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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 
το Καλειδοσκόπιο στις σχολές 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του 
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιά, 
του Παντείου Πανεπιστημίου, στην 
Πανεπιστημιακή Λέσχη αλλά και εκτός 
ασύλου. Συνδυάζεται τέλεια με καφέ ή 

ποτό... ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ, ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ, 
ROSEBUD, RUE DE MARSEILLE, ΚΟΚΚΟΙ 
ΚΑΦΕ, ΤΡΑΛΑΛΑ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ, BART-
ESSERA, 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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Brainstorming

A Μπαίνεις από περιέργεια 
και λίγο για πλάκα. Αρχίζεις 

σκεπτικός και λίγο επιφυλακτικά. 
Ακούς «πρόεδρος» και νομίζεις ότι  
είναι κάποιο σημαντικό πρόσωπο! Αχ 
και να ξέρες! Δεν σου παίρνει όμως 
πολύ. Το διάστημα που χρειάζεσαι για 
να νιώσεις ότι έχεις βρεθεί ανάμεσα 
σε τόσο περίεργους ανθρώπους, όσο 
και εσύ ο ίδιος είναι ελάχιστο. Τόσο 
που δεν θυμάσαι καν την αρχή, παρά 
μόνο τη διάρκεια, τις στιγμές της, τα 
σκηνικά της, τα γέλια της, την αλήθεια 
της. Μια εμπειρία που σε φέρνει πιο 
κοντά σε καταστάσεις τις οποίες ή 
έβλεπες στις ταινίες, ή φανταζόσουν 
μόνος σου, σίγουρα όμως δεν περί-
μενες ποτέ να είναι αλήθεια (βλ. το 
μπιφτέκι, αγελάδα, τον «αργαλειό», το 
ποτηράκι ηλεκτρισμό κ.ά.) Και όμως 
είναι και έχεις την ευκαιρία να τις ζή-
σεις!  Ακόμα και αν αυτό που τελικά 
έζησες, ζεις ή πρόκειται να ζήσεις στο 
περιοδικό είναι διαφορετικό, μην μα-
σάς! Μέσα από ένα Καλειδοσκόπιο 
δεν βλέπεις ποτέ το ίδιο πράγμα! 
Κλειώ Κόνδη

Καλειδοσκόπιο, 
Καλειδοσκόπιο… 

A Τι να γράψω  τώρα..; Πω ρε 
γαμώτο, κάτι πρέπει να γρά-

ψω για το καλειδοσκόπιο. Τη λέξη 
δηλαδή. Ό,τι μού ‘ρθει και καλά. Κάτι 
έξυπνο όμως, ξέρεις. Να πώ για το 
περιοδικό; Μπά. Για το όργανο μή-
πως; Μπά, ούτε. Όλοι αυτά θα γρά-
ψουν. Θέλω κάτι πρωτότυπο, κάτι με 
έμπνευση. Τι όμως; Καλειδοσκόπιο…  
Είναι και δύσκολη λέξη πανάθεμά 
τη. Αναρωτιέμαι τι θα γράφουν τα 
άλλα κείμενα. Καλειδοσκόπιο…  
Μήπως σκέφτηκες εσύ κάτι;
Φώτης Ηλιόπουλος

Ο ατέρμονος δρόμος 
προς την πνευματική 
πραγμάτωση

A Λοιπόν  αυτή τη φορά τέρμα  
τα λάθη. Το τεύχος είναι επετει-

ακό, αυτή τη φορά θα μου φτάσουν 
οι λέξεις. Κάτσε μόνο να δω πρώτα, 
αν έχω ό,τι χρειάζομαι: Απίστευτο 
θέμα; Τσεκ. Άφθονο ταλέντο σε συν-

δυασμό με γνώσεις επί του θέματος; 
Τσεκ. Ανεπανάληπτο κύρος στους 
αναγνώστες; Τσεκ. Μπάνικος τίτλος 
που μαγνητίζει; Τσεκ. Αρμονία με την 
εσωτερικότητα του «είναι» μου; Τσεκ. 
Όρεξη; Τσεκ. Φιλάκι για καλή τύχη 
στο τυχερό μου αρκουδάκι; Τσεκ. Το 
αγαπημένο μου στυλό για να κάνω 
καλά γράμματα; Τσεκ. Επίγνωση ότι 
δε χρειάζεσαι στυλό για να γράψεις 
στον υπολογιστή; Τσεκ. Αίσθηση ότι 
κανείς δε θα καταλάβει τι εννοώ με 
τη λέξη «τσεκ»; Τσεκ. Ωραία, οπότε 
μένει απλά να χρησιμοποιήσω κάπου 
έξυπνα τη λέξη-κλειδί για να ταιριάξει 
με την υπόλοιπη κειμενάρα που θα 
γράψω για να μείνουν όλοι άφωνοι. 
Έτοιμος. Ξεκίναααα… όχι ρε γαμώτο, 
πάνε πάλι οι λέξεις… 

Αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τη λέξη που έπρεπε στο πιο 
σημαντικό τεύχος της χρονιάς ο: 
Φίλιππος «ο αρχισυντάκτης  
στο περιοδικό ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ» 
Αμολοχίτης

Καλειδοσκόπιο

A Το κορίτσι  με τα καλειδοσκο-
πιακά μάτια λέγεται Λουκία και 

είναι δώδεκα ετών, σε αδαμάντινους 
ουρανούς ίπταται και λαμπυρίζει. Τα 
Χριστούγεννα λέει τα κάλαντα μέσα 
σε φουστίτσες πορφυρές και το Πά-
σχα λευκώλενος ραίνει τον Επιτάφιο. 
Κάθε ημέρα τα όντα θεάται ωσάν να 
τα έβλεπε πρώτη φορά. Κατά βάθος 
θα ήθελε να εμπλακεί σε κάποια 
ανόσια λογοκλοπή, αλλά τελικά εμ-
μένει στον ρητό αποκλεισμό πάσης 
οχείας. Έτσι, καβαλά άμα λάχει του 
ζαβωμένου ποδηλάτου της την σέλα 
και σούζες κάνει. Το ποδήλατο χλι-
μιντρά μανιασμένο. Εντάξει, για να 
το πω αλλιώς, στο Καλειδοσκόπιο 
ανακαλύπτεις κάθε μέρα μια Αθήνα 
φοιτητική, μαγική, ατελείωτη. Έξω 
από το κόμμα και την ιδιόλεκτό του, 
βαφτίζεις τα αντικείμενα όπως σου 
αρέσει. Χωρίς καθηγητάδες πάνω από 
το κεφάλι σου. Ξεσκαρτάρεις τα καλά 
και τα ωραία. Τα κείμενά σου γίνονται 
ελεύθερα και βγαίνουν στο χαρτί και 
χτυπούν τα φτερά τους τα τεύχη στο 

λιόγερμα σαν πεινασμένοι γλάροι. Κι 
η Αθήνα που βρίσκεις μένει ατελεί-
ωτη, που πάει να πει δίχως σκοπό. 
Δηλαδή, το Καλειδοσκόπιο είναι μια 
μεγάλη αγαπησιάρικη παρτούζα που 
ποτέ δεν έγινε, αλλά ακριβώς επειδή 
δεν έγινε, αξίζει. 
Ηλίας Κολοκούρης

Kaleidodoscopic Mind                                                                                                                                           

A Πώς είναι δυνατόν να σ’ερω-
τεύτηκα; Πως μπέρδεψα την 

αλήθεια με το ψέμα; Μου το ’χες πει 
αρκετες φορές ότι δεν μ’ αγαπού-
σες, αλλά σε ήθελα τόσο πολύ που 
η επιθυμία μου έκρυβε την πραγμα-
τικότητα. Να’ ναι μονάχα ο δικός μου 
έρωτας κάλπικος; Μήπως ο έρωτας 
δεν είναι πάντοτε μια ψευδαίσθηση; 
Ποτέ δεν γνωρίζεις τον άνθρωπο 
δίπλα σου - μέσα από το δέρμα του. 
Ποτέ σου δεν μαθαίνεις τις σκέψεις 
και τα συναισθήματά του. Ποτέ δεν θα 
γίνει ολότελα δικός σου. Ερωτεύεσαι 
απλά τα αποσπάσματα μιας μορφής 
που βλέπεις μέσα από το πρίσμα ενός 
καλειδοσκοπίου... Και εγώ ερωτεύ-
τηκα κάθε θραύσμα σου: την αύρα 
σου,τον τρόπο που ο αέρας παρέσυρε 
τα μαλλιά σου, το πώς καθόσουν δει-
λά δίπλα μου.. Μ’ αγάπησες ποτέ σου; 
Μιχάλης Μητσάκος

Κάτια
Αντώνης
Λάμπρος
Ειρήνη
Ιωάννα
Δώρα
Ορέστης
Σάρα
Κώστας
Ολγα
Πολύτιμη
Ιόλη
Ορφέας 

A Κάποιοι από αυτούς γρά-
φουν  ήδη  στο  περιοδικό. 

Κάποιοι άλλοι ίσως γράψουν στο  
μέλλον. Κάποια ονόματα τα σκέφτηκα 
τώρα αλλά νομίζω ότι υπάρχουν (θα 
ήθελα μια Ιόλη στην ομάδα)! Όπως 
και να σε λένε, ότι και να ψηφίζεις, 
όποιου καλλιτέχνη το πόστερ και να 
έχεις στο δωμάτιο σου μπορείς να 
περάσεις μια βόλτα να δεις τι παίζει 
με αυτό το καλειδοσκόπιο… και άμα 
λάχει να είσαι το επόμενο νέο μέλος.
Μενέλαος Γιαννόπουλος

A «Μέσα από ένα καλειδοσκόπιο 
δε βλέπεις ποτέ τα ίδια πράγ-

ματα»... Η γοητεία του ποτέ.Και του 
καινούριου. Όταν είσαι παιδί το να 
βλέπεις καινούρια πράγματα είναι 
σχεδόν ρουτίνα. Όσο μεγαλώνεις εί-
ναι ανάγκη. Από παιδί μου άρεσε να 
παίζω με το μικρό καλειδοσκόπιο. Μ’   
άρεσε για τα ζωηρά χρώματα και τα 
περίεργα σχέδια που χάζευα αχόρτα-
γα κάθε φορά. Κι όταν το έσωσα χθες 
από βέβαιο πνιγμό στη ντουλάπα, 
κατάλαβα... Το μικρό καλειδοσκόπιο 
είναι μαγικό! Με ταξίδεψε στο πα-
ρελθόν. Θυμήθηκα. Αισθάνθηκα.Το 
πλησίασα. Τα χρώματα και τα σχέδια 
ποτέ δεν τα βαριέσαι. Ειδικά όταν 
σου λείπουν. Η μαγεία αξίζει καλύ-
τερη θέση στη ζωή μου, σκέφτηκα. 
Τώρα είναι δίπλα στα βιβλία της σχο-
λής και το τριγωνάκι «reserved» που 
σούφρωσα χθες βράδυ πιωμένος. 
Του αξίζει αυτή η θέση καλύτερα,ξα-
νασκέφτηκα.Έφυγα βιαστικά  για την 
κλασική βαρεμάρα. Τίποτα δεν έμοια-
ζε μουντό όμως,τα χρώματα κι οι ανα-
μνήσεις έμειναν καρφιτσωμένα στο 
κεφάλι μου. Τελικά είναι αλήθεια: με 
ένα καλειδοσκόπιο δε βλέπεις ποτέ 
τα ίδια πράγματα! 
Μάριος Διαμαντόπουλος

Ταμείο

A Δε φταίει που έχουν περά-
σει πέντε χρόνια από τότε. 

Δε φταίει η νοσταλγία για τις πιο δι-
ασκεδαστικές στιγμές μου. Δε φταίει 
που κάνω ακόμα παρέα με τους ίδιους 
και που μου λείπουν όσοι δεν κάνω 
πια. Είναι που μου άλλαξε τη ζωή. 
Έτσι απλά. Μου άνοιξε παράθυρα και 
πόρτες, χωρίς να μου υποδεικνύει το 
δρόμο. Μου σύστησε μια άλλη Αθή-
να και έναν άλλο εαυτό. Αλοίμονο σε 
όποιον δεν το κατάλαβε ακόμα. Το 
Καλειδοσκόπιο δεν είναι περιοδικό. 
Είναι τράπεζα! Ναι τράπεζα! Τράπεζα 
ενέργειας. Καταθέτουν τα μέλη ενέρ-
γεια και εισπράττουν ζωή σε συμπυ-
κνωμένες δόσεις. Και σε πολλαπλάσι-
ες ποσότητες. Σ’ αυτή την τράπεζα, τα 
ταμεία είναι γεμάτα αλλά ανοιχτά και 
οι θυρίδες πλήρεις αλλά ξεκλείδωτες. 
Δεν υπάρχει ασφάλεια, υπάλληλοι και 
διευθυντές. Δεν οφείλεις να δώσεις, 
να πεις, να πάρεις, να κάνεις τίποτα. 
Ο ορισμός του «ό,τι προαιρείσθε». Στα 
δώδεκά του πια, το πράμα είναι αυτο-
διαχειριζόμενο το δίχως άλλο. Όπως 
ταιριάζει σε κάθε έφηβο.
Γεωργοπούλου  Αθανασία

A Γειά χαρά Καλειδοσκόπαιδα! 
Μπήκε το 2012, το Καλειδο-

σκόπιο γενεθλιάζει, έξω βρέχει πάλι 

κι εγώ κάνω εργασίες. Δεν ξέρω τι να 
σας πω, σκεφτόμουν, σκεφτόμουν 
αλλά τίποτα. Γι’ αυτό λέω να μοιρα-
στώ μία χειμερινή σκέψη μου μαζί 
σας. Χιονισμένα βουνά, κατάλευκα 
τοπία, ζεστά ροφήματα (και τσίπου-
ρα!), καλή παρέα, επιτραπέζια παιχνί-
δια, φλοκάτες στο πάτωμα, τσιγάρο, 
τζάκι... Και φυσικά όλα αυτά σ’ ένα 
ξύλινο σπίτι στη μέση του πουθενά με 
πολλά παράθυρα... Ταξιδέψατε καθό-
λου; ΟΚ, φτάνει! Ας επιστρέψουμε, 
λοιπόν, στην πραγματικότητα! Βέβαια 
πολύ θα μου άρεσε αν προσπαθούσε 
ο κόσμος να ξεμιζεριάσει και να δει τι 
υπάρχει γύρω του, να διασκεδάσει και 
να ψυχαγωγηθεί πιο φθηνά και αληθι-
νά. Δεν είναι τόσο δύσκολο αρκεί να 
θέλουμε. Και remember: Δεν υπάρχει 
δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω...   
Ιωάννα Σκουρόγλου

Δίχως λογική

A «Σε ένα καλειδοσκόπιο, 
δεν υπάρχει λογική , όσο βα-

θιά  κι αν το κοιτάξεις, σ’ αγαπάει...» 
Σ’ αγαπάει, γιατί μπορεί και βρίσκει 
πάντα το κίνητρο, την αιτία και την 
αφορμή σε κάθε σου πράξη. Δεν 
υποστηρίζει ποτέ μονομερώς το 
οτιδήποτε. Ίσα-ίσα προβάλλει ταυτό-
χρονα όλες τις πληροφορίες που δι-
αθέτει, όλες όσες έχει τροφοδοτηθεί 
από τα εκάστοτε μάτια του. Και είναι 
τα μάτια του ένας διάδρομος παλιός, 
γνώριμος που έστω και υποσυνείδητα 
ο καθένας μας, μεταμορφωμένος  σε 
αθόρυβο ένοικο, κρυφό, έχει περπα-
τήσει κάνοντας τους προσωπικούς 
απολογισμούς του ώστε να καταφέ-
ρει να ξεφλουδίσει τους  τοίχους της 
αυστηρής λογικής ή του αυθόρμη-
του συναισθήματος και να φτάσει εν 
τέλει στα σκαλιά που πυρπολούν τη 
φυλακή και σπουν τα δεσμά της εσω-
τερικής σύγχυσης, οδηγώντας στην 
έξοδο κινδύνου. Σ’ όποια παραμύθια 
κι αστέρια λοιπόν και να χαθούμε, ας 
μην πάψουμε να πιστεύουμε ποτέ στα 
μάτια μας. Αυτά που έχουμε πίσω (πα-
ρελθόν), μέσα (παρόν ) και μπροστά 
μας (μέλλον)… 
Σταυρούλα Δερμιτζάκη

A Αγαπημένο μου Καλειδοσκό-
πιο, μεγαλώνεις και  σε χαίρο-

μαι.  Δε σε ελέγχω πια όπως τότε, που 
κοιμόμουν και ξυπνούσα με τη σκέψη 
σου. Σε παρακολουθώ ψύχραιμα από 
απόσταση σαν στοργική μαμά. Χαίρο-
μαι όταν μαθαίνω νέα σου. Χαμογε-
λάω νοσταλγικά όταν σε σκέφτομαι, 
γιατί μαζί σου πέρασα τα πιο όμορφα 

φοιτητικά χρόνια. Ήσουν η μόνη γλυ-
κιά παρασπονδία που επέτρεπα στον 
εαυτό μου να κάνει μέσα στις εξετα-
στικές, σύχναζα στα στέκια σου, μαζί 
σου γνώρισα ωραίους ανθρώπους, 
ρουφούσα τη σοφία της παρέας -στο 
τρίβιαλ, στη μουσική, την Αυλαία-, γε-
λούσα με την ψυχή μου, δε φοβόμουν 
τίποτα, ονειρευόμουν. Τώρα συχνά 
λέω στους μαθητές μου για ένα πε-
ριοδικό που γράφαμε όταν ήμασταν 
φοιτητές. Πού και πού σκορπίζω και 
μερικά τευχάκια σου στη βιβλιοθήκη 
του φροντιστηρίου για να γίνει λίγο 
πιο χρωματιστή. Χρόνια πολλά!
Έλενα Γαλανοπούλου  

A Απλά το κοιτούσα! Το είχα πια 
έτοιμο στα χέρια μου, το γύ-

ριζα, το χάζευα, χαμογελούσα. Το 
έδειχνα στους φίλους μου όλο υπε-
ρηφάνεια, γιατί ήταν δικό μου δημι-
ούργημα.  Αλλά δεν ήξερα πώς να το 
ονομάσω.  Ήξερα μόνο πως έμοιαζε 
με παράθυρο, παράθυρο στο τίποτα, 
μα ίσως και στα πάντα!
Μέσα απ’ αυτό μπορούσα να δω τον 
κόσμο με άλλα μάτια, τον έβλεπα 
χρωματιστό και όμορφο.
Έτσι, κατάφερα να πείσω τους πάντες 
πως αυτό που  κρατούσαν στα χέ-
ρια τους, ήταν ένα μαγικό αντικείμε-
νο, που είχε την ιδιότητα να μεταφέ-
ρει τον καθένα σε μια διαφορετική, 
δική του πραγματικότητα.
Κάθε φορά που κοιτούσα μέσα απ’ 
αυτό, έβλεπα και κάτι διαφορετικό! Η 
σύνθεση των χρωμάτων, τα σχέδια, οι 
σκέψεις… ποτέ τίποτα δεν ήταν ίδιο 
με την προηγούμενη φορά! Αρκούσε 
πάντα ένα μικρό ταρακούνημα και 
όλα άρχιζαν ξανά από την αρχή…   
Τιτίκα Φρονίμου

Brainstorming 
Οι καιροί είναι δύσκολοι. Η τετρά-
γωνη λογική λέει πως η χρεοκοπία 
δεν αργεί να έρθει και πως όλος ο 
χρόνος που μας δίνεται είναι για να 
προλάβουν οι πλούσιοι να σώσουν τα 
λεφτάκια τους στα εξωτερικά.  Άλλω-
στε, και το κούρεμα που μας επιμε-
λήθηκαν πριν λίγο καιρό, δεν ήταν μια 
μορφή χρεοκοπίας; Μια αναποφάσι-
στη και βραδυκίνητη Ευρώπη μας έχει 
περικυκλώσει πιέζοντας να βγει από 
τη μύγα ξίγκι στο όνομα μιας ενωμέ-
νης και αλληλέγγυας Ευρώπης που 
μόνο οι παρωχημένοι κομμουνιστές 
και οι κουτοπόνηροι καπιταλιστές 
θα μπορούσαν να την πιστέψουν. 
Στην κορυφή της τριγωνικής πυρα-
μίδας για τρίτη συνεχόμενη φορά 

Στο επετειακό μας τεύχος, 
καλέσαμε μέλη του 
περιοδικού, παλαιότερα 
και νεώτερα, να γράψουν 
μια παράγραφο με θέμα: 
«Καλειδοσκόπιο»

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Όταν τυπώθηκε το πρώτο «Καλειδοσκόπιο» 
οι περισσότεροι από εμάς πηγαίναμε στο 
δημοτικό. Είτε το αρχίζαμε είτε το τελειώ-

ναμε. Δεν έχει σημασία. Τελικά, φτάσαμε το 2012, 
να εκδίδουμε το τεύχος #46 και να γιορτάζουμε την 
επέτειο των 12 χρόνων του περιοδικού! Επέτειος, 

δηλαδή στιγμή αφιερωμένη σε κάποιο σημαντικό 
γεγονός του παρελθόντος. Τόσο σημαντικό όσο η 
πρωτοβουλία ίδρυσης και έκδοσης ενός φοιτητι-
κού περιοδικού, του πρώτου free – press εντύπου 
της χώρας. Στην περίπτωση του «Καλειδοσκοπίου», 
όμως, ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι για 12 χρόνια 
– και ακόμα περισσότερα, όπως θα αποδειχθεί στο 
μέλλον – το περιοδικό, με την ευρεία έννοια, γίνε-
ται τόπος συνάντησης νέων ανθρώπων με ιδέες, 
έμπνευση, φαντασία, διάθεση για δημιουργία και 
όρεξη να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτά που 
δε γουστάρουμε γύρω μας. Τελικά, το περιοδικό 
είναι μία έκφανση της φοιτητικής ιδιότητας. Είναι 
η φωνή μιας νεολαίας πιο υποτιμημένης απ’ όσο 
θα έπρεπε. Είναι ο κόπος μιας ομάδας φοιτητών να 
φτιάξουνε κάτι όμορφο μέσα στην μιζέρια. Είναι το 
αποτέλεσμα πραγματικά συλλογικής δουλειάς. Είναι 
η απόδειξη ότι ο συνδικαλισμός και η κομματικοποί-
ηση δεν είναι ο μόνος τρόπος πολιτικοποίησης και 

παρέμβασης. «Δεν αλλάξαμε τον κόσμο μέσα από 
το Καλειδοσκόπιο, αλλά τουλάχιστον ανταμώσα-
με», είχε γράψει προ διετίας ένας φίλος. Κι όμως, 
αλλάξαμε τον κόσμο μας. Γράφοντας, συμμετέ-
χοντας στο βίο του περιοδικού και του σωματείου 
μας, γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον, ερχόμενοι σε 
επαφή με ένα σωρό θέματα και εμπλουτίζοντας τις 
γνώσεις, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα μας, κα-
τανοώντας την ουσία της συνύπαρξης σε μία ένωση 
προσώπων, βιώνοντας την πρακτική εφαρμογή φι-
λοσοφικών αρχών, όπως η «δημοκρατία». Η ανάγκη, 
επιθυμία, όρεξη για συλλογική δράση και έκφραση 
βρήκε έναν υγιή φορέα εξωτερίκευσης. Και έτσι, 
αλλάξαμε κι οι ίδιοι. Ωριμάσαμε – ως άνθρωποι, όχι 
ως νέοι που μεγαλώνουν. Δεν αλλάξαμε τον κόσμο, 
αλλάξαμε τους εαυτούς μας. Βασική προϋπόθεση 
να αλλάξει κανείς τον κόσμο στη συνέχεια. 

Θοδωρής Ηλιόπουλος

χρόνια είναι πολλά. Από τότε μέχρι σήμερα το Καλειδοσκόπιο προβλημα-

τίστηκε, παρατήρησε, προκάλεσε και κυρίως άλλαξε. Συναντήθηκε με και-

νούργια μέλη, ποτέ όμως δεν ξέχασε τα παλιά. Άνθρωποι που ξέρουν το 

Καλειδοσκόπιο εδώ και κάτι τεύχη και άλλοι που γέμιζαν τις σελίδες του 

πολλά τεύχη πριν συναντήθηκαν εδώ και γράφουν γι αυτό.

Επιμέλεια: Βίβιαν Στεργίου12
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όπως όλα. Όσα γίνονται όμως μέχρι 
να βγει, τις Κυριακές, τα απογεύματα 
στους διαδρόμους των σχολών, αυτά 
είναι στιγμές που χωράνε καλά μες 
στη βαλίτσα.
Βίβιαν Στεργίου (εκτελεί διαρκώς 
χρέη αχθοφόρου).

Το ταξίδι 

A Περιμένω στα ΚΤΕΛ. Έχω μια 
βαλίτσα. Κρατάω στα χέρια ένα 

καλειδοσκόπιο. Ένας παππούς που-
λάει λαχεία. Ένα άσπρο λεωφορείο. 
Μια γυναίκα μιλάει στο τηλέφωνο. 
Ένα πράσινο λεωφορείο. Μια γυναί-

κα μου ζητάει χρήματα. Ένα μπλε 
λεωφορείο. Της δίνω ψωμί και ένα 
μήλο. Άνθρωποι με βαλίτσες. Κάποιος 
σέρνει καφάσια. Κόκκινο λεωφορείο. 
Επιβιβάζομαι. Εθνική Αθήνα- Θεσσα-
λονίκη. Φορτηγά- νταλίκες. Κοντέι-
νερ. Ελιές. Αποθήκες. Καντίνες. Με-
ταφορές. Πολιτικό σύνθημα. Μπετόν. 
Μπάζα. Βενζίνη. Ο ήλιος με ενοχλεί. 
Κλείνω τα μάτια. Φως, φως, φως. Φως 
σε πολλά χρώματα. Φτάνω. Δεν έχω 
χρήματα για ταξί. Βγάζω εισιτήριο για 
λεωφορείο και κοιτάω ένα ποδήλατο. 
Σου χτυπάω την πόρτα. Σε κοιτάω. Σου 
δίνω το καλειδοσκόπιο. Με κοιτάς. 

Δεν θα είμαι ποτέ ξανά ίδια. 
Σάρα Γκανή

A Από τότε που ήρθα στην Αθήνα 
απέκτησα μια καλή και μια κακή 

συνήθεια. Η καλή είναι ότι μαζεύω 
κάθε free press έντυπο που βρίσκω 
στους δρόμους. Η κακή είναι ότι όλα 
αυτά τα έντυπα πάνε κατευθείαν στο 
μπάνιο μου. Συνεπώς η μεγαλειότη-
τα ενός περιοδικού έγκειται στο αν 
θα τα καταφέρει να φύγει από το 
μπάνιο και να αποκτήσει μια θέση 
στο γραφείο μου. Δύο περιοδικά το 
έχουν καταφέρει, μέσα σ αυτά και το 

Καλειδοσκόπιο. Πως θα χαρακτήριζα 
το Καλειδοσκόπιο; Σίγουρα θα έλεγα 
«παράξενο».. Άλλοτε διαβάζω άρθρο 
και σκέφτομαι «Θεέ μου τι @#^% 
γράφει...» και άλλοτε διαβάζω άλλο 
άρθρο και σκέφτομαι «Τι έγραψε ο 
θεός!» Βέβαια από τότε που γράφω κι 
εγώ στο Καλειδοσκόπιο περιορίζομαι 
στις δεύτερες σκέψεις.
Αλέξανδρος Πετρολέκας

Άνευ  καλειδοσκοπίου 

A Ηττημένες πάλι οι ευκαιρί-
ες για ρεμβασμό / Πετρελαι-

ονέφη σκοτάδισαν τη νύχτα / Νυ-

η ίδια χώρα θα βαρύνει  την ιστο-
ρία της με τρίτο παγκόσμιο πόλεμο 
παρουσιαζόμενη ύστερα από χρόνια 
ως μετανιωμένη και φιλάνθρωπη, μην  
αργώντας να εμπλουτίσει το βιογρα-
φικό της και με τέταρτη κατάκτηση. 
Στα σχήματα του νου η αλήθεια έχει 
πολλές προέκτασεις και εδώ μιλάμε 
Καλειδοσκοπικά.   
Τατιάνα Κίρχοφ 

Μια (φοιτητική) ζωή 
ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

A Χειμώνας 2009 και α’ έτος. 
Έλευση και συμμετοχή για πρώ-

τη φορά στο «Καλειδοσκόπιο». Διστα-
χτικά στην αρχή, αλλά πολύ γρήγορα 
«λύθηκα», εντυπωσιασμένος από το 
όμορφο κλίμα και τους καλοπροαίρε-
τους – φιλόξενους ανθρώπους που 
συνάντησα. Χειμώνας 2010. Από τη 
στήλη της «Οθόνης», καταλαβαίνω 
πια τι σημαίνει «Καλειδοσκόπιο» για 
τους ανθρώπους που συμμετέχουν 
σ’ αυτό και θαυμάζω την έμπνευση, 
τη διάθεση και την πρωτοβουλία της 
τότε ομάδας, στην οποία είχα την τύχη 
να είμαι κι εγώ μέλος. Χειμώνας 2011. 
Από τη θέση του αρχισυντάκτη πλέον, 
βλέπω τον χρόνο να περνά απότομα 
και όσοι ήταν ταυτισμένοι στο μυαλό 
μου με το περιοδικό να αφήνουν την 
τακτική ενασχόλησή τους μ’ αυτό. 
Αφοσιωθήκαμε να ισορροπήσουμε 
στην «μεταβατική» περίοδο για το 
περιοδικό, να «μυήσουμε» νέους αν-
θρώπους στην ουσία του περιοδικού, 
συνεχίζοντας (και) μαζί τους το ταξίδι 
μας. Χειμώνας 2012. Δ’ έτος. Το ταξίδι 
συνεχίζεται…
Θοδωρής Ηλιόπουλος

Γιατί έγινα αστροναύτης; 

A Είμαι στο διάστημα. Είναι 20 
Δεκεμβρίου και εγώ είμαι ακό-

μη στο διάστημα. Η γυναίκα μου θα 
το έχει ήδη αγκαλιά και εγώ είμαι 
στο Φεγγάρι μαζεύοντας πέτρες. 
Θα δραπετεύσω με αυτό το σκάφος 
εκτάκτου ανάγκης γιατί δεν προλα-

βαίνω να ενημερώνω Houston, NASA 
κλπ. Συνετρίβην στον Ειρηνικό Ωκε-
ανό. Ένα φαλαινοθηρικό θα με σώ-
σει από τις όρκες και τα υποβρύχια. 
Αποβιβάζομαι στο Los Angeles όπου 
θα δουλέψω 2 μέρες ως λαντζιέρης. 
Βγάζω χρήματα και πάω να παίξω πό-
κερ στο καζίνο για να βγάλω λεφτά 
για τα αεροπορικά εισιτήρια. Πετάω. 
Φτάνω Ελευθέριο Βενιζέλο. Παίρνω 
το μετρό και πάω σπίτι μου. Επιτέλους. 
Είναι παραμονή Χριστουγέννων και 
με υποδέχεται η γυναίκα μου με τον 
νεογέννητο γιο μου. Συνεχίζω απτό-
ητος. Η λύτρωση μου είναι στο τρα-
πεζάκι και με περιμένει. Το τεύχος 46 
είναι στα χέρια μου. Ας ξεκινήσω με 
brainstorming!
Νίκος Νακόπουλος

Op-Art (Optical Art)

A...Διαφορετικοί γεωμετρικοί 
σχηματισμοί δημιουργούνται 

κατά την κίνηση του οπτικού οργά-
νου Καλειδοσκοπίου. Αντίστοιχης 
αισθητικής, τα έργα της Op-Art, η 
οποία εντάσσεται στον ευρύτερο το-
μέα της Kinetic Art. Θεμελιώνεται στη 
διερεύνηση της οπτικής ικανότητας 
του ανθρώπου, στους συνδυασμούς 
και τις αντιθέσεις γεωμετρικών σχη-
μάτων και χρωμάτων, στην ψευδαί-
σθηση κίνησης ή μεταβλητότητας του 
εκάστοτε έργου. Τα σχεδόν ψυχεδε-
λικά οργανωμένα μοτίβα του Victor 
Vasarely, θεωρούνται από τα πρώτα 
δείγματα Οπτικής Τέχνης. Είτε πρό-
κειται για έργα ζωγραφικά, είτε για 
εγκαταστάσεις, ο Vasarely, έχοντας 
πειραματιστεί με φόρμες και χρώ-
ματα, τα χρησιμοποιεί με πολλαπλές 
εναλλαγές, στο μικρότερο δυνατό 
αριθμό τους. Σύγχρονη εκπρόσωπος 
του κινήματος η  Έφη Χρύση, που με 
γεωμετρικούς συμβολισμούς συνδέει 
σχήματα με έννοιες. Αρμονία και αντί-
θεση σε συνεχή ροή, δημιουργεί ένα 
σύμπαν φανταστικό, ένα λαβύρινθο, 
ένα απόλυτα τακτικό χάος.
Ιωάννα Γερακίδη

A Μικρή, έπαιρνα στα χέρια μου 
τον μαγικό σωλήνα και παρα-

τηρούσα μέσα από αυτόν τα πάντα 
γύρω μου να μεταμορφώνονται σε 
περίεργους, συμμετρικούς σχημα-
τισμούς. Αυτό με διασκέδαζε, ήταν 
αστείο, έδινε κίνηση και ζωντάνια στα 
άψυχα αντικείμενα γύρω μου, σαν να 
έπαιρνε μορφή η φαντασία μου. 
Δημιουργούσε μια παράλληλη πραγ-
ματικότητα, παραμόρφωνε καθετί 
βαρετό και το παραμύθι ζωντάνευε 
μπροστά μου με εμένα να το ζώ. Πρό-
σφατα, ξαναβρήκα το καλειδοσκόπιο 
των παιδικών μου χρόνων μέσα από 
μία ομάδα ατόμων, με έμπνευση,  
χαρά κι ατελείωτη δημιουργικότητα. 
Κάθε Κυριακή, για λίγες ώρες, στον 
μικρό μας χώρο, οι συμμετρικοί σχη-
ματισμοί των αναμνήσεων μου ζω-
ντανεύουν και πάλι. Το άγχος και η 
απαισιοδοξία χάνονται στο Καλειδο-
σκόπιο και τη θέση τους παίρνουν ο 
αυθορμητισμός και η φαντασία. Εδώ, 
καταφέρνω και πάλι να περιστρέψω 
τον σωλήνα να κινηθούν τα κομμα-
τάκια γυαλιού και έτσι να δημιουργη-
θούν περίεργοι, νέοι σχηματισμοί.
Σουζάννα Ιωαννίδου

«I sound my barbaric 
yawp over the roofs of 
the world» 

A Ήρθε η μεγάλη πλημμύρα. 
Πάνω στις στέγες έχω την πο-

λυτέλεια της παρατήρησης στα πό-
δια μου, κινήσεις και προκλήσεις, τις 
απλώνω κάτω και βλέπω πώς φθηνά 
και πλούσια προσπαθούμε όλοι να 
δείξουμε κάτι, να φτάσουμε κάτι, 
οργάνωση της έλξης και ταξινόμηση 
για να τραβηχτείς με ένα ξερό πάθος, 
στυφό, όπως λέμε οίνος λευκός ξη-
ρός.
Στο ένα μου χέρι ένας μαθηματικός  
τύπος, στο άλλο ένα Καλειδοσκόπιο. 
Ο τύπος θα δείχνει με ακρίβεια πόσο 
αντέχω να μαζεύω και να παρατηρώ 
μαζεύοντας. Σιγά σιγά ίσως αγγίξει το 
άπειρο. Το καλειδοσκόπιο θα είναι ένα 

τηλεσκόπιο που δείχνει πόσο μπλέκο-
νται τα σώματα και ματώνουν όσο η 
φαντασία μένει στη σάρκα. Ο τύπος 
είναι εκεί για να δείχνει πώς διαχειρί-
ζομαι τις λέξεις όταν εμφανίζονται. 
Το καλειδοσκόπιο βρίσκεται εκεί για 
να κλέβει εκφράσεις ιδιωτικές πάνω 
στις στέγες του κόσμου, δείχνοντας 
σαν περισκόπιο το τέλος εποχής και 
την αδημονία.  
Ανδρομάχη Κοκκινού

Το γιοφύρι 
του Καλειδοσκοπίου

A Μάρτης 2011: Το πρώτο τεύ-
χος που πέφτει στα χέρια μου  

(πόσο θέλω να γράψω εκεί κάτι κά-
ποτε πόσο μου αρέσει).
Καλοκαίρι 2011: Ξεχνάω τα γραψίματα, 
την πόλη, τα περιοδικά, οι εμπνεύσεις 
όμως ερήμην μου κάνουν ηλιοθερα-
πεία στην ψυχή μου.
Οκτώβρης 2011: Γνωριμία με Βίβιαν, με 
φέρνει στο περιοδικό, το περιοδικό με 
φέρνει μαζί σας κοντύτερα.
Γέφυρα το Καλειδοσκόπιο.
Μάρτης 2012: Το τεύχος θα πέ-
σει στα χέρια κάποιου (πόσο θα θέ-
λει να γράψει εκεί κάτι κάποτε πόσο 
θα του αρέσει) θα τον βρω τυχαία θα 
είμαι πια παλιά και μια Κυριακή θα 
τον φέρω στα Εξάρχεια. Μια γέφυρα 
αέναα ενωτική ανθρώπων το Καλει-
δοσκόπιο.
Γεωργία Δρακάκη

Κείμενο- Βαλίτσα

A Έχετε ακούσει για τις στιγμές- 
βαλίτσες; Είναι πολύ πρακτικές. 

Εκεί που περπατάς στην Ακαδημίας 
ανοίγεις τη βαλίτσα και θυμάσαι τις 
διακοπές στη Σέριφο, εκεί που σε κοι-
τάζει μια περίεργη φάτσα όλο γκρίνια 
ανοίγεις τη βαλίτσα και βγάζεις ένα 
ήρεμο μεσημέρι Κυριακής στο Πήλιο 
που έχει ήλιο, ενώ πριν είχε βρέξει. 
Για τα περιοδικά λένε ότι είναι ανα-
λώσιμα, περνούν χωρίς να δώσεις 
σημασία. Ναι, ίσως ένα περιοδικό να 
μην είναι σπουδαία υπόθεση τελικά, 

KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
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Διαφορετικοί γεωμετρικοί σχηματισμοί 
δημιουργούνται κατά την κίνηση του οπτικού 
οργάνου Καλειδοσκοπίου. Αντίστοιχης αισθητικής, 
τα έργα της Op-Art, η οποία εντάσσεται στον 
ευρύτερο τομέα της Kinetic Art
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Η θεία ενός κολλητού μας έφτιαξε μια εταζέρα μόνη της και της άρεσε τόσο πολύ που 
διοργάνωσε βραδιά με τσάι και βουτήματα προς τιμήν της (της εταζέρας δηλαδή). 

Ο πρώην μιας συμφοιτήτριας πέρασε το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων συ-
ναρμολογώντας αυτοκινητάκια μινιατούρες. Ιστορίες περιθωριακών; Με τίποτα. Αν το 
σύνδρομο ΙΚΕΑ ήταν περιοδικό θα είχε εκατοντάδες συνδρομητές. Ανθρώπους που βρί-
σκουν την πρόσκαιρη και μάταιη χαρά κατασκευάζοντας ή συναρμολογώντας έπιπλα και 

μικροαντικείμενα, κάτι που συχνά και ένα πεντάχρονο ακόμα 
μπορεί να κάνει επιτυχώς. Δεν το λέμε εμείς, αλλά οι illuminati 
του Harvard σε έρευνά τους το 2009.

Αλλά μας φαίνεται μάλλον βαρετό να σταθούμε απλώς σε αν-
θρώπους που τη βρίσκουν να φτιάχνουν μαραφέτια. Το ζήτημα 
είναι να παρατηρήσουμε την αδυναμία των ίδιων χαρακτήρων 
να συναρμολογήσουν τις ζωές τους. Μια αδυναμία που, εντού-
τοις, δεν τους είναι αντιληπτή. Με ένα ρολόι στον καρπό, μια 
βέρα στο μεσαίο δάχτυλο και στον τοίχο κορνιζωμένο ένα πτυχίο 
νομίζουν ότι έχουν τον έλεγχο. Αυταπατώνται: ο έλεγχος είναι 
μια ψευδαίσθηση.

Προς Θεού, δεν είμαστε υπέρ του να στήνουμε τη ζωή μας σα 
θεατρική παράσταση και να την παίζουμε σύμφωνα με τους κα-
νόνες της σκηνοθεσίας. Γιατί εάν ήταν έτσι τα πράγματα, τότε ας 
καταργήσουμε τον έρωτα, το αναπάντεχο, την ποίηση, τα συναι-
σθήματα. Απεχθανόμαστε τα στενά πλαίσια και τις παρωπίδες 
των ανθρώπων που δεν ξέρουν να αφεθούν και να απολαύσουν 
ένα φιλί κάτω από τη βροχή ή μια έξοδο της τελευταίας στιγμής.

Τι πάει στραβά λοιπόν; Φταίει ίσως ότι τον κάθε μας σκοπό ή 
όνειρο τα μετράμε με τις μονάδες του Χρόνου και κάθε στιγμή 
την εξισώνουμε με τον παράγοντα του Κόστους. Μέρες χαμένες 
ίσον σύνολο ευκαιριών που φοβηθήκαμε να αξιοποιήσουμε. Οι 
οποίες έγιναν μάζα αχρήστων και ύστερα όγκος στο πίσω μέρος 
του εγκεφάλου μας που μας στοίχειωνε πάντα. «Τι θα μπορούσα 
να γίνω αν;» ή «που θα βρισκόμουν τώρα εάν;». Το παρελθόν 
είναι πιο αδυσώπητο από ό,τι πιστεύαμε, υλικό ρευστό, άμμος 
λευκή στις αφελείς παλάμες ενός παιδιού, ασυγκράτητη άχνη 
ζάχαρη με την οποία κτίζουμε τα καστράκια των ονείρων μας. 
Και ο έλεγχος σπάει προτού προλάβουμε να πούμε πως τον αγ-
γίξαμε... γιατί ποτέ δεν τον εμπιστευτήκαμε.

Δεν είναι κακό να επιχειρούμε συναρμολόγηση των ζωών μας. 
Αντιθέτως, έτσι εξαρχής θέτουμε μια κάποια Α βάση στα συγκε-
χυμένα σχέδια μας. Οφείλουμε, όμως, να ξέρουμε δυο πραγμα-
τάκια: 1) δεν περνάνε όλα από το χέρι το δικό μας το τρωτό, κάπου 

εκεί έξω υπάρχει κι η μοίρα 2) είναι υπέροχο να είμαστε αυθόρμητοι και να αγαπάμε τις 
εκπλήξεις, κάποιες φορές τα πιο όμορφα πράγματα γίνεται τυχαία.
Αυτοσυναρμολογηθείτε, λοιπόν, κι ακόμα κι αν το τραπεζάκι της ζωής σας κουτσαίνει 
λιγουλάκι, θα παραμένει χαριτωμένο….

Θάνος Σώρας, Γεωργία Δρακάκη

Το σύνδρομο 
συναρμολόγησης

The 
IKEA 
effect

Οι the 7 frogs επιστρέφουν στα 
μουσικά δρώμενα της πόλης με 
την παρουσίαση ενός 7’’ single 
από τη Handmade Records. Το 
βινύλιο περιέχει 3 τραγούδια σε 
indie pop ύφος και diy αισθητική 
που χαρακτηρίζουν τους the 7 
frogs από την αρχή της δημιουρ-
γίας τους. Περισσότερες πληρο-
φορίες για τον τόπο παρουσίασης 
και τα σημεία διανομής του 7’’ 
single από την επίσημη ιστοσε-
λίδα του συγκροτήματος (www.
the7frogs.co.uk).  Με αφορμή την 
κυκλοφορία του βινυλίου, στο πα-
ρόν τεύχος του Καλειδοσκοπίου 
θα υπάρχει ως ένθετο για 1.000 
αντίτυπα το πρώτο ΕΡ των the 7 frogs σε πρωτότυπη μορφή. Αναζητήστε το!!

χτωμένα αεροπλοϊκά τρικυμιάζουνε 
το βάλτο / Μάταια βλεφαρίσματα / 
Χάσαμε ξεχάσαμε ξανά τ’ άστρα μι-
κρή μου / Καλειδοσκόπιο πουθενά / 
και οι ορίζοντες  λειψοί όσο ποτέ / 
Δώσε μου τα δάκρυά σου τα μάτια 
μου να ντύσω / …Κι όλα στο φως / 
Σχίζονται στη θέλησή μας ουρά-
νια χάσματα / Διαλύονται προπατο-
ρικά  νέφη / Αναδύονται αλαβάστρι-
νες πολιτείες / Χρώματα αλλόκοτα 
μεσουρανούν / στα μάτια του πα-
λιάτσου με τα πυρόξανθα μαλλιά / Οι 
θεοί αλυχτούν πιο άτσαλα και από τη 
στυγνή μοίρα τους / απόψε / Και εσύ 
πάντα δίπλα στο αγιασμένο πλευρό 
μου / Φτάνουμε;
Θάνος Σώρας
Χρόνια μας πολλά λοιπόν!

A12 χρόνια είναι αυτά, ας ευ-
λογήσουμε και λίγο τα γέ-

νια μας. Τι τέλειο περιοδικό είμαστε 
διάολε! Με τις συναντήσεις μας, τα 
πάρτυ μας, τα πικ-νικ μας, τις εκπο-
μπές μας, τα όλα μας! Και εδώ που 
τα λέμε τι ωραίο όνομα έχουμε! Όχι, 
μπράβο μας και μπράβο σε εκείνον 
που το εμπνεύστηκε! Το καλειδοσκό-
πιο είναι το καλύτερο δώρο. Κάθεσαι, 
το κουνάς, το χαζεύεις και όλο αλλά-
ζει σχήματα και γίνεται από όμορφο 
ομορφότερο. Πολύ θα μου άρεσε να 
αντικαταστήσω τα γυαλιά ηλίου μου 
με δύο καλειδοσκόπια. Ποιος με πιά-
νει μετά!  Όλα θα είναι χρωματιστές 
χάντρες με περίεργα σχήματα! Αλλά 
δε θα βλέπω… Θα μου πεις, σιγά τα 
αίματα! Η καλύτερη μου! Δεν χάνω και 
τίποτα... Εν πάση περιπτώσει, χρόνια 

μας πολλά φανατικοί Καλειδοσκόποι 
και τα καλύτερα έρχονται.
Δανάη Κριμπένη

Το καλειδοσκόπιο 
μέσα μου

A Υπάρχουν  φορές που το μυα-
λό μου με εξαπατά… Στήνει 

σκηνικά πάνω στα οποία προβάλ-
λονται, χωρίς πίστη στο αυθεντικό 
κείμενο, οι αναμνήσεις. Είναι λες και 
τότε έχω μπροστά μου ένα καλειδο-
σκόπιο, μέσω του οποίου πρόσωπα 
και καταστάσεις του παρελθόντος 
αλλάζουν μορφή˙ άλλα μεγεθύνο-
νται και άλλα μικραίνουν. Για όλα 
αυτά ευθύνεται το παιδικό μου κα-
λειδοσκόπιο! Όταν ήμουν μικρή και 
ήθελα να ξεφύγω από τον κοινότυπο 

κόσμο και να βυθιστώ σ’ έναν χώρο 
που τα χρώματα και οι διαστάσεις 
υπακούουν σε μια παράλογη λογική, 
περιεργαζόμουν αχόρταγα τον μικρό 
μου θησαυρό. Τελικά, δεν έχουν αλ-
λάξει πολλά από τότε: όταν το βλέμμα 
μου έχει κορεστεί από τετριμμένες, 
χιλιοφορεμένες εικόνες και βαρύνει 
από αποπνικτικά συναισθήματα, το 
καλειδοσκόπιο είναι πάντα μέσα μου 
και με αλλεπάλληλες περιστροφές 
μεταλλάσσω ό, τι δεν μου αρέσει...
Ελένη Αντωνιάδου

Brainstorming
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Πολιτική σκηνή
Ξεκινώντας από την ευρύτερη 
δυνατή κλίμακα, την παγκό-
σμια, παρατηρούμε ότι μια 
δωδεκαετία ήταν πάνω από 
αρκετή για να ανατρέψει πολ-
λά απ’ όσα γνωρίζαμε για την 
πολιτική. Όροι ξεχασμένοι, ή 
ανύπαρκτοι, ήρθαν να αλλά-
ξουν τα δεδομένα.

Αγορές
1999. Υπάρχει πολιτική και διαμορφώ-
νει σημαντικά τη δράση των αγορών. 
Οι αγορές ακολουθούν τις εξελίξεις, ή 
τουλάχιστον δεν τις προκαλούν. 
2012. Η πολιτική έχει πια ξεπέσει. Αδυ-
νατεί να χαλιναγωγήσει τις ξέφρενες 
αγορές, ακολουθεί ασθμαίνουσα τις 
εξελίξεις με μόνη της «δικαιοδοσία» να 
εκτελεί διαταγές. Εξωτερικοί εντολοδό-
χοι, Γερμανόφιλοι και φραγκοφονιάδες, 
καθορίζουν την εσωτερική πολιτική 
κρατών. Η εκπαίδευση άλλαξε για να 

«εκμοντερνιστεί», σύμφωνα με τους 
αγοραίους νόμους, η ανεργία έφτασε 
στα ύψη με το ατράνταχτο επιχείρημα 
ότι «κρίση έχουμε». Η Αμερική και η Ευ-
ρώπη έχουν υποβαθμιστεί από τους βα-
σιλικούς οίκους αξιολόγησης, με μόνη 
τους αντίδραση σε αυτό την… πολιτική 
λιτότητας. Η κοινωνία στο σύνολό της 
υπακούει πλέον τυφλά στα καπρίτσια 
των νάρκισσων αξιολογητών.
Οι τοκογλύφοι έχουν διεισδύσει σε ολό-
κληρο το δυτικό οικονομικό σύστημα, 
οι διάφορες διακρατικές συμμαχίες 
και ενώσεις τείνουν προς τη διάλυση, 
οι ιδεολογίες συγχωνεύθηκαν όλες σε 
μία: αυτή που ορίζεται από το νόμο των 
αγορών. 
Φώτης Ηλιόπουλος

Κόμματα
Το 1999… οι πολιτικοί «δικά μας παι-
διά» και τα κόμματα άξια. Ε.Ε., ευρώ και 
πολλά λεφτά που υπήρχαν για όλους. 
Ώσπου ήρθε η ώρα να δώσουμε κι εμείς, 
όπως κάποιες χώρες εξωτικές, για να 
σωθούν οι τράπεζες. Με τα κόμματα 

στο ρόλο του διαμεσολαβητή.
Σήμερα  τα κόμματα ξεμπροστιάζο-
νται ως ένας κηδεμονικός μηχανισμός 
συντήρησης της οικονομικής και κοι-
νωνικής ισορροπίας βασισμένος στην 
ψευδαίσθηση της αντιπροσώπευσης. 
Γιατί αν πριν 12 χρόνια ζούσαμε στην 
παιδική χαρά της ευμάρειας, σήμερα η 
κηδεμονία των κομμάτων παρουσιάζε-
ται πιο δυσβάστακτη από ποτέ, όταν κα-
λούμαστε κάθε 4 χρόνια να επιλέξουμε 
μόνο ποια κάστα ατόμων θα μας κυβερ-
νήσει. Το γλέντι του παρελθόντος και το 
μούδιασμα του παρόντος δείχνουν μια 
κοινωνία που παιδιάστικα περιμένει από 
τα κόμματα τις λύσεις, μην τολμώντας 
να σκεφτεί πως συνιστούν θεμελιώδες 
μέρος του προβλήματος.
Ανδρομάχη Κοκκινού

Κινήματα
Πλούσιο το κινηματικό παρελθόν και πα-
ρόν της χώρας μας. Μια αναδρομή με 
αφετηρία το κατώφλι του 20ου αιώνα, 
αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Κατά 
την περίοδο αυτή, αξιόλογη δυναμική 

εμφανίζει κυρίως το ελληνικό φοιτητι-
κό κίνημα. Σημείο αναφοράς η διετία 
2006-2007, οπότε οι παρατεταμένες 
καταλήψεις και διαδηλώσεις οδηγούν 
τελικά στη μη αναθεώρηση του άρθρου 
16 του Συντάγματος. Από τότε όμως, 
πολλά έχουν αλλάξει. Το 2010 η Ελλά-
δα τίθεται υπό οικονομική επιτήρηση, 
ενώ η βαθιά ύφεση και η γενικότερη 
κρίση του πολιτικού συστήματος που 
ακολουθούν, προσδίδουν στο κίνημα 
χαρακτήρα αντίστασης απέναντι στην 
κατάσταση αυτή. Νέες κινηματικές δο-
μές κάνουν έτσι την εμφάνισή τους, με 
χαρακτηριστικό το πανευρωπαϊκό κί-
νημα των πλατειών αλλά και το κίνημα 
«ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» (όχι από τσιγκουνιά, 
από άποψη!). Ποια η κινηματική εξέλιξη 
από εδώ και στο εξής; Ο χρόνος θα δεί-
ξει το τι μέλλει γενέσθαι...
Βαγγελιώ Κοντάκη

Υπερδυνάμεις
To 1999, οι ΗΠΑ ήταν ο απόλυτος κυ-
ρίαρχος του παιχνιδιού. Η Ινδία ήταν 
ακόμα πολύ πίσω οικονομικά, ενώ η 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Εντύπωση μας προκάλεσε η πλειάδα αλλαγών που έχουν συντελεστεί τα τελευ-

ταία δώδεκα χρόνια, δηλαδή την περίοδο κυκλοφορίας του «Καλειδοσκοπίου», σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Είναι αυτό άραγε ένδειξη προόδου, ή απλά ένας εθισμός στην 

αλλαγή και το νεοτερισμό; Σε κάθε περίπτωση, η ορολογία που χρησιμοποιούμε 

έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό, θα μπορούσαμε μάλιστα να μιλήσουμε για μια…

ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΒΟΜΒΑ

Δε ξέρω για σας, εμένα πάντως ο τίτλος 
μου άρεσε, μου φάνηκε ευφυέστατος 
και μπράβο μου που τον έγραψα

Επιμέλεια: Ο κύριος «γράφω πάντα έξυπνα λογοπαίγνια»,  
Φίλιππος Αμολοχίτης-Πατριαρχόπουλος
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Κίνα πλησίαζε απειλητικά την ασθμαί-
νουσα, λόγω της κρίσης των Ασιατικών 
Χρηματαγορών Ιαπωνία. Στην Ευρώπη, η 
Ρωσία ακόμα υπέφερε από την πολιτική 
του Μπόρις Γέλτσιν, που έδινε ελευθέ-
ρας στους οικονομικούς ολιγάρχες. Οι 
Άγγλοι ήταν διχασμένοι ανάμεσα στον 
Μπλαιρ και τα δραματικά επακόλουθα 
του Θατσερισμού. Πλέον οι ΗΠΑ προ-
σπαθούν να ανακάμψουν από δύο πολέ-
μους και την παγκόσμια οικονομική κρί-
ση. Η Κίνα με την αλματώδη οικονομική 
ανάπτυξη έχει ξεπεράσει την Ιαπωνία 
αλλά όλα δείχνουν πως οδεύει και αυτή 
προς την ύφεση. Η Ινδία μετατρέπεται 
σιγά σιγά σε οικονομικό γίγαντα. Η Ρω-
σία δείχνει να ανακάμπτει οικονομικά, 
υπό την σιδηρά πυγμή του πρώην πρά-
κτορα της KGB Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ 
οι κοινωνικές αντιθέσεις στην Αγγλία 
έχουν ξαναφτάσει σε εκρηκτικό επί-
πεδο.
Η διαχρονική υπερδύναμη του περιοδι-
κού: Νίκος Κοκκάλης

Τρομοκρατία
Τρομοκρατία… μια λέξη που με το πέρα-
σμα των χρόνων υπέστη αλλαγές όσον 
αφορά στο πώς αντιλαμβανόμαστε το 
νόημά της.
Ξεκινώντας κανείς την ανασκόπηση 
από το 1999, θα μπορούσε να φέρει για 
παράδειγμα τη δράση της 17ης Νοέμ-
βρη. Φτάνοντας όμως στο 2012 ο όρος 
φέρνει στο μυαλό μας διαφορετικές 
σκέψεις.
Από τη μια πλευρά η τρομοκρατία μέσα 
σε αυτά τα χρόνια παρέμεινε ίδια. Πρό-
κειται για οργανώσεις, των οποίων οι 
πράξεις εναντιώνονται στο σύστημα 
και στα γρανάζια του.
Θα συναντήσουμε όμως από την άλλη 
πλευρά μια τρομοκρατία υποχθόνια, 
που οι ενέργειές της γίνονται «με το 
γάντι» και έχουν στόχο το λαό. Η τρο-
μοκρατία αυτή εμπεριέχει την ωμή βία, 
αυτή τη φορά όμως όχι απαραίτητα την 
σωματική, αλλά κυρίως την ψυχολογική.
Τιτίκα Φρόνιμου

Κοινωνία-
ανθρώπινες 
σχέσεις
Οι αλλαγές σε κοινωνικό επίπε-
δο σε ό,τι αφορά την ορολογία 
δεν είναι υποδεέστερες. Έννοι-
ες όπως η κατάθλιψη, η αργκό 
ή η οικολογία, έχουν αποκτήσει 
νέα σχεδόν σημασία, ή τουλά-
χιστον βαρύτητα στις ζωές μας.

Ανθρώπινα Δικαιώματα
Η είσοδος της ανθρωπότητας στην τρί-
τη χιλιετία αισθητοποίησε τον κυρίαρχο 
ρόλο των δικαιωμάτων στην ανάπτυξη 
των κοινωνιών παγκοσμίως. Δυστυχώς, 
στις χώρες του Ανατολικού Μεσαίωνα 
επιβεβαιώνεται πως «κάθε δικαίωμα 
υπάρχει για να παραβιάζεται» αφού 
ούτε ο σκληρός πυρήνας του Καταστα-
τικού Χάρτη δεν τηρείται. Κακοποιή-
σεις, βασανιστήρια, δουλεία, εμπορία 

ανθρώπων (Χαρακτηριστική η απαγωγή 
20.000 παιδιών από αντάρτες στην Ου-
γκάντα). Το θεμελιώδες δικαίωμα στη 
ζωή καταστρατηγείται βάναυσα μέσω 
των πολέμων (6.500 θάνατοι Αφγανών 
από Αμερικάνους, ενώ η γη της Παλαι-
στίνης είναι μόνιμα αιματοβαμμένη). Η 
ελευθερία της σκέψης και έκφρασης 
δε νοείται σε δικτατορικά καθεστώτα 
(Κίνα, Κορέα, Καζακστάν), εντούτοις, οι 
πρόσφατες επαναστάσεις σε Αίγυπτο 
και Λιβύη απέδειξαν πως η θέληση για 
δημοκρατία δε σβήνει. Η παγκόσμια κρί-
ση του 2007 έδωσε νέο νόημα στη φτώ-
χεια, την ανισότητα και τη δικαιοσύνη. 
Στην ανεπτυγμένη Δύση ελπιδοφόρα 
είναι η καθολική πρόσβαση σε παιδεία 
και πληροφόρηση.
Θάνος Σώρας (και όχι Σόρας ντε!)

Μετανάστευση
Την τελευταία δεκαετία όλο και περισ-
σότερα άτομα, κυρίως νέοι ηλικίας 18-30 
ετών οραματίζονται ένα καλύτερο αύριο 
μακριά από τον τόπο που μεγάλωσαν, 
μακριά από τις παιδικές τους αναμνή-
σεις. Η τάση αυτή αναμένεται να ενταθεί 
τα επόμενα χρόνια, αφού η ανεργία έχει 
εκτοξευθεί στα ύψη λόγω της οικονομι-
κής κρίσης και τα πτυχία έχουν σταμα-
τήσει να έχουν την ανταλλακτική αξία 
του παρελθόντος, στην αγορά εργασίας. 
Ο καθένας αντιδρά πολύ διαφορετικά 
σε αυτό που συμβαίνει γύρω του. Κά-
ποιοι σηκώνονται και φεύγουν, κάποιοι 
συμβιβάζονται με το να γκρινιάζουν 
και παραμένουν σταθεροί σε ότι έχουν 
συνηθίσει, ενώ κάποιοι άλλοι κάθονται 
και το παλεύουν. Στους βασικούς προο-
ρισμούς των Ελλήνων μεταναστών ανή-
κουν η δυνατή (;) Γερμανία, η Αυστραλία 
και ο Καναδάς. Θα ακολουθήσεις;
Παναγιώτης Τάγαρης

Οικολογία
Η μετανεωτερική, νεο-vegan επανάστα-
ση στην Ελλάδα εκδηλώθηκε ποικιλο-
τρόπως: Οικολόγοι-Πράσινοι, slow food, 
βιώσιμη ανάπτυξη, βιβλιοπαρουσιάσεις 
του Goleman και το υπέρτατο πράσινο 
κόμμα (λέγε με ΠΑΣΟΚ). Ο Έλληνας 
αντέδρασε ως εξής στη νέα τάση: είτε 
συνέχισε να κάνει ό,τι έκανε βάζοντας 
το πρόθεμα eco- μπροστά (eco-tourism, 
eco-bicycle, eco-cigarette και δε συμμα-
ζεύεται), είτε το έριξε στην ανακύκλωση 
για να εξιλεωθεί που δεν έκανε τίποτα 
(κι έτσι έβλεπες τριανταπεντάρηδες στις 
12 τα μεσάνυχτα να πηγαίνουν τρία τε-
τράγωνα με τις παντόφλες για να βρουν 
μπλε κάδο). Οι πιο ψαγμένοι διαδήλω-
ναν για τις φώκιες στην Αλάσκα, οι πιο 
πολιτικοποιημένοι για τα πυρηνικά του 
Ιράν, οι πιο mainstream δεν διαδήλωναν 
καν, αλλά έβλεπαν ντοκιμαντέρ του Al 
Gore και του David Attenborough. Εί-
χαμε και την Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (sic), 
Τίνα Μπιρμπίλη, που μεταξύ μας προ 
κρίσης καλά τα κατάφερνε.
Ιωάννα Σαράντη

Κατάθλιψη
Είμαι ψυχολόγος. Χρυσές δουλειές 
θα κάνεις παιδάκι μου. Η αλήθεια να 

λέγεται. Η τρέλα πουλιέται ακριβά τον 
τελευταίο καιρό και με τις επίκαιρες στε-
νότητες αγοράζεται δύσκολα.  Θα σας 
γράψω αυτά τα αντικαταθλιπτικά, αλλά 
πρέπει να συνεχίσουμε και τις συνεδρί-
ες. Ένα ένα τα κατέβαζε τα χαπάκια, 
λίγο υπερένταση έφερναν το βράδυ, 
μια νύστα το πρωί, μια ακατάληπτη 
φλυαρία για το τι μέλλει γενέσθαι εδώ 
που φτάσαμε, μια εκκωφαντική σιωπή 
γιατί η ερώτηση που προηγήθηκε ήταν 
μάλλον ρητορική.
Πολυ συχνά, όταν τα πράγματα δεν μας 
έρχονται όπως ακριβώς τα θέλουμε, 
αμέσως στεναχωριόμαστε, απογοη-
τευόμαστε και κλεινόμαστε στον εαυ-
τό μας. Παρουσιάζεται μια βαθιά θλίψη 
μέσα μας ότι δε μας αγαπάνε όσο θέ-
λουμε, δεν αναγνωρίζουν την αξία μας 
και δεν εκτιμούν τα προσόντα και τις 
δυνατότητες μας, η οποία πάλι φέρνει 
τη φοβερή κατάθλιψη που σήμερα μα-
στίζει πολλούς. Η κατάθλιψη μπορεί να 
αδρανοποιήσει τον άνθρωπο κουρα-
στικά και έχει συνήθη αιτία τον άφθονο 
εγωισμό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, η κατάθλιψη σύντο-
μα θα γίνει το πιο κοινό πρόβλημα υγεί-
ας μετά τα καρδιαγγειακά προβλήματα
Τατιάνα Κίρχοφ, Κάτια Γεωργουλά

Επικοινωνία
Επικοινωνώ σημαίνει μοιράζομαι και 
αλληλεπιδρώ, συμμετέχω και σέβομαι. 
Ήταν πολλά τα στάδια επικοινωνίας που 
περάσαμε: σήματα καπνού, περιστέρια, 
τηλεγραφήματα , ξεπεράστηκαν αρκε-
τά γρήγορα με τις τηλεπικοινωνίες .Την 
εποχή που το πρώτο «Καλειδοσκόπιο» 
κυκλοφόρησε, το κινητό τηλέφωνο είχε 
αρχίσει να καθιερώνεται στην καθημε-
ρινότητα όχι ως μπιχλιμπίδι, αλλά ως 
αναγκαίο μέσο επικοινωνίας. Και φτά-
σαμε και στα sms. Έπειτα και στα mms. 
Μάθαμε και το Bluetooth, και κάναμε 
βιντεοκλήσεις. Δώδεκα χρόνια μετά, 
όλα αυτά φαντάζουν πρωτόγονα, αφού 
σύγχρονη επικοινωνία σημαίνει κυρίως 
διαδίκτυο, και το καλό τηλέφωνο σου 
παρέχει καλής ποιότητας πλοήγηση. 
Και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός: chat 
rooms, fora, διάφορα messengers, και, 
φυσικά, ιστότοποι κοινωνικής δικτύω-
σης. Συχνά πιο «χρήσιμοι» και από τα 
τηλέφωνα, πάντως πιο στυλάτοι, ελαχι-
στοποιούν τις παντός τύπου αποστάσεις 
στη ζωή μας. Επόμενο βήμα, να κατισχύ-
σουν και της δια ζώσης επικοινωνίας; Η 
γλώσσα πάντως έχει σαφώς επηρεαστεί 
από τους παγκοσμίου εμβέλειας ιστότο-
πους. Όπως και να έχει, το ερώτημα πα-
ραμένει: όντως επικοινωνούμε σήμερα 
ή απλά ζούμε στις ψευδαισθήσεις της 
ψηφιακής εποχής;
Θοδωρής Ηλιόπουλος,
Σταυρούλα Δερμιτζάκη

Αργ(κ)οναυτική εκστρατεία
 «Τι δεν τρέχει κάστανο, ρε φίλε; Σου λέω 
έχω φλιπάρει τελείως! Ναι ρε με έχει 
κουφάνει η γκόμενα... Όπα, κάτσε μία...
Έλα ρε μάνα τζάσε, μιλάω στο κινητό!» 
Εάν δεν ανήκετε στην ένδοξη γενιά των 
΄90s, εκείνη που μεγάλωσε ακούγοντας 
το Freestyler και το «Θέλω να το κάνω 

με τη μαμά σου» των Ημισκούμπρια στο 
walkman η στο «τζαμάτο» cd-player , 
τότε τα παραπάνω φαντάζουν μάλλον 
ακαταλαβίστικα-ή τουλάχιστον γελοία! 
Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει και σ’ αυτές 
τις αλλαγές προσαρμόζεται η καθημε-
ρινή γλώσσα νέων (...και νεανιζόντων). 
Έτσι, σήμερα μπορεί να «την ακούς 
σαράουντ», να «τρολλάρεις» σε συζη-
τήσεις ή να γίνεσαι «κωλοτρυπίδι» στο 
ποτό αλλά το 1999, που το Καλειδοσκό-
πιο ήταν στα γεννοφάσκια του, οι νέοι 
«τρώγανε φλασάκια» και έβρισκαν «τζα-
μάουα» το νεο cd των Εiffel 65. Και για 
να προλάβω τις επίδοξες Κασσάνδρες, η 
γλώσσα μας δεν κινδυνεύει ν’ αλλοιωθεί 
από τα greeklish και τα ευφάνταστα λο-
γοπαίγνια αλλά από τον ξύλινο πολιτικό 
λόγο, το βερμπαλισμό των ψευτοκουλ-
τουριάρηδων και την απαιδευσία.
Μιχάλης Μητσάκος, φάση κ’ έτσι ρε 
παιδί μου

Τέχνης έργα
Από τις πιο αναμενόμενες είναι 
θα έλεγε κανείς, οι αλλαγές σε 
σχέση με την τέχνη. Μουσική, 
εικαστικά, κινηματογράφος, 
όλα έχουν υποστεί μεταβολές, 
ενώ άλλες μορφές «τέχνης» 
(με ή χωρίς εισαγωγικά), όπως 
το πορνό, έχουν αποκτήσει σα-
φώς μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ελληνική μουσική σκηνή
Μετά τον ουράνιο Ρακιντζή, το ‘99 βρί-
σκει τον «Ο Σάκης» φτασμένο αστέρα 
να φέρει σύσσωμη μία ολόκληρη μάζα 
«καλλιτεχνών» που ειδικεύονταν σε 
εύπεπτες μουσικές με πολυδάπανες 
συναυλιακές υπερπαραγωγές –υπήρ-
χαν λεφτά γαρ. Το γαρύφαλλο έδινε 
και έπαιρνε στην Αννούλα, το Δεσποι-
νάκι και την Καιτούλα, οι μπουζουκλερί 
πλήρωναν αδρά και η ελαφρότερη κουλ-
τούρα που γνώρισε η ελληνική μουσική 
ήταν στις δόξες της. Παράλληλα θρυλι-
κά συγκροτήματα όπως «Τρύπες», «Ξύ-
λινα Σπαθιά» και «Πυξ Λαξ» διαλύθηκαν 
και την σκυτάλη πήραν καινούργιες μπά-
ντες με έμφαση στον αγγλόφωνο στίχο. 
«G.A.D», «Astyplaz», «Film», «Raining 
Pleasure», «Planet of Zeus», είναι λίγες 
απ’ αυτές.  Γενικότερα παρατηρείται ένα 
κύμα δημιουργικότητας που αντιμάχεται 
στο μίζερο πνεύμα της εποχής και της 
πολιτισμικής εξαθλίωσης, ακόμα και αν 
δεν έχει την δέουσα αναγνώριση.
Αλεξάνδρα Μαβραγιαννίδου
Αντριάνα Θεοδωροπούλου

Ξένη μουσική σκηνή
Το 2000 όταν μας ρώταγαν αν ακούμε 
ξένη μουσική, απαντάγαμε καταφατι-
κά με εξυπνακίστικο ύφος, εννοώντας 
φυσικά το «Oops I did it again» της παι-
δούλας τότε Britney και τις μεγάλες επι-
τυχίες των «Backstreet Boys»! Η αμερι-
κανική μουσική βιομηχανία ήξερε πολύ 
καλά πώς να μετατρέψει «αθώα» παιδά-
κια του «Mickey Mouse Club» σε  απόλυ-
τα σύμβολα της ποπ κουλτούρας. Έξαλ-
λα χορευτικά, χαριτωμένα boy bands και 

Για να ευλογούμε 
και τα γένια μας

Όσοι πίστεψαν ότι στο επε-
τειακό τεύχος, στο επετεια-
κό αφιέρωμα, δε θα υπήρχε 
ένα κείμενο που να μιλάει 
αποκλειστικά σχεδόν για το 
«Καλειδοσκόπιο», απλώς...
έχασαν.

Free-Press
1999. Μερικοί φοιτητές της φιλοσο-
φικής με όρεξη για δουλειά, μεράκι 
και καινούργιες ιδέες αποφασίζουν 
να δημιουργήσουν ένα φοιτητικό 
περιοδικό το οποίο θα μοιραζόταν 
δωρεάν στις σχολές. Πανεπιστημιακά 
και πολιτιστικά θέματα συμπλέκονταν  
σε αυτό που θα αποτελούσε το πρώτο 
free press περιοδικό, το Καλειδοσκό-
πιο. Κάθε χρόνο άλλαζαν πρόσωπα 
και πράγματα εντός αυτού, η κεντρική 

ιδέα όμως παρέμενε ίδια: μόνο προα-
παιτούμενο, διάθεση και ιδέες.  
2012. Μια βόλτα οπουδήποτε έξω, 
από το μετρό έως το πιο μικρό μαγα-
ζί του κέντρου μπορεί να σε πείσει 
ότι τα free press έχουν εισέλθει για 
τα καλά στην καθημερινότητα μας. 
Είναι παντού, ποικίλης ύλης  και εν-
διαφέροντος.
 Δεν ξέρω ποιες ήταν οι προθέσεις 
των παιδιών που δημιούργησαν το 
Καλειδοσκόπιο από το μηδέν.  Αυ-

τών των πρώτων «θρυλικών» καλει-
δοσκόπων. Για ένα πράγμα όμως είμαι 
βέβαιος. Ότι πίνοντας μετά από τόσα 
χρόνια κάπου τον καφέ τους  και πέ-
φτοντας πάνω σε ένα Καλειδοσκόπιο 
θα πρέπει να αισθάνονται μεγάλη πε-
ρηφάνια και συγκίνηση.

Βασίλης Γεωργόπουλος

γλυκανάλατα τραγουδάκια, που ακόμα 
μας συγκινούν, δημιούργησαν το ρεύμα 
της εποχής. (Ευτυχώς) το ρεύμα άλλα-
ξε και ο παλμός χτυπάει πιο ρυθμικά. 
Πιο ρυθμικά από Justin Timberlake και 
Akon μαζί; Ω ναι! Η κλασσική ροκ πάει 
παραπέρα, ο ήχος ωριμάζει, εξελίσσεται 
αλλά δεν «αντρεύει». Post rock και indie 
αλτερνατιβιές περνάνε φάσεις πλήρους 
αναγνώρισης μέχρι απαξίωσης, αλλά 
όλα κάνουν τον κύκλο τους. Ακούγο-
ντας, όμως, Arcade Fire και Interpol 
χάνεις το άλλο πράμα των Μ83.
Οι ολόιδιες με το προηγούμενο κείμενο:
Τυραννόσαντρος Σαντρέξ
Μοκουμπιάν Καιμπιάν (ο Αρμένιος 
ξάδερφος)

Μεταμοντέρνα τέχνη
Απλουστευμένα, ο όρος  μεταμοντέρ-
νο χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
οτιδήποτε θεωρείται ότι έρχεται σε 
αντίθεση με τις αρχές του μοντέρνου 
κινήματος. Στην τέχνη ο όρος χρησιμο-
ποιείται ήδη από το ’20. Το 1999 γίνεται 
στη Ν. Υόρκη η έκθεση «Sensation» 
στην οποία εξέθεσαν μεγάλοι μετα-
μοντερνιστές, όπως ο Damien Hirst 
και ο Chris Ofili. Με την αρχή του 21ου 
αιώνα, όμως, οι ιστορικοί τέχνης έχουν 
αναγνωρίσει το τέλος του μεταμοντερ-
νισμού (postmodernism) και την αρχή 
του παραπλήσιου κινήματος meta-
modernism. Αυτό εκφράζει τις αναζητή-
σεις των καλλιτεχνών ανάμεσα και πέρα 
από τις αρχές του μοντερνισμού και του 
μεταμοντερνισμού, δηλαδή αμφισβητεί 
και τα δύο προηγούμενα κινήματα.  Εν 
έτει 2012, καθώς ο μεταμοντερνισμός 
και ο meta – μοντερνισμός (!) βασίζο-
νται σε διαδικασίες αμφισβήτησης, και 
ακόμη λόγω των τεχνολογικών εξελίξε-
ων, βρισκόμαστε εν μέσω ενός χάους 
που ξεκίνησε ο ίδιος ο μεταμοντερνι-
σμός: «Τι είναι τέχνη;»
Ο συγγραφέας του κειμένου, που βρέ-
θηκε νεκρός από το Δ.Σ του περιοδικού:
Γιώργος (ή Ματθαίος, Γιάννης, Τζείμς, 
Ιάκωβος, Υάκινθος) Παπαματθαιάκης

Βρίσκοντας το Νέμο 
(animation)
Animation, animation, animation. Ξαφ-
νικά το καρτούν έγινε animation. Η δι-

καιολογία του ενήλικα για να μπορεί και 
αυτός πλέον να ταυτίζεται με το Νέμο ή 
εκείνο το αξιολάτρευτο πλην άπληστο 
σκιουράκι από το Ice Age που κάνει τα 
πάντα για να αποκτήσει το βελανίδι των 
ονείρων του. Οι ρόλοι αντιστρέφονται. 
Οι μικροί ωριμάζουν και οι μεγάλοι γίνο-
νται πάλι παιδιά. Έννοιες όπως η αγάπη 
και η φιλία αποκτούν μια εντελώς άλλη 
διάσταση μέσα από το animation, κα-
θώς προσεγγίζονται πιο απλά και πιο 
παιδικά. Ταινίες όπως το Happy Feet 
θίγουν ζητήματα όπως ο ρατσισμός 
με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται 
αντιληπτή η έννοια στα παιδιά, αλλά πα-
ράλληλα και να μην κουράζει τους με-
γάλους. Ένα συνεργατικό κείμενο των:
Αντώνης Wall-E, Shrek Μπαλλής, 
Ο Ντάμπο και τα πιο υπέροχα αυτιά 
στον κόσμο

Pourquoi tellement 
serieux???.... 
Πορνό. Παρεξηγημένο;  Ίσως. Ανήθικο; 
Δεν νομίζω. Όπως και να χει σπάνια μι-
λάει κανείς γι’ αυτό, σπάνια προβλημα-
τίζεται σχετικά με αυτό. Και καλά τώρα 
σοβαροφάνεια και τα λοιπά. Αλλά τι 
σοβαροφάνεια και ροζ περιστέρια..τι 
φοβάσαι να παραδεχτείς; Το σεξ; Την 
πρόκληση; Την ηδονή; Φοβάσαι μην 
τσαλακωθείς; Φοβάσαι μήπως παρεξη-
γηθείς; Κόφτο. Βγες από την κρυψώνα 
σου, την δήθεν ωριμότητα σου και παρα-
δέξου το. Τι είναι πρόστυχο για σένα; Τι 
είναι για μένα; Στερεοτυπικές αηδίες! Tο 
σεξ μπορεί να γίνει φορέας κουλτούρας, 
αισθητικής, αναζητήσεων και απολαύ-
σεων. Τότε προβαλλόταν σαν κάτι φθη-
νό, ίσως γελοίο, ίσως βεβιασμένο. Μία 
δεκαετία αργότερα, η σεξουαλική απε-
λευθέρωση συνιστά κομμάτι της καθη-
μερινότητάς μας - αλλού περισσότερο, 
αλλού λιγότερο. Το πορνό πλέον, είναι 
καλλιτεχνική αναζήτηση που εκφράζε-
ται μέσω του χορού, της μουσικής, μέσω 
ταινιών, ντοκιμαντέρ και κάθε είδους 
εμπνευσμένης και σίγουρα εκρηκτικής 
δημιουργικότητας!
Ειρήνη Κοντογιάννη

Ριάλιτι
Όλα άρχισαν στις 10 Σεπτεμβρίου 2001… 
Κι ήταν τότε που ο big brother ήρθε και 

μας συγκλόνισε ανεπανάληπτα… Σπίτι 
με κάμερες και συγκάτοικοι που επιδί-
δονται σε ειδύλλια, κλάματα κ συνο-
μιλίες γεμάτες μπιιιιπ γεμίζουν τη ζωή 
μας. Η επιτυχία ήταν τεράστια οπότε οι 
καναλάρχες αποφάσισαν να… το ξανα-
κάνουν!! Έτσι το μεγάλο αδερφό διαδέ-
χτηκαν άλλα «πετυχημένα». Επίδοξοι 
«τραγουδιστές», «μοντέλα» και άλλες 
λαμπρές προσωπικότητες παρέλαυναν 
καθημερινά μπροστά από τα γεμάτα 
δέος μάτια μας και κέρδιζαν τις καρδιές 
μας ώστε σύντομα όλη η Ελλάδα να 
αναρωτιέται εναγωνίως: Ο Πρόδρομος 
τελικά κουτούπωσε τη Μαίρη; Ο Καρα-
φώτης τη Μάρω; Έκλαψε η Βροχοπού-
λου; Οι καυστικές κριτικές οργιάζουν 
αλλά οι πιστοί τηλεθεατές απαντούν 
με περισσότερες ψήφους. Τελευταία 
εντούτοις η κουλτουριάρικη προπαγάν-
δα επικρατεί και η θρησκεία ριάλιτι φθί-
νει αντικαθιστάμενη από υποπροϊόντα 
τύπου ριάλιτι (master chef, dancing με 
όποιον θες κλπ) που ελάχιστα θυμίζουν 
το ένδοξο παρελθόν...
Γεωργία Γερμανάκου

Τεχνολογία
Αν μπορούσαμε όμως να χρη-
σιμοποιήσουμε έναν όρο για 
να περιγράψουμε τα τελευταία 
χρόνια, πολύ πιθανό να ήταν η 
λέξη «τεχνολογία». Για πολ-
λούς η ελπίδα για το μέλλον, για 
άλλους η μεγαλύτερη κατάρα, 
το σίγουρο είναι ότι οι αλλαγές 
στην τεχνολογία έχουν λάβει 
πλέον τρομερούς ρυθμούς, 
προκαλώντας ή επηρεάζοντας 
ίσως πολλές από τις αλλαγές 
που ήδη γράψαμε

Ψηφιακή εποχή
Τρείς είναι οι τομείς των διαφορών. 
1) Χώρος:  Όλα ήταν μεγαλύτερα. Τα 
άβολα cd-player αντικαθίστανται από 
τα mp3, οι αναλογικές φωτογραφικές 
μηχανές από τις ψηφιακές, οι τεράστι-
οι υπολογιστές από laptop και οθόνες 
LCD, οι κασέτες από δισκάκια κ.α. Επί-
σης τομή αποτελεί και η πρόοδος στον 

ψηφιακό χώρο με τα μικροσκοπικά USB 
τους σκληρούς δίσκους και τις ιστοσελί-
δες file sharing. 2) Ποιότητα υπηρεσιών: 
Μηχανήματα self service, ΑΤΜ, κινητά-
πολυμηχανήματα, συσκευές GPS και 
η ασύρματη τεχνολογία έχει απλου-
στεύσει πολύ τη καθημερινότητα μας. 
3)Ίντερνετ: Από τα 360 μύρια χρηστών 
το 2000 το 2011 υπάρχουν 2+ δις. Σελί-
δες όπως το Youtube και η Wikipedia 
αποτελούν συνώνυμα του βίντεο και 
της γνώσης αντίστοιχα ενώ το google 
έχει καταστεί και επισήμως ρήμα. Τέλος, 
3D τεχνολογία, εγχειρίσεις laser και συ-
σκευές αφής θα φάνταζαν εξωγήινα σε 
κάποιον από το 1999.
Νίκος Νακόπουλος

Κοινωνικά δίκτυα
Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν την επι-
τομή της εξουσιαστικής δύναμης του δι-
αδικτύου. Ο λόγος είναι ότι λειτούργη-
σαν ως σανίδα σωτηρίας στις κοινωνικές 
επιταγές για λύση στην αποξένωση και 
τη μοναξιά του ατόμου. Ανταποκρίνο-
νται επομένως στη μεγαλύτερη σύγ-
χρονη ανάγκη: την ανάγκη για αυτο-
προσδιορισμό.  Καθετί πλέον βρίσκεται 
εκεί, ετοιμοπόλεμο να συμβάλλει στον 
καθημερινό μας αγώνα αιτιολόγησης 
της ύπαρξής μας, αφαιρώντας μας πα-
ράλληλα, το δικαίωμα για ιδιωτική ζωή. 
Μολονότι είναι αδύνατο να κατατάξει 
κανείς τους χρήστες των κοινωνικών 
δικτύων σε συγκεκριμένες ομάδες, μία 
είναι, η κατευθυντήρια ενθάρρυνση και 
κοινό γνώρισμα των χρηστών: ανάγκη 
για επικοινωνία. Απόλυτη επικοινωνία 
και κατάργηση των αποστάσεων ή εξα-
θλίωση και μιζέρια; Το ερώτημα είναι 
μάταιο, από τη στιγμή που οι επικριτές 
των κοινωνικών δικτύων είναι συχνά 
και χρήστες τους, γοητευμένοι από 
την (ψευδ)αίσθηση παντογνωσίας και 
αποδοχής που μας δίνουν καθημερινά.  
Μήπως λοιπόν να μιλάμε για κοινωνικά 
«δίχτυα» που μας βυθίζουν σε ψηφιακό-
εναλλακτικό κόσμο; Ο χρόνος θα δείξει..
Ekanan apeiraaaaaa like kai trela 
comments: 
«Η γριά κότα που ‘χει το ζουμί», 
Φίλιππος Αμολοχίτης  
«Ο νέος που είναι και ωραίος», 
Μάριος Διαμαντόπουλος
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ΗΧΟΙ Η υποκειμενικότητα στην αισθητική κρίση είναι χώρος αυτονομί-
ας. Η ενοποίηση εσωτερικού και εξωτερικού κόσμου μέσα από 
την Τέχνη είναι μέρος της ανάγκης για  βαθύτερη αναζήτηση και 

αναγνώριση του ίδιου μας του εαυτού. Όταν το έξω αντικατοπτρίζει το μέσα, όταν 
στέκεσαι και χαζεύεις το ίδιο το εξώφυλλο χωρίς να έχεις προσέξει καν ποιος είναι 
ο καλλιτέχνης, παραδέξου το, δεν είσαι ο μόνος... Επιμέλεια: Ειρήνη Κοντογιάννη

Sonic Youth 
Album: Goo (1990) 

Μπορεί η ηχογρά-
φιση του δίσκου να 
πέρασε από χίλια μύ-
ρια κύμματα, κυρίως 
λόγω των διαφωνιών 
του συγκροτήματος με 
την δισκογραφική τους 
όσον αφορά την μου-
σική κατεύθυνση του δί-
σκου, αλλά όσον αφορά το 
εξώφυλλο, όλα πήγαν μέλι 
γάλα. Το ανέλαβε ο γνωστός 
καλλιτέχνης της pop art (και 
πρώην μπασίστας των Black Flag) 
Raymond Pettibon. Αυτός δημιούρ-
γησε ένα ασπρόμαυρο σκίτσο που με 
χαρακτηριστική άνεση παραπέμπει 
στην pop art αλλά και στα κόμικ. Στην 
πραγματικότητα αντέγραψε με αυτόν 
τον τρόπο, την φωτογραφία  που 
είχε τραβήξει ένας παπαράτσι, που 
παρακολουθούσε την δίκη δύο κατα 
συρροήν δολοφόνων, των δολοφό-
νων του δάσους του Saddleworth. Οι 
απεικονειζόμενοι, είναι δύο μάρτυρες 
της δίκης που βρίσκονται καθ’οδόν 
προς το δικαστήριο. Ο διάλογος που 
βλέπουμε στην φούσκα, μάλλον δεν 
έχει την παραμικρή σχέση με την δίκη, 
αφού δεν παραπέμπει στους συγκε-
κρυμένους φόνους, αλλά στην ταινία 
Natural Born Killers.
Νίκος Κοκκάλης

Joy Division
Album: Unknown Pleasures 
(1979)
Το 1979 ο Peter Saville, αναλαμβάνει 
να σχεδιάσει το εξώφυλλο για το 
ντεμπούτο album των Joy Division, το 
Unknown Pleasures. Δεν λαμβάνει 
κάποια οδηγία παρά μονάχα μια 
εικόνα με 100 διαδοχικούς παλμούς 
ενός αστεριού, του Pulsar που ανα-
καλύφθηκε το 1967. Με βάση αυτό, 
δημιουργεί ένα μαύρο τετράγωνο 
και μερικές κυματιστές γραμμές στο 
επίκεντρο. Τίποτε άλλο, ούτε καν το 

όνο-
μα 
του album 
και του γκρουπ, 
κάτι που δεν τόλμησαν ούτε 
οι Beatles στο white album, ούτε 
ο Warhol στον δίσκο των Velvet 
Underground. Μόνο μια αλλόκοτη 
εικόνα που σε καλεί να ανακαλύψεις 
τις άγνωστες ηδονές που κρύβει. Ακο-
λουθώντας τους καλλιτέχνες της πρω-
τοπορίας του 20ου αιώνα, θέλει να 
συνδέσει τον ήχο και την εικόνα, ενώ 
το μαύρο τετράγωνο παραπέμπει στην 

θρησκευτική εικόνα , όπου η σχηματο-
ποιημένη και δισδιάστατη, χωρίς καμιά 
αίσθηση προοπτικής βυζαντινή παρά-

στα-
ση 

οδηγεί στο 
υπερβατικό. Το 

πιο εικονικό εξώφυλλο album 
όλων των εποχών δεν είπε τίποτε για 
τον εαυτό του, όμως το κοινό το αγό-
ρασε για να δει τι ακριβώς κρύβει.   
Γιώργος  Βλαχοδημήτρης

Nirvana
Album: In Utero (1993)
Ξεκινάω με την παραδοχή ότι για 
μένα ό,τι έκαναν οι Nirvana είναι και 
παραμένει κλασσικό και αγαπημένο 
βγάζοντας μια αυθεντικότητα που 
εκλείπει από τη σύγχρονη μουσική 
σκηνή. Μετά απ’ αυτό έχοντας την 
συνείδηση μου πια καθαρή είμαι 
έτοιμη να μιλήσω για το εξώφυλλο του 
τελευταίου album τους, το «In Utero». 
Από μπροστά βλέπουμε ένα διαφανές 
ανδρείκελο (ναι ,έψαξα στο google 
για να βρω την λεξη!) με φτερά, ενώ 
στο πίσω μέρος ο ίδιος ο Kurt έχει 
δημιουργήσει ένα κολλάζ αποτε-
λούμενο από λουλούδια, έμβρυα και 
διάφορα μέρη του σώματος. Μαζί 
με το όνομα του, νιώθει κανείς ότι το 
album αυτό είναι ένα προσκύνημα 
στην γυναικεία φύση, στη ζωή, στην 

γέννηση και φυσικά 
στον θάνατο και μια 
αναπαράσταση των 
προβληματισμών και 
της ανήσυχης φύσης 
του Kurt. 
Αλεξάνδρα 

Μαβραγιαννίδου

Wishbone Ash 
Album: Argus 

(1972)
Το 1972 οι Βρετανοί 

Wishbone Ash κυκλοφορούν 
έναν εκ των σπουδαιότερων 

δίσκων της progressive rock 
σκηνής, το Argus. Το εξώφυλλό 

του – μια πολύ όμορφη εικόνα – δεν 
έκανε την υπέρβαση εικαστικά, αλλά 
«τελείωνε», ολοκλήρωνε το δίσκο.  
Βλέπουμε έναν, απροσδιορίστου 
χρονολογίας, στρατιώτη (τον κόκκινο 
μανδύα του, το κράνος του και το 
δόρυ που κρατά) να αγναντεύει τον  
ορίζοντα: το πεδίο της μάχης; Την 

πατρίδα που αφήνει ή ξαναβρίσκει; 
Ή απλά θαυμάζει το τοπίο που μπορεί 
να μην αντικρύσει ξανά; Η εικόνα 
συμπληρώνει ιδανικά τη μουσική και 
τους στίχους ενός δίσκου θεματικού, 
ενός  παραμυθιού για έναν στρατιώτη. 
Σα να διαβάζουμε βιβλίο, ακούμε 
για τους φόβους, τις ελπίδες του, 
την απόφασή του να πολεμήσει, την 
ασχήμια του κόσμου του, την μοναξιά 
που νιώθει, τις μάχες που γίνονται 
και τη φρίκη του πολέμου. Η μουσική 
δημιουργεί ατμόσφαιρα φορτισμένη, 
κατάλληλη να φιλοξενήσει την ιστορία 
και τους προβληματισμούς που 

γεννούν οι λυρικοί στίχοι. Έτσι και το 
εξώφυλλο λειτουργεί ως εισαγωγή, 
τόσο όσον αφορά στη θεματική όσο 
και στο ύφος της μουσικής του δίσκου. 
Θοδωρής Ηλιόπουλος

The Doors
Album: Strange Days (1967) 

Το strange days ήταν το δεύτερο 
άλμπουμ του συγκροτήματος (1967). 
Η άρνηση του Jim Morrison, όμως, να 
φωτογραφηθεί για τις ανάγκες του 
δίσκου, υπήρξε έντονο πρόβλημα για 
τον δημιουργό του εξώφυλλου, Joel 
Brodsky. Έτσι, λοιπόν, ο Brodsky, όντας 
έντονα επηρεασμένος από την ταινία 
του Fellini, «La Strada», αποφάσισε 
ν’ αυτοσχεδιάσει. Δημιούργησε μία 
ομάδα ακροβατών και ζογκλέρ και 
τους οδήγησε σ’ ένα γραφικό στενάκι 
της Νέας Υόρκης. Εκεί, κράτησε στον 
φακό του μία από τις ομορφότερες 
στιγμές της “παρέας”, ενώ κάπου 
πίσω ήταν κολλημένη στον τοίχο 
η αφίσα των doors και ο τίτλος του 
δίσκου. Βλέμματα άλλοτε χαρούμενα 
και άλλοτε σκοτεινά δημιουργούν πε-
ρίεργα και πολλές φορές αντιφατικά 
συναισθήματα σε όποιον τα κοιτάζει. 
Τα χρώματα, σκοτεινά και τα περισ-
σότερα στους τόνους του μαύρου 
και του καφέ, δίνουν μία αίσθηση 
απαισιοδοξίας που μάχεται  κόντρα 
στα κόκκινα παιχνίδια του ζογκλέρ και 
σ’ ένα παιδικό χαμόγελο.
Αθηνά Σίδερη

Charles Mingus
Album: Mingus Ah Um (1959)

Εξώφυλλο γεωμετρικό στη φόρμα, 
σύγχρονο στην αισθητική. Παραπέ-
μπει σε επιπόλαια χρωματισμένο 
προσχέδιο ενός έργου, σε παιδική 
ζωγραφιά. Προδίδεται και φανερώ-
νεται μέσα από την τεχνική του. Κενά 
στο χρώμα, άχαρο υλικό, ξυλομπογιά, 
μπορεί και κιμωλία, έργο αφηρημένο, 
επιτηδευμένα πρόχειρα ζωγραφισμέ-
νο, σουρεαλιστικά ονειρικό. Ζητάει 
τις αδυναμίες του. Το περίγραμμα 
κυρίαρχο, συμμετρικό. «Εξηγεί» ένα 

πρόσωπο, «δηλώνει» ένα σώμα. Ο 
ήχος έχει μαρτυρηθεί. Μια συνεχής 
εναλλαγή διάθεσης, από το ένα 
κομμάτι στο άλλο, στο ίδιο το κομμάτι 
ακόμα. Μια δόση νοσταλγικής θλίψης, 
αντικαθίσταται από ένα ελαφρύ 
μυστήριο, εναλλάσσεται με τον ήχο 
που σχεδόν ακούς στο αισθησιακά 
ντροπαλό γυναικείο περπάτημα, στο 
μεθυσμένο ψέλισμα, στις γοητευτικά 
άμετρες κινήσεις. Η παρουσία του 
δίσκου και το περιεχόμενό του 
ισορροπούν απόλυτα. Ο διχασμός στη 
μελωδία του ήχου και της εικόνας, δεν 
προσποιείται την αρμονία... Και όμως 
κάπως φευγαλέα, καταλήγει σε αυτήν.
Ιωάννα Γερακίδη

Eloy 
Album: Ocean (1977)

Ωκεανός. Άβυσσος. Άγνωστο. Φόβος. 
Εγκλωβισμός. Πνιγμός. Αγωνία.Τρό-
μος. Θάνατος. Σκοτάδι. Φώς. Ελπίδα. 
Τόλμη. Επιφάνεια. Οξυγόνο. 
Ανακούφιση. Ζωή. Ευτυχία. 
Ελευθερία. Γαλήνη. Ωκεανός.
Ο ωκεανός, η αρχή και το τέλος, 
η δημιουργία και η καταστροφή. 
Κι όμως, ο ίδιος δεν ξεκινά πουθενά, 
δεν τελειώνει ποτέ.
Οι Εloy, με προφανείς αναφορές στην 
ελληνική μυθολογία, θέλησαν να 
συμβολίσουν την παντοδυναμία και το 
δέος του απέραντου, του αβυσσαλέου 
ανεξερεύνητου κόσμου, με τον Πο-
σειδώνα, το Θεό της θάλασσας.  Τον 
απεικόνισαν με μια όψη μεταξύ Δία και 
Ποσειδώνα, βασιλικά στεκόμενο στο 
κενό του σύμπαντος, στο σύνορο της 
ανθρώπινης ύπαρξης, μεταξύ ζωής και 
θανάτου, μεταξύ ουρανού και ωκεα-
νού. Τα όρια αυτών, εξάλλου, δύσκολα 
μπορούν να εντοπιστούν… 
Ο Ocean είναι ίσως, ο πιο γνωστός 
δίσκος τους, βγαλμένος στο απο-
κορύφωμα της καλλιτεχνικής τους 
δημιουργίας. (1977). Σε ψυχεδελικούς 
τόνους, και αρκετά ηλεκτρικούς ήχους 
οι “Γερμανοί Pink Floyd”, με τη βαριά 
προφορά και τους βαθυστόχαστους 
θεματικούς δίσκους, στιγμάτισαν 
σε μεγάλο βαθμό την εναλλακτική 
μουσική της εποχής των ‘70s. Και 
συνεχίζουν, κάνοντας την επιστροφή 
στα εμπνευσμένα εξαιρετικά κομμάτια 
με το Ocean2-The answer (1998), και 
με το Visionary (2009).
Φώτης Ηλιόπουλος

Colour Haze
Album: Colour Haze (2004)
Μια καταιγιστική, σκοτεινή δίνη 
εικαστικού παροξισμού. Κάθε φορά 
με ξεγελά και χάνομαι κι εγώ στα 

μυστηριώδη έγκατα που σε καλεί 
να εξερευνήσεις . Το artwork επε-
ξεργασμένο από τον μπασίστα των 
Haze, και παρμένο από το βιβλίο του 
Bernard Le Bovier de Fontenelle, 
«Entretiens sur la Pluralite des 
Mondes»,αναφερόμενο στην θεωρία 
του ηλιοκεντρισμού. Σε  προϊδεάζει 
με τον καλύτερο τρόπο και αφήνεσαι 
να χαθείς  μέσα στην αποκοσμιά των 
ήχων , αυτών που σε πάνε σε μια άλλη 
διάσταση, εξωπραγματική, φαντασι-
ακή. Άκου. Ζεστό σολάρισμα κιθάρας, 
βαρύ μπάσο, απαλά αλλά καταλυτικά 
riffs και γκρουβαρισμένα, άκρως ατμο-
σφαιρικά τύμπανα-αν και ελάχιστα- 
προσφέρουν sludge στιγμές μαγικών 
εξερευνήσεων, δημιουργώντας μια 
απαράμιλη ομορφιά. Το χρώμα...
το σκοτάδι... το χάος.
Ειρήνη Κοντογιάννη

Nightwish
Album: Imaginaerum (2011)

I would bathe in a world of 
sensation… Κούρδισα τα παλιά 
παιχνίδια μου στο πατάρι και άφησα 
τη σκόνη να ταξιδέψει πίσω, να 
φωτίσει σα χρυσόσκονη την παιδική 
ψυχή μέσα μου. Όταν η μουσική 
της ξεγνοιασιάς ήχησε στ’ αφτιά 
μου, κάτι ενήλικο μέσα μου έσπασε, 
κάτι που έχτιζα με ντροπή χρόνια 
τώρα· και έτσι κατάφερα να δω τις 
πύλες του Imaginaerum ν’ ανοίγουν 
διάπλατα. Ένα σκοτεινό τσίρκο που 
κάθε απόκρυφη γωνιά του εκπέμπει 
την πιο ζεστή και εκτυφλωτική λάμψη. 
Και πόσο λυτρωτικό το φεγγαρόφωτο 
στην καρδιά του χειμώνα, δεν ήξερα... 
Κανένα ανθρώπινο στοιχείο. Εδώ δεν 
κυριαρχεί το εγώ, αλλά η παρουσία 
της φαντασίας. Πότε ήταν η τελευταία 
φορά που ανέβηκες σε τραινάκι; 
Θα την απολάμβανες περισσότερο 
αν ήξερες ότι είναι η τελευταία σου; 
Μπορείς να φανταστείς πώς θα ήταν; 
Μπορείς να φανταστείς γενικότερα; Η 
είσοδος βρίσκεται στην εικόνα, μα η 
ουσία είναι το βάθος. Taikatalvi… 
Πολύτιμη Μητσάκου

Disturbed 
The Guy 
Το 2000 κυκλοφορεί ο πρώτος δίσκος 
των Disturbed. Στο artwork του The 
Sickness υπάρχει μία προχειροφτιαγ-
μένη φάτσα με δόντια και 2 μεγάλα 
μάτια. Η «φάτσα» αυτή αναβαθμίζεται 
στο Ten Thousand Fists όπου παίρνει 
σάρκα, οστά, κουκούλα, αλυσίδες και 
φλογερά μάτια έτοιμος να οδηγήσει 
ένα πολυσύνθετο και αγριεμένο 
πλήθος σε κάποιο είδος επανάστασης. 
Και τω όντι στο βίντεο-κλίπ του Land 
Of Confusion  συνασπίζοντας τον 

κόσμο εξοντώνει τον καπιταλισμό. 
Στο Indestructible το look της μασκότ 
(πλέον) των Disturbed αγγίζει την 
τελειότητα και βγαίνοντας από ένα 
φλεγόμενο τοπίο, έρχεται για να 
τιμωρήσει! Ομοίως και στο Asylum 
που είναι πιο οργισμένος από ποτέ. 
Σε γενικές γραμμές ο «The Guy», 
είναι σχεδιασμένος από δηλωμένο 
οπαδό του Spawn, μοιάζει  μόλις να 
δραπέτευσε από το Αζκαμπάν, έχει τις 
δυνάμεις του Σούπερμαν, τη πολιτική 
συνείδηση του Gandhi και την πιο 
γαμάτη εμφάνιση ever! Τον Eddie τον 
έχει μία χαψιά!
Νίκος Νακόπουλος

Album 
Art
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Ιανουάριος 

Κάπου ανάμεσα στην Τιπιζά και το Οράν, 
στην αινιγματική φιγούρα του Μερσώ και 
την εξομολογητική προσωπικότητα του 
Κλαμάνς, στο αήττητο καλοκαίρι που βα-
σιλεύει στη ζεστή Μεσόγειο και τον ψυχρό 
χειμώνα των οροπεδίων της Βόρειας Αλγε-
ρίας, ο ήλιος στα έργα του Camus πυρώ-
νει τους ήρωες και η θάλασσα λυτρωτική 
τους προσφέρει μια θερμή αγκαλιά για να 
αναβαπτιστούν και να αναγεννηθούν. Αν 
δε ζήσεις μέσα στη φωτιά του ήλιου, στα 
ιδρωμένα κορμιά που μετά βίας μπορούν 
να ανοίξουν τα μάτια και να αντικρύσουν το 
θάνατο, δε θα μπορέσεις να καταλάβεις ότι 
η ευτυχία είναι μερικές ώρες στη ζωή ενός 
ανθρώπου, που απελευθερωμένος από τα 
δεσμά του, βαδίζει αγέρωχος και άβουλος 
στη μοίρα και στο ρεύμα των καιρών, σαν 
ένας ξένος που δε θα γινόταν καμιά στιγμή 
ευτυχισμένος, αν ζούσε μέσα στην ψύχρα 
και την αποσύνθεση του παγωμένου Γε-
νάρη.
Τατιάνα Κίρχοφ

Σα Βαμβουνάκη  ο Φλεβάρης

Μεταίχμιο ήλιου και βροχής και  τα όνειρα 
περιμένουν να ανθίσουν. Αναπολώ εκείνον, 
πάλι, πάντα. Αυτοί φταίνε: ο Φλεβάρης, 
που σα Βαμβουνάκη μια  στέλνει μπόρες, 
μια λιακάδες - και η  Βαμβουνάκη, που σα 
Φλεβάρης γεννά ανοιξιάτικες προσδοκίες. 
Γράφει τα ανείπωτά μου και της συγχωρώ 
την τελευταία της μυθιστορηματική ατα-
σθαλία,  γιατί  ανακάλυψα τον 14ο Φλεβάρη 
μου στη βιβλιοθήκη του σπιτιού –επιλογή 
μεταφοιτητική της μαμάς– τις Ιστορίες με 
Καλό Τέλος που απνευστί διάβασα και  ήταν 
το πρώτο βιβλίο που έκλαψα χωρίς να το 
καλοκαταλάβω,  στέφοντάς τη αγαπημένη 
μου από τότε. Και λυπάμαι που όταν πε-
θάνω θα πάω στην Κόλαση. Η Μάρω λέει 
πως οι παλιές (μου) αγάπες πάνε στον πα-
ράδεισο… άρα δε θα τις ξαναβρώ ποτέ;! 
Ελπίζω να ζήσω αιώνες ακόμα κι ακόμα 
περισσότερους  η θεία αυτή πένα, που πε-
ριγράφει τόσο ρεμβαστικά την ψυχή μου, 
που τόσο γλυκά σπέρνει εντός μου την 
ποίηση. 
Γεωργία Δρακάκη

Μάρτιος

Μισανθισμένα , αναποφάσιστα λουλούδια. 
Αμφιταλαντευόμενη αίσθηση πως η άνοιξη 
θα φωλιάσει πια στην καρδιά μας. Μα σύμ-
φωνα με την παροιμία «Μάρτης γδάρτης 
και κακός παλουκοκάφτης»… Ο μήνας 
που προκαλεί αυταπάτες κι αναστάτωση, 
άγαρμπος,  θυμίζει τη μορφή του έρωτα 
που άλλοτε είναι ηλιόλουστος κι άλλοτε 
κατασπαράζει τις ψυχές μας σαν μια καταρ-
ρακτώδης βροχή. Εκεί βρίσκουν χώρο να 
εμπνευστούν και να εκφραστούν σπουδαί-
οι ποιητές. Όπως η Μαρία Πολυδούρη, στην 
οποία οφείλουμε μερικά από τα ωραιότερα 
ερωτικά ποιήματα. Κι αυτό γιατί είχε την ικα-
νότητα να «οσμίζεται» τον καιρό, να αφου-
γκράζεται τον έρωτα και να του δίνει χρώμα 
μέσα από τους στίχους της. «Με το όραμα 
στα μάτια μου/ την πεθυμιά στο στόμα»...
Πόση αλήθεια υπάρχει σ’ αυτές τις λέξεις…
Πόσοι από μας καθημερινά δεν ξυπνάμε με 
το όραμα εκείνου/ης στα μάτια μας και την 
πεθυμιά του/της στο στόμα μας;
Νίκη Αρουσαλίδου

Απρίλιος

Ρημαγμένος Απρίλης, Ismail Kadare
Ο Γκιόρκ σκοτώθηκε στις 17 Απρίλη. Η 
άνοιξη είχε πια μπει, όμως εκείνος θα ζή-
σει το μισό Απρίλη. Ο Μπεσιάν παραμένει 
σκεπτικός απέναντι στο μύθο των αλβανι-
κών βουνών και το εθιμικό δίκαιο που τα 
δεσπόζει. Η Ντιαν μοιάζει να πλανεύεται 
από τη γοητεία του μύθου και να χάνει τον 
εαυτό της. Ο έφορος του αίματος ξεκινάει 
τον Απρίλη το ταξίδι του στο οροπέδιο με 
σκοπό να πυροδοτήσει ξανά τη βεντέτα. Ο 
Γκιορκ όμως, είναι εξ αρχής παγιδευμένος. 
Όταν πέφτει νεκρός, τα σύννεφα στον ου-
ρανό μοιάζουν με τριαντάφυλλα και στην 
άκρη του δρόμου ξεχωρίζει το χιόνι που 
δεν έχει προλάβει να λιώσει. Είναι ο ίδιος ο 
φονιάς και το θύμα. Στα βήματα του φονιά 
του, αναγνωρίζει τα δικά του βήματα. Ο 
χειμώνας είχε κρατήσει πολύ.
Σάρα Γκανή

Μάιος

Το Κουτσό, Julio Cortázar
« Ήταν μια θεσπέσια ηδονική εποχή –κάτι 
σαν εκλεκτή σοκολάτα ή μαρτινέζικη πά-
στα πορτοκάλι– κι εμείς μεθούσαμε με 
μεταφορικές εικόνες προσπαθώντας να 
ενσωματωθούμε σ’ αυτήν». Ναι, ήταν μια 
εποχή που σε έκανε να γευτείς αργά κάθε 
στιγμή της. Ύστερα να θέλεις να χάνεσαι 
με τις ώρες στις παράδοξες σιωπηλές  jazz 
βραδιές της με τις άπειρες αμπελοφιλο-
σοφίες. Εσύ τι προτιμάς; Την εκλέπτυνση 
του Κλεε ή το απόλυτο του Μοντριάν;  Την 
οντολογική βεβαιότητα ή τα μεταφυσικά 
ποτάμια που θα σε παρασύρουν στο άγνω-
στο; Την Μάγα ή την Ταλίτα; Ένα, δύο, με 
σταθερά πηδηματάκια ψάχνεις και ψάχνε-
σαι πάνω στο κουτσό με το χέρι απλωμένο. 
Μέχρι να συναντήσεις κάποιο άλλο χέρι 
στην απέναντι πλευρά. Ένα χέρι που θα σε 
μεταφέρει στα ειδυλλιακά ανοιξιάτικα δρο-
μάκια δίπλα από τις όχθες του Σηκουάνα 
και στο μποέμ Παρίσι του 1950.  
 Δήμητρα Γκίτσα

Ιούνιος

Ο Γυάλινος Κώδων, Sylvia Plath
Ο γυάλινος κώδων ακολουθεί την 20χρονη 
Esther παντού: ακόμα και καταμεσής του 
καλοκαιριού, στην Νέα Υόρκη,  ενώ δου-
λεύει σε ένα φανταχτερό περιοδικό μόδας. 
Όπως μία μαύρη τρύπα, της απορροφά την 
ικανότητα να εκφραστεί, να γράψει. Ένα 
επικίνδυνο ταξίδι ενδοσκόπησης ξεκινά 
όταν η νέα παγιδεύεται απ’ τον ίδιο της τον 
εαυτό: θα καταφέρει να σπάσει το γυαλί 
ή θα πεθάνει από ασφυξία; Ορισμένες 
φορές όλα γύρω μας σφύζουν «Ιούνιο», 
ανεμελιά και φως… Κάτι όμως μέσα μας 
αποτελεί παραφωνία και αντιστέκεται σ’ 
αυτό το «ιδανικό περιβάλλον». Αν κάποιες 
καλοκαιρινές νύχτες, στον απόηχο γέλιων 
και παφλασμών, εσύ προσπαθείς να ανακα-
λύψεις τι φέρνει το χειμώνα στην ψυχή σου, 
στάσου και αφουγκράσου. Κάτω από την 
επιφάνεια, ο αληθινός εαυτός σου πάλλε-
ται και δεν συμβιβάζεται ̇  «θέλει να βιώσει 
σωματικά και ψυχικά, όλες τις αποχρώσεις, 
τα ημιτόνια και τις εκφάνσεις της ζωής».   
Ελένη Αντωνιάδου

Ιούλιος

Στο Δρόμο, Jack Kerouac
Καλοκαίρι. Η ιδανική εποχή για να πάρεις 
το αυτοκίνητο και να φύγεις για ταξίδι. Η 
εποχή να γίνεις και εσύ πρόσκαιρα μέλος 
της παρέας των beat. Να μπεις σε ένα κα-
μπριολέ, να κάνεις οτοστόπ, να τρέχεις 
πάνω κάτω τη route  66 και τα παρακλάδια 
της ακούγοντας μανιασμένα gypsy jazz 
και bebop. Να επισκεφτείς τον Burroughs 
(Old Bull Lee), στο αγρόκτημά του στο Τέ-
ξας πριν ακόμα σκοτώσει τη γυναίκα του. 
Να κόβεις βόλτες στη Νέα Υόρκη και να 
φρικάρεις σε άθλια δωμάτια παρέα με τον 
Allen Ginsberg, ακόμη κι αν κι αυτός κυκλο-
φορεί με ψευδώνυμο. Να σε παρασέρνει 
αυτός ο αλητάμπουρας, ο Sal Paradise, 
σε περιπέτειες από ‘δω  και από ‘κει. Να 
ερωτεύεσαι μια όμορφη Μεξικάνα στο 
λεωφορείο.  Μπροστά σου ξετυλίγεται η 
άλλη Αμερική. Καλωσόρισες στον όμορφο 
κόσμο του On the Road.
Νίκος Κοκκάλης

Αύγουστος

Ο ήρωας του Steinbeck ονειρεύεται, μα 
και καλοπερνά· ρεμβάζει στην κουνιστή 
πολυθρόνα στο μπαλκόνι, παραδίπλα μια 
πεντάλιτρη νταμιτζάνα «παλιοπάπουτσα 
του τένις»  που όλο κι αδειάζει –ο ήλιος 
να σπάει τον αέρα σε κομμάτια– κι ένα 
ζεστό αυγουστιάτικο αεράκι σηκώνει τον 
ποδόγυρο μιας περαστικής και τον κερνάει 
ένα ζευγάρι υπέροχες γάμπες. Γυρνώντας 
τις σελίδες του Steinbeck, στο πρόσωπό 
σου πέφτουν ξινές σταγόνες από καλιφορ-
νέζικο πορτοκάλι, βλέπεις τον ήλιο ίδιον 
πορτοκάλι, μαστιγώνεσαι από το αγιάζι 
του ειρηνικού και κάνεις χάζι τους εργάτες 
που παρτάρουν στην παραλία, μεθυσμέ-
νοι και γυρεύοντας τον έρωτα. Δρόμοι που 
απλώνονται ανοιχτοί σαν γυναίκες, χωρά-
φια ολόχρυσα, σύμπαντα από ντροπαλές 
μηλιές, μια φύση παρατεταγμένη έτοιμη 
για μάχη, ξαναμμένη, όπως ο άνθρωπος 
που κλείνει τα φώτα για να την συναντήσει.  
Χρήστος Γκέζος

Σεπτέμβριος

Τάδε έφη Ζαρατούστρα, 
F. Nietzsche
Ήταν Σεπτέμβρης όταν έπιασα για πρώτη 
φορά στα χέρια μου το δικό μου αντίτυπο. 
Σε κείνη την σκοτεινή, ξεκομμένη παραλία. 
Το βράδυ των γενεθλίων μου. Όπως πάντα 
με το καθιερωμένο τελετουργικό διάβα-
σα το οπισθόφυλλο, μύρισα τις σελίδες, 
παγίδευσα μερικές λέξεις βιαστικά. Το 
απέραντο μυαλό του διαφαίνεται σε κάθε 
ξεχωριστή σελίδα, σε κάθε πρόταση. Δεν 
διαβάζεις Nietzsche για να κοιμηθείς το 
βράδυ ούτε για να ονειροπολήσεις. Μέσα 
απ’ την παραφροσύνη, την οδύνη και την 
ιδιόρρυθμη μοναξιά του, σου μεταδίδει βα-
θιά νοήματα, αλήθειες,  μαθήματα ζωής. 
Ακόμα και αν δεν τα καταλαβαίνεις όλα 
τώρα. «Πρέπει να έχεις το χάος μέσα σου 
για να γίνεις φλεγόμενο αστέρι». Σε μια 
φράση βρήκα την δικαιολογία της ύπαρξης 
μου. Τη διέξοδό μου.
Αλεξάνδρα Μαβραγιαννίδου

Οκτώβριος

Fernando Pessoa
Καρδιά φθινοπώρου. Μεταφέρομαι νοερά 
σε κάποιο μαδημένο πορτογαλικό πάρκο, 
ντυμένο στη σέπια αίγλη του Οκτώβρη. Σε 
ένα παγκάκι κάτω από ένα απέραντο και 
κούφιο ουρανό ο κύριος με την καμπαρ-
ντίνα και το καπέλο διαβάζει τα σημεία των 
ανέμων και γράφει. Γράφει για τον άνθρω-
πο, τη φύση, το Θεό και το θεό, του κόσμου 
τα πράγματα, τη μοίρα του θανάτου. Γράφει 
πάνω σε ένα καφέ φύλλο λεύκας και τρέ-
μω μην σπάσουν οι λέξεις. Έχει παρέα τις 
σκιές, τους πιστούς σωσίες του που του 
ψιθυρίζουν βαρύγδουπους στίχους. Είναι 
κάποιοι από τους 72 εαυτούς του. Μακάριοι 
όσοι έχουν προικιστεί με τόσα πρόσωπα. 
Τον ζηλεύω γιατί γνωρίζει τα ανομολόγητα 
μυστικά του φθινοπώρου και τα ομολογεί 
με λόγο ανθρώπινο. Και το όνειρο τον βα-
ραίνει πολύ πριν το δει…
Θάνος Σώρας

Νοέμβριος

Η Αβάσταχτη Ελαφρότητα του 
Είναι, Milan Kundera
Γλυκιά παρακμή, ασίγαστο πάθος, η ουσία 
της ευτυχίας ή της αγάπης; Δεν ξέρω. Ξέρω 
μόνο πως, όταν φυσά ο άνεμος στο τέλος 
του φθινοπώρου, μυρίζω τους δρόμους 
της Πράγας, γεύομαι το γκρι ενός συννε-
φιασμένου πρωινού και αφουγκράζομαι 
τον ψίθυρο των πολυτάραχων ζωών που 
ξεπετάγονται από κιτρινισμένες σελίδες. 
Αρχικά ταυτίστηκα με την Τερέζα. Μετά 
προσέγγισα τη Σαμπίνα. Στη συνέχεια 
κατανόησα τον Τόμας που πρωτύτερα μ’ 
ενοχλούσε. Κάποια στιγμή μπήκα στη θέση 
των ερωμένων αλλά και του γιου του. Ένιω-
σα συμπάθεια για το Φρανς, ίσως και θλίψη.  
Κάθε φράση και ρητό· απόσταγμα σοφίας 
του δρόμου, δηλαδή της ζωής! Πώς γίνεται 
να με ενοχλεί η απάτη όταν υπάρχει τέτοια 
ομορφιά στην ιδέα αλλά και τη γλώσσα; 
Πώς γίνεται να νιώθεις πληρότητα επειδή 
διάβασες μια φράση ή άκουσες κάποιον να 
εκμυστηρεύεται τους φόβους του;
Πολύτιμη Μητσάκου

Δεκέμβριος

Τα Ασημένια Πατίνια, M.M. Dodge
Χιονισμένη Ολλανδία –μήνας Δεκέμβρι-
ος–οι ομορφιές της ξετυλίγονται μέσα 
από τις παγοδρομίες του Χανς και της 
Γκρέτελ. Η φτώχεια όμως της οικογένειάς 
τους και η αρρώστια του πατέρα τους, τους 
εμποδίζουν να κάνουν όσα ονειρεύονται. 
Χλωμά πρόσωπα, ισχνές φιγούρες, μα δύο 
παιδικές καρδιές γεμάτες ζέση και αυτα-
πάρνηση.
Αρκούν τα ξύλινα πατίνια τους για να 
δώσουν ένα τέλος στις δυσκολίες και να 
βρουν την αληθινή χαρά; Κι όμως, η ανυ-
πέρβλητη θέληση, η υπομονή κι η εργα-
τικότητα φέρνουν στο φως τη γαλάζια 
νεράιδα, που κρατά τα ασημένια πατίνια 
και καταφέρνει να μετατρέψει το παραμύθι 
τους σ’ ένα έργο με καθολική ισχύ. Άραγε 
πόσοι από εμάς έχουν τη δύναμη να απαλ-
λαχτούν από τα «στενά» τους πατίνια για 
να μπορέσουν να δουν ένα καινούριο κι 
ολοφώτεινο μέλλον;
Μίνα Μαγιάτη

Επιμέλεια: Ανδρομάχη Κοκκινού

12
και να
καίνε!
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1. Για την έντονη παρουσία της τε-
χνικής και των εφέ στο σινεμά. 

Θόδωρος Αγγελόπουλος:  Ότι πολ-
λοί θα πάνε προς την κατεύθυνση 
εκείνη, εντάξει, θα πάνε. Αναγκα-
στικά. Δεν πρέπει να έχουμε ψευ-
δαισθήσεις, ζούμε σε μια δύσκολη 
εποχή. Οι άνθρωποι επίσης  αυτή 
τη δουλειά δεν την κάνουν μόνο ως 
μέσο έκφρασης, είναι και ένα επάγ-
γελμα, έτσι; Μπορεί κάποιοι να έχουν 
κάποια άνεση άλλου τύπου ή να έχουν 
μια δεύτερη κάλυψη οικονομική, αλλά 
ουσιαστικά, ο κινηματογράφος είναι 
και επάγγελμα. Δηλαδή ζεί κανείς από 
αυτό, άσχετα αν δεν είναι το κύριο. 
Όσο νεώτερος  είσαι, τόσο λιγότερο 
εξαρτάσαι από το οικονομικό. Με τα 
χρόνια, το οικονομικό μπαίνει, και 
μπαίνει με όλο και μεγαλύτερη ένταση 
στη ζωή σου. Γιατί κάνεις οικογένεια, 
τα πράγματα αλλάζουν. Πάρα πολύ. Το 
γεγονός ότι εγώ κράτησα μια γραμμή 
μου στοίχισε. Για παράδειγμα, μια επο-
χή ήταν περισσότεροι οι θεατές στο 
κινηματογράφο, κλπ. Αυτή τη στιγμή 
δεν είναι μια οικονομική ιστορία ο κι-
νηματογράφος. Δηλαδή μόνο με ένα 
πείσμα και μια τρέλα μπορεί κάποιος 
να κρατήσει μια γραμμή. Και να θεω-
ρήσει πως «ό, τι κι αν συμβεί, αυτός 
είναι ο δρόμος μου και δεν μπορώ να 
κάνω τίποτε άλλο γιατί είναι σα να πα-
λεύω τον ίδιο μου τον εαυτό». 

2. Για τις αλλαγές στο στόχο 
του κινηματογράφου. 

Θ.Α.: Ο στόχος ήταν πάντα ο ίδιος: η 
επικοινωνία. Θα επαναφέρω μια φρά-
ση που χρησιμοποίησα στο «Βλέμμα 
του Οδυσσέα» και είναι από τον Πλά-
τωνα: για να γνωρίσει κανείς τον εαυ-
τό του πρέπει πρώτα να τον δει μέσα 
από τα μάτια του άλλου. Και αυτό το 
καλό κάνει ο κινηματογράφος, είναι  
τα μάτια του άλλου.  Όταν μπορεί κα-
νείς ακόμα να έρθει στον κινηματο-
γράφο και να αναζητά το βλέμμα του 
άλλου για να υπάρξει, ακόμα μπορεί 
κανείς να ελπίζει. 

3. Για τον αμερικάνικο 
κινηματογράφο.

Θ.Α.: […] Για μένα ο αμερικάνικος 
κινηματογράφος είναι μερικοί σκη-
νοθέτες. Μερικοί σκηνοθέτες τους 
οποίους περισσότερο η Ευρώπη 
τους αποδέχεται παρά η Αμερική. 
Είναι γνωστό ότι και ο Τσάπλιν έφυγε 
από την Αμερική, και ο Όρσον Γουέλς 
έφυγε από την Αμερική. Ο Όρσον Γου-
έλς ήταν ο μεγαλύτερος σκηνοθέτης 
στην ιστορία του σινεμά. Ο άνθρωπος 
αυτός διώχθηκε από την Αμερική. Και 
ο Τσάπλιν το ίδιο. Μιλούσα κάποτε με 
τον Τζούλυ τον Ντασσέν, τον μακαρί-
τη. Εκπληκτικός άνθρωπος. Να ένας 
Αμερικανός αριστερός που έμεινε 
μέχρι το τέλος. Και μου διηγόταν την 
εμπειρία του. Και ήταν τρομακτική η 

εμπειρία του. Δεν μπορείς να κάνεις 
αλλιώς. Απαγορεύεται. Και μερικοί, 
όπως η νεώτερη γενιά, που επίσης το 
επιχειρήσανε, το πληρώνουνε. Και ο 
Τζάρμους, και ο Κόπολα, και ο Σκορ-
τσέζε, το πληρώνουνε αυτό. Δεν είναι 
πολύ αποδεκτοί. Λοιπόν, η Αμερική 
είναι μια ιστορία, η οποία είναι άγρια. 
Όχι πως δεν υπάρχει και η πλευρά της 
Αμερικής που σκέφτεται.

[…]
Θυμάμαι, ήταν υποψήφια για το 
Όσκαρ  η «Αιωνιότητα και Μία Μέρα», 
και με είχαν καλέσει και πήγα στο 
Παλμ Σπρινγκς. Ήταν μία πόλη των 
εκατομμυριούχων έξω από το Λος 
Άντζελες. Εκεί ήταν ο Σινάτρα, ο ένας, 
ο άλλος κλπ. Και γίνεται προβολή. 
Προβάλλονταν οι ταινίες οι υποψήφι-
ες για Όσκαρ. Και αναγκαστικά πήγα. 
Κατ’ αρχήν πήγα και από περιέργεια. 
Ήθελα να γνωρίσω, να δω, το Λος 
Άντζελες, την Καλιφόρνια. Εμπειρία. 
Ξέρετε, περπατάς στο δρόμο και βλέ-
πεις τον τάδε ηθοποιό, τον τάδε, κλπ. 
Είναι μια εμπειρία. Και γίνεται η προ-
βολή λοιπόν και έχει έρθει από το Λος 
Άντζελες, σχολή κινηματογράφου για 
να δει την ταινία. Και τελειώνει η ταινία 
και γίνεται διάλογος. Σηκώνονται πολ-
λά παιδιά και λένε κύριε Αγγελόπου-
λε, σε μας δεν επιτρέπεται, απαγορεύ-
εται να κάνουμε αυτό το πράγμα. Λέω, 
δηλαδή τί απαγορεύεται. Απαγορεύ-
εται μου λένε να μιλήσουμε για αυτά 
τα πράγματα ή να χρησιμοποιήσουμε 
αυτόν τον τρόπο. Αυτά τα μεγάλα πλά-
να κατ’ αρχήν που κάνετε απαγορεύο-
νται. Λέω απαγορεύεται σε σχολή να 
χρησιμοποιήσετε μεγάλα πλάνα; Ναι, 
λέει. Στα δοκιμαστικά που κάνουν τα 
παιδιά! Ξέρεις τί σημαίνει αυτό; Λο-
γοκρισία στην έκφραση. Λογοκρισία 
στον τρόπο που γράφεις. Δεν έχεις το 
δικαίωμα να το κάνεις. Όταν δεν έχεις 
το δικαίωμα στη σχολή, καταλαβαίνεις 
τί γίνεται μετά. 

Είναι μετατροπή της σχολής σε 
αναλώσιμο της αγοράς. 

Θ.Α.: Ναι. Θέλουν να παράγουνε αν-
θρώπους που να υπηρετήσουν αυτό 
που λέμε κινηματογράφο για το μεγά-
λο πλήθος, κλπ. Όποιος δεν το κάνει, 
δεν μπαίνει μέσα. θα φεύγει έξω . Ο 
Ντασσέν, τον είχανε κόψει και τον 
πετάξανε και δεν τον πλήρωναν! Δεν 
τον πληρώνανε γιατί ήθελε να κάνει 
κάτι άλλο. Και όταν πια δεν μπορού-
σε να κάνει τίποτα, δεν είχε να ζήσει, 
επέστρεψε, έκανε κάτι που, εν πάσει 
περιπτώσει δεν το ήθελε και πολύ, και 
μετά έγινε η ιστορία με την αντικομ-
μουνιστική σταυροφρία και έφυγε για 
την Ευρώπη.

5. Για τη θέση της ιστορίας 
στη θεματολογία του.

Θ.Α.:  […] Γεννήθηκα το ‘35, το ‘36 έγι-
νε η δικτατορία Μεταξά. Το ‘40, ήμουν 

5 χρονών, κηρύχθηκε ο πόλεμος. Κι 
εγώ ο πρώτος ήχος που έχω στ’ αυτιά 
μου είναι ο ήχος από σειρήνες. Του 
πολέμου. Ο πρώτος πρώτος ήχος. Παι-
δί. 6 χρονών, μπήκαν οι Γερμανοί στην 
Αθήνα. Το ‘41, τον Απρίλη. Ήμουν 6 
χρονών. Πέρασαν το δρόμο που έμε-
να, την Αχαρνών, τα στρατεύματα τα 
γερμανικά. Σε μια μικρή Αθήνα. Έχω 
κάνει μια ταινία, που λέγεται «Το Ταξίδι 
στα Κύθηρα», που αρχίζει με έναν νε-
αρό, Γερμανό, στις Στήλες του Ολυμπί-
ου Διός, πλάτη, να κρατάει ένα σήμα 
που λέει «Περάστε», κι ένα παιδί που 
βγαίνει από το σπίτι του, περνάει, τον 
βλέπει, και σαν παιχνίδι πια, δίνει μια 
σ’ αυτό που κρατάει ο Γερμανός, αυτό 
πέφτει κάτω, γυρίζει αυτός, τον βλέ-
πει, και αρχίζει να τον κυνηγάει. Αυτό 
έγινε με εμένα. Πήγαινα να παίξω με 
τα ξαδέρφια μου, πέρασα το δρόμο, 
κι ήταν αυτός ο νεαρός στρατιώτης. 
Καμιά ιδέα, τί Γερμανός, τί... 

[…]
Αυτά είναι μνήμες. Ήμουν 9 χρονών, 
όταν έγινε ο πρώτος εμφύλιος στην 
Αθήνα, ο λεγόμενος Κόκκινος Δε-
κέμβρης. Και επίσης 9 χρονών όταν 
συνέλαβαν τον πατέρα μου. Τον συνέ-
λαβε ο ξάδερφός μου. Ο πατέρας μου 
βενιζελικός, ο ξάδερφός μου κομμου-
νιστής. Και ήρθανε εκ μέρους του ΚΚΕ 
και της ΟΠΛΑ και τον πήρανε. Και τον 
χάσαμε. Κοίταξε ενδοοικογενειακό, 
κοίταξε εμφύλιος. Αυτό ήταν ο εμφύ-
λιος, όχι αυτό που έκανε ο Βούλγαρης. 

Είπαμε να μην 
προβοκάρουμε εμείς…

(γελάει) Λοιπόν, κομμένη οικογένεια 
στα δύο. Αλλά η ιδεολογία, ιδεολογία. 
Βεβαίως, δε σκοτώθηκε ο πατέρας 
μου γύρισε μετά, αλλά όλους αυτούς  
τους μήνες που μας έλειψε εμείς νομί-
ζαμε ότι πέθανε. Εγώ, η αδερφή μου, 
ο αδερφός μου, η μάνα μου. Η μάνα 
μου φορούσε μαύρα. Κάποια στιγμή 
γύρισε. Ξυπόλυτος. Κουρελιασμένος. 
Και φώναξε την μάνα μου, συναντη-
θήκανε κλπ. Αυτό είναι και η πρώτη 
μου ταινία. Η «Αναπαράσταση» έτσι 
αρχίζει, με την επιστροφή του πατέ-
ρα. Άσχετα, αν δεν είναι έτσι κι ήταν 
μετανάστης αυτός. Λοιπόν, εγώ δεν 
μπορώ να μιλήσω για πράγματα, 
παρά μόνο για τα πράγματα που με 
ένοιαξαν, πίστεψα, έζησα. Με ένα δι-
αφορετικό τρόπο. Όταν στο «Θίασο» 
υπάρχει μια σκηνή όπου δύο  γκρουπ 
τσακώνονται – αριστεροί – δεξιοί- με 
τραγούδια, αυτό έχει γίνει στη γειτο-
νία μου. Τη μέρα ήτανε πόλεμος και το 
βράδυ ήταν με τηλεβόα, χωνί δηλα-
δή, τί τηλεβόα, τραγούδια. Ο ένας να 
βρίζει τον άλλον. Λοιπόν, αυτά, επει-
δή υπάρχει μια εμμονή στην ιστορία, 
ναι, εντάξει. Θα μου πει κανείς ότι όλα 
αυτά περάσανε. Εγώ σκεφτόμουνα 
κάτι. Όταν γύρισα με το Χρυσό Φοί-
νικα από τις Κάννες σκεφτόμουν ότι 
έκανα τον κύκλο, έναν κύκλο που 

σπάνια γίνεται, όμως σκεφτόμουν το 
εξής: εγώ ήμουν παιδί του 20ου αι. Τε-
λείωνε. Δύο χρόνια ακόμα. […] Τί μου 
έδωσε αυτός ο αιώνας και τί έδωσε 
αυτός ο αιώνας; Είναι ο αιώνας που 
έγινε η οκτωβριανή επανάσταση. Ο 
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Β’ Παγκό-
σμιος Πόλεμος, που ξεκίνησε πάντα 
από τα Βαλκάνια, οι βαλκανικοί πόλε-
μοι κλπ.  Ήταν οι πρόσφυγες από τη 
Μικρά Ασία, ήτανε όλα αυτά. […] Τί 
προσέφερε, λοιπόν, ο 20ος αι.; Όλα 
αυτά. Άρχισε με ένα Σαράγεβο –Α’ Πα-
γκόσμιος Πόλεμος- και τέλειωσε με 
ένα Σαράγεβο πάλι, τον πόλεμο στη 
Βοσνία. Είναι σαν οι άνθρωποι, ο κό-
σμος, να μην κατάλαβε τίποτα, να μην 
πέρασε τίποτα, να μην έγινε μάθημα, 
να μην υπήρξε δηλαδή μια εμπειρία, 
η οποία να πάει αλλού τα πράγματα. 
Ένας κύκλος φαύλος. 

6. Για την κωμωδία

Θ.Α.: Κοίταξε, η κωμωδία είναι ένα 
σημαντικό είδος, για όσους μπορούν 
να το κάνουν. Κωμωδία δεν μπορεί να 
κάνει ο καθένας. Και αυτό δε σημαί-
νει ότι είναι άνθρωποι χαρούμενοι που 
κάνουν τις κωμωδίες. Αρκεί να σκε-
φτεί κανείς ότι ο Μολιέρος και πολλοί 
από τους κωμωδιογράφους ήταν πολύ 
μελαγχολικοί άνθρωποι. Ο Βέγγος ας 
πούμε είναι μελαγχολικός άνθρωπος. 
Δεν είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος 
λέει αστεία στην καθημερινότητά 
του. Η κωμωδία είναι τόσο σημαντικό 
είδος μπορεί να πει κανείς όσο ήταν 
για την αρχαία ελληνική γραμματεία 
ο Αριστοφάνης κι ο Αισχύλος. Πολλοί 
σημαντικοί κι οι δύο. 

7. Για τη σημερινή Ελλάδα

Θ.Α.: […] Δεν υπάρχουν οι αντικει-
μενικές συνθήκες για να πορευτεί 
κανείς. Έλεγε κάποτε ο Ναπολέων 
Λαπαθιώτης:  «χωρίς πίστη, χωρίς 
έρμα, γίναμε το λάφυρο του ανέμου». 
Και αυτό που συμβαίνει σήμερα, αυτό 
είναι: δεν υπάρχει πίστη, δεν υπάρ-
χει κάτι που να σε κρατάει. Βλέπεις, 
σπασμωδικά είναι όλα. Από πλευράς 
κυβερνήσεων και όχι μόνο, υπάρχει 
μια διαλυτική κατάσταση. Πρέπει κα-
νείς να πιστεύει πάρα πολύ σε κάποια 
πράγματα για να μπορέσει να αναζη-
τήσει αντίδοτο στη διάλυση. 

Δεν πιστεύετε ότι οι άνθρωποι 
που πιστεύουν πολύ σε κάποια 
πράγματα μπορούν να δημιουρ-
γήσουν αυτές τις αντικειμενικές 
συνθήκες; 

Θ.Α.: Με επιμονή, υπομονή, και χρό-
νο. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αδύνα-
το. Πιστεύω ότι στην παρούσα φάση, 
έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη 
στιγμή,  δε γίνεται. Ότι προοπτικά θα 
υπάρχει, ναι. Δεν ξέρω αν το πιστεύω 
ή αν θέλω να το πιστεύω. Αυτό είναι 
μια άλλη ιστορία.

Θόδωρος Αγγελόπουλος
Διανοούμενος και ποιητής του σινεμά, έχει προσφέρει όσο λίγοι στη χώρα μας, στον 

παγκόσμιο πολιτισμό και τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Αναδημοσιεύουμε μέρος της 

συζήτηση που είχαμε μαζί του τον χειμώνα του 2010, μαζί με σημεία που είχαν μείνει 

αδημοσίευτα μέχρι σήμερα, ως ελάχιστο φόρο τιμής που οφείλει και το περιοδικό μας 

στον μεγάλο σκηνοθέτη, καλλιτέχνη και άνθρωπο.                  Θοδωρής Ηλιόπουλος, Ελένη Βλάχου

ΠΡΟΣΩΠΟ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ήταν Κυριακή απόγευμα. Ο Μιχάλης, η Τιτίκα 
και ο Νίκος μπήκαν στο μέσα δωμάτιο στη Φ.ε.κ. 
Χωρίς λόγο ο Μιχάλης ήθελε να γίνει ένα αφιέ-
ρωμα στην τύχη. Μού είπαν τις γνώμες τους.

Παίζει ο Θεός ζάρια;
Η ζωή μας ρέπει προς το αμετάβλητο πεπρωμένο 
σαν ένα γιγάντιο ρολόι (όπως υποστηρίζει ο Ρ. 
Μαρτς) ή σαν τα «λιωμένα ρολόγια» του Νταλί; 
Ανέκαθεν ο άνθρωπος ταλαντευόταν ανάμεσα στην 
Τύχη και τη Μοίρα. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία 
οι τρεις Μοίρες έγνεθαν το παρελθόν,το παρόν 
και το μέλλον των ανθρώπων ενώ την ίδια στιγμή 
η θεά Τύχη προσωποποιούσε την σύμπτωση και 
το απροσδόκητο. Στους αιώνες που ακολούθησαν 
φιλοσοφικά και πνευματικά ρεύματα «στρατεύθη-
καν» με το πεπρωμένο ή την τυχαιότητα. Ο Λαπλάς, 
εκπρόσωπος του Ντετερμινισμού, υποστήριζε ότι 
έαν μπορούσαμε να παρατηρήσουμε τα άτομα του 
Σύμπαντος,τοτε θα αποκαλυπτόταν το μέλλον και το 
παρελθόν. Εάν η Μοίρα καθορίζει το Σύμπαν, τότε 
η πτώση της Ρωμαικης αυτοκρατορίας, ο φλογερός 
έρωτας του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, η πιο ανιαρή 
αποφασή μας έχουν προκαθοριστεί από κάποιον 
απόμακρο Θεό ή απο ένα αυτορρρυθμιζόμενο 
στην εντέλεια Σύμπαν! Η Κβαντομηχανική και η 
θεωρία των Πιθανοτήτων αναίρεσαν την βεβαιότητα 
των προηγούμενων αιώνων,υποστηρίζοντας ότι ο 
κόσμος γύρω μας είναι αποτέλεσμα τυχαίων αλλά 
αλλεπάλληλων γεγονότων και ότι τίποτε δεν μπορεί 
να προκαθοριστεί... Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί το «φαινόμενο της πεταλούδας» σύμφωνα 

με το οποίο το φτερούγισμα της πεταλούδας μπορεί 
να προκαλέσει τυφώνα στην άλλη άκρη της Γης... 
Οι επιστήμες αποδεικνύουν οτι η ζωή, σε κάθε της 
επίπεδο, είναι απροβλέπτη και οτι ο κόσμος γύρω 
μας οικοδομείται πάνω σε πολυπλοκους, άγνωστους 
σε καποιο σημείο, νόμους. Η τυχαιότητα και το χάος 
συνυπάρχουν με την τάξη και τη συμμετρία, το άγνω-
στο -για εμάς- πεπρωμένο θα μπορούσε να εμπεριέ-
χει την τύχη... Ίσως,τελικά,ο Θεός να παίζει ζαρια με 
το Σύμπαν -αλλά τα ζάρια να’ ναι σημαδεμένα. 
Μιχάλης Μητσάκος

Ούτε απλά ούτε τυχαία
Αγάπη, έρωτας και καψούρα . Μερικές μόνο αδαείς 
προσπάθειες να χωρέσει η χαοτικά δυναμική 
κατάσταση της έλξης  δίχως φανερό λόγο από έναν 
άλλο άνθρωπο σε μία λέξη. Δίχως φανερό λόγο; 
Δηλαδή τυχαία; Ο Φρόιντ και η ψυχανάλυση εν 
γένει διαφωνούν. Φρονούν  πως το παιδί διαθέτει 
σεξουαλικότητα και πως οι γονείς του αποτελούν 
τα πρώτα ερωτικά πρότυπα (Οιδιπόδειο σύνδρομο).  
Μεγαλώνει λοιπόν το παιδί και  φτάνει στο σημείο 
αναζήτησης ερωτικού συντρόφου. Τι χαρακτηριστικά  
θα έχει αυτός;  Μα τα χαρακτηριστικά  που είχε το 
πρώτο του ερωτικό πρότυπο (!) Για αυτό η κολλητή 
της μαμάς μου τη δέρνει ο άντρας της και για αυτό 
ο γκόμενος της Μαρίας μοιάζει τόσο πολύ με τον 
πατέρα της. Μπααα, αποκλείεται να είναι τόσο απλός 
ο έρωτας! Γιατί μήπως η ψυχανάλυση είναι δα τόσο 
απλή;  Ούτε απλά ούτε και τυχαία είναι τα πράγματα.
Νίκος Νακόπουλος

Η ζωή είναι ένα παζλ 
Κάθε κομμάτι και μια επιλογή. Όμως ορισμένα 
πράγματα, είναι πέρα από εμάς. Πρόκειται για αυτά 
που έρχονται έτοιμα, ως γεγονότα… χωρίς να μας 
δίνεται το περιθώριο της επιλογής ή της απόρριψής 
τους.
Γενικότερα κανείς δεν μπορεί να καθορίσει τα 
πάντα, γιατί από το πουθενά εμφανίζεται εκείνος 
ο αστάθμητος παράγοντας, ο οποίος ανατρέπει τα 
σχέδια και τα δεδομένα. Το ζήτημα είναι εάν αυτές οι 
ανατροπές τυχαίνει να συμβαίνουν ή αν είναι μοιραίο 
να γίνουν, δηλαδή πεπρωμένο του ανθρώπου.
Σε γενικές γραμμές πιστεύω πως οι μοίρα είναι εκεί-
νη που κάνει κουμάντο στα βαριά και στα μεγάλα, 
όπως ο μεγάλος έρωτας ή ο θάνατος. Ενώ τυχαία 
είναι τα συμβάντα που δεν είναι σε θέση να καθορί-
σουν από μόνα τους την πορεία του ατόμου.
Ο καθένας όμως μπορεί να τα προσαρμόσει στη ζωή 
του. Ο καθένας μπορεί να καθορίσει τις πράξεις και 
το μέλλον του…   
Τιτίκα Φρονίμου

Το ζήτημα ήταν πολύ σημαντικό και απασχολού-
σε από πολύ παλιά. Ήθελα η Πολύτιμη να μού 
στείλει ένα κείμενο γι αυτό, αλλά επειδή έχασα 
παλιότερα ένα άλλο κείμενο της δε μού ‘στειλε 
αυτή τη φορά. 4 άλλα μέλη του Καλειδοσκοπίου 
μού έστειλαν όμως ταυτόχρονα τα ακόλουθα 3 
κείμενα για τη μοίρα, ένα βράδυ ακριβώς πριν 
μπει το 2012(3*4=12)

Στης μοίρας το γραμμένο 
δεν μπορεί ν’ αντισταθεί κανείς… 
«Άλλα πασχίζει ο άνθρωπος κι άλλα φέρνει η 
μοίρα», «Όποιου του μέλλει να πνιγεί, ποτέ του δεν 
πεθαίνει», «Στη θάλασσα πηγαίνουν τα ποτάμια κι οι 
άνθρωποι κατά τη μοίρα τους»…
Στην ελληνική παράδοση η τύχη απεικονίζεται 
μαύρη και άσχημη, με δεμένα μάτια να περιφέρεται 
άσκοπα και να «οδηγεί καλά ή κακά τον άνθρωπο». 
Η τύχη του ανθρώπου ξεκινά με τη γέννησή του και 
τον ακολουθεί ισόβια. Σύμφωνα με τη λαϊκή πίστη 
οι τρεις μοίρες, την τρίτη, την πέμπτη ή την έβδομη 
μέρα της ζωής, κρατώντας η μια ψαλίδι, η άλλη 
αδράχτι κι η τρίτη κλωστή ξεκινούν να μοιραίνουν 
το βρέφος. Όσες τυλιξιές φέρει η κλωστή 
τόσα χρόνια θα ζήσει και θα συμβούν όσα 
πρόλαβαν να του προκαθορίσουν οι 
Μοίρες. Κάτι ανάλογο με την ιδέα περί 
πεπρωμένου στην αρχαιότητα και 
τις τρείς εξουσιαστικές μορφές 
(Λάχεσις, Κλωθώ, Άτροπος). Ο 
άνθρωπος στους ελληνικούς 
μύθους και στις παραδόσεις 
υπομένει το γραμμένο του 
με στωικότητα, νιώθοντας 
ανήμπορος να αλλάξει 
την προδιαγεγραμμένη 
μοίρα του.
Δήμητρα Κάνδια, 
Βάλια Μαρκολέφα

Η πίστη στη 
μοίρα και το προ-

διαγεγραμμένο είναι 
σύμφυτη με τη λαϊκή 
μας παράδοση. Αυτή, 
συχνά, εκφραζόταν με 
την εξάρτηση της τύχης 
κάποιου από απλές πράξεις 
συνήθειας. Για παράδειγ-
μα, υπάρχουν έθιμα που 
καθιστούσαν κάποιες ημέρες 
του μήνα ή της βδομάδας απα-
γορευτικές για οικιακές ή γεωργικές 
εργασίες, γιατί θα ήταν καταδικασμένες 
σε αποτυχία. Πολλές φορές, συναντάμε 
έθιμα που παρότι άνθισαν σε εποχές που η 
χριστιανοσύνη ήταν κομμάτι της ζωής όλων, είχαν 
σαφείς αναφορές σε αντίστοιχα ειδωλολατρικά ή 
παγανιστικά. Οι μάντεις στην αρχαία Ελλάδα προ-
έβλεπαν το μέλλον ερμηνεύοντας το πέταγμα των 
πουλιών, ενώ οι παππούδες μας χρησιμοποιούσαν 
τα «ημερομήνια», ένα διάστημα λίγων ημερών 
μέσα στο έτος, για να προβλέψουν τον καιρό του 
επόμενου χρόνου, ή τα οστά των φαγωμένων ζώων 
που φανέρωναν, υποτίθεται, την τύχη του νοικοκύρη. 
Τα περισσότερα από αυτά μοιάζουν γραφικά και 
απόμακρα. Πόσο συχνά, όμως, ακούμε και σήμερα 
κάποιον να λέει «είμαι ματιασμένος»; 
Μενέλαος Γιαννόπουλος

Άραγε, το πεπρωμένον 
φυγείν αδύνατον; 
Τύχη. Μοίρα. Πεπρωμένο. Ειμαρμένη. Φορτούνα.
Κάρμα. Κισμέτ. Τόσες λέξεις μέσα στο πέρασμα 
χρόνων, από λαό σε λάο, από πολιτισμό σε πολιτισμό 
για ένα αιώνιο ερώτημα. Ποιός καθορίζει την ίδια μας 
τη ζωή; Είμαστε υπεύθυνοι των επιλογών μας ή όλα 
στο σύμπαν ακολουθούν μια αναπόδραστα προδι-
αγεγραμμένη πορεία; Το υπαρξιακό αυτό ερώτημα 
απασχόλησε ήδη από την αρχαιότητα εξ ου και η 

θεοποίηση της Τύχης, φέρουσα το κέρας της Αμάλ-
θειας στους ρωμαϊκούς χρόνους, προστάτιδα της 
ευμάρειας αλλά και η Fortuna των Ρωμαίων. Από την 
άλλη, ο Ησίοδος, ο Πίνδαρος αλλά και ο Πλάτωνας 
περιγράφουν τις τρεις Μοίρες, που ως υπεύθυνες 
για τον προσωπικό μας «δαίμονα», «μοίραζαν» τα με-
ρίδια της ζωής. Η «ειμαρμένη» των στωικών φέρεται 
ως γενεσιουργός αιτία της ζωής. Είναι η νομοτέλεια 
που κινεί τη φύση. Αυτή η «τραγική μοίρα» καθορίζει 
και τη ζωή των τραγικών ηρώων και μόνον ένας από 
μηχανής θεός έρχεται να επαναφέρει την ισορροπία 
στην τάξη της ζωής…  Ζωή Γκοντούλα

Είχα ζητήσει ήδη από τον Αντώνη και το Θάνο 
να γράψουν δύο κείμενα για την οπτική των 
θρησκειών στο θέμα τύχη, όταν συνηδειτοποί-
ησα ότι για τους Χριστιανούς ο Αντώνης γιορτά-
ζει 17.1. και ο Θάνος 18.1. το βρήκα παράξενο.

Η σωτηρία δια της ψυχολογίας 
«Ο πόνος έχει για αιτία τον πόθο και φυσικά, κατακτά 
κανείς την ειρήνη μόνον όταν ο πόθος πάψει να 
υπάρχει».
Ο Βούδας ήταν ο πρώτος που ισχυρίσθηκε ότι οι 
άνθρωποι κερδίζουν τη σωτηρία όχι χάρη στην επέμ-
βαση εξωτερικών θεών, αλλά από μια προσωπική και 
πνευματική πειθαρχία. Η δυστυχία, που χτυπά τον 
άνθρωπο, είναι ακριβώς η συνέπεια των σφαλμάτων, 
για τα οποία αυτός υπήρξε ένοχος σε μια από τις 
προγενέστερες υπάρξεις του. Η θεωρία της μετεμ-
ψύχωσης διδάσκει ότι ο άνθρωπος πέρασε και θα 
περάσει ύστερα από το θάνατο του από ένα πλήθος 
υπάρξεις. Μόνο όμως όταν ακολουθήσει τον Δρόμο 
των οχτώ διακλαδώσεων, όπως διδάσκει η βουδική 

θρησκεία, θα κατορθώσει να σβήσει μέσα του κάθε 
πόθο και θα γευτεί τη Νιρβάνα και απελευθερωμέ-
νος πια θα έχει συνείδηση της ελευθερίας του.
Αντώνης Μπαλλής

Τύχη και χριστιανισμός 
Κατ’ αρχήν στο φιλοσοφικό σύστημα του Χριστιανι-
σμού η έννοια «τύχη» δεν έχει καμία θέση για δύο 
λόγους εντοπιζόμενους μέσα στις διδαχές και τα 
κείμενα. Πρώτον, τον Κόσμο διέπει η εντελέχεια, 
αποκλειστικό προϊόν της πρόνοιας του Δημιουργού. 
Εκείνος μελετά και σχεδιάζει τα πάντα ώστε να 
λειτουργούν σε απόλυτη αρμονία. Δεύτερον, ο άν-
θρωπος έχει πλαστεί με το χάρισμα της Ελευθερίας 

και καμία παρένθετη ή ενδιάμεση βούληση ή θεό-
τητα δεν μπορεί να του την περιορίσει ή να τη 

δεσμεύσει. Υπεύθυνος και υπόλογος των 
πράξεων του είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. 

Αντίθετη της ρηξικέλευθης αυτής 
φιλοσοφίας είναι η υιοθέτηση 

παγανιστικών πρακτικών από 
τους χριστιανούς ώστε να 

προσελκύσουν την τύχη: 
σπάσιμο ροδιού, ράντισμα 

με αγιασμό, πίστη στα 
ζώδια, τάματα που ούτε 
η Εκκλησία δε δύναται 
να αποβάλει.
Θάνος Σώρας

Αυτό που έλειπε 
ήταν η σκοπιά της 
επιστήμης. Τυχαία 
βρέθηκε μια μαθη-
ματικός μέσα σε ένα 
περιοδικό γεμάτο 

θεωρητικάριους και 
ένας καθηγητής σε 

ένα περιοδικό γεμάτο 
φοιτητές, τους ζήτησα 

βοήθεια.

Πιθανότητες. 
Ποσοτικοποιώντας 

την αβεβαιότητα
Τα παιχνίδια τύχης, για την ακρίβεια τα 

παιχνίδια ζαριού, ήταν το πεδίο στο οποίο 
πρωτοχτίστηκε η θεωρία πιθανοτήτων. Ο Chevalier 

de Mere έθεσε ένα ερώτημα στον Pascal, ο οποίος 
άρχισε να αλληλογραφεί με τον Φερμά, και έτσι 
ξεκίνησε η κλασική θεωρία πιθανοτήτων που 
διδασκόμαστε στα σχολεία.  Σήμερα  οι πιθανότη-
τες –μέσα από την οπτική της στατιστικής– έχουν 
περάσει στους περισσότερους τομείς της καθημερι-
νότητας και επιστήμης. Όχι μόνο στις φυσικές  αλλά 
και τις κοινωνικές επιστήμες  και τα οικονομικά.
Στο σημερινό πιο αυτοματοποιημένο κόσμο θέλουμε 
να διαχειριζόμαστε το τυχαίο φτιάχνοντας στρατηγι-
κές που ενσωματώνουν το λάθος και μας εξασφαλί-
ζουν τη μικρότερη δυνατή απώλεια. Στρατηγικές που 
μας κάνουν ενήμερους με αριθμούς πλέον περί της 
αβεβαιότητάς μας, έτσι ώστε να στεκόμαστε ή να 
νιώθουμε πιο στέρεα στο ρευστό μας μέλλον.
Βάσω Βελώνα

Άνθρωπος και τύχη. 
Νίκη της επιστήμης
Φυσική θεωρία του χάους
Πόσο πιθανό είναι να υπάρχουν σχέσεις μεταξύ φαι-
νομενικά ασυσχέτιστων γεγονότων; Το φτερούγισμα 
μιας ασήμαντης πεταλούδας στην Βραζιλία μπορεί 
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παγανιστικά. Οι μάντεις στην αρχαία Ελλάδα προ-

λειτουργούν σε απόλυτη αρμονία. Δεύτερον, ο άν-
θρωπος έχει πλαστεί με το χάρισμα της Ελευθερίας 

και καμία παρένθετη ή ενδιάμεση βούληση ή θεό-
τητα δεν μπορεί να του την περιορίσει ή να τη 

δεσμεύσει. Υπεύθυνος και υπόλογος των 
πράξεων του είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. 

Αντίθετη της ρηξικέλευθης αυτής 
φιλοσοφίας είναι η υιοθέτηση 

παγανιστικών πρακτικών από 
τους χριστιανούς ώστε να 

προσελκύσουν την τύχη: 
σπάσιμο ροδιού, ράντισμα 

με αγιασμό, πίστη στα 
ζώδια, τάματα που ούτε 
η Εκκλησία δε δύναται 
να αποβάλει.
Θάνος Σώρας

βρέθηκε μια μαθη-
ματικός μέσα σε ένα 
περιοδικό γεμάτο 

θεωρητικάριους και 
ένας καθηγητής σε 

ένα περιοδικό γεμάτο 
φοιτητές, τους ζήτησα 

βοήθεια.

Πιθανότητες. 
Ποσοτικοποιώντας 

την αβεβαιότητα
Τα παιχνίδια τύχης, για την ακρίβεια τα 

παιχνίδια ζαριού, ήταν το πεδίο στο οποίο 
πρωτοχτίστηκε η θεωρία πιθανοτήτων. Ο Chevalier 

de Mere έθεσε ένα ερώτημα στον Pascal, ο οποίος 
άρχισε να αλληλογραφεί με τον Φερμά, και έτσι 

Μπορεί να το πετύχεις! 

Ναι, αλλά ποιές είναι οι πιθανότητες; Δε χρειάζεται σκέψη, οι 
μεγάλες αποφάσεις παίρνονται στη στιγμή. Ναι, αλλά πώς βρέ-
θηκα στη στιγμή να πάρω μια μεγάλη απόφαση; Οι στιγμές είναι 
ασύνδετα μεταξύ τους φαινόμενα που υποτάσσονται στο λογικό 
ειρμό ενός ανθρώπινου μυαλού που πιστεύει τα φαινόμενα ως 

γεγονότα και τους προσάπτει το χαρακτηρισμό της αλήθειας. Ναι, 
αλλά ποιός φτιάχνει τον ειρμό; Ο ειρμός είναι κίνηση επανάληψης 
λέξεων που έχουν ξαναγίνει, αλλά καλούνται τώρα να οδηγήσουν 
σε ένα νέο συμπέρασμα. Ναι, αλλά τα συμπεράσματα είναι προ-
διαγεγραμμένα; Νομίζω πως όχι. Από μια μπερδεμένη ιστορία 
καταλαβαίνει ο καθένας το δικό του «καθαρό νόημα».

Επιμέλεια: Βίβιαν Στεργίου
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να δημιουργήσει τυφώνα στο Τέξας. Η Θεωρία του 
Χάους πρωτοαναφέρθηκε από τον μετεωρολόγο 
Edward Lorenz το 1963, ο οποίος ήθελε να ελέγξει 
το περιβάλλον του και να προβλέψει το απρόβλεπτο. 
Βασιζόμενος στην αρχή της αιτιότητας, θεώρησε 
πως κάθε αίτιο έχει κάποιο αποτέλεσμα. Στην πορεία 
όμως διαπίστωσε, πως κάποια φαινόμενα είναι τόσο 
χαοτικά που δεν μπορούν να προβλεφθούν απόλυ-
τα, καθώς δεν έχουμε την τέλεια γνώση των αιτιών 
τους. Το τυχαίο όμως, αν υφίσταται, που εντάσσεται 
στην θεωρία; Κάθε επιλογή, είτε βασίζεται στη μοί-
ρα, είτε στην ελεύθερη βούληση έχει μια συνέπεια 
ακολουθώντας τον κύκλο επιλογή-εμπειρία-επιλογή. 
Είμαστε το άθροισμα των επιλογών μας και κατά 
συνέπεια των εμπειριών μας, ή υπάρχει κάποια 
τυχαία-απρόβλεπτη-μοιραία επίδραση σε αυτό;
Παναγιώτης Τάγαρης
  
Η Τζένη, η Ιωάννα και η Σάντρα  εκείνο τον 
καιρό έβλεπαν ταινίες και διάβαζαν βιβλία 
για την τύχη και τη μοίρα, η Ανδριάνα είχε 
ερωτευτεί κάποιον που την αγνοούσε. 
Παρατήρησαν τα ακόλουθα.

Η τέχνη αντιγράφει τη ζωή. Κι όταν η ζωή 
προσφέρει ένα τόσο πλούσιο θέμα όσο είναι η 

αντίθεση «τύχης-μοίρας», η τέχνη το εκμεταλλεύεται 
στο έπακρο. Πόσες ταινίες, πόσα θεατρικά έργα 
δεν καταπιάνονται με τη μοίρα των ανθρώπων ή με 
το πώς μια αλληλουχία τυχαίων γεγονότων μπορεί 
να κατευθύνει όλη σου τη ζωή; Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα στο οποίο η 7η τέχνη έπαιξε ρόλο 
«καθρέφτη» της επιβολής του τυχαίου στη ζωή μας, 
αποτελούν οι ταινίες του Woody Allen, ο οποίος 
συνηθίζει να περιπλέκει καταστάσεις και πρόσωπα 
με μοναδικό τρόπο. Ειδικά στο Match Point (αν δεν 
το έχετε δει, σπεύστε!), τυχαία αλλά καθοριστικά 
γεγονότα, λειτουργούν με απίστευτο τρόπο υπέρ του 
πρωταγωνιστή και σε κάνουν να σκεφτείς πως, τελι-
κά, και το παραμικρό γεγονός στη ζωή μας, μπορεί 
να έχει τεράστιο αντίκτυπο.
Τζένη Ανδρεοπούλου

Τύχη και λογοτεχνικοί ήρωες
Η τύχη είναι λίγο-πολύ προφανής λογοτεχνική 
σύμβαση. Άλλοτε σημείο τραγικότητας - στην 
Ανδρομάχη του Ρακίνα η πλοκή εξελίσσεται γύρω-
από τραγικές ανακαλύψεις και συγκυρίες-, άλλοτε 
πυκνωτής κοινωνικών αδικιών -στο νατουραλιστικό 
σύμπαν των Ρουγκόν - Μακάρ του Ζολά οι πιο 
απίθανες συγκυρίες γίνονται υπαρκτές και αποφασι-
στικές. Η τύχη είναι αδυσώπητη και όταν ανατρέπει 
αποτελέσματα στα οποία υπολόγιζες με σιγουριά: 
ο Κόνραντ αφιέρωσε ένα ολόκληρο βιβλίο σε αυτό 
το θέμα, δίνοντας τον τίτλο Chance και αναλύοντας 
τις τρομερές συνέπειες ενός γάμου που δεν βγήκε 
όπως ήθελαν τα μέρη. Κάποτε η ανατρεπτικότητα 
που φέρνει το τυχαίο γεγονός είναι τραγελαφική, 
όπως στο La Condition Humaine του Andre Malraux. 
Εκεί, ο αγώνας ζωής του νιχιλιστή επαναστάτη αυ-
τοκτονίας Τσεν ματαιώνεται εκ του αποτελέσματος 
καθώς χάνει τη ζωή του πέφτοντας στο λάθος αμάξι, 
χωρίς να σκοτώσει τον δικτάτορα Τσανγκ-Κάι-Σεκ. 
Όποια μορφή και αν έχει, η τύχη στη λογοτεχνία είναι 
σχεδόν αναγκαία συνθήκη - κάθε συγγραφέας την 
ανασύρει ως απάντηση στο ερώτημα: γιατί συμβαί-
νουν τα πράγματα. 
Ιωάννα Σαράντη

«Γίνε αυτός που είσαι». Η χαρακτηριστική φράση 
του Νίτσε που σε αναγκάζει να πάρεις τη ζωή σου 
στα χέρια σου και να αφήσεις την μοιρολατρία και τα 
ζώδια. Για τον φιλόσοφο ο καθένας μέσα από έναν 
μακρύ δρόμο αυτογνωσίας και στοχασμού πρέπει να 
αποφασίζει ο ίδιος για την ζωή του, να είναι υπεύθυ-
νος για τις πράξεις του και να μην μεμψιμοιρεί για τις 
συνέπειές που αυτές θα του επιφέρουν. «Δε γνωρίζω 
τίποτε που να με έκανε να στοχαστώ περισσότερο το 
κρύψιμο και τη φύση Σφίγγας του Πλάτωνα όσο αυτό 
το ευτυχώς διασωθέν περιστατικό: το ότι κάτω από 
το μαξιλάρι του νεκροκρέβατού του δε βρήκαν καμιά 
“Βίβλο”, τίποτε αιγυπτιακό, πυθαγόρειο, πλατωνικό – 
αλλά τον Αριστοφάνη». Η πραγματική αλήθεια, αυτή 
που ο άνθρωπος αναζητάει διακαώς δεν βρίσκεται 
στον Θεό, στα τραπουλόχαρτα, σε κάποια μαγική 
σφαίρα αλλά μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. 
Αλεξάνδρα Μαβραγιαννίδου

Όσο κι αν ανακατεύεται το μέσα μου με μελι-
στάλακτες φαμφάρες ανιδιοτελούς αγάπης, 

κάθε φορά που γίνομαι λιάρδα ομολογώ πως δεν  
υπάρχει κάτι που να θέλω να πιστέψω πιο πολύ απ’ 
τον  Έρωτα. Γιατί κι ο Αριστοφάνης το πούλησε καλά 
το παραμύθι στο Συμπόσιο του Πλάτωνα. Σώματα 
με δύο κεφάλια, τέσσερα πόδια, χέρια κ.ο.κ. και 
ασύλληπτη εσωτερική και εξωτερική δυναμική, 
έκαναν το σφάλμα να διεκδικήσουν λίγο χώρο στον 
Όλυμπο. « Ύβρις!», βροντοφώναξε ο Δίας, πετώντας 
κεραυνούς για να χωρίσει το κάθε σώμα σε δύο 
ημίτομα. Αδύναμο πιά το κάθε ημιτομάκι ψάχνει αιω-
νίως το συμπληρωματικό ημιτομάκι για να ενωθεί με 
τη μέγιστη μορφή πάθους, ώστε να επιστρέψει στην 
αρχική ολότητα της Ύπαρξης. Γεννιέται ολότητα, δια-
χωρίζεται, πάλι συν-ευρίσκεται και πεθαίνει ολότητα, 
έχοντας επιτεύξει και την πνευµατική ολοκλήρωση 
ως µονάδα, δηλαδή την επαφή του με το άλλο μισό. 
Στο μύθο, δηλαδή, η καθόλου τυχαία ένωση των 
ημιτόμων είναι το τέλος μιάς αέναης αναζήτησης του 
κομματιού που έλειπε από το σώμα και τη ψυχή, του 
έτερου αγαπουλινίου μας. Εφυέστατο... 
Ψάρωσα προς στιγμήν. 
Ανδριάννα Θεοδωροπούλου

Η Σουζάννα και η Μάχη είχαν διαφορετικές 
γνώμες (λογικό, αφού είναι άλλα ζώδια)

Σύλληψη: Κλάσματα δευτερολέπτων πιο πρίν και 
θα σουν άλλος άνθρωπος. 

Γέννηση: Ποιός μπορεί να ξέρει την ακριβή χρονική 
στιγμή που θα συμβεί, ποιες θα είναι οι πρώτες 
εικόνες που θα αντικρίσεις.
Μορφή: Μοιάζεις στον... Δεν ξερω σιγουρα, οσο 
μεγαλώνεις αλλάζεις, ακόμα και ο χαρακτήρας σου 
αλλάζει.
Γεννίεσαι, μεγαλώνεις, γνωρίζεις... Γύρω σου γονείς, 
αδέλφια, συγγενείς, συμμαθητές, άνθρωποι. Άλλοι 
γνωστοί, άλλοι φίλοι. 
Φιλίες σύντομες, φιλίες γερές. Σχέσεις που άλλοτε 
κρατάνε για λίγο, άλλοτε ίσως για πάντα. Προχωράς 
μόνος, αλλά ποτέ δεν είσαι μόνος. Σαν ακαθόριστες 
μάζες κυλάμε, η καθεμία στον δικό της δρόμο, οι 
δρόμοι διασταυρώνονται συνεχώς, συγκρουόμαστε 

μεταξύ μας και άλλοτε η σύγκρουση είναι ανεπαί-
σθητη, άλλοτε δυνατή, κανείς δεν γνωρίζει την 
ταχύτητα που θα κυλήσει, το πού, το πώς, το γιατί. 
Αλλά συνεχίζουμε την πορεία μέχρι να φτάσουμε σε 
αδιέξοδο. Το πότε, άγνωστο.
Σουζάννα Ιωαννίδου

Ιστορίες επιτυχίας, άνθρωποι που πιασαν την καλή, 
που έσπευσαν πρώτοι όταν οι πόρτες άνοιξαν. 

Κατασκευάζονται για να σε κάνουν να νιώθεις 
μειονεκτικά που δεν είσαι αρκετά φιλόδοξος (γράφε 
μονομανής), ώστε εκείνη τη μια φορά που πέταξαν  
το κόκκαλο προς τη μεριά σου δεν έτρεξες αρκετά 
γρήγορα για να το πιάσεις σαν πιστό λαγωνικό.
Όσο οι κοινωνικές δομές παραμένουν ασφυκτικές κι 
ο όρος ανέλιξη συνδέεται απαρέγκλιτα με τη συσσώ-
ρευση χρήματος, όσο οι σχέσεις εξουσίας κυριεύουν 
κάθε βαθμίδα και διαμορφώνουν την συλλογική 
και ατομική πραγματικότητα, τόσο θα συνεχίσουμε 
να καταφεύγουμε σε έννοιες όπως η μοίρα και η 
τύχη για να εξηγήσουμε την «καλή» ή «κακή» θέση 
κάποιου στον κόσμο. Κι αν καταφέρεις να βάλεις 
τρικλοποδιά στους ήδη στρογγυλοκαθισμένους με 
καλύτερη τσέπη και προγόνους για μια θέση στην 
αλυσίδα εκμετάλλευσης, όσα σκαλοπάτια και να 
ανέβεις, το βάρος θα μοιραστεί στις πλάτες όλων 
εκείνων που δεν είχαν μια «καλή νεράιδα».
Ανδρομάχη Κοκκινού

Η Γεωργία δεν πιστεύει «σ’ αυτά» μαντείες βα-
σκανείες και τέτοια, ο Άκης βλέπει την τύχη σαν 
παιχνίδι.«Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι κι η ζωή», 
τους είπα και τότε θα πρέπει και να πιστέψουμε 
και να παίξουμε.

Στον αιώνα της γενετικής, των συστημάτων παρα-
κολούθησης, των μηχανών καφέ που μπορούν  

να φτιάξουν και σπανακόρυζο αρκετοί συνεχίζουν 
να πιστεύουν σε δαίμονες και μαντείες και θρύλους 
του σκοτεινού παρελθόντος. Μια πρώτη εξήγηση 
είναι ότι η επιστήμη και η φιλοσοφία φαντάζουν 
βαρετές, δυσπρόσιτες: τα μυστικά που κρύβει το 
φλιτζάνι δεν προκαλούν χασμουρητά, εν αντιθέσει 
με τα ντοκιμαντέρ περί τρύπας όζοντος και με ανα-

λύσεις οικονομολόγων περί κρίσης. Έπειτα, ισχύει 
ότι κάποιοι εκεί έξω πολύ θέλουν και χρειάζονται να 
είναι πιστευτά τα περί κάθε λογής δοξασιών, ώστε 
αυτοί που λειτουργούν με βάση αυτά, να μην απο-
φασίσουν  ποτέ ξεσηκωμό ενάντια στις πραγματικές 
αιτίες της δυστυχίας τους. Επιπλέον, το κύκλωμα 
των ανθρώπων που γράφουν βιβλία για εξωγήινους 
και φαντάσματα, αλλά και αυτών που βλέπουν το 
μέλλον σε αυγά και σε παλάμες  είναι ένα  καλά 
συντηρημένο καθεστώς, που δύσκολα ανατρέπεται, 
ειδικά στο σύμπαν του marketing. 
Γεωργία Δρακάκη

Ανέκαθεν ο άνθρωπος ήθελε να παίζει με την 
τύχη του. Τον γοήτευε ο κίνδυνος για το άγνω-

στο, το ρίσκο, η επιθυμία να ξεγελάσει την τύχη του. 
Τα τυχερά παιχνίδια άλλωστε αποτελούν την υπέρ-
τατη μορφή αυτού του ρίσκου, αυτής της ηδονής. 
Στηρίζονται στην ανάγκη του ανθρώπου να ρισκάρει 
για να νιώσει δυνατός, στην ματαιοδοξία του που επι-
θυμεί να κερδίζει συνεχώς χρήματα και ικανοποίηση. 
Η μέθη του τζόγου δεν τελειώνει ποτέ, μιας και η 
δύναμη του ρίσκου είναι μεγάλη και ανεξάντλητη: Οι 
παίκτες τυχερών παιχνιδιών νιώθουν πως διαθέτουν 
δύναμη, νομίζουν πως όταν η τύχη είναι με το μέρος 
τους μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Είναι όμως 
άραγε η τύχη αυτή που τους οδηγεί, υπάρχουν αυτά 
τα σημάδια που βλέπουν ή μήπως όλα είναι ένα 
παιχνίδι της μοίρας; Τα συμπεράσματα δικά σας.    
Άκης Παπαδημητρίου

Η Δήμητρα και η Βάλια έψαξαν πάλι τα κιτάπια 
τους. Η Δανάη υποστήριζε πάλι τα ζώδια. Είπε 
πως θα μού έστελνε ένα σχετικό μήνυμα, όταν 
είδα την αρχή μού φάνηξε παράξενο, είμαι 
ζυγός! Γιατί επέλεξε να ξεκινήσει το κείμενο της 
με αυτό το συγκεκριμένο ζώδιο; 

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η διερεύνηση της 
τυχαίας ή μη ροής των πραγμάτων από την ορθο-

λογιστική σκοπιά που θεμελιώθηκε και αναπτύχθηκε 
τον 17ο αιώνα από τρεις σπουδαίους στοχαστές, τους 
Καρτέσιο, Σπινόζα και Λάιμπνιτς. Σύμφωνα με τους 
ορθολογιστές, κλειδί για την αντίληψη της πραγματι-

κότητας ως έχει είναι ο ορθός λόγος και η παραγωγή 
λογικών συμπερασμάτων με την βοήθεια των μαθη-
ματικών. Τα αισθητήρια όργανα δε, αποτυγχάνουν 
ως αξιόπιστοι δείκτες της αντικειμενικής αλήθειας.
Στη Καρτεσιανή σκέψη ο Θεός ως η μοναδική 
αυταίτια υπόσταση εγγυάται την ορθολογιστική και 
αντικειμενική βάση των ανθρώπινων κρίσεων. Στον 
σπινοζικό ντετερμινισμό όλα είναι προκαθορισμένα, 
ο άνθρωπος οδηγείται προς τη μια και όχι την άλλη 
κατεύθυνση βάσει δεδομένων αιτιών, τις οποίες 
αγνοεί έχοντας τη ψευδαίσθηση της ελεύθερης 
βούλησης. Η αναγκαιότητα των γεγονότων ωστόσο 
δεν απαντά σε σχέσεις αιτίου-αιτιατού. Ο Λάιμπνιτς 
τέλος πρότεινε ένα σύστημα αυτόνομων, αυτόβου-
λων μονάδων που επικοινωνούν μεταξύ τους μόνο 
μέσω θεϊκής παρέμβασης διαβιώντας σε ένα κόσμο 
προκαθορισμένης εκ θεού αρμονίας. 
Δήμητρα Κάνδια, Βάλια Μαρκολέφα

« Έλα, αποκλείεται, 
δεν μου κάνεις για Ζυγός»
Τα ζώδια όλοι τα διαβάζουν. Από τους πιο αδι-
άφορους, που (λένε ότι) τα διαβάζουν για πλάκα 
μέχρι τους αληθινούς γκουρού που γνωρίζουν με 
ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τον αστρολογικό τους 
χάρτη(όχι, δεν ξέρω κάποιον..) Η αστρολογία είναι 
μία θεώρηση ζωής που σου υποδεικνύει ότι δεν 
είσαι μόνος, υπάρχει και το σύμπαν που μπορεί να 
ρυθμίσει την τύχη σου. Επιστήμη ή απλώς απάτη εις 
βάρος ενός ανθρώπινου γένους, που αισθάνεται 
ευάλωτο απέναντι στη ζωή; Είναι πολύ δύσκολο να 
ψυχολογήσω τη σχέση του ανθρώπου με το αστρικό 
σύμπαν. Απλώς μου αρκεί ότι είναι τέλειο να πιστεύ-
εις ότι το 2012 θα είναι καταπληκτική χρονιά, απλώς 
επειδή είσαι Καρκίνος. Δανάη Κριμπένη
PS. Μιχάλη και για τους Σκορπιούς είναι καλή χρονιά!

Όσοι δεν πιστεύετε στην τύχη και τη μοίρα, 
απλά δεν είστε παρατηρητικοί. Αυτό το αφιέρω-
μα ήταν μοιραίο να γίνει στο τεύχος 46 (4+6=10) 
που το καλειδοσκόπιο κλείνει τα 12, την χρονιά 
2012 και να συμμετάσχουν 22 Καλειδοσκόποι!
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Ήταν μια ακόμη μέρα στο γραφείο του κυρίου 
Γιάσμνικο, του ψυχολόγου (για να μη μπερδευ-
τείτε με τον κύριο Γιάσμνικο το χασάπη που 

μένει στο Αιγάλεω...), μια μέρα τόσο ίδια αλλά και τόσο 
μα τόσο διαφορετική, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αχ 
και να ’ξερε τι τον περίμενε τον κακόμοιρη. Ααααχ! Αλλά 
δεν! Με καμία παναγία δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα 
συνέβαινε.
Η αλήθεια είναι πως δε θα τον χάλαγε μια αλλαγή. Ήθελε 
να γίνει το κατιτίς, το τζέρτζελο ρε αδερφέ και εκείνη τη 

μέρα, η ευχή του, 
ή ίσως η κατάρα 
του, θα γινόταν 
πραγματικότη-
τα...
Κάθε μέρα, ο κά-
θε πικραμένος 
(όχι ο Κωνστντί-
νος Πικραμένος 
ρε!), πήγαινε και 
του έλεγε τον πό-
νο του. Άλλος εί-

χε χωρίσει, άλλη έβλεπε όνειρα με τον πατέρα της γυμνό 
να τη βρίσκει με την τελευταία ταινία Star Wars (βίτσια 
είναι αυτά…) και ένας άλλος πήγε απλά επειδή χτύπησε το 
πόδι του στη γωνία πριν το γραφείο του και έμαθε ότι εκεί 
πας για να πεις τον πόνο σου. Όλους τους άκουγε ο κύ-
ριος Γιάσμνικο (εκτός από τον τελευταίο με το πονεμένο 
πόδι που ήταν και μουγκός οπότε δε μίλαγε ιδιαίτερα για 
να τον ακούσεις). Γι’ αυτό εξάλλου ήταν γνωστός. Ήξερε 
να ακούει καλύτερα απ’ τον καθένα (να φανταστείτε και 
όταν πήγαινε σε πάρτυ και τα ’πινε την άκουγε πρώτος απ’ 
όλους). Επίσης έκανε και γαμώ τους μουσακάδες, αλλά 
άσχετο με την ιστορία μας. Εν πάση περιπτώσει, εκείνη 
η μέρα που θα ’μελε να του αλλάξει η ζωή, τα πράγματα 
πήγαν τελείως διαφορετικά… 
Όλα ξεκίνησαν τελείως φυσιολογικά. Ο κύριος Γιάσμνικο 
περίμενε έναν πελάτη, όταν ξαφνικά χτύπησε το τηλέ-
φωνο:
–Ναι;
–Ναι με ακούτεεεεεε;;;; Ο Σπαζοκλαμπάνιας είμαι! Είναι 
η Σμαράγδα εκεί;
–Όχι λάθος κάνετε και επίσης αντιγράφετε άνευ λόγου 
το Σεφερλή.
–o.k. σόρρυ λάθος
Μέτα από αυτό το τηλεφώνημα που καμία σχέση δεν έχει 
με την ιστορία μας, χτύπησε η πόρτα. Ο κύριος Γιάσμνι-
κο κατάλαβε εξαρχής ότι δεν επρόκειτο για τον πελάτη 
που περίμενε, μιας και εκείνος δεν είχε χέρια, λόγω ενός 
ατυχήματος που είχε πάθει παλιά (να μάθει να παίζει με 
γουρούνες το Πάσχα το παλιο-γίδι) και έτσι δεν χτύπαγε 
την πόρτα, αλλά αντίθετα χτύπαγε το κουδούνι με το κε-
φάλι του. Κατάλαβε ότι μάλλον εκείνη η στιγμή, εκείνη τη 
μέρα, θα του άλλαζε μια για πάντα τη ζωή και δε θα ήταν 
πια ο γνωστός κύριος Γιάσμνικο, μα ένας άλλος… Μ’ αυτό 
το προαίσθημα λοιπόν σιγουρεύτηκε (όχι δε ρεύτηκε ο 

άνθρωπος, ό,τι θέλετε νομίζω διαβάζετε, τέλος πάντων): 
Κάτι πήγαινε στραβά… Προχώρησε διστακτικά προς την 
πόρτα και ρώτησε με τρεμάμενη φωνή:
–Ποιος είναι; 
–Ο Τάκης.
–Ποιος Τάκης; (Τον πελάτη συν τοις άλλοις τον λέγαν 
Μάκη, οπότε δεν ήταν αυτός)
–Ο Αναγνωστάκης ντε! Ρε μη σκαλώνεις! Είναι εκεί η 
Σμαράγδα;
–Όχι, κύριε, λάθος κάνετε.
–Α o.k. σόρρυ ρε, χίλια σόζζζζζ άρχοντα, ελπίζω να μη 
σ’ ενόχλησα ε; Όλα κομπλεδούρα ε; Δεν ενοχλήθηκες ε; 
–Όχι ρε μπόμπιδι η φάση δε πειράζει μία, κάνε δουλειά 
σου.
Το ότι και τα δύο λάθη είχαν να κάνουν με μια Σμαράγδα 
δεν του πέρασε απαραίτητο, όπως σίγουρα ούτε και σας 
(εκτός από τον Θοδωρή Ηλιόπουλο, που του πέρασε απα-
ρατήρητο). Αντίθετα τον έβαλε σε σκέψεις. Σύντομα όμως 
τις ξεπέρασε, γιατί θυμήθηκε ότι την προηγούμενη είχε 
παίξει 50 ευρώ στο στοίχημα ότι θα έχανε η Ατλέτικο από 
τον Ακράτητο και τα ’χασε ο μαλάκας. Ισοπαλία ήρθε…
Με τα πολλά, ο κύριος Γιάσμνικο έμεινε μόνος. Η ζωή του 
όμως έμελλε να αλλάξει σύντομα και ολοκληρωτικά και 
αυτά τα άσχετα γεγονότα δε θα μπορούσαν να τον προε-
τοιμάσουν για την τρομάκτική συνέχεια.
«ΑΑΑΑΑΑ!!!!!», φώναξε ξαφνικά έντρομος ο κύριος 
Γιάσμνικο!
Όχι, εντάξει, όλα καλά, απλά θυμήθηκε ότι είχε ξεχάσει το 
θερμοσίφωνο ανοιχτό. Πάλι καλά που σβήνει μόνος του 
αλλιώς το ρεύμα θα το πλήρωναν και τα εγγόνια του… Αν 
είχε γιατί δεν είχε. Εγγόνια δεν είχε, ρεύμα είχε. Όχι για 
να ξέρετε το λέω.
Τελικά λίγα λεπτά αργότερα, ο πελάτης ήρθε, έφυγε και 
ήρθε ο επόμενος, έφυγε και ήρθε ο επόμενος, έφυγε και 
αυτός, κάτσε αυτός καθυστέρησε λίγο στην πόρτα, λες να 
γίνει τώρα το σκηνικό; Α, όχι, όλα καλά απλά το κορδόνι 
του λύθηκε, έφυγε και αυτός. Τελικά έφυγαν όλοι και ο 
κύριος Γιάσμνικο γύρισε σπίτι του. Τελικά η στιγμή που 
θα άλλαζε τη ζωή του δεν ήταν σήμερα, περάστε από βδο-
μάδα και βλέπουμε.

ΤΕΛΟΣ

Απογοητευτήκατε από το τέλος; Λογικό, αφού ήταν αίσχος. Γιατί το 
υπόλοιπο ήταν αριστούργημα και καλά και πέσατε απ’ τα σύννεφα 
στο τέλος… Αν νομίζετε ότι μπορείτε να γράψετε καλύτερα κείμενα, 
στείλτε κανένα ρε καθυστερημένοι μην αναγκαζόμαστε και δημο-
σιεύουμε αυτά! ΜΟΓΓΟΛΑ Ε ΜΟΓΓΟΛΑ!!! Κύριος Γιάσμνικο 
και μαλακίες….

Ο λάτρης της ποιότητας σε ό,τι αφορά τα ελεύθερα κείμενα,
Φίλιππος Αμολοχίτης

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ: … και τότε 
το φάντασμα του νεκρού 
βασιλιά εμφανίζεται στον 
πρίγκιπα…
ΟΥΙΛΙΑΜ: Καλά, με 

φώναξες εδώ νυχτιάτικα για να μου διηγηθείς 
την ιστορία του Άμλετ;
Κ: Άμλετ; Ποιος είναι αυτός;
Ο: Ο πρίγκιπας!
Κ: Όχι, τον πρίγκιπα λέω να τον πω ΜάκΚη.
Ο: ΜάκΚη; Τι ΜάκΚη;
Κ: ΜάκΚη! Θα είναι Ιρλανδός. Ή Σκοτσέζος.
Ο: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Η ιστορία 
που μου διηγείσαι έχει ήδη γραφτεί και λέγεται 
«Άμλετ».
Κ: Το «ΜάκΚη» είναι καλύτερο.
Ο: Ξέχνα το ΜάκΚη! Άμλετ!
Κ: Ωραία, θα πάω με τα νερά σου, μικρέ. Άμλετ. 
Πάσο. ‘Ντάξει;  Ηρέμησε μόνο. Και ποιος έχει 
γράψει, όπως λες, αυτόν τον «Άμλετ»;
Ο: Εγώ!
Κ: Εσύ;
Ο: Εγώ! Και, μάλιστα, αύριο έχω και την 
παρουσίαση του βιβλίου…
Κ: Όχι! Δική μου είναι η ιδέα! Μην μου το 
κάνεις αυτό μικρέ, ήδη μου έχει κλέψει ο Γκαίτε 
την ιδέα με τον «Φάουστ»!
Ο: Λυπάμαι.
Κ: Δεν μπορεί, κάπου θα διαφέρουν τα κείμενα. 
Έχω βάλει τον βασιλιά Κλαύδιο να λέει «Κάτι 
θα έχετε ακούσει για την μεταμόρφωση του 
ΜάκΚη…». Εσύ τι λες;
Ο: «Κάτι θα έχετε ακούσει για την 
μεταμόρφωση του Άμλετ».
Κ: Σκούρα τα πράγματα…
Ο: Πείστηκες; 
Κ: Όπως και να ’χει, το δικό μου είναι καλύτερο.
Ο: Δεν είναι.
Κ: Είναι.
Ο: Δεν είναι. Και, άμα θες να ξέρεις, κερδίζω 
στα σημεία.
Κ: Δηλαδή;
Ο: Στα ονόματα. Εγώ έχω Άμλετ και Οράτιο, 
ενώ εσύ έχεις ΜάκΚη και Ο’ ράτιο.

Κ: Το Άμλετ είναι απαίσιο όνομα.
Ο: Λέγε ό, τι θες. Έχω την επιτυχία στο τσεπάκι 
μου. Εσένα δε σε βλέπω καλά, γι’ αυτό άρχισε 
να σκέφτεσαι τίποτα άλλο. Όπως ένα αιματηρό 
δράμα στη Ρώμη, με πρωταγωνιστή κάποιον 
που να λέγεται Βρούτος ή Τίτος. Ή, μάλλον, 
πέντε τύπους σ’ ένα δάσος και νεράιδες να 
γυροφέρνουν.
Κ: Το πρώτο κάτι μου θυμίζει…
Ο: Τα υπόλοιπα είναι σιωπή. (ο Ουίλιαμ βγαίνει, 
μπαίνει ο Τομ)
ΤΟΜ: Συγγνώμη, να με συγχωρείτε, κύριε 
Μάρλοου, αν μπορώ να κάνω μία παρέμβαση… 
Έτυχε να ακούσω την κουβέντα σας… Πολύ 
εκνευριστικός τύπος, έτσι δεν είναι; Εννοώ, δεν 
έχει κανένα όριο!  Έχω όμως μια ιδέα! Θα πάθει 
μεγάλη νίλα!
Κ: Τι ιδέα δηλαδή;
Τ: Θα του κλέψουμε την ιστορία. Και για 
να μην μας πιάσουν, θα αλλάξουμε τους 
πρωταγωνιστές σε κομπάρσους. Και τους 
κομπάρσους θα τους κάνουμε πρωταγωνιστές! 
Θα σαρώσουμε βραβεία, επαίνους, διακρίσεις, 
χρήματα! Θα του πάρουμε όλη τη δόξα! Παντού 
θα μας κερνάνε τσίπουρα!
Κ: Ασ’ το, Τομ, δε λέει. Το έργο που λες το πολύ 
πολύ να το ανεβάσουν σε φεστιβάλ φοιτητικού 
περιοδικού. Ή να το παίξει καμιά τολμηρή 
φοιτητική ομάδα… Και πάλι απίθανο˙ υπάρχει 
κι ο Λάμπρος…
Τ: (στο κοινό) Ποιος είν’ αυτός ρε παιδιά;
Κ: Τομ, σ’ το λέω. Μην το κάνεις. Δε θα πιάσει. 
Είναι πολύ καλός ο μικρός για να μασήσει με 
κάτι τέτοια!
(μπαίνει ο ΣΑΜΟΥΕΛ)
ΣΑΜΟΥΕΛ: Παιδιά, ξέρει κανείς πού 
περιμένουμε τον Γκοντώ;
(ο ΤΟΜ κοιτά τον ΣΑΜΟΥΕΛ με νόημα, σαν 
κάποια φοβερή ιδέα να του περνά από το μυαλό)

ΤΕΛΟΣ

Θοδωρής Ηλιόπουλος, 
Αντώνης Μπαλλής, 
Δήμητρα Χάλαρη

Η μέρα που 
θα ά� αζαν 
τα πάντα

«Τομ, σ’ το ’πα!»
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ΟΘΟΝΗ

«Fahrenheit 451» 
(F.Truffaut, 1967)

 «Τα βιβλία είναι επικίνδυνα. Τα βιβλία 
αναπαριστούν την ελεύθερη σκέψη, 
και όσοι θέλουν να έχουν τον έλεγχο 
της κοινωνίας πρέπει να καθοδηγούν 
τη σκέψη.» «Fahrenheit 451», η ταινία 
γυρίστηκε το 1967, βασίζεται στο ομώ-
νυμο μυθιστόρημα του αμερικανού 
συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας 
Ray Bradbury και ο τίτλος παραπέμπει 
στη θερμοκρασία καύσης του χαρτιού. 
Οι πυροσβέστες στην παράδοξη, 
ολοκληρωτική κοινωνία που μας 
παρουσιάζει ο Truffaut αντί να σβή-
νουν φωτιές, καίνε βιβλία, γιατί αυτά 
γεμίζουν τους ανθρώπους με ψεύτικα 
συναισθήματα και τους κάνουν να 
υποφέρουν. Το έργο μπορεί να θεωρη-
θεί επίκαιρο, καθώς παρουσιάζει δύο 
όψεις της ανθρώπινης φύσης. Η Julie 
Christie είναι από τη μία η παθητική 
σύζυγος που ζει μέσα από την οθόνη 
της τηλεόρασης της και από την άλλη 
η ανήσυχη, αντιδραστική  κοπέλα, 
που βρίσκει καταφύγιο σε κάτι απα-
γορευμένο, τα βιβλία. Συγκλονιστική 
όσο και διφορούμενη η τελευταία 
σκηνή, μας δείχνει τους «αντάρτες», 
να αποστηθίζουν ο καθένας το βιβλίο 
που έχει επιλέξει.
Σουζάννα Ιωαννίδου
Αντώνης Μπαλλής

«Sleeper» 
(W. Allen, 1973)

Γιγάντιες μπανάνες, ντομάτες και 

σέλινα, μαγικές σφαίρες για φυσική 
αίσθηση μαστούρας, διαγραφές 
μνήμης, υπηρέτες ρομπότ, θεωρίες 
συνωμοσίας και φυσικά το περίφημο 
«orgasmatron»- μηχάνημα στο 
οποίο εισέρχεσαι με το έτερον σου 
ήμισυ και κάνετε σεξ για γρήγορο και 
εξασφαλισμένο οργασμό- είναι μόνο 
μερικά απ’ αυτά που ξεφυτρώνουν 

στο «Sleeper»! Μια απ’ τις λίγες ταινίες 
επιστημονικής φαντασίας που σκη-
νοθέτησε ο Woody, πάντα όμως με το 
ιδιόρρυθμο χιούμορ του που παρωδεί 
το είδος και του δίνει μια διαφορετική 
χροιά. Επιλέγοντας σκηνικά παρμένα 
από τις χαρακτηριστικότερες φουτου-
ριστικές ταινίες και ντύνοντάς τα με 
την αγαπημένη του τζαζ μουσική, ο 
σκηνοθέτης φτιάχνει μια ντελιριακή 
Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Ουσια-
στικά προβάλλει το παρόν στο μέλλον 
για να το σατιρίσει και να το θέσει υπό 
αμφισβήτηση. Ο αλλόκοτος κόσμος 
του μέλλοντος είναι η ολοκληρωτική 
κοινωνία του τώρα. Ο Woody Allen 
χορεύει σαν τρελός σε αυτό το όνειρο 
για να γελάσει και να μην μελαγχολή-
σει απ’ τις σκοτεινές πτυχές του. 
Αλεξάνδρα Μαβραγιαννίδου
Γιώργος Lovecraft 

 «A Clockwork Orange» 
(S. Kubrick, 1971)

Βία, βία και πάλι βία! Μέσα από ένα 
κυνικό και αριστοτεχνικό τρόπο, 
διαγράφεται η αποτυχία ενός συστή-
ματος που βασίζεται στην αυταρχική 
εξουσία, τη διαφθορά και το έγκλημα. 
Περίτεχνη σκιαγράφηση μιας μελ-

λοντικής κοινωνίας ανελεύθερης, σε 
βαθιά κρίση, χωρίς ηθικές αξίες και 
φραγμούς. Η επιστήμη επιστρατεύεται 
για την «συμμόρφωση» των στυγερών 
εγκληματιών και τη μετάλλαξή τους 
σε φιλήσυχους πολίτες. Διεφθαρμένοι 
πολιτικοί όμως, άκαρδοι επιστήμονες 
και αθώοι πολίτες τυφλωμένοι απ’ 
το μίσος τους, μεταλλάσσονται με 
τη σειρά τους σε εγκληματίες. Μια 
κοινωνία όπου ο θύτης μετατρέπεται 
σε θύμα και οι ρόλοι αντιστρέφονται 
ξανά και ξανά. Διορατικότητα του 
Kubrick ή αναπαράσταση της πραγμα-
τικότητας του τότε, του τώρα και του 
μετά;
Δήμητρα Ζήνα

«Back to the future» 
( R. Zemeckis, 1985)

Το ταξίδι στο χρόνο ήταν ανέκαθεν 
τροφή για την φαντασία των ανθρώ-
πων οι οποίοι το χρησιμοποίησαν 
μετατρέποντας το συχνά είτε σε αρι-
στουργήματα («The Time Machine», 
Wells 2002) είτε άλλες φορές σε… 
κάτι λιγότερο εντυπωσιακό («Αχ και 
να χαν βρει μωρό μου, μια μηχανή 
του χρόνου, να γυρίσω λίγο πίσω, να 
σε βρω και να σε σβήσω»). Το σινεμά 
όπως είναι φυσικό ήταν αδύνατο να 
ξεφύγει. Αυτό δοκίμασε και ο νεαρός 
Marty McFly στο επικό «Back to the 
Future», μια πανέξυπνη ταινία επιστη-

μονικής φαντασίας η οποία καθόρισε 
την κωμική διάσταση των ταξιδιών στο 
χρόνο, με κύρια συστατικά έναν τρελό 
εφευρέτη και ένα αυτοκίνητο-χρονο-
μηχανή που έμεινε στην ιστορία. Ο 
σκηνοθέτης Robert Zemeckis παρα-
δίδει ένα φανταστικό χολιγουντιανό 
παραμύθι με δυνατή σεναριακή ιδέα 
και εφέ, που απαιτεί μπόλικο ποπ- 
κορν και καλή παρέα, ενώ κατέχει μια 
θέση ανάμεσα στις κλασσικές ταινίες 
επιστημονικής φαντασίας.
Κατιάρα (ή σκατιάρα) Γεωργουλά

«Μetropolis» (F. Lang, 1916)

Σε μια φανταστική πολιτεία – δυ-
στοπία θα έλεγα – η κοινωνία είναι 
χωρισμένη σε δύο κομμάτια. Τους 
εργάτες και τους «σκεπτόμενους» που 
οργανώνουν και σχεδιάζουν. Ένας 
έρωτας αταίριαστος ταξικά θα φέρει 
κοντά τους δυο αυτούς κόσμους. Στο 
τέλος η καρδιά μεσολαβεί «ανάμεσα 
στο χέρι και το μυαλό» και οι δυο τά-
ξεις «δίνουν τα χέρια». Θέση αφελής 
μπορεί κάποιος να πει. Παρ όλα αυτά, 
η ταινία δεν προσφέρει μόνο μια φου-
τουριστική αναλογία της μαρξιστικής 
πάλης των τάξεων με happy end, κάθε 
άλλο μάλιστα. Ο Lang, όπως δήλωσε κ 
ο ίδιος, ήταν εντυπωσιασμένος με τις 
μηχανές. Η ίδια η ταινία ξεκινά με τα 
γρανάζια που γυρνούν ασταμάτητα. 
Έπειτα μένει το σκοτεινό εργοτάξιο και 
οι εργάτες που βαδίζουν μηχανικά με 
το κεφάλι σκυφτό. Το χαμόγελο της 
γυναίκας-ρομπότ,  η επική μουσική 
και η μεγαλειώδης χαοτική πόλη - η 
Metropolis.
Βασιλική Βελώνα

«Brazil» (T. Gilliam, 1985)

Στο ρετρό-φουτουριστικό μέλλον του 
Brazil οι κινήσεις των πολιτών ελέγχο-
νται από μία γραφειοκρατική φασιστο-
δημοκρατία στην οποία χωρίς δίκη 
αλλά με τα απαραίτητα χαρτιά συλλαμ-
βάνεται κάποιος για τρομοκρατία και 
εκτελείται. Ο ονειροπόλος οπορτουνι-
στής (αντι)ήρωας μας, ο Sam, εργάζε-
ται στο Υπουργείο Πληροφοριών και 
προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει 
τις συνέπειες ενός τυπογραφικού 
λάθους κατηγορείται τελικά ο ίδιος για 
τρομοκρατία(!) Σουρεαλιστικές κατα-
στάσεις γραφειοκρατικών κωλυμάτων, 
μουντή  Gotham-ική ατμόσφαιρα και 
μία κοινωνία γεμάτη συμφέροντα και 
αναίτια βία σε κάνει να αμφισβητείς 
το φαντασιακό στοιχείο της ταινίας. 
Ύποπτες τρομοκρατικές επιθέσεις 
λαμβάνουν χώρα όταν ο κατηγορού-
μενος «τρομοκράτης» προς εκτέλεση 
που συναντάμε, (Robert De Niro) απλά 
δεν έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα 
για να δουλέψει ως ηλεκτρολόγος! Η 

περίπλοκη αυτή δυστοπία 
ταλαντευόμενη μεταξύ ρε-
αλισμού και απαισιοδοξίας 
προκαλεί έκρηξη σκέψεων, 
θυμίζει την προσπάθεια 
ελέγχου των «μετά 9/11» 
κυβερνήσεων και σατιρίζει 
πανέξυπνα την εξάρτηση 
του ανθρώπου από τη 
τεχνολογία. Υπογραμμίζεται 
πως κόντεψε να μη κυκλο-
φορήσει επειδή δεν ήταν 

αρκετά χολιγουντιανή.
Nίκος Νακόπουλος- Νανακόπουλος

«WALL-E» (Αn. Stanton, 2008)

Σε έναν κόσμο 700 χρόνια μακριά, η 
ζωή είναι εντελώς διαφορετική από 
τη σημερινή. Η Γη είναι ανίκανη να 
θρέψει τους κατοίκους της, οι πόλεις 
αποτελούνται από τεράστιους σωρούς 
σκουπιδιών, το κλίμα είναι πολύ εχθρι-
κό και τα μόνα ζωντανά πλάσματα 
είναι ένα ρομπότ, προγραμματισμένο 
να συμμαζέψει τον απέραντο σκουπι-
δότοπο, και μια κατσαρίδα. Το ρομπότ, 
ο WALL-E, βασανισμένος από τη μονα-
ξιά, συλλέγει καθετί που προκαλεί το 
ενδιαφέρον του, όπως ένας κύβος του 
Ρούμπικ που άφησαν οι άνθρωποι, 
μαζί με την ευφυΐα τους πολλούς 
αιώνες πριν. Τώρα, βρίσκονται 
ναρκωμένοι σε έναν τεχνητό κόσμο 
στο διάστημα, απλώς αναμένοντας 
την πρώτη βλάστηση στη Γη, σημάδι 
ότι είναι ξανά βιώσιμη. Για το σκοπό 
αυτό στέλνουν ένα ρομπότ-ανιχνευτή, 

την EVE, σύμβολο της θηλυκής τελει-
ότητας, που διεγείρει στον WALL-E 
τα συναισθήματα που ποτέ δεν είχε 
νοιώσει. Την αγάπη, τον έρωτα, τη 
συντροφικότητα. Καυστική και υπερ-
πλήρης νοημάτων η ταινία, σταθμός 
για το animation ως είδος, συνδυάζει 
άρτια την ανάδυση συναισθημάτων με 
την κριτική στην αλλοτρίωση από τον 
υπερκαταναλωτισμό και την υπερβολι-
κή τεχνολογία.
Φώτης Ηλιόπουλος 

«Alphaville» 
(J. L. Godard, 1965)

«Je vous aime»… Μια πόλη πολλά 
γαλαξιακά χιλιόμετρα μακριά. 
Κόσμος παραδομένος σε απόλυτα 
τεχνοκρατικό πνεύμα και αδύναμος 
για οποιαδήποτε συναισθηματική 
εμπλοκή. Το δάκρυ και το ανθρώπινο 
δέσιμο είναι θανατοποιά, ως κοινωνι-
κά αποκλίνουσες συμπεριφορές. Οι 
λέξεις χάνουν το νόημά τους. Στόχος 
ζωής να ακολουθείς οδηγίες του Α60 
και να διαβάζεις ευλαβικά το Λεξικό. Κι 
όμως, το τέλος δεν έχει έρθει, ειδικά 

από τη στιγμή που ανυπόταχτες ψυχές 
βγαίνουν έξω από την Alphaville. 
Jean Luc Godard και sci-fi με δόσεις 
noir στο «νυχτερινό» Παρίσι και 
έχεις έτοιμη μια ταινία που λογίζεται 
μελλοντολογική, αλλά για ρίξε μια 
ματιά γύρω σου.  Είναι πιο κοντά απ’ 
ότι νόμιζες…
Aνδριάνα  Μοκουμπάκι -
Θεοδωροπούλου

«2001: Space Odyssey» 
(S. Kubrick, 1968)

Κεντρικός άξονας προβληματισμού 
είναι η εξέλιξη του ανθρώπου. Η θέση 
του στον κόσμο, η πορεία μέσα στο 
χρόνο, από τα προϊστορικά χρόνια, 
μέχρι το μέλλον και το 2001 – χρονιά 
συμβολική μάλλον: απέχει λίγο από 
το 1968, αλλά σηματοδοτεί και την 
αρχή της νέας χιλιετίας, δηλαδή 
έναν κόσμο μελλοντικό, κατάλληλο 
να φιλοξενήσει σενάρια επιστημο-
νικής φαντασίας. Οι καταπληκτικές 
τεχνολογίες που «θα» διαθέτουμε 
τότε, δεν είναι τίποτα παραπάνω από 
ένα εργαλείο. Η συμπεριφορά του 
ανθρώπου δεν αλλάζει στο χρόνο. 
Υπηρετούμε ανέκαθεν την ανάγκη για 
κυριαρχία. Ή μήπως για επιβίωση; Τα 
μεγάλα μεταφυσικά και φιλοσοφικά 
ερωτήματα πάντως μένουν χωρίς 
απάντηση, αφού το ψυχεδελικό ταξίδι 
στο διάστημα καθιστά σαφή στον 
αλαζόνα (;) άνθρωπο την αμάθειά του. 
Και αποκαλύπτονται τα προβλήματα 
που συνεπάγεται η εθελούσια υπο-
κατάσταση της ανθρώπινης δράσης 
και πρωτοβουλίας από τις μηχανές. 
Ακόμα και αν τα κομπιούτερ είναι 
τελικά πιο «ανθρώπινα» (;) Ο Kubrick 
καινοτομεί σκηνοθετικά και τεχνικά, 
και μας προσφέρει ένα φοβερό ταξίδι 
στο «μέλλον».
Θοδωρής Ηλιόπουλος

Μade 
in …future

Μπορεί «Το Καλειδοσκόπιο» να γιορτάζει τα δωδέκατα γενέθλια του και να κάνει ανασκόπηση του πα-
ρελθόντος και των περασμένων, στη στήλη όμως της οθόνης είμαστε πολύ μπροστά και αποφασίσαμε 
να πάμε κόντρα σε αυτό το ρεύμα! Φουτουριστικό σινεμά που προβλέπει το μέλλον, καταστροφολογεί, 

ανακατασκευάζει τις κοινωνικές δομές και οραματίζεται μέσα από τις φα-
νταστικές σκηνές και μακρινά σενάρια. Ακόμα και αν μερικά από αυτά δεν 
μοιάζουν τόσο μακρινά τελικά.
Επιμέλεια: Αλεξάνδρα «Το Σαντρίδιο» Μαβραγιαννίδου



KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ26 27

ΑΥΛΑΙΑ

Επιμέλεια: Ιωάννα Γερακίδη

ΘΕΑΤΡΟ ΖΗΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Η διαλεκτική σχέση τεχνών, καλλιτεχνών, και βιωμένου χωροχρόνου, μέσα από μικρά, αυτοτελή θεατρικά έργα.

Βιωμένος εγκεφαλικώς 

Η προθήκη του καπνοπωλείου
Ένιωσα. Ένιωσα ολόκληρη την πραγματικότητα του νιώθω. Και έζησα μέσα 
της. Μέσα στον έρωτα. Κοίταξα φευγαλέα το πρόσωπό του. Είδα πίσω από 
τα μάτια. Νόμιζα πως είχα μια στιγμή. Είχα χιλιάδες. Μάτια πράσινα. Κόκκινα. 
Κόκκινα από την ένταση. Ένωση. Ένωση απόλυτη. Χεριών, χειλιών, σωμάτων, 
ψυχών. 
Πραγματικότητα: φοβάμαι το απόλυτο. Είναι επικίνδυνο. Στην επαφή μαζί του. 
Η ένταση των πραγμάτων, να βιωθεί μόνο μπορεί απόλυτα. Όταν ειπωθεί, 
χάνεται η απόλυτη βίωση της. Αυτό φοβάμαι. Δε θέλω να ανατραπεί. Δεν αντέ-
χεται όταν καταρρέει. Από μένα τουλάχιστον.  Χρειάζομαι κάτι δικό μου.

Η ΠΟΛΙΣ
Τριγυρνάς στους δρόμους βλέπεις ακαθόριστες μορφές παντού, θολές σκιές 
του εαυτού σου κι όσο κι αν προσπαθείς δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την ψυχή 
σου από το πλήθος. Ζυγώνεις το άπιαστο, βρίσκεσαι σε απόσταση αναπνοής 
αλλά στην προσπάθειά σου να το αγγίξεις, όλα χάνονται...
Είναι αλήθεια πως τα πάντα σε απογοητεύουν.

Έπειτα ωριμάζεις, νιώθεις την πόλη να σε καταβροχθίζει, μαθαίνεις να γυρνάς 
επιδεικτικά το κεφάλι σε καθετί που σε φοβίζει αυτό συνήθισες να κάνεις... 
Άλλωστε αυτό πάντα έκανες. Αποφεύγεις να κοιτάξεις κατάματα τους φόβους 
σου, διστάζεις να επιδιώξεις ό,τι πραγματικά επιθυμείς γιατί το να χάνεις κάτι 
που λαχταράς πονάει πολύ τελικά.

Ο χρόνος περνά, η πόλη συνεχίζει να σε καταβροχθίζει, τόσο μόνος που είσαι, 
τίποτα δεν βρίσκεις και κανείς δε σε προσμένει, το τοπίο είναι πια άδειο.
Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι για πολλά, χάνονται στα φώτα των μεγαλουπόλε-
ων πίσω από τα γκρίζα, ετοιμόρροπα κτήρια. Ένας τέτοιος άνθρωπος είσαι κι 
εσύ... Ίσως τελικά κάπως έτσι είμαι κι εγώ.

Ιωάννα Γερακίδη, Βάλια Μαρκολέφα
Ερέθισμα: Κ.Π. Καβάφης , Η προθήκη του Καπνοπωλείου, Η Πόλις, 
μελοποιημένα από τη Λένα Πλάτωνος

Με λένε Μπέικον
Ένα μιούζικαλ στα κρεοπωλεία του μεταπολεμικού Λονδίνου 
  
Ο Francis Bacon, ζωγράφος με ύφος χαρακτηριστικά νοσηρό κι αγω-
νιώδες, αναζητά πρότυπα για τους πίνακές του στο κρεοπωλείο της 
γειτονιάς. Οι υπαρξιακές του αναζητήσεις έρχονται αντιμέτωπες με τις 
όχι ιδιαιτέρως καλλιτεχνικές ευαισθησίες του, κατά τ’ άλλα ευχάριστα 
στρουμπουλού, κρεοπώλη. 
   
Φράνσις: Τα κρέατά σας ήθελα να δω. 
Κρεοπώλης: Φρέσκα, φρεσκότατα! Μπριζόλες παϊδάκια μπουτάκια και ρολό! 
Φ: Κάτι πιο ροζ δεν έχετε; Και κάτι πιο μαβί / Πώς θα ’θελα να έβρισκα μια 
σπλήνα θαλασσί / Και δυο σαγόνια αν βρίσκονται / Κι ας μην είναι  κοφτερά / 
Αναρωτιέμαι αν έχετε ούλα από χοιρινά /Λίγο απ’ το αίμα τους θα ήθελα για να-
Κ: Απ’ όσα αναφέρατε κατάλαβα τη σπλήνα. Μα με μια σούπα από αυτή δε θα 
κοπεί η πείνα- 
Φ: Μα δε μιλάμε για φαί… Ω δυστυχία! /Λονδίνο τρισκατάρατο! Θα ψάξω 
στα σφαγεία / Αφού ο κρεοπώλης δεν κατέχει / Πως συκωτάκια θέλω για την 
Τέχνη! Μπουτίκ κρεάτων είχα στο Παρίσι / Και ντελικατεσέν στο Βερολίνο / 
Μα τώρα εδώ παιδεύομαι στο σκοτεινό Λονδίνο / Γιατί, κραυγές πιο εύκολα θα 
βρω / Μάγουλα ματωμένα / Καυγάδες έντονους πολλούς / Και μάτια μαυρι-
σμένα / Την ομορφιά μπορώ να δω / Σε πρόσωπα-κυκλώνες / Πλατιές πληγές 
που ανοίγουνε όπως οι ανεμώνες / Σκηνές παράνοιας εν κινήσει / Την αγωνία 
μου κανείς δε θα κοιμίσε /  Όταν / Στόματα βλέπω δίχως μάτια- μόνο αυτιά /
Σώματα βλέπω / Στριμμένα κι άβολα σε μια γωνιά /  Έχω για στούντιο μια τρύπα 
ασφυκτική / Εκεί ουρλιάζω σιωπηλά Δευτέρα ως Παρασκευή / μα το σαββατο-
κύριακο, το παίρνω για αργία / Για να γυρίζω τα γνωστά λονδρέζικα σφαγεία. 
Κ: Να σας κρατήσω φρέσκα παϊδάκια;  / Πάνε ωραία το χειμώνα με ποτάκια /
Φ: Ανάθεμα την τύχη μου,έπεσα σε βλακέντιο / Πώς ζωγραφίζω τώρα τον 
Πάπα Ιννοκέντιο / Μπλαβί νεκρό να φλέγεται πάνω στο θρόνο / Όταν στο νου 
του έχει αυτός του στομαχιού τον πόνο / Στομάχι είπα; Δωσ’μου λίγο απ’αυτό / 
Να είναι μπλε και γλιστερό στο εσωτερικό / 
Κ: Αμέσως κύριε… Κύριε; 
Φ: Μπέικον με λένε. 
Κ: Το μαγαζί διαθέτει κι απ’αυτό. Ευθύς σας βάζω προσφορά-μισό κιλό.

Ανδρομάχη Κοκκινού
Ερέθισμα: Φράνσις Μπέικον

Anagenesis 

Έτος 2050, αίθουσα μαιευτηρίου μπροστά από το τζάμι με τις θερμο-
κοιτίδες: γυναίκα προσεγγίζει άγνωστο σε αυτήν άντρα, που κοιτάει 
απλανώς τα μωρά.

Γ: (χαμογελαστή) Ποιο από όλα είναι το δικό σας;
Α: Ακόμα δεν έχει φτάσει. Σύμφωνα με το γιατρό η γυναίκα μου θα γεννήσει 
σε 20 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα.
Γ: Δε χρειάζεται να ανησυχείτε. Σε αυτό το νοσοκομείο τηρούν απόλυτα το 
χρονοδιάγραμμα.
Α: Έχετε δίκιο. Εσάς ποιο είναι το μωρό σας;
Γ: Η μικρή στη θέση Ε3… η ανιψιά μου. Την παραγγείλαμε σύμφωνα με το 
σκανδιναβικό μοντέλο: ξανθά μαλλιά, γαλάζια μάτια…
Α: Ναι, είναι πολύ της μόδας πλέον. Ο γιος μας θα έχει μεσογειακά χαρακτηρι-
στικά. Μελαχρινός. Είμαι Ιταλός βλέπετε και οι γονείς μου είναι παραδοσιακοί 
σε αυτά.
Γ: Κατάλαβα. Θα γίνει ψηλός και δυναμικός.
Α: Ακριβώς. με αυτοπεποίθηση, ατίθασος 
Γ: …και αποφασιστικός. Ξέρω.
Α: Απότομος, εγωιστής και με τάσεις αλκοολισμού.. 
Γ: (με ύφος συμπονετικό) Λυπάμαι που σας έτυχαν αυτά τα χαρακτηριστικά.
Α: (φανερά ενοχλημένος) Στη γενετήσια παρέμβαση έτσι είναι, επιλέγεις ένα 
προτέρημα που θα εμφυτεύσει ο χειρούργος στο νεογνό με χρωμόσωμα, αλλά 
δεν έχεις δικαίωμα στην επιλογή των μειονεκτημάτων.
Γ: Άρθρο 17 § 2 του κώδικα γενετικής παρέμβασης. Είμαι δικηγόρος. Αντιστοι-
χία ενός επιλεγμένου προτερήματος με ένα μη επιλεγμένο ελάττωμα. Ρίσκο.
Α: (θλιμμένα) Αν το σκεφτείτε πάντοτε έτσι ήταν. Τα θετικά στοιχεία και οι κλί-
σεις μας καλλιεργούνταν και ενθαρρύνονταν εξαρχής, τα αρνητικά μάς στοί-
χειωναν πάντα. Έρχονταν απρόσκλητα στη ζωή μας, υπό την μορφή φόβου και 
ανασφαλειών˙ δύσκολα τα αποβάλλαμε.
Γ: Αυτό λέγεται μοίρα.
Α: …Απλά τη θέση του Θεού πήραν οι γιατροί… θαυμάσια! Και ποιά όλη αυτή 
η ηλίθια λογική του νόμου; Γιατί να μην είναι όλοι τέλειοι; (χτυπάει τη γροθιά 
του στο τζάμι εξαγριωμένος).
Γ: Κύριε μου σκεφτείτε το λίγο. 
Ο Νόμος πάντα προνοεί. Ένας κόσμος με τέλειους ανθρώπους θα ήταν βαρε-
τός. Η ομορφιά έγκειται στη διαφορετικότητα. 
Α: Στην ελεγχόμενη διαφορετικότητα θέλετε να πείτε. Κοιτάξτε εδώ (δείχνει τα 
μωρά). Μια συλλογή όμορφων μωρών ρομπότ, έτοιμα να ζήσουν μια ζωή ήδη 
προσχεδιασμένη. Που θα πεθάνουν κάποτε με θάνατο τεχνητό.
Γ: Είναι άνθρωποι!!! 
Α: Άνθρωπος θα πει ελεύθερος, αποδεσμευμένος από τα δεσμά της βιολογί-
ας... Δεν έπρεπε να επέμβουμε, δεν έπρεπε… (Με αργά βήματα κάθεται σε 
ένα μεταλλικό παγκάκι)

Ελένη Αντωνιάδου, Θάνος Σώρας
Ερέθισμα: Παράσταση Frankenstein, Θέατρο ΠΚ

Η ομπρέλα / Her Absence Filled The World

SHE: Βρέχει. Τι σκέφτεσαι;
HE: Θέλω να χωρίσουμε.
SHE: Έχεις δει την κίτρινη ομπρέλα; 
HE: Είπα θέλω να χωρίσουμε.
SHE: Ξέρεις εκείνη που μου είχες πάρει στη Λούντ. Τώρα που το σκέφτομαι 
πρέπει να την έχω ξεχάσει στο σπίτι της Μαίρη.
HE: Την έχω στη βαλίτσα μου.
SHE: Δώσ’ τη μου.
HE: Κλαίρ.
SHE: Δώσ’ την μου είπα.
HE: Βρέχει. Δεν μ’ακούς, αλλά μιλάω, μιλάω αλλά εσύ δεν μ’ακούς.
SHE: Με βρίσκεις άσχημη;
HE: Κάθε άλλο.
SHE: Αποκρουστική, μέτρια;
HE: Εξαίσια θα ‘λέγα.
SHE: Όταν με γνώρισες, κοιταζόμουν κάθε μέρα στον καθρέφτη. Κάθε μέρα, 
πολλές φορές τη μέρα. Ύστερα με έλεγες νάρκισσο, κι εγώ αραίωσα τα κοιτάγ-
ματα. Μέχρι που έπαψα να με κοιταζω πια.
HE: Κλαιρ, δεν μπορώ άλλο.
SHE: Δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν θέλεις. Δεν θέλεις πια να με βλέπεις. Με 
μισείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω πότε άρχισε όλο αυτό, αλλά φταίω εγώ, 
μόνο αυτό. Σε έκανα να με μισήσεις, σε κούρασα με την ανασφάλεια που εσύ 
μου δημιούργησες. Ναι, ίσως ή μάλλον σίγουρα φταις και εσύ. Φταις εσυ!
HE: Δεν μπόρω να καταλάβω τις νευρώσεις σου. Ίσως είναι αυτό που με κουρά-
ζει εν τέλει.
SHE: Δεν αντέχω να σε χάσω.
HE: Δεν αντέχω να σε έχω. Όταν σε γνώρισα, κοιταζόσουν κάθε μέρα στον κα-
θρέφτη, πολλές φορές την ημέρα. Έτσι κι εγώ άρχισα να δένομαι περισσότερο 
με το είδωλο σου παρά με σένα. Προσδιόριζα την ύπαρξη μου μέσα από την 
εικόνα σου. Είσαι σαν την ομπρέλα σου. Ανοίγεις για να σε βλέπουν οι άλλοι, 
όχι για να προστατεύεις εμένα. (παύση). Φεύγω.
SHE: Βρέχει. Τι νομίζεις ότι κάνεις; 

Ιωάννα, Αντώνης, Σουζάννα
Ερέθισμα: Her Absense Filled the World, William Kentridge
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Αναγνώστη, αυτό το κείμενο δεν 
είναι τίποτα άλλο από την κα-

ταγραφή μιας εμπειρίας μου. Ενός 
απλού γεγονότος, του πολυσήμα-
ντου αποτελέσματος μιας πολύκαι-
ρης πνευματικής μου προσπάθειας. 
Με καλέσανε, αναγνώστη μου, να 
εκφράσω τις σκέψεις μου σε ένα 
Ινστιτούτο ιδιαίτερης σημασίας, μα 
επίτρεψέ μου να μην σου αποκαλύ-
ψω την επωνυμία του και την τοπο-
θεσία του.
Κάπου στην Αθήνα, λοιπόν, κι εγώ, 
ο επίτιμος καταφθάνω και εν μέσω 
χειροκροτημάτων, κραυγών και 
υποκλίσεων, ωσάν να είμαι ο Θεός 
αυτοπροσώπως, όσο παράταιρο κι 
αν ακούγεται αυτό. Καλεσμένοι κι 
ακάλεστοι, προσκεκλημένοι κι απρό-
σκλητοι, ανεπίσημοι και γλύφτες, 
πλούσιοι και φτωχοί, γραμματείς και 
φαρισαίοι, μισοί άνθρωποι και μισάν-
θρωποι, όλοι εκεί. Όλοι περιμένουν 
να με ακούσουν. Να σκεφτούν, να 
επεξεργαστούν, να σχολιάσουν, να 
κρίνουν, να αποδεχτούν.
Και έρχεται η μεγάλη στιγμή. Ανε-
βαίνω στο βήμα με ένα βήμα, και 
ξεκινώ. Σου παραθέτω, αναγνώστη 
μου, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο, 
το λόγο με τον οποίο επέλεξα να 
μεταδώσω την εσωτερική μου σοφία, 
την πνευματική μου τελειότητα.  

Κυρίες και Κύριοι,

Θα αναρωτιέστε για το θέμα της 
σημερινής ομιλίας, για το λόγο 

που σας κάλεσα εδώ. Μαζευτήκαμε 

σήμερα, λοιπόν,  για όλους αυτούς 
τους λόγους, υπό τους οποίους ο κα-
θένας από σας αλλά και όλοι μαζί, 
στεκόμαστε απέναντι σε ένα παναν-
θρώπινο πρόβλημα που αφορά όλες 
τις γενεές τις οποίες τόσο εμείς όσο 
και οι υπόλοιποι συμπατριώτες μας 
σε κάθε χώρα της Ευρώπης υπό την 
ιδιότητα του μέλους που έχει ο καθέ-
νας για τη χώρα του, δικαιούμαστε 
και υποχρεούμαστε ταυτοχρόνως να 
ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις 
των καιρών, χωρίς να μπορούμε να 
ξεχάσουμε τα προβλήματα των όσων 
μαστίζονται από αυτά. Σήμερα, είναι 
μεγαλύτερη από ποτέ η ανάγκη να 
ευαισθητοποιηθούμε και να αντιμε-
τωπίσουμε όλα αυτά, τα οποία μας 
έχουν οδηγήσει ως εδώ, υπό την έν-
νοια βεβαίως ότι ο κάθε άνθρωπος 
στις ιδιωτικές του στιγμές αλλά και 
στο δημόσιο βίο στον οποίο συμμε-
τέχει, είναι ικανός να αντεπεξέλθει 
με τόλμη και σύνεση, έτσι ώστε να 
θέσει στην υπηρεσία του έθνους, τα 
ζητήματα που έχουν από καιρό ανα-
κύψει, δεδομένου μάλιστα ότι αυτός ο 
οποίος θα κληθεί θα πρέπει να δώσει 
τον καλύτερο του εαυτό σε αυτην τη 
μάχη, η οποία μπορεί να είναι άνιση 
αλλά είναι βέβαιο ότι θα νικήσει ο 
καλύτερος. Πρόκειται για μια νίκη, η 
οποία είναι αφιερωμένη σε όλους όσοι 
αγωνίστηκαν, και συνεχίζουν να αγω-
νίζονται, τον τίμιο αγώνα που δίνουν, 
υπέρ όλων αυτών για τα οποία μα-
τώνουν, πάντα μέσα στα πλαίσια που 
ορίζει ο Νόμος και το Σύνταγμα, και 

υπό την προϋπόθεση να μην πατάνε το 
γρασίδι. Έτσι, συμπεραίνει κανείς εύ-
κολα, ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις 
οποίες ο καθένας κάθε φορά που αντι-
μετωπίζει τέτοια ή άλλα διλήμματα, 
βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα το 
οποίο μόλις ανέφερα. Δεν είναι τυ-
χαίο, άλλωστε, ότι όλα αυτά κατά και-
ρούς έχουν ξανασυζητηθεί από άλλους 
σαν κι εμένα, και όλοι συμφωνούμε 
για τον τρόπο με τον οποίο εξασφα-
λίζεται η επάρκεια και η εντιμότητα 
στις συναλλαγές.
Με ρωτάνε, γιατί να ασχοληθούμε με 
αυτό; Ε, λοιπόν, απαντώ: Η εμπλοκή 
μας σε τέτοιου είδους ζητήματα, χα-
ρακτηρίζεται από τη φράση «ελευθε-
ρία ή θάνατος», υπό την έννοια ότι 
το παραεμπόριο έχει πια ανθίσει και 
κυρίως ότι τα σχολεία ανοίγουν του 
άη-Γιαννιού την άλλη μέρα. Και όλα 
αυτά, χωρίς να παραβλέπουμε, όλα 
όσα μας δίδαξαν οι σοφότεροι ημών 
πρόγονοι, τα οποία θα πρέπει να μας 
καθοδηγούν καθόλη τη διάρκεια της 
ζωής μας και να μας φωτίζουν, ακρι-
βώς όπως ένας ψαράς ακούει ραδιό-
φωνο κατά τη διάρκεια της περιπο-
λίας του στην έρημο. Μην ξεχνάμε, 
εξάλλου, ότι ο βωμός τους κέρδους 
είναι μεγάλος και πως όλοι μας, ηθε-
λημένα ή μη, έχουμε βρεθεί στη δυ-
σάρεστη θέση να αναρωτιόμαστε το 
τι δουλειά μπορεί να έχει ένας πε-
λαργός στην άγρια Δύση. Η αλήθεια 
σύντροφοι είναι κάπου στη μέση. Τα 
πουλιά πετούν χαμηλά, και συνδυά-
ζοντας αυτό με το άλλο, καταλαβαί-

νουμε εύκολα πώς ο Οβελίξ έπεσε στη 
χύτρα όταν ήταν μικρός.
Βρισκόμαστε μπροστά σε μεγάλες 
αποφάσεις, η ευθύνη που μας βαραί-
νει είναι μεγάλη. Κάθε σώφρων άν-
θρωπος έχει καθήκον απέναντι στην 
ιστορία αυτού του τόπου, κατά την 
οποία έχουν διαδραματιστεί μεγάλες 
συγκρούσεις γύρω από σημαντικά 
ερωτήματα που απασχολούσαν τους 
πληθυσμούς της Ευρώπης και όχι 
μόνο. 
Κυρίες και κύριοι, αυτοί που ευθύ-
νονται για τα σημερινά σας βάσανα, 
αυτοί που με τις πράξεις τους μας 
οδήγησαν ως εδώ, σε μια κατάσταση 
ανυπόφορη, αυτοί που μας οδήγησαν 
στον γκρεμό, αυτοί που μας έκλεψαν 
το μέλλον, αυτοί που μας εξαπάτη-
σαν, αυτοί που έχουν το θράσος να 
λέγονται πατριώτες, ναι αυτοί, φοράνε 
παπούτσι νούμερο 43!
Παρ’όλ’αυτά, ουδέποτε κατέστη δυ-
νατό να αντιμετωπιστεί αυτή η κατά-
σταση, με τρόπους διαφορετικούς από 
τον αναφερθέντα και συνεπώς η λύση 
είναι μόνο μία. Θα μας δικαιώσει η 
Ιστορία, σύντροφοι. 
Ευχαριστώ.

Και με αυτήν την ομιλία, έθεσα τις 
βάσεις για ένα νέο αύριο. Τότε, 
όμως, γενναίε αναγνώστη συνέβη 
το απροσδόκητο. Ένας τύπος, ένας 
ξένος, ένας από τους κάτω, ένας 
από τον πολτό του ακροατηρίου που 
και ζητωκραύγαζαν και πέταγαν τα 
σακάκια τους στον αέρα, σηκώθηκε. 
Σηκώθηκε όρθιος, ήρεμος, σίγουρος, 
πρόταξε τα στήθη του και άρχισε να 
ξεσηκώνει τα πλήθη. Διαφωνούσε, 
λέει με όλα αυτά. Είχε λέει μια νέα 
ιδέα, καθώς όλα όσα εγώ αναγνώστη 
μου, ήξερα, πίστευα και υποστήριζα,  
είχανε λέει ξεπεραστεί. Μια ιδέα για 
το κοινό καλό, μια ιδέα για το έθνος. 
Ήτανε, λέει, ο τρίτος δρόμος…

Φίλες και φίλοι καλησπέρα,

Θεωρούσα μέχρι πριν από λίγα 
λεπτά, ότι ο λόγος που μαζευτή-

καμε εδώ απόψε είναι να αντιμετω-
πίσουμε το πρόβλημα κατάματα και 
όχι να περιαυτολογήσουμε άσκοπα. Ο 
«κύριος» όμως που προηγήθηκε της 
δικής μου ομιλίας επιβεβαίωσε το 
ακριβώς αντίθετο. Με κούφια λόγια, 

ανώριμες υποσχέσεις για καλύτερα 
αύρια και μεθαύρια, όπως έκανε ο 
Θοδωρής Ηλιόπουλος στις εκλογές του 
δεκαπενταμελούς όταν πήγαινε στη 
δευτέρα Γυμνασίου (μαζί με τον Αθα-
νασίου), και μια ρητορική ύφους «τα 
ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή 
μου», ήρθε να μας επιβεβαιώσει για 
ακόμη μια φορά, ότι ένας κούκος δε 
φέρνει την άνοιξη και ότι τα ράσα δεν 
κάνουν τον παπά, πόσο μάλλον τον 
πασά. Σε αντίθεση με τον «κύριο», ο 
οποίος αρκέστηκε σε φιλάρεσκες δη-
λώσεις για ψαράδες και ερήμους, ενώ 
ερήμην μας κάνει άλλα γι’ άλλα της 
Παρασκευής το γάλα, εμείς ήρθαμε 
εδώ με συγκεκριμένες προτάσεις που 
μπορούν εύκολα, γρήγορα και απο-
τελεσματικά να μας βγάλουν από τη 
δύσκολη θέση, στην οποία το σινάφι, 
δικαιολογήστε με αλλά είμαι ταραγ-
μένος, το σινάφι, ναι, του κυρίου μας 
έχει φέρει. Αναλογιζόμενος λοιπόν την 
εξαντλημένη υπομονή του λαού αλλά 
και το απροσδόκητο χαράτσι στις 
εμπριμέ πιτζάμες, δεν μπορώ παρά 
να σταθώ διαμετρικά αντίθετος στα 
λεγόμενα του προλαλήσαντα. Εμείς 
δεν ήρθαμε για αρπαχτές κυρίες και 
κύριοι, εμείς ήρθαμε για έργα βαθιά 
και ριζικά, που δε θα φέρουν πρό-
σκαιρη χαρά, αλλά μια χαρά που θα 
αργήσει να τελειώσει, όπως και ο Λευ-
τέρης που μέχρι να τελειώσει αλλάζει 
η μόδα. Γι’ αυτά τα έργα θα μιλήσω 
σήμερα, με μια γλώσσα πιο σκληρή 
και από άψητο μπιφτέκι (το γνωστό 
«Ντουμ-μπιφ-τεκ στα τούρκικα), πιο 
δηλητηριώδη και από κάλτσα ποδο-
σφαιριστή σε 5Χ5, πιο μυτερή και από  
σπαθί Γιαπωνέζου σε ταινία του Κου-
ροσάβα του Ξηρού. Εμείς δε μιλάμε 
για κέρδη και ζημιές, εμείς μιλάμε για 
ανθρώπινες ζωές και καλά θα κάνει ο 
«κύριος» να καταλάβει ότι «αχ κου-
νελάκι κου-νε-λάκι ξύλο που θα το 
φας», θα τραγουδάει ο λαός μετά τις 
τελευταίες του δηλώσεις, οι οποίες 
επιβεβαίωσαν περίτρανα ότι άλλαξε 
ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του 
αλλιώς. Εμείς όμως είμαστε καθαροί, 
ωσάν μια άσπρη πέτρα ξέξασπρη 
και από τον ήλιο ξεξασπρότερη και 
δε φοβόμαστε να πούμε ποιος κάνει 
νιαου νιαου στα κεραμίδια, ούτε να 
δούμε πόσα τελικά απίδια πιάνει ο 
σάκος. Καλά θα κάνουν να αναλογι-

στούν ότι όταν εκείνοι πήγαιναν εμείς 
ερχόμασταν και μάλιστα ερχόμασταν 
και παρερχόμασταν, φοβούμενοι μόνο 
μη μας πέσει ο ουρανός στο κεφάλι.
Μας  μιλάνε για μεγάλες αποφάσεις, 
όταν το μόνο που έχουν να μας πουν 
για την κατάσταση είναι ότι οι υπαί-
τιοι φοράνε παπούτσι νούμερο 43, 
αγνοώντας, είτε από άγνοια είτε από 
σκοπιμότητα, ότι το γοργόν και χάριν  
έχει, όπως είπε και η μικρή γοργόνα 
στον Σεμπάστιαν. Το θέμα μας, κυ-
ρίες και κύριοι, δεν είναι αν θα μας 
δικαιώσει η Ιστορία, ούτε φυσικά το 
από πού κλάνει το μπαρμπούνι, αντί-
θετα θα έπρεπε να επικεντρωθούμε 
στο να μη χάσουμε το κεφάλι μας, 
σταχυολογώντας παράλληλα τη θέση 
του ανέμου, όπως αυτή διαφαίνεται 
στον ορίζοντα. Δεν έχουμε χρόνο για 
χάσιμο! Πρότασή μας, είναι να αναλά-
βουμε αμέσως τις ευθύνες μας και να 
εντοπίσουμε το συντομότερο που μας 
πάνε τα τέσσερα, προτού βρεθούμε 
στα τέσσερα και ας είμαστε δεκα-
τέσσερα έτη φωτός από τον πλανήτη 
Άρη, για να σαλτάρει και ο κάθε τε-
λειωμένος αστρονόμος-γαστρονόμος, 
το επονομαζόμενο «επάγγελμα του 
μέλλοντος».   Τέρμα πια στις υποσχέ-
σεις, τώρα πια μιλάμε με δεσμεύσεις 
και μάλιστα μιλάμε για πολύ μεγάλη 
φάση κι έτσι, όπως θα ‘λεγαν και οι 
νέοι, τους οποίους πάω πολύ. Μικροί 
σαν τον Μήτσο το μυρμήγκι και αν εί-
μαστε, πρέπει να ορθώσουμε το ανά-
στημά μας και να πάρουμε τα όπλα, 
τα όρη και τα βουνά και να κινήσουμε 
σε μια Ντισκοτέκ, μια παλιά Ντισκο-
τέκ. Εύχομαι το μέλλον να μας φέρει 
καλύτερες μέρες γιατί, άμα δεν είναι 
Τσακίρης... Δε λέει.
Σας ευχαριστώ.

Και έτσι, λοιπόν, σκορπίσανε όλοι, 
σηκώσανε τον τελευταίο στα χέρια 
και φύγανε. Και έμεινα εγώ εκεί, να 
κοιτάζω τους λίγους πιστούς μου, 
που δεν μεταπείσθηκαν από τον 
αχρείο λαϊκιστή. Ένας, δύο, τρείς, 
τέσσερεις… 

Εγώ, ο Φώτης Ηλιόπουλος
και αχρείος ομιλητής 
ο Φίλιππος Αμολοχίτης

Ἒν ἀρχῇ ᾖν ὁ Λόγος
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τέχνη στο δρόμο

«If graffiti changed anything -it would
be illegal»…
…έγραψε ο Banksy πέρυσι. Η κουλτούρα που πρότεινε 
το graffiti, αλλά και το street art ως έμμεση συνέπεια 
αυτής, άλλαξαν ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμα-
στε την τέχνη. Πατώντας πάνω στα θεμέλια που έθεσε 
ο μεταμοντερνισμός, το street art αμφισβήτησε τον 
τρόπο που η τέχνη εκτίθεται και το κοινό στο οποίο 
αναφέρεται. Ο Keith Haring, ένας από τους πρώτους 
καλλιτέχνες που ξεκίνησαν ως street artists στα με-
τρό της Νέας Υόρκης, έβλεπε όλον τον κόσμο σαν ένα 
μουσείο. Το street art ήρθε για όσους δεν είχαν την 
εκπαίδευση ή τα χρήματα για να παρακολουθήσουν 
μία έκθεση σε ένα μουσείο και για τους καλλιτέχνες 
που δε μπορούσαν να πληρώσουν για να εκτεθούν. 
Το κίνημα των καλλιτεχνών του δρόμου μας βοήθησε 
να απομυθοποιήσουμε την τέχνη που πλασάρουν τα 
μουσεία. Έτσι επέτρεψε άτυπα στον καθένα να εκφρά-
ζεται με απλά μέσα ή γρήγορες επεμβάσεις χωρίς να 
ενδιαφέρει αν αυτό θα ονομαστεί «τέχνη». 
Κι έτσι τελικά το γκράφιτι είναι παράνομο!
Γιώργος Παπαματθαιάκης

3D street art
Η 3D street painting ξεκίνησε από τον Kurt Wenner το 
80’. Παρατηρώντας την οπτική παραμόρφωση εφηύρε 
μία καινούργια τεχνική σχεδιασμού, έτσι ώστε το σχέ-
διο να φαίνεται τρισδιάστατο από μία συγκεκριμένη 
οπτική γωνία. Η ιστορία του street painting ξεκινά τον 
16ο αιώνα στην Ιταλία από τους madonnari, περιπλα-
νώμενους καλλιτέχνες που ζωγράφιζαν θρησκευτικές 
εικόνες απευθείας πάνω στο δρόμο, και συνεχίστηκε 
σαν παράδοση. Παράλληλα, στα μέσα του 19ου αιώνα 
ξεκίνησαν να εμφανίζονται street painters στην Αγ-
γλία.  Το 1972 έγινε το πρώτο φεστιβάλ street painting 
στην Ιταλία, ενώ μετά την εισαγωγή του 3D από τον 
Wenner, γίνανε ακόμα περισσότερα, προσφέροντας 
παγκόσμια αναγνώριση. Καλλιτέχνες όπως οι Julian 
Beever, Manfred Stader και Edgar Muller, εμπνευσμέ-

νοι από τη δουλειά του Wenner , δημιούργησαν τα δικά 
τους 3D. 
Αναστασία Τριανταφύλλου

Ο χώρος ως έργο τέχνης  

Olafur Eliasson Briefing
 Δανο-Ισλανδός, γεννημένος στην Κοπεγχάγη το 1967, 
αποφοιτά από τη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών 
της Δανίας. Αυτοχαρακτηρίζεται installation artist, ερ-
γάζεται στο προσωπικό του studio στο Βερολίνο με 
ομάδα καλλιτεχνών και αρχιτεκτόνων. Η τέχνη του είναι 
μινιμαλιστική, παίζει με θεατρικές οφθαλμαπάτες και 
αρχιτεκτονικές συνθέσεις. Μέσα από κολοσσιαίες μη-
χανικές εγκαταστάσεις (The Weather Project, Reversed 
Waterfall, Room for one Color) ο Eliasson καθοδηγεί 
τον θεατή να δει τον χώρο μέσα από ένα άλλο πρίσμα, 
να δημιουργήσει νέους χώρους, να αντιληφθεί πως 
το τεχνητό δεν είναι πάντα μόνο προσομοίωση του 
φυσικού, αλλά διεκδικεί αυθυπαρξία από μόνο του. 
Τα χρώματα και οι γεωμετρίες που χρησιμοποιεί συχνά 
στα έργα του εκπέμπουν την αίσθηση καλλιτεχνικής 
εντιμότητας και ελευθερίας που προσδοκά ο δέκτης-
θεατής από τον πομπό της σύγχρονης τέχνης.
Ιωάννα Σαράντη

Ο Εντουάρντο Τσιλίντα και ο χώρος
Λέμε ότι ένα γλυπτό τοποθετείται. Καταλαμβάνει χώρο. 
Ο Τσιλίντα δημιουργεί γλυπτά τα οποία για πρώτη φορά 
δηλώνουν ότι δεν καταλαμβάνουν χώρο, ούτε περιβάλ-
λονται από αυτόν, αλλά προέρχονται και γεννιούνται 
από το χώρο ενώ ταυτόχρονα είναι τα ίδια χώρος. Ή 
τόπος. Η Χαιντεγκεριανή άποψη ότι η γλυπτική εγκα-
θιδρύει τόπους συνομιλεί με την τέχνη του Τσιλίντα. 
Ο φιλόσοφος βλέπει τα γλυπτά να κάνουν χώρο απε-
λευθερώνοντας τόπους όπου οι άνθρωποι κατοικούν. 
Ο Τσιλίντα φτιάχνει γλυπτά πάνω σε βράχια που σκί-
ζουν τη θάλασσα, επιτρέποντας στον αέρα να γίνει 
ορατός, όχι ως αναπαράσταση αλλά ως γεννεσιουργός 
δύναμη. Δεν αντιλαμβανόμαστε γεμάτο και άδειο, κενό 
και ύλη, θετικό και αρνητικό, ωραίο και άσχημο. Γιατί 
ο χώρος δεν είναι κάτι το αντικειμενικό που ορίζεται 

από τρεις διαστάσεις, όπως μας λέει η φυσική. Ούτε τα 
έργα του Τσιλίντα είναι μια υποκειμενική προσαρμογή 
και πρόσληψη του αντικειμενικού χώρου. Η σχεδόν 
αφηρημένη αλλά ταυτόχρονα απτή συνομιλία φιλο-
σόφου και καλλιτέχνη θεμελιώνει τον τρόπο με τον 
οποίο η φιλοσοφία συναντά την τέχνη στη σύγχρονη 
πραγματικότητα.
Αγγελική Ρούσσου

Sky Mirror - Anish Kapoor
Ο Anish Kapoor, με το έργο του «Sky Mirror», φιλοδοξεί 
να φέρει τον ουρανό στην γη. Δεν μένει όμως μόνο 
εκεί, καθώς η αντίθετη πλευρά του τεράστιου καθρέ-
φτη αποτυπώνει την σύγχρονη αρχιτεκτονική και το 
αστικό τοπίο. Για την ακρίβεια, το ίδιο το έργο αποτελεί 
μια παρέμβαση στο αστικό τοπίο. Μια παρέμβαση που 
βρίσκεται σε συνεχή διάδραση με το περιβάλλον του 
αλλάζοντας διαρκώς μορφές καθώς εναλλάσσεται η 
μέρα με την νύχτα και αποκτώντας τόσα πρόσωπα, όσα 
και τα πρόσωπα της μεγαλούπολης. Ο ίδιος ο καλλιτέ-
χνης έχει δηλώσει ότι προσπαθεί να αποτυπώσει την 
«μη υλικότητα» και το «Sky Mirror» δίνει ουσιαστικά 
μορφή σε αφηρημένους αντίθετους δυϊσμούς όπως 
παρουσία – απουσία, σταθερότητα – ασάφεια, ψευδαί-
σθηση – πραγματικότητα. Εντέλει, δεν χρειάζεται παρά 
μια ευφάνταστη ιδέα για να έρθουν τα πάνω – κάτω.
Δήμητρα Γκίτσα

Ernesto Neto
Τεράστια χρωματιστά πλεκτά που γεμίζουν το χώρο, 
μια πολύχρωμη τρέλα που κρέμεται απ το ταβάνι ή 
αλλιώς τα έργα του Ernesto Neto. Βραζιλιάνος καλ-
λιτέχνης που φημίζεται για τα έργα του μεγάλης κλί-
μακας, τα οποία δεν αποτελούν ένα αυστηρά μουσει-
ακού τύπου είδος τέχνης. Ο θεατής μπορεί να μπει 
μέσα σε αυτά , να τα αγγίξει , ενίοτε και να τα μυρίσει! 
Όπως  ένας οργανισμός ζωντανός,  αλληλεπιδρούν 
και παίζουν με τους ανθρώπους-θεατές, ενώ παράλ-
ληλα μεταλλάσουν και γεμίζουν το χώρο γύρω τους. 
Αποτελούν, εν ολίγοις, μια ολοκληρωμένη εμπειρία 
για όλες τις αισθήσεις!
Βασιλική Βελώνα

Έμπνευση από το σύγχρονο 
αστικό τοπίο

Bruce Nauman
Το έργο του Bruce Nauman χαρακτηρίζεται από με-
γάλη ποικιλία: εγκαταστάσεις με αιωρούμενα σιντρι-
βάνια, κλειστοφοβικά δωμάτια, βίντεο, φωτογραφία 
και φυσικά πληθώρα έργων φτιαγμένων από νέον. Οι 
πινακίδες νέον, κομμάτι του αστικού τοπίου και κατα-
ναλωτικό έμβλημα, ένας πολύχρωμος κράχτης, αποτε-
λούν βασικό εργαλείο για να αποτυπώσει το ειρωνικό 
του σχόλιο πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις και τις περι-
ορισμένες δυνατότητες της επικοινωνίας-γλώσσας με 
διάφορα λογοπαίγνια, όπως στο One Hundred Live and 
Die. Κάθε σύντομη φράση συμπυκνώνει μια χιουμο-
ριστική -αλλά και τρομακτική μέσα στην ελαφρότητά 
της-όψη της ανθρώπινης ζωής.
Παρομοίως, στο Seven Figures, ο μελαγχολικός βόμ-
βος του νέον που αναβοσβήνει δεν αφήνει περιθώ-
ριο διαφυγής από μια έντονη αίσθηση απόγνωσης. 
Η φαινομενικά διασκεδαστική πολυχρωμία των επτά 
φιγούρων, εγκλωβισμένων σε μια αέναη επανάλη-

ψη ερωτικών συμπλεγμάτων, καταλήγει από ενήλικο 
αστείο σε βασανιστήριο των αισθήσεων. 
Ανδρομάχη Κοκκινού 

Trash People - HA Schult
1000 πραγματικών διαστάσεων αγάλματα εξ’ολοκλή-
ρου φτιαγμένα από σκουπίδια! Κάνουν το γύρω του 
κόσμου και φωτογραφίζονται σε διάφορες μεγάλες 
πόλεις και ιστορικά μνημεία, μεταξύ των οποίων η Πυ-
ραμίδες της Γκίζας στο Κάιρο και το Σινικό Τείχος του 
Πεκίνου! Κατασκευασμένα από συμπιεσμένα κουτιά, 
ηλεκτρονικές συσκευές και όχι μόνο, αποτελούν μια 
αντανάκλαση των εαυτών μας. Άνθρωποι που πα-
ράγουμε απερίσκεπτα τόνους απορριμάτων και που 
πολλές φορές μας αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο. 
Ένας κόσμος ασφυκτικά γεμάτος από σκουπίδια. Η 
τέχνη δε περιορίζεται πλέον σε συγκεκριμένα υλικά, 
τεχνικές ούτε και σε γεωγραφικά σύνορα. Αντίθετα 
αποκτά μεγαλύτερη δημιουργικότητα, δρα και αφυ-
πνίζει το κόσμο γύρω της. Ίσως έτσι να μας κάνει να 
αναθεωρήσουμε το τι θεωρούμε σκουπίδια και τι όχι...
Δήμητρα Ζήνα

State Britain – Mark Wallinger
State Britain. Γκαλερί στο Millbank του Λονδίνου. Το  
2007 φιλοξενεί μια έκθεση καλλιτεχνικών έργων 
installation στην οποία παίρνει μέρος ο Mark Wallinger 
με το έργο του State Britain. Το έργο έχει έκταση 40 
μέτρων  και αποτελεί μια ακριβής αναδημιουργία των 
πανώ διαμαρτυρίας, των πλακάτ, φωτογραφιών, graffiti 
αλλά και των φυλλαδίων που είχαν τοποθετηθεί στην 
περιοχή έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο, γύρω από 
τον ακτιβιστή  Brian Haw. Αποτελεί μια σειρά πολιτικών 
διαμαρτυριών κατά των πολεμικών τακτικών στο Ιράκ, 
και το περιεχόμενο του  οδήγησε στο να κατασχεθεί  
από την αστυνομία το 2007, μετά από διάφορες προ-
φάσεις. Για την επαναδημιουργία του χρειάστηκαν 15 
άτομα, 6 μήνες και 90.000 δολλάρια. Τελικά ήταν τέχνη 
ή απάτη; Οι κριτικοί πάντως έδωσαν την απάντηση τους 
και του απονεμήθηκε το Turner prize!
Πολύτιμη Μητσάκου

Αναζητώντας (σ)το χώρο…

Τέχνη που αυθαδιάζει στη μουσιακή αντιμετώπισή της, εντάσσει το 
χώρο στο ίδιο το έργο, και τέλος  εμπνέεται από το σύγχρονο αστικό 
τοπίο για να διηγηθεί νέες ιστορίες, βγαλμένες από τα αντικείμενα 
και θεάματα της καθημερινότητάς μας. Επιμέλεια: Βασιλική Βελώνα

Keith Haring

Eduardo Chillida

Bruce Nauman Trash People State Britain

Anish Kapoor Ernesto Neto

3D Street Art Olafur Eliasson Briefing

Ευχαριστούμε το καφέ μπαρ Ρινόκερω στην Ασκληπιού 22 για τη φιλοξενία του
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Εξηγούμαι. Πριν από κάτι χρόνια ο Ηλίας 

Κυριαζής είχε βγάλει ένα κόμικ. Το Μανι-

φέστο. Ο ήρωας του λεγόταν Βίκτωρας. Ήταν 

νέος, είχε όνειρα, αλλά η 

προσωπική του ζωή δεν 

πήγαινε και πολύ καλά. Η 

επαγγελματική του ζωή 

από την άλλη πήγαινε 

ανάμεσα στο έτσι κι έτσι 

και το άσχημα. Λίγα λε-

φτά, πολλά καρδιοχτύπια 

και ερωτικές απογοητεύ-

σεις. Λίγο σαν και μένα 

δηλαδή. Στην ουσία οι 

μόνες δύο διαφορές 

που είχαμε, ήταν ότι εγώ 

δεν είμαι κομίστας, ούτε 

έχω κάποιον κολλητό 

που να τον λένε Λόγκαν 

(για όσους δεν ξέρουν 

από κόμιξ, αυτό είναι το 

πραγματικό όνομα του 

Wolverine). 

Η γοητεία όμως του 

κόμικ δεν ήταν μόνο ο 

προσιτός στους περισσότερους ανθρώπους 

κεντρικός ήρωας. Ήταν το βιωματικό του 

κομματιού. Στην ουσία όλοι οι χαρακτήρες 

είχαν ένα κομμάτι της πραγματικότητας του 

καθενός από εμάς. Είτε γιατί οι περισσότεροι 

έχουμε περάσει από τις συναισθηματικές 

φάσεις που περνούν οι άνθρωποι του Μα-

νιφεστικού σύμπαντος.  Ή εμείς ή κάποιοι 

που ξέρουμε. Και ίσως γιατί οι άνθρωποι εκεί 

είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας (ή 

κλειδαρότρυπας).  Ανωμολόγητοι έρωτες, 

άνθρωποι έχουν κολήσει με άτομα που 

αγνοούν την ύπαρξη τους, άνθρωποι που 

αλλάζουν τους ερωτικούς συντρόφους σαν 

τα πουκάμισα (και ενίωτε τους κάνουν τάραν-

δους) για να νιώσουν αποδεκτοί, άνθρωποι 

που προσπαθούν να ξεπεράσουν έρωτες του 

παρελθόντος ή που βρίσκονται σε σχέσεις 

που δεν λειτουργούν, η γκομενάρα  (ή ο 

σούπερ γκόμενος) που μετρά πληγές από τις 

προηγούμενες σχέσεις της/του. 

Τελικά, μέσα από τα προβλήματα του Βίκτω-

ρα και των γύρω του,  ανακαλύπτεις ότι δεν 

είσαι ο μόνος που αντιμετωπίζει αδιέξοδα, 

ότι δεν είσαι ο μόνος που νιώθει κάπως, 

ότι και κάποιοι άλλοι, περνούν ταυτόχρονα 

με σένα τον ίδιο συναισθηματικό γολγοθά, 

ασφικτυούν για τους ίδιους λόγους. Και στο 

τέλος αυτό δίνει μια αισιοδοξία, ένα συναι-

σθηματικό δέσιμο ανάμεσα σε όλες αυτές τις 

ευαίσθητες ψυχές που διεκδικούν μια θέση 

στον ήλιο,  μια αίσθηση ότι μπορούν από 

κοινού να διεκδικήσουν αυτό που άλλες, πιο 

«μακάριες» ψυχές ήδη έχουν. Μια αίσθηση 

ότι μπορούν να νιώσουν την χαρά και τον 

έρωτα χωρίς να υποδύονται κάποιον άλλο.

Nίκος Κοκκάλης

Σας αρέσει ο Κυριαζής;


