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EDITORIAL

_ _ _ _ _ _ _ _  και ξερό ψωμί * 

Μερικές φορές δυσκολεύομαι 
να βρω την αρχή. Να ‘χεις τη 
μέση, την παράμεση, το τέλος 

και να σου λείπει η αρχή! Δεν είναι κι εύ-
κολο πάντως. Να θες δηλαδή να μάθεις 
ποιός κερατάς μας ξεζούμισε πρώτος, 
ποιός από δαύτους τα πρωτόκανε μαντά-
ρα και να μην τον βρίσκεις. Αυτός, όποιος 
και να ‘ναι, μάλλον είχε μυριστεί πως δυ-
σκολεύονται κι άλλοι να βρουν την αρχή 
κι ήξερε τι έκανε. Τα μάζεψε απ’ όπου 
μπορούσε κι ύστερα κρύφτηκε πίσω από 
την αρχή του και λούφαξε. Βέβαια, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, αν ήταν μόνο 
η αρχή σκάρτη, δε θα πείραζε και τόσο. 
Εμάς όμως μας ‘τύχαν όλοι τζούφιοι κι 
άμα ένα μάτσο τζούφιοι ρίχνουν τα φται-

ξίματα αναμετάξυ τους, άντε εσύ να βρεις την αρχή! Και τώρα πάλι γεμίσαμε δερβέ-
ναγες. Δερβέναγες απ’ τις Γερμανίες, απ’ τις Γαλλίες, από παντού. Μπουχτίσαμε και 
μ’ αυτούς... Κόψε από ‘δω, κόψε από ‘κει, δανείσου, ξαναδανείσου και ξεχρέωνε και 
δούλευε και από ανθρωπιά μηδέν, ούτε ψίχουλο. Σάμπως τους νοιάζει; Αυτοί όπως 
το πάνε θ’ αρχίσουν να μας τρατάρουν παντεσπάνια. Δε μας παρατάνε καλύτερα να 
ησυχάσουμε; 
Εγώ ένα ξέρω: Εδώ Καλειδοσκόπιο. Αμ πως.  Ό, τι νιώθουμε γράφουμε, κι άμα υπάρ-
χουν στυλά και πληκτρολόγια συνεχίζουμε. Δεν περιμένουμε να μας χαρίσουν τίποτα,  
άλλωστε δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Δίνουμε οι ίδιοι τόπο στην ελευθερία μας. Κι 
έτσι, με αυτό το τεύχος το Καλειδοσκόπιο κλείνει τα 11. Μέχρις εδώ έχει ζήσει απανω-
τούς Ψυχρότατους Πολέμους μεταξύ κυβερνήσεων και ανθρώπων, έχει ακούσει τρεις 
πρωθυπουργούς και άπειρα ψέματα. Τώρα περνάει, σα να λέμε, στην προεφηβική ηλι-
κία. Οι ορμόνες του αρχίζουν να χορεύουν καρσιλαμάδες, οι σελίδες του να ερωτεύο-
νται και να γίνονται «ελεύθερες», χωρίς φόβο αλλά με πάθος. 
Ελευθερία στις σελίδες αυτές θα πει περισσότερη φαντασία, θα πει γέλιο, θα πει πως 
έχει να πει πολλά. 

 * ας βρει ο καθένας την αρχή του 		 	 	 	 	 	 																																
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Νάντια	Κατή
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Τί τρέχει 
με τους πτωχούς 

τω πνεύματι;

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

Νo reason keeping 
your Μonkey 
colorless

Δεν έχω καμιά απάντηση τόσο πρωί.
δεν ξέρω δυστυχώς που βγάζει κανένας δρόμος

και καμιά πορεία
το μόνο που έχω εμπειρικά κατανοήσει
είναι ότι όλοι οι δρόμοι κάπως συνδέονται
και όλοι οι δρόμοι είναι σχετικά κοντά

Δεν έχω καμιά απάντηση, τόσο πρωί,
και δεν νομίζω να βρω και αργότερα
σε 10, 20, 30, 40 χρόνια ή λεπτά

ΑΛΛΑ

έχω ένα tip για σένα συνταξιδιώτη και αδερφέ μου
για να ψάχνεις και συ μαζί με μένα
είσαι έτοιμος? άκου:

Κάποιος
Στην Αρχή του Χρόνου
Έκανε το Νόημα Κομφετί
Και τό Κρυψε σε
Ο
Λ
Α
   τα Βιβλία
                   και τους πίνακες 
                                              και τη μουσική
και στις γυναίκες και τον καπνό και το ποτό. και στα δέντρα, τις παρα-
λίες, τα λειβάδια, τις σταγόνες της σκωτσέζικης βροχής, την τελευταία 
γουλιά κρασί, στο γάβγισμα των σκύλων, πίσω από τις ταμπέλες με τα 
ονόματα των δρόμων, και, και, και, και, και,

Και

τώρα δεν με ενδιαφέρει να αποδείξω τίποτα στους γύρω μου
καίγομαι και με πιέζει ο χρόνος
να αποδείξω κι άλλα πράγματα στον εαυτό μου.
και με απίστευτη χαρά μοιράζομαι μαζί σου το εξής κολλητέ μου:
Οι ήρωες κάναν τον κύκλο τους
πέρασε η μόδα όταν κατάλαβα 
πως όλοι ήρωες είμαστε έτσι κι αλλιώς.
Τώρα το ζητούμενο είναι να είσαι άνθρωπος.

Πρέπει να βάψεις πολλά χέρια ένα
παλιό δωμάτιο
για να στεριώσει το χρώμα
και όλα είναι αλληγορία

Παύλος	Πετρής
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OUT CAFÉ, SALTO MORTALE (Πεύκη) 
κινηματογράφο... ΑΛΦΑΒΙΛ, ΑΣΤΥ, 
ΕΛΛΗ, ΤΙΤΑΝΙΑ,ΤΡΙΑΝΟΝ, 
θέατρο... ΦΟΥΡΝΟΣ, ΧΥΤΗΡΙΟ, 
μουσική...	ROCK’N’ROLL, CIRCUS, 
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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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AΈνδεκα, eleven, onze, 
once, undici, elf, onze, 

elf, 11,hamaika, elleve, sebelas, 
yksitoista, kumi na moja, elva. 
Πρόκειται για τεστ, για ένα απλό 
τεστ, και όχι για ευφυολόγημα (ή 
μάλλον ευφυογράφημα). Αυτό 
ήταν ευφυολόγημα (ή μάλλον 
ευφυογράφημα). Και αυτό. Για 
να επανέρθουμε στο θέμα μας: 
λέγαμε για το τεστ. Λένε ότι μόνο 
το 11% των αναγνωστών μας μπο-
ρεί να καταλάβει σε ποια γλώσσα 
είναι κάθε φορά γραμμένος ο 
αριθμός έντεκα. Και αν κάναμε το 
ίδιο με το δώδεκα, μόνο το 12% 
και πάει λέγοντας! Επίσης, λένε 
ότι άπαξ και πεις ότι πρόκειται για 
τεστ, μόνο το 11% δεν ενδιαφέ-
ρεται να μάθει σε ποια γλώσσα 
ανήκει κάθε λέξη! Εσύ σε ποια 
κατηγορία αναγνωστών ανήκεις; 
Θοδωρής	Ηλιόπουλος

Fatha

AΟ πατέρας μου ήταν ο Ηλίας. 
Είχε μουστάκι, καμιά φορά 

και μούσι, και έμοιαζε με αντάρτη. 
Το πάσχα φόραγε ένα δερμάτινο 
μπουφάν με την αριστερή τσέπη 
γεμάτη γουρούνες. Στη δεξιά 
τσέπη σφιγγόμουν και κρυβόμουν 

γιατί με τρόμαζε ο θόρυβος. Μου 
κλεινε τ’ αυτιά να μη φοβάμαι και 
με τ’ άλλο χέρι έκανε πόλεμο. Ο 
πατέρας μου ερχόταν τα καλοκαί-
ρια τις παρασκευές μετά τη δου-
λεία και μας έβρισκε στο εξοχικό. 
Μου έφερνε κόμιξ. Όταν έμπαινε 
στη θάλασσα βούταγε και έβγαινε 
50m πιο πέρα. Τρελά πνευμόνια 
και ας κάπνιζε 3 πακέτα τη μέρα. 
Ο πατέρας μου είχε το σπίτι μας 
ανοιχτό πάντα. Ήθελε κόσμο και 
μ’ έμαθε να είμαι άνθρωπος. 
Πριν από 11 χρόνια έμαθε οτι έχει 
καρκίνο. Πριν 11 χρόνια παρά δυο 
μήνες ο Ηλίας πέθανε. Ο πατέρας 
μου δεν πέθανε ποτέ.
Παύλος	Πετρής

11..Διαστάσεις!

A Πρόκειται για την Μ-θεωρία 
όπου συγκεντρώνει τις 

πέντε διαφορετικές θεωρίες των 
χορδών (μοντέλα φυσικής των 
θεμελιωδών δομικών στοιχείων) 
σε μία ενιαία θεωρία σύμφωνα με 
την οποία ο κόσμος αναλύεται πιο 
ολοκληρωμένα σε 11 διαστάσεις! 
Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν 
πως αυτή η θεωρία έχει τις προ-
διαγραφές να εξελιχθεί σε μία 
θεωρία των Πάντων η οποία θα 
τοποθετεί τόσο όλα τα φαινόμενα 
και τις αλληλεπιδράσεις του 
σύμπαντος σε έναν ενιαίο σχημα-
τισμό όσο και τις πιθανές αλληλε-
πιδράσεις μεταξύ τους! Επικριτές 
τις θεωρίας αυτής, υποστηρίζουν 
πως η Μ-θεωρία δεν είναι δυνα-
τόν ούτε να επαληθευτεί ούτε να 
απορριφθεί! 
Νεφέλη	Λημναίου

Έντεκα

A Ένα δύο τρία τέσσερα πέντε 
έξι εφτά οχτώ εννιά δέκα 

έντεκα. Ένα δύο τρία τέσσερα 
πέντε έξι εφτά οχτώ εννέα δέκα 
έντεκα. Ένα δύο τρία τέσσερα 
πέντε έξι εφτά οχτώ εννιά δέκα 
έντεκα. Ένα δύο τρία τέσσερα 
πέντε έξι εφτά οχτώ εννιά δέκα 
έντεκα. Ένα δύο τρία τέσσερα 
πέντε έξι εφτά οχτώ εννέα δέκα 
έντεκα. Ένα δύο τρία τέσσερα 
πέντε έξι εφτά οχτώ εννιά δέκα 
έντεκα. Ένα δύο τρία τέσσερα 
πέντε έξι εφτά οχτώ εννιά δέκα 
έντεκα. Ένα δύο τρία τέσσερα 

πέντε έξι εφτά οχτώ εννέα δέκα 
έντεκα. Ένα δύο τρία τέσσερα 
πέντε έξι εφτά οχτώ εννιά δέκα 
έντεκα. 
Φώτης	Ηλιόπουλος		

Διαιρώντας

A Όχι, δε σας νοιάζει. Κουβέ-
ντα να γίνεται. Ο μπαμπάς 

μου ήταν ψυχωτικός με τα μαθη-
ματικά. Οδηγούσε και διαιρούσε 
τις πινακίδες των διερχόμενων 
οχημάτων με το 11, για να βρει 
ποια πινακίδα δεν αφήνει υπό-
λοιπο. Έτσι λοιπόν έμαθα πως οι 
καρκινικοί αριθμοί (πχ. 5995) δι-
αιρούνται πάντα με το 11. Σε αντί-
θετη περίπτωση, τον τετραψήφιο 
αριθμό το χωρίζουμε σε δύο 
διψήφιους, τους οποίους τους 
προσθέτουμε και αν το άθροισμα 
διαιρείται  ακριβώς με το 11, τότε 
και ο τετραψήφιος διαιρείται με 
το 11.. Άχρηστη πληροφορία. Το 
ξέρω. Αλλά εγώ από τότε έγινα 
ψυχωτική. Όχι με τα μαθηματικά. 
Αυτό ποτέ! Με το 11…
Κατερίνα	Τσάση

11	880,	11	888,	11	850,	11	
821...

A Το θέμα είναι να ξέρεις τι 
ψάχνεις. Με το που θα ακού-

σεις τη φωνή να σου λέει:
«θέση 32, ονομάζομαι Παπαρη-
γούλα Μαρία, πώς μπορώ να σας 
εξυπηρετήσω;», πρέπει να έχεις 
έτοιμη μια ερώτηση. 
Τι εννοείτε δεν λέτε τα ταρώ; 
Ούτε το φλιτζάνι;; Καλά, μια 
πίτσα μπορώ να παραγγείλω 
τουλάχιστον; Τι εννοείτε, θα με 
συνδέσετε; Όχι, δεν θέλω να με 
συνδέσετε, σε σας θέλω να την 
παραγγείλω. Μόνο πληροφορίες 
δίνετε εδώ; Ωραία. Τι φως προ-
βάλλει εκεί απ’ το παράθυρο;
Παυλίνα	Ντέκου

Brainstorming

Η	Μονάδα	

A «11»! Ένας ακόμη καταστρο-
φικός αριθμός, όπως και 

κάθε μονός αριθμός. Στη μοιρασιά 
πάντα θα υπάρχει αυτή η μονάδα 
που θα μένει στη μέση, που δε 
θα ξέρει που ανήκει, που θα 
διχάζεται, με ποια μεριά πρέπει 
να πάει, που δε θα υπάρχει χώρος 
για εκείνη πουθενά… Και τελικά 
μένει εκεί στη μέση, αδρανής, χω-
ρίς να μπορεί να κάνει βήμα πίσω 
ή μπροστά. Ίσως όλοι έχουμε 
βρεθεί έστω και για μία φορά στη 

ζωή μας σε μία «11» κατάσταση 
αποτελώντας τη μονάδα.  
Αφροδίτη	Γεωργίου

12–1	=	11

A Τι να κάνω; Εγώ φταίω που 
δεν έχω καμία έμπνευση με 

τον δοθέντα αριθμό; Χαίρομαι 
βεβαίως για την επέτειο των 
έντεκα(!) χρόνων του περιοδικού 
και του εύχομαι να τα χιλιάσει κι 
ακόμα παραπέρα! Το 12 όμως έχει 
άλλο κύρος: στις 12 η άμαξα της 
σταχτοπούτας έγινε κολοκύθα, 
τότε βγαίνουν τα φαντάσματα, 
ενώ αποτελεί το μέσο ή την αρχή 
της μέρας! Δώδεκα είναι κι η βαθ-
μολογία που μας δίνει η Κύπρος 
στη eurovision! Πόσα μάλιστα 
τραγούδια έχουν γραφτεί γι’ αυτό; 
Δώδεκα ακριβώς, Δώδεκα παρά, 
Δώδεκα και ένα, Δώδεκα κι ούτε 
ένα τηλεφώνημα… Ακόμα και το 

24ωρο είναι δύο φορές το δώ-
δεκα! Του χρόνου λοιπόν, θα χω 
μεγαλύτερη έμπνευση! Αλόχα!
Νίκος	Κατσίνας

My	Favorite

A Το 11 είναι ο αγαπημένος 
μου αριθμός! Όχι γιατί 

όταν ήμουν μικρή νόμιζα πως 
1+1=11. (Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν 
είναι πιο λογικό;) Αλλά γιατί το 11 
είναι ο πρώτος αριθμός που δεν 
μπορεί να αναπαρασταθεί με τα 
δύο χέρια του ανθρώπου. Πες το 

διαστροφή, δεν ξέρω. Ίσως πάλι 
επειδή πάντα μού άρεσαν τα 
ανταγωνιστικά αθλήματα και στη 
χημεία το γκρουπ 11 περιλαμβάνει 
το χρυσό, το ασήμι και το χαλκό. 
Ίσως επειδή ο χορός ήταν πάντα 
μια μεγάλη μου αγάπη και στη 
χορογραφία του «Весна священ-
ная» (The Rite of Spring) του 
Στραβίνσκι  επαναλαμβάνεται 11 
φορές ο ίδιος στίχος. Ίσως  τέλος 
επειδή και στο laptop μου το F11 
μού ανοίγει την εικόνα στην οθό-
νη και βλέπω καλύτερα. Όχι, το 
βρήκα. Ξέρω γιατί το 11 μ’ αρέσει 
τόσο πολύ. Γιατί το 11ο ζώδιο είναι 
ο Υδροχόος!!!
Τατιάνα	Κίρχοφ

11/9

A Δύο περίτεχνες απόψεις 
για τον κόσμο. Ο κόσμος 

δεν αλλάζει. Γύρναγα τις σελίδες 
και θυμόμουν τις εικόνες στις 
ειδήσεις. Από εκείνες τις  μέρες 
που έχει όλη την ώρα ειδήσεις. 
Η χειρότερή μου χρονιά. Για την 
ανθρωπότητα; Δεν ξέρω. Διάβασα 
βιβλία γι αυτό, και το κέντρο ήταν 
και πάλι ο άνθρωπος. Κάπου εκεί 
αποφάσισα πως οι ιδεολογίες 
είναι κουραστικές. Τα αεροπλάνα 
είναι όμορφα όταν πέφτουν, όπως 

και η φωτιά, ήταν ωραία εικόνα 
κάθε καλοκαίρι τα Στείρα που 
καίγονταν απέναντι, καθόμασταν 
και την κοιτούσαμε. Κλισέ λέξη 
η φωτιά, μα πιο κλισέ λέξη ο κό-
σμος. Πάντα θα αποδέχομαι μόνο 
την ομορφιά.
Δώρα	Κοροβέση

Stuck	

A Ένα συννεφιασμένο πρωινό  
κοιτάζω το ρολόι στην κου-

ζίνα. Στη δουλειά, κάνοντας ένα 
μικρό διάλειμμα από τα συνεχή 
τηλεφωνήματα, κοιτάζω την ώρα 
στο κάτω μέρος του υπολογιστή. 
Άλλη μέρα, στη ουρά περιμένο-
ντας να πληρώσω τη ΔΕΗ, ρίχνω 
μια ματιά στην ώρα. Μπροστά 
από το laptop μου, σκεπτόμενος 
το περιεχόμενο του mail που θα 
στείλω στην μελαχρινή κοπέλα με 
τα ωραία μάτια από το μπαρ, χτυ-

πάει το  ξυπνητήρι.  Το επόμενο 
βράδυ την περιμένω  έξω από το 
στέκι της, κάπου στα Εξάρχεια. 
Αργεί κι έχω αρχίσει να βαριέμαι.  
Κι αυτό το ρολόι κολλημένο συνε-
χώς στην ίδια ένδειξη-φάντασμα 
που με κυνηγά τελευταία .11:11! 
Basile	

Έντεκα	χιλιάδες	
βέργες

A  ο τίτλος της πρώτης ερωτι-
κής νουβέλας του Γκιγιώμ 

Απολινέρ, η οποία αγγίζει τα όρια 
της πορνογραφίας. Παρόλο που 
η επιτυχία του Απολινέρ ήρθε 
το 1917 με το θεατρικό έργο «Οι 
μαστοί του Τειρεσία», στην κριτι-
κη του οποίου χρησιμοποιήθηκε 
για πρώτη φορά από τον ίδιο ο 
όρος sourreal, οι Έντεκα Xιλιάδες 
Bέργες αποτέλεσαν την πρώτη 
απόπειρα μετάβασης του από 
την ποίηση στον πεζό λόγο. Αν 
και επίσημα απαγορευμένο στη 
Γαλλία έως το 1970, εξαιτίας της 
βλάσφημης, σκανδαλιστικής και 
χυδαίας αφήγησής του, το έργο 
αυτό ‘’αναπαράγοντας’’ τις ερω-
τικές περιπέτειες του πρίγκηπα 
Βιμπέσκου, εκφράζει τη βδελυγ-
μία και τον αποτροπιασμό του 
Απολινέρ και των ομοϊδεατών του, 
για τις κοινωνικές και πολιτικές 
συμβάσεις στη Γαλλία των αρχών 
του 20ου αιώνα.
Ιωάννα	Γερακίδη	

Φωτογραφίες:	Αλέξανδρος	
Τρίμπος,	Πένυ	Λαγουδάκη

Έντεκα	και	τα	
χρόνια	μας.	Μεγα-

λώνει	κανείς	νοητικά	
όταν	αρχίζει	να	μετράει	
με	το	μυαλό,	αντί	με	τα	
δάχτυλα.	Μεγάλωνει	
αντιληπτικά	όταν	παρα-
τηρεί	την	αρμονία	των	
αριθμών.	Ένα	και	ένα.	
Σαν	τα	κείμενα	αυτών	
των	σελίδων.	Ένας	και	
ένας.	Σαν	αυτούς	που	
τα	έγραψαν.	Ας	παί-
ξουμε,	λοιπόν,	για	λίγο	
ακόμα.	
Ένας	χρόνος	μας	έμει-
νε	μέχρι	την	εφηβεία.	

Ανδριάνα	Κορασίδη
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Μνήμη

Κ
άθονταν δίπλα μου σ’ 

ένα άγνωστο μέρος. 

Ούτε που θυμάμαι 

πώς βρέθηκα. Αυτή η 

γυναίκα γυρίζει συνέχεια 

στο μυαλό μου. Θέλει 

πάλι να φορέσω το 

κράνος μου, να παραστήσω τον στρατιώτη. 

Επιμένει ότι δεν είμαι όμορφη, ότι  «όλο 

λέω ακαταλαβίστικα», για να κάνω την 

έξυπνη χωρίς να διαφέρω τελικά από τους 

άλλους. Και ότι όσοι θέλουν να διαφέρουν 

από τους άλλους, δε διαφέρουν, γιατί όλοι 

έχουν φάει γλυκό κυδώνι όπως εγώ, γιατί 

όλοι έχουν μυρίσει βρεγμένες γλάστρες 

όπως εγώ, γιατί όλοι κρύωναν όταν έπαιζαν 

μπάλα και έβρεχε και γιατί όλων τα μάτια 

έτσουζαν όταν έμπαιναν στο καφενείο με τις 

καφέ, λιγδωμένες καρέκλες που πουλούσε 

τσίπουρο, γιατί οι πόρτες είναι κλειστές, 

αφού έξω βρέχει και γιατί όλοι θέλουν να 

βλέπουν τηλεόραση χωρίς να βρέχονται. 

Άρα, δεν μπορώ να είμαι διαφορετική, δεν 

μπορώ να πω κάτι καινούργιο. 

Εγώ δεν απάντησα σε τίποτ’ απ’ όλ’ αυτά.

Γύριζε το μυαλό μου, ζαλιζόμουνα, ήθελα 

να φύγω. Δεν μπορούσα ν’ ανασάνω, γιατί 

από μικρή όταν πρόσεχα πώς ανασαίνω 

τελικά δεν μπορούσα, γιατί δεν έμενα 

ώρα κλεισμένη στα σπίτια που μύριζαν 

κλεισούρα και γιατί στη θάλασσα τα Σάββατα 

κολυμπούσα χωρίς να κάνω βουτιές (η 

θάλασσα πάντοτε μύριζε σκουπίδια και 

πλαστικές σακούλες, ενώ η αλμύρα έτσουζε 

στα πόδια που είχα πληγές απ’ το περπάτημα 

σε αιχμηρές πέτρες, αλλά εγώ θυμόμουνα 

τον Ελύτη που έλεγε «έχεις μια γεύση 

τρικυμίας στα χείλη κι ένα φόρ…» ώσπου 

να βγάλω αίμα δαγκωνόμουνα ανάσκελα 

στο λιόγερμα, χωρίς να νοιάζομαι για τα 

παραγάδια των ψαράδων που με κύκλωναν 

να με φυλακίσουν ή που το μικρό εκκλησάκι 

στον Αϊ- Στράτη τώρα είναι καρτ ποστάλ 

και από δίπλα υπάρχει η ψαροταβέρνα «Αϊ- 

Στράτης» με βρόμικους και φθηνούς πελάτες 

που ιδρώνουν το καλοκαίρι και τα μαλλιά 

τους είναι γεμάτα αλμύρα από τις βραδινές 

κουβέντες τους με τη θάλασσα και τα 

τσιγάρα που καπνίζουν στα μουράγια (αυτοί 

ποτέ δεν ταξιδεύουν!).

Βγήκα. Περπάτησα την Μπενάκη. Έστριψα 

σ’ ένα στενό. Σ’ έναν πάγκο με κουλούρια 

το φώς της λάμπας μού θυμίζει νοσοκομείο, 

ενώ σ’ έναν πάγκο με ξηρούς καρπούς ο 

Πακιστανός που τους  πουλάει μού θυμίζει 

αυτούς που πεθαίνουν ξαφνικά στις στοές 

και τα υπόστεγα όταν βρέχει, ο μικρός 

βιβλιοπώλης που κλειδώνει το βιβλιοπωλείο 

μού θυμίζει ότι έχω καιρό να διαβάσω αυτά 

τα μεγαλόστομα που μού άρεσαν μικρή, 

ενώ μια συλλογή του Κάλβου μού θυμίζει 

όταν είπα ποίημα στην 25η Μαρτίου, το μπλε 

σπίτι στην άκρη του δρόμου δε μού θυμίζει 

αυτό στην πλατεία Εξαρχείων, ούτε λίγο 

γαλάζιο που σβήνει όταν τα πράγματα στο 

δωμάτιο διπλώνουν μεγάλα κομμάτια νύχτας 

στα μπαούλα τους και φεύγουν ώσπου να 

βραδιάσει, μού θυμίζει το κρύο που έχει στις 

γέφυρες όταν φυσάει, ενώ ο δρόμος που 

είναι στραβός  με λακκούβες μού θυμίζει 

τον ήχο απ’ τα στρατιωτικά μποτίνια και τις 

πιζάμες τους παππού όταν φώναζε «εμείς 

ήμαστε πατριώτες», ενώ αυτή η φράση του 

παππού μου μού θυμίζει ότι είναι απαίσιος 

και φασίστας, ενώ εγώ είμαι αριστερή.

Σταμάτησα. Σ’ ένα πεζούλι κάθονται δύο, στα 

σιωπηλά. Σκέφτηκα πως σίγουρα θα κρύβουν 

μια ιστορία, σκέφτηκα πως όταν πεθάνουν 

και πεθάνουν και τα παιδιά των παιδιών 

τους κανείς δε θα μπορεί να διηγηθεί πια 

την ιστορία τους, σκέφτηκα ότι έτσι θα έχει 

χαθεί ένα κομμάτι ζωής, σκέφτηκα ακόμη 

ότι μας ξεχνάνε εύκολα και κάποτε τα 

πράγματα μένουν τόσο σιωπηλά που είναι 

βέβαιο ότι θα ήθελαν να μιλούσαν, γιατί 

ξέρουν πολλές ιστορίες, αλλά δεν μπορούν 

και γι' αυτό φθείρονται ώσπου να γίνουν 

αέρας, γιατί σκέφτηκα, ο αέρας λέει πολλές 

ιστορίες που, σκέφτηκα, μπορεί να είναι και 

θλιβερές, γι' αυτό κρυώνουμε. Κι αυτοί που 

χάνονται;  Ή αυτοί που χάνουν τη μνήμη 

τους απ’ τα ραδιόφωνα που λένε τα ίδια και 

τα ίδια, τις ομιλίες, τις υπαίθριες πολιτικές 

συγκεντρώσεις, τις ομαδικές εκδρομές, τις 

καινούργιες συνήθειες των νεόπλουτων, 

και τους δρόμους που είναι γεμάτοι αφίσες 

σαν μια χαώδης υπενθύμιση πένθους εκεί 

που όλοι βιάζονται- μην τους αγγίξεις!- 

σπάνε!- να βεβαιώσουν την ευτυχία τους; 

Τότε πετάνε στα σκουπίδια ταπετσαρίες 

από κτίρια που πέφτουν ή τα ποιήματα 

που τυπώθηκαν σε διαφημιστικά φυλλάδια 

σούπερ-μάρκετ (πώς μού ήρθε τώρ’ αυτό!) 

γίνονται μία κουραστική στοίβα που όσο 

δεν την πετάς σκουριάζει. Όχι, δεν πειράζει 

η σκουριά. Είναι που τρίζουν τα πράγματα 

όταν μπαίνω στο σπίτι κι αυτόν το θόρυβο 

σιγά σιγά μαζί με όλες τις διαψεύσεις του 

εαυτού μου και την αναίρεση του μεγαλείου 

μου στην καθημερινή τριβή μου με άδειους 

κήπους, κομμένες ιδέες, αμίλητες φωνές, 

ίδια τσιγάρα, ίδιες εφηβικές ανοησίες, 

όμοια ή συναφή απογεύματα στο Ζάππειο 

πια δεν το αντέχω. Κι αν η μνήμη είναι κάτι 

που χάνεται, μάλλον είναι κάτι που φεύγει 

όλο μαζί. Θέλω να πω όπως οι έρωτες με 

παράθυρα. Ποτέ δεν σταματούν όταν δεν 

έχεις προλάβει να διεξάγεις τις μυστικές 

συνομιλίες σου με τις σκάλες, το φωταγωγό, 

την εσωτερική αυλή της πολυκατοικίας, 

την ανάκλαση στο παγωμένο τζάμι ενός 

αστεριού δικού σου (ποιος ξέρει πόσοι 

ακόμη κλέβουν τη λαμπερή χλομάδα του και 

παριστάνουν τους ασθενείς στα υπαίθρια 

συσσίτια ευκαιριών;) Η σιωπή ξεκουρδίζει τη 

Ρε ή τη Λα στην κιθάρα, βραχνιάζει τη φωνή 

σου, αφοπλίζει με διαιρέσεις τη Millongα 

του Gardoso και εξαγγέλλει την απαγόρευση 

του θροΐσματος της πορτοκαλιάς όταν τα 

κορίτσια λένε μυστικά. Ξεχνάμε όλοι. Και σας 

το λέω! μια μέρα θα περνάμε μπροστά απ’ τη 

μάντρα του σπιτιού μας και δε θα θυμόμαστε 

ότι εκεί μας μάλωσαν πρώτη φορά, γιατί 

σπάσαμε με την μπάλα του ματιού μας δυο 

γλάστρες γαρίφαλα, δε θα θυμόμαστε τη 

φωνή της μητέρας που γκρινιάζει για την 

πλατεία που ερήμωσε, δε θα θυμόμαστε τον 

ήχο της πόρτας όταν περνάς μ’ ένα μεγάλο 

μυστικό να διηγηθείς στην κρυφή γωνιά 

μεταξύ μανταρινιάς και βρύσης, ούτε τον ήχο 

της πόρτας πάλι τα καλοκαιρινά μεσημέρια 

που μες στην πηχτή ακινησία σχεδιάζουμε 

μακρινά ταξίδια, δε θα θυμόμαστε το κενό 

απ’ τις πιζάμες και τα σεντόνια στο παιδικό 

μας κρεβάτι όταν κάθε Σάββατο πρέπει 

να πλυθούν οι πιζάμες και τα σεντόνια κι 

ακόμη θα έχουμε ξεχάσει πώς ακούγεται η 

προσμονή το Μάη όταν βγαίνουν τα κεράσια 

κι ο ήλιος σκαλώνει στις ξόβεργες έτσι που 

η μέρα να πέφτει αργότερα. Όλ’ αυτά θα 

ξεχασθούν όπως ξεχνιούνται όλοι λίγο καιρό 

ακριβώς μετά το θάνατο τους. Ίσως τότε 

καταλάβουμε πως ό,τι έγινε το ξαναζούμε 

στη μνήμη, ίσως τότε παραδεχθούμε ότι ποτέ 

δεν είμαστε εδώ, λείπουμε. Αυτή η απουσία, 

είναι που λέγεται ζωή.  

Βίβιαν	Στεργίου
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Τελικά, είναι ο πτωχός, ο τω πνεύματι, μακάριος; Διότι, αν 
είναι, τότε ο τέλος πάντων άνετος τω πνεύματι, εκείνος 
είναι ο χαζός. Από τότε που οι θρησκευτικοί ηγέτες (βλ. 

πολιτισμούς της Μεσοποταμίας) έκρυβαν όσες γνώσεις σχε-
τικές με τα φυσικά φαινόμενα είχαν, και ωθούσαν τον κόσμο 
στη δεισιδαιμονία. Για προφανείς λόγους. Τους ίδιους με τους 
οποίους ο σύγχρονος και κυρίαρχος πολιτικός κόσμος απαξιώνει 
την ιστορία και το ενδιαφέρον για πνευματικά ζητήματα, αξιο-
ποιώντας ιδανικά τους ιδεολογικούς μηχανισμούς που διαθέτει. 
Και ωθεί τον κόσμο στην υιοθέτηση προτύπων, των οποίων το 
πλεονέκτημα είναι η χαζομάρα. Δε χρειάζονται παραδείγματα. 
Και όσο επικρατεί αυτή η τάση, όσο περισσότεροι παγιδεύονται 
από την πολιτιστική μόδα, τόσο λιγότεροι επιθυμούν, αλλά και 
δικαιολογούνται να ασχολούνται με θέματα πολιτικά, φιλοσοφι-
κά, ιστορικά κά. Και άμα παγιδευτεί ο πλησίον, τί θα κάνεις εσύ, 
θα μείνεις χωρίς παρέα; Και καταλήγουν πολλοί να προσπαθούν 
διακαώς να μπουν στο κλαμπ της απάθειας, της αδιαφορίας, της 
αφέλειας, ώστε να κερδίσουν την κοινωνική καταξίωση και την 
παρέα των γύρω τους. Η βλακεία είναι κάπως σαν τη βία. Πα-
νταχού παρούσα! Όλα είναι βία και βλακεία. Πολύ βίαια εποχή. 
Άλλωστε, να πεις κάποιον βλάκα είναι βία! Παρ’ όλα αυτά υπάρ-
χουν βλάκες. Πώς δε θα υπήρχαν, άλλωστε, από τη στιγμή που 
υπάρχουν έξυπνοι; Έξυπνοι, ευφυείς, διανοούμενοι, ιδιοφυείς. 
Πώς θα τους αναγνωρίζαμε, θα τους θαυμάζαμε, ζηλεύαμε, θα 
τους θεωρούσαμε μέχρι και βλάκες, άμα δεν υπήρχε η έννοια 
της βλακείας; Δεν πρόκειται για μανιχαϊστικό δίλημμα, οι περισ-
σότεροι, άλλωστε, δεν είναι ούτε ευφυείς ούτε βλάκες. Είναι 
μέτριοι. Μετρίας ευφυΐας κα μετρίας χαζομάρας, κατάλληλοι 
πρωταγωνιστές της εποχής της μετριότητας. Υπάρχουν βλάκες, 
λοιπόν. Ακόμα και εκείνοι του επιπέδου «μετρίας βλακείας», βλά-
κες είναι! Μετρίου επιπέδου, δηλαδή οι χειρότεροι. Είναι εκείνοι 
που ούτε καλοί βλάκες δεν μπορούν να είναι. Αν και, σύμφωνα 
με τη θεωρία των άκρων ο πολύ έξυπνος κι ο πολύ μαλάκας ταυ-
τίζονται! Ακολουθούν ελεύθερες σκέψεις πάνω στο θέμα, από 
πάσα δυνατή οπτική γωνία! 

Θοδωρής	Ηλιόπουλος

Τί τρέχει με τους πτωχούς         τω πνεύματι;

«Μια	εισαγωγή	
σκέτη	βλακεία!»
Αμάθεια, αφέλεια, ανοησία... Πώς 
να περιγραφεί καλύτερα το φαι-
νόμενο-ορόσημο των τελευταίων 
4000 ετών, ο λόγος που ο Παναθη-
ναϊκός δε σταυρώνει μεταγραφή… 
Η ΒΛΑΚΕΙΑ! Ο Αϊνστάιν την παραλ-
λήλισε σε μέγεθος με το σύμπαν, 
και εμείς, την αντιμετωπίζουμε 
καθημερινά, και παντού, στην τηλε-
όραση, στη σχολή, στη δουλειά, στο 
ίδιο μας το σπίτι ενίοτε, ανήμποροι 
να αντιδράσουμε… Ούτε ο Kiss 
Kiss, ο πάντα κολλητός μας, δε μπο-
ρεί να μας σώσει απ’ αυτή. Συν του 
ότι προωθείται κιόλας ως μαγκιά 

από διάφορους (Αμερικάνους, 
Κινέζους, Βόλντεμορτ…), προκει-
μένου να χειραγωγήσουν τα πλήθη. 
ΑΙΣΧΟΣ! Τελικά ΟΛΟΙ είναι βλάκες 
εκτός από μένα, άντε και δυο τρεις 
φίλους μου. Όλοι οι άλλοι πάντως 
είναι!!! Όλοι οι χαζοί, οι κοντοί, οι 
χοντροί, οι τρέντυ, οι μαυροντυμέ-
νοι, οι γριές, οι φακίρηδες, οι Ιάπω-
νες, οι αρχισυντάκτες Free Press… 
ΌΛΟΙ ΕΙΠΑ ΟΛΟΙ!. Και ΣΥ ακόμα που 
διαβάζεις αυτό το κείμενο, και συ 
μια απ’ τα ίδια! ΒΛΑΚΑ!
Εν τούτοις υπάρχει και η άλλη άπο-
ψη. Πως όλοι, δηλαδή, είναι εξίσου 
ανόητοι, ή, ακόμα χειρότερα, πως η 
βλακεία είναι ένα κατασκεύασμα, η 

δικαιολογία μας για τη μη αποδοχή 
του διαφορετικού, ένας χαρακτηρι-
σμός που μεταβάλλεται κάθε φορά 
ανάλογα σε ποιον απευθύνεται και 
μπλα μπλα μπλα… Ναι καλά, μετά 
θα μας πουν και ότι ο Σεφερλής εί-
ναι για χαζούς.. Α! ΧΑ! ΚΑΛΟ ΕΕΕΕ; 
Ακούς εκεί ανόητος εγώ! Ανόητος 
είναι αυτός που το σκέφτηκε και 
όλο του το σόι! Πόσο αντιπαθητικοί 
είναι αυτοί οι βλάκες τελικά…  
Ένας	ΠΑΝΕΞΥΠΝΟΣ	Φίλιππος	

Αμολοχίτης!

«Μακάριοι	οι	πτωχοί	
τω	πνεύματι;»
Κι αν «οι αγνοόντες το μεγάλο 
μυστήριο» είναι πιο ευτυχισμένοι 
απ’τους γνώστες και τί να λέει 
αυτό; Αν η ευτυχία θα παραμένει 
για πάντα κάτι άπιαστο, τί σημασία 
έχει πώς ζεις τη ζωή σου; Μπορείς 
να επιλέξεις να την ζήσεις μέσα 
στην απόλυτη άγνοια,  άλλωστε 
ό,τι δε γνωρίζω δεν μπορεί να με 
επηρεάσει. Ναι. Μ’αρέσει να βλέπω 
τα πράγματα απ’αυτή τη σκοπιά. 
Κι αν μάθω πώς να τα αντιμετω-
πίζω, ίσως μ’αρέσει περισσότερο. 
Άλλωστε, την αιωνιότητα την 
κερδίζεις, δε σου χαρίζεται, είχε 
πει κάποιος. Κι αν μια φράση του 
κατά Ματθαίον έχει τόση απήχηση 
σήμερα,είναι αυτή. Μακάριοι οι 
πτωχοί τω πνεύματι, ότι αυτών εστί 
η βασιλεία των ουρανών. Γιατί έτσι 
είναι. Χωρίς την αιωνιότητα που 
κέρδισες η φράση μένει μισή και τα 
συμπεράσματα ανολοκλήρωτα και 
ξέρεις τι θα πρόσθετα; Μακρόβιοι 
οι πτωχοί τω γεύματι, ότι αυτών εστί 
η δύναμις του νου. Είτε εν γνώσει, 
είτε εν αγνοία. Γιατί και τόσα χρόνια 
που ήξερα δε βρήκα την οδό της 
ευτυχίας. Ίσως, αν έχανα το δρόμο 
να έπεφτα πάνω του τυχαία. Γι αυτό 
μ’αρέσει η άγνοια. Γιατί ίσως αν είχα 
άγνοια της ευτυχίας να την καλοσώ-
ριζα όταν την έβλεπα. Γιατί ως τώρα 
δεν είχα άγνοια. Αγνοούσα. Έχει 
διαφορά.
Τατιάνα	Κίρχοφ

	«Δεισιδαιμονίες,		αμάθεια	
και	θρησκευτική	εξουσία»
 «Είδα στο όνειρό μου μια μαύρη 
γάτα να μου κλείνει το μάτι κι 
ύστερα πήγα σ’ ένα σπίτι που μου 

έριχναν αλάτι. Τί να σημαίνει αυτό 
το όνειρο άραγε;» Νομίζω πως 
πάνε πολλά χρόνια από τότε που 
οι άνθρωποι φοβόντουσαν μη 
ρίξει ο Δίας τον κεραυνό του ή που 
στήνανε το χορό της βροχής για να 
σταματήσουν την καταστροφική 
για τα σπαρτά ανομβρία. Ένα σωρό 
μεταφυσικές ερμηνείες, τελετουρ-
γίες και θυσίες, δεισιδαιμονίες, 
προλήψεις και μάγια. Τότε βέβαια  
δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν  
φυσικά φαινόμενα και  ασθένειες 
και προσπαθούσαν να ξορκίσουν 
τις κακοτυχιές και να αποτρέψουν 
τη θεϊκή οργή με κάθε τρόπο.  Είναι 
κι αυτό ένα άλλοθι που όμως, όσοι 
τουλάχιστον έζησαν ή ζουν στον 
20ο και 21ο αιώνα, δε δικαιούνται 
να έχουν.  Οι λαϊκές παραδόσεις και 
συνήθειες έχουν βέβαια τη χάρη 
τους αλλά μέχρι εκεί. Τοποθετείς 
στη μυθολογία τον κεραυνό του 
Δία για να μου πεις αργότερα ότι «ο 
θεός θα ρίξει φωτιά να μας κάψει»; 
Σπάσε τους καθρέφτες ελεύθερα 
και μην αφήνεις θρησκευτικές εξου-
σίες, δοξασίες και προλήψεις να 
σου βάζουν πώμα και να σε κρατάνε 
στα ρηχά.  
Νάντια	Κατή

«Κοσμική	εξουσία	και...	
πρόταση	αποβλάκωσης!»
Όταν διαβάζαμε παρόμοια βιβλία 
ιστορίας, παρακολουθούσαμε τις 
ειδήσεις, επινοούσαμε τρόπους ν’ 
αποστηθίζουμε το μάθημα, χειρο-
κροτούσαμε με το συγκεντρωμένο 
πλήθος, γινόμασταν μ’ ενθουσια-
σμό πολλαπλασιαστές ιδεών που 
όλοι τις καταλάβαιναν αλλά τους 
άρεσε να τις ξανακούνε, ήμασταν 
όλοι ίδιοι. Όταν μας ζάλιζαν οι κραυ-
γές γύρω μας όπως στο Ρινόκερο 
του Ιονέσκο, όταν προχωρούσαμε 
μεθοδικά σαν τους άλλους μιμού-
μενοι τις χειρονομίες τους, όπως 
οι πίθηκοι στα ντοκιμαντέρ, όταν 
χρησιμοποιούσαμε τις ίδιες φθαρ-
μένες κουβέντες όπως οι ψίθυροι 
στο Μεγάλο Αδερφό, ήμασταν οι 
συμβιβασμένοι, οι κανονικοί, οι 
όμοιοι. Η αμάθεια (όχι απαιδευσία) 
σου επιβάλεται να κοιτάς αλλού 
όταν περνά (μέσα σου), για να μη 
σε σκοτώσει (η οξύτητα της επίγνω-
σης) αν την αποκαλύψεις. Μέσα 
σου η αλήθεια που δεν κατάλαβες 

βαραίνει πάντα, το ανερμήνευτο, 
που αποσιωπήθηκε. Μαθαίνοντας 
να ζούμε με την κούφια μας σκέψη, 
το κενό στη θέση του οδηγού, στη 
θέση του εικονίσματος, στη θέση 
της τηλεόρασης, εκεί που κρέμο-
νταν σημαίες, δε μας τρομάζει. 
Το συνηθίζουμε σταδιακά… Όμως 
όσα ποτέ δε μάθαμε, ανοίκεια 
καθώς είναι, μας φοβερίζουν με την 
τρομαχτική τους όψη (τρέχουμε), τ’ 
αφήνουμε ν’ ακουστούν, μια φορά, 
σαν κρότος, κι έπειτα επιστρέφουμε 
στην ακινησία και τη σιωπή μας 
πιο ασφαλείς. Ευγνωμονούμε τους 
επιτηρητές μας.  
Βίβιαν	Στεργίου

«Κομφορμισμός	ελλείψει	
προσωπικότητας	ή	ως	αίτιο	
απώλεσής	της!»
Συχνά οι άνθρωποι, χάριν της κοινω-
νικοποίησης, καταπιέζουν τόσο τον 
εαυτό τους ώστε ο συμβιβασμός 
γίνεται ανεπαίσθητα κομμάτι τους. 
Για να ταιριάξουν στα ασφαλή 
πρότυπα που τους επιβάλλονται 
από την κοινωνία αλλάζουν τον 
εαυτό τους, μην καταλαβαίνοντας 
καν πολλές φορές ότι αλλάζουν, 
και θεωρώντας ότι διατηρούν την 
ακεραιότητα και διαφορετικότητά 
τους, ενώ στην πραγματικότητα 
κάνουν ό,τι επιτάσσει το κυρίαρχο 
ρεύμα συμπεριφοράς, ντυσίματος, 
σκέψης.
Κερδίζουν έτσι σε ασφάλεια αλλά 
χάνουν σε νοητική ανεξαρτησία.
Πολλές φορές αυτό το προφίλ το 
οποίο καλούνται να υπηρετήσουν 
προϋποθέτει να φαίνονται πιο 
χαζοί, ή πιο πειθήνιοι, και έτσι πε-

ρισσότερο ακίνδυνοι και αποδεκτοί. 
Οι γυναίκες ακόμα, ως μέρος του 
ερωτικού παιχνιδιού αλλά και στην 
καθημερινότητα όπως έχει διαμορ-
φωθεί στους αιώνες «οφείλουν» συ-
χνά να φαίνονται λιγότερο έξυπνες 
από τους άντρες. Τελικά, συχνά 
καταλήγουν να είναι.
 Όσον αφορά στα πολιτικά-κοινωνι-
κά πιστεύω,  είναι αρκετά τα θέματα 

«Ευφυία! Τίποτα δεν προ-
κάλεσε στην ανθρωπότητα 
περισσότερα προβλήματα 
από την ευφυία.» 	
από	το	‘‘Rear	Window’’	
του	Alfred	Hitchcock	(1954).

«Καμία έξυπνη ιδέα δεν μπο-
ρεί να απολαύσει γενικής 
αποδοχής, εκτός αν αναμει-
χθεί με κάποια χαζομάρα.» 
Fernando	Pessoa

«Είναι προτιμώτερο να είναι 
κανείς δυσαρεστημένο 
ανθρώπινο ον από ένα 
ικανοποιημένο γουρούνι. 
Καλύτερα ένας δυσαρε-
στημένος Σωκράτης από 
έναν ικανοποιημένο βλάκα. 
Και στην περίπτωση που ο 
βλάκας ή το γουρούνι έχουν 
διαφορετική άποψη, αυτό 
συμβαίνει επειδή γνωρίζουν 
την ιστορία μόνο από τη 
δική τους πλευρά.» 
James	Stewart	Mill,	από	το	
‘‘Utilitiarism’’	(1863).
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στα οποία οι άνθρωποι «δηλώνουν 
άγνοια» διότι αυτό θα εμπόδιζε 
την κοινωνική τους ανέλιξη ή συ-
ντήρηση. Τελικά κλείνουν τα μάτια 
τους και επιλέγουν να ζουν σ’ έναν 
μικρόκοσμο…
Βάσω	Βελώνα

	«Η	βλακεία	στην	Τέχνη»
«Δεν υπάρχει καμία σημαντική σκέ-
ψη, την οποία η βλακεία δεν θα ήξε-
ρε πώς να χρησιμοποιήσει» σημεί-
ωνε ο Robert Musil στο δοκίμιό του 
«Περί Βλακείας». Και αυτό ακριβώς 
το χαρακτηριστικό της βλακείας 
χρησιμοποιούν πολλοί δημιουργοί 
προκειμένου να καυτηριάσουν την 
κοινωνία. Από το αστείο ανθρωπάκι 
στις ταινίες του Τσάρλι Τσάπλιν και 
τον αφελή χαρακτήρα -που όμως 
έχει πάντα την τύχη με το μέρος 
του- του Buster Keaton, μέχρι τον 
«Ηλίθιο» του Ντοστογιέφσκι, η βλα-
κεία εμφανίζεται ως μία αποκαλυ-
πτική και συνάμα απολαυστική ειρω-
νεία του δυτικού πολιτισμού.    
Στη Τέχνη, το στοιχείο της «βλα-
κείας» εντοπίζεται κυρίως στους 
ανθρώπους της μάζας που έχουν 
χάσει την ξεχωριστή προσωπικό-
τητά τους. Σε ταινίες του Godard  
(‘‘Week-end’’, ‘‘Pierrot le fou’’) η 
βλακεία φαίνεται να είναι ανίατη 
νόσος της μπουρζουαζίας και της 
καπιταλιστικής κοινωνίας. Παράλλη-
λα, οι αδερφοί Coen στις κωμωδίες 
τους βάζουν τους ηθοποιούς να 
φαίνονται όσο το δυνατότερο βλά-
κες, προκειμένου να σαρκάσουν την 

ανθρώπινη ματαιοδοξία. Πριν από 
τους κινηματογραφικούς όμως βλά-
κες, ξεχώρισαν και άλλες γελοίες 
μορφές. Έτσι, στα «Kαινούρια Ρού-
χα του Αυτοκράτορα», ο Άντερσεν 
βρίσκει ευκαιρία να σατιρίσει τους 
ηγεμόνες, ενώ ο Μπέκετ με τους 
δύο ήρωες του που περιμένουν κάτι 
το οποίο ασυνείδητα γνωρίζουν ότι 
δεν θα έρθει ποτέ, αναδεικνύει το 
παράλογο της ανθρώπινης ύπαρξης 
(«Περιμένοντας τον Γκοντό»).
Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που 
επιλέγουν να ασχοληθούν με αφε-
λείς και αγαθούς ήρωες που δια-
φέρουν από το σύνολο που τους 
περιβάλλει. Αυτοί οι ήρωες ενώ 
αντιμετωπίζονται ως βλάκες, εξυ-
ψώνονται εντέλει καθώς προβάλ-
λεται η μοναδικότητά τους. Ποιος 
δεν θα μπορούσε να συμπονέσει 
και να κατανοήσει τον πιερότο Gill 
στο πίνακα του Watteau; Ποιος δεν 
θα μπορούσε να θαυμάσει την ιδιο-
συγκρασία του «Ηλιθίου» του Ντο-
στογιέφσκι; Οι χαρακτήρες αυτοί 
φτιάχνονται για να μιλήσουν για την 
συμφιλίωση των ανθρώπων με τον 
αυθεντικό εαυτό τους. Για την απαλ-
λαγή από κάθε είδους προσωπείου 
και συμπεριφοράς που καλύπτεται 
από τον μανδύα της κοινωνικής 
καταξίωσης. Στο βιβλίο «Πώς έγινα 
βλάκας» ο ήρωας με το φάρμακο 
Ευτυχοζάκ καταφέρνει να εξομοιω-
θεί με το πλήθος. Βλέπει τηλεόρα-
ση, τρώει στα Mcdonald’s, γίνεται 
υπάλληλος σε εταιρεία. Προσπαθεί 
να αναζητήσει την ευτυχία με το να 
γίνει βλάκας. Είναι όμως αυτή πραγ-
ματική ευτυχία;           
Δήμητρα	Γκίτσα

Χαρακτηριστικές	φιγούρες	
συχνά	χαρακτηριζόμενες	
ως:
βλάκας ο [vlakas] : 1. άτομο που χα-
ρακτηρίζεται από χαμηλό διανοητι-
κό επίπεδο· ηλίθιος, κρετίνος »
Τι είπες Κρετίνος; Ε όχι δα. Είναι ο 
Γκούφη κρετίνος; Ο Άβερελ; Ο Οβε-
λίξ; Ο Ραντανπλάν; Ο επιθεωρητής 
Κλουζώ; Καλα αυτός μπορεί και 
να είναι. Αλλά τέλος πάντων, αμέ-
τρητοι χαρακτήρες του κόμιξ, της 
λογοτεχνίας και του κινηματογρά-
φου, όσο και της πραγματικής ζωής 
δημιουργήθηκαν ή αναδείχτηκαν 
αποκλειστικά για τη βλακεία και τη 

γκάφα τους. Η ροπή για το χιούμορ 
του ατζαμή εκδηλώθηκε σε κάθε 
επίπεδο της  τέχνης με διάφορες 
μορφές και φιγούρες. Ο Σαρλώ του 
Τσάρλι Τσάπλιν, με τις υπερβολικές 
του κινήσεις και εκφράσεις, με την 
αλλοπρόσαλλη αμφίεση και τις γκά-
φες σημάδεψε τα χρόνια του βωβού 
κινηματογράφου. Εντούτοις, τέ-
τοιου είδους χαρακτήρες δεν απο-
τελούν πια …πρότυπο βλάκα. Έρχο-
νται δεύτεροι στη σύγκριση με τον 
Ραντανπλάν, «το σκύλο που είναι 
πιο χαζός κι από τον ίσκιο του» ή το 
κογιότ, που αν και προσπαθεί αιωνί-
ως δεν τα καταφέρνει ποτέ, εξαιτίας 
διάφορων εντελώς αψυχολόγητων 
γκαφών. Επιπλέον, υπάρχουν και οι 
διφορούμενοι βλάκες. Ο Άβερελ, ο 
ψηλός στον σχηματισμό των Ντάλ-
τον, παρουσιάζει πολλές ομοιότητες 
με τον Οβελίξ,το Γαλάτη που «έπε-
σε στη χύτρα όταν ήτανε μικρός» 
και τον Γκούφη. Παρότι αγαθοί και 
αφελείς σε υπερβολικό βαθμό, και 
παρότι δεν έχουν ποτέ πραγματική 
αντίληψη των περιστάσεων, κι όμως 
με μεγάλη δόση ειρωνίας, πολλές 
φορές θα κάνουν αυτοί τη σωστή 
και έξυπνη πρόταση. Κάτι παρόμοιο 
συναντάται και στην ελληνική πα-
ράδοση. Ο Κοπρίτης, ένας εκ των 
τριών γιών του Καραγκιόζη, έχει ξυ-
λοκοπηθεί βάναυσα από το μακρύ 
χέρι του πατέρα του για τις διάφο-
ρες ανοησίες που ξεστομίζει, ενώ 
ο Πεπίτο, ο αγαπημένος μεξικάνος 
ήρωας του μικρού Σερίφη κάνει τον 
αναγνώστη να απορεί και να γελάει 
με την αφέλειά του. Δε θα μπορού-
σε να σταθεί το κείμενο, βέβαια, με 
απουσία αναφοράς για τον Κλουζώ! 
Ο επιθεωρητής του «Ροζ Πάνθηρα» 
ξεπερνάει σε ποσοστά βλακείας και 
αδεξιότητας οποιονδήποτε άλλον, 
παρασύροντας την γκάφα σε ένα 
μεταφυσικό επίπεδο. Παραπέμπει 
λίγο δηλαδή, στους κατά καιρούς 
εξουσιαστές μας, όπως Τζώρτζ 
Μπους Τζούνιορ ή Τζώρτζ Παπαν-
δρέου (και πολλούς άλλους).
Φώτης	Ηλιόπουλος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Λοιπόν ακούστε αυτήν την ηλίθια 
ιστορία. Ή μάλλον διαβάστε την. 
Θα αρχίσω με το τρία. Ντάξει; 

Ωραία. Έτοιμοι;  Ένα, δύο, ΤΡΙΑ. 
Τον ξέρετε τον Τζίμη; Τον Τζίμη, τον 
γνωστό. Τον Τζίμη Χαν. Οι φίλοι μας οι 
Γερμανοί τον φωνάζουν Χάνς, αλλά τον 
εκνευρίζει αυτό, και  εμείς προσπαθού-
με να το αποφύγουμε. Τέλος πάντων, 
αυτός ο Τζίμης Χάν είναι περίφημος 
στη γειτονιά για τα πλούτη του και τη 
σπουδαία του, αεράτη προσωπικότητα. 
Κυκλοφορεί μονίμως ντυμένος, και μά-
λιστα πλουσιοπάροχα. Να φανταστείτε, 
παρότι μένει στην κλασική φτωχογειτο-
νιά, με τις γριές να απλώνουν μπουγάδα 
στα καλώδια της ΔΕΗ, και τα γυφτάκια 
να παίζουν μπάλα με τα κεφάλια τους, 
τόσο πολύ του αρέσει να επιδεικνύεται 
που βγαίνει έξω κάθε φορά με άμαξες 
και πράσινα άλογα. Καμιά φορά και 
πράσινες άμαξες. Αλλά σπάνια. Πιο 
συχνά πράσινα άλογα. Ή μάλλον, κάτσε. 
Ναι όντως. Πιο συχνά με πράσινα άλογα 
και πιο σπάνια με πράσινες άμαξες. 
Και πού και πού και με τα δύο. Πράσινα 
άλογα και πράσινες άμαξες δηλαδή. Και 
τότε βάφεται κι ο ίδιος πράσινος και 
δένει το πράγμα. Συνεχίζω. 
Βγαίνει τις προάλλες από το σπίτι του, 
πιο συγκέκριμένα από την πόρτα του 
σπιτιού, και συναντά έναν περίεργο 

τύπο, ξέρετε, από αυτά τα γελοία 
υποκείμενα με τα μαύρα γυαλιά, την 
εφημερίδα, το μαύρο καπέλο, και τη 
μαύρη καμπαρντίνα, να κάθεται σε ένα 
παγκάκι. Ο συγκεκριμένος είχε αφήσει 
την εφημερίδα, αλλά μόλις τον είδε, τη 
βούτηξε λες και θα του την παίρνανε, 
και αμέσως την έχωσε μπροστά στη 
μούρη του. Βήχει αμήχανα. Βήχει πολύ 
ώρα. Μισή ώρα σίγουρα, μπορεί και 
παραπάνω. Μέχρι που ο Τζίμης τονε 
παίρνει χαμπάρι και τον πλησιάζει. Ο 
ξένος χαμηλώνει την εφημερίδα και 
μόλις συναναντά τη ματιά του Τζίμη την 
ξανασηκώνει απότομα. Αυτό το κάνανε 
για κανα δίωρο, συνέχεια. 
-Αρκετά!, φωνάζει ο Τζίμης κάποια 
στιγμή.
-Τι έγινε;
-Τίποτα. Κάτι μου κατσε στο λαιμό. 
-Δεν μπορεί. Δεν φώναξες που σε πα-
ρακολουθώ τόση ώρα;
-Όχι βέβαια.
Και τραβάει ένα σάλτο τότε ο Τζίμης 
και πηδάει από την άμαξα φωνάζοντας 
στον αέρα.
-Έι εσύ! Μήπως με παρακολουθείς; 
-Ναι. 
-Τό ‘ξερα. Και ποιος είσαι τέλος πάντων 
εσύ που παρακολουθείς εμένα;
-Ο Μενέλαος. 
-Μενέλαος; Και τι θές από μένα …

Μενέλαε;
-Κοίτα, δουλειά μου είναι αυτή. Με 
έχουνε βάλει να σε παρακολουθώ. Δεν 
μπορούμε να το αποφύγουμε, θα με 
απολύσουν. Έχω σπίτι με δυό παιδιά, 
δύο υπνοδωμάτια, ένα μπάνιο, μια κου-
ζίνα και ένα μεγάλο σαλόνι με τζάκι. Σε 
παρακαλώ, μη με δυσκολέψεις.
-Τί, και θα με παρακολουθείς όλη μέρα; 
Θά ‘ρχεσαι όπου πηγαίνω, θα κάθεσαι 
όπου κάθομαι;
-Ναι.
-Και θα κάνεις ό,τι κάνω; Θα σκέφτεσαι 
ό,τι σκέφτομαι;
-Περίπου.
-Ώω. Καλή φάση.
-…
Τότε γυρνάει ο Τζίμης και φεύγει. Προ-
χωράει προχωράει, γυρνάει απότομα 
και βλέπει ακριβώς από πίσω του το 
Μενέλαο. 
-Τόσο κοντά μου θα είσαι συνέχεια;
-Έτσι λέει ο κανονισμός. Λυπάμαι.
Ξαναπροχωράει ο Τζίμης. Τρέχει, κάνει 
κουτσό, πέφτει κάτω, και ό,τι κι αν έκα-
νε γύρναγε πίσω και σαν αντανάκλαση 
τό ‘κανε κι ο Μενέλαος.
-Μενέλαε, μπορώ κι εγώ να πιάσω κά-
ποιον και να τον παρακολουθώ;
-Εμμ, φαντάζομαι...
«Ωραία. Θα πάρω κι εγώ έναν να τον 
παρακολουθώ», σκέφτηκε ο Τζίμης. Και 
όντως το κανε. Και έγινε ακριβώς το 
ίδιο και με τον τρίτο, ο οποίος στο τέλος 
αποφάσισε κι αυτός, με τα πολλά, να 
παρακολουθήσει το Μενέλαο. 
Ε λοιπόν, αυτή η ιστορία συμβαίνει 
ασταμάτητα εδώ και δώδεκα περίπου 
χρόνια. Σε εκείνη τη φτωχογειτονιά, ναι 
με τις γριές και τα γυφτάκια, σε εκείνη 
τη φτωχογειτονιά λοιπόν, υπάρχουν 
τρείς άνθρωποι, οι οποίοι κυνηγιούνται 
λυσσασμένα μεταξύ τους σε μια κυκλι-
κή πορεία, ακριβώς όπως ένας σκύλος 
κυνηγάει την ουρά του. Κάπώς έτσι. 
Σας τό ‘πα ότι πρόκειται για ηλίθια ιστο-
ρία. Και που το φτάσατε ως το τέλος, 
πάλι καλά να λέμε. 
«Πέφτουν τ’ αστέρια. Ώ ουρανέ, 
πάρε μαζί σου και τη σελήνη. Χρει-
άζεται ένας διπλός ήλιος για να 
φωτίσει το βυθό της ανθρώπινης 
βλακείας» 

Ζαν Πώλ Σάρτρ, «Νεκρασόφ»

Φώτης	Ηλιόπουλος

«Μόνο ο πιο σοφός και ο πιο 
βλάκας δεν αλλάζουν ποτέ.» 
Κομφούκιος

«Σίγουρα οι Αμερικάνοι θα 
κάνουν όλες τις βλακείες 
που μπορούμε να φαντα-
στούμε, και κάποιες ακόμα 
που είναι πέρα από κάθε 
φαντασία!» 
Charles	DeGaulle

«Η τεράστια κοινωνική 
σημασία των βλακών εν τω 
συγχρόνω βίω»	
τίτλος	βιβλίου	του	Ευάγγελου	
Λεμπέση

«Η βλακεία, ο εγωισμός και 
η υγεία είναι απαραίτητα για 
την ευτυχία, αν και σε περί-
πτωση που λείψει η βλακεία 
όλα χάνονται.» 
Gustave	Flaubert

«Μόνο δύο πράγματα είναι 
άπειρα. Το σύμπαν και η αν-
θρώπινη βλακεία. Δεν είμαι 
σίγουρος για το πρώτο.»
Albert	Einstein

«Για να γίνεις επιτυχημένος 
δεν αρκεί να είσαι βλάκας, 
πρέπει να έχεις και καλούς 
τρόπους!»	Βολταίρος

Ακολουθίες
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...	μέχρι	τα	μέσα	του	20ου	αι.
Η αρχή έγινε στα τέλη του 19ου 
αι., όταν η αυγή του κινηματογρά-
φου σήμανε τη στροφή του ενδια-
φέροντος του κόσμου σε κάτι 
πρωτόγνωρο. Το 1895 προβλήθη-
κε η διάρκειας 50 δευτερολέπτων 
ταινία “L’arrivée	d’un	train	à	
La	Ciotat”. Οι θεατές έτρεχαν 
πανικόβλητοι, θεωρώντας ότι το 
τραίνο που έβλεπαν στην οθόνη 
να έρχεται κατά πάνω τους θα 
τους χτυπούσε! Η γοητεία που 
ασκούσε ο κινηματογράφος 
στους ανθρώπους ήταν τεράστια. 
Τέτοια που ώθησε τα κράτη και 
το κατεστημένο να τον χρησιμο-
ποιήσει για να προπαγανδίσει τις 
απόψεις του (πχ το άκρως συντη-
ρητικό και ρατσιστικό “The	Birth	
of	a	Nation” του D.W. Griffith, το 
1915). Κινήματα που αντιτάχθηκαν 
σε μια τέχνη – έρεισμα της κρα-
τούσας κατάστασης ήταν το dada 
(1916 – 1922) και ο υπερρεαλισμός 
(από το 1920). Το 1929, ο κύριος 
εκπρόσωπος του σουρρεαλισμού 
Luis Bunuel σκηνοθετεί τον «Αν-
δαλουσιανό	Σκύλο», διάρκειας 
15 λεπτών, όπου ο Bunuel καταθέ-
τει την άποψή του για τον κινημα-
τογράφο.  Ένας άντρας ακονίζει 
το ξυράφι του και κοιτάζει το 
φεγγάρι. Ένα σύννεφο «κόβει» το 
φεγγάρι στα δύο και αμέσως μετά 
ο άντρας κόβει με το ξυράφι του 
το μάτι μιας γυναίκας. Η τέχνη 
που πρεσβεύει ο Bunuel όχι μόνο 

δεν είναι απλή, αλλά και δημιουρ-
γήθηκε για να «ενοχλήσει», για 
να ξεσκίσει το μάτι, δηλαδή αυτό 
που μέχρι τώρα ο κόσμος ήξερε 
και έβλεπε. Αντιπροτείνεται μια 
άλλη όψη ζωής, πιο ανθρώπινη, 
βασισμένη στην αληθινή φύση 
του ανθρώπου και στην ανατροπή 
των παρά φύσει γνωρισμάτων του 
κοινωνικού βίου. 
Κατά την περίοδο 1930 – 1950, για 
διάφορες αιτίες, σίγουρα λόγω 
και των κοινωνικών προβλημάτων 
και της έκρυθμης κατάστασης 
της εποχής (κραχ, Β’ Παγκόσμιος 
Πόλεμος κά), οι δημιουργοί δεν 
μιλάνε μέσα από το έργο τους 
τόσο για τον ίδιο τον κινηματο-
γράφο όσο για άλλα ζητήματα. 
Στη θεωρία κυριαρχεί ο σουρρεα-
λισμός και οι αναλύσεις σοβιετι-
κών θεωρητικών, ενώ ανθεί και ο 
αμερικάνικος κινηματογράφος. Το 

1931 ο Δανός Carl Theodor Dreyer 
σκηνοθετεί το εξπρεσιονιστικό 
“Vampyr”, το οποίο συμπυκνώνει 
– μάλλον ακούσια – τους κύριους 

προβληματισμούς της περιόδου. 
Στο καίριο ζήτημα του ήχου, δη-
λαδή αν είναι ο κινηματογράφος 
«καθαρά εικαστική τέχνη» ή 
αν «η φωτογένεια του ήχου 
συμπληρώνει τη φωτογένεια 
της εικόνας», ο Dreyer τάσ-
σεται υπέρ του ομιλούντος 
κινηματογράφου. Και χάρη 
στα εξαιρετικά πλάνα και 
τις ατμοσφαιρικές εικόνες 
πλάθει μια ιστορία που ακρο-
βατεί μεταξύ φαντασίας και 
πραγματικότητας. Εκφράζει, 
δηλαδή, τη διπλή φύση του κινη-
ματογράφου, ο οποίος λειτουργεί 
κυρίως στο υποσυνείδητο του αν-
θρώπου, κατά τις διδαχές και του 
σουρρεαλισμού. Οι οραματισμοί 
του πρωταγωνιστή είναι το σκηνι-
κό όπου εκτυλίσσεται η ιστορία, 
όπως ο κινηματογράφος είναι 
οι οραματισμοί του δημιουργού, 
ένα σκηνικό – όνειρο, το οποίο 
αντανακλά κομμάτια της πραγμα-
τικότητας. Και εντός του σκηνικού 
αυτού, το φανταστικό και οι όψεις 
του πραγματικού αλληλοσυμπλη-
ρώνονται και γίνονται ένα.
Η εποχή της αναδιοργάνωσης του 
κόσμου, κατά την επόμενη δεκα-
ετία, βρίσκει τον κινηματογράφο 
σε πλήρη ακμή και υποσχόμενο 
πολλά περισσότερα! Ο αμερικανι-
κός κινηματογράφος προσφέρει 
αριστουργήματα, και γεννιούνται 
πρωτοποριακά κινήματα στην Ευ-
ρώπη (πχ ιταλικός νεορεαλισμός). 

Άποψη δημιουργού για το σινεμά 
μας προσφέρει ο Hitchcock με το 
“Rear	Window”	(ελληνιστί «Σιω-

πηλός	Μάρτυρας») του 1954. Ο 
Hitchcock στρέφει το ενδιαφέρον 
του στην πραγματικότητα και 
μετατρέπει το φανταστικό (ως 
στοιχείο του σινεμά) σε υποκει-
μενισμό. Δηλαδή, αναλύει τον 
κινηματογράφο ως διαδοχική 
εναλλαγή πραγματικών εικόνων, 
οι οποίες, διηθημένες μέσα από 
τη συνειδητή αντίληψη και τη 
φαντασία του θεατή, οδηγούν 
στη σύνθεση μιας ιστορίας. Έτσι 
ακριβώς, ο «θεατής» James 
Stewart, καθηλωμένος στο 
διαμέρισμά του, παρακολουθεί 
από το παράθυρο – «οθόνη» την 
καθημερινότητα των γειτόνων 
του. Τελικά, αυτά που βλέπει 
(και η ερμηνεία που δίνει) τον 
συναρπάζουν, προκαλώντας του 
γέλιο, φόβο, αγωνία, ακόμη και 
έρωτα! Όπως ακριβώς μαγεύει και 
ο κινηματογράφος τους θεατές! 
Ο Stewart – θεατής, όχι μόνο 

ΟΘΟΝΗ

Όταν ο κινηματογράφος 
κοιτάχτηκε στον καθρέφτη…
Μέσα σε έναν και πλέον αιώνα, πολλές είναι οι αλλαγές του κινηματο-
γράφου τόσο σε αισθητικό, όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Σε όλη αυτή την 
περίοδο, μια ανέκαθεν ενδιαφέρουσα θεματική είναι και η διάθεση των 
δημιουργών να περνούν τις απόψεις τους για το μέσο, αυτό καθεαυτό, διά 
του έργου τους. Οι απόψεις αυτές εξάλλου διέφεραν έως και ριζικά από 
εποχή σε εποχή, καθώς ήταν συνιστάμενες τόσο της απήχησης και της 
επιρροής του μέσου, όσο και των τεχνικών εξελίξεων που επέρχονταν σε 
αυτό. Η οθόνη μέσα από την οθόνη λοιπόν…                                                                     
Φίλιππος	Αμολοχίτης,	Νίκος	Κατσίνας

συμμετέχει ψυχικά (ιδέα αριστο-
τελικής προέλευσης), αναγνωρί-
ζοντας όψεις της δικής του ζωής 
στις ζωές των άλλων, αλλά γίνεται 
ένα με τη δράση. Αυτή είναι και 
η δύναμη του κινηματογράφου. 
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ο 
Hitchcock ταυτίζει το ενδιαφέρον 
του θεατή με εκείνο του ηδονο-
βλεψία, αντίληψη που υιοθέτησε 
και ο Jim Morrisson!
Θοδωρής	Ηλιόπουλος
		
Ο	κινηματογράφος	μέσα	από	
τα	μάτια	των	Godard,	Fellini,	
Clouzot,	Antonioni			
Στην «Περιφρόνηση» (Godard, 
1963), ένας εκατομμυριούχος 
παραγωγός, απογοητεύεται με την 
καλλιτεχνική προσέγγιση του σκη-
νοθέτη και καλεί έναν συγγραφέα 
να επεξεργαστεί το σενάριο για τη 
μεταφορά της «Οδύσσειας» του 
Ομήρου. Η ταινία παρακολουθεί την 
σύγκρουση καλλιτεχνικής έκφρα-
σης και εμπορικής απήχησης κατ’ 
αναλογία με την αποξένωση του 
συγγραφέα από τη σύζυγό του, τη 
στιγμή που την αφήνει μόνη με τον 
εκατομμυριούχο παραγωγό. 
Στο «8	½» (Fellini, 1963) ο σκηνοθέ-
της Guido αποσύρεται, ενώ πάσχει 
από έλλειψη έμπνευσης, προκει-
μένου να ετοιμάσει την επόμενη 
ταινία του, αντιμετωπίζοντας όμως 
στην πορεία το πλήθος που θέλει 
να τον εκμεταλλευθεί και τον εαυτό 
του. Είναι μια ταινία αυτό-αμφισβή-
τησης, καθώς πραγματεύεται την 
αδυναμία δημιουργικότητας και το 
κενό.
Στην «Κόλαση» του Clouzot (1964), 

βλέπουμε την καθημερινή ζωή ενός 
ζευγαριού, που βασανίζεται από 
τη ζήλεια. Η ταινία αναπαριστά την 
πραγματικότητα ασπρόμαυρη και 
τους φόβους του άνδρα έγχρωμους 
και ψυχεδελικούς, ενώ δεν ολοκλη-
ρώνεται ποτέ, αφού ο σκηνοθέτης 
δοκιμάζει τις ψυχοσωματικές αντο-
χές των ηθοποιών του.
Στο “Blow	up”	(Antonioni, 1966) 
ένας κυνικός φωτογράφος ψάχνει 
θέματα για ένα βιβλίο του που 
πρόκειται να εκδοθεί. Φωτογραφίζει 
ένα ζευγάρι στο πάρκο, αλλά όταν 
εμφανίζει το φιλμ, ανακαλύπτει 
ότι άθελά του έγινε μάρτυρας 
δολοφονίας. Είναι ένα δοκίμιο 
για την καλλιτεχνική ανάγκη του 
ανθρώπου και κατ’ επέκταση του 
κινηματογράφου, που επηρεάζεται 
από τις κοινωνικές συνθήκες και 
ξαφνικά ένα απροσδόκητο συμβάν 
του ξαναδίνει ζωή, έμπνευση και 
τον ανα-νοηματοδοτεί. 
Γιώργος	Βλαχοδημήτρης

Εικοσαετία	1970	-	1990.	
«Ερασιτέχνης	Κινηματογραφι-
στής». «Σινεμά	ο	Παράδεισος»	
και...	Woody	Allen.
Δύο απόλυτα αυτό-αναφορικές 
ταινίες. Στην πρώτη (1979), που 
έχει χαρακτηρισθεί ως αυτοβιο-
γραφική του σκηνοθέτη Krzysztof 
Kieslowski, ένας πρόσφατα πατέ-
ρας αγοράζει μια κινηματογραφική 
κάμερα για να αποτυπώσει τις 
πρώτες οικογενειακές του στιγμές. 
Από αυτήν την αφετηρία, και ως 
ο πρώτος κάτοχος κάμερας στην 
πόλη, ανελίσσεται, αναγνωρίζεται 
ως επίσημος κινηματογραφιστής 
της κοινότητας και το έργο του 

αναδεικνύεται σε διεθνή φεστιβάλ. 
Τελικά η κάμερα κατάφερε να του 
αλλάξει τη ζωή και να τον φέρει 
αντιμέτωπο με αξιοσημείωτα ηθικά 
και πρακτικά διλήμματα. Περνώντας 
από τη Ρωσία στην Ιταλία, και μετά 
από μια δεκαετία, βλέπουμε την 
ευρεία απήχηση του κινηματογρά-
φου στο «Σινεμά	ο	Παράδεισος» 
του Giuseppe Tornatore, (1988). 
Η πλοκή ξεκινά όταν ένας κατα-
ξιωμένος σκηνοθέτης ανακαλεί 
στη μνήμη του τα παιδικά του 
χρόνια, όποτε είχε μαγευτεί από τις 
ταινίες και το σινεμά του χωριού. 
Παρουσιάζεται κάθε συναίσθημα 
και κάθε εμπειρία. Ο ρομαντισμός, 
η αγάπη, η αθωότητα, η ειλικρίνεια, 
η αυτοθυσία, η χαρά, η θλίψη, η 
νοσταλγία, ο πρώτος έρωτας, η 
δυνατή φιλία, όλα άρχισαν και κα-
τέληξαν κατά την πορεία της ζωής 
του, στον κινηματογράφο. Συνολικά, 
αυτό που γίνεται εμφανές είναι ότι 
πρόκειται για μια εικοσαετία στην 
οποία η έβδομη τέχνη επέφερε 
μεγάλες συγκινήσεις στους απλούς 
ανθρώπους, επηρέασε θετικά τις 
ζωές τους και αναγνωρίσθηκε εντέ-
λει σαν τη μαγεία της ζωής. 
Φώτης	Ηλιόπουλος

Στο ίδιο μοτίβο αυτό-αναφοτικότη-
τας κινείται και ο Woody Allen. Το	
“Play	it	again	Sam”	(1972), για πα-
ράδειγμα, περιέχει αναφορές στην 
ταινία “Casablanca”. Ο Humphrey 
Bogart λειτουργεί σαν alter ego του 
πρωταγωνιστή, ο τίτλος προέρχεται 
από την παράκληση της Bergman 
στον πιανίστα να ξαναπαίξει ένα 
κομμάτι,  ενώ το τέλος μας αφήνει 
με ένα ερωτικό τρίγωνο, ακριβώς  

ίδιο (μέχρι κι οι διάλογοι!) με εκείνο 
της “Casablanca”. Στο “The	
Purple	Rose	of	Cairo” (1984) 
μια σερβιτόρα παγιδευμένη σε 
έναν ανιαρό γάμο πηγαίνει στον 
κινηματογράφο και βυθίζεται στις 
ζωές των άλλων για να ξεχαστεί. Ο 
πρωταγωνιστής της ταινίας βγαίνει 
απ’ την οθόνη και μπαίνει στον 
πραγματικό κόσμο. Και τους δύο χα-
ρακτήρες τους παίζει ο Jeff Daniels. 
Η ταινία αυτή είναι επηρεασμένη 
από το θεατρικό έργο του 1921 «’Εξι 
Πρόσωπα Αναζητούν Συγγραφέα» 
και απ’ τη ταινία “Sherlock, Jr.” του 
1924.  Το 1993, στο “Manhattan 
Murder Mystery” μας παρουσιά-
ζεται ένα ζευγάρι που ξαφνικά η 
γειτόνισσά τους παθαίνει έμφραγμα 
και καταλήγει νεκρή. Η πρωταγωνί-
στρια λειτουργεί σαν ντετέκτιβ και 
προσπαθεί ν’ ανακαλύψει το δολο-
φόνο. Η καταδίωξη που ακολουθεί 
καταλήγει στο πίσω μέρος ενός 
σινεμά. Εκεί, ό, τι συμβαίνει στους 
πρωταγωνιστές, συμβαίνει και στην 
ταινία που παρακολουθεί το κοινό. 
«Ποτέ δε θα ξαναπώ ότι η ζωή δεν 
μιμείται την τέχνη» καταλήγει να πει 
ο Woody Allen προς το τέλος της 
ταινίας!
Παυλίνα	Ντέκου

Το	σήμερα
Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, 
λόγω της έμφασης στις αμιγώς 
τεχνικές παρά καλλιτεχνικές 
εξελίξεις παρατηρούμε τη συνεχή 
ανάπτυξη του Hollywood, έναντι 
τόσο του Ευρωπαϊκού όσο και 
κυρίως του Ασιατικού κινηματο-
γράφου. Αυτό φαίνεται από την 
εμφάνιση των πρώτων πραγματικά 
επιτυχημένων υπερπαραγωγών 
(Τιτανικός,Terminator 2 κ.ά.), 
που οδήγησε σε μια αλλαγή της 
συνολικής αντίληψης για το σινεμά. 
Μια ιδέα αυτής της αντίληψης δια-
κρίνεται στον «Παίκτη»  του σχεδόν 
ξεχασμένου Robert Altman, ο οποί-
ος παρουσίασε μια απ’ τις πλέον 
καυστικές σάτιρες του  Hollywood 
και της κοινωνίας του. Η κριτική του 
αφορά κυρίως τους ανθρώπους που 
διευθύνουν τα κινηματογραφικά 
στούντιο της εποχής παρουσιά-
ζοντάς τους σαν κερδοσκόπους 
και αδιάφορους για την τέχνη.  

➜
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Παράλληλα όμως, στα μέσα του 
‘90, ο κινηματογράφος έκλεινε 100 
χρόνια ζωής, πράγμα που οδήγησε 
στη δημιουργία ταινιών σχετικών 
με την ιστορία του. Χαρακτηριστική 
είναι «Οι Εκατό και Μία Νύχτες 
του Σιμόν Σινεμά» (Agnes Varda, 
1995), όπου ο πρωταγωνιστής, στα 
100 του χρόνια, ζει απομονωμένος 
και, έχοντας αρχίσει να χάνει τη 
μνήμη του, ζητάει τη βοήθεια μιας 
νεαρής φοιτήτριας, ώστε να του πει 
ιστορίες σχετικά με τις ταινίες που 
έχει γυρίσει. Η ταινία αποτελεί μια 
έξυπνη ιστορική αναδρομή στα 100 
χρόνια του κινηματογράφου. Αντί-
στοιχα, το “Ed Wood” (Tim Burton, 
1994) παρουσιάζει με κάπως 
νοσταλγική διάθεση την ιστορία του 
«πιο ατάλαντου σκηνοθέτη» όλων 
των εποχών, ο οποίος κέρδισε την 
αιωνιότητα  μέσω της ασχήμιας και 
της φτώχιας των ταινιών του. 
Πάνος	Κόκκινος

Στην εποχή της χολιγουντιανής βα-
σιλείας, οι «ταινίες για τις ταινίες» 
μπορεί να μην βρίσκονται στο από-

γειο τους, αλλά εξακολουθούν να 
ανθίζουν αξιόλογα παραδείγματα. 
Ταινίες όπως οι «Ονειροπόλοι» του 
Bertolucci (2003), παντρεύουν το 
σινεφιλικό πνεύμα με την ερωτική 
επιθυμία, δίνοντας απίστευτες 
διαστάσεις ηδονισμού σε ό, τι 
μάθαμε από το πανί, με τη ζωή να 
έρχεται σε δεύτερο επίπεδο και την 
πολιτική να ρητορεύει σε χαοτικά 
διαλείμματα. Όλοι οι χαρακτήρες 
είναι έρμαια των φετίχ τους από τη 
μεγάλη οθόνη και μέσα από αυτά 
μεταμορφώνονται κοινωνικά. Ποιος 
δεν θεώρησε τη «Συνεκδοχή της 
Νέας Υόρκης» (2008) μια από τις 
ελάχιστες περιπτώσεις «σκληρού» 
σινεφιλικού κινηματογράφου στις 
ΗΠΑ, μια μπερδεμένη παλέτα πάνω 
στην απρόβλεπτη, πολυσχιδή σχέση 
ζωής και τέχνης, την καλλιτεχνική 
και αληθινή μας ταυτότητα, το 
όνειρο και την πραγματικότητα; Οι 
σύγχρονες αυτό-αναφορικές ταινίες 
αποτελούν μια ενδιαφέρουσα 
πρόσμιξη στοιχείων πολιτικής, 
σεξουαλικότητας και κινηματο-
γραφικού πάθους, όπου το τραγελα-

φικό συναντά το σουρεαλιστικό, 
τοποθετώντας τους ήρωές τους 
προσκυνητές σε ένα βωμό λατρείας 
της 7ης τέχνης και καλώντας τους 
θεατές να δουν τα γεγονότα μέσα 
από τη δική τους πεποίθηση και 
σημειολογία. 
Κάτια	Γεωργουλά

Το	μέλλον	
Όσον αφορά το μέλλον ωστόσο, τί 
έχει ο κινηματογράφος να περιμένει 
από τον… κινηματογράφο; Εν όψει 
των ταχύρυθμων τεχνολογικών 
εξελίξεων, ολοένα και περισσότερα 
πυροτεχνήματα της τεχνολογίας ει-
σάγονται σε αυτό που ονομάζουμε 
κινηματογράφο. Επιδεικτικότερο 
παράδειγμα αποτελεί η τεχνολογία 
3D: το μεγαλύτερο θέαμα που έχει 
συλλάβει και αποδώσει κινηματο-
γραφική κάμερα, ένας φαντασμαγο-
ρικός καμβάς με απίστευτη ποικιλία, 
που  αλλάζει δραστικά την μορφή 
των ταινιών όπως την ξέραμε και 
έχει την ικανότητα να μεταφέρει τον 
θεατή, σαν ένα όχημα που τρυπάει 

τις διαστάσεις και εισχωρεί στον 
φανταστικό κόσμο που εξελίσσεται 
στο πανί της οθόνης. «Εξάλλου, 
είμαστε σχεδιασμένοι από τη φύση 
μας, να βλέπουμε τρισδιάστατα» 
είπε ο σκηνοθέτης James Cameron, 
ο οποίος ετοίμασε μία από τις πιο 
πολυαναμενόμενες ταινίες της δε-
καετίας, το “Avatar” (2009), η οποία 
έσπασε κάθε ρεκόρ εντυπωσιακών 
εφέ με άπειρους συνδυασμούς 
ζωντανών και κατασκευασμένων 
εικόνων που χορεύουν ασταμάτητα 
στα 163 λεπτά που διαρκεί το φιλμ. 
Τελικά, πρόκειται άραγε για το μέλ-
λον του κινηματογράφου ή απλά για 
ένα τρικ του Ηollywood, ώστε να 
επιστρέψει το κοινό στις αίθουσες; 
Ο κριτικός  του μέλλοντος θα απα-
ντήσει, εσείς προς το παρόν ετοι-
μάστε τα 3D γυαλιά σας και καλές 
προβολές! Κάτια	Γεωργουλά

ΟΘΟΝΗ

Πέτρινες	
διαδρομές

Κεντρικός χαρακτήρας της 
ιστορίας που ακολουθεί είναι 
ο Πέτρος. Μιλάμε για πολύ 

μεγάλη μούρη! Πώς του καρφώθηκε 
έτσι ξαφνικά να φύγει, ένας Θεός ξέ-
ρει! Γιατί, εδώ που τα λέμε, όλα καλά 
του πηγαίνανε. Κι ο ίδιος το ‘λεγε: 
«Δεν έχω παράπονο», έλεγε. Παρ’ όλα 
αυτά, σηκώθηκε μια μέρα, και χωρίς 
να πει τίποτα σχεδόν σε κανέναν, 
πέταξε για Γερμανία. 
      Και δεν πρόκειται για τύπο που 
θα μπορούσε να συμβιβαστεί με μια 
κανονική ζωή ενός κανονικού Κυπρίου 
στη Γερμανία. Ο Πέτρος Πέτρου ήθελε 
να περνάει παντού για Γερμανός. 
Πάτησε, λοιπόν, το πόδι του εκεί – η 
ημερομηνία μου διαφεύγει, και δεν 
έχουμε πολλές παρτίδες για να τον 
ρωτήσω – και άλλαξε το όνομά του. 
Έγινε Stein DeStein και επέμενε να 
πείσει του Γερμαναράδες ότι έχει ιτα-
λικές ρίζες, από το Udine. Για να γίνει 
πιστευτός, έλεγε όλη την ιστορία, 
και πάσχιζε να μιλήσει γερμανικά με 
ρυθμική ιταλική προφορά. Έλεγε, το 
λοιπόν, ότι πήγε μια μονοήμερη στο 
Μόναχο και του άρεσε τόσο η μπίρα 
που μετακόμισε εκεί. Και επειδή στην 
αρχή δεν τον καταλάβαινε κανείς 
και πάλι κατέληγε να μιλάει μόνος 
του, αγόρασε ό, τι έχει σχέση με την 
ποδοσφαιρική ομάδα του Udine και 
προκαλούσε Βαυαρούς χουλιγκάνους. 
Στην αρχή εκείνοι του έλεγαν ότι «το 
φίλαθλο πνεύμα δε συνάδει με τις 
ύβρεις».  Σε άπταιστα αρχαία ελλη-
νικά! Μετά από κανά – δυο ακόμα 
μπινελίκια, του έσπαγαν το σαγόνι. 
Μετά από 5 – 6 τέτοια επεισόδια, 
ευαισθητοποιήθηκαν οι Γερμανοί 
συνάδελφοί του και άρχισαν να του 
φέρονται πιο φιλικά: όταν έμεινε μια 
εβδομάδα στο σπίτι, χωρίς να μπορεί 
να κουνηθεί, εκείνοι ήπιαν μια μπίρα 
στην υγειά του. Δυο απ’ αυτούς τον 

επισκέφτηκαν κιόλας και του κάνανε 
παρέα για μια ωρίτσα. Μακάρι να μην 
κοιμόταν τότε ο Πέτρος. Θα είχε χαρεί 
πολύ να έβλεπε τους φίλους του. 
      Δυσκολεύτηκε, δηλαδή, ο Στάην 
στην αρχή. Μέχρι που έμαθε την προ-
φορά. Και τον ερωτεύτηκε η όμορφη 
της γειτονιάς, η Χάννα Γιάνκερ. Μία 
δίμετρη, ξανθιά Βαυαρέζα, επαγ-
γελματίας ποδοσφαιρίστρια. Σέντερ 
μπακ έπαιζε. 92 κιλά. Κάθε μέρα με 
μελανιές ο Στάην. Δεν τον πείραζε, 
όμως. Και εκεί που ένιωθε ότι έπιασε 
την καλή, η γυναικεία ομάδα του 
Udine πρότεινε πλουσιοπάροχο 
συμβόλαιο στη Χάννα. Και προφανώς 
εκείνη χάρηκε πολύ. Τόσο πολύ, που 
χαμογέλασε. Άλλαξε ακόμα και το 
πρόγραμμα του επόμενου μήνα! Στις 
5 Μάρτη, στις 6 το βράδυ, δε θα έπινε 
μπίρα στο σαλόνι, σε ψηλό ποτήρι, 
χαζεύοντας τη βροχή. Θα καλούσε 
φίλους να το γιορτάσουν. Ο Στάην 
επέμενε να μην πάνε. Δεν ήθελε να 
ξεφτιλιστεί. Τελικά την έπεισε. Αλλά 
εκείνη το είχε ήδη κανονίσει και, 
παρότι δεν ήθελε, έφυγε.
      Πήρε κι ο Στάην την κάτω βόλτα. 
Ωστόσο, είχε μείνει και ένα καλό από 
αυτήν την ιστορία. Επιτέλους, είχε 
γίνει Γερμανός, σε μεγάλο βαθμό.  
Στις 7 το βράδυ έκλεινε τα παντζούρια 
και κλείδωνε κάθε πόρτα. Δεν έλεγε 
καλημέρα σε άνθρωπο, εκτός από 
εκείνους που έρχονταν στη δουλειά 
του. Άρχισε να μεθά από το πρώτο πο-
τήρι μπίρα. Μέχρι και που μπορούσε 
να μιλάει σωστά γερμανικά χωρίς να 
φτύνει!
      Το εντυπωσιακότερο, όμως, ήταν 
η προσήλωσή του στους κανόνες και 
κανονισμούς. Πριν να μπει σε σπίτι 
ήξερε ότι έπρεπε να του ανοίξουν. 
Άμα η πόρτα ήταν ανοιχτή, πρώτα την 
έκλεινε και χτυπούσε το κουδούνι. 
Στο δρόμο, ως πεζός, πάντοτε περ-

νούσε όταν είχε ανάψει το πράσινο. 
Μία φορά, μάλιστα, χτύπησε. Είχε 
ανάψει πράσινο για τους πεζούς, κόκ-
κινο για τα αμάξια, και ο Στάην πέρασε 
–  ή μάλλον, προσπάθησε να περάσει, 
σίγουρος ων ότι η Μερσεντές που 
έτρεχε με 140 την ώρα θα σταμα-
τούσε. Όταν βγήκε από την εντατική 
ήθελε να πάει μια εκδρομή. Το λεω-
φορείο που έπρεπε να πάρει ήταν το 
14 και έφευγε στις 11.47. Ακριβώς τότε 
έφτασε το 17. Ο Στάην το είδε, αλλά 
δεν καταλάβαινε γιατί γράφουν στο 
14 τον αριθμό 17 και μπήκε. Κατέληξε 
στη Σλοβενία. 
      Και πολλά άλλα τέτοια, ώσπου όλοι 
τονε θαυμάζανε και τονε γουστάρανε 
που είναι μεθοδικός, οργανωτικός και 
επιμελής. Εξελέγη αρχηγός τοπικού 
κόμματος, το οποίο βγήκε στην 
παρανομία. Ζητούσε την ευλαβική 
τήρηση παντός κανόνα. Και έβαλε 
μπόμπα στο δημαρχείο για να δείξει 
ότι δεν κάνει πλάκα. Έκτοτε ο Στάην 
καταζητείται. Κατέφυγε στην Ιαπωνία, 
και για λόγους που ήδη αναφέραμε, 
άλλαξε το όνομά του σε ストーン De
ストーン, δηλαδή Sutōn DeSutōn. Και 
προσπαθεί να πείσει τους Ιάπωνες ότι 
έχει ιταλικές ρίζες. Από το Bari, είχε 
μισήσει το Udine. Εργάζεται ως διευ-
θυντής σε εργαστήριο ρομποτικής. 
Ανώτεροί του τον θεωρούν πρότυπο 
και προσπαθούν να τον πείσουν να 
γίνει πειραματόζωο, ώστε να φτιαχτεί 
επιτέλους ρομπότ με υψηλό δείκτη 
τεχνητής νοημοσύνης. Ο Σιτόν, τέως 
Στάην και τέως Πέτρος αρνείται. Τώρα 
τελευταία έπεσε η πρόταση να τον 
αναγκάσουν να συμμορφωθεί, θεσπί-
ζοντας ως κανόνα στην εργασία του 
την υποχρεωτική συμμετοχή του σε 
πειράματα. Αυτά. Γειά σας!

Θοδωρής	Ηλιόπουλος
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στο συναίσθημα και την εξέλιξη των 
χαρακτήρων (shoujo manga- απευ-
θυνόμενα σε κορίτσια).
Σήμερα τα manga είναι μια κερδο-
φόρος επιχείρηση που επεκτείνεται 
και στο χώρο των anime (κινουμέ-
νων σχεδίων), κινηματογραφικών 
μεταφορών των έργων και κάθε 
λογής merchandise, ενώ η τεράστια 
ποικιλία τίτλων απευθύνεται σε 
όλες τις ηλικίες και τα γούστα. 
Μεγάλη προσφορά υπάρχει και 
στις εναλλακτικές προτάσεις, όπου 
καλλιτέχνες όπως ο παλαίμαχος 
Yoshihiro Tatsumi (‘‘Abandon the 
Old in Tokyo’’) αλλά και νεότεροι 
παρουσιάζουν έργα που απευθύνο-
νται σε ένα πιο προβληματισμένο 
κοινό, θίγοντας κοινωνικά (Asami 
Inio, “Goodnight Punpun”)και πολι-
τικά θέματα, την εξέλιξη της τεχνο-
λογίας (Masamune Shirow, “Ghost 
in the Shell”) αλλά και ερωτήματα 
σχετικά με τη ζωή και το θάνατο 
(Tsutomu Takahashi, “Skyhigh”).	
Ανδρομάχη	Κοκκινού

Origami
Η απλότητα της ιαπωνικής παρά-
δοσης και κουλτούρας παίρνει ζωή 
μέσα στην τέχνη. Με αφορμή ένα 
οποιοδήποτε τετράγωνο χαρτί, με 
προσήλωση και μεράκι, η ασιατική 
τέχνη αποδεικνύει πώς κάτι τόσο 
μικρό, ευαίσθητο και λεπτεπίλεπτο 
αναδεικνύει μια τόσο ισχυρή γλυπτι-
κή μορφή. Ο λόγος για τα origami, 
την τέχνη δηλαδή του διπλώματος 
του χαρτιού (oru= δίπλωμα και 
kami= χαρτί) που εντοπίζεται 
ήδη από την εποχή Edo περί τα 
1603 -1867. Στα origami το κόψιμο 
δεν επιτρέπεται, αντίθετα με τα 
kirigami.
Εικαστική τέχνη, τρόπος διασκέδα-
σης, μια ντελικάτη μικροκατασκευή 
που ξεκίνησε πρώτα στην Κίνα 
ως δώρο και ολοκληρώθηκε στην 
Ιαπωνία μέσα από τη χρήση του ως 
αντικειμένου απασχόλησης των 
παιδιών τις βροχερές μέρες μέσα 
στο σπίτι. Αφαιρετικές μορφές που 

γίνονται ζώα, φυτά και πουλιά με 
καθαρότητα γραμμής και φόρμας, 
έντονες πτυχώσεις, υπομονή και 
ευαισθησία. Τα origami ενέπνευσαν 
τόσους ανθρώπους ανά τον κόσμο, 
κάτι που τα έκανε να ενσωμα-
τωθούν και σε άλλες -πέραν της 
τέχνης- επιστήμες, όπως τα μαθη-
ματικά, την αρχιτεκτονική και την 
ιατρική ως μέθοδο θεραπείας.
Ένα χειροποίητο χαρτί, συγκεκριμέ-
νες κινήσεις, μοτίβα, χρώματα και 
τσακίσεις, γεννάνε μορφές καθαρές 
και απότομες. 
Απόδειξη πως το απλό μετατρέπε-
ται σε υψηλή αισθητική.	
Νίκη	Πλιακογιάννη

Υoko	Ono	-	Wish	upon	
a	…tree
Υπάρχει σοβαρός αντίλογος στην 
άποψη ότι ένα δέντρο στο οποίο οι 
άνθρωποι καλούνται να κρεμάσουν 
ένα χαρτάκι όπου έχουν γράψει μία 
ευχή (και ονομάζεται Wish Tree) 
είναι τέχνη που αξίζει να πετάξουμε 
στα σκουπίδια εφόσον δεν απευθύ-
νεται σε παιδιά κάτω των δώδεκα 
ετών. Διότι στη σύγχρονη πραγμα-
τικότητα το αφελές ή προσωρινό 
στην τέχνη έχουν μεταναστεύσει 
στην περιοχή του Υψηλού δημιουρ-
γώντας δυσδιάκριτες καταστάσεις. 
Το συγκεκριμένο συμμετοχικό έργο 
επιμελείται η Γιαπωνέζα -αλλά 
βασισμένη στη Δύση- καλλιτέχνιδα, 

Yoko Ono. Το Wish Tree από τη 
δεκαετία του ‘90 λαμβάνει χώρα σε 
διάφορες πόλεις ανά τον κόσμο και 
αποτελεί μέρος της ακτιβιστικής 
και κοινωνικοπολιτικής ενέργειας 
Imagine Peace. Το Wish Tree έχει 
τις ρίζες του σε μία ανάμνηση της 
Yoko Ono από την Ιαπωνία, και συ-
γκεκριμένα στα δέντρα στις αυλές 
Ιαπωνικών ναών όπου οι πιστοί 
κρεμούσαν ταμπελάκια με ευχές, 
δημιουργώντας την εντύπωση 
ανθισμένων δέντρων. Αυτό που 
ίσως τελικά επιτυγχάνει το δυτικά 
πλαισιωμένο (αλλά ερχόμενο εξ’ 
Ανατολής) Wish Tree είναι ίσως o 
επαναπροσδιορισμός των όρων 
με τους οποίους ονειρευόμαστε 
οι οποίοι πλέον θυμίζουν όρους 
δανείου. 
Αγγελική	Ρούσσου

Σκέψεις	πάνω	σε	μια	έκθε-
ση:	Εdvard	Μunch
Τρέλα, αρρώστια και θάνατος- α, και 
πολύ μακριά μαλλιά! Τόσο μακριά 
που να σε πνίγουν. Να μην ξέρεις αν 
έρχονται γύρω σου προστατευτικά ή 
απειλητικά. Να σε γοητεύουν, μα για 
να σε κάνουν υποχείριο τους. 
Ο Εdvard Μunch δεν παντρεύτηκε 
ποτέ. Πίστευε ότι αυτό θα τον απο-
σπούσε από την τέχνη του. Έχασε 
τη μητέρα του σε μικρή ηλικία, και 
αργότερα την αδερφή του, και τις 
δυο από φυματίωση. Ο ίδιος ήταν 
αρκετά ασθενικός σα νέος και ακο-
λούθησε πολλές φορές στη ζωή του 
ψυχιατρική αγωγή. Τα ζοφερά παι-
δικά του χρόνια στη Νορβηγία μετα-
φέρουν το κλίμα τους στην έκθεση 
αυτή του μουσείου Ηρακλειδών. Στα 
χαρακτικά υπάρχουν συχνά σκιές 
που παραμονεύουν για να φέρουν 
τη δυστυχία και ίσως μια μοιραία 
κατάληξη, ενώ πρόσωπα σκληρά και 
τρομαχτικά  προκαλούν φόβο και 
ανησυχία σαν τα φαντάσματα. Βλέ-
πουμε σκελετούς δίπλα σε νεαρά 
δυνατά σώματα, το ευάλωτο δίπλα 
στο αμείλικτο, το σκοτάδι δίπλα 
στο φως. «Το άρρωστο παιδί», και 
έπειτα μια τεφροδόχος να δηλώνει 
το τέλος μα και να δίνει, σκοτεινή, 
μια γεύση από το μυστήριο της 
ύπαρξης. Όπως είπε και ο ίδιος εξ’ 
άλλου: «οι άγγελοι του φόβου, της 
θλίψης και του θανάτου στέκονταν 
δίπλα μου από τη μέρα που γεννή-
θηκα». Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 
τις 27 Φεβρουαρίου. 
Βασιλική	Βελώνα

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Αρχιτεκτονική	–	Κεραμική
Η ιαπωνική αρχιτεκτονική διακρί-
νεται από εξαιρετική αισθητική και 
αρμονία, παρουσιάζοντας απροσδό-
κητη ποικιλία με τους σιντοϊστικούς 
και τους βουδιστικούς ναούς, τα 
κάστρα των σογκούν, τα παραδο-
σιακά λουτρά, καθώς και τους δια-
μορφωμένους με ιδιαίτερο τρόπο 
κήπους τους, σύμφωνα με τις αρχές 
του Ζεν. Στη Νάρα συγκεκριμένα 
υπάρχουν τα παλαιότερα σωζόμενα 
ξύλινα κτήρια στον κόσμο (7ος 
αιώνας). Μοντέρνα δείγματα αρχι-
τεκτονικής παρουσιάζονται τον 20ο 
και 21ο αιώνα με κτήρια λειτουργικά 
και καλαίσθητα να ξεχωρίζουν, 
στην προσπάθεια για εξοικονόμηση 
χώρου σε υπερβολικά πυκνοκατοι-
κημένες πόλεις, όπως το Τόκιο.
Στην παραδοσιακή ιαπωνική κερα-
μική χρησιμοποιούνται διάφορα 
είδη πηλού, ενώ τα σκεύη (αλλά 
και γλυπτά, όπως τα komainu των 
σιντοϊστικών ναών) ψήνονται με 
ειδική μέθοδο, εμφανίζοντας μια 
μεγάλη ποικιλία από στυλ, με τα 
κεραμικά να παίρνουν αποχρώσεις 
του πράσινου, του χρυσού, του κόκ-
κινου, ανάλογα με την προέλευση 

του υλικού και το χρόνο ψησίματος. 
Τα κεραμικά αυτά μεταξύ άλλων 
χρησιμοποιούνται και στην τελετή 
του τσαγιού.
Παρά το γεγονός ότι οι βάσεις της 
αρχιτεκτονικής και της κεραμικής 
στην Ιαπωνία βρίσκονται στον 
προγενέστερο κινεζικό πολιτισμό, 
οι Ιάπωνες κατάφεραν να δώσουν 
το δικό τους στίγμα, μέσω της 
ιαπωνικής αισθητικής, η οποία αντι-
μετωπίζεται ως αδιαχώριστο τμήμα 
της καθημερινής τους ζωής.
Ανδρομάχη	Κοκκινού

Μόδα	
Issey Miyake, Kenzo, Yohji 
Yamamoto, Rei Kawakubo (κρύβε-
ται πίσω από τον οίκο Comme des 
Garcons), Tsumori Chisato, είναι 
μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα 
στο χώρο της μόδας και όλα μοι-
ράζονται κάτι κοινό: την ιαπωνική 
καταγωγή τους. Η συμμετοχή τους 
στα μεγαλύτερα catwalks της Ευ-
ρώπης και της Νέας Υόρκης, τόσο 
με σχέδια υψηλής ραπτικής, όσο και 
με prêt-a-porter, έχει απασχολήσει 
τα σημαντικότερα περιοδικά μόδας 
ανά τον κόσμο και τους απανταχού 
λάτρεις της ανεξάρτητης fashion 
σκηνής. Οι Ιάπωνες σχεδιαστές 
εμπνέονται από τη μίξη πολιτισμών 
και τον τρόπο με τον οποίο αυτή 
έχει επηρεάσει τη σύγχρονη 
ιαπωνική κουλτούρα. Δημιουργούν 
νέες φόρμες, ψυχεδελικά prints, 
μοναδικά textiles, προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες (ως επί το πλείστον) 
του γυναικείου σώματος, ώστε να 

του επιτρέπουν να κινείται αβίαστα, 
συμβάλλοντας στην ελεύθερη 
έκφραση του ατόμου. Χαρακτηριστι-
κό των «σχεδιαστών της πρωτο-
πορίας», είναι η χρήση πληθώρας 
χρωμάτων, σχημάτων και επιρροών 
σε κάθε συλλογή τους.	
Ιωάννα	Γερακίδη

Χαρακτική:	Hokusai:
Το	μεγάλο	κύμα	
Η τέχνη της ξυλογραφίας αναπτύ-
χθηκε τον 17ο αιώνα στο σημερινό 
Τόκιο και άνθισε μέχρι τον 20ο αιώ-
να σε ολόκληρη την Ιαπωνία. Έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στην καθημερινό-
τητά τους (πέρα από τη διακόσμηση 
ήταν και ένα είδος φυλαχτού) και 
διαδόθηκε γρήγορα λόγο της μαζι-
κής παραγωγής. Πρόσωπα, τοπία, 
αθλητισμός, ερωτικές σκηνές και 
γενικά η καθημερινότητα ήταν τα 
κυρίαρχα θέματα. Όλα καλά μέχρι 
εδώ αλλά γιατί είναι τόσο σημα-
ντική;  Η ιδέα της ξυλογραφίας θα 
μπορούσε να παρομοιαστεί με την 
τυπογραφία- ουσιαστικά χαραζόταν 
μία εικόνα πάνω σε ξύλο και μετά 
τυπωνόταν σε χαρτί. Για αυτό κόστι-

ζαν λίγο και μπορούσε να αγοράσει 
περισσότερος κόσμος (άλλωστε η 
τέχνη δεν είναι για λίγους). Μάλιστα 
μερικά είχαν ιστορίες ή διαλόγους 
σχετικούς με την εικόνα στην πίσω 
όψη και θεωρούνται πρόδρομοι των 
σημερινών comic. Μία από τις δια-
σημότερες εικόνες είναι το «μεγάλο 
κύμα έξω από την Καναγκάουα» 
του Χοκουσάι. Η αρμονία των χρω-
μάτων, η λιτότητα στις φόρμες και 
στα σχήματα, η λεπτομέρεια στις 
άκρες των απειλητικών κυμάτων και 
η υπεροχή τους σε σύγκριση με τις 
βάρκες. Μπορεί τα προηγούμενα 
έργα του Χοκουσάι να ήταν σημα-
ντικά, αλλά το συγκεκριμένο έργο 
επηρέασε βαθιά την παγκόσμια 
τέχνη.	
Αναστασία	Τριανταφύλλου		

Manga	–	Anime
Τα manga (ιαπωνικά κόμικς) πέ-
ρασαν μια μακρά πορεία εξέλιξης 
για να εμφανιστούν με τη μορφή 
που τα γνωρίζουμε σήμερα μόλις 
στα τέλη του Β΄ παγκοσμίου πολέ-
μου (μεγάλα μάτια, υπερβολικές 
εκφράσεις). Ξεφεύγοντας από το 
κατά κύριο λόγο προπαγανδιστικό 
περιεχόμενο των προηγούμενων 
χρόνων, νέες φωνές έκφρασης έκα-
ναν την εμφάνισή τους. Ιδιαίτερη 
μνεία αξίζει στον Osamu Tezuka, 
με το γεμάτο δράση και δημοφιλές 
ακόμη και σήμερα Astro Boy (1952), 
σηματοδοτώντας την εξέλιξη των 
shounen manga (για αγόρια) και 
στην «Ομάδα του Έτους 24», που 
διαμόρφωσαν ιστορίες βασισμένες 

Η ιαπωνική εικαστική δημιουργία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μορφών και μέσων της 

Τέχνης. Η λατρεία της φύσης, η απόδοση της καθημερινής ζωής των απλών ανθρώ-

πων με λαμπερά χρώματα και η αίσθηση της συνεχόμενης αλλαγής είναι μερικά 

από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ιαπωνικής Τέχνης. Από τα χαρακτικά του 

Hokusai μέχρι και την αρχιτεκτονική των κήπων ή ακόμα και τα origami, η ιαπωνική 

αισθητική δίνει ιδιαίτερη σημασία στην λεπτομέρεια και τα μικρά εκείνα πράγμα-

τα που, αν και φαίνονται ασήμαντα αρχικά, είναι ικανά να προκαλέσουν μεγάλες 

αλλαγές. Φαίνεται ότι στην ιαπωνική Τέχνη οι σχέσεις μεταξύ ατόμου – κοινωνίας, 

συνείδησης – επιθυμίας, και γενικότερα του μερικού και του όλου, επαναπροσδι-

ορίζονται συνεχώς. Η Ιαπωνική Τέχνη με το φιλοσοφικό της υπόβαθρο, αλλά και 

με τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι δημιουργοί της, επηρέασε ζωγράφους της 

Δύσης όπως τον Degas, τoν Van Gogh και τον Monet.                 Δήμητρα Γκίτσα 

Made 
in 

Japan
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Μ
πορείτε	να	φαντα-

στείτε	την	ανθρω-

πότητα	χωρίς	κινη-

τά;	Μα	τότε	με	τι	θα	

ασχολιόντουσαν	αρειμανίως	οι	

ανορεξικές	έφηβες	της	εποχής	

μας;	Χωρίς	τον	Αι-Βασίλη;	Τέ-

λος	λοιπόν	η	«naughty	or	nice	

λίστα»	ως	απειλή	συμμόρφωσης	

των	άτακτων	παιδιών;	Χωρίς	το	

Kinder	Bueno;	Μα	τι	θα	κερνάγα-

με	το	«πρόσωπο»	στα	αθώα	και	

αγνά		χρόνια	του	δημοτικού;	Τα	

τρία	παραπάνω	στοιχεία	μαζί	με	

χιλιάδες	ακόμη	αποτελούν	ανα-

πόσπαστο	κομμάτι	της	καθημε-

ρινότητας	μας	όχι	επειδή	ντε	και	

καλά	τα	χρησιμοποιούμε	συνέ-

χεια	αλλά	απλούστατα	επειδή	

υφίστανται	ως	δεδομένες	και	

αυτονόητες	αξίες.	Κάποτε	όμως	

ο	κόσμος	επιβίωνε	χωρίς	αυτά.	

Πριν	έρθει	το	1973	και	ο	Martin	

Cooper	δώσει	ζωή	στον	δεινο-

σαυρικό	πρόγονο	των	σημερινών	i-phone	οι	άνθρωποι	επικοι-

νωνούσαν	με	τα	«ακίνητα»	του	Graham	Bell	.Πριν	το	1931	και	

τις	διαφημίσεις	της	Coca-Cola	Company	το	παρουσιαστικό	του	

Santa-Claus	ήταν	στην	ευχέρεια	της	φαντασίας	του	καθενός.

Πριν	το	1990	και	την	έκδοση	του	Kinder	Bueno	από	την	Ferrero	

ο	Βλάχος	δεν	θα	έριχνε	γκόμενα	κάθε	φορά	που	πήγαινε	στο	

περίπτερο.	Ας	αφήσουμε	όμως	τον	Βλάχο	τώρα	και	ας	δούμε	την	

μεγαλύτερη	εικόνα.	Αλλαγές!	Έτσι	έφτασε	ο	κόσμος	εδώ	που	

είναι	τώρα.	Επειδή	κάποιοι	άνθρωποι	«την	είδαν	αλλιώς»	και	

εισήγαγαν	ρηξικέλευθες	καινοτομίες	ξεσκαρτάροντας	ό	τι	είχαν	

βαρεθεί	και	ότι	δεν	συμβάδιζε	πλέον	με	την	εποχή.	Για	αυτό	ο	

πόλεμος	θεωρείται	μέσο	ανάπτυξης.	Επειδή	υπό	τον	κίνδυνο	του	

αφανισμού	αγωνίζεσαι	για	αλλαγές	που	θα	σε	φέρουν	πάνω	από	

τον	αντίπαλο	σου.	Με	όπλο	λοιπόν	τον	αυθορμητισμό	του	αυτο-

σχεδιασμού	μερικοί	άνθρωποι	κέρδισαν	επάξια	την	αιωνιότητα	

του	ονόματος	τους.	Πόσοι	ήταν	αυτοί	άραγε;	Έρευνες	λένε	πως	

ήταν	μόλις	το	10%	των	ανθρώπων.	Πως	θα	ήταν	όμως	ο	κόσμος	

χωρίς	αυτές	τις	μαγικές	προσθήκες	τους;	Πόσο	καλύτερος	ή	

πόσο	χειρότερος	θα	ήταν	δίχως	ορισμένα	«taken	for	granted»	

σήμερα	στοιχεία;	
Νίκος	Νακόπουλος

Φάρμακα
Πριν την εμφάνιση φαρμάκων και 
πριν το 1241, όπου η φαρμακευτική 
αποτελεί κι επίσημα επιστήμη, οι 
άνθρωποι πώς ζούσαν; Καλύτερα 
– χειρότερα; Σίγουρα, πιο φυσικά! 
Ανέκαθεν όμως ο άνθρωπος είχε 
έμφυτη την ανάγκη να θεραπεύει 
τα νοσήματά του. Ακόμη και από 
την εποχή των πρωτογόνων, έχουμε 
τα πρώτα δείγματα θεραπευτικής: 
αρχικά ενστικτώδης κι εμπειρική 
από κάποιο μέλος της οικογένει-
ας, εν συνεχεία δαιμονιακή και 
ανιμιστική και, εν τέλει, κτήμα των 
ιερέων. Η αναζήτηση φαρμάκων 
άρχισε από το περιβάλλον, ενώ 
πολλές φορές, επειδή δεν ήταν 
κατανοητό το αίτιο που προκαλού-
σε την ασθένεια, αποδιδόταν σε 
εξωτερικές επιδράσεις του ουρα-
νού και της γης, σε μια διαρκή πάλη 
μεταξύ καλών-κακών δυνάμεων. 
Στη συνέχεια, λαοί της Μεσοποτα-
μίας, Άπω Ανατολής, ακόμη και οι 
Έλληνες, αναζητούν τα αίτια των 
ασθενειών και παρασκευάζουν τα 
πρώτα ανόργανα φάρμακα, αλοι-
φές, φυτικά σκευάσματα. Δίνονται 
οι πρώτοι κανόνες υγιεινής, ενώ η 

θρησκεία τους επηρεάζει όχι μόνο 
τη θεραπεία, αλλά και την άποψή 
τους για τη φύση του ανθρώπου. 
Η ιστορία προχωρά: Πυθαγόρας, 
Ιπποκράτης, Αριστοτέλης, Θεό-
φραστος θέτουν μετά τον 5ο π.Χ. 
αιώνα τις βάσεις της ιατρικής. Δη-
μιουργούνται οι πρώτες σχολές ια-
τρικής και συντάσσονται τα πρώτα 
επιστημονικά ιατρικά συγγράμμα-
τα. Τα πρώτα φαρμακευτικά σκευ-
άσματα δημιουργούνται κι έκτοτε 
τα φάρμακα μας κατακλύζουν! Ίσως 
όμως τελικά να μην έχουμε ξεφύγει 
από τη δαιμονιακή λογική, καθώς 
πλέον δε ζούμε χωρίς αυτά! Δαίμο-
νες είναι τα ίδια τα φάρμακα! Πρω-
τόγονος - σύγχρονος άνθρωπος 
σημειώσατε χι! Τουλάχιστον όλοι 
γνωρίζουμε ότι οι ασθένειες δεν 
προέρχονται από τη διαταραχή του 
yin και του yang… Αυτό μάλιστα, 
είναι πρόοδος!
Νίκος	Κατσίνας

Η	Γαλλική	Επανάσταση
1789. Το οργισμένο πλήθος εισβάλ-
λει στη φυλακή της Βαστίλης. Βασι-
λείς, ευγενείς και κληρικοί, χάνουν 
το κεφάλι τους. Χωρίς το 1789 και τη 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Γαλλική επανάσταση, δεν θα είχαμε 
τη θεσμική αναγνώριση των δικαι-
ωμάτων του ανθρώπου. Ο θεσμός 
της Βασιλείας και η απόλυτη μο-
ναρχία θα συνέχιζαν να επιβιώνουν 
στην Ευρώπη χωρίς την παραμικρή 
φοβία. Ο κοινοβουλευτισμός και η 
δημοκρατία θα ακούγονταν σαν 
παρανοϊκά όνειρα κάποιων διανο-
ουμένων με πολλή φαντασία. Δεν 
θα προέκυπτε ζήτημα ελευθερί-
ας στην διακίνηση ιδεών και στον 
τύπο και οι διακηρύξεις του Δια-
φωτισμού θα έμεναν στα χαρτιά. 
Οι άνθρωποι δεν θα πίστευαν ποτέ 
οτι έχουν τη δυνατότητα να επηρε-
άσουν την τροπή των πραγμάτων, 
οπότε αντίο Ρωσική επανάσταση 
και αντίο Μάη του 68. Δε θα είχε 
κατασκευαστεί ένα από τα πιο βολι-
κά εκτελεστικά όργανα, η γκιλοτίνα, 
που στη περίοδο της επανάστασης 
και μετά είχε την τιμητική της, ούτε 
η τρομοκρατία και η επαναστατική 
βία (δίκαιη ή άδικη αλλά οπωσδή-
ποτε σκοτεινή) θα γινόταν η μαμή 
της ιστορίας.   				
Γιώργος	Βλαχοδημήτρης

Η	βιομηχανική	
επανάσταση
Την ίδια πάνω – κάτω εποχή με τη 
γαλλική επανάσταση, ο κόσμος 
βίωσε άλλη μία μεγάλη έκρηξη, 
τη βιομηχανική επανάσταση. Οι 
δύο αυτές επαναστάσεις αλληλο-
συμπληρώνονται και καθόρισαν 
την μοίρα του κόσμου. Η Μεγάλη 
Βρετανία ήταν η γενέτειρα της βι-
ομηχανικής έκρηξης. Από το 1770 
περίπου ο φεουδαλισμός άρχισε 
να υποχωρεί μπροστά στην ανερ-
χόμενη δύναμη των εμπόρων (οι 
Βρετανοί είχαν την απόλυτη κυρι-
αρχία στη θάλασσα) και των επαγ-
γελματικών συντεχνιών. Πολλοί γαι-
οκτήμονες επιχείρησαν να γίνουν 
οι ίδιοι έμποροι, εκδιώκοντάς τους 
κολλήγες, οι οποίοι κατέφυγαν στις 
πόλεις, για να εργαστούν στα ερ-
γοστάσια της ανερχόμενης αστικής 
τάξης. Και κάπως έτσι, άλλαξαν τα 
πάντα. Ο κόσμος στα τέλη του 18ου 
αι. γνώριζε μία αληθινή γιγάντωση: 
εμπορικοί δρόμοι από την Αμερική 
μέχρι την Ινδία απέφεραν αμύθητα 
κέρδη, οι επενδύσεις των οποίων 
αύξαναν συνεχώς την παραγωγή, 
ώστε να αποδώσουν ακόμα περισ-
σότερα κέρδη! Ο πληθυσμός αυξα-
νόταν ραγδαία. Κεφάλαια (έννοια 
που τότε πρωτοεμφανίστηκε) επεν-
δύθηκαν στις μεταφορές, κυρίως 

στους σιδηρόδρομους. Οι αποστά-
σεις μίκρυναν εντυπωσιακά. Και, 
φυσικά, τα γεγονότα άλλαξαν και 
τη «θεωρία». Άλλαξαν δηλαδή τη 
σκέψη των ανθρώπων. Σκοπός ήταν 
το κέρδος και ενάρετος – ικανός 
εκείνος που το κατακτούσε. Συνε-
κτικός δεσμός της κοινωνίας ήταν 
πλέον η αγορά. Τότε γεννήθηκε ο 
καπιταλισμός και διαμορφώθηκαν 
πολιτικοί θεσμοί που υπάρχουν και 
είναι δεδομένοι ακόμη και σήμε-
ρα. Η πολιτική φιλοσοφία επικε-
ντρώθηκε στην οικονομία, ώστε 
να κατορθώσει να εξηγήσει τον 
κόσμο (Smith, Ricardo, Marx κά). 
Ριζοσπάστες στρέφονται στον 
αγνωστικισμό και στην αθεΐα. Δη-
μιουργήθηκαν ακόμη και νέα θρη-
σκευτικά δόγματα (πχ σχισματικός 
προτεσταντισμός) κατάλληλα να 
φιλοξενήσουν την καθαγιασμένη 
εικόνα του φιλοκερδούς επιχειρη-
ματία! Η φρίκη εμπνέει τους καλλι-
τέχνες, οι οποίοι για πρώτη φορά 
ασχολούνται τόσο με το δημόσιο 
βίο. Οι επιστήμες αναπτύσσονται 
ερχόμενες αντιμέτωπες με τα νέα 
προβλήματα που τους θέτει η βιο-
μηχανική επανάσταση. Είναι πολύ 
δύσκολο να φανταστούμε τον κό-
σμο χωρίς τη βιομηχανική επανά-
σταση.  «Οι θεοί και οι βασιλιάδες 
του παρελθόντος ήταν ανίσχυροι 
μπροστά στους επιχειρηματίες και 
τις ατμομηχανές» (E. J. Hobsbawm). 
Θοδωρής	Ηλιόπουλος

Τακούνια	(θα	θελα	να	
διαβάζεται	και	από	
άντρες)
Λίγα λόγια για το ιστορικό του θέ-
ματος. Τα τακούνια έκαναν το ντε-
μπούτο τους περί το 3.500 π.χ. στα 
πόδια ηθοποιών της αρχαίας Αθή-
νας και Ρώμης αλλά και χασάπηδων 
στην αρχαία Αίγυπτο. Συνέχισαν με 
guest εμφανίσεις κατά το μεσαίω-
να ώσπου να κάνουν στροφή στην 
ποιότητα και δυναμικό comeback 
σε show του Christian Dior τη δε-
καετία του ’50.
Προσέγγιση α: Τακούνια.
«Γυναικείος εφιάλτης»
«Ανελέητο φετίχ σεξουαλικότητας»
«Προϊόν συστηματικής έκθεσής 
μας στη διαφήμιση της βιομηχανί-
ας της μόδας»
«Η μόδα συχνά είναι άβολη παρόλα 
αυτά καμία γυναίκα δεν θέλει να εί-
ναι εκτός μόδας»
«Αντρική συνομωσία για την εξό-
ντωση των γυναικών»

«Απόλυτο dress code σοβαροφα-
νούς management»
Όλα αυτά και άλλα πολλά έχουν 
ειπωθεί και έχουν γραφτεί κατά 
καιρούς γι’αυτό το αξεσουάρ που 
έχει γίνει τουλάχιστον μία φορά 
αντικείμενο συζήτησης όλων μας. 
Προσέγγιση β: Τα φόραγε η μαμά 
σου. Τα βγάζεις από το κουτί τους 
και τα φοράς. Ισορροπείς; Όχι. Τα 
παρατάς; Όχι. Σχέση λατρείας μί-
σους. Σε καταπιέζουν όταν χορεύ-
εις, σε ενοχλούν όταν περπατάς. 
Αλλά, τα φοράς και τα ξαναφοράς. 
Και όσες φορές πεις είναι η «η τε-
λευταία φορά», άλλες τόσες θα τα 
ξαναφορέσεις. Και όλα αυτά γιατί 
τα φοράει η Minnie και η Σταχτο-
πούτα μέχρι και η μικρή χαριτωμένη 
σκοτσέζα Αlice και μια πλατιά γραμ-
μή σχηματίζεται στα καρτουνένια 
πρόσωπά τους. Αυτό το χαμόγελο, 
το θες κι εσύ.
Ειρήνη	Σωτηρίου

Ροκ	εντ	ρολ
Παρελάσεις με νόημα και όχι σαν 
δείγμα κακώς εννοούμενου εθνι-
κισμού. Γονείς που αγαπάνε τα παι-
διά τους και τα αφήνουν ελεύθερα 
να ζήσουν όσα θέλουνε. Χρήματα 
που δεν έχουν άξια μπροστά σε μια 
αγκαλιά. Συναισθήματα και τίποτε 
άλλο  κακοήθες προτεταμένα σε 
ζεστές καρδιές δίχως αντάλλαγμα. 
Αγώνας για δικαίωση και εξέλιξη. 
Λουλούδια.
Κιθάρες να μουγκριζουνε πόνους  
βγαλμένους από τους πιο τίμιους 
εφιάλτες. Μελωδίες που μαγνητί-
ζουν ότι καλό χορεύει στην ψυχή 

σου. Χοροί ελευθερίας, αθωότητας 
και το παιδί που κάποτε ήσουν να 
χαμογελάει μέσα σου. Δαίμονες 
τους οποίους κάνεις παρέα αντί να 
τους καταχωνιάζεις σε μπλοκ επι-
ταγών και λευκούς γάμους. Ελευ-
θερία.
Όργια πνευματικών και σωματικών 
αναζητήσεων με πόρνες, πριγκί-
πισσες και τοτέμ ιερών ταξιδιών. Η 
ποίηση της ψυχής μας. Ο πόθος της 
σωτηρίας. Η ανάγκη του ανθρωπι-
σμού βγαλμένη μέσα από ποτό, 
έρωτα, ντροπές και χαμόγελα. Η 
ανάγκη του να μη συμπαθείς κανέ-
ναν παρά τον εαυτό σου και η υπο-
τέλειά σου στη μεριά του καλού.
Άδικο που διορθώνεται με τιμή, 
αγώνα και δόξα. Άνθρωποι που 
προσπαθούν, αγαπούν και ορίζουν 
τις παραδεισένιες τιμές της τιποτέ-
νιας μικρής μας κοινωνίας. Ψέματα 
που ξεσκεπάζονται και μια γενική 
παραδοχή ανθρωπιάς. Αγάπη με 
μια υπερθεϊκή έννοια.
Πόνος που γίνεται δηλητήριο της 
κακίας τους και χαρά το όπλο μας.
Μια «βασιλεία» αισθήματος και αν-
θρώπινης υπερβολής και ο ίδιος ο 
μηχανισμός καταστολής των κομ-
φορμιστικών ισορροπιών του κάθε 
μικρού ψευτοσπουδαίου βλάκα, 
που περπατεί με το κεφάλι ψηλά, 
χαμένος.
Ο κόσμος αλλαζει. Τα παιδιά παρα-
τάνε τους μισαλλόδοξους αλαζό-
νες βασιλιάδες του εγώ τους και 
πολεμάνε την υπεροψία με τη ψυχή 
τους. Ο πόλεμος δεν είναι η λύση, 
μα το πρόβλημα. Ο πόνος δεν είναι 
κάλεσμα του σατανά, αλλά ανάγκη 
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και συνάμα σωτηρία. Τα πάθη είναι 
ο δρόμος προς τη λύτρωση.
Το ροκ εν ρολ είναι τελικά η απόδει-
ξη, ο μετρητής και το ερέθισμα της 
σωτηρίας της ψυχής.
Ω, πώς νομίζεις ότι θα ήσουν χωρίς 
αυτό, μικρέ, μέτριε αυλοκόλακα;
Σπύρος	Chino	Σαμαράς

Ανακάλυψη	με	γεύση...
σοκολάτα!
...Ρόφημα, σκόνη ή μήπως προτιμά-
τε τη στερεά μορφή της; ‘’Put the 
delight between your teeth’’. Ο 
λόγος γίνεται φυσικά για την πολυ-
πόθητη στο ευρύ κοινό σοκολάτα, η 

οποία έχει καταφέρει να συντροφέ-
ψει με τον πιο γλυκό τρόπο πολλές 
στιγμές της ζωής μας!
Η ιστορία ξεκίνησε πολλά-πολλά 
χρόνια πριν σε μέρη μακρινά....
Περίπου στο 600 μ.χ., άποικοι της 
φυλής των Μάγιας μετακινήθηκαν 
από την κεντρική προς τη νότια 
Αμερική και άρχισαν να καλλιερ-
γούν τα τροπικά κακαόδεντρα στη 
χερσόνησο του Γιουκατάν. Έτσι 
υπήρξαν οι πρώτοι που απόλαυσαν 
ένα πικάντικο ρόφημα σοκολάτας 
υψηλής ποιότητας από ψημένους 
κόκκους κακάο, το ‘’chocolatl’’. 
Σύμφωνα με το μύθο, το κακάο ει-

σήλθε στη ζωή των Ατζέκων χάρη 
στον αυτοκράτορα Quetzalcoatl, ο 
οποίος έκλεψε τους καρπούς κακά-
ου από τη χώρα των γιών του Ηλίου, 
για να τους προσφέρει στους αν-
θρώπους, εκείνη ήταν και η πρώτη 
που το χρησιμοποίησαν ως ρόφη-
μα. Στον ευρωπαϊκό χώρο, τώρα οι 
πρώτοι κόκκοι έφθασαν απ’ τον Χρι-
στόφορο Κολόμβο, ύστερα από την 
τέταρτη επίσκεψή του στον’’Νέο 
Κόσμο’’ ανάμεσα στο 1502 και 1504.
Η ανακάλυψη αυτή έμελλε να είναι 
ένας από τους πιο γλυκούς πειρα-
σμούς! «Θα μπορούσατε να φαντα-
στείτε τη ζωή σας χωρίς σοκολάτα»; 
Η απάντηση κρύβεται πίσω από ένα 
απολύτως αρνητικό νεύμα και αυτό 
γιατί αυτή κατάφερε να συντροφέ-
ψει μαθητές, φοιτητές, εν γένει 
άτομα που χρειάστηκαν αστείρευτα 
ποσά ενέργειας για να αποδώσουν 
σε υποχρεώσεις που αφορούν το 
εξετασιοκεντρικό σύστημα. Κα-
θένας ανατρέχει σε αυτήν, μόλις 
νιώσει μέσα του κάποιο κενό, κα-
τάθλιψη ίσως ,και εκεί έρχεται αυτή 
να καλμάρει μέσω των ουσιών: θεο-
βρωμίνη και σεροτονίνη ψυχολογι-
κές αναταραχές κάθε είδους...
Σοφία	Μανώλη

Η	κατάργηση	
της	δουλείας
Ένας ορισμός της δουλείας αφο-
ρά τον αρχαίο και διαπολιτιστικό 
θεσμό της που νομιμοποιούσε 
την μετατροπή του ανθρώπου σε 
ιδιοκτησία, πράγμα που σταδιακά 
απαγορεύτηκε για οικονομικούς και 
ηθικούς λόγους στις περισσότερες 
χώρες του κόσμου.
Η δουλεία αποτελεί μία κατάσταση 
στην οποία το άτομο παύει να υφί-
σταται ως κοινωνικό ον, αφαιρείται 
η ανθρώπινη υπόστασή του και με-
τατρέπεται σε αντικείμενο ιδιοκτη-
σίας. Σε κατάσταση δουλείας ζούσε 
κατά καιρούς και περιοχές το 20%-
40% του πληθυσμού των κοινωνιών.
Οι κυρίαρχες μορφές δουλείας 
ήταν συνήθως για τους άνδρες η 
εξαναγκαστική εργασία μέχρι φυ-
σικής εξόντωσης και για τις γυναί-
κες η σεξουαλική εκμετάλλευση. 
Το φαινόμενο ήταν περισσότερο 
ανεπτυγμένο σε κοινωνίες που 
χρειάζονταν φθηνότερο εργα-
τικό δυναμικό για την ανάπτυξη 
της οικονομίας τους. Κινήσεις για 
την κατάργηση της δουλείας ση-
μειώθηκαν κατά το 18ο αιώνα στο 
Σύνταγμα των ΗΠΑ το 1788 όπου 
προέβλεπε την απελευθέρωση 

των δούλων μέσα σε διάστημα 20 
ετών. Παρόλα αυτά η δουλεία συ-
νεχίστηκε στις νότιες πολιτείες των 
ΗΠΑ. Στις αρχές του 19ου αιώνα η 
Βρετανία, η Γαλλία και τα περισσό-
τερα από τα νέα ανεξάρτητα έθνη 
της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής 
κατάργησαν τη δουλεία.
Σήμερα, έχουν θεσπιστεί σε πληθώ-
ρα διεθνών κοινοτικών και εθνικών 
κειμένων νόμοι για την απαγόρευ-
ση της δουλείας και κείμενα για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώ-
που!  
Νεφέλη	Λημναίου

Η	γραφή	
Η εφεύρεση της γραφής ήταν μία 
από τις σπουδαιότερες ανακαλύ-
ψεις όλων των εποχών. Μάλιστα 
τα πρώτα δείγματα γραφής, του-
λάχιστον με τα σημερινά στοιχεία, 
βρίσκονται στο δυτικό κόσμο και 
συγκεκριμένα στην αρχαία Μεσο-
ποταμία όπου εκεί ανάγονται οι αρ-
χαιότερες σουμεριακές πινακίδες 
που έχουν ανασκαφεί ως σήμερα 
και χρονολογούνται γύρω στο 3500 
π.Χ.. Από την άλλη, στην ανατολή 
η γραφή εφευρέθηκε από την Κίνα 
πιθανότατα ανεξάρτητα από τις 
εξελίξεις στο δυτικό κόσμο κατά το 
1600 π.Χ.. Μάλιστα πολύ σπουδαίο 
βήμα για την εξέλιξη της γραφής 
ήταν η δημιουργία του αλφαβήτου. 
Με τον όρο αλφάβητο εννοούμε τη 
γραφή που δηλώνει τους διαφορο-
ποιημένους φθόγγους, δηλαδή τα 
φωνήματα μιας γλώσσας. Ιστορικά 
το πρώτο αλφάβητο που υπήρξε 
ποτέ ήταν επινόηση των ελλήνων. 
Οι Έλληνες ήταν εκείνοι που ανέ-
πτυξαν ένα σύστημα φωνηεντικών 
σημείων, γραμμάτων που δήλωναν 
μόνο φωνήεν και όχι σύμφωνο + 
φωνήεν, τα οποία πλησίαζαν τα 
συλλαβικά ενώ παράλληλα μείω-
σαν την αξία των λοιπών συλλαβι-
κών σημείων σε απλά συμφωνικά 
σημεία, σε γράμματα δηλαδή που 
δήλωναν απλά σύμφωνα και όχι 
πάλι σύμφωνο+φωνήεν. Έτσι για 
πρώτη φορά δημιουργήθηκε ένα 
πλήρες αλφαβητικό σύστημα γρα-
φής. Μάλιστα εκατοντάδες αλφά-
βητα σε όλο τον κόσμο όσο και αν 
είναι διαφορετικά στην εξωτερική 
τους μορφή, χρησιμοποιούν όλα 
τις αρχές που πρωτοκαθιέρωσε η 
ελληνική γραφή.
Ελένη	Μανώλη

Τσίχλα
Είμαστε κολλημένοι με την τσί-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

χλα από τότε που οι πρόγονοί μας 
έξυναν ο ένας το χοντροκέφαλο 
του άλλου ψάχνοντας για ψείρες, 
κοινώς από τη νεολιθική περίοδο. 
Οι Αιγύπτιοι για να μη βρωμάει ο 
στόμας τους, οι Αρχαίοι Έλληνες με 
τη μαστίχα τους, οι Ινδιάνοι με το 
ρετσίνι, όλοι μασούσαν μανιωδώς. 
Σήμερα σε μεγάλο βαθμό η φυτική 
«τσίκλα» έχει αντικατασταθεί από 
λάστιχο, αρωματισμένο και χρωμα-
τισμένο, σε μπαλίτσες, χωρίς ζάχα-
ρη, με ζάχαρη, που κάνουν καλό 
στα δόντια, που δεν κάνουν καλό 
στα δόντια, τσίχλες σε ταινία, τσί-
χλες σε σπαγγέτι και φυσικά οι αγα-
πημένες σας τσιχλόφουσκες (δημι-
ουργήθηκαν από τον Walter Diemer 
το 1928). Λέω «σας» γιατί ακόμη δεν 
μπορώ να ξεχάσω το κλάμα που 
έριξα όταν ανακάλυψα ότι δεν μπο-
ρώ να κάνω όμορφες ροζ φούσκες 
όπως τα άλλα παιδάκια. Αφήνοντας 
τα παιδικά τραύματα στην άκρη, ας 
θυμηθούμε την Violet στον «Τσάρ-
λι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας», 
(που τόσο χαριτωμένα κολλούσε 
την τσίχλα πίσω από τ’αυτί για να 
την ξαναμασήσει αργότερα), κάθε 
bimbo που σέβεται τον εαυτό της, 
τους συμμαθητές μας που κατάπι-
ναν την τσίχλα τους για να μην τους 
πιάσει ο καθηγητής (θα μείνει για 
8 χρόνια στο στομάχι σου! Άλλος 
urban myth κι αυτός), αλλά και το 
«καλύτερα να μασάς παρά να μι-

λάς», η οποία δεν είναι και η καλύ-
τερη συμβουλή παρεμπιπτόντως, 
αλλά έτσι έλεγε η διαφήμιση, τι να 
κάνουμε τώρα.
Και μη μου το παίζετε ντίβες και 
τη βάλετε στην κατηγορία με τα 
άχρηστα, γιατί τσίχλα εγώ δεν ξα-
νακερνάω.
Ανδρομάχη	Κοκκινού

Τσιγάρο
Ο Αλέξης κάθε πρωί έχει κάποιες 
πολύ συγκεκριμένες συνήθειες. Το 
ζεστό καφέ του και τη φυσαρμόνι-
κα. Αφιερώνει σε αυτά τα δύο περί-
που είκοσι λεπτά πριν ντυθεί και ξυ-
ριστεί για να φύγει για το γραφείο. 
Εισπνέει, εκπνέει, πίνει μια γουλιά 
καφέ, χαζεύει λίγο έξω από το πα-
ράθυρο της κουζίνας μια λωρίδα 
ουρανό, όσο δηλαδή του επιτρέπει 
ο φωταγωγός και επαναλαμβάνει. 
Ετοιμάζεται, κουμπώνει το τελευ-
ταίο κουμπί του πουκαμίσου του, 
σφίγγει με μία κίνηση τη γραβάτα 
του, παίρνει το σακάκι και τον χαρ-
τοφύλακα στο χέρι και μπαίνει στο 
αμάξι. Βγάζει από την τσέπη του 
σακακιού του τη φυσαρμόνικα και 
την πετάει πρόχειρα στο κάθισμα 
του συνοδηγού. Θα του χρειαστεί 
αργότερα. Στους δρόμους η κίνη-
ση είναι εξοντωτική. Δυναμώνει το 
ραδιόφωνο και συνοδεύει τη μου-
σική με τη φυσαρμόνικα. Νοιώθει 

πράγματι καλύτερα. Το απολαμβά-
νει όσο μπορεί, διότι στην εταιρία 
απαγορεύτηκαν ρητά οι φυσαρμό-
νικες. Δεν είναι άλλωστε ο μόνος 
με αυτή τη συνήθεια. Παραγγέλνει 
ένα γρήγορο γεύμα στο γραφείο το 
μεσημέρι, τρώει μερικές βιαστικές 
μπουκιές και κατεβαίνει, σχεδόν 
τρέχοντας, στο πεζοδρόμιο. Θέλει 
να εισπνεύσει και να εκπνεύσει. 
ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ! Το βράδυ που θα 
επιστρέψει στο σπίτι, θα αγκαλιάσει 
την καλή του, θα τη φιλήσει ζεστά. 
Μετά από αρκετή ώρα θα είναι ξα-
πλωμένοι στο κρεβάτι και θα πλα-
νάται στον αέρα μία μελωδία από 
δύο φυσαρμόνικες. 
Αλλαγές…! Θαρρώ βρίσκω μία. 
Όπου φυσαρμόνικα, η λέξη τσιγά-
ρο. Πόσο διαφορετικό μπορεί να 
ακουστεί; 
Τσάση	Κατερίνα

Reality	shows
Σεπτέμβριος του 2001. Τι συνταρα-
κτικό συνέβη τότε-πέρα από την 
πτώση των δίδυμων πύργων  φυσι-
κά; Στις 10 Σεπτεμβρίου του ίδιου 
μήνα μεταδόθηκε το πρώτο επει-
σόδιο του Big Brother, ενός reality 
show  για το οποίο είχαν χυθεί τόνοι 
μελάνι και ειπωθεί εξίσου πολλά.
Oι μεγάλες τηλεθεάσεις του άνοι-
ξαν την όρεξη στους τηλεοπτικούς 
σταθμούς για επόμενες παρόμοιες 

παραγωγές. Και όντως, από τότε κύ-
λησε πολύ νερό στ’ αυλάκι και την 
τηλεόραση κατέκλυσαν και συνε-
χίζουν παντοειδή reality shows: 
survivor, fame story,φάρμα, dream 
show, bar, party, big mother, wall, 
mission, X - Factor, the gym show  
και τελευταία top chef,αγρότης μό-
νος ψάχνει, masterchef,  just the 
two of us, dancing with the stars, 
εφιάλτης στην κουζίνα, πάμε πακέ-
το, next top model.  Ξεκατινιάσμα-
τα, τσακωμοί, ειδύλλια, φιλίες, συ-
γκίνηση, ανθρώπινες αντιδράσεις 
στο προσκήνιο και όλα σχεδόν στο 
βωμό της τηλεθέασης. Εδώ νομί-
ζω πρέπει να σταθούμε. Μπορεί τα 
reality να έχουν στόχο τη διασκέ-
δαση ως επί το πλείστον, μπορεί 
πολλοί από μας να έχουμε περάσει 
καλά βλέποντας τα, μπορεί αν δεν 
υπήρχαν αυτά να μην είχαν μείνει  
ατάκες του στυλ  ‘’τι λες τώρα’’ ή 
‘’κατσ’ κατ!’’, να μην  είχαν εμφανι-
στεί ‘ιερά τέρατα’ όπως οι Τσάκας, 
Ρούλα Βροχοπούλου, Πρόδρομος 
Καθηνιώτης, Ηλίας Βαλάσης, Άσπα 
Τσίνα, Λορέντζο Καριέρε, Μπεζα-
ντάκου και άλλα πολλά, δεν πρέπει 
να ξεχνάμε όμως ότι σχεδόν πάντα 
απέβησαν  υπέρ της υποβάθμισης 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας  και 
«θεαματοποίησης» προσωπικών 
στιγμών με άξονα το κέρδος.
Basile

Η AIESEC είναι ο μεγαλύτερος, ανεξάρτητος,  μη κυβερνη-

τικός, μη κομματικός, φοιτητικός, εθελοντικός οργανισμός 

παγκοσμίως (δραστηριοποιείται σε 110 χώρες). Διοικείται 

και στελεχώνεται αποκλειστικά και μόνο από φοιτητές και 

πρόσφατα πτυχιούχους.

Όραμά της είναι η παγκόσμια ειρήνη και η βελτιστοποίηση 

των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Αυτό το πετυχαίνει μέσα  

από τα εξής:   

•	Ανάληψη	ηγετικών	θέσεων:  Συμμετοχή σε ομάδες μέσα 

στον οργανισμό, στην Αθήνα,  με σκοπό το άτομο μέσω της 

ομαδικής εργασίας και την ανάληψη ευθυνών  να ανακαλύ-

ψει και να αναπτύξει τις δυνατότητες του.

•	Διεθνές	μαθησιακό	περιβάλλον:	Εθνικά και διεθνή συ-

νέδρια. 

•	Πρακτική	άσκηση	στο	εξωτερικό:	Δυνατότητα  να ταξι-

δέψει και να εργαστεί σε κάποια χώρα του εξωτερικού ανά-

μεσα σε 4 τύπους ανταλλαγών. Οικονομικού, εκπαιδευτικού, 

τεχνολογικού και εθελοντικού χαρακτήρα.	

*  Συνεντεύξεις μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου *

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
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Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου. Η παράσταση 
περιγράφει όλη την πορεία της ζωής της και 
φυσικά την εναλλαγή των συναισθημάτων 
από τα ευχάριστα στα τραγικά γεγονότα που 
έζησε και αυτές οι αλλαγές όπως ακριβώς τις 
ερμηνεύει η Νένα Μεντή σε κρατάνε μόνιμα 

ενθουσιασμένο.

Πένυ Μπακάλη

ΑΥΛΑΙΑ

Η Β αφηγείται:

Β:Πιάσαμε δωμάτιο σ’ ένα ξενοδοχείο 
παριστάνοντας ότι δεν σκοπεύαμε να 
κάνουμε σεξ. Δεν ξέρω τι ψέματα τους 
είπαμε για να μας αφήσουν ήσυχες δυο 
ώρες. (Ο Α πετάγεται μέσα στο χώρο  σαν 
κάποιος Άλλος να τον πιέζει να μπει και 
ταυτόχρονα κουτσαίνοντας, σαν κάποιος 
να του μάδησε το πόδι.) Δεν ξέρω τι ψέ-
ματα. Καθόμουν στην άκρη της καρέκλας 
και περίμενα να σπάσει ο μονόλογος της 
σιωπής της. Σπασμένη με μαύρα δόντια 
και το χείλι, μπλαβί. Κι ήρθε από τόσο 
μακριά, να μου  μιλήσει. Της είπα: Μου 
φαίνεται θα περιμένουμε πολύ. Μέχρι να 
μιλήσεις. Μέχρι ο σκασμός σου να γίνει 
κάτι επιτέλους, μια τσιμουδιά της προ-
κοπής...Συγγνώμη. Κοίτα, το στόμα μου 
φταίει δεν το ελέγχω, βρωμόστομα άχρη-
στη τρύπα, μαυρ- . Αχ, δε μ’ αρέσουν οι 
μονόλογοι, οι ήχοι που ... Θα μιλήσουμε 
αύριο, λοιπόν. 
(Η Β παριστάνει διάλογο)
-Φέυγω

-Όχι-
-Πώς ό-
-Αισθάνομαι, συγχώρα με, φυλακισμένη 
σ’ ένα ζευγάρι αρχίδια
(Ο Α αγκομαχώντας πέφτει
 Ψυχρά)-Α!
(Αλλάζοντας τόνο, αργά και μακρόσυρτα)
Τ ό τ ε, εκείνη η μικρή, είπε:
‘Σαφώς είμαι γένους θηλυκού παρά τις 
όποιες... μυρίζω όπως η λάσπη ή τα 
βρεγμένα ρούχα. Μπορείς πάντα στον 
επιτονισμό μου να διακρίνεις την ανάσα 
της υπομονής. Και το αντίστροφο. Ακούω 
σαν τοίχος και κυρίως διαβλέπω. Σαν 
τις μεγάλες μπόρες δύσκολα κοπάζω τα 
ξεσπάσματα... Υφαίνω κοπριά για όνειρα, 
από κύμα και κουκουβάγιες, άλλοτε 
ντυμένη θλίψη, άλλοτε με το στεφάνι 
του φθόνου μα... κανείς δεν τα προσέχει 
αυτά παρά μόνο την ελιά που φύτρωσε, 
πολυπλόκα, στην άκρη της μύτη μου. Και 
τα ζωύφια των μαλλιών μου, το γλυκά-
νισο στα δόντια μου κααιι α, τα δάχτυλα 
μου τα θεόρατα που ρέουν μαυροκόκκινο 
οίνο. Πάντα πριν τα κοιμίσω, αφουγκρά-

ζομαι τους υπονόμους και διασκεδάζω 
την πλήξη τους με χτύπους ρολογιών. Τα 
ηρεμούν. Δεν αγαπώ. Τί είμαι;
(Στον εαυτό της) Γυναίκα με ανοιχτά 
χέρια, τα πόδια σου πώς κλείνουν; Στο 
βύθισμα υπάρχει τόση ηδονή, όσο πόνος. 
Ένα σακί με κόκκαλα μοιάζει με δυο 
σώματα που τσακίζονται, με το ρόγχο 
των σφάγιων. (Το πόδι του φαινομενικά 
άσχετου Α συνεχίζει να σούρνεται κι 
είναι σχεδόν υποταγμένος, σ’ αυτό. Η Β 
χώνει το κεφάλι της σ’ ένα ενυδρείο και 
παριστάνει διάλογο:) Είσαι ο πόνος του 
απογεύματος κι η χαρά του πρωινού, 
ο δρόμος που ανοίγει η θάλασσα κι 
οι φλόγες των νησιών. Η έκθλιψη της 
νάρκης. Η άρνηση της προσευχής είσαι 
και το και και της μικρότερης πρότασης. 
Ουφ, μα εγώ είμαι μόνο ο εραστής σου 
με το πνιγμένο κεφάλι, με μόνη επένδυ-
ση ένα πρωτόγνωρο πράσινο. Κι η ώρα 
σου, περασμένη πέντε παρά τέταρτο, το 
πρωί. Λίγο ακόμα. (Εκπνοή στο νερό, με 
ένταση.)

[κενό- Λ.Φ.]

ΜΟΝΟΛΟΓΩΝΤΑΣ... 
Στην	εποχή	της	ατομικότητας,	ο	
μονόλογος	ορίζει	τη	απομόνωση	
των	προσώπων,	όντας	μια	συνεχή	
ροή	λόγου		χωρίς	την	επιθυμούμε-
νη	ανταπόκριση.	Μέσα	σ’	αυτήν	τη	
ρευστότητα,	από	λέξεις,	βλέπουμε	
παραστάσεις	που	μονολογούν,	κι	
αφήνουμε	και	τα	παραληρήματά	
μας,	να	κατακλύσουν	τις	σελίδες.

* Σημαίνον	και	σημαινόμενο	στον	
θεατρικό	μονόλογο	
Ο Αντονέν Αρτώ είχε πει ότι στο σύγχρονό 
του θέατρο έδιναν περισσότερη προσοχή στο 
λόγο και λιγότερη στην κίνηση του σώματος 
και στο σκηνικό χώρο, αναδεικνύοντας έτσι 
την αναγκαιότητα των στοιχείων εκείνων που 
πρέπει να συνοδεύουν έναν θεατρικό λόγο. 
Στο θέατρο ο γραπτός λόγος συγχέεται με τον 
προφορικό, τον χωρικό και τον ηχητικό (μου-
σική ή θόρυβοι). Όλα αυτά τα επιπρόσθετα 
στοιχεία που συνοδεύουν και αναδεικνύουν 
έναν θεατρικό μονόλογο (και όχι μόνο) θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν ως σημαίνοντα του 
κειμένου.    
Ο θεατρικός μονόλογος είναι στην ουσία ένας 
συνεχής διάλογος του ηθοποιού με τον θεατή. 
Για τον λόγο αυτό ο ρόλος του θεατή είναι 
επίσης σημαντικός. Η σημειολογία στηρίζεται 
ακριβώς στο βασικό μοντέλο επικοινωνίας 
που ορίζει ότι προκειμένου να μεταδοθεί κά-
ποιο μήνυμα χρειάζεται ο πομπός (ηθοποιός) 
και ο δέκτης (θεατής). Το μήνυμα μεταδίδεται 
ως σημείο. Κάθε σημείο διαθέτει λοιπόν, μία 
πλευρά «μορφική» και υλική που είναι το ση-
μαίνον και μία πλευρά νοηματική που είναι το 
σημαινόμενο. Ή όπως θα έλεγε και ο Barthes,  
πάντα υπάρχει ένα ευρύτατο πεδίο της νωχε-
λικής επιθυμίας, του ποικίλου ενδιαφέροντος, 
το studium και ένα δεύτερο στοιχείο που 
έρχεται να διαταράξει τα γνωστά σημάδια, 
το punctum. Κάθε σημαίνον σημαίνει ένα 
σημαινόμενο. Κάθε ερμηνεία του μονολόγου, 
σημαίνει και μια διαφορετική ερμηνεία του 
έργου.
Είναι σαφές ότι ένας θεατρικός μονόλογος 
στηρίζεται ως επί το πλείστον στον ηθοποιό 
και στα σημεία που αυτός επικεντρώνεται 
για λόγους συνειδητούς ή ασυνείδητους. Με 
τον τρόπο αυτό, ένας θεατρικός μονόλογος 
αποκτάει τόσες σημασίες, όσες είναι και οι 
διαφορετικές ερμηνείες του. Έτσι, το παιχνίδι 
σημαινόντων και σημαινόμενων επαναπροσδι-
ορίζεται διαρκώς.  

Δήμητρα Γκίτσα

* Το	Όνομά	Μου	
Είναι	Ρέητσελ	Κόρι	
Βασισμένο σε σημειώ-
σεις της ακτιβίστριας 
Ρέιτσελ Κόρι
Σκηνοθεσία: Μάνια 
Παπαδημητρίου
Ερμηνεύουν: Δ. Σύρου, 
Μ. Αγρίτη
Η Ρέιτσελ  είναι ένα 
κορίτσι ανήσυχο και 
δυναμικό, για μερικούς 
«ένα παιδί αποκλίνου-
σας συμπεριφοράς». 
Όλα όσα θαυμάζει σαν 
παιδί, αμφισβητούνται 
στην εφηβεία της. Πρό-
κειται για την πορεία 
ενός μυαλού από το 
κλειστό και προστα-
τευμένο περιβάλλον 
της οικογένειας και της 
Αμερικανικής κοινωνίας 
της, προς τη συνειδητο-
ποίηση μιας πραγματι-
κότητας που βρίσκεται 
πολύ μακριά . Παρά την 
απόσταση, εκείνη δεν 
ανέχεται το ανασήκωμα 
των ώμων του «δε 
βαριέσαι».  Ξεκινά για 
την Παλαιστίνη,  να 
βοηθήσει με όποια δρά-
ση. Άνισος πόλεμος, όλοι το ξέρουν,  και την 
ίδια στιγμή η χώρα της χρηματοδοτεί αυτό το 
έγκλημα. Πραγματική δύναμη όμως, θα πει να 
μην έχεις τίποτα και να προσφέρεις στοργή 
και φροντίδα. Αυτή είναι η αλήθεια της για 
τους Παλαιστίνιους. Φοβερή παράσταση, με 
κείμενο διασκευασμένο από τις αληθινές μαρ-
τυρίες της 23χρονης ακτιβίστριας που έχασε 
τη ζωή της στη Λωρίδα της Γάζας το 2003.

Νάντια Κατή
 
* «Δεσποινίς	Μαργαρίτα»
Δεσποινίς Μαργαρίτα-Ρομπέρτο Ατάυντε. Ένα 
θεατρικό έργο, του οποίου η ουσία, το νόημα, 
η υπόσταση έγκειται ακριβώς στο γεγονός 
ότι είναι μονόλογος. «Πρέπει να μάθετε να 
σωπαίνετε» είναι η φράση που χαρακτηρίζει 
τη διδασκαλία της δεσποινίδας Μαργαρίτας 
και οδηγεί στην απόλυτη ακύρωση του 
διαλόγου, της αντίδρασης, συνεπώς και της 
σύγκρουσης, μέσα σε ένα θεσμό όπως το 
σχολείο. Ο λόγος της αν και συντηρητικός, 
αυταρχικός, αντιδημοκρατικός, φυλακισμένος 
σε στερεότυπα, στη χριστιανική διδασκαλία, 
αυτοακυρώνεται μέσα από τη σχεδόν σχιζο-
φρενική στάση της δεσποινίδας Μαργαρίτας. 

Αν και μηχανικά θέτει τον εαυτό της ως 
πρότυπο, συνειδητά τον αναιρεί. Η αμφισημία, 
η αντιφατικότητα που χαρακτηρίζουν την 
προσωπικότητα της δασκάλας (συνεπώς και 
την ιδεολογία της), προδίδονται μέσα από το 
λόγο της, αφού χρησιμοποιεί τα μαθήματα 
της Ιστορίας, της Βιολογίας, των Μαθηματι-
κών ως αφορμές για να διδάξει με πικρία το 
συμβιβασμό στην πραγματικότητα του δίκιου 
του ισχυρού. Ένας μονόλογος πιο επίκαιρος 
από ποτέ, ιδιαίτερα σχετικός με το σύγχρονο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Ιωάννα Γερακίδη

* «Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου»
Ένας ιδανικός συνδιασμός ενός κειμένου που 
θέτει διαρκώς σε εγρήγορση τα συναισθήματα 
του θεατή και μιας ηθοποιού που πιστεύεις 
πως ειναι η μετενσάρκωση της Ευτυχίας 
Παπαγιαννοπούλου. Η ιστορία της Ελλάδας, 
η ιστορία του ελληνικού θεάτρου και της 
μουσικής και φυσικά η ιστορία μιας γυναίκας 
περνάνε μέσα σε λίγη ώρα μπροστά από τα 
μάτια σου.Όλα αυτά που βλέπεις να εκτυλίσ-
σονται πάνω στη σκηνή σε γεμίζουν ενέργεια 
και πάθος όπως ακριβώς ήταν και η ζωή της 

 Ηθοποιός σημαίνει πολλά πράματα!
Αν προσπαθήσει κανείς να θυμηθεί πώς ξεκίνησε. Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά... Σιωπή! 
Τί να κάνω; Την αξία μου την έχω αποδείξει. Το ταλέντο μου δεν αμφισβητείται. Έχω 
χορέψει σουίνγκ σε πάρτυ, χωρίς να έχω απολύτως καμία σχέση με το ρυθμό. Πριν 
να γίνω ηθοποιός δε μπορούσα να κουνηθώ. Μια φορά που η πρωταγωνίστρια ήταν 
Νορβηγίδα, κατάφερα να συνεννοηθώ άπταιστα μαζί της. Στα νορβηγικά. Μίλαγα τόσο 
καλά που την είχα εντυπωσιάσει. Η Νορβηγική Ακαδημία μου απένειμε τιμητικό τίτ-
λο. Και προφανώς μπορώ να μιλήσω όλες τις γλώσσες!  Έχω παίξει τέτοια μπάλα, πα-
ρότι είχα σπάσει το πόδι μου, που με κάλεσαν στην εθνική Ελλάδος. Και ήμουν και 
εκτός δουλειάς τότε. Είχα πάρει ρεπό, λόγω υπερκόπωσης. Άπαξ και μπεις όμως στο 
ρόλο... Έχω υποδυθεί τον ηθοποιό και απέσπασα δύο συμβόλαια. Μιλάμε για γερή μπά-
ζα! Έκτοτε σταμάτησα να υποδύομαι τον πάμπλουτο. Δεν είχα ανάγκη πια τα χρήματα. 
Έχω υποδυθεί τη μηχανή του χρόνου, αλλά δεν μπορούσε να μπει κανείς μέσα μου 
για να δει αν δουλεύω.  Έχω μπει στο ρόλο του συμπρωταγωνιστή μου και του ‘φαγα 
τη γυναίκα. Και όσο πιο πολύ το πίστευα, γινόντουσαν θαύματα. Ξεπέρασα τον εαυτό 
μου. Κυριολεκτικά. Ξαφνικά έγινα δύο. Δύο σώματα, δύο διαφορετικές φιγούρες. Και 
ο άλλος ήταν πιο μπροστά από μένα! Ωστόσο, ήμουν εγώ. Ο κανονικός, κι ο Μήτσος, ο 
συμπρωταγωνιστής που λέγαμε. Απλώς είχα διαχωρίσει τους ρόλους. Μετά από αυτό 
μου έκαναν πρόταση κάποιοι μοναχοί, βουδιστές, καλοί άνθρωποι, να αφιερωθώ στο 
τάγμα τους. Φοβήθηκαν στη σκέψη μη θελήσω να υποδυθώ τον Χριστό και περπατάω 
στο νερό. Και είμαι και οικονομικός. Μπορώ να υποδυθώ το σκηνοθέτη, το φροντιστή, 
την αμπιγιέζ, τη μακιγιέζ και να γίνω μπεζ. Άρχισε να μιλάει το αλκοόλ. Δεν πάει άλλο. 
Εγώ! Κλεισμένος σε ένα δωμάτιο, με παρέα ένα μπουκάλι μπέρμπον, ένα μπουκαλάκι 
σόδα, ένα μπουκάλι τζιν, ένα μπουκαλάκι τόνικ, ένα μπουκάλι ρούμι, ένα μπουκαλ... Πα-
ρασύρομαι. Με μόνη ζωντανή παρέα τον εαυτό μου τέλος πάντων. Και τον καθρέφτη. 

Που το μόνο που απεικονίζει το είδωλό μου. Πάω να πάρω αυτόγραφο. 

Θοδωρής Ηλιόπουλος
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και ακουμπάει το χέρι του στο μηρό 
της. Πλησιάζει κι εκείνη το δικό της 
χέρι, του το χαϊδεύει, με το βλέμμα 
της ακόμα καρφωμένο έξω από το 
παράθυρο. Θέλει να μείνει μαζί του. 
Μέχρι να κλείσει τα μάτια της. Για 
πάντα. Είναι ένα φως στην ψυχή της 
που δε θα σβήσει ποτέ... 

5.	Portishead	–	Threads
Στο cd-player εδώ και ώρα παίζει 
Portishead, ένα άλμπουμ που η 
Λυδία δεν έχει ξανακούσει. «Ωραία 
μουσική, αλλά λίγο αταίριαστη με 
την ευτυχία της στιγμής», σκέφτεται 
φευγαλέα. Ο Remy δεν έχει βγάλει 
κουβέντα όση ώρα οδηγεί. Άραγε η 
κοπέλα της οποίας ο σφιχτός μηρός 
βρίσκεται μέσα στο δεξί του χέρι 
και της οποίας το όνομα δε γνωρίζει 
ακόμα, να το νιώθει τι σημαίνει το 
φως της μέρας; Κρίνοντας από το 
βλέμμα της, που διατρέχει τον ορί-
ζοντα κι απ’ το αδιόρατο χαμόγελο, 
που είναι σχηματισμένο στα χείλη 
της, ναι, σίγουρα το ξέρει. 
«Πολεμώ τις σκέψεις μου, καταλα-
βαίνω ότι δεν μπορώ να εξηγήσω. 
Έχω ταξιδέψει τόσο μακριά, αλλά με 
κάποιο τρόπο νιώθω ίδιος». Ακόμα 
τουρίστας στη ζωή του, χωρίς καμιά 
βεβαιότητα. Το cd μόλις τελείωσε 
κι ο Remy ξαναβάζει το τελευταίο 
κομμάτι. Σταματάει το αυτοκίνητο, 
κατεβαίνει κι ανοίγει την πόρτα στη 
Λυδία. Της δίνει ένα φιλί σε κάθε 
βλέφαρο, μπαίνει στο αμάξι κι εξα-
φανίζεται. Στην απέναντι μεριά το 
δρόμου η Λυδία βλέπει την είσοδο 
του καζίνο.

6.	The	Doors	–	The	Spy
 Ναι, θα μπει μέσα. Θέλει να ξανα-
ζήσει τη στιγμή που τον πρωτοείδε. 
Θέλει αυτή την ανατριχίλα ξανά. 
Νιώθει σαν πρεζάκι. Τον μυρίζει 
πάνω της κι όμως δεν καταλαβαίνει 
τίποτα. Δεν αντέχει πολύ εκεί μέσα 
. Ίσως λίγος φρέσκος αέρας να 
ξεθολώσει το μυαλό της. 
« Ήθελε να μπω», σκέφτηκε. « Ήθε-
λε να με βασανίσει». « Ήθελε
να αμφιβάλλω για την πραγματικό-
τητα». « Το ότι τον είδα εδώ πρώτη 
φορά, σημαίνει ότι όντως υπήρξε 
και μαζί του κι εγώ». Ένιωθε την 
καταστροφή να έρχεται. Πάντα 
μπορούσε να τ’ αναγνωρίζει αυτά, 
έχουν ιδιαίτερα σημάδια. «Να πάνε 
στο διάολο κι οι καταστροφές και 
τα σημάδια και ο φόβος μου». 
«Θα νικήσω εγώ αυτή τη φορά». 
Μπαίνει στο πρώτο μπαρ που 
βλέπει μπροστά της. Ο μπάρμαν της 

βάζει μια βότκα και χαμογελάει. «Τί 
ξέρει κι αυτός»; Του κάνει νόημα 
να την ακολουθήσει. Τον οδηγεί 
στο πίσω μέρος του μπαρ και μετά 
τον αρπάζει. Φιλιούνται με πάθος 
μέχρι που ακούγεται ο ήχος του 
αναπτήρα κάπου πολύ κοντά τους. 
Με το τσιγάρο αναμμένο στο χέρι, ο 
Remy τους παρακολουθεί, πίνοντας 
τη βότκα της. Του χαμογελάει και 
κατευθύνεται προς την έξοδο, αφή-
νοντας 10 ευρώ στον πάγκο. 

7.	UNKLE	–	Burn	my	shadow	
Away
Ο Remy απλά παρακολουθεί. Θέλει 
λίγα δευτερόλεπτα να επεξεργαστεί 
την κατάσταση. Η γκόμενα τον 
έστειλε αδιάβαστο και πρέπει να 
σκεφτεί την επόμενη κίνηση. Κατά 
βάθος πάντα αυτές οι γυναίκες 
του κέντριζαν το ενδιαφέρον, όχι 
οι εύκολες. Και τότε, μάλλον από 
παρόρμηση, σκέφτηκε να πάει να 
την βρει πριν να είναι αργά. Μπήκε 
στην Barracuda και γκαζώνει για 
το ξενοδοχείο. Ευτυχώς αυτές οι 
Αμερικανιές πάνε σαν διάολοι. 
Φτάνει απ’ έξω και ανεβαίνει στο 
δωμάτιο. Τζίφος. Ούτε το αμάξι 
είναι εδώ. Έχουν περάσει 15 λεπτά, 
και η γκόμενα έχει χαθεί. Τώρα 
μάλλον έχει μπει στην εθνική και 
πάει για Αθήνα, ή Πάτρα. Θα το 
ρισκάρω. «Αθήνα λοιπόν!» . Βάζει 
πρώτη και πατάει γκάζι «Όπου και 
να ‘σαι θα σε βρω, ακόμα και εάν 
καώ στη διαδρομή», φωνάζει. Και 
τότε ακούει το πίσω κάθισμα να 
πέφτει. Νιώθει ένα γυναικείο χέρι 
να του αγγίζει το μάγουλο. «Λοιπόν» 
του λέει, «ελπίζω να κατάλαβες ότι 
και ‘γω ξέρω να κάνω κολπάκια κύ-
ριε Remy. Έχεις να δώσεις κάποιες 
εξηγήσεις».

8.	Pearl	Jam	–	Love	Boat	
Captain
Ο έρωτας όμως,δεν αφήνει ποτέ τα 
πράγματα στην τύχη, μόνο και μόνο 
για να αποδεικνύει τη μαγεία του.
Στους εραστές μας, δόθηκε η 
ικανοποίηση του αντικριστού 
βλέμματος της ψυχής του άλλου. 
Μαγικά δευτερόλεπτα σαν απόδει-
ξη πραγματικής ευτυχίας ή τυχερής 
και καθαρά ανθρώπινης ευνομίας. 
Ο Remy της έπιασε απαλά το χέρι 
και η Λυδία προετοιμάστηκε για το 
μεγαλύτερο φιλί της ζωής της. Οι 
ανάσες τους ενώθηκαν με τη γλύκα 
της αμαρτίας, της τύψης και της 
υποταγής στο μεγαλύτερο πάθος 
όλων: τον Έρωτα.

Όταν λυτρώθηκαν από τη στιγμή και 
το αίμα κύλησε στις φλέβες, έλυ-
σαν όσα μπορούσαν με τα λόγια και 
άφησαν τα άλυτα για τη συνέχεια. Η 
Λυδία αντέδρασε περήφανα σε όλα 
αυτά και ο Remy άρχισε να λούζει 
την ατμόσφαιρα με βρισιές και 
χειρονομίες.
Ήταν έτοιμοι να τα χαλάσουν όλα 
μόνο και μόνο για να αποδείξουν 
τους εαυτούς τους ανώτερους της 
μοίρας τους. Η καθημερινότητα 
είναι πάντα εκεί για να προσφέρει 
δικαιολογίες. Αν και το σώμα  και 
το μυαλό έλεγαν άλλα, η καρδιά 
έμεινε καθάρια, οριστική, και τελικά 
νικήτρια.
Δέχτηκαν τελικά οτι αν και αποπνι-
κτικά παράλογος, ο έρωτας είναι η 
ψυχοθεραπεία της ζωής και η πιο 
τίμια ελπίδα δυο ανθρώπων σε έναν 
μοναχικό κόσμο. Αγκαλιάστηκαν 
σαν πρωτόπλαστοι αμαρτωλοί πει-
ρατές και έζησαν μαζί το βυθισμό 
του εγώ τους σε ένα αγαπημένο 
νησί. Την καρδιά τους.

1.	Tom	Waits	–	Hope	I	don’t	
fall	in	Love	with	You
Χριστούγεννα βράδυ σε κάποιο 
καζίνο. Η κοπέλα με τα μπλε μάτια 
και το μαύρο φόρεμα στο τραπέζι 
του poker είναι η Λυδία. Ο τύπος 
με το σακάκι και τα κόκκινα μανι-
κετόκουμπα στο  bar είναι ο Remy. 
Πίνει όσα τσάμπα ποτά καταφέρει 
και καπνίζει. Εκείνη τον κοιτάει και 
χάνει γύρο στο γύρο. Σπάνια χάνει 
στα χαρτιά. “...ελπίζω να μην τον 
ερωτευτώ... δεν μπορώ το δράμα...”
Ο Remy ακούει τη μουσική και 
νιώθει βασιλιάς. Δεν έχει χαλάσει 
φράγκο. Πίνει με πλάτη στο μπαρ 
και χαζεύει τους ανθρώπους. 
Χαζεύει το χαμόγελο της κοπέλας 
που παίζει poker σαν αρχάρια. Στο 
καζίνο τα χαμόγελα είναι πιο σπάνια 
και από τους κερδισμένους.
Η Λυδία σκέφτεται να του πει να 
κάτσει μαζί της και φοβάται οτι έχει 

αρχίσει να ερωτεύεται. Τα λεφτά 
της έχουν σχεδόν τελειώσει και το 
φως ξαφνικά είναι πολύ χαμηλό. 
Ποντάρει ό, τι της έχει απομείνει, 
τα χάνει, και σηκώνει το πρόσωπο 
της αποφασισμένη να του μιλήσει. 
Ο Remy δεν είναι πουθενά. Ο 
σερβιτόρος την πλησιάζει με ένα 
σημείωμα:  “είναι από τον τύπο που 
καθόταν στο μπαρ” της λέει “τον 
λένε Remy και λέει οτι έχεις υπέρο-
χα μάτια. Αυτό είναι το κινητό του”. 
Η Λυδία είχε ερωτευτεί 

2.	Ευσταθία	-	One	Night	
Stand
Αρπάζει την τσάντα της κι αρχίζει 
να τρέχει προς την έξοδο. Φοβάται 
μήπως δε τον προλάβει ή μήπως 
την προλάβουν οι δεύτερες σκέ-
ψεις. Κοιτάει βιαστικά. Τζίφος. Ένας 
καβγάς μόνο κάπου παραπέρα άνευ 
σημασίας.   « Ήταν ανάγκη να φύγει 

πάνω που θα του μιλούσα;». Ήξερε 
ότι αν του τηλεφωνούσε δε θα ‘ταν 
το ίδιο.  Θα έλεγε κάτι που θα το ‘χε 
καλοσκεφτεί και χιλιοπροβάρει.
Βάζει μπρος και φεύγει. Οι δρόμοι 
είναι άδειοι. «Να τον πάρω απόψε; 
Κι αν είναι κι αυτός ένας από τους 
λάθος ανθρώπους; Τότε όμως δε 
θα…». Πατάει τέρμα το γκάζι, να 
ξεφύγει απ’  αυτή τη ζυγαριά. Στα-
ματάει πρώτα στο περίπτερο. « Έναν 
καπνό και μία γάλακτος παρακαλώ».  

Αυτός ο τύπος ήταν όλος μυστήριο 
κι ήθελε όσο τίποτε άλλο να τολμή-
σει. Η Λυδία έχει ερωτευτεί για τα 
καλά. Κάθεται στα σκαλιά κι ανάβει 
τσιγάρο. Προσπαθεί να σκοτώσει 
όλα τα «αν». «Καλύτερα αύριο, είναι 
αργά τώρα» σκέφτεται και κάνει να 
σηκωθεί. 
«Από τώρα για ύπνο 
mademoiselle;» της λέει μια μαύρη 
σκιά με ανδρική φωνή. Η Λυδία 
σηκώνει το κεφάλι και βλέπει τον 
Remy. Έχει ταραχτεί μα προσπαθεί 
να το κρύψει. Εκείνος δίχως εξηγή-
σεις για το πώς βρέθηκε εκεί, την 
παίρνει από το χέρι και την οδηγεί. 
  
3.	Electric	Six	-	Danger!	
High	Voltage
Ανέβηκαν τρέχοντας τα σκαλιά για 
να καταλήξουν στο διαμέρισμα της 
Λυδίας το συντομότερο δυνατόν. 

Μέσα τους, ένιωθαν και οι δύο την 
Κάψα...  δε μπορούσαν να σταμα-
τήσουν. Η επιθυμία τους ήταν τόσο 
έντονη, που ήταν αποφασισμένοι 
να φτάσουν μέχρι τα άκρα, μέχρι τις 
πύλες της Κολάσεως...
Καθώς η πόρτα έγερνε πίσω τους 
τρικλίζοντας, στο τέλος έκλεισε 
απότομα με έναν εκκωφαντικό 
θόρυβο. Σα να ήταν ένα σημάδι από 
κάποια ανώτερη δύναμη, σαν κάτι 
να προσπαθούσε να τους δείξει 
ότι όντως, αυτές είναι οι πύλες της 
Κολάσεως. Δεν ήταν όμως η στιγμή 
που θα έδιναν σημασία σε κάτι 
τέτοιο.  Τον κοίταξε στα μάτια με 
ενθουσιασμό που έκοβε την ανάσα: 
«Αυτή η στιγμή μου φαίνεται τόσο 
μαγική, τόσο...»
«Σσσσσ... Μην πεις άλλη λέξη! Γεν-
νηθήκαμε για αυτή τη στιγμή!»
Αυτό ήταν. Την έσφιξε τόσο σφιχτά 
στην αγκαλιά του, που το γεμάτο 
πάθος φιλί ήταν η μόνη διέξοδος. 
Η φωτιά που έκαιγε μέσα τους 
τόση ώρα είχε φτάσει στο αποκο-
ρύφωμά της. Υπήρχε κίνδυνος να 
ανατιναχτεί το διαμέρισμα από την 
αστείρευτη ροή ερωτικών ηλεκτρο-
νίων στον αέρα. Εκείνη την ώρα 
άρχισαν οι αστραπές στον ουρανό 
να κάνουν τη νύχτα μέρα.

4.	The	Smiths	-	There	Is	A	
Light	That	Never	Goes	Out
Ξημερώνοντας η επόμενη μέρα 
των Χριστουγέννων, τους βρίσκει 
στο κρεβάτι μισοσκεπασμένους 
με σεντόνια που αναδύουν τις 
μυρωδιές της χθεσινής νύχτας. 
Η αχτίδα φωτός που μπαίνει από 
το παράθυρο ξυπνάει το Remy. Η 
Λυδία ξυπνάει μαζί του και σηκώ-
νεται από το κρεβάτι αφήνοντας 
το κομμάτι του σεντονιού που τη 
σκέπαζε ως τώρα να πέσει στο 
πάτωμα. Ντύνεται βιαστικά. Ο Remy 
παρατηρεί τις σκιές στο κορμί της. 
Η Λυδία του πετάει τα ρούχα του και 
η φωνή της μοιάζει να τον διατάζει. 
«Ντύσου!» Του ρίχνει ένα λοξό χα-
μόγελο. Βγαίνουν βόλτα με το αμάξι 
του. Η Λυδία παρατηρεί έξω από το 
παράθυρο τα δέντρα να τρέχουν 
παράλληλα στο δρόμο. Του ρίχνει 
ματιές και χαμογελάει. Η καρδιά της 
έχει ολοκληρωτικά δοθεί στο Remy. 
Δε θέλει να γυρίσει σπίτι της ξανά. 
Αυτοί οι τέσσερις τοίχοι είναι εξισω-
μένοι στο μυαλό της με τη μοναξιά. 
Θέλει να μείνει μαζί του. «Πάμε κά-
που που να έχει κόσμο! Να είμαστε 
εκεί ανάμεσα στο πλήθος. Μαζί!» 
Της χαμογελάει, γνέφει καταφατικά 

ΗΧΟΙ

Η Λυδία και ο Remy. 
Στο τέλος της ιστορίας 
θα έχουν ερωτευτεί. 
Με Μουσική

Παύλος Πετρής
Νάντια Κατή
Πάνος El Gatto
Κατερίνα Τσάση
Σία Γεωργοπούλου
Παυλίνα Ντέκου
Νίκος Κοκκάλης
Σπύρος Σαμαράς

Αγαπητοί  Όλοι σας, το ερωτικό αυτό έπος στηρίζεται και κινείται πάνω σε 
τραγούδια. Τη μουσική αυτή ραχοκοκαλιά θα βρείτε σε μορφή playlist στο 
youtube ακολουθώντας το εξής link:
http://www.youtube.com/user/KaleidoscopeSounds#grid/user/B134FD504792D253
το κανάλι της στήλης των Ήχων. Ακούστε τη παράλληλα με την ανάγνωση 
για τη σωτηρία της ψυχής σας
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

1.
Κύριε Ντε Μποτόν, από το 2008 κάνετε 
πραγματικά τη διαφορά με το «Σχολείο 
της Ζωής». Φοιτητές εμείς, είμαστε 
περίεργοι να μάθουμε αν πρόκειται για 
μια ιδέα που προέκυψε όταν σπουδάζατε 
κι εσείς, ή κάτι που σκεφτόσασταν ενώ 
ήσασταν ήδη μεγαλύτερος, σοφότερος 
και συλλογιζόμενος βαθιά σχετικά με 
την «πραγματική ζωή» που επιτέλους 
ζούσατε;

Πριν πάω στο πανεπιστήμιο, φανταζόμουν ένα 
εκπληκτικό μέρος όπου θα είχες την ευκαιρία 
να δραπετεύσεις από τις εμπορικές «πιέσεις» 
και να εξετάσεις τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής 
σε ένα όμορφο περιβάλλον με συναρπαστικούς 
ανθρώπους, και έτσι να γίνεις ένας καλύτερος, 
σοφότερος, πιο ενδιαφέρων άνθρωπος. Ακόμη 
συναντώ ανθρώπους που έχουν τα πανεπιστήμια 
κάπως έτσι στο μυαλό τους, αλλά ένα πράγμα 
τους συνδέει όλους: δεν έχουν περάσει ποτέ 
από κάποιο σύγχρονο βρετανικό πανεπιστήμιο. 
Μπορούν να ονειρεύονται γιατί έχουν καταφέρει 
να αποφύγουν την ατυχή συνάντηση με την 
πραγματικότητα της εκπαίδευσης. 
Η σκληρή αλήθεια είναι ότι αν πήγαινες σε ένα 
πανεπιστήμιο της χώρας και έλεγες ότι έχεις 
έρθει για να σπουδάσεις «πώς να ζήσεις» ή «πώς 
να γίνεις ένα καλύτερο και σοφότερο άτομο», 
θα σου έδειχναν ευγενικά την πόρτα – αν όχι το 
δρόμο για κάποιο άσυλο! Τα πανεπιστήμια στις 

μέρες μας βλέπουν ως δουλειά τους το να σε 
εκπαιδεύσουν είτε για μια συγκεκριμένη καριέρα 
είτε για να σε καταρτίσουν σε τομείς της τέχνης 
όπως η λογοτεχνία ή η ιστορία. 
Το σύγχρονο πανεπιστήμιο «ξεφύτρωσε» από 
θρησκευτικούς θεσμούς όπως μοναστήρια και 
σεμινάρια. Αυτά τα σώματα ασχολούνταν ενεργά 
με το να κάνουν τη διαδικασία εκμάθησης πρα-
κτική, καθώς ήθελαν να σώσουν την ψυχή σου, 
να σου διδάξουν πώς να γίνεις καλός. Όμως, κα-
θώς έχουμε γίνει μια πιο κοσμική κοινωνία, είναι 
επόμενο να κοιτάζουμε με αμηχανία την έννοια 
της σοφίας αλλά και ιδέες όπως το καλό και το 
κακό, το σωστό και το λάθος. Η ελιτίστικη άποψη 
σχετίζει τη σοφία με την ανακάλυψη του εαυτού 
σου και την Όπρα Γουίμφρει (και, την ίδια στιγμή, 
οι δρόμοι καίγονται). Υπάρχει ένας εξοργιστικός 
σνομπισμός μεταξύ των διανοούμενων για τον 
οποιονδήποτε που προσπαθεί να γράψει ένα 
βιβλίο που θα μπορούσε με κάποιον τρόπο να 
φανεί χρήσιμο και κατατοπιστικό για τον άνθρω-
πο. Αν ένας ακαδημαϊκός εμφανιστεί στην τηλε-
όραση, οι φοιτητές του θα τον αντιμετωπίσουν 
ως «πουλημένο». Το να κάνεις τη δουλειά σου 
σωστά στα μάτια των περισσότερων ακαδημαϊ-
κών σημαίνει κατά κύριο λόγο να γράφεις βιβλία 
που πουλούν 200 αντίτυπα, να μην επικοινωνείς 
με τον έξω κόσμο και να συγκεντρώνεις τη δου-
λειά μιας ολόκληρης ζωής σε ένα μικροσκοπικό 
επιστημονικό πεδίο. 
Λίγα μέρη υπάρχουν στο σύγχρονο κόσμο όπου 
οι άνθρωποι ζουν προστατευμένοι από τις πιέ-
σεις του να αποκτήσουν χρήματα και μπορούν να 

ξοδέψουν χρόνο διαβάζοντας και σκεπτόμενοι. 
Τα πανεπιστήμια είναι τέτοια μέρη, λαμβάνουν 
τεράστιες επιδοτήσεις από εμάς, τους φορολο-
γούμενους πολίτες – και πρέπει να είναι ειδυλλι-
ακά καταφύγια από τους δυνατούς ανέμους που 
κάνουν τη χώρα άνω-κάτω. Αλλά τα σύγχρονα 
πανεπιστήμια έχουν προδώσει εντελώς αυτά 
τα ιδανικά. Με εξαίρεση τις ίδιες τις επιστήμες, 
έχουν γίνει τελείως ασύνδετα με τις ανησυχίες 
της πλειοψηφίας των ανθρώπων. 
Παρόλα αυτά, η αλήθεια είναι πως όλοι μας χρει-
αζόμαστε στις ζωές μας γνώση που πυροδοτεί τη 
σοφία και παρηγοριά, και για ποιόν στ’ αλήθεια 
λόγο τα πανεπιστήμια δεν πρέπει, ως φρούρια 
του πολιτισμού, να ανοίξουν τους θησαυρούς 
τους για να ωφεληθεί ο καθημερινός άνθρωπος; 
Ζούμε σε μια κοσμική κατά κύριο λόγο κοινωνία, 
όπου η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν είναι σε 
θέση να πάρει τις διδασκαλίες της Εκκλησίας (ή 
του Τζαμιού ή της Συναγωγής) στα σοβαρά. Είναι 
λοιπόν ρόλος του πολιτισμού να αναλάβει τη 
δουλειά. Είναι η τέχνη, η φιλοσοφία, η θρησκεία 
και η ιστορία που θα πρέπει να βοηθούν να 
πορευόμαστε, όπως η Βίβλος μας καθοδηγούσε 
κάποτε. Ο πολιτισμός είναι το πιο κοντινό πράγμα 
που έχουμε σε θρησκεία – και όμως τα πανε-
πιστήμια επιμένουν να μας κρύβουν τα πλούτη 
τους. 
Επειδή  αξίζει να προσπαθήσουμε να αλλάξου-
με την κατάσταση, λίγα χρόνια πριν δημιούργησα 
μια ομάδα με πολλούς ακαδημαϊκούς, καλλιτέ-
χνες και συγγραφείς και αποφασίσαμε να ξεκι-
νήσουμε ένα νέο είδος πανεπιστημίου, που ονο-

μάσαμε Σχολείο της Ζωής. Άνοιξε τις πόρτες του 
σε ένα αξιοπρεπές κατάστημα και διδασκαλείο 
στο κεντρικό Λονδίνο, κοντά στο King’s Cross. 
Στο πρόγραμμα σπουδών δεν θα βρεις μαθήματα 
όπως η «Φιλοσοφία», τα «Γαλλικά», η «Ιστορία» 
και οι «Κλασσικές Γλώσσες», αλλά «Θάνατος», 
«Γάμος», «Διαλέγοντας Καριέρα», «Φιλοδοξία», 
«Αλλάζοντας τον Κόσμο σου». Κατά τη διάρκεια 
της φοίτησης θα μάθεις πολλά για τα βιβλία και 
τις ιδέες που παρέχουν τα παραδοσιακά πανεπι-
στήμια, αλλά θα είναι απίθανο να βαρεθείς, θα 
κάνεις φίλους και θα αποκτήσεις μια διαφορετι-
κή όψη του κόσμου. Υπάρχει ακόμη και ένα βιβλι-
οπωλείο που δεν χρησιμοποιεί την παραδοσιακή 
κατηγοριοποίηση (μυθιστόρημα, ιστορία κλπ) 
και απλώς προτείνει βιβλία σύμφωνα με συγκε-
κριμένα ζητήματα/προβλήματα. Έχουμε λοιπόν 
ένα ράφι με τίτλο «για αυτούς που ανησυχούν τη 
νύχτα» και άλλο που λέγεται «πώς να είσαι ευτυ-
χισμένος, αν και παντρεμένος». Ονομάζουμε το 
κατάστημα «χημείο για την ψυχή». Είναι πάντοτε 
ελκυστικό το να κάθεσαι και να παραπονιέσαι για 
ένα πρόβλημα, αλλά είναι ίσως ακόμα πιο ελκυ-
στικό το να προσπαθήσεις να κάνεις μια αλλαγή 
μόνος σου. Το Σχολείο της Ζωής είναι η δική μας 
μικρή προσπάθεια να μεταβάλουμε τον τρόπο 
με τον οποίο η εκμάθηση πραγματοποιείται στη 
χώρα μας, και να θυμίσουμε στον εαυτό μας ακό-
μα ότι ο πολιτισμός, αν τον χειριστούμε σωστά, 
θα μας κάνει πάντα να νιώθουμε ολοκληρωτικά 
συναρπαστικοί  και θα κάνει πάντοτε τη ζωή μας 
πιο υποφερτή και ενδιαφέρουσα. 

2.
Πώς βλέπετε την τωρινή οικονομική κρί-
ση, και μέσα από τα δικά σας μάτια αλλά 
και των φοιτητών σας; Είστε αισιόδοξος 
για το μέλλον; 

Όπως όλοι μας, αμφιταλαντεύομαι ανάμεσα στην 
αισιοδοξία και την απαισιοδοξία.  Παρόλα αυτά, 
όντας ιστορικός, μπορώ να δω ότι αυτό το οποίο 
υφιστάμεθα τώρα είναι αξιοπρεπές σε σχέση με, 
παραδείγματος χάρη, τις σοβαρές κρίσεις που 
έζησαν οι άνθρωποι στον 20ο αιώνα, για να μη 
μιλήσω για το Μεσαίωνα. 

3.
Τα βιβλία σας αντικατοπτρίζουν το πάθος 
που είχατε κάθε φορά στην εκάστοτε 
εποχή, ή σας ενδιέφερε περισσότερο να 
πραγματευτείτε τα «ουσιώδη» θέματα 
της σύγχρονης ζωής, διαλέγατε ένα θέμα 
κάθε φορά και, ενώ κάνατε την έρευνά 
σας και γράφατε, καλλιεργούσατε το 
πάθος σας γι’ αυτό; 

Πάντοτε ο κύριος τομέας του ενδιαφέροντός 
μου είναι το παρόν, και χρησιμοποιώ το παρελ-
θόν για να συγκρίνω την τρέχουσα κατάσταση. 
Κατά αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, είμαι το αντίθετο 
του ακαδημαϊκού επειδή με ενδιαφέρει μόνο 
επιδερμικά η αναλογία: θέλω το παρελθόν μόνο 
για αυτά που μπορεί να κάνει για μας τώρα. 

4.
Όλα αυτά τα χρόνια έχετε δημιουργήσει 
ένα τελείως μοναδικό στυλ σαν συγγρα-
φέας. Θα έχουμε ποτέ την ευκαιρία να 
διαβάσουμε ένα μυθιστόρημα από τον 
Αλαίν ντε Μποτόν, ή είναι κάτι που, επει-
δή το κάνατε στο ντεμπούτο σας, δεν 
σας ενδιαφέρει πια;

Θα ήθελα να γράψω κι άλλη μυθοπλασία, αλλά 
για μένα η μυθοπλασία είναι ειλικρινά το είδος 
που ταιριάζει για να καταπιαστείς με την αγάπη 
και τις σχέσεις, και είχα πάρα πολλές διαφορε-
τικές ιδέες και αντικείμενα ενδιαφέροντος από 
τότε που έγραψα το πρώιμο βιβλίο μου (για τον 
έρωτα). Παρόλα αυτά, ελπίζω μια μέρα να γράψω 
κάτι για τον έρωτα και το γάμο..

5.
Και η τελευταία ερώτηση, τι διαβάζετε 
αυτή την περίοδο;

Διαβάζω το βιβλίο ενός εκπληκτικού Σκωτσέζου 
φιλόσοφου και προσωπικού μου φίλου, του Τζον 
Αρμστρονγκ, με τίτλο «Η Δύναμη της Ομορφιάς». 

Ευχαριστούμε	πολύ	τον	Κ.	Αλαίν	ντε	Μποτόν	
για	τη	συνέντευξη	που	μας	παραχώρησε!

Ο καταξιωμένος Βρετανός συγγραφέας που εδώ και αρ-

κετά χρόνια τα πολυδιαβασμένα βιβλία του Μικρή Φιλο-

σοφία του Έρωτα, Η Αρχιτεκτονική της Ευτυχίας, Πώς ο 

Προυστ Μπορεί να Αλλάξει τη Ζωή σου, Η Τέχνη του Τα-

ξιδιού, Οι Χαρές και τα Δεινά της Εργασίας γνωρίζουν με-

γάλη επιτυχία και στη χώρα μας, δέχτηκε με χαρά να απα-

ντήσει στις ερωτήσεις του Καλειδοσκοπίου, παραθέτοντάς 

μας τις απόψεις του για την εκπαίδευση με το γνωστό, 

φροντισμένο πάντα ύφος του. Μεγάλη τιμή να επικοινω-

νείς, έστω και ηλεκτρονικά, με έναν τέτοιον άνθρωπο.         

Συνέντευξη στη

 Δώρα Κοροβέση 5			ερωτήσεις	στον	

Αλαίν 
ντε 
Μποτόν	

Ζούμε σε μια κοσμική κατά κύριο 
λόγο κοινωνία, όπου η πλειοψηφία 
των ανθρώπων δεν είναι σε θέση να 
πάρει τις διδασκαλίες της Εκκλησίας 
(ή του Τζαμιού ή της Συναγωγής) 
στα σοβαρά. Είναι λοιπόν ρόλος του 
πολιτισμού να αναλάβει τη δουλειά. 
Είναι η τέχνη, η φιλοσοφία, η θρησκεία 
και η ιστορία που θα πρέπει να 
βοηθούν να πορευόμαστε, όπως η 
Βίβλος μας καθοδηγούσε κάποτε. Ο 
πολιτισμός είναι το πιο κοντινό πράγμα 
που έχουμε σε θρησκεία – και όμως 
τα πανεπιστήμια επιμένουν να μας 
κρύβουν τα πλούτη τους.
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ΠΡΑΣΙΝΗ	ΓΡΑΜΜΗ

Скъпи дневник, 
 Πрибирам се днесka 

вкъщи и викам “Mайко какво 
ще ядем ?” “О, сине заради 
кризата днесka ще ядем супа 
фиде” звучи в отговор на 
усилията за саркастичен хумор 
от майка ми” !Пак тая дума 
си мисля.Обаче каква криза 
?Криза светът е виждал в 
Първата световна война, когато 
хората ядоха дневно супи.
Криза имаше през 1929 сьс 
голямата депресия. Криза имаха 
й социалистическите режими 
.За първите 2 ми трябват 3-4 
дни скитатане из интернета.
За третото ми трябва само едно 
телефонно обаждане. 
 0-0-3-5-9 ... ... Tun Tun Tun 
... бабо... Я кажи,бе Лиляна, 
как беше социализма във 
България? Лош сине, лош 
.В капиталистическия свят 
, България беше един малък 
социалистически лагер със 
затворени хоризонти . Всичко 
беше публично и не сме имали 
свободата да започне няной 
свой собствен частен бизнес 
.За кола  цакахме по 10 години 
. Двойките не беше позволено 
да имат 2 къщи, една от мъжа 
и една от  жената. Трябваше 
да имат една само .Над всичко 
имахме минимален контакт 
с капиталистическия свят и 
внасяхме продукти само от 
социалистически страни .Затова 
много прости неща липсваха от 

рафтовете на магазините ,които 
имаха само стоки от първа 
необходимост .Мандарини и 
портокали само за Коледа даваха 
.Чели нощи стояхме на опашката 
за мебели и телевизори .Чужбина 
беше трудно да посетиме .И 
това стриктно социалистически 
страни (за разлика от партията 
,която изпращаше децата си 
при най-добрите университети 
в Европа и Америка) . Книгите 
и медиите бяха под държавен 
контрол и цензура .Свобода дори 
в религията нямаше .След като 
видят някой да влиза в църквата 
на следващия ден  ,беше уволнен 
или изключен от училище 
.Добре, благодаря Лиляна трябва 
да вървия .Лека нощ внуче мое .
 Това е България в 1944-1990 
.Но как е страната днес ? Как 
са хората ?Ами ще бъда строг 
.Народът на България е нещастен 
.Една проста разходка в 
столицата ще даде пълна картина 
.Просяци на всеки ъгъл, тъжни 
хора търсят нещо за ядене или 
за продажба в кофите за боклук 
.Усмивки рядко ще видите 
.Усмивката е застрашен вид 
Защо ?За 2 причини: Първата е 
чисто икономическа .Заплатите 
на таван от 600 лв. ( 1.95 лева 
= 1 евро), и много пенсии не 
надвишат 100 лева .Няма средна 
класа .Има ниска класа ,коиято на 
косъм оживявя и високата класа 
.Значи мафията ,политици, и 
тези, които си сътрудничат с тях 

.Контекстуално ли е ,че всичките 
ми приятели са насочени към 
обучение и живот в чужбина за 
бъдещето(даже един от тях , си 
живее мечтата !ИBO добре да 
прекарваш приятело !) ?Другата 
и по-дълбока причина за това е 
ревността .Изчезнала е много 
любов към страната и всичко, 
чуждестранно, се третира с 
похот и завист . Ревност, защото 
чужденеча има всичко, и не му 
липсва нищо .Или поне така 
мислят . 
 Ами аз съм и българин и грък 
.И гледам как стоят нещата и на 
север и на юг от Солун .И когато 
слушам българска завист за 
гърците се усмихвам и си казвам 
“да знаехте какви, други лоши 
има Гърция”. По същия начин 
, когато чуя гърците сега да 
елиминират всичко и да завиждат 
германците се усмихвам  пак и 
възкликвам “да знаехте какво 
други хора са прекарали “ Морал 
за мене .Гледам си моята чиния, 
и не омаловажавам това което 
имам в име на това което нямам .

Αγαπητό ημερολόγιο,
Σήμερα που λες μπαίνω 

στο σπίτι και φωνάζω «Μαμάαα, 
τι φαγητό έχουμε;». «Α, γιε 
μου σήμερα λόγω κρίσης θα 
φάμε σούπα φιδέ» ακούγεται ως 
απάντηση η φιλότιμη προσπάθεια 
της μητέρας μου για σαρκαστικό 
χιούμορ. Κρίση;! Άντε πάλι 
αυτή η λέξη, σκέφτομαι. Μα 

ποια κρίση; Κρίση γνώρισε 
ο κόσμος στον Α’ παγκόσμιο 
πόλεμο όταν έτρωγε καθημερινά 
νερόσουπες. Κρίση είχαμε το 
1929 στο Κραχ. Κρίση είχαν 
και τα σοσιαλιστικά καθεστώτα. 
Για τα πρώτα 2 χρειάζομαι 
3-4 μέρες περιπλάνηση στο 
διαδίκτυο. Για το τρίτο όμως 
είμαι ένα τηλέφωνο μακριά. 0-0-
3-5-9… τουν… τουν… τουν…
Έλα γιαγιά! Έλα παιδί μου! Για 
πες ρε Λιλιάνα, πώς ήταν για 
τη Βουλγαρία ο σοσιαλισμός; 
Άσχημα, παιδί μου, άσχημα.
Σε έναν καπιταλιστικό κόσμο η 
Βουλγαρία αποτελούσε μία μικρή 
σοσιαλιστική κατασκήνωση 
με κλειστούς ορίζοντες. Όλα 
ήταν δημόσια και δεν είχες την 
ελευθερία να ανοίξεις δικιά σου 
ιδιωτική επιχείρηση. Αυτοκίνητο 
ζήταγες σήμερα για να σου δώσουν 
μετά από 10 χρόνια ένα ρωσικό 
ή πολωνικό. Στα ζευγάρια δεν 
επιτρεπόταν να έχουν 2 σπίτια, ένα 
του άντρα και ένα της γυναίκας.
Έπρεπε να έχουν ένα κοινό. 
Κυρίως όμως είχαμε μηδαμινή 
επικοινωνία με τον καπιταλιστικό 
κόσμο και εισάγαμε μόνο προϊόντα 
από αντίστοιχα σοσιαλιστικές 
χώρες. Ως εκ τούτου πολύ απλά 
προϊόντα έλειπαν από τα ράφια 
των μαγαζιών τα οποία είχαν μόνο 
είδη πρώτης ανάγκης. Μανταρίνια 
και πορτοκάλια σκέψου μόνο γύρω 
στα Χριστούγεννα μοιράζανε.
Άσε που στηνόμασταν στην ουρά 
νύχτες ολόκληρες για έπιπλα 
και τηλεοράσεις κλπ. Εξωτερικό 
επίσης με τα χίλια ζόρια μας 
αφήνανε.Και αυτό μόνο σε χώρες 
αυστηρά  σοσιαλιστικές (σε 
αντίθεση με τους κομματικούς 
που έστελναν τα παιδιά τους 
στα καλύτερα πανεπιστήμια της 

Ευρώπης και της Αμερικής). Τα 
βιβλία και τα Μ.Μ.Ε. ήταν υπό 
κρατική λογοκρισία και έλεγχο. 
Ελευθερία δεν υπήρχε ούτε καν 
στο θρήσκευμα. Άμα σε έβλεπε 
κάποιος να μπαίνεις σε εκκλησία 
την επόμενη μέρα σε απέλυαν ή 
σε απέβαλλαν από το σχολείο.
Οκ, σε ευχαριστώ Λιλιάνα πρέπει 
να κλείσω. Γεια σου παιδί μου, 
καληνύχτα.
Αυτή είναι η Βουλγαρία του 1944-
1990. Πώς είναι όμως η χώρα 
σήμερα; Πώς είναι ο λαός της; 
Λοιπόν θα είμαι αυστηρός. Ο λαός 
της Βουλγαρίας είναι μίζερος. Μία 
απλή βόλτα στην πρωτεύουσα 
Σόφια θα δώσει μία πλήρη εικόνα 
της κατάστασης. Ρακένδυτοι 
ζητιάνοι σε κάθε -σχεδόν- γωνιά. 
Άνθρωποι θλιμμένοι να ψάχνουν 
τίποτα φαγώσιμο ή «πουλήσιμο» 
στους κάδους απορριμμάτων.
Χαμόγελα σπάνια βλέπεις. Το 
χαμόγελο αποτελεί είδος υπό 
εξαφάνιση. Γιατί; Για 2 λόγους. Ο 
πρώτος είναι καθαρά οικονομικός.
Μισθός-ταβάνι 600 λέβα (1,95 
λέβα=1 ευρώ) και οι περισσότερες 
συντάξεις δεν ξεπερνάνε τα 100 
λέβα. Δεν υπάρχει μεσοαστική 
τάξη.Υπάρχει η κατώτερη τάξη 
που τα βγάζει ίσα-ίσα πέρα και 
η ανώτερη που αποτελείται από 
τη μαφία και τους πολιτικούς και 

όσους συνεργάζονται μαζί τους.
Συγκυριακό λέτε να είναι πως όλοι 
μου οι φίλοι εκεί έχουν στόχο το 
εξωτερικό για σπουδές και ζωή 
(μάλιστα ένας από αυτούς το 
ήδη ζει το όνειρο του- ΙΒΟ καλά 
να περνάς φίλε!); Ο έτερος και 
βαθύτερος λόγος είναι η ζήλεια.
Έχει εκλείψει σε μεγάλο βαθμό 
η αγάπη για την πατρίδα και 
οτιδήποτε ξένο αντιμετωπίζεται 
με λαγνεία και ζήλεια. Ζήλεια 
γιατί ο ξένος έχει, ο ξένος έχει τα 
πάντα και δεν του λείπει τίποτα. Ή 
τελοσπάντων έτσι νομίζουν.
 Λοιπόν εγώ είμαι και βούλγαρος 
και έλληνας. Βλέπω πως είναι τα 
πράγματα και βόρεια αλλά και 
νότια της Θεσσαλονίκης. Και όταν 
ακούω τους βούλγαρους τόσα 
χρόνια να ζηλεύουν τους έλληνες  
χαμογελάω από μέσα μου και λέω 
«πού να ξέρατε τι άλλα σκατά 
έχει η Ελλάδα». Ομοίως και όταν 
ακούω έλληνες σήμερα να τα 
εκμηδενίζουν όλα και να ζηλεύουν 
τους γερμανούς. Ξαναχαμογελάω 
από μέσα μου και αναφωνώ «πού 
να υπολογίζατε τι έχουν περάσει 
άλλοι λαοί». Ηθικό δίδαγμα για 
μένα; Κοιτάω το δικό μου πιάτο 
και όχι του διπλανού. Δεν θα 
υποτιμήσω αυτά που ήδη έχω στο 
όνομα αυτών που δεν έχω.
Νίκος Νακόπουλος

Την	«Πράσινη	Γραμμή»	περνούν	φίλοι	μας	που	

έτυχε	να	έρχονται	από	άλλο	μέρος	του	πλανήτη.	

Έρχονται	να	μας	πουν	τις	ιστορίες	τους.	Και	‘μεις	

διψάμε	για	ιστορίες	διαφορετικές	που	μοιάζουν	

τόσο	με	τις	δικές	μας.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Πρωτεύουσα – Μεγαλύτερη Πόλη: Σόφια

Επίσημη Γλώσσα: Βουλγάρικα

Έκταση: 110.910	km2

Πληθυσμός:	7.148.785

Νόμισμα: Λεβ
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ΓΡΑΦΕΣ

ΟΣΑ ΘΑ ΕΛΕΓΑΝ
…δύο πρόσωπα που θα δικαίωναν 
εμάς ή τον εαυτό τους, τα λένε τώρα 
εδώ. Κάθε σελίδα που μέσα μας 
έμεινε μισή, τη γράφουμε εμείς. Οι 
συγκλίνουσες πορείες του μυαλού 
μας, τα ανεκπλήρωτα των ιστοριών. 

Γυναίκα	με	τα	μαύρα	από	τη	σονάτα	
του	σεληνόφωτος	Ευγενία	Γκραντέ
-Είμαι ακόμα εδώ και περιμένω. Δεν ξέρω τι…
Ίσως κάποια μορφή να ξεπροβάλει από το πε-
ρίγραμμα των καθρεφτών. Είναι κι ο ήχος της 
σιωπής που σε ξερνάει, σαν ταλαίπωρη νότα 
στον ουρανό -φθείρει ακόμα περισσότερο τα 
χλωμά μου δάχτυλα. 
-Συνήθισα πια να αφουγκράζομαι τις ρωγμές 
του λευκού τοίχου, να βυθίζομαι σε κισσούς 
που πλέκουν εγκώμια παρελθοντικών χρό-
νων… μέχρι την τελευταία στιγμή να προσπα-
θώ να ζωγραφίζω ένα χλωμό αστέρι για να 
κρυφτώ.
-Και κάθε προηγούμενη μέρα να σε πονάει 
στο διπλό, καθώς θα βιώνεις και την επόμενη, 
και την μεθεπόμενη την επανάληψή της.
-Και όλες οι φυγές μας σχέδια δειλά στην 
άμμο.
-Και όλα μας τα όνειρα σταλμένα σε κάποια 
εξορία.
-Φαύλος κύκλος.
-Ακόμα;
-Πότε θα απαντήσεις σε κάποιο «γιατί»;
-Παράλογη ζωή να αναζητάς νοήματα εκεί 
όπου δεν υπάρχουν…
-Και μια απουσία να επιβεβαιώνει διαρκώς την 
ύπαρξή σου…
Δήμητρα	Γκίτσα

Ο	ξένος	Αλεξέι	Νίλιτς 
-Το έκανα.
-Δεν έχασες και τίποτα. Ο κόσμος δεν άλλαξε. 
Έμεινε έτσι όπως τον άφησες.
-Μα το απέδειξα.
-Μπορεί. Αλλά ποιος νοιάστηκε;
-Ούτε καν εσύ;
-Έχω πολλές ώρες μπροστά μου εδώ να 
σκέφτομαι. Κάποιος άλλος θα έλεγε πως είναι 
κλεισμένος στους τέσσερις τοίχους, εγώ δε 
βρίσκω καμιά διαφορά. Ναι, το απέδειξες. Το 
είπα και στον εξομολογητή που ήρθε εδώ να 
με εκλιπαρίσει να μετανοήσω για την πράξη 
μου. Ο....θεός λέει, θα με συγχωρέσει.
-Ο...θεός; Σε συγχωρώ. Τέσσερις σφαίρες. 
Όλες στην καρδιά.

-Ε και τι με αυτό; Και με τη μια νεκρός δεν 
ήταν; Μήπως οι τέσσερις τον έκαναν περισ-
σότερο;
-Εγώ μία πρόλαβα. Κατευθείαν, μία και έξω. 
Και στο λέω. Αν ξανάερθει ο εξομολογητής 
αυτό να του πεις. Πως δεν υπάρχει θεός. 
Εκτός από μένα, εσένα, τον καθένα. Εγώ, με 
την πράξη μου, το απέδειξα. 
-Αλεξέι Νίλιτς το ξέρω. Ήσουν πάντα δαιμονι-
σμένος. Γι αυτό ο κόσμος σε κατηγόρησε.
-Και εσένα.
-Χθες. Νομίζω ήταν χθες που με κατηγόρησαν 
για το φόνο. Ή σήμερα; Δε θυμάμαι.
-Δεν ήταν ο φόνος Μερσώ. Ήταν τα δάκρυα 
που δεν έκλαψες. Αυτά σε έκαναν ξένο.
Τατιάνα	Κίρχοφ

Δον	Κιχώτης Πίτερ	Παν
Ένα ηλιόλουστο πρωινό, στους κάμπους της 
Ανδαλουσίας περπατούσαν ο Σάντσο Πάντσα 
με το αφεντικό του, το δον Κιχώτη. Ξαφνικά 
πρόβαλε με ταχύτητα στον ουρανό ένα μεγά-
λο πειρατικό καράβι που κυνηγούσε ένα αγόρι 
ντυμένο στα πράσινα. Ένας πειρατής σηκώθη-
κε  και  πυροβόλησε το πρασινοντυμένο αγό-
ρι, το οποίο όμως ξέφυγε με ένα σάλτο, και 
φτάνοντας στη στεριά άρχισαν όλοι οι ναύτες 
πλέον να του επιτίθενται. Ο Δον Κιχώτης δε 
μπορούσε να βλέπει να συμβαίνει μια τέτοια 
αδικία και θεώρησε ιπποτικό του καθήκον 
να βοηθήσει  το δυστυχισμένο αγόρι που 
αργότερα έμαθε πως ονομαζόταν Πίτερ Παν. 
Όρμησε καβάλα στο άλογό του πάνω στους 

εχθρούς οι οποίοι όμως ήταν πολύ ζόρικοι και 
παραλίγο να τον φάνε λάχανο. Εκείνη τη στιγ-
μή, ο καπτεν Χουκ τον άρπαξε και έφυγε για 
τη χώρα του Ποτέ, απειλώντας τον Πίτερ Παν 
ότι θα σκοτώσει αθώους αν δεν παραδοθεί. 
Στο τέλος ο Πίτερ Παν νίκησε φυσικά και στο 
δον απονεμήθηκε μετάλλιο γενναιότητας από 
τους λαγούς- φίλους του Πίτερ. Τελικά του 
άρεσε πολύ η χώρα του Ποτέ, τόσο γεμάτη 
ηρωισμό, που αποφάσισε να μείνει. Η τύχη 
του Πάντσα αγνοείται.
Βάσω	Βελώνα

Charles	Ryder από	την	Επιστροφή	στο	
Μπράιντσχεντ	και	Basil	Hallward	από	
το	Πορτραίτο	του	Ντόριαν	Γκρέη
-Νόμιζα ότι τέλειωσες με το τοπίο…
-Όχι ακόμη, με πληρώνουν καλά για τη διακό-
σμηση αυτού του εξοχικού και δεν θέλω να 
τους απογοητεύσω.
-Μμ, η αγγλική εξοχή! Απορώ πώς δεν βαριέ-
σαι, όλο τα ίδια και τα ίδια…
-Έχεις να προτείνεις κάτι άλλο τότε Μπάζιλ; Κι 
εσύ αν δεν απατώμαι κάνεις τα πορτραίτα των 
τροφαντών κυριών που σε χρηματοδοτούν.
-Όχι πια. Βλέπεις, όταν αντικρίζεις την τελειό-
τητα, δεν έχεις παρά να της υποκλιθείς και να 
αφιερωθείς απόλυτα σε αυτήν.
-Πώς κι έτσι;
-Γνώρισα κάποιον. Τον λένε Ντόριαν, Ντόριαν 
Γκρέη. Αυτό το διάστημα έχω αφιερωθεί στο 
πορτραίτο του. Είναι το άτομο που πάντα έψα-
χνα, θα κάνει την τέχνη μου να λάμψει. Καμία 
σχέση με το μπεκρή φίλο σου και την τρελή 
οικογένειά του που σε φιλοξενεί όλη την ώρα.
-Μη μιλάς έτσι για τον Σεμπάστιαν…Δεν τον 
ξέρεις. Όσο για την οικογένειά του…Είναι κά-
πως ιδιόρρυθμη, αλλά όχι λιγότερο από σένα 
ή το νεαρό φίλο σου, πάω στοίχημα. 
-Δεν έχει νόημα να μιλάω μαζί σου Τσαρλς.
-Έχεις δίκιο, δεν έχει. Φεύγω για τη Νότια Αμε-
ρική, για πόσο δεν το γνωρίζω ακόμη.
-Θα ακούσεις για μένα, σου το υπόσχομαι.

-Όχι για το θάνατό σου υποθέτω;
-(γέλια) Περίμενε και θα δεις.
Ανδρομάχη	Κοκκινού

Τζελάλ	Σαλίκ από	το	Μαύρο	Βιβλίο	
(Παμούκ)	-	Αφηγητής	της	Ασκητικής
Ο Τζελάλ θα άκουγε την ενοχλητική φωνή του 
Ασκητή αδιάφορα, όπως ακούμε ραδιόφωνο.  
Τα υψηλά παραγγέλματα, ηχηρά τα περισσότε-
ρα, σαν κραυγές  ηθελημένου σπαραγμού στο 
μήκος μιας αγωνιώδους καταβύθισης στην 
απέραντη εσωτερική ερημία, ο αφορισμός 
του οικείου, προσιδιάζουν στον Υπερ-Άν-
θρωπο που ξεπερνά τον εαυτό του. Ο Τζελάλ 
ξέροντας ότι κανείς δεν είναι ο εαυτός του 
και ότι όλοι μιμούμαστε τους άλλους, θα με-
ταμφιεζόταν πάλι γυρίζοντας στα σοκάκια της 
Ινσταμπούλ χαζεύοντας τα μικροπράγματα 
στο παντοπωλείο του Αλαντίν, τα μαύρα νερά 
του Βοσπόρου, τις τραγουδίστριες- απομίμηση 
δυτικών σταρ. Η γραφή του ενός στηριγμένη 
στη θέρμη του οικείου και η νιτσεϊκή απάρ-
νηση του δεύτερου, προϊόν υπερκόσμιου ψύ-
χους δεν ταυτίζονται. Είναι όμως δύο μορφές 
ενδεδυμένες το ίδιο, ανοίκειο, πηχτό σκοτάδι. 
Ο γέρος δημοσιογράφος ξεχνά (το σκοτάδι 
της μνήμης), δολοφονείται και σωπαίνει, η 
ασκητική φωνή δολοφονεί το Θεό και σιωπά 
αντιμέτωπη με τη σκιώδη απάρνηση κάθε 
εξιδανίκευσης.  
Βίβιαν	Στεργίου

Κεκλεισμένων	των	Θυρών 
(Ζαν	Πολ	Σαρτρ), 
Ο	Μπήντερμαν	και	οι	Εμπρηστές 
(Μαξ	Φρις)	
Είστε ο κύριος Μπήντερμαν; Θα σας οδηγήσω 
στο δωμάτιό σας. Και μη στενοχωριέστε. Ό,τι 
έγινε, έγινε. Άλλωστε, θα το διαπιστώσετε, και 
εδώ κάτω δεν είναι πολύ χειρότερα από πάνω. 
Και σε κάθε περίπτωση, τί να κάνατε; Να 
τονε διώχνατε τον άνθρωπο. Όχι! Και να που 
τιμωρείστε. Γιατί; Επειδή oι άνθρωποι μαζί θα 

σωθούν, ο ένας χάρη στον άλλο. Απαιτείται, 
όμως, γνήσιο ενδιαφέρον. Αλλιώς, βοηθάς 
κάποιον, και καλά κάνεις, αλλά όταν σε όλη 
την υπόλοιπη ζωή σου κυριαρχεί η αδιαφορία, 
έχει δημιουργηθεί η αιτία της δυστυχίας όλων. 
Ο ισχυρός πάντα αδιαφορεί για τους πιο αδύ-
ναμους. Και αν ισχύει, που ισχύει, ότι όλοι εί-
ναι ισχυροί έναντι κάποιων από τους άλλους, 
ισχύει και ότι όλοι είναι αδύναμοι σε σχέση με 
κάποιους από τους άλλους. Και αυτοί είναι η 
κόλαση: πολιτική, κοινωνική και κυρίως προ-
σωπική και ψυχολογική, ανάλογα με την υπό 
εκμετάλλευση αδυναμία. Και το χειρότερο 
είναι πως όλοι εξαρτώνται από όλους. Θα το 
διαπιστώσετε και μόνοι σας.
Θοδωρής	Ηλιόπουλος

Κάποιο	αγόρι	της	γειτονιάς,	Λουξ από	
τις	Αυτόχειρες	Παρθένους	(Τζέφρυ	
Ευγενίδης)
Ναι το ξέρω.
Τι ξέρεις;
Ξέραμε σου λέω.
Δε σας βλέπω καν. Μου μιλάτε ως μικροί ή 
μεγάλοι;
Και τα δύο.
Και το συμπέρασμα;
Μπήκα πολύ βαθιά μέσα σου…
Καλά, όχι ακριβώς γλυκέ μου, χαχαχαχαχαχαχα
…συνειδητοποιώ πως οι απαντήσεις δεν 
μπορούν να κατανοηθούν γιατί απλώς δεν 
υπάρχουν. Μου πήρε μια στοιχειωμένη ζωή 
να καταλάβω πως δεν έχεις νόημα. Εσύ, 
κανείς. Όλοι οι χαζοί άνθρωποι που θέτουν τα 
όρια τους για να νιώθουν καλά, και αφήνουν 
ανάμεσα σ’ αυτά να συμβαίνει το απόλυτο και 
ιδανικότερο χάος. Καταρρίψατε κάθε θεωρία 
μου. 
Ακούγεσαι μεγάλος τελικά.
Από εκείνη τη νύχτα είμαι πιο μεγάλος. 
Εγώ πάντα μικρή, (χαμογελά λίγο αμήχανα.)
Εσείς πάντα ήσασταν και τα δύο. 
Δώρα	Κοροβέση

Μια παράληψη του περασμένου τεύχους, που διορθώνω 
τώρα, το κείμενο της Ελένης Ξενικάκη για το αφιέρωμα στα 
«Φύλα». 

Λαγνεία	Ελφρίντε	Γέλινεκ
Με μια γλώσσα αντιπορνογραφική που αποδομεί τους ρόλους της 
σύγχρονης γυναίκας ως  μητέρας, ερωμένης ,συζύγου  φτάνοντας 
μέχρι τη μορφή της σύγχρονης οικογένειας, η γυναίκα του βιβλίου 
μέσα από την ίδια τη συγγραφέα ,αποκαλύπτει την υποτελή και 
εξαρτημένη σχέση του γυναικείου πλάσματος και σώματος όσον 
αφορά την σεξουαλικότητα και την εργασία. Η γυναίκα συνοψίζεται 

στα μέλη του κορμιού της, είναι σάρκα. Το βιβλίο διαβάζεται ως βλά-
σφημο μανιφέστο κατά της φαλλικής δικτατορίας.  Με μια αφήγηση 
καταιγιστική που δεν διστάζει να παρασύρει και να σαρώσει στο 
πέρασμα της τα θεμέλια του σαθρού οικοδομήματος, του σύγχρονου 
καπιταλιστικού σύμπαντος. Ασθματικά προσπαθεί με μοναδικό 
σύμμαχο την γλώσσα να περιγράψει τη ζωή, την ανελευθερία της  
γυναίκας ως κατοικίδιο σκεύος που αποτελεί ιδιοκτησία του άνδρα. 
Ό άνδρας που κατέχει και χρησιμοποιεί. Η επιθυμία της γυναίκας για 
δύναμη και χρήμα, σε συνάρτηση με την εξάρτηση από την εικόνα 
της, την καθιστούν θύμα με μια αέναη επανάληψη, μέσα σε μια ζωή 
κενή. 
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Τόπος: Δυάρι στην Οσίου Δαβίδ στο Περιστέρι
Χρόνος:  Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011
Ώρα: 16:40 περίπου
Γεγονός: Κουρασμένη μητέρα έρχεται αντιμέτωπη με 
άτακτη κόρη

Ε άει στο διαόλο! Και λίγα του είπα. Έπρεπε να τον 
αρχίσω και να τον κάνω με τα κρεμμυδάκια, που 

θα μου πει εμένα ότι δεν κάνω καλά την δουλειά μου. 
Ο άσχετος! Κάτσε τώρα γιατί θα μπερδευτώ και θα 
πάρω ντομάτες εισαγωγής. Τις μπερδεύουν μαζί με τις 
ντόπιες. Παλιό κόλπο. Μα πόσο πήγαν πια οι ντομάτες; 
Τι θα πει δεν έχει ρέστα από πενηντάευρο; Αμάν πια! 
Είναι ή δεν είναι λεφτά; Ναι, ναι καλό μεσημέρι. Θα είναι 
σίγουρα. Μα να μου πει εμένα ότι δεν κάνω καλή δου-
λειά; Δηλαδή τι πρέπει να κάνω; Δεν φτάνει που κάνω 
υπερωρίες και δεν πληρώνομαι, έχω και τον καθέναν να 
μου λέει τα δικά του. Χτυπάει και το ρημάδι τώρα. Σά-
μπως έχω και κανά χέρι ελεύθερο; Όλο σακούλες! Μια 
ζωή σακούλες. Ο Μανώλης. Τί θέλει τώρα; Το φαγητό; 
Θα το κάνω και θα του το φέρω στο κεφάλι και αυτού, 
που κάθεται και διαβάζει εφημερίδα όλη μέρα και μου 
το παίζει απολυμένος. Τώρα έρχομαι! Να δεις που θα 
έχει κάτσει στον καναπέ και θα έχει αφήσει την μικρή 
να αλωνίζει μέσα στο σπίτι. Α, ωραία αυτό μας έλειπε 
τώρα. Δεν έχω και ομπρέλα γαμώτο! Σάμπως πρόλαβα 
να πάρω; Δουλικό με κατήντησαν αυτός και η μάνα του. 
Να πεθάνει να ησυχάσουμε. Λοιπόν τέρμα. Εγώ σήμερα 
δεν μαγειρεύω για κανέναν. Ούτε γι’ αυτόν, ούτε για την 
μάνα του, ούτε για κανέναν. Ας ταΐσει αυτός την μικρή. 
Θα κάτσω να... Οι ντομάτες! Όχι γαμώτο! Όχι ρε γαμώτο! 
Ε άει στο διάολο. Θα του της γυρίσω πίσω! Θα μου 
έδωσε τρύπια σακούλα. Τώρα έγιναν όλες χάλια. Δεν 
μπορώ άλλο ρε γαμώτο. Νιώθω και άρρωστη από το 
πρωί. Ποιος κρατάει το ασανσέρ τώρα; Άντε! Έχουμε και 
δουλειές γαμώτο. Μια ώρα κάνει και αυτό το ασανσέρ 
ν’ ανέβει! Πάλι χαλασμένο θα ‘ναι. Τί φωνές είναι αυτές 
μέσα; Τί έγινε εδώ; Δάφνη! Έλα εδώ τώρα! Γιατί δεν 
κάθεσαι ήσυχη γαμώτο; Να, για να μάθεις! Ναι, κλάψε 
κιόλας!  

Το ξέρω ότι μ’ αγαπάει και το κάνει για το καλό μου. 
Το ξύλο είναι αγάπη λέει. Πονάει λίγο το μάγουλό 

μου κι είναι κόκκινο και το δεξί μου αυτί έχει ματώσει 
κάπως στο κάτω μέρος, εκεί που ενώνεται με το κεφάλι. 
Αλλά, το αξίζω. Το ξέρω ότι το αξίζω, αφού μου το έχει 
πει χίλιες φορές να μην ξεστρώνω τα ριχτάρια απ’ τους 
καναπέδες. Η μαμά μου γυρίζει κουρασμένη απ’ τη δου-
λειά το απόγευμα και θέλει ησυχία. Και όλα να ‘ναι στη 
θέση τους. Τι μου ‘ρθε και ‘μένα να παίξω την κυρία που 
πουλάει τα χαλιά σήμερα το μεσημέρι; Τουλάχιστον να 
τα ξαναέστρωνα στους καναπέδες. Ε, αφού ο μπαμπάς 
δεν έπαιζε μαζί μου, τι να κάνω; Από το πρωί έβλεπε 
τηλεόραση και μιλούσε στο τηλέφωνο. Και να τραγου-
δήσω δεν μπορούσα γιατί το κεφάλι της γιαγιάς πονάει 
συνέχεια και δεν κάνει. Πάντα περιμένω πως και πως το 
απόγευμα να γυρίσει η μαμά, να μαγειρέψει και να μου 
βάλει το ζεστό φαγητό στο τραπέζι. Κι εγώ να τρώω λαί-
μαργα και να μην παραπονιέμαι ποτέ ότι δε μ’ αρέσει. 
Η μαμά να πλένει τα πιάτα με αναμμένη την τηλεόραση 
και ‘γω απλά να την παρατηρώ πώς μας φροντίζει και 
μας αγαπάει. Όλους μας αγαπάει η μαμά. Εμένα όμως 
μου ‘χει αδυναμία. Γι’ αυτό και με τιμωρεί πιο συχνά. 
Μία πιο δυνατή φωνή και χαστούκι. Μια σοβαρή αταξία 
και βγάζει τη ζώνη. Αυτά εντάξει, είναι εύκολα. Το αυτί 
μου το τραβάει όταν θέλει αμέσως να εξαφανιστώ και 
στο δωμάτιο με κλειδώνει μόνο αν κάνω καμιά βαριά 
ζημιά, να όπως απόψε. Και αυτά είναι βαριά γιατί χάνω 
και το βραδινό που απ’ το πρωί το περιμένω. Αλλά το 
κάνει για το καλό μου, το ξέρω. Γι’ αυτό και γω θα κάνω 
μια ζωγραφιά και θα της τη δώσω, να δει ότι κατάλαβα 
το λάθος μου. Τι μου ‘ρθε και μένα να παίξω την κυρία 
που πουλάει τα χαλιά σήμερα το μεσημέρι; 

Αθανάσιος Χαντζής
Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου

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.

	ανάμεσα	στις	γραμμές

Ένα γεγονός. Δύο 
πρωταγωνιστές. 
Στο ίδιο σημείο, την 
ίδια στιγμή. Δυο κό-
σμοι συναντώνται 
για λίγο. Βιώνουν 
το ίδιο γεγονός. 
Βιώνουν το ίδιο 
γεγονός όμως; Η 
απάντηση αχνοφαί-
νεται αν διαβάσου-
με ανάμεσα στις 
γραμμές.


