
To έργο του Βαγγέλη Βλάχου 2 πλάνα χωρίς ήχο, 2018 έχει ως αφορμή τη συνάντηση του 

πρώην Έλληνα πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με τον πρόεδρο της τότε αξιωματικής 

αντιπολίτευσης, Κυριάκο Μητσοτάκη, στις 27 Ιανουαρίου του 2018 στο Μέγαρο Μαξίμου στο 

πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών για τα εθνικά θέματα μετά την επιστροφή του 

πρώτου από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Η έρευνα εστιάζει στη ζωντανή 

αλλά χωρίς ήχο τηλεοπτική κάλυψη (μετά από αίτημα τς Αξιωματικής Αντιπολίτευσης) των 

πρώτων 23 δευτερολέπτων της συνάντησης των δύο πολιτικών στο πρωθυπουργικό γραφείο. Το 

έργο αποτελείται από μία αναλυτική περιγραφή των δύο τηλεοπτικών πλάνων από τη συνάντηση 

(σε μορφή κειμένου, ακολουθώντας τον τρόπο ενός κινηματογραφικού ντεκουπάζ), ένα 

χρονοδιάγραμμα (επίσης σε μορφή κειμένου) που καταγράφει χρονολογικά την εξέλιξη των 

τεκταινόμενων, καθώς και μια προβολή που δείχνει αλφαβητικά τις λέξεις που προέκυψαν μετά 

από μια ανάγνωση του διαλόγου μεταξύ των δύο πολιτικών που έγινε από έναν επαγγελματία 

διερμηνέα χειλεοανάγνωσης. 

 

Βαγγέλης Βλάχος, This event has now ended (οι σημειώσεις του Τσακαλώτου), 2016-2017 

Κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Eurogroup στις Βρυξέλλες στις 7 Ιουλίου 

2015, ο τότε νεοδιορισμένος έλληνας υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος 

πόζαρε για φωτογραφίες, με τις σημειώσεις του να είναι ορατές στις κάμερες. Σε αυτές τις 

φωτογραφίες ο Τσακαλώτος απεικονίζεται να φοράει ένα τσαλακωμένο γκρι κοστούμι, χωρίς 

γραβάτα, κρατώντας τις χειρόγραφες σημειώσεις του. 

Σε μια κρίσιμη στιγμή της κρίσης χρέους της Ελλάδας και δύο ημέρες μετά από ένα 

δημοψήφισμα στο οποίο η πλειοψηφία των Ελλήνων απέρριψε τους όρους διάσωσης των 

πιστωτών, οι προσωπικές σημειώσεις του έλληνα υπουργού Οικονομικών δημιούργησαν σε 

σύντομο κύμα εικασιών και συζητήσεων στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. 

Την ημέρα εκείνη ο Τσακαλώτος είχε 20.129 αναφορές στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης. 

Η λέξη "σημειώσεις" ήταν στο επίκεντρο των διαδικτυακών συνομιλιών, ξεπερνώντας τις 

3.000 αναφορές. 

«Δεν θα κρύψω το γεγονός ότι είμαι νευρικός και ανήσυχος. Δεν αναλαμβάνω αυτή τη θέση 

στην πιο εύκολη στιγμή της ελληνικής ιστορίας», είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος μια μέρα πριν 

στη συνέντευξη τύπου μετά την ορκωμοσία του ως υπουργός οικονομικών. 

Το έργο This event has now ended (οι σημειώσεις του Τσακαλώτου) αποτελείται από μια σειρά 

εικόνων που βρέθηκαν στο διαδίκτυο, που παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές των σημειώσεων 

του Τσακαλώτου, μια λίστα των λέξεων που διακρίνονται στις σημειώσεις και ένα 

χρονοδιάγραμμα που καταγράφει τη δραστηριότητα του Τσακαλώτου την ημέρα της 

συνεδρίασης του Eurogroup στις 7 Ιουλίου του 2015. Η σειρά των εικόνων οργανώνεται 

σύμφωνα με την θέση του αντίχειρα του Τσακαλώτου, δημιουργώντας μια αλυσίδα κίνησης από 

αριστερά προς τα δεξιά, ενώ ο κατάλογος των λέξεων οργανώνεται αλφαβητικά. 

 

Η Γιώτα Ιωαννίδου θα παρουσιάσει  από το project A case of perpetual no (2018-ongoing) το 

απόσπασμα Evidence 1. To Evidence 1 αφορά στις γραφολογικές εξετάσεις του 1949 και του 



1977 για την υπόθεση Στακτόπουλου-Πολκ. Δύο γράμματα και η γραφολογική εξέτασή τους 

αποτέλεσαν το τεκμήριο κατηγορίας και καταδίκης του Γρηγόρη Στακτόπουλου το 1949,  χωρίς 

να ανατραπούν ως αποδείξεις ενοχής μέχρι το τελευταίο αίτημα αναψηλάφησης το 2013 που 

άφησε τον Στακτόπουλο για άλλη μία φορά αδικαίωτο.  

 

Νατάσα Μπιζά Η δίκη των τόνων. 

Το 1941, στις 14, 17 και 19 Νοεμβρίου, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 

έγιναν τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη «Συζήτησις περί 

του ζητήματος της μεταβολής του ορθογραφικού συστήματος υπό καθηγητού της σχολής». 

Αφορμή για την αναστάτωση αποτέλεσαν τα διδακτικά εγχειρίδια του καθηγητή Αρχαίας 

Ελληνικής Γλώσσας της σχολής, Ι. Κακριδή. Τα βιβλία του «Ελληνική Κλασσική Παιδεία» και 

«Σχόλια στον Επιτάφιο του Θουκυδίδη» κυκλοφορούσαν ήδη από το 1936 και προτείνονταν από 

το συγγραφέα στους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής ως υπό εξέταση εγχειρίδια των 

πανεπιστημιακών του μαθημάτων. Ο Ι. Κακριδής κατηγορήθηκε ότι υιοθέτησε τη δημοτική 

γλώσσα όσον αφορά τη γλωσσική μορφή των βιβλίων αυτών, απλοποίησε την ορθογραφία και 

κατήργησε το τονικό σύστημα και με το έργο του αυτό επεδίωκε τον κλονισμό των αξιών του 

αρχαίου πολιτισμού καθώς διεπόταν από αντεθνικό πνεύμα. Η Σύγκλητος της Φιλοσοφικής 

αποφάσισε την παραπομπή του Κακριδή στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο και διεβίβασε στον 

Υπουργό Παιδείας την έγγραφη καταγγελία της Σχολής συνοδευόμενη από την ευχή για 

απόλυση του καθηγητή. Το πειθαρχικό συμβούλιο ξεκίνησε από τη διαπίστωση ότι καθώς η 

παιδεία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος του 1911, τελεί υπό την εποπτεία του 

κράτους, η ελευθερία έκφρασης του πανεπιστημιακού είναι αδύνατο να είναι απόλυτη εφόσον 

για τα πνευματικά και εκπαιδευτικά πανεπιστημιακά ζητήματα την ευθύνη έχει η γενική 

συνέλευση των καθηγητών, η οποία και ορίζει τα καθήκοντα του κάθε πανεπιστημιακού. Ως 

αποτέλεσμα το πειθαρχικό συμβούλιο αποφάσισε να επιβάλλει στον Κακριδή την ποινή της 

δίμηνης προσωρινής απόλυσης. 

Στο βίντεο της Νατάσας Μπιζά Η δίκη των τόνων, διάρκειας 03:14 γίνεται ανάγνωση 

αποσπάσματος από την πρώτη συνεδρία της Φιλοσοφικής σχολής όπου ο Ε. Πεζόπουλος, 

βασικός κατήγορος του Ι.Κακριδή, προκειμένου να δείξει την αξία της ορθής -και ιστορικής- 

γραφής μιας γλώσσας φέρει ως παράδειγμα τη Γερμανική γλώσσα. 

 


