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Editorial

Λέξεις, εικόνες, χαρτιά, κόμματα, τελείες, αλλαγές, σβησίματα, 
διορθώσεις που ανάμεσά τους ανασαίνουν ελπίδες κι απογοητεύσεις, 
χαρές και ανησυχίες, οράματα και χίμαιρες. Μια ασπρόμαυρη λιτή 
πραγματικότητα που εκπέμπει πολύχρωμα ραδιοκύματα. Ασπρόμαυρος 
πηλός έφτασε στα χέρια μας, πλάστηκε αργά και υπομονετικά μέχρι να 
γίνει μορφή και πράξη και ψήθηκε στο καμίνι της προσμονής ο πρώτος 
Φάρος. Ο ασπρόμαυρος πηλός συνέχισε να φτάνει και έγινε το δεύτερο 
πλέον τεύχος του Φάρου. Ζυμωμένος πια σε εναγκαλισμούς επαίνου 
και λόγους ενθάρρυνσης, ψημένος στη θερμότητα της υποδοχής του 
πρώτου τεύχους, της εμπιστοσύνης, της σύμπλευσης σε άγνωστα νερά, 
της συμπόρευσης σε ατραπούς άλλων συγκινήσεων.
Κι από όλα αυτά κερδίζουμε όλοι μαζί, εμείς που ονειρευτήκαμε τον 
“Φάρο” κι εσείς που εναποθέσατε με εμπιστοσύνη στα χέρια μας τον δικό 
σας ζωντανό πηλό και έγινε πραγματικότητα ένα όνειρο. Κερδίζουμε 
μαζί τη δύναμη και την τόλμη που μας είναι απαραίτητες όσο κι ο αέρας 
που αναπνέουμε για να συνεχίσουμε.
Γιατί χρειάζεται δύναμη για να τραβήξεις την ανηφόρα και να  συναντηθείς 
με την ομορφιά.
Χρειάζεται σφρίγος για να δημιουργείς και να ρισκάρεις.
Χρειάζεται σθένος για να πάρεις το λόγο, για να εκτεθείς στο προσκήνιο. 
Χρειάζεται τόλμη για να πεις στον κόσμο μέσα σου και έξω σου “αυτά 
με τρώνε”.
Χρειάζεται γενναιότητα για να ψηλαφίσεις τις ερεβώδεις πτυχές σου και 
να τους ρίξεις μια σπιθαμή φως.
Χρειάζεται θάρρος για να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι ενώ γύρω σου 
θαυμάζεται επίμονα μόνη η ύλη. 
Γιατί “χρειάζεται πολύ κουράγιο για να δείξεις τα όνειρά σου σε κάποιον 
άλλο”.

Ματίνα Α.
*Έρμα Μπόμπεκ, αμερικανίδα συγγραφέας και αρθρογράφος
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Νύμφη Ενάλια
    της Ρούλας Τριανταφύλλου

Λύρα τ’ Αρχίλοχου,  γλάρων ταξίδι.
Πέτρινοι μύλοι, ασβέστης, αγιόκλημα.

Τραγούδι του γκιώνη της νύχτας παράπονο.
Φάροι, ξωκλήσια, λευκά περιστέρια.

Απλώνω τις χούφτες, δυόσμος λεβάντα.
Φως, γαλάζιο, ασήμι, τα μάτια φλέγονται.

Χρώματα, πορφυρό της ανατολής, πορτοκαλί της δύσης.
Ηλιαχτίδα αλιγενής, αγκυροβόλι της ψυχής, 

Πάρος. 

•••

φωτογραφία: Νίκος Φυσιλάνης
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59.137.177
     του Νίκου Αντωνόπουλου

χθές το βράδυ ονειρεύτηκα  το κενό ανάμεσα στις καρέκλες μας

ήταν τόσο μεγάλο

πενήνταεννιά εκατομμύρια εκατόνεβδομήνταεπτά χιλιάδες 
εκατόντριανταεπτά χιλιόμετρα

μερικές φορές τόση νιώθω την απόσταση που μας χωρίζει
πενήνταεννιά εκατομμύρια εκατόνεβδομήνταεπτάχιλιάδες 

εκατόντριανταεπτά

και θέλω να σε καταλάβω
να βρώ το κόλπο που μικραίνει την απόσταση

όπως όταν κατάλαβα πώς δουλεύει το particle στο density mode
ήταν μόνο δύο κουμπιά

και όταν πια το έμαθα, έμοιαζε τόσο λογικό
που

όσο και αν προσπαθούσα δεν μπορούσα να σκεφτώ πώς είναι να μην το ξέρω

Σήμερα θα ονειρευτώ την κλωστή ανάμεσα στις καρέκλες μας

θα είναι τόσο μεγάλη

πενήνταεννιά εκατομμύρια εκατόνεβδομήνταεπτάχιλιάδες 
εκατόντριανταεπτά χιλιόμετρα

και όμως

παρά την τεράστια αυτή απόσταση 
θα μας ενώνει
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Μαρία Δρακάκη: «Μάνα υπομονή»
Μεταφορά φωτογραφικής μεμβράνης Polaroid σε φύλλο τετραδίου και γραφή. 
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Απόηχοι
     της Ελένης Δραγάτη

Άρπαξε ο χρόνος τη δροσιά του κίτρου
λιγόστεψε ο ουρανός,

κάπαρη στη βραχοσχισμή
σπερδούκλια φραγκοσυκιές

δεντρογαλιές
θυμάστε;

Στο πεύκο που καίει η φωτιά
κάτσαν πουλιά γλυκόλαλα
απόηχο τριζοβολά η φλόγα

Μάρμαρο παριανό φτερώνει αέτωμα ναού

την άλλη πραγματικότητα από ποια σχισμή να δεις;

Δίχως μύθο ο πρώτος του χρόνου διαιρέτης
σταλάζει ασημένιο φως στη νύχτα.

Οι βροχοφόροι άνεμοι εμποδίζονται.

Ανάγκη να σωθούν ατόφια μοναχικά μανουσάκια.

•••
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φωτογραφία: Κίκα Πετρινώλη

φωτογραφία: Ματίνα Αναγνωστοπούλου, ''Αρχοντικό Κρίσπη'', Λεπτομέρεια
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Περίμενέ με.
     του Δημήτρη Βιτζηλαίου

- Περίμενέ με! 

Περίμενέ με, μου είπες και γύρισες τα μάτια σου διστακτικά προς τη καρδιά 
του πεινασμένου κουβούκλιου που σε τραβούσε μακριά μου. Δεν μ’ αφορά 
που ήταν τρένο. Ξέρεις ότι δε μ’ αρέσουν τα τρένα. Εκτροχιάζονται απότομα 
κι εμένα οι εκπλήξεις δε μ’ αρέσουν. Ξέρεις ακόμα ότι είμαι σακατεμένη απ’ τα 
τρένα. Γιατί καλπάζουν σαν θεριά ανήμερα, από αυτά που δεν προλαβαίνεις 
ν’ αντικρίσεις κι όμως μένεις με τα σημάδια απ’ τα δόντια τους να τα κοιτάς 
για χρόνια. Περίμενέ με ώσπου να γυρίσω. Η μοναδική προστακτική που 
υπάκουσα ως τώρα. Δεν τις χωνεύω τις προσταγές, το ήξερες κι αυτό. Μ’ 
ακούς που σου μιλάω; Σταμάτα να φωνάζεις σε παρακαλώ. Έχω τόσα να σου 
πω. 
Τι με κοιτάς; Δεν ήξερες ότι καπνίζω; Πώς να το ξέρεις. Θα έπρεπε να το 
καταλάβεις. Τα δόντια μου έχουν γαριάσει απ’ τον καπνό όπως κι αυτοί οι 
τοίχοι. Έμειναν απαράλλαχτοι για μένα που πάνω τους ρίχνω τις γροθιές μου 
όποτε σε θυμάμαι. Τουλάχιστον αυτοί απαντούν. Εσένα όμως πρέπει να σου 
φαίνονται ολότελα αλλαγμένοι. Εκείνη εκεί τη γωνιά τη θυμάσαι; Όχι αυτή! 
Δες που σου δείχνω. Εκείνη. Ναι αυτή. Εκεί κοιμόταν η Ιόλη. Η κατάμαυρη 
αλήτισσα γάτα μου. Πέθανε πριν έξι χρόνια, τέτοιες μέρες από τύφο. Εχθές 
φώναξα παπά για το μνημόσυνο. Ήρθαν και μερικοί της φίλοι και τα είπαμε. 
Πέτυχαν και τα κόλλυβα, πρέπει να ευχαριστήθηκε η ψυχούλα της. Τι σου 
φαίνεται περίεργο; Α! Θα’ ναι που δε τη θυμάσαι. Εμένα με θυμάσαι καθόλου; 
Ήταν εδώ για μένα πάντα. Το στομάχι της έκανε τέτοιο σαματά πάνω στο 
στέρνο μου, που εμένα η ύπαρξη γαλήνευε, σα να μου εξηγούσε πως δεν είμαι 
μόνη. Τύλιγε την ξασμένη της ουρά στο σβέρκο μου καθώς αποκοιμιόμουν 
κλαίγοντας, σα να παρηγορούσε: Θα’ ρθει μη κλαις, μάτια μου. Κι ύστερα 
έσκαβε τα διάφανα νύχια της βαθιά στους ξεραμένους μου καρπούς, για 
να παράγουν αίμα. Να δροσιστεί το δέρμα μου το άγονο. Να μου δώσει να 
καταλάβω πως έπρεπε να ξυπνήσω. Να μη μουγκρίζω άλλα μοιρολόγια και 
να ζήσω. Να! Αυτή εδώ η γρατζουνιά είναι απ’ τον Μάη του ’52, αυτή εδώ 
στον πήχη απ’ τον Δεκέμβρη του ’49. Α! κι αυτή μου την έκανε τον Μάρτη 
του ’60. Της πάτησα κατά λάθος την ουρά. Ε! Κι αυτή είχε γεράσει πια και 
παραξένευε με τα πάντα. Μου λείπει πολύ η άτιμη. Δεν την αντικατέστησα 
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ποτέ. Καμιά δε θα’ ναι σαν αυτή. Εγώ αλήθεια σου έλειψα καθόλου; 

Ήξερες ότι ποτέ δε θα’ παιρνα το τρένο για να’ ρθω να σε βρω. Ήξερες πως 
δεν θα άντεχα μέρα στον πόλεμο. Άνθρωπος είμαι. Μου’ πες να περιμένω 
και περίμενα. Μετά, έπαιρνα στο κατόπι τον ταχυδρόμο κάθε μέρα. Έχεις 
κυρ Νίκο γράμμα του; Κι αυτός απλά μου χτύπαγε τον ώμο σαν πατέρας και 
τσούλαγε τις λαστιχένιες ρόδες του για το επόμενο στενό. Μπορεί… Όχι 
μπορεί. Σίγουρα, θα κουβαλούσε ειδοποιητήρια θανάτου παλικαριών νέων 
σαν εσένα. Αλλά εγώ μόνο εσένα ήθελα να διαβάσω. Και του στρίγγλιζα να 
έχει τα μάτια του ανοιχτά για να φυλάγει τα γράμματα που θα μου στείλεις 
σαν άρτο ευλογημένο.

Έπειτα βγαίναν οι λίστες με τους νεκρούς και τις διάβαζα, τις ξαναδιάβαζα, 
τις μάθαινα απέξω. Έλεγα και ξανάλεγα τις λίστες να τις εμπεδώσω. Μετά 
τις μελοποιούσα και σιγοτραγουδούσα τους πεθαμένους από μέσα μου. Κι 
ύστερα τους έθαβα για να δεχτώ πιο πρόσφορα τους νέους. Ήτανε μέσα στα 
ονόματα ξαδέρφια, συμμαθητές και φίλοι μας κι ούτε που πρόσεχα, γιατί 
μονάχα το δικό σου όνομα είχα σημαδεμένο. Μόνο εσένα δεν ήθελα να 
τραγουδήσω. 
Κι αφού νικήσαμε τον πόλεμο, έβγαλα τα καλοκαιρινά απ’ το πατάρι κι 
έστρωσα στα γιορτινά το σπίτι. Σου’ φτιαξα κρέας στη γάστρα και σαλάτα 
φρέσκια απ’ το μποστάνι. Έκατσα στο τραπέζι μ’ ένα φλιτζάνι καφέ ελληνικό 
που’ ψησα βιαστικά και σε περίμενα. Νερόβραστο τον έκανα. Δε πειράζει. 
Είναι ο τελευταίος που πίνω στη μοναξιά μου. Έτσι νόμιζα. Γιατί κατέφτασε το 
καλοκαίρι, ο χειμώνας κι ο καφές ξεράθηκε στη πορσελάνη, έγινε κάρβουνο 
κι ούτε τη μοίρα μου δεν έφτανα πια να διαβάσω. Άσε που ξέχασα και τα 
γράμματα τόσες νύχτες στο σκοτάδι. Μπορεί να ξέχασα και να βλέπω. 
Άνοιξα το μπαουλοντίβανο, τράβηξα τα στρωσίδια από μέσα κι εκεί που 
πάλευα με την ιστορία, έπεσε το μάτι μου σε τούτο το βιβλίο. Μυθολογία 
λέει. Μυθολογία Ελληνική. Το μόνο μάθημα που μ’ άρεσε. Έπρεπε κάπως να 
θυμηθώ να διαβάζω. Είχα τον σκοπό μου. Σαν θυμόμουνα να γράφω πάλι θα 
σημείωνα σ’ ένα τετράδιο, σε μια λαδόκολλα, στον τοίχο, σ’ ό,τι είχα εύκαιρο, 
όλα τα ονόματα εκείνα που’ χα κάνει τραγούδια πένθιμα. Φοβόμουν πως 
κάποτε θα τα ξεχνούσα. Κι ανησυχούσα μήπως μες τις ορδές των σκοτωμένων 
ήσουν κι εσύ αλλά δεν ήθελα να σε δω. Δεν ήθελα να σε βρω. 
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Και σήμερα ύστερα από τόσα χρόνια τι γύρευες εδώ; Γιατί μου χτύπησες 
τη πόρτα και τάραξες τη βολή μου; Ξέρεις, περιμένω ήσυχα τον ήλιο να 
ανατείλει κι έπειτα να δύσει και με τον ίδιο τρόπο να ανατείλει πάλι χωρίς να 
περιμένω τίποτα ουσιαστικό. Δεν έχω τίποτα να καρτερώ πια. Τίποτα. Απλά 
βλέπω τις μέρες να φεύγουν αργά και τις απολαμβάνω μ’ ένα φλιτζάνι καφέ. 
Φροντίζοντας να μην αφήσω ούτε γουλιά να πάει χαμένη.
Δε ξέρω για σένα αλλά θαρρώ πως η προσμονή δεν έχει μόνο βιασύνη αλλά 
και αγωνία. Αγωνία να δούμε αν αυτό που περιμένουμε θα’ ρθει. Κι αν θα’ 
ρθει όπως το θέλαμε. Αν έρθει σακατεμένο, τότε δεν άξιζε η προσμονή. Κι 
εσύ γι’ αυτό δεν ήρθες ποτέ; Νόμιζες θα’ χα σακατευτεί. Θα’ χα γεράσει έρημη 
κι ετοιμόρροπη σαν τους τοίχους της κουζίνας απ’ τους σεισμούς. Ήθελες να 
κρατήσεις τη ζωή σου σε κίνηση. Όπως εκείνο το τρένο που σε πήρε. Έτσι 
θέλω να ελπίζω. Αλλά πιστεύω ότι δεν αγωνιάς. Δε νιώθεις τίποτα. Γιατί 
ήρθες σήμερα; Να δεις αν τήρησα την υπόσχεσή μου; Μάλιστα, την τήρησα. 
Σε περίμενα. 
Συγγνώμη, έχασα τον ειρμό μου. Σου’ λεγα για τον Ηρακλή, σ’ εκείνο το 
βιβλίο της Μυθολογίας. Θυμάσαι πως πέθανε; Όπως ακριβώς πεθαίνεις εσύ 
τώρα. Ήρθες, μου χτύπησες τη πόρτα και με φίλησες. Αλατισμένα δάκρυα 
τρέχανε στο μουδιασμένο πρόσωπό σου και μου ζητούσες να σε συγχωρέσω. 
Δεν μίλησα κι ανταπέδωσα το καυτό φιλί που το περίμενα χρόνια. Αυτό 
μόνο. Έπειτα κάναμε έρωτα κι εγώ γύρεψα όλα τα χιλιοστά του κορμιού σου 
για να επιβεβαιώσω ότι υπάρχεις και μαζί με σένα να θυμηθώ ότι υπάρχω κι 
εγώ. Γέλασες γλυκά κι άρχισες να ψηλαφίζεις τις γρατζουνιές της Ιόλης που 
έμειναν σημάδια. Πού τα’ κανες αυτά; Δεν απάντησα. Στ’ αλήθεια πίστευες 
πως ένα γατί θα μου άφηνε σημάδια για μια δεκαετία; Ξυράφια ήταν από 
τρεις απόπειρες να σε βρω. Σ’ έναν άλλο κόσμο, αφού σ’ αυτόν εδώ δεν 
υπήρχες. Και τις τρεις θυμήθηκα την υπόσχεσή μου. Τη συμφωνία μας. Θα 
σε περίμενα όπως δεν περίμενα κανένα. Το γατί όμως μου έγλειψε τις πληγές 
να γιάνω και μόνο τότε ένιωσα πάλι το νοιάξιμο. Μάλιστα. Τι σου φαίνεται 
τόσο περίεργο; 
Σε φίλησα ξανά και σου’ πα ότι σε συγχωρούσα. Ότι σε συγχωρούσα στα 
ψέματα. Μετά σου έφερα μια ρόμπα να βάλεις γιατί έβαλε ψύχρα κι ήθελα 
ακόμα να βλέπω το κορμί σου. Το βαλες και σου’ πα να τη δέσεις σφιχτά. 
Περίεργα μυρίζει, μου είπες. Δεν σου απάντησα. Άναψα τσιγάρο και 
κάθισα στη πολυθρόνα δίπλα στο κρεβάτι. Τότε άρχισες τους μορφασμούς. 
Δηλητήριο. Αυτό μυρίζει. Έκανες να την βγάλεις από πάνω σου μ’ αυτή έγινε 
καυτή βεντούζα στο δέρμα και ξεκολλούσε τη σάρκα σου όπως την τράβαγες 
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απεγνωσμένος. Μου φώναξες να σε λυπηθώ. Με έβρισες. Με παρακάλεσες 
να σε σώσω γιατί πονούσες φριχτά. Μετά σου είπα πως τα ίδια σου φώναζα 
τόσα χρόνια μακριά σου. Μα δεν άκουγες. Καίγεται το κορμί σου; Ρημάζει 
η καρδιά σου; Έγνεψες καταφατικά διπλωμένος στα δυο, πάνω στο κρεβάτι 
που πριν λίγο κάναμε έρωτα. Έτσι ένιωθα κι εγώ. Όμως την τήρησα την 
υπόσχεσή μου. 
Έτσι λοιπόν πέθανε ο Ηρακλής. Μ’ ένα χιτώνα γεμάτο δηλητήριο. Το 
δηλητήριο της αγαπημένης του που νόμισε πως θα τον χάσει. Εγώ σε έχασα 
και σε ξαναβρήκα. Σε σκοτώνω τώρα για να μη μου ξαναφύγεις. Αχ, και να 
με’ βλεπε η μάνα μου πόσο περήφανη θα ήταν που έμαθα μυθολογία. Κι η 
γάτα μου θα γουργούριζε με περίσσια κομπορρημοσύνη, που τόλμησα κι 
έδειξα τα νύχια μου σ’ αυτό που με σκοτώνει. Σε σένα. Πώς νιώθεις τώρα; 
Δεν απαντάς. Έτσι θα σ’ άφηνα; Να τυραννιέσαι σαν εμένα;  Δεν είμαι σαν 
εσένα. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον, αγάπη μου.

(ακούγεται πυροβολισμός φριχτός και λυτρώσιμος)

Περίμενέ με τώρα εσύ. Εγώ θα ζήσω.

•••

φωτογραφία: Νίκος Φυσιλάνης



14

Ένας Παριανός Homo Universalis
      της Δήμητρας Σοφιανού

Μπορεί τον «καθολικό άνθρωπο» να δημιούργησε στη Δύση η Αναγέννηση 
(15ο-16ο αι. μ. Χ.), στην Πάρο τον δημιούργησαν οι δύσκολες συνθήκες ζωής 
πριν τον πόλεμο του 1940,  αλλά και κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. 
Τότε που ο ηρωισμός ξεπηδούσε μέσα από τη σκληρή πραγματικότητα και 
τον τρόπο που την αντιμετώπιζαν άνθρωποι όπως ο Βασίλης Σκαραμαγκάς, 
ετών 91 σήμερα.

Στην πέμπτη δημοτικού σταμάτησε, γιατί έπρεπε να περπατάει μιάμιση 
ώρα το πρωί και μιάμιση το μεσημέρι, για να πάει στο σχολείο από τον 
Έλητα. Δώδεκα χρόνων άρχισε να φτιάχνει τσόκαρα από ξύλο πλάτανου. 
Σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής έφτιαχνε ξύλινα παπούτσια για άντρες και 
γυναίκες. Παράλληλα ήταν αγρότης και κυνηγός. Σε λίγο και αρχιτέκτονας, 
όταν ακόμα δεν υπήρχε πολεοδομία, έφτιαχνε τα σχέδια και τα ενέκρινε 
η Κοινότητα. Ταυτόχρονα και οικοδόμος και εργολάβος, αλλά σιγά σιγά 
και μαρμαρογλύπτης, ξακουστός σε όλο το νησί. Και ψάλτης όμως στην 
Εκατονταπυλιανή και μουσικός, αυτός έπαιζε τσαμπούνα και ο Νικόλας 
Μοστράτος τουμπάκι στα γλέντια και τις γιορτές.

Υπερήλικας σήμερα δεν παραιτείται. Είναι αγιογράφος, κατασκευάζει μόνος 
του τις μπογιές με σκόνες, αυγά και ξύδι. Σ’ ένα δωμάτιο γεμάτο με αγίους και 
οσίους υπάρχει μόνο μία κοσμική μορφή, ο Ιωάννης Καποδίστριας! Σε άλλο 
δωμάτιο ανάγλυφη σε μάρμαρο η μορφή της γυναίκας του Μαργαρίτας. Και 
το καράβι DESPINA, μια κατασκευή που συνδυάζει μοντελισμό, ανάγλυφο 
και ζωγραφική.

«Ποτέ δεν έχω κάτσει στη ζωή μου» είπε. «Όλα είναι από το Θεό, όσα 
χαρίσματα έχω» είπε. «Πού πήγα να μάθω μαρμαρογλυπτική; Πουθενά. 
Μόνος μου, από το Θεό». Και πήρε τη φλογέρα του και άρχισε να παίζει για 
να μας αποχαιρετήσει.

Φάρος
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φωτογραφίες: Νίκος Ευστρατίου, ‘‘Βασίλης Σκαραμαγκάς’’



Φάρος



φωτογραφία: Νίκος Ευστρατίου, ‘‘Βασίλης Σκαραμαγκάς’’
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Ο Γάτος
του Γιάννη Γεωργούση

Μια μέρα που κοιμόμουν στο εξοχικό γαλήνια, ακούγοντας τη φωνή των τριζονιών, 
μια διαπεραστική κραυγή αγωνίας ενός γάτου με ξύπνησε. Το νιαούρισμα ήταν 
επίμονο και μ’ έκανε να σηκωθώ, ν’ ανοίξω το παράθυρο να δω τι συμβαίνει.

Αμέσως, είδα ένα χτικιάρη, κοκαλιάρη γάτο, ξερακιανό, πληγωμένο και βρόμικο να 
με κοιτάζει σαν άνθρωπος και να εκλιπαρεί για βοήθεια. Τον μάζεψα αμέσως, διότι 
λυπήθηκα την ελεεινή κατάστασή του. Και από τότε γίναμε αχώριστοι σύντροφοι.

Μείναμε καιρό μαζί, σενιάρισα το γάτο, τον έκανα εύμορφο και περιποιημένο. 
Ήταν να τον πιεις στο ποτήρι! Όμως αυτό το γατί δε μου πρόσφερε ποτέ τίποτα. 
Έπαιρνε, δεν έδινε. Ζητούσε χάδια και τροφή, αλλά ανταπόδοση καμία. Ούτε καν 
έπιανε τα ποντίκια! Παρέα; Ερχόταν μόνο για φαγητό… Δεν ήξερε τίποτα άλλο 
από το να με εκμεταλλεύεται, λες και σκεφτόταν σαν άνθρωπος…

Κάποια μέρα πέρασε από το σπίτι μια πεντάμορφη γυναίκα κι έτυχε να με δει 
με το γατί. Την ερωτεύτηκα αμέσως, γνωριστήκαμε και από τότε βγαίναμε μαζί. 
Κατάλαβα όμως, έστω αργά, ότι δεν ήθελε εμένα, αλλά τον όμορφο, στρουμπουλό 
γάτο μου, που τον είχε ερωτευτεί, σαν να’ ναι άνθρωπος. Κι αυτοί έγιναν αχώριστοι, 
αλλά ο γάτος δεν έφευγε από εμένα, ώστε να φύγει μαζί του και η κοπέλα, αλλά 
καθόταν στο σπίτι μου λες και ήθελε να με ταλαιπωρεί, να με ταλανίζει.

Κι όμως, ευχαριστώ τον προδότη αυτό γάτο, διότι χωρίς εκείνον δε θα έβλεπα 
ποτέ ξανά τα μάτια της…

Για το όνομά του και μόνο
     της Δήμητρας Σοφιανού

Ο λόγος πάλι για ένα ζιζάνιο, που με την ανθοφορία του καταδυναστεύει το 
Μάη. Κατακίτρινο στολίζει τα χωράφια και τις πλαγιές της Πάρου. 

Αμάραντο το λένε συνήθως οι Παριανοί και φτιάχνουν μ’ αυτό τα μαγιάτικα 
στεφάνια. Σεμπρεβίβα το λένε στα Κύθηρα υιοθετώντας τη βενετσιάνικη 

•••
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ονομασία του και το συμβολισμό της αιώνιας αγάπης. Υπερικόν το διάτρητον η 
επίσημη ονομασία του.

Εάν βάλεις τα άνθη του μέσα σε αμυγδαλέλαιο και τα αφήσεις έναν περίπου 
μήνα, μετά τα στραγγίζεις και έχεις ένα καταπληκτικό φυσικό αντηλιακό 
και ενυδατικό συνάμα λάδι. Από την αρχαιότητα ήταν γνωστές διάφορες 
θεραπευτικές του ιδιότητες.

Ελίχρυσος το αρχαιοελληνικό του όνομα και έτσι πρέπει να το λέμε. Ο Πάρις μ’ 
αυτό το λουλούδι παρομοίασε την Ωραία Ελένη, για να σταματήσει εκείνη να 
ζηλεύει τη θεά Αφροδίτη. Με ελίχρυσο έφτιαχναν τα στεφάνια που προσέφεραν 
στους θεούς του Ολύμπου. Χρυσός που ελίσσεται κρύβεται πίσω από την 
ονομασία του, αλλά και ήλιος, Ελλάδα, Ελένη. Κι εκείνη η Νύμφη, χωρίς άλλες 
πληροφορίες, η Ελιχρύση που μαγεύτηκε από το φυτό, το αγάπησε και πρώτη 
μάζεψε τα άνθη του χαρίζοντας στο ζιζάνιο το όνομά της. Το φώνημα ελ- ως 
πρόθεμα λέξεων τους αποδίδει λάμψη (Ελ-λάδα, Ελ-ευθερία, Ελ-ένη, Ελ-ύτης, 
Ελ-πίδα).

Και μόνο για το όνομά του και την ιστορία που κουβαλάει το ζιζάνιο είναι 
πολύτιμο.

•••

φωτογραφία: Παρθένα Χαριστέα
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Έκθεση Φωτογραφίας: Οι Άνθρωποι του Δεσποτικού

Μαίρη Χατζάκη: Φιλότεχνη πάντα, πολύ κοντά στα καλλιτεχνικά και εικαστικά 
δρώμενα της Αθήνας και ερασιτέχνης φωτογράφος. Στην Αντίπαρο από το 
καλοκαίρι του 2012 επιμελήτρια της Αίθουσας Τέχνης «αντί» (antiartgallery.gr) 
μαζί με την Σοφία Αλεξανδροπούλου. Από το 2005 ασχολείται συστηματικά με 
την τέχνη της φωτογραφίας, παρακολουθώντας σεμινάρια και φωτογραφίζοντας 
ότι έχει σχέση με το νησί. Μέσω των φωτογραφιών της, αλλά και της Αίθουσας 
Τέχνης, προσπαθεί να συμβάλει στην ανάδειξη και προβολή της  Αντιπάρου, τόσο 
στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Γιώργος Καβάλλης: Το 1998 δημιούργησε το ''Καλλίγραμμον'' (kalligrammon.
gr) όπου ασχολείται με το design οικιών και την επισκευή παλαιών ‘κατοικιών’, 

Οι φωτογράφοι Μαίρη Χατζάκη και Γιώργος Καβάλλης

Συνέντευξη και φωτογραφίες
Νίκος Ευστρατίου
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(σε συνεργασία με πολιτικούς μηχανικούς) εναρμονισμένων με την Κυκλαδική 
Αρχιτεκτονική, αλλά με σύγχρονες αναφορές χωρίς τη στείρα αντιγραφή μιας 
αμφιλεγόμενης ‘παράδοσης’. 
Παράλληλα ασχολείται με την φωτογραφία έχοντας παρακολουθήσει σεμινάρια 
στο Aegean School for the Fine Arts με δασκάλα την Elisabeth Carson (αναλογική 
φωτογραφία και σκοτεινό θάλαμο) και τον John Pack (ψηφιακή φωτογραφία και 
fine art printing). 
Παντρεμένος με τη Μαρουλία Κοντού, καθηγήτρια πιάνου, θεωρητικών και 
χορωδίας στο Ωδείο ''Μυθωδία'', του οποίου είναι ιδρύτρια και καλλιτεχνική 
διευθυντρια.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έκθεση Oι Άνθρωποι του 
Δεσποτικού στην Αίθουσα Τέχνης «αντί» (28.04-10.06) στην Αντίπαρο και στην 
οποία εκτέθηκαν φωτογραφίες από την ανασκαφή και την αναστήλωση του Ναού 
του Απόλλωνα στο Δεσποτικό απέναντι από τον Αϊ Γιώργη Αντιπάρου. Επίσης 
στην έκθεση φιλοξενείται πίνακας του ζωγράφου Αχιλλέα Χρηστίδη καθώς και 
μαρμάρινα αντικείμενα τέχνης της ομάδας μαρμαρογλυπτών που συμμετέχουν 
στην αναστήλωση.

Νίκος Ευστρατίου: Τι σας ώθησε να φωτογραφίσετε το Δεσποτικό και τους 
Ανθρώπους του;
Μαίρη Χατζάκη: Όλα άρχισαν το Σεπτέμβρη του 2017 θέλοντας να δω την 
πρόοδο των εργασιών μιας και είναι κάτι που με ελκύει προσωπικά και ξεκίνησα 
να παίρνω τις πρώτες φωτογραφίες χωρίς να έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό 
μου. Από φέτος άρχισα να εστιάζω στα πρόσωπα γιατί η συγκεκριμένη παρέα 
ανθρώπων με εντυπωσίασε σε πολλά επίπεδα. Το παρουσιαστικό τους, τα 
συναισθήματά τους, το ότι σιωπηλά και καθηλωμένα έκαναν το ίδιο και το ίδιο 
ακούραστα.
Γιώργος Καβάλλης: Κάνω μια καταγραφή των αρχαιολογικών χώρων της 
Πάρου επί σειρά ετών. Επικοινώνησα με τον υπεύθυνο αρχαιολόγο Γιάννο 
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Κουράγιο και ένα πρωί έφτασα στο Δεσποτικό με το πρώτο καραβάκι χωρίς 
να ξέρω τι θα συναντήσω. Η έκπληξή μου ήταν μεγάλη. Δε συναντάς συχνά 
μια τέτοια αφοσιωμένη ομάδα ανθρώπων. Με το που έφτασα λοιπόν άρχισα 
να φωτογραφίζω ασταμάτητα. Όλα αυτά που συνέβαιναν γύρω μου ήταν τόσο 
σημαντικά και μοναδικά με αποκορύφωμα τη μεταφορά ενός κίονα, κάτι το οποίο 
δεν ήξερα ότι θα συμβεί. 

Ν.Ε: Είχατε ξεκάθαρη εικόνα για το τι ψάχνετε φωτογραφικά ή προέκυψε στην 
πορεία;
Μ.Χ: Αρχικά, το κίνητρο μου δεν ήταν οι ανθρώποι αλλά τελικά αυτό είναι που 
κέρδισε το φωτογραφικό μου ενδιαφέρον, αυτές οι σχεδόν βιβλικές φιγούρες και 
γι’αυτό το ονομάσαμε Οι Άνθρωποι του Δεσποτικού. Οι άνθρωποι αυτοί είναι 
μαρμαρογλύπτες, απόφοιτοι του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού 

φωτογραφία: Μαίρη Χατζάκη
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Σχολείου Καλών Τεχνών του Πανόρμου Τήνου, που δουλεύουν τόσο στο 
Δεσποτικό, όσο και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους, όπως για παράδειγμα 
στη Δήλο.
Γ.Κ: Πραγματι, όπως είπε η Μαίρη, οι μορφές τους είναι βιβλικές. Πέρα από 
αυτό όμως, είναι η διάθεση που έχουν και ο επαγγελματισμός τους. Τους 
έρχονται τα μάρμαρα ημίεργα και τα τελειώνουν εκεί επί τόπου, είναι μάστορες 
και καλλιτέχνες στην κυριολεξία. Είχα πάει αρκετές φορές παλαιότερα, αλλά 
στα πολύ αρχικά στάδια της ανασκαφής. Στη δεύτερη φάση, δηλαδή της 
αναστήλωσης, πήγα μόνο μια φορά και το αποτέλεσμα που βλέπετε εδώ είναι 
από φωτογραφίες που τράβηξα σε εκείνη μόνο την επίσκεψη.

Ν.Ε: Υπάρχουν φωτογράφοι που σας έχουν επηρεάσει στον τρόπο που 
φωτογραφίζετε;
Μ.Χ:  Έχω τις επιρροές μου από πολλούς γνωστούς φωτογράφος, αλλά αυτός 
που με έχει σημαδέψει βάση της διδασκαλίας του είναι ο Πλάτων Ριβέλλης. 
Για μένα ο Ριβέλλης σαν δάσκαλος ήταν ό,τι το πιο σημαντικό σε σχέση με 
την φωτογραφία. Έτσι ασχολήθηκα και περισσότερο, παίρνοντας μέρος σε 
σεμινάρια, συναντήσεις και παρουσιάσεις. Πάντα έχω στο μυαλό μου τι θα έλεγε 
ο Ριβέλλης, τον πιστεύω πολύ σαν δάσκαλο και τον εκτιμώ αφάνταστα.
Γ.Κ:  Μου αρέσει και εμένα πολύ η δουλειά του Ριβέλλη και έχω παρακολουθήσει 
σεμινάρια στο Μουσείο Μπενάκη, αλλά θα έλεγα ότι είμαι πιο ‘παλιομοδίτης’, 
της παλιάς σχολής, όπως ο Ansel Adams, το Group f/64 (σ.σ Κολλεκτίβα 
φωτογράφων με βάση το San Francisco. Βλέπε Edward Weston, Ansel Adams, 
Imogen Cunningham κ.ά) και ο Alfred Stieglitz. Επίσης θαυμάζω τον τρόπο που 
φωτογράφιζε ο Frédéric Boissonnas, αλλά και κάποιες δεκαετίες αργότερα ο 
Robert McCabe, οι οποίοι περνώντας από την Ελλάδα, όχι μόνο αποτύπωσαν 
την χώρα στην ουσία της και αυθεντικά, αλλά συγχρόνως άφησαν και ένα πολύ 
σημαντικό ιστορικό ντοκουμέντο και χιλιάδες αρνητικά σαν παρακαταθήκη. 
Παρόλο που σήμερα οι συνθήκες έχουν αλλάξει πολύ, προσπαθώ να δουλεύω με 
αυτή τη λογική. Τα θέματα που κυρίως με ελκύουν είναι το πορτρέτο, το τοπίο 
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και η αρχιτεκτονική και οι φωτογράφοι που με έχουν επηρεάσει είναι η Βούλα 
Παπαϊωάννου, ο Δημήτρης Χαρισιάδης, ο Κώστας Μπαλάφας και ο -τεράστιος 
για μένα- Sebastião Salgado. Από την άλλη - και ενώ δεν είμαι της σχολής της 
καθοριστικής στιγμής* - αν τη δω μπροστά μου θα την τραβήξω (*σ.σ Ελληνικός 
τίτλος του βιβλίου Images à la sauvette (1952) του Henri Cartier-Bresson. Ο όρος 
αυτός-και η φιλοσοφία που εμπεριέχει-έχει χαρακτηρίσει και εμπνεύσει γενιές 
φωτογράφων που ασχολούνται με τη φωτογραφία δρόμου).

Ν.Ε: Πόσο κοντά ήρθατε με τους ανθρώπους του Δεσποτικού; Η ανάπτυξη 
προσωπικών σχέσεων πιστεύετε πως επηρεάζει ένα τέτοιο φωτογραφικό πρότζεκτ;
Μ.Χ: Αρκετά κοντά θα έλεγα και σε διάφορα επίπεδα. Η μία είναι η ανθρώπινη 
και κοινωνική πλευρά, καθώς φάγαμε μαζί, στα διαλείμματα κάναμε πολύ 
ενδιαφέρουσες συζητήσεις, αγγίζοντας ακόμη και προσωπικά ζητήματα. Από 
την άλλη είναι το καλλιτεχνικό επίπεδο που μας έφερε πιο κοντά, αφού είχαν 
εκθέσει τα μαρμάρινα αντικείμενα τέχνης που φτιάχνουν στην Αίθουσα Τέχνης 
''αντί'' και έλαβαν μέρος στο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας της Αντιπάρου 
με φωτογραφίες και γλυπτά. Για ένα τέτοιο πρότζεκτ νομίζω ότι χρειάζεται 
οπωσδήποτε προσωπική επαφή γιατί διαπερνάς και σπας την αμηχανία που μπορεί 
να προκαλέσει η φωτογραφική μηχανή σε έναν άνθρωπο. Από την άλλη βέβαια, 
αυτό που βοήθησε πολύ στην φωτογράφιση είναι ότι οι άνθρωποι ήταν τόσο 
απορροφημένοι στη δουλειά τους που ήταν σαν να μην ήσουν εκεί. Μπορούσες 
να τους φωτογραφίσεις οποιαδήποτε στιγμή και γι’ αυτό έχουμε αποτυπώσει και 
τέτοιες εκφράσεις.
Γ.Κ: Πήγα εκεί χωρίς να τους γνωρίζω. Θα έλεγα ότι τη μια και μοναδική φορά 
που πήγα, πιο πολύ τους ένιωσα παρά τους γνώρισα. Από τη φύση μου είμαι 
λιγομίλητος και σε μια κατάσταση σαν αυτή δεν είχα την πολυτέλεια να συζητήσω 
μαζί τους. Γι' αυτό υπάρχει και μια διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο δουλειές, με 
την έννοια ότι εγώ, καλώς ή κακώς, κρατάω μια απόσταση γενικά από το θέμα, 
ενώ η Μαίρη θα έλεγα είναι πιο ζεστή. Προσπαθώ να τον νιώσω τον άλλο μέσω 
της παρατήρησης παρά να συζητήσω και να γνωριστώ μαζί του. Φοβάμαι ότι η 
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κουβέντα μπορεί να χαλάσει τη μαγεία. Παρόλα αυτά βέβαια, έστειλα σε όλους 
φωτογραφίες που τράβηξα και χάρισα μια εκτύπωση σε ένα μαρμαρογλύπτη που 
παραβρέθηκε στα εγκαίνια της έκθεσης.

Ν.Ε: Πώς πάρθηκε η απόφαση να κάνετε έκθεση;
Μ.Χ: Είδε ο ένας τις δημοσιεύσεις φωτογραφιών του άλλου και σκέφτηκα να 
κάνουμε έκθεση στη γκαλερί. Υπάρχουν και άλλοι φωτογράφοι που έχουν κάνει 
καταγραφή την ίδια περίοδο και στους οποίους επίσης πρότεινα να κάνουμε 
κάτι συλλογικό. Τελικά δέσαμε οι δυο μας.
Γ.Κ: Ενώ γνωριζόμαστε χρόνια με τη Μαίρη δεν ήξερα ότι κάνει πρότζεκτ στο 
Δεσποτικό. Όπως είπε, από φωτογραφίες που είχαμε ανεβάσει στα κοινωνικά 
δίκτυα, έμαθε ο ένας για τη δουλειά του άλλου, μου έγινε η πρόταση και φυσικά 
δέχτηκα με μεγάλη χαρά.

φωτογραφία: Μαίρη Χατζάκη
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Ν.Ε: Στην έκθεση επικρατεί η ασπρόμαυρη φωτογραφία. Υπάρχει λόγος που 
επιλέξατε τη συγκεκριμένη φωτογραφική γλώσσα και αισθητική;
Μ.Χ: Νομίζω η ασπρόμαυρη επιλογή ενισχύει το συγκεκριμένο θέμα. Όπως 
βλέπετε υπάρχουν μόνο τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες στην έκθεση. Στο 
περιβάλλον του Δεσποτικού επικρατεί πολύ το πράσινο και το μπλέ κάτι το 
οποίο θα αποσπούσε την προσοχή από τις γραμμές, τη γεωμετρία και τις άσπρες 
λεπτομέρειες του μαρμάρου.
Γ.Κ: Το έγχρωμο περισσότερο αφαιρεί παρά προσφέρει σ’ αυτό που θέλω να 
αναδείξω και στον τρόπο που φωτογραφίζω. Το χρώμα με αποσπά γιατί θέλω να 
επικεντρώνομαι στα σχήματα, τους όγκους, το φως και τις σκιές. Το ασπρόμαυρο 
είναι κάτι που με ελκύει καλλιτεχνικά, ενώ το έγχρωμο το χρησιμοποιώ για να 
αποτυπώνω τις οικογενειακές μου στιγμές.

φωτογραφίες: Γιώργος Καβάλλης
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Ν.Ε: Πόσο σημαντικό ήταν το στάδιο της επεξεργασίας των φωτογραφιών σας για 
την τελική μορφή του πρότζεκτ;
Μ.Χ: Χρειάστηκε μια επεξεργασία στην τονικότητα και το κοντράστ, αλλά όχι 
κάτι που να αλλοιώνει την ουσία. Ακόμα και αυτό βέβαια από μόνο του είναι πολύ 
σημαντικό για το τελικό αποτέλεσμα.
Γ.Κ: Πιστεύω και εγώ ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν πρέπει να δείχνει δουλεμένο 
και ας τις έχω επεξεργαστεί αρκετά. Είχα την τύχη στο παρελθόν να ασχοληθώ με 
το σκοτεινό θάλαμο κάτι που μου έμαθε πολλά για την επεξεργασία. Σήμερα, με 
τα λογισμικά επεξεργασίας εικόνας κάνεις την ίδια δουλειά στον υπολογιστή σου 
με πολύ περισσότερη ακρίβεια. Η τεχνολογία βοηθάει να κάνεις μαγικά πράγματα. 
Για παράδειγμα, η φωτογραφία του τοπίου είναι αποτέλεσμα τριών φωτογραφιών 
που τις ένωσα στο στάδιο της επεξεργασίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι έχω 
αλλοιώσει την πραγματικότητα του τοπίου. Επίσης, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο 
τελικό αποτέλεσμα τόσο το χαρτί που διαλέξαμε, όσο και ο τρόπος εκτύπωσης (σ.σ 
Οι φωτογράφοι εκτύπωσαν χρησιμοποιώντας τη τεχνική Piezography® (του Jon 
Cone) που χρησιμοποιεί ως βάση μελάνια άνθρακα και χαρτί 350γρ. μουσειακής 
ποιότητας (fine art museum etching).

Ν.Ε: Πόσο εύκολη ήταν η τελική επιλογή των εικόνων σας;
Γ.Κ: Την τελική επιλογή την κάναμε από κοινού. Στην αρχή νόμιζα ότι είχα μόνο 
τρεις φωτογραφίες που θα μπορούσαν να εκτεθούν. Η Μαίρη με βοήθησε πολύ σε 
αυτή τη διαδικασία ώστε να δω και να εκτιμήσω τις υπόλοιπες. Η επιλογή για τη 
Μαίρη ήταν κάπως πιο εύκολη. Είχε πολύ περισσότερο υλικό απ’ ότι εγώ καθώς 
έχει κάνει αρκετές  φωτογραφίσεις στο Δεσποτικό και το έχει παρακολουθήσει 
εκτενέστερα.

Ν.Ε: Θα συνεχίσετε να καταγράφετε το Δεσποτικό και τους ανθρώπους του;
Μ.Χ: Σίγουρα. Ενώ είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το μέχρι τώρα αποτέλεσμα, 
νομίζουμε ότι υπάρχουν και άλλες πτυχές να καταγράψουμε και να ανακαλύψουμε 
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φωτογραφικά. Οι εργασίες εξάλλου συνεχίζονται εκεί. Σε δύο χρόνια μάλιστα θα 
θέλαμε να εκδόσουμε και κάποιο φωτογραφικό λεύκωμα.

Ν.Ε: Κυρία Χατζάκη πώς έχει επηρεάσει η τέχνη – και αντίστοιχα εσάς κύριε 
Καβάλλη το design - τον τρόπο που φωτογραφίζετε και, κατ’ επέκταση, το πώς 
βλέπετε τον κόσμο; 
Μ.Χ: Με συγκινεί η τέχνη, με κάνει πιο δημιουργική και είναι η καλύτερή μου 
παρέα. Είναι μια εσωτερική διεργασία, αλλά συνάμα και κάτι με εξωστρέφεια. 
Μου έχει αλλάξει τη ζωή και έχω γνωρίσει πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους. Η 
φωτογραφία με έχει μάθει να βλέπω τον κόσμο γύρω μου κροπαρισμένα, να 
αφαιρώ τα ασήμαντα και τις ασχήμιες. Το θέμα είναι να πέσεις πάνω σε αυτό που 
θέλεις και αγαπάς πάντα με συναίσθημα και συνείδηση. 
Γ.Κ: Το design και η αγάπη μου για την αρχιτεκτονική με έχουν κάνει να βλέπω 
και να παρατηρώ τα σχήματα, το φως, τις σκιές. Έτσι βλέπει το μάτι μου πλέον. 
Το παράδοξο είναι ότι το ενδιαφέρον μου για το design το γέννησε η τέχνη της 

Φωτογραφίες του Γιώργου Καβάλλη από τη έκθεση οι Άνθρωποι του Δεσποτικού στην 
αίθουσα τέχνης ''αντί''. 
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φωτογραφίας. Επίσης, με έχει επηρεάσει πολύ ο τόπος και το περιβάλλον 
στο οποίο ζω την καθημερινότητά μου, αυτά που είναι σε αφθονία γύρω μου. 
Τόσο τα φυσικά, αλλά και αρχιτεκτονικά στοιχεία των Κυκλαδων με έχουν 
εκπαιδεύσει να δανείζομαι στοιχεία, να τα βάζω σε σειρά και να τα μεταποιώ 
σε κάτι χρήσιμο. 

Ν.Ε: Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο που μου διαθέσατε και εύχομαι καλή 
συνέχεια στο έργο σας.
Μ.Χ, Γ.Κ: Εμείς ευχαριστούμε.

•••

Aπό τη έκθεση οι Άνθρωποι του Δεσποτικού στην αίθουσα τέχνης ''αντί''. Αριστερά 
φωτογραφίες της Μαίρης Χατζάκη, στη μέση πίνακας του Αχιλλέα Χρηστίδη, 
''Δεσποτικό'', 120x140εκ., Λάδι σε μουδαμά (πρωτότυπο έγχρωμο), δεξιά φωτογραφίες 
του Γιώργου Καβάλλη.
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φωτογραφία: Παρθένα Χαριστέα

Η οικογένεια, ο
 ιερός θεσμός κ

αι θεμελιακό 

κοινωνικό κύτταρο, το σταθερό στήριγμα 

και ασφαλές προσωπικό καταφύγιο, μήνες 

τώρα μονοπωλεί τα δελτία ειδήσεων. 

Συζυγοκτονίες, 
πατροκτονίες, μ

ητροκτονίες, 

παιδοκτονίες νεογέννητων από τις μητέρες 

τους, βασανιστή
ρια και βιασμοί

 παιδιών από 

γονείς και παππο
ύδες, γονείς που

 εκπορνεύουν 

τα ανήλικα παιδιά τους σε παιδόφιλους 

οικογενειάρχες 
και ηλικιωμένους ιερείς, 

γυναίκες που δε
ν είχαν καταλάβ

ει ότι είναι 

έγκυες, μορφωμέ
νες κοπέλες πο

υ ντρέπονται 

να πουν στη μητ
έρα τους ότι κυ

οφορούν εκτός 

γάμου. Η ελληνι
κή κοινωνία ήσυ

χη κοιμάται.

''καρφίτσα''
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Aν θέλετε να μοιραστείτε τη γνώση σας για την Πάρο και τους 
μικρόκοσμούς της, τα συναισθήματά σας ή την τέχνη σας, στείλτε 
το υλικό σας (κείμενα, ποιήματα, φωτογραφίες, σκίτσα, κολάζ) στο

faros-zine.com

info@faros-zine.com

φωτογραφία: Κίκα Πετρινώλη



αφίσα: Ευάγγελος Ανδρουτσόπουλος

Ευχαριστούμε...

...το Athens Zine  Fest '18 για τη φιλοξενία...

...και τον Μαστρο-Νικόλα Μοστράτο για 

την οικονομική και ηθική βοήθεια προς 

το περιοδικό μας.#02


