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Edito.

Επετειακά... 

80 χρόνια Πάντειο Πανεπιστήµιο!

80χρόνια δεν είναι λίγα. Το Πάντειο µε ένα δικό του τρόπο ζούσε κάθε στιγµή της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας αποτελώντας έναν 
εναλλακτικό εκπαιδευτικό πόλο από τις πρώτες µέρες της ίδρυσής του.
Μια και τα παραδοσιακά µέσα επιφυλάσσουν µια εχθρική αντιµετώπιση για το ίδρυµά µας θεωρούµε χρέος µας να δείξουµε πως έχουν 
άδικο.
Το Πάντειο εισήγαγε στον ελληνικό ακαδηµαϊκό χάρτη την Πολιτική Επιστήµη προκαλώντας τις αντιδράσεις όλων αυτών που αργότερα µας 
ακολούθησαν. Και συνεχίζει και στις µέρες µας να πρωτοπορεί σε πείσµα των κατεστηµένων ακαδηµαϊκών πειθαρχειών. 
Η –τότε- Πάντειος ήταν η πρώτη σχολή που δέχτηκε στις αίθουσές τις γυναίκες και η πρώτη που όρισε απογευµατινές ώρες διδασκαλίας 
διευκολύνοντας τους εργαζόµενους νέους της εποχής.
Είχε τη τιµή να περιλαµβάνει στο διδακτικό του δυναµικό,  προσωπικότητες όπως ο Κ. Βαρβαρέσος, ο Μ. Στασινόπουλος, ο Κ. Τσάτσος, ο 
Σ. Καράγιωργάς, ο Κ. Σηµίτης, ο Β. Φίλιας, και ο Π. Κανελλόπουλος.
Όπως ξέρετε, το πανεπιστήµιό µας έχει και µια ιδιαίτερη σχέση µε τη διαφθορά. Πέρα όµως από τα σκάνδαλα που τα παραδοσιακά µέσα 
και οι τηλεδικαστές επίµονα µας υπενθυµίζουν, καλό είναι να µη ξεχνάµε πως η προσπάθεια οικονοµικού ελέγχου και κάθαρσης στο 
πανεπιστήµιο ξεκίνησε 10 χρόνια πριν, από το ίδιο το ίδρυµα µε πρωτοστάτη τον Ηλία Σιδηρόπουλο και όχι κάποιον από τους ευυπόληπτους 
προστάτες των νόµων και της δικαιοσύνης. Συνέβαλλε επίσης και µε τη µεγάλη έρευνα του Κ.Π.Ε. σχετικά µε τα αίτια και τις επιπτώσεις της 
διαφθοράς θυµίζοντας πως εκτός από τις γενικόλογες κατηγορίες και τη συντονισµένη ασάφεια, υπάρχει και η ουσία και η επιστηµονική 
αντιµετώπιση του φαινοµένου.
Αυτά τα λίγα για ένα ίδρυµα µε τόσες εσωτερικές αντιφάσεις που εδώ και 20 χρόνια µας τροφοδοτεί µε άρθρα, σχόλια και αρκετό 
προβληµατισµό.
Ευχή µας, για τα επόµενα 20 χρόνια και βαδίζοντας προς ένα αιώνα προσφοράς, να ανακτήσει την αυτονοµία του (για να θυµηθούµε και 
τον επίτιµό µας Κ. Καστοριάδη)  και απέναντι σε πολιτικές και οικονοµικές σκοπιµότητες , καινοτοµώντας και πάλι.

Χρόνια µας πολλά! 

  Τα λόγια αυτά της Tosca στην οµώνυµη όπερα του Puccini κλείνουν όλο το 
νόηµα που έδωσε στην ζωή της η Μαρία Κάλλας. Από τα πρώτα της βήµατα 
στην αθηναϊκή σκηνή το 1940, σε ηλικία µόλις 17 ετών, µέχρι τον θάνατο της 
στο Παρίσι στις 16 Σεπτεµβρίου 1977, η Κάλλας ήταν πάντα ερωτευµένη. Με 
την τέχνη της.
  Γεννηµένη στην Νέα Υόρκη το 1923, έρχεται στην Ελλάδα µε την µητέρα 
της το 1937 και ξεκινά αµέσως µαθήµατα τραγουδιού. Το 1939 µπαίνει στην 
τάξη της Elvira de Idalgo, που της έδωσε την ώθηση να γίνει Η Κάλλας. 
Λόγω αντιζηλιών και της µετριότητας των παραστάσεων στην Λυρική Σκηνή, 
η καριέρα της στην Ελλάδα θα σταµατήσει το 1945. 
  Στις 2 Αυγούστου 1947 θα κάνει το πρώτο βήµα µιας λαµπρής καριέρας. 
Δυο χρόνια αργότερα παντρεύεται τον Giovanni – Batista Menegini, 
βιοµήχανο και µαικήνα της τέχνης, ο οποίος την βοηθά να αφιερωθεί 
ολοκληρωτικά στην λυρική τέχνη και να χάσει τα περιττά κιλά που µέχρι τότε 
της στερούσαν τους µεγάλους ρόλους. Η Κάλλας από ντίβα της όπερας 
θα γίνει και ιέρεια της µόδας. Ταυτόχρονα όµως µε το σώµα της αρχίζει να 
αδυνατίζει και φωνή της, έκβαση που της δηµιουργεί προβλήµατα λόγω της 
τελειοµανίας της. 
  Το 1957 σε ένα πάρτι στη Βενετία γνωρίζει τον Ωνάση, τον άλλο διάσηµο 
Έλληνα. Ο έρωτας τους θα είναι η αρχή της καλλιτεχνικής καταστροφής της. 
Παραµελεί την φωνή της και από ιερό τέρας της όπερας µετατρέπεται σε 
κοσµική κυρία των δεξιώσεων. Ο Ωνάσης θα την εγκαταλείψει το 1968 για 
να παντρευτεί την Jackie Kennedy. Αποσύρεται οριστικά από την σκηνή και 
αποµονώνεται στο σπίτι της στο Παρίσι. Ο θάνατος του θα είναι το τελειωτικό 
χτύπηµα στην πάντα ευαίσθητη ψυχοσύνθεση της. Θα τον ακολουθήσει 
δύο χρόνια αργότερα. Η επιθυµία της να αποτεφρωθεί εκπληρώνεται και η 
τέφρα της σκορπίζεται στο Αιγαίο.      
  Οι ρόλοι που ερµήνευσε έχουν µπει στο πάνθεον της λυρικής τέχνης. Όχι 
µόνο η περίφηµη φωνή της, αλλά και η θεατρική ερµηνεία τους, την κάνει 
ανεπανάληπτη. Η φωνή της ξενίζει στο αυτί κάθε νεοεισερχόµενου στο 
βασίλειο της, πάντα όµως τον κερδίζει ως άλλη σειρήνα στην Οδύσσεια. 
Ένα είναι σίγουρο, η όπερα δεν είναι ίδια µετά την Κάλλας.

Μάνος Βαβαδάκης  (manuele.barozzi@yahoo.gr)

-Ardoin, John «The Callas Legacy», London, Duckworth, 1995

-Galatopoulos, Stelios «Maria Callas, Prima Donna Assoluta», London, W.H., Alien, 1976 

-Μαρσάν, Πολύβιος «Μαρία Κάλλας, η ελληνική σταδιοδροµία της», Αθήνα, Γνώση, 1983

-Νικολαΐδης, Βασίλης «Μαρία Κάλλας, οι Μεταµορφώσεις µιας Τέχνης», Ελληνικά Γράµµατα, 2007 

-Πετσάλης-Διοµήδης, Νίκος «Η άγνωστη Κάλλας», Καστανιώτης, 1998

-Pasolini, Pier-Paolo «Medea», 1969 (ταινία όπου η Κάλλας ερµηνεύει την Μήδεια) 

Ταξιδεύοντας µε τον 
N. Καζαντζάκη 
από τον: Μάνο Βαβαδάκη (manuele.barozzi@yahoo.gr) 

Έπ’ αφορµή των πενήντα ετών από τον θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη ξανάπιασα στα 

χέρια µου την σειρά των βιβλίων του «Ταξιδεύοντας». Διαβάζοντας τις πρώτες σελίδες 

µου ‘ρχεται ευθύς ένα αίσθηµα δύσπνοιας από την ανεµοθύελλα της ερήµου και ακούω 

τους αλλόκοτους ήχους της Μεγάλης Εβδοµάδος στα Ιεροσόλυµα. Περιπλανιέµαι ξανά 

σε µέρη αγαπηµένα, επισκέπτοµαι µέρη άγνωστα στο µάτι αλλά οικεία στο νου και βιώνω 

τα ταξίδια του. Τον ακολουθώ στο σοκάκια των πόλεων, στα γιουσουρούµ, στα µουσεία και 

ταυτόχρονα στοχάζοµαι. Όπως κι εκείνος αέναα στοχαζόταν για κάθε τι.    

Τα βιβλία του Νίκου Καζαντζάκη δεν είναι ταξιδιωτικοί οδηγοί, ούτε επισηµαίνουν τα 

τουριστικά αξιοθέατα. Σου λένε ιστορίες για µέρη µακρινά και σου διηγούνται την ιστορία 

των λαών τους. 

Καταγράφουν την σκέψη του Καζαντζάκη από την επίσκεψη του σε τόπους όπως η 

Αίγυπτος, η Συρία, η Γερµανία, η µακρινή Ιαπωνία, η κοντινή «άγνωστη» Ελλάδα, κ.α. 

Οι εικόνες που βλέπει στον παρόντα χρόνο του δίνουν το ερέθισµα να φιλοσοφήσει για 

το µέλλον µε βάση το ιστορικό παρελθόν και την κοινωνικοπολιτιστική ιδιοσυγκρασία. 

Περιγράφει τοποθεσίες, ήχους και µυρωδιές, συγκρίνει και σχολιάζει κουλτούρες, 

αναρωτιέται, εξιστορεί και καταλήγει στο νόηµα του ταξιδιού του. Με την γραφή του 

ακολουθούµε την πορεία του, όχι µόνο προς το τέλος του ταξιδιού, αλλά και προς την 

κατάκτηση της γνώσης. Διότι κάθε ταξίδι αποτελεί για τον καθένα πηγή γνώσης του κόσµου 

και του εαυτού του.     

Και αν ρωτάτε πότε είναι η κατάλληλη στιγµή για να τα διαβάσετε, πριν ή µετά το ταξίδι 

σας, επιλέγω το µετά. Δείτε µε τα δικά σας µάτια τους τόπους και τους ανθρώπους τους 

και έπειτα ανατρέξτε στον Καζαντζάκη. Τις σκέψεις σας θα τις µετατρέψει σε γνώση. 

Διαφορετική για τον καθένα, ανάλογα µε την γεύση που άφησε το ταξίδι σας. Καλή 

ανάγνωση και καλό ταξίδι.

Βιβλία για τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη
-Μπην, Πήτερ «Οκτώ Κεφάλαια για τον Νίκο Καζαντζάκη», Πανεπιστήµιο Κρήτης- Καστανιώτης, 2007

-Αλεξίου, Έλλη «Για να Γίνεις Μεγάλος - Βιογραφία του Νίκου Καζαντζάκη», Καστανιώτης

-Στεφανάκης, Γεώργιος «Αναφορά στον Καζαντζάκη», Καστανιώτης

-Ζωγράφου, Λιλή «Νίκος Καζαντζάκης - Ένας Τραγικός», Εκδόσεις Αλεξάνδρεια 1959

Αφιέρωµα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του 

Ν.Εγγονόπουλου
από τους: Μανόλη Βαβαδάκη & Βασια Τσώτσου

“ να ελπίζεις - να ελπίζεις πάντα - πως ανάµεσα εις τους ανθρώπους 
-που τους ρηµάζει η τροµερή « ευκολία »- Θα συναντήσεις απαλές 
ψυχές µε τρόπους που τους διέπει καλωσύνη - πόθος ευγένειας 
- ηρεµία ’’. Μια αληθινή παρότρυνση σε χρόνους αληθινά ταραγµένους και 

σε εποχές γεµάτες αµφισβήτηση για το έργο του Νίκου Εγγονόπουλου . Μια ποίηση ολόκληρο το έργο 
του και ένας υπερρεαλισµός που δέχεται σκληρή κριτική στα πρώτα του βήµατα. 1938 λοιπόν και κανείς 
δε µπορούσε να δει το κόσµο τόσο διάφανο όσο εκείνος . 
‘‘ ίσως όχι πολλές - ίσως νασ’ άτυχος : καµµία -Τότες εσύ προσπάθησε να γενής καλλίτερος. 
Εις τρόπον ώστε να έρθει κάποια σχετική ισορροπία ’’. Κοινό και κριτικοί άργησαν να δεχτούν τη 
ποίηση του. Και αυτό διότι ο λόγος του θεωρήθηκε εξεζητηµένος και η γραφή του ελιτίστικη. Όποιες 
όµως κι αν ήταν οι κριτικές, η ελευθερία της σκέψης του τον οδήγησε στους κόσµους εκείνους που 
ποθούσε. 1944 και εκδίδει το « Μπολιβάρ », έναν ύµνο στον άνθρωπο που ξέρει να αγωνίζεται και να 
διεκδικεί τη ζωή: 
Μπολιβάρ ! […] Ροβόλαγες τα βουνά κι ετρέµαν τ’ άστρα, κατέβαινες στους κάµπους, 
µε τα χρυσά, τις επωµίδες, όλα τα διακριτικά του βαθµού σου, Με το ντουφέκι στον ώµο 
αναρτηµένο, µε τα στήθια ξέσκεπα, µε τις λαβωµατιές γιοµάτο το κορµί σου, Κι εκαθόσουν 
ολόγυµνος σε πέτρα χαµηλή, στ’ ακροθαλάσσι, Κι έρχονταν και σ’ έβαφαν µε τις συνήθειες 
των πολεµιστών Ινδιάνων.
Ένας ύµνος που πραγµατικά καταξιώνει τον Εγγονόπουλο και αξίζει να αναφερθεί διότι του 
εξασφαλίζει µια θέση στη σύγχρονη λογοτεχνία. Και έπειτα ακολουθούν και άλλες συλλογές και 
άλλα έργα. Μέχρι που το 1957 κατορθώνει να αποσπάσει το Α΄ κρατικό βραβείο ποίησης µε το 
βιβλίο του « Εν ανθηρώ Ελληνικό Λόγω ». 
Πολλοί µελετητές δεν αγνόησαν την τάση του Εγγονόπουλου να παρουσιάζει τα γεγονότα κάτω 
από το πρίσµα της µελαγχολίας. Μέσα από λεκτικά παιχνίδια και ειρωνείες. Ένας κόσµος ακριβός 
που υπακούει στο παράλογο και µια ποίηση ιδιαίτερη. Ένας υπερρεαλισµός ως διέξοδος στη πεζή 
πραγµατικότητα. Ο ίδιος δηλώνει : « Η τέχνη είναι µια διαµαρτυρία για το θάνατο όταν δεν είναι µόνο µια 
σιγοψιθυριστή εξοµολόγηση προς ανθρώπους ευγενικούς » .
Και αν τώρα, ο Νίκος Εγγονόπουλος µας είναι περισσότερο γνωστός ως ποιητής παρά ως ζωγράφος ο 
ίδιος απέδιδε στον εαυτό του τη δεύτερη ιδιότητα. Απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και 
δεχόµενος επιρροές από το Βυζάντιο, την ελληνική επανάσταση και µυθολογία, µας κληροδοτεί ένα 
µεγάλο εικαστικό έργο.
Κορυφαία στιγµή της δηµιουργίας του, η 27η Μπιενάλε της Βενετίας που είχε ως θέµα της τον 
υπερρεαλισµό και ο Εγγονόπουλος εκπροσώπησε τη χώρα µας. Έκτοτε αποκόµισε τον χαρακτηρισµό 
του «υπερρεαλιστή», ενώ το όνοµα του απέκτησε στα αθηναϊκά σαλόνια ιδιαίτερες κριτικές . 
Αυτό που µάλλον έκανε ιδιαίτερη την εικαστική τέχνη του Εγγονόπουλου ήταν τα έντονα χρώµατα . 
Η κυριαρχία του κόκκινου, του µπλε και του κίτρινου. Εικόνες διανθισµένες από τοπία ελληνικά και η 
κυριαρχία του «γνώριµου εγγονοπουλικού ανδρείκελου» πανταχού παρούσα . 
Τελειώνουµε , την αναφορά µας στο µεγάλο αυτό δηµιουργό, η οποία κάθε άλλο παρά φτωχή µπορεί 
να είναι µπροστά στη συνεισφορά του, έχοντας παραλείψει την εξής δήλωσή του : « προσπαθώ να µπω 
στη µάζα και δε µπορώ » .  

Εκ µέρους της αρχισυνταξίας θα 
θέλαµε να ζητήσουµε συγγνώµη 
για τα οποιαδήποτε συντακτικά 

ή ορθογραφικά λάθη που 
βρέθηκαν στο προηγούµενο 

τεύχος των Παντειακών 
Νέων.  Είναι καθήκον µας να 

διατηρούµε το λόγο και το 
παρουσιαστικό της εφηµερίδας 

µας σε υψηλό επίπεδο.

Maria Callas 

Vissi d’arte, Vissi d’amore
«Έζησα για την τέχνη, έζησα για την αγάπη…»



Αυτή τη φορά η έρευνα ασχολήθηκε µε το τµήµα που 

σπουδάζετε.Τα αποτελέσµατα δεν έκρυβαν κάποια 

ιδιαίτερη έκπληξη, το 62.5% είναι ικανοποιηµένο µε 

το αντικείµενο που σπουδάζει, το 21.4% πραγµατικά 

‘γουστάρει’ που έρχεται, ένα 12.6% δεν του πολυαρέσει 

ενώ ένα 3.5% πραγµατικά υποφέρει!!! Όσον αφορά στα 

σεµινάρια το 37.5% παρακολουθεί (και µπράβο του) ενω το 

60% δεν πάει είτε γιατί δεν θέλει(37.5%) είτε γιατί δεν έχει 

χρόνο(23.3%),ενώ υπάρχει και ένα 1.7% που απλά δεν το 

ενδιαφέρει η επιµόρφωση. 

Τώρα σχετικά µε τις εργασίες.........Οι µισοί πιστεύουν οτι 

αποκτούν ακαδηµαικά οφέλη γράφοντας τις, ένα 28% 

βλέπει την υλική ουσία του πράγµατος και τις κάνει για 

να τσιµπήσει κανένα βαθµουλάκι παραπάνω, ένα 17.5% 

πιστεύει οτι έρχεται εγγύτερα στην επιστήµη του,ενώ ένα 

3.5% τις θεωρεί αναγκαίο κακό,copy paste for life lads!!!

Στο κατά πόσο το διάβασµα της εξεταστικής µας βοηθάει 

να βγούµε ολοκληρωµένοι επιστήµονες, 3.5% πιστεύει οτι 

φτάνει, 41.3% πιστεύει το αντίθετο, το 51.7% αναγνωρίζει 

οτι πρέπει να καταβάλλουµε επιπλέον προσπάθεια ενώ 

3.5% (οι ίδιοι µε τις εργασίες παραπάνω πρέπει να είναι....!) 

έχει ως αποκλειστικό σκοπό το Χαρτί.Σχέσεις φοιτητών-

καθηγητών....Χµ!Το 25.4% έχει καλή άποψη,το 16.3% 

κακή ενώ οι µισοί πιστεύουν οτι χρειάζεται περισσότερη 

επαφή, 5.6% δεν το αφορά καθόλου....Σχετικά µε τις 

επιστηµονικές εκδηλώσεις που εκδηλώνονται στο Πάντειο, 

25% τις βρίσκει αρκετές ενώ 75% δεν του φτάνουν και 

ζητά και άλλες.

Την βιβλιοθήκη µας χρησιµοποιούν αποκλειστικά 2 στους 

3 ενώ ο τρίτος κοιτάει και παραέξω. Στον ελεύθερο χρόνο 

σας οι περισσότεροι διαβάζετε κυρίως περιοδικά ποικίλης 

ύλης( 42.2%),αρκετοί διαβάζετε εφηµερίδες (32.3%),ενώ 

µετά έρχεται η ποίηση και η λογοτεχνία µε 23.3% ( γιατί 

Πάντειο=Κουλτούρα,Τέλος!!! ).....Έµεινε και ένα 1.6% το 

οποίο δεν κάνει τίποτα από τα παραπάνω.Αυτά τα ωραία....

η επόµενη έρευνα θα είναι σε εντελώς διαφορετικό µοτίβο 

και έξω από τα Ακαδηµαικά δρώµενα.

Μέχρι τότε το Τµήµα Ερευνών των Παντειακών Νέων σας 

ευχαριστεί που συµµετείχατε και σας αποστέλλει τους 

χαιρετισµούς του! 

80 χρόνια
Πάντειο Πανεπιστήµιο 
Από τη Τελετή Εορτασµού συµπλήρωσης 80 χρόνων από την Ίδρυση 
του Παντείου Πανεπιστηµίου

Σε µία λαµπρή τελετή, αντάξια της µακρόχρονης παρουσίας και προσφοράς του 

Παντείου Πανεπιστηµίου στον χώρο των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, 

ο Πρύτανης του Ιδρύµατος, καθηγητής Παν. Τσίρης, υποδέχθηκε πλήθος 

εκπροσώπων της πολιτικής και ακαδηµαϊκής οικογένειας, οι οποίοι ήρθαν να 

τιµήσουν µε την παρουσία τους την τελετή εορτασµού των 80 χρόνων από την 

ίδρυση του Πανεπιστηµίου.

Μετά το πέρας της προσέλευσης των Πρυτάνεων του Εθνικού Μετσοβίου 

Πανεπιστηµίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, του Χαροκοπείου, των 

Πανεπιστηµίων Πειραιώς, Πατρών, Ιονίου, Ιωαννίνων και του Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου, των Προέδρων των Τµηµάτων του Παντείου Πανεπιστηµίου και της 

Α.Ε Προέδρου της Δηµοκρατίας κ Κ. Παπούλια, ο Πρύτανης Παν. Τσίρης άνοιξε την 

τελετή χαιρετίζοντας τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.

Ο πρύτανης κ. Τσίρης, πραγµατοποίησε µία σύντοµη ιστορική αναφορά, από την 

στιγµή της αναγκαιότητας της ιδρύσεως µίας Σχολής Πανεπιστηµίου Πολιτικών 

Επιστηµών στην Ελλάδα την ταραγµένη περίοδο της δεκαετίας του ’20, µέχρι την 

µετονοµασία της «Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστηµών» σε «Πάντειο 

Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών» .κατέληξε: «…Το Πάντειο 

Πανεπιστήµιο βρέθηκε πάντοτε στην πρωτοπορία των κοινωνικών αγώνων στην 

χώρα µας και αποτέλεσε έναν χώρο ελεύθερου πολιτικού διαλόγου σε κρίσιµες 

στιγµές της ελληνικής ιστορίας. Παρά τις κατά καιρούς παλινδροµήσεις, εξελίσσεται 

σε ένα σύγχρονο δηµόσιο ανταγωνιστικό Πανεπιστήµιο όχι µόνον στον ελληνικό αλλά 

και στον διεθνή χώρο. Πρόθεση της νέας πρυτανικής αρχής είναι να εντείνει την 

προσπάθεια εξωστρέφειας που έχει αναληφθεί µέχρι σήµερα… δέσµευσή µας είναι 

να συστρατευθούµε στην αποσαφήνιση της έννοιας της οικολογικής δηµοκρατίας, 

που τόσο προσφυώς έχετε υιοθετήσει κύριε Πρόεδρε, γιατί πραγµατικά αποτελεί την 

πρόκληση του 21ου αιώνα».  

Κατά την πανηγυρική του οµιλία, ο Αντιπρύτανης του Παντείου Πανεπιστηµίου, 

Αναπλ. Καθηγητής κ. Ανδρέας Λύτρας υπογράµµισε ότι «η δηµιουργία του Παντείου 

Πανεπιστηµίου εκφράζει το απροϋπόθετο δικαίωµα στην αλήθεια, ακριβώς σε µία 

εποχή, το µεσοπόλεµο που χαρακτηρίζεται από την βίαια επιβολή των πολιτικών 

πεποιθήσεων. Επιβάλλεται από την πρώτη στιγµή στην ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης και µαζί της ορθολογικής διοικητικής επιστήµης. Το Πάντειον Πανεπιστήµιο 

οικοδόµησε τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήµες στην Ελλάδα. Αντικατέστησε 

τον αυταρχισµό µε την θεµελιώδη πίστη στον ουµανισµό….», για να καταλήξει: «¨Το 

Πανεπιστήµιο γιορτάζει ογδόντα χρόνια συνεχούς και δηµιουργικής ιστορίας. Η 

ιστορία στην οπτική µας, λειτουργεί, ως παρελθών χρόνος στο παρόν και στο µέλλον. 

Το Πάντειον είναι παρόν και διεκδικεί το µέλλον.»

Με θερµά λόγια για την συνεισφορά του Πανεπιστηµίου και την σηµαντική παράδοση 

που έχει δηµιουργήσει στον χώρο τον κοινωνικών και πολιτικών επιστηµών, 

µίλησαν ο Υφυπουργός Παιδείας, Βουλευτής της Ν.Δ., κ Σπυρίδων Ταλιαδούρος, 

εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό, ο Υφυπουργός Παιδείας και Βουλευτή 

της Ν.Δ, κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Επικρατείας 

κ. Γ. Παναγιωτόπουλος, ο τ. Υπουργός Παιδείας και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. 

Π. Ευθυµίου, ενώ αναγνώστηκε η παρέµβαση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μ. 

Παπαγιαννάκη.

Την εκδήλωση τίµησαν µεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Ν. Σµύρνης, Σεβασµιότατός 

κ. Συµεών, η κα Α. Διαµαντοπούλου ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη 

του Κόµµατος για θέµατα Παιδείας, ο κος Γ. Κοντογιάννης ως εκπρόσωπος της 

Ν. Δ, για θέµατα Παιδείας, ο κος Γ.Καραποστόλου Γενικός Διευθυντής του ΛΑΟΣ, 

η κα Ντ. Μπέη Υπερνοµάρχης Αθηνών – Πειραιώς, ο κος Κ. Ασκούνης Δήµαρχος 

Καλλιθέας και οι Αντιδήµαρχοι κ.κ. Β. Δεδούσης και Θ.Ψαλιδόπουλος ο κος Γ. 

Πανδρεµένος, Γενικός Γραµµατέας του ΥΠΕΠΘ ο κος Κ. Μπακάλης, Πρόεδρος 

του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,  ο κος Αγ. Συρίγος, Ειδικός Γραµµατέας 

του ΥΠΕΠΘ, ο κ Γεώργιος – Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, ο κος Α. Καραµάνος, τ. Γενικός Γραµµατέας του ΥΠΕΠΘ,  κος Λ. 

Αντωνακόπουλος, Εκπρόσωπος Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 

και ο αντιστασιακός κος Απόστολος Σάντας.

Αντίο Κυρ Πανάγο του Μπάµπη Στέρτσου.

Μες το δεκαπενταύγουστο, στις ήσυχες µέρες, έφυγε από κοντά µας ο κυρ 
Πανάγος. Ο Πανάγος Καρανδρέου, ο άνθρωπός µας, φίλος και πατέρας για 
πολλούς µας άφησε για πάντα. Πόσους καφέδες δεν ήπιαµε όλοι µας από τον 
κυρ Πανάγο, πόσα αστεία δεν ακούσαµε, πόσα µαθήµατα συµπεριφοράς δε 
πήραµε, πόσες συµβουλές για µικρές και µεγάλες στιγµές στη ζωή µας. Όσο 
πιο πίσω γυρίζουµε τόσο πιο πολύ διαπιστώνουµε πως ο κυρ Πανάγος ήταν ένα 
αναπόσπαστο κοµµάτι της Παντειακής µας κουλτούρας. Η ζωντανή ιστορία του 
Παντείου, είχε τις άκρες του και µας εξυπηρετούσε τις δύσκολες στιγµές. 

Ήταν έξω από αυτό το σύµπλεγµα ιεραρχικών κύκλων µέσα στο Πάντειο, και γι’ αυτό πιο άνετος. Ο 
τρόπος που έκανε τα πειράγµατά του προς εµάς και τη κυρά Δήµητρα έκρυβε µε µοναδικό τρόπο 
την αγάπη του προς αυτήν και τα παιδιά. Τα τελευταία χρόνια νοσταλγούσε την παλαιά Πάντειο και τις 
«δεµένες» φοιτητικές παρέες, τις κιθάρες, τις εκδροµές και την αλληλεγγύη που υπήρχε. Τώρα το Πάντειο 
µοιάζει να’ ναι αλλού και ο κυρ Πανάγος ησυχάζει µαζί µε ό,τι αγαπήσαµε.
Μένει να µας χαµογελά ακόµα µέσα από τις κιτρινισµένες από το χρόνο φωτογραφίες και να ζεσταίνει το 
χαµόγελό µας µε µνήµες Παντειακές.

Πόσο γουστάρεις 
αυτό που σπουδάζεις;
Κείµενο: Mack, Έρευνα : Mack,Εύη, Βάσια, Ασικό 

Πόσο γουστ
Έρευνα:

Είσαι Παντειακός και 
πιστεύεις πως έχεις κάτι 
να πεις στους υπόλοιπους;

Θες απλώς να αναγκάσεις 
κάποιον κόσμο να διαβάσεις 
όσα γράφεις;

Βρήκες την εφημερίδα απαίσια 
και ντρέπεσαι να κυκλοφορεί 
έτσι στο Πάντειο;

Βγάζεις καλές φωτογραφίες, 
κάνεις καλά σκίτσα;

Έχεις απλώς ενδιαφέρουσες ιδέες, 
παράπονα, θέσεις ή απόψεις; 

ΤΟΥ ΝΟΟΥ 
ΑΣ ΜΠΕΤΕΡ

Στα Παντειακά Νέα θέλουµε να µάθουµε τι 
έχεις να πεις! Το µόνο που απαιτείται είναι να 
είσαι µέλος της ακαδηµαικής κοινότητας του 
Παντείου και να µας στείλεις ένα email στο 
panteiaka.nea@gmail.com µε την ιδέα σου, το 
άρθρο σου ή την κριτική σου!  

Ο,ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ 

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 

ΜΑΣ

Τα Νέα του Παντείου
Συνεχίζονται τα εκπαιδευτικά σεµινάρια της βιβλιοθήκης του Παντείου για τη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Εκτός από τους πρωτοετείς, θα επεκταθούν και στους µεταπτυχιακούς φοιτητές. Για 

περισσότερες πληροφορίες http://library.panteion.gr/

2 ηµερίδες στο Πάντειο διεξήχθησαν µε επιτυχία στα αντικείµενα της πολιτιστικής διαχείρισης και της 

συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης. Συγκεκριµένα:

• Ηµερίδα µε θέµα «Η Μουσική Βιοµηχανία στην Ελλάδα : Όψεις, Προοπτικές, Προκλήσεις στον 21ο 

Αιώνα.» έλαβε χώρα στο Αµφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα τη Παρασκευή 2/11/2007 µε στόχο να θιγούν 

οι οικονοµικές, πολιτικές, τεχνολογικές και ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις της βιοµηχανίας των 

ηχογραφηµάτων. Την οργανωτική επιτροπή αποτελούσαν : Γιώργος-Μιχαήλ Κλήµης, Τµήµα Επικοινωνίας, 

Μέσων και Πολιτισµού (Πάντειο Πανεπιστήµιο) ,Αλέξανδρος Μπαλτζής, Τµήµα Δηµοσιογραφίας και Μέσων 

Μαζικής Επικοινωνίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο,) Γιώργος Τσουρβάκας, Τµήµα Δηµοσιογραφίας και 

Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο), Γιώργος Φρίγκας, Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων 

και Πολιτισµού (Πάντειο Πανεπιστήµιο) 

• Eπιστηµονική ηµερίδα µε θέµα “Το φαινόµενο της µεταπολιτευτικής Άκρας Δεξιάς: ελληνική εµπειρία 

και ευρωπαϊκές διαστάσεις”, έλαβε χώρα τη Τρίτη 23/10/07, από τις 16.30, στην Αίθουσα Τελετών (παλαιό 

κτίριο) στο Πάντειο µε κύριους εισηγητές   Β. Γεωργιάδου , Γ. Κόκκινο, Σ. Μαρκέτο ,Ι. Κωσταντοπούλου, Γ. 

Μαυρή, Α. Κόλλια και  Ρ. Νέζη, Σ. Σκρίνη ,Γ. Τσίρµπα, Σ. Τσιρά, Η. Νικολακόπουλο

Εκπαιδευτικές εκδροµές µε πρωτοβουλία των διδασκόντων έγιναν σε:

•  Οχρίδα, Κορυτσά, Αργυρόκαστρο στα πλαίσια του µαθήµατος για τον εθνικισµό στα Βαλκάνια στο τµήµα 

Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας

•  Κωνσταντινούπολη στα πλαίσια του µαθήµατος Ελληνοτουρκικών σχέσεων του τµήµατος Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Γενική Συνέλευση του τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου καταδικάζει 

απερίφραστα τη βίαιη διακοπή της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή Αντιπρύτανη από οµάδες φοιτητών 

τη 4η Δεκεµβρίου 2007.

Ενέργειες τέτοιου είδους υπονοµεύουν κάθε έννοια πανεπιστηµιακής κοινότητας, υποσκάπτουν τη συµφωνία 

σε βασικούς κανόνες οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη στοιχειώδη λειτουργία του πανεπιστηµιακού θεσµού 

και καθιερώνουν τη «δικτατορία των µειοψηφιών» γεγονός που µόνο σε ενδοπανεπιστηµιακές συγκρούσεις 

µπορεί να οδηγήσει.

Είναι εξάλλου διπλά ανησυχητικό ότι η βίαιη διακοπή αφορούσε σε εκλογική διαδικασία που καθιερώνει 

τη καθολική ψηφοφορία των φοιτητών και των φοιτητριών. Θέλουµε τέλος να θυµίσουµε ότι το κάψιµο της 

κάλπης έχει για τη χώρα µας βαρείς και απεχθείς συµβολισµούς.

Για τη Γενική Συνέλευση του τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου,

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, Καθηγητής Παντελής Μπασάκος.

Τα Αθλητικά του Παντείου
Το Πάντειο Γυµναστήριο όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ξεκίνησε τις δραστηριότητες και καλεί τους 

φοιτητές του Πανεπιστηµίου να συµµετέχουν σ’ αυτές. Αρχίζοντας από τα οµαδικά αθλήµατα να αναφέρουµε 

ότι είναι ήδη σε εξέλιξη η προκριµατική φάση για τα καθιερωµένα εσωτερικά πρωταθλήµατα Μίνι 

Ποδοσφαίρου, Μπάσκετ και Βόλεϊ (3x3) ενώ έπεται και το Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Πρωταθλήµατα γίνονται 

ακόµη σε ατοµικά αθλήµατα όπως το Σκάκι και το Πινγκ-Πονγκ. Επίσης παραδίδονται µαθήµατα: Γιόγκα 

(Yoga), Πιλάτες (Pilates), Αερόµπικ (Aerobic), Μοντέρνου και Σύγχρονου Χορού και Ρυθµικής Αγωνιστικής

Γυµναστικής. Κάθε Τρίτη και Πέµπτη 12.00-14.00 διατίθεται δωρεάν για τους φοιτητές -τριές µας το 

Κολυµβητήριο του Δήµου Π. Φαλήρου µας, όπου παραδίδονταιµαθήµατα κολύµβησης ακόµα και για τους 

εντελώς αρχάριους. Διοργανώνονται επίσης από το γυµναστήριο εξορµήσεις ανά τακτά διαστήµατα

για Χιονοδροµίες, Ράφτινγκ (Rafting), καθώς και Πεζοπορεία - Ορειβασίαπου για τον Δεκέµβριο  

συγκεκριµένα, έχει προσδιοριστεί για την Πέµπτη 13 του µηνός. Το πρόγραµµα του φετινού Ακαδ. Έτους 

έχει εµπλουτιστεί και µε αρκετές νέες δραστηριότητες όπως: Μαθήµατα πολλών Ευρωπαϊκών, Latin & 

Αµερικάνικων Χορών, [Tango, Walze, Mambo, Cha-cha-cha, Rumba, Samba, Rock & Roll, Jive], πέραν 

βέβαια των Παραδοσιακών και Λαϊκών Χορών. Γίνονται µαθήµατα Πολεµικών Τεχνών όπως Judo και free 

fight. Ακόµη φέτος ξεκίνησαν για πρώτη φορά µαθήµατα Μπριτζ που βρίσκεται στην τριάδα των πλέον 

δηµοφιλών πνευµατικών παιχνιδιών παγκοσµίως, ενώ τελευταία έχει σηµειώσει µεγάλη πρόοδο και στη χώρα 

µας. Εντάχθηκε φέτος στις δραστηριότητες του γυµναστηρίου µε εβδοµαδιαίες προπονήσεις. το Γυναικείο 

Ποδόσφαιρο κατόπιν επιθυµίας αρκετών φοιτητριών µας κι απευθύνεται προς τις αρχάριες όσο και τις πιο

προχωρηµένες σε αυτό.

Τέλος αξίζει να σηµειώσουµε ότι φέτος στα πλαίσια των καινοτόµων δράσεων που θέλει να προωθήσει το 

γυµναστήριο υπάρχουν τακτικές προπονήσεις στο Κορφ-Μπολ, [είδος µπάσκετ εξίσου παλιό µε το κλασσική 

µορφή του, που παίζεται από γυναίκες και άνδρες) κι επίσης ο πειραµατισµός µαζί µε τους

πολύ ενδιαφερόµενους φοιτητές - τριες, σε ένα σύνολο παραλλαγών και νέων αθλοπαιδιών.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορεί πάντοτε να απευθυνθεί κανείς στο Γυµναστήριο του Παντείου 

Πανεπιστηµίου, που βρίσκεται δίπλα στο σταθµό Μετρό - Τραµ Ν. Κόσµος & συγκεκριµένα στην οδό 

Ιππώνακτος 36, Τηλ. 2109025717 Email croussos@panteion.gr.

α. Φέρνει πιό κοντά τους τελευταίους στην επιστήµη τους.

β. Είναι αναγκαίο κακό.

γ. Η τριβή µε το εκάστοτε αντικείµενο καθιστά τους     
    φοιτητές περισσότερο πεπαιδευµένους.

δ. Οι εργασίες λειτουργούν συµπληρωµατικά στη βαθµολογία.

Η ανάθεση εργασιών από τους καθηγητές στους φοιτητές:



Αποχαιρετώντας το κοινό του για το καλοκαίρι µε µια συναυλία στο ανοιχτό θέατρο του 
Παπάγου παρουσίασε την τελευταία του δισκογραφική δουλειά του µε τίτλο «Πόσο σ’ αγαπώ» 
για την οποία γράφτηκαν πολλά. Το θέατρο ήταν γεµάτο... 
Ξέρεις τι, στην πραγµατικότητα είχα πάρα πολύ άγχος, γιατί ήταν ένα πράγµα προετοιµασµένο και 
στο πόδι κατά κάποιο τρόπο, δεν το προετοίµασα πολύ. Μέσα στον µικρό χώρο (στην Αθηναΐδα) 
γράφτηκαν πολλά• ψιλοταράχτηκα, το έκανα για πλάκα, το έκανα για κέφι, ξαφνικά γραφτήκανε 
κατεβατά… δεν ήξερα τι να κάνω στην µεγάλη κλίµακα, στην µικρή µπορώ να το κοντρολάρω• 
ξύπνησα το πρωί µε  άγχος, ήµουν στο κόσµο µου και είπα άστο να σε πάρει και πραγµατικά πήγαµε 
πάρα πολύ καλά. Κοίταξε, για µένα, στην πραγµατικότητα µετράει να κάνεις συµµετοχικό το κοινό, να 
γουστάρει και να καλωδιωθεί  µε τον δηµιουργό, να νιώσει ότι αυτό το διαφορετικό τον καίει. 

Εξηγούµε ότι βρισκόµαστε σε εξεταστική περίοδο… 
Εγώ έχω γράψει σε εξετάσεις Ιουνίου, όταν πια τα είχα γράψει όλα και είπα ότι δεν θα πάρω πτυχίο 
ποτέ µπήκα µέσα και έγραψα ένα χωρικό, τους Ιππείς, για να γράψω κάτι και έφυγα. Έκανα την πρώτη 
µου δουλειά τότε στο Θέατρο Τέχνης, δίδασκα τον Θοδωράκη τους Ιππείς και µπήκα και ντρεπόµουν 
να µην γράψω κάτι και έγραψα ένα χωρικό, τους Ιππείς και έφυγα.

Καλύτερα από λευκή κόλλα…
Πήρα άσσο. 

Στις εκλογές κάνετε το ίδιο; 
Κοίταξε για πάρα πολλά χρόνια ψήφιζα λευκό, για πολλά χρόνια όσο ένιωθα ότι αυτό µπορεί να έχει µια 
προσωπική σηµασία και κυρίως για να µην ψηφίζω ΠαΣοΚ. 

Κυβέρνηση τράνς; (όπως ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει το Πα.Σο.Κ σε άρθρο του τον Φεβρουάριο 
του 2004 στην Athens Voice) 
Στην ουσία, κάτι που φαινότανε από την αρχή ποιος είναι ο ρόλος του, δηλαδή, να ’παιρνε από πίσω 
και πούλαγε για να πάρει τον κόσµο. 

Φύκια για µεταξωτές κορδέλες;
Κοίταξε για µένα αν υποτεθεί ότι κάτι σε θυµώνει µε τα χρόνια είναι ότι επενδύσανε στην τελευταία 
ελπίδα των Ελλήνων, ότι κάτι θα αλλάξει και πλουτίσαµε. Και τώρα, την κάνουµε πάσα στην 
αντιπολίτευση την ώρα που το µαγαζί ήταν στο τίποτα, µηδέν αγοραστική αξία, δεν το νοίκιαζες ούτε 
για µπουρδέλο, και στην ουσία κληροδοτήσανε στη Νέα Δηµοκρατία αυτό που είχαν αρχίσει να 
κάνουνε πια επαγγελµατικά οι προηγούµενοι, δηλαδή πλυντήριο. Κοιτάχτε, µια και είµαστε σε ένα 
οικονοµικό-τεχνικό πανεπιστηµιακό χώρο, θα έλεγα αυτό που κανείς καταλαβαίνει ότι µπορεί να κάνει 
το κεφάλαιο στις επενδύσεις οικονοµίας. Οι ολοκληρωµένες οικονοµίες δεν µπορούνε να κάψουνε 
λεφτά, µόνο οι ατελείς οικονοµίες µπορούν να κάψουνε λεφτά και γι αυτό βλέπετε-βλέπουµε και όλη 
αυτή την µετακίνηση από την Γιουροβίζιον έως… σε αυτή την τεράστια λεκάνη  γύρω-γύρω και ύστερα 
βλέπετε γύρω-γύρω έχει συγκεντρωθεί το θέµα: οι πόλεµοι, φασαρία, τα κράτη που καταργούνται, η 
µετανάστευση, οι θάνατοι, το αίµα, χρήµα – αίµα. 

Ας πάρουµε τα πράγµατα λίγο από την αρχή, πότε µπαίνετε στο Πάντειο, ήταν επιλογή σας; 
Έπεσα στην Πάντειο, Ξέπεσα στην Πάντειο (γέλια). Τότε ήταν η Πάντειος Σχολή, ήταν σχολή δεν ήταν 
το Πάντειο Πανεπιστήµιο, δεν είχε αναβαθµιστεί. Μπήκα το 1973 µε πάρα πολύ καλούς βαθµούς 
και µε υποτροφία γιατί έδινα για Νοµική για τους γονείς µου, για τον εαυτό µου είχα βάλει πρώτη την 
Πάντειο για να βρεθώ σε µια σχολή που δεν θα απαιτούσε κατά την γνώµη µου πολλά. 

Ποιά ήταν τότε η εντύπωση για το Πάντειο; 
Αυτό που περνάνε όλες οι γενιές, δεν αλλάζει κάτι• µπαίνεις σε µια σχολή, να πάρεις ένα πτυχίο, να 
έχεις καλύτερη ζωή, ό,τι θέλεις κάνε αλλά σπούδασε, αυτό. 

Πώς ήταν η ζωή γύρω από το Πάντειο; Τι υπήρχε; Που πηγαίνατε, που βγαίνατε ως φοιτητές; 
Έλα να πούµε ότι ήταν πιο φοιτητικά τα πράγµατα, ας το πούµε αυτό – εγώ βίωσα τελευταία χρονιά 
χούντας, µεταπολίτευση και µετά όλον εκείνον τον ερηµαγµό, να το πούµε έτσι, της επαναφοράς στην 
δηµοκρατική ζωή και την χαρά ενός έθνους ότι τελειώνουν τα βάσανα. Στην πραγµατικότητα, τώρα πια 
όλοι ξέρουµε ότι αρχίζαν τα βάσανα. Πώς να στο πω; 

Ήταν καλύτερα τότε; 
Δεν ξέρω πώς ζείτε εσείς σαν φοιτητές αυτή τη στιγµή, αλλά µπορώ να πω µε σιγουριά ότι υπήρχε 
συνοχή, υπήρχε πολιτικό πάθος, δηλαδή οι κοµµατικές φοιτητικές διαφορές ήταν ισχυρές – έπεφτε 
ξύλο στις αίθουσες, γινόντουσαν καυγάδες χοντροί – 

Για την φανέλα; 
Για την φανέλα, και υπήρχε και ερωτικότητα, εγώ αυτό το βίωσα πολύ, έντονη ερωτικότητα. Δηλαδή, 
ερχόµασταν στην σχολή για το γκοµένισµα κανονικά. Νοικιάζαµε γκαρσονιέρες γύρω-γύρω από την 
σχολή, ζούσε αυτή η πλευρά πολύ δυνατά. 

Τότε είναι και η χρονιά που γωρίζετε την Λίνα Νικολακοπούλου; 
Την επόµενη µπήκε η Λίνα, είχαµε πια απελευθερωθεί ως κατάσταση! (γέλια). Εγώ µπήκα το ’73 ήταν 
µια χρονιά χούντα, το καλοκαίρι του ’74 έγινε η αλλαγή... Ξέρεις ήτανε για µας που το ζήσαµε σαν 
φοιτητές αυτό ήταν πολύ δυνατό, η αλλαγή, Πολυτεχνείο και µεταπολίτευση ήταν δύο πάρα πολύ 
ισχυρά σηµεία για τη γενιά την δικία µου, υπήρχε φόρα, υπήρχε ένταση. 

Η οποία, ίσως δεν υπάρχει σήµερα, ή υποβόσκει; 
Δεν τη βλέπω, γιατί ξέρεις η βία και η ...άλλαξε ο πόλεµος, άλλαξε χαρακτήρα, µπήκαµε στην ειρηνική 
περίοδο του πολέµου, την χειρότερη, που η υποδούλωση πια – κοίταξε γύρω-γύρω είµαστε όλοι µε τα 
ακουστικά, τα κοµπιούτερ µας, έχουµε συντονιστεί σε ένα πολύ προσωπικό χώρο, έχουνε λιγοστέψει 
οι πιθανότητες ανταλλαγών - Τότε έβραζε. Θυµάµαι όταν το καλοκαίρι που διάβαζα για να δώσω 
εξετάσεις µε την Μαρία την Κατσιαδάκη, την ηθοποιό – µαζί φροντιστήριο, υπήρχε ένταση, ακόµα και 
στην επαφή µας µε την τέχνη: τρέχαµε, βρίσκαµε, που – ποιος – τι παίζει. Η χούντα µας είχε συντονίσει 
αλλιώς, δηλαδή είχαµε άλλη αίσθηση αντίστασης µε το κατεστηµένο• δεν είχαµε καθόλου στο µυαλό 
µας, αυτό που έχουνε τα παιδιά τα σηµερινά, το πώς θα πάρουνε τέσσερα εκατοµµύρια µισθό το 
µήνα για να έχουνε τα αµάξια τους, τα εξοχικά τους και την... Αυτό που υποσχέθηκε, ουσιαστικά, η 
κυβέρνηση του ΠαΣοΚ ότι θα τους κάνει όλους πλούσιους και ότι θα ζούνε όλοι οι Έλληνες σαν το 
Ψυχικό. 

Αυτό ξαναλέει τώρα ο Παπανδρέου, µε την αναδιανοµή του πλούτου... 
Κοίταξε αυτό ήταν το παραµύθι. Παιδιά, µην ξεχνάµε στην Ελλάδα δεν είχαµε ποτέ αληθινά αστική 
τάξη, περάσαµε από τον κοτζαµπάση κατευθείαν στο Κολωνάκι (γέλια), δεν είχαµε αριστοκρατία, 
αληθινή• όσοι βγάλανε φράγκα, ας πούµε, από τον Τούρκο πήρανε εκτάσεις και ήτανε οι επόµενοι 
κεφαλαιούχοι. Έτσι πήγαινε η δουλειά. Βασική, αθηναϊκή αριστοκρατία ή βασική αστική τάξη, δυνατή 
δεν υπήρξε ποτέ. 

Δηλαδή, δεν υπήρξε ποτέ, όπως αναρωτιέστε στο άρθρο σας στην Athens Voice τον 

Ιανουάριο, καµιά οριτζινάλ βλάχα; 
Η πραγµατικότητα είναι ότι δεν είχαµε τα αρχίδια σαν λαός να είµαστε ορίτζιναλ βλάχος. Βγάλαµε την 
φουστανέλα και βάλαµε το τζέλ στο κεφάλι, κατάλαβες τι έγινε; Εγώ στην Αραχωβά, τώρα που βλέπω 
τα παιδιά τα νέα που στις γιορτές φοράνε την φουστανέλα και είναι µε το τζελ στο κεφάλι και τα Ray 
Ban έχει µεγάλη πλάκα. Αυτή είναι η εικόνα. Ίσως, ξέρεις τι, δεν δόθηκε ....όταν οι υπουργοί, παιδιά, 
λένε τι µαγαζί θα πάρω; Σε κάθε καινούργια κυβέρνηση η ατάκα που φεύγει µες τα γραφεία είναι «τι 
µαγαζί θα πάρω εγώ;». Ξέρεις, συνηθίσανε όλοι πια σε αυτή την κατάσταση, συνηθίσανε όλοι ότι αυτό 
είναι το σύστηµα, µάθαµε το 50-50, µάθαµε την υπερτιµολόγηση, δηλαδή δουλεύει σε βαθµό που 
όποιος δεν παίζει έτσι να θεωρείται βλάκας. 

Προσωπικά, ως Σταµάτης Κραουνάκης, πιστεύετε ότι το σύστηµα αυτό σας έχει εντάξει, σας 
έχει αφοµιώσει ή είστε απ’ έξω; 
Εµένα δεν µε πιάσανε, δεν τους έκανα, ήµουνα από ένστικτο τα πρώτα χρόνια και από αυτοπεποίθηση 
αργότερα και µην σου πω και από την ησυχία ότι οι άνθρωποι που ήρθανε να ψωνίσουνε από µένα 
- χρησιµοποιώ το ρήµα έτσι συµπαθητικά - ήταν ήσυχοι ότι αυτό το µαγαζί θα τους κάνει καλό φαϊ. 
Απ’ τη στιγµή, λοιπόν, που είδα ότι υπάρχει πελατεία το µυαλό µου ήτανε την πελατεία αυτή να µην 
την προδώσω, µην τους αρχίσω το συνθετικό την άλλη µέρα το πρωί. Και εδώ µπορεί να πει κανείς 
ότι έχει παίξει ρόλο και η προσωπική µου ανησυχία, δηλαδή, δεν ήµουν από τη φύση µου ένας 
άνθρωπος έτοιµος τόσο εύκολα να ενταχτεί σε κάτι που το ίδιο µου το σώµα αντιδρούσε. Κατ’ αρχήν 
µε τρόµαζε όσες φορές είχαν λεφτά, µε τρόµαζε πάρα πολύ το πως θα τα ξεπληρώσω αυτά τα λεφτά, 
δηλαδή όσες φορές ήρθανε υπέρογκες αµοιβές ή εξαγορά για κάποιο λόγο πάντα ήµουνα τροµερά 
επιφυλακτικός, αυτό µ’ έσωσε από την αρχή της καριέρας µου. Επίσης, δεν ταλαιπωρήθηκα για να 
αποκτήσω επικοινωνιακό φάσµα µες την χώρα µου, δηλαδή δεν µου έγινε απωθηµένο το ότι δεν µ’ 
ακούει κανείς ή δεν επικοινωνώ, µου ήρθε πολύ γρήγορα, ταΐστηκε πολύ γρήγορα η φιλοδοξία µου και 
αυτό µε ξεφόβησε νωρίς για να κρατήσω τον τσαµπουκά µου όρθιο. 

Ίσως είναι πηγή έµπνευσής σας ο τσαµπουκάς; 
Όχι, οι άνθρωποι• η ζωή των ανθρώπων είναι η έµπνευσή µου, αυτό ήταν πάντα. Νεότερος έπαιρνα την 
ζωή την δικιά µου σαν δείγµα και σιγά-σιγά άρχισα να βλέπω και την ζωή των άλλων. 

Είχε πει ο Χατζιδάκις πριν πεθάνει ότι «εγώ µαζεύω τα όνειρα των ανθρώπων, τα φυλάω και 
τους τα ξαναδίνω πάλι πίσω σε µουσική»...
 Η δηµιουργία της τέχνης είναι αυτή, αυτή είναι η δουλειά της αλλιώς η τέχνη είναι άχρηστη• δεν σου 
δίνει ούτε φαί, ούτε λεφτά, ούτε τίποτα• την αγοράζεις για να πάρεις κάτι για την ψυχή σου, για σένα, 
για το ταξίδι σου• ειδικά στις µέρες µας είναι τελείως πια άχρηστη αν δεν δίνει στο κοινό αυτή την 
ψυχική κάθαρση ότι είναι ένα αίτηµα αισθήµατος ισχυρού είναι τελείως άχρηστη. 

Ίσως, πιο πολύ τώρα σήµερα στην ειρηνική αυτή περίοδο του πολέµου η τέχνη να είναι πιο 
αναγκαστική για το κοινό; 
 Πιο επιθετική καµιά φορά... ξέρεις αυτό εξαρτάται και από το πώς εγώ παρακολουθώ και βλέπω 
– όσο οι καλλιτέχνες µεγαλώνουν σε ηλικία αν δεν τους απορροφήσει το σύστηµα, βλέπεις ότι γίνονται 
πιο σοφοί, µαλακώνουν, πάνε και πιο βαθιά. 

Δηλαδή, ας πούµε από το Κυκλοφορώ κι Οπλοφορώ περάσαµε τώρα στο Πόσο σ’ αγαπώ; 
Δεν κράτησα ποτέ µια τακτική, να σου πω την αλήθεια, ποια θα είναι η ιστορία, δηλαδή, προσπάθησα 
να αποτυπώνω το τώρα, τι µου κάνει, πως χτυπάει µέσα µου και τι µου γεννάει για να µιλήσω προς τα 
έξω. 

Αυτό το τώρα που αποτυπώσατε το κάνουν όλοι οι καλλιτέχνες. Αλλά, σε σας παρατηρούµε 
ότι υπάρχει διαχρονικότητα...
ναι, γιατί κοιτάω την καρδιά, δεν κοιτάω ας πούµε την βιτρίνα. Με νοιάζει τι θα πάρει ο άλλος σπίτι του. 
Είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγµατα, ένα πράγµα το κατεβάζεις το έχεις αµέσως• για να αγοράσεις 
κάτι, να το έχεις σπίτι σου, πρέπει να το θέλεις και αύριο. Με την ευκολία που έχουµε να παίρνουµε 
τα τραγούδια από το internet ή από τον µαύρο, για να µπορέσει το προϊόν, για να το πω πάλι µε τη 
συνθήκη της πιάτσας, να έχει αγοραστική δύναµη και αξία, θα πρέπει ο άλλος να το πάρει για να το 
έχει και αύριο. Θα πεις αυτό είναι ένα βιβλίο που θέλω το ξαναδιαβάσω, είναι µια µουσική που θέλω να 
την ξανακούσω, είναι ένα τραγούδι που θέλω να µε πάει βόλτα χωρίς να χρειαστεί να χαλάσει στο τρίτο 
παίξιµο το cd. Αυτό είναι στην έννοια µου, ήτανε πάντα χωρίς να αποκλείω από τον εαυτό µου και την 
διάθεση του να παίξουµε µε κάτι εφήµερο, φτάνει ακόµη και το ότι µπορώ να αποτυπώνει από κάτω 
από τις γραµµές κάτι που σε αντιστοιχία θα λειτουργεί και αύριο. Δηλαδή, σας λέω ένα παράδειγµα 
από µια ταινία που είδα φέτος, την ζωή της Edith Piaff, αυτό που κάνει πολύ σηµαντική αυτή την ταινία 
είναι ότι ο σκηνοθέτης αυτός, εφορµώµενος από την ζωή της Piaff, κάνει µια ζωή που αφορά σε όλους 
τους καλλιτέχνες, σε κάθε καλλιτέχνη• ξαφνικά αποτυπώνει στοιχεία και αισθήµατα που αφορούν στη 
ζωή σχεδόν του κάθε καλλιτέχνη. 

Αλήθεια, πώς θα δίνατε τον ορισµό του καλλιτέχνη; 
Θα στο ’λεγα άµεσα, είναι ο άνθρωπος που αναγνωρίζει την ύλη του και έχει τα καλλιτεχνικά µέσα, 
δηλαδή ταλέντο και γνώσεις, αυτό το πράγµα να το µεταλλάξει σε πνευµατική τροφή για τον κόσµο. 
Αλλά αν δεν έχεις αναγνωρίσει την πληγή σου δεν µπορείς να το κάνεις αυτό, δεν µπορείς να εκθέτεις 
την πληγή σου αν δεν την έχεις αναγνωρίσει. 

Πώς µπορεί κάποιος καλλιτέχνης να επιβιώσει, στο σηµερινό σύγχρονο, καπιταλιστικό κόσµο 
όπου εταιρίες επιλέγουν τα εµπορικά πράγµατα; 
Δεν είναι αλήθεια. Η παγκόσµια κοινότητα έχει ελευθερώσει πια τη χρήση, µην κοιτάς που εδώ είµαστε 
χωριό ακόµα, δηλαδή που κατ’ αρχήν τα υποκαταστήµατα των εταιριών στην Ελλάδα ή οι ελληνικές 
εταιρίες δεν προέβλεψαν ότι έρχεται µια εποχή καινούργια που το προϊόν θα αλλάξει όνοµα, θα 
αλλάξει σύσταση• γιατί, βλέπεις και στην επιχειρηµατικότητα χρειάζεται και εκεί φλασιά. Είσαι πολύ 
κακός επιχειρηµατίας αν δεν δεις που πας. Εγώ τους φώναζα εδώ και µια δεκαετία ότι είµαστε πίσω 
όσον αφορά το διαδίκτυο και περιµένανε να γεµίσει η αγορά, ας πούµε πέρνανε µόνο τις µετρήσεις 
από τα µηχανάκια και µου ελέγαν, ξέρεις µόνο οι 25% χρησιµοποιούν µόνιµη (σύνδεση) αλλά αυτό 
ανεβαίνει ραγδαία και αφετέρου βασικότατο που αλλάζει την ποσοστιαία σχέση είναι ότι οι χρήστες 
είναι το αγοραστικό µας κοινό, άρα αλλάζει αυτόµατα η ποσοστιαία σχέση και η πραγµατικότητα είναι 
ότι την ώρα που το δοκίµασα απελπισµένος πια από δυνατότητα να ντιλάρω µε ανθρώπους που δεν 
έχουν σχέση µε το αντικείµενο – εκεί είναι το πρόβληµα – το πρόβληµά µου µε την δισκογραφία δεν 
ήταν ότι η δισκογραφία δεν µε σεβάστηκε• δεν ξέρανε τι να µε κάνουνε, δηλαδή σαν καλλιτέχνη δεν 
µπορούσανε να µε στηρίξουνε. Το κουτάκι Κυκλοφορώ κι Οπλοφορώ, Κυκλοφορώ κι Οπλοφορώ, 
Κυκλοφορώ κι Οπλοφορώ, δηλαδή ες αεί δίνε µας τραγούδια ή δυνατόν µε την ίδια σύσταση, µε το 
ίδιο τάπερ, µε την ίδια τραγουδίστρια για πάντα. Δεν γίνεται. 

Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό που βλέπαµε Καρβέλας-Βίσση, Καρβέλας-Βίσση, 
όλη την ώρα τα σουξέ και τα.... 
κοίταξε να δεις, η τακτική αυτή µόνο κακό µπορεί να κάνει, δεν ανοίγει καθόλου την γκάµα. Δηλαδή, 
όταν πήγα για πρώτη φορά να δουλέψω µε ανθρώπους της απέναντι πολυκατοικίας σηκωθήκαν όλοι 
να µε σκοτώσουνε και οι µεν και οι δε• και µε τον Σάκη και µε την Στανίση και τα λοιπά. Και κοιτάζω 
παραπίσω και βλέπω στα χρόνια τα προηγούµενα. Πήρε ο Θοδωράκης την Ντόρα Γιαννακοπούλου, 
µια κοπέλα η οποία ήταν ηθοποιός, πήρε ο Χατζιδάκις την Ζωή Φυτούση, δηλαδή υπήρχε µια ανοιχτή 
σχέση µε το προϊόν• είναι λίγο σα να σου κόβουνε τα αρχίδια, πώς να σου πω, κάνεις ένα καστ και σου 
λέει «όχι θα πάρεις αυτό, αυτό πόσο πουλάει;, πάρε αυτό», πως θα γίνει δεν θα δοκιµάσεις; Ειδικά 
για το τραγούδι, που κατά την γνώµη µου η χηµεία του ερµηνευτή έχει πολύ µεγάλη σηµασία. Δε σου 
λέω ότι ήταν όλα σωστά, εντάξει µπορεί να µην ήταν όλα σωστά. Αλλά την ώρα που θες να κάνεις µια 
δοκιµή πρέπει να τολµήσεις να την κάνεις. 

Τι νόηµα έχει, δηλαδή, η ζωή χωρίς ρίσκο; 
Εντάξει, δεν είναι πάντα σίγουρο αλλά πολλές φορές είναι και αυτό που µπορεί να ανοίξει δρόµο, γιατί 

πολλοί που µε µιµήθηκαν νοµίζοντας ότι το 
κάνω από style ή από marketing την πατήσανε, 
πήρανε ανθρώπους απλώς για τη χρήση ας 
πούµε και για την εντύπωση• όχι δεν είναι εκεί 
το θέµα• το θέµα είναι τί θα τον κάνεις αυτόν 
που θα πας να δείς. 

Όταν ξεκινήσατε να κάνετε µουσικές 
παραστάσεις, µέχρι και σήµερα λένε, ότι 
είστε µοναδικός στο είδος και ότι ανοίξατε 
ένα νέο προϊόν στην αγορά. Μήπως 
υπήρχε ήδη απλά το καταλάβαµε τότε; 
Κοίταξε, ένιωθα ότι αυτό που λέµε µουσικό 
θεατρικό είδος στην Ελλάδα είχε σταµατήσει 
στην επιθεώρηση και µάλιστα στην µετά την 
φωτεινή περίοδο της ελεύθερης σκηνής που 
ήτανε πάλι µια οµάδα ανθρώπων και αυτό το 
πράγµα είχε αρχίσει να καταρρέει, αν εξαιρέσει 
κανείς την µοναδικότητα του Λαζόπουλου που 
κι αυτός αναγκάστηκε για να επικοινωνήσει 
πια να πάει σε ένα µέσο που του φόρτωνε την 
προσωπική του δράση, δεν είχε δυνατότητα 
πια να µιλήσει µέσα από το θεατρικό χώρο. 
Αισθανόµουν, λοιπόν, ότι έκλεινε ένα είδος, 
το οποίο στην παγκόσµια σφαίρα δουλεύει 
και ανοίγει και γεννάει και κάνει και µπαίνουν 
όλοι στην εικόνα – εµένα αυτό µε απασχολούσε: πώς θα συνδυάσω το έργο µου µε την εικόνα του 
µαζί και στις αρχές του 1990 τέλη δεκαετίας 1980 επέµενα και καλέσαµε τον Βουτσινά και κάναµε τις 
πρώτες δοκιµές τότε. Αυτό φαινόταν στην αρχή, ξέρεις, τι κάνουνε αυτοί οι τρελοί και ξαφνικά αυτό 
έγινε ρεύµα, έγινε η τάση. Την ώρα που τέλειωσε η τάση, το 1995 – µια δεκαετία το πήγαµε το όχηµα 
αυτό, τόσο γιατί κράταγε η συνολική µας όρεξη – ανέβαιναν τα γκάζια. Κάθε επιτυχηµένο πράγµα, 
αυτό ενδέχεται να συµβεί και µε την Σπείρα κάποια στιγµή, έρχεται κάποια στιγµή που αν δεν έχει την 
δυνατότητα να πάρει το γραπτό του και να το ξαναγεµίσει την πατάει. Δηλαδή, πρέπει να έχεις θάρρος 
να πεις ότι δεν έχω να κάνω κάτι τώρα, έχω µόνο να ανακυκλώσω άρα το τρώω και ξαναγεννάω ή 
δοκιµάζω κάτι άλλο. Εγώ είχα πήξει από την κλίµακα, δηλαδή αυτή η κλίµακα των χιλίων ατόµων κάθε 
µέρα µε υποχρέωνε να παράγω µια µουσική για αυτό το πλήθος• µου απαγόρευε να κατεβάσω τις 
εντάσεις, µου απαγόρευε ένα πιο εσωτερικό αίσθηµα. Και εκείνη την ώρα που ένιωθα ότι η Άλκηστις 
(Πρωτοψάλτη) πάει για τα γκολ και εγώ είχα ανάγκη εσωτερικότητας δωµατίου, πήρα την απόφαση 
γενναία, κρατώντας µια πολύ δυνατή ανάµνηση από αυτό που λέµε «γλεντήσαµε τα νιάτα µας», να 
προχωρήσω τον εαυτό µου στην επόµενη ηλικία του, η οποία και τροµερά µε ανανέωσε, µου δίνει την 
χαρά αυτή τη στιγµή να απολαµβάνω ότι µέσα από τον πυρήνα αυτό, ουσιαστικά έξω από τους ίδιους 
τους ανθρώπους που δουλεύουνε µέσα στον πυρήνα, παρέχουµε συνέχεια στο χώρο ανθρώπους 
χρήσιµους, δηλαδή ότι παιδιά από µας που έχουνε βγει αυτή τη στιγµή στο έξω χώρο είναι χρήσιµοι 
άνθρωποι, τους χρησιµοποιούν οι φίρµες γερά και µετά ανάλογα ο κάθε καλλιτέχνης µέσα στα χρόνια 
διαµορφώνοντας την προσωπική του απαίτηση από τι είναι αυτό που ζητάει, γιατί άλλοι τρελαίνονται 
νοµίζουνε ότι αν κυκλοφορήσουνε µε security σε ένα χωριό δέκα εκατοµµυρίων κατοίκων ξαφνικά 
αποκτάνε...• δεν χρειάζεται στην Ελλάδα security για να κυκλοφορήσεις, ακόµα τουλάχιστον. Στην 
Ελλάδα το εύσηµο του καλλιτέχνη από τον κόσµο εξακολουθεί να είναι το να σε πούνε µε το µικρό 
σου όνοµα. Ο ελληνικός λαός έτσι καταξίωσε πάντα τους καλλιτέχνες που θεωρούσε δικούς του 
καλλιτέχνες. Φωνάζοντας σε µε το µικρό σου όνοµα έχεις καθαρίσει, είσαι δικός τους. Για µένα είναι 
το πιο σηµαντικό για το χωριό µας και από την άλλη να έχεις τα µάτια σου ανοιχτά τι τρέχει γύρω-γύρω. 
Δηλαδή, εµένα αν θες να σου πω ποιά είναι η πραγµατική µου χαρά είναι την ώρα που αντιλαµβάνοµαι 
ότι οι αντίστοιχοί µου διεθνείς καλλιτέχνες είναι στην ίδια ιδεολογική, ιδεαλιστική, ακουστική 
αναζήτηση. Δηλαδή, πολλές φορές µου λέγανε παλιά πώς χρησιµοποιώ το περιβόητο ντεµοντέ 
στοιχείο; Μα είναι κάτι που το έχω φάει, αυτό το πράγµα είναι στα αυτιά µου από τότε που ήµουνα ενός 
έτους. Και ξαφνικά βλέπεις, ακούµε ταγκό, ξαναχορεύουµε τις σάµπες και τα µπιγκίνι που χορεύανε οι 
γονείς µας. Στην ουσία, ανακυκλώνεται µες τις εποχές και κάνουµε λούπες µ’αυτά, ξαναφτιάχνουµε 
µουσική από υπάρχοντα είδη µουσικής, έχει ανοίξει πολύ το παιχνίδι. Αν θέλεις αυτό που βλέπω να 
λιγοστεύει είναι οι µελωδοί, δηλαδή, οι άνθρωποι που µπορούν να γεννήσουνε µια πρωτότυπη µελωδία 
που κάτι θα σου κάνει στην καρδιά. 

Διάφορες διοργανώσεις όπως, ας πούµε, τώρα η αναβίωση του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 
βοηθάνε σε αυτή την κατεύθυνση; 
Κοίταξε, η εµπειρία µου επειδή ήµουνα δίπλα τον πρώτο χρόνο πάρα πολύ, τον δεύτερο όχι τόσο γιατί 
δεν σου κρύβω ότι ελαφρώς µε απογοήτευσε αυτό που ήρθε να εγκατασταθεί σαν αίτηµα των καιρών, 
δηλαδή το άκουσα πολύ αναµενόµενο, δεν είδα κάτι. Την πρώτη χρονιά κάπως µε την Ευσταθία, 
την οποία ήξερα από τα δικά µας πρώτα σεµινάρια και ήξερα ότι έχει ταλέντο, κάτι κερδίσαµε και 
πραγµατικά πιστεύω ότι είναι ένα κορίτσι που µπορεί κάτι να δώσει αλλά δεν άκουσα και τα τρία 
χρόνια κάτι που να πω «να ένα ταλέντο καινούργιο, να ένας άνθρωπος που µπορεί να παίξει». Εγώ 
πιστεύω ότι ουσιαστικά τα παιδιά έχουνε, και εκεί υπάρχει µεγάλο πρόβληµα, έχουνε από την φύση 
της εποχής υποταχτεί σε µια εσωστρέφεια η οποία διατυπώνοντας την µέσα στην τέχνη τους κάνουν 
ακόµα πιο εσωστρεφές το αποτέλεσµα. Δηλαδή, είναι σα να µην, σε µια χώρα που ζούµε σ’ ένα τέτοιο 
περιβάλλον, σα να µην κοιτάνε ότι ζούµε σε µια τέτοια υπέροχη χώρα, σα να κάνουνε τη µουσική µες 
το διαµέρισµά τους µε τα ακουστικά στα αυτιά. Πρέπει, για µένα, για να σου πάρει το τραγούδι σου ο 
κόσµος πρέπει να το φτιάχνεις µε ανοιχτά τα παράθυρα. Μην κοιτάς και η ευκολία της χρήσης και της 
καύσης πραγµάτων τα οποία καίγονται µόνο σε ισχύ γι αυτό αναπτύχθηκε. Δηλαδή, έχουµε ανάγκη και 
από µια αηδία την οποία θα ακούσουµε και θα ξανακούσουµε γιατί µας κάνει κέφι να τη χορέψουµε 
ή γιατί µας κάνει κέφι να φλερτάρουµε ή γιατί µας κάνει κέφι. Πόσες φορές δεν έχω πιάσει τον 
εαυτό µου να ξυπνάω ένα πρωί και να µου έχει καρφωθεί στο µυαλό µια µαλακία που την άκουγα 
το προηγούµενο βράδυ και επειδή ήµουνα σε ωραίο mood, ας πούµε και φλερτάριζα και έκανα και 
έφτιαχνα έχει καρφωθεί και στο υποσυνείδητο και παίζει; 

Είναι τα λεγόµενα, παρατράγουδα, που υπάρχουν δίπλα στα τραγούδια; 
Κοίταξε, εκεί διακρίνω µια βία. Αν θέλεις και την έπαρση ότι αφού είναι όλα τόσο χάλια, θα σας 
κάνω κάτι που είναι ακόµα πιο χάλια. Δεν είµαι αυτής της τακτικής. Αντιλαµβάνοµαι ότι υπάρχει και ο 
πόλεµος του κανιβαλισµού σαφώς, δεν είµαι αυτής της τακτικής, προτιµώ να το έχω καθαρό το σπίτι 
µου. Έπειτα, µη νοµίζεις ότι και εµείς στις γενιές τις δικές µας δεν είχαµε αντίστοιχες αηδίες, που µε τα 
χρόνια δικαιωθήκανε ή επειδή κρυβόντουσαν πίσω από ένα κόµµα προοδευτικό δεν ήταν κατάπτιστα. 

Για παράδειγµα; 
Το «Κούλα Χαράλαµπε», ας πούµε, του Χάρυ Κλυνν ήταν εξίσου µαλακία µε το «Βας, Βας, Βας ο 
Παρασκευάς». Την ίδια στιγµή που σκάει στα γράµµατα ο Μανιάτης, ο οποίος δουλεύει όλο του το 
έργο πάνω σε αυτή την κρίση της κριτικής της ζωής των µικροµεσαίων και το πώς έρχεται ο πολιτισµός 
και ανατρέπει τα συναισθήµατα και τους ανθρώπους και τους διαλύει, µόνο που τα πράγµατα 
παλαιότερα ήταν λίγο πιο αθώα, δεν ήταν τόσο εξ επί τούτου, δεν ήταν τόσο να κυνηγάµε την ουρά 
µας για να πουλήσουµε ή ντε και καλά να βιάσουµε την τηλεθέαση µε αυτόν τον βίαιο τρόπο – αυτό µε 
ενοχλεί – ότι είναι πάρα πολύ βίαιος, χρησιµοποιεί ανθρώπους άρρωστους• είναι κάπως, δεν είναι; Αν 
είχες µια θεία σου έτσι θα την άφηνες να πάει; Αν κούφια η ώρα ήταν η µάνα σου δεν θα σε πείραζε; 
Εγώ και γείτονας µου να ήτανε ο Βας, Βας, Βας θα ...άλλαζα γειτονιά, ξέρω’γώ! Βλέπεις ότι έτσι 
διευρύνεται µια βία, πέφτουµε στα στρώµατα των παιδιών που θέλουνε τροφή για κανιβαλισµό και 
στην ουσία τι είναι; ένα βετέξ, την άλλη µέρα θα έρθει να τα σκουπίσει για να έρθει κάτι άλλο στη θέση 
τους. Δηλαδή, το επόµενο αντίστοιχο θα φάει αυτά αντικειµενικά• καλλιτεχνικά, όταν το βλέπω µου 
θυµίζει ταινία του Γουότερ, σε αυτές τις underground ταινίες του ’70 ας πούµε µε την Ντιβάνι, αυτή την 
τραβεστί την χοντρή που πέθανε. Είναι και αυτό µέσα στην βία και στην έκφραση του σήµερα. 

Συνέντευξη:

ÓôáìÜôçò ÊñáïõíÜêçò
Τετάρτη 27/6/2007. Συναντούµε ντάλα µεσηµέρι στις µία παρά κάτι τον Σταµάτη Κραουνάκη στο Πάντειο. Σκάει µύτη µε ένα 
ανοιχτό κόκκινο τζιπάκι, ντυµένος µε κατάλευκα ριχτά ρούχα. Αρχικά κοντοστέκεται και αναρωτιέται φωναχτά πόσο καιρό 
έχει να έρθει στην σχολή. Φαίνεται να απολαµβάνει κάθε λεπτό που ανασαίνει και πάλι στο Πάντειο παρά τον καύσωνα 
και την άπνοια που επικρατεί. Οι µνήµες από τα φοιτητικά του χρόνια την δεκαετία του 1970 έρχονται και πάλι στο µυαλό. 
Τον οδηγούµε σε γνωστό καφέ («Βανίλια») και κάπου εκεί ξεκινά η κουβέντα µας. Αυτό που ακολουθεί δεν είναι µια τυπική 
δηµοσιογραφική συνέντευξη αλλά µάλλον µια ουσιαστική κουβέντα για όλα µεταξύ δύο ανθρώπων, µεταξύ δύο γενεών, µεταξύ 
του καλλιτέχνη και του κοινού του... Καλή απόλαυση...... Από τον Διονύση Μαυροσκότη
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Τι άλλαξε στην κοινωνία; Παλιά ήταν πιο αθώα, τώρα είναι 
πιο κανιβαλιστική...; 
Η σεξουαλική συµπεριφορά κατά τη γνώµη µου έχει παίξει 
πολύ µεγάλο ρόλο, δηλαδή δεν πιανόµαστε πια, τελεία. Δεν 
φλερτάρουµε πια, τελεία. Ο άντρας δεν είναι κυνηγός, φοβάται, 
τελεία. Η γκόµενα δεν είναι ήσυχη σε σχέση µε το τι ζητάει από 
τον άνδρα, τελεία. Είµαστε όλοι πολύ ανήσυχοι στο δούναι και το 
λαβείν το ερωτικό. Αυτό, αυτόµατα, δηµιουργεί υποκατάστατα. 
Δεν ξέρω αν είδατε φέτος µια πολύ χαριτωµένη ταινία, χαµηλών 
τόνων, το Short Bus, είναι µια πολύ τρυφερή καταγραφή της βίας 
πάνω στις σχέσεις. Αυτό το έχουµε πάθει• ο φόβος της χυλόπιτας, 
άλλο ...τραγικό. Για µένα αυτό έχει αλλάξει όλη την τακτική της 
διασκέδασης, του γιατί βγαίνουµε έξω, του σε ποιόν θέλουµε να 
κάνουµε φιγούρα. Γίνονται πολλά για την φιγούρα, λίγα για την 
ουσία.

Τι είναι αυτό που φοβίζει την σηµερινή γενιά;
Η απόρριψη. Όλοι νοµίζουν ότι κυνηγώντας τα λεφτά, αυτό είναι 
φαύλος κύκλος. Δεν βλέπω αυτούς που έχουνε λεφτά να περνάνε 
καλύτερη ζωή. Και αυτό είναι µες την φρίκη. Απλώς µπορούν να 
αγοράσουνε κάποια πράγµατα αλλά και µη νοµίζεις ...µπορεί να 
αγοραστεί η αγάπη; 

Να νοικιαστεί, ίσως ναί, αλλά να αγοραστεί...; 
Να νοικιαστεί τι; Η πράξη; Έτσι κι αλλιώς κρατάει δέκα λεπτά. Δεν 
µπορεί να αγοραστεί. 

Στο πλαίσιο αυτό, αν φανταζόµασταν το σηµερινό σκάνδαλο 
του Παντείου τότε που µπαίνατε στη σχολή, 
το 1973 τι θα είχε γίνει; 
Θα είχε γκρεµιστεί η Πάντειος, θα είχαµε κατέβει µε τα σκερπάνια 
και θα είχαµε γκρεµίσει το κτίριο. Τίποτα, θα είχανε φύγει κεφάλια, 
θα είχαµε φάει και εµείς τα δικά µας, θα µας είχανε ξυρίσει, θα 
µας είχανε κόψει τις γλώσσες, δεν ξέρω τι θα µας είχανε κάνει 
πάντως η βία θα ήταν άλλη. Δηλαδή, sorry κιόλας, και δεν φταίτε 
εσείς, έχετε φερθεί πολύ κότες, πολύ. 

Έχει ενσωµατωθεί, δηλαδή, η σηµερινή νεολαία στο 
σάπιο σύστηµα; 
Εγώ πιστεύω τα πράγµατα ξεκινάνε από το σπίτι: «κάνε τη δουλειά 
σου και άσε τους άλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Σκάσε 
και δούλευε, σκάσε και διάβαζε, σκάσε και παίχτονε». Δηλαδή, 
είναι όλα µην ανακατευτείς εκεί που υπάρχει κίνδυνος, άσε τους 
άλλους να κάνουνε τον κίνδυνο, άσε τους άλλους να κάνουνε 
το θέµα και από την άλλη µεριά βράζουν. Το ίδιο γίνεται και µε τις 
εκλογές: θα ψηφίσουµε αυτόν που θα διορίσει το παιδί µας, αυτόν 
που θα σου δώσει θέση, αυτόν... Και έτσι βλέπεις διακόσιους 
τώρα εδώ στην Λυρική Σκηνή που είναι για ξύλο, βλέπεις 
όλες τις δηµόσιες θέσεις από ανθρώπους µέτριους. Υπάρχει 
ένας συνασπισµός της µετριότητας. Ο µέτριος θα κοιτάξει να 
συνεργαστεί γρήγορα για να έχει καβάτζα, θα κοιτάξει να φτιάξει 
γρήγορα την κολλεγιά του για να µην αποκαλυφθεί η µετριότητά 
τους. Για παράδειγµα, την ίδια στιγµή που οι συνάδελφοι του 
Παπαϊωάννου, σε ευρύτερο φάσµα, αναγκάζονται να αποδεχτούν 
το τι ωραίο που είναι (η παράσταση «2»), την ίδια στιγµή θέλουν 
να το φάνε κιόλας – αυτό είναι το τραγικό. Δηλαδή, κανείς δεν 
παίρνει την χαρά ότι αυτό αναβαθµίζει γενικότερα ένα αίσθηµα 
που θα µας υποχρεώσει όλους να κάνουµε κάτι καλύτερο αύριο 
ή να εµπνευστούµε κάτι καλύτερο αύριο ή να δειγµατίσουµε ρε 
παιδί µου πάνω σε µια άλλη κατεύθυνση από αυτή που έχουµε 
συνηθίσει. Αυτό είναι πάγιο στην Ελλάδα: την ώρα που σκάει κάτι, 
το οποίο αλλάζει, το έχω ζήσει πάνω µου,  µου έχει γίνει δεύτερη 
φύση πια στο πώς αντιστέκοµαι σε αυτό ή από το ένα µπαίνει 
και από το άλλο βγαίνει είναι πάγια τακτική. Την ώρα που σε 
αποδέχονται θέλουν και να πεθάνεις. 

Ισχύει αυτό που λένε ότι η Ελλάδα τρώει µόνη της τα παιδιά 
της;
Δεν είναι έτσι, γιατί βλέπεις ότι πια υπάρχει κοινό. Το κοινό δεν είναι 
κάτι πλασµατικό, παίρνει αποφάσεις, κλείνει θέατρα, ανοίγει άλλα, 
κάνει ουρές σε µια τρυπούλα µε ογδόντα θέσεις, αδειαζει θέατρα 
που έχουνε πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες..., αδειάζει 
µαγαζιά, αναγκάζονται να τσουβαλιάζουν τον κόσµο να έρχεται 
µε τα πούλµαν για να συντηρηθούνε και µπαίνουνε µέσα διότι, από 
κάτω βράζει. Πρέπει να τσιµεντώσεις τους ανθρώπους για να µην 
γίνει αυτό και πάντα θα βράζει. 

Υπάρχουν, όµως, περισσότερες επιλογές τώρα σε σχέση µε 
τα δικά σας φοιτητικά χρόνια...
Βεβαιότατα, ήταν άλλη εποχή, ήταν τα πράγµατα λίγο πιο ανοιχτά 
για να πω την αλήθεια. 

Αν έρθουµε στα δικά σας χρόνια, πως θα βλέπαµε την 
καθηµερινότητα ενός τυπικού φοιτητή; 
Καταρχήν, εµείς ερχόµασταν εδώ στη σχολή στις 9 το πρωί και 
φεύγαµε στις 9 το άλλο πρωί! Υπήρχε ερωτικότητα! Είχαµε λόγο 

προσωπικό να κατέβουµε στη σχολή, γιατί ήταν οι φίλοι µας, ήταν η 
γκόµενά µας, ήταν ο κολλητός µας γιατί το βράδυ θα πηγαίναµε να 
πιούµε όλοι µαζί, γιατί θα πηγαίναµε κάθε µέρα και σε άλλο πάρτυ 
σε σπίτια. Μνηµειώδη έργα! 

Έχουνε εκλείψει, όµως, τα πάρτυ σε σπίτια, είναι ντεµοντέ.... 
Μα παιδιά κακά τα ψέµατα, δεν υπήρχε τόσο προσφερόµενο 
ναρκωτικό. Ήµασταν λίγο του κρασιού, πίναµε ξύδια που λένε! 

Σήµερα, πολλά πάρτυ είναι αφορµή για ναρκωτικά, για 
βύθιση σε έναν άλλο κόσµο.... 
Μα και πάλι δεν περνάς καλά, το θέµα είναι να περάσεις καλά, 
να το πάρω το ναρκωτικό αν είναι να µε στείλει και να περάσω 
µια αξέχαστη βραδιά. Να το πάρω, για να γυρίσω ρετάλι το πρωί 
να κοιµηθώ στο κρεβάτι µου και να είµαι γκολ και να µην έχω 
καταλάβει τίποτα και το σώµα έρηµο έφυγε, έρηµο κοιµήθηκε, 
έρηµο ξύπνησε....Έχουµε ξεχάσει την µεγάλη, µαγική τεχνική της 
θωπείας, του χαϊδέµατος. Δηλαδή, ένα χάδι στην πλάτη µπορεί να 
σου βγάλει ένα κλάµα λυτρωτικό. 

Αυτό δεν προσφέρει και η µουσική; 
Σε µεγάλο βαθµό, ναι. Βλέπεις ότι όλα τα πράγµατα πια που 
τείνουνε σε αυτή την ατµόσφαιρα τα αγαπάει ο κόσµος. 

Αν τοποθετούσατε τον εαυτό σας στα βραβεία µουσικής των 
καναλιών....
Ναι, εντάξει, έχω πάρει! ....

Ποιά θα ήταν η κατηγορία που θα µπαίνατε; 
Έτσι κι αλλιώς αυτά δεν έχουνε καµία σηµασία, είναι όλα παιχνίδια 
µάρκετινγκ και παιχνίδια εντυπώσεων. Θα σου πω κάτι: αν θα 
κάνεις καλό ψωµί, σε όποια κατηγορία και να το βάλεις θα είναι 
καλό ψωµί. Θα στο ψωνίσουνε, σε ότι συσκευασία και να το 
δώσεις. 

Γράφετε στην Athens Voice τον Ιανουάριο ότι «ο Έλληνας 
έχει πολύ χιούµορ και το αντιλαµβάνεται». Τρεις µήνες µετά, 
στην παράστασή σας για τον εορτασµό των 20 χρόνων του 
Αθήνα 9.84, καταγγέλλετε ότι είµαστε πάρα πολύ σοβαροί 
ακόµα! 
Αυτό δεν το είπα για το κοινό, το είπα για τους ιθύνοντες, για 
τους διευθυντές! Χαίροµαι που τα ακούσατε αυτά! Το είπα για 
τους ιθύνοντες δεν το είπα για τον κόσµο. Είµαστε πάρα πολλοί 
σοβαροί και κρατάµε το Τεχνόπολις κλειστό – ανοιχτό για τα 
πάρτυ της Βίσση, κλειστό για τα gay παιδιά που γυροφέρνουνε 
το Γκάζι όλη νύχτα γιατί είναι παιδιά που βαράνε. Θα έπρεπε να 
έχουµε δεκαπέντε µε είκοσι εκδηλώσεις κάθε µέρα, σαν κι αυτή 
που κάναµε εµείς εκείνη τη µέρα, να µπαινοβγαίνει ο κόσµος και 
να πίνει τα ποτά του, δηλαδή, δώσε-δώσε στον περιφερόµενο 
πληθυσµό τροφή! Τι τα βαστάς µε τα security τα κτίρια έρηµα µε 
τις φωτογραφίες σας και τις φωτογραφικές εκθέσεις και τα δήθεν; 
Βάλε πέντε γκρουπ να βαράνε οληµερίς της µέρας, πέρνα ένα 
σύστηµα να ακούνε, όντως τα παιδιά κάνουν εικονική µουσική!, να 
τους ακούσω µια ώρα την άλλη µέρα, τα παιδιά από τα ωδεία, για 
όνοµα της Παναγίας! Να έρθουνε οι φίλοι τους ρε παιδί µου, να 
µπούνε είκοσι άνθρωποι στην µια αίθουσα την µία µέρα και τριάντα 
στην άλλη! Αυτό εννοούσα, είµαστε πολύ σοβαροί, δήθεν. Όλα 
µέσα σε ένα δήθεν. Δήθεν καλλιτεχνικό! Το είπα, γιατί είχα απέναντί 
µου έναν άνθρωπο που δεν έχει φοβηθεί το πολιτικό κόστος και 
που αυτή τη στιγµή είναι πολύ µεγάλη ελπίδα για την Αθήνα και το 
είπα για να το ακούσουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή, τον Κακλαµάνη αν 
τον αφήσουνε ήσυχο θα κάνει δουλειά για την Αθήνα, γιατί είναι 
ένας άνθρωπος ουσιαστικά εκτός κοµµάτων, είναι ένα ανοιχτό 
µυαλό, είναι ένας έφηβος ακόµα και έχει χιούµορ και µπορεί να 
ανοίξει τις γειτονιές και να γίνει θέµα. 

Να γυρίσουµε στην παλιά Αθήνα των µπουάτ; 
Όχι, όχι. Αλλά το να έχουµε µια µπουάτ που να είναι καρα-digital 
και σούπερ και ντυµένοι οι άνθρωποι, οι τωρινοί και να ακούς την 
µουσική σου σε υψηλή ποιότητα και να γουστάρεις να πιείς το ποτό 
σου, ας πούµε, χωρίς να πρέπει να φορέσεις πάλι το κοτλέ µε την 
πυτιρίδα στο κεφάλι για να κάνεις την µπουάτ του 1968. Βάλ’ τη 
λούπα σου και πες µας το θέµα σου! 

Γράφετε στην Athens Voice εδώ και τρία χρόνια... 
Από τότε που άνοιξε. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι η Athens είναι 
κίνηµα, είναι... οι άνθρωποι που στήνουνε την Athens ανοίξανε 
δρόµους στο free press, κατευθύνανε το αίσθηµα της πόλης 
δυνατά. Ακολούθησε και η Lifo, επίσης δυναµικά πιστεύω, αλλά 
για µένα οι λόγοι που γράφω αµισθί στην Athens όλα αυτά τα 
χρόνια είναι ακριβώς η επικοινωνιακή δύναµη που αισθάνοµαι 
ότι έχουµε στους νεότερους ανθρώπους και που έχει να κάνει 
µε το ιδεολογικό, µε το γιατί είµαστε πολίτες του σήµερα και 
καταλαβαίνουµε τον εαυτό µας µέσα στην υπέροχη πόλη που 
ζούµε µε όλα της τα προβλήµατα και κυρίως να ζει το αίσθηµα ρε 
γαµώτο! 

«Κάπου πήγα, λοιπόν,  κάτι είδα». Πού να πάει ο σηµερινός 
φοιτητής, τι να δεί; 
Έχει πολλά να πάει, πάµπολα να πάει. Κοίταξε, κατ’ αρχήν αν εγώ 
ήµουνα σηµερινός φοιτητής στην πρόταση του Λούκου ότι είναι 
όλες οι γενικές ανοιχτές για τον φοιτητικό κόσµο δωρεάν, δεν 
θα άφηνα τίποτα, θα τα είχα δει όλα, σκούπα. Αυτή την στιγµή το 
Φεστιβάλ (Αθηνών) δίνει µεγάλη δυνατότητα σε όλο το φοιτητικό 
κόσµο να πάει στις γενικές δοκιµές και να τις δει δωρεάν. Ήταν 
µεγάλο άνοιγµα, φαίνεται να κάθεται, εγώ είδα πολύ ωραία 
πράγµατα φέτος εκεί και από εδώ και πέρα η κάθε γειτονιά έχει το 
στέκι της, παντού υπάρχει κάτι. Αυτό:  να πας να σ’ αρέσει, να µην 
σ’ αρέσει να πας στο δίπλα. Πώς µαθαίνουµε σε µια βδοµάδα κάτι 
τρέχει καλό και πάει από στόµα σε στόµα και πάµε; Αυτό γινόταν 
πάντα, δηλαδή, ευτυχώς ακόµη στην Ελλάδα δεν µας έχει καταπιεί 
το marketing. Πληροφορούµαστε σε κατάσταση καφενείου τα 
καλά πράγµατα. Καθόµαστε εδώ και σου λέω: είδα χτες µια πολύ 
ωραία ταινία, πήγαινε να την δεις. Με πήγαν κάτι φίλοι µου στο 

θέατρο του Νέου Κόσµου και είδαµε τα παιδιά που παίζανε την 
«κατσαρίδα», πήγαινε να το δεις ή πήγαµε στην Σπείρα-Σπείρα 
ή πήγαµε στον Βογιατζή. Πώς γεµίζουν όλα αυτά, νοµίζεις; Κάτι 
φεύγει, υπόγεια που δεν το παίζει ούτε η τηλεόραση, ούτε τα 
κανάλια το προβάλλουν ούτε τίποτα. Εµείς µε την Σπείρα ζούµε 
οκτώ χρόνια κάτω από αυτή την συνθήκη και χαίροµαι γιατί αυτό 
ξεφόβισε άλλους δέκα και βγήκανε. Φέτος είδα έξι-επτά πράγµατα 
πολύ ενδιαφέροντα στην Αθήνα αντίστοιχης τάσης.

Άρα, δηλαδή, η τέχνη αντιστέκεται παρόλο που πολεµάται... 
Κοίταξε, αυτό που µου λείπει είναι όχι στο µέγεθος της παραγωγής, 
αυτό που µου λείπει είναι το µέγεθος Παπαϊωάννου: Οι Σκέψεις! 
Θέλω άλλους δέκα µε αυτή την σκέψη καλλιτέχνες γύρω-γύρω. 
Θέλω άλλους δέκα! Γιατί κάποτε αυτό υπήρχε. Όχι δέκα, πενήντα. 
Η γενιά της Κατοχής έδωσε πενήντα – εκατό καλλιτέχνες στην 
ποίηση, στα γράµµατα στην µουσική, στην ζωγραφική, στην έρευνα 
που αλλάξανε την οπτική του νέο- Έλληνα, κάνανε την επιστροφή 
στο νεο-κλασσικό, θέλεις την µόδα Τσαρούχης, θέλεις..., δηλαδή 
όλο αυτό που καµιά φορά µπορούµε σήµερα να το σνοµπάρουµε 
που έχει φτάσει το Βυζάνι σε τόσο µεγάλα µεγέθη. Αλλά, κοίταξε ο 
Παπαϊωάννου που είναι µαθητής του Τσαρούχη πως µετάλλαξε τις 
ιδιαιτερότητές του κρατώντας... ή εγώ που είµαι παιδί του Χατζιδάκι 
µπήκα στην εποχή µου, δεν έµεινα κολληµένος να τα κάνω σαν 
παιδί του Χατζιδάκι και πολλές φορές έχω πει και «χέστηκα πώς 
θα έκανε εκείνο, τότε» για να απελευθερώσω τον εαυτό µου µες 
την εποχή µου. Όπως και το παιδί που θα µιµηθεί εµένα να πει 
«χέστηκα πώς το κάνει αυτός». 

Υπάρχουν, όµως, µαθητές σήµερα;
Γενικά, να σου πω κάτι, από την δικιά µας την οµάδα σκάσανε 3-4 
παιδιά, ο Χριστοδουλόπουλος, ο Θεοδώρου, ο Καραδήµος που 
είναι µε την Γαλάνη τώρα, η Ευσταθία. Βγήκανε στο χώρο, δεν 
ξέρω αν θα κατορθώσουνε να επιβιώσουνε µέσα στην συνθήκη 
αυτή. Εγώ τους δειγµατίζω και το θέµα είναι κάντε ένα site και 
πουλήστε τα, δεν κοστίζει, δώστε τα, µην τρέχετε γύρω-γύρω, ουρά 
στην πεθαµένη ήδη δισκογραφία. Αυτά τα καράβια θα βουλιάξουνε 
και όποιος είναι κοντά θα τον πάρουνε µαζί, τελείωσε. Και αυτό 
που λέω στα παιδιά, τα δικά µας στην οµάδα, και σε όσους νέους 
καλλιτέχνες µου ζητάνε την γνώµη µου: Ασκείστε, ετοιµάστε τον 
εαυτό σας για την διεθνή κατανάλωση. 

Αυτό κατάλαβε και η Παπαρίζου; 
Να σου πω κάτι, εµένα δεν µε ενοχλεί η κοπέλα αυτή. Με ενοχλεί 
που αυτή η κοπέλα τραγουδάει στην Χαµοστέρνας. Ότι ένα πρώτο 
βραβείο Γιουροβίζιον αντί να κάνει την Ελλάδα διεθνές γεγονός, να 
παίζεται σε όλα τα διεθνή κλάµπ µαζί µε το ντιρλαντά, το Ζορµπά, 
τα παιδιά του Πειραιά in English, in demo, in µηχανάκι, in δεν ξέρω 
τι... Βλέπω το κορίτσι αυτό να εξαργυρώνει ένα πρώτο τραγούδι 
Γιουροβίζιον στην Χαµοστέρνας, χάλια, χάλια, εκεί είσαι βλάχα 
που µιλάει Εγγλέζικα! Και εκεί, που είναι η εταιρία, που είναι το 
marketing; Χτυπάς πρώτο βραβείο Γιουροβίζιον.... και χαίροµαι 
γιατί της έκανε και ο δικός µας, ο Χριστοδουλόπουλος δύο πολύ 
ωραία τραγούδια για το σίριαλ («Μαζί σου» - Mega Channel) τώρα, 
τα οποία σκίσανε. Καλή τραγουδίστρια, ωραία φωνή ...εµένα µου 
θυµίζει λίγο και η χροιά της την Αλεξίου στα νιάτα της, έχει κάτι από 
αυτή την χροιά. Την Παπαρίζου την είχα φαβορί...
 
Την χαρακτηρίσατε, όµως, «εθνική αλόγα»! 
Τι µε ενοχλεί: η «εθνική αλόγα» γίνεσαι την ώρα που δεν έχεις 
το µυαλό σου να καταλάβεις ότι το µόνο που χρειάζεται είναι να 
κάνεις την δουλειά σου. Όταν αυτό επισύρει Πατριάρχες, την κυρία 
από το Αιγάλεω που κουνάει την ελληνική σηµαία µε τα µπράτσα 
όξω στην Αίγλη του Ζαππείου, την κυρία Μπακογιάννη που 
αναγκάζεται να κάνει την σοβαρή και να υποδεχτεί τους νικητές... 
Ξαφνικά, δηλαδή, γίνεται ένα πιθανόν high µια µαλακία και µισή! 
Έως και τους έγκριτους δηµοσιογράφους που κάθε Δευτέρα µετά 
από κάθε Γιουροβίζιον µας γαµάνε στα τηλέφωνα, λες και δεν 
υπάρχει άλλο θέµα σε αυτή τη χώρα να ασχοληθούµε!

Προφανώς, δεν βλέπετε να πηγαίνετε και εσείς... 
Όχι, κάνεις λάθος, ίσα-ίσα, αυτό προσπαθώ πω, ότι δεν σνοµπάρω 
την συνθήκη. Μην µε κάνεις να αισθάνοµαι τόσο βλάχος! ότι Θεός, 
ας πούµε, στο Κουρδιστάν! Δε σνοµπάρω τη συνθήκη, και που 
ήρθε εδώ η Γιουροβίζιον χάρηκα και την βλέπω κάθε χρόνο, και ο 
Ουκρανός µ’ άρεσε φέτος και η λεσβία από την Σερβία που έγινε 
θέµα, όλο. Αλλά, βλέπεις και στη συνθήκη πώς αντιµετωπίζεται 
από την διεθνή κοινότητα πια, ότι είναι ένα τηλεοπτικό γεγονός, όλα 
παίζουν, δεν µπορούµε να κάνουµε τους ηθικολόγους. Παίζουν 
όλα: από την Βουλγάρα µε το µελανό µπούτι, µέχρι τον Ουκρανό 
περφόµερ που το πάει το γράµµα και από τη νόστιµη αυτή κοπέλα 
που λέει µια µπαλάντα µε µια κιθάρα µέχρι τον παππού από τη 
Νορβηγία που θα έρθει να πει το κρασί-πατέρα. Όλα παίζουν. 
Και έχετε στο νου, ότι την χρονιά που έκανα το νούµερο «Μην 
πυροβολείτε τον πιανίστα» (ΝΕΤ) όπου πήγα σε κάποια καταγώγια 
βρήκα ανθρώπους, κάτι παππούδες µε τα µπουζούκια τους σε 
κάτι υπόγεια στο Μπραχάµι που περνάνε ζάχαρη.... κάναµε µια 
βραδιά..., περάσαµε υπέροχα. Και ξαφνικά λες, εδώ ζει κάτι που 
δεν το βλέπουµε, δεν είναι δείγµα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, µες 
το σπίτι ζει αυτό το πράγµα, στην παρέα ζει αυτό το πράγµα, στην 
συνεύρεση ζει αυτό το πράγµα, στην δηµόσια εικόνα δε ζει... 
δηλαδή µια παρεούλα µε µια κιθάρα σε µια παραλία θα το κάνει το 
θέµα της αν κάποιος φέρει µια κιθάρα. Αν φέρει µόνο «τριπάκια», 
σε δέκα λεπτά θα είναι όλοι γκολ... 

Έχουνε εισβάλλει, όµως, τα ναρκωτικά για τα καλά στην 
ελληνική κοινωνία... 
Τα ναρκωτικά ξεπατώσανε τη µεγάλη γενιά της Αµερικής. Είναι 
γνωστό το σύστηµα του συστήµατος να ξεπατώσεις τα µυαλά 
µ’ αυτό τον τρόπο. Γιατί αν πεις ότι δεν σε γαµάνε και δεν θα 
τα κόψεις, θα φας και τρία χρόνια στην αποτοξίνωση, θα φας 
και δυο στις κλινικές στην επανένταξη και µετά τι; Θα είσαι 
ευχαριστηµένος που πουλάς βιβλία, ας πούµε, και παίρνεις χίλια 
ευρώ στην καλύτερη περίπτωση. Αν βρεθεί ο βιβλιοεκδότης που 
θα σε προσλάβει, που έχει καλή ψυχή... λέω παραδείγµατα, έτσι, 

ή ο θείος που θα σε πάρει στην δουλειά του γιατί τώρα έµαθες 
κοµπιούτερ και µπορείς να του βγάλεις τους λογαριασµούς και 
µπορεί να σε εµπιστευτεί και θα πει... Ο τρόπος που βιδώνεται η 
κατάσταση για το πώς θα γαµήσουµε τα µυαλά είναι γνωστός. 

Άρα, εκεί έρχεστε µήπως εσείς για να τα ξεδιαλύνετε;
Να επισηµάνεις µπορείς και αν θέλεις να γιατρέψεις λίγο; µέχρι 
εκεί. Και αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που µου γράφουνε, 
από αυτά που µου λένε οι άνθρωποι... ήρθε µια κυρία προχτές 
στου Παπάγου και µου λέει «έχω πολλά χρόνια τον άνδρα µου µε 
σκλήρυνση κατά πλάκας και µας δίνετε πολύ µεγάλη παρηγοριά». 
Καθηγητής πανεπιστηµίου, ο άνδρας της, µου λέει «και τώρα είναι 
στα τελευταία και ήρθα να σας δω απόψε γιατί φεύγω και πάω σπίτι 
µου και θα κοιµηθώ καλύτερα σήµερα». Αυτό είναι κάτι... 

Γράφετε, ακόµη, ότι έχουµε να αντιδράσουµε πολύ καιρό ως 
κοινωνία. Απο που πηγάζει; 
Για µένα ο φόβος ξεκινάει από την οικογένεια. Είχα γράψει κάποια 
στιγµή «καλύτερα µόνοι παρά φοβισµένοι». Δεν είναι εύκολο 
αλλά την ώρα που αποφασίζεις ότι θα φας τον ποδαρόδροµο, θα 
φροντίσεις να πάρεις και ένα παπούτσι που να µην σου φύγει ο 
κώλος. Δεν έχουµε συνηθίσει στον ποδαρόδροµο και η ζωή είναι 
µονόδροµος, δεν ξαναγυρίζει πίσω τίποτα. 

Μήπως τα βρίσκουµε όλα έτοιµα;
Για µένα εκεί που πάσχουµε είναι στην επιλογή της γνώσης. 
Έρχεται µε τέτοιο πυροβολισµό η γνώση να σου επιτεθεί ότι δεν 
ξέρεις τίποτα που µπαίνουµε όλοι στο τριπάκι να αφοµοιώσουµε 
όση περισσότερη γνώση µπορούµε. Δεν πειράζει, ας µην τα 
ξέρουµε όλα, όλοι. Ας πληρώσουµε για αυτό που δεν ξέρουµε. 
Γιατί δεν είναι ανάγκη να ξέρουµε να αλλάζουµε λάστιχο. Ας 
δώσουµε, αν είµαστε γιατροί, λεφτά για αυτόν που αλλάζει λάστιχα 
να µας τα αλλάξει. Προς Θεού, δεν λέµε να µην ξέρεις ότι θα 
βάλεις αµµωνία αν σε τσιµπήσει σφίγγα. Αυτό, δηλαδή είναι βασική 
πρόληψη αλλά από εκεί και πέρα να έχεις βασική πρόληψη για το 
πώς θα αισθανθείς, για σκέψου το... 

Είναι, µήπως, αυτή η Ελληνίδα µάνα που περιγράφει ο 
Λαζόπουλος πολύ καυστικά και έρχεται να κουκουλώσει, να 
προστατέψει τα παιδιά της;
Μην τα βάλουµε µε την Ελληνίδα µάνα, την έρηµη, η οποία και 
αυτή έχει πορευτεί στις τελευταίες δεκαετίες σε µια βία! Δηλαδή, 
σκέψου τι φόβο, σκέψου αυτές τις γυναίκες που πεθαίνουν 
κορίτσια από την ελπίδα ενός γάµου των παιδιών της, ευτυχίας, 
το σπίτι που ανοίγουµε, τα δώρα που έρχονται στον γάµο, τόσο 
γρήγορα γίνονται όλα αυτά, µια καθηµερινότητα που τις πνίγει... 
Εγώ λόγω των παραστάσεων τα τελευταία χρόνια παρατηρώ πολύ 
την ζωή των ανθρώπων, κυρίως για τα νούµερα, και απελπίζοµαι 

από τη µοναξιά που παρατηρώ στα µάτια, απελπίζοµαι. Χάθηκε 
ο ερωτισµός. Το ζητάµε συνέχεια αλλού. Είπα σ’ ένα φίλο µου, 
που ήταν ένα βράδυ στα πρόθυρα του χωρίσµατος, «πόσο καιρό 
έχεις να πάρεις γυρίζοντας το βράδυ ένα µπουκέτο λουλουδάκι 
από ένα γυφτάκι να της το δώσεις;» ή να της πεις  για ένα µαγαζί, 
να πάτε να φάτε; Θέλει και λίγη φαντασία, όχι µόνο, και αυτό που 
λέω ότι και η εξουσία και ο έµπορος θέλει φαντασία, όχι µόνο ο 
καλλιτέχνης. 

Διάβαζα σε µια συνέντευξή σας ότι αντλούσατε την έµπνευσή 
σας από τα πουλιά που ακούγατε να κεηλαδούν σε διακοπές 
σας στην Κρήτη... 
Από παντού, από παντού. (Κοιτάζει τον καναπέ απέναντι) Τα 
κορίτσια απέναντι είναι ένα θέµα...είναι να φανταστείς τι µπορεί να 
λένε... γκοµενικό λένε σίγουρα! 

Η φαντασία, δηλαδή στην εξουσία; 
Φαντασία στα πάντα, high. Κοίτα το άλλο το δραµατικό που 
κάνουµε: πόσο έτοιµοι είµαστε να ψηφίσουµε την αρνητική 
πιθανότητα, η οποία µας δίνει δικαιολογία στο να µην κάνουµε 
κάτι. Εκεί είµαστε λιγάκι µπλοκαρισµένοι και στην λογοκρισία της 
επιθυµίας µας. Θέλουµε λίγο ρίσκο. Κοίταξε να δεις, ο καθένας 
πρέπει να περάσει το µάθηµά του: δεν µπορώ εγώ να περάσω το 
δικό σου µάθηµα, θα περάσω το δικό µου. Λοιπόν, το θέµα είναι ότι 
την ώρα που ξεκινάει ο καθένας να περάσει το µάθηµά του να µην 
έχεις συνέχεια την αίσθηση ότι πέρασε γιατί δεν έπεσε αυτό που 
δεν ήξερε ή πέρασε γιατί ευτυχώς έπεσε αυτό που είχε διαβάσει 
και το οποίο ουσιαστικά σε τριπάρει µια ολόκληρη ζωή να είσαι 
στην πιθανότητα του αν το διάβασες, αν το πέρασες. Δεν πειράζει, 
γράψε το χωρικό απ’ τους Ιππείς και φύγε. Σε περιµένει αλλού το 
θέµα σου. Εγώ, για αυτό λέω πολλές φορές: πολλά παιδιά τζάµπα 
στις σχολές, πολλά παιδιά τρώνε χρόνια τζάµπα στις σχολές. 

Τα χρόνια που φάγατε εσείς στη σχολή 
δεν ήταν τζάµπα µάλλον; 
Όχι γιατί ευτυχώς έκανα µουσική καριέρα, αλλά το ήξερα πριν ότι 
είναι εκεί το σπίτι µου. 

Τότε, παλιά, κάνατε συναυλίες µέσα στη Σχολή ήταν πιο 
ανοιχτά τα πράγµατα....
Είχαµε δύναµη. 

Βοηθούσανε και οι καθηγητές σε αυτό; 
Κάποιοι ανοιχτοί ήταν: ο Άλκης Ρήγος, οι νεότεροι για να το πω 
έτσι.
 
Υπήρχε αυτή η απόµακρη απόσταση µεταξύ 
φοιτητών-καθηγητών; 

Όχι έντονα. Είχαµε καθηγητές που ήτανε πολύ κοντά µας: 
Καράγιωργας, Δασκαλάκης, ο Βέλτσος. Δηλαδή, υπήρχανε 
καθηγητές που ήτανε µαζί µας. 

Αγαπηµένος καθηγητής τότε; 
Του Βέλτσου ήτανε τα.... δηλαδή, εκεί τρέχαµε όλοι σα νέοι και 
ιδιαίτερα πολλοί. 

Από την µέχρι τώρα καριέρα σας τι ξεχωρίζετε; 
Υπάρχουν 3-4 πράγµατα που τα αγαπάω σαν το «Πεθαίνοντας 
στην Αθήνα», οι  «Μέλισσες», «Τα τραγούδια του Καραγκιόζη» και 
το «Τρίτο Στεφάνι». Και έχω λόγους για το καθένα να τα αγαπάω. 
Γιατί η µουσική µου άσκηση στο κάθε προϊόν χωριστά αισθάνθηκα 
ότι ολοκληρώθηκε µε τα έργα αυτά. Το πιάνο-έγχορδα µε το 
Πεθαίνοντας ολοκληρώθηκε, η αγάπη µου για το παλιό ελληνικό 
θέαµα και το πως αυτό το πράγµα µπορεί να ακουστεί τωρινό 
στο Μέλισσες ολοκληρώθηκε. Το «Τρίτο Στεφάνι» που ήταν ένα 
µυθιστόρηµα που λάτρευα από παιδί – έβαλα όλο µου τον εαυτό 
µέσα στην συνθήκη και ο «Καραγκιόζης» που ήταν ένα πολύ λαϊκό 
είδος, ας πούµε, µου έδωσε την δυνατότητα να κάνω έτσι ένα 
χαρακτηρολόγιο µουσικό που δεν το είχα ξαναδοκιµάσει µέχρι 
εκείνη την ώρα τάχα για να δουλέψω λαϊκές φόρµες, δηλαδή η 
έσω δουλειά που χρειάστηκε είναι αυτό που µε κάνει και τα βάζω 
λιγάκι πιο πάνω. 

Με ποιον άνθρωπο-καλλιτέχνη δεν έχετε συνεργαστεί 
και θα θέλατε; 
Κοιταξε, µια φωνή µεγάλη από τους παλιούς τραγουδιστές που 
µ’ αρέσει και ακόµα είναι δυνατή και µε εξέπληξε για το πως 
είπε δύο τραγούδια στο Μέγαρο τώρα είναι ο Πάριος. Είµαι 
ακόµα νοσταλγιστής της παλιάς γενιάς που µε εξιτάρει από τους 
παλιότερους. Από τους νεότερους ένα παιδί που δεν έχω δουλέψει 
και που µε ενδιαφέρει πολύ είναι ο Μπάσης. Είναι πολύ καλός 
τραγουδιστής ο Μπάσης. 

Ποιον καλλιτέχνη θα ξεχωρίζατε ότι σας αγγίζει στην καρδιά; 
Από αυτούς που µε έχουν πει, σαφώς έχει προτεραιότητα η 
Άλκηστις (Πρωτοψάλτη) γιατί από φόρα έχει πει τα περισσότερα, 
δεν µπορώ να είµαι αντικειµενικός σε αυτή την εκλογή. Αλλά η 
Δήµητρα (Γαλάνη) µε έχει συγκλονίσει σε ηχοληψία. Κατά την 
γνώµη µου είναι η µεγαλύτερη ζώσα Ελληνίδα τραγουδίστρια. Είναι 
µεγάλη τραγουδίστρια η Γαλάνη. 

Τέλος, σήµερα τι θα λέγατε ότι είναι «ροκ», αν αλλάζατε τους 
στίχους τι θα προσθέτατε; 
Δεν ξέρω ένα πρόσωπο – σύµβολο αυτή τη στιγµή που να είναι 
γνωστό• δεν θα έβρισκα εύκολα• άστο να το γεννήσεις, να το έχεις 
...εµείς γερνάµε.

Ανταπόκριση από τον 

πλανήτη των 
πρωτοετών
Του Φοίβου Δούσου

Τους έχετε δει σίγουρα, κυκλοφορούν ανάµεσά σας. Ιδιαίτερο 
γνώρισµα το απλανές βλέµµα που πάντα κάτι αναζητά και η 
ελαφρή µα συνεχής επιφύλαξη σε όσα βλέπουν και ακούν. 
Πρόκειται για την πλέον ιδιότυπη φυλή φοιτητών στην οποία ανήκει 
και ο γράφων, τους περίφηµους πρωτοετείς. Μόλις ξεµπερδέψαµε 
µε σχολείο και πανελλήνιες και ήρθαµε στο πάντειο µε τις 
καλύτερες διαθέσεις (οι περισσότεροι τουλάχιστον). Όσοι από 
εµάς ήρθαµε από την επαρχία αντιµετωπίζουµε βέβαια διπλάσιες 
προκλήσεις. Αυτό το κείµενο εκ των πραγµάτων δεν αποτελεί 
έναν συγκροτηµένο οδηγό για πρωτοετείς αλλά περισότερο µία 
συρραφή των µέχρι τώρα εµπειριών, για αποφυγή των ίδιων λαθών 
από αναγνώστες που ενδεχοµένως θα αντιµετωπίσουν παρόµοια 
προβλήµατα.

Ωραία, ήρθα στην Αθήνα, και τώρα;

Κατ’ αρχάς λόγω του χρόνου που γράφεται και θα κυκλοφορήσει 
αυτό το άρθρο δε νοµίζω ότι είναι χρήσιµο να αναφερθώ στην 
εξασφάλιση στέγης γιατί µέχρι τώρα όλοι λίγο πολύ έχουµε 
βολευτεί. Εποµένως περνάω ευθύς στο επόµενο φλέγον και κατα 
τη γνώµη µου βασικότατο ζητούµενο που είναι να συγχρονίσετε τη 
καθηµερινότητα σας µε τη δυναµική της συγκεκριµένης πόλλης. 
Η Αθήνα για όσους από εµάς δεν την έχουν ζήσει έχει ιδιαίτερους 
κανόνες και απαιτεί συχνά συγκεκριµένες συµπεριφορές για 
να αποδειχτεί βιώσιµη. Το πρώτο και κύριο για όποιον έρχεται 
από κάποια επαρχιακή πόλη είναι η διαχείριση του χρόνου. Οι 
διαδροµές µέσα στη πόλη που διαρκούν µία η και παραπάνω ώρες 
δεν είναι κάτι σπάνιο, οπότε φροντίστε να ενηµερώνεστε για τα 
χρονικά σας περιθώρια και να ρυθµίζεται ανάλογα το πρόγραµµά 
σας. Η πόλη έχει ένα αρκετά οργανωµένο δίκτυο δηµοσίων 
συγκοινωνιών, που µπορεί να σας εξυπηρετήσει σε µεγάλο βαθµό. 
Αν η ανάγκη είναι µεγάλη και άλλος δρόµος δε διαφαίνεται 
στον ορίζοντα, τότε µόνο χρησιµοποιείστε ταξί. Τα κλισέ για τους 
Αθηναίους Ταξιτζήδες είναι δυστυχώς στη συντριπτική τους 
πλειοψηφεία απολύτως ρεαλιστικά.
Ένα ακόµα θέµα ουσίας είναι η περίφηµη “οικιακή οικονοµία”. 
Οι πιο πολλοί έχουν µια ιδέα (;) αλλά πάντα η θεωρία απέχει 
παρασάγκας από την πράξη. Η πρώτη αποστολή που καλείστε 
να φέρετε σε πέρας είναι η διαχείρηση ενός ορισµένου budget. 
Προσοχή είναι τόσο εύκολο να ξεφύγετε που σχεδόν δε θα το 
πάρετε είδηση. Ένας σχετικά ασφαλης τρόπος να τα καταφέρετε 
είναι το περίφηµο πρόγραµµα εξόδων, όπου θέτει ένα λειτουργικό 
πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθείτε οικονοµικά. Προσωπικά δεν 
έχω καταφέρει ακόµα να κάνω µία λελογισµένη διαχείρηση οπότε 
δε θα επιµείνω στο θέµα.
 Ένα σηµαντικό κοµµάτι των εξόδων πηγαίνει αναπόφευκτα 

στο  φαγητό (εκτός αν αποφασίσατε πως τώρα είναι η µοναδική 
ευκαιρία που αναζητούσατε για να χάσετε κιλά) . Η πιο οικονοµική 
προσέγγιση είναι αναµφισβήτα το εστιατόριο του Παντείου. Εκεί 
µπορείτε να τρώτε, εφόσον πληρείτε κάποιες προυποθέσεις, 
δωρεάν ή έναντι ένος µικρού χρηµατικού ποσού. Φυσικά το 
φαγητό δεν είναι gourmet αλλά συνήθως κάποια πιάτα είναι 
αξιοπρεπή. Επόµενο βήµα (µεγάλο βήµα όµως) είναι η µαγειρική 
στο σπίτι. Εδώ µε ένα πρόγραµµα και µία εβδοµαδιαία επίσκεψη 
στο σούπερ µάρκετ µπορείτε να εξασφαλίσετε αρκετά φτηνά τα 
γεύµατα τα οποία θα ετοιµάσετε στη συνέχεια µόνοι σας. Αυτό 
έχει αρκετό ενδιαφέρον, και αν δε σας προκαλεί τρόµο σαν ιδέα 
µπορείτε να το δοκιµάσετε. Συνήθως τα φαγητά που ετοιµάζουµε 
µόνοι µας µετά από κάποιες προσπάθειες είναι πολύ καλά καθώς 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις µας. Τρίτη και χειρότερη 
αλλά αναγκαία σε ορισµένες περιπτώσεις εναλλακτική είναι το 
Junkfood. Εντάξει δε νοµίζω ότι υπάρχει φοιτητής που να µην 
τρώει µια φορά την εβδοµάδα πίτσα ή σουβλάκι. Αν υπάρχει του 
αξίζουν συγχαρητήρια! 
Επιστρέφοντας στα του πανεπιστηµίου, νοµίζω ότι αξίζει να 
αναφέρω τους πιο φανατικούς “φίλους” των πρωτοετών που 
προέρχονται από τα κόµµατα. Πριν µπει στη σχολή συχνά ο 
πρωτοετής έχει ακούσει έντροµους γνωστούς και φίλους να 
του εφιστούν τη προσοχή. Τα πράγµατα δεν είναι τόσο τραγικά. 
Μπορείτε να δεχτείτε την (ιδιοτελή) βοήθεια τους όταν έχετε 
ανάγκη και να διαχειριστείτε όπως εσείς θέλετε τη σχέση σας 
µαζί τους. Ακόµα κι αν δε σας εκφράζουν όσα πρεσβέβουν 
δεν είναι οι εκπρόσωποι του σατανά επί γης, και το γεγονός ότι 
είναι πρόθυµοι να σας λύσουν κάθε απορία µπορεί να σας φανεί 
εξαιρετικά χρήσιµο. Κάθε τι νέο, χρείαζεται χρόνο και υποµονή για 
να αποδώσει καρπούς. Μη µασάς από τις όποιες αντιξοότητες. 
Δεν είναι όλα ρόδινα, αλλά δεν θα ΄χε πλάκα αν ήταν. Τα φοιτητικά 
χρόνια είναι πλέον αναγνωρισµένα ως µια από τις καλύτερες 
περιόδους της ζωής µας. Διαβάζοντας αυτό το κείµενο έχεις χάσει 
ήδη αρκετό χρόνο, ήρθε η ώρα να ζήσεις αυτά που έρχονται! 

Ο κόσµος τους ανήκει . . .
Της Βάσιας Τσώτου

Ένα µωσαικό προσωπικοτήτων και µια µάζα που γελά . Και πώς 
γίνεται να είναι πάντοτε το ίδιο . 18χρονα και µη ανθρωπάκια γεµάτα 
χαµόγελα που αγωνιούν να µάθουν τη περιβόητη φοιτητική ζωή και να 
αλωνίσουν στους δρόµους της Αθήνας . Δικά µας παντειακά πρωτάκια 
που ανακαλύπτουν το άγνωστο και ξεχωρίζουν µε τη πρώτη µατιά , 
µας υπενθυµίζουν την ύπαρξή τους και εµείς τους καλωσορίζουµε µε 
το δικό µας τρόπο . 
 Ο κόσµος τους ανήκει λοιπόν και είναι η καταλληλότερη στιγµή για 
να αρχίσουν να συνειδητοποιούν τι σηµαίνει φοιτητής στο Πάντειο ! 
Φιλοσοφία , διπλωµατία , ψυχολογία , πολιτική , οικονοµία ,ιστορία 
και ανθρωπολογία ενδεικτικά αναφέρονται ως µερικά απο τα 
βασικότερα µαθήµατα τα οποία και διδάσκονται στα περισσότερα 
τµήµατα . Ενδεικτικά και µόνο αναφορικά σπουδάζουµε την επιστήµη 
της ανάλυσης οικονοµικών , κοινωνικών και πολιτικών φαινοµένων . 
Επιστήµες παραµεληµένες στην εποχή µας µα απροσδιόριστα ισχυρές 
στη ζωή µας . Όπως και να έχει το Παντειάκι προσφέρει γνώσεις 

ανάλογες των ατοµικών προσπαθειών . Για αυτό η περισσότερη 
ενασχόληση , θεωρία και ανάλυση της εκάστοτε επιστήµης στοχεύει 
στη καλύτερη κατάρτιση .
 Και είναι αλήθεια πως στο πανεπιστήµιο έρχεσαι αντιµέτωπος 
για πρώτη φορά µε καινούργιες συνθήκες . Γιατί δεν είναι µόνο 
οι σπουδές . Γιατί δεν είναι µόνο οι παρέες . Αρχίζεις και βιώνεις 
καθαρά τον µικρόκοσµο της κοινωνίας στην οποία ζεις . Λέξεις όπως 
«παράταξη» , «συνέλευση» και «ιδεολογία» παραπέµπουν αυτόµατα 
στη νεολαία των κοµµάτων , έκδηλη εδώ και τόσα χρόνια στο µικρό 
µας Παντειάκι . Κάποιοι φανατίζονται , κάποιοι εκνευρίζονται και 
κάποιοι τρίτοι αδιαφορούν . Όπως και να έχει το µόνο σίγουρο είναι ότι 
µε όποιο δάσκαλο και αν καθήσουν οι µικροί µας φοιτητές γρήγορα 
θα διαπιστώσουν πως η διαφορετικότητα γεννά ολοκληρωµένες 
προσωπικότητες . Δε µας εκφράζει όλους η µία και µοναδική 
αλήθεια . Κάθε άποψη , ωστόσο φαντάζει,ή τουλάχιστον πρέπει να 
φαντάζει,δεκτή εφόσον σέβεται και δεν προσβάλει την ελευθερία του 
συναδέλφου ! 
Μα ποιού συναδέλφου ; Του δικού σου φυσικά ..συµφοιτητή ή 
καθηγητή. Τώρα πια ανήκεις στην πανεπιστηµιακή κοινότητα και 
γίνεσαι δέκτης µιας εξοµοίωσης και αξίωσης. Στο χέρι σου είναι να την 
εκµεταλλευτείς! 
Σε ό,τι αφορά πιο συγκεκριµένα το Πάντειο και τις υποδοµές του 
, ιδιαίτερη µνεία γίνεται στην ύπαρξη της βιβλιοθήκης . Κάθε ένας 
από εµάς έχει την µοναδική , για τα ελληνικά πανεπιστηµιακά 
δεδοµένα , ευκαιρία να βρεί αναρίθµητα βιβλία και περιοδικά 
κυρίως ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστηµών . Σηµειώσεις 
µαθηµάτων καθώς επίσης και σπάνια άρθρα στην ελληνική , 
αγγλική , γερµανική και γαλλική γλώσσα . Σε ό,τι έχει να κάνει µε το 
εστιατόριο του Παντείου , όλοι οι φοιτητές , ανεξαρτήτως,µπορούν 
να σιτίζονται δωρεάν στη λέσχη εφόσον καταθέσουν τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά . Τέλος , στο γυµναστήριο της σχολής στην αρχή 
κάθε ακαδηµαικού χρόνου γίνονται εγγραφές, καλύπτοντας τµήµατα 
ποδοσφαίρου , µπάσκετ , βόλευ, αερόµπικ και ελληνικών χορών ( το 
γυµναστήριο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της οδού Ιππόνακτος 36 , 
Νέος Κόσµος) . 
 Καταλήγοντας στη µικρή µας παντειακή ανασκόπηση καλωσορίζουµε 
για µια ακόµη φορά τα πρωτάκια µας!! Τα εντάσσουµε στην παρέα 
µας και τους ευχόµαστε να έχουν την πιο γλυκιά και άναρχη , δειλή 
και ανάρµοστη διαµονή…Ξέρετε , έχει τη δική του γοητεία το να είσαι 
πρωτάκι……….Ο κόσµος τους ανήκει...  Καλή χρονιά να έχουµε !
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Αγαπητά Παντειακά Νέα, Σας γράφω από ένα μέρος κρύο, αλλά φιλόξενο. Από ένα μέρος πολυεθνικό, ανοιχτό στους 

ξένους, αλλά ταυτόχρονα τόσο ασφαλές, που απορείς με την ισορροπία που εναρμονίζει τη 

διαφορετικότητα. Σας γράφω από την έδρα εκατοντάδων διεθνών οργανισμών, από ίσως τη μόνη 

γαλλόφωνη πόλη που μπορείς να επιζήσεις χωρίς να μιλάς λέξη γαλλικά. 

Σας γράφω από έναν τόπο ιδανικό για τις σπουδές διεθνών σχέσεων, αλλά και «δημοσίων 

σχέσεων». Ο Γουατεμαλέζος, η Ινδή, η Σριλανκέζα και ο τσιγγάνος Κοσοβάρος, όλοι περαστικοί 

είναι από εδώ, αλλά όλοι παλεύουν για να πετύχουν, κι αυτό είναι που τους ενώνει. 

Σας γράφω απ’ τη Γενεύη, όπου το μεσημεριανό σερβίρεται στις 12, όπου ξέρεις ότι το λεωφορείο 

θα είναι στη στάση στις 14.37 ακριβώς, όπου στο πανεπιστήμιο τα βιβλία έχουν σχεδόν 

καταργηθεί και το διδακτικό υλικό μας στέλνεται με e-mail, όπου η έννοια της κατάληψης 

δεν υφίσταται καν, όπου συμφοιτητής μου είναι ο 60χρονος πρέσβης της Τανζανίας, όπου 

καθηγητής μου είναι ο Ύπατος Αρμοστής Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων στον ΟΗΕ, αλλά – παρά τη 

«σπουδαιότητά» του - μου αφιερώνει μία ολόκληρη ώρα μετά το μάθημα για να σχολιάσει την 

εργασία μου. Πολύ πολιτισμένο για τα ελληνικά μέτρα; Ναι. Μου λείπει η ελληνική καφρίλα και 

το παντειακό χάος; Ναι. Είναι στο αίμα μου καλώς ή κακώς... Αλλά 
εδώ 

απολαμβάνω την κάθε στιγμή, εκτιμώ την κάθε εμπειρία, και δεν έχω πια λόγους να γκρινιάζω...

Ιωάννα Εξάρχου   Masters in International Relations,  Geneva School of Diplomacy, & International Relations

                                    

Αγαπητά Παντειακά Νέα

Αγαπητά Παντειακά Νέα,

Περνώντας δύο μήνες και κάτι, εδώ στις Βρυξέλλες, συνειδητοποιώ μέρα με τη μέρα 

πόσο όμορφο και συναρπαστικό είναι να ζούμε δίπλα σε χίλιες δύο άλλες εθνικότητες..

Σαφώς και εδώ στο εξωτερικό αισθάνομαι πιο Ελληνίδα από ποτέ αλλά από την άλλη 

αυτή μας ακριβώς η ταυτότητα φέρνει πιο κοντά τον έναν με τον άλλον. Το Insti-

tut d’Etudes Europeens έχει αποδειχτεί πολύ καλή επιλογή. Εξαιρετικοί καθηγητές 

από όλη την Ευρώπη, ενδιαφέροντα συνέδρια και διαλέξεις, μαθήματα και στα 

γαλλικά και στα αγγλικά, φοιτητές από παντού (με εξαίρεση εννοείται την Αγγλία!!) 

και βεβαίως το πλεονέκτημα ότι όντως περπατάς στους δρόμους της ευρωπαϊκής 

πρωτεύουσας και δεν ξέρεις τί θα σου ξημερώσει...Η ζωή δεν είναι ούτε φθηνή ούτε 

ακριβή (ε, το νεράκι κοστίζει κάτι τις παραπάνω!!), χίλιοι προορισμοί εντός και εκτός, 

φύση, ηρεμία αλλά και θόρυβος και ωραιότατη νυχτερινή ζωή – αν και ορισμένοι θα 

το αμφισβητήσουν – αρκεί να ξέρεις πώς να περάσεις τη βραδιά σου! Πολύ μουσική και 

events, πολύ σοκολάτα και μπύρα..Α, και πολλοί Ελληνες!! Το αφήνω στην κρίση σας 

το τελευταίο...

Βίλµα Ζώτου,

Απόφοιτος του τμήματος ∆ιεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών
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Ρώµη: Η αιώνια φοιτητούπολη!

Σπουδάζοντας στο εξωτερικό? Ζήσε το µύθο σου, αποµυθοποίησέ τον και προχώρα. 

Αν το σκέφτεσαι, ξανασκέψου το, αν το έχεις ήδη αποφασίσει, welcome on board! 

Η επιλογή της χώρας, της πόλης των σπουδών.... τεράστιο το εύρος των επιλογών. 

Make sure you make the right choice. Στην περίπτωση της Αρχιτεκτονικής... µα, 

φυσικά η Ιταλία. Αντιπροσωπευτικό δείγµα η πρωτεύουσά της, Ρώµη: η αιώνια 

πόλη, αιώνια για τους χιλιάδες των επισκεπτών, αθάνατη για όσους Έλληνες 

αποφάσιζαν είτε να ξεκινήσουν είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους εκεί. Όσοι 

έχουν αποφοιτήσει από το “Sapienza” (=Σοφία στα ιταλικά) είναι αδύνατο να 

ξεχάσουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν κατά την διάρκεια των σπουδών τους. 

Esami (εξετάσεις), Consegni (παραδόσεις εργασιών), Laboratori (εργαστήρια) και 

πάλι εξετάσεις, εξετάσεις και ...εξετάσεις. Όµως, η πόλη στο τέλος σε αποζηµειώνει 

για όλα τα φοιτητικά δεινά που σου έχει προκαλέσει... και έτσι αποκτά την αρχική 

της αίγλη και µετατρέπεται σε αθάνατη.

Σοφία Σαλιανγκοπούλου, Τελειόφοιτη Κοινωνιολογίας

sofia_saliagop@hotmail.com
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Σοφία Σαλιανγκοπούλου

sofia_saliagop@hotmail.com

Ταξίδι στην 
Τερατούπολη
της Ασικό Αλτουνιάν

 Κάθε διαδροµή είναι ένα ταξίδι. Αυτή είναι και η οµορφιά του να είσαι φοιτητής στην 
Αθήνα, στην ‘τερατούπολη’ όπως την αποκαλούν µερικοί, χαρακτηρισµός σωστός,εν 
µέρει,αλλά άδικος κατά την γνώµη µου.  
Κάθε µέρα την ανακαλύπτεις µε όλα της τα στραβά, ποτέ όµως δεν την βαριέσαι γιατί 
κάθε φορά σου ανοίγει και καινούριες της πτυχές. Έχει τον χαρακτήρα των ανθρώπων 
της, απλή και ζεστή. Φιλόξενη για όλους. Όπου και αν κοιτάξεις την βλέπεις. Στο 
περίπτερο µε την σηµαία του Παναθηναικού, στο γειτονικό καφενείο, στα µαγαζάκια του 
Ψυρρή και,φυσικά στα µέσα συγκοινωνίας.
Λεωφορεία, τρόλεϊ,  ηλεκτρικός, µετρό, τραµ βρίσκονται σε κάθε γωνιά της πόλης για να 
σε πάνε γρήγορα (όχι όλα) όπου επιθυµείς. Μπορεί κανείς να πάει από την µια άκρη της 
πόλης στην άλλη µέσα σε µισή ώρα, αντίστοιχα όµως µπορεί να κάνει πολύ περισσότερο 
για µια µικρότερη διαδροµή. Τα πιο γρήγορα και εύχρηστα είναι το µετρό και ο ηλεκτρικός 
όπου στην αρχή χάνεσαι, αλλά µε τον καιρό µαθαίνεις και συνηθίζεις. Τις ώρες αιχµής , 
είναι απίστευτο το τι είδους ανθρώπους βλέπει κανείς εκεί, από αυστηρούς, αγχωµένους 
businessmen και αγουροξυπνηµένους φοιτητές, µέχρι ζητιάνους και ευγενέστατα 
πρεζάκια που σε αφήνουν άφωνο µε τις γνώσεις τους στα αγγλικά και την προθυµία 
τους να βοηθήσουν τους ξένους. Είναι το καλύτερο µέρος για µια πρώτη γνωριµία µε την 
πόλη, την κουλτούρα της, τους ανθρώπους της. Ακόµα και τα καλλιτεχνικά δρώµενα της 
πόλης µπορεί κανείς να δει στις αφίσες που πλαισιώνουν τις στάσεις του µετρό και στις 
µηνιαίες ατζέντες µε τις θεατρικές και µουσικές παραστάσεις που βρίσκονται κολληµένες 
µέσα στους συρµούς. Πάντα υπάρχει κάπου να πας και κάτι καινούριο να δεις, για όλα 
τα γούστα, αρκεί να το ψάξεις. Φαντάζει τόσο µεγάλη, χαοτική και τροµακτική η Αθήνα 
όταν είσαι φοιτητής αλλά ταυτόχρονα τόσο ενδιαφέρουσα και αλλόκοτη. Αν δεν την 
ξέρεις, την  µισείς,αν την µάθεις όµως, δύσκολα µπορείς να ζήσεις αλλού. Άρχισε µε την 
διαδροµή προς την  σχολή σου την εξερεύνησή της και θα δεις πως αλλάζει όψη ανάλογα 
µε την ώρα, τον καιρό, την διάθεσή σου. Είναι εδώ, όπως και εσύ, και περιµένει να την 
ανακαλύψεις, να την ψάξεις, να την περπατήσεις, απλά να την ζήσεις.   
     

Κάθε διαδροµή είναι ένα ταξίδι. Αυτή είναι και η οµορφιά του να είσαι φοιτητής στην 
Αθήνα, στην ‘τερατούπολη’ όπως την αποκαλούν µερικοί, χαρακτηρισµός σωστός,εν 

Κάθε µέρα την ανακαλύπτεις µε όλα της τα στραβά, ποτέ όµως δεν την βαριέσαι γιατί 
κάθε φορά σου ανοίγει και καινούριες της πτυχές. Έχει τον χαρακτήρα των ανθρώπων 

περίπτερο µε την σηµαία του Παναθηναικού, στο γειτονικό καφενείο, στα µαγαζάκια του 

Λεωφορεία, τρόλεϊ,  ηλεκτρικός, µετρό, τραµ βρίσκονται σε κάθε γωνιά της πόλης για να 
σε πάνε γρήγορα (όχι όλα) όπου επιθυµείς. Μπορεί κανείς να πάει από την µια άκρη της 
πόλης στην άλλη µέσα σε µισή ώρα, αντίστοιχα όµως µπορεί να κάνει πολύ περισσότερο 
για µια µικρότερη διαδροµή. Τα πιο γρήγορα και εύχρηστα είναι το µετρό και ο ηλεκτρικός 
όπου στην αρχή χάνεσαι, αλλά µε τον καιρό µαθαίνεις και συνηθίζεις. Τις ώρες αιχµής , 
είναι απίστευτο το τι είδους ανθρώπους βλέπει κανείς εκεί, από αυστηρούς, αγχωµένους 
businessmen και αγουροξυπνηµένους φοιτητές, µέχρι ζητιάνους και ευγενέστατα 

δεν υφίσταται καν, όπου συμφοιτητής μου είναι ο 60χρονος πρέσβης της Τανζανίας, όπου 

καθηγητής μου είναι ο Ύπατος Αρμοστής Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων στον ΟΗΕ, αλλά – παρά τη 
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Πολύ πολιτισμένο για τα ελληνικά μέτρα; Ναι. Μου λείπει η ελληνική καφρίλα και 
εδώ 

Αγαπητά Παντειακά Νέα,

Μετά από αγωνιώδη προσπάθεια εν μέσω εκπαιδευτικών αναταράξεων άφησα κι εγώ επιτυχώς 

πίσω μου το λατρεμένο τμήμα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου για το Παρίσι, 

όπου παρακολουθώ ένα μονοετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα διεθνών σχέσεων στη Σορβόννη. 

Η περίοδος προσαρμογής δεν είναι εύκολη. Έρχεται κανείς σε επαφή με ένα εκπαιδευτικό σύστημα 

διαφορετικής φιλοσοφίας, όπου η μεθοδολογία έχει τον πρώτο λόγο. Από πλευράς επιπέδου 

γνώσεων και ουσίας θα τολμήσω να πω ότι το Πάντειο μας βγάζει ασπροπρόσωπους. Αυτό στο 

οποίο δίνεται βάση άλλωστε εδώ δεν είναι η συσσώρευση επιπλέον γνώσης, αλλά η εμπέδωση ενός 

συστήματος βάση του οποίου θα βαδίσει κανείς μόνος στη συνέχεια. Είναι απαραίτητο βέβαια 

αυτό, εντούτοις η διαδικασία είναι αρκετά μονότονη και αρτηριοσκληρωτική.

Οι φίλοι μας οι Γάλλοι βέβαια δεν κάνουν διεθνείς σχέσεις με την έννοια που το εννοούμε στο 

∆ΕΣ. Τα βλέπουν όλα από μια κοινωνιολογική πλευρά και τα αναλύουν με βάση αυστηρά 

θεωρητικά πολιτικοεπιστημονικά κριτήρια. Το “Relations Internationales” ως ιδιαίτερος 

κλάδος βρίσκεται σε εμβρυακή φάση.

Όσον αφορά το περιβάλλον, η γοητεία του Παρισιού είναι αναμφισβήτητη. Έχει τόσα πολλά 

μέρη να δεις, τόσα καλλιτεχνικά να επισκεφτείς, που δυσκολεύεσαι πολύ να μείνεις μέσα και 

να συγκεντρωθείς στο διάβασμα. Το περιβάλλον είναι άκρως πολυπολιτισμικό. Μπορείς άνετα 

να συναναστρέφεσαι μόνο ξένους φοιτητές. Είναι και πιο εύκολο άλλωστε, αφού οι Γάλλοι 

επιβεβαιώνουν επαρκώς τη φήμη που τους θέλει απόμακρους και αλαζόνες.

Γεωργία Αγγελοπούλου

Απόφοιτος του τμήματος ∆ιεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών

, Τελειόφοιτη Κοινωνιολογίας

Αγαπητά Παντειακά Νέα,
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Μετά από το τσουχτερό κρύο του Cambridge τα Παντειακά Νέα ταξίδεψαν προς το νότο 
και το γλυκό κλίµα της Μέσης Ανατολής. Σε αυτή τη φωτογραφία βρίσκουµε έναν από τους πρώτους 

αναγνώστες της εφηµερίδας µας στο χαµηλότερο σηµείο της γης, 
στη Νεκρή Θάλασσα της Ιορδανίας!

σινεµά + θέατρο 
Οι προτάσεις µας
Κείµενο απο (τους τραγανούς σαν τα κουφετάκια) : Mack & Mavrillas

Movies 2008
Ο χειµώνας ήρθε και το σινεµά παίρνει τα πάνω του, οπότε είπαµε να σας κάνουµε ενα 
αφιέρωµα για να πάρετε µια πρώτη γεύση απο τις ταινίες που θα δείτε ( ή δεν θα δείτε επειδή 
είστε δυσκοίλ....δύσκολο τέλος πάντων κοινό!). Το πρώτο µισό αφορά τις ταινίες Blockbuster κ 
το δεύτερο τις πιο ποιοτικοκουλτουριάρικες. Let there be light……….!!

1. I Am Legend (2/2008)
Cast: Will Smith, Alice Braga,
Σύνοψη: Ένας ιός σκάει µύτη και µεταλάσσει την πλειοψήφια των ανθρώπων σε σαρκοβόρα όντα 
που ζούν στο σκοτάδι και καταναλώνουν ανθρώπινη σαρκούλα (µάλλον δεν θα πάρει Όσκαρ 
καλύτερου σεναρίου).Ο R.Neville (Smith), επιστήµονας και µοναδικός επιζών,προσπαθεί να φτιάξει 
αντίδοτο από το αίµα του(σίγουρα δεν παίρνει Όσκαρ καλύτερου σεναρίου),να επιβίωσει απο τους 
Μολυσµένους και να βρεί άλλους επιζώντες.
Mavrillas: Κλασσική ταινία για να δεις στα Village µε pop corn-coca cola ανά χείρας και κεφάλι άδειο 
από πολλές πολλές σκέψεις που απαιτούν επεξεργασία.

2. The Dark Knight (καλοκαιρι/2008)
Cast: Christian Bale, Heath Ledger, Morgan Freeman, Michael Caine, Gary Oldman, Aaron Eckhart, 
Maggie Gyllenhaal, Eric Roberts,
Σύνοψη: O Batman αρχίζει τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις εις βάρος του οργανωµένου εγκλήµατος 
της Gotham City µε την βοήθεια ενός αστυνοµικού και ενός εισαγγελέα,και τα πάει καλά η αλήθεια 
είναι, µέχρι να έρθει ο σπασοκλαµπάνιας Joker και να ξεκινήσει το πραγµατικό πανηγύρι.
Mavrillas: Και εκεί που νόµιζες πως είχε αποδοθεί η καλύτερη σκιαγράφηση χαρακτήρα commix σε 
celluloid µε το “ΒΑΤΜΑΝ begins” έρχεται ο κος Nolan για να επιχειρήσει άλλη µια φαντασµαγορική 
τοµή στο σύµπαν του Μαύρου Ιππότη.

3. P2 (χειµωνας/ 2008)
Cast: Rachel Nichols, Wes Bentley, Simon Reynolds
Σύνοψη : Είναι Χριστούγεννα και µια φιλόδοξη νεαρά, Angela την λένε,πιστεύει οτι θα πάει ψηλά 
δουλεύοντας µέχρι αργά το βράδυ.....σίγουρα δεν θα πάει στην οικογενειακή συγκέντρωση γιατί 
δεν ξεκινάει το αµάξι, αλλα δεν ειναι µονο αυτό,ο κατα τα άλλα φιλικός φύλακας της προτείνει 
να δειπνήσουν µαζί στο γραφείο(και οτι άλλο φέρει η νύχτα).....όταν αυτή θα απορρίψει γελώντας 
(κούνια που σε κούναγε) την πρόταση του, µην γνωρίζοντας οτι αυτός την παρακολουθεί επι 
µήνες,θα κοπεί το γέλιο και θα αρχίσει το τρέξιµο µετ’εµποδίων.
Mavrillas: Τι καλύτερο αν θες να τροµάξεις και να διατηρήσεις χριστουγεννιάτικη διάθεση!

4. Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (1/2008)
Cast: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Timothy Spall, Jamie Campbell Bower, 
Jayne Wisener, Sacha Baron Cohen
Σύνοψη : Εδώ πρέπει να έχουµε χτυπήσει ‘’φλέβα’’ καθώς τόσο το σενάριο όσο και το πολύ καλό 
καστ υπόσχονται πολλά. Ο Depp υποδύεται τον Sweeney Todd,ενα παλικάρι που ορκίζεται εκδίκηση 
για µια άδικη απόφαση που όχι µόνο τον στέλνει στο ‘’φρέσκο’’ αλλα έχει και άσχηµες επιπτώσεις 
στην οικογένεια του. Μόλις βγεί, ξανανοίγει το κουρείο του όπου αρχίζει και χτυπάει στο ψαχνό οτι 
εχει δυο πόδια και θέλει να κουρευτεί,και οχι επειδή δεν αφήνουν καλό tip!Από δίπλα η Bonham 
Carter φτιάχνει κρεατοπιτούλες για να µην πάει τίποτα χαµένο, ο Rickman στο ρόλο του διαβολικού 
Δικαστή που καταστρέφει τον ήρωα µας και ο Cohen υποδύεται τον ανταγωνιστή κουρέα του 
Sweeney (τουλάχιστον απο αυτόν φεύγεις ολόκληρος και όχι σε ‘’τεύχη’’).
Mavrillas: Δεν ξέρω για σας αλλά εγώ ότι έχω δει µε Depp ή Bonham Carter µέσα µ’ έχει αφήσει 
παραπάνω από ικανοποιηµένο,συνεπώς δε σκοπεύω να τη χάσω.

5. National Treasure: Book of Secrets (2/2008)
Cast: Nicolas Cage, Jon Voight, Harvey Keitel, Ed Harris, Diane Kruger, Justin Bartha, Bruce Green-
wood, Helen Mirren
Σύνοψη : Ένα σωρό καλοί ηθοποιοί στην συνέχεια µιας µάλλον µέτριας ταινίας, θυµάστε την 
προηγούµενη ταινία οπου ο Cage έψαχνε να βρεί ένα θησαυρό??....Ναί, ούτε και εµείς, παρ’όλα 
αυτά ο ήρωας µας θα ξαναναλάβει δράση όταν µια χαµένη σελίδα από το ηµερολόγιο του John 
Wilkes Booth (αυτός που σκότωσε τον A. Lincoln) θα ενοχοποιήσει τον προ-προ-ούτε κ αυτός 
ξέρει πόσο-προπάππου του και θα τρέχει σε Παρίσι, Λονδίνο και πάλι Αµερική για να αποδείξει την 
αθοώτητά του....σενάριο της πλάκας σε µια µάλλον ‘’αρπαχτή’’ του Cage.
Mavrillas: Μυρίζει… ή µάλλον βρωµάει HOLLYWOOD HOLLYWOOD HOLLYWOOD!!!( έτσι επειδή 
απλά υπάρχει.)

6. Wanted (Ανοιξη/2008)
Cast: James McAvoy, Morgan Freeman, Angelina Jolie, Common, Kristen Hager, Konstantin 
Khabensky, Terence Stamp
Σύνοψη : Ο 25χρονος Wes δεν είναι παρά ένα υποχόνδριο ασήµαντο ανθρωπάκι του ελέους (και 
λίγα λέω), το αφεντικό του τον ‘’ψέλνει’’ ανα εργατοώρα,η κοπέλα του ‘’κανελώνει το ρυζόγαλο’’ 
κάθε µέρα και µε άλλον....παραµυθένια ζωή τι να λέµε.......Μέχρι που θα γίνει Wanted. Με τον 
θάνατο ενός πατέρα που ποτέ δεν γνώρισε, θα γίνει µέλος µιας αδελφότητας δολοφόνων και θα 
αποκτήσει υπερδυνάµεις που ούτε στον πιο γλυκό του ύπνο δεν είχε δεί υπό την καθοδήγηση των 
Freeman κ Jolie οι οποιοι ανεβάζουν το επίπεδο της ταινίας. Μαλλον από τις καλύτερες ταινίες 
δράσης της σαιζόν.
Mavrillas: Η ταινία µπορεί να χαρακτηριστεί του τύπου τα-σπάω-όλα-και-δε-ρωτάω έτσι και σεις δείτε 
τη και µη ρωτάτε! Παίζει και η Angelina τι άλλο θέτε;!

Οδηγός γεύσης 
& δηµιουργίας
των Ασικό Αλτουνιάν και Βάσιας Τσώτου

Βrownies  µε 3 είδη σοκολάτας 
(αποκλειστικά και µόνο για τους λάτρεις της σοκολάτας) :

Υλικά:
180  γραµ. βούτυρο
180  γραµ. κουβερτούρα
    1   φλιτζάνι  ζάχαρη
2/3  φλιτζανιού  αλεύρι  απλό
1/3  φλιτζανιού λευκή  σοκολάτα  χοντροτριµµένη
1/3  φλιτζανιού  σοκολάτα  γάλακτος  χοντροτριµµένη
1/2  φλιτζάνι  κακάο
   3  αβγά

Εκτέλεση:
Προθερµαίνουµε  τον  φούρνο  στους  180 C . Λιώνουµε  σε  χαµηλή  θερµοκρασία  σε  ένα 
κατσαρολάκι  τη  σοκολάτα  και  το  βούτυρο . Τα  αφήνουµε  να  κρυώσουν  ενώ  χτυπάµε  στο  
µίξερ τη  ζάχαρη  και  τα  αβγά . Έπειτα  προσθέτουµε  το  µείγµα  της  σοκολάτας , το  κακάο  και  
το  αλεύρι. Στη  συνέχεια  ρίχνουµε  και  τις  άλλες  σοκολάτες  και  τοποθετούµε  το  µείγµα  σε  µια  
τετράγωνη  φόρµα  για  κέικ  στην  οποία  προηγουµένως  έχουµε  στρώσει αντικολλητικό  χαρτί .
Ψήνουµε για  40 περίπου λεπτά . Το  αφήνουµε  να  κρυώσει  στη  φόρµα  και  κόβουµε  σε  
κοµµάτια .

 

Αρµένικο Χασλαµά 
(για 3 άτοµα):

Υλικά:
1κιλό αρνίσιο κρέας 
0,5 κιλό πατάτες
2 ντοµάτες
1 πράσινη πιπεριά
1 κρεµµύδι
Λίγο µαϊντανό

Εκτέλεση:
Κόβουµε αρχικά την πράσινη πιπεριά, τις ντοµάτες και το κρεµµύδι στρογγυλά. Ψιλοκόβουµε τον 
µαϊντανό και κόβουµε σε κοµµάτια το κρέας, αφού το έχουµε πλύνει. Τοποθετούµε σε στρώσεις 
τα υλικά µέσα στην κατσαρόλα, ακολουθώντας την εξής σειρά: 1. το κρέας, 2. τις πατάτες, 
3.την πιπεριά, 4. τις ντοµάτες, 5. το κρεµµύδι και τέλος τον ψιλοκοµµένο µαϊντανό. Αφού τα 
τοποθετήσουµε σε στρώσεις , βάζουµε 1 ποτήρι άσπρο κρασί και ½ ποτήρι νερό.  Βάζουµε την 
κατσαρόλα στην φωτιά και  το αφήνουµε περίπου µιάµιση ώρα. Τέλος ρίχνουµε 1 κουτάλι σούπας 
αλάτι, 15 λεπτά πριν βγάλουµε το φαγητό από την φωτιά.
Έτσι έχουµε ένα εύκολο, ανατολίτικο φαγητό που θα εντυπωσιάσει τους πάντες! 

Καλή  επιτυχία... & καλή όρεξη!!!!!

O δρόµος... της ζωής τους
από τους Άσικο Αλτουνιάν και Βάσια Τσώτου

Μια βόλτα στην Αθήνα αρκεί για να ανακαλύψεις έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής. Αυτόν που αρνείται 
τον συµβιβασµό, εναντιώνεται στον συντηρητισµό και εξαλείφει την οµοιοµορφία. Είναι όλοι τους 
καλλιτέχνες του δρόµου: µουσικοί , ζωγράφοι , χειροτέχνες, γελωτοποιοί και ηθοποιοί.  Δίνουν µια 
ξεχωριστή νότα στην πόλη, υφαίνοντας την κουλτούρα του δρόµου. Τι και αν φαίνονται µοναχικοί 
και απόµακροι, τους συναντήσαµε και µας κέρδισαν µε το χαµόγελο, την απλότητα και την ευγένειά 
τους. Άνθρωποι που επιδιώκουν τα ελάχιστα και αντιµετωπίζουν τη ζωή µε άλλο µάτι.
      Και όµως, κάποιοι απ’ αυτούς υπήρξαν φοιτητές και στιγµατίστηκαν στα έδρανα. 
Επικοινωνιολόγοι , µαθηµατικοί , γραφίστες και οικονοµολόγοι αποτελούν ένα µέρος του 
µικρόκοσµου που ζει ανάµεσά µας . Αποφασισµένοι να ακολουθήσουν µια διαφορετική και 
«άναρχη» πορεία , συνενώνονται µέσω της τέχνης και της ιδεολογίας τους µε ανθρώπους 
αυτοδίδακτους στη ζωή.   Η ίδια η καθηµερινότητα αποτελεί κύρια πηγή έµπνευσης τους, την 
οποία και εκµεταλλεύεται ο καθένας µε τον δικό τους, ξεχωριστό τρόπο. Οι σκληροί, ρεαλιστές την 
καυτηριάζουν , οι ονειροπόλοι, πάλι, τη παρουσιάζουν ως κάτι το ιδεατό.
        Παρόλο που όλα αυτά µας φαντάζουν εύκολα και απλά, στην πραγµατικότητα οι συνθήκες 
είναι κάτι περισσότερο από δύσκολες. Ο καιρός, οι αρχές ,ο ανταγωνισµός και φυσικά η έλλειψη 
χρηµάτων αποτελούν τα βασικά τους εµπόδια. Ωστόσο , συνεχίζουν να αγωνίζονται αδιαµαρτύρητα 
και ικανοποιηµένοι για τις επιλογές τους. Άλλωστε , όπως οι ίδιοι µας δήλωσαν, ο κόσµος συνήθως 
τους αποδέχεται, ενώ αρκετοί επιχειρηµατίες και σύλλογοι τους παρέχουν χώρους για την εκδήλωση 
ορισµένων δραστηριοτήτων τους. Το σωµατείο χειροτεχνών , καλλιτεχνών «Οδυσσέας» και η 
ΕΟΜΜΕΧ είναι δυο ισχυροί κοινωνικοί φορείς υποστήριξης και διεκδίκησης των δικαιωµάτων τους .
       Όσον αφορά στους στόχους και τις φιλοδοξίες τους, διαφέρουν ανάλογα µε την προσωπικότη-
τα και την ιδιοσυγκρασία του καθενός. Άλλοι αρκούνται στα προς το ζην, άλλοι θέλουν να εξασφαλί-
σουν τα έξοδα για το επόµενο ταξίδι τους, άλλοι πάλι ελπίζουν στην δηµιουργία ενός χώρου ανε-
ξάρτητης καλλιτεχνικής έκφρασης. Όπως και να έχει, ζουν το τώρα γιατί το αύριο µοιάζει µακρινό. 
Θα τους βρείτε παντού, φτάνει να τους δείτε…

Nύχτα Ραδιο-φόνων
Μάνος Βαβαδάκης (manuele.barozzi@yahoo.gr)

Στο θέατρο Διάνα παίζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά η παράσταση 
«Νύχτα Ραδιο-φόνων» του Νίκι Σίλβερ σε σκηνοθεσία Γιάννη 
Κακλέα, µε την Ελένη Ράντου και τον Βασίλη Χαραλαµπόπουλο 
στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ενώ η απεργία των 
οδοκαθαριστών µαίνεται, παρακολουθούµε τις ζωές των 
πρωταγωνιστών που εµπλέκονται λόγω ενός φόνου.  Όλες οι σκηνές 
πλαισιώνονται από µια ραδιοφωνική εκποµπή, της οποίας ο εκφωνητής διακρίνεται στο 
βάθος εντός ενός γυάλινου κουτιού.
Είναι ένα έργο σύγχρονο που δύσκολα θα κατέττασες. Συνδυάζει κωµικές καταστάσεις 
µε στοιχεία δράµατος,καταλήγοντας σε ένα συναισθηµατικά φορτισµένο φινάλε,µια 
πραγµατική κάθαρση που σου αφήνει µια πικρή γεύση. Μια µαύρη κωµωδία για τον κενό 
χώρο του θεάµατος, τις ουσίες και την «πάλη». 
Την πάλη και των τριών φύλων, των τάξεων, των δρόµων, της επιβίωσης και τέλος της 
αγάπης. Το χρήµα και ο σαρκικός έρωτας είναι οι δυνάµεις που κινούν τα νήµατα και 
καθορίζουν τις ζωές των πρωταγωνιστών στην αρχή, ωσότου βαθύτερα συναισθήµατα 
πάρουν την θέσης τους.
Οι ερµηνείες της Ράντου, η οποία κέρδισε το φετινό θεατρικό βραβείο για αυτήν της την 
ερµηνεία, και του Χαραλαµπόπουλου είναι απόλυτα εναρµονισµένες µε το κλίµα του 
κειµένου, χαρίζοντας στο κοινό στιγµές γέλιου,περισυλλογής και δακρύων.
Τα σκηνικά(Μανώλης Παντελιδάκης)ακολουθούν απλούς κανόνες µινιµαλισµού,ενώ τα 
κουστούµια (Γιώργος Σεγρεδάκης) µας δίνουν µια πρώτη εντύπωση για τον χαρακτήρα 
των ηρώων πριν ακόµα µιλήσουν. Ένα καλοστηµένο έργο που όµως οι υπόλοιπες µέτριες 
ερµηνείες το κρατούν χαµηλά. 



Μουσικά & άλλα...
                                                                              Ευαγγελία Πανταζοπούλου

Θυµάται κανείς το High Fidelity;Ναι,ναι αυτήν την ταινία µε τον John Cusack που 
υποδυόταν ένα τύπο κολληµένο µε τη µουσική και έφτιαχνε top 5 για όλους και όλα(από 
albums µέχρι φιλενάδες...);
Ε,λοιπόν,ήρθε η ώρα αυτή η ταπεινή στήλη να ξεδιπλώσει την geeky διάθεση της 
και ένεκα που αυτή η χρονιά φτάνει στο τέλος της(ευτυχώς ή δυστυχώς...)να σας 
παρουσιάσω ένα personal best...
Έχουµε και λέµε λοιπόν..

2007 TOP 5 ALBUMS

1.Jens Lekman-Night Falls over Kortedala
Αν σας αρέσει η κιθαριστική indie pop µε samples από διάφορα όργανα και 
σουρρεαλιστικά γλυκόπικρους στίχους αυτός ο γλυκύτατος Σουηδός µε την 
απαλή,µελαγχολική φωνή έχει κάποιες πιθανότητες να σας κλέψει την καρδιά...(όπως 
έκανε µε τη δική µου τον τελευταίο µήνα...)

2.The Shins-Wincing the Night Away.
-What are you listening at?
-The Shins,you know them...?U gotta hear this song,it will change your life i,swear..
Αυτά είπε η (θεική)Natalie Portman στον Zach Braff στην ταινία Garden State και,µεταξύ 
µας,δεν έιχε πολύ άδικο.Ότι και να βγάλουν θα είναι πάντα µέσα στα personal best.

3.Of  Montreal-Hissing Fauna Are you the Destroyer?
Και εκεί που λες ότι έχεις ακούσει τα πάντα από την indie rock σκηνή,και έχεις χάσει κάθε 
ελπίδα για κάτι νέο και σαρωτικό,πέφτει στα χέρια σου αυτό το album και σχεδόν ξεχνάς 
όλη την βαρεµάρα και την αδιαφορία που αποπνέει η εν λόγω σκηνή τώρα τελευταία.

4.Radiohead-In Rainbows
Κατ’αρχήν ας µην ασχοληθούµε µε τον τρόπο διάθεσης του album(direct downloading 
µέσω του site τους στο internet µε προαιρετική την πληρωµή του album).Έχουν ειπωθεί 
χίλιες δυο απόψεις,κι εµείς εδώ είµαστε µόνο για την µουσική.Πάµε,λοιπόν.Υπέροχο. 
Πραγµατικά ένα υπέροχο µουσικό παζλ µε στοιχεία από όλη την σπουδαία δισκογραφία 
των Radiohead που έριξε από το νούµερο 2 των αγαπηµένων µου albums των Radiohead 
το Kid A.Χα.Κι αυτό λέει πολλά.

5.Air-Pocket Symphony
Όλα κι όλα.Το Pocket Symphony δεν ξεπερνά το αριστουργηµατικό Moon Safari του 
1998.Αλλά έκαστος στο είδος του και οι Αir στην ατµοσφαιρική ηλεκτρονική µουσική.Kαι 
το ότι ακόµα έχουν το χάρισµα να τους ακούς και κλείνοντας τα µάτια να πετάς πάνω από 
καταγάλανες θάλασσες τους κατατάσσει αρκετά ψηλά.

2007 TOP 5 CONCERTS

1.Air@Fly Beyond Festival
Ε,ναί.Air και όχι James.Για καθαρά συναισθηµατικούς λόγους.Ένα υπέροχο live στο 
λάθος µέρος µε το λάθος κοινό.

2.   Long Blondes@ Gagarin Open Air Festival
Δεν ξέρω αν ευθύνεται αποκλειστικά η εκπληκτική Kate Jackson,front-woman των Long 
Blondes,πάντως το live τους δεν ήθελες να τελειώσει,κι όταν τελείωσε µας άφησε µε το 
στόµα ανοικτό.

3.Manic Street Preachers@Terra Vibe
Πολυαναµενόµενοι,αγαπηµένοι και άψογοι...Μπορεί τα καινούρια albums να µην έχουν 
αυτό το “κάτι” των This is my Truth,Tell me Yours και  Everything Must Go αλλά δεν έχουν 
σταµατήσει να ξεσηκώνουν το κοινό τους ακόµη κι όταν αυτό είναι µικρό..Ακούσαµε και 
το Motorcycle Emptiness live.Άλλο ένα µέγα απωθυµένο εκπληρώθηκε.

4.Last Drive@Gagarin 205
Τι να πρωτοπεί κανείς για την επανασύνδεση της χρονιάς,πόσο µάλλον όταν τα µέλη της 
µπάντας γύρισαν για να µας δείξουν ότι δεν είναι εδώ για αρπαχτή,αλλά γιατί πραγµατικά 
το γουστάρουν!Αποτέλεσµα;3 ώρες παρά κάτι ψιλά καθαρόαιµού rock σε ένα κατάµεστο 
Gagarin

5.Στο νούµερο 5 βάζω την επικείµενη συναυλία των Of Montreal στις 12 Δεκέµβρη στο 
Gagarin 205.Τι;Είναι ανορθόδοξο;Ακούστε πρώτα το album και τι λέει ο κόσµος για τα live 
τους και µετά τα λέµε!
[Σηµ.Το άρθρο γράφτηκε αρκετά πριν την συναυλία,δεν γνωρίζω πότε τα ΠΑΝΤΕΙΑΚΑ θα 
φτάσουν στα χέρια σας!Αν φτάσουν πριν τις 12 Δεκέµβρη τρέξτε για εισητήρια!]

2007 TOP 5 SONGS

1.Jens Lekman-A Postcard to Nina.
Χα-χα(Nelson style).Και όµως,τόσο γλυκόπικρος που δεν µπορείς να µην χαµογελάσεις.
2.Beirut-Elephant Gun.
Μα πως τα καταφέρνει πάντα και µε κάνει να αισθάνοµαι λες και σεργιανίζω στην 
Μονµάρτη;Πως;
3.Amy Winehouse-You Know i’m no Good.
Τι να πει κανείς για την Amy;Σελίδες ολόκληρες µπορώ να γράφω..Μεγάλη φωνή,µεγάλα 
µπλεξίµατα.
4.Koop-Koop Island Blues.
Ακόµη ένα κοµµάτι που µυρίζει καλοκαίρι.Μια γλύκα.
5.Do Make Say Think-The Universe.
Για τους εν λόγω κυρίους δεν έχω λόγια.Με είχαν αφήσει άφωνη πριν 3 χρόνια 
στο Gagarin σε µία από τις ωραίότερες συναυλίες που έχω παρεβρεθεί.Λίγο πιο 
δύσκολοι,αξίζουν όµως τον κόπο!

Art is a crime
O Nove γεννήθηκε το 1988 στην Αθήνα, ζει στο Καλαµάκι και ασχολείται µε το graffiti 
απο το 2003.Σπουδάζει στο τµήµα κοινωνιολογιας και ίσως είναι ο πλέον κατάλληλος
για να διαψεύσει το “Art is a crime”, καθ΄ότι επίδοξος εγκληµατολόγος. Με µόνη έµνευση τη 
φαντασία, γεµίζει τους τοίχους χρώµα, δηλώνοντας προκλητικά πως το “παιχνίδι” µε τον νόµο, 
κρύβει ...ερωτισµό!


