


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

Cold Sore Superstars – Desert Sessions 7 + 8

Letting the Cables Sleep (The N.O.W. Remix) – Bush

Spiders and Vinegaroons – Queens of the Stone Age

Splinters – 16 Horsepower

Aerials – System of A Down

ΣΥΝΔΡΟΜΟ

ANTON

Η 
«φλοιώδης τύφλωση» είναι μια σπάνια μορφή τύφλω-

σης που οφείλεται σε βλάβη του ινιακού λοβού του 

εγκεφάλου, στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Ενώ, δηλαδή, 

τα αισθητήρια όργανα της όρασης, τα μάτια, λειτουργούν φυσι-

ολογικά, οι πληροφορίες που αυτά διαβιβάζουν προς επεξεργα-

σία δεν «διαβάζονται» από το εγκεφαλικό κέντρο της όρασης. 

Το σύνδρομο Άντον αποτελεί μια ιδιαίτερη κατηγορία φλοιώ-

δους τύφλωσης, με τους πάσχοντες από αυτό να εμφανίζουν μια 

παράξενη επιπρόσθετη διαταραχή: ενώ είναι εντελώς τυφλοί, οι 

ίδιοι δεν αναγνωρίζουν το γεγονός αυτό και πιστεύουν ότι εξα-

κολουθούν να βλέπουν εξίσου καλά όπως και πριν υποστούν την 

τύφλωσή τους, δίνοντας λογικοφανείς εξηγήσεις τις οποίες και 

πιστεύουν απόλυτα. Επιπρόσθετα, και πέρα από τις απόπειρες 

εκλογίκευσης της αδυναμίας τους, οι πάσχοντες από το σύνδρο-

μο βιώνουν και ποικίλου περιεχομένου οπτικές ψευδαισθήσεις.

Σενάριο: Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου 
Εικονογράφηση: Χρήστος Μαρτίνης



ιουλiοσ 1999. Σε καποiο camping
στη Βορειοδυτικη Ελλαδα.

Πολυγλωσσο 
μπλα μπλα.

Σου συμβαινει ποτε;
Να βρισκεσαι σε εναν χωρο 

γεματο ανθρωπουσ και, 
ξαφνικα να βγαινεισ «εξω».

Βλεπεισ πιο ξεκαθαρα ετσι. 
Βλεπεισ τα πραγματα γι’ αυτο 

που πραγματικα ειναι.

«Κινηση εθελοντων 
για την ειρηνη» εγραφε 
η αγγελια. Επταημερο 
camping με πολιτικεσ 

αναλΥσεισ, μπανια, 
γκομενιλικια, μεθυσια 

και μπλα μπλα.



Οι Παλαιστινιοι. 
Φωνακλαδεσ και 
λιγουρια. Παντα 

αυτοι εχουν δικιο. 
Και στα παντα.

Οι Πολωνεσ.

Με το «γεια σασ» την 
επεσαν στα γκαρσονια 
του εστιατοριου. Free 

Booze, my friends!

Τι θελω εγω εδω;
Ακολουθησα την Λινα.

«Οι διακοπεσ με ευγενεσ κινητρο, 
θα μασ κανουν καλο» ειπε.

Επτα χρονια τωρα 
―απο το σχολειο κιολασ― 

μεγαλωνουμε μαζι. 
Κι αλλαζουμε.

Οχι παντα 
προσ την ιδια 
κατευθυνση.



Οι ισπανιδεσ.

Ωραιεσ τυπισσεσ! 
Ενταξει ομωσ, αυτεσ 

ειναι η εξαιρεση.

Οι Γερμανοι.

Σοβαροφανεισ… 
Με συνεπεια ομωσ! 
Το χειροτερο ειδοσ. 
Χαμενεσ κλωΤσιεσ.

Η Λινα το λεει αυτο 
«διαφορετικεσ

αναπτυξιακεσ πορειεσ».

Εγω παλι πιστευω 
οτι η ψυχοθεραπεια 

τησ γαμαει το μυαλο.

Φοβαμαι οτι συντομα...
η Λινα θα μ’ αφησει.



ασε ρε 
Λινα. Ολοι 
υποκριτεσ 

ειναι.

Μπηκεσ 
στον κοπο 

να τουσ 
δωσεισ μια 
ευκαιρια;

Ελα τωρα!
Διακοπεσ κανουμε. 

Κι ο ακτιβισμοσ 
ειναι το 

προσχημα.

Αυτο 
καταλαβεσ εσυ; 
Ε τοτε, να τα 

μαζεψουμε και 
να φυγουμε 
ρε συ αρη!

Να μην 
κοροϊδευομαστε. 

Αυτο λεω.
Οι 

Παλαιστινιοι 
μιλανε για 
ανθρωπινα 

δικαιωματα…

Κι εχουν 
μονο μια 

γυναικα μαζι 
τουσ!

Ξεχνασ 
οτι…

Να χαρω 
εγω ειρηνιστεσ!

«Θα τουσ διωξουμε 
Ή θα πεθανουμε 
προσπαθωντασ» 

μου ελεγε το 
πρωι ο Σαϊντ.

Ειχα μεινει 
με το στομα 

ανοιχτο και τον 
κοιταγα σαν 
μαλακασ!

Αυτοι οι 
ανθρωποι δεν μπορουν 
να κινηθουν ελευθερα 

ουτε μεσα στο ιδιο τουσ 
το σπιτι. 

Αλλα ξεχασα... 
Οταν εισαι 

τσαντισμενοσ, 
η λογικη σου παει 

περιπατο.

Κι αυτη 
φοραει 

μαντιλα!



Τωρα 
γιατι θυμωνεισ; 
Αφου ξερεισ οτι 
στα σημεια εχω 

δικιο.

Οπωσ 
παντα, 
αρη.

Τι θα 
κανω μ’ εσενα, 

μου λεσ; Το ξερεισ 
οτι κανεισ σαν 
κωλογεροσ;

ΣυΓγνωμη 
μωρακο αν 
στη σπαω...

...αλλα δεν 
εχω καμια 
διαθεση 
για σεξ.

Οχι 
αποψε.



...VerY 
much the 

government 
HYpocrisY...

I saY, 
if Jewish 

people no go, 
war go on 
forever.

in me 
country 
we say...

Aris, my 
friend... good 

morning!



Παντωσ
στ’ αληθεια,
αν θεσ να

‘ρθω…

Θα ερθεισ 
μαζι μασ 

στην πολη;

Παμε 
να μοιρασουμε 
φυλλαδια και να 

ενημερωσουμε τουσ 
ντοπιουσ γιA τη 

διαδηλωση.

Θα σε 
πειραζε πολυ 

αν δεν ερχομουν; 
Eλεγα να αραξω για 

κανα ταβλι.

Αν σε 
πειραζει 
ομωσ, 
μπορω 

να…

αραξε 
μωρακο.

Γι’ αυτο
τ’ αγαπαω 
το κοριτσι 

μου!

Eχουμε
πολλουσ Eλληνεσ 

στο γκρουπ. 
δε νομιζω να 

Xρειαστεισ.



Χρηστο!
Στην κουζινα, 

τωρα!

Ρε
Χρηστο, ειναι 

ενασ μυστηριοσ
τυποσ που εχει 
βαλει τη σκηνη 
του απομερα,

πλαι στον 
φρακτη…

Καταλαβεσ 
ποιον λεω;

Ο χιπησ; Αυτοσ, 
μαλακα, με το που 
‘σκασε μασ πιασαν 

τα ντουμανια!

Και μ’ εβαλε
ο διευθυντησ να του 
την πω. Και καλα να 

απειλησω για μπατσουσ, 
κι οτι ειμαστε οικογε-
νειακο καμπινγκ, και δε 

συμμαζευεται.

Να πεισ οτι
ενοχλει και κανεναν; 
Τη ρετσινουλα του - 

ριχνει και καμια βουτια 
- αραζει στην αιωρα - 
κι ολο στο διαβασμα. 

Και, χεσε με τωρα,
η μιση Ελλαδα 

«πινει».
Τωρα δα

που παιζαμε,
τον ειδα να 

πηγαινει στην
περα παραλια.

Πιασε
και δυο ρετσι-
νεσ οπωσ θα 

‘ρχεσαι.

Eγινε
Ρε μαν, 

τραβα μεσα 
μη στην 
πουνε.



<Να
κερασω;>

Λιγο αργοτερα…

<Η Λινα
νομιζει οτι 

αντιδρω για ν’ 
αντιδρασω.>

<Ομωσ και 
μονο που 

τουσ βλεπεισ, 
τη μυριζεσαι 
τη δουλεια.>

<Ακτιβιστεσ
και καλα. Με το ενα 

ποδι βουτηγμενοι στισ 
συμβασεισ και με το αλλο 

δινουν το ρυθμο τησ 
«επαναστασησ».>

<Ξερω
τι λεσ. Ειναι σαν 

ενα φαρμακο 
γεματο 

παρενεργειεσ.>

<Και
δυστυχωσ αυτοι 

ειναι οι καλυτεροι 
που μπορεισ να 

βρεισ εκει
εξω.>

<Να ‘σαι
καλα, μαν. 

Ειχα αρχισει να 
πιστευω οτι ειμαι

τρελοσ.>





Ωχουου. 
Σαν τη 

μανα μου 
κανεισ!

Ειναι
και γαμω τουσ 

τυπουσ σου λεω! 
Eνασ συγχρονοσ 
νομαδασ. Θα ‘χει 
γυρισει τον μισο 

πλανητη!

Γιατι 
δεν του 

‘λεγεσ να 
‘ρθει;

Το καλυτερο 
ομωσ ειναι αλλο. 
Θυμασαι εκεινο 
το ντοκιμαντερ 
που ειδαμε τον 

χειμωνα…

…για το 
ψυχοτροπο 

που επαιρναν 
οι Σαμανοι του 

Αμαζονιου;

Μη μου πεισ 
οτι εχει φερει 
Αγιαχουασκα;

Οχι
μονο αυτο. 
Ξερει και το 
τελετουρ-

γικο!

Πεσ μου 
οτι δεν 

σκεφτεσαι…

Σε 
παρακαλω.



Εισαι
ετοιμοσ να παρεισ 

μια επικινδυνη, 
παρανομη ουσια. 

κι ολο αυτο, για τι, 
ρε συ αρη; 

<…Τοτε 
διδαχτηκα οτι 
η Αγιαχουασκα 
βρισκεται μεσα 

μασ.>

<Το DMT
παραγεται απο τον 

ιδιο τον οργανισμο. 
Σε μια ιδανικη κοινω-

νια θα σ’ ενθαρρυ-
ναν.>

<Θα σ’ 
ενθαρρυναν 

να κανεισ 
τι;>

<Να
πειραμα-

τιζεσαι με 
επικινδυνεσ 

ουσιεσ;>

<ασε να 
μαντεψω… 
Εισαι η Λινα, 

σωστα;>

<Τι κανεισ 
εδω; Νομιζα 
οτι το ‘χαμε 

λυσει.>

Καταλαβαι-
νεισ τι πασ 
να κανεισ;

Σκατα 
εχεισ στο 

κεφαλι 
σου;



Οκ, εχεισ 
φρικαρει.

Προτιμω
να μην παρω 

αναποδεσ και να 
χαρω που νοιαζεσαι.
Αλλα δεν παιζει να 

μην το ζησω.

Σωστα!
Να ‘χεισ να λεσ 

μια καλη ιστορια 
στα παιδια στο 

δισκαδικο!

Σεβασου
την επιλογη μου!

Τοσο δυσκολο
σου ειναι;

Και
ξεκολλα. 
Δεν εισαι 

κηδεμονασ 
μου.

Καλα,
ωριμασε 
πρωτα.

…Μαλακα.

<Μηπωσ 
θεσ να τ’ 

αφησουμε;>
<Ξεχνα 

το φιλε. 
Γυναικειεσ 
υστεριεσ.>

<Παμε να 
ξυπνησου-
με αλλεσ 

πραγματικο-
τητεσ.>



Ποση ωρα εχει περασει; Σαν 
ο κοσμοσ των ονειρων… κι 
ο κοσμοσ μασ… να ‘ναι ενα.

Ολα ακουγονται
δυνατα. Οχι οι αν-

θρωπινοι ηχοι.
Οχι αυτοι του πολι-
τισμου. ηχοι φυσικοι.

Σαν καθε μορφη 
ζωησ τριγυρω… 
να τη νιωθω.

Τα χρωματα με 
παιρνουν κοντα 

τουσ. Με πανε σε 
λαβυρινθουσ.

Σχηματα.

Η Δινη.

Στη 
μικροτερη 
μορφη τησ.

Ζωη 
παλλεται.

Σε καθε 
τυπο τησ.

Ολοσ ο 
πλανητησ.

Ειμαι ενα 
μ’ αυτον.



Η ολοτητα με 
ελευθερωνει.

Καθε μου 
κυτταρο μου 

ψιθυριζει.

Κομματι μιασ 
πραγματικοτητασ 
δεμενησ με τα 
σχοινια ενοσ 

κοσμο αορατου.

Βλεπω.

Ο τοποσ 
εχει μνημη.

Βλεπω 
φαντασματα;

Σ’ αυτη
τη διασταση. 

Στο εδω και το 
τωρα. ισωσ…

Ρευστοσ 
χρονοσ. 
Ρευστεσ 

αληθειεσ.

αλλοι 
κοσμοι. 
Κοσμοι 
απειροι.

Τρελο, 
μα ισωσ 
εμεισ… Ή 
αυτοι…

Να ειμαστε 
απλωσ… μια 
προβολη!

Μια
προβολη! Ή 
μια επιθυμια: 
να δημιουρ-

γηθουμε.

<Δεν
καταλαβαι-

νω λεξη
φιλε.>

<Eλα, 
συνελθε, 
με φρικα-

ρεισ!>

ισωσ ολα 
να ειναι 

ενα ψεμα!



Και δεν θα το 
μαθουμε ποτε!

Ζωη…
Παλλεται…

…και ποναει.

Πληγεσ.



Δηλητηριο.

Ποναει και 
ουρλιαζει.

Ο χρονοσ ειναι μια 
ψευδαισθηση με αιτια.

Ολα 
συμβαινουν 

σε μια 
συναρπαστικη 

στιγμη.



Πωσ
εισαι;

Τι 
εγινε;

Σε βρηκαμε 
το πρωι σε 

αθλια χαλια.

Κανονισαν να μασ 
μεταφερουν ΣΤΗΝ 
Αθηνα. Πρεπει να 

δουμε τι τρεχει με 
τα ματια σου.

Τι εννοεισ; 
Μια χαρα 
βλεπω!

Τι 
φοραω;

Το t-shirt
με τα ψυχεδε-
λικα σχεδια, κι 

εχεισ τα μαλλια 
σου πιασμενα.

Τον 
οφθαλμιατρο! 
Κατι δεν παει 

καθολου 
καλα!



Προκειται
για τον ινιακο λοβο, 
στο πισω μεροσ του 
κεφαλιου. Εκει που 

χτυπησεσ.

…οπωσ σασ
ειπα, υπολογιζει τη 

θεση του παραθυρου 
με βαση τη ζεστη 

που νιωθει να ερχεται 
απο εκει.

Ξερει οτι
βρισκεται σε νοσο-

κομειο. Το καταλαβε 
καθωσ ξυπνουσε κι 
ο εγκεφαλοσ του 
κατεγραφε τουσ 

ηχουσ.

Τι μου λετε 
τωρα; Οτι 

φανταζομαι 
πωσ βλεπω; Η αληθεια 

νεαρε ειναι 
οτι τα ματια 

σου βλεπουν. 
Οχι εσυ.

Στη φλοι-
ωδη τυφλωση, τα 

αισθητηρια τησ ορασησ, τα 
ματια, λειτουργουν κανονικα. 
Οι πληροφοριεσ ομωσ που 

διαβιβαζονται προσ επεξεργα-
σια… δε διαβαζονται απο το 

εγκεφαλικο κεντρο τησ 
ορασησ.



Κουραγιο 
παιδι μου.

Αυτο
ομωσ δεν 

δικαιολογει το 
γιατι πιστευει
οτι βλεπει…

Καλυτερα
ομωσ να δειτε εναν 

συναδελφο στην 
Αθηνα. Ειναι ο καθ’ 
ΥΛΗΝ αρμοδιοσ να 

βοηθησει.

…Κι 
ερχομαστε στην 
ιδιαιτεροτητα τησ 

περιπτωσησ. Υπαρχει μια 
αρκετα σπανια κατηγορια 

φλοιωδουσ τυφλωσησ, το 
Συνδρομο Αντον. Ενω ο 
ασθενησ ειναι πρακτικα 

τυφλοσ, εξακολουθει να 
πιστευει πωσ βλεπει 

κανονικα.



Μιλουσεσ για καρμα, 
παλιομαλακα. Αυτη 

τη φορα, το γαμησεσ 
το δικο σου!

Μου ελεγεσ οτι ο καθενασ μασ κουβαλαει 
τον δικο του κοσμο. Σαν τισ χελωνεσ.

Φοβομουν τοτε οτι θα μ’ αφηνεσ.

Και τελικα εγω σου 
ζητησα να φυγεισ. Γιατι μετα το ατυχημα ειδα οικτο στα 

ματια σου. Τι σημασια εχει αν αυτη η 
εικονα υπηρξε μονο στο μυαλο μου;

Οπωσ και να ‘χει,
δεν θα πληρωσεισ εσυ

τισ επιλογεσ μου.

Θελω να ‘σαι ευτυχισμενη, 
κοριτσακι. Να με σκεφτεσαι. Eτσι 

κι αλλιωσ, εμεισ δεν βλεπαμε 
ποτε τον ιδιο κοσμο.

Τιποτα δεν ειναι οπωσ δειχνει, Λινα. 
Η εμπειρια που με τυφλωσε μου 

εδειξε ενα δρομο στο φωσ.

Αληθεια, πραγματικοτητα… Βολικοι 
μυθοι, τιποτα περισσοτερο. Καθε μερα 

που περναει ο κοσμοσ αλλαζει.

Για μενα ομωσ, τα 
παντα θα παραμεινουν 

ιδια. Οπωσ τα ‘βλεπα 
πριν. Οπωσ τα θυμαμαι.

Κι εσυ δεν θα γερασεισ, 
ουτε μια μερα!

Τυφλοσ!
Γιατι θελησα ενα ταξιδι 
μεσα στον εαυτο μου.

Να εξερευνησω τον 
εαυτο μου. Eνιωθα 
προστατευμενοσ.

Δεν ειχα 
ιδεα.

Με αφησε εκει. 
Χτυπημενο. Και 
την κοπανησε.



DICTATOR

THEN NOW

TREND
WHORE

Ομωσ, αυτα που ειδα...

Αυτα που βλεπω...
Η μνημη των τοπων.

Πραγματα που συνεβησαν. 
Και πραγματα που θα συμβουν.

Χιλιαδεσ ανθρωποι. 
Εικονεσ απο το παρελθον.

Ξεχωριζω
τουσ λιγουσ.
Αυτουσ που

βαδιζουν μονοι.
Σιωπηλοι.

ιατρικα παραδοξα. 
Σαν κι εμενα.



Αν οντωσ
υπαρχετε καπου...

Θα σασ βρω!

Τι κι αν ολα αυτα δεν υπαρχουν; 
Τι κι αν ειναι προϊοντα 

ενοσ διαταραγμενου μυαλου;

Μια ορασησ που -ισωσ- να βλεπει 
μονο μνημεσ κι απωθημενα;

Ο,τι κι αν ισχυει, Εμενα 
αυτη ειναι η αληθεια μου. 

Ο δικοσ μου βολικοσ μυθοσ.

συνεχιζεται
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