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Κιτς!
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28 Ήχοι
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22 Αργία μήτηρ τόσων
και τόσων
του Θοδωρή Ηλιόπουλου
25 Όπως, Κατερίνα του
Κωνσταντίνου Πρωτοπαππά
32 Ανάμεσα στις γραμμές
από την Αθανασία Χαντζή
και τον Αλέξανδρο
Γεωργόπουλο
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Νίκος Κατσίνας (Επιμέλεια Οθόνης),
Δ. Κοροβέση (Επιμέλεια Γραφών), Δ.
Γκίτσα (Επιμέλεια Εικαστικών), Σπύρος
Chino Σαμαράς – Παύλος Πετρής
(Επιμέλεια Ήχων), Α. Χαντζής, Α.
Γεωργοπούλου
Συνεργάτες Έκδοσης:
Β. Βελωνά, Γ. Βλαχοδημήτρης,
Α. Βλάχου, Ε. Γαλανοπούλου, Β.
Γεωργόπουλος, Χ. Ζαρκαλίου, Φ.
Ηλιόπουλος, Τ. Κίρχοφ, Ν. Κοκκάλης,
Π. Κόκκινος, Α. Κοκκινού, Α.
Κορασίδη, Ν. Λημναίου, Ε. Μανώλη,
Δ. Μαρινάκου, Γ. Νούσης, Ε. Ξενικάκη,
Σ.-Μ. Παλόγλου, Δ. Παπανικολάου,
Ν. Πλιακογιάννη, Α. Ρούσσου, Ε.
Σωτηρίου, Α. Τριανταφύλλου, Μ.

Χατζηγιαννάκης
Εκτύπωση-Παραγωγή:
Βιβλιοσυνεργατική Α.Ε.Π.Ε.Ε.
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, BARTESSERA,
BOOZE, ΜΥΛΟΣ, ΧΑΡΤΕΣ, ΚΑΦΕΤΙ,
DASEIN, GINGER ALE, ΠΩΛΕΙΤΑΙ,
ΒΟΧ, PLAYHOUSE, ΔΙΠΛΟ ΚΑΦΕ,
STAND, STUDIO, VOX-ΛΙΒΑΝΗΣ, 5
ΔΡΟΜΟΙ, ΠΟΔΗΛΑΤΟ, ΚΑΦΕΚΟΥΤΙ,
ΟΣΤΡΙΑ, ΜΙΚΡΟ ΚΑΦΕ, , WAY OUT
CAFÉ, SALTO MORTALE (Πεύκη)
κινηματογράφο... ΑΛΦΑΒΙΛ, ΑΣΤΥ,
ΕΛΛΗ, ΤΙΤΑΝΙΑ,ΤΡΙΑΝΟΝ,
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θέατρο... ΦΟΥΡΝΟΣ, ΧΥΤΗΡΙΟ,
μουσική... ROCK’N’ROLL, CIRCUS,
βιβλίο... ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ,
ΙΑΝΟΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, ΩΚΕΑΝΙΔΑ,
ξενες γλώσσες... ΓΑΛΛΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Τα τρία πρώτα Σάββατα κάθε μήνα
στις 5 το απόγευμα το Καλειδοσκόπιο
κάνει ραδιοφωνική εκπομπή!!! www.
radiobubble.gr
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)
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Brainstorming

πάνω σ’ ένα τραπεζάκι μπροστά
από το -ανοιχτό εκείνη τη στιγμή- παράθυρο που έβλεπε στον
κήπο. Κάπως έτσι, ένα όμορφο
ανοιξιάτικο απόγευμα, χάθηκε ο
παππούς. Για τη ακρίβεια, χύθηκε
στον κήπο.
Αθανασία Γεωργοπούλου

1000 (300+700) στάχτες
και όχι μόνο.....!!!!

A

Χίλιες και... αθάνατες στάχτες των προγόνων τόσο
τιμημένες μα τόσο ματωμένες
συνάμα! Εσείς μας διδάξατε την
ανδρεία, την τόλμη, την αρετή,
μαχόμενοι, ακόμα και όταν όλα
δεν οδηγούσαν σε δοξασμένη
νίκη αλλά σ’ ένα μαύρο και βαθύ
σκοτάδι, τον θάνατο. Ξέρατε τί
σας περίμενε, όλοι το ξέρατε.
Αυτό όμως δεν κατάφερε να
σας λυγίσει γιατί εσείς χίλιοι και
αμέτρητοι, γνωστοί και μη στους
αιώνες σκορπίσατε μ’ επιλογή
σας, τις στάχτες σας για να δώσετε πνοή ζωής στις μέλλουσες
γενιές, σ’ αυτές που χάρη σε σας
όλους είδαν το μέγιστο φως της
ελευθερίας.
Ελένη Μανώλη

Ένα μεγάλο
σταχτοδοχείο

A

Ακούγοντας τη λέξη στάχτη,
δεν ξέρω γιατί αλλά η πρώτη
εικόνα που μου ήρθε στο μυαλό
ήταν, γκρίζο τοπίο. Έπειτα, πολλές
εικόνες άρχισαν να περνούν από
μπροστά μου σαν slides. Εικόνες
που προβάλλουν σχεδόν κάθε
καλοκαίρι τα Μ.Μ.Ε. Πράσινο,
δέντρα, φλόγες, κίτρινο… γκρίζο.
Μια θλιβερή εναλλαγή χρωμάτων.
Παράξενο ε; Τόσος χρόνος για να
φτάσεις στο πράσινο, λίγα μόνο
λεπτά για να φτάσεις στο γκρίζο.

A
Και σαν άλλος Δον
Κιχώτης, με το
σταχτί μου άλογο
θα τρέχω, θα τρέχω,
θα τρέχω ταξιδεύοντας προς τα πίσω...
Στάχτη!!!
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Ο παππούς…

A

Η μαμά έλειπε εκείνο το
απόγευμα. Έτσι βρήκα ευκαιρία να παίξω μπάλα στο σαλόνι,
η γιαγιά ποτέ δε με μάλωνε για
τίποτα. Πρόσεχα όσο μπορούσα
μη σπάσω κάνα πανάκριβο
γυαλικό και τις φάω. Το σαλόνι
ήταν τίγκα από δαύτα. Ενώ η τηλεόραση έπαιζε MAD και η γιαγιά
καθάριζε φασολάκια καθισμένη
στον καναπέ, απορροφημένη
από τη μελωδική φωνή και το
κατακόκκινο μαλλί της Rihanna,
σε μια προσπάθεια να αποφύγω
το κεφάλι της γιαγιάς και την
καινούρια πλάσμα οθόνη, βρήκα
με εξωτερικό αριστοτεχνικό φάλτσο ένα ασημένιο βάζο που ήταν

Στάχτη και Burberry

Τρεις παρά δέκα

Στάχτη;

Ο παππούς επιμένει, χωμένος στην ξεχαρβαλωμένη
πολυθρόνα, το μακρύ, ρυτιδιασμένο πρόσωπο με μια απροσδόκητη
έκφραση προσμονής. Σκύβει
συνωμοτικά, μας δίνει ένα κομμάτι χαρτί. Φέρνω στο μυαλό μου
τον γερο-πειρατή που προσφέρει
στους διαδόχους του το μυστικό
του κρυμμένου θησαυρού, βαθιά
ξεχασμένου μέσα στη γη.Μερικές
γραμμές και η υπογραφή του
στο τέλος, μια υπόσχεση από
μέρους μας και το μυστήριο θα
λυθεί: θέλει να γίνει στάχτη, κι η
στάχτη αυτή να σκορπιστεί στον
άνεμο, παρασυρμένη στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, σαν
σε παραμύθι, μιας και το σώμα
πουθενά δεν θα τον πηγαίνει πια.
Δίνουμε τα χέρια· στο στόμα μου
μια αόριστη γεύση στάχτης.
Ανδρομάχη Κοκκινού

Πού θα οδηγήσουν όλα
αυτά; Η κρίση, ντε; Οικονομική, πολιτική, και κοινωνική ακόμα!
Ο τρόπος ζωής που έχουμε μάθει
τείνει να αλλάξει δραματικά. Στάχτη και μπούρμπερη... Διότι, είτε
προς τα δω είτε προς τα κει, πάμε
για εξελίξεις. Δεν ξέρω αν έχουμε
τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε
τις αποδεδειγμένες αδυναμίες
του κόσμου μας, ώστε να επανακτήσουμε δικαιώματα χαμένα.
Ίσως στραφούμε προς τη συντήρηση, τον απολυταρχισμό: ηγέτες
που «σίγουρα ξέρουν τί κάνουν».
Κι ας έχουν νταβατζήδες τις επιχειρήσεις. Κι ας μας ετοιμάζουν
έναν κόσμο ζοφερό, με ειδικές
κάρτες αντί για μετρητά για τον
έλεγχο ΚΑΘΕ συναλλαγής, δηλαδή για τον πλήρη έλεγχο της ζωής
μας. Κι αν κάποτε το διαβόητο
«τσιπάκι» ακουγόταν με φόβο,
αλλά και ανακούφιση, ως πολύ
μακρινό, τώρα πλέον, τίποτα δεν
αποκλείεται!
Θοδωρής Ηλιόπουλος

Εντάξει, ίσως να μην έχει και
πολλή σημασία που σηκωνόμουν μέσα στη μαύρη νύχτα για
να γράψω πέντε-δέκα γραμμές,
ούτε που φωτιζόταν το δωμάτιο
και με ξυπνούσε η οθόνη που
αναβόσβηνε στο κινητό. Θα το
έκανα έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορώ
να καταλάβω τι παραπάνω κάνουν
κάτι άνθρωποι που ορίζουν άλλους ανθρώπους, γιατί είμαι σχεδόν σίγουρη ότι δε σηκώνονται
μέσα στη μαύρη νύχτα για κανένα
λόγο. Οπότε εξακολουθώ να παραμένω πιθανή, εφαλτήριο, έρεισμα. Να λέω δύσκολες λέξεις. Να
καταπίνω τις σιωπές στο δωμάτιο
και με ένα γκλουπ να ξεπερνάω.
Παθητικός εγωιστής. Όπως και να
‘χει, όλοι θα ψοφήσουμε κάποτε
μωρέ. Εγώ μάλλον από στάχτη
στα πνευμόνια μου.
Δώρα Κοροβέση

Ξαπλωμένη στο κρεβάτι, κοιτάζω το ταβάνι. Δίπλα μου,
στο μαξιλάρι, ένα τασάκι γεμάτο
στάχτες κι αποτσίγαρα που με
κόπο μαζεύω εδώ και μέρες. Δε
θέλω να το αδειάσω. Μου αρέσει
η μυρωδιά των σβησμένων τσιγάρων. Μου αρέσει να κοιτάζω τις
στάχτες και να τις σκαλίζω με το
επόμενο τσιγάρο. Ξέρω πως δεν
υπάρχει τίποτε άλλο εκεί, αλλά
κάθε φορά κάνω το ίδιο. Σβήνω
ένα τσιγάρο και με το αποτσίγαρο
ανακατεύω τις στάχτες και φτιάχνω σχέδια..Κοιτάζω το ταβάνι και
σκέφτομαι. Το μυαλό μου είναι
ένα τασάκι γεμάτο σβησμένες
ελπίδες και ιδέες. Κάθε φορά που
σβήνω ακόμα μία, ανακατεύω τις
στάχτες και κάνω σχέδια..Ξέρω
πως δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκεί.
Δάφνη Παπανικολάου

A

Σ’ αναζητώ στη στάχτη
Εδώ και μέρες με βασανίζουν οι στίχοι, τα λόγια του
ποιητή. Στριφογυρνάν στο μυαλό
μου οι λέξεις, οι μιαρές ασήμαντες λεπτομέρειες της ζωής μας,
που καταφέρνουν τελικά να μας
στοιχειώσουν. Μας καταδίωκαν
πάντα μεγάλες αλήθειες και μικρά
γεγονότα και εκείνο το παρελθόν
μας που κάψαμε μαζί μια νύχτα.
«Η στάχτη των περασμένων
κάθεται στα έπιπλα», λέει ο
ποιητής. Και αποτυπώνει κάθε
μέρα της ζωής μας, της κοινής
μας ζωής και κάθε βράδυ μας που
περάσαμε βυθισμένοι ο ένας στη
σκέψη του άλλου. Καμιά φορά
αγγίζω τη στάχτη με το δάχτυλο,
φέρνω στην αίσθηση της αφής
τις μνήμες των περασμένων. Εσύ
πού είσαι;
Τατιάνα Κίρχοφ

Γεύση στάχτης

Μετά … φωνές. Φωνές αγωνίας,
φωνές προσπάθειας, φωνές αγανάκτησης. Άνθρωποι φωνάζουν,
ζώα φωνάζουν, οι τύψεις φωνάζουν… Μετά σιωπή. Δέντρα που
στέκουν γυμνά σαν αποτσίγαρα
σ’ένα μεγάλο σταχτοδοχείο. Μα
πώς είναι δυνατόν; (θα σκεφτεί
κάποιος). Υπάρχει κάτι ομορφότερο από το πράσινο; Όχι. Αλλά
το πράσινο είναι ακριβό και πιάνει
πολύ χώρο. Το γκρίζο συμφέρει.
(θα απαντήσει κάποιος, ο οποίος
μόλις έχει τελειώσει τη συζήτηση
με τις τύψεις του). Ύστερα τα
γνωστά. Αδιαφορία, ασυνειδησία,
ανευθυνότητα, υποσχέσεις,…
στάχτη.
Γιώργος Νούσης

A

A

A
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Φεστιβάλ

Έ

κτο Φεστιβάλ για το Καλειδοσκόπιο, το
πρώτο του όμως με οικολογική θεματική, το πρώτο του φθινοπωρινό και σε
δύο πράξεις! Φέτος προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Οι πρώτες ιδέες έπεσαν μια μέρα στη Φιλοσοφική.
Εγώ και ο Αλέξανδρος με το πείσμα ότι μπορούμε να φτιάξουμε κάτι ωραίο, αποφασίσαμε
να δώσουμε τον πρώτο λόγο στη φαντασία.
Ήταν επόμενο, με όλα αυτά που είχε σκαρφιστεί η κούτρα μας, να πεθάνουμε στο γέλιο.
Πέρα από την πλάκα όμως, όταν απευθύνεσαι
σε νέους ανθρώπους, τα κλισέ πρέπει να φεύγουν. Αυτό που μετράει είναι η φαντασία και η
δημιουργικότητα.
Έπειτα μπήκαν κι άλλα παιδιά στο παιχνίδι και
το συλλογικό brainstorming έδωσε καρπούς.
Από αυτό ακριβώς το σημείο ξεκινάει ένας μαραθώνιος τηλεφωνημάτων και e-mails. Μιλάς
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με ανθρώπους, παίρνεις προσφορές, προσκαλείς ομάδες, πιέζεις για μία απάντηση και περιμένεις ελπίζοντας να είναι θετική. Από τη μία
το άγχος (που όλο και φουντώνει) και από την
άλλη εσύ και ο εαυτός σου αναρωτιέστε μεταξύ σας «τι έχει αλλάξει;». Σε όλη την προσπάθεια αποκτάς αρμοδιότητες και εμπειρίες που
σε πάνε ένα βήμα πιο πέρα.
Αρχίζουν να έρχονται τα πρώτα «όχι». Τους δίνεις την έκταση που τους αξίζει. Κάποτε ένα
«γιατί ρε γαμώτο;» αρκεί για να πας παρακάτω.
Το κάθε «ναι» όμως έχει τη δική του ιεροτελεστία. Τηλέφωνα, συγχαρίκια, αγκαλιές. Το κάνεις βούκινο σ’ αυτούς που ξέρεις ότι θα συμμεριστούν τη χαρά σου και έτσι παίρνεις τις
πρώτες ανάσες. Έχεις όσα «ναι» χρειάζονται
και τότε μπαίνουν όλοι για τα καλά στο χορό.
Αφίσες και αφισοκόλληση κι έπειτα μια Κυριακή γεμάτη μπογιές και κέφι. Στο ‘να χέρι το πι-

νέλο, στ’ άλλο χέρι ένα ποτηράκι τσίπουρο! Κι
ένα γατί που του ‘ρθε να φλερτάρει στενά με
ένα φρεσκοβαμμένο μαύρο ζάρι.
19/10: Πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ και από
πρωί-πρωί 10-15 νοματαίοι έχουμε ξεχυθεί σε
Αula και Φιλοσοφική. Όταν ήμασταν πια έτοιμοι υποδεχτήκαμε τον Παναγιώτη και τον Κώστα οι οποίοι μας «ανατροφοδότησαν» μιλώντας μας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Στη συνέχεια ταξιδέψαμε στις αντιθέσεις του
πλανήτη μας με την ταινία Εarth. Φτάνουν οι
μπάντες και ξεκινάει το sound check ενώ παράλληλα στήνεται στην είσοδο ένα μικρό παζάρι αντικειμένων και η Πράσινη Μονόπολη με
καπετάνιο το Μανώλη. Αλλάζω χρόνο. Ενεστώτας -το ζω ακόμη βλέπετε. Η Aula γεμίζει από
κόσμο και η συναυλία των τριών «Ρο» ξεκινάει.
Πρώτοι οι Raintear μας ζεσταίνουν με rock ‘n
‘roll, crashάροντας τόσο φοβερά που μας κάνουν να τους αγαπήσουμε. Έπειτα οι Rosebleed
μας οδηγούν σε πιο ambient ήχους με άψογες
μουσικές εκτελέσεις. Ανεβαίνουν οι Ρόδες για
ένα πραγματικό underground party. Χορός και
εκστασιασμός μαζί. Απλά, όποιος δεν ήταν
εκεί δεν μπορεί να καταλάβει.
26/10: Δεύτερη ημέρα. Η Αula γεμίζει σαλιγκάρια! Μαθαίνουμε τεχνικές για δόμηση με
χώμα με σκοπό την αυτάρκεια και την ελάχιστη
οικολογική επιβάρυνση, από τις ομάδες «Σαλιγκάρι» και «Αρχιτεκτονική χωρίς σύνορα».
Είναι απλό και ο καθένας μπορεί να το κάνει.
Εξίσου απλό, διασκεδαστικό και δημιουργικό
ήταν και αυτό που μας έδειξαν ο Φίλλιπος και
ο Γιάννης, οι οποίοι κατασκεύασαν ένα φωτιστικό από πλαστικές σακούλες, παίρνοντας το
καλούπι από κάποιον παρευρισκόμενο εθελοντή (τον Βάγγο τον τσίφτη). Έπειτα ταξιδέψαμε στο Μπαγκλαντές με το ντοκυμαντέρ του
Εξάντα «Όταν βυθίζεται ο κόσμος», σχετικό με
τις κλιματικές αλλαγές και το επακόλουθο ζήτημα των περιβαλλοντικών προσφύγων. Κατά
τις 16:30, και λίγο πριν σβήσουν τα φώτα, η
θεατρική ομάδα «Σημεία και θέατρα» αντίκριζε
τριψήφιο αριθμό θεατών. Η παράσταση ξεκινάει. «Μονόπρακτα σε επτά πράξεις» με κείμενα
των Χάρολντ Πίντερ, Γούντυ Άλλεν, Ζαν Πολ
Σαρτρ, Σάμουελ Μπέκετ και Ζαν Κοκτώ. Χειροκρότημα τόσο δυνατό όσο τους αξίζε. Ήταν
φοβεροί και μας κέρασαν το γέλιο χύμα και με
τη σέσουλα.
Ένα τεράστιο «ευχαριστώ» στα παιδιά του
Καλειδοσκοπίου που βοήθησαν και στήριξαν
αυτό το Φεστιβάλ και στους υπόλοιπους συντελεστές και θεατές που μας τίμησαν με την
παρουσία τους.
Νάντια Κατή
Υπεύθυνη Φεστιβάλ

KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
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Κ Ι Τ Σ
Before pop art, there
was such a thing as bad
taste. Now there’s kitsch,
schlock, camp, and porn
Don Delillo
Kitsch is the inability to
admit that shit exists
Milan Kundera

Ό

σον αφορά τη γλωσσική του καταγωγή
φαίνεται ότι ο όρος
επινοήθηκε περίπου το 1870
στους καλλιτεχνικούς κύκλους
του Μονάχου, ωστόσο η προέλευση του παραμένει αβέβαιη.
Μία πιθανή ετυμολογική
προσέγγιση είναι ότι προήλθε
από τον αγγλικό όρο sketch
(σκετς, σκίτσο), τον οποίο
χρησιμοποιούσαν Αγγλόφωνοι
επισκέπτες ζητώντας από ντόπιους καλλιτέχνες σχέδια τοπίων ή άλλων θεμάτων. Κατά
μία άλλη εκδοχή είναι γερμανικής καταγωγής (kitsch) και
προέρχεται απ’ το δύσχρηστο
γερμανικό ρήμα «kitchen»
που σημαίνει μαζεύω λάσπη
στο δρόμο, παραπέμποντας
στους τουρίστες που μάζευαν
άκριτα έργα ζωγραφικής ή
σχέδια. Για πολλά χρόνια ο
όρος είχε ξεχαστεί για να
επανέλθει ως διεθνής πλέον
στη δεκαετία του ’30. Το κιτς
λοιπόν ως έννοια χρησιμοποιείται κυρίως υποτιμητικά για
την περιγραφή έργων τέχνης
ή εν γένει αντικειμένων των
οποίων η αισθητική θεωρείται
ψεύτικη, επιτηδευμένη ή
ευτελής, στερούμενη βαθιάς
6
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Κιτσαρία, καρακιτσαριό και άλλα τέτοια… Ας βάλουμε μια τάξη σε
μια παρεξηγημένη (ίσως απλά επειδή είναι διασκεδαστική!) έννοια!
σκέψης, και με αποκλειστικό
σκοπό την τέρψη του θεατή
για οικονομικό όφελος. Αρχικά
χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για την περιγραφή έργων
ζωγραφικής, και αργότερα η
χρήση του επεκτάθηκε προς
άλλες μορφές τέχνης. Συχνά
ταυτίζεται με την έννοια του
κακού γούστου. Επίσης μπορεί
να οριστεί ως ένα είδος παρασιτικής τέχνης με βασικό στόχο την κολακεία του θεατή και
του καταναλωτή της. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο όρος αυτός
μέχρι το 1970 που ήταν γνωστός κυρίως στους φοιτητές
της αρχιτεκτονικής, απλώθηκε
σε κάθε μορφή τέχνης καθώς
και σε οποιοδήποτε μέσον
έκφρασης και επικοινωνίας.
Τα πάντα τη σήμερον ημέρα
μπορεί να θεωρηθούν κιτς.
Από τις τηλεοπτικές εκπομπές,
τις διαφημίσεις και τα σίριαλ
που βλέπουμε καθημερινά ως
και τα ρούχα, τα παπούτσια ή
ακόμα και ο τρόπος που στολιζόμαστε ή βαφόμαστε. Γενικά,
οτιδήποτε συμπεριλαμβάνει
τη μόδα, την τηλεόραση, το
θέατρο, την λογοτεχνία, τη
ζωγραφική ή και τον κινηματογράφο μπορεί να είναι
κιτς όταν αποτελεί ευτελείς
απομιμήσεις της πραγματικά
αξιόλογης τέχνης
Γελοίο; Κακόγουστο; Ευτελές;
Ας μην βιαστούμε να απαντήσουμε θετικά. Το αν κάποιο
έργο θα χαρακτηριστεί ως
«κιτς» εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από την ανατροπή της
κλίμακας, την μετατόπιση του
υλικού και την χωρική ασυμβατότητα. Δηλαδή, από τα πλαίσια εκείνα που θα συνοδεύουν
το έργο ή, όπως θα έλεγε και ο
Barthes, από τα σημαινόμενά
του. Ο Αν. Κωτίδης, καθηγητής
Ιστορίας της Τέχνης στο
ΑΠΘ, επισημαίνει ότι είναι
σημαντικό να λάβουμε υπόψη
την πρόθεση του δημιουρ-

γού. Όταν ένας δημιουργός
σπεύδει εν γνώσει του στο
πομπώδες, στο φανταχτερό
και ενίοτε στο υπερβολικό,
επιθυμεί να περάσει κάποια
μηνύματα. Αυτό φαίνεται να
το είχε καταλάβει και ο Andy
Warhol, κύριος εκφραστής
της Pop Art και εμφανώς
επηρεασμένος από το κίνημα
του κιτς.
Για τον Adorno, το κιτς
συνδέεται με την «μαζική
κουλτούρα» και την προσπάθεια που έγινε ώστε όλο και
περισσότερος κόσμος να έχει
πρόσβαση στην Τέχνη. Αναμφίβολα, οι κιτς καλλιτέχνες
στα έργα τους καταρρίπτουν
τους κανόνες του Ωραίου
και του Υψηλού, όπως αυτοί
διατυπώθηκαν ήδη από τον
Kant, εκφράζοντας έτσι, την
εναντίωσή τους στον ακαδημαϊκό χαρακτήρα της Τέχνης
και αποδεικνύοντας ότι η
καλλιτεχνική δημιουργία δεν
μπορεί να περιορίζεται.
Το 1863 ο Τσαρλς Μπωντλαίρ
στον «Ζωγράφο της Σύγχρονης Ζωής» επεσήμανε ότι
λίγο - πολύ τα έργα τέχνης
είχαν χάσει την «αύρα» τους
εξαιτίας της τεχνικής της εγχάραξης που είχε ξεκινήσει να
χρησιμοποιείται και οδήγησε
στην μαζική παραγωγή (καρτποστάλ, αφισών και λοιπών),
άρα κατά καποιο τρόπο και
στον εξευτελισμό της τέχνης.
Η δυνατότητα δημιουργίας
των δισδιάστατων και τρισδιάστατων λοιπόν έργων
γέννησε, κατά τον Μπωντλαίρ,
το κιτς.
Ο Μίλαν Κούντερα από την
άλλη, στην «Αβάσταχτη
Ελαφρότητα του είναι» τονίζει
ότι όσο και αν το απεχθανόμαστε, το κιτς είναι ένα
αδιαμφισβήτητο κομμάτι της
ζωής μας. Βεβαίως μιλάμε για
αρκετά χρόνια αργότερα, η
οξυδέρκεια όμως του μεγάλου

συγγραφέα διαγράφεται πολύ
καθαρά στο έργο αυτό, καταφέρνοντας ίσως, να πείσει
λίγο παραπάνω περί της, τελικώς, αναγκαιότητας του κιτς.
Σκοπιμότητα!
Το κιτς βέβαια, δεν αποτελεί μονάχα μια «αθώα» και πηγαία έκφραση
και αισθητική. Σε πολλές περιπτώ-

σεις επιλέγεται συνειδητά για να
προκαλέσει έντονα συναισθήματα.
Ο δημιουργός του, γίνεται πλέον
καλλιτέχνης γιατί καταφέρνει να
προκαλέσει αντίρροπες αντιδράσεις
την ίδια χρονική στιγμή. Αναμειγνύει στην παλέτα του την αποστροφή
του θεατή μαζί με την έκπληξη και
γιατί όχι, το θαυμασμό και την τέρψη. Όπως γράφει ο Kλέμεντ Γκρίνμπεργκ, το κιτς «χωνεύει εκ των
KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
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τσουβάλι της απόλυτα ομοιογενούς
καλαισθησίας;

Τα όχι και τόσο αθώα!

προτέρων την τέχνη για λογαριασμό
του θεατή και τον απαλλάσσει από
την προσπάθεια, του κόβει δρόμο
προς τις απολαύσεις της τέχνης,
παρακάμπτοντας ό, τι είναι κατ’
ανάγκην δύσκολο στην αυθεντική
τέχνη» . Το σκοπούμενο κιτς, χάρη

8
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στη δίχως όρια ελευθερία του, έχει
βαλθεί να μας κρατά ξύπνιους. Μας
βομβαρδίζουν με μικρές Καρυάτιδες και ένα σωρό τέτοια, για να
μας υπενθυμίζουν σπουδαία έργα
τέχνης και τους πατριωτικούς ή
θρησκευτικούς συναισθηματισμούς.

Ίσως στους καιρούς μας να αποτελεί και έναν τρόπο καθησυχασμού
των καταναλωτών. Ευτυχώς που
υπάρχει και το κιτς και μπορεί να
αναδειχθεί η κοινωνική τάξη και το
καλό γούστο! Τι θα απογίνονταν κάποιοι αν ξαφνικά μπαίναμε όλοι στο

Η αισθητική επηρεάζει την κοινωνία
και το αντίστροφο. Σε περιόδους
που την εξουσία καταλαμβάνουν
ολοκληρωτικά καθεστώτα, είτε αυτά
είναι κόκκινα είτε μαύρα, η αισθητική δεν αλληλεπιδρά ελεύθερα με
την κοινωνία πια, αλλά επιβάλλεται
άνωθεν. Έτσι καλλιεργείται το
αισθητικό κριτήριο της μάζας,
απόλυτα ελεγχόμενο από την αρχή
μέχρι το τέλος, άριστα σχεδιασμένο
ώστε να μη ζητά παραπάνω και
παραπέρα από όσα ο καλός δικτάτορας χορηγεί.
Κατά την ελληνική χουντική επταετία είδαμε τα πάντα να μπερδεύονται γλυκά. Την Ιστορία να γίνεται
μια ανάλατη σούπα. Το παρελθόν
να αναβιώνεται τόσο όσο πρέπει
και υπό το βλέμμα του δικτάτορα η
μάζα, υποχρεωτικά προσερχόμενη
ή και κατά βούληση, να χειροκροτεί
και να ζητωκραυγάζει τους ‘καρναβαλιστές’ Μεγάλους Αλέξανδρους
και Περικλήδες. Δόξα και τιμή στο
ένδοξο παρελθόν. Να βλέπεις το
πουλί της Χούντας και χριστιανικούς
σταυρούς όπου σταθείς κι όπου
βρεθείς. Στα πλούσια σπίτια να
υπάρχουν κίονες και Αφροδίτες της
Μήλου την ώρα που ακούγεται Βοσκόπουλος απ’ το πικάπ, ενώ ο λαός
να αγωνιά αν οι Φουρτουνάκηδες
θα τα βρουν με τους Βροντάκηδες
κι αν η Νεράιδα θα πάρει το Παλικάρι.
Αλλά και στη Γερμανία των Ναζί
άνθισε ο κακώς εννοούμενος κλασικισμός στις τέχνες της εποχής.
Γέμισε παρθενώνες το Βερολίνο.
Ενώ όπως και στην κομμουνιστική
Κίνα, οι παρελάσεις θύμιζαν πολεμική επιστράτευση. Στην τελευταία
δε, εικόνες, κάδρα, αγάλματα και
μπιμπελό του Μάο βρίσκονταν
παντού.
Η κιτς αισθητική δεν αξιοποιείται
τυχαία από αυτά τα καθεστώτα.
Δίνει τη δυνατότητα να παρουσιαστεί η Ιστορία όπως κάθε φορά
συμφέρει, ενώ παράλληλα, λόγω
της υπερβολής που εμπεριέχει, να
απομακρυνθεί η κριτική σκέψη και
η αντίσταση που συνεπάγεται η
τελευταία. Προσφέρει τη μασημένη

τροφή που θέλουν να σερβίρουν
για ν’ αποκοιμίσουν. Ή πιο απλά:
Άρτος και Θεάματα. Δοκιμασμένη
συνταγή ήδη από την εποχή της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Η περίπτωση του
Almodovar
Το κιτς πλέον είναι μέρος της
σύγχρονης πραγματικότητας, έχει
τους δικούς του οπαδούς, το δικό
του ύφος και life-style. Στο χώρο
της 7ης τέχνης εκπροσωπείται
απ’ τον Ισπανό σκηνοθέτη και
σεναριογράφο Πέδρο Αλμοδόβαρ.
Η έντονη παρουσία των πλέον
αλλοπρόσαλων χρωμάτων είναι
σήμα κατατεθέν στις ταινίες του.
Αλλά δε μιλάμε μόνο για ντύσιμο,
μιλάμε για γενικότερη νοοτροπία.
Στο «Όλα για τη μητέρα μου», η
πρωταγωνίστρια συναντά τον άντρα
της μετά από χρόνια, ως τρανσέξουαλ πλέον, ενώ περιπλανάται στη
Βαρκελώνη μαζί με μια καλόγρια
που έχει Aids και μια ιδιόμορφη
φιγούρα μιας σταρ του θεάτρου. Ή
ακόμα και στο πρόσφατο «Volver»,
όπου ο φόνος υπό εχεμύθειαν
της κόρης ή όπως αποκαλύπτεται
εκ των υστέρων της αδερφής της
πρωταγωνίστριας, σε συνδυασμό
με τη μάνα που επιστρέφει απ’το
πουθενά, πλέκουν ένα πρωτότυπο
μελόδραμα. Το πρότυπο της μάνας
αποτελεί σταθερά στα έργα του
Αλμοδόβαρ. Την ξανασυναντάμε
άλλωστε και στα «Ψηλά τακούνια»,
όπου η μάνα εγκαταλείπει την
κόρη με την οποία ξαναβρίσκεται
υπό περίεργες συνθήκες. Η «κακή
εκπαίδευση» νεαρών στο σεξ από
καθολικούς καλόγερους, ανατρέπει
τον καθωσπρεπισμό και τον πουριτανισμό των θρησκειών, ενώ τα
σαδομαζοχιστικά ομοφυλοφιλικά
όργια των «Καυτών σαρκών» μας
δίνουν μια εντονότερη εικόνα των
αντιθέσεων που προκύπτουν απ’τα
έργα του Ισπανού σκηνοθέτη και
των περίτεχνα συνδυασμένων ρεαλιστικών σκηνών με τα πιο ακραία
κοινωνικά φαινόμενα και ταμπού.
Βιασμοί, σεξουαλική απελευθέρωση και πληθώρα αυνανιστικών
σκηνών, νυμφομανείς, ισλαμιστές
σεξομανείς γκέι και τρομοκράτες,
λαβύρινθοι πάθους και ηδονών. Οι
γυναίκες πάντα κεντρικοί χαρακτή-

ρες στα έργα του μπλέκονται στις
πλέον απρόβλεπτες καταστάσεις,
ερχόμενες αντιμέτωπες με οτιδήποτε θεωρείται περιθωριακό, από ναρκωτικά και ωμή βία, μέχρι φόνους
και σεξουαλικές διαστροφές.

Κιτς και αρχιτεκτονική
Σίγουρα έχετε δει σπίτια με
«ιδιόμορφο» στυλ. Τι θέλω να πω
με αυτό: Σπίτια που μοιάζουν με
καράβια, σπίτια που μοιάζουν με
πύργους, ενώ έχουν διακόσμηση
αρχαιοελληνικού στυλ και πισίνα για
παράδειγμα.
Κτήρια- ακριβείς απομιμήσεις αυστριακού παλατιού, με ένα τεράστιο
μακ ντόναλντς απέναντι έχετε δει;
Όχι; Και όμως υπάρχουν!
Για να πάμε λιγάκι πιο μακριά, στους
φίλους μας στην Αμερική, τι θα
λέγατε να μέναμε το βράδυ σε ξενοδοχείο- ακριβές αντίγραφο ενός
ινδιάνικου χωριού;
Με αυτά τα κριτήρια όμως μήπως
και η disneyland είναι κιτς;
Μάλλον αν κάποιος μιμηθεί τη
Disneyland, τότε θα είναι κιτς…
Μα τώρα μπερδεύτηκα! Τι να είναι
άραγε το κιτς;
Μήπως όλη η αστική αρχιτεκτονική
της εποχής μας δε μπορεί παρά να
είναι κιτς; Θέλεις δε θέλεις συνυπάρχεις….

Κρατηθείτε: Κιτς και μόδα!
Το κιτς στη μόδα δεν είναι ακριβώς
μια πικρή ιστορία. Αν εξαιρέσουμε
τον… Λιμπεράτσε (αν και ακόμη
και εκείνος έχει καθιερωθεί στις
κλασικές εξαιρέσεις που με τον..
κλασικισμό τους επιβεβαιώνουν τον
κανόνα), η σκοπιμότητα των σχεδιαστών αλλά και των υπερβολικά
ντυμένων – φερόμενων συχνά ως
εκκεντρικών – προσωπικοτήτων
είναι εμφανής. Από τα παλιότερα
παραδείγματα, κατά κύριο λόγο
ολόκληρη η δεκαετία του ’80, η
επανάσταση της τοτινής μόδας
αλλά και η τεράστια υπερβολή των
διασήμων, μέχρι την απόλυτα σύγχρονη Lady Gaga και όλη την εικόνα
της, το κιτς εξυπηρετεί και πάλι
τους σκοπούς που αναφέρθηκαν
παραπάνω, αλλά και πιο εξειδικευμένα την προβολή και διαφήμιση.
Το πιο πρόσφατο κραυγαλέο δείγμα, τα περίφημα armadillo shoes

του Alexander McQueen. Και OK,
μπορεί αυτά να μην είναι απολύτως
φορέσιμα, στις μέρες μας όμως
κατά τα ψέματα, στο δρόμο βλέπουμε τα πάντα!

Cult V Kitch
Το καλτ και το κιτς είναι δύο όροι
που συχνά περιπλέκονται μεταξύ
τους. Που όμως αρχίζει το καλτ, και
που τελειώνει το κιτς; Ταυτίζονται
όμως; Όχι. Η διαφορά είναι στις
φιλοδοξίες. Το κιτς αποτελεί μια
αποτυχημένη και κωμική στυλιστική
προσπάθεια να γίνει κάποιος in
ή να προκαλέσει την επιστροφή
κάποιας παρελθούσας μόδας. Το
καλτ δεν το πολυενδιαφέρει αυτό.
Για τον λόγο αυτό και το καλτ δεν
διστάζει να βουτήξει στο σκουπίδι.
για να ανασύρει διαμαντάκια, να
παρωδήσει, να σατιρίσει και να
ρεζιλέψει κατεστημένες αντιλήψεις
και καταστάσεις Το καλτ δεν κυνηγά
την μαζική προσοχή, αλλά στην πορεία αποκτά λίγους και φανατικούς
οπαδούς. Στο καλτ απαντάται το

χρόνιο πρόγραμμα των ελαχίστων
λεφτών, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι
στερείται καλλιτεχνικού οράματος
και φαντασίας. Αντιθέτως εδώ
πενία τέχνας κατεργάζεται αφού τα
ελάχιστα λεφτά του δημιουργού τον
οδηγούν σε «αντάρτικες» τεχνικές.
Γυρίσματα «μια κ’ έξω, ακόμα και
εάν κατεδαφίζεται το σκηνικό»
(βλέπε Ed Wood), ηχογραφήσεις
στο πόδι (βλέπε Cramps), χρήση
ολόκληρων σκηνών από άλλες ταινίες (βλέπε το θρυλικό Turkish Star
Wars). Αυτό όμως που κάνει το καλτ
να ξεχωρίζει, είναι ότι ενώ έχει μια
γκροτέσκα αισθητική, το καλτ δεν
περιορίζεται στον χαρακτηρισμό
«στυλ». Είναι μια μεθοδολογία, μια
θρησκεία, είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα στυλ.

Νάντια Κατή, Δώρα Κοροβέση,
Ελένη Μανώλη, Νικόλας Κοκκάλης, Αθανασία Γεωργοπούλου,
Δήμητρα Γκίτσα, Βασιλική Βελωνά, Τατιάνα Κίρχοφ
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Όχι απλά μια καφετέρια, ένα
μέρος που έχεις κάτι να κάνεις!!!
Γιατί πας στο Playce;
Για την τεράστια ποικιλία από
καφέδες, τσάι, γλυκά, γιατί έχει
και φαγητό, αλλά κυρίως γιατί ο
αριθμός των παιχνιδιών αγγίζει
τα 400!!!
Στο PLayce ο χρόνος περνάει
δημιουργικά!

Keep wanting!

Λεωφ. Στρατάρχου Παπάγου 128,
Ζωγράφου 15669, Αθήνα, τηλ: 210 7755060
Τσέκαρε και το site :

www.playce.gr

Γ

υρίζω σπίτι αργά. Κλείνω την πόρτα με
κρότο θέλοντας να αφήσω πίσω της
ό,τι με «χάλασε» και σήμερα. Και κρατάω
μόνο τα ωραία…. τα ωραία! Μα ποιόν κοροϊδεύω;
–Σύνελθε μικρέ πριν να είναι αργά, ψάξε καλά
μέσα σου κι αποφάσισε τι θέλεις πια από την
πουτάνα τη ζωή σου. Λεφτά θες, κοινωνική καταξίωση , αναγνώριση; Τι ζητάς επιτέλους, μας
ζάλισες!
–Προς το παρόν μου αρκεί ένα ποτήρι παγωμένο γάλα… Κλείνομαι στο δωμάτιο μου, που
μπροστά του η Χιροσίμα και το Ναγκασάκι μετά
τη βόμβα θα έμοιαζαν με τους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας. Κανά δυο λεπτά αργότερα βρίσκω ένα μέρος πάνω στο κρεβάτι μου
χωρίς πεταμένα ρούχα και ξαπλώνω τεμπέλικα
με διάθεση για μεταμεσονύκτιες φιλοσοφίες.
Χάνομαι όμως κάπου ανάμεσα σε Travis, Rascal
Flatts και Saybia. The second you sleep…
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–1.5 χρόνος είναι πολύς δε νομίζεις μικρέ;
Πολύ δεν ασχολήθηκες; Ο καθένας παίρνει ό,τι
αξίζει σ’ αυτή τη ζωή εξάλλου, βάλ’ το καλά
μες το μυαλό σου αυτό.
–Ίσως να ‘χεις δίκιο τελικά. «Το να αγαπάς δεν
είναι τίποτα. Το να σ’ αγαπούν είναι κάτι. Το να
αγαπάς και να σ’ αγαπούν είναι το πάν». Δεκτό. Άσε με εμένα όμως να ακολουθήσω το
δικό μου δρόμο, αυτόν που μου επιβάλλει κάτι
άλλο, πιο δύσκολο.
–Δηλαδή;
–Αγαπώ σημαίνει ΕΓΩ αγαπώ. Το πιασες; Δε
σε κατηγορώ που δεν με καταλαβαίνεις, αυτό
είναι το πρόβλημά μου, οι περισσότεροι δε με
καταλαβαίνουν… Αλλά μη μου το παίζεις εμένα ότι τα ξέρεις όλα και ότι τα έχεις ζήσει.
Κι έτσι να ‘ναι, την επόμενη φορά που θα ερωτευθείς πάλι θα νιώθεις σαν ψάρι έξω απ’ το
νερό, πρωτάρης. Γι αυτό τα φιλοσοφικά κουβαδάκια σου και σ ‘ άλλη παραλία.

–……..
Τι κρύο και τούτη τη βραδιά! Σηκώνει κουβέρτα. Ο αέρας που μπαίνει από το σπασμένο πατζούρι παγώνει το δωμάτιο και την ψυχή μου.
Κι εγώ χαμένος στη μετάφραση… Τι τρέχει;
Κοιμάμαι ή είμαι ξύπνιος; Ονειρεύομαι ή σκέφτομαι;
–Μα εσύ δεν ονειρεύεσαι ποτέ, το ξέχασες;
–Από πού ξεφύτρωσες εσύ;;;;;;; Δε σου πα να
πας και να μην ξαναγυρίσεις;;;;;;;
……………………………..
–Ξύπνα!!!!!
–Φύγε ρε , πώς το λένε; Φ-Υ-Γ-Ε!!!!!
–Ξύπνα, 10 η ώρα!
–Ωχ! Ελίζαμπεθ εσύ; Τι; Πήγε κιόλας 10; Όχι ρε
γαμώτο, πάλι θ’ αργήσω στη δουλειά!!!

Η AIESEC είναι ο μεγαλύτερος, φοιτητικός, μη κυβερνητικός, μη κομματικός, ανεξάρτητος οργανισμός παγκοσμίως
(δραστηριοποιήται σε 110 χώρες). Διοικείται αποκλειστικα
και μόνο από φοιτητές και πρόσφατα πτυχιουχους και στόχος της είναι να βοηθήσει τους νέους να ανακαλύψουν και
να αναπτύξουν τις ικανότητες τους.
Οι ευκαιρίες που προσφέρει είναι πολλές και διαφοροποιούνται ανάλογα με την περίοδο. Σίγουρα η AIESEC έχει να
σας προσφέρει:
• Συμμετοχή σε ομάδες: σκοπός είναι η ανάπτυξη μέσω
της ομαδικής εργασίας
• Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό: ο ενδιαφερόμενος
ταξιδεύει για να εργαστεί στο εξωτερικό πάνω σε οικονομικά, εκπαιδευτικά, τεχνολογικά ή εθελοντικά θέματα.
• Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια: Το μεγαλύτερο συνέδριο

στην Ελλάδα έρχεται. HeADCο 2010, 27-30 Νοεμβρίου.
Βασικότατη προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω είναι
η συμμέτοχη σε διημερίδες που θα διοργανωθούν με
σκοπό να διασκεδάσουμε, να γνωριστούμε και να μάθουμε καλύτερα την AIESEC.
5-6 και 19-20 Νοεμβρίου, λοιπόν, έρχεται μία μοναδική
ευκαιρία !!!
Μπορείς να μας βρεις:
AIESEC Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ευριπίδου 14, Ημιώροφος
Τηλ. 210-3689829
e-mail / site: aiesec.nkua@gmail.com / www.aiesec.gr

Basile
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ΟΘΟΝΗ

Αμαρτίες γονέων…
…παιδεύουσι τέκνα;;; Σίγουρα ένα απ’ τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν την έβδομη τέχνη.
Ξυλοδαρμοί, βιασμοί, καταπίεση, ευνουχισμός, εγκατάλειψη, πάθη. Όλα τα ‘χει το μενού! Και
μιας και δεν υπάρχει φάρμακο για τα προβλήματα μιας οικογένειας, εμείς απλά τα εντοπίζουμε
και σας τα παρουσιάζουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με αυτά που είδαμε, η πιο σοκαριστική
οικογένεια δεν μπορεί παρά να είναι… «το μικρό σπίτι στο λιβάδι»! Τελικά όμως το… «κακό» σε
ποια εποχή εντοπίζεται;
Φίλιππος Αμολοχίτης, Νίκος Κατσίνας

Η απαρχή. Οικογένεια και
αρχαία τραγωδία

Μήδεια
Μετά την Αργοναυτική εκστρατεία, η Μήδεια ύστερα απ’ την
εγκατάλειψη του Ιάσονα - ο οποίος
ετοιμάζεται να παντρευτεί την κόρη
του βασιλιά Κρέοντα, προκειμένου
να κληρονομήσει τον θρόνο της
Θήβας - εκδιώκεται απ’ την πόλη.
Η οικογένεια έχει δηλητηριαστεί,
καθώς η μάσκα του Ιάσονα πέφτει
και αποδεικνύεται πως χρησιμοποίησε τον έρωτα της Μήδειας, για να
πάρει το χρυσόμαλλο δέρας και να
φύγει απ’ την Κολχίδα. Η δυνατή
αγάπη της Μήδειας μετατρέπεται
σε άγριο και θανάσιμο μίσος. Για να
πληγώσει ανεπανόρθωτα τον Ιάσονα θα στραφεί ενάντια στη μητρική
της φύση και θα απαγχονίσει τα δυο
παιδιά τους, όπως έπνιξε και την
αγάπη της για αυτόν.

Γιώργος Βλαχοδημήτρης

Και το κακό συνεχίζεται…20ος αιώνας
Λευκή κορδέλα
Ο Michael Haneke δεν καταγράφει
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τη ζωή ή σκηνές μίας προβληματικής οικογένειας – εξαίρεσης στην
κανονικότητα. Αντίθετα, επέλεξε να
προσεγγίσει το θέμα κοινωνιολογικά και ιστορικά. Θέμα του η γερμανική κοινωνία, μέσα από τη μέση
οικογένεια. Και πρόβλημα είναι η
ίδια η κανονικότητα, η οποία οδήγησε τελικά στο ναζισμό. Αυταρχισμός
των γονέων, αδιαφορία, τακτικός
και αναίτιος ξυλοδαρμός των παιδιών που δε ζουν την παιδικότητά
τους, αλλά μένουν χωρίς στήριγμα
μέχρι την ενηλικίωσή τους (και
όλη αυτή η βία χωρίς να βλέπουμε
τίποτα!), συνθέτουν την εικόνα του
κυττάρου της γερμανικής κοινωνίας
του μεσοπολέμου. Ακόμα και αν
σήμερα προκαλούν αποστροφή,
τότε φαίνονταν φυσιολογικά.

με τη σκληρότητα και τις ελλείψεις
που τη χαρακτηρίζουν.

Βασίλης Γεωργόπουλος

Νίκος Κοκκάλης
Μονάκριβη

Θοδωρής Ηλιόπουλος
Πατέρας Αφέντης
Ο «Πατέρας Αφέντης» αφηγείται
την αληθινή ιστορία ενός αγοριού
που μεγαλώνει στη Σαρδηνία μέσα
σε ένα ιδιαίτερα σκληρό οικογενειακό περιβάλλον. Μια αληθινή
ιστορία του Γκάβινο Λέντα, σε
μεταφορά στην μεγάλη οθόνη από
τους αδερφούς Ταβιάνι. Η υπόθεση
μιλάει για ένα αγόρι που μεγαλώνει
σε μια απομονωμένη αγροτική
περιοχή. Ο πατέρας είναι βοσκός,
ένας άνθρωπος οπισθοδρομικός,
που δεν θέλει αλλαγές. Η επιθυμία
του γιου του για εκπαίδευση και
εξέλιξη αντιμετωπίζεται από τον
πατέρα του με βία και κακοποίηση.
Μία από τις ελάχιστες φορές που η
αγροτική ζωή δεν αντιμετωπίζεται
με ρομαντισμό και νοσταλγία, αλλά

θέρωση και τα ερωτικά τρίγωνα και
τετράγωνα επιστρατεύονται για να
καλύψουν συναισθηματικά κενά.
Το μακρινό παρελθόν, και ιδίως το
γεγονός ότι η κόρη είχε μείνει «στην
απ’ έξω» ενώ η μητέρα αφοσιωνόταν σε καριέρα και εφήμερους
έρωτες, στοιχειώνει την σχέση των
δύο. Ένα μείγμα μελοδράματος
και μαύρης κωμωδίας, από τον
άνθρωπο που έφερε την Movida
Madrilena στο Ισπανικό σινεμά.

Ψηλά Τακούνια
Διάσημη τραγουδίστρια επιστρέφει
στην Ισπανία μετά από 15 χρόνια.
Εκεί ανακαλύπτει ότι η κόρη της
είναι παντρεμένη με τον πρώην
σύντροφό της, ο οποίος την απατά
με μία ακόμα νεότερη γυναίκα.
Όταν ο άπιστος σύζυγος βρίσκεται
δολοφονημένος, οι τρεις γυναίκες
θεωρούνται ύποπτες, ενώ η περιστασιακή σχέση της κόρης με έναν
τραβεστί κάνει τα πράγματα ακόμα
πιο περίπλοκα. Οι δύο μούσες του
Αλμοδοβάρ (Marisa Paredes και
Victoria Abril) κεντούν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η ταινία είναι μια ακτινογραφία της Ισπανικής
οικογένειας κατά την μετά-Φράνκο
εποχή, όπου η σεξουαλική απελευ-

H ταινία μονάκριβη (Precious)
αναφέρεται στην ζωή μιας δεκαεξάχρονης κοπέλας που επιβιώνει μέσα
σε ένα αρρωστημένο οικογενειακό
περιβάλλον. Η Claris Precious
Jones, μια υπέρβαρη νεαρή, υφίσταται σεξουαλική κακοποίηση απ’
τον ίδιο της τον πατέρα και φέρνει
στον κόσμο τα δύο παιδιά του.
Η μητέρα της, ενώ γνωρίζει την
κατάσταση, όχι μόνο σιωπά, αλλά
κακοποιεί σωματικά και ψυχολογικά
την κόρη της, υποδηλώνοντας έτσι
την δική της τραγική κατάσταση.
Η Μονάκριβη μπορεί μόνο να
φαντάζεται τον εαυτό της ως μια
πλούσια και διάσημη γυναίκα, μέχρι
τη στιγμή που έρχεται σε επαφή
με ένα εναλλακτικό σχολείο και
ανθρώπους που την εμπνέουν για
κάτι διαφορετικό. Κατά πόσον όμως
είναι εφικτό να δοθεί έξοδος σε μια
ήδη κατεστραμμένη ζωή; Αυτό είναι
και το ερώτημα με το οποίο καταπιάνεται η ταινία του Lee Daniels.

Μαρία Αντωνίου

Παπούτσι απ’ τον τόπο
σου… - Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια

«Οικογένεια Σίμπσονς»
Η περιβόητη πενταμελής οικογένεια
Σίμπσονς. Ή αλλιώς σαν να λέμε
η μέση αμερικανική οικογένεια σε
animation μορφή. Όλη η αμερικανική κουλτούρα, ο σύγχρονος
κομφορμισμός, τα κοινωνικά
στερεότυπα, η αποσάθρωση των
ανθρώπινων σχέσεων και η πλήρης
διάλυση της οικογενειακής θαλπωρής αποτυπώνονται τόσο στην
τηλεοπτική σειρά όσο και στην ταινία ‘‘The Simpsons’’. Δεν πρόκειται
για τίποτα παραπάνω ή παρακάτω
από μια σκληρή κριτική με κωμικό
περιτύλιγμα του αμερικάνικου τρόπου ζωής. Μετά το American idiot,
οι Σίμπσονς είναι ένα ακόμα τρανό
παράδειγμα του ότι η ανθρώπινη
αποχαύνωση εξασφαλίζει σίγουρη
επιτυχία στα πιο σκληρά εγχειρήματα υποβάθμισης της μαζικής
αξιοπρέπειας.

Κυνόδοντας
Ο Κυνόδοντας αποτελεί ένα από τα
πιο πρόσφατα δείγματα κινηματογραφικής - ελληνικής, σε αυτή την
περίπτωση - προβληματικής οικογένειας. Μια οικογένεια που περιχαρακώνει τα νεότερα μέλη της από
τον εξωτερικό πραγματικό κόσμο,
για να τα προστατέψει - μια αλληγορική έκφραση της καταστροφικής
υπερπροστατευτικότητας. Οι γονείς
απαγορεύουν στον οποιονδήποτε
να πλησιάσει τα παιδιά, αλλοιώνουν
το νόημα των λέξεων (π.χ. το
αλάτι μετονομάζεται σε τηλέφωνο
θάλασσα σε πολυθρόνα κ.ο.κ.),ενώ
δε διστάζουν να ασκήσουν βία σε
όποιον τείνει να παραβιάσει την
«ευτυχία» τους. Καθησυχάζουν
μάλιστα τα παιδιά τους ότι θα είναι
ικανά να αποχωριστούν το σπίτι
όταν ... πέσει ο κυνόδοντάς τους...
Μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες
ταινίες που σίγουρα παρουσιάζει
ενδιαφέρον, καταδικάζει την ελληνική κοινωνία και αποδεικνύει ότι η
τέχνη είναι πάντα υποκειμενική!

Φώτης Ηλιόπουλος
Οικογένεια Τενεμπάουμ

Νίκος Κατσίνας
Σπιρτόκουτο
«ΠΟΟΟόΟΟΟλεμο έχουμε πΟΟΟόΟΟΟλεμο»..λόγια νευρωτικά ηχούν
από το «σπιρτόκουτο», διαμέρισμα
στον Κορυδαλλό που μετατρέπεται
σε πεδίο μάχης, ενώ ο καύσωνας
φουντώνει. Φιγούρες εγκλωβισμένες σε πάθη και λάθη, καρικατούρες
ανθρώπων που αποπνέουν αστική
μιζέρια. Στην ταινία του Γιώργου
Οικονομίδη, η ενδοοικογενειακή
βία παρουσιάζεται απροκάλυπτα,
δίχως υπεκφυγές. Με απλά υλικά
φωτίζονται τα χαρακτηριστικά
μιας σύγχρονης μικροαστικής και
νεοπλουτίστικης στη νοοτροπία
ελληνικής οικογένειας. Η έλλειψη
αυτογνωσίας, κατανόησης και
σεβασμού, το δίκαιο της φωνής και
της πυγμής, η αίσθηση του ανικανοποίητου σε συνδυασμό με την
αγανάκτηση και την αυτολύπηση

συνθέτουν μια κωμικοτραγική
κοινωνία ζωντανών νεκρών που
κληροδοτεί «βεβαρημένο» βιογραφικό στα παιδιά της.

Δήμητρα Μαρινάκου

Εκτός τόπου και χρόνου
Οικογένεια Άνταμς
Το άκουσμα και μόνο του ονόματος
της εν λόγω οικογένειας-ορόσημου
του προβληματικού αρκεί στο να
συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο
αφιέρωμα. Αντίθετα, ωστόσο,
η οικογένεια Άνταμς αποτελεί
παράδειγμα δυσλειτουργικής οικογένειας από… παρεξήγηση. Αψη-

φώντας πεισματικά τα κοινωνικά
στερεότυπα η Οικογένεια Άνταμς,
με μέλη δύο απόκοσμους και
μαυροντυμένους, αλλά πάντα τρελά
ερωτευμένους γονείς, μια ψυχοπαθή -wannabe serial killer- κόρη,
ένα γιο αιώνιο θύμα, έναν μπάτλεραντιγραφή του Φρανκενστάιν, έναν
θείο απλά απαράδεκτο και ένα…
χέρι, μας αποδεικνύει συνεχώς
πως το μακάβριο και το παράξενο
μπορούν να γίνουν παράδειγμα
ενότητας, αγάπης και ισορροπίας
απέναντι σε μια politically correct,
αλλά τόσο αρρωστημένη ουσιαστικά κοινωνία

Η ταινία περιγράφει την ιστορία των
Τενενμπάουμ, οι οποίοι σίγουρα
δεν αποτελούν μια συνηθισμένη
οικογένεια, καθώς αποτελείται από
τρία χαρισματικά παιδιά, το καθένα
ιδιοφυία στον τομέα του. Η ταινία
αρχίζει περιγράφοντας την επιτυχία
τους μέχρι τη στιγμή που ο πατέρας
τους, Royal, αποφασίζει να τους
εγκαταλείψει. Οι δυο επόμενες
δεκαετίες θα οδηγήσουν τα τέκνα
της οικογένειας από την πρότερη
αίγλη στην απογοήτευση και την
αποτυχία μέχρι τη στιγμή που ο
Royal επιστρέφει για να ζητήσει μια
δεύτερη ευκαιρία, προσποιούμενος
τον ετοιμοθάνατο. Παρά την αρχική
διστακτικότητα, η επιστροφή του
Royal θα βοηθήσει την οικογένεια
να ξαναβρεί τους δεσμούς που είχε
προ πολλού χάσει. Η επανένωση
βέβαια έρχεται μέσα από μια σειρά
ακραίων καταστάσεων, ανάλογων
της ιδιαιτερότητας των χαρακτήρων.

Πάνος Κόκκινος

Φίλιππος Αμολοχίτης
KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
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Βία στο προσκήνιο
Το θέατρο, η πλησιέστερη στην
ουσία της αναπαράστασης τέχνη,
λειτούργει ως ένας ιδιόμορφος
καθρέφτης της κοινωνίας. Υπό
αυτό το πρίσμα δεν θα μπορούσε
να αγνοεί από τους μύθους που
ζωντάνευε τη βία, τόσο υπαρκτή
σε όλες τις κοινωνίες. Έτσι κάθε
φορά αυτός ο καθρέφτης άλλαζε
χρώματα και υφή, γινόταν σχεδόν
αόρατος ή και τόσο υπαρκτός
σα γήινος. Και πιο πρόσφατα τον
είδαμε να παίρνει την πιο σκληρή
μορφή μας. Το πώς το έχουμε βιώσει, το γιατί είναι κάτι που πάντα
θα αναζητούμε.

τους ανθρώπους της. Σωματική βία που στα
πλαίσια του αρχαίου δράματος εμφανιζόταν
κυρίως με τη μορφή του θανάτου και της
αυτοκτονίας. Για να αποφύγουν, λοιπόν, το
μίασμα από τις βίαιες πράξεις επί σκηνής, οι
αρχαίοι χρησιμοποιούσαν το εκκύκλημα, ένα
είδος τροχήλατης εξέδρας- φορείου για την
αναπαράσταση του θανάτου κάποιου ήρωα
και την παρουσίαση στο κοινό του νεκρού του
σώματος. Παράλληλα, υπήρχαν πρόσωπα επιφορτισμένα με αυτήν ακριβώς την αποστολή.
Ονομάζονταν άγγελοι(=αγγελιοφόροι) και
μετέφεραν στη σκηνή τις ειδήσεις για βίαιες
πράξεις που είχαν διαπραχθεί εκτός αυτής.
Μόνο σε δύο έργα κάμπτεται ο συγκεκριμένος
κανόνας περί απουσίας (σωματικής) βίας:
στον Αίαντα του Σοφοκλή και στην Άλκηστη
του Ευριπίδη , όπου αντίθετα με τις συμβάσεις
του αρχαίου δράματος οι θάνατοι λαμβάνουν
χώρα επί σκηνής. Λεκτική βία ,από την άλλη,
υπάρχει στο αρχαίο δράμα σε όλα σχεδόν τα
έργα(π.χ. Ηλέκτρα, Ορέστης, Αντιγόνη-στην
τελευταία μάλιστα η βία εκφράζεται ως βία
στη βία της εξουσίας). Εντοπίζεται κυρίως στα
επεισόδια, όπου προωθείται ο μύθος, με τους
μονολόγους, τους διαλόγους και τις στιχομυθίες των ηθοποιών. Μπορεί να υποστηριχθεί
δε ότι μέσω του μύθου και της περίπλοκης
κατάστασης στην οποία περιπίπτουν οι εκάστοτε ήρωες ασκείται στους θεατές ένα είδος
ψυχολογικής «βίας» (δι’ ελέου και φόβου)
ώστε μόνο με την αποκατάσταση της τάξης
στο τέλος επέλθει η κάθαρση και ηρεμία του
θεατή.

Basile - Έλενα Γαλανοπούλου
* Αίμα και θέαμα,
το ελισαβετιανό θέατρο

* Βία στο αρχαίο θέατρο
Η βία επί σκηνής(λεκτική, σωματική, ψυχολογική) δεν είναι ξένη προς την τέχνη του
θεάτρου. Αντιθέτως, είναι ένα μοτίβο σταθερά
επαναλαμβανόμενο, που έχει τις απαρχές του
στο αρχαίο θέατρο, και συγκεκριμένα στην
αρχαία τραγωδία. Η ειδοποιός διαφορά στην
απεικόνιση της βίας ανάμεσα στην αρχαία
τραγωδία και στις μεταγενέστερες περιόδους της τέχνης του θεάτρου είναι ότι στην
αρχαία Ελλάδα η σωματική βία επί σκηνής
προσέβαλλε τα χρηστά ήθη και θεωρούνταν
μίασμα για την πόλη και κατά συνέπεια για
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Τη δεκαετία του 1580 ο Thomas Kyd εισάγει
την τραγωδία της εκδίκησης με το έργο του,
η Ισπανική τραγωδία εγκαθιδρύοντας μόνιμα
στην πλοκή των έργων της εποχής το στοιχείο
της ίντριγκας. Ο Christopher Marlowe, ο Ben
Johnson έγραφαν κυνηγώντας το θέμα, αντιγράφοντας και μεγαλώνοντας την πραγματικότητα μιας εποχής που κόχλαζε. Και φυσικά
ο Shakespeare δεν ήταν το θέατρο της αστικής τάξης, τότε ήταν θέατρο του αίματος, ένα
φαντασμαγορικό νατουραλιστικό θέαμα. Από
το λαό και για εκείνον, αντιγράφοντας τη ζωή
του για να την εκτονώσει. Το θέατρο τότε ήταν
κάτι ανάμεσα σε αρένα των παθών και ποδοσφαιρικό θέαμα. Η βία συνεπώς εμφανίζεται
ποικιλόμορφη και τρομερή σε ένταση, πάντα
όμως ως ένα στοιχείο της κοινωνίας που τη
γέννησε. Αυτοκτονίες, δολοφονίες, βιασμοί,
ακρωτηριασμοί κάθε είδους σημαίνουν μια
εποχή που διψά την εξουσία-άλλωστε οι μύθοι
που καταπιάνονται οι ελισσαβετιανοί είναι

του θεατή και αυτό τον συγκλονίζει. Η λεκτική
βία πυροδοτεί κάποτε και τη σωματική βία
ενώ συνήθως αποτελεί τον προάγγελο του
ψυχολογικού βιασμού. Οι θεατές έχουν μπει
για τα καλά μέσα σ’ αυτό. Αν το αντέξουν και
δεν αποχωρίσουν, μάλλον θα κλάψουν ή θα
γελάσουν από αμηχανία.
ακόμα βασιλικοί. Έτσι μιλώντας τουλάχιστον
για τον μεγάλο ποιητή η βία δεν συνδέεται
παρά με την πολιτική εκτροπή, τη τυραννία
και την κοινωνική αποδιοργάνωση. Η βία είναι
ίσως μια έκπτωση, ένα καταφύγιο των ηθικά
διαταραγμένων. Κάπου εκεί στα ερείπια που
αφήνει μια τέτοια βαναυσότητα γεννήθηκε
ο Άμλετ και η δολοφονία, ο Μάκμπεθ και το
δηλητήριο, ο Ληρ και η τύφλωση, ο Ρωμαίος,
η Ιουλιέτα και η αυτοκτονία. Τελευταίο και
καλύτερο το κρεσέντο βίας στον Τίτο Ανδρόνικο, μια τραγωδία εκδίκησης, με τη βία να
εμφανίζεται πια ως σκηνικό όριο του τραγικού
που ακροβατεί στις παρυφές της κωμωδίας,
με κανίβαλους και βιαστές.

Λάμπρος Φακίτσας
* Ακραία σωματική βία στο σύγχρονο
θέατρο
Πώς θα σου φαινόταν αν πήγαινες να δεις
μια παράσταση και οι ηθοποιοί πέταγαν
πράγματα προς τους θεατές, τους έλουζαν
με νερό, εκτόξευαν κομμάτια πίτσας και δημιουργούσαν μια κατάσταση πανικού; Ποιος ο
λόγος είναι το ερώτημα. Ίσως η αφύπνιση των
κοιμισμένων συνειδήσεων, ένας εναλλακτικός
τρόπος να αντιμετωπίσουμε επιτέλους κατάματα όλα αυτά για τα οποία εθελοτυφλούμε
τόσα χρόνια. Σκοπός δεν είναι άλλωστε, το
να βλέπεις τα πράγματα. Σημασία έχει τι θέση
παίρνεις, πώς τα αντιμετωπίζεις. Η Γκροτοφσκική αυτή άποψη, ενισχύθηκε πολύ στις
αρχές του περασμένου αιώνα και όσο ακραία
φάνταζε τότε, το ίδιο υπερβολική και μη
«καθώς πρέπει» θεωρείται και σήμερα. Το ωμό
και η βία είναι τρόποι που δεν αρμόζουν στο

Νάντια Κατή
* (ΒΟΗΘΕΙΑ!!!)

θέατρο-κατά πολλούς- επειδή ίσως οι αντιλήψεις μας περί θεάτρου εξαντλούνται στις
μεγάλες σκηνές με τα κόκκινα χαλιά, όπου
όλα συμβαίνουν επειδή κάποιος τα έγραψε
για να συμβούν. Η ακραία μορφή σωματικής
βίας πάνω στη σκηνή προκαλεί πανικό, ίσως
λόγω του ασυνήθιστου του πράγματος, ίσως
επειδή συμβαίνει τόσο κοντά μας. Όμως, απ’
την άλλη τόσο κοντά μας δε συμβαίνουν κι
άλλα πράγματα, για τα οποία δε δίνουμε τόση
σημασία ή τα προσπερνάμε;

Τατιάνα Κίρχοφ
* Η ψυχολογική βία
στο σύγχρονο θέατρο
Μια σκηνή ζήλειας, ρουτίνα και γκρίνια στην
καθημερινότητα, κοινωνικός αποκλεισμός,
- ακραία- το σύνδρομο της Στοκχόλμης.
Η σύγχρονη τέχνη καταφεύγει στην ωμή
πραγματικότητα και αναφέρεται σε όλες τις
εκφάνσεις της ψυχολογικής βίας, μιας βίας
«υπόγειας» που εισχωρεί παντού. Πάνω στη
σκηνή, ριζωμένες συμπεριφορές συμπυκνώνονται, εκρήγνυνται. Μέσω της ψυχολογικής
βίας αποζητούν την κάθαρση. Πιο πρόσφατα
παραδείγματα του σύγχρονου ελληνικού
θεάτρου, οι ήρωες του “Wolfgang” του Γιάννη
Μαυριτσάκη και του « Κάνε πέρα. Θέλω να πε-

ράσω» της Άντυς Κωστάκου. Εναλλάσσοντας
ρόλους θύτη και θύματος κατά περίπτωση, οι
συμπεριφορές «ακουμπούν» την ψυχολογική
βία σα να είναι η μόνη λύση

Ειρήνη Σωτηρίου
* Λεκτική βία.
Εντάσσοντας όλες τις περιόδους που προηγήθηκαν του σύγχρονου θεάτρου στην ίδια
σκοπιά μελέτης, παρατηρούμε πως σε αυτές
κυριαρχεί η αίσθηση του καθωσπρεπισμού.
Στη σύγχρονη όμως εποχή ο άνθρωπος έχει
αλλάξει. Ο κόσμος του δεν έχει τα ταμπού
του παρελθόντος, του προσφέρει άφθονη
ροή πληροφορίας και ελεύθερη πρόσβαση σε
όλα τα μέσα ενημέρωσης. Το θέατρο καλείται
λοιπόν να ταρακουνήσει ένα πιο κυνικό κοινό
που δε σοκάρεται εύκολα. Επιστρατεύοντας
μεταξύ άλλων τη λεκτική βία. Ο εξτρεμισμός
της γλώσσας, ως ακατάπαυστη ροή λόγου,
ως λεκτική επίθεση ή ως ωμό υβρεολόγιο
στοχεύει κατευθείαν στο συναίσθημα του
θεατή. Γιατί να κρυβόμαστε πια πίσω απ’ το
δάχτυλό μας; Η λεκτική βία είναι κομμάτι της
ζωής μας και η χρήση της στο θέατρο θέλει
να φανερώσει ακριβώς αυτή την αλήθεια.
«Δεν αφορά μόνο εκείνον ή τον άλλο, αλλά
αφορά κι εμένα», φωνάζει το υποσυνείδητο

Και αναρωτιέται κανείς: «Γιατί τόση βία;». Ε,
λοιπόν, δεν ξέρουμε! Και να ξέραμε δε θα
σας το λέγαμε σε μία σελίδα. Πιθανώς, όμως,
σχετίζεται με την ελευθερία έκφρασης και
την έξη, τη συνήθεια, τον κορεσμό. Η βία
ήταν και είναι ανέκαθεν γεγονός. Είναι η
μαμή της ιστορίας. Ωστόσο, οι διευρυμένες
και ακόμη διευρυνόμενες μορφές μαζικής
επικοινωνίας καθιστούν τη βία καθημερινό
φαινόμενο, στοιχείο του δημόσιου βίου, αντί
του προσωπικού. Άλλωστε, δεν είναι πια θέμα
ταμπού, όπως ήταν κάποτε. Όλοι είναι απόλυτα εξοικειωμένοι πλέον με τη βία, αλλά το
εντυπωσιακό είναι ότι λίγοι την έχουν βιώσει,
ή τουλάχιστον, περισσότερο την έχουν «δει»,
παρά ζήσει. Τα ΜΜΕ, το διαδίκτυο, οι τέχνες,
όλες οι μορφές επικοινωνίας, όχι απλώς προβάλλουν, αλλά υπερπροβάλλουν τη βία. Με
στόχους ποικίλλους, από τον εντυπωσιασμό
μέχρι την ευαισθητοποίηση. Όπως και να ‘
χει, όμως, όσο περισσότερο βλέπουμε βία,
τόσο λιγότερο θα εντυπωσιαστούμε όταν την
ξαναβρούμε μπροστά μας. Επομένως, το έργο
που επιδιώκει να πει κάτι χρησιμοποιώντας
βία πρέπει να γίνει πιο ακραίο. Και φτάνουμε
έτσι στον «Αντίχριστο», και αναμένουμε και
θεατρικό κείμενο όπου θα σφάζονται άνθρωποι επί σκηνής, ώστε να συγκινηθούμε και να
χειροκροτήσουμε ενθουσιασμένοι τον κυνικό
ποιητή – σκηνοθέτη!

Θοδωρής Ηλιόπουλος

KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
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Ο 18ος αιώνας ήταν ο αιώνας
που οι υπόδουλοι στους ευγενείς
λαοί διεκδίκησαν την ελευθερία
τους. Και, στην πλειοψηφία τους,
νίκησαν. Η «ελευθερία» αυτή, αν
και ατελής, όπως αποδείχτηκε,
έφερε την ίδρυση των εθνικών
κρατών και την αστική δημοκρατία, ως έκφραση της πολιτικής
βούλησης της πλειονότητας, αντί
του αυταρχισμού και του βάναυσου φεουδαλισμού. Πληθώρα
επαναστατικών κινημάτων εμφανίστηκαν από την Αμερική μέχρι
την Αφρική. Και αργότερα, μετεξελίχθηκαν ή δημιουργήθηκαν
νέα επαναστατικά κινήματα ως
απάντηση στο νέο – τότε – καθεστώς, επιζητώντας την επικράτηση της «αριστεράς» (Blanqui και
Marx οι κύριοι εκφραστές, αλλά
και πολλοί άλλοι).
Σήμερα, η κυριαρχία του (νέο)
φιλελεύθερου μοντέλου, με
πλήθος συντηρητικών στοιχείων,
στον πολιτικό χάρτη της εποχής,
σε συνδυασμό με την αδυναμία
πειθούς του εναλλακτικού και
προοδευτικού πολιτικού πλαισίου,
ενισχύουν τη φωνή εκείνη που
τονίζει τη σημασία της πολιτικής
δράσης και πρωτοβουλίας έξω
από το κεντρικό πολιτικό πεδίο.
Εκείνη τη φωνή που θέλει να
καταστήσει πρωταγωνιστές του
πολιτικο-κοινωνικού γίγνεσθαι
μικρότερες ομάδες: κοινωνικά
δίκτυα, οργανώσεις, γειτονιές και
κοινότητες. Υπάρχουν, μάλιστα,
αρκετά παραδείγματα τέτοιων
ομάδων που έχουν οργανωθεί με
τρόπο αντιτιθέμενο στο κυρίαρχο
μοντέλο, που έλαβαν κάποιας
μορφής αυτονομία και αγωνίζονται να τη διατηρήσουν. Και
συνδετικός κρίκος των ανθρώπων
αυτών είναι κάποιος συλλογικός
σκοπός, είτε εθνικός, είτε πολιτικό-ιδεολογικός, είτε οικονομικός,
είτε ακόμη, οικολογικό. Κοινότητες σε χώρες (πχ στη Γερμανία)
έχουν απεξαρτηθεί από τις συμβατικές ενέργειες που το κράτος
τους προσφέρει, στρεφόμενες
σε ανανεώσιμες αποκλειστικά
πηγές ενέργειας, καλύπτοντας με
αυτές τις ανάγκες τους.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΙΑ
ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ
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ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ. Ο αγώνας
για ανεξαρτησία και
για βελτίωση των
όρων διαβίωσης.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Η παγκόσμια ιστορία έχει
σημαδευτεί από μεγάλες επαναστάσεις, κοινωνικές και εθνικές,

που όρισαν ανεξίτηλα την πορεία
εθνών και κρατών. Εξέχουσα
θέση ανάμεσα σ’ αυτές κατέχει η
«δική μας» επανάσταση του 1821.

Η ελληνική επανάσταση ήταν μια
κατά βάση εθνικοαπελευθερωτική εξέγερση του υπόδουλου
ελληνισμού που από την άλωση
της Κωνσταντινούπολης το 1453
ζούσε στη σκλαβιά. Είχε την
ιδιαιτερότητα, ωστόσο, να αποτελεί ταυτόχρονα και κοινωνική
επανάσταση. Αντίπαλος δεν
ήταν μόνο ο οθωμανικός ζυγός
αλλά και οι κοτζαμπάσηδες, οι
Φαναριώτες και η εκασταχού
εκκλησιαστική ιεραρχία: σε
αυτούς είχαν παραχωρήσει οι
Οθωμανοί τη διοίκηση των επιμέρους περιοχών της ελληνικής
επικράτειας και την ασκούσαν με
τρόπο ιδιαίτερα επίπονο για το
λαό. Οι παραπάνω ομάδες δεν
ήθελαν την επανάσταση καθώς
θα θίγονταν τα συμφέροντά τους.
Χρονικά, προηγήθηκε η Αμερικανική Επανάσταση του 1774, ο
πόλεμος των 13 βρετανικών αποικιών της Β. Αμερικής κατά της
μητροπολιτικής χώρας, Μ. Βρετανίας, με σκοπό την διοικητική
και οικονομική τους ανεξαρτησία.
Ακολούθησε η μεγάλη Γαλλική
Επανάσταση του 1789, την οποία
ακολούθησαν επαναστάσεις με
τις ίδιες ιδέες σε όλον τον κόσμο.
Ήταν η κοινωνική επανάσταση
με την οποία ο γαλλικός λαός
κατήργησε –εμπνεόμενος από τις
αρχές του Διαφωτισμού- την απόλυτη μοναρχία και τη φεουδαρχία
και εγκαθίδρυσε Δημοκρατία.
Η πρώτη μεγάλη επανάσταση
του 20ου αιώνα θεωρείται η
Μεξικανική επανάσταση του 1910.

Μεξικάνοι αγρότες και εργάτες
εξεγείρονται με τα όπλα εξαιτίας
των κοινωνικών αδικιών του
καπιταλιστικού-φεουδαρχικού
συστήματος και της χρόνιας
δικτατορίας της χώρας τους.
Στη συνέχεια, το 1917 λαμβάνει
χώρα στη Ρωσία η Οκτωβριανή
Επανάσταση, εμπνεούμενη από
τις αξίες της ελευθερίας όλων
και της κοινωνικής δικαιοσύνης,
ενώ τέλος ο Ισπανικός Εμφύλιος
(1936-1939), ένας από τους πιο
βίαιους και αιματηρούς, ήταν η
σύγκρουση των Δημοκρατικών
ισπανικών δυνάμεων με τους
εθνικιστές-πραξικοπηματίες για
την επικράτηση στη διακυβέρνηση της χώρας.

ΑΠΟ-ΑΠΟΙΚΙΟΠΟΙΗΣΗ
Έπειτα από πολλές δεκαετίες
παράνομης κυριαρχίας κυρίως
των Ευρωπαϊκών δυτικών χωρών,
η διάδοση του φιλελευθερισμού
από τη Γαλλική Επανάσταση, και
η κάθε μορφή κινητοποίησης
των λαών οδηγεί στη σταδιακή

κατάρρευση των αποικιοκρατιών.
Άλλωστε, η υπερδύναμη Μ. Βρετανία, ευνόησε την ανεξαρτησία
των αποικιών, προκειμένου να
μην επιτρέψει στις ανταγωνίστριες Δυνάμεις να εκπληρώσουν
τις εδαφικές του φιλοδοξίες. Η
πορεία προς την ανεξαρτησία
μοιάζει με ντόμινο, τόσο στη Νότια Αμερική όσο και στην Αφρική.
Η από-αποικιοποίηση συνεχίστηκε μέχρι το 1990. Δε λείπουν
φυσικά και οι χώρες εκείνες που
βρίσκονται κάτω από μια νέα
μορφή αποικιοκρατίας, τη νεοαποικιοκρατία. Δηλαδή, ενώ είναι
φαινομενικά ελεύθερες, στην
ουσία εξαρτώνται άμεσα, τόσο
οικονομικά, όσο και πολιτικά, από
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Χώρες Λατινικής Αμερικής
Το πρώτο κύμα επαναστάσεων
στην Ευρώπη (1820 – 1824),
αφύπνισε και τους λαούς της
Ν. Αμερικής. Οι Simon Bolivar,
San Martin, Bernardo O’Higgins
αγωνίζονται για την ανεξαρτησία

Χώρα
(Λατινική Αμερική)

Έτος Ανεξαρτησίας

Ανεξαρτητοποιήθηκε από

Αργεντινή
Βενεζουέλα
Βολιβία
Βραζιλία
Γουιάνα
Εκουαδόρ
Κολομβία
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Περού
Σουρινάμ
Χιλή

1816
1811
1825
1822
1866
1822
1810
1825
1811
1821
1975
1810

Ισπανία
Ισπανία
Ισπανία
Πορτογαλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ισπανία
Ισπανία
Βραζιλία
Ισπανία
Ισπανία
Ολλανδία
Ισπανία

της «Μεγάλης Κολομβίας» (σημ.
Κολομβία, Βενεζουέλα, Εκουαδόρ) της Αργεντινής και της Χιλής
αντίστοιχα. Στις 16 Ιουλίου 1809
γίνεται η πρώτη διακήρυξη της
ανεξαρτησίας που υπεγράφη στο
La Paz (σημ. Βολιβία), η οποία
ξεκίνησε ένα κίνημα για την ανεξαρτησία που πολύ σύντομα εξαπλώθηκε σε όλες τις αμερικανικές
αποικίες της Ισπανίας. Στο Μεξικό
ξεχωρίζει η φιγούρα του Ισπανού
στρατηγού Iturbide, ο οποίος

προσχωρεί στην επανάσταση και
το 1821 εγκαθιδρύει τη μεξικανική
δημοκρατία. Μέχρι το τέλος του
1821 είχε απελευθερωθεί και το
μεγαλύτερο κομμάτι της Κεντρικής Αμερικής.

Χώρες Αφρικής
Μετά από το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο , με την ανάπτυξη
των αφρικανικών εθνικιστικών
κινημάτων, άρχισε η παρακμή
της κυριαρχίας των ευρωπαϊκών
KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

17

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Χώρα (Αφρική)

Έτος Ανεξαρτησίας

Ανεξαρτητοποιήθηκε από

Αγκόλα
Αίγυπτος
Ακτή Ελεφαντοστού
Αλγερία
Γκάμπια
Γκάνα
Γκαμπόν
Γουινέα
Γουινέα- Μπισσάου
Ερυθραία
Ζάμπια
Ζιμπάμπουε
Ισημερινή Γουινέα
Κένυα
Καμερούν
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
Κομόρες
Δημοκρατία του Κονγκό
Λαϊκή Δημοκρατία του
Κονγκό
Λεσότο
Λιβερία
Λιβύη
Μαδαγασκάρη
Μαλάουι
Μάλι
Μαρόκο
Μαυρίκιος
Μαυριτανία
Μοζαμβίκη
Μπενίν
Μποτσουάνα
Μπουρκίνα Φάσο
Μπουρούντι
Ναμίμπια
Νίγηρας
Νιγηρία
Νότια Αφρική
Ουγκάντα
Πράσινο Ακρωτήριο
Ρουάντα
Σάο Τόμε και Πρίνσιπε
Σενεγάλη
Σεϋχέλλες
Σιέρα Λεόνε
Σομαλία
Σουαζιλάνδη
Σουδάν
Τανζανία
Τζιμπουτί
Τσαντ
Τυνησία
Τόγκο

1975
1922/1956
1960
1962
1965
1957
1960
1958
1974
1993
1964
1980
1993
1963
1960
1960

Πορτογαλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Γαλλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Γαλλία
Πορτογαλία
Αιθιοπία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο
Αιθιοπία
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Γαλλία

1975
1960
1960

Γαλλία
Γαλλία
Βέλγιο
Δημοκρατία του Κονγκό
Γερμανία/ Νότια Αφρική
Γαλλία
Γαλλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Γαλλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Πορτογαλία
Γαλλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Βέλγιο
H.Π. Α
Γαλλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Μεγάλη Βρετανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Πορτογαλία
Βέλγιο
Πορτογαλία
Γαλλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο
Αγγλία/ Ιταλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Αίγυπτος/ Ηνωμένο
Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία

1966
1847
1951
1960
1964
1960
1956
1968
1960
1975
1960
1966
1960
1962
1990
1960
1960
1910/1961/1994
1962
1975
1962
1975
1960
1976
1961
1960
1968
1976
1964
1977
1960
1956
1960

κρατών και (με βάση την αρχή
της αυτοδιάθεσης) οι λαοί της
Αφρικής απέκτησαν την εθνική
τους Ανεξαρτησία, έχοντας πλέον
να αντιμετωπίσουν νέες μορφές
οικονομικής και πολιτιστικής
διείσδυσης.

ΣΥΓΧΡΟΝΑ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΑ
– ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΑ
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Υπάρχουν διάφορες περιοχές
ανά τον κόσμο που για λόγους
ιστορικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς, πολιτισμικούς ή ιδεολογικούς οργανώνουν έναν αγώνα
κατάκτησης των αιτημάτων τους
περί αυτονομίας. Η Καταλονία
κινείται βήμα-βήμα και εκμεταλλευόμενη τις συγκυρίες επεκτείνει ολοένα και περισσότερο την
αυτονομία και την αυτοδιαχείρισή
της. Στο βορειοδυτικό μέρος της
Ισπανίας βρίσκεται η Χώρα των

Βάσκων. Οι Βάσκοι διατηρούν
δύο αυτόνομες κοινότητες, την
Euskadi και τη Navarra και σε
αντίθεση με τους Καταλανούς, δε
διεκδικούν την αυτονομία αλλά
εξ αρχής και μέχρι και σήμερα
επιδιώκουν ανεξαρτησία. Επίσης
η Σκωτία και η Ιρλανδία ζητούν
να αποσχιστούν από το Ηνωμένο
Βασίλειο. Στο Βέλγιο η «ελιτίστικη» Φλάνδρα (ολλανδόφωνη)
ζητά την ανεξαρτησία της από τη
«φτωχή» Βαλλονία (γαλλόφωνη),
ενώ το Θιβέτ, το οποίο κατέλαβε
ο Μάο το 1950, προσπαθεί να
αποτινάξει από πάνω του την
Κίνα.

ΠΑΡΙΣΙΝΗ ΚΟΜΜΟΥΝΑ:
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Η σημαντικότατη αυτή απόπειρα
της εργατικής τάξης να πάρει στα
χέρια της την εξουσία – σε τοπικό
επίπεδο, καταργώντας τις συγκεντρωτικές δομές του κράτους,
δεν κράτησε περισσότερο από 72
ημέρες. Τα γεγονότα της Κομμούνας του Παρισιού δεν μπορούν
να διαχωριστούν από τα γεγονότα
του γαλλο-πρωσικού πολέμου
του 1870-71. Η Κομμούνα αναπτύχθηκε από το πολιτικό κενό που
προέκυψε από την συντριπτική
ήττα της Γαλλίας. Στις αρχές του
1871, οι Πρώσοι πολιορκούσαν
το Παρίσι, και την ίδια μέρα που
άλωσαν τη γαλλική πρωτεύουσα,
εκλέχτηκε ο κατηγορούμενος για
προδοσία Θίερσος στη θέση του
τέως αυτοκράτορα Ναπολέων Γ’.
Στις 18 Μάρτη του ίδιου χρόνου, ο
Θίερσος φοβούμενος την δύναμη
της πλειοψηφούσας εργατικής
τάξης του Παρισιού επιχείρησε
να αφοπλίσει τη ριζοσπαστικοποιημένη εθνοφρουρά της. Το
εγχείρημα απέτυχε. Μάλιστα, οι
Παριζιάνοι εξεγέρθηκαν και η
Εθνοφρουρά, εξελίχθηκε σε επαναστατική δύναμη. Αποφάσισε να
διεξαχθούν δημοτικές εκλογές
και μέχρι τότε, θα ενεργούσε η
ίδια ως κυβέρνηση, με τη βοήθεια
των μαρξιστών εργατών της Α’
Διεθνούς. Το Δημοτικό Συμβούλιο
που εκλέχθηκε λίγες ημέρες
μετά, έλαβε την ονομασία «Κομμούνα των Παρισίων» και ανέλαβε
τις εξουσίες τις Εθνοφρουράς,
εκπροσωπώντας ένα ευρύ ιδεολογικό φάσμα, από αστούς έως

Δικαστηρίου της Κοπεγχάγης,
που αναγνώριζε το δικαίωμα
χρήσης της Christiania από
το κράτος. Η κοινότητα, όμως,
υπάρχει και σήμερα, παρά τις
κρατικές πιέσεις και τη βούληση
των αρχών να απαλλοτριώσει τις
εκτάσεις. Εκτάσεις με ιδιαίτερη
ζήτηση εκ μέρους επιχειρηματιών
και εργολάβων, οι οποίοι, υπό το
παρόν καθεστώς, δεν μπορούν
να επέμβουν. Παρ’ όλα αυτά, τα
προβλήματα είναι ακόμη έντονα,
κυρίως αναφορικά με την καθαριότητα και τις συνθήκες διαβίωσης
των κατοίκων.

αναρχικούς. Η 28η του Μάη ήταν
η μέρα διάλυσης της Κομμούνας.
Οι αιμοσταγείς κρατικές δυνάμεις
του Θίερσου κατάφεραν να την
καταπνίξουν, ύστερα από άγριες
μάχες της διαβόητης «ματωμένης
εβδομάδας». Η Παρισινή Κομμούνα αποτελεί σημείο αναφοράς
για τα μετέπειτα κινήματα. Η παγκόσμια αριστερά την αποθεώνει
και την επικαλείται περήφανα.
Ο Καρλ Μαρξ την χαρακτήρισε
ως σύμβολο της εργατικής εξέγερσης κατά της αστικής τάξης
και ο Μιχαήλ Μπακούνιν ως την
καθαρή άρνηση του κράτους. «Η
Κομμούνα θα γιορτάζεται πάντα
σαν δοξασμένος προάγγελος
μιας νέας κοινωνίας.»

ΧΟΝΤΕΝΟΣΟΝΗ – ΜΙΑ
ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΤΟ ΓΑΛΑΤΙΚΟ
ΧΩΡΙΟ: ΑΚΟΜΗ
ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Κάπου στην Αρμορική, το 50 π.Χ.
ένα μικρό χωριουδάκι εξακολουθεί να παραμένει αυτόνομο
από την κυριαρχία των Ρωμαίων,
ενώ όλη η υπόλοιπη Γαλατία
έχει παραδώσει τα όπλα. Όλα
οφείλονται στο μαγικό φίλτρο
του Πανοραμίξ, που τους χαρίζει
υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά και
στην ευφυΐα του Αστερίξ, που με
τον Οβελίξ ταξιδεύουν, πολεμούν,
σκορπάνε τη γνώση και τις συνήθειές τους στους λαούς – ας μην
ξεχνάμε πώς έμαθαν το τσάι οι
Βρετανοί και οι Βέλγοι τις τηγανιτές πατάτες, γυρνάνε στα μέρη
τους με καινούργιες ανακαλύψεις
και νίκες και καταφέρνουν να
παραμείνει το Γαλατικό χωριό
ανεξάρτητο, στην αιωνιότητα!

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
«ΟΥΤΟΠΙΕΣ»/
ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΛΑΪΚΕΣ
ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΕ
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΝΤΟ
ΜΑΡΙΝΑΛΕΝΤΑ
Συμμετοχική δημοκρατία και
μια κοινότητα που αμφισβητεί
έμπρακτα το μονόδρομο του
καπιταλισμού. 2.645 κάτοικοι, una
utopia hacia la paz. Η Μαριναλέντα ανήκει στην Ανδαλουσία,
έχει μηδενικό δείκτη ανεργίας
και τα σπίτια της νοικιάζονται για
15€ το μήνα. 12.000 στρέμματα
γης απαλλοτριώθηκαν απο έναν

γαιοκτήμονα το 1986 υπέρ της
κοινότητας μετά από πολλούς
αγώνες. Σύντομα δημιουργήθηκε
και ο αγροτικός συνεταιρισμός,
από τον οποίο ζει σήμερα σχεδόν
όλο το χωριό. «Η γη δεν αγοράζεται, η γη ανήκει σε όλους», λέει ο
επί 31 χρόνια δήμαρχός της Χουάν
Μανουέλ Σάντσεθ Γκορντίγιο. Το
κοινοτικό συμβούλιο είναι αυτό
που παίρνει όλες τις αποφάσεις
για όλα τα ζητήματα και όχι ο
δήμαρχος «πολλά κεφάλια δίνουν
πολλές ιδέες», υποστηρίζει ο
ίδιος, ασκώντας αναμφισβήτητα
τεράστια επιρροή. Κανείς δεν
κοιτάει το προσωπικό του κέρδος
και κανείς δεν έχει πλεονεκτήματα. Η αστυνομία είναι ανύπαρκτη
και «Δόξα τω Θεό δεν έχουμε
παπά», είχε πει γελώντας ο
Γκορντίγιο. Η στέγαση, η εργασία,
ο πολιτισμός, η εκπαίδευση και
η υγεία αποτελούν στην πράξη
για τη Μαριναλέντα αναφαίρετο
δικαίωμα του κάθε ανθρώπου.
Ο καθένας, βέβαια, με τη σειρά
του προσφέρει τις υπηρεσίες του
στο συνεταιρισμό, εξίμισι ώρες
την ημέρα, από τη Δευτέρα ως
το Σάββατο. Όλοι ανεξαιρέτως
αμείβονται με 1200€ το μήνα και
τα επιπλέον έσοδα της κοινότητας δεν κατασπαταλώνται, αλλά

χρησιμοποιούνται από κοινού για
περαιτέρω επενδύσεις υπέρ αυτής. Στη Μαριναλέντα οι άνθρωποι ξέρουν να δουλεύουν και για
άλλες αξίες, και όχι αποκλειστικά
για το χρήμα, αποτελώντας ζωντανό παράδειγμα μιας κοινωνίας
που κατάφερε να αντισταθεί
και να γίνει οικονομικά βιώσιμη
χωρίς αρχηγούς και ευεργέτες,
θυμίζοντάς μας πόσο χρήσιμες
είναι οι διαδικασίες της άμεσης
δημοκρατίας. «Όταν η ουτοπία
επιβεβαιώσει τον κανόνα, βρίσκει το χώρο της στον υπαρκτό
ρεαλισμό». Γραφικό, ονειροπόλο
ή ακραία αριστερό; Μια ουτοπία
για την ειρήνη.

ΚΡΙΣΤΙΑΝΙΑ
Η κοινότητα της Christiania βρίσκεται στην Κοπεγχάγη. Πρόκειται
για μια παλαιά στρατιωτική βάση,
την οποία κατέλαβαν στις 26
Σεπτέμβρη του 1971 ομάδες νέων,
εμπνεόμενες από τους hippies
και τα κινήματα του Μάη του
’68. Η διοίκηση της κοινότητας
γίνεται άμεσα από τους ίδιους
τους κατοίκους, μέσα από τα
συμβούλια. Βασικές αρχές της
συμβίωσης είναι η απαγόρευση
στην κλοπή, στη χρήση όπλων,
στα αυτοκίνητα, στην ιδιοκτησία

και στα βαριά ναρκωτικά. Το
κράτος της Δανίας αναγνώρισε το 1973 την Christiania,
χαρακτηρίζοντάς την κοινωνικό
πείραμα. Αργότερα, αναγνώρισε
στην Christiania το δικαίωμα
χρήσης της γης, όχι όμως και το
δικαίωμα κτήσης της. Ωστόσο, οι
σχέσεις μεταξύ της ελεύθερης
κοινότητας και του κράτους δεν
είναι διόλου αρμονικές. Το κράτος
της Δανίας προσπαθεί εδώ και
πολύ καιρό να απομακρύνει
τους περίπου 850 κατοίκους από
την περιοχή. Η αστυνομία έχει
συχνή και έντονη παρουσία στην
Christiania εξ αιτίας του χασίς,
το οποίο πωλείται ελεύθερα στην
περιοχή. Πρόσφατη νομοθεσία
σχετική με τους όρους δόμησης
καθιστά παράνομα πολλά κτήρια
της Christiania. Μάλιστα, όταν
το 2007 οι δανικές αρχές επιχείρησαν να κατεδαφίσουν σπίτι
χαρακτηρισθέν αυθαίρετο, ξέσπασαν έντονες συγκρούσεις μεταξύ
κατοίκων και της αστυνομίας, που
διήρκεσαν ημέρες ολόκληρες και
αποτέλεσμα είχαν τη σύλληψη
και απομάκρυνση περί των 200
κατοίκων. Πολλοί μίλησαν για το
τέλος της κοινότητας, εφόσον,
μάλιστα, υπήρχε ήδη από το
2004 και απόφαση του Ανωτάτου

Πρόκειται για μια πολιτική ένωση
των Ινδιάνων της Βορείου Αμερικής. Η αρχή έγινε μάλλον στις
αρχές του 12ου αιώνα, οπότε ο
Μέγας Ειρηνοποιός (και αργότερα ο μαθητής του Hiawatha)
κάλεσε τις διάφορες φυλές να
σταματήσουν τους μεταξύ τους
πολέμους. Αποτέλεσμα ήταν οι
Μοχώκ, οι Ονέηντας, οι Ονοντάγκας, οι Καγιάγκας, οι Σενέκας,
και, αργότερα, οι Τουσκαρόρας
να ενωθούν πολιτικά συγκροτώντας την Ένωση των Έξι Εθνών
ή Ένωση των Haudenosaunee ,
ή Ένωση των Ιροκέζων. Η Ένωση
είναι τόσο παλαιά που η ιστορία
χάνεται μέσα στη μυθολογία.
Έχει στόχο να εγκαθιδρύσει την
ειρήνη και την αρμονία μεταξύ
των ινδιάνικων φυλών. Στηρίζεται
στον Μεγάλο Νόμο της Ειρήνης
που ενέκριναν όλες οι φυλές, και
αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα
πολύ προοδευτικό πολιτικό κείμενο: προκρίνει τις αρχές της ελευθερίας, της ισότητας, της άμεσης
συμμετοχής στα κοινά και της
αταξικής κοινωνίας. Αποφεύγεται
η ανάπτυξη κάθετης εσωτερικής
ιεραρχίας, ως πηγή συγκρούσεων.
Το Συμβούλιο κατήργησε την
ιδιοκτησία των κυνηγότοπων,
εγγυήθηκε την ασφάλεια όσων
εισέρχονταν στα εδάφη του, και
θέσπισε νόμους αναφορικά με
το κυνήγι. Και όλα αυτά είχαν
ως αφετηρία τις αρχές, τις αξίες
και τη νοοτροπία του ανθρώπου
που ζει σε αρμονία με τη φύση,
που υιοθετεί το πρότυπο του
φυσικού τρόπου ζωής. Γι’ αυτό
και το Συμβούλιο υπάρχει ακόμη
και σήμερα, αντιστεκόμενο στις
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΚΡΑΤΙΔΙΑ»
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Πιο μακριά από τις ιδέες της αντίδρασης στην κρατούσα πολιτική
κατάσταση και, συνεπώς, πιο μακριά και από την άσκηση έντονης
πολιτικής κριτικής, οι παρακάτω
περιοχές απολαύουν ορισμένη
αυτονομία και ορισμένα προνόμια
για διάφορους λόγους:

ΑΛΣΑΤΙΑ – ΛΩΡΡΑΙΝΗ
Σήμερα είναι δυο επαρχίες στο
βορειοανατολικό τμήμα της
Γαλλίας. Στο μεσαίωνα άλλαζαν
χέρια ανάμεσα σε Γερμανούς και
Γάλλους Αυτοκράτορες, για να
καταλήξουν στη Γαλλία περί τα
1770. Όμως, μετά την πτώση του
Ναπολέοντα Βοναπάρτη, η Λωρραίνη πέρασε στην δικαιοδοσία
της Πρωσίας και το 1871, μετά από
την ήττα της Γαλλίας στον Γαλλοπρωσικό πόλεμο συνενώθηκε
με την Αλσατία αποτελώντας το
κρατίδιο της Αλσατίας - Λωρραίνης, που διοικούνταν, αντίθετα με
τα άλλα Γερμανικά κρατίδια που
διέθεταν κοινοβούλιο, από διορισμένο κυβερνήτη. Το 1911 της
παραχωρήθηκε ένα σχετικό καθεστώς αυτονομίας. Το κρατίδιο
κήρυξε την ανεξαρτησία του λίγο
μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, για να κατακτηθεί
όμως λίγες μέρες αργότερα από
τους Γάλλους ήδη από την ημέρα
της ανακωχής, στις 11 Νοεμβρίου
1918. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου πέρασε
ξανά υπό γερμανική κυριαρχία το
1940, για να απελευθερωθεί τελικά από τον Αμερικανικό Στρατό
το 1944, οπότε και έγινε οριστικά
μέρος της Γαλλίας.

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
Ο Άγιος Μαρίνος αποτελεί ένα
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από τα μικρότερα κράτη του
κόσμου με περίπου 31.000 κατοίκους. Βρίσκεται στα κεντρικά της
ιταλικής χερσονήσου. Αναφέρεται
ως το παλαιότερο δημοκρατικό
κράτος στο κόσμο. Ιδρυτής είναι
ο Άγιος Μαρίνος, ένας χριστιανός
πρόσφυγας, που, προσπαθώντας
να ξεφύγει από το διωγμό του Διοκλητιανού, κατέφυγε σύμφωνα
με τη παράδοση το 301 σε αυτόν
το τόπο χτίζοντας μια εκκλησία.
Έτσι σχηματίζεται στα μέσα του
5ου αιώνα μια κοινότητα και εξαιτίας του απρόσιτου της περιοχής
διατηρεί την αυτονομία της. Το
1631 η ανεξαρτησία του Αγίου
Μαρίνου αναγνωρίζεται από τον
Πάπα ενώ αργότερα ο Τζουζέπε
Γκαριμπάλντι αποδέχεται εξίσου
την αυτονομία του κρατιδίου.
Έως και ο Ναπολέων ο ίδιος
αρνήθηκε να καταλάβει τη χώρα.
Η Γαληνότατη Δημοκρατία του
Αγίου Μαρίνου είναι η πρώτη
δημοκρατικά εκλεγμένη κομμουνιστική κυβέρνηση και διήρκεσε
από το 1945 έως το 1957. Σήμερα
κυβερνάται από δύο Διοικητές και
χαίρει σημαντικής οικονομικής
ανάπτυξης με κύρια πηγή τον
τουρισμό.

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΚΑΝΤΟΝΙΑ
Το ομοσπονδιακό κράτος της
Ελβετίας αποτελείται από 26
αυτόνομα κρατίδια (καντόνια).
Αξιοσημείωτη είναι η πολιτική
τους λειτουργία, αφού από το
Συνέδριο της Βιέννης το 1815,
οπότε και οι Μεγάλες Δυνάμεις
συμφωνούν στην ουδετερότητα της περιοχής, υιοθετείται
σύστημα άμεσης δημοκρατίας.
Δηλαδή, οι ίδιοι οι πολίτες, και όχι
αντιπρόσωποί τους, μπορούν να
εμποδίσουν την επιβολή ασύμφορων νόμων από το κοινοβούλιο,
ακόμα και να τροποποιήσουν
το Σύνταγμα. Σήμερα, η άμεση
δημοκρατία έχει περιοριστεί στα
καντόνια Appenzel, Innerrhoden
και Glarus.

ΑΝΔΟΡΡΑ – ΜΟΝΑΚΟ – ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ:
Τα παραπάνω ανεξάρτητα
κρατίδια είναι κατάλοιπα της φε-

ουδαλικής εποχής
και βρίσκονται στο
εσωτερικό άλλων
κρατών. Θεωρούνται φορολογικοί
παράδεισοι για
τράπεζες και επιχειρήσεις:
Το πριγκιπάτο του
Μονακό: συνορεύει με Γαλλία
και Ιταλία. Είναι
προσαρτημένο στη
Γαλλία και εκλέγει
τη δική του κυβέρνηση. Επίσημη
γλώσσα είναι τα γαλλικά και πολίτευμα η συνταγματική μοναρχία.
Το λιμάνι του Μόντε Κάρλο και το
καζίνο του, είναι γνωστά σ’ όλον
τον κόσμο.
Το πριγκιπάτο της Ανδόρρας:
είναι ένα μικρό κρατίδιο που
βρίσκεται μεταξύ Ισπανίας και
Γαλλίας. Ως εθνική γλώσσα
θεωρείται η καταλανική, ωστόσο
οι περισσότεροι κάτοικοι μιλούν
γαλλικά και ισπανικά. Αρχηγοί
του κράτους είναι από κοινού οι
εκάστοτε πρόεδρος της Γαλλίας
και ο επίσκοπος του Ουρχέλ,
παρότι από το 1993 θεσπίζεται ο
κοινοβουλευτισμός κι εκλέγεται
πρωθυπουργός.
Το πριγκιπάτο του Λιχνενστάιν:
απλώνεται ανάμεσα στην Αυστρία
και την Ελβετία. Λόγω της γεωγραφικής του θέσης, άφησε αδιάφορες τις Μεγάλες Δυνάμεις. Η
πρωτεύουσα του, αν και όχι η μεγαλύτερη πόλη, είναι το Βαντούζ.
Αντιπρόσωπος του κρατιδίου στο
εξωτερικό και συνάμα αρχηγός
του κράτους είναι ο πρίγκιπας και
πολίτευμα του η συνταγματική
μοναρχία.

ΒΑΤΙΚΑΝΟ – ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
Το Βατικανό είναι το μικρότερο
ανεξάρτητο κρατίδιο, ήδη από
το 1929, και η έδρα του Καθολικισμού. Τα πρωτεία του Πάπα
ενισχύθηκαν μετά την περίοδο
της κυριαρχίας του Καρόλου του
Μέγα, οπότε και δημιουργήθηκε
το ανεξάρτητο κράτος με το
όνομα «Κράτος της πόλεως του
Βατικανού». Αρχηγός του κράτους
είναι ο Πάπας. Το Βατικανό έχει
ανεξάρτητο οικονομικό σύστημα

και τις δικές του τράπεζες και
ο προϋπολογισμός των εισοδημάτων του αναφέρεται στα 252
εκατομμύρια δολλάρια.
Στην Ελλάδα, η μοναδική αυτόνομη μοναστική πολιτεία πήρε το
όνομά της πιθανότατα απ’ το 1144,
με χρυσόβουλο έγγραφο του αυτοκράτορα Αλεξίου Α’ Κομνηνού.
Ένας μύθος θέλει τον Άθω να
πέταξε ένα τεράστιο βράχο προς
τον Ποσειδώνα από τη Θράκη,
αλλά επειδή αστόχησε, ο βράχος
έπεσε στη θάλασσα και δημιούργησε έτσι το όρος. Άλλος μύθος
θέλει τη Δάφνη κατατρεγμένη
απ’ τον Απόλλωνα να βρίσκει
καταφύγιο στην περιοχή εκείνη,
για να προστατέψει την αγνότητά
της. Απ’ το 1878 το Άγιο όρος
εντάσσεται στο Ελληνικό κράτος
και ήδη απ’ το 1926 απαγορεύτηκε η είσοδος στις γυναίκες. Οι
μονές υπάγονται στην πνευματική
δικαιοδοσία του Οικουμενικού
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Η διοίκηση των μονών είναι
αυτόνομη, σύμφωνα δηλαδή με
εσωτερικό κανονισμό, τον οποίο
ψηφίζουν οι ίδιες οι μονές, ο
οποίος κατόπιν εγκρίνεται απ’ την
Ιερά Κοινότητα.
ΣΥΝ-ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ: Θοδωρής
Ηλιόπουλος, Βασίλης Γεωργόπουλος, Νάντια Κατή, Φώτης
Ηλιόπουλος, Δώρα Κοροβέση,
Νίκη Πλιακογιάννη, Αθανασία
Γεωργοπούλου, Νεφέλη Λημναίου, Ελένη Μανώλη, Χριστίνα Ζαρκαλίου, Τατιάνα Κίρκχοφ

Κ

φωτό: Δώρα Κοροβέση

ΗΠΑ και στον Καναδά. Οι Ιροκέζοι
αρνούνται επίμονα την ιθαγένεια
του Αμερικανού ή Καναδού
πολίτη, πασχίζουν να ανακτήσουν
τα δικαιώματά τους. Πρόκειται
άλλωστε για μια φυλή με ιστορία
70.000 και περισσότερων χρόνων!

Bitches Brew

άποιες νύχτες βλέπω έναν
απαράλλακτο εφιάλτη:
ότι γεννήθηκα σ’ αυτό
το μετέωρο σπίτι αναπνέοντας
το μετέωρο του αέρα μέσα του
και μέσα μου, ότι καταπράυνα τα
συναισθήματα μικρός κλείνοντας
την πόρτα του δωματίου μου και
έπεφταν οι σοβάδες έτσι ποιητικά
όπως στα κείμενα που διαβάζαμε
για να δώσουμε πανελλήνιες,
έπεφτα όλο και πιο χαμηλά, περνούσα τις υπόγειες κατασκευές,
τα τούνελ και τα βαγόνια του
μετρό και έφτανα την ασφυξία
μέσα από τα μάτια των υπόγειων
περαστικών. Το ραδιόφωνο όλο
έχανε το σήμα και το έφτιαχνα,
η κεραία διαλυόταν στο χέρι μου
και οι φακοί μου κόντευαν να
εκτοξευθούν από τις κόρες των
ματιών μου στην οθόνη του υπολογιστή. Παρατηρώντας ίσως μια
φωτογραφία, κάτι τελοσπάντων.
Άκουγα τους ήχους να τρίζουν τα
δόντια μου και σήκωνα το κεφάλι

μου τεντώνοντας τους μυς όσο
πιο πολύ μπορούσα – το τικ που
κανείς δεν πήρε ποτέ χαμπάρι.
Κρατώντας ψηλά το κεφάλι για
ένα δευτερόλεπτο ή και δύο,
άκουγα νόμιζα τις προσταγές του
χρόνου.
Ο χρόνος περνάει και αγγίζει ό,τι
βρει μπροστά του, ενοχλητικά
όπως στο λεωφορείο. Ο χρόνος
ξοδεύει τις στιγμές σε ασημαντότητες, παίρνει κουράγιο από τα
σχήματα του λόγου και της ζωής
που καθιερώσαμε και υποδηλώνει ή μάλλον δηλώνει το σωστό
και το μετά.
- Your senseless hate. Πού το
άκουσα αυτό; Δε θυμάμαι. Νομίζω μέσα σε αυτό το μετέωρο σπίτι έγινα μετά από τόσες
νύχτες κι εγώ μετεωρίτης. Οι
εφιάλτες που χάριν ευκολίας και
αφωνίας έγιναν απλώς όνειρα. Η
δύναμη της συνήθειας.
Και η τυπική συζήτηση του μέσου

όρου:
- Πώς αγαπάς;
- Πολύ. Υπερβολικά.
- Πώς σε αγαπούν;
- Λειψά.
Όλα όσα είναι λειψά, αυτά ανακυκλώνουμε σε σκέψεις. Τα γεμίζουμε ρεύμα και τα εκτοξεύουμε
στον ουρανό. Γεμίζουμε σελίδες
τετραδίων με μουτζούρες και
γκραβούρες σπιτιών σε πόλεις.
Γινόμαστε φόντο και λεπτομέρεια
ενός πλάνου. Ο χωρισμός και ο
αποχωρισμός χωρίζονται μόνο
απ’ το χέρι που κινεί το πιόνι. Ένα
απ’ τα δύο χρώματα, δύο απ’ τα
τέσσερα στοιχεία κάθε φορά,
σηκώνεις το χέρι όχι για να πεις
παρών αλλά απών.
- Τι ζητάς από τους ανθρώπους;
- Ξέρω ‘γω;
- Τι θα ήθελες να ζητήσεις από
τους ανθρώπους;
- Χρωμοσώματα.
Δώρα Κοροβέση
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Αργία Μήτηρ Τό σων και Τόσων
Π

άλι άργησα. Και δεν
έπρεπε να αργήσω
σήμερα. Οποιαδήποτε
άλλη μέρα, αλλά όχι σήμερα.
Δηλαδή, πάντα αργώ, αλλά και
σήμερα; «Γιατί ρε φιλαράκι,
τί είναι σήμερα;». Αγνοώ
αυτές τις παρεμβολές. Δε
συνδιαλέγομαι, μονόλογος
είναι. Εντάξει; Κι όποιος
έχει πρόβλημα ή τραβά
κανά ζόρι, για να μιλήσω
και στη γλώσσα σας, να μη
διαβιβάσει το παρακάτω... Ε,
εννοώ να μην το διαβάσει.
Με διέκοψε ο τύπος – ή
μήπως είναι γυναίκα, δε
θυμάμαι. Τέλος πάντων,
αν δεν είναι γυναίκα, είναι
αδερφή. Αν είναι γυναίκα,
στο τέλος του κειμένου
θα αφήσω ένα τηλέφωνο.
Πάντως, με διέκοψε κι έχασα
τη ροή της σκέψης μου και
χρησιμοποίησα και λάθος
λέξη. Πού είχα μείνει;
Αρχικά έμενα στη Σαρρή,
αριθμός 15 ή 25. Έπειτα πήγα
στη Ζωοδόχου Πηγής. Και η
καθημερινότητα με πνίγει.
Είχε προσπαθήσει κι η Αλίκη
να με πνίξει, αλλά δεν την
άφησα. Τώρα δοκιμάζει άλλα
βίτσια, όπως να ακούει από
τα μάτια. Η καθημερινότητα,
λοιπόν. Μεγάλο βάσανο.
Συνεχής πίεση. Τουλάχιστον
αν ήμουν ποιητής, θα είχα
τρόπους διαφυγής. Θα είχα
συνηθίσει στην ποίηση. Αλλά,
δεν είμαι. Ούτε του εκδότη
μου δεν αρέσουν καλάκαλά τα έργα μου. Ευτυχώς
πείθεται εύκολα ότι είναι έργα
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εκείνου, κι έτσι τα εκδίδει.
Βάζει και το όνομά μου, ως
ψευδώνυμό του! Μιλάμε για
απίστευτο τύπο. Άσε που
είναι και υπογραμμός. Πιο
συγκεκριμένα, Υπογραμμός.
Είναι το επώνυμό του. Από
εκεί και μόνο καταλαβαίνεις...
Ωστόσο, τον χρειάζομαι τον
μπαγάσα. Τέτοιο κορόιδο πού
θα ξαναβρώ (βέβαια, κι εσύ
διαβάζεις ακόμα!)! Και ένα
πράγμα λέει τον ενοχλεί. Οι
αργίες. Αρχικά εννοούσε τις
αργίες που καταλαβαίνουμε
όλοι. Και τον παρηγορούσα
συχνά. Τον έπαιρνα τηλέφωνο
και του έλεγα για παράδειγμα:
«Ελάτε κύριε Υπογραμμέ,
μην κάνετε έτσι, σήμερα δεν
είναι αργία, είναι απεργία».
Φυσικά, την Πρωτομαγιά
γινόμουν πιο πιστευτός.
Τελικά βάφτιζε όλες τις αργίες
απεργίες, και όσες έπεφταν
άνοιξη αλλεργίες, όπως κάτι

καλόγεροι βαφτίζουν το
κρέας ψάρι ή Πετράκη. Οι
σεξιστές! Δεν μπορούσαν να
το πούνε Μαίρη, που πίνει και
σαν ψάρι. Τέλος πάντων. Ο
κ. Υπογραμμός ξεπερνούσε
το πρόβλημά του, και πλέον
άρχισε να μην τον ενοχλεί
τίποτα. Δεν ήταν όμως του
χαρακτήρα του. Δεν ήταν του
τύπου του Υπογραμμού να
μένει απαθής, ανενόχλητος
μπροστά σε όλα. Έτσι, μου
λέει μία μέρα: «Με έπιασε
πάλι!». Εγώ νόμισα πώς
εννοούσε το βήχα, αλλά δεν
πρόλαβα να ρωτήσω. «Με
έπιασε πάλι το θέμα μου, οι
αργίες». «Μισό λεπτό να πάρω
τον παιδίατρο τηλέφωνο».
«Ποιο παιδίατρο άθρωπέ
μου» (ξέχασα να σας πω
ότι δεν έλεγε το «ν»). «Τον
Παπαχατζηνικολακόπουλο»,
«Τί μου λες τώρα, ρε
σύ» (είδατε ο μάγκας, δε

χρησιμοποιούσε πολλές
λέξεις με «ν», ακριβώς επειδή
δεν μπορούσε να το πει) «δε
χρειάζομαι παιδίατρο. Απλώς
είμαι πολύ τσαντισμέ’ος».
«Καλά, πώς γίνεται να μη
λέτε το «ν»; Και το «ντ» το
λέτε κανονικ...» «Είμαι πολύ
τσαντισμέ’ος, λέω!» «Μα,
κύριε Υπογραμμέ, γιατί είστε...
τέλος πάντων, τσαντισμέ’ος,
μη νιώθετε και άβολα...
Σήμερα δεν είναι αργία»
«Αλλά άργησες. Δύο λεπτά.
Στο εξής μη αργήσεις πάλι.
Τσαντίζομαι με τις αργίες».
Και επειδή του χαζού δεν του
αρέσουν οι... αργίες, έπρεπε
εγώ να έχω το νου μου, μην
κι αργήσω. Αναρωτιέμαι, τί
θα γινόταν αν αργούσα σε
αργία. Κι όμως, ξέρετε τί λένε;
Όχι αυτοί. Οι άλλοι. Αν και
ίσως οι άλλοι να είναι αυτοί,
ή αυτοί να είναι οι άλλοι. Ή οι
άλλοι να είναι άλλοι από τους
άλλους, και αυτοί να μην είναι
παρά αυτοί. Ωραίαααα. Τέλος
πάντων, λένε ότι το 18,1% των
ερωτώμενων δεν ανακυκλώνει
ποτέ. Τί μπορούσα να κάνω
εγώ, όμως; Αν πήγαινα και με
έβλεπε έτσι, καθυστερημένο,
ο Υπογραμμός θα έλεγε «Αν»
ή μάλλον «Α’ ξα’αργήσεις,
θα θυμώσω ιδιαίτερα πολύ».
Και τότε θα του έλεγα κι εγώ:
«Καλά, καλά, πες νι». Και τί
με νοιάζει πού θυμώνει, θα
ρωτήσει κάποιος. Εύλογη
ερώτηση και ακόμη πιο ακόμη
ευλογότερη απορία, για να
κάνουμε και ένα σχόλιο για
την οικονομική κρίση. Δεν με

πολυένοιαζε.
Απλώς, όταν
θυμώνει δεν
γράφει το «ω».
Και είναι εκείνος
που εκδίδει τα
έργα μου!
Σκεφτόμουν,
λοιπόν, για
ώρα, τί να του
πω; Άργησε το
λεωφορείο, ή
το τραίνο ή το
τρόλευ, ή το
καράβι! Αλλά,
τί λέω, δεν
πηγαίνω στη
δουλειά με το
καράβι. Άργησε
ο σωφέρ; Ούτε.
Δεν έχω αμάξι,
με τα πόδια πηγαίνω.
Άρα, τί μένει; Άργησαν
τα πόδια μου προφανώς.
Αλλά δε θα έπιανε. Του
τη σπάνε οι αργίες, και
θα του δικαιολογηθώ ότι
άργησα επειδή άργησε κάτι
άλλο; Αυτό μας κάνει δύο
αργίες! Δύο θυμοί, δηλαδή.
Την πάτησα, έπρεπε να
σκεφτώ κάτι άλλο. Και όσο
σκεφτόμουν τόσο φόρτωνα
και θύμωνα, και έλεγα τί
άδικος που είναι ο τύπος,
κοτζάμ Υπογραμμός να μη
δέχεται να αργώ λίγο. Η
αλήθεια είναι πως το είχα
παρακάνει. Σε πέντε ημέρες
είχα αργήσει δώδεκα φορές
– γιατί πήγαινα κι έφευγα κι
έπρεπε να ξαναπάω. Αλλά
μόνο οι δύο τελευταίες
τον είχαν ενοχλήσει τον

Υπογραμμό.
Ωστόσο, δεν
ήθελα να το ρισκάρω,
δεν έπρεπε να τον τσαντίσω
πάλι σήμερα.
Και μου ήρθε η ιδέα!
Πήγα λοιπόν στο γραφείο.
Και δώστου γκρίνια ο
Υπογραμμός, και άργησες,
και ντροπή, και μα, και μου.
Ψυχραιμότατος εγώ, του
λέω: «Είστε ο κ.Υπογραμμός;
Μου έχει πει τα καλύτερα
ο δίδυμος αδερφός μου».
«Ο δίδυμος... αδερφός...
Ώστε»... «Ναι, ξέρετε, δεν έχει
αργήσει, δεν έχει αργήσει
καθόλου, διότι δε θα έρθει
σήμερα, οπότε δεν άργησε,
ναι; Και, μάλιστα, με έστειλε
να σας ζητήσω για δουλειά».

Και
εκεί
πίστεψα
πως πήγαιναν όλα
μπόμπα. Μπομπέξ. Θα είχα
δύο χαρακτήρες στη δουλειά,
θα αργούσα τον καθέναν
όποτε ήθελα. «Ο αδερφός
σας άργησε ‘α μου πει ότι
έχει δίδυμο αδερφό. Είμαι
έξαλλος! Προσλαμβά’εστε,
αλλά μη’ αργήσετε ποτέ!
Ακούτε; Ποτέ;». Και την ώρα
εκείνη, αποφάσισα πως
καλύτερα στο καλειδοσκόπιο
παρά στον Υπογραμμό, κι ας
είναι ωραίος ο τύπος.
Θοδωρής Ηλιόπουλος
KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
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Μερικές φορές νιώθεις ευλογημένα τυχερός που κουβεντιάζεις όμορφα
και ουσιαστικά με έναν άνθρωπο που σε έχει σημαδέψει ευχάριστα.
Ακολουθεί η συνομιλία με τη Λένα Πλάτωνος.

φωτό: Κωνσταντίνος Πρωτοπαππάς

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Όπως, Κατερίνα
Κι έχω ένα σπίτι

στο χρώμα της μάνας μου
Κι όλο γνωρίζω
Παιδιά που μου λένε συνέχεια ένα ποίημα
Ίδιο όπως όλα,
Για λιβάδια και αρώματα, βελούδα.
Υποσχέσεις σε έντοκα λόγια,

Λένα
Πλάτωνος

Βάσανα σε απόσταγμα μελιού
Κι όλο πήγαινα μαζί τους
Δοκίμαζα το σάλιο τους
Τέντωνα το μπράτσο μου στην αγκαλιά των.
Μα πριν καλά-καλά κάτσω,
Δε με δέχονταν όπως πριν,
Δε με πρόσεχαν όπως πριν,
Ούτε με φίλαγαν όπως πριν,
Μόνο με γάμαγαν,
Μα όχι όπως πριν.
Δε μου τραγούδαγαν όπως πριν,

Ποιος είναι ο σύγχρονος ήχος
για εσάς;
Ο σύγχρονος ήχος είναι ηλεκτρονικός και όλα τα παράγωγα του.
Οι πειραματισμοί οφείλουν να
γεννάνε ιδέες. Έτσι προχωράει η
μουσική.

Τι μας ετοιμάζετε αυτήν την
περίοδο;
Ετοιμάζω ένα νέο project,που θα
ανέβει αρχές Δεκέμβρη στο Παλλάς πάνω στο έργο του Καβάφη,
με τη συνεργασία του μεγάλου
Δημήτρη Παπαιωάννου. Θα είναι
μία μουσικοθεατρική παράσταση,
ένα show με ζωντανή μουσική.
Είμαι πολύ ευχαριστημένη από τις
έως τώρα ιδέες που έχουμε.

Μετά από τόσους δίσκους και
μία μεγάλη πορεία, νιώθετε την
ίδια διάθεση για δημιουργία;
Είναι περίεργοι οι καιροί που
ζούμε…
Στους δίσκους μου έχω γράψει
ιστορία με αίμα. Η δημιουργικότητα είναι κάτι που υπάρχει πάντα
μέσα σου.

Πώς ορίζετε τη δημιουργικότητα;
Είναι μία διαδικασία που προκύπτει από μόνη της όταν καταλαγιάσουν τα πράγματα μέσα σου.
Τότε, ανάβει μια εσωτερική φλόγα,
όταν δηλαδή ανοίγεις τη ψυχή σου
και βάζεις τα ερεθίσματα σου για
προσάναμμα.

Πώς βλέπετε την Ελλάδα να
αλλάζει;
Δεν βλέπω αλλαγή. Δεν ξέρω
τι μπορεί να αλλάξει. Εγώ κάνω
πάντα τη δουλειά μου, δίχως να
επηρεάζομαι. Ένας καλλιτέχνης
οφείλει να κάνει αυτό για το οποίο
ετάχθη. Οι μεταβολές που είναι να
γίνουν θα γίνουνε. Στην Ελλάδα
υπάρχει μια προσκόλληση στους
μεγάλους. Η νέα γενιά αναζητεί
προσωπική αντίδραση, σαν τις
παλαιότερες. Και έτσι θα γίνεται ο
κύκλος των επαναστάσεων.

Ποια η γνώμη σας για την
κοινωνία της τεχνολογίας; Πού
νομίζετε θα οδηγήσει;
Είναι περίεργα τα πράγματα.
Στην χούντα, όσο περίεργο και αν
ακούγεται, οι άνθρωποι ήρθανε πιο
κοντά. Δεν υπήρχε ο υπολογιστής,
ο οποίος τελικά δεν διαφέρει από
την τηλεόραση τόσο πολύ. Το
μόνο που κερδίζεις είναι η εύκολη
πληροφόρηση, όχι όμως η γνώση.
Ο υπολογιστής οδηγεί και σε
αύξηση της εγωπάθειας. Παλιά ο
κόσμος διάβαζε και έτσι κράταγε
πιο εύκολα τον εγωκεντρισμό του
χαμηλά. Και οι ίδιοι οι άνθρωποι
ήταν λιγότερο εγωκεντρικοί, στα
όλα τους.

Συμφωνώ απόλυτα. Ο κόσμος
σας έχει συνδέσει πάρα πολύ
με μια μεγάλη μορφή της Ελλάδας, το Μάνο Χατζιδάκι. Ποια η
γνώμη σας γι αυτόν;

ψεύτικα. Υπάρχουν μερικά πράγματα, εξαιρετικά ταλαντούχα, που
χάνονται. Οι Electric Litany είναι
μια άρτια περίπτωση για παράδειγμα.Ανακάλυψη του Μάλαμα, ο
οποίος έχει μεγάλο ένστικτο.

Ο Χατζιδάκις ήταν μια φοβερά
χαρισματική προσωπικότητα. Είχε
πολλά καλά στοιχεία μαζί και την
τύχη να συνδέεται διαπροσωπικά
με τον Καραμανλή και για αυτό δοκίμασε να μπει στον κρατικό μηχανισμό. Εκεί πέρα, δεν μπόρεσε να
το αντέξει ο αναρχοαστισμός του.
Τεράστια προσωπικότητα πάντως.

Θα παίζατε ποτέ το ρόλο του
«Χατζιδάκι»; Να προτείνετε
δηλαδή πράγματα στον κόσμο;

Εσείς εάν σας γινόταν ανάλογη
πρόταση, θα μπαίνατε στον
κρατικό μηχανισμό;
Ποτέ. Δεν μπαίνω στον κρατικό
μηχανισμό. Είμαι κολλημένη με
το σοσιαλισμό. Δεν είμαι ΠΑΣΟΚ
ή κάτι τέτοιο. Ίσως ανακαλυφθούν
νέες οδοί κάποτε και αλλάξουν
τα πράγματα. Πιστεύω ότι ο
καπιταλισμός είναι μια μεγάλη
κοινωνική αρρώστια, παρόμοια με
τον καρκίνο. Η μόνη διάσωση είναι
ο αληθινός σοσιαλισμός,ο οποίος
ίσως υπάρξει μετά την κατάρρευση
του τωρινού σοσιαλισμού. Κάτι που
ούτε ο Μαρξ δεν θα είχε σκεφτεί.
Και όλα αυτά, αν δεν μας προλάβουν οι κλιματικές συνθήκες.

Πώς βρίσκετε το επίπεδο της
τέχνης στην Ελλάδα;
Πολύ χαμηλό και με στεναχωρεί.
Χωράει πολλή κουβέντα. Χτες
πήγα σ’ ένα θεατρικό πολυδιαφημισμένο και απογοητεύτηκα. Όλα
είναι πολύ φτιασιδωμένα, πολύ

Αν αξίζει κάτι τον κόπο, θα ήμουν
διατεθειμένη να το κάνω. Με τον
δικό μου τρόπο βέβαια.

Κι έβγαλα ασπίδες...
Εδώ και δύο χρόνια
Σέρνομαι ανάμεσά τους
Μα δε με κάνουν ό,τι θέλουν
Διότι πλέον δεν αναζητώ τίποτα
Από αυτή την κάστα.
Κάθομαι σε ίσκιους
Σε μέρη που η βοήθεια φαντάζει

Το μέλλον πως διαγράφεται για
εσάς πολιτικά και κοινωνικά;
Η κρίση πώς επηρεάζει τον
πολιτισμό;

Γραφιστική δυσλειτουργία

Το μέλλον διαγράφεται δυσοίωνο.
Σε πολλά επίπεδα. Η νεολαία οφείλει στον εαυτό της την επανάσταση. Η κρίση, φτιαχτή ή όχι, μπορεί
να βγει σε καλό. Η πίεση οργανώνει και οξύνει την εφευρετικότητα
του ανθρώπου. Ενδεχομένως, να
προκύψει κάτι καλό.

πιο κουρασμένη από αυτούς

Κα Πλάτωνος, σας ευχαριστώ.

Μου περισσεύουν σάλια,

Παρακαλώ.

Ευχές,

Παίρνω τον εαυτό μου για ύπνο
Υποσχόμενη να γυρίσω
Να τους ρευτώ
στα μούτρα
Όταν η δεύτερή μου μπίρα
θα ‘χει πια τελειώσει.

Σκέρτσα,
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΟΘΗΚΕ
ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.
ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ
Η ΛΕΝΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΙΛΗΣΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟ
(ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΟ «ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ»)

Επιμέλεια-συνέντευξη:
Σπύρος «Chino» Σαμαράς

Αλλοφροσύνη.
Δεν περιμένω,
Προσδοκώ.
Γι αυτό,
Γαμιέμαι με το σύμπαν μου,
Και μόνο.
Κωνσταντίνος Πρωτοπαππάς
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ΓΡΑΦΕΣ

ρει ένα βίωμα έξω απο τα όρια του
φύλου. Η Ορλάντο κι ο Ορλάντο,
σοφή και άπειρη, περιπετειώδης
και ρομαντική, αποζητά ό,τι θα επιθυμούσε οποιοσδήποτε άνθρωπος
σε όλο τον ρου της ιστορίας: μια
γεμάτη ζωή και μια αδελφική ψυχή
για να την μοιραστεί.

Κοκκινού Ανδρομάχη

Η… περίπτωση
της Τζέιν Όστιν

ΦΥΛΑ
Τα φύλα είναι δύο, αλλά
στη λογοτεχνία είναι πολύπολύ περισσότερα. Αγόρι,
κορίτσι, άντρας, γυναίκα,
ομοφυλόφυλος, αμφιφιλόφιλος, ερμαφρόδιτος,
παιδί, ηλικιωμένος, ηλικιωμένη… μικρή επιλογή
τίτλων ενδοσκοπικότατων
κειμένων!
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Ορλάντο, Βιρτζίνια Γουλφ
Αν ο Thoreau δικαίως επέμενε «to
live life to the fullest, to suck out all
the marrow of life», κι αν μια ζωή
είναι υπερβολικά σύντομη για να βιώσεις όλα όσα ονειρεύεσαι, να ερωτευτείς και να κυνηγήσεις ασύδοτα,
να περάσεις τα όρια του χρόνου
και να βιώσεις την ύπαρξή σου όχι
ως κάτι βαρύ και στέρεο, αλλά ως
κάτι ρευστό κι εξελισσόμενο, τότε
ο Ορλάντο- κι αργότερα η Ορλάντοέζησε όπως πάντα επιθυμούσες.
Η σχετικότητα με την οποία βιώνεται η πραγματικότητα αναλογικά με
τα στενά όρια του σώματος προσδίδει στην ίδια της τη ζωή μια σταδιακή ελαφρότητα, που ποτέ δεν
καταλήγει σε ρηχότητα: η κοινωνική
ενοχή είναι πια ασήμαντη, ενώ η καθολική εμπειρία που συγκεντρώνει
από τη μεταβάσή της, της προσφέ-

Να ασχολείσαι με τις γυναίκες και
τα προβλήματά τους το 18ο αιώνα
είναι μάλλον ασύνηθες. Πόσο
μάλλον όταν τα βιβλία σου καταδεικνύουν την εξάρτηση των γυναικών
απ’ τους άντρες, μέσα από ίσως
κωμικές καταστάσεις, που όμως
αντικατοπτρίζουν το ρεαλισμό της
εποχής, τονίζοντας την αναγκαιότητα του γάμου για την εξασφάλιση
κοινωνικού κύρους και οικονομικής
ασφάλειας. Η ίδια η Τζέιν Όστιν παρόλα αυτά, δεν παντρεύτηκε ποτέ.
Στα περισσότερα βιβλία της οι γυναίκες έλκονται αρχικά από λάθος
άντρες, μέχρι τελικά να καταλήξουν
στο σωστό, όπως στην «Περηφάνια
και προκατάληψη» και στο «Πειθώ»,
με τρανταχτή εξαίρεση την « Έμμα»
που αγνοεί τα επίμονα προξενιά,
διαμαρτυρόμενη ίσως έτσι για τους
περιορισμούς που υπόκειται μια
γυναίκα. Άλλες ηρωίδες, όπως οι
αδερφές Ντάσγουντ, στο «Λογική
και Ευαισθησία» καταφέρνουν,
ύστερα από ερωτικές απογοητεύσεις, να βρουν τελικά τη χρυσή
τομή μεταξύ της κοινής σκέψης και
του αγνού συναισθήματος. Ο ρεαλισμός που χρησιμοποιεί η Αγγλίδα
συγγραφέας, σε συνδυασμό με την
ενασχόληση της με θέματα ηθικής,
αποτέλεσε την αφετηρία για τη
σταδιακή θεμελίωση του ρεαλισμού
τον 19ο αιώνα.

Τατιάνα Κίρχοφ

Μωρό μου, Γιάννης Μαρής
Το «Μωρό μου» είναι ένα απ’ τα λίγα
ερωτικά μυθιστορήματα του Γιάννη
Μαρή, στο οποίο ο συγγραφέας
αφηγείται με φοβερή λεπτομέρεια
και βάθος τα αισθήματα ενός μεσήλικα άνδρα για μία μικρή κοπέλα.
Εκείνη από την αρχή του έτρεφε
μεγάλη συμπάθεια. Εκείνος απ’ την
άλλη της φερόταν τυπικά με την
τρυφερότητα που θα άρμοζε σε
έναν άνθρωπο της ηλικίας του. Δεν
τολμούσε να της ανοίξει την καρδιά

του, ήταν δύο κόσμοι διαφορετικοί,
δύο κόσμοι που για εκείνον δεν
μπορούσαν να ενωθούν όχι μόνο
γιατί έτσι επέτασσε η κοινωνία αλλά
γιατί το έλεγε η λογική του. Ήξερε
πως δεν θα μπορούσε να δώσει,
όσο ένας συνομήλικος της, την
ευτυχία που τόσο πολύ άξιζε αυτό
το 18χρονο πλάσμα. Τα πράγματα
όμως αλλάζουν. Η μικρή θα τον
ερωτευτεί παράφορα, κάτι που ο
ίδιος δεν το περίμενε καθόλου. Μάλιστα η κατάσταση μέλλει να γίνει
ακόμα πιο περίπλοκη όταν εντελώς
ξαφνικά θα μπει στο παιχνίδι μία
άλλη αυτή τη φορά όχι κοπέλα αλλά
γυναίκα.... Η ανατομία της αντρικής
ψυχοσύνθεσης.

Ελένη Μανώλη

Τα ψάθινα καπέλα,
Μαργαρίτα Λυμπεράκη
Ίσως οι περισσότεροι να έχουν
συνδέσει αυτό το βιβλίο με τα
εφηβικά τους χρόνια, μια περίοδος
που ο χαρακτήρας και οι επιθυμίες
αλλάζουν. Και όχι άδικα. Ωστόσο,
στα «ψάθινα καπέλα» η συγγραφέας, μέσα από την οπτική γωνία των
τριών πρωταγωνιστριών, εκτός από
την εφηβεία πραγματεύεται την
σχέση των δύο φύλων. Το θέμα της
υποταγής της γυναίκας στον άντρα
μέσω του γάμου, η ελευθερία και
ο έρωτας βασικοί άξονες. Γυναικείοι χαρακτήρες που δηλώνουν
συμφωνία στις συμβάσεις της
εποχής έρχονται σε αντίθεση με τις
γυναίκες που δεν θα διστάσουν να
κάνουν την επανάστασή τους. Διαφορετικές γυναίκες. Διαφορετικές
συμπεριφορές. Οι άντρες, μέσα από
το γυναικείο φακό, εμφανίζονται
επιπόλαιοι με παιδαριώδη συμπεριφορά, επιφανειακοί αλλά ταυτόχρονα και ως αντικείμενα του πόθου
των γυναικών του μυθιστορήματος.
Εντέλει, στο βιβλίο επισημαίνεται
ότι οι επιλογές, τα όνειρα και οι
επιθυμίες των ανθρώπων μπορούν
να καθορίσουν τις γενικότερες
διανθρώπινες σχέσεις, που όπως
φαίνεται δεν είναι σταθερές.

ΚΡΙΤΙΚΕΣ
«Με λένε Ευρώπη»
φωνάζει ο Καπλάνι

αναδύθηκε ένα γονίδιο που χρόνια
ταξίδευε incognito σε προγονικά
σώματα από την Μικρασιατική
Προύσα. Η Κάλλι μεγάλωνε ως
κορίτσι. Όμως σημάδι μιας διττής
ύπαρξης στην παιδική της ηλικία
ήταν το φιλί στο στόμα με ένα
άλλο κορίτσι. Ωστόσο άρχισε να
αμφισβητεί την ταυτότητά της στην
εφηβεία, οπότε και έμοιαζε ολοένα
και λιγότερο με εκκολαπτόμενη
γυναίκα, λατρεύοντας πρώτα κρυφά
και μετά φανερά το «Σκοτεινό Αντικείμενο» του πόθου της, γένους
θηλυκού . Η ετυμηγορία από τα
χείλη του ειδικού την στιγμάτισε:
«Άρρεν... όρχεις... υποσπαδιακό
πέος... ερμαφρόδιτος». Η Κάλλι
μεταμορφώθηκε σε Καλ αρνούμενη
οποιαδήποτε επέμβαση για να γίνει
«φυσιολογική» και διαμόρφωσε μια
ιδιαίτερη σεξουαλική ταυτότητα. Ο
Καλ σίγουρος μέσα στην διαφορετικότητά του τελικά ανακάλυψε τον
δρόμο για την «φυσιολογική ζωή»
που όλοι οι «φυσιολογικοί» γύρω
του πασχίζουν να εξασφαλίσουν.

Σοφία-Μαρία Παλόγλου
Τσεκάρεις επίσης: Τζέφρυ Ευγενίδης, Αυτόχειρες Παρθένοι, το
πρώτο σαγηνευτικό μυθιστόρημα
του συγγραφέα καταπιάνεται
επίσης με διεξοδικό τρόπο με τα
δύο φύλα, κοιτώντας μέσω των
έφηβων αγοριών το γυναικείο
ψυχισμό.

Μετά την επιτυχία που γνώρισε
το «Ημερολόγιο Συνόρων» (αφού
μεταφράστηκε στα Πολωνικά,
Δανέζικα και Αγγλικά), ο Αλβανός
δημοσιογράφος και συγγραφέας
Γκαζμέντ Καπλάνι συνεχίζει ανεξάντλητα να εκπλήσσει ευχάριστα
τους αναγνώστες του, Αλβανούς
και μη, αυτή τη φορά με το νέο
του βιβλίο «Με λένε Ευρώπη»
Ο Καπλάνι γράφει για έναν
ηλικιωμένο Αλβανό μετανάστη ο
οποίος αποφασίζει να επιστρέψει
στην Αλβανία, στα Τίρανα το 2041.
Τα Τίρανα έχουν όμως αλλάξει
και δεν έχουν καμία σχέση με την
πόλη που ο ηλικιωμένος έζησε
παλιότερα. Η πρωτεύουσα είναι
γεμάτη μετανάστες από κάθε
άκρη της γης. Αμέσως, ο ήρωας
φέρνει στη μνήμη του την δική
του προσαρμογή στην Ελλάδα.
Πολύ περίτεχνα, συγγραφέας
κινείται στους χώρους της πραγματικότητας και της μυθοπλασίας.
Στο αφήγημα ο αναγνώστης
φλερτάρει με το σήμερα και το
αύριο, τη Δύση την ανατολή και
πάει λέγοντας.
Στο βιβλίο συμπεριλαμβάνονται
αληθινές μαρτυρίες μεταναστών.
Όπως λέει και ο ίδιος, « Γιατί να
έκανα καινούριες; Τι θα έλεγα επιπλέον;». Αναμένουμε όλο αγωνία
για το τρίτο και τελευταίο μέρος
της τριλογίας που ξεκίνησε με το
«Ημερολόγιο».

Χριστίνα Ζαρκαλίου

Άνθρωπος σε πτώση,
Ντον Ντελίλλο
Το ένα εκ των δύο κορυφαίων
μυθιστορημάτων για την 11η
Σεπτεμβρίου δεν έχει τις αφηγηματικές ιδιομορφίες και καινοτομίες του «Εξαιρετικά Δυνατά
και Απίστευτα Κοντά» του Φόερ,
διαθέτει όμως μεγάλη γκάμα χαρακτήρων, και πάνω απ’ όλα πολύ
σφιχτοδεμένη περιγραφή των
γεγονότων. Οι ζωές που παρακολουθούμε γίνονται μάρτυρες της
αμερικανικής πραγματικότητας σε
όλα τα επίπεδα, η ψυχογράφηση
– ειδικά στους διαλόγους – είναι
καθηλωτική, η σύγχρονη ζωή σε
όλο της το μεγαλείο με αφορμή
την περίφημη φωτογραφία του
“falling man” ενός από τους
ανθρώπους που απαθανάτισε
ο φακός να πηδούν από τους
ουρανοξύστες μετά τη σύγκρουση. Προτιμήστε το πρωτότυπο,
η μετάφραση χάνει πολύ από το
γοργό ρυθμό της αφήγησης που
αφήνει, κυριολεκτικά, τη γεύση
των καπνών στο στόμα.

Δώρα Κοροβέση

Δήμητρα Γκίτσα

Middlesex, Τζέφρυ Ευγενίδης
Το ασημένιο κουτάλι της γιαγιάς
Δεισδαιμόνας αναφώνησε «Αγόρι!».
Η διάγνωση του Δρ. Φιλ διαβεβαίωσε «Κορίτσι!». Η Κάλλι Στεφανίδη
αντίκρυσε το φως. Μαζί της
KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
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Φίλε πρωτοετή, βαρέθηκες να μην είσαι κουλ; Να μιλάνε οι άλλοι για τους Autobahn
και να μην ξέρεις ποιοι είναι; Να ακούς ονόματα όπως Thom Yorke, Jack White, Mike
Patton ή Gil Scott Heron και να ξινίζει η φάτσα σου; Τώρα φίλε αναγνώστη, γίνε και
εσύ ο ΕΞΥΠΝΑΚΙΑΣ ΠΡΩΤΟΕΤΗΣ με μόνο 87 δίσκους σε μία χρονιά! Ακολουθεί η απόλυτη μουσική
λίστα πρωτοετών που θέλουν να μπουν στη τρόικα μουσικής μάθησης! Δίσκοι για όλες τις καταστάσεις. Κομμάτια, ευτυχισμένος ενώ νιώθεις αστείρευτη τη δύναμη στα μπράτσα σου, κουρασμένος όσο
δεν πάει, μεθυσμένος, χώμα από κατάχρηση παθών ή με προβληματισμούς περί θεών, δαιμόνων και
πολιτικής ή ακόμη αγάπης και ατέρμονου
Προδέρμ. Σημαντική Σημείωση: Δεν
σου προτείνουμε καλλιτέχνες
ή τραγούδια. Προτείνουμε
ολόκληρους δίσκους! Εσύ,
το ηχοσύστημα σου, καφές και τσιγάρα ή κρασί
ή κάτι λιγότερο κακό για
την υγεία σου και ένας
δίσκος τη φορά. Από
την αρχή μέχρι το τέλος σε μια συνεχόμενη
ακρόαση. Όπως πρέπει!
Και από κει και πέρα το πας
όπου θες... Μουσική για το
πρώτο σας έτος από το Καλειδοσκόπιο:

ΗΧΟΙ

Closer - 1980

Sons of Kyuss - 1990

DGreen Day

Emperor

DMichael Jackson

DRobert Johnson

Dookie - 1994

Lift Your Skinny Fists Like

Thriller - 1982

The completed Recordings

DNIN

Antennas to Heaven -

DBlack Flag

- 1990

Downward spiral - 1994

2000

Slip it in - 1984

DFaith No More

DPavement

DThe White Stripes

DTom Waits

Live at the Brixton Acad-

Crooked Rain, Crooked

White Blood Cells - 2001

Raindogs - 1985

emy - 1991

Rain - 1994

DQueens of the Stone

DRun DMC

DPearl Jam

DPortishead

Age

Raising Hell - 1986

Ten - 1991

Dummy - 1994

Songs for the Deaf - 2002

DThe Smiths

DRed Hot Chili Peppers

DThe Smashing Pump-

DThievery Corporation

The Queen Is Dead - 1986

Blood Sugar Sex Magik -

kins

The Richest Man in Baby-

DBeastie Boys

1991

Mellon Collie and the Infi-

lon - 2002

Licensed to ill - 1986

DMr. Bungle

nite Sadness - 1995

DDub Incorporation

DGuns N Roses

Mr. Bungle - 1991

DRadiohead

Diversite - 2003

Appetite for Destruction -

DPantera

The Bends - 1995

DYeah Yeah Yeahs

1987

Vulgar display of Power -

DGZA

Fever to tell - 2003

DTom Waits

1992

Liquid swords - 1995

DBrian Wilson

DDjango Reinhardt

Sgt. Peppers lonely Hearts

DNeil Young

Born to Run - 1975

Franks Wild Years - 1987

DKRS-One

DBjörk

Smile - 2004

Djangology - 1949

Club band - 1967

After the Gold Rush - 1970

DThe Residents

DD.R.I.

Return of the Boom Bap -

Post - 1995

DArcade Fire

DMiles Davis

DThe Velvet Under-

DThe Rolling Stones

The third Reich ‘N’ Roll - 1975

Crossover - 1987

1993

DSublime

Funeral - 2004

Kind of Blue - 1959

ground

Sticky Fingers - 1971

DDizzie Gillespie

DAutobahn

DMelvins

Sublime - 1996

DDamian Marley

DHowlin’ Wolf

The Velvet Underground &

DGil Scott Heron

Swing low, Sweet Cadillac

Nagelbett - 1987

Houdini - 1993

DTool

Welcome to Jamrock -

Howlin’ Wolf - 1962

Nico - 1967

Pieces of a Man - 1971

- 1976

DPublic Enemy

DWu-Tang Clan

Αenima - 1996

2005

DThe Kinks

DThe Zombies

DPink Floyd

D(The) Ramones

It takes a Nation of Millions

Enter the Wu-Tang (36

DBuena Vista Social

DMars Volta

Kinks - 1964

Odessey and Oracle - 1968

Meddle - 1971

Ramones - 1976

to hold us back - 1988

Chambers) - 1993

Club

Frances the Mute - 2005

DBob Dylan

DThe Who

DDavid Bowie

DElvis Costello

DPixies

DAerosmith

Buena Vista Social Club -

DBeirut

Highway 61 Revisited - 1965

Tommy - 1969

The Rise and Fall of Ziggy

This Year’s Model - 1978

Doolittle - 1989

Get A Grip - 1993

1997

The Flying Club Cup - 2007

DBeach Boys

DJohnny Cash

Stardust and the Spiders

DTalking Heads

DMudhoney Boiled Beef

DThe Offspring

DMassive Attack

Pet Sounds - 1966

Johnny Cash at San Quen-

from Mars - 1972

More Songs About Build-

& Rotting Teeth - 1989

Smash - 1994

Mezzanine - 1998

tin - 1969

DBob Dylan

Τους Δίσκους σέρβιραν:

DThe Jimmy Hendrix

ings And Food - 1978

DThe Cult

DJeff Buckley

DSigur Rοs

Αθανασία Γεωργοπούλου,

Experience Are you experi-

DThe Stooges

Blood on the Tracks - 1975

DFunkadelic

Sonic Temple - 1989

Grace - 1994

Agaetis Byrjun - 1999

enced? - 1966

Fun House - 1970

DPatti Smith

Παύλος Πετρής,

One Nation Under a

DSonic Youth

DNick Cave

DElvis Presley

Σπύρος Σαμαράς,

DThe Mothers of In-

DThe Kinks

Horses - 1975

Groove - 1978

Goo - 1990

Let Love in - 1994

Sunrise - 1999

Lola Versus Powerman and

DQueen

DThe Clash

Νάντιας Κατή, Μανόλης

vention

DFugazi

DJamiroquai

DMuse

Χατζηγιαννάκης, Δάφνη

Freak Out! - 1966

the Moneygoround, part

A night at the opera - 1975

London Calling - 1979

Repeater - 1990

The Return of Space Cow-

Showbiz - 1999

DThe Beatles

one - 1970

DBruce Springsteen

DJoy Division

Παπανικολάου, Χριστίνα

DKyuss

boy - 1994

DGodspeed You!Black

Ζαρκαλίου
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

The Art of being a woman in Art
Την δική τους πραγματικότητα, όπως αυτές την αντιλαμβάνονται, αποτυπώνουν στα έργα τους και οι υπόλοιπες γυναίκες
δημιουργοί. Μια πραγματικότητα της γυναικείας καθημερινότητας του 20ου και 21ου αιώνα που διαφέρει από τις μέχρι
τότε αναπαραστάσεις την γυναικείας μορφής. Από τις άγιες φιγούρες του Raffaello και τις Αφροδίτες του Botticelli και
μετέπειτα του Velasquez, έως τις σαγηνευτικές εξωτικές γυναίκες του Ingres και του Gauguin, τις πόρνες των καμπαρέ
του Lautrec και τις μικρές χορεύτριες του Degas, η γυναικεία μορφή συνδέεται άμεσα με τις αντιλήψεις του Ωραίου, του
Υψηλού και την προσπάθεια αποτύπωσης της Τελειότητας. Η Γυναίκα άλλοτε ως μητέρα, ως ερωμένη ή φίλη και άλλοτε
ως αποτέλεσμα προσπάθειας προσωποποίησης ιδανικών αξιών, αποτέλεσε Μούσα για πολλούς δημιουργούς.
Φαίνεται όμως πως όλα αυτά αλλάζουν με τις διεκδικήσεις των γυναικείων κινημάτων. Η επανάσταση που λαμβάνει
χώρα στην Τέχνη, από γυναίκες, αρχικά για τις ίδιες τις γυναίκες και ύστερα για όλη την κοινωνία, δείχνει την όχι και τόσο
ιδανική πραγματικότητα. Η εκμετάλλευση της Γυναίκας από τα ΜΜΕ και την διαφήμιση, η μητρότητα και το δικαίωμα
αυτοδιάθεσης του γυναικείου σώματος είναι θέματα που απασχόλησαν πολλές δημιουργούς. Γυναίκες όπως η Frida
Kahlo, η Louise Bourgeois, η Βarbara Κruger αλλά και πολλές άλλες, τόλμησαν να ασκήσουν κριτική στον τρόπο που η
κοινωνία αντιλαμβάνεται τον ρόλο (ή μάλλον τους ρόλους) της γυναίκας. Δήμητρα Γκίτσα

«Δεν ζωγραφίζω όνειρα ή εφιάλτες ζωγραφίζω την δική μου πραγματικότητα». Frida Kahlo

Ζωγραφική: Frida KahloΣπασμένη κολόνα
Η Frida Kahlo, ούσα γυναίκα, δε
βλέπει τον εαυτό της ως κάτι
«άλλο», στο οποίο αξίζει να εξιδανικεύσει τη μορφή. Ασχολείται,
λοιπόν, με τον εσωτερικό κόσμο,
και την εξωτερίκευση του πόνου
και των συναισθημάτων. Ιδιαίτερα
στο έργο της «Σπασμένη Κολώνα»,
το οποίο αποτελεί και αυτοπροσωπογραφία, απουσιάζει κάθε
εξιδανίκευση της μορφής της.
Παρομοιάζει τη σπονδυλική της
στήλη με ετοιμόρροπη κολώνα, ενώ
καρφιά σημαδεύουν ολόκληρο το
κορμί της. Δεν είναι απορίας άξιο το
πώς έφτασε να ζωγραφίζει σκηνές
που αποπνέουν τόσο πόνο. Η Frida,
εξ αιτίας ενός ατυχήματος που
είχε σε νεαρή ηλικία, στερήθηκε τη
μητρότητα και αναγκαζόταν να υπο-
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βάλλεται συχνά σε πολύ οδυνηρές
επεμβάσεις, οι οποίες την ανάγκαζαν να παραμένει σε ακινησία επί
μήνες. Η ζωγραφική αποτέλεσε γι’
αυτήν διέξοδο…

Βασιλική Βελωνά

Γλυπτική: Louise Bourgeois
– Maman
«Εκεί στα όνειρά μας δημιουργείται
το συνταρακτικό ερώτημα για κάθε
αράχνη, που μας αγαπά για να μας
παγιδεύσει ή που αγαπούμε επι-

διώκοντας την παγίδευση μας απ’
αυτή;» ‘Maman’, η τεράστια αράχνη
της Louise Bourgeois, ύμνος στη γυναίκα, στη μητέρα και στην ερωμένη. Προστατευτική και επικίνδυνη.
Η μεγάλη αγκαλιά της είναι και μια
παγίδα σ’ αυτή. Τα γλυπτά της L.B.
μου δίνουν την αίσθηση του σταθερού και όχι του εφήμερου, σταθερή
αγάπη, σταθερός φόβος, σταθερά
υλικά, σταθερές αξίες. Νιώθω προστατευμένη. Η τέχνη της διαπνέεται
απο έναν προσωπικό, συμβολικό
κώδικα, ένα λεξιλόγιο αινιγματικό
με χαρακτηριστική γυναικεία
γλυπτική γλώσσα, που γκρεμίζει τα
πατριαρχικά στερεότυπα. Τα υλικά
της ποικίλα και ευμετάβλητα- ξύλο,
μέταλλο, λάτεξ, πέτρα, ύφασμα, γύψος μας σπρώχνουν πιο πέρα απο
τα όρια της γλυπτικής. Σεξουαλικός
υπαινιγμός και έργα προκλητικά
άμορφα, στα οποία η ανατομία έχει
καταργηθεί πλήρως. Τα μπρούτζινα
όμως γλυπτά της μεταδίδουν μια
παράξενη πλαστικότητα και κίνηση.
Παρά το ότι η σταδιοδρομία της
χαράχτηκε τα τελευταία 70 χρόνια,
το έργο της θεωρείται σύγχρονο
και καίριο. Είναι η καλλιτέχνις που
μεταφέρει τα συναισθήματά της
στα υλικά των γλυπτών της. Δε
δημιουργεί τον εαυτό της θεσμό
αλλά την έκφραση του εαυτού της.
Μια γυναίκα.
Louise Bourgeois-ριζοσπαστική
εικαστικός, γεννημένη στο Παρίσι
το 1911.

Νίκη Πλιακογιάννη

Φωτογραφία: Βarbara
Κruger - Your Body is a
Battleground
Με τη σύνθεση φωτογραφιών,
κυρίως από περιοδικά ευρείας
κυκλοφορίας, και συνθημάτων, η
«montage artist» Barbara Kruger
προωθεί το καλλιτεχνικό της motto
«Δουλεύω με εικόνες και λέξεις,
γιατί έχουν την ικανότητα να προσδιορίζουν το ποιοι είμαστε και ποιοι
δεν είμαστε». Στο έργο της «Your
body is a battleground” (1989) για
παράδειγμα, η φωτογραφία του
προσώπου ενός μοντέλου χωρίζεται
σε δύο αντιθετικά τμήματα, ενώ
στο κέντρο ξεχωρίζει σε κόκκινο
πλαίσιο το σύνθημα. Έτσι επισημαίνεται πως στο βωμό του εκάστοτε
αισθητικά όμορφου και ιδανικού,
το σώμα κάθε γυναίκας που
ακολουθεί τα δημοφιλή πρότυπα,
μετατρέπεται σε ένα πεδίο μάχης,
με την πίεση που ασκείται ώστε η
εικόνα της να συμβαδίζει με αυτά.
Η επιλογή αυτή της Kruger συνάδει
με την ευρύτερη προσπάθειά της
να προβάλλει και να κατακρίνει την
διαρκή πάλη για έλεγχο και δύναμη
που χαρακτηρίζει την σύγχρονη κοινωνία, επικεντρώνοντας τα θέματά
της στο φεμινισμό, την προσωπική
ανεξαρτησία, την αντίθεση προς
τα φυλετικά στερεότυπα και τον
καταναλωτισμό.

Child που έχει εκπομπή μαγειρικής
ευρείας τηλεθέασης. Η Rosler
κάνει τα σκεύη να θυμώσουν και να
δραπετεύσουν από την τυραννική
αναφορά τους, με το πιρούνι να
τρυπάει βίαια τον αέρα και το χτυπητήρι αυγών να κοπανάει το άδειο
μπολ με νεύρα. Απομονωμένη και
στιγμιοτυπική αναβίωση κάθε καταπιεσμένης θηλυκής στιγμής στην
κουζίνα και πολεμική καταγγελία
της σημειολογικής συστηματοποίησης της γυναίκας. Το βίντεο
τελειώνει. 2010. Τα σκεύη έχουν
επαναφυλακιστεί, παραμένουν
δραπέτες ή συμβιβάστηκαν?

Αγγελική Ρούσσου

Κόμικς: Naoko Takeuchi –
Sailormoon

Αναστασία Τριανταφύλλου

Ήρθα, Είδα, Έγραψα…

Αμαλία Βλάχου

Gender Show: μια έκθεση
του Ινστιτούτου Γκαίτε

Ανδρομάχη Κοκκινού

Video Art: Martha Rosler
- The semiotics of the
kitchen
1975/ Η.Π.Α./ δεύτερο κύμα
φεμινιστικού κινήματος/ κουζίνα
σπιτιού. Η Martha Rosler πίσω από
τον πάγκο της κουζίνας (αλλά και
πίσω από την όλη οπτικοακουστική
δημιουργία), φοράει την ποδιά της
αργά και σταθερά και στη συνέχεια
αναδεικνύει μαγειρικά σκεύη
λέγοντας τι σκεύος είναι το καθένα.
Ειρωνεία και παρωδία προς την Julia

την ατάκα «θα σε τιμωρήσω στο
όνομα του φεγγαριού», όμως πάντα
κάτι θα σου θυμίζει. Όλα ξεκίνησαν
όταν η Naoko Takeuchi έγγραψε
το «Codename: sailor V». Η ιδέα
ήταν να δημιουργήσει ένα comic
με τις περιπέτειες ενός κοριτσιού
με μαγικές δυνάμεις στο διάστημα.
Όταν προτάθηκε για σειρά στην τηλεόραση το σενάριο τροποποιήθηκε
και προστέθηκαν άλλοι χαρακτήρες
και έφτιαξαν μία ομάδα ενάντια
στις δυνάμεις που θέλουν να καταλάβουν το Γαλαξία (επικό ε;). Έτσι
το 1992 γράφτηκε το comic «Sailor
Moon» και δύο μήνες αργότερα
έγινε σειρά που αποτελείται από πέντε κύκλους (200 κάτι επεισόδια).

σεξουαλικότητα ως
έκφραση ελευθερίας
σε αντίθεση με την
πολιτική και κοινωνική
πραγματικότητα. Και
οι τέσσερεις ζουν
και εργάζονται στην
Γερμανία, δυο από
αυτές όμως κατάγονται από Βουλγαρία
και Τουρκία, και διαπραγματεύτηκαν έτσι
ζητήματα όπως την
ρήξη των ταμπού, και
τον ρόλο της γυναίκας
που ζει διχασμένη
ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς της Ανατολής
και της Δύσης. Άλλα
θέματα που θίχτηκαν
επίσης είναι η σχέση
άνδρα-γυναίκας, θρησκευτικοί και κοινωνικοί περιορισμοί και
ακόμη σεξουαλικές
φαντασιώσεις. Όχι πάντοτε σαφές
ως προς τα μηνύματα που επεδίωκε
να περάσει και πολλές φορές αθυρόστομο έως και σοκαριστικό, το
έργο των τεσσάρων γυναικών ήταν
χρωματισμένο με την υποκειμενικήπροσωπική τους οπτική και σου
άφηνε την αίσθηση ότι «κάτι» σου
έχει ξεφύγει. Ωστόσο, κάποια τμήματά του πετύχαιναν να κεντρίσουν
το ενδιαφέρον και να αποτελέσουν
εξαιρετικά κοινωνικά σχόλια.
Μεταξύ αυτών το υλικό της Pepa
Hristova σχετικά με τον θεσμό των
«Ορκισμένων Παρθένων» (“Sworn
Virgins”). Ένα ευχάριστο, επιμορφωτικό ταχύρυθμο για όσες από
εμάς, τις φεμινίστριες της τέχνης,
περνούσε ο δρόμος μας εκείνο το
διάστημα από την οδό Ομήρου.

Ξανθά κοτσίδια να σέρνονται,
γαλάζιες ματάρες, γιαπωνέζικη
σχολική στολή, καρδούλες φιόγκοι
και πάνω απ’ όλα νάζι! Ναι αγαπητέ
αναγνώστη μόλις περιγράφηκε το
απόλυτο κοριτσίστικο (τότε) πρότυπο - η Sailor Moon! Μπορεί να μην
πρόβαρες ποτέ στον καθρέφτη σου

Gender Show – Τέσσερεις καλλιτέχνιδες από τη Γερμανία: Nezaket
Ekici, Grit Hachmeister, Pepa
Hristova, Patricia London Ante
Paris. Με αυτόν τον τίτλο διεξήχθη
η ως άνω ομαδική έκθεση, από
14 Μαΐου έως και 20 Ιουλίου στο
Ινστιτούτο Γκαίτε. Με φωτογραφίες, βίντεο, περφόρμανς, έργα
δισδιάστατης και τρισδιάστατης
τέχνης παρουσιάστηκε ανοιχτά και
με ανελέητο ρεαλισμό από τις τέσσερεις καλλιτέχνιδες ο ρόλος της
γυναίκας, και κυρίως η γυναικεία
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ανάμεσα στις γραμμές

Ένα γεγονός. Δύο πρωταγωνιστές.
Στο ίδιο σημείο, την ίδια στιγμή.
Δυο κόσμοι συναντώνται για λίγο.
Βιώνουν το ίδιο γεγονός.
Βιώνουν το ίδιο γεγονός όμως;
Η απάντηση αχνοφαίνεται
αν διαβάσουμε ανάμεσα
στις γραμμές.
Τόπος:
Φανάρια στη Λένορμαν και Καβάλας
Χρόνος:
Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010
Ώρα: 15:10 περίπου
Γεγονός: Ανεπιτυχής προσπάθεια
πλανόδιου μετανάστη να καθαρίσει
το τζάμι του πράσινου Opel Insignia
Άντε να πιάσει κόκκινο! Δε θα
ξανάρθω Λένορμαν και Καβάλας.
Θα πω στο αφεντικό να με στείλει
αλλού. Κάπου που να προλαβαίνω
να κάνω τη δουλειά μου σαν άνθρωπος. Βαρέθηκα με την ψυχή στο
στόμα. Άσε που οι οδηγοί εδώ είναι
πάντα εκνευρισμένοι. Φταίει που βλέπουν μπροστά
τους την έξοδο της Αθήνας, αλλά ποτέ δε φεύγουν.
Άντε να πιάσει κόκκινο! Στο λιμάνι του Σουδάν πριν
τρία χρόνια, ψάχνοντας ευκαιρία να χωθώ σε κανα
πλοίο που ανέβαινε την Ερυθρά, ένιωθα πάντα
έτσι. Τώρα, δε νιώθω τίποτα. Τώρα, μόνο εύχομαι
να κρατήσει το κόκκινο λίγο ακόμα. Άντε να πιάσει
κόκκινο! Κι αυτός ο ήλιος! Και στο Σουδάν έκανε
ζέστη, αλλά εκεί δεν ξεροστάλιαζα μες στο λιοπύρι.
Ήμουν άρχοντας, με τη γυναίκα μου, με τις κόρες
μου, με το χωραφάκι μου, την αγελάδα μου και την
καλύβα μου. Καταραμένοι αντάρτες. Άντε να πιάσει
κόκκινο! Πρέπει να κάνω καλή είσπραξη σήμερα. Το
αφεντικό είπε ότι θα μου κρατήσει το βραδινό γιατί
χτες δεν έφερα πολλά. Να ‘μαι λέει πιο πιεστικός
και να κλαίγομαι. Στους Έλληνες αρέσει να σε λυπούνται, λέει. Θα ξέρει αυτός τα χούγια της ράτσας
του. Άντε να πιάσει κόκκινο! Από νότια βλέπω να
μαζεύονται μαύρα σύννεφα. Για μπόρα το πάει,
τουλάχιστον, ας ρίξει χώμα. Όχι τίποτα άλλο, να
αντιστέκονται λιγότερο οι οδηγοί, να γίνει η ζωή
μου λίγο πιο εύκολη. Για μία μέρα. Έπιασε κόκκινο!
Λίγο το τζάμι να καθαρίσω κυρία. Έλα ακόμα κι αν
δε θες, σε παρακαλώ. Καλά. Πίσω είναι ταξί. Άστο
δεν πάω καν. Προχτές, ο ταρίφας βγήκε με ένα
παλούκι στα χέρια. Κι εγώ δε θέλω να πεθάνω στην
Ελλάδα. Με περιμένουν στο Σουδάν. Στον κύριο να
πάω; Κάτι άλλο σκέφτεται, δε μου δίνει σημασία.
Άμα προλάβω ν’ ακουμπήσω το σφουγγάρι στο
παρμπρίζ δε θα φωνάζει άλλο. Μόνο, μην ανάψει
ακόμα πράσινο. Καταραμένο πράσινο.
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«Άντε γαμήσου μωρή καριόλα!» ακούγεται
από το διπλανό αμάξι. Πλάκα μου κάνεις! Ε
ρε όρεξη που ‘χει ο κόσμος... Να μαλώνει
στις τρεις το μεσημέρι για μαλακίες... Εγώ
και να με τράκαραν τώρα, ούτε κουβέντα
δεν θα άρθρωνα. Θα κοιτούσα απλά τον
άλλο και θα έφευγα. Όταν έχεις ξυπνήσει
για εκατομμυριοστή φορά από τις έξι και
έχεις δουλέψει σαν σκυλί, δεν σου μένει και
πολλή ενέργεια στις τρεις το μεσημέρι. Αλλά
αυτό δεν θα γίνεται για πολύ ακόμα. Τέρμα
τα δίφραγκα. Θα φύγω από την μαλακία.
Δεν θα κάθομαι εγώ να δουλεύω για 700
ευρώ με φουλ υπερωρίες για μια ζωή. Τέλος
της σεζόν έφυγα. Θα παραιτηθώ. Θα κάτσω
μέχρι καλοκαίρι να βγάλω κανένα λεφτό
για το δάνειο και μετά χαιρετώ! Και αυτό το
φανάρι πόση ώρα θα κάνει ν’ ανάψει; Έχει
και τόση κίνηση... Δεν θα προλάβω με τίποτα
τον διαχειριστή για τα λεφτά. Και από εκεί θα
φύγω. Μας πίνουνε το αίμα με το νοίκι και το
πετρέλαιο. Μόλις ξεμπλέξω με την δουλειά
και το δάνειο για το κωλοάμαξο, θα φύγω και
από εκεί. Θα πάω κάπου μακριά. Φιλοθέη,
Ψυχικό, Παλλήνη. Αυτές είναι περιοχές. Στην
ανάγκη παίρνω ένα δεύτερο δάνειο. Με την
καινούρια δουλειά που θα βρω, θα τα βολέψω όλα. Ο μπροστινός γιατί δεν προχωράει
τώρα; Αν είχα όρεξη θα πατούσα λίγη κόρνα.
Θα το πουλήσω και αυτό. Θα πάρω μηχανάκι
που πάντα ήθελα. Από παιδί ήθελα μηχανάκι. Θα το πάρω. Δεν θα κολλάω ποτέ στην
κίνηση. Θα είμαι γρήγορος και θα χαίρομαι
που θα φυσάει ο αέρας το πρόσωπό μου. Αν
και καλό είναι να φοράω κράνος. Αρκεί να
φύγω από την μαλακία τη δουλειά και από το
σπίτι. Μετά όλα θ’ αλλάξουν. Ίσως να πάνε
καλύτερα τα πράγματα και με την Δέσποινα.
Όλα θ’ αλλάξουν. Άσε ρε αδερφέ τώρα το
τζάμι, αυτό μας μάρανε!

Αλέξανδρος Γεωργόπουλος
Αθανασία Χαντζή

