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Σκέτος ή μερακλίδικος, ελληνικός ή…αλλοδαπός, σε μικρό ή 
μεγάλο φλιτζάνι, με καλαμάκι ή χωρίς, με παρέα ή όχι ο ΚΑΦΕΣ 
πάντα θα παραμένει η πιο αγαπημένη συνήθεια, μια μικρή αμαρτία 
ή συνενοχή, η πιο αληθινή στιγμή της μέρας μας…..*

Η ώρα είναι 18:00 και 
έχεις ραντεβού στην 
πλατεία.. Ναι λοιπόν! 
Έκλεισες τα 14 και η 
μαμά σε άφησε να πας 
βόλτα, μόνη με τις φίλες 
σου! Σήμερα θα πιεις 
τον πρώτο σου καφέ.. 
Φυσικά,  ρίχνοντας 
κλεφτές ματιές στον 
κούκλο του διπλανού 

τραπεζιού.. Νιώθεις ότι μεγαλώνεις 
κι ο κόσμος γύρω σου ζητά να τον 
ανακαλύψεις.. Πόσα όνειρα και 
σχέδια βρίσκονται σ’ αυτόν, τον 
πρώτο καφέ!

Και μερικά χρόνια αργότερα ο καφές  συνοδεύει τις συζητήσεις σου, το 
διάβασμα, τις σκέψεις σου.. Δεν κρύβει μόνο όνειρα και σχέδια, αλλά και 
απογοητεύσεις, ξενύχτια, εξεταστικές.. Και οι φάσεις περνούν, φεύγουν, 
αλλάζουν.. Ένα είναι το σίγουρο: Έχεις πολλούς καφέδες να πιεις ακόμα 
και ακόμα περισσότερα να ζήσεις, αλλά ο κάθε καφές θα προσδιορίζει 
διαφορετικές στιγμές της ζωής σου, που η κάθε μία θα έχει το δικό της 
μοναδικό άρωμα: φουντούκι, πικραμύγδαλο, βανίλια…
Σοφία Λεβαντή

Φεύγοντας απ’ τον καθημερινό καφέ στο κυλικείο 
της σχολής και προχωρώντας στον διάδρομο 
με κατεύθυνση το αμφιθέατρο… Ουάου! Μετά 
από τόσο καιρό… «Γιώτα τι κάνεις; Πώς πήγε η 
εξεταστική; Να κανονίσουμε για καφέ! Τα λέμε!» 
Πολύ την είχα συμπαθήσει τη Γιώτα ήδη από τις 

εγγραφές που γνωριστήκαμε. Κρίμα που 
χαθήκαμε.  Αφήνοντας αυτές τις σκέψεις 

πάω στο μάθημα, φεύγω από το μάθημα, πάω 
για καφέ με την καθημερινή παρέα, τρέχω για 
όλες τις ασχολίες και σκέφτομαι να κανονίσω 
καφέ με τη Γιώτα. Ξανάπαω για μάθημα, φεύγω 
από το μάθημα, τρέχω για όλους και για όλα 
και πάντα σκέφτομαι να κανονίσω καφέ με τη 

Γιώτα. Πάμε πάλι… Πάω στο μάθημα, φεύγω 
για το επόμενο, συνεχίζω το τρέξιμο και βγάζω 
από το μυαλό μου την σκέψη του καφέ με τη 
Γιώτα. Αφού ένα «θέλω» δεν μπορεί ν’ αποκτήσει 
χωροχρονικές διαστάσεις φεύγει η σκέψη, φεύγει 
η υποχρέωση, φεύγει το άγχος. Άλλωστε ούτε η 
Γιώτα έχει τηλεφωνήσει γι’ αυτόν τον καφέ του 
ΠΟΤΕ!  Στέλλα Πεπονάκη

Να σε πάρω για έναν καφέ… ;

Καφέ…! Μετρό, άνθρωποι σε προσπερνάνε και 

κάπου μέσα στο χαμό περνούν σαγηνευτικές 

παρουσίες και όπως πάντα τραβάνε όλα τα 

αντρικά βλέμματα αλλά και ποικίλα σχόλια. 

Κλασική φοιτητική ανδροπαρέα παθαίνει τα 

κλασικά σοκ όπου όλοι οι άγιοι της αγαπημένης 

εκκλησίας μας και μη όλο και κάτι θα 

ακούσουν για λογαριασμό τους! Έτσι όπως τις 

περισσότερες φορές ο τολμών  νικά (ελπίζοντας 

να υπάρχει και κάποιος τολμών έστω και κάπου 

παραδίπλα) ακούγεται το κλασικό αλλά πάντα 

αποτελεσματικό «να σε πάρω για ένα καφέ»; 

Τώρα για την έκβαση τις υπόθεσης κανείς δεν 

ξέρει, γιατί είναι περίεργες οι κοπέλες στις μέρες 

μας, αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία ε? 

Οπότε αυτό είναι το «για καφέ σε έχω πάρει»!!!        

Κώστας Καραγεώργος

Καφές ο «Καλειδοσκοπιακός»
“ Τις Κυριακές από παιδί τις σιχαινόμουνα” 
τραγουδούσαν ο Χάρης και ο Πάνος στα Ζεστά Ποτά 
και δεν είχαν άδικο. Το σχολείο και το αναθεματισμένο 
διαγώνισμα της Δευτέρας μας έχουν αφήσει πολλά 
απωθημένα, πάντα το έλεγα!  Και το απωθημένο 
συνεχίστηκε και στα 3 πρώτα χρόνια της σχολής... 
Μουντές οι Κυριακές και μ’ ένα ηλίθιο ανεξήγητο 
σφίξιμο στο στομάχι κάπου εκεί προς το απόγευμα. 
Και τότε ακριβώς στο 3ο έτος είναι που εμφανίζεται το 
Καλειδοσκόπιο (πάντα σε όλες τις ιστορίες εμφανίζεται 
το Καλειδοσκόπιο πάνω στην ώρα!) και το πρόγραμμα 
αλλάζει. Κάθε Κυριακή απόγευμα συνάντηση στη ΦΕΚ 
και μετά καλειδοσκοπιακός καφές στην ευρύτερη 
περιοχή των Εξαρχείων. Είναι τότε που βλέπεις δέκα-
δεκαπέντε ατομάκια να τριγυρνάν από καφέ σε καφέ 
προσπαθώντας απεγνωσμένα να βρουν ένα μέρος να 
τα χωρέσει όλα μαζί με τις πλάκες, τα παιχνίδια και τις 
ιστορίες τους. Για μερικούς ίσως να είναι η ψυχανάλυση 
της βδομάδας,  γιατί δεν μπορεί, όταν βρίσκεσαι 
ανάμεσα σε τόσους διαφορετικούς  και μερικές φορές 
παράλογα χαρούμενους ανθρώπους, να είσαι για 
πολλή ώρα μουντρούχος! Επίσης ο συγκεκριμένος 
«καφές» μπορεί να γίνει πηγή έμπνευσης για 
μελλοντικά θέματα, αφού κάπως έτσι έχουν προκύψει 
όλα τα παλαβά που έχουν κατά καιρούς γραφτεί 
στο Καλειδοσκόπιο…Πάντως, σύμφωνα και με τα 
λεγόμενα του φίλου Γ.Ρ. ο καλειδοσκοπιακός καφές 
δεν είναι τελικά τίποτε άλλο από μια παρατεταμένη 
προσπάθεια καψίματος και έξω από τα στενά όρια 
της Φ.Ε.Κ. Γιατί έτσι μας αρέσει!     
Έλενα Γαλανοπούλου

Καφές…τραγουδιστός
Μια γουλιά απ’ τον καφέ της μαμάς στα κρυφά. Μια γεύση ενήλικης ζωής 

στην παιδική αθωότητα. Αργότερα μαθαίνεις να εκτιμάς «κάτι απογεύματα 

με καφέ και τσιγάρο», αφού έχεις τόσο χρόνο «όσο κρατάει ένας καφές» 

και το μέλλον σου προσπαθείς να το δεις «μέσα στις μικρές τις όμορφες 

φούσκες που’ χει ο καφές». Μετά αγαπάς. Κάποτε «η αγάπη σου η άχαρη 

μια καφέ μια ζάχαρη» είναι. Κι άλλοτε εξομολογείσαι στον έρωτά σου: 

«Είσαι η λαχτάρα μου! Ο καφές και τα τσιγάρα μου». Το τέλος της αγάπης 

έρχεται και ξυπνάς «χωρίς καφέ, χωρίς τσιγάρο και ψυχή». Βλέπεις ένα 

ξεχασμένο φλιτζάνι και μονολογείς: «Ο καφές σου έχει κρυώσει…». 

Μα όταν ξαναβρείς την αγάπη σου καταλαβαίνεις ότι χωρίς αυτή δεν 

κάνεις, γιατί είναι «συνήθεια δυνατή σαν πρωινός καφές». Και συνεχίζεις 

να τραγουδάς…     Σοφία-Μαρία Παλόγλου

Η καφεποσία  είναι το πιο 
δ ι α δ ε δ ο μ έ ν ο  κο ι ν ω ν ι κό 
τελετουργικό στον κόσμο. Είναι 
το λιπαντικό της πνευματικής 
λειτουργίας που έδωσε ώθηση 
στην Ευρώπη απομακρύνοντας  

την μπύρα από το πρωινό γεύμα! Συνήθως ξαφνιαζόμαστε με 
τις αφρικανικές και ανατολικές παραδόσεις γύρω από αυτόν. 
«Να πιεις τρία φλιτζάνια για την φιλία» ή «ο καφές με γάλα 
φέρνει λέπρα» κ. ά. Για εμάς τους δυτικούς πάλι θεωρείται 
καθημερινή συνήθεια. Ευτυχώς πού οι Έλληνες είναι πιστοί 
στις παραδόσεις! Επιβιώνει το παραδοσιακό «λιώσιμο» στις 
καφετέριες! Όλα ξεκινάνε από ένα  «δεν πάμε για κανένα 
καφέ;» και καταλήγουμε να χάνουμε τον χρόνο πίνοντας … 
καφέ. Γύρω από ένα φλιτζάνι οι άνθρωποι γνωριζόμαστε, 
μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε, μαλώνουμε, ερωτευόμαστε, 
επί-κοινωνούμε! Δημιουργείται μια ανθρώπινη τριβή η 
οποία μπορεί να υπάρξει μόνο όταν σταματήσει ο χρόνος 
να μετριέται χρηστικά. Ο Rimbaud κυνήγησε την τύχη του 
στο εμπόριο καφέ στο Χαράρ. Μήπως πρέπει τότε και εμείς 
να πάψουμε να θεωρούμε ότι το «λιώσιμο» γύρω από έναν  
καφέ είναι χάσιμο χρόνου; Μήπως όταν πίνουμε καφέ, 
φτιάχνουμε τη δική μας ιστορία;
Μαρία Κουτσανδρέα

Ο καφές, εκτός από πολλές άλλες, διαθέτει 

και μια ιαματική ιδιότητα. Διορθώνει 

την πειραγμένη ψυχική κατάσταση που 

ακολουθεί την εκάστοτε πτώση. Όχι 

τυχαία, μετά το γεγονός του παντοτινού 

αποχαιρετισμού, ακολουθεί η σχετική τελετουργική μετάληψη 

του καφέ, μαζί με το παξιμάδι. Η τελετουργία έχει περάσει και 

έχει καθιερωθεί στο κοινό θυμικό, αφού ακολουθεί μεταφορικά ή 

πραγματικά κάθε μικρό θάνατο. Προφανώς η διέγερση του νευρικού 

συστήματος συνδέεται με την ανάκαμψη μετά τη σαβούρα, πέφτεις 

και ξανασηκώνεσαι. Επομένως ο ρόλος του καφέ, είναι αυτός της 

ντόπας, που πρέπει να δεχτείς για να προχωρήσεις. Φυσικά όπως 

όλες οι ντόπες μπορεί να σε ξεγελάσει και η παρηγοριά να είναι 

τελικά μια ψευδαίσθηση. Ο οργανισμός όμως, σου στέλνει μήνυμα 

έκτακτης ανάγκης, γιατί η έντονη γεύση του καφέ θα σου δώσει 

(αληθινή ή ψεύτικη άλλη ιστορία) την ανακούφιση της στιγμής, που 

είναι εν τέλει και το πιο σημαντικό.
Γιώργος Βλαχοδημήτρης

«Έλα τώρα! Για πλάκα! Δεν είσαι 

περίεργη;» Και ναι η περιέργεια 

είναι το ευαίσθητο σημείον μας 

και αυτό είναι μείον μας(...), γιατί 

μη γελιόμαστε, η περιέργεια δε 

σκότωσε μόνο τη γάτα.. αλλά και 

την αξιοπρέπεια και τη λογική...

πότε; τότε που σε πηγαίνει στην 

καφετζού. πρόσωπο με «χάρισμα» 

και ταλέντο ανεξήγητο.. ψυχίατρος, 

ψυχολόγος, παντογνώστης, 

συμβουλάτορας, πτυχιούχος σε όλα τα 

παραπάνω δίνει λύσεις σε κάθε είδους 

«καρδιοπάθειες» αλλά και άγχη. Βλέπει 

τρίτο πρόσωπο; στενοχώρια; χαρούμενα νέα; στεφάνι ή αρρώστια; 

Σημασία δεν έχει πού, ούτε πως εσύ δε διακρίνεις τίποτα παραπάνω 

από καφετί στίγματα, αυτή άλλα «βλέπει» και αυτά θα συμβούν.. 

ΤΕΛΟΣ! ..γιατί το μέλλον ποιός δεν το φλερτάρει; Αυτή στο σερβίρει, 

είναι δυνατόν να το αρνηθείς; Φυσικά και όχι.. μη σου πω θα την 

πληρώσεις κιόλας για τον κόπο της.. τι και αν η ζωή είναι εκεί έξω 

και όχι σε ένα φλιτζάνι.. είπαμε και η λογική θύμα της περιέργειας 

είναι άλλωστε!...
Βίκυ Σταθάκη

*Αφιερωμένο σε όλα τα άχαρα ξενύχτια των σχολικών και φοιτητικών μας χρόνων, τότε που η καφεΐνη ήταν ο μοναδικός μας σύμμαχος…

Ποτέ-Καφές!(νέο είδος/ποικιλία)

Από την ιστορία 
στη δική μας 
… «ιστορία»

Να σε πω 
τον καφέ...

Ένας καφές 
για…κλάματα

Ο πρώτος καφές, 
ορόσημο 
της εφηβείας
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Ακούς πολιτικούς να μιλούν και νιώθεις ότι κάποιος σε κοροϊδεύει; Καλά κάνεις. Οργί-

ζεσαι και θέλεις να τους βρίσεις, να τους μουντζώσεις και να τους φτύσεις; Καλά κάνεις. 

Τελικά, τους βρίσκεις αστείους και επιλέγεις να τους αγνοείς και να μην ασχολείσαι, 

γιατί έτσι ήταν πάντα; Ξανασκέψου το. Εδώ θα βρεις έναν καλό λόγο για να οργιστείς 

και να γελάσεις. Μη μείνεις όμως στη σάτιρα, γιατί κάποιοι άλλοι γελούν μαζί σου.

Πάταξη της διαφθοράς
Παρερμηνεία: … της εξω-
κομματικής εννοείται!
Η αλήθεια γυμνή: Πρόσεξε μην 
σου κολλήσει στο παπούτσι!

Τραυματίζεται το ήθος 
της παράταξης!
Παρερμηνεία: Το ποιο;
Η αλήθεια γυμνή: Άντε να 
το μαζέψουμε τώρα!

Μηδενική ανοχή
Παρερμηνεία: «Νιώ-
θω ενοχέεεες…»
Η αλήθεια γυμνή: Σι-
ωπηλή συνενοχή

Κουμπάρος
Παρερμηνεία: «Πόσο γουστά-
ρω, πόσο γουστάρω που μου 
την έκανες με τον κουμπάρο» 
Η αλήθεια γυμνή: Σε πα-
ντρεύω, σε βαφτίζω και 
μετά σε διορίζω.

Εξεταστική επιτροπή
Παρερμηνεία: εξετα-
στική υποτροπή
Η αλήθεια γυμνή: 
• «Ψάξε, ψάξε δε θα το βρεις!»
• Ο δρόμος για την κό-
λαση είναι στρωμένος 
με καλές προθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον  - 
ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΙΔΕΣ 
(ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΕΛΕΙΠΕ)

Αντάρτης
Παρερμηνεία: «Στ’ άρ-
ματα, στ’ άρματα»
Η αλήθεια γυμνή: Τον ξε-
χάσανε στη μοιρασιά.

Βαρόνος
Παρερμηνεία: τίτ-
λος ευ(;)γενείας
Η αλήθεια γυμνή: Έχετε να δια-
λέξετε ανάμεσα σε μένα, στον 
γιο μου και στον ανιψιό μου.

Συνέδριο κόμματος
Παρερμηνεία: soirée - reunion
Η αλήθεια γυμνή: Δου-
λειά δεν είχε ο διάολος…

Σενάριο διαδοχής
Παρερμηνεία: «Θέλω να γίνω 
χαλίφης στη θέση του χαλίφη!»
Η αλήθεια γυμνή: And 
the Oscar goes to… 

«Κι αν είστε κάποιος άρχο-
ντας και παρεξηγηθείτε/ 
στα όργανά μου μια χαρά 
χωράει να γραφτείτε.»

Δεν πίστευαν στα αυ-
τιά τους οι: 
Βλαχοδημήτρης Γιώργος, 
Κουτσανδρέα Μαρία, Λεβα-
ντή Σοφία, Σταθάκη Βίκυ, 
Τσιγγούνης Βαγγέλης

Συντόνισε το debate η: 
Παλόγλου Σοφία-Μαρία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον  - 
ΕΚΛΟΓΕΣ (ΟΤΑΝ Η ΓΗ ΕΚ-
ΠΕΜΠΕΙ ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ)

Ελληνίδες, Έλληνες!
Παρερμηνεία: Ψη-
φοφόροι μου!
Η αλήθεια γυμνή: 
• Προβατίνες, πρόβατα!
• Ζαρζαβατικά με πόδια!

Προεκλογική εκστρατεία
Παρερμηνεία: προεκλο-
γική σταυροφορία
Η αλήθεια γυμνή: 
• «Πάλης ξεκίνη-
μα, νέοι αγώνες…»
• Φασούλι, φασούλι γε-
μίζει το σακούλι

Θα…
Παρερμηνεία: βλέπε 
«Υπάρχει και φιλότιμο.»
Η αλήθεια γυμνή: Θα σας 
φέρουμε τη θάλασσα!

Εμείς δεν είμαστε 
σαν τους άλλους!
Παρερμηνεία: Μας 
τα’ παν κι άλλοι!
Η αλήθεια γυμνή: Όλα τα γου-
ρούνια έχουν την ίδια μούρη.

Debate 
Παρερμηνεία: τηλε (κο-
κορο)μαχία
Η αλήθεια γυμνή: 
• Μιλάνε όλοι…
• Θέλουμε και τα off the record!

Συσπείρωση 
Παρερμηνεία: Όλοι για 
έναν και ένας για όλους!
Η αλήθεια γυμνή: Μάθανε ότι 
γ…. πλακώσανε κι οι γύφτοι.

Συντριπτική πλειοψηφία
Παρερμηνεία: το από-
λυτο άλλοθι
Η αλήθεια γυμνή: 
• Πώς στο διάολο έγινε αυτό;
• Τα θέλετε και τα παθαίνετε!

Πρέπει να κάνουμε την 
αυτοκριτική μας.
Παρερμηνεία: Πρέπει να ξε-
χάσει ο κόσμος τα λάθη μας.
Η αλήθεια γυμνή: Σε λίγα χρό-
νια δεν θα τα θυμάται κανείς!

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον  - 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
(Ο ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ)

Κυβερνητική πρόταση
Παρερμηνεία: κυβερνη-
τική πρόσκληση σε γάμο 
με τον πλούσιο γαμπρό
Η αλήθεια γυμνή: 
• «Μια σαλάτα, μια πατά-

τες και κρασί απ’ το καλό.»
• Μας τα’ παν κι άλλοι! 

Συνταγματική αναθεώρηση
Παρερμηνεία: Υποσχό-
μεθα όπως διατηρήσω-
μεν το πολίτευμα ως έχει! 
Η αλήθεια γυμνή: 
• Για όλα τα υπόλοιπα δεν 
υποσχόμαστε τίποτα.
• Του αλλάζουμε τα φώτα!

Ριζικές αλλαγές
Παρερμηνεία: “Extreme 
Makeover” 
Η αλήθεια γυμνή: 
• Άλλαξε ο Μανωλιός κι έβα-
λε τα ρούχα του αλλιώς!
• Κι όποιος αντέξει.

Εξυγίανση
Παρερμηνεία: ξεϋγίανση  
Η αλήθεια γυμνή: Πρώτα μας 
ρουφάνε το αίμα και μετά 
μας τρέχουν για μετάγγιση.

Ίσες ευκαιρίες
 Παρερμηνεία: Μετά το 
Interview, όλα τα προσόντα 
θα λαμβάνονται υπόψιν.
Η αλήθεια γυμνή: 
• Επιδείξτε κομματι-
κή ταυτότητα!
• Όποιος πρόλαβε 
τον Κύριον είδε.

 Προϋπολογισμός
Παρερμηνεία: Το τα-
μείον είναι μείον.
Η αλήθεια γυμνή: Τα συγ-
χαρητήριά μας στον Chef. 

Για το καλό του τόπου!
Παρερμηνεία: Για την Ελ-
λάδα, ρε γαμώ το!
Η αλήθεια γυμνή: 
• «Για το καλό μου, για το 
καλό μου, ώσπου δεν άντε-
ξε στο τέλος το μυαλό μου»
• Για το καλό των λί-
γων και καλών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον  - 
ΔΙΑΦΘΟΡΑ/ΣΚΑΝΔΑΛΑ 
(Ο ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ)

Σεμνά και ταπεινά
Παρερμηνεία: ανήθι-
κα και αλαζονικά
Η αλήθεια γυμνή: 
• Θέλει η π… να κρυφτεί 
κι χαρά δεν την αφήνει!
• Χωρίς πτώμα δεν 
υπάρχει έγκλημα.

Διαφάνεια
Παρερμηνεία: See through!
Η αλήθεια γυμνή: Το διάφα-
νο είναι και πάλι στη μόδα!

Άλλα λέει η θεια μου, άλλα ακούν τ’ αυτιά μου

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ



ΩΡΑ 2.00 ΠΑΡΤΙ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ. «ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΧΡΟ-
ΝΙΑ ΠΟΛΛΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΕ ΑΣΠΡΑ ΜΑΛΛΙΑ.» ΦΙΛΙΑ, 
ΑΓΚΑΛΙΕΣ.
ΩΡΑ 4.30 ΤΗΛΕΦΩΝΟ. ΞΥΠΝΑΣ. «ΠΑΡΑΚΑΛΩ». ΝΥΣΤΑΓΜΕΝΗ, 
ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΣΤΗ ΦΩΝΗ. ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 
ΜΙΑ ΚΡΑΥΓΗ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΕΞΙ ΛΕΞΕΙΣ: ΑΝΝΑ, ΧΑΠΙΑ, ΑΠΟΠΕΙΡΑ, 
ΓΡΑΜΜΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΚΡΙΣΙΜΗ..
ΩΡΑ 4.45 ΑΝΝΑ, ΧΑΠΙΑ. ΜΑΤΙΑ ΚΑΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΟ. ΚΑΡ-
ΔΙΑ ΣΦΙΓΜΕΝΗ. ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ..
ΩΡΑ 5.00-5.30 ΑΝΝΑ, ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΜΠΑΝΙΟ. ΕΜΕΤΟΣ... ΕΝΑ 
ΝΤΟΥΣ. ΡΟΥΧΑ. ΚΛΕΙΔΙΑ. ΚΛΕΙΔΩΝΩ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ.
ΩΡΑ 5.30 ΑΝΝΑ, ΓΡΑΜΜΑ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ. ΓΕΜΑΤΟ. 
ΓΕΜΑΤΟ; ΤΟΣΟ ΝΩΡΙΣ; ΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΜΕ-
ΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΡΟΥΧΑ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΟΥ-
ΡΑΣΜΕΝΑ, ΧΑΡΑΓΜΕΝΑ. ΣΑΝ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΪΖΕΝΣΤΑΪΝ. Α, ΡΕ 
ΑΝΝΑ. ΑΝΝΑ ΜΟΥ. ΑΝΝΑ ΜΟΥ, ΣΤΟ ΧΡΥΣΟ ΣΟΥ ΚΟΥΚΛΟΣ-
ΠΙΤΟ. ΑΝΝΑ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ, ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ 
ΣΟΥ… ΓΙΑ ΜΕΝΑ. ΤΟΥΣ ΕΧΕΙΣ ΔΕΙ, ΑΡΑΓΕ, ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΩΡΑ ΓΕΡΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΜΕ ΤΑ ΔΥ-
ΝΑΤΑ ΚΟΡΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΠΑΛΗ ΚΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 
ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ; ΑΦΘΟΝΙΑ, ΜΟΥ ΕΛΕΓΕΣ. ΒΑΡΕΜΑΡΑ, ΜΟΥ 
ΕΛΕΓΕΣ. ΜΟΝΑΞΙΑ, ΜΟΥ ΕΛΕΓΕΣ. ΜΟΝΑΞΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΡΤΙ 50 
ΑΤΟΜΩΝ. ΜΟΝΑΞΙΑ, ΕΝΩ ΕΓΩ ΗΜΟΥΝ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ, ΕΤΟΙΜΟΣ 
ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ. ΜΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΡΕ ΑΝΝΑ; ΣΤΑ 
20Α ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΣΟΥ. ΤΑ ΥΠΝΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΣΠΙ-
ΤΙΟΥ. ΤΟ ΞΕΡΩ! ΤΑ ΠΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΠΙΕΣ ΟΛΑ. ΜΕ ΟΥΪΣΚΙ. ΤΟ 

ΟΥΪΣΚΙ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΥ 
ΚΑΝΕΙΣ ΦΙΓΟΥΡΑ. ΠΩΣ ΤΟΛΜΑΣ, ΚΑΚΟΜΑΘΗΜΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣ-
ΣΑ ΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ; ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΔΩ ΓΥΡΩ ΜΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΙΟΥΝΤΑΙ. ΓΙΑ ΤΗ ΦΤΩ-
ΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΚΩΛΟΖΩΗ. ΕΣΥ, ΓΙΑΤΙ;... ΣΥΓΓΝΩΜΗ, 
ΠΑΡΑΦΕΡΘΗΚΑ! ΕΙΜΑΙ ΘΥΜΩΜΕΝΟΣ ΑΝΝΑ, ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΣ. 
ΠΟΝΑΩ.
ΩΡΑ 6.30 ΑΝΝΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΣΕ ΚΩΜΑ... ΓΟΝΕΙΣ, ΦΙΛΟΙ. ΚΙ 
ΕΓΩ, ΑΝΝΑ. Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥ. ΣΕ ΒΛΕΠΩ. ΣΕ ΝΙΩΘΩ. 
ΣΕ ΑΚΟΥΩ. ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΣΕ ΑΓΚΑΛΙΑΖΑ ΚΑΙ ΚΟΥΡ-
ΝΙΑΖΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΟΥ. ΜΟΝΟ ΤΗ ΜΥΡΩΔΙΑ ΣΟΥ ΔΕΝ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ. ΜΥΡΙΖΕΙ ΘΑΝΑΤΟΣ. 
ΩΡΑ 7.00 ΑΝΝΑ, ΚΡΙΣΙΜΗ. ΤΟ ΤΕΛΟΣ. «Η ΑΝΝΑ ΠΕΘΑΝΕ». 
ΘΡΗΝΟΣ. ΑΝΟΙΞΕΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ, ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕΣ. «Η ΑΝΝΑ 
ΠΕΘΑΝΕ» ΠΟΤΑΜΙ ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ. ΕΝΙΩΣΑ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ ΣΤΟΝ 
ΩΜΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΣΟΥ ΣΤΟ ΜΑΓΟΥΛΟ ΜΟΥ. ΑΝΑΤΡΙΧΙ-
ΑΣΑ! «Η ΑΝΝΑ ΠΕΘΑΝΕ»
ΩΡΑ 7.15 ΑΝΝΑ. ΜΟΝΟ ΑΝΝΑ. ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΕΞΙ ΛΕΞΕΙΣ. «ΑΓ-
ΓΕΛΕ ΜΟΥ, ΣΥΓΓΝΩΜΗ! ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΑ ΑΛΛΟ…» ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΕΙΕΣ. 
ΠΟΣΟ ΣΕ ΜΙΣΩ! ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΕΙΕΣ, ΤΗΝ ΑΦΘΟΝΗ ΑΓΑΠΗ; ΤΡΕΙΣ 
ΤΕΛΕΙΕΣ, ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΡΗΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ; ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΕΙΕΣ, ΤΗΝ 
ΑΝΕΦΕΛΗ ΖΩΗ; ΑΝΝΑ. ΦΙΛΙ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ. ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΣΟΥ ΔΕΝ 
ΘΑ ΤΑ ΑΓΓΙΞΩ, ΓΙΑΤΙ ΑΦΗΣΕΣ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΝΑ ΣΕ ΦΙΛΗΣΕΙ. ΔΕ 
ΣΟΥ ΣΥΓΧΩΡΩ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ. 
ΩΡΑ 7.30 
                                                                        Σοφία-Μαρία Παλόγλου

ΑΝΝΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΦΘΟΝΙΑ



10/11  ΑΦΙΕΡΩΜΑ  

Η ομάδα των Πανεπιστημιακών του 
Καλειδοσκοπίου πήρε φωτογραφικές 
μηχανές και μαγνητοφωνάκια ανά χείρας, 
επιστράτευσε γνωστούς και μη, έφαγε 
στα εστιατόρια των σχολών, διάβασε στα 
Αναγνωστήρια και είναι έτοιμη να δώσει 
απαντήσεις για τη φοιτητική ζωή στην 
Αθήνα μέσα από τις παροχές των ίδιων 
των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων…

Προορισμός 1ος:   
ΕΣΤΙΕΣ ΕΚΠΑ (Α’ Φ.Ε.Π.Α) Ούλωφ Πάλμε

Θέλοντας να μάθουμε πώς ζει ο φοιτητόκο-
σμος που αρνείται την πληρωμή ενοικίου 

επισκεφτήκαμε τις εστίες του ΕΚΠΑ στην πανε-
πιστημιούπολη. Εκεί βρήκαμε τη Λίνα η οποία 
μας έδωσε άκρως διαφωτιστικές πληροφορίες: 
«Είναι ωραία να ζεις στις εστίες! Ξεχνάς ότι βρί-
σκεσαι στην Αθήνα, έχεις δέντρα, φύση, ηρεμία. 
Βέβαια αυτό δεν είναι πάντα καλό γιατί μέσα σ’ 
αυτή την ερημιά και το πλαίσιο του ασύλου η 
ασφάλειά σου μειώνεται. Να γνωστοποιήσου-
με ότι οι εστίες αυτές χτίστηκαν για να φιλοξε-
νήσουν τους δημοσιογράφους και τους αθλητές 
των Ολυμπιακών αγώνων. Είναι καθαρές και ήσυ-
χες. Αποτελούνται από ένα δωμάτιο με μπαλκόνι 
και μπάνιο και έχουν κοινόχρηστη κουζίνα ανά 
4-5 άτομα. Είναι σαν μια γκαρσονιέρα δηλαδή με 
τα βασικά έπιπλα. Το περιβάλλον είναι ευχάριστο 
και σε εμπνέει να μείνεις σπίτι. Άνετα μπορείς να 
γνωρίσεις τους γείτονες αλλά όχι στον υπέρτατο 
βαθμό. Ο κόσμος είναι πολύς και τα πράγματα 
κάπως απρόσωπα. Ωστόσο ώρες κοινής ησυχί-
ας δεν υπάρχουν. Το πολύ-πολύ να σου χτυπή-
σουν την πόρτα και να σου πουν; «Σκας γιατί δια-
βάζω;» Η τοποθεσία είναι άριστη γιατί βολεύει 
όλους τους φοιτητές με εξαίρεση τη νομική και 
το παιδαγωγικό που είναι στο κέντρο της Αθή-

νας. Αλλά ακόμα και για εκεί εξυπη-
ρετούν οι αστικές συγκοινωνίες. Βέ-
βαια πολλοί είναι προκατειλημμένοι 
με το θέμα των εστιών και δεν πεί-
θονται πως θα τους βολέψουν. Στην 
πραγματικότητα όμως οι συγκεκρι-
μένες εστίες αγγίζουν την πολυτέ-
λεια και διαφέρουν απείρως από 
άλλες… «Είχα ακούσει πως αυτές 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
είναι άθλιες και είχα απογοητευτεί» λέει η Λίνα. 
Όντας κάτοικος των εστιών γλιτώνεις επίσης όλα 
τα φοιτητικά έξοδα και απαλλάσσεσαι ολοκλη-
ρωτικά από την πληρωμή λογαριασμών. Ακόμα 
μέσα στις εστίες έχουν ιδρυθεί φοιτητικοί σύλ-
λογοι που αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή διαφό-
ρων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Και αναζητώντας 
ένα παράπονο μέσα σ’ όλα αυτά… «Είναι απλά 
απαράδεκτο που δεν υπάρχει δυνατότητα για  
Internet…» δηλώνει η Λίνα «…πρέπει να γίνει 
οπωσδήποτε κάτι γι’ αυτό. Μάλιστα πρέπει να 
βρεθεί και μια λύση για το ζεστό νερό το οποίο 
δεν υπάρχει πάντα λόγω ελλείψεως πετρελαίου. 
Ωστόσο αν είσαι φοιτητής και σκέφτεσαι το εν-
δεχόμενο να μείνεις στην εστία μη διστάσεις κα-
θόλου. Γλιτώνεις όλες τις άθλιες συνθήκες και τις 
τάσεις εκμετάλλευσης του κάθε σπιτονοικοκύρη. 
Σίγουρα όλοι ονειρευόμαστε ένα μεγάλο σπίτι 
αλλά και οι εστίες μπορούν να προσφέρουν ό,τι 
χρειάζεται ένας φοιτητής». 

Προορισμός 2ος:  
ΝΕΕΣ  ΕΣΤΙΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
(Ν.Ε.Ε.Μ.Π) Κοκκινοπούλου

Με εγκαταστάσεις που μετρούν ελάχιστα 
χρόνια κατασκευής (κι αυτές επίσης κα-

τασκευάστηκαν ενόψει Ολυμπιακών), πληρούν 

όλες τις προδιαγραφές των σύγχρονων κτιρίων. 
Τα δωμάτια είναι ατομικά (όπως και οι τουαλέτες). 
Κοινόχρηστος χώρος είναι η κουζίνα την οποία 
μοιράζονται γύρω στα έξι άτομα, αν και σπανίως 
χρησιμοποιείται καθώς το εστιατόριο (στο οποίο 
δικαιούνται δωρεάν σίτιση μόνο οι κάτοικοι των 
εστιών) είναι άψογο και φημίζεται για το μερακλή 
μάγειρά του! Με κλιματισμό χειμώνα –καλοκαί-
ρι, σύνδεση Internet υψηλής ταχύτητας, γήπεδα 
μπάσκετ και τένις, ταχύτατο σύστημα επισκευών, 
καθαρίστριες για τους κοινόχρηστους χώρους, 
parking, «αυτοσχέδιο» πινγκ-πονγκ και αναγνω-
στήριο, τα παιδιά που μένουν εκεί δεν έχουν να 
ζηλέψουν τίποτα από τους «ανέστιους» φοιτη-

τές. Ίσα –ίσα, μάλλον το αντίθετο θα έπρεπε να 
συμβαίνει, αφού το κλίμα είναι άκρως παρείστι-
κο, αμιγώς φοιτητικό, μια πετυχημένη συγκα-
τοίκηση, όπου ο καθένας βάζει τα όρια του. Με 
πάρτι στους εξωτερικούς χώρους αλλά και στις 
κουζίνες, φεστιβάλ και ένα σωρό άλλες δραστη-
ριότητες, η μέρα ξεκινά για να τελειώσει αργά 
το… άλλο πρωί! Βέβαια, υπάρχουν κάποια προ-
βληματάκια, όπως η ελλιπής συγκοινωνία, που 
απομονώνει κάπως τους φοιτητές ή το γεγονός 
ότι η κατασκευή ενός ψιλικατζίδικου κωλυσιερ-
γεί χωρίς λόγο, αναγκάζοντας τα παιδιά να περ-
πατάνε γύρω στο τέταρτο για να αποκτήσουν 
είδη  πρώτης ανάγκης. Πάντως, όπως και να έχει, 
όλες οι μαρτυρίες συμφωνούν σε ένα πράγμα: 
στις εστίες μαθαίνει κανείς να περνά καλά, ανέ-
ξοδα,  αλλά κυρίως να μαζεύει τα καλύτερα εν-

θύμια της φοιτητικής του ζωής, που από τώρα 
τον κάνουν να μελαγχολεί που κάποια στιγμή 
θα τελειώσει…  

Προορισμός 3ος: 
ΕΣΤΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (Φ.Ε.Α) Πατησίων

Στον αριθμό 279-281 της οδού Πατησίων βρί-
σκεται το οκταώροφο κτήριο της Φοιτητι-

κής Εστίας που στεγάζει φοιτητές από ΑΣΟΕΕ, 
Πάντειο, ΠΑΠΕΙ, Γεωπονικό, ΤΕΙ Αθήνας-Πειραιά, 
Χαροκόπειο. Η Ιωάννα, η γραμματέας του Συλ-
λόγου φοιτητών της Εστίας μάς μίλησε για τις 
εγκαταστάσεις. Στην Εστία Πατησίων λειτουργεί 
εστιατόριο με 3 γεύματα καλής ποιότητας, κυλι-
κείο, αίθουσα εκδηλώσεων, αίθουσα PC,  κουζίνα, 
αναγνωστήριο, γραφεία διοίκησης, πλυντήριο 
(σε κάθε όροφο). Κάθε πρωί περνάει συνεργείο 

καθαρισμού και πολύ συχνά γίνεται απολύμανση 
του χώρου. Οι φοιτητές έχουν συστήσει διάφο-
ρες επιτροπές και ομάδες προκειμένου να διευ-
κολύνουν και να οργανώσουν τη ζωή τους στην 
εστία όπως επιτροπή σίτισης και καθαριότητας, 
αθλητικές ομάδες (γίνονται μάλιστα διοργανώ-
σεις μεταξύ εστιών από όλη την Ελλάδα), μουσι-
κό συγκρότημα, ομάδα χορού και υπεύθυνους 
ορόφων. Διοργανώνουν εκδρομές και πάρτι και 
συνεργάζονται με τα δημοτικά ιατρεία για να πη-
γαίνουν τα παιδιά της εστίας.
Ο Φώτης, πρόεδρος του Συλλόγου φοιτητών της 
Εστίας, μας μίλησε κυρίως για το πολύ ωραίο και 
παρείστικο κλίμα, τα πάρτι που διοργανώνουν και 
το... πινγκ-πονγκ που παίζουν στην εστία.
Υπάρχει οικογενειακή ατμόσφαιρα, όσοι φίλοι 
των παιδιών τους επισκέπτονται τους λένε χα-

ρακτηριστικά ότι μοιάζουν να είναι σε μια μόνι-
μη 5ήμερη. Δε λείπουν βέβαια και τα παράπονα, 
καθώς τα δωμάτια είναι μικρά, τα μπάνια κοινό-
χρηστα, ενώ η έλλειψη μπαλκονιών αναγκάζει 
τα παιδιά να βγάζουν τις απλώστρες με τα ρού-
χα τους στο διάδρομο. Πολύ συχνές είναι και οι 
βλάβες σε πλυντήρια και ασανσέρ που αργούν 
να διορθωθούν. Ενώ υπάρχουν φήμες για φοι-
τητές που μένουν στην Εστία παραπάνω από το 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Προορισμός τελευταίος:  
ΠΑΛΙΑ ΕΣΤΙΑ ΕΜΠ (Φ.Ε.Ε.Μ.Π) Ζωγράφου

Όπως κάθε τι που φτιάχτηκε επί χούντας, έτσι 
και οι παλιές εστίες του ΕΜΠ (επί της οδού 

Ηρώων Πολυτεχνείου) στερούνται φαντασίας 
και ομορφιάς. Η εξωτερική τους εικόνα και μόνο 

σε προϊδεάζει για την κατάσταση που επικρατεί 
στο εσωτερικό τους. Σκοτεινοί διάδρομοι, δω-
μάτια-κελιά, βρώμικες τουαλέτες, πεσμένοι σο-
βάδες, σκουριασμένα σίδερα, με μία λέξη πλή-
ρης εγκατάλειψη και απαξίωση. Το μόνο θετικό, η 
όμορφη θέα από τους ψηλούς ορόφους, καθώς 
μιλάμε για ένα 10όροφο κτήριο. Οι 300 περίπου 
ένοικοί του, οι περισσότεροι φοιτητές ΕΚΠΑ και 
όχι ΕΜΠ, έχουν πολλούς λόγους να παραπονιού-
νται. 6 μπάνια ανά 35 περίπου δωμάτια, το ζεστό 
νερό συχνά λείπει, ενώ η ζέστη το καλοκαίρι και 
το κρύο το χειμώνα γίνονται έως και ανυπόφο-
ρα. Οι ποιότητα των παροχών είναι ικανοποιητική 
μόνο εκεί που έχει μπει το χέρι του ιδιώτη (πλυ-
ντήρια, internet, εταιρεία security), κάτι βέβαια 
που δεν αποτελεί επουδενί θεμιτή λύση, αφού 
οι ένοικοι αναγκάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι 
στην τσέπη για τα αυτονόητα.

Συγκάτοικοι (στην τρέλα) με τα παιδιά 
των εστιών: Στέλλα Πεπονάκη, Κλειώ 
Κόνδη, Χρύσα Σταυρίδη, Έλενα Γα-
λανοπούλου, Βαγγέλης Τσιγγούνης.

Αφού έγινες φοιτητής , ξεμπέρδεψες 
με την διαδικασία των εγγραφών , 
έβαλες κεραμίδι πάνω από το κεφάλι 
σου και εξασφάλισες κοινωνικό περί-
γυρο , βρίσκεσαι αντιμέτωπος με το 
καθημερινό και πολλές φορές αναπά-
ντητο ερώτημα «Τι τρώμε σήμερα»;

ς φοιτητής του ΕΚΠΑ γνωρίζεις ότι 
το Εστιατόριο της Φιλοσοφικής εί-
ναι εκεί για σένα. Απλά εκμεταλ-
λεύσου το! Τα δυο τελευταία έτη 
έχεις την ευκαιρία να βγάζεις κάρτα 

σίτισης επιτόπου χωρίς πολλές γραφειοκρα-
τικές διαδικασίες (π.χ. καταστατικό εφορίας 
γονέων). Το εστιατόριο βρίσκεται κοντά στις 
περισσότερες σχολές της Πανεπ/πολης και 
βολεύει όλους τους πεινασμένους φοιτητές. 
Σκέψου το ακόμα και σαν λύση όταν η μαμά 
φωνάζοντας κατακρίνει τα fast food και στενο-
χωριέται που το παιδί στην Αθήνα δεν τρώει 
υγιεινό φαγητό! Αν και πολλοί αμφιβάλλουν 
για την καθαριότητα και την ποιότητα δες το 
απλά ως βασική λύση να φας κάτι από κατσα-
ρόλα ή φούρνο και όχι από φριτέζα. Παρό-
μοιες απόψεις έχουν και πολλοί συμφοιτητές 
μας! Κάπου δίπλα στους δίσκους και τα πιρού-
νια συναντήσαμε τον Γιάννη από το Φυσικό ο 
οποίος δηλώνει καθημερινός επισκέπτης, που 
θα ’ρθει ακόμα και το σαββατοκύριακο αλλά 
και για πρωινό. Βρίσκει το φαγητό τέλειο και 
πάντα προσπαθεί για δεύτερη μερίδα. Δίπλα 
του η Γεωργία απ’ τη Θεολογική σχολή μάς λέει 
ότι έρχεται  αρκετά συχνά αν και δεν ενθου-
σιάζεται με το φαγητό, γιατί φυσικά δεν είναι 
τόσο νόστιμο όσο αυτό της μαμάς. «Είμαι από 
Αθήνα και στο σπίτι περιμένει πάντα έτοιμο 

Όλος ο μικρόκοσμος 
της φοιτητικής ζωής 
μέσα από τους ίδιους 
τους φοιτητές

ΕΣΤΙΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ
ΛΕΣΧΕΣ

Φοιτητή είσαι 
σπίτιιιιιιιιιι...;

Ω
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εστίας Πατησίων
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φαγητό» δηλώνει ο Παναγιώτης από την Φιλο-
σοφική «αλλά το εστιατόριο είναι καλή ευκαι-
ρία να παίξεις τάβλι και να γνωρίσεις κόσμο 
από άλλες σχολές». Η Έλενα απ’ την Πληροφο-
ρική μας έδωσε μια πιο ενδιαφέρουσα απά-
ντηση: «Ξέρω ότι υπάρχει το εστιατόριο αλλά 
δεν έχω πάει ποτέ γιατί βρίσκεται στην άλλη 
μεριά της πανεπιστημιούπολης. Άλλωστε φα-
γητό υπάρχει παντού αρκεί να πληρώσεις». 
Φυσικά μπορεί να έχεις διαφορετική γνώμη 
και αν όχι, να διαμορφώσεις  μια κάνοντας μια 
βόλτα στο εστιατόριο…JUST KEEP EATING!    
Στέλλα Πεπονάκη

ΛΕΣΧΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΡΑΧΩΒΗΣ)
Αν είσαι από τους φοιτητές που κινούνται 
λόγω της σχολής τους στο κέντρο της Αθή-
νας, η μοίρα σε στέλνει στη φοιτητική λέσχη 
της οδού Αραχώβης, ένα παλιό διώροφο κτί-
ριο με μια μικρή αυλίτσα μπροστά, ακριβώς 
στην καρδιά των Εξαρχείων. Το περιβάλλον 
ανεκτό, ευτυχώς συνήθως καθαρό, τραπέζια 
με ξεθωριασμένα καρό τραπεζομάντιλα και 
προσωπικό «από τα λίγα…»! Γυναίκες υπάλλη-
λοι  που φωνάζουν να μαζευτούν οι δίσκοι από 
τα τραπέζια, μια ταμίας που βγάζει μόνη της 
φωτογραφίες για να διευκολύνει τη διαδικασία 
έκδοσης της κάρτας σίτισης και οι μαγείρισ-
σες «κλασικά στην αφάνεια». Το φαγητό πολύ 
καλό, με, πέραν του κυρίου πιάτου, ορεκτικό, 
σαλάτα, φρούτο και γλυκό, και όσπρια βεβαί-
ως ως βασικό πιάτο κάθε Τετάρτη και Παρα-
σκευή (για να μη ξεχνιόμαστε!). Αν έλειπε κ 
αυτή η σόδα από τα φαγητά, που δυσκολεύει 
αρκετά θα έλεγα την πέψη, όλα θα ήταν καλύ-
τερα… Το πιο απολαυστικό από όλα βέβαια 
στη λέσχη είναι οι μόνιμοι θαμώνες, παιδιά 
που τρώνε εκεί καθημερινά και έχουν τη λέ-
σχη σαν σπίτι τους… και οι οξύθυμες κυρίες 
που επιλαμβάνονται του χώρου ως υποκατά-
στατο της μαμάς τους με ατάκες του τύπου 
« Όλο να το φας, τι το ψειρίζεις τόση ώρα;», 
«Άντε τελείωνε να μαζέψω» κ.λ.π. Αυτά για το 
φαγητό των Νομικάριων. Καλή σας όρεξη!
Κατερίνα Κουτσούκη

ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Η λέσχη της Αρχιτεκτονικής βρίσκεται σε μια 
γωνία του προαυλίου του συγκροτήματος Πα-
τησίων και είναι εύκολα προσβάσιμη. Ο χώρος 
είναι στενός σε διαστάσεις, μα εκτείνεται σε 
ύψος τριών επιπέδων. Οι δύο όροφοι έχουν 
τη λογική μπαλκονιού που βλέπει προς τις βι-
τρίνες του φαγητού στο ισόγειο, κρύβοντας, 
όμως, έξυπνα, το παρασκήνιο, την κουζίνα. 
Όσο για το φαγητό, το κύριο γεύμα ακολου-
θεί τις συνταγές όλων των πανεπιστημιακών 
εστιατορίων. Η σπεσιαλιτέ, όμως, εδώ είναι οι 

σαλάτες, τα φρούτα και το γλυκό. Μόνιμος κά-
τοικος η σαλάτα με μακαρονάκια fussili, μια ιδι-
αίτερη συνταγή, με σως από μαγιονέζα αραι-
ωμένη -κατά πάσα πιθανότητα- με νερό. Τα 
φρούτα είναι εποχικά, από μήλα, μέχρι μπα-
νάνα και καρπούζι. Το γλυκό ποικίλλει. Ζελέ 
(κίτρινο και φούξια), ραβανί (μυρίζει ελαφρώς 
αυγό), κρέμα  (με υφή ζελέ και γεύση κρεμ 
καραμελέ χωρίς το καραμελέ), γιαουρτάκι με 
γεύση φρούτου. Πολύ γευστικές επιλογές, σε 

περίπτωση που δεν έχεις μία, 
καθώς μπορείς να φας σα-
λάτα, επιδόρπιο και φρούτο 
δωρεάν. Τα δύο ευρώ που πι-
θανώς να πληρώνεις αν δεν 
έχεις κάρτα σίτισης είναι για το 
κύριο πιάτο και το ορεκτικό. 
Το αναψυκτικό στα εξτρά. Κάρτα σίτισης για τη 
λέσχη της Αρχιτεκτονικής εκδίδεται στο Θωμα-
ΐδιο, ένα κόκκινο κτήριο πίσω από την Κεντρι-
κή Βιβλιοθήκη στο Συγκρότημα Ζωγράφου. 
Κατερίνα Σκρουμπέλου

ΛΕΣΧΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
Η Λέσχη Παντείου βρίσκεται στο παντεια-
κό συγκρότημα στη Συγγρού. Αν είσαι από το 
πρωί νηστικός στη σχολή, αν μένεις μόνος και 
σκέφτεσαι ότι στο ψυγείο σου υπάρχει μόνο 
νερό και μπύρες, έχεις μείνει με πέντε ευρώ 
και ένα σάντουιτς δε θα σου έκοβε την πείνα, 
δεν  έχεις  παρά να πάρεις τους συμφοιτητές 
σου και να πάτε να φάτε στη Λέσχη Παντεί-
ου.  Είναι ευκαιρία  να βρεθείτε όλοι μαζί και 
να συζητήσετε ή να σχολιάσετε παντειακά και 
όχι μόνο θέματα. Το περιβάλλον είναι ευχάρι-
στο, το φαγητό αρκετά καλό και οι εργαζόμε-
νοι ευγενικοί και εξυπηρετικοί. Σε κάθε γωνιά 
του εστιατορίου βλέπεις παρέες φοιτητών να 
κάνουν χαβαλέ. Άλλοι τρώνε λαίμαργα, άλλοι 
πειράζονται και άλλοι έχουν έρθει μόνο για 

παρέα. Γιατί αυτό είναι που αξίζει περισσότε-
ρο στα πανεπιστημιακά στέκια! Με δύο μόνο 
ευρώ, αν δεν έχεις δικαίωμα δωρεάν σίτισης, 
μπορείς να φας ένα πλήρες γεύμα (εντάξει…
δεν έχει και επιδόρπιο στο τέλος…) και να 
χορτάσεις. Φεύγοντας πάρε και δύο φρού-
τα παραπάνω μήπως βρεθείς στο δρόμο και 
σε πιάσει μια λιγούρα. Και καλή χώνεψη…
Μαργαρίτα Τζαβάρα

Κατά τη διάρκεια των εξεταστικών εί-
ναι ασφυκτικά γεμάτες. Για να βρεις 
κενό τραπεζάκι πρέπει να έχεις πάει 
αχάραγα ή να επιστρατεύσεις γνω-
στούς και φίλους να σου κρατήσουν 
ένα. Πολλοί ισχυρίζονται ότι αυτά εί-
ναι η μοναδική λύση στο πρόβλημα 
που λέγεται εποικοδομητικό διάβα-
σμα. Τι είναι? Τα φοιτητικά αναγνω-
στήρια των σχολών της Αθήνας.

βόλτα μας ξεκίνησε από το πιο δη-
μοφιλές, το Αναγνωστήριο ή αλ-
λιώς λέσχη στην οδό Ιπποκράτους:
Και ναι, το μπλε κτήριο με τις αι-

ώνιες σκαλωσιές του που όλοι-φοιτητές και 
μη-έχουμε παρατηρήσει είναι το γνωστό στα 
φοιτητικά πηγαδάκια αναγνωστήριο, ή αλλιώς 
ησυχαστήριο, ή αλλιώς σωτήρας… Για πόσο 
καιρό θα ευγνωμονείς εκείνη την κολλητή που 
έριξε την ιδέα και σε έσωσε από το πέλαγος 
μαθημάτων και τον ωκεανό βαρεμάρας?.. « και 
δεν πάμε? δε χάνουμε τίποτα! πίνουμε έναν 

καφέ το πολύ πολύ!»…και από κει ξεκίνησαν 
όλα…ο καφές έγινε δίωρα και τρίωρα πάνω 
από ένα βιβλίο και η δοκιμή, μόνιμη συνήθεια 
και «μάννα εξ ουρανού».. Δεύτερος και τέταρ-
τος όροφος συνεχώς γεμάτοι…βιβλία, σημει-
ώσεις και συγγράμματα από κάθε σχολή στοι-
βαγμένα πάνω σε θρανία, και συ να μπαίνεις 
και να ζητάς μια θέση…στον ήλιο...και όταν 
τη βρεις βγάζεις και τα δικά σου βιβλία να κά-
νουν παρέα στα άλλα.. «τι δίνεις?» ίσως ρωτή-

σει ο διπλανός ,του απαντάς λες και θα κατα-
λάβει (…), ρωτάς και συ, λες και θα καταλάβεις 
(…) και κάπου εκεί βυθίζεσαι σε γράμματα, 
αριθμούς, θεωρήματα, διατάξεις…εννοείται 
θα χαζέψεις.. «Mην πλησιάζετε στο παράθυ-
ρο, υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης»..μόνιμη 
απορία πότε θα το φτιάξουν αυτό το παρά-
θυρο στο 2ο!..και εκεί ανάμεσα σε σκέψεις 
και απορίες έρχεται η ανάγκη…καφές η αιτία, 
διάλειμμα, σνακ και κουβεντούλα…με γνω-
στούς-αγνώστους, πάντως σίγουρο είναι ένα: 
με φοιτητές, αγχωμένους και ζαλισμένους just 
like you!..περιοδικό, ακουστικά και μουσικού-
λα για τους πιο ντροπαλούς, είναι η άλλη επι-
λογή... Μα ένα τσιγάρο, μα κάποιες ματιές και 
από γνωστούς γνωστών βρίσκεις και πολλές 
φορές φίλους ή και περισσότερο όπως όταν 
φίλος μου άφησε σημείωμα σε κοπέλα που κα-
θόταν δίπλα και επί πολύ ώρα διαβάζανε στις 
διπλανές θέσεις μέσα στο βιβλίο της!!! Τώρα 
όταν αποφασίσεις  ξανά να μπεις στην αίθου-
σα να συνεχίσεις το έρμο το διάβασμα ελπίζεις 
και εσύ όπως και εμείς να ξανασυγκεντρωθείς, 
να τελειώσεις και να αισθανθείς έτοιμος να δώ-

σεις. Πιστέψτε μας το αναγνωστήριο έχει εγγυ-
ημένο αποτέλεσμα και στις υποχρεώσεις της 
σχολής και μπορεί κάποιες φορές και σε πιο 
προσωπικό επίπεδο αν με πιάνετε εε…?? !!..

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΛΕΣΧΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η βιβλιοθήκη 
του Παντείου λειτουργεί και ως λέσχη ανά-
γνωσης για τους παντειακούς και όχι μόνο 

φοιτητές. Μπορείς να δανειστείς οποιοδήπο-
τε βιβλίο θέλεις από την ευρεία γκάμα βιβλί-
ων που παρέχει και να το διαβάσεις ακόμη κι 
εκεί, αν στο σπίτι σου δε βρίσκεις την ησυχία 
σου. Τόσο στο ισόγειο όσο και στον πρώτο 
όροφο της βιβλιοθήκης θα δεις προβληματι-
σμένους, αγχωμένους ή και χωμένους μέσα σ’ 
ένα βιβλίο φοιτητές. Άλλος είναι συγκεντρω-
μένος έχοντας στο μυαλό του ότι πήγε εκεί για 
διάβασμα, πράγμα που δεν μπορεί να κάνει 
στο διαμέρισμά του ακούγοντας το κλάμα του 
μωρού του γείτονα…άλλος φοράει ακουστι-
κά και παράλληλα με το διάβασμα κουνάει 
το πόδι του στο ρυθμό του τραγουδιού…άλ-
λος τσεκάρει κάθε δύο λεπτά το κινητό του… 
άλλος γυρνάει το κεφάλι του κάθε φορά που 
μπαίνει κάποια ωραία παρουσία και άλλοι 
έχουν έρθει παρέα και το διασκεδάζουν…
Όσο μπορούν, βέβαια, αφού οι υπεύθυνοι εί-
ναι αυστηροί όσον αφορά στην ησυχία στο 
χώρο. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί από τις 9:00 
έως τις 20:00.  Πριν ή μετά το μάθημα λοιπόν, 
ή ακόμη και εν όψει εξεταστικής μπορείς να 
πας να διαβάσεις ξέροντας ότι κάποιο αποτέ-

λεσμα θα έχει αυτή σου η προσπάθεια, κα-
θώς σε τέτοιους χώρους εύκολα παρασύρεσαι 
από τους άλλους και προσπαθείς να είσαι κι 
εσύ συγκεντρωμένος και προσεκτικός. Όποτε 
νιώσεις πονοκέφαλο από την μεγάλη ποσότη-
τα φαιάς ουσίας που έχεις καταναλώσει (συ-
χνή δικαιολογία, για να σταματήσεις το διά-
βασμα) βγαίνεις έξω και παίρνεις κάτι να φας 
και να πιεις από το κυλικείο που βρίσκεται έξω 
από τη βιβλιοθήκη.. Άντε και καλό διάβασμα..!

ΠΑΠΟΥΛΑΚΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ξεκινάει η εξεταστική για ακόμα μία φορά. Δεν 
πανικοβάλλομαι. Κάθε άλλο. Φοράω τα καλά 
μου, παίρνω τα CD μου, τσιμπάω και το φραπε-
δάκι μου και ετοιμάζομαι να πάω για... διάβα-
σμα. Οι συνθήκες κατάλληλες. Ωραία παρέα, 
ζεστασιά, 24ωρα ανοικτά καφέ, άνετες καρέ-
κλες, μεγάλα τραπέζια και έτοιμος για στυγνό 
διάβασμα. Σε στρατηγικό σημείο, κοντά στα 
καφέ και μεζεδοπωλεία της πλ. Αγίου Θωμά, το 
Παπουλάκειο Αναγνωστήριο Ιατρικής παρέ-
χει στέγαση για δεκάδες φοιτητές που έχουν 
λόγο να διαβάζουν μέσα στα μαύρα μεσάνυ-
χτα. Με την Ιατρική και την Νομική να απο-
τελούν τα δύο κυρίαρχα λόμπι ανάγνωσης, 
συνήθως θα βρίσκεσαι ανάμεσα σε βιβλία γε-
μάτα σπλάχνα, καρδιές και μυαλά ή νόμους, 
κώδικες και φωσφοριζέ μαρκαδοράκια. Το 
τεράστιο θετικό του είναι το 24ωρο της λει-
τουργίας του, ενώ στα αρνητικά του συγκα-
ταλέγεται η αλλοπρόσαλλη «συμπεριφορά» 
του κλιματισμού καθώς και η μεγάλη αναμο-
νή, κυρίως τις ώρες «υψηλής τηλεθέασης».

Ξεκίνησαν για διάβασμα αλλά 
μάλλον κατέληξαν για καφέ στο 
κυλικείο: Κώστας Καραγεώρ-
γος-Βίκυ Σταθάκη, Μαργαρίτα Τζα-
βάρα, Αλέξανδρος Χαντζής.

Ευχαριστούμε τα παιδιά των Πο-
λιτιστικών και όλους μας τους φί-
λους για τη βοήθεια στο αφιέρωμα. 
-ΠΑΝ-

Η

1. Λέσχη Αραχώβης
2. Αναγνωστήριο Φιλοσοφικής
3. Εστιατόριο Φιλοσοφικής
4. Εστιατόριο Αραχώβης
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Η εξέλιξη του animation έχει αφήσει πολύ πίσω την αντίληψη πως τα κινούμενα είναι μόνο 

για να απασχολούν τα ανήλικα παιδάκια τα πρωινά του Σαββατοκύριακου. Πλέον απασχολεί 

εξίσου τα ενήλικα παιδάκια και τείνει να γίνει επιστήμη ,έχοντας να προσφέρει άπειρα παρα-

δείγματα διαφορετικών τεχνοτροπιών, στυλ και θεματολογίας.Here are some of them…

Les Triplettes de Belleville
Sylvain Chomet,2003
Εξαρχής και καθαρά το έργο δεν είναι "παιδικό". 
Μία γιαγιά ταξιδεύει στην Αμερική να σώσει τον 
εγγονό της που έχει απαχθεί από γκάνγκστερς, 
κατά την διάρκεια συμμετοχής του στον πο-
δηλατικό γύρο της Γαλλίας. Στην προσπάθεια 
της έχει συμμάχους ένα απολαυστικό κινημα-
τογραφικό τρίο, το τρίο της Μπελβίλ και ένα 
τροφαντό σκύλο. 
Κινούμενο σχέδιο για μεγάλους, με γαλλική φι-
νέτσα και μπόλικη μιζέρια. Σκοτεινό και μελαγ-
χολικό πανηγύρι έκπτωτων ηρώων, νοσταλγι-
κών καταστάσεων, με έμμεσες πινελιές κατά 
της αμερικανικής πίστεως και παχυσαρκίας. 
Χωρίς πολλούς διαλόγους ή οποιαδήποτε άλλη 
μορφή αφήγησης, η ταινία σε κρατάει κολλη-
μένο λόγω της καταπληκτικής μουσικής–κάτι 
από μεσοπολεμικό, γαλλικό καμπαρέ-που φτά-
νεις να σιγοντάρεις στο ρεφρέν, ξέρεις δεν ξέ-
ρεις γαλλικά και των εκκεντρικών (αντι)ηρώων, 
παραμορφωμένα σχεδιασμένων, με έμφαση 
στο χαρακτήρα. Έντονα χρώματα, άλλοτε φω-
τεινά και άλλοτε σκοτεινά, ανάλογα το πού το τί 
και το γιατί, και μια παλιά–ξεχασμένη από την 
Disney και την Pixar–retro τεχνική στο κινούμε-
νο σχέδιο που σε συνδυασμό με νέες τεχνολο-
γίες έχει ως αποτέλεσμα μία εργάρα από όπου 
και να το δεις.
Μαρία Κόντου

Idiots and Angels,
Bill Plympton,2008
Εκπροσωπώντας δύο δεκαετίες το χώρο του 
ανεξάρτητου αμερικανικού animation, αρνού-
μενος συνεργασία με την Disney στο Aladdin 
και έχοντας στις αποσκευές του σημαντικές 
βραβεύσεις (Κάννες, Ανεσί, υποψηφιότητες για 
Όσκαρ) συνεχίζει να παραμένει απτόητος και 
περισσότερο γνωστός για την αφοσίωση του
στα μικρά φιλμάκια. Εκφράζει περίτρανα τη 
δυσκολία του δημιουργού μα και τη μαγεία 
του να παραμένεις ασυμβίβαστος και εκφρα-
στής του φανταστικού σου κόσμου, χωρίς όρια 
και περιορισμούς. Επιμένοντας να σχεδιάζει 
κάθε καρέ της ταινίας του στο χέρι, σε αυτό το 
φιλμ μας διαλύει την στερεότυπη άποψη που 
έχουμε για τους αγγέλους, αφήνοντας μας να 
διεισδύσουμε στον  ιδιαίτερο, προσωπικό του  
ονειρικό κόσμο. Ένα σκοτεινό,υπερρεαλιστικό, 
σύγχρονο παραμύθι που αναζητά να προσεγ-
γίσει την ηθική σε ένα κόσμο καθαρά αμορα-
λιστικό συνδυάζοντας στοιχεία romance και 

τη νουάρ ατμόσφαιρα, πλημμυρισμένο με τις 
μουσικές του Tom Waits και των Pink Martini.
Ελένη Ξενικάκη

Waking Life
Richard Linklater,2001
Το “Waking Life” αποτελεί μια από τις κορυφαίες 
στιγμές του animation. Αναδεικνύει την τεχνική 
και την αξία του είδους. Όλη η υπόθεση του έρ-
γου περιπλέκεται γύρω από την ονειρική κατά-
σταση του ήρωα κατά τη διάρκεια της οποίας 
επιχειρείται μια φιλοσοφική αναζήτηση.  Παρε-
λαύνουν  ο υπαρξισμός, η φύση της γλώσσας, η 
επιστήμη, η πολιτικοποίηση, η αναρχία, η φύση 
του κινηματογράφου και της λογοτεχνίας. Όλα 
τα ερωτήματα και οι απαντήσεις-ερωτήματα 
που «συλλέγουμε» διάσπαρτα από ταινίες- εί-
ναι όλα εδώ! Όλη όμως αυτή η αναζήτηση δεν 
μας έδωσε μια στείρα ακαδημαϊκή ταινία, αλλά 
ένα αριστούργημα. Αυτό οφείλεται στην τεχνι-
κή και την μορφή. Πρόκειται ουσιαστικά για μια 
εφαρμογή του φορμαλισμού καθώς η μορφή 
είναι το περιεχόμενο. Αρχικά έγινε η ταινία και 
μετά προστέθηκε το animation αφαιρώντας  
την ακαδημαϊκή ατμόσφαιρα. Αν δεν είχε επι-
λεγεί η συγκεκριμένη μορφή του animation, 
τότε το περιεχόμενο θα έμοιαζε χιλιοειπωμένο 
και cliché. 
Μαρία Κουτσανδρέα 

Akira 
Katsuhiro Otomo,1988
Βρισκόμαστε στο μεταπυρηνικό Tokyo του 
2019. Οι πρωταγωνιστές, Kaneda και Tetsuo, 
ηγούνται μιας εφηβικής συμμορίας μοτοσικλε-
τιστών, που επιδίδεται σε κόντρες, τσαμπου-
κάδες και γενικά αντικοινωνική συμπεριφορά. 
Η καθημερινότητά τους διαταράσσεται, όταν 
άθελά τους εμπλέκονται σε ένα άκρως μυστι-
κό, γενετικό πείραμα.
Το Akira είναι απλούστατα ο γενάρχης όλων 
των σύγχρονων Anime. Τα έβγαλε από την 
αφάνεια και τα καθιέρωσε ως είδος στη Δύση. Σ’ 
αυτό συνέβαλε το  ανεπανάληπτα προσεγμένο 
και λεπτομερειακό, για την εποχή, animation. 
Οποιοδήποτε άλλο κινούμενο σχέδιο της επο-
χής  έμοιαζε με παιδική ζωγραφική μπροστά 
στο Akira. Επίσης, το σενάριο ήταν ένα εκρη-
κτικό μίγμα Philip Dick και Sam Pekinpah, με 
τόνους αίματος, βίας αλλά και cyberpunk κατα-
στάσεων να κατακλύζουν την οθόνη. 
 Τι κι αν προς το τέλος ο θεατής χάνει ελαφρώς 
τη μπάλα; Κοινωνική αναταραχή, επιστημονική 
φαντασία, ανατολικές φιλοσοφίες, επανάστα-
ση, όλα παρελαύνουν μέσα σε δύο ώρες, ντυ-
μένα με ένα μανδύα ανόθευτης καρτουνίστι-
κης δράσης.  Respect the Daddy. 
Κώστας Φασουλόπουλος

Nightmare before Christmas
Tim Burton-Henry Selick,1993
Τέρατα, φρικιά, καλικάντζαρους, ντροπαλούς 
έρωτες και άλλα πολλά μας παρουσιάζει ο 
Tim Burton στην πολύχρωμα αποσυντιθέμε-
νη Halloweentown με το Nightmare before 
Christmas. Πρωταγωνιστής αυτού του χαλα-
σμένου λούνα παρκ είναι ο Jack Skellington, 
ένα ρομαντικό φρικιό που τραγουδάει για τη 
μοναξιά του, όταν τυχαία ανακαλύπτει την 
Christmas Town και πιστεύει ότι βρήκε τη λύση 
για τις ανησυχίες του. Ο Χριστουγεννιάτικος 
Εφιάλτης, το δεύτερο animation του Burton 

μετά τον Vincent, είναι εμπνευσμένο από το 
Night before Christmas και ένα ποίημα του 
ίδιου του Burton. Ο αλλόκοτος παραμυθάς 
αυτή τη φορά βρίσκεται στη θέση του παρα-
γωγού , ενώ στη σκηνοθεσία είναι η λεπτομέ-
ρεια και διορατικότητα του Henry Selick-πάπα 
του stop-motion animation. Γι’ αυτό και οι αξιο-
λάτρευτοι χαρακτήρες δεν περιορίστηκαν στο 
χαρτί αλλά κατασκευάστηκαν τρισδιάστατοι, 
όπως και τα σκηνικά. Ο Burton μαζί με την ολο-
κλήρωση του ίσως κορυφαίου του έργου, κα-
τάφερε και τον απογαλακτισμό του εμπορικού 
animation.
Κορνηλία

Who framed Roger Rabbit
Robert Zemeckis,1988
Βρισκόμαστε στο Χόλλυγουντ, το 1947. Ο Έντυ 
Βάλιαντ, ένας αλκοολικός ιδιωτικός ντετέκτιβ, 
προσλαμβάνεται από τον Μαρούν, πρόεδρο 
εταιρείας κινουμένων σχεδίων, προκειμένου 
να αποδείξει ότι ο Μάρβιν Άκμε, μεγαλομεγι-
στάνας και ιδιοκτήτης της Σχεδιούπολης, τσιλι-
μπουρδίζει με την Τζέσικα Ράμπιτ, σύζυγο του 
αστέρα των κινουμένων σχεδίων Ρότζερ Ρά-
μπιτ. Όταν ο Άκμε δολοφονείται όλες οι υποψί-
ες στρέφονται κατά του Ρότζερ και ο μοχθηρός 
δικαστής Ντούμ καταστρώνει σχέδιο για να τον 
ενοχοποιήσει. Ο Ρότζερ εκλιπαρεί τον Βάλιαντ 
να βρει τον αληθινό δολοφόνο. Ο Βάλιαντ 
όμως απεχθάνεται τα καρτούν, εξαιτίας της δο-
λοφονίας του αδερφού του από ένα περίεργο 
καρτούν πριν από 5 χρόνια. Ο Βάλιαντ θα ξεπε-
ράσει την αντιπάθειά του για τον κόσμο των κι-
νουμένων σχεδίων και θα αρχίσει να επανακτά 
την παλιά του διάθεση. Η πρώτη (και από τις 
πιο επιτυχημένες) συνύπαρξη κινουμένων σχε-
δίων με ηθοποιούς από τον Ρόμπερτ Ζεμέκις 
εν έτει 1988!
Γιώργος Βλαχοδημήτρης

Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι
David Hand,1937
H πρώτη μεγάλου μήκους ταινία κινουμένων 
σχεδίων στην ιστορία του κινηματογράφου,  
η προβολή της οποίας  έγινε στις 21-12-1937, 
αλλά με το επίσημο άνοιγμά της να πραγμα-
τοποιείται στις 4-2-1938. Πρόκειται για μια 
υπερπαραγωγή για τα δεδομένα της εποχής, 
η οποία διήρκησε τρία ολόκληρα χρόνια! Η 
μαγική φαντασία του  Walt Disney, με επικε-
φαλής σκηνοθέτη τον David Hand και με ένα 
τεράστιο τεχνικό επιτελείο, διασκεύασε ένα 
κλασσικό γερμανικό παραμύθι των αδερφών 
Grimm, σε μια ταινία που θεωρείται αριστούρ-
γημα και από πολλούς αναφέρεται ως το κα-
λύτερο animation  όλων των εποχών, ενώ  
συγκαταλέγεται και  σε πολλές έγκριτες λίστες 
με τις καλύτερες ταινίες στην ιστορία. Η σπου-
δαιότητα της ταινίας έγκειται στις πρωτοπορια-
κές τεχνικές  που χρησιμοποιήθηκαν, οι οποίες 
καθόρισαν τη μετέπειτα εξέλιξη του animation, 
όπως η ρεαλιστική απεικόνιση των ανθρώπων 
με τη μέθοδο του ροτοσκοπίου, η αληθοφανής 
κίνηση των χαρακτήρων και η χρήση κάμερας 
πολλών πλάνων.
Χρήστος Γκέζος

Happy Tree Friends
Rhode Montijo,1999-2005
Εν αρχή ην ο Lumpy ο δεινόσαυρος. Πρώτος 
αυτός σκότωσε στο καρτούν "Banjo Frenzy" 

Ars Animata*
(*έμψυχη τέχνη)
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τρία αθώα ζωάκια με ένα μπάντζο. Ζωάκια 
πολύ γούτσου γούτσου που με το μπάντζο 
κατακούτελα γεμίσαν αίματα. Ποιος ανώμα-
λος νους έβαλε τόσο όμορφες φιγούρες να 
πετσοκόβονται; Ο animator Rhode Montijo 
γέννησε τους Happy Tree Friends. Αυτά τα 
γλυκά φιλαράκια, με τα μεγάλα αγνά μάτια 
να θυμίζουν κάτι από γιαπωνέζικα καρτούν 
της δεκαετίας του ’80. Μόνο σ’ αυτό. Κατά τ’ 
άλλα σε κάθε επεισόδιο, οι φίλοι μας τα ζώα 
ξεκινούν μέσα σε μια κατάσταση καθημερι-
νότητας για να πεθάνουν τελικά με τους πιο 
απίθανους, αιματηρούς κι άγριους τρόπους. 
Καθαρή μαύρη κωμωδία με γιαπωνέζικο κιμο-
νό. Η ακρίβεια σε θέματα ανατομίας έχει κάνει 
ιδιαίτερα αγαπητούς τους HTF. Οι πνεύμονες, 
οι αρτηρίες, τα κόκκαλα, όλα απεικονίζονται 
σε ακριβέστατα σχέδια.Το καρτούν έχει επι-
κούρειο φιλοσοφικό υπόβαθρο. Εξοικειώνει 
με την ιδέα του θανάτου, σαρκάζοντάς τον 
μουσικά στο τέλος κάθε επεισοδίου: Νιάνια 
νια νια νια νια νιά!
Ηλίας Κολοκούρης

Κινούμενο Κάστρο
Hayao Miyazaki,2004
Ο χαρισματικός Ιάπωνας δημιουργός Χαγιάο 
Μιγιαζάκι μας έχει χαρίσει πολλές ιδιαίτερες 
ταινίες κάνοντας μια μεγάλη μερίδα του δυ-
τικού κόσμου να αγαπήσει το anime (δηλαδή 
τα ιαπωνικά κινούμενα σχέδια –αν και στην 
Ιαπωνία ο όρος χρησιμοποιείται για όλα τα 
κινούμενα σχέδια ανεξάρτητα από την χώρα 
προέλευσής τους). Δεν θα έπρεπε λοιπόν να 
αναρωτιόμαστε πώς συνδυάζονται ένα κα-
πελάδικο, ένας μάγος, ένα μικρό κορίτσι και 
ένα μυστήριο κάστρο που κινείται. Μέσα από 
την ταινία του «Κινούμενο Κάστρο» (Hauru no 
Ugoku Shiro) ο Μιγιαζάκι μας μεταφέρει σ’ 
ένα ονειρικό περιβάλλον όπου μπλέκονται τε-
χνηέντως το καλό και το κακό, η δύναμη της 
θέλησης και της επιβίωσης αλλά και ο έρωτας 
και η αγάπη. Και μπορεί η ταινία να αποτελεί 
μία από τις πιο δημοφιλείς ταινίες anime με 
πολλές βραβεύσεις και μία υποψηφιότητα για 
όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδί-
ων, αλλά δεν είναι αυτοί οι λόγοι που πρέπει 
να τη δείτε!
Πολύμνια Σουλιώτη

South park
Trey Parker-Matt Stone,1997-
Το south park δεν είναι ένα συνηθι-
σμένο animation. Δεν είναι ένα απλό ευχάρι-
στο καρτούν για να περάσει η ώρα. Το south 
park είναι η σειρά με το πιο καυστικό, αναρχι-
κό, σατιρικό, πολλές φορές ακόμα και κυνικό, 
που αγγίζει τα όρια της καφρίλας, χιούμορ. 
Δεν ντρέπεται, δεν φοβάται και δεν κολώνει 
πουθενά. Σατιρίζει τους πάντες και τα πάντα. 
Σατιρίζει την σύγχρονη αμερικανική κοινωνία,  
βγάζει την γλώσσα στο κατεστημένο και κο-
ροϊδεύει πολιτικούς, ηθοποιούς. Οι 4 βασικοί 
χαρακτήρες του, ο Cartman, o Kyle, o Stan και 
ο Kenny, είναι παιδιά που όμως δεν συμπε-
ριφέρονται σαν παιδιά. Είναι μία ιδιόμορφη 
παρέα που αναμειγνύεται σε διάφορες κα-
ταστάσεις από τον πόλεμο του Ιράκ μέχρι τη 
διάσωση του κόσμου του  wow. 
ps.i'll shizzle the trizzle all over the hizzle!! (U 
know what i mean!)
Δάφνη Παπανικολάου

Looney Tunes
Warner Bros,1930-1969
Όταν μιλάμε για κινούμενα σχέδια, 

ποιος δε θα σκεφτεί εκτός των άλλων, τα 
Looney Tunes; Χαριτωμένοι ήρωες που συ-
ντρόφευαν και συντροφεύουν κάθε παιδί, 
μικρό ή μεγάλο..! Στις δεκαετίες 1930-1969, η 
κινηματογραφική εταιρία των Warner Bros με 
έδρα την Καλιφόρνια των ΗΠΑ δημιουργεί τη 
σειρά των Looney Tunes και το αποτέλεσμα 
γνωστό..Ο μικρούλης Tweety βρίσκεται σε ένα 
συνεχές κυνηγητό με τον πονηρό Sylvester, 
ο Bugs Bunny είναι ο πιο χαριτωμένος λαγός 
με φετίχ φυσικά το.. καρότο του, ο Daff y Duck 
νευρικός και πλατυπόδης, ενώ ο αχόρταγος 
Taz στροβιλίζεται και δημιουργεί αναταραχή 
σε κάθε πέρασμά του! Αξέχαστες ιστορίες, 
χιουμοριστική πλοκή, χρώμα και παιχνιδιά-
ρικη εναλλαγή των εικόνων, χαρακτηρίζουν 
τα Looney Tunes, που  κράτησαν παρέα για 
πολλά χρόνια στους περισσότερους από μας 
και ζωντάνεψαν τη φαντασία μας..  Και επειδή 
όλοι μέσα μας κρύβουμε ένα παιδί, οι ήρωες 
αυτοί δεν έχουν πάψει να μας διασκεδάζουν, 
κάτι που έχει κάνει τα Looney Tunes να θεω-
ρούνται πλέον κλασικά.
Σοφία Λεβαντή    

«ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΑ ANIMATION»
Τελευταία όλο και αυξάνονται τα περιστατι-
κά κατά τα οποία σειρές animation κρίνονται 
ως ακατάλληλες για ανηλίκους, θεωρώντας ότι 
προβάλλουν λανθασμένα πρότυπα με χαρα-
κτηριστικότατο παράδειγμα το 
Μπομπ το Σφουγγαράκη τον Τε-
τραγωνοπαντελόνη, που παρότι 
έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφή-
βους και ενηλίκους, έχει δεχτεί 
σκληρή κριτική για τις αισθητές 
σκηνές βίας που περιλαμβάνει 
(ήρωες που καίγονται, διαμελί-
ζονται κ.λ.π) και για τον «συγκε-
κριμένο σεξουαλικό προσανα-
τολισμό» που φαίνεται να το χαρακτηρίζει. Μια 

άλλη άποψη θέλει τα Στρουμφάκια τώρα να 
προβάλλουν τα κομμουνιστικά ιδεώδη, με τον 
Παπαστρούμφ να κατέχει τον ίδιο ρόλο με τον 
Στάλιν, παρόλη τη στυλιστική ομοιότητα με τον 
Μαρξ (γενειάδα) και το Σπιρτούλη να είναι έτοι-

μος να τον διαδεχτεί ως ένας άλλος 
Τρότσκι . Ένα βήμα πιο πέρα, ο Δρα-
κουμέλ είναι η προσωποποίηση του 
καπιταλισμού  και η Ψιψινέλ αντιπρο-
σωπεύει το καταπιεσμένο προλεταρι-
άτο, αλλά κάτι τέτοιο θυμίζει περισσό-
τερο σενάριο επιστημονικής φαντασί-
ας παρά υφέρποντα πολιτικά σχόλια 
μιας σειράς κινουμένων σχεδίων.

Κατερίνα Κουτσούκη

VS



Ο θάνατος του Φαίδωνα σε κάνει να σκέφτεσαι την 
ζωή. Τις άπειρες ώρες που περνάνε και κατά πόσο 
εσύ τις εκμεταλλεύεσαι. Ξέρω, είναι πεζό και κοινό-
τυπο να το σκέφτεσαι, αλλά όταν έχεις συναντήσει 
την ίδια την ζωή, δεν μπορείς να κάνεις και αλλιώς.
Ο Φαίδων Παπαμιχαήλ γεννήθηκε το 1922 στην 
Θεσσαλονίκη και μέσα στα 87 του χρόνια κατάφερε 
να δει τον κόσμο να αλλάζει και μαζί του να αλλάζει 
και ο παγκόσμιος κινηματογράφος. 
Αθήνα, Γαλλία, Αγγλία, Δεύτερος Παγκόσμιος 
Πόλεμος, αγγλική πολεμική αεροπορία, ελληνικό 
πολεμικό ναυτικό, Αμερική, διακόσμηση, αρχιτε-
κτονική, ταξίδια, τζαζ, Παρίσι, Comédie-Française, 
μαθητεία στον κινηματογράφο, «Ποτέ την Κυρια-
κή», «Φαίδρα», καλλιτεχνική διεύθυνση, «Πρόσω-
πα», «Μια γυναίκα εξομολογείται», «Ο θάνατος ενός 
κινέζου μπούκι», ταινίες, ταινίες, ταινίες, φεστιβάλ, 
φεστιβάλ, φεστιβάλ,...
Ο Φαίδωνας έζησε. Και συνέχιζε να ζει μέχρι την 
Τετάρτη 16 Ιουλίου του 2008. Και γι’ αυτό ακριβώς 
στενοχωριόμαστε. 
Στενοχωριόμαστε πολύ γιατί ο Φαίδωνας ζούσε, 
δεν περίμενε. Δεν ήταν από αυτούς τους «σοφούς» 
μεγάλους, παλαιάς κοπής άντρες που όλο λένε 
ιστορίες για το πόσο σημαντικοί είναι ή πόσους με-
γάλους έχουν γνωρίσει, ούτε σε κάνουν να νιώθεις 
ένα μηδενικό που το μόνο χρήσιμο που μπορείς να 
κάνεις είναι να τους θαυμάζεις. Στα 87 του ακόμα 
παρέμενε ενεργός. Καλλιτεχνικά και κοινωνικά. Νο-
μίζω κανείς από το περιοδικό δεν θα ξεχάσει ποτέ 
το πάρτυ για τα 7 χρόνια μας. Ήρθε και ήταν εκεί. 
Χόρεψε, ήπιε και πέρασε τόσο ωραία όσο και εμείς 
οι 20άρηδες.
Είναι δύσκολο να προβλέψεις τη ζωή και ακόμα 
δύσκολο να προβλέψεις πως ο μεγάλος καλλιτέ-
χνης θα έδινε την τελευταία του συνέντευξη σε ένα 

μικρό ελληνικό φοιτητικό περιοδικό στην Αθήνα 
και που όταν αυτό ιδρύθηκε ο Φαίδων ήταν ήδη 79 
χρονών.
Θέλω να του πω -μέσα από αυτό το κείμενο- ότι τον 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ και ότι τον ΑΓΑΠΑΜΕ και ότι τον 
αντιμετωπίσαμε 
σαν φίλο, όχι σαν έναν απόμακρο παππού. Τον 
ευχαριστούμε που μας άφησε να τον γνωρίσουμε 
και να καταλάβουμε τι είναι η ζωή και τι σημαίνει να 
ζεις. Τον ευχαριστούμε που γέμισε τις σελίδες του 
περιοδικού με την συνέντευξή του, σε έναν αξέ-
χαστο καφέ. Τον ευχαριστούμε που μας έκανε την 
μεγάλη τιμή να μοιραστεί μαζί μας -και για πρώτη 
φορά με όλο τον κόσμο- το επικήδειο κείμενό του 
προς τον φίλο του, Τζον Κασσαβέτη. Τον ευχαρι-
στούμε γιατί έδωσε σημασία στο 
μικρό περιοδικό μας και το αγάπησε.
Προσωπικά, ακόμα μου λείπει ο καφές που έφτια-
χνε και το ζεστό σπίτι του με τους τοίχους γεμάτους 
από σπάνιες φωτογραφίες. Τζον Κασσαβέτης, Τζίνα 
Ρόουλαντς, η ιστορία του αμερικάνικου ανεξάρτη-
του σινεμά. Η ιστορία του σύγχρονου κόσμου. Η 
ιστορία του Φαίδωνα.

Για όλο 
το Καλειδοσκόπιο,
Αλέξανδρος Χαντζής

Υ.Γ. Ξέρω πως ακόμα σου χρωστάω εκείνο το DVD 
και πως ακόμα δεν σε έχω πάρει για καφέ παρά ότι 
το σκέφτομαι από τα Χριστούγεννα και πιο πριν. Δεν 
θα χαθούμε όμως, θα τα λέμε εδώ γύρω. Φιλιά ρε 
Φαίδωνα. 
Γαμώτο.

Married with children 
VS Six Feet Under
Εκ πρώτης όψεως, το πως είναι 
δυνατον να συσχετιστεί η πιο 
κάφρικη τηλεοπτική φάρσα 
της αμερικάνικης τηλεόρασης 
με την πλέον δραματικά ψυ-
χολογική σειρά της τελευταίας 
δεκαετίας στους αμερικάνικους 
δέκτες φαίνεται μάλλον παρά-
λογο. Παρόλαυτα οι Μπάντι του 
πρώιμου νεοσυντηριτισμού του 
γηραιού Μπους και οι Φίσερ της 
post 9/11 neocon Αμερικής επι-
χειρούν με διαφορετικά εκφρα-
στικά μέσα, από τη μια κωμικά 
και από την άλλη δραματουργικά 
(και στις δύο όμως περιπτώσεις 
σαρκαστικά), την αποδόμηση του 
ίδιου προτύπου, της Αγίας αμερι-
κανικής οικογένειας, σημαία της 
πολιτικής εσωστρέφειας της εκά-
στοτε εποχής. Και αν στην πρώτη 
περίπτωση η γελοιοποίηση 
της ισοδυναμούσε με την 
απαθέστατη φιγούρα του 
Άλ Μπάντυ μπροστά στην 
τηλεόραση με το ένα χέρι 
να τα ξύνει και με το άλλο 
να μοιράζει λεφτά, για τον 
Άλαν Μπολ σημαίνει την 
εικόνα του ετοιμοθάνατου 
νεκροθάφτη Νέιθαν Φίσερ 
να πίνει μπάφους πάνω απ’ 
το φέρετρο του πελάτη του, 
συζητώντας με το φάντασμα 
του νεκρού πατέρα του. Κατά 
τη γνώμη μου, σημειώσατε 2... 

Xena VS Sex and the City
Μας πήρε 6 χρόνια για να γνωρί-
σουμε την "πριγκίπησσα του πολέ-
μου" μέσα απ’τα μάτια της Λούσυ 
Λόουλες και άλλα 6 για να επανέλ-
θουμε στην άποψη ότι οι γυναίκες 
είναι κάτι μεταξύ "θέλω να γίνω 
μάνα"-Charlotte speaking, και συ-
ζήτηση-αναζήτηση του χαμένου 
οργασμού της Samantha! Η Ζήνα 
έχει για αρχηγό της τους κρίκους, 
τα πέτσινα ρούχα, τις μπότες και 
οτιδήποτε άλλο μπορεί να ανα-
τρέψει την εικόνα της Κάρυ Μπρά-
ντσω, να περπατά στους δρόμους 
της ΝΥ, προσέχοντας μην βρα-
χούν τα ολοκαίνουργια πανάκριβα 
Manolo Blahnkin! Η θηλυκή έκδο-
ση του Ηρακλή πρεσβεύει το ρητό 
"ο άντρας της ζωής μου είμαι εγώ", 
και στην περίπτωση αυτή, μη σου 
πω και της ζωής της συμμάχου 
Γκαμπριέλα! Και ύστερα ήρθαν 
οι μέλισσες...στα τέλη της ίδιας 

δεκαετίας, τέσσερις γυναίκες 
ψάχνουν το δικό τους άντρα 
στη ζωή τους, κάνουν τακτικά 
μανικιούρ-πεντικιούρ, ερωτεύ-
ονται, μισούν, ζηλεύουν, απο-
δεικνύοντας ότι οι αμαζόνες 
έχουν μείνει κάπου ξεχασμένες 
στην αρχαία Ελλάδα και τα δια-
μάντια... είναι παντοτινά!

X-fi les VS Supernatural
Στα μέσα των 90’s στο FBI δημι-
ουργήθηκε ένα τμήμα με στό-
χο την έρευνα παραφυσικών 
δραστηριοτήτων. Υπεύθυνοι οι 

πράκτορες Fox Mulder και Dana 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Μία μάχη στήθος με στήθος, δύο αντίπαλοι που προσπαθούν να νικήσουν με κάθε 
μέσο... Από τη μία πλευρά Beverly Hills και Baywatch, από την άλλη Lost και Prison 
Break. Θα σημαδευτεί το τέλος των 00’s από τη λήξη μιας ατέρμονης μάχης που μαίνε-
ται επί δύο δεκαετίες και μετρά περί των εκατομμυρίων αθώων θυματών-τηλεθεατών;

’90s Vs ’00s 
Δύο γενιές τηλεθεατών σε σύγκρουση

περίπτωση η γελοιοποίηση 

Υ.Γ. Ξέρω πως ακόμα σου χρωστάω εκείνο το DVD 
και πως ακόμα δεν σε έχω πάρει για καφέ παρά ότι 
το σκέφτομαι από τα Χριστούγεννα και πιο πριν. Δεν 
θα χαθούμε όμως, θα τα λέμε εδώ γύρω. Φιλιά ρε 

Σκέψεις και ένα αντίο για τον φίλο μας 
ΦΑΙΔΩΝΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

*



να είναι είναι εμπνευσμένο θέαμα, που κρατά 
σε εγρήγορση το θεατή, και όχι μια φιλομιλιτα-
ριστική σάχλα.

Beverly Hills 90210 
VS The O.C.
Είναι πασιφανές ότι μπροστά σε διλήμματα 
όπως Κέλι ή Μαρίσα, Ντίλαν ή Ράιαν, Porsche 
ή BMW, δε τίθεται απλά ζήτημα τηλεοπτικού 
ενδιαφέροντος αλλά ζήτημα δύο ολόκληρων 
γενιών ουσών σε σύγκρουση. Είτε είσαι φαν 
των ’90s είτε των ’00s, σίγουρα  γουστάρεις 
να βλέπεις παιδιά, νέα, όμορφα, ερωτευμένα 
(και πάμφτωχα!) να προβληματίζονται για τη 
φιλία, τον έρωτα, τις σπουδές και τα χρήματα 
με φόντο πάντα τα νερά του Ειρηνικού και τις 
ακτές της Καλιφόρνια. Διαφορές σαφώς υπάρ-
χουν κυρίως στο ότι το «  The O.C» είναι λίγο πιο 
προχωρημένο, συμβαδίζοντας με τα δεδομένα 
των ’00s με τρανταχτό παράδειγμα τις ομοφυ-
λοφυλικές τάσεις της κουκλάρας πρωταγωνί-
στριας Μαρίσας. Βέβαια, για πάντα θα ψηφίζω 
δαγκωτό Beverly Hills (ακόμα και αν το έβλεπα 
μονίμως σε επανάληψη) γιατί είναι ο φωτεινός 
σηματοδότης μιας ολόκληρης δεκαετίας και 
θυμίζει νοσταλγικές εποχές ’90s, τότε που το 
“loosing my religion” ήταν φρέσκο hit και συ-

ντρόφευε τα δάκρυα της Μπρέντα μετά 
τον οδυνηρό χωρισμό της με τον Ντίλαν. 
Αχ!

The Nanny VS Ugly Betty
Η μία πληθωρική, εντυπωσιακή με αι-
σθησιακή φωνή…ψάχνει δουλειά. Η 
άλλη έξυπνη, μορφωμένη, καλοσυνά-
τη, άλλα με κακή εξωτερική εμφάνιση 
επίσης άνεργη. Ο λόγος για τις ηρωίδες 
των αμερικανικών ρομαντικών κομεντί 
“The Νanny” και “Ugly Betty”, που γοή-
τευσαν το τηλεοπτικό κοινό. Η νταντά 
(Fran Drescher), έχει μόλις απολυθεί από 
τη δουλειά της, έχει χωρίσει το αγόρι της 
και κάνει τις τελευταίες της πωλήσεις 
καλλυντικών στο Μανχάταν, όταν η τύχη 
τα φέρνει έτσι και προσλαμβάνεται ως 
νταντά από τον  Μάξγουελ Σέφιλντ, διά-
σημο Άγγλο παραγωγό του Μπρόντγου-
εϊ. Ακολουθούν αστείοι μπελάδες με την 
οικογένεια του Σέφιλντ, συμπεριλαμβα-
νομένων του μπάτλερ και της αντίζηλου 
συναδέλφου του.  Στο Ugly Betty, η ηρω-
ίδα (America Ferrara), καταφέρνει μετά 
από πολύ προσπάθεια να προσληφθεί 
σε έναν οίκο μόδας, έχοντας ως προ-
σόν τα πτυχία της και ως τροχοπέδη την 

ομορφιά της. Σταδιακά γίνεται το δεξί χέρι του 
περιζήτητου εργένη προέδρου, τον ερωτεύε-
ται και με λίγη εξωτερική βοήθεια καταφέρνει 
και τον κατακτά. Κοινό happy end και στις δύο 
σειρές: ο γάμος και μια ευτυχισμένη ζωή. 
                                                                                               
Βaywatch VS Lost
Ηλιοκαμμένα κορμιά, μούσκλια που πάλλονται, 
άντρες με το βλέμμα του «είμαι τεκνό και έχω 
σωματάρα» ή του «δεν είμαι τεκνό, δεν έχω 
σωματάρα αλλά έχω μυαλό και μου κόβει», 
ξανθές γυναίκες με προσόντα σε ξανθές παρα-
λίες με προσόντα, νεαρές και νεαροί να ζητάνε 
βοήθεια από τους πρωταγωνιστές οι οποίοι 
τρέχουν και δεν φτάνουν, αγωνία για επιβίω-
ση, γρήγορες κινήσεις, ηλιοβασιλέματα γεμάτα 
αναμνήσεις, άμμος στα δάχτυλα των ποδιών, 
εμπόδια και γρίφοι που θυμίζουν Survivor και 
Ηλία Βαλάση, ουρλιαχτά, φωνές, διαφημίσεις, 
τεράστιες ακροαματικότητες, υποτιτλισμοί σε 
πολλές χώρες του κόσμου. Οι δύο αμερικά-
νικες σειρές, που τους χωρίζει πάνω από μια 
δεκαετία, τελικά δεν διαφέρουν τόσο πολύ 
όσο νομίζουμε. Σαφώς πιο μακροβιότερο, το 
BAYWATCH κατάφερε να μπει στο «Βιβλίο Ρε-
κόρ Guinness», ως η πιο δημοφιλής σειρά όλων 

των εποχών (12 χρόνια και 1.1 εκατομμύρια τη-
λεθεατές). Από την άλλη, το LOST είναι ο ανεπί-
σημος λόγος που σχεδόν κάθε Πέμπτη βράδυ 
που προβάλεται, στους δρόμους της Αμερικής 
δεν κυκλοφορεί ψυχή.

Στην Εντατική VS Nip tuck
Και να πως εξελίσσονται η χειρουργική και οι 
ανθρώπινες σχέσεις μέσα σε μια δεκαετία! In 
other words, από τον αλτρουισμό της «Εντατι-
κής» στον κυνισμό του Nip tuck. Και εκεί που 
τη δεκαετία του ’90 έβλεπες συμπαθητικές 
φιγούρες αγωνιζόμενων γιατρών-λειτουργών 
να παλεύουν πάνω από δύσκολες περιπτώ-
σεις ασθενών (που πάντα αντιμετωπίζονταν 
ως «ιδιαίτερες») , να ιδρώνουν με το δράμα 
του καθημερινού ανθρώπου, να τρέχουν σα 
τον speedy Gonzales και ταυτόχρονα να ζουν 
εξιδανικευμένους έρωτες  (κρυφές ματιές πίσω 
από τις μάσκες κτλ), έρχεται ξάφνου το Nip 
tuck και τα αναθεωρεί όλα. Οι γλυκύτατοι ρο-
μαντικοί Dr Carter και Dr Ross αντικαθίστανται 
από τους υπερφιλόδοξους, «γαμάω και δέρνω 
(εν προκειμένω χειρουργώ)» τυπάδες Τρόι και 
Μακναμάρα. Ωμές σκηνές σπλάτερ ιατρικής 
εναλλάσσονται με ωμές σκηνές σεξ, οι ήρωες 
από ένα σημείο κι έπειτα μπερδεύουν τα…
νυστέρια τους και στο τέλος ο θεατής βραχυ-
κυκλώνει μέσα σε ένα κυκεώνα ομοφυλοφιλί-
ας, ετεροφιλοφιλίας, παιδοφιλίας, δολοφονιών, 
σκευωριών και πάει λέγοντας… 

Έκαναν zapping ανά τις δεκαετίες οι: 
Γιώργος Βλαχοδημήτρης, Πανογιάννης 
Καραντζής, Τατιάνα Κίρχοφ, Ανδριά-
να Κορασίδη, Κατερίνα Κουτσούκη, 
Δάφνη Παπανικολάου, Μαργαρίτα 
Τζαβάρα, Κώστας Φασουλόπουλος, 
Αλέξανδρος Χαντζής                 
   

Skully. Ο Mulder ανοικτός στον κόσμο του πα-
ραφυσικού, «θέλει να πιστέψει» σφραγισμένος 
από την απαγωγή της αδερφής του από UFO. 
Η Skully αντίθετα πιστεύει στον ορθό λόγο και 
στην επιστήμη. Παρά το ετερόκλητο της σύν-
θεσης και τα άνωθεν εμπόδια, θα σκαλίζουν τις 
πιο περίεργες υποθέσεις για 8 χρόνια.
Δέκα χρόνια αργότερα, στα μέσα των '00s δύο 
αδέρφια, ο Sam και ο Dean, ξεκινούν το κυνη-
γητό ενός δαίμονα. Ο εν λόγω δαίμονας σκό-
τωσε τον πατέρα τους που ήταν επίσης κυνη-
γός δαιμόνων. Ο Dean εξασκούσε το σπορ από 
παλιά, ο Sam ανυποψίαστος για το τι συνέβαινε 
στην οικογένεια μπλέχτηκε στην υπόθεση όταν 
ο δαίμονας σκότωσε την φίλη του. Στην πορεία 
λύνουν μια σειρά από υποθέσεις, που σχετίζο-
νται με το υπερφυσικό, μέχρι να εκπληρώσουν 
την αποστολή τους.           

Seventh Heaven VS  Weeds 
Παπάς με άπειρα παιδιά κ άπειρα λεφτά απ’ότι 
φαίνεται, αφού μπορεί και συντηρεί πέρα από 
την πολυμελή οικογένεια του και κάθε κακομοί-
ρη που βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι του καλού 
χριστιανού, προσπαθεί να μεγαλώσει τα παιδιά 
του με όλες τις παλαιολιθικές αξίες και τα ηθικά 
διδάγματα του ευαγγελίου. Κάθε επεισόδιο και 
μάθημα θρησκευτικών. Προπατορικό αμάρτη-
μα, δέκα εντολές κ έτσι. Ου πηδηχτείς πριν το 
γάμο, ου ξενογαμήσεις, ου πιεις μπάφους, ου..στ 
από’ δω. Το σίριαλ αυτό κράτησε 11(!!) χρόνια, 
απ’αυτό και μόνο μπορούμε να καταλάβουμε 
πολλά για το iq των αμερικάνων. Παρακολου-
θώντας το, νιώθεις σαν να προσπαθούν να σου 
κάνουν μιά εντελως αποτυχημένη, ξεπερασμέ-
νη και επικίνδυνη πλύση εγκεφάλου. Αν αυτό 
είναι το αμερικάνικο όνειρο, τότε να το χέσω. 
Από την άλλη καταχρεωμένη χήρα μάνα προ-
σπαθεί να τα βγάλει πέρα και να μεγαλώσει τα 
παιδιά της πουλώντας μαριχουάνα! Η απόλυτη 
αποδόμηση των ηθικών αξιών του παπά! Κομε-
ντί με πολύ γέλιο και σενάριο (όχι μαλακίες της 
αγίας γραφής...). Γουστάρω!…Legalize it!

Walker, Texas Ranger 
VS Prison Break
Οι Ατσάλινες Γροθιές του Chuck Norris στην 
υπηρεσία των Ρεπουμπλικάνων. Ή αλλιώς, το 
πιο αφελές και αναληθοφανές αστυνομικό 
serial των ‘90’s. Σε κάθε επεισόδιο, o Walker 
και ο συνεργάτης του, Trivette, έρχονται αντι-
μέτωποι με εγκληματικό εγκέφαλο που προ-
σπαθεί να κυριεύσει το Texas και ανακρίνουν 
bartender γεμάτο tattoos, τον οποίο φυσικά 
και ξυλοφορτώνουν μετά από λίγο, μαζί με 
όλους τους θαμώνες, που φυσικά γνωρίζουν 
karate. Καφροχαβαλές, τσαμπουκάδες, αφέ-
λεια, τραγική υποκριτική και κηρύγματα υπέρ 
τάξης και ηθικής σε ένα show, καθρέφτη της 
σύγχρονης Ρεπουμπλικανικής Νοοτροπίας: Το 
καλό θα ανθίσει ανά τον κόσμο, με τη βοήθεια 
του θεού, κι αν χρειαστεί, και καμιάς κουμπού-
ρας. Σε ότι αφορά το Prison Break, κάνουμε 
180 μοίρες στροφή. Ο Michael, λαμπρός, αλλά 
φιλήσυχος αρχιτέκτων, φυλακίζεται αυτοβού-
λως. Σκοπός του, να απελευθερώσει το θανα-
τοποινίτη αδερφό του, Lincoln, και να αποκα-
λύψει την πλεκτάνη που κρύβεται πίσω από τη 
φυλάκισή του. Οι υπερβολές, τα clichéés, και η 
άκρατη συνομωσιολογία εμφανίζονται αλλά 
τελικά δεν ενοχλούν, με το τελικό αποτέλεσμα 
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Πείτε μας δυό λόγια για τη νέα σας ταινία
Έχει τίτλο «Ο Μαχαιροβγάλτης». Πραγματεύ-
εται την ελληνική νύχτα. Για μία ακόμα φορά 
προσπαθώ να φωτίσω όλη αυτή τη νεοελ-
ληνική βαρβαρότητα που έχει να κάνει με 

την αποκτήνωση σε κάθε επίπεδο. Η ιστορία 
αναφέρεται σε μια μυστήρια προσωπικότη-
τα επαρχιώτη, αμφιβόλλου ηθικής, τον Νίκο, 
γύρω στα 35, ο οποίος, μετά τον θάνατο του 
πατέρα του, κατεβαίνει στην Αθήνα, στα 
Άνω Λιόσια, μετά από πρόσκληση του θείου 
του για να εργαστεί. Σταδιακά το παλικάρι 
αυτό ξετυλίγει όλες του τις φιλοδοξίες σαν 
ένα άλλο γεράκι, και αρχίζει να επιβουλεύε-
ται τα πάντα σε σχέση με τη ζωή του θείου 
του. Μέχρι που καταλήγει στον φόνο, πάντα 
όντας ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, 
ο καθημερινός νεοέλληνας, που δυνητικά 
είναι έτοιμος να χύσει και αίμα μέσα από τον 
αμοραλισμό μέσα στον οποίο έτσι κι αλλιώς 
κινείται.

Οι ταινίες σας ασκούν σκληρή κριτική στην 
ελληνική πραγματικότητα του σήμερα. 
Ξεκινήσατε με σκοπό να καλυτερεύσετε την 
κοινωνία μέσω της κριτικής σας;
Ο κάθε άνθρωπος ο οποίος μπαίνει μέσα 
στη μεγάλη μάχη που λέγεται δημιουργία 
του έργου τέχνης, πιστεύω ότι, πέρα από το 
ότι θέλει να επικοινωνήσει, εκδηλώνει και 
μια πράξη αγάπης προς τον κόσμο. Μέσα σε 
όλη αυτή τη χειρονομία μπαίνει η έννοια της 
κριτικής προς τα κακώς κείμενα. Να δούμε 
ποιοί είμαστε, να δούμε το πρόσωπό μας το 
λερωμένο, μπας και γίνουμε καλύτεροι. Από 
‘κει και πέρα, μια πιο εμφανής κριτική πάνω 
στα πράγματα έχει να κάνει με το τί ιδεολο-
γική και πολιτική στάση έχεις. Έτσι κι αλλιώς 
όλα είναι πολιτικά. Αυτό δεν το γλιτώνεις, 
από τη στιγμή που λες μια ιστορία και 
αναπαριστάνεις τον κόσμο με μια ορισμένη 
ματιά, παίρνεις μια θέση.

Όσον αφορά το βρίσιμο στις ταινίες, που 
αποβλέπατε με τη χρήση όλων αυτών των 
εκφράσεων; Να προκαλέσετε, ίσως;

Όχι, δεν νομίζω. Αν ήταν έτσι, θα ήταν κά-
πως φορετό όλο αυτό. Θα ήταν σαν ένα ξένο 
σώμα μέσα στην ταινία, ούτως ώστε να είναι 
εκεί μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει την 
πρόκληση και την προβοκάτσια. Πιστεύω ότι 

οι ταινίες μου είναι ρεαλιστικές σε απόλυτο 
βαθμό. Έτσι θα ήταν στην πραγματική ζωή, 
αν όχι και χειρότερα. Αν υπάρχει κάποιος 
να μου πει ότι δεν είναι έτσι, μάλλον δεν 
ξέρει τί του γίνεται. Πιστεύω ότι σε αυτά 
που περιγράφω στο πλαίσιο και με τους 
ανθρώπους που τα περιγράφω, αναπόφευ-
κτα οι ήρωες θα μιλούσαν έτσι. Στην Ελλάδα, 
είτε στο επίπεδο του μυθιστορήματος, είτε 
του σινεμά, είμαστε βαθιά νυχτωμένοι σε 
σχέση με την αναπαράσταση του κόσμου 
γύρω μας. Η σημερινή εποχή αυτή είναι. Να 
την εξωραΐσουμε; Να πούμε ψέματα; Αν οι 
συμπατριώτες μας έχουν ταμπού σε σχέση 
με την ελληνική γλώσσα είναι δικό τους 
πρόβλημα. Η γλώσσα είναι ένα ζωντανό 
πράγμα. Δεν είναι η γλώσσα βρώμικη αλλά 
αυτός που τη χρησιμοποιεί. Η γλώσσα είναι 
αυτή που είναι.

Πώς υποδέχεται συνήθως το κοινό τις ταινί-
ες σας; Κάποια ακραία αντίδραση;
Την πρώτη φορά πάντα όταν ανοίγω μια 
ταινία, το κοινό είναι αμήχανο, παγωμένο. 
Από εκεί και πέρα, διαμορφώνονται δύο 
τάσεις. Αυτοί που λατρεύουν τις ταινίες μου, 
τις καταλαβαίνουν, πιάνουν το υποχθόνιο 
χιούμορ, τις βλέπουν και τις ξαναβλέπουν. 
Και οι άλλοι που απλά σηκώνονται και 
φεύγουν. Δεν αντέχουν να πάνε πιο κάτω 
από το δέκατο λεπτό. Το πιο ακραίο που 
έχει τύχει είναι σε μια προβολή στον Δήμο 
Ηλιούπολης, το καλοκαίρι. Έσκασαν πολλοί 
φοιτητές απ’ όλη την Αθήνα που ξέρανε τι 
θα δούνε, αλλά και πολύς κόσμος από τη 
γειτονιά, ο οποίος ήρθε μέσα στην καλή 
χαρά να δει θερινό σινεμαδάκι, ελληνική 
ταινιούλα. Στο διάλειμμα έγινε της πουτά-
νας. Αρχίσαν να φωνάζουν. «Τί ‘ναι αυτά, δεν 
ντρέπεστε, θα σας καταγγείλουμε, σινεμά 
είναι αυτό, ταινίες είναι αυτές». Πήγε να γίνει 

φάση. Σηκωθήκαν κάτι παιδιά και τους είπαν 
«Άντε ξου, φύγετε από ‘δω πέρα. Αν δεν σας 
αρέσει, άντε γαμηθείτε».

Τί σκεφτόσασταν εκείνες τις στιγμές;

Ένιωσα περήφανος γι’ αυτά τα παιδιά που 
υπερασπιστήκαν το έργο μου στα ίσα. Είναι 
εκεί που νομίζεις ότι όλα έχουν τελειώ-
σει, ότι η νεολαία είναι τελείως λάσπη και 
τελείως στο πουθενά, αποβλακωμένη, 
και βλέπεις ότι τα παιδιά τους βάλανε στη 
θέση τους. Ήταν πολύ δυνατό συναίσθημα. 
Σημαίνει ότι ακόμα υπάρχει ένας κόσμος ο 
οποίος διεκδικεί τη θέση του μέσα σε όλον 
αυτόν τον πολτό, σαν κάτι διαφορετικό και 
εναλλακτικό. Δηλαδή, «αν δεν σας αρέσει, 
αντί να κανιβαλίσετε, σηκωθήτε και φύγετε. 
Αφήστε εμάς να δούμε την ταινία που τη 
γουστάρουμε».

Πώς σας φάνηκε η θεατρική και κάπως πιο 
ευαίσθητη μεταφορά του «Σπιρτόκουτου»; 
Πιστεύετε ότι άλλαζε καθόλου το μήνυμα;
Μου άρεσε. Άλλαζε η φόρμα, όχι το μήνυμα. 
Ήταν μια άλλη προσέγγιση, πιο συναισθημα-
τική. Και μόνο το ότι τόλμησε ένας θίασος να 
πάρει αυτό το έργο και να το ανεβάσει στο 
σανίδι, ήθελε από μόνο του θάρρος. Ήταν 
ένα εγχείρημα σοβαρό και καθόλου εύκολο. 
Την καταχάρηκα την παράσταση, δεν είμαι 
από αυτούς που πιστεύουν ότι κάνεις κάτι 
και πρέπει να το προφυλάσσεις σαν να είναι 
το ιερό σου δισκοπότηρο. Γούσταρα που 
δεν πήγε να αντιγράψει την ταινία ο σκηνο-
θέτης, ούτε οι ηθοποιοί πήγαν να αντιγρά-
ψουν τους ρόλους των κινηματογραφικών 
ηθοποιών.

Κατά πόσο επηρεάζεστε από τη ζωή σας; 
Μέσα στις ταινίες σας βάζετε κομμάτια του 
εαυτού σας;
Στοιχεία της προσωπικότητάς μου βάζω. 
Στοιχεία της ζωής μου, όμως, δε βάζω. Οι 
ταινίες μου δεν είναι καθόλου αυτοβιογρα-
φικές. Υπάρχει η δική μου η ψυχή, η δική 
μου η μούρλα, η δική μου η βίδα μέσα στις 

Μια Παρασκευή απόγευμα μπήκαμε στο στούντιο 
παραγωγής του Γιάννη Οικονομίδη, του ελληνο-

κύπριου σκηνοθέτη που τόσο έχει προκαλέσει με τις ταινίες του το ελληνικό κοινό. Το 
«Σπιρτόκουτο» και «Η Ψυχή στο Στόμα» ήταν δύο χαστούκια στον νεοέλληνα μικροαστό 
και την νοοτροπία του. Σήμερα, ο κύριος Οικονομίδης μας μιλάει για την νέα του ταινία, 
για τον Έλληνα, για τις αντιδράσεις στο έργο του, για τη χρηματοδότηση των ταινιών και 
για την τηλεόραση.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ταινίες. Τώρα ποια ψυχή, ποια γωνία, ποιο 
ακριβώς πηγάδι, δεν ξέρω. Δεν αυτοψυχα-
ναλύομαι. Κάνω σινεμά. Ταινίες.

Έχετε να αναφέρετε κάποια επιρροή από 
την τέχνη;
Γενικά, η τέχνη που είναι προς τη μινόρε 
πλευρά, προς το σκοτάδι. Όλοι αυτοί που 
έχουν αναμετρηθεί με τη σκοτεινή πλευ-
ρά του κόσμου και του ανθρώπου. Απ’τα 
μεγαθήρια, Ντοστογιέφσκι και Σαίξπηρ, 
μέχρι πιο πρόσφατους, Τζέημς Τζόυς. Ακόμα, 
τους Ιταλούς νεορεαλιστές του σινεμά. Όχι η 
κωμική ή η ηθογραφία. Το δράμα με συγκι-
νούσε πάντα.

Να ρωτήσουμε και για τη χρηματοδότηση 
από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. 
Όταν δεν είναι αυτή που περιμένετε, περιο-
ρίζει καθόλου τη δημιουργία;
Αυτό είναι αυτονόητο. Το σινεμά είναι ένας 
μόχθος όχι μόνο δημιουργικός, καλλιτεχνι-
κός αλλά και ένας αγώνας με την εμπορική 
διάσταση του πράγματος, δυστυχώς. Θέλεις 
λεφτά για να κάνεις σινεμά. Είναι ένα χτικιό 
όλο αυτό το πράγμα το οποίο δε μπορείς να 
μην το λαμβάνεις υπόψη σου. Προσωπικά το 
βιώνεις στο πετσί σου, αλλά καθορίζει και τη 
δουλειά σου.

Μπορεί να έχετε ξεκινήσει αλλιώς αλλά 
στην πορεία εάν δεν υπάρχουν λεφτά να 
αλλάξει ακόμα και η ιδέα;
Η ιδέα όχι. Αλλάζει η φόρμα, που είναι πολύ 
μεγάλη υπόθεση γιατί αυτή είναι η τέχνη 
σου. Με τη φόρμα παλεύεις, σαν ένα γλυπτό. 
Εκεί που πας να κάνεις ένα γλυπτό «Α», ξαφ-
νικά κάνεις ένα «Γ», ακριβώς γιατί τα μέσα 
και τα υλικά στην πορεία αλλάζουν. Εκεί 
θέλει μαγκιά, τύχη και γνώση για να τη βγάλεις 
καθαρή και να μην πέσει το καράβι σε ξέρα.

Θα κάνατε σίριαλ στην τηλεόραση;
Χωρίς να θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες… 
όχι!  Σ’ αυτό υπήρξα πολύ ξεκάθαρος από 
νωρίς, που είχα την ευκαιρία να κάνω δια-
φήμιση. Άμα κάνεις, γίνεσαι κάποιος άλλος, 
μεταλλάσσεσαι. Ξεκάθαρα, απόλυτα και κά-
θετα. Για μένα όλο αυτό το κομμάτι είναι μια 
χαβούζα κι όλους αυτούς τους θεωρώ ότι 
είναι απέναντι μου. Ιδεολογικά και αισθητικά 
εχθροί μου. Ασελγούν πάνω σε ό,τι αγαπώ, 
που είναι οι ιστορίες, η δραματουργία, η 
εικόνα, το σινεμά. Αυτοί οι μπαγάσηδες 
έχουν αποβλακώσει όλο τον κόσμο και 
πέρα από τη φτήνια και τη χυδαιότητα όλου 
αυτού του πράγματος, είναι και η παραγωγή 
βλακείας με τους τόνους. Αυτό με τα χρόνια 
επηρεάζει τον κόσμο, δεν το καταλαβαίνεις. 
Σαν ένας ιός που μπαίνει μέσα σου. Σαν ένας 
καρκίνος.

Κι εκεί που νομίζαμε πως έτσι εύκολα θα 
γλιτώναμε απ’ τα μαχαίρια, ο σκηνοθέτης 
μας συστήνει στον πρωταγωνιστή της νέα 
του ταινίας, στον ίδιο τον «Μαχαιροβγάλ-
τη». Αρπάξαμε λοιπόν την ευκαιρία και του 
θέσαμε κι εκείνου κάποιες ερωτήσεις για την 
ταινία.

Θα έχει πολύ βρισίδι;
Βρισίδι θα έχει αλλά δεν θα είναι όπως οι 
δύο προηγούμενες. Nομίζω ότι θα έχει λίγο 
πιο πρόστυχα μπινελίκια.

Είναι εύκολο να βρίζεις έτσι;
Αν δεν βρίζεις εσύ έτσι, δεν είναι τόσο 
εύκολο. Όλοι μπορούμε να το πούμε, αλλά 
όταν φτάνει η στιγμή να το πεις... προσωπικά 

έρχομαι σε δύσκολη θέση. Στην προσωπική 
μου ζωή βρίζω, αλλά δεν βρίσω ΑΥΤΑ που 
βρίζω μέσα στην ταινία. Και πιο πολύ τα 
πρόστυχα.

Είναι μια ταινία που εύκολα κάποιος θα 
ταυτιστεί με κάποιον από τους ήρωες;
Δεν νομίζω ότι είναι ήρωες να ταυτιστείς 
μαζί τους. Είναι λίγο λούμπεν. Είναι μικρο-
αστοί για μένα. Με ό,τι κουβαλάει ένας 
μικροαστός. Με τα κόμπλεξ του, με τις 
ανασφάλειές του... αλλά υπάρχουν.

Ουσιαστικά η ταινία θέλει να μπει στο μάτι 
όλων αυτών. Πιστεύετε πως αυτοί θα πάνε 
να δουν την ταινία;
Δεν νομίζω. Θα τη δουν πιο ψαγμένα άτομα. 
Αυτοί οι συγκεκριμένοι δεν νομίζω ότι θα 
πάνε ποτέ. Ακόμα κι αν τη δουν στην τηλε-
όραση, θα πούνε «εγώ δεν είμαι έτσι.». Είναι 
πολύ δύσκολο να το παραδεχτείς. Βέβαια θα 
δουν τους χαρακτήρες τους μέσα, αλλά δεν 
νομίζω ποτέ να παραδεχτούν ότι είναι έτσι.

Η συνεργασία σας με τον Οικονομίδη πώς 
προέκυψε;
Με είχε δει στο θέατρο « Επί Κολωνώ» 
στο «Penalty». Παίζω και τώρα στο « Επί 
Κολωνώ» στο «Penetrator». Αυτή η ομάδα 
λειτουργεί απόλυτα ρεαλιστικά, γι’αυτό και 
άρεσε και στον Οικονομίδη. Δε παίζουμε, 
μιλάμε. 

Ευχαριστούμε πολύ!
Με την ψυχή στο στόμα και με καράβι ένα 
σπιρτόκουτο, ξεκίνησε το ταξίδι για τη γη 
του μαχαιροβγάλτη, http://maxairovgaltis.
wordpress.com.

Έβγαλαν τα μαχαίρια οι: 
Κατερίνα Κουτσούκη, Κατερίνα Σκρουμπέλου

ΣΤΑΘΗΣ 
ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΣ

Στάθης Σταμουλακάτος, Γιάννης Οικονομίδης, Κωνσταντίνος Σειραδάκης



24  Εικαστικά 25

ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ Η χαρακτική (ξυλογραφία, χαλκο-
γραφία, λιθογραφία) ως ένας δημοκρατικός τρόπος καλλιτε-
χνικής έκφρασης, καθώς μας δίνει πολλά γνήσια αντίτυπα του 
ίδιου έργου, βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά από την ζωγρα-
φική. Ο χαράκτης δεν είναι μόνο ζωγράφος, αλλά και άριστος 
τεχνίτης. Το έργο του συνιστά το αποτέλεσμα της συνεργασίας 
έμπνευσης και υλικού. Η ουσία ίσως της χαρακτικής συνοψίζε-
ται στα ακόλουθα λόγια του Π. Πρεβελάκη: «Η αισθητική της 
λιτότητας μέσα στην τέχνη της χαρακτικής, ο περιορισμός των 
διαστάσεων του έργου της , η εμμονή στα δικά της μέσα, η 

κλίση της προς τις καθαρές μορφές καθιστούν το χαρακτικό 
είδος κλασικό». 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ελληνική χαρακτι-
κή αρχικά ταυτιζόταν με την εικονογράφηση βιβλίων. Ο διε-
θνούς φήμης Δ. Γαλάνης, ο οποίος υπήρξε  από τους πρώτους 
Ευρωπαίους που δημιούργησαν κυβιστικά χαρακτικά, έκανε 
πραγματικότητα την χαρακτική στην Ελλάδα την δεκαετία του 
’20. Μέχρι το 1935 η χαρακτική είχε πλέον αυτονομηθεί. Αργό-
τερα, ο Γ. Κεφαλληνός δημιούργησε την πρώτη γενιά Ελλήνων 
χαρακτών (Κατράκη, Τάσσος κ.ά.) Ακολούθησαν μεγάλοι δά-
σκαλοι, όπως ο Γραμματόπουλος και ο Εξαρχόπουλος μεταξύ 
άλλων, ενώ την ελληνική χαρακτική οδήγησαν μέχρι το σήμε-
ρα σύγχρονοι χαράκτες σαν τους Φασιανό, Βαρλάμο, Γκαλτέ-
μη, Δασκαλάκη, Δρούγκα και Ζούνη.
Μαρία Κουτσανδρέα

«Η ΣΚΙΑ» ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΛΑΣΑΚΗΣ,1969 (ΛΙΝΟΛΑΙΟ) 
Η εικόνα ενός τέλους ή μιας καινούριας αρχής; Δοσμένη με απλές 
γραμμές που πολύ πετυχημένα συνθέτουν ένα βαρύτατο τοπίο από 
ξερά δέντρα, απειλητικό ουρανό και μελαγχολία, η σκηνή ενός αν-
θρώπου που φεύγει από μέρος έρημο και καταθλιπτικό με τη σκιά 
του να φαίνεται σα φορτίο πάνω του, δίνει την αίσθηση ότι σηκώνου-
με το βάρος του παρελθόντος, της επιλογής, των περιστάσεων, κάθε 
φορά που κάνουμε μια αλλαγή. Όμως όσο εύγλωττα κι αν αποτυπώ-
νει την αποχώρηση της μορφής ο Παύλος Βαλασάκης, το έργο του 
δεν αποκαλύπτει το μέλλον. Δεν βλέπουμε αν η μορφή γνωρίζει τον 
προορισμό της, δεν ξέρουμε αν κατευθύνεται κάπου συγκεκριμένα. 
Ο μοναχικός δρόμος με την χαραγμένη πάνω του σκιά δεν εστιάζει 
στον προορισμό, αλλά συμβολίζει τη δυνατότητα και τις ευθύνες 
μιας διαδρομής
Αφροδίτη Φράγκου

Ουρανός και 
γη. Μια σκεπή 
ανοιχτή. Δυο 
φεγγάρια. Το 
ένα ολόγιομο 
και το άλλο 
μισό. Το δυνατό 
φως της πανσέ-
ληνου διαχέεται 
«ως τα κάτω». 
Ως το επίπεδο 
της γης. Όμως, 
όσο έντονο κι αν 

είναι το φως, δεν 
υπάρχει δρόμος 
να το φτάσεις. Η 
γνώση; Η αλή-

θεια; Η αγάπη; Απέναντι η ημισέληνος. Το λιγο-
στό φως της μπορεί κάποιος να το αγγίξει. Το 
λιγοστό φως. Μέρος της γνώσης του κόσμου; 
Κομμάτι αυτογνωσίας; Πλευρά της αλήθειας; 
Ελπίδα αγάπης; Ο δρόμος είναι εκεί, μακρύς, 
απότομος, μοναχικός. Η σκάλα παλιά και ριζω-
μένη στα έγκατα της γης. Πού αρχίζει και πού 
τελειώνει η αναζήτηση; Οι λιτές γραμμές του 
Γιάννη Γουρζή επιδέχονται πολλές ερμηνείες. Η 
αινιγματικότητα, η διττότητα και η πολυσημία 
του χαρακτικού αυτού συμβάλλουν σε ένα 
εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα.  
Σοφία Λεβαντή - Σοφία-Μαρία Παλόγλου

ΧΑΡΑΖΟΝΤΑΣ 
ΔΡΟΜΟΥΣ

Ο Artaud, ρηξικέλευθο πνεύμα 
για την εποχή του, έρχεται στις 
αρχές του προηγούμενου αιώνα, 
να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά 
της θεατρικής σκέψης, τονίζοντας 
τη σημασία που έχει ο θεατής να 
είναι ενεργό μέλος μιας παρά-
στασης. Για το Γάλλο συγγραφέα, 
το θέατρο με τα δεδομένα της 
εποχής είχε βαλτώσει, είχε φτάσει 
σε τέτοιο σημείο που έπρεπε να 
επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος 
του ως μέσω παιδευτικής αξίας 
και η ύπαρξη του κοινού, ως ένα 
αναπόσπαστο μέρος μιας παρά-
στασης κι όχι ως απλός όχλος που 
παρακολουθεί ένα δρώμενο. Έτσι, 
ο Artaud δημιουργεί το «Θέατρο 
της Σκληρότητας», ένα πραγμα-
τικά πρωτοποριακό θέατρο όχι 
μόνο για την εποχή του, αλλά 
ακόμα και σήμερα. 
Σύμφωνα με το Γάλλο συγγραφέα 
το θέατρο θα πρέπει να είναι 

ένα ρεαλιστικό μέσο και όσα συμβαίνουν πάνω στη σκηνή, 
δεν πρέπει να διαχωρίζονται απ’ την πραγματικότητα και την 
καθημερινή ζωή, αλλά να είναι όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται. Για 

τον Artaud η ουσία του θεάτρου δε βρίσκεται στη σκηνική 
ασφάλεια που προσφέρει το θέατρο. Ο διαχωρισμός πως το 
δρώμενο συμβαίνει πάνω στη σκηνή και πως ο θεατής γνωρίζει 
εξαρχής ότι είναι «ασφαλής» στη θέση του, καθισμένος απλά 
και παρακολουθώντας μια παράσταση είναι κάτι που πρέπει να 
ανατραπεί. Η σιγουριά αυτή, λέει ο Artaud, δεν πρέπει να είναι 
καθόλου δεδομένη στους θεατές. Το κοινό θα πρέπει να αι-
σθάνεται περισσότερο εκτεθιμένο όταν βρίσκεται στο θέατρο, 
παρά προστατευόμενο, γι’ αυτό και εκείνος συνήθιζε μέσα απ’ 
τη ρεαλιστικότητα και βιαιότητα με την οποία ήθελε να προσεγ-
γίσει τα έργα του, να προβάλει σκηνές που προκαλούσαν τρόμο 
και φρίκη. Κατά αυτόν τον τρόπο, το κοινό γινόταν, επί της 
ούσιας, ο πρωταγωνιστής των δρώμενων, εφόσον βρισκόταν 
«στο επίκεντρο» και συμμετείχε ενεργά.
Με το βιβλίο του «Το θέατρο και το είδωλό του» και μέσω του 
νέου «Θεάτρου της Σκληρότητας» που προτείνει ο Artaud, 
προσπαθεί ουσιαστικά να αποκαταστήσει το χαμένο πάθος, 
που είχε αρχίσει να ξεθωριάζει εκείνη την εποχή. Η σκληρότητα 
στην οποία αναφέρεται,προσδιορίζει τη σκληρότητα εκείνη με 
την οποία ο ηθοποιός θα πρέπει να αποτινάξει ολοκληρωτικά 
την αξία της μάσκας και να παρουσιάσει στο κοινό μια αλήθεια, 
ακόμα κι αν αυτή είναι τόσο ακραία που κανείς δε θέλει να δει. 
Είναι άραγε τα φαινόμενα της φετινής Επιδαύρου μια εξέλιξη 
της θεωρίας του Γάλλου συγγραφέα, μια αντίδραση προς μια 
βαλτωμένη κατάσταση ή απλώς μια πράξη αγένειας και μη 
σεβασμού σε έναν ιερό χώρο, όπως η Επίδαυρος; 

Φεστιβάλ Επιδαύρου – Μια αναδρομή
Αλήθεια πόσα πράγματα μας χωρίζουν τελικά απ’ το 1984; Είναι άραγε μεγά-

λες οι διαφορές και οι αντιδράσεις 24 χρόνια μετά; Το 1984 ξεκίνησε, ουσια-

στικά, το πρώτο φαινόμενο «συμμετοχής» του κοινου στα θεατρικά δρώμενα. 

Η, τότε, Αντιγόνη του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Γιώργου Ρεμούνδου προκαλεί 

τις πρώτες αντιδράσεις στο κοινό. Την ίδια χρονιά η παράσταση «Άλκηστις» 

του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά, στιγματίζεται απ΄την απο-

χώρηση της Άννας Σινοδινού. Μερικά χρόνια αργότερα έρχονται τρεις νέες 

παραστάσεις, η «Μήδεια» του Ρώσου Βασίλιεφ, οι «Οιδίποδες» της Πατεράκη 

και οι «Βατρα-Χ» του Λιγνάδη, για να μας γυρίσουν στην Αρχαία Αθήνα των 

έντονων αντιδράσεων, όπου το κοινό δε δίσταζε να εκφράσει απροκάλυπτα 

και να στιγματίσει έτσι μια θεατρική παράσταση. Η, κατά μερικούς, αφύπνιση 

της συνείδησης του κοινού ή η αγένεια, κατά άλλους, απόρροια της απαί-

δευτης νεοελληνικής κοινωνίας είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει έντονα, 

ειδήμονες και μη, αιώνες πριν. 

Επίδαυρος σαν λαϊκό πάλκο. Η Μήδεια σε τσακίρ κέφι και οι θεατές 
έξαλλοι. Ο Οιδίποδας να θυμίζει ρεμπέτικο με Νταλάρα και Κιμού-
λη στα μικρόφωνα κι ένα κοινό στον πάγο. Ο Κρέοντας με αλυσίδες 

και ο Εξάγγελος να ανάβει τσιγάρο. Κι ακόμα ο Ρωμαίος εξωγήινος και το δηλητήριο παρμένο από πλοκάμι (!) αρειανού. Ή η 
Οφηλία σε σεξουαλικό παραλήρημα, γυμνή σε μια σκηνή που θυμίζει hard porn. Τι κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις ο απροετοί-
μαστος θεατής; Φταίει αυτός που είναι απροετοίμαστος ή μήπως η εκάστοτε διαφήμιση που δεν τον προειδοποίησε για το 
τι ακριβώς πάει να δει; Και πέρα από αυτό πρέπει να αντιδράσει ή όχι; Μια έντονη αποδοκιμασία σίγουρα θα επηρεάσει τους 
συντελεστές-ηθοποιούς, που πιθανώς ελάχιστο μερίδιο έχουν στην ευθύνη. Μήπως η καλύτερη τακτική είναι να κρατήσει τα 
σχόλια του για το τέλος; Να αντιμετωπίσει το όλο θέμα με νηφαλιότητα και να το αποδεχτεί ως άποψη; Από την άλλη όμως αν 
διαφωνεί με την άποψη αυτή; Απλώς ρωτάω, μόνο οι σκηνοθέτες έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση; Οι θεατές όχι; 

Κάνε μου λιγάκι ΟΥ!! 

Antonin Artaud και το «Θέατρο της Σκληρότητας»

«ΩΣ ΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩ» 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΥΡΖΗΣ, 2001 
(ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ)

Τα χαρακτικά προέρχονται από την ιδιωτική συλλογή του συλλέκτη Θ. Χατζησάββα
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Τζον Μίλτον
Μονήρης ,παρεξηγημένος, καταθλιπτικός, μα-
έστρος του λόγου και μουσικός του στίχου, 
ο Μίλτον στην παγιωμένη αντίληψη έρχεται 
δεύτερος μετά τον Σαίξπηρ ανάμεσα στους 
Άγγλους ποιητές. Βουτηγμένος στο σκοτάδι με-
ταφορικά και κυριολεκτικά (τυφλώθηκε στα 43 
του χρόνια), ομηρική φιγούρα και παράλληλα 
γνήσιος αναγεννησιακός, γράφει στα 1664 τον 
«Χαμένο Παράδεισο», ένα από τα πιο επιβλη-
τικά δείγματα «υψηλού ύφους» της παγκόσμι-
ας λογοτεχνίας. Εξιστορώντας την ιστορία της 
έκπτωσης του Σατανά, προσπάθησε  να «δι-
καιολογήσει τη στάση του Θεού προς τον άν-
θρωπο». Το προαιώνιο δίλημμα, η ενσάρκωση 
της αντίθεσης του φωτός, ο «διαβάλλων» που 
μετατρέπει τις πιο ιερές προθέσεις σε επικίνδυ-
νες παγίδες πτώσης, είναι τα μοτίβα ενός έργου 
που ξεκινά με βιβλική αφετηρία και στο τέλος 
χειραφετείται εντελώς από αυτή. Η εικονοποιία 
του ένα εφιαλτικά χαοτικό πλάνο: φλεγόμενες  
λίμνες , νήπια που κραυγάζουν, αίμα , άβυσσος, 
το «σκοτεινό υλικό»… 
Το φως πνίγεται όταν ο Σατανάς αναφωνεί: 
«Πόσο μισώ τις ακτίνες σου ήλιε, σου λέω πώς 
ήμουν πριν μου θυμίζουν…»

Γουίλιαμ Μπλέικ 
Ο Γουίλιαμ Μπλέικ υπήρξε ένα βαθιά θρησκευ-
όμενο παιδί, συγγραφική ιδιοφυία, που έβλεπε 
προφήτες και αγγέλους μέσα στις φυλλωσιές 
των δέντρων! Τα «Τραγούδια της Αθωότητας 
και της Εμπειρίας: παρουσιάζοντας τα δύο αντί-
θετα στάδια της ανθρώπινης ψυχής» εξηγούν 
την ανάγκη να γνωρίσει κανείς τα αντίθετα για 
να γνωρίσει την ζωή. Τα ποιήματα παρουσιάζο-
νται σε ζευγάρια. Το ένα είναι παιδικό, φωτεινό, 
αγνό. Το άλλο σκοτεινό, μυστηριώδες, άγριο. 
Στις «Παροιμίες της Κολάσεως» υποστηρίζει 
την ιδέα ότι «χωρίς αντίθετα δεν υπάρχει πρό-
οδος» με αφορισμούς. Μια σκοτεινή αίσθηση 
χαρακτηρίζει το έργο του. Μιλά για καταστρο-
φή, σκοτάδι, μυστήριο, δείχνοντας την μαύρη 
πλευρά των πραγμάτων, «όπου ο ήλιος δεν 
φωτίζει, όπου η βροχή πέφτει, όπου τα μωρά 

τα ταΐζει ένα κρύο, πονηρό χέρι». Όταν 
μιλά για αθωότητα, το φως σε τρομά-
ζει. Η υπερβολική αγνότητα σε κάνει να 
αναρωτιέσαι, γιατί όλα είναι τόσο φω-
τεινά σε έναν κόσμο που κρύβει πολύ 
σκοτάδι. Φοβάσαι ότι κάτι παραφυλάει, 
κάτι σκοτεινό και άγριο.

Ναθάνιελ Χώθορν 
Σάλεμ.1804. Ημέρα της Ανεξαρτησί-
ας. Ημέρα γέννησης του Nathaniel 
Hawthorne. Κάποιος πρόγονός του 
υπήρξε δικαστής στις δίκες μαγισσών 
έναν αιώνα πριν. Μέσα σε αυτό το 
Πουριτανικό περιβάλλον, ο Hawthorne 
ήρθε σε επαφή με τη διάκριση καλού-
κακού, διάβασε Milton και γοητεύθηκε 
από την απεικόνιση του Σατανά στο 
Paradise Lost. Επιδίωξε λοιπόν στα 
έργα του να ερευνήσει την ύπαρξη του 
κακού στην ανθρώπινη ψυχή, αναδει-
κνύοντας χαρακτήρες όπως ο Professor 
Westervelt (The Blithdale Romance) 
και χαρακτήρες που βυθίζονται στην 
αμαρτία όπως η Hester Pryne και ο 
εραστής της (The Scarlet Letter). Στην 
αναζήτησή του διαπιστώνει πως το 
άλικο γράμμα στο στήθος της Hester 
δεν συμβολίζει απλώς την αμαρτία της 
παρά τη δυνατότητα να κατακτήσει την σοφία 
μέσω αυτής. Το σκοτάδι αποκτά ισχύ στο έργο 
του Hawthorne, γιατί αποτελεί τον δρόμο για 
το φως.     
 
Έντγκαρ Άλαν Πόε 
Γράφοντας από νέος διηγήματα αποκλειστικά 
για βιοποριστικούς λόγους, σκαλίζει με τον 
πλέον έντεχνο τρόπο τα πιο δυσώδη χωράφια 
της ανθρώπινης ψυχής, μπαίνοντας όλο και 
πιο βαθιά στο σκοτάδι της που τον κατατρώει. 
Στο χαρτί διαβάζουμε τους ενδόμυχους φό-
βους της βασανισμένης του ψυχής: ο θάνατος 
αποτελεί κυρίαρχη έμμονη ιδέα που αγγίζει  τα 
όρια της νεύρωσης, η νεκρανάσταση, η πρόω-
ρη ταφή, ο θρήνος, η αποσύνθεση. 

Σε αυτές τις καταστάσεις συχνά εμπλέκεται η 
γυναίκα, που συμβολίζει τη μάνα, τη σύντρο-
φο, την αδερφή,την ξαδέλφη, ή και όλες μαζί, 
περιγραφόμενη μοναδικά με αιθέριες λέξεις 
ως πλάσμα θεϊκό, μέχρι να συντριβεί από την 
μονομανία  του ήρωα…  του ίδιου του ποιητή. 
Οι πράξεις του ανθρώπου του Πόε υπαγορεύ-
ονται από έναν πρωτόγονο αυθορμητισμό, τη 
διαστροφή, που τον σπρώχνει ουσιαστικά στο 
βάραθρο του «λάθους», καθιστώντας τον  έρ-
μαιο της συνείδησης.

Στο σκοτάδι του ρομαντισμού βυθίστηκαν: Αν-
δριάνα Κορασίδη, Κατερίνα Σκρουμπέλου, Σο-
φία-Μαρία Παλόγλου, Χρήστος Γκέζος, Ελένη 
Ξενικάκη 
Σκίτσο: Ανδριάνα Κορασίδη  

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ

Καπετάν 
Μήτσος 
Αυγουστής 
Από το Σουέλ* 
της Ιωάννας 
Καρυστιάνη

 
Ο Μήτσος Αυγου-
στής, 75 χρονών, 

καπετάνιος του θρυλικού ATHOS 3, μετράει 
ήδη 12 χρόνια μακριά από τη στεριά. Σπίτι 
του είναι το πλοίο, οικογένειά του το πλήρω-
μα. Η γυναίκα του, δύο κόρες, ένας γιος, μια 
εγγόνα και μια ξεχασμένη αγαπητικιά, είναι ο 
απολογισμός μιας ζωής που δεν έζησε, παρά 
μόνο από απόσταση. Ένα βρώμικο παρα-
σκήνιο για την αποπομπή του ξεσπά. Ωστό-
σο αυτός μένει ακλόνητος, αφοσιωμένος 
στους συνεργάτες του, άριστος επαγγελμα-
τίας και ιδιαίτερος άνθρωπος δεν κατεβαίνει 
πλέον στα λιμάνια, δεν περιποιείται όπως 
παλιά τον εαυτό του, δεν θυμάται την οικογέ-
νειά του –παρά μόνο στα οικονομικά για να 
τους βοηθήσει. Φαίνεται ξεχασμένος στις 
αναμνήσεις του, μαγεμένος από το σουέλ. 
Μέχρι που στο πλοίο μπαρκάρει ένας νέος 
παραμάγειρας, ο Καζάς στην ηλικία του γιου 
του, με έκδηλο θαυμασμό στο πρόσωπό του 
γέρου Αυγουστή και με ξεκάθαρη πρόθεση 
να τον βοηθήσει σε κάθε «αδυναμία» του. 
Ποια «αδυναμία»; Αυτή που δεν επέτρεψε 
να αποκαλυφθεί χρόνια τώρα σε κανένα. 
Αυτή που δικαιολογούσε τις πράξεις του, 
αλλά και τις παραξενιές του. Αυτή που δεν 
κατάφερε να μειώσει ούτε στο ελάχιστο την 
επαγγελματική του ικανότητα. Ο Καζάς όμως 
γνωρίζει και βρίσκεται εκεί για να μεταπείσει 
το γέρο να κατέβει επιτέλους στη στεριά. Και 
είναι όντως αυτός που «γίνεται τα μάτια  του» 
και τελικά τον οδηγεί στη στεριά, στην οικο-
γένειά του και στη ξεχασμένη αγκαλιά, που 
στην πραγματικότητα, ποτέ δεν λησμονή-
θηκε…Και όλα αυτά από την ακαταμάχητη 
αγκαλιά του σουέλ…

*σουέλ = βουβό κύμα

Κλειώ Κόνδη 

ΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑ

Τζέιμς Τζόις 
Ο νεκρός

Παραμένοντας 
στο ντουλάπι για 
επτά χρόνια  λόγω 
άρνησης προς δη-
μοσίευση εξαιτίας 
της σκιαγράφησης 
πραγματικών 

προσώπων του Δουβλίνου θα συμπεριλη-
φθεί το 1914 στη συλλογή διηγημάτων του 
συγγραφέα «Οι Δουβλινέζοι».
Με κεντρικό πρόσωπο τον Gabriel, ουσια-
στικά εντοπίζει την πνευματική παράλυση 
που κυριαρχεί σε μια «νεκρή» κοινωνία 
αντιπαραβάλλοντας  την ζωτική επίδραση 
ενός παραδοξολογικού γεγονότος, ότι ένας 
νεκρός μπορεί να παροτρύνει τους ζωντα-
νούς σε μια ολοκληρωτική αυτογνωσία. 
Ο Gabriel προσωποποιεί την παθητικότητα 
σε σχέση με το νεκρό αγόρι Michael. Όμως 
όλα καταρρέουν μέσα του στην τελευταία 
σκηνή, όταν γίνεται αποδέκτης του τραγικού 
έρωτα της γυναίκας του με το νεκρό αγόρι. 
«Η ίδια του η οντότητα ξεθώριαζε μέσα σε 
ένα γκρίζο και άυλο κόσμο… «Η ψυχή του 
είχε πλησιάσει σε εκείνη την περιοχή που κατοι-
κούν τα πλήθη των νεκρών».

Ξενικάκη Ελένη 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ
«Πόσο ανιαρό είναι να σταματάς, να τελειώνεις,
Να σκουριάζεις αγυάλιστος, να μη λάμπεις από τη χρήση.
Σαν το να αναπνέεις να ήταν η ζωή!»
Ουίλιαμ Μπάροουζ, «Σελίδες από το χάος»

Σκοτεινές αποχρώσεις του ρομαντισμού 

Yet from the fl ames 
No light, but rather darkness visible. 
Paradise Lost, J.Milton 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 
ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ  

«Τι να ‘χουμε, 
τι να ‘χω, / που 
σβήνουμε όλοι, 
φεύγουμε έτσι 
νέοι, σχεδόν 
παιδιά»

Φέτος συμπληρώνονται ογδόντα χρόνια από 
τον θάνατο του K.Καρυωτάκη. Πέρα από τις 
τυπικές βιογραφικές, εργογραφικές και βιβλι-
ογραφικές αναφορές το ερώτημα παραμέ-
νει. Τι  ήταν τελικά ο Καρυωτάκης; Σίγουρα 
μια περίπτωση ποιητή  που δίχασε. Αβίαστα 
και επιφανειακά κάποιοι  τον θεωρούν 
ποιητή των «εφηβικών χρόνων» που έμεινε 
στην ιστορία λόγω του έρωτά του για την 
Μαρία Πολυδούρη, έγραψε «αριστερά ποι-
ήματα» και τελικά αυτοκτόνησε. Όλα αυτά 
ήταν αρκετά για να προκύψουν αυθαίρετες 
κρίσεις για την ουσία του «φαινομένου» 
Καρυωτάκης. 
Όπως φαίνεται από το μεταφραστικό του 
έργο το οποίο αναδεικνύει το πρωτότυπο, 
ήταν γνώστης της σύγχρονής του ευρωπαϊ-
κής παράδοσης. Συνδύασε λοιπόν αυτή την 
παιδεία  με μια γνήσια δημοτική γλώσσα 
και παράλληλα εισήγαγε μια εντελώς νέα 
θεματική, τον γραφειοκρατικό ρεαλισμό. Για 
πολύ καιρό επικράτησε ο μύθος του αντι-
καρυωτακισμού της γενιάς του ’30. Πλέον 
όμως είναι σαφές ότι η γενιά του ’30 είχε 
μέσα της κάτι από τον Καρυωτάκη. Απλώς 
δεν ακολούθησε τους κακούς μιμητές του.   
Κάποιοι «αριστεροποίησαν» την ποίησή του 
με αφορμή μόνο πέντε ποιήματά του! Γενι-
κότερα θεωρήθηκε ο ποιητής στον οποίο 
«η λύπη είναι sui generis, χωρίς αφορμή». 
Και επειδή από την φύση του ο άνθρωπος 
ενίοτε  νοιώθει ότι έχει κάτι σπασμένα φτε-
ρά, ο Καρυωτάκης ζει ακόμα! Τελικά, «μας 
διώχνουνε τα πράγματα, κι η ποίησις /είναι 

το καταφύγιο που φθονούμε».  

Μαρία Κουτσανδρέα 

Εκεί που η σκέψη οδηγείται στις πιο ζοφερές της πτυχές μέσω των διαδρομών του 
φόβου και της αυτοκαταστροφής, εκεί που ανεξήγητα μεταφυσικά φαινόμενα δι-
αγράφονται σα σκιές πάνω στην ανθρώπινη μοίρα, σημαίνει πως εισερχόμαστε 
αναμφίβολα στα εδάφη του σκοτεινού ρομαντισμού. Λέξεις όπως «διαστροφή», 
«φάντασμα», «τρόμος» ,«έγκλημα» αποκτούν την δική τους εμβέλεια μέσα από 
το πρίσμα εκείνων που την αποτύπωσαν με τα πιο ερεβώδη χρώματα καθρεφτί-
ζοντας μέσω της τέχνης, προσωπικούς ενδόμυχους εφιάλτες. Τις φορές που η τέ-
χνη συνειδητά ξεφεύγει από τη συνήθη διαδρομή της ομορφιάς παρεκκλίνοντας 
σε απολογία ή εξορκισμό, εδώ βρίσκει την πληρέστερη έκφραση της.



Δύο από τις παραστάσεις που 
μας κράτησαν συντροφιά για 
πάνω από δύο χρόνια είναι 
η «Κατσαρίδα» και το «Εκεί, 
εκεί στην κόλαση». Έργα που 
στόχο είχαν να μας κάνουν 
να ξεχάσουμε τα πιθανά προ-
βλήματά μας, να μπούμε στον 
κόσμο τους και φύγουμε με 
ένα μεγάλο χαμόγελο από την 
αίθουσα.
Η «Κατσαρίδα», έργο του Βα-
σίλη Μαυρογεωργίου σε σκη-
νοθεσία του ίδιου, κατάφερε 
μέσα στα χρόνια που παίχτη-
κε να φέρει στο Θέατρο του 
Νέου Κόσμου πάρα πολλούς 
καινούργιους θεατές, να κερ-
δίσει βραβεία -μεταξύ των 
οποίων και το βραβείο Χορν 
για την ερμηνεία του Κώστα 
Γάκη- και να ξεπεράσει τα σύ-
νορα της Αθήνας, οδεύοντας 
προς Θεσσαλονίκη, Πάτρα.

Το «Εκεί, εκεί στην κόλαση» 
είναι «παιδί» της ομάδας Αb 
Οvo και βρήκε στέγη στα 
θέατρα: Θύρα Τέχνης, studio 
Αργώ, Θέατρο του Ήλιου κα-
θώς και στην Πρέβεζα. Τα παι-
διά των Ab Ovo ευτύχησαν να 
δουν πάνω από 11.000 θεατές 
να περνάνε τις πόρτες της «κό-
λασης» και να παίρνουν δύο 
χρονιές κρατική επιχορήγηση.

Το «Σεσουάρ για δολοφό-
νους», αποτελεί ένα από τα 
κλασσικά πλέον έργα που 
έχουν σημειώσει ρεκόρ πα-
ρουσίας στα ελληνικά θεατρι-
κά χρονικά, των Bruce Jordan 
και Marilyn Abrams. Στις 27 
Οκτωβρίου του 1999 έγινε η 
πρεμιέρα του θεατρικού και 
ακολούθησαν πολλές άλλες, 

καθώς το έργο παιζόταν για 
δέκα περίπου χρόνια στο θέ-
ατρο Αποθήκη, με διαφορετι-
κούς βέβαια θιάσους.
Η εν λόγω παράσταση δε 
φημίζεται για τη μακροβιό-
τητά της μόνο στην εγχώρια 
σκηνή αλλά και στη διεθνή, 
καθώς έχει χαρακτηριστεί ως 
η μακροβιότερη του Αμερι-
κανικού Θεάτρου, γεγονός για 
το οποίο απέσπασε μάλιστα 
και Βραβείο Γκίνες. Έχει ήδη 
μεταφραστεί σε 11 γλώσσες 
και την έχουν δει πάνω από 
8.200.000 θεατές. Και το πιο 
θεαματικό; Η παράσταση παί-
ζεται στην Ουάσινγκτον από 
το 1987 και στη Βοστώνη από 
το 1980!!!
Συνοπτικά, το έργο εκτυλίσσε-
ται μέσα σε ένα κομμωτήριο 
όπου κοινό και ηθοποιοί προ-
σπαθούν να διαλευκάνουν το 
θάνατο μιας μεγάλης σολίστ. 
Χαρακτηριστική interactive 
παράσταση, της οποίας το 
αποτέλεσμα κρίνεται αποκλει-
στικά και μόνο από την ψήφο 
των θεατών.  

«Το γάλα», έργο του Βασίλη 
Κατσινοκούρη σε σκηνοθεσία 
Άννας Βαγενά, που κρατά τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο, κατόρ-
θωσε να κλέψει τις εντυπώ-
σεις και να θεωρείται πλέον 
ίσως το σπουδαιότερο νεοελ-
ληνικό έργο των τελευταίων 
χρόνων, ένα έργο με πλούσια 
δράση, δυνατές συγκρούσεις 
και έντονες κορυφώσεις. Ξεκί-
νησε την πορεία του στη Νέα 
Σκηνή του Εθνικού θεάτρου, 
σε σκηνοθεσία Νίκου Μαστο-
ράκη που αξιοποίησε πολύ 
δημιουργικά και ανέδειξε το 

κείμενο. Ύστερα από τη μεγά-
λη επιτυχία που γνώρισε, την 
επόμενη χρονιά, με διαφορε-
τικούς ηθοποιούς, «το γάλα» 
ανέβηκε στο Θέατρο Μετα-
ξουργείου, δικαιώνοντας την 
Άννα Βαγενά και τους ηθο-
ποιούς που συγκλόνισαν το 
θεατρικό κοινό, δίνοντας την 
ευκαιρία να επαναληφθεί την 
επόμενη χρονιά στο Θέατρο 
Βασιλάκου. 
Πρόκειται για την ιστορία μιας 
μητέρας μετανάστριας, με δύο 
γιους, ο ένας εκ των οποίων 
πάσχει από σχιζοφρένεια. Χω-
ρίς να είναι ένα κοινωνικό σχό-
λιο η παράσταση, φωτίζεται ο 
συναισθηματικός κόσμος των 
ηρώων και οι ανησυχίες τους, 
που απλά πολλαπλασιάζονται 
στο αδιέξοδο κοινωνικό περι-
βάλλον...

Τις είδαμε, τις ξαναείδαμε, τις ακούσαμε και αποφασίσαμε να 
γράψουμε γι’αυτές. Παραστάσεις που παίζονταν για αρκετές σε-
ζόν, κερδίζοντας και κεντρίζοντας την προσοχή και το ενδιαφέ-
ρον μας. Ο «θεατρικός» χειμώνας 2008, κατά πολλούς, αναμέ-
νεται να είναι μία από τις χρονιές των επαναλήψεων και τα μέλη 
της Αυλαίας είναι έτοιμα για την ανασκόπηση!
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ΚΡΙΤΙΚΕΣ

ΕΧΘΡΟΙ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ

Το πρώτο θεατρικό έργο του Αρκά είναι γεγονός, 
παίρνοντας κυριολεκτικά σάρκα και οστά στο θέα-

τρο του Νέου Κόσμου, υπό τις σκηνοθετικές υποδείξεις 
του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Η υπόθεση μας μετα-
φέρει στο νοσοκομείο, όπου ύστερα από ένα τροχαίο 
ατύχημα ο οργανισμός βρίσκεται σε κώμα και οι ήρωες 
του έργου δεν είναι άλλοι από το Παχύ, το Λεπτό Έντε
ρο και το Δεξί Νεφρό! Με το κόκκινο και το λευκό να δεσπόζει στον χώρο και ήχους από 
φυσικές λειτουργίες του ανθρώπου να διαχέονται στην ατμόσφαιρα ξεκινά η παράσταση. 
Ασφαλώς δε λείπει το υπερρεαλιστικό, οντολογικό χιούμορ του Αρκά. Αθέατες πτυχές και 
κρυμμένα μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια οδηγώντας την πλοκή σε ένα ευρηματικό φι-
νάλε, ενώ το σασπένς διατηρείται αμείωτο μέχρι τέλους. Οι θεωρίες συνωμοσίας δίνουν το 
παρόν, όπως και τα σατανικά σχέδια εκδίκησης, ενώ πλανάται συγχρόνως η μεγάλη απειλή 
ότι το τέλος μπορεί να μην είναι μακριά, γιατί ο μεγάλος αρχηγός, ο εγκέφαλος, είναι αλκοο-
λικός και δεν έχει πολλά περιθώρια. Όπως είχει πει ο σκηνοθέτης, «Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι 
μιμούνται τα όργανα ή τα όργανα τους ανθρώπους, αλλά όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί 
μέσα,  τα ζούμε στη δική μας κοινωνία».

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
Κείμενο: Αρκάς
Παίζουν: Παντελής Δεντάκης, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Λαέρτης Μαλκότσης
Θέατρο του Νέου Κόσμου (Πάνω Χώρος). 

Νάσια Μουγγού

Turned out to be a series…
Memoire – Παρα-
στάσεις που παίζονταν 
για 2 συνεχόμενες σε-
ζόν που ξεχωρίσαμε

Η θεατρική παράσταση «QED 
ή Τι απέδειξε ο κύριος Φάυν-
μαν» του Πήτερ Παρνέλ σε 
σκηνοθεσία Ιωσήφ Βαρδάκη, 
όχι μόνο άλλαξε πρωταγωνί-
στρια τη δεύτερη χρονιά που 
παίχτηκε (Ίρις Χατζηαντω-
νίου, Ελευθερία Γεροφωκά) 
αλλά και χώρο, μετακομίζο-
ντας από το Θέατρο Ροές στο 
Θέτρο Άνεσις.

Επίσης για δύο συνεχόμενες 
χρονιές παίχτηκαν και οι 
παραστάσεις «Αντιγόνη» του 
Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία 
Λευτέρη Βογιατζή και «Τέλεια 
Στρατηγική» του Μαριβώ σε 
σκηνοθεσία Νίκου Χατζόπου-
λου στα πλαίσια του Φεστι-
βάλ Αθηνών και Επιδαύρου, 
κρατώντας σε χειμερία νάρκη 
για έναν ολόκληρο χρόνο 
σκηνικά, ρούχα και ρόλους...

Το «Συνέβη κι όποιος θέλει 
το πιστεύει», το τρίτο και πιο 
επιτυχημένο (θεατρικό) έργο 
του Θοδωρή Αθερίδη παιζό-
ταν στο Μικρό Παλλάς. Μέσα 
από ένα θεατρικό παιχνίδι 
μάς χάρισε πολλές στιγμές 
γέλιου για δύο συνεχόμενες 
χρονιές. Αποχωρώντας στη 
λήξη της παράστασης, είχαμε 
μία σιγουριά πως δεν ξέρου-
με τίποτα για τον εαυτό μας, 
το μέλλον και τους γύρω μας!

Επαναλήφθηκαν οι: 
Αλέξανδρος Χαντζής, 
Κατερίνα Κουτσούκη, 
Νάσια Μουγγού

ΕΔΩ

Ζούμε μαζί, στην ίδια πόλη. Υπάρχουν 
γύρω μας. Άλλοτε απλώς τους βλέπου-

με και άλλοτε τους παρατηρούμε. Σίγουρα, 
αγνοούμε την ιστορία του καθενός. 8 ιστο-
ρίες- μαρτυρίες 8 μεταναστών που ζουν στη 
χώρα μας που ερμηνεύονται από 4 ηθοποι-
ούς. Μια πολύ ξεχωριστή παράσταση από 
άποψη ρεαλισμού. Σε βοηθάει να σκεφτείς, 
να καταλάβεις, να οργιστείς, να μετανιώσεις, 
να συγκινηθείς. Δεν ταξιδεύεις, μένεις ΕΔΩ, 
στην πραγματικότητά τους, που είναι κοντά 
στη δική σου. Γιατί συνειδητοποιείς πως κάθε 
μετανάστης έχει τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια 
δικαιώματα με κάθε άλλον που έτυχε να έχει 

τις ρίζες του ΕΔΩ. 
Σκηνοθεσία: Γ. Νανούρης
Κείμενα: Γκ. Καπλάνι   
Παίζουν: Α. Καπουσίδη, 
Σ. Κεφαλληνού, 
Β. Κοντομούς, 
Α. Ψαρρά
Κ 44 BAR

Νάντια Κατή

ESCAPE

Πας να το δεις με μια απροσδιόριστη πε-
ποίθηση πως θα παρακολουθήσεις μια 

εντυπωσιακή, απρόβλεπτη, μουσικοχορευτι-
κή παράσταση, ένα οπτικοακουστικό υπερθέ-
αμα από illusion eff ects και 3-D προβολές, με 
λίγα λόγια μια πραγματική θεατρική εμπειρία. 
Και δε σε απογοητεύει… Είναι όντως μια θε-
ατρική εμπειρία γιατί δε διαθέτει τίποτα από 
τα παραπάνω και με το παραπάνω! Το Escape 

είναι τόσο κακοστημένο που 
αγγίζει τα όρια του cult και αυ-
τός είναι ένας ισχυρός λόγος 
για να το δεί κανείς! Το story, 
ωστόσο, είναι αρκετά ενδιαφέ-
ρον. Ο Christian, ένας νεαρός 
συγγραφέας χωρίς έμπνευση 
καταφεύγει στον κυβερνοχώ-
ρο και σε ένα υπερσύγχρονο 
λογισμικό εικονικής πραγματι-
κότητας  με την προϋπόθεση 
πως στα πλαίσιά του θα γνω-
ρίσει  μια σειρά ρεαλιστικών 
εμπειριών βασισμένες σε μια 
ψυχαναλυτική μελέτη του 
χρήστη. Τα σύνορα υπαρκτού-
εικονικού κόσμου, όμως, είναι 

ρευστά και ο κίνδυνος το ανθρώπινο στοιχείο 
να απορροφηθεί από το τεχνολογικό παρα-
μένει πάντα εκεί. Ένα συνονθύλευμα από κιτς 
κουστούμια, ατυχείς χορογραφίες, ακατάλλη-
λο φωτισμό, άνευρες ερμηνείες και κατακρε-
ουργημένα ιστορικά μιούζικαλ που κάνουν το 
Λάμπη Λιβιεράτο (ο πρωταγωνιστής βεβαίως 
βεβαίως) να φαντάζει αστέρι της Λυρικής! 
Ανάμεσα στο θίασο ξεχωρίζει η Σία Κοσκινά, 
η οποία έχει να επιδείξει ιδιαίτερες φωνητικές 
ικανότητες, αν και  ενίοτε παρασύρεται από 
αφελείς υποκριτικές εξάρσεις. Το περίεργο της 
υπόθεσης είναι πως στο τέλος διασκεδάζεις 
αρκετά, παρόλη την παρακμιακή εσάνς  και τη 
θλιβερή διαπίστωση πως τα δίχρωμα γυαλά-
κια που κρατάς αντιστοιχούν σε ένα ανύπαρ-
κτο 3-D…Ενδείκνυται για μεγάλες παρέες και 
θα συνεχίζεται για όλη τη χρονιά στο θέατρο 
Broadway.
Του Νίκου Βεντουράτου.

Σκηνοθεσία: Wendy Gibbins, 
Σία Κοσκινά
Παίζουν: Σ. Κοσκινά, Λ. Λιβιεράτος
Musicalt Reactor Dreams

Ανδριάνα Κορασίδου
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As I Lay Dying 
An Ocean Between Us
As I lay dying. Τι να πεις 
τώρα σε κείμενο των 150 
λέξεων… Νέα κυκλοφο-
ρία λοιπόν και μπορεί οι 
περισσότεροι να πίστευαν 
ότι άλλο ένα κοινότυπο 
metal core album έβγαινε 
στα ράφια πλανιόνταν 
πλάνη οικτρά! Δεν προ-
λαβαίνω να αναφερθώ σε 
όλα τα κομμάτια και θα 
δώσω μια γενική εικόνα. 
Ο δίσκος κατά έναν ευχά-
ριστο τρόπο thrash-άρει 
και συνδυάζει παράλληλα 
τον νέο ήχο. Απίστευτα 
riff s  και συνδυασμός 
των brutal με τα «καθα-
ρά» φωνητικά, πολλές 
εναλλαγές στις μελωδίες 
με διάφορα εφέ, κλασσικά 
breakdowns που λιώνεις 
στο πάτωμα αλλά και ναι! 
πολλά solos. Ο ήχος και 
γενικά η παραγωγή είναι 
απλά τρομακτικά και σε 
κάνουν να γουστάρεις 
ακόμα πιο πολύ. Πρόκειται 
για το καλύτερο δίσκο 
τους εντάσσοντάς τους 
στην κορυφή. Τέλος το 
wrath upon ourselves 
είναι απλά έπος.          
Κώστας Καραγιώργος

Opeth 
Damnation 
Φωνή Akerfeld και αυτό 
τα λέει όλα. Οι Opeth 
προσπάθησαν ν’ αγγίξουν 
την τελειότητα με ένα 
διαφορετικό τρόπο αυτή 
τη φορά γράφοντας ένα 
εντελώς ακουστικό album 
και αποδεικνύοντας ξανά 
τις τεράστιες συνθετικές 
τους ικανότητες. Είναι 
μουσικοί οι άνθρωποι και 
εκμεταλλεύονται το προ-
σόν τους αυτό με άκρως 
επιτυχή τρόπο. Σε όλο το 
δίσκο δεν θα ακούσουμε 
ούτε μια φορά τα brutal 
φωνητικά του Michael , 
πράγμα μη αναμενόμενο 
για όσους αποθεώνουν 
αυτή την προερχόμενη 
από τα έγκατα της γης 
φωνή. Ωστόσο ακούγο-
ντας τα καθαρά φωνητικά 
αναρωτιόμαστε τι απ’ τα 
δύο αποτελεί μεγαλύτερο 
προσόν για εκείνον. Τέλεια 
φωνή, απίστευτη άρθρω-
ση, μας ενθουσιάζει , τον 
ερωτευόμαστε! Αν θες να 
βγάλεις κάθε σκέψη απ’ 
το μυαλό σου απλά άκου 
αυτό το  album. Καν’ το 
επίσης αν θες να κοιμη-
θείς χωρίς εφιάλτες και 
θα ξυπνήσεις μόνο όταν 
ακουστεί η πρώτη thrash-
ιά του επόμενου δίσκου 
που έχεις στο mp3 player. 
Και για να μη μακρηγο-
ρούμε… Οι Opeth μας 
επιβεβαίωσαν τοιουτο-
τρόπως κάθε υποψία για 
την ύπαρξη της απόλυτης  
progressive μπάντας της 
εποχής μας.
Στέλλα Πεπονάκη

Rob Dougan  
Furious Angels
Όταν το 2002 κυκλοφό-
ρησε στην Βρετανία αυτή 
η πρώτη (και μοναδική 
προς το παρόν ) ολο-
κληρωμένη δουλειά του  
Αυστραλού Rob Dougan, 
ήταν γνωστός μόνο μέσω 
του “Clubbed To Death” 
από το soundtrack του 
πρώτου Matrix. Η παρα-
γωγή του πήρε 7 χρόνια 
με τα λεφτά που έβγαλε  
πουλώντας τα δικαιώματα 
των κομματιών του για 
διαφημίσεις και ταινίες και 
λίγη βοήθεια του Rollo 
των Faithless.. Ένα album 
δύσπεπτο εκ πρώτης 
όψεως, κυρίως λόγω του 
ιδιαίτερου ήχου του, που 
είναι δύσκολο να περιο-
στεί στους στενούς όρους 
electronica, classical, trip 
hop. Πείτε το νεοκλασσική 
electronica αν θέλετε. Οι 
υποβλητικές ενορχηστρώ-
σεις (πάντρεμα κλασ-
σικής και ηλεκτρονικής 
μουσικής) συνθέτουν ένα 
γκρίζο, επικό σκηνικό στο 
οποίο που και που ακού-
γεται η βραχνή φωνή του 
κ. Dougan να τραγουδάει 
τους σκοτεινούς στίχους 
του. Με μια λέξη απλά: 
ονειρικό! Ακούστε το 
πρώτα ολόκληρο και μη 
βιαστείτε να το απορρίψε-
τε, θέλει το χρόνο του. 
Ανδρέας Κωστόπουλος

The Notwist
The Devil, You and Me
Έξι χρόνια περάσαν από 
την κυκλοφορία του Neon 
Golden και σίγουρα άξιζε 
η αναμονή. Οι Notwist 
κατάφεραν σε αυτό το 
cd να δεσμεύσουν τον 
ηλεκτρονικό πειραματι-
σμό των προηγούμενων 
album τους σε συγκεκρι-
μένες φόρμες. Επανα-
λαμβανόμενες μελωδίες, 
η συμμετοχή της Mega 
Express Orchestra και η 
φωνή του M. Acher συνθέ-
τουν ένα αμάλγαμα ήχων, 
εικόνων και συναισθη-
μάτων. Σε προκαλούν να 
μουρμουρίσεις στίχους 
των τραγουδιών (“let’s just 
imitate the real until we 
fi nd a better one”, “there’s 
no escape from this 
circling place”), να μελαγ-
χολήσεις και να σκεφτείς 
μαζί τους. Τελικά το The 
Devil, You and Me είναι 
το ιδανικό soundtrack της 
καθημερινότητας. Από τη 
μία η υπέροχη μονοτονία 
του και από την άλλη ο 
αδιάκοπος ρυθμός της, 
η υποτονικότητά του και 
οι παραλογισμοί της. Δύ-
σκολο ως άκουσμα, αλλά 
η επιμονή αμείβεται. Οι 
μικρές ηχητικές λεπτομέ-
ρειες είναι που κάνουν τη 
διαφορά. 
Mανώλης Χατζηγιαννάκης

Elbow
The Seldom Seen Kid
Ο λόγος για την μπάντα 
από το Manchester που 
κέρδισε φέτος με την 
κυκλοφορία του The 
Seldomn Seen Kid το 
Mercury Prize έχοντας 
απέναντί της ονόματα 
όπως οι Radiohead, oι 
Burial και οι Neon Neon. 
Οι Elbow άφησαν πίσω 
τους τα προηγούμενα 
δύο, αρκετά mainstream 
ως ακούσματα, cd τους 
και δημιούργησαν έναν 
ιδιαίτερο δίσκο έχοντας 
ως βάση την ήρεμη και 
ζεστή φωνή του Guy 
Garvey και τις κιθάρες 
που θυμίζουν κάτι από 
την ψυχεδέλεια των 70’s. 
Η παραγωγή του cd έγινε 
εξολοκλήρου από τους 
ίδιους, γεγονός που τους 
επέτρεψε να πειραμα-
τιστούν κυρίως με τις 
εντάσεις των χαλαρών και 
των δυνατών σημείων στα 
τραγούδια. Αν και κατά τη 
γνώμη μου το Asleep in 
the Back είναι η κορυ-
φαία τους δουλειά μέχρι 
στιγμής, η κυκλοφορία 
του The Seldom Seen Kid 
αποτελεί ένα αξιοπρόσε-
κτο καλλιτεχνικό γεγονός, 
κυρίως επειδή προέρχεται 
από μια πολύ παραγωγική, 
αλλά ελάχιστα ποιοτική 
(με ορισμένες εξαιρέσεις), 
στον τομέα της μουσικής 
Αγγλία.
Mανώλης Χατζηγιαννάκης

Eagles of Death Metal  I want you so hard / Xentrix  No 
Compromise /  Maxx Get Away / Madball  Darkest Days / 
The Notwist  Planet off  / Bolt Thrower  Lest We Forget / 
Madrugada  Black Mambo / Down  Stone the Crow / Stone 
Sour  Hell and Consequences / Starsailor  Four to the fl oor / 
Electric Wizard  Supercoven / Pink Floyd  Shine on you Crazy 
Diamond / Soulfl y  Jump Da Fuck Up  

Πιθανότατα, κανείς δεν είχε φανταστεί αυτό που θα γινόταν εκείνο το βράδυ. Τα 25.000 εισιτήρια είχαν 

εξαντληθεί, η πλωτή εξέδρα και η πανσέληνος ήταν στις θέσεις τους. Το πλήθος όμως που κατέφθασε φά-

νταζε αναρίθμητο και έτσι επιτράπηκε ελεύθερη είσοδος σε όλους. Άλλοι μίλησαν για 70.000 άτομα, άλλοι 

για 100.000 ίσως και παραπάνω. Η Άννα Βαγενά, η γυναίκα του Κηλαϊδόνη, ανέφερε: «Όταν κατάλαβα πόσο 

κόσμο είχε, έβαλα τα κλάματα». Το κοινό παραληρούσε και ο Κηλαϊδόνης του επιφύλασε για έκπληξη τη 

συμμετοχή των Σαββόπουλου, Ζορμπαλά, Βαγγέλη Γερμανού, Νταλάρα, Αφροδίτης Μάνου και Μαντούς. 

Οι guests κατέφθαναν στην πλατφόρμα με κρις κραφτ. Όλο το εκστασιαστικό-καλοκαιρινό κλίμα, έκανε το 

κοινό να πέφτει στη θάλασσα με ρούχα ή μαγιό και να φτάνει κοντά στους μουσικούς. Η συναυλία μεταδι-

δόταν απευθείας απ’ το Β’ πρόγραμμα, διασκεδάζοντας όλους όσους βρίσκονταν μακριά από την πλατφόρ-

μα ή δεν κατάφεραν να φτάσουν ποτέ εξαιτίας του μποτιλιαρίσματος.  Το Πάρτυ στη Βουλιαγμένη θεωρή-

θηκε το ελληνικό «Woodstock» και για όλη αυτή την τρέλα, του αξίζει να γράψει ιστορία. Νάντια Κατή

Mark “The Shark” Shelton 
Arise all you faithful to the sword. 

Δε βλέπω όμως πολλούς όρθιους, καθώς 
οι περισσότεροι δε γνωρίζουν τον ηγέτη 
των Manilla Road. Ο “Shark”, όπως απο-
καλείται, μπορεί εμφανισιακά να θυμίζει 
redneck βλαχοαμερικάνο, αποτελεί όμως 
ένα πολυτάλαντο καλλιτέχνη, καταδικα-
σμένο να κινείται στην αφάνεια. Πολυ-
διάστατη φωνή, με ανεπανάληπτη χροιά, 
κιθαριστικό παίξιμο που θα ζήλευαν ανα-
γνωρισμένοι βιρτουόζοι, και κυρίως τερά-
στια συνθετική δεινότητα. Ξεκινόντας από 
ένα μίγμα Progressive Rock – πρώιμου 
Heavy Metal, ο Shelton (και παράλληλα 

και οι ίδιοι οι Manilla), παρακολουθεί 
την εξέλιξη του Heavy Metal, στα 80’s, 
γράφοντας μουσική πάντοτε σύγχρονη. 
Έπος, ατμόσφαιρα, και μετέπειτα Thrash 
κυριαρχούν στη μουσική που έγραψε 
o southerner μουστακαλής. Δυστυχώς, 
διχογνωμίες ως προς τη συνθετική κα

τεύθυνση, κάκιστη διανομή των δίσκων 
από την Βlack Dragon Records, αλλά και 
προβλήματα καταχρήσεων, κράτησαν τη 
μπάντα στην αφάνεια και οδήγησαν στη 
διάλυσή της. Αφού ο Shark πειραματίστη-
κε αποτυχημένα με πιο εναλλακτικούς 
ήχους στα 90’s, επέστρεψε στο μονο-
πάτι που η μοίρα είχε διαλέξει γι’αυτόν, 
θέτοντας τους Manilla ξανά σε δράση στα 
00’s. Στα συγκλονιστικά live που έδωσαν 
στην Ελλάδα, όσοι τους απόλαυσαν από 
κοντά, κατάλαβαν ότι o Mark δικαιωματι-
κά έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στο 
πάνθεον του Σκληρού Ήχου, δίπλα στους 
Toni Iommi και Chuck Schuldiner! Up the 
Hammers!!! Κώστας Φασουλόπουλος

Μουσική Ιστορία

Προσωπικότητα



Χ
τες το βράδυ είχαμε πάει στο 
«Καστέλο» για να πιούμε ένα 
ωραίο κρασάκι κόκκινο. Το 
«Καστέλο» βρίσκεται μέσα στην 
παλιά πόλη, ένα περιποιημένο 

μεσαιωνικό μπαρ. Βγήκα λίγο μέσα στο κρύο 
να κάνω ένα τσιγάρο, απαγορεύεται εντός. Η 
Βιβή, φοιτήτρια Ιστορίας Τέχνης, είχε κρυφτεί 
σε μια γωνία και στα στριφτά έκρυβε ένα 
τσιγάρο. Βγήκαν όλοι έξω από το «Καστέλο» 
να καπνίσουμε παρέα. Κάτι Σικελοί παλαβοί 
άρχισαν να με φωνάζουν Καπαρέτσα και 
να ραπάρουν στα ιταλικά. Η Βιβή άρχισε 
να γελάει δυνατά: «Χιονίζει! Χαχα! Χιονίζει!» 
Πού χιονίζει ρε Βιβή Σεπτέμβρη μήνα; Πάλι 
μαστουρωμένη είναι.
Πάλι καλά σήμερα το πρωί πήρα το τρένο 
μόνος μου να πάω να δω το Σπίτι του Ντάντε 
στην Φλωρεντία. Χώρος για τον οποίο είναι 
περήφανοι οι Φλωρεντινοί φαντάζομαι. Αμ 
δε! Άδειο, ούτε καν ουρά για το ταμείο. «Ούνο 
μπιλιέτο περ στουντέντι» λέω του ταμία και 
του δίνω τέσσερα ευρώ. Μπαίνω βιαστικά 
μέσα. Εδώ, λοιπόν, έγραψε την Θεία Κωμω-
δία, τρομοκρατώντας τον Μεσαίωνα με την 
πολυώροφη Κόλασή του ο Ντάντε. Με πιάνει 
ένα σφίξιμο στο στομάχι. Όχι, δεν είναι από το 
λογοτεχνικό δέος. Χτες το βράδυ που η Βιβή 
είχε παραισθήσεις, εγώ έφαγα κάτι αποτυχη-
μένα νιόκι και σήμερα φεύγοντας χαράματα 
από το σπίτι δεν τα ξεφορτώθηκα. Τώρα το
στομάχι μου διαμαρτύρεται. Αίσχος, μέσα 
στο Σπίτι του Ντάντε βρήκε να μου έρθει; 
Για να δούμε λοιπόν. Απάτητος χώρος το 

Σπίτι. Μα περκέ δεν έρχεται κανείς; Πού είναι 
οι Γιαπωνέζοι με τις ψηφιακές; Κανένας δεν 
ενδιαφέρεται πια για την λογοτεχνία λοιπόν… 
Α! Η ιστορία του σπιτιού! Για να δούμε… 
«Εδώ δεν είναι το αληθινό σπίτι του Ποιητή. 
Έμενε κάπου εδώ γύρω. Το σπίτι αυτό χτίστη-
κε το 1995 με δαπάνες της Ε.Ε. προς τιμήν 
του. Τα εκθέματα αποτελούν φωτογραφικές 
αναπαραγωγές χειρογράφων της Μαρκιανής 
Βιβλιοθήκης της Βενετίας» Μάλιστα. Μού-
φα όλα. Κάθε ντροπή φεύγει. Πού είναι η 
τουαλέτα παρακαλώ; Στον δεύτερο, γκράτσιε, 
δεν κρατιέμαι άλλο. Πεντακάθαρη, το χαρτί 
ανέγγιχτο. Έκτακτα. Της τα εξομολογήθηκα 
όλα και ξαλάφρωσα. Κάπως έτσι έχεσα στο 
σπίτι του Ντάντε Αλιγκιέρι.
Ελεύθερος πλέον (έτσι νόμιζα ο αδαής), 
σουλατσάρισα στους δρόμους γύρω από το 
ψεύτικο σπίτι. Κουράστηκα κι είπα να αράξω 
στις σκάλες μιας μικρής εκκλησίας. Σήμερα 
είχα αποφασίσει ότι θα σταματήσω μια άσχε-
τη αλλά όμορφη ιταλίδα, να βγάλω φωτογρα-
φία μαζί της, να την ανεβάσω στο Facebook, 
να της δώσω κι ένα ωραίο όνομα (Καρλότα, 
Σύλβια, Φραντζέσκα;) να κάνω κι εγώ το 
κομμάτι μου για τη νέα ιταλίδα γκόμενά μου. 
Αλλά πού; Κωλώνω. Περαστικές αβέρτα, 
καλοντυμένες κι όμορφες. Δεν σταματάει 
καμιά. Ώσπου, επιτέλους! Περνά μια τριαντά-
ρα, με περνά για ζητιάνο και μου πετάει ένα 
δίευρο. Ύστερα, περνά μια Αγγλίδα γηραιά 
τουρίστρια. Περιεργάζεται με ενδιαφέρον τις 
αφίσες στον τοίχο της εκκλησίας. Γυρίζει να 
με ρωτήσει: «Κουάντο κόστα;» Με πέρασε 

για πάστορα, ενδιαφέρεται για την αυριανή 
συναυλία έργων του Μπαχ. Να ξυριστώ 
επειγόντως. «Αη ντοντ νόου μαη φερ λέηντη». 
Τέλος, περνά και μια φοιτητικής ηλικίας 
ιταλίδα. Πράσινο παλτό, σκουφάκι και δίπλα 
το ποδηλατάκι της. Μάτια παιχνιδιάρικα. 
Σταματά μπροστά μου «Μπουοντζόρνο! Κόμε 
βα;» Εεεεεε, εεεε, εκείνη χαμογελάει κι εγώ 
στο παρατεταμένο φωνήεν. Στέκεται κάνα 
δίλεπτο κι ύστερα «Τσάο!», μπράβο αγόρι μου 
κατάφερες και στη Φλωρεντία να κάνεις τον 
μαλάκα. Διεθνούς καριέρας.
Ας φύγω από δω να ξεχάσω την τρομπαρισιά 
που με δέρνει. Παγωτό κάστανο επειγόντως, 
γιαμ γιαμ. Στην γωνία ένας γεράκος παίζει σε 
κάτι ποτήρια το «Στρέηντζερς ιν δε νάητ». 
Πού βρίσκομαι τελοσπάντων; Τοσκάνη, Φλω-
ρεντία, για να δω δρόμο.
Via Fra´ Diavolo. Ε; Οδός Εν Χριστώ Αδελ-
φού Διαβόλου; Ζαλίζομαι. Τότε, μέσα στην 
υγρασία του Άρνου και πριν το πλακόστρωτο 
της Πόντε Βέκιο εμφανίζεται μπροστά μου ο 
Κρίσνα σε όραμα:
«Γιε της Πρίτχα, το κρύο και η ζέστη, η ευχαρί-
στηση κι η δυσαρέσκεια, το κέρδος κι η ζημιά, 
η έλξη κι η αποστροφή, η νίκη κι ήττα είναι 
ίσα. Να αποβάλεις των αντιθέτων τα ζεύγη για 
να φτάσεις στο Νιρβάνα του Βράχμα.» Είπε ο 
Κρίσνα ο κοσμοσείστης κι ελάλησα. Γι’ αυτό 
λοιπόν ο Εν Χριστώ Αδελφός Διάβολος δίνει 
το ρευματάκι του κι ηλεκτρίζει την Μαρία την 
Παναγία. Να ’σαι καλά Κρίσνα, την επόμενη 
φορά θα τραγουδάω « Ω μπέλα τσάο! Ίο 
βόλιο ούνα ντόνααααααα!»

Via Fra´ Diavolo
Μόνιμοι Στύλοι 
του Ηλία Κολοκούρη
e-mail: ilias_kk@yahoo.gr


