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επιλογές Οι προτάσεις της ημέρας

Ημέρα εκπαίδευσης
ALPHΑ, 23.00

Ο Ντενζέλ Ουάσιγκτον 
παίζει (και κερδίζει 

Οσκαρ) έναν διεφθαρμένο 
αστυνομικό του Λος 

Αντζελες, που κατά τη 
διάρκεια της 24ωρης 

εκπαίδευσης ενός ηθικού 
νεαρού ντετέκτιβ (Ιθαν 

Χοκ) θα προσπαθήσει να 
τον μυήσει στα «κόλπα» 

του. Του Αντουάν 
Φουκουά. Παραγωγή: 
ΗΠΑ, 2001 (115’) ***

tv
TAINIA

Θανάσιμος επισκέπτης
ΕΡΤ2, 22.00
Αστυνομικό θρίλερ του Γκρέγκορι Χόμπλιτ με την 
Νταϊάν Λέιν σε ρόλο ειδικής σε θέματα Internet 
πράκτορα του FBI, που δίνει μάχη με τον χρόνο 
για τη σύλληψη ψυχοπαθούς που επιδεικνύει τους 
φόνους του μέσω ιστοσελίδας. Παραγωγή: ΗΠΑ, 
2008 (96’) **

ΣΕΙΡΑ

Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα
MEGA, 21.00
Οι γονείς του Αλφρεντ, Μπουκουράν και Κλαμπέ-
τα, φιλοξενούνται πλέον από τους γονείς της Λίζας. 
Ολοι οι κάτοικοι στο Κουδουνάρι πιστεύουν ότι 
πρόκειται για άγγλους αριστοκράτες, που δεν μπο-
ρούν να μιλήσουν εξαιτίας μιας σπάνιας πάθησης.

Μπετόβεν: Ενάτη Συμφωνία, Ελίζαμπεθ 
Σβάρτσκοπφ, Ελίζαμπεθ Χένγκεν, Χανς 
Χοπφ, Οτο Εντελμαν, Χορωδία και 
Ορχήστρα του Φεστιβάλ του Μπαϊρόιτ, 
Βίλχελμ Φουρτβένγκλερ BIS SACD
Αυτή η ηχογράφηση έχει ένα μοναδικό προνόμιο: εί-
ναι η πιο διάσημη και πολυαναπαραχθείσα της Ενάτης 
Συμφωνίας του Μπετόβεν. Αν σκεφτεί κανείς για ποιο 
έργο μιλάμε και για το πόσες, σπουδαίες και μη, Ενατες 

έχουν εκδοθεί στην ιστορία της 
δισκογραφίας, αντιλαμβάνεται 
τι σημαίνει το να υπάρχει Η μία 
που να έχει καταλάβει τέτοια θέ-
ση και μάλιστα με απόσταση από 
οποιαδήποτε άλλη, όσο σημαντική 
ή διάσημη κι αν υπήρξε.

Οι ανατυπώσεις αυτής της ιστο-
ρικής αργόσυρτης Ενάτης από 
διάφορες εταιρείες είναι δεκά-
δες. Οπότε τίθεται το γνωστό λίαν 

ανούσιο ερώτημα: είναι η Ενάτη του Φουρτβένγκλερ από 
το Μπαϊρόιτ του 1951 η «καλύτερη» που υπήρξε ποτέ; 
Απάντηση σε αυτό δεν υπάρχει, για τον λόγο ότι ουσια-
στικά δεν υπάρχει η ερώτηση. Τι σημαίνει «η καλύτερη»; 
Είναι τόσο πολυπαραγοντικό και, σε μεγάλο βαθμό, τόσο 
υποκειμενικό το πώς απαντιέται αυτό, ώστε χάνει οποιο-
δήποτε νόημα. Το σίγουρο όμως είναι ότι πρόκειται για τη 
μακράν όλων των άλλων πιο θρυλική Ενάτη. Και, φυσικά, 
αυτό δεν είναι τυχαίο. Η νέα αυτή πολλοστή επανέκδοση 
έχει τη δική της ιστορία που δείχνει και τη σημασία της. 
Ειδικά όταν έρχεται από μία εταιρεία, όπως η BIS που είναι 
«ορκισμένη» στον καλά ηχογραφημένο ήχο και ουδέποτε 
ενεπλάκη με τις λεγόμενες «ιστορικές» ηχογραφήσεις. Τι 
την έκανε να εκδώσει τώρα αυτόν τον δίσκο;

Ολες οι εκδοχές που έχουμε μέχρι στιγμής, προέρχο-
νται από την ίδια ηχητική πηγή: την ηχογράφηση και τη 
ζωντανή μετάδοση μιας συναυλίας που υπήρξε σταθμός 
στη μεταπολεμική ιστορία του βαγκνερικού Φεστιβάλ του 
Μπαϊρόιτ καθώς ήταν η πρώτη μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Η αγγλική ΕΜΙ ήταν η πρώτη που κατείχε τα 
εκδοτικά δικαιώματα, όμως σύντομα ακολούθησαν πολλές 
«πειρατικές» εκδόσεις και αργότερα άλλες, πολύ υψηλής 
ποιότητας, που ευνοήθηκαν από τους χρόνους που προ-
βλέπονται στους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Ομως, ξαφνικά, η BIS έπεσε πάνω σε μία τυχαία ανα-
κάλυψη. Η συναυλία δεν είχε μεταδοθεί ζωντανά μόνον 
από τη βαυαρική ραδιοφωνία, αλλά και από (τουλάχιστον) 
άλλες τρεις επιβεβαιωμένες σήμερα, μεταξύ των οποίων 
και η σουηδική. Και, τώρα, εντοπίστηκε στα αρχεία της 
η ταινία της μετάδοσης. Δηλαδή, εδώ, ο ακροατής θα με-
ταφερθεί νοερά στις 29 Ιουλίου 1951 και θα ακούσει τον 
ήχο που άκουσαν οι Σουηδοί στα ραδιόφωνά τους εκείνη 
την ιστορική ημέρα με την οποία ο Βάγκνερ, ταυτισμένος 
(ερήμην και άθελά του βέβαια) με τη ναζιστική κτηνω-
δία, ιδίως του αδιανόητα διαβολικού Ολοκαυτώματος, 
επέστρεφε ξανά στο προσκήνιο.

Η BIS αποφάσισε, και ορθά, να μην «πειράξει» τον ήχο, 
να μην τον βελτιώσει. Σκοπός της ήταν να διατηρήσει το 
ντοκουμέντο ως τέτοιο κρατώντας ακόμα και τα σχόλια 
του ραδιοφωνικού παραγωγού πριν και μετά τη μετά-
δοση. Οπότε εδώ δεν έχουμε μία ακόμα από τις πολλές 
αναπαραγωγές, αλλά κάτι αυθεντικά «νέο». Και αυτό, με 
δεδομένη την ουσιώδη ισχυρή επίδραση που είχε πάντα 
η ραδιοφωνική μηχανική στις αναμεταδόσεις, είναι απλά 
συναρπαστικό. Και θα τροφοδοτήσει μακρές και ισχυρές 
συγκρίσεις και, σίγουρα, συγκρούσεις για το ποιος είναι 
ο πιο «αυθεντικός» ήχος εκείνης της σπουδαίας για τη 
μουσική ημέρας.

ΗχοΔύναμα
Του ΓεώρΓιου Π. Μαλουχου

Δισκογραφικές επιλογές  
από τον συναρπαστικό κόσμο  
της κλασικής μουσικής

Κατάθλιψη, 
μια δύσκολη 
λέξη

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ενα απόσπασμα από το βιβλίο «Κα-
τάθλιψη» του Δημήτρη Παπαδημη-
τριάδη στις εκδ. Παπαδόπουλος 
(«Μικρές εισαγωγές») που κυκλο-
φορεί στις 14/2.

Ο ι άνθρωποι χρησιμοποιούμε τη 
λέξη κατάθλιψη για να περιγρά-
ψουμε πολλές και διαφορετι-

κές ψυχικές εμπειρίες. Από τη χαμηλή 
διάθεση ή τη μειωμένη ικανοποίηση 
που νιώθουμε από τις ζωές μας σε μια 
δεδομένη χρονική περίοδο έως τη σο-
βαρή και επίμονη ανηδονία ή θλίψη που 
συνοδεύεται από αυτοκαταστροφικές 
σκέψεις και χρειάζεται εξειδικευμένη 
βοήθεια. 

Αυτή η πολυδιάστατη αλλά κοινή χρή-
ση του όρου για πολύ διαφορετικά βιώ-
ματα αντικατοπτρίζεται και στην κλινική 
αντίληψη της κατάθλιψης. Οι ειδικοί 
γνωρίζουμε ότι αποτελεί σύνδρομο με 
τόσο ευρύ φάσμα εκδηλώσεων, ώστε 
δύο πάσχοντες με αυτή τη διάγνωση να 
παρουσιάζουν συμπτώματα όχι απλώς 
διαφορετικά μεταξύ τους αλλά εντελώς 
αντίθετα. Για παράδειγμα, υπάρχουν 
εκείνοι που κοιμούνται περισσότερο 
από δέκα ώρες την ημέρα και τρώνε 
σε βαθμό να αυξάνεται σημαντικά το 
σωματικό βάρος τους, αλλά υπάρχουν 
και οι άνθρωποι με κατάθλιψη οι οποίοι 
δεν μπορούν να κοιμηθούν πάνω από 
λίγες ώρες και υποφέρουν από τέτοια 
ανορεξία, ώστε βλέπουν το βάρος τους 
να ελαττώνεται πολύ γρήγορα, με αρ-
νητικές συνέπειες για την υπόλοιπη 
υγεία. Υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν 
κυρίως μελαγχολία, αλλά υπάρχουν κι 

εκείνοι που αισθάνονται κυρίως θυμό. 
Εξίσου περίπλοκες είναι οι επιπτώσεις 

από αυτή την ιδιαίτερη ψυχική κατά-
σταση στην ποιότητα ζωής. Το κοινό 
γνώρισμα σε όλα τα περιστατικά είναι η 
επίγνωση ότι η καθημερινότητα δεν έχει 
πλέον την ίδια «γεύση». Δραστηριότητες 
που είχαν ενδιαφέρον μέχρι πρότινος 
δεν προσφέρουν πια ανάλογη ευχαρί-
στηση. Στην αξιολόγηση του εαυτού 
επικρατεί το αρνητικό πρόσημο, ομοίως 
και στη συνολική αποτίμηση του βίου. 
Ετσι, ένας άνθρωπος πιστεύει ότι έχει 
αποτύχει στους μεγαλύτερους στόχους 
του, μολονότι αυτή δεν ήταν μια σκέ-
ψη που έκανε λίγο καιρό 
πριν. Την απογοήτευση 
συμπληρώνει η απελπισία, 
καθώς η δυνατότητα να 
αντιμετωπιστούν τρέχοντα 
προβλήματα μοιάζει πολύ 
περιορισμένη, η απόδοση 
στην εργασία είναι ελαττω-
μένη λόγω δυσκολιών συ-
γκέντρωσης, η συμμετοχή 
στις οικογενειακές και στις 
κοινωνικές υποχρεώσεις 
θυμίζει βουνό, οι θετικές 
προοπτικές φαντάζουν 
ανύπαρκτες και το μέλλον 
φαίνεται δυσοίωνο και ενί-
οτε σαν να μην έχει καμία 
σημασία. 

Οσο ποικιλόμορφη είναι η κατάθλι-
ψη, άλλο τόσο πολυπαραγοντική είναι 
η προέλευσή της και άλλο τόσο ευρεία 
η θεραπευτική της αντιμετώπιση. Συχνά 
η διαλεκτική θεραπεία με έναν ψυχοθε-
ραπευτή ανακουφίζει, άλλοτε είναι απα-
ραίτητη η φαρμακευτική παρέμβαση του 
ψυχιάτρου ή πιο ειδικές θεραπείες όπως 
ο διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός 
(TMS), ή ένας συνδυασμός αυτών. Ομως 
το ίδιο σύνθετη είναι η υποδοχή και η 
αποδοχή της ίδιας της διάγνωσης και της 
θεραπείας. Και αυτό γιατί, όπως ακριβώς 
συμβαίνει με όλα τα ψυχικά νοσήματα, η 
κατάθλιψη φέρει ένα αδικαιολόγητο στίγ-
μα και οι άνθρωποι που υποφέρουν από 
αυτήν εγκλωβίζονται εύκολα στα ταμπού 
που καλά κρατούν στις περισσότερες 

κοινωνίες, ανεξαρτήτως κοινωνικού, 
οικονομικού ή μορφωτικού επιπέδου. 

Ο όρος κατάθλιψη είναι έτσι κι αλλιώς 
μια δύσκολη λέξη. Οι περισσότεροι άν-
θρωποι αισθάνονται αυτόματα στιγμα-
τισμένοι όταν την υιοθετούν αυθόρμητα 
για να εξηγήσουν αυτό που τους συμ-
βαίνει ή όταν τους αποδίδεται από το 
περιβάλλον ή από τους ειδικούς. Αρκετές 
φορές στη δουλειά μου έχω γνωρίσει 
θεραπευόμενους που μου δήλωναν με 
τον έναν ή τον άλλον τρόπο ότι ανησυ-
χούσαν πολύ στην ιδέα πως θα μπορούσα 
να τους διαγνώσω με κατάθλιψη ή πως 
θα μπορούσα να επικυρώσω ότι έχουν 

πράγματι κατάθλιψη. 
Ή μου ζητούσαν να 
τους διαβεβαιώσω ότι 
αυτό που ένιωθαν δεν 
είναι κατάθλιψη ή ότι 
αφορά κάτι «ελαφρύ-
τερο» από την κατά-
θλιψη. Θεωρώ πως ο 
λόγος για αυτό είναι ότι 
οι κοινωνίες μάς υπο-
βάλλουν το στερεότυπο 
πως είμαστε αδύναμοι 
ή κατώτεροι άνθρωποι 
όταν δεχθούμε ότι πά-
σχουμε από μια ψυχι-
κή διαταραχή όπως η 
κατάθλιψη. Επιπλέον, 
οι σκέψεις μας για την 

έκταση στην οποία φοβόμαστε ότι θα 
επηρεαστούν οι διαπροσωπικές σχέσεις 
μας, οι ευκαιρίες μας στην εργασία, η 
επαγγελματική μας συνέχεια κ.ο.κ. προ-
σθέτουν κι άλλο βάρος στους ώμους μας, 
πολλές ενοχές και ακόμη μεγαλύτερη 
στεναχώρια. Αλλά η χαμηλή μας διάθεση 
και η κατάθλιψη μπορούν να αντιμετω-
πιστούν με την κατάλληλη υποστήριξη. 
Και βέβαια, δεν υπάρχει κανένας λόγος 
να υποφέρουμε μόνοι μας. Συνηθίζω να 
λέω στους θεραπευόμενούς μου ότι στη 
ζωή κανείς δεν καλείται να αποδείξει ότι 
είναι ένας υπεράνθρωπος που υπερβαί-
νει κάθε εμπόδιο χωρίς βοήθεια.

Ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης είναι ψυχίατρος-
ψυχοθεραπευτής.


