγούδι «Μαγική Εικόνα» 
του Μανώλη Φάμελλου.
Υ.Γ. 2 Η πρώτη παράγραφος έχει γραφεί 
από το φετινό  Διοικητικό του περιο-
δικού.

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ Σ’ ΟΛΑ
Ένα editorial 

με αφορμή 

τα 10 χρόνια 

του Καλειδοσκοπίου

EDITORIAL
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Η φανέλα 
με το Νο 10

AΤο αιώνιο δίλημμα - δίδυμο 
Diego Maradona ή Pelé, 

ο πρόεδρος Michel Platini, ο 
άνθρωπος των πέναλτυ Roberto 
Baggio, η σημαία της Juventus 
Alessandro Pel Piero, o εκρηκτι-
κός Zinedine Zidane, αλλά και 
οι νέοι μάγοι του ποδοσφαίρου 
Lionel Messi και Wayne Rooney. 

Η φανέλα με το Νο 10 στο ποδό-
σφαιρο ποτέ δεν ήταν εύκολη 
υπόθεση για κάποιον να την 
«κατακτήσει». Το Νο 10 συμβό-
λιζε κάποτε τον επιθετικό μέσο, 
δηλαδή το γνήσιο ταλέντο, την 
επιθετικότητα, τη δημιουργία, την 
ομαδικότητα, την ομορφιά του 
αθλήματος, τον «σταρ» κάθε ομά-
δας, αυτόν που όλοι θα θέλαμε να 
έχουμε συμπαίκτη. Βέβαια, όλα 

αυτά μάλλον ανήκουν πια στο πα-
ρελθόν μιας και λίγο η ανυπαρξία 
αυτής της θέσης στο σύγχρονο 
ποδόσφαιρο (αφού όλες οι ομά-
δες φορτώνουν τα πλάγια και δεν 
παίζουν τόσο από αυτό το σημείο 
του κέντρου που ανήκει στο δεκά-
ρι), λίγο η απεξάρτηση των αριθ-
μών από την θέση των παικτών, 
λίγο τα λόγια του παππά... Όσο για 
την Ελλάδα, θρυλείται ότι σε ένα 
και μοναδικό παιχνίδι της Σάντα, 
στα παιδικά τμήματα της ομάδας, 
ο Άθως Δημουλάς φόρεσε την 
φανέλα με το Νο 10 και έκλεψε 
την παράσταση. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ

Τα δέκα avatars 
του Vishnu

AΟ Vishnu είναι ένας από 
τους τρεις σημαντικότερους 

θεούς του ινδουισμού, είναι μπλε, 
έχει τέσσερα χέρια, λατρεύει την 
Country και έχει ενσαρκωθεί ήδη 
εννιά φορές... αναμείνατε για την 
δέκατη την θεαματική. 
Πρώτη ενσάρκωση (ή Αvatar) ο 
Matsya το ψάρι. Δεύτερη ενσάρ-
κωση ο Kurma η χελώνα. Τρίτη και 
τέταρτη ο Varaha  ο αγριόχοιρος 
και ο Narasimha μισός άνθρωπος-
μισό λιοντάρι. Πέμπτο Αvatar 
είναι ο νάνος Vamana και έκτο 
ο Parasharama ο πολεμιστής 
του δάσους και πρώτη καθαρά 
ανθρώπινη ενσάρκωση του θεού. 
Έβδομο Αvatar ο Rama ο βασι-
λιάς και όγδοο ο Krishna γνώστης 
εξηντατεσσάρων επιστημών και 
αγγελιαφόρος της αγάπης. Η ένα-
τη ενσάρκωση είναι ο φωτισμένος 
Buddha (ναι ο γνωστός)... Στο 
τέλος της εποχής μας ο Vishnu 
θα ενσαρκωθεί για δέκατη και 
τελευταία φορά στον Kalki, τον 
υπεράνθρωπο με το λευκό άλογο. 
Τα πέντε πρώτα Avatars είναι με 
τη σειρά ένα ψάρι στον αρχέγονο 
ωκεανό, ένα αμφίβιο, ένα θηλα-
στικό που ζει αποκλειστικά στη 
στεριά, ένα σαρκοφάγο ζώο στην 
κορυφή της τροφικής αλυσίδας 
και  ένας ημιτελής άνθρωπος. Στη 
συνέχεια έχουμε έναν πολεμιστή, 
ένα βασιλιά, έναν άνθρωπο της 
γνώσης, έναν φωτισμένο φιλόσο-
φο και τέλος τον απελευθερωμέ-
νο άνθρωπο που έχει εξυψωθεί 

στο επίπεδο του θεού. Αλληγορία 
για την ανθρώπινη εξέλιξη ή απλά 
το μυαλό ψάχνει να βρει συσχετί-
σεις μεταξύ ασύνδετων αντικειμέ-
νων και ιδεών; 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΤΡΗΣ

Ο πιο καλός ο μαθητής

AΠόσες φορές δε ζηλέψαμε 
την κολλητή μας που στο 

δημοτικό είχε σε όλα 10, ενώ 
εμείς που δεν είχαμε, τρώγαμε 
τιμωρία; Πόσες φορές στο λύκειο  
δεν χαρήκαμε που στην τάξη 
ήμασταν οι μόνοι που πήραμε 
20(10*2)  σ’ ένα διαγώνισμα αλλά 
προσπαθήσαμε να μην το δείξου-
με γιατί… έχουμε και μια καλή 

καρδιά; Πόσες φορές δεν έχουμε 
μετανιώσει στο Πανεπιστήμιο 
που δεν διαβάσαμε παραπάνω 
για να πάρουμε 10 στο μάθημα; 
Σ’ όλες τις «φάσεις εκπαίδευσης» 
της ζωής μας έχουμε ένα 10 να 
μας κυνηγάει και να το κυνηγάμε. 
Ένα κυνηγητό που όταν τυχαίνει 
κάποιος να το κερδίζει συνέχεια 
τον αποκαλούμε φυτό, ενώ όταν 

νικάμε εμείς, θεωρούμε τον 
εαυτό μας έξυπνο. Το 10 στους 
βαθμούς λοιπόν έχει συνδεθεί 
με την εξυπνάδα. Όμως ποια 
εξυπνάδα ακριβώς προσδιορίζει; 
Το έμφυτο χάρισμα κάποιου να 

μαθαίνει εύκολα ή την προνοητι-
κότητα κάποιου που φροντίζει να 
διαβάζει έγκαιρα και αποδοτικά 
και τελικά να παίρνει 10; 
ΤΖΙΝΑ ΞΥΔΙΑ

Οι δέκα πληγές του 
Φαραώ

AΌταν τα νερά του Νείλου 
γίνονται αίμα, οι βάτραχοι 

ομού μετά των ακρίδων καλύ-
πτουν όλη την επιφάνεια της 
γης, σμήνη από αλογόμυγες και 
σκνίπες κάνουν την ατμόσφαιρα 
αφοπλιστικά «βοήζουσα», ενώ οι 
άνθρωποι και τα ζώα γεμίζουν με 
τεράστια σπυριά και βαριές επι-
δημίες πλήττουν όλα τα ζωντανά, 
προκαλώντας το θάνατο, όταν η 
βρόχα πέφτει straight through 
σε συνδυασμό με ωραιότατο χα-
λαζάκι τσακίζοντας χλωρίδες και 
πανίδες και όταν όλες οι Αιγύπτι-
ες το ρίχνουν στο κλάμα και στο 
«πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα» 
εξαιτίας των θανάτων όλων των 
πρωτοτόκων γιών και όταν όλο 
αυτό το υπέροχο σκηνικό κλείνει 

με τριήμερο πυκνό σκοτάδι, 
αυτό αγάπη μου δε λέγεται «οι 10 
πληγές του Φαραώ», αυτό λέγεται 
«κλάφ’τα Χαράλαμπε!»
ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΙΡΧΟΦ

10 μήνες αρχαίου ρω-
μαϊκού ημερολογίου

AΣε 10 μήνες ήταν χωρισμένο 
το αρχαίο ρωμαϊκό ημερο-

λόγιο που ίσχυε μέχρι το 700 π.Χ. 
και είχε συνολική διάρκεια 304 
ημερών. Το έτος του Ρωμύλου 
ξεκινούσε την 1η Μαρτίου και 
τελείωνε την 30η Δεκεμβρίου. 
Σε σχέση με το σημερινό ημερο-
λόγιο είναι φανερό πως έλειπαν 
2 μήνες, πιθανόν διότι κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα δεν ήταν 
δυνατό να λάβουν χώρα αγροτι-
κές ή πολεμικές δραστηριότητες. 
Αρχικά οι μήνες είχαν ονόματα 
ανάλογα με την αριθμητική τους 
τάξη: 1ος, 2ος, 3ος κ.ο.κ. Σχετικά  
νωρίς οι Ρωμαίοι αντικατέστησαν 
τα ονόματα των 4 πρώτων μηνών 
με ονόματα θεών: ο πρώτος 
μήνας ονομάστηκε Martius από 
το όνομα του θεού του πολέμου 
Mars (Άρη), ο δεύτερος Aprilis 
από το ρήμα aperito(=ανοίγω) ή 
από τη λαϊκή ονομασία του θεού 
Απόλλωνα, Aperta. Ο τρίτος 
Majus από το όνομα της θεάς της 
γονιμότητας Maja, ενώ ο τέταρτος 
Junius, από το όνομα της θεάς 
Juno ( Ήρα). Οι υπόλοιποι μήνες 
εξακολουθούσαν να έχουν τα 
ονόματα της αριθμητικής τους 
τάξης: Quintilis (5ος), Sextilis 
(6ος) κτλ.     
ΕΛΕΝΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Δέκα... λεπτά κήρυγμα! 

AΜάνα: «πού ήσουν, τί 
έκανες, πάλι ήπιες; να μην 

πίνεις, όλα μεταβολίζονται στο 
συκώτι και δεν θα ξυπνάς αύριο 
να πάς στη σχολή, ενώ εσύ έχεις 
πάρει αγκαλιά την εξώπορτα 
και ακούω». Κοπέλα: «μωρό μου 
δώσε μου λίγο σημασία, πάμε 
για ψώνια, πάλι μπάλα βλέπεις, 
μην κοιτάς άλλες στο δρόμο θα 
σου βγάλω τα μάτια». Καθηγητής 
σχολής: «παιδιά είστε εσείς; πώς 
θα βγείτε στην κοινωνία, τι άν-
θρωποι θα γίνετε;». Λοχίας: «πάρε 
δέκα(το τι δέκα το αφήνω στην 
φαντασία σας), τρέχα ψάρι, πλύνε 
τουαλέτες». Εργοδότης: «πλούσιο 

το βιογραφικό σας, πώς και έτσι, 
η πληρωμή σας θα αργήσει αυτό 
το μήνα» . Στο τέλος έχει γεμίσει 
ο τόπος ψυχολόγους και εσείς 
αναρωτιέστε ακόμη γιατί!!! 
ΚΩΣΤΑΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

10 χρόνια στην Τροία

A 10 ολόκληρα χρόνια οι Αχαι-
οί πολεμούσαν στην Τροία.10 

ολόκληρα χρόνια αδιάκοπης αιμα-
τοχυσίας. Αυτή όμως, η Τροία που 
τους έφαγε τα χρόνια της αθωό-
τητας και της ομορφιάς δεν έπε-
φτε. Σαν μοναδική λύση φάνταζε 
ο Δούρειος Ίππος του Οδυσσέα 
και αυτό ήταν...Αμέσως μετά ΟΛΑ 
χάθηκαν. ΟΛΟΙ χάθηκαν. Τίποτε 
δεν θυμίζει πια την όμορφη Τροία 
του Πάρη, η οποία θάφτηκε κάτω 
απ’ τα λείψανά της. Και οι Αχαιοί 
νικητές, παντοδύναμοι. Ήταν; 
Μάλλον όχι, αφού όσοι γυρίσαν 
πίσω προτιμούν τη σιωπή από την 
υπερηφάνεια. Έτσι είναι, μετά το 
τέλος του πολέμου τα πάντα σου 
φαίνονται θολά, έτσι προτιμάς να 
τα βλέπεις γιατί δεν θ’ αντέξεις 

Brainstorming

Σκεφτείτε κάτι γρή-
γορα με αφορμή το 
“10”.
Σκεφτήκατε; Ωραία, 
τώρα διαβάστε το 
όπως το σκεφτήκαμε 
εμείς.
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να παραδεχτείς πως τόσο αίμα, 
τόσος πόνος και δάκρυα δεν 
έγιναν παρά για ένα πουκάμισο 
αδειανό, για μιαν Ελένη.
ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΩΛΗ

Α 10-year cruise!

AΉρθε η ώρα να κανονίσετε 
τις διακοπές σας; Θέλετε να 

ξεφύγετε απ’ την καθημερινότητα 
και να ζήσετε περιπετειώδεις 
στιγμές με τους συντρόφους σας 
(έστω και αν τους χάσετε στην 
διαδρομή); Η συνταγή γνωστή 
από τους ομηρικούς κιόλας χρό-
νους. Δέκα ολόκληρα χρόνια ο 
Οδυσσέας ταξίδεψε σε θάλασσες 
άγριες. Γνώρισε τις Σειρήνες, τη 
Σκύλα, τη Χάρυβδη, την Κίρκη... 
Γεύθηκε λωτούς για να ξεχάσει τα 
παλιά και να ζήσει τα καινούρια 
με την Καλυψώ. Ως extreme 
sports προσπάθησε να τυφλώσει 
τον Κύκλωπα και να κλέψει 
βόδια και τα κατάφερε(την ιδέα 
μεταμόρφωσης σε γουρούνι την 
απέφυγε). Έκανε windsurf με την 
σχεδία του, αλλά τη στιγμή που 
του πρότειναν γάμο στο νησί των 
Φαιάκων αρνήθηκε, διότι μετά 
από τόσες εμπειρίες ήταν έτοιμος 
να γυρίσει στην Ιθάκη και να αφο-
σιωθεί σε γυναίκα, γιο και σκύλο, 
αφού εξοντώσει πλήθος μνηστή-
ρων. Εσείς, λοιπόν, θ’ αρκεστείτε 
σ’ ένα πιο συμβατικό ταξίδι;
ΣΤΕΛΛΑ ΠΕΠΟΝΑΚΗ

1+0=Παν+Χάος=10

A Το 10. Παντού και πάντα 
είχε την τιμητική του γιατί 

είναι το «τέλειο 10». Σύμβολο του 
σύμπαντος, καθώς περιέχει τη 
μονάδα(1) που δημιούργησε τα 
πάντα και το μηδενικό(0), σύμβο-
λο του Χάους μέσα απ’ το οποίο 
όλα πήραν τη θέση τους. Είναι η 
αρχή και το τέλος μαζί, η δύναμη 
και η ώθηση, η ζωή και το τίποτα. 
Έτσι και για τους Μάγιας, για τους 
οποίους εκφράζει το τέλος ενός 
κύκλου και την αρχή κάποιου 
άλλου, το 10 είναι το νούμερο 
της ζωής και του θανάτου. Στο 
αρχαίο Μεξικό απεικονίστηκε με 
δύο ομόκεντρους κύκλους ή δύο 
ομόκεντρα τετράγωνα, υποδη-
λώνοντας πάντα την αναγέννηση 
και, όπως σε πολλές θρησκείες 

και πολιτισμούς, την επιστροφή 
στην ενότητα.
ΝΙΚΗ ΠΛΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Δέκατα πυρετού

AΔεν ξέρω για εσάς, αλλά 
εγώ σκέφτομαι αμέσως, τη 

διασημότατη «Νέα γρίπη» όταν 
ακούω για πυρετό, έστω και «δε-
κατικό». Όχι δεν ήμουν από αυ-
τούς που έτρεξαν να αγοράσουν 
θερμόμετρο και το κουβαλούσαν 
όλη μέρα μαζί τους, προκειμένου 
να προλάβουν τον επικείμενο 
θάνατο. Άλλωστε αδυνατούσα 
να πιστέψω ότι θα πέθαινα από 
μια «νέα» γρίπη που απλά ήρθε 
να πάρει τη θέση της παλιάς. Όλα 
αλλάζουν, η γρίπη γιατί να μείνει 
ίδια δηλαδή;  Το μόνο που δεν 

αλλάζει σίγουρα είναι η βλακεία 
των «ανεπτυγμένων κρατών», 
όσων τα διοικούν και βέβαια 
όσων ζουν μέσα σε αυτά. Αγόρα-
σαν τόσα εμβόλια για να σωθεί 
ο κόσμος –και να πλουτίσουν οι 
δύο φαρμακευτικές – και τώρα 
τα δωρίζουν σε τριτοκοσμικές  

χώρες της Αφρικής. Εκεί, βέβαια, 
μπορεί να πεθαίνουν καθημερινά 
από λειψυδρία και ασιτία, αλλά 
τώρα τουλάχιστον θα γελάνε με 
το πόσο ηλίθιοι είναι αυτοί που 
τους «φροντίζουν».
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

Ο δεκάλογος του 
τεμπέλη

A1. Ζούμε για να αναπαυό-
μαστε. 2. Αγάπα το κρεβάτι 

σου. Είναι ο Ναός σου. 3. Αν δεις 
κάποιον να ξεκουράζεται βοήθη-
σέ τον. 4. Ξεκουράσου όλη την 
ημέρα, για να κοιμηθείς ξεκούρα-
στα τη νύχτα. 5. Η δουλειά είναι 
ιερή. Μην την αγγίζεις. 6. Μην 
κάνεις τίποτα αύριο, αν μπορείς 
να το κάνεις μεθαύριο.

7. Δούλεψε όσο λιγότερο μπο-
ρείς. Τα υπόλοιπα άσε τα στους 
άλλους. 8. ΗΡΕΜΑ!!! Κανείς δεν 
πέθανε κατά τη διάρκεια της 
ξεκούρασης. Άσε που δουλεύ-
οντας μπορεί να χτυπήσεις… 
9. Όταν σου έρθει επιθυμία να 
δουλέψεις, ξάπλωσε, ηρέμησε. 
Σύντομα θα σου περάσει. 10. Μην 
ξεχνάς: Δουλειά σημαίνει υγεία. 
Πρόσφερέ την, λοιπόν, στους…. 
«αρρώστους».
Πσσσσσσς, τι είπε τώρα ο ποι-
ητής!!!!! Τεμπέληδες όλου του 
κόσμου( συμπεριλαμβανομένου 
φυσικά και  του γράφοντος) 
ενωθείτε....Ουφ! Κουράστηκα! 
Αρκετά για σήμερα. Τα υπόλοιπα 
αύριο, μεθαύριο, όποτε…Πάω  
για ύπνο… Και μη με ξυπνήσει 
ΚΑΝΕΙΣ!!!!!!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Φτάνω σε 10’

AΚάθε μέρα γύρω σου άν-
θρωποι τρέχουν. Στο μετρό, 

στους δρόμους, στο μυαλό τους. 
Έτσι κι εγώ..όπως κι εσύ, όπως 
κι αυτοί. Μόνο που εγώ έχω ένα 
βίτσιο...μ’ αρέσει να χρονομετρώ, 
να υπολογίζω ακριβώς το χρόνο 
που θα χρειαστεί για το οτιδήπο-
τε, ακόμη και για τα ενδεχόμενα 
σφάλματα. Αν κατέβω παρά 10 
στη στάση προλαβαίνω το εξ-
πρές. Αν το προλάβω και δεν έχει 
πορεία, σε 10’ είμαι Συγγρού-Φιξ. 
Παίρνω το μετρό… με την δίλεπτη 
αναμονή, μετά από 10’ είμαι 
Ομόνοια. Ηλεκτρικός και σε άλλα 
10’ Βικτώρια. Καθυστερεί λόγω έρ-
γων. Και το διάλειμμα 10λεπτο κι 
αυτό. Ίσα-ίσα για ένα τσιγάρο, λίγο 
καφέ και καμιά κουβέντα. Αν το 
‘χω στρίψει από πριν και δεν βγω 
με παρέα, μπορεί να προλάβω και 
δεύτερο. Το τελευταίο δεκάλεπτο 
στη δουλειά...το πιο βασανιστι-
κό… κάθε λεπτό ισοδυναμεί με 
αιώνα…10 αιώνες δηλαδή! Παρά 
δέκα σχολάω και ξανά η ίδια δια-
δρομή με τα δεκάλεπτά της αντί-
θετα. Και κάτι τελευταίο..μάλλον 
εμφανές..κι αυτό το κείμενο δέκα 
λεπτά μου πήρε να το γράψω..!
ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το δέκα 
στους Πυθαγόρειους

A Όσο συναντούσα το Δέκα 
στην ελληνικότατη «μού-

ντζα», άλλο τόσο προσπαθούσα 
να καταλάβω την σχέση του με 
την μαγική λεξούλα «Τετρακτύα» 
(Αρχαιολόγος γάρ!)… Τελικά, δεν 
είναι αρχαία συνταγή, αλλά τούτο:
Δηλαδή ήδη πριν από 2500 
χρόνια κοντά, οι Πυθαγόρειοι 
ανακάλυψαν ότι τα κύρια μου-
σικά διαστήματα εκφράζονταν 
με αριθμητικές αναλογίες των 
τεσσάρων απόλυτων αριθμητικών 
(οι 4 πρώτοι ακέραιοι: 1, 2, 3, 4), κι 
επειδή με την πρόσθεσή τους πε-
ρικλείουν το Δέκα, δηλαδή το μυ-
στικό της μουσικής κλίμακας, έτσι 
αυτό περιέχει την συνολική φύση 
του αριθμού. Αυτό εννοούσαν οι 
Πυθαγόρειοι με την Τετρακτύα 
της δεκάδας. Έτσι φανερώνεται 
πως οι αριθμοί εξηγώντας τις 
μουσικές συνθέσεις, ισοδυνα-
μούν με τα πράγματα καθ’ εαυτά, 
τα οποία εκφράζονται λοιπόν με 
αριθμούς ως μονάδες, γεωμετρι-
κά σημεία ή φυσικά άτομα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

10 εντολές

A - Εσύ ’σαι; Τρόμαξα! Περίμε-
να το αφεντικό. 

- Το αφεντικό πήγε σινεμά με το 
γιο του. Στο «Βιριδιάνα». 
- Δεν το έχει δει; 
- Ήθελε να το δει ο μικρός… Έχεις 
δουλειά. Παράδωσε αυτές εδώ τις 
πλάκες στο λαό Του. 
- Τί είναι; 
- Η πρώτη έχει την κριτική της 
ταινίας. Η δεύτερη τη συνταγή για 
το μάννα και για τα σουδάκια. 
- Τα σουδάκια; 

- Είναι ο Κύριος με τα σου. 
- Α, ναι. 
- Οι άλλες 3 έχουν 15 εντολές που 
πρέπει να τηρείτε, αν δε θες να 
‘χουμε καν’ ατύχημα. Και πρόσεχε 
μη σου πέσει καμία κάτω και 
σπάσει. 
- 15 εντολές… Ενδιαφέρον. Να 
δω. 
- Πάρε. Πώς σου φαίνονται; 
- Δεν ξέρω, δε βγάζω τα γράμμα-
τα. 
- Τί; 
- Δες. 
- Όντως. Καλά άσ’ την αυτήν. Οι 
άλλες; 
- Αυτή βγάζει νόημα. Κι αυτή, κι 
αυτή... Βέβαια, το «ψευδομαρτυ-
ρήσεις» γράφεται με όμικρον. 
- Λοιπόν, την κακογραμμένη θα 
την κρατήσω εγώ. Μη γίνουμε και 
ρεζίλι. Δώσε τις υπόλοιπες 10. 
Και τσιμουδιά στον Μεγάλο. Να 
θυμάσαι, αν δε μιλήσεις εσύ, δε 
θα μιλήσω ούτε εγώ. 
ΘΟΔΩΡΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

10 δάχτυλα

AΦαινομενικά μοιάζουν. 
Ουσιαστικά διαφέρουν και 

μάλιστα πολύ. Το αποδεικνύουν 
τα 10 μοναδικά αποτυπώματά 
τους. Αυτοί οι δέκα τύποι, αντίχει-
ρας, δείκτης, μέσος, παράμεσος 

και μικρό, επί δύο, όλοι συνεργά-
ζονται μεταξύ τους για σένα. Σου 
επιτρέπουν να καταγράψεις τις 
σκέψεις σου ή να συγγράψεις το 
νέο σου έπος, να ζωγραφίσεις το 
αριστούργημά σου, να σμιλεύσεις 
το αρτιότερο άγαλμα, να σολάρεις 
με επιδεξιότητα στην κιθάρα σου, 
να φτιάξεις το ψηλότερο κάστρο 
στην αμμουδιά, να ξεφλουδίσεις 
το πιο ζουμερό πορτοκάλι, ν’ 
απλώσεις τη μερέντα στο ψωμί 
του πρωινού, να φασκελώσεις το 
βιαστικό οδηγό, να κάνεις με τη 
σκιά τους εκείνες τις αστείες και 
τρομακτικές φιγούρες στον τοίχο 
του δωματίου, να τονίσεις τα 
όμορφα μάτια σου ή να νιώσεις 
την απαλότητα του δέρματός 
της. Δέκα ακούραστοι εργάτες να 
ικανοποιούν αγόγγυστα κάθε σου 
επιθυμία. Γιατί 10; Ποιος ξέρει; 
Είναι όμως τόσα ακριβώς όσα 
χρειαζόμαστε. Είναι επίσης, τόσα 
όσοι και οι σεληνιακοί μήνες που 
χρειάζονται για να έρθει στον κό-
σμο ένα παιδί. Συμπτώσεις; Μπα, 
μάλλον η φύση έχει σχέδιο…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Brainstorming
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΗΧΟΙ

1. Η  σεξουαλικότητά μου;
Φρόντισε απλώς να μην είναι 
συνηθισμένη. Αν δεν είσαι 
υπερσεξουαλικός, να είσαι υπο-
σεξουαλικός. Σκέψου λίγο και 
το Bondage/discipline, Sadism/
Masochism και γενικά το BDSM.

2. Θα πρέπει να φτιάχνω και 
αριστουργήματα ε.
Όντως, τα έργα σου θα πρέπει 
να έχουν κάτι το μεγαλειώδες, 
να είναι απλά στην έκφρασή 
τους και εύκολα στη σύλληψη.

3. Παρατήρησα ότι για έναν 
πίνακα με ένα τετράγωνο πόδι 
πχ που πατά μισή κατσαρίδα 
προτιμούν ως τίτλο «τετράγωνο 

πόδι που πατά μισή κατσαρίδα».  
Ναι, γενικά στους τίλους σου να 
φαίνεται η προσωπικότητά σου.

4. Κοίτα, καπνίζω στριφτά. Και 
βλέπω ότι το στυλ που περνά ο 
κινηματογράφος είναι τα βιομη-
χανικά. 
Αρκεί να δείχνεις ότι καπνίζεις 
Lucky Strike. 

5.  Έχω μυωπία. 
Φόρα καλύτερα φακούς επαφής, 
αλλά να έχεις εύκαιρο έναν 
κοκκάλινο σκελετό παραλλαγής 
για ειδικές εμφανίσεις.

6. Κάποιο αγαπημένο άθλημα;
Χμ, καλύτερα pet. Μόνο ψάξε να 

είναι είδος που δεν υπάρχει ή να 
είναι φανταστικό.

7. Να ξυρίσω τα γένια μου;
Όχι. Αλλά, αν ήσουν γυναίκα, 
θα έπρεπε να ξυρίζεις το αιδοίο 
σου. 

8. Τι μουσική ακούω;
Post future alternative pop-folk 
albanic avant-garde. 
Μα αυτό δεν υπάρχει.
Μα γι’αυτό είναι avant-garde.

9. Τι πίνω;
Αν είσαι συγγραφέας, να πίνεις 
Jack Daniels και καφέ φίλτρου, 
μαύρο.
Αν πάλι είσαι φωτογράφος, 

Bloody Mary και διπλό espresso.
Για τους  ζωγράφους προ-
τείνω red Martini και Venti 
extra caramel sauce caramel 
Frappuccino.
Αν είσαι περισσότερο ρεαλιστής, 
σίγουρα νερό και καραβίσιο 
καφέ.
Αν πάλι είσαι σουρρεαλιστής, να 
πίνεις  4. 

10. Και ποιες εκθέσεις πρέπει να 
μ’ενδιαφέρουν; 
Αυτές  με τα άδεια δωμάτια είναι 
εντάξει.

Δανάη Σιέρρα

Λ
ίγα χρόνια έχουν περά-
σει από τότε που έγινε 
γνωστό στην Ελλάδα ένα 
μουσικό ιδίωμα που 
λέγεται metalcore. Γενικά 
εμφανίστηκε περίπου 

το 1995 με κύριους εκφραστές τους 
Killswitch Engage,Unearth kai Bullet for 
my valentine. To metalcore διαχωρίζεται 
στο melodic metalcore και Christian 
metalcore. Η μουσική του κατακλίζεται 
από πολύ γρήγορους ρυθμούς βασι-
σμένους στα σουηδικά riffs, πιασάρικα 
συναισθηματικά ρεφρέν και το πιο γνώστο 
σημείο το beatdown. Επίσης οι οπαδοί του 
metalcore όπως και οι μπάντες συνδέονται 
με τον χορτοφαγισμό (veganism και animal 
rights) και την ιδεολογία straight edge κατά 
την οποία κατακρίνονται κυρίως η χρήση 
των ναρκωτικών, το αλκοόλ και το κάπνι-
σμα.Τέλος, έχουμε μεγάλη underground 
μουσική σκήνη στην Ελλάδα καθώς και την 
εμφάνιση συγκροτημάτων ενός μεταγενέ-

στερου είδους που δημιουργήθηκε από το 
metalcore το οποίο ονομάζεται deathcore. 
Στην Ελλάδα τα παραπάνω είδη αν και δεν 
είναι ευρέως γνωστά, αποτελούν σημαντι-
κό μέρος της underground σκηνής. Οι οπα-
δοί τους αρκετοί και πολλοί απ’ αυτούς, 
πιστοί ακόλουθοι των προαναφερθέντων 
ιδεολογιών. Σημαντικό είναι ν’ αναφερθεί 
εδώ ότι χαρακτηριστικό του είδους είναι 
το skate-άδικο style ντυσίματος με δεσπό-
ζουσες μάρκες τις element, vans, burton 
και  πολλές άλλες… Αν και κάποιος στο 
άκουσμα metal περιμένει να δει την κλασι-
κή μεταλλοφιγούρα: μαύρα ρούχα, μακριά 
μαλλιά, καρφιά, αλυσίδες, μπύρες τελικά 
συναντά πολλά piercing, stretching και 
φράντζες… Να μην ξεχάσουμε φυσικά να 
αναφερθούμε στο 2step, μια προσπάθεια 
θα λέγαμε να χορευτεί και αυτό το μουσικό 
είδος.
Γενικά, metalcore και deathcore στην 
χώρα μας αγγίζουν τις μικρότερες ηλικίες 
και είναι πολύ ως και εντελώς άγνωστα 

σε 30άρηδες που δηλώνουν μεταλλάδες 
και προσκυνούν στο άκουσμα της thrash, 
epic και power metal μουσικής. Μόνο που 
κάποιες φορές τα πράγματα ξεφεύγουν με 
αστείο τρόπο και τελευταία παρατηρείται 
το φαινόμενο του bodysign. Τί είναι αυτό; 
Είναι η προσπάθεια των θαυμαστριών κά-
ποιων ελληνικών μπαντών να αποκτήσουν 
μια θέση στο my space τους βγάζοντας 
όσα περισσότερα ρούχα μπορούν, ζωγρα-
φίζοντας το όνομα της μπάντας πάνω τους 
και τραβώντας την πιο sexy φωτογραφία 
που μπορούν.

Τέλη δεκαετίας του 80-αρχές του 90, 
γεννιέται το screamo. Είναι ένα νέο 

μουσικό είδος επηρεασμένο από την 
hardcore punk σκηνή, με χαρακτηριστικά 
τα μικρά σε χρονική διάρκεια τραγούδια, τα 
δυνατά φωνητικά και την χαοτική εκτέλεση 
των κομματιών. Στις αρχές της δεκαετίας, 
το screamo, αφού έχει ήδη πάρει ένα πιο 
indie ύφος, αλλάζει μορφή, με τα τραγού-
δια να θυμίζουν περισσότερο μελωδικές 
μπαλάντες, με φανερές επιρροές από την 
alternative rock και pop μουσική σκηνή. 
Το screamo έγινε ευρέως γνωστό στην 
χώρα μας στα μέσα της δεκαετίας, με 
την εξάπλωση της νέας μόδας των emo. 
Οι emo έχουν έναν συγκεκριμένο τρόπο 
ζωής,φοράνε μαύρα ρούχα, κολλητά 
παντελόνια, eyeliner στα μάτια, ξαίνουν τα 
μαλλιά τους, αφήνουν φράντζες και φο-
ράνε κοκαλάκια(εκτός του τελευταίου τα 
υπόλοιπα ισχύουν ανεξαιρέτως για αγόρια 
και κορίτσια). Ταυτίζονται με την έννοια της 
αυτοκαταστροφής, μισούν τη ζωή και χα-
ράζουν τους καρπούς τους με ξυραφάκια.
Places to be: πλατεία Συντάγματος , οποια-
δήποτε σκαλάκια, νεκροταφεία... Band που 
έκανε θραύση και εμπορικοποιήθηκε στο 

έπακρον: Tokyo Hotel!

Για μια πιο ολοκληρωμένη 
γεύση chek-άρετε 
στο youtube:
Parkway drive, august burns red, 
underoath, attack attack, bullet for my 
valentine, the devil wears prada…

Στέλλα Πεπονάκη, Γιώργης-Γιώργος 

Καραγεώργος,  Icecream-o

metal-CORE

10 WAYS 
TO BE 
THE WAY

‘‘How can I be catchy?’’
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1) Ο Άρχοντας των 
Δακτυλιδιών του 
Peter Jackson 
(2001, 2002, 2003)
«Από άποψη εικόνων, αυτή η ιστο-
ρία είναι το όνειρο κάθε δημιουρ-
γού ταινιών, αλλά η μεταφορά της 
στην μεγάλη οθόνη είναι ένα άλλο 
θέμα εντελώς» (Πίτερ Τζάκσον, 
2001). Και πράγματι ο προϋπολο-
γισμός των 270.000.000$, τα 5 
χρόνια προετοιμασίας (19 μήνες γυ-
ρίσματα), οι 26.000 κομπάρσοι και 
τα 1500 ειδικά εφέ (πχ σκανάρισμα 
των προσώπων και των κινήσεων 
των βασικών ηθοποιών) που χρη-
σιμοποιήθηκαν αποδεικνύουν τη 
δυσκολία του εγχειρήματος. Ενός 
εγχειρήματος, όμως, που άξιζε τον 
κόπο, αν αναλογιστούμε την επιτυ-
χία της ταινίας (ενδεικτικά αναφέ-
ρονται τα κέρδη: πλείονα των 3 δις 
$!), την επιρροή και τα βραβεία (58 
συνολικά!) που απέσπασε. Οι τρεις 
ταινίες αποτελούν τη μεταφορά του 
ομώνυμου λογοτεχνικού έργου του 
Άγγλου γλωσσολόγου J.R.R.Tolkien, 
που εξιστορεί την ιστορία της Μέ-
σης-Γης ενός κόσμου φανταστικού 
που προϋπήρξε του πραγματικού 
στη φαντασία του συγγραφέα, 
την ιστορία μιας επικής μάχης με 
αντιπάλους, αν και κλισέ, το καλό 
και το κακό. 
Θοδωρής Ηλιόπουλος

2) The Matrix των Larry 
και Andy Wachowski (1999, 
2003)
Η ιστορία του Matrix βασίζεται στην 
ιδέα ότι ο βίος που διάγουμε είναι 
μια μορφή εικονικής πραγματικό-
τητας. Παράγουμε  ενέργεια για 
τις μηχανές, αλλά επειδή αυτή η 
διαδικασία είναι πολύ επίπονη, μας 
συνδέουν με την πραγματικότητα 
αυτή για να μπορούμε να επιζήσου-
με. Μόνη μας ελπίδα (ως ανθρω-
πότητα) ο Neo και μια ομάδα «αφυ-
πνισμένων» ανθρώπων που ζουν  

ανεξάρτητοι από τις μηχανές. Η 
ταινία χρησιμοποιεί παραδοσιακές 
πλέον τεχνικές ειδικών εφέ (όπως 
το cgi), αλλά επίσης χρησιμοποιεί 
και άλλες τεχνικές κινηματογρά-
φισης, όπως η τρισδιάστατη, ιδίως 
στη σκηνή όπου ο Neo αποφεύγει 
τις σφαίρες του πράκτορα Smith.  Η 
ταινία επίσης έχει πολλές αναφορές 
στα σπαγκέτι γουέστερν, τις ταινίες 
της Golden Harvest, τα anime. Μου-
σικά, το Matrix κινείται ανάμεσα 
στο industrial, την dance μουσική 
και τις σκληρές κιθάρες, ενώ τους 
διαλόγους πλαισιώνουν φιλοσο-
φικές ατάκες, ακολουθώντας  την 
παράδοση των anime.
Νικόλας Κοκκάλης

3) Avatar του James 
Cameron (2009)
Η ταινία που, μετά από τον Τιτανικό  
του 1997, φιλοδοξεί να γίνει το νέο 
σύμβολο της ποπ κουλτούρας στον 
κινηματογράφο και μάλιστα του 
ίδιου σκηνοθέτη, ο οποίος στηρίζε-
ται πάλι σε μια αρκετά «πιασάρικη» 
ιστορία: η ιμπεριαλιστική ανθρω-
πότητα εναντίον ανθρωποειδών 
σε έναν ξένο πλανήτη, και ένας 
πεζοναύτης καλείται να επιλέξει 
στρατόπεδο. Ήδη το Avatar, λίγες 
εβδομάδες μετά την έκδοσή του 
στους κινηματογράφους, έχει 
γίνει η πιο εμπορική ταινία όλων 
των εποχών. Χαρακτηριστικό της η 
εξαιρετικά προηγμένη τεχνολογία 
που χρησιμοποιεί και το οικολογικό 
– αντιαποικιοκρατικό της μήνυμα, 
το οποίο, καλό είναι να προβάλλουν 
κατά καιρούς εμπορικές χολυγου-
ντιανές ταινίες με μαζική απήχηση.
Θοδωρής Ηλιόπουλος

ΟΘΟΝΗ

Διανύοντας, εδώ και λίγες εβδομάδες, τη δεύτερη δεκαετία της 3ης χιλιετίας μ.Χ., είναι 
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να υποκύψουμε κι εμείς στην τάση ανασκόπησης και να θυμηθούμε τις 
πιο σημαντικές κινηματογραφικές στιγμές της δεκαετίας που παρήλθε.

FESTIVAL 
DE CANNES
2000 Palme d’Or DANCER IN 
THE DARK - Lars VON TRIER 
Award for Best Director 
Edward YANG -  (YI YI)
2001 Palme d’Or 
THE SON’S ROOM - Nanni 
MORETTI    
Award for Best Director 
Ex-aequo
Joel COEN - (THE MAN  WHO 
WASN’T THERE), 
David LYNCH - (MULHOLLAND 
DRIVE)
2002 Palme d’Or THE PIANIST 
- Roman POLANSKI
Award for Best Director 
Ex-aequo 
IM Kwon-Taek-
(CHIHWASEON)
Paul Thomas ANDERSON-
(PUNCH-DRUNK LOVE)
2003 Palme d’Or - Award for 
Best Director ELEPHANT - 
Gus VAN SANT.    
2004 Palme d’Or 
FAHRENHEIT 9/11 (FAHRENHEIT 
911) - Michael MOORE
Award for Best Director
Tony GATLIF - (EXILS)
2005 Palme d’Or L’ENFANT - 
Jean-Pierre et Luc DARDENNE
Award for Best Director 
Michael HANEKE  - (HIDDEN)
2006 Palme d’Or
THE WIND THAT SHAKES THE 
BARLEY - Ken LOACH
Award for Best Director
Alejandro GONZALEZ 
INARRITU - (BABEL)
2007 Palme d’Or
4 MONTHS, 3 WEEKS AND 2 
DAYS - Cristian MUNGIU 
Award for Best Director 
Julian SCHNABEL – (LE 
SCAPHANDRE ET LE 

PAPILLON)
2008 Palme d’Or
ENTRE LES MURS - Laurent 
CANTET
Award for Best Director 
Nuri Bilge CEYLAN - (THREE 
MONKEYS)
2009 Palme d’Or
THE WHITE RIBBON - Michael 
HANEKE
Award for Best Director 
Brillante MENDOZA – 

(KINATAY)

ΟΣΚΑΡ
2000 Σκηνοθεσίας 
Steven Soderbergh - Traffic

Ταινίας Gladiator - Ridley 
Scott
2001 Σκηνοθεσίας-Ταινίας 
Ron Howard – A Beautiful 

Mind

2002 Σκηνοθεσίας Roman 
Polanski – The Pianist

Ταινίας Chicago -  Rob 
Marshall

2003 Σκηνοθεσίας-Ταινίας 
Peter Jackson – The Lord of 
the Rings: The Return of the 

King

2004 Σκηνοθεσίας-Ταινίας 
Clint Eastwood - Million Dollar 

Baby

2005 Σκηνοθεσίας Ang Lee - 
Brokeback Mountain

Ταινίας Crash - Paul Haggis

2006 Σκηνοθεσίας-Ταινίας  
Martin Scorsese - The 

Departed

2007 Σκηνοθεσίας-Ταινίας  
Joel & Ethan Coen - No 

Country for Old Men
2008 Σκηνοθεσίας-Ταινίας 
Danny Boyle - Slumdog 
Millionaire

 ΠΡΟΣΩΠΑ

1) Sean Penn
Αν και τον Σον Πεν τον ξέραμε 
και πριν από το 2000, πρέπει να 
παραδεχτούμε πως με το πέρας 
της δεκαετίας καταξιώθηκε δικαίως 
ανάμεσα στους πιο χαρισματικούς 
ηθοποιούς της εποχής μας. Τα 
τελευταία εννέα χρόνια, ο Πεν 
πρωταγωνίστησε σε μερικές από 
τις σημαντικότερες ταινίες της 
καριέρας του, όπως τα Ι Am Sam και 
21 grams αλλά και τα Mystic River, 
Milk  για τα οποία βραβεύθηκε με 
Όσκαρ. Παράλληλα, ο Πεν καταξι-
ώνεται και σαν σκηνοθέτης μετά 
το πολύ αξιόλογο(και οικολογικό) 
Ιnto the Wild. Πέραν όμως του 
υποκριτικού ταλέντου, αυτό που 
κάνει τον Πεν ιδιαίτερη περίπτωση 
είναι και ο αξιοσημείωτος πολιτικός 
ακτιβισμός του. Διάσημος πολέμιος  
της κυβέρνησης Μπους, κεντρική 
φυσιογνωμία πολλών αντιπολε-
μικών εκστρατειών, επισκέπτεται 
το Ιράκ, συναντιέται με γνωστούς  
αντιαμερικάνους ηγέτες (Κάστρο 
και Τσάβες), και καλύπτει σαν 
δημοσιογράφος τις αμφιλεγόμενες 
Προεδρικές Εκλογές στο Ιραν.
Πάνος Κόκκινος

2) Woody Allen
Μικροαπατεώνες, Η Κατάρα του 
Πράσινου Σκορπιού, Παίζοντας στα 
Τυφλά, Έρωτας και Τίποτα Άλλο, 
Μελίντα και Μελίντα, Match Point, 
Scoop, Το Όνειρο της Κασσάνδρας, 
Vicky Cristina Barcelona, Κι Αν Σου 
Κάτσει: Οι ταινίες που γύρισε ο 
Γ.Άλλεν, μέσα στη δεκαετία, συνεχί-
ζοντας  την παραγωγικότατη πορεία 
του στο σινεμά, η οποία μετράει 
πλέον περισσότερα από 40 χρόνια. 
Και σε όλα αυτά τα χρόνια, ποτέ δεν 
είχε αφήσει, μέχρι το 2005 και το 
«Match Point» τη Νέα Υόρκη, ούτε 
και την κωμωδία. Η ταινία, δηλαδή, 
αποτελούσε γεγονός πριν καν 
προβληθεί. Πόσο μάλλον, όταν έχει 
μείνει σε όλους σχεδόν ως μια από 
τις καλύτερες στιγμές του Γ. Άλλεν, 
και, συνεπώς, του κινηματογράφου.
Θοδωρής Ηλιόπουλος

3) Martin Scorsese – Kate 
Winslet
Αναμφίβολα πρόκειται για δύο 
μεγάλες προσωπικότητες της 7ης  
Τέχνης. Το άστρο της Αγγλίδας 
ηθοποιού εκτοξεύτηκε μετά από 
το ‘’Titanic’’το 1997. Ακολούθησαν 
σπουδαίες ταινίες και ερμηνείες 
για την ίδια (‘’Iris’’, ‘’The Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind’’, 
‘’Little Children’’) με αποκορύφωμα 
το Oscar Α΄ Γυναικείου ρόλου για το 
‘’The Reader’’ το 2008, έπειτα από 5 
υποψηφιότητες. Ο Martin Scorsese 
από την άλλη , ένας από τους μεγα-
λύτερους σύγχρονους σκηνοθέτες 
με ταινίες-σταθμούς στο ενεργητικό 
του(βλ. ‘’Taxi Driver’’, ‘’Raging Bull’’, 
’’Goodfellas’’) κατάφερε μετά από 
πέντε ανεπιτυχείς προσπάθειες να 
πάρει το Oscar σκηνοθεσίας για το 
έργο του ‘’The Departed’’(2006)
Βασίλης Γεωργόπουλος

 ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

1) ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Michelangelo Antonioni- 
Ingmar Bergman
Ο ‘’ψυχρός’’ Λατίνος και ο ‘’θερ-
μός’’ Σκανδιναβός. Ο ένας εστίαζε 
στις παύσεις μιλώντας με εικόνες, 
ο άλλος προτιμούσε να εκφράζεται 
με λόγια... Ο Antonioni ασχολείται 
με τις εσωτερικές συγκρούσεις 
των ανθρώπων, ο Bergman με τους 
χαρακτήρες. Ο ένας αποτύπωνε την 
αποξένωση στην καθημερινότητα, 
ο άλλος διακατεχόταν από υπαρξι-
ακές και μεταφυσικές ανησυχίες. Ο 
Bergman έχασε στη δική του παρτί-
δα σκάκι με το θάνατο, ο Antonioni 
δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει 
την επιθυμία του να πάει στο 
φεγγάρι. Τώρα πια βρίσκεται πάνω 
από τα σύννεφα. Κοινό τους σημείο 
ο θάνατος. 30 Ιουλίου του 2007 
οι δύο αυτοί μεγάλοι σκηνοθέτες, 
αποχώρησαν. Εξίσου σημαντικοί 
καλλιτέχνες που αποχώρισαν μέσα 
στην πρώτη δεκαετία του 20ου 
αι.: Alec Guiness, Anthony Quinn, 
Jack Lemmon, Katharine Hepburn, 
Charles Bronson, Elia Kazan, Peter 
Ustinov, Marlon Brando, Janet 

Leigh, Robert Altman, Jules Dassin, 
Charlton Heston, Paul Newman και 
ο Heath Ledger: Λίγο πριν κάνει το 
μεγάλο μπαμ με το ρόλο του Τζόκερ 
στο «Σκοτεινό Ιππότη», σκάει σα 
βόμβα η είδηση του θανάτου του. 
Με ένα κοκτέηλ υπνωτικών χαπιών, 
γίνεται ο δεύτερος ηθοποιός στην 
ιστορία των Όσκαρ, που παίρνει 
βραβείο μετά το θάνατο του.  
Δάφνη Παπανικολάου 

2) Animation
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, 
4.000 Βρετανών ψήφισαν το Toy-
Story 1 ως το καλύτερο animation 
όλων των εποχών. Από το 1995, 
έτος δημιουργίας της ταινίας, 
μέχρι σήμερα, το συγκεκριμένο 
είδος διευρύνθηκε με μια πληθώρα 
αξιοπρόσεχτων εμπνεύσεων που 
σημάδεψαν την τελευταία δεκαετία: 
The Princess and The Frog (2009), 
WALL-E (2008), Ratatouille (2007), 
Finding Nemo (2003), Shrek 
(2001) και πολλά άλλα. Πλέον το 
animation, κρίνοντας από έργα 
όπως το Persepolis και το Waltz 
with Bashir, δεν αποτελεί απλά 
είδος διασκέδασης και εκτόνωσης, 
αλλά ψυχαγωγίας με την ευρεία 
έννοια. Τα κινούμενα σχέδια χρησι-
μοποιούνται σε ταινίες με πολιτικό, 
πολεμικό, ιστορικό ή και κοινωνικό 
περιεχόμενο, δίνοντας ένα εκρη-
κτικό μείγμα που εμπλουτίζει και 
εμβαθύνει το είδος. Σίγουρα το 
animation έχει πια όλα εκείνα τα 
απαιτούμενα χαρακτηριστικά, ώστε 
να καταταγεί στα σημαντικότερα 
κινηματογραφικά ρεύματα -τουλάχι-
στον- της δεκαετίας.  
Φώτης Ηλιόπουλος

3) Συλλαμβάνεται 
ο Πολάνσκι
Ούτε το ‘‘Cul de Sac’’ ούτε το 
«Μαχαίρι στο Νερό» ούτε ο «Πιανί-
στας». Δηλαδή ούτε αισθητική ούτε 
πρωτοπορία ούτε Όσκαρ. Ούτε καν 
30 χρόνια-ποια παραγραφή;- δε 
σε σώζουν από την αμερικανική 
δικαιοσύνη(ούτε ο woody allen!). 
Το πολύ πολύ να τη γλιτώσεις με 4,5 
εκατομμύρια και εγκλεισμό σε πο-

λυτελή σαλέ. Αλλά τι να σου κάνει, 
αφού χώρισες μια υφήλιο στη μέση, 
απέδειξες τη φιλία των Γάλλων-
ένεκα Αμερικής-και τη ρουφιανιά 
των Ελβετών-ένεκα της αυτής πάλι. 
Βέβαια, αν έχεις την ασυλία της 
διασημότητας τη γλιτώνεις. Κι ας 
βίασες 13άχρονη με τη συνδρομή 
του φίλου Ιακώβου. Και ναι, σε λένε 
Roman Polanski, ή αλλιώς πολωνικό 
μυθιστόρημα.
Π.Σ.

4) Νέες Τάσεις: Comics, 
Action Heroes, 3D
Εκ των πυλώνων του mainstream 
κινηματογράφου της τελευταίας 
δεκαετίας, τείνοντας πλέον προς 
τον κορεσμό. Εύκολη επιλογή 
θεματολογίας βάσει επιτυχημένων 
κόμιξ και μαζική παραγωγή ταινιών 
blockbuster, στηριζόμενες κυρίως 
στη χρήση ειδικών εφέ και στην 
a priori απήχηση στο κοινό. Τα 
αποτελέσματα ποικίλα, συνήθως 
όμως μέτρια, αφήνοντας πάντα 
σχεδόν μια πικρία για την άσκοπη 
εμπορευματοποίηση αξιόλογων 
κόμιξ και ηρώων.  
3D… Μέλλον του σινεμά, ή εύκολος 
εντυπωσιασμός; Το μόνο βέβαιο 
είναι πως η τρισδιάστατη προβολή 
αποκλείεται να περάσει απαρατή-
ρητη. Στη νέα δεκαετία θα φανεί το 
αν τελικά θα καταφέρει να κερδίσει 
το κοινό, επιβεβαιώνοντας τους 
απανταχού υπέρμαχούς της πως 
πρόκειται για τη φυσική εξέλιξη του 
σινεμά ή θα περάσει χωρίς να ακου-
μπήσει βρίσκοντας χρήση τελικά 
μόνο στα λούνα παρκ…
Φίλιππος Αμολοχίτης

ΤΑΙΝΙΕΣ
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αναμετρήσεις 
με έναν ήρωα
1   Ο Βαγγέλης Καρακάξης 

στο σημείο 
της Γραμμοχώρας.
Η Επιπεδοχώρα 
του Edwin Ambott

Αγαπημένο μου σημείο της Γραμ-
μοχώρας. Τα συναισθήματα που 

νιώθω για εσένα είναι ανάμεικτα. 
Από τη μία, ήθελα πολύ να σε 
κράξω σε αυτό το γράμμα μου, γιατί 
σπατάλησες τη μοναδική ευκαιρία 
που σου παρουσιάστηκε να ξεφύ-
γεις από τον απέριττο κόσμο της 
1-διάστασης, όπου έχεις περάσει 
όλη σου τη ζωή. 
Το τετράγωνο έκανε ό,τι καλύτερο 
μπορούσε -λόγια σταράτα, πράξεις 
χειροπιαστές που συμβάδιζαν όλα 
με τις παρατηρήσεις σου- για να 
πιστέψεις πως εκείνο δραστηριο-
ποιείται στις 2-διαστάσεις. Από την 
άλλη, όμως, καταλαβαίνω πως σου 
ήταν πολύ δύσκολο να σπάσεις τα 
ατσάλινα νοητικά δεσμά σου, αυτά 
που ανέθρεψαν γενιές και γενιές 
σημείων είναι φανερό πως έχουν ρι-
ζώσει για τα καλά μέσα στο νου σου 
και δεν ξέρω αν είναι και επιλογή 
σου αυτό το ρίζωμα. Είναι αλήθεια, 
βέβαια, πως είχες και εσύ τους 
λόγους σου: έρωτας, αναπαραγωγή, 
φωνητική, ακουστική, τάξεις, κοι-
νωνικός ανταγωνισμός η ζωή στη 
Γραμμοχώρα ήταν ονειρικά «πλα-
σμένη». Αυτό που έχω να σου πω 
είναι να μην στενοχωριέσαι γιατί και 
εμείς εδώ στις 3-διαστάσεις όμοια 
με εσένα αντιδρούμε στις απότομες 
μεταβολές στο περιεχόμενο των 
κουτιών του μυαλού μας. Μάλλον 
δεν παίζουν ρόλο οι διαστάσεις...
Με ιδιοτελή επιείκεια,
ένα στερεό.

2 Ο Σπύρος Σαμαράς στον 
Raymond K. Hessel.

Fight Club, Chuck Palahniuk

Αγαπημένε Raymond, από όλους 
τους μικρούς, χαρακτηριστι-

κούς και συχνά αστείους ανθρωπί-
σκους που συναντώ κάθε μέρα στη 
βαρεμάρα της καθημερινής μου 
ζωής είσαι ο πιο τυχερός και καλο-
συνάτος.Βλέπεις, ο περισσότερος 
κόσμος ζει με παραισθήσεις ευτυ-
χίας και δόσεις αυτοπεποίθησης 
για να τα βγάλει πέρα. Όλοι προ-
σπαθούν να τα βγάλουν πέρα με 
τις μικροζωές τους δίχως να τολμή-
σουν να σκεφτούν να κυνηγήσουν 
πράγματα, καταστάσεις, επιθυμίες 
και τελικά, την ίδια τους τη ζωή.
Προτιμούν να πιστεύουν σε 
κανάλια, θεούς, τραγουδιστές και 
καλλυντικά ή ποδόσφαιρο παρά να 
αντικρίσουν την αλήθεια κατάματα.
Και εσύ Raymond K. Hessel, ήσουν 
αρκετά τυχερός ώστε να βρεθεί 
κάποιος και να σε αναγκάσει να 
τη δεις. Και έτσι Ασιάτη φίλε μου 
δεν είσαι πια υπάλληλος σε ένα 
μίνι-μάρκετ. Είσαι η ελπίδα όσων 
θέλουν το κάτι παραπάνω και όταν 
καταλαβαίνουν πόσο καιρό έχουν 
χάσει, απλά αρχίζουν να τρέχουν 
προς το όνειρο. Δυστυχώς έτσι, όλοι 
τρέχουν πανικόβλητοι σήμερα.
Με αυτόν τον τρόπο πεθαίνει η ελ-
πίδα όλων. Δεν πειράζει Raymond..
Εσύ προσπάθησες. Απλώς η ζωή 
της περιπέτειας δεν είναι για όλους. 
Κάποιοι είναι απλώς γεννημένοι να 
πέφτουν στις παγίδες.

3 Ο Αλέξανδρος Χαντζής 
στον Άριελ.

The Pillowman του Martin 
McDonagh

Τί θυμήθηκες ξαφνικά Άριελ; 
Πότε ήσουνα παιδί; Ε, Άριελ; 

Τί σου τη βαράει πιο πολύ από 

όλα, εδώ και τόση ώρα; Ότι έχεις 
μπροστά σου έναν πιθανό ανώμαλο 
serial killer παιδιών και δε βγάζεις 
άκρη με την ανάκριση ή ότι όλα 
αυτά κάτι σου θυμίζουν; Ξέρεις ότι 
δεν είσαι ο Νούμερο 1 σε αυτή την 
υπόθεση και ξέρεις επίσης ότι ίσως 
να μην γίνεις ποτέ, όπως δεν ήσουν 
και ποτέ Νούμερο 1 για κανέναν 
ίσως. Και όμως αυτός εδώ ο νεα-
ρός κάτι σου λέει. Και το νιώθεις. 
Ξέρεις, έχετε περάσει τα ίδια πάνω 
κάτω. Ναι, γαμημένη κανονικότητα 
παιδική ηλικία. Και επίσης ξέρεις, 
πως ο άλλος αστυνόμος (ή επι-
θεωρητής καλύτερα;) δεν θα δυσκο-
λευτεί να τον εκτελέσει στο τέλος. 
Αλλά αυτός είναι μέσα σου Άριελ. Τι 
θα έκανες για να τον σώσεις; Μάλ-
λον τίποτα και το ξέρεις καλύτερα 
και από μένα. Φοβάσαι Άριελ. Αυτό 

είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι 
σοβαρό πρόβλημα για έναν μπάτσο. 
Και όμως Άριελ, τα πάντα στο τέλος 
θα κριθούν από εσένα. Φοβάσαι;

4 Η Έλενα Γαλανοπούλου 
στον Νικ.

Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια 
Γουλφ του Edward Albee

Φοβάσαι Νικ; Φοβάσαι τη Βιρτζί-
νια Γουλφ; Η Μάρθα το παρα-

δέχτηκε στο τέλος του παιχνιδιού. 
Δε νομίζω εσύ τώρα ν’ αποφασίσεις 
να το παίξεις άντρας. Τόσα χρόνια 
άλλωστε δεν τόλμησες να το κά-
νεις. Πάντα όμως έρχεται μια στιγμή 
που διαπιστώνεις πως η φυγή δεν 
είναι λύση. Όπως εκείνο το βράδυ.. 
Λίγο το αλκοόλ, λίγο η αποπνικτική 
ατμόσφαιρα, παίξατε το πιο τρομα-

κτικό «Θάρρος ή αλήθεια» της ζωής 
σας. Και τα παραδεχτήκατε όλα.  Κι 
η Μάρθα; Μια ώριμη παθιασμένη 
γυναίκα, απογοητευμένη από τον 
άντρα και τη ζωή της, σε φλερτάρει, 
κολακεύεσαι από το θαυμασμό της, 
ενδίδεις. Όχι μόνο από συμφέρον 
πιστεύω. Σου θυμίζει ό,τι δεν είναι 
η δική σου ξενέρωτη γυναικούλα. 
Ο άνδρας της σε βλέπει σαν το 
απειλητικό «κύμα του μέλλοντος», 

κι εσύ σαν το κοκοράκι, με την 
αυθάδεια της νιότης που σε 
διακρίνει ακόμα, σπεύδεις να τον 
επιβεβαιώσεις, να τον εξευτελίσεις. 
Υποκριτής σε ένα θέατρο παραλό-
γου με απειλές και αποκαλύψεις, 
ζεις και το δικό σου ξεγύμνωμα που 
τόσο τελικά χρειάζεσαι για να προ-
χωρήσεις «στο μέλλον».. Κουνάς το 
κεφάλι, καλά δε βλέπω..; 

5 Η Ανδριάνα Κορασίδη 
σε «εκείνον».

Τρεις Ψηλές Γυναίκες του 
Edward Albee

Τώρα δε μιλάς. Γιατί ξέρεις πως 
αν το έκανες, θα τη σκότωνες 

τρεις φορές ακόμα. Όσα είναι και 
τα κομμάτια της. Κάθε κομμάτι 
να σε αγαπά διαφορετικά και να 
σε μισεί το ίδιο. Να σε μισεί που 
υπήρξες και για την αδυναμία 
σου να κλάψεις. Στέκεσαι τώρα 
μπροστά στο ομοίωμά της, 
τρέμοντας, περιμένοντας από ένα 
σκηνοθέτη να σου δώσει οδηγίες. 
Και είσαι τόσο όμορφος που 
σχεδόν πονάει να σε βλέπει, γιατί 

δεν μπόρεσε ποτέ να 
σε συγχωρέσει. Για την 
απουσία σου είκοσι 
ολόκληρα χρόνια. 
Για την επίμονη 
παρουσία σου είκοσι 
ολόκληρα χρόνια. 
Μέσα στο μυαλό της. 
Να της υπενθυμίζεις 
το Θεό. Το Θεό που 
την μάσησε και την 
έφτυσε ξανά πίσω 
στον κόσμο. Το Θεό 
που κρύβει στις 
ρυτίδες και στη σάπια 
της σάρκα. Το Θεό 
που εκδικείται. Αλλά 
δεν ονομάζει. Όπως 
άλλωστε κι εσένα. 
Είσαι πάντα Εκείνος. 
Και συνεχίζεις να 
κρατάς τα αγαπημένα 
λουλούδια. Ένας 
τρόπος σου να την 
απαρνηθείς επίσημα. 
Και τη φιλάς στο 
μέτωπο  ευλαβικά για 
τη χάρη που σου κάνει 
να πεθάνει. Ύστερα 
απλώς θα σταθείς, 
μειδιώντας, πάνω από 
τους σπασμένους της 
καθρέφτες. Όπως 
από μικρό, με τόση 
αυταρέσκεια, σε 
έμαθε να κάνεις.

6 Η Δώρα Κο-
ροβέση στην 

Αντζέλικα.  
Οι Ώρες 
του Michael 
Cunningham

Σε έβαλε πολύ ψηλά, 
Αντζέλικα. Ποτέ δε 

θα μάθουμε πόσο πολύ 
σε εξύψωσε. Νιώθω να 

είμαι ο νεκρός που το βλέμμα σου 
διαπερνά. Νιώθω να σας βλέπω 
να με κοιτάτε. Δεν ξέρω ποια από 
τις δυο σας συνειδητοποίησε τι. 
Ένα είναι σίγουρο, ακόμα δε σε 
καταδιώκει η σκιά της θείας σου. 
Υπαγορεύεις με τις κινήσεις σου τη 
μοίρα του θηλυκού, του θηλυκού 
όπως η Βιρτζίνια το καλλιγραφούσε 
στις ιστορίες της, γεγονότα μικρά 
και σπονδυλωτά με κομψότητα 
και χάρη που κραύγαζαν επικές 
αλήθειες και σαγηνευτικά ψέματα. 
Μια κοινωνία μέσα σε ποίηση κι 
εσύ η κινητήρια δύναμη της γης. 
Χαρακτήρες γράφονται για τα μάτια 
σου. Μεγάλη τιμή. Θα μπορούσες 
να έχεις το όνομα της Κλαρίσα, θα 

μπορούσες να έχεις ένα γύρισμα 
της τύχης με την υπογραφή της. 
Κλείνω τα μάτια και βλέπω να 
κυλάνε οι τρεις γυναίκες μέσα στο 
αίμα σου, να ερωτοτροπούν στα 
άδυτα του χρόνου και του άχρονου. 
Σε έβαλε πολύ ψηλά, Αντζέλικα. Να 
το θυμάσαι.

7 Η Τατιάνα Κίρχοφ 
στη Στέλλα Κοβάλσκι. 

Λεωφορείον Ο Πόθος του 
Tennessee Williams

Η σεξουαλικότητα, η άγρια 
αίσθηση του πρωτόγονου, η 

περιπέτεια και η καταστροφή που 
φέρνει μαζί του, ξέρω. Αυτά σε 
μάγεψαν στο Στάνλευ. Τόσο, που 
δέχεσαι να το παίζεις θύμα ή ίσως 
να είσαι κι εσύ ο θύτης μερικές φο-
ρές. Πόσες και πόσες στιγμές  δεν 
ευχαριστήθηκες να τον βλέπεις να 
λειώνει για πάρτη σου, αυτός ο δύο 
μέτρα άντρας, πολλά βαρύς και όχι; 
Τόσο που τον έκανες να βγει στους 
δρόμους της Νέας Ορλεάνης με 
το μπλουζάκι του μόνο(!) και να σε 
φωνάζει, να σε παρακαλάει να τον 
δεχτείς πίσω, αδιαφορώντας για το 
τι λένε οι γείτονες... «Στέλλα, Στέλ-
λα».  Είναι η Κόλαση που φέρνει 
μαζί του που σε αναστατώνει, αυτή 
η ζωώδης ορμή που σε έλκει πάνω 
του, σε καταλαβαίνω...τόσο που 
απαντάς αφοπλιστικά στην αδερφή 
σου Μπλανς
–Στέλλα, παντρεύτηκες έναν τρελό! 
–Μακάρι να μην έπαιρνες ως 
δεδομένο ότι θέλω να ξεφύγω απ’ 
αυτόν...
Μεταξύ μας Στέλλα στον Κοβάλσκι 
ποια μπορεί να αντισταθεί;

8 Ο Βασίλης Γεωργόπουλος 
στο γερo  Μπαλμπόα.

Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια 
του Alessandro Casona

«Με τις αρρώστιες του κορμιού 
πολλοί ασχολούνται. Αλλά ποιος 

σκέφτηκε αυτούς που πεθαίνουν 
χωρίς μιαν ωραία ανάμνηση; 
Αυτούς που δεν είδαν να πραγματο-
ποιείται ούτε ένα τους όνειρο;»Και 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
το όνειρο της γυναίκας σου της 
Ευγενίας να δει τον εγγονό  σας, 
το Μαυρίκιο, να επιτυγχάνει στη 
ζωή του, έκανες τα πάντα! Κι όταν 
ακόμα τον έδιωξες, ήταν από αγάπη 
στη γυναίκα σου. Σκαρφίστηκες  
το κόλπο με τα γράμματα από τον 
Καναδά γιατί δεν άντεχες να την 
βλέπεις  να μαραζώνει μακριά του. 
Με τον ψεύτικο εγγονό που της 
παρουσίασες της χάρισες μεγάλη  
συγκίνηση. Το ζωτικό σου ψεύδος 
της έδωσε τη δύναμη να διώξει τον 
πραγματικό, άσωτο εγγονό παρ’ ότι 
μέσα της πέθαινε.

9 Η Σοφία-Μαρία Παλόγλου 
στον συνήγορο της

Ίγκριντ Νιότι.
Το Κτίριο της Caroline Tiné

Σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Τι άλλο 
σου μένει να κάνεις; Όλα έχουν 

τελειώσει πια. Η κατηγορούμενη δε 
θέλει να αθωωθεί. Της παραχωρείς 
σιωπηλά τον χρόνο αγόρευσής σου 
όπως σου ζητά. Δε σε αφήνει να 
την υπερασπιστείς. Δεν σε χρειάζε-
ται. Αφοπλίζει τους πάντες με την 
ομορφιά της, την ευγλωττία της, την 
αλήθεια της… Ομολογεί τα πάντα 
χωρίς μεταμέλεια και με πλήρη 
αυτοκυριαρχία. Στέκεις μαγεμένος. 
Απέτυχες κι όμως ο μαγνητισμός 
της πάνω σου σε σαστίζει. Την 
παρατηρείς να βαδίζει μόνη και 
αγέρωχη προς μια μοίρα τρομα-
κτική για τους κοινούς θνητούς, 
μα για κείνη αναπόφευκτη. Τόσες 
ώρες επισκέψεων στη φυλακή! 
Τόση μελέτη για να μένεις άπραγος! 
Ακόμα κι ο Πρόεδρος στον οποίο 
τρέφεις μεγάλο σεβασμό λόγω 
θέσης κι ο συνήγορος των κατη-
γόρων, αδυνατούν να συλλάβουν 
το μυστήριο που συντελείται σε 
αυτή την αίθουσα δικαστηρίου. Σε 
ευχαριστεί στο τέλος του λόγου της. 
Το πικρό χαμόγελο στα χείλη σου 
δεν καταγράφεται από τους δημοσι-
ογράφους. «Η απόφαση αναμένεται 
τη νύχτα.»

10  Η Δήμητρα Γκίτσα 
στον  Νηλ.

Στον Δρόμο 
του Jack Kerouac

Νηλ είσαι εδώ; Νύχτωσε, μα 
ακόμα δεν βλέπω τα άστρα που 

υποσχέθηκες. Μέσα στην ομίχλη 
της νύχτας, σαν νότες σκληρής jazz 
αντηχούν οι λέξεις σου τριγύρω 
μου. «Ζήστε τη ζωή σας; Όχι, αγα-
πήστε τη ζωή σας.», είχες κάποτε 
πει. Και κάπως έτσι ξεκίνησες να 
αναζητήσεις την ζωή… στον δρόμο. 
Σ’ έναν δρόμο χαραγμένο με λευκή, 
εύθραυστη κιμωλία, με βρώμικα 
μονοπάτια και με σκαλοπατάκια που 
οδηγούν στο πουθενά, στο τίποτα. 
Κάπου εκεί όμως ίσως να κρύβονται 
τα ηλιοβασιλέματα. Κάπου εκεί ίσως 
και να αγγίξουμε το φως των αστε-
ριών. Γιατί ζωή είναι οι επιλογές…
Παραμένεις τσίχλα κολλημένη σε 
βρώμικη αρβύλα ή ξεκινάς εκείνο 
το μακρύ ταξίδι. Με λάθη, με πισω-
γυρίσματα, αλλά και με χείλη που 
ξέρουν να φιλούν. Πονεμένε Νηλ…
πόσος στ’ αλήθεια πόνος μπορεί να 
χωρέσει στο γκρίζο της πόλης; Και 
όμως, το μόνο που χρειάζεται είναι 
να αφεθούμε στα beats της ζωής. 
Και όμως, το μόνο που κάνουμε 
είναι να κατηγορούμε την άνοιξη 
που άργησε να έρθει…

ΑΥΛΑΙΑ & ΓΡΑΦΕΣ

Ο προβολέας του Καλειδοσκοπίου αυτή τη φορά πέφτει στη σκιά των πρωταγωνιστών. Εκεί διακρίνονται κά-

ποιες φιγούρες που δεν τις αγγίζει το φως του. Δέκα θεατές-αναγνώστες περιδιαβαίνουν το περιθώριο της 

αφήγησης ανασύροντας στη θυμέλη αυτές τις μορφές. Θα αναμετρηθούν με τους αφανέστερους του χώρου 

του βιβλίου και του θεάτρου απευθύνοντάς τους σε ένα μονόλογο όσα ήθελαν πάντα να τους πουν…10
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Live your myth in Greece
Είμαστε στο 2010 π.Χ, λοιπόν, ο 

ήλιος (μεγάλη η χάρη του) λάμπει 
και αποφασίζουμε να κάνουμε ένα 
τουρ στη Μινωική Κρήτη (πρώιμη 
περίοδος του χαλκού γαρ), σχολι-
άζοντας εκ των έξω ή εκ των έσω 
-κυρίως εκ των έσω- όσα μας κά-
νουν εντύπωση. Για ό,τι διαβάσετε 
από εδώ και στο εξής, η λογική δεν 
φέρει καμία ευθύνη. Οποιαδή-
ποτε ομοιότητα με πρόσωπα και 
καταστάσεις δεν είναι καθόλου 
συμπτωματική.

It’s all Greek to me (μία 
επιστημονική σκέψη πάνω 
στη γλώσσα)
Η ιερογλυφική γραφή , γνωστή σε 
όλους από τον δίσκο της Φαιστού, 
έχει απασχολήσει πλήθος επιστημό-
νων κατά την προσπάθειά τους να 
την αποκρυπτογραφήσουν. Αν και 
κανείς δεν το ‘χει κατορθώσει ένα 
είναι το σίγουρο: πως και 4000 χρό-
νια πριν ο άνθρωπος ήθελε να επι-
κοινωνήσει. Έτσι, ενώ εμείς σήμερα 
πληκτρολογούμε στο lap top για 
την παραγωγή γραπτού λόγου, το 
2000 π.Χ. σφυροκοπούσαν σε μαρ-
μάρινες πλάκες και πήλινα αγγεία. 
Στην ερώτηση για το περιεχόμενο 
των τότε κειμένων σαφής απάντηση 
δεν υπάρχει. Αν, βέβαια, σκεφτούμε 
ότι μια σημερινή συζήτηση στο msn 
περιέχει από ύλη για την εξεταστική 
μέχρι ερωτική εξομολόγηση, τίποτα 
δεν αποκλείουμε και για εκείνη την 

μακρινή εποχή. Ας αφήσουμε την 
φαντασία μας να καλπάσει, αλλά 
χωρίς να τα ισοπεδώνουμε όλα 
φυσικά και ας ελπίσουμε πως μια 
επικείμενη αποκρυπτογράφηση θα 
φέρει στο φως στοιχεία πολύτιμα 
εκείνου του πολιτισμού. Ας ελπί-
σουμε ακόμα ότι τα αρχεία .doc του 
υπολογιστή μας δεν θα ταλαιπωρή-
σουν κανέναν άνθρωπο μετά από 
4000 χρόνια στην προσπάθειά του 
να τα αποκρυπτογραφήσει!

Το Graffiti της εποχής (αλη-
θινή μαρτυρία εφήβου)
Ξεκινάει και για ακόμα μία νύχτα η 
περιπέτεια! Φοράω τα ελαφριά μου 
σανδάλια και κατευθύνομαι προς 
τις κατακόμβες του ανακτόρου. 
Κάπου εκεί γύρω κρύβω και τα 
σύνεργα μας. Θα βρω και τα άλλα 
κολλητάρια, τον Σαρπιδόνα και τον 
Δευκαλίωνα. Ήταν απο πριν εκεί, 
για να περάσουν το πρώτο κονίαμα. 
Τώρα αρχίζει το πλάσιμο... Βγάζω 
τα κιούπια και ανακατεύω γρήγορα 
τις σκόνες μου με το νερό και το 
κάρβουνο. Νιώθω μεγάλη ένταση 
κάθε φορά που το κάνω αυτό. 
Πρέπει να έχω το νου μου μη μας 
τσακώσουν και παράλληλα να είμαι 
γρήγορος, για να μη στεγνώσει ο 
τοίχος. Τέλειο συναίσθημα! Μια 
έκρηξη αδρεναλίνης...(-αδρενα-
λίνη;). Μας γοήτευσαν σήμερα τα 
ταυροκαθάψια και προκάλεσαν την 
έμπνευσή μας. Αυτό ήταν και το 
έργο μας. Βγήκε πολύ ωραίο και 

περιγραφικό... Είμαι περήφανος για 
την ομάδα. Πέρασε, όμως, η ώρα 
και πρέπει να την κάνουμε με τους 
άλλους. Ελπίζω να μη μας ξενερώ-
σουν και τα σβήσουν. Τελευταία 
πινελιά: Μινωγράφοι. 

Ένα Σαββατόβραδο για την 
Πασιφάη (διαχρονική μελέ-
τη πάνω στη γυναίκα)
Σάββατο σήμερα, και η κυρία 
Πασιφάη, η μοναδική γυναίκα του 
κυρίου Μίνωα (οι παλλακίδες δεν 
μετράνε), έχει ετοιμασίες. Το βράδυ 
έχουνε εκδήλωση όπου θα είναι 
όλες οι γυναίκες και θέλει να κάνει 
εμφάνιση. Το στενό μπούστο, οι 
ώμοι και το στήθος έξω, η στενή 
μέση και η μακριά φούστα είχανε 
παραφορεθεί, αλλά υπήρχε και 
τίποτε άλλο; Θα έσφιγγε παραπάνω 
τη μέση, να τονώσει τους γοφούς. 
Αφού επέλεξε τη φούστα με τα 
φανταχτερότερα βολάν, και φόρεσε 
και τα αγαπημένα της ψηλοτάκου-
να, προχώρησε στα ιδιαίτερά της να 
διαλέξει κολιέ. Είδε παραπεταμένο 
ένα ασιατικό περιδέραιο που της 
είχε δωρίσει ένας μεγαλέμπορας 
και γέλασε. «Εγώ, κινέζικο. Χα!», 
κι άρπαξε το χρυσαφικό της με τις 
δύο μέλισσες. Άντε να χτενίσει 
τώρα το μαλλί. Με δυο φουρκέτες 
από ελεφαντόδοτο ανασήκωσε τις 
μπούκλες της. Έβαλε κι ένα καπέλο. 
Πλησίασε τον καθρέφτη και τόνισε 
το περίγραμμα των ματιών της 
λίγο εντονότερα απ’ όσο συνήθως, 

Χα! Περιμένατε 
ένα ακόμα 
αφιέρωμα 

για τη νέα χρονιά, 
τον αποχαιρετισμό 
μιας δεκαετίας, τον 
χαιρετισμό μιας 
επόμενης και μπλα 
μπλα μπλα. Όμως 
όχι. Οι Kaleidoskopio 
productions σας 
προσφέρουν πέντε 
σελίδες γνήσιου 
σουρρεαλισμού μέσα 
από 13 ολότελα δι-
αφορετικά κείμενα, 
εμπνευσμένα από το 
μακρινό 2010 π.Χ. Ό,τι 
ακολουθεί είναι βα-
σισμένο σε αληθινά 
γεγονότα, κάποια από 
τα οποία δεν είδαν 
ποτέ το φως της δη-
μοσιότητας. Απόδει-
ξη ότι η ιστορία μπο-
ρεί να ξαναγραφτεί... 
από τον καθένα.

2010 π.Χ
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έτσι που να φαίνονταν πραγματικά 
μεγάλα, κι αφού διέλυσε λίγη κόκ-
κινη χρωστική ύλη σε μια ελαιώδη 
κρέμα, τόνισε το χρώμα των χειλιών 
της. Ευτυχώς το νύχι δεν χρειαζό-
ταν ανανέωση. Περιλούστηκε με 
λίγο τριανταφυλλοάρωμα, λοιπόν, 
και πήγε να ξεκουνήσει τον Μίνωα.

Μίνωας... Μινώταυρος... 
Σημειώσατε 2 (μια άλλη 
εκδοχή του μύθου)
2010 π.Χ... η ιστορία αρχίζει με 
ήρωες μια ερωμένη, μία άπιστη 
σύζυγο, ένα ντροπιασμένο βασιλιά 
και έναν βαρβάτο ταύρο. Ο άτακτος 
Μίνωας, βασιλιάς της Κρήτης, ήταν 
παντρεμένος με τη ζηλιάρα Πασι-
φάη που για να κοιμάται ήσυχη τον 
έδεσε με μάγια, ώστε κάθε φορά 
που την απατούσε, αντί για σπέρμα 
να βγαίνουν φίδια και σκορπιοί!!! 
Στη μέση όμως μπήκε η καπάτσα 
Πρόκριδα που κατάφερε να λύσει 
τα μάγια…το τι ακολούθησε μπορεί 

κανείς εύκολα να το φανταστεί!! Η 
Πασιφάη δεν τα έβαψε μαύρα όπως 
θα περίμενε κανείς… ερωτευμένη 
καθώς ήτανε με τον ταύρο που είχε 
δωρίσει ο Ποσειδώνας στο Μίνωα, 
αποφάσισε να εκδικηθεί τον άντρα 
της. Ύστερα λοιπόν από μία βουκο-
λική περιπέτεια που όμοιά της δεν 
έχει ματαδεί η ιστορία, γεννήθηκε 
ο Μινώταυρος, καρπός πάθους και 
εκδίκησης! Ο προδομένος Μίνωας, 
ντροπιασμένος από την άπατη 
της γυναίκας του, φυλάκισε το 
Μινώταυρο σε ένα λαμβύρινθο στο 
υπόγειο του παλατιού ώστε ποτέ 
άνθρωπος να μην αντικρίσει την 
ντροπή του! 

Είναι κακό να χτίζεις στην 
άμμο παλάτια (ρεπορτάζ 
διακτινισμένου δημοσιο-
γράφου)
Ενώ η πρωτομινωική περίοδος 
τελειώνει στο 2000 (προ Χριστού 
πάντα), η προ-ανακτορική συνεχίζε-

ται για έναν αιώνα. (Ελπίζω 
αυτό να μην σημαίνει ότι ο 
Μεταπολιτευτικός Μητσο-
τάκης θα ζήσει μέχρι να 
βγει η Ντόρα πρωθυπουρ-
γός!) Τότε βρέθηκαν στην 
Κρήτη κυκλαδικά ειδώλια, 
όπως και αργότερα σε 
τάφους αιγυπτιακοί σκαρα-
βαίοι, δείχνοντας τότε τις 
σχέσεις με φιλικά, όμορα 
κράτη. (Άραγε θα βρει ο 
μελλοντικός αρχαιολόγος 
και τις ανθρωπιστικές 
αμερικανικές βόμβες 
ουρανίου στη βάση της 

Σούδας;) Περνώντας, λοιπόν, από 
τις προανακτορικές ημι-αστικές 
εγκαταστάσεις των προγενέστερων 
χρόνων στα συγκεντρωτικά ανά-
κτορα του 1900-1700 π.Χ. (κάτι σαν 
αντίστροφη ρωσική επανάσταση - ή 
όχι τόσο αντίστροφη), συναντάμε 
και τα συμπαγή ανδρικά και γυναι-
κεία ανθρώπινα ειδώλια στα «ιερά 
κορυφής», σε λαϊκά ιερά ορεινών 
κορφών δηλαδή. (Η θρησκεία, 
όπως είπε ένας πλούσιος Εβραίος 
Πρώσος, ίσως να μην είναι το όπιο 
του λαού, αλλά σίγουρα είχε οικο-
λογική συνείδηση…!) Εκτός από 
ανθρωπόμορφα ειδώλια, μάλλον 
των αφιερωτών, και ανθρώπινων 
άρρωστων μελών (!), βρέθηκαν 
και παμπληθή ειδώλια ζώων, 
«ζώδια». ( Όξω οι ειδωλολάτρες, 
ε;, που πιστεύουν στις επιρροή 
των… «ζωδίων».) Μέχρι την εποχή 
του… σιδήρου, λοιπόν, (κοντά έναν 
αιώνα μετά)  ας ελπίσουμε πως θα 

υπάρχει η Ελλάδα (μετά Χριστόν 
τώρα), από φίλους και εχθρούς - αν 
επιβιώσουμε βέβαια κι απ’ το 2012 
των Μάγια!... (βλ.παρακάτω)

Και χωρίς φακελάκι... 
(ιατρικό ανακοινωθέν της 
εποχής)
Απ’ το πρωί, κόσμος είχε συγκε-
ντρωθεί έξω από το ιερό του 
Ασκληπιού στις Αρχάνες της Κρή-
της. Το ιατρικό ανακοινωθέν που 
μοιράστηκε σε καλοσκαλισμένες 
πέτρινες πλάκες ήταν διθυραμβικό. 
Άλλη μια δύσκολη αποστολή 
στέφθηκε με επιτυχία και με φύλλα 
δάφνης στέφθηκαν οι πρωταγω-
νιστές της. Ο Doctor Prehistoric-
House, αφού έλαβε το χρησμό της 
Πυθίας, διέγνωσε μία σπάνια πά-
θηση στον εγκέφαλο ενός νεαρού 
Κρητικού για την αντιμετώπιση της 
οποίας απαιτούνταν μία δύσκολη 
και πρωτοποριακή επέμβαση. 
Τελικά  οι γιατροί της Εντατικής, με 
τις ευλογίες του ιερέα του Ασκλη-
πιού, ξεπέρασαν τους εαυτούς 
τους και κατάφεραν να σώσουν 
τη ζωή του ασθενούς. Αφαίρεσαν 
τμήμα των βρεγματικών οστών του 
κρανίου και το επανατοποθέτησαν 
μετά την επέμβαση στον εγκέφαλο. 
Η εγχείρηση διήρκησε αρκετές 
ώρες, αλλά ο ασθενής, διαψεύδο-
ντας τους φόβους των γιατρών,  
δεν ξύπνησε παρά μονάχα μετά το 
πέρας της, χάρη στην ενισχυμένη 
δόση κώνειου που του χορήγησαν. 
Η κατάσταση του χαρακτηρίζεται 
σταθερή και τις επόμενες μέρες 

αναμένεται να πάρει εξιτήριο απ’ 
το ναό.

Η τελευταία δουλειά του 
Τάλου του ρομπότ (φουτου-
ριστική κρητική μαντινάδα  
γραμμένη στο εσωτερικό 
αγγείου)
Νεκρανάσταση ρομπότ συνέβη 
σε μια χωματερή/ και όλοι το απέ-
δωσαν σε σεισμό./ Είχαν όμως να 
κάνουν με τον «Τάλως το ρομπότ»./
Απομεινάρι των Μινώων και του 
πολιτισμού τους,/ που η τωρινή  του 
νεκρανάσταση δηλώνει το ως πού 
έφτανε ο νους τους./ Βλέπετε, ο 
Τάλως είχε βάλει στοίχημα με κάτι  
γενειοφόρους «Κρητικούς»,/
το εάν μελλοντικά θα πετύχαιναν 
τους δικούς τους τούς σκοπούς./
Έσβησε τη λειτουργία του και μετά 
2010 χρόνια εσηκώθη,/ με σκοπό 
να δει από του Μίνωα το έργο εάν 
πράγματι κάτι εσώθη./ Αντίκρισε 
πολλά καλά και γέλασε πολύ/ 
και ήξερε πως είχε πετύχει η δικιά 
του αποστολή/ Βρήκε τα ανάκτορα 
της Κνωσσού διάσημα και ξακουστά 
και ένα αστείο τους, «τα ορφικά»,/
εφευρέτες του μαντείου των 
Δελφών και αναγνωρισμένα σαν 
γλώσσα πια./ Ακόμη βρήκε τα 
κοσμήματα τους μόδα σε κάθε 
μέρος της γης γνωστό/ και τον 
τετραδιάστατο τρόπο συναγερμού 

τους ακόμη και τόσο καιρό μετά, 
μη αντιληπτό./ Τέλος, τα «γκράφιτι» 
τους έμπνευση για πολλούς/ ενώ 
οι φιλοσοφίες τους τούς ανεκή-
ρυξαν σχεδόν θεούς./ Ο Τάλως 
ηρέμησε από τις σκέψεις του όταν 
τα κατάλαβε αυτά/ και άρχισε πια 
την τελευταία του δουλειά./ Έτσι 
καταστράφηκε ξανά ο κόσμος./ Με 
σήμα τον Ταύρο.

* το ρομπότ Τάλως ήταν ένα γιγάντιο 
πλάσμα με κορμί από μπρούντζο, 
πολύ γρήγορο και δυνατό, ‘’έμψυχος” 
φύλακας της Κρήτης. Το μπρούντζινο 
σώμα του κρατιόταν ζωντανό από το 
ιχώρ.
* Είναι όλο γραμμένο σε ρίμα γιατί 
ακόμη και αυτό είναι ανακάλυψη 
κρητική.
* Ο Ταύρος θεωρείται το πρώτο 
δείγμα logo σαν trademark σε μια 
κουλτούρα.

 
Μετά την ευχάριστη 
αυτή χρονο-βόλτα στα 
καθ΄ ημών, η οποία αντι-
μετωπίστηκε με άκρα 
ιστορική σοβαρότητα, 
κινήσαμε προς τας 
Ευρώπας, τας Αμερικάς 
και τας Κίνας...

Θα πάω σε Μάγιασες, σε 
χαρτορίχτρες (προφητεία 
φιλοϊθαγενούς ωρολογοποι-
ού)
Παρ’ όλο που καυχιόμαστε όλοι 
οι Έλληνες του πλανήτη, ότι είμα-
στε απόγονοι του μεγαλύτερου 
πολιτισμού, που γνώρισε ποτέ η 
ανθρωπότητα, για να μην πούμε 
και το σύμπαν ολάκερο, στην πραγ-
ματικότητα οι Μάγια θεωρούνται 
ο πιο ανεπτυγμένος πολιτισμός 
του δυτικού ημισφαιρίου. Ινδιάνοι 
της κεντρικής Αμερικής, λοιπόν, 
ασκούσαν τη γεωργία, έκτιζαν 
πέτρινα σπίτια και πυραμιδοειδείς 
ναούς, κατεργάζονταν το χαλκό 
και το χρυσό, γνώριζαν την υφα-
ντουργία και χρησιμοποιούσαν 
μια μορφή ιερογλυφικής γραφής. 
Τώρα, φαντάζομαι, θα σκέφτεστε τι 
σας νοιάζουν όλα αυτά. Κι όμως, οι 
Μάγια είχαν δημιουργήσει και ένα 
αφάνταστα ακριβές ημερολόγιο 
το οποίο βασίζεται σε 3 κύκλους:  
Έναν κεντρικό κύκλο 365 ημερών, 
έναν «ιερό» κύκλο 260 ημερών κι 
έναν Μεγάλο Κύκλο 5.125 ετών. 
Αυτός ο Μεγάλος κύκλος, που λέτε, 
ολοκληρώνεται στις 21 Δεκεμβρίου 
του 2012 και συγκεκριμένα στις 
13:13 ώρα Ελλάδος. Τώρα κάτι 
σας λέει το έτος έτσι; Τότε θα 
καταστραφεί το μεγαλύτερο μέρος 
του πλανήτη σύμφωνα με τις πεποι-
θήσεις των Μάγια. Για την ακρίβεια 
θα καταποντιστεί λόγω πλημμυρών. 
Ετοιμάστε κιβωτούς, αποχαιρετήστε 
όσους δεν επιβιβαστούν μαζί 
σας και επιτέλους πιστέψτε στον 
χριστιανισμό γιατί και ο Νώε ήταν, 
προφανώς, εξίσου μπροστά με τους 
Μάγια. Εγώ ένα θα συμπληρώσω: 
«Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει.»

Το παπάκι πάει στη Μεσοπο-
ταμιά (σχολιασμός πολιτι-
κού ανταποκριτή)
Στην περιοχή μεταξύ των ποταμών 
Τίγρη και Ευφράτη - στα ασσυρια-
κά  Αssur -  κατοικούν Σουμέριοι 
τουλάχιστον από την 4η χιλιετία 
πΧ. Εκεί γεννήθηκε η σφηνοειδής 
γραφή και οι Μεσοποταμίτες. Τις 
εχθρότητες μεταξύ των διαφόρων 
πόλεων, (πχ αυτές που συμπαθού-
σαν τον Τίγρη κόντρα σ’ αυτές που 
συμπαθούσαν τον Ευφράτη) εξα-
φάνισε περί το 2050 πΧ ο βασιλιάς 

της τότε μεγαλύτερης πόλης στον 
κόσμο, της Ουρ (πόλη του θεού της 
Σελήνης), ο Ur-Nammu, ο οποίος 
ένωσε όλες τις πόλεις - διαφωνίες 
σε μία αυτοκρατορία, την «Τρίτη 
Αυτοκρατορία της Ουρ», μετέπειτα 
Τρίτη Διεθνή, (εμπρός της γης οι 
κολασμένοι), εγκαινιάζοντας και 
παραδίδοντας στο διάδοχό του, τον 
Shulgi, μια περίοδο ακμής. Χτίζο-
νται μεγαλοπρεπείς ναοί προς τιμήν 
των θεών, (οι οποίοι δημιούργησαν 
τους ανθρώπους για να κάνουν τις 
δουλειές και να μην κουράζονται οι 
ίδιοι), αναπτύσσεται η γεωργία και 
τα παιδιά, εκδίδεται ο Κώδικας του 
Ur-Nammu κι η γυναίκα του, κόβο-
νται νομίσματα και χέρια και ανα-
πτύσσεται το ανταλλακτικό εμπόριο 
και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, 
γίνονται διοικητικές και φορολογι-
κές μεταρρυθμίσεις και τουρνουά 
μπιλιάρδου, ακόμα κι η λογοτεχνία 
ανθεί κι αποτελεί πρότυπο για τους 
μετέπειτα κήπους της Βαβυλώνας. 
Η ακμή της αυτοκρατορίας των 
Σουμέριων δεν κρατάει πολύ. Γύρω 
στο 2000 πΧ, οι Ελαμίτες κατα-
στρέφουν την Ουρ και την επίσης 
μεγάλη πόλη Ουρούκ και ιδρύουν 
τη Βαβυλώνα. Σήμερα, την περιοχή 
της Μεσοποταμίας μοιράζονται το 
Ιράκ, η Συρία, το Ιράν, η Τουρκία, και 
οι ΗΠΑ.

Μα τον Όσιρι! (δοκίμιο 
πάνω στη θρησκεία)
2010-2000 π.Χ. Αίγυπτος. Είναι μια 
περίοδος που η Αίγυπτος μετά από 
διάφορες διανοητικές και θρησκευ-
τικές ζυμώσεις έχει εγκαθιδρύσει 
στέρεα στην κουλτούρα της τη με-
ταθανάτιο ζωή. Τι φρίκη, θεέ μου...; 
Κανένας δεν μπόρεσε να διαβλέψει 
τη λούμπα που θα έπεφτε αργότε-
ρα, στο Μεσαίωνα, ο Ευρωπαϊκός 
πολιτισμός, εξαιτίας της εγκαθίδρυ-
σης αυτής; Σίγουρα οι εκλεκτοί της 
Ιουδαϊκής θρησκείας την πατέντα 
της κρίσης μετά  θάνατον  την 
ανακάλυψαν πολύ αργότερα, δεν 
μπορώ όμως να μην καταλογίσω και 
ευθύνη στους Αιγυπτίους για την 
όποια συνεισφορά τους. Ο Ράσελ 
αντι-γράφει για εκείνες τις μέρες, 
που οι Ιουδαίοι περίμεναν το Θεό 
για να αποδώσει δικαιοσύνη, να 
τιμωρήσει τους άδικους - γνωστή 
η τακτική του - και να ζήσουν αρ-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΑΔΑ
 

Σύνοψη έπους: Ο Φαίδωνας, νεαρός παλικαράς από 
το Άργος, αποφασίζει να δοκιμάσει την τύχη του, 
αγνοώντας τους χρησμούς του μάντη ΤειρεΣία και να 
φύγει μούτσος. Το καράβι, με καπετάνιο τον γέρο πια 
Οδυσσέα (που φυσικά και δεν έκατσε στ’ αυγά του) 
φεύγει για την Περσία. Εκεί συναντάνε όλα τα δαιμό-
νια του παρελθόντος, όπως τις Συμπληγάδες Πέτρες. 
Ο Φαίδωνας, το ελληνόπουλο από το Άργος, κατα-
φέρνει να δαμάσει τις πέτρες και να σώσει τους συ-
ντρόφους του. Κάπου εκεί, η παρέα μας, τα παιδιά, τα 
παιδιά, τα φιλαράκια τα καλά συναντάνε τον γίγαντα 
Τάλω. Αυτός τους διηγείται τον άδικο διωγμό του από 
την Κρήτη και επιβιβάζεται στην τριήρη με προορισμό την Περσία. Όμως οι λογαριασμοί με το παρελθόν δεν 
έχουν κλείσει για τον Οδυσσέα και μια αναπάντεχη συνάντηση βγάζει στην επιφάνεια τα βίαιά του ένστικτα. 
Λίγο αργότερα μία συνειδητοποίηση του νεαρού Φαίδωνα θα του αλλάξει καθοριστικά τη ζωή… μονικά οι δίκαιοι, πως 

τα χρόνια περνούσαν και οι δίκαιοι 
πέθαιναν άδικα μέσα στην ατυχία 
τους περιμένοντας και ξαναπεριμέ-
νοντας, και τότε σαν κεραυνός εν 
αιθρία έπεσε η ιδέα ότι τελικά «το 
δίκιο τους θα το βρούν» στην άλλη 
ζωή μαζί με όλες τις τιμές που τους 
χρωστούσε ο Μεγαλοδύναμος. 
Τι καταστροφική έμπνευση, θεέ 
μου...; Παρ’ όλα αυτά, η περίοδος 
που άρχισε τότε έχει κλείσει τον 
κύκλο της πλέον η ζωή του δικού 
μας απτού κόσμου έχει αποκτήσει 
αξία και σεβασμό και αναμένει 
καρτερικά εμάς να την στολίσουμε 
με τα ευφάνταστα και αστραφτερά 
έργα μας...

Κίνα 2.010 π.Χ (απόσπασμα 
από ημερολόγιο σχιστομά-
τας κορασίδας)
Περιπλανιέμαι στις απέραντες στέ-
πες. Ένας περαστικός με πατάει  
                               του λέω και 
συνεχίζω. Ιχ! Είμαι ερωτευμένη και 
ευτυχισμένη. Ο Χουάνγκ- Νούνγκ 
θα έρθει σήμερα να με ζητήσει 
από τον πατέρα μου. Φοβάμαι λίγο 
γιατί πρέπει να τον εγκρίνουν και 
τα 15 αδέλφια μου. Παρ’ όλα αυτά, 
ελπίζω και συνεχίζω. Πρέπει να 
προλάβω να μαγειρέψω. Πάπια (που 
μου την έστειλε η θεία μου από 
το Πεκίνο) με βλαστούς μπαμπού 
και άφθονο baijiu1. Προς το παρόν, 
πηγαίνω στο μάθημα της γραφής, 

έχει χρόνια που ο 
Φου-Χι2  την εφηύρε, 

αλλά οι δυνάστες 
μας οι Χσία τώρα μας 

παρέχουν το πλήρες εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα. «Λό λα, 
να ένα γιαμ3»! Μα ναι, πώς το 
ξέχασα; Σήμερα είναι μεγάλη 
μέρα και για το λαό μας. Ο 
Φου-χι παίρνει χρησμό από 
το μαντείο της Μαντζουρίας. 
Θεσπίζουν τους νόμους, λένε, 
και χρειάζονται συμβουλές. Η 
μάντισσα Τσουάν Γιν μασάει 

τα φύλλα μαύρου τσαγιού και 
ξεκινά. Βλέπει γιουάν4, πολλά 
γιουάν, αεροπλάνα, βαπόρια, 
μετρό και ρομπότ, βιομηχανίες 

και διαστημόπλοια, κινέζους με 
κουστούμια και χαρτοφύλακα, 
ολυμπιακούς αγώνες, κομμουνιστές 
στην εξουσία, κίτρινος στρατός, η 
συντέλεια του κόσμου… Ξυπνήστε 
την επιτέλους! Παραμαστούρωσε!!!

1 Baijiu: παραδοσιακό κινέζικο ποτό
2 Φου- Χι: Κινέζος αυτοκράτορας της 
εποχής
3 Γιαμ: Γλυκοπατάτα
4 Γιουάν: Νόμισμα της Κίνας

Ο Ντιν Πατ απ’ τα περίχωρα 
του Στόουνχεντζ και ο εξά-
δελφος Ο’ Τσίνο (μαρτυρία 
Κέλτη φοιτητή από προϊστο-
ρικό Erasmus)
Καλημέρα! Με λένε Ντιν και σήμερα 
απόφασισα να σας μιλήσω για την 
πατρίδα μου. Την Μεγάλη Βρετανία! 
Νταν νταν νταν! Ναι από εκεί είμαι 
κανονικά. Πριν λίγο έκανα την ανά-
γκη μου κάτω από έναν μεγάλιθο 
που απ’ ότι λένε θα χρησιμοποιηθεί 
για την κατασκευή ενός στρογγυλού 
πράγματος. Θα είναι ψηλό. Ήθελα 
να ξέρω σε τι θα χρησιμεύσουν όλα 
αυτά τα μενίρ. Μάλλον οι Κέλτες 
παπάδες θα τα φάνε και αυτά. Ή 
τίποτα αστρολόγοι. Χτες μιλούσα 
με τον εξάδελφό μου Ο’ Τσίνο. Εκεί 
στην Ιρλανδία έχουν καεί εντελώς. 
Έχουν έρθει κάτι Γάλλοι και τους 
μαθαίνουν πως να δουλεύουν 
τον χαλκό. Όλο κάτι τσεκούρια και 
σπαθιά φτιάχνουν. Απορώ που θα 
τους χρειαστούνε. Όσο για εμάς, οι 

πιο πολλοί σπουδάζουνε Οργάνωση 
και Διοίκηση Ορυχείων Κασσίτερου, 
μιας και λένε ότι είναι το επάγγελμα 
του μέλλοντος. Όσο για μένα, εγώ 
λέω να μάθω καμιά ξένη γλώσσα, 
μπας και φύγω εξωτερικό. Για 
παράδειγμα, μινωική ιερογλυφική 
γραφή. Ναι, ναι τρίψτε ρώγες!

Κάηκαν από τον προϊστορικό 
ήλιο οι:  Στέλλα Πεπονά-
κη, Νίκη Πλιακογιάννη, 
Κατερίνα Σκρουμπέλου,                                                        
Πέννυ Μπακάλη, Κωνσταντίνος 
Σταρίδας, Βασίλης Παπαδόπου-
λος, Αθανασία Γεωργοπούλου, 
Σπύρος Σαμαράς, Γιώργος 
Αργυρός,Θοδωρής Ηλιόπουλος, 
Βαγγέλης Καρακάξης, Κατερίνα 
Κουτσούκη, Αλέξανδρος Χα-
ντζής

έχει χρόνια που ο 
Φου-Χι

αλλά οι δυνάστες 
μας οι Χσία τώρα μας 

παρέχουν το πλήρες εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα. «Λό λα, 
να ένα γιαμ3»! Μα ναι, πώς το 
ξέχασα; Σήμερα είναι μεγάλη 
μέρα και για το λαό μας. Ο 
Φου-χι παίρνει χρησμό από 
το μαντείο της Μαντζουρίας. 
Θεσπίζουν τους νόμους, λένε, 
και χρειάζονται συμβουλές. Η 
μάντισσα Τσουάν Γιν μασάει 

τα φύλλα μαύρου τσαγιού και 
ξεκινά. Βλέπει γιουάν
γιουάν, αεροπλάνα, βαπόρια, 
μετρό και ρομπότ, βιομηχανίες 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Όταν εψές καθόμουνα
κι έπλεινα το κροντήρι σ’,
ευθύς μου ήρθε αναλαμπή
να φύγω με τριήρεις.
 
Θα πήγαινα στην ξενιτιά
μάλλον εις την ΠερΣία,
και φυσικά θα έπαιρνα
χρησμό του ΤειρεΣία.
 
Αυτός μου είπε «Φαίδωνα,
μην τύχει και το κάνεις!»,
εγώ όμως τον αγνόησα.
Ήμουν πολύ θαραλέος να ‘ούμε.
 
Στην θάλαττα που πλέαμε
μας κάτσαν Συμπληγάδες
κι ο μπαρμπα-Τσέας έλεγε
πως ήμασταν Γιωτάδες!
 
Εγώ στιγμή δεν ήκουσα.
Εγίνηκα σατράπης.
Τους βράχους μέριασα μεμιάς
λες κι ήμουν Βοναπάρτης.
 
Τον Ναπολέων εννοώ
και όχι κανάν άλλο
και όπως κολατσίζαμε
καλώς τον και τον Τάλω!
 
Τί θες εσύ εδώ μωρέ;
Δεν είσαι εις την Κρήτη;
«Φευ! Με έδιωξαν προχτές»
Είπε. What a pity.
 

«Τάλω με λένε στ’ όνομα
Μα σ’ άλλο έχω χάρη
Και τούτο πράμα που θωρείς 
δεν είναι παλαμάρι.
 
Ο Μίνωας με έδιωξε
σαν άκουσε μια ημέρα
την Πασιφάη να βλαστημά
την τύχη την εταίρα
που στην Κνωσό την έριξε
στου Μίνωα τη φλογέρα.
 
Έτσι κ εγώ ξεκίνησα
εις την Περσία πααίνω
και Κορασίδες τορνευτές
φαντάζομαι πως παίρνω.»
 
Αυτά σαν είπε, πήδηξε
μέσα εις την τριήρη
και γέλασε την πείνα του
με λίγο ψωμοτύρι.
 
Γυρνώ μετά το φωτεινό, 
υπέρλαμπρό μου βλέμμα
βλέπω ψηλά στη Σόλωνος πουλιά 
εις τον αιθέρα.
Τον οιωνό αγνόησα, φταίει που 
δε μασάω,
άνετα όμως θα ‘σφαζα δυο 
κρουασάν κακάο.
 
Ο Μπάρμπα-Τσέας που χε πια το 
έργο ματαϊδωμένο
τυλίγει ένα γερό σκοινί στο 
μεσανό κατάρτι

και λέει με μάτια αστραφτερά 
και στόμα λιγωμένο
«Εδώ σε θέλω Φαίδωνα, αργολικό 
μου άτι,
πιάσε μου τη Σειρήνα αυτή που 
έχω καιρό στο μάτι.»
 
Και την εταχτοποίησε, τη Μίνα 
τη Σειρήνα.
Μ’ ένα κουβά ζεστό κερί κι 
ύστερα από 2 ώρες
πούπουλο δε θα ‘χε ξανά ούτε σε 
2 αιώνες.
 
Μα τότε το κατάλαβα
με έπιασε μία κρίση
τον Τάλω πόθησα βαθιά
με έρωτα παρά φύση.
 
Αχ Τάλω! Θα τρελαθώ Τάλω!
Μην είναι το μουστάκι σου
το χιλιολιγδωμένο
μην είναι οι χερούκλες σου
που βλέπω και παθαίνω!
 
Μεμιάς σηκώθηκα ευθύς
μα απείχα παρασάγγας
ποτέ μου δεν ενόησα
πως είμαι ντιγκιντάνγκας.
 
Αφήκα αναστεναγμό
τον Τάλω πια τηρώντας
να κάθεται να λέει για μας
μέχρι κι ο Ξενοφώντας.
 

Κι μέσα στην απελπισιά
μου ήρθε να φουντάρω
από την παραζάλη μου
αρπάζω ένα φαντάρο.
 
Τον χτύπησα, τον έρανα
του ‘δωσα δυο φαπίδια
κι εκείνος ξάφνου μου μιλά
με λόγια σα στολίδια:
 
«Χαλάρωσε μωρή κυλότα. 
Διάβασε κανά Καλειδοσκόπιο»

Με σειρά εμφάνισης οι 
ραψωδοί: Αλέξανδρος 
Χαντζής, Αθανασία 
Γεωργοπούλου, Ανδριάνα 
Κορασίδη
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Άσχετο αλλά... όλο αυτό είναι 
μια ιστορία πολύ προσωπική 

και πολύ ομαδική ταυτόχρονα, 
που απλά τυχαίνει να τυπώνεται 
και να διαβάζεται κι από άλλους. 
Λίγους, πολλούς, δεν θα μάθουμε 
ποτέ και δε μας νοιάζει. Ίσως το 
αγαπήσαμε υπέρ του δέοντος, 
ίσως ταυτίσαμε μαζί του πολλά, 
αλλά τελικά αυτή η υπερβολή 
είναι που μένει. Μακάρι σε κάθε 
φάση της ζωής μου να έβρισκα 
ένα Καλειδοσκόπιο.
Έλια Αλεξίου

Άσχετο αλλά νομίζω πως τελικά 
ο δρόμος προς την ευτυχία δε 
βρίσκεται τόσο δύσκολα. Μόνο 
να ρωτήσεις χρειάζεται. Σίγουρα 
πολλοί ντρέπονται να το κάνουν 
αυτό, φοβούμενοι πως θα 
εκτεθούν, το αποτέλεσμα όμως 
αξίζει πολύ περισσότερο απ’ το 
να κρύβεσαι. Κρίμα που τη χαρά 
αυτή δε μπορείς να τη νιώσεις 
παρά μόνο αν είσαι τελείως 
μόνος…
Φίλιππος Αμολοχίτης

Άσχετο, αλλά τα αγάλματα 
στο Μουσείο, απέναντι από 
το γραφείο του περιοδικού, 
θα τα ρωτήσει ποτέ κανείς τι 
γνώμη έχουν για τους γείτονές 
τους, δέκα χρόνια τώρα που 
στέκουν και τους κοιτάζουν να 
πηγαινοέρχονται, ζεστό αίμα 
στους κρύους διαδρόμους… ;
Σπύρος Αραβανής

Άσχετο αλλά βρίσκω ιδιαίτερα 
επικίνδυνη τη διαδικασία του 
φακελώματος για το περιοδικό. 
Ενώ όλα προχωρούσαν ομαλά και 
παραπάνω από τέλεια με αυτή την 
ομάδα, ξαφνικά και ύστερα από 
το πρώτο μου φακέλωμα βλέπω 
barcode και μαυρίζουν τα μάτια 
μου, κόβεται η ανάσα μου σας 
λέω. Αν δεν το κάνετε, αδυνατώ 
να σας εξηγήσω.

Γιώργος Αργυρός
Άσχετο αλλά πάει καιρός 
τώρα που το Ντιάνα έκλεισε. 
Πάει πάνω από χρόνος που 
δεν έχω δει το γραφείο και τα 
περισσότερα αγόρια που ξέρω 
από το περιοδικό τελειώνουν 
ή τέλειωσαν το στρατιωτικό 

τους. Σα να μην έφτανε αυτό 
μόλις σε μία τετραετία θα είμαι 
τριάντα. Δε θα σταματήσω 
όμως να χαμογελάω μόλις 
ακούω Καλειδοσκόπιο, κι ας μην 
καταλαβαίνουν οι γύρω μου γιατί! 
Χρόνια Πολλά!
Λένα Βλασταρά

Άσχετο αλλά... το “δήθεν” έχει 
γίνει πια αρρώστια. Όλοι κι όλες 
ίδιοι κι απαράλλαχτοι, πλατινέ 
ισιωμένη φράντζα, παπουτσάκι 
replay απαραιτήτως, το καλό μας 
προφίλ στο facebook, Γονίδης 
και Οικονομόπουλος, Μύκονος το 
Μάη με την παράταξη! Στη θέση 
μας θα ζητούσα λίγη περιπέτεια 
παραπάνω από την φοιτητική μου 
ζωή, κι όποιος έχει υπάρξει μέλος 
του Καλειδοσκοπείου ξέρει τι 
εννοώ...
Αμαλία Βλάχου

Άσχετο αλλά... εκείνο το μαγικό 
καλοκαίρι του 2007 δε θα το 
ξεχάσω ποτέ. Τότε που από φαν 
του «Καλειδοσκοπίου» έγινα 
μέλος του κι αυτό πρώτη μου 
γλυκιά προτεραιότητα. Θυμάμαι 
ακόμα πώς έτρεμε το χέρι μου 
όταν πρωτογνώριζα τον Άθω 
ή εκείνο το μεταμεσονύχτιο 
φακέλωμα μετά το φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης, τα γέλια, τις 
συγκινήσεις, τα παιχνίδια μας...
Έλενα Γαλανοπούλου

Άσχετο αλλά μήνες πριν, έπεσα 
πάνω σε μια παλιά φωτογραφία 
μελών του περιοδικού. 
Παρατήρησα, λοιπόν, πρόσωπα 
χαρούμενα, νέα παιδιά τα οποία 
έδειχναν να απολαμβάνουν 
τη στιγμή. Ήταν Σάββατο και η 
Σούλα, η αδερφή μου, έλειπε για 
καλειδοσκοπιακά ζητήματα. Το 
άλλο απόγευμα, αργοπορημένος, 
πήγα για πρώτη φορά στη 
Φ. Ε. Κ...
Βασίλης Γεωργόπουλος

Άσχετο αλλά… Καλειδοσκόπιο 
δεν είναι ένα τριμηνιαίο έντυπο. 
Είναι μια δύσκολη λέξη που 
αγνοούσα, αλλά κυρίως μια 
μασονική στοά, μια γιάφκα 
απίθανων τύπων, όλων εκείνων 
που ήθελες και έπρεπε να 
συναντήσεις φεύγοντας απ’ 

το σπίτι στα 18. Είναι αυτοί οι 
ξεχωριστοί μου φίλοι, η χαρά μου 
τα κυριακάτικα απογεύματα, τα 
ξενύχτια και τα παιχνίδια μας, η 
δημιουργικότητα που δεν ήξερα 
ότι έχω και αυτό που με κάνει ν’ 
αντέχω τη βαρετή δουλειά. Είναι 
η ζωή μου τα τελευταία 3 χρόνια.
Αθανασία Γεωργοπούλου

Άσχετο αλλά... ώρες ώρες 
σκέφτομαι ότι η ζωή μου όλη 
είναι τελικά ένα ατελείωτο 
Καλειδοσκόπιο! Από τα 
πολύχρωμα φοιτητικά χρόνια 
στο ανθρώπινο μωσαϊκό της 
Ευελπίδων και από κει στο 
απερίγραπτο τρελοκομείο του 
στρατού, ώσπου να καταλήξω 
στον μικρόκοσμο της Νέας 
Υόρκης. Ευτυχώς είχα τους 
καλύτερους δασκάλους... 
Ευχαριστώ Καλειδοσκοπίτες 
τότε, νυν και αεί!
Απόστολος Γιαννακούλιας

Άσχετο αλλά… ποτέ μου δεν 
κοίταξα μέσα από καλειδοσκόπιο. 
Τόσα χρώματα, σχήματα, όλα 
γυρνούν... ζαλίστηκα! Όχι, δεν 
είμαι εγώ για τέτοια. Εκτός και 
αν κάποτε τολμήσω να δω τον 
κόσμο με άλλα μάτια. Αλλά αυτό 
χρειάζεται κότσια… Το να ζεις 
μέσα στις παραισθήσεις σου. 
Μπες μέσα, βυθίσου! Ξαφνικά 
ξύπνησα σε ένα φωτεινό 
πλανήτη. Όχι κι άσχημα… 
Δηλαδή, ίσως καλύτερα έτσι.
Εύα Δημητριάδη

Άσχετο αλλά τις προάλλες που 
πίναμε με τον Γιώργο σε χαμηλά 
ποτήρια μια ολόκληρη Κυριακή 
απόγευμα, συνειδητοποιήσαμε 
χαζεύοντάς το, ότι το τεύχος 
037 επανέφερε τις διαστάσεις 
με τις οποίες το Καλειδοσκόπιο 
πρωτοεμφανίστηκε πριν από δέκα 
χρόνια. Κύκλους κάνει. Σε τυχαίο 
σημείο του κύκλου βρέθηκα 
στα 19 μου να γράφω το πρώτο 
μου κείμενο. Εφτάμισι χρόνια 
μετά θυμάμαι όλα τα σημεία 
του κύκλου. Σαν κόσμημα. Σαν 
κομπολόι. Σαν Καλειδοσκόπιο.
 Ή μεγαλώνεις ή χανέσαι.
Άθως Δημουλάς

Άσχετο αλλά γιατί μας είπατε 

ΑΣΧΕΤΟ ΑΛΛΑ...

Η φετινή συντακτική ομάδα του Καλειδοσκοπίου καλεί όλα τα μέλη της (από το πρώτο 

τεύχος έως το τελευταίο) να γράψουν για το περιοδικό, με αφορμή τα δέκα χρόνια 

του. 56 μέλη (ενεργά και μη) βλέπουν τα σήματα καπνού, παίρνουν ξανά το στυλό 

στα χέρια τους και για μια ακόμα φορά δηλώνουν παρόντες σε αυτή την γιορτή. Τα 

κείμενά τους παρουσιάζονται με συγκίνηση παρακάτω. Τους ευχαριστούμε!



KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ22 23

να ξεκινήσουμε τα επετειακά 
κείμενα έτσι; Τέλος πάντων. 
Στο Καλειδοσκόπιο δε θέλω να 
ξαναγυρίσω. Με τίποτα. Ήταν 
μια φριχτή εμπειρία, χάλι μαύρο. 
Ο Αποστόλης μ’ έφερε: ακόμα 
τον κυνηγάω γι’ αυτό και αυτός 
είναι ο λόγος που εξαφανίστηκε 
στην Αμερική. Άσε που ποτέ δεν 
ανήκα στον hardcore πυρήνα 
των Δήμητρα, Κωστή, Νικόλα, 
που γράφανε και σκίζανε. 
Πάντως κατάφερα τον Πήχη 
να χοροπηδάει γυμνόστηθος 
στην Ασκληπιού τραγουδώντας 
I’m singing in the rain μέρα 
μεσημέρι για τα μαύρα μάτια 
μιας σερβιτόρας (παταγώδης 
αποτυχία). Γι’ αυτό σας λέω: 
μακριά!
Αθηνά Διαμαντή

Άσχετο, αλλά ένα Καλειδοσκόπιο 
ενέχει τη θεωρία της 
σχετικότητας: μέσα του ο χρόνος 
είναι ελαστικός, συστέλλεται 
ή διαστέλλεται εξαιτίας της 
κίνησης ιδεών και ονείρων, 
ενώ κάθε παρατηρητής έχει 
την προσωπική του κλίμακα 
ροής χρόνου. Και είναι αυτή η 
“αλλόκοτη” συμπεριφορά του 
χρόνου που μας επιτρέπει ταξίδια 
μέσα του, που έτσι κι αλλιώς 
κάνουμε 10 χρόνια τώρα. Κάποιοι 
φτάσαμε  γρηγορότερα. Κάποιοι 
ακόμα φτάνουμε. Κάποιοι δεν θα 
φτάσουμε. Και κάποιοι δεν θα μας 
φτάσουν ποτέ.

Αδαμαντία Ζαφειροπούλου
 Άσχετο, αλλά! Και τώρα μπορώ 
να ξεκινήσω όπως θέλω. Εγώ 
φταίω που δεν έχω έμπνευση 
με τον ως άνω περιορισμό; Δεν 
μπορούσα να σκεφτώ τίποτα 
το ενδιαφέρον. Βέβαια, μ’ αυτά 
και μ’ αυτά, φτάνω το όριο των 
λέξεων, οπότε η προσπάθειά μου 
τελειώνει εδώ. Χαίρετε! 
Θοδωρής Ηλιόπουλος

Άσχετο αλλά να το πάλι το 
καράβι. Γιές έρχεται! Ήρθε. Δεν 
πρέπει να το χάσω αυτή τη φορά. 
Θα ‘ναι κρίμα. Πολύ κρίμα. Τόσος 
κόπος, τόση υπομονή, τόσο κρύο 
για το τίποτα. Το βλέπω ακόμα. 
Τώρα θα τρέξω να το προλάβω. 
Ουφ ούφ τρέχα ρε τρέχα. Ουφ 
μπράβο, έτσι. Πιο γρήγορα, 
μπράβο. Έφτασα σχεδόν. Λίγο 
ακόμα. Κουράστηκα. Ας κάτσω 
λίγο. Αχχχ ωραία, κάθησα. Δεν 
πρέπει. Πρέπει να συνεχίσω. 
Άσχετο αλλά το καράβι πάλι 
έφυγε. Τσάμπα το τρέξιμο…
Φώτης Ηλιόπουλος

Άσχετο αλλά όταν άκουσα το 
όνομα του περιοδικού το μόνο 
που δεν φαντάστηκα ότι θα είναι 
ήταν περιοδικό! Μέχρι σήμερα 
αλλάζω ονόματα σε αυτό το 
περιοδικό. Από Κώστα που με 
βάφτισαν έχω επίσης Νικολάκης, 
Παμίνο (από Επαμεινώνδας), 
Gregory, Καρά-George, Παντελής 
και το πλέον γνωστό Κώστας-

Γιώργος. Mπορείτε να με 
φωνάζετε Ο ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ ΤΩΝ 
ΟΝΟΜΑΤΩΝ!!!
Κώστας Καραγεώργος

Άσχετο αλλά, δεν ήταν 1 και 2 οι 
φορές που έκανα 3 ευχές στο 
τζίνι. Του κάκου, μα η φαντασία 
σε 4 ορίζοντες ακράτητη. Με 
5 αισθήσεις, σε 6 ηπείρους, 
οδοιπορούσα και πλέουσα, 
σκίτσαρε άχαρα τα 7 άγνωστα 
θαύματα. Η προοπτική της 
δοσμένη σε 8 με 9 σχήματα 
που πρόβαλαν με νιοστική 
ποικιλία. Το 10ο σχήμα, ένα κερί 
στην επιφάνεια μιας καφετιάς 
λιχουδιάς…
Νάντια Κατή

Άσχετο αλλά γιατί πρέπει να 
μεγαλώνουμε; Και το πρόβλημα 
δεν είναι το μέγεθος, η ηλικία 
ή η φθορά, αλλά η απώλεια και 
μετάλλαξη της πρωτογενούς 
εκείνης διάθεσης για ζωή, η 
εγγενής, σύμφυτη και γνήσια 
ενέργεια και αισιοδοξία ενός 
παιδιού... χρόνια καλύτερα και 
περισσότερα, καλειδοσκόπιο 
και φίλοι... άσχετο αλλά... πάντα 
σχετικό...
Ευάγγελος Κατσιούλης

Άσχετο αλλά ποιος μπορεί να 
ξεχάσει τα γέλια που ακούγονται 
ηχηρά τα απογεύματα της 
Κυριακής τα νέα παιγνίδια που 
εφευρίσκονται τυχαία σε ένα 

μικρό δωματιάκι στη Νεάπολη, 
τα θέματα που μπαίνουν και 
βγαίνουν απ’ το ψυγείο,τις  
τούρτες που τρώγονται με 
κουταλάκια πλαστικά,τις 
απομαγνητοφωνήσεις 
τα ξημερώματα και τις 
ενδιαφέρουσες συναντήσεις με 
ανθρώπους που έχουν κάτι να 
σου πουν... εγώ πάντως όχι!
Τατιάνα Κίρχοφ

Άσχετο αλλά, είμαι ο Νίκος 
και είμαι καλά! Κάπως έτσι 
συστήθηκα  στους παλαιότερους 
Καλειδοσκόπους... πέρσι! Και 
τι χρόνος ήταν αυτός! Ακόμα 
θυμάμαι την τρέλλα των πρώτων 
συναντήσεων της Οθόνης, αλλά 
και το σχετικό μπάχαλο στην 
αρχή των συναντήσεων στη 
ΦΕΚ. Αλλά παρά το χάος, πάντα 
καταφέρνουμε να συνενοηθούμε, 
να συγκεντρωθούμε στο 
προκείμενο και να ξεκινήσουμε 
να ασχολούμαστε με το 
περιοδικό. Και μετά, αφού 
τελειώσουμε με τα του 
περιοδικού, βγαίνουμε για μπύρες 
και καφέδες κάπου στα Εξάρχεια. 
Και πάρτυ, και radiobubble, τελικά 
απ’ όλα έχει ο Καλειδοσκοπιακός 
μπαξές.
Νίκος «Αϊ λαβ Κυριακές στη 
ΦΕΚ» Κοκκάλης

Άσχετο αλλά καλειδοσκόπιο, καλό 
μου κοριτσάκι με τα σιδεράκια και 
την τσιχλόφουσκα, δέκα χρονώ 

δεκανέας να μου ορίζεις τη ζωή, 
ανήλικε πειρασμέ, οικιακή βία, 
να ανεβαίνεις την ανηφορίτσα 
και να ανεμίζει το φουστανάκι 
σου, στα επετειακά σου πάρτυ 
γλυκό να μας κερνάς στο δισέλιδο 
σαλονάκι σου. All my loving to 
you.
Ηλίας Κολοκούρης

Άσχετο αλλά, σε ένα πάρτυ 
Καλειδοσκοπίου χωράνε 
πεταμένες κούτες τευχών, η 
μικρή πριγκίπισσα που κλαίει, 
μία τενοντίτιδα και ένας 
κροκόδειλος. Σε μία αποστολή, 
ο Λελής που εξαφανίζεται στις 
μαύρες σκόνες του έξω από τα 
ΕΛΤΑ, ένα ολόκληρο μπιφτέκι, 
ένα πουλάρι που κάνει παρέα 
με την  Αρσακεία Ψυχικού και το 
καροτσάκι θυρωρού, πάνω στο 
οποίο σπρώχνονται με τόση χάρη 
500κάτι φάκελοι με 40 βαθμούς 
κελσίου υπό σκιάν...
Κλειώ Κόνδη

Άσχετο, αλλά όταν βλέπεις τον 
εαυτό σου σε μελάνι και χαρτί, 
ρέεις, λερώνεις και σκίζεσαι, γιατί 
τόσο πια έχεις γίνει μελάνι και 
χαρτί που το μυρίζεις στα ρούχα 
σου, βάφεις ό,τι αγγίζεις, νιώθεις 
ανάγλυφος. Ένας χαρακτήρας 
μέσα στους χαρακτήρες στην 
αρχή. Φτάνεις να είσαι μία σελίδα. 
Μέχρι να τη γυρίσεις. Και να γίνεις 
η επόμενη.
Ανδριάνα Κορασίδη

Άσχετο αλλά δεν ξέρω πώς 
βρέθηκα εδώ. Περιφέρομαι 
ανάμεσα σε σχήματα και 
χρώματα. Προσγειώνομαι 
στο ασυνάρτητο με τους 
αναποδογυρισμένους κανόνες. 
Τι κοιτάς έτσι; Δε βλέπεις το Toy 
Story! Μη μη μη! Με προσοχή! 
Άουυυ! Εμ πόσο θα καθόσουν; 
Ουφ… ελπίζω η σκύλα η μάνα 
σου να με κρατήσει στην κούτα 
με τα LEGO και τις Barbie.
Δώρα Κοροβέση

Άσχετο αλλά… σκηνή 1η, 
Θεατρικό μουσείο. Ένας 
Μονταζιέρης, μια αυλαία. 
Πόσες τρύπες έχει το σκουφάκι 
μου; Σκηνή 2η, Διοικητικό. 

Κωλονοσκόπιο είπατε; Μηδέν 
στο πηλίκο! Ντέφι με Σουλιώτη 
και εφ’εξής Εξάρχεια! Ξανθό 
πιπίνι, τραγούδι, μανταλάκια και 
δυο μπάτσοι δίπλα να γελάνε. 
Σκηνή 3η, 40 Cο, φάκελος 581, 
πόση ζέστη; Ένας λεκές στη 
φούστα, Ντίνα χαζεύεις! Ουφ! 
Ήταν ανάγκη να γίνει αυτό 
τώρα; Σιχαμένοι! Ας καούν 
και οι καταρράκτες και τα 
κάρβουνα. Εγώ είμαι χέλι και θα 
ξεγλιστρήσω…
Κατερίνα Κουτσούκη

Άσχετο, αλλά, «Κάθε τι μια φορά, 
ΜΙΑ φορά μόνο. ΜΙΑ φορά και 
ποτέ πια. Κι εμείς ΜΙΑ φορά 
μόνο. Δεύτερη ποτέ! Μα τούτη 
η ΜΙΑ φορά για να έχει υπάρξει, 
και ΜΙΑ φορά μόνο γήινη για να 
‘χει υπάρξει, δεν είναι κάτι που 
παίρνεται πίσω.»  R.M. Rilke
Καμιά φορά κάποια πράγματα, 
κάποιοι, τα λένε καλύτερα από 
μας. Χρόνια πολλά.
Σοφία Κουρεμένου

Άσχετο αλλά το σποτάκι του 
φεστιβάλ του 2006, «Άσε τη 
σιέστα και πιάσε τη φιέστα», 
δημιουργήθηκε σε ένα 
καναπέ στην Αγ. Παρασκευή, 
κυκλοφόρησε ερασιτεχνικώς σε 
πρώτη μετάδοση  περασμένα 
μεσάνυχτα από κινητό με 
εκφωνήτριες την Ελένη και τη 
Ντίνα, πρώτος ακροατής ήταν ο 
G-poly  και ηχογραφήθηκε άκρως 
επαγγελματικώς στο στούντιο του 
Μελωδία με μια πινελιά από το 
ταμπεραμέντο του Ηλία. 
Κωνσταντίνα Κουσιάππα

Άσχετο, αλλά είναι πολύ δύσκολο 
να πειθαρχηθώ και να γράψω κάτι 
σχετικό όταν το κείμενο αρχίζει 
με «άσχετο αλλά». Οπότε ας μην 
το ψάχνουμε άλλο όσον αφορά 
τη σχετικότητα – μου τελειώνουν 
και οι λέξεις… Τα μισογραμμένα 
που στα ράφια μας θα δείτε 
να στοιβάζουν «ποτέ μην τα 
πιστέψετε απελπισιάς σημάδια».
Ιωάννα ¨λιττλε ξοην¨ 
Κωστοπούλου
 
Άσχετο αλλά ποτέ δεν θα ξεχάσω 
αυτές τις άβολες στιγμές στο 

περιοδικό όπου ακούς - για 1η 
φορά στη ζωή σου - ονόματα 
καλλιτεχνών, πολιτικών, 
επιστημόνων κλπ που θα έπρεπε 
να ξέρεις αλλά εσύ στέκεσαι 
αμίλητος γιατί το τελευταίο 
βιβλίο που έχεις διαβάσει είναι 
Σύνθεση ποινικού και δεν έχεις 
και πολύ όρεξη μετά απ’ αυτό να 
διαβάσεις ποίηση, sorry κιόλας!!! 
Αλλά εντάξει, μόλις περάσει λίγος 
καιρός καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι 
κουλτουριάρηδες του περιοδικού 
είναι καλά παιδιά μωρέ...
Τέση Λυμπεροπούλου

Άσχετο αλλά αν και έχω μπει εδώ 
και λίγο καιρό στο Καλειδοσκόπιο, 
έχω συνειδητοποιήσει ότι είναι 
μοναδική εμπειρία το να ζεις 
από κοντά την αγωνία και την 
αγάπη των παιδιών αυτών για το 
περιοδικό. Γι’ αυτό θέλω να τους 
ευχηθώ πως τα 10 γενέθλια του 
περιοδικού θα είναι σίγουρα τα 
καλύτερα αλλά και η αρχή ακόμα 
καλύτερων χρόνων.
Ελένη Μανώλη

Άσχετο, αλλά une fois ο 
Νικολάκης ήτο μόνος se reveur 
et la belle του είχε είπει ότι θα 
έρθει a sept heures.
Επτά είχον παρέλθει et la belle 
n’avait paru 
το παράθυρο ανοίγει και κοιτάζει 
dans la rue.
Oh Diable! ανακράζει δεν θα 
έρθει ce soir?
Il n’avait fini τη φράση και ακούει 
Bon soir!
Δήμητρα Μαρινάκου

Άσχετο αλλά... η Αραχώβης είναι 
ένας από τους ωραιότερους 
δρόμους της Αθήνας. Το ξέρω για 
τους περισσότερους είναι ένας 
κλασσικός, αθηναϊκός δρόμος 
με τα πορτοκαλί του φώτα, τα 
λιγοστά δέντρα και τις βρώμικες 
εισόδους των πολυκατοικιών. 
Όμως για μένα είναι ένας 
υπέροχος δρόμος που μου 
αρέσει να ανεβαίνω κάθε Κυριακή 
απόγευμα μασουλώντας μια 
σοκολάτα καθώς πηγαίνω στην 
καλειδοσκοπιακή συνάντηση.
Πέννυ Μπακάλη

Άσχετο αλλά πληκτρολογώ 
«Καλειδοσκόπιο» στην προσωπική 
μηχανή αναζήτησης και το pc 
τρελαίνεται. Ξερνάει εικόνες στο 
fast forward, καφεδοσυναντήσεις 
με σταθερά πατημένο το pause, 
ένα μικρό δωματιάκι στην 
Αραχώβης (κι ένα μεγαλύτερο 
που αποβάλλει αμέσως), μία 
μυστηριώδη επιγραφή « Έξοδος 
3». Εκεί, πιόνια με κωδικές 
ονομασίες όπως Χοντρός, 
Όρθιος, Μέγαρο Αρβανίτη, Κακός 
Επιστάτης, Λίζα και Πλότερ, 
κινούνται ασταμάτητα σε ένα 
τεράστιο αυτοσχέδιο Trivial, 
αναζητώντας την άκρη του μίτου. 
Δέκα χρόνια μετά, βρίσκονται 
ακόμα (οικειοθελώς) στο 
λαβύρινθο. 
Ελένη Μπάρλα

Άσχετο αλλά, «καλός καθρέφτης» 
ο κινούμενος καθρέφτης. Οι 
γλώσσες έχουν μπερδευτεί. 
Στα ελληνικά ποτέ πια ίδια, 
στα αγγλικά ποτέ πιστά, στα 
γαλλικά δεν κάθεται και στα 
«υβριδικά» της: «Γύρισε λίγο το 
κεφάλι ανεπαίσθητα, κι όλα θα 
καθαρίσουν», λέει - στη γυναίκα 
που ήταν κορίτσι που δεν έβλεπε 
καλά - ένα Καλειδοσκόπιο. 
ΠΑΛΙ;;;;;;;
Χριστιάνα Μυγδάλη

Άσχετο αλλά, το στοίχημα του 
περιοδικού είναι και παραμένει  
η εύρεση της εναρμόνισης των 
αντιθέσεων. Αντίθετες απόψεις, 
βλέμματα. Είναι δύσκολο να 
συνεργάζεσαι, να μοιράζεσαι και 
να οργανώνεις. Καλειδοσκοπικά 
ήταν για μένα όλα εκείνα τα 
απογεύματα, κατεβαίνοντας την 
Ιπποκράτους τότε που το γκρι 
μπερδεύονταν με το μοβ μιας 
δύσης αστικής.
Ελένη Ξενικάκη

Άσχετο αλλά, νιώθω πως αυτό 
το κείμενο είναι το πιο δύσκολο 
κείμενο που μου έχει ζητηθεί να 
γράψω. Πρέπει να περιγράψουμε 
κάτι για την Καλειδοσκοπιακή 
μας ζωή που θα είναι παράλληλα 
άσχετο με... βασικά θα είναι 
απλά άσχετο... Ξέρω ότι φαίνεται 
γελοίο και για κάποιους όντως 

ΑΣΧΕΤΟ ΑΛΛΑ...
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είναι, αλλά εμένα μου έχει 
πάρει σχεδόν δυο μήνες, πολύ 
για ένα κείμενο 50 λέξεων! 
Παιδιάάά μ’ακούει κανείς; 
Μήπως να έγραφα τελικά κάτι σε 
αστροφυσική εγώ;
Τζίνα Ξυδιά

Άσχετο αλλά… πήγε 5 η ώρα και 
μιλάω ακόμα με Έλενα στο msn. 
Της στέλνω εικόνες για αφιέρωμα. 
Μου στέλνει το προσχέδιο 
για check. -Τι ώρα έχετε 
γραφίστα; (Ντρίιιιιιιιιιιιιιιιιιν!) Θα 
προλάβουμε; (Ντρίιιιιιιιιιιιιιιιιιν!) 
Ποιος έβαλε το ξυπνητήρι τόσο 
νωρίς; Ουφ! Όνειρο ήταν! Το 
Τεύχος #36 του Καλειδοσκοπίου 
μού χαμογελά από το κομοδίνο.
 Σοφία - Μαρία Παλόγλου

Άσχετο, αλλά… πώς πέρασε 
έτσι ο καιρός; Ή μάλλον σχετικό 
– απόλυτα σχετικό: Η πρώτη 
συνάντηση με τα παιδιά στο 
περιοδικό, οι επόμενες φορές 
που βλεπόμασταν (πάντα με 
κάποιες αδικαιολόγητες… 
απουσίες μας), οι φωνές μας 
για την ύλη, τις προθεσμίες – 
και… τα αποτυχημένα ανέκδοτα 
βεβαίως! Γρήγορα περνάν όλα 
αυτά, θερμά και ψυχρά χρώματα, 
της ζωής, ιδωμένα μέσα από ένα 
Καλειδοσκόπιο.
Βασίλης Κισσανδράκις 
Παπαδόπουλος

Άσχετο αλλά... καλειδοσκόπιο 
για μένα είναι εκείνη η ντροπαλή 
κοπέλα που κάθησε δίπλα μου 
την πρώτη μέρα. Είναι η Κατερίνα, 
η Σία, ο Μανώλης, ο Νίκος 
και εγώ να παίζουμε πόλεμο 
με νεροπίστολα στη Σκύρο, ο 
Βαλαράκης και τα άπειρα ούζα 
στους 5 δρόμους, το Χαντζούλι 
αγκαλιά με το ποντίκι, είναι η 
διαδρομή πολυτεχνειούπολη 
- πανεπιστημιούπολη μέσω 
Χολαργού, είναι η ντροπαλή 
κοπέλα που μου είναι πια 
απαραίτητη... είναι οι κόκκοι, το 
Decadence, το μικράκι...
Δάφνη Παπανικολάου

Άσχετο αλλά για την ασφαλή 
διαμονή τους ένας επικεφαλής 
πλοίων δεν μπορεί να δείξει 
αποστροφή εάν πιστεύει 
πραγματικά ότι πολλές 

περιορισμένες επιλογές θάβουν 
το κεφάλι τους στην άμμο σε 
αναζήτηση ενός μέλους της 
που θα χρήσει υποβιβασμού ως 
ειδικός στα βάθη των μέτρων 
αρχής ώστε να γίνει ειδική 
περίπτωση αντί ενός ειδικού για 
το καλό της μεγαλύτερης αιτίας, 
διότι ο καθένας θυμάται τι τυφλή 
αφοσίωση μπορεί να ξυπνήσει 
πρόσωπα στις κάμερες για να 
μάθουν από τα υδρόβια.
Κωστής Παττακός

Άσχετο αλλά δεν υπήρχε θέμα 
αμφιβολίας. Στο Καλειδοσκόπιο 
είχε εφαρμοστεί η μέθοδος της 
κλωνοποίησης. Μαύρα μαλλιά 
ψιλοανέμελα, κοκάλινος σκελετός 
γυαλιών. Τρία άτομα ολόιδια! 
Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Και 
πράγματι… απλά νόμιζα. Τρία 
άτομα διαφορετικά: Μανώλης, 
Άθως, Θανάσης… Ξεχωριστές 
και μοναδικές προσωπικότητες. 
Παρόλ’ αυτά, πριν λίγες μέρες η 
Έλενα μου ‘πε ότι στην αρχή είχε 
την ίδια ακριβώς εντύπωση γι’ 
αυτή την είσοδο της επιστήμης 
στο περιοδικό μας!
Στέλλα Πεπονάκη

Άσχετο αλλά έχεις προσέξει τα 
χρώματα του ουράνιου τόξου; 
Ε... στο Καλειδοσκόπιο φαίνονται 
καλύτερα. Ούτε που θυμάμαι 
πότε ήταν η τελευταία φορά που 
έγραψα. Όλη αυτή η ομάδα των 
υπέροχων διαφορετικών... ήταν 
ότι καλύτερο, μου έχει συμβεί. 
Είναι σαν να πέφτεις στο βαρέλι 
του Οβελίξ... η επίδραση του 
κρατάει για πάντα. Άσχετο αλλά 
με νιώθεις?
Γιώργος Πήχης

Άσχετο αλλά 10 έχω μέχρι τώρα? 
10 συν Τ=1, Ε=1, Υ=2, Χ=8, Ο=1, 
Σ=1, που είναι και λέξη διπλής 
αξίας, άρα έχω σύνολο 38. 
Καλά με πήγε το “τεύχος”... 
38? Άκρως σημαδιακό! 
Μήπως γιορτάζουμε??  Να τα 
εκατοστήσεις Καλειδοσκοπιάκι!!!
Νίκη Πλιακογιάννη

Άσχετο αλλά, δεν υπάρχει 
μεγαλύτερη «καλειδοσκοπίλα» 
από το να κοπιάζεις σαν 
δυσκοίλιος για 50 λεξούλες. Αν 
τα καταφέρεις, νομίζεις ότι έχεις 

γράψει το πιο σοφό πράγμα του 
κόσμου. Όταν, όμως, παίρνεις το 
τεύχος διαπιστώνεις πως άλλοι 
δέκα όχι μόνο έχουν σκεφτεί το 
ίδιο, αλλά το έχουν γράψει και 
καλύτερα. Όποτε στέλνεις κάτι 
σαν αυτό εδώ (ήδη πάνω από 50), 
με τη μάταιη ελπίδα στα 20χρoνα 
να είσαι πιο μεστός και σοφός 
(και πιο σύντομος).
G-poly (παρατσούκλι: Γιώργος 
Πολυμενέας)

Άσχετο αλλά εκείνη τη φορά που 
είχα καταχραστεί 1000 ευρώ του 
περιοδικού που προορίζονταν 
για τη συμμετοχή γνωστού 
καλλιτέχνη στο 3ο Φεστιβάλ 
Καλειδοσκοπίου, πήγα κουβά. 
Τα έπαιξα όλα στον άσο. Και 
τζίφος. Θα μπορούσα να είχα 
πάρει 100 χορούς στο Baby Gold.  
Σκατά, μια ζωή στην απ’ έξω. 
Μπανιστιρτζήδες της ζωής.
Γιώργος Ρομπόλας

Άσχετο, αλλά Καλειδοσκόπιο 
είναι πρώτο έτος, φεκ, 
υποβρύχιο, κόκκοι, τραλαλά, 
ασκληπιού, αραχώβης, ψάθινες 
καρέκλες, γραφείο, φιλοσοφική, 
μισοχαλασμένος υπολογιστής, 
φεστιβάλ, πολυτεχνειούπολη, 
γέλιο, ημέηλ, νέα γενιά, ατανάζ, 
προεδρία, τηλέφωνα, αγωνία, 
φρεμε, άουλα, ντίτης, ικα, δου, 
μοίρασμα, φακέλωμα, τσουρέκι, 
αλέξανδρος, πάρτυ, μπραφ, 
κλάμα, σούλα, έχω αμάξι, 
αναλαμβάνω, μιλάω, χτυπάω 
κασετίνα, αργαλειός, αμοργός, 
φιλί, τρέξιμο, ξύπνημα νωρίς, πάει 
η σχολή, αλλά κυρίως Δάφνη.
Κατερίνα Σκρουμπέλου

Άσχετο αλλά στο 
«Καλειδοσκόπιο» έμαθα πολλά 
και χρήσιμα πράματα που 
με ωφέλησαν στη ζωή μου, 
όπως: Στο Διόνυσο ξέρουν από 
«κάψιμο». Στο Ξυλόκαστρο 
ξέρουν από «τακουνάκια». Στη 
Σκύδρα ξέρουν από «sexy και 
όποιος αντέξει». Στην Ιθάκη ξέουν 
από «θείες». Στο Ντράφι ξέρουν 
από «πάρτυ». Στα Εξάρχεια 
ξέρουν από «γάτες». Στου 
Παπάγου ξέρουν από «μολότοφ» 
. Στο Αγρίνιο ξέρουν από 
«αργαλειό». Στον Πειραιά ξέρουν 
από «Χάρη». Και παντού ξέρουν 

ότι όλα φαίνονται διαφορετικά 
μέσα από ένα «Καλειδοσκόπιο»!
(Μου λείπετεεεεεεεεεεεεεεεεεεε
εεεεεεεεεεε!!!!)
Πολύμνια Σουλιώτη

Άσχετο αλλά ξέρατε πως το 
πρώτο καλειδοσκόπιο δεν 
οφείλει την καταγωγή του στον 
David Brewster (1781-1868), 
αφού ήταν ήδη γνωστό στην 
Αρχαία Ελλάδα; Ετυμολογικά 
να το δει κανείς, μάλλον έτσι 
είναι: καλό + είδος + σκοπεύω. 
Ό,τι ακριβώς, δηλαδή, κάνει και 
το δικό μας Καλειδοσκόπιο. Να 
’ναι πολύχρονο και προπαντός 
πολύχρωμο.
Νίκος Ταγκούλης

Άσχετο αλλά σεξ έκανα 
πρώτη φορά στην Γ’ λυκείου. 
Παρόλα αυτά το πραγματικό 
ξεπαρθένιασμα από τη μαθητική 
στη φοιτητική ζωή το προκάλεσε 
το Καλειδοσκόπιο. Όχι ως 
περιοδικό, ως μελάνι πάνω σε 
γυαλιστερά χαρτιά δηλαδή, αλλά 
ως ένα μίγμα από ανθρώπους, 
αμφισβητήσεις, βόλτες στα 
Εξάρχεια, έρωτες και κυρίως από 
αδιάκοπη προσωπική έκφραση. 

Ναι το Καλειδοσκόπιο με 
ξεπαρθένιασε.
Βαγγέλης Τσιγγούνης

- Άσχετο, αλλά… αυτά εκεί δεν 
είναι λάδια;
- Δεν είναι λάδια ρε, έτσι φαίνεται 
πάντα στον περιφερειακό, αλλά 
είναι οφθαλμαπάτη. Είδες που 
φυσάει η ανάρτηση;
- Ναι, αλλά θα έπαιρνα όρκο ότι…
- Άντε μωρή κότα λυράτη, που 
όλο αποφεύγεις να ανεβαίνεις 
συνεπιβάτης σε εμένα Κοίτα 
τώρα, που τον έχω στα 
φρέναααααααααααααα…
- Τελικά σα να’ χες δίκιο. Λάδια 
πρέπει να ήταν αυτά. Σήκω 
τώρα όρθιος να σου δείξω πως 
σουζάρει το μηχανάκι με δευτέρα. 
Κώστας Φασουλόπουλος  

Άσχετο αλλά ποιος σας είπε ότι 
χρειάζεται να μας θυμίζετε την 
ηλικία μας; Τα χρόνια περνάνε 
αλλά δεν χρειάζεται να το ξέρει 
κανείς… Εσείς μετράτε χρόνια και 
ξεχνάτε ότι τα γραπτά μένουν, και 
μαζί με αυτά ονόματα στα πρώτα 
Καλειδοσκοπιακά τεύχη. Εκεί που 
είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι 
θα ‘ρθεις... να μετρήσουμε άλλα 

10 χρόνια!

Βάσω Φραγγούδη
Άσχετο αλλά, νομίζω ότι το πιο 
σημαντικό cd που έχουμε στην 
βιβλιοθήκη μας, είναι αυτό που 
μας έγραψε ο Ηλίας από την 
συναυλία του Yann Tiersen. Στις 
14 Ιουνίου 2006 στην Αθήνα. Ήταν 
τότε που ήμασταν ελάχιστα, αλλά 
σημαντικά πιο μικροί. Ήταν τότε 
που πιστεύαμε πως θα αλλάζαμε 
τον κόσμο με το Καλειδοσκόπιο. 
Δεν τον αλλάξαμε, αλλά 
τουλάχιστον ανταμώσαμε.
Αλέξανδρος Χαντζής

Άσχετο αλλά τα χρόνια περνάνε 
σαν το νερό, καλά το λένε οι 
ηλικιωμένοι. Σαν χτες που όταν 
με ρωτούσαν για το στρατό 
(χαζογελώντας) έλεγα: «Δεν 
θα χρειαστεί να πάω, θα γίνει 
παγκόσμια ειρήνη», σήμερα 
που υπηρετώ. Σαν χτες που για 
το περιοδικό Καλειδοσκόπιο 
λαμπάδιαζαν όλα μου τα 
εγκεφαλικά κύτταρα, σήμερα που 
παρακολουθώ την πορεία του από 
απόσταση. Ψύχραιμα, αλλά όχι με 
κρύα καρδιά.
Χρήστος Χαντζής

- Άσχετο αλλά, ό,τι δεν είναι 
ούτε χρώμα, ούτε άρωμα, 
ούτε μουσική, είπε ο Ηλίας, 
μετρώντας στα δάχτυλά του, είναι 
παιδιαρίσματα.
- Και το Καλειδοσκόπιο; 
Διαμαρτυρήθηκαν με μια φωνή η 
Σία και η Δάφνη που ήταν πάντα 
πνεύματα αντιλογίας.
- Το Καλειδοσκόπιο, όχι βέβαια, 
αφού είναι τουλάχιστον και τα 
τρία αυτά μαζί. Παράφραση από 
το L’ herbe rouge του Boris Vian
Μανώλης Χατζηγιαννάκης

Άσχετο, αλλά τι να γράψεις μέσα 
σε 50 λέξεις, όταν έχεις ξοδέψει 
ήδη τις 15, και άλλες 4 τώρα. 
Αγαπημένο μου παλιόπαιδο 
μεγαλώνεις, με τόσους 
ανθρώπους να σε φροντίζουν. 
Καλή εφηβεία, καλούς έρωτες, 
καλά πρώτα τσιγάρα, καλά 
μεθυσμένα τεύχη. Να είσαι πάντα 
τυχερό και πολυλατρεμένο. Με 
αγάπη, η θεία δήμητρα
Δήμητρα Χριστοπούλου

ΑΣΧΕΤΟ ΑΛΛΑ...
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Σινεμά στον Ειλισσό!

Οι προβολές πραγματοποιού-
νται στον χώρο του Ειλισσού. 
Για όσους δεν γνωρίζουν ο 
Ειλισσός είναι ένα «θέατρο 
τσέπης» που έχει σκοπό 
την έρευνα, τη μελέτη, τη 
διάσωση και τη διάδοση της 
τέχνης στις διάφορες εκφάν-
σεις της. Λειτουργεί από το 
2006 πραγματοποιώντας θεα-
τρικές και μουσικές παραστάσεις 
καθώς βέβαια και κινηματογραφικές 
προβολές. Στόχος είναι η δημιουργία ενός στενότερου 
κύκλου ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα.

Η Κινηματογραφική Λέσχη σκοπεύει να σας 
κρατήσει συντροφιά κάθε Σάββατο, όλο 
το χρόνο, με ταινίες-αφιερώματα του 
γούστου μας και του γούστου σας.

Ειλισσός 
μικρο-χώρος Τέχνης

Aγλαονίκης 3 & Bουλιαγμένης, Aθήνα 117 43
στάση τραμ: λεωφόρος Βουλιαγμένης
τηλ. 6972141226 & 6938639942, 
email: cine.eilissos@gmail.com

• Ξέρεις την άποψη μου 
για τους βετεράνους του 
Βιετνάμ...
• Θα τρελαθώ, θα τρελαθώ!
• Μεταφέρει το τσίσι από ‘δω 
και από ‘κει.
• Έμαθα ότι έχετε πρόβλημα, 
έβαλα κάτι πρόχειρο και ήρθα.
• Να καεί στην κόλαση!
• Κοιτούσα χτες κάποια 
κιτρινίζοντα μπλογκ και...
• Hello darling!
• Δεν θα με χάλαγε αν 
έπαιρναν φωτιά οι άνιθοι όλου 
του κόσμου!
• Έχω ένα κονέ με τον 
Ουμπέρτο Έκο.
• Πες μου τώρα ότι σε λεν 
και Δημουλιάν, να τρελαθώ 
τελείως!
• Ηλία, ποιος είσαι;
• Σαν ντολμάς.
• Διασκεδάζετε στο πάρτυ 
μου;
• Ο Fragile είναι λάτρης της 
καλής κουζίνας.
• Goat-footed go back to 
Piraeus!
• Και τί να κάνουν ρε; Να 
σταματήσουν να γράφουνε;
• Και πού τα τυπώνεις;
• Pure Σπίνουλας!
• Σε θερμοπαρακαλώ!
• Έλα παιδάκι μου, να σου 
ψήσω ένα μπανόφι.
• Τί έγινε μανίτσα μου;
• Είσαι ο Τάκης;
• Τραγούδα!
• Έφαγε έναν σκύλο. Δεν το 
ενδιαφέρει.
• Έγινε κοινωνός...
• Ο πύργος του Άιφελ είναι 
ψηλός!
• Απαράμιλλο θεσσαλικό άτι...
• Κάτω από ράσα μπήκες;
• Χέλι είσαι κοπέλα μου, χέλι! 
Εδώ λέμε με τον φίλο μου ότι 

είσαι χέλι...
• Θανάση! Παρέλαση!
• Τα vibes το καλοκαιριού 
χτυπούν στο Dolce.
• Δεσποινίς Καλογεράκου, 
βγείτε έξω! Δεσποινίς 
Καλογεράκου! Ξέρω ότι είστε 
μέσα!
• Ένα ποτηράκι ρεύμα.
• Ωωω! Ρασπούτιν!
• Γενικότερα είμαι 19.
• 1000 και κάτι μπαλόνια 
κουφάλες!
• Έφαγα σκατά.
• Να φύγετε, να φύγετε! 
Απ’ το παράθυρο, απ’ το 
παράθυρο!
• Αυτός είναι Γιάννης!
• Τι λες να λέμε τον 
Κουτσουνάρη Fragile;
• Τι λες να λέμε τον 
Βλαχοδημήτρη Lovecraft;
• Είσαι σιχαμένος ολότελα!
• Χύνω κουβάδες.
• Μήπως υπάρχει ένα τοστάκι;
• Δεν έχω τα υλικά.
• Δεν είναι ότι δεν σ’ αγαπάω, 
απλά σε φοβάμαι λιγάκι.
• Φόβος και παράνοια στα 
ΕΛΤΑ!
• Έλα μωρή σαπίλα!
• Είναι ηλίου φαεινότερο ότι 
είναι ηλίου μυωπίας...
• Γλείφει τον πάτο.
• Έλα ρε Σούλα!
• Τι χρώμα εσώρουχα φοράς;
• Ναι τώρα θα κάνουμε και την 
γραμματεία του Δημήτρη!
• Ε ποντικέ! Σ’ αρέσουν τα 
σκατά που τρως;
• Σατανά, σατανά!
• Μια χαρά χαρούλα!
• Αστυνομία κορπορατικού!
• Θέλω να μιλήσουμε για 
ακραία τέχνη.
• Θα γεμιστείτε από ψιλά!
• Και τι ωραία που είσαι και 

τι ταλέντο που έχεις και 
ξύπνησα το άλλο πρωί χωρίς 
καν να θυμάμαι... τι φόραγα...
• Όχι Σπύρο! Τώρα μιλάει η 
Κωνσταντίνα!
• Έλα μωρέ Λιλίκο, αρρώστεια!
• Λητώ, λητώ με φούστα 
μπολερό!
• Ρε παιδιά, γιατί να μην 
κάνουμε το Φεστιβάλ στην 
πλατεία Κοτζιά;
• Έχω πατήσει χελωνάκι με 
γυμνό πόδι.
• Θα τον γκανιάρω.
• Tέτοια πόδια δεν έχουν 
ανάγκη.
• Αίμα ρε, ζουμί!
• Εγώ έχω την δικιά μου 
γατούλα...
• Δεν προλαβαίνω χρυσή μου. 
Θα σ’ αναλάβει ο Αλέξης!
• Τί έγινε κορίτσια; Πώς πάει 
το κουβάλημα;
• Πώς πάνε οι έρωτές σου;
• Τι μα-λά-κας εί-σαι!
• Κατ’ αρχάς είστε εκτός 
θέματος!
• Χρηστάκι! Λαλαλά!
• Σας έχω μια δουλειά για 
αύριο: Να περάσετε καλά!
• Τα μπούτια σου είναι φυσικά 
ή τα μαστιγώνεις;
• Εγώ εδώ γιατρός!
• Πάμε για κανένα πόκερ στο 
κυλικείο; Πήγε 5:00.
• Ανδρέα, μπορώ να καπνίσω; 
• Ήταν ανάγκη να συμβεί 
τώρα αυτό; Στην ώρα της 
Διοικητικής Συνάντησης;
• Ωραίος ήμουν τότε.
• Πήγαμε σπίτι και είχαμε 
μόνο μία ντομάτα!
• Σε τι χρησιμεύει ένα μενίρ;
• Με θρέφει η οργή μου!
• Φέρτε μου ένα τσεκούρι να 
κόψω τον πούτσο μου στα 
τρία.

• Φέρτε μου μια σκούπα, όχι 
πολύ βαριά.
• Κάνε μας την χάρη!
• Θα κοιμηθείτε; Όχι, θα 
χορέψουμε.
• Έβαλα πόδι.
• Και εσάς σας χώρισε;
• Λέω να φάω μια κρέπα! Ρε 
δεν τρως μια κρέπα; Ρε ξέρεις 
τι λέω; Να φάω μια κρέπα.
• Έγινε ιστορία.
• Να σου πει τι;
• Όχι τ’ αυγό! Που λέει και η 
θεία η Κατίνα.
• Gim Poly.
• Θα σου δώσω 600 λέξεις.
• Αυτό το αφιέρωμα το 
έχει κάνει και η γιαγιά του 
Αδριανού.
• Διπλά κενά.
• Συγγνώμη κυρία, δαγκώνει 
κανέναν;
• Είναι μεγάλη μανούρα.
• Και αυτά τα βάζα, τι είναι 
μωρή;
• Ήθελε δεν ήθελε, κατάφερε 
να θέλει.
• Μην σκίσεις, μην γράψεις, 
μην τσαλακώσεις!
• Δεν με νοιάζει πως το λεν το 
ψάρι!
• Φιλοσοφική έχεις ταλέντο!
• Μπούμπουκ! Έχουμε γεμίσει 
ποντίκια!
• Ρε παιδιά μήπως θυμάστε 
πότε ήταν που ζωγραφίζαμε 
αρκούδες;
• Εδώ δεν είναι Βιετνάμ! Εδώ 
υπάρχουνε κανόνες!
• Στο μοίρασμα, τα 
Καλειδοσκόπια φεύγουν σαν 
ζεστό ψωμί...
• Μια μέρα αυτή η αγάπη θα 
μας ξεσκίσει...
• Γιατί μέσα από ένα 
καλειδοσκόπιο δεν βλέπεις 
ποτέ το ίδιο πράγμα.

ΑΤΑΚΕΣ

Τί είπε το άτομο τώρα...
Λόγια που ακούστηκαν, φράσεις που έμειναν, καταστάσεις που ποτέ δεν θα 
ξεχαστούν. Οι παρακάτω ατάκες ακούστηκαν σε διάφορα χρονικά σημεία της 
δεκάχρονης ζωής του περιοδικού σκορπώντας γέλιο, παραξένεμα, αμηχανία 
στα μέλη που τις είπαν ή τις άκουσαν. Με σκοπό να μας/σας θυμίσουν πολλές 
ακόμα και με την ελπίδα ότι θα ακουστούν άλλες τόσες, σας τις αφιερώνουμε. 
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Α
Θανάσης  Αγγελόπουλος
Ιωάννα Ακρίβα
Νότα Αλεξιάδου
Έλια Αλεξίου
Ζωή Αλεξίου
Χρυσάνθη Αμάντου
Φίλιππος Αμολοχίτης
Χριστίνα Ανδρέου
Εύη Αναστασίου
Εύα Αντωνοπούλου
Σπύρος Αραβανής
Γιώργος Αργυρός
Ζωή Ασμανόγλου
Τερέζα Ασωνίτη

Β
Νάσος Βαγενάς
Δανάη Βαή
Αλέξανδρος Βαλαράκης
Αντιγόνη Βαλάκου
Μιχάλης Βαλάσογλου
Μαίρη Βαλκανά
Νίκος Βασιλάκος
Θεοδώρα Βελόνα
Γεράσιμος Βέντης
Νίκος Βέρρας
Νίκος Βιολάρης
Λένα Βλασταρά
Γιώργος Βλαχοδημήτρης
Αμαλία Βλάχου
Σταυρούλα Βλάχου
Φωτεινή Βλάχου
Έφη Βούλγαρη
Ηλέκτρα Βρυώνη

Γ
Έλενα Γαλανοπούλου
Φραντζέσκα Γαλαύκη
Φωτεινή Γαλεράκη
Άννα Γαλιανίδου
Μιχάλης Γελασάκης
Βάσω Γενιτσαριώτη
Παναγιώτης Γέροντας
Βένια Γεωργακλή
Άγγελος Γεωργαράς
Ειρήνη Γεωργιλέα
Ελεάνα Γεωργίου
Βασίλης Γεωργόπουλος

Αθανασία  Γεωργοπούλου
Σπύρος Γιαννακόπουλος
Αποστόλης Γιαννακούλιας
Παναγιώτης Γιαννακούλιας
Λόλα Γιαννοπούλου
Αλεξάνδρα Γκαράνη
Χρήστος Γκέζος
Δήμητρα Γκίτσα
Θέμης Γκλιάτης
Αθηνά Γκόλφη
Κωνσταντίνα Γκότση
Βαγγέλης Γκουγκούσης
Νατάσσα Γκουσέτη
Μαρίνα Γρηγοροπούλου

Δ
Ελίνα Δαγκωνάκη
Αλίκη Δαρζέντα
Δανάη Δάσκα
Ιόλη Δέσπη
Γιώργος Δημητρακόπουλος
Φώτης Δημητρακόπουλος
Βάλια Δημητρακοπούλου
Εύα Δημητριάδη
Στέφανος Δημητριάδης
Μαρία Δημητροπούλου
Άθως Δημουλάς
Αθηνά Διαμαντή
Νίκος Διασάκος
Βανέσσα Διβάνη
Τίνα Δούκα

Ε
Ανδρέας Ελματζόγλου
Κατερίνα Ευαγγελάτου
Βάλια Ευαγγέλου
Μαρία Ευθυμίου

Ζ
Βαγγέλης Ζαγκλής
Ματούλα Ζαμάνη
Αδαμαντία Ζαφειροπούλου
Δώρα Ζαφειροπούλου
Χριστίνα Ζαρκαλιού
Εύη Ζαχαριά
Μαρία Ζαχαριουδάκη
Νικόλας Ζώης

Η
Θοδωρής  Ηλιόπουλος
Φίλιππος Ηλιόπουλος

Ι
Γεωργία Ιωάννου
Μυρσίνη Ιωάννου

Κ
Μάρθα Καββαθά
Ρένια Καγιαβά
Ντέμη Καλαβρουζιώτη
Παναγιώτα Καλαμπόκα
Θεοδώρα Καλατζή
Ξανθή Καλδέλη
Λητώ Καλογεράκη
Φωτεινή Καλογερογιάννη
Γιάννης Καλπούζος
Γιώργος Καμπουρίκης
Έφη Κανελλοπούλου
Ελένη Καπράλου
Κώστας Καραγεώργος
Νεκτάριος Καραγιάννης
Βασίλης Καραγιαννόπουλος
Βαγγέλης Καρακάξης
Hρώ Καρανικόλα
Πανογιάννης Καραντζής
Κατερίνα Καρατσώνη
Βίκυ Καριστινού
Κυριακή Κάσση
Νάντια Κατή
Μάνος Κατσούλης
Κατερίνα Κεχρολόγου
Τατιάνα Κίρχοφ
Βαγγέλης Κιούφης
Ηρώ Κοζατζανίδη
Νίκος Κοκκάλης 
Βενετία Κόλλια
Ελένη Κολοκούρη
Ηλίας Κολοκούρης
Kλειώ Kόνδη
Μαρία Κόντου
Ανδριάνα Κορασίδη
Δώρα Κοροβέση
Σαβίνα Κοροβέση
Αναστασία Κουβαρά
Μάριος Κουβαράς
Αργυρώ Κουκιανάκη
Όλγα Κουμουτσέα

Πόπη Κουρεμένου
Σοφία Κουρεμένου
Δημήτρης Κουρούμπαλης
Κωνσταντίνα Κουσιάππα
Ναταλία Κουτρομάνου
Μαρία Κουτσανδρέα
Κατερίνα Κουτσούκη
Γιώργος Fragile Κουτσουνάρης
Αγγελική Κρανίτη
Κανέλλα Κρανίτη
Β. Κυρπόγλου
Ανδρέας Κωστόπουλος
Ιωάννα Κωστοπούλου

Λ
Ανδρέας Λαδάς
Στράτος Λαδόπουλος
Σοφία Λεβαντή
Μαρία Λέκκου
Βάλια Λέλλου
Αντώνης Λεούσης
Αναστασία Λυμπεροπούλου
Ορέστης Λυμπερόπουλος

Μ
Νίκος Μακρής
Σίσσυ Μακροπούλου
Ρενέ Μαλτέζου
Βασίλης Μαμαλούκας
Αρετή Μανατάκη
Μαριλένα Μανάτου
Όλγα Μανούρη
Θεοδώρα Μανιάτη
Μανούσος Μανωλέσσος
Ελένη Μανώλη
Δημήτρης Μανωλόπουλος
Ρένα Μαπά
Βασιλική Μαραζοπούλου
Άλκηστη Μαυράκη
Μάνος Μαυρομιχελάκης
Αλίκη Μετσίνη
Αθανασία Μητροπούλου
Μαρία Μιραχτσή
Βλάσης Μισσός
Ευαγγελία Μιχαήλ
Αθηνά Μιχαηλίδη
Στέλιος Μόμιτσας
Ειρήνη Μορφή
Κατερίνα Μόσχου

Νάσια Μουγγού
Γιώργος Μούκας
Βίκυ Μουλίνου
Αλεξάνδρα Μούργου
Δημήτρης Μουρούλης
Κωνσταντίνα Μπαμπάνη
Πέννυ Μπακάλη
Βάσια Μπακογιάννη
Ελένη Μπάρλα
Σοφία Μπέμπεζα
Δέσποινα Μπικάκη
Μαρία Μπλουχάρη
Ισίδωρος Μπόλιας
Πέγκυ Μπουζίκα
Βάσια Μπουλούγαρη
Γιώργος Μπουραντάς
Αντώνης Μπουχάγιαρ
Ηλέκτρα Μπράσκα
Χριστιάνα Μυγδάλη
Ειρήνη Μυστακέλη
Ιωάννης Μωραΐτης

Ν
Δάφνη Νικολάκι-Χριστουλάκη
Παναγιώτα Νικολάου
Στέλιος Νικολάου
Ανδρέας Νίντος
Φανή Ντάου
Πέτη Ντάση
Κατερίνα Ντόγκα
Κώστας Ντουχανιάρης
Μαρία Ντρένοβα

Ξ
Ελένη Ξενικάκη
Τζίνα Ξυδιά
Λυδία Ξυθάλη
Έλενα Ξυπτερά

Ο
Αναστασία Οικονόμου

Π
Άρτεμις Παλάσκα
Σοφία-Μαρία Παλόγλου
Παυλίνα Παμπούδη
Ίλια Παναγάκου-
Γεωργοπούλου

Ηρακλής Παναγιωτίδης
Θοδωρής Παναγιώτου
Βασιλική Πανουργιά
Βασίλης Πανταζής
Αντιγόνη Παπαγεωργίου
Μαρία Παπαγεωργίου
Αντώνης Παπαγόρας
Κώστας Παπαδάκις
Καρίν Παπαδήμα
Βασίλης Παπαδόπουλος-
Κισσανδράκης
Άννα Παπαδοπούλου
Αναστασία Παπαδοπούλου
Δάφνη Παπαδοπούλου
Βίκυ Παπαϊωάννου
Εμμανουήλ Παπαϊωάννου
Μαριάνα Παπάκη
Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου
Δάφνη Παπανικολάου
Θανάσης Παπάς
Γιώργος Παπαστογιαννούδης
Στέλλα Παρασχά
Κωνσταντίνος Πατσαρός
Δημήτρης Παττακός
Κωστής Παττακός
Χριστόφορος Παυλάκης
Στέλλα  Πεπονάκη
Κώστας Περιβόλας
Παύλος Πετρής
Εβίνα Πετρίδου
Πάρης Πέτρου
Γιώργος Πήχης
Μαρία Πιτσαβού
Γιώργος Πλατής
Εύη Πλατίτσα
Νίκη Πλιακογιάννη
Νικόλαος Πολίτης
Ειρήνη Πολυκρέτη
Γιώργος G poly Πολυμενέας
Μαίρη Πούλια
Ρένια Πουρναρά
Χρυσοξένη Προκοπάκη
Βιργινία Πρωτοπαπαδάκη

Ρ
Εύη Ράπτη
Μαρία Ρίζου
Μελίνα Ροζάκου
Γιώργος Ρομπόλας
Νικολέττα Ρουσογιάννη

Σ
Φανή Σαγιά
Βασίλης Σάκκος
Σπύρος Chino Σαμαράς
Ιράνα Σάμιτα
Ραφίκα Σαουίς
Νίκος Σβέρκος
Γεωργία Σιάννα
Δανάη Σιέρρα
Σοφία Σιμοπούλου
Κώστας Σίμος
Γεωργία Σκιντζή
Ζωή Σκοπελίτη
Ολυμπία Σκορδίλη
Κατερίνα Σκουλίδα
Κατερίνα Σκρουμπέλου
Βάσια Σμπυρούνια
Ειρήνη Σοβόλου
Κατερίνα Σοπίδη
Πολύμνια Σουλιώτη
Γεωργία Σουλμαΐδου
Θανάσης Σούφλας
Ηλίας Σπυρλιάδης
Γρηγόρης Στάθης
Βίκυ Σταθάκη
Βίκυ Σταματελιά
Κώστας Σταμούλης
Κωνσταντίνος Σταρίδας
Κέλλυ Σταυροπούλου
Μάνθος Στυλιανάκης
Ίζα Σωτηριάδου

Τ
Σαπφώ Ταβούτη
Ιγνάτιος Ταγκούλης
Νίκος Ταγκούλης
Πόπη Ταράση
Κωνσταντίνος Τάσης
Χάρης Τασογιαννόπουλος
Μαργαρίτα Τζαβάρα
Ελένη Τζίμη
Κατερίνα Τζόβα
Μάριος Τίγκας
Κατερίνα Τόγια
Άννα Τομάζου
Χρήστος Τριανταφύλλου
Ιωάννα Τρικενέ
Γιώργος Τσαγκάς

Θωμάς Τσαλαπάτης
Ειρήνη Τσαλιαγκού
Θάνος Τσαπέλης
Ευαγγελία Τσαρπαλή
Θωμάς Τσαρτσίδης
Ευάγγελος Τσαχάς
Αλκυόνη Τσέγκου
Τζούλι Τσενέ
Βαγγέλης Τσιγγούνης
Μαριάννα Τσίλη
Πηνελόπη Τσιλίκα
Βίκυ Τσούκα
Μελίνα Τσουκάτου
Λίλιαν Τσούρδη

Φ
Αναστασία Φαλιέρου
Κώστας Φασουλόπουλος
Μάγια Φιλιπποπούλου
Κώστας Φιλίππου
Βάσω Φραγγούδη
Αριστέα Φραγκή
Πόπη Φραγκιουδάκη
Αφροδίτη Φράγκου
Έφη Φραντζή
Άννα-Μαρία Φραστάλη
Μανώλης Φρουδαράκης
Ιωάννα Φωτιάδου

Χ
Ιωάννα Χαϊμέλη
Αδριανός Χαλίλ
Νίκος Χαλντούπης
Βάσω Χαμάκου
Αλέξανδρος Χαντζής
Χρήστος Χαντζής
Λίζα Χάντζλικ
Παυλίνα Χατζηγεωργίου
Μανώλης Χατζηγιαννάκης
Μιχάλης Χατζηστεφάνου
Βασίλης Χατζιδημητράκης
Βάσια Χονδρού
Δήμητρα Χριστοπούλου
Χαρά Χριστοπούλου
Έφη Χριστοφίλου

Ψ
Δημήτρης Ψιάχας
Άννα Ψυχογιού

10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Είδαμε έστω και μια φορά το όνομά τους να φιγουράρει στους συνεργάτες έκδ      οσης αυτά τα 10 χρόνια. Ακολουθούν με απόλυτη αλφαβητική σειρά
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ΦΕΡΤΕ 
ΜΕΛΗ!
Το Καλειδοσκόπιο 
ψάχνει για
συνεργάτες!!!
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Kαι αν μεγάλωσε, το Καλειδοσκόπιο δεν ξέχασε. Γι’ αυτό ευχαριστεί θερμά
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Στην άκρη μιας πλαγιάς 
υπήρχε ένα δάσος. Στην 

άκρη του δάσους υπήρχε μια 
λίμνη. Στην άκρη της λίμνης 
καθόταν ένα μικρό ελεφαντάκι, 
που μάζευε νερό με την προ-
βοσκίδα του για να κάνει το 
καθιερωμένο του μπάνιο στη 
λίμνη. Αφού έπλυνε τα αυτιά 
του, έπλυνε και τα πόδια του, 
έπρεπε μετά να πλύνει και 
την πλάτη του. Η προβοσκίδα 
όμως δεν έφτανε, όσο κι αν την 
τέντωνε. Αποφάσισε λοιπόν να 
μαζέψει νερό, και να το ρίξει 
σα σιντριβάνι πάνω του για 
να καταβρέξει όλη την πλάτη 
του. Όταν όμως τελικά το 
προσπάθησε, ενώ σήκωνε ψηλά 
την προβοσκίδα του με μια 
απότομη κίνηση, χτύπησε έναν 
ιπτάμενο λαγό που τύχαινε να 
περνάει εκείνη την ώρα από 
πάνω του. Ο λαγός έχασε την 
ισορροπία του, έπεσε κάτω κι 
έβαλε τα κλάματα. Το ελεφα-
ντάκι, όταν συνειδητοποίησε τι 
έγινε, προσπάθησε να παρηγο-
ρήσει τον ιπτάμενο λαγό, αλλά 
ο λαγός ήταν απαρηγόρητος. 
Και σαν να μην έφτανε αυτό, 
ακούει τότε τα κλάματα και 
έρχεται ο λύκος ο τσαντίλας.

Υπάρχουν κάποια πράγματα 
που πρέπει να ξέρετε για 

τον λύκο. Ένας νευρικός αλή-
της απ’ τα παλιά, ο κλασικός 
κακός μιας συντροφιάς που 
για κάποιον λόγο τον κάνεις 
παρέα ακόμα. Ο λύκος, για να 
καταλάβετε, είναι κάτι σαν τον 
χαρακτήρα του Ρόμπερτ Καρλά-
ιλ στο Τrainspotting, ένα βρώ-
μικο αρσενικό, ένας ξιπασμένος 
χομπίστας δολοφόνος. Ένας 
λύκος. Ένας κακός λύκος. Βέ-
βαια, όσοι τον ξέρουν χρόνια, 
λένε ότι ο λύκος δεν ήταν πάντα 
έτσι. Όλα άλλαξαν απ’ το πρωί 
εκείνο που η ελαφίνα (η οποία 
ήταν με διαφορά η πιο όμορφη 
ελαφίνα) άνοιξε την πόρτα 
απ’ το σπιτάκι όπου συζούσε 
με τον λύκο στη βόρεια και 
ανατολική πλευρά του δάσους 
και έφυγε, έχοντας αφήσει ένα 
σημείωμα που έλεγε: «γλυκιέ 
μου, φεύγω γιατί είμαι πολύ 
μικρή για να περάσω όλη μου τη 
ζωή με έναν άντρα. Δεν θα σε 
ξεχάσω ποτέ». Ούτε αυτός την 
ξέχασε. Όσοι τον έχουν δει να 
επιτίθεται (και δεν είναι λίγοι) 
ορκίζονται ότι τον άκουσαν να 
ψιθυρίζει το όνομά της. Ο λύκος 
έγινε ένα πληγωμένο αγρίμι 
που εκδικείται για τα χαμένα 
του όνειρα. Δεν έζησε την 

ευτυχία με την ελαφίνα κι αυτό 
σημαίνει ότι δεν πρέπει να τη 
ζήσει κανείς. Έτσι, όταν εκείνο 
το πρωί που το ελεφαντάκι και 
ο λαγός είδαν τον λύκο να έρχε-
ται κατάλαβαν αμέσως ότι δεν 
ήταν για καλό. 

Τι τρέχει;
ρώτησε 

με αδίστακτη 
αναίδεια ο 
λύκος. «Τίποτα 
καλέ μας λύκε» 
απάντησε το 
ελεφαντάκι, 
κατακόκκινο 
από ντροπή. 
«Μην τσα-
ντιστείτε σας 
παρακαλώ, 
αλλά δεν τα 
κατάφερα… 
Συγγνώμη…» 
έλεγε ξεψυχι-
σμένα ο λαγός 
καθώς έφτια-
χνε τα φτερά 
του. «Δεν κάνω 

για ιπτάμενος». Τότε ο λύκος 
βάλθηκε να εξηγεί στο ελεφα-
ντάκι «Θα σου τα πω με λόγια 
καθαρά και ξάστερα. Έτσι ροζ 
που είσαι πολύ μου τη δίνεις να 
πούμε. Σε γουσταρίζω. Τούτου 
δοθέντος κι ο λαγός, του φόρε-
σα φτερά και σου τον πέταξα. 
Ένεκα που είμαι πολύ ερωτευ-
μένος μαζί σου κι οι αρχαίοι 
Έλληνες δίνανε στις ερωμένες 
και στις εταίρες τους δώρο έναν 
λαγό. Θα το έχεις δει στα αγ-
γεία φαντάζομαι. Ο λαγός δεν 
ήταν ιπτάμενος, απλός λαγός 
είναι. Ήθελα να μοιάζει με τον 
παιχνιδιάρη τον Έρωτα, για να 
με εννοήσεις καλύτερα. Έχω 
λειώσει απ’ το μαράζι κι άρρω-
στος είμαι. Μόνο εσύ μπορείς 
να με γιατροπορέψεις ζουλευτό 
μου ελεφαντάκι… Σε λένε κι 
ελεφαντάκι και την ελαφίνα 
μου θυμίζεις την μαριόλα. Ωχού 
birdie num num, θα πάμε για 
bouncy bouncy; Ή μήπως σου 
αρέσει ετούτος ο αχαΐρευτος ο 
λαγός; Δεν μιλείς κι έχω αρχίσει 
να τσαντίζομαι… Και ξέρεις 
τι γίνεται όταν τσαντίζομαι, 
έτσι;»

Φυσικά και ήξερε. Κοίταξε 
το μουλιασμένο χώμα, τον 

λαγό, την προβοσκίδα του, τα 
θολά νερά, κι αισθάνθηκε λίγο 
τιποτένιο, μισοβρεγμένο που 
ήταν, με τα αυτιά πεσμένα. 
Έπρεπε να σκεφτεί γρήγορα, κι 
ας κουβαλούσε μια ιστορία βρα-
δυκινησίας και στιβαρής αγα-
θοσύνης. Ο λύκος το λιμπιζόταν 
για μιστρέσα του, ο πανούργος 
λαγός έψαχνε τρόπο να τη βγά-
λει καθαρή, κι εκείνο βρισκόταν 
στη χειροτερότερη θέση. Ο 
μόνος τρόπος να γλιτώσει το 
τομάρι του ήταν να ενδώσει, κι 
ας μην πίστευε στον έρωτα, κι 
ας ήξερε ότι όσα λέει ο λύκος 
ήταν προϊόν χρόνιας αγαμίας. 
Τί να έκανε όμως. Πολύ τον 
έτρεμε αλλά και τον συμπαθού-
σε (ξέρετε, η συμπάθεια που 
τρέφουμε για τους ανώτερούς 
μας) για να του χαλάσει τη σού-
πα. Έρωτας, δώρα, μια ρομα-
ντική ιστοριούλα με αναφορές 
αρχαίες, και τί πίστευε; Ίσως 
ό,τι πιστεύουν όσοι λένε «είσαι 
η ζωή μου αγάπη μου» από την 
πρώτη φορά που σε φιλάνε. 
Αποφάσισε, έτσι, ότι αφού δεν 
παραμυθιαζόταν, θα βοηθούσε 
τον λύκο να ηρεμήσει, θα 
έσπαγε τα ταμπού σεξιστικών 
διακρίσεων, και θα είχε πια τον 
τρελό να σκοτώνει στο όνομά 
του. Άρχοντας θα γινότανε. Με 
σκέρτσο, άρπαξε τον λαγό από 
το τυχερό του λαγοπόδαρο, και 
παραφράζοντας τον Καφάση 
φώναξε στον λύκο: «Απόψε θα’ 
ρθω να σε πάρω, γι’ αυτό μην 
φας, θα φάμε στιφάδο».
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A Σε αυτό το τεύχος, η τελευταία σελίδα φιλοξενεί σχεδόν όλα τα μέλη του περιοδικού που κατά διαστήματα έγραψαν σε αυτή. 
Τέσσερεις διαφορετικοί άνθρωποι, ένα ενιαίο κείμενο, με τους συγγραφείς του να χωρίζονται ανά παράγραφο.


