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καλά καταφέρω να μυρίσω αυτή 
την ιδιαίτερη μυρωδιά ξεχασμέ-
νου που πνέει στον αέρα. Μια 
αράχνη έχει πλέξει τον ιστό της, 
έχει οικειοποιηθεί τα άχρηστα 
αντικείμενα που έτσι άδοξα κατέ-
ληξαν στο υπόγειο. Παίρνω έναν 
τόμο, ξεφυσάω και τον ανοίγω. 
Μια παλιά φωτογραφία, ξεθωρια-
σμένη, γνώριμα πρόσωπα απ’την 
εποχή της ευτυχίας. Γυρίζω να 
δω. Ημερομηνία ακαθόριστη. Δεν 
υπήρχα ούτε σαν υποψία σ’αυτόν 
τον κόσμο. Την ξανατοποθετώ 
στη θέση της και περιεργάζομαι 
τις σελίδες μέχρι να βρω αυτό 
που με ενδιέφερε. Το διαβάζω. 
Ξανά και ξανά. Κλείνω το βιβλίο 
και το αφήνω στη θέση του. Είχα 
βρει την απάντηση. Ίσως τελικά 
ό,τι κρύβεται στα υπόγεια να μην 
είναι και τόσο άχρηστο. Άραγε και 
για μας δε θα λένε κάποτε όταν 
κι εμείς θα είμαστε υπόγεια, πως 
ήμασταν άχρηστοι ε; 
Τατιάνα Κίρχοφ

Εγωκεντρικότητες

A Είναι εκείνα τα ζεστά κα-
λοκαίρια, με τα ακόμα πιο 

ζεστά βράδια που με κάνουν να 
ανυπομονώ να φύγω. Όσο πιο 
μακριά γίνεται, όσο πιο μοναχικά 
είναι δυνατόν. Μακριά από σένα, 
βέβαια. Ή μάλλον όχι. Είναι ο 
εαυτός μου που δεν αντέχω εκεί-
νες τις ώρες, τις σχεδόν πρωινές 
ώρες που αργούν τόσο πολύ να 
τελειώσουν. Κάποτε να ξέρεις,  θα 
καταφέρω να φύγω τόσο μακριά 
που δεν θα το πιστεύεις. Ούτε κι 
εγώ εδώ που τα λέμε. Κάποτε θα 
βρω το δικό μου μέρος να γίνομαι 
αυτό που θέλω. Κάποτε θα βρω 
το δικό μου μικρό και βρώμικο 
υπόγειο.  
Σάντρα Μαυραγιαννίδου

A «Kι ας ψάχνεις σε πολυώρο-
φα, στα υπόγεια είναι η θέα» 

έχει τραγουδήσει ο Τερζής. Πόση 
αλήθεια συμπυκνωμένη σε δυο 
φράσεις... Όσο η αναζήτηση της 
ευτυχίας μάς οδηγεί σε ολοένα 

και ψηλότερους ορόφους, τόσο 
χάνουμε το στόχο και αδυνατούμε 
να αντιληφθούμε πως αυτό που 
ψάχνουμε βρίσκεται, όπως λένε, 
δίπλα μας. Πόσοι πάνε ακόμα 
βόλτες στο βουνό; Μια αδιάκοπη  
προσπάθεια και επιμονή να κα-
τακτήσουμε κάτι. Τί είναι αυτό το 
κάτι; Το φάντασμα του προτύπου 
της ευτυχίας. Όσο νομίζεις ότι το 
πλησιάζεις, τόσο απομακρύνεται. 
Πόσοι κάθονται να δουν το ηλιο-
βασίλεμα; Ένας παραλογισμός 
που δε μας αφήνει να αντιλη-
φθούμε πως το απλό μπορεί να 
είναι πλούσιο.
Μενέλαος Γιαννόπουλος

A Όλα όσα γράφω – ο 
υπόγειος λυρισμός – είναι 

φανερός – σ’όλα όσα γράφω – το 
ποίημα – μια ιδέα – ένας τρόπος 
– να ταυτοποιήσεις – τις εμμονές 
σου – μια εσωτερική – νύξη – μια 
αόρατη – οσμή – των εσωτερικών 
δομών – μια οργάνωση – μη ορ-
γάνωση – της έλλειψης – σκέψης 
– μια διάλειψη – ένα μικρό – υπέ-

ροχο  λεπτό – που δεν ξέρεις – αν 
γεννιέσαι – ή ζεις – και το πιο – 
ζεστό μέλος – που έχεις στηρίξει 
– από το σώμα σου – είναι το χέρι 
σου – να φωτίζει το δρόμο – προς 
τα δεξιά και πάντα κάτω – πάντα 
κάτω. 
Δώρα Κοροβέση

Ξεσκονίζοντας 
το παρελθόν…

A Ψάχνω μέσα στους σωρούς 
για αναμνήσεις που κάποτε 

αποτελούσαν το παρόν μου. 
Πολλές είναι σκονισμένες, μα πα-
ραμένουν το ίδιο όμορφες· με ένα 
απαλό φύσημα αναγεννιόνται από 
τις στάχτες τους μπροστά στα 
μάτια μου, ξεκλειδώνοντας αισθή-
ματα γλυκιάς αναπόλησης. Άλλες 
είναι σπασμένες, καλυμμένες με 
μαύρα σεντόνια για να ξεχνώ και 
να διαγράφω τα χάλια μου. Άλλες 
βρίσκονται εκεί με τη μορφή αντι-
κειμένων. Δε σημαίνουν τίποτα, 
δεν αποτελούσαν ποτέ πραγμα-
τικό παρόν για μένα. Μέσα από 
το καταφύγιο των αναμνήσεων, 
από τα υπόγεια της ψυχής άλλοτε 
αναδύεται  μούχλα και κλεισούρα 
και άλλοτε οι ζεστές ακτίνες ενός 
λαμπρού παρελθόντος, που φωτί-
ζουν ένα ευοίωνο μέλλον. Αυτές 
υπερισχύουν… 
Πολύτιμη Μητσάκου

KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

Αδειάστε τα υπόγεια! 

AΔεν το βρίσκεις; Για να 
κοιτάξω στο υπόγειο... Αλλά 

βρίσκεις και τίποτα εδώ, μέσα στο 
χάος; Α,να το! Μα καλά τι εμμονή 
αυτή να τα θάβουμε όλα στο 
υπόγειο; Λένε ότι στοιβάζουμε 
τα πράγματα στο υπόγειο όταν 
περάσουν από το… απόγειο της 
«καριέρας» τους και δεν είναι 
χρήσιμα πια. Και γιατί δεν τα 
πετάμε απλώς; Μάλλον δυσκο-
λευόμαστε να τα αποχωριστούμε 
όχι ως υλικά αλλά ως αναμνήσεις 
και εμπειρίες. Θέλουμε να ερχό-
μαστε σποραδικά σε επαφή με το 
παρελθόν που πρεσβεύουν. Αλλά 
ποιος χρειάζεται το παρελθόν 
όταν το μέλλον ξεδιπλώνεται στα 
μάτια μας μπροστά; Τέλος στην 
παρελθοντολαγνεία! Αδειάστε τα 
υπόγεια!
Δανάη Κριμπένη

Ένοχος έρωτας

A Σκοτάδι. Απόλυτη σιωπή. 
Και ησυχία. Βράδυ. Μέρα. 

Ξημερώνει. Το αντιλαμβάνεσαι...; 
Κρύβομαι. Θέλω να μη φαίνομαι. 
Φυλακή. Κλεισούρα. Θάνατος. 
Κάτω κόσμος. Υπόκοσμος. 
Εξαθλίωση. Βρωμιά. Ποντίκια. 
Εργασία. Χωρίς χαρά. Μετρό. Ζωή. 
Και έλλειψή της. Τσιγάρα. Κονιάκ. 
Συνειρμός. Αφήγηση. Συγγραφέ-
ας. Απόλαυση της δυστυχίας...; 
Αναπαραγωγή της...;  Καυγάς. 
Χωρισμός. Σπηλιά. Απομόνωση. 
Μοναχικότητα. Όχι μοναξιά. Σο-
φία. Μουσική. Απόκριες. Κρυφά 
φιλιά. Αποθήκες. Παλιά ρούχα. 
Αναμνήσεις. Άλλες δεκαετίες. Και 
εποχές. Ταινίες. Τρόμου. Πτώμα. 
Ήττα. Νίκη. Ενηλικίωση. Χριστου-
γεννιάτικο δέντρο. Sleeping bag. 
Σκηνή. Και carrymat. Διακοπές. 
Ελευθερία. 
Ιωάννα Γερακίδη

A Από ένα μικρό παράθυρο 
μπαίνει το χλωμό φως του 

φεγγαριού. Έχεις καρφώσει το 
βλέμμα σου στις σταγόνες της 
βροχής που πέφτουν διαρκώς 
στο έδαφος. Πέφτουν, μαζί με τις 
σκέψεις των περαστικών και τα 
όνειρά σου. Βήματα. Απρόσμενες 
συναντήσεις. Άγχος. Έρωτας. 
Οργή. Τσιγάρα που πέφτουν 
μισοκαμμένα το ένα μετά το άλλο. 
Δεν υπάρχουν πρόσωπα. Δεν τα 
βλέπεις. Το συναίσθημα κρύβεται 
ανάμεσα στα βήματα. Μόνο 
χρώμα που έχει απομείνει είναι το 
γκρίζο. Αυτό το μελαγχολικό γκρί-
ζο του πεζοδρομίου.  Γι’ αυτό και 
δεν αντέχεις να ζεις στη μαύρη 
μοναξιά του Υπογείου.
Αθηνά Σίδερη  

-1 

A Ζώντας  στο υπόγειο κατάλα-
βα τη χρησιμότητα των άση-

μων πραγμάτων.  Πράγματα που 
θέλουμε να ξεχάσουμε, και παλιές 
εμπειρίες καταχωνιασμένες μέχρι 
να τις ξαναχρειαστούμε. Οι ζωτι-
κές μας  λειτουργίες των οποίων 
την ασχήμια πασχίζουμε να κρύ-
ψουμε. Τίποτα δεν είναι πιο χρήσι-
μο από το υπόγειο. Χωρίς αυτό ο 
εαυτός μας θα έχανε κάθε δείγμα 
μοναδικότητας. Διότι το υπόγειο 
είναι μνήμη. Το καλοριφέρ δε θα 
έκαιγε πια κάπου κρυμμένο αλλά 
μπροστά στα μάτια μας, έτοιμο να 
μας κάψει. Σοφοί αυτοί που τοπο-
θέτησαν το υπόγειο βαθιά μέσα 
στο έδαφος και βαθιά μέσα στο 
κεφάλι μας ώστε να μη μπορούμε 
να το δούμε.
Βασιλική Βελώνα

Τα άχρηστα

A Κατέβηκα τα 7 σκαλοπάτια 
προχθές. Με το μικρό κλει-

δάκι άνοιξα την πόρτα. Σκόνταψα 
πάνω σε κάτι σκονισμένα και 
κιτρινισμένα βιβλία, προτού καλά 

Brainstorming

υπόγειο το [ipόjio] O40: το τμήμα μιας οικοδομής το οποίο βρίσκεται κάτω από την επι-
φάνεια της γης: Στα υπόγεια του κτιρίου υπάρχουν αποθήκες. Φυλάνε τα κρασιά τους στο ~. Zούσε σ΄ 
ένα υγρό και σκοτεινό~. υπογειάκι το YΠOKOP. [λόγ. < ελνστ. ὑπόγειον]
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ΑΥΛΑΙΑ

χρησιμοποιούνται ως σκηνή. Είναι αυτόφωτο 
και αλλάζει τακτικά χρώματα. Όσοι δεν το έχε-
τε δει ποτέ, μπορείτε τώρα να το φανταστείτε. 
Ξεκίνησε την περιοδεία του το 2007 με την Όλια 
Λαζαρίδου και το έργο της Pierrete Dupoyet 
«Τζελσομίνα». Στη συνέχεια φιλοξένησε το 
αντιρατσιστικό έργο «Εδώ», οκτώ ιστορίες με-
ταναστών βασισμένες σε άρθρα του Αλβανού 
Γκαζμέντ Καπλάνι, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια 
ένα Βαριετέ με τίτλο «Μια νύχτα χάρισμά σου» 
στο οποίο συμμετείχαν πάνω από είκοσι καλ-
λιτέχνες. Το τροχόσπιτο φαίνεται πως αποτελεί 
ήδη θεσμό για το Αθηναϊκό Φεστιβάλ. Κι αυτό 
πιστεύω πως το κατάφερε αυθόρμητα, παρά με 
τα σιγόντα της όποιας αφίσας ή προβολής. Σ’ 
αυτό το σήμερα, το Τροχόσπιτο επαναφέρει το 
θέατρο του δρόμου. Παίρνει θέση και περιμένει 
τις στοιχισμένες καρέκλες και τα καυτά τσιμέ-
ντα να γεμίσουν από καθήμενες παρέες και 
περαστικούς. Και θα γεμίσουν χωρίς αντίτιμο. 
Ελεύθερη είσοδος, κυρίες και κύριοι, ελεύθερη 
προσέλευση, ελεύθερη τέχνη. Η απλότητα, κι ο 

αυτοσχεδιασμός κατεβαίνουν στους δρόμους 
και μαζί διαδηλώνουν κάποιες νύχτες, κάποιων 
καλοκαιριών αυτής της πόλης.

Η αρίθμηση είναι εξ’ ορισμού ενδεικτική. 
Ξεχνάμε άλλωστε τόσο εύκολα μορφές 

κάποτε συνηθισμένες, όπως ο αρκουδιάρης. 
Σήμερα άνθρωποι βαμμένοι αγάλματα και αγάλ-
ματα βαμμένοι άνθρωποι (το θέατρο επιβάλλει 
πια μια τέτοια ανάγνωση ως παράσταση δια 
της απουσίας). Μα δεν είναι άραγε θέατρο του 
δρόμου και η ακολουθία του Επιταφίου, χωρίς 
εισιτήριο πάντα! Άλλωστε το θέατρο στα ίσως 
όχι και τόσο σκοτεινά χρόνια του Μεσαίωνα επι-
βίωσε μέσα από τις θρησκευτικές πρακτικές. Κι 
έτσι ερχόμαστε σαν κύκλος να αναδείξουμε το 
δρόμο σαν τον τελικό και αναμφισβήτητο πρω-
ταγωνιστή αυτής της παράστασης. Ο δρόμος 
είναι οικείος σαν το σπίτι μας και ταυτόχρονα 
απροσπέλαστος όπως οι ευθείες δίχως κατάλη-
ξη,. Τα όρια σ’ αυτό το δίχως αντίτιμο θέατρο 
είναι, δεν τολμώ  να πω ρευστά, μα δυσδιάκριτα 

αφού είσαι ταυτόχρονα και θεατής και συμμε-
τέχων. Εκεί έρχεται και το ρητό «οι συνειδήσεις 
αλλάζουν μονάχα στους δρόμους»,  εκεί δη-
λαδή που η συνείδηση, ή αν προτιμάτε το υπο-
κείμενο της παράστασης αγγίζει την εμπειρία 
μιας επιτέλους ζωής. Υπό αυτό το πρίσμα κι 
οι πορείες των διαδηλώσεων μαρτυρούν, όχι 
μόνο ότι κάπου παίζεται ένα θέατρο του παρα-
λόγου, αλλά και ότι υπάρχει μια οριακή αναπα-
ράσταση όπου οι πρωταγωνιστές ταυτόχρονα 
«σέβονται» το συμβολισμό που απαιτεί αυτή, 
χωρίς να χάνουν ίχνος από την παρουσία της 
πραγματικότητας. Κι αν η τηλεόραση μας έχει 
καταστήσει ανήμπορους θεατές σ’ ένα θέατρο 
σκιών, ο δρόμος επιμένει να λειτουργεί ως ο 
ανάστροφος καθρέφτης όπου τα δυο αυτά εί-
δωλα, να τολμήσω να πω (;), αποπειρώνται να 
συναιρεθούν.

Βγήκαν στους δρόμους: Τατιάνα Κίρχοφ, 
Ιωάννα Γερακίδη, Νάντια Κατή, Λάμπρος 
Φακίτσας

Με τις απαρχές του νεοσύστατου Ελληνι-
κού κράτους και με μια βαθειά ιστορία 

ήδη χρονολογημένη από το 550 π.Χ., το θέατρο 
του δρόμου δε θα μπορούσε να μη μνημονεύ-
σει και τα θεατρικά «μπουλούκια». Οι ηθοποι-
οί των θιάσων μαζεύονταν στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη για να βρουν έργο και να κάνουν 
τη διανομή των ρόλων. Στη συνέχεια ταξίδευ-
αν στην 3η κυρίως θέση του τρένου προς την 
επαρχία για να ανεβάσουν τις παραστάσεις 
τους σε αυτοσχέδια σκηνικά και κοστούμια, 
χρησιμοποιώντας τα τραπέζια των καφενείων 
για σκηνικό και τις λάμπες της ταβέρνας και 
του καφενείου για το φωτισμό τους. Ζούσαν 
συνήθως υπό άθλιες συνθήκες, δεν αμoίβο-
νταν, αλλά έτρωγαν τζάμπα στην ταβέρνα του 
χωριού και το κοινό τους πρόσφερε λάδι, αυγά, 
πατάτες. Όλες αυτές οι δυσκολίες για το ανέβα-
σμα μιας παράστασης αποτελούσαν ξεχωριστό 
μάθημα για τους ηθοποιούς, καθότι όσο οι τε-
χνικές δυσκολίες αυξάνονται, τόσο αυξάνονται 
και οι απαιτήσεις απ’ τους ηθοποιούς σχετικά 
με την ετοιμότητά τους να πετάξουν την ατάκα, 
να βγάλουν γέλιο, να επινοήσουν χρηστικούς 
τρόπους για να εκμεταλλευτούν τα υπάρχοντα 
αντικείμενα προς όφελός τους και φυσικά η 
όλη περιπέτεια που χαρίζει στους ηθοποιούς 
ερεθίσματα και εμπειρίες. Ο χώρος των «παρα-
στάσεων» ήταν οι αυλές των σχολείων, τα κα-

φενεία, οποιοδήποτε μέρος 
θα μπορούσε να δώσει λίγα 
τετραγωνικά ελεύθερης γης, 
αλλά όχι τα πανηγύρια γιατί 
το θεωρούσαν εξευτελιστικό 
να παίζουν εκεί. Συνήθως, οι 
θίασοι έπαιζαν παραπάνω από 
ένα έργα σε κάθε περιοχή που 
πήγαιναν, ώστε να μπορούν 
να μένουν παραπάνω στον 
τόπο και άρα να εξασφαλί-
σουν καλύτερα τα προς το 
ζην. Τα έργα που συνήθως 
διάλεγαν ήταν η «Γκόλφω», 
«ο Αγαπητικός της Βοσκοπού-
λας», «Η Ωραία του Πέραν» 

κ.ά. Η δομή των μπουλουκιών ήταν συνήθως 
οικογενειοκρατική. Τα «μπουλούκια» πήραν το 
όνομά τους εξαιτίας της ομαδικής κοινόβιας 
ζωής των ηθοποιών και για να προσδιορίσουν 
έτσι το είδος του θεάτρου, με το οποίο οι θία-
σοι καταπιάνονταν. Αν και στη σκέψη μερικών 
ανθρώπων έχει περάσει η φήμη ότι οι ηθοποι-
οί των μπουλουκιών υστερούσαν σε σχέση με 
τους ηθοποιούς των αθηναϊκών θιάσων που 
έπαιζαν σε κανονικά θέατρα, η ιστορία έρχεται 
να τους διαψεύσει καθότι σπουδαίοι ηθοποι-
οί διετέλεσαν μέλη των μπουλουκιών, όπως ο 
Χριστόφορος Νέζερ, η Μαρίκα Κοτοπούλη, ο 
Αιμίλιος. Οι συνεχείς μετακινήσεις των μπου-
λουκιών προσέδιδαν ένα είδος περιπέτειας και 
νέας εμπειρίας στο θίασο- στοιχεία σημαντικά 
για την εκπαίδευση του ηθοποιού- αλλά κυρίως 
βοήθησαν πολύ στην ανάπτυξη της θεατρικής 
παιδείας στην επαρχία. Σήμερα, αν εξαιρέσου-
με τα διήμερα κάποιων θιάσων που περιοδεύ-
ουν στις επαρχίες, από πού άραγε η επαρχία 
εκπαιδεύεται και ψυχαγωγείται με θεατρικές 
παραστάσεις;
Πιο μετά Street theater. Τέχνη του δρόμου. 
Όρια. Δεν είναι ορατά. Είναι ίσως και ευαίσθη-
τα. Στο δρόμο, καθημερινές αναπαραστάσεις 
της πραγματικότητας - φαντασιακής ή μη - δε 
γίνονται αντιληπτές ως τέτοιες, αφού τους 

λείπει, επέλεξαν να αφαιρέσουν, τον έντεχνο 
αυτό τίτλο. Kunsthalle Athena. Αποχαιρετισμός. 
Farewell. Τυπικό παράδειγμα; Τί σημαίνει τυπι-
κό;  Όρια δυσδιάκριτα. Δεν εκμεταλλεύτηκε το 
δημόσιο χώρο, το δρόμο, το πάρκο, την πλατεία. 
Τον έθεσε όμως μέλος του οργανικό. Θέλοντας 
και μη. Πρόσβαση ελεύθερη. Διάλογος μεταξύ 
τεχνών, μεταξύ ανθρώπων. Η καθημερινότητα 
βίαιη, σκληρή, όχι ελιτίστικη, βρίσκεται δίπλα 
σου. Στέκεσαι στο μπαλκόνι, παρατηρείς τους 
ανθρώπους απέναντι και προς στιγμήν, ανα-
ρωτιέσαι αν ό, τι βλέπεις είναι ή όχι μέρος του 
δρώμενου. Οι καλλιτέχνες μπλέκονται με τη 
ζωή και η ζωή με τους καλλιτέχνες. Βγάζουν αγ-
γούρια και κρασί απ’ το ψυγείο τους, καπνίζουν, 
φωνάζουν, βλέπουν τηλεόραση. Συμμετέχεις, 
είτε το έχεις επιλέξει, είτε όχι. Υπάρχει ελευθε-
ρία στον τρόπο πρόσληψης και έκφρασης της 
θεματικής σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. 
Συνειδητά ή ασυνείδητα. Εκφράζεται η ζωτική 
ανάγκη για επικοινωνία, η ανάγκη να προσέξεις, 
να παρατηρήσεις, να εισχωρήσεις σ’ αυτό που 
εσύ έχεις επιλέξει και όχι σε αυτό που σου επι-
βάλλει ο πρωταγωνιστικός ρόλος της «σκηνής». 
Επιθυμία, η ενσωμάτωση στην καλλιτεχνική 
δράση, η δημιουργία μιας ολότητας, ενός εν-
νιαίου συνόλου, που δεν ξεχωρίζουν ηθοποιοί, 
καλλιτέχνες, εργάτες, καθηγητές,  που δε χρει-
άζεται το χειροκρότημα, γιατί μαζί αλληλεπι-
δρούν, αλληλοδημιουργούν... Δωμάτια, χώροι 
στους οποίους οι καλλιτέχνες έδωσαν στην ήδη 
υπάρχουσα «ιστορία», μια λειτουργία εικαστική, 
θεατρική, αναπαραστατική, κινηματογραφική, 
κινητική, με σκοπό η λειτουργία αυτή να εξελι-
χθεί, να αναδημιουργηθεί, να «πλαστεί» με την 
υποκειμενική πραγματικότητα. Τους επισκέπτες 
και όχι. Η αναπαράσταση, το θέατρο, η εγκατά-
σταση, έχουν τις ρίζες τους, το ερέθισμά τους, 
την «ειλικρίνειά» τους στην καθημερινότητα, 
τη ζωή, το δρόμο. Από εκεί ξεκινούν, εκεί κα-
ταλήγουν...

Πράγματι Πεδίον του Άρεως, Αττικό Άλσος, 
Πάρκο Κολωνού, Κορεάτικη Αγορά και το 

ταξίδι του συνεχίζεται κάθε καλοκαίρι στα ύπαι-
θρα της Αθήνας. Κατασκευάστηκε από ημιδια-
φανές πλεξιγκλάς. Σχεδιάστηκε από το Σωκρά-
τη Σωκράτους με τέτοιο τρόπο ώστε η μετωπική 
πλευρά να κατεβαίνει σα ράμπα, τα πλαϊνά να 
είναι συρόμενα, το εσωτερικό και η οροφή να 

Η αυλαία βγαίνει στο δρόμο, όχι ακολουθώντας αυτό καθ’ εαυτό το πρό-

σταγμα των καιρών, μα γιατί αυτό παρεμπιπτόντως σημαίνει αποστροφή 

στην αθωότητα. Χαμένη; Χαμένη. Ο δρόμος είναι πάντα εκεί ως όριο, όχι 

μόνο της τέχνης, μα και των δυνατοτήτων μας. Και εξηγούμαστε: 

To θέατρο στο δρόμο
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φιλελεύθερη δημοκρατία έκανε 
πια τα πρώτα της βήματα. Αβέβαια 
ακόμη, δίχως να διασφαλίζουν την 
οριστική νίκη και τη βιωσιμότητα 
του νέου καθεστώτος. Διότι οι θε-
σμοί που εξασφάλιζαν την ομόνοια 
και νομιμοποιούσαν την εξουσία 
είχαν εξασθενήσει (πχ η ελέω Θεού 
δυναστεία) και η αστική τάξη δεν 
μπορούσε μόνο με τα Συντάγματα, 
τα φιλελεύθερης κατεύθυνσης νο-
μοθετήματα και την οργάνωση της 
διοίκησης να θεμελιώσει τον νέο 
κόσμο που είχε οραματιστεί.   
Θοδωρής Ηλιόπουλος

Γέννηση
Αν τυπικά το πρώτο επίσημο έθνος 
που αναγνωρίζει η παγκόσμια 
ιστορία είναι το ολλανδικό (16ος 
αιώνας), οι βάσεις για τη σύγχρονη 
έννοια του «έθνους» που φλερτάρει 
με  το συναισθηματικό υπόβαθρο 
της  έννοια της «πατρίδας» φαίνεται 
να μπήκαν  με τη γαλλική αστική 
επανάσταση το 1789. Χρησιμοποι-
ούμε τη λέξη «βάσεις» καθώς οι 
Γάλλοι αντιφρονούντες δεν είχαν 
ακριβώς την ιδέα ενός «περήφανου 
Γαλλικού έθνους» στο μυαλό τους 
όταν ανατίναζαν τη Βαστίλη. Χρειά-
στηκαν ποικίλες πολιτικοκοινωνικές 
εξελίξεις και μερικές  δεκαετίες 

για να ανθίσει ο εθνικισμός που 
σήμερα γνωρίζουμε. Συνέβαλαν 
ο Θερμιδόρ, ο Ροβεσπιέρος και ο 
Ναπολέων με τους τρομερούς πο-
λέμους του για να μετατραπεί ένας 
κοσμοπολίτικος πατριωτισμός σε 
γαλλικό εθνικισμό. Αυτό λοιπόν που 
ονόμαζαν πρωταρχικά οι «Γάλλοι» 
ως έθνος ήταν απλά η ευρύτερη 
περιοχή τους. Ισπανόφωνοι, γαλλό-
φωνοι, ιταλόφωνοι γάλλοι απλά 
(συν)υπάρχουν σε μία μοναρχική 
Γαλλία χωρίς να αισθάνονται 
ότι έχουν κάτι ιδιαίτερα κοινό 
μεταξύ τους. Όλα αυτά μέχρι την 
κατάργηση της μοναρχίας στις 
10 Αυγούστου του 1789 και τη 
δειλή αλλά φιλόδοξη εμφάνιση 
της δημοκρατίας. Σε ένα καθεστώς 
λοιπόν που ο λαός κατέχει δια του 
νόμου πολιτικά δικαιώματα, έπρεπε 
να υπάρχει κίνητρο να τα εκμεταλ-
λευτεί για το συλλογικό συμφέρον 
και όχι για το δικό του. Κίνητρο να 
πληρώνει τους φόρους. Κίνητρο να 
πολεμήσει. Έτσι, λοιπόν, ο  ευρωπα-
ϊκός εκδημοκρατισμός της εξουσίας 
ξερίζωσε την παλιά – στερούμενη 
αξιολογικής φόρτισης – έννοια του 
«έθνους» από τα λεξικά, (συν)έδεσε 
πολίτη με κράτος και κατηύθυνε τα 
συναισθήματα των πολιτών προς 
μία εξιδανικευμένη εικόνα των –

νέων – του συμπατριωτών. Η έννοια 
του έθνους είχε πια ενσταλλαχτεί 
στην καρδιά των ανθρώπων. Το 
πόσες διαφορετικές εκδοχές της 
όρισαν στα βιβλία οι «ειδικοί» είναι 
άλλη ιστορία.
Νίκος Νακόπουλος

Το αναδυόμενο αστικό κράτος 
χρειαζόταν εχέγγυα εξασφαλιστικά 
της επιβίωσής του. Πόσω μάλλον 
από τη στιγμή που θεμέλιο του ήταν 
η ελεύθερη οικονομία και πολιτική 
του βάση η αντιπροσωπευτική 
δημοκρατία, θεσμοί που απαιτούν 
ευρεία λαϊκή νομιμοποίηση και 
συμμετοχή. Δεν μπορούσε δηλαδή 
η πρόταση της αστικής τάξης για 
πολιτική οργάνωση να ριζώσει εάν 
δε συμμετείχε σε αυτήν ο λαός, 
οι μάζες. Επιπλέον, χρειάζονταν 
άνθρωποι για να επανδρώσουν τη 
διοίκηση και το στρατό. Το σχέδιο 
δεν προϋπέθετε απλώς ανθρώπους, 
αλλά ούτε και υπηκόοους. Προϋ-
πέθετε πολίτες, όσο το δυνατόν 
περισσότερο μονιασμένους και υπό 
τη σημαία του κράτους, το οποίο 
και θα υπηρετούσαν. Και ο τρόπος 
πλήρωσης της παραπάνω προϋπό-
θεσης αναζητήθηκε κι εντοπίστηκε 
στο χώρο της ιδεολογίας. Αναπτύ-
χθηκε έτσι η ιδέα του έθνους, του 

έθνους ως συνδετικού κρίκου των 
ανθρώπων, ως ανώτατου δεσμού 
και ανώτατης αξίας, ως πηγής της 
κρατικής εξουσίας και ως στοιχείου 
της ταυτότητας και της προσωπικό-
τητας καθενός χωριστά. 
Θοδωρής  Ηλιόπουλος

Αρχική επιρροή
Ο εθνικισμός αποτέλεσε το θε-
ωρητικό – ιδεολογικό υπόβαθρο 
της αστικής δημοκρατίας, καθώς 
κατόρθωσε να εντάξει στη δημόσια 
ζωή το σύνολο των ανθρώπων. Το 
κράτος αντιπροσώπευε το Έθνος, 
αναδεικνυόταν από το Έθνος και 
είχε αρμοδιότητα να υπηρετεί τα 
συμφέροντά του. Η συμμετοχή, λοι-
πόν, στη δημόσια ζωή ήταν τρόπο 
τινά υποχρέωση, αλλά και βούληση 
των ανθρώπων, καθώς μόνο με τη 
συμμετοχή και τη σύμπραξη όλων 
διασφαλιζόταν η αποτελεσματική 
επιδίωξη της εκπλήρωσης των εθνι-
κών στόχων που έθετε το κράτος. 
Δεν υπήρχε πια άνθρωπος να μην 
έχει επικοινωνία με τη διοίκηση. 
Μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης, 
το αστικό κράτος νομιμοποιούταν 
στη συνείδηση του λαού, διεκδι-
κούσε το αλάθητο ως αυθεντικός 
ερμηνευτής της εθνικής βούλησης 
και κέρδιζε υποστηρικτές, πρόθυ-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΕΘΝΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Ιστορικό πλαίσιο
Το πλαίσιο στο οποίο αναδείχθηκε 
και διαδόθηκε η έννοια του έθνους 
ήταν εκείνο που καθόριζε η σιγά – 
σιγά ανερχόμενη αστική τάξη. Στο 
τέλος του 18ου αιώνα, η φεουδαρ-
χία και οι μοναρχίες υποχωρούσαν 

και τη θέση τους καταλάμβαναν 
οι αστοί. Έμποροι και βιομήχανοι 
είχαν ήδη κερδίσει τα πρωτεία στον 
οικονομικό χώρο και διεκδικούσαν 
πλέον και την πολιτική πρωτοκα-
θεδρία. Ο πλούτος δεν ευρισκόταν 
πια στα κτήματα και στα πρόβατα 

των μεγαλογαιοκτημόνων, αλλά στα 
εργοστάσια, στους σιδηρόδρομους 
και στη ναυσιπλοΐα. Ωστόσο, τα οι-
κονομικά συμφέροντα δεν μπορούν 
να υπηρετηθούν πλήρως δίχως την 
πολιτική υποστήριξη. Διαμορφώνε-
ται, λοιπόν, ένα πεδίο σύγκρουσης 

των υπέρμαχων της παλαιάς «αρι-
στοκρατικής» τάξης εναντίον των 
υποστηρικτών της βιομηχανικής 
επανάστασης και της ελεύθερης 
οικονομίας, με γνωστά αποτελέσμα-
τα. Η γαλλική επανάσταση έδειξε το 
δρόμο και η τότε υπό διαμόρφωση 

Εθνικισμός, ένα θέμα που είναι πάντοτε στην επικαιρότητα. Καλός ή κακός, αίμα ή επιλογή, αριστερός ή δεξιός… Ο εθνι-

κισμός είναι μια υπόθεση λίγων αιώνων που έχει ωστόσο κατορθώσει να ανακατώσει πολλάκις το παγκόσμιο γίγνεσθαι, να 

συμμαχήσει με όλα τα ιδεολογικά και πολιτικά στρατόπεδα, να γίνει προστάτης και αιτία της καταστροφής και της συντήρη-

σης, αλλά και του δικαίου και της προόδου. Όπως και να ‘χει, πρόκειται για ένα φαινόμενο που δεν είναι απλώς καταλύτης, 

αλλά έχει καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την μοίρα του κόσμου και έχει κινήσει πολλάκις την ιστορία. Και όποτε, μέχρι τώρα, 

έχει βρεθεί με πλήθος υποστηρικτών, έχει προκαλέσει ραγδαίες, εντονότατες και πρωτοφανείς εξελίξεις. 

Η Ευρώπη πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο   Η Ευρώπη σήμερα
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μους να κάνουν τα πάντα για να 
υπηρετήσουν το εθνικό συμφέρον. 
Άλλωστε, ποιος δεν ήθελε να έχει 
επαφές με το αστικό κράτος που 
προσέφερε τις χαρές του «πολιτι-
σμού» της εκβιομηχάνισης;
Εφόσον, όμως, ο εθνικισμός 
καλλιεργήθηκε και τεχνηέντως 
για να υπηρετήσει πολιτικούς στό-
χους, είναι σαφές ότι θα έπαιρνε 
διαφορετική κατεύθυνση σε κάθε 
κράτος, ανάλογη με τους στόχους 
που ετίθεντο. Κράτη, δηλαδή, που 
είχαν εντάξει στην επικράτειά τους 
ανθρώπους διαφορετικών εθνο-
τήτων, με διαφορετική γλώσσα, 
θρησκεία κλπ και κύριο στόχο τους 
είχαν να ενσωματώσουν όλους αυ-
τούς σε μία κοινωνική και πολιτική 
οντότητα, υιοθέτησαν ένα μοντέλο 
εθνικισμού προσανατολισμένου 
στο πολιτικό στοιχείο.  Το έθνος 
αποτελείται από όλους όσοι έχουν 
την ιδιότητα του πολίτη. Κριτήριο 
είναι η συμμετοχή στη δημόσια ζωή 
και η επαφή με το κράτος, το οποίο 
εκφράζει την εθνική βούληση και 
ορίζει τις πολιτικές δεσμεύσεις 
και καθήκοντα των ανθρώπων 
που ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. 
Έτσι, κατόρθωσε για παράδειγμα 
η Αγγλία να συσπειρώσει Αγγλό 
– Σάξονες, Βρετόνους, Ουαλούς, 
Νορμανδούς, Κέλτες, κά και να δη-
μιουργήσει ένα έθνος. Επίσης, και 
η Γαλλία υιοθέτησε την πολιτικής 
κατεύθυνσης εθνικστική θεωρία, 
ενσωματώνοντας ισπανόφωνους, 
ιταλόφωνους και φυσικά γαλλό-
φωνους. Από την άλλη πλευρά, 
υπήρχαν κράτη, όπως το γερμανικό, 
που γαιοπολιτικά συμφέροντα τους 
υπαγόρευαν να εκφράζονται υπέρ 
μιας άλλης εθνικιστικής θεωρίας, 
εκείνης του «πολιτισμικού» εθνικι-
σμού. Πατέρας της είναι ο Johann 
Gottfried Herder (1744 – 1803) που 
υποστήριζε ότι κάθε εθνική ομάδα 
καθορίζεται από το φυσικό περι-
βάλλον, τον τρόπο ζωής, τη γλώσσα 
και τις παραδόσεις. Πρόκειται, 
δηλαδή, για μια οργανική οντό-
τητα διαμορφωμένη φυσικά και 
ανεξάρτητη πολιτικής βούλησης. 
Η Γερμανία νομιμοποιήθηκε, έτσι, 
να επιδιώκει να ενσωματώσει τις 
γερμανόφωνες γειτονικές περιοχές 
της, όπως πχ την Αυστρία. Βέβαια, 

μέχρι την οριστική επικράτησή 
της, η καινοφανής ιδέα του έθνους 
αντιμετώπισε (επιτυχώς) την εχθρό-
τητα συντηρητικών και οπαδών της 
παράδοσης, αλλά και υπεραπλου-
στευτικές θεωρίες που υπερτόνιζαν 
το υποκειμενικό κριτήριο, ότι 
δηλαδή έκαστος ανήκει στο έθνος 
που επιθυμεί δίχως άλλο. 
Θοδωρής Ηλιόπουλος

Στοιχεία του εθνικισμού
Η δυναμική του εθνικισμού άσκησε 
έντονη επιρροή στις μάζες και στην 
ελίτ. Ωστόσο, η νέα αυτή τάση βρι-
σκόταν ακόμη υπό διαμόρφωση, και 
μόλις κατέστη σαφές ότι μεγαλύτε-
ρη σημασία και επίδραση έχουν η 
γλώσσα και η θρησκεία, η πολιτική 
έσπευσε να τις «προσεταιριστεί».  
Η γλώσσα δεν ήταν ανέκαθεν 
συναισθηματικός συνδετικός κρίκος 
ευρέων μαζών, αφού, πριν από 
την καθιέρωση μιας διαλέκτου ως 
εθνικής γλώσσας, σε κάθε τόπο 
μιλούσαν διαφορετική παραλλαγή. 
Συχνά, μάλιστα, γειτονικοί τόποι 
δυσκολεύονταν ή και αδυνατούσαν 
να συνεννοηθούν μεταξύ τους, κάτι 
που αποτελούσε ανασχετικό παρά-
γοντα στην εξέλιξη του σύγχρονου 
εθνικού κράτους. Τη στιγμή της 
ενοποίησης της Ιταλίας, ούτε το 3% 
΄των Ιταλών δε χρησιμοποιούσε την 
επίσημη ιταλική για τις καθημερινές 
ανάγκες του. Υπήρχε, όμως, ανάγκη 
επικοινωνίας τόσο μεταξύ κράτους 
– πολιτών, όσο και μεταξύ της ίδιας 
της διοίκησης, ιδίως σε μεγάλες 
εκτάσεις. Καθιερώθηκαν έτσι εθνι-
κές γλώσσες, είτε νέες, λίγο – πολύ 
ανύπαρκτες ως τότε διάλεκτοι, είτε 
τοπικές διάλεκτοι κριθείσες ως 
κατάλληλες να διαδοθούν ευρέως. 
Η καθιέρωση της εθνικής γλώσσας 
έγινε μέσω της διοίκησης και των 
κρατικών εγγράφων, της εκπαίδευ-
σης και της λογοτεχνίας, και πίσω 
από την επιλογή της κρύβεται και 
πολιτική επιλογή: οι Άγγλοι αντικα-
τέστησαν με την αγγλική την περσι-
κή γλώσσα, στην οποία εκφραζόταν 
η διοίκηση στην Ινδία. Στο Βέλγιο, η 
προτεραιότητα της γαλλικής γλώσ-
σας σήμανε και τη θέση ισχύος των 
γαλλόφωνων Βαλόνων έναντι των 
Φλαμανδών. Η Γάλλοι φρόντισαν 
να περιφρουρήσουν το έθνος – 

κράτος τους και γλωσσικά, καθώς 
έθεταν ως προϋπόθεση πολιτογρά-
φησης τη γνώση της γαλλικής. Στα-
διακά, οι γλώσσες των μικρότερων 
κοινοτήτων εξαφανίζονταν, χωρίς 
να λείπουν, φυσικά, οι αντιδράσεις 
κι η εχθρότητα. Για παράδειγμα, στη 
Βρετανία κριτήριο διαφοροποίησης 
δεν ήταν πλέον η γλώσσα αλλά 
η ιδιαίτερη προφορά πάνω στην 
αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, πολιτικό 
στόχο έκρυβε συχνά και η επιλογή 
θρησκείας, όπως πχ ο καθολικισμός 
των Ιρλανδών απέναντι στους προ-
τεστάντες Άγγλους. 
Θοδωρής Ηλιόπουλος

Τρεις μεγάλοι Γερμανοί φιλόσοφοι 
(Herder, Hubolt, Fichte) ήταν 
οι άνθρωποι που συνέδεσαν τη 
γλώσσα με την έννοια του έθνους. 
Μάλιστα, κατά τον Herder, το πιο 
σημαντικό πράγμα που έχει ένα 
κράτος για να υποστηρίξει την 
ενοποίηση του είναι η γλώσσα. Οι 
Γερμανοί φιλόσοφοι, συνδέοντας 
ακόμα τη γλώσσα με τη σκέψη 
(άποψη που μεταγενέστερα σαφώς 
διατύπωσε ο Αυστριακός φιλόσο-
φος Wittgenstein), ουσιαστικά προ-
σέδωσαν στη γλώσσα μια ιδιαίτερη 
αξία, αφού την κατέστησαν πρω-
ταρχικό κριτήριο για την παραγωγή 
ιδεών, πολιτισμού και επιστήμης. Η 
σύνδεση εθνικισμού και γλώσσας 
είναι άλλωστε σαφής από περασμέ-
νους αιώνες. Χαρακτηριστική είναι 
η φράση του Γερμανού φιλοσόφου 
Fichte ότι μόνο οι Γερμανοί ζούσαν 
ανέκαθεν στο ίδιο κομμάτι γης και 
ανέπτυξαν τη γλώσσα τους, χωρίς 
γλωσσικά δάνεια από άλλους. 
Κατ’επέκταση θεωρούσε ότι τα 
γερμανικά είναι η πιο «αγνή» από 
δανεισμούς γλώσσα, άρα και η πλέ-
ον σημαντική, ως η πλέον «πρωτό-
τυπη» και ανεπηρέαστη. Ένας άλλος 
μεγάλος παράγοντας-κριτήριο για 
τη σύσταση ενός «έθνους» αποτε-
λεί η θρησκεία. Η κάθε θρησκεία 
έχει θεσπίσει ορισμένες δικές της 
νόρμες για τους πιστούς, όπως η 
νηστεία των Μουσουλμάνων κατά 
τη γιορτή «Ραμαζάνι». Η θρησκεία 
αποτελεί ένα ιστορικά πανάρχαιο 
και «σίγουρο» χαρτί για την οριοθέ-
τηση του έθνους, υπό την έννοια 
ότι όσοι ανήκουν γεωγραφικά, 

ιστορικά, γλωσσικά στο ίδιο έθνος, 
λατρεύουν και την ίδια θρησκεία. 
Ιστορικά η σύνδεση αυτής της 
λατρευτικής αγάπης προς ένα κοινό 
πρόσωπο, ως κριτήριο για ενοποι-
ήση μιας ομάδας ανθρώπων κάτω 
από την έννοια «έθνος» βρίσκει τις 
ρίζες της στα χρόνια των μεγάλων 
αυτοκρατόρων. Ωστόσο, οι αιματη-
ροί πόλεμοι κατά τα παρελθόντα 
έτη, εξαιτίας των διαφορών μεταξύ 
των θρησκειών (σχίσμα, filioque, 
εικονομαχίες, Σταυροφορίες) 
αποτελούν τρανή απόδειξη για τη 
σύνδεση μεταξύ εθνικιστικών πολέ-
μων και θρησκείας.
Τατιάνα Κίρχοφ

Προς τον Α΄Παγκόσμιο 
Πόλεμο
Στα μέσα του 19ου αι., ο  εθνικισμός 
είχε πλέον θεμελιωθεί. Ακόμη και η 
οικονομία αναλυόταν κι ερμηνευό-
ταν με βάση τις επιμέρους εθνικές 
οικονομίες. Αντίπαλος πλέον δεν 
ήταν φωνές «προσκολλημένες» 
στην παράδοση, αλλά η ιδεολογική 
σύγκρουση που είχε δημιουργηθεί 
εντός της καπιταλιστικής οικονο-
μίας, η σύγκρουση της αστικής με 
την εργατική τάξη. Και ο εθνικισμός 
προσέλαβε αντίστοιχες ερμηνείες, 
παρ’ ότι φιλελευθερισμός και εθνι-
κισμός θεωρούνταν όμορες ιδεο-
λογίες. Στην Ευρώπη, αλλά και στην 
Αμερική με τον Simon Bolivar, είχαν 
ήδη επικρατήσει τα φιλελεύθερα 
κινήματα που ζητούσαν εθνική 
ανεξαρτησία και ενοποίηση (στην 
Ιταλία η οργάνωση «Νέα Ιταλία» 
των Giuseppe Mazzini και Giuseppe 
Garibaldi, στα Βαλκάνια η «Φιλική 
Εταιρεία»). Ο φιλελευθερισμός που 
έφεραν πρέσβευε ότι η ανθρωπό-
τητα ήταν διαιρεμένη σε έθνη, κα-
θένα εκ των οποίων έχει ίση ηθική 
αξία με τα υπόλοιπα και  δικαιούται 
να εκφράζεται μέσω του κράτους 
του, αναδεικνυόμενου από τον κυ-
ρίαρχο λαό. Αντίθετα, οι μαρξιστές 
απέρριπταν τον εθνικισμό, υπο-
στηρίζοντας τους δεσμούς ταξικής 
αλληλεγγύης ως ισχυρότερους από 
τους δεσμούς εθνικότητας. Ο διε-
θνισμός που κήρυττε η μαρξιστική 
άποψη θεωρούσε διασπαστική την 
ιδεολογία του εθνικισμού και τόνιζε 
την αξία της πολιτικής ένωσης της 

ανθρωπότητας. Ωστόσο, η ιστορική 
συνέχεια έδειξε ότι ο εθνικισμός 
είχε τέτοια ισχύ που όχι μόνο επι-
κράτησε, αλλά ανάγκασε τις άλλες 
ιδεολογίες να στραφούν σε αυτόν 
και τις ενσωμάτωσε μέχρις ενός 
σημείου. Η άρνηση της αριστεράς 
να τον αποδεχθεί δημιούργησε 
προνομιακό πεδίο στη δεξιά και 
στον ιμπεριαλισμό, ο οποίος εύρι-
σκε νομιμοποίηση στο επιχείρημα 
ότι οι πιο αδύναμες ομάδες θα 
επωφεληθούν χάρη στην αφομοί-
ωσή τους από τα ισχυρότερα έθνη 
– κράτη – κατακτητές. Η επιρροή 
που ασκούσε ο εθνικισμός στις 
μάζες άρχισε να ξεφεύγει από τον 
έλεγχο των θεμελιωτών του και των 
κρατών. Μάλιστα, κέρδιζε έδαφος η 
θεώρηση των «άλλων» ως εχθρών. 
Το έθνος στο οποίο ανήκουμε θεω-
ρούταν πια ανώτερο των υπόλοιπων 
και  οι ηγέτες έπειθαν το λαό να 
συμμετάσχει στον Ά Παγκόσμιο 
Πόλεμο το 1914 προβάλλοντας ως 
αιτία την άμυνα και την ακεραιότητα 
του έθνους από την εξωτερική 
απειλή. Άλλωστε, όλοι ήταν για 
πρώτη φορά τόσο πρόθυμοι να 
πολεμήσουν, αφού προάσπιζαν και 
το δικαίωμα συμμετοχής τους στο 

κράτος. 
Θοδωρής Ηλιόπουλος

Μεσοπόλεμος - Η αρχή της 
αυτοδιάθεσης των λαών
Το τέλος του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου άλλαξε θεαματικά τα 
γαιοπολιτικά δεδομένα και το χάρτη 
της Ευρώπης. Η κατάρρευση της 
Αυτοκρατορίας των Αψβούργων και 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
σε συνδυασμό με τη ρωσική επα-
νάσταση καθιστούσε αναγκαία την 
ταχεία δράση ώστε να διασφαλιστεί 
η τάξη και το status quo στη Γηραιά 
ήπειρο. Ο φιλελεύθερου προσανα-
τολισμού εθνικισμός επιστρατεύ-
τηκε να δώσει λύση στο πρόβλημα. 
Η «αρχή της αυτοδιάθεσης των 
λαών» (“The self-determination 
of people”) εισήχθη ως όρος στη 
διεθνή πολιτική σκηνή από τον 
Thomas Woodrow Wilson. Τον Ια-
νουάριο του 1918 ο τότε Πρόεδρος 
των ΗΠΑ εκφώνησε των περίφημο 
λόγο του με τα «14 Σημεία», ένα εκ 
των οποίων όριζε ρητά την αυτοδι-
άθεση κάποιων λαών της Ευρώπης, 
τη διατήρηση των συνόρων που 
είχαν διαμορφωθεί με τον Ά Παγκό-
σμιο Πόλεμο και το δικαίωμα στις 

εθνότητες να προστατεύονται ως 
μειονότητες. Έκτοτε, επικράτησε ως 
γενική αρχή του διεθνούς δικαίου, 
με περιεχόμενο το δικαίωμα των 
λαών να αποφασίζουν ελεύθερα 
και αυτόνομα την εθνική τους 
κυριαρχία και την πολιτική τους 
υπόσταση, δικαίωμα που διατηρούν 
4 κατηγορίες «λαών»: τα μη αυτο-
κυβερνούμενα εδάφη (πχ αποικίες, 
προτεκτοράτα), ο λαός κάθε κυρί-
αρχης χώρας, ένα κράτος /περιοχή 
υπό ξένη κατοχή και οι διχοτομη-
μένοι λαοί (π.χ. δύο Κορέες, δύο 
Γερμανίες). Βάσει αυτής της αρχής 
που εξελίχθηκε σε βασικό κανόνα 
του διεθνούς δικαίου διεκδικείται κι 
έχει επιτευχθεί σήμερα η δημιουρ-
γία αρκετών εθνικών κρατών.  
Βασίλης Γεωργόπουλος

B’ Παγκόσμιος πόλεμος - 
Εθνεγερσία κι αντιαποικιο-
κρατικός εθνικισμός
Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος δεν 
κατέληξε στην κατάκτηση των 
εχθρικών ξένων κρατών και στην 
μέσω αυτής αυτό – επιβεβαίωση 
του έθνους. Αντίθετα, οδήγησε 
στην «αρχή της αυτοδιάθεσης των 
λαών» που στόχο είχε να κατοχυρώ-

σει την ειρηνική συμβίωση. Παρά 
ταύτα, τα προβλήματα δε λύθηκαν 
ούτε σε κοινωνικό ούτε σε πολιτικό 
ούτε σε οικονομικό επίπεδο. Αντί 
της κοινωνικής επανάστασης, που 
απεφεύχθη με τον καθησυχασμό 
του λαού λόγω της «αρχής της 
αυτοδιάθεσης» που έδινε σε κάθε 
«έθνος» δικαίωμα καθορισμού της 
πολιτικής του βούλησης, αναδεί-
χθηκε ο φασισμός.  Σύντομα, ο 
κόσμος ενώθηκε και πάλι κάτω από 
τον εθνικισμό, αναμένοντας να βρει 
παρηγοριά από τη μιζέρια στη δόξα 
του έθνους που θα αποδείκνυε την 
ανωτερότητά του στο πεδίο της 
μάχης. Η πολιτική πρόταση που 
έδειχνε κατάλληλη να εκπληρώσει 
αυτό το όνειρο ήταν ο φασισμός 
και ιδεολογικό του υπόβαθρο 
ήταν ο λεγόμενος «θεμελιακός 
εθνικισμός»: το άτομο οφείλει να 
υποτάσσεται στη βούληση του 
έθνους, διότι χωρίς το έθνος κανείς 
δεν αξίζει τίποτα. Αντίθετα, το 
έθνος υπάρχει και δίχως τα άτομα, 
καθώς είναι η υπέρτατη αξία, και 
μόνο μέσω της κυριαρχίας της 
είναι εφικτή και η ατομική επιβε-
βαίωση και ευδαιμονία. Φυσικά, η 
εκπλήρωση των στόχων του έθνους 
απαιτούν εθνική ομοιογένεια, που 
οδήγησε στην πολιτική της εθνο-
κάθαρσης (πχ η γενοκτονία των 
Αρμενίων και των Ποντίων από τους 
Νεότουρκους) και εθνική σύμπνοια, 
που οδήγησε στη νομιμοποίηση της 
απολυταρχικής κυβέρνησης. Έτσι, 
ο καθαρός «εκλεκτός» λαός μπορεί 
να εκπληρώσει το ρόλο του, να 
εξουσιάζει, δηλαδή, τους εχθρούς, 
τους άλλους λαούς. 
Ο εθνικισμός, όμως, ταλάνισε και 
με άλλους τρόπους τη γενέτειρα 
Ευρώπη. Μετά τους δύο Παγκοσμί-
ους Πολέμους, έγινε εμφανής η 
υιοθέτηση μέρους της εθνικιστικής 
ιδεολογίας από τον μαρξισμό – 
λενινισμό και την ΕΣΣΔ. Η Σοβιετική 
Ένωση υποστήριξε, καλλιέργησε και 
επωφελήθηκε των αντιαποικιοκρα-
τικών επαναστάσεων στην Αφρική 
και την Ασία, προσφέροντας στους 
εξεγειρόμενους λαούς το πάθος 
που αποδεδειγμένα προκαλεί ο 
εθνικισμός στους ανθρώπους. Έτσι, 
οι καταπιεζόμενοι λαοί οργανώ-
θηκαν ενάντια στον ιμπεριαλισμό, 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΘΝΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
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Το σπίτι ρίχνει πίσω του
έναν ίσκιο που θυμίζει ευχή
και έχουμε μαζευτεί ολόκληρη οικογένεια.
Προσπαθούμε να βρούμε που καταχώνιασα
το φύλλο πορείας για την υπόλοιπη ζωή μου,
αν και νομίζω ότι δεν το ‘πιασα
ποτέ το κωλόχαρτο στα χέρια μου.

Κι ακούω συνέχεια μια μουσική
σα φύλλο που κάτι σχεδιάζει πάνω στο κύμα
ή το τζάκι αναμμένο...

Κοιτάζω εδώ και μήνες
την πραγματικότητα στα μάτια 
και προσπαθώ να μείνω σοβαρός
Παίζουμε το παιχνίδι που 
όποιος γελάσει πρώτος 
χάνει 
και έχω χάσει
ήδη δυο φορές.

Παύλος Πετρής

ματαιώνοντας τα γαιοπολιτικά 
σχέδια της Δύσης, που έπρεπε 
πλέον να βρει άλλους τρόπους εκ-
μετάλλευσης των αναπτυσσόμενων 
περιοχών. Τα αντιαποικιοκρατικά 
κινήματα εμπνεύστηκαν τόσο από 
την φιλελεύθερης προέλευσης 
αρχή της αυτοδιάθεσης, όσο και 
από την μαρξιστική – λενινιστική 
προσαρμογή του εθνικισμού που 
εστιάζει στη συνεργασία και την 
κοινή κουλτούρα των προβιομη-
χανικών κοινωνιών, αλλά και στην 
καταδίκη της εκμετάλλευσης. Έτσι, 
λαοί με ελάχιστα μέχρι τότε κοινά 
σημεία συσπειρώθηκαν και, όταν 
απέκτησαν την ελευθερία τους, 
κοίταξαν φιλικά προς τη σύμμαχό 

τους, την ΕΣΣΔ.
Θοδωρής Ηλιόπουλος

Ψυχρός πόλεμος
Με τον όρο «ψυχρός πόλεμος» 
εννοούμε τη διαμάχη που ξέσπασε 
μεταξύ των δύο μεγάλων συνασπι-
σμών που διαμορφώθηκαν μετά τη 
λήξη του Β Παγκοσμίου πολέμου, 
(ΗΠΑ-ΕΣΣΔ), σε επίπεδο αντα-
γωνισμών, κούρσας εξοπλισμών, 
τεχνολογικής εξέλιξης, αμοιβαίων 
απειλών, επίδειξης ισχύος, ένα 
είδος δηλαδή επικοινωνιακού 
πολέμου, χωρίς να καταλήξει σε 
ένοπλη σύρραξη μεταξύ των δύο 
συνασπισμών και τελειώνει με την 
πτώση του τείχους του Βερολίνου 
το 1989 και τη διάλυση της ΕΣΣΔ το 
1991. Στην μεταπολεμική περίοδο 
1945-1991 διαδραματίστηκαν τερά-
στιας σημασίας ιστορικά γεγονότα, 
στο πλαίσιο της διαμάχης μεταξύ 
των δύο διαφορετικών κοινωνικο-

οικονομικο-πολιτικών συστημάτων 
που αντιπροσώπευε η κάθε πλευρά, 
με αποκορύφωση την περίοδο 1961-
1962, με την ανέγερση του τείχους 
του Βερολίνου και την κρίση πυραύ-
λων στην Κούβα1. 
Μέσα σε αυτό το ψυχροπολεμικό 
πλαίσιο, τα κράτη-έθνη αποτελούν 
μέρος του διπολικού αυτού συστή-
ματος. Όπως αναφέρει και ο E.J. 
Hobsbawm στο βιβλίο του « Έθνη 
και Εθνικισμός, από το 1870 μέχρι 
σήμερα», για την περίοδο μετά το 
1945 και έως το 1989: «Τα εθνικά 
θέματα, παρεμβαίνουν μόνο για να 
υπογραμμίζουν ή να διαταράσσουν 
το κεντρικό θέμα.»2  Οι εξελίξεις και 
οι αλλαγές που σημειώθηκαν μετά 
το 1989 δεν ήταν αποτέλεσμα των 
εθνικισμών, αλλά οφείλονται στις 
μεταρρυθμίσεις του Σοβιετικού κα-
θεστώτος, καθώς και στην απόσυρ-
ση των στρατευμάτων του από τα 
φιλοσοβιετικά καθεστώτα, με απο-
τέλεσμα να υπονομευθούν ακόμη 
και τα ανεξάρτητα κομμουνιστικά 
καθεστώτα της Βαλκανικής χερ-
σονήσου. Επομένως, ο εθνικισμός 
ακολούθησε και επωφελήθηκε από 
τις εξελίξεις, χωρίς να αποτελέσει 
παράγοντα πρόκλησής τους3.  Με 
το τέλος της περιόδου του ψυχρού 
πολέμου και την κατάρρευση της 
ΕΣΣΔ έχουμε την εμφάνιση αρκε-
τών νέων κρατών.
Γιώργος  Νούσης       

Σύγχρονη πολυεθνική 
κοινωνία
Μια πολυεθνική κοινωνία συνδέεται 
άμεσα με την πολυπολιτισμικότητα, 
τη συνύπαρξη, δηλαδή, διαφορε-
τικών κουλτουρών, πολιτισμών και 
εθνικών αντιλήψεων. Όλες αυτές οι 
αλλαγές έχουν λάβει χώρα με την 
άφιξη της παγκοσμιοποίησης που 
συντέλεσε στη δημιουργία ενός 
«παγκόσμιου χωριού» όπως  έχει 
πει και ο McLuhan. Ένα παγκόσμιο 
χωριό στο οποίο τα πάντα επηρε-
άζονται και επηρεάζουν. Τα πάντα 
επι-κοινωνούνται και τα πλέγματα 
των σχέσεων επαναπροσδιορίζο-
νται διαρκώς. Ποιος λοιπόν, ο λόγος 
ύπαρξης της ιδέας του εθνικισμού 
σε μια τέτοια πολυεθνική και πολυ-
πολιτισμική κοινωνία; Ο εθνικισμός 
ανέκαθεν συνδεόταν με την δημι-
ουργία μιας ενιαίας ταυτότητας και 

βασικός στόχος ήταν η  συνένωση 
του διαφορετικού πλήθους κάτω 
από μία κοινή ομπρέλα με συγκε-
κριμένα πολιτικά, πολιτισμικά και 
κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η πολυ-
πολιτισμικότητα εμφανίζεται ως μια 
ριζική ιδεολογία την δεκαετία του 
–60 και έρχεται για να ρίξει φως 
και στις άλλες κουλτούρες, να δε-
χθούμε και να σεβαστούμε το δια-
φορετικό, να το πλησιάσουμε χωρίς 
φόβους και δεισιδαιμονίες ή, όπως 
θα έλεγε και ο Lacan, να εξαγνίσου-
με το φόβο για το άγνωστο «Άλλο» 
που ουσιαστικά είναι αναγκαίο για 
να ολοκληρωθεί το Υποκείμενο. 
Αυτό όμως που παρατηρείται να 
συμβαίνει στις σημερινές καθημε-
ρινές πρακτικές, είναι η αναβίωση 
εθνικιστικών ιδεών καθώς επικρατεί 
ο φόβος της αλλοτρίωσης και της 
αλλοίωσης της εθνικής κουλτού-
ρας. Το αποθαρρυντικό στοιχείο 
βέβαια  είναι ότι ο συγκεκριμένος 
εθνικισμός εκφράζεται με βιαιότη-
τα. Εν τέλει, το όνειρο και η ουτοπία 
για μία ειρηνική πολυπολιτισμική 
κοινωνία δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. 
Ο φόβος για την εισβολή του 
ξένου στοιχείου έχει εμποδίσει την 
ανάπτυξη διαλόγου, τη δημιουργική 
ανταλλαγή στοιχείων, την κατανό-
ηση της διαφορετικότητας και την 
ομαλή συνύπαρξη διαφορετικών 
πολιτιστικών στοιχείων. Και όμως, 
αντί να βλέπουμε παντού εχθρούς 
και ξένους, θα ήταν ωφελιμότερο 
να καταπολεμήσουμε τον μέσα μας 
ξένο.     
Δήμητρα Γκίτσα            
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ΓΡΑΦΕΣ

1. Virginia Woolf  «Δεν μπορείς να βρεις 
γαλήνη αποφεύγοντας τη ζωή».  Και τι 
ακριβώς είναι η ζωή; Μοναξιά, κοσμικότητες, 
πολιτικοί αγώνες, τρέλες και ψυχώσεις, 
ανεξαρτησία και χειραφέτηση. Η Virginia 
Woolf, η σημαντικότερη ίσως γυναίκα 
λογοτέχνης του 20ου αιώνα, τα έζησε όλα 
αυτά στο έπακρον και έτσι μπόρεσε να 
φτάσει στην τελειότερη ωρίμανσή της, τόσο 
στην προσωπική της ζωή, όσο και στα έργα 
της. Στο πλούσιο λογοτεχνικό της έργο που 
μας άφησε, συναντιέται με  έναν μοναδικό 
τρόπο ο ρεαλισμός και η διάθεση για 
λυρισμό, η προσπάθεια συνύπαρξης με την 
πραγματικότητα και οι τάσεις φυγής στο χώρο 
του φαντασιακού. Η ίδια δεν απομονώθηκε. 
Δεν φοβήθηκε. Αντίθετα, ύψωσε το ανάστημά 
της απέναντι σε μια συντηρητική κοινωνία 
και της έδειξε να σκοτώσει τον «άγγελο 
του σπιτιού» και τις αντιλήψεις εκείνες που 

ήθελαν την γυναίκα μια οικιακή σκλάβα και 
ένα άβουλο πλάσμα. Ποιος φοβάται λοιπόν, 
την Virginia Woolf; Δήμητρα Γκίτσα

2. Ιωάννα Καρυστιάνη   Ξέρεις γιατί 
μου αρέσει; Γιατί γράφει σαν άντρας. Και 
γιατί σκέφτεται σαν γυναίκα. Οι συγγραφείς 
είναι άφυλοι, άμορφοι, ανίδεοι. Έτσι μού 
αρέσουν περισσότερο.  Ένας άνθρωπος 
που ξεκουμπώνεται. Μια γυναίκα που 
ξεκουμπώνεται άτσαλα, βιαστικά, αλλά  χωρίς 
να ντρέπεται. Δεν είναι καμία απ’ αυτές τις… 
όμορφες που ποζάρουν δίπλα στα παράθυρα, 
είναι άκομψη,  μ’ αρέσει, γιατί η ποίηση είναι 
άκομψη, προσβλητική, ενοχλητική, γιατί στον 
έρωτα τα μικρά κορίτσια είναι πάντα άκομψα. 
Κατάλαβες; Το ζήτημα του φύλου πάντα με 
προβλημάτισε. Είναι επιλογή οπτικής και 
εστίασης στους συγγραφείς, δεν είναι μοίρα 
όπως στον άνθρωπο.  Ξέρει ότι η συγκίνηση 

είναι πιο σεβάσμια όταν μας απωθεί, μας 
αποκρούει, αυτό που δε λέγεται μιλάει πάντα 
μέσα μας σα μια γλωσσού αστεία που μας 
χαρίζει την ομορφιά του εαυτού μας χωρίς 
αντάλλαγμα. Νομίζω είναι ευτυχισμένη. Στα 
βιβλία της μιλάει με κορίτσια που υπακούουν 
στο νόμο (της αύξησης), γίνονται νοσταλγικές 
γυναίκες που καπνίζουν και μας θυμίζουν 
τη μαμά μας, την καθηγήτρια μας, την 
ψιλικατζού, αλλά πάντα κάτι μελαγχολικό που 
είναι οικείο. Δε διεκδικεί τίποτε, γιατί τίποτε 
δεν είναι τόσο  σημαντικό όσο το να μπορείς 
να νοσταλγείς (μάλλον ήσουν ευτυχισμένη 
κάποτε). Βίβιαν Στεργίου

3. Κική Δημουλά Μια μεταπολεμική 
φωτογραφία μπροστά από μια θάλασσα, ένα 
λουλούδι που κρατά στο χέρι και ένας άντρας 
που τον περιμένει στο χείλος του γκρεμού- 
δείγμα ατερμάτιστου έρωτα. Κάποια ατέλειωτη 

ορθόδοξη Κυριακή της αναπόλησης 
των νιάτων και του ξεχασμένου λόγου 
«έσονται εις σάρκαν μίαν»- ασήκωτη η 
μοναξιά της Κυριακής. Ένα άλλοθι για την 
επιστροφή ξανά και ξανά στο ίδιο μέρος, 
στον ίδιο τόπο όπου αναπαύεται η ψυχή 
του κεκοιμημένου δούλου και κάποιο 
ποτήρι που ξεπλένεται ξανά και ξανά 
απ’τα νεκρά νερά για να ζωντανέψει 
πάλι- αίσθημα στο μεταίχμιο η επιβίωση 
με την ανάγκη για αντάμωση πάλι. Ένα 
πέρασμα της ζωής και μια καταγραφή 
της, ζωή ολόκληρη στον έρωτα, στην 
πίστη, στα νιάτα, στη θάλασσα, στην 
επάρκεια και στην άγνοια, στην πίστη και 
στο τελικό συμπέρασμα- όχι δεν είναι 
λυπημένη η καταγραφή της ζωής. Μια 
άνοιξη ομοιοκατάληκτη περικυκλωμένη 
από λυπημένες φράσεις, από 
ανοιξιάτικες Κυριακές, από το ξεγέλασμα 
των θεών- μη γελάς, με πράγματα που 
δεν αντέχουν μη γελάς. Ένας συνδυ(ι)
ασμός ζωής θανάτου, έρωτα θανάτου, 
θνητών αθανάτων και μια ορθογραφία 
που δε συν-δυο(α)-ζεται γιατί ο ένας θα 
είναι πάντα απών- συμπόν(ο)ια γραμμένη 
λάθος απ’το θεό για όσους μένουν πίσω 
και θυμούνται. Αν διδάχτηκα κάτι τα 
τελευταία χρόνια απ’την ποίηση ήταν 
απ’την Κική Δημουλά.
Τατιάνα Κίρχοφ

4. Φρανσουάζ Σαγκάν (Κουαρέ)
Μια γυναίκα χειραφετημένη από κάθε 
είδους σύμβαση, εκτός βέβαια από 
την ίδια της την ύπαρξη. Η γραφή της 
τόσο ρηξικέλευθη, η ζωή της τόσο 
απρόβλεπτη... Σε μια εποχή τελείως 
ανατρεπτική, η ίδια παίζει το δικό της 
παιχνίδι με τους δικούς της πάντα 
όρους. Μεγαλύτερή της επιτυχία το 
βιβλίο «Καλημέρα Θλίψη» το οποίο 
και έγραψε μόλις σε ηλικία 19 ετών. 
Συναναστρεφόταν με τον Ζαν Πολ Σαρτρ, 
τη Ζυλιέτ Γκρεκό, τη Μελίνα Μερκούρη 
και πολλούς ακόμα καλλιτεχνικούς 
κύκλους της δεκαετίας, στο Σεν 
Τροπέ στη νότια Γαλλία. Έγραφε σα 
μανιακή, διασκέδαζε στο έπακρο, μια 
γυναίκα τυχοδιώκτρια, εθισμένη με τις 
καταχρήσεις και τον κίνδυνο. Αδυναμία 
της τα γρήγορα αμάξια, οι ιπποδρομίες, 
ο τζόγος, οι ωραίοι άνδρες και οι ωραίες 
γυναίκες. Οι Γάλλοι τη λάτρεψαν. 
Λάτρεψαν τον ατίθασο χαρακτήρα της, 
την ειλικρίνειά της και την ελευθερία 
που ενέπνεε σαν άτομο. Στοιχεία που 
χαρακτήριζαν μια ολόκληρη γενιά. Η ζωή 
της ένας αδιάκοπος έρωτας. «Φυσικά και 
πιστεύω στο πάθος. Σε τίποτε άλλο...»
Ειρήνη Κοντογιάννη

5. Ισαμπέλ Αλιέντε [Το Σπίτι των 
Πνευμάτων]
Ηρωίδες του βιβλίου τέσσερις γενιές 

γυναικών. Η Νιβέα, η Κλάρα, η Μπλάνκα 
και η Άλμπα. Και τα τρία ονόματα 
συνώνυμα του λευκού. Τέσσερις 
γενιές δυνατών γυναικών κλεισμένες 
σ έναν ανδρικό κόσμο, τον κόσμο της 
Χιλής των δεκαετιών ’20-’70 περίπου, 
μέχρι και την άνοδο του Πινοσέτ στην 
εξουσία. Οι κοινωνικοπολιτικές αλλαγές 
αποτυπώνονται στην ιστορία διακριτικά 
αλλά με καίριο τρόπο. Τα ιστορικά 
πρόσωπα δεν αναφέρονται με τα όνομά 
τους αλλά με κάποια ιδιότητα τους ή 
παρατσούκλια, σαν σε παραμύθι. Μέσα 
από την ιστορία αυτής της οικογένειας 
περνά όλη σχεδόν η ιστορία της Χιλής 
του 20ου αιώνα. Στο περιθώριο και 
με υπονοούμενα, ενώ στο τέλος με 
μεγαλύτερη ένταση, όταν βρισκόμαστε 
κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος.  
Εκεί  επανερχόμαστε  στην αρχή του 
βιβλίου και η ιστορία λήγει με «κυκλικό» 
τρόπο. Δυο γενιές συμφιλιώνονται και 
μπορούμε πια να νιώσουμε την κάθαρση. 
Μαζί με μια αίσθηση συμφιλίωσης με το 
παρελθόν και όσα έχουν συμβεί, ελπίδα 
για το μέλλον και τη ζωή.
Βασιλική Βελώνα

6. Μαργιάν Σατραπί [Persepolis, 
μια αληθινή ιστορία]
Γράφτηκε τη δεκαετία του ’90, έκανε 
ποδαρικό στη νέα χιλιετία με την 
έκδοσή του το 2000 και αποτελεί 
σίγουρα μια από τις επαναστατικότερες 
καταγγελίες της καταπίεσης- πάσης 
φύσεως- στο Ιράν. Η Μαργιάν Σατραπί 
περιγράφει μέσα στο αυτοβιογραφικό 
της comic τα πρώτα 25 χρόνια της 
ζωής της. Γεννημένη το 1969, ζει τον 
πρώτο καιρό υπό καθεστώς σάχη και 
έπειτα τον τραγικό πόλεμο Ιράν-Ιράκ. 
Μεγαλωμένη σε «προχωρημένη» για 
τα κοινωνικά δεδομένα οικογένεια, η 
Σατραπί ανατράφηκε με αγάπη, αξίες 
και σεβασμό. Μορφώθηκε, έζησε 
έντονα τις κακουχίες του πολέμου και 
τον πόνο της απώλειας, φώναξε και 
πάλεψε για τα ιδανικά της, ακόμη και 
όταν αυτά έδιναν την εντύπωση πως 
κλονίζονταν μέσα της. Μέσα από την 
καθηλωτική-και ενίοτε χιουμοριστική- 
γραφή της,  αναρωτιέσαι πώς είναι 
δυνατόν τόσα πολλά τραγικά γεγονότα 
να έχουν στιγματίσει τη ζωή μιας μόλις 
εικοσιπεντάχρονης κοπέλας, μπορείς να 
κλάψεις, να γελάσεις (βλέπε αθάνατη 
γιαγιά και Σβετλάνα). Το κυριότερο, 
όμως: σε πνίγει το άδικο και η καταπίεση 
των εξτρεμιστών καθεστωτικών, που 
κρατούσαν τα ηνία της κοινωνίας. Αλλά 
από την άλλη... Πόσο εύκολη ήταν η 
άλλη ζωή, εκείνη στη Δύση; Λοιπόν...
Ανοίξτε το comic! Γρήγορα!
Πολύτιμη Μητσάκου

Έξι συντάκτριες των Γραφών συνειδητοποιούν ότι η στήλη μας είναι «γυναικοκρατούμε-

νη» εδώ και κάποια τεύχη. Έξι συντάκτριες των Γραφών μιλούν για τη συγγραφέα που, 

όταν πια ο κόσμος της λογοτεχνίας είχε πάψει να είναι ανδροκρατούμενος, τις καθόρισε.

ΕΞΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
(ΜΑΣ)

6
»

 Virginia Woolf

 Φρανσουάζ Σαγκάν  Ισαμπέλ Αλιέντε  Μαργιάν Σατραπί

 Ιωάννα Καρυστιάνη

 Κική Δημουλά

Ο σημαντικότερος Πορτογάλος 
συγγραφέας της εποχής, 
José Luis Peixoto, χάρισε στο 
Καλειδοσκόπιο ένα ποίημά του

Αυτή είναι, τελικά η καρτουνίστικη πόλη
που χτίσαμε μαζί 

Χθες, μου ριξες ένα αμόνι στο κεφάλι
αλλά βρεθήκαμε να πίνουμε σόδες

γελώντας. Κολυμπάω σε άδειες πισίνες και 
και συγκρούομαι σε παραστάσεις 
ζωγραφισμένες στους

τοίχους. Το πρωί, ξυπνάω με απανθρακωμένο 
πρόσωπο  και τα μαλλιά μου αδιάλειπτα, σαν 
μια βόμβα

να ’χει εκραγεί πάνω στα χέρια μου. Αλλά ο 
ήλιος λάμπει στην αόρατη γωνιά της οθόνης,

έχουμε ιδέες που είναι αναμμένοι γλόμποι 
πάνω από τα κεφάλια μας,

τα τρομπόνια και τα κλαρινέτα μάς καλούν σε
σκηνή δράσης

και αυτή είναι, τελικά, η καρτουνίστικη πόλη
που καταφέραμε να χτίσουμε.

Εδώ, το μικρό πουλί πιάνεται πάντα από τη 
γάτα και η γάτα πάντοτε πιάνεται απ’το σκύλο. 

μετάφραση από τα Αγγλικά: 
Δώρα Κοροβέση
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Η πράσινη νεράιδα
Πολλοί καλλιτέχνες τη 
θεωρούσαν μία πηγή 
έμπνευσης, τόλμης και 
αμφισβήτησης. Η λίστα 
περιλαμβάνει τον Vincent 
Van Gogh, τον Toulouse 
– Lautrec, τον Manet και 
άλλους. Η έμπνευσή τους; 
Η παραισθησιογόνος, σαγη-
νευτική πράσινη νεράιδα, το 
αψέντι, σήμα κατατεθέν για 
την απελευθερωμένη στάση 
ζωής της εποχής. Υπάρχει 
η φήμη ότι ο Van Gogh ζω-
γράφιζε αφού πρώτα έπινε 
μεγάλη ποσότητα αψέντι 
επειδή τον βοηθούσε να 
ξεδιπλώσει το ταλέντο του, 
ενώ ο Manet ζωγράφισε τον 
πρώτο του μεγάλο πίνακα 
με τίτλο «Πότης Αψέντι». 
Σύμφωνα με μία θεωρία, η 
κρίση τρέλας του Van Gogh 
(όπου έκοψε το αυτί του) 
οφείλεται στην κατανάλωση 
του πράσινου ποτού.  «Μετά 
το πρώτο ποτήρι, βλέπεις τα 
πράγματα όπως θα ήθελες 
να είναι. Μετά το δεύτερο, 
βλέπεις τα πράγματα όπως 
δεν είναι. Τέλος, τα βλέπεις 
όπως πραγματικά είναι, και 
αυτό είναι το πιο φρικτό 
πράγμα στον κόσμο».- 
Oscar Wilde 
Αναστασία 
Τριανταφύλλου

Georgia O’ Keeffe
H Georgia O’Keeffe και ο 
Alfred Stieglitz γνωρίστηκαν 
επεισοδιακά όταν ο δεύτε-
ρος, έχοντας εντυπωσιαστεί 
από έργα της νέας καλλιτέ-
χνιδος, τα εξέθεσε χωρίς 
την άδειά της. Έπειτα από 
αρκετό καιρό, στη διάρκεια 
του οποίου αλληλογραφού-
σαν, ο Stieglitz άρχισε να τη 
χρησιμοποίει ως μοντέλο. 
Ήρθαν πολύ κοντά και σύ-
ντομα ο Stieglitz χώρισε με 
τη γυναίκα του για να είναι 
μαζί της. Είχε πραγματική 
εμμονή να τη φωτογραφίζει. 
Μέσα σε 7 χρόνια τράβηξε 
κοντά στα 350 «πορτραίτα» 
της. Πολλά από αυτά εστία-
ζαν μόνο σε συγκεκριμένα 
μέρη του σώματός της. Στα 
πόδια, το στήθος, αλλά 
κυρίως στα χέρια της. Η 
μεγάλη εμμονή του ήταν 
χέρια της. Τα τράβηξε να 
ποζάρουν σε διάφορες 
στάσεις και ασχολίες. Ίσως 
έφταιγε η μανία του να 
εξερευνήσει όλες τις πτυχές 
της αγαπημένης του στο 
χώρο και στο χρόνο. Και να 
τις αποτυπώσει για να μην 
ξεχαστούν ποτέ. 
Βασιλική Βελώνα

Camil Claudel – μια 
ιστορία τρέλας
Ο Rodine είναι αναμφίβολα 
από τους διασημότερους 
γλύπτες. Πόσοι όμως γνω-
ρίζουν την Camile Claudel; 
Την μαθήτριά του, την ερω-
μένη του, την μούσα του; Η 
ίδια υπήρξε και αυτή γλύ-
πτρια, παρά τις αντιδράσεις 
της οικογένειάς της, παρά 
τις οπισθοδρομικές συμβά-
σεις της εποχής της. Όταν 
αρχίζει η σχέση της με τον 
Rodine, αρχίζει και το ταξίδι 
της στη τρέλα. Παράνοιες, 
ζήλιες, και η εμμονή ότι της 
κλέβουν διαρκώς τα έργα 
και τις ιδέες της. Παράλλη-
λα, όμως, αρχίζει ίσως και η 
δημιουργικότερη περίοδός 
της καλλιτεχνικής της δρα-
στηριότητας. Παθιασμένα 
γλυπτά αποκτούν ζωή μέσα 
από τα χέρια της, εκφράζο-
ντας αρμονικά τα βαθύτερα 
συναισθήματα της δημιουρ-
γού. Αν και η ίδια κατέστρε-
ψε τα περισσότερα έργα 
της, σήμερα διασώζονται 
περίπου 90 γλυπτά της, τα 
οποία δείχνουν ότι η μαθή-
τρια θα μπορούσε κάλλιστα 
να υπερβεί το δάσκαλό της. 
Το 1943, με το θάνατό της, 
γράφτηκαν χιλιάδες σελί-
δες που τη θυμούνται ως 
μοντέλο και ως μούσα του 
Rodine. Η ίδια, όμως, με τη 
ζωή και τα έργα της, σπάει 
το κατεστημένο που ήθελε 
την γυναίκα να αποκτάει 
υπόσταση μέσα από τον 
άνδρα. Αντίθετα, έδειξε ότι 
η Γυναίκα μπορεί να γίνει η 
μούσα που θα πυροδοτήσει 
τη δημιουργική διαδικασία. 
Δήμητρα Γκίτσα

Salvador Dali – Elena 
Diakonova (Gala)
«Αγαπώ την Gala, περισ-
σότερο απ’ τη μητέρα 
μου, περισσότερο απ’ τον 
πατέρα μου, περισσότερο 
απ’ τον Picasso και ακόμα 
περισσότερο απ’ το χρήμα». 
Salvador Dali. Gala Éluard. 
Σύζυγος, ερωμένη, Μούσα. 
Η ενσάρκωση του απόλυτου 
έρωτα, η μετενσάρκωση 
μυθολογικών πλασμάτων 
της αρχαιότητας, η προσω-
ποποίηση της γυναίκας των 
ονείρων του. Η διέξοδος 
σε μία κατάσταση μόνιμης 
σεξουαλικής στέρησης. Η 
διέξοδος  σε μία επανά-
ληψη αυτοερωτισμού. Η 
καθορισμένη απ’ τη μοίρα 
σύντροφος. Η έκφραση 
της ηδονής, η αλήθεια μιας 
σαρκικής πραγματικότητας. 
Η πεμπτουσία της Αγιο-
σύνης, η ίδια η Παρθένα 
Μαρία. Η μικροκαμωμένη 
Ρωσίδα που είχε πολιτο-
γραφηθεί Παριζιάνα. Η 
ομορφότερη ιστορία του 
Dali, η εμπορικότερη «συμ-
φωνία» του. Η γυναίκα που 
σηματοδότησε την καλλιτε-
χνική του ύπαρξη, που τον 
«έθεσε» ως άνθρωπο. 
Η «ΓΚΑΛΑ ΜΕ ΡΙΝΟΚΕΡΙ-
ΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ» 
Ιωάννα Γερακίδη

Ο Gauguin και 
η εσωτερική μούσα
Οι μούσες της κλασικής 
αρχαιότητας έχουν σχεδόν 
φεμινιστικά επιτρέψει στη 
γυναικεία φιγούρα να δυνα-
στεύει τη θέση του πομπού 
καλλιτεχνικής έμπνευσης. 
Μήπως, όμως, η μούσα δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά μία 
θηλυκή (ή μη) ύπαρξη - ένας 
τόπος, μία εικόνα, μία ιδέα- 
που διέγειρε τη φαντασία 
κάποιου; Με μία πρώτη 
ματιά σε διάσημα έργα του 
Paul Gauguin θα έλεγε κα-
νείς ότι εμπνέεται από την 
ομορφιά, την εξωτικότητα 
και το ανοίκειο των ταξιδιών 
του. Η έμπνευση, όμως, 
κατοικεί στην ιδιοφυία 
του καλλιτέχνη, ο οποίος 
μαγεύεται από τη φαντασία 
του για έναν παρθένο και 
πρωτόγονο τρόπο ζωής, 
μπερδεύεται από την αλ-
λοίωση της αποικιοκρατίας, 
και, φτιάχνοντας έναν δικό 
του μύθο, παντρεύει στο 
ζωγραφικό του έργο δυτικές 
τεχνικές και φόρμες κλασι-
κών ακαδημαϊκών παραστά-
σεων με τη δική του άποψη 
Ταϊτινών εικόνων και δικές 
του – συχνά ασύνδετες – 
οπτικές μνήμες. 
Αγγελική Ρούσσου

 «Όλα τα έργα Τέχνης, η Τέχνη στο 

σύνολό της, είναι αινίγματα» γράφει 

χαρακτηριστικά ο Theodor Adorno. 

Αίνιγμα αποτελεί, παράλληλα, η ίδια η 

καλλιτεχνική διαδικασία και η έμπνευση 

του Δημιουργού. Τα αινίγματα γίνονται 

ακόμα περισσότερα όταν αυτή η διαδι-

κασία λαμβάνει χώρα από τη μαγευτική 

δύναμη που ασκεί ένα άτομο πάνω σε 

ένα άλλο. Τότε τα χρώματα, τα πινέλα, 

τα κάδρα είναι ικανά να αποτυπώσουν 

ολόκληρο το θαύμα της στιγμής…

Περί μουσών ο λόγος…

1. Η πράσινη νεράιδα 
2. Camil Claudel
3. Georgia O’ Keeffe
4. Gauguin
5. Salvador Dali

➍

➎

➊

➌

➋
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Ας ξεκινήσουμε αποσαφηνί-
ζοντας. Κλεμμένα έργα τέ-
χνης, δύο τα κρατούμενα:

Τί είναι κλεμμένο. 
Τί αποτελεί έργο τέχνης. 
Επιρροή ή αντιγραφή; Όταν πά-
ρεις τη Μόνα Λίζα και της κοτσά-
ρεις ένα μουστάκι κάνεις τέχνη ή 
απλώς σπας τα νεύρα της τέχνης 
και κάπως έτσι γίνεσαι τέχνη; Οι 
σύγχρονοί μας πολίτες του κό-
σμου – τρόπος του λέγειν – μουσι-

κοί σαν τον Ν. Gallagher δηλώνουν 
«δεν υπάρχουν πλέον αυθεντικά 
ριφ, ρωτήστε τον Keith Richards». 
Περσόνες πάλι σαν τη Lady Gaga 
κάνουν τέχνη ή κάτι παρεμφερές 
πατώντας στις ίδιες σκηνογραφι-
κές και επιχειρηματικές κινήσεις 
της πρώτης διδάξασας βασίλισ-
σας της ποπ, που είχε με τη σειρά 
της εμπνευστεί από την Marilyn 
Monroe – μεταξύ άλλων. Δεκαε-
τίες και ρεύματα κινηματογράφου 

που βασίζονταν στην κεντρική ιδέα 
λογοτεχνικών και θεατρικών έργων. 
Διασκευές τραγουδιών που ανα-
γνωρίζονται περισσότερο από τις 
πρώτες εκτελέσεις. Το Street Spirit 
σε κλαμπ της παραλιακής σε dance 
remix (άκουσον άκουσον) για να 
ακούγεται σε όλους τους χώρους. 
Ακόμα πιο μακριά, τα ελγίνεια μάρ-
μαρα. Η αλληλοδιαπλοκή της ζωής 
και της τέχνης υποδηλώνει πως 
κάποια από τα «της τέχνης» ανα-
μορφώνονται για τη ζωή, έστω σε 
κατώτερη μορφή, κάποια πάλι από 
τη ζωή γίνονται τέχνη. Αν το καλο-
σκεφτούμε, από την ομηρική εποχή 
μέχρι τη νεοελληνική λογοτεχνία, 
μέσω της προφορικής παράδοσης 
δημιουργήθηκαν οι ιστορίες που 
ξέρουμε όλοι λίγο πολύ σήμερα. 
Οι θεωρητικολογίες και η διερεύ-
νηση των σκοπών δεν θα μπορού-
σαν παρά να είναι άχρηστοι στην 
περίπτωσή μας. Κάθε έργο τέχνης 
και κάθε παραλλαγή του είναι μο-
ναδικό και εξυπηρετεί ένα σκοπό. 
Οι συντάκτες μας καταπιάνονται 
με έξι καθοριστικά στο είδος τους 
κλεμμένα (ή όπως θέλετε πείτε τα) 
έργα τέχνης (ή και πάλι, όπως θέ-
λετε πείτε τα)! 
Δώρα Κοροβέση

Η τέχνη ανά τον κόσμο
«Κλεμμένα» έργα τέχνης; Μην 
προσπαθώντας να αναλύσω τον 
όρο με φιοριτούρες, βασιζόμενος 
στη μεταφορική έννοια της λέξης, 
θα σταθώ στην κυριολεκτική της 
μορφή. Κλοπή δεν είναι μόνο η 
νέτη υιοθέτηση στοιχείων μεταξύ 
καλλιτεχνών ή η αλληλεπίδραση 
μεταξύ ρευμάτων και καλλιτεχνι-
κών τάσεων. Υπάρχει και πιο πεζή 
ερμηνεία!
Στα κλεμμένα (χωρίς εισαγωγικά) 
έργα τέχνης θα μπορούσαμε να 
αφιερώσουμε και τα 44 έως τώρα 
τεύχη του περιοδικού: ξεκινώντας 
από κλέφτες και αρχαιοκάπηλους, 

μέχρι και ολόκληρα κράτη! Απο-
τάσσοντας ακραίες εθνικιστικές 
απόψεις, είναι γεγονός ότι τα ελ-
ληνικά τουλάχιστον έργα τέχνης, 
που έχουν στολίσει πολυάριθμα 
μουσεία παγκοσμίως, είναι πλέον 
αμέτρητα. Από το Λονδίνο και το 
Βρετανικό μουσείο, με τα Ελγίνεια 
μάρμαρα, μέχρι τη Νέα Υόρκη και 
το Metropolitan Museum of Art, η 
ελληνική τέχνη κατέχει το μεγαλύ-
τερο τμήμα, κυριολεκτικά και με-
ταφορικά. Διασχίζοντας το παλαιό 
ανάκτορο του Λούβρου, μυείσαι 
στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, 
και όχι μόνο: βιώνεις στον ίδιο χώρο 
την αιγυπτιακή και την ισλαμική 
κουλτούρα. Ανάμεσα στις διάφορες 
αίθουσες του Ερμιτάζ στην Αγία Πε-
τρούπολη δε μπορείς παρά να εντυ-
πωσιαστείς από την ιταλική αναγέν-
νηση, τη γερμανική και τη γαλλική 
καλλιτεχνική δραστηριότητα. Μπο-
ρείς ακόμα και στην άκρη του κό-
σμου να γνωρίσεις τον ιμπρεσιονι-
σμό, χωρίς να βρίσκεσαι στη Γαλλία, 
τον εξπρεσιονισμό μακριά από τη 
Γερμανία. Την ισπανική τέχνη στην 
Αμερική! Ρέμπραντ, Μονέ, Ματίς 
στην Ρωσία, Πικάσο στις Η.Π.Α., Μι-
χαήλ Άγγελος στο Παρίσι! Η τέχνη 
πλέον βρίσκεται παντού. Τα διάφο-
ρα ρεύματα επηρεάζουν κι επηρεά-
ζονται, συνυπάρχουν, σαν να προ-
ϋπάρχουν, στον ίδιο χώρο. Η «νίκη 
της Σαμοθράκης» απέχει μόλις λίγα 
τετραγωνικά από τη «Μόνα Λίζα»! 
Όσο κι αν αυτό μοιάζει να ακούγε-
ται κλοπή, δε μπορεί να μην είναι 
εντυπωσιακό!
Νίκος Κατσίνας

Ο Picasso και οι επανα-
διαπραγματεύσεις του 
Ο Picasso αναμετριέται συνεχώς με 
το παρελθόν και με εκείνους που 
θαυμάζει. Δεν αντιγράφει, επανα-
γράφει. Στα πλαίσια αυτά, συγκα-
ταλέγεται και η προσπάθειά του 
να αντιμετωπίσει τον Velasquez. 
Ζωγραφίζει με την ίδια λεπτομέ-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ρεια τις «Las Meninas». Διατηρεί 
το θέμα ως έχει. Εντάσσει όμως τα 
πρόσωπα του πίνακα σε ένα ριζικά 
καινούριο αναπαραστατικό κόσμο. 
Το δικό του κόσμο. Έναν κόσμο 
στον οποίο επικρατούν απλοποιη-
μένες γεωμετρικές φόρμες, νέες 
οπτικές γωνίες, μεγάλες επιφάνει-
ες και ρυθμικές μουσικές ταλαντώ-
σεις. Στην ουσία ο Picasso παρα-
φράζει το έργο και του προσδίδει 
μία εντελώς καινούρια ένταση ενώ 
παράλληλα, ενισχύει τον ρόλο του 
θεατή απέναντι στον πίνακα. Ο θε-
ατής συνειδητοποιεί ότι δεν κρύβε-
ται τίποτα πίσω από την επιφάνεια 
του πίνακα. Δεν είναι θέμα επίδρα-
σης, όσο προσπάθεια αναμέτρησης 
με τη ζωγραφική του παρελθόντος. 
Ο Picasso δοκιμάζει και μελετάει 
πολλά στυλ ζωγραφικής μέχρι τελι-
κά να καταλήξει στον κυβισμό. Στο 
πρώτο μοντέρνο κίνημα που έφερε 
επανάσταση στο χώρο της Τέχνης. 
Καταφέρνει με τον τρόπο αυτό να 
κάνει την δική του οιδιπόδεια επα-

νάσταση ενάντια στο σύμβολο του 
Πατέρα. «Εγώ δεν ψάχνω, βρίσκω» 
είχε πει χαρακτηριστικά ο ίδιος. Βρί-
σκει λοιπόν, στα έργα του παρελθό-
ντος όλα εκείνα τα στοιχεία που θα 
τον βοηθήσουν να θέσει εξ’αρχής 
τις βάσεις για να χτίσει τη ζωγραφι-
κή του. Κάνει μέσω των επαναδια-
πραγματεύσεων αυτών διάλογο με 
τους δασκάλους του παρελθόντος, 
ώστε τελικά να τους ξεπεράσει.  
Δήμητρα Γκίτσα

Akira Kurosawa 
και ρημέηκ!
Η ιστορία των «κλεμμένων έργων 
τέχνης» στον κινηματογράφο δεν 
είναι τόσο σαφής όσο ίσως σε άλ-
λες τέχνες όπως, για παράδειγμα, 
η μουσική. Ωστόσο, παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επικέντρω-
ση στο θέμα των remakes. Πολλές 
ταινίες, κλασικές ή, τουλάχιστον, 
επιτυχημένες, έχουν γυριστεί εκ 
νέου, προσαρμοσμένες σε ένα 

Κλεμμένα 
έργα Τέχνης

Τα πρωτότυπα, οι αντιγραφές, εμπνεύσεις, 

οι διασκευές, τα remakes, «τα κλεμμένα»... 

Το Καλειδοσκόπιο αναρωτιέται πόσο πρέπει τελικά να 

μας ενδιαφέρει τί είναι αυθεντικό και πού βρίσκονται 

τα όρια της τέχνης και της ιδέας.
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νέο περιβάλλον, χρονικό (πχ. ο 
«Ροζ Πάνθηρας» του Steve Martin 
και του 21ου αι. σε σχέση με τον 
κλασικό «Ροζ Πάνθηρα» των Blake 
Edwards και Peter Sellers), τοπικό 
(πχ. το νορβηγικό “Insomnia” του 
1997 «μεταφέρθηκε» στις ΗΠΑ το 
2002), ή καλλιτεχνικό, όπως ξέρου-
με από τον Hitchcok, που το 1956 
ξανασκηνοθέτησε τον «Άνθρωπο 
που Ήξερε Πολλά», δίνοντας μά-
λιστα νέο ύφος στην ταινία που ο 
ίδιος είχε δημιουργήσει το 1934. 
Αξίζει να γίνει, πάντως, ιδιαίτερη 
αναφορά στον Akira Kurosawa, 
του οποίου το έργο έχει πολλάκις 
απασχολήσει έτερους σκηνοθέτες. 
Περισσότερα από δέκα remake 
βασίζονται σε ταινίες του Ιάπωνα 
σκηνοθέτη! Δύο εξ αυτών, μάλι-

στα, είναι ιδιαίτερα επιτυχημένα: 
το φημισμένο σπαγγέτι γουέστερν 
του Sergio Leone «Για Μια Χούφτα 
Δολλάρια», με πρωταγωνιστή τον 
Clint Eastwood (1964) είναι βασι-
σμένο στο Yojimbo του Kurosawa, 
γυρισμένο το 1961 και σε ιαπωνικό 
σκηνικό, με σαμουράη αντί καου-
μπόηδων. Κι άλλο γνωστό γουέ-
στερν, όμως, χρωστάει την ύπαρξή 
του στον Kurosawa: το «Κι οι Επτά 
Ήταν Υπέροχοι» (“The Magnificent 
Seven”, 1960) είναι η εκδοχή της 
αμερικάνικης υπαίθρου της ιστο-
ρίας που παρουσίασε ο Kurosawa 
το 1954 με την ταινία του “Seven 
Samurai”. 
 Θοδωρής Ηλιόπουλος

O Κλεμένος ΤενΤεν
Η ιστορία των κλεμμένων έργων 
του Herge αρχίζει στη δεκαετία του 
’60. Τότε εμφανίζονται οι πρώτες 
«κλεμμένες» εκδόσεις του Τεν-
Τεν, κυρίως πορνογραφικές. Όμως 
η έκδοση που έκανε κυριολεκτικά 
πάταγο ήταν το “The Adventures of 
Tintin: Breaking Out”. Δημιουργή-
θηκε στην δεκαετία του ’80 από μια 
ομάδα Βρετανών συνδικαλιστών. Η 
ιστορία εκτυλίσσεται σε μια ανώ-
νυμη ανεργούπολη του Βρετα-
νικού Βορρά. Ανεργία, Θάτσερ, 
Ρατσισμός. Ο νεαρός και άνεργος 
Τεντεν επισκέπτεται τον Καπετάνιο 
(ο οποίος είναι θείος του και έχει 
γυναίκα και παιδί), για να βρει δου-
λειά στο εργοτάξιο που δουλεύει ο 
καπετάνιος. Οι συνθήκες εργασί-
ας είναι τρομακτικές, και σύντομα 
γίνεται ένα εργατικό ατύχημα. Με 
αφορμή αυτό,  ο Τεντέν και η παρέα 
του  οργανώνουν μια άγρια απεργία 
στο εργοτάξιο, που γρήγορα εξα-
πλώνεται σε ολόκληρη την χώρα 
και καταλήγει σε ένοπλη εξέγερση 
ενάντια στην κυβέρνηση. Εκτός 
από τον Καπετάνιο και τον Τεντέν, 
εμφανίζεται και ένα μεγάλο σύ-
μπαν χαρακτήρων του Τεντενικού 
σύμπαντος που πέρνουν μέρος στα 
γεγονότα, είτε με την μεριά των ερ-
γατών, είτε με αυτή των αφεντικών..
Νικόλας Κοκκάλης

Κλεμμένη Υποψηφιότη-
τα  για  Όσκαρ
Μετά τα ολίγα και καταγεγραμμέ-
να μετά παρρησίας Όσκαρ που έχει 
λάβει η Ελλάδα, πλέον ήρθε και η 
στιγμή να αμαυρώσουμε και τις 
ελάχιστες υποψηφιότητες ελληνι-
κών ταινιών για την απόκτηση του 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

χρυσού αγαλματιδίου. Κλεμμένη 
η ιδέα του Λάνθιμου για τον «Κυ-
νόδοντα» από το μεξικάνικο «Κά-
στρο της αγνότητας» του Ρίπσταϊν 
το 1973. Ίδια θεματική, ίδιο σκοτάδι, 
ίδια παθογένεια, ίδια οικογένεια, 
ίδια απομόνωση, ίδια αιμομιξία, 
ίδια παρανοϊκά παιγνίδια, ίδιος κα-
ταπιεστικός πατέρας. Άλλο ύφος, 
άλλη προσέγγιση, άλλη σκηνοθε-
σία, άλλο χιούμορ, άλλη αισθητική, 
άλλοι ρυθμοί, άλλη τεχνική, άλλη 
αλληγορία, άλλη επιτυχία. Αλήθεια 
πόσοι θα θυμούνται το «Κάστρο» 
και πόσοι τον «Κυνόδοντα» ο και-
ρός μόνο ξέρει. Πάντως αναφορι-
κά με τη μεξικάνικη ταινία σχεδόν 
40 χρόνια και είναι στα αζήτητα. Ε, 
φαντάζομαι πως όπως και να το κά-
νεις, όταν έχεις προταθεί για Όσκαρ 
ένα άλφα κομμάτι μνήμης στην πίτα 
της λήθης, το αξίζεις. Και για τον 
αντίλογο: Ίδια έμπνευση θες; Να το 
δεχτώ. Ίδιος προβληματισμός; Να 
το δεχτώ. Ίδια εμμονή των Ελλήνων 
να σνομπάρουν οτιδήποτε ελληνικό 
κάνει μια προσπάθεια στον κόσμο; 
Να το δεχτώ. 
Τατιάνα Κίρχοφ 

Οι ουγγρικοί χοροί του 
Μπραμς
21 χοροί. Οι τρεις και μόνο ολότελα 
δικής του έμπνευσης. Αυτά τα έργα 
ήταν για τον Μπραμς τα πιο κερδο-
φόρα και επιτυχημένα, αρχικά για 
πιάνο σε 4 χέρια, και έπειτα και με 
άλλες ενορχηστρώσεις. Αν και κα-

τηγορήθηκε από τους συγχρόνους 
του για «κλέψιμο», στη συνέχεια 
οι συνθέσεις του βρήκαν γενική 
αποδοχή και παραμένουν μέχρι 
σήμερα πολύ δημοφιλείς μελωδί-
ες. Εμπνεύστηκε από τα ουγγρικά 
τσάρντα (csárdás), ουγγρικές παρα-
δοσιακές μελωδίες που άκουγε τον 
καιρό που δούλευε σε κακόφημη 
ταβέρνα του Αμβούργου. Για την 
ακρίβεια όχι απλά εμπνεύστηκε 
αλλά πήρε αυτούσια τα θέματα, 
τα ανέπτυξε και τα μετέτρεψε σε 
αυτό που ξέρουμε σήμερα ως 
ουγγρικούς χορούς του Μπραμς. 
Ζωντανές μελωδίες γεμάτες εναλ-
λαγές και φρενήρη ρυθμό. Βέβαια 
πριν οι μελωδίες αυτές μπουν κυ-
ριολεκτικά από τα «αλώνια» στα 
«σαλόνια» χορεύονταν στο δρόμο 
από τον απλό κόσμο και τους Ούγ-
γρους πρόσφυγες της εποχής του 
Μπραμς. Μάλιστα  πολλά από αυτά 
τα χόρευαν με έναν «θεατρικό» και 
αρκετά χαριτωμένο  τρόπο όπου 
κυριαρχούσε σαν θέμα το παιχνίδι 
του φλερτ μεταξύ αντρών και γυ-
ναικών.  
Ρυθμοί και μελωδίες λαϊκές και 
τσιγγάνικες λοιπόν (τα τσαρντα 
έγιναν ευρέως γνωστά από τους 
τσιγγάνους Ρομά) κερδίζουν τα 
αυτιά του καθώς πρέπει κοινού της 
εποχής. Ένα ακόμη από τα πολλά 
παρόμοια παραδείγματα στην ιστο-
ρία της μουσικής.
Βασιλική Βελώνα

Κλεμμένα 
έργα Τέχνης

Δεν υπάρχουν κλεμμένα. Δεν υπάρχουν, 

γιατί δεν υπάρχουν πρωτότυπα. Γιατί στη 

ζωή τίποτα δεν είναι πρωτότυπο. 

Θα το ‘χετε καταλάβει. Ό,τι λέμε το έχουν πει άλλοι πριν από 

μας, νομίζουμε ότι πρωτοτυπούμε, γιατί αγνοούμε, όχι γιατί 

γνωρίζουμε, όπως θα θέλαμε, όπως απαιτεί η ψευδαίσθηση της 

αντίληψης. Μια διάκριση όμως πρώτα: Μιλώ για την τέχνη, όχι για 

την καρικατούρα της.  Γιατί ένα εμπορικό σκουπίδι που αναπαράγει 

με τα οξειδωμένα εργαλεία της αφήγησης το πεπαλαιωμένο, κι 

εκεί που πέθαινε ανασταίνεται  να μας κουνήσει επιδεικτικά το 

δάχτυλο με το σκιώδες ένδυμα του νέου, δεν ξέρω από πού κι ως 

πού έχει δικαίωμα να μας απασχολήσει. Θέλω να μην έχει. Όσον 

αφορά την τέχνη τώρα. Λοιπόν, έλεγα ότι δεν υπάρχουν κλεμμένα, 

γιατί τότε είμαστε όλοι μας κλεπταποδόχοι μιας οικείας συγκίνησης 

και πώς να μας κατηγορήσεις; Ζητάμε το νέο, το επαναστατικό, 

αυτό που θα μπορούσε να μας λυτρώσει απ’ την καινούργια μας 

πλήξη, τους καινούργιους μας φόβους, την καινούργια αίσθηση ότι 

μεγαλώνουμε. Έχουμε χρέος να ανανεώσουμε την τέχνη. Πρέπει 

να μάθουμε ότι τίποτα έξω από μας δε μας συγκινεί, τότε γινόμα-

στε λιγότερο ρητορικοί, λιγότερο αβέβαιοι, λιγότερο πεζοί (σαν 

κάποιους δήθεν πρωτότυπους εξυπνακιστές  που κουράζουν), 

πρέπει να μάθουμε τη σεπτή γνώση των άλλων, να ρουφάμε από 

αυτήν, για να ανασαίνουμε από μέσα μας.

Τα έργα που νομίζουν ότι είναι πρωτότυπα λένε ψέματα. Γιατί 

τίποτα στη ζωή δεν είναι πρωτότυπο. Δεν υπάρχουν κλεμμένα, 

γιατί όλοι όσοι γράφουν, θα σώπαιναν αν δεν έκλεβαν στο δρόμο 

τις επαναληπτικές φωνές των άλλων, δε θα το έκαναν γιατί η τέχνη 

είναι παρατήρηση, γιατί η τέχνη όταν είναι αυτό- παρατήρηση γί-

νεται περίπλοκη,  αφού μέσα μας είμαστε οι άλλοι που θα θέλαμε 

να είμαστε ή αυτοί που οι άλλοι νομίζουν ότι είμαστε.  

Απ’ όπου κι αν πιάσεις την τέχνη θα μιλάει για ζωή, για  θάνατο, 

για έρωτα ή για τον εαυτό της. Ο Ελύτης έζησε, ο Καρυωτάκης 

πέθανε, ο Μόραλης ερωτεύτηκε, η Καραΐνδρου παρατήρησε. Αυτό 

τι; Μήπως αναιρεί  τη σκέψη πριν ή μετά; Κι εγώ λέω πάλι, επει-

δή είμαι ανάποδη, να σκεφτούμε ανάποδα.  Όλοι όσοι γράφουν 

νομίζουν ότι χρειάζονται τον Πλάτωνα. Εγώ σας λέω αυτός μας 

έχει ανάγκη! 

Αν δεν τον ψαχουλεύαμε με αγωνία ο Πλάτωνας θα ήταν νε-

κρός. Του επιφυλάξαμε τη ζωή, γιατί μας γέμιζε. Η τέχνη είναι 

μία και φτάνεις από παντού, σαν το βότσαλο που πέφτει και βυθί-

ζεται αργά στο νερό, τα μεγάλα έργα τα απαλλάσσω απ’ το βάρος 

τους με περισσότερο νερό.  Όσοι μιλούν έχουν πολλές φωνές στο 

στόμα τους κι αυτό γιατί η ζωή δεν είναι πρωτότυπη, ακούμε πολλά, 

καταλαβαίνουμε λίγα, τουλάχιστον ας τα σκεφτόμαστε.
Βίβιαν Στεργίου
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Το κείμενο βασίστηκε στο 
ομώνυμο κόμικ του Νικ Κατσι-
μίλλερ από τις εκδόσεις “ Έχω 
τη στήλη της οθόνης και έχω 
ψυχολογικά προβλήματα”, 
2004 (Δώρο το DVD της έναρ-
ξης των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Μια προσφορά της Victory)
Κλάψτε, κλάψτε, κλάψτε 
κι εσείς, είναι η σειρά σας! 
Αυτό φαίνεται να σκεφτόταν 
το hollywood, όταν παρουσί-
αζε σωρεία δακρύβρεχτων 
αληθινών (για να μην πούμε 
“οικογενειακών”) ιστοριών, 
παραποιώντας ακόμα και το 
βασικό άξονα της ιστορίας. 
Γιατί; Because money makes 
the world go around, όπως 
θα λεγε και η Λίζα η Μινέλλι, 
στο “Cabaret”. Όταν χρειάζε-
ται λοιπόν, το ναυάγιο γίνεται 
ρομάντζο, οι κακοί καλοί και 
οι πάρα πολύ κακοί...ε κάπως 
στρώνουν κι αυτοί για χάρη 
της υστεροφημίας τους.

Τιτανικός 
James Cameron ( 1997)
Θα πρέπει να γυρίσω πίσω 7 χρόνια, 
όταν κάθε 13χρονο κορίτσι έτρεχε
να ακούσει τον «Λεό” να φωνάζει 
«I’m the king of the world», όπως 
προφανώς θα φώναζε και ο James 
Cameron όταν θα γύρισε σπίτι του 
με 11 Όσκαρ. “Ο Ρωμαίος και η Ιουλι-
έτα με φόντο το ναυάγιο” το ονόμα-
σαν πολλοί, μια αισθηματική ταινία 
που άφησε για πάντα το στίγμα της
στην ιστορία του κινηματογράφου. 
Άλλωστε η σκηνή του ζευγαριού 
στην
πλώρη θα μπορούσε άνετα να απο-
τελεί το λογότυπο των πανταχού 
chick flicks, ενώ το άσμα «My Heart 
Will Go On» δεν έχει παραλειφθεί
ποτέ απο το soundtrack καμίας 
δεξίωσης γάμου ή άλλου είδους 
δακρύβρεχτων ερωτικών στιγμών. 
Όπως κάθε αληθινή ιστορία που 
γίνεται blockbuster, ο σκηνοθέτης 
του “Τιτανικού” δεν θα μπορούσε 
να μην προσθέσει τα «κερασάκια»
που διαφοροποιούν το σενάριο 
από τον μύθο, στην προκειμένη 
περίπτωση το όλο love story που 
δεν βασίζεται στα πραγματικά γε-
γονότα, αλλά θεωρήθηκε από τον 

Cameron ως ο κατάλληλος τρόπος 
να ντύσει το story του Τιτανικού.
Και σας ρωτώ: Πιστεύει κανείς ότι 
θα πήγαινε κάποιος να δει την ται-
νία μόνο και μόνο για να δει ένα 
πλοίο να βυθίζεται; Αυτό το ήξερε 
και χωρίς να πληρώσει εισιτήριο! 
Εξάλλου, μόνο μέσω της προσωπι-
κής ιστορίας των ανθρώπων είναι 
που καταφέρνουμε να γνωρίσουμε 
κάθε γωνιά και συνήθεια εκείνης 
της ζωής και κουλτούρας, της ιστο-
ρίας που γράφτηκε, αλλά και της 
κρυφής ιστορίας, εκείνης, όχι τόσο 
όσων επέζησαν, αλλά όσων χάθη-
καν στην θάλασσα.
(Ok, και να θαυμάσουμε για πρώτη 
φορά εκείνο το απερίγραπτο πλά-
σμα που ονομάζεται Leonardo Di 
Caprio!)
Κάτια Γεωργουλά

The pursuit of 
happiness
Gabrielle Muccino (2006)
Παίρνουμε έναν μέσο σημερινό άν-
θρωπο, το Θανάση Βέγγο, τη μητέ-
ρα Τερέζα, τον Αlbert Einstein, ένα 
συνδικαλιστή και τους βάζουμε σε 
ένα καζάνι. Προσθέτουμε ενάμιση 
κιλό καφέ μπογιά, ανακατεύουμε 

και ΙΔΟΥ: ένας πανέξυπνος, αγαθός 
τρεχάλας με οικονομικά προβλήμα-
τα και εξαιρετικές κοινωνικές δεξιό-
τητες, ονόματι Chris Gardner. Επιβι-
ώνει πουλώντας ιατρικές συσκευές 
προηγμένης τεχνολογίας και... το 
αίμα του! Λύνει τον κύβο του Rubik 
σε 5 λεπτά, κερδίζοντας συνέντευ-
ξη για πρόγραμμα χρηματιστών, και 
μάλιστα πηγαίνοντας ημίγυμνος, 
επειδή πριν ήταν στη φυλακή για 
παράνομη στάθμευση. Επί 6 μήνες 
απλήρωτος στο πρόγραμμα, κοι-
μάται μαζί με τον πεντάχρονο υιό 
του σε κλίνες της εκκλησίας και 
τουαλέτες, για να πάρει στο τέλος 
την πολυπόθητη δουλειά ανάμεσα 
σε 20 υποψήφιους. In real life? Βι-
ασμένος ως παιδί, μεγαλώνει και 
σκοτώνει τον βιαστή του με ένα 
τούβλο. Το δίχρονο(!) υιό του τον 
έχει κάνει με εξωσυζυγική σχέση. 
Πούλαγε όντως αίμα για να επιβιώ-
σει, αλλά παράλληλα πούλαγε και 
βαριά ναρκωτικά. Στη φυλακή βρέ-
θηκε για ενδοοικογενειακή βία, το 
προαναφερθέν πρόγραμμα (1000 
δολάρια το μήνα παρεμπιπτόντως) 
προσέλαβε τελικά σχεδόν όλους 
τους υποψήφιους, ενώ τους τέσσε-
ρις πρώτους μήνες, ο γιος του αγνο-

Αγωνία, μάχες, δράση, βία... 
Οι ταινίες δράσης ήταν, εί-
ναι και θα είναι από τις αγα-
πημένες θεματολογίες του 
hollywood. Τα πάντα έχουν 
αίμα ξέρετε! Ποιος δεν 
εντυπωσιάζεται από βίαιες 
σκηνές πολέμου, ποιος δε 
συγκλονίζεται από τρομο-
κρατικές επιθέσεις, ποιος 
δε θα ήθελε να δει ιστορικές 
μάχες να δραματοποιούνται 
μπροστά του; Η αγωνία ήταν 
πάντα blockbuster. Εν τού-
τοις είτε για λόγους political 
correct, είτε για προπαγάνδα, 
είτε επειδή η αληθινή ιστορία 
μπορεί να παρουσιαστεί με 
πιο “ενδιαφέροντα” τρόπο, 
το hollywood δε δίστασε να 
βάλει το χέρι του... 

Good Morning Vietnam 
Barry Levinson (1987)
Το Good morning Vietnam γυρίστη-
κε το 1987, από τον Barry Levinson 
και αφηγείται την «αληθινή ιστορία» 
του επισμηνία Adrian Cronauer, 
υπεύθυνου ψυχαγωγικής εκπομπής 
στο ραδιοφωνικό σταθμό του αμε-

ρικανικού στρατού στον πόλεμο 
του Βιετνάμ. Μια εξαιρετική ταινία 
πλην όμως η ιστορία που βλέπου-
με αποκλίνει λίγο από τα πραγμα-
τικά γεγονότα. Ο Adrian Cronauer, 
πράγματι είχε δημοφιλή εκπομπή 
στον ραδιοσταθμό του Βιετνάμ, 
που προσπαθούσε να θεραπεύσει 
το πολιτισμικό σοκ των στρατιωτών 
και να τους μεταφέρει στο κλίμα 
μιας ραδιοφωνικής εκπομπής της 
πατρίδας, ωστόσο δεν ήταν τόσο 
αστείος, όσο ο Robin Williams στην 
ταινία. Αληθές και το ότι παρέδιδε 
μαθήματα αγγλικών σε Βιετνα-
μέζους, όχι όμως για να ρίξει την 
όμορφη Βιετναμέζα, όπως παρου-
σιάζεται στην ταινία, ούτε επίσης 
τους δίδασκε  baseball φορώντας 
τους καπέλα της Νέας Υόρκης. Ο 
Adrian Cronauer δε διώχτηκε ποτέ 
λόγω απειθαρχίας από το Βιετνάμ, 
αλλά ολοκλήρωσε κανονικά τη θη-
τεία του και έφυγε μετά από έναν 
χρόνο. Παρά ταύτα, όπως παρα-
δέχεται και ο ίδιος ο Cronauer, η 
ουσία της ταινίας δεν αλλάζει στο 
παραμικρό. 
Γιώργος Βλαχοδημήτρης 

Delta Force 
Menahem Golan (1986)
Η πτήση 847 της TWA από Αθήνα 
για Ρώμη καταλαμβάνεται από αε-
ροπειρατές. Ξεκινά μια οδύσσεια, 

που κάνει τον  γύρο της Μεσογεί-
ου και καταλήγει στην εμπόλεμη 
Βυρηττό. Μια ομάδα της Δύναμης 
Δέλτα ξεκινά επιχείρηση διάσω-
σης, ενώ οι όμηροι μοιράζονται σε 
διάφορα μέρη της πόλης. Κάπου 
εδώ αρχίζει το ψέμα και τελειώνει 
η αλήθεια. Στην πραγματικότητα, 
οι όμηροι απελευθερώθηκαν μετά 
από διαπραγματεύσεις και η ομάδα 
κομάντο γύρισε άπραγη. Στην ται-
νία, την ομάδα καθοδηγεί το θαύ-
μα της φύσεως που λέγεται Chuck 
Norris.  Κάνει την πόλη άνω κάτω, 
σκοτώνει τους κακούς Άραβες και 
σώζει τους ομήρους. Γιατί άλλαξε η 
ιστορία; Γιατί η ταινία είναι προπα-
γανδιστική. Γιατί τότε είχε αρχίσει 
να βαλτώνει η πολιτική Ισραήλ και 
ΗΠΑ στο Μεσανατολικό. Γι’ αυτό άλ-
λωστε και όλη η ταινία γυρίστηκε 
στο Ισραήλ με την αγαστή συνεργα-
σία του Ισραηλινού στρατού
Ο δικός μας Τσακ Νόρις: Νίκος 
Κοκκάλης

Και οι “300” ήσαν
υπέροχοι
Zack Snyder (2006)
Η αλήθεια είναι πως το θέμα της 
Οθόνης θα μπορούσε  να στηριχθεί 
αποκλειστικά και μόνο σ’ αυτήν την 
ταινία. Όχι μόνο μιλάμε για μια 100% 
αληθινή ιστορία που έγινε ταινία, 
αλλά παράλληλα και για μια 100% 

παραποίηση των γεγονότων. Για 
να είμαστε, βέβαια και ακριβείς, η 
ταινία αυτή καθαυτή ουδέποτε υπο-
στήριξε ότι  βασίστηκε στα ιστορικά 
γεγονότα. Αντίθετα στηρίζεται  στο 
ομώνυμο κόμικ του Frank Miller, το 
οποίο (θέλω να πιστεύω) απέδωσε 
σωστά. Οπότε στη συγκεκριμένη 
περίπτωση μάλλον δε μιλάμε για 
δόλο πίσω από την αλλαγή των 
γεγονότων, αλλά για... παρεξήγη-
ση. Επομένως, δεδομένου ότι οι 
αλλαγές είναι τόσες πολλές, καλύ-
τερα να μην μπείτε στον κόπο να 
μπερδευτείτε ή να εκνευριστείτε, 
προσπαθώντας να υπολογίσετε το 
βιασμό που (άθελά της) υπέστη η 
κακομοίρα η μάχη των Θερμοπυ-
λών. Κηρύγματα ηθικής και λοιπές 
εξάρσεις για το σε ποιο δέντρο 
ήταν οι πρόγονοι του Miller όταν 
γινόταν η μάχη των Θερμοπυλών δε 
θα βρείτε εδώ. Γιατί απλά.... THIS IS 
OTHONI!!!!!
Ο πολεμοχαρής και ανιστόρητος 
κάφρος, 
Φίλιππος Αμολοχίτης

ΟΘΟΝΗ

BASED ON A TRUE STORY
a nick katsinas and phil amolochitis 

production

Νομίζετε ότι οι αληθινές ιστορίες που βλέπετε στον κινηματογράφο είναι αληθινές, ε; Τρώτε αμάσητα ό,τι σας 

σερβίρει ο Δημητράκης ο Cameron και το σινάφι του; Νιώθετε ότι ξέρετε την αλήθεια; Πιστεύετε ότι τα τρία 

γουρουνάκια ήταν όντως τρία; ΓΑΤΑΚΙΑ (όχι, γουρουνάκια ήταν, όντως!) !!! Εμείς ψάξαμε σε εγκυκλοπαίδειες 

και ίντερνετ, ρωτήσαμε καφετζούδες, μάγισσες και... χαρτορίχτρες και ξέρετε τί μάθαμε; ΤΙΠΟΤΑ! Τελικά ρω-

τήσαμε τον Chuck Norris και ιδού η Ρόδος, το πήδημα και... η αλήθεια!

                             Βασίλης Τσιβιλίκας, Τόνυ Άντονυ (ούτε τα ονόματά μας είναι αληθινά μπουάχαχαχαχαχα!)                                                                     

AIMA

ΔΑΚΡΥΑ
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είτο με την μητέ-
ρα του. Όχι και 
τόσο Hollywood 
story, ε; Για αυτό 
έγινε βιβλίο. 
Νίκος Νακό-
πουλος

Blow 
Ted Demme (2001)
Cocaine .. What Do You Know 
About Cocaine?
Γυρισμένη το 2001, η ταινία σκια-
γραφεί τη ζωή του George Jung, 
κατά κόσμον Boston George, ο 
οποίος εισήγαγε την Αμερική στη 
φρενίτιδα της κοκαΐνης τη δεκα-
ετία του 1970. Αλήθεια και σινεμά 
συμφωνούν ότι ο Jung ξεκίνησε 
από τη Μασαχουσέτη της Αμερι-
κής με αποσκευές την απόρριψη 
μίας υστερικής μητέρας του και το 
πρότυπο ενός αλτρουιστή πατέρα, 
μπήκε στον κόσμο των ναρκωτικών, 
γνώρισε τον πλούτο, τον έρωτα και 
τον κίνδυνο, φυλακίστηκε ουκ ολί-
γες φορές και κατέληξε να χάσει 
τα πάντα και κυρίως την αγάπη της 
μοναχοκόρης του. Στα πλαίσια του 
αμερικανικού happy end, ο ήρωας 
στα τελευταία λεπτά εμφανίζεται 
μετανιωμένος και σχεδόν διατα-
ραγμένος ψυχικά από την έλλειψη 
της κόρης του. Αντιθέτως, ο ίδιος 
ο Jung, ένα χρόνο μετά την ταινία, 
δηλώνει ψύχραιμα ότι ο πόλεμος 
κατά των ναρκωτικών στην Αμερι-
κή είναι ουτοπικός και ότι η κόρη 
του επικοινώνησε μαζί του και τον 
επισκέφτηκε μετά την προβολή της 
ταινίας.
Δανάη Κριμπένη

A Beautiful Mind 
Ron Howard (2001)
Η ζωή και το έργο του John Forbes 
Nash Jr, βραβευμένου με Νόμπελ 
Οικονομικών Αμερικανού μαθημα-
τικού, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης 
για την ταινία του Ron Howard. 
Δυστυχώς, αν και παρουσιάζεται 
αξιοπρεπώς το έργο του ευφυούς 
μαθηματικού, η προσωπική του κυ-
ρίως ζωή παραποιείται.
Πολλές είναι οι ανακρίβειες όσον 
αφορά την ψυχολογική του υγεία. 
Η σχιζοφρένειά του εμφανίστηκε 
κοντά στο 1960 και οι παραισθήσεις 
του περιορίζονταν σε φωνές που 
φανταζόταν πως άκουγε. Στην ται-
νία, οι παραισθήσεις ξεκινούν από 
το Princeton (1947) και είναι οπτι-

κές, όχι ακουστικές.
Η κινηματογραφική προσωπική του 
ζωή παρουσιάζεται πολύ πιο συμ-
βατική από την πραγματική. Με τη 
σύζυγο του Alicia Larde αντιμετω-
πίζουν τα προβλήματα που η σχι-
ζοφρένεια και οι φαρμακευτικές 
αγωγές προκαλούν στο γάμο τους. 
Στην πραγματικότητα, χώρισαν το 
1963 και εκείνη ξαναπαντρεύτη-
κε, παρ’ όλα αυτά συνέχισε να τον 
φροντίζει, και ξαναπαντρεύτηκαν 
το 2001. Ακόμα, είναι γνωστό ότι 
ο Nash είχε ένα εξώγαμο παιδί και 
φημολογείται ότι είχε ομοφυλοφιλι-
κές σχέσεις. Ας σημειωθεί πάντως 
ότι η σκηνή της ταινίας όπου ο Nash 
αφήνει τον υιό του στην μπανιέρα 
να πνιγεί είναι φανταστική. Τέλος, 
ο σκηνοθέτης δεν αναφέρεται στα 
καυστικά αντισημιτικά σχόλια που 
δημοσίως είχε κάνει ο Nash.
Δήμητρα Χούντρα

Οι ιστορίες τρόμου δε θα μπο-
ρούσαν φυσικά να γλιτώσουν 
από το χέρι του Hollywood, 
κατά τις κινηματογραφικές 
τους μεταφορές. Για να μας 
κρατάει ξύπνιους τα βράδια, 
δε διστάζει να επινοήσει το 
οτιδήποτε, ή να αλλάξει τα 
κίνητρα ενός εγκλήματος 
πάντα στο πνεύμα του καθω-
σπρεπισμού. Οι τρελοί πουλά-
νε εξάλλου, αλλά οι εξωγήι-
νοι περισσότερο.

Επαφή Τέταρτου Τύπου
Olatunde Osansunmi (2009)
Αδιάφορο θρίλερ. Ο σκηνοθέτης 
το κατάλαβε. Κατέφυγε σε λυτρω-
τικό τέχνασμα: «η ιστορία είναι 
αληθινή» μας λέει επίμονα, εμείς 
δυσπιστούμε ακόμη. Σε μια κανα-
δική πόλη (δε θυμάμαι ποια) οι άν-
θρωποι δεν κοιμούνται, στον ύπνο 
τους έρχεται μια κουκουβάγια, 
κατόπιν συζήτησης με ψυχολόγο, 
η αιτία βρίσκεται σε επαφή με εξω-
γήινους. Αντιλαμβάνομαι ότι η ψυ-
χοσυναισθηματική διέγερση επέρ-
χεται με την εγγύτητα κινδύνου. Με 
τρομάζει ό,τι μπορεί να με αγγίξει, 
τίποτα έξω από μένα. Η προσφυγή 
όμως στο καθόλου πρωτότυπο κα-

τασκεύασμα της ρίψης ανησυχητι-
κών τάχα στιγμών διακινδύνευσης 
μέσω αληθοφανούς «αφήγησης 
των θυμάτων» (των απαχθέντων 
δήθεν) προκειμένου να αποσιω-
πηθεί το χλιαρό σενάριο, είναι αυ-
τοαναίρεση. Η ταινία παλινδρομεί 
με αστάθεια μεταξύ κακότεχνου 
ντοκιμαντέρ «μαρτυρίας» και φιλμ 
τρόμου. Ναι, το ξέρω καμία ιστο-
ρία δεν είναι αληθινή. Όμως ποιο 
απαθές σύνδρομο μας καταδικά-
ζει να κινδυνεύουμε τόσο λίγο, ίσα 
ίσα όσο κρατά μια σκηνοθετημένη 
συγκίνηση, όσο χρειάζεται η ελεγ-
χόμενη ευπείθειά μας; Γιατί μας 
χρειάζονται οι αληθινές-ψεύτικες 
ιστορίες; Γιατί άραγε;
Η (ελπίζουμε) απηγμένη από (σ)
εξωγήινους, Βίβιαν Στεργίου

Monster 
Patty Jenkins (2003)
Μερικοί άνθρωποι έχουν την τύχη 
και την ατυχία μαζί να βιώσουν 
άπειρο πόνο στη ζωή τους. Μερικοί 
όμως, φτάνουν σε σημείο να ξεπε-
ράσουν τα όρια του ίδιου του πόνου 
και να φτάσουν σε μια κατάσταση 
πέρα από τη λογική. Στην ταινία, 
λίγα πράγματα μαθαίνουμε για τη 
ζωή της Aileen, καθώς το σενάριο 
έχει επικεντρωθεί στη σχέση της 
με την Tyria Moore, ενώ στις σκη-
νές που διαπράττει τις δολοφονίες 
φαίνεται ότι το κάνει αποκλειστικά 
για τα λεφτά και για την ασφάλειά 
της. Στην πραγματικότητα όμως, 
ήταν πράξεις που καθορίστηκαν 
από την ψυχοσύνθεσή της τη δε-
δομένη στιγμή, με βάση το γεγονός 
ότι είχε υποστεί σεξουαλική κακο-
ποίηση από άτομα της οικογενείας 
της. Λίγο πριν δολοφονήσει τα θύ-
ματά της αναφωνούσε «το ήξερα 
ότι θα με βίαζες» και πατούσε τη 
σκανδάλη. Λίγο καιρό πριν την επι-
κείμενη εκτέλεσή της, είχε δηλώ-
σει: «η κοινωνία, οι μπάτσοι, το ίδιο 
το σύστημα με σαμποτάρουν. Μια 
βιασμένη γυναίκα εκτελέστηκε και 
χρησιμοποιήθηκε για βιβλία, ταινί-
ες και άλλες μαλακίες». Και είναι 
αλήθεια.
Ειρήνη Κοντογιάννη

Όλα είναι εκεί, ένα ζεστό πρωινό, όσο ζεστό μπορείς να το νιώσεις μέσα σε ένα 
σπίτι, που σηκώνεσαι να κλείσεις το ξυπνητήρι και κοιτάζεις τη θάλασσα, από 
τότε που γεννήθηκα ζούσα κοντά στη θάλασσα αλλά ποτέ μπροστά της, θέλω 

να πω ναι, δεν μπορούσα να διανοηθώ ποτέ τη ζωή μου σε ένα μέρος που δεν υπάρχει 
θάλασσα ή έστω μια υποψία βάθους, όλα είναι εκεί μόνο και μόνο γιατί το τραπέζι το 
χτυπάει ο ήλιος. Τα βασικά χρώματα, τα θερμά και ψυχρά, τα ρεύματα που σε χτυπάνε 
όπως κολυμπάς, η ανάσα σου πάνω μου, το βιβλίο που μου θυμίζει ότι αυτή τη στιγμή 
γράφω ίδια όπως η γραφή ενός άλλου, κι όμως νιώθω τόσον ηλεκτρισμό στα χέρια μου 
αυτή τη στιγμή που θα μπορούσα να γράφω για χρόνια αυτή την πρόταση, όσα χρόνια μου 
μένουν, άλλωστε, όπως κωλυσιεργώ και ρεμβάζω – όπως το έγραψα σε ένα ποίημα μου 
– εναντίον της ζωής μου, έτσι όλη η ζωή μου θα γινόταν μια πρόταση που θα μπορούσαν 
να τη διαβάσουν φωναχτά, σωστά και επιτονισμένα μόνο τα χείλη σου, θέλω να πω το 
κάτω χείλος σου είναι τόσο κόκκινο όσο έχω δει στη ζωή μου ολόκληρη, και τώρα που 
το σκέφτομαι είναι και λίγο ροζ, όπως άλλωστε οι μεγάλες προτάσεις έχουν ατέλειωτους 
τρόπους να τις διαβάσεις, μόνο η φωνή σου ήρεμη θα μπορούσε να απαγγείλει την 
αγωνία μου, αυτό το τεταμένο τώρα που δε σταματάω να νιώθω στιγμή, και συνεχίζω 
να γράφω χωρίς σημεία στίξης, ποτέ δεν τα χρησιμοποιώ αρκετά, ποτέ δεν είναι αρκετά 
και οι παύσεις που βάζουν οι κανόνες σύνταξης είναι υπερβολικές όπως όλες οι παύσεις 
που μας επιβάλλουν, εγώ πάλι πάντα έκανα περισσότερες παύσεις από ρήσεις, και μου 
έρχεται στο μυαλό ξαφνικά η ατέλειωτη πρόταση του τέλους του «Οδυσσέα» από τον 
Τζόυς και σταματάω. Σταματάω κιόλας γιατί όλα αυτά που δεν μπορούσα να σου πω τα 
έγραφα γιατί έχω συνηθίσει να συγχρονίζω το χέρι μου και όχι τα χείλη μου στο μέσα 
μου, σαν ο οργανισμός μου να λειτουργεί με ένα δικό του τρόπο και τα κέντρα εντολών 
και όλα αυτά που δεν θυμάμαι πώς λέγονται να είναι ρυθμισμένα από τις άμυνές μου. 
Δεν πιστεύω ακόμα πως μια μέρα θα ήσουν για μένα ό, τι είσαι· ελλιπής σύνταξη και δεν 
έχω ποτέ ελλειπτικό λόγο όταν γράφω πεζό. Βέβαια δε νομίζω να έχω γράψει και ποτέ 
στ’ αλήθεια πεζό. Ας γίνουν όλα μια ατέλειωτη πρόταση, να σε χωρέσει.

Tο προληπτικό κατηγορούμενο
“Please, God, send me something to adore.” Michael Cunningham, “By Nightfall”

Δώρα Κοροβέση

ΙΔΡΩΤΑΣ
και...

BASED ON A TRUE STORY
a nick katsinas and phil amolochitis 

production

Το αφιέρωμα στηρίχτηκε σε 
αληθινή ιστορία. Οποιαδήπο-
τε ομοιότητα με πρόσωπα και 
καταστάσεις είναι εντελώς συ-
μπτωματική
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πιστεύεις στην άμεση 
δημοκρατία;

Μ.Π. Φυσικά. Σα στόχο, δηλαδή, ναι. 
Τη θεωρώ τη μόνη λογική διέξοδο 
ως τρόπο διακυβέρνησης σε μια 
κοινωνία. Είναι το μέλλον και πρέπει 
να το φέρουμε γρήγορα γιατί δεν 
έχουμε χρόνο.

Στα πλαίσια που το προσπαθούμε, 
εδώ, στην πλατεία, λειτουργεί 
αποτελεσματικά η άμεση 
δημοκρατία; 

Όχι ρε συ. Η άμεση δημοκρατία 
είναι στόχος, δηλαδή λες «θέλω 
εκεί να το πάω».  Δεν μπορούμε 
να μιλάμε σοβαρά για άμεση 
δημοκρατία στην πλατεία, έπειτα 
από ούτε 40 μέρες συνελεύσεων, 
με ένα ανάμεικτο πλήθος το οποίο 
μέχρι πριν λίγο καιρό μπορεί 
να ψήφιζε Ν.Δ. ή ΠΑΣΟΚ. Απλά 
έχουμε βάλει έναν πολύ υψηλό 
στόχο και σιγά- σιγά θα πρέπει να 
προσπαθούμε να φτάσουμε εκεί. 

Ποιό ήταν αυτό το συναίσθημα 
που σε ώθησε να έρθεις στην 
πλατεία;

Αρχικά η αγανάκτηση. Ήθελα 
να συνευρεθώ με ανθρώπους, 
να δούμε αν μπορούμε να 
συζητήσουμε, σε πρώτη φάση, 
για τα κοινά προβλήματα που 

έχουμε αυτή τη στιγμή. Βέβαια 
όταν ήρθα την πρώτη μέρα που 
έγινε αυτό, ανέβηκα πάνω και είδα 
κόσμο να μουντζώνει, μια, έτσι, 
ποδοσφαιρική κατάσταση. Έκατσα 
εκεί μισή ώρα. Μετά μου φάνηκε 
βαρετό και ανούσιο και κατεβαίνω 
εδώ στην πλατεία, αράζω με κάτι 
φίλους στο γκαζόν, σα φεστιβάλ 
ήταν, και βλέπω μια παρέα με ένα 
μικροφωνάκι κι ένα ενισχυτάκι 
να προσπαθούν να κάνουν κάτι 
σα συνέλευση. Γύρω εκεί 30- 40 
άτομα κι αργότερα πάνω από 60, 
μέχρι που δεν έφτανε πια ο ήχος, 
μικρό το ενισχυτάκι, έπρεπε να 
είναι μικρός κι ο κύκλος. Ήταν πάρα 
πολύ όμορφο και συγκινητικό. Πάρα 
πολύ. Δηλαδή την επόμενη ήρθα γι’ 
αυτό κατευθείαν. Δεν πήγα καν να 
μουντζώσω. 

Πότε ξεκίνησες να συμμετέχεις 
ενεργά;

Την 3η  μέρα. Γράφτηκα αρχικά 
στην ομάδα καλλιτεχνών. Όταν 
πήγα στην πρώτη συνάντηση είδα 
ότι ήταν πολλοί. Έπειτα ήταν και 
κάποιοι συνάδελφοι σκηνοθέτες 
που είπαμε να κάνουμε μια 
ξεχωριστή ομάδα «σινεμά», κι αυτό 
επίσης δε με τράβηξε. Είδα που είχε 
λίγο κόσμο, ήταν η γραμματειακή 
υποστήριξη, και μπήκα να βοηθήσω 
εκεί. Παλιότερα, έχω προσφέρει 
τον εαυτό μου κάνοντας βίντεο 

σε κινήματα και 
πορείες. Τώρα ήθελα 
να βοηθήσω από 
άλλο μετερίζι. 

Πώς βλέπεις τη 
λειτουργία των 
διάφορων ομάδων 
μέχρι τώρα;      

Σίγουρα υπάρχουν 
προβλήματα. Είναι 
άνθρωποι από άλλες 
κουλτούρες, που 
γνωρίζονται τώρα, 
σε κάτι το οποίο είναι  
αυτοοργανωμένο, 
που δεν έχει δομή 
και προσπαθεί 
σιγά- σιγά να χτιστεί. 
Είναι πραγματικά 
ένα δύσκολο 

και ενδιαφέρον εγχείρημα. Η 
δουλειά που κάνουμε εμείς, ως 
γραμματειακή υποστήριξη, έχει 
να κάνει με το συντονισμό της 
συνέλευσης. Όχι να περάσουμε 
γραμμή ή κάτι τέτοιο, τη λάντζα 
που λέμε. Αλλά από ‘κει μπορείς 
να διαφυλάξεις τη συνέλευση, αν 
κάποιοι κακόβουλοι πάνε να τη 
χαλάσουνε. 

Τι πιστεύεις ότι έχει πετύχει το 
κίνημα μέχρι σήμερα;

Πέτυχε τη γέννηση κάμποσων 
λαϊκών συνελεύσεων σε γειτονιές 
και άλλες πόλεις. Υπάρχουν 
βέβαια γειτονιές που κάνουν 
λαϊκές συνελεύσεις πολύ πριν το 
Σύνταγμα. Αν θες, το Σύνταγμα 
το έκανε μόδα στην αρχή και 
μετά πήρε ένα κινηματικό 
χαρακτήρα. Μεταλαμπαδεύτηκε 
από ανθρώπους της πλατείας σε 
γειτονιές που δεν συνέβαινε μέχρι 
εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι η 
μεγαλύτερη νίκη και ο επόμενος 
στόχος θα πρέπει να είναι η στήριξη 
των λαϊκών συνελεύσεων ώστε 
να γίνουν πιο μαζικές και πάμε 
παρακάτω. 

Έχει ειπωθεί πολλές φορές, και 
στις συνελεύσεις εδώ, ότι μια 
άλλη νίκη του κινήματος είναι να 
νιώθουν πλέον οι εντός  Βουλής 
φόβο, ανησυχία αν θες. Εσύ το 

πιστεύεις αυτό;

Κοίτα επειδή δημιουργείται κάτι 
καινούριο κι ανεξέλεγκτο από 
φορείς όπως μικρά κόμματα και 
συνδικάτα, ναι. Και δεν είναι τυχαίο 
ότι λίγο πριν το μεσοπρόθεσμο 
βγήκε το σκάνδαλο με το 
ποδόσφαιρο. Έδωσε τροφή για 
συζήτηση απίστευτης έκτασης 
κι έστρεψε την προσοχή μέρους 
της κοινής γνώμης αλλού. Έπρεπε 
όλοι να καταλάβουν γιατί βγαίνει 
τώρα μια τέτοια είδηση και να τη 
φιλτράρουν. Ώρες ώρες τρελαίνομαι 
με τη βλακεία των συνανθρώπων 
μου. Έχω μεγάλο πρόβλημα πια. 
Πολύ βλακεία στην Ελλάδα.    

Στο θέμα βία ή μη βία, εσύ τι 
απαντάς;

Αυτός που έχει τη δύναμη γράφει 
την ιστορία. Τώρα τη δύναμη την 
έχουν τα κανάλια. Τα κανάλια 
λοιπόν, σα λεξικό πια, οριοθετούν 
τη βία. Για μένα είναι πιο μεγάλη 
βία το να πάει μια κοπέλα, σαν 
εσένα, και να πει στον εργοδότη 
της «θέλω να απεργήσω» και να 
της απαντήσει «καλά έτσι και το 
κάνεις σ’ έχω απολύσει». Αυτή τη 
βία, η οποία καθορίζει τον τρόπο 
ζωής σου,  το πως σκέφτεσαι, 
πως δρας, τη θεωρώ πολύ πιο 
σημαντική. Και πιστεύω ότι σ’ 
αυτή την περίπτωση θα ‘πρεπε να 
οργανώνονται κάποιοι εργαζόμενοι 
σε ομάδες για να προστατεύσουν 
με αντί- βία εσένα. Να δείξουν 
αλληλεγγύη και συντροφικότητα 
και να πουν στον εργοδότη «αν 
δεν απεργήσεις αύριο, θα σου 
κάνουμε το μαγαζί καλοκαιρινό». 
Τώρα στα ΜΑΤ, αν ο ματατζής θέλει 
να με σκοτώσει, εγώ τι πρέπει να 
κάνω; Απλά τα πράγματα. Και τα 
κανάλια προβάλουν τη βία όχι να 
ξεμπροστιάσουν τα ΜΑΤ, αλλά για 
να φοβηθεί ο κόσμος. Σου δείχνουν 
τη βία για να πεις «δεν πάω». Αλλά 
θα ‘πρεπε να κατέβουμε όλοι με 
μάσκες και γυαλιά. Όποιος δεν 
κατεβαίνει με μάσκες και γυαλιά 
είναι υποκριτής. Είναι σα να 
βγαίνεις στη βροχή χωρίς ομπρέλα 
και να λες «αχ, βράχηκα!». Σώπα ρε 
μεγάλε; Βράχηκες; Αφού έβρεχε. 
Ξέρεις ότι θα σου ρίξουν χημικά. 

M ά κ η ς 
Παπαδη
μητράτος

στη Νάντια Κατή

Ηθοποιός και σκηνοθέτης.  Τον γνωρίσαμε καλύτερα μέσα από τις ταινίες 
του, «Τσίου» και «Κλέφτες». Τον βρήκαμε στην πλατεία Συντάγματος, σε 
ενεργό ρόλο και τον συναντήσαμε εκεί, στις αρχές του Ιούλη, για μια 
κουβέντα πολιτική, κατά βάση, με αναφορές στον ελληνικό κινηματογράφο.   

Φωτογραφίες: www.xenitaze.com

Ελληνικό σινεμά δεν υπάρχει. Υπάρχουνε κάποιοι υπερήρωες 
Έλληνες δημιουργοί και καταφέρνουν να κάνουν ταινίες εδώ. 
Κάποιες είναι και διεθνούς βεληνεκούς, όπως η Στρέλλα ή ο 
Κυνόδοντας που βγήκαν την ίδια χρονιά. Αυτό βέβαια ήταν ένα 
τυχαίο γεγονός.



KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ KΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ26 27

Ένα γυναικείο χέρι

λίγο λεπτό

με μακρυά δάχτυλα

μια ιδέα στήθος

καθαρός λαιμός

και γυμνοί ώμοι

Πλένει και κόβει

φράουλες στον ήλιο

το αίμα τους με το νερό

κυλάει μέχρι τον αγκώνα της

τη γαργαλάει

χαμογελά

Ρίχνει ζάχαρη

γύρω της

γύρω τους

Περπατάει σαν να ήταν κύμα

το γρασίδι της χαϊδεύει 

τις πατούσες

χαμογελά

και οι αχτίδες καίνε λίγα σύννεφα

που μάζεψε ο χρόνος περνώντας

Σκέφτεται μήπως είναι αθάνατη

Σκέφτεται τους γονείς, τις σπουδές 

και τα παιδιά που θα κάνει

και θα τα ταΐζει 

φράουλες και χαμόγελα

  και χαμογελά

Παύλος Πετρής

Μιράντα

Είναι ηλίθιο να διαμαρτύρεσαι 
γι’ αυτό. Δεν είναι αφέλεια είναι 
υποκρισία. Δε λέω να έρχεσαι 
με καδρόνια και πέτρες, αλλά 
να είσαι εδώ, να ζεις τη στιγμή. 
Αυτοί που συγκρούονται είναι 
άνθρωποι θυμωμένοι που τους 
πνίγει το δίκιο. Σίγουρα υπάρχουν 
και προβοκάτορες αλλά δεν μπορώ 
να δεχτώ ότι όσοι συγκρούονται 
είναι μπάτσοι. Άσε που όταν τα 
ΜΑΤ πετάνε αδιακρίτως κοτρόνια 
πάει να πει ότι εκεί δεν υπάρχει 
ασφαλίτης. Η σύγκρουση εξάλλου 
συμβολική είναι κι όχι ουσιαστική. 
Δηλαδή όταν έχεις απέναντί σου 
ένα ρόμποκοπ δεν κινδυνεύει από 
μια πέτρα. Όταν όμως σου πετάξει 
αυτός, ξέρει ότι, αν τη φας στο 
κεφάλι, θα στ’ ανοίξει και δεν τον 
ενδιαφέρει. 

Στην τελευταία ταινία που έκανες, 
τους «Κλέφτες», υπάρχει πολλή 

βία. Υπάρχει και ένα δίπολο 
κοινωνικών τάξεων. Εκπορεύεται 
πολιτικό μήνυμα από αυτή την 
ταινία;
 
Ήθελα να κάνω μια παραβολή και 
χρησιμοποίησα κάποια σχετικά 
ρεαλιστικά στοιχεία που μου 
κολλάγανε. Δε μ’ ενδιέφερε ο 
απόλυτος ρεαλισμός. Ουσιαστικά 
ήθελε να δείξει τη σύγκρουση 
δύο τάξεων και το αποτέλεσμα 
αυτής. Ακριβώς ένα χρόνο μετά, 
καιγότανε η Αθήνα (Δεκέμβρης 
2008). Το κυριότερο είναι ότι 
το κίνημα κάποιες φορές ξέρει 
τι πρέπει να κάνει και δεν το 
κάνει. Οι «Κλέφτες» το λέγανε, 
«πάμε να του την πέσουμε, να 
του πάρουμε τ’ όπλο» και δεν το 
κάνανε. Ε, ας σκοτωθούνε. Νo 
mercy. Και το είδαμε και στις 28 
-29 του Ιούνη αυτό. Και η ατάκα 
της ταινίας είναι το «μαλάκα 

Έλληνα» που το λέει ένας ξένος. 
Γενικά, το χειρότερο είναι ότι δε 
λέει κανείς ότι «Ναι, ρε, είμαι 
κότα και δε θέλω να συγκρουστώ 
γιατί φοβάμαι» και πάει να το 
θεωρητικοποιήσει όλο αυτό. Με τι; 
Με εύκολη τροφή που του δίνουν 
κάτι κρετίνοι δημοσιογραφίσκοι. 
Είμαι πολύ θυμωμένος. Κι όχι με 
τους πλούσιους ή τους τραπεζίτες, 
αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Η 
δική μας τάξη τι κάνει; Δεν κάνει 
τη δουλειά της, κάνει τη δική τους. 
Άρα είμαστε κορόιδα και γι’ αυτό 
με πιάνουν τάσεις φυγής. Πάντα 
βρίσκω όμως ένα λόγο για να 
κάτσω και να αγωνιστώ και μετά 
τρώω τρελή απογοήτευση με τους 
συμπολίτες μου. Και τώρα είμαι 
σε τέτοια φάση. Απ’ την άλλη δεν 
μπορείς να απαιτείς κι από ένα λαό 
που ένα μήνα  τώρα καταλαβαίνει 
τι γίνεται να πει «ωπ, θέλω να τους 
ρίξω». Όχι ντε και καλά με τη βία, 
αλλά πρέπει να επιβληθείς, δε θα 
με πηδάς συνέχεια, μέχρι εδώ. 

Τι έχεις να πεις για τον Ελληνικό 
Κινηματογράφο αυτή τη στιγμή;

Ελληνικό σινεμά δεν υπάρχει. 
Υπάρχουνε κάποιοι υπερήρωες 
Έλληνες δημιουργοί και 
καταφέρνουν να κάνουν ταινίες 
εδώ. Κάποιες είναι και διεθνούς 
βεληνεκούς, όπως η Στρέλλα ή ο 
Κυνόδοντας που βγήκαν την ίδια 
χρονιά. Αυτό βέβαια ήταν ένα 
τυχαίο γεγονός. Τυχαία δηλαδή 
συνέπεσε να υπάρξουν αυτοί οι 
άνθρωποι και να παλέψουν για να 
βγουν αυτές οι ταινίες. Ειδικά για 
τη Στρέλλα, που έχω ακούσει, είχε 
πάρα πολλές δυσκολίες. Τι να πω; 
Respect. Τώρα δεν υπάρχει σάλιο. 
Εγώ να σου πω την αλήθεια, είχα 
γράψει ένα σενάριο πάμφθηνο πήγα 
στο Κέντρο και μου είπαν «πριν 
το 2013 δεν παίζει τίποτα» Κι όλα 
αυτά πριν το Μνημόνιο 2. Οι μόνες 
ταινίες που μπορεί να γυριστούν 
θα είναι από μεγάλες εταιρίες 
παραγωγής της Ελλάδας ή ταινίες 
εισιτηρίων.  

Οπότε φαντάζομαι πως αυτοί 
είναι και οι βασικοί λόγοι που δεν 
έχεις κάνει άλλη ταινία εδώ και 
καιρό. 

Ήμουνα σε διαδικασία ανεύρεσης 
παραγωγών 3 μέρες πριν ξεκινήσει 
το Σύνταγμα. Έπειτα σκεφτόμουνα 
ότι πρέπει να βρω τρόπο να τη 

γυρίσω μόνος μου εντελώς, κάτι 
που δεν έχω ξανακάνει. Ήμουν 
σ’ αυτή τη σκέψη. Είχα δει ένα 
Γολγοθά να έρχεται καταπάνω μου 
κι αναμετριόμουν με τον εαυτό 
μου, αν μπορώ να τον ανέβω. Εκεί 
ήρθε το Σύνταγμα και μου πήρε το 
μυαλό. Θέλω όμως να την παλέψω 
την ταινία. 

Τι συναισθήματα έχεις αποκομίσει 
από όλο αυτό που έχει γίνει εδώ;

Πολλά. Γνώρισα αξιόλογους 
ανθρώπους, που έχουμε άλλη 
σχέση πια. Νιώθω πολύ πιο 
πλούσιος. Άκουσα φανταστικούς 
ανθρώπους να μιλάνε. Σίγουρα όσοι 
συμμετείχαν στο Σύνταγμα είναι 
πιο πλούσιοι, δεν τίθεται θέμα. 
Όλοι. Ακόμη κι αυτοί που ήρθαν 
και μίλησαν στις ημερίδες, και 
‘μείς τους θεωρούμε αυθεντίες, 
πήραν τρομερή συγκίνηση. Τολμώ 
να πω ότι ένα μικρό κομμάτι των 
Ελλήνων που συμμετείχαν σ’ 
αυτή τη διαδικασία ήταν στην 
πρωτοπορία του πλανήτη. Όλοι 
οι υπόλοιποι βέβαια είναι τέρμα 
υπόγειο και συ πας για ταράτσα. 
Δεν ξέρω πως μπορεί να γεφυρωθεί 
αυτό. Έχω ζήσει πολλές κινηματικές 
διαδικασίες, αλλά αυτή η 
συντροφικότητα και η αλληλεγγύη 
και ό, τι ζήσαμε εδώ ήταν άλλο 
πράγμα. 

Κάποιες σκέψεις για το μέλλον…

Ο στόχος της άμεσης δημοκρατίας 
είναι Μαραθώνιος, δεν είναι 
κατοστάρι για να το προλάβουμε, 
όπως δεν προλάβαμε και το 
μεσοπρόθεσμο. Ο έλληνας 
πολιτικά είναι homo sapiens. Ίσως 
θα πρέπει η Λαϊκή Συνέλευση 
του Συντάγματος να αρχίσει να 
κάνει μόνο ημερίδες- θεματικές 
ενημέρωσης με ανθρώπους που 
ξέρουν, μία φορά τη βδομάδα, 
και τα άτομα της συνέλευσης, 
αυτοί που έχουν να αρθρώσουν 
πολιτικό λόγο, να είναι στις 
γειτονιές. Η ουσία είναι να 
δώσουμε μεγάλη βάση στις 
γειτονιές. Και οι συνελεύσεις να 
γίνονται την ώρα που παίζουν οι 
ειδήσεις. Θα είναι μεγάλο κέρδος 
να μην παρακολουθεί ο κόσμος 
καθεστωτικά κανάλια που σε 
γεμίζουν ψέματα και φόβο.

Ο στόχος της άμεσης 
δημοκρατίας είναι 
Μαραθώνιος, δεν είναι 
κατοστάρι για να το 
προλάβουμε, όπως 
δεν προλάβαμε και το 
μεσοπρόθεσμο. 
Ο έλληνας πολιτικά είναι 
homo sapiens.
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1. Summer Fuck

Ολόκληρη τη μέρα το δέρμα της 
έχει μαριναριστεί στη θάλασσα 
και το αντιηλιακό. Καίει λιγάκι και 
τα μάτια της λάμπουν. Δεν προλα-
βαίνουμε να κλείσουμε την πόρτα 
του δωματίου και με φιλάει. Στην 
ανάσα της μυρίζω λίγο το ρούμι και 
γουστάρω. Αρχίζει να γδύνεται, και 
τη βοηθάω. Ένα φορεματάκι και το 
μαγιώ βγαίνουν εύκολα. Από πίσω 
παίζει το “Wildcat” των Ratatat. Τη 
δαγκώνω στον ώμο, τα μαλλιά της 
μπλέκονται στα δάχτυλα μου και 
απ’ έξω μυρίζουν νυχτολούλουδα. 
Ακούμε το “Tape Song” των The 
Kills. Τη νιώθω πάνω μου, τη νιώθω 
γύρω μου, τη νιώθω να καρφώνει τα 
δάχτυλά της στο στήθος μου. Γελάει 
και κουνιέται σαν να χορεύει ή να 
τρελαίνεται. Το cd περνάει από το 
«Blood Οn Οur Hands» των Death 
from Above 1979 σε «Does it Offend 
you, Yeah?» αλλά πλέον προσέχω 
ελάχιστα τη μουσική. Είμαι πάνω 
από το νησί, πάνω από τα σοκάκια 
και τα μικρομάγαζα, πάνω από τις 
παραλίες, μέσα στο κύμα. Νιώθω τα 
βότσαλα και την άμμο. Σταματάνε 
όλα και είμαστε ο ήλιος και τα 

αστέρια. Αργότερα όταν η μουσική 
στο δωμάτιο έχει τελειώσει, από το 
παράθυρο που έχουμε κλείσει σε 
γωνία ακούγεται κάτι σαν τραγούδι. 
Κάποιοι παίζουν. Ξεχωρίζω την 
κιθάρα, κάτι που μάλλον είναι μα-
ντολίνο, τα τριζόνια, τις φωνές των 
παιδιών που είναι ακόμα έξω και την 
αναπνοή της, αργή και γαλήνια. 

2. Κοπεγχάγη, 
Απρίλιος 2011 
 
«Γριά πουτάνα ξυρίζει τα πόδια 
της»... Σηκώνεται από την πολυθρό-
να, ενώ δυναμώνει τη μουσική. Με 
φιλάει με τόση δύναμη που νομίζω 
πως θα ματώσουν τα χείλια μου. 
Βγάζει από το συρτάρι καπνό και 
χαρτάκια. Ανεβαίνει στο κρεβάτι. 
Τον ακολουθώ. Πριν προλάβω να 
κλείσω την κουρτίνα με τραβάει 
πάνω του. Ακούγεται το “Pass This 
On” (The Knife). Καπνίζουμε μαζί. 
Είναι σκοτεινά. Και φωτεινά. Είμα-
στε ξαπλωμένοι. Κοιταζόμαστε. Φιλί 
καυτό και δροσερό. Το τραγούδι 
τελειώνει. Το ίδιο και το τσιγάρο. 
“Smokey Taboo” (Cocorosie). 

Ξαπλώνω στο στέρνο του. Με 
χαϊδεύει με πίεση. Τον φιλάω και 
αργά βγάζω την μπλούζα του. Κάτι 
μου ψυθιρίζει , καθώς τα χέρια του 
περνάνε γύρω μου. Το παράθυρο 
είναι ανοιχτό. Απ’ έξω ακούγονται 
φωνές. Όχι δυνατές.  Ίσως παιδικές. 
Μέσα παίζει το “Glossolalia” του Vic 
Chesnutt. Δύο σώματα γυμνά πλέ-
ον. Που επιθυμούν να μπουν ο ένας 
στην ψυχή του άλλου. Να ενωθούν 
περισσότερο απ’ όσο μπορούν. 
Και να παραμείνουν έτσι. Χωρίς να 
ξεχωρίζουν τα κορμιά τους. Αφού 
δεν ξεχωρίζουν οι ψυχές τους.
 
 
3. Lacrimosa
Zbigniew Preisner 
(αλά Lars Von Trier)

Σκοτάδι. Μέσα από τις σκιές των δέ-
ντρων, προβάλει εκείνη η φιγούρα· 
φέρει πάνω της τους εφιάλτες, τους 
φόβους μου. Σε μισώ! Φύγε μακριά, 
δεν είσαι για μένα. Όμως η φιγούρα 
πλησιάζει, η ανάσα γίνεται γρήγορη 
κι ας μην τρέχω, δεν είναι ο αγώνας 
μου να φύγω μακριά σου, αλλά ο 
φόβος μήπως και δεν παραμείνω 
εδώ. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο 

κοντά μου,  νιώθω ήδη την ανάσα 
σου πάνω στο καυτό μου δέρμα. 
Η φλόγα που κρυβόταν μέσα μου 
έχει ήδη αρχίσει να φουντώνει, 
ίσα-ίσα για να λάμψει λίγο πριν 
σβήσει για πάντα. Με πιάνεις και 
μ’ εγκλωβίζεις. Μπορεί να σε μισώ 
που με περιορίζεις, αλλά λατρεύω 
τις πρωτοβουλίες σου. Ήδη τα χέρια 
σου έχουν περικυκλώσει τη μέση 
μου, τώρα όλες οι άμυνες έχουν 
ριφθεί· είναι εκείνη η κομβική στιγ-
μή που οι κόσμοι μας παραμέρισαν 
τις αντιθέσεις, αύριο θα με μισώ, 
τώρα όμως λατρεύω τη μυρωδιά 
σου, τον τρόπο που τα ήδη γυμνά 
σώματα πάλλονται ρυθμικά πάνω 
στη θεία μουσική. Είναι ψαλμωδίες 
έκπτωτων αγγέλων αυτές που 
ακούω, η ίδια η ύπαρξη εκθειάζει 
τον απαγορευμένο πόθο, και αυτή η 
άρια «lacrimosa» μου υπενθυμίζει 
κάθε λεπτό τις συνέπειες. Όμως δε 
με νοιάζει. Θα έδινα και χίλιες φο-
ρές την ψυχή μου στο διάβολο για 
να μπορέσω να σε αισθανθώ πάνω 
μου, να γίνω ένα με σένα! Αξίζει 
το τίμημα; Αυτή τη στιγμή που με 
φιλάς, που είμαι δική σου, αξίζει! Το 
πρόσωπο που τόσο μισούσα τώρα 
αφήνει μορφασμούς απόλαυσης 

εξαιτίας μου. Μπορώ να αποτυπώ-
σω στη μνήμη μου το πρόσωπό σου, 
εκείνη την απίστευτη στιγμή της 
κορύφωσης. Και έπειτα, η παρατε-
ταμένη άρια σηματοδοτεί το τέλος. 
Και, όπως η μουσική σβήνει αργά, 
έτσι κι εσύ χάνεσαι σαν καπνός που 
τον φυσά αρμονικά το ρεύμα. Και 
τολμάς να με αφήνεις μόνη μ’ ένα 
νέο εχθρό. Δε μετανιώνω. Απλά 
γνέφω αντίο σε μια στιγμή ελευθε-
ρίας απ’ το πάντα.
 

4. Άνευ Τίτλου

Η νύχτα ήταν κρύα και βροχερή. 
Αποφάσισε να παραμείνει σπίτι της 
με τη μουσική και τη μαύρη μοναξιά 
της. Τότε ακούστηκαν βαριά βήματα 
και ένα χτύπημα στην πόρτα. Το 
“Red House” του Jimi Hendrix είχε 
ήδη αρχίσει όταν αντίκρισε εκείνον.  
Ήταν ο μόνος που κατόρθωσε ποτέ 
να ταυτιστεί με τον έρωτα στα μάτια 
της. Τον οδήγησε δίπλα στο τζάκι. 
Για αρκετή ώρα μιλούσανε ενώ το 
κρασί και η βροχή που έπεφτε στο 
σκοτάδι τους έφερνε όλο και πιο κο-
ντά. Στο πίσω μέρος του δωματίου 
ακουγόταν το “Since I ‘ve been 
Loving You” των Led Zeppelin όταν 
τα μάτια κλείσαν, τα χέρια του τύλι-
ξαν τη μέση της και τα κόκκινα χεί-
λη έκαιγαν σαν φωτιά το κορμί της. 
Εκείνη δίχως να μπορεί να ελέγξει 
τις κινήσεις της, τον άφησε να γίνει 
κυρίαρχος του σώματός της. Τώρα 
πια βασίλευε η σιωπή. Μόνο ο 
Screamin’ Jay Hawkins φώναζε με 
όλη τη δύναμη της ψυχής του “I Put 

A Spell On You” και ο παλμός της 
καρδιάς τους δυνάμωνε μαζί με τη 
βροχή και το φως της σελήνης.

5. One night stand

Είσαι στο Ρετρό. Κάθεσαι στο 
τραπεζάκι δίπλα στο παράθυρο 
κοντά στην μπάρα. Ακουμπάς στον 
πέτρινο τοίχο με ένα Jack στο χέρι. 
Ακούγεται κάπου μέσα στο χάος να 
παίζει το “Leftovers” των Planet of 
Zeus... Πορώνεσαι αμέσως. Πηδάς 
από το σκαμπό και σηκώνεσαι να 
χορέψεις. Από το πουθενά τυλίγεται 
ένα χέρι στη μέση σου και λικνίζε-
σαι στους ρυθμούς της πιο γαμάτης 
southερνιάς. Γυρνάς και τον κοιτάς 
στα μάτια. Σε κοιτάζει επίμονα – 
εδώ και 1 ώρα για την ακρίβεια – και 
την επόμενη στιγμή κατεβαίνεις 
σβέλτα τις σκάλες και πέφτεις πάνω 
στον μαύρο δερμάτινο καναπέ που 
οδηγεί προς τις τουαλέτες. (Γαμώ-
το!) Η αποθηκούλα είναι κλειδω-
μένη. Κάπου από πάνω ακούγεται 
τώρα να παίζει το “Learn From This 
Mistake” από τους Down… Απένα-
ντι σε κοιτάζει ο Jim γυμνόστηθος 
με το βλέμμα της κατάχρησης και 
της αποκοσμιάς, παρέα με τον Elvis 
και λίγο πιο δεξιά και μισοσκισμέ-
νος ο Brian Johnson διπλωμένος 
στα δύο και να βγάζει την θεϊκή 
βραχνάδα. Αράζεις, κλείνεις για 
λίγο τα μάτια σου και ίσα που ακούς 
τον ΒΒ King να ρωτάει “How blue 
can u get? So… it’s not that bad 
after all...”

6. Ένοχο sex
 
Κάθε φορά, πριν έρθω σπίτι σου, 
λέω ψέματα στον εαυτό μου. Υπό-
σχομαι πως δε θα σου κάτσω και θα 
‘παιρνα όρκο πως θέλω μόνο να σε 
δω. Και πάντα όλα αυτά πάνε στο 
διάολο. Απόψε με φυγάδεψες πιο 
βιαστικά απ’ τ’ άλλα βράδια. Ξέρω 
γιατί. Άκουσα τη μάνα σου που 
σηκώθηκε. Τί θά ‘λεγε  αν έβλεπε 
εμένα κι όχι εκείνη; Στο δωμάτιο 
το ράδιο παίζει το “Fuck you” των 
Archive. Βάζεις το σεντόνι στο πρό-
σωπό μου και με φιλάς πάνω απ’ 
αυτό. Δεν πίστεψα ούτε μια στιγμή 
ότι είναι ρομαντικό τέχνασμα. Ξέρω 
πως δε θέλεις ν’ αγγίξεις τα χείλη 
μου. Κι η μαλακία είναι ότι εγώ νιώ-
θω περισσότερες τύψεις από ‘σένα. 
Νά ‘ξερες πόσο μ’ εκφράζει αυτό 
που ακούμε… Χωρίς καμία αντί-

σταση βρέθηκα πάλι γυμνή δίπλα 
σου. Με χαϊδεύεις και σηκώνεσαι 
να βάλεις μια λίστα στο pc. Όταν 
γυρίζεις βλέπω πως έχεις καυλώσει 
ήδη. Δεν έβαλες τυχαία το “Aerials” 
(System of a Down), ήθελες να 
καυλώσω κι εγώ για να μη χρειαστεί 
να μου πεις ξανά για τη μαγεία του 
αυθορμητισμού της κάθε στιγμής. 
Πριν το 2ο λεπτό είσαι ήδη μέσα 
μου. Έχεις ιδρώσει. Νιώθω απόλυτα 
την ηδονή μα πιο πολύ αισθάνομαι 
τη δική σου. Μπαίνει το “Twisted 
Transistor” (Korn), με γυρνάς στα 
τέσσερα κι αρχίζεις να με χτυπάς 
κι έπειτα… Έπειτα «έγινε κόλαση» 
όπως ψέλλισες βαριανασαίνοντας 
αργότερα στις ελάχιστες κουβέντες 
που ανταλλάξαμε. Σιγοτραγουδάω 
την «Αγρύπνια» του Θανάση, να 
σπάσω τη γαμημένη αμηχανία 
που μου δημιουργείς. «Αγρύπνια, 
αψηλάφητο ζώο, δίχως μια στάλα 
στοργή…». Χτυπάει το γαμίδι και 
κάνεις πως δεν το ακούς. Το ξέρω 
ρε μαλάκα πως είναι αυτή. Μόλις 
θυμήθηκα πόσο σε μισώ. Ντύνομαι 
και φεύγω.
 
7. Είμαι ρομαντικός,
τί να κάνουμε;
 
Πατάω το «play» και μια γλυκιά, 
χαρούμενη μελωδία γεμίζει το δω-
μάτιο. Χαμογελά και με αγκαλιάζει. 
Αυτό θα πει ευτυχία. Με την Ευτυ-
χία γνωριστήκαμε στις εγγραφές 
και τα φτιάξαμε σχεδόν αμέσως. 
Δύο εβδομάδες μετά περνούσε την 
πόρτα του δωματίου μου, μαγεμένη. 
Από την προηγούμενη μέρα, είχα 
γεμίσει τον χώρο με κεριά ρεσό και 
είχα γράψει ένα CD με τις κατάλλη-
λες μελωδίες. Και να ‘μαστε τώρα, 
εγώ και η Ευτυχία, να αγκαλιαζό-
μαστε ακούγοντας το «Fall Asleep» 
των Raintear. Φιλιόμαστε με πάθος 
και οδηγούμαστε στο κρεβάτι. 
Ξαπλώνουμε και αρχίζει ο ένας να 
βγάζει τα ρούχα του άλλου, υπό 
τους ήχους των U2 και του «With 
Or Without You». Έχουμε ήδη προ-
χωρήσει στα προκαταρκτικά, όταν 
μπαίνει ο James Blant και το «You 
‘re Beautiful». Ναι, είναι πανέμορ-
φη. Όπως την βλέπω να κουνιέται 
από πάνω μου και τα μαλλιά να 
πέφτουν στο πρόσωπό της, θέλω να 
της το φωνάξω: «Είσαι πανέμορφη, 
σ’ αγαπώ». Με προλαβαίνει όμως 
ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου που 
τραγουδάει «Σ’αγαπάω, να προ-
σέχεις». Ναι, την λένε Ευτυχία και 
θέλω να είμαστε για πάντα μαζί.

 8.Sex Marathon
 
Sex Marathon ορίζεται η χρονική 
περίοδος κατά την οποία ένα ζευ-
γάρι συνουσιάζεται ασύστολα και 
ξεδιάντροπα, με μοναδική διακοπή 
για φαγητό, νερό και φυσικές ανά-
γκες. Το τσιγάρο, ο καφές και το αλ-
κοόλ είναι μέσα στο πρόγραμμα, το 
οποίο κρατάει μέχρι ένας από τους 
συμμετέχοντες κάψει τόσες θερμί-
δες όσες ένας μαραθωνοδρόμος.
Για μια τέτοια διαδικασία, 
χρειαζόμαστε αρκετών ρυθμών 
δίσκους. Προτείνουμε ανεπιφύ-
λακτα κάτι βρώμικα αισθησιακό 
και σχετικά έντονο (Massive 
Attack – “Mezzanine”, Fela Cuti 
– “Confusion”,  Grinderman – “ 
Grinderman”, The Black Keys – 
“Rubber Factory”), μερικά mid-
tempo beats ντυμένα με αισθησια-
σμό (Amon Tobin – “Foley Room”, 
The Herbaliser – “Fabricline.26”, 
Faith No More –  “The Real 
Thing”), συνεχίζουμε με την 
απαραίτητη βρωμιά (The Cramps 
–  “Psychedelic Jungle”, Kyuss 
–  “Wretch”) και συμπληρώνουμε 
με classic-fuck δίσκους, όπως το 
“Dig Your Own Hole” – Chemical 
Brothers, “Undertow” – Tool, “The 
Fat of the Land” – Prodigy, “The 
Teaches of Peaches” – Peaches, 
“Monster Magnet.
Για κερασάκι, όταν κουραστείτε, 
βάλτε Venetian Snares, Skream, 
Lovage, Radiohead, Tricky ή οτιδή-
ποτε άλλο σας δίνει ζωή και όρεξη 
για αξιομνημόνευτες στιγμές. Α, και 
προφυλάξεις, μην κάνουμε και κάνα 
μπάσταρδο, ε;
 
 

Σειρά Εμφάνισης:
Παύλος Πετρής
Ιωάννα Γερακίδη
Πολύτιμη Μητσάκου
Αθηνά Σίδερη
Ειρήνη Κοντογιάννη
Σοφία Ζαμάνη
Αλέξανδρος Χαντζής
Chino

ΗΧΟΙ

Υπάρχει το σεξ, υπάρχει 
το γκολφ, υπάρχει η μου-
σική και ο Tiger Woods. 
Ο Tiger Woods και το 
γκολφ πάνε μαζί. Έτσι, 
μας μένει η μουσική και 
το σεξ. Η ειδικά εκπαι-
δευμένη ομάδα Μουσι-
κής του Καλειδοσκοπί-
ου, μετά από τη μελέτη 
Μουσικής κι Επανάστα-
σης, αναδεικνύει πραγ-
ματικές ιστορίες πόθου, 
ιδρώτα, έρωτα και αμαρτιών από όλον τον κόσμο. Έρωτες, αγαπούλες, γρήγορο σεξ, ένοχο σεξ, sex marathon 
και άλλα πολλά. Οι καλύτερες ιστορίες μουσικών οργασμών για τα αυτιά σας και μόνο. Η Μουσική υπάρχει 
για να κάνει τα πάντα καλύτερα. Το ΣΕΞ ίσως είναι ό,τι καλύτερο. Τα αποτελέσματα δικά σας. (Παρακαλείται η 
αντίδραση των Συντηρητικών και τα Πειράματα από τους υπόλοιπους.)

Fucking 
Music
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«Nαι, ναι...Χτύπα με, το ξέρεις ότι μ’ αρέσει!». Η φωνή της ήταν µεταλλική, εύκολα καταλάβαινες 

ό, τι δεν ήταν αληθινή. Κι’ όµως η ανοίκεια φωνή της τον ερέθιζε, το ψυχρό άδειο βλέµµα της τον µαγνήτιζε, 

το άκαµπτο, πλαστικό στήθος της τον έκανε να τελειώνει. Τελείωσε, τοποθετεί τα χρήµατα στη σχισµή πίσω 

απ’ το συνθετικό κατάξανθο µαλλί της, ντύνεται βιαστικά και εγκαταλείπει την τρώγλη... «Ελπίζω να έφυγες 

ικανοποιηµένος! Σε περιµένω!» ακούγεται η φωνή της στο βάθος. ∆ιασχίζει µε βήµα ταχύ την Οµόνοια, ανά-

βει ένα τσιγάρο, παρατηρεί τα ανδροειδή γύρω του να διαδηλώνουν, διεκδικώντας ίσα δικαιώµατα µε τους 

ανθρώπους. «Πρέπει να σταµατήσει το robotrafficking!!» φωνάζει ένα από δαύτα. Είναι φτυστό ο Τζέιµς Ντιν- 

αµερικανός ηθοποιός του περασµένου αιώνα- αλλά το προδίδουν οι µηχανικές του κινήσεις και το απλανές 

βλέµµα.. Είναι, άραγε, η 3η  ή η 4η χρονιά του Athens Robot- Pride Festival; «Μα, τί θέλουν πια; ∆εν είναι σαν 

κι εµάς, δεν µπορούν να γίνουν... Είναι κατασκευασµένα για να προσφέρουν ηδονή». Επιτέλους φθάνουν τα 

ΜΑΤ, κρατώντας ηλεκτροφόρα παλούκια, ακινητοποιούν και απενεργοποιούν τους ηλεκτρονικούς ταραξίες. 

Τα υπόλοιπα ανδροειδή τρέπονται σε φυγή και διαφεύγουν. Σκέφτεται την Eliza... Κι’ όµως δε θα ‘πρεπε! 

Είναι και αυτή ίδια µε τ’ άλλα ροµπότ, αλλά υπάρχει κάτι που την κάνει τόσο ξεχωριστή! Θυµάται τα παιδικά  

του χρόνια, γύρω στο 2030... Τότε ήταν που είχαν πρωτοκυκλοφορήσει τα ανδροειδή του έρωτα, γνωστά 

και ως Sex-Robots. Ανδροειδή για κάθε γούστο, έτοιµα να εκπληρώσουν κάθε µύχια σκέψη και επιθυµία. 

«Θα συµβάλλουν στην καταπολέµηση της πορνείας και του εµπορίου σαρκός...», «Η  χρήση ροµποτικών 

παιδιών αποτελεί ανώδυνη λύση για τους παιδόφιλους...», «Είναι µια κάποια παρηγοριά για τις µοναχικές 

ψυχές»... Και κάποιοι µιλούσαν, όπως πάντα, για ύβρη, για υπέρβαση των δικαιωµάτων κάθε πλάσµατος, 

για «τερατουργήµατα» -αλλά αυτούς κανείς δεν τους έπαιρνε στα σοβαρά! Τότε ήταν που πιτσιρικάς ακόµη 

άρχισε να νιώθει µια πρωτόγνωρη έλξη για τα ανδροειδή. Είχαν κάτι το απόκοσµο, το µυστηριακό που τον 

εξωθούσε να ξεσπάσει κάθε πρωτόγονο ένστικτο επάνω τους. Είχε φάει και την πρώτη του χυλόπιτα, ήταν 

απογοητευµένος από τους ανθρώπους γενικά. ∆εν άντεχε άλλο τον καθωσπρεπισµό και την υποκρισία των 

γύρω του.. Ξεκίνησε να βλέπει- από περιέργεια αρχικά- τσόντες µε επίκεντρο τον «µεταλλικό έρωτα» όπως 

τον αποκαλούσαν. «Τhe sexminator», «Robo-hot 1,2», «Ο Τάλος και τα κορίτσια του», «Η σεξοδύσσεια του 

διαστήµατος»... Θυµάται ακόµη την πρώτη του επαφή µε ροµπότ· γρήγορη, αµήχανη, δίχως συναίσθηµα... 

Βέβαια δίχως συναίσθηµα ήταν και όλες οι επόµενες επαφές του... Τα ροµπότ ήταν εκείνα που τον µύησαν 

στον κόσµο της ηδονής. Είχε εθιστεί σ’ αυτά πλέον. Ίσως και να έπασχε από ροµποτολαγνεία· θέριζε στη 

σύγχρονη ∆ύση... «Περίπου το 1/3 των κατοίκων της ∆ύσης πάσχει από ροµποτολαγνεία» έτσι είχε διαβά-

σει κάπου... Η δυνατότητα να ‘ναι κυρίαρχος, να εκπληρώνει κάθε φαντασία που έχει στο µυαλό του χωρίς 

δεσµεύσεις, χωρίς την άβολη συναισθηµατική έκθεση, τον εξίταρε! Και τώρα για πρώτη φορά έβλεπε αλ-

λιώς ένα ανδροειδές! Και το χειρότερο ήταν ότι µόνος του µπήκε σ’ αυτόν τον φαύλο κύκλο... Ως βασικός 

µέτοχος της VIVABOT, εταιρείας που ειδικεύεται στην κατασκευή sex-robots, είχε δώσει το πράσινο φως 

στην επιστηµονική οµάδα της εταιρείας για τη δηµιουργία µιας νέας γενιάς ανδροειδών ικανών όχι µόνο να 

κινούνται µηχανικά και να αποτελούν αντικείµενα ηδονής, αλλά και να παράγουν λόγο, να αντιλαµβάνονται 

ανθρώπινες έννοιες... Να είναι ερωτεύσιµα, θελκτικά!  Έτσι γεννήθηκε η Eliza. Έτσι ο δηµιουργός ερωτεύτηκε 

το ίδιο του το δηµιούργηµα και µέσα από την αντανάκλαση του, τον ίδιο του τον εαυτό! Τι αυτιστικός έρωτας, 

αλήθεια... Φτάνει επιτέλους σπίτι... Μπαίνει γρήγορα στη ντουζιέρα, να βγάλει αυτήν την µεταλλική βρωµιά 

από πάνω του... Η πόρτα του µπάνιου ανοίγει, είναι η γυναίκα του... «Πάλι meeting, έτσι; Και το Σάββατο θα 

µου πεις πάλι να  βγούµε ροµαντικά οι δυο µας... Πόσο προβλέψιµα απρόβλεπτος, Θεέ µου!» Κάτι πρέπει 

να έχει ψυλλιαστεί- δεν είναι και σίγουρος... ∆εν τον νοιάζει και τόσο, βέβαια...  Άλλωστε, δεν την αγάπησε 

ποτέ του!  Θυµάται τα λόγια της Eliza:  «Τελικά , εγώ είμαι το ρομπότ ή εσύ;» 

Αυτιστικός  έρωτας
Του Μιχάλη Μητσάκου
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Τόπος: Πλατεία Συντάγματος
Χρόνος:  Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011
Ώρα: 16:30 περίπου
Γεγονός: Κάτω από το πλακόστρωτο, η παραλία

Σήμερα το νιώθω πώς είναι μεγάλη μέρα. Τι λες και 
‘συ; Δε μιλάς, ε; Δεν πιστεύω να φοβάσαι; Εσύ το 

πολύ πολύ να δεις λίγο ήλιο κι αέρα, εγώ θα γίνω κομ-
μάτια. Αλλά τι μ’ αυτό; Έτσι αξίζει η ζωή. Γεμάτη δράση, 
περιπέτεια, αδρεναλίνη. Βαρέθηκα να μένω κολλημένο 
εδώ, να με πατάνε όλοι μέρα - νύχτα. Θέλω να πετάξω. 
Ναι αυτό θέλω. Να ίπταμαι στον αέρα, να δω τον κόσμο 
από ψηλά, να δω αν μοιάζει με ζωγραφιά όπως λένε. 
Να ξεκολλήσω από ‘σένα, να αλλάξω τη μοίρα μου. Δεν 
είναι ότι δεν περνάμε καλά μαζί, αλλά να, εγώ δεν είμαι 
ένας απλός κυβόλιθος στο πλακόστρωτο. Εγώ είμαι εν 
δυνάμει ιπτάμενο αντικείμενο, όπλο πολέμου, έκφραση 
οργής. Δημιουργήθηκα για μεγάλα πράγματα, το νιώθω. 
Ξέρεις από τότε που ήμουν ακόμα στα σπλάχνα του 
βουνού, πολύ πριν γίνω τμήμα αυτού του συστήματος 
και δεθώ μαζί σου για πάντα, φανταζόμουν να κάνω 
πτήσεις πάνω από την πόλη, με μεγάλη ταχύτητα. Όχι, 
την προσγείωση ποτέ δεν τη σκέφτομαι. Δε με νοιάζει. 
Μακριά από ‘δώ, για όσο και για όπου να ‘ναι. Για στά-
σου... αυτή η γεύση δεν ειναι από βροχή, την αναγνω-
ρίζω, είναι δακρυγόνο! Και μάλιστα ενισχυμένη δόση. 
Νιώθω ήδη την επιφάνειά μου να καίγεται! Επιτέλους! 
Στο είπα ότι είναι η μεγάλη μέρα! Εδώ παιδιά, τραβήξτε 
εμένα! Υπόσχομαι να πάω όσο πιο μακριά μπορώ και 
να βρω και στόχο. Θα της ξεφύγω της ασπίδας, στο 
κεφάλι θα πάω, ξέρω που σας λέω. Με τα χέρια δε θα 
τα καταφέρεις παλικάρι, και δεν έχουμε και χρόνο, πάρε 
κάτι με γωνία. Α μπράβο! Αυτή η σκύλα κάνει θαύματα. 
Αν δεν είχα ανειλημμένες υποχρεώσεις και δε με πίεζε 
τόσο ο χρόνος θα την ευχαριστούσα. Κάπου εδώ σε χαι-
ρετάω, σ’ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, οι ιστορίες σου 
πάντα απάλυναν την ανοία μου. Απογείωση σε πέντε, 
τέσσερα... όχι, φεύγω τώρααααααααααααα, αντίοοοοο-
οοοοοοοοοοοοοοο  

Μας έχεις πηδήξει εδώ κάτω, με ακούς; Εφτά χρό-
νια τώρα φωνάζω και αυτός τίποτα. Εχει κάτσει 

από πάνω μου και χαριεντίζεται. Αυτός τουλάχιστον 
βλέπει και κάτι. Αλλά για ρώτα και εμάς φίλε μου, 
που από τότε που φύγαμε από την εταιρεία, αντί για 
φύση που μας υπόσχονταν, μας έτυχε κυβόλιθος. Και 
τι κυβόλιθος... Ο μεγαλύτερος μπουχέσας. Όλο κάτι 
μουρμουράει και δεν ακούω και τι λέει... Αλλά δεν 
φταίει αυτός, φταίει ο «Καραγιάννης» και οι υπάλληλοί 
του, που ενώ μας πήγαιναν στον Άγιο Ανδρέα, μας 
έριξαν στο Σύνταγμα. Φίλε, εγώ θέλω εξοχή, είμαι 
προορισμένη για εξοχή, όχι για να με ποδοπατάει ένας 
κυβόλιθος. Θέλω ελευθερία, αέρα, άνοιξη, λουλούδια 
ή ακόμα θάλασσα, κοχύλια, βότσαλα. Και αντί για αυτό, 
εφτά χρόνια τώρα δεν μπορώ ούτε να ανασάνω. Μακάρι 
να έφευγα κάπως. Ή τουλάχιστον ας έφευγε αυτός, 
που αντί για κυβόλιθος μας βγήκε ογκόλιθος. Εχω 
σιχαθεί την ζωή μου όλ... Πού πάει; Έφυγε; Νομίζω μου 
φώναξε και «αντίο». Έφυγε! Επιτέλους ζωή! Επιτέλους 
φως! Επιτ... Γκουχ γκουχ γκουχ... Τί σκατά είναι αυτό; 
Ααααααααα! Τί ήταν πάλι αυτή η αρβύλα; Τί γίνεται; 
Ωχ, αχ! Κάτσε κύριος! Πού πάνε και οι άλλες πέτρες; Τί 
γίνεται; Τι φασαρίες είναι αυτές; Είμαι μόνη; Πού είναι 
όλοι οι άλλοι; Γιατί δεν είμαι στη θάλασσα, γαμώτο; Γιατί 
δεν είμαι κάπου ωραία, να πατάνε πάνω μου τα γυμνά 
πόδια των ανθρώπων και να γελάνε, να χορεύουν, να 
τραγουδάνε; Γιατί περνάνε μόνο χοντρά, δυνατά πα-
πούτσια και μυρίζει απαίσια; Γιατί ακούω μόνο κραυγές 
και κρότους; Ε! Προσοχή στο παιδί! Τί στάζει; Είναι αίμα; 
Είναι αίμα! Είμαι στον πόλεμο. Πάνε τα όνειρά μου. Από 
σήμερα δεν είμαι πια παραλία, είμαι χώμα. Αυτό ήταν. 
Είμαι χώμα. Κλαψ... Τουλάχιστον να ήταν εδώ κάποιος 
για παρέα. Ο κυβόλιθος που είναι; Να είναι καλά; Τί να 
απέγινε; Γιατί, ντρέπομαι που το λέω, αλλά μου λείπει 
λίγο. Και τώρα πιο πολύ. Και στο τέλος της ημέρας θα 
μου λείπει όλο και πιο πολύ. Ας είσαι καλά!

Αθανασία Γεωργοπούλου
Αλέξανδρος Χαντζής

Ένα γεγονός. Δύο πρωταγωνιστές. 
Στο ίδιο σημείο, την ίδια στιγμή. 
Δυο κόσμοι συναντώνται για λίγο. 
Βιώνουν το ίδιο γεγονός. 
Βιώνουν το ίδιο γεγονός όμως; 
Η απάντηση αχνοφαίνεται 
αν διαβάσουμε ανάμεσα 
στις γραμμές.

 ανάμεσα στις γραμμές των ΜΑΤ
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