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Ο Γιώργος Χατζής ή Πελλερέν 
και ο «χωριάτης ντατσκανάρης»

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τα Γιάννενα των αρχών του 20ου 
αιώνα ήταν από τις πιο ταραγμέ-
νες και συνάμα ενδιαφέρουσες 
περιοχές της Ελλάδας και της 

Ευρώπης.
Η έντονη παρουσία της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας και στον πνευματικό στίβο, 
οι εκδόσεις, περιοδικές και καθημερινές 
που κυκλοφορούσαν, η πολύ δραστήρια 
εργατική τάξη αλλά και τα πρόσωπα ανα-
φοράς, διαμόρφωναν αυτό το περιβάλ-
λον.
Ανάμεσα στους πρωτοπόρους ήταν ο 
Γιώργος Χατζής. Γνωστός ως λυρικός 
ποιητής, μοτίβο που ακολουθούσαν αρ-
κετοί δημιουργοί της εποχής, ο Χατζής, 
απόφοιτος της Ζωσιμαίας και φοιτητής 
για ένα διάστημα της Ιατρικής, είχε επι-
στρέψει στα Γιάννενα και υπηρετούσε ως 

δάσκαλος στη Βούρμπιανη, στις αρχές 
του 20ου αιώνα.
Η εικόνα του ολοκληρώθηκε όταν επέ-
λεξε το «γαλλοπρεπές» ψευδώνυμο 
«Πελλερέν». Με αυτό το όνομα, Γιώργος 
Χατζής Πελλερέν έμεινε για πάντα στην 
ιστορία της πόλης και έτσι καλείται και 
ο δρόμος με το όνομά του, απέναντι από 
την Ακαδημία.
Το 1909 έκδωσε την εφημερίδα «Ήπειρος». 
Λίγο αργότερα, ένας άλλος πνευματικός 
άνθρωπος της εποχής, ο Χρήστος Χριστο-
βασίλης, θα εκδόσει την «Ελευθερία».
Ο Χατζηπελλερέν θα συναντηθεί με τον 
Χριστοβασίλη αρκετά αργότερα, στον 
Ηπειρωτικό Εκπαιδευτικό Όμιλο.
Στο μεταξύ, είχε προλάβει, τις παραμονές 
της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων, να 
καταδικαστεί σε θάνατο για έσχατη προ-
δοσία από την τουρκική αρχή στα Γιάν-
νενα. Η ποινή του πρακτικά αποτράπηκε 

από το πέρασμα των Ιωαννίνων στο ελ-
ληνικό κράτος.
Ανάμεσα στα σημεία τριβής του Χατζή με 
την τουρκική εξουσία, ήταν η διαφορετι-
κή άποψη που αντέτασσε σε άλλα φύλλα 
της πόλης, όπως η εφημερίδα Ιντιμπάχ.
Ο Χατζής δεν ήταν όμως απλά «ρομαντι-
κός ποιητής» ή «μάχιμος δημοσιογρά-
φος». Κατέγραφε με ιδιαίτερο τρόπο την 
καθημερινότητα των Ιωαννίνων, όπως 
για παράδειγμα την «υπεροψία των εν-
δοταφριτών» όπως αυτοαποκαλούνταν 
οι κάτοικοι της παλιάς πόλης, εντός της 
Τάφρου του Βοημούνδου, έναντι των 
κατοίκων των χωριών: «Η τάφρος του 
Βαϋμούνδου είχε κλείσει έναν κόσμον 
εντός της πόλεως, σε παληακά χρόνια, 
που ήταν εχθρός του κόσμου, που εξετεί-
νετο ολόγυρα στον κάμπον και τα χωριά: 
‘Ο Θεός να σε φυλάη, έλεγαν με κακία οι 
βέροι Γιαννιώτες, από χωριάτη ντατσκα-
νάρη’».
Ο Χατζηπελλερέν συνέχισε να «τσιγκλά-
ει» και την ελληνική εξουσία με τα άρθρα 
του. Βρέθηκε εκτοπισμένος στη Λευ-
κάδα, αφού είχε χρηματίσει στο μεταξύ 
γραμματέας του Χρηστάκη Ζωγράφου, 
προέδρου της Επαναστατικής Επιτροπής 
στη Βόρεια Ήπειρο.
Το 1930 ο Χατζής πέθανε απρόσμενα, 
στην Αθήνα. Το εκδοτικό του έργο συνέ-
χισε ο γιος του Δημήτρης, ένας από τους 
μεγαλύτερους λογοτέχνες των ελληνι-
κών γραμμάτων.
Προτομή του Χατζηπελλερέν, φιλοτεχνη-
μένη από τον Κυριάκο Ρόκο, υπάρχει στο 
Άλσος των Ποιητών 

Βιβλιογραφία

■«Τάδε έφη Πολύκαρπος», Χρονογραφή-
ματα. επιμέλεια Ευριπίδη Ξ. Στεριάδη, 
Αθήνα 1965

■ Floros, Ioannis, Paideia in Ioannina 
during the so-called Tourkokratia, m.a. 
Johannesburg 2005

■ Κουρμαντζή, Ελένη, Ηπειρώτες συγ-
γραφείς- Η διαχρονική πορεία της λογι-
οσύνης της πόλης των Ιωαννίνων-Ζάπ-
πειο Μέγαρο, ομιλία, 2008
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όμως απλά «ρομα-
ντικός ποιητής» ή 
«μάχιμος δημοσι-
ογράφος». Κατέ-
γραφε με ιδιαίτερο 
τρόπο την καθη-
μερινότητα των 
Ιωαννίνων, όπως 
για παράδειγμα την 
«υπεροψία των εν-
δοταφριτών» όπως 
αυτοαποκαλούνταν 
οι κάτοικοι της πα-
λιάς πόλης, εντός 
της Τάφρου του 
Βοημούνδου, έναντι 
των κατοίκων των 
χωριών.
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Η ιστορία δεν ήταν 
ποτέ ασπρόμαυρη

Με ποιον τρόπο επιχρωματίζονται οι 
φωτογραφίες, όχι τεχνικά, με λογι-
σμικό κ.λπ., αλλά πώς αποφασίζεται 
κάθε χρώμα, σε ενδύματα, φόντο 
κ.λπ. Υπάρχει κάποια «βιβλιογραφι-
κή» έρευνα; 
Δεν υπάρχει λογισμικό που να μετατραπεί 
την μαυρόασπροι φωτογραφία σε έγχρω-
μη. «Ζωγραφίζω» την εικόνα με ψηφιακά 
πινέλα και ψηφιακά χρώματα. Στην επι-
λογή των χρωμάτων βοηθά και η σκάλα 

του γκρι. Κάθε χρώμα έχει το δικό του 
τόνο. Η εμπειρία και η γνώση βοηθούν 
στη «σωστή» αποκωδικοποίηση. Βεβαί-
ως σημαντική είναι και η άντληση πλη-
ροφοριών από συλλογές και μουσεία 

Γνωρίζουμε πότε περίπου ξεκίνησαν 
οι έγχρωμες φιλμογραφήσεις και 
διαδόθηκε η έγχρωμη φωτό στην 
Ελλάδα; 
Στην Ελλάδα η έγχρωμη φωτογραφία 

εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας 
του 1950. Οι Έλληνες όμως απέκτησαν 
«έγχρωμη συνείδηση» από τις αρχές του 
1970. 

Αρκετές από τις φωτογραφίες που 
παρουσιάζετε με χρώμα πλέον, είναι 
γνωστές, ιστορικές ή και λιγότερο 
γνωστές, με ιστορικές φυσιογνωμίες 
να πρωταγωνιστούν όμως. Ξαναζεί με 
αυτό τον τρόπο η ιστορία; 
Το χρώμα φέρνει ένα ιστορικό γεγονός 
ποιο κοντά στο σήμερα. Φέρνει νέα ζωή 
στις φωτογραφίες και προκαλεί μια ζω-
ντανή νέα προοπτική αλλάζοντας το τρό-
πο που βλέπουμε το παρελθόν μας 

Υπάρχει κάποια πιο έντονη σχέση 
με την περιοχή της Ηπείρου και τα 
Γιάννενα που να οδηγεί σε επιλογή 
φωτογραφιών πχ του Μπαλάφα; 
Πέρα από την ηπειρώτικη καταγωγή η 
επιλογή των φωτογραφιών βασίζεται 
στην ποιότητα και το θέμα. Το χρώμα 
στις φωτογραφίες ιστορικής τεκμηρί-
ωσης προσδίδει μια αμεσότητα, φέρνο-
ντας ένα μακρινό γεγονός ποιο κοντά στη 
σημερινή πραγματικότητα. Αναδεικνύει 
επίσης λεπτομέρειες οι οποίες δύσκολα 
διακρίνονται σε ένα γκρίζο φόντο 

Ποιο είναι το πρότζεκτ επιχρωματι-
σμού με το οποίο θα θέλατε να κατα-
πιαστείτε;
Βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την 
περίοδο 1940-45 και 1946-49 

Λέτε ότι «Το χρώμα φέρνει νέα ζωή 
στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες και 
δημιουργεί μια νέα εξοικείωση με 
το παρελθόν». Μήπως όμως, εάν πχ 
βλέπαμε ξανά με χρώμα τη «Συνοικία 
το όνειρο» ή κάποια παλιότερη ταινία 
του Βέγγου, θα έχανε τη δύναμή της; 
Έστω και αν αυτό που παρακολουθού-
σαμε θα ήταν πιο ρεαλιστικό. 
Ο επιχρωματισμός δεν ήρθε να αντικα-
ταστήσει την μαυρόασπρη καλλιτεχνική 
φωτογραφία. Υπάρχουν υπέροχες ασπρό-
μαυρες φωτογραφίες που και μόνο μια 
υποψία χρώματος θα τις κατέστρεφε. Δεν 
ισχύει όμως το ίδιο με τις φωτογραφίες 
ιστορικής τεκμηρίωσης. Ας μην ξεχνάμε 
ότι όλες οι παλαιές φωτογραφίες τραβη-
χτήκαν σε ένα κόσμο γεμάτο χρώματα. Το 
χρώμα «δίνει ζωή» στις εικόνες. 

[ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ ]

Ο Χρήστος Καπλάνης, εικαστι-
κός και γραφίστας, κάνει κάτι 
που δίνει διαφορετική διάστα-
ση στο πώς μαθαίνουμε και 
θυμόμαστε τα πράγματα: χρω-
ματίζει ασπρόμαυρες, ιστορι-
κές και μη φωτογραφίες, και 
προσδίνει μια πιο οικεία εικόνα 
για το παρελθόν που το έχουμε 
αποτυπώσει ως «ασπρόμαυ-
ρο». Φωτογραφίες λιγότερο ή 
περισσότερο γνωστές αλλά-
ζουν στα χέρια του. Αρκετές 
από αυτές έχουν αναφορά στα 
Γιάννενα και στην Ήπειρο (από 
όπου κατάγεται άλλωστε ο κ. 
Καπλάνης), πολλές από αυτές 
είναι ήδη γνωστές (όπως για 
παράδειγμα οι φωτογραφίες 
από τη μαζική μεταγωγή των 
εβραίων από τους ναζί), άλλες 
είναι πιο άγνωστες. Πάντα 
όμως, το αποτέλεσμα μαγνητί-
ζει με έναν τρόπο μοναδικό.
Η σελίδα Past In Color όπου 
φιλοξενούνται οι δουλειές 
του, δημιουργήθηκε πριν από 
ένα χρόνο και ήδη έχει πολύ 
μεγάλο κοινό.  Η ποιότητα των 
επιχρωματισμών στις φωτο-
γραφίες, έχει αναγνωριστεί 
διεθνώς. 
Ο Τύπος Ιωαννίνων μίλησε με 
τον κ. Καπλάνη για τη δουλειά 
του και το αποτέλεσμα είναι το 
παρακάτω:  
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Το Καμπέρειο Θέατρο ετοιμάζεται να υποδεχθεί στη σκηνή του 
ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Άντον Τσέχωφ. «Ο Γλάρος» 
ανεβαίνει από την Κεντρική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων 
σε συμπαραγωγή με το Θεσσαλικό Θέατρο.

Η πρεμιέρα θα γίνει το Σάββατο 19 Ιανουαρίου, στις 21:00. Τη σκηνοθε-
σία του θεατρικού έργου έχει κάνει ο Γιάννης Παρασκευόπουλος, ένας 
ηθοποιός και σκηνοθέτης που έχει αφήσει το στίγμα του στα θεατρικά 
δρώμενα της Θεσσαλονίκης (με την ομάδα «Νέες Μορφές» αλλά και με 
τις συνεργασίες του με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος).
«Ο Γλάρος» του Τσέχωφ περιγράφει τα πάθη, τις προσδοκίες και τις 
απογοητεύσεις μιας ομάδας ανθρώπων. Ο ίδιος ο Τσέχωφ έχει χαρα-
κτηρίσει το έργο «κωμωδία σε 4 πράξεις»: «Είναι μια κωμωδία  με τέσ-
σερις πράξεις, ένα τοπίο με λίμνη, πολλή συζήτηση περί λογοτεχνίας, 
λίγη δράση και πέντε τόνους έρωτα».
Τους ρόλους της παράστασης κρατούν η Γιώτα Φέστα, ο Θανάσης Μι-
χαηλίδης, ο Γιώργος Βεργούλης, ο Γκαλ Α. Ρομπίσα, η Χρυσή Μπαχτσε-
βάνη, ο Στέλιος Νίνης, η Ζωή Ιωαννίδη, ο Αρτέμης Χαραλαμπίδης, η 
Ιωάννα Δεμερτζίδου, ο Γιάννης Κοντός και ο Λάμπρος Γραμματικός.
Η παράσταση θα ανεβαίνει μέχρι 17 Φεβρουαρίου (μετά θα πάει στη 
Λάρισα), από Πέμπτη έως Κυριακή. 
Το εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ, 7 ευρώ το μειωμένο και δωρεάν οι άνεργοι.

Η νέα χρονιά ξεκινά για το καλλιτεχνικό σωματείο «Εξαύδα» με ένα αφιέ-
ρωμα στο φιλμ νουάρ.
Την Κυριακή 13 και το Σάββατο 14 Ιανουαρίου, στις 20:15, στο θεατράκι 
της Κουντουριώτη 31, θα προβληθεί η πρώτη ταινία του αφιερώματος, 

«Το Γεράκι της Μάλτας» του Τζον Χιούστον.
Η υπόθεση: Ο Σαμ Σπέιντ (Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ) είναι ένας σκληρός ντετέκτιβ, που 
έχει μια προσωπική ηθική και τον δικό του κώδικα τιμής. Μια μέρα, τον επισκέ-
πτεται στο γραφείο του η «μοιραία γυναίκα», (η πανέμορφη Μαίρη Άστορ), του 
συστήνεται ως κυρία Γουόντερλι και του ζητά να αναλάβει μαζί με τον συνεταίρο 
του Άρτσερ, την παρακολούθηση ενός επικίνδυνου άντρα, του Θέρσμπι. Όμως ο 
Άρστερ και ο Θέρσμπι την επόμενη μέρα βρίσκονται δολοφονημένοι και όλες οι 
υποψίες στρέφονται στον Σπέιντ.
Το αφιέρωμα της «Εξαύδα» περιλαμβάνει ακόμη τις ταινίες: «Ο τρίτος άνθρωπος» 
του Κάρολ Ριντ (20 και 21 Ιανουαρίου), «Διπλή ταυτότητα» του Μπίλι Γουάιλντερ 
(27-28 Ιανουαρίου), «Το χρήμα της οργής» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ (3-4 Φεβρουα-
ρίου), «Ο Άρχων του τρόμου» του Όρσον Γουέλς (10-11 Φεβρουαρίου) και «Η λεω-
φόρος της δύσεως» του Μπίλι Γουάιλντερ (17-18 Φεβρουαρίου).  
Τηλέφωνο επικονωνίας με «Εξαύδα»: 6945377240, οικονομική ενίσχυση 2 ευρώ.  

Έρχεται «Ο Γλάρος» 

Αφιέρωμα 
στο φιλμ νουάρ 

ΑΠΌ ΤΗΝ «ΕΞΑΥΔΑ»
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Η νέα χρονιά για το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννι-
τών ξεκινά με δύο συναυλίες, με ελεύθερη είσοδο για το 
κοινό. Στις 19 Ιανουαρίου, στις 20:30, η διεθνούς φήμης 
σοπράνο Αλεξάνδρα Γκράβας, η οποία έχει δώσει ξανά συ-

ναυλίες στα Γιάννενα, και ο τραγουδοποιός και συνθέτης Λουδοβίκος 
των Ανωγείων θα συναντηθούν στη σκηνή της αίθουσας «Β. Πυρσι-
νέλλας». 
Η Γκράβας θα τραγουδήσει από Ερωτόκριτο μέχρι αγαπημένα τρα-
γούδια του κρητικού συνθέτη. Η συναυλία έχει τον τίτλο «Γκρεμό δεν 
έχουν τα πουλιά».
Δύο μέρες μετά, στις 21 Ιανουαρίου, στις 20:30, στην ίδια σκηνή, η 
Σαββέρια Μαργιολά θα παρουσιάσει τη δική της μουσική πρόταση, 
μαζί με την πενταμελή της μπάντα. Η Μαργιολά θα ερμηνεύσει τρα-
γούδια δικά της αλλά και άλλων καλλιτεχνών.

Με δύο συναυλίες συνεχίζει την ερ-
χόμενη εβδομάδα το Stage: στις 
16 Ιανουαρίου, ο Ηλίας Βρεττός, 
από τους πιο δημοφιλείς λα-

ϊκούς τραγουδιστές, έρχεται στο Stage με 
πλήρη μπάντα (Είσοδος 15€ με ποτό, απλή 
φιάλη 110€ στα 4 άτομα χωρίς έξτρα είσοδο)
Κρατήσεις στο 2651035370. Οι πόρτες ανοί-
γουν στις 23:00, έναρξη 24:00.
Την επόμενη μέρα, τα γούστα αλλάζουν, κα-
θώς ο Gus G, ο Κώστας Καραμητρούδης, ο 
πιο γνωστός έλληνας κιθαρίστας στο heavy 
metal, έρχεται για μια δυνατή βραδιά που θα 
ανοίξνουν οι Behind the Smokescreen. 
Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00. Προπώληση 12 
ευρώ, ταμείο 15 ευρώ.

Συναυλιακός ο Γενάρης 

Stage για διαφορετικά γούστα
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το 1962, στις 11 Ιανουαρίου, ο Howlin’ Wolf ή 
Τσέστερ Άρθουρ Μπερνέτ, ήταν ήδη τεράστι-
ος. Όχι μόνο ως παράστημα (ήταν κανονικό 
φόβητρο ο τύπος), αλλά και μουσικά.

Τα χρόνια της Chess τον είχαν κάνει ευρύτερα γνωστό 
και παρότι ο Wolf δεν ήταν και ο πιο βολικός άνθρω-
πος, ήταν ήδη πετυχημένος.
Το Howlin’ Wolf όπως ονομαζόταν το δεύτερο άλ-
μπουμ του, ήταν μια μικρή συλλογή των singles αυ-
τής της τετραετίας, όταν ηχογραφούσε στην Chess 
δηλαδή. O δίσκος όμως έμεινε στην ιστορία ως το 
The Rockin’ Chair άλμπουμ, λόγω του εξώφυλλου του 
Ντον Μπρόνσταϊν που απεικόνιζε μια κουνιστή πολυ-
θρόνα και μια κιθάρα.
Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται υπερκομματάρες, που 
αργότερα θα τις λεηλατήσει σχεδόν όποιος έπιασε ποτέ 
κιθάρα στα χέρια του και πάτησε κουμπιά σε κονσόλα. 
Σε αρκετά από αυτά τα κομμάτια, βασικός αυτουργός 
ήταν ένας από τη μπάντα του Wolf, ο Γουίλι Ντίξον, 
ένας από τους πιο χαρισματικούς συνθέτες του ρυθμι-
κού μπλουζ. Για παράδειγμα, δικό του είναι το Spoonful 
που η στοιχειωμένη ερμηνεία του Wolf το άφησε στην 
ιστορία να περιπλανιέται, δικό του και το Back Door 
Man, δικό του και το Wang Dang Doodle. 
Μερικά χρόνια αργότερα, οι Led Zeppelin έγραφαν το 
Whole Lotta Love, μια κιθαριστική και φωνητική κα-
ταιγίδα, που δεν θα υπήρχε ποτέ όμως, χωρίς το Άλ-
μπουμ της Κουνιστής Πολυθρόνας. 
Πλην του Wolf και του Ντίξον, παρόντες στις ηχογρα-
φήσεις ήταν διάφοροι τρομεροί και φοβεροί: ο Μπάντι 
Γκάι, ο Big Smokey Σμόδερς, ο Ότις Σπαν κ.α.

Το άλμπουμ 
της κουνιστής 
πολυθρόνας

https://www.youtube.com/watch?v=PAeuW3p5z0A
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Εάν κατά τον Βάλτερ Μπένγιαμιν 
εκείνο που χαρακτηρίζει ένα 
έργο τέχνης -και ιδιαίτερα ένα 
αριστούργημα- είναι η μοναδι-

κή «αχλύς» που το περιβάλλει, ένα από 
τα παγκόσμια αριστουργήματα, η διά-
σημη Τζοκόντα ή αλλιώς Μόνα Λίζα του 
Λεονάρντο Ντα Βίντσι, κινδυνεύει τώρα 
ελέω επιστήμης να χάσει το πιο σημα-
ντικό στοιχείο της «αχλύος» της αυτής.
Πρόκειται για το ιδιαίτερο «Φαινόμενο 
της Μόνα Λίζα» (Mona Lisa Effect) που 
περιγράφει την εντύπωση η οποία δη-
μιουργείται στον θεατή ότι τα μάτια του 
προσώπου του πίνακα τον παρακολου-
θούν ενώ εκείνος μετακινείται μπροστά 
από την εικόνα, το οποίο αποδιδόταν 
στην απαράμιλλη καλλιτεχνική δεξιότη-
τα και στις εξειδικευμένες γνώσεις του 
Λεονάρντο για την ανθρώπινη ανατομία. 
Αυτό τώρα τίθεται υπό αμφισβήτηση 
από τους ερευνητές του τμήματος Τεχνο-
λογίας Γνωστικής Διάδρασης (Cluster 
of Excellence Cognitive Interaction 
Technology -Citec) του Πανεπιστημίου 
του Μπίλεφελντ στη Γερμανία.
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν αίφνης 
πως το φαινόμενο αυτό δεν παρατη-
ρείται ούτε κατ’ ελάχιστον στον πίνα-
κα του Λεονάρντο. Συνεπώς το μυθικό 
αυτό περίβλημα που περιβάλλει τη 
Μόνα Λίζα είναι ένα ψεύδος -τουλάχι-
στον αυτό υποστηρίζουν στο περιοδικό 
«i-Perception» οι Γκέρντοτ Χόρστμαν 
και Σεμπάστιαν Λοτ.
«Οι άνθρωποι είναι πολύ ικανοί στο να 
αξιολογούν εάν κάποιος τους παρατη-
ρεί, η αντιληπτική ψυχολογία το έχει 
αποδείξει από τη δεκαετία του 1960», 
τονίζει ο Χόρστμαν, που ειδικεύεται στη 
μελέτη της κίνησης των ματιών και 
στην προσοχή. «Οι άνθρωποι δύνανται 
να αισθάνονται πως τους παρακολου-
θούν οι φωτογραφίες και οι πίνακες, 
εάν το υποκείμενο που απαθανατίζεται 
στον πίνακα κοιτάζει ακριβώς μπροστά 
του, δηλαδή υπό μηδενική γωνία», προ-
σθέτει.
Όπως τονίζουν στο άρθρο τους «Η πλά-
νη της Μόνα Λίζα-Οι επιστήμονες βλέ-
πουν να τους κοιτάζει, καίτοι δεν το κά-
νει (The Mona Lisa Illusion-Scientists 
See Her Looking at Them Though She 
Isn’t, vol.10(1), 1-5) ότι «εάν οι συμμετέ-
χοντες σε έρευνες αισθάνονται (ή έχουν 
μία ισχυρή επιθυμία) να τους κοιτάζουν 

είναι μία κρίση δεκτική σε μη αντιλη-
πτικές πληροφορίες, περιλαμβανομέ-
νων (προκατασκευασμένων) πεποιθή-
σεων».
Αλλά και τα στατιστικά ευρήματα της 
μελέτης συνηγορούν κατά της επικρα-
τούσας άποψης πως το βλέμμα της 
Μόνα Λίζα ακολουθεί κατά πόδας τον 
θεατή. «Απεναντίας η γραμμή της θέ-
ασης και όλα τα τεμνόμενα σημεία της 
μετατοπίζονται με την εικόνα, είτε προς 
τα δεξιά, είτε προς τα αριστερά».
«Εάν το βλέμμα είναι ελαφρώς πλάγιο, 
πάλι θα μπορούσες να αισθανθείς πως 
σε παρακολουθούν. Σε αυτή την περί-
πτωση η αντίληψη θα ήταν ότι το θέμα 
του πίνακα κοιτάζει προς το αυτί του θε-
ατή και αντιστοιχεί σε γωνία περίπου 5 
μοιρών. Εάν όμως η οπτική γωνία μεγα-
λώσει, τότε η εντύπωση τούτη εξαφανί-
ζεται», βεβαιώνει ο ειδήμων.
«Περιέργως δεν είναι αναγκαίο να στε-
κόμαστε ακριβώς ενώπιον του θέματος 
στον πίνακα για να έχουμε την εντύπω-
ση πως μας παρακολουθεί», δηλώνει 
από την πλευρά του ο Λοτ. Εάν το φαι-
νόμενο Μόνα Λίζα «υφίσταται αφ’ εαυ-
τού του και είναι αναντίρρητο και απο-
δείξιμο, ακριβώς με τη Μόνα Λίζα, απ’ 
όλους τους πίνακες, δεν έχουμε αυτήν 
την εντύπωση».
Στα συμπεράσματά τους οι δύο επιστή-
μονες τονίζουν πως «η Μόνα Λίζα δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις του φερώ-
νυμου φαινομένου. Δεν κοιτάζει τον 
θεατή. Έτσι, οι πλευρικές μετατοπίσεις 
της εικόνας της αντιστοιχούν σε μετα-
τοπίσεις της όλης γεωμετρίας (ΣτΜ του 
βλέμματος), αντί να είναι μία σταθερή 
ματιά προς τον θεατή, όπως επιτάσσει 
το φαινόμενο. Δεν υπάρχει αμφιβολία 
για την ύπαρξη του «φαινομένου Μόνα 
Λίζα» -μόνο που δεν προκαλείται από 
αυτή καθαυτή τη Μόνα Λίζα»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/i-Perception/
Huffington Post Italia

Αμφισβητούν 
το «φαινόμενο 
Μόνα Λίζα»

Πρόκειται για το ιδιαίτερο «Φαινόμενο της Μόνα Λίζα» 
(Mona Lisa Effect) που περιγράφει την εντύπωση η 
οποία δημιουργείται στον θεατή ότι τα μάτια του προσώ-
που του πίνακα τον παρακολουθούν ενώ εκείνος μετα-
κινείται μπροστά από την εικόνα, το οποίο αποδιδόταν 
στην απαράμιλλη καλλιτεχνική δεξιότητα και στις εξει-
δικευμένες γνώσεις του Λεονάρντο για την ανθρώπινη 
ανατομία
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