ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΑΠΘ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ e-ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΟΥΣ:
πώς µπορεί το διαδίκτυο να σας βοηθήσει στην έρευνα και
ενηµέρωση
[Tελευταία επικαιροποίηση συνδέσµων: 25 Φεβρουαρίου 2016]*
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ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΛΑ: Και τα κείµενα έχουν ψυχή!

Το διαδίκτυο, όπως θα δείτε στη συνέχεια, σας δίνει τροµερές δυνατότητες πρόσβασης σε κείµενα.
ΟΜΩΣ, ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΕ ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή
ΙΔΕΕΣ Ή ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΑ.
“Παραποµπή” σηµαίνει την καταγραφή, σε υποσηµείωση, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ τις ιδέες/φράσεις τρίτων που χρησιµοποιείτε: δηλαδή, το όνοµα του συγγραφέα τους,
τον τίτλο του βιβλίου ή του άρθρου και της περιοδικής έκδοσης ή της ιστοσελίδας στην οποία
περιλαµβάνονται, και επιπλέον:
- για τα βιβλία: το έτος, τον εκδοτικό οίκο, τον τόπο έκδοσης, και τη σελίδα στην οποία εµφανίζεται
η συγκεκριµένη ιδέα ή φράση
- για τα άρθρα σε περιοδικά: τον αριθµό τεύχους, το έτος έκδοσης, τις σελίδες που καλύπτει
συνολικά το συγκεκριµένο άρθρο, και βεβαίως τη σελίδα στην οποία περιέχεται η ιδέα/φράση της
παραποµπής
- για τις ιστοσελίδες: δίπλα από την αναγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, θα πρέπει να
καταγράφετε και τη χρονολογία της πρόσβασής σας σε αυτήν (αυτό χρειάζεται γιατί οι ιστοσελίδες,
σε αντίθεση µε τα έντυπα, συχνά αλλάζουν στη διάρκεια του χρόνου).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σύνταξη των παραποµπών (τι µπαίνει πρώτο, τι τελευταίο, πώς εµφανίζονται τα επιµέρους στοιχεία,
δηλ. µε πλάγια ή όρθια στοιχεία κλπ) έχει ορισµένους κανόνες. Θα µάθετε γι’ αυτούς σε διάφορα θεωρητικά µαθήµατα
κορµού και συστηµατικότερα στο µάθηµα “Εισαγωγή στην γραπτή επιστηµονική εργασία”. Μπορείτε, επίσης, να
συµβουλευτείτε τον Οδηγό βιβλιογραφικών παραποµπών που ακολουθεί το περιοδικό του ΤΘ Σκηνή (θα τον βρείτε
στο µενού της Βιβλιοθήκης).

Στην περίπτωση που παραθέτετε αυτούσια µια φράση (ή περισσότερες) από το κείµενο ενός τρίτου
θα πρέπει να βάλετε τη συγκεκριµένη φράση ENTOΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ, ώστε να φαίνεται καθαρά
η αρχή και το τέλος του χωρίου που χρησιµοποιείτε. Ωστόσο, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ
ΠΑΡΑΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ, ΑΛΛΑ ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΙΔΕΑ
ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΛΟΓΙΑ, ΠΑΛΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΕΜΨΕΤΕ,
ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΕΜΑ.
Αν δεν ακολουθήσετε τους παραπάνω κανόνες, διαπράττετε το βαρύτατο ηθικά αλλά και νοµικά
αδίκηµα της ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ, δηλαδή της ΚΛΟΠΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Και να
θυµάστε ότι όσο εύκολα µπορείτε να οικειοποιηθείτε ιδέες άλλων, άλλο τόσο εύκολα µπορεί να
εντοπισθεί η λογοκλοπή σας – και, βεβαίως, να τιµωρηθεί. Όµως, όσοι ξέρουν να παραπέµπουν,
ξέρουν και να σκέφτονται – και όσοι θέλουν να σκέφτονται, χαίρονται να παραπέµπουν. Οι υπόλοιποι
απλώς αντιγράφουν.
Πάµε τώρα να δούµε πώς βρίσκουµε τα βιβλία και τα άρθρα που µας ενδιαφέρουν.

*•

Οι διαδικτυακές διευθύνσεις συχνά αλλάζουν ή διακόπτουν τη λειτουργία τους. Με την παραπάνω διευκρίνιση,
ορίζουµε τον χρόνο της τελευταίας φοράς που οι διευθύνσεις ελέγχθηκαν και, όπου χρειάστηκε, αναθεωρήθηκαν.
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❏

Σερφάροντας στη βιβλιοθήκη!

Το χάζι στα ράφια του σπουδαστηρίου έχει βεβαίως τη χάρη του – ωστόσο, στη διερεύνηση της
βιβλιογραφίας, όταν πρόκειται να κάνετε µια εργασία (ή ακόµη και για την ενηµέρωσή σας), δεν
επαρκεί. Αντίθετα, το διαδίκτυο µπορεί να σας προσφέρει πολύ περισσότερες δυνατότητες.
Το βασικό εργαλείο αναζήτησης τίτλων βιβλίων στις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ είναι ο κατάλογος
ΟPAC: http://ipac.lib.auth.gr. Οι αναζητήσεις που γίνονται µέσω αυτού του καταλόγου σας
παραπέµπουν σε βιβλία που βρίσκονται σε όλα τα επιµέρους σπουδαστήρια του ΑΠΘ, καθώς και
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη. Με τον τρόπο αυτό είστε σε θέση να εντοπίσετε και στη συνέχεια να
δανειστείτε κάποιο βιβλίο που σας ενδιαφέρει, ακόµη και αν αυτό δεν βρίσκεται στο σπουδαστήριο
του Τµήµατος (υπενθυµίζεται ότι ως φοιτητές του ΑΠΘ έχετε δικαίωµα δανεισµού σε όλα τα
σπουδαστήριά του).
O κατάλογος OPAC είναι ελεύθερης πρόσβασης: δηλαδή, µπορείτε να τον χρησιµοποιείτε από
οποιονδήποτε υπολογιστή, εντός ή εκτός του Πανεπιστηµίου, χωρίς να απαιτείται χρήση κάποιου
κωδικού.
Αλλά ο OPAC είναι µόνον η αρχή στην ηλεκτρονική έρευνα – και πάντως όχι η πιο εντυπωσιακή
πτυχή της! Στην επιστηµονική ενηµέρωση κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά
περιοδικά (τις οποίες δεν ανιχνεύει o OPAC). Το διαδίκτυο σας επιτρέπει να εντοπίσετε και να
χρησιµοποιήσετε άρθρα και περιοδικά, διερευνώντας εύκολα και γρήγορα µεγάλες ηλεκτρονικές
βάσεις, που περιέχουν εκατοντάδες περιοδικά, αλλά και ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά (ebooks, δηλαδή βιβλία που υπάρχουν στο διαδίκτυο σε ηλεκτρονική µορφή) και ποικίλο ψηφιακό
υλικό.
Η διαδικτυακή έρευνα έχει τα εξής πλεονεκτήµατα:
- συµπεριλαµβάνει στην αναζήτηση χιλιάδες τίτλους βιβλίων και περιοδικών, πολύ περισσότερους
από όσους θα βρείτε στο δικό µας ή άλλα σπουδαστήρια του ΑΠΘ
- επιτρέπει την ταυτόχρονη αναζήτηση άρθρων που αφορούν το θέµα σας σε όλους αυτούς τους
τίτλους
- προσφέρει, υπό προϋποθέσεις (βλ. παρακάτω), τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείµενο
των άρθρων που εντοπίζονται.
Tip: Αυτό σηµαίνει ότι µπορείτε να διαβάσετε τεύχη ή άρθρα αυτών των περιοδικών µέσω διαδικτύου. Επίσης, µπορείτε
να ζητήσετε να ενηµερώνεστε µέσω µαίηλ για το περιεχόµενο των καινούργιων τευχών των περιοδικών που σας
ενδιαφέρουν (και έτσι να ενηµερώνεστε ταχύτατα για τις τρέχουσες εξελίξεις στην έρευνα). Όπως καταλαβαίνετε, το
διάβασµα των επιστηµονικών περιοδικών γίνεται πια ευκολότερο από το διάβασµα των εφηµερίδων! (Βλ. παρακάτω
για το πως µπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα αυτά όχι µόνον µέσω ενός πανεπιστηµιακού υπολογιστή αλλά και από
το σπίτι σας).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάποια, κυρίως παλαιότερα, άρθρα και περιοδικά δεν είναι ακόµη ηλεκτρονικά καταχωρηµένα – οπότε
τα ράφια των σπουδαστηρίων είναι µονόδροµος. Ωστόσο, οι περισσότεροι εκδότες επιδίδονται σε συστηµατική
αναδροµική ψηφιοποιήση των εκδόσεών τους. Από την άλλη µεριά, οι ηλεκτρονικές συνδροµές του ΑΠΘ είναι πολύ
περισσότερες από τις έντυπες: αυτό σηµαίνει ότι µπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική µορφή άρθρα και περιοδικά που
δεν υπάρχουν στα ράφια.
ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: η ηλεκτρονική αναζήτηση επιστηµονικών άρθρων και περιοδικών φέρνει αποτελέσµατα που
προέρχονται, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, από την αγγλόγλωσση βιβλιογραφία, λιγότερο από τη γερµανική και
γαλλική, ακόµη λιγότερο από άλλες γλώσσες, και ΚΑΘΟΛΟΥ σχεδόν από την ελληνική. Αυτό συµβαίνει διότι τα
ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά και οι εκδόσεις δεν έχουν, για την ώρα, αντίστοιχη ηλεκτρονική καταχώρηση ή
διαθεσιµότητα. ΑΡΑ, όλα τα παραπάνω αφορούν κυρίως τις περιπτώσεις που το θέµα που διερευνάτε δεν ανήκει,
π.χ., στο πεδίο του νεοελληνικού θεάτρου. Ωστόσο, η ψηφιοποίηση των ελληνικών αρχείων, εφηµερίδων και
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περιοδικών, ιδιαίτερα περασµένων εποχών, έχει ήδη αρχίσει να εφαρµόζεται και διευρύνεται µε ραγδαίους ρυθµούς
[βλ. παρακάτω για το τι είδους υλικό σχετικό µε το νεοελληνικό θέατρο µπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο].

Για να µην χαθείτε, όµως, στο διαδικτυακό πέλαγος, χρειάζεστε ειδικές µηχανές αναζήτησης, που
θα σας προσανατολίσουν σε ασφαλή και έγκυρα από επιστηµονική άποψη λιµάνια (αλλιώς η χρήση
του διαδικτύου δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα από όσα µπορεί να λύσει: το διαδίκτυο βρίθει,
όπως ξέρετε, αφερέγγυων πληροφοριών). Ιδού οι βασικές:

❏

Μηχανή αναζήτησης του ΑΠΘ

Στην αρχική σελίδα του Συστήµατος βιβλιοθηκών του ΑΠΘ [www.lib.auth.gr] αξιοποιείστε τις
δυνατότητες αναζήτησης που εµφανίζονται. Πρόκεται για µια µεταµηχανή αναζήτησης που
επιτρέπει την ταυτόχρονη έρευνα σε πολλές και διαφορετικές πηγές, συλλογές και αρχεία. Aυτο
σηµαίνει ότι όταν εισάγετε στο πεδίο αναζήτησης µια λέξη ή φράση που αποτυπώνει το θέµα της
έρευνάς σας, το σύστηµα εµφανίζει βιβλιογραφικές λίστες µε τίτλους βιβλίων και άρθρων σχετικών
µε το θέµα.
Στη συνέχεια, και εφόσον πρόκειται για τίτλους βιβλίων, προχωράτε στον εντοπισµό τους σε κάποιο
από τα σπουδαστήρια του ΑΠΘ. Για τα άρθρα έχετε δύο δυνατότητες: είτε να βρείτε το περιοδικό
που σας ενδιαφέρει σε κάποιο σπουδαστήριο, είτε να εκµεταλλευθείτε τη δυνατότητα πλήρους
πρόσβασης στο άρθρο, µέσω διαδικτύου (µια δυνατότητα που αφορά αρκετά άρθρα, κυρίως της
αγγλόγλωσσης βιβλιογραφίας): έτσι, µπορείτε µέσω του υπολογιστή να διαβάσετε το πλήρες
κείµενο του άρθρου, ακόµη και να το “κατεβάσετε” σε µορφή pdf (οπότε µπορείτε να το “σώσετε”
σε ένα φλασάκι και να το µεταφέρετε στον δικό σας υπολογιστή, για να το τυπώσετε, να το
αποθηκεύσετε κλπ).
Πρόσβαση στα πλήρη κείµενα των άρθρων παρέχεται µόνον όταν βρίσκεστε εντός του δικτύου
του ΑΠΘ – δηλαδή, µπορείτε να τα χρησιµοποίησετε µόνον αν διεξάγετε την έρευνά σας µέσω
ενός υπολογιστή του ΑΠΘ. Ωστόσο, υπάρχει τρόπος να εκµεταλλευθείτε τις δυνατότητες που σας
προσφέρει η ηλεκτρονική έρευνα και από το σπίτι – θα δούµε παρακάτω πώς. Πρώτα, όµως, ας
γνωρίσουµε µερικά google διαφορετικά από το συνηθισµένο.

❏

Google δεν είναι µόνον ένα!

Για την αναζήτηση άρθρων και βιβλίων καλό είναι να χρησιµοποιείτε το Google Μελετητής στο
http://scholar.google.gr και όχι το συνηθισµένο Google ή κάποια άλλη µηχανή αναζήτησης. Οι
αναζητήσεις στο Google Μελετητής παράγουν αποτελέσµατα που, στη συντριπτική τους
πλειοψηφία, προέρχονται από έγκυρες, επιστηµονικές εκδόσεις και ηλεκτρονικές βάσεις (ενώ το
συνηθισµένο Google σας οδηγεί σε χιλιάδες ιστοσελίδες αµφίβολης εγκυρότητας).
Με άλλα λόγια, το Google Μελετητής λειτουργεί όπως η µηχανή αναζήτησης της βιβλιοθήκης του
ΑΠΘ που περιγράψαµε πιο πάνω. Ωστόσο, ο Google Μελετητής εντοπίζει επιστηµονικά άρθρα
και τίτλους βιβλίων σχετικών µε το θέµα σας, που πιθανόν να µην υπάρχουν ή να υπάρχουν αλλά
να µην εντοπίζονται [σσ. συµβαίνει και αυτό…] στη µηχανή αναζήτησης ή στον online κατάλογό
των βιβλίων του Συστήµατος Βιβλιοθηκών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα για τα βιβλία, το Google Μελετητής παραπέµπει τον τίτλο στη σχετική σελίδα του
Google Βιβλία (http://books.google.com). Εκεί σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα αν πρόκειται για
σχετικά πρόσφατες εκδόσεις, θα µπορέσετε να δείτε περισσότερες λεπτοµέρειες για το βιβλίο, όπως
τον πίνακα περιεχοµένων του, να διαβάσετε σηµαντικό αριθµό σελίδων του, καθώς επίσης να
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κάνετε αναζήτηση στο εσωτερικό του. Οι πληροφορίες αυτές θα σας επιτρέψουν να πάρετε µια ιδέα
για το περιεχόµενο του βιβλίου και να σταθµίσετε αν πράγµατι το χρειάζεστε ή όχι στην έρευνά
σας, προκειµένου να το αναζητήσετε στη βιβλιοθήκη του ΑΠΘ (ή να το παραγγείλετε).
Σηµειώνεται ότι το Google Βιβλία αφορά ξενόγλωσσους (και κυρίως αγγλόγλωσσους) τίτλους – οι
ελληνικές εκδόσεις δεν έχουν ακόµη αντίστοιχη καταχώρηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Google Μελετητής αφορά επιστηµονικά κείµενα. Αν αναζητήσετε, για παράδειγµα, πληροφορίες
για ένα θεατρικό φεστιβάλ ή έναν θίασο, τότε θα σας οδηγήσουν σε µελέτες σχετικές µε αυτό το φεστιβάλ ή τον θίασο
– αλλά δεν θα συµπεριλάβουν, αν υπάρχει, τις ιστοσελίδες τους ή σχετικά δηµοσιεύµατα εφηµερίδων κλπ. Αυτά θα τα
βρείτε µόνον µέσω του συνηθισµένου Google ή κάποιας άλλης µηχανής αναζήτησης.
Tip: στις Προτιµήσεις του Google Μελετητή (όπως και στις µηχανές αναζήτησης του ΑΠΘ) µπορείτε να περιορίσετε
από πριν το πεδίο της αναζήτησής σας, ορίζοντας τη χρονική περίοδο ή τη γλώσσα των εκδόσεων/δηµοσιευµάτων που
ενδιαφέρεστε να αναζητήσετε.

❏

Μην φοβάστε την τεχνολογία – εκµεταλλευτείτε την!

Οι µηχανές αναζήτησης εντοπίζουν τις πλήρεις παραποµπές των άρθρων που αφορούν το θέµα της
έρευνάς σας και δίνουν την ηλεκτρονική διεύθυνση της ηλεκτρονικής βάσης περιοδικών στην οποία
το συγκεκριµένο άρθρο περιέχεται (όπως π.χ. το jstor ή το muse). Αν κάνετε την αναζήτησή σας
µέσω ενός υπολογιστή που βρίσκεται εντός του πανεπιστηµίου, τότε θα σας επιτραπεί, όπως
είπαµε, να µπείτε στη βάση και να κατεβάσετε το πλήρες κείµενο του άρθρου σε µορφή pdf. Οι
υπολογιστές του ΑΠΘ σας επιτρέπουν την πρόσβαση στο πλήρες κείµενο των επιστηµονικών
άρθρων διότι, βεβαίως, πριν από σας και για σας, το ΑΠΘ έχει πληρώσει τις αναγκαίες συνδροµές.
Τα (λίγα) προνόµια, ωστόσο, που απορρέουν από την πανεπιστηµιακή σας ιδιότητα µπορείτε να τα
εκµεταλλευτείτε και από το σπίτι (ή τον δρόµο!), µέσω των δυνατοτήτων του VPN (Virtual Private
Network): το µόνο που χρειάζεστε, εκτός της φοιτητικής ιδιότητας, είναι έναν προσωπικό
ηλεκτρονικό λογαριασµό του ΑΠΘ και το password του (https://it.auth.gr/el/account/univID). Η
τεχνολογία του VPN σας επιτρέπει να προσοµοιώσετε τον προσωπικό σας υπολογιστή µε έναν
υπολογιστή του ΑΠΘ και έτσι, όταν επιχειρείτε την είσοδο σε µια από τις παραπάνω ηλεκτρονικές
βάσεις, να αναγνωρίζεστε ως µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας (και άρα ως δικαιούχοι της
πλήρους πρόσβασης). Οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να εγκαταστήσετε στον
υπολογιστή σας και να χρησιµοποιήσετε τη σύνδεση VPN θα βρείτε στο
https://it.auth.gr/el/netAccess/VPN
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα παραπάνω αφορούν µόνον τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας του ΑΠΘ. Οι
εξωπανεπιστηµιακοί χρήστες δεν έχουν δικαίωµα στις παραπάνω υπηρεσίες, παρά µόνον µέσω των
πανεπιστηµιακών υπολογιστών (π.χ. αυτών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης).

❏

Ψηφιακοί κρυψώνες θησαυρών...

Στο µενού ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ > ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ του ιστότοπου του Τµήµατος (http://www.thea.auth.gr/library/sources-internet/) θα
βρείτε έναν κατάλογο µε διευθύνσεις που µπορεί να σας φανούν πολύ χρήσιµες στη θεατρολογική
έρευνα.
Tip: Ειδικότερα για τη µελέτη του νεοελληνικού θεάτρου, µάθετε να χρησιµοποιείτε ιστότοπους όπως
- το ψηφιακό αρχείο του Εθνικού Θεάτρου (http://www.nt-archive.gr/plays.aspx.):
όλο το αρχείο των παραστάσεών του, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιευµάτων, κριτικών, φωτογραφιών (και όπου
είναι δυνατόν βίντεο των παραστάσεων) διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο.
- το ψηφιακό αρχείο της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων (http://catalog.parliament.gr/): θα βρείτε
ψηφιοποιηµένες δεκάδες εφηµερίδες και περιοδικά, τα οποία µπορείτε να φυλλοµετρήσετε ψηφιακά, από την άνεση
του γραφείου σας!
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Εκτός αυτών όµως, και σε γενικού ενδιαφέροντος ιστότοπους ελεύθερης πρόσβασης, όπως το
http://gigapedia.org ή το http://www.archive.org (ακόµη και στο γνωστό youtube), µπορείτε να
βρείτε, να δείτε και συχνά να κατεβάσετε ποικίλο οπτικοακουστικό υλικό σχετικό µε τις
παραστατικές τέχνες, αλλά και ολόκληρα βιβλία (όταν πρόκειται για παλαιές εκδόσεις που δεν
έχουν πια πνευµατικά δικαιώµατα).
Ενδεικτικά παραδείγµατα: µπορείτε να βρείτε/διαβάσετε/κατεβάσετε/ αποθηκεύσετε/ τυπώσετε
ολόκληρο το On the Art of Theatre του E. G. Craig
(http://www.archive.org/details/cu31924027127129)
ή να δείτε τα ντοκυµανταίρ της Λένι Ρίφενσταλ για τους Ολυµπιακούς του Βερολίνου του 1936
(http://www.archive.org/details/olympics-1936-01)
ή ακόµη και αποσπάσµατα από παραστάσεις χοροθεάτρου της αξέχαστης Πίνα Μπάους
(http://www.youtube.com/results?search_query=pina+bausch+dance&search_type=&aq=0&oq=pi
na+bausch).
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