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θική και ολιτική
Η ηθική δεν είναι απλώς μια σφαίρα της 
φιλοσοφικής θεωρίας, ούτε και ένας τρό-
πος αποτίμησης της ζωής - των πράξε-
ων και φιλοδοξιών μας, που συνυπάρχει 
με τους υπόλοιπους τομείς των ασχολιών 
μας, διαθέσιμος για επίσκεψη, όταν αυτό 
βολεύει 

να ολά  σε ύο έρη 
Όσο είχαμε έναν δίσκο του Tom Waits στο 
πικάπ, ένα βιβλίο της Patricia Highsmith 
στο τραπέζι της κουζίνας, χαρτί στον κύλιν-
δρο της γραφομηχανής, τα ποιήματα του 
Καρούζου στο μυαλό δεν πτοούσε το κύ-
ρος μας τίποτα/κανείς/ποτέ

ικαστικά      ολιτιστικ ς επιλο ς  Τα καλύτερα της εβδομάδας

ιοργανώνεται στις 24 Μα-
ΐου το νέο Greek Sale της 
Cypria, που περιλαµβάνει 
σηµαντικά έργα  Ελλή-
νων και Κυπρίων καλλι-

τεχνών. Η συλλογή περιλαµβάνει επί-
σης κοσµήµατα και σπάνιες εκδόσεις. 
Η συλλογή θα δηµοπρατηθεί το βρά-
δυ της Τρίτης, 24 Μαΐου, στη Cypria, 
στη Λευκωσία. Ένα βιβλίο µοναδικής 
σπανιότητας του Alexander Palma di 
Cesnola µε τον τίτλο Συλλογή Κυπρια-
κών Αρχαιοτήτων (1881), υπογεγραµ-
µένο από τον ίδιο, είναι ένα από τα 
ακριβότερα αποκτήµατα της συλλογής. 
Το βιβλίο περιέχει ιδιόχειρη µετάφρα-
ση στην ιταλική γλώσσα σε 34 από τις 
38 σελίδες του τυπωµένου αγγλικού 
κειµένου, η οποία αποδίδεται στον 
ίδιο τον Palma di Cesnola. Η συλλογή 
θα παρουσιαστεί στη Cypria από τις 18 
µέχρι τις 23 Μαΐου. Το έργο ∆ύο Φιγού-
ρες, το οποίο θεωρείται ως ένα από τα 
καλύτερα του Γεώργιου Μπουζιάνη 
(1885-1959), σηµαντικότατου Έλληνα 
εξπρεσιονιστή του 20ού αιώνα, ηγείται 
του Greek Sale της Cypria. 

Η συλλογή περιλαµβάνει πλειάδα 
έργων, από τα οποία ξεχωρίζει ένας 
σπανιότατος εξπρεσιονιστικός πίνα-
κας του Γαΐτη (1923-1984), Χωρίς Τίτ-
λο, από την περίοδο που ο καλλιτέχνης 
ασχολήθηκε µε τον αφηρηµένο εξπρε-
σιονισµό και τη χειρονοµιακή τέχνη. 
Απόκτηµα της συλλογής είναι επίσης 
και Το Μαριάκι, ένα από τα πρώιµα 
πορτραίτα του Πολύκλειτου Ρέγκου 
(1903-1984), που θεωρείται από τους 
σηµαντικότερους Έλληνες τοπιογρά-
φους και πορτρετίστες. Από τη συλ-
λογή ξεχωρίζει επίσης ένα σκίτσο µε 
νεροµπογιά και µολύβι του Νικόλαου 
Λύτρα (1883-1927) µε τον τίτλο Το Ζεύ-
γος. Ο Λύτρας υπήρξε από τους επανα-
στάτες της ελληνικής ζωγραφικής. Στο 
έργο του συµβιώνουν επιρροές από τον 
εξπρεσιονισµό και τον πρώιµο ευρω-
παϊκό µοντερνισµό και θεωρείται αντι-
προσωπευτικό της χρονικής στιγµής 
κατά την οποία η ελληνική ζωγραφική 
κάνει την υπέρβαση ξεφεύγοντας από 
τον ακαδηµαϊσµό της Σχολής του Μο-
νάχου και αναζητώντας νέους τρόπους 
εικαστικής έκφρασης. 

Alexander Palma di CESNOLA
Ένα εξαιρετικά σπάνιο βιβλίο του 

Alexander Palma di Cesnola (1839-
1914), µε τον τίτλο Συλλογή Κυπρι-
ακών Αρχαιοτήτων (πλήρης τίτλος 
Lawrence Cesnola’s Collection, Cyprus 

Antiquities, excavated by Major 
Alexander Palma di Cesnola, 1876-
1879), το οποίο εκδόθηκε το 1881, 
αποτελεί ένα από τα ακριβότερα απο-
κτήµατα του Greek Sale της Cypria. Το 
βιβλίο είναι υπογεγραµµένο από τον 
ίδιο τον Palma di Cesnola. Περιλαµβά-
νει 38 σελίδες (letterpress leaves), στις 
περισσότερες από τις οποίες υπάρχει 
τυπωµένο αγγλικό κείµενο. Οι 34 από 
τις 38 σελίδες περιέχουν χειρόγραφη 
µετάφραση στα Ιταλικά που αποδίδεται 
στον ίδιο Palma di Cesnola, στοιχείο 
που προσδίδει στο βιβλίο µοναδική 
σπανιότητα. 

Επίσης, το βιβλίο περιέχει 63 φωτο-
γραφίες αλβουµινοτυπικής τεχνικής, 
62 φωτογραφίες αντικειµένων της 
συλλογής και µια φωτογραφία χάρτη 

της Κύπρου. Ο Palma di Cesnola, έπει-
τα από µια στρατιωτική καριέρα στην 
Ευρώπη και στον Αµερικανικό Εµφύ-
λιο Πόλεµο, διορίσθηκε το 1865 Αµε-
ρικανός πρόξενος στην Κύπρο. Κατά 
τη διάρκεια της παραµονής του συγκέ-
ντρωσε µιαν απαράµιλλη συλλογή από 
περίπου 6.000 Κυπριακές αρχαιότη-
τες µέσω ανασκαφών και από αγορές. 
Πούλησε τη συλλογή του στο Μητρο-
πολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας 
Υόρκης, του οποίου έγινε ο πρώτος δι-
ευθυντής το 1879. Παρέµεινε στη θέση 
αυτή µέχρι τον θάνατό του το 1904. 

ενικές Πληροφορ ες
Marinos Vrachimis info@cypria-
auctions.com <mailto:info@cypria-
auctions.com>

λληνικ  και υπριακ  Τ νη
του ου και ού αιώνα 

Ιδιοκτησία: κδοτικ ς κος ας ημοσ α τδ  Υπεύθυνος  Έκδοσης: Μιχ λης Παπαδ πουλος, Βοηθός Υπεύ-
θυνη  Έκδοσης: Μαρ α Μην , Συνεργάτες: Κ νσταντ νος  ι  Παπα ανασ ου, ι ννης ελιανα ος, ο -
νος Πανα ή  ιώρ ος καρος Μπαμπασ κης  ρυσ εμις ατ ηπανα ή,  τος ριστοδούλου  ρήστος 
Μιχ λαρος, Μ ριος δ μου, Ηλεκ. Ταχυδρομείο:  

Απαγορεύεται αυστηρώς η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική 
ή κατά προτίμηση ή κατά διασκευή απόδοση του περιεχομένου (κειμένου ή φωτογραφίας) 
με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφηση ή άλλο, χωρίς τη γραπτή 
έγκριση ή άδεια του εκδότη κδοτικ ς κος ας ημ σια τδ.

1
νοι ι τικη Συναυλ α

στη ευκ σ α
Ο Δήμος Λευκωσίας και οι «Φίλοι 
της Αρμονίας» παρουσιάζουν την 
Ανοιξιάτικη Συναυλία της Ορχήστρας 
Συναυλιών Δήμου Λευκωσίας και 
του Χορωδιακού Συνόλου «Αρμο-
νία». Η Συναυλία θα γίνει την Τρίτη, 
24 Μαΐου, στις 8:30 μ.μ., στο Θέα-
τρο «Παλλάς» στη Λευκωσία. Είσο-
δος ελεύθερη.

Η ορχήστρα ε ναι η π λη
Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου σε 
συνεργασία με τον Δήμο Στροβόλου 
διοργανώνει υπαίθρια συναυλία κά-
τω από τα άστρα σε μια πανδαισία 
μουσικών ειδών για κάθε γούστο 
και ηλικία. Σάββατο, 28 Μαΐου, στις 
7:00 μ.μ., στο Πάρκο Ακρόπολης. 
Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες: 
22463144, www.cyso.org.cy.

ορ δ α ματ ου 
Πολυφ ν α

Η Χορωδία Δωματίου «Πολυφω-
νία» παρουσιάζει μια βραδιά με πο-
τ-πουρί από καταπληκτικά μιούζι-
καλ, όπως «Les Misérables» και 
«Mamma Mia». Η συναυλία, την 
οποία διευθύνει ο Δημήτρης Μπου-
ζάνης, θα γίνει την Τρίτη, 24 Μαΐου, 
στις 8:30 μ.μ., στο Θέατρο Ριάλτο, 
Λεμεσός. Είσοδος: 10/5 ευρώ.

 υσσιν κηπος
«Ο Βυσσινόκηπος» του Άντον Τσέ-
χωφ από το Θέατρο Τέχνης της Μό-
σχας έρχεται στην Κύπρο, στο πλαί-
σιο των προβολών Ρωσικού Θεά-
τρου. Πέμπτη, 26 Μαΐου, στις 7:00 
μ.μ., στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό. 
Πληροφορίες: 77777745.

2

3

4

π  το προεκλο ικ  προσ πε ο
στο μετεκλο ικ  πρ σ πο

Ιδεοσκόπιο, Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή
 ΣΕΛΙΔΑ 15
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ομχάχ
Το «Συνεμά-Ξάνθης 3» και οι εκδόσεις 
«Αντηρίδα» σάς προσκαλούν στην παρουσί-
αση του βιβλίου του Βάκη Λοϊζίδη, που θα 
πραγματοποιηθεί στο Καϊμακλί την Παρα-
σκευή 27 Μαΐου 2016, στις 20:00

αλίτσα   χω έναν 
κα ενέ στου λιμανιού 
την άκρη
Απάγκιο, θεραπευτήριο ψυχής, εξομο-
λογητήριο, τόπος συνεύρεσης και μία 
μπάρα που φιλοξενεί θαμώνες, γνω-
στούς και άγνωστους περαστικούς

λλαγή ρουράς
Κάλπες, υποψήφιοι, ψηφοφόροι, ψήφοι, 
βαποράκια της εξουσίας, το κοκτέιλ των 
υποσχέσεων και ολίγη αλατισμένη σάλ-
τσα πολιτισμού

σαρλς Μπουκ σκι
να τετρ διο με λεκέδες απ  κρασ

Οι νεκροί βρίσκονται παντού ολόγυρά μας, το δύσκολο είναι να βρεις κανέναν ζωντανό
 ΣΕΛΙΔΑ 16

ιβλιοπαρουσ αση   ευκωσ α Θ ατρο  ουρ κια με την αναρ

Θ ατρο  Απολυμ νη

ικαστικά       με τον 

Ο Επαρχιακός Σύνδεσµος Ευηµε-
ρίας Τυφλών Λάρνακας παρουσι-
άζει τη  θεατρική παράσταση του 
Θεάτρου «Ανατροπές» «Πουρέκια 
µε την αναρή». Το έργο είναι µια 
σύγχρονη, δροσερή, ξεκαρδιστική 
κυπριακή κωµωδία µε πολύ µου-
σική, κέφι, διασκέδαση και πολλές 
ανατροπές, κατάλληλο για όλη την 
οικογένεια. Η παράσταση δίνεται 
στο πλαίσιο των προσπαθειών του 
Επαρχιακού Συνδέσµου Ευηµερί-
ας Τυφλών Λάρνακας για ενίσχυ-
ση των οικονοµικών του πόρων 
για την ευχερέστερη επίτευξη των 
σκοπών του. Εισιτήρια εισόδου δια-
τίθενται από τα µέλη του Συνδέσµου 
και µπορείτε να επικοινωνείτε µε 
τα τηλέφωνα  99817787 (κ. Χρυ-
στάλλα Ιωαννίδου) ή στο τηλέφω-
νο 70004046. Εισιτήρια, επίσης, θα 
διατίθενται στο ταµείο του θεάτρου 
πριν από την έναρξη της παράστα-

σης. Τιµή εισιτηρίου: 5 ευρώ. Η πα-
ράσταση θα δοθεί την Πέµπτη, 26 
Μαΐου, στις 8:30 µ.µ., στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Λάρνακας.  

Το θεατρικό έργο που χάρισε στη 
Μαρίνα Βρόντη υποψηφιότητα στα 
φετινά βραβεία ΘΟΚ επιστρέφει για 
περιορισµένο αριθµό παραστάσε-
ων σε Λευκωσία, Λεµεσό και Πά-
φο. «Απολυµένη», σε σκηνοθεσία 
Μάριου Θεοχάρους. Μια παραγωγή 
του Θεάτρου Τσέπης. Συντελεστές: 
Κοστούµια από τον Χρίστο Όθωνος, 
Φώτα από τον Βασίλη Πετεινάρη, 
Artwork από τον Σταύρο Αναστασί-
ου και Οργάνωση παραγωγής από 

τη Μαρία Σωκράτους. Οι παραστά-
σεις θα γίνουν ως εξής:
*Λεµεσός, Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ: 24 
Μαΐου και 25 Μαΐου στις 20:30. Εί-
σοδος €10.
*Πάφος, Παλιά Ηλεκτρική: Στο 
πλαίσιο Φεστιβάλ Μονοδράµατος 
2016 - 26 Μαΐου, στις 20:30. Είσο-
δος: Ηµερήσιο εισιτήριο €10 και ει-
σιτήριο παράστασης €7.
Για περισσότερες πληροφορίες στο 
96297278.

Ο καθηγητής Φιλοσοφίας ∆ρ 
Bradford Skow του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης, 
ΗΠΑ, παρουσίασε µια νέα θεωρία 
του χρόνου, η οποία εισηγείται ότι 
το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον 
συνυπάρχουν. Η διαφορά είναι ότι 
το παρόν δεν αποτελεί µια «προβο-
λή του χρόνου» αλλά µια «προσω-
ρινά διάσπαρτη» κατάσταση. Με αυ-
τήν τη θέαση, το Ίδρυµα ARTos σχε-
δίασε και παρουσιάζει το πρότζεκτ 
«MELLON», το οποίο αποτελείται 
από επιλεγµένες παρουσιάσεις από 
διακεκριµένους ειδήµονες από τον 

χώρο του σχεδιασµού δράσεων 
στους τοµείς: «Future Museum», 
«Future Cities», «Post Humanoid» 
καθώς και από τους χώρους των τε-
χνών και των επιστηµών. Το πρό-
γραµµα «MELLON» πραγµατοποιεί-
ται µε τη  στήριξη των Πολιτιστικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Πολιτισµού και περιλαµβά-
νει µια σειρά διαφόρων δράσεων 
και προσεγγίσεων επί του θέµατος 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016. Πα-
ρασκευή, 27 Μαΐου, 19:30 - 22:00, 
Πολιτιστικό και Ερευνητικό ίδρυµα 
ARTos. Είσοδος Ελεύθερη.

ο «Συνεµά-Ξάνθης 3» και οι 
εκδόσεις «Αντηρίδα» σάς 
προσκαλούν στην παρου-
σίαση του βιβλίου του Βά-
κη Λοϊζίδη «ΧΟΜΧΑΧ», 

που θα πραγµατοποιηθεί στον χώρο 
του «Σινεµά-Ξάνθης 3» στο Καϊµακλί 
την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016, στις 
20:00. Για το βιβλίο θα µιλήσουν οι ποι-
ητές Ευφροσύνη Μαντά-Λαζάρου και 
Κώστας Ρεούσης. Θα απαγγείλει ο συγ-
γραφέας. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Το «Χοµχάχ» αποτελείται από 37 
ελάχιστα σηµειώµατα, στο ύφος και 
την τεχνική του αφορισµού, που αφο-
ρούν στην Τέχνη και πως αυτή εκδη-
λώνεται κι εκτίθεται τα τελευταία χρό-
νια στο νησί.

Ο συγγραφέας τους, ποιητής Βά-
κης Λοϊζίδης, ένας από τους κύριους 

εκπροσώπους της ελληνοκυπριακής 
ποίησης του ‘90, γεννήθηκε στη Λευ-
κωσία το 1965. Σπούδασε Οικονοµικά 
στην Αθήνα και έκανε µεταπτυχιακά 
στην Αγγλία. Εργάζεται στον Κυπριακό 
Οργανισµό Τουρισµού. Έχει εκδώσει 
οκτώ ποιητικές συλλογές, έχει επιµε-
ληθεί µία ανθολογία µε τους ποιητές/
ποιήτριες από την Κύπρο, που εµφα-
νίστηκαν στα ελληνικά γράµµατα τη 
δεκαετία του ενενήντα, ενώ ασχολεί-
ται και µε τα εικαστικά, έχοντας πραγ-
µατοποιήσει τρεις ατοµικές εκθέσεις. 
Ποιήµατά του έχουν µεταφραστεί στην 
αγγλική, γαλλική, βουλγαρική, ιταλι-
κή και σουηδική γλώσσα. Είναι µέλος 
της «Εταιρείας Συγγραφέων-Hellenic 
Authors’ Society», Ελλάδα.

Πληροφορίες: 99694603

ομ άάκης ο δης 
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έει ο Οδυσσέας Ελύτης: 
«Οι κακοί ποιητές τρέ-
φονται από τα γεγονότα, 
οι µέτριοι από τα αισθή-
µατα, και οι καλοί από 

τη µετατροπή του τίποτε σε κάτι. Το εκ 
του µη όντος ον λογαριάζει» (Εκ του 
πλησίον, εκδ. Ίκαρος, 1998, σ. 34). Κά-
τι ανάλογο ισχύει και για όλους τους 
υπόλοιπους ανθρώπους: κάποιοι ανα-
λίσκονται αναµασώντας την επιδερµι-
κή επικαιρότητα, άλλοι κλαψουρίζουν 
ή χαριεντίζονται εξ επαγγέλµατος, και 
µερικοί εντελώς απρόσµενα κι άδο-
λα σού φτιάχνουν ή ακόµη σου χαλά-
νε την ηµέρα/νύχτα εκστοµίζοντας… 
αλήθειες… από το πουθενά που είναι το 
«εκεί πέρα»!

Τον Παύλο Μπαλλίνη τον πρωτοσυ-
νάντησα στο καφενείο «Βαλίτσα», που 
διατηρεί µε τη σύντροφό του, Ειρήνη 
Ανδρέου, στην παλιά Λευκωσία. Είχα 
ακούσει γι’ αυτόν από γνωστούς και φί-
λους που περιδιαβαίνουν και συχνά-
ζουν σε, εκτός ρεύµατος και άκρατου 
καταναλωτισµού, ιδιαίτερους χώρους 
της παλιάς πόλης. Έτσι, τυχαία, άρχισα 
τον τελευταίο χρόνο να πηγαίνω συχνά 
στον καφενέ του, να αράζω µε τις ώρες, 
κι από νωρίς, και να καταναλώνω κα-
φάσια µπίρες που συνήθως µ’ οδηγούν 
σ’ ένα παραλήρηµα, τολµώ να πω, ποιη-
τικού λόγου… που ώρες-ώρες σταµατη-
µό δεν έχει, κι ας µην αντιλαµβάνονται 
οι θαµώνες -τις πλείστες των περιπτώ-
σεων- τι στον εξαποδώ… ξεστοµίζω.

Ας µη φανεί περίεργο, που επιλέγω 
στους «Πολιτισµικούς Μετεωρίτες» 
αυτής της Κυριακής ν’ αναφερθώ σ’ 
έναν άνθρωπο µε πολλαπλές ιδιότητες 
ή στον «Άνθρωπο χωρίς ιδιότητες», για 
να θυµηθούµε και τον Ρόµπερτ Μού-
ζιλ. Ο Άνθρωπος είναι Πολιτισµός και 
ο Πολιτισµός Άνθρωπος. Βέβαια, κάτι 
τέτοιο για να το εµπεδώσεις πρέπει να 
έχεις πάει πολύ µακριά ή πολύ κοντά 
µε πάντα τον κίνδυνο της µη επιστρο-
φής ή αυτόν του εξοβελισµού από τις 
συµβατικές διαπροσωπικές κι άσχετες 
σχέσεις-επαφές.

Σε μ α λλη λ ση  
Ο Παύλος Μπαλλίνη γεννήθηκε στις 
11 Μαΐου του 1962, στην Κωνσταντι-
νούπολη, «σε µία άλλη άλωση» όπως 
χαρακτηριστικά µου ανέφερε, από γο-
νείς Ρωµιούς της Πόλης. Λόγω λανθα-
σµένων χειρισµών του Πατριαρχείου, 
και µια που ήταν χριστιανός καθολι-
κός το δόγµα, φοιτά σε τουρκικό δη-
µοτικό σχολείο - κάτι που του έδωσε 
τη δυνατότητα να µάθει την τουρκική 
γλώσσα και να λάβει την πρωτοβάθ-
µια εκπαίδευση µακριά από εθνικιστι-
κούς-θρησκευτικούς φανατισµούς. Τον 
Αύγουστο του 1973 η οικογένειά του 
«µεταναστεύει» στην Αθήνα. «Ξένος» 
σε µία µεταπολιτευτική, «άρρωστη», 

Ελλάδα αρχίζει να εργάζεται σκληρά 
στην οικοδοµή και να µαθητεύει σε νυ-
χτερινό, τότε εξατάξιο, γυµνάσιο. Μετα-
ξύ 1982-1984 υπηρετεί τη στρατιωτική 
του θητεία στο σώµα Τεθωρακισµένων 
του Ελληνικού Στρατού. Μετά την από-
λυσή του, και µέχρι το 1990, εργάζεται 
στο εστιατόριο του πατέρα του στο Πα-
λαιό Φάληρο, όπου προσφέρει αυθεντι-
κή πολίτικη κουζίνα.

Το σαράκι της υποκριτικής τέχνης 
τον οδηγεί στην περίφηµη «∆ραµατι-
κή Σχολή Βασίλη ∆ιαµαντόπουλου», 
όπου την παρακολουθεί µε επιτυχία 

από το 1990 έως το 1994. Από το 1994 
έως το 1996 συµµετέχει στις δραστη-
ριότητες της θεατρικής οµάδας «Σφαί-
ρα», στην Αθήνα. Το 1996 τον βρίσκει 
παντρεµένο, έχοντας αποκτήσει και 
τον πρώτο του γιο, στην Κύπρο. ∆εύ-
τερη φορά στη ζωή του «ξένος», δρα-
στηριοποιείται στον χώρο των πολι-
τιστικών εκδηλώσεων (ανάµεσα σε 
άλλες δουλειές), και καταφέρνει να 
εργαστεί και ως ραδιοφωνικός παρα-
γωγός στον σταθµό «Άστρα». Το 1999 
ανοίγει το «Καφωδείο» στην οδό Ονα-
σαγόρου στην παλιά Λευκωσία, όταν 

ακόµη δεν την είχαν ανακαλύψει οι, ας 
µην τους χαρακτηρίσω, κάτοικοι της 
«πρωτευούσης» τούτης. Το «Καφω-
δείο» υπήρξε κυλικείο-εντευκτήριο, 
µε την παλιά έννοια, διοργανώνοντας 
ανελλιπώς πολιτιστικές εκδηλώσεις 
που αφορούσαν στο θέατρο, στη µουσι-
κή, και πάνω απ’ όλα στην ποίηση. Το 
2001, ίσως απογοητευµένος, επιστρέ-
φει στην Ελλάδα ενώ έχει αποκτήσει 
και τον δεύτερο γιο του… τρίτη φορά 
«ξένος» στην Αθήνα. Ξεκινάει την πο-
ρεία του στον χώρο του βιβλίου, εργα-
ζόµενος αρχικά στο, πάλαι ποτέ, Εθνι-

κό Κέντρο Βιβλίου συµβάλλοντας στο 
«Έτος Εµπειρίκου» µε αφορµή τα 100 
χρόνια από τη γέννηση του Έλληνος 
Υπερρεαλιστή Ποιητή. Εν συνεχεία ερ-
γάζεται για ένα φεγγάρι στις εκδόσεις 
«Καλειδοσκόπιο», και τον Οκτώβριο 
του 2003 προσλαµβάνεται από τις ση-
µαντικές εκδόσεις «Οδυσσέας». 

 Παράλληλα δηµιουργεί το θεα-
τρικό εργαστήρι, «Αδρανώς εν κινή-
σει»-αντάρτικο πολιτισµού, στην οδό 
Ασκληπιού στο κέντρο της Αθήνας, 
εκεί ανάµεσα στα βιβλιοπωλεία και 
στους εκδοτικούς οίκους. Με motto 
του εργαστηρίου, όπως µου ανέφερε, 
τη/τους ρήση/στίχους του Β. Μέγερ-
χολντ… γιατί ο ηθοποιός: «… δηµι-
ουργεί µέσα στη µοναξιά/φλέγεται 
ενώπιον όλων/κι έπειτα πίσω στο κε-
λί του!..», καταφέρνει να το κρατήσει 
ζωντανό προσφέροντας τις θεατρικές 
και όχι µόνο γνώσεις του έως το 2006. 
Το 2011 παραιτείται από τις εκδόσεις 
«Οδυσσέας», φροντίζει τις εκκρεµό-
τητές του, κι επιστρέφει στο νησί το 
2013… τέταρτη φορά «ξένος». Το 2014 
ανοίγει, όπως ανέφερα παραπάνω, µε 
τη σύντροφό του Ειρήνη Ανδρέου, το 
Καφενείο «Βαλίτσα» (δες διπλανή στή-
λη, «Περιθωριακά»), που διατηρεί έως 
σήµερα.

νας τ ουρ ς παραπονι ρης  
Όταν πρωτοµπήκα στον καφενέ του 
τον είδα να γρατζουνάει έναν τζουρά, 
προσπαθώντας να βρει τους δρόµους 
ή τα µακάµια… της καθηµερινότητας… 
εκτός ρουτίνας ή µίζερης επανάληψης 
ηµερών και νυχτών. 

Σταδιακά µιλήσαµε/µιλάµε για τον 
χώρο του βιβλίου, για το θέατρο (στο θέ-
µα αυτό τον ακούω πολύ προσεκτικά), 
για την ποίηση (στο θέµα αυτό µε ακού-
ει, θέλω να πιστεύω, αυτός πολύ προσε-
κτικά), για την πολιτική (διότι ο άνθρω-
πος είναι πολιτικό ον, κι ας το έχουµε 
ξεχάσει ως κοινωνία διαστρεβλώνο-
ντας τον αριστοτελικό κανόνα), για τον 
πολιτισµό εν γένει. Μη παραλείποντας 
και τα παράπονά µας (που δεν γίνονται 
ποτέ κακέκτυπα αισθηµάτων), για τους 
καηµούς µας (που δεν µετατρέπονται 
ποτέ σε µελοδράµατα) εκστοµίζοντας 
ο ένας στον άλλο και ξαφνικά, στροφές 
επί στροφών ποιηµάτων και υπέρο-
χους µονολόγους θεατρικών έργων.

Έτσι βιώνεις την πόλη, έτσι µετέχεις 
στο ανθρώπινο, έτσι συγκρούεσαι και 
φιλιώνεις ή όχι µε την ύπαρξή σου, 
έτσι σπουδάζεις τη ζωή, έτσι γιατί: «Η 
τέχνη κι η ποίηση δεν µας βοηθούν να 
ζήσουµε:/η τέχνη και η ποίησις µας 
βοηθούνε/να πεθάνουµε» (Νίκος Εγγο-
νόπουλος, «Νέα περί του θανάτου του 
Ισπανού ποιητού Φεντερίκο Γκαρθία 
Λόρκα στις 19 Αυγούστου του 1936 µέ-
σα στο χαντάκι του Καµίνο ντε λα Φου-
έντε», Εν Ανθηρώ Ελλήνι Λόγω, 1957).         

ατοπτεύσεις  α συναντιέσαι στην παλιά ευκωσία μ  ανθρ πους που πάντα
έχουν κάτι να σου πουν  ακόμη και με τη σιωπή  είναι  αντικειμενικά τυχαίο

αύλος Μπαλλ νη
αλαιό εν  αρμολ π

 α λος παλλί η μ σα από το  φακό του στα ταμο λη

 στας εο σης αριστερά   ο α λος παλλί η  ε ιά  μ σα από το  φακό του άρη α α ι του
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αρουσ αση  πάγκιο  θεραπευτήριο υχής  ε ομολογητήριο  τόπος συνεύρεσης
και μία μπάρα που ιλο ενεί θαμ νες  γνωστούς και άγνωστους περαστικούς

«Βαλίτσα»:  ω ναν καφεν
στου λιμανιού την άκρη

ατοικώ στο κέντρο της 
Λευκωσίας, λίγο έξω από 
τα τείχη, από το 1971, µε 
διαλείµµατα κι ανελλι-
πώς. Έφευγα για την Αθή-

να, επέστρεφα, και τ’ αντίστροφο. ∆εκα-
ετία του ‘70, µετά τον πόλεµο, δεκαετία 
του ‘80, ανακήρυξη του ψευδοκράτους, 
δεκαετία του ‘90, ο καταναλωτισµός 
στο µεγαλείο του. Βόλτες χωρίς ιδιαίτε-
ρο σκοπό ή και προορισµό. Βόλτες σε 
µία πόλη φάντασµα. Αρχές του 2000, 
επαναπατρισµός. Και πάλι βόλτες… 
εντός, εκτός κι επί τα αυτά του Τείχους 
ή των Τειχών. Η πόλη φάντασµα εκεί 
ή εδώ. Μετά ανοίξανε κι οι Τούρκοι τα 
οδοφράγµατα και ξεθαρρέψανε οι επι-
σκέπτες στον τόπο τους, κι άρχισε το 
πέρα-δώθε και οι δοσοληψίες τής επα-
ναπροσεγγίσεως στο πείραµα των αν-
θρώπινων σχέσεων-επαφών. Αίφνης 
και σταδιακά, πήξαµε στα µπαρ, στις 
καφετερίες, στα φαγάδικα, στα κάθε λο-
γής καταστήµατα ή καταστηµατάκια. Κι 
εκεί που ελάχιστοι, δεκαετίες, περιδια-
βαίναµε τη Λήδρας, την Ονασαγόρου 
και τις παρόδους ή κάθετες αυτών, γέ-
µισαν κόσµο τα καντούνια κι άπειρες 
επιλογές… «φθηνής… «φθηνιάρικης» 
διασκέδασης του οφθαλµόλουτρου, 
και µόνο. Όµως, κάποιοι φρόντισαν να 
ενταχθούν ή να προσαρµοστούν χωρίς 
εκπτώσεις εκεί που πάντα ζούσανε. 
Έτσι και οι Παύλος Μπαλλίνη και Ει-
ρήνη Ανδρέου έφτιαξαν τη «Βαλίτσα», 
µες στην καρδιά της παλιάς Λευκωσί-
ας. Εκεί, που κάποιοι άλλοι κατάφεραν 
να γκετοποιήσουν τη λαϊκή βάση ή και 
την πλέµπα των µεταναστών που κα-
τοικούν (ενίοτε τρώγοντας «βρόµικο 
ψωµί»), και καλά κάνουν, σε τούτον τον 
τόπο τού… «κρύψε να περάσουµε».

να  χ ρι
Ο καφενές άρχισε να λειτουργεί το 

2014, και τις εφτά ηµέρες της εβδοµά-
δας, από νωρίς τ’ απόγευµα µέχρι βα-
θιά τη νύχτα. Καφές, αλκοόλ και κάτι 
να τσιµπάς… να µην τρυπήσει το στοµά-
χι. ∆ιαµπερές µαγαζί, να χαζεύεις τους 
περαστικούς και της Τρικούπη και της 
Άρεως τον χειµώνα απ’ τα κλειστά του 
τζάµια, να δροσίζεσαι το καλοκαίρι από 

το φυσικό αεράκι-ρεύµα που σηκώνε-
ται κατά τη διάρκεια της ηµέρας-νύ-
χτας στα στριφογυριστά δροµάκια της 
παλιάς πόλης.

Μουσικές από το θέατρο, από τον κι-
νηµατογράφο (ελληνικές πρωτίστως 
και ξένες δευτερευόντως), παλιά ρεµπέ-
τικα και λαϊκά (παλιά, παµπάλαια, δυ-

σεύρετες εκτελέσεις), κι ο Παύλος ή η 
Ειρήνη πάντα εκεί να σε υποδέχονται 
και αποδέχονται µε το πλέον ειλικρι-
νές χαµόγελο και την ευγενική «συνω-
µοσία» της κατανόησης τού τι συµβαί-
νει γύρω µας.

Απάγκιο, θεραπευτήριο ψυχής, εξο-
µολογητήριο, τόπος συνεύρεσης µου-
σικών (όχι του συρµού), ηθοποιών (όχι 
των τηλεοπτικών παραγωγών), φωτο-
γράφων (όχι των lifestyle περιοδικών), 
σκηνοθετών, συγγραφέων, ποιητών 
(ίσως… «καταραµένων»), ανθρώπων του 
πολιτισµού εν γένει κι άλλων πέριξ αυ-
τών στα ελάχιστα τετραγωνικά του καφε-
νέ να γίνονται ένα «χωριό» ή από «δυο 
χωριά… χωριάτες»… θέλοντας και µη.  

α ρεμπέτικα της Κυριακής
Όλο το κλίµα των ρεµπέτικων και λαϊ-
κών τραγουδιών, που ακούγονται ζω-
ντανά στη «Βαλίτσα» τις Κυριακές από 
νωρίς το απόγευµα, κυρίως από τον 
κύριο Κόκο στην κιθάρα και το τρα-
γούδι και τον Κώστα Χατζηδηµητρίου 
στο τρίχορδο µπουζούκι συνεπικου-
ρούµενοι από διάφορους φίλους ορ-
γανοπαίχτες που καταφθάνουν χωρίς 
ραντεβού, και µε τη βραχνή, βροντερή 
χροιά της φωνής του Παύλου, συνοψί-
ζεται στο παρακάτω απόσπασµα που 
παραθέτω από το βιβλίο του Στάθη ∆α-
µιανάκου, «Ήθος και πολιτισµός των 
επικίνδυνων τάξεων στην Ελλάδα», 
εκδ. Πλέθρον, 2005, από το κεφάλαιο, 
«Το παιχνίδι της ετερότητας και της 
ταυτότητας στη σύγχρονη ρεµπέτικη 
φιλολογία», σ.σ. 119-120:

   «Ασφαλώς θα ήταν υπερβολή να 
αποδώσουµε τη διεύρυνση του ρεµπέτι-
κου µόνο στις επιταγές της καπιταλιστι-
κής αγοράς. Το ερώτηµα που παραµένει 
είναι γιατί η κοινωνική επιλογή οδη-
γείται προς αυτό ειδικά το είδος τραγου-
διού, ενώ γνωρίζουµε ότι πολυάριθµες 

άλλες µουσικές παραδόσεις του τόπου 
µας (δηµοτικό, επτανησιώτικη καντά-
δα, µαντινάδες κ.λπ.) θα ήταν δυνατόν 
να διεκδικήσουν το χρίσµα του “πανε-
θνικού”  τραγουδιού. ∆εν υπακούουν, 
άραγε, περισσότερο ίσως και από το ρε-
µπέτικο, στους όρους της “ελληνικότη-
τας” και της “λαϊκότητας” - αν δεχθούµε 
πως το συλλογικό φαντασιακό προκρί-
νει αυτούς κυρίως τους όρους για την 
κρυστάλλωση µιας µουσικής ταυτότη-
τας εθνικής εµβέλειας; Εδώ η υπόθεση 
που θα διακινδύνευε κανείς υποχρε-
ωτικά παραπέµπει στη συµβολική δι-
άσταση που αποκτά το ρεµπέτικο κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες στην κοινή συ-
νείδηση και που φαίνεται να ανταποκρί-
νεται πληρέστερα στην αποστολή την 
οποία η σύγχρονη ελληνική κοινωνία 
επιφυλάσσει στη χρήση του µύθου. ∆εν 
πρόκειται, κατ’ ουσίαν, για το µόνιµο χα-
ρακτηριστικό του νεοελληνικού ήθους, 
το στοιχείο δηλαδή της αµφισβήτησης 
που, παρά τον καταναλωτισµό των και-
ρών, ίχνη του µοιάζουν να επιβιώνουν 
ακόµη, έστω µε τη µορφή της νοσταλγι-
κής αναζήτησης ενός “χαµένου παρα-
δείσου”; Αυτή η “επάνοδος στις ρίζες” 
µέσω του εξιδεαλισµένου ρεµπέτικου 
δεν εκφράζει ίσως την ανάγκη των πρό-
σφατα εξαστισµένων πληθυσµών στη 
χώρα µας να δηλώσουν την άρνησή 
τους να “συµµορφωθούν” σε κανόνες 
και ρυθµίσεις που επιτάσσουν το κυρί-
αρχο σύστηµα και οι επίσηµοι θεσµοί; 
Το τραγούδι αυτό, µολονότι µυθοποιη-
µένο και ενταγµένο εφεξής στην περιο-
χή του “ονείρου”, εξακολουθεί να γίνεται 
αντιληπτό ως ένας διαφορετικός λόγος, 
λόγος αντιπαράθεσης στο θεσµικό (και 
θεµιτό) λόγο, “υπόσχεση ελευθερίας”».   

«Βαλίτσα»: Χαριλάου Τρικούπη 51 
& Άρεως γωνία, παλιά Λευκωσία, από 
τις 15:30 έως τις 02:00, όλες τις ηµέρες 
της εβδοµάδας.
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 ος της Μουσικ ς

ιάννης ελιανα ος  gianniszelianaios@yahoo.gr

υριακή εκλογών η ση-
µερινή και ο «Ήχος της 
Μουσικής» έρχεται να 
ακολουθήσει το αφιέρω-
µα του Λογγίνου Παναγή, 

«Σινεµά και Πολιτική» της προηγού-
µενης εβδοµάδας εδώ στο Ηδύφωνο, 
ακούγοντας κάποια τραγούδια που 
έχουν να κάνουν µε τις εκλογές και 
τον πολιτικό κόσµο γενικότερα. Τρα-
γούδια γνωστά και άγνωστα από το πα-
ρελθόν και το παρόν,  που οι δηµιουρ-
γοί τους τα έριξαν στη µουσική κάλπη 
της rock n roll ιστορίας αναµένοντας τα 
αποτελέσµατα, που ακόµα δεν λένε να 
µετρηθούν. Η επανάσταση βέβαια δεν 
θα αναµεταδοθεί τηλεοπτικά, όπως δι-
ατεινόταν ο ποιητής και τραγουδιστής 
Gil Scott - Heron το 1970 και φαίνεται 
πως οι ηλίθιοι ελέγχουν τον κόσµο, το 
πυρηνικό κουµπί και το δηλητηριώ-
δες στυλό, όπως συµπλήρωνε 11 χρό-
νια αργότερα ο Mark Wilkins µαζί µε 
τους Astronauts στο Protest Song και 
στο ντεµπούτο τους άλµπουµ Peter Pan 
Hits The Suburbs. Στίχοι και ήχοι τα 
λένε λοιπόν χωρίς φόβο και µε µπό-
λικο πάθος στο σηµερινό εκλογικό 
τζουκ-µποξ της στήλης µας.

«Η δηµοκρατία είναι στα χέρια 
µας, αλλά κυλάει µέσα από τα δάχτυ-
λά µας σαν την άµµο», απαγγέλλει ο 
Ry Cooder στο τραγούδι One Cat, One 
Vote, One Beer, παραφράζοντας έτσι το 
ιστορικό blues κοµµάτι One Bourbon, 
One Scotch, One Beer, που έγραψε το 
1953 ο Rudy Toombs, τραγούδησε ο 
Amos Milburn και το έκανε γνωστό ο 
John Lee Hooker. Ο Cooder στο δεύτε-
ρο concept άλµπουµ του, My name is 
Buddy, που ακολουθούσε το Chávez 
Ravine και ολοκληρωνόταν στο I, 
Flathead έφτιαχνε µια πολιτική, δισκο-
γραφική τριλογία, όπου µέσα από τους 
χαρακτήρες των τραγουδιών καλούσε 
το κοινό να ταξιδέψει µαζί τους σε ιστο-
ρίες για την εξαθλίωση, τις απεργίες, τα 
αφεντικά που θα ‘ναι πάντα τα µεγάλα 
κεφάλια, την διεφθαρµένη Αστυνοµία, 
κ.λπ. Στο One Cat, One Vote, One Beer 
ο ήρωάς µας στέκεται στο µπαρ προ-
σπαθώντας να µεθύσει την ηµέρα των 
εκλογών, όντας αναποφάσιστος για το 
τι να ψηφίσει θεωρώντας πως οι εκλο-
γές δεν γίνονται δίκαια και όλα είναι 
προαποφασισµένα. 

Το 1987 οι Replacements του Paul 
Westerberg θα κυκλοφορήσουν το πέ-
µπτο άλµπουµ τους µε τίτλο Pleased 
to Meet me, που θα γινόταν ένα από 
τα πιο επιτυχηµένα τους, συνοδευ-
µένο και µε πολύ καλές κριτικές. Αν 
και σαν µπάντα ποτέ δεν ανήκαν στην 
κατηγορία των πολιτικοποιηµένων, 
στον συγκεκριµένο δίσκο θα τραγου-
δήσουν το Election Day, που είναι κάτι 
σαν ύµνος των απανταχού παρόντων 
συµµάχων της αποχής! ∆εν µε ενδια-
φέρει ποιος θα εκλεγεί, µέχρι να βρω 
κάποιον να αγαπήσω, τραγουδούν οι 
Replacements και δεν δίνουν ούτε 
cent για την ψηφοφορία. 

Εκεί στα τέλη των seventies o folk 
τραγουδοποιός Steve Goodman -που 
χρόνια νωρίτερα είχε διαγνωσθεί µε 
λευχαιµία κι αφιέρωσε όλη την υπό-
λοιπη ζωή του στη µουσική- θα έγρα-
φε για ένα ραδιοφωνικό σόου, το The 
Election Year Rag. Ένα χιουµοριστικό 

country τραγούδι, που παροµοιάζει τις 
εκλογές µε ένα τσίρκο όπου καλούνται 
όλοι να χορέψουν κάθε τέσσερα χρό-
νια. Ο Goodman προειδοποιεί και το 
γιορτάζει,  αναγγέλλοντας πως ο νικη-
τής είναι πάντα κάποιος άλλος και ο 
ηττηµένος πάντοτε εµείς. 

Για τον φασισµό, που όσο τον αγνο-
ούµε άλλο τόσο γιγαντώνεται, υπήρξε 
ένας από τους σπουδαιότερους τραγου-
δοποιούς του πλανήτη, που πάντα πή-
γαινε ενάντιά του. 

Η  καμπ νια του  
Με την κιθάρα του να γράφει This 
Machine Kills Fascists, ο Woody 
Guthrie όπου έδινε συναυλία δεν στα-
µατούσε ποτέ να αντικρούει τους παρα-
νοϊκούς δολοφόνους της χώρας του. Το 
τραγούδι του All you Fascists bound to 
Lose θα έπρεπε ειδικά στις µέρες µας 
να είναι σηµαία και παντιέρα σε όλους 
εκείνους που είναι ενάντια στον φασι-
σµό και τα προσκείµενα κόµµατα σε 
αυτόν. Το κοµµάτι µέσα στα χρόνια δι-
ασκευάστηκε από πάρα πολλούς καλ-
λιτέχνες της rock. 

Το 1973 ο γνωστός σε όλους Alice 
Cooper θα βγάλει το έκτο άλµπουµ 
του και µέχρι τότε εκείνο µε τις µεγα-
λύτερες πωλήσεις του. Ο λόγος για το 
Billion Dollar Babies, που είχε µέσα 
του και το πασίγνωστο No More Mr. 
Nice Guy. Στην πρώτη πλευρά του δί-
σκου όµως ο Cooper θα τραγουδήσει 
το Elected και στην ουσία ζητάει την 
ψήφο µας. Με ένα χιουµοριστικά καυ-
στικό video clip, αρκετά µπροστά από 
την εποχή του, θα κάνει τη δική του κα-
µπάνια και θα βγει παµψηφεί για πολ-
λά χρόνια µέχρι να γίνει καρικατούρα 
του εαυτού του. 

«Είµαι ένας πολιτικοποιηµένος 
άνθρωπος και ό,τι λέω το κάνω, υπο-
στηρίζω την αριστερά αλλά γέρνω και 
προς τα δεξιά, όταν είναι όµως για να 
πολεµήσω δεν είµαι πουθενά». Τάδε 
έφασαν οι Cream των Eric Clapton, 
Ginger Baker και Jack Bruce στο τρα-
γούδι τους Politician µέσα από το τρί-
το τους άλµπουµ Wheels Of Fire του 
1968. Ο νεαρός θέλει να δείξει στην κο-
ρασίδα τα πολιτικά του φρονήµατα, την 
καλεί στο αυτοκίνητό του και η ιστορία 
γράφει όπως και στην πολιτική πως 
φάσκει και αντιφάσκει. 

Ειδική µνεία πρέπει να γίνει στον 
πιο πολιτικοποιηµένο καλλιτέχνη της 
punk, Jello Biafra των Dead Kennedys, 
που είναι και υπεύθυνος για την ατά-
κα «αν οι εκλογές µπορούσαν να αλλά-
ξουν τον κόσµο, θα ήταν παράνοµες». 
Ο Biafra χρόνια τώρα αρθρώνει όπου 
σταθεί κι όπου βρεθεί έναν εµπεριστα-
τωµένο πολιτικό λόγο είτε µέσα από 
τα τραγούδια του είτε από τους spoken 
word δίσκους του. Το ίδιο συµβαί-
νει και µε µουσικούς όπως οι Rage 
Against the Machine, Billy Bragg και 
πολλούς άλλους. Τώρα όσον αφορά την 
punk, το τελευταίο µουσικό είδος πάνω 
στον οποίο στηρίχθηκε  µια ολόκλη-
ρη γενιά και µετέπειτα η πλειοψηφία 
της ξεπουλήθηκε, πρέπει να γίνει ένα 
ολόκληρο αφιέρωµα που δεν θα τε-
λειώσει ποτέ. Ως τότε καλή ψήφο σή-
µερα και να θυµάστε πως People have 
the Power, όπως τραγούδησε κάποτε η 
Patti Smith! 

Αναδιφ σεις  ραγού ια γνωστά και άγνωστα από το παρελθόν και το 
παρόν  που οι ημιουργοί τους τα έρι αν στη μουσική κάλπη της    
ιστορίας  αναμένοντας τα αποτελέσματα που ακόμα εν λένε να μετρηθούν

κλο ικά τρα ούδια
     ητούν την φο σας
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Μπακότερμα
στα λά ανα,  
Μέθοδος, Ι: «Ανάµεσα στα άλλα, ετοι-
µάζω ένα βιβλίο για τη ∆εκαετία του 
Ογδόντα µε την κρυφή συνενοχή φί-
λων και µε κεντρική ιδέα ότι όσο 
είχαµε έναν δίσκο του Tom Waits 
στο πικάπ, ένα βιβλίο της Patricia 
Highsmith στο τραπέζι της κουζίνας, 
χαρτί στον κύλινδρο της γραφοµηχα-
νής, τα ποιήµατα του Καρούζου στο 
µυαλό, πρόθυµους εκδότες, φιλία εν 
αφθονία, και ενηµερωµένη κάβα, δεν 
πτοούσε το κύρος µας τίποτα/κανείς/
ποτέ [Οδυσσέας Γεωργίου, Επιστο-
λή στον Γιώργο Ιωαννίδη, Απρίλιος 
2014]»

Μέθοδος, ΙΙ: «Μάλιστα, όσο κι αν ο 
Σαίξπηρ στο άπειρο εύρος της οικου-
µενικής σκηνής του προχωρεί στα 
άκρα του κακού και της ανοησίας, δεν 
αφήνει ποτέ να βυθιστούν οι ήρωές του 
σ’ αυτές τις οριακές καταστάσεις µέσα 
σε µια στείρα περιοριστικότητα χωρίς 
πλούσια ποιητική κλάση και παραµυ-
θία, αλλά τους εφοδιάζει µε πνεύµα και 
φαντασία. Τους καθιστά ελεύθερους 
καλλιτέχνες του εαυτού τους διά της 
εικόνας, εντός της οποίας αυτοπαρατη-
ρούνται θεωρητικά ως έργα τέχνης, και 
γνωρίζει να µας κινεί το ενδιαφέρον µε 
την αδρή γλαφυρότητα και συνέπεια 
των χαρακτήρων του ακόµα και για 
τους πιο χυδαίους και ρηχούς εγκλη-
µατίες, αγροίκους και παράφρονες 
[Hegel/ ισθητική]» 

Μέθοδος, ΙΙΙ: «Όταν µιλάω για τους 
ανθρώπους αυτούς, δίνω ίσως την 
εντύπωση ότι τους περιγελώ, δεν είναι 
όµως έτσι. Ήπια το κρασί τους. Τους 
είµαι πιστός. Και δεν νοµίζω ότι έγινα 
στη συνέχεια καλύτερος σε οτιδήποτε 
απ’ ό,τι ήσαν εκείνοι εκείνο τον και-
ρό [Debord / In girum imus nocte et 
consumimur igni]» 

Μέθοδος, IV: «Τίποτε δεν επιτρέπεται 
να µένει ωµό, ακόµα και το πιο απλό 
πρέπει να φέρει αυτό το ίχνος του πολι-
τισµού, που είναι το καλλιτεχνικό άρω-
µα στο έργο τέχνης […] Έργα υψηλής 
ποιότητας είναι δυνατόν να παραµελή-
σουν την ευκρίνεια για χάρη ενός όσο 
γίνεται πιο πυκνού δικτύου σχέσεων, 
να φέρουν µερικά συµπλέγµατα πιο κο-
ντά το ένα στο άλλο, ενώ σύµφωνα µε το 
αίτηµα της ευκρίνειας θα έπρεπε να εί-
ναι αυστηρά διακριτά και διαφορετικά 
[…] Τα αυθεντικά έργα που αρνούνται 
να ικανοποιήσουν το αίτηµα της ευκρί-
νειας το προϋποθέτουν σιωπηρά θέλο-
ντας να το αρνηθούν µέσα τους [Adorno 
/ ισθητική εωρία]» 

Μέθοδος, V: «Είδα τα καλύτερα µυαλά 
της γενιάς µου, κτλ [Ginsberg / Howl] 

Μέθοδος, VI: «Ο Μπιθικώτσης τον 
διώχνει/ και του λέει:/ Πού να σου εξη-
γώ [Σαββόπουλος/ ακρ  ε μπέκικο 

για τον ίκο οεμτζή] 

Μέθοδος, VII: «Με τον όρο “χάος” εν-
νοούµε εδώ (προσωρινά) µια κατάστα-
ση, της οποίας η δοµή δεν έχει ακόµη 
κατανοηθεί, ή µια κατάσταση, η οποία 
ανακύπτει αφού κατανοηθεί µια δοµή. 
Με άλλα λόγια: “χάος” υπάρχει εκεί 
που δεν έχει ακόµη διαπιστωθεί τάξη 
και εκεί που η τάξη έχει εννοηθεί πλή-
ρως [Flusser /  ρα ή] 

Μπακότερμα
στα λά ανα, 

Εµείς, πάει να πει, µια µικρή παρέα 
µιας µικρής γενιάς σε µια µικρή επο-
χή, αν αγαπήσαµε έναν τροβαδούρο 
ήταν ο Bob Dylan από ξένους κι ο ∆ιο-
νύσης Σαββόπουλος από Έλληνες,

αν αγαπήσαµε έναν σκηνοθέτη 
ήταν ο John Cassavetes από Νεοϋορ-

κέζους, ο Orson Welles από Τιτάνες 
και Γίγαντες, ο Guy Debord από παθο-
λογοανατόµους του σινεµά της ρήξης, ο 
Σταύρος Τορνές από Έλληνες, και ο Θό-
δωρος Αγγελόπουλος από Γιατί-Έτσι,

αν αγαπήσαµε ένα κορίτσι ήταν η 
Nico από Παγωµένες Πριγκίπισσες, η 
Romy Schneider καθότι Ανοχύρωτη 
Ρόµυ, η Μπέτυ Λιβανού από Γιατί-Έτσι, 
η Ulrike Meinhof ως Πού-Να-Σου-
Εξηγώ-Ένα, η Theresa Russell ως Bad-
Timing, η Gundrun Ensslin ως Πού-
Να-Σου-Εξηγώ-∆ύο, η Νόρα Βαλσάµη 
από Επιτοµές της Αθωότητας, η Μαρία 
Μήτσορα από Ελληνίδες Συγγραφείς, 
η Patricia Highsmith από Αµερικανί-
δες Συγγραφείς, η Anna Carina ως Νυν-
Υπέρ-Πάντων-Αγών-Αγάπης-Άγονος, 

αν αγαπήσαµε, εµείς που µας βλέ-
πεις, και που τότε ήµασταν στον Με-
ταπολιτευτικό Βόλο µε το εξαίσιο ∆η-
µαρχείο που λέµε ότι το σχεδίασε ο 
Πικιώνης και το ερωτικό Ξενία όπου 

παίζαµε µίνι γκολφ και συνεδριάζαµε 
και το σχεδίασε ο Άρης Κωνσταντινί-
δης και ο Κωνσταντίνος Σταµάτης που 
όµως τον λέµε Κώστα Σταµάτη και είναι 
µπαµπάς του Αλέξη Σταµάτη που είναι 
γιος της Μπέτης Αρβανίτη, αν λοιπόν 
εµείς που µας βλέπεις τώρα αγαπήσα-
µε έναν φιλόσοφο εις βάρος όλων των 
άλλων φιλοσόφων αυτός ήταν ο Έγελος, 
ο Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ο µέ-
γας διαλεκτικός φονιάς της µεταφυσι-
κής, ο µέγας punk φιλόσοφος, το Ανίψι 
του Shakespeare και του Beethoven το 
Αδέρφι, ο Παππούς του Debord, ο δισέγ-
γονος του Ηράκλειτου, ο Έγελος που,

εµείς, πάει να πει µια µικρή παρέα 
µιας µικρής γενιάς σε µια µικρή επο-
χή, τον αγαπήσαµε τον Φιλόσοφο όσο 
αγαπήσαµε τον αντίστοιχό του στο σκά-
κι, τον Tigran Vartanovich Petrosian, 
τον Αµείλικτο ∆ιαλεκτικό, που αισθα-
νόταν άνετα µες στο χάος και την οδύ-
νη και το ξέσκισµα και τον σπαραγµό, 
και µε τάχατες χαοτικές κινήσεις εκ-

θείαζε και αποθέωνε τη Λογική του 
Εγέλου και τη ∆ιαλεκτική του Εγέλου 
και την κολοσσιαία φράση του Εγέ-
λου (που την πήρε ευκλεώς από τον 
Schiller, οφκόρς!!!) Weltgeschichte ist 
Weltgericht, µια φράση από την οποία 
δεν τη γλιτώνει κανείς ούτε καν εµείς,

εµείς, πάει να πει οι θαµώνες, µόλις 
ανέτειλε η Μεταπολίτευση και το µέλ-
λον της ∆εκαετίας του Ογδόντα, οι θα-
µώνες λοιπόν στο Ξενία Βόλου µε την 
Υπέροχη Τοιχογραφία, 

εµείς, πάει να πει όσοι αν µη τι άλλο 
µάθαµε να τιµούµε τη Θέση Μπακότερ-
µα στο αχανές και λαβυρινθώδες Γήπε-
δο της Ζωής, 

εµείς, 

µια ζωή Μπακότερµα στα Λάχανα, 
εµείς. 

Αθήνα, 19 Μαΐου 2016

αντράν   Με τον ιώρ ο  καρο Μπαμπασάκη
gicaros22@gmail.com
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Θ ατρο  κηνικά εν ματα
Κυριακή 22 Μαΐου 2016

υν ντευ η   ν υπάρ ουν συνεργασίες  συνεν σεις και  σμωση  μπορεί να υπάρ ουν θετικά αποτελέσματα σε άθος χρόνου  λλι ς 
το ελεύθερο θέατρο θα περιθωριοποιηθεί  θα καταντήσει γκέτο και θα χαρίσει το κοινό  το μεγάλο κοινό  στον  και την  τηλεόραση

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ίγες µόνο µέρες προτού η 
δεύτερη Πλατφόρµα Μο-
νοδράµατος ανοίξει αυ-
λαία, ο επιµελητής της δι-
οργάνωσης, σκηνοθέτης 

και θεατρολόγος, Μηνάς Τίγκιλης, ανοί-
γει τα χαρτιά του στο «Ηδύφωνο», µιλώ-
ντας για τη σηµασία του νεοσύστατου θε-
σµού καθώς και για τις προοπτικές που 
διανοίγει για τη σύγχρονη κυπριακή 
δραµατουργία, µε το βλέµµα στραµµέ-
νο στο Πρώτο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Μονο-
δράµατος, που θα πραγµατοποιηθεί του 
χρόνου στο πλαίσιο του θεσµού Πάφος 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2017.  

ίστε ο εμπνε στ ς της λατ όρ-
μας ονοδράματος  οιο προσ πι-
κό όραμα εμ νει τη σημαντικ  
α τ  διορ άν ση  
Οι… καλύτερες ιδέες, λένε, έρχονται 
εκεί που δεν το περιµένεις… Το να ορ-
γανωθεί και, φυσικά, αφού περάσει µε 
επιτυχία τις εξετάσεις, να εδραιωθεί στη 
συνείδηση της θεατρικής κοινότητας 
και του κοινού, ένα διεθνές φεστιβάλ 
µονοδράµατος (παρότι ασυνήθιστος ως 
όρος για τον ελληνόφωνο θεατρόφιλο, 
τον αποδεχθήκαµε και το χρησιµοποι-
ούµε αντί του µονόλογου), προέκυψε ως 
συνδυασµός πολλών και διαφορετικών 
συµπτώσεων. Ήταν κατ’  αρχάς ο πολλα-

πλασιασµός µετά το 2010 στην Αθήνα 
της κρίσης, των παραστάσεων από έναν 
ή µία µονάχα ηθοποιό, το διάβασµα µο-
νόπρακτων έργων για τον ∆ιαγωνισµό 
στη µνήµη του Κωστή Κολώτα (κάποια 
όπως το Α’ Βραβείο το 2012, ήταν µονό-
λογοι), οι συζητήσεις συχνά µε τον φί-
λο πρέσβη του Ισραήλ, Μίκαελ Χαράρι, 
για το Teatronetto, το Φεστιβάλ Μονο-
δράµατος στη Γιάφα του Τελ Αβίβ και 
τέλος η γνωριµία µε την Όλγα Ποζέλη 
και τα υπόλοιπα µέλη του International 
Monodrama Forum του ∆.Ι.Θ., όντας 
µέλος του ∆.Σ. του Κυπριακού Κέντρου 
Θεάτρου. Γιατί όχι, είπα… Αρχαίο δρά-
µα έχουµε, Κύπρια, Βραβεία Θεάτρου, 
Μέρες Κινηµ/φου, Πλατφόρµα Χορού 
και Ευρωπ. Φεστιβάλ Χορού. Εκκρεµού-
σε το πού, από πλευράς χώρων, υποδο-
µών, κοινού και το πώς… εννοείται και 
momentum!

να ιδια τερο εατρικ  ε δος 
ς α ιο ετείτε το μονόδραμα ς 

εατρικό είδος  
Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο θεατρικό εί-
δος, µια κατηγοριοποίηση θεατρικής 
δηµιουργίας, δεν είναι αρκετό να το 
ορίσουµε ως εκείνη την παράσταση, το 
θέαµα όπου ένας (ή µια) µόνο ηθοποι-
ός, performer παίζει, ερµηνεύει έναν 
ή και περισσότερους ρόλους σαν τον 
πρόγονό µας, τον Θέσπη… Σε ορισµέ-
να µήκη και πλάτη, όπως στη δική µας 
παράδοση, ο λόγος διαδραµατίζει εξαι-

ρετικά σηµαντικό ρόλο. Αλλού, όπως 
στη Β. Ευρώπη, συχνά -πυκνά έχεις 
την εντύπωση πως παρακολουθείς… 
χορό, το σωµατικό θέατρο κερδίζει τις 
εντυπώσεις, ίσως εκκινώντας και από 
ωφελιµιστική αφετηρία, αφού µια πα-
ραγωγή ταξιδεύει διεθνώς πιο εύκολα 
όταν η γλώσσα δεν αποτελεί εµπόδιο. 
Στις αραβικές χώρες, όπου οι παρα-
γωγές κάθε δύο χρόνια συγκεντρώνο-
νται στη Φουτζάιρα των Ην. Αραβικών 
Εµιράτων, χαίρεσαι να βλέπεις και να 
ακούς παραµυθάδες να σου αφηγού-
νται ιστορίες (Story telling)!

ήμα ήμα
τό ος είναι η μετε έλι η της διορ-
άν σης στο ρ το ιε νές ε-

στιβάλ ονοδράματος  στο πλαί-
σιο το  εσμο  ά ος ολιτιστι-
κ  ρ τε ο σα  ιλ στε μας 
λί ο ια τη δ ναμικ  και το περιε-
όμενο α τ ς της μετάβασης  Έ ε-

τε προ ραμματίσει δη το άνοι μα 
της εκδ λ σης και στις ένες πα-
ρα ές  
Η διαδικασία ή αν θέλετε η µετάβαση 
θα προχωρήσει βήµα-βήµα… Η Πάφος, 
όπως γνωρίζετε, δεν διαθέτει µόνιµη 
θεατρική επαγγελµατική δραστηριό-
τητα, οι κτιριακές της υποδοµές είναι 
ανύπαρκτες. Ώς τώρα αναγκαστήκα-
µε να φιλοξενήσουµε το Monodrama 
Showcase στο αρχαίο Ωδείο και την 
Πλατφόρµα των Κυπρίων ∆ηµιουρ-

Μονόδραμα
      ι δυσκολ ες και η 

οητε α  της περιρρ ουσας
      ατμόσφαιρας

Μηνάς Τίγκιλης
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Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευ-
ρώπης Πάφος2017 προκηρύσσει την 
πρώτη εθνική διαγωνιστική πλατ-
φόρµα Μονοδράµατος από Κύπριους 
δηµιουργούς ή ξένους κατοίκους της 
Κύπρου. Το 2015 η Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης Πάφος2017 
διοργάνωσε για πρώτη φορά στην Κύ-
προ, στο Αρχαίο Ωδείο της Πάφου, την 
1η Πλατφόρµα ∆ιεθνούς Μονοδράµα-
τος, παρουσιάζοντας σηµαντικές πα-
ραστάσεις από το εξωτερικό. Η πρώτη 
διοργάνωση στόχευε στη γνωριµία του 
κοινού της Κύπρου µε το θεατρικό αυ-
τό είδος που αναπτύσσεται γοργά τα τε-
λευταία χρόνια στο εξωτερικό.

Η διοργάνωση αυτή, µε Επιµελητή 
τον σκηνοθέτη και θεατρολόγο Μη-
νά Τίγκιλη, ο οποίος εκπροσωπεί την 

Κύπρο στο International Monodrama 
Forum του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Θεά-
τρου (Ι.Τ.Ι.), στόχευε εξαρχής στην κα-
θιέρωση ενός θεσµού που θα οδηγήσει 
στο 1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Μονοδράµα-
τος το 2017. Η Κύπρος, ως σταυροδρό-
µι πολιτισµών, προσφέρει στον Οργα-
νισµό Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης Πάφος2017 το προνοµιακό 
πεδίο για την καθιέρωση µιας τόσο ση-
µαντικής γεωγραφικά, οικονοµικά και 
τουριστικά - θεατρικής και καλλιτεχνι-
κής διοργάνωσης για το νησί µας.

Το Μονόδραµα διαφοροποιείται 
από τον µονόλογο ως αυτόνοµο είδος 
θεάτρου, αφού σε αυτό µπορούν να ερ-
µηνευθούν από έναν µόνο ηθοποιό, πε-
ρισσότεροι ρόλοι του ενός. Ξεκινώντας 
δειλά-δειλά από τη Βόρεια Ευρώπη στα 

τέλη του 20ού αιώνα, κατέκτησε τη θε-
ατρική σκηνή πολλών χωρών συνεχί-
ζοντας την ανοδική του πορεία µέχρι 
σήµερα µε γοργούς ρυθµούς. Αναγνω-
ρίζοντάς το ως ένα αυτόνοµο θεατρικό 
είδος τα τελευταία χρόνια, ολοένα και 
περισσότερες χώρες δηµιουργούν και 
καθιερώνουν Εθνικά και ∆ιεθνή Φε-
στιβάλ, εντός και εκτός Ευρώπης, µε 
χαρακτηριστικά παραδείγµατα φεστι-
βάλ σε Μ. Βρετανία, Τουρκία, Κόσοβο, 
Λουξεµβούργο, Ρωσία, Γερµανία, Ηνω-
µένα Αραβικά Εµιράτα κ.ά.

Η φετινή διοργάνωση στοχεύει 
στην προβολή και προώθηση του Μο-
νοδράµατος ως µορφής σηµαντικής 
έκφρασης της θεατρικής δηµιουργίας, 
στην άρτια παρουσίαση νέων δηµιουρ-
γιών, αλλά και στην προώθηση της κυ-

πριακής δηµιουργίας στο εξωτερικό.
Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευ-

ρώπης Πάφος 2017 προσκαλεί νέες πα-
ραγωγές µονοδράµατος ή παραγωγές 
που δεν παρουσιάστηκαν στην Πάφο 
από δηµιουργούς ή θεατρικά σχήµα-
τα στην Πάφο από τις 24 µέχρι και 31 
Μαΐου 2016 σε διάφορους χώρους στο 
κέντρο της Πάφου.

Από τις παραστάσεις του 2016, θα 
επιλεγούν οι δύο καλύτερες για να συµ-
µετάσχουν στο 1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Μονοδράµατος που θα πραγµατοποι-
ηθεί το 2017 στο πλαίσιο του επίσηµου 
προγράµµατος της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας. Την ευθύνη της επιλογής θα 
έχει τριµελής επιτροπή, που θα αποτε-
λείται από προσωπικότητες του θεατρι-
κού γίγνεσθαι.

η λατφόρμα Μονοδράματος  

νν α 
παραστάσεις
Με εννέα συνολικά παραστά-
σεις από Κύπριους δηµιουργούς 
που ζουν και δηµιουργούν στην 
Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό, 
ανάµεσά τους και πρεµιέρες, η 
Πλατφόρµα Κυπριακού Μονο-
δράµατος θα διεξαχθεί στην αί-
θουσα της Παλιάς Ηλεκτρικής 
στην Πάφο, από την Τετάρτη, 25 
Μαΐου έως και την Κυριακή, 29 
Μαΐου.

ετ ρτη   Μα ου  
Τζόρνταν των Ανν Ρέυνολντς 
και Μόιρα Μπουφίνι
Ερµηνεία: Παναγιώτα Παπαγε-
ωργίου σε σκηνοθεσία Μαρίνου 
Ανωγυριάτη

Πέμπτη   Μα ου  
Rebecca, εµπνευσµένο από τον 
Γκαµπριέλ Γκαρσία Μάρκες
∆ραµατουργία, ερµηνεία & σκη-
νοθεσία: Χαραλαµπία Θεοφά-
νους
«Απολυµένη» του Αντώνη Τσι-
πιανίτη, 20:30
Ερµηνεία: Μαρίνα Βρόντη σε 
σκηνοθεσία Μάριου Θεοχάρους

Παρασκευή   Μα ου  
Edwina Dakin Williams: 
Remember me to Tom
Ερµηνεία: Μαρία Μίχα
∆ραµατουργία /σκηνοθεσία: Αν-
θούλλης ∆ηµοσθένους
Ο Μαύρος Μασέρ και ο Πόθος, 
βασισµένο σε διήγηµα του Τένε-
σι Ουίλιαµς,  20:30
Ερµηνεία: Ανδρέας Αραούζος 
σε σκηνοθεσία Ανθούλλη ∆ηµο-
σθένους

Σ ατο   Μα ου  
Μέδουσα ποίηση από Οβίδιο, 
Ησίοδο, Πετράρχη και Louise 
Bogan
∆ραµατουργία, ερµηνεία & σκη-
νοθεσία: Στέφανη Μαυροκορ-
δάτου
Ο Καραγκιόζης, δραµατοποιηµέ-
νο διήγηµα της Λένας Κιτσοπού-
λου, 20:30
Ερµηνεία: Ηρόδοτος Μιλτιάδου 
σε σκηνοθεσία: Ανδρέα Αραού-
ζου
Μήδειας Μπούρκα του Ανδρέα 
Φλουράκη, 22:00
Ερµηνεία: Χριστίνα Χριστοφή σε 
σκηνοθεσία Ανδρέα Φλουράκη

Κυριακή   Μα ου  
Μήδεια - Ο Σπαραγµός της Ανα-
τολής του Ευριπίδη
Ερµηνεία: Σοφία Καλλή σε σκη-
νοθεσία ∆έσποινας Γκάτζιου
(Οι παραστάσεις είναι µεταξύ 40 
και 70 λεπτών). Εισιτήρια: 7 ευ-
ρώ η παράσταση ή 10 ευρώ ηµε-
ρήσιο εισιτήριο
Πληροφορίες: 2693 2017

γών στην Παλιά Ηλεκτρική. Με τις δύο 
πρωθύστερες διοργανώσεις αποσκο-
πούµε στο να κερδίσουµε τους εσαεί 
και αεί φιλότεχνους της Πάφου, παρου-
σιάζοντάς τους ένα καινούργιο προϊόν. 
Από την άλλην, οι Κύπριοι δηµιουργοί, 
συγγραφείς, σκηνοθέτες, ερµηνευτές 
έρχονται στην Πάφο… Πόσοι άραγε 
από αυτούς που θα συµµετάσχουν στην 
Πλατφόρµα στις 25-29 Μαΐου είχαν 
σκεφτεί να παρουσιάσουν εκτός Λευ-
κωσίας και Λεµεσού και κάπου αλλού 
τη δουλειά  τους; Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ 
θα πραγµατοποιηθεί τον Οκτώβριο, πι-
θανότατα στο ανακαινισµένο Μαρκί-
δειο, ίσως να χρησιµοποιήσουµε κι άλ-
λους χώρους, τον ανακαινισµένο Οθέλ-
λο και ενδεχοµένως πάλι την Παλιά 
Ηλεκτρική.  Η επιλογή των παραστά-
σεων θα γίνει από τα διεθνή φεστιβάλ, 
χωρίς να αποκλειστεί η ανοιχτή πρό-
σκληση και µέσω του International 
Monodrama Forum όπου συµµετέ-
χουν οι διευθυντές φεστιβάλ στη Γερ-
µανία, το Λουξεµβούργο, τη Πολωνία, 
την Ουκρανία, τη Λιθουανία, τη Φου-
τζάιρα. Από την ελληνική σκηνή και 
οπωσδήποτε - επειδή µια Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα,  ιδιαίτερα στην κοσµοπο-
λίτικη Κύπρο, αφορά, πρέπει να αφο-

ρά και τους Τουρκοκύπριους και τους 
Ρωσόφωνους και τους Αρµένιους και 
τους Αγγλοσάξωνες συµπολίτες µας, 
αυτό το στοιχείο µιας οικείας γλώσσας 
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη… Όπως και 
το στοιχείο της γεωγραφικής θέσης, µε 
παραστάσεις από την Αίγυπτο, τη Συ-
ρία, τον Λίβανο, το Ισραήλ… 

ς αντιλαμβάνεστε τη σημασία 
το  εσμο  στο πλαίσιο της ανά-
πτ ης το  εάτρο  και ε ρ τε-
ρα της εατρικ ς κο λτο ρας στην 

προ  
Υπάρχει ένας µεγάλος κίνδυνος… Αυ-
τός της ευκολίας. Το µονόδραµα µπο-
ρεί να θεωρηθεί από ορισµένους καλ-
λιτέχνες του θεάτρου ως η εύκολη, οι-
κονοµική και λιγότερο απαιτητική σε 
χρόνους και σκηνικά προαπαιτούµενα, 
λύση. Στη πραγµατικότητα, όµως, µια 
παράσταση one man’s show για να γίνει 
επιτυχία χρειάζεται περισσότερη προ-
σπάθεια από µια συµβατική. ∆εν υπάρ-
χει δράση, σύγκρουση χαρακτήρων. 
Παρόλα αυτά, ο φωτισµός και ο σκηνι-
κός διάκοσµος, ο χώρος εξ ανάγκης µι-
νιµαλιστικός, είναι πολύ πιο δύσκολα!

Πιστεύω, όµως, και φαίνεται ήδη 
από την πληθώρα των συµµετοχών, 
πως διανοίγεται πεδίον δόξης λαµπρόν 

για το κυπριακό θέατρο. Θα δούµε στο 
µέλλον πιο πολλές και ενδιαφέρουσες 
παραστάσεις, όπου δεν πρέπει να θέλει 
ένας να τα κάνει όλα! Χρειάζεται µια 
οµάδα παραγωγής, ο δραµατουργός, ο 
σκηνοθέτης, ο φωτιστής, ο µουσικός 
και ο ερµηνευτής.

υκ εν τ  πολλώ το ευ
ς εκτιμάτε  ς σκηνο έτης  η ο-

ποιός  εατρολό ος και διε ντ ς 
εάτρο  την παρατηρο μενη  εί-

δ ρη και δημιο ρ ικ  α έλε ε 
κανείς  ανανέ ση το  κ πριακο  
εατρικο  πεδίο  με την εμ άνι-

ση μιας νέας ενιάς δημιο ρ ν 
το  ρο  πο  τολμο ν να πειρα-
ματιστο ν και να δράσο ν α τόνο-
μα  σ νά έ  από τα αισ ητικ ς 
και οικονομικ ς επιβεβλημένα  αλ-
λά και την παρο σία μιας α ιοπρό-
σεκτης  με την πάροδο το  ρόνο  
ε ριας εατρικ ς ρα ς  ε -
ρείτε  σ  α τό το πλαίσιο  ότι βρι-
σκόμαστε στη άση μιας όνιμης 
και απαιτητικ ς εκδίπλ σης τ ν 
εατρικ ν δ νάμε ν το  τόπο

Είναι δύο διαφορετικά πράγµατα. ∆εν 
είµαι σίγουρος ότι το να παίζεται Σάρα 
Κέην αντί Τσέχωφ και Στρίντµπεργκ ή 

του Μπρεχτ, ισοδυναµεί µε ανανέωση! 
Η παρουσία κυπριακού έργου σε αριθ-
µούς αξιοπρόσεκτους, θετική. Ανακα-
λύπτουν κάποιοι συγγραφείς το θέατρο 
και µάλιστα πειραµατίζονται. Ηθοποιοί 
και σκηνοθέτες γράφουν, το Play έδωσε 
µιαν ώθηση αναµφισβήτητα. ∆εν είναι 
όλα τα έργα που ανεβαίνουν πολύ καλά, 
ούτε ο πειραµατισµός για τον πειραµατι-
σµό οδηγεί κάπου. Κριτής στο τέλος πά-
ντα είναι το κοινό. Σε µια µικρή κοινω-
νία µε δεσµούς οικογενειακούς, επαγ-
γελµατικούς, κοινωνικούς είναι αναµε-
νόµενο κάθε καινούργιο έργο κάποιου 
συµπολίτη µας, γνωστού µας να προσελ-
κύει νέους θεατές. Η συνέχεια πρέπει 
να ενδιαφέρει. Θα ξαναπάνε θέατρο, σε 
άλλη παράσταση; Το ίδιο συµβαίνει και 
µε αρκετούς δηµιουργούς, αρεστούς στα 
µίντια. Από  τις δεκάδες παραγωγές και 
οµάδες, τις εκατοντάδες των ηθοποιών, 
αυτοί που θα ξεχωρίσουν είναι πολύ λί-
γοι. Αν υπάρξουν συνεργασίες, συνενώ-
σεις και ώσµωση, µπορεί να υπάρξουν 
θετικά αποτελέσµατα σε βάθος χρόνου. 
Αλλιώς, το ελεύθερο θέατρο θα περιθω-
ριοποιηθεί, θα καταντήσει γκέτο και θα 
χαρίσει το κοινό, το µεγάλο κοινό στον 
ΘΟΚ και την τηλεόραση. Με δυο λόγια, 
ουκ εν τω πολλώ το ευ….
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«Η Τάξη μας», από τον Θ
Θεατροκρισ α  έραν των κάποιων ε ε ητημένων υπερ ολ ν  οι συντελεστές υπερασπίστηκαν το έργο και τις προ ιαγρα ές μιας 

επιτυχούς παράστασης  που επά ια θα εκπροσωπήσει προσεχ ς στο εστι άλ θην ν τους καλούς θεατρικούς μας αγ νες

Χ ΥΣΟ ΜΙΣ ΧΑ ΗΠΑ Α Η 

ο ανέβασµα του έργου από 
τον ΘΟΚ δεν συγκαταλέ-
γεται µόνο στις εύστοχες 
επιλογές του φετινού του 
δραµατολογίου, αλλά και 

στις θετικές καταγραφές ποιοτικών 
σκηνοθετικών αναζητήσεων και εύλη-
πτων έως πειστικών αποδόσεων στην 
ερµηνευτική απαιτητικών ρόλων. Εί-
ναι µάλιστα προς τιµήν του Θεατρικού 
µας Οργανισµού, που «Η τάξη µας», το 
περισσότερο γνωστό δραµατουργικό 
«αφήγηµα» του διάσηµου Πολωνού 
θεατρικού συγγραφέως και δασκάλου 
του θεάτρου Ταντέους Σλοµποτζιάνεκ, 
εγγράφεται ως πανελλήνια πρωτοπο-
ρία µετά τις αξιόλογές της παραστάσεις 
σε πολλές χώρες.

Η υπόθεση βασίζεται τόσο στο βι-
βλίο «Γείτονες» του Αµερικανού Γιαν 
Τόµας Γκρος όσο και σε άλλες βιωµα-
τικές µαρτυρίες, που συνέλεξαν ιστο-
ρικοί και δηµοσιογράφοι, µεταξύ των 
οποίων η Anna Bikont. Έτσι, διασταυ-
ρώνοντας την αξιοπιστία των πηγών, 
αναφέρεται στο πογκρόµ των Εβραίων 
στην πολωνική πολίχνη Γεντβάµπνε 
τον Ιούλιο του 1941, που διαπράχθηκε, 
σύµφωνα µε εξιστορήσεις αυτοπτών 
µαρτύρων, όχι από Γερµανούς, αλλά 
από τους «γείτονές» τους Πολωνούς µε 
τη συµµετοχή των Γερµανών. Το αντι-
σηµιτικό µένος των Ναζί έβρισκε προ-
φανώς πρόσφορο έδαφος στην εκδι-
κητική µανία µιας µερίδας Πολωνών, 
συγγενείς των οποίων είχαν σταλεί στα 
γκουλάγκ της Σιβηρίας ύστερα από την 
κατάδοσή τους από Εβραίους στους Σο-
βιετικούς, αφού είχαν καταλάβει την 
Ανατολική Πολωνία.

«Η τάξη µας. Ιστορία σε 14 µαθήµα-
τα», όπως αποτυπώνεται επεξηγηµατικά 
ο τίτλος του δραµατικού έργου του Σλο-
µποτζιάνεκ, ζωντανεύει µε συνεκδοχι-
κούς όρους τα εγκληµατικά δρώµενα 
των αυτουργών και των συνεργών τους 
στον τόπο, που δεν κατονοµάζεται, για 

να παραπέµπει και σε άλλους τόπους 
ενός άλλου τύπου φρικτότερου ολοκαυ-
τώµατος: την υποχθόνια εκτέλεση όχι 
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης από δια-
τεταγµένους ένστολους δήµιους, αλλά 
από σφαγείς συµπολιτών τους σε µιαν 
αποθήκη και σε  κεντρική πλατεία. Η ευ-
ρηµατική τάξη των δέκα συµµαθητών, 
Πολωνών και Εβραίων, εν είδει χορού 
νέας τραγωδίας, µέσα από τις φάσεις των 
χαµένων χρόνων της αθωότητας και της 
κατοπινής ενοχής ή της αλληλοµετάθε-
σης ευθυνών, τα αιµατηρά επεισόδια και 
τα συγκλονιστικά στιγµιότυπα της προ-
δοσίας, της καταδίωξης, της ωµής βίας 
και της ανθρωποκτονίας, παραδίδει σε 
ανιστόρητους και αµνήµονες «ιδιαίτερα» 
µαθήµατα ιστορικής µνήµης, προσωπι-
κής συνείδησης και διαπροσωπικής 
συλλογικής αυτογνωσίας. Εκπληρώνο-
ντας έτσι την αποστολή του θεάτρου ως 
της κατ’ εξοχήν πολιτικής τέχνης και δι-
δαχής νοήµονος θεατρικού λόγου χωρίς 
διδακτικούς ιστορικισµούς, αλλά µε τη 
µετουσίωση τής επί µέρους πραγµατικό-
τητας στην καθολικότητα της διαχρονι-
κής και διατοπικής της συνισταµένης. 

στορική διαλεκτική 
Στα βαθιά νερά µιας τέτοιας διαλεκτι-
κής κατάφερε να µπει ο σκηνοθέτης 

Γιάννης Καλαβριανός, εµπνέοντας 
στους δέκα ηθοποιούς του την ενσάρ-
κωση της ατοµικής ψυχής και του οµα-
δικού πνεύµατος, τους ετερώνυµους 
και οµώνυµους χαρακτήρες των ηρώ-
ων και των αντιηρώων, τα φαντάσµατα 
των σκοτωµένων Εβραίων στη µετα-
στοιχείωση της ζωντανής σκηνικής 
τους παρουσίας. Στην περίπλοκη και 
συγκεχυµένη σχέση της συγκεκριµέ-
νης ιστορίας Πολωνών-Εβραίων, που 
εκτείνεται από την περίοδο του µεσο-
πολέµου µέχρι τις µέρες µας, παρακο-
λουθούµε τη µέθεξη συν-ανθρώπινων 
αισθηµάτων, όπως και την ανατρε-
πτική διάσταση της αντιθετικής έως 
αντιφατικής τους έκφρασης στη σύ-
γκρουση µε υποσυνείδητες ή έξωθεν 
δυνάµεις που τους ξεπερνούν: µεταξύ 
συµµαθητικής φιλίας και ενήλικης 
εχθρότητας, ανιδιοτελούς αγάπης και 
σφοδρού µίσους, σεβασµού στη συ-
νύπαρξη της θρησκευτικοφυλετικής 
ιδιαιτερότητας και ρατσιστικής πολε-
µικής ενάντια στην ετερότητα µε την 
απάνθρωπη στυγνότητα µιας ατοµι-
κιστικής επιβίωσης, σεξουαλικού βι-
ασµού και ταυτόχρονα αισθησιακής 
απόλαυσης, αληθινού έρωτα και συµ-
βιβαστικής αποδοχής του. Ωστόσο, την 
ορατή ρήξη των δεσµών φιλίας ανάµε-

σα στους συµµαθητές και την απώλεια 
της µνήµης των αλλοτινών καλών 
ηµερών υπενθυµίζει η αόρατη παρου-
σία των νοσταλγικών αναµνήσεων του 
απόντος µετανάστη συµµαθητή µε το 
εµβληµατικό όνοµα Άµπραµ.

Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύ-
τερη πράξη η δεκάδα των νεαρών ηθο-
ποιών µας, ενώνοντας άλλοτε τη φωνή 
και τα σώµατά τους σε συντονισµένη 
κινησιολογία χορικού και άλλοτε σε 
συµµετρική δυάδα συνάντησης ή αντι-
παράθεσης και αντιδικίας στα διαλογι-
κά µέρη διαφοροποίησής τους από την 
οµάδα, ανέδειξαν τους πλασµατικούς 
αληθοφανείς χαρακτήρες σε υπαρκτές 
τραγικές µορφές ενός ανεξιλέωτου 
δράµατος. Από την αρµονική ενότητα 
«της τάξης» προπολεµικά και επί πρω-
θυπουργού Πιλσούντσκι, που πίστευε 
στην πολυπολιτισµικότητα µιας πολυ-
εθνικής Πολωνίας, µετά τον θάνατό του 
στην «αταξία» του διαχωρισµού και την 
αποµόνωση των Εβραίων κατά τις προ-
σευχές των καθολικών. Κάποιοι Εβραί-
οι συµµαθητές εκδηλώνονται υπέρ των 
Σοβιετικών µε την είσοδό τους στην 
Πολωνία, άλλοι Πολωνοί στρατεύονται 
στο αντισοβιετικό αντιστασιακό κίνηµα, 
ενώ µερικοί άλλοι κρύβουν και διασώ-
ζουν Εβραίους µε αποκορύφωµα την 

αληθινή αγάπη ενός Πολωνού συµµα-
θητή για την Εβραία συµµαθήτριά του, 
που αν και δεν τον αγαπά πραγµατικά, 
αναγκάζεται να τον παντρευτεί και να 
ασπαστεί τον καθολικισµό. Ωστόσο, στο 
πρόσωπο του Ζίγκµουντ, που παραµο-
νές του θανάτου του οµολογεί τις εφι-
αλτικές του τύψεις για την κακοποίηση 
Εβραίων, ο Πολωνός συγγραφέας κα-
ταθέτει το «mea culpa» εκ µέρους των 
συµπατριωτών του.

Αν σηµείωνα δύο λόγια για τη σκη-
νογραφία, θα έλεγα πως στο θεατρικό σα-
νίδι θα προτιµούσα πιο παλαιικό ξύλινο 
δάπεδο και φθαρµένους τους πάγκους 
της τάξης για  ευνόητους λόγους: τη δη-
µιουργία κλίµατος εποχής, όπως επιτεύ-
χθηκε µε τη µουσική και όπως το πέτυ-
χε λειτουργικά και συµβολικά ο σωρός 
των ρούχων στην αποθήκη, που µου θύ-
µισαν τις στοίβες των προσωπικών αντι-
κειµένων των Εβραίων του Ολοκαυτώ-
µατος στις προθήκες του στρατοπέδου 
του Άουσβιτς. Όπως, εξάλλου, η µικρο-
γραφία του ολοπράσινου κιµπούτς µάς 
µετέφερε στο σηµερινό Ισραήλ της µε-
τεγκατάστασης πολλών Εβραίων από 
την Πολωνία. Αν το πραγµατικό δέντρο 
στη µια γωνιά της σκηνής και ο πίνακας 
του Χίτλερ στην άλλη σε αντίθεση µε τον  
πίνακα στο προσκήνιο του ποδαροδεµέ-
νου προβάτου επί σφαγήν παρέπεµπαν 
σε πολυσηµία συµβολισµών, και αν µου 
άρεσε η σκηνή του εβραϊκού γάµου, 
µού προκάλεσε οµολογουµένως αντιαι-
σθητική έκπληξη η εκσφενδόνιση του 
κραµπιού (sic), που έσκασε στα πόδια 
σχεδόν των θεατών της πρώτης σειράς, 
όπου και καθόµουν. Αν ο σκηνικός να-
τουραλισµός επέτρεψε τον αιµόφυρτο 
Γιάκουµπ Κατς, έπρεπε το σπάσιµο του 
κεφαλιού µε τα µυαλά έξω να µεταβάλει 
τη σκηνή σε λαχαναγορά;

Πέραν όµως των κάποιων εξεζη-
τηµένων υπερβολών, οι συντελεστές 
υπερασπίστηκαν το έργο και τις προδι-
αγραφές µιας επιτυχούς παράστασης, 
που επάξια θα εκπροσωπήσει προσε-
χώς στο Φεστιβάλ Αθηνών τούς κα-
λούς θεατρικούς µας αγώνες.

ύο εατρικά ρ α από το σύ ρονο και το κλασικό δραματολό ιο

 Έχουµε επανειληµµένα µιλήσει για 
τις σκηνοθετικές προτιµήσεις του Άγι 
Παΐκου, τόσο στη σύγχρονη ποιοτική 
θεατρογραφία όσο κυρίως στο παγκό-
σµιο κλασικό ρεπερτόριο, που του έχει 
αισθητώς εµπλουτίσει την εµπειρία της 
εντρύφησης σε εµβληµατικά έργα κο-
ρυφαίων συγγραφέων των δύο προη-
γούµενων αιώνων και συνεπακόλουθα 
τη µελέτη της εποχικής τους ατµόσφαι-
ρας. Με αποτέλεσµα, η αυστηρή επι-
λογή για µεταφορά κάποιων εξ αυτών 
στην «Εστία» του µε τη σκηνογραφική 
θαλπωρή της να συνδαυλίζεται από τα 
άρτια σκηνοθετικά του σύνεργα και τη 

συνεισφορά αναγνωρίσιµων γυναικών 
ηθοποιών µας, όπως και τις ολοένα αξι-
οπρόσεκτες φιλότιµες προσπάθειες νε-
αρών ηθοποιών µας. Τόσο, που πιστεύω 
ότι έχουν σφυρηλατήσει το ταλέντο τους 
από το θεατρικό εργαστήρι των δοκι-
µών στο σανίδι της δοκιµασίας για µιαν 
αξιοπρεπή παράσταση συνεχούς προ-
στιθεµένης αξίας. Η «∆εσποινίς Τζού-
λια» του Αύγουστου Στρίντµπεργκ συ-
νιστά το πρόσφατο παράδειγµα µιας τέ-
τοιας αποτίµησης µε κριτήρια πάντα τις 
υποσχετικές δυνατότητες των παιδιών, 
που µεγαλώνουν µέσα στον µικρό, αλλά 
επαρκή σκηνικό χώρο του Άγι Παΐκου.

Και οι τρεις ηθοποιοί ενσάρκωσαν 
πρωταγωνιστικά τους ρόλους τού αριστο-
τεχνικού ψυχογραφικού δράµατος, του 
µεγάλου Σουηδού δραµατουργού και πα-
τέρα του σύγχρονου θεάτρου, κατά τον Ο’ 
Νηλ. Η Φάνη Πέτσα, που υποδύθηκε την 
υπηρέτρια Κριστίν, προσωποποίηση της 
τυπολατρικής πίστης και της συναίσθη-
σης της θέσης της στην ταξική ιεραρχία. 
Στον αντίποδα ο αρραβωνιαστικός της 
Ζαν, τον χαρακτήρα του οποίου πρόβαλε 
ο Γιώργος Χατζηκυριάκος. Σκόπιµος ο 
υποκριτικά στοµφώδης τόνος στη φωνή 
του ως υπηρέτης του κόµη και επίδοξος 
κατακτητής στο παιγνίδι κάθε ευάλωτης 

εξουσίας, που εκπροσωπεί η κόρη του 
κόµη Τζούλια, τον αντινοµικό ψυχισµό 
της οποίας διαδραµάτισε η Ελεωνόρα 
Σερένα. Η γυναίκα ενός µετέωρου και 
κληρονοµικά τρωτού συναισθηµατικού 
κόσµου, που κατρακυλά από τα ψηλά δώ-
µατα του αρχοντικού της στην κουζίνα 
του υπηρετικού της προσωπικού, για να 
συνευρεθεί µε τον Ζαν της ανενδοίαστης 
υπέρβασης κάθε ηθικού φραγµού για 
κοινωνική άνοδο. Εµφανής η αλληγο-
ρική σηµειολογία της σφαγής του κανα-
ρινιού της Τζούλιας, που το αδίστακτο 
χέρι του διαπράττει στα παρασκήνια και 
ευτυχώς όχι επί σκηνής.

εσποιν ς Τ ούλια , από την στ α

Hdyfono_10-11_inn.indd   10 20/05/16   22:14



Ηδύφωνο
11

www.simerini.com.cy

Τ νη  ικαστικ ς διαπλεύσεις
Κυριακή 22 Μαΐου 2016

  

ασ λισσα ικτωρ α
Η Αλεξανδρίνα Βι-
κτωρία γεννήθη-
κε στις 24 Μαΐου 
1819 και πέθανε 
στις 22 Ιανουαρί-
ου 1901. Ήταν Βα-
σίλισσα του Ηνω-
µένου Βασιλείου 
Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας 
και Αυτοκράτειρα των Ινδιών. Η περί-
οδος της βασιλείας της διήρκεσε εξή-
ντα τρία χρόνια. Στις 20 Ιουνίου 1837, 
είκοσι επτά ηµέρες µετά την ενηλικί-
ωση της Βικτωρίας, ο θείος της, Βασι-
λιάς Γουλιέλµος ∆’, πέθανε. Το γεγονός 
τής ανήγγειλαν ο Αρχιεπίσκοπος του 
Καντέρµπουρι και ο Αυλάρχης Μαρ-
κήσιος του Κόνινγχαµ, καλώντας την 
να αναλάβει τον θρόνο. Η ίδια σηµεί-
ωνε στο ηµερολόγιό της την ηµέρα 
εκείνη: «Είµαι πολύ νέα και σε πολλά, 
αν όχι σε όλα, άπειρη αλλά είµαι σί-
γουρη πως πολύ λίγοι έχουν πιότερη 
αληθινή καλή πρόθεση και περισσό-
τερο αληθινό πόθο να πράξουν ό,τι εί-
ναι καλό και δίκαιο, απ’ ό,τι έχω εγώ». 
Ο πρώτος εξάδελφος της Βικτωρίας, 
Πρίγκιπας Αλβέρτος, επισκέφθηκε το 
Λονδίνο το 1839. Εκεί συναντήθηκε 
για δεύτερη φορά µε τη Βικτωρία και 
µεταξύ τους δηµιουργήθηκε ειδύλλιο, 
το οποίο σύντοµα κατέληξε σε πρότα-
ση της Βασίλισσας να γίνει σύζυγός 
της. Το ζευγάρι απέκτησε εννέα παιδιά, 
οι γάµοι των οποίων µε άλλα µέλη ευ-
ρωπαϊκών βασιλικών οίκων υπήρξαν 
η αιτία να αποδοθεί στη Βικτωρία το 
προσωνύµιο η Γιαγιά της Ευρώπης. 
Στις 10 Ιουνίου 1840, ευρισκόµενη 
µέσα σε ανοιχτή άµαξα µαζί µε τον 
Αλβέρτο, και ενώ διήνυε την πρώτη 
εγκυµοσύνη της, δέχθηκε αποτυχη-
µένη δολοφονική επίθεση. Το 1842 
έγιναν σε βάρος της άλλες τρεις από-
πειρες, που οδήγησαν τον Αλβέρτο να 
προτείνει στα µέλη του Κοινοβουλίου 
την ψήφιση της «Πράξης περί Εσχά-
της Προδοσίας». Το Νοέµβριο του 
1861 ο Πρίγκιπας Αλβέρτος προσβλή-
θηκε από τυφοειδή πυρετό και στις 14 
∆εκεµβρίου 1861 πέθανε, βυθίζοντας 
τη Βικτωρία σε µία µακρά περίοδο 
πένθους. Το 1864 η Βικτωρία παρα-
χώρησε στην Ελλάδα τα Επτάνησα ως 
δώρο για την ανάδειξη στον ελληνικό 
θρόνο του ανιψιού της Πρίγκιπα της 
∆ανίας Γουλιέλµου Γεωργίου. Η παρα-
δοσιακή πολιτική της Αυτοκρατορίας 
για θαλάσσια κυριαρχία οδήγησε στη 
στήριξη το 1878 της Οθωµανικής Αυ-
τοκρατορίας µε αντάλλαγµα την παρα-
χώρηση στη Μεγάλη Βρετανία της Κύ-
πρου. Το 1897 γιόρτασε το Αδαµάνινο 
Ιωβηλαίο της ηγεµονίας της. Στην προ-
σωπική της ζωή τα τελευταία χρόνια 
αντιµετώπισε µία σειρά θανάτων και 
ασθενειών παιδιών και εγγονών της. 
Τελικά η Βασίλισσα Βικτωρία, η «Χή-
ρα του Ουίνδσορ» και «Γιαγιά της Ευ-
ρώπης» απεβίωσε στις 22 Ιανουαρίου 
του 1901, αφήνοντας πίσω της µία Αυ-
τοκρατορία, στην οποία ο «Ήλιος ποτέ 
δε δύει» και έχοντας ταυτίσει το όνοµά 
της µε µία ολόκληρη εποχή.

ια περισσότερες πληρο ορίες 
αποταθείτε στο 

ακαρίου , σία

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Μ
εγάλη αναδροµική 
έκθεση αφιερωµένη 
στον Γκλυν Χιουζ 
(1931-2014), έναν 
από τους σηµαντικό-

τερους δηµιουργούς της σύγχρονης 
εικαστικής σκηνής της Κύπρου, που 
σηµάδεψε, µε την πολυσχιδή προσω-
πικότητα και το πολύπλευρο έργο του, 
την καλλιτεχνική και πνευµατική ζωή 
του τόπου µας, θα φιλοξενήσει, από την 
ερχόµενη Παρασκευή, 27 Μαΐου, το 
∆ηµοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας. 

Η έκθεση διοργανώνεται σε επιµέ-
λεια Γιάννη Τουµαζή και επιχειρεί να 
αναδείξει όλες τις πλευρές της πολύχρο-
νης καλλιτεχνικής πορείας του Χιουζ.

Ο καλλιτέχνης παρουσιάζεται µέ-
σα από το έργο του αλλά και πλούσιο 
αρχειακό υλικό, που καλύπτει όλες τις 
πτυχές της δουλειάς του, από τη ζωγρα-
φική, το θέατρο, την καλλιτεχνική κρι-
τική και τη δηµοσιογραφία. 

Περιλαµβάνει, επίσης, συνεντεύξεις 
µε Κυπρίους και ξένους (καλλιτέχνες 
και µη) που τον γνώριζαν και εργάστη-
καν µαζί του, καθώς και παρουσιάσεις 
έργων καλλιτεχνών από τους οποίους 
επηρεάστηκε στο έργο του. 

Ο επιµελητής της έκθεσης, Γιάννης 
Τουµαζής, απαντώντας στο ερώτηµα 
«γιατί µια έκθεση για τον Γκλυν Χιουζ 
και γιατί τώρα», αναφέρει σε σηµείωµά 
του ότι «λίγοι καλλιτέχνες έχουν αφή-
σει τόσο έντονο το στίγµα τους στην Κύ-
προ όπως ο Γκλυν Χιουζ. Αν και Ουα-
λός, η συνεχής παραµονή του στο νησί 
για σχεδόν έξι δεκαετίες (1956-2014) 
λειτούργησε καταλυτικά στην ανάπτυ-
ξη της σύγχρονης τέχνης στην Κύπρο 
και όχι µόνο».

Ζωγράφος, σκηνογράφος, σκηνοθέ-
της, δάσκαλος και παιδαγωγός, δηµο-
σιογράφος, κριτικός τέχνης και κινη-
µατογράφου, συγγραφέας, ποιητής, από 
τους πρωτοπόρους της περφόρµανς 
και των χάπενινγκ στην Κύπρο, και 
πολλά άλλα, ο Γκλυν Χιουζ (1931-2014) 
ήταν µια πολύπλευρη προσωπικότητα, 
γεµάτη ένταση, χρώµα και φως, όπως 
ακριβώς και το έργο του, προσθέτει ο 
Γιάννης Τουµαζής, επιχειρώντας να 
τοποθετήσει τη σηµασία της συµβολής 
του Χιουζ, σε όλες τις διαστάσεις και τα 
συµφραζόµενά της, στην ανάπτυξη της 
σύγχρονης κυπριακής τέχνης. 

Καθοριστική για την πορεία που θα 
έπαιρναν τα καλλιτεχνικά πράγµατα 
του τόπου ήταν η στενή σχέση και συ-
νεργασία του Γκλυν Χιουζ µε έναν άλλο 
πρωτοπόρο της κυπριακής εικαστικής 
δηµιουργίας, τον Χριστόφορο Σάββα, µε 
τον οποίο ίδρυσαν, στα πολυτάραχα, από 
κάθε άποψη, χρόνια της δεκαετίας του 
‘60, την γκαλερί «Απόφασις» στη Λευ-
κωσία. Μια κίνηση θεµελιώδους σηµα-

σίας, σύµφωνα µε τον κ. Τουµαζή, που 
επρόκειτο να αναδιαµορφώσει τον καλ-
λιτεχνικό και πολιτιστικό χάρτη του 
τόπου, αφού, «για πρώτη φορά, οι σκόρ-
πιες σκέψεις και τα οράµατα µιας οµά-
δας νέων και δυναµικών ανθρώπων 
βρίσκουν κατάλληλο χώρο και πεδίο 
έκφρασης, σε ένα νησί όπου, παρά τη µό-
λις αποκτηθείσα ανεξαρτησία, επικρα-
τούσαν έντονες πολιτικές, κοινωνικές 
και πνευµατικές αντιφάσεις».

 
έτοντας τις σεις

του μοντερνισμού 
Ο αφηρηµένος εξπρεσιονισµός του Χι-
ουζ, αλλά και η πολυεπίπεδη δραστηριο-
ποίησή του στο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι, 
θα υποθεµελιώσει αλλά και θα µπολιά-
σει όλες τις νεωτερικές απόπειρες στην 
κυπριακή τέχνη, ανατρέποντας καθιε-
ρωµένες αισθητικές συµβάσεις και ει-
σάγοντας έναν ζείδωρο και ανατρεπτικό 
τρόπο σκέψης όσον αφορά την προσέγγι-
ση της εικαστικής δηµιουργίας. 

Ο Χιουζ και ο Σάββα, σηµειώνει πε-
ραιτέρω ο Γιάννης Τουµαζής, «υπήρ-
ξαν οι πρωτοπόροι στην ανατροπή των 
µέχρι τότε δεδοµένων της καλλιτεχνι-
κής σκηνής της Κύπρου και κατάφε-
ραν να εισαγάγουν στο νησί έναν και-
νούργιο και συναρπαστικό τρόπο σκέ-

ψης όσον αφορά την τέχνη. Μέσα από 
τις συνεχείς εικαστικές αναζητήσεις 
τους και τις καινοτόµες δράσεις τους, 
οι καλλιτέχνες αυτοί έθεσαν τις βάσεις 
του µοντερνισµού και της αφαίρεσης 
για µια συνειδητή µετάβαση από το το-
πικό στο παγκόσµιο, ακριβώς τη στιγ-
µή που η τέχνη είχε αρχίσει να παίρνει 
έναν σχεδόν ακαδηµαϊκό χαρακτήρα».

Μέσα από µια διαχρονικά σταθερή 
πορεία, ο Γκλυν Χιουζ, πάντα παρών σε 
οτιδήποτε ενδιαφέρον συνέβαινε στον 
τόπο, υπήρξε ο µεθοδικός και συνάµα 
ένθερµος πρωτοπόρος του αφηρηµένου 
εξπρεσιονισµού στην Κύπρο. Με την 
πολυσχιδή συµβολή του, ο Χιουζ δηµι-
ούργησε τις προϋποθέσεις εκείνες που 
ενθάρρυναν την ενεργό συµµετοχή του 
κοινού στα όσα καινούργια και καινο-
τόµα συνέβαιναν στον χώρο της τέχνης.

 Αναφερόµενος ειδικότερα στην έκ-
θεση, ο Γιάννης Τουµαζής επισηµαίνει 
ότι αποτελεί οφειλόµενη τιµή σ’ έναν 
µεγάλο καλλιτέχνη και εξετάζει τις 
διάφορες πτυχές της καλλιτεχνικής 
προσωπικότητας του Γκλυν Χιουζ από 
το 1931 που γεννήθηκε µέχρι και τον 
θάνατό του τον Οκτώβριο του 2014, 
παρουσιάζοντας, πέρα από σηµαντικά 
έργα του, τόσο ζωγραφικά όσο και σκη-
νογραφικά για το θέατρο, εκτεταµένο 

αρχειακό υλικό, καθώς και πολλές 
µαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώρι-
σαν κατά τη διάρκεια της πλούσιας δη-
µιουργικής του πορείας.

Και κατέλειπε πίσω του, καταλήγει, 
ένα σηµαντικό έργο, «καίριο για την 
κατανόηση της εξέλιξης των εικαστι-
κών στην Κύπρο τα τελευταία εξήντα 
χρόνια». 

Παρ λληλες δρ σεις
Στο πλαίσιο της έκθεσης θα οργανω-
θούν, ταυτόχρονα, σειρά παράλληλων 
εκδηλώσεων γύρω από τη ζωή και το 
έργο του Glyn Hughes, το αναλυτικό 
πρόγραµµα των οποίων θα ανακοινωθεί 
σύντοµα. Επιπλέον, από τον Σεπτέµβριο 
µέχρι τον ∆εκέµβριο, θα λειτουργήσει 
στο ∆ηµοτικό Κέντρο Τεχνών το Ανοι-
κτό Αρχείο Glyn Hughes, στο οποίο θα 
µπορούν να δώσουν πληροφορίες όσοι 
έχουν έργα ή άλλο υλικό σχετικό µε τον 
καλλιτέχνη. Επιδίωξη του Αρχείου Glyn 
Hughes είναι να συγκεντρωθούν όσο το 
δυνατόν περισσότερα στοιχεία για το πο-
λυσχιδές έργο του καλλιτέχνη, µε κύριο 
στόχο την έκδοση ενός πλήρους και 
αναλυτικού καταλόγου της δουλειάς του. 
Πληροφορίες για τις µέρες και ώρες λει-
τουργίας του Αρχείου θα ανακοινωθούν 
προς το καλοκαίρι. Για την έκθεση, θα 
εφαρµοστεί, επίσης, ειδικά σχεδιασµένο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα, το οποίο βα-
σίζεται στην έννοια του Συµµετοχικού 
Μουσείου και σκοπό έχει να δηµιουρ-
γήσει µια παιδαγωγική πλατφόρµα δια-
λόγου µε το ευρύ κοινό. 

Πληροφορ ες 
Την έκθεση θα εγκαινιάσει η Α.Ε. ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρα-
τίας κύριος Νίκος Αναστασιάδης την 
Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016, στις 19:00.
∆ιάρκεια: 27 Μαΐου 2016 - 23 Ιουλίου 
2016 & 6 Σεπτεµβρίου 2016 - 17 ∆εκεµ-
βρίου 2016. 
Θα ακολουθήσει πάρτι στις 20:00 στον 
κήπο της Παλιάς Ηλεκτρικής
Παλιάς Ηλεκτρικής 19, 1016 Λευκω-
σία, T: 22797400, info@nimac.org.cy, 
www.nimac.org.cy
Ώρες λειτουργίας: Καθηµερινά εκτός 
Κυριακής και ∆ευτέρας, 10:00-21:00
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Ι ΟΣ Χ ΙΣ ΟΔΟΥΛΟΥ

A
ισθάνονται άβολα και το 
ονοµάζουν αυτό ηθική. 
Η σκωπτική αυτή ρή-
ση για την ηθική, λέγει 
πολλά, και σοφά, όπως 

συµβαίνει τόσο συχνά µε τα έγκυρα 
αστεία. Η ηθική δεν είναι απλώς µια 
σφαίρα της φιλοσοφικής θεωρίας, ού-
τε και ένας τρόπος αποτίµησης της ζω-
ής - των πράξεων και φιλοδοξιών µας, 
που συνυπάρχει µε τους υπόλοιπους 
τοµείς των ασχολιών µας, διαθέσιµος 
για επίσκεψη, όταν αυτό βολεύει. Είναι, 
αντίθετα, µια συνολική αξιολόγηση της 
πρακτικής µας ζωής, των πράξεών µας, 
µέτρο αξιολόγησης κάθε έκφανσης της 
πρακτικής µας ζωής, που είναι σκοπός 
της να µη βολεύει. Κι είναι άβολη, για 
δύο λόγους. Πρώτα, σαν ηθική, είναι 
επιτακτική, κανονιστική. Νόµος σιδη-
ρούς, µετρά µε ένα «δέον» που δεν ανή-
κει σε κανένα να αγνοήσει, ή ελεύθερα 
να παρακάµψει. Ένα «δέον», κανόνες 
που είναι, από την φύση τους καθολι-
κοί, απαράβατοι κι αδιαπραγµάτευτοι. 
∆εύτερον, είναι ένα αυστηρό µέτρο. 
Ένας άκαµπτος κανόνας, που τείνει να 
θέσει υψηλά τον πήχυ, να ζητήσει κάτι 
περισσότερο, να βαθµολογεί, τόσο συ-
χνά, κάτω από την βάση.

Είναι προφανές, από αυτά τα εισα-
γωγικά για την φύση της ηθικής, ότι 
δεν προσφέρεται για εύκολη συγκα-
τοίκηση µε την πολιτική. Περισσότε-
ρο από κάθε άλλον τοµέα της ανθρώ-
πινης δραστηριότητας, το «άβολο» της 
ηθικής αφορά τον χώρο της πολιτικής. 
Γιατί η πολιτική αρένα, χώρος κατ’ εξο-
χήν ανταγωνιστικός, µε διακύβευµα 
και απώτατη διεκδίκηση την απόκτη-
ση δύναµης κι εξουσίας, κι αποκλεισµό 
των αντιπάλων από αυτή, συνεπάγεται 
µιαν αµφιλεγόµενη σχέση µε την ηθι-
κή. Είναι παροιµιακή η σύνδεση της 
δύναµης µε την διαφθορά, ή, έστω, τον 
πειρασµό της διαφθοράς, ειδικά όπου 
υπολείπεται ο αποτελεσµατικός δηµο-
κρατικός έλεγχος. Ή, πολύ πιο κραυ-
γαλέα, εκεί που αυτός λείπει εντελώς, 
όπως µαθαίνουµε ξανά και ξανά, µετά 
την πτώση των τυράννων, όπως, αυτόν 
τον καιρό, σε αραβικές χώρες.

Σ φροσύνη  ακεραι τητα 
Κι όµως, οι ίδιοι οι πολιτικοί, βάζου-
µε τον πήχη για την ηθική µας αξιο-
λόγηση τόσο ψηλά. ∆ιεκδικούµε την 
εξουσία προβάλλοντας διανοητικές και 
ηθικές αρετές, στην υπηρεσία µάλιστα 
της διασφάλισης του κοινού αγαθού. 
Κυριότατες από αυτές, αρετές που είναι 
αδιανόητο να λείπουν από τον πολιτι-
κό, είναι, πρώτον, η σωφροσύνη, η κατ’ 
εξοχήν πολιτική αρετή της ικανότητας 
να επιλέγεται το πρακτέον. Ο σώφρων, 
ο φρόνιµος πολιτικός αναµένεται να 
µπορεί να ζυγίσει ποια είναι η ενδει-
κνυόµενη, η λυσιτελέστερη στις περι-
στάσεις απόφαση για δράση. Ξεχωρί-
ζει, ακόµα, ως απαραίτητη αρετή η ακε-
ραιότητα. Η διασφάλιση ότι ο πολιτικός 
διαθέτει εκείνην την ηθική ποιότητα 
του χαρακτήρα, ώστε να µην εκπέσει 
από την υπεσχηµένη επιζήτηση του 
κοινού αγαθού, προκρίνοντας κάποιο 
ίδιο αγαθό, κάποιο ιδιοτελές συµφέρον.

Αλλ’ όσο κι αν οι αρετές αυτές προ-
βάλλονται από τον πολιτικό ότι τον 

καταξιώνουν ως ένα ξεχωριστά προι-
κισµένο άτοµο, ως έναν «άριστο», που 
ενδείκνυται από αυτές τις ξεχωριστές 
του αρετές να διεκδικήσει την εξου-
σία, δεν αποτελούν αυτές ένα πρόσθετο 
πλεονέκτηµα, κάτι πρωτότυπο, που θα 
έπρεπε να εκπλήξει τους ψηφοφόρους 
ή κυβερνώµενους. ∆εν είναι κατ’ εξαί-
ρεσιν «εξαίρετος» ο πολιτικός, αλλά 
κατ’ απαίτησιν των κυβερνωµένων.

∆ιαθέτουν, σαν σύνολο οι κυβερνώ-
µενοι, το «ηθικό αίσθηµα» να αναζη-
τούν στους πολιτικούς τις αρετές που 
τους προάγουν στην δηµόσια σφαίρα 
ως τους αρίστους, τους πλέον ενδεικνυ-
όµενους να αναλάβουν δηµόσιο αξίω-
µα, να τους εµπιστευτούν οι πολίτες τις 
τύχες τους. Εκείνους, µάλιστα, που η 
φρόνιµη διαγωγή τους στην εξουσία, η 
λαµπρή διακονία τους, το ηγετικό τους 
ανάστηµα, θα παράσχουν πρότυπα, θα 
διδάξουν τις άξιες µιµήσεως αρετές, 
«ως αν ο φρόνιµος ορίσειεν». Ακόµη 
πιο ιδανικά, όπως το ώρισε ο Αριστο-
τέλης, εκείνους που θα αναδείξουν την 
πολιτική ως τρόπο κι ευκαιρία παιδεί-
ας. Την ενάσκηση µε την πολιτική, για 
πολίτες και πολιτευοµένους, την αγορά 
και την «πόλη», έναν χώρο αγωγής και 
ηθικής τελείωσης των ανθρώπων, που 

ανθούν σαν άνθρωποι. Επιτυγχάνουν 
έτσι µέσα στην εκπλήρωσή τους, σαν 
όντα πολιτικά το ανώτατο αγαθό, την 
ευδαιµονία.

Πώς, λοιπόν, στο φως όλων αυτών 
των θετικών κρίσεων και προσδοκιών 
από τον πολιτικό και την πολιτική, να 
κρίνει τόσο «σκωπτικά», τόσο σκεπτι-
κιστικά, η κοινή αντίληψη την «άβολη» 
συµβίωση ηθικής και πολιτικής; Πώς 
προήλθε, και ποιος ευθύνεται γι’ αυτήν 
την ογκούµενη διάσταση ανάµεσά τους; 
Γιατί αυτό το χαίνον χάσµα ανάµεσα στο 
«δέον» και το «πραγµατικό», όταν οι επι-
λογές µας, σε ό,τι αφορά πολιτικούς και 
πολιτικές, προσβλέπουν στο πρώτο για 
να διορθώσει ή βελτιώσει το δεύτερο; 
Γιατί να θεωρείται δεδοµένη η διάστα-
ση θεωρίας και πραγµατικότητας, όταν 
αντίθετα, η φιλοσοφική θεωρία, κι η 
ελληνική µάλιστα πολιτική φιλοσοφία, 
επιχειρηµατολογεί για την αµοιβαία 
τους στήριξη και προαγωγή;

Γιατί θα έπρεπε να παραδοθεί κανείς, 
τόσο αµαχητί, στα «κυνικά» επιχειρή-
µατα ότι η αναζήτηση του ηθικού στον 
χώρο της πολιτικής ισοδυναµεί µε µιαν 
αφελή παραγνώριση των σκληρών κα-
νόνων και τρόπων του πραγµατικού, 
που διέπουν την πολιτική; Κι ότι, όπως 

επιχειρεί να προσγειώσει τον φιλόσοφο 
Σωκράτη ο Θρασύµαχος στην Πολιτεία 
του Πλάτωνος, «ο δίκαιος πάντα χάνει 
στον ανταγωνισµό µε τον άδικο»; Γιατί 
θα έπρεπε να θεωρήσουµε ως δεδοµέ-
νη την θεωρία των «βρόµικων χεριών», 
του Σαρτρ και του Βάλζερ, ότι η διάζευξη 
ανάµεσα στην αποτελεσµατικότητα στην 
άσκηση πολιτικής και την ηθική ποιό-
τητα των µέσων ή και των σκοπών της, 
είναι «αποκλειστική», δηλαδή αποτελε-
σµατικότητα και ηθική αποκλείονται 
αµοιβαία και αδήριτα;

Όσοι αναλαµβάνουµε σαν λειτούρ-
γηµα την πολιτική, ανάγκη να αναµε-
τρηθούµε µε τις απαιτήσεις αυτές, το 
ηθικό πείσµα των πολιτών. Το ζήτηµα 
της επιστροφής της ηθικής στην πολι-
τική δεν αφορά µονάχα το φιλοσοφικό 
ερώτηµα για την παρουσία, ή την συνά-
φεια ηθικών αξιολογήσεων στον χώρο 
της πολιτικής. Αν η «ευβουλία», η ορθή 
διαβούλευση στην πολιτική αφορά ένα 
ηθικό «εύ». Αφορά και το πρωταρχικό 
αίτηµα της επιστροφής της πολιτικής 
στην ηθική. Ο πολιτικός, εµείς οι πο-
λιτικοί, δεν µπορούµε, δεν επιτρέπεται 
να παύσουµε να θεωρούµε εαυτούς σαν 
ηθικά υποκείµενα. Η πολιτική πράξη, 
η πολιτική σαν καθαρά χώρος της ορ-

θής πράξης, είναι χώρος αξιολόγησης 
του πολιτικού. Ηθικής, όχι λιγότερο 
αξιολόγησης. ∆ιότι η διαγωγή του πο-
λιτικού συµβάλλει ουσιαστικά, κι οι 
πολιτικοί επιτρέπεται να το αγνοούµε 
αυτό, στην «αγωγή» του πολίτη.

Αν ο πολίτης ζητεί από τον πολιτι-
κό φρόνηση κι ικανότητα, ρεαλισµό κι 
ευελιξία στην διαχείριση του πραγµα-
τικού, κι όσα η πραγµατικότητα  επι-
τάσσει (όχι πάντα όµορφη, και σχεδόν 
ποτέ όπως την θέλουµε), γιατί θα πρέ-
πει επίσης να περιµένουµε να συµβιβα-
στεί στην παραίτηση από τη  φιλοδοξία 
να διασώσει ό,τι µπορεί από τις αξίες 
και την ακεραιότητα ανώτερων ηθικά 
φιλοδοξιών του; Και γιατί έτσι εύκολα 
να θέλουν οι πολιτικοί να απαλλαγούν 
από την ευθύνη τέτοιων ανώτερων φι-
λοδοξιών και δεσµεύσεων;

Ο κόσµος είναι όπως είναι, αυτό εί-
ναι παραδεκτό, και οι πολίτες θέλουν 
εµάς τους πολιτικούς να πατούµε γερά 
στη γη. Αλλά γιατί να παραιτηθούν από 
το δικαίωµα εµείς να προσπαθούµε, και 
να το απαιτούν κι από µας τους πολιτι-
κούς να προσπαθούµε, να είµαστε αυτό 
που θέλουµε, που ευελπιστούµε να εί-
µαστε; Αν η ηθική αφορά την αποτίµη-
ση των πράξεων, της πρακτικής ζωής, 
γιατί να δεχθούµε σαν αναπόφευκτη την 
αποσύνδεση του κατ’ εξοχήν χώρου της 
πράξης, της πολιτικής, από τις συνέπειες 
της πολιτικής πράξης, και την ηθική της 
αποτίµηση σε αναφορά προς αυτές;

Όλο και περισσότερο, ο πολίτης ανη-
συχεί ότι η φερόµενη διάσταση ηθικής 
και πολιτικής, δεν αφορά τόσον την δι-
άσταση ανάµεσα στην θεωρία και την 
πραγµατικότητα, το φιλοσοφικά αµφι-
σβητήσιµο χάσµα ανάµεσα στο «δέον» 
και το «είναι», αλλά µια πολύ πιο άµεσα 
κατακριτέα απόσταση ανάµεσα στον λό-
γο και την πράξη των πολιτικών.

Αυτά είναι κρίσιµα ερωτήµατα. Η δι-
αφαινόµενη απαξίωση της πολιτικής 
στα µάτια του Κύπριου πολίτη καθιστά 
τη συζήτησή τους πιο κρίσιµη, πιο επι-
τακτική, πιο επίκαιρη. Η πραγµάτευση 
αυτών των ερωτηµάτων, από διακεκρι-
µένους ακαδηµαϊκούς και στοχαστές 
στο συνέδριο αυτό που οργάνωσε το 
Ευρωπαϊκό Κόµµα, για τη σχέση ανά-
µεσα σε Ηθική και Πολιτική, και που 
κατατίθενται εναργώς στον ανά χείρας 
τόµο, αντανακλά ένα κοινωνικό και 
πολιτικό περιβάλλον µε επείγουσες 
πνευµατικές ανησυχίες, στις οποίες οι 
συζητήσεις αυτές αποτείνονται.

Το πολιτικό σκηνικό τα τελευταία 
χρόνια παρέσχε µιαν ανελέητη πληµ-
µυρίδα από εναύσµατα για ανήσυχο 
προβληµατισµό στο κοινωνικό σώµα. 
Στον ευρύτερο ορίζοντα, οι ανησυχητι-
κές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την οικονο-
µία και την ευηµερία των πολιτών και 
της κοινωνίας, έδειξαν τους πολιτικούς, 
και οπωσδήποτε εκείνους στο πηδάλιο 
της εκτελεστικής εξουσίας, µε µικρότε-
ρη εξουσία και ιδεολογική επάρκεια, 
ή και ικανότητα, ίσως, να ελέγξουν τις 
εξελίξεις. Ξανά και ξανά, αποκαλύψεις 
στον Τύπο επαναφέρουν το απειλητικό 
φάσµα του πιο καταλυτικού διαφθορέα 
του ηθικού κύρους της πολιτικής και 
των πολιτικών, αυτού της διαπλοκής.

Μπορούν οι πολιτικές πράξεις, απο-
φάσεις ή ολιγωρία κι η έλλειψή των, να 
αποδεσµευθούν από την ευθύνη των 
τραγικών συνεπειών τους; Ιδού ένα 
ερώτηµα.

στορ ες αλλιώς   ερισσότερο από κάθε άλλον τομέα της ανθρ πινης
ραστηριότητας  το ά ολο  της ηθικής α ορά τον χ ρο της πολιτικής
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Θ ατρο  κηνικά εν ματα
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ΙΑ ΗΣ ΣΥ ΟΔΙ ΟΣ 

κουσέ µε προ-
σεκτικά. Έχω 
καρκίνο στο 
παχύ έντερο…». 
∆εν µπορούσε 

να πιστέψει στ’ αφτιά του αυτά που του 
έλεγε η θεία του Άννα Συνοδινού, ένα 
πρωϊνό µέσα στη θάλασσα, µακριά από 
τ’ αφτιά άλλων µελών της οικογένειάς 
τους. «Θεία και µου το λες τώρα; Εδώ 
µέσα στη θάλασσα; Πρέπει να φύγουµε 
αµέσως. Ξέρω καλούς γιατρούς στο Ισ-
ραήλ, που µπορούν να σε κάνουν καλά», 
της απάντησε ο ανεψιός της, αυτός που 
τον εµπιστευόταν όσο κανέναν άλλο, η 
τελευταία µεγάλη τραγωδός του ελληνι-
κού θεάτρου. Μήπως αυτός δεν ήταν ο 
µόνος που της έλεγε την αλήθεια για τα 
κοµµατικά; Με αυτόν δεν µιλούσε ώρες 
ολόκληρες για την πολιτική κατάσταση 
στην Ελλάδα; Αυτόν δεν προόριζε για 
σύµβουλό της  στο νέο κόµµα που σχεδί-
αζαν να ιδρύσουν στην Ελλάδα, µαζί µε 
τον µακαριστό Χριστόδουλο; «Όχι, δεν 
είναι ώρα για να εγχειριστώ. Πρέπει να 
πάω στην Κύπρο για να παίξω. Το έχω 
υποσχεθεί στην Κλαίρη», του απάντησε 
µε µία ηρεµία που σου έσπαζε τα νεύρα. 
«Ρε, θεία, τι είναι αυτά που µου λες τώ-

ρα; Ποια Κύπρο 
και ποια Κλαίρη, 
µου λες τώρα;», τη ρώτησε ο 
ανεψιός της. «Ο καρκίνος δεν 
µπορεί να περιµένει», της υπέδει-
ξε.  «Μπορεί να περιµένει. Αυτός, 
εκεί ψηλά (ο Θεός στον οποίο πί-
στευε µε απίστευτη ευλάβεια) τα 
βλέπει όλα. Θα µε προστατέψει. 
Αν είναι γραφτό µου να φύγω, θα 
φύγω. ∆εν µε γλιτώνουν ούτε οι 
εγχειρήσεις, ούτε το Ισραήλ σου. 
Μετά την Κύπρο, θα πάµε όπου 
θέλεις. Τώρα πρέπει να τηρήσω 
τον λόγο που έδωσα  στην Κλαί-
ρη», απάντησε στον ανεψιό της η 
Άννα Συνοδινού.

Παρ σταση ής
Αυτό τον καυτό Ιούλιο η Συνο-
δινού, υποφέροντας από απί-
στευτους πόνους, είχε δώσει 
την παράσταση της ζωής της 
ερµηνεύοντας την Εκάβη. Ο 
θρήνος της βασίλισσας της 
Τροίας, στο άκουσµα του µα-
ντάτου πως είχαν δολοφο-
νήσει τον µικρότερο γιο της, 

που τον είχε εµπιστευτεί σε έναν βασι-
λιά της Θράκης, είχε συγκλονίσει  τους 
χιλιάδες θεατές  στο αρχαίο θέατρο της 
Ίλιδας. Είναι µια πόλη κοντά στην Ολυ-
µπία. Από εκεί είχαν αρχίσει οι Αγώ-
νες, που στη συνέχεια έγιναν περισσό-
τερο γνωστοί ως Ολυµπιακοί Αγώνες. 

Η Άννα Συνοδινού, υποφέροντας 
από καρκίνο στο παχύ έντερο, έκλαιγε 
για το χαµένο βασιλόπουλο αλλά και 
γι’ αυτήν την ίδια. Περνούσε ένα δράµα, 
που λίγες ηµέρες αργότερα το µοιρά-
στηκε µονάχα µε τον ανεψιό της. Τον 
Γιάννη, που τον αγαπούσε διπλά, πρώ-
τα γιατί ήταν ο γιος του αδερφού της 
∆ηµοσθένη -ζωγράφου- και έπειτα για-
τί έφερε το όνοµα του ανθρώπου που 
αγαπούσε περισσότερο από οποιονδή-
ποτε άλλο. Του πατέρα της.

Η Κλαίρη, δεν ήταν καµία άλλη από 
την κυρία Κλαίρη Αγγελίδου, που εκείνη 
την εποχή  ήταν Υπουργός Παιδείας και 
Πολιτισµού της Κυπριακής ∆ηµοκρατί-
ας. Ήταν φίλες από τα χρόνια του αγώνα 
της ΕΟΚΑ ενάντια  στους Άγγλους κατα-
κτητές. Η Συνοδινού, στενά συνδεδεµέ-
νη µε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, είχε 
ενεργό ρόλο σε αυτόν τον ιερό αγώνα για 
τη λευτεριά της πατρίδας, όπως είχε εξο-
µολογηθεί κάποτε στον ανεψιό της. Εκεί 
γνώρισε και την Κλαίρη, που και αυτή 
αγωνίστηκε για τη λευτεριά της Κύπρου 
από τον αγγλικό ζυγό. Τις δύο γυναίκες 
συνέδεσε η τεράστια αγάπη τους για τον 
Ελληνισµό, την ελληνική γλώσσα και 

τον ελληνικό πολιτισµό. 
Μιλούσαν ώρες ολόκληρες, όταν 

συναντιόντουσαν στην Κύπρο ή την 
Ελλάδα ή ακόµα  και στο τηλέφωνο. Η 
Συνοδινού είχε δεχτεί πρόσκληση της 
Αγγελίδου να έρθει στην Κύπρο και να 
παίξει στο Κούριο πάλι την Εκάβη. Και 
δεν υπήρχε περίπτωση να αθετήσει 
τον λόγο της, όσο και αν ήταν απαραί-
τητο να εγχειριστεί για να γλιτώσει την 
ίδια της τη ζωή. «Η Κλαίρη είναι φίλη 
µου. Η Κύπρος είναι η δεύτερη πατρί-
δα µου. Τι λέω εγώ; Είναι η ίδια µου η 
πατρίδα. Η Ελλάδα µου. Τον Μακάριο 
τον αγαπούσα και τον υπηρέτησα πι-
στά. Τι ξέρεις εσύ;», τόνισε  στον ανεψιό 
της. «Όταν ο πατέρας σου ερχόταν  στο 
σπίτι µε το κεφάλι του ανοιγµένο από 
το ξύλο που έφαγε από τους αστυνοµι-
κούς στις διαδηλώσεις της Αθήνας για 
την Ένωση, εσύ ήσουν πολύ µικρός 
για να καταλάβεις, Γιαννάκη µου». Τον 
αποκαλούσε Γιαννάκη, γιατί ο Γιάννης 
της οικογένειας ήταν ο πατέρας της. 

Στο Κούριο
Η Συνοδινού, πράγµατι ήρθε στην Κύ-

προ, πιστή στην υπόσχεσή της στη φίλη 
της την Κλαίρη και όντως ερµήνευσε 
στο Κούριο την Εκάβη. Ήταν η τελευταία 
φορά που επισκέφτηκε το νησί. Επέστρε-
ψε στην Αθήνα, γνωρίζοντας πως ο Θεός 
ίσως να µην ήταν και τόσο επιεικής µαζί 
της. Αλλά, Αυτός ήταν. Πήγε µε τον ανε-
ψιό της -κανέναν άλλον- στο Ισραήλ και 
εγχειρίστηκε στο Χερτζλία Μέντικαλ Σέ-
ντερ, ύστερα από προσωπική παρέµβα-
ση του µακαρίτη σήµερα πρώην Πρωθυ-
πουργού του Εβραϊκού Κράτους Γιτζχάκ 
Ραµπίν. Στο προσκεφάλι της, εκτός από 
τον ανεψιό της, είχε τον Μητροπολίτη 
Πέτρας Κορνήλιο, που αργότερα τέλεσε 
τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου  
στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιερο-
σολύµων. Ο µακαριστός Αρχιεπίσκοπος 
∆ιόδωρος είχε παρασηµοφορήσει αυ-
τήν και τον άντρα της Γιώργο Μαρινά-
κη, σε παλαιότερη επίσκεψή τους στους 
Αγίους Τόπους.

Η Κλαίρη Αγγελίδου ποτέ δεν στα-
µάτησε να διατηρεί επαφή µε τη Συ-
νοδινού, ακόµα και όταν η τελευταία 
αρρώστησε βαριά, όχι από µετάσταση 
του καρκίνου, αλλά από τον διαβήτη. Ο 
ανεψιός της ήταν ο τελευταίος από την 
οικογένεια που την είδε ζωντανή στην 
κλινική όπου νοσηλευόταν στις 24 ∆ε-
κεµβρίου του 2015. Πήγε µαζί µε τον 
δικηγόρο της θείας του Γιώργο Χαραλά-
µπους. Αυτή κοιµόταν. Ο Χαραλάµπους 
την ξύπνησε και, όταν ο ανεψιός της εί-
δε την κατάστασή της, δεν µπόρεσε να 
βαστηχτεί και δάκρυσε. Το είδε αυτό η 
Συνοδινού, του άρπαξε το χέρι και, κλαί-
γοντας, του είπε: «Γιάννη µου, δες πώς 
κατάντησα. Θέλω να φύγω. Αλλά ο Θεός  

φαίνεται πως δεν µε θέλει κοντά του. Θέ-
λω να πάω στον πατέρα µου και τη µάν-
να µου (Ιωάννα και αυτή, Ιταλίδα)». Στις 
7 Ιανουαρίου 2016, ανήµερα του Αγίου 
Ιωάννου, ο ανεψιός της, που εν τω µετα-
ξύ είχε επιστρέψει  στην Κύπρο, δέχτη-
κε ένα τηλεφώνηµα από το νοσοκοµείο: 
«Κύριε Συνοδινέ, ελάτε πίσω, η θεία σας 
έφυγε από κοντά µας». Και, όµως, ο Θε-
ός την είχε ακούσει και την πήρε κοντά 
στον Γιάννη και την Τζοβάννα, την ηµέ-
ρα της γιορτής τους. 

Η Κλαίρη Αγγελίδου πληροφορήθη-
κε το µαντάτο από τον ανεψιό της, αλλά 
δεν στάθηκε δυνατό να παρευρεθεί  στην 
κηδεία της φίλης της. Η Συνοδινού λά-
τρευε τον Σοφοκλή και πάνω από όλα 
την Αντιγόνη. Θέλοντας να τιµήσει την 
θεία του, στον επικήδειο που εκφώνησε, 
ο Γιάννης Συνοδινός ξεκίνησε µε τον στί-
χο  της Αντιγόνης προς την αδερφή της 
Ισµήνη: «∆εν γεννήθηκα για να συµµε-
ρίζοµαι το µίσος, αλλά την αγάπη». Και 
ολοκλήρωσε  πάλι µε στίχο του χορού 
προς τον τύραννο των Θηβών: «Την ευ-
τυχία την κρατάει η φρονιµάδα, ποτέ δεν 
πρέπει να ασεβούµε στους Θεούς. Του φα-
ντασµένου η ξυπασιά πληρώνεται ακρι-
βά, µέχρι να βάλει στα γεράµατα µυαλό».

ημε ωση Στις 13 Ιουνίου 2016 το βρά-
δυ στην Αθήνα η Ν∆ διοργανώνει εκ-
δήλωση µνήµης και τιµής για την Άν-
να Συνοδινού, στην οποία θα µιλήσουν 
µεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του κόµµα-
τος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ηθοποι-
ός Νικήτας Τσακίρογλου, µε τον οποίο 
συµπρωταγωνίστησε στη «Σίβυλλα», 
και ο Νικήτας Κακλαµάνης.

ροβολ ς   Ε ομολόγηση της ννας υνο ινού όταν ανακάλυ ε πως έπασχε από
την επάρατο ασθένεια  ια άγνωστη πτυχή της στενής σχέσης της μεγάλης ηθοποιού με την ύπρο

η α νω στην ύπρο ια να 
πα ω, μετά ο καρκ νος μου

 λαίρη εί-
αι φίλη μου   

προς εί αι  η 
ε τερη πατρί α 

μου  Τι λ  ε  
ί αι η ί ια μου 

η πατρί α   λ-
λά α μου  λε-
ε η με άλη τρα-

ός 
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Σ
ήµερα, ο κυπριακός λαός 
πάει να εκλέξει τους νέους 
αντιπροσώπους του στη 
Βουλή.  Όλα τα κόµµατα 
κάλεσαν, στα τελικά τους 

µηνύµατα πριν από τις εκλογές, τους 
πολίτες να προσέλθουν αθρόα στις κάλ-
πες και να ασκήσουν το εκλογικό τους 
δικαίωµα. Ζήτησαν αυτές οι εκλογές να 
είναι εκλογές της συµµετοχής και όχι 
της αποχής, γιατί η αποχή… βλάπτει τη 
δηµοκρατία.  Αυτή την «ιδιότυπη» δη-
µοκρατία της «µιας ηµέρας κάθε πέντε 
χρόνια», όπου ο εντολέας µετατρέπε-
ται όµηρος και υποχείριο των εντολο-
δόχων του. Σ’ αυτό το άθλιο σύστηµα 
εξαπάτησης, παραχάραξης και υφαρπα-
γής της «λαϊκής βούλησης» - αν αυτή η 
έννοια έχει διατηρήσει οποιοδήποτε 
νόηµα στις µέρες µας.

Τι θα συµβεί, αύριο, διαφορετικό απ’ 
ό,τι συνέβαινε εδώ και πέντε δεκαετί-
ες σ’ αυτήν τη δύσµοιρη πολιτεία; «Αλ-
λαγή φρουράς», όπως έλεγε ευφυώς ο 
Ζακ Ντεριντά. ∆ηλαδή, η «θέση» της 
φρουράς θα παραµείνει, θα αλλάξουν 
µόνον οι φρουροί. Με άλλα λόγια, «όλα 
αλλάζουν και όλα τα ίδια µένουν». Γι’ 
αυτό, ισχύει αιωνίως και διά πάσαν πε-
ρίπτωση η ρήση του Γιουβενάλη: Quis 
custodiet ipsos custodies - Ποιος θα 
µας φυλάξει από τους φύλακες; Φυσι-
κά, οι άλλοι φύλακες, που περιµένουν 
υποµονετικά στη γωνία, ώσπου να ση-
µάνει η ώρα η φρουρά να αλλάξει... Και 
ποιος θα µας φυλάξει, πάλι, από αυτούς; 

 Βεβαίως, δεν µπορούµε να αρνη-

θούµε το προφανές: Ότι οι εκλογές, εί-
ναι η… πεµπτουσία της δηµοκρατίας. 
Πεµπτουσία, πράγµατι, µε τα όλα της. 
«Αφού, αν οι εκλογές άλλαζαν οτιδή-
ποτε, θα ήταν παράνοµες», όπως είπε 
η µεγάλη κοινωνική επαναστάτρια και 
φεµινίστρια Έµα Γκόλντµαν. 

Ή, για να θυµηθούµε την πολιτική 
θυµοσοφία του γέρο Μπουκ (Τσαρλς 
Μπουκόφσκι), «η διαφορά µεταξύ δη-
µοκρατίας και δικτατορίας είναι ότι 
στη δηµοκρατία ψηφίζεις πρώτα και 
παίρνεις διαταγές µετά. Στη δικτατορία, 
δεν χρειάζεται να χάσεις τον καιρό σου 
ψηφίζοντας».

Να φανταστείτε πως ακόµη κι αυτός 
ο «πολύς» στρατηγός Ντε Γκολ, ο κύ-
ριος εκφραστής, κατά Σαρτρ, της επα-
νασύστασης του αστυνοµικού κράτους 
στη Γαλλία, είχε το πολιτικό θάρρος να 
οµολογήσει: «Για να γίνει αφέντης ο 
πολιτικός, ποζάρει ως υπηρέτης»... 

Η πλατωνική θεµατοποίηση της 
εξουσίας ως υπηρεσίας σε όλο της το 
µεγαλείο. Μόνον που εδώ, παρεισφρέει 
η πόζα. Συνελόντι ειπείν, όλο αυτό το 
κακόγουστο θέατρο, «όπου όλα προο-
ρίζονται για δηµόσια εµφάνιση», και 
στο οποίο «συνειδητοποιούµε ότι δεν 
υπάρχει πλέον τίποτε άλλο να δούµε. 
Έχουµε µπροστά µας έναν καθρέφτη 
απάθειας και κενότητας...» (Ζαν Μπο-
ντριγιάρ).

Παχύρρευστο κοκτέιλ 
Το κοκτέιλ, ασφαλώς, των υποσχέσε-
ων που σερβίρουν τα κόµµατα προς 
τον λαό, έχει απ’ όλα… Αναµασηµένες 
φρούδες ελπίδες, νοσταλγικά ταξίδια 
στο… µέλλον,  πρόσωπα γνωστά, «κα-

τατριµµένα», δήθεν, στους πολιτικούς 
αγώνες του λαού, και πρόσωπα «φρέ-
σκα», που θα φέρουν έναν καινούργιο 
αέρα - στην πνιγηρότητα που τα ίδια 
δηµιούργησαν -, προσδοκίες για το κα-
λύτερο, ανακατωµένες µε γερές δόσεις 
συνετού πραγµατισµού, πολιτιστική 
ανάπτυξη, κ.λπ. Η εικόνα του γλυκού 
παραδείσου, βεβαίως, λυρικό σύµβολο 
της πορείας της Κυπριακής ∆ηµοκρα-
τίας προς την ενηλικίωση, έχει ανεπι-
στρεπτί εξοριστεί από τον πίνακα του 
µέλλοντος που διαζωγραφίζουν, και 
το στοίχηµα, είναι να πείσουν πως αυ-
τό που µας περιµένει, µε τη «µετάβαση 
στη νέα εποχή», δεν είναι το χείρον. 

Πίσω, βεβαίως, από τους αντικατο-
πτρισµούς αυτού του παχύρρευστου 
πολύγευστου κοκτέιλ, ο πολιτισµός δι-
αλάµπει, σαν µια δυσθεώρητη εικόνα 
ξεθωριασµένης υπόσχεσης. 

Ο πολιτισµός και οι άνθρωποί του 
παίρνουν, κατά κανόνα, τις συνήθεις 
θέσεις µάχης, κάπου στα… ασφαλή 
µετόπισθεν, πίσω από τις µπαρουτο-
καπνισµένες εµπροσθοφυλακές των 
κοµµατικών κοµισαρίων. Το σενάριο 
είναι πολυπαιγµένο και µόνον η πλή-
ξη µπορεί να συγκαλύψει την αίσθηση 
της αιτιολογηµένης απορίας. Το βλέ-
πουµε χρόνια, και συχνά µε τους ίδιους 
πρωταγωνιστές. Εκείνο που δεν ξαφ-
νιάζει, είναι η πρωτοφανής ευκολία µε 
την οποία τα κόµµατα καταφέρνουν να 
ρετουσάρουν την απαξιωτική πολιτι-
κή τους για τον πολιτισµό, βρίσκοντας 
πρόθυµους αρωγούς, ακόµη και µέσα 
στη χορεία των αξιότερων - ή πάλαι 
ποτέ αξιότερων - θεραπόντων του πο-
λιτισµού µας. Τον πολιτισµό, όλοι το 

ξέρουµε, και κυρίως οι ίδιοι οι καλλι-
τέχνες, τα κόµµατα τον έχουν γραµµέ-
νο στα κατάστιχα των εκλογικών τους 
προγραµµάτων, και τους χρησιµεύει, 
απλώς, ως το άλλοθι της «κακής τους 
συνείδησης» - που τους ενοχλεί, λιγάκι, 
όταν πρέπει να µιλήσουν και να βρουν 
«λύσεις» για όλα - για την αδιαφορία 
και την απραγία τους. Βεβαίως, ο κα-
θένας κάνει τις επιλογές του, µε βάση 
τις αξίες και τις πεποιθήσεις του. Αυτό, 
άλλωστε, είναι που κάνει τη σύγχρονη 
µαζική δηµοκρατία το πιο… αδιάκριτο 
πολιτικό σύστηµα από καταβολής κό-
σµου: ασκεί ο καθένας τη δύναµη της 
διάκρισης, αδιακρίτως… Ιδίως οι καλ-
λιτέχνες.

Η δύναμη της καταψήφισης 
Προσωπικά, βρίσκω πλέον σώφρονα 
και αποτελεσµατική τη στάση της κ. 
Πάτι Σµιθ, που σε µια συνέντευξή της 
πριν από µερικά χρόνια σε αθηναϊκό 
έντυπο είπε για τους καλλιτέχνες που 
κατεβαίνουν υποψήφιοι στις εκλογές.

«Θα κατέβαινα και εγώ η ίδια µε τον 
κόµµα των Οικολόγων, αλλά τελικά 
κέρδισε η αφοσίωσή µου στην τέχνη. 
Πιστεύω πως οι καλλιτέχνες πρέπει 
να µιλάνε, να ακούγονται... ειδικά αυτή 
την εποχή… Είναι καθήκον µας να µη 
σιωπούµε… Το θέµα είναι να τους πολε-
µήσουµε µε τον µεγάλο µας αριθµό. Με 
το να πάµε στις κάλπες και να τους κα-
ταψηφίσουµε. ∆υστυχώς, ο λαός έχει 
ξεχάσει πως έχει αυτή τη δύναµη… 
Πρέπει να τους το θυµίζει κάποιος. Εί-
ναι καθήκον του κάθε καλλιτέχνη να 
το κάνει αυτό». Σπασµένα ελληνικά, 
αλλά ασµένως κατανοήσιµα.

πικαιρότητα  άλπες  υπο ή ιοι  η ο όροι  ή οι  αποράκια της ε ουσίας
το κοκτέιλ των υποσχέσεων και ολίγη αλατισμένη σάλτσα πολιτισμού

Αλλα  φρουράς

Hdyfono_14-15_inn.indd   14 20/05/16   22:24



Ηδύφωνο
15

www.simerini.com.cy

ιβλι νηλασ ες  δεοσκόπιο
Κυριακή 22 Μαΐου 2016

chrysothemisch1@gmail.com

δεοσκόπιο  ρυσό εμις ατ ηπαναιβλι νηλασ ες   ρυσό εμις ατ ηπανα

Μ
ια πρωτοποριακή 
εικαστική έκθε-
ση εγκαινιάστη-
κε πρόσφατα επ’ 
ευκαιρία της ∆ιε-

θνούς Ηµέρας Μουσείων στην Πινα-
κοθήκη του Ιδρύµατος Αρχιεπισκό-
που Μακαρίου Γ’, όπου σε αίθουσα 
του Βυζαντινού του Μουσείου στε-
γάζεται η Μόνιµη Συλλογή Μικρα-
σιατικών Κειµηλίων του Συνδέσµου 
Μικρασιατών Κύπρου. Ο οµώνυµος 
τίτλος και ο επεξηγηµατικός υπό-
τιτλος της έκθεσης «Κειµήλια Μι-
κρασίας µε σύγχρονη µατιά µε έργα 
εµπνευσµένα από τη Μόνιµη Συλλο-
γή του Μικρασιατικού Ελληνισµού 
της Κύπρου», τιτλοφορεί το αναµνη-
στικό βιβλίο λευκώµατος, ένα ακόµη 
δείγµα άρτιας αισθητικής επιµέλει-
ας, που εµπλουτίζει τις ενδιαφέρου-
σες εκδόσεις του. Εξού και θα υπο-
βαθµίζαµε, αν αποκαλούσαµε απλώς 
κατάλογο, τις 60 έγχρωµες σελίδες 
του, που συνδέονται όχι µόνο µε την 
καλλιτεχνική δηµιουργία, αλλά και 
την Ιστορία, τη Λαογραφία, την Κοι-
νωνική Ανθρωπολογία και άλλους 
συναφείς επιστηµονικούς κλάδους 
µελέτης της Μικρασιατικής µας Ρω-
µιοσύνης µε τις ανεξίτηλες µνήµες 
των ξεριζωµένων Μικρασιατών, 
των έργων και των ηµερών τους.  

Χαιρετίζοντας την έκθεση η 
Μόνα Σαββίδου-Θεοδούλου, η δρα-
στήρια Πρόεδρος του πολυµελούς 
Μικρασιατικού µας Συνδέσµου, 
επεξηγεί την ιδέα της σύλληψης, τα 
πατριδογνωστικά και δηµιουργικά 
κίνητρα των εµπλεκοµένων και τους 
πολυδιάστατους στόχους της Έκθε-
σης, καθώς και το περιεχόµενό της 
ως προς την πολυσχιδή θεµατική, τις 
διαφορετικές τεχνοτροπίες και την 
ποικιλία των υλικών των έργων είκο-
σι ενός καλλιτεχνών µας. Συγκεκρι-
µένα, οι Κύπριοι εικαστικοί, µεταξύ 
των οποίων και δύο µε µικρασιατικές 
ρίζες, ένθερµα αγκάλιασαν την ιδέα, 
θεωρώντας τιµητική την πρόταση 
µιας τέτοιας συνεργασίας, όπως τονί-
ζει στον δικό της χαιρετισµό η Πρό-
εδρος του Ε.Κ.Α.Τ.Ε. Κατίνα Κώστα. 
Αξιοποιώντας τα κειµήλια, όπως έγ-
γραφα, χάρτες, επιστολές, φωτογραφί-
ες, εφηµερίδες και παλαίτυπα βιβλία, 
αγιογραφίες, κεντήµατα, ενδυµασίες, 
είδη οικοσκευής και πολλά άλλα 
ιστορικά τεκµήρια, αποτύπωσαν µε 
τα εµπνευσµένα δηµιουργήµατα της 
ευαισθησίας και του ταλέντου τους τις 
ιερές µνήµες του ελληνικού πολιτι-
σµού στις πανάρχαιες µικρασιατικές 
του κοιτίδες, που κρατούν µέσα µας 
ζωντανές και αλώβητες τις εκτουρ-
κισµένες προγονικές πατρίδες. Με 
εύστοχα σχόλια τονίζει η Μικρασια-
τίσσα την καταγωγή Μόνα Σαββί-
δου-Θεοδούλου: «Το ωραίο και στην 
κατηγορία τού τραγικού αναδεικνύει 
την αλήθεια, που δεν είναι τίποτε άλ-
λο παρά η άρνηση της λησµονιάς και 
τα κειµήλια γίνονται ξανά οι φορείς 
της ιστορίας και του πολιτισµού µέσα 
και από το βλέµµα και από το χάρι-

σµα του κάθε καλλιτέχνη».
Στην εκτενή εισαγωγή του ο Ιω-

άννης Ηλιάδης, αφού αναφέρεται 
συνοπτικά στο ιστορικό του Μικρα-
σιατικού Συνδέσµου και τις ιστορι-
κές σχέσεις Κύπρου - Μικρασιατών 
προσφύγων, εστιάζει τη συγκροτη-
µένη ανάλυσή του στους λόγους και 
τους τρόπους συλλογής των εκθεµά-
των, είτε µε δωρεά είτε µε δανεισµό 
των ιδιωτικών κειµηλίων από απο-
γόνους Μικρασιατών για τη δηµι-
ουργία της Έκθεσης, που διήρκεσε 
από τον ∆εκέµβριο 2012 µέχρι τον 
Μάιο 2013 στα πλαίσια «90 χρόνων 
Μνήµης Μικρασίας». Στην αθρόα 
συγκινητική συµµετοχή, εκτός από 
όσα διέσωσαν οι Μικρασιάτες,  περι-
ελήφθησαν και αντικείµενα, που δη-
µιούργησαν στη δεύτερή τους πατρί-
δα Κύπρο, αντικατοπτρίζοντας την 
αρχοντιά, τη νοικοκυροσύνη και την 
κοσµοπολίτικη αύρα της µικρασιάτι-
κης εντοπιότητάς τους. Τα πολύτιµα 
αυτά κειµήλια στην εν µέρει θεµα-
τική τους ταξινόµηση κοσµούν τις 
σελίδες της πολυτελούς οµώνυµης 
έκδοσης του 2012. Ωστόσο, ο Ηλιά-
δης δεν παραλείπει να υποµνήσει 
και κάποιες από τις σηµαντικές δρα-
στηριότητες του Συνδέσµου, στοχεύ-
οντας να αναδείξει την ιστορική κα-
ταγωγή, την κουλτούρα, τα ήθη και 
τα έθιµα της αρχέγονης Ιωνικής και 
Αιολικής Γης, διοργανώνοντας ∆ια-
γωνισµό ∆ιηγήµατος το 2015, όπως 
και το Α’ Επιστηµονικό Συµπόσιο µε 
θέµα «Κύπρος - Μικρασία, Κοιτίδες 
Πολιτισµού», του οποίου τα Πρακτι-
κά εξέδωσε σε πολυτελή πολυσέλιδο 
τόµο. Η εκτενέστερη επικέντρωση 
του συγγραφέως και επιµελητή της 
συµβολικής έκθεση αφορά, ασφα-
λώς, στις καλλιτεχνικές αφηγήσεις 
των δηµιουργών µε πηγή έµπνευ-
σης τα κειµήλια, που εκτίθενται σε 
µια διαλεκτική µέθεξη και µια διαρ-
κή συνεκδοχική συνοµιλία κυπρι-
ακού παρόντος και µικρασιατικού 
παρελθόντος. Τα τεχνοκριτικά ση-
µειώµατα του επιµελητή συνιστούν 
προεκτάσεις των βιογραφικών και 
των σκεπτικών έµπνευσης από τους 
ίδιους τους καλλιτέχνες, για τα ονό-
µατα και τα έργα των οποίων προτρέ-
πουµε την επίσκεψη στην ίδια την 
έκθεση. Ενδεικτικά, αναφέρουµε 
µόνο το εµβληµατικό έργο «Χαµένες 
ταυτότητες» της Αννέττας Στυλιανού, 
εµπνευσµένο από µια φθαρµένη φω-
τογραφία χωρίς κεφάλια, που φιλοτε-
χνεί το εξώφυλλο του λευκώµατος.                 

πό το προεκλο ικό προσ πείο
στο μετεκλο ικό πρόσ πο

ειμ λια Μικρασ ας με σύ ρονη ματιά

Σ
κέφτοµαι πως σήµερα µπρο-
στά στην αρχή του τέλους 
των βουλευτικών εκλογών 
και µε την εντός ολίγου 
«αποκάλυψη» της κάλπης 

θα «αποκαλυφθούν» τα πρόσωπα 
των υποψηφίων, όσων κυρίως δεν θα 
έχουν στεφθεί µε τον κότινο της νίκης. 
Σε αχρηστία επιτέλους θα περιπέσουν 
τα προσωπεία όσων λιγότερο ή περισ-
σότερο τα φόρεσαν όλους αυτούς τους 
µήνες µε τα επίδοξα κοµµατικά µειδιά-
µατα της «εκ του ασφαλούς» υπεσχηµέ-
νης προσδοκίας ή της εναγώνιας ανα-
µονής σ’ έναν µακρύ αγώνα δρόµου, 
αλλά και τα αφελή χαµόγελα της υπε-
ραισιοδοξίας και των ψευδαισθήσεων· 
χωρίς ωστόσο να λείπουν και τα πικρά 
ή αυτοσαρκαστικά υποµειδιάµατα της 
ρεαλιστικής αυτεπίγνωσης, που εκ 
προοιµίου σιγοψιθύριζαν µε τους Κα-
βαφικούς Τρώες: «Όµως η πτώσις µας 
είναι βεβαία». Εξάλλου, αν δεν είναι η 
µεταµέλεια της ανάµιξης σε αλχηµεί-
ες κοµµατικών µαγειρείων, θα είναι 
η παραµυθία τής έστω υστερογενούς 
συναίσθησης ότι οι πολλοί µικροί και 
µη επώνυµοι της «λίστας» χάνουν, 
ενώ τον βο(υ)λευτικό θώκο κερδίζουν, 
κατά τα ειωθότα, οι ολίγοι «εκλεκτοί» 
και οι περιώνυµοι «αριστίνδην»  ελά-
χιστοι, και ας έχει αντικατασταθεί ο 
ηχηρός ποµφόλυγας µε τον µετριοπα-
θή όρο «κατ’ επιλογήν».

Θα αποµακρυνθούν λοιπόν τα προ-
σωπεία των «χαµένων» ή των κερδι-
σµένων της εκλογικής «Ιθάκης», γιατί 
σηµασία έχει το ταξίδι, κάποιοι «νοή-
µονες» θα διαµηνύσουν· και κάποιοι 
άλλοι θα προσβλέπουν στις επόµενες 
βουλευτικές, ενώ εν τω µεταξύ δεν θα 
αποχωρίζονται το κοµµατικό προσω-
πείο των διεισδύσεων, των υστερόβου-
λων ποικιλώνυµων προσεγγίσεων 
και των επιστήθιων προσεταιρισµών. 
Γιατί, και αν δεν ανακυκλωθεί ο χαρ-
τοπόλεµος µε τα λαλίστατα αυτοβιο-

γραφικά τρίπτυχα και τα πολυσέλιδα 
βιβλιάρια πηχυαίων εξαγγελιών των 
υποψηφίων και έστω και αν κατεβούν 
από περίοπτους στύλους οι «χρωµατι-
σµένες» γιγαντοαφίσες πόζας µερικών 
εξ αυτών, η εξωραϊσµένη εικόνα µένει, 
για να προαλείφεται και να επιµένει, εν-
δεχοµένως, να διεκδικεί µε τους ελπι-
δοφόρους πλέον στίχους από το Καβα-
φικό µαντείο: «Του µέλλοντος η µέρες 
στέκοντ’ εµπροστά µας».

Η συνενοχή της ανοχής 
Σκέφτοµαι, εντούτοις, µέρα που είναι, 
όχι µόνο τους φαινοµενικά «ηττηµέ-
νους», που µετά την ανακοίνωση των 
αποτελεσµάτων θ’ αποβάλουν τα ψευ-
δεπίγραφα προσωπεία, για να φορέ-
σουν τα λιγότερο παραµορφωτικά της 
επαγγελµατικής καθηµερινότητας, 
αλλά αναλογίζοµαι και τους εν όψει 
εστεµµένους νικητές των κοντινών 
συνήθως και παρακαµπτηρίων απο-
στάσεων αντί των επωδύνως άκαρπων 
µαραθωνίων. Και αναστοχάζοµαι όχι 
µε τον παλµό των τωρινών ωρών, µα 
µε τον κανονικό ρυθµό των αυριανών 
και µεθαυριανών ηµερών και διερω-
τώµαι όχι «χωρίς περίσκεψιν, χωρίς 
λύπην, χωρίς αιδώ»: µέχρι πότε άρα-
γε το προσωπείο των απατηλών φαι-
νοµένων θ’ αγκυλώνει τραυµατικά το 
πρόσωπο, µυκτηρίζοντας τις πληγές 
του και πόσο στ’ αλήθεια θ’ αντέξει τη 
συνενοχή της ανοχής του; Θα αντι-
τάξουν ίσως οι προσωπιδοφόροι και 
οι φένακες των παραπλανήσεων και 
των χλευασµών, των κατά συνθήκην 
ψευδών και των παλίµψηστων µεταµ-
φιέσεων ότι «Όλος ο κόσµος είναι µια 
σκηνή. Κι όλοι οι άντρες κι οι γυναίκες 
είν’ απλώς ηθοποιοί», επικαλούµενοι 
το άλλοθι του Σαιξπηρικού «Όπως σας 
αρέσει». Έτσι δεν είναι τάχα το θέατρο 
της ζωής, όπου σηµασία δεν έχει ποιος 
είσαι αλλά τι δείχνεις και άρα, κατά 
σύµβαση, γιατί να µη δεχτείς ότι και ο 

άλλος είναι από ό,τι φαίνεται. Φτάνει να 
εκσυγχρονίζεις, αναπροσαρµόζοντας 
το επικοινωνιακό σου προφίλ. Και µά-
λιστα µε επιστηµονικές συνταγές, κα-
θώς φυσιογνωµονικά, κινησιολογικά 
και ενδυµατολογικά το επιβάλλουν οι 
επικοινωνιολόγοι για τους πολιτικούς. 
Ακριβώς, όπως θα σας άρεσαν…

Ε, λοιπόν, µέρα που είναι εκλογι-
κών αναµετρήσεων, ας σκεφτούµε επι-
τέλους όχι µε το εκλογικό µέτρο παρά 
µε το µέτρο της αλήθειας, που αποφε-
νακίζει και «αποκαλύπτει» κάλπες και 
κάλπιµα προσωπεία. Κι ας δηλώσουµε 
θαρρετά και ενυπόγραφα πως καθόλου 
δεν θα µας άρεσαν οι στρατηγικές του 
χαµαιλέοντα και οι τακτικισµοί των 
φουσκωµένων βατράχων ή των φα-
νταχτερών παγωνιών, όπως ιδίως δεν 
µας αρέσουν οι σοφιστές των δισσών 
λόγων και οι πολιτικοί της παλινωδίας 
και της παρωδίας, της επικοινωνιακής 
προσποίησης και της φαρισαϊκής υπο-
κρισίας. Και πρέπει αντί της αποσιω-
πητικής απαξίωσης σύντοµα να τους το 
πούµε, αν δεν τους το έχουµε ήδη πει 
µε τη γλώσσα του Σεφέρη, ενός οµότε-
χνού τους πλην µεγάλου ποιητή πως 
«Ο βασιλιάς της Ασίνης ένα κενό κά-
τω απ’ την προσωπίδα». Κι αν, κατά τον 
Καβάφη, «Οι Aλεξανδρινοί ένοιωθαν 
βέβαια/που ήσαν λόγια αυτά και θεατρι-
κά», αυτοί, οι πρώην εκλελεγµένοι και 
οι νυν εψηφισµένοι µας, που θα σπεύ-
σουν στο πρώτο ή στο πολλοστό τους 
προσκύνηµα στον ναό της ∆ηµοκρα-
τίας, γιατί να µη νιώσουν πως ο τόπος 
τους, η δική µας η πατρίδα, που «έχει 
µοιραστεί στα δυο» (από ποιους;) χρει-
άζεται όχι πολλές και επαµφοτερίζου-
σες αλήθειες, αλλά τη µια και µοναδική 
Αλήθεια. Ας συνειδητοποιήσουν και 
οι 56 βουλευτές το χρέος της ευβουλί-
ας και της βούλησής τους: µάχες και 
αγώνες εντός και εκτός Βουλής για την 
απελευθέρωση και την προκοπή της 
πατρίδας µας. 

Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύπρου
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Αποτυπώσεις  Θραύσματα
Κυριακή 22 Μαΐου 2016

Απόσπασμα της βδομάδας  Είμαι περικυκλωμένος από τους νεκρούς που κατέχουν θέσεις ισχύος γιατί
προκειμένου να κατακτήσουν αυτήν την ισχύ είναι απαραίτητο να έχουν πεθάνει  Επιμελείται η Μαρία Μηνά

Υπερασπιζόμενος ένα συγκεκριμέ-
νο είδος ποίησης, έναν συγκεκριμένο 
τρόπο ζωής, ένα συγκεκριμένο είδος 
αιμάτινου πλάσματος που κάποια μέρα 
θα πεθάνει 

Για ορισµένους από εµάς η κατά-
σταση σίγουρα δεν είναι εύκολη γιατί 
έχουµε γνώση της κοροϊδίας των πε-
ρισσότερων κηδειών και των περισ-
σότερων ζωών και των περισσότερων 
επιλογών. Είµαι περικυκλωµένος από 
τους νεκρούς που κατέχουν θέσεις 
ισχύος γιατί προκειµένου να κατακτή-
σουν αυτήν την ισχύ είναι απαραίτητο 
να έχουν πεθάνει. Οι νεκροί είναι πλει-
οψηφία - βρίσκονται παντού ολόγυρά 
µας, το δύσκολο είναι να βρεις κανέ-
ναν ζωντανό. Παρατήρησε τον πρώτο 
άνθρωπο που θα περάσει έξω από το 
σπίτι σου πάνω στο πεζοδρόµιο - τα 
µάτια έχουν χάσει τη ζωντάνια τους, 
το βάδισµα είναι άχαρο, το άτοµο συνε-
σταλµένο, άσχηµο, ακόµα και οι τρίχες 
της κεφαλής του µοιάζουν να µεγαλώ-
νουν µε άρρωστο τρόπο. Υπάρχουν πά-
µπολλα σηµάδια θανάτου - ένα απ’ αυτά 
είναι η αίσθηση της ακτινοβολίας, οι 
νεκροί πράγµατι ακτινοβολούν, διαχέ-
ουν βροµιά µέσα από τη νεκρή ψυχή 
τους, η οποία θα σου κόψει µέχρι και 
την όρεξη για φαγητό αν παραµείνεις 

για πολλή ώρα κοντά τους.
Να βρεις τη Ζωή και να την κρατή-

σεις µέχρι τον θάνατο
αυτό
στη δική µας δειλή και άπονη και 

απρόσωπη κοινωνία
είναι ένα πρόβληµα, είπε η γάτα
κάνοντας προς τα πίσω µια κωλο-

τούµπα.
Στις Τέχνες είχαµε κάποιους κα-

λούς δασκάλους. Και ορισµένους 
άχρηστους. Μέσα όµως στην ιστορία 
των εθνών όλοι οι ηγέτες των προηγού-
µενων αιώνων, όλοι οι πολιτικοί µας 
ηγέτες, υπήρξαν κακοί δάσκαλοι και 
τώρα µας έχουν οδηγήσει στο πλέον 
αδιέξοδο σοκάκι. Οι ηγέτες του Κρά-
τους ήταν υποχρεωτικά διεφθαρµένοι, 
στενόµυαλοι, και ηλίθιοι άντρες… διό-
τι για να ηγηθούν σε µια µάζα από νε-
κρούς ανθρώπους οι λεγόµενοι ηγέτες 
µας έπρεπε να µιλήσουν λόγια πεθα-
µένα και να διακηρύξουν πεθαµένες 
µεθόδους (και ο πόλεµος είναι µία απ’ 
αυτές), ώστε να εισακουστούν από τα 
µυαλά των νεκρών. Η Ιστορία, επειδή 
είναι κατασκευασµένη µε βάση το µο-
ντέλο της κυψέλης, δεν µας έχει αφή-
σει άλλη κληρονοµιά εκτός από το αί-
µα, τον χαµό και τα βάσανα - ακόµη και 
σήµερα µετά από 2.000 χρόνια ηµι-χρι-
στιανικού πολιτισµού οι δρόµοι είναι 

γεµάτοι από µπεκρήδες, από φτωχούς 
και πεινασµένους, και δολοφόνους και 
αστυνοµικούς και απ’ τους µοναχικούς 
σακάτηδες, και τα νεογέννητα που µό-
λις χώθηκαν καταµεσής στα σ***ά 
που έχουν αποµείνει - στην Κοινωνία.

∆εν έχω ιδέα αν ο κόσµος θα σωθεί 
κάποτε, θα χρειαστεί µια τροµερή και 
σχεδόν απίθανη ανατροπή. Αν όµως 
δεν µπορούµε να σώσουµε τον κόσµο, 
ας έχουµε τουλάχιστον γνώση περί 
τίνος πρόκειται, πού ακριβώς βρισκό-
µαστε.

Θα συναντήσεις αµέτρητους σωτή-
ρες της ανθρωπότητας. Είναι τόσοι πολ-
λοί όσοι και οι νεκροί. Και, δυστυχώς, 
οι περισσότεροι σωτήρες του κόσµου 
είναι ήδη νεκροί. Λησµόνησαν, σε κά-
ποια φάση, να σώσουν τον εαυτό τους.

Γεγονός το οποίο µας οδηγεί τώρα 
ακριβώς στη βρόµικη λέξη ΠΟΙΗΣΗ. 
Μάλιστα: όσοι γράφουν ποίηση, όντας 
µέλη αυτής της κοινωνίας που επι-
βιώνει, είναι κατ’ ανάγκην το τιµόνι 
αυτής της κοινωνίας ακριβώς έως το 
σηµείο στο οποίο έχουν αναµειχθεί µε 
την  κοινωνία, µε την κατάσταση. Στην 
πραγµατικότητα, αν κάνουν µια καλή 
ζωή, δηλαδή τα έχουν κονοµήσει µέ-
σα σ’ αυτήν την κοινωνία, οφείλουν να 
στηρίζουν αυτήν την κοινωνία µε την 
ποίηση που γράφουν, ή άµα δεν συµ-

φωνούν µε την ιστορία και την κοι-
νωνία είναι τόσο διεφθαρµένοι ή τόσο 
έξυπνοι ώστε να αποφεύγουν µε τρό-
πο να αναφερθούν σ’ αυτό. Εκείνο που 
συµβαίνει σχεδόν πάντα λόγω αυτής 
της αλήθειας, είναι η ποίησή τους να µι-
λάει για ανούσια πράγµατα µε ιδιαίτερη 
λεπτότητα. Πρόκειται για ένα βρόµικο 
και βαρετό παιχνίδι. Την περισσότερη 
από την κακή µας και αποδεκτή ποίη-
ση την γράφουν οι καθηγητές των πα-
νεπιστηµίων που έχουν την υποστήρι-
ξη του κράτους, των πλουσίων και των 
βιοµηχανιών. Αυτοί είναι οι καθηγητές 
που έχουν προσεκτικά επιλεγεί για να 
γαλουχήσουν τους ανθρώπους ώστε 
να συντηρείται το παιχνίδι της εξουσί-
ας την ώρα που ο λαουτζίκος, ολόκλη-
ρη η ιεραρχία των ανθρώπων και των 
εθνών, τραβάει το κουπί. Αυτό το παι-
χνίδι παίζεται µε την απόλυτη συνερ-
γασία των υποχείριων της άρχουσας 
παιδείας… πέρα από κάποιους ελάχι-
στους πικρόχολους και άνανδρους που 
υποτίθεται πως αντιδρούν. […]

Σκέψου το λοιπόν και πάρε την από-
φαση. Όταν έχεις δύο επιλογές, το να γί-
νεις καθηγητής ή λαντζέρης, προτίµη-
σε να γίνεις λαντζέρης. Πιθανότατα δεν 
πρόκειται να σώσεις τον κόσµο, αλλά 
τουλάχιστον θα τον βλάψεις λιγότερο. 
[σελ. 42-45]
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