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Για το δεύτερο τεύχος του ArsOvi, διαλέξαμε ένα θέμα που 
δεν είναι άμεσα πολιτιστικό αλλά είναι πολιτισμικό και έμμεσα 
συνδεδεμένο με την παρουσία μας στο χώρο. Τα ιντερνετικά 
κοινωνικά δίκτυα. Αλλά πώς τα κοινωνικά δίκτυα; Σαν 
διαμορφωτές της σύγχρονης κοινωνίας. 

Τα ιντερνετικά κοινωνικά δίκτυα (Facebook, twitter, Instagram 
κλπ.) έχουν μπει σε τέτοιο σημείο στη ζωή μας ώστε όχι απλά 
να μας βοηθούν στις επιλογές μας ή να μας ενημερώνουν για 
επιλογές όπως για παράδειγμα νέες κυκλοφορίες βιβλίων 
ή περιοδικών, αλλά έχουν φτάσει στο σημείο να ορίζουν 
συμπεριφορές. Ένα βιβλίο θεωρείται καλό γιατί πήρε 650 λάικ. 
Γιατί; Ποιοι είναι αυτοί που δώσανε τα 650 λάικ και τι γνώσεις 
έχουν που τους κάνουν ειδικούς σε ένα καλό βιβλίο; 

Πριν από αρκετά χρόνια στην Ελλάδα υπήρξε ένα μικρό 
σκάνδαλο με τις δισκογραφικές εταιρίες. Εμφανίζονταν δίσκοι, 
αντικειμενικά απαράδεκτοι και ωμά σκυλάδικοι, που μετά από 
δυο βδομάδες γίνονταν χρυσοί και πλατινένιοι χωρίς κανένας να 
μπορεί να καταλάβει πώς καταφέρανε να κάνουν αυτά τα ρεκόρ 
πωλήσεων. Τελικά αποκαλύφθηκε ότι η ίδια η δισκογραφική και 

δυo λόγια για αρχή
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ο τραγουδιστής αγοράζανε μεγάλες ποσότητες δίσκων, τους κρατούσαν 
για δυο τρεις βδομάδες ώστε να φανούν οι πωλήσεις στις καταστάσεις 
μετρήσεων και υστέρα τους επέστρεφαν. Αυτό, από ένα σημείο και ύστερα 
έγινε φάμπρικα και οι πωλήσεις δίσκων στην Ελλάδα άρχισαν να ξεπερνάνε 
τον πληθυσμό της Ελλάδας μέσα στο μήνα. 

Κάτι παρόμοιο έγινε και με τα βιβλία και συνεχίζει να γίνεται, μιας και 
συγκεκριμένοι εκδοτικοί ελέγχουν με κανόνες καρτέλ και τις διανομές των 
βιβλίων. Μετά όμως ήρθε το πιο φθηνό μέσο, δραματικά πιο φθηνό, τα λάικ, 
και τα κοινωνικά δίκτυα μπήκαν αυτομάτως στην υπηρεσία της τσέπης 
διαφόρων νταβατζήδων. 

Αλλά για να πέτυχει αυτό έπρεπε να βρεθεί και το κατάλληλο προσοδοφόρο 
έδαφος. Έπρεπε να βρεθεί ένα κοινό που να αρέσκεται στην ανταλλαγή 
λάικ και στα δεκαπέντε λεπτά διασημότητας που τους δίνουν αυτά τα λάικ. 
Και μην περιορίζεστε στους εκδοτικούς, αυτό ήταν το εύκολο παράδειγμα, 
επεκτείνετέ το παντού γύρω σας και στους ίδιους τους εαυτούς σας. 

Πόσο έχει επηρεάσει την γενικότερη συμπεριφορά σας η σχέση σας με τα 
ιντερνετικά κοινωνικά δίκτυα; Είναι λογικό να επικοινωνείς με το παιδί σου 
που βρίσκεται στο διπλανό δωμάτιο μέσω φατσοβιβλίου κάνοντας μάρτυρες 
σε μια πολύ προσωπική συζήτηση μερικές δεκάδες γνωστούς και αγνώστους; 
Κι όμως συμβαίνει και μάλιστα συμβαίνει πολύ συχνά. 

Μη μου πείτε ότι δεν έχετε παρατηρήσει διαδικτυακούς σας «φίλους» 
να αλλάζουν στιλ όταν βλέπουν ότι κάτι που έβαλαν είχε μεγαλύτερη 
ανταπόκριση από τους κλακαδόρους τους. Η λέξη κλακαδόρος είναι απόλυτα 
σωστή γιατί «φίλους» στο φατσοβιβλίο για παράδειγμα κάνεις άλλους με 
κοινά με σένα στοιχεία. Δεν κάνεις κάποιον που διαφωνεί μαζί σου κι αν 
υπάρχει κάποιος που σε προβοκάρει στη πρώτη ευκαιρία θα τον/την πετάξεις. 
Αυτό από μόνο του δεν είναι αλλαγή κοινωνικής συμπεριφοράς; Δεν σου 
στερεί την αντιπαράθεση που θα μπορούσε να είναι και εποικοδομητική; 
Δεν γίνεται στην υπηρεσία του εγώ; 

Και στο τέλος όταν βγαίνεις με μια παρέα και περνάς τον περισσότερο 
χρόνο σου βγάζοντας selfies για να βάλεις στο κοινωνικό δίκτυο που είσαι 
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μέλος δεν κάνει αυτομάτως αυτή τη έξοδο – που θα έπρεπε να είναι πολύ 
προσωπική - υποκριτικά εικονική; Για να μην πω για την συνεχή αναφορά: 
«είμαι στο καφέ δείνα, τώρα περπατάω στο πάρκο τάδε και σε λίγο θα πάω 
στην τουαλέτα στο εστιατόριο τάδε». Όλα αυτά δεν ορίζουν κοινωνική 
συμπεριφορά με μεγάλες δόσεις εγωκεντρισμού; Τι με νοιάζει εμένα σε 
ποιο καφέ πίνεις τον καφέ σου; Αλλά νοιάζει εσένα με μια μεγάλη δόση 
εγωκεντρικής επιδειξιομανίας. 

Όπως και στο πρώτο μας τεύχος δεν δίνουμε απαντήσεις, αυτό που 
προσπαθούμε να κάνουμε είναι να θέσουμε ερωτήσεις και να προβοκάρουμε 
σκέψεις. 

Για τέλος θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και για τα μηνύματα και 
για τον καταπληκτικό αριθμό downloads που κάπως μας έσπρωξε να 
ετοιμάσουμε το δεύτερο τεύχος του ArsOvi. Για το τρίτο ήδη σκεφτόμαστε 
την επιστροφή στα πολιτιστικά. 

Το δεύτερο τεύχος εκτός από το κεντρικό του θέμα -και θέλουμε να γίνει 
θεσμός για το περιοδικό, φιλοξενούμε ποίηση και διηγήματα. 

Καλή σας ανάγνωση

Θάνος Καλαμίδας
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Ο Paul Klee, γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 1879 
και απεβίωσε στις 29 Ιουνίου του 1940.  Μολονότι δεν 
εντάχθηκε επισήμως σε καμία σχολή ή κίνημα, το έργο 
του είχε σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση των 
περισσοτέρων καλλιτεχνικών τάσεων της μοντέρνας 
τέχνης, ενώ υπήρξε και δάσκαλος στη σχολή Bau-
haus. Άφησε συνολικά περισσότερα από 9.000 έργα, 
μεταξύ αυτών υδατογραφίες, χαρακτικά και σχέδια, το 
μεγαλύτερο μέρος των οποίων φιλοξενείται σήμερα στο 
Κέντρο Paul Klee της Βέρνης.
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Το Facebook στη δική μου ζωή μπήκε 
ως αναγκαστικό μέσο εκτόνωσης του 
καταπιεσμένου gamer μέσα μου, σε 
μια εποχή που μεσουρανούσε το On-
line Gammon και το Playstation 2 είχε 

αρχίσει να πέφτει (μαζί και οι αγοραστικές μου 
δυνάμεις). Τότε έπαιζα φανατικά τάβλι περισσότερο 
με Τούρκους αντιπάλους κι αυτό γιατί: Ο άντρας μου 
μισεί το τάβλι κι εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια 
ταβλαδόρων, από αυτούς που μαζεύονταν σε κάθε 
νωχελικό και σκονισμένο απόγευμα του καλοκαιριού 
στις Σαλονικιώτικες βεράντες κι έβαζαν στοιχήματα 
στις «Πόρτες-Φεύγα-Πλακωτό» κάτι δραχμίτσες κι 
έπαιζαν μέχρι τα βαριά μεσάνυχτα, καταλήγοντας 
πάντα κάποιος να κλείσει το τάβλι με δάχτυλα μέσα 
που δεν πρόλαβαν να βγουν και να φύγει χτυπώντας 
και την πόρτα. 

Ο δεύτερος λόγος για τους Τούρκους αντιπάλους μου 
ήταν το ότι οι Έλληνες αντίπαλοι άρχισαν ένας-ένας 
να φεύγουν από το δίκτυο (που δεν θυμάμαι πια το 
όνομά του, ήταν κάτι σαν Play69, Play89, κάτι τέτοιο) 
για να μεταφερθούν σε ένα άλλο δίκτυο που ήταν 

Facebook-ίζοντας 
(aka πιθηκίζοντας, κανιβαλίζοντας, 

παπαγαλίζοντας κλπ.)

ΚΑΤΕρΙΝΑ ΧΑρΙΣΗ
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πολύ κουλ, πολύ φεύγα, πολύ γαμάτο και που ονομαζόταν Facebook (και 
είχε και τάβλι άμα λάχει.)

Εμένα το πρόβλημά μου με τους Τούρκους δεν ήταν οι Τούρκοι, αλλά το 
ότι οι Τούρκοι θυμώνουν πολύ όταν χάνουν παρτίδα τάβλι και παρά τα 
γκιουνάιντιν και τεσεκούρ-εντερίμ που τους αράδιαζα όλο ευγένεια, με 
στόλιζαν με ένα σωρό τούρκικα σιχτηρίδια που ανάθεμα κι αν μπόρεσα να 
αποκρυπτογραφήσω ποτέ μου.

Τέλος πάντων, αφού έμεινα εγώ και οι Τούρκοι, αποφάσισα να την κάνω και 
να πάω κατά Facebook μεριά. Έλα όμως που εγώ ήθελα απλά να παίξω τάβλι- 
ή οτιδήποτε τέλος πάντων, κι όχι να πω πώς με λένε, πού μένω, πού πήγα 
σχολείο, τι σπούδασα, και πώς είναι τα μούτρα μου. Να πιάσω κουβέντα 
ναι, αλλά ως χρήστης του διαδικτύου που βρίσκεται εκεί μέσα ως παίχτης 
κάποιου παιχνιδιού (ακόμα και κάτι τόσο ...σοβαρού όπως το τάβλι), όχι ως 
...εγώ. Εγώ είμαι εγώ και ζω έξω από το διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο είμαι απλά 
ένας ακόμα χρήστης, ένα Ip ανάμεσα στα άλλα κι ένα ψευδώνυμο. 

Άλλος κόσμος ο ένας, άλλος ο άλλος. 

Τουλάχιστον έτσι ήταν στα πρώτα χρόνια. Τώρα το πώς καταλήξαμε από 
τους δύο κόσμους σε αυτόν τον αχταρμά, παρόλο που ήμουν μπροστά 
και το έζησα (με μικρά διαλείμματα αποχής/αποτοξίνωσης), δεν ξέρω 
να σας πω. Είναι λες και όλα συνέβησαν σε μια νύχτα. Και δεν ξέρω κατά 
πόσο συνειδητοποιημένοι ήμασταν εμείς (ως μεγαλύτεροι ηλικιακά, που 
υποτίθεται ότι πρέπει να διδάξουμε και κάτι στους νεότερους που γεννιούνται 
μέσα σε όλα αυτά) και πόσο σωστά χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο και τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακριβώς ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι 
όχι για να περνάμε την ώρα μας και να κάνουμε πλάκα, συν του ότι πρέπει 
να ξεκαθαρίσουμε πού σταματάει αυτή η ...κοινωνική δικτύωση και πού η 
...φυσική δικτύωση αρχίζει να χάνεται. 

Έχω την εντύπωση πως δεν ξέρουμε να χρησιμοποιούμε σωστά αυτά τα μέσα, 
είτε μιλάμε για το Facebook, είτε το Twitter, είτε όποια άλλα υπάρχουν τέλος 
πάντων. Κι όταν κάτι το χρησιμοποιούμε εξ αρχής λάθος, είναι πολύ δύσκολο 
να αρχίσουμε μετά να το χρησιμοποιούμε σωστά. Είναι κάτι σαν αυτό που λένε 
ότι αν έχεις σκοπό να μάθεις να οδηγείς αυτοκίνητο, μην αφήσεις κανέναν 
άλλο να σου μάθει εκτός από το δάσκαλο στη σχολή οδήγησης. Νομίζω 
λοιπόν πως τα Social Media εισέβαλαν στη ζωή μας και την καθημερινότητά 
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μας, χωρίς να είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα, χωρίς να γνωρίζουμε 
το τι ακριβώς είναι και τι κάνουν, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε επαρκώς τις 
διαστάσεις του διαδικτύου, τους τρόπους λειτουργίας και τα λοιπά. 

Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει στο διαδίκτυο.

Ό,τι ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει. 

Ό,τι λες, δεν μπορείς να το ξε-πεις.

Δεν υπάρχει ανωνυμία.

Ό,τι κάνεις σήμερα στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει 
επιπτώσεις στο αύριό σου, ακόμα και στο αύριο των παιδιών σου. 

ΜΗΝ δημιουργείτε διαδικτυακά προφίλ των παιδιών σας. 

Ακόμα κι αν αυτά τα προφίλ είναι sub-profiles μέσω των δικών σας. Μην τα 
εκθέτετε έτσι. Αύριο θα είναι ενήλικες που θα έχουν τη δική τους θέση μέσα 
στον κόσμο του διαδικτύου, και δεν έχετε δικαίωμα να καθορίσετε εσείς 
αυτή τη θέση, τοποθετώντας τα μέσα στα δικά σας προφίλ. 

Το διαδίκτυο είναι μια πηγή πληροφοριών ασύλληπτων διαστάσεων. Κι ένας 
μέσος χρήστης είναι σχεδόν αδύνατο να καταφέρει να φιλτράρει σωστά τις 
πληροφορίες που επιτρέπει να φτάσουν ως αυτόν. Πόσο μάλιστα όταν οι 
εταιρείες και τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω από όλο αυτόν τον όγκο 
των Bytes, έχουν σκεφτεί κάθε πιθανό τρόπο για να φτάσουν στις οθόνες και 
στα μυαλά μας.

Όμως αυτό που μπορεί να κάνει κανείς, είναι να διαμορφώσει μια σωστή, 
καθαρή, αυστηρή, και κριτική ματιά και σκέψη πάνω σε όλο αυτό το 
παντοδύναμο κομμάτι που λέγεται διαδίκτυο και κοινωνικοποίηση μέσω 
αυτού, και να λειτουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερα/σωστότερα.

Είναι σα να λέμε πως «η αστυνομία του διαδικτύου» κυνηγά τους χρήστες 
που κατεβάζουν παράνομα ταινίες/βιβλία/μουσικές. Δεν πρόκειται να 
πετύχει. Δε θα κυνηγήσεις τα εκατομμύρια χρηστών. Θα κυνηγήσεις τα 5-10, 
άντε 50 σάιτ που παρέχουν το υλικό.

Αντίστοιχα κάπως έτσι πρέπει και να λειτουργήσει το μυαλό μας και η 
συνείδησή μας πάνω στη χρήση του διαδικτύου και των Social Media. Πάνω 
από όλα, πίσω από τις οθόνες μας και τα πληκτρολόγιά μας και τα ψευδώνυμα 
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και τα Ip μας, είμαστε και παραμένουμε άνθρωποι. Και ως άνθρωποι πρέπει 
να λειτουργούμε και να συμπεριφερόμαστε. 

Το διαδίκτυο και τα Social Media δεν είναι το μέρος και ο τρόπος να βγάλουμε 
τα απωθημένα μας πάνω σε κάποιον. Δεν είναι για να ρεζιλέψουμε έναν πρώην 
φίλο/πρώην γκόμενο/συγγενή/καθηγητή κλπ. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα 
να μεταφέρουμε μυστικά, μηνύματα κλπ και να τα χρησιμοποιήσουμε ως 
μέσα απειλής όταν τσακωθούμε με κάποιον.

Δεν χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο για να αναπαράγουμε όποια βλακεία μας 
πασάρουν, έτσι όπως δεν παπαγαλίζουμε τις βλακείες που βλέπουμε στην 
τηλεόραση.

Υπάρχει και ένα νομικό κομμάτι που αφορά το διαδίκτυο, αλλά η σωστή 
χρήση του βασίζεται κυρίως στο ηθικό κομμάτι. Και δυστυχώς είναι 
πάρα πολλοί οι χρήστες που σταδιακά ξεχνούν κάθε τι περί ηθικής όταν 
χρησιμοποιούν τα Social Media. 

Και ένα πολύ βασικό: Κανένας κόσμος δεν άλλαξε από τον καναπέ και τις 
οθόνες μας. Καμιά ζωή. Κανένας άνθρωπος. Όλα είναι εκεί έξω. Το διαδίκτυο 
είναι και αυτό ένας κόσμος. Είναι μια πραγματικότητα. Όμως έχει κι αυτό το 
όριό του, όπως έχει και η ζωή μας, και αυτά τα όρια, είτε μεγαλύτερα είτε 
μικρότερα για τον καθένα, πρέπει να τα έχουμε πάντα σαφή και ξεκάθαρα.
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Πολλά έχουν γραφτεί για τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης υπέρ και κατά...
και όλοι ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια 
και εθελοτυφλούμε ή μήπως τελικά όχι;

Κάθε τρεις και λίγο βγαίνουν διάφορες 
έρευνες που λένε πόσο κακό κάνουν τα social media 
και πόσο έχουν καταφέρει να απομακρύνουν τους 
ανθρώπους, με τον στόχο ότι μας «φέρνουν» πιο 
κοντά. Και όλοι όταν τα διαβάσαμε αυτά τα άρθρα, 
κλείσαμε ... την έρευνα και συνεχίσαμε το μπιρι-μπιρι 
στα social media. Χμ...

Δεν θα σας αραδιάσω ένα σωρό αιτιολογίες με θετικά 
και αρνητικά, αλλά θα μοιραστώ πώς τα βλέπω από 
τη δική μου πλευρά μιας και μπήκα στον χώρο των 
social media πριν ακριβώς από 18 μήνες. Μην το 
κοιτάτε έτσι, έλεγα ξανά και ξανά ότι δεν θα μπω στο 
facebook, twitter κλπ,  γνωρίζοντας πολύ καλά πώς 
λειτουργούν τα μέσα αυτά. Το πώς το γνωρίζω αυτό, 
είναι κάτι που θα σας πω μια άλλη φορά.

Ενώ τόσα χρόνια δεν είχα κανέναν λογαριασμό, όταν 
έμεινα χωρίς εργασία είπα να φτιάξω έναν λογαριασμό 
για να δω αν υπάρχει καμία σελίδα σχετικά με τα 

Ηλεκτρονική 
Κοινωνικοποίηση

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕρρΟΥ
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βιβλία...εδώ γελάνε. Δεν σας κρύβω πως ξαφνιάστηκα από το πόσες σελίδες 
βρήκα σε Ελλάδα και εξωτερικό, σα μικρό παιδί έκανα στην αρχή, δες  εκείνο, 
δες το άλλο. 

Μέσα από τις σελίδες απέκτησα εικονικούς «φίλους» που μιλάμε για το 
κοινό μας ενδιαφέρον, όλα ωραία, σιγά-σιγά άρχισα να ανεβάζω τις απόψεις 
μου για τα βιβλία, όλα ωραία και εδώ, έμαθα για πολλούς τίτλους βιβλίων 
(κάποιες ψυχές με κατέστρεψαν με τις προτάσεις τους με αποτέλεσμα η 
λίστα των βιβλίων που θέλω να διαβάσω να έχει φτάσει στα ουράνια, ναι θα 
σας κάνω ρεζίλι και στο OVI, όχι που θα σκάσετε), βρήκα παλιούς γνωστούς 
μου, συναδέλφους μου, μέχρι που πριν από κανά οχτάμηνο έσπασε το 
smartphone.

Όπα-όπα, έσπασε το smartphone;  Οι περισσότεροι αν τους συνέβαινε 
αυτό θα έριχναν ένα σωρό κουβέντες από εκείνες που δεν κάνει να λέμε, 
ξέρετε,  νεύρα μα πολλά νεύρα συνοδευόμενα από γκρινιάρικες φράσεις 
«μου έσπασε», «τι θα κάνω τώρα» και « δεν έχω λεφτά να πάρω καινούργιο,» 
σπάζοντας παράλληλα τα νεύρα των γύρω τους, μέχρι να πάρουν τι άλλο; 
ένα από τα πιο τελευταίας τεχνολογίας κινητό.

Βέβαια, αυτό που δεν λέει κανείς μα κανείς, είναι ότι όλα αυτά γίνονται γιατί 
δεν θα μπορεί να μπαίνει στα social media κάθε λεπτό της μέρας! 

Όχι που θα γλύτωνε η χάρη μου. Για μένα όλο αυτό κράτησε μιάμιση μέρα, 
το smartphone μου ενώ απαιτεί μια αλλαγή οθόνης δεν το έχω φτιάξει και 
ούτε πρόκειται. Για δυο λόγους: πρώτον δεν έχω χρήματα και δεύτερον αν 
τα είχα δεν θα τα πετούσα για ένα smartphone για τα social media. Κινητό 
για να κάνω κλήσεις/sms έχω, μια μπακατέλα που πιάνει παντού και κλείνει 
φέτος εννιά έτη ζωής. 

Δυστυχώς, μπαίνω στα social media... που να μην έμπαινα. Από τον 
υπολογιστή, αφού έχω τελειώσει όλες τις δουλειές μου και εφόσον δεν έχω 
κάτι άλλο να γεμίσω τον χρόνο μου. Ή έτσι τουλάχιστον πιστεύω. Ή μάλλον 
θέλω να με πείσω ότι το πιστεύω. Εντάξει , εντάξει, κοροϊδεύω τον εαυτό 
μου. Ορίστε το είπα! 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σου απορροφούν τα λεπτά της μέρας σε 
χρόνο dt, σα μια ηλεκτρική σκούπα. Αλλά είναι μια τεράστια και απίστευτη 
κουτσομπόλα που την τροφοδοτεί ποιος άλλος, εμείς. 
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Σίγουρα αρκετοί είχατε ημερολόγιο όταν ήσασταν σε μικρή ηλικία.

Ξεκινούσαμε με τη φράση, «Αγαπητό ημερολόγιο, σήμερα ...»  και συνεχίζαμε 
γράφοντας όλες τις σημαντικές αλλά και καθημερινές στιγμές μας. Ποιος 
μας ενόχλησε, ποιον αγαπήσαμε, ποιον συναντήσαμε, τις στεναχώριες μας, 
τα όνειρα μας, τις ελπίδες μας. Το ημερολόγιο μας τα κράτησε κρυφά από 
περίεργα μάτια λες και ήταν ένας σπάνιος θησαυρός.

Σήμερα γράφουμε, αγαπητό facebook/twitter/Instagram κλπ θα στα πω 
όλα: πού πήγα, με ποιους, θες φωτογραφίες, θες βίντεο, θες σε ποιο σημείο 
ήμουν, θες το τηλέφωνο μου, τα πάντα όλα,  θα γράψω και μην κρατήσεις 
τίποτα κρυφό, θέλω like, πολλά like! Και σχόλια και κοινοποιήσεις να δουν 
το προφίλ, να γίνω διάσημη! Να με ξέρουν...

Στοοοπ ! Διάσημη; Όχι ευχαριστώ δεν θα πάρω. Άλλοι ίσως να θέλουν, αλλά 
όχι εγώ ευχαριστώ. 

Μήπως όλα γίνονται γι αυτό; Για τα πέντε λεπτά διασημότητας; Και μετά; Τι; 
Απόλυτο κενό... και ξανά κυνήγι για τα πέντε λεπτά διασημότητας. 

Τελικά είχε δίκιο ο Αντώνης Σαμαράκης στο βιβλίο του «Ζητείται ελπίς».

«Ποτέ άλλοτε οι στέγες των σπιτιών των ανθρώπων δεν ήταν τόσο κοντά η 
μία στην άλλη, όσο είναι σήμερα. Και ποτέ άλλοτε οι καρδιές των ανθρώπων 
δεν ήταν τόσο μακριά η μία από την άλλη, όσο είναι σήμερα. «

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια όταν ήθελες κάτι, έβγαινες στο μπαλκόνι, έβαζες 
μια φωνή στη γειτόνισσα για βοήθεια και εκείνη έτρεχε. Σήμερα; Ούτε λόγος 
να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί πολύ απλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι γείτονες μας. 

Ως οικογένεια ανέκαθεν κάναμε το εξής, όταν ερχόταν μια νέα οικογένεια 
στην πολυκατοικία είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως νοικάρηδες, για το καλό λίγες 
ημέρες μετά την εγκατάστασή τους, πηγαίναμε ένα κουτί γλυκά για το 
καλωσόρισμα. Εκτός από μια οικογένεια όλοι το καλοδέχτηκαν και είχαμε 
καλή γειτονία. Αυτό όσο και να θες να το κάνεις μέσω social media, δεν 
γίνεται... εικονικά γλυκά τρώγονται;  Δεν τρώγονται.

Κάνοντας μια εκκαθάριση σε κάτι παλιές κούτες, βρήκα κάρτες 
χριστουγεννιάτικες, πασχαλινές, γενεθλίων, πόσο όμορφες, γραμμένες 
στο χέρι οι ευχές και όσο τις έβλεπα, θυμάμαι με τι λαχτάρα κατέβαινα τις 
σκάλες να πάρω τους φακέλους και να ανέβω επάνω να τους ανοίξουμε με 
τη μητέρα μου. 
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Και γράμματα του πατέρα μου από τότε που ταξίδευε βρήκα, με όμορφα 
επιστολόχαρτα, γραμμένα με στυλό, με τους χαρακτήρες του αποτυπωμένους 
πάνω περιγράφοντάς μου όλα αυτά που έβλεπε και ήθελε να δούμε μαζί μια 
μέρα.

Σήμερα, όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί από ένα ψυχρό email που το λαμβάνεις 
άμεσα, αλλά δεν έχει αυτή τη «ζεστασιά» του χαρτιού, των αποτυπωμάτων που 
αφήνει το μελάνι του αποστολέα και τη λαχτάρα να έρθει ο φάκελος για να το 
πάρεις στα χέρια σου .

Με έπιασε μια νοσταλγία με όλα αυτά, αλλά και πάλι δεν μπορώ να παραβλέψω 
το γεγονός ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έφεραν πιο κοντά ανθρώπους, 
ενώ την ίδια στιγμή τους χωρίζουν χιλιόμετρα, χώρες, ακόμη και διαφορά ώρας.

Τώρα που το σκέφτομαι, κοντεύουν να αντικαταστήσουν μέχρι και το τηλέφωνο  
και τα sms! Σου λέει σου έστειλα μήνυμα στο messenger μια ώρα πριν το ραντεβού 
μας, γιατί δεν είχα μονάδες για γραπτό μήνυμα.  Είχε διαθέσιμα δεδομένα στο 
πακέτο του κινητού, και θεωρεί πως έχεις ανοικτό το messenger του facebook, 
σου έστειλε εκεί μήνυμα για αλλαγή του μέρους που θα συναντηθείτε. Τελικά 
εσύ δεν το είδες, στο ραντεβού πήγατε απλώς αλλού εσύ, αλλού εκείνος. Πού 
πας κοπέλα μου χωρίς messenger;!   

Σίγουρα η εποχή προ-ίντερνετ ή ακόμη πιο σωστά προ-social media ήταν 
πιο όμορφη, αλλά όπως και να το κάνουμε έχει κλείσει. Όσο και να θέλω να 
μεταφέρω κάτι από εκείνη την εποχή στο σήμερα, δεν θα καταφέρω. 

Η social media εποχή είναι τώρα και χρειάζεται να μάθω να ζω με αυτή, αλλά θα 
βάλω όρια μέχρι εκεί που θέλω εγώ, όχι μέχρι εκεί που θέλουν οι άλλοι.  

Προσπαθώ να θυμηθώ αν έχω συναντήσει κάτι καλό με τα social media και 
ομολογώ πως θυμήθηκα πως πριν από ένα μικρό διάστημα αντάλλαξα βιβλία με 
μια γνωστή που μένουμε στην ίδια γειτονιά, δεν ήξερα καν ότι ήταν βιβλιόφιλος 
και το έμαθα μέσω fb. 

Ενέργειες όπως να συγκεντρωθούν προϊόντα για να πωληθούν σε μπαζάρ και 
τα χρήματα να δοθούν σε ένα κέντρο που φιλοξενούσε παιδάκια που τα είχαν 
ανάγκη. Και συναντήσεις μελών ομάδων σε καφετέριες για να γνωριστούν και 
να ανταλλάξουν απόψεις γύρω από τα κοινά τους ενδιαφέροντα. Τώρα που το 
σκέφτομαι, τελικά σε ένα βαθμό φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους αλλά και 
βοηθάει!
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Αλλά και πάλι όλα αυτά είναι ενέργειες που γίνονται από ενήλικες που 
μπορούν να κρίνουν, να ψάξουν, να προστατευτούν. Με τα νέα παιδιά τι 
γίνεται; 

Είναι κάτι που με απασχολεί, γιατί βλέπω πως πλέον η κοινωνικοποίηση 
ενός εφήβου βασίζεται στα social media. Άρα μιλάμε για ηλεκτρονική 
κοινωνικοποίηση πλέον. 

Αυτά τα παιδιά αλλά και όλα τα επόμενα που θα γεννηθούν με το καλό, 
έχουν γύρω τους, από τη βρεφική ηλικία, την τεχνολογία. Οπότε είναι λογικό 
στην εφηβεία τους να στηρίζονται και στην ηλεκτρονική κοινωνικοποίηση. 

Οι γονείς χρειάζεται να εκσυγχρονιστούν και να εκπαιδευτούν στα νέα 
δεδομένα για να μπορέσουν να αναγνωρίζουν τη σωστή χρήση των μέσων. 
Ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να διδάξουν στα παιδιά τους την ορθή 
χρήση, να τους ενημερώσουν για την ασφάλεια, τον σεβασμό στους κανόνες, 
τη συμπεριφορά και την προστασία της ιδιωτικότητάς τους. 

Βέβαια, σε αυτό θα έπρεπε να βοηθούσε και η εκπαίδευση, να αναλάμβανε 
ένα ποσοστό στον προσανατολισμό των παιδιών μέσω των μαθημάτων 
σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά βλέποντας την κατάσταση 
που επικρατεί στην χώρα μας δεν μπορεί κανένας γονιός να βασίζεται εκεί. 
Οπότε το βάρος πέφτει στους ώμους των γονιών.

Τίθεται και ένα άλλο ζήτημα: όταν γράφω οι γονείς να διδάξουν, δεν το 
εννοώ με την αστυνομική μορφή. Γιατί ο έφηβος μόνο αυτό που του λες δεν 
θα κάνει, και το «όχι» το δικό σας θα είναι «ναι» για εκείνον/η. 

Με παιδαγωγική αντιμετώπιση και μπόλικη υπομονή από τη πλευρά σας, 
είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε. Μη διστάζετε να μοιραστείτε αυτά που 
ζήσατε, ακόμη και το ημερολόγιο , το λεύκωμα, τις κασέτες, τις καρικατούρες 
που ζωγραφίζατε, αυτά που φτιάχνατε με πηλό ή πλαστελίνη, όλα εκείνα 
που σας έδωσαν χαρά ή αυτά που σας έκαναν να «φάτε» τα μούτρα σας, όσο 
απίστευτο να σας φαίνεται, μπορούν να βοηθήσουν στην επικοινωνία με τα 
παιδιά σας. 

Αν δείξετε στα παιδιά σας (χωρίς όμως να κατηγορήσετε τα αγαθά 
τεχνολογίας) ότι υπάρχει και μια άλλη κοινωνικοποίηση εκτός της 
ηλεκτρονικής μέσα από συμμετοχή σε δραστηριότητες, ή να δημιουργήσετε 
κάτι μαζί, ή να επισκεφτείτε ένα χώρο με αντικείμενο που ενδιαφέρει το 
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παιδί, τονώνετε τις αισθήσεις του και την ανθρώπινη ζεστασιά.

Έτσι θα αντιληφθεί ότι υπάρχει ένας ακόμη κόσμος που είναι εκεί έξω, 
λιγότερο αγχωτικός και μακριά από μονάδες μέτρησης όπως like, σχόλια, 
φωτογραφίες, κοινοποιήσεις.

Όλα αυτά που σας γράφω στο τέλος είναι  μια άποψη και κάτι που χρειάζεται 
να χτιστεί σιγά-σιγά και με αρκετή, συνεχή δουλειά από τη πλευρά σας. Όσο 
και να το επιθυμούμε κάποια πράγματα δεν γίνονται από τη μια μέρα στην 
άλλη.
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Ακόμα θυμάμαι τον ενθουσιασμό μου 
πριν περίπου δέκα χρόνια, όταν ανα-
κάλυψα το “όγδοο θαύμα” με το όνο-
μα Facebook. Ένα εύχρηστο, γρήγορο, 
ευέλικτο περιβάλλον, που προστάτευε 

την ιδιωτικότητά μου (έτσι πίστευα αφελώς τότε), 
μέσα στο οποίο μπορούσα να επικοινωνήσω με απί-
στευτη ευκολία με φίλους, γνωστούς, συγγενείς εντός 
και εκτός Ελλάδος.  Ξαφνικά μπορούσα να έρθω σε 
επαφή με παλιούς συμμαθητές, που είχα να μάθω νέα 
τους για χρόνια, και να ανταλλάξουμε φωτογραφίες 
και αναμνήσεις, από όπου βρισκόταν ο καθένας μας. 
Θυμάμαι ακόμα την έκπληξή μου όταν διαπίστωσα ότι 
είχα τη δυνατότητα να ενταχθώ σε ομάδες, άγνωστων 
μέχρι εκείνη τη στιγμή, ανθρώπων με κοινά ενδιαφέ-
ροντα και να επικοινωνώ συνεχώς μαζί τους, ανταλ-
λάσσοντας ιδέες και απόψεις. 

Σήμερα, μοιράζω τον ελάχιστο – λόγω οικογενειακών 
και επαγγελματικών υποχρεώσεων – ελεύθερο χρόνο 
μου ανάμεσα σε αναρτήσεις, φωτογραφίες και προσω-
πικά μηνύματα σε Facebook, Twitter, Viber, whatsApp, 
Instagram, LinkedIn, Messenger, Pinterest.  Το κινητό 
μου δεν χρησιμοποιείται για συνομιλίες με φίλους και 
αγαπημένα πρόσωπα (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων), 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚρΗΤΙΚΟΥ   

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης  
έχουμε άραγε πιαστεί 

στα δίχτυα τους;
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αλλά για την πλοήγησή μου στα προαναφερθέντα μέσα.  Η επικοινωνία έχει 
περάσει πια στη σφαίρα του «like». Κάθε «like» είναι η καθημερινή απόδειξη 
ότι σκέφτεσαι κάποιον, ότι παρακολουθείς (έστω και από μακριά) τις εξε-
λίξεις στη ζωή του, ότι χαίρεσαι με τη χαρά του, ότι συμμερίζεσαι τον πόνο 
του, ότι κατανοείς το θυμό του.  Η μαγεία των λέξεων έχει αντικατασταθεί 
από emoticons. 

Μήπως τελικά η επικράτηση αυτής της νέας μόδας, έχει ως αποτέλεσμα οι 
άνθρωποι να χάνουν όλο και περισσότερο την επιθυμία να βρεθούν από 
κοντά με λίγους φίλους, να περάσουν στιγμές με οικεία πρόσωπα, να νιώ-
σουν τη θαλπωρή της αγκαλιάς και την αναζωογόνηση που προφέρει μια 
έξοδος με καλή παρέα; Προσωπικά δεν πιστεύω ότι το διαδίκτυο μπορεί να 
εξαφανίσει τη λαχτάρα κάποιου να βγει εκτός σπιτιού και να διασκεδάσει. 
Όταν κάποιος επιθυμεί να συναντηθεί με ανθρώπους που εκτιμά και αγαπά, 
μόνο η απόσταση και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου μπορούν ν’ αποτελέσουν 
πραγματικά εμπόδια. 

Αντιθέτως θεωρώ ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν συμβάλλει ση-
μαντικά ώστε να γνωριστούν άνθρωποι από κάθε μέρος του πλανήτη, να 
συνομιλήσουν, να περάσουν ευχάριστα το χρόνο τους, να ενημερωθούν 
άμεσα για κάθε εξέλιξη στην κοινωνία, να προβληματιστούν, να γελάσουν, 
να επικοινωνήσουν. Είναι πραγματικά σωτήριο σε εποχές οικονομικής δυ-
σχέρειας, να μπορείς να γεμίζεις ωραία το χρόνο σου με άτομα που εσύ επι-
λέγεις να συνδεθείς μέσω του προσωπικού σου προφίλ, να μάθεις νέα για 
όσους νοιάζεσαι, να θαυμάσεις όμορφες φωτογραφίες, και να μοιραστείς 
σκέψεις και συναισθήματα. 

Όπως κάθε νόμισμα βέβαια, έτσι και ο χώρος της διαδικτυακής επικοινωνί-
ας έχει δύο όψεις. Η αρνητική πλευρά έχει αρχίσει να παίρνει ανησυχητικές 
διαστάσεις την τελευταία πενταετία, καθώς όλο και περισσότεροι συνάν-
θρωποί μας ζουν την καθημερινότητά τους με βάση του τι πουλάει περισ-
σότερο στα social media. Υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι που σκέφτονται τι 
να αναρτήσουν για να τραβήξουν το ενδιαφέρον, που αναρωτιούνται κάθε 
στιγμή ποια φωτογραφία τους θα καταφέρει να συγκεντρώσει τα περισσό-
τερα “likes”, που θυσιάζουν ακόμα και προσωπικές στιγμές στο βωμό της 
προβολής τους. Συχνά ανήλικοι τραβούν βίντεο με σκηνές κακοποίησης και 
βίας, μόνο και μόνο για να προσελκύσουν τα βλέμματα των χρηστών και 
το φαινόμενο αυτό διογκώνεται συνεχώς. Δεκάδες παιδιά έχουν πέσει θύ-
ματα διαδικτυακού εκφοβισμού και πολλά άλλα χειραγωγούνται μέσα από 
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διάφορες ομάδες. Το διαδίκτυο και η προβολή μέσω αυτού γίνεται όλο και 
συχνότερα αυτοσκοπός με απρόβλεπτες συνέπειες. 

Ως εκπαιδευτικός πληροφορικής έρχομαι καθημερινά αντιμέτωπη με την 
επίδραση του facebook και των συναφών μέσων στα νέα παιδιά, όμως δεν 
προτίθεμαι να δαιμονοποιήσω τη χρήση του. Αντίθετα προσπαθώ, σε συ-
νεργασία με τους γονείς, να θωρακίσω τα παιδιά απέναντι στις ακραίες συ-
μπεριφορές που συναντούν στον κυβερνοχώρο και να τους προσφέρω τα 
κατάλληλα εφόδια ώστε να αποφεύγουν τις σειρήνες της εποχής και να απο-
λαμβάνουν τα οφέλη της διαδικτυακής επαφής.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν αδιαμφισβήτητα μια δυνατή και 
ουσιαστική εξέλιξη στον τρόπο επικοινωνίας, αρκεί να μην πέφτουμε στην 
παγίδα της εξάρτησης, της εμμονής και του εθισμού.
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Λοιπόόόν. Να εξηγηθώ απ’ την αρχή.

Όποιος δεν το διαβάσει αυτό μπορεί να 
αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα.

Προβλήματα ανυπέρβλητα από τον 
κοινό άνθρωπο. 

Αν δεν είστε ο Τσακ Νόρις, μόνο αυτός δεν το διάβασε 
το κείμενο και δεν έπαθε τίποτα, σας συνιστώ να το 
διαβάσετε και μάλιστα με μεγάλη προσοχή, θα σας 
εξετάσω όταν σας πετύχω. 

Και στο φέισμπουκ και στο τουίτερ.

Επίσης όποιος δεν το διαβάσει μπορεί να βρεθεί χωρίς 
τουίτερ και χωρίς φέισμπουκ για τουλάχιστον 5 μέρες 
ή να διαγραφεί ο λογαριασμός του στο ίνσταγκραμ. 

Επίσης σε 10 που δεν το διάβασαν τους ανέβηκε 
η ...πίεση στο άι κλάουντ (ναι, μην γελάτε, 
δημοσιοποιήθηκε το διάγραμμα πίεσης τους, του 
τελευταίου μήνα μαζί με τον πίνακα της καμπύλης 
ζαχάρου τους και έγιναν ρεζίλι στις συμπεθέρες τους). 

Να μην συνεχίσω με τα άλλα παθήματα, άλλων 

ΓΙΩρΓΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ

Κοινωνικοποίηση  
μέσω των κοινωνικών 

μέσων δικτύωσης
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ατίθασων χρηστών, που δεν διάβασαν αυτό το κείμενο και το κυριότερο δεν 
το έκαναν σερ 

(-όχι σερ Λάνσελοτ κυρία μου, που μου θες και τον ρίτσαρντ Γκιρ στα 
ντουζένια του) 

σε κάποιον από τους λογαριασμούς τους στα κοινωνικά δίκτυα. 

Αυτά, για να εξηγηθούμε απ’ την αρχή. 

Μην πει κανείς πως δεν προειδοποιήθηκε, γιατί άγνοια κοινοποίησης δεν 
υφίσταται! 

Είναι όπως λέμε πως δεν επιτρέπεται να έχεις άγνοια νόμου. 

Εμπίπτει στο ίδιο εδάφιο όπως είχε δηλώσει άλλωστε κι ο Άδωνις, σε κάποιο 
απ’ τα επικά ξεσπάσματά του όταν πουλούσε τηλεοπτικά τα βιβλία των 
αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων.

(-τι εννοείς ότι ακόμα και τώρα, ως αντιπρόεδρος, πουλάει βιβλία;) 

Το είχε πει, αν δεν απατώμαι επί τη ευκαιρία της ανάλυσης του για τον  
φιλοσόφο Επίκουρο, γιατί κι ο Επίκουρος είχε πει αυτό το τεράστιο ρητό για 
τα κοινωνικά δίκτυα, μέγας προφήτης ο κερατάς. 

Είχε πει ο Επίκουρος:

«Απ’ όλα αυτά με τα οποία η σοφία 

(-όχι η Βούλτεψη κυρία μου που πετάγεσαι σαν πορδή!) 

συντελεί στην ευτυχία όλης της ζωής, πολύ πιο σημαντικό είναι η απόκτηση 
φιλίας.» 

Φυσικά, επειδή όλοι αυτοί οι αρχαίοι φιλόσοφοι ήταν πολύ μπροστά 
απ’ την εποχή τους, ο Επίκουρος εδώ, σύμφωνα με πάρα πολλές μελέτες 
πανεπιστήμιων του εξωτερικού, όχι τα δικά μας που δεν ξέρουν πού παν τα 
τέσσερα, ο Επίκουρος εδώ λοιπόν, εννοεί τις φιλίες στο φέις και το τουίτερ! 

Αμ πώς; Που έλεγε και ο σύγχρονος φιλόσοφος Ζήκος στον μπακαλόγατο.

Επ’ αυτού είχε κάνει ανάλυση και ο κύριος Γεωργιάδης που αν δεν απατώμαι 
την δημοσίευσε κάνοντας το δικτατορικό του επ’ αυτής. 



24   ArsOvi

Μετά όμως πέθανε ο Παττακός και το δικτατορικό του δεν προχώρησε γι’ 
αυτό κατέληξε να φύγει από το κόμμα του Καρατζαφέρη 

(-κοίτα να δεις που ξέχασα πώς λεγόταν αυτό το κόμμα. Θα μου πείτε πως 
εδώ το έχει ξεχάσει κι ο Άδωνις, εσύ γιατί να το θυμάσαι;) 

και να ενωθεί με τις τάξεις ενός ιστορικού κόμματος που τον έχρισε και 
αντιπρόεδρο. 

(-δεν μπορείς να ξεχωρίσεις εδώ ποια είναι η σάτιρα και ποια η 
πραγματικότητα, ε;).

Αν δεν σας έπεισαν όλα τα πάρα πάνω, τότε να ξέρετε πως αν δεν το διαβάσετε 
αυτό το κείμενο και ακολούθως να το δημοσιεύσετε στον τοίχο σας στο φέις, 
θα χάσετε την ευκαιρία να φανείτε σπλαχνικοί στο μικρό Γιώργο που είναι 
στο νοσοκομείο και περιμένει να εγχειριστεί από το περασμένο καλοκαίρι 
για να βγάλει τον αχινό που πάτησε στην Ψαρού στην Μύκονο. 

(-εδώ περιμένω μήνυση από τον επιχειρηματία που έχει της ξαπλώστρες 
στην Ψαρού για δυσφημιστική …δυσφήμιση. Άκου αχινός στην Ψαρού. 
Και μάλιστα ΜΕΣΑ στη θάλασσα. Εκεί τους τρώνε τους αχινούς στις 
αχινοσαλάτες που σερβίρει το μπαρ!)

Επιστρέφουμε στο μικρό Γιώργο. 

Επειδή δεν έχει να δώσει φακελάκι στο χειρουργό, τον καθυστερούν από 
πέρσι το καλοκαίρι. Με κάθε ανάρτηση αυτού του κειμένου στο προφίλ σας, 
ένα ολόκληρο ευρώ θα πηγαίνει στον λογαριασμό (μου) στην τράπεζα, εκεί, 
που τα μαζεύω ένα-ένα για να βοηθήσω τον άμοιρο 23άχρονο που υποφέρει 
χωρίς καμιά βοήθεια, από πέρσι τέτοιον καιρό. 

Ο αρ. του λογαριασμού ΙΒΑΝ είναι GR1234 5678 9012 3456 7890. 

Εύκολος ε; 

Είχα γνωστό τον διευθυντή της ΑΛΜΑBANK και μου έδωσε έναν 
λογαριασμό που θα μπορούσα να τον απομνημονεύσω εύκολα. 

Σαν κάτι πινακίδες κάποιων Μπεεμβέ ή Μερσεντέ (κι άλλων μαρκών 
δηλαδή) που είναι κάτι σαν «ΑΑΑ1000», για να τους θυμούνται οι κάτοχοι. 

Τους θυμούνται όμως εύκολα και οι τροχονόμοι ρε μπούφοι! 
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(-αλλά τι σας νοιάζει εσάς; Αφού δεν πληρώνετε ποτέ κλήση!) 

Τέλος πάντων, συγχύστηκα τώρα. 

Θα αναρωτιέστε γιατί σας έδωσα αριθμό λογαριασμού (μου) αφού αρκεί να 
διαβάσετε το κείμενο και να κάνετε λάικ 

(-μπορείτε να κάνετε λάικ και χωρίς να το διαβάσετε δηλαδή, σας εγγυώμαι 
πως είναι ωραίο) 

και ένα ολόκληρο ευρώ θα πάει υπέρ του άτυχου Γιωργάκη. 

Κι αν το κάνετε κοινοποίηση ή ριτουίτ τότε μπαίνει ακόμα ένα ευρώ στον 
ίδιο λογαριασμό.

Ευγενική χορηγία της ελαφρότητας που δέρνει τα πλήθη, αλλά και τα ήθη.

Αν αναρωτιέστε, αυτό θα το κάνετε αν δεν αντέχετε να περιμένει ο Γιωργάκης 
μέχρι να ξεκαθαρίσουν πόσα λάικ έχει πάρει η ανάρτηση και πόσες φορές 
το έχετε κάνει κοινοποίηση ή ριτουίτ, ώστε να μπουν τα χρήματα στο 
λογαριασμό (μου), και θέλετε να μπουν άμεσα, πάλι στο λογαριασμό (μου), 
για να βγει αυτός ο αχινός που τον παιδεύει τόσους μήνες. 

Γιατί αυτός ο αχινός είναι συμβολικός φίλες και φίλοι μου.

Συμβολίζει την αναλγησία, φεύ, της πολιτείας για κάτι καημένα πλάσματα 
σαν τον Γιωργάκη που πάτησαν ολόκληρο αχινό, και μάλιστα στην Ψαρού. 

Όπως συμβολικό είναι και το ένα ευρώ που θα μπαίνει στον λογαριασμό 
αυτό, αν κάνετε λάικ. Το λέω για να μην το ξεχνάμε αυτό. 

Και τώρα μπαίνω στο θέμα.

Η κοινωνικοποίηση μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, 

(-ουάου, και γαμώ τους τίτλους!) 

είναι ένα φαινόμενο που φαινομενικά απασχολεί τους πάντες. 

Ένα φαινόμενο που παλιά το είχαν στα χέρια τους* τα κομμωτήρια, τα 
καφενεία, τα κουρεία, τα σούπερ μάρκετ, τα σχολεία, τα γήπεδα. Εκεί 
που οι άνθρωποι συνωστίζονταν από δεκάδες μέχρι και χιλιάδες. Και που 
αντάλλασσαν απόψεις και ενίοτε και …μπουνιές. 
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Ειδικά στα καφενεία και στα γήπεδα; Της Πόπης! 

Μερικοί καλοί προγραμματιστές όμως, εντελώς αφιλοκερδώς και τσάμπα 

(-τώρα γιατί μπήκα ΜΙΑ μόνο φορά σ’ ένα σάιτ που πουλάει καφέδες κι από 
εκείνη την ώρα κάθε δεύτερη ανάρτηση στην αρχική σελίδα στο τάιμ λάιν 
μου στο φέισμπουκ, υπάρχει διαφήμιση για ΑΥΤΟΥΣ τους καφέδες, είναι 
άλλου παπά ευαγγέλιο!) 

τσάμπα λοιπόν αυτοί οι καλοί προγραμματιστάνθρωποι έφτιαξαν εικονικούς 
χώρους που ΟΛΑ αυτά μπορούν να γίνουν ψηφιακά. 

Τώρα μπορείς να γίνεις βίδες, να πιαστείς στα χέρια, να …πλοκάρεις και να 
πλοκαριστείς ακόμα και με κάποιον στη Βοστόνη.

 Ή και στο φεγγάρι αν είναι αστροναύτης και διαθέτει προφίλ σε κάποιο 
κοινωνικό δίκτυο. 

Δεν είναι πρόοδος αυτό;

-Polihronopoulou A full δε με προσέχεις μου φαίνεται. Πάλι κάνεις τσατ στο 
ίνμποξ με την Xanthopoulou B που κάνει τσατ με τη Giadikiaroglou C. 

(Μπράβο! Τρία προφίλ η Giadikiaroglou, δηλαδή 15000 φίλους, ε;) 

-Θα σε εξετάσω μετά το πέρας της διάλεξης και αν δεν απαντήσεις σωστά 
στο τεστ πολλαπλής επιλογής ερωτήσεων, θα αποκλειστείς από το φέις 
μπουκ και το τουίτερ για μια βδομάδα. 

Σε περίπτωση υποτροπής θα γίνει εισαγωγή στο νοσοκομείο γιατί πρέπει να 
αντιμετωπιστεί ριζικά αυτή η υποτροπή, είναι πολύ ύποπτη. 

Διάλεξε λοιπόν.

Πού είχα μείνει; Α, ναι. Έλεγα για την πρόοδο. Η κοινωνικοποίηση μέσω 
των μέσων μπήκε στη μέση τα τελευταία χρόνια και έδωσε ένα μεγάλο όπλο 
στους έχοντες την εξουσία να μπορέσουν να ποδηγετήσουν τον κόσμο με 
πολύ καλύτερο τρόπο απ’ ό,τι έκαναν με την τηλεόραση. 

(-Μα τι διαβάζω εδώ; Ο άχρηστος ο βοηθός μου μπέρδεψε το εγχειρίδιο 
που είναι αποκλειστικά για τον «δάσκαλο», με αυτό που έπρεπε να διαβάσω 
στους «μαθητές»! 
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Καλά, θα φάει αποκλεισμό από το φέισμπουκ που θα είναι όλος δικός του! 

Μην τον κάνω και πλοκ τον αχρηστίδη!) 

Τέλος πάντων, επειδή θα χτυπήσει το τουίτερ σε λίγο, θα μπείτε όλοι στο 
φέισμπουκ συντεταγμένοι και κόσμιοι, χωρίς τσακωμούς και σκουντήματα! 

Και θα έχετε έναν καλό λόγο για όλους. 

Προ πάντων για τη συμπεθέρα σας, που ανέβασε χθες τη φωτογραφία της 
νύφης σας, που κρατούσε αγκαλιά την εγγονή σας στο Καϊμακτσαλάν,  
ΧΩρΙΣ να είναι ο γιος σας στη φωτογραφία! Και δε φτάνει αυτό, εσάς δεν σας 
έστειλε ο γιος σας ΚΑΜΙΑ φωτογραφία απ’ τις διακοπές στο χιονοδρομικό 
της φετινής Πρωτοχρονιάς.  

Γιατί αυτή η μέγαιρα, η συμπεθέρα, λέει στην κόρη της να μην τον αφήνει το 
γιο σας να σας στέλνει φωτογραφίες!

Και μετά μου λες εμένα πως δεν υπάρχει κίνδυνος να κάνει ο Τραμπ 3ο και 
τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο…
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Η τελευταία δεκαετία που διανύουμε στην 
Ελλάδα έχει συνδεθεί με πολυάριθμες 
αλλαγές και ανακατατάξεις, τόσο 
σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό 
επίπεδο, που βέβαια δεν προέκυψαν εκ 

του μηδενός αλλά εγκαταστάθηκαν επιβλητικά στην 
καθημερινότητά μας ως αποτέλεσμα προγενέστερων 
ενεργειών και αποφάσεων. Ωστόσο, αξίζει να ρίξουμε 
λίγο φως και σε ένα τρίτο επίπεδο, αυτό της κοινωνίας 
και μάλιστα των ενδότερων πτυχών της κι εκεί θα μας 
αποκαλυφθεί μια νέα πραγματικότητα για την οποία 
δεν θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι.

Όπως καθετί καινούριο και καινοτόμο, τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης έφτασαν στη χώρα μας 
δημιουργώντας ανάμεικτα συναισθήματα, μεταξύ 
αυτών το φόβο για το άγνωστο, την περιέργεια, 
το συγκρατημένο ενθουσιασμό και σταδιακά 
την απόλυτη απελευθέρωση και παράδοση του 
ιδιωτικού μας χώρου σε ένα χαοτικό και ανεξέλεγκτο 
δημόσιο περιβάλλον. Περιηγήσεις στα ψηφιακά 
περιβάλλοντα αντικατέστησαν τις περιπλανήσεις 

ΔΗΜΗΤρΑ ΚΑρΑΝΤΖΕΝΗ

Φαντασιακές κοινότητες 
κατασκευασμένων 

Εαυτών 
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σε φυσικούς χώρους, απευθείας συνομιλίες, live videos, προσκλήσεις σε 
ομάδες, σχολιασμοί ακόμα και αναμεταδόσεις σε πραγματικό χρόνο έβαλαν 
στην άκρη την ανάγκη για πρόσωπο με πρόσωπο ή έστω δια τηλεφώνου 
αλληλεπίδραση με το οικείο περιβάλλον. 

Ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με έναν καταιγισμό πληροφοριών, οι 
περισσότερες από τις οποίες ποτέ δε θα έφταναν στο κατώφλι του σπιτιού μας 
χωρίς αυτού του είδους την ψηφιακή δικτύωση, μα κυρίως με πληροφορίες 
που δεν έχουν επί της ουσίας τίποτε να μας προσφέρουν. Αμέτρητες 
φωτογραφίες αγνώστων ή αλλοτινών φίλων, αμφιλεγόμενης αξιοπιστίας 
ειδήσεις και εκατομμύρια στοχευμένες διαφημίσεις που ανιχνεύουν στα 
‘κλικαρίσματά’ μας, στοιχεία της προσωπικότητάς μας εύκαιρα προς 
εμπορευματοποίηση. Και βέβαια, αυτού του είδους η αμετροεπής ένταξή 
μας σε ένα τόσο πληθωρικό και αχανές περιβάλλον γίνεται χωρίς συστολή ή 
κάποια αμηχανία, καθώς η όποια έκθεση του νοητού, εικονικού μας εαυτού, 
γίνεται πάντα με διακριτικότητα και ασφάλεια, από το προστατευμένο 
περιβάλλον του σπιτιού, του γραφείου κ.ο.κ. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε. 

Ως αποτέλεσμα αυτού, η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην έλλογη χρήση 
έξυπνων και ιδιαίτερα εύχρηστων εργαλείων άμεσης, διαπροσωπικής ή/και 
μαζικής επικοινωνίας και την αλόγιστη, χωρίς κανένα κριτήριο και φραγμούς 
χρήση αυτών των μέσων κυρίως για εντυπωσιασμό, γίνεται σταδιακά πολύ 
λεπτή, σχεδόν δυσδιάκριτη. Η κατασκευή ενός νέου εαυτού, κομμένου και 
ραμμένου στα μέτρα αυτού που απαιτεί η κοινότητα ανά περίπτωση, μέσα από 
τη δημοσίευση του πιο έξυπνου statement ή tweet, της πιο χιουμοριστικής 
εικόνας ή της πιο προκλητικής φωτογραφίας στο βωμό μιας εικονικής, 
συχνά μαζικής αποδοχής – εκατοντάδες likes – πολύ λίγη σχέση έχει με την 
πραγματικό, εγκαταλελειμμένο πια Εαυτό. Είναι αλήθεια, φροντίζουμε το 
avatar μας - και όχι εμείς- να είναι πάντα ετοιμόλογο, ευπρεπές και κυρίως 
δημοφιλές. Άλλωστε ποιος νοιάζεται για όσα μένουν κρυμμένα στο σκοτεινό 
μη δημοσιοποιημένο χώρο, ότι δεν ΄ανεβαίνει’, δεν μπορεί να μας βλάψει και 
συνεπώς δεν υφίσταται. Είμαστε αυτό που φαινόμαστε. 

Η διαστρέβλωση της κοινωνικής ζωής μέσα από το εικονικό αυτό πρίσμα 
γίνεται πολύ πιο επικίνδυνη για την ανθρώπινη αλληλεπίδραση όταν αγγίζει 
μερικά από τα μείζονα ανοιχτά κοινωνικά ζητήματα. Η κοινωνική δράση 
και συμμετοχικότητα, όταν περιορίζεται σε μερικά πατήματα κουμπιών που 
θα δηλώσουν συμπόνια, κατανόηση, συμπαράσταση, πένθος, μένος, οργή 
– πόσες διαφορετικές ερμηνείες ενός like (!) – στις περισσότερες μάλιστα 
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των περιπτώσεων όχι με πρωτογενή εκδήλωση αυτών των συναισθημάτων 
αλλά απλώς με μία αναδημοσίευση -, είναι στο σύνολό της προσχηματική 
και κενή. 

Ουδείς αμφιβάλει ότι σε καθοριστικά σημεία της πρόσφατης παγκόσμιας 
ιστορίας τα social media έχουν διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο ως μέσα 
οργάνωσης μαζικών διαδηλώσεων, ακόμη και εξεγέρσεων – θυμίζω για 
παράδειγμα την αιγυπτιακή επανάσταση κατά τη διάρκεια της Αραβικής 
Άνοιξης το 2011 , την ‘‘ψηφιακή’’ στρατολόγηση πολιτών σε απελευθερωτικά 
στρατόπεδα στον Εμφύλιο Πόλεμο της Συρίας έως και τις δικές μας 
διαμεσολαβημένες συγκεντρώσεις για το ΝΑΙ ή το ΌΧΙ στο δημοψήφισμα 
στην Πλατεία Συντάγματος.

Παραταύτα, η αναγωγή της χρήσης ενός εργαλείου που προοριζόταν για 
συνεπικουρική με άλλες δράσεις αξιοποίηση, στο Α και το Ω της έμπρακτης 
έκφρασης πολιτικής συνείδησης ή κοινωνικής ευαισθησίας, δεν αποτελεί 
παρά εργαλειοποίηση μιας γενιάς ανθρώπων που εξαντλούν την ενέργειά 
τους στη lifestyle φιλανθρωπία, την ωχαδερφίστικη πολιτική του καναπέ και 
εν γένει, τη διαμεσολαβημένη, ‘’on the go’’ ανθρωπιά.

Υπάρχουν χιλιάδες αθόρυβοι και ουσιαστικοί τρόποι να βοηθήσει κανείς το 
συνάνθρωπο, να δηλώσει το παρόν από τη δική του θέση και να βάλει ένα 
λιθαράκι στο να γίνει αυτός ο κόσμος καλύτερος. Ένα ρούχο, ένα κουτί γάλα 
κι ένα παιχνίδι θα έκαναν ένα παιδί να χαμογελάσει, ένα σκέπασμα κι ένα 
κομμάτι ψωμί θα έκαναν μία από τις 365 μέρες ζωής ενός άστεγου λιγότερο 
οδυνηρή. Το να γαλουχήσεις τα παιδιά σου με τις αξίες της ισότητας και της 
αδιάκριτης μεταχείρισης πράγματι θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά 
στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας. Η τακτική 
αιμοδοσία ή η δωρεά μυελού των οστών από την άλλη, είναι αξιέπαινοι 
τρόποι να επιτελέσει κανείς μέρος αυτού που ονομάζουμε κοινωνικό μας 
χρέος, κοινωνική συνείδηση, προσφορά.. 

Αλλά όχι. Ένα like στη φωτογραφία του ξεριζωμένου πρόσφυγα, του 
καρκινοπαθούς παιδιού, του εξαθλιωμένου απόρου, στα χαλάσματα μιας 
τρομοκρατικής ή βομβιστικής επίθεσης είναι παραπάνω από αρκετά για 
να σας εξασφαλίσουν μία περίοπτη θέση στον διαδικτυακό σας παράδεισο. 
Ανέξοδα, αβίαστα και κυρίως, αβασάνιστα… 
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Υπάρχει μία φωτογραφία στην οποία 
σε μία αγροτική περιοχή, ένας άντρας 
γύρω στα 50 του φορώντας κορσέ και 
ζαρτιέρες έχει βάλει την τσουτσού του 
μέσα στην εξάτμιση ενός παλιού τζιπ 

και χαμογελάει στον φακό. Την ημέρα που ο πρόεδρος 
του Ποταμιού έφτιαξε twitter, τον έκανα mention στη 
συγκεκριμένη φωτογραφία γράφοντας κάτι του στυλ 
«ας εξηγήσουμε στον Σταύρο Θεοδωράκη τι είναι το 
τουίτερ με μία φωτογραφία». Για κάποιο λόγο που 
δεν καταλαβαίνω, ο Σταύρος Θεοδωράκης δεν μου 
απάντησε ποτέ.

Θα έστελνα ποτέ την ίδια εικόνα μέσω mail; Όχι, σε 
καμία περίπτωση. Θα έκανα ποτέ κάτι αντίστοιχο στο 
facebook; Ούτε αν μου έβαζαν πιστόλι στον κρόταφο. 
Στο τουίτερ όμως κάτι τέτοιο είναι αποδεκτό. Είναι το 
μέρος όπου το να βγάλεις τον χειρότερο εαυτό σου 
όχι απλά είναι επιτρεπτό, αλλά επιβραβεύεται κιόλας. 

Η γραφική πλευρά 
του εαυτού μας

ΔΗΜΗΤρΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Αν δεν με πιστεύετε, κάντε το εξής πείραμα: βρείτε ένα hashtag (π.χ. 
#eurogroup, #vouli, #shoppingstar ή #thevoicegr), βρείτε μία τυχαία ανάρτηση 
που να μη σας αρέσει και κάντε “quote” γράφοντας κάτι του στυλ «ΠΑρΑΤΑ 
ΜΑΣ ΒρΩΜΟΦΑΣΙΣΤΑ» ή «ΝΑ ΠΑ ΝΑ ΠΝΙΓΕΙΣ» ή «ΠΕΣ ΜΑΣ ΠΟΣΑ 
ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ Ο ΠΑΠΠΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓρΑΦΕΙΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΠΟΥρΔΕΣ» ή 
απλά «ΠΣΟΦΟ» (ναι, ανορθόγραφα). Δίπλα από ό,τι γράψετε βάλτε πάλι 
το hashtag το οποίο είχατε αναζητήσει στην αρχή (π.χ. #vouli ή #thevoice). 
Θα δείτε πως, ό,τι καφρίλα και να έχετε πει, όλο και κάποιος θα βρεθεί να 
συμφωνήσει φανερά μαζί σας.

Αν παραμείνετε αρκετό καιρό στο twitter θα διαπιστώσετε ότι είναι σχεδόν 
αδύνατο να γίνει ολοκληρωμένος διάλογος ανάμεσα σε άτομα που έχουν 
διαφορετικές απόψεις. Πολύ σπάνια θα έχουν την υπομονή να ακούσουν 
τον άλλον ενώ πάντα θα έχουν ως κύριο στόχο τους το να ακουστούν οι 
ίδιοι. Καταλήγουμε σχεδόν πάντα σε κάποιους παράλληλους μονολόγους, 
προσπαθώντας να κερδίσουμε την προσοχή όσων τύχει και έχουν παρόμοια 
άποψη με εμάς. Όταν δούμε ότι δεν κερδίζουμε την προσοχή με τον 
συνηθισμένο εαυτό μας, αλλάζουμε και γινόμαστε σαν εκείνα τα αγοράκια 
που για να κερδίσουν την προσοχή από το κοριτσάκι που τους αρέσει το 
πειράζουνε και του πετάνε πετρούλες. 

Όχι ότι δεν ισχύει το ίδιο και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παντού 
θα υπάρξουν άτομα που θα υπερβάλουν για λίγα παραπάνω like και share. 
Απλά στο τουίτερ, ίσως λόγω της μινιμαλιστικής φύσης του μέσου και της 
σχετικής ανωνυμίας που προσφέρεται, αυτή η εξάρτηση από την προσοχή 
γιγαντώνεται.

Παρόλα αυτά, το ίδιο το αρνητικό του είναι αυτό που κάνει για εμένα και 
πολλούς άλλους το τουίτερ τόσο ελκυστικό: εκεί μέσα έχουμε μείνει όσοι 
αποδεχόμαστε το ότι είμαστε περίεργοι. Είτε είναι κομματικά τρολ, είτε κυρίες 
που κάνουν retweet την Μενεγάκη για να κερδίσουν κρέμες, είτε άτομα που 
μπαίνουν μόνο για να σχολιάσουν αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση, είτε 
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αυτοί που λένε μόνο καλημέρα με συνοδεία από καλλιτεχνικές φωτογραφίες, 
είτε εμείς που κοροϊδεύουμε όλους αυτούς και τους εαυτούς μας, όλοι εμείς 
αποδεχόμαστε ότι είμαστε περίεργοι. Άλλωστε, υπάρχει κάτι πιο ανθρώπινο 
από τα ελλατώματα και τις περιέργειες;

Αυτό είναι που κάνει τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο twitter και τα 
υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυθόρμητα συμπεριφερόμαστε όχι 
μόνο χωρίς να ντρεπόμαστε για τα ελαττώματά μας, αλλά όντας σχεδόν 
περήφανοι για αυτά! Ο καθωσπρεπισμός ανήκει στο Facebook, το οποίο 
βλέπει και σχολιάζει όλος ο κοινωνικός μας περίγυρος.  Όσοι ντρέπονται 
δεν πειράζει, ας μείνουν εκεί να διαβάζουν από διάφορες σελίδες συλλογές 
από «τις καλύτερες ατάκες του τουίτερ».
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Κάθε φορά που μια νέα τεχνολογία 
εμφανίζεται απειλεί να σκοτώσει 
κάτι παλιό ή κάτι που έχει εδραιωθεί 
στη συνείδηση του κόσμου. Το 2015 
όμως παρόλες τις προσθήκες νέων 

τεχνολογιών, ήταν η άνοδος των κοινωνικών δικτύων 
που απείλησε να πληγώσει κάτι που δεν ήταν απλά 
παλιό και εδραιωμένο αλλά αναφαίρετο κομμάτι της 
ζωής μας, την αλήθεια. Και ήταν το Facebook που 
πρωτοστάτησε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Δεν ήταν απλά το γεγονός ότι το Facebook έγινε 
το κέντρο κάθε θεωρίας συνωμοσίας και ο χώρος 
διάδοσης σωρείας ψευδών ειδήσεων αλλά έγινε και 
ο χώρος για να παίξουν παιχνίδια προπαγάνδας, 
προσηλυτισμού ακόμα και προβολής από εξτρεμιστές 
μέχρι τρομοκράτες. Μάλιστα στην Washington Post 
η δημοσιογράφος Anne Applebaum, σε ένα πολύ 
θυμωμένο άρθρο, απαίτησε από τον Mark Zuckerberg 
να δωρίσει το σύνολο της περιουσίας του για να 
επανορθώσει τη ζημιά που προκάλεσε το Facebook 
στη δημοκρατία.

Facebook, 
εχθρός η φίλος;

ΘΟΔΩρΟΣ ΝΑΣΟΣ
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Ο Zuckerberg σε απάντηση και μέσα από μια επιστολή που έστειλε στους 
μετόχους του Facebook και εντέχνως δημοσιοποίησε, έγραψε «η άνοδος του 
Facebook και η κατασκευή περισσότερων εργαλείων που εξασφαλίζουν τη 
συμμετοχή βοηθάει τους ανθρώπους να συμμετέχουν στα κοινά περισσότερο, 
να κάνουν το κράτος πιο διαφανές και να αισθάνεται κάτω από την συνεχή 
πίεση υποχρεωμένο να λογοδοτεί για ότι κάνει, αρνητικό η θετικό.» Αυτό θα 
ακούγονταν πραγματικό αν το Facebook δεν κυριαρχούνταν από θεωρίες 
συνωμοσίας και ψευδείς ειδήσεις. Τώρα ακούγεται τουλάχιστον αφελές και 
λειτουργεί περισσότερο σαν δικαιολογία ή άλλοθι προς τον εαυτό του για το 
κακό που έχει κάνει στη δημοκρατία το Facebook.

Αντί για δημοκρατία το Facebook προσέφερε πεδίο προβολής σε ομάδες 
ρατσιστικές, πολιτικά οπισθοδρομικές, φασιστικές μέχρι ναζιστικές, 
αδιάφορα θρησκευτικών αντιλήψεων και αύξησε κατακόρυφα κάθε μορφής 
επίπεδο δημαγωγίας. Ουσιαστικά παρείχε στους πλέον ακατάλληλους 
χώρο προβολής εκεί που ήταν αποκλεισμένοι από παντού και από κάθε 
επικοινωνία με το ευρύ κοινό.

Ο Zuckerberg επιμένει αναφερόμενος στη εξέλιξη του τύπου και 
υπονοώντας ότι το Facebook αντικαθιστά τον καθημερινό τύπο με ειδήσεις 
που μεταφέρονται στιγμιαία. Πόσες φορές άραγε χρειάζεται να σκοτώσει το 
Facebook τον Robert Redford για να καταλάβει ο Zuckerberg ότι αυτό δεν 
ισχύει. Κοιτώντας τα πιο διαδεδομένα hashtags τη μέρα που το Facebook 
γέμισε με μνημόσυνα για τον Robert Redford, αν εξαιρέσει κανείς τις 
Kardashian που βρίσκονται σταθερά στο top 10, όλα τα υπόλοιπα αφορούσαν 
κουτσομπολιά η διαδόσεις χωρίς καμία τεκμηρίωση με μερικά μάλιστα να 
υπάρχουν μόνο στη φαντασία αυτών που τα ξεκίνησαν.

Ο Zuckerberg μιλάει για εκδημοκρατισμό της ροής πληροφοριών αλλά 
ξεχνάει να μιλήσει για την ποιότητα αυτής της πληροφορίας γνωρίζοντας ότι 
το Facebook εισέρχεται στο χώρο της πληροφορίας και πιθανώς αντικαθιστά 
κάποια έντυπα, αλλά ποια είναι αυτά τα έντυπα; Ότι ποιο κίτρινο υπάρχει, 
τον κόσμο των tabloid.
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Ψηφιακός Έρωτας

ΘΑΝΟΣ ρΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
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«Στο μέλλον ο κάθε άνθρωπος θα έχει 
15 λεπτά δημοσιότητας» είπε το 1968 
ο Andy Warhol. Μια φράση που τότε 
πολλοί μπορεί να μην την πήραν 
στα σοβαρά, όμως τώρα μπορεί να 

χαρακτηριστεί προφητική, εαν αναλογιστεί κανείς οτι 
πια, ο κάθε ένας μοναδικός άνθρωπος, από όπου κι 
αν βρίσκεται, ανεξαρτήτως ιδιότητας εφόσον διαθέτει 
μια σύνδεση στο διαδίκτυο και ένα ηλεκτρονικό 
μαραφέτι που να συνδέεται σε αυτό, εμφανίζεται 
στην οθόνη μου, αν κι εγω διαθέτω ένα τέτοιο, με 
ένα άγγιγμα ή ένα κλικ όχι μόνο για 15 λεπτά, όπως 
πρόβλεψε ο Warhol, αλλά για όσο εγω τον θελήσω. Κι 
αν εγώ δεν το θελήσω καθόλου κάποιοι άλλοι θα το 
κάνουν. Κι αυτό είναι δημοσιότητα, ποτέ ο δικός μας 
μικρόκοσμος δεν ήταν το μέτρο του. 

Έχω χάσει πολλές ραδιοφωνικές εκπομπές που άλλοι 
άκουσαν και είδαν, δεν διάβασα αμέτρητα άρθρα 
που άλλους εντυπωσίασαν, για να μην αναφέρω 
«διάσημους» που ούτε άκουσα ή θα ακούσω για αυτούς 
ποτέ. Και αυτό ισχύει για όλους μας. Για δημοσιότητα 
μιλάμε, όχι για παγκόσμια αναγνώριση! Τα social 
media, το facebook, το instagram και άλλα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης όπως τα λένε μου δίνουν αυτήν 
την «ευκαιρία», να δω και να μιλήσω με πολλούς, από 
σχεδόν οπουδήποτε.

Τα δικά μου 15 λεπτά 
δημοσιότητας

ΑΣΗΜΙΝΑ ΒΟΛΑΚΗ
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 Χαζεύω το πρόσωπο του, μαθαίνω γι’ αυτόν, κάνω την οθόνη μου 
κλειδαρότρυπα τον παρακολουθώ σαν Μεγάλος Αδερφός, και αυτός δε 
βάζει το κλειδί από πίσω γιατί με θέλει να τον βλέπω. Με θέλει να βλέπω 
πώς περνάει η μέρα του, με ποιόν σχετίζεται προσωπικά, τί πίνει τί τρώει και 
πώς το μαγείρεψε αυτό που τρώει, τί χρώμα έχει βάψει  την κρεβατοκάμαρά 
του, ακόμα και πώς είναι το πρόσωπό του όταν ξυπνάει κουκουλωμένος στα 
παπλώματα. Μάλιστα τόσο πολύ δεν χορταίνει να μου αποκαλύπτεται, που 
πολλές φορές κάνει πράγματα μέσα στη μέρα του ειδικά για να τα δώ εγώ 
και αποζητά την επιβράβευση ή ένα σχόλιό μου. 

Να προχτές μια όμορφη κοπέλα που «ακολουθώ» στο instagram ανέβασε 
βίντεο  όπου βάφεται  με τρόπο μοναδικό –διευκρίνισε οτι δεν είναι 
επαγγελματίας μακιγιέζ, όλες το κάνουν αυτό για να μην υπάρξουν 
παρεξηγήσεις- ένα μακιγιάζ για super εμφανίσεις, για να το δω εγώ και 
άλλες και να την μιμηθούμε εαν το επιθυμούμε. Που δηλαδή πώς να μην το 
επιθυμώ, που ήταν με τόση μαεστρία μακιγιαρισμένη και είχε τόσα «μυστικά» 
ομορφιάς να μου δείξει που σκέφτομαι σοβαρά μια μέρα να ακολουθήσω 
βήμα βήμα τις οδηγίες της και να μεταμορφωθώ όπως αυτή!

 Καθε άνθρωπος πλέον ξεδιπλώνει τα ταλέντα του στην οθόνη μου, γίνεται 
πολλές φορές κάτι που στην αληθινή ζωή –την μη διαδυκτιακή- δεν είναι, 
άλλη λοιπόν γίνεται μακιγιέζ που υπόσχεται επαγγελματικά αποτελέσματα, 
άλλος γίνεται μάστορας φοβερός, που φτιάχνει ο,τιδήποτε ολομόναχος 
χρησιμοποιώντας 2-3 απλούστατα πράγματα που βρίσκονται σε κάθε σπίτι! 
H αλήθεια είναι, οτι το πιο εκπληκτικό σπίτι για γάτες μπορούμε να το 
φτιάξουμε μόνοι μας μ’ ένα   μπλουζάκι και το αγαπημένο αντικείμενο μιας 
γάτας. Δηλαδή? Χαρτόκουτο!  

Άλλοι πάλι γινόμαστε δικαστές. Ναι, δικαστές με έδρα τον καναπέ μας. Με 
μερικά κλικς, τον εντοπισμό μιας είδησης που αφορά πολιτικές, αποφάσεις 
και ενέργειες άλλων και μεγάλων απο τα πάνω, ακόμη και την ιδιωτική ζωή 
διάσημων και μη προσπωπων... τσακ πραγματοποιούνται δίκες και δίκες! 
Σχολιάζει και ο δικός μας, ο διαδυκτιακός Έλληνας δικαστής, πολλές φορές 
σε απταιστα greeklish άλλες πάλι σε ανορθόγραφα κεφαλαία ελληνικά. Θα 
σχολιάσει το προσφυγικό και το πόσο μεγάλο λάθος ήταν να μην βουλιάξει η 
ελληνική κυβέρνηση τις βάρκες των προσφύγων πριν φτάσουν στη Λέσβο, αν 
υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο ή όχι και άλλα πολλά σοβαρα ή και αστεία 
θέματα της Ελλάδας του σήμερα. Ένα είναι σίγουρο λοιπόν, ο Παντεπόπτης 
Άνθρωπος γεννήθηκε μαζί με τη διάδοση των μέσων κοινωνικής δυκτύωσης. 
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Απο τη στιγμή που οι τιμές στα ηλεκτρονικά μαραφέτια που χειριζόμαστε 
κάθε μέρα, είτε για τη δουλειά μας, είτε για διασκέδαση έγιναν προσιτές, 
όπως και οι συνδέσεις στο διαδύκτιο, τώρα ο καθένας μας...«ἔστι δίκης 
ὀφθαλμός ὃς τά πανθ› ὁρᾶ»! 

Εκεί οδηγήθηκε η σύγχρονη  πραγματικότα όλων μας, αλλά από ποιά 
αιτία άραγε? Θα μου πεί κανείς ίσως είναι η ανθρώπινη ματαιοδοξία που 
οδηγεί στην έντονη προβολή και έκθεση του ατόμου και του εαυτού του στο 
κοινωνικό σύνολο μέσω της εύκολης και «ανώδυνης» χρήσης των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, ή πάλι ίσως να είναι η προσπάθεια αυτοπραγμάτωσής 
του, που δεν μπορεί να επιτύχει εύκολα στην πραγματική, φυσική, μη εικονική 
πραγματικότητα. Γιατί μια γνώμη την έχουν όλοι, είτε γνωρίζουν κάτι πάνω 
σε κάποιο θέμα «δια να ομιλούν», είτε όχι. 

Επί παντώς του επιστητού λοιπόν πληκτρολογεί ο καθείς την άποψή του 
με ένα comment στο λαϊκό facebookικό δικαστήριο  γιατί είναι πιο εύκολο 
για όλους μας να μιλάμε, να συμβουλεύουμε ή να φωνάζουμε πίσω από μια 
οθόνη και ένα πληκτρολόγιο παρά να πλησιάσουμε στον πραγματικό φυσικό 
κόσμο μία ομάδα συμπολιτών μας που γράφει στον όποιο τοίχο φασιστικά 
συνθήματα και να τους αποτρέψουμε. Και αυτό έκφρασή της άποψής μας 
για μια καλύτερη κοινωνία δε θα ‘τανε? Αλλά δεν θέλουμε μπλεξίματα. Θα 
φωτογραφίσει λοιπόν, ο «επαναστατημένος άνθρωπος», τη σκηνή  και μετά 
από λίγη ώρα, θα αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook 
τη φωτογραφία συνοδευμένη από ένα αποδοκιμαστικό σχόλιο. Δικάζοντας 
και κατάδικάζοντας ξανά και ξανά το φασισμό σε ένα status κάτω από τη 
φωτογραφία μιας πιατέλας αφράτων κουραμπιέδων.Είπαμε όχι μπλεξίματα. 
Λογικό. 

Θα τα δεχτώ όλα αυτά αλλά θα δυσκολευτώ να δεχτώ μόνο ένα πραγμα ως 
αιτία αυτής της κατάστασης, το να μου πεί κάποιος οτι όλοι εμείς είμαστε 
στ’ αλήθεια κοινωνικοί. Μπορεί να θέλουμε να είμαστε, ναι τη βαθιά μας 
ανάγκη για κοινωνία φανερώνει η μεγάλη μας συμμετοχή στα κοινωνικά 
δίκτυα, αλλά μια στρεβλή κοινωνικότητα βιώνουμε. Πόσο καλύτερη ή πόσο 
χειρότερη από την μοναξιά μας δεν ξέρω. Ας το πουν άλλοι, πιο ειδικοί.  
Θέλουμε να μοιραζόμαστε τη στιγμή μας γι’ αυτό κοινοποιούμε στα μέσα 
αυτά το θυμό ,τις σκέψεις, τα αστεία μας, τη χαρά και τη λύπη μας. Ψάχνοντας 
τον άλλο, μόνο που αυτός ακόμη κι αν είναι εκεί πάντα λείπει.  Και θα πω οτι 
κοινωνικόποίηση είναι η ματιά μου που συναντιέται με εκείνην του άλλου 
στη στάση του λεωφορείου το πρωί, το αστείο που μου λέει αυθόρμητα την 
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ώρα που περπατάμε στο φρεσκοστρωμένο χιόνι, το μυστικό που ψυθιρίζω 
σε μια φίλη -και που δεν θέλω να ξέρουν τρίτα πρόσωπα- κρατώντας μια 
κούπα αχνιστό καφέ. Γιατί κοινωνικοποίηση δεν σημαίνει κοινοποίηση των 
προσωπικών μου στιγμών σε 700 ή 2.000 «φίλους» μου ή «ακολούθους» αλλά 
η προσωπική μου σχέση –όχι απαραίτητα επαφή- με όποιους από αυτούς θα 
μπορούσε στ’ αλήθεια να υπάρξει. 

Έχει βάση αληθινή το ότι θα μπορούσα με χιλιάδες άλλους να αντιδράσω 
σε κάτι μέσω ενός κοινού ραντεβού που μέσω των κοινωνικών δικτύων θα 
έδινα με χιλιάδες άλλους σε δρόμους και πλατείες. Απλώς κάνω τη σκέψη 
μήπως δεν θα άντεχαν τα πόδια μου γιατί εκεί θάχα πραγματικά χιλιόμετρα 
να περπατήσω εγώ η καναποθρεμμένη ή η πλάτη μου στο πραγματικό ξύλο 
που θα δοκίμαζα όταν πήγαινα να φωνάξω στους πραγματικούς υπεύθυνους 
το δίκιο μου αντί να τους μαστιγώνω στον facebookικό τοίχο τους ανώδυνα. 

Αν οι εκλογές έλεγε ένα συνθηματάκι άλλαζαν κάτι θα τις είχαν απαγορεύσει. 
Ναι υπάρχουν περιπτώσεις που τα social media απαγορεύθηκαν. Σαν μέσα 
επικοινωνίας όμως, κι όχι γιατί θα ανέτρεπαν κάτι. Θυμάμαι τη φάτσα 
του Ερντογάν μετά το «πραξικόπημα» σε ένα κινητό να συσπειρώνει τους 
υποστηρικτές του. Κι αυτοί να λυντσάρουν μετά κάποιους δύσμοιρους. 

Άσχετα κι ασυνάρτητα θα πείτε. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι αν δεν πάψουν 
τα πιτσιρίκια να κοιτάνε αποροφημένα την οθόνη του κινητού τους στα 
διαλλείματα, αντί να παίζουν με αυτοσχέδιο μπαλάκι από αλουμινόχαρτο 
με τους συμμαθητές τους, αν δεν πάρω τηλέφωνο ενα φίλο που έχω να δω 
καιρό, αντι να του στέλνω στο messenger φατσούλες και αυτοκόλλητα, αν 
τέλος πάντων δεν βγώ έξω στην πραγματική κοινωνία και να «πολιτευθώ» 
αντι να κοινοποιώ την ευχαρίστηση ή δυσαρέσκειά μου   στο είδωλό της 
παραμυθιάζομαι. Υπάρχουν δυο τρόποι να κλείσω τις σκέψεις μου κάπου 
εδώ. Με ένα κοινότυπο αλλά πιστέψτε με αληθινό πρώτο σχέδιο επιλόγου:

Να θυμάστε… ο  άνθρωπος είναι «φύσει πολιτικόν ζώον», ο άνθρωπος που 
ζει εκτός πολιτικής κοινωνίας είναι είτε θηρίο είτε θεός όπως έλεγε κάποτε 
κι ο δικός μας Αριστοτέλης….

Ή μ’ ένα επίσης κοινότυπο δεύτερο σχέδιο :

Πες μου ένα ψέμα ν’ αποκοιμηθώ, που έλεγε κι ο κοντοχωριανός μου 
Νικόλας, ή να για να το διατυπώσω αλλιώς, κάντε μου Like! 
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Ανήκω σε αυτούς που έζησαν την άνοιξη των 
ιντερνετικών κοινωνικών δικτύων. Και όταν λέω την 
άνοιξη εννοώ πολύ πριν το Myspace και τα διάφορα 
φόρουμ που εξαπλωθήκαν με ταχύτητα στις αρχές 
του 2000. Μιλάω για το SixDegrees.com, το πρώτο 
πραγματικά ιντερνετικό κοινωνικό δίκτυο που σου 
επέτρεπε να «συνδεθείς» με άλλους, να δημιουργήσεις 
μικρές εικονικές παρέες, να συζητήσεις και να 
εκφραστείς. 

Μιλάμε για την εποχή της αθωότητας που δεν 
υπήρχαν παραπλανητικά ψευδώνυμα και ανωνυμία, 
που όλοι ήταν ευγενικοί και πολύ προσεκτικοί σε 
αυτά που γράφανε και προσπαθούσαν να καταλάβουν 
τις δυνατότητες που τους έδινε αυτό το πραγματικά 
χαοτικό εργαλείο που λέγεται ίντερνετ. Παράλληλα 
μιλάμε για την εποχή που το κινητό τηλέφωνο ήταν 
ακόμα σαν τούβλο και έκανε πολύ συγκεκριμένες 
και περιορισμένες πράξεις. Έκανε τηλεφωνήματα, 
για τις φωτογραφίες χρησιμοποιούσαμε ακόμα 
φωτογραφικές μηχανές και φιλμ και οι ταμπλέτες 
υπήρχαν μόνο στο Star Trek. Προσοχή, μιλάω μεν για 
τον προηγούμενο αιώνα αλλά για μόλις δεκαοκτώ 
χρόνια πριν. Τόσο παλιά! 

Η κοινωνική φυλακή 
του λάικ

ΘΑΝΟΣ ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ
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Τα κοινωνικά δίκτυα στην πολύ αρχή τους ήταν η εξέλιξη του pen-pal με 
τα γράμματα και τις κάρτες, που ζήσαμε όλοι την δεκαετία του ’70 και που 
ήταν η πραγματική πρώτη αίσθηση οικουμενικής επικοινωνίας. Σήμερα τα 
κοινωνικά δίκτυα κοιτάζουν πίσω εκείνες τις ημέρες και είναι σαν να βλέπουν 
τον άνθρωπο των σπηλαίων. 

Τα κοινωνικά δίκτυα αυτή τη στιγμή δεν έχουν εισβάλει στη ζωή μας και 
είναι λάθος όταν χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις, έχουν γίνει μέρος της 
ζωής μας. Τα καλέσαμε, τα βάλαμε στη ζωή μας, κανένας δεν μας τα επέβαλε 
αν και σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να επιβάλλεται να είσαι σε κάποιο 
από τα κοινωνικά δίκτυα αν δεν θέλεις να απομονωθείς από τα νέα των 
γύρω σου. Αυτή είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. 

Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα θετικά των κοινωνικών δικτύων. Τουλάχιστον 
για μένα που ζω μακριά από φίλους και συγγενείς είναι πέρα των όσων 
θα περίμενα πριν από μερικά χρόνια. Είναι η άμεση και συνεχής επαφή με 
ανθρώπους που μας χωρίζουν χιλιάδες πραγματικά χιλιόμετρα. Αυτό από 
μόνο του κάνει τα κοινωνικά δίκτυα εργαλείο. Εργαλείο όχι κοινωνικοποίησης 
αλλά εργαλείο επικοινωνίας. Επικοινωνίας ακόμα και με αγνώστους ή η 
ευκαιρία επικοινωνίας με ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν. 

Την ίδια στιγμή όλα τα κοινωνικά δίκτυα με πρώτα τα μπλόγκς έπαιξαν 
και σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση, αλλά μέσα από ένα πολύ προσωπικό 
πρίσμα. Εμείς που ζήσαμε τον πόλεμο του Κόλπου, ζήσαμε και την περίοδο 
που κράτησε πάνω από ένα χρόνο πριν την επίθεση απελευθέρωσης του 
Κουβέιτ από τον Σαντάμ, που κανένας δημοσιογράφος πλην ενός πολύ 
συγκεκριμένου καναλιού δεν είχε πρόσβαση στην άλλη πλευρά. Αυτό δεν 
συνέβη ούτε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που Αμερικάνοι και Βρετανοί 
δημοσιογράφοι συνέχιζαν να κάνουν ρεπορτάζ πίσω από τις Γερμανικές 
γραμμές. 

Αλλά κάτι άλλαξε αμέσως μετά τον πόλεμο του Κόλπου. Απλοί άνθρωποι με 
σύνδεση στο ιντερνέτ και μέσα από κοινωνικά δίκτυα (ειδικά μπλόγκς στην 
αρχή) αρχίσαν να αναμεταδίδουν ό,τι συνέβαινε γύρω τους και σε όσα ήταν 
μάρτυρες. Έτσι ξαφνικά είχαμε φωτογραφίες και αναφορές για γεγονότα 
στην Κίνα, στο Καζακστάν, στην Λιβύη, στις πιο απομακρυσμένες περιοχές 
του κόσμου και σε σημεία αδύνατο να πάνε δημοσιογράφοι. Η ενημέρωση 
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μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα έγινε σταδιακά και επανάσταση, ξεκινώντας 
κινητοποιήσεις που αγγίζανε από την Ουκρανία μέχρι την Υεμένη. Το αν 
πέτυχανε αυτές οι κινητοποιήσεις ή όχι είναι άλλη ιστορία και σαφώς τα 
κοινωνικά δίκτυα δεν θα μπορούσαν ποτέ να πληρώσουν, αλλά έγιναν 
εργαλείο επικοινωνίας, όπως έγιναν και εργαλείο επικοινωνίας γεγονότων. 
Τα κοινωνικά δίκτυα δεν κάνουν δημοσιογραφία, απλά κοινωνούν ειδήσεις 
και γεγονότα. 

Εκεί όμως εμφανίστηκε και η σκοτεινή πλευρά των κοινωνικών δικτύων 
και το πρώτο της κίνητρο ήταν η ίδια η ανθρώπινη φύση που αποζητά 
τα δέκα λεπτά διασημότητας που ανέφερε ο Γουόρχολ και παράλληλα 
ικανοποιείται περισσότερο με το κουτσομπολιό παρα με την ψυχρή 
αναφορά διασταυρωμένων γεγονότων. Έτσι, σταδιακά τα κοινωνικά δίκτυα 
από κοινωνοί ειδήσεων έγιναν δελτία ειδήσεων, με τον κάθε ένα που έψαχνε 
τα δέκα λεπτά διασημότητάς του να παραβαίνει την βασικότερη αρχή της 
δημοσιογραφίας: οι δημοσιογράφοι ΠΟΤΕ δεν φτιάχνουν ειδήσεις, ούτε 
γίνονται είδηση. 

Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή που στην Αμερική βγήκε 
πρόεδρος χάρις στα «ψεύτικα» νέα από το διαδίκτυο και ειδικά τα κοινωνικά 
δίκτυα. Το 40% των ειδήσεων που διαβάζουμε πια και έχουν σαν κύρια πηγή 
τους το διαδίκτυο είναι ψέμα, και το μεγαλύτερο ποσοστό αποδεικνύεται 
σύντομα μετά την έκδοσή τους. Αλλά μέχρι να αποδειχτεί το ψέμα η ζημιά 
έχει γίνει, γιατί αυτοί που θέλουν να πιστεύουν ότι τα κοινωνικά δίκτυα 
μπορούν να κάνουν και δημοσιογραφία - ή καλυτέρα αυτοί που προτιμούν 
το κουτσομπολιό από τα γεγονότα, είναι πολλοί. Τόσοι πολλοί ώστε στην 
Αμερική να εκλέξουν πρόεδρο. 

Βέβαια υπήρξε και ένα άλλο κίνητρο, γιατί χωρίς αυτό το κίνητρο κανένα 
έγκλημα δεν γίνεται. Τα λεφτά. Η διασπορά κουτσομπολιού φέρνει πελάτες 
σε διαφημιζόμενους και όλα μαζί λεφτά στην τσέπη αυτού που διακινεί 
το ψέμα. Είναι τόσο μεγάλα τα κέρδη, ώστε όλο αυτό το κύκλωμα μπήκε 
και στον έντυπο τύπο και η Ελλάδα είναι απλό παράδειγμα όπου κάθε 
«ενημερωτικό» σάιτ στη συνέχεια αποκτάει και εφημερίδα. Αρκεί να δείτε 
μερικές από τις πρώτες σε πωλήσεις ελληνικές εφημερίδες και να ψάξετε πού 
είναι η αφετηρία τους για να καταλάβετε τι εννοώ. 
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Το ψέμα, τα δέκα λεπτά διασημότητας και το κουτσομπολιό όμως δεν 
αρκέστηκαν στην ενημέρωση, έγιναν και προσωπική υπόθεση για πολλούς 
που μάλιστα έγιναν φυλακισμένοι του λάικ. 

Εδώ δυστυχώς υπάρχουν τα πολλά στοιχεία της άλλης πλευράς του 
νομίσματος, καθώς και οι πολλές παραισθήσεις. Πρώτα από όλα η έννοια 
«προσωπική σελίδα» είναι εικονική. Οι ιδιωτικές εταίρες που έχουν 
κατασκευάσει και διαχειρίζονται τα κοινωνικά δίκτυα είναι οι ιδιοκτήτες 
των σελίδων, όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι καν ενοικιαστές με δικαιώματα 
ενοικιαστού. Απλά τους ανέχεται ο ιδιοκτήτης για τον απλό λόγο ότι του 
αποφέρουν κέρδος. Τους βλέπει σαν το αναγκαίο κακό για να υποστηρίξει 
και να πουλήσει το προϊόν του. Αυτό σημαίνει ότι ΔΕΝ υπάρχει τίποτα 
προσωπικό από τη στιγμή που μπαίνει σε κάποιο από τα κοινωνικά δίκτυα 
και δεν υπάρχει τρόπος να το κατοχυρώσεις σαν προσωπικό. Αν κάποιος 
ασχολιόταν να διαβάσει αυτούς τους κανόνες πριν υπογράψει θα το ήξερε. 
Και η δήθεν προστασία προσωπικών δεδομένων και αυτή εικονική είναι, 
αφού ο ιδιοκτήτης τα έχει ήδη πουλήσει σε εταιρίες μάρκετινγκ που τα 
μεταπωλούν σε άλλες ιδιωτικές εταιρίες και αυτό συμπεριλαμβάνει από 
φωτογραφίες μέχρι σπουδές, διευθύνσεις κλπ. το ότι κάποια πράγματα 
δεν φαίνονται είναι καθαρά εικονικό και επιφανειακό. Εκεί που χρειάζεται 
φαίνονται. Και κάποιος με λίγες γνώσεις από το πώς δουλεύουν οι μηχανές 
αναζήτησης μπορεί να βρει και τα πιο κλειστά μηνύματά σας. 

Αλλά κι αυτό ανήκει στην κατηγορία …ας προσέχατε κι ας ρωτούσατε πριν 
γίνετε μέλος. Το θέμα είναι ότι σταδιακά τα δέκα λεπτά λάικ έγιναν για 
πολλούς αυτοσκοπός, σε τέτοιο μέγεθος ώστε να καθορίζουν κοινωνικές 
συμπεριφορές. Τις περισσότερες φορές αυτό είναι αποτέλεσμα κόμπλεξ - 
όπως κατωτερότητας, ή την ανάγκη να γίνουμε αρεστοί. Αυτό όμως που 
έχει σημασία είναι ότι δουλεύει σαν ντόμινο και βλέπουμε μια ομάδα να 
λειτουργεί σαν μάζα προς χάριν των λάικ. 

Εκεί κάπου είναι που τα κοινωνικά δίκτυα αρχίζουν να ορίζουν και να 
υιοθετούν κοινωνικές συμπεριφορές. Η προσωπική ζωή περιστρέφεται γύρω 
από τα λάικ, η φωτογραφία με την οικογένεια ή την παρέα γίνεται για τα 
λάικ και ακόμα και η εκδρομή ή η απόλαυση γίνονται με γνώμονα τα λάικ. 
Πολύ χειροτέρα, η κοινωνική συμμετοχή περνάει μέσα από τα λάικ.
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Σήμερα έχουμε καταντήσει να θεωρείται ακτιβισμός το να βάλεις λάικ 
σε ένα σάιτ για τους άστεγους ξαπλωμένος στον δερμάτινο καναπέ σου, 
τρώγοντας πίτσα κι έχοντας την 60 ιντσών τηλεόραση να παίζει κάτι που 
δεν παρακολουθείς. Προσωπικά έχω κουραστεί να βλέπω την υποστήριξη 
σε ό,τι μορφής ακτιβισμό μπορεί να φανταστεί άνθρωπος από τον καναπέ. 
Και δεν θα πάω μακριά, άνθρωπος που ξέρω, κάθε τρεις και λίγο αναρτεί όλο 
και κάτι υπέρ της ανακύκλωσης. Κανένα πρόβλημα θα μου πείτε και θετικό 
είναι. Όχι δεν είναι, γιατί ο συγκεκριμένος δεν έχει κάνει ποτέ ανακύκλωση 
στη ζωή του και δεν έχει καν ιδέα τι σημαίνει ανακύκλωση, όσα ξέρει είναι 
πολύ θεωρητικά και αυτά από τα όσα βλέπει στο ίδιο το φατσοβιβλίο. 
Αλλά …μαζεύει λάικ και πού ξέρεις, μπορεί να αρπάξει και καμιά γκόμενα. 
Δεν το κάνει για την ανακύκλωση, το κάνει γιατί νομίζει ότι έτσι θα γίνει 
αρεστός στο κοινό του που του δίνει μέσω αυτών των λάικ τα δέκα λεπτά 
δημοσιότητας που τόσο του λείπουν. 

Στο κοινό του, γιατί αυτό είναι το άλλο που δεν θέλουν να καταλάβουν οι 
συλλέκτες των λάικ. Ότι το κοινό τους είναι απλά κλακαδόροι τους που 
περιμένουν από τους ίδιους να συμβάλουν στο δικό τους εγώ με ανάλογα 
λάικ. Έτσι γίνεται ένας φαύλος κύκλος λάικ χωρίς κανένα νόημα στο τέλος, 
γιατί βάζουν λάικ ο ένας στον άλλο μηχανικά. και ναι, αυτό σταδιακά μπαίνει 
σε κάθε πτυχή της κοινωνικής μας ζωής. 

Ένα απλό παράδειγμα: Πόσο συχνά βλέπετε φίλους σας να αφήνουν 
μηνύματα όπως, μόλις μπήκα σε αυτό το καφέ, τι ωραία γλυκά που έχει 
το τάδε καφέ, μόλις τα ήπια στο δείνα μπαρ. Τώρα αυτό πέρα από την 
έμμεση και τσάμπα διαφήμιση (οι νταβατζήδες που κερδίζουν και λέγαμε 
προηγούμενως) έχει και ισχυρές δόσεις εγωκεντρισμού και επίδειξης. Γιατί, 
για ποιο λόγο θα έπρεπε εμένα να με απασχόλει σε πιο καφέ πίνεις αυτή τη 
στιγμή τον καφέ σου και τι θες να μου πεις; Θες να με κάνεις να ζηλέψω ή με 
καλείς να σου κάνω παρέα; Κι αν με καλείς γιατί δεν σηκώνεις με το κουλό 
σου το τηλέφωνο να με πάρεις τηλέφωνο και το κάνεις με τρόπο που να το 
μάθουν κι άλλοι πενήντα; Ακόμα πιο σημαντικό: Είσαι πραγματικά στο καφέ 
που λες ή απλά θες να μου δείξεις πόσο σημαντική και συναρπαστική είναι 
η ζωή σου, ενώ το μόνο που κάνεις είναι να κάθεσαι με τις παντόφλες στον 
καναπέ και να βλέπεις τούρκικα σήριαλ; 

Κι αυτά είναι μόνο η αρχή του πόσο τα κοινωνικά δίκτυα αλλάζουν κοινωνικές 
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συμπεριφορές, δυστυχώς όχι προς το καλύτερο. Αλλά ας γυρίσουμε σε μένα 
κι όπως ξεκίνησα. Τον μεγάλο κωμικό Γκράουτσο Μαρξ φαντάζομαι τον 
ξέρετε. Μην τον μπερδεύετε με τον Καρλ, άλλης μορφής κωμωδία εκείνος. 
Ο Γκράουτσο Μαρξ λοιπόν κάποτε είπε: «Οφείλω να παραδεχτώ ότι ο 
ρόλος της τηλεόρασης, τουλάχιστον για μένα, ήταν πάντα εκπαιδευτικός. 
Τη στιγμή που κάποιος την ανοίγει, εγώ ψάχνω να βρω ένα καλό βιβλίο να 
διαβάσω!» Σοφά λόγια και μεταφέρετέ τα στα κοινωνικά δίκτυα. 

Όπως είπα και στην αρχή, για μένα είναι ένα πολύ πρακτικό εργαλείο 
κοινωνίας και επικοινωνίας. Με μια γρήγορη ματιά ξέρω ότι φίλοι και 
συγγενείς είναι καλά ή ακόμα κι αν δεν είναι καλά πάλι το ξέρω. Αν θέλω 
κάτι παραπάνω τους αφήνω προσωπικό μήνυμα και η επόμενη κίνηση είναι 
να σηκώσω με το κουλό μου το τηλέφωνο και να τους μιλήσω. Όχι δεν πιάνω 
προσωπικές συζητήσεις με κλακαδόρους για να βάζουν λάικ κι όταν θέλω να 
εκφραστώ για κάτι το κάνω γιατί το νιώθω και όχι γιατί με ενδιαφέρει πόσα 
λάικ θα μαζέψω ή τι αρέσει στους κλακαδόρους. 

Αυτά για να έχω μια ισορροπία και να μην ορίζει το φατσοβιβλίο την 
προσωπική μου ζωή έμμεσα και άμεσα. 
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πεζά
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Ο Λωτρέ ήταν ένα τέρας. Τέρας με 
περικεφαλαία. Έτσι τον αποκαλούσε 
η γυναίκα του, μια ντελικάτη, 
θρησκόληπτη κόρη καθηγητή 
θεολογίας. Η ζωή μαζί του είχε 

αποδειχθεί  δύσκολη από την αρχή και η Ζόρζια έφτανε 
στο σημείο να καταριέται την ώρα και τη στιγμή που 
τον γνώρισε πριν λίγα χρόνια σε μια διάλεξη του 
πατέρα της. Όμως ήταν ο άντρας της και θεωρούσε 
πως όφειλε να μάθει να ανέχεται τις παραξενιές του.

Ο Λωτρέ τη δάγκωνε όταν ξυπνούσε, τη δάγκωνε 
πριν κοιμηθεί και την έριχνε στο πάτωμα όταν της 
έκανε έρωτα. «Σε μιε ισι»* φώναζε στη γλώσσα του 
πατέρα του, ξετρελαμένος και με τη σκληρότητα του 
σανιδένιου πατώματος και με τις γκριμάτσες πόνου 
της γυναίκας του. Η Ζόρζια υπέμεινε με ψεύτικη 
υπομονή, γιατί είχε διδαχθεί πως η υπομονή είναι 
μεγάλο προσόν, ειδικά σε μια γυναίκα, αλλά δεν 
μπορούσε να κρύψει εντελώς την απέχθειά της προς 
τις πράξεις του.

Λωτρέ και Τζόρτζια

ΑΥΓΗ ΜΕΛΕΤΗ
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«Είσαι τερατώδης» ψιθύριζε με σοβαρότητα, τονίζοντας μία μία τις 
λέξεις της, καθώς έπιναν τον απογευματινό καφέ στη μικρή βεράντα της 
κρεβατοκάμαρας. «Είσαι ένας απαράδεκτος σύζυγος. Συμπεριφέρεσαι 
άξεστα.» Ο Λωτρέ χαμογελούσε συγκαταβατικά προς  αυτές τις εκφράσεις 
αποτροπιασμού και απόρριψης. «Θα με συνηθίσεις Ζόρζια, όπως συνήθισες 
και την περιουσία μου». Ο Λωτρέ είχε μεγάλη άνεση με τα χρήματα αλλά ο 
ίδιος ήταν μετρημένος στη διαχείρισή τους, σε αντίθεση με τη Ζόρζια η οποία 
έδειχνε να ελκύεται από το χρήμα σε παράξενο βαθμό για καρτερική σύζυγός. 
Η αγαπημένη της σπατάλη ήταν τα κοσμήματα. Αγόραζε ασταμάτητα ακριβά 
δαχτυλίδια, καρφίτσες και περιδέραια, τα οποία συνήθιζε να επιδεικνύει 
μπροστά στον καθρέφτη της καθώς η κοινωνική ζωή του ζευγαριού ήταν 
πολύ περιορισμένη. Ο Λωτρέ ασχολούνταν μόνο με τη δουλειά του και 
απέρριπτε κάθε προσπάθεια προσέγγισης που γίνονταν από διάφορους 
γνωστούς, παλιούς φίλους ή συγγενείς.  «Δε μου χρειάζονται οι φίλοι.  Δε με 
ενδιαφέρει η φιλία  καθόλου.»

Η Ζόρζια, αισθανόταν απομονωμένη. Υπήρχε κάτι στην ατμόσφαιρα του 
σπιτιού τους που την έκανε πολλές φορές να χάνει την ανάσα της και 
να κουλουριάζεται στις γωνίες των δωματίων, κρατώντας το λαιμό της, 
πασχίζοντας να βρει την αναπνοή της ξανά. Το στήθος της πονούσε φριχτά 
και αισθανόταν πως θα πεθάνει. «Κρίσεις πανικού Ζόρζια. Αυτό παθαίνεις.  
Ως κακομαθημένη από την οικογένειά σου, αν κάτι δε σου πάει όπως το 
θέλεις,  αδυνατείς να το διαχειριστείς και το σώμα σου ξεσπάει έτσι. Ηρέμησε 
και πιες λίγο νερό. » Η Ζόρζια του έσπρωχνε το χέρι, εκσφενδόνιζε τα 
ποτήρια αριστερά και δεξιά και έτρεχε αποτρελαμένη πάνω στα σπασμένα 
γυαλιά, κόβοντας τις φτέρνες της. Φώναζε την αγαπημένη της -από 
καιρό μακαρίτισσα- μητέρα που μόνο αυτή την καταλάβαινε, ούρλιαζε και 
απειλούσε πως θα φύγει από αυτό το τρελόσπιτο και στο τέλος εξουθενωμένη 
από την ίδια της την ένταση, έβρισκε την ησυχία μόνο μέσα στην τεράστια 
γκαρνταρόμπα της.

«Λωτρέ, νομίζω πως γίνεσαι πολύ άσχημος όσο περνάει ο καιρός»
«Κι εγώ νομίζω πως έχεις δίκιο. Αισθάνομαι το πρόσωπό μου να 
μεταμορφώνεται. Να πιάσε εδώ». Ο Λωτρέ τράβηξε απότομα το χέρι της 
γυναίκας του και το ακούμπησε κάτω από το αριστερό μάτι. Η Ζόρζια 
αισθάνθηκε ένα μικρό εξόγκωμα εκεί και παρατήρησε πως το δέρμα είχε 
αλλάξει ελαφρώς το κανονικό του χρώμα σε ένα ανεπαίσθητο μπλαβί.
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«Ίσως χτύπησες κάπου και δεν το θυμάσαι» «Νομίζω πως με χτυπάς εσύ όταν 
κοιμάμαι» γέλασε δυνατά ο Λωτρέ και τράβηξε κοντά του το χέρι της για  να 
το φιλήσει. Η Ζόρζια ούρλιαξε σα να τη μαχαίρωσε κάποιος. «Άκου! Άκου τι 
λες! Πως μπορεί κάποιος και ξεστομίζει τέτοια πράγματα; Είσαι τέρας! Όπως 
πάντα!» Πετάχτηκε από το τραπέζι και έτρεξε έξω κλαίγοντας υστερικά. Το 
κλάμα της ακουγόταν σαν επιθανάτιος ρόγχος ενός ολόκληρου κοπαδιού 
πουλιών.
Οποιαδήποτε παρατήρησή του μπορούσε να την κάνει να εκραγεί. Οι 
θυμοί της ήταν σφοδροί και θύμιζαν άνθρωπο που βρίσκεται σε κρίση 
παραφροσύνης. Ο Λωτρέ δυσκολεύονταν πολύ στο να την ηρεμήσει αν 
και η ηρεμία της δε φαινόταν να τον απασχολεί ιδιαιτέρως. Κατά βάθος 
τη θεωρούσε λίγο βαρετό χαρακτήρα με επαναλαμβανόμενες εκρήξεις οι 
οποίες ακολουθούσαν ένα πολύ συγκεκριμένο ανιαρό μοτίβο αλλά παρ’ όλα 
αυτά είχε μια ομορφιά που τον συγκινούσε. Το πρόσωπό της ήταν γλυκό με 
μια ευγένεια άλλης εποχής στις χειρονομίες και στον τρόπο έκφρασής της 
μπροστά σε τρίτους.  Έπιανε πολλές φορές τον εαυτό του να την παρακολουθεί 
σα να είχε μπροστά του την ηρωίδα μιας βωβής ταινίας. Γελούσε με τις κρίσεις 
θρησκευτικότητάς  της που την έπιαναν ανά τακτά χρονικά διαστήματα και 
έκαναν να κλείνεται στο εκκλησάκι του κήπου με τις ώρες,  γελούσε και με 
τον πατέρα της που υποδαύλιζε αυτές τις κρίσεις συζητώντας μαζί της για το 
νόημα της θρησκευτικότητας στη ζωή ενός ανθρώπου.  Ο Λωτρέ τα έβρισκε 
όλα αυτά ωραία και άνευ ιδιαίτερης σημασίας. «Είστε και οι δύο για τα σίδερα» 
συνήθιζε να λέει σε κόρη και πατέρα όταν βρίσκονταν μαζί και συζητούσαν 
για το Θεό, τα μοναστήρια και την ευλάβεια που όφειλε ένας αξιέπαινος 
άνθρωπος να επιδεικνύει. Ο πεθερός του ήταν ένας άνθρωπος βαρύς και 
δύσκολος ο οποίος δεν εκφραζόταν εύκολα. Προτιμούσε να συζητά κυρίως 
με την κόρη του και όχι με το γαμπρό του. Ήταν χήρος και του άρεσε πολύ το 
φαγητό, πράγμα που φαινόταν στα παχουλά χέρια του και το ολοστρόγγυλο 
στομάχι του το οποίο έκανε τα ακριβά πουκάμισά του να δυσανασχετούν.  
Μιλούσε στο Λωτρέ για τα απολύτως αναγκαία, διατηρώντας την ευγένεια 
που κρατά η απαραίτητη απόσταση και δεν απαντούσε ποτέ στις λεκτικές 
επιθέσεις του που είχαν ως στόχο τη θρησκευτικότητά του. Τον θεωρούσε 
ένα βέβηλο πλάσμα, δίχως σεβασμό, κατώτερο σαφώς από την κόρη του, 
αλλά δυστυχώς έναν πλούσιο βέβηλο για τον οποίο άξιζε να παραβλέπει 
ελαττώματα που σε κάποιον άλλον θα τον είχαν κάνει έξαλλο.
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Όσο περνούσε ο καιρός η παρατηρητικότητα της Ζόρζιας,  με στόχο τον 
άντρα της,  οξύνονταν σε σημείο να φτάσει να βλέπει σα νυχτερίδα και 
την παραμικρή αλλαγή επάνω του. Κάθε φλέβα που ξεπρόβαλλε αχνή 
πάνω στο δέρμα του, κάθε μικρό τυχαίο εξάνθημα, οι μαύροι κύκλοι που 
ήταν σκουρότεροι μετά από νύχτες αϋπνίας, η ελάχιστη κοκκινίλα πάνω 
στη μύτη του ή ένα ελαφρώς ταλαιπωρημένο μάγουλο, αποτελούσαν πηγή 
μεγάλης ευχαρίστησης για εκείνην, καθώς της επέτρεπαν να του τονίζει 
διαρκώς το πόσο άσχημος γινόταν όσο περνούσε ο καιρός «Τέρας! Σωστό 
τέρας!» μουρμούριζε με ικανοποίηση μέσα στο αυτί του την ώρα που εκείνος 
κοιμόταν, νομίζοντας πως δεν την ακούει ή ελπίζοντας να την ακούει.

«Λωτρέ, είναι αδύνατον!» ούρλιαξε ξαφνιασμένη ένα πρωί αφήνοντας τον 
καφέ  να χυθεί  από το φλυτζάνι της. Τινάχτηκε με έναν αλλοπαρμένο 
τρόπο από την καρέκλα της και τύλιξε το κεφάλι του μέσα στα χέρια της, 
κουνώντας το δεξιά αριστερά. «Ζόρζια, τρελλάθηκες; Θα με πνίξεις!» Ο 
Λωτρέ προσπάθησε να ελευθερωθεί από το αγκάλιασμά της. «Λωτρέ!» 
ξαναούρλιαξε εκείνη μέσα στο αυτί του, «Έχει φυτρώσει ένα ψάρι στην 
κορυφή του κεφαλιού σου! Να, να! Εδώ, εδώ!» Τα δάχτυλά της ψαχούλεψαν 
με υστερία μέσα στα μαλλιά του «Εδώ, στο σημείο που βγαίνουν οι φύτρες! 
Ένα ψάρι! Ψάρι, Λωτρέ!» Στρίγγλιζε με αμείωτη ένταση και το πρόσωπό της 
είχε μεταμορφωθεί από την ένταση. Ο Λωτρέ ανήμπορος να βγάλει το κεφάλι 
του από τη μέγγενη των χεριών της αναγκάστηκε να την κλωτσήσει στο 
καλάμι για να μπορέσει να σηκωθεί. «Όσο πας το χάνεις το μυαλό σου» της 
είπε καθώς κατευθύνθηκε προς τον καθρέφτη της κονσόλας, για να φτιάξει 
τα μαλλιά του και τα ρούχα του που είχαν στραπατσαριστεί. Και τότε το είδε. 
Το ψάρι ξεπρόβαλλε από την κορυφή του κεφαλιού του. Μακρύ και ελαφρύ, 
δεν το αισθανόταν καθόλου αλλά αυτό βρισκόταν εκεί και κουνιόταν σαν 
ελατήριο σε κάθε του κίνηση. Είχε το ρύγχος του προς τα κάτω και την 
ουρά προς τα πάνω. Μαυριδερό και παράξενο. Ένα πλάσμα που αποφάσισε 
να καρφωθεί επάνω του. «Μυστήριο» σκέφτηκε. «Η Ζόρζια είναι ικανή να 
μου έχει σκαρώσει καμιά απίστευτη φάρσα» Αλλά και πάλι, πως στέκονταν 
ακριβώς αυτό το ψάρι στο συγκεκριμένο σημείο του κεφαλιού του; Πως είχε 
πάρει αυτήν την κλίση και γιατί δεν είχε καθόλου βάρος; Κούνησε το κεφάλι 
του πάνω κάτω, σα να έκανε νεύματα σε έναν αόρατο συνομιλητή. Το ψάρι 
συντονίστηκε με την κίνησή του. «Ζόρζια, βοήθησέ με να το βγάλουμε».  
Καθώς προσπαθούσε να το πιάσει και να το τραβήξει, η γυναίκα του έστεκε 
μαρμαρωμένη με την έκφραση της απόλυτης φρίκης αποτυπωμένης στο 
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πρόσωπό της μην κάνοντας καμία κίνηση για να βοηθήσει. «Τέρας, τέρας» 
μουρμούριζε συνεχώς σε τέμπο νανουρίσματος σα να ήθελε να επιβάλλει 
έναν ρυθμό στις απελπισμένες κινήσεις του. Το ψάρι δεν έλεγε να ξεκολλήσει 
από το κεφάλι. Ο Λωτρέ κουνιόταν πέρα δώθε με μανία, σα νευρόσπαστο. 
Το ψάρι έκανε ακριβώς το ίδιο.
«Λωτρέ σταμάτα, είσαι αστείος». Η Ζόρζια άρχισε να γελάει ξαφνικά με ένα 
γέλιο που ο άντρας της δεν είχε ξανακούσει. Δυνατό και επίμονο, ασταμάτητο 
και γάργαρο. Ο Λωτρέ απόρησε για την ευχαρίστηση που διέτρεξε το κορμί 
του καθώς άκουσε εκείνο το γέλιο. Σταμάτησε τις προσπάθειες να ξεκολλήσει 
το ψάρι από το κεφάλι του και πλησίασε τη γυναίκα του.

«Νομίζεις πως ο πατέρας σου θα το αποδεχθεί; Να κυκλοφορεί ο άντρας της 
κόρης του με ένα μαυρόψαρο στο κεφάλι του;»

«Σκαλίδρα, Λωτρέ, σκαλίδρα. Αυτό είναι το όνομα του ψαριού»
Άρχισαν να γελούν δυνατά και οι δύο μαζί.

Επιμύθιο αλά Θέρμπερ: Είναι καλύτερο να ονομάζουμε τα ψάρια με το λόγιό 
τους όνομα.

*C’est mieux ici=είναι καλύτερα εδώ
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Η κυρία Στρατηγού χτυπά τα παπούτσια 
της στο δρόμο καθώς περπατάει, τοκ, 
τοκ, τοκ, τοκ, δυόμιση πόντοι ξύλινου 
τακουνιού κατά παραγγελία προς 
αντικατάσταση του λαστιχένιου, έτσι 

για να κάνει την παρουσία της πιο αισθητή. Δυόμιση 
ακριβώς τους ζήτησε στον τσαγκάρη και λίγο να 
στρογγυλέψει τη μύτη μπροστά τάχα γιατί αυτό 
προστάζει η μόδα, κι όχι γιατί φτάνει με το ζόρι το ένα 
και πενήντα και με μυτερό παπούτσι θα περνούσε για 
ξωτικό. Περπατάει καμαρωτή σα διάνος, φουσκωμένα 
τα στήθια με ολόκληρα σειρίτια πούλιες αντανακλούν 
την κόκκινη αντηλιά της δύσης, τοκ, τοκ, τοκ, τοκ, 
κεφάλι ψηλά, προγούλια που στάζουν χυμένα απάνω 
σε γούνινο γιακά, η μόνη ενοχλητική παραφωνία στην 
τεμπελιά αυτού του χειμωνιάτικου απογεύματος.

Κουνάει τα χέρια λες και παρελαύνει μπροστά στους 
επισήμους φορτωμένη μπαγιάτικα παράσημα, στα 
δάχτυλά της κρέμονται χρυσά δαχτυλίδια με πέτρες, 
κατηφορίζει και το χτύπημα των τακουνιών της 
γίνεται τώρα πιο στακάτο καθώς την παίρνει λιγάκι 
η κατηφόρα από το βάρος του κορμιού της, το παλτό 
της μυρίζει ναφθαλίνη και υγρασία, ξεθαμμένο από 
κάποιο μπαούλο στο υπόγειο του σπιτιού της, περνάει 
μπροστά από μια μονοκατοικία στολισμένη ακόμα 

Οι Λωτοί Της Βαγγελιώς

ΚΑΤΕρΙΝΑ ΧΑρΙΣΗ
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αμερικάνικα, ξεχασμένη στο κλίμα των γιορτών που πέρασαν, ή λες και οι 
φιλοαμερικάνοι ιδιοκτήτες της θέλουν να είναι απόλυτα σίγουροι πως άπαντες 
επί της Βοσπόρου έχουν παρατηρήσει το κιτς με το οποίο αλατοπιπερώνουν 
την κατά τα άλλα βαρετή ζωή τους. Λαμπιόνια αστράφτουν από δω, 
λαμπάκια παραπέρα, πλαστικές μπάλες με ξεθωριασμένη χρυσόσκονη, 
και μια φωτεινή φάτνη με έναν Ιησού νεογνό να καμαρώνει φωτεινός σαν 
υπερφυσική πυγολαμπίδα μες τις φασκιές του. 

Τοκ, τοκ, τοκ, τοκ, η κυρία Στρατηγού ρίχνει μια λοξή ματιά προς το 
αμερικάνικο σπίτι, «τι παλιατσαρία, θεέ μου» μουρμουρίζει μέσα από τα 
πορσελάνινα δόντια της, κι ύστερα αντιλαμβάνεται πως το δεξί της τακούνι 
αντί για τοκ κάνει κλατς και ο βηματισμός της τώρα ακούγεται κάπως πιο 
φάλτσος: Κλατς, τοκ, κλατς, τοκ, το γδέρνει διακριτικά στην άσφαλτο μπας 
κι έχει κολλήσει καμιά πεταμένη τσίχλα, ανάθεμα τα κωλόπαιδα που δεν 
έμαθαν ποτέ τους τρόπους, εκείνη τα δικά της τα μεγάλωσε με πειθαρχία 
στρατιωτική, το «λίαν καλώς» δεν έπαψε ποτέ να συνοδεύει τους τριμηνιαίους 
ελέγχους των αγοριών της, εφτά παρά τέταρτο ορμούσε στο δωμάτιο και 
τραβούσε κουρτίνες κι άνοιγε παράθυρα, «ξυπνήστε μωρέ!» τους φώναζε 
με γαϊδουρινό μπάσο στη φωνή της, κι ήταν πολύ περήφανη που και τα 
δυο της αγόρια έγιναν μεγάλοι και τρανοί και ανεξάρτητοι, «όχι σαν κάτι 
άλλους χλεχλέδες, ή κηφήνες», όπως συνήθιζε να λέει στις μαζώξεις, γι αυτό 
έφυγαν την επομένη της ενηλικίωσής τους και οι δυο μαζί προς άγνωστους 
προορισμούς και γυρίζουνε τον κόσμο με τις σκάνιες τους. 

Στρίβει στη γωνία και το μάτι της πάντα λοξά στο υπόλοιπο της μονοκατοικίας, 
σκοτάδι στο βάθος, μια κούνια κρέμεται από μια κρεβατιά, γιρλάντες 
ασημιές και χρυσές και κόκκινες, φίκοι και αλεξανδρινά στολισμένα κι αυτά 
με λαμπιόνια, γύψινοι νάνοι παραταγμένοι σα θεατές παράστασης, τοκ, τοκ, 
τοκ, τοκ, η κυρία Στρατηγού ξαναβρήκε την αίγλη του βηματισμού της, μέχρι 
που πετάγεται ένα κτήνος από τα τάρταρα της αυλής και την κοψοχολιάζει, 
πατάει στραβά το ένα πόδι με τ’ άλλο, και το ‘να ξύλινο τακούνι πατάει μ’ όλο 
το βάρος της πάνω στο διπλανό, ακριβώς εκεί στη φρεσκοστρογγυλεμένη 
μύτη, ευτυχώς η κυρία Στρατηγού φοβάται τόσο πολύ το ρεζιλίκι που έχει 
μάθει στη ζωή της (ακόμα και στο περπάτημα) να ελίσσεται σαν αίλουρος 
παρά τα ενενηνταοχτώ κιλά της, οπότε γλιτώνει το πέσιμο αλλά το καλό της 
παπούτσι έχει τώρα στη μύτη μια βουλιαξιά. 

Αφρίζει μέσα από τα παραφουσκωμένα της μάγουλα, φτύνει τις λέξεις από 
τα δόντια της, «αμάν πια με αυτό το σκυλί! Αμάν πια με αυτό το σκυλί!», 
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κοντοστέκεται για λίγο και σβουρίζει τη χρυσαφένια γροθιά της στον αέρα 
περιμένοντας έξαλλη κάποιος από τους φιλοαμερικανούς ιδιοκτήτες της 
μονοκατοικίας να εμφανιστεί για να απολογηθεί, το κτήνος γαυγίζει με έναν 
ήχο λες και κατάπιε μπαλόνι με ήλιο, είναι ένα από αυτά τα μπασταρδεμένα 
πατσαβούρια με την ολόισια τρίχα που σέρνεται και οι κυρίες προτιμούν 
για παρέα στον καναπέ τους, μα αυτό έχει και λίγο από κανίς στο αίμα του 
κι είναι μεγαλύτερο από όσο θα ταίριαζε όμορφα σ’ έναν καναπέ χωρίς να 
πιάνει ολόκληρη τη θέση, και τη βγάζει με ένα σκυλοκούτι με ξύλινη σκεπή 
στη στολισμένη αυλή.

«Πουθενά δεν μπορούμε να περπατήσουμε!» πετάει στο τέλος γαυγίζοντας 
πιο δυνατά από το σκύλο η κυρία Στρατηγού, μα αποφασίζει να συνεχίσει 
το δρόμο της, βλαστημώντας για το χαλασμένο της παπούτσι και ίσως 
σκεπτόμενη πως περισσότερο θα ρεζιλευτεί με την τρομάρα που πήρε από 
ένα σκυλί που θα μπορούσε να συνθλίψει ανάμεσα στα στήθια της. Τοκ, τοκ, 
τοκ, τοκ, η νύχτα πέφτει καθώς συνεχίζει γιατί ο ήλιος από αυτή τη μεριά δε 
φτάνει, θέλει να πάει ευθεία όμως η βουλιαξιά στο παπούτσι της την ενοχλεί 
σαν κουτσουλιά πάνω σε μαύρη βάτα, έτσι παρακάμπτει τον προορισμό 
της και στρίβει ξανά δυο δρόμους παρακάτω και στέκεται μπροστά στο 
τσαγκάρικο του Μίλτου, «Τακούνι-Κλειδή σε 1’», με το κλειδί πάντα με «η». 

Παίρνει δυο βαθιές ανάσες, κοιτάζει τελευταία φορά καλά-καλά τα λουστρίνια 
της, η βουλιαξιά της χτυπάει στα νεύρα, ο Μίλτος σηκώνει το κεφάλι πίσω 
από τον πάγκο του λες και κατάλαβε το στοιχειό που στέκεται απ’ έξω, μα 
πριν τα μάτια τους συναντηθούνε η κυρία Στρατηγού κάνει μεταβολή πάνω 
στο ξύλινο τακούνι της και παίρνει τον ίδιο δρόμο της επιστροφής για το 
σπίτι, φροντίζοντας να παρακάμψει τη γωνία της Βοσπόρου με το σκύλο. 

Την επόμενη το πρωί η κυρία Στρατηγού πάνω σε ένα ζευγάρι άβολα 
μοκασίνια που δεν κάνουν καθόλου θόρυβο όσο και να τα χτυπήσει στο 
δρόμο παρά μόνο ακούγεται ελάχιστα ο μουντός ήχος από τις φτέρνες της 
που μέχρι να γυρίσει σπίτι τις έχει μελανιάσει, με χάρτινη σακούλα στο ένα 
χέρι, ανοίγει την πόρτα του Μίλτου στο τσαγκάρικο «Τακούνι-Κλειδή σε 1’», 
το καμπανάκι από πάνω κουδουνίζει, ο Μίλτος σηκώνει το κεφάλι από τον 
πάγκο του, βγάζει τα ολοστρόγγυλα γυαλιά του και της χαμογελάει με ένα 
χαμόγελο τρύπιο στη μέση. 

«Έφερα τα λουστρίνια για να τους βάλεις δυο μαύρους λωτούς από 
δερματίνη, με πέτρα φο στη μέση.»
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Ο Μίλτος σηκώνει ασυναίσθητα το ένα του φρύδι, το χαμόγελο καταψύχθηκε 
στο λιπαρό του μούτρο, ούτε δυο μήνες πριν δεν ήταν που της στρογγύλεψε 
τις μύτες, άλλους τρεις μπροστύτερα που άλλαξε το τακούνι, τι διάολο είδε 
πάλι στην τηλεόραση η παλιόγρια και ξεσηκώθηκε δεν ξέρει, αλλά στη 
γειτονιά μένει αυτή, επαγγελματίας είναι αυτός, αφού έχει λεφτά και τον 
πληρώνει αμέσως, ανασηκώνει τους ώμους καθώς παίρνει τη σακούλα από 
το παρατεταμένο χέρι που φοράει το δαχτυλίδι των είκοσι καρατίων με την 
άκουα μαρίνα. 

«Πάλι άλλαξε η μόδα Βαγγελιώ;» της λέει αδιάφορα, μα μέσα του σπάει 
πλάκα. Ε, ρε ιστορίες που έχει να λέει πάνω στην πρέφα το βράδυ! Καλά του 
λέγανε «γράφ’τες μωρέ Μίλτο, βιβλίο θα κάνεις», αλλά δεν έχει ποτέ του 
χρόνο για τέτοια, στο μαγαζί έχει συνέχεια δουλειά (Δόξα τω Θεώ) και όταν 
λασκάρει λιγάκι έχει κρυμμένα κάτι περιοδικά μέσα σε ένα κουτί παπουτσιών 
κάτω από τον πάγκο του και χαζεύει τις γυμνόστηθες Σκανδιναβές (ή ό,τι 
είναι) για να περνάει την ώρα του και να αναβάλει κι άλλο την ώρα που θα 
‘πρεπε κανονικά να γυρίσει σπίτι. 

«Χμρφ», μουρμουρίζει η κυρία Στρατηγού, «τα βαρέθηκα» του λέει, πάει να 
κάνει την κινηματογραφική της μεταβολή πάνω στο αριστερό της τακούνι 
αλλά δεν έχει τακούνι, η λαστιχένια σόλα από κάτω της τρίζει σα να πάτησε 
ποντίκι, ανοίγει την πόρτα και φεύγει χωρίς ούτε γεια.

Ο Μίλτος κουνάει το κεφάλι του κι ανοίγει τη σακούλα με τα λουστρίνια, 
κοιτάζει το ένα, το ξαναβάζει μέσα, κοιτάζει και το άλλο με τη βουλιαξιά και 
το μικρό σκίσιμο σα γάζωμα και τον πιάνουν τα γέλια. «Α, ρε τρελόγρια! Το 
πάτησες ή κάτι βαρύ σε πάτησε;» φωνάζει και πετάει το κουτί στην άκρη. 

«Θα την ψαρέψω και θα μου τα πει, πού θα πάει.»
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http://www.apopseis.gr/

http://www.apopseis.gr/
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Απόσπασμα… 

Τον Ευθύμη δεν τον συμπάθησα ποτέ. Ίσως 
να έφταιγαν τα μικρά ποντικίσια του μάτια 
που ποτέ δεν σε κοιτούσαν στα μάτια. Πάντα 
δέκα πόντους μπροστά από την μύτη των 
παπουτσιών του. Το είχα μετρήσει. Μια μέρα 

που θα πηγαίναμε επίσκεψη είχα κάνει σημάδι δέκα πόντους 
στο δεξί μου παπούτσι με μολύβι που μόνο εγώ μπορούσα 
να το δω. Όταν μετά από λίγες ώρες βρέθηκα καθισμένος 
στο σκαμνάκι ανάμεσα στη πολυθρόνα που καθόταν ο 
πατέρας μου με αυτή που καθόταν ο Ευθύμης, έκανα τη 
σημαντική ερώτηση: «Θείε, πως είναι τα μάτια σας, πονάνε 
ακόμα;» Από την προηγούμενη επίσκεψη θυμόμουν ότι 
μόνο για τον πόνο στα μάτια του μίλαγε ο Ευθύμης. 

Την ώρα που το φαλακρό κεφάλι γύρισε προς το μέρος 
μου μετακίνησα το δεξί μου πόδι έτσι ώστε το σημαδάκι 
να έρθει στην ίδια ευθεία με τη μύτη του αριστερού του 
παπουτσιού και παρακολουθούσα τα μικρά ποντικίσια 
μάτια. Αφού κοίταξε για λίγο τη πολύχρωμη κουρελού 
και έπαιξε με τα κομμάτια του μωσαϊκού που στόλιζε το 
πάτωμα, τα ποντικίσια μάτια καρφωθήκαν ακριβώς στην 
ευθεία της μύτης του δεξιού μου παπουτσιού, δέκα πόντους 
από την μύτη του αριστερού δικού του. 

Της Αφρονιότης Έρωτας
κι Ελπίδα

ΘΑΝΟΣ ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ
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«Σε ευχαριστώ παιδί μου που το θυμάσαι. Τα μάτια μου είναι καλά. Η πλάτη μου 
με βασανίζει από τη Δευτέρα,» και συνέχισε με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν 
κοιτώντας σταθερά δέκα πόντους μπροστά από τη μύτη του αριστερού του 
παπουτσιού. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Ευθύμης  που έκανε αυτές τις επισκέψεις 
αντιπαθητικές. Αν ο σκελετένιος Ευθύμης με τη γυαλιστερή καράφλα και τα 
ποντικίσια μάτια δεν σε κοιτούσε ποτέ στο πρόσωπο η γυναίκα του, η θεία Ελένη, 
ήταν ακριβώς το αντίθετο. 

Η θεία Ελένη όποτε και να πήγαμε σε αυτό το σπίτι, ότι ώρα κι αν πηγαίναμε, όσο 
κι αν μέναμε καθόταν μόνιμα σε μια βελουδένια πράσινη πολυθρόνα και δεν την 
είχα δει ποτέ να σηκώνεται από κει ούτε για να πάει στη τουαλέτα. Αφού μετά 
από πολύ σκέψη είχα αποφασίσει ότι πρέπει να υπάρχει μια λεκάνη στο κάθισμα 
της πολυθρόνας, σκεπασμένη από το μαύρο φόρεμα της θείας και που ποτέ δεν 
βλέπαμε. Αυτό δικαιολογούσε και την περίεργη μυρωδιά που ερχόταν από την θεία 
Ελένη κάθε φορά που την πλησίαζες. 

Χοντρή η θεία Ελένη με ένα τεράστιο φόρεμα να την σκεπάζει και να μην ξέρεις που 
αρχίζει και που τελειώνει η πολυθρόνα. Κοντούλα με τα πόδια της να κρέμονται 
από τη πολυθρόνα σαν τα παιδιά στων μεγάλων τις καρέκλες, πάντα σκεπασμένα 
με αυτές τις παλιές αντρικές παντούφλες που ήταν δέκα νούμερα μεγαλύτερες 
από το πόδι της. Μαλλιά κατάλευκα σαν μπαμπάκι και δυο τεράστια μαύρα  μάτια 
που δεν αφήναν τίποτα να τους ξεφύγει. Σαν δυό μαύρες τρύπες καταβρόχθιζαν 
τον αέρα γύρω τους. Ότι έχανε ο Ευθύμης το έπιανε ο Ελένη με το κεφάλι της να 
γυρίζει μόνιμα, να ελέγχει και να παρατηρεί. 

Ο Ευθύμης και η Ελένη είχαν δυο γιους. Τον Αργύρη και τον Τόλη που σπάνια τους 
βλέπαμε. Ο Αργύρης δάσκαλος σε κάποιο σχολείο κάπου μακριά, παντρεμένος με 
ένα γιο και πάντα απασχολημένος. Ο Τόλης ήταν μυστήριο. Ποτέ στο σπίτι και 
κάθε φορά που το όνομα του αναφερόταν ο Ευθύμης έκανε διάλειμμα στις ιατρικές 
του αναφορές, κούναγε το κεφάλι του ασταμάτητα και η Ελένη παραδίπλα όλο και 
σκούπιζε ένα αόρατο δάκρυ με ένα μαντηλάκι που κρατούσε μόνιμα ανάμεσα στα 
χοντρά της  δαχτυλάκια. 

«Οι παρέες» έλεγε ο Ευθύμης αφήνοντας το υπόλοιπο της κουβέντας να πλανιέται 
εκεί κάπου ψηλά που εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω και να φτάσω, αλλά και 
που μπορούσα να διαισθανθώ από το σκυμμένο κεφάλι του πατέρα μου ότι όλοι οι 
υπόλοιποι καταλάβαιναν. 

Και ύστερα ήταν η Ελπίδα. Η κόρη. Αδύνατη, ξερακιανή σαν τον πατέρα της 
με μακριά κορακίσια μαλλιά και δυο πανέμορφα μελιά μάτια που μόνο να σε 
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αγκαλιάσουν μπορούσαν. Ότι κι αν έκανε αυτό το σπίτι, το σπίτι της μιζέριας, 
έφτανε ένα χαμόγελο και μια ματιά από την Ελπίδα για να το γεμίσει ανοιξιάτικα 
λουλούδια και μυρωδιές από φρέσκο σαπούνι. Κάθε φορά που πέρναγε δίπλα μου 
ζαλιζόμουν από τη μυρωδιά της κι όταν κάποια φορά ρώτησα το πατέρα μου αν του 
μύρισε το άρωμα της Ελπίδας ο πατέρας μου είπε ότι δεν παρατήρησε τίποτα. Από 
τότε ήμουν σίγουρος ότι μόνο εγώ ένιωθα το άγγιγμα της μυρωδιά της. 

Κι εγώ ήμουν μονάχα εννιά χρονών, είχα πει σε ένα κοριτσάκι στο σχολείο ότι την 
αγαπώ αλλά η καρδιά μου ήταν για πάντα χαρισμένη στην Ελπίδα και όνειρό μου 
να ζήσω για πάντα στην αγκαλιά του αρώματός της. 

Πολύ συνέχεια… 
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Βροχή και κατήφεια ... κι αυτή η υγρασία ... 
καταστροφή!

Μου λείπει το καλοκαίρι.

Τι στο διάολο παει λάθος με μένα ?!

Όταν έχουμε καλοκαίρι, εγώ ψάχνω το χειμώνα. 
Και το χειμώνα το αντίστροφο!

Όταν δουλεύω, θρηνώ για λίγο ελεύθερο χρόνο! Όταν δεν 
έχω δουλειά, θρηνώ για τα χρήματα!

Όταν το ψυγείο είναι γεμάτο, πετάω φαγητό στα σκουπίδια! 
Όταν είναι άδειο, ψάχνω για ψίχουλα!

Ποτέ μα ποτέ ευχαριστημένη ...

Ένας κόσμος μαύρο - άσπρο ...

Θεέ, πραγματικά με έκανες κατ’ εικόνα και ομοίωσή σου; 
Γιατί αν είναι αλήθεια , τότε εκείνη τη μέρα που με έφτιαξες 
πρέπει να ήσουν πολύ κακόκεφος...

Αιώνια γκρινιάρα

GORDANA MuDRI
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Υπολογίζεται ότι 100 εκατομμύρια άνθρωποι 
είναι άστεγοι σε όλο τον κόσμο

3 εκατομμύρια είναι οι άστεγοι εντός της Ενωμένης Ευρώπης
2,5 εκατομμύρια είναι οι άστεγοι στις Ηνωμένες Πολιτείες

4,500 παιδιά είναι άστεγα, μόνο στο Μπουένος Άιρες.
Σύμφωνα με την ΜΚΟ Κλίμακα ο αριθμός των αστέγων 

στην Ελλάδα ξεπερνάει κατά πολύ τους 20,000
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ποιήματα
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Η μάνα μου
Είχε δυο
Δυο φεγγάρια
Στην ψυχή της.

Ο πατέρας ταξίδευε
Υποβρύχιο σιωπηλό 
Στης μέρας το σκοτάδι
Ύστερα κοιμότανε 
Κι η μάνα φόραγε
Το πρόσωπο το σκοτεινό
Κλειστό ψιχάδι.

Σ΄όμορφο παραμύθι
Την καλούσαμε.
Με λαχτάρα φυσούσαμε
Της ανέμης τη λήθη.

Φιλί εδώ
φιλί εκεί
Αχ μάνα ωραίο
Το λευκό
Το φεγγάρι
Το πρόσωπό σου. 
Αχ για χάρη
Παρηγόρα την ύπνε
Ύπνε ψεύτη
Στ΄ όνειρό σου.

Ψεύτης Ύπνος

ρΩΞΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ



66   ArsOvi

Πόσο σκληρό το όμορφο διαμάντι

Κάθε άλλο πολύτιμο πετράδι χαράζει

Και την καρδιά μου ματώνει, την κομματιάζει

Το αίμα σε κρυστάλλινο ποτήρι στάζει.

Εσύ το αίμα απ’το ποτήρι πίνεις,

Μετά δηλητήριο σ’αυτό να πιώ μου δίνεις

Διπλά φονιάς μου έτσι να γίνεις

Πρίν η νύχτα τελειώσει και ξαναφύγεις.

Σε περιμένω κάθε βράδυ με χείλη παγωμένα

Στο δωμάτιο με φώς από κεριά αναμμένα

Και σαν η μορφή σου περνά απ’τον καθρέπτη

Να με σκοτώσει και πάλι το ξέρω πως θέλει.

Αίμα για Δηλητήριο

ΧρΗΣΤΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙρΗΣ
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Όταν ακούς μια λέξη

και τη σημειώνεις

και σε σημειώνει..

φώναξε την

Στην πρώτη ευκαιρία

Φώναξε την

Είναι η σειρά της να ακούσει

Όταν ακούς μια λέξη

και τη σημειώνεις

και σε σημειώνει..

Να την..

Έρχεται στην παρέα σου

Των άλλων λέξεων παρέα.

Συντροφεύει 
... δεν συντροφεύγει

ΜΑΝΟΣ ΜΑΥρΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ
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Σε είδα πάλι. Γελούσες σαν παιδί. Πετούσες 
Με κάτι φτερά χάρτινα, αέρινα, ζητούσες την ψυχή μου.
Και περίμενες με μια λεπίδα κρυμμένη στον κόρφο σου
Να σου φανερωθώ. 
Σε είδα πάλι.

Σε είδα! Τραγουδούσες για κάτι πολιτείες ξεχασμένες
Και πόλεις που δεν υπάρχουν πια, ενώ με φιλούσες
Στα μάτια για να μη βλέπω όσο με σήκωνες ψηλά
Στη Νύχτα, για να μ’ αφήσεις μετά να πέσω και να με κοιτάς.
Σε είδα.

Σε είδα χθες το βράδυ. Με κοιτούσες σα να μ’ έβλεπες πρώτη φορά
Με το κεφάλι γυρτό στο πλάι. Έκλαιγες για την αδύναμη καρδιά μου,
Έκλαιγες για την αγάπη που έχασα, έκλαιγες που ήσουν μακριά
Στην ανάγκη που σε είχα. Μόνο κοιτούσες από μακριά να υποφέρω.
Σε είδα.

Τα αγαπημένα σου ψέματα

ΚΑΤΕρΙΝΑ ΧΑρΙΣΗ
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Και τώρα είμαι εδώ! Και σου φωνάζω φύγε... Μα  όχι, σε θέλω, έλα
Γιατί σε χρειάζομαι κοντά μου. Έλα, έλα και κάψε με ξανά,
Φύγε! Μείνε μακριά μου πια! 
Μη φεύγεις, μείνε...
Μια φορά μόνο να σε δω ξανά, να σε κρατήσω. Μα όχι... Όχι!
Άλλο δε γίνεται να το κάνω αυτό, δεν το αντέχω.
Με τρελαίνεις.

Με βλέπεις τώρα; Τώρα που σκορπίζω τα όνειρά μου στους ωκεανούς;
Τώρα που ανοίγω τα χέρια και εκτοξεύομαι ψηλά μέχρι να πιάσω 
Του ορίζοντα τις άκρες; Με βλέπεις που σε κοιτώ κι εγώ από εκεί πάνω και...
Θα διαλυθώ σ’ εκατομμύρια κόκκους σκόνης και θα σε χλευάζω.
Ελεύθερος μακριά σου.

Θα είμαι ελεύθερος... Ελεύθερος από σένα, ζωντανός
Και θα γυρνώ στο τώρα και στο χθες, το αύριο και το πάντα
Ξανά και ξανά και θα επιστρέφω. Μα δε θα υπάρχω πια. Ίσως, 
Ίσως μόνο μια τέτοια νύχτα σαν κι απόψε να με δεις
Να επιστρέφω πάλι. 

Να καταριέμαι τα ψέματα που μου είπες. Να σε φτύνω 
που με σκότωσες χίλιες φορές κι εγώ σ’ αγάπησα τόσο.
Ελεύθερος πια θα γελάω σαν τρελός.
Μέχρι την επόμενη φορά που θα με ξεγελάσεις να γυρίσω πίσω.
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Τα όνειρα που πίστεψα, τα χάραξα με αίμα
Με σταγόνες άλικες, ξόρκισα το ψέμα
Κοίταξα τον ουρανό, με καθάριο βλέμμα
Κι έτρεξα με δύναμη να φτάσω στο τέρμα.
Προλαβαίνεις κι εσύ, τα όρια πέρνα
Κι όταν φτάσουμε σώοι, ένα ποτήρι κέρνα
Να πιούμε στην υγειά τους, λόγια πεταμένα
Μερόνυχτα που κλαίγαμε παρέα, ξεχασμένα.

Τα μαλλιά από την τρεχάλα στο μέτωπο κολλημένα, 
Στεφάνια πρωτομαγιάτικα τα βρήκα μαραμένα
Μαζεύαμε κι απόψε χρώματα σκορπισμένα
Και βγάζαμε στο χώμα όλα τα απωθημένα.

Θα σου βάλω μελωδίες άγνωστες να μου χορέψεις
Κι από τα όνειρα που αράδιασα, ένα για να διαλέξεις
Να το κάνεις φυλαχτό, στο λαιμό να το φορέσεις
Κι όπως θα τρέχεις τη ζωή, φυλάξου να μην πέσεις.

Αύριο σχολάς

ΑΝΤρΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΐΔΗΣ
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Θα σου δώσω μια ελπίδα στη μέση σου να δέσεις
Και μια μούσα ζωηρή, να σου ψιθυρίζει λέξεις
Θα σου δώσω χαρούμενες, ανόθευτες σκέψεις
Να ξορκίσουμε με θυμιατά, του εφιάλτη τις μαύρες βλέψεις.

Θα σου πω όταν βγει ο ήλιος το κεφάλι να στρέψεις
Θα σου δείξω στο χάρτη πού να με γυρέψεις
Κι όταν ανταμωθούμε θέλω να με πλανέψεις
Με πορφυρές, χρυσοπλεγμένες, όμορφες λέξεις

Σ αυτό το ταξίδι , μόνος που περπατάς,
Τους ίσκιους έχεις για παρέα και γι αγάπες τους μιλάς
Για όσα έχασες για πάντα απόψε πονάς
Με θολό βλέμμα τον κόσμο κοιτάς
Σε ποια γειτονιά γελώντας γυρνάς;
Ποιον έρωτα θυμάσαι κι από χαρά πετάς;
Γιατί δε δακρύζεις; Μάθε να ξεσπάς.
Η ζωή είναι μικρή, αύριο σχολάς.
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Σε άδεια ερείπια,
τα φτερά της πεταλούδας
χτυπάνε, απαλά
χαϊδεύοντας το
αεράκι, ανάμεσα
στη σκόνη
και τους ιστούς 
της αράχνης.

Σε γιγάντιες
λησμονημένες αίθουσες
οι πολυέλαιοι
κινούνται, καθώς ποντίκια
και γάτες
τρέχουν.

διάδρομοι γεμίζουν 
από την ηχώ
τη φλυαρία,
τις φωνές ενός χορού
με αυτούς που από καιρό
έχουν πεθάνει

Αίθουσες Κενές

ΝΙΚΟΣ ΛΑΐΟΣ
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Την βλέπω
να στέκεται εκεί,
νιώθω το άρωμα των μαλλιών της,
βλέπω τον μακρύ λαιμό της,
όλα με συνοδεία τη
μουσική ενός 
Μενουέτου. 

Κοιτάζω
τις παλιές κιτρινισμένες
φωτογραφίες,
κι αναρωτιέμαι 
πόσο όμορφη 
Θα πρέπει 
να ήταν.

Όλα αυτά ανάμεσα
στη σκόνη
και τους ιστούς 
της αράχνης.
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Ο καθρέφτης παλιός

η ψυχή αρχαία,

ρυτίδες το παιδικό χαμόγελο,

η σιωπή αρκεί.

Να είσαι τρυφερός στη νύχτα

γιατί το τέλος είναι τυφλό.

Και δεν έχει μάθει να νανουρίζει.  

Να είσαι τρυφερός 
στη νύχτα

ΘΟΔΩρΟΣ ΝΑΣΟΣ



ArsOvi  75λ Ε ν Ε  ό τ ι  α Γ α π α ν Ε  τ α  π α ι Δ ι α !

Υπολογίζεται ότι 40 εκατομμύρια παιδιά 
είναι θύματα κακοποίησης κάθε χρόνο.

Η αυτοκτονία είναι η τρίτη αίτια θανάτου 
για εφήβους παγκόσμια.

Το 30% των παιδιών με προβλήματα υγείας σε νοσοκομεία 
της Ουκρανίας πεθάνει πριν φτάσει τα 18 του χρονιά.

Το 20% των γυναικών και το 5-10% των αντρών 
έχει καταγγείλει ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά στη 

παιδική τους ηλικία, ενώ το 35% των παιδιών παγκοσμίως 
με τον ένα η με τον άλλο τρόπο έχει υπάρξει θύμα βίας. 
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τέχνη
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Σημεία της πόλης , κι όχι μόνο, 
όπου φωλιάζει το παράλογο, το αυθόρμητο και το ανθρώπινο

Θραύσματα πόλης 
( χωρίς επεξεργασία) 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

Όταν το μεράκι έχει κέφια. 
Έξω από μαγαζί υδραυλικού στον Πειραιά



78   ArsOvi

Στην Ελλάδα της Κρίσης κάποιοι διαφυλάσσουν την ανθρωπιά. 
Δίπλα από φωτοτυπάδικο στο Μαρούσι.
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Μια προσωπογραφία πάνω σε σκισμένες αφίσες. 
Προσωπικά μου θυμίζει τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. 

Περιοχή Νέου Κόσμου.
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Ο καλλιτέχνης που άλλαξε 
την τέχνη στην Αμερική

Πριν από λίγο καιρό σε ένα αφιέρωμα του ο Βρετανικός 
Observer, έγραψε: «Ο Robert Rauschenberg είναι ο 
Αμερικάνος Λεονάρντο». Η τέχνη του Robert Raus-
chenberg έφερε επανάσταση στο δεύτερο μισό του 20ου 
αιώνα αλλάζοντας ακόμα και την Ποπ Αρτ που την εποχή 
μονοπωλούσε το ενδιαφέρον γκαλερί και κριτικών. 

Αυτές τις μέρες η Tate Modern παρουσιάζει έκθεση με 
επιλεγμένα έργα του.
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σκέψεις
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Προσπαθώ πολλή ώρα να βάλω σε μια 
τάξη τις σκέψεις μου και να πω την 
άποψή μου για το βιβλίο που μόλις 
τελείωσα. Δεν ξέρω τι να πω και από 
πού να αρχίσω. Μια λέξη γυρνάει 

συνεχώς στο μυαλό μου: Σπαρακτικό.

Έχω διαβάσει αρκετά βιβλία του Καραγάτση, κάποια 
μου άρεσαν περισσότερο, κάποια λιγότερο, κάποια τα 
αγάπησα αλλά σε όλα με μάγεψε η γραφή του. Μπορεί 
να περιγράψει τα πιο πεζά πράγματα, ακόμα και τους 
πάγκους και τα τελάρα ενός παντοπωλείου όπως στο 
10, με τέτοιον τρόπο που να ακούγονται σαν μελωδία.

Στην Μεγάλη Χίμαιρα νομίζω ότι ξεπέρασε τον εαυτό 
του σε λυρικότητα. Όλο το βιβλίο είναι γραμμένο 
σε μια υπέροχη ,σχεδόν ποιητική γλώσσα που με 
ενθουσίασε από την πρώτη στιγμή και την απόλαυσα 
μέχρι το τέλος. Η αλήθεια είναι ότι όσο κι αν μου 

H Χίμαιρα

ΕΙρΗΝΗ ΠρΟΐΚΑΚΗ
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αρέσει ο Καραγάτσης δίσταζα λίγο να ξεκινήσω αυτό το βιβλίο γιατί είχα 
ακούσει ότι είναι πολύ στενάχωρο, καταθλιπτικό και ψυχοπλακωτικό. Τελικά 
εγώ δεν το ένιωσα έτσι.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο γνωρίζουμε τη Μαρίνα. Βλέπουμε 
τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, τη μοναξιά της, την προσπάθεια της να βγει 
από το τέλμα που έχει πέσει και τη γνωριμία της με τον Γιάννη. Στο δεύτερο 
παρακολουθούμε τη ζωή της στη Σύρο μετά τον γάμο της με τον Γιάννη, 
τη γνωριμία με τον Μηνά και τις προσπάθειες της να εγκλιματιστεί στη 
χώρα μας. Στο τρίτο έρχεται η τραγωδία, και προστίθεται και το υπερφυσικό 
στοιχείο σε μια μέχρι τότε ρεαλιστική ιστορία.

Και δεν με ψυχοπλάκωσε. Με τάραξε, με θύμωσε. Γιατί το πάθος να 
πληρωθεί τόσο ακριβά; Γιατί η ζωή μας να κρέμεται από μια κλωστή; Ήθελα 
να σταματήσω τη Μαρίνα, να της φωνάξω να γυρίσει πίσω, να μην κατέβει 
στο λιμάνι αλλά οι Μοίρες είχαν κάνει πια τη δουλειά τους και τα πράγματα 
είχαν πάρει το δρόμο τους.

Η Μαρίνα σαν ηρωίδα με προβλημάτισε και δεν ξέρω αν την συμπάθησα 
πραγματικά. Η συνεχής αναφορά στην ομορφιά της την κάνει ματαιόδοξη, 
η συμπεριφορά της κάποιες φορές είναι λίγο σκληρή και εγωιστική αλλά 
από την άλλη είχε και αυτή τους λόγους της. Και σίγουρα δεν άξιζε τέτοια 
τιμωρία. Ο Μηνάς από την άλλη με εκνεύρισε, δεν μπόρεσα να τον δω ως 
τραγικό πρόσωπο όπως ήταν ο αδερφός του ή η μητέρα του.

Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι είναι ένα βιβλίο από αυτά που θα πρότεινα 
σε όλους όσους αγαπούν την πραγματική ελληνική λογοτεχνία. Δεν νομίζω 
ότι θα μετανιώσει κανείς που το διάβασε ακόμα κι αν το βρει και λίγο 
ψυχοπλακωτικό.
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αν ηταν σΕ αλφαβητικη σΕιρα; 

απειλημένη
εγκαταλελειμμένη

φοβισμένη
κακοποιημένη
βασανισμενη

απογοητευμένη
χειραγωγημένη

ταπεινωμένη
βιασμένη

κομματιασμένη
εγκλωβισμένη
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Τα Studio Ghibli ιδρύθηκαν τον Ιούνιο του 
1985 στο Τόκιο της Ιαπωνίας απο τους 
Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki, Isao 
Takahata και Yasuyoshi Tokuma. Αν και 
ασχολήθηκαν με την παραγωγή ταινιών 

μικρού μήκους και τηλεοπτικών διαφημίσεων, τα 
στούντιο Ghibli είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα για 
τις ταινίες κινουμένων σχεδίων(anime). Ο κατάλογός 
τους περιλαμβάνει σπάνια αριστουργήματα όπως το 
Princess Mononoke(1997), το Spirited Away(2001) 
και το Howl’s Moving Castle(2004). Δημιουργίες 
με την σφραγίδα του μεγάλου Hayao Miyazaki. Η 
Κόκκινη Χελώνα αποτελεί την πρώτη συμπαραγωγή 
του φημισμένου στούντιο και επίσης, είναι η πρώτη 
μεγάλου μήκους ταινία του Michael Dudok de Wit.

Ένας άνδρας, μετά απο σκληρή μάχη με τα κύματα, 
ξυπνάει σε ένα έρημο νησί. Το αρχικό σοκ υποχωρεί 
και ο άνδρας αποφασίζει να φύγει απο το νησί. 
Φτιάχνει μια σχεδία απο μπαμπού και ξεκινάει. Κάτι 
όμως στο βυθό του καταστρέφει την σχεδία και τον 
αναγκάζει να επιστρέψει στην ακτή. Δεν τα παρατάει 

Αριστούργημα χωρίς λόγια: 
Η Κόκκινη Χελώνα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΥ
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όμως και προσπαθεί και δεύτερη φορά με το ίδιο αποτέλεσμα. Την τρίτη 
φορά ανακαλύπτει τον λόγο που δεν τον αφήνει να φύγει απο το νησί: μια 
Κόκκινη Χελώνα!

Είναι πολύ δύσκολο να βάλω 
σε λέξεις τις εντυπώσεις και 
τα συναισθήματά μου για την 
ταινία. Η Κόκκινη Χελώνα είναι 
μια μαγική εμπειρία όπου ο 
καθένας θα δώσει την δική του 
ερμηνεία. Η πολύ απλή βασική 
ιδέα είναι το όχημα για ένα 
ταξίδι γεμάτο συμβολισμούς, 
ποιητικές εικόνες, σουρεαλισμό 
και πολλά συναισθήματα. Και 
όλα αυτά μέσα σε 80 φιλμικά 
λεπτά και τους χαρακτήρες του 
έργου να μην λένε κουβέντα. 
Είναι εκπληκτικό το πόσα 
πράγματα σου ”λέει” η Κόκκινη 
Χελώνα μόνο με τις εικόνες 
της. Έννοιες όπως η επιβίωση, 
η ζωή, ο θάνατος, η ανάγκη 
του ανθρώπου για έρωτα, αγάπη, συντροφικότητα. Οτιδήποτε θεωρούμε 
δεδομένο και στην πραγματικότητα δεν είναι.

Πανέμορφες εικόνες όπου η πραγματικότητα μπερδεύεται με την φαντασία 
αλλά ταυτόχρονα και πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Γιατί η χελώνα δεν 
αφήνει τον ήρωα μας να φύγει απο το νησί; Είναι η εκδίκησή της για ό,τι 
καταστροφές έχει προκαλέσει ο άνθρωπος στην φύση; Κι όμως, της δίνεται 
η ευκαιρία να του κάνει κακό και δεν το κάνει! Δεν το κάνει ακόμα και όταν 
ο ναυαγός θα βγάλει τον χειρότερο του εαυτό και θα την χτυπήσει με το 
μπαμπού. Πόσο εύκολα συγχωρείς τον άλλον; Η χελώνα τον συγχωρεί. 
Μήπως τελικά η απέραντη μοναξιά της είναι ο λόγος που δεν τον αφήνει 
να φύγει απο το νησί; Ψάχνουν την συναισθηματική ολοκλήρωση και 
την βρίσκουν όταν τολμήσουν να κάνουν το επόμενο βήμα: ο ναυαγός 
διαπιστώνει τι πραγματικά θέλει και η χελώνα “βγαίνει” απο το καβούκι της.
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Τι είναι αλήθεια και τι ψέμματα; Ίσως όλα είναι στο μυαλό του. Ο ήρωάς μας 
πάλεψε με τα κύματα και νικήθηκε. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε, 
δεν έφυγε ποτέ απο το νησί. Και η χελώνα βρέθηκε εκεί για να του κρατάει 
το χέρι. Βρέθηκε κοντά του την στιγμή που την χρειαζόταν περισσότερο 
απο ποτέ. Τον βοήθησε να ερωτευτεί, να αγαπήσει, να κάνει οικογένεια, 
να παίξει με το μικρό γιο του, να τον δεί να μεγαλώνει και να φεύγει απο 
την οικογενειακή εστία και στο τέλος, τον βοήθησε να γεράσει μαζί με την 
γυναίκα του. Η χελώνα είναι κινητήρια δύναμη, ό,τι ήταν ο Wilson για τον 
Chuck Noland (Cast Away). Ο λόγος που τον κράτησε στην ζωή. Σημείο 
αναφοράς οι εκπληκτικές μουσικές συνθέσεις του Laurent Perez Del Mar.

Η Κόκκινη Χελώνα είναι αριστουργηματική ταινία. Στο Μάτριξ, ο Μορφέας 
λέει στον Νίο “Μπορώ μόνο να σου δείξω την πόρτα. Εσύ είσαι αυτός που 
πρέπει να την περάσει.” Αυτό ακριβώς είναι και η Χελώνα. Μια πόρτα…που 
όταν την περάσεις ξεκινά το μαγικό σου ταξίδι. Δεν σου προσφέρει εύκολες 
λύσεις και απαντήσεις, όμως σίγουρα θα σου μείνει αξέχαστη.

La Tortue Rouge / Η Κόκκινη Χελώνα (2016)
Director: Michael Dudok de Wit 
Writers: Michael Dudok de Wit, Pascale Ferran

Βαθμολογία: 5/5
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Τον Blake Crouch τον γνώρισα από την 
τριλογία της Πόλης, που διάβασα μισή 
κι αυτό γιατί η μετάφραση ήταν για 
κλωτσιές. Ο Crouch έχει ένα ιδιαίτερο 
στυλ γραφής. Του αρέσουν οι μισές 

προτάσεις. 

Σαν κι αυτή.

Χωρίς ρήμα.

Δυο λέξεις.

Τώρα στα αγγλικά που τον έχω διαβάσει, οι μισές 
προτάσεις δεν είναι κάτι που ενοχλεί ή φαίνεται 
παράξενο, μπορεί και κάποιος να μην το (πολυ)
προσέξει. Στα ελληνικά όμως, αυτό το στυλ θέλει την 
προσοχή του. Γιατί αν δεν το μεταφράσεις σωστά, θα 
βγει μάπα. Καλές είναι οι μικρές προτάσεις.

Και οι μισές.

Οι χωρίς ρήμα.

Δυο λέξεις.

Οι μισές προτάσεις 
και η σκοτεινή ύλη

ΚΑΤΕρΙΝΑ ΧΑρΙΣΗ
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Όμως οι λέξεις παράγουν μουσική. 
Και αυτή η μουσική δεν είναι πάντα 
ίδια από γλώσσα σε γλώσσα. Κάτι 
που έχει μουσικότητα στα αγγλικά, 
στα ελληνικά μπορεί να ...ρετάρει. 
Αυτά τώρα τα λέω, γιατί όπως είπα 
στην αρχή, η τριλογία της Πόλης 
στα ελληνικά ήταν απογοήτευση (και 
διάβασα το πρώτο μισό, δεν είπα;) 
Ελπίζω, ΕΛΠΙΖΩ αυτό το βιβλίο που 
το περιμένουμε μέσα στο Φλεβάρη, 
να έχει μεταφραστεί προσεκτικά γιατί 
είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό 
βιβλίο, ένα θρίλερ επιστημονικής 
φαντασίας που κυλάει σελίδα τη 
σελίδα χωρίς να καταλαβαίνεις πού 
είναι το σασπένς και πού το Sci-Fi. 
Φανταστείτε σας το λέω εγώ, που με 
το Sci-Fi δεν το ‘χω καθόλου.

Το Dark Matter είναι το απόλυτο Mind fuck. Και με το ιδιαίτερο αυτό στυλ, 
το  κοφτό και γρήγορο, τα βιβλία του είναι Page Turners, με το συγκεκριμένο 
να - τα - ΣΠΑΕΙ.

Τα σπάει λέμε.

Εντελώς.

Το πρόβλημα το δικό μου με τα βιβλία το ξέρετε, βαριέμαι του θανατά μέσα 
σε 30 δεύτερα. Στο τάμπλετ βάζω καμιά 30-40 βιβλία και τα πιάνω ένα-ένα, 
μέχρι να κολλήσω. Να κολλήσω όμως. Να μην μπορώ να σταματήσω. Να 
λέω άντε λίγο ακόμα κι άντε λίγο ακόμα, πρέπει και να μαγειρέψω γαμώτο 
και να μην το αφήνω. Τέτοιο κόλλημα περιμένω να φάω και έχω παρατηρήσει 
πως το παθαίνω μόνο 1 με 2 φορές το χρόνο και περνάνε τουλάχιστον 100 
βιβλία από μπροστά μου.

Ε, αυτό τα κατάφερε. Με έπιασε από την πρώτη σελίδα, κι όχι μόνο δε 
διάβασα ούτε λέξη από οτιδήποτε άλλο, αλλά και το σκεφτόμουν συνέχεια 
τις ώρες που δεν το διάβαζα, μουρμουρίζοντας ΠρΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΙ 
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ΣΚΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑρΑΚΑΤΩ!! ΜΠρΑΒΟ στον φίλτατο Blake. Το δούλεψε 
πολύ αυτό το βιβλίο.

Ο Τζέισον Ντέσεν απολαμβάνει μια ήσυχη, καλή και συνηθισμένη ζωή στο 
σπιτάκι του με τη γυναίκα και τον έφηβο γιο του, καθηγητής φυσικής που 
παράτησε μια μεγάλη καριέρα για την οικογένεια. Ένα βράδυ αποφασίζει να 
βγει για ένα μόνο ποτό με τον παλιό του συγκάτοικο (και όχι και τόσο καλό 
φίλο) που γιορτάζει την επιτυχία του, μια επιτυχία που ίσως ο Τζέισον να 
έκανε δική του αν δεν είχε επιλέξει την οικογένεια αρκετά χρόνια πριν.

Γυρνώντας στο σπίτι, ένας άντρας με μάσκα γκέισας τον αναγκάζει να μπει 
σε ένα αυτοκίνητο και να οδηγήσει σε ένα άγνωστο μέρος μέσα στη νύχτα, 
τον διατάζει να γδυθεί και τον αφήνει γυμνό στην παγωνιά να περπατά προς 
όπου εκείνος τον κατευθύνει. Δεν του λέει τι θέλει. Δεν του λέει γιατί. Μα 
η φωνή του είναι γνωστή. Μια ένεση στο λαιμό, μια δεύτερη στο πόδι, κι 
όλα θολώνουν, όλα χάνονται, ο Τζέισον καταλαβαίνει πως κάτι δεν πάει 
καθόλου καλά και το παλεύει, αλλά στο τέλος αφήνεται.

Και ξυπνάει, μια μέρα μετά. Κι έχουν περάσει 14 μήνες. Και γυρίζει στο σπίτι 
του που είναι το σπίτι του αλλά δεν είναι δικό του, η γυναίκα του δεν είναι 
η γυναίκα του, ο γιος του δεν έχει γεννηθεί, και κάποιοι τον κυνηγάνε και 
νομίζουν πως είναι κάποιος που δεν είναι. Ή μήπως είναι;

Το βιβλίο σε μαγκώνει όχι μόνο από τη γρήγορη πλοκή του, αλλά και 
συναισθηματικά. Κι εκεί που λες «μα τι διάολο συμβαίνει;;» και μόλις νομίζεις 
ότι τώρα το ‘πιασες, είναι και κάτι άλλο. Και κάτι ακόμα. Και όσο προχωράει 
γίνεται ακόμα πιο τρελό. Μόλις εμφανιστεί - για όσους δε διαβάζουν 
αγγλικά- αρπάξτε το!
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στήλες
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Πολύ συχνά αναρωτιέμαι αν οποιοσδήποτε κατάφερε να 
βρει δουλειά, να βγάλει λεφτά, ή να επωφεληθεί με τον 
οποιονδήποτε τρόπο μέσω των Social Media. Φυσικά 
δουλειές διαφημίζονται συνέχεια στο LinkedIn, και 
άνθρωποι βγάζουν λεφτά από το Facebook ή το Twitter. Τα 
Instagram, Reddit, Blogger, Wechat, YouTube ή άλλα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης δίνουν τη δυνατότητα κέρδους 
στους χρήστες που ανεβάζουν υλικό στα αντίστοιχα sites.

Όμως... Τι είναι τελικά τα Social Media; Σε μια άλλη εποχή, 
τα Social Media ήταν το τηλέφωνο, το φαξ, το ραδιόφωνο 
και η τηλεόραση, καθώς και οι εφημερίδες, ακολουθώντας 
αργότερα τα Emails και τα Blogs. Οι συζητήσεις 
ήταν προσωπικές, λογοκριμένες και αλλοιωμένες. Οι 
ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί μας διέκοπταν συνεχώς όταν 
ξεπερνούσαμε τα όρια, ενώ οι φίλοι μας ποτέ δεν ανέφεραν 
ακριβώς το τι τους είπαμε. Τα Social Media είναι ένας 
κόσμος όπου όλοι μιλούν μα κανείς δεν ακούει, όπου όλοι 
ποστάρουν μα κανείς δε θέλει να διαβάσει τα ποστ των 
άλλων.

Οπότε, αφήστε με να σας πω με λίγα λόγια τι ακριβώς είναι 
τα Social Media.

Προσπαθώντας να καταλάβω 
τα Social Media

AKLI HADID
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Ας δούμε το Facebook: Το Facebook είναι μια πλατφόρμα στην οποία 
μπορείτε να έχετε μαζί όλους τους φίλους σας από όλο τον κόσμο και όλα 
τα κοινωνικά στρώματα. Όλοι τους έχουν πρόσβαση στις δημοσιεύσεις 
σας: Οι φίλοι που γνωρίσατε στις διακοπές σας στο Μπαλί, οι παιδικοί 
σας φίλοι του νηπιαγωγείου, οι συμμαθητές του δημοτικού, του γυμνασίου 
και του λυκείου, οι φίλοι από το πανεπιστήμιο, άλλοι φίλοι ή γνωστοί που 
γνωρίσατε σε κάποιο συνέδριο, από τη λέσχη της βιβλιοθήκης, φίλοι από 
το γυμναστήριο, ή άλλοι φίλοι που γνωρίσατε μέσω φίλων στις διάφορες 
ομάδες του Facebook.

Ενώ το Facebook επιτρέπει να κατηγοριοποιήσετε τους φίλους σας, κανείς 
δεν το κάνει. Το Facebook επίσης επιτρέπει σε συγκεκριμένους φίλους να 
έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες δημοσιεύσεις, αλλά ούτε αυτό το κάνει 
κανείς. Θα ήταν πιο σωστό να δημοσιεύετε την πρόοδο του προγράμματος 
γυμναστικής σας στους φίλους από το γυμναστήριο, ή τα τελευταία βιβλία 
που διαβάσατε στην ομάδα των βιβλιόφιλων, ή μια σχολική ανάμνηση 
μεταξύ των συμμαθητών σας, όμως η δημοσίευση στο Facebook δεν είναι 
δουλειά πλήρους απασχόλησης και το Facebook δεν σας πληρώνει για να 
κάνετε δημοσιεύσεις.

Ορίστε: Κάθεστε και γκρινιάζετε και παραπονιέστε γενικά για τη ζωή 
σας, ενώ οι φίλοι σας από το γυμναστήριο ή οι φίλοι από την ομάδα των 
βιβλιοφάγων αναρωτιούνται τι διάολο τους νοιάζει, κι έτσι σας κάνουν το 
περιβόητο unfollow. Ξαφνικά διαπιστώνετε ότι οι φίλοι από το γυμναστήριο 
δεν κάνουν πια Like στις δημοσιεύσεις σας, οπότε κι εσείς γράφεστε σε άλλο 
γυμναστήριο και ο κύκλος ξανανοίγει.

Πάμε στο Twitter: Το Twitter είναι η ιδανική πλατφόρμα για να ακολουθήσετε 
πολιτικούς, ροκ σταρς, τραγουδιστές ή ηθοποιούς και παρουσιαστές, 
εταιρείες και προϊόντα, αλλά και η πλατφόρμα που θα σας ακολουθήσουν οι 
Spammers, ώστε με τη σειρά σας να τους ακολουθήσετε κι εσείς.

Στο Twitter τα ποστ σας περιορίζονται στους 140 χαρακτήρες και κανείς δεν 
τα διαβάζει, εκτός ίσως από το κρυφό σας φλερτ. Κι όσο για αυτά που θέλετε 
να προωθήσετε, ξέρετε πως ο καλύτερος τρόπος είναι στόμα με στόμα.

LinkedIn: Το LinkedIn είναι ένας δημόσιος χώρος στον οποίο μπορείτε να 
παρουσιάσετε το βιογραφικό σας. Τρεις άνθρωποι όλοι κι όλοι μπορεί να το 
διαβάσουν μες το μήνα, πολύ συχνά άνθρωποι που δε σας έχουν γνωρίσει 
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ποτέ και που τυχαία περιηγούνται στο δίκτυο, και φυσικά δεν έχουν και 
καμία απολύτως πρόθεση να σας προσλάβουν.

Δουλειές βέβαια διαφημίζονται στο LinkedIn, μα οι ίδιες δουλειές 
διαφημίζονται και αλλού και τελικά αυτός που θα προσληφθεί θα είναι 
κάποιος φίλος συναδέλφου που ο συνάδελφος έχει συστήσει. Όσο για το 
προφίλ σας, οι χρήστες θα το διαβάσουν στα γρήγορα πριν επιστρέψουν στο 
δικό τους προφίλ και θαυμάσουν το πόσο καλύτερο είναι από το δικό σας.

Blogger: Ωραία, ώστε λοιπόν βρήκατε καινούργια δουλειά, επισκεφτήκατε 
μια άλλη χώρα, ή απλά έχετε πάθος με το φαγητό, την κουλτούρα ενός 
λαού, τα ταξίδια, τις διάφορες γλώσσες, την πολιτική ή τη μουσική. Τα κακά 
νέα είναι ότι εκατομμύρια άλλοι έχουν ακριβώς την ίδια ιδέα με σας και 
μπλογκάρουν γι’ αυτό.

Πολύ συχνά ελπίζετε πως ίσως μερικά εκατομμύρια χρήστες θα 
παρακολουθούν το μπλογκ σας και ίσως γυριστεί και καμιά ταινία για τη 
ζωή σας. Τελικά βλέπετε πως είχατε μόλις δύο επισκέψεις την ημέρα, και 
αυτές οι δύο ...ήσασταν εσείς. Α, και κάτι χιλιάδες άλλοι ποστάρουν ακριβώς 
τα ίδια πράγματα. Χμ, σύντομα τα παρατάτε.

Συμπέρασμα: Τα Social Media είναι το μέρος αυτό όπου ο καθένας είναι πολύ 
απασχολημένος με το δικό του προφίλ και τα όσα ανεβάζει για να ασχοληθεί 
με το προφίλ και το υλικό οποιουδήποτε άλλου. Εμένα προσωπικά μου 
λείπει ένας κόσμος όπου ταλαντούχοι άνθρωποι με πάθος δημιουργούν κάτι 
αξιόλογο, κι όποιος το διαβάσει πραγματικά να έχει να κερδίσει κάτι. Ελπίζω 
μόνο να μην καταλήξουμε να ζούμε σε έναν κόσμο όπου όλοι θέλουν να 
μιλούν μα κανείς να μην ακούει.
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2017 Ovi Project Publication - All material is copyright of the Ovi magazine & the writersC
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2017 Εκδόσεις apopseis.gr - Όλο το υλικό είναι copyright του περιοδικου και της συγραφέαC

Τα βιβλία και τα περιοδικά των εκδόσεων Ovi magazine - Ovi Greece & apopseis.gr 
μπορείτε να τα βρείτε μόνο στις σελίδες των διαδικτιακων περιοδικων 

www.ovimagazine.com & www.apopseis.gr

Όλο το υλικό είναι copyright του Ovi Magazine και των συγγραφέων

Για λεπτομέρειες και πληροφορίες επικοινωνήστε: 
info@ovimagazine.com & info@apopseis.gr 

Δεν επιτρέπεται η πώληση, ανατύπωση και χρήση του παρόντος απο όποιο μέσο 
(ηλεκτρονικό, μηχανικό, εκτυπωση, ραδιοφωνική η τηλεοπτική αναγνωση) 

χωρίς την προηγούμενη άδεια του υπευθυνου της έκδοσης και του συγγραφέα.

Το συγκεκριμένο διατίθεται δωρεάν. 
Αν σας ζητηθεί οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

ARSOVI 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
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