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Κρίση. Ο τρόπος οργάνωσης της σύγχρονης 
κοινωνίας δεν αρκεί πια για να λειτουργεί ομαλά 

η συμβίωσή μας. Ζούμε το τέλος μιας εποχής;  Ή την 
αρχή μιας άλλης;  Θα δείξει. Ο κόσμος γύρω μας, 
πάντως, αλλάζει. Και αλλάζει πιο γρήγορα και πιο 
βίαια απ’ ό, τι συνέβαινε στο παρελθόν. Οι αλλαγές, 
όμως, που θα επέλθουν, είναι ακόμη θαμπές. Δεν 
ξέρουμε πού θα κάτσει η μπίλια, δεν ξέρουμε πόσο 
διαφορετική θα είναι η ζωή μας, δεν ξέρουμε καν εάν 
θα μας αρέσουν οι αλλαγές που θα επικρατήσουν. Εκεί 
βρίσκεται και η ευθύνη όλων μας. 
Το ακόμη – και ίσως για πολύ ακόμη – υπό 
διαμόρφωση νέο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό 
πλαίσιο, θα διαμορφωθεί με τη συμβολή του 
καθενός. Με τις πράξεις, τις παραλείψεις, τα λόγια, 
τα γραπτά του, καθένας μας καθορίζει ένα κομμάτι 
της καθημερινότητας της 
μελλοντικής κοινωνίας. Άλλος 
μεγαλύτερο, άλλος μικρότερο. 
Αυτό, βέβαια, συνέβαινε πάντα, 
πολύ περισσότερο, όμως, 
σήμερα, που η εποχή είναι 
παραπάνω από πρόσφορη για 
αλλαγές. 
Και «Καλειδοσκόπιο», λοιπόν! Σε ένα περιβάλλον, 
όπως είναι το σημερινό, όλοι χρειάζεται να 
αναθεωρήσουν τη δράση τους, πόσω μάλλον ένα 
περιοδικό, το οποίο απευθύνεται σε ευρύ κοινό, έχει 
την προσδοκία να ακουστεί ο λόγος του σε μεγάλο 
αριθμό ανθρώπων. Το «Καλειδοσκόπιο» έχει σαφή 
χαρακτήρα: ένα φοιτητικό περιοδικό ανοιχτό σε 
όλους. Ένα φοιτητικό περιοδικό που απευθύνεται 
σε όλους, που έχει το βλέμμα του στραμμένο σε 
θέματα πολιτιστικά και κοινωνικά, και, το κυριώτερο, 
που εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τα μέλη 
του. Και όλοι μαζί, τα μέλη του «Καλειδοσκοπίου» 
αποφασίσαμε ότι χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι. Να 
ενισχύσουμε τη σχέση μας με το Πανεπιστήμιο. 
Σε μια εποχή που, πέραν όλων των άλλων, βάλλεται 
βάναυσα, ποικιλοτρόπως και από πολλές πλευρές 
το δημόσιο Πανεπιστήμιο κι η δημόσια Παιδεία, το 
λιγότερο που μπορούμε – και οφείλουμε – να κάνουμε 
ως φοιτητικό περιοδικό, είναι να στηρίξουμε τη φωνή 
του Πανεπιστημίου, την εφημερίδα του. Ανεξάρτητα 
από διαφωνίες με πρόσωπα ή με πρακτικές και 

καταστάσεις, η πανεπιστημιακή κοινότητα πρέπει να 
είναι ενωμένη. Μόνο έτσι θα μπορέσει το δημόσιο 
Πανεπιστήμιο να πάει μπροστά, να παραμείνει 
«ιδιοκτησία» της κοινωνίας και να αποβάλει τα κακώς 
κείμενα που το ταλανίζουν. Και η ευθύνη επιμερίζεται 
σε κάθε μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας. 
Πρέπει να αγωνιζόμαστε για το Πανεπιστήμιο και την 
Παιδεία, όχι για τους φοιτητές ή τους καθηγητές. Και 
όλοι μαζί  θα επιτύχουμε ή θα αποτύχουμε. 
Ξεκινάμε, λοιπόν, με το παρόν τεύχος τη συνεργασία 
μας με την εφημερίδα «Εδώ Πανεπιστήμιο», του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Για έναν τουλάχιστον χρόνο, το «Καλειδοσκόπιο» 
θα επιμελείται μιας στήλης στην εφημερίδα του 
Πανεπιστημίου, η οποία, σε μέρος του τιράζ , θα 
κυκλοφορεί με το περιοδικό μας. Από την πλευρά 

μας νιώθουμε δικαιωμένοι που 
η δουλειά μας (δουλειά 12 ετών) 
αναγνωρίζεται επιτέλους από το 
Πανεπιστήμιο. Και χαιρετίζουμε 
την πρωτοβουλία του ΕΚΠΑ να 
στηρίξει το περιοδικό μας, δίχως 
να επέμβει ούτε στο ελάχιστο 
στα εσωτερικά ζητήματα του 

«Καλειδοσκοπίου» ή στο περιεχόμενο της ύλης του. 
Θεωρούμε ότι τα Πανεπιστήμιά μας οφείλουν να 
στηρίζουν και να προβάλλουν τις ποιοτικές και 
αγνές πρωτοβουλίες και δράσεις φοιτητών, και να 
τους παρακινούν να λάβουν τέτοιες πρωτοβουλίες, 
να ξεκινήσουν τέτοιες δράσεις. Ευελπιστούμε να 
δημιουργήσαμε «ιστορικό», η συνεργασία μας με το 
ΕΚΠΑ να ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω στήριξη 
φοιτητικών δράσεων από τα Πανεπιστήμια. Και στόχο 
βάζουμε να συμβάλουμε στην αποκατάσταση της 
σχέσης του Πανεπιστημίου (μιλώντας πάντοτε για 
θεσμούς, και όχι για πρόσωπα) με την κοινωνία, αλλά 
και να αναδείξουμε ως επιχείρημα υπέρ της δημόσιας 
παιδείας στο δημόσιο διάλογο τις δυνατότητες που 
προσφέρει το Πανεπιστήμιο για ποιοτική δουλειά, 
μόρφωση και καλλιέργεια (πέρα από την εκπαίδευση) 
στους φοιτητές του, ακόμη και υπό τις σημερινές 
άσχημες συνθήκες.

Θοδωρής Ηλιόπουλος

EDITORIAL

και  τώρα 
τι κάνουμε;



KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ2 3

3ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
«ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ»
ΚΩΔΙΚΟΣ: 6394
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ - ΝΟΕΜΒΡΗΣ - 
ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2011

Διεύθυνση: 
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική 
Σχολή Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 
Τ.Κ. 15784 Fax: 210-7248979
e-mail: tokaleidoskopio@yahoo.gr
site: www.tokaleidoskopio.gr
Blog: http://tokaleidoskopio.word-
press.com/
Facebook: Kaleidoskopians, Ένα 
Καλειδοσκόπιο στον αέρα, Περιοδικό 
το Καλειδοσκόπιο
Ιδιοκτησία: Ένωση Φοιτητών 
«Το Καλειδοσκόπιο» Πολιτιστικό 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο

Εκδότης κατά το νόμο: Θ.Πελεγρίνης 
(ως πρύτανης του ΕΚΠΑ)
Εκδότης-Υπεύθυνος Έκδοσης:
Θοδωρής Ηλιόπουλος
Αρχισυνταξία: Φίλιππος Αμολοχίτης-
Πατριαρχόπουλος 
(f.amolochas@gmail.com) 
Βίβιαν Στεργίου (stevivian@gmail.com)
Σχεδιασμός: Espresso Studio
Διαφημιστικό Τμήμα: Μιχάλης 
Μητσάκος(m1ke-mit@hotmail.com)
Δημόσιες Σχέσεις & Προβολή: 
Φώτης Ηλιόπουλος (foteliop@yahoo.gr)
Υπεύθυνος Οικονομικών: 
Μενέλαος Γιαννόπουλος 
(melosoop@hotmail.com)
Ηλεκτρονική προώθηση – 
δικτύωση: Νίκος Νακόπουλος
(naak00@hotmail.com)
Συντακτική Ομάδα: 
Ι.Γερακίδη (Επιμέλεια Αυλαίας), 
Σ.Μαβραγιαννίδου (Επιμέλεια 
Οθόνης), Α.Κοκκινού (Επιμέλεια 
Γραφών), Β.Βελώνα (Επιμέλεια 
Εικαστικών), Ε.Κοντογιάννη 
(Επιμέλεια Ήχων), Ν.Κοκκάλης
Συνεργάτες Έκδοσης: 
Ο. Γαλάνη, Β. Γεωργόπουλος, 

Κ. Γεωργουλά, Σ. Γκανή, Χ. Γκέζος, 
Δ. Γκίτσα, Δ. Ζήνα, Α. Θεοδωροπούλου, 
Δ.Κάνδια, Ν.Κατή, Τ. Κίρχωφ, 
Δ. Μάντζαρη, Δ. Μαρινάκου, 
Β. Μαρκολέφα, Π. Μητσάκου, 
Α. Μπαλλής, Α. Ρούσσου, Ι. Σαράντη, 
Ι. Σκουρόγλου, Α. Τριανταφύλλου, 
Λ. Φακίτσας 
Εκτύπωση-Παραγωγή: 
Βιβλιοσυνεργατική Α.Ε.Π.Ε.Ε.

Το Καλειδοσκόπιο δημοσιεύει μόνο 
ενυπόγραφα κείμενα. Τα ενυπόγραφα 
κείμενα δεν εκφράζουν απαραιτήτως 
τις θέσεις του περιοδικού.

Συνδρομές: Η ετήσια συνδρομή 
του περιοδικού ανέρχεται στα 20€ 
(Τέσσερα Τεύχη).
Αναζητήστε το Καλειδοσκόπιο 
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με καφέ ή ποτό... ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ, 
ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ, ROSEBUD, RUE DE 
MARSEILLE, ΚΟΚΚΟΙ ΚΑΦΕ, ΤΡΑΛΑΛΑ, 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ, BARTESSERA, BOOZE, 
ΜΥΛΟΣ, ΧΑΡΤΕΣ, ΚΑΦΕΤΙ, CUSCO, 
DASEIN, GINGER ALE, ΠΩΛΕΙΤΑΙ, ΒΟΧ, 
PLAYHOUSE,  STAND, STUDIO, VOX-
ΛΙΒΑΝΗΣ, 5 ΔΡΟΜΟΙ, ΠΟΔΗΛΑΤΟ, 
ΝΑΝΟΣ, ΡΙΝΟΕΡΩΣ, ΦΛΟΡΑΛ, 
ΙΝΤΡΙΓΚΑ, ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙ,  
ΚΑΦΕΚΟΥΤΙ, ΟΣΤΡΙΑ, ΜΙΚΡΟ ΚΑΦΕ, 
WAY OUT CAFÉ, SALTO MORTALE 
(Πεύκη) κινηματογράφο... ΑΛΦΑΒΙΛ, 
ΑΣΤΥ, ΕΛΛΗ, ΤΙΤΑΝΙΑ,ΤΡΙΑΝΟΝ, 
θέατρο... ΦΟΥΡΝΟΣ, ΧΥΤΗΡΙΟ, 
μουσική... ROCK’N’ROLL, CIRCUS, 
βιβλίο... ΠΟΛΙΤΕΊΑ, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, 
ΙΑΝΟΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, ΩΚΕΑΝΙΔΑ, 
ξένες γλώσσες... ΓΑΛΛΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΙΤΟΥΤΟ

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.
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(Νο) escape
Δεν με αντέχω άλλο. Δηλαδή όχι εμένα ακριβώς, αλλά 
τον  άλλο μου εαυτό. Ξέρεις, εκείνον  τον εκνευριστικό 
που ξεπετάγεται από δω και από κει. Είναι όλο πείσμα, γκρίνια, 

ξεροκεφαλιά και νεύρα. Φωνάζει σε όλο τον κόσμο, βρίζει, μισεί τα 

παιδάκια και βάζει τρικλοποδιές στις ετοιμοθάνατες γριούλες. Ανακατεύεται 

παντού και εκτοξεύει με κάθε ευκαιρία κακίες, ειρωνίες, προσβολές και κακόγουστα 

αστεία. Δεν γουστάρει τους πολύ αισιόδοξους ανθρώπους, αλλά ούτε και τους 

καταθλιπτικούς. Μισεί τους βάζελους, τους γαύρους,  τα 

κλάματα και τις μύξες, τα χαζοχαχανητά, τους φλώρους, 

τα λεωφορεία και τα τραμ, την ψεύτικη ειλικρίνεια, 

τους ενοχλητικούς φίλους, τις φοβίες, τις κατσαρίδες 

και τις ξαφνικές αϋπνίες. Η συννεφιά του προκαλεί 

μελαγχολία, η έλλειψη καφεΐνης στερητικό σύνδρομο 

και τα πολλά τσιγάρα βρωμερό χνώτο. Βαριέται εύκολα 

τα ίδια μέρη και ειδικά τους ίδιους ανθρώπους. Για την 

ακρίβεια μισεί τους ανθρώπους. Διαβάζει πολύ Scho-

penhauer και ονειρεύεται ότι δεν έχει ανάγκη κανέναν 

άνθρωπο αφού οι άνθρωποι χτυπάνε, πληγώνουν και 

φεύγουν. Και είναι και ύπουλοι. Εγώ απ’ την άλλη είμαι 

το ακριβώς αντίθετο. Πάντα με αισιόδοξη και θετική 

διάθεση, όνειρα και ελπίδες… και ας τρώω τα μούτρα 

μου καμιά φορά. Ξανασηκώνομαι. Πιστεύω στην 

καλή πλευρά της ανθρωπότητας και στην ομορφιά 

του κόσμου. Τραγουδάω, γίνομαι ρεζίλι, χαζεύω, χορεύω και δεν φοβάμαι. Ταξιδεύω 

νοερά όταν δεν μπορώ να το κάνω στ’ αλήθεια και προσγειώνομαι απότομα στην 

πραγματικότητά μου. Καμιά φορά τσακώνομαι με τον ηλίθιο εαυτό μου γιατί μου σπάει 

τα νεύρα. Ονειρεύεται ότι εγκαταλείπει το σώμα μας και το σκάει μακριά, αλλά μεταξύ 

μας πιστεύω ότι είναι πολύ δειλός για να το κάνει. Γιατί κατά βάθος με χρειάζεται. Δεν 

υπάρχουμε ο ένας μακριά απ’ τον άλλον. Πώς αλλιώς θα συγκρατήσουμε τον τρίτο μας 

εαυτό; Ναι, εκείνον… τον σχιζοφρενή δολοφόνο εννοώ.   

Υ.Γ: Every possession and every happiness is but lent by chance for an uncertain time, 

and may therefore be demanded back the next hour.   (Arthur Schopenhauer) 

Υ.Γ2 : Σ’ ευχαριστώ που μας αντέχεις και τους δύο. 

                
Σάντρα Μαβραγιαννίδου
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περισσότερο από χθές. Την 
σκέφτεσαι αλλά δεν θα μιλήσεις 
για ό,τι έγινε. Οι μουσικές είναι 
για τους πολλούς και το φώς μόνο 
από τον υπολογιστή. Ψάχνεις να 
γράψεις. Τίποτα να γράψεις. Με 
τη δεύτερη ρουφηξιά είναι ήδη 
εδώ και ακούτε ένα δίσκο που 
ξέθαψε. Με την  τρίτη ρουφηξιά 
ακόμη τίποτα να γράψεις. Παρά-
δοξο να ξεκινάς με αφετηρία το 
τίποτα.»
Ανδριάννα Θεοδωροπούλου

A είπες κάτι;
Όχι μωρέ δεν είπα τίποτα.. 

Απλώς ξέρεις... Όλα μου  σπά-
νε τα νεύρα... Η δουλειά, η κίνη-
ση, οι γονείς μου, ο Ιάκωβος που 
δεν πετάει τα σκουπίδια, η σχολή 
που δεν ανοίγει, τα μισοξεβαμμέ-
να μου νύχια που δεν προλαβαίνω 
να φτιάξω… Τα πάντα!! Αλλά και 
τι να κάνεις; Σφυρίζεις αδιάφο-
ρα... Είναι και αυτό το πράγμα που 
όλοι στο δρόμο μού φαίνονται 
στεναχωρημένοι και σκυθρωποί, 
σαν να θέλουν να πουν κάτι αλλά 
δε λένε, καταπιέζονται, ζορίζο-
νται. Γιατί ρε παιδιά τόσο ζόρι; 
Πείτε το μήπως και γίνει κάτι! 
Τι λες; Όχι μωρέ, δεν είπα κάτι, 
απλώς μουρμουρίζω.. Ναι σίγου-
ρα! Αλήθεια ρε, δεν είπα τίποτα.
Δανάη Κριμπένη

A Μου λες ευχαριστώ  κι 
εγώ λέω δεν κάνει τίποτα, 

είναι μια συνήθεια όπως όταν 
λες παναγιά μου και στα τέτοια 
μου, ασχέτως από το αν τα θεία 
τα έχεις συνδεδεμένα με τη θεία 
Κούλα προ πολλού και τα τέτοια 
παραμένουν αδιευκρίνιστα κάπου 
υγρά χωμένα στο σώμα σου ή σε 
άλλο, δεν το ελέγχεις, δε φταις 
εσύ, σίγουρα δεν ευθύνεσαι. 
Δεν κάνει τίποτα, κανένας κόπος, 
όχι μην το σκέφτεσαι, κι εννοείς 
φέρε μου, δώσε αντάλλαγμα. 
ΤΩΡΑ. Επειδή ακριβώς είμαι τόσο 
ευγενικός και μετριόφρων ε, 

αξίζω ανταμοιβή. Μια μέρα αντί 
για ευχαριστώ μου λες να πάω 
στο διάολο και κάνει τόσα πολλά, 
κάνει τα πάντα.
Ανδρομάχη Κοκκινού

«Το σχεδόν και 
το τίποτα»

A Έχω σχεδόν δουλειά. Όχι σε 
καθημερινή βάση, μην  

τρελαθούμε κιόλας, μια φορά 
τη βδομάδα, έτσι για να σπά-
ει τη μονοτονία. Ζω σχεδόν 
αξιοπρεπώς. Όχι, δεν μπορώ  να 
συνεισφέρω στα οικονομικά της  
οικογένειάς μου, δε μου φτάνουν, 
αλλά δεν πεινάμε κιόλας. Σχεδόν 
έχω πτυχίο. Όχι, ακόμα δεν έχω  
εγγραφτεί επίσημα στο διδακτο-
ρικό, λόγω καταλήψεων, αλλά 
δημοσιεύονται  έρευνές μου σε 
περιοδικά. Είναι  μια αρχή. Δια-
σκεδάζω σχεδόν μια  φορά τη 
βδομάδα. Όχι σε τίποτα κινημα-
τογράφους και θέατρα, άπιαστες 
οι τιμές των  εισιτηρίων, σπίτι με 
φίλους και  σπιτικό φαί. Και τα 
delivery άπιαστα βλέπεις. Ξέρω 
σχεδόν πώς θέλω να διαχειριστώ 
το μέλλον μου. Όχι ακριβώς, 
γιατί τρέχουν και τα έξοδα, οι 
απολύσεις πάνε και έρχονται, οι 
έκτακτες εισφορές έχουν γίνει 
πιο μόνιμες και πιο «νόμιμες» και 
ο τοίχος μου δεν έχει άλλο χώρο 
για να κορνιζάρω τα πτυχία μου. 
Και αναρωτιέμαι: αυτό το σχεδόν 
που ζούμε σήμερα, πόσο χειρότε-
ρο είναι απ΄το αυριανό τίποτα που 
μας περιμένει; 
Τατιάνα Κίρχοφ

ΤΙΤΛΟΣ

A Θέλω πολύ να γράψω για το 
τίποτα. Μηδενιστικό. Ολο-

κρηρωτικό. Μοιάζει πολύ δελεα-
στικό. Και είναι. Δε μπορώ όμως. 
Με ξεγέλασε. Όπως κάνει κάθε τι 
μηδενιστικό, κάθε τι ολοκληρω-
τικό. Τις τελευταίες μέρες, μόνο 
το όλο και το πάντα γυρίζουν 
στο κεφάλι μου. Και δεν τίθεται 

ζήτημα διάθεσης. Αντιδραστικής 
φύσης. Ίσως. Το βράδυ πριν ταξι-
δέψω, ζητούσα απεγνωσμένα, και 
κάπως μαγικά, ολοκληρωτικά μου 
δινόταν, το τίποτα. Το τίποτα της 
ματαιότητας, το τίποτα του πρά-
σινου. Αλλά εκείνες τις στιγμές, 
τίποτα ήταν το μολύβι, τίποτα και 
το χαρτί. Μόνο η σκέψη υπήρχε. 
Το αναιρούσε με την ύπαρξή της 
και παράλληλα το έθετε με αυτήν. 
Ένιωθα σα να το ζητούσε. Τώρα 
το χαρτί και το μολύβι απέκτησαν 
υπόσταση. Και εγώ, χρειάζομαι το 
τίποτα. . Δεν είναι εδώ...
Ιωάννα Γερακίδη

Καλύτερα απ’ το...
τίποτα

A Τέρμα! Όλο με ταπεινώνουν 
και με λένε “ένα τίποτα”. Και 

γιατί; Για το τίποτα! Δεν έχω κάνει 
τίποτα, δεν έχω πειράξει κανέναν, 
όχι ότι στην τελική θα έτρεχε και 
τίποτα, μιας και τέτοιο τίποτα που 
είμαι αποκλείεται να έκανα και κα-
μιά σοβαρή ζημιά. Λες και μπορώ 
να κάνω τίποτα... Ούτε να αλλάξω 
τίποτα μπορώ. Μια ζωή κάθομαι 
και δεν κάνω τίποτα, ποιος ξέρει 
ίσως τίποτα να γεννιέσαι, όχι να 
γίνεσαι. Εδώ ένα κείμενο πάω να 
γράψω και δε μου ‘ρχεται καμία 
ιδέα, απολύτως τίποτα. Και γιατί 
να γράψω τότε; Πολύ κακό για 
το τίποτα. Τι; Τι λέω τόσην ώρα; 
Καλά, τίποτα δεν ακούτε; Αφήστε, 
δεν πειράζει...τίποτα.
Ο απαισιόδοξος αλλά γαμισάμπλ 
και αιώνια ερωτευμένος με τη 
Βίβιαν, Φίλιππος Αμολοχίτης

AΤίποτα δε χάθηκε ποτέ από 
κανέναν ούτε ένα αστέρι δε 

ξεστράτισε ποτέ  Κανένας δεν 
υπέφερε για πάντα στα χαμέ-
να κανείς δεν πέθανε ποτέ ωραίε 
μου εαυτέ  Κι αν είναι λόγια 
δύσκολα είναι τ’ αγαπημένα κι αν 
τα πιστεύεις γεια χαρά και φεύγω 
ήσυχα  Τίποτα δεν πέρασε ούτε 
και θα γυρίσει όλα συμβαίνουν 

τώρα όλα σε μια στιγμή... Τραγού-
δι εμπνεύστηκα για σένα, μα το 
κουράγιο να σου μιλήσω δεν το 
βρήκα... ελπίζω κάποτε ίσως δεις 
το σημείωμα αυτό και καταλάβεις 
όπως ένιωσα για σένα... (Σ’ευχα-
ριστώ Σωκράτη!)
Κάτια Γεωργουλά

ΑΤΙΤΛΟ ΤΙΠΟΤΑ

A Ψάχνω να σε βρω  μέσα 
στην άναστρη και καταθλι-

πτική νύχτα, μες το χάος. Μέσα 
σε ένα χάος μαύρο, σκοτεινό. Μα 
τίποτα. Σου φωνάζω. Πες κάτι, μη 
μ’ αφήνεις σε αυτή την  ατέρμονη 
σιωπή. Σε παρακαλάω να με 
νιώσεις κοντά σου, να ψιθυρίσεις 
κάτι στον αγέρα που περνά, ό,τι 
εσύ θες, αλλά μη μ’ αφήσεις έτσι 
μόνο σε αυτήν τη γωνιά. Είναι 
υγρή και βυθισμένη στο σκοτάδι. 
Μα φεύγεις. Φεύγεις για να ανα-
ζητήσεις τη μοναξιά. Ένα μικρό 
σκοτεινό μέρος, δίχως φως και 
χρώματα, ώστε να είσαι ελεύθε-
ρος να κλάψεις, να φωνάξεις. Ένα 
μικρό τίποτα. Το δικό σου τίποτα.
Αθηνά  Σίδερη

Erase and rewind

A Ξυπνάω και προσπαθώ 
να κουνήσω τα πόδια, τα 

χέρια μου, κάτι τέλος πάντων. 
Αλλά κανένα μέλος του κορ-
μιού μου δεν  φαίνεται να 
θέλει να υπακούσει και  να με 
ευχαριστήσει. Σκέτη αποτυχία. 
Προσπαθώ να θυμηθώ τι μου έχει 
συμβεί. Πάλι τίποτα. Μια θολού-
ρα μόνο. Ένα απόλυτο κενό μέσα 
στο μυαλό μου. Και εκεί που είχα 
απελπιστεί, κάτι θυμήθηκα… Εγώ 
το έκανα αυτό στον εαυτό  μου. 
Ήθελα να ξεχάσω, να μην έχω  
πια αναμνήσεις από τότε, να 
ξεκινήσω πάλι απ’ την αρχή… τα 
διέγραψα όλα. Και ξαφνικά άκου-
σα εκείνη την μελωδία…«Take the 
first train, find YOUR brand new 
truth».
Σάντρα Μαβραγιαννίδου

KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

«Πιάσε ένα..Τίποτα »

A Παράγεται και εμφιαλώνεται 
στην Τρίπολη από το 1949. 

Αξιοποιώντας την άρνηση που 
εμπεριέχεται στη λέξη τίποτα, 
ένας ευφυής ποτοποιός από την 
Αρκαδία επέβαλε σε όποιον δεν 
ήθελε να πιεί κάτι να λαμβάνει 
ένα σφηνάκι από το λικέρ του. Η 
απάντηση σε όσους ρωτώνται τι 
θα πάρουν και απαντούν «τίποτα, 
ευχαριστώ» ακούει λοιπόν στο 
όνομα «Τίποτα». Πιασάρικο τρικ 
που έδωσε παγκόσμια αναγνώ-
ριση τόσο στον ποτοπαραγωγό 
όσο και στο ίδιο το προϊόν. Τι θα 
πάρεις λοιπόν; «Τίποτα»! 
Υ.Γ. (1) Προσοχή στη ζήτηση του 
ποτού. (Μην αναρωτηθείτε γιατί 
σας πέταξαν έξω κλωτσιδόν!)
Υ.Γ. (2)  Drink it cold..!
Ειρήνη Κοντογιάννη

A-Γειά σας κύριε.  
Τι να σας φέρω;

-Τίποτα.
-Δεν μπορεί, δε  θα πάρετε κάτι;
-Όχι, τίποτα.
-Καλά και τότε  τι ήρθατε να κάνε-
τε εδώ;
-Τίποτα.
-Δεν σας καταλαβαίνω.  Τι θέλετε;
-Τίποτα.
-Τι;
-Τίποτα.
-Μα πώς τίποτα; Ούτε μια σόδα; 
Καμιά πορτοκαλάδα;  Κάτι;
-Όχι τίποτα.
-Μήπως κάτι να  φάτε; Γλυκό, αλ-
μυρό; Κανα τσίπς; 
-Όχι τίποτα.
-Δε σας άκουσα;
-Όχι, λέω, τίποτα.
-Μα τι να σας  πώ κύριε; Πυρο-
σβέστης είστε;
-Ναι! Πώς το καταλάβατε;
-Από τη στολή…
Φώτης Ηλιόπουλος

A-Τι κάνεις; -Τίποτα. -Καλά 
είσαι; -Ναι μωρέ. -Θα κάνεις 

κάτι μετά; -Τίποτα. -Έχεις πάθει 
κάτι; -Τίποτα... Γιατί; -Ε, να φαί-
νεσαι κάπως. -Πώς δηλαδή; -Άσε 
τίποτα. Ιδέα μου θα ‘ναι.  -Με τη 
συνέντευξη τι έγινε; -Τίποτα. -Δεν 
πήραν τηλέφωνο; -Όχι. -Γιατί; -Δεν 
ξέρω. Μπορεί να καλύφθηκε η 
θέση και να μην είχαν μονάδες 
να με πάρουν.  -Έχεις γράψει το 
κείμενο που σου ζήτησαν; -Όχι 
ακόμα. -Έχεις καμιά ιδέα; -Τίπο-
τα. -Έμπνευση; -Καθόλου. -Σου 
λείπει η φαντασία! -Και τι θέλεις 
να κάνω; -Άσε δε χρειάζεται. 
Μην κάνεις τίποτα.
Σάρα Γκανή

Το όλον τίποτα

A Όλα ή τίποτα. Τα δύο άκρα, 
οι δύο υπερβολές αυτού του 

κόσμου.Οι δύο πόλοι. Ο βόρειος 
και ο νότιος. Και η απόσταση; Πιο 
λεπτή κι από μία ψιλή κλωστή. Ο 
αέναος φόβος της αποτυχίας. Κι 
απ’ την άλλη, η διαρκής αναζή-
τηση του αγαθού, του άριστου, 
του «όλου». Γιατί ποτέ κανείς 
δεν είναι ικανοποιημένος με τα 
λίγα. Ή και τα αρκετά. Τα θέλουμε 
όλα. Όλοι,όλα. Απληστία; Ή προ-
σπάθεια επίτευξης των μεγάλων 
στόχων του καθενός; Προτιμώ τη 
δεύτερη εκδοχή! Και οι ονειροπό-
λοι; Ε, εμείς αρκεί να δούμε ένα 
όνειρό μας να παίρνει σάρκα και 
οστά! Nothing else matters...
Basile

A «Γυρνώντας σπίτι πήρες κάτι 
απ’ έξω. Δεν είχες τίποτα και 

είχες να φάς δυο μέρες. Απ’ όταν 
έφυγε δηλαδή. Μπαίνεις και το 
μοναδικό που απολαμβάνεις είναι 
ο ήχος του ψυγείου. Είναι πολύ 
καλύτερος από τις ερωτήσεις των 
αδιάκριτων στο γραφείο και των 
λευκών τοίχων. Αλλοτε ενοχλη-
τικός μα τώρα ανεπαίσθητος και 
απολαυστικός. Δεν θα πείς τίποτα 
γι’αυτή πιά, αλλά την σκέφτεσαι 

Brainstorming

Αυτό το κείμενο δε λέει τίποτα,      για να σκεφτείτε ό,τι θέλετε
Επιμέλεια: Βίβιαν Στεργίου

Vladimir Malevich: Black Square,1913

Μια τρύπα στο νερό...
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Εξ..«ορισμού»
Η παιδεία ανέκαθεν αποτελούσε ση-
μαντικό εργαλείο στην ανάπτυξη των 
νοητικών και πνευματικών ικανοτή-
των των ανθρώπων. Καθώς λέμε παι-
δεία, εννοούμε μια δέσμη εκπαιδευ-
τικών και κοινωνικών κριτηρίων,  με 
θεμελιώδες «τη μετάδοση από τον 
δάσκαλο στο μαθητή κάτι τινός που  
έχει εσωτερική  αξία, που είναι, δηλα-
δή, άξιο από μόνο του και όχι επειδή 
λειτουργεί ως μέσον για την επίτευξη 
κάποιου άλλου αποτελέσματος». Με 
λίγα λόγια, μιλάμε για τη μόρφωση 
χάριν της ίδιας της μόρφωσης, για 
την παιδεία ως αυτοσκοπό. 
Αναφορικά με την εποχή μας, η από-
κτηση γνώσεων τείνει να γίνει, για 
πρώτη φορά στα χρονικά, το επίκε-
ντρο των σύγχρονων επιδιώξεων και 
δραστηριοτήτων, πράγμα που προκα-
λεί την αίσθηση μιας καθολικής «κοι-
νωνίας της γνώσης». Εντούτοις, όλο 
το μορφωτικό σύστημα, όλοι εκείνοι 
οι δείκτες ανταγωνιστικότητας, από-
δοσης, και ποιότητας της εκπαίδευ-
σης, υπηρετούν άριστα τους μάνα-
τζερ και την αγορά, δεν καθιστούν 
σαφές, όμως, το τι σημαίνει πλέον 
να είναι κανείς «μορφωμένο άτο-
μο». Πλέον αντικρίζουμε το οξύμωρο 
συμβαίνον η γνώση και η πνευματική 
δημιουργία να αναγνωρίζονται και 
να καταξιώνονται ως εμπορεύματα, 
αλλά ταυτόχρονα απαξιώνονται και 
ως τέτοια. 
Η Παιδεία δεν ήταν και δεν είναι 
αυτό που φαίνεται σήμερα, δηλαδή 
η συσσώρευση εγκυκλοπαιδικών 
γνώσεων μήτε η αυστηρή εξειδίκευ-
ση του ατόμου σε συγκεκριμένο το-
μέα, και δεν πρέπει να συγχέεται με 
κάτι τέτοιο. Αντίθετα, είναι η διαρκής 

καλλιέργεια του ατόμου σε διανοητι-
κό, ηθικό, πνευματικό και αισθητικό 
επίπεδο, και σκοπεύει στην αφομοίω-
ση των ουσιωδών εννοιών και αρχών 
όλων των βασικών μορφών γνώσης, 
όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επι-
στήμες, καλές τέχνες, η φιλοσοφία.
Φώτης Ηλιόπουλος

Μια παγκόσμια υπόθεση
Επειδή, όχι μόνο δεν είμαστε μό-
νοι μας σ αυτόν τον κόσμο, αλλά 
και επειδή πολλές συγκρίσεις γί-
νονται τελευταία αναφορικά με το 
εκπαιδευτικό σύστημα σε ευρω-
παϊκές και μη χώρες, ορισμένοι 
συντάκτες μας μεταφέρουν τις 
γνώσεις και τις εμπειρίες τους 
γύρω από άλλα εκπαιδευτικά συ-
στήματα του κόσμου.

Γερμανία
Πρώτη μέρα στο σχολείο! Τα γερμα-
νόπουλα με τη περίφημη Schultüte 
(χάρτινο χωνί που περιέχει σχολικά 
είδη και λιχουδιές) στα χέρια, γε-
μάτα τράκ αλλά και ενθουσιασμό, 
πρόκειται να γίνουν κοινωνοί μιας 
πολυδιάστατης γερμανικής παιδείας. 
Στην πρώτη Βαθμίδα (Grundschule- 
Δημοτικό) προβλέπεται φοίτηση για 
τέσσερα έως έξι έτη.  Αν κάποιος 
μαθητής διαθέτει μυαλό ξουράφι 
μπορεί να «πηδήξει» τάξη. Οι μα-
θητές συμμετέχουν σε οικολογικά 
προγράμματα, αθλητικές και καλλι-
τεχνικές ομάδες, ενώ στο τέλος κάθε 
σχολικού έτους διοργανώνονται πα-
ρουσιάσεις θεματικών εργασιών από 
teams μαθητών.
Ακολουθεί υποχρεωτική 4ετής φοί-

τηση σε Γυμνάσιο, Γενικό ή Τεχνικό 
Σχολείο, στα οποία κατατάσσονται 
οι μαθητές βάσει των επιδόσεων 
και προτιμήσεων τους. Το πρώτο 
επιτρέπει τη πρόσβαση στην Ανώ-
τατη Εκπαίδευση μετά από 2χρονη 
προετοιμασία και εξετάσεις στο εσω-
τερικό κάθε γερμανικού κρατιδίου 
(Gemeinabitur),ενώ τα δύο τελευταία 
παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευ-
ση. Από το Τεχνικό Σχολείο μετά από 
3ετή προετοιμασία(Fachabitur) επι-
τρέπεται η πρόσβαση μόνο σε Πανε-
πιστημιακά Ιδρύματα Εφαρμοσμένων 
Επιστημών. Ιδιαίτερα διαδεδομένα 
είναι τα προγράμματα ανταλλαγής 
αλλά και η διδασκαλία μαθημάτων 
σε ξένες γλώσσες. Για τα σχολικά 
βιβλία, οι γονείς (βάσει κοινωνικοοι-
κονομικών κριτηρίων) καταβάλλουν 
πενήντα ευρώ το χρόνο, στο τέλος 
του οποίου τα βιβλία επιστρέφονται 
για επαναχρησιμοποίηση.
Στη Γερμανία λειτουργούν Πανεπι-
στήμια, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 
Εφαρμοσμένων Επιστημών, Σχολές 
Καλών Τεχνών και Κινηματογρά-
φου, ιδιωτικές και εκκλησιαστικές 
σχολές. Οι υποψήφιοι καταθέτουν 
τη βαθμολογία τους (συμψηφισμός 
βαθμών της 2χρονης προετοιμασί-
ας και των εξετάσεων) στο πανεπι-
στήμιο του ενδιαφέροντός τους. Το 
κόστος φοίτησης υπολογίζεται στα 
500 Ε/εξάμηνο. Σε πολλές ανώτατες 
σχολές δίδεται η δυνατότητα παρα-
κολούθησης αγγλόφωνων προγραμ-
μάτων, ενώ οι καθορισμένοι τίτλοι 
σπουδών είναι τώρα πια το Bachelor 
και Master. Προβλέπεται ετήσια αξι-
ολόγηση όλων των πανεπιστημίων 
ενώ ειδικά κονδύλια παρέχονται σε 
εκείνα που διακρίνονται για τα και-

νοτόμα προγράμματά τους. Πλούσια 
είναι τα ερευνητικά προγράμματα 
που τρέχουν ανά περιόδους, ενώ το 
γραφείο συμβουλευτικής φοιτητών 
και τα προγράμματα φιλοξενίας σε 
γερμανικές οικογένειες επαληθεύ-
ουν την εξωστρέφεια του γερμανι-
κού πανεπιστημίου. Όσοι πιστοί …
εγγραφείτε!
Δήμητρα Κάνδια

Ολανδία: Ένα εξάμηνο 
στο πανεπιστήμιο 
του Άμστερνταμ (UvA)
Η επαφή μου με την παιδεία στην 
Ολλανδία περιορίζεται στην Ανώ-
τατη εκπαίδευση η οποία έχει δια-
μορφωθεί βάσει της συμφωνίας της 
Μπολόνια από το 2002. Διδακτικές 
μονάδες και τριετή προγράμματα 
σπουδών στην πράξη. Δίδακτρα 
υπάρχουν, αλλά όχι τόσο υψηλά αν 
είσαι πολίτης της Ε.Ε. Δωρεάν βιβλία 
όχι, λοιπόν. Υψηλή ποιότητα σπου-
δών υφίσταται, όπως και συνείδηση 
από την πλευρά των φοιτητών. Αν 
αυτή καλλιεργείται ή συνδέεται πε-
ρισσότερο με εκπαιδευτικά δάνεια, 
δεν το γνωρίζω. Πέραν αυτού, όμως, 
υπήρχε ανοικτή συζήτηση σε όλα τα 
μαθήματα, με τον καθηγητή να λει-
τουργεί περισσότερο ως συντονιστής 
παρά ως αυθεντία. Χέρι δε σηκώνεις, 
παίρνεις το λόγο κατευθείαν, αρκεί 
να έχει ολοκληρώσει ο συνομιλη-
τής. Η ευχέρεια και η (υπερβολική;!) 
άνεση των Ολλανδών φοιτητών είναι 
προφανώς κάτι που έχει προαχθεί σε 

προηγούμενα εκπαιδευτικά στάδια, 
σε ολλανδικά και αγγλικά. Μα κυρί-
ως νιώθουν ασφάλεια. Ποιου είδους; 
Αυτού της εμπιστοσύνης, όταν δεν 
κυνηγάς τη γραμματεία για μια υπο-
γραφή, ούτε διπλό-ελέγχεις αν τα 
χαρτιά σου πήγαν στα σωστά χέρια. 
Οι καθηγητές έχουν ανοικτά ράφια 
για τις εργασίες, το πάσο δεν ζητείται 
στις εξετάσεις, στις ομαδικές εργα-
σίες δε στη φέρνουν με την πρώτη 
ευκαιρία. Ακούγεται πολλές φορές 
«έχετε πλεονέκτημα οι Έλληνες 
φοιτητές στο εξωτερικό, το ψάχνετε 
περισσότερο, προτρέχετε, είστε ανή-
συχοι». Μα ναι, στο να πορευόμαστε 
αγχωμένοι χωρίς κατεύθυνση και να 
υποπτευόμαστε ακόμη και τον ίσκιο 
μας για κρυφές επαφές, έχουμε με-
γάλο ταλέντο. Λάθος, δεν είναι ταλέ-
ντο, καλλιεργείται χρόνια. Όλα για να 
διαπρέψουμε. 
Ανδρομάχη Κοκκινού

Φινλανδία: Νομική Σχολή 
του Ελσίνκι
Μία εβδομάδα δεν είναι λίγο για να 
γνωρίσεις συμπυκνωμένα τη φοιτη-
τική ζωή μιας πόλης 1.300.000 κατοί-
κων, ειδικά όταν έχεις για οδηγούς 
πρόθυμους, συνομήλικους Φινλαν-
δούς. Τα πανεπιστημιακά κτίρια είναι 
συγκεντρωμένα στο αστικό κέντρο, 
οι αποστάσεις μεταξύ τμημάτων, πα-
νεπιστημιακής λέσχης και κέντρου 
σίτισης είναι αμελητέες και διανύο-
νται ευχάριστα. Ο κεντρικός άξονας 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 

απλός: έλλειψη διδάκτρων, δωρεάν 
σίτιση σε σύγχρονα φοιτητικά εστια-
τόρια, έμφαση στην ατομική δουλειά, 
συμφωνίες συνεργασίας και ολιγό-
μηνες ανταλλαγές φοιτητών μεταξύ 
τμημάτων με συναφές αντικείμενο 
π.χ. των Νομικών Σχολών του Ελσίν-
κι και του Τουρκού. Κάθε φοιτητής 
εκπονεί υποχρεωτικά εργασίες στα 
περισσότερα μαθήματα ή υποβοηθά 
καθηγητές σε ερευνητικά προγράμ-
ματα και άρθρα, για να βαθμολογηθεί 
επιπλέον. Ο μέσος φοιτητής συγκα-
τοικεί για να αντεπεξέλθει στα υψηλά 
ενοίκια, δραστηριοποιείται από νω-
ρίς σε προγράμματα και ομάδες (π.χ. 
ELSA) εκτός ακαδημαϊκού κύκλου και 
συμμετέχει σε ευρωπαϊκούς διαγωνι-
σμούς. Δεν υπάρχει πανεπιστημιακός 
φοιτητικός σύλλογος με υποχρεωτι-
κή εγγραφή, η σύνδεση με την αγο-
ρά εργασίας γίνεται συνήθως αυτο-
βούλως από τα πρώτα έτη με μικρή 
διευκόλυνση από τη γραμματεία. Ο 
κύκλος σπουδών βασίζεται λιγότερο 
σε πανεπιστημιακή διδασκαλία μέσω 
διαλέξεων και περισσότερο σε προ-
σωπικό διάβασμα και moot courts, 
εκπαιδευτική δομή που πετυχαίνει 
εξαρχής την απόκτηση τεχνογνωσίας 
νομικής έρευνας, χωρίς να επιβαρύ-
νει υπερβολικά από χρονικής απόψε-
ως τους σπουδαστές.
Ιωάννα Σαράντη

Παιδεία «κατά φαντασία»
Δεν είναι μόνο η υφήλιος, όμως, 
πηγή ανακάλυψης εναλλακτικών 

προσεγγίσεων για την παιδεία. Η 
τέχνη ουκ ολίγες φορές έχει απο-
τελέσει το βήμα για την έκφραση 
προβληματισμών γύρω από μια 
διαφορετική –καλή ή κακή- εκ-
παίδευση.

Οικοτοπία 
(Ernest Callenbach)
Ο Ernest Callenbach κατασκευάζει 
μια οικολογική ουτοπία, την τοποθε-
τεί στην αμερικανική Δύση και συν-
θέτει έτσι τη δική του «Οικοτοπία». Τη 
χώρα αυτή επισκέπτεται ο αμερικα-
νός δημοσιογράφος William Weston. 
Η οικοτοπία είναι αναμφισβήτητα οι-
κολογική, εδράζεται στην αρχή της 
«σταθερής ισορροπίας», αλλά ταυτό-
χρονα στη δημοκρατία, την αυτονο-
μία και την αλληλεγγύη, ενώ όλες οι 
πτυχές της ζωής εμποτίζονται από τις 
αρχές αυτές. Ο Weston παρατηρεί και 
περιγράφει το εκπαιδευτικό σύστημα 
που οι Οικοτοπιανοί εφαρμόζουν. Τα 
παιδιά έχουν μία ώρα τη μέρα μάθη-
μα στην τάξη και τον υπόλοιπο χρόνο 
ασχολούνται με τα «προγράμματα» 
τους, δηλαδή εργασίες σε σχολικούς 
κήπους, στο δάσος ή σε φάρμες, 
μελέτη σε μικρά εργαστήρια, κατα-
σκευές στην ύπαιθρο. Η σωματική 
εργασία των μαθητών καταλαμβά-
νει δύο ώρες κάθε μέρα, ενώ και το 
παιχνίδι αποτελεί ουσιαστικό στοι-
χείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Από άποψη οργάνωσης, το σχολείο 
μπορεί να θεωρηθεί εταιρία με ιδιο-
κτήτες τους ίδιους τους καθηγητές, 

Δεδομένης της συζήτησης που γίνεται τον τελευταίο καιρό, όχι άδικα φυσικά, γύρω από την 
παιδεία, το Καλειδοσκόπιο δεν θα μπορούσε ως φοιτητικό περιοδικό να μη πάρει θέση. Έτσι, 
ψάξαμε, είδαμε και γράψαμε για υπαρκτά και μη εναλλακτικά εκπαιδευτικά συστήματα, για την 
Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο γενικότερα, για υπουργούς και γενικά για όσους είναι….

Ανεπίδεκτοι Μαθήσεως
ή αλλιώς ένα αφιέρωμα για την παιδεία Επιμέλεια:

Ο κύριος καθηγητής, 
Φίλιππος Αμολοχίτης
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που διδάσκουν σε αυτό. Τα πανεπι-
στήμια από την άλλη αποτελούν τη 
βασικότερη πηγή των επιστημονικών 
νεωτερισμών, ενώ έμφαση δίνεται σε 
ερευνητικά προγράμματα που προ-
τείνονται από νέους επιστήμονες. 
Από την οικοτοπιανή εκπαίδευση δε 
λείπουν τα δίδακτρα και ο ανταγωνι-
σμός, συγκρίνοντας όμως με το αντί-
στοιχο αμερικανικό, ο Callenbach 
προτάσσει ως ουτοπικό το οικοτο-
πιανό εκπαιδευτικό σύστημα.
Σάρα Γκανή

Fahrenheit 451 
(Ray Bradbury)
Ένα διαφορετικό φως στη γνώση 
και την εκπαίδευση ρίχνει ο Ray 
Bradbury μέσω της κοινωνίας που πε-
ριγράφει στο βιβλίο του «Fahrenheit 
451». Στην δυστοπία αυτή κανένας 
δεν «έχει διάβασμα» για τον απλού-
στατο λόγο ότι δεν υπάρχουν βιβλία. 
Για τον απλούστατο λόγο ότι τα βι-
βλία απαγορεύονται και καίγονται. 
Η απόκτηση γνώσης θεωρείται όχι 
μόνο δευτερεύουσα μπροστά στα με-
γαθήρια της σύγχρονης τεχνολογίας 
(βλέπε τηλεόραση, ραδιόφωνο και 
γρήγορα αυτοκίνητα για την εποχή 
εκείνη), αλλά επικίνδυνη για την κοι-
νωνική «ισότητα». Πρόκειται για την 
ισότητα που παράγει απαράλλακτα 
καταθλιπτικά μηχανιστικά πλάσματα, 
ανθρώπους που ζουν για να χάνονται 
σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα 
και αδυνατούν να συγκεντρωθούν σε 
κάτι τόσο αδιάφορο όσο η ανάγνωση 
βιβλίων. Παρατραβηγμένο; Κι όμως 
όποιος κάνει βόλτα στις σχολικές αί-

θουσες των δημοτικών θα καταλάβει 
πόσο οπαδός των ιδεών του βιβλίου 
είναι η υπουργός Παιδείας. 
Δήμητρα Μάντζαρη

Πανεπιστήμιο «εν Ελλάδι»
Το μόνο αδιαμφισβήτητο είναι ότι 
το βάρος αυτήν την εποχή πέφτει 
στην κρίση (ή όχι κατά άλλους) 
που περνάει η Ελλάδα όσον αφο-
ρά την παιδεία και δη το Πανεπι-
στήμιο. Το Καλειδοσκόπιο αναλο-
γίζεται την ιστορία του θεσμού 
στην Ελλάδα και προβληματίζεται 
πάνω στο νέο νόμο, αλλά και τη 
στάση του φοιτητικού κόσμου σ’ 
αυτόν.

Αναδρομή στην ιστορία 
του ελληνικού 
Πανεπιστημίου
Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί ότι το 
Πανεπιστήμιο είναι ένας θεσμός που 
απέκτησε φυσιογνωμία στο πλαίσια 
του προστάγματος του Διαφωτι-
σμού, δηλαδή ενός μεγάλου σχεδί-
ου αλλαγής της κοινωνίας μέσω της 
γνώσης και της λογικής. Πανεπιστή-
μιο σήμαινε έρευνα και διδασκαλία. 
Η ίδρυση λοιπόν, πανεπιστημιακού 
ιδρύματος αποτέλεσε μέλημα του νε-
οσύστατου ελληνικού κράτους και ο 
Ι. Καποδίστριας ήταν ο βασικότερος 
οραματιστής του. Έτσι, στις 3 Μαΐου 
1837 ιδρύεται το Πανεπιστήμιο του 
«Όθωνος». Κατά τα πρώτα χρόνια της 
λειτουργίας του περιλαμβάνει μόνο 
τέσσερις σχολές (Θεολογία, Νομικές 
Επιστήμες, Ιατρική, Φιλοσοφική) μιας 
και η ίδρυσή του υπήρξε περισσότε-

ρο πράξη που ενείχε πολιτική και 
στρατηγική σημασία. Παρ’ όλα αυτά 
κατά τα έτη 1894 – 1911 γίνεται προ-
σπάθεια να αποκτήσει το Πανεπιστή-
μιο έναν ρόλο πιο αναπτυξιακό και 
ταυτόχρονα δημιουργούνται και νέα 
τμήματα. Το Νοέμβριο του 1841 άρ-
χισαν να λειτουργούν νέες τάξεις σ’ 
ένα καινούργιο κτίριο που σχεδιάστη-
κε από τον Δανό αρχιτέκτονα Cristian 
Hansen, στην οδό ονομασθείσα Πα-
νεπιστημίου. Στα χρόνια που ακολού-
θησαν κύριος στόχος του ελληνικού 
Πανεπιστημίου ήταν να παίξει ση-
μαντικό ρόλο στη συγκρότηση του 
ελληνικού εθνικού κράτους, και στη 
δημιουργία των επαγγελματικών δε-
ξιοτήτων που χρειαζόταν η χώρα. Με 
την πάροδο των χρόνων, όμως, αυτή 
η λειτουργία άλλαξε καθώς η ιστορία 
του πανεπιστημιακού θεσμού δεν εί-
ναι μόνο ιστορία εξελίξεων αλλά και 
ρήξεων. Το Πανεπιστήμιο που γνω-
ρίζουμε σήμερα γεννήθηκε κυρίως 
την δεκαετία του 1960 και του 1970 
όπου οι διάφορες κοινωνικοπολιτικές 
αναταραχές έφεραν στο προσκήνιο 
το αίτημα να δημιουργηθεί ένα Πα-
νεπιστήμιο, που κύριο στόχο θα είχε 
τον στοχασμό. Το Πανεπιστήμιο γί-
νεται έτσι μια δημόσια σφαίρα στην 
οποία είχαν πρόσβαση όλο και περισ-
σότερα άτομα, γίνεται ένας χώρος, 
στον οποίο αναπτύσσονται κριτικές, 
ιδεολογικά ρεύματα και κινήματα, με 
αποκορύφωμα την εξέγερση του Πο-
λυτεχνείου το 1973 που οδήγησε σε 
μια μαζική διαδήλωση λαϊκής αντί-
θεσης στο καθεστώς της Χούντας. 
Παρ’ όλα αυτά, υπό την επίδραση 
της παγκοσμιοποίησης, από το 1990 
παρατηρείται η άμεση σύνδεση του 
Πανεπιστημίου με την οικονομία. Το 
αρχικό όραμα χάνεται μπροστά στο 
βωμό που λέγεται «αγορά εργασίας». 

Και έτσι, φτάνουμε στην σημερινή 
κρίση, στην οποία κάπου ανάμεσα 
στα διλήμματα «κατάληψη» - «ανοι-
χτή σχολή», παράπεσε ο ουσιαστικός 
ρόλος του Πανεπιστημίου.
Δήμητρα Γκίτσα 

Νέος νόμος: Πισωγύρισμα 
ή τομή για καλύτερο μέλλον;
Ο νέος νόμος-πλαίσιο έρχεται σε μία 
κρίσιμη συγκυρία για την πορεία του 
ελληνικού κράτους. Μόνο τυχαίο δεν 
είναι το γεγονός ότι ψηφίστηκε μέσα 
στο κατακαλόκαιρο, με στόχο προφα-
νώς να βρει χαλαρές αντιδράσεις και 
το φοιτητικό κίνημα απροετοίμαστο. 
Θεωρώ ότι είναι η επέκταση της νεο-
φιλελεύθερης πολιτικής της τωρινής 
κυβέρνησης στα Πανεπιστήμια. Είναι 
γνωστό ότι το Πανεπιστήμιο αποτελεί 
τον ιδεολογικό μηχανισμό παραγω-
γής των αυριανών εργαζόμενων.
Με τις αλλαγές που θέλουν να επι-
φέρουν, επιδιώκουν να δημιουρ-
γήσουν ένα πρότυπο εργαζόμενου 
υπάκουου, εύκολα εκμεταλλεύσιμου, 
με μισθό πείνας, ικανού να ανταπε-
ξέλθει στις δυσμενείς συνθήκες που 
διαμορφώνονται στην αγορά εργασί-
ας. Θα μπορούσα να αφιερώσω πολύ 
χρόνο και γραμμές, μιλώντας για τα 
στραβά του εν λόγω νομοθετήματος, 
προτιμώ, ωστόσο, να επικεντρωθώ 
στην πιο χυδαία, κατ’ εμέ, έκφρα-
ση απαξίωσης για την παιδεία, την 
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 
του 2011 μείωση των κρατικών δα-
πανών για την παιδεία, που για πρώ-
τη φορά στη σύγχρονη ιστορία μας 
έπεσε κάτω από το 3% του ΑΕΠ! Τι 
σημαίνει αυτό; Ξεκάθαρη αλλοίωση 
του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αφε-
νός, γιατί τα ιδρύματα θα στραφούν 
για τους πόρους που χρειάζονται σε 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ιδιωτική πηγή (επιχειρήσεις, ιδιωτικά 
κεφάλαια κλπ), το αφήνω στην κρίση 
σας αν και κατά πόσο επηρεάζει αυτό 
το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευ-
σης. Αφετέρου, διότι περικόπτονται 
θεμελιώδεις δωρεάν παροχές στους 
φοιτητές, χωρίς τις οποίες η φοίτηση 
καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής, για 
τους οικονομικά ασθενέστερους που 
βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά σ’ 
αυτές δε, αδύνατη! Ήδη η περικοπή 
συγγραμμάτων έχει κάνει την εμφά-
νισή της σε πολλά πανεπιστημιακά 
τμήματα, ενώ ακολουθούν με μαθη-
ματική ακρίβεια η δωρεάν σίτιση και 
στέγαση των φοιτητών. Κρίνω απα-
ράδεκτη, έστω και στη δύσκολη αυτή 
οικονομική συγκυρία, τη μείωση της 
κρατικής χρηματοδότησης για την 
παιδεία. Σε τελική ανάλυση, θέλετε 
άμεσα έσοδα κύριοι; Κόψτε από τους 
εξοπλισμούς! Κανένα κομμένο σύγ-
γραμμα, κανένα ευρώ για το πάσο! 
Όχι άλλο «χέρι» στην παιδεία!
Βασίλης Γεωργόπουλος

Λόγω περιορισμού του χώρου, θα 
αναφερθώ σύντομα στα σημεία του 
Νόμου με τα οποία συμφωνώ.
Δύο διευκρινήσεις πρώτα: α) Γνώμο-
νας είναι το συμφέρον του φοιτητή 
αλλά αυτό είναι όρος σχετικός. β) Το 
συμφέρον αυτό διεκδικείται συλλογι-
κά, για να ωφελήσει όμως τον καθέ-
ναν κι όχι μόνον ομάδες (ολιγομελείς 
μεν πανίσχυρες δε).
Όσον αφορά την πολιτική σκέψη 
πρέπει να απεγκλωβιστεί από την 
είτε δεξιόστροφη είτε αριστερίστι-
κη κομματική λογική. Οι παρατάξεις 
αποσκοπούν στην ένταξη σε κομ-
ματικούς μηχανισμούς (χρεοκοπη-
μένους στην πρόσφατη κρίση) και 
ορθώς δε θα έχουν πια λόγο στην 

εκλογή της διοίκησης (δικαίωμα που 
οδήγησε σε ύποπτες  σχέσεις ανταλ-
λαγής). Το εάν θα παραμείνουν στο 
φοιτητικό σώμα ή θα εξοβελισθούν 
εξαρτάται από το ίδιο.
Όσον αφορά τις εντατικές σπουδές, 
πτυχία κτλ. Η ρύθμιση είναι λογική. 
Η κοινωνία είναι ανταγωνιστική (μην 
εκπλήσσεστε!). Έτσι έχουμε έναν 
φαύλο κύκλο ελαστικού προγράμ-
ματος σπουδών και  αιφνίδιας εντα-
τικοποίησης στην εργασία. Όλα αυτά 
στο όνομα μιας κοντόφθαλμης αλλη-
λεγγύης που διεκδικεί για «όλους». 
Μα  για να έχουμε όλοι πρέπει πρώτα 
να παράγουμε (γνώση, καινοτομία), 
ώστε να πάρει μπρός η οικονομία. 
Μιλούμε για θέσεις εργασίας, αλλά 
περιφρονούμε τις επενδύσεις, δι-
εκδικούμε εργασιακά δικαιώματα, 
αλλά λειτουργούμε με κλαδική υστε-
ροβουλία. Άλλωστε, όσοι μιλούν για 
πολυδιάσπαση του πτυχίου και πι-
στωτικές μονάδες αγνοούν ότι  στην 
εποχή του παππού τους αρκούσε να 
έχεις χαρτιά με αμφίβολο γνωστικό 
αντίκρισμα.  Την παρεχόμενη γνώση 
δε, η νέα ρύθμιση, καθιστά δυνάμει 
διεπιστημονική. Κι όσοι βιαστούν, με 
βάση την εξωτερική χρηματοδότηση 
να μιλήσουν για ελεγχόμενη έρευνα, 
ας εξετάσουν πώς διεξάγεται σήμε-
ρα η έρευνα στο πλέγμα κρατισμού- 
κυβερνητικού παρεμβατισμού-καθη-
γητικής αυθαιρεσίας.
Αλλά ξέρω, εσείς πιστεύετε σε άλλα 
οικονομικά συστήματα. Γι’ αυτό τε-
λειώσατε ιδιωτικό σχολείο, κάνατε 
Erasmus, πήγατε στο εξωτερικό ή 
ίσως την πάθατε σαν τον ήρωα στον 
Ρινόκερο του Ionesco. Μάλλον όχι, 
μπερδεύτηκα, δεν ήσασταν αυτοί 
που φώναζαν για αλλαγή τόσα χρό-
νια όσων παλεύετε με νύχια και με 

δόντια να συντηρήσετε σήμερα. Λίγη 
συντήρηση δεν βλάπτει. Κουραστή-
κατε με τις ανατροπές!    
Βίβιαν Στεργίου

Αντι-δράσεις και αντιδράσεις
Άσχετα με τη θέση που παίρνει κα-
νείς επί του νέου νόμου, πολλοί 
διαφωνούν και με τη μέχρι στιγ-
μής στάση αντίδρασης των φοι-
τητών στη νέα αυτή κατάσταση. 
Παρά την αρχική σχετική ομοφω-
νία, σύντομα διάφοροι (γνωστοί 
και άγνωστοι) λόγοι οδήγησαν το 
φοιτητικό κόσμο σε διάσπαση, με 
κύριο μάλλον κριτήριο την πεποί-
θηση ορισμένων φοιτητών ότι οι 
καταλήψεις είναι πλέον παρωχη-
μένο μέσο πάλης. Αν όχι κατάλη-
ψη, όμως, ποια θα μπορούσε να 
είναι η εναλλακτική; 
Με απογοήτευση παρακολουθώ 
πως  μεγάλη μερίδα των φοιτητών, 
για ακόμη μια φορά, κλαίγεται επει-
δή οι συνάδελφοί της, «ετσιθελικά», 
της στερούν την εξεταστικούλα της! 
Εδώ μας γαμάνε ολόκληρο μέλλον 
κι εσείς σκάτε για ένα εξάμηνο; Ανά-
λογα με τις αντοχές, άλλοτε γελάω 
κι άλλοτε οργίζομαι με την ηλιθιό-
τητά τους. Βέβαια, για μένα, οι κα-
ταλήψεις, όπως λειτουργούν τώρα, 
δεν προσφέρουν κάτι στιβαρό και 
ηχηρό. Οι κινηματικές διαδικασίες 
πρέπει ν’ αποκτήσουν ενιαίο και 
ουσιαστικό θεωρητικό υπόβαθρο 
και νέες δράσεις. Πιπίλα πολλών το: 
«Τα Πανεπιστήμια είναι για να δια-
κινούνται ιδέες, όχι για να μένουν 
κλειστά». Συμφωνώ κατά το ήμισυ 
και ανασκευάζοντας την τοποθέτη-
ση, έχω να ρωτήσω: Σας είπε κανείς 
ότι με ορθάνοικτα Πανεπιστήμια γί-
νονται ζυμώσεις; Ότι αποκτάται και 

Παιδεία εκεί μέσα, εκτός από στείρα 
εκπαίδευση και εξειδίκευση; Ή μή-
πως σας είπαν ότι δεν μπορούν να 
διακινηθούν ιδέες με κλειστές, τυ-
πικά, πόρτες;  Ας κάνουμε καταλή-
ψεις χωρίς λουκέτα. Ας μπούμε όλοι 
μέσα να χτίσουμε τις δομές που οι 
ίδιοι θέλουμε για τα Πανεπιστήμιά 
μας. Να καλέσουμε καθηγητές και 
πρυτάνεις που στηρίζουν το φοιτη-
ταριάτο και να προσπαθήσουμε να 
δημιουργήσουμε κάτι ουσιαστικό. 
Με καθημερινό πρόγραμμα συζητή-
σεων, συνελεύσεων, καλλιτεχνικών 
δρώμενων και σχεδιασμών δράσεων. 
Και παράλληλα; Κυλιόμενες βάρδιες 
του κάθε ιδρύματος έξω απ’ το σπίτι 
της Αυτουργού. Να μην περάσει ούτε 
μια μέρα χωρίς μουσαφίρηδες η Αν-
νούλα!  
Νάντια Κατή

Φαντασία χρειάζεται η εξουσία, πιο 
πολύ, όμως, τη χρειάζεται κάθε προ-
σπάθεια σύγκρουσης με την εξουσία. 
Σήμερα μας λείπει αβάσταχτα. Όπως, 
επίσης, φαίνεται να λείπει και ο πο-
λιτικός σχεδιασμός. Τί γίνεται μέχρι 
στιγμής στις κινητοποιήσεις για το 
θέμα της παιδείας; Συνελεύσεις, πο-
ρείες και διαδηλώσεις με μόνο πλάνο 
να συνεχιστούν και με την ευχή να 
κλιμακώνονται. Σα να είμαστε παβλο-
φικά σκυλιά! Είναι αμφίβολο αν θα 
καταφέρουμε να χτυπήσουμε έτσι 
το νόμο – απαίσιο. Καλή η κατάληψη, 
αλλά δεν αρκεί. Κι υπάρχει ο κίνδυ-
νος, το μόλις αφυπνισμένο φοιτητικό 
σώμα, να κοιμηθεί ακόμη βαθύτερα, 
όσο οι φοιτητοπατέρες επαναπαύο-
νται στα μέσα πάλης των παππούδων 
μας, καγχάζοντας αυτάρεσκα «και τί 
άλλο θες να κάνουμε»;
Θοδωρής Ηλιόπουλος

Το Πανεπιστήμιο γίνεται έτσι μια δημόσια σφαίρα 
στην οποία είχαν πρόσβαση όλο και περισσότερα 
άτομα, γίνεται ένας χώρος στον οποίο αναπτύσσο-
νται κριτικές, ιδεολογικά ρεύματα και κινήματα με 
αποκορύφωμα την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 
1973 που οδήγησε σε μια μαζική διαδήλωση λαϊκής 
αντίθεσης στο καθεστώς της Χούντας. 
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Kasvaessani ja mennessani 
ensin kouluun ja sen 

jalkeen yliopistoon jouduin usein 
kysymyksen eteen  “Ai, olet puoliksi 
suomalainen?” “Harmi, etta et 
mennyt kouluun siella!”  Ajattelin 
aina miksi minulle sanotaan noin? 
Tottakai se on harmi,mutta olin liian 
pieni esittaakseni vastavaitteeni 
vanhemmilleni. On todellakin aika 
ironista, etta aitini on kotoisin maasta, 
jolla on,jos ei parhain niin varmasti 
yksi Euroopan parhaimmista koulutus 
jarjestelmista ja mina taas vietin 
oppilasvuoteni Kreikassa, jonka 
koulutus jarjestelma on ja oli jo 
silloin kyseenalainen.

Alkaa ymmartako minua vaarin, 
henkilokohtaisesti uskon olleeni 
onnekas niiden koulujen osalta, joita 
mina kavin. Naapuriston ala-aste 
osoittautui erinomaiseksi  ja y la-
astetta ja lukiota kavin Taidekouluksi 
kutsuttua valtion koulua, johon 
oppilaat valitaan joka teatterin, 
tanssin tai kuvaamataiteiden alan 
kokeiden perusteella. 

Ja nyt tulee, haluan tai en, vertailu 
suomalaisen jarjestelman kanssa. 
Suomessa siis meilla on alunperin 
yhdeksan vuotinen pakollinen 
opiskelu koulussa, jossa lapsille 
opetetaan kaikkia klassisen 
kasvatuksen oppiaineita. Itse teema 
ei kuitenkaan piile siina. Seitseman 
vuotias suomalainen koululainen 
mennessaan kouluun saa  vuosien 
kuluessa valita erilaisten toimintojen 
ja mielenkiinnon aiheiden valilla 
sen mika hanelle sopii ja sen kautta 

loytaa oman lahjakkuutensa. Lapset 
suomalaisessa koulussa : ratsastavat, 
tanssivat, uivat, luistelevat, 
hiihtavat, valokuvaavat etc. Lisaksi 
heita opetetaan sellaiselle tasolle 
vieraissa kielissa, etta he pystyvat 
kaytannossa kommunikoimaan nailla 
kielilla. Ei niin kuin Kreikassa kun 
opiskeltuamme saksan kielta kolme 
vuotta emme vielakaan ole siina 
asemassa,etta voisimme neuvoa 
saksalaiselle turistille kuinka menna 
Akropolille!

Lisaksi opettajat seuraavat taktisin 
aika valein lisakoulutus ohjelmia, 
jotta he pysyisivat muutosten 
mukana ja kehittaisivat opetuksen 
tapaa.  Oppilaat ovat oikeutettuja 
ilmaiseen koulukyytiin  koulumatkan 
ollessa liian pitka, ilmaiseen 
ruokaan (myos kasvisruokaa) seka 
kirjoihin. Kouluihin  kuuluvat myos 
terveydenhoitajaja  seka ilmainen 
hammashoito. Vaikka Kreikassa 
oppitunteja on enemman kuin 
Suomessa,  plus yksityisen iltakoulun 
tunnit, sijat joita me saamme 
kansainvalisissa oppi kilpailuissa 
ovat viimeisia, painvastoin kuin 
suomalaisten, jotka ovat aina 
ensimmaisten joukossa. Ja tama 
siksi, etta opettajat ja koko koulutus 
jarjestelma tahtaa oppilaiden 
kaytannon koulutukseen, arvostelu 
kykyyn ja ajatteluun eika kuivan 
tiedon valittamiseen ja ulkoa 
muistamiseen.

Ylempi toisen asteen koulutus jaetaan 
yleiseen ja tekniseen kun taas ylempi 
kolmannen asteen koulutus  erotetaan 

yliopistoihin ja teknillisiin 
korkeakouluihin. Opiskelujen 
taso on erittain korkea johon 
yhtena tekijan on opettajakunnan 
jatkuva arviointi jotta pystytaan 
valttamaan mahdolliset heikkoudet. 
Vastaavanlainen opettajakunnan 
kontrolli Kreikassa  varmasti auttaisi 
meidan koulutus jarjestelmamme 
parantamisessa.
Kuitenkin, vahvin muistoni 
lapsuudestani ovat kirjastot. Kylla, 
valtavat kirjastot, joita on melkein 
jokaisessa lahiossa ja joihin on 
kaikilla vapaa paasy. Ei ole hullumpaa 
kun itse valtio edesauttaa nuorten 
kontaktia kirjallisuuden ja taiteen 
kanssa. Ja taiteesta puhuen, viime 
talvena seurasin internetin kautta 
suomalaista television ohjelmaa, 
jossa lukiot ympari maata kirjoittivat, 
ohjasivat ja  valmistivat musikaalin ja 
jatkossa kilpailivat voittaja koulusta 
joka  esitti tyon  paakaupungin isossa 
teatterissa. Kyseessa ovat valtion 
koulut, vaikka jarjestelmat, tilat, 
nayttamot ja koulu luokat eivat viittaa 
vahimmassakaan maarin vastaaviin 
meidan tiloihimme. Vaikuttavinta 
oli nahda kuinka lahjakkaita olivat 
kaikki oppilaat, jotka ottivat osaa. Ja 
tama siksi, etta Suomessa pidetaan 
opettajakunnan velvollisuutena  tukea 
oppilaiden lahjakkuuksia ja suhdetta 
taiteeseen pidetaan olennaisena osana 
koko koulutusta. Ei etteiko taide voisi 
kukkia myos vaikeissa olosuhteissa, 
mutta ei olisi hullumpaa jos meillekin 
valtio tarjoaisi kaiken sen mita 
Suomessa annetaan itsestaan selvana 
oppilaille. Olenko vaarassa?

Μεγαλώνοντας στην  Ελλάδα, με 
ρωτούσαν συχνά «Είσαι μισή 

Φινλανδέζα ε; Κρίμα που δεν πήγες 
σχολείο εκεί!». Και σκεφτόμουν 
«Φυσικά και είναι κρίμα αλλά 
ήμουν πολύ μικρή για να θέσω τις 
αντιρρήσεις μου στους γονείς μου»! 
Είναι όντως κάπως ειρωνικό, να 
κατάγεται η μητέρα μου από μία 
χώρα που θεωρείται πως έχει ένα από 
τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα 
όλης της Ευρώπης και εγώ να 
περνώ τα μαθητικά μου χρόνια στην 
Ελλάδα, το εκπαιδευτικό σύστημα 
της οποίας, βρίσκεται και βρισκόταν 
υπό αμφισβήτηση.
Μην με παρεξηγήσετε, θεωρώ πως 
στάθηκα πολύ τυχερή όσον αφορά τα 
σχολεία στα οποία πήγα. Το δημοτικό 
της γειτονιάς αποδείχτηκε εξαιρετικό 
ενώ μετά φοίτησα στο λεγόμενο 
«καλλιτεχνικό», ένα δημόσιο σχολείο 
στο οποίο εισάγεσαι με εξετάσεις σε 
ένα από τους τομείς: θέατρο, χορός, 
εικαστικά. 
Και τώρα έρχεται, θέλοντας και 
μη, η σύγκριση με το φινλανδικό 
σύστημα. Στην Φινλανδία λοιπόν, 
έχουμε αρχικά την 9ετή υποχρεωτική 
φοίτηση κατά την οποία τα παιδιά 
διδάσκονται όλα τα μαθήματα 
κλασικής παιδείας. Το θέμα όμως 
δεν έγκειται εκεί. Ο 7χρονος 
μαθητής πηγαίνοντας στο σχολείο 
με την πάροδο του χρόνου δύναται 
να επιλέξει ανάμεσα σε ένα σωρό 
δραστηριότητες, προκειμένου να 
ανακαλύψει τα ταλέντα του. Οι 
μαθητές για παράδειγμα κάνουν στο 
σχολείο ιππασία, χορό, κολύμβηση, 
πατινάζ, φωτογραφία! Επιπλέον, 
διδάσκονται τις ξένες γλώσσες σε 
τέτοιο επίπεδο που να μπορούν 

στην ουσία να επικοινωνήσουν στην 
γλώσσα αυτή, όχι όπως στην  Ελλάδα 
που κάνουμε πχ Γερμανικά τρία 
χρόνια και δεν είμαστε σε θέση να 
εξηγήσουμε στον Γερμανό τουρίστα 
πώς να πάει στην Ακρόπολη!
Επίσης, οι καθηγητές παρακολουθούν 
επιμορφωτικά προγράμματα 
προκειμένου να συμβαδίζουν με 
τις αλλαγές και να βελτιώνουν τον 
τρόπο διδασκαλίας τους. Στους 
μαθητές παρέχεται δωρεάν μεταφορά 
από και προς το σχολείο, δωρεάν 
γεύμα, βιβλία, ενώ σε κάθε σχολείο, 
υπάρχουν νοσοκόμοι και παρέχεται 
οδοντιατρική περίθαλψη. Παρότι 
στην Ελλάδα οι διδακτικές ώρες 
είναι σαφώς περισσότερες από ότι 
στην Φινλανδία, συν τις ώρες στα 
φροντιστήρια, οι θέσεις μας στους 
διεθνείς μαθητικούς διαγωνισμούς 
είναι οι τελευταίες, σε αντίθεση με 
την Φινλανδία που βρίσκεται πάντοτε 
στις πρώτες. Και αυτό γιατί όλο το 
εκπαιδευτικό σύστημα στοχεύει στην 
πρακτική κατάρτιση των μαθητών και 
στην κριτική ικανότητα και όχι στην 
μετάδοση στείρων γνώσεων και στην 
απομνημόνευση!
Η ανώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση χωρίζεται σε γενική 
και τεχνική ενώ η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση διακρίνεται στα 
πανεπιστήμια και στα πολυτεχνεία. Το 
επίπεδο των σπουδών είναι εξαιρετικά 
υψηλό, κυρίως λόγω της συνεχούς 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 
προκειμένου να διορθώνονται τυχόν 
αδυναμίες. Αντίστοιχος έλεγχος 
του εκπαιδευτικού προσωπικού 
στην Ελλάδα σίγουρα θα βοηθούσε 
στην αναβάθμιση του δικού μας 
εκπαιδευτικού συστήματος.

 Η ανάμνηση που έχει μείνει 
χαραγμένη στην μνήμη μου από 
την παιδική μου ηλικία ωστόσο 
είναι οι βιβλιοθήκες. Οι τεράστιες 
βιβλιοθήκες που βρίσκονται σε 
κάθε γειτονιά και στις οποίες έχει 
πρόσβαση ο καθένας. Δεν είναι 
άσχημο όταν το ίδιο το κράτος 
προωθεί την επαφή των νέων με 
την λογοτεχνία και την Τέχνη. Και 
μιλώντας για Τέχνη τον περασμένο 
χειμώνα παρακολουθούσα ένα 
φινλανδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα 
στο οποίο διάφορα λύκεια 
αναλάμβαναν να γράψουν, να 
σκηνοθετήσουν και να ανεβάσουν 
ένα μιούζικαλ και να διαγωνιστούν 
για την πρώτη θέση και την 
παρουσίασή του σε ένα θέατρο της 
πρωτεύουσας. Επρόκειτο για δημόσια 
σχολεία, ωστόσο οι εγκαταστάσεις 
και οι χώροι, οι θεατρικές σκηνές 
και οι αίθουσες διδασκαλίας δεν 
παρέπεμπαν ούτε στο ελάχιστο 
στα αντίστοιχα δικά μας. Το 
πιο εντυπωσιακό ήταν το πόσο 
ταλαντούχοι ήταν όλοι οι μαθητές 
που συμμετείχαν. Και αυτό γιατί στην 
Φινλανδία θεωρείται υποχρέωση 
των εκπαιδευτικών να προωθούν 
τα ταλέντα των μαθητών τους ενώ 
η επαφή με την Τέχνη αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της όλης 
εκπαίδευσης. Όχι βέβαια πως η Τέχνη 
δεν μπορεί να ανθίσει υπό τις πιο 
άσχημες συνθήκες αλλά δεν θα ήταν 
και άσχημα αν μας παρέχονταν και 
εμάς από το κράτος όσα θεωρούνται 
δεδομένα για τους μαθητές εκεί. 
Κάνω λάθος;  

Οόνα Καάρλελα Γαλάνη

ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

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.

5,3 εκατ. κάτοικοι
9 χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης
5,7% Α.Ε.Π. δαπάνη για την παιδεία
20 Πανεπιστήμια
30 Πολυτεχνικές χολές
38.000. εγγεγραμμένοι φοιτητές στο 
πανεπιστήμιο του ΕλσίνκιΦ
ιν

λα
νδ

ία
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νια. Αυτή τη φορά στη Γερμανία, μια 
ομάδα νέων, στα πλαίσια του μαθή-
ματος της Ιστορίας του Φασισμού και 
με τη «καθοδήγηση» του καθηγητή 
τους, επαναπροσδιορίζουν τα όρια 
της συμπεριφοράς τους και βρίσκουν 
νόημα στην ελιτιστική τους ομάδα, 
«Το Κύμα». Έννοιες όπως: Ενότητα, 
Συλλογικότητα, Έλεγχος, Δύναμη, 
Πειθαρχία παίρνουν άλλη υπόσταση, 
καλύπτονται από ένα πελώριο κύμα 
και παρασέρνονται σε μια τρικυμία 
συναισθημάτων, φόβων και προσ-
δοκιών. Προπαγάνδα προερχόμενη 
από την ανάγκη για επιβεβαίωση, τη 
τόνωση του αχόρταγου εγωισμού, 
την εκπλήρωση τυφλών ελπίδων και 
τη δίψα για εξουσία. Μια τάξη. Ένας 
καθηγητής. Μια εβδομάδα. Μια ιδέα. 
«Το Κύμα».
Δήμητρα «Warrior Princess» Ζήνα

«American History X» 
(1998-Tony Kaye)
H τέχνη πρέπει να είναι ακραία για 
να διεγείρει. Ουσιαστικό, ωστόσο, θα 
χαρακτήριζες το «American History 
X» παρά ακραίο. Εν συντομία, μεγά-
λος αδερφός, Ντέρεκ, επιστρέφει 
μετά από 3 χρόνια εγκλεισμού στη 
φυλακή, βρίσκει το μικρότερο αδερ-
φό του, Ντάνυ, μπλεγμένο ενεργά 
σε μια νεοναζιστική οργάνωση ακο-
λουθώντας τα βήματα του πρώτου. 
Δηλητηριασμένες από μίσος συνει-
δήσεις, άγνοια και αποστροφή στο 

διαφορετικό και μια Αμερική απαλ-
λαγμένη από λάμψη και ευκαιρίες εί-
ναι το background. Το ασπρόμαυρο 
παρελθόν κάνει το  έγχρωμο  παρόν 
ακόμη πιο έντονο. Προσεγμένες 
παύσεις, ωμή βιαιότητα, νεύρο στη 
σκηνοθεσία, αμεσότητα και πλήθος 
συναισθημάτων αποδεικνύουν πως 
η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα 
του Tom Kaye είναι κάτι παραπάνω 
από αξιέπαινη και η ερμηνεία του 
E.Norton -κατά πολλούς-, η καλύτε-
ρη της καριέρας του. Ο καθηγητής, 
που αποτελεί και το συμβολικό ηθι-
κό επίκεντρο της ταινίας, προσφέρει 
την ελπίδα που λείπει, την ώθηση για 

αλλαγή, γιατί όπως λέει και ο Ντάνυ, 
life’s too short to be pissed off all the 
time, it’s just not worth it.
Ανδριάνα Θεοδωροπούλου Kaiba

Tο πανεπιστήμιο 
της ζωής
«This is England» 
(2006-Sheane Meadows)
Πίσω στα ‘80, o Σον είναι 12 ετών και 
έχει χάσει τον πατέρα του στον πόλε-
μο. Ευάλωτος μετά από ζόρικη μέρα 
βρίσκει παρηγοριά σε μία παρέα από 
εφήβους με έναν χαρισματικά κοι-
νωνικό τύπο για αρχηγό, τον Woody. 
Γρήγορα ενστερνίζεται συνήθειες και 
στυλ και γίνεται «part of the gang». Η 
αθώα αυτή συμμορία όμως χωρίζεται 
μετά την αποφυλάκιση ενός παλιού 
φίλου του Woody και νυν φανατικού 
εθνικιστή ο οποίος διαμηνύει ιδέες 
περί μίσους απέναντι στους ξένους. 
Ο Σον πλέον καλύπτει την ακόρεστη 
ανάγκη για «ανήκειν» όντας σε μία 
ομάδα που επιτίθεται με μένος στους 
«fucking paki» και όχι μόνο. O Σον πι-
στεύει πως εκτελεί λειτούργημα και 
η παιδεία του δρόμου είναι η μονα-
δική που τον ακουμπά. Η συνταρα-
κτικά ρεαλιστική αυτή ταινία δείχνει 
το πιο άγριο πρόσωπο λανθασμένων 
προτύπων στην παιδική ψυχή και το 
άγουρο μυαλό.             
Νίκος Νακόπουλος

«Shawshank 
Redemption»
(1994-Frank 
Darabont)
Ο όρος της παι-
δείας, όσο και να 
θέλαμε ιδανικά, 
δύσκολα μπορεί 
να φανεί χρήσιμος 
στο περιβάλλον της 
φυλακής. Όσο και 
αν ο σωφρονισμός 
ως έννοια προσπα-
θεί να προσεγγίσει 
εκείνον της παιδεί-
ας, η πραγματικό-
τητα μέχρι στιγμής 
απέχει σημαντικά. Ή 
μήπως όχι; Μήπως 
είναι, ακόμα και με 
τα τωρινά δεδομέ-
να, δυνατή η ύπαρ-
ξη μιας κάποιας 
τουλάχιστον μιας 
κάποιας μορφής 

παιδείας πίσω απ τα σίδερα; Αυτό το 
θέμα μεταξύ άλλων πραγματεύεται 
και η εν λόγω ταινία. Παιδεία, εξάλ-
λου, είναι η γνώση του να ζεις. Η ται-
νία απλώνοντας το διάστημα μιας 
ζωής στην απομόνωση της φυλακής 
μιλά γι αυτά τα δύσκολα πράγματα. Ο 
ήρωας της είναι ένας άνθρωπος που 
δεν ήξερε τίποτα. Τον παγίδευσαν. 
Φυλακίστηκε. Έμαθε. Πώς κερδίζεται 
η ζωή, πώς η νύχτα μακραίνει, πώς με 
υπομονή μια φυλακή γεμίζει βιβλία 
και εγκληματίες που τριγυρίζουν στ’ 
αναγνωστήρια, πώς αυτοί που σω-
φρονίζουν εν τέλει σωφρονίζονται 
η ίδιοι και απονέμεται δικαιοσύνη. Ο 

ήρωας δε διαφέρει επειδή γνωρίζει, 
αλλά επειδή οραματίζεται (χωρίς να 
το δηλώνει ποτέ άμεσα) τη στιγμή 
που στον καθένα αποκαλύπτεται η 
δική του αλήθεια. 
Το ερωτικότερο μέχρι σήμερα ντου-

έτο σε περιοδικό,

Βίβιαν, «το παγκόσμιο sex sym-
bol», Στεργίου.
Φίλιππος, «είμαι μια θεά και αυτό 
φαίνεται», Αμολοχίτης

Revolutionary 
road                                 
«Dead Poets Society» 
(1989-Peter Weir)
«Seize the day boys! Make your lives 
extraordinary!» φώναζε με τόλμη ο 
νεοφερμένος καθηγητής Keating 
το ‘89, ένας ρόλος σταθμός για 
τον «Oh captain, my captain» Robin 
Williams. Ο σκηνοθέτης μας προ-
σφέρει ένα εξαιρετικό αντικομφορ-
μιστικό παραμύθι γεμάτο ζωντάνια 
και αισιοδοξία ακριβώς όπως και οι 
πρωταγωνιστές του σε μια ταινία που 
αποδεικνύει ότι η αντίσταση στο κα-
τεστημένο μπορεί να ξυπνήσει μέσα 
μας τον ασυγκράτητο έφηβο ή τον 
επαναστάτη που όλοι θα θέλαμε να 
είμαστε. Μια ομάδα συντηρητικών 
μαθητών που αναζητούν τη μαγεία 
πίσω από τις λέξεις που κρύβουν τα 
ποιήματα ασπάζονται την απολαυ-
στική διδασκαλία του John Keating 
θέτοντας στους εαυτούς τους νέα 
και περίπλοκα ερωτήματα για τη 
ζωή και τις πραγματικές της αξίες 
που αντιφάσκουν με την απολυταρ-
χική νοοτροπία της Αμερικής του ‘50.
Πραγματικά τα λόγια που χωράνε δεν 

είναι πολλά γι’ αυτή την ταινία. Για 
όσους δεν πιστεύουν ότι ακόμα και 
μια φράση δεν μπορεί να αλλάξει τον 
κόσμο μας...«Carpe diem»!

Κάτια Γεωργουλά

«The Emperor’s Club» 
(2002 Michael Hoffman)  
Ένας καθηγητής ιδιωτικού σχολείου 
θα προσπαθήσει να μεταπλάσει τον 
επαναστάτη-νουμπά χωρίς αιτία της 
τάξης, ενσταλάζοντας μέσα του το 
μεγαλείο των σπουδαίων της Ρωμα-
ϊκής αυτοκρατορίας, αλλά κυρίως 
σκύβοντας πάνω του και δείχνοντάς 
του με το δάχτυλο που δεν πρέπει να 
πατήσει για να μην πέσει στην τρύ-
πα του δρόμου. Πετάει από πάνω 
του τις παρωπίδες του συμβατικού 
εκπαιδευτικού και γίνεται ένας επί-
δοξος Πυγμαλίων του ιδίου φύλου, 
καταβαίνει από την υπερυψωμένη 
πλατφόρμα του εδράνου και στέκεται 
στο ίδιο ύψος με τον μαθητή του, για 
να του δώσει με τρόπο άμεσο, σαν 
ένας φίλος που έτυχε να σπουδάσει, 
μέλλον μέσα από το παρελθόν και το 
παρόν. Τι κι αν στο τέλος η απόπει-
ρά του καταρρέει –ένα φινάλε που 
ανταποδίδει για μερικές «cheesy» 
στιγμές- και ο μαθητής τον περιγε-

λά, αυτός έκανε το χρέος του κι αυτό 
έχει σημασία.
Χρήστος Γκέζος

I  was born 
intelligent, but 
education ruined 
me
«Les quatre cents coups»
(1959-Francois Truffaut)
Ο Antoine Doinel είναι ένα παιδί 
που μεγαλώνει στο Παρίσι, πηγαίνει 
στο γυμνάσιο και ζει με τους γονείς 
του. Μόνο που δεν είναι ακριβώς 
το ιδανικό παιδί που κάθε μαμά θα 
ονειρευόταν αφού το σκάει απ’ το 
σπίτι του, κλέβει, κάνει απατεωνιές 
και κοπάνες, λέει ψέματα, παραμε-
λεί τα μαθήματα του και αγνοεί τους 
κανόνες των ενηλίκων. Παρόλα αυτά 
ο Truffaut αναγκάζει τον θεατή να κα-
τανοήσει και να νιώσει συμπάθεια και 
στοργή για αυτόν τον ανάρμοστο χα-
ρακτήρα. Ο Antoine είναι θύμα ενός 
απρόσωπου σχολείου, ενός «κολ-
λημένου» δασκάλου και μιας οικο-
γένειας που σου δίνει την αίσθηση 
ότι αντιμετωπίζει το αγόρι ως βάρος 
και υποχρέωση. Ένα αυταρχικό περι-
βάλλον που δεν αφουγκράζεται τις 
ανησυχίες και τα θέλω του νεαρού, 
την υποβόσκουσα ανάγκη του για 
λίγη ελευθερία , και που αναλωμένο 
στα μικροπροβλήματα αδυνατεί να 
συνδεθεί πραγματικά μαζί του. 
Αλεξάνδρα  Μαβραγιαννίδου

«Elephant» 
(2003-Gus Van Sant) 
Η ταινία του Van Sant στηρίζεται 
στα γεγονότα που συνέβησαν στο 
Columbine το 1999. Ή καθημερινή 
ρουτίνα των μαθητών ενός τυπικού 

λυκείου στο Όρεγκον των ΗΠΑ, δι-
αταράσσεται όταν δύο οπλισμένοι 
μαθητές σκοτώνουν συμμαθητές 
και καθηγητές τους. Οι ήρωες του 
φιλμ είναι οι μαθητές που συναντά 
κανείς σε μια «κλασική εφηβική 
«αμερικανιά»: ο αθληταράς, οι καυ-
τές και άμυαλες cheerleaders, ο επί-
δοξος φωτογράφος, η σπασίκλω και 
οι δύο λιγομίλητοι-θύματα bullying-
δολοφόνοι. Όμως εδώ οι ήρωες δεν 
μοιάζουν με καρικατούρες  αλλά με 
πρόσωπα που ζουν ανάμεσά μας. 
Ο Van Sant σκιαγραφεί τους δύο 
δράστες ως δυο μοναχικούς νέους, 
λάτρεις των Ναζί και των βίαιων 
videogames, που βιώνουν την απόρ-
ριψη από τους συμμαθητές τους και 
την αδιαφορία από τους καθηγητές. 
Μέσα από την ταινία καταλαβαίνεις 
ότι δεν υπάρχει ένα μεμονωμένο αί-
τιο για γεγονότα τύπου  Columbine. 
Δεν είναι μόνο τα «άρρωστα» μυαλά 
των δύο νέων, η δυνατότητα  να απο-
κτήσει  όπλα ένας 16χρονος από το 
ίντερνετ ή «η αδυναμία» του σχολεί-
ου να αφουγκραστεί τους νεανικούς 
«προβληματισμούς» (βλ. Έκφραση-
Έκθεση). Για να μπορέσεις να προ-
σεγγίζεις τα αίτια της  εφηβικής βίας, 
πρέπει να γνωρίσεις τον κόσμο των 
ίδιων των παιδιών.     
Μιχάλης Μητσάκος

Thought Control
«Die Welle»
(2008-Dennis Gansel)
«Μπορεί να υπάρξει ξανά δικτατορία 
στη Γερμανία;». Μια απλή ερώτηση 
σαν κι αυτή πυροδοτεί την αρχή μιας 
ιδέας που οδηγεί στη δημιουργία του 
«Κύματος». Βασισμένη στο βιβλίο 
του Tod Strasser, η ταινία αφηγείται 
τη πραγματική ιστορία μιας σχολικής 
τάξης στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρ-

ΟΘΟΝΗ

Νηπιαγωγείο, δημοτικό, λύκειο, πανεπιστήμιο, πτυχία, μεταπτυ-
χιακά… όλοι έχουμε έρθει σε επαφή με την εκπαίδευση, μόρ-
φωση, δια βίου μάθηση ή  όπως αλλιώς έχει βαπτιστεί η παιδεία 
κατά καιρούς. Ό,τι όνομα και να της δώσεις όμως, οφείλεις να 
παραδεχτείς ότι από τότε που ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει 
μια στοιχειώδη κουλτούρα και έχει δομήσει κοινωνίες, τόσο το 
εκπαιδευτικό σύστημα όσο και η αυτό-μόρφωση καθώς και η οι-
κογενειακή διαπαιδαγώγηση είναι ικανά να διαμορφώσουν από 
επιστήμονες μέχρι σατανικούς δικτάτορες! Η πραγματικότητα 
αυτή δεν έχει ξεφύγει φυσικά απ’ τους δημιουργούς της μεγά-

λης οθόνης, οι οποίοι εξάντλησαν κάθε πτυχή της και την ξε-
τύλιξαν μπροστά στην κάμερα. Η παιδεία μέσα απ’ τα μάτια των 
σκηνοθετών παρουσιάζεται να έχει θετικό αποτέλεσμα και να 
καινοτομεί, να εξυπηρετεί προπαγανδιστικούς σκοπούς, ακόμα 
και να αναπλάθει προσωπικότητες και ανθρώπους άλλες φορές 
επιμορφώνοντας και άλλες καταστρέφοντας τους. Σε μερικές 
περιπτώσεις μάλιστα μπορεί να τα προκαλέσει όλα μαζί.

Επιμέλεια: 
Αλεξάνδρα, «Το Σαντρίδιο», Μαβραγιαννίδου

Hey teachers leave 
the kids alone!

Υ.Γ  Η εκπαίδευση κοστίζει 

χρήματα, αλλά η αδιαφορία 

κοστίζει ακόμα περισσότερα. 

(ακούτε  κ. Διαμαντοπούλου 

μας;)
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την τεχνική του dripping, του 
«σταξίματος» της μπογιάς, πάνω σε 
μη τεντωμένο καμβά (στον τοίχο 
ή το πάτωμα) και την επακόλουθη 
επεξεργασία με κάθε «ανορθόδο-
ξο» μέσο: μαχαίρια, ραβδιά, άμμο, 
σπασμένο γυαλί.
Όπως αναφέρει ο ίδιος: «Στο πά-
τωμα νιώθω πιο άνετα. Αισθάνομαι 
την εγγύτητα, ότι είμαι μέρος του 
πίνακα, καθώς με αυτόν τον τρόπο 
μπορώ να περπατώ γύρω του, να 
δουλεύω και στις τέσσερις πλευρές 
του και να βρίσκομαι κυριολεκτικά 
μέσα του».
Η εμμονή με τον έλεγχο των υλικών 
υποχωρεί μπροστά στη δύναμη και 
τον αυθορμητισμό των κινήσεων. Ει-
κόνες ταραχής, έντασης, ιδιαίτερης 
αρμονίας και αφοσίωσης.
Ανδρομάχη Κοκκινού

Robert Mapplethorpe
Σώματα γυμνά που υποδη-
λώνουν έναν «απρόβλεπτο» 
αισθησιασμό, πορτραίτα 
εκκεντρικών προσωπικοτήτων 
[....Andy Warhol, Carolina 
Herrera , Patti Smith…]. 
Λουλούδια, με ιδιαίτερη προ-
τίμηση στις ορχιδέες και τους 
κρίνους, όλα στις αποχρώσεις 
του μαύρου και του λευκού 

δημιουργούν έναν κόσμο τόσο άμε-
σο και αληθινό, με μια άρτια αισθη-
τική που σε εισάγει κατευθείαν στον 
κόσμο του καλλιτέχνη, διχώς ντρο-
πή. Αποτυπώνοντας την έκρηξη της 
δημιουργικότητας και της εσωτερι-

κής απελευθέρωσης της δεκαετίας 
του ΄70 και του ΄80, μέσα από μια 
προσωπική εκτίμηση της πραγματι-
κότητας, τα έργα του λογοκρίθηκαν 
και προκάλεσαν αντιδράσεις για την 
«έντονη σεξουαλικότητά τους». Μια 
απρόβλεπτη προσωπικότητα που 
χάθηκε σύντομα και που μονοπόλη-
σε το ενδιαφέρον ολόκληρου του 
καλλιτεχνικού κόσμου έρχεται τώρα 
και στην Ελλάδα, μέσα από την πρώ-
τη μεγάλη έκθεση του καλλιτέχνη 

στη χώρα μας, στη Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών από 1/11/11 – 15/2/12.
Ειρήνη Κοντογιάννη

Patricia Piccini
H Patricia Piccini, σύγχρονη αυ-

στραλή γλύπτρια, 
έχει προκαλέσει 
πολλές συζητή-
σεις γύρω από 
τα έργα της, που 
ταρακουνούν την 
ως τώρα αντίληψή 
μας για τη ζωή. 
Πεταμένα και 
διαστρεβλωμένα 
ανθρώπινα(;) μέλη  
που θυμίζουν 
μάζες κρεάτων, 
υβριδικές ή ίσως 
και εξωγήινες 
μορφές ζωής 

που συνυπάρχουν μαζί μας είναι 
τα πιο συνήθη θέματα στα έργα 
της. Εγείρουν έτσι ζητήματα στην 
αιχμή της σύγχρονης φιλοσοφικής 
αναζήτησης, ζητήματα βιοηθικής , 
η απάντηση των οποίων οφείλει να 
γεμίσει το χάσμα μεταξύ της τεχνο-
λογικής εξέλιξης και της βραδείας 
αφομοίωσης και αξιολόγησης της 
από τον άνθρωπο.  Τα έργα της 
προκαλούν γιατί αποτελούν πλέον 
δυνατότητες. Δυνατότητες των 

οποίων τη θέση δεν έχουμε ξεκαθα-
ρίσει ακόμη ως κοινωνία. 
Βασιλική Βελώνα

Τέχνη…  ό,τι 
προορίζεται
για να είναι τέχνη

Jake & Dinos Chapman. Συμπαγές 
μπρούτζινο άγαλμα. Δύο τεράστια 
μωρά. Στοματικός έρωτας. Θάνατος.
Christina Piffer. Νέφτι. Βοδινό 
κρέας. Σε διάφανη ρυτίνη. Καλοδου-
λεμένο μωσαϊκό. Αργεντινή. Βία.
Chris Ofili. Αίσθηση. Μαύρη Πανα-
γία. Περιττώματα ελέφαντα. Εικόνες 
αιδοίων.
Robert Rauschenberg. Πρώτο 
σχέδιο. 
De Kooning. Σβήσιμο. Έκθεση. 
Erased De Kooning Drawing. Τα 
υλικά. Δημιουργία κενού.
Piero Manzoni. Tate Gallery. 
35.000. Κονσερβοποιημένα κόπρα-
να. Το παράλογο της αγοράς της 
τέχνης. Το θέμα του έργου. Και η 
αγορά του. Η έννοια του δημιουρ-
γού. Και η έννοια της καλλιτεχνικής 
παραγωγής.
Marcel Duchamp. 1917. Fountain. 
Κρήνη. Ουρητήρας. Υπογραφή R. 
Mutt. Εταιρία με είδη υγιεινής. Ο 
ίδιος. Η κριτική επιτροπή. Απορρί-
πτεται. Και παραιτείται. 2004. Το 
πλέον επιδραστικό έργο τέχνης του 
20ου αιώνα.
Έργα τέχνης που αλλάζουν την 
αντίληψη για την τέχνη. Βίαιες 
χειρονομίες. Εμπρηστικές παρεμβά-
σεις. Εκρηκτικές παραβάσεις. «Το 
μένος ενάντια στο έργο τέχνης, ως 
σταθερό αντικείμενο που γεννά ένα 
πλήρες και καθησυχαστικό συναί-
σθημα. Δύσκολο να παράγει κανείς 
μια γλώσσα που να έχει κάποιο 
νόημα, αν δεν καταστρέψει πρώτα 
τα κατάλοιπα της προηγούμενης 
γλώσσας...» Pablo Suarez.
Ιωάννα Γερακίδη

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ο Manet και «το Γεύμα 
στη Χλόη»
1863. Η Ακαδημία απορρίπτει το 
έργο «Le déjeuner sur l’ herbe», 
του Μanet. 
Για ποιο λόγο, 
όμως, ο πίνα-
κας προκαλεί; 
Προφανώς 
όχι λόγω της 
αιφνίδιας 
φυσικότητας 
του γυμνού. 
Άλλωστε, 
αυτό είναι ένα 
πανάρχαιο 
θέμα. Ο πίνα-
κας εξοργίζει 
λόγω του τρόπου δημιουργίας του, 
λόγω της απρόσμενης ειλικρίνειας 
που χαρακτηρίζει κάθε πινελιά. 
Ανύπαρκτη προοπτική, σώματα 
«προβληματικά» σε σχέση με το 
περιβάλλον, απόρριψη των νόμων 
της φωτοσκίασης είναι μόνο μερικά 
από τα στοιχεία που εξόργισαν το 
κοινό. Το φως, προερχόμενο από 
εξωτερική πηγή, πέφτει βίαια πάνω 
στην γυμνή μορφή. Είναι σαν ο 
θεατής να ξεγυμνώνει την κοπέλα. 
Ο Manet ουσιαστικά υπονοεί πολλά 
πράγματα σχετικά με τον τρόπο 
ζωής της αστικής τάξης. Πράγματα 
που της ήταν ήδη γνωστά, αλλά 
αρνιόταν να δει. Εξάλλου, όπως λέει 
και ο Χειμωνάς, η Τέχνη είναι «ένα 
σχόλια πάνω στην πραγματικότη-
τα». Δήμητρα Γκίτσα

Η καταγωγή 
του κόσμου - 
Courbet
Φανταστείτε λίγο 
τον τύπο,που μετά 
από μερικά ποτά ξε-
κινάει τα υπαρξιακά 
«από πού ερχόμα-
στε» κλπ. Ο πίνακας 
του Courbet «η 
Καταγωγή του 
Κόσμου»(1866) του 
δίνει την απάντηση 
και με το παραπά-
νω. Κύριο σημείο 
του, η αναπαράστα-
ση ενός αιδοίου 

(από κει δεν καταγόμαστε όλοι 
άλλωστε;). Άσεμνο; Προκλητικό; Για 
την εποχή του σίγουρα. Γι’ αυτό ο 

πίνακας αλλάζει 
χέρια μέσα από 
ιδιωτικές συλ-
λογές μέχρι τα 
μέσα του ’90. Η 
τέχνη του, ρεαλι-
στική και ειλικρι-
νής, μακριά από 
τα καθιερωμένα, 
αλλά ταυτόχρονα 
αρμονική και 
ερωτική, ξεκινάει 
μία επανάσταση 
στην τέχνη.

Αναστασία Τριανταφύλλου

La femme au chapeau - 
Matisse
H «Γυναίκα με το Καπέλο» έκανε 
την πρώτη εμφάνισή της στο Salon 
d’ Automne, στην πρώτη μεγάλη 
έκθεση των φωβιστών.  Κατευθείαν 
έγινε η αιχμή του δόρατος για τους 
κριτικούς απέναντι σε αυτό το 
κίνημα, τα έργα του οποίου τους 
θύμιζαν «άγρια θηρία» (des fauves,  
εξ’ ου και ο φωβισμός). Οι γραμμές, 
απλές και έντονες, ενώ τα χρώματα 
ατίθασα, χωρίς να φοβούνται τις 
αντιθέσεις αλλά μάλλον αποζητώ-
ντας τις, κόντρα στους φραγμούς 
που επέβαλε ο ιμπρεσιονισμός - 
κάποτε είχε κι αυτός «σοκάρει» το 
κοινό.
Βασιλική Βελώνα

Balthazar Klossowski de 
Rola, Balthus
Είναι μια ερωτική σκηνή […] δεν 
είναι στο παραμικρό ιδιότροπη, όχι 
με την έννοια της ανηθικότητας […] 
Όχι, αυτό που θέλω είναι να φέρω 
στην επιφάνεια, με σοβαρότητα και 
συναίσθημα, όλη την παλλόμενη 
τραγωδία του δράματος της σάρ-
κας, να διακηρύξω κραυγαλέα τους 
έμφυτους νόμους του ενστίκτου.  
Αυτά ήταν τα λόγια του Balthus για 
ένα από τα πιο προκλητικά έργα 
του- που ήτανε πολλά. Παρ’ όλη 
την προκλητικότητά του, το Guitar 
Lesson (1934) δε συζητήθηκε πολύ. 
Στην εικόνα η καθηγήτρια- η οποία 
εικάζεται πως είναι και πορτραίτο 
του ίδιου του Balthus- έχει κυρτώσει 
το σώμα της μαθήτριας και έχει 
θέσει τα χέρια της  πάνω της σα να 
παίζει κιθάρα. Σαφώς, ο Balthus 
κατηγορήθηκε αν όχι για παιδοφι-
λία, για πορνογραφία, αλλά τι πιο 
αναμενόμενο; Παρ’ όλα αυτά ο ίδιος 
περιέγραφε τις πρωταγωνίστριές 
των έργων του ως μορφές αγγελι-
κές στις οποίες αποτύπωνε όλη την 
τρυφερότητα, τον έρωτα και την 
παιδικότητα σε αντιδιαστολή με 
μια υποφώσκουσα βία, ένα αμυδρό 
μίσος, τον ίδιο το θάνατο. Τη διπλή 
φύση της ύπαρξης δηλαδή.
Πολύτιμη Μητσάκου

Το Μαύρο Τετράγωνο του 
Μάλεβιτς. (λάδι σε καμβά, 
1913)
Μία από τις πιο σοκαριστικές 
στιγμές της ιστορίας της τέχνης και 
των ιδεών είναι όταν ο Μάλεβιτς ζω-
γραφίζει ένα μαύρο τετράγωνο, θε-
ωρώντας το ό,τι θεωρούνταν στην 
εποχή του τέχνη. Προσεγγίζοντας 
την απόλυτη εικαστική αφαίρεση, 
ο καλλιτέχνης απελευθερώνει το 
χρώμα και τη φόρμα από τα δεσμά 
του θεματικού περιεχομένου. Με 
την αυτονόμηση των στοιχείων 
αυτών επιδιώκει να απομονώσει 
και να αγγίξει την καθολικότητα 
και την καθαρότητα της τέχνης. Η 
ριζοσπαστικότητά του βρίσκεται 
σε αναλογία με τα ηθικοπολιτικά 
του οράματα για την κατάκτηση της 

απόλυτης και συμπαντικής 
αλήθειας μέσω της απο-
μάκρυνσης από το ορατό 
και το συγκεκριμένο. Έτσι, 
αποτελεί πυρήνα της 
Ρωσικής Πρωτοπορίας 
αλλά και φυτίλι πολλών με-
ταγενέστερων μοντέρνων 
κινημάτων.
Αγγελική Ρούσσου

Pollock’s drip 
paintings
Λένε πως η αληθινή τέχνη 
εξάπτει τα πάθη, ως οργι-
σμένες αντιδράσεις αλλά 
και ως κινητήρια δύναμη 
για δημιουργία. Τα έργα 
του Pollock πυροδοτούν 
αμφότερες τις ερμηνείες, 
ειδικά όταν παρουσίασε 

New Religion στο Μουσείο Μπενάκη Όταν επισκέπτεσαι έκθεση 
καλλιτέχνη, που η κριτική χαρακτηρίζει αιρετικά πρωτοπόρο, και ο ίδιος 
περιγράφει εαυτόν ως  προκλητικό, έχεις τουλάχιστον υψηλές προσδοκίες 
για το θέαμα. Η πρώτη έκθεση του Damien Hirst στο Μπενάκη έχει την 
προβοκάτσια εγγεγραμμένη στον τίτλο, «New Religion». Οι μεγάλου μεγέ-
θους μεταξοτυπίες κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες, που αντιστοιχούν σε 
περιόδους της ζωής του Χριστού, τα Πάθη, η Σταύρωση, η Ανάσταση. Στο 
πρώτο μέρος της έκθεσης συναντάται πολλές φορές σε διαφορετικό φόντο 
η ίδια εικόνα από χάπια και φαρμακευτικά σκευάσματα με βιβλικά χωρία ως 
περιγραφικούς υποτίτλους: αντισυλληπτικά σε ουράνιο υπόβαθρο φέρουν 
τη λεζάντα «Η Γέννηση του Ισμαήλ», υπνωτικά συμβολίζουν το «Όνειρο 
του Ιακώβου» κ.ό.κ. Το βλέμμα μαγνητίζεται εξίσου από την μεγαλεπίβολη 
εγκατάσταση ενός υψωμένου σταυρού με ρεαλιστικές εικόνες ασθενών 
εγχειρισμένων στα σημεία που λογχίστηκε ο Ιησούς, και από την ειρωνική 
απλότητα μιας νεκροκεφαλής με δόντια από διαμαντόσκονη. Το σκεπτικό 

πίσω από την διάταξη και το συμβο-
λισμό της έκθεσης είναι η κριτική 
έως σκωπτική αντιμετώπιση από τον 
εικαστικό της νεωτερικής αναγωγής 
της επιστήμης σε new age λατρεία. 
Η βεβαιότητα της επιστημονικής 
μεθόδου και των πορισμάτων της είναι 
συχνά απατηλή, η επιστήμη –όπως σε 
τελική ανάλυση και η θρησκεία- δεν 
είναι σε θέση να άρει την ευθραυστό-
τητα της ανθρώπινης ύπαρξης και τα 
προϊόντα της συχνά διευκολύνουν τον θάνατο (συμβολισμός των χαπιών) ή 
υπνωτίζουν τις συνειδήσεις των «πιστών» θιασωτών της (χαρακτηριστικό το 
έκθεμα μιας τεράστιας, ψεύτικης παρακεταμόλης ως θείας ευχαριστίας).
Ιωάννα Σαράντη

Provocative art or 
the art to provoke?
…αλλιώς, έργα τέχνης που σόκαραν στην εποχή τους, συζητήθηκαν, και μερι-

κά από αυτά ίσως άλλαξαν την οπτική μας για την τέχνη την ίδια
Επιμέλεια: Βασιλική Βελώνα
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Βρεθήκαμε για μια  ωρίτσα, σε 
έναν χώρο με φιλμ, μπομπίνες  

και κινηματογραφική αίσθηση  
και κουβεντιάσαμε με τρία παιδιά 
που μας έχουν εντυπωσιάσει. Τρία 
μέλη του κινηματογραφικού τομέα  
του Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών 
Πανεπιστημίου  Αθηνών (ΠΟΦΠΑ) 
μας μιλήσανε για τη δράση τους, 
τους στόχους τους, το σινεμά, και 
καλούν άπαντες να συμμετέχουν 
στην ομάδα τους! 

Θοδωρής Ηλιόπουλος: Θέλετε να 
μας παρουσιάσετε τον όμιλο; Τί 
κάνετε, σε ποιους απευθύνεστε;
Άγγελος Παλιουδάκης: Ο ΠΟΦΠΑ 
στεγάζει τέσσερα τμήματα, το 
κινηματογραφικό, το φωτογραφικό, 
το χορευτικό και το θεατρικό. Τη 
δεκαετία του 1930 ιδρύθηκε το 
θεατρικό τμήμα και τις δεκαετίες 
του ‘70 και του ‘80 τα υπόλοιπα. 
Απευθύνεται σε οποιονδήποτε έχει 
ενδιαφέρον για τις τέχνες. Δεν 
υπάρχει ο περιορισμός ότι μόνο 
φοιτητές μπορούν να εγγραφούν 
και να παρακολουθήσουν. Με 
ένα συμβολικό αντίτιμο, που 
καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, 
καθένας μπορεί να γίνει μέλος 
και, ειδικά στον κινηματογραφικό 
τομέα να δανειστεί εξοπλισμό για 
να γυρίσει τις δικές του ταινίες ή να 
προβάλει κάποια δική του ταινία. 
Νεφέλη Καδινοπούλου - 
Αστερίου: Μπορεί και να 
παρευρίσκεται και να ψηφίζει στις 
συνελεύσεις. 

Θ.Η.: Πώς έχετε οργανωθεί; Πώς 
λειτουργείτε; 
Ν.Κ-Α.: Πρακτικά σ’ εμάς τρέχουν 
όλη την οργάνωση και τη δουλειά 
τα μέλη, και κύριο όργανο των 
αποφάσεων και του συντονισμού 
είναι η συνέλευση. 
Α.Π: Οι οικονομικοί πόροι μας 

προέρχονται κυρίως από το 
Πανεπιστήμιο, τους λαμβάνουμε 
μέσω αιτημάτων προς έγκριση που 
αποστέλλουμε και το τί ακριβώς 
αιτούμαστε βγαίνει μέσα από τις 
συνελεύσεις που κάνουμε.  

Θ.Η.: Τώρα με τα οικονομικά πώς 
είναι;  
Κώστας Ζαχαράκης: Γενικά υπάρχει 
μια πίεση από το Πανεπιστήμιο να 
κάνουμε πιο συμμαζεμένα αιτήματα 
αυτόν τον καιρό. Κάθε τρεις μήνες 
γίνεται ΔΣ της λέσχης που μας 
εγκρίνει ή όχι τα αιτήματα.  
Α.Π.: Είμαστε σε θέση να πούμε 
ότι έχουμε καλύψει πολλές 
από τις ανάγκες μας, αλλά θα 
θέλαμε, για να είμαστε πλήρως 
ανεξαρτητοποιημένοι, κάποιες 
τελευταίες ανάγκες που έχουμε 
σε τεχνικό και υλικό εξοπλισμό, να 
καλυφθούν.  
Ν.Κ-Α.: Βέβαια, τα αιτήματα που 
πάνε προς έγκριση στο ΔΣ είναι 
για πολύ συγκεκριμένες ανάγκες. 
Δηλαδή τα τρέχοντα τα καλύπτουμε 
από το ταμείο, που είναι τα πέντε 
ευρώ που ζητάμε από κάθε μέλος 
για να εγγραφεί. 
  
Θ.Η.: Με την  Ίριδα τι γίνεται; 
(σημ. Η  Ίριδα είναι η αίθουσα 
στο ισόγειο της πανεπιστημιακής 
λέσχης της Ιπποκράτους 15, όπου 
γίνονται προβολές και σεμινάρια)  
Α.Π.: Εδώ και πολλά χρόνια έχει 
εκπονηθεί μια μελέτη αρχιτεκτονική 
για την αναπαλαίωση του κτιρίου.
Υποτίθεται ότι κάποια στιγμή ένας 
πρύτανης θα αναλάμβανε  να δώσει 
κονδύλια για να πραγματοποιηθεί 
και να γίνει επιτέλους η μεγάλη 
αναπαλαίωση της « Ίριδας». Όμως 
μας ανακοίνωναν ότι δε θα την 
έκαναν τμηματικά, θα την έκαναν 
μονοκόμματα - και άρα για δύο 
χρόνια θα έπρεπε να κλείσει για 

εργασίες η « Ίριδα». Και αυτό 
ήταν όρος που δεν μπορούσαμε 
να δεχτούμε, γιατί προφανώς αν 
σταματήσουν οι δραστηριότητες για 
τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δε 
θα υπάρχει συνέχεια. Η τελευταία 
πρόταση για να γίνει αναπαλαίωση 
ήταν τον Οκτώβρη του 2010, οπότε 
ο πρύτανης μας έκανε την πρόταση 
να εκτελέσει μέρος των εργασιών 
που αφορούν την « Ίριδα». 
Αυτά με τον όρο να μετατραπεί 
η « Ίριδα» σε θέατρο, ούτως ώστε 
να πρωταγωνιστήσει. Ο πρύτανης 
είναι θεατρικός συγγραφέας 
και ηθοποιός και έψαχνε μια 
καλλιτεχνική σκηνή φοιτητικού 
ενδιαφέροντος για να φιλοξενήσει 
τα έργα του. Οπότε μας πρότεινε 
ότι θα μας κάνει την αναπαλαίωση 
με τους όρους που θέλουμε, αλλά 
όλα αυτά με τον όρο ότι θα υπάρχει 
συρόμενη σκηνή θεατρικού τύπου, 
θα υπάρχει σήραγγα για καμαρίνια, 
θα υπάρχει αναδυόμενη από το 
πάτωμα οθόνη . Εμείς συγκαλέσαμε 
γενική συνέλευση όλου του 
ΠΟΦΠΑ για να δούμε τί απάντηση 
θα δώσουμε. Αποφασίσαμε ότι 
δεν μπορούμε να δεχτούμε την 
μετατροπή της « Ίριδας» σε θέατρο, 
γιατί αυτό συνεπάγεται ένα σωρό 
άλλα. Υπήρχε ο φόβος ότι μπορεί 
ακόμα και να γίνονται παραστάσεις 
με εισιτήριο, ενώ βασική αρχή 
του κινηματογραφικού τομέα 
είναι ότι καμία δραστηριότητα δεν 
έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 
Θεωρούμε ότι σκηνές που 
αναδύονται σαν την Αφροδίτη 
από το πάτωμα και τρύπες - 
σήραγγες για καμαρίνια, όλα αυτά 
θα αλλοιώσουν το χαρακτήρα 
του χώρου. Ο χώρος έχει μια 
συγκεκριμένη αισθητική από τη 
δεκαετία του ‘30. Εμείς περιμέναμε 
ότι αν γίνει μια εργασία στο χώρο, 
θα συνάδει με αυτή την αισθητική, 

δε θα κάνει μια βαρβαρική 
παρέμβαση, Οπότε είπαμε όχι στην 
πρόταση. 

Θ.Η.: Αλλάξατε τα καθίσματα. 
Α.Π.: Τα αλλάξαμε οι ίδιοι. Ο 
πρύτανης μου είπε ότι επί του 
παρόντος υποαξιοποιείται ο χώρος 
της « Ίριδας» κι ότι προσπάθειά 
του ήταν να γίνει ευρύτερα 
γνωστό το έργο που κάνουμε. Θα 
προσφερόταν να κάνει την όλη 
ανακαίνιση, με τον όρο όμως που 
είχε θέσει. 

Θ.Η.: Αυτό πώς το κρίνετε;  
Α.Π.: Εμείς ήμασταν διαμετρικά 
αντίθετοι με τον όρο 
«υποαξιοποιείται». Υπάρχει ένα 
υπερπλήρες πρόγραμμα και από 
το φωτογραφικό και από τον 
κινηματογραφικό τομέα. Υπάρχουν 
δυο-τρία σεμινάρια κάθε μέρα, 
από Δευτέρα μέχρι Κυριακή, σε 
ένα πρόγραμμα που διαρκεί δέκα 
μήνες το χρόνο και υπάρχει μεγάλη 
προσέλευση. Οπότε θεωρούμε 
απλά ότι ο πρύτανης έπεσε θύμα 
παραπληροφόρησης ή έλεγε ό, τι 
έλεγε για να χρησιμοποιήσει το 
χώρο. 

Θ.Η.: Οι στόχοι σας πλέον ποιοι 
είναι; 
Ν.Κ-Α.: Για την « Ίριδα» ειδικά, ό, τι 
μπορούμε να βελτιώσουμε οι ίδιοι 
το κάνουμε.
 
Λάμπρος Φακίτσας: Αλλάξατε και 
πανί. 
Α.Π.: Άλλαξε και πανί, άλλαξε και 
ηχητική εγκατάσταση.  

Θ.Η.: Έχει αυξηθεί νομίζω κατά 
πολύ ο κόσμος που συμμετέχει. 
Α.Π.: Σε ό, τι αφορά τους καθαρά 
τεχνικούς παράγοντες, μας 
έφτιαξαν επιτέλους το σύστημα 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών 
Πανεπιστημίου  Αθηνών
(Π.Ο.Φ.Π.Α.) www.kinimatografiko.gr
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θέρμανσης, το οποίο αντιμετώπιζε 
πρόβλημα επί μια δεκαετία. Ως 
συνέπεια, το χειμώνα έφευγε 
ο κόσμος επειδή κρύωνε. Όταν 
πέρσι άλλαξε αυτό, κι είχαμε και τα 
νέα καθίσματα που ήταν βολικά, 
γίνανε πολύ καλύτερες οι συνθήκες 
παρακολούθησης ταινίας στην 
Ίριδα. Από ‘κει και πέρα, πέρσι 
κάναμε προσπάθεια να ανοιχτούμε 
προς τα έξω, να βάλουμε αφίσες 
για τις προβολές και τις εγγραφές. 
Αυξήθηκε στο διπλάσιο ο κόσμος 
που γράφηκε μέλος. Και ο κόσμος 
που έρχεται στις προβολές 
αυξήθηκε. Από ‘κει που ήταν μια 
χούφτα άνθρωποι, πλέον μπορεί 
να γίνει κάποια προβολή ταινίας 
με μεγάλη απήχηση και να γεμίζει 
η « Ίριδα» μέχρι και στα πλαϊνά 
θεωρεία.  

Θ.Η.: Πέρσι πόσα μέλη είχατε; 
Κ.Ζ.: 737. 

Λ.Φ.: Έχετε παραγωγή ταινιών 
από τα μέλη σας; 
Κ.Ζ.: Έχουμε. Υπάρχει παραγωγή 
ταινιών σε φιλμ 8μμ, συνήθως 
είναι πειραματικό, δηλαδή χωρίς να 
υπάρχει ιστορία, χωρίς αφήγηση.
 
Λ.Φ.: Μικρού μήκους; 
Κ.Ζ.: 3 λεπτά, συνήθως. 
Α.Π.: Είναι το φορμάτ. 
Κ.Ζ.: Συνήθως συμμετέχουν και 
σε φεστιβάλ. Επίσης, έχουμε 
παραγωγή ταινιών και σε ψηφιακό 
μέσο, μικρού μήκους συνήθως, 
αλλά έχει συμβεί να έχουμε και 
ταινία μεγάλου μήκους τώρα 
τελευταία. Τώρα τελευταία, 
μάλιστα, μια ταινία παραγωγής του 
κινηματογραφικού πήρε βραβείο 
στο φεστιβάλ Δράμας. Γενικά 
υπάρχει μια αύξηση παραγωγής, 
και όσο περνάει ο καιρός όλο 
και πιο πολλά παιδιά βλέπουμε 
με ένα σενάριο στο χέρι, έτοιμα 
να δανειστούν εξοπλισμό και να 
γυρίσουν ταινία.  
Ν.Κ-Α.: Και αυτό είναι που θέλουμε, 
Όλο και περισσότερα άτομα να 
έρχονται να παίρνουν εξοπλισμό, 
ακόμα και να μην έχουν σαν στόχο 
κάποιο φεστιβάλ. 
Κ.Ζ.: Και έχω γνωρίσει και 
άτομα που θέλουν να γίνουν 
σκηνοθέτες και εμπιστεύονται 
τον κινηματογραφικό τομέα. Και 
προσπαθούν από εδώ μέσα, και με 
τα σεμινάρια που παρακολουθούν, 
και με τις απόψεις που 
ανταλλάσσουν, να βελτιωθούν και 
να πετύχουν τους στόχους τους. 
Ν.Κ-Α.: Γενικά καλύπτουμε μια πολύ 
μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων. 
Μπορεί κάποιος να παρακολουθεί 
συστηματικά σεμινάρια και να 
αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για το 

τί να κάνει.  

Λ.Φ.: Πώς είναι να γυρνάς low 
budget ταινίες;  
Ν.Κ-Α.: Είναι ακριβός σαν τέχνη 
ο κινηματογράφος, αλλά μπορείς 
να κάνεις κάτι και με πολύ λίγα 
χρήματα. 
Κ.Ζ.: Ουσιαστικά στην πράξη, τα 
έξοδα για μια ταινία που γυρίζεται 
εδώ είναι για τις μετακινήσεις,  για 
τους ηθοποιούς, για να πιούνε και 
να φάνε κάτι.. 
Α.Π.: Στην πράξη είναι εύκολο 
πλέον να γυρίσεις κάτι ποιοτικό 
χωρίς budget. Μπορείς να 
δανειστείς κάποια επαγγελματική 
κάμερα από τον τομέα. Και, αν το 
χεις οργανώσει σωστά, να γυρίσεις 
κάτι πολύ ποιοτικό με μηδενικό 
budget. 

Θ.Η.: Τον ελληνικό 
κινηματογράφο πώς τον 
βλέπετε; 
Κ.Ζ.: Εγώ δεν παρακολουθώ πολύ 
ελληνικό κινηματογράφο. Αλλά 
πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες 
εξαιρέσεις καλών ταινιών. Πιστεύω 
ότι κάτι κινείται γενικά τον 
τελευταίο καιρό, αλλά δεν θα έλεγα 
ότι υπάρχει κάτι μαζικό, δεν μπορώ 
να μιλήσω για κάποιο κίνημα. Αυτό 
θα φανεί στο μέλλον. Ίσως βάλουμε 
κι εμείς στον Π.Ο.Φ.Π.Α. το χεράκι 
μας, ποιος ξέρει; 
Ν.Κ-Α.: Γενικά για όλες τις τέχνες 
στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τα 
πράγματα είναι πολύ ζοφερά. Ούτε 
χρηματοδοτήσεις γίνονται, ούτε 
υπάρχει κάποια μέριμνα από την 
πολιτεία. 

Θ.Η.: Τώρα υπάρχει, όμως, η 
αίσθηση ότι κάτι κινείται.  
Κ.Ζ.: Γενικά πιστεύω ότι οι 
συνθήκες κρίσης βοηθούν τον 
κινηματογράφο. Σε όλες τις 
χώρες που είχαν κρίση, σ’ εκείνο 
το διάστημα αυξανόταν για 
κάποιον λόγο που δεν μπορώ να 
εξηγήσω η προσέλευση στους 
κινηματογράφους, αλλά και 
υπήρχε έντονος προβληματισμός 
στους δημιουργούς για το πώς θα 
φτιάξουν τις ταινίες τους. Κι έτσι 
βλέπαμε ποιοτικές ταινίες.  
Ν.Κ-Α.: Και αυτό σχετίζεται και 
την προηγούμενη ερώτηση, γιατί 
πολλές από αυτές τις πολύ καλές 
ταινίες έχουν γυριστεί με πολύ λίγα 
χρήματα. 
Κ.Ζ.: Και λίγα χρήματα σημαίνει 
συνήθως ότι πρέπει να γίνει 
κάτι καλό. Αφού δεν υπάρχει η 
δυνατότητα για το εφέ, για τον 
εντυπωσιασμό, πρέπει να υπάρχει 
μια καλή ιστορία, καλό σενάριο. 
Οπότε καμιά φορά βοηθάει και το 
low budget. 

Ν.Κ-Α.: Γενικά υπάρχει η ανάγκη 
να γίνει κάτι, οπότε, αν λείπουν 
τα λεφτά, πρέπει να δουλέψεις 
περισσότερο και να κάνεις και 
καινούρια πράγματα. 
Α.Π.: Ως προς το αν είναι κίνημα 
αυτό, στο εξωτερικό άρχισαν να 
παραληρούν και να μιλούν για 
το «Greek New Weird Wave» 
βασισμένοι στο Attenberg της 
Αθηνάς Τσαγγάρη και στην ταινία 
του Γιώργου Λάνθιμου. Θα δείξει 
στο μέλλον αν πρόκειται για κύμα 
ή όχι.  
Ν.Κ-Α.: Αν θέλουμε να εντοπίσουμε 
κάτι κοινό είναι πάνω κάτω 
η θεματολογία. Είναι μιας 
συγκεκριμένης προβληματικής η 
θεματολογία. Και το Attenberg να 
πάρεις, και τη Χώρα Προέλευσης να 
πάρεις, και τη Στρέλλα και αυτό έχει 
ενδιαφέρον. 

Θ.Η.: Κοινωνικό ή 
κινηματογραφικό; 
Ν.Κ-Α.: Νομίζω και κινηματογραφικό. 
Και ίσως να είναι ένας λόγος να 
χαρακτηρίσεις αυτό που γίνεται ως 
κύμα. 
Α.Π.: Υπάρχει μια κοινή 
θεματολογία, το υπερβατικό 
ως προς την κοινωνική νόρμα. 
Παρουσιάζει κάτι εντελώς έξω 
από την εικόνα που έχουμε για την 
κοινωνία. Αρρωστες καταστάσεις, 
περιθωριακές. Και μόνο που 
υπάρχει αυτή η κοινή θεματολογία 
από σκηνοθέτες με κοινό τόπο 
καταγωγής και ίδια πάνω κάτω 
ηλικία, αρκεί για να το χαρακτηρίσει 
κάποιος ως νέο κύμα. 

Λ.Φ.: Ο κινηματογράφος είναι 
η πιο σύγχρονη τέχνη. Πού 
βλέπετε την ποιοτική του 
διαφορά με τις άλλες τέχνες και 
πού τελειώνει ο κινηματόγραφος 
ως τέχνη κι αρχίζει η 
διασκέδαση; Αν μπορεί να βάλει 
κάποιος διαχωριστική γραμμή.  
Α.Π.: Η φωτογραφία κι ο 
κινηματόγραφος είναι τέχνες του 
20ου αι. γιατί βασίζονται σε νέες 
τεχνικές καταγραφής φωτός και 
ήχου και ήταν και μαζικοί τρόποι 
διασκέδασης εξαρχής. Ιδιαίτερα 
ο κινηματογράφος βασίζεται 
στο θέαμα, στην εξέλιξη νέων 
τεχνολογιών που αλλάζουν και 
την μορφή του κινηματόγραφου. 
Από το βωβό στον ομιλούντα, από 
τον ασπρόμαυρο στον έγχρωμο. 
Τώρα, πώς ξεχωρίζεις την υψηλή 
τέχνη από το απλό προϊόν μαζικής 
κατανάλωσης; Μπορείς να βρεις 
σκηνοθέτες ανά τον κόσμο που 
εξετάσανε τα όρια του νέου 
μέσου ή θέλησαν να πάρουν 
παραδείγματα π.χ. από την υψηλή 
λογοτεχνία για να μιλήσουν για 

την ανθρώπινη κατάσταση όπως ο 
Μπέργκμαν, ο Φελίνι, ο Ταρκόφσκι. 
Υπάρχει αυτό το κριτήριο στον 
αφηγηματικό κινηματογράφο. 
Και όσον αφορά τον πειραματικό 
κινηματογράφο, εκεί έχουμε πλήρη 
κατάργηση της αφήγησης και απλά 
πειραματίζεσαι με τα όρια του 
μέσου. Και κάποιοι θεωρούν πηγή 
απόλαυσης να βλέπουν κάποιον να 
πειραματίζεται με το μέσο.  Ή το 
θεωρούν τη μόνη καθαρή μορφή 
κινηματογράφου. 
 
Λ.Φ.: Μου έκανε εντύπωση ότι 
ο κινηματογράφος μπορούσε 
να ενσωματώνει στοιχεία που 
δεν μπορούσες να τα βρεις 
μαζί αλλού. Έδινε τρομακτικές 
δυνατότητες, μπορούσες να 
δημιουργήσεις έναν κόσμο από 
την αρχή.  
Κ.Ζ.: Έχει ένα τεράστιο συν ο 
κινηματογράφος απέναντι στις 
άλλες τέχνες, επειδή μπορεί 
να τις χρησιμοποιήσει. Στον 
κινηματογράφο υπάρχει η μουσική, 
η ζωγραφική κι οποιαδήποτε 
τέχνη.  Άλλωστε, από την αρχή 
του πολιτισμού ο άνθρωπος είχε 
διασκέδαση να λέει πώς πέρασε. 
Όσοι ακούγανε, κάνανε εικόνες στο 
μυαλό τους. Να βλέπουμε ξαφνικά 
τι έγινε σε ένα πανί πατάει πάνω σε 
μία τρομερή ανάγκη του ανθρώπου. 
Ν.Κ-Α.: Όντως, ο κινηματογράφος 
έχει την τάση να ενσωματώνει 
άλλες τέχνες. Αλλά αυτό λίγο πολύ 
κάθε τέχνη προσπαθεί να το κάνει. 
Η αγνότητα της τέχνης βρίσκεται 
μάλλον σε καθαρά πειραματικές 
προσεγγίσεις: μέσο είναι η κάμερα 
και τι μπορούμε να κάνουμε με 
αυτό.  

Θ.Η.: Θα μας δώσετε κι έναν 
επίλογο; 
Ν.Κ-Α.: Αυτό που θα μας 
χαροποιήσει είναι αυτό που 
καταφέραμε και έγινε και πέρσι, 
να γεμίζει η  Ίριδα, να έρχεται ο 
κόσμος, να ρωτάει, να συμμετέχει, 
να μπαίνει νέος κόσμος και στις 
οργανωτικές διαδικασίες. Θέλουμε 
όσο το δυνατό πιο ζωντανά τα 
πράγματα. Επειδή ακριβώς τρέχει 
από μας, είναι το άθροισμα της 
ενέργειας όλων μας, όποιος μπει 
στον όμιλο επηρεάζει έστω και λίγο 
αυτό που συμβαίνει και αυτό είναι 
το σωστό και αυτό που θέλουμε.
Κ.Ζ.: Για κάποιον που θέλει να 
βλέπει ταινίες, εδώ είναι ένα πολύ 
κατάλληλο μέρος. Αν κάποιος θέλει 
να κάνει κάτι περισσότερο, ακόμα 
καλύτερα. Αυτό θα ήθελα να πω 
σε κάποιον που διαβάσει το άρθρο 
σας.  
Θ.Η.: Ευχαριστούμε

Το τελευταίο χρονικό  διάστημα 
έχουν δει το φως της  δημοσιότητας 
πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες. 
Προφανώς, όμως, δεν έχουν 
διαρρεύσει όλες οι συνομιλίες:

Α: Ορίστε, να πούμε!
Β: Έλα, ρε!
Α: Ναι…
Β: Έλα!
Α: Δεν ακούω καλά!
Β: Ναι! Έλα, ακούς;
Α: Ποιος είναι;
Β: Τι ποιος είναι, ρε; 
Α: Συγγνώμη, μήπως  κάνετε, 
κάποιο λάθος;
Β: Τι λάθος, ρε; Εσύ  δεν είσαι ρε;
Α: Όχι, λυπάμαι. Μάλλον λάθος 
κάνετε, μάλλον με μπερδέψατε με 
κάποιον άλλον.
Β: Κοίτα ρε κάτι ευγένειες! Τι 
σας μπερδέψαμε με κάποιον άλλον  
και μαλακίες ρε;
Α: Και μιλάτε και άσχημα. Δεν 
γνωρίζω κάποιον να μιλάει 
άσχημα. Μήπως έχετε μπερδέψει 
τον εαυτό σας με κάποιον άλλον;
Β: Ε;
Α: Λέω, μήπως θαρρείτε 
πως είστε κάποιος που με ξέρει; 
Β: Α, για σας παρακαλώ!
Α: Μήπως, λέω μήπως… Δεν είπα 
και τίποτα…

Β: Τι;
Α: Ξέρετε συνηθίζεται  να 
συμβαίνει αυτό.
Β: Ποιο; Τί βλακείες είν’ αυτές;
Α: Ναι, βλακείες μπορεί να 
είναι – ή μάλλον έτσι λέτε εσείς. 
Για ρωτήστε όμως και κανάν  άλλο;
Β: Βλέπεις κανάν  άλλο; Θέλω να 
πώ.. κόφτο!
Α: Α! Να το κόψω! Με παίρνετε 
τηλέφωνο στις δέκα το βράδυ, στα 
άγρια χαράματα και μετά…
Β: Μεσημέρι είναι…
Α: Δε θα μου πεις εσύ τί 
είναι αλητάμπουρα!
Β: Σας ζητώ ταπεινά  συγγώμη…
Α: Ακούς εκεί…
Β: Συγγνώμη.
Α: Ό, τι θέλει είναι  ρε, κατάλαβες.
Β:Έχετε δίκιο, κύριε
Α: Μπα, μπα, ευγένειες ξαφνικά. 
Τι έγινε φιλαράκο;
Β: Κοιτάχτε, δεν ξέρω τι είδους 
φάρσα είν’ αυτή, αλλά αν με 
πήρατε τηλέφωνο νυχτιάτικα…
Α: Νυχτιάτικα, λέει! Νυχτιάτικα, 
λέει ο μαλάκας! Ρε μεσημέρι 
είναι ρεεεεεεεε!
Β: Ακούστε… έχω δεχτεί πολλές 
προσβολές, αλλά νομίζω πως το 
παρατραβάτε.
Α: Κι εγώ έχω δει μαλάκες και 
μαλάκες, αλλά σαν εσένα κα - …

Ο Β κλείνει το τηλέφωνο.
Πολλοί πιστεύουν ότι  δύο 
τόσο χαζοί δεν μπορούν  να 
έχουν συμμετάσχει σε κάτι μεμπτό. 
Άλλοι λένε ότι δεν είναι χαζοί, 
αλλά τους παριστάνουν. Όχι οι 
άλλοι, ο Α κι ο Β. Πιο άλλοι λένε 
ότι χαζοί είναι οι άλλοι, ενώ 
ακόμα πιο άλλοι λένε ότι οι πιο 
άλλοι δεν είναι χαζοί, αλλά τους 
παριστάνουν. Τέλος, πολλοί 
δεν πιστεύουν τίποτα, παρά 
μόνο ότι ουδέν οίδαν! Βέβαια, 
κατηγορούντα από μερικούς 
για αρχαιολαγνεία και από τους 
άλλους μισούς για βλακεία, καθότι 
το σωστό είναι ότι ουδέν ίσασιν. 
Πςςςςςςςςς! Οι τελευταίοι – οι 
διορθωτές έχουν κατηγορηθεί 
κι αυτοί – για κλεπταποδοχή, 
πλαστογραφία μετά χρήσης και 
πατριδοκαπηλία.  

Θοδωρής Ηλιόπουλος

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Απαίσια αίσθηση. Θα το έχετε νιώσει. 
Πρώτα στριμώχνονται οι βρισιές στο στό-
μα σου, μετά τις καταπίνεις και σε πονάει 
το στομάχι, μετά φτύνεις μέσα σου συ-
νέχεια μέχρι να πρηστεί η γλώσσα σου 
και νιώθεις σα να σε ξεφλούδισαν ή να 
σε έγδυσαν. Ο κόσμος, που μας μοιάζει 
περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε, είναι γε-
μάτος αδικίες. Το ξέρετε αυτό το παραμύ-
θι, το διδαχτήκατε: η Ιφιγένεια πρέπει να 
θυσιαστεί, για να κινήσουν τα καράβια. 
Λοιπόν αυτό μας ακολουθεί. Κάθε επο-
χή μας γεμίζει Ιφιγένειες: κινήματα που 
αποτυγχάνουν, εκτοπισμοί, δίκες στη-
μένες σε οργισμένα λαϊκά ακροατήρια, 

πολιτικές δολοφονίες, αναίτιες μάχες, 
έρευνες που αποσιωπήθηκαν, πόλεμοι 
που απέτυχαν στην έκβαση τους, ήρωες 
που χάθηκαν πριν γίνουν ήρωες. Πρώτα ο 
Σωκράτης, μετά ο Χριστός. Θυσιάστηκαν 
σαν Ιφιγένειες. Φόρεσαν το ένδυμα του 
αδικημένου, μας φάνηκαν οικείοι, μετά 
τους πιστέψαμε. Μετά ήρθαν οι μποέμ, οι 
εξορισμένοι, οι καταραμένοι. Περιφέρο-
νταν έξω απ’ τα λογοτεχνικά σαλόνια με 
δαγκωμένα ποιήματα στο στόμα τους γε-
μάτα βρώμικες βρισιές, αφορισμούς και 
νέες τεχνοτροπίες ακατανόητες. Άρχισαν 
να πίνουν πολύ, να κόβουν τ’ αυτιά τους, 
να γίνονται ανάρμοστοι. Όταν η ρόδα γυ-

ρίζοντας άφησε την μπίλια στο νούμερο 
που είχαν ποντάρει οι τρελοί είχαν φύγει. 
Η ατολμία μας όμως ηττήθηκε, σφετερι-
στήκαμε τώρα αυτό που μας είχαν χαρί-
σει πολλά χρόνια πριν. Το πώς μας κρίνει 
η ζωή το αγνοούμε. Τι; Νομίσατε θα λά-
βετε απαντήσεις; Αδύνατο. Αν μας ρωτή-
σουν γιατί υπάρχουν αδικίες δεν ξέρου-
με να απαντήσουμε. «Ναι υπάρχουν» θα 
πούμε αδιάφορα. Άλλωστε δε μας αρέσει 
ν’ απαντάμε. Δουλειά μας είναι να κάνου-
με ερωτήσεις. Πολλές μαζί και όλες τους 
ενοχλητικές (όπως στην τάξη). 
Επιμέλεια:
Βίβιαν Στεργίου

Mεγάλες Αδικίες

Αντικειμενική αδικία ή 
υποκειμενική ατυχία;

Τι είναι η αδικία; Υπάρχει 
αδικία;  Έχει αντικειμενικό 

υπόβαθρο;  Ή μήπως είναι άλλο 
ένα υποκειμενικό κατασκεύασμα 
της κάθε κοινωνίας όπως το καλό 
πολίτευμα, η κουλτούρα και το 
νόημα της ζωής;  Αρκετά με τις 
ερωτήσεις, ώρα να εξηγούμεθα. Οι 
Έλληνες φρονούν πως στα Oscar 
ο Κυνόδοντας αδικήθηκε (ακόμα 
και αν δεν τον έχουν δει). Οι 
Ισπανοί φρονούν πως αδικήθηκε το 
Biutiful. Ποιός έχει δίκιο; Και οι δύο 
καθώς κάθε ομάδα εξυπηρετεί το 
συμφέρον της, αλλά καμία ταινία 
δεν είχε την τύχη να κατακτήσει το 
αγαλματίδιο τελικά. Ακολούθως, 
ένας δυτικός θα εξοργιστεί στην 
είδηση  πως οι γυναίκες της 
Σαουδικής Αραβίας απαγορεύεται 
να καταθέσουν στο δικαστήριο. 
Στην αυστηρά ανδροκρατούμενη 
όμως αυτή χώρα η άτυχη μέση 
γυναίκα δεν είχε ποτέ λόγο στη 
δημόσια ζωή και δεν μοιάζει άδικο 
το μέτρο στον μέσο Σαουδάραβα. 
Όλοι έχουν ένα δίκιο -το δικό 
τους- με βάση τη ζωή που έχουν 
ζήσει. Και το προσωπικό αυτό 
δίκαιο διαφέρει  από άνθρωπο σε 
άνθρωπο και από ομάδα σε ομάδα 
ανάλογα με το πόσο διαφέρουν οι 
ζωές και οι εμπειρίες τους. Τι είναι 
λοιπόν στην ουσία η αδικία; Αδικία 
είναι η ατυχία να μην συμφωνεί 
κάποιος με τη δική μας άποψη.
Νίκος Νακόπουλος

Αδικίες υπάρχουν 
και στη δικαιοσύνη, 
δύο συντάκτριες του 
καλειδοσκοπίου εντόπισαν 
μία μεγάλη και μας την 
παρουσιάζουν

Η υπόθεση του  Troy Davis 
που κράτησε 20 χρόνια από 

τη στιγμή που συνελήφθη, ως 
υπεύθυνος για τη δολοφονία 
αστυνομικού στην Τζώρτζια των 
ΗΠΑ, έληξε με την εκτέλεσή του 
στις 21 Σεπτεμβρίου.  
Ο Davis δεν ήταν ο πρώτος και 
δυστυχώς ούτε ο τελευταίος που 
εκτελέστηκε παρότι υπήρχαν 
σοβαρότατες αμφιβολίες για την 
ενοχή του. Παρά τις προσπάθειες 
οργανώσεων παγκοσμίας 
εμβέλειας όπως η Διεθνής 
Αμνηστία, ο νόμος εφαρμόστηκε. 
Ένας νόμος που τα τελευταία 40 
περίπου χρόνια έχει αναγνωρίσει 
το «λάθος» του 135 φορές μόνο 
στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα  μοτίβα 
επαναλαμβάνονται στις ΗΠΑ σε 
υποθέσεις που καταλήγουν σε 
θανατική ποινή: Το μεγαλύτερο 
ποσοστό εκτελέσεων γίνεται εις 
βάρος ατόμων αφροαμερικανικής 
καταγωγής για φόνους λευκών 
ενώ για φόνους ατόμων από 
μειονοτικό περιβάλλον σπανίως 
επικαλείται η εσχάτη των 
ποινών. Είμαστε όλοι ίσοι απέναντι 
στο νόμο; Αντικειμενικά  όχι. Όταν 
ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών 
που εκτελούνται δεν μπορούν να 

μισθώσουν ούτε τον προσωπικό 
τους δικηγόρο, όταν τα εκάστοτε 
πολιτικά συμφέροντα καθορίζουν 
το πλαίσιο λήψης αποφάσεων με το 
κάθε κυβερνήτη να καλοπιάνει το 
εκλογικό σώμα , τότε η ζωή γίνεται 
έρμαιο των περιστάσεων. 
Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, 
Ιράν, Σαουδική Αραβία και ο  
κατάλογος συνεχίζεται. Το μέγεθος  
της αδικίας που συντελείται 
δεν αναζητά το γιατί και πώς, 
στοχεύει μόνο στην πάταξη, την 
εξάλειψη αυτών των λίγων που 
«δημιουργούν πρόβλημα» μα ήταν 
πολύ φτωχοί, πολύ αταίριαστοι  για 
να το κρύψουν εγκαίρως- όπως 
κάνουν οι υπόλοιποι.      
Ανδρομάχη Κοκκινού

I am Troy Davis

Καθημερινά γινόμαστε 
μάρτυρες της ανικανότητας 

απονομής της δικαιοσύνης και 
της ικανοποίησης αισθήματος του 
δικαίου, γεγονός που αποδεικνύει 
την αποτυχία του νομικού 
συστήματος στην εξυπηρέτηση 
των στόχων του.  Η εγγύηση για την 
ύπαρξη πραγματικής ελευθερίας 
απουσιάζει. Όχι μόνο σε εθνικό 
αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η 
εφαρμογή του νόμου του Λυντς 
στην δικαστική υπόθεση του Troy 
Davis. Στις 21.10.2011 η ανικανότητα 

αποδοχής ενός λάθους από την 
Πολιτεία της Τζώρτζια οδήγησε 
στη στυγνή δολοφονία του Davis, 
κρατουμένου που είχε κριθεί 
ένοχος για τη δολοφονία ενός 
νεαρού λευκού αστυνομικού 
το 1989, η οποία ωστόσο δεν 
αποδείχθηκε ποτέ βάσει 
στοιχείων. Οι αρχικές καταθέσεις 
εννέα μαρτύρων, οι εφτά από 
τους οποίους ανακάλεσαν στη 
συνέχεια τα όσα η αστυνομία τους 
πίεσε να δηλώσουν, έδρασαν 
καταλυτικά στην εξέλιξη της 
υπόθεσης. Η κατάφωρη αδικία 
προκάλεσε την αντίδραση της 
διεθνούς κοινότητας μέσα από 
διαμαρτυρίες και καταγγελίες 
για παραβίαση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ο 
αγώνας ωστόσο δεν τελειώνει 
εκεί. Η θανατική ποινή, ως επίδειξη 
δύναμης και αυταρχισμού που 
εκφοβίζει τους πολίτες, θεσπίζεται 
με το πρόσχημα καταπολέμησης 
της εγκληματικότητας αλλά 
χρησιμοποιείται ως μέσο 
δίωξης πολιτικών αντιπάλων 
ή εφαρμόζεται επιλεκτικά σε 
βάρος μειονοτήτων. Ο φόβος δεν 
εξαλείφει το έγκλημα, απλώς το 
αναβάλλει.
Ειρήνη Κοντογιάννη

για τις αδικίες στην τέχνη 
περιοριστήκαμε στις 
ακόλουθες, γνωρίζουμε ότι 

υπάρχουν πολλές ακόμη 
και νέες, που γίνονται κάθε 
μέρα

Μπουκόφσκι, αδικημένος 
αλλά δε δίνει δεκάρα!

Tα παιδικά χρόνια του 
Μπουκόφσκι μόνο ρόδινα δεν 

μπορούν να χαρακτηριστούν: 
ο πατέρας του τον έδερνε 
επανειλημμένα και ή μητέρα του… 
«τάισε» το μηχάνημα κουρέματος 
του γκαζόν με κειμενά του. 
Απαυδησμένος από το νοσηρό 
οικογενειακό περιβάλλον, ζει 
μεγάλο μέρος της ζωής του like 
a rolling stone σε φτηνά μοτέλ 
κάνοντας ένα σωρό απίθανες 
δουλειές. Βιώνει τον κόσμο της 
παρακμής: πόρνες, νταβατζήδες, 
άστεγοι, ποτά, τσιγάρα και 
ναρκωτικά αποτελούν μέρος της 
πραγματικότητάς του. Τον κόσμο 
αυτό αποτυπώνει και στα έργα 
του,που είναι σε μεγάλο βαθμό 
αυτοβιογραφικά, με ωμό ρεαλισμό 
αλλά και συμπάθεια.Όταν αποκτά 
αναγνώριση και ένα κάποιο 
status καυτηριάζει τον ανούσιο 
τρόπο ζωης των αστών. Ο Τσαρλς 
αποδομεί το american dream και 
φτύνει κατάμουτρα την political 
correct αμερικάνικη κοινωνία. 
Αποκτά φήμη στην Ευρώπη 
(κυρίως στη Γαλλία) όχι όμως 
και στις ΗΠΑ, όπου το κοινό δεν 

τον αποδέχεται (τυχαίο;), πέραν 
από λίγους φανατικούς οπαδούς. 
Καταλήγει να αφοσιώνεται στο 
γραψίμο του με αντάλλαγμα 100 
δολλάρια τον μήνα. Ακόμη και 
σήμερα,οι ακαδημαϊκοί κριτικοί 
δεν έχουν δώσει σημασία στο έργο 
του, τη στιγμή που ο Σαρτρ τον 
χαρακτηρίζει ως τον «μεγαλύτερο 
Αμερικανό ποιητή».Το κυνήγι της 
αναγνώρισης, όμως, δεν ένοιαξε 
ποτέ  τον υμνητή της decadence, 
καθώς όπως και ο ίδιος έλεγε με 
νόημα: If you spend all your time 
trying, then all you’re doing is 
trying. So don’t try. 
Μιχάλης Μητσάκος

«Οργισμένος»… Σκορσέζε 

Η Αμερικανική  Ακαδημία 
έχει σνομπάρει πολλάκις 

καλλιτέχνες σπουδαίους που 
σημάδεψαν την πορεία του 
κινηματογράφου και οι ταινίες 
τους αποτέλεσαν ορόσημο για 
τις επόμενες γενιές. Λαμπερό 
παράδειγμα ο αγαπητός κύριος 
Σκορσέζε. Ο Μάρτιν Σκορσέζε δεν 
είναι ένας απλά καλός σκηνοθέτης. 
Είναι ένας μικρόσωμος γίγαντας 
της έβδομης τέχνης που 
οριοθετείται ως κινηματογράφος. 
Έχει κερδίσει την αναγνώριση 
του κοινού υπογράφοντας ταινίες 
όπως: Οργισμένο Είδωλο (1980), 
Ο Τελευταίος Πειρασμός (1988) Μάρτιν Σκορσέζε

Andy Warhol: Electric Chair
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βασισμένο στο ομώνυμο έργο 
του Νίκου Καζαντζάκη, Καλά 
Παιδιά (1990), Συμμορίες της Νέας 
Υόρκης (2002). Το 1976 ο Μάρτιν 
Σκορσέζε παρουσιάζει την πιο 
ολοκληρωμένη, άρτια τεχνικά και 
καλλιτεχνικά ταινία του. Ο Ταξιτζής 
(Taxi Driver) αποτελεί ίσως την 
πιο μεγάλη στιγμή του, με την 
Ακαδημία όμως να του γυρίζει 
επιδεικτικά την πλάτη (εκείνη 
τη χρονιά το Όσκαρ Καλύτερης 
Ταινίας έλαβε ο… Ρόκι). Το 
σύνδρομο παρηγορητικού Όσκαρ 
χτύπησε την πόρτα του Μάρτιν 
το 2007, όταν πήρε τελικά το 
πολυπόθητο αγαλματάκι για τον 
Πληροφοριοδότη.
Αντώνης Μπαλλής

 Λέξη που αναφέρεται 
συχνότατα σε συζητήσεις 
περί των  τεχνών και που 
προβληματίζει έντονα

Πρωταγωνίστρια στους  
προβληματισμούς, η 

αναγνώριση του καλλιτέχνη. Ο 
βωμός της ανωνυμίας εν ζωή 
ταυτίστηκε με τη μετά θάνατον 
δόξα και ο ταλαίπωρος καλλιτέχνης 
πέθανε καταδικασμένος σέρνοντας 
τα «αίσχη» του στον τάφο απλά 
για να δοξαστούν εκ των υστέρων. 
Λέμε πως είναι μια θυσία όσων 
αξίζουν, εκείνων που είναι 
μπροστά από την εποχή τους. Η 
απόρριψη θεωρείται τιμή. Πρέπει 
κανείς να ραπίσει ανελέητα το 
δημιουργό ώστε να προσφέρει την 
ψυχή του. Δώστε πόνο, κοινώς! 
Ο ορισμός της αδικίας είναι 
πολλαπλός… Αδικία είναι και όταν 
ένας καλλιτέχνης χαθεί εξαιτίας 
εσωτερικών δαιμόνων ή όταν η 

ζωή τού επιφυλάσσει πρόωρο 
θάνατο. Αδικία είναι να γεννηθεί 
καλλιτέχνης και να πεθάνει 
αποτυχημένη κλωνοποίηση της 
δυνάμει ευφυΐας του.
Και αντιστρόφως, αδικία είναι 
η εγωιστική τάση μας να 
αντιμετωπίζουμε τον καλλιτέχνη 
ως αδικημένο δημιουργό, ενώ 
ξεχνάμε την ιδιότητά του ως 
άνθρωπο! Αδικία είναι αυτό που 
αισθάνομαι για τη Sylvia Plath 
επειδή αυτοκτόνησε και μαζί της 
χάθηκαν λίγες παραπάνω… λέξεις.
Τελικά τι είναι η αδικία 
και το δίκαιο, αν όχι  
απλές ψευδαισθήσεις πολυτελείας;
Πολύτιμη Μητσάκου

στην έρευνα και την 
επιστήμη το ξέρουμε ότι 
γίνονται μεγάλες αδικίες, 
βρήκαμε δυο «εθνικές 
αδικίες» που μας αφορούν

Ο επιστημονικός κλάδος είναι 
πολύ σημαντικός και για 

κάποιους αποτελεί στόχο ζωής 
η ολοκλήρωση μιας έρευνας. Κι 
όμως, οι Έλληνες επιστήμονες 
καταφεύγουν στο εξωτερικό 
προκειμένου να μπορέσουν να 
πραγματοποιήσουν τις έρευνές 
τους και φυσικά να βρουν 
ανταπόκριση. Πόσοι Έλληνες 
επιστήμονες (κάθε λογής) έχουν 
λαμπρή καριέρα στο εξωτερικό; 
Αμέτρητοι! Ένα πασίγνωστο 
παράδειγμα είναι ο Γεώργιος 
Παπανικολάου που έσωσε πάρα 
πολλές γυναίκες παγκοσμίως με 
το τεστ ΠΑΠ. Στο εξωτερικό είχε 
θέσεις στα καλύτερα πανεπιστήμια, 
η Αμερική του έδωσε χρήματα, 

για να μπορέσει να συνεχίσει την 
έρευνά του (όπως κάνει σε κάθε 
επιστήμονα) και ενώ η Ελλάδα 
του πρόσφερε θέση καθηγητή 
πανεπιστημίου Ιατρικής εκείνος 
αρνήθηκε, καθώς, όπως είχε πει, 
ήθελε να είναι ελεύθερος. Ποτέ, 
όμως, η Ελλάδα δεν δημιούργησε 
ένα ινστιτούτο ενημέρωσης 
φοιτητών και γιατρών προς τιμήν 
του άνθρώπου αυτού. Αντιθέτως, 
η Ελλάδα μας προβάλλει άχρηστα 
κούτσουρα (όπως τη Μενεγάκη το 
όμορφο αυτό κορίτσι που κοντεύει 
να λουστεί με γάλα απ’ τα πλούτη!), 
αντί  να προωθήσει επιστήμονες 
που επιδίδονται σε έρευνες και 
αναγνωρίζονται στο εξωτερικό. 
Συνέχισε Ελλάδα μου έτσι, φάε κι 
άλλο τα παιδιά σου.
Ιωάννα Σκουρόγλου

Θεωρία  της σχετικότητας. 
Ξέρεις: 10 λεπτά σε 

ένα σκοτεινό δωμάτιο με 
τον Τζουντ Λο περνάνε σφαίρα. 10 
λεπτά σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με 
κατσαρίδες, ίσον μια αιωνιότητα. 
Αν και κάτι θαυματουργά νετρίνα, 
πρόσφατα όπως ανακάλυψαν οι 
επιστήμονες του Cern, τρέχουν 
γρηγορότερα από το φως, 
που μέχρι πρότινος ο Αϊνστάιν 
είχε αποδείξει ότι είναι το πιο 
γρήγορο, εξού και πρώτα βλέπεις 
να αστράφτει και μετά ακούς 
τις βροντές, ανατρέπουν τη 
θεωρία του μεγάλου φυσικού. Στο 
σκοτάδι παραμένει ακόμα και ο 
συνεργάτης του, Κωνσταντίνος 
Καραθεοδωρή. Με καθηγητή του 
το μεγάλο μαθηματικό Χίλμπερτ, 
ο Καραθεοδωρή αναγορεύτηκε 
διδάκτορας στο πανεπίστημιο 
του Γκέτινγκεν, ενώ οργάνωσε το 
Ιώνιο πανεπιστήμιο στη Σμύρνη, 
έγινε καθηγητής στο Εθνικό 
Μετσόβειο, ενώ ταξίδευε για να 
δίνει διαλέξεις στο Χάρβαρντ, 
Πρίνστον, Τέξας και άλλα δημοφιλή 
πανεπιστήμια. Με τη διδακτορική 
του διατριβή να αποτελεί ένα από 
τα βιβλία που ενέπνευσαν τον 
Αϊνστάιν για να καταπιαστεί με τη 
σχετικότητα, με ουσιαστικές τομές 
που επέφερε στη θερμοδυναμική, 
στη γεωμετρική οπτική, στη 
σχετικότητα, στην εντροπία και στη 
μηχανική, το γεγονός ότι σήμερα 
μνημονεύεται στην Ελλάδα μέσω 
ενός ενιαίου λυκείου που φέρει το 
όνομά του, δεν είναι...λίγο;
Τατιάνα Κίρχωφ

για την ιστορία θα 
μπορούσε να δοθεί 
ο ορισμός ότι είναι 
καταγραφή αδικιών, μια 
ματιά θα σας πείσει

Περιορίζομαι στην ελληνική 
επικράτεια, και στο 

διάστημα από τον εμφύλιο και 
μετά. Οπότε και μοιράστηκε 
ο κόσμος. Μαζευτήκανε στη 
Γιάλτα και διαπραγματεύτηκαν. 
Η ΕΣΣΔ διάλεξε τη Βουλγαρία, 
οι ΗΠΑ ήθελαν την Ελλάδα. Τα 
βρήκανε, αγνοώντας το αριστερό 
και προοδευτικό φρόνημα της 
πλειονότητας των Ελλήνων. Αν και 
δε θέλαμε, το πιάτο της ημέρας 
ήταν ο καπιταλισμός. Αδικία; Το ίδιο 
παράπονο έχουν κι οι Βούλγαροι, 
ότι εμείς πήραμε τον καπιταλισμό! 
Και μετά πολεμήσαμε. Έναν πόλεμο 
σκηνοθετημένο από τις Μεγάλες 
Δυνάμεις, έναν πόλεμο με 
προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα, με 
την κατάληξη του γνωστή στο ΚΚΣΕ 
και στο εδώ παράρτημά του, που 
δε δίστασε να καλέσει τον κόσμο 
να πάρει τα όπλα. Και όταν τα πήρε, 
το κόμμα του είπε να τα αφήσει. 
Και όταν ο κόσμος έμεινε άοπλος, 
του είπε ότι πρέπει να πολεμήσει. 
Αδικία; Κι όμως, για προδοσία 
κατηγορήθηκαν όσοι διαφώνησαν. 
Και ποτέ δε ζητήθηκε συγγνώμη, 
ούτε όταν ήρθε η ΕΡΕ και έφερε 
το παρακράτος, το αστυνομικό 
κράτος και τους τραμπούκους 
να ελέγχουν τη νομιμοφροσύνη. 
Αδικία; Ο πρωτεργάτης 
ονομάστηκε εθνάρχης όμως! 
Και μετά τον εθνάρχη, ήρθε η 
αποστασία και η χούντα. Αδικία; Ο 
μεν έγινε πρωθυπουργός, στη δε 
χούντα αντιστάθηκαν μια χούφτα 
άνθρωποι και έπρεπε να περάσουν 
επτά χρόνια και να εισβάλλουν οι 
Τούρκοι στην Κύπρο για να πέσει το 
καθεστώς. Και τότε φτιάχτηκε ένα 
φαύλο σύστημα πελατειοκρατίας 
και διαφθοράς που διέγραψε το 
σύντομο κύκλο του και τώρα που 
οδηγηθήκαμε στην κρίση, μας 
τοποθέτησε στη χειρότερη δυνατή 
θέση. Ένα ανίκανο σύστημα που 
σφυρίζει αδιάφορα και με κάθε 
ενέργειά του δυσχεραίνει ακόμη 
περισσότερο την κατάσταση.  
Αδικία; … (η συνέχεια δική σου).
Θοδωρής Ηλιόπουλος

τελικά μόνο η φιλοσοφία…
περί αδικιών μας απομένει

Η αδικία αναιρεί το δίκαιο ή το 
δίκαιο την αδικία; Το δίκαιο 

είναι αυταπάτη ή όντως υπάρχει;
Εν τέλει, το άδικο επιβεβαιώνει 
ή στερεί την ύπαρξη του 
δικαίου; Αμέτρητα τα φιλοσοφικά 
ερωτήματα περί Αδίκου. Για να 
χαρακτηριστεί μια πράξη ως άδικη 
προαπαιτείται μία αξιολόγηση και 
οριοθέτηση της κατ’ αντιστοιχία 
δίκαιης. Επομένως, για κάθε 
δίκαιη πράξη υπάρχει και μία 

άδικη. Εναλλακτικά, από το δίκαιο 
προκαλείται η αδικία ή το άδικο 
γεννά  τη δικαιοσύνη. Κι αν η 
σκοπιμότητα του αδίκου δεν είναι 
άλλη από το να δημιουργήσει 
δίκαιο, τότε...  γιατί οι κοινωνίες 
πανικοβάλλονται, όταν αυτό 
επιβιώνει; Για τον δύτη που αγγίζει 
το όριο ανάμεσα στο υδάτινο φως 
και το απύθμενο έρεβος το άδικο 
είναι τα ελάχιστα μόρια οξυγόνου 
που νοηματοδοτούν την ύπαρξη ή 
την υπεράσπιση ενός διαφορετικού 
δικαίου. Τι κι αν τον δύτη τον πνίγει 
το δίκιο του, η θάλασσα έχει πάντα 
τους δικούς της κανόνες. Λοιπόν, τι 
λέτε, πάμε για ελεύθερη κατάδυση;
Δήμητρα Μαρινάκου

Η αδικία και περισσότερο  
η επιβολή αυτής, 

μοιάζει με την  φυσική 
επιλογή της βιολογίας, με 
την διαφορά ότι ενώ εκεί πρόκειται  
περί μιας άνοης διαδικασίας, 
η υποδαυλιζόμενη αδικία στοχεύει 
συχνά σε ένα υστερόβουλο 
ιδεολογικό/καλλιτεχνικό/
επιστημολογικό ξεσκαρτάρισμα 
– θα μπορούσαμε να την πούμε 
λοιπόν, τεχνητή ή ανθρωπογενή 
επιλογή, αφήνοντας στην άκρη 
το δυχαρτογράφητο πεδίο της 
«άνωθεν» αδικίας. Περίφημο 
παράδειγμα η επί 2 χιλιετηρίδες 

κυριαρχία της φιλοσοφίας 
του Αριστοτέλη στον δυτικό 
κόσμο, μέχρι να ανατραπεί από 
τη Νευτώνεια Φυσική, επειδή 
εξυπηρετούσε γενναιόδωρα τις 
βλέψεις της Εκκλησίας (φερ’ 
επείν, η άποψη ότι η Γη είναι το 
κέντρο του κόσμου συντηρούσε 
την ανθρωποκεντρική θεώρηση 
του Σύμπαντος). Θύμα αυτής 
της λαίλαπας ακόμα κι ένας 
Γαλιλαίος, ο οποίος αναγκάστηκε 
σαν οσφυοκάμπτης αυλικός να 
ομολογήσει πισωγυρίζοντας 
ότι, φευ, η γη δε γυρίζει, για να 
δικαιωθεί, φυσικά, πολύ αργότερα. 
Και στην τέχνη, επίσης, είναι 
διαβόητη η μαζική βράβευση 
Σκανδιναβών συγγραφέων με το 
Νόμπελ Λογοτεχνίας στις αρχές 
του θεσμού, συγγραφέων που, 
εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων 
(βλ. Κνουτ Χάμσουν),είτε ήταν 
ασήμαντοι είτε έστρωναν με τα 
γραπτά τους το κόκκινο χαλί στον 
απολυταρχισμό που σταδιακά 
σάρωνε την Ευρώπη, αφήνοντας 
έξω από τον άμβωνα «τέρατα» 
όπως ο Τολστόι, ο Τσέχωφ και 
ο Προυστ.  Τελικά, η τεχνητή 
επιλογή είναι ίσως εξίσου σκληρή 
με την φυσική…  Μήπως όμως 
είμαστε σίγουροι ότι ήταν δίκαιο να 
εξαφανιστούν οι δεινόσαυροι;  
Χρήστος Γκέζος

  Αδικίες που    
  υποβαθμίζουν 
  το ανθρώπινο είδος.   
  ΝΤΡΟΠΗ!
Το κείμενο εκφράζει ΜΟΝΟ 
τις απόψεις του γράφοντος και 
όλων των υπολοίπων ανθρώπων 
του κόσμου. Ιδού λοιπόν οι 
μεγαλύτερες αδικίες στον αιώνα 
τον άπαντα.

Eurovision και τιτανοτεράστιοι 
Έλληνες Καλλιτέχνες: Μετά σου 
λέει ότι οι ευρωπαίοι ξέρουν από 
τέχνη... 
Σεφερλής και Broadway (έστω 
Επίδαυρος): Χωρίς σχόλιο 
είναι προφανές το έγκλημα. 
Σωστόοοοος;
Μάκης Ψωμιάδης και 
πρωτάθλημα: Άμα δε στέφονται 
πρωταθλήτριες οι κατά καιρούς 
ομάδες του Μάκαρου τι να πω πια 

να ‘ούμε; Μέχρι και φυλακή μπήκε 
το παλικάρι αγαπούλα!
Βίβιαν και εγώ: Έχει καταντήσει 
μια αηδία η κατάσταση. Ενάμιση 
χρόνο τώρα με αγνοεί επιδεικτικά. 
ΩΣ ΠΟΤΕ ΒΙΒΙΑΝ; 
Πορνό και Καλειδοσκόπιο: Δύο 
χρόνια το ζητάει ο λαός, αλλά 
ο γνωστός πουριτανός πρώην 
αρχισυντάκτης και νυν πρόεδρος 
μας βάζει πάγο. ΩΣ ΠΟΤΕ Κ. 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΕ;

Όριο λέξεων και παρόν κείμενο: 
Είναι αδικία να μην μπορώ να 
γράψω για άλλες αδικίες.

Τόση αδικία δεν μπορεί παρά να 
αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει Θεός. 
Και αυτό... είναι μεγάλη αδικία.

Ο αδικημένος μνηστήρας της 
μεγαλύτερης καλλονής των 
Βαλκανίων
Φίλιππος Αμολοχίτης

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Τσαρλς Μπουκόφσκι

Γρηγόρης Λαμπράκης
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so what about music?
http://www.youtube.com/user/KaleidoscopeSounds#g/c/B134FD504792D253  Οι μουσικοφιλοκαλειδοσκοπίτες προτείνουν: Danny Elfman The 
remains of the day-Tim Burton’s Corpse Bride / Philip Glass The Illusionist / The Sensational Alex Harvey Band Boston Tea Party / The Waterboys  A 
Girl Called Johnny / Django Reinhardt Django’s tiger / Chick Korea The loop / Miriam Makeba Pata Pata / Fela Kuti Zombie / Νίκος Πορτοκάλογλου 
Mετρώ τα κύματα / Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος Tο τραγούδι του ουρανού / Jim Morrison The Spy / Van Morrison Caravan

The Secret Society 
of Music Cynics…

Αυτοδίδακτοι «εναντίον» 
κολλεγιομουσικόφιλων ή 
αλλιώς πεπαιδευμένων 
καλλιτεχνών... Είτε ανήκεις 
στους πρώτους είτε όχι ένα 
είναι  σίγουρο, αγαπάς τη 
μουσική, σκαλίζεις συναι-
σθήματα, δημιουργείς…! 
Κι εμείς το αναγνωρίζουμε 
αυτό, το αναζητάμε και 
γουστάρουμε
Επιμέλεια: 
Ειρήνη Κοντογιάννη

Danny Elfman
«If there’s one thing I really 
love… it’s sad music»

«Αριστούχος απόφοιτος του Αμε-
ρικάνικου Κολεγίου Κακουχιών» 
και με προπτυχιακές σπουδές στο 
«Πανεπιστήμιο Ξεκωλώματος», σύμ-
φωνα με λόγια του ιδίου, κατάφερε 
να αναδυθεί στο μουσικό στερέωμα 
και να αποκτήσει μια από τις θέσεις 
των σημαντικότερων μουσικών- 
ειδικότερα  soundtrackers-της επο-
χής μας. Με επιρροές από Bernard 
Herrmann, Franz Waxman και Philip 
Glass, o Elfman δημιούργησε μο-
ναδική μουσική στην οποία βρήκαν 
λύτρωση πολλοί σκηνοθέτες, ανά-
μεσά τους και το alter ego του, Tim 
Burton, ο οποίος του χάρισε πολλά 
από τα μονάκριβα αποκυήματά 
του. «Με τραβάνε πράγματα από τα 
οποία δε μπορείς να βγάλεις κάποιο 
ιδιαίτερο νόημα κι έμαθα από νωρίς 
να μην τους αντιστέκομαι». D.E.

Philip Glass
«You practice and you get better. 
It’s very simple.»

Μετά από οικονομικές δυσκολίες 
και σπουδές στη φιλοσοφία και τα 
μαθηματικά, έπιασε δουλειά ως τα-
ξιτζής για να βγάζει τα προς το ζην 
και να καταφέρει να εκπληρώσει 
το όνειρό του: σπούδασε σύνθεση 
κοντά σε μεγάλα ονόματα της 
εποχής, όπως  Darius Milhaud στη 
Νέα Υόρκη και Nadia Boulanger στο 
Παρίσι, ενώ μελέτησε από κλασσική 
μουσική ως και ινδική, μέσω των 
έργων του Ravi Shankar. Και ενώ ο 
δρόμος της κλασσικής μουσικής 
έχει καλά στρωθεί, ο Glass καθηλώ-
νει ένα ευρύτερο κοινό μέσω του 
κινηματογράφου, με τα αμέτρητα 
project που υπάρχουν στο portfolio 
του.
Πολύτιμη Μητσάκου

Δύο διαφορετικές όψεις 
της σύγχρονης μουσικής 
της Σκοτίας 
Βρισκόμαστε στη Σκοτία. Γλασκό-
βη. Μια βιομηχανική πόλη, με τα 
εργοστάσιά της, την εργατική τάξη, 
τη φτωχολογιά και το μουντό χρώ-
μα. Οι τέχνες σαφώς επηρεάζονται 
από τη ζωή της πόλης και στη μου-
σική κυριαρχούν  η ροκ, η πανκ και 
η μουσική του δρόμου. Εκεί γεννή-
θηκε και μεγάλωσε ο αυτοδίδακτος 
Alex Harvey ( 1935 – 1982). Στα 15 
του χρόνια εγκατέλειψε το σχολείο 
κι άρχισε να δουλεύει. Την εμπειρία 
του αυτή και την καθημερινότητα 
του δρόμου αποτυπώνει και στη 
μουσική του. Ένταση στον ήχο, 
αργκό στους στίχους, θεατρικότητα 
στην ερμηνεία και υπέρβαση των 
παραδοσιακών μουσικών κανόνων 
είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του 
συγκροτήματός του , των “The 
Sensational Alex Harvey Band”. 
Και, ακόμη, έντονη σκοτσέζικη 
προφορά! Ένα λαμπρό παράδειγμα 
για τη σημασία της αφοσίωσης 
στην τέχνη και στην προσωπική 
έμπνευση, ακόμα και απορρίπο-
ντας την πεπατημένη.

Βρισκόμαστε στη Σκοτία. Εδιμ-
βούργο. Καλαίσθητο, περιποιημένο, 
αριστοκρατικό, κοσμοπολίτικο. 
Κυριαρχεί η διανόηση, η ποίηση, 
γενικότερα η άνθηση του πνεύμα-
τος. Εκεί γεννήθηκε ο Mike Scott 
(το 1958). Ήδη από το σχολείο του 
έκανε μαθήματα μουσικής και 
συμμετείχε στα σχολικά συγκροτή-
ματα. Συνέχισε τις σπουδές του στο 
πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, με 
αγγλική φιλολογία και φιλοσοφία. 
Οι καλλιτεχνικές του ανησυχίες 
δημιούργησαν το 1983 τους 
Waterboys, μέσω των οποίων μπό-
ρεσε να υλοποιήσει την πληθώρα 
των μουσικών του ιδεών. Χωρίς να 
απομακρύνεται από την μουσική 
του τόπου του και την κέλτικη 

παράδοση, έχει παρουσιάσει έργα 
ροκ, τζαζ, φολκ κά, ενώ οι στίχοι 
του είθισται να έχουν αναφορές 
στη μυθολογία, τον ανιμισμό, αλλά 
και μεγάλους διανοούμενους και 
καλλιτέχνες. Ένα λαμπρό παρά-
δειγμα για τη σημασία της γνώσης 
της παράδοσης και της ιστορίας 
προκειμένου να δημιουργηθεί κάτι 
μεγαλειώδες και συνάμα σύγχρονο. 
Θοδωρής Ηλιόπουλος

Ο «αυτοδίδακτος και επα-
ναυτοδίδακτος» κύριος 
Django Reinhardt
Ο μεγάλος τσιγγάνος του swing δεν 
ήταν ούτε ακριβώς αυτοδίδακτος, 
αλλά και ούτε ακριβώς σπουδαγμέ-
νος. Μουσική έμαθε από συγγενείς 
του που ήταν δεξιοτέχνες της 
τσιγγάνικης μουσικής.  Στα δώδεκα 
ήξερε να παίζει βιολί, ενώ αργότερα 
αλλαξοπίστησε προς την μεριά του 
banjo και εν τέλει της κιθάρας. Στα 
δεκαοχτώ του, χάνει δύο δάχτυλα 
σε φωτιά. Παρά τους φόβους των 
γιατρών μπορεί να ξαναπαίξει 
κιθάρα, αφού αναπτύσσει μια νέα 
τεχνική παιξήματος. Γνωρίζει τότε 
και την τζαζ, και όταν συνεντιέται 
με τον βιολιστή Stephan Grapelli 
ένα νέο είδος μουσικής γεννιέται. 
Το swing. Χαρακτηριστικό του ήχου 
του Reinhardt : Εξωγήινο παίξιμο 
στην κιθάρα και εθιστικά γρήγοροι 
ρυθμοί.

Ο «όχι ακριβώς σπουδαγμέ-
νος» Chick Corea
Ο Chick Corea εξερευνούσε τον 
κόσμο της μουσικής μόνος του, 
παρέα με ένα πιάνο. Γρήγορα όμως 
ζήτησε τη βοήθεια του μέντορα 
του, κλασσικού πιανίστα Salvatore 
Sullo, και έμαθε πως διαβάζει ακι να 
γράφει ο ίδιος συνθέσεις. Με την 
βοήθεια του πατέρα του, μαθαίνει 
ντραμς, και ξεκινά τις πρώτες του 
συναυλίες. Ώντας ήδη στον τρελό 
κόσμο της bebop, κάνει συνεργασί-
ες με άτομα από όλο το φάσμα της 
τζαζ. Αυτό όμως που θα τον αλλάξει 
είναι η γνωριμία με τον Miles Davis. 
Μαζί θα κάνουν το ιστορικό Bitches 
Brew και το μυαλό θα μεταλλαχτεί 
σε  έναν αυτοσχεδιαστικό μουσικό 
υπερεγκέφαλο. Χαρακτηριστικά του  
Corea: Οι αυτοσχεδιαστικές συναυ-
λίες (δεν παίζει ποτέ κομμάτια του 
δίσκου, αλλά αυτοσχεδιάζει επί δύο 
ώρες), η τρελή μίξη της τζαζ με ότι 
άλλη μουσική υπάρχει.
Νίκος Κοκκάλης

Miriam Makeba
Όχι τυχαία, καθόλου υπερβολικά, η Mama Africa. Η μητέρα της Αφρικής, 
της μουσικής και ηθικής παράδοσής της. Χωρίς μουσικές σπουδές στο 
ενεργητικό της, ξεκινά τη μύησή της στη South African Jazz, το 1950, 
όταν τραγουδά για πρώτη φορά στους Manhattan Brothers. Συνεχίζει την 
πορεία της αυτόνομη. Πολίτης του κόσμου, αλλά όχι της πατρίδας της, από 
την οποία έχασε το δικαίωμα εισόδου, αγωνίζεται μέσα από τη μουσική και 
τη δράση της για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφρικανών στο Apartheid. 
Το άλμπουμ της An evening with Belafonte/Makeba, ήταν το πρώτο που 
εισήγαγε αυθεντικά Zulu, Sotho και Swahili τραγούδια στη διεθνή μουσική 
σκηνή.

Fela Kuti
Αφρικανός μουσικός με πολιτική συνείδηση. Το βιογραφικό του αριθμεί 
σπουδές μουσικής στο Trinity College του Λονδίνου, γνώση σαξόφωνου, 
πιάνου, τρομπέτας, ηλεκτρικής κιθάρας, ραδιοφωνικής παραγωγής. Με 
επιρροές νιγηριανής highlife, jazz, funk και παραδοσιακούς δυτικοαφρι-
κανικούς ρυθμούς, ανακαλύπτει μια νέα μουσική κατεύθυνση που ο ίδιος 
ονομάζει Afrobeat. Στις ΗΠΑ, γνωρίζει το Black Power Movement, το 
οποίο γίνεται μέρος των πεποιθήσεων και της μουσικής του. Το Zombie 
(1977), μεταφορά που χρησιμοποίησε για να περιγράψει τις μεθόδους 
του Νιγηριανού στρατού, γίνεται η αφορμή απεργιών και εξεγέρσεων του 
Αφρικανικού κόσμου, ο οποίος έρχεται σε σύγκρουση με την Κυβέρνηση.
Ιωάννα Γερακίδη

Νίκος Πορτοκάλογλου
Στη μια μεριά θα βάλω το Νίκο Πορ-
τοκάλογλου. Είναι αυτοδίδακτος 
τραγουδοποιός «δεύτερης γενιάς» 
καθώς, όπως ο ίδιος λέει, τα πρό-
τυπά του ήταν επίσης αυτοδίδαχτοι 
καλλιτέχνες. Δίνοντας μεγάλη 
σημασία στο χρόνο και τη δουλειά 
που αφιερώνει κανείς, αφήνει σε 
δεύτερη μοίρα το ταλέντο και την 
εκπαίδευση. Για τον ίδιο: «Για να 
γράψει κανείς καλά τραγούδια, οι 
μουσικές σπουδές είναι ελάχιστα 
ως καθόλου απαραίτητες». Για 
να διαφωνήσουμε, θα πρέπει να 
δεχτούμε πως δεν είναι «καλά τρα-
γούδια» τα  Ό,τι δε σε σκοτώνει, Θά-
λασσά μου σκοτεινή, Γίνε κομμάτια, 
Μετρώ τα κύματα, Να με προσέχεις 
και πολλά άλλα. Εγώ τον πιστεύω.

Αλκιβιάδης 
Κωνσταντόπουλος
Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος 
από την άλλη, είναι μια αντιδιαμε-
τρικά αλλιώτικη περίπτωση. Από 
μικρός διδάσκεται μουσική. Είναι 
απόφοιτος του τμήματος μουσικών 
σπουδών της φιλοσοφικής, έχει 
σπουδάσει βιολί, τρομπόνι και 
μαντολίνο ενώ ακόμα παίζει κιθάρα, 
πιάνο, ακορντεόν, φυσαρμόνικα, 
μπαγλαμά και δεν ξέρω αν ξεχνάω 
κάτι. Μια τελείως διαφορετική 
σχολή στο ελληνικό τραγούδι και 
ένας νεότερος τραγουδοποιός που 
ήδη μας έχει αφήσει εξαιρετικές 
δημιουργίες όπως Το τραγούδι του 
ουρανού, Μη μ’ αφήνεις σ’ αγαπάω.
Μενέλαος Γιαννόπουλος

Jim Morrison 
«Ο θάνατος θα συμβεί μία μόνο 
φορά. Δε θέλω να τον χάσω!», είχε 
δηλώσει ο Jim Morrison λίγο καιρό 
πρίν πεθάνει.. 
Γεννηθείς το Δεκέμβρη του 1943, 
από τους πιο χαρισματικούς καλ-
λιτέχνες και διαννοούμενους του 
αιώνα, ήταν παντελώς απαίδευτος 
μουσικά (!), παρότι όχι απλώς 
τραγούδαγε αλλά και συνέθετε, με 
τη βοήθεια των μουσικών γνώσεων 
της μπάντας του, τα πιο πολλά τρα-
γούδια του.  Σεξ, ποτό, ναρκωτικά, 
ποίηση, μουσική και δόξα είναι οι 
λέξεις που περιγράφουν καλύτερα 
τη ζωή του, και αυτό αντανακλάται 
και στην τέχνη του «Αν η ποίησή 
μου στοχεύει κάπου, αυτό είναι να 
τραβήξει τον κόσμο από τα στενά 
τους όρια μέσα στα οποία ζούν 
και βλέπουν»  Το στίγμα που έχει 
αφήσει τόσο στην τέχνη όσο και 
στον τρόπο σκέψης έχει να κάνει 
με την αναζήτηση της πλήρους 
ελευθερίας και του αυθορμητισμού. 
Πίστευε πως ακόμα και η ίδια η συ-
νείδηση είναι ένας φραγμός προς 
την πραγματικότητα. «Μη φοβάσαι 
να αφεθείς στην πλήρη ελευθερία. 
Ξεπέρνα τους φόβους σου. Η ώρα 
να διστάσεις έχει ήδη περάσει.»

Van Morrison
Van Morrison. Γεννήθηκε το 1945. 
Ζεί ακόμα. 
Ο περίφημος Van the Man, γεννή-
θηκε και μεγάλωσε στο Μπέλφαστ 
της Βόρειας Ιρλανδίας. Ξεκίνησε 
την μουσική του διαδρομή ως 
αυτοδίδακτος έφηβος με σημαντι-
κές μπλούζ επιρροές της εποχής, 
συμμετέχοντας σε συγκροτήματα 
και παίζοντας εδώ κι εκεί. Σε μικρή 

ηλικία, πήρε μαθήματα σαξοφώνου, 
φωνητικής και μουσικής παιδείας. 
Έκτοτε, και μέχρι σήμερα δε σταμά-
τησε να ασχολείται με τη μουσική, 
και να δημιουργεί δίκες του συνθέ-
σεις συνδυάζοντας τζαζ, μπλούζ, 
και φόλκ στοιχεία. 
Φώτης Ηλιόπουλος
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ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ 
ΚΟΚΚΙΝΗ 
ΓΡΑΜΜΗ

ζεις στο  μεταίχμιο...
αδυνατείς να ξεχωρίσεις το σωστό 
απ’ το λάθος...
μια δίνη σε συνεπαίρνει κάθε τόσο 
που ονειρεύεσαι και θαρρείς πως 
αναπνέεις μόνο και μόνο για να 
παραδίνεσαι στην ανεπαίσθητη 
παραφροσύνη που σε κυριεύει...
Αδύναμη γίνεται η σκέψη σου και 
τα όνειρα φαύλος κύκλος...
ό,τι κι αν επιδιώξεις γκρεμίζεται, και 
το γκρέμισμα είναι ακαριαίο...
το άκουσμά του στ’ αυτιά σου ηχεί 
εκκωφαντικά… 
με κάθε χτύπο του ρολογιού το 
τέλος πλησιάζει, το νιώθεις,
...φοβάσαι...
κλείνεις τα μάτια
όταν τα ξανανοίγεις όλα είναι...
ΚΟΚΚΙΝΑ...

Και ο ήρωας του Tennessee 
Williams μονολογεί:
Τσανς: Πριγκίπισσα, οι άνθρωποι 
του κόσμου τούτου δε χωρίζονται 
σε πλούσιους και φτωχούς ή σε 
καλούς και κακούς, αλλά σε κείνους 
που γνώρισαν ή γνωρίζουν την 
ηδονή στον έρωτα και σε κείνους 
που δεν την γνώρισαν, αλλά την 
αγναντεύουν από μακριά με ζήλια, 
άρρωστη ζήλια. Οι θεατές απ’ τη 
μια, οι πρωταγωνιστές απ’ την 
άλλη… Δε μιλάω για τη συνηθισμέ-
νη ηδονή ή την αγορασμένη, μιλάω 
για την μεγάλη ηδονή…
Πριγκίπισσα: Συνέχισε την ιστορία 
σου…
Βάλια Μαρκολέφα

ΑΤΙΤΛΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ.
ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ 
ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

Εφηβικό σώμα. Ερωτικό ένστικτο. 
Ερωτική έκρηξη. Και ικανοποίηση. 
Ομοφυλοφιλία. Αυτοκτονία. 
Άμβλωση. Τελικά ερωτική πράξη. 
Πόνος. Θάνατος. Η αλήθεια στο 
συμπλεγματικό περιβάλλον. Στο συ-
μπλεγματικό περιβάλλον του 1891, 
όταν ο Frank Wedekind, χρησιμο-
ποίησε μια τολμηρή προοπτική, για 
να δώσει την πραγματικότητά του. 

Στο συμπλεγματικό περιβάλλον του 
2008, που κάθε μορφή, ειλικρινούς 
ή όχι ερωτισμού, γύμνιας, σεξουα-
λικότητας, γίνεται αντικείμενο σχο-
λιασμού. Σε μία εποχή ρεαλισμού, ο 
Wedekind, εισάγει εξπρεσσιονιστι-
κή γραφή. Τη θέτει καθεστώς στο 
γερμανόφωνο χώρο. Δημιουργεί 
έργο συμπαντικό. Προδιαγράφει 
την καλλιτεχνική και πνευματική 
επανάσταση της Ευρώπης του 1910. 
Τροφοδοτεί μορφές και δαίμονες 
της απόλαυσης. Κορυφώνει τη 
δραματουργία του έργου του. Απο-
καλύπτει τη δραματουργία της ζωής 
του. Ο Βrecht, την επόμενη μέρα 
του θανάτου του, γράφει:
« Όπως ο Tolstoyκαι ο Stridberg, ο 
FrankWedekind, υπήρξε ένας από 
τους μεγάλους παιδαγωγούς της 
σύγχρονης Ευρώπης». Ακούγεται 
το Warm του VicChesnutt. 
Δε χωράει άλλο κόκκινο...
Ιωάννα Γερακίδη

ΓΥΝΑΙΚΑ

Είχαμε ντύσει τη Μήδεια θυμάμαι. 
Με ένα φόρεμα κόκκινο σαν το 
αίμα, όπως λέει και ο ποιητής. 
Βαθύ κόκκινο, έντονο. Όπως το 
αίμα που χύθηκε για μια εκδίκηση. 
Από μια γυναίκα που έμαθε να τα 
δίνει όλα. Για τον έρωτα. Που κι 
αυτός κόκκινος είναι. Γιατί ρέει 
στις φλέβες μας και γιατί από 
παιδιά ζωγραφίζαμε κόκκινες τις 
καρδιές. Η εκδίκηση που έφτασε 
στα άκρα, στην κόψη του νήματος, 
σαν τα νήματα που χρησιμοποιούμε 
στις πληγές που προσπαθούμε να 
κλείσουμε, χωρίς να τρέχει αίμα, 
γιατί το τραύμα χτυπάει μέσα μας. 
Μας σκίζει εσωτερικά. Σκοτώνεις το 
ίδιο σου το αίμα, για να εκδικηθείς 
το αίμα που μπλέχτηκε με το δικό 
σου. Φαύλοι κύκλοι. Δεν κλείνουν 
ποτέ. Ανακυκλώνονται. Κι εσύ, κόρη 
του  Ήλιου, πετάς στους ελληνικούς 
αιθέρες απογυμνωμένη πια από 
κάθε συναίσθημα, τυφλωμένη από 
άγρια πρωτόγονα ένστικτα, νεκρή 
εσωτερικά, χωρίς να κυλάει αίμα 
στις φλέβες σου. Πάγωσε. «Δε νιώ-
θω τίποτα πια. Είμαι ικανή για όλα», 
λες. Και σε καταλαβαίνω. Σε συμπο-
νώ. Γιατί είμαι κι εγώ, γυναίκα.
Τατιάνα Κίρχοφ

ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ  ΓΑΜΟΣ

Δεν ξέρω γιατί το κόκκινο είναι συ-
νυφασμένο με τα πιο έντονα συναι-
σθήματα του ανθρώπου – αγάπη, 
έρωτας, θυμός. Δεν ξέρω γιατί είναι 
ένα χρώμα που μας αναστατώνει 
τόσο. Ίσως επειδή θυμίζει τη φωτιά 
ή το αίμα – την ίδια μας τη ζωή εν 
τέλει.
Ένας λόγος παραπάνω για να 
θυμηθώ ένα διπλό φονικό και μια 
χαροκαμένη μάνα, που όσα έχει 
μέσα της μοιάζουν με ηφαίστειο 
που βρυχάται (κόκκινο κι αυτό 
– δεν είναι τυχαίο). Μιλώ  για το 
Ματωμένο Γάμο του Λόρκα.  Ίσως 
να φταίει που το είδα κάποτε στο 
χωριό μου, με φόντο τη θάλασσα 
(ταραχώδης; - δε θυμάμαι. Σίγουρα 
πάντως γεμάτη ένταση), και έτσι ο 
πόνος της μάνας καρφώθηκε στο 

μυαλό μου πιο έντονος, μαζί με το 
κοκκινισμένο φόρεμα της νύφης. Ο 
έρωτας μου καρφώθηκε στο μυαλό, 
και το γεμάτο πάθος παιχνίδι των 
εραστών  στο δάσος, λίγο πριν 
το φονικό. Η ιστορία αυτή έχει τα 
πάντα. Ό,τι  υπαρχει  κόκκινο το έχει 
– είναι ολόκληρη κόκκινη.

Έπαιξε με το συναισθητικό εαυτό 
της η Βελώνα Βασιλική

ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Πόσο πιο κλισέ; Κι όμως συνειρμικά 
δεν σταματάει να εμφανίζεται 
μπροστά μου παρά μόνο η εικόνα 
της παράστασης Ο θάνατος του 
Δαντόν σε σκηνοθεσία Στάθη 
Λιβαθινού. Θέλεις το κόκκινο στα 
κουστούμια των ηθοποιών, όπου 
σε συνδυασμό με το λευκό και το 

μπλε συναπαρτίζουν τα χρώματα 
της γαλλικής σημαίας, θέλεις τα πο-
λύχρωμα ξεσκισμένα αποκόμματα 
από τις εφημερίδες, θέλεις την όλη 
επαναστατική ατμόσφαιρα που σε 
τυλίγει καθ’ όλη τη διάρκεια της πα-
ράστασης... διαλέγεις και παίρνεις. 
Σε κάθε περίπτωση, ένα έργο που 
βασίζεται στην ιδεολογική αντιπα-
ράθεση των μεγάλων πρωτεργατών 
της Γαλλικής Επανάστασης, του Δα-
ντόν και του Ροβεσπιέρου, με την 
αμεσότητα στην εξέλιξη των πραγ-
μάτων και την τραγική διαπίστωση 
της ματαιότητας  θεμελιωδών αρ-
χών αλλά και της ίδιας της ύπαρξης 
μπροστά στις ιστορικές εξελίξεις, 
σε εισάγει σε έναν κόσμο ριζοσπα-
στικών φιλοσοφικών μηνυμάτων με 
επίκεντρο τις πολιτικές εξελίξεις, 
τα κίνητρα και τις πεποιθήσεις του 
ίδιου του λαού. Το πρώτο θεατρικό 
έργο του Georg Bichner σε φόντο 
έντονα κόκκινο!
Ειρήνη Κοντογιάννη

ΟΠΟΙΟΣ ΔΕ ΘΕΛΕΙ 
ΝΑ ΘΥΜΩΣΕΙ, 
ΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ ΚΟΚΚΙΝΙΖΕΙ! 

Συνήθως έμφαση δίδεται στο σινε-
μά. Στη φωτογραφία. Έχει να κάνει 
με το φωτισμό της εικόνας. Στο 
θέατρο, άλλωστε, δεν είσαι περιο-
ρισμένος να κοιτάξεις στην οθόνη 
και να δεις το πλάνο που έφτιαξε ο 
σκηνοθέτης. Γυρνάς το βλέμμα σου 
εδώ, εκεί, παρακεί. Πόσο κόκκινο 
να υπάρχει, πια; Κι όμως!  Ένας κόκ-
κινος φωτισμός, ακόμα και αν δε δι-
αχυθεί σε όλη τη θεατρική αίθουσα, 
ακόμα και αν μόνο τονίσει ένα κομ-
μάτι – ή το σύνολο – της σκηνής, 
μπορεί να αρκέσει να δημιουργήσει 
ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα ανάλογη 

και ανάλογη αναλόγως της 
ποιότητας του χρώματος. Όλα 
τα παραπάνω ισχύουν φυσικά 
και για το μπλε. Και το κίτρινο, 
ή το πράσινο, ή το λευκό. Οι 
συμβολισμοί, βέβαια, είναι 
διαφορετικοί. Μυστηριώδης 
μυστικοπάθεια, αισθησια-
σμός, ενοχή, απαγόρευση και 
πολλά άλλα θέλουν κόκκινο! 
Τουλάχιστον τείνουν προς 
αυτό. Άλλωστε, και την αυ-
λαία κόκκινη την έχουμε στο 
μυαλό μας όλοι!  Ίσως και το 
θέατρο να το έχουμε κόκκινο 
στο νου μας (οι θέσεις, τα χα-
λιά στους διαδρόμους κλπ), 
μάλλον ως απόηχο της επο-
χής της χλιδής της θεατρικής 
σκηνής, οπότε κάθε παράστα-
ση ήταν κοσμικό γεγονός και 
οι ηθοποιοί ήταν ημίθεοι κι αν 
σου μιλούσαν κοκκίνιζες από 
ντροπή. 
Θοδωρής Ηλιόπουλος 

RED. JOHN LOGAN 2

Φανταστείτε μια θεατρική παρά-
σταση βασισμένη στο χρώμα. Το 
κείμενο σε προδιαθέτει από τον 
τίτλο, μονολεκτικός, συναισθητικά 

αντιληπτός, η λέξει 
φέρνει την εικόνα 
του χρώματος, τον 
ήχο του πινέλου που 
χτυπά. Οι κινήσεις 
των δύο ηθοποιών 
–ο ζωγράφος και 
ο βοηθός του– 
περιορίζονται 
στο ελάχιστο, τα 
συναισθήματα των 
θεατών υπαγορεύο-
νται κατά κύριο από 
τους τεράστιους 
κόκκινους καμβάδες 
του σκηνογραφικού 
background. Ως 
ψυχανάλυση της αν-
θρώπινης ψυχής που 
καλλιτεχνεί μπορεί 
να συνοψιστεί το 
θεατρικό έργο Red, 
γραμμένο για τη 
ζωή του διάσημου 
ζωγράφου Mark 
Rothko. Ψυχανα-
λυτικό εργαλείο εν 
προκειμένω το κόκκινο χρώμα, η 
απλούστερη φόρμα μετάδοσης 
συναισθημάτων, πεμπτουσία της 
ώριμης φάσης του Rothko και 
αλήθεια που λαμβάνει υπόψη ο 

σεναριογράφος Logan. Οι παραστά-
σεις του έργου στο Μπρόντγουεϊ 
μετέφεραν επί σκηνής ένα «οπτικό 
δράμα»: την αναμέτρηση των δύο 
ζωγράφων –με πλάτες γυρισμένες 
στο θεατή- αφενός με το υλικό 
απέναντί τους, αφετέρου με τους 
εαυτούς τους. «Μόνο και κυρίως το 
χρώμα μπορεί να εγείρει με τόσο 
απλό τρόπο τόσο δυνατά συναισθή-
ματα, τραγωδία, έκσταση, καταδίκη, 
πάθος», έλεγε ο Rothko, και το Red 
πετυχαίνει ακριβώς αυτό.
Ιωάννα Σαράντη

«Ξέρω ότι μια μέρα το μαύρο θα 
καταπιεί το κόκκινο»:  Ίσως μια από 
τις φράσεις που θα μπορούσαν να 
περιγράψουν τη ζωή και το έργο 
του Μark Rothko. Σαράντα χρόνια 
μετά τον θάνατό του αμερικανού 
ζωγράφου (ενός από του σημα-
ντικότερους του 20ου αιώνα), το 
θεατρικό έργο του John Logan Red 
(Κόκκινο) επιχειρεί να φωτίσει την 
προσωπικότητα και τη σκέψη του 
από σκηνής. Tο βραβευμένο με 
έξι βραβεία Tony (μεταξύ άλλων: 
καλύτερου θεατρικού έργου για το 
2010), έκανε πρεμιέρα το 2009 στο 
DonmarWarehouse του Λονδίνου, 
αποτελώντας εκτός από καλλιτε-
χνική και μία από τις πιο εμπορικές 
επιτυχίες της χρονιάς. Ο Logan δεν 
επιχειρεί μια πιστή αντιγραφή του 
καλλιτέχνη, αλλά εστιάζει κυρίως 
στον ψυχισμό του. Σε μια εποχή 
όπου ο κόσμος γέρνει και γκρεμί-
ζεται , ο συγγραφέας μιλά όχι μόνο 
για την τέχνη και την εξαγορά της, 
αλλά και για την αέναη συναλλαγή 
συνείδησης και χρήματος.
Αντώνης Μπαλλής

Επιμέλεια: Ιωάννα Γερακίδη

ΘΕΑΤΡΟ 
ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ

Τέλος. Θάνατος. Εκδίκηση. Τραύμα. Ενοχή.  Απαγόρευση. Ηδονή. Ζήλια. 
Αισθησιασμός. Απόλαυση. Πάθος. Έρωτας. Και ερωτισμός. Αίσθηση. Και 
συναίσθηση.  Φωτιά. Επανάσταση. Γέννηση.

Tom De Freston

Iris Van Dongen
OBEY

Rothko
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Φαινομενικά χωρίς ιδιαίτερο λόγο 
ή πρόκληση, η κοπέλα που τα 
ξεκίνησε όλα άρχισε να χορεύει 
σε έναν τρελό ρυθμό στη πλατεία 
Συντάγματος μπροστά ακριβώς 
από την έξοδο του μετρό. Χέρια, 

πόδια, στήθος, γοφοί, κεφάλι και 
μαλλιά σαν αυτόβουλα χόρευαν 
το καθένα στο δικό του tempo. 
Ήταν σαν να άκουγε παράλληλα 
στο κεφάλι της το Blue (da ba dee) 
από Eiffel 65, το blablabla από Gigi 

D’agostino και το Surfin bird από 
Trashmen και να την ανάγκαζε μία 
ανώτερη δύναμη να υπακούει στο 
ρυθμό. Γρήγορα την μιμήθηκε μία 
παρέα από 15χρονα που βρήκαν 
ευκαιρία να χορέψουν το νέο 

τραγούδι της Φουρέιρα. Ο κου-
λουρτζής στο θέαμα αυτό άρχισε 
να χορεύει το Εat some more από 
Alice Cooper και να εκσφενδονίζει 
τα κουλούρια του με μανία προς 
τους ανθρώπους. Κάτι ηλικιωμένοι 

στα παγκάκια δεξιά σηκώθηκαν 
και ξεκίνησαν σαν 20άρηδες να 
χορεύουν Let’s Twist Again. Τους 
ακολούθησαν και οι σαραντάρες 
μανάδες πήραν τα μωρά στα χέρια, 
πέταξαν τα καρότσια, και ενώθη-

καν με την φρενίτιδα γύρω τους 
χορεύοντας Στην παλιά Ντισκοτέκ.
Με το πέρας μίας ώρας το 
γκρουπ είχε καταλάβει τη πλατεία 
Συντάγματος και συνέχιζε την 
επέκταση του ως τη Βουλή και την 
Ερμού. Προς τη Βουλή, πάνω στη 
λεωφόρο Αμαλίας επικρατούσε 
πανζουρλισμός καθώς οι τζιβανά-
τοι και τα reggae λικνίσματα τους 
έδιναν τη δικιά τους μάχη απέναντι 
στα άψυχα μεταλλικά τέρατα και 
τους οργισμένους τους οδηγούς. 
Γρήγορα όμως κέρδισαν καθώς 
οι οδηγοί δεν μπορούσαν να 
αντισταθούν στην επιδημία χορού 
και κατέληγαν να χορεύουν πάνω 
στα αυτοκίνητά τους ό,τι έπαιζε 
προηγουμένως το ράδιο τους. Λυσ-
σασμένες βρισιές μετατρέπονταν 
σε άλαλους μανιακούς χορούς. 
Το κίνημα έφτασε μέχρι και τους 
τσολιάδες που σαν τα gargoyle από 
τον Κουασιμόδο πήραν πνοή και 
άρχισαν να παρελαύνουν ρυθμικά 
σε μία ευθεία γραμμή. Από την 
άλλη μεριά οι trendy πολίτες της 
Ελλάδος με τα νεοαποκτηθέντα 
Dolce & Gabanna γυαλιά και τις 
πέμπτες κόκκινες γόβες για τη 
γκαρνταρόμπα επιδίδονταν σε 
Αkon, Βritney, Μadonna, Lady 
Gaga και άλλα μουσικά τέρατα της 
εποχής.
Με αργό αλλά σταθερό ρυθμό η 
αρρώστια έφτασε ως και τα Εξάρ-
χεια όπου τα πράγματα παραδόξως 
αγρίεψαν. Αντί για reggae, hasta la 
victoria siempre, Ska-P και άλλες 
τέτοιες στερεοτυπικά παραδοσια-
κές εξαρχιώτικες μελωδίες γρήγο-
ρα εξαπλώθηκε ένα διαφορετικό 
είδος χορού. Με μπροστάρηδες 
τους θαμώνες του «Underground» 
οι Rage against the Machine, οι 
Iron Maiden, οι Disturbed και οι 
Cannibal Corpse επικράτησαν στο 
κεφάλι και τα πόδια κάθε εξαρ-
χιώτη με το αποτέλεσμα να είναι 
τρομακτικό. Κεφάλια κουτούλαγαν 
με μένος, κλωτσιές έφευγαν 
αβέρτα προς πάσα κατεύθυνση και 

το αίμα έρρεε άφθονο. Tο μαγαζί 
«Dasein» ανατινάχτηκε από φανς 
των Metallica επειδή πάνω στη 
παράνοια τους αντί για «Dasein» 
διάβασαν «darling» .Τα Εξάρχεια 
είχαν μετατραπεί σε ένα μεγάλο 
hardcore mosh-pit. Άνθρωποι 
δίχως υπομονή πήδαγαν από το 
μπαλκόνι τους χορεύοντας για 
να ενωθούν όσο το δυνατόν πιο 
γρήγορα με το πλήθος. Οι γάτες 
λικνίζονταν η μία πάνω στην άλλη 
λες και βλέπεις λεσβιακό των 
t.A.T.u και ο μπόγιας κυνήγαγε τα 
σκυλιά του δρόμου χορεύοντας το 
Who let the dogs out. Με το πέρας 
12 ωρών ολόκληρο το κέντρο είχε 
μολυνθεί από το Γκάζι μέχρι και 
το Γκύζη ενώ σε όλες τις μεγάλες 
λεωφόρους ο λαός χόρευε Baby 
you can drive my car. Η επέκταση 
πλέον γινόταν μαζικά. Μία και μόνο 
ματιά του μαινόμενου πλήθους 
αρκούσε για να προσηλυτίσει τον 
οποιονδήποτε. Η κατάσταση ήταν 
ανεξέλεγκτη. Στο Περιστέρι και τις 
συναφείς περιοχές οι κάγκουρες 
με μπροστάρη τον Μήτρογλου έχα-
ναν όλοι το πιο σημαντικό σημείο 
του «σώματος» τους από το πολύ 
χορό: τα «Αrnette» γυαλιά τους. 
Οι clubόβιοι σαν ζόμπι έψαχναν 
μανιωδώς τον θεό τους τον David 
Guetta με τις πληροφορίες πως 
το λημέρι του βρίσκεται στο Ιn 
my bedroom να ελέγχονται ως 
ανακριβείς.

Η κυβέρνηση είχε φτάσει στα 
όρια της. Είχαν ήδη περάσει 4 
μέρες και το 70% του κόσμου της 
πρωτεύουσας βρισκόταν σε αυτό 
τον αέναο χορευτικό κλοιό δίχως 
αρχή και τέλος. Πέραν του θανάτου 
των ηλικιωμένων από καρδιακές 
προσβολές τίποτα άλλο καλό δεν 
συνόδευε την τρέλα αυτή. Μπα-
χαλάκηδες και λοιποί εγκληματίες 
είχαν πάρει το πάπλωμα τους και 
σαν φρεσκοχωρισμένες έφηβες 
έριχναν το κλάμα της ζωής τους 
στα σκαλάκια του Συντάγματος 

στο δρόμο που χάραξαν οι emo. Η 
χώρα είχε παραλύσει. Κάτι έπρεπε 
να κάνουν λοιπόν και γι΄αυτό έστει-
λαν τους ματατζήδες να μοιράσουν 
πόνο. Κατά χιλιάδες έφτασαν με 
αλεξίσφαιρα, πανοπλίες, ασπίδες, 
χειροβομβίδες και γενικά όλο τον 
εξοπλισμό του Action-Man ! Στις 
πρώτες γκλοπιές όμως που έριξαν 
κάτι απίστευτο συνέβη. Ένας-ένας 
όλοι οι ματατζήδες έβγαλαν τα 
ρούχα τους, πέταξαν κάτω τις 
ασπίδες τους και ξεκίνησαν να 
χορεύουν με τα στρινγκάκια 
τους I’ m a barbie girl, Dancing 
Queen και I will survive! Εν τέλει 
οργανώθηκαν και σχημάτισαν το 
μεγαλύτερο Y-M-C-A που έχει δει 
η ανθρωπότητα, ακριβώς μπροστά 
από την έκθαμβη Βουλή!
Αυτά είναι ότι ξέρουμε για τις 4 
πρώτες μέρες της πανδημίας που 
επικρατεί εκεί πάνω από εμάς τους 
22 επιζώντες που κρυβόμαστε στο 
υπόγειο του Βασιλόπουλου τις 3 
τελευταίες μέρες προσπαθώντας 
να επιβιώσουμε. Ό,τι και αν είναι 
αυτό το πράγμα υποχρεώνει τον 
πραγματικό εαυτό του καθενός 
να εξωτερικεύεται με τον χορό 
και την μουσική. Πρέπει να είναι 
κάποιος αδιανόητα παράξενος ιός 
καθώς το ενδεχόμενο να χορεύει 
όλη η Αθήνα για να σταματήσει 
επιτέλους ο καύσωνας σαν τους 
Ινδιάνους κρίνεται ως ανεπαρκές. 
Εμείς προσωπικά φαίνεται πως 
έχουμε ανοσία για κάποιο λόγο με 
εξαίρεση 2 κοριτσάκια της ομάδας 
που δεν έχουν σταματήσει να 
χορεύουν «Mazoo and the zoo». 
Ανησυχούμε για την υγεία τους και 
το ενδεχόμενο να πάθουν υπερκό-
πωση. Στο σκισμένο αυτό τετράδιο 
θα καταγράφουμε τις εμπειρίες 
μας με την ελπίδα κάποια μέρα να 
μπορέσουμε να μοιραστούμε τα 
βιώματα μας. 

(Το κείμενο είναι εμπνευσμένο από 
την επιδημία χορού που λένε πως 
συνέβη το 1518 στο Στρασβούργο.)

Dancing Pleague     in Athens cityΤου Νίκου Νακόπουλου
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ΓΡΑΦΕΣ

Τεχνολογία και Διάστημα
Μπορεί η «λογοτεχνία επιστημονι-
κής φαντασίας» να θεωρείται ένα 
υποδεέστερο είδος έκφρασης, 
στην πραγματικότητα όμως είναι 
μια ειδική μορφή με δικά της 
πολύπλοκα σύμβολα. Τα μοτίβα που 
παρατηρούνται στην επιστημονική 
φαντασία (γεγονότα σε μελλοντικό 
χρόνο, διαστημικές περιπέτειες), 
συνδέονται άμεσα με τον αρχέγονο 
φόβο του ανθρώπου να κατανοήσει 
την φύση καθώς και την κοινωνική 
πραγματικότητα που τον περιβάλ-
λει. Από τον Φρανκεστάιν της Mary 
Shelley και τον Δράκουλα του Bram 

Stoker, μέχρι τα «φανταστικά» 
ταξίδια του Jules Verne και την Νέα 
Ατλαντίδα του Francis Bacon, η 
στροφή αυτή προς το «φανταστι-
κό», συνδέεται άμεσα με τις εκάστο-
τε κοινωνικοπολιτικές αναταραχές 
που λαμβάνουν χώρα καθώς και με 
τις επιστημονικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις. Εντέλει, η λογοτεχνία 
επιστημονικής φαντασίας δεν είναι 
τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια 
να δημιουργηθεί μια άλλη πραγ-
ματικότητα που θα υπονομεύει την 
υπάρχουσα. Έτσι ταυτόχρονα, πα-
ρουσιάζονται και τα χαρακτηριστικά 
της κοινωνίας παρουσιασμένα μέσα 

από ένα παραμορφωτικό κάτοπτρο 
που αναδεικνύει όλες τις πρωτό-
γονες ανασφάλειες και φοβίες του 
ανθρώπου.   
Δήμητρα Γκίτσα 

Κάστρα και Δράκοι
Ένα είδος που αναπτύχθηκε κοντά 
στη sci-fi  λογοτεχνία, είναι η λεγό-
μενη fantasy!
Άνθρωπος που την καθιέρωσε  στη 
σημερινή της μορφή, ο τεράστιος 
Tolkien (ναι, δηλώνω huge fan!) , 
ενώ  χόμπιτ, ξωτικά, μάγοι, ορκς, 
νάνοι, χαλφινγκς και άλλα φαντα-
στικά πλάσματα αποτελούν το υλικό 

του κόσμου του. Ο καθένας μιλά  τη 
δική του γλώσσα, κ όλοι έχουν ιστο-
ρική-γεωγραφική συνέπεια με τις 
υπόλοιπους - πάντα με  προσοχή ως 
τη λεπτομέρεια! Ο Tolkien, έπειτα 
κι από την εμπορική του επιτυχία 
βέβαια, όρισε στην ουσία τη λογο-
τεχνία αυτή,  η οποία  μπήκε για τα 
καλά στην ποπ κουλτούρα και ξε-
πέρασε τη ρετσινιά του «παιδικού» 
ή του παραμυθιού. Άρχισαν   να 
εμφανίζονται παιχνίδια τύπου RPG 
με ευθείς αναφορές σε αυτή, ται-
νίες και κόμικς.  Από το Dungeons 
and Dragons και  το Dragonlance, 
μέχρι  σήμερα με τα άπειρα RPG 
παιχνίδια φαντασίας, και από τον 

Lord Dunsany μέχρι  τη 
Rowling, τον Gaiman αλλά και 
τον Burton (γιατί όχι;) το είδος 
έχει πλέον καθιερωθεί και 
απενοχοποιηθεί πλήρως.
Βασιλική Βελώνα

Φονικά και Πλεκτάνες
Μυστήριο και σασπένς. Φόνοι 
υπό εχεμύθεια, μυστικά, ζωές 
καλά κρυμμένες πίσω από νε-
όπλουτους νεαρούς υπεράνω 
πάσης υποψίας (;), σατανικές 
καλλονές που η όψη τους 
δεν προδιαθέτει αρνητικές 
σκέψεις για αυτές, καμα-
ριέρες, μάγειροι, κηπουροί, 
έρωτες, φόνοι, δηλητήρια, 
αυτοκτονίες. Το αστυνομικό 
μυθιστόρημα ποτισμένο από 
ίντριγκες, πάθη, ιστορίες του 
παρελθόντος που ξαναζωντα-
νεύουν και στοιχειώνουν το 
παρόν, ερωτικά πάθη, φόνους 
από ζήλεια και εκδίκηση 
ζωντανεύει τη φαντασία και κρατάει 
άσβηστο το ενδιαφέρον μέχρι τις 
τελευταίες σελίδες της αποκάλυψης 
του δολοφόνου. Η βασίλισσα του 
αστυνομικού μυθιστορήματος 
Agatha Christie έχει συνθέσει ένα 
ιδιόμορφο στυλ προβολής των 
σκοτεινών υποθέσεων της, τοποθε-
τημένων στην αγγλική επαρχία του 
περασμένου αιώνα με λύτες των 
πολύπλοκων μυστηρίων το Βέλγο 
ντεντέκτιβ με την αστεία όψη, Ηρα-
κλή Πουαρό και την καλοκάγαθη 
γριούλα που πλέκει και φλυαρεί 
δήθεν αδιάφορα, τη μις Μαρπλ. Οι 
υποθέσεις εκτυλίσσονται με τόση 
χειρουργική ακρίβεια, τόση μαε-
στρία στην περιπλοκή της υπόθεσης 
από νέα στοιχεία που συνεχώς 
βγαίνουν στο προσκήνιο, που δεν 
μπορείς παρά να υποταχθείς στις 
σελίδες και να διαβάσεις μέχρι την 
αποκάλυψη του δολοφόνου. 
Τατιάνα Κίρχοφ 

Τρόμος κι Ατμόσφαιρα
«Συχνά παραδίνομαι σε παράξενες 
φαντασίες, αλλά ποτέ δεν καταντώ 
να τις θεωρήσω αληθινές». H.P. 

Lovecraft. Οπιομανής, συγγραφέας 
και, μέσα σ’ όλα, αντισημίτης. Η 
τέχνη του; Δεν είναι απλά η συγγρα-
φή. Είναι η γλωσσική μαεστρία, η  
δεξιοτεχνία καταγραφής και ενσάρ-
κωσης του Σκοταδιού σε λέξεις! Δε 
συνεπαίρνει τον αναγνώστη τόσο 
με την υπόθεση, όσο με την άψογη 
χρήση του λόγου και περιγραφές 
που εντάσσουν σε μια ατμόσφαιρα 
απόλυτου τρόμου και αφόρητης 
παράλυσης, ενώ ο εθισμός στα προ-
αναφερθέντα συναισθήματα είναι 
αναπόφευκτος. 
Αν, τώρα, το κάλεσμα του παιδιού 
μέσα σας ακούγεται σαν μια αλλό-
κοσμη ηχώ περασμένων για τα καλά 
χρόνων, τότε μια γλυκιά επιστροφή 
θα είναι το βιβλίο της αγαπημένης 
Κίρα Σίνου, Η Νύχτα των Καλικατζά-
ρων.  Συστήνω να διαβαστεί τις χρι-
στουγεννιάτικες νύχτες , με χαμηλό 
φωτισμό και ζεστό πάπλωμα, καθώς 
και ένα ρούχο που μυρίζει μαμά, 
ώστε να νιώθετε ασφαλείς, όταν 
μέσα από τις λέξεις θα ξετυλίγονται 
παιδικοί φόβοι και λησμονημένες 
μνήμες αγωνίας. 
Πολύτιμη Μητσάκου  

Μικρό Χρονικό Παρεξηγήσεων

2ος αι. μ.Χ. • Αληθής Ιστορία- Λουκιανός
1818 • Φράνκενσταϊν- Μαίρη Σέλεϊ
1843 • Η Μαύρη Γάτα- Έντγκαρ Άλαν Πόε
1870 • 20.000 Λεύγες Κάτω από τη 
Θάλασσα-  Ιούλιος Βερν
1886 • Δρ. Τζέκυλ & Κύριος Χάυντ- 
Στήβενσον
1890 • Το Σημάδι των Τεσσάρων (Σέρλοκ 
Χολμς)- Άρθουρ Κόναν Ντόυλ
1898 • Ο Πόλεμος των Κόσμων- Χ.Τζ. Ουέλς
1924 • Η Κόρη του Βασιλιά της Χώρας των 

Ξωτικών- Λόρδος Ντάνσανι
1928 • Το Κάλεσμα του Κθούλου- Χ. Π. 
Λάβκραφτ
1938 • Ο Άνθρωπος που  Έβλεπε τα Τρένα 
να Περνούν- Ζωρζ Σιμενόν
1950 • Εγώ, το Ρομπότ – Ισαάκ Ασίμοφ
1953 •  Έγκλημα στο Κολωνάκι- Γιάννης 
Μαρής
1954-1955 • Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών- 
Τόλκιν
1968 • Το Ηλεκτρικό Πρόβατο- Φίλιπ Ντικ 
(στο οποίο βασίστηκε η ταινία Blade 
Runner)

1969 • To Αριστερό Χέρι του Σκοταδιού- 
Ούρσουλα Κ. Λε Γκεν
1967 • Το Μωρό της Ρόζμαρι- Ίρα Λέβιν
1979 • Η Ματωμένη Κάμαρα και Άλλες 
Ιστορίες- Άντζελα Κάρτερ
1979 • Γυρίστε το Γαλαξία με Ωτοστόπ- 
Ντάγκλας Άνταμς
1998-2000 • Οι Έμποροι των Θαλασσών- 
Ρόμπιν Χομπ
2001 • American Gods- Νιλ Γκάιμαν
2011 • Η Πόλη και η Πόλη- Τσάινα Μιέβιλ

Ανδρομάχη Κοκκινού

Χρόνια τώρα, κρύβονται σε φθηνές εκδόσεις με χαρτονένια εξώφυλλα. 
Πλασάρονται ως σελίδες για να περνάς την ώρα σου, περιπέτειες σε μα-
κρινούς γαλαξίες, σκιερά δάση, κάστρα ψηλά που αγγίζουν τα σύννεφα, 
μυστήριο και φαντασία. Οι δύσπιστοι ακόμη αναρωτιούνται και παιδεύονται. 
Ποιο το βαθύτερό τους νόημα; Έχουν τελικά οποιοδήποτε νόημα; Ωιμέ, ποιο 
το νόημα της ζωής; Οι μυημένοι γνωρίζουν την απάντηση. 42*

* για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο αξιόπιστο εγχειρίδιο Γυρίστε το Γαλαξία 
με Ωτοστόπ.  Επιμέλεια: Ανδρομάχη Κοκκινού

Παρεξηγημένη 
Λογοτεχνία

Tales of …Misery 
and Imagination 
(εκμυστηρεύ-
σεις)
Ατμοσφαιρικός. 
Ένας αδιάκοπος 
έρωτας με το μυ-
στήριο. Απρόσμε-
νος επισκέπτης 
στη ζωή μου. 
Πατέρας της 
μοντέρνας 
αστυνομικής 
λογοτεχνίας. Εμμονή με 
τον ίδιο τον θάνατο. Πηγή έμπνευ-
σης. Η ζωή του τραγική, ένα άλυτο 
μυστήριο όπως ακριβώς και τα έργα 
του. Αλλά όχι. Δε μένουν άλυτα. 
Έχουν τέλος. Και αυτό είναι πάντοτε 
τραγικό. Τραγικό ίσως όχι για όλους 
αλλά για κάποιο συγκεκριμένο 
χαρακτήρα. Αυτός που με έμαθε να 
αποδεχτώ και να αγαπήσω περισσό-
τερο τον «κακό» μου εαυτό, αυτόν 
που κάνεις τα στραβά μάτια και 
εγωιστικά τον μάχεσαι για μια ζωή. 
Αλλά είναι καλύτερα να αφήνεις 
τον δαίμονά σου να μεγαλώνει. Σε 
συντροφεύει καλύτερα από όλους 
στις μοναξιές σου. Αρχικά τον μι-
σείς, στη συνέχεια μαθαίνεις να ζεις 
μαζί του και ξαφνικά γουστάρεις, 
με αποτέλεσμα να τον αγαπήσεις 
παράφορα. Έρωτας. Στα χειρότερα, 

στα σκατά κι ακόμα 
παραπέρα. 

Ανά-

γκη 
είναι 

η μο-
ναξιά. 

Και θα 
ναι πά-

ντα εκεί. 
Κι εγώ χαί- ρομαι που 
θα είναι εκεί. Και θα περιμένω. 
Και θα γουστάρω. Έτσι. Γιατί την έχω 
δει κάπως και θα συνεχίσω με τον 
ίδιο ρυθμό μέχρι να με σιχαθώ. 
...και τ’ όνομα αυτού: Edgar Allan 
Poe .
Ειρήνη Κοντογιάννη

Διακεκριμένες Πορείες
Αυτοί που μεταπήδησαν ή ίσως 
πιο σωστά εκ των προτέρων δεν 
ακολούθησαν την πεπατημένη 
ήταν εκείνοι τελικώς που απομα-
κρύνθηκαν από τα στερεότυπα που 
τροφοδότησαν πλήθος ιστοριών 
στα πλαίσια του φανταστικού.
Το βάρος του παρελθόντος, ιστο-

ρικού, λογοτεχνικού, κοινωνικού, 
αποφορτίζεται κι η ιστορία ξεδιπλώ-
νεται σε ανεξερεύνητα εδάφη, είτε 
στο κοντινό μέλλον είτε σε μια πα-

ράλληλη πραγματικότητα 
όπου όσα θεωρείς δεδομέ-

να όχι μόνο διαφέρουν αλλά 
συχνά δεν υφίστανται. Αυτός 

είναι ο κόσμος της Ursula K. 
Le Guin, που αντλεί έμπνευση 

από τις κοινωνικές επιστήμες, 
όπως την ανθρωπολογία, ένας 

κόσμος αμέτρητων πιθανοτήτων. 
Οι ιστορίες της παρουσιάζουν 

περιβάλλοντα
που λειτουργούν ως δοκιμαστικές 
πλατφόρμες, ακριβώς επειδή δεν 
μπορούμε να ξεκινήσουμε from 
scratch. Ποτέ δεν παρουσιάζονται 
ως ουτοπίες, ούτε περιλαμβάνουν 
στερεοτυπικά και εύκολα ανιχνεύσι-
μα δίπολα τύπου καλό-κακό, απλώς 
διαφέρουν, εναλλάσσονται. Αυτή 
ακριβώς η ελευθερία δε χρησιμο-
ποιείται ως μέθοδος φυγής από την 
πραγματικότητα, αλλά ως όχημα για 
νέα δεδομένα με έντονο κοινωνικό 
προβληματισμό, στοιχείο που λείπει 
από πολλά βιβλία εκτός αυτού του 
παρεξηγημένου είδους.
Μία ακόμη σημαντικότατη παρου-
σία που κατάφερε να λάβει βραβείο 
της μέγιστης εμβέλειας, όπως είναι 
το Νόμπελ Λογοτεχνίας, η Doris 
Lessing, ποτέ δεν έκρυψε την προ-
τίμησή της για τη λογοτεχνία του 
φανταστικού. Παρότι συγγραφέας 
έργων με έντονο πολιτικό περιεχό-
μενο και δυναμικό παρελθόν στον 
αντίστοιχο χώρο, η Lessing δεν 
αντιμετωπίζει την ενασχόλησή της 
με την επιστημονική φαντασία ως 
πάρεργο, αλλά ως ισότιμο τμήμα 
της συνολικής δουλειάς της. Με το 
Πέμπτο Παιδί για παράδειγμα, διευ-
ρύνει  το είδος, ακολουθώντας τα 
βήματα της social science fiction.
Ανδρομάχη Κοκκινού

Είμαστε ακόμη σνομπ; 
Σνομπαρισμένα ναι. Δε νιώθετε ότι 
ενίοτε τους αξίζει; Απ’ τα «σκουπί-
δια» που το λογοτεχνικό κατεστη-
μένο μιας εποχής δεν μπόρεσε να 
καταπιεί, πολλές εποχές μετά έγινε 
η ανάδυση: σκοτεινές ιστορίες, 
μυστήρια, φαντασιακές διηγήσεις 
που άρχισαν να συναρπάζουν. Και 
ναι, έχετε δίκιο, δεν τους άξιζε να 
είναι ενώπιον τους σνομπ αυτοί οι 
καραφλοί, γραβατωμένοι τύποι που 
το έπαιζαν θεοί, αλλά ήταν γρα-
φιάδες (έτσι βλέπω το λογοτεχνικό 
κατεστημένο). Αλλά πάμε στο τώρα. 
Σε ανούσιες διακρίσεις που ενέχουν 
σνομπισμό: εύκολο – δύσκολο, ευ-
πώλητο – ποιοτικό κτλ. Νομίζω μια 
διάκριση είναι εφικτή. Τέχνη – μη 
τέχνη. Η τέχνη είναι αντίδραση στη 
μη τέχνη. Εγώ το σνομπάρω, αλλά 
η βιομηχανία, οι εκδότες, τα super 
market, οι ξαπλώστρες στις πισίνες, 
τα καθίσματα των λεωφορείων, το 
καλάθι της τουαλέτας, οι παραγωγοί 
τηλεοπτικών σίριαλ τα λατρεύουν. 
Και θα μού πείτε, ίσως αυτό που 
σνομπάρουμε τώρα μας ωφελήσει 
κάποτε. Κατηγορηματικό όχι. 
Σήμερα η τέχνη που ξεκουράζεται 
βγαίνει εκτός τέχνης. Δεν περιμένω 
τίποτα καλό από αυτό που σνομπά-
ρεται σήμερα ως εύκολο βιβλίο, 
ίσως το διαβάζει κανείς έτσι, όπως 
τρώει βρωμιές ή καταπίνει σάχλες, 
να περνάει η ώρα. Κάποτε η Αμορ-
γός (επικρίθηκε σκληρά) πολιόρκη-
σε τη συντήρηση, την ειδολογική 
ακαμψία. Άρα απλός συλλογισμός: 
ή τέχνη ή μη τέχνη. Για τη δεύτερη 
επιφυλάσσεται η τύχη κάθε εμπο-
ρεύματος: καινούργιο στην αρχή, 
μετά αναλώσιμο, μετά κουραστικό 
σκουπίδι. 
Βίβιαν Στεργίου



KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ32

 FAMOUS LAST WORDS

Τ
ελειώνεις με το πανεπιστήμιο. Αν είσαι 

άντρας πας στρατό. Αν είσαι γυναίκα αρχί-

ζουν απο τώρα τα δύσκολα. Κάνεις μια πρα-

κτική, και μετά αρχίζεις τις αιτήσεις για να βρεις 

δουλειά σε έντυπα. Όλα σου ζητάνε πρότερη 

εμπειρία, λες και στα φοιτητικά σου χρόνια ήσουν 

παιδί θαύμα και δούλευες σε κάποιο μέσο, και σε 

πλήρωναν κιόλας. 

Εσύ, βέβαια, έγραφες εδώ και χρόνια σε περιοδι-

κά. Ξεκίνησες γράφοντας μικρά αρθράκια σε ένα 

φοιτητικό περιοδικό. Παράλληλα, κάποια καλοκαί-

ρια, έφτιαχνες (ανώνυμα βέβαια), το «σαλόνι» μιας 

εξειδικευμένης εφημερίδας. Έκανες και ρεπορτάζ 

δρόμου, μάθαινες τα κατατόπια. Εσύ βέβαια, φοι-

τητής/τρια Πολιτικών Επιστημών και Κοινωνιολογί-

ας είχες άλλα όνειρα. Ερευνητική δημοσιογραφία, 

πολεμικές ανταποκρίσεις, ανταποκρίσεις από το 

εξωτερικό, gonzo δημοσιογραφία και τα ρέστα. 

Και πέρναγες τα Σαββατιάτικα πρωινά κάνοντας 

ανασκαφές στα αρχεία του Ιού, βλέποντας τον 

Κούλογλου και τον Αυγερόπουλο, 

έχοντας ως Ευαγγέλιο τα γραπτά 

του Bob 

Woodward, του Tom Wolfe, του  Hunter 

Thompson, και του Robert Fisk. Ήταν όμως και 

αυτό μια αρχή. Έφταιγε βλέπεις και το ότι επί χρό-

νια σπούδαζες και ταξίδευες στην Εσπερία, όπου 

νόμιζες ότι τα πράγματα είναι καλύτερα

Στην πορεία απέκτησες στήλη στο περιοδικό, που 

προκαλούσες ποικίλες αντιδράσεις. Μετά επι-

χείρησες να κάνεις κάτι άλλο, που δημοσιευόταν 

όμως περιοδικά λόγω (βαρύτητας) του καλλιτεχνι-

κού σου θέματος. Είχες και εκπομπή στο φοιτητικό 

ραδιόφωνο της πόλης σου, που κάθε άλλο παρά 

φοιτητικό ήταν. Στο τέλος σε σούταραν επειδή την 

είπες on air στον αντιπρύτανη, επειδή είχε πουρι-

τανοποιήσει τον σταθμό.

Γύρισες πίσω με το πτυχίο, ξεκίνησες να κάνεις 

δουλειές του ποδαριού, πότε για το ένα site, πότε 

για το άλλο,  πότε και για κάτι εναλλακτικό που 

έκαναν παλιοί συμφοιτητές σου. Ξεκίνησες να 

συμμετέχεις και σε ένα άλλο φοιτητικό έντυπο.  

Άλλος κόσμος εκεί, πολύ πιο ανοιχτός και με μεγα-

λύτερη αγάπη για να κάνει κάτι διαφορετικό.  

Έκανες και μια πρακτική σε τηλεοπτικό σταθμό, 

στην παραγωγή του δελτίου.  Και ξαφνικά, η 

πρακτική τελείωσε. Και έμεινες άνεργος/η στην 

Ελλάδα της κρίσης. Σκέφτηκες να πας Αγγλία, 

Αμερική, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία. Είπες, τί διάολο 

την μιλάω τη γλώσσα, κάτι θα καταφέρω. Και μέσα 

στη βδομάδα μάθαινες για τα κανόνια στα μαγα-

ζία, την κρίση που έχει πάει και εκεί. Σκέφτηκες 

να γυρίσεις πίσω, τα ίδια σκατά είναι και ‘δω σου 

είπαν.  Συνέχιζες με το περιοδικό, την έψαχνες και 

με άλλες φάσεις. 

Και κάπως έτσι έφτασες στον Οκτώβρη. Και ο 

πιτσιρικάς ο νομικάριος του περιοδικού, σου πρό-

τεινε, ως παλιός, να αναλάβεις την επιφυλλίδα του 

περιοδικού. Και τώρα σκέφτεσαι ότι ίσως αυτό να 

είναι ό, τι χρειάζεσαι.... Μια νέα αρχή.

Νικόλας Κοκκάλης

Νέα κατάσταση, παλιά καθήκοντα


