
KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ2 3KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

3ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
«ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ»
ΚΩΔΙΚΟΣ: 6394
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ  
2009

Διεύθυνση: 
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική 
Σχολή Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 
Τ.Κ. 15784
Τηλέφωνο: 210-7277828 
(11-3 καθημερινά) Fax: 210-7248979
e-mail: tokaleidoskopio@yahoo.gr
site: www.tokaleidoskopio.gr
Ιδιοκτησία: Ένωση Φοιτητών 
«Το Καλειδοσκόπιο» Πολιτιστικό 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο

Εκδότης-Υπεύθυνος Έκδοσης: 
Αλέξανδρος Χαντζής
Αρχισυνταξία: Αθανασία 
Γεωργοπούλου(sia.law@hotmail.com), 
Ανδριάνα Κορασίδη (oneiropagida4@
hotmail.com)
Σχεδιασμός: Espresso Studio
Δ.Θ. Αρβανίτης, Αρετούσα Αρβανίτη
Διαφημιστικό Τμήμα: Πέννυ 
Μπακάλη (6973219411, penny13b@

hotmail.com), Κώστας Καραγεώργος 
(694 71 84 339, kostas_kar@window-
slive.com)
Δημόσιες Σχέσεις & Προβολή: 
Στέλλα Πεπονάκη (698 15 58 977,
ste.pep@hotmail.com)
Υπεύθυνη Οικονομικών: 
Δάφνη Παπανικολάου
Συντακτική Ομάδα: 
Α. Χαντζής, Α. Κορασίδη, Α. 
Γεωργοπούλου, Ε. Γαλανοπούλου, 
Σ. Πεπονάκη, Κ.Καραγεώργος, Σ. 
Παλόγλου, Δ. Σιέρρα, Θ. Ηλιόπουλος 
Συνεργάτες Έκδοσης: 
Θ. Αγγελόπουλος, Γ. Αργυρός, 
Ζ. Ασμανόγλου, Γ. Βλαχοδημήτρης, 
Ε. Γαλανοπούλου, Β. Γεωργόπουλος, 
Δ. Γκίτσα, Ε. Δημητριάδη, 
Α. Δημουλάς, Θ. Ηλιόπουλος, 
Κ. Καραγεώργος, Β. Καρακάξης, 
Π. Καραντζής, Ν. Κατή, Κ. 
Κατσαντώνη, Κ. Καρατσώνη, Τ. Κίρχοφ, 
Ν. Κοκκάλης, Η. Κολοκούρης, , K. 
Kόνδη, Δ. Κοροβέση, Σ.Κοροβέση, 
Μ. Κουβαράς, Π. Κουρεμένου,  
Κ. Κουτσούκη, Α. Λαδάς, 
Α. Λυμπεροπούλου, Ε. Μανώλη, 
Π. Μπακάλη, Δ. Παπανικολάου, 
Σ. Πεπονάκη, Ν. Πλιακογιάννη, 
Τ.Ξυδιά, Β. Παπαδόπουλος, Δ. Σιέρρα, 

Κ.Σκρουμπέλου, Β. Τσιγγούνης, 
Μ.Χατζηγιαννάκης.
Εκτύπωση-Παραγωγή: 
Βιβλιοσυνεργατική Α.Ε.Π.Ε.Ε.

Αναζητήστε το Καλειδοσκόπιο 
στις σχολές του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου, του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, του 
Πανεπιστημίου Πειραιά, του 
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εκτός ασύλου. Συνδυάζεται τέλεια 
με καφέ ή ποτό... ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ, 
ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ, ROSEBUD, RUE DE 
MARSEILLE, ΚΑΘ’ΟΔΟΝ, ΚΟΚΚΟΙ 
ΚΑΦΕ, ΤΡΑΛΑΛΑ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ, BAR-
TESSERA, BOOZE, ΜΥΛΟΣ, ΧΑΡΤΕΣ, 
ΚΑΦΕΤΙ, CUSCO, DASEIN, GINGER 
ALE, ΠΩΛΕΙΤΑΙ, ΒΟΧ, PLAYHOUSE,  
ΔΙΠΛΟ ΚΑΦΕ, STAND, STUDIO, VOX-
ΛΙΒΑΝΗΣ, 5 ΔΡΟΜΟΙ, ΠΟΔΗΛΑΤΟ, 
ΚΑΦΕΚΟΥΤΙ, ΟΣΤΡΙΑ, ΜΙΚΡΟ ΚΑΦΕ, 
κινηματογράφο... ΑΛΦΑΒΙΛ, ΑΣΤΥ, 
ΕΛΛΗ, ΤΙΤΑΝΙΑ,ΤΡΙΑΝΟΝ, 
θέατρο... ΦΟΥΡΝΟΣ, ΧΥΤΗΡΙΟ, 
μουσική... ROCK’N’ROLL, CIRCUS, 
βιβλίο... ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, 

ΙΑΝΟΣ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, ΩΚΕΑΝΙΔΑ, 
ξενες γλώσσες... ΓΑΛΛΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Μικρές Αμαρτίες Τεύχος 36
1) Στο αφιέρωμα «Το φοράς και 
πετάς» το κειμενάκι με τίτλο «Φτερά 
και… φύγαμε» έγραψε η Δήμητρα 
Γκίτσα ενώ το αμέσως προηγούμενο 
η Πέννυ Μπακάλη, 2) Στις Γραφές 
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«Αποσπασματικά» είναι του Μπορίς 
Βιάν.
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Οι πρώην ή αλλιώς ex

AI’ll never lose affection for 
people that went before…  

« Ο έρωτας τελειώνει  με τον 
θάνατο ή τον χωρισμό.» Έχει 
ένα αναπόδραστο τέλος.  Στην 
εξίσωση της αγάπης ψάχνουμε 
τον άγνωστο Χ: τον άνθρωπο 
που θα αποτελέσει έκφραση του 
έρωτα μας. Και όταν χωρίζουμε; 
Ο γνωστός άγνωστος δε χωράει 
πλέον στην εξίσωση της προσωπι-
κής μας ευτυχίας ή εμείς στη δική 
του. Οι πρώην είναι η αναγκαία 
κληρονομιά που φέρει ο καθένας 
μέσα του. Σαν αναμνηστικά σύμ-
βολα μιας ζωής παρωχημένης. 
Με τη μορφή απωθημένου που 
δεν ολοκληρώθηκε, τρυφερής 
αγάπης που κούρασε ή επώδυνου 
δεσμού που τραυμάτισε επανέρ-
χονται συχνά στις θύμησές μας 
για να διεκδικήσουν μια θέση στο 
«μαύρο κουτί» του εαυτού μας. 
ΣΑΒΙΝΑ ΚΟΡΟΒΕΣΗ

Ο άγνωστος x

AΚορίτσι ή αγόρι? ΧΧ ή ΧΥ? 
Ξεκινώντας πριν ακόμα από 

τη γέννησή μας, γίνεται 
δια βίου συνοδοιπόρος 
μας. Κάνοντας μια 
πολύχρονη στάση στα 
μαθητικά βιβλία και τετρά-
δια, όπου και συνειδητο-
ποιούμε την ύπαρξή του, 
o άγνωστος x μεταπηδά 
από κόσμο σε κόσμο. 
Από τον πιο προσωπικό 
στον πιο συναισθηματικό 
και αντίστροφα. Τον 
συναντάμε στον επαγγελ-
ματικό στίβο με πολλαπλά 
πρόσωπα. Και έπειτα στην 
επιστήμη, τη φιλοσοφία, 
τη θρησκεία, σε κάθε 
σκέψη, απορία, συναίσθη-
μα. Γιατί στο κάτω κάτω, 
αν το καλοσκεφτούμε 
δηλαδή, είναι αυτός που 
δίνει suspense και χρώμα 
στη ζωή μας. Η αιώνια 
αναζήτηση και ανακάλυψη του 
αγνώστου. 
Ο άγνωστος x.
ΕΥΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

1-2-Χ

AΈχει καθιερωθεί ως η 
κυριακάτικη ασχολία των 

ανδρών να παρακολουθούν 
ποδόσφαιρο με φίλους στο σπίτι 

ή στις καφετέριες. Είναι η μέρα 
που γυναίκα, οικογένεια, κοπέλα 
απουσιάζουν μεταφορικά, αλλά 
και κυριολεκτικά ακόμα καλύ-
τερα! Αγωνία, πανικός, φωνές, 
κλασσικό ελληνικό βρισίδι και το 
οικοδομικό τετράγωνο στο πόδι. 

Μη ποδοσφαιρόφιλοι γείτονες 
τρελαίνονται από την φασαρία 
αλλά στου κουφού την πόρτα… 
Τα συναισθήματα είναι πολύ έντο-
να και πολλές φορές άγρια όταν 
το αποτέλεσμα είναι θετικό ή 

αρνητικό αλλά όταν είναι «Χ» ;;; 
Όταν είναι «Χ» μόνο αυτοί που 
παίζουν στοίχημα χαίρονται! 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

Generation-X

AΗ γενιά-x αντιπροσωπεύει 
τα παιδιά που γεννήθηκαν 

μεταξύ 1965-1975 και έχει σα-
φώς  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
Αρχικά, μεγαλώνει σε μια εποχή 
που πραγματοποιείται μετάβα-
ση απ’ τα αναλογικά στα ψηφι-
ακά μέσα, σε μια εποχή όπου οι 
περισσότεροι είναι οπαδοί του 
υλισμού και πνευματικά κενοί. 
Επηρεάζεται από τον πόλεμο 
του Βιετνάμ, τις διάφορες επα-
ναστάσεις, το κίνημα των χίπις, 
το Watergate και την τηλεόρα-
ση. Kάτι βράζει μέσα της και 
δε θα το αφήσει ανέκφραστο. 
Είναι η πρώτη φορά που έφηβοι 

δίνουν την προσωπική τους 
φωνή δημόσια. Οδηγούνται σε 
πνευματικές αναζητήσεις, αντι-
δρούν στον επιτηδευμένο τρόπο 
ζωής που τον αντικρίζουν στους 
γονείς τους, από των οποίων την 
επίβλεψη προσπαθούν να ξεφύ-

γουν. Κάνουν χρήση ναρκωτικών 
και προσδιορίζουν τον κόσμο 
πιο ελεύθερα δημιουργώντας  
ταυτόχρονα την ψευδαίσθηση ότι 
πάντα κάποιος θα τους γλιτώνει 
από τους κινδύνους.
NANTIA KATH

Το πολύτροπο και 
πολυμήχανο Χ!

AΤο Χ ή χ ή απλά x πρέπει  
να νιώθει πολύ τυχερό 

γιατί μάλλον χωρίς την θέλησή 
του αποτελεί το πιο δημοφιλές 
γράφημα. Έχει την ικανότητα 
ν’ ανεβαίνει σε τετράγωνο , σε 
κύβο , στον εαυτό του τον ίδιο 
(βλ. χ2). Από μόνο του μπορεί να 
χαρακτηρίσει ακατάλληλο ένα 
ολόκληρο περιεχόμενο… και 
το πιο φοβερό; Το Χ στις μέρες 
μας είναι και τροφή! Ναι ναι! Ο 
οποιοσδήποτε μπορεί να φάει χ 
(αλλά δεν έχει και πολύ ωραία 
γεύση)! Να επισημάνουμε ακόμα 
ότι στην τριπλή του έκφραση ΧΧΧ 
γίνεται σήμα μιας ολόκληρης 
ιδεολογίας, η οποία αντιτίθεται 
σε κάθε μορφή κατάχρησης και 
ονομάζεται straight edge!    
ΣΤΕΛΛΑ ΠΕΠΟΝΑΚΗ

Μετοχή 

AΗ μετοχή είναι μέρος του 
λόγου και μπορεί να δηλώνει 

χρόνο, τρόπο, σκοπό κλπ. Ωστό-
σο, με το χι μπορείς να κάνεις 
περισσότερα πράγματα. Μπορείς, 
πρώτα απ’ όλα, να γράψεις «χ», 
δηλώνοντας σαφώς τον αντίστοι-
χο φθόγγο. Το χι βρίσκεται προς 
το τέλος της αλφαβήτου. Βρίσκε-
ται, επίσης, ανάμεσα στη νίκη και 
στην ήττα. Εκτός από το μπάσκετ 
ή το βόλεϊ. Ή και μερικά άλλα. Τα 
περισσότερα ίσως. Τέλος πάντων, 
στο ποδόσφαιρο με το χ παίρνεις 
1 πόντο. Με 2 χ,  2 πόντους. Η 
απαγόρευση δηλώνεται επίσης 
συχνά με χ. Γιατί; Άγνωστο. Άγνω-
στο χ. Μεταβλητή, δηλαδή. Ως 
τέτοιο, συχνά απαντάται και σε ψ. 
Γιατί; Άγνωστο. Άγνωστο ψ. Αλλά 
τώρα ξεφεύγουμε απ’ το θέμα… 
ΘΟΔΩΡΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Φάγαμε Χ…

AΈχουμε 
και λέμε: 

γράμμα Χ, το 22ο 
του ελληνικού 
αλφαβήτου. Αυτό 
μόνο; Όχι φυσι-
κά. Το εν λόγω 
γράμμα, πέρα 
από την καθαρά 
χρηστική του αξία 
στη συγκρότηση 
των λέξεων, χρη-
σιμοποιείται και 
για να δηλωθούν 
διάφορες έννοιες,  
κατεξοχήν κάτι το 
άγνωστο ή απα-
γορευμένο. Ποιος 
δεν παιδεύτηκε ως μαθητής/
φοιτητής προσπαθώντας να βρει 
τον Άγνωστο Χ μιας εξίσωσης; 
Παράλληλα, το Χ συμβολίζει 
στο  μυαλό όλων μας οτιδήποτε 
το απαγορευμένο.  Αν, βέβαια, 
ακούσετε τη φράση «τράβηξα ένα 
μεγάλο Χ» σημαίνει ότι ο ομιλών 
διαγράφει κάτι. Αν πάλι «φάτε Χ» 
τότε μάλλον τα κάνατε μαντάρα, 
γιατί κάποιος/κάποια μόλις σας 
απέρριψε…
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Άτιμο Χ

AΑνοίγω τα μάτια μου απότο-
μα. Το μαξιλάρι έχει μουσκέ-

ψει από τον ιδρώτα μου. Η καρδιά 
μου χτυπάει σαν τρελή. Τον 
τελευταίο καιρό έχεις μετατρέψει 
όλα μου τα όνειρα σε φρικτούς 
εφιάλτες. Σηκώνομαι αλαφια-
σμένη τα βράδια ανοίγω βιβλία, 
σημειώσεις προσπαθώ να βρω 
τη λύση για τις προκλήσεις που 
μου βάζεις. Τρέμω στην ιδέα ότι 
μια μέρα θα οδηγηθώ σε άτοπο..
Παντού γύρω μου μεταβλητές, 
εξισώσεις, παράγωγοι, ολοκληρώ-
ματα, σειρές...το ένα πιο δύσκολο 
από το άλλο κι εγώ πελαγωμένη 
δοκιμάζω θεωρήματα και τρελές 
τεχνικές επίλυσης..Και τότε 
έρχεται εκείνη η καλή κυρία με το 
μεγάλο λευκό πουκάμισο, μου δί-
νει μια καραμελίτσα τικ-τακ και με 
βάζει για ύπνο. Πάλι δεν πρόλαβα 
να σε βρω αλλά που θα μου πας 
άτιμο x...
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΦΝΗ

Brainstorming
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Αυτή είναι η χρονολογική σειρά κυκλοφορίας τους αλλά 
και τα χρώματα της γαλλικής σημαίας, από αριστερά 
προς τα δεξιά. Τρεις ιστορίες από την ανθρώπινη φύση, 

δημιουργικά τοποθετημένες γύρω από την έννοια που 
αντιπροσωπεύει κάθε χρώμα αντίστοιχα: την ελευθερία, 
την ισότητα και την αδελφότητα.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΚΟΚΚΙΝΟ
Το χρώμα του πάθους και του μί-
σους, του θάρρους και της ντρο-
πής, του συναισθηματισμού και 
της προσβλητικότητας, του έρωτα 
και της βίας, της αγάπης και 
της ζωής. Μια λέξη 
προσδιορίζει τόσες 
άλλες, συχνά αντί-
θετες μεταξύ τους, 
όλες όμως λέξεις με 
έντονο συναισθημα-
τικό φορτίο, φορτίο 
που πολλές φορές 
έχει «πακετώσει» τις 
ζωές μας. Εκτός όμως από την 
καθημερινότητά μας το κόκκινο 
έχει συνδεθεί και με γεγονότα 
πέραν του μικρόκοσμου μας. 
Για παράδειγμα, στην Ισπανία το 
κόκκινο είναι άμεσα συνδεδεμένο 
με τις ταυρομαχίες, και για να το 
διευρύνουμε ακόμα παραπάνω 
σχεδόν σε όλον τον κόσμο το 
κόκκινο είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένο με τους κοινωνικοπολιτικούς 
αγώνες, τις κινητοποιήσεις, τις 
επαναστάσεις και τον κομμουνι-
σμό. Είναι φανερό πως, ακόμα και 
στον μακρόκοσμο, το κόκκινο έχει 
συνδεθεί με λέξεις που φανερώ-
νουν μια κάποια δυναμικότητα και 
ένταση.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Έκρηξη θετικής ενέρ-
γειας. Το φιλόδοξο 
και αποφασιστικό 
πορτοκαλί. Το χρώμα 
του εκρηκτικού 
ενθουσιασμού. Το 
φόντο ενός γέλιου 

που ακτινοβολεί 
ευτυχία. Επιβάλλεται 
με τη γοητεία της 
υγείας και μαγεύει με 
την επικοινωνιακή του ικανότητα. 
Αντανακλά τη δράση και την ανε-
ξαρτησία με πάθος παραπλήσιο 
του κόκκινου και φως ανάλογο 
του κίτρινου, μιας και αυτά τα δύο 
χρώματα αποτελούν τους γεννή-
τορές του. Χαίρεται με παρέα και 
επενδύει στη φιλία. Όμως, όπως 
καθετί έντονο, 
δεν αντέχεται 
στην υπερβολή 
του. Ο ταξιδιωτι-
κός προορισμός 
που μας 
προτείνει; Ινδία. 
Απολαύστε το!

ΚΙΤΡΙΝΟ
Προσδοκία, 
φωτεινότητα, 
εγρήγορση.  Καθαρό, υγιές και 
χρυσό, συγκρούεται με τον κακό 
του εαυτό, αυτόν του chickenι-
σμού, της ηττοπάθειας, του άγ-
χους, του μίσους, της αρρώστιας 
και φυσικά της ξινίλας. Ανάγκες 
του είναι η περιέργεια και η 
εκμάθηση, η δημιουργικότητα, η 
δράση, το παιχνίδι.  Το προτιμούν 
ο ινδουισμός (αυτός μαζί με το 
πορτοκαλί), τα φωτοστέφανα, η 
Αίγυπτος και οι πυραμίδες της. 
Μας θυμίζει επίσης λεμόνι, τυρί, 
βούτυρο και ψωμί: ναι, είναι ένα 
από τα χρώματα του φαγητού. 

ΠΡΑΣΙΝΟ
Έχει υπομονή και ισορροπία, 

όπως και η 
φύση. Σχετίζεται 

με το τριφύλλι, άρα και 
την τύχη (και τον Παναθηναϊκό 
για ουκ ολίγους). Συμβολίζει την 
ασφάλεια, το «Ναι», (βλέπε το 
πράσινο φως στο φανάρι), αλλά 
και την πικρή γεύση (δοκίμασε να 
φας φυτό ή δες πόσος κόσμος 
προτιμά τις σαλάτες απ’ όσα 
πιάτα κυκλοφορούν γύρω του). Σε 
πίνακες είναι το χρώμα του Θα-

νάτου, της Παρακμής και της 
Κακίας (αν αναρωτιόσουν 
γιατί το χρήμα θεωρείται 
πράσινο). Το πράσινο επίσης 
είναι το μόνο χρώμα που θα 
δεις στη σημαία της Λιβύης, 
ως το παραδοσιακό χρώμα 
του Ισλάμ. 
Additional Trivia: The Green 
Man (γλυπτά ή ζωγραφιές 
με πρόσωπα από φύλλα), η 
Πράσινη Γραμμή ή Παρεμ-

βαλλόμενη Γραμμή του Ο.Η.Ε. 
στην Κύπρο, The Green Giant με 
τα κονσερβιασμένα λαχανικά.

ΜΠΛΕ
Blue, strange color 
blue...
Μπλε. Γαλήνιο και κα-
θαρό όσο ο ουρανός, 
ικανό να σε ταξιδέψει. 
Δανείζεται την ψυχρό-
τητα του χειμώνα, και άλλοτε, 
ερωτοτροπεί με τη θάλασσα και 
μπορεί να πάρει τόσες πολλές 
αποχρώσεις όσες και αυτή. Αν και 
αντιπροσωπεύει την ηρεμία, είναι 
το χρώμα της μελαγχολίας και της 
μοναξιάς, άξιο να σημαδέψει μια 

ολόκληρη περίοδο της δημιουργί-
ας του Picasso και να εμπνεύσει 
καλλιτέχνες όπως τον Mirό ή ακό-
μα και τον Kieslowski. Όπως και 
να έχει όμως, ένα είναι σίγουρο, 
αποπνέει ελευθερία, και αυτό το 
καθιστά ένα από τα μαγικότερα 
χρώματα του ουράνιου τόξου!

ΜΩΒ
Το προφίλ του είναι ευφυές, 
καλλιτεχνικό, απόμακρο/σνομπ, 
θηλυκό, αρωματικό και επίσημο. 
Η μελαγχολία είναι έννοια χρωμα-
τισμένη μωβ. Το αυτοκρατορικό 
επίσης (άλλωστε, δεν απέχει 
και πολύ από τη μελαγχολία): Το 
tyrian purple, το χρώμα απ’όπου 
προέρχεται το μωβ, ήταν σύμ-
βολο αυτοκρατορικότητας στην 
κλασική αρχαιότητα, ως δύσκολα 
προσιτό σε μεσαία στρώματα. Οι 
Ρωμαίοι αυτοκράτορες φορούσαν 
μωβ χιτώνες με χρυσές κλωστές. 
“Πορφυρογέννητος” ήταν ο 
αυτοκράτορας που είχε γεννηθεί 
στο πορφυρό/μωβ Δωμάτιο του 

βυζαντινού παλατιού 
και αυτό τον διαχώρι-
ζε από τους «απλούς» 
αυτοκράτορες, που 
είχαν κερδίσει το 
θρόνο με προσπάθεια. 
Έτσι καταλήγει να 
συνδέεται και με το 

ναρκισσισμό. Και φυσικά με όλα 
αυτά τα λουλούδια σε παραλ-
λαγές μωβ. Στο ημερολόγιο της 
Ταϋλάνδης, επίσης, οι γεννημένοι 
μέρα Σάββατο αναμένονται να 
έχουν για αγαπημένο τους χρώμα 
το μωβ.

Σε Black & White φόντο, το κόκκινο αίμα 
συνδυάζεται με το γυναικείο κόκκινο 
σε χείλη και φορέματα για να τονίσουν 
το αμαρτωλό της υπόθεσης. Τα ξανθά 
μαλλιά είναι κατ’εξοχήν χαρακτηριστικό 
της sin-cit-ικής «γκόμενας» και θα 

ήταν μάλλον λάθος να παραμείνουν 
ασπρόμαυρα. Θυμηθείτε, επίσης, πόση 
αντίθεση έκαναν τα γαλάζια μάτια 
της νεαρής κοπέλας με τις υπόλοιπες 
μεστωμένες γυναίκες, που είχαν μπει για 
τα καλά στον γυναικείο υπόκοσμο.

Les trois couleurs
Bleu  [μπλε]  Blanc [λευκή]  Rouge  [κόκκινη]

K. Kieslowski

Το ψυχρό φίλτρο πάντα 
κατεβάζει τους βαθμούς 
της φιλικότητας, 
μεταφέροντάς μας σ’ένα 
απόλυτο και υπεράνθρωπο 
κάποτε. Το τέλειο και 
ανέκφραστο μοτίβο του 
αυριανού ανθρώπου που 
φτάνει τον Θεό (Matrix) 
αλλά και όταν ο εραστής 

σου κρατιέται με νύχια 
και με δόντια να μην σου 
ρουφήξει το αίμα (Τwilight) 
δίνονται με θερμοκρασία 
ψυγείου. Η εισαγωγή του An-
tichrist, αχνά χρωματισμένη 
ψυχρά, άφησε όλο το κρύο 
του κυνικού θανάτου του 
παιδιού να μπάσει γερά από 
την οθόνη στα πόδια μας.

Ο Lynch λειτουργεί και ως ζωγράφος στις ταινίες του, χρησιμοποιώντας 
έναν καθαρό “coloured code”. Στο Mulholland Drive πολλά από τα 
κομβικά στοιχεία είναι μπλε: το κουτί που γεφυρώνει την Diane με το 
όνειρο και τη φαντασία της, το κλειδί που ανοίγει το κουτί, ακόμα και 
το μπλε van στην αρχή της ταινίας. Ως χρώμα προτείνει τη μελαγχολία 
ή κατάθλιψη [“Am I blue?”], τη γαλήνη [o θάνατος στην ταινια] ή και τον 

θάνατο [η μπλε-μαλλούσα στο club silencio]. Και φυσικά, αφιέρωσε μία 
ολόκληρη ταινία στο μπλε χρώμα και την υφή του πάνω στο βελούδο: 
The Blue Velvet. “The colors in the film are part of the mystery. One of 
Frank’s accomplices, for example, always wears a yellow suit or rain-
coat. Blue is also my favourite color and I wanted it to be in contrast 
with the red lipstick worn by Dorothy.” 

Συνεργάστηκαν αλφαβητικά οι: 
Δανάη Σιέρρα / Δάφνη-Νικολάκι Χριστουλάκη / Δήμητρα Γκίτσα / Σοφία-Μαρία Παλόγλου / Τζίνα Ξυδιά

Αδυναμία David Lynch στο μπλε χρώμα

Adrian Veidt / Ozymandias
Πρόκειται για τον εξυπνότερο άνθρωπο 
στη γη. Σε όλο το κόμικ ντύνεται στα 
μωβ, το πλέον αυτοκρατορικό χρώμα. 
Στις τελευταίες σκηνές του -όπου 
αποθεώνεται ο χαρακτήρας του- ντύνεται 
όπως οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, με μωβ 
χιτώνα και χρυσά στολίδια. Δηλαδή, ο 
Alan Moore ήξερε πολύ καλά γιατί έκανε το κάθε τι. Ναι, λεπτομέρεια, 
αλλά απολαμβάνουμε τον εντοπισμό fail στη μεταφορά του comic 
στην οθόνη: ο μωβ χιτώνας με τα χρυσά στολίδια αντικαθίσταται σε μια 
διαστημικού ύφους στολή, χρώματος σκούρου μπλε, με έναν θαμπό 

μεταλλικό όγκο που τη στηρίζει στους 
ώμους του Veidt. Get over Star Wars, peo-
ple!

Dr. Manhattan / Jon Osterman
Ο Θεός βρήκε δίοδο στον άνθρωπο μέσω 
ατυχήματος σε επιστημονικό πείραμα. Ο 
ανθρώπινος Jon ξαφνικά διαφοροποιείται, 

τελειοποιεί κάθε ανθρώπινη ικανότητα, πλην αυτή της ψυχολογικής 
διαχείρισης: πέφτει σε μελαγχολία, απομονωμένος. Το υπεράνθρωπο 
σώμα του έχει χρώμα μπλε, το κατ’εξοχήν μελαγχολικό. 

WATCHMEN
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Ο
ταν χτύπησε η πόρτα καθόμουν μόνος στο γραφείο κι έπινα μπέρμπον. Με σόδα. Πριν 
χτυπήσει η πόρτα ήταν μαζί μου ο κολλητός, ο Μπάμπης, αλλά του είπα να κρυφτεί 
στην ντουλάπα. Καλύτερα ο πελάτης να με βρει μόνο. Είναι θέμα στυλ. «Έμπα». Η 
πόρτα ανοίγει και μπαίνει μέσα μια ημίψηλη, ξανθιά, με γυαλί ηλίου και πολύ αέρα. 
Φύσαγε  πολύ εκείνη τη μέρα.  Έμεινα άναυδος. «Μένω εδώ απέναντι», μου είπε. 
«Συγχαρητήρια», απαντώ. 
«Θα αναρωτιέστε, τί με έφερε σε σας», μου λέει. «Δεν αναρωτιέμαι, κούκλα. Ξέρω. 
Η μακρόχρονη εμπειρία βλέπεις με οδηγεί στα εξής συμπεράσματα: ο πατέρας σου 
έχει μια εταιρεία. Είναι, όμως, γέρος κι ο συνέταιρός του έχει βάλει ένα λακέ να τονε 
ξεκάνει ώστε να του μείνει το χρυσωρυχείο.» Ξαφνικά, και πριν ακόμα τελειώσω τη 
διάγνωση, η πόρτα της ντουλάπας χτυπά. Είχα ξεχάσει ότι ο Γιάννος ήταν μεθυσμέ-
νος και δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος. «Τί ήταν αυτό», ρωτά η καλλονίς. «Μάλλον 
είναι ποντίκια», κάνω εγώ, για να πει αυτή «Ο Μάλον πεθαίνει. Φοβάμαι. Ανοίξτε την 
ντουλάπα, σας παρακαλώ». Δεν είχα πια άλλη επιλογή: «Εντάξει αδελφούλα, θα την 
ανοίξω, αλλά μείνε πίσω μου». Τραβάω απότομα τα φύλλα της ντουλάπας, και βλέπω 
το Γιάννο να σωριάζεται κάτω, μαζί με ένα σπασμένο μπουκάλι μπέρμπον, το γυαλί 
του οποίου του είχε κόψει το πρόσωπο. Η ημίψηλη όρμησε και μ’ αγκάλιασε. «Καμία 
γυναίκα δεν μπορεί να αντισταθεί στο χάδι του αρώματος του μπέρμπον, έτσι;» «Τί 
λέτε; Ο άνθρωπος αυτός.. εί... είναι. Είναι νεκρός». «Νεκρός; Όχι, όχι, παρεξήγηση» 
(μα τί λέω, η γυναίκα ήρθε γιατί γουστάρει αίμα, ίντριγκα, δράση) «ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ! 
Δεν έπρεπε να σκοτώσουν αυτόν» «Μα τί είναι όλα αυτά;» «Η μαφία! Η μαφία θέλει 
να με ξεκάνει. Πάμε να φύγουμε, πάμε κάπου πιο ήσυχα, με μεγαλύτερη ασφάλεια. 
Δε θέλω να πάθει κακό και κάποιος από μας. Κυρίως μια αθώα, όπως εσείς!» «Όχι, θα 
φύγω. Μόνη. Θα επιστρέψω αύριο. Ίδια ώρα εδώ.» Όπως τα έλεγε αυτά έκανε βήματα 
προς τα πίσω. Η τύπισσα ήταν έντρομη. 
Τόσο έντρομη που δεν πίστευα ότι θα επιστρέψει. Κι όμως την επόμενη μέρα ήταν 
πάλι εδώ. Έτσι εικάζω δηλαδή. Δεν μπορώ να ξέρω καθώς εγώ είχα φύγει. Βρεθήκα-
με τυχαία την μεθεπόμενη ημέρα, ή μάλλον νύχτα, διότι, παρότι μεθυσμένος θυμάμαι 
το φεγγάρι, στο μπαρ της γειτονιάς. Καθόταν μόνη, πλησίασα και έκατσα δίπλα της. 
«Λοιπόν», ανοίγω τη συζήτηση, «μου λέγατε για τον πατέρα σας και την παγίδα που 
του στήνουν». Η κοπέλα γυρνά και με κοιτάζει περίεργα. Τελικά δεν ήταν αυτή η περί 
ης ο λόγος κι η φασαρία. Της ζήτησα συγγνώμη κι έκανα να φύγω, όμως με σταμάτησε. 
Η κοπέλα ήταν ξανθιά και ημίψηλη όπως η χθεσινή. Ήταν όμως πολύ πιο φιλική. Τόσο 
φιλική ώστε με πλησίασε κι άρχισε να με φιλάει. Αυτό ήταν το αναμενόμενο. Σ’ όλες 
αρέσουν οι σκληροί, σκοτεινοί  και μυστήριοι, μπαρουτοκαπνισμένοι από τη λαϊκή μα-
γκιά της αγοράς τύποι. Το περίεργο ξεκίνησε έπειτα: «Πριν δυο μέρες σε βρήκε στο 
γραφείο σου η αδερφή μου, σωστά;», μου είπε. «Αδερφή σου ήταν; Μέχρι πριν λίγο 
σας θεωρούσα ξαδέρφες. Πρώτες.» «Μάλιστα... Θα αναρωτιέσαι τί σε ήθελε και γιατί 
εξαφανίστηκε» «Ξέρω. Έτρεξε να βοηθήσει τον πατέρα σας που δέχτηκε απειλητικό 
σημείωμα από τους εχθρούς του. Έμεινες εσύ στη θέση της που ξεγλιστράς εύκολα και 
δε σε παρακολουθούν. Έτσι δε θα ξέρουν ότι είμαι πίσω από τα ίχνη τους». «Γάτα είσαι, 
μπράβο. Θέλω μόνο μία χάρη από σένα. Την ξέρεις κι αυτήν ή να στην πω;». «Πες την 

μου, μόνο και μόνο για να τσεκάρω τα ελληνικά σου». «ΟΚ, μικρέ πρόσεξε. Ο τύπος 
στο πίσω τραπέζι είναι εχθρός μας και μεγάλο λαμόγιο. Λαθρεμπόριο, τζόγος κλπ. Δεν 
πρέπει να πάρει πρέφα ότι είμαι εδώ, γι’ αυτό και πρέπει να φύγω αμέσως. Από σένα 
θέλω να φύγεις μισή ώρα μετά από εμένα. Σε ένα τέταρτο από τώρα θα αλλάξει βάρδια 
ο μπάρμαν. Θα έρθει ένας γίγαντας, μελαχρινός με κωδικό όνομα Swordfish. Δώσε 
του αυτό το χαρτί, απάντησέ του στις ερωτήσεις που θα σου κάνει και 5 λεπτά μετά 
φύγε κι έλα να με βρεις στο υπόγειο του σπιτιού σου. Και μη ρωτήσεις πώς θα μπω 
εκεί. Ξέρεις.» Πριν απαντήσω καταφατικά μου είχε δώσει ένα φάκελο κι είχε γίνει κα-
πνός. Η ώρα πέρναγε κι εγώ έπινα, μέχρι που φάνηκε ο τύπος που περίμενα. Πήγα για 
παραγγελία: «Τί θα πάρετε, κύριος;» «Swordfish», του ψιθυρίζω. Το ύφος του άλλαξε 
αμέσως. «Λέγε φίλε». Δεν του είπα τίποτα. Τού ’δωσα, σαν να τον πλήρωνα το φά-
κελο και περίμενα. Αυτός τον άνοιξε, διάβασε διακριτικά και με κοίταξε αγριεμένος. 
«Συνέβη κάτι;», ρωτάω. «Ε, Ψηλέ», φωνάζει δυνατά ο μπάρμαν, απευθυνόμενος σε 
κάποιο θαμώνα. Κοιτάζω πίσω μου και βλέπω το λαθρέμπορο-τζογαδόρο-κλπ να ση-
κώνεται και να ‘ρχεται προς τα εμάς. «Ώστε αυτός είναι ο ψηλός», λέω χαριτωμένα 
στο θηρίο-μπάρμαν, κρύβοντας την ανησυχία μου.  Ο Ψηλός ήταν πλέον δίπλα μας 
και ο μπάρμαν του δίνει το χαρτί. Ο Ψηλός διαβάζει, βγάζει μαχαίρι και κάθεται δίπλα 
μου , αγγίζοντας τα πλευρά μου. «Ποιος στο ‘δωσε αυτό;», με ρωτάει. Δεν έβγαλα μι-
λιά. Αμέσως όμως θυμήθηκα τις οδηγίες της κοπέλας: να απαντήσω και σε 5 λεπτά να 
φύγω. «Η κοπέλα», απαντάω. «Ποια κοπέλα;» «Η ξανθιά» «Ποια ξανθιά;» «Η ξανθιά 
κοπέλα» «Ρε, μας δουλεύεις;» «Όχι, όχι, όχι...» «Για απάντα» «...όχι, όχι, όχι....». Μετά 
υποθέτω πως λιποθύμησα.
Όταν ξύπνησα ήμουν κλειδωμένος σε μια αίθουσα.  Ακόμα εδώ είμαι. Απλά χθες φέ-
ρανε και το Μπάμπη. Μαζί του είχε κι ένα μπουκάλι μπέρμπον. Χωρίς σόδα. Ελπίζω 
να καταφέρουμε να γλιτώσουμε. Ή τουλάχιστον να φέρουνε και σόδα. Ή την ξανθιά... 

Ο μικρός
ύπνος
ΤΟΥ
ΘΟΔΩΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
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Ταινίες που άφησαν 
εποχή...

Το Γεράκι της Μάλτας 
(1941)– John Huston
All we’ve got is that maybe you 
love me and maybe I love you. 
  

Βασισμένη στο αριστουργημα-
τικό μυθιστόρημα του Dashiell 

Hammet, η ταινία του Huston κα-
τόρθωσε να γίνει αμέσως κλασική 
στο είδος της, αλλά παράλληλα και 

μια από τις σημαντικότερες όλων 
των εποχών. Ο περίφημος ντετέκτιβ 
Sam Spade, βασικός ύποπτος για 
το φόνο του συνεταίρου του, θα 
πρέπει, για να σώσει το τομάρι του, 
να μπει μέσα στα επικίνδυνα κυκλώ-
ματα της πόλης και να ανακαλύψει 
τί κρύβεται πίσω από το χρυσό «γε-
ράκι της Μάλτας». Θαυμάσιες ερμη-
νείες και καθηλωτική ατμόσφαιρα 
σε ένα φιλμ το οποίο ο ίδιος ο 
Huston σεναριογράφησε διεξοδικά, 
σκηνή ανά κεφάλαιο, αφημένος στο 

ρου της καλύτερης αστυνομικής 
ιστορίας που διαβάστηκε ποτέ.  
Δώρα Κοροβέση

Τζίλντα (1946)- Charles 
Vidor
I hate you so much that I would 
destroy myself to take you down 
with me. 

ΟCharles Vidor σκηνοθετεί 
την ταινία που κυκλοφορεί 

το 1946, απαθανατίζοντας τη Rita 

Hayworth σε μια από τις διασημότε-
ρες απεικονίσεις του προτύπου της 
femme fatale. Το «ερωτικό τρίγω-
νο», όπως διαμορφώνεται από τους 
Mundson (G. Macready), Farrell (G. 
Ford) και Gilda, ανάγεται σε σχήμα 
που αναδεικνύει χαρακτηριστικά 
θέματα των film noir. Οι δύο βασικοί 
ανδρικοί ρόλοι διαπλέκονται σε μια 
σχέση εξάρτησης με έντονα ομοφυ-
λοφιλικά στοιχεία. Ο μισογυνισμός, 
ο οποίος διέπει τα film noir, εγεί-
ρεται από το πρόσωπο της ερωτικά 

επιθετικής γυναίκας. Όσα ηθικά 
διλήμματα προκύπτουν είναι στον 
πάτο μιας ήδη διαβρωμένης κοινω-
νίας, στον υπόκοσμο της Αργεντι-
νής με τα παράνομα καρτέλ στην 
ακμή τους. Παραδόξως, μέσα στην 
κυρίαρχη παρακμή, δίνεται αίσιο 
τέλος στην υπόθεση. Αλλά ακόμα κι 
αυτό επιτυγχάνεται καταρρίπτοντας 
το κοινό αίσθημα δικαίου. 
Σοφία-Μαρία Παλόγλου

Ο μεγάλος ύπνος(1946)- 
Howard Hawks
What’s the matter? Haven’t you 
ever seen a gun before? What do 
you want me to do, count three like 
they do in the movies? 

Ίσως η χαρακτηριστικότερη film 
noir ταινία! Ο σκηνοθέτης Haward 

Hawks μεταφέρει τις κυνικές 
συμπεριφορές και τα σεξουαλικά 
κίνητρα -στοιχεία απαραίτητα για 
το film noir- σε μια έξοχη κινημα-

τογραφική εκδοχή του σκοτεινού 
κόσμου του συγγραφέα Raymond 
Chadler. Το μυστήριο κορυφώνεται, 
όταν ο Μάρλοου (Humphey Bogart) 
ερωτεύεται τη μεγάλη αδελφή της 
Κάρμεν (Martha Vickers), τη Βίβιαν 
(Lauren Bacall), η οποία όμως 
τον αντιπαθεί σφόδρα! Ωστόσο η 
ιστορία περιπλέκεται όταν ο ένας 
φόνος διαδέχεται τον άλλον και 
οι ανατροπές αφήνουν ανοιχτά 
ερωτήματα στους θεατές. Όλα αυτά 
σε μια ταινία που έχει βρει ίσως τον 
πλέον φιλοσοφημένο της ήρωα και 
ένα αξέχαστο ζευγάρι  (Humphrey 
Bogart- Lauren Bacall). 
Τατιάνα Κίρχοφ

Διπλή αποζημίωση (1946) – 
Billy Wilder
It sounds crazy, Keyes, but it’s true, 
so help me, I couldn’t hear my own 
footsteps. It was the walk of a dead 
man 

Τα ‘χει όλα. Τον πεσσιμισμό, τη 
σκοτεινή διάθεση, τη μισανθρω-

πία, το μοντέλο της femme fatale, 
τον κλειστοφοβισμό που αγγίζει τα 
όρια της τρέλας, μαύρο κατάμαυρο 
σαν το πρόσωπο του ίδιου του 
θανάτου. Το Double Indemnity δεν 
είναι ένα ακόμα μάθημα κινηματο-
γράφου. Είναι το αρχέτυπο όλων 
των ταινιών του είδους. Κάτι σαν 
το Ευαγγέλιο των noir. Το στόρυ 
σήμερα ακούγεται κλισέ. Ασφαλι-
στής-αμοραλιστής μπλέκεται στα 
δίχτυα μοιραίας (αν και όχι ωραίας) 
που τον πείθει να προκαλέσει «ατύ-
χημα» στον άντρα της, με σκοπό να 
κερδίσουν  «τη διπλή αποζημίωση». 
Όλα διπλά. Τα λεφτά, η ηθική, η όψη 
του αμερικανικού ονείρου. Ατάκες 
που φεύγουν σαν δηλητηριώδη 
βέλη μέσα στο φως, που ξεχύνεται 
από τις γρίλιες και τσιγάρα που αρ-
γοσβήνουν όπως η ζωή αυτών που 
τα κάπνιζαν λίγο πριν.
Ανδριάνα Κορασίδη

Noir Λογοτεχνία

Η      νουάρ λογοτεχνία αναπτύσσε-
ται κυρίως στην Αμερική, με 

κύριους εκπροσώπους συγγραφείς 
τους Raymond Chandler, Dashiell 
Hammet, Cornell Woolrich, James 
M.Cain κλπ. Στην Ευρώπη το είδος 
απαντάται ελάχιστα, με εξαίρεση τη 
Γαλλία, με πιο άσημους και λιγότε-
ρους εκπροσώπους.
Χαρακτηριστικά της λογοτεχνίας 
νουάρ είναι η λιτή και απέριττη διή-
γηση, συχνά πρωτοπρόσωπη, χάρη 
στην οποία δημιουργείται κλίμα 
μυστηρίου και αγωνίας και ο ανα-
γνώστης ταυτίζεται με τον ήρωα. Ο 
ήρωας είναι πάντα άνθρωπος της 
αγοράς, αλλά και του περιθωρίου.
Είναι μάγκας, είναι απόμακρος και 
το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να 
τελειώνει με την υπόθεση και να πά-
ρει τα χρήματα. Μέχρι να γνωρίσει 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Noir
Το νουάρ, χωρίς να έχει τη δική του ανεξάρτητη και καθορισμένη 

προσωπικότητα με την οποία διαδόθηκε τα επόμενα χρόνια, ξεκί-
νησε από την Αμερική στη δεκαετία ’40. Εισήχθη στο κινηματογραφικό 
λεξικό συγκεκριμένα το 1946, όταν ο Γάλλος κριτικός Niro Frank απο-
φάσισε να δώσει όνομα σε μία σειρά ταινιών Χολυγουντιανής παραγω-
γής που βρήκαν διανομή στο Παρίσι εκείνη την περίοδο. Επηρεασμένο 
από το γερμανικό εξπρεσιονισμό, τη νατουραλιστική λογοτεχνία και το 
κίνημα του υπαρξισμού κατάφερε να αποδώσει το οικονομικό αλλά και 
υπαρξιακό αδιέξοδο που βασάνιζε την Αμερική μετά το δεύτερο πα-
γκόσμιο πόλεμο.Το νουάρ οφείλει το όνομα του στην κινηματογραφική 
κυρίως προέκταση του και στους Γάλλους κινηματογραφιστές που το 
καθιέρωσαν στο παγκόσμιο κοινό.
Αν και τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας των νουάρ καλλιτεχνών ο 
χλευασμός από τους κριτικούς ήταν οξύς, αυτό δεν αποτέλεσε εμπό-
διο στην εδραίωση του νουάρ ως ένα απο τα ισχυρότερα ρεύματα του 
20ου αιώνα. Το αστικό τοπίο, όπου εκτυλίσσεται η λογοτεχνική ή κι-
νηματογραφική ιστορία, η σκοτεινή αιμόσφαιρα που υπάρχει σε κάθε 
νουάρ καλλιτεχνική έκφραση και το πλέγμα παρελθόντος και παρό-
ντος που βασανίζει το κεντρικό πρόσωπο της νουάρ ιστορίας αποτε-
λούν τα κύρια χαρακτηριστικά του ρεύματος.
Το νουάρ, σε αντίθεση με την άποψη πολλών, δεν έσβησε το ΄60. Ζει 
ακόμα μέσα από τα «νεο-νουάρ» φιλμς και φυσικά τα σκοτεινά κόμικς. 
Είναι ένα ρεύμα που συγκινεί εδω και χρόνια το κοινό γιατί μέσα απο 
την ξεχωριστή ατμόσφαιρα ξυπνάει τη σκοτεινή και μυστήρια πλευρά 
του καθενός.
Πέννυ  Μπακάλη

     Το σκοτάδι 
       που γεμίζει 
φόβο 
τις ψυχές...

Film Noir

Χειμωνιάτικο βράδυ, μόλις έβρεξε και περνάς έξω από το ‘Αστυ 
κουκουλωμένος ως τη μύτη με τα χέρια χωμένα στις τσέπες. Παί-

ζει το “Η νύχτα και η πόλη” του Ντασσέν. «Α έχει νουάρ σήμερα!» σκέ-
φτεσαι. Και τί από όλα εννοείς με αυτό; Μία ταινία, μία αισθητική, μία 
ιδεολογία, ένα στυλ; Μήπως ένα παράθυρο στο σκοτάδι; Το φιλμ νουάρ 
είναι ένα ύφος, ένα ύφος που έγινε ρεύμα, που ανέτρεψε κάθε παρα-
δεδεγμένη αφηγηματική τροχιά, που ανέδειξε τους πιο μυστηριώδεις 
και σκοτεινούς τύπους του παγκόσμιου σινεμά, τις πιο καταστροφο-
λάγνες εκπροσώπους του γυναικείου φύλου, που «παρέδωσε πάλι το 
έγκλημα στους ανθρώπους που έχουν λόγους να το διαπράξουν και 
δεν το κάνουν μόνο για να μας φορτώσουν με ένα πτώμα». Η Αμερική 
το γέννησε, η Ευρώπη το είδε να μεγαλώνει. 
Πρώτος στη λίστα ο σκηνοθέτης – σεναριογράφος του ανυπέρβλητου 
Maltese Falcon, αλλά και πολλών ακόμη διαμαντιών, John Huston. Ο 
φοβερός και τρομερός Otto Preminger έγραψε ιστορία το 1944 κατα-
σκευάζοντας την απόλυτη ηρωίδα του είδους, τη μυστήρια, αινιγματι-
κή και θανάσιμα γοητευτική Laura (ναι, τη γνωστή Laura του αξέχαστου 
τραγουδιού). Ο ολίγον τι παραμελημένος από τους κριτικούς, Howard 
Hawks με το Big Sleep  και πολλά ακόμη φιλμ, δικαιώθηκε χρόνια αρ-
γότερα για την τεράστια προσφορά του στο noir. Δεν θα μπορούσαμε 
να παραλείψουμε την αναφορά στις υπερεπιτυχημένες noir απόπει-
ρες του μεγάλου Orson Welles,  με κορυφαίο φυσικά το Touch of Evil 
ή στον Billy Wilder που μεγαλούργησε με τα Double Indemnity και 
Sunset Boulevard.  Όσο για το In shadow of a doubt και το Notorious 
του μετρ του σασπένς Alfred Hitchcock τα λόγια είναι περιττά. Ενώ 
ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον black-listed θεό του σινεμά Jules Dassin 
που με ταινίες όπως το Rififi και το  Night and the City απογείωσε – πα-
γίωσε κι αυτός με το δικό του τρόπο το είδος. 
Αντίστοιχα στην Ευρώπη και δη στη Γαλλία, κυριότεροι εκπρόσωποι 
στάθηκαν οι εξής: ο Jean-Pierre Melville, μέγας πρωτοπόρος και δά-
σκαλος. Πιστός στο στυλιζάρισμα και τους κώδικες τιμής, άφησε επο-
χή με ταινίες όπως τα Bob le flambeur, Η δεύτερη πνοή, Ο δολοφόνος 
με το αγγελικό πρόσωπο. Από την άλλη ποιος μπορεί να ξεχάσει την 
ατμόσφαιρα ενός Luis Mal με το συγκλονιστικό Ασανσέρ για δολοφό-
νους ή την ανατριχίλα που φέρνει ο Clouzot με τις Διαβολογυναίκες 
του. Στον ίδιο «σκοτεινό» δρόμο ακολουθούν οι Chabrol, Clement, 
Verneuil. Στο γερμανικό ρεύμα τα ηνία κρατά ο Fritz Lang, θιασώτης 
ενός προ-noir είδους με το αριστουργηματικό Μ., τη Γαλάζια Γαρδένια 
και τα 1.000 μάτια του Δρ Μαμπούζε.
Ανδριάνα Κορασίδη– Δώρα Κοροβέση

   “On the dresser is the 
pistol, in the chamber are  
       the blanks/
   in her pocket are the 
bullets, with his name  
        upon the shanks”

Peter Hammill, Film Noir
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τη γυναίκα της υπόθεσης. Αυτή εί-
ναι ένα τυπικό δείγμα femme fatale. 
Γοητευτική και μυστήρια, συγκρούε-
ται με τον κεντρικό ήρωα, τον οποίο 
βοηθάει και εμποδίζει στο έργο του, 
τον ερωτεύεται και τον μισεί. Οι 
φιγούρες της noir λογοτεχνίας είναι 
αμφιλεγόμενες, αντιφατικές και 
αντικατοπτρίζουν τη γεμάτη προ-
βλήματα κοινωνία στην οποία ζουν. 
Αυτήν και περιγράφουν τα νουάρ 
έργα, αυτής το κλίμα αποδίδουν. 
Η διαφορά με το αστυνομικό μυθι-
στόρημα της Ευρώπης είναι, εκτός 
των άλλων, και η οπτική γωνία. 
Ο αναγνώστης δεν είναι κάποιος 
τρίτος, αντικειμενικός παρατηρητής 
που μαθαίνει και γνωρίζει όλα τα 
γεγονότα. Στο νουάρ ο αναγνώστης 
ακολουθεί τον ήρωα, ξέρει ό,τι 
ξέρει κι αυτός. 
Θοδωρής Ηλιόπουλος

Χαρακτηριστικοί συγγραφείς 
και έργα:
James M. Cain: Ο επιτυχημένος 
σεναριογράφος του Χόλιγουντ έγινε 
με τη συγγραφή του πρώτου του 
βιβλίου «Ο Ταχυδρόμος Χτυπάει 
Πάντα Δυο Φορές» ένας πολύ οξυ-
δερκής συγγραφέας με αληθινή, 
ρεαλιστική γραφή. Στη βιβλιογρα-
φία του βρίσκουμε μεταξύ άλλων 
τα εξαιρετικά “Double Idemnity”, 
“Milred Pierce”, «Όχι ορχιδέες για τη 

Μις Μπλάντις» (ρεκόρ πωλήσεων).
Raymond Chandler: Ο σπουδαί-
ος συγγραφέας που ξεκίνησε να 
γράφει για βιοποριστικούς λόγους 
εν μέσω της κρίσης της δεκαετίας 
του ’30 διαμορφώνοντας τη Noir 
λογοτεχνία, μας χάρισε έργα – 
σταθμούς, όπως το «Μεγάλο Ύπνο», 
τη «Μικρή Αδελφή», τη «Μπλε 
Ντάλια», το «Αντίο Γλυκιά μου» και 
φυσικά δημιούργησε τον ντετέκτιβ 
– θρύλο Φίλιπ Μάρλοου. 
Dashiell Hammet: Με ταραχώδη 
ζωή και περίσσιο ταλέντο, εξελίχθη-
κε σε ένα μάστορα της ατμοσφαι-
ρικής noir λογοτεχνίας. Η επινόηση 
του ντετέκτιβ Sam Spade ήταν 
αδιαμφισβήτητα το εισιτήριο για 
την είσοδό του στη σφαίρα του κλα-
σικού, στο οποίο και παρέμεινε με 
αριστουργήματα όπως «Ο Κόκκινος 

Θερισμός», «Η εφιαλτική Πόλη», «Ο 
Αδύνατος Άντρας».
Δώρα Κοροβέση

Φωτογραφία

Το “noir” στον χώρο της 8ης 
τέχνης, δε σημαίνει απλώς τη 

μαυρόασπρη φωτογραφία. Κυρίως 
αφορά στο συγκεκριμένο καδρά-
ρισμα του φωτογραφιζόμενου 
θέματος βάσει των υποδείξεων του 
διευθυντή φωτογραφίας. Η φωτο-
γραφία δεν αυτενεργεί ως διακριτή 
μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, 
αλλά εξετάζεται κινηματογραφικά 
υπό το πρίσμα των προσωπικών 
προσδοκιών του σκηνοθέτη μιας 
ταινίας ‘‘noir”. Το φως και η απου-
σία χρώματος είναι αναμφίβολα η 
«ψυχή» της ταινίας. Ο εξπρεσιονι-
στικός φωτισμός « χαμηλό - κλειδί», 

όπως ονομάζεται, δημιουργεί  μια 
ατμοσφαιρική ανατριχίλα μέσα 
από διαχεόμενες σκιές και λήψεις 
γραμμένες με αδρά χαρακτηριστικά. 
Τα εσωτερικά γυρίσματα είναι 
περισσότερο στυλιζαρισμένα και 
θεατρικά σε αντίθεση με τον φυσι-
κό φωτισμό των εξωτερικών χώρων. 
Επιπλέον, η έλλειψη φωτός συχνά 
συνδυάζεται με υψηλού κοντράστ 
στοιχεία εξυπηρετώντας τους σκο-
πούς της υποβολιμαίας ψυχολογίας. 
Οι διαβρωτικά γκρίζες φιγούρες των 
ηρώων συμβολίζουν την σκοτεινή 
και απάνθρωπη πλευρά της ανθρώ-
πινης φύσης. Έτσι εμψυχώνονται 
καλύτερα η αιωρούμενη απειλή, η 
ανείπωτη μελαγχολία και η διαποτι-
στική απαισιοδοξία που διατρέχουν 
ολόκληρη την ταινία. 
Σαβίνα Κοροβέσση

Μουσική

Play it, Sam... Τα είδη μουσικής 
που κυριαρχούν στις ταινίες 

του φιλμ νουάρ είναι κυρίως η 
κλασική, εκτελούμενη συνήθως 
από συμφωνική ορχήστρα, και η 
τζαζ. Οι μουσικές,  χωρίς λόγια, με 
έντονες εναλλαγές στη δυναμική, 

αποδίδουν κάθε φορά την ένταση 
της σκηνής, αλλά και υποβοηθούν 
την εξέλιξη της πλοκής. Η μουσική, 
όπως και σε κάθε κινηματογραφικό 
είδος άλλωστε, δεν είναι απλώς μία 
επένδυση της εικόνας, αλλά ένα 
μέρος της. Η ατμόσφαιρα, η κίνηση, 
ο τρόπος που θεωρείς μια κατάστα-
ση, η σοβαρότητα ή η ελαφρότητά 
της. Περισσότερο όμως απ’ όλα στο 
φιλμ νουάρ η μουσική εκφράζει τον 
εσωτερικό κόσμο των χαρακτήρων.  
Προκαλεί μεν συναισθήματα, αλλά 
πιο πολύ περιγράφει την αγωνία, τη 
μελαγχολία, την αγάπη, το πάθος 
και τον πόθο αυτών που πρωταγω-
νιστούν στην ιστορία.  Η μουσική 
είναι, άλλοτε αγωνιώδης, μυστη-
ριώδης, σκοτεινή (A touch of evil), 
άλλοτε πιο ρομαντική (Casablanca) 
ή και πιο κωμική (The Third Man). 
Κωνσταντίνα Κατσαντώνη

Noir Jazz

Όταν η μουσική προσανατολίζει 
τη φαντασία προς φαταλιστι-

κές γυναικείες φιγούρες με φόντο 
καπνό, εγκαταλελειμμένα σοκάκια 
ή και τύπους με καπαρτίνα και κα-
πέλο δίπλα σε ψαροκόκκαλα, τότε 
μιλάμε για είδος που ταιριάζει για 
soundtrack σε film noir. Θυμήσου 
άλλωστε την αδυναμία του D. Lynch 
στη μουσική του A. Badalamenti, 
τον Ornette Coleman στο 
Burroughsικό Naked Lunch, τη συ-
νεργασία M. Davis/John Lee Hooker 
στο Hot Spot αλλά και τους Τerence 
Blanchard, Bernard Herrmann, 
John Ottman, Joe Hisaish. Κι όμως, 
πολλοί θα θεωρήσουν ότι αυτά 
τα παραδείγματα δεν είναι τόσο 
ταιριαστά με noir όσο οι Bohren 
& der Club of  Gore. Πρόκειται για 
γερμανική μπάντα που ξεκίνησε με 
ποικίλο hardcore και εξελίχθηκε σε 

κατ’εξοχήν “horror jazz”. Ικανοποιεί 
το αυτί που κυνηγά μείξη της jazz 
με film noir στοιχεία και νυχτερινά 
‘‘nightmarish’’ σοκάκια. Μουσική 
σε μινόρε κλίμακες, εξέλιξη βαριά 
καθυστερημένη, Fender Rhodes 
ηλεκτρικό πιάνο, σαξόφωνο και 
διπλό μπάσο, μεταφέρει ατόφια 
αρχέτυπα noir.
Δανάη Σιέρρα

Όταν το νουάρ παύει 
να αφορά μία ταινία 
και γίνεται στυλ.

Ζωγραφική

Όταν το noir συνάντησε τη 
ζωγραφική ήταν σαν το μυ-

στήριο, η περιπέτεια και οι femmes 
fatales  των ταινιών του ‘40-’50 να 
αποτυπώθηκαν πάνω σε ένα κομ-
μάτι χαρτί. Θιασώτες της τεχνικής 
αυτής είναι ο Edward Hopper και 
οι πιο σύγχρονοι Glenn Payne και 
Jack Vettriano. Ο Glenn Payne 
βρίσκεται στην ενεργό δράση ήδη 
από τα φοιτητικά του χρόνια, ενώ 
συνεχίζει με ατομικές εκθέσεις σε 
διάσημες galleries. Γνήσιος φίλος 
των film noir έχει ως στόχο του οι 
πίνακές του να έχουν μια ιστορία 
να διηγηθούν. Οι μυστηριώδεις 
φιγούρες, τα σκοτεινά χρώματα και 
οι αποτυπώσεις πόλεων χαρακτηρί-
ζουν τους πίνακές του, ενώ -όπως 
διευκρινίζει- δεν πρόκειται για σκη-
νές απο ταινίες. Σκοπός του είναι η 
διάδραση με το κοινό. Κάθε άλλη 
πορεία στη σχέση πίνακα – θεατή 
τη θεωρεί προσωπική αποτυχία.
O Jack Vettriano  γεννημένος 
στη Σκωτία το 1951, αποφασίζει 
στην ηλικία των 21 να ασχοληθεί 
συστηματικά με τη ζωγραφική. Έργα 
γαλουχημένα στην ατμόσφαιρα του 
film noir, που εκπέμπουν ερωτισμό, 
ρομαντισμό και σκοτεινή ηθική. 
Ιδιαίτερη η αγάπη του στα γυμνά 
θέματα και στον ιμπρεσσιονισμό. 
Σήμερα είναι ένας από τους πιο 
ακριβοπληρωμένους εν ζωή καλλι-
τέχνες.
Ο Αμερικανός Hopper (1882-1967),  
για να αναδείξει τη μελαγχολική 
διάθεση της αρχιτεκτονικής του 
Παρισιού συνηθίζει να απεικονίζει 
δρόμους, cafés, εστιατόρια σε 
σκοτεινές αποχρώσεις. Οι φιγούρες 
στους πίνακες του μοιάζουν να 
έχουν φωτογραφηθεί ακριβώς πριν 
ή ακριβώς μετά το αποκορύφωμα 
μιας σκηνής από κινηματογραφική 
ταινία ή θεατρικό έργο. Το πιο 
διάσημο έργο του ‘’Νighthawks’’ 
(1942), εμπνευσμένος απ’ το 
έργο ‘‘The Killers’’ του Ernest 
Hemingway, είναι χαρακτηριστικό 
δείγμα της κινηματογραφικής οπτι-

κής του Hopper: έντονη αντίθεση 
του ηλεκτρικού φωτός ενός παρι-
ζιάνικου εστιατορίου με το σκοτάδι 
της νύχτας, αυστηρές γραμμές σκι-
ών, κάθετες και διαγώνιες δέσμες 
χρώματος.
Τέση  Λυμπεροπούλου

Comics

Νουάρ κόμικ με ήρωες σε κα-
μπαρντίνα, γνώστες του υπο-

κόσμου, με άκρες στην αστυνομία 
και μοιραίες γυναίκες που μαχαιρώ-
νουν πισώπλατα και που η καρδιά 
τους ραγίζει μόνο στη θέα του 
χρήματος. Το Spirit του Αμερικανού 
σχεδιαστή Eisner ένα από αυτά. Ένα 
από τα πρώτα. Πολύ πριν ο Eisner 
ορίσει το «Graphic Novel» ο ήρωας 
που τον έκανε γνωστό είναι ο Spirit 
που ξεκίνησε να δημοσιεύεται σε 
στριπάκια εφημερίδων το 1940. Ο 
Spirit ζει σε ένα παράλληλο με τα 
νουάρ φιλμ της εποχής σύμπαν και 
μπλέκει σε περιπέτειες, σχεδιασμέ-
νες με κινηματογραφική ακρίβεια 
και χιούμορ. Στο απόγειο της δη-
μοτικότητάς του εμφανίζεται σε 20 
μεγάλες κυριακάτικες εφημερίδες. 
Σε πιο σοβαρό ύφος κινείται ο σύγ-
χρονος Loustal. O Γάλλος σχεδια-
στής, που άφησε την αρχιτεκτονική 
για την ένατη τέχνη, πέρασε ένα 
μεγάλο διάστημα της ζωής του στην 
Αφρική, γεγονός που αποτυπώνεται 
στα σχέδιά του. Τα νουάρ κόμικ του, 
με μια ρετρό αισθητική, επιτυγχά-
νουν μια σκοτεινή ατμόσφαιρα με 
επίκεντρο εκκεντρικούς ήρωες. Ο 
μαύρος πάνθηρας Blacksad, είναι ο 
κλασικός ντετέκτιβ των νουάρ φιλμ: 
λίγο ακατάστατος, λίγο δύστροπος 
και πολύ μοναχικός. Ο ήρωας των 
Canales και Guarnido δρα σε ένα 
σύμπαν με πρωταγωνιστές ζώα, σε 
μια καλογραμμένη και καλοσχεδια-
σμένη σειρά κόμικ. 
Σπύρος Γιαννακόπουλος

Sin city

Οι επτά τόμοι του Sin City 
δημιουργήθηκαν από τον 

Frank Miller, σύφωνα με τη neo-noir 
τεχνοτροπία, μέχρι το τέλος της 
δεκαετίας του  ‘90. Η πρώτη ιστορία 
εμφανίζεται στο “Dark Horse’s Fifth 
Anniversary Special”, ενώ η συνέ-
χεια στο “Dark Horse Presents” υπό 
τον τίτλο Sin City. Η αμαρτωλή πόλη 
(Basin) είναι ένα ασπρόμαυρο πε-
δίο, γεμάτο βία και υπερήρωες που 
συνηθίζουν να πηδούν από κτίρια 
και να καταλήγουν αψεγάδιαστοι. Η 
σειρά αυτή, που αργότερα μεταφέρ-
θηκε κινηματογραφικά, κατάφερε 
να διαδώσει ένα στυλ, να σημαδέ-
ψει μία εποχή και να αποθεωθεί από 
τους αναγνώστες. 
Νάντια Κατή

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Raymond Chandler

Dashiell Hammet

Sin City Glen Payne
Jack Vettriano

Maltese Falcon

Gilda

The Big Sleep

Edward Hopper

Spirit
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BLADE RUNNER του Riddley 
Scott (1982)

Κλασσικοί χαρακτήρες της noir 
μυθολογίας: Ο μπάτσος που 

μπλέκεται σε μια ιστορία πολύ πιο 
άσχημη από ότι θα μπορούσε να 
φανταστεί (Deckard), ο κυνηγημέ-
νος (ένα ανθρωποειδές ονόματι 
Roy Baτty) και μια femme fatale 
(Pris). Οι χαρακτήρες κινούνται 
στους κακόφημους δρόμους ενός 
μεταμοντέρνου Λος Άντζελες και 
συνδιαλέγονται με διάφορους 

χαρακτήρες οι οποίοι μάλλον είναι 
περιθωριακοί, μιας και οι πλούσιοι 
ζουν και δρουν στο περιβάλλον 
των τελευταίων ορόφων των 
μέγα-κτιρίων που κατακλύζουν την 
πόλη.  Και εδώ μπαίνει η πλευρά 
της επιστημονικής φαντασίας. Όλα 
αυτά διαδραματίζονται στο μακρινό 
έτος 2019. Η ατμοσφαιρική ρύπανση 
έχει κάνει την ζωή στη γη πολλή 
δύσκολη, ενώ η τεχνολογία έχει 
οδηγήσει σε καταστάσεις απάνθρω-
πες. Όπως λέει και ο Roy Batty “I’ve 

seen things you people wouldn’t 
believe”. Ανάμεσα στις κοινωνικές 
ανησυχίες του sci-fi και τον σκληρό 
ρεαλισμό του film noir, εκεί κινείται 
το Blade Runner.
Νικόλας Κοκκάλης

BLOOD SIMPLE των Joel και 
Ethan Cohen (1984)

Ένας απατημένος σύζυγος ανα-
θέτει σε έναν ντετέκτιβ το φόνο 

της γυναίκας του και του εραστή 
της.  Μια υπόθεση φαινομενικά 

απλή και χωρίς εκπλήξεις εξελίσσε-
ται σε ένα άγριο κυνηγητό με απρό-
βλεπτες εξελίξεις.  Όπως σε πολλές 
ταινίες των Κοέν, τα πράγματα γρή-
γορα βγαίνουν εκτός ελέγχου και η 
ατμόσφαιρα δυναμιτίζεται.  Οι χαρα-
κτήρες βρίσκονται επανειλημμένα 
σε δυσχερή θέση και καλούνται να 
πάρουν καθοριστικές αποφάσεις.  
Ένα επαναλαμβανόμενο στοιχείο 
των νέο-νουάρ έργων αξιοποιείται 
εδώ επισταμένα από τους Κοέν, 
καθώς οι ήρωες και οι αντιήρωες 

της ταινίας μπλέκονται σε ένα αδι-
έξοδο παιχνίδι λεπτομερειών που 
τους οδηγεί αναπόδραστα στα όρια 
της απόγνωσης και τους καλεί να 
λάβουν κρίσιμες αποφάσεις.  Ένα 
διαρκές και περίτεχνο παιχνίδι σκο-
ταδιού και φωτός δένει κομψά μια 
ταινία που εμφανίζει συστηματικά 
τα χαρακτηριστικά του νέο-νουάρ.  
Ο θεατής ξέρει τα πάντα εκτός από 
την αντίδραση των χαρακτήρων.  
Και το σασπένς γλιστρά ανάμεσα 
στις σκιές για να διαχυθεί με έντα-
ση στο τέλος…
Γιάννης Καμπουράκης

THE FOLLOWING του 
Christopher Nolan (1998)

Ένα τέλεια στημένο κόλπο. Ο Κ. 
Νόλαν χρησιμοποιεί ασυνεχή 

αφήγηση, απροσδόκητες γωνίες 
λήψεις και εφιαλτικές φωτοσκιά-
σεις, στοιχεία καταγόμενα από το 
μακρινό παρελθόν του γερμανικού 
εξπρεσιονισμού. Η ιστορία εξελίσ-
σεται καθώς  ο Μπιλ, αποτυχημένος 
συγγραφέας έρχεται σε ρήξη με την 
τυπική, μονότονη, μικροαστική ζωή 
του και μπλέκεται σε εγκληματικά 
παιχνίδια. Ο σκηνοθέτης πλάθει 
τους ήρωες βάσει των κοινωνικών 
συνθηκών όπως η ανεργία και 
η ανασφάλεια στο Λονδίνο. Το 
σενάριο είναι γεμάτο ανατροπές και 
η μη γραμμική αφήγηση προσδίδει 
αγωνία, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργεί 
μια αίσθηση αβεβαιότητας στο 
θεατή για τους χαρακτήρες και τις 
συμπεριφορές των ηρώων. Καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έργου επικρατεί 
μια δραματική ατμόσφαιρα πάθους 
και απόγνωσης. Επιπλέον, χρησιμο-
ποιείται η γυναίκα ως θεμελιώδης 
λίθος για τη δόμηση και την εξέλιξη 
της πλοκής, καθώς το ερωτικό 
πάθος είναι αυτό που εγκλώβισε 
τον κεντρικό ήρωα. Πρόκειται για 
ένα κλασικό φιλμ νουάρ, νεο-νουάρ 
καθ’ ότι γυρισμένο το 1998.
Φώτης Ηλιόπουλος

BODY HEAT του  Lawrence 
Kasdan (1981)

Ή πως η Kathleen Turner ανέστη-
σε το νουάρ, εκτινάσσοντας 

παράλληλα την καριέρα της. Από 
την πρώτη σκηνή η ταινία δικαιο-
λογεί τον τίτλο της, ενώ μέχρι το 
τέλος η λαγνεία και ο καύσωνας του 
αμερικανικού νότου δημιουργούν 
το σκηνικό της αποπλάνησης. 
Φλεγόμενη γυναίκα-αράχνη η 
Turner, θύμα ο William Hurt. Αρχικά 
η παγίδα στήνεται από τους δυο 
τους στον άντρα της με το βλέμμα 
στην περιουσία του. Η ίντριγκα και 
το πάθος περιπλέκονται ενώ όταν 
ο νόμος παρεμβαίνει οι ρυθμοί 
της ταινίας ανεβάζουν στροφές 
με κατάληξη ένα ευφυές τέλος. Ο 
Lawrence Kasdan ανακατεύει αι-
σθητικές φιλμικές προσεγγίσεις-με 

κάπως αμφίβολα αποτελέσματα-
κλείνοντας το μάτι παράλληλα 
στο double indemnity του 1944. 
Παρασκηνιακή πληροφορία: η “καυ-
τή” ταινία γυρίστηκε σε συνθήκες 
χειμώνα.
Π.Σ.

THE UNTOUCHABLES του 
Brian DePalma (1987)

Σικάγο του 1930. Σικάγο της 
ποταπαγόρευσης, της ύφεσης 

και της διαφθοράς. Και μέσα από το 
βούρκο ξεπροβάλλει ο ομοσπονδι-
ακός  πράκτορας Έλιοτ Νες (Κέβιν 
Κόστνερ) και άλλοι τρεις επίλεκτοι, 
που το ‘χουν κάνει ομαδικώς τάμα 
να χώσουν στη στενή τον Αλ Κα-
πόνε (Ρόμπερτ ντε Νίρο) μετά από 
μία σειρά φιάσκων. Ατάκες πινγκ-
πονγκ, δράση που ελίσσεται και 
εξελίσσεται τεχνηέντως, μπόλικο 
πιστολίδι (ο “νόμος του Σικάγο” 
γαρ) και φινάλε που δίνει ρέστα. 
Ταινία που τιμά τα παντελόνια του 
γκανγκστερικού είδους μέσα στον 
καπνό και την απειλή μίας νεο-
νουάρ ατμόσφαιρας, χωρίς εκζήτη-
ση και θαυμαστικά. Ιδιαίτερη μνεία 
αξίζει η σκηνή-έπος στα σκαλιά του 
σταθμού, αυτός ο οπερατικός φό-
ρος τιμής στο “Θωρηκτό Ποτέμκιν”, 
όπως και η εξαιρετικη σκηνοθεσία 
του “ιδιοφυούς κλέφτη” Μπράιαν 
ντε Πάλμα σε μία από τις ευλογημέ-
νες στιγμές της καρριέρας του.
Ανδριάνα Κορασίδη

THE ELEMENT OF CRIME του 
Lars von Trier (1984)

Ένα ξεκάθαρο παράδειγμα 
νέο-νουάρ. Γυρισμένη με 

κόκκινο φίλτρο που προσδίδει 
μια ρετρό αισθητική, καθώς και 
με τη βοήθεια μιας μη γραμμικής, 
συχνά δε συνειρμικής αφήγησης, η 
οποία παραπέμπει σε όνειρο και σε 
αστυνομικό μυθιστόρημα, η ταινία 
μεταφέρει το θεατή σε μια Ευρώπη 
που χαρακτηρίζεται από πλήρη 
παρακμή και διαφθορά. Πρωταγω-
νιστής ο Φίσερ, ένας αστυνομικός 
που επιστρέφει μετά από χρόνια 
στην παρακμάζουσα αυτήν Ευρώπη, 
αναζητώντας τον υπαίτιο μιας 
σειράς παρόμοιων και αποτρόπαιων 
δολοφονιών μικρών κοριτσιών. Στην 
προσπάθειά του αυτή, χρησιμοποιεί 
τη μέθοδο που περιγράφεται στο 
βιβλίο «Το Στοιχείο του εγκλήμα-
τος», η οποία εστιάζει κυρίως στη 
διαμόρφωση του ψυχολογικού προ-
φίλ του εγκληματία. Τίποτα όμως δε 
φαίνεται να πηγαίνει καλά, με τον 
Φίσερ να καλείται να αντιμετωπίσει 
τη διαφθορά, το φόβο, το ψέμα, μια 
αινιγματική γυναίκα και τελικά τον 
ίδιο του τον εαυτό.
Φίλιππος Αμολοχίτης

ΟΘΟΝΗ

Το νέο-νουάρ ως κινηματο-
γραφικό ρεύμα υιοθετεί 
στοιχεία της κλασικής 

περιόδου των φιλμ νουάρ (’40- 
‘50). Εμφανίζεται σε εμβρυα-
κή κατάσταση το ’60-’70 και σε 
πραγματικό ρεύμα εξελίσσεται 
το ’80. Όπως είναι λογικό, το νέ-
ο-νουάρ επηρεάστηκε σημαντι-
κά από τα γεγονότα της εποχής 
του: ο πόλεμος στο Βιετνάμ και 
η δολοφονία του Κέννεντυ στην 
Αμερική, ο Μάης του ’68 στην 
Ευρώπη, τα κινήματα της νεολαί-
ας ως απάντηση στο τότε κατε-
στημένο, ο Ψυχρός Πόλεμος και 
το τέλος του μαζί με την πτώση 
των κομμουνιστικών καθεστώ-
των στην Ανατολική Ευρώπη, η 
μαζική αύξηση της μετανάστευ-
σης, η τεχνολογική πρόοδος και 
γενικότερα ο μετασχηματισμός 
της κοινωνίας διαμορφώνουν το 
ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
γεννήθηκε και αναπτύχθηκε το 
φιλμ νέο-νουάρ. Μέσα σ’ αυτό το 
κλίμα αστάθειας, δε θα μπορού-
σε παρά να χαρακτηρίζεται από 
έντονο κυνισμό, να περιγράφει 
δύσκολες και λαβυρινθώδεις 
καταστάσεις. Το νέο-νουάρ δια-
τηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά 
του κλασικού νουάρ, παρά τις 
διαφορετικές επιρροές τους. Οι 
πιο διακριτές διαφορές μεταξύ 
τους οφείλονται κυρίως σε δια 

φορές του περιβάλλοντος και 
των διαθέσιμων τεχνολογιών.
Το νέο-νουάρ διαπραγματεύε-
ται, λοιπόν, σύγχρονα θέματα, 
όπως είναι η κρίση ταυτότητας, 
ο ατομικισμός και τα οικονομι-
κό-τεχνολογικά προβλήματα. 
Οι ήρωες είναι χαρακτήρες αμ-

φιλεγόμενης ηθικής και συχνά 
θύματα της επιθυμίας τους για 
χρήμα και έρωτα. Βρίσκονται 
εγκλωβισμένοι στη ζοφερή 
πραγματικότητα που βιώνουν 
και από την οποία αγωνίζονται 
να ξεφύγουν αναζητώντας μια 
χαμένη εκ των προτέρων πα-

ραδείσια ευτυχία. Η γυναίκα 
αναδεικνύεται σε αντικείμενο 
του πόθου που η σεξουαλικό-
τητά της καταλήγει επικίνδυνη.  
Ωστόσο, δεν υιοθετείται πλήρως 
το πρότυπο femme fatale του 
κλασικού φιλμ νουάρ, ενώ ει-
δοποιό στοιχείο του νέο-νουάρ 
είναι κι οι προβαλλόμενες σκη-
νές βίας, οι οποίες είναι συχνά 
σκληρότερες. Τέλος, τις περισ-
σότερες φορές το σκηνικό είναι 
σύγχρονο, η ιστορία εκτυλίσσε-
ται στη σύγχρονη εποχή.
Καινοτομίες απαντώνται και 
αναφορικά με την τεχνική που 
ακολουθούν τα νέο-νουάρ φιλμ. 
Πρωταγωνιστεί η έγχρωμη 
προβολή και οι ταινίες παρου-
σιάζουν μεγαλύτερη τεχνική 
αρτιότητα ως προς τις κινημα-
τογραφικές λήψεις –συνεπεία 
της τεχνολογικής προόδου και 
της φόρμας του Cinemascope 
του ’50, γεγονός κομβικής ση-
μασίας που επηρεάζει ακόμα 
και σήμερα τον κινηματογράφο. 
Διατηρούνται, βέβαια, κάποια 
κλασικά στοιχεία του νουάρ 
κινηματογράφου, όπως η ανα-
δρομική αφήγηση και το voice 
over.

Δήμητρα Μαρινάκου, 

Τζίνα Ξύδια, 

Θοδωρής Ηλιόπουλος

ΝΕΟ-ΝΟΥΑΡ  
Επιμέλεια: Θοδωρής Ηλιόπουλος

Οι ακόλουθες ταινίες θα μυήσουν τον αναγνώστη του παρόντος άρθρου στα μυστικά του υπό “εξέταση” κινηματογραφικού ρεύματος
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Σε πολύ μικρή ηλικία γίνατε δεκτός από το 
Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. 
Πώς αντιμετωπίσατε αυτό το γεγονός, όντας 
μόλις 15;
Δεν ήταν εύκολο. Η μοναξιά ενός «μικρού» 
σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, ειδικά τα χρόνια 
εκείνα, ήταν έντονη. Ήταν η εποχή του Βιετνάμ, 
η ατμόσφαιρα ήταν ρομαντική, αλλά και βαριά. 
Αυτό που ήταν πιο δύσκολο όμως ήταν το 
ακαδημαϊκό κομμάτι, όχι η δυσκολία των μαθη-
μάτων, αλλά η πλήρης έλλειψη καθοδήγησης. 
Από τα τέλη της δεκαετίας του ’60, η απόλυτη 
ελευθερία του φοιτητή ήταν κομμάτι μιας νέας 
ιδεολογίας της εκπαίδευσης κι εμένα μου έλειψε 
κάποια εξωτερική πειθαρχία μέσα στο αντικεί-

μενο των σπουδών, πειθαρχία που αν ήμουν 
μεγαλύτερος ίσως την επέβαλλα μόνος στον 
εαυτό μου. 
Ποτέ δεν ήμουν ο τύπος του επιμελούς, πειθαρ-
χημένου μαθητή. Από μικρό, με οδηγούσε πάντα 
το πάθος μου για ένα συγκεκριμένο θέμα, στο 
οποίο έπεφτα μέσα ολόκληρος, χωρίς μέτρο, χω-
ρίς σύστημα. Κι αυτό, όταν δεν έχεις ουσιαστική 
καθοδήγηση από κάποιον -ας τον πούμε- μέντο-
ρα, συχνά παραπαίεις αβοήθητος στο χάος. 

Η ανακάλυψη της αγάπης, αλλά και του «τα-
λέντου» σας για τα Μαθηματικά πώς έγινε;

Έγινε εντελώς αναπάντεχα. Ως την Γ’ γυμνασίου 
μισούσα με πάθος τα μαθηματικά, ήμουν ο 
τελευταίος μαθητής στην τάξη. Τόσο, που εκείνο 
το καλοκαίρι αναγκάστηκα να κάνω ιδιαίτερα, 
κάτι που τα χρόνια εκείνα ήταν σπανιότατο – ο 
καημένος ο πατέρας μου δεν ήξερε πού να 
κρυφτεί από τη ντροπή του! Κι όμως, έπεσα σε 
ένα θαυμάσιο άνθρωπο, τον κύριο Απόστολο 
Παπαζή, που μέσα σε λίγα μαθήματα μού έβγαλε 
μια τεράστια αγάπη για τα μαθηματικά. Δεν 
ήταν τόσο το τί ή το πώς με δίδαξε, όσο το ότι η 
καλοσύνη και η υπομονή του, απελευθέρωσαν 
κάτι που προφανώς υπήρχε, αλλά ήταν πνιγμένο 
– λίγο από το εκπαιδευτικό σύστημα, λίγο από 
κακούς δασκάλους, λίγο από δικό μου πείσμα.

«Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω...» Πώς 
συμπληρώνατε τη φράση αυτή όταν ήσαστε 
μαθητής;
Αν εξαιρέσουμε τα πολύ παιδικά (ιππότης, 
πυροσβέστης, κλπ.) που τα πέρασα κι εγώ, από 
το τέλος του δημοτικού και μετά ήταν πάντα κάτι 
καλλιτεχνικό, στο οποίο αφιερωνόμουν με πάθος 
– στα παιδικά μέτρα μεν, αλλά πολύ ενεργά. 
Στην Ε’ και ΣΤ’, λοιπόν, έλεγα «ζωγράφος», κι 
όλη μέρα ζωγράφιζα, στην Α’ και τη Β’ Γυμνασί-
ου «συγγραφέας», και διάβαζα ή έγραφα, στην 
Γ’ ανακάλυψα το σινεμά και τη σκηνοθεσία. 
Από την Α’ Λυκείου («Τετάρτη Γυμνασίου» τη 

λέγαμε τότε) ήρθε ακριβώς και το πάθος μου για 
τα μαθηματικά. 

Από την τέχνη στην επιστήμη και πάλι πίσω. 
Οι δύο αυτοί ξεχωριστοί -εκ πρώτης όψεως- 
τομείς συνδυάζονται εύκολα;
Εύκολα όχι, και για λόγους ουσιαστικών διαφο-
ρών, αλλα και γιατί υπάρχει ένα τεράστιο πολιτι-
σμικό χάσμα, μια προκατάληψη αιώνων, που τα 
χωρίζει. Βέβαια, πολλοί που ανήκουν στον ένα 
ή τον άλλο χώρο, απεχθάνονται –ή, το λιγότερο, 
αδιαφορούν— για τον άλλο. Υπάρχουν όμως και 
κάποιοι άνθρωποι που ενώ είναι άριστοι στον ένα 
από τους δυο χώρους, και αγαπούν πολύ και τον 
άλλο, δεν τους συνδυάζουν καθόλου στη δουλειά 
τους. Για παράδειγμα, ξέρω μεγάλους μαθημα-
τικούς που είναι λάτρεις της λογοτεχνίας, αλλά 
δεν τους επηρεάζει η λογοτεχνία καθόλου στα 
μαθηματικά τους, όπως και σπουδαίους ζωγρά-
φους ή ποιητές ή μουσικούς, που ενώ αγαπούν 
πολύ τη φυσική, μένουν ανεπηρέαστοι απ’ αυτή 
στην τέχνη τους. Το να τα συνδυάζεις, με όποιο 
τρόπο, είναι σπάνιο.

Περιμένατε την τόσο μεγάλη επιτυχία του 
LOGICOMIX; Πού πιστεύετε πως οφείλεται; 
Περίμενα κάποια επιτυχία, λόγω της πρωτοτυπί-
ας του θέματος, και της εκπληκτικής εικαστικής 
δουλειάς του Αλέκου Παπαδάτου και της Ανί 
Ντι Ντόνα. Αλλά δεν περίμενα τόσο μεγάλη, 
το ομολογώ. Ξέρετε, όταν γράφω δε σκέφτομαι 
διόλου αν θα πετύχω ή όχι. Τέτοιες σκέψεις δεν 
κάνουν καλό στην τέχνη. Η επιτυχία αν θέλει ας 
έρθει –θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη—αλλά η 
μεγάλη ανταμοιβή πρέπει να είναι η ίδια η δου-
λειά και η αίσθηση, όταν υπάρχει, πως έκανες το 
έργο όσο καλύτερο μπορούσες. Είναι η χαρά του 
μάστορα, όχι του εμπόρου.

Κινηματογράφος, Θέατρο, Λογοτεχνία, Κόμιξ, 
Μαθηματικά. Υπάρχει προτίμηση σε κάποιο 
από όλα;
Τα πρώτα τέσσερα τα αγαπώ από τα μέσα, και 
έχω δουλέψει σ’ όλα, αν και στα δύο πρώτα δε 
νομίζω να επανέρθω, καθότι «τέχνη μακρά, βίος 
δε βραχύς». Πρώτα ο Θεός, όμως, μυθιστόρημα 
και κόμιξ θα ξαναγράψω στα σίγουρα. Τα 
μαθηματικά είναι άλλο. Τα αγάπησα μικρός, τα 
σπούδασα και τα αγαπώ ακόμη – αλλά δε νιώθω 
διόλου «μαθηματικός», είμαι απλός amateur, με 
τη διπλή έννοια των γάλλων, εραστής αλλά και 
ερασιτέχνης. Και σε καμία περίπτωση δεν αισθά-
νομαι ότι η θεματική μου ανήκει σώνει και καλά 
εκεί. Γράφω για θέματα που με καίνε. Αν τύχει 
να έχουν και μαθηματικά μέσα, έχει καλώς. 

Έχετε κάτι στο μυαλό σας ως επόμενο βήμα, 
επόμενο σχέδιο;
Χρωστώ να αποτελειώσω μια ερευνητική δου-
λειά που με απασχολεί χρόνια, τη μελέτη των 
σχέσεων της αφηγηματικής με τη μαθηματική 
σκέψη. Συμπληρώνω έναν κύκλο δημοσιεύσεων 
πάνω σ’ αυτό, σε ειδικά περιοδικά, και ίσως 
υπάρξει αργότερα και κάποιο βιβλίο στο θέμα. 
Τώρα, όμως, επιστρέφω στη γραπτή αφήγηση. 

Έχετε προσπαθήσει ποτέ -σε οποιαδήποτε 
φάση της ζωής σας- να λύσετε κάποιο από 
τα μεγάλα άλυτα προβλήματα των Μαθηματι-
κών; Αν ναι, ποιο;
Ως φοιτητής, ναι, αλλά ποτέ στα σοβαρά – θέλω 
να πω, όχι με έντονη και παρατεταμένη χρονική 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Απόστολος Δοξιάδης
Συγγραφέας, μαθηματικός, σκη-

νοθέτης και πρόσφατα δημιουρ-

γός κόμιξ. Αν υπάρχει κάποιος 

που να έχει συνδυάσει τέλεια 

την επιστήμη και την τέχνη, σί-

γουρα αυτός δεν είναι άλλος 

από τον Απόστολο Δοξιάδη. 

Φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κο-

λούμπια της Νέας Υόρκης, συγ-

γραφέας του δημοφιλούς - και 

μετεφρασμένου σε 30 γλώσσες 

- βιβλίου «Ο θείος Πέτρος και 

η Εικασία του Γκόλντμπαχ» και 

τελευταία δημιουργός του κόμιξ 

LOGICOMIX (μαζι με τον Χρίστο 

Παπαδημητρίου, Αλέκο Παπα-

δάτο, Annie Di Donna) το οποίο 

πρόσφατα ανέβηκε στην πρώ-

τη θέση των Best Sellers των 

New York Times, αφήνοντας 

πίσω του τα αριστουργήματα 

του Alan Moore!
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Με κομμένη την ανάσα σε παρακολουθώ να με ξεγυμνώνεις
Να βγάζεις ένα ένα τα περιβλήματα της ψυχής μου
Δεν αντιδρώ
Υπομένω την αφόρητη ντροπή της γύμνιας μου
Μονάχα επειδή σε αγαπώ τόσο
Αλλά σήμερα σε μίσησα
Γιατί τόσο πολύ επέτρεψα να με πλησιάσεις
Γιατί δε σταμάτησες ακόμα κι όταν δεν υπήρχε τίποτα άλλο ν’ απεκδυθώ
Τώρα δε θέλω να μιλάς άλλο
Μιλάς ασταμάτητα
Δεν το αντέχω
Χάρισέ μου μια από τις ανεκτίμητες σιωπές σου
Όπως τότε που απλώς καθόμασταν πλάι πλάι κάτω από ένα φεγγάρι κρυμμένο
Σιωπή
Δυο ανάσες ασύγχρονες και ανεξάρτητες να ακουμπούν η μια στην άλλη για να 
ξαποστάσουν
Θέλω να με αγκαλιάσεις
Να εφαρμόσεις την καρδιά σου στην καρδιά μου
Να βγει φως από κει που νιώθεις να σφίγγεσαι όταν χάνεις κάποιον που αγαπάς
Δε θέλω να σε χάσω
Μη μιλάς
Αγκάλιασέ με και άφησέ με να ξαποστάσω στη φωλιά των χεριών σου
Το σπίτι μου, η αγκαλιά σου
Φοράω όλα μου τα ρούχα
Τυλίγομαι με ένα σάλι σφιχτά
Κι όμως
Είμαι γυμνή
Θέλω να δραπετεύσω
Θα φύγω
Σ’ ευχαριστώ που δε μιλάς πια
Σ’ ευχαριστώ που δε με κοιτάς πια
Κρυώνω
Θα φύγω
Μη με αγκαλιάσεις καλύτερα
Δε θέλω να σε χάσω
Μίλα μου
Παραλήρημα αμηχανίας και ταραχής
Κρυώνω
Η ψυχή μου γύρισε τα μέσα έξω
Μη μ’ αφήνεις να φύγω
Μη με λυπηθείς
Αγάπα με
Όπως σ’ αγαπώ
Και δε θα ξανανιώσω ποτέ πια γυμνή

αφιέρωση, που είναι το μόνο ουσιαστικό κριτή-
ριο σοβαρότητας. Με απασχόλησαν αρκετούς 
μήνες, κατά περιόδους εκείνα τα χρόνια, τα 
βασικά προβλήματα των πρώτων αριθμών, ανά-
μεσά τους και η Εικασία του Γκόλντμπαχ. Αλλά 
οι προσπάθειές μου δεν είχαν καμία ελπίδα 
επιτυχίας. Οι μεγάλοι ερευνητικοί κλάδοι των 
μαθηματικών είναι τέτοιοι που χωρίς γνώσεις 
τουλάχιστον επιπέδου διδακτορικού, δε φτάνεις 
στο λεγόμενο «σύνορο της γνώσης», στο σημείο 

εκείνο δηλαδή που ξέρεις και καταλαβαίνεις 
καλά ό,τι έχει ήδη ανακαλυφθεί, και διαθέτεις 
τα ουσιαστικά εφόδια να επιτεθείς στα μεγάλα 
ανοιχτά προβλήματα. Βέβαια, τις τελευταίες δυο 
δεκαετίες αυτό έχει αλλάξει λίγο, με τα λεγόμενα 
«διακριτά μαθηματικά», ανάμεσά τους τη θεω-
ρία των γράφων (graphs) και τη συνδυαστική 
(combinatorics), όπου μπορεί κανείς να επιτεθεί 
σε μεγάλα, άλυτα προβλήματα, με σχετικά λίγη 
προετοιμασία – «λίγη» εννοώ αυτή που αποκτάς 
τα πρώτα χρόνια σοβαρών σπουδών στα μαθη-
ματικά. 

Ένα αγαπημένο σας βιβλίο, μια αγαπημένη 
ταινία και ένας αγαπημένος δίσκος;
Οι αγαπημένοι μου πεζογράφοι είναι ο Ντοστο-
γιέφσκι, κυρίως στους Αδελφούς Καραμαζόφ, ο 
Τόμας Μαν, κυρίως στο Δόκτορ Φάουστους, και 
θεωρώ αξεπέραστο αριστούργημα το «Ο Μετρ 
και η Μαργαρίτα του Μπουλγκάκοφ». Λατρεύω 
επίσης τους συγγραφείς που επηρεάζονται 
στη γραφή από την προφορική αφήγηση, σαν 
το Λεσκόφ, τον Κόντογλου, τον Σίνγκερ. Και 
αγαπώ υπερβολικά το Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη, 
παρόλο που δε θα τον χαρακτήριζα διόλου ευκο-
λοδιάβαστο. Α, και τον Παπαδιαμάντη βέβαια. 
Στο σινεμά, αγαπώ πιο πολύ από τους μεγάλους 
κλασικούς τον Ντράγιερ, τον Μιζογκούτσι και 
τον πρώιμο Μπέργκμαν, αλλά μου αρέσει και το 
αμερικάνικο, λαϊκό σινεμά, κυρίως όταν συνδυά-
ζει ουσιαστική θεματική και υψηλή μαστοριά, σε 
ταινίες όπως η «Γέφυρα του Ποταμού Κβάι» του 
David Lean, ή το «Ιστορία ενός εγκλήματος» 
(In the Heat of the Night) του Norman Jewison. 
Αγέραστες ταινίες, όπως αγέραστες είναι, με 
άλλο τρόπο, και κάποιες παλιές ελληνικές 
κωμωδίες. Λατρεύω επίσης όλο τον Kιούμπρικ 
κι όλο τον Γούντι Άλεν – φυσικά άλλες ταινίες 
λιγότερο, άλλες περισσότερο. Δυο ταινίες που 
θεώρησα υπέροχες την τελευταία δεκαετία είναι 
το «Μπίλι Έλιοτ» και οι «Ζωές των Άλλων». 

Αν σας ζητούσαμε να ξεχωρίσετε τρεις μόνο 
μαθηματικούς από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα, ποιοι θα ήταν αυτοί και γιατί;
Τα μαθηματικά είναι ίσως ο μόνος τομέας που 
η λέξη αντικειμενικότητα βαραίνει πολύ στις 

αποτιμήσεις. ΄Ετσι, η «αγία τριάδα» 
ας την πούμε έτσι, κοινά αποδεκτών 
μαθηματικών ως απόλυτα κορυφαίων, 
είναι ο Αρχιμήδης, ο Νεύτων και ο 
Γκάους. Αλλά νομίζω μπορεί κανείς 
να προσθέσει μερικούς ακόμη, όπως 
τον  Όϊλερ, τον Ρίμαν, τον Πουανκαρέ, 
τον Χίλμπερτ, ίσως και λίγους άλλους. 
Αν ρωτάτε προσωπικά μου γούστα, με 
όποια σημασία έχει αυτός ο όρος για τα 
μαθηματικά, θα έβαζα και τους εξής: 
τον Ιπποκράτη τον Χίο, επειδή μάλλον 
πρώτος ανακάλυψε αυτό που σήμερα 

λέμε απόδειξη. Τον Καρντάνο και τους 
άλλους θεότρελους αναγεννησιακούς μαθημα-
τικούς που είχαν το θάρρος να υποθέσουν τους 
φανταστικούς αριθμούς. Και βέβαια κάποιους 
μεγάλους ονειροπόλους πρωτοπόρους, που αγα-
πώ πολύ: το αχτύπητο «ροκ» δίδυμο Άμπελ και 
Γκαλουά, που βρήκαν ένα τελείως νέο τρόπο να 
σκέφτεται κανείς για τη λύση των προβλημάτων, 
τον Κάντορ για το θάρρος του να αντιμετωπίσει 
κατάματα το άπειρο, τον Γκέντελ και τον Τιού-
ρινγκ για την τρομερή, παιδιάστικα επαναστατι-
κή πρωτοτυπία της σκέψης τους. Και τέλος, έναν 
λιγότερο γνωστό στο ευρύ κοινό, τον Αλεξάντρ 
Γκροθεντίκ, που άλλαξε όλα τα σύγχρονα μαθη-
ματικά εφευρίσκοντας μια νέα γλώσσα, με την 
επίμονη επιστροφή του στα στοιχειώδη.

Υπάρχουν σήμερα μεγάλοι μαθηματικοί, σαν 
τους «ήρωες» του LOGICOMIX; Αν ναι, θα 
μπορούσατε να μας αναφέρετε κάποιους;
Εκτός από τον Γκροθεντίκ, μερικοί ζώντες είναι 
αναμφισβήτητα πολύ μεγάλοι, όπως ο Ζαν-
Πιερ Σερ, ο Μάικλ Ατίγια, ο Γκέλφαντ. Αλλά 
υπάρχουν πολλοί μεγάλοι μαθηματικοί, ο Μπάρι 
Μέϊζουρ, ο Τιμ Γκάουερς, ο Τέρενς Τάο. Έχουμε 
και εμείς σπουδαίους μαθηματικούς, όπως τον 
Δημήτρη Χριστοδούλου στην ανάλυση, τον Χρή-
στο Παπαδημητρίου στα διακριτά μαθηματικά, 
τον Γιάννη Μοσχοβάκη στη λογική και κάποιους 
ακόμη. Από την πολύ νέα γενιά, ο Κωστής Δα-
σκαλάκης και ο Μιχάλης Δαφέρμος υπόσχονται 
να φτάσουν σε μεγάλα ύψη. Μακάρι!

Τι γνώμη έχετε για την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση στην Ελλάδα; 
Κατ’ αρχάς, η παιδεία είναι η υπ’ αριθμόν ένα 
ανάγκη του τόπου, και άρα το υπ’ αριθμόν ένα 
πρόβλημα. Μα για να βελτιωθεί ριζικά –γιατί αν 
δε βελτιωθεί, μη γελιόμαστε, θα πάμε κατά δια-
όλου ως έθνος—  πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία 
όλων, και ίσως κυριότερα αυτών που επαγγέλλο-
νται ενδιαφέρον για τη βελτίωσή της. Δυστυχώς, 
οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι μέρος της 
λύσης, είναι μέρος του προβλήματος. 
Υπάρχουν σίγουρα θεσμικά τέρατα, όπως τα 
περιβόητα «συγγράμματα» ή το να θέλεις να 
σπουδάσεις το Α και να καταλήγεις στο Γ, 

που είναι τελείως άσχετο. Πολλά από αυτά, 
όντως, τρέφονται και συντηρούνται από κακούς 
νόμους. Όλα όμως ενισχύονται και από άλλης 
λογής παθολογίες. Τέτοια είναι η  εντελώς 
απαράδεκτη κομματικοποίηση της πανεπιστη-
μιακής ζωής, οι νοοτροπίες που επιτρέπουν το 
αίσχος των κλειστών πανεπιστημίων κάθε λίγο 
και λιγάκι και των υλικών καταστροφών, που τα 
καταντούν από χώρους γνώσης και πολιτισμού, 
σε εργαστήρια εκτροφής των χειρότερών μας 
εθνικών ελαττωμάτων. Χίλιες φορές εύχομαι 
να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο, αλλά φοβάμαι 
ότι δεν είναι το κύριο πρόβλημα. Να θυμήσω τα 
λόγια του Ντοστογιέφσκι, επίκαιρα όσο ποτέ: 
«Οι σύγχρονοι άνθρωποι ψάχνουν ένα σύστημα 
τόσο τέλειο ώστε να μη χρειάζεται πια κανείς να 
είναι καλός». Τέτοιο σύστημα δεν υπάρχει. Το 
δικό μας βέβαια απέχει πάρα πολύ από το τέ-
λειο, αλλά και με τα χάλια που έχει δε θα πρεπε 
να αποτελεί δικαιολογία για κανέναν. Θέλω να 
πω, πως αν όλοι οι καθηγητές σεβόντουσαν τις 
υποχρεώσεις τους, δηλαδή κόπιαζαν για να διδά-
σκουν, να κάνουν έρευνα και να προάγουν τους 
άξιους συναδέλφους τους και όχι τα φιλαράκια 
και τους κομματικούς συμμάχους, και αν όλοι οι 
φοιτητές κάναν τη δική τους δουλειά, δηλαδή 
να παρακολουθούν τα μαθήματα, να μελετούν 
και να καταβάλλουν προσπάθεια για να μάθουν, 
το επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσής μας 
θα ανέβαινε το επόμενο πρωί κατά 500%! Αλλά 
η πραγματικότητα είναι άλλη. Η πλειοψηφία 
των διδασκόντων εκτελεί, επιεικώς, ανεπαρ-
κέστατα τις υποχρεώσεις της, και μεγάλος 
αριθμός φοιτητών μόνο με τις σπουδές τους 
δεν ασχολούνται. Μόνο οι νόμοι και τα πλαίσια 
μας φταίνε; Όποιος δε θέλει να ζυμώσει, δέκα 
μέρες κοσκινίζει, λέει ο λαός. Μεγάλο μέρος της 
πανεπιστημιακής κοινότητας, αντί να αρχίσει 
να κάνει τη δουλειά της, είτε συζητάει αενάως 
για συστήματα, είτε λουφάρει, είτε «κινητο-
ποιείται»- σε όλα εκτός από τη δουλειά και τη 
μάθηση. Ξέρω πανεπιστημιακούς που κοσμούν 
το λειτούργημά τους, και σπαράζει η ψυχή τους 
με αυτό το χάλι. Και ξέρω πάμπολλα παιδιά που 
μπήκαν στα πανεπιστήμια με πόθο σπουδής, και 
ζουν κάθε μέρα τις πικρότερες διαψεύσεις. Τι 
να πω, τα ξέρετε αυτά καλύτερα από μένα. Αλλά 
δεν ξέρω πόσοι τα λένε με τ’ όνομά τους.

Υπάρχει λογική στον κόσμο μας;
Υπάρχει, αλλά ούτε πανταχού παρούσα είναι, 
ούτε σε μεγάλες δόσεις. Η λογική είναι εργαλείο, 
όχι πανάκεια. Χωρίς αξίες, χωρίς οράματα, χωρίς 
δουλειά, και χωρίς βαθιά κατανόηση και των 
ίδιων της των ορίων, δεν ωφελεί.
Επισκεφτείτε το πολύ οργανωμένο site 
του Απόστολου Δοξιάδη στο:
www.apostolosdoxiadis.com

Την συνάρτηση της συνέντευξης έλυσε ο 
Αλέξανδρος Χαντζής

❝Από μικρό, με οδηγούσε πάντα το 
πάθος μου για ένα συγκεκριμένο θέμα, 
στο οποίο έπεφτα μέσα ολόκληρος, χω-
ρίς μέτρο, χωρίς σύστημα. Κι αυτό, όταν 
δεν έχεις ουσιαστική καθοδήγηση από 
κάποιον -ας τον πούμε- μέντορα, συχνά 
παραπαίεις αβοήθητος στο χάος.

Στον Ι.Α.

Σοφία Μαρία 
Παλόγλου
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Όμως ο συχνά όχι ακούσιος 
περιορισμός σε μία περιοχή 

ή σ’ ένα δρόμο κάποιας πόλης 
δεν αφορά αποκλειστικά 
το λαό αυτόν αφού παντός 
είδους μειονότητες - εθνικές, 
θρησκευτικές, γλωσσικές - 
λειτουργούν ομοίως επειδή 
η διαμονή σε ξεχωριστή 
συνοικία ικανοποιεί ευκολότερα 
πολλές από τις ανάγκες τους. 
Αναζητώντας τα ίχνη του γκέτο 
φτάνουμε στα 1516 όταν στη 
Βενετία, από κοινού Αρχές και 
εβραϊκή κοινότητα, προχωρούν 
στην ίδρυση του κάμπο γκέτο < 
campo ghetto στα ΒΔ της πόλης 
- βλέπε sestiere Cannaregio - 
ενός περιτειχισμένου οικισμού 
με πύλες φυλασσόμενες 
νυχθημερόν, με αυστηρό ωράριο 
κυκλοφορίας - ανατολή με 
δύση  ηλίου - και υποχρεωτικό 
διακριτικό σήμα εκτός του κάμπο 
- σάλι ή καπέλο. Πιθανώς  ένα 
παλιό χυτήριο ή πυροτεχνουργείο, 
που στα ιταλικά ονομάζεται 
τζέτο < getto < gettare, να είναι 
ο ανάδοχος του όρου, αν και 
τελευταία πιθανότερος θεωρείται 
το ρήμα γκετ < ghet της εβραϊκής 
γλώσσας που σημαίνει χωρίζω, 
απομακρύνομαι. Στην προκειμένη 
χωρίστηκαν τα δύο πνευματικά 
αδέρφια ο ιουδαϊσμός και ο  
χριστιανισμός. Μόνο που κι η 
γκρεκάνικη διάλεκτος της Κάτω 
Ιταλίας προσφέρει επίσης υλικό 
για δοκιμή ετυμολογίας με μία 
λέξη για τη δική μας γειτονιά που 

δεν είναι άλλη από τη γκετόνια < 
ghetonia...
Από το 1516 και τη Βενετία 
στα γκέτο των Ναζί στην 
κατεχόμενη Ευρώπη. Αρχικά 
είχαν προσωρινό χαρακτήρα 
ώσπου βρέθηκε η «Τελική Λύση 
Για Το Εβραϊκό Πρόβλημα» όπως 
το αποκαλούσαν οι νεοφώτιστοι 
Ναζιστές. Ουσιαστικά επρόκειτο 
για ένα ενιαίο κελί χωρίς οροφή, 
αφού οι έγκλειστοι δεν είχαν 
δικαίωμα εισόδου και εξόδου 
από τα γκέτο. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί το γκέτο 
της Βαρσοβίας (Warsaw) όπου 
συγκεντρώθηκαν 445.000  
Εβραίοι. Οι συνθήκες διαβίωσης 
εκεί ήταν απάνθρωπες αφού 
σε ένα δωμάτιο μπορούσες να 
συναντήσεις στοιβαγμένα 20-
25 άτομα ενώ υπολογίζεται ότι 
πέθαιναν καθημερινά 400-450  
άτομα από ασιτία. Μέχρι λοιπόν 
το τέλος του 2ου Παγκοσμίου 
Πολέμου, στη Βαρσοβία είχαν 
απομείνει μόνο 237.000 Εβραίοι 
αφού όσοι «τυχεροί» επιβίωναν 
κατέληγαν στα θανατηφόρα χέρια 
της Γκεστάπο.
Τα γκέτο όμως που έκαναν 
παγκοσμίως γνωστό τον όρο είναι 
αυτά των μαύρων. Δεν ήταν 
πριν τα μέσα του προηγούμενου 
αιώνα όταν αποχώρησαν από τις 
επαρχίες, όπου ζούσαν, για να 
εγκατασταθούν στις πόλεις της 
Βορείου Αμερικής. Παλεύοντας 
ενάντια στην εργατική 
εκμετάλλευση, τη φτώχεια, την 

απουσία εκπαίδευσης και τον 
φυλετικό ρατσισμό όλα αυτά τα 
χρόνια εδραίωσαν την παρουσία 
τους με αποκορύφωμα την 
δημιουργία ακόμη και νέων ειδών 
μουσικής με ευρεία απήχηση 
παγκοσμίως. Στο Queens είναι 
αξιοσημείωτο ότι οι περιοχές των 
μαύρων είναι πολύ πιο εύπορες 
από εκείνες των λευκών, χωρίς 
βέβαια αυτό να ισχύει για όλα τα 
γκέτο της Αμερικής.
Εντυπωσιακά παρουσιάζονται τα 
γκέτο των κινέζων γνωστά και 
ως Chinatowns. Γνωστοί για 
την παράδοσή τους οργάνωσαν 
αυτές τις κοινότητες όχι μόνο 
λόγω ρατσιστικών πιέσεων 
αλλά και για την διατήρηση του 
τρόπου ζωής τους. Παραδοσιακό 
φαγητό, κινέζικο μετάξι και 
ένα καλειδοσκόπιο μουσικής 
και πυροτεχνημάτων μπορούν 
να βρεθούν σε οποιαδήποτε 
Chinatown. Διατηρούν όσο το 
δυνατόν καλύτερα γίνεται τα ήθη 
και τα έθιμα τους και μάλιστα 
με ιδιαίτερη επιτυχία, αφού 
αναπτύσσουν και διατηρούν τα 
γκέτο βασιζόμενοι κυρίως στον 
τουρισμό.
Το Trenchtown (Τζαμάικα) 
και η Αlexandra (Ν.Αφρική) 
είναι τα χαρακτηριστικότερα 
παραδείγματα της μετατροπής 
του φυλετικού διαχωρισμού σε 
ταξικό. Η δουλεία απαγορεύτηκε, 
το απαρτχάιντ καταργήθηκε, 
όμως η πάλη για τα δικαιώματα 
έχει πλέον μετατραπεί σε πάλη 

ταξική. Από το ένα γκέτο βλέπεις 
τον ωκεανό, από το άλλο τους 
πανύψηλους ουρανοξύστες 
του Γιοχάνεσμπουργκ. Αλλά 
εκεί η ζωή είναι διαφορετική. 
Δε γίνονται δέκα εγκλήματα 
το λεπτό, δε στοιβάζονται 
εκατομμύρια ανθρώπων μέσα 
σε τσιμεντένιες -ή χειρότερα 
πλαστικές- φυλακές. Εκεί ο 
γείτονας έχει ρεύμα, νερό και 
φαγητό. Εδώ για να τα αποκτήσεις 
αυτά ο μόνος τρόπος είναι να 
παρανομήσεις. Εκεί ζουν. Εδώ 
επιβιώνουν. Εκεί έχουν όμορφα 
πάρκα και φώτα στους δρόμους. 
Εδώ έχουν  ποτάμια λυμάτων να 
διασχίζουν βουνά σκουπιδιών. 
Αλλά τα ποτάμια δεν τα μόλυναν 
οι ίδιοι. Τα μόλυνε η προσπάθεια 
του λευκού να ξεπλύνει όλα 
τα εγκλήματα που έχει κάνει. 
Και έτσι όλο το μίσος και η 
μιαρότητα του λευκού δέρματος 
θα ξεβραστούν στον ωκεανό. 
Διώχνοντας τύψεις και ευθύνες 
μακριά. 

Οι favellas είναι ουσιαστικά 
η Βραζιλιάνικη εκδοχή της 

παραγκούπολης, αν και κάποιες, 
κυρίως οι παλαιότερες, έχουν 
πάρει κάποια μορφή που μοιάζει 
με σύγχρονο γκέτο. Παρ’ όλα 
αυτά , εν αντιθέσει με τα κλασικά 
γκέτο, αυτό που ενώνει τους 
κατοίκους των favellas δεν είναι 
τόσο  η εθνική ή η φυλετική τους 
καταγωγή, όσο η εξαθλίωση. Οι 
περισσότερες φαβέλες (όπως 

η Rocinha) δημιουργήθηκαν ως 
αποτέλεσμα της αστυφιλίας των 
τελών του ’60, αλλά υπάρχουν και 
άλλες που ξεκίνησαν ως οικισμοί 
χτισμένοι από την κυβέρνηση για 
όσους δεν ήθελαν να μείνουν σε 
παραγκουπόλεις (όπως η “Πόλη 

του Θεού”). Η ύπαρξη συμμοριών 
που έχουν συχνά υπόγειους 
δεσμούς με πολιτικά συμφέροντα 
είναι συχνότατο φαινόμενο, 
μιας και η εγκληματικότητα 
των περιοχών χτυπάει κόκκινο. 
Αυτές αναλαμβάνουν ρόλο 

τοποτηρητή ο οποίος ουσιαστικά 
μεταφράζεται σε «τήρηση της 
τάξης». Παρ’ όλα αυτά, οι έφοδοι 
των ειδικών δυνάμεων της 
αστυνομίας είναι συστηματικές 
όπως και οι εκατέρωθεν 
τραυματισμοί.

Στις ΗΠΑ η λέξη bar-
rios χρησιμοποιείται για 

γειτονιές που αποτελούνται από 
χαμηλότερης κοινωνικής τάξης 
Ισπανούς, οι οποίοι έφθασαν 
μαζικά στις ΗΠΑ απ’ το Μεξικό, 
την Κεντρική Αμερική και την 

FORG(H)ETTO
Το γκέτο, παρά την πρόσφατη εμφάνισή του ως όρου στην ευρωπαϊκή ιστορία, ως θε-

σμός ανάγεται στους Εβραίους στα μέσα περίπου του 13ου αιώνα π.Χ. οπότε και πρω-

τοεμφανίζεται στην ιστορία εχθρική στάση ανθρώπων εναντίον τους - συγκεκριμένα το 

αιγυπτιακό ιερατείο και ο Ραμσής Β’.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Καραϊβική προς αναζήτηση 
μιας καλύτερης ζωής. Αυτοί 
συγκεντρώθηκαν στα λεγόμενα 
barrios, περιοχές που βρίσκονταν 
σε πόλεις με μεγάλο αριθμό 
Ισπανών, οι οποίες έρχονταν 
καθημερινά αντιμέτωπες με 
εγκληματικές ενέργειες, όπως 
διακίνηση ναρκωτικών και 
φασαρίες που προκαλούνταν 
από συμμορίες νέων Ισπανών. 
Είναι φανερό πως ο διαχωρισμός 
τους από τον γηγενή πληθυσμό 
έγινε με βάση τη φυλή ,ο οποίος 
στη συνέχεια βασίστηκε και στο 
εισόδημα, το οποίο ήταν πολύ 
χαμηλό για τους Ισπανούς, οι 
οποίοι στη συνέχεια αποτέλεσαν 
τον αποδιοπομπαίο τράγο για 
οτιδήποτε «κακό» γινόταν σε 
αυτές τις γειτονιές. 
Την περίοδο του 1990 στην 
Αργεντινή ,διάφορες επαρχιακές 
πόλεις ερημώθηκαν, και οι 
άνθρωποι των επαρχιών 
συγκεντρώθηκαν γύρω από 
μεγαλουπόλεις δημιουργώντας 
συνοικίες, τις λεγόμενες Villas 
Miserias. Αυτές οι συνοικίες 
δεν αποτελούνται από μιας 
εθνικότητας ανθρώπους καθώς 
σ’αυτές  έχουν προστεθεί 
μετανάστες από διάφορες 
περιοχές στην προσπάθεια τους 
να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. 
Αυτό που είναι κοινό ανάμεσα 
σ’αυτούς τους ανθρώπους είναι 

η χαμηλή οικονομική κατάσταση 
τους, τα χαμηλά επίπεδα 
εκπαίδευσης και οι άσχημες 
συνθήκες διαβίωσης. Και εδώ 
οι σκηνές βίας και γενικότερης 
αναταραχής στην καθημερινότητα 
των ανθρώπων είναι ένα πολύ 
συνηθισμένο φαινόμενο.
Ίσως τα banlieues της Κόκκινης 
Ζώνης της Γαλλίας να είναι τα 
πιο γνωστά σύγχρονα γκέτο της 
Ευρώπης. Ωστόσο τα banlieues 
αποτελούν ειδική περίπτωση 
γκέτο. Αυτό γιατί πλέον έχουν 
γίνει χώροι εθνικά ανομοιογενείς, 
με πορώδη σύνορα, φθίνοντες 
θεσμούς που συνέβαλαν στο να 
χαθεί η όποια πολιτιστική τους 
ταυτότητα. Οι άνθρωποι των 
banlieues θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι συνδέονται με δεσμούς 

εξαθλίωσης, αποσύνθεσης και 
δεσμούς του περιθωρίου, που 
τους καθιστούν τα αποβράσματα  
της πόλης, τα οποία και 
χαμηλούς μισθούς έχουν και 
χαμηλά επίπεδα μόρφωσης, 
αποτελώντας έτσι για την Γαλλία 
ένα ανομοιογενές προλεταριάτο 
έτοιμο για εκμετάλλευση.
Μπορεί η πατέντα να είναι 
ξένη, αλλά ο Έλληνας ξέρει να 
φέρνει τα πάντα στα μέτρα του. 
Έτσι έκανε και με τα γκέτο. Το 
ιστορικό κέντρο της Αθήνας 
εδώ και μερικά χρόνια αποτελεί 
χώρο ταφής ψυχών και ονείρων. 
Παλιότερα στην Πλατεία Θεάτρου, 
μετά στη Γερανίου, και σήμερα 
στην Κουμουνδούρου, στην 
Πλατεία Βάθης και πέριξ του 
Μεταξουργείου, οι τοξικομανείς 

ζουν και πεθαίνουν για μια δόση. 
Στα γκέτο της εξαθλίωσης έχουν 
θέση και όλοι οι μετανάστες. Η 
Αθήνα σε αντίθεση με πολλές 
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν 
τους έστειλε σε απομονωμένες 
περιφέρειες. Τους κράτησε 
στο παλιό Εφετείο μέχρι να 
«αγανακτήσουν» οι κάτοικοι 
και μετά τους φυλάκισε κάπου 
στην Πειραιώς. Όσοι παρ’ ελπίδα 
δε χωρούν στις αποθήκες 
περιφέρονται στην Πλατεία Αγίου 
Κωνσταντίνου, στη Σωκράτους, 
στη Μενάνδρου, στη Ζήνωνος, 
στη Σοφοκλέους, στην Ευριπίδου,  
στη Χαλκοκονδύλη, στη 
Βερανζέρου, στη Δεληγιάννη... 
Μαζεύονταν και στον Άγιο 
Παντελεήμονα αλλά αυτός έπαψε 
από τα μέσα του καλοκαιριού 
να δείχνει ελεημοσύνη στους 
μη-Έλληνες, όταν εκκολάφθηκαν 
τα αυγά φιδιού που έτρεφε στον 
κόρφο του… Έκτοτε συχνάζουν 
στην ύπαιθρο της Πλατείας 
Αττικής και έχουν πάντα το 
βλέμμα στραμμένο στη Δύση, 
εκεί για όπου ξεκίνησαν πριν 
παγιδευτούν στη φιλόξενη 
Ελλάδα…

Ακούγοντας κάποιος για 
ναζιστικά στρατόπεδα 

συγκέντρωσης και γκέτο φέρνει 
αυτόματα στο μυαλό του 
εικόνες φρίκης και εξαθλίωσης. 
Δύσκολα θα φανταζόταν 
ότι θα μπορούσε να ανθίσει 
εκεί οποιαδήποτε μορφή 
καλλιτεχνικής δημιουργίας. 
Η τέχνη θεωρούνταν πράξη 
αξιόποινη και οι «παραβάτες» που 
εντοπίζονταν, δολοφονούνταν. 
Πολλοί ήταν ωστόσο αυτοί που 
λαχταρώντας να εκφράσουν 
τα συναισθήματά τους για τον 
πόλεμο και να αποκαλύψουν 
στις μελλοντικές γενιές τον 
πραγματικό τρόπο ζωής που το 
Ράιχ προσπαθούσε επιμελώς να 
κρύψει, κατέφυγαν στη λυτρωτική 
δύναμη της ζωγραφικής, του 
σχεδίου, της λογοτεχνίας, αλλά 
και στη φωτογραφία. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε καλλιτέχνες 
όπως τον Ytzhok Brauner, 
που πρώτος ζωγράφισε μια 

αυτοπροσωπογραφία σε γκέτο 
στην Πολωνία το 1943, τον Moshe 
Rynecki που οι πίνακές του είχαν 
ως θέμα τον διωγμό των Εβραίων 
και τη Gela Seksztajn που άφησε 
πίσω της εκτός από πίνακες 
ζωγραφικής και τη διαθήκη 
της.  Η Roman Kramsztyk, που 
φιλοτέχνησε το γνωστό έργο Old 
Jew With Children στο  γκέτο της 
Βαρσοβίας και ο συγγραφέας 
και καλλιτέχνης Bruno Shculz 
που έγραψε τα έργα: Cinnamon 
Shops και The Sanatorium under 
the Hourglass, δολοφονήθηκαν 
από τους Ναζί το 1942. Οι 
λιγότερο σκληρές συνθήκες 
στα στρατόπεδα της Βαυαρίας 
επέτρεψαν στο μαύρο Εβραίο 
καλλιτέχνη Joseph Nassy να 
φιλοτεχνήσει περί τα 200 έργα με 
υλικά της ΥΜCA και του Ερυθρού 
Σταυρού, ενώ ο Mendel Gross-
man απεκάλυψε τις θηριωδίες 
των στρατοπέδων στις πάνω από 
10000 φωτογραφίες που τράβηξε 
κρυφά μέσα από το αδιάβροχό 
του. 

Τα έργα των Εβραίων 
καλλιτεχνών αποτελούσαν 

πρόβλημα για το ναζιστικό 
καθεστώς που τα αποκαλούσε 
“προπαγάνδα του τρόμου”, ενώ 
δεν ήταν τίποτα λιγότερο από την 
“τρομακτική αλήθεια”. Οι Ναζί 
υποστήριζαν μια συγκεκριμένη 
μορφή στρατευμένης τέχνης που 
προωθούσε το καθεστώς τους 
και συχνά χρησιμοποιούσαν γι’ 
αυτό ταλαντούχους καλλιτέχνες. 
Με πρωτοβουλία του Χίτλερ, 
οι προικισμένοι καλλιτέχνες 
μεταφέρονταν στο γκέτο 
του Τερεζίν που η ναζιστική 
προπαγάνδα παρουσίαζε σαν 
«δώρο» για τους Εβραίους. 
Στην πραγματικότητα ήταν ένας 
ενδιάμεσος σταθμός πριν από 
τα στρατόπεδα εξόντωσης στα 
οποία βρήκε τελικά τραγικό 
θάνατο η πλειοψηφία αυτών.

Στα γκέτο σήμερα έχουν 
ανθίσει ποικίλες μορφές 

τέχνης, από τις οποίες 
ξεχωρίζει αυτή των γκράφιτι. 
Η υποκουλτούρα των γκράφιτι 
αποτελεί ένα σύστημα δράσης 
που επαναδιαπραγματεύεται τη 
σημασία του δημόσιου χώρου. 
Το γράψιμο στους τοίχους 
αποτελεί τον αρχαιότερο 
τρόπο ανθρώπινης έκφρασης.. 
Επανεμφανίστηκε τη δεκαετία 

του ’60 στη Νέα Υόρκη και 
εξαπλώθηκε παντού με τη 
μορφή των γκράφιτι. Οι νέοι των 
γκέτο υπογράφουν τα γκράφιτι, 
κάτι που τους παρέχει φήμη 
και σεβασμό. Εκμεταλλεύονται 
τη δημόσια έκθεση των έργων 
τους, τα οποία αν και  σε κοινή 
θέα, ενσωματώνουν  γλώσσα 
και κώδικες απολύτως ξένους 
προς το μέσο πολίτη.  Βέβαια, 
κατηγορούνται από πολλούς ως 
δραστηριότητα κατά την οποία οι 
νέοι  εμπλέκονται σε  « βρώμικες» 
υποθέσεις (βία, ναρκωτικά). Η 
ουσία είναι ότι πέρα από ζήτημα 
φήμης ή οριοθέτησης περιοχών, 
τα γκράφιτι συνιστούν τρόπο 
έκφρασης για τα μέλη των γκέτο, 
με τα οποία περνούν τα μηνύματά 
τους.

Οι ρίζες του hip hop 
βρίσκονται πολύ πίσω, 

στη δεκαετία του ’60, όταν 
ο πυγμάχος Μοχάμετ  Άλι  
προκαλούσε δημοσίως 
τους αντιπάλους του .Οι 
ομοιοκαταληξίες με τις οποίες 
τους «στόλιζε» αποτελούν 
την απαρχή του ραπ. Όμως οι 
μουσικές ρίζες του βρίσκονται 
στο φανκ και στην Τζαμάικα. 
Από τη Τζαμάικα ο ήχος αυτός 
έφτασε στην Νέα Υόρκη χάρη 
σε μια σειρά από μαύρους και 
λατίνους djs. Οι πρώτοι που 
χρησιμοποίησαν τους κλασικούς 
ρυθμούς του hip hop, ήταν 
ο Grandmaster Flash και ο 
Kool Herc. Η τελική μορφή του 
εμφανίστηκε το 1982. Τότε ο 
Africa Bambaata κυκλοφόρησε 
το “Planet Rock”. Στην ουσία 
εισήγαγε τα ηλεκτρονικά 
samples και drum machines, 
ενώ  περιέγραψε τους βασικούς 
πυλώνες του hip hop: MCing, 
Breakdancing, graffiti, DJing. Οι 
στίχοι είχαν κυρίως να κάνουν 
με θέματα που απασχολούσαν 
την κοινότητα και τη γειτονιά. 
Μία περιεκτικότερη περιγραφή 
δίνουν οι Public Enemy για το 
hip hop. «Το CNN της πιάτσας». 
Και αυτό γιατί οι περισσότεροι 
hip hoppers, απηχούσαν την 
πραγματικότητα της ζωής στο 
γκέτο,  έκαναν κριτική στο 
Αμερικάνικο πολιτικό σύστημα 
που  περιλάμβανε τα πάντα, από 
την αστυνομική βία, μέχρι την 
αμερικάνικη εξωτερική πολιτική. 
Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που 
το hip hop είναι δημοφιλές και 

σε προβληματικές περιοχές που 
δεν αποτελούν επισήμως γκέτο, 
(βλέπε Παλαιστίνη, Πέραμα), 
αλλά επίσης διάφορες εκδόσεις 
του ακούγονται κατά κόρον σε 
όλα τα γκέτο του κόσμου. Στις 
φαβέλες του Rio ακούγεται το 
funk carioca, το οποίο ανάγεται 
στον ήχο του Miami αλλά και στην 
τοπική μουσική παράδοση. Είναι 
έντονα πολιτικοποιημένο, τους 
στίχους διακρίνει μια θέληση 
για αλλαγή της κοινωνικής 
πραγματικότητας, και μια έντονη 
σεξουαλικότητα. Το Kwaito πάλι, 
προέρχεται από γκέτο της Νοτίου 
Αφρικής όπως το Σοβέτο, και 
παρέχουν μια διεισδυτική, και 
χωρίς αναισθητικό ματιά στην 
post-Apartheid Νοτιοαφρικανική 
κοινωνία, αφού τα σχήματα 
του είδους είναι ακόμη 
πολιτικοποιημένα σε μεγάλο 
βαθμό. Κοινό στοιχείο σε όλα 
είναι το breakdance, ένας 
δυναμικός χορός που βασίζεται 
στον αυθορμητισμό, και γι’ αυτό, 
πολλές φορές οι breakdancers 
περιλαμβάνουν στη χορογραφία 
τους πτώσεις οι οποίες σε πιο 
κλασικούς χορούς αποτελούν 
σημάδι αταλαντοσύνης!

Μοναδική η μορφή της 
τέχνης που εκφράζεται 

μέσα από την περιθωριοποίηση. 
Το ghetto art λειτουργεί 
σα μια ειρωνική έκφανση 
της πραγματικότητας στις 
τριτοκοσμικές χώρες, σαν ένα 
κίνημα που αντιπροσωπεύει την 
ευκαιρία των καλλιτεχνών να 
αναδείξουν ένα άλλο πρόσωπο 
της ζωής στα ghetto της Αϊτής 
ή της Κένυας. Οικονομικά 
φτωχότεροι, καλλιτεχνικά 
πλουσιότεροι. Εμπνευσμένοι 
από τις παραγκουπόλεις του 
Port au Prince οι Grand Rue 
Sculptors (ομάδα καλλιτεχνών) 
μετατρέπουν τα απόβλητα μιας 
πόλης-χωματερής σε διαδραστικά 
γλυπτά ή αλλιώς τα σκουπίδια σε 
έργα τέχνης. Η πρωτεύουσα της 
Αϊτής χρησιμοποιείται στην πράξη 
σα χωματερή, ενώ παράλληλα 
είναι πηγή έμπνευσης για τους 
αυτοδίδακτους καλλιτέχνες της, 
που τα έργα τους αποτελούν 
πειραματισμούς των διαφόρων 
υλικών που βρίσκονται πεταμένα 
γύρω τους. Η ghetto art του 
Ναϊρόμπι είναι εμπνευσμένη 
από τα ίδια τα γκέτο και από την 
«τέχνη του δρόμου» (street art). 

Ο τρόπος ζωής μέσα σ’ αυτές τις 
ομάδες απεικονίζεται μέσα από 
τα έργα των καλλιτεχνών, γεγονός 
που τους δίνει μια εκφραστική 
μοναδικότητα.
Σε μια μεταβιομηχανική φάση 
της διεθνούς οικονομίας, όπου 
κάποιοι άνθρωποι επιστρέφουν 
την ασέβεια των κυβερνήσεων 
και την περιθωριοποίηση τους 
με τέχνη, και μάλιστα υψηλού 
επιπέδου, αναμφισβήτητα 
αποτελεί μια ελπιδοφόρα και 
ξεχωριστή επανάσταση απ’ αυτές 
που έχουμε συνηθίσει ως τώρα. 
Το θέμα αυτό πραγματεύεται 
και η Ghetto Biennale που 
πραγματοποιείται φέτος το 
Δεκέμβριο στην Αϊτή.

Περί γκέτο ο λόγος στον 
κινηματογράφο κι η σχετική 

φιλμογραφία είναι πλούσια. 
Πρώτα απ’ όλα υπάρχει το A 
Bronx Tale του Robert DeNiro, 
το οποίο παρουσιάζει τις σχέσεις 
λευκών – μαύρων στην Αμερική.  
Το Homicide του Mamet 
αναφέρεται επίσης στις συνθήκες 
ζωής και στις δυσκολίες των 
ανθρώπων που ζουν σε τέτοιες 
περιοχές. Μια ποιο κωμική 
ματιά, αλλά εξίσου καυστική και 
ρεαλιστική δίνει ο Scorsese στο 
ημι-σουρεαλιστικό After Hours. 
Πέρυσι κι ο Clint Eastwood με 
το  Gran Torino ασχολήθηκε με το 
θέμα των εθνικών μειονοτήτων 
και το ρατσισμό, δείχνοντας 
παραστατικά τις σχέσεις 
προσφύγων Ασιατών με τους 
πούρους Αμερικάνους. Με την 
τέχνη, όμως, ασχολούνται και οι 
άνθρωποι που έχουν ζήσει την 
κατάσταση στα γκέτο, όπως ο 
σκηνοθέτης Spike Lee. Οι ταινίες 
Μalcolm X και Clockers είναι 
ενδεικτικές της δουλειάς του. 

Αποκλείστηκαν στο γκέτο οι: 
Λαδάς Ανδρέας, Αργυρός 
Γιώργος, Χατζηγιαννάκης 
Μανώλης, Κοκκάλης Νίκος, 
Ξυδιά Τζίνα, Γεωργοπούλου 
Αθανασία, Γαλανοπούλου 
Έλενα, Γεωργόπουλος 
Βασίλης, Πλιακογιάννη Νίκη, 
Ηλιόπουλος Θοδωρής

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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εμφανίστηκε το 1960 
όταν ήταν μόνο 19 ετών. 
Με τη δεύτερη συλλογή, 
“Αουράκ Ζαϊτούν” (1964) 
έγινε γνωστός ως ένας 
από τους ηγετικούς ποιη-
τές της αντίστασης. Τιμή-
θηκε με πολλά βραβεία 
για τη δουλειά του, συ-
μπεριλαμβανομένου του 
Βραβείου Λότους από 
την Ένωση των Αφροασι-
ατικών Συγγραφέων και 
του Βραβείου Ειρήνης 
Λένιν. Το 2001 απονεμή-
θηκε στον Νταρουίς το 
βραβείο της “Ελευθερίας 
της Μόρφωσης” από το 
Ίδρυμα Αννάν. Πολλά από 
τα ηρωικά του ποιήματα 
έγιναν τραγούδια. 

Ο Νταρουίς ήταν 
παθιασμένος με την 

έννοια της πατρίδας που 
ποτέ δεν είχε και συχνά 
ξεπερνούσε τα φυσικά 
του όρια περιγράφοντας 
το άγος του λαού του. 
Επίσης ότι ενέσπειρε 
περηφάνια σε στιγμές 
ήττας και κατοχής, εξυ-

μνούσε τους άνδρες και 
τις γυναίκες που ανθίστα-
ντο και υπενθύμιζε στον 
κόσμο ότι ο λαός του 
ποτέ δεν θα συμβιβα-
στεί. Οντας όμως αυστη-
ρά οικουμενικός άνθρω-
πος άκουγε την κραυγή 
οποιουδήποτε απλού 
πολίτη που συγκρούεται 
με τις δυνάμεις της εξου-
σίας και ηττάται. 

Ο Νταρουίς έχασε τη 
ζωή του το 2008 

σε νοσοκομείο του 
Χιούστον του Τέξας στη 
διάρκεια εγχείρησης 
ανοικτής καρδιάς. Στα 
παλαιστινιακά εδάφη, η 
ποίησή του δεν θρηνήθη-
κε. Μετατράπηκε αίφνης 
σε κινητήρια δύναμη, 
τροχός έτοιμος να γυρί-
σει, καινούργια μαγιά για 
να ζυμωθεί ξανά και ξανά 
το όραμα μαζί με την 
ελπίδα. 

George Juha, 

Ράνια Αμπντέλ-Αζίζ

Ενα ελάχιστο αφιέ-
ρωμα ή μάλλον μια 
φευγαλέα ματιά σε 

έναν άνθρωπο που μέσα 
από το έργο του θυμίζει 
στην ανθρωπότητα το 
νόημα του να είναι κα-
νείς Άραβας. Με πολυ-
εθνική κουλτούρα και 
καθαρή ματιά, ο Darwish, 
είναι δημιουργός πολλών 
αξιόλογων έργων - ποιη-
μάτων και πεζογραφημά-
των - που δεν περιορίζο-
νται μόνο στον αραβικό 
κόσμο, αλλά αφορούν 
σε κάθε σημείο της γής 
όπου βιώνεται ο διχα-
σμός, η μακρόχρονη βία, 
οι εθνικές διαφορές, η 
αδιαλλαξία, η εχθρότητα 
και η πολιτική στασιμό-
τητα.

Ο Mahmoud Darwish, 
μέλος πολυπληθούς 

οικογένειας, γεννήθη-
κε το 1941 στο χωριό 
Al-Birweh της άνω Γα-
λιλαίας, στη ιστορική 
Παλαιστίνη, που σήμερα 
κατέχει το Ισραήλ, και 

εθεωρείτο ένας από τους 
μεγαλύτερους ζώντες 
ποιητές που έγραψαν 
στην αραβική γλώσσα. 
Ποιήματα του έχουν 
μεταφρασθεί σε πάνω 
από 20 γλώσσες και έχει 
τιμηθεί με πολλά διεθνή 
βραβεία. Ο ποιητής που 
έζησε όλα τα σύγχρονα 
επεισόδια της σύγχρονης 
παλαιστινιακής ιστορίας, 
και μίλησε όσο κανένας 
άλλος στην καρδιά και 
στο μυαλό των συμπα-
τριωτών του, η φωνή των 
άφωνων παλαιστινίων 
στον κόσμο, σώπασε. 

Μετά τον πόλεμο του 
1948, οι Ισραηλι-

νοί κατέλαβαν το χωριό 
του, και ο Νταρουίς με 
την οικογένειά του έγι-
ναν πρόσφυγες. Αυτή η 
εμπειρία του ξεριζωμού 
σημάδεψε αργότερα 
βαθύτατα τη ζωή του. Για 
ημέρες βίωσε τον εγκλει-
σμό του στη φυλακή και 
τον κατ’ οίκο περιορισμό. 
Η πρώτη του συλλογή 

ْلِّجس
 يبرع انأ

 ْفلأ َنوسمخ يتقاطب ُمقرو
 ٌةينامث يلافطأو

ْفيص َدعب يتأيس .. مُهعساتو !
 ؟ ْبضغت ْلهف

ْلِّجس !
 يبرع انأ

 ْرجحم يف ِحدكلا ِقافر عم ُلمعأو
 ٌةينامث يلافطأو

ِزبخلا َفيغر ْمهل ُّلسأ
 ْرتفدلاو َباوثألاو

 ِرخصلا نم
 ْكِباب نم ِتاقدصلا ُلَّسوتأ الو

 ْرغصأ الو
 ْكباتعأ ِطالب َمامأ

؟ بضغت لهف
ْلِّجس

 يبرع انأ
 ِبقل الب ٌمسإ انأ

 اهيف ام ُّلك ٍدالب يف ٌروبص
 ِبضغلا ِةروفب ُشيعي
 ِثارحملا ِةرسأ نم .. يبأ

 ِبجن ٍةداس نم ال
 ًاحالف َناك يّدجو

ِبسن الو .. ٍبسح الب !
 ِبتكلا ِةءارق َلبق ِسمشلا َخومش ينمّلعي

 ؟ يتلزنم َكيضرت لهف
ِبقل الب ٌمسإ انأ !

«Τώρα μόνο μπορώ να μιλήσω

Και δηλώνω...

Γράψε 

Είμαι Αραβας

Αριθμός ταυτότητας 50.000

Εχω οκτώ παιδιά και το ένατο έρχεται το 

καλοκαίρι.

Θύμωσες;

Εργάζομαι με συντρόφους σε λατομείο

Από τις πέτρες βγάζω

Τα ρούχα τους

Το ψωμί τους

Λαο τα Γράμματά τους

Δεν εκπλιπαρώ ούτε εσένα ούτε τα παλάτια

Των υπρετών σου.

Ο παππούς μου

Μου έμαθε την αξιοπρέπεια

Πριν μου μάθει Γράμματα.

Είμαι Άραβας.

Θύμωσες;»

Στο εξής, την «πράσινη γραμμή» θα περνούν 

φίλοι μας που έτυχε να έρχονται από  άλλο 

μέρος του πλανήτη. Έρχονται να μας πουν την 

ιστορία τους. Και ‘μεις διψάμε για διαφορετικές 

ιστορίες που μοιάζουν τόσο με τις δικές μας…

Ελλάδα - Παλαιστίνη

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Πρωτεύουσα: Ιερουσαλήμ    Ήπειρος: Ασία

Επίσημη γλώσσα: Αραβικά  Μεγαλύτερη πόλη: Γάζα

Έκταση: 27,000 km2  Νόμισμα: Σέκελ

Πληθυσμός: 4 εκατομμύρια 

ζουν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, (τη Λωρίδα 

της Γάζας και τη Δυτική Όχθη συμπεριλαμβανομένης της 

Ιερουσαλήμ), ενώ 6 εκατομμύρια ζουν σε διάφορες αραβικές  

χώρες  και στο εξωτερικό.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
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«Ο Δρόμος για την 
Ανανέωση του Ελληνικού 
Πανεπιστημίου»
Θέμης Λαζαρίδης
Εκδόσεις Κριτική

Προσπερνώντας τον κλισέ τίτλο 
του βιβλίου, θα αναφέρω ότι 
ο Θέμης Λαζαρίδης είναι ανα-
πληρωτής καθηγητής στο City 
College of the City University 
of New York και εμπνευστής 
της ανεξάρτητης Κίνησης για τη 
Μεταρρύθμιση του Ελληνικού 
Πανεπιστημίου, που εμφανί-
στηκε το Φθινόπωρο του 2005. 
Τόπος συνάντησης των μελών 
της Κίνησης, αλλά και άλλων, 
ήταν το greekuniversityreform.
wordpress.com -πλέον gurforum.
org. Το βιβλίο κατακλύζεται από 
πηγές και θέματα που η δημόσια 
συζήτηση τους ξεκίνησε από 
αυτό.
Αρχικά γίνεται εκτενής αναφορά 
στα φαινόμενα ανελευθερίας της 
έκφρασης και βίαιης επιβολής 

απόψεων κάποιων μειοψηφιών 
μέσα στο ελληνικό πανεπιστήμιο. 
Στη συνέχεια θίγεται ο καθεστω-
τισμός, ο δημοσιοϋπαλληλικός 
κομφορμισμός των καθηγητών 
και κυρίως η αναξιοκρατία. Προ-
τείνονται λύσεις και κατευθύνσεις 
με γνώμονα την διεθνή επιστη-
μονική πραγματικότητα και τα 
πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα 
οποία παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα από τα ελληνικά. 
Τέλος, παρατίθενται απόψεις 
καθηγητών και φοιτητών. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει, όμως, 
το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στην 
πραγματικότητα που “καλλιεργεί” 
ο καθηγητής Λαζαρίζης και την 
πραγματικότητα που “καλλιερ-
γείται” σε μια Γενική Συνέλευση 
Φοιτητών. Ποια άραγε από τις δύο 
πραγματικότητες είναι σωστή;  Το 
μόνο σίγουρο ότι αν οι λύσεις-
προτάσεις του βιβλίου υιοθετού-
νταν από κάποιον υπουργό, τότε 
πολλά πανεπιστημιακά τμήματα 
θα τελούσαν υπό κατάληψη για 

καιρό... Η πραγματικότητα του 
συγγραφέα περιγράφει το σήμε-
ρα ως ένα δωμάτιο που οι δυο 
του τοίχοι μετακινούνται προς τα 
έξω με ιλιγγιώδη ταχύτητα, ώστε 
να ανοίγουν οι ορίζοντες και 
τοποθετεί την ελλαδική φοιτητική 
κοινότητα στην απέναντι γωνία, 
κοιτάζοντας τους δύο στάσιμους 
τοίχους με δουλικότητα και 
δειλία, ανήμπορη ακόμα και να 
αποστρέψει το βλέμμα της... Η 
πραγματικότητα της φοιτητικής 
κοινότητας υποστηρίζει πως ο 
κύριος Λαζαρίδης -ίσως εξαιτίας 
των εμπειριών του- φτάνει σε 
σημείο μιας ευθυνοφοβίας, πα-
ραβλέποντας την άποψη ότι κάθε 
νέος είναι άτομο δημιουργικό 
που αξίζει μια ευκαιρία. Τούτο 
αποτελεί ίσως μία σύγχυση του 
καθηγητή Λαζαρίδη ανάμεσα 
στον “κάθε νέο” και στους αυτό-
κλητους πεφωτισμένους σωτήρες 
των φοιτητών.
Βαγγέλης Καρακάξης

Αερολογίες ενός ονειροπόλου

Σκοτεινές πινελιές θλίψης στα βλέμματα...
Και ο τρόμος της ματαιοδοξίας να χορεύει τριγύρω σου
Στο βάθος ο ήχος ενός πιάνου να ουρλιάζει
Περασμένα μεγαλεία...
Ενώ εσύ στέκεσαι μόνος στο γκρίζο πλήθος
Με αυτό το τόσο άθλιο, ψεύτικο χαμόγελο
Αντέχεις;
Μα φυσικά, αυτό έμαθες να κάνεις.
Σε έχουν προετοιμάσει προ πολλού...
Και τί σημασία έχει που η κάθε μέρα σού δείχνει ότι η ζωή
είναι πάντα εκεί όπου δε βρίσκεσαι;

Δε σε κατηγορώ, δε φταις.
Εσύ, απλά ονειρευόσουν...
Ονειρευόσουν ένα σύννεφο βάρκα για τ’ άγνωστο
Βιολετί χαμόγελα και αγκαλιές με παπαρούνες
Ονειρευόσουν ένα παράθυρο για να πετάξεις,
Ένα λευκό χέρι για να πιαστείς.
Ντυμένος με τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος
αποζητούσες μόνο μία λέξη
Σ’ αγαπώ...

Και έγιναν όλα ένα κακό όνειρο
μία γελοία παράσταση,
και εσύ σαν μαριονέτα καλείσαι να παίξεις το ρόλο σου.
Μέχρι πότε όλα αυτά;
Πότε θα γλιτώσεις από το θέατρο του παραλόγου;
Πότε; Πότε;
Αύριο, αύριο λες γιατί καμιά φυλακή δεν είναι παντοτινή
Αύριο, αύριο λες και ψάχνεις τα μάτια που θα σε ταξιδέ-
ψουν.
Αύριο λοιπόν, γιατί ξέρεις ότι κανείς τελικά δεν είναι μόνος.

Δήμητρα Γκίτσα 

«Ἂν ὁ πεζός λόγος εἶναι ποτάμι,
τότε ἡ ποίηση εἶναι σιντριβάνι.»

Χάρης Βλαβιανός, Adieu, “Oxford Blues I”

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ

Απόσπασμα

«Μικρή Φιλοσοφία 
του Έρωτα»
Αλαίν ντε Μποττόν
Εκδόσεις Πατάκη

Πιάνοντας στα χέρια σου τη «Μι-
κρή Φιλοσοφία του Έρωτα» στην 
τρυφερή – για ερωτικά θέματα 
– ηλικία των 20 περίπου, ή είσαι 
ερωτευμένος και ταλαιπωρημέ-
νος και ψάχνεις μανιωδώς για 
λύσεις, παρηγοριά, μια κατεύθυν-
ση, ή είσαι ήρεμος, αλλά όχι τόσο 
ήρεμος, ώστε να μην σε τρώει 
το να έχεις έναν έρωτα να σε 
κατατρώει. Όποτε και όπως κι αν 
τις διαβάσεις όμως, αυτές οι «εκ-
θέσεις για τον έρωτα» (ο πρωτό-
τυπος τίτλος) θα σε αφοπλίσουν 
με την απλότητα, το χιούμορ και 
την αλήθεια τους. 

Η πλοκή υποτυπώδης και όμως 
καταφέρνει να γίνει συναρπαστι-
κή: μια ερωτική ιστορία με αρχή, 
μέση και τέλος. Ο Ντε Μποττόν 
σε κρατάει από την καρδιά και 
δεν σ’ αφήνει να ησυχάσεις 
στιγμή γιατί αυτές τις αγωνίες του 
τί να πεις στο πρώτο ραντεβού, 
πώς να χειριστείς τη ζήλεια σου, 
πώς να ξανακερδίσεις αυτόν που 
νιώθεις ότι χάνεις μέρα με τη 
μέρα, τις έχεις βιώσει. Η ιστορία 
γράφεται και από μόνη της, προ-
σπαθεί να αναλυθεί μέσω ρητών 
και λοιπών αποσταγμάτων σοφίας 
μεγάλων και λιγότερο σημαντικών 
προσωπικοτήτων, όπως κι εσύ 
σε κάθε βιβλίο, τραγούδι, ταινία 
ψάχνεις να βρεις μια απάντηση 
ή ένα λόγο να συνεχίσεις να 
στοχάζεσαι για τον έρωτα, επειδή 

έχει περάσει μια μέρα και ακόμη 
δεν έχεις λάβει ένα sms. Όμως 
η «Μικρή Φιλοσοφία» δεν είναι 
ένα βιβλίο που θα σου μάθει 
πώς να αγαπάς. Δεν είναι ούτε 
ένα κοινωνικό σχόλιο. Είναι ένα 
κείμενο καθαρής λογοτεχνίας, 
που μέσω μιας προβληματικής 
που έχει απασχολήσει τον καθένα 
μας σε μεγάλο βαθμό, κατορθώ-
νει να κάνει τον αναγνώστη να 
ξεζουμάρει – για λίγο, έστω – από 
το παρόν και να δει τον έρωτα ως 
κομμάτι της ζωής… για να τον 
αφήσει, στο τέλος, να τον ζήσει 
ξανά όπως πρέπει, απενοχοποι-
ώντας την κάθε δυσκολία και 
ψυχοφθορά που συνεπάγεται. 
Δώρα Κοροβέση

ΓΡΑΦΕΣ

Ιδέες παιχνιδίζουν στο 
μυαλό. Συναισθήματα 
χορεύουν στην ψυχή. 
Και να που βρίσκεσαι να 
παλεύεις με τον εαυτό σου. 
Να εκτεθώ, να μην εκτεθώ; 
Η αυθόρμητη απόφαση να 
εκφράσεις τον κόσμο σου 
μέσα σε λέξεις αρμονικά 
ταιριαγμένες σε σπρώχνει σε 
μια σκηνή όπου όλα τα φώτα 
είναι στραμμένα πάνω σου. 
Για αυτήν ακριβώς τη στιγμή 
αγωνιώδους αναμονής 
ζούσες. Δε σε νοιάζει πια τι 
θα πουν οι άλλοι. Αρκεί το 
ένα βήμα που τόλμησες προς 
τη Μούσα της Ποίησης.



KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ28 29

E La tortura -Shakira
Άλλοι το λένε γράσσο και 

άλλοι σοκολάτα. Όλοι όμως 
συμφωνούν ότι είναι απόλυτα 
sexy…όχι η επικάλυψη αλλά 
η θεϊκή Shakira! Το μοναδικό 
της λίκνισμα ξεσηκώνει κόσμο 
και κοσμάκη είτε με, είτε χωρίς 
γράσσο. Συνδυασμένο μάλιστα 
με όλα τα πλάνα αισθησιακών 
στιγμών στην αγκαλιά του 
Wyshlef πάνω στον πάγκο με τα 
κρεμμυδάκια και τις ντομάτες 
γίνεται το απόλυτα sexy clipάκι. 
Shakira λοιπόν sexy και όποιος 
αντέξει!   

E Girls,girls,girls-Motley 
Crue

Τι να πούμε τώρα για τους Motley 
Crue και για τα κορίτσια τους! 
Βιντεοκλίπ στα καλύτερα strip 
bars της Αμερικής και μηχανές 
Harley Davidson. Είναι ίσως το 
πιο γνωστό τους τραγούδι και 
έγινε καυτό για την εποχή clip με 
έναν μεγάλο αριθμό γυναικών να 
χορεύουν αισθησιακά πάνω στην 
μπάρα και φυσικά τους Motley 
Crue να είναι μονίμως κοντά 
τους και να «παίζουν» μαζί τους! 
Σίγουρα πολλοί θα ήθελαν να 
είναι στην θέση τους!!! 

E Summer wine- Ville 
Valo, Natalie Avelon

Υπάρχει τίποτα πιο sexy από 
το βλέμμα του Ville Valo και το 
εκπληκτικό σώμα της Natalie 
Avelon;Για τους λάτρεις της 
«επανάστασης χωρίς αιτία» 
αλλά και όχι μόνο,το video clip  
είναι ένα απίστευτα ερωτικό 
τρίλεπτο με σκηνές από κοινόβια, 
διαδηλώσεις, εξωτικά τοπία, και 
την πανέμορφη Natalie Avelon να 
εμφανίζεται στις περισσότερες 
σκηνές γυμνή.
Το τραγούδι διασκεύαστηκε 
για να γίνει το soundtrack της 
ταινίας Χίλια Μίλια Έρωτας και 
το video clip δηλώνει σε κάθε 
δευτερόλεπτό του, τον ερωτισμό 
που προκαλεί η ανεπιτήδευτη 
ομορφιά,η ελευθερία στη σκέψη 
και στις πράξεις και φυσικά η 
μουσική.

E Άντεξα - Σάκης Ρουβάς
Με ένα μονόπλανο 

διάρκειας 4:36, ο Γιώργος 
Λάνθιμος (βλ. Κινέττα, 
Κυνόδοντας) καταφέρνει 
και μεταμορφώνει έναν ποπ 
τραγουδιστή σε σκοτεινό 
χαρακτήρα αγνώστων 
προθέσεων, βαλμένο μέσα σε ένα 
σκοτεινό σκηνικό. Μια γυναίκα 
που γδύνεται μπροστά στην 
κάμερα και μετά γδύνει και τον 

Σάκη δεν περνάει απαρατήρητη... 
Ειδικά όταν τα γδυσίματα 
ακολουθούνται από ερωτικές 
σκηνές πάνω σε ένα μεγάλο 
ξύλινο τραπέζι, αγγίζοντας τις 
φαντασιώσεις πολλών από εμάς. 
Όταν στο σκηνικό φτάνουν και 
άλλες δύο γυναίκες με τις ίδιες 
προθέσεις, τότε τα πράγματα 
ξεφεύγουν και το όριο «σέξυ 
video clip» βρίσκει τον απόλυτο 
εκφραστή του. Το τέλος; Δεν θα 
μπορούσε να είναι κάτι λιγότερο 
από αυτό που απεικονίζει. Ένα 
γυναικείο χέρι, αφού πρώτα 
γλιστρήσει στο γυμνό - και 
προφανώς άκρως γυμνασμένο 
- σώμα του Σάκη, καταλήγει στο 
φερμουάρ του παντελονιού του 
και το κατεβάζει... Cut!

E Benny Benassi 
Satisfaction

Η αποθέωση της σεξουαλικότητας 
που μπορεί να προκαλέσει το 
σώμα και η κίνησή του. Sexy 
χορεύτριες επιτελούν έργα πάνω 
σε σκηνή που φαντάζει υπό 
κατασκευή ως εργάτες. Πολλή 
και σκληρή έμφαση στα χείλη, 
το στήθος και τους γλουτούς. 
Τα εργαλεία τους αποτελούν 
σύμβολα μιας φαλλικής 
δύναμης που χρησιμοποιείται 
με έναν ιδιαίτερα προκλητικό 
τρόπο (απότομες διεισδύσεις 

σε τοίχους, τράνταγμα). 
Σκηνοθετημένο από τον Dougal 
Wilson, βοήθησε το κομμάτι να 
φτάσει την κορυφή των dance 
music charts. 

E Madonna - Satisfy my 
love

Απαγορευμένο από MTV και 
MuchMusic και bestselling video 
single. Χρησιμοποίησε όλον τον 
ερωτισμό που μπορούσαν να 
δώσουν τα γαλλικά 60’s αλλά και 
το BDSM (Δουλεία/Πειθαρχία, 
Κυριαρχία/Υποταγή,  Σαδισμός/
Μαζοχισμός). Η Μadonna (ή ο 
ρόλος που υποδύεται) είναι η 
μόνη ντυμένη a la θηλυκά 60’s. 
Οι υπόλοιποι έχουν φετιχιστικά 
outfits, όπως δερμάτινα, latex 
στολές, κορσέδες και κολάρα. Με 
εξαίρεση τη Madonna και τους 
άντρες που ασχολούνται μαζί της 
(που είναι άκρως αρρενωποί), 
οι υπόλοιποι είναι γυναίκες 
που ντύνονται και βάφονται 
άντρες και άντρες που δύσκολα 
διαχωρίζονται από τις γυναίκες. 
Κανένας δεν έχει αναστολές για 
να απολαύσει το σεξ όπως το 
φαντάζεται. Άλλωστε, το clip 
κλείνει με τη φιλοσοφία του.

Τί κάνουμε τελικά λάθος; Μήπως τελικά το κύριο 
πρόβλημα δεν είναι αν είμαι εγώ πιο αριστερός 
από εσένα και αυτός πιο αριστερός από εμάς; 
Μήπως τελικά νόημα δεν έχει η ποσότητα αλλά 
η ποιότητα που χαρακτηρίζει τους αγώνες μας; 
Μήπως τελικά αυτοί που 
«χαλάνε» τους αγώνες 
μας δεν είμαι ούτε εγώ, 
ούτε εσύ, ούτε αυτός, ο 
πιο αριστερός; Μήπως 
τελικά όλοι έχουμε γίνει 
πιόνια του συστήματος 
και χωρίς να σκεφτούμε, 
π ρ ά τ τ ο υ μ ε  κ α ι 
αγωνιζόμαστε για τα 
συμφέροντα άλλων;  Ή 
μήπως εγώ κάνω λάθος 
και νέος πια δεν σημαίνει 
να ονειρεύεσαι, να 
αγωνίζεσαι, να ελπίζεις 
και να διεκδικείς όλα 
όσα θα κάνουν τα όνειρα 
σου πραγματικότητα; 
Και είναι πια τα όνειρα 
μας τόσο διαφορετικά; 
Αφού στην τελική όλοι 
στο ίδιο «στρατόπεδο» 
είμαστε ρε παιδιά, δεν 

γίνεται… Άρα μάλλον κάτι κάνουμε λάθος… 
Μήπως τελικά με τους αγώνες που κάνουμε για 
να κερδίσουμε πράγματα χάνουμε και αυτά που 
ήδη έχουμε; Ή μήπως άλλοι μας τα παίρνουν 
μέσα από τα χέρια, κι εμείς είμαστε απλώς 

θεατές; Και αν όντως 
συμβαίνει κάτι τέτοιο 
πώς θα κερδίσουμε όλα 
όσα έχουμε χάσει; Και 
τελικά μήπως η μόνη 
λύση είναι να αφήσουμε 
πίσω όλα όσα χωρίζουν 
εμένα, εσένα, και αυτόν 
τον πιο αριστερό, και με 
όλα όσα μας ενώνουν 
να αγωνιστούμε για 
ό,τι δικαιωματικά μας 
ανήκει; Ίσως όλα αυτά 
να φανούν χαζά και 
ανούσια σε πολλούς , 
και αν όπως λένε,και 
θέλουν να πιστεύουν…, 
η εξυπνάδα πάει με 
την ηλικία, τότε όντως 
είναι απλώς κάποιες 
χαζές απορίες μιας 
φοιτήτριας…

Στραβός είν’ ο γιαλός 
ή στραβά αρμενίζουμε;

ΤΖΙΝΑ ΞΥΔΙΑ

You’re so sexy!!!

www.myspace.com/showyourfaceband
www.myspace.com/derclubofgore 
www.myspace.com/fausgd 
www.myspace.com/thebbsea 

Άναψαν και φούντωσαν οι:
Μπακάλη Πέννυ, Καραγεώργος Κώστας-Γιώργος(Gregory)
Πεπονάκη Στέλλα, Σιέρρα Δανάη, Χαντζής Αλέξανδρος 

  SEXY 
 VIDEOCLIPS 

Space - choice!
(θα θέλαμε να δείτε και...)

ΗΧΟΙ
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Είναι δύσκολο να οριστεί με ακρίβεια τι 
σημαίνει θεατρικό παιχνίδι, καθώς καθετί 

μπορεί να γίνει θέατρο και καθετί μπορεί να 
γίνει παιχνίδι. Ο συνδυασμός αυτών των δύο 
είναι η ευχάριστη προσπάθεια που γίνεται με 
συναίσθημα και φαντασία ώστε να βελτιωθεί η 
κινησιακή έκφραση, ο λόγος αλλά και η ενέργεια 
που διαχέεται μεταξύ των μελών μιας θεατρικής 

ομάδας. Θεατρικά παιχνίδια μπορούν να είναι 
οι ασκήσεις που βοηθούν στην κίνηση και στον 
έλεγχο της αναπνοής, τα μαθήματα ορθοφωνίας, 
οι ασκήσεις εμπιστοσύνης που αποβλέπουν στην 
καλύτερη συνεργασία των μελών μιας ομάδας 
και φυσικά ο αυτοσχεδιασμός, η πλήρης ελευ-
θερία της φαντασίας και της κίνησης που μπορεί 
να γίνει ιδιαίτερα αγχωτική αλλά και άκρως 
δημιουργική. 

Θεατρικό παιχνίδι είναι δυνατό να 
εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις, είτε 
σχετικές με το θέατρο είτε όχι. Ας δούμε 
μερικές από αυτές:

Το «ζέσταμα» πριν από μια 
παράσταση…
Ασκήσεις αυτοσυγκέντρωσης και επαφής με 
τους συμπρωταγωνιστές είναι απαραίτητες για 
την καλύτερη δυνατή απόδοση επί σκηνής: δύο 
ηθοποιοί κάθονται αντικριστά συγκεντρωμένοι 
στο σώμα τους και έχοντας επαφή με τα μάτια, 
ο ένας αρχίζει να κινείται και ο άλλος λειτουργεί 
σαν καθρέφτης του. Επίσης, επιτόπιες κινητικές 
ασκήσεις συνοδευόμενες από τεχνικά ελεγχόμε-
νες «κραυγές» αποσυμπιέζουν τον ηθοποιό και 
ενεργοποιούν το σώμα του, ενώ η συγκέντρωση 
στη φλόγα ενός κεριού η οποία περνάει από χέρι 

σε χέρι μεταφέρει τη δημιουργική τους ενέργεια 
και τους χαλαρώνει.
 
Όταν το θεατρικό παιχνίδι 
επεκτείνεται στον εργασιακό χώρο…
Στον εργασιακό χώρο, όπου ο ανταγωνισμός και 
η ψυχολογική πίεση κυριαρχούν, το θεατρικό 
παιχνίδι είναι αναγκαίο για τους εργαζόμενους 

στην αρχή κάθε μέρας. Θετική στάση του 
σώματος, τέντωμα των ώμων, πλατύ χαμόγελο 
και βαθιές ανάσες είναι κάποιες από τις βασικές 
ασκήσεις που κάνουν ομαδικά στελέχη μεγάλων 
εταιρειών πριν έρθουν αντιμέτωποι με έγγραφα, 
τηλεφωνήματα και απαιτητικούς πελάτες. Με 
αυτόν τον τρόπο τονώνεται η αυτοπεποίθηση, 
αντιμετωπίζεται παραγωγικά το άγχος, αλλάζει 
η συναισθηματική τους κατάσταση απέναντι στα 
δυσάρεστα γεγονότα και η εργασία τους γίνεται 
γρήγορη και αποτελεσματική. Επιπλέον, διαχειρί-
ζονται καλύτερα το χρόνο, διατηρείται η ευεξία 
και η ψυχραιμία και ενισχύεται η συγκέντρωση.

Το θεατρικό παιχνίδι ως 
απαραίτητο κομμάτι της παιδαγωγικής 
πρακτικής…
Το θεατρικό παιχνίδι έχει ιδιαίτερη θέση στους 
κόλπους της εκπαίδευσης. Εξυπηρετεί ως μέσο 
ψυχαγωγίας, εκτόνωσης, κοινωνικοποίησης και 
απελευθέρωσης συναισθημάτων. Οι ασκήσεις 
εμπιστοσύνης και ισορροπίας,  τα παιχνίδια με 
μουσικά όργανα, το παιχνίδι ρόλων, η δραματο-
ποίηση παραμυθιών, καθώς και το παιχνίδι του 
“τυφλού”, για εξοικείωση με την αναπηρία, είναι 
μόνο μερικά από  τα θεατρικά παιχνίδια που 
χρησιμοποιούνται. Μέσω του θεατρικού παιχνι-
διού δίνεται η δυνατότητα στο παιδί όχι μόνο να 

παίξει, αλλά και να εκφράσει τον ψυχισμό του, 
να ξεκλειδώσει τις δημιουργικές του ικανότητες 
και να εξοικειωθεί με διάφορους κοινωνικούς κα-
νόνες. Τελικός στόχος του είναι η  ανάπτυξη από 
μέρους των μαθητών μιας υγιούς προσωπικότη-
τας, διανθισμένης με δημιουργική φαντασία.

Το θεατρικό παιχνίδι 
στην καθημερινότητα…
Πειθαρχία, αυτοσυγκέντρωση, φαντασία, 
κοινωνικοποίηση, κουλτούρα και πάνω από όλα 
αποβολή τυχόν ταμπού και «παράξενων» ενδοια-
σμών! Πώς; Όσο απίστευτο, μακρινό ή ουτοπικό 
και αν ακούγεται, το θεατρικό παιχνίδι συμβάλλει 
καταλυτικά στη διάπλαση ενός τέτοιου χαρακτή-
ρα. Για το λόγο αυτό, διάφορες ομάδες, τα μέλη 
των οποίων είτε πασχίζουν να καταπολεμήσουν 
αδυναμίες όπως το άγχος, η έλλειψη αυτοπεποί-
θησης ή ακόμα κάθε είδους εθισμό ή εξάρτηση 
είτε δίνουν το δικό τους αγώνα επανένταξης ή 
προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, βρίσκουν δι-
έξοδο στη μαγεία του θεατρικού παιχνιδιού που 

μέσα από την απλότητα αλλά και την αυθεντικό-
τητά του προσφέρει εύστοχες λύσεις και απαντή-
σεις σε κάθε πρόβλημα ή προβληματισμό.

Για το ανέβασμα καθεμιάς απ’ αυτές τις καθη-
μερινές παραστάσεις δεν απαιτείται κανένα 
θέατρο, κανένας σκηνοθέτης, κανένας θίασος, 
κανένα κείμενο, κανένα συγκεκριμένο σκηνικό. 
Υπάρχει μόνο μια ομάδα που θέλει να εκφραστεί, 
ο εμψυχωτής της και ο αυτοσχεδιασμός, που 
είναι το αποτέλεσμα της λειτουργικής εργασίας 
της ομάδας. Κάθε  γεγονός της ζωής μας, κάθε 
συναίσθημα, καθεμιά εμπειρία μπορεί έτσι να 
μετατραπεί σε θεατρικό παιχνίδι.

Συμμετείχαν στο θεατρικό παιχνίδι 
(με σειρά εμφάνισης): 
Σοφία-Μαρία Παλόγλου, Πέννυ Μπακάλη, 

Ιωάννα Τρικενέ, Μαργαρίτα Τζαβάρα, Ζωή 

Ασμανόγλου, Εύα Δημητριάδη.

Εμψυχώτρια: Έλενα Γαλανοπούλου

Μίλησέ μας για το «Χωρίς Μου-
σική» που ανεβαίνει για τρίτη 
χρονιά, φέτος στο 104 Κέντρο 
Λόγου και Τέχνης.
Το «Χωρίς Μουσική» (Ι. Αγγελίδη, 
Κ. Γάκης, Μ.-Δ. Καμμένου, Α. 
Παρασκευαΐδη) είναι παιδί του «Δι-
χοτομημένου Υποκόμη».( Λ. Γιάκα, 
Π. Νάτσης, Α.Παρασκευαΐδη). 
Είχαμε ξεκινήσει πριν από 4 χρόνια 
να ασχολούμαστε με τον «Υποκό-
μη» με τα κορίτσια που είναι τώρα 
στο «Χωρίς Μουσική» και ήμασταν 
στη φάση των αυτοσχεδιασμών και 
λέγαμε πότε θα ένιωθε ο καθένας 
μας μισός. Εγώ ας πούμε θα ένιωθα 
μισός, αν μου παίρνανε  το πιάνο 
μου ή γενικά αν μου στερούσαν τη 
μουσική απ’ τη ζωή μου. Έτσι κα-
ταλήξαμε σταδιακά στην υπόθεση 
του «Χωρίς Μουσική». Φτιάξαμε 
σε συλλογική γραφή το κείμενο, 
το οποίο μιλάει για τις περιπέτειες 
ενός πιανίστα, που μένει χωρίς το 
πιάνο του, επειδή αρνείται να γρά-
ψει τον καινούργιο εθνικό ύμνο για 
τη «σεβαστή» κυβέρνηση. 

Τα σχέδιά σου ύστερα 
απ’ αυτό;
Θα ταξιδέψουμε με τον «Υποκόμη» 
ως το τέλος της σεζόν και αυτή είναι 
μια δουλειά που απολαμβάνω πιο 
πολύ απ’όλες.  Είμαι με την κιθάρα 
μου στην άκρη και η σκηνοθεσία 
έχει ολοκληρωθεί με πάρα πολύ 
αυτοσχεδιασμό απ΄τα παιδιά. Ο 
στόχος μου είναι ένας άνθρωπος 
που θα έρθει να το δει σε δυο μήνες, 

να δει κάτι αρκετά διαφορε-
τικό. Σκέφτομαι μετά τα Χρι-
στούγεννα να βάλω τα παιδιά 
να αλλάζουν και ρόλους, το 
παιχνίδι του αυτοσχεδιασμού 
ή το interaction να πάει στα 
άκρα. 
Επίσης, σκηνοθετούμε και 

μια νέα παράσταση στην Κεντρική 
Σκηνή του Νέου Κόσμου με το 
Βασίλη (Μαυρογεωργίου). Λέγεται 
τα «Λιοντάρια της Βαγδάτης» και 
είναι μία ιστορία ειδωμένη μέσα 
απ’ τα μάτια των λιονταριών, οπότε 
υπάρχει μια αθωότητα στο βλέμμα 
και μια αγωνία. 

Μίλησέ μας για τη μέθοδο 
του αυτοσχεδιασμού ως πηγή 
έμπνευσης και ως θεατρικό παι-
χνίδι. Γιατί τον υποστηρίζεις; Δεν 
είναι ευκολότερη η δουλειά του 
σκηνοθέτη, όταν απλά λέει στον 
ηθοποιό τι να κάνει;
Ο αυτοσχεδιασμός μας είναι κατευ-
θυνόμενος ή εμπεριέχει στοιχεία 
δομής. Η διαφορά αυτού που κάνω 
εγώ ή οι νεανικές ομάδες είναι ότι 
κάνουμε κείμενα που προκύπτουν 
από αυτοσχεδιασμούς, δικά μας. 
Νομίζω όμως πως είναι αρκετά 
πιο φοβιστικό αυτό. Στις μεγάλες 
ελευθερίες των ηθοποιών εγώ 
προσπαθώ πάντα να έχω ένα μέτρο. 
Δεν ξέρω, το αντιμετωπίζω ίσως 
κάπως εφηβικά. Άλλωστε, στο θέα-
τρο μπορείς να κάνεις το ασήμαντο 
σημαντικό.

Ασχολείσαι με πολλά πράγματα 
ταυτόχρονα. Τι σ’αρέσει όμως 
περισσότερο;
Δουλεύω πολλές ώρες, αλλά μπορώ 
να επιβιώσω συναισθηματικά αν 
κάνω πολλά πράγματα. Το ότι μετά 
το σήριαλ πάω στη σχολή να διδάξω 

αυτοσχεδιασμό με κάνει να νιώθω 
πολύ όμορφα. Πηγαίνοντας σε κάτι 
άλλο μπορείς να αλλάξεις παραστά-
σεις και λίγο να φιλοσοφήσεις τα 
πράγματα. Η ιδιότητα που μ’ αρέσει 
περισσότερο απ’ όλες είναι η κα-
θηγητική. Έχω αρκετή καθηγητική 
εμπειρία από ομάδες σε σχολεία 
και σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. 
Κι αυτό ήταν η πιο συγκλονιστική 
εμπειρία της ζωής μου.

Στον «Υποκόμη» εμπιστεύτηκες 
3 νέα παιδιά. Τι γνώμη έχεις για 
τους νέους ηθοποιούς δεδομέ-
νου ότι διδάσκεις σε 3 δραματι-
κές σχολες; (Μοντέρνοι Καιροί, 
Δραματική Σχολή Δ. Χατούπη και 
ΙΕΚ ΑΚΜΗ).
 Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα νέα 
παιδιά. Βέβαια δεν είναι τυχαίοι οι 
ηθοποιοί που διάλεξα. Είναι καλό 
να δίνεις βήμα σε νέους ηθοποιούς, 
γιατί κι εγώ έτσι ξεκίνησα. Βέβαια 
υπάρχει αρκετή δυσκολία να 
σηκώσεις μια παράσταση, αν δεν 
εχεις πλάτη, είναι ένας αγώνας. Κι 
αυτό προσπαθώ να διδάξω και στα 
παιδιά στις σχολές, ότι ο ηθοποιός 
είναι ένας άνθρωπος που στέκεται, 
είναι ένας ήρωας της εποχής. Προ-
σωπικώς, προσπαθώ να αποφύγω 
το γκλάμουρ, με ενδιαφέρει η χαρά 
της συνύπαρξης.

Αν ήσουν σε μια ανάλογη περί-
πτωση όπως εκείνη του πιανίστα 
στο «Χωρίς Μουσική», πιστεύεις 
πως θα αντιστεκόσουν;
Θέλω να πιστεύω πως ναι. Υπάρ-
χουν βέβαια πολλοί τρόποι αντίστα-
σης απ’ το καθεστώς. Αγαπώ πολύ 
την ειρήνη. Ο ήρωας θα πρέπει να 
προτείνει ένα μοντέλο συνύπαρξης. 
Ένα μοντέλο ανθρώπινης επαφής 
και έλλειψης αγκυλώσεων. Εγώ 

είμαι χαρούμενος που η παράστασή 
μου έχει πολιτικό χαρακτήρα και 
παίζεται και σε μια περιοχή που 
είναι νοηματοδοτημένη πολιτικά 
και με τα περσινά γεγονότα. Γενικά 
τα Εξάρχεια είναι μια περιοχή 
που πνέει ελεύθερος αέρας και 
εμείς βάζουμε τέτοια σχόλια στην 
παράστασή μας, πάντα προσπαθώ-
ντας να μην είναι διδακτικό αυτό, 
αλλά να σε απασχολεί. Δεν έχω 
πρόβλημα με τον αστυνομικό, θα 
ήθελα να βγω και να τον ρωτήσω 
πόσο ήρθε ο αγώνας, χωρίς να με 
κοιτάξει στραβά. Πραγματικά, δεν 
καταλαβαίνω γιατί να γυρνάμε σε 
εποχές χούντας.

Αγαπημένους ρόλους έχεις;
Γενικώς δεν έχω πολλές φιλοδοξίες 
για το κλασικό ρεπερτόριο. Θα ήθε-
λα να υπάρχει όμως, μια κρατική 
επιχορήγηση ικανή, ώστε να πάω 
τις παραστάσεις στην επαρχία. Να 
μη χρειάζεται, ας πούμε, να προ-
σκυνάς και να πέφτεις στα γόνατα 
για επιχορηγήσεις. Έχω όνειρα γι 
‘αυτό, με ενδιαφέρει να παίξω σε 
πλατείες. Open air theatre. Τέτοιου 
είδους ρόλους κοινωνικούς θα 
ήθελα να τους παίξω. Όμως, πρέπει 
πάντα να προσπαθείς πάρα πολύ. 

Συζήτησαν με τον Κώστα Γάκη οι:

Τατιάνα Κίρχοφ, Έλενα Γαλανο-
πούλου, Κατερίνα Κουτσούκη

Μ’ αρέσει να περνάω από χώρους που πέρασα. Μ’ αρέσει η επιστροφή 
στη μοναχικότητα μετά απ’ τη φασαρία. Μ’ αρέσει αυτή η κυκλικότητα. 
Νομίζω αυτός είναι ο βασικός λόγος που μ’ αρέσει το θέατρο-η αίσθηση 
της απώλειας, η συμπλήρωση του κύκλου.

Ο ηθοποιός, μουσικός, 
σκηνοθέτης 
Κώστας Γάκης 
μας μιλάει για τις παρα-
στάσεις του, 
τα σχέδιά του, τα όνειρά 
του, τους νέους ηθοποι-
ούς, μας μαγνητίζει με το 
βλέμμα του, το χειμαρ-
ρώδη λόγο του και απο-
δεικνύει ότι η ευαισθησία 
είναι καθήκον του καλλι-
τέχνη και το ταλέντο ένα 
δώρο που του χαρίστηκε 
απλόχερα.

ΑΥΛΑΙΑ

Θεατροπαιχνιδίσματα….
«Γυναίκα». Νίκος Καββαδίας. Δραματοποίηση ποιήματος. Πέντε νέες γυναίκες τόσο 
διαφορετικές μεταξύ τους και μία εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού. Η μια πρέπει να 
εξοικειωθεί με την παρουσία της άλλης. Χωρισμένες ανά δύο ψηλαφίζουν το πρόσωπο 
που στέκεται απέναντί τους. Με το χέρι τους ακολουθούν την πορεία από το μέτωπο 
ως την άκρη του πηγουνιού. Η αρχική αμηχανία υποχωρεί μπρος στην πρωτόγνωρη 
αυτή εμπειρία γνωριμίας. Οι πέντε υπάρξεις μεταμορφώνονται σε γυναίκα, κύματα και 
νύχτα. Θα εκφράσουν με το σώμα τους τους στίχους. Η γυναίκα χορεύει στη μέση. Τα 
τρία κύματα να ζωντανεύουν το καθένα σε διαφορετικό στίχο. Μετά θα μπει η νύχτα.   
(θεατρικό παιχνίδι,  εμπειρία ζωής 2002)
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ξερωταταξιδιαμουπρο
καλουνθλιψηκιερωτα

Ξέρω. Κάθε φορά που φεύγω με πιάνει 
μια γαμημένη μελαγχολία. Κάθομαι 

στην ντισκοτέκ του πλοίου, στο «μπαρ των 
καπνιζόντων». Έχουν μια γοητεία τα μπαρ 
των πλοίων. Καθόλου μουσική ακόμα, ένας 
ντιτζέι κοιτά αμήχανα την άδεια πίστα κι 
ένας μπάρμαν-καμαρότος καμαρώνει το 
ξεπεσμένο μεγαλείο του ίκαρος παλάς. Εγώ 
κοιτάζω απ’ έξω τα φωτάκια του λιμανιού 
που μόλις αφήσαμε πίσω μας, και τη Λίλιαν 
που κάθεται απέναντί μου, στην άλλη μεριά 
της αίθουσας, καπνίζοντας αργά ένα τσιγά-
ρο και αγνοώντας επιδεικτικά την παρουσία 
μου στον χώρο. Είμαι αποφασισμένη να τα 
δώσω όλα απόψε. Δεν σταματώ να την κοι-
τάζω. Αρχίζει η μουσική. Θλιβερά μπητάκια 
ζήροουζ γεμίζουν την αίθουσα και η Πόλυ 
που κάθεται δίπλα μου και σκόπευε να κοι-
μηθεί σηκώνεται και φεύγει. Μένω μόνη να 
κοιτώ τη Λίλιαν, ελπίζοντας για λίγη λέιντι 
γκάγκα και το βάρος όσων αφήνω πίσω 
μου με πνίγει. Είναι πάντα τόσα πολλά. Η 
Λίλιαν πίνει την λάιτ κοκακόλα της τόσο 
αντρίκια και προκλητικά όσο πάντα, αδια-
φορώντας για τα βάρη που κουβαλάω μέσα 

μου. Αρρωσταίνω σχεδόν από το άγχος και 
ψάχνω στα τυφλά τις δραμαμίνες μέσα στην 
τσάντα μου. Στην άχαρη τσάντα μου, με 
τα άχαρα χέρια μου που καλύπτονται από 
άχαρα ρούχα και όλα αυτά φτιάχνουν ένα 
άχαρο σύνολο του εαυτού μου που σίγουρα 
δεν είναι άξιο προσοχής. Νιώθω να εκμη-
δενίζομαι στο γέλιο της. Γιατί να είναι όλα 
τόσο δύσκολα; Ο σερβιτόρος περνάει με 
έναν δίσκο γεμάτο άδεια κουτάκια χάινεκεν. 
Μοιάζει σχεδόν αστείος. Θα του πήγαινε 
να προσφέρει κοκτέιλ και καναπεδάκια. 
Έχουν όλα εδώ γύρω μια αρχοντιά, η οποία 
όμως παραγεμίζεται με τους φτηνιάρικους 
εμάς, πράγμα που την απαξιώνει και την 
απομυθοποιεί. Όπως η Λίλιαν εμένα. Πε-
ριμένω μάταια κάτι να συμβεί, όπως πάντα 
περιμένω, αλλά πάντα μένω στο τίποτα 
τίποτα, φυλακισμένη στις αδυναμίες μου, 
όπως τόσοι και τόσοι και τόσοι.

Το πλοίο μας άφησε αξημέρωτα ξημε-
ρώματα στο λιμάνι. Μας παρέλαβε 

ένα κτελ με ψιλόβροχο και μας άφησε 
στη μέση ενός παραθαλάσσιου ρηζόρτ με 
ξενοδοχεία. Τα πάντα μουλιάζουν στην 
εγκατάλειψή τους και στη φθινοπωρινή 
βροχή που από το πρωί πνίγει το νησί και 
τα όνειρά μας για μια καλύτερη βδομάδα. 
Το ξενοδοχείο είναι άδειο, εκτός από εμάς 
και μια οικογένεια κεντροευρωπαίων που 
τρώνε για πρωινό αβγά μάτια, λουκάνικα 
και φασόλια χάντρες. Κοιτάζω λαίμαργα το 
πιάτο του κοριτσιού κι εκείνο μου χαμογε-
λάει μπουκωμένο. Το κτελ μας ξαναπέρνει 
και περνάμε από τον κεντρικό δρόμο του 

ρηζόρτ «η κόλαση». Παρ’ όλο που η ώρα 
είναι περασμένη, όλα δείχνουν τελείως 
ερημωμένα, σαν να είχαν χρόνια να πάρουν 
ζωή. Μου θυμίζει ερημωμένο λούνα παρκ, 
με όλες τις ρεκλάμες φάνσυ μαγαζιών, ται-
νία τρόμου, καταθλιπτικές εικόνες εγκατά-
λειψης κι αυτές τις πόλεις-φαντάσματα που 
περνά ο λούκυλουκ και οι ντάλτον. Πολλά 
μου θυμίζει. Αλλά κάποια πράγματα είναι 
φτιαγμένα για το καλοκαίρι. Ο ισπανός που 
κάθεται δίπλα μου μού ψιθυρίζει «Ξέρεις τί 
θα πει παραδισιακό στα ισπανικά; Σημαίνει 
ένα μέρος που μοιάζει με τον παράδεισο». 
Παραφράζει το «παραδοσιακός», και γελάει 
πικρά, έτοιμος να κλάψει. Σε ένα γκρουπ 
ελλήνων, σε ένα νησί που δεν θυμίζει σε 
τίποτα το τρίπτυχο ση-σαν-σεξ που υπό-
σχεται η ελλάδα, και οι φίλοι του σε μια 
ηλιόλουστη παραλία του λεκανοπεδίου.

Πατάω σε θολά λασπόνερα που όλο και 
βαθαίνουν. Η παραλία είναι απέραντη 

και παρατημένη, γεμάτη μαύρα φύκια και 
λακούβες με νερό στην άμμο, ένα αδειασμέ-
νο μπαρ για κοκτέιλ και ο πύργος του ναυ-
αγοσώστη. Ο ουρανός είναι μαύρος και ο 
ορίζοντας χαμένος μέσα στα σύννεφα. Όλα 
είναι τόσο άδεια και τόσα αφημένα που με 
ανατριχιάζουν, με χαώνουν, αλλά με κάνουν 
να μην αισθάνομαι μόνη. Μου θυμίζουν όλα 
όσα άφησα πίσω, τα οποία είναι τελικά όσα 
τους ανήκω. Κι εκεί θα γυρίσω.

«Μα προς τα πού οδεύουμε; 
Μα πάντα προς το σπίτι.»
 Έρμαν Έσσε
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της Κατερίνας Σκρουμπέλου
sk.katherine@gmail.com

ξερωτα


