
Δελτίο τύπου 
12 μήνες Protestonaut: ο Αστροναύτης προσφέρει ερεθίσματα για σκέψη. 
Νέο φωτογραφικό ημερολόγιο τοίχου, παρουσιάζει τις επιπτώσεις της 
πολιτικής λιτότητας στην Ευρώπη. 

Το ημερολόγιο του Protestonaut για το 2017 είναι έτοιμο: Στην τρίτη έκδοση, οι δημιουργοί 
του ιδιαίτερου φωτογραφικού ημερολόγιου, παρουσιάζουν τις επιπτώσεις της 
εφαρμοζόμενης πολιτικής λιτότητας σε πολλές χώρες της Ευρώπης, που κατ ευφημισμό 
συχνά αποκαλείται και πολιτική εξοικονόμησης. Τα μοτίβα της φωτογράφου Sophia Hauk 
συμπληρώνονται με κείμενα και αριθμούς από μελέτες, εξειδικευμένη βιβλιογραφία και 
εκδόσεις. Για πρώτη φορά το ημερολόγιο τοίχου είναι τρίγλωσσο. Τα κείμενα είναι στα 
γερμανικά, αγγλικά και ελληνικά. 

Πέρασαν σχεδόν δέκα χρόνια από το ξέσπασμα της χρηματοοικονομικής και τραπεζικής 
κρίσης. Με την ελπίδα να θεραπευθούν τα αρνητικά φαινόμενα που προέκυψαν από την 
κρίση στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό και οικονομικό σύστημα, πολλές χώρες επέλεξαν 
μια πολιτική, που φέρει διαφορετικά ονόματα: «πολιτική εξοικονόμησης» κατ΄ ευφημισμόν και 
«μειώσεων» και «λιτότητας» ουδέτερα και από πολλούς που την υφίστανται, βιώνεται ως 
«πολιτική εξαθλίωσης». Στις χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική λιτότητας, μειώνονται 
δραστικά οι κρατικές δαπάνες, αυξάνονται οι φόροι και τα τέλη και η δημόσια περιουσία 
εκποιείται, κατά προτεραιότητα σε ιδιώτες επενδυτές. 

Καμιά ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει τόσες πολλές εμπειρίες με την πολιτική λιτότητας όπως η 
Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, το Protestonaut επισκέφθηκε την χώρα με την πρόθεση να 
καταγράψει τις επιπτώσεις. Στο διερευνητικό ταξίδι τους, η Sophia Hauk και o 
διπλωματούχος πολιτικολόγος Alexander Hauk, συζήτησαν με πολλούς ανθρώπου, μεταξύ 
των οποίων επιχειρηματίες, υπάλληλοι, γιατροί, εκπρόσωποι ανθρωπιστικών οργανώσεων 
και πολιτικοί. Επί τόπου η προσπάθεια υποστηρίχθηκε από την Projektmanagerin Lea Aimee 
και τον δημοσιογράφο Οδυσσέας Αθανασιάδη. 

Sophia Hauk: «η πολιτική λιτότητας και οι επακόλουθες πολυετείς στερήσεις δεν έσωσαν την 
Ελλάδα. Και προ πολλού δεν πρόκειται μόνο για την Ελλάδα. Το θέμα αφορά το μέλλον της 
Ευρώπης». Και αυτό επειδή η πολιτική λιτότητας δρα ως επιταχυντής στις μεταξύ των 
ευρωπαϊκών κρατών τριβές και αποτελεί μία από τις αιτίες της ανόδου των λαϊκιστών και 
εξτρεμιστών σε ολόκληρη της Ευρώπη, σύμφωνα με την φωτογράφο από το Αμβούργο, με 
ιδιόκτητο Studio και στο Βερολίνο. Κατά το πλείστον η Hauk εργάζεται διεθνώς για γνωστές 
επιχειρήσεις και πρακτορεία. Επίσης και πολλοί επώνυμοι στάθηκαν μπροστά στο φακό της. 

Το ημερολόγιο ένας τυπωμένος καταλύτης, που επιδιώκει να προκαλέσει συζητήσεις μεταξύ 
φίλων, γνωστών και συναδέλφων. «Η προσπάθεια ανάδειξης σοβαρών θεμάτων με τέτοιον 
τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν να αποτυπωθούν σ ένα ημερολόγιο τοίχου, το οποίο οι 
άνθρωπο θα βάλλουν στο τοίχο τους, ήταν μία πρόκληση» τονίζει η Hauk. Τα θέματα στο νέο 
ημερολόγιο είναι: Εθνικισμός (Ιανουάριος), Κλείσιμο καταστημάτων (Φεβρουάριος), 
Αλληλεγγύη (Μάρτιος), Οικοδομικά ερείπια (Απρίλιος), Βιομηχανική παραγωγή (Μάιος), 
Υγειονομική περίθαλψη(Ιούνιος), Τουρισμός (Ιούλιος), Ερήμωση της υπαίθρου (Αύγουστος), 
Σχολεία και παιδικοί σταθμοί (Σεπτέμβριος), Αναγκαστικές ιδιωτικοποιήσεις (Οκτώβριος), 
Ποσοστά αυτοκτονιών (Νοέμβριος) και Αυτοοργάνωση (Δεκέμβριος). 

Στα μοτίβα όλων των μηνών παρουσιάζεται ένας αστροναύτης, τον οποίο οι δημιουργοί του 
ημερολογίου βάφτισαν Protestonaut (από το λατ.: protestari – μαρτυρώ δημόσια και το 
ελληνικό.: nautes – ναύτης).Την ιδέα που κρύβεται στο ημερολόγιο, η Hauk την εξηγεί ως 
εξής: « οι αστροναύτες στο διάστημα έχουν μια ιδιαίτερη προοπτική προς τη γη και 
υπερίπτανται των προβλημάτων του μπλε πλανήτη. Στη στολή τους θα μπορούσε να 
κρύβεται ο καθένας από εμάς». 



Οι φωτογραφήσεις έγιναν στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Καλάνδρα, Κασσανδρία, 
(Χαλκιδική), Γύθειο (Πελοπόννησος) και την Ειδομένη. Για περίπου μισό χρόνο εργάστηκαν 
οι δημιουργοί για το 18σέλιδο ημερολόγιο σε DIN-A3-Format, που μπορεί κανείς να το 
προμηθευθεί στην τιμή των 18 ευρώ (ISBN 978-3981672596). Την επόμενη χρονιά οι 
φωτογραφίες θα παρουσιασθούν σε εκθέσεις στην Γερμανία και την Ελλάδα. 

Με χρονική απόσταση από το ταξίδι, η Sophia Hauk, απευθυνόμενοι στους πολιτικούς, 
δηλώνει: «Σταματήστε να κατονομάζεται την πολιτική και τα μέτρα των περικοπών, κατ 
ευφημισμό πολιτική εξοικονόμησης. Η πολιτική αυτή δεν έχει καμιά σχέση με εξοικονόμηση» 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και την φωτογράφο: 
www.protestonaut.de 
www.sophialukasch.com 
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