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Είσαι για ένα ταξίδι στ’ ανοιχτά;
Είσαι για ένα ρίσκο;

Θέλω να μου υποσχεθείς
πως δε θα πάρεις

μετεωρολογικό δελτίο.
Πως δε θα ’χεις μαζί σου

προμήθειες και αποσκευές.
Πως δε θα γεμίσεις

το πλεούμενο με σωσίβια.
Θα δέσουμε την άγκυρά μας

στα φτερά των γλάρων.
Και θα ορίσουμε τιμονιέρη μας

το πιο τρελό δελφίνι.

Από το ποίημα της Αλκυόνης Παπαδάκη
«Είσαι για ένα ταξίδι στ’ ανοιχτά;»

M ε χαρά σας παραδίδουμε για 
6η χρονιά ένα ακόμα τεύ-

χος του μαθητικού μας περιοδικού. 
Η κεντρική θεματική του φετινού 
τεύχους είναι το Ταξίδι. Ταξίδια ανα-
ψυχής που κάναμε οι ίδιοι σε μέρη 
λιγότερο ή περισσότερο μακρινά, τα-
ξίδια ζωής που έκαναν οι δικοί μας 
άνθρωποι αναζητώντας μια καλύ-
τερη ζωή σε άλλους τόπους, πνευ-
ματικά ταξίδια εξερεύνησης των 
αχαρτογράφητων ηπείρων της σκέ-
ψης. Γιατί τα ταξίδια είναι άνοιγμα 
των οριζόντων και πλησίασμα με 
τους ανθρώπους, είναι περιπέτεια, 
χαρά και γνώση. 

Σε τέτοια ωραία ταξίδια θέλουμε 
να γίνουμε συνταξιδιώτες μέσα από 
τις σελίδες που ακολουθούν. ■

Editorial

Εύα Πέππα
υπεύθυνη	καθηγήτρια ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΤΟΥ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

#6
ΜΑΪΟΣ 2019

3



 ΤΟ ΦΛΑΣΑΚΙ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

Οι ομορφιές της Ελλάδας:
Βόλος - Πήλιο

Εκπαιδεύοντας το κοινό
στο αρχαίο δράμα

Συντακτική
Ομάδα

Συντακτική
Ομάδα

Συντακτική
Ομάδα

Φέτος, το τριήμερο 14-16 Απρι-
λίου 2019, η Β΄ τάξη του σχο-

λείου μας πραγματοποίησε εκδρομή 
στον Βόλο και το Πήλιο, στο πλαίσιο 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
που υλοποιήθηκαν τη φετινή χρο-
νιά για την τάξη μας. Τα προγράμ-
ματα αυτά ήταν: «Ναύπλιο-Βόλος: 
το βιομηχανικό παρελθόν δύο πό-
λεων», «Σιδηρόδρομος: το παλιό-
τερο μέσο μαζικής μεταφοράς και 
οι προοπτικές του», «Σχολικό περι-
οδικό Το Φλασάκι».

Η εκδρομή αυτή μας έδωσε την 
ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Βόλο, 
μια από τις μεγαλύτερες πόλεις και 
τα κυριότερα λιμάνια της χώρας 
μας. Στον Βόλο κάναμε βόλτες στην 
παραλία και στον πεζόδρομο της α-
γοράς, γνωρίσαμε μια πόλη γεμάτη 
κίνηση και ζωή με σημαντικό φοι-
τητικό πληθυσμό και παρατηρήσαμε 
ευρηματικούς τρόπους επανάχρη-
σης των παλιών βιομηχανικών κτι-
ρίων. 

Η επίσκεψή μας στο Μουσείο 
Πλινθοκεραμοποιίας, που στεγά-
ζεται στο άψογα διατηρημένο κτί-
ριο της βιομηχανίας Τσαλαπάτα, 
μας έδωσε την ευκαιρία όχι μόνο 
να γνωρίσουμε από κοντά τις πα-
ραδοσιακές μεθόδους παραγωγής 
δομικών υλικών αλλά και να δούμε 
πώς μπορεί ένας εγκαταλελειμμέ-
νος βιομηχανικός χώρος να μετα-
τραπεί σε μια σύγχρονη εστία πο-
λιτισμού. Η συντακτική ομάδα του 
περιοδικού επισκέφθηκε τις εγκα-
ταστάσεις της καθημερινής εφημε-
ρίδας Θεσσαλία, όπου μας δέχτηκε 
ο αρχισυντάκτης και μας μίλησε 
για τη διαδικασία της παραγωγής 
εντύπου και τα μυστικά της δημο-
σιογραφίας. Γνωρίσαμε την ιστορία 
του Βόλου στο Μουσείο της Πόλης 
και θαυμάσαμε τρισδιά σταστες στε-
ρεοσκοπικές παλιές φωτογραφίες. 
Επισκεφθήκαμε τον σύγχρονο 
σταθμό του τρένου στην καρδιά της 
πόλης αλλά και τον παλιό σταθμό 

Την Κυριακή, στις 7 Απριλίου, 
μια ομάδα μαθητών του 1ου 

Γενικού Λυκείου Ναυπλίου υπο-
δέχτηκε και υλοποίησε, για δεύ-
τερη συνεχή χρονιά, το πρόγραμμα 
«Εκπαιδεύοντας το κοινό στο αρ-
χαίο δράμα». Πρόκειται για ένα πρό-
γραμμα που τελεί υπό την αιγίδα 
του Φεστιβάλ Αθηνών–Επιδαύρου 
και στοχεύει στη γνωριμία και ε-
ξοικείωση του μαθητικού και ενή-
λικου πληθυσμού της Αργολίδας 
με το αρχαίο δράμα. Οι μαθητές, 
στην πλειονότητά τους, προέρχο-
νταν από τη β’ και γ΄ Λυκείου και 
καθοδηγήθηκαν με τρόπο δραμα-
τικό και παιγνιώδη από τις εξαιρε-
τικές εμψυχώτριες Αιμιλία Βάλβη 
και Αγγελική Τσάκωνα στον κόσμο 

του Αριστοφάνη. Συγκεκριμένα δι-
απραγματεύτηκαν με ευφάνταστο 
τρόπο τις «Νεφέλες» του μεγάλου 
κωμικού ποιητή.

Τα παιχνίδια εμπιστοσύνης που 
προηγήθηκαν και γενικά οι δραμα-
τικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν, 
οδήγησαν τους μαθητές στην ελεύ-
θερη έκφραση της δημιουργικότη-
τάς τους, που αναπτύχθηκε γλωσ-
σικά και κιναισθητικά μέσα στα 
ασφαλή όρια του θεατρικού χώρου 
και χρόνου. Καταδύθηκαν έτσι με 
ευκολία στα άδυτα της φιλοσοφικής 
σκέψης, επιχειρηματολογώντας και 
δοκιμάζοντας τις αντοχές της λογι-
κής τους στους κλυδωνισμούς και, 
εν τέλει, στις ανατροπές που μοιραία 
προκαλεί ο φιλοσοφικός λόγος.

Διαβάζει κανείς σήμερα κάτι άλλο
εκτός από την οθόνη του κινητού του;

Η Λέσχη ανάγνωσης αστυνομικής λογοτεχνίας που συστήθηκε φέτος στο 1ο Λύκειο αποδεικνύει πως 
διαβάζουμε! Διαβάζουμε αστυνομικά μυθιστορήματα του Πέτρου Μάρκαρη, Andrea Camilleri και Manuel 

Vazquez Montalban και ερευνούμε μαζί με τα εγκλήματα, τα κοινά προβλήματα των μεσογειακών χωρών τους.
Ο αστυνόμος Κώστας Χαρίτος, ο σικελός επιθεωρητής Μονταλμπάνο και ο καταλανός Πέπε Καρβάλιο 

αναζητώντας τους ενόχους στα αστυνομικά αινίγματα που αντιμετωπίζουν, ταυτόχρονα μας έφεραν 
αντιμέτωπους με τη διαφθορά και τη διαπλοκή, τα παράνομα οικονομικά συμφέροντα και τους πολιτικούς που 
τα υπηρετούν, τη νοοτροπία και την καθημερινή ζωή των Ελλήνων, Ιταλών και Ισπανών.

Η Λέσχη Ανάγνωσης όμως, εκτός από τη σύγχρονη αστυνομική λογοτεχνία, δεν παρέλειψε –ως φόρο τιμής- 
να θυμηθεί και την κλασική Agatha Christie και τον διάσημο ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό. Μόνο που προτιμήσαμε 
να τον συναντήσουμε στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη παρακολουθώντας την παράσταση Έγκλημα στο Όριαν 
Εξπρές.

Η Λέσχη μας παραμένει ανοιχτή και προσκαλεί νέους φίλους που τους αρέσουν τα μυστήρια, να αναζητήσουν 
τα βιβλία των συγγραφέων που τους συστήνουμε στη δανειστική μας βιβλιοθήκη. ■

στις Μηλιές, καθώς και την περί-
φημη σιδηροδρομική γέφυρα, δημι-
ούργημα του Εβαρίστο Ντε Κίρικο, 
πατέρα του διάσημου ζωγράφου 
και παρατηρήσαμε την εξέλιξη του 
σιδηροδρομικού δικτύου της χώ-
ρας μας από τα πρώτα του βήματα 
μέχρι σήμερα. Τέλος, μια ξεχωρι-
στή εμπειρία ήταν η επίσκεψή μας 
στο γραφικό χωριό Μακρινίτσα του 
Πηλίου, όπου απολαύσαμε την α-
νοιξιάτικη φύση, την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική και τη συγκλονι-
στική θέα στον Παγασητικό. ■

Το πρόγραμμα διήρκεσε πέντε 
ώρες κατά τις οποίες οι μαθητές με 
χαρά ελίσσονταν στις πτυχές της 
Αριστοφανικής καυστικής σκέψης. 
Στο χώρο μιας σχολικής αίθουσας 
πραγματοποιήθηκε αυτή τη φορά 
ένα ιδιότυπο «μάθημα», που όμως 
κατάφερε να κρατήσει αμείωτο το 
ενδιαφέρον των εφήβων και να απο-
δείξει ότι δεν είναι το «τι» που απω-
θεί τους μαθητές από την τάξη αλλά 
το «πώς».

Το ραντεβού των μαθητών και 
των εμψυχωτριών ανανεώθηκε για 
το καλοκαίρι στο αρχαίο θέατρο της 
Επιδαύρου, όπου οι μαθητές θα απο-
λαύσουν την παράσταση «Νεφέλες» 
του Αριστοφάνη «μετα λόγου γνώ-
σεως» αυτήν τη φορά. ■
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Υπάρχουν θέματα που απασχολούν τους εφήβους και είναι κρίσιμα 
για το μέλλον τους, όμως δυστυχώς δεν έχουν βρει τη θέση τους 

στο ελληνικό σχολείο. 

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός

Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τους εφή-
βους. Κάθε σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να παρέχει βοή-
θεια στους νέους ώστε να επιλέξουν το καταλληλότερο γι’ αυτούς επάγ-
γελμα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε πολλές χώρες του εξωτερικού 
αποτελεί βασικό μάθημα. Αναμφίβολα η εποικοδομητική εκπαίδευση σε 
ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού έχει πολλά οφέλη: όταν ερ-
γάζεται κανείς σε επάγγελμα που του ταιριάζει είναι περισσότερο ευτυχι-
σμένος αλλά και πιο παραγωγικός για την κοινωνία. Τα παιδιά είναι καλό 
να γνωρίσουν από μικρή ηλικία όλα τα επαγγέλματα και να διαμορφώ-
σουν μια ρεαλιστική εικόνα των διάφορων χώρων εργασίας και των α-
παιτήσεών τους με βιωματικό τρόπο, όπως επισκέψεις και συζητήσεις με 
επαγγελματίες. Είναι αποδεδειγμένο ότι η άγνοια για την αγορά εργασίας 
δημιουργεί στους μαθητές μεγάλο άγχος για τη μελλοντική τους επαγ-
γελματική αποκατάσταση και κρίνοντας από τα καθημερινά μας βιώματα, 
παρατηρούμε ότι πολλοί έφηβοι ακόμα και λίγο πριν τις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις ή και αφού έχουν συμπληρώσει το μηχανογραφικό τους, δεν 
είναι απόλυτα σίγουροι για το επάγγελμα που έχουν επιλέξει. 

Σεξουαλική αγωγή

Από τα πιο βασικά και αναγκαία μαθήματα στα σχολεία των αναπτυγ-
μένων χωρών. Στην εφηβική ηλικία οι ορμόνες «κάνουν τραμπολίνο», 
οι έφηβοι αναπτύσσουν σχέσεις κι αυτό είναι ένα απολύτως φυσιολο-
γικό και καθημερινό φαινόμενο. Ο οικογενειακός προγραμματισμός εί-
ναι ένα πολύ βασικό αντικείμενο, ώστε ο έφηβος να έχει ενημέρωση 
για τους τρόπους προφύλαξης, την αποφυγή ανεπιθύμητης εγκυμοσύ-
νης και την πρόληψη σεξουαλικά μεταδιδόμενων νόσων. Αρκετοί νέοι 
δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από το θέμα από τις οικογέ-
νειές τους, αρκετοί γονείς δεν έχουν το θάρρος ή τον τρόπο να ανοίξουν 
μια τέτοια συζήτηση με το παιδί τους. Εδώ πρέπει να αναλάβει τον ρόλο 
του το σχολείο, για μια υπεύθυνη ενημέρωση ώστε να δημιουργηθούν 
οι βάσεις για υγιείς σχέσεις στηριγμένες στον σεβασμό για το σώμα μας 
και τον σύντροφό μας. ■

Παρά το γεγονός ότι στην Αγγλία 
υπάρχουν κάθε είδους σχολεία 

και κολέγια, αρκετές οικογένειες 
προτιμούν να έχουν κάποιον κα-
θηγητή που διδάσκει τα παιδιά στο 
σπίτι. Εγώ έκανα την επιλογή να 
φοιτήσω σε ένα δημόσιο σχολείο. 
Στα περισσότερα σχολεία οι μαθη-
τές είναι υποχρεωμένοι να φορούν 
στολή. Τα αγόρια μαύρα ή γκρι πα-
ντελόνια, άσπρη μπλούζα και που-
λόβερ με το έμβλημα του σχολείου, 
ενώ τα κορίτσια αντίστοιχη στολή 
αλλά με φούστα αντί για παντελόνι. 
Ίσως κάποιος αναρωτηθεί «γιατί να 
φοράνε στολή στα δημόσια σχολεία;» 
Κι εγώ είχα την ίδια απορία την 
πρώτη φορά, αφού κατά τη γνώμη 
μου η στολή περιορίζει την έκφραση 
της προσωπικότητας. Αργότερα, ό-
ταν ρώτησα τους καθηγητές, μου α-
πάντησαν πως το κάνουν όχι μόνο 
για να διευκολύνουν τους γονείς 
από το να αγοράζουν διαρκώς ρούχα 
για τα παιδιά τους αλλά και για να 
απαλλάξουν τα παιδιά από το άγχος 
τι θα φορέσουν στο σχολείο και να 
αφοσιώνονται περισσότερο στα μα-
θήματά τους. Και φυσικά, όταν πάμε 
εκδρομές βρίσκουμε εύκολα ποιο 
παιδί ανήκει σε ποιο σχολείο. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της 
Αγγλίας είναι εντελώς διαφορετικό 
από της Ελλάδας. Η χρονιά χωρίζε-
ται σε έξι περιόδους: Σεπτέμβριος-
Οκτώβριος, Οκτώβριος-Δεκέμβριος, 
Ιανουάριος-Φεβρουάριος, Φε βρου ά-
ριος-Μάρτιος, Απρίλιος-Μάιος, Ιού-
νιος-Ιούλιος. 

Οι ενδιάμεσες αργίες μοιάζουν 
με τις δικές μας: Χριστούγεννα, α-
νοιξιάτικες διακοπές και καλοκαι-
ρινές διακοπές, με τη διαφορά ότι 
υπάρχουν και διακοπές μιας εβδο-
μάδας στα τέλη Οκτώβρη, μέσα 
Φεβρουαρίου και τέλη Μαΐου.

Μια τυπική σχολική ημέρα ξεκι-
νάει γύρω στις 8.45 που αρχίζουν 
να φτάνουν οι μαθητές στο σχολείο. 
Τα μαθήματα ξεκινάνε στις 9.00 
π.μ. Τα παιδιά αντί να κάνουν προ-
σευχή, συγκεντρώνονται σε μια αί-
θουσα εκδηλώσεων και ακούνε τις 
ανακοινώσεις των καθηγητών. Μετά 
από αυτό ακολουθούν τα μαθήματα, 
που κυρίως είναι μαθηματικά και 
Αγγλικά (δηλαδή λογοτεχνία). Μετά 
από 3 ώρες μαθημάτων έχει πάει 
12.00 το μεσημέρι και είναι ώρα για 
μεσημεριανό φαγητό. Αυτό το διά-
λειμμα κρατάει μία ώρα και έχεις 
την επιλογή να πάρεις κάτι από την 
καφετέρια του σχολείου ή να φας το 
φαγητό που έφερες από το σπίτι σου. 
Μετά από το μεσημεριανό διάλειμμα 

ακολουθούν άλλες τρεις ώρες μαθη-
μάτων με ένα μικρό διάλειμμα στις 
2.00 μ.μ. και το σχολείο τελειώνει 
στις 3.30 μ.μ.

Έχοντας λατρέψει τις εφηβικές 
ταινίες, και ιδιαίτερα τις αγγλι-

κές, είχα ενθουσιαστεί όταν επιτέ-
λους μου είπαν ότι θα πάω σχολείο 
στην Αγγλία. Σκεφτόμουν ότι θα είχα 
το δικό μου ντουλάπι, τη δικιά μου 
κλίκα. Όλα όσα έβλεπα στο σινεμά. 
Τελικά όμως, η πραγματικότητα δεν 
είχε καμία σχέση. Τα παιδιά στο σχο-
λείο μου ήταν υποχρεωμένα να φο-
ράνε στολές, πράγμα που το καταλά-
βαινα αλλά για να είμαι ειλικρινής, 
η ιδέα δεν με τρέλαινε. Τελικά σκέ-
φτηκα, εντάξει, θα φοράω στολή, 
θα μπορώ όμως να εκφράζομαι πε-
ρισσότερο με τα σκουλαρίκια μου, 
τα μαλλιά μου κ.λπ. Έλα όμως που 
μου ζητήθηκε να τα βγάλω κι αυτά… 
Υποτίθεται, όπως τουλάχιστον υπο-
στήριζε το σχολείο, πως οι μαθητές 
είναι ελεύθεροι να εκφράζουν τη δι-
αφορετικότητά τους, γιατί ο καθένας 
μας είναι μοναδικός. Πώς μπορείς να 
το κάνεις αυτό όμως από τη στιγμή 
που υποχρεωνόμαστε να είμαστε ου-
σιαστικά ίδιοι; Τελοσπάντων, τουλά-
χιστον είχα το ντουλαπάκι μου και 
ήταν πανέμορφο. Τη πρώτη μέρα 
και τουλάχιστον για καμιά βδομάδα 

μου ήταν πολύ δύσκολο να κάνω 
παρέες. Γενικά τα παιδιά εκεί ή τα 
νοιάζει μόνο το διάβασμά τους ή έ-
χουν μπει σε κάποια κλίκα που εί-
ναι κλειστή. Μετά από λίγο, όμως, 
άρχισα να αποκτώ φίλους, είχαμε 
κάποια μαθήματα κοινά, οπότε οι 
ώρες περνούσαν πιο γρήγορα. Είχα 
έρθει κοντά και με κάποιους καθη-
γητές αλλά δεν είναι και τόσο φιλι-
κοί όσο είναι στα ελληνικά σχολεία. 
Μια κουβέντα παραπάνω από το 
«γεια σας, τι κάνετε» μόνο. Αλλά δεν 
τους κατηγορώ, ήταν ένα σχολείο 
με περισσότερα από χίλια παιδιά. 
Λογικό είναι να τρέχουν και να μην 
έχουν χρόνο για ψιλοκουβεντούλα. 
Ένα αρκετά όμορφο πράγμα που εί-
χαν ήταν οι λέσχες που λειτουργού-
σαν μετά το σχολείο, από σκάκι μέ-
χρι δημοσιογραφία και ζωγραφική. 
Πάντα με ενθουσίαζαν αλλά ποτέ 
δεν γράφτηκα διότι δεν ήξερα κανέ-
ναν, αν και τώρα που το σκέφτομαι 
νιώθω χαζή, διότι εκεί θα μπορούσα 
να γνωρίσω νέα άτομα. Γενικά 
η σχολική καθημερινότητα στην 
Αγγλία ήταν αρκετά ωραία, ειδικά 
από την άποψη ότι πήγαινα σπίτι 
και δεν είχα να διαβάσω τίποτα και 
μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω το α-
πόγευμα. Βέβαια από ένα σημείο και 
μετά αποφάσισα να παρακολουθήσω 
το ελληνικό σχολείο που υπήρχε ε-
κεί. Στα ελληνικά σχολεία του εξω-
τερικού το πρόγραμμα είναι ίδιο με 
της Ελλάδας, όπως και η σχολική 
ύλη. Γενικά η εμπειρία μου από τα 
σχολεία της Αγγλίας μου άφησε ανά-
μεικτα συναισθήματα, όμως σίγουρα 
είναι μια εμπειρία για την οποία δεν 
μετανιώνω καθόλου. ■

Η μαθητική ζωή στην Αγγλία Μαθήματα Ζωής
που χρειαζόμαστε

Χριστίνα 
Βουγιατζή

Μαρία Μίχου - Στέλλα Λαμπροπούλου

 ΤΟ ΦΛΑΣΑΚΙ |  ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ
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Σίδνεϊ: ταξιδεύοντας στους 
Αντίποδες

8

Σύντομη ιστορία της 
Αυστραλίας

Η ιστορία της Αυστραλίας ξεκινά 
με τους ιθαγενείς κατοίκους 

της, τους Αβορίγινες, πριν από πε-
ρίπου 40.000 χρόνια. Η ανακάλυψη 
έγινε στις αρχές του 17ου αιώνα από 
τους Ολλανδούς ενώ η αποίκησή 
της από τον βρετανικής καταγω-
γής θαλασσοπόρο Τζέιμς Κουκ το 
1770. Στις 26 Ιανουαρίου 1788 ιδρύ-
εται η πόλη του Σίδνεϊ. Για πολλά 
χρόνια, η χώρα των Αντιπόδων ή 
«down under», όπως συχνά αποκα-
λείται λόγω της γεωγραφικής της 
θέσης, υπήρξε εν μέρει ποινική α-
ποικία των Άγγλων που δεχόταν κα-
τάδικους μέχρι και τα μέσα του 19ου 
αιώνα. Το 1901 η Αυστραλία διακή-
ρυξε την ανεξαρτησία της και ανα-
κηρύχτηκε κτήση της Βρετανικής 
Αυτοκρατορίας. Η συμμετοχή της 
στους δυο παγκόσμιους πολέμους 

ενδυνάμωσε το αίσθημα της εθνικής 
ταυτότητας και ενότητας με αποτέ-
λεσμα την απομάκρυνση της από 
το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά τον Β΄ 
παγκόσμιο πόλεμο, η Αυστραλιανή 
κυβέρνηση ενθάρρυνε τη μετανά-
στευση των Ευρωπαίων δίνοντας 
τους μια ευκαιρία για καλύτερη ζωή.

Σήμερα

Η Αυστραλία αποτελεί τη μεγαλύ-
τερη χώρα της Ωκεανίας και την έ-
κτη μεγαλύτερη στον πλανήτη. Τα 
τελευταία χρόνια η οικονομία της 
παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη και 
έχει αναδειχθεί ως μια εκ των ι-
σχυρότερων του κόσμου. Το Σίδνεϊ 
παραμένει μέχρι σήμερα το πιο ση-
μαντικό λιμάνι της και διατηρεί τον 
τίτλο της πολυπληθέστερης πόλης 
της. Η Αυστραλία, όπως και οι πε-
ρισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του 

δυτικού κόσμου, παρουσιάζει έντονο 
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα με ε-
πιρροές από σχεδόν κάθε μεριά του 
πλανήτη. Η παρουσία των Ελλήνων 
στη χώρα είναι σημαντική με την 
πλειονότητα τους να κατοικεί στο 
Σίδνεϊ και την Μελβούρνη. 

Το ταξίδι 

Εάν ποτέ επιχειρήσετε να επισκε-
φθείτε το Σίδνεϊ, το πιο πιθανό είναι 
να ταξιδέψετε με αεροπλάνο, κα-
θώς η απόσταση από τα περισσότερα 
μέρη της γης παραείναι μεγάλη για 
πλοίο. Η πτήση από Αθήνα διαρκεί 
συνολικά περίπου 19 ώρες, χωρίς να 
υπολογίζεται μέσα σε αυτές ο χρόνος 
που θα περάσετε στο αεροδρόμιο ό-
που θα κάνετε την πρώτη και μονα-
δική στάση, πιθανώς στην αραβική 
χερσόνησο, πριν συνεχίσετε το τα-
ξίδι σας. Εάν ταξιδεύετε από τα δυ-
τικά στα ανατολικά, κοιτώντας έξω 
από το παράθυρο του αεροπλάνου, 
θα μπορέσετε να ρίξετε μια μάτια 
στο τι σας περιμένει στο έδαφος, ξε-
κινώντας με την εξωτική φύση της 
Αυστραλίας και έπειτα, καθώς φτά-

Μάριος 
Μπαλταγιάννης

νετε προς το αεροδρόμιο, στην πόλη 
του Σίδνεϊ. Έχοντας πια προσγειω-
θεί, μπορείτε να απολαύσετε τις τυ-
πικές ανέσεις του αεροδρομίου και 
στη συνέχεια να ξεκινήσετε να συλ-
λέγετε νέες εμπειρίες.

Η πόλη 

Το Σίδνεϊ είναι μια σχετικά νέα πόλη, 
ιδιαίτερα σε σύγκριση με αυτές της 
ευρωπαϊκής ηπείρου. Οι πρώτες κα-
τοικίες υπήρξαν πολύ φτωχικές ενώ 
στην συνέχεια επικράτησαν τα ευ-
ρωπαϊκά πρότυπα, προσαρμοσμένα 
στο ζεστό κλίμα και τη συνεχή ηλιο-
φάνεια. Σήμερα στο Σίδνεϊ βρίσκεται 
ένας πολύ μεγάλος αριθμός μονοκα-
τοικιών, χτισμένων κυρίως από ξύλο 
και πλίνθους. Στο κεντρικότερο μέ-
ρος της πόλης, κάνουν αισθητή την 
παρουσία τους πολυάριθμοι ουρανο-
ξύστες, οι περισσότεροι των οποίων 
ξεκίνησαν να κατασκευάστηκαν τη 
δεκαετία του ’60. Μεγάλα πάρκα και 
γήπεδα βρίσκονται διάσπαρτα σε ο-
λόκληρη την πόλη προσφέροντας 
στους κατοίκους χώρους διασκέδα-
σης και ξεκούρασης.

Αξιοθέατα
και δραστηριότητες

Υπάρχει μια μεγάλη λίστα από πράγ-
ματα που πρέπει να κάνετε και να 
δείτε εάν επισκεφθείτε το Σίδνεϊ, ό-
μως καθώς δεν χωράνε όλα εδώ, θα 
επικεντρωθούμε στα σημαντικότερα. 

Η όπερα του Σίδνεϊ 
Ίσως αποτελεί, μαζί με την περίφημη 
γέφυρα του Σίδνεϊ, το πιο αναγνω-
ρίσιμο, σε παγκόσμιο επίπεδο, αξιο-
θέατο της Αυστραλίας κυρίως λόγω 
του αρχιτεκτονικού της σχεδίου. 
Χτίστηκε το 1972 και πολλοί την έ-
χουν παρομοιάσει με πλοίο με ανοι-
χτά πανιά τα οποία της προσδίδουν 
υποβλητικότητα. Η όπερα δέχεται 
καθημερινά πολλούς τουρίστες, οι 

οποίοι μπορούν να ξεναγηθούν στο 
εσωτερικό της και να παρακολουθή-
σουν συναυλίες.

Πύργος του Σίδνεϊ 
Βρίσκεται επίσης κοντά στο λιμάνι 
και αποτελεί σήμα κατατεθέν της πό-
λης. Ανεβαίνοντας στον εντυπωσιακό 
πύργο ύψους 305 μέτρων μπορείτε 
να απολαύσετε την πανοραμική θέα 
και να εξερευνήσετε την πόλη με τα 
κιάλια που σας προσφέρονται. 

Taronga zoo
Επιβιβαζόμενοι στο ferry έχετε τη 
δυνατότητα να ακολουθήσετε μια 
ολιγόλεπτη διαδρομή με τελικό 
προορισμό τον ζωολογικό κήπο 
Taronga zoo. Ιδρύθηκε το 1916 και 
πήρε την ονομασία του από την 
λέξη Taronga, που στη γλώσσα των 
ιθαγενών σημαίνει όμορφη θέα. 
Σήμερα ο κήπος στα 28 εκτάρια 
της έκτασης του φιλοξενεί πάνω 
από 4000 ζώα, τα οποία μπορείτε 
να παρατηρήσετε από κοντά και σε 
αρκετές περιπτώσεις ακόμα και να 
συναναστραφείτε με αυτά. Η έξοδος 
από το συγκρότημα είναι θεαμα-
τική, καθώς επιστρέφετε στην αφε-
τηρία με τελεφερίκ.

Βασιλικοί βοτανικοί κήποι 
Αφού έχετε κουραστεί από την ε-
ξερεύνηση και το περπάτημα, μπο-
ρείτε να τερματίσετε την μέρα σας 
στους βασιλικούς βοτανικούς κή-
πους, όπου μπορείτε να καθίσετε 
για πικ-νικ ή για να διαβάσετε ένα 
βιβλίο, όπως πολλοί άλλοι άνθρω-
ποι. Εάν όμως έχετε όρεξη να συ-
νεχίσετε, μπορείτε να περιηγηθείτε 
στα πολυάριθμα δρομάκια του και 
να χαζέψετε τα πανέμορφα λουλού-
δια, χωρίς τον φόβο πως θα βρεθείτε 
γρήγορα στο τέλος των κήπων, λόγω 
του τεράστιου μεγέθους τους.

Μουσεία 
Εάν σας αρέσουν τα μουσεία, μπο-
ρείτε να επισκεφθείτε το εκπλη-
κτικό μουσείο θαλάσσιας ζωής που 

θα σας αφήσει άφωνους, το μουσείο 
της Madame Tussauds, στο οποίο θα 
διασκεδάσετε ποζάροντας με τα κέ-
ρινα ομοιώματα διασημοτήτων, και 
τέλος το εθνικό ναυτικό μουσείο που 
περιλαμβάνει ενδιαφέροντα εκθέ-
ματα για την ιστορική εξέλιξη του 
στόλου της Αυστραλίας.

Φαγητό 
Κατά τη γνώμη μου μια πολύ 
σημαντική κατηγορία. Μερικά 
από τα πιο διάσημα φαγητά της 
Αυστραλίας και του Σίδνεϊ ειδικό-
τερα είναι το damper, ένα είδος ψω-
μιού με μαγειρική σόδα και βάση 
το σιτάλευρο, παραδοσιακά ψη-
μένο στα κάρβουνα, το αυστραλι-
ανό burger, γνωστό για το ασυνή-
θιστο συστατικό του, το παντζάρι, 
η σούπερ αλμυρή αλοιφή για φέτες 
ψωμιού Vegemite και τέλος τα πε-
ρίφημα λουκάνικα και κρεατόπι-
τες της Αυστραλίας, που αποτελούν 
πολύ γνωστό «βρόμικο» φαγητό 
του Σίδνεϊ. Από γλυκιές επιλογές υ-
πάρχουν ενδεικτικά το fairy bread, 
ψωμί του τοστ πασπαλισμένο με 
ζαχαρωτά, τα Tim Tams, διαχρονι-
κές σοκολάτες της Αυστραλίας, τα 
lamingtοns, κεκάκια με καρύδα και 
φυσικά η γνωστή σε όλους pavlova, 
με φράουλες και μαρέγκα. ■
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Ρώμη: η αιώνια πόλη Βρέμη μια παραμυθένια πόλη
του γερμανικού Βορρά

Μαρία Μίχου

Μυρσίνη Καπόγιαννη

Στις αρχές Φεβρουαρίου είχα την 
ευκαιρία να βρεθώ στο «ανοιχτό 

μουσείο» της Ευρώπης για τρεις μέ-
ρες και οφείλω να παραδεχτώ από 
την αρχή πως ο τίτλος αυτός ανήκει 
στη Ρώμη δικαιωματικά. «Η Ρώμη 
είναι μια πόλη βγαλμένη από παρα-
μύθι»: αυτή τη φράση άκουσα από 
πολλά άτομα πριν πάω και, όταν έ-
φτασα και έριξα μια ματιά γύρω μου 
σκέφτηκα πόσο αληθινή είναι. Δεν 
θέλω όμως να γενικολογώ, γί  αυτό 
και θα σας παρουσιάσω τα τρία πιο 
εντυπωσιακά πράγματα που συνά-
ντησα στη Ρώμη.

Η περιοχή του Τραστέβερε

Ίσως εκείνο που με έκανε να λα-
τρέψω τη συνοικία αυτή, στη δυτική 
όχθη του Τίβερη, είναι η τρομερή 
ομοιότητα με την πόλη μας, με τα 
στενά σοκάκια και τα παλιά κτίρια. 
Βρέθηκα εκεί και ένιωθα πως περ-
πατώ στο παλιό Ναύπλιο. Στο κέντρο 
της βρίσκεται μια πλατεία (Piazza 
Santa Maria) που φιλοξενεί ένα σι-
ντριβάνι και την ομώνυμη εκκλη-
σία. Πολλοί ισχυρίζονται πως είναι 
η πρώτη εκκλησία της Ρώμης. Γύρω 
από την πλατεία υπάρχουν στενά 
γεμάτα εστιατόρια και συμπαθητικά 
μπαράκια, στέκια φοιτητών και καλ-
λιτεχνών, που το βράδυ θυμίζουν τη 
δική μας οδό Σταϊκοπούλου. Θα ήταν 
μεγάλη παράλειψη να μην αναφέρω 
ότι ήταν αρκετά οικονομικά τόσο 
στα εστιατόρια όσο και στις μπυρα-
ρίες, γεγονός που μου έκανε μεγάλη 
εντύπωση. Αν θέλετε να πάρετε μια 
γεύση του Τραστέβερε, δείτε την ται-
νία του Woody Allen «Στη Ρώμη με 

αγάπη», που αναδεικνύει όλη τη μα-
γεία της περιοχής.

Κολοσσαίο

Βαδίζοντας προς το Κολοσσαίο και 
παρατηρώντας το από μακριά κα-
τάλαβα γιατί θεωρείται τόσο σπου-
δαίο αρχιτεκτονικό οικοδόμημα. 
Το μνημείο, που ως γνωστόν υ-
πήρξε αμφιθέατρο για την τέλεση 
αγώνων στα χρόνια της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, μου προκάλεσε ένα 
περίεργο συναίσθημα. Προσπάθησα 
να φανταστώ τους αγώνες, τα αι-
ματηρά θεάματα και τους θανάτους 
που διαδραματίστηκαν στον χώρο 
του μπροστά σε χιλιάδες θεατές (έ-
χει χωρητικότητα 65.000 ατόμων). 
Σήμερα μπορεί να αποτελεί ένα από 
τα γνωστότερα μνημεία του κόσμου, 
όμως αν αναλογιστεί κανείς τις βαρ-

βαρότητες που συνέβησαν εκεί, ίσως 
κάνει μια δεύτερη σκέψη. Ωστόσο 
το εντυπωσιακό του μέγεθος, οι ε-
πιβλητικές αψίδες και τα παράθυρα 
των τεσσάρων ορόφων του και το 
χαρακτηριστικό οβάλ σχήμα του σε 
κάνουν να ξεχνάς το σκοτεινό του 
παρελθόν.

Βατικανό

Από τα σημαντικότερα μουσεία του 
κόσμου και ταυτόχρονα μια μικρή 
ανεξάρτητη πόλη στην καρδιά της 
Ρώμης. Από την αρχή, μου προκάλε-
σαν περιέργεια οι ατελείωτες ουρές 
του κόσμου στην είσοδο, παρά το γε-
γονός ότι δεν ήταν εποχή μεγάλης 
επισκεψιμότητας. Σίγουρα μια μέρα 
δεν αρκεί για να δεις όλους τους θη-
σαυρούς του. Ενθουσιάστηκα με τα 
ρωμαϊκά και ελληνικά γλυπτά, τις 

τοιχογραφίες και τους πίνακες που 
διέθεταν οι συλλογές των Παπών. 
Τα έργα εκείνα που με εντυπωσία-
σαν περισσότερο ήταν το σύμπλεγμα 
του Λαοκόοντα (έργο ελλήνων γλυ-
πτών της ελληνιστικής εποχής), που 
παρουσιάζει με δραματικό τρόπο 
τον Λαοκόοντα και τους γιους του 
να στραγγαλίζονται από φίδια, και 
οι δύο περίφημες τοιχογραφίες του 
Μιχαήλ Αγγέλου, η «Δημιουργία του 
Αδάμ» και η «Δευτέρα Παρουσία». 
Και μια πρακτική συμβουλή: ο ενδυ-
ματολογικός κώδικας στο Βατικανό 
απαγορεύει τα γυμνά χέρια (ραντά-
κια) και γενικά επιβάλλει μια σεμνή 
περιβολή, λόγω του θρησκευτικού 
χαρακτήρα του χώρου. 

Οι πλατείες της Ρώμης

Το τελευταίο πράγμα που με εν-
θουσίασε στη Ρώμη είναι οι πολυ-
άριθμες πλατείες της. Στολισμένες 
με σιντριβάνια και γλυπτά, με τον 
δικό του συμβολισμό το καθένα, εί-
ναι πραγματικές οάσεις για ντό-
πιους και ταξιδιώτες. Η πλατεία del 
Popolo, με τις δίδυμες εκκλησίες της, 
η piazza Navona με το γλυπτό αρι-
στούργημα των Τεσσάρων Ποταμών 
του Μπερνίνι, η piazza di Spagna 
με τα σκαλοπάτια που οδηγούν στον 
καθεδρικό ναό, σημείο συνάντησης 
της νεολαίας της Ρώμης και φυσικά 
η Fontana di Trevi, το περίφημο σι-
ντριβάνι με τα εκατομμύρια κέρματα 
που ρίχνουν κάνοντας μια ευχή οι ε-
πισκέπτες και αδειάζουν κάθε πρωί 
τα συνεργεία του Δήμου της Ρώμης. 

Κλείνοντας, ωστόσο, δεν μπορώ να 
παραλείψω και την άλλη πλευρά 
του νομίσματος. Η ομορφιά των ει-
κόνων της Ρώμης έρχεται συχνά σε 
αντίθεση με τους άστεγους, που δυ-
στυχώς είναι αρκετοί. Είναι πραγμα-
τικά λυπηρό μια τέτοια πόλη να μην 
έχει καταφέρει να μεριμνήσει για τη 
στέγαση των λιγότερο προνομιού-
χων ανθρώπων της. ■

Πέντε αξιοθέατα που πρέπει να δείτε:
Ρολάνδος της Βρέμης: στην κεντρική πλατεία της Βρέμης (Ra-

thaus platz) βρίσκεται το άγαλμα του ιππότη Ρολάνδου. Ο Ρολάνδος έ-
γινε εθνικός ήρωας για τα κατορθώματά του στη Μάχη του Ρονσεβώ 
(Πυρηναία) το 778, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Καρλομάγνου. Ο 
Ρολάνδος εικονίζεται να κρατά σπαθί και ασπίδα ως προστάτης της πό-
λης. Το πέτρινο αυτό άγαλμα φτιάχτηκε το 1404 για να αντικαταστήσει 
το παλαιότερο ξύλινο.

Επιστημονικό κέντρο Uni ver sum: Είναι ένα διαδραστικό μουσείο 
φυσικών επιστημών που κατασκευάστηκε το 2000 και έγινε διάσημο 
για το σχήμα του, που θυμίζει στρείδι. Τα εκθέματά του χωρίζονται σε 
τρεις ενότητες: ανθρωπότητα, Γη και διάστημα.

Το άγαλμα των Μουσικών της Βρέμης: εμπνευσμένο από ένα πα-
ραμύθι των αδελφών Γκριμ παριστάνει έναν γάιδαρο, έναν σκύλο, μια 
γάτα κι έναν κόκορα, τον έναν επάνω στον άλλο. Όποιος τρίψει με τα 
δυο του χέρια τα πόδια του γαϊδάρου λένε πως αποκτά καλή τύχη. Αν 
όμως κάποιος χρησιμοποιήσει μόνο το ένα χέρι, τότε οι κάτοικοι της 
Βρέμης λένε πως «δυο γάιδαροι χαιρετιούνται»!

Καθεδρικός ναός του Αγίου Πέτρου: βρίσκεται στην πλατεία 
Markt platz και το καμπαναριό του είναι ανοιχτό για τους επισκέπτες. 
Από την κορυφή του μπορεί κανείς να θαυμάσει όλη την πόλη.

Freimarkt: είναι μια από τις πιο παλιές υπαίθριες γιορτές της 
Γερμανίας. Γιορτάζεται τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Οκτώβρη προ-
σελκύοντας επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο. Οι ντόπιοι φορούν παραδο-
σιακές φορεσιές και βγαίνουν στους δρόμους για να χορέψουν με παρα-
δοσιακή μουσική. Στις πλατείες μαζεύονται πλήθη για να διασκεδάσουν, 
να φάνε λουκάνικα και να πιουν μπίρες. Η γιορτή ξεκίνησε το 1035, ό-
ταν ο αυτοκράτορας Κόνραντ ΙΙ έδωσε πολιτικά δικαιώματα στους κατοί-
κους της πόλης, ■
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Συρία: ο χαμένος παράδεισος 
της Μέσης Ανατολής

Ρ. Ι.

Μυρσίνη Καπόγιαννη

Η Συρία έγινε γνωστή σε κάθε 
γωνιά του κόσμου εξαιτίας των 

τραγικών γεγονότων του πολέμου. 
Η χώρα περνάει δύσκολες στιγμές 
αν και πρόσφατα φαίνεται πως τα 
πράγματα είναι κάπως καλύτερα, 
χάρη στον λαό της που συνεχίζει να 
παλεύει για τη χώρα του. Βέβαια η 
εκτίμηση της κατάστασης είναι ένα 
μεγάλο θέμα. Αυτό που θα ήθελα να 
μοιραστώ, έχοντας την γνωρίσει από 
κοντά, είναι η ομορφιά της αλλά και 
το ιδιαίτερο παρελθόν της.

Η Συρία είναι κράτος της Μέσης 
Ανατολής με πρωτεύουσα τη 
Δαμασκό, που ιδρύθηκε το 1946. 
Συνορεύει βόρεια με την Τουρκία, α-
νατολικά με το Ιράκ, νότια με την 
Ιορδανία, νοτιοδυτικά με τον Λίβανο 
και το Ισραήλ ενώ βορειοδυτικά βρέ-
χεται από τη Μεσόγειο. Η περιοχή 
κατοικείται από τους προϊστορικούς 
χρόνους και φιλοξενεί σημαντικά 
φοινικικά, ελληνιστικά, ρωμαϊκά, 
βυζαντινά, αραβικά και οθωμανικά 
μνημεία: Τα φοινικικά ταφικά μνη-

μεία της Ταρτούς. Η Παλμύρα, «η 
νύμφη της ερήμου», σταθμός των κα-
ραβανιών και ένας από τους σημα-
ντικότερους αρχαιολογικούς χώρους 
του κόσμο. Η αρχαία ακρόπολη και 
το φρούριο του Χαλεπιού. Το αρχαίο 
θέατρο της Μπόσρα. Οι βυζαντινοί 
ναοί με τα μοναδικά ψηφιδωτά. Το ε-
πιβλητικό μεσαιωνικό φρούριο Κρακ, 
χτισμένο από σταυροφόρους ιππότες. 
Το χριστιανικό χωριό Μαλούλα όπου 
ομιλείται ακόμα η αραμαϊκή γλώσσα. 
Το μεγάλο τέμενος των Ομεϋαδών 
με τον εντυπωσιακό ψηφιδωτό δι-
άκοσμο στη Δαμασκό. Όλα αυτά εί-
χαν καταστήσει τη Συρία τουριστικό 
πόλο έλξης πριν τον πόλεμο. Σήμερα, 
πολλά από τα μνημεία της χώρας έ-
χουν υποστεί ανυπολόγιστες κατα-
στροφές εξαιτίας του πολέμου.

Τις πρώτες δεκαετίες της ύπαρ-
ξής του το κράτος της Συρίας υπήρξε 
ένα από τα πιο σύγχρονα κράτη της 
Μέσης Ανατολής. Οι γυναίκες ασκού-
σαν το δικαίωμα της ψήφου από το 
1953 και συμμετείχαν ενεργά στη 

δημόσια ζωή, είχαν υιοθετήσει τον 
δυτικό τρόπο ενδυμασίας, είχαν πρό-
σβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη 
γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα 
της Μέσης Ανατολής ιδρύθηκε στο 
Χαλέπι το 1971. Αξιοσημείωτη επί-
σης είναι η ειρηνική συνύπαρξη των 
θρησκευτικών κοινοτήτων στο συ-
ριακό κράτος. Για μεγάλο διάστημα 
μουσουλμάνοι, χριστιανοί, εβραίοι 
συμβίωναν ειρηνικά στον ίδιο χώρο. 

Οι σχέσεις των Ελλήνων με την 
περιοχή ανάγονται στην αρχαιό-
τητα και συνεχίστηκαν στη βυζα-
ντινή εποχή (ας θυμηθούμε προσω-
πικότητες του χριστιανισμού όπως 
ο Ιωάννης Δαμασκηνός) αλλά και 
στους νεότερους χρόνους. Μάλιστα 
μετά τη μικρασιατική καταστροφή 
πάνω από 15.000 πρόσφυγες ανα-
ζήτησαν καταφύγιο στη Συρία, ενώ 
στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου η Συρία φιλοξένησε και 
πάλι πρόσφυγες από την γερμανο-
κατεχόμενη Ελλάδα. ■

Ένα μάθημα σχεδίου
Νιζάρ Καμπανί
(Σύρος ποιητής, 1923 - 1998)

Ο γιος μου έσπρωξε
την παιδική παλέτα του μπροστά μου
και μου ‘πε να του ζωγραφίσω ένα πουλί.
Βούτηξα το πινέλο μου στο γκρι
σχεδιάζοντας ένα τετράγωνο με 

κλειδαριές και σίδερα.
Τότε με γουρλωμένα μάτια είπε:
«…Μα αυτό, Πατέρα, είναι μια φυλακή,
δεν ξέρεις ένα πουλί πώς ζωγραφίζεται;»
Και του απάντησα: συγγνώμη, γιε μου
έχω ξεχάσει τα σχήματα των πουλιών.
Ο γιος μου έσπρωξε
το μπλοκ ζωγραφικής μπροστά μου
και μου ‘πε να του ζωγραφίσω τον ανθό 

του σιταριού.
Κράτησα την πένα,
του σχεδίασα ένα όπλο.
Tότε με ύφος κοροϊδευτικό με ρώτησε:
«Μα δεν μπορείς να ξεχωρίσεις
ένα όπλο απ’ το σιτάρι;»
Και απάντησα: «Άκουσε, γιε μου,
κάποτε γνώριζα το σχήμα του σταριού
και τη μορφή του καρβελιού
κι ενός τριαντάφυλλου την όψη.
Μα τώρα ο καιρός δυσκόλεψε
τα δέντρα του δάσους προσχώρησαν 

στην πολιτοφυλακή
κι η εξουθένωση τύλιξε το τριαντάφυλλο.
Τώρα οι μέρες αρματώθηκαν
το σιτάρι οπλοφορεί
το πουλί οπλοφορεί
η κουλτούρα οπλοφορεί
η θρησκεία οπλοφορεί
και δεν μπορείς να αγοράσεις ένα 

καρβέλι ψωμί
χωρίς να βρεις ένα όπλο στην ψίχα του
και δεν μπορείς να κόψεις ένα 

τριαντάφυλλο
χωρίς να σου πεταχτούν αγκάθια στο 

πρόσωπο
και δεν μπορείς να αγοράσεις ένα βιβλίο
χωρίς να εκραγεί στα δάχτυλά σου».
(...)
Και τότε ο γιος μου
έσπρωξε όλες τις μπογιές μπροστά μου
και μου ‘πε να του ζωγραφίσω μια 

πατρίδα γι’ αυτόν.
Το πινέλο τρεμούλιασε στο χέρι μου
και εγώ βούλιαξα, κλαίγοντας.

μτφρ: Σαμσών Ρακάς

Πέντε μέρη που πρέπει να δείτε 
στην πρωτεύουσα της Ουαλίας:

Το δημαρχείο του Κάρντιφ: 
φτιάχτηκε το 1904 και βρίσκεται στο 
κέντρο της πόλης. Στον τρούλο του 
έχει το άγαλμα ενός δράκου, που εί-
ναι η μασκότ της πόλης.

Το πανεπιστήμιο του Κάρντιφ: 
χτίστηκε το 1883 και είναι από τα 
πιο αναγνωρισμένα της Βρετανίας.

Οι στοές: βρίσκονται στο κέντρο 
και είναι γνωστές για τα μαγαζιά και 
τα παραδοσιακά καφέ όπου σερβίρε-
ται αγγλικό πρωινό.

Το κάστρο του Κάρντιφ: αρχικά 
κατασκευάστηκε ως ρωμαϊκό φρού-

Κάρντιφ η πρωτεύουσα της Ουαλίας

ριο. Αποτελείται από τρία διαφορε-
τικά μνημεία: το κυρίως κάστρο, που 
φτιάχτηκε τον Μεσαίωνα, το γύρω 
κτίσμα που κατασκευάστηκε τον 
18ο αιώνα ως χώρος διαμονής αρι-
στοκρατών και το καταφύγιο του κά-
στρου, που χρησιμοποιήθηκε στον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Cardiff Bay: η ακτή του Κάρντιφ 
προσφέρει στον επισκέπτη μεγάλη 
ποικιλία δραστηριοτήτων: μπορεί να 
καθίσει σε κάποιο εστιατόριο ή κα-
φετέρια, να περπατήσει στην προ-
βλήτα, να επισκεφθεί το κέντρο τέ-
χνης που υπάρχει εκεί ή να κάνει 
βόλτα ενοικιάζοντας ποδήλατο. ■
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Άνθρωποι που έφυγαν από 
τον τόπο τους και έχτισαν μια 

νέα ζωή σ’ έναν καινούριο τόπο. 
Άνθρωποι με διαφορετικές ηλικίες, 
κίνητρα, καταγωγές και προορι-
σμούς, που όμως τους ενώνει ένα 
μεγάλο ταξίδι ζωής. 

Μας μίλησαν οι: 
• Γ.Μ. άνδρας, 43 ετών. Έφυγε 

από την Ελλάδα για την Αγγλία 
το 2003, σε ηλικία 27 ετών, για 
σπουδές.

• Α.Α., άνδρας, 71 ετών. Έφυγε από 
την Ελλάδα για την Αυστραλία 
(Σίδνεϊ) το 1970, σε ηλικία 22 ε-
τών, για εργασία.

• Κ.Π, άνδρας, 47 ετών. Έφυγε από 
την Αλβανία το 1992, σε ηλικία 
17 ετών, για να βρει εργασία στην 
Ελλάδα.

• Χ.Κ., γυναίκα, 80 ετών. Έφυγε 
από τη Γερμανία το 1966, σε ηλι-
κία 27 ετών για να εγκατασταθεί 
και να παντρευτεί στην Ελλάδα

• Κ.Ρ., γυναίκα, 77 ετών, έφυγε από 
την Ελλάδα το 1962, σε ηλικία 

19 ετών για να παντρευτεί στην 
Αμερική (Νέα Υόρκη) και να βοη-
θήσει την οικογένειά της.

Ποιος ήταν ο λόγος που έφυγες 
από την πατρίδα σου;

Γ.Μ.: Πήγα στην Αγγλία για να 
κάνω ένα master γιατί είχα πάρει υ-
ποτροφία.

Α.Α.: Από μικρός ήθελα να φύγω. 
Δεν είχα επιλογή. Ούτε στο πού θα 
πήγαινα. Απλώς έτυχε να έρθω στην 
Αυστραλία.

K.Π.: Ήμουν πλέον ο «αρχη-
γός της οικογένειας», διότι ο πα-
τέρας μου είχε πεθάνει και έπρεπε 
να φροντίζω τα αδέρφια μου οικο-
νομικά και να βοηθάω την μητέρα 
μου. Επίσης τα πολιτικά προβλήματα 
στην χώρα μου ήταν πολύ έντονα 
και δουλειά στο χωριό που ζούσα έ-
βρισκες μόνο με μέσο.

X.K.: Η γερμανική εκκλησία δι-
οργάνωνε εκδρομές, στις οποίες πή-
γαινα πάντα. Ένα καλοκαίρι ήρθα 
στην Ελλάδα και λάτρεψα τη φυ-

σική της ομορφιά και τον πολιτισμό 
της. Επίσης, στο ίδιο ταξίδι γνώρισα 
τον σύζυγό μου, Α,Κ.

Κ.Ρ.: Όταν ο αδελφός μου δεν πέ-
ρασε στο Πανεπιστήμιο και τα ό-
νειρα του πατέρα μου να τον δει 
γιατρό διαλύθηκαν, η μόνη λογική 
λύση γι’ αυτόν ήταν να με στεί-
λει στην Αμερική. Ήθελε να υπάρ-
χουν θεμέλια για να μπορέσει να 
έλθει και ο αδελφός μου για σπου-
δές. Αμέσως μόλις ενηλικιώθηκα, 
κανόνισε τον γάμο μου με τον Η.Κ., 
Έλληνα που είχε εγκατασταθεί πριν 
μερικά χρόνια στην Αμερική.

Πως ένιωθες το πρώτο διάστημα 
στη νέα χώρα;

Γ.Μ.: Πολύ καλά, ήμουν ενθουσι-
ασμένος.

Α.Α.: Χάλια. Μέσα στους 6 πρώ-
τους μήνες γύρισα στην Ελλάδα. 
Έπειτα, όμως, το έβαλα απόφαση 
πως κάπου έπρεπε να σταθεροποι-
ηθώ και γύρισα στην Αυστραλία.

K.Π.: Κυρίως ένιωθα φόβο διότι 
δεν είχα άδεια διαμονής και αν με 
έβρισκε η αστυνομία θα με γύρναγε 
πίσω. 

Χ.Κ.: Πριν εγκατασταθώ στην 
Ελλάδα βαφτίστηκα ορθόδοξη και 
έμαθα τη γλώσσα. Έτσι όταν ήρθα 
δεν αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες 
προσαρμογής.

Κ.Ρ.: Ένιωθα πολύ άσχημα, ήταν 
η πρώτη φορά που ήμουν τόσο 
μακριά από την οικογένειά μου. 

Φοβόμουν και δεν ένιωθα α-
σφάλεια, δεν είχαν κανέναν 

φίλο ή συγγενή και ο σύ-
ζυγός μου ακόμα, μου 
ήταν άγνωστος.

Τι σου έκανε περισσότερο εντύ-
πωση θετική ή αρνητική στη νέα 
χώρα;

Γ.Μ.: Θετική μου έκανε το εκπαι-
δευτικό σύστημα στο πανεπιστήμιο, 
είχες επιλογές σε αντίθεση με την 
Ελλάδα και υπήρχε φυσικά πολυ-
πολιτισμικότητα ενώ οι καθηγητές 
ήταν πολύ «προσβάσιμοι», χωρίς 
τόσο μεγάλη διαφορά στην ιεραρ-
χία.

A.A.: Αρνητικό θυμάμαι όταν κοί-
ταξα έξω από το αεροπλάνο και είδα 
τα σπίτια που μου φαίνονταν παλιά 
και φθηνής κατασκευής. Βέβαια, θυ-
μάμαι θετικό την εργασία και το μι-
σθό σε σχέση με την Ελλάδα.

K.Π.: Στη χώρα μου μόλις είχε 
αλλάξει η κυβέρνηση από κομουνι-
σμό σε δημοκρατία. Έτσι το πρώτο 
πράγμα που μου έκανε εντύπωση 
ήταν η ελευθερία που είχαν οι πολί-
τες και ο τρόπος ζωής που ήταν πιο 
σύγχρονος. 

Χ.Κ.: Αυτό που μου άρεσε ήταν ο 
φυσικός πλούτος της χώρας και κυ-
ρίως το καλό κλίμα, που δεν είχαμε 
στη Γερμανία.

Κ.Ρ.: Θυμάμαι έντονα εκείνον 
τον Οκτώβρη που έφτασα στη Νέα 
Υόρκη. Αυτό που μου έκανε εντύ-
πωση ήταν τα κτίσματα: η πόλη ή-
ταν γεμάτη ουρανοξύστες και δίπλα 
έχτιζαν μια τεράστια γέφυρα μέσα 
στη θάλασσα!

Τι δυσκολίες αντιμετώπισες;
Γ.Μ.: Η γλώσσα ήταν η κύρια δυ-

σκολία και η ύλη ήταν εντατική με 
επιστημονικό λόγο στα αγγλικά άρα 
με δυσκόλεψε και εκεί.

Α.Α.: Οι δυσκολίες ήταν πολλές 
αλλά κυρίως η γλώσσα που δεν ή-
ξερα.

Κ.Π.: Οικονομικές κυρίως διότι 
στην αρχή δεν είχα έρθει για να ε-
γκατασταθώ μόνιμα στην Ελλάδα. 
Έτσι κάθε δυο -τρεις μήνες θα έ-
πρεπε να κάνω το ίδιο ταξίδι με τα 
πόδια διασχίζοντας τα βουνά χωρίς 
να με πιάσουν οι αστυνόμοι.

Χ.Κ.: Ίσως η μεγαλύτερη δυσκολία 
ήταν να μάθω να συμβαδίζω με την 
ελληνική νοοτροπία. Επίσης μου έ-
λειψαν ανέσεις που απολαμβάναμε 
στη Γερμανία, οι οποίες δεν υπήρ-
χαν ακόμα στην Ελλάδα, π.χ. τηλεό-
ραση, τηλέφωνο κ.λπ.

Κ.Ρ.: Το μεγαλύτερο εμπόδιο για 
μένα ήταν η γλώσσα. Με δυσκό-
λεψε αρκετά και αυτό έκανε ακόμα 
και τα πιο απλά πράγματα άθλο. Για 
παράδειγμα, όταν έβγαινα από το 
σπίτι για να ψωνίσω η επικοινωνία 
με τους πωλητές ήταν σχεδόν αδύ-
νατη. Μια άλλη δυσκολία που αντι-
μετώπιζα καθημερινά ήταν η μονα-
ξιά. Ο σύζυγός μου δούλευε από τις 
4 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα 
σε εστιατόριο, γεγονός που σήμαινε 
πως περνούσα σχεδόν ολόκληρη 

την ημέρα μου μόνη φροντίζοντας 
το σπίτι.

Τι σε βοήθησε να τις ξεπεράσεις;
Γ.Μ: Ανέπτυξα τη γνώση μου 

στην αγγλική γλώσσα μένοντας 
στην Αγγλία για μεγάλο χρονικό 
διάστημα και εν τω μεταξύ με βοή-
θησε ότι πολλοί μιλούσαν χειρότερα 
από εμένα.

A.A.: Με την καθημερινότητα έ-
μαθα όσα έμαθα αλλά δε με πολυεν-
διέφερε. Όταν μου λέγαν να πάω να 
μάθω αγγλικά, τους έλεγα να πάνε 
να μάθουν ελληνικά.

Κ.Π.: Η σκέψη ότι δεν ήμουν σε 
ένα ξένο μέρος μόνος αλλά με φί-
λους από την χώρα μου. Έτσι ένιωθα 
λίγη ασφάλεια.

X.K.: Οι γονείς μου και οι φίλοι 
μου από τη Γερμανία, με τους οποί-
ους επικοινωνούσα συχνά. Με βο-
ήθησαν όμως και οι νέοι φίλοι που 
γνώρισα τα πρώτα χρόνια που ήρθα 
στην Ελλάδα.

Κ.Ρ.: Ο σύζυγός μου ήταν που 
με βοήθησε. Μου έμαθε τα λίγα 
Αγγλικά που ξέρω και πάντα προ-
σπαθούσε να κάνει τις μέρες μου 
πιο ευχάριστες. Το απόγευμα μετά 
τη δουλειά πηγαίναμε βόλτα στα 
πάρκα, μου γνώρισε φίλους και φί-
λες για να μου κρατούν συντροφιά 
και γενικά με βοήθησε να ενταχτώ 
στην κοινωνία.

Ταξίδια ζωής επιμέλεια:
Ζέφη Αναστασοπούλου, Ηδύλη Δάρα, 
Μάριος Μπαλταγιάννης, Κλέα Πασά, 

Μυρσίνη Καπόγιαννη
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Πώς ήταν οι άνθρωποι απέναντι 
σου;

Γ.Μ.: Είναι πολύ γενική η ερώ-
τηση. Εάν ρωτούσες έναν οικονο-
μικό μετανάστη θα έπαιρνες άλλη 
απάντηση αλλά εγώ ήμουν ενταγ-
μένος σε ένα σύστημα, μέσα στο πα-
νεπιστήμιο. Δεν παρατήρησα κάτι α-
ξιοσημείωτο.

Α.Α: Οι άνθρωποι ήταν και είναι 
φιλικοί κατά κύριο λόγο. Εάν τους 
πεις πως χρειάζεσαι κάτι θα σε βοη-
θήσουν είτε είναι σε γραφείο είτε ο-
πουδήποτε.

Κ.Π.: Οι περισσότεροι με αντιμε-
τώπιζαν εχθρικά αλλά υπήρχαν και 
άνθρωποι που μου φερόντουσαν 
σαν να είμαι Έλληνας.

Χ.Κ.: Ήταν κυρίως φιλικοί. 
Συνήθως όσοι με γνώριζαν με ρω-
τούσαν για τη Γερμανία, για το πώς 
ζούσα εκεί, τα έθιμα, την κουλτούρα.

Κ.Ρ.: Ευτυχώς οι άνθρωποι ήταν 
αρκετά φιλόξενοι με τους Έλληνες 
και γενικότερα με τους μετανάστες. 
Έτσι κι αλλιώς τότε όλη η βιομηχανία 
και η παραγωγή της Αμερικής βασι-
ζόταν σ’ αυτούς. Όμως υπήρχαν και 
κάποιοι που μας εκμεταλλεύονταν. 
Αυτοί συνήθως ήταν οι εργοδότες 
που μας έβαζαν να δουλεύουμε κου-
ραστικές δουλειές, που απέρριπταν οι 
ντόπιοι, για πολλές ώρες.

Τι έρχεται στο μυαλό σου όταν α-
κούς τη λέξη ξένος; 

Γ.Μ.: Ποιος είναι ξένος; Όλοι ξέ-
νοι είμαστε. Για να είσαι ξένος, πρέ-

πει να είσαι ξένος σε σχέση με κάτι 
άλλο. Και σε ένα χωριό να πας στη 
χώρα σου, ξένος θα είσαι. Και στο 
Λονδίνο που μένω, ποιος είναι ντό-
πιος ποιος είναι ξένος;

Α.Α.: Μετά από 48 χρόνια, και 
στην Ελλάδα να έρθω, ξένο θα με 
λένε. Εδώ τουλάχιστον, παρόλο που 
υπήρχε ο ρατσισμός στην αρχή, 
τώρα πια μας σέβονται. Ίσως κατά-
λαβαν πως εμείς χτίσαμε τη χώρα. 

Κ.Π.: Κυρίως κάτι διαφορετικό, 
νέο.

Χ.Κ.: Σκέφτομαι κάποιον που φεύ-
γει από μια χώρα για διάφορους λό-
γους και πάει σε μια άλλη για να ζή-
σει τη ζωή του σε αυτήν.

Κ.Ρ.: Θυμάμαι τον εαυτό μου, όταν 
ήμουν νέα: μια ξένη στην ξενιτιά.

Τι σημαίνει για εσένα η λέξη τα-
ξίδι;

Γ.Μ.: Τι σημαίνει; Πηγαίνεις από 
το σημείο Α στο σημασία Β και τα-
ξιδεύεις. Όλα είναι ένα ταξίδι για 
εμένα. Το ταξίδι ξεκινάει από το 
μυαλό σου και συνεχίζει όσο ανα-
πτύσσεσαι.

Α.Α.: Για μένα το ταξίδι έχει γίνει 
ρουτίνα. Έχω έρθει στην Ελλάδα και 
έχω γυρίσει τόσες φορές που δεν το 
σκέφτομαι. Η ερώτηση αυτή είναι 
για όσους έχουν έρθει εδώ 50 χρό-
νια και δεν έχουν ταξιδέψει ακόμα 
πίσω και το λένε με νοσταλγία.

Κ.Π.: Εμπειρίες. 
Χ.Κ.: Πολλές ευχάριστες προκλή-

σεις.
Κ.Ρ.: Το ταξίδι είναι για μένα μια 

διφορούμενη έννοια. Από τη μια 
μου θυμίζει το πρώτο μου ταξίδι, που 
ήμουν γεμάτη φόβο και άγχος, ενώ 
από την άλλη μου θυμίζει τα επό-
μενα ταξίδια μου, που ήταν ευχάρι-
στα και γεμάτα όμορφες αναμνήσεις. 

Μια φράση που σε αντιπροσω-
πεύει;

Γ.Μ.: Το μυαλό είναι σαν αλεξί-
πτωτο, δουλεύει καλύτερα όταν εί-
ναι ανοιχτό.

Α.Α.: Δεν μπορώ να βρω τη σω-

στή φράση για να σου απαντήσω 
στην ερώτηση. Είναι πολλές.

Κ.Π.: Βρες ευκαιρίες να κάνεις τον 
εαυτό σου χαρούμενο.

Χ.Κ.: Να τολμάς πάντα να κάνεις 
αυτό που σου λέει το ένστικτό σου.

Κ.Ρ.: Όσο μακριά και να πας, η ευ-
τυχία είναι στο σπίτι σου μαζί με την 
οικογένειά σου.

Μια διαφορετική ιστορία είναι 
αυτή της Α.Β., που υπήρξε δύο 

φορές μετανάστρια. Οι γονείς της 
μετανάστευσαν πριν τη γέννησή 
της στην Αυστραλία, όπου πέρασε 
τα μαθητικά της χρόνια, όμως επέ-
στρεψε στην Ελλάδα πριν 30 χρόνια 
κι έκτοτε εργάζεται στον τουριστικό 
τομέα.

Ποιος ήταν ο λόγος που μετανά-
στευσαν οι γονείς σου;

Η καταγωγή της μητέρας μου ή-
ταν απ’ την Αυστραλία. Όταν οι γο-
νείς μου αποφάσισαν να παντρευ-
τούν, διαπίστωσαν πως η κατάσταση 
στην Ελλάδα δεν ήταν ευνοϊκή για 
να αναθρέψουν παιδί κι έτσι ο πα-
τέρας μου έκανε την αρχή μετα-
ναστεύοντας σε μια άγνωστη γι’ 
αυτόν χώρα με σκοπό να βρει δου-
λειά! Αφού είχε χτίσει τη βάση για 
μια καλύτερη ζωή, ακολούθησε και 
η μητέρα μου. Και οι δύο γονείς 
μου βρήκαν αμέσως εργασία σ’ ένα 
εργοστάσιο παραγωγής ρούχων. 
Δούλευαν 8 ώρες τη ημέρα και εί-
χαν έναν αξιοπρεπή μισθό, αρκετό 
για να καλύπτει τις ανάγκες του σπι-
τιού καθώς και τις δικές μου ως βρέ-
φους. Είχαν μια άνετη ζωή.

Πώς ήταν η καθημερινότητά σας 
ως μαθήτρια;

Το σχολείο εκεί ξεκινάει τον 
Φεβρουάριο και τελειώνει τον 
Δεκέμβριο με τις χριστουγεννιάτικες 
διακοπές, που είναι ταυτόχρονα και 
καλοκαιρινές. Σαν παιδί, με θυμάμαι 
απ’ το νηπιαγωγείο να φοράω στολή, 
πράγμα που δεν μου ήταν ξένο, α-

φού έτσι έμαθα από την αρχή. Κάθε 
μέρα τελειώναμε νωρίς το σχολείο 
έχοντας κάνει όλα μας τα μαθήματα 
και τις εργασίες εκεί. Τα απογεύματα 
πηγαίναμε σε πάρκα ή στην παραλία 
με τα παιδιά της γειτονιάς. Αυτό που 
λέμε εδώ εξωσχολικές δραστηριό-
τητες, εκεί ήταν ενδοσχολικές, αφού 
το σχολείο παρείχε αίθουσα μουσι-
κής, γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου 
και μπέιζμπολ και κολυμβητήριο. 
Ήμασταν ελεύθερα παιδιά. Η γειτο-
νιά μας ήταν πολύ ασφαλής. Ζούσαμε 
στην ελληνική παροικία και πάνω-
κάτω όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους. 

Πώς αποφασίσατε την επιστροφή 
στην Ελλάδα;

Σαν έφηβη ένιωθα πως δεν μου 
ταίριαζε ο αυστραλιανός τρόπος 
ζωής. Ήθελα να γνωρίσω την πατρίδα 
μου κι έτσι στην ηλικία των 16 χρό-
νων αποφασίσαμε να γυρίσουμε στην 
Ελλάδα, έχοντας πλέον την οικονο-
μική άνεση για μια ζωή εδώ. Οπότε 
η εφηβεία μου ήταν μια μεγάλη πε-
ρίοδος προσαρμογής στην καινούρια 
μου ζωή. Όμως η αλλαγή αυτή ήταν 
ομαλή κι ευχάριστη. Ήμουν μαζί και 
με τους δυο γονείς μου και εξάλλου 
ήταν μια από κοινού απόφαση. Ήξερα 
την ελληνική γλώσσα αλλά για τη δι-
ευκόλυνσή μου δεν συνέχισα τη φοί-
τησή μου σε ελληνικό σχολείο αλλά 
έκανα εντατικά μαθήματα κατ’ οίκον. 
Τελείωσα μαζί με την γενιά μου, στα 
18, και ύστερα ξεκίνησα τις σπουδές 
μου. Είχα ήδη πάρει την απόφασή 
μου, πως θα μείνω εδώ, χτίζοντας τη 
ζωή μου ως Ελληνίδα. 

Τι αποκομίσατε από αυτή την ε-
μπειρία; 

Ήταν μια εμπειρία ζωής. Αυτό 
που συνειδητοποίησα είναι ότι ό-
που και να πας, είσαι αυτό που θέ-
λεις εσύ να είσαι. Εγώ ήθελα να εί-
μαι Ελληνίδα και το κατάφερα. Τα 
χρωστάω όλα στους γονείς μου και 
ακόμα και σήμερα είμαι ευγνώμων 
για όλες τις προσπάθειες που έκα-
ναν για μένα. ■

Ο Ιμμάνουελ Καντ ήταν γερμανός φιλόσοφος και επιστημολόγος που 
γεννήθηκε το 1724 στην Πρωσία. Θεωρείται ένας από τους σημα-

ντικότερους φιλοσόφους όλων των εποχών και ο μεγαλύτερος των νε-
ότερων χρόνων. Την περίοδο που ο Καντ δούλευε την κατηγορική προ-
σταγή και τα δυσδιάκριτα όρια της ηθικής του 18ου αιώνα, σίγουρα δεν 
είχε σκεφτεί το αντίκτυπο που θα μπορούσε αυτή να έχει στους εφή-
βους του σήμερα. Ας μην προτρέχουμε, όμως, πριν εξηγήσουμε για τι 
πράγμα μιλάμε όταν αναφερόμαστε στην «κατηγορική προσταγή».

Ο Καντ, λοιπόν, υποστήριξε την καθολικότητα του ηθικού νόμου με 
κύριο στόχο να διατυπώσει μια φιλοσοφική αρχή κατάλληλη για να ε-
πιβληθεί μια τάξη στην κοινωνία.

Η κατηγορική προσταγή: «Πράττε έτσι ώστε η ρυθμιστική αρχή της 
βούλησής σου να μπορεί συγχρόνως να καταστεί καθολικός νόμος.»

Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει τη συμπεριφορά 
που θέλει να έχει. Όμως, πριν κάνει ο καθένας μας την επιλογή του, θα 
πρέπει να σκεφτεί αν ο ίδιος και κάθε άλλος συνάνθρωπός του, κάτω 
από τις ίδιες συνθήκες, θα ήταν ικανός να τηρήσει αυτή την αρχή. Και 
εάν η αρχή που υιοθετεί για τον εαυτό του θα ήθελε να αποτελεί καθο-
λικό νόμο βάσει του οποίου θα ενεργούσαν και όλοι οι άλλοι άνθρωποι. 
Διαφορετικά, και πάλι μέσω της ελεύθερης βούλησής του, πρέπει να 
επιλέξει κάποια άλλη αρχή που να θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργήσει 
για όλους.

Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να επιλέξει με ελεύθερη βούληση 
να αντιγράψει στις εξετάσεις, όμως θα πρέπει να συλλογιστεί ότι μια 
τέτοια συμπεριφορά παραβιάζει τους κανόνες της μάθησης και της α-
ξιοκρατίας. Επομένως, ναι μεν θα εξυπηρετούσε προσωρινά τον εαυτό 
του, αλλά μεταγενέστερα, εάν και όλοι οι άλλοι ακολουθούσαν την ίδια 
τακτική αυτό θα είχε καταστροφικές επιπτώσεις στο μορφωτικό του ε-
πίπεδο και κατ’ επέκταση στο μορφωτικό επίπεδο όλης της κοινωνίας 
και θα ακύρωνε την αξιοκρατία. Ας σκεφτούμε, για παράδειγμα, εάν θα 
θέλαμε γιατρούς που θα έπαιρναν το πτυχίο τους αντιγράφοντας και 
χωρίς να διαθέτουν αναγκαίες γνώσεις. Γι’ αυτό ο παραπάνω μαθητής 
θα πρέπει με ελεύθερη βούληση αλλά και με οδηγό τη λογική του να 
σκεφτεί κάποιον πιο αποτελεσματικό και ωφέλιμο τρόπο να επιτύχει 
τον στόχο του. 

Η κατηγορική προσταγή δεν είναι καθόλου ξένη για τους εφήβους 
και τον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα. Οι έφηβοι, έχοντας αναπτύξει 
τη λογική τους ικανότητα, έχουν πλέον τη δυνατότητα να παίρνουν α-
ποφάσεις αναλογιζόμενοι το αντίκτυπο που αυτές έχουν τόσο για τους 
ίδιους όσο και για την κοινωνία. Η κριτική των εφήβων για την υπο-
κρισία της κοινωνίας των ενηλίκων και το ασυμβίβαστο πνεύμα τους, 
τους φέρνουν κοντά στην απαίτηση για έναν γενικό ηθικό νόμο, δη-
λαδή στην ουσία της κατηγορικής προσταγής. ■

Καντ λόγω ηλικίας;

Βασίλης Καρδαμπίκης
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τουργικός αναλφαβητισμός και ι-
διαίτερα η λεξιπενία αποτελούν 
γλωσσικά προβλήματα τα οποία πε-
ριορίζουν την έκφραση του ανθρώ-
που και τον οδηγούν στην απλοϊκή 
και λιγότερο συνθέτη σκέψη. Χωρίς 
τα αναγκαία εργαλεία για να ασκεί 
την κριτική του ικανότητα, γίνεται 
αντικείμενο προς χειραγώγηση ενώ 
δυσκολεύεται η επικοινωνία με τους 
γύρω του.

Εδώ ταιριάζει να αναφερθεί, ε-
πίσης, πως, όπως και στο μυθιστο-
ρηματικό έργο του Orwell η προ-
παγάνδα και η παραπληροφόρηση 
βασιλεύουν, το ίδιο γίνεται μέχρι ε-
νός σημείου και σήμερα, με πολιτι-
κούς ηγέτες να παραπληροφορούν 
καθημερινά τον λαό και το διαδίκτυο 
να προσφέρει νέες ευκαιρίες για ευ-
κολότερη παραπληροφόρηση. Στη 
δυστοπία του Orwell τα περισσότερα 
άτομα της εργατική τάξης, οι προ-
λετάριοι, δεν ενδιαφέρονταν για τα 
πολιτικά συμβάντα και ήταν ικανο-
ποιημένοι όσο είχαν να φάνε, όπως 
σήμερα, όπου ένα μεγάλο μέρος του 
παγκόσμιου πληθυσμού επιλέγει να 
μην ενημερώνεται για την πολιτική. 
Έτσι, χωρίς την κριτική των πολιτών, 
διευκολύνεται το έργο των πολιτι-
κών παραγόντων που αποσκοπούν 
στην εξυπηρέτηση των προσωπικών 
τους συμφερόντων. Τέλος, στον κό-
σμο του 1984 η ελπίδα διατηρείται 
χάρη στη δράση μιας ολιγάριθμης 
μυστικής ομάδας, της αδελφότητας, 
που εναντιώνεται στις αυθαιρεσίες 
της κυβέρνησης, όπως κάνουν σή-
μερα και οι ακτιβιστές, των οποίων 
οι οι δράσεις έχουν γίνει πολύ πιο έ-
ντονες από την δεκαετία του ’40 και 
του ’50. ■

Αν και ο George Orwell δεν ζει 
σήμερα ανάμεσα μας, κατάφερε, 

πριν από περίπου 70 χρόνια, να προ-
βλέψει έναν αριθμό από γεγονότα 
και χαρακτηριστικά της σημερινής 
κοινωνίας μας μέσα από το μυθιστο-
ρηματικό έργο του «1984». Στο βιβλίο 
του Orwell «1984», περιγράφεται 
μια φανταστική δυστοπία, στην ο-
ποία ο άνθρωπος έχει απογυμνωθεί 
από κάθε ελευθερία και καθοδηγεί-
ται από τα ψέματα και τον φόβο. Το 
έργο γράφτηκε για να στηλιτεύσει 
την πολιτική της εποχής που εκδό-
θηκε, όμως παραμένει διαχρονικό, 
γεγονός το οποίο θα έπρεπε να μας 
προβληματίζει, καθώς αυτό σημαίνει 
πως η κοινωνία μας κατευθύνθηκε, 
τελικά, προς τη δυστοπία αυτή.

Ποιες, όμως, είναι οι ομοιότη-
τες της σημερινής κοινωνίας με το 
δημιούργημα του Orwell; Στο μυ-
θιστόρημα «1984», οι πολίτες υφί-
στανται καθημερινά τη συνεχή πα-
ρακολούθηση του αόρατου Μεγάλου 
Αδελφού (Big Brother). Εντός κάθε 
οικίας βρίσκεται ένα telescreen που 
λειτουργεί ως μια κανονική τηλεό-
ραση με την διαφορά πως αυτός που 
παρακολουθεί το πρόγραμμα της τη-
λεόρασης, ταυτόχρονα παρακολου-
θείται και είναι δύσκολο να ξεφύγει 
από την επίβλεψη. Ακόμα και εκτός 
της οικίας, υπάρχουν πολυάριθμες 
κάμερες, ώστε να επιβάλλεται η 
τάξη και οτιδήποτε πρεσβεύει η αυ-
ταρχική κυβέρνηση. Σήμερα, μπο-
ρεί οι τηλεοράσεις μας να μην λει-
τουργούν με αυτόν τον τρόπο, όμως 
οι υπολογιστές και τα κινητά μας 
είναι πλούσιες πηγές ευαίσθητων 
προσωπικών πληροφοριών και οι 
περιπτώσεις απόσπασης πληροφο-

ριών τέτοιου είδους από hackers εί-
ναι πολλαπλές. Ακόμα πιο σωστά, ο 
Orwell προέβλεψε την κρατική πα-
ρακολούθηση στον εξωτερικό χώρο, 
καθώς σήμερα οι μεγάλες πόλεις 
είναι γεμάτες κάμερες, που πολλές 
φορές τοποθετούνται από το ίδιο το 
κράτος καταπατώντας το δικαίωμα 
της ελεύθερης βούλησης και δίνο-
ντας τη δυνατότητα να παραβιάζεται 
το ιδιωτικό απόρρητο.

Στο 1984, το κράτος φαίνεται να 
βρίσκεται συνεχώς σε πόλεμο χωρίς 
να γίνεται ποτέ φανερό το πού ακρι-
βώς γίνεται και εναντίον ποίου, ώ-
στε μέσω της απειλής να κρατά τους 
πολίτες σε καταστολή. Αντίστοιχα, 
τα τελευταία χρόνια, έχουν υπάρ-
ξει πολλών ειδών παραδείγματα τέ-
τοιων πολέμων, κυρίως στη μέση 
Ανατολή, με τις ΗΠΑ να παίρνουν τη 
θέση της χώρας του πρωταγωνιστή 
(Ιράν, Ιράκ, Συρία κ.α.).

Επιπλέον, η αυταρχική κυβέρ-
νηση στον κόσμο του 1984 δημι-
ούργησε μια νέα γλώσσα με σκοπό 
να περιορίσει τις λέξεις με αρνητική 
σημασία και να απλοποιήσει όσο το 
δυνατόν περισσότερο τη γλώσσα. 
Σκοπός ήταν η διευκόλυνση της χει-
ραγώγησης του πολίτη, ο οποίος δε 
θα χρησιμοποιούσε πια την κριτική 
του ικανότητα, η σκέψη του θα γινό-
ταν λιγότερο πολύπλοκη και χωρίς 
τις αρνητικές λέξεις δε θα είχε την 
ικανότητα δημιουργίας ανατρεπτι-
κών ιδεών και άρα η κυβέρνηση θα 
ήταν «ασφαλής» από επαναστατικά 
κινήματα. Μπορεί, αυτού του είδους 
η γλώσσα να μην έχει επιβληθεί από 
το κράτος και ούτε να φέρει τα ίδια 
χαρακτηριστικά σήμερα. Παρόλα 
αυτά, στην σύγχρονη εποχή, ο λει-

Είναι στ’ αλήθεια οι αναρχικοί, 
άνθρωποι που ασκούν βία και 

καταστρέφουν τα πάντα; Είναι α-
ναρχικοί αυτοί οι άνθρωποι που δεν 
νοιάζονται για τις περιουσίες των 
άλλων και το μόνο που θέλουν είναι 
να βρεθούν στα Εξάρχεια για να πε-
τάξουν μολότοφ και να βρίσουν τους 
αστυνομικούς; 

Παρόλο που η λέξη «αναρχία» 
στην καθημερινή μας ομιλία έχει 
ταυτιστεί με το πολιτικό και κοινω-
νικό χάος, ο αναρχισμός στην πραγ-
ματικότητα είναι ένα ιδεολογικό και 
πολιτικό σύστημα με μεγάλη ιστο-
ρία, που δεν ταυτίζεται με τη βία. 
Υποστηρίζει τη μη κυριαρχία αν-
θρώπου σε άνθρωπο, τη μη επιβολή 
της βούλησης ενός ή περισσότερων 
στους υπόλοιπους ανθρώπους με 
βίαια μέσα. Οι αναρχικοί υποστηρί-
ζουν την ελευθερία και το αυτεξού-
σιο. Η άρνησή τους προς κάθε εξου-
σία έχει ως αφετηρία την αγάπη για 
τον συνάνθρωπο και την αποστροφή 
προς την καταπίεση. Επομένως οι 
πραγματικοί αναρχικοί όχι μόνο 
δεν χρησιμοποιούν βία αλλά, αντι-
θέτως, απεχθάνονται κάθε μορφή 
βίας. Ασπάζονται τα ανθρωπιστικά 
ιδεώδη, ξέρουν τα όριά τους, ανα-
γνωρίζουν ότι τα δικαιώματά τους 
τελειώνουν εκεί που οι πράξεις τους 

ενοχλούν τον συνάνθρωπό τους, δεν 
είναι χούλιγκανς, πιστεύουν στην 
αυτοδιάθεση και την αλληλεγγύη. 

Βασικές θέσεις της θεωρίας του 
αναρχισμού: 1) Κατάργηση της ατο-
μικής ιδιοκτησίας στη γη, τις πρώ-
τες ύλες και τα μέσα παραγωγής 
2) Κατάργηση της κυβέρνησης και 
κάθε εξουσίας που επιβάλλει νόμους 
3) Οργάνωση της κοινωνικής ζωής 
με βάση τις ελεύθερες ενώσεις και 
ομοσπονδίες των παραγωγών και 
καταναλωτών 4) Εξασφάλιση των 
μέσων επιβίωσης, ανάπτυξης και 
ευημερίας για τα παιδιά και όλους 
όσους αδυνατούν να τα εξασφαλί-
σουν μόνοι τους 5) Αντίθεση στις 
θρησκείες και στα ψεύδη που έχουν 
σκοπό την υποταγή του ανθρώπου, 
ακόμη κι αν καλύπτονται με τον 
μανδύα της επιστήμης 6) Αντίθεση 
στον εθνικισμό, κατάργηση των συ-
νόρων, συναδέλφωση των λαών 7) 
Αναδόμηση της οικογένειας με τέ-
τοιο τρόπο ώστε να απορρέει από 
την πρακτική του έρωτα, ελεύθερου 
από κάθε νομικό δεσμό, από κάθε 
οικονομική και φυσική καταπίεση, 
από κάθε θρησκευτική προκατά-
ληψη. 

Σε έναν ιδεατό αναρχικό κόσμο, οι 
άνθρωποι θα είναι ουσιαστικά ίσοι, 
θα κυριαρχεί η αλληλοβοήθεια και 

η αλληλεγγύη. Θα κατέχουν την αν-
θρωπιστική παιδεία αποδεχόμενοι 
κάθε ανθρώπινη επιθυμία ως ηθική. 
Στόχος είναι μια ήρεμη, ειρηνική 
ζωή και όχι η κατάκτηση όλο και πε-
ρισσότερου πλούτου. Στον τομέα της 
εργασίας ζητούν ίσες ώρες εργασίας 
και ίση αμοιβή για όλους, με καλύ-
τερες συνθήκες. Ο αναρχισμός είναι 
ένα άπιαστο όραμα, μια ουτοπία, ό-
που κυριαρχεί ο ανθρωπισμός και η 
δικαιοσύνη.

Η μαύρη σημαία, σύμβολο του α-
ναρχισμού, είναι το φοβερό σύμβολο 
της πείνας, της εξαθλίωσης και του 
θανάτου. Σύμφωνα με τους αναρ-
χικούς, οι άνθρωποι σήμερα δου-
λεύουν για να επιβιώνουν, να κα-
ταναλώνουν και να πεθάνουν, σαν 
εξαρτήματα μιας απάνθρωπης μη-
χανής. Καταπιέζονται από τη μα-
ζοποίηση, την τεχνολογία και τη 
θεοποίηση του χρήματος. Οι γνή-
σιοι αναρχικοί ενημερώνονται, εί-
ναι ενεργοί πολίτες, διαβάζουν θε-
ωρητικούς -Κροπότκιν, Μπακούνιν, 
Προυντόν- και πιστεύουν στην αρχή 
«προτού βρεις αυτό που θα αντικα-
ταστήσει μια κοινωνία κάνοντάς την 
καλύτερη, μην την καταστρέψεις: υ-
πάρχει κίνδυνος να φέρεις μια εξου-
σία χειρότερη από αυτή που ήδη υ-
πάρχει». ■

To «1984» σήμερα Η αναρχική ουτοπία
 

Μάριος 
Μπαλταγιάννης Κλέα Πασά
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Μαθαίνουμε από τις γιαγιάδες μας ότι όσο πιο παχύ 
είναι ένα παιδί τόσο πιο υγιές είναι, πως όσο πε-

ρισσότερα λιπαρά τρώει τόσο το καλύτερο, ότι το ψάρι 
δεν είναι κρέας κι ακόμα ξεχνάμε πως εμείς οι ίδιοι 
ανήκουμε στο ζωικό βασίλειο. 

Το θέμα της κρεοφαγίας και της χορτοφαγίας εί-
ναι ένα θέμα που απασχολεί αρκετό κόσμο πλέον 
και αρκετοί είναι οι άνθρωποι που στρέφονται στη 

χορτοφαγία είτε για λόγους υγείας είτε από ηθική 
και πολιτική επιλογή. Μάλιστα το περιοδικό 

Economist ανακήρυξε το 2019 έτος χορ-
τοφαγίας λόγω της τεράστιας αύξη-
σης του αριθμού των χορτοφάγων 
διεθνώς. Το άρθρο αυτό έχει σκοπό 

του να παρουσιάσει μερικά από τα δε-
δομένα στα οποία στηρίζεται η επιλογή 
της χορτοφαγίας.

Ξέρετε λοιπόν ότι:
• Τα ζώα των οποίων καταναλώ-

νουμε το κρέας και ειδικά τα γου-
ρούνια έχουν υψηλή νοημοσύνη 

και μπορούν να συμπεριφέρονται το 
ίδιο τρυφερά και παιχνιδιάρικα με τα 

κατοικίδια;
• Οι ξηρές τροφές των ζώων συχνά 

περιέχουν υπολείμματα νεκρών ζώων, α-
κόμα και από σκύλους και γάτες;
• Μια γαλοπούλα σε εγκαταστάσεις μαζι-

κής παραγωγής τρέφεται με τη βία με χωνί για 
να «φουσκώσει» και να αποφέρει μεγαλύτερο 
κέρδος;

• Κόβουν τα άκρα από τα πουλερικά (νύχια, 
ράμφος, φτερούγες), τα γεμίζουν με διάφορα 

χημικά (ορμόνες, αντιβιοτικά κ.λπ.) με σύ-
ριγγες και τα περιορίζουν ακίνητα σε 

κλουβιά που δεν είναι μεγαλύτερα από 
ένα φύλλο χαρτί Α4; 

• Όσο πιο «άρρωστο» είναι ένα ζώο 
και χαμηλότερη η ποιότητα της ζωής 

του τόσο πιο κερδοφόρο είναι;
• Στα εργοστάσια παραγωγής λειτουργούν 

κλίβανοι για να καίνε τα πουλιά που πεθαί-
νουν καθημερινά από ασφυξία λόγω των συν-

θηκών εκτροφής τους;

• Το 70% της αγροτικής γης του πλανήτη χρησιμο-
ποιείται για τις ανάγκες της εκτροφής ζώων. Για να πα-
ραχθεί 1 κιλό σιταριού απαιτούνται 1.000-2.000 λίτρα 
νερού, ενώ για την παραγωγή ενός κιλού βοδινού, χρει-
άζονται 13.000 έως και 100.000 λίτρα νερού;

Ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει αυτά τα στοιχεία 
ή δεν θέλει να τα σκέφτεται, κλείνει τα μάτια του 

θεωρώντας σημαντικότερο να εξασφαλίσει φθηνή πρω-
τεΐνη στο πιάτο του. Όμως κανείς δεν πρέπει να αγνοεί 
ότι στις μέρες μας η παραγωγή κρέατος αποτελεί μια πα-
ντοδύναμη βιομηχανία που αποσκοπεί στη μεγιστοποί-
ηση του κέρδους και δεν έχει καμία σχέση με τις παρα-
δοσιακές μεθόδους εκτροφής.

Ιατρικές έρευνες έχουν παρατηρήσει πως η παχυσαρ-
κία, ο παιδικός διαβήτης, φλεγμονώδεις και αυτοάνοσες 
ασθένειες, αλλεργίες, η πρόωρη εφηβεία στα κορίτσια 
και το άσθμα συνδέονται με την κακής ποιότητας δια-
τροφή των παιδιών. 

Σε χώρες όπου η κατανάλωση κρέατος είναι υψηλή, 
όπως οι ΗΠΑ, εντοπίζονται περισσότερες καρδιοπάθειες, 
καρκίνοι και εγκεφαλικά.

Όταν ένας άνθρωπος γεννιέται με παραμορφώσεις 
κανείς δεν προσπαθεί να διαιωνίσει την παραμόρφωση, 
όταν όμως οι γενετικές μεταλλάξεις παράγουν ένα που-
λερικό τρεις φορές μεγαλύτερο από το φυσιολογικό, η 
βιομηχανία προσπαθεί να αναπαράγει την ανωμαλία 
στις επόμενες γενιές με κριτήριο το κέρδος.

Τα κοτόπουλα που τρώμε στα fast food σφάζονται 39 
μέρες μετά τη γέννησή τους, δηλαδή σε βρεφική ηλικία. 
Ωστόσο έχουν φτάσει τον μέγιστο όγκο της ανάπτυξής 
τους με τεχνητές μεθόδους. Τα χημικά και οι τοξίνες που 
περιέχει το κρέας τους περνούν στον δικό μας οργανι-
σμό.

Η χορτοφαγική διατροφή, όταν είναι καλά σχεδια-
σμένη, είναι κατάλληλη για όλους, σε κάθε φάση 

της ζωής του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένης και της 
εγκυμοσύνης, του θηλασμού, της βρεφικής και παιδικής 
ηλικίας και της εφηβείας, ενώ είναι επίσης κατάλληλη 
για αθλητές. Παραδόξως, οι χορτοφάγοι παρατηρείται 
ότι έχουν υψηλότερα επίπεδα πρωτεΐνης από τους κρε-
ατοφάγους. Το στερεότυπο ότι μόνο το κρέας αποτελεί 
πηγή πρωτεΐνης καταρρίπτεται.

Στη σημερινή εποχή δεν μπορώ να φανταστώ κά-
ποιον, εκτός από αυτούς που κερδίζουν από αυτό τον 
τομέα, που να υποστηρίζει τις πρακτικές της βιομηχα-
νίας παραγωγής κρέατος. Μπορούμε να δεχτούμε την 
κρεοφαγία αλλά με μέτρο. Η κατανάλωση κρέατος σε 
καθημερινή βάση και σε κάθε μορφή (σουβλάκια, ζα-

Είχα πάντα την υποψία πως επρόκειτο για μια επί-
πλαστη, βολική ευτυχία, μια ματαιόδοξη προσπά-

θεια απόκτησης κοινωνικής αναγνώρισης. Οι ανηλεείς 
απόπειρες κατάκτησης του έρωτα τους χαρίζουν μια α-
νυπέρβλητη δόξα, τους ανυψώνουν ξαφνικά σε ανθρώ-
πους συναισθηματικά αυτάρκεις, επιδέξιους, σοβαρούς 
και υπεύθυνους απέναντι στο ποθητό έτερο ήμισυ. Το 
«μοιραίο» κι αδιαπραγμάτευτο σμίξιμο, τα αβυσσαλαία 
και αμετάκλητα αισθήματά τους καταφέρνουν να συνε-
πάρουν εμάς, τους θεατές τους, σε ανέλπιστες φαντασι-
ώσεις. 

Μα τι μακαριότητα! Μας πείσατε… 
Δραματικοί, θεατρικοί, εραστές ενός αποπνιχτικά γε-

λοίου «αισθησιασμού». Ώσπου να μεταβούν στην επό-
μενη πράξη και να κλείσει η αυλαία: Προσέξτε μήπως 
και περάσει κάποιος από μπροστά σας και φανείτε κακό-
θυμοι και δύστροποι. Πιαστείτε χέρι με χέρι «επειδή είναι 
καλόγουστο», μην αφήνετε στη μέση το τελετουργικό 
της φαντασιοπληξίας. «Γιατί δεν χαμογελούσε δίπλα της 
στη φωτογραφία;» «Πάει καιρός από τότε που του αφιέ-
ρωσε δημόσια κάποιο στιχάκι». 

Μια παθολογική φύση μας οδηγεί να συγχέουμε α-
πατηλές καταστάσεις με την αντικειμενική πραγματικό-
τητα.

Ναι, επειδή ποτέ δεν μάθαμε να αγαπάμε. Οι ζωές 
των φοβικών ανθρώπων επενδύουν σε θολές επιθυ-
μίες. Άνθρωποι με τον συνεχή φόβο της εγκατάλειψης 
από τους άλλους. Ή άνθρωποι που έχουν μάθει να αντι-
λαμβάνονται τον εαυτό τους ως προνομιακές οντότητες 
και αδυνατούν να διαχειριστούν τον αποχωρισμό και τη 
μοναξιά. Γιατί η μοναξιά γι’ αυτούς δεν μπορεί να νοη-
θεί ως μια στροφή προς τον εαυτό, ως ατομική ελευθε-
ρία και μορφή αυτονομίας, ως ευκαιρία εσωτερικού επα-
ναπροσδιορισμού, αλλά μόνο ως ένας τόπος όπου τους 
«τρώει» ο φόβος. Ο φόβος μιας κατωτερότητας. Ο φό-
βος εκείνου που βασίζεται στους άλλους για να ξεπερά-

σει την αγωνία της απόρριψης και της εγκατάλειψης σε 
κάθε είδους σχέση. 

Τέτοιοι άνθρωποι κάνουν όχι μόνο τη δική τους αλλά 
και τη δική μου ζωή ζοφερή. Η πολλή οικειότητα τους 
κάνει θρασείς και κτητικούς, η απομάκρυνση από αυ-
τούς τους κάνει εκδικητικούς. Πού πήγαν οι όρκοι, η συ-
ντροφικότητα, η μοναδικότητα της αλληλεπίδρασης, το 
ενδιαφέρον για τον άλλο, η καθεαυτή αγάπη; 

Πολλές φορές σε μια σχέση χρειαζόμαστε τον χρόνο 
μας για να οργανώσουμε τη ζωή μας, να ηρεμήσουμε 
ή να βρούμε την εσωτερική του ισορροπία. Όμως επι-
στρέφοντας αποδεικνύεται πως οι ανασφάλειες νίκη-
σαν την εκτίμηση που πιστεύαμε πως είχαμε. Οι φοβικοί 
άνθρωποι αποδεικνύονται ανελέητοι και ανεπαρκείς, 
δεν υπάρχει αυτόβουλη αγάπη ή συμπάθεια αλλά μόνο 
η κενότητα των ανεπαρκειών τους, που τους κάνει χει-
ριστικούς και χρησιμοθήρες. Σε αυτή την περίπτωση, 
η μόνη αγάπη που χρειάζεται να προστατέψουμε είναι 
η αγάπη για τον εαυτό μας και η αξιοπρέπειά μας, που 
πρέπει να διαφυλάξουμε αποχωρώντας από τη σχέση. 

Θνησιγενείς ενθουσιασμοί, σχέσεις που έχουν κλεί-
σει τον κύκλο τους πριν καν αρχίσουν, ατομικότητες 
που δεν έχουν φροντίσει να εκλεπτυνθούν ώστε να α-
νοίξουν προς τον άλλον. Συμπλεγματικές, σεξιστικές, 
ανέραστες αντιλήψεις που υπηρετούν μόνο τη ναρκισ-
σιστική επιβεβαίωση του «εγώ» ως αντικειμένου του 
πόθου. Η σεξουαλικότητα σε αυτονομημένη και κα-
ταναλωτική μορφή σκοτώνει τον έρωτα, αγριεύει την 
ψυχή και ταλαιπωρεί το σώμα. 

Κι όλα αυτά τα αγκάθια, λόγω των κομπλεξισμών. 
Η αγάπη όμως δεν είναι σκατζόχοιρος. Ο μόνος πόνος 
που αξίζει έρχεται από την πάλη με τον εαυτό μας, μέ-
χρι την εξυγίανσή του. Όσοι δεν είναι ακόμα ικανοί να 
ανταποκριθούν στο πλησίασμα του έρωτα με την μεγα-
λοψυχία που του αρμόζει, τουλάχιστον ας μην παιζογε-
λούν μαζί του. ■

Διατροφικές επιλογές:
ένα σύγχρονο δίλημμα

Τοξικοί έρωτεςΣτέλλα 
Λαμπροπούλου

Ηλιάνα
Καρούτζου

μπόν, λουκάνικα) είναι καταστροφική όχι μόνο για τα 
ζωντανά που διαβιώνουν σε τέτοιες συνθήκες αλλά και 
για την ίδια μας την υγεία και την ισορροπία του περι-
βάλλοντος. ■

Πηγή: Foer, J.-S., Τρώγοντας ζώα, Αθήνα, 2010, εκδόσεις Μελάνι
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Όλες οι θρησκείες των ανθρώ-
πων έχουν άμεση σχέση με 

την πίστη. Πίστη στην ύπαρξη μιας 
ανώτερης από εμάς δύναμης, η ο-
ποία δημιούργησε τους ανθρώπους 
αλλά και τα πάντα γύρω μας. Αυτή 
η ανώτερη δύναμη ονομάζεται θε-
ότητα. Υπάρχουν θρησκείες όπως ο 
χριστιανισμός, ο ιουδαϊσμός και το ι-
σλάμ που πιστεύουν σε μια ανώτερη 
θεϊκή οντότητα, είναι δηλαδή μονο-
θεϊστικές. Ανάλογα με την θρησκεία 
αλλάζει η ονομασία του θεού, οι ι-
στορίες που τον περιβάλλουν και τα 
χαρακτηριστικά της λατρείας αυτών 
που την ασπάζονται. 

Μια άλλη κατηγορία θρησκειών 
είναι οι παγανιστικές θρησκείες, οι 
οποίες επικεντρώνονται στην εναρ-
μόνιση με τη φύση. 

Υπάρχουν πέντε κύριες μορφές 
παγανισμού: 
• ο ανιμισμός, σύμφωνα με τον ο-

ποίο ό,τι μας περιβάλλει έχει 
ψυχή, 

• ο πολυθεϊσμός, ο οποίος πιστεύει 
στην ύπαρξη πολλών θεών και 
στην προσωποποίηση των φυσι-
κών δυνάμεων 

• ο πανθεϊσμός, που πιστεύει ότι 
ο κόσμος ταυτίζεται με τον θεό 
και συναποτελούν μία μοναδική 
πραγματικότητα

• ο σαμανισμός, που αντιπροσω-

πεύει μια προσπάθεια ένωσης 
του ανθρώπου με το υπερφυσικό 
μέσα από ένα εκστατικό ταξίδι 
ψυχής και πνεύματος 

• και ο νεοπαγανισμός, μια σειρά 
από νεότερα θρησκευτικά κινή-
ματα που δοξάζουν τη φύση α-
ναβιώνοντας πρακτικές αρχαίων 
παγανιστικών θρησκειών.
Βέβαια, υπάρχουν επίσης και οι 

άθεοι, οι άνθρωποι, δηλαδή, που δεν 
πιστεύουν στην ύπαρξη θεού ενώ 
μια διαφορετική κατηγορία είναι οι 
αγνωστικιστές, οι οποίοι δέχονται 
την πιθανότητα ύπαρξης μιας ανώ-
τερης δύναμης αλλά θεωρούν πως η 
απόδειξή της είναι αδύνατη. 

Τέλος, υπάρχουν οι λεγόμενες 
«σκοτεινές θρησκείες», οι οποίες πι-
στεύουν στον ατομικισμό και προ-
σωπική ελευθερία χωρίς όρια.

Ανεξάρτητα από αυτές τις διακρί-
σεις, οι θεοί και οι θρησκείες λειτουρ-
γούν ως σύμβολα, βάσει των οποίων 
διαμορφώνονται πρότυπα και τρό-
ποι ζωής. Για παράδειγμα, στον χρι-
στιανισμό, που ακολουθείται από την 

πλειονότητα των Ελλήνων, ο θεός 
συμβολίζει την αγάπη προς τα άλλα 
όντα και τον σεβασμό προς αυτά. 

Γενικά, επειδή η πίστη σε μια 
θρησκεία αντιπροσωπεύει το σύνολο 
των πιστεύω του ανθρώπου για το 
πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος αλλά 
και για τους κανόνες σύμφωνα με 
τους οποίους πρέπει να ζει κανείς, 
καλό θα ήταν όλοι να αναζητούν 
πληροφορίες για τη θρησκεία στην 
οποία εντάσσονται, αν θέλουν να ε-
νταχθούν φυσικά σε κάποια και να 
είναι σωστά ενημερωμένοι. 

Κάτι που ξεχνάμε συχνά είναι ότι 
το θέμα της θρησκευτικής πίστης έ-
χει να κάνει με τις πεποιθήσεις του 
καθενός, δηλαδή είναι ένα θέμα 
για το οποίο ο καθένας έχει σχη-
ματίσει προσωπική άποψη. Στην 
πράξη, λόγω της μαζοποίησης, δεν 
δεχόμαστε εύκολα τις απόψεις που 
δεν συμφωνούν με την προσωπική 
μας γνώμη, κάτι το οποίο ορισμέ-
νοι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται για 
να προκαλέσουν ακόμα και πολέ-
μους με πρόσχημα τις θρησκείες. 
Δυστυχώς, οι μάζες πάντα θα είναι 
όπλο στα χέρια εκείνων που επιθυ-
μούν να εξουσιάζουν ποντάροντας 
στην ανυπαρξία κριτικής σκέψης 
και συνεργασίας, με αποτέλεσμα οι 
θρησκείες αντί να μας ενώνουν συ-
χνά να μας διχάζουν. ■

Με αφορμή το γεγονός του ότι ο μύθος των πρωτόπλαστων ευρύτατα 
γνωστός, θεώρησα ενδιαφέρον να διηγηθούμε μια διαφορετική του εκ-

δοχή την οποία ελάχιστοι την γνωρίζουν. 
Πρόκειται για τον μύθο της Λίλιθ, που εμφανίζεται στη Γένεση. Σύμφωνα 

με την εκδοχή αυτή, η Εύα ήταν η δεύτερη γυναίκα που δημιούργησε ο Θεός 
και όχι η πρώτη. Σε αντίθεση με την Εύα, που πλάστηκε από το πλευρό του 
Αδάμ, η Λίλιθ δημιουργήθηκε ταυτόχρονα με τον Αδάμ. Ωστόσο μεταξύ τους 
υπήρχαν κάποια προβλήματα. Η Λίλιθ αρνιόταν να συνευρεθεί με τον Αδάμ 
για αναπαραγωγικούς σκοπούς. Επιπλέον ο Αδάμ δεν ήταν ευχαριστημένος 
με τη συμπεριφορά της, διότι η Λίλιθ αρνιόταν να υποταχτεί, ήταν υπερβο-
λικά δυνατή και ανεξάρτητη. Τελικά η Λίλιθ έφυγε από τον κήπο της Εδέμ 
και κατέληξε στην αγκαλιά του διαβόλου.

Όμως ο Αδάμ νοσταλγούσε τη συντροφιά της και την ήθελε πίσω. Έτσι ο 
θεός, που δεν άντεχε να τον βλέπει λυπημένο, αποφάσισε να στείλει τρεις 
αγγέλους για να τη βρουν και να την φέρουν πίσω. Πράγματι, την βρήκαν 
κάπου στην Ερυθρά Θάλασσα και της ανακοίνωσαν ότι ο Θεός και ο Αδάμ τη 
συγχωρούν και θέλουν να επιστρέψει, εκείνη όμως, έχοντας μεταλλαχθεί σε 
δαιμόνισα και αρχόντισσα του σκότους, τους έδιωξε με σκαιό τρόπο και αυ-
τοί την καταράστηκαν να γεννά δαίμονες και τα παιδιά της να βρίσκουν τον 
θάνατο. Αφού λοιπόν η Λίλιθ δεν δέχτηκε να επιστρέψει, ο Θεός κοίμισε τον 
Αδάμ και δημιούργησε από το πλευρό του μια δεύτερη γυναίκα, πιο υποτα-
κτική από την πρώτη. Αυτή την ονόμασε Εύα και ο Αδάμ έζησε μαζί της στον 
παράδεισο μέχρι τη μέρα που έφαγε τον απαγορευμένο καρπό. Σύμφωνα ό-
μως με τον μύθο της Λίλιθ, την Εύα δεν την παρότρυνε ο Εωσφόρος αλλά η 
ίδια η Λίλιθ με τη μορφή φιδιού. 

Το όνομα της Λίλιθ συναντιέται για πρώτη φορά στη θρησκεία των αρ-
χαίων Σουμερίων, ως θηλυκός δαίμονας και θεά του σκότους. Ήταν γνωστή 
στους πολιτισμούς των Ελλήνων, των Αιγυπτίων, των Εβραίων αλλά και των 
Ρωμαίων και έφθασε μέχρι τις χώρες του Βορρά, όπου και αντιπροσώπευε το 
Χάος και την ανεξέλεγκτη γυναικεία σεξουαλικότητα ενώ ο μύθος της σχε-
τίζεται επίσης με τις πρώιμες ιστορίες για τα βαμπίρ. Η Λίλιθ απέκτησε τον 
τίτλο της Παιδοκτόνου, που επιτίθεται σε βρέφη, έγκυες γυναίκες που κυο-
φορούν αρσενικά παιδιά και σε νεαρά αγόρια που πνίγει στον ύπνο τους. 

Ελκυστική, μοχθηρή και επικίνδυνη, η σκοτεινή μορφή της προσέλκυσε 
το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών. Μετατράπηκε σε δημοφιλές μοτίβο στην 
τέχνη και την Λογοτεχνία κατά την διάρκεια της Αναγέννησης και ο Μιχαήλ 
Άγγελος την απεικόνισε ως μισή Γυναίκα και μισή Ερπετό, γύρω από το Ιερό 
Δέντρο της Γνώσης. Στη σύγχρονη εποχή ο μύθος της Λίλιθ ερμηνεύτηκε 
από τη φεμινιστική σκοπιά ως δημιούργημα της ανδροκρατικής κοινωνίας, 
ως μια παραβολική προειδοποίηση για το τo πόσο επικίνδυνες ήταν οι γυ-
ναίκες που αποζητούσαν περισσότερα δικαιώματα και δύναμη αλλά και ποια 
θα ήταν η φρικτή τιμωρία τους. ■

Η σημασία των θρησκειών Λίλιθ:
ένας σκοτεινός μύθος

Όλγα 
Σταυριανοπούλου

Όλγα Σταυριανοπούλου
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Η εποχή στην οποία ζούμε μας επηρεάζει αναπόφευ-
κτα. Η τεχνολογία και ειδικά τα social media μας 

προβάλλουν έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής με πρό-
τυπα νέους, πλούσιους επιχειρηματίες που έχουν ό,τι 
θέλουν και ζουν ανέμελα τις διακοπές τους σε ξενοδο-
χεία πολυτελείας. Η μαζοποίηση και κυρίως η θεοποί-
ηση του χρήματος μας έχουν κάνει να φοβόμαστε την 
απόρριψη, με αποτέλεσμα να κάνουμε πράγματα τα 
οποία ικανοποιούν τους άλλους και όχι εμάς. Τα παι-
διά της ηλικίας μας βγαίνουν τα σαββατόβραδα για να 
πιουν και να καπνίσουν, να ξεφύγουν από την καθημε-
ρινότητα όπως λένε. 

Αλλά είναι άραγε αυτό ο τρόπος διασκέδασης 
για όλους μας; Νιώθουμε στ’ αλήθεια ο εαυτός μας; 

Just be yourself

Είναι αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε ευτυχισμέ-
νοι; Όχι, δεν νιώθουμε. Δεν είμαστε ο εαυτός μας. 
Προσποιούμαστε καθημερινά πως είμαστε κάποιοι άλ-
λοι θεωρώντας πως αυτό που είμαστε πραγματικά εί-
ναι κατώτερο από τα πρότυπα που μας έχουν μάθει να 
θαυμάζουμε. Ακούμε όλοι την ίδια μουσική, ντυνόμα-
στε στο ίδιο στυλ, όχι επειδή μας εκφράζει και μας α-
ρέσει αλλά επειδή φοβόμαστε να είμαστε διαφορετι-
κοί. Διότι το διαφορετικό κατακρίνεται στις μέρες μας. 
Φοβόμαστε και γι’ αυτό μιμούμαστε τους άλλους, θεω-
ρώντας τους ανώτερους. Όμως, ποιος ορίζει το σωστό;

Έτσι διαφορετικοί όπως είμαστε στο πρόσωπο, στο 
χρώμα των μαλλιών, στον σωματότυπο, έτσι είμαστε 

και σαν χαρακτήρες και στο είδος μουσικής που 
αγαπάμε και σε ό,τι μας εκφράζει και μας 

κάνει να νιώθουμε ο εαυτός μας.
Δεν μπορείς να ζήσεις μια διαφορετική 

ζωή, τη ζωή κάποιου άλλου, αλλά μπο-
ρείς να μάθεις να ζεις γνωρίζοντας τον 
εαυτό σου. Εκτιμώντας τα ελαττώματα 

και τα χαρίσματά σου. Μην συγκρίνεσαι 
με τους άλλους και με το τι κάνουν. Δεν 

χρειάζεται να είσαι αρεστός και αποδεκτός 
απ’ όλους για να βρεις το ταίρι και την παρέα 
σου. Πίστεψέ με, το διαφορετικό είναι μονα-
δικό κι ωραίο.

Γι’ αυτό σταμάτα να ζεις δυο ζωές, μία ό-
που δεν μπορείς να είσαι ποτέ αυθόρμητος 
και γεμάτος αυτοπεποίθηση και μία άλλη 
όπου νιώθεις συνέχεια μόνος. Ψάξε να 
βρεις τα πράγματα και τους ανθρώπους που 

σε συγκινούν, αυτά κι αυτούς για τα οποία 
θα έκανες τα πάντα και αφοσιώσου εκεί.

Είσαι αυτός που είσαι λόγω των μοναδικών γε-
γονότων που διαμόρφωσαν τη δική σου μοναδική ζωή, 

λόγω των ανθρώπων που σε επηρέασαν θετικά κι αρνη-
τικά, λόγω των ονείρων που θες να διεκδικήσεις. Όταν 
πραγματικά βρεις τα ενδιαφέροντά σου και αποδεχτείς 
τον εαυτό σου, τότε θα νιώσεις πραγματικά ευτυχισμέ-
νος και η ζωή σου θα αποχτήσει νόημα. 

Και μην ξεχνάς να χαμογελάς και να ελπίζεις στον ε-
αυτό σου. ■

Κλέα Πασά

Το Straight Edge είναι ένα κίνημα 
που ξεκίνησε από τη hardcore 

punk σκηνή της Ουάσιγκτον στα 
τέλη της δεκαετίας του ’70. Όλα 
άρχισαν από κάποιες συναυλίες 
hardcore punk της εποχής, όπου 
δεν επιτρεπόταν η είσοδος ατόμων 
νεαρότερων των 21 ετών, διότι στα 
show αυτά καταναλωνόταν αλκοόλ. 
Υπήρχαν όμως και τα λεγόμενα «all 
ages show» όπου μπορούσε να μπει 
ο καθένας, αν ήσουν όμως ανήλικος 
σου ζωγράφιζαν ένα Χ στα χέρια για 
να σε αποτρέψουν από το να πάρεις 
αλκοόλ. Αργότερα το σήμα αυτό έ-
γινε σύμβολο των Straight Edge 
Kids για να δηλώσουν τη θέλησή 
τους να απέχουν από το αλκοόλ και 
τα ναρκωτικά.

- Ποιες είναι οι βασικές αρχές του 
Straight Edge;

- H αποχή από τα ναρκωτικά, το 
αλκοόλ, το κάπνισμα κ.λπ. Δεν πρό-
κειται για αυστηρούς κανόνες με 
την έννοια της τιμωρίας αλλά πε-
ρισσότερο για αρχές και αξίες που έ-
χουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής 
που επιλέγει κάποιος, την αυτοπει-
θαρχία τη διαύγεια του νου και την 
υγιεινή ζωή. Το Straight Edge είναι 
στάση ζωής.
- Είναι το Straight Edge κάποιο εί-
δος μόδας; 

- To Straight Edge δεν έχει να κά-

νει με μόδες, lifestyle, δήθεν εναλ-
λακτικές κουλτούρες. Στην Ελλάδα 
υπάρχουν ελάχιστες ομάδες και 
μόνο στην Αθήνα.
- Ποιο είναι το βασικό μήνυμα;

- Το Straight Edge σε βοηθάει να 
ανήκεις στην hardcore σκηνή κρα-
τώντας μόνο τα θετικά της. H ιδέα 
είναι να πηγαίνεις κόντρα στον κλα-
σικό ροκ τρόπο ζωής. Ποτό, ναρκω-
τικά και άλλες συνήθειες που επιβα-
ρύνουν τον οργανισμό και οδηγούν 
στον θάνατο, πράγματα που δυστυ-
χώς τα είχαμε θεοποιήσει. 
- Έχει κάποια αρνητικά αυτή η ε-
πιλογή;

- Προσωπικά το Straight Edge 
με έχει βοηθήσει παραπάνω απ’ 
όσο περίμενα. Έχω διάθεση να βγω 
έξω και να κάνω πράγματα, να πη-
γαίνω γυμναστήριο, να προσπαθώ 
γενικά να δώσω ένα καλό παρά-
δειγμα γιατί και μόνο επειδή συμμε-
τέχω στη hardcore σκηνή και φορώ 
σκουλαρίκια και ντύνομαι εναλλα-
κτικά υπάρχει το στίγμα ότι «αυτή 
είναι περίεργη» ή «με τέτοια εμφά-
νιση σίγουρα πίνει και καπνίζει και 
έχει κακές παρέες». Το καλύτερο εί-
ναι ότι πλέον οι γονείς μου με εμπι-
στεύονται παραπάνω και θέλουν να 
μάθουν για το Straight Edge και εν-
θουσιάζονται.
- Ποια ήταν η αντίδραση των φί-
λων και της οικογένειάς σου όταν 

τους είπες ότι έχεις υιοθετήσει το 
Straight Edge;

- Να πω την αλήθεια τους φάνηκε 
περίεργο, γιατί οι περισσότεροι από 
την παρέα μου πίνουν και καπνί-
ζουν. Και το Straight Edge δεν είναι 
απλά πως μια μέρα ξυπνάς και λες 
«θα το δοκιμάσω έναν μήνα και μετά 
βλέπουμε» ή «τον έναν μήνα θα εί-
μαι και τον άλλο μήνα θα πιω». Είναι 
μια υπόσχεση. Όσο για τους γονείς 
μου, παραξενεύτηκαν στην αρχή, 
αλλά όταν τους εξήγησα ηρέμησαν 
κι από τότε με στηρίζουν.
Και κάτι τελευταίο για το Straight 
Edge;

Γενικά, κατά τη γνώμη μου, μια 
τέτοια στάση δεν είναι για όλους. Το 
ποτό και το κάπνισμα θεωρείται σε 
ακραίο βαθμό φυσιολογικό, ακόμα 
και από τις πιο μικρές ηλικίες και 
μάλιστα υπάρχει η αντίληψη ότι για 
να περάσεις καλά πρέπει να πιεις 
και να κάνεις καταχρήσεις. Εγώ ό-
μως λέω ότι αν απλά δεν νιώθεις έ-
τοιμος ή δεν σου αρέσει το αλκοόλ 
μην πιεις. Βλέπω πολλούς εφήβους 
που το κάνουν ενώ δεν τους αρέ-
σει, μόνο και μόνο για να μη χάσουν 
παρέες. Πραγματικά υπάρχουν κα-
λύτερα πράγματα που μπορείς να 
κάνεις. Αν όμως όντως θέλεις να δο-
κιμάσεις, κάνε το με μέτρο και πάρα 
πολλή προσοχή. ■

Straight Edge:
ένα διαφορετικό κίνημα

Χριστίνα 
Βουγιατζή
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Το βρετανικό μουσικό συγκρό-
τημα Arctic Monkeys με έδρα το 

Σεφιλντ έχει καταφέρει να αποσπά-
σει όχι μόνο πολυάριθμα βραβεία και 
υποψηφιότητες, αλλά και την αγάπη 
φαν από όλο τον κόσμο.

Το συγκρότημα ασχολείται κυ-
ρίως με τη ροκ μουσική (εναλλα-
κτική, indie και post punk) και ι-
δρύθηκε το 2002 από τους Γκλιν 
Τζοόυνς, Άντι Νίκολσον, Τζέιμι 
Κουκ και Ματ Χελντερς, με τους 
δυο πρώτους να αντικαθίστανται 
στη συνέχεια από τους Αλεξ Τέρνερ 
και Νικ Ο’ Μάλεϊ. Λέγεται ότι πήρε 
το όνομα του από την ομώνυμη 
μπάντα του θείου του Χέλντερς, που 
έδρασε τη δεκαετία του ’70, ενώ εί-
ναι επίσης γνωστό με το όνομα 
Death Ramps. Πρόκειται για ένα 
από τα πρώτα συγκροτήματα που 
ξεκίνησαν την καριέρα τους στο δι-
αδίκτυο, προσφέροντας στους χρή-

στες την επιλογή να «κατεβάσουν» 
τα τραγούδια τους. 

Μόλις μερικά χρόνια μετά την ί-
δρυσή του, το συγκρότημα είχε γίνει 
ήδη διάσημο στη Μεγάλη Βρετανία 
και είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέ-
ρον μεγάλων μουσικών εταιριών. 
Ενώ αρχικά είχε δηλώσει πως δεν 
θα υπέγραφε με καμία εταιρία για 
να προστατέψει τη δημιουργικότητά 
του, τον Ιούνιο του 2005 υπέκυψε 
στην πρόταση της Domino Records. 

Το 2006, κυκλοφόρησε ο πρώ-
τος τους δίσκος με τίτλο Whatever 
People Say I Am, That’s What I’m 
Not, που έσπασε ρεκόρ πωλήσεων 
στο Ηνωμένο Βασίλειο με την πώ-
ληση 363.735 αντιτύπων σε μόλις 
μια εβδομάδα μετά την κυκλοφορία 
του. Ακολούθησε, μέχρι το 2013, η 
κυκλοφορία τεσσάρων ακόμα πολύ 
επιτυχημένων δίσκων. 

Τον Αύγουστο του 2014, το συ-

Οι άνθρωποι λατρεύουμε τη μουσική και τον τρόπο 
με τον οποίο μας αγγίζει συναισθηματικά. Για αυτόν 

τον λόγο άλλωστε υπάρχει ένα τεράστιο πλήθος διαφο-
ρετικών μουσικών κατηγοριών, ώστε να ικανοποιούνται 
όλα τα γούστα. Εξάλλου η μουσική παραγωγή λειτουρ-
γεί σαν ζωντανός οργανισμός που προσαρμόζεται με 
το περιβάλλον. Το αποτέλεσμα είναι με το πέρασμα του 
χρόνου να παρατηρούμε την γέννηση και παρακμή δια-
φόρων μουσικών ειδών, με πολλά τραγούδια να μένουν 
στο παρελθόν και να ξεχνιούνται. Πάντα όμως υπάρ-
χουν κάποια τραγούδια που επιβιώνουν έχοντας αφήσει 
το ιδιαίτερο στίγμα τους στην ποπ κουλτούρα. Παρακάτω 
παρατίθενται μερικά από τα δημοφιλέστερα τραγούδια 
των τελευταίων πενήντα χρόνων.

1970
You light up my life (1977) (Debby Boone) • Night fever 
(1977) (Bee Gees) • Tonight’s the night (1976) (Rod 
Stewart) • My Sharona (1979) (The Knack) • Le Freak 
(1978) (Chic)

1980
Physical (1981) (Olivia Newton-John) • Every breath 
you take (1983) (The Police) • Billie Jean (1982) (Michael 
Jackson) • Eye of the tiger (1982) (Survivor) • Like a 
virgin (1984) (Madonna)

1990
I will always love you (1992) (Whitney Houston) • 
Macarena (1993) (Los Del Rio) • I’ll be missing you (1997) 
(Puff Daddy) • End of the road (1991) (Boyz II Men) • One 
sweet day (1995) (Mariah Carey)

2000
Yeah! (2004) (Usher) • I gotta feeling (2009) (The Black 
Eyed Peas) • How you remind me (2001) (Nickelback) • 
No one (2007) (Alicia Keys) • Low (2008) (Flo Rida)

2010
Despacito (2017) (Luis Fonsi) • Uptown Funk (2014) 
(Mark Ronson) • Shape of you (2017) (Ed Sheehan) • 
Happy (2013) (Pharrell Williams) • Hello (2015) (Adele) ■

Αφιέρωμα
στους Arctic Monkeys

Μουσικές προτάσεις

Με μια πρώτη ματιά η τέχνη μοιάζει να είναι κοι-
νωνικό προϊόν. Στην ουσία όμως είναι ένα σχε-

δόν φυσικό φαινόμενο, είναι ο έρωτας με την πλα-
τύτερη σημασία της λέξης, είναι το ξεχείλισμα μιας 
πληρότητας. Η τέχνη δεν μας μορφώνει αλλά μας 
συνδέει με το μυστήριο της ύπαρξης, το οποίο δεν θα 
μπορούσε να εντοπιστεί πουθενά αλλού παρά μόνο 
στην ανθρώπινη ψυχή. 

Η τέχνη δεν πρέπει να απομυθοποιείται, το έργο 
τέχνης δεν είναι απλά παιδί μιας εποχής, δεν «προ-
οδεύει» η τέχνη όπως η επιστήμη και ερμηνεύεται 
μόνο με την ίδια την τέχνη. Ο καλλιτέχνης είναι ένας 
απλός άνθρωπος, η γιαγιά σου, το αφεντικό σου και ο 
γείτονάς σου. Οι καλλιτέχνες δεν γνωρίζουν αν αυτό 
που δημιούργησαν είναι καλό ή κακό και σπάνια οι 
πρωτοπόροι αντιλαμβάνονται πως είναι πρωτοπόροι. 

Η αλήθεια είναι πως η τέχνη δεν θέλει προσπάθεια 
ούτε «ταλέντο». Μπορεί κάποιος να εξασκηθεί στον 
επιδέξιο χειρισμό της προοπτικής ή κάποιας άλλης 
τεχνικής. Ο χειρισμός των υλικών και η τεχνοτροπία 
προσδίδουν στον επαγγελματισμό και μπορεί να πλει-
οδοτούν για μια τεχνικά σωστή και καλαίσθητη απο-
τύπωση, όμως οποιοσδήποτε τέτοιος τεχνογνώστης 
υποστηρίξει πως μπορεί να πρωταγωνιστήσει στον 
κύκλο των καλλιτεχνών δεν είναι τίποτε άλλο από έ-
νας φιλόδοξος παρασιτικός που παρασημοφορείται 
ενώ ταυτόχρονα κατακρεουργεί το συναίσθημα. 

Ναι, υπάρχει και στην τέχνη το κίνητρο της επι-
δειξιομανίας και του φανφαρονισμού για κάποιους. 
Οι πραγματικοί όμως καλλιτέχνες διαφέρουν πολύ 
από τους «προνομιούχους» του ταλέντου. Κατ’ αρχάς 
είναι ειλικρινείς και σεμνοί. Η έκφραση μέσω της τέ-
χνης γι’ αυτούς είναι ζωτικής σημασίας εκτόνωση, 
εξισορρόπηση της ψυχικής τους αστάθειας και κατα-
πράυνση των παθών τους. Είναι ανθρώπινοι, συχνά 
ματαιόδοξοι, παθητικοί, εμμονικοί και πάσχοντες μα 
σε καμία περίπτωση πονηροί, επιτηδευμένα εκκε-
ντρικοί ή δαιμόνιοι. Το αμόλευτο, το απλό, το το ζω-
ντανό, το δόσιμο, η εμπιστοσύνη και η ανθρώπινη 
ευτυχία είναι η κρυφή φθοροποιός επιθυμία τους, το 
βασίλειο των παθών τους. ■

Οι καλλιτέχνες
δεν έχουν ταλέντο

γκρότημα ανακοίνωσε την προσω-
ρινή απόσυρσή του από το χώρο της 
μουσικής. Το 2018 κυκλοφόρησε ο 
νέος δίσκος του συγκροτήματος με 
τίτλο Tranquility base hotel & casino, 
που φαίνεται να απομακρύνεται από 
τη ροκ πλησιάζοντας την ψυχεδε-
λική pop και glam rock.

Το συγκρότημα δηλώνει πως θα 
συνεχίσει τη δραστηριότητά του τα 
επόμενα χρόνια, δήλωση η οποία χα-
ροποίησε το φανατικό κοινό τους. Τα 
σημαντικότερα hits τους ακούγονται 
σήμερα σε χώρους νυχτερινής δια-
σκέδασης και καφετέριες αλλά και σε 
διαφημίσεις.

 Επιλεγμένα τραγούδια 
•  Do I wanna know ? (2013)
•  R U mine ? (2013)
•  Arabella (2013) ■

Μάριος 
Μπαλταγιάννης

Ηλιάνα Καρούτζου

Μάριος Μπαλταγιάννης
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Πατέρας των βιντεοπαιχνιδιών 
θεωρείται ο Ralph Baer, που 

δημιούργησε την πρώτη κονσόλα 
το 1972. Ταυτόχρονα, η Atari ένωσε 
μια τηλεόραση με υποδοχή κέρμα-
τος και μερικά κυκλώματα σε ένα 
απλό ξύλινο ντουλάπι που έπαιζε το 
Pong, ένα παιχνίδι με έμπνευση το 
τένις. Με αυτή τη «ντουλάπα» ξεκί-
νησε η χρυσή εποχή των arcades, 
μια επανάσταση στον χώρο της ψυ-
χαγωγίας. Το μεγάλο τους πλεονέ-
κτημα ήταν ότι, σε αντίθεση με άλ-
λες μορφές διασκέδασης, οι παίκτες 
βιντεοπαιχνιδιών δεν παρακολου-
θούσαν παθητικά αλλά συμμετείχαν 
ενεργά στην όλη εμπειρία. Βέβαια, 
μετά την κυκλοφορία των πρώ-
των κονσολών από την Atari και τη 
Magnavox, ακολούθησε η εμφάνιση 
ενός πλήθους κλώνων χαμηλότε-
ρης ποιότητας μέχρι το 1977, οπότε 
κυκλοφόρησε σε προσιτή τιμή ο πε-
ρίφημος επεξεργαστής 8 bit MOS 
6502, που άνοιξε τον δρόμο για προ-
ϊόντα όπως τα Apple ΙΙ, Commodore, 
PET 2001 και το διάσημο Atari 2600, 
προσφέροντας καλύτερα γραφικά 
και ήχο και εγκαινιάζοντας τη δεύ-
τερη γενιά κονσολών. 

Με την κυκλοφορία του Atari 
2600 έκαναν την εμφάνισή τους 
παιχνίδια όπως το Combat και το 
πασίγνωστο Pac Man. Έναν χρόνο 
μετά, η Atari αγόρασε τα δικαιώματα 
του Space Invaders, το οποίο πού-
λησε σχεδόν 2 εκ. αντίτυπα. Όμως 
η CPU του Atari 2600 ήταν μέτρια 
και το μέγιστο που μπορούσε να τρέ-
ξει ήταν 1,19 MHz. Είχε μνήμη RAM 
μόνο 128 bytes και κάθε παιχνίδι έ-
πρεπε να είναι 4 ΚB. Αυτοί οι περιο-
ρισμοί ανάγκασαν τους δημιουργούς 

να φτιάξουν παιχνίδια με έξυπνο 
τρόπο, ώστε να προσφέρουν δράση 
στην οθόνη και μια πιο συναρπα-
στική εμπειρία. Το 1982 η βιομηχα-
νία των arcade παιχνιδιών μόνο στη 
βόρεια Αμερική είχε έσοδα 8 δισ. δο-
λάρια, ξεπερνώντας τη μουσική και 
κινηματογραφική βιομηχανία μαζί. 

Η τρίτη γενιά των κονσολών ή-
ταν σε μεγάλο βαθμό one man show. 
H νέα κονσόλα της Nintendo, NES, 
όπως συνηθιζόταν να αποκαλεί-
ται, έγινε συνώνυμο του gaming. 
Διαθέτοντας τίτλους όπως τα Zelda, 
Castlemania, Super Mario, Metal 
Gear, Ninja Guide, Megaman, Tetris, 
Final Fantasy και Metroid η επιτυ-
χία ήταν δεδομένη. Για πρώτη φορά 
διατέθηκαν στο ευρύ κοινό σε προ-
σιτή τιμή games που δεν ήταν α-
πλώς κινούμενες κουκίδες. Είχαν 
εντυπωσιακά χρώματα, ποικιλία 
σεναρίων και δεν τελείωναν σε ένα 
setting. Μπορούσες να σώσεις την 
πρόοδό σου και να συνεχίσεις την 
επόμενη φορά. Η Sega με τη δικιά 
της κονσόλα, το Master System, 
προσπάθησε να ανταγωνιστεί λαν-
σάροντας δικά της παιχνίδια, ό-
πως το Alex Kid, Prince of Persia, 
Asterix, Lion King κ.ά. Όμως το NES 
στο τέλος της γενιάς έφτασε περίπου 
τα 62 εκ. πωλήσεις ενώ το Master 
System περίπου 13 εκ. Αντίστοιχα, 
η βιβλιοθήκη του NES περιλάμβανε 
791 παιχνίδια ενώ της Sega 341. 

Η τέταρτη γενιά ξεκίνησε το 1987 
με την κυκλοφορία της κονσόλας 
PC Engine από την NEC. Η μάχη 
δόθηκε μεταξύ Sega και Nintendo. 
Η Sega δημιούργησε μια κονσόλα 
με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το 
NES. Στελεχώθηκε με μια dream 

team, άλλαξε εταιρία marketing 
και έριξε στην αγορά τον ανταγω-
νιστή του Super Mario. Ήταν μπλε 
και λεγόταν Sonic. O Tom Kalinski, 
CEO της Sega, προσέγγισε όλους 
τους ανεξάρτητους προγραμματι-
στές προσφέροντας καλύτερα συμ-
βόλαια για να τους αποσπάσει από 
την Nintendo. Αρχικά η Nintendo 
δεν αντέδρασε, πιστεύοντας αλα-
ζονικά ότι το NES θα συνεχίσει να 
πουλάει. Όταν συνειδητοποίησε ότι 
έμενε πίσω ήρθε η αφύπνιση: κατα-
σκεύασε μια νέα κονσόλα, το SNES, 
και γέμισε τη βιβλιοθήκη της με 
ποιοτικά παιχνίδια. Το τρίτο στάδιο 
ήταν η αντεπίθεση: μείωση τιμής 
για το super Nintendo, νέες τεχνο-
λογίες γραφικών και ουσιαστική υ-
ποστήριξη. Στην Ευρώπη το Mega 
Drive της Sega πούλησε 10 εκ. ένα-
ντι των 8 εκ. του Super Nintendo. 
Παγκόσμια όμως το SNES προηγή-
θηκε κατά 9 εκ. ενώ η βιβλιοθήκη 
του SNES περιείχε 783 τίτλους ένα-
ντι 897 του Mega Drive.

H πέμπτη γενιά είναι η γενιά του 
cd και του 3D. Μια από τις πρώτες 
κονσόλες του είδους είναι το Atari 
Jaguar με τρεις επεξεργαστές. Όμως 
χωρίς βιβλιοθήκη δεν πας πουθενά. 
H εταιρία έμεινε στις διαφημίσεις 
και σε μια όμορφη κονσόλα με ά-
σχημο χειριστήριο. Η Sega ήταν έ-
τοιμη να μπει κι αυτή στην επόμενη 
γενιά με το Sega Saturn, όμως ένα 
λάθος της στοίχισε ακριβά: κυκλο-
φόρησε τη νέα κονσόλα πιο νωρίς 
από την αρχική πρόβλεψη, διότι δεν 
υπήρχαν αποθέματα, πράγμα που έ-
κανε τους πωλητές έξαλλους. Αυτό 
το βιαστικό λανσάρισμα είχε ως α-
ποτέλεσμα τα περισσότερα παιχνίδια 

του Sega Saturn να βγαίνουν στην 
αγορά μισοτελειωμένα. Επιπλέον, το 
1996 η Sega έχασε και τον CEO Tom 
Kalinski, ένα από τα μεγαλύτερα 
μυαλά που πέρασαν από τη βιομη-
χανία. Τελικά το Sega Saturn περι-
ορίστηκε σε μια βιβλιοθήκη με μό-
λις 597 παιχνίδια. Η Sony μπήκε κι 
αυτή στο παιχνίδι με το Playstation. 
Ο σχεδιασμός του ήταν εξαρχής για 
3D γραφικά. Πιο αδύναμο στα πε-
ρισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του από το Saturn και το Nintendo 
64, είχε δύο ισχυρά πλεονεκτή-
ματα: ευκολία στον προγραμματισμό 
και 3d party support. Το ηλικιακό 
target group στο οποίο απευθύνο-
νταν τα παιχνίδια αυξήθηκε, απε-
νεχοποιώντας το παρεξηγημένο 
χόμπι στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το 
πρώτο Playstation κυκλοφόρησε 
στην Ιαπωνία στις 3 Δεκεμβρίου 
1994. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007 η 
κονσόλα είχε φτάσει στον αστρονο-
μικό αριθμό των 2451 τίτλων ενώ 
ήταν η πρώτη κονσόλα που ξεπέ-
ρασε το φράγμα των 100 εκ. πωλή-
σεων. Τελευταία μπήκε στη μάχη η 
Nintendo αλλά με το μειονέκτημα 
των μόλις 242 παιχνιδιών. Τελικά 
βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 33 εκ. 
πωλήσεις, ενώ το Atari Jaguar πού-
λησε μόλις 250.000 κονσόλες και το 
Sega Saturn 9.260.000. 

Η έκτη γενιά έβαλε τις βάσεις για 
να γίνουν οι κονσόλες αυτό που εί-
ναι σήμερα. Η Sega, μετά την απο-
τυχία του Saturn, αιμορραγούσε 
οικονομικά αλλά κατάφερε τελικά 
να λανσάρει μια νέα κονσόλα, το 
Dreamcast, που κυκλοφόρησε τον 
Νοέμβριο του 1998 στην Ιαπωνία. 
Όταν όμως, λίγο αργότερα, κυκλο-
φόρησε το Playstation 2 η gaming 
κοινότητα γύρισε την πλάτη στο 
Dreamcast. Επιπλέον, η Electronic 
Arts, με την οποία συνεργαζόταν 
για την παραγωγή παιχνιδιών, έ-
βαλε τρικλοποδιά στην Sega ανα-
κοινώνοντας ότι δεν θα υποστηρί-
ξει το Dreamcast, ενώ τα έσοδα από 
το software δέχτηκαν απρόσμενο 

πλήγμα από την πειρατεία. Η επί-
σημη βιβλιοθήκη του Dreamcast 
σταμάτησε στους 636 τίτλους και οι 
συνολικές πωλήσεις του στα 9 εκ. 
To 2001 κυκλοφόρησε το Gamecube 
της Nintendo. Για πολλά χρόνια 
κουβαλούσε το στίγμα της μεγαλύ-
τερης αποτυχίας της εταιρείας με 
μόλις 21 εκ. πωλήσεις και τη βιβλι-
οθήκη του να σταματάει στους 661 
τίτλους. Στις 15 Νοεμβρίου 2001 ή-
ταν η σειρά της Microsoft να δοκιμά-
σει την τύχη της, με το Xbox. Σε επί-
πεδο hardware το Xbox ήταν βασικά 
ένα PC με εξαιρετικά εύκολα port 
και πάρα πολύ εύκολο προγραμμα-
τισμό. To Xbox αποτελεί την δυνα-
τότερη κονσόλα της γενιάς, με 1045 
τίτλους και 26 εκ. πωλήσεις κονσο-
λών. Όμως τo Playstation 2 υπήρξε 
μια τρομακτική επιτυχία, που ξε-
πέρασε κάθε προηγούμενο. Η Sony 
πλάσαρε στην αγορά το Playstation 
2 στην πιο κατάλληλη στιγμή, δί-
νοντάς επιπλέον τη δυνατότητα ε-
νός DVD player τη στιγμή ακριβώς 
που το χρειαζόταν το κοινό. Το απί-
στευτο marketing της Sony έκανε 
το Playstation 2 την κονσόλα που 
ήθελαν όλοι. Έτσι, τον Μάρτιο 2012 
το PS2 τερμάτισε με 3.800 παιχνίδια 
και 155 εκ. πωλήσεις κονσολών. 

Η έβδομη γενιά ή «HD era» έχει 
το δικό της ενδιαφέρον. Το online 
gaming έγινε πια πραγματικό-
τητα. To DLC και τα patch κά-
νουν την εμφάνισή τους, 
με πρώτη τη Nintendo 
και το Nintendo Wii. Η 
Nintendo αποφάσισε 
να απευθυνθεί στις 
μικρές ηλικίες και 
τους περιστασιακούς 
παίκτες. Το πρώτο 
μισό του 2007 το 
Nintendo Wii πού-
λησε περισσότερο 
από το PS3 και το 
Xbox 360 μαζί. Στο 
Wii κυκλοφόρησαν 
1525 παιχνίδια, από 
τα οποία τα 668 απο-

κλειστικά. Η κονσόλα πούλησε 101 
εκ. κομμάτια. Από την άλλη, το Xbox 
360 έδειξε από την αρχή ότι επιδί-
ωκε να είναι η hardcore κονσόλα 
των gamers. Πούλησε 84 εκ. κομ-
μάτια με βιβλιοθήκη 1.271 παιχνί-
δια, από τα οποία 187 αποκλειστικά 
και ένα καταπληκτικό χειριστήριο 
που θυμόμαστε όλοι. Φαίνεται ότι 
στην τρίτη προσπάθεια όλοι τα κά-
νουν μαντάρα. Μετά την Atari με το 
Jaguar, τη Nintendo με το Nintedo 
64, τη Sega με το Saturn ήρθε η 
σειρά της Sony με το PS3. To 2006 
που κυκλοφόρησε το PS3 υπήρξε 
μια παταγώδης αποτυχία και μέ-
χρι να κυκλοφορήσει το Metal Gear 
Solid 4 η κονσόλα ήταν άδεια από 
καλά exclusives. 

Η όγδοη γενιά είναι αυτή που 
ζούμε σήμερα και κρίνοντας 

από τους αριθμούς ο βασιλιάς της 
είναι το PS4 αλλά την πιο δυνατή 
κονσόλα διαθέτει η Microsoft με 
το xbox one x. Με τη σειρά της, η 
Nintendo κυκλοφόρησε το Wii U και 
το Switch, το οποίο έχει μεγάλες δυ-
νατότητες ως κονσόλα. Το τελικό α-
ποτέλεσμα μένει να κριθεί. ■

Η μάχη της κονσόλας Δημήτρης 
Μπαλτάς
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Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, πριν καθίσετε στον καναπέ του σπιτιού 
σας ή στο κάθισμα του κινηματογράφου, πριν δείτε μια ταινία 

τρόμου, ποιος είναι ο λόγος που απολαμβάνουμε τόσο πολύ τις ται-
νίες αυτού του είδους αντί να τις απεχθανόμαστε;

Σίγουρα, το αίσθημα του φόβου δεν είναι από τα πιο ευχάριστα 
σύμφωνα με την κοινή λογική αλλά η βιολογία αποδεικνύει πως ο 
λόγος για τον οποίο παρακολουθούμε ταινίες τρόμου δεν είναι μόνο 
η πλοκή και το αίσθημα του μυστηρίου που μας προκαλεί. Καθώς 
παρακολουθούμε την ταινία, ο εγκέφαλος εκτελεί δυο διεργασίες, 
μια αργή και μια γρήγορη. Κατά την αργή διεργασία, ο πρόσθιος λο-
βός αξιολογεί την απειλή και καταλαβαίνει πως δεν απειλούμαστε 
στην πραγματικότητα. Κατά τη γρήγορη διαδικασία, όμως, η αμυ-
γδαλή, που είναι επίσης περιοχή του εγκεφάλου, είναι αυτή που α-
ξιολογεί τον κίνδυνο, η οποία τυχαίνει να είναι αυτή που ελέγχει τα 
έντονα συναισθήματα. Η αμυγδαλή, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό δι-
άστημα, ενεργοποιεί τον μηχανισμό της «πάλης» ή αλλιώς «φυγής» 
με τον οργανισμό να παράγει περίπου 30 διαφορετικές ορμόνες. Ο 
οργανισμός λαμβάνει περισσότερο οξυγόνο, η παραγωγή ινσουλί-
νης μειώνεται για να δεχτεί περισσότερη γλυκόζη και αυξάνεται ο 
ρυθμός με τον οποίο χτυπάει η καρδιά. Ο οργανισμός υπερλειτουρ-
γεί, μπαίνει ουσιαστικά σε λειτουργία άμυνας και είναι έτοιμος να 
δράσει εναντίον της απειλής.

Το αποτέλεσμα αυτό, δηλαδή η έντονη διέγερση του οργανισμού, 
φαίνεται να του δημιουργεί θετικά συναισθήματα, καθώς εκκρίνο-
νται ενδορφίνες και ντοπαμίνη, αναλγητικές ορμόνες που είναι 
γνωστό ότι προκαλούν ευφορία που διαρκεί μέχρι να μας «καθησυ-
χάσει» ο πρόσθιος λοβός. Η ευφορία που μας προκαλείται σε συνδυ-
ασμό με την αίσθηση ανακούφισης με το τέλος της ταινίας είναι οι 
βασικοί λόγοι που λατρεύουμε να εκστασιαζόμαστε παρακολουθώ-
ντας ταινίες τρόμου, όπως λατρεύουμε να ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια 
με μια καλή κωμωδία. ■

Get Out (2017)

Η βραβευμένη με όσκαρ ταινία του 
σκηνοθέτη Jordan Peele αποτελεί 
ένα από τα καλύτερα ψυχολογικά 
θρίλερ του 2017 καταφέρνοντας να 
εντυπωσιάσει με το πρωτότυπο σε-
νάριό της και την καταπληκτική ερ-
μηνεία του διεθνώς αναγνωρισμέ-
νου Daniel Kaluuya. Ο Chris (Daniel 
Kaluuya), υποκύπτοντας στην ε-
πιμονή της συντρόφου του Rose 
(Allison Williams) αποφασίζει να 
περάσει ένα Σαββατοκύριακο γνω-
ριμίας με τους γονείς της, παρά τους 
αρχικούς του ενδοιασμούς, καθώς 
εκείνη είναι λευκή ενώ αυτός έγ-
χρωμος και φοβάται ότι δεν θα λά-
βει την έγκριση τους. Αρχικά, ο ίδιος 
προσπαθεί να δικαιολογήσει την 
παράξενη συμπεριφορά της οικογέ-
νειας της Rose, όμως σταδιακά θα ο-
δηγηθεί σε ανακαλύψεις που θα του 
φανερώσουν μια αλήθεια που δε θα 
μπορούσε ποτέ να φανταστεί.

IMDB Rating: 7.7/10

Memento (2000)

Η ταινία Memento αποτελεί δημι-
ούργημα του σύγχρονου βραβευ-
μένου σκηνοθέτη Christofer Nolan, 
υπεύθυνου για τη σκηνοθεσία μερι-
κών εκ των χαρακτηριστικότερων 
ταινιών των δυο τελευταίων δεκαε-
τιών όπως The Dark Knight (2008), 
Inception (2010), Interstellar (2014) 
και Dunkirk (2017). Ο πρωταγωνι-
στής της ταινίας, Leonard Shelby 
(Guy Pearce), έχει αφιερώσει τη ζωή 
του στην ανακάλυψη του βιαστή 
και δολοφόνου της συντρόφου του. 
Εκτός από το γεγονός, όμως, ότι δεν 
έχει συγκεντρώσει τα απαραίτητα 
στοιχεία, πάσχει από χρόνια ανίατη 
απώλεια της προσωρινής μνήμης, η 
οποία καθιστά το έργο του ακόμα πιο 
δύσκολο. Η πρωτοτυπία της ταινίας 
είναι η αντιστροφή της χρονικής σει-
ράς, καθώς ξεκινά από το τέλος για 
να καταλήξει στην αρχή. 

IMDB Rating: 8.5/10

The curious case of 
Benjamin Button (2008)

Η ταινία The curious case of 
Benjamin Button καταφέρνει να 
συγκινήσει με την καταπληκτική 
ερμηνεία του Brad Pitt και τον πε-
ρισσότερο από ενδιαφέροντα χαρα-
κτήρα που καλείται να ενσαρκώ-
σει. Ο Benjamin Button (Brad Pitt) 
είναι ένα παιδί γεννημένο στη Νέα 
Ορλεάνη το οποίο μεγαλώνει ορ-
φανό και πάσχει από μια παράξενη 
νόσο η οποία προκαλεί την ανάποδη 
ανάπτυξη του: στα έξι του χρόνια έ-
χει σώμα ογδοντάχρονου για να κα-
ταλήξει βρέφος στο τέλος της ζωής 
του. Παρά την αξιοπερίεργη ασθέ-
νεια του, ο Μπέντζαμιν καταφέρνει 
να ζήσει μια ζωή γεμάτη ενδιαφέρο-
ντα συμβάντα και να γνωρίσει την 
γυναίκα που θα του προσφέρει την 
αγάπη και θα του δώσει το κίνητρο 
να συνεχίσει μέχρι το τέλος.

IMDB Rating: 7.8/10

There will be blood (2007)

Εάν ο Daniel Day-Lewis ξέρει να 
κάνει κάτι, αυτό είναι να προσφέ-
ρει ερμηνείες που ενθουσιάζουν 
και δεν είναι εύκολο να ξεχαστούν. 
Το ίδιο συμβαίνει και με την ται-
νία There will be blood. Ο Daniel 
Day-Lewis ερμηνεύει τον μοχθηρό 
και άκαρδο παραγωγό πετρελαίου 
Daniel Plainview, ο οποίος μετακο-
μίζει στην Καλιφόρνια των αρχών 
του 20ού αιώνα. Χρησιμοποιώντας 
τον γιο του, προβάλλει τον εαυτό του 
ως οικογενειάρχη και υπεύθυνο πα-
τέρα, για να κερδίσει την εμπιστο-

σύνη των κατοίκων, ώστε να εξα-
γοράσει τη γη τους για ένα κομμάτι 
ψωμί. Όταν, όμως, ο νεαρός πάστο-
ρας Eli Sunday θα προσπαθήσει να 
ανακατευτεί στα σχέδια του, θα βά-
λει σε κίνδυνο τη ζωή και των δύο. 
Η ταινία είναι γεμάτη κρυφά μηνύ-
ματα τα οποία αφορούν τη θρησκεία 
και την ανθρώπινη εγωιστική φύση 
του ανθρώπου, κάνοντας την ένα 
must watch για κάθε σινεφίλ. 

IMDB Rating: 8.2/10

American Made (2017)

Η ταινία American Made αφηγεί-
ται την πραγματική ιστορία του 
Αμερικάνου πιλότου Barry Seal, 
προσαρμοσμένη στα μέτρα του θρυ-
λικού Τομ Κρουζ. Ο Barry Seal υ-
πήρξε, την δεκαετία του 8́0, στενός 
συνεργάτης της CIA ενώ ταυτό-
χρονα δούλευε για το κολομβιανό 
Καρτέλ του Μεδεγίν με αρχηγό τον 
Πάμπλο Εσκομπάρ. Η διπλή αυτή 
συνεργασία, όμως, δε του βγήκε σε 
καλό, καθώς οι δυο πλευρές είχαν 
αντικρουόμενα συμφέροντα. Η ται-
νία, παρά το δραματικό θέμα της, 
περιέχει πληθώρα κωμικών στοι-
χείων, ενώ δεν είναι 
λίγες οι στιγμές που 
ο Τομ Κρουζ μας θυμί-
ζει τον εαυτό του στη 
σειρά ταινιών Mission 
Impossible.

IMDB
Rating: 7.2/10 ■

Θρίλερ: γιατί μας αρέσουν; Κινηματογραφικές
προτάσεις Μάριος 

Μπαλταγιάννης

Μάριος Μπαλταγιάννης
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