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έλγιο  περρεαλισμός  
λόγυμνος στη μύτη 

μιας βελόνας
Ο υπερρεαλισμός ήταν μια πραγματική 
απελευθέρωση, άμεσα συνδεδεμένη με τα 
κοινωνικά και επαναστατικά ζητήματα που 
έθεσε η απεργία των εργατών το 1932

ολεμώντας τη 
ελαγ ολία

Μελαγχολία σημαίνει βαθιά αίσθηση της 
αδυσώπητης παρέλευσης του χρόνου, και ο 
χρόνος είναι πλέον ο μόνος δυνάστης που 
αναγνωρίζουν όσοι διατείνονται πως αγα-
πούν την ελευθερία

Θ ατρο ιάλτο  ο εστιβάλ ύ ρονου ορού ύπρουΠολιτιστικ ς επιλο ς  α καλύτερα της εβδομάδας

Τ
ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χο-
ρού Κύπρου, µετά από µια 
σειρά πετυχηµένων και 
καθόλα ενδιαφερόντων πα-
ραστάσεων σε Λεµεσό και 

Λευκωσία, πραγµατοποιεί για πρώτη 
φορά ένα εντελώς διαφορετικό κλείσι-
µο. Παρουσιάζει την Πέµπτη, 30 Ιου-
νίου, τη γαλλική οµάδα Compagnie 
100 Issues σε µια µοναδική παράστα-
ση στην Πλατεία Ηρώων. Στόχος, να 
φέρει σε άµεση επαφή το πλατύτερο 
κοινό µε τον σύγχρονο χορό σε µιαν 
ανοικτή παράσταση για όλους και µε 
ελεύθερη είσοδο. 

Η γαλλική παράσταση, η οποία έχει 
τίτλο Σονάτα για 4 Σκυλιά, προορίζεται 
για ανοιχτούς χώρους και πλατείες. Η 
παράσταση θα µπορούσε να ονοµάζε-
ται Σειρά σου να παίξεις, Avatar 2, Οι 
κανόνες είναι φτιαγµένοι για να ερµη-
νεύονται, Προσαρµόσου ή χάνεις. Θα 
µπορούσε να µην περιέχει τόσο περι-

οριστικές λέξεις όπως «σονάτα» και 
«σκυλιά», καθώς κανένας από τους 
ερµηνευτές δεν είχε ποτέ σκυλί, και 
κανένας από αυτούς δεν προέρχεται 
από περιβάλλον κλασικής παιδείας. 
Ωστόσο, ροκανίζουν κόκαλα (τα µατ 
τους) όπως ακριβώς και τα σκυλιά, και 
αποδεικνύουν ότι η «σονάτα» τούς ται-
ριάζει απόλυτα, ως ένα απροσδιόριστο 
µουσικό είδος. Πρόκειται για ένα παι-
χνίδι µε περίπλοκους κανόνες, που 
ωθεί τους καλλιτέχνες να ξεπεράσουν 
τις δυσκολίες τους και να προσαρµο-
στούν σε αυτούς.

Σύλληψη και ερµηνεία: Valo 
Hollenstein, Azema Mehdi, Cyril 
Pernot et Lorca Renoux, Valentin 
Pointillart et Jérémy Guillermain

Σκηνοθεσία: Vladimir Cruells και 
Hugues Hollenstein 
Υπεύθυνος φωτισµού: Nikoyes 
Ηχολήπτης: Jean-Philippe Dubuis

∆ιάρκεια 1.15’, Έναρξη: 20:30

∆ωρεάν Μεταφορά από Λευκωσία 
προς Λεµεσό / Πληροφορίες: 99 61 82 
25
Αναχώρηση από Κέντρο Χειροτεχνίας 
(Λεωφ. Αθαλάσσας) Ώρα: 19:15 

Την ευθύνη της διοργάνωσης του 
Φεστιβάλ είχαν, όπως κάθε χρόνο, το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 
και το Θέατρο Ριάλτο, µε τη συνεργασία 
των Πρεσβειών και των Πολιτιστικών 
Κέντρων των χωρών που συµµετείχαν.

Στηρίζουν: ∆ήµος Λεµεσού, ∆ήµος 
Λευκωσίας, Event Pro
Χορηγοί Επικοινωνίας: Ο Φιλελεύθε-
ρος, The Cyprus Weekly, ΡΙΚ

Πληροφορίες: Γαλλικό Ινστιτούτο 
22459333
Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ 77 77 77 45

ονάτα ια  κυλιά

Ιδιοκτησία: ο  ο  α  μοσ α   Υπεύθυνος  Έκδοσης: άλ  α α ο λο , Βοηθός Υπεύ-
θυνη  Έκδοσης: α α ά, Συνεργάτες: σ α ο    α α α ασ ο , ά  λ α α ο , ο -
ο  α α  ο α ο  αμ ασά  σ μ  α α α ,  Τ ο  σ ο ο λο  σ ο  

άλα ο , ά ο  άμο , 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 ο  ο  α  μ σ α .

1
ά  α ο λ

«Στου κόσμου το μπαλκόνι» - Μου-
σικό αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι 
με τον Γιάννη Χαρούλη. Πέμπτη, 30 
Ιουνίου, 20:00, Αρχαίο Ωδείο Πάφου. 
Είσοδος: €15. 

σ α
Η γκαλερί the Office παρουσιάζει 
τη νέα δουλειά του Αυστριακού ει-
καστικού Bernhard Hosa, που φέ-
ρει τον τίτλο «Υπερκινησία». Εγκαίνια: 
Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 20:00. Διάρκεια: 
30 Ιουνίου - 22 Ιουλίου, Δευτέρα - 
Παρασκευή 10:30 - 16:30.

 μ   
O Δήμος Λεμεσού παρουσιάζει το 
μπαλέτο «Η λίμνη των Κύκνων» 
(Μπαλέτο Θεάτρου Εrmitage της 
Αγίας Πετρούπολης). 1η και 2 Ιουλί-
ου, στο Κηποθέατρο Λεμεσού, στις 
8:30 μ.μ. Τηλέφωνο: 25582268.

σ άλ ά α  
Ο Κύπριος κιθαρίστας Δημήτρης Ρεγ-
γίνος θα παρουσιαστεί στο Τεχνό-
πολις 20, την Παρασκευή, 8 Ιουλίου 
στις 8.00 μ.μ. Περιορισμένος αριθμός 
θέσεων. Απαραίτητη η προκράτηση 
εισιτηρίων στο 70002420. Είσοδος: 
€10 (€6 μαθητές)
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 ο  μα
 ολ μα  ά

Ιδεοσκόπιο, Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή
 ΣΕΛΙΔΑ 15
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εατρικό ουσείο 
ύπρου  ατάλογος 

Εκθεμάτων
Κυκλοφόρησε το λεύκωμα, που αποτελεί την 
πρώτη έκδοση του Μουσείου, το οποίο λει-
τουργεί στη Λεμεσό από το 2012

α   της Άριας 
ομιανού

Τι είναι το ex libris; Είναι ένα σήμα που 
σηματοδοτεί την ιδιότητα του προσώ-
που, του φορέα, του ιδρύματος. Ένα οι-
κόσημο, που στη μετεξέλιξή του έγινε 
σφραγίδα, σήμα ειδικότητας

έ νη και μαθηματικά
 άρρηκτη διασύνδεση

Ο εμπνευσμένος καλλιτέχνης Βασίλι Κα-
ντίνσκι πίστευε ότι η χρήση της γεωμετρί-
ας στα έργα του μετατρέπεται σε κώδικα, 
ο οποίος με τη σειρά του μετατρέπεται 
σε μαγεία

α λ  ο άλα
 μά

Γέροντας ήμουν, έτσι γεννήθηκα. Αποκαμωμένος
 ΣΕΛΙΔΑ 16

ιβλ ο   α κδοση

υναυλ α  ασ λης α ούλης

Θ ατρο  Η κόρη μου η οσιαλ στρια

Ο Βασίλης Καζούλης, ένας από τους 
πιο αγαπηµένους τραγουδοποιούς 
της γενιάς του, από την αρχή της 
καλλιτεχνικής του πορείας έχει 
υπογράψει κάποια από τα πιο χα-
ρακτηριστικά τραγούδια που µας 
συντροφεύουν και σιγοτραγουδάµε 
µέχρι σήµερα. Έρχεται για δύο εµ-

φανίσεις, 1-2 Ιουλίου στις 21:30 στο 
Anjeloose bar, Ελευθερίας 96, Λε-
µεσός. Έναρξη από τους ΚΟΝΤΡΑ-
ΠΟΥΝΤΟ. Συµµετέχουν: Μαριάν-
να Πιερέττη & Βασίλης Ιωάννου.  
Προπώληση εισιτηρίων 12 ευρώ. 
Για πληροφορίες και κρατήσεις στο 
τηλέφωνο 97865898.

Οκτώ ερµηνευτές δίνοΑυτό το καλο-
καίρι ο Θεατρικός Οργανισµός Κύ-
πρου φέρνει τον Παλιό Ελληνικό 
Κινηµατογράφο, που τόσο αγαπήθη-
κε, στο θεατρικό σανίδι µε το έργο 
του Αλέκου Σακελλάριου «Η κόρη 
µου η Σοσιαλίστρια» σε σκηνοθεσία 
Αχιλλέα Γραµµατικόπουλου. Η Αλί-
κη Βουγιουκλάκη, ο ∆ηµήτρης Πα-
παµιχαήλ, ο Λάµπρος Κωνσταντά-
ρας, ο Χρόνης Εξαρχάκος και άλλοι 
αγαπηµένοι ηθοποιοί, µέσα από τις 
ερµηνείες τους στην ταινία, καθώς 
και η µουσική και τα τραγούδια του 
Γιώργου Ζαµπέτα, κατάφεραν να νι-
κήσουν τον χρόνο! Οι ήρωες λοιπόν 
της ταινίας ξαναζωντανεύουν αυτήν 
τη φορά στη θεατρική σκηνή και 
µέσα από τους καβγάδες, τις απεργί-
ες, τις κυριακάτικες εκδροµές, τον 
έρωτα αλλά και µε πολύ χορό και 
τραγούδι έρχονται να δροσίσουν τις 

καλοκαιρινές µας νύχτες. Παραστά-
σεις
*Λευκωσία: Αµφιθέατρο Μακάρι-
ου Γ’, Τετάρτη 29 Ιουνίου, Πέµπτη 
30 Ιουνίου, Παρασκευή 1 Ιουλίου & 
Σάββατο 2 Ιουλίου.
*Λάρνακα: Παττίχειο ∆ηµοτικό 
Αµφιθέατρο, Πέµπτη 7 & Σάββατο 9 
Ιουλίου (στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Λάρνακας).
*Πάφος: Αρχαίο Ωδείο, Τρίτη 12, Τε-
τάρτη 13 & Πέµπτη 14 Ιουλίου (στο 
πλαίσιο του επίσηµου προγράµµα-
τος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
της Ευρώπης Πάφος 2017).
*Λεµεσός: Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, 
Πέµπτη 21 & Παρασκευή 22 Ιουλί-
ου.
*Ελ. Αµµόχωστος: ∆ηµοτικό Αµφι-
θέατρο ∆ερύνειας, Τετάρτη 27 Ιου-
λίου
Τιµές εισιτηρίων: €10 / €6.

υκλοφόρησε τo λεύκωµα 
«Θεατρικό Μουσείο Κύ-
πρου: Κατάλογος Εκθεµά-
των», το οποίο αποτελεί 
την πρώτη έκδοση του 

Μουσείου που λειτουργεί στη Λεµεσό 
από το 2012. Πρόκειται για ένα καλαί-
σθητο τόµο 192 σελίδων, µε έγχρωµες 
φωτογραφίες όλων των εκθεµάτων, 
τις πλήρεις λεζάντες τους και εισαγω-
γικά ή επεξηγηµατικά κείµενα. Πλή-
θος πληροφοριών για την ιστορία του 
κυπριακού θεάτρου παρέχονται στον 
αναγνώστη µε αφορµή τα κοστούµια, 
τις µακέτες σκηνικών και κοστουµιών, 
τα αξεσουάρ και σκηνικά αντικείµενα, 
τις αφίσες, τα θεατρικά προγράµµατα, 

τις εκδόσεις και γενικά το ποικίλο υλι-
κό που συνθέτει τον πλούτο του ίδιου 
του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου. Ο 
τόµος είναι δίγλωσσος, Ελληνικά και 
Αγγλικά.

Η εξελικτική γραµµή της περιή-
γησης στο Μουσείο -οι τρεις βασικές 
ενότητες: Η ιστορία, Οι συντελεστές και 
Η παράσταση- αποτελεί τον άξονα της 
έκδοσης. Παρεµβάλλονται δε ανεξάρ-
τητες µικρότερες ενότητες, οι οποίες 
παρουσιάζουν υλικό που ανήκει σε 
ειδικές κατηγορίες, ιστορικές ή θεµα-
τολογικές. 

Την έκδοση επιµελήθηκε η Άντρη 
Χ. Κωνσταντίνου, η οποία έχει συγγρά-
ψει και τα κείµενα, που προέρχονται 

από τη µόνιµη έκθεση του Μουσείου. 
Η φωτογράφιση των εκθεµάτων έγινε 
από τον Παύλο Βρυωνίδη και η παρα-
γωγή της έκδοσης από την Bookworm 
Publication, υπό τη διεύθυνση της Ιω-
άννας Χριστοδούλου, µε γραφιστική 
επιµέλεια της Χριστίνας Κιµωνή. 

Ο κατάλογος διατίθεται προς €20 
στο πωλητήριο του Θεατρικού Μου-
σείου Κύπρου, το οποίο λειτουργεί 
∆ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-13.00, 
επιπλέον τα απογεύµατα της Τρίτης 
και της Παρασκευής 16.00-19.00 
και, µόνο µε ραντεβού, τα πρωινά της 
Κυριακής 10.00-14.00. Πληροφορί-
ες: 25343464, theatre.museum@
cytanet.com.cy.

 τ  Μ   
τά ς άτ ν
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Πολιτισμικο  Μετεωρ τες  Με τον ωνσταντ νο Α  ι  Παπα ανασ ου
politismikoimeteorites@gmail.comΚυριακή 26 Ιουνίου 2016

Προβολ ς   παράξενος  ποιητ ς της ωνσταντινούπολης έζησε μόλις  ρόνια, αγαπώντας το αυθόρμητο
και το φυσικό, καυτηριάζοντας με τόλμη το έμα, την υποκρισία, τη σοβαροφάνεια και την οπισθοδρομικότητα

Τ
ον ανακάλυψα, αρχές του 
αιώνα, στο βιβλιοπωλείο 
«Πολιτεία» της Αθήνας, 
µέσα από το ταπεινό βιβλίο, 
«Είκοσι τρία ποιήµατα», ει-

σαγωγή-µετάφραση Χαράλαµπος Κ. Βά-
ιος, εκδ. Πλέθρον, 1988. Έκτοτε, µε οδη-
γό τα ποιήµατα και τη ζωή του, «σπου-
δάζω» και την τουρκική ποίηση. Με το 
άνοιγµα των οδοφραγµάτων, το 2004, 
αναζήτησα βιβλία του στην «άλλη» 
Λευκωσία. Μίλησα µε Τούρκους και 
µε Τουρκοκύπριους για την περίπτω-
σή του, διαπιστώνοντας πως τίποτα δεν 
είχαν να µου «κελαηδήσουν». Ήταν η 
εποχή (που αλίµονο συνεχίζεται) κατά 
την οποία Τουρκοκύπριοι ποιητές και 
συγγραφείς µε οµότεχνους Ελληνοκύ-
πριους παζάρευαν αµφιβόλου ποιότη-
τας και µεταφραστικού αποτελέσµατος 
εκδόσεις… «επαναπροσεγγίσεως».

Πριν συνεχίσω, οφείλω δηµόσια ευ-
χαριστίες στον ποιητή, µεταφραστή και 
δοκιµιογράφο κ. Γιώργο Μπλάνα, στον 
φίλο ποιητή, µεταφραστή και κριτικό 
κ. Μιχάλη Παπαντωνόπουλο (έχει 
µεταφράσει και κυκλοφορήσει από 
τις εκδόσεις Βακχικόν το, «Ο δρόµος 
µου είναι πλατεία», Αθήνα, 2011) και 
στον φίλο, Ρωµιό της Πόλης, κ. Παύλο 
Μπαλλίνη, που µε την αρωγή τους γρά-
φω το κείµενο τούτο. 

Ιδιαίτερα επισηµαίνω την καλοσύ-
νη του κ. Μπλάνα, που -σύµφωνα µε 
ό,τι προβλέπει το ∆ίκαιο Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας- µου έδωσε την άδεια να 
χρησιµοποιήσω την εισαγωγή του για 
τον Ορχάν Βελή, όπως αυτή δηµοσι-
εύτηκε στη διαδικτυακή επιθεώρηση 
ποιητικής τέχνης, «Ποιείν», στις 25 
Αυγούστου 2008. Επίσης, θερµές ευχα-
ριστίες στον κ. Παύλο Μπαλλίνη, που 
µετέφρασε το ποίηµα, «Αυτοκτονία», 
για τους σκοπούς των «Πολιτισµικών 
Μετεωριτών», αυτής της Κυριακής.

 ο ά  λ   
Ο Ορχάν Βελή Κανίκ (Orhan Veli 
Kanik) γεννήθηκε το 1914 στην Κων-
σταντινούπολη. Ο πατέρας του, που 
ήταν διευθυντής της Προεδρικής 
Συµφωνικής Ορχήστρας, φρόντισε 
να του εξασφαλίσει υψηλού επιπέδου 
κοσµική εκπαίδευση, αλλά ο ατίθασος 
Orhan εγκατέλειψε το Πανεπιστήµιο, 
στα 1935. Εργάστηκε στην Ταχυδροµι-
κή Υπηρεσία της Άγκυρας, µέχρι την 
κήρυξη του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πο-
λέµου και την επιστράτευσή του. Μετά 
την αποστράτευσή του, στα 1945, εξα-
σφάλισε θέση µεταφραστή στο Τουρκι-
κό Υπουργείο Παιδείας, αλλά δεν µπό-
ρεσε να εργαστεί περισσότερο από δύο 
χρόνια. Η ζωή των δρόµων τον τραβού-
σε σαν µαγνήτης και αποφάσισε να την 
ακολουθήσει. Σε αντίθεση µε τον αδελ-
φό του και συγγραφέα, που φυλακίστη-
κε για στάση κατά του καθεστώτος το 

1949, ο Veli πέρασε µια σύντοµη ζωή 
γεµάτη ποίηση, γυναίκες και αλκοόλ. 
Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη τον 
Νοέµβριο του 1950, από εγκεφαλική 
αιµορραγία, σε ηλικία µόλις 36 χρο-
νών. Λίγες µέρες πριν, είχε µια παροδι-
κή απώλεια συνείδησης που την απέ-
δωσε στο σοβαρό µεθύσι του. Άλλωστε, 
στα 25 χρόνια του είχε ξαναπεράσει 
αυτή την εµπειρία, λόγω τροχαίου ατυ-
χήµατος. Το τελευταίο ηµιτελές ποίηµά 
του βρέθηκε τυλιγµένο γύρω στην οδο-
ντόβουρτσά του· παραµένει µυστήριο 
γιατί έκανε τέτοιο πράγµα. Η σύντοµη 
ζωή του, ο αλκοολισµός και οι θυελλώ-
δεις έρωτές του, δηµιούργησαν τον µύ-
θο ενός ροµαντικού ποιητή που κυνη-
γούσε τις ακραίες εµπειρίες, µε στόχο 
την υπαρξιακή ανάταση, όπως και στην 
περίπτωση του Dylan Tomas. Όµως η 
αλήθεια δεν είναι αυτή ακριβώς. Όπως 
και ο Ουαλός οµότεχνός του, ο Orhan 
Veli, υπήρξε κάτι περισσότερο από έναν 
πρόωρα χαµένο «καταραµένο» ποιητή. 
Υπήρξε µια σηµαντικότατη φυσιογνω-
µία της µοντέρνας τουρκικής ποίησης.

ο α  μ λ α
Η βάση της ποίησής του αποτελείται 
από καθηµερινά στιγµιότυπα, αστεία, 
εκφράσεις του δρόµου κι έναν βαθύ, 
σχεδόν αθέατο λυρισµό. Τα ποιήµατά 
του αιφνιδιάζουν µε τα θέµατά τους, 
αποφεύγοντας τις ισχυρές και ρητορι-
κά περίπλοκες µεταφορές. Τα πιο επι-
τυχηµένα από αυτά ξαναδίνουν στην 
τουρκική γλώσσα τη ζωντάνια και την 
παραστατικότητα που είχε αµβλύνει η 
κλασική ρητορική. «Το να πάρεις κά-
ποιες θεωρίες και να προσπαθήσεις 
να τις παραχώσεις στα παλιά γνωστά 
ποιητικά σχήµατα, δεν οδηγεί πουθε-
νά. Αυτά τα πράγµατα αλλάζουν κατευ-
θείαν στην πηγή… », σηµείωνε το 1941, 
στον πρόλογο του πρώτου βιβλίου του. 
Η δυναµική του αυτή δεν οφείλεται µό-
νο στη βαθιά και ευρύτατα ανθρώπινη 
θεµατολογία του, αλλά και στα µοντερ-
νιστικά στοιχεία της διατύπωσης που 
του δίνουν εξαιρετική διαύγεια. Η διο-
χέτευση σε µια παραδοσιοκρατούµενη 
γλώσσα, της εικονιστικής ακρίβειας, 
ειδικά όπως την άσκησε ο Αµερικα-
νός William Carlos Williams, αποτελεί 
από µόνη της µια επιτυχία που αντέχει 
στον χρόνο. Εξάλλου ο Veli µετέφρασε 
στα Τουρκικά Francois Villon, Jules 
LaForgue, Jacques Prevert κ.ά., και για-
πωνέζικα Χαϊκού. Όλη αυτή η δουλειά 
τον έκανε να δει τη γλώσσα του από δι-
αφορετικές πλευρές.

α  α α  
Σε τέσσερεις ποιητές οφείλεται η ανα-
νέωση της τουρκικής ποίησης, που 
ακολούθησε την πτώση του Σουλτάνου 
και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας: 
στον µεγάλο Nazim Hikmet, στον Melih 

Cevdet Anday, στον Oktay Rifat και στον 
Orhan Veli. Ο Hikmet κινήθηκε κάπως 
ξεχωριστά από τους άλλους.  Όταν οι Veli, 
Anday και Rifat άρχισαν να γράφουν, ο 
Nazim Hikmet ήταν ήδη ολοκληρωµέ-
νος ποιητής. Αλλά η δουλειά του πάνω 
στη γλώσσα δεν υπήρξε τόσο συστηµα-
τική, όσο η δουλειά του πάνω στη δοµή 
του ποιήµατος. Συχνά, χρησιµοποιεί 
χωρίς κάποια διάκριση τη γλώσσα του 
λαού πλάι στην γλώσσα των ανωτέρων 
µορφωµένων τάξεων. Το χαρακτηριστι-
κό αυτό έρχεται σε µεγάλη σύγκρουση 
µε τις επαναστατικές ιδέες του. Αντίθετα, 
ο Veli ξεκαθάρισε αµέσως τη θέση του. 
Προσανατολίστηκε στο γλωσσικό περι-
βάλλον, ξεπερνώντας τη µεσοαστική κα-
ταγωγή του και γράφοντας στη γλώσσα 
των δρόµων. Η ποίησή του γέµισε µε λα-
ϊκές εκφράσεις, στις οποίες οφείλεται εν 
µέρει το γεγονός πως διαβάζεται άνετα 
ακόµα και σήµερα. 

Οπωσδήποτε µια τέτοια τακτική δεν 
είναι χωρίς προδρόµους, µεταξύ των 
οποίων ξεχωρίζει ο ποιητής και Σού-
φι Yunus Emre. Αλλά η ποιητική του 
σχέση µε την παράδοση δεν εξαντλή-
θηκε στη γλωσσική τόλµη. Συνέχισε, 
παίρνοντας µαθήµατα από τη διαύ-
γεια και τη µελωδικότητα των Σούφι 
ποιητών. Όπως κι εκείνοι, αναζήτησε 
την αλήθεια του υπαρκτικού γεγονό-
τος στην πηγή του, εκεί που δείχνει τα 
δόντια του, για να κρύψει την τρυφερή 
καρδιά του. Ο Veli τραγούδησε τη ζωή 
σε όλο το σκοτεινό µεγαλείο της και ο 
αναγνώστης µπορεί να εκπλαγεί κάπο-
τε, αναρωτώµενος πώς µπορούσε ένας 
άνθρωπος ν’ αντέξει τόση σκληρότητα 
γυµνή και να την ντύσει µε λόγια που 
όταν ξεπεράσει κανείς τον επιφανεια-
κό µηδενισµό τους, σπαρταρούν από 
τρυφερότητα και θέληση για ζωή. Η 
απάντηση ίσως να βρίσκεται στην πλή-
ρη αδιαφορία του για τα προβλήµατα 
της «τουρκικής εθνικής ταυτότητας», 
που ποδηγετούσαν την ανάπτυξη του 
τουρκικού έθνους, περίπου µε τον ίδιο 
τρόπο που η περίφηµη «ελληνική ταυ-
τότητα» τσάκισε το δικό µας έθνος.

Αυτοκτον α
Πρέπει να πεθάνω

ωρίς να τ’ ακούσει κανείς
Στην άκρη απ’ τα χείλη μου
Πρέπει να βρεθεί λίγο αίμα.

υτοί που δε με γνωρί ουν
Πρέπει να πουν πωσδήποτε κά-
ποια αγαπούσε

υτοί που με γνωρί ουνε  καη-
μένος -
πρέπει να πουν- πολλή φτώχια τρά-
βηξε...

λλά η αληθινή αιτία
εν πρέπει να είναι καμιά από τις 

δύο.
Μετ φραση  α λος Μπαλλί η  

ρ άν ελή αν κ   άν ς  
τ  η ν  ς ν   τ
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το αφιέρωµα στη γαλλόφω-
νη λογοτεχνία του Βελγίου, 
του περιοδικού «η λέξη» 
(βλέπε «Πηγές»), γράφει σ' 
ένα κείµενό του ο Σωτήρης 

Τσαµπηράς: «Πίσω από την προκλη-
τική προθήκη µιας σφύζουσας µατε-
ριαλιστικής κοινωνίας, παράλληλα µε 
την έντονη οικονοµική δραστηριότητα, 
την ισχυρή και άτεγκτη παρουσία της 
βιοµηχανίας, τα βαριά κτήρια που στε-
γάζουν την έδρα διεθνών οργανισµών 
ή πολυεθνικών εταιρειών, ενυπάρχει 
και λειτουργεί στη βελγική γη, µε την 
ίδια ένταση, µια χυµώδης ποίηση δίνο-
ντας, µε τα δικά της µέσα, νόηµα στην 
υπόσταση του σύγχρονου ανθρώπου. 
Αυτή η ποίηση εδρεύει σε κάθε πολι-
τεία ή πολίχνη, σε κάθε γειτονιά, στα 
πολιτιστικά κέντρα κάθε κοινότητας. 
[…]. ∆εν περνάει ηµέρα που να µην γί-
νονται συναντήσεις για απαγγελίες και 
παρουσιάσεις ποιητικών κειµένων 
σε µικρά παραδοσιακά καφενεία, σε 
λιλιπούτεια θέατρα και καµπαρέ καλ-
λιτεχνών. […]. Και κάτι πιο σηµαντικό, 
ο κοινός άνθρωπος τρέφει ιδιαίτερη 
εκτίµηση και θαυµασµό για τον ποιη-
τή, που δεν είναι εξόριστος, εκτός των 
τειχών της πολιτείας».

Τι να πεις για την «εντός, εκτός κι 
επί τ' αυτά των Τειχών» πολίχνη ή 
νήσο Κύπρο. Εισήλθαµε, όπως εισήλ-
θαµε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
χαµπάρι δεν πήραµε. Να 'ναι καλά τα 
λαχανάκια Βρυξελλών, τα ακριβά εστι-
ατόρια κι αρώµατα και κάτι άλλα φαι-
δρά. Στη βελγική σουρεαλιστική πε-
ριπέτεια, όµως, επανέρχοµαι όπου το 
κίνηµα αποτέλεσε ένα αξιοσηµείωτο 
εργαλείο καταστροφής: άρνηση, σαρ-
κασµός, προσβολή, σαµποτάζ και περι-
φρόνηση όλων των αξιών.

 α α  
Ο Jean Puissant (ιστορικός, σηµαντι-
κότατος µελετητής των εργατικών κι-

νηµάτων του Βελγίου), ιχνηλατεί µε 
ακρίβεια την κοινωνική και πολιτική 
ιστορία της επαρχίας του Hainaut από 
το 1918 µέχρι το 1945. Αυτή η επαρχία 
έχει στο Βέλγιο µια παράδοση δυναµι-
κών αγώνων, την πιο έντονη και την 
πιο επαναστατική. Από το 1886, τό-
τε που οι απεργοί έκαψαν τα παλάτια 
και κακοποίησαν τους αστούς, µέχρι 
το 1932, χρονιά σηµαδιακή για τη µε-
γάλη κρίση, όπου οι εξεγέρσεις γνώ-
ρισαν µια βιαιότητα, άγνωστη ως τότε. 
Το Εργατικό Κόµµα του Βελγίου είναι 
πανταχού παρόν κι έχει επηρεάσει την 
κοινωνική λειτουργία µε τους διαφο-
ρετικούς του οργανισµούς: αλληλοβο-
ήθειας, ασφαλιστικό σύστηµα, κατοι-
κία, κέντρα επικοινωνίας, οργανισµοί 
νεότητας κ.λπ.. Μια κατάσταση συγγε-
νική µε αυτήν κάποιων περιοχών της 
παρισινής περιφέρειας, µε τη διαφορά 
όµως πως στη Γαλλία είναι το Κοµµου-
νιστικό Κόµµα, που επικρατεί στον κοι-
νωνικό κορµό. Στην επαρχία Hainaut, 
µεγάλη είναι η αντίθεση ανάµεσα σε 
µια εργατική τάξη έτοιµη πάντα για ξε-
σηκωµό και σε µια µειονότητα αστικής 
προέλευσης, καθολικής και παρακµι-
ακής. Μετά το 1945, αυτή η διπολικό-
τητα της κοινωνίας θα εξασθενήσει 
αισθητά, µε τη γέννηση µιας µεσαίας 
τάξης και ενός τριτογενούς τοµέα, πιο 
ανεπτυγµένου απ' ό,τι στο παρελθόν.

 ο αλ σ
ομά  ο  λ ο  
Η πρώτη οµάδα, η αποκαλούµενη 
«Οµάδα των Βρυξελλών», έχει ως 
πρωταγωνιστή τον χηµικό και ποιητή 
Πωλ Νουζέ, και εµφανίζεται για πρώ-
τη φορά στις 22 Νοεµβρίου του 1924 
στις Βρυξέλλες. Το πρώτο της υπερρεα-
λιστικό µανιφέστο, µιας σειράς που θα 
ακολουθήσει µε τον τίτλο «Αλληλογρα-
φία», εκτός του Νουζέ συνυπογράφουν 
ο Καµίλ Γκεµάνς και ο Μαρσέλ Λεκόµ. 
Είναι η εποχή που ο Μπρετόν δηµοσι-

εύει το «Πρώτο Μανιφέστο του Υπερ-
ρεαλισµού». Αργότερα, στα υπάρχοντα 
µέλη θα προστεθούν οι Λουίς Σκου-
τενέρ και Ιρέν Αµουάρ, Πωλ Ορεµάν, 
Αντρέ Σουρί και Ε.Λ.Τ. Μεσένς.

   Μια δεκαετία αργότερα, και συγκε-
κριµένα στις 29 Μαΐου του 1934, ιδρύ-
εται στην πόλη της γαλλόφωνης Βαλο-
νίας του Βελγίου Λα Λουβιέρ το κίνηµα 
«Ρήξη» από τους νεαρούς δικηγόρους 
Αχιλλέα Σαβέ και Αντρέ Λοράν, που 
είναι φίλοι από τα φοιτητικά τους χρό-
νια στη Νοµική Σχολή του Ελεύθερου 
Πανεπιστηµίου των Βρυξελλών. Συµ-
µετέχει και ο Αντρέ Παρφοντρί. Πρό-
κειται για την κορύφωση µιας σειράς 
ζυµώσεων που έχουν µεσολαβήσει 
και οι οποίες οδηγούν στη δηµιουργία 
ενός πυρήνα σουρεαλιστικής δραστη-
ριότητας µε πρωτοποριακά εικαστικά 
γεγονότα και παραγωγή πλούσιου καλ-
λιτεχνικού έργου. Κι όλα αυτά σε µια 
περιοχή που αποτελεί το επίκεντρο της 
βελγικής εργατικής τάξης. Η ύπαρξη 
της οµάδας αυτής που συνθέτουν πρω-
τοπόροι διανοούµενοι θα οδηγήσει 
αργότερα σ' αυτό που θα ονοµαστεί ως 
«Υπερρεαλισµός του Αινώ».

   Κι ενώ τον Φεβρουάριο του 1935 ο 
Αχιλλέας Σαβέ εκδίδει την πρώτη του 
ποιητική συλλογή µε τίτλο «Pour cause 
determine», η οµάδα αποφασίζει να µε-
λετά προλεταριακή, σουρεαλιστική και 
επαναστατική ποίηση. Στις συνεδρίες 
συµµετέχει τώρα και ο Φερνάν Ντυµόν, 
ο οποίος είναι φίλος του Μπρετόν και 
µοιράζεται τις ίδιες θεωρητικές ανη-
συχίες. Ο Ντυµόν, το πραγµατικό του 
όνοµα είναι Φερνάντ Ντιµουστιέ, ένας 
λογοτέχνης µε ικανότητες θεωρητικής 
σύνθεσης, συµβάλλει καθοριστικά στην 
προσέγγιση της οµάδας του Αινώ µε το 
σουρεαλιστικό κίνηµα. Τον Απρίλιο της 
ίδιας χρονιάς η ολοµέλεια της «Ρήξης» 
αποφασίζει να προσχωρήσει στο υπερ-
ρεαλιστικό κίνηµα. Στη συνεδρίαση πα-
ρευρίσκεται ως απεσταλµένος της «Οµά-

δας των Βρυξελλών» ο Ε.Λ.Τ. Μεσένς. 
Στο πλαίσιο της κοινής τους δράσης συ-
νυπογράφουν την προκήρυξη «Το Μα-
χαίρι στο Κόκαλο», όπου καταγγέλλεται 
η αθλιότητα της συµφωνίας Στάλιν-Χίτ-
λερ. Την ίδια χρονιά στη Λα Λουβιέρ η 
«Ρήξη» διοργανώνει µεγάλη υπερρεα-
λιστική έκθεση ζωγραφικής. Συµµετέ-
χουν µε έργα τους οι Αρπ, Μπράουνερ, 
Ντε Κίρικο, Κολινέ, Νταλί, Μαρσέλ Ζαν, 
Κλέε, Ντόρα Μάαρ, Μαγκρίτ, Μεσένς, 
Μισελέ, Μιρό, Μαν Ρέι, Μαξ Σερβέ και 
Υβ Τανγί.

Παράλληλα εκδίδει το πρώτο της πε-
ριοδικό µε τον τίτλο «Mauvais Temps» 
στις 26 Οκτωβρίου 1935. Στο τεύχος 
παρουσιάζουν τον Κωνστάντ Μαλβά, 
έναν προλετάριο ανθρακωρύχο ποιητή 
και συγγραφέα της περιοχής Μπορινάζ, 
που αντιπροσωπεύει τη σοσιαλιστική 
πτέρυγα της οµάδας. Η οµάδα διαλύεται 
το καλοκαίρι του 1939. Οι διεθνείς εξε-
λίξεις, οι πολιτικές, αισθητικές και ιδεο-
λογικές διαφοροποιήσεις στον πυρήνα 
της «Ρήξης», οι διαφορετικές προσωπι-
κότητες των πρωταγωνιστών της και ο 
Β' Παγκόσµιος Πόλεµος που πλησιάζει 
απειλητικά κλείνουν τον πρώτο κύκλο 
της ιστορικής οµάδας.      

1. «Ο σουρεαλισµός στη βελγική λογο-
τεχνία», René Andrianne, µτφρ. Πένυ 
∆αλακούρτη, από το αφιέρωµα στη 
γαλλόφωνη λογοτεχνία του Βελγίου, 
περιοδικό «η λέξη», ειδικό τεύχος 102, 
Μάρτης-Απρίλης 1991, Αθήνα. 
2. «Σύγχρονη γαλλική ποίηση του Βελ-
γίου», δίγλωσση ανθολογία, εισαγωγή-
µετάφραση Σωτήρης Γ. Τσαµπηράς, 
εκδ. Πρόσπερος, Αθήνα, Ιούλιος 1991.
3. «Η περίπτωση των υπερρεαλιστών 
του Αινώ», Γιώργος Γιαννόπουλος, από 
το αφιέρωµα στον υπαρκτό υπερρεαλι-
σµό, περιοδικό «Ο Φαρφουλάς», πρώτη 
περίοδος, τχ. 3, Μάρτιος 2003, Πάτρα-
Αθήνα.  

Αναδιφήσεις  
 υπερρεαλισμός 

ταν μια πραγματικ  
απελευθέρωση, 

άμεσα συνδεδεμένη 
με τα κοινωνικά 

και επαναστατικά 
ζητ ματα που έθεσε η 
απεργία των εργατών 
το , κυρίως στην 
επαρ ία του ελγίου, 

Haine-Saint Paul 
(Hainaut) λό υμνος

στη μύτη μιας βελόνας

λ ιο  περρεαλισ ός  

λό υμνος
στη μύτη μιας βελόναςστη μύτη μιας βελόνας

λ ιο  περρεαλισ ός  

λό υμνος
λ ιο  περρεαλισ ός  

λό υμνοςλό υμνος
στη μύτη μιας βελόνας
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 ος της Μουσικής

Αφι ρωμα  να απο αιρετιστ ριο ακόρντο σε έναν από τους καλύτερους αλλά και πιο εγωπαθείς
κιθαρίστες που έβγαλε ποτέ η Ελλάδα κι έφυγε στα  του το πρωί της προηγούμενης υριακ ς

γραψε τις συγχορδίες 
που ακούγονται στον 
Μπάλλο του Σαββό-
πουλου, έφτιαξε µαζί µε 
άλλους γνωστούς µου-

σικούς εκεί στη δεκαετία του ‘70 την 
Εταιρεία Καλλιτεχνών που δεν πρόκει-
ται για εταιρεία αλλά συγκρότηµα που 
στα φωνητικά του είχε τον πρίγκιπα 
του ελληνικού ροκ, Παύλο Σιδηρό-
πουλο. Συνεργάστηκε µε τον Μάνο Χα-
τζιδάκι, τον Νίκο Παπάζογλου και το 
συγκρότηµά του «Μακεδονοµάχοι», 
ενώ ήταν ο πρώτος κιθαρίστας στην 
Ελλάδα που ανέβηκε πάνω στη σκηνή 
κι έπαιξε τον rock n roll ύµνο, Wooly 
Bully των Sam the Sham and the 
Pharaohs, που διασκευάστηκε από τό-
σους και τόσους µέσα στα χρόνια. Ο 
Θόδωρος «Terry» Papadinas θα 
µπορούσε να γίνει ένας από τους 
µεγαλύτερους τραγουδοποι-
ούς στην Ελλάδα όλα αυτά τα 
χρόνια, αλλά ο δύστροπος 
χαρακτήρας, η εγωπάθεια, 
η αλαζονεία και η αυτοκα-
ταστροφή του τον κατέταξαν 
σε έναν underground 
µουσικό µύθο που 
είχε πολλά να 
δώσει µε την κι-
θάρα του κι έκα-
νε τα πάντα για 
να τα διαλύει 
όλα κυριολε-
κτικά την τε-
λευταία στιγµή.

Γεννηµένος 
στην Καστοριά το 
1951 και τέσσερεις 
µήνες αφού είδε το 
πρώτο φως της ζωής, 
η οικογένεια Παπαντί-
να θα µεταναστεύσει στην 
Αµερική, όπου ο µικρός 
Θόδωρος (ή Terry αγγλι-
στί) θα µεγαλώσει στους 
κακόφηµους δρόµους της 
Νέας Υόρκης αρπάζοντας 
όλη τη ροκ κουλτούρα που 
µπορεί να σου δώσει το κέ-
ντρο του κόσµου. Εκεί στα 
µέσα της δεκαετίας του ‘60 θα 
ακούσει για πρώτη φορά τους 
Rolling Stones, τους Beatles, 
τους Kinks, τους Who, τον Jimi 
Hendrix και πολλά άλλα µεγαθή-
ρια της Ροκ ιστορίας. Θα θελήσει 
να µάθει κιθάρα και σ’ ένα γειτονι-
κό σπίτι θα δανειστεί µια ξεχαρβα-
λωµένη κινώντας µόνος του και εξ 
ακοής θα παλέψει να βρει πώς παί-
ζονται όλα αυτά τα ιστορικά ακόρντα. 
Τα δάχτυλα θα υπακούσουν, το σώ-
µα θα τρανταχτεί και η οικογένειά του 
κάτι µήνες πριν γίνει το πραξικόπηµα 
στην Ελλάδα θα επιστρέψει στην Κα-
στοριά. Πνιγµένος από τον επαρχιακό 

τρόπο ζωής και τρώγοντας συχνά ξύλο, 
επειδή δεν µπορούσε να αποχωριστεί 
την κιθάρα, η µάνα του µια µέρα θα τον 
στείλει για ψωµί κι εκείνος θα πάρει το 
λεωφορείο για τη Θεσσαλονίκη. Θα ζή-
σει κάποιες µέρες ελεύθερος και χωρίς 
δραχµή στην τσέπη, οι γονείς του θα τον 
γράψουν σε ιδιωτικό σχολείο για να τον 
συµµορφώσουν κι εκείνος κάθε βράδυ 
θα οδεύει σε κλαµπ της πόλης παρακο-
λουθώντας τους Olympians. Μια από 
εκείνες τις βραδιές θα ανεβεί πάνω στη 
σκηνή µε µια κιθάρα και θα καθηλώσει 
τους πάντες µε το ιδιαίτερο παίξιµό του. 

  μ ά α
Στα τέλη του 1968 ο Terry θα προ-
σχωρήσει στην πρώτη του µπάντα, 
τους Fratelli, και θα παίζουν διασκευ-
ές σε τραγούδια των Hendrix, Stones, 
Beatles, Kinks, Mayall κ.ά. Ο Παπαντί-
νας θα µαγέψει τους πάντες και µουσι-
κοί της εποχής που τον άκουγαν, απο-
ρούσαν πώς έβγαζε αυτούς τους µοναδι-
κούς ήχους µε τον δικό του ξεχωριστό 
τρόπο. Σε µιαν από αυτές τις συναυλίες 
βρίσκεται και ο Νίκος Παπάζογλου, 
όπου του προτείνει να φτιάξουν τους 
Μακεδονοµάχους. Το συγκρότηµα θα 
δώσει µια σειρά από επεισοδιακά live, 
ο Παπαντίνας ξεκινά τις αδιόρθωτες συ-
µπεριφορές του, όπως το να εξαφανίζε-
ται σε κάποια από αυτά και να συγκρούε-
ται πολλάκις µε µέλη των Μακεδονοµά-
χων βάζοντας µπροστά τον υπεροπτικό 
χαρακτήρα και το υπέρµετρο «εγώ» του. 

Κατά την κάθοδό του στην Αθήνα 
θα συναντηθεί µε τον Σαββόπουλο για 
να συνεργαστεί µαζί του στον Μπάλλο. 
Πρώτα όµως θα τον έχει προειδοποιή-
σει λέγοντάς του: «Ποιος είσαι εσύ που 
θες να συνεργαστείς µαζί µου;». Θα δη-
µιουργήσει ο ίδιος τα ακόρντα του οµό-
τιτλου τραγουδιού, θα τα παίξει και θα 
σηκωθεί να φύγει. Το όνοµά του δεν θα 
γραφτεί ποτέ στις σηµειώσεις του δί-
σκου! Αργότερα θα φτιάξει την Εταιρεία 
Καλλιτεχνών µε τον Παύλο Σιδηρόπου-
λο και η άποψη που επικρατεί για εκεί-
νη την περίοδο ήταν πως η µπάντα ήταν 
εξαιρετική µόνο στις διασκευές ξένων 
τραγουδιών. Τα ιδιόµορφα τερτίπια του 
Παπαντίνα θα συνεχιστούν και οι φίλοι 
του συχνά πυκνά θα αποµακρύνονται 
από δίπλα του µη αντέχοντας την όλη 
κατάσταση. 

 
Το 1981 θα κάνει τον πρώτο του δίσκο 
όπως αυτός τον ήθελε. Θα φτιάξει τους 
Bicycle, θα έχει τον πλήρη έλεγχο της 
ηχογράφησης, θα βγάλει το λάδι των 
µουσικών και των ηχοληπτών στο 
στούντιο του Παπάζογλου (Αγροτικό) 
όπου έγινε ο δίσκος, θα κάνει δυο live 
για την προώθησή του, θα διαλύσει τη 
µπάντα και το Bicycle των Bicycle θα 
γίνει σήµερα ένα από τα πιο δυσεύρετα 
ελληνικά αγγλόφωνα βινύλια. Ένα άλ-
µπουµ αρκετά καλό, που έχει στοιχεία 
από κλασικό ροκ µέχρι και new wave, 
post punk επιρροές. 

Το 1996 θα δηµιουργήσει τους T 
4 Trouble, θα µπει στο στούντιο και θα 
γράψει κοντά στα 15 τραγούδια. Η παρα-
ξενιά του θα βγει και πάλι παγανιά και 
λίγο πριν τυπωθεί ο δίσκος θα τα τινάξει 
όλα στον αέρα αφήνοντας το άλµπουµ 
στο ράφι µιας αποθήκης. Για να φτάσου-
µε στο 2006, όταν ο σκηνοθέτης ∆ηµή-
τρης Αθυρίδης θα αποφασίσει να κάνει 
ένα συγκλονιστικό ντοκιµαντέρ για τον 
ταραχώδη βίο του µε τίτλο T4Trouble 
and the Self Admiration Society, The 
life and music of TERRY PAPADINAS. 
Όλες οι απαντήσεις θα δοθούν εκεί µέσα 
ωµά, τραχιά, συγκινητικά, εκνευριστικά, 
µε ανείπωτη ψυχή, αφοπλιστική αλή-
θεια, απαράµιλλη γενναιότητα, υπόγεια 
ροκεντρόλ σινεµατογράφηση για έναν 
κιθαρίστα που ήξερε να παίζει την καλύ-
τερη κιθάρα στην Ελλάδα, αλλά έκανε τα 
πάντα για να αυτοκαταστραφεί µέσα από 
τον ανυπότακτο ναρκισσισµό του. Η Με-
ξικάνικη Κουβέρτα (Mexican Blanket), 
που ήταν και το τελευταίο του τραγούδι, 
ήταν το τελευταίο µουσικό αποχαιρετι-
στήριο δείγµα ενός ταλαντούχου µύθου 
του underground rock. 

ημ  Ολόκληρο το υπέροχο ντοκι-
µαντέρ του ∆ηµήτρη Αθυρίδη για τον 
Terry Papadina υπάρχει ανεβασµένο 
στο youtube για όσους θέλουν να το πα-
ρακολουθήσουν.

Θόδωρος Papadinas
ν ς η ς τ  τ  τ

«Terry»

κι έπαιξε τον rock n roll ύµνο, Wooly 
Bully των Sam the Sham and the 
Pharaohs, που διασκευάστηκε από τό-
σους και τόσους µέσα στα χρόνια. Ο 
Θόδωρος «Terry» Papadinas θα 
µπορούσε να γίνει ένας από τους 
µεγαλύτερους τραγουδοποι-
ούς στην Ελλάδα όλα αυτά τα 
χρόνια, αλλά ο δύστροπος 
χαρακτήρας, η εγωπάθεια, 
η αλαζονεία και η αυτοκα-
ταστροφή του τον κατέταξαν 
σε έναν underground 
µουσικό µύθο που 
είχε πολλά να 
δώσει µε την κι-

-

στην Καστοριά το 
1951 και τέσσερεις 
µήνες αφού είδε το 
πρώτο φως της ζωής, 
η οικογένεια Παπαντί-
να θα µεταναστεύσει στην 
Αµερική, όπου ο µικρός 
Θόδωρος (ή Terry αγγλι-
στί) θα µεγαλώσει στους 
κακόφηµους δρόµους της 
Νέας Υόρκης αρπάζοντας 
όλη τη ροκ κουλτούρα που 
µπορεί να σου δώσει το κέ-
ντρο του κόσµου. Εκεί στα 
µέσα της δεκαετίας του ‘60 θα 
ακούσει για πρώτη φορά τους 
Rolling Stones, τους Beatles, 
τους Kinks, τους Who, τον Jimi 
Hendrix και πολλά άλλα µεγαθή-
ρια της Ροκ ιστορίας. Θα θελήσει 
να µάθει κιθάρα και σ’ ένα γειτονι-
κό σπίτι θα δανειστεί µια ξεχαρβα-
λωµένη κινώντας µόνος του και εξ 
ακοής θα παλέψει να βρει πώς παί-
ζονται όλα αυτά τα ιστορικά ακόρντα. 
Τα δάχτυλα θα υπακούσουν, το σώ-
µα θα τρανταχτεί και η οικογένειά του 
κάτι µήνες πριν γίνει το πραξικόπηµα 
στην Ελλάδα θα επιστρέψει στην Κα-
στοριά. Πνιγµένος από τον επαρχιακό 

ιάννης ελιανα ος  
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Πολεμώντας τη Μελα ολ α
ύντομες στορ ες   μάρ αγιάμ και ο υίλλιαμ αίξπηρ αισθάνθηκαν έντονα την παντοδυναμία του ρόνου

και επινόησαν πάνσοφους, επικίνδυνα απολαυστικούς και απολαυστικά επικίνδυνους, τρόπους εναντίωσης στην κλε ύδρα
που αδειάζει ολοένα  ους ξέρουμε πια  πιοτό, παράτολμη ποίηση, περίσσιο πάθος, περιβόητες παρέες
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ελαγχολία σηµαίνει 
βαθιά αίσθηση της 
αδυσώπητης παρέ-
λευσης του χρόνου, 
και ο χρόνος είναι 

πλέον ο µόνος δυνάστης που αναγνω-
ρίζουν όσοι διατείνονται πως αγαπούν 
την ελευθερία. ∆ηµιουργική µελαγχο-
λία είναι η στιγµή, µε την έννοια του 
Hegel, καταπολέµησης αυτού του δυ-
νάστη, άρσης της άτεγκτης παρέλευσης 
των δευτερολέπτων. Ο Ανδρέας Μπρε-
τόν µιλούσε για το τραγούδι που ξεγελά-
ει τον χρόνο - έτσι ήθελε, και ορθά για 
την εποχή του, να βλέπει την ποίηση. 
Κι ακόµα, έλεγε, και τα λόγια αυτά είναι 
χαραγµένα για πάντα στο µυαλό µας, 
όπως και στην επιτάφια πλάκα του, ότι 
πάντοτε αναζητούσε το χρυσάφι του 
χρόνου. Ο Οµάρ Καγιάµ και ο Ουίλλιαµ 
Σαίξπηρ αισθάνθηκαν έντονα την πα-
ντοδυναµία του χρόνου και επινόησαν 
πάνσοφους, επικίνδυνα απολαυστι-
κούς και απολαυστικά επικίνδυνους, 
τρόπους εναντίωσης στην κλεψύδρα 
που αδειάζει ολοένα. Τους ξέρουµε πια: 
πιοτό, παράτολµη ποίηση, περίσσιο πά-
θος, περιβόητες παρέες.

Όλα αυτά τα «π», που τόσο γεµί-
ζουν το δοχείο της λύσσας για ζωή, ο 
ακραιφνέστερος απόγονός τους, κά-
ποιος που τους επινόησε -σύµφωνα µε 
τον Μπόρχες επινοούµε τους προγό-
νους µας- µπόρεσε να τα συνοψίσει σε 
δύο άλλες λέξεις: «Πολύβουο Παρίσι». 
Ήταν ο Γκι Ντεµπόρ, και ήταν αυτός 
που µε µια δυναµική, όσο και µεθο-
δική, αντιστροφή όλων, µα όλων, των 
έως την εποχή του δεδοµένων, θέλησε 
και πέτυχε να µετατρέψει τη µελαγχο-
λία σε έναν εξωγενή παράγοντα δυστυ-
χίας, θέλησε και πέτυχε να την πολε-
µήσει µε τα ίδια της τα µέσα, θέλησε 
και πέτυχε να καταστήσει δυναµική τη 
δηµιουργική µελαγχολία.

Οδηγώντας την Ποίηση, µε «π» κε-
φαλαίο, στις πλέον ακραίες δυνατότη-
τες, εκφάνσεις και εκφράσεις της, ανή-
γαγε το Παρίσι σε κέντρο του κόσµου, 

και συνάµα τον ίδιο του τον εαυτό σε 
κέντρο του Παρισιού. ∆εν πρόκειται 
για αλαζονεία, µήτε καν για µιαν αρνη-
τική αλαζονεία, για ένα είδος λυτρωτι-
κής υπεροψίας, αλλά για µια συστηµα-
τική απόπειρα επαναφοράς του ποιη-
τικού προτάγµατος της άρσης του χρό-
νου, της άρσης της µελαγχολίας, και 
για µια εξίσου συστηµατική επαναφο-
ρά στο ιστορικό προσκήνιο, και κάτω 
από συνθήκες εξαιρετικά αντίξοες (και 
ακριβώς γι’ αυτό ενδεχοµένως ευνοϊ-
κές για ένα τόσο εµπρηστικό εγχείρη-
µα), του ανεπίσηµου, αλλά πολλαχώς 
και πολλαπλώς, διατυπωµένου προ-
γράµµατος των πρώτων πρωτοποριών 
που εξερράγησαν στις αρχές του 20ού 
αιώνα, σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα 
υπέρβασης της φιλοσοφίας που είχε 
εξαγγείλει η διαλεκτική του Hegel.

Μια φράση, ακριβώς του Ανδρέα 
Μπρετόν και των υπερρεαλιστών, πή-
ρε και αντέστρεψε κρίσιµα ο Ντεµπόρ 
όταν συνόψισε την προσφορά του στα 
ελεύθερα πνεύµατα των καιρών του. 
Ο Μπρετόν µιλούσε για την Ποίηση 
στην Υπηρεσία της Επανάστασης. Ο 
Ντεµπόρ, αναµφίβολα πιο µελαγχολι-

κός, καθότι, όπως ο ίδιος επέµενε, δεν 
ήταν λογοτέχνης µήτε φιλόσοφος αλλά 
στρατηγός, προτίµησε να τεθεί η Επα-
νάσταση στην Υπηρεσία της Ποίησης. 
Πρόκειται για µια προσφορά που ήδη 
έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται ως η 
σηµαντικότερη στο δεύτερο µισό του 
περασµένου αιώνα.

Ο Ντεµπόρ εξέλαβε τη Μελαγχολία 
του Παρισιού, όπως την είχε ποιητι-
κά εκφράσει ο Μπωντλαίρ, ως το θέ-
ατρο των επιχειρήσεων του πολέµου 
που άρχισε να διεξάγει εναντίον του 
χρόνου. Ήταν η πόλη η πιο ελεύθερη, 
λέει, το µέρος όπου ήταν χίλιες φορές 
καλύτερα να ζεις εκεί φτωχός παρά 
οπουδήποτε αλλού πλούσιος, τα είκοσι 
διαµερίσµατα που δεν κοιµόντουσαν 
ποτέ όλα µαζί την ίδια ώρα κι επέτρε-
παν έτσι στην κραιπάλη ν’ αλλάζει 
γειτονιά τρεις φορές κάθε βράδυ, ο κή-
πος της όµορφης ηδονής, το άλσος της 
ηδονικής οµορφιάς όπου τα δέντρα δεν 
είχαν πεθάνει από ασφυξία και τα αστέ-
ρια δεν είχαν σβήσει από την πρόοδο 
της αλλοτρίωσης. Ήταν το Καφενείο 
της Χαµένης Νιότης.

Γράφει ο Ντεµπόρ για το Παρίσι 

των αρχών της δεκαετίας του 1950: 
«Ήταν ο λαβύρινθος ο πιο καλοστηµέ-
νος για να κρατάει τους ταξιδιώτες. Αυ-
τοί που σταµάτησαν εκεί για δυο µέρες 
δεν ξανάφυγαν ποτέ… Κανείς δεν άφη-
νε αυτούς τους λίγους δρόµους και τα 
τραπέζια αυτά όπου είχε ανακαλυφθεί 
το απόγειο του χρόνου» (Guy Debord, 
In girum imus nocte et consumimur 
igni, µτφρ. Ανδρέας Βαρίκας, εκδ. Γα-
βριηλίδης). Εκεί παίχτηκαν όλα τα 
παιχνίδια, αυτά για τα οποία αξίζει να 
ζει κανείς τα λιγοστά του χρόνια. Εκεί 
παίχτηκε το παιχνίδι του έρωτα και 
το παιχνίδι της φιλίας, εκεί παίχτηκε 
το διαρκές πόκερ της σαγήνης, εκεί 
παίχτηκε το στοίχηµα της κατάλυσης 
αυτού που σε καταλύει. Εκεί δέσποζε 
η µελαγχολία του εφήµερου περάσµα-
τος από τον κόσµο, και εκεί η µελαγ-
χολία δελεάστηκε από έναν µέγιστο 
γητευτή και έστερξε να πάψει να είναι 
εχθρός και να γίνει σύµµαχός του.

Όταν ζεις έτσι ώστε να µπορείς να 
σκέφτεσαι σαν τον Ηράκλειτο, τότε 
επιµηκύνονται τα δευτερόλεπτα, παύ-
ουν, έστω για λίγο, να είναι «κορσέ-
δες», καταπώς έλεγε ο Νίκος Καρού-

ζος, τότε κατορθώνεις όχι να ονειρεύ-
εσαι αυτό που ζεις αλλά, απεναντίας, 
να ζεις αυτό που έχεις ονειρευτεί, και 
µάλιστα να το ζεις όπως αρµόζει σε 
κάθε πολέµιο της µελαγχολίας, ήτοι 
µε σάρκα και οστά, που σηµαίνει κα-
ταβυθισµένος στην Ποίηση και πάντα 
παρέα µε τους «γοητευτικούς αλήτες 
και τα αγέρωχα κορίτσια που σ’ τα δί-
νουν όλα - πρώτα την καλησπέρα κι 
ύστερα το χέρι».

Για χάρη αυτών των στιγµών που 
σε κάνουν να νιώσεις το απόγειο του 
χρόνου (η φράση είναι του Hobbes), για 
χάρη αυτών των ένυλων, των σαρκω-
µένων αναµνήσεων, ο Ντεµπόρ έγινε 
πολέµιος της µελαγχολίας και οδήγη-
σε µιαν άτυπη στρατιά ποιητών στη 
συλλογική σύνθεση αυτού που δεν θα 
αργήσει να αναγορευτεί στο Μεγαλύ-
τερο Ποίηµα των τελευταίων πενήντα 
χρόνων: στην απόπειρα κατάκτησης 
του Παρισιού, που είχαν ήδη αρχίσει 
να το λεηλατούν οι εχθροί της Ποίη-
σης. Ήταν η κρίσιµη στιγµή µιας κρίσι-
µης Επέλασης της Ελαφράς Ταξιαρχίας 
ενάντια στη Μελαγχολία. Η υποτιθέµε-
νη ήττα της ήταν ακριβώς ο θρίαµβός 
της. Έκτοτε η µελαγχολία δεν είναι πια 
αυτό που ήταν. Γιατί εκείνη η κρίσιµη 
στιγµή σήµανε την απαρχή της άρσης 
της µελαγχολίας.

Άρση της µελαγχολίας σηµαίνει να 
ξέρεις ότι ο χρόνος δεν περιµένει, να 
νιώθεις βαθιά ότι, όπως λέει κι η παροι-
µία των µέθυσων της Ωβέρνης που πα-
ρέθεσα στα γαλλικά ως µότο, «ποτέ δεν 
θα ξαναπιούµε τόσο νέοι», σηµαίνει να 
ξέρεις ότι τα πιο σηµαντικά πράγµατα 
στην τόσο σύντοµη ζωή µας συντελού-
νται στο κρεβάτι και στο τραπέζι αρχι-
κά και ύστερα στους δρόµους, σηµαί-
νει να ξέρεις µονάχα µε τους όµοιούς 
σου κι αδελφούς σου, όπως το ήθελε ο 
Μπωντλαίρ, να σµίγεις, να ονειρεύεσαι, 
να δρας, ώστε να λες πιο συχνά «Ωρε-
βουάρ» και λιγότερο συχνά «Αντίο».

  ου ίου 1
θ α
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Chantal Akerman, Andrzej Ζulawski, Shirley Clarke, Bruno Dupont

ινεμά  ελιλόιντ

Παρουσ αση  ο εστιβάλ Εναλλακτικού και ειραματικού ινηματογράφου επανέρ εται 
και φέτος, από τις  ουνίου έως τις  ουλίου, μ  ένα πλούσιο πρόγραμμα, ρί νοντας 

διαυγαστικούς φωτισμούς σε σημαντικές στιγμές του δημιουργικού σινεμά 

ΙΧ Λ Σ ΔΟ ΟΥΛΟΣ

Τ
ο Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισµού, σε συνεργασία 
µε την Brave New Culture, 
διοργανώνουν και φέτος, 
από τις 27 Ιουνίου έως τις 3 

Ιουλίου 2016, στη Λέσχη Βιβλίου «Υφα-
ντουργείο», στη Λευκωσία  (παρά την 
Πλατεία Φανερωµένης, στο κέντρο της 
παλιάς Λευκωσίας), το Φεστιβάλ Εναλ-
λακτικού και Πειραµατικού Κινηµατο-
γράφου µε τίτλο «Εικόνες και Όψεις του 
Εναλλακτικού Κινηµατογράφου». 

Το φεστιβάλ έχει αναδειχθεί, µε το 
πέρασµα του χρόνου, στη σηµαντικότε-
ρη κινηµατογραφική εκδήλωση στον 
τόπο µας, δίνοντας τη δυνατότητα στο 
κινηµατογραφόφιλο κοινό να δει και 
να γνωρίσει σπάνια αριστουργήµατα 
του πρωτοποριακού, ανατρεπτικού κι-
νηµατογράφου, τα οποία διαµόρφωσαν 
τους κώδικες της κινηµατογραφικής 
γλώσσας, περνώντας, από τους θεµελι-
ωτές της Έβδοµης Τέχνης αδελφούς 
Λουµιέρ, Γκρίφιθ, Πόρτερ, στις πρωτο-
πορίες του ‘20 και του ‘30, το αµερικα-
νικό αντεργκράουντ της δεκαετίας του 
‘60, µε αναφορές στους σηµαντικότε-
ρους εκπροσώπους του, όπως οι Γιό-
νας Μίκας, Κένεθ Μπράκεϊτζ κ.ά., για 
να φτάσει στο σηµερινό εναλλακτικό 
σινεµά µε τους ρηξικέλευθους τεχνο-
λογικούς και µορφολογικούς πειραµα-
τισµούς του.

Σηµαντικός σταθµός στην πορεία 
του φεστιβάλ ήταν, επίσης, το αφιέρω-
µα στο ιταλικό νεορεαλιστικό ντοκιµα-
ντέρ, το οποίο πραγµατοποιήθηκε σε 
συνεργασία µε το Ινστιτούτο Λούτσε, το 
πρόγραµµα για το κίνηµα των Λετρι-
στών και για τον νέο Αλγερινό Κινηµα-
τογράφο, τα οποία πέτυχαν να  παρου-
σιάσουν στον Κύπριο θεατή µιαν άλλη, 
σχεδόν άγνωστη, πτυχή του παγκόσµι-
ου κινηµατογράφου. Το ίδιο ίσχυσε και 
µε αφιερώµατα σε κινήµατα αµφισβή-
τησης, όπως ο Ελεύθερος Βρετανικός 
Κινηµατογράφος (Free Cinema), οι 
ταινίες του ιδρυτή της Καταστασιακής 
∆ιεθνούς, Γκι Ντεµπόρ, τα πρώτα σκη-
νοθετικά βήµατα του Peter Greenaway 
και άλλα. Πρόκειται για έργα που ανα-

τον αστερισμό
του εναλλακτικού
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δεικνύουν, µέσα από τον πειραµατισµό, 
wτον επαναπροσδιορισµό της φόρµας 
και την ελεύθερη αναζήτηση, πτυχές 
της ανθρώπινης κατάστασης και του 
κοινωνικού κόσµου, προτείνοντας 
µιαν άλλη ανάγνωση και ερµηνεία 
τους. Τα αφιερώµατα και τα ειδικά προ-
γράµµατα του φεστιβάλ συνέβαλαν και 
συνεχίζουν να συµβάλλουν δραστικά 
στην ανάπτυξη µιας σοβαρής κινηµατο-
γραφικής παιδείας και γνώσης. 

Όπως και τις προηγούµενες χρο-
νιές, έτσι και φέτος, το πρόγραµµα του 
φεστιβάλ χαρακτηρίζεται από την 
ποικιλοµορφία της σύνθεσής του, επι-
χειρώντας εισαγωγές σε σηµαντικά 
κεφάλαια της διεθνούς εναλλακτικής 
κινηµατογραφικής σκηνής. Ο θεατής 
θα έχει τη µοναδική ευκαιρία να παρα-
κολουθήσει ταινίες από κινηµατογρα-
φικές τάσεις διαφορετικές µεταξύ τους, 
αλλά µε κοινό χαρακτηριστικό την εξε-
ρεύνηση των δυνατοτήτων της τέχνης 
του κινηµατογράφου.

Ο πειραµατισµός στην κινηµατογρα-
φική γλώσσα, ο κοινωνικός και υπαρ-
ξιακός προβληµατισµός και η κριτική 
προσέγγιση των κατεστηµένων µορφών 
και σχηµάτων έκφρασης συναντώνται 
από σήµερα και για εφτά µέρες, στον 
«εναλλακτικό» χώρο του Υφαντουργεί-
ου, προσκαλώντας το κοινό να βιώσει 
µιαν άλλη, συχνά άγνωστη, πλευρά της 
οπτικοακουστικής δηµιουργίας, που 
υπερβαίνει τα παγιωµένα σχήµατα και 
τις τετριµµένες οπτικές.

Το πρόγραµµα του φετινού φεστιβάλ 
αποτίει φόρο τιµής και διανοίγει διαδρο-
µές µεταξύ του κοινού και του έργου τρι-
ών µεγάλων δηµιουργών, της Βελγίδας 
σκηνοθέτιδος Chantal Akerman, του 
Πολωνού σκηνοθέτη Andrzej Ζulawski 
που χάθηκαν πρόσφατα, καθώς και της 
Αµερικανίδας Shirley Clarke. Το πρό-
γραµµα ολοκληρώνεται µε ένα αφιέρω-
µα στον σύγχρονο Γάλλο σκηνοθέτη 
Bruno Dupont, καθώς και µε µια έκπλη-
ξη προς το κοινό που θα παρευρίσκεται 
στις προβολές.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πέ-
ρα από τις προβολές, το Φεστιβάλ απο-
βλέπει στη δηµιουργία ενός φόρουµ συ-
ζητήσεων και διαλέξεων, ενώ επιχειρεί 
να φέρει σε επαφή επαγγελµατίες, κρι-
τικούς και θεωρητικούς του κινηµατο-
γράφου, εικαστικούς, φιλότεχνους και 
φίλους του εναλλακτικού σινεµά.

Τα ο άμμα α
«To διάστηµα ανάµεσα στα Cut» - Aνα-
δροµή στη Σίρλεϊ Κλαρκ

Η Σίρλεϊ Κλαρκ υπήρξε µια κα-
ταλυτική µορφή στην ανάπτυξη του 
ανεξάρτητου αµερικανικού κινηµατο-
γράφου στη Νέα Υόρκη τις δεκαετίες 
του ‘50 και του ‘60. Οι πειραµατικές µι-
κρού µήκους ταινίες της, τα ντοκιµα-
ντέρ και οι πιο αφηγηµατικές της ερ-
γασίες, την τοποθέτησαν στο επίκεντρο 
του αµερικανικού ‘cinema verite’ και 
του πρωτοποριακού κινηµατογράφου 
στη Νέα Υόρκη. Οι πρώιµες εµπειρίες 
της ως χορεύτριας και η ενασχόλησή 
της µε κοινωνικά θέµατα αποδείχθη-
καν καθοριστικά στη δηµιουργία του 
πρωτοποριακού τρόπου µε τον οποίο 
«χορογραφούσε» τις εικόνες και τις 
παραστατικές αναζητήσεις του «ενδιά-
µεσου» χώρου - εκείνου ανάµεσα στη 
µυθοπλασία και την πραγµατικότητα, 
τον αυτοσχεδιασµό και τη σύνθεση, την 
ταυτότητα και το περφόρµανς, την αι-
σθητική και την πολιτική. 

Η αναδροµή στη Σίρλεϊ Κλαρκ, «Το 
διάστηµα ανάµεσα στα cut», αναδει-
κνύει το αµφιλεγόµενο και προκλητι-
κό έργο µιας επιδραστικής, και συχνά 
παραγνωρισµένης, σκηνοθέτιδος του 
αµερικανικού underground, η οποία, 
µε την εξερεύνηση των ενδιάµεσων 
αυτών χώρων, έδωσε φωνή σε όσους 
βρίσκονταν στο περιθώριο. Έρευνα 
και παρουσίαση από τους Christopher 
Zimmerman και Αντώνη Μποσκοΐτη, 
Eπιµελητές του Προγράµµατος

  
α  ο σ μά ο  σ μα ο

Τρεις ταινίες του Γάλλου σκηνοθέτη, 
που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν 
ως υπαρξιακά κινηµατογραφικά υβρί-
δια τρόµου, έρωτα και πολέµου. Η 
αρχέγονη µάχη µεταξύ καλού και κα-
κού, απαλλαγµένη από οποιαδήποτε 
θρησκευτικά στοιχεία, είναι το κυρίως 

θέµα που προβληµατίζει τον Dumont. 
Αποστρέφει την κάµερά του από το συ-
ναίσθηµα και επιδιώκει µέσα από τα 
κάδρα του και της µεγάλης διάρκειας 
σιωπηλές λήψεις των πρωταγωνιστών 
του, να εξετάσει τα όρια του τι είναι αυ-
τό που αξίζει να κινηµατογραφηθεί 
τελικά. Ως ακραίος νατουραλιστής, ο 
Dumont συζητά την επιστροφή του κι-
νηµατογράφου στο κέντρο του, στη γέν-
νησή του, στο ανθρώπινο σώµα.

Έρευνα και παρουσίαση από τον 
Νείλο Ιακώβου, Σκηνοθέτη και Eπιµε-
λητή του Προγράµµατος

    ο σμ  ο  
α α αμ ο  μ ο ο

Λίγα έχουν γραφτεί (στην αγγλική 
γλώσσα) από κριτικούς και ακαδηµαϊ-
κούς για το έργο του Andrzej Zulawski. 
Ο χώρος των ταινιών του είναι απόµα-
κρος, αναρχικός, αλλόκοτος και «ανυ-
πόφορος». Εποµένως, δεν είναι εύκο-
λο να πλησιάσεις κριτικά κάτι το οποίο 
σε έχει ήδη παρασύρει σε άγνωστες πε-
ριοχές µε τον πιο απλό -µια αµήχανη 
κίνηση του ηθοποιού- ή υπερβολικό 
τρόπο, µια σπασµωδική χορογραφία. 
Το καλύτερο που µπορεί να κάνει ο 
θεατής όταν βλέπει Zulawski, είναι να 
δει και να νιώσει µε µειωµένες αντι-
στάσεις, διότι εκεί που πιστεύεις ότι 
έχεις ίσως καταλήξει σε µια σοβαρή 
επιχειρηµατολογία για το τι επιτυγ-
χάνει ο συµβολισµός µιας σκηνής, η 
επόµενη σκηνή σού κλείνει το µάτι και 
σε οδηγεί σε άλλους ολισθηρούς δρό-
µους. Το φεστιβάλ «Εικόνες και Όψεις 
του Εναλλακτικού Κινηµατογράφου» 
θα προβάλει τρεις ταινίες του Andrzej 
Zulawski: Τη δεύτερη µεγάλου µή-
κους ταινία του, «The Devil» (1972), τη 
βραβευµένη µε Cesar καλύτερης ηθο-
ποιού (Isabelle Adjani) και υποψήφια 
για Χρυσό Φοίνικα στο διεθνές φεστι-
βάλ των Καννών καλτ ταινία τρόµου 
«Possession» (1981) και την ταινία «La 
Femme Publique» (1984).

Έρευνα και παρουσίαση από τον 
∆ρα Κώστα Κωνσταντινίδη, Ακαδηµα-
ϊκό και Eπιµελητή του Προγράµµατος

 α  σ ο  ο  Τα α 
α   

Η Βελγίδα σκηνοθέτιδα Chantal 
Akerman (1950-2015) καθιερώθη-
κε ως µια από τις πιο καινοτόµες και 
σηµαντικές προσωπικότητες στο µο-
ντέρνο σινεµά µέσα από το έργο της, το 
οποίο έγινε γνωστό για την ακρίβεια 
και τη δύναµη µε την οποία εξερευνά 
το «γυναικείο βλέµµα». Με πειραµα-
τικές ταινίες µικρού µήκους, αποκα-
λυπτικά ντοκιµαντέρ και µεγάλου µή-
κους ταινίες, η Chantal Akerman το-
ποθέτησε µε σταθερό και ανατρεπτικό 
τρόπο τις «καθηµερινές χειρονοµίες» 
των γυναικών στο επίκεντρο του έργου 
της. Το πρόγραµµα «Οι γυναίκες µέσα 
στον χρόνο»: Τα πρώτα δηµιουργικά 
της χρόνια, η Chantal Akerman εξερευ-
νά τη φιγούρα της «διαχωρισµένης» 
γυναίκας, που εκφράστηκε αρχικά 
στο κινηµατογραφικό της ντεµπούτο 
(σε ηλικία 18 ετών) µε το «Saute ma 
vie» και κορυφώθηκε µε το ορόση-
µό της «Jeanne Dielman, 23 Quai du 
Commerce, 1080 Bruxelles».

Έρευνα και παρουσίαση από τον ∆ώ-
ρο ∆ηµητρίου, Ιστορικό Κινηµατογρά-
φου και Eπιµελητή του Προγράµµατος. 

{ {ν ς η ς
ρα ναρ ης προβολών 20.30
ώρος  Λέσχη Βιβλίου «Υφαντουργείο»

∆ιεύθυνση: Λεύκωνος 67-71, Λευκωσία
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Όλες οι προβολές είναι για άτοµα άνω των 18 
ετών
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το 
πρόγραµµα της εκδήλωσης το κοινό µπορεί 
να αποτείνεται στο τηλέφωνο 99 517 910 ή 
στη σελίδα του φεστιβάλ στο facebook Images 
& Views of Alternative Cinema Film Festival 
https://www.facebook.com/ImagesViewsOfA
lternativeCinemaFilmFestival/
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Ιούλιος διανθίζεται φέ-
τος µε πέντε παραγωγές 
αρχαιοελληνικού δρά-
µατος, ιδιαίτερα υψηλής 
ποιότητας, που θα ανε-

βούν σε Λευκωσία, Λεµεσό και Πάφο, 
στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Αρ-
χαίου Ελληνικού ∆ράµατος - µια συνδι-
οργάνωση των Πολιτιστικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Παιδείας και Πολι-
τισµού, του Κυπριακού Κέντρου του ∆ι-
εθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΚΚ∆ΙΘ) 
και του Κυπριακού Οργανισµού Του-
ρισµού (ΚΟΤ). Με αφορµή την εν λόγω 
διοργάνωση, το «Ηδύφωνο» συνοµί-
λησε µε τον κτελεστικό ιευ υντή του 

Θ, ρ στο εωρ ου.
 

Ποιες παραγωγές θα έχει την ευ-
καιρία να παρακολουθήσει το θε-
ατρόφιλο κοινό τον Ιούλιο, στο 
πλαίσιο του φετινού Διεθνούς Φε-
στιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δρά-
ματος; 
Από τις 3 µέχρι τις 30 Ιουλίου 2016, 
πέντε θεατρικά σχήµατα από την Κύ-
προ, τη Γερµανία, το Βέλγιο και την 
Ελλάδα θα παρουσιάσουν παραστάσεις 
αρχαίου ελληνικού δράµατος στο Αρ-
χαίο Ωδείο Πάφου, στο Αρχαίο Θέατρο 
Κουρίου και στο Αµφιθέατρο Μακαρί-
ου Γ’, στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της 
εικοστής διοργάνωσης του ∆ιεθνούς 
Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού ∆ράµα-
τος, το οποίο συνδιοργανώνουν οι Πο-
λιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισµού, το Κυπριακό 
Κέντρο του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Θεά-
τρου (ΚΚ∆ΙΘ) και ο Κυπριακός Οργα-
νισµός Τουρισµού (ΚΟΤ). 

Την αυλαία της φετινής διοργάνω-
σης θα ανοίξει στο Αρχαίο Ωδείο Πάφου 
στις 3 Ιουλίου, η Εταιρεία Θεατρικής 
Ανάπτυξης Λεµεσού (ΕΘΑΛ) µε τις «Θε-
σµοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη, σε 
σκηνοθεσία Μηνά Τίγκιλη και σε µετά-
φραση Κωστή Κολώτα. Στη συνέχεια το 
Θέατρο του Κρέφελντ και Μενχενγκλά-
ντµπαχ από την Γερµανία θα παρουσι-
άσει τις δύο τραγωδίες, «Αγαµέµνων» 
και «Χοηφόροι» του Αισχύλου, σε 
σκηνοθεσία Ματίας Γκερτ και σε µετά-
φραση Πέτερ Στάιν. Θα ακολουθήσουν 
η αριστοφανική κωµωδία «Πλούτος» 
από τη νεοσύστατη κυπριακή θεατρική 
οµάδα «Φτωχολογιά», σε σκηνοθεσία 
Κώστα Σιλβέστρου και η παραγωγή 

«Ορέστεια», βασισµένη στην αισχύλεια 
τριλογία, από το βελγικό θεατρικό σχή-
µα de Roovers. Ο φετινός κύκλος παρα-
στάσεων του Φεστιβάλ θα κλείσει µε τη 
σοφόκλεια τραγωδία «Αντιγόνη», µια 
διαχρονική κριτική στην αλαζονεία της 
εξουσίας, από την 5η Εποχή Τέχνης, σε 
σκηνοθεσία Θέµη Μουµουλίδη.
Το Φεστιβάλ χαίρει αναγνώρισης 
τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρω-
παϊκό, αλλά και παγκόσμιο επίπε-
δο. Οι φετινές προτάσεις για συμ-
μετοχή αγγίζουν τον ορίζοντα των 
προσδοκιών σας; Με ποια κριτήρια 
έγινε η τελική επιλογή; 
Τα τελευταία χρόνια το Φεστιβάλ βρί-
σκεται σε ανοδική πορεία και η διάκρι-
σή του µε την ευρωπαϊκή αναγνώριση 
EFFE Label 2015/2016, ως ένα από τα 
καλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης, ενι-

σχύει την καθιέρωση του ξεχωριστού 
αυτού θεσµού µε διεθνή εµβέλεια. Η 
Επιτροπή Επιλογής των παραστάσεων, 
η οποία απαρτιζόταν από εκπροσώπους 
των τριών διοργανωτών, κατήρτισε ένα 
ποικίλο και αξιόλογο πρόγραµµα αφού 
αξιολόγησε τις 41 υποβληθείσες προτά-
σεις από 20 χώρες, βάσει του καλλιτεχνι-
κού επιπέδου του θεατρικού σχήµατος 
και των συντελεστών της παραγωγής, 
της σκηνοθετικής γραµµής, προσέγγι-
σης και µεθοδολογίας της παράστασης, 
του συνολικού κόστους παρουσίασης 
της παραγωγής στο Φεστιβάλ και των 
τεχνικών προδιαγραφών της.

Μέσα στο πλαίσιο των δύσκολων οι-
κονοµικών συνθηκών είχαµε εκ των 
προτέρων υποχρεωθεί να µειώσουµε 
ποσοτικά τις παραγωγές -σε σύγκριση 
µε τις προ δύο ετών διοργανώσεις-, χω-

ρίς όµως να γίνουν εκπτώσεις ή συµ-
βιβασµοί στην ποιότητά τους. Φυσικά 
στόχος ήταν και είναι η συµµετοχή πε-
ρισσότερων παραγωγών στο Φεστιβάλ, 
αλλά αυτό εξαρτάται -σε µεγάλο βαθµό- 
από την κρατική οικονοµική στήριξη. 
Το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελ-
ληνικού Δράματος συμπληρώνει 
φέτος δεκαεννέα χρόνια ζωής. Κρί-
νετε, βάσει των προηγούμενων, 
των υφιστάμενων, καθώς και μελ-
λοντικών σας δράσεων, ότι η αρχι-
κή φιλοδοξία, το πρωταρχικό όρα-
μα του Ν. Σιαφκάλη, για προώθηση 
και ευρύτερη παρουσία του αρχαί-
ου ελληνικού δράματος στο κυπρι-
ακό γίγνεσθαι ευοδώθηκε; Υπάρ-
χουν ζητήματα που χρήζουν βελ-
τίωσης;  
Ανασκοπώντας την πολύχρονη πο-

ρεία του Φεστιβάλ, είναι εµφανές ότι 
ο σκοπός που τέθηκε το 1997 από το 
∆.Σ. του ΚΚ∆ΙΘ, κατόπιν εισήγησης 
του τότε Εκτελεστικού ∆ιευθυντή του 
κ. Νίκου Σιαφκάλη και αγκαλιάστηκε 
από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες και τον 
ΚΟΤ, έχει επιτευχθεί σε ικανοποιητικό 
βαθµό. Κάθε χρόνο το Φεστιβάλ ανα-
πτύσσεται, αποκτά τη δική του φυσιο-
γνωµία, η οποία έχει µεταξύ άλλων και 
µια πολυπολιτισµική διάσταση, λόγω 
της συµµετοχής θεατρικών σχηµάτων 
από διάφορους πολιτιστικούς χώρους. 
Σηµαντικές υπήρξαν οι τοµές του τα τε-
λευταία χρόνια: διεύρυνε την οπτική 
του, αγκαλιάζοντας το πρωτοποριακό 
µέσα από το διαχρονικό, το σύγχρονο 
µέσα από το αρχαίο, διεύρυνε το κοινό 
του σε ντόπιους αλλά και ξένους θεατές, 
µε τον υπερτιτλισµό των παραστάσεων 
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (σε 
κάποιες περιπτώσεις και στη ρωσική), 
έφερε την καλλιτεχνική δηµιουργία 
πιο κοντά στην κοινωνία, αγγίζοντας 
τα ευρύτερα στρώµατα και έδωσε βήµα 
στην κυπριακή δηµιουργικότητα, ανοί-
γοντας παράλληλα εποικοδοµητικούς 
διαλόγους µε άλλες χώρες. 

∆ιαχρονική επιθυµία των διοργα-
νωτών είναι η όσο το δυνατό µεγαλύτε-
ρη προσέλευση του κυπριακού κοινού, 
αλλά και των ξένων επισκεπτών στις 
παραστάσεις του Φεστιβάλ, αφού αυτές 
προσφέρουν κάθε χρόνο την ευκαιρία 
στους φίλους του θεάτρου να απολαύ-
σουν θεατρικές παραστάσεις από δι-
άφορες χώρες. Η σηµαντική αύξηση 
των εισιτηρίων τα δύο τελευταία χρό-
νια µάς πεισµώνει στη συνέχιση της 
ανοδικής πορείας του Φεστιβάλ και της 
αναβάθµισής του. Ζητήµατα που χρή-
ζουν βελτίωσης πάντα θα υπάρχουν. 
Αν δεν υπάρχει ο στόχος για το επόµε-
νο βήµα, τότε όραµα, δηµιουργία, πεί-
σµα, θέληση, επιµονή δεν υπάρχουν.
Ποιες οι προκλήσεις που κληθήκα-
τε να αντιμετωπίσετε στη φετινή 
διοργάνωση, λαμβάνοντας μάλιστα 
υπόψη τις μειωμένες κρατικές επι-
χορηγήσεις;
Μεγαλύτερη πρόκληση υπήρξε ο συνο-
λικός αριθµός των παραγωγών που θα 
συµµετείχαν στο φετινό Φεστιβάλ. Εις 
πείσµα των καιρών και µε στόχο την 
προσφορά στο κοινό ποιοτικών παρα-
στάσεων, σε χαµηλές τιµές εισιτηρίου, 
εφαρµόζεται και φέτος µια συντονισµέ-
νη πολιτική προώθησης του Φεστιβάλ, 
µέσα από την αναβαθµισµένη συνεργα-
σία µε τα ΜΜΕ, τη χρήση των σελίδων 
κοινωνικής δικτύωσης και άλλων, τη 

ιε ν ς εστιβάλ Αρ α ου λληνικού ράματος

Α καλιά οντας
το σύ ρονο μ σα
από το αρ α ο

γα νων  και οηφόροι  του ισ λου  ατρο του ρ φελντ και Μεν ενγκλάντ πα  
( ερ ανία)  σε σκηνο εσία Ματίας κερτ

υν ντευ η 
πό τις  μέ ρι τις  
ουλίου , πέντε 

θεατρικά σ ματα 
από την ύπρο, τη 
ερμανία, το έλγιο 

και την Ελλάδα 
θα παρουσιάσουν 

παραστάσεις αρ αίου 
ελληνικού δράματος 

στο ρ αίο δείο 
άφου, στο ρ αίο 

έατρο ουρίου 
και στο μφιθέατρο 

ακαρίου , στη 
ευκωσία
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διαφήµιση του Φεστιβάλ σε αστικά λε-
ωφορεία στη Λευκωσία και στη Λεµε-
σό, την ουσιαστική συνεργασία µεταξύ 
των τριών συνδιοργανωτών, της ΠΠτΕ 
«Πάφος 2017», του ∆ήµου Πάφου, των 
χορηγών και υποστηρικτών, αλλά και 
των δεκάδων εθελοντών που ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσµά µας. Όλοι µαζί 
ενώσαµε δυνάµεις εύρεσης νέων µεθό-
δων συνεργασίας και στήριξης του Φε-
στιβάλ, ενός από τους σηµαντικότερους 
πολιτιστικούς θεσµούς της χώρας µας.
Είναι πανθομολογούμενη, τα τελευ-
ταία χρόνια, η άνθηση του κυπρια-
κού θεατρικού έργου, το οποίο δι-
αχρονικά το ΚΚΔΙΘ στηρίζει, μέσα 
από ποικίλες δράσεις του, λ.χ. το 
Πρόγραμμα PLAY και η Εβδομάδα 
Θεατρικού Έργου στην Αθήνα. Θα 
δρομολογήσει το ΚΚΔΙΘ ανάλογες 
δράσεις το προσεχές διάστημα, με 
στόχο την περαιτέρω στήριξη των 
Κύπριων δημιουργών; 
Το ΚΚ∆ΙΘ στο πλαίσιο των προσπαθει-
ών του για ανάδειξη και προώθηση της 
κυπριακής θεατρικής γραφής πραγµα-
τοποιεί την τρίτη διοργάνωση του Προ-
γράµµατος PLAY, µε τη στήριξη φέτος 
των Πολιτιστικών Υπηρεσιών. Το πρό-
γραµµα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα 
ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήµερο του 
∆εκεµβρίου 2016. Το Πρόγραµµα PLAY, 
µε τις δύο επιτυχείς διοργανώσεις που 
προηγήθηκαν, έστρεψε τους προβολείς 
στη σύγχρονη κυπριακή θεατρική γρα-
φή και δηµιούργησε το πεδίο ανάδειξης 
και προώθησής της. Την ίδια στιγµή, 
ενδυνάµωσε τους δεσµούς µεταξύ της 
κυπριακής θεατρικής παραγωγής και 
της συγγραφικής κοινότητας. Το PLAY 
δεν οδήγησε µόνο στο ανέβασµα έρ-
γων που προέκυψαν µέσα από το ίδιο 
το Πρόγραµµα, αλλά συνέβαλε και στην 
ευρύτερη εδραίωση του σύγχρονου κυ-
πριακού θεατρικού έργου µέσα από το 
ανέβασµα πληθώρας άλλων θεατρικών 
έργων. Η εδραίωση του Προγράµµατος, 
µέσα από την τρίτη διοργάνωση, αποτε-
λεί αφετηρία ενός θεσµού που αναδει-
κνύει τη βιωσιµότητα τέτοιων καινοτό-
µων δράσεων και πρωτοβουλιών.

Για την προώθηση της νέας κυπρια-
κής θεατρικής γραφής και της εν γένει 
προβολής της θεατρικής δηµιουργίας 
της Κύπρου στο εξωτερικό, το ΚΚ∆ΙΘ συ-
νεχίζει τη συνεργασία µε την Πρεσβεία 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας - Σπίτι της 
Κύπρου στην Αθήνα στη διοργάνωση 
σειράς θεατρικών αναλογίων υπό τον γε-
νικό τίτλο «Νέες Κυπριακές Θεατρικές 
Φωνές», που στόχο έχει τη γνωριµία στο 

αθηναϊκό κοινό της σύγχρονης κυπρια-
κής δραµατουργίας. Στη σειρά θεατρικών 
αναλογίων «Νέες Κυπριακές Θεατρικές 
Φωνές» παρουσιάστηκαν σε πρώτη φά-
ση τέσσερα κυπριακά θεατρικά έργα, ενώ 
θα ακολουθήσουν κι άλλα στους επόµε-
νους µήνες. Τον Οκτώβριο του 2016 θα 
πραγµατοποιηθεί, σε συνεργασία µε το 
Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, η τέταρτη 
διοργάνωση της «Εβδοµάδας Κυπριακού 
Θεατρικού Έργου στην Αθήνα», η οποία 
αποτελεί ίσως τη σηµαντικότερη δραστη-
ριότητα προώθησης της κυπριακής θεα-
τρικής συγγραφής στον ελλαδικό χώρο, 
µε την παρουσίαση παραστάσεων κυπρι-
ακού θεατρικού έργου από τα κυπριακά 
θεατρικά σχήµατα. Επίσης, η συνεργασία 
του ΚΚ∆ΙΘ µε το The Greek Play Project, 
τη δυναµική πλατφόρµα προώθησης του 
ελληνικού θεατρικού έργου, θα συνεχι-
στεί και το 2016 µε την ένταξη στην ιστο-
σελίδα του GPP, το φθινόπωρο του 2016, 
τριών ακόµη Κύπριων θεατρικών συγ-
γραφέων, οι οποίοι εκπροσωπούν διαφο-
ρετικές γενιές και τάσεις της κυπριακής 
θεατρικής γραφής.
Ποιο το περιεχόμενο των εργασιών 
του 14ου Διεθνούς Συμποσίου Αρ-
χαίου Ελληνικού Δράματος, με θέ-
μα τον «θρήνο στο αρχαίο ελληνι-
κό δράμα»;  
Το ∆ιεθνές Συµπόσιο Αρχαίου Ελλη-
νικού ∆ράµατος, το οποίο ξεκίνησε ως 
δραστηριότητα της Επιτροπής Πολιτι-
στικής Ταυτότητας και Ανάπτυξης του 
∆ιεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, διοργα-
νώνεται κάθε δύο χρόνια από το ΚΚ∆ΙΘ 
και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού. 
Σκοπός του φετινού Συµποσίου είναι 
να εξετάσει τη δοµή, τη θεµατολογία, τις 
εκφραστικές συµβάσεις και τις κορυφαί-
ες εκφάνσεις του θρήνου στο αρχαιοελ-
ληνικό δράµα, τόσο στα δραµατικά κεί-
µενα καθεαυτά, όσο και στις σκηνικές 
αναπαραστάσεις του στην αρχαιότητα 
και στους νεότερους χρόνους. ∆εκαπέ-
ντε διεθνούς φήµης ακαδηµαϊκοί και 
πρακτικοί του θεάτρου θα προσεγγίσουν 
το θέµα, µέσα από τη δραµατολογική 
ανάλυση, τη σηµειολογία του θεάτρου, 
την ανθρωπολογία ώς τις επιστήµες της 
πρόσληψης και την προσωπική τους 
εµπλοκή στην επί σκηνής παρουσίαση 
αρχαίου δράµατος. 

Το Συµπόσιο, το οποίο θα είναι ανοι-
κτό στο κοινό, θα πραγµατοποιηθεί τη 
∆ευτέρα 11 και την Τρίτη 12 Ιουλίου 
2016 στο Αµφιθέατρο «Κωνσταντίνος 
Λεβέντης» στη Λεβέντειο Πινακοθή-
κη, Λευκωσία.

Πληροφορίες
ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ του Αρι-
στοφάνη (ΕΘΑΛ)

υριακή   ρ αίο δείο Πάφου 
επίση η ναρ η Φεστιβάλ
άββατο  9  ρ αίο ατρο ου-

ρίου
ευτ ρα  11  φι ατρο Μακα-

ρίου  ευκωσία
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ, ΧΟΗΦΟΡΟΙ 
του Αισχύλου (Krefeld und 
Monchengladbach Theatre 
gGmbH, Γερμανία)
Τρίτη   ρ αίο ατρο ουρίου
Π πτη   φι ατρο Μακαρί-
ου  ευκωσία
ΠΛΟΥΤΟΣ του Αριστοφάνη  
(Θεατρική ομάδα Φτωχολογιά, 
Κύπρος)
Τρίτη  19  φι ατρο Μακαρίου 

 ευκωσία
Παρασκευή   ρ αίο δείο Πά-
φου
άββατο   ρ αίο ατρο ου-

ρίου
ΟΡΕΣΤΕΙΑ, βασισμένη στον Αι-
σχύλο (De Roovers, Βέλγιο)

ευτ ρα   ρ αίο δείο Πά-
φου
Τετάρτη   φι ατρο Μακα-
ρίου  ευκωσία

Τ Ο  του οφοκλή ( η πο-
ή Τ νης  λλάδα)

Παρασκευή  9  και άββατο   
ουλίου  ρ αίο ατρο ουρίου
Πώληση εισιτηρίων από την 
Sold Out Tickets:
Περίπτερα  παγκ πρια

αταστή ατα i  r i
Περίπτερο Τ Μ   στην Πάφο
Περίπτερο    στο Πα-
ραλί νι και ηλεκτρονικά .

o o i . o .  
Τιμές εισιτηρίων: 1    ( α η-
τ ς  φοιτητ ς  ε νοφρουροί  συντα-
ιο οι  άνεργοι)
 ωρεάν είσοδος για τα Μ λη του 

 ε την επίδει η της ανανε-
ω νης ιε νο ς άρτας Μ λους 
του Τ  για το 1 .

ωρεάν είσοδος για ε  ε την 
προσκό ιση της κάρτας στην εί-
σοδο.
Έναρξη παραστάσεων στις 
21:00. Προσέλευση στο θέατρο 
πριν από τις 20:45

Πληροφορίες 7000 2414
www.greekdramafest.com 
Οι ελληνόφωνες παραστάσεις α 

συνοδε ονται από αγγλικο ς υπ ρ-
τιτλους  εν  οι παραστάσεις εκτός 

πρου και λλάδας α συνοδε ο-
νται από ελληνικο ς και αγγλικο ς 
υπ ρτιτλους.  παράσταση εσ ο-
φοριά ουσες  α συνοδε εται και 
από ρωσικο ς υπ ρτιτλους.
 ια τη διευκόλυνση του κοινο  

από τη ευκωσία  α προσφερ εί 
δωρεάν εταφορά ε λεωφορεία 
για την παρακολο ηση των δ ο 
παραστάσεων της ντιγόνης  στο 

ρ αίο ατρο ουρίου  στις 9 και 
 ουλίου.

 ρα ανα ρησης 1 :  ρος 
στά ευσης απ ναντι από το -
ντρο ειροτε νίας στη λεωφόρο 

αλάσσας .
 παραίτητη η κράτηση σεων 

στο  414  ρι τις  ουλί-
ου 1 .

Ορ στεια  βασισ νη στην αισ λεια τριλογία
βελγικό εατρικό σ ή α  oo r

Πλο τος  του ριστοφάνη  εατρική ο άδα Φτω ολογιά
σε σκηνο εσία στα ιλβ στρου 

ντιγόνη  του οφοκλή   η πο ή Τ νης
σε σκηνο εσία η Μου ουλίδη

εσ οφοριά ουσες  του ριστοφάνη   σε σκηνο εσία Μηνά Τίγκιλη
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νη  ικαστικ ς διαπλεύσεις
υριακή 26 Ιουνίου 2016

ατοπτεύσεις 
ναμφίβολα η 

γεωμετρία αποτελεί 
τρόπο έκφρασης στην 

τέ νη   εμπνευσμένος 
καλλιτέ νης ασίλι 

αντίνσκι πίστευε 
ότι η ρ ση της 

γεωμετρίας στα έργα 
του μετατρέπεται σε 

κώδικα, ο οποίος με τη 
σειρά του μετατρέπεται 

σε μαγεία

ΡΙ  ΧΡΙΣΤΟ ΟΡΟΥ

πλειοψηφία ίσως από 
εµάς δεν µπορεί να συ-
σχετίσει τα µαθηµατικά 
µε την τέχνη. Αντίθετα, 
µπορεί να τα θεωρεί και 

εντελώς διαφορετικά. Κι όµως, τα µα-
θηµατικά και η τέχνη ταυτίζονται σε 
πολλά σηµεία.

Είναι λογικό τα µαθηµατικά και η 
τέχνη να θεωρούνται διαφορετικά. Φαι-
νοµενικά δεν υπάρχει κάποια συσχέτι-
ση µεταξύ τους, κι αυτό γιατί, εκ πρώτης 
όψεως, τα δύο βασίζονται σε διαφορετι-
κό τρόπο σκέψης. Παρ’ όλα αυτά, τα µα-
θηµατικά και η τέχνη είναι αλληλένδε-
τα ίσως ως προς τη «φιλοσοφία» τους, 
την απεικόνιση δηλαδή της αφηρηµέ-
νης ή ρεαλιστικής πραγµατικότητας της 
οποίας είµαστε όλοι µέρος της.

Τα µαθηµατικά έχουν επηρεάσει 
τις τέχνες γενικότερα, τη µουσική, τη 
λογοτεχνία, τη ζωγραφική, την αρχι-
τεκτονική, τη γλυπτική. Πιθανότατα, 
όµως, η ζωγραφική και τα µαθηµατικά 
να είναι το πιο εύστοχο παράδειγµα. Τα 
µαθηµατικά, όπως και η ζωγραφική, 
έχουν ιστορία, παράδοση και εξέλιξη 
µέσα από τους αιώνες. Τα µαθηµατικά 
και ειδικά η γεωµετρία βοηθά να αντι-
ληφθούµε και να εκτιµήσουµε τη ζω-
γραφική. Η γεωµετρία και συγκεκρι-
µένα η Ευκλείδεια Γεωµετρία είναι η 
επιστήµη µελέτης του χώρου και των 
διαφόρων σχηµάτων, επίπεδων ή στε-
ρεών, που υπάρχουν µέσα σ’ αυτόν.

Μπορούµε να ισχυριστούµε ότι τα 
µαθηµατικά και η ζωγραφική είναι 
δύο παραδείγµατα της ανθρώπινης 
συναίσθησης, δηλαδή της διαδικασίας 
αντίληψης του ανθρώπου, να κατανο-
ήσει την πραγµατικότητα. Ο καλλιτέ-
χνης, καθώς και ο µαθηµατικός, συµ-
µετέχει στην ανθρώπινη ανάγκη και 
προσπάθεια κατανόησης του κόσµου. 

Μέσα από το έργο του Έντβαρντ 
Μουνκ, «Η κραυγή», o καλλιτέχνης σα-
φώς δεν ενδιαφέρθηκε να απεικονίσει 
µια γέφυρα ως έχει. Αντίθετα, στόχος 
του ήταν να µας αποκαλύψει τα βαθύτε-
ρα  χαρακτηριστικά του τρόµου. Κατά 
παρόµοιο τρόπο, ο µαθηµατικός µερι-
κές φορές προσπαθεί να εξαγάγει την 
εννοιολογική ουσία/αρχή µιας ορισµέ-
νης ιδιότητας. Ακριβώς όπως ο Μουνκ 
έκανε την αφηρηµένη έννοια της φρί-
κης θέµα του, τα µαθηµατικά, µέσα από 

την άλγεβρα, κάνουν την αφηρηµένη 
έννοια του συνδυασµού στοιχείων το 
αντικείµενο της έρευνας. 

Ο Μαρσέλ Ντυσάν, µέσα από το έργο 
του «Γυµνό που κατεβαίνει τη σκάλα» 
(1912), κατάφερε να αναπαραγάγει τον 
δυναµισµό που χαρακτηρίζει τις µηχα-
νές. Η επαναληπτική κίνηση της µορ-
φής που κατεβαίνει τη σκάλα παραπέ-
µπει στη συνεχή κίνηση µιας µηχανής. 
Ο Ντυσάν πειραµατίστηκε µε την ιδέα 
του χρόνου και την τέταρτη διάσταση. 
Το αποτέλεσµα του έργου του θυµίζει 
πολλαπλές φωτογραφικές εκθέσεις 
ενός κινούµενου αντικειµένου.

Μπορούµε να συµπεράνουµε ότι ο 
ρόλος του καλλιτέχνη πολλές φορές 
θυµίζει τον ρόλο ενός  επιστήµονα. Και 
οι δύο διερευνούν τον τρόπο περιγρα-
φής φυσικών φαινοµένων. Ο Αϊνστάιν, 
για παράδειγµα, διερεύνησε ποιος είναι 
ο πιο ακριβής τρόπος περιγραφής ενός 
φυσικού φαινοµένου, όπως οι ακτί-
νες του φωτός και η ταχύτητά τους. Η 
απεικόνιση του φωτός είναι ένα από τα 
βασικά θέµατα που απασχολούν τους 
καλλιτέχνες, οι οποίοι, ανάλογα µε τον 

στόχο που έχουν, το επιτυγχάνουν µε 
πολυάριθµες τεχνικές. Με αυτή την 
προοπτική, ζωγράφοι και µαθηµατικοί 
εργάζονται κατά κάποιο τρόπο προς 
την ίδια  κατεύθυνση.

 σ   οο  
Η γεωµετρική γνώση αναµφίβολα ενι-
σχύει θεωρητικά τη ζωγραφική, γιατί 
µέσα από τη µελέτη της γεωµετρίας, οι 
καλλιτέχνες απέκτησαν τέλεια γνώση 
της προοπτικής. Αναµφίβολα λοιπόν 
η γεωµετρία αποτελεί τρόπο έκφρασης 
στην τέχνη. Ο εµπνευσµένος καλλιτέ-
χνης Βασίλι Καντίνσκι πίστευε ότι η 
χρήση της γεωµετρίας στα έργα του µε-
τατρέπεται σε κώδικα, ο οποίος µε τη 
σειρά του µετατρέπεται σε µαγεία!

Μέσα από τις πλακοστρώσεις 
(tessellations) του φιλοσοφηµένου 
Ολλανδού καλλιτέχνη Μάουριτς Κορ-
νέλις, βλέπουµε τη χρήση των µαθη-
µατικών, τη µελέτη των γραφικών ιδιο-
τήτων των σχηµάτων, αναπαραστάσεις 
συµµετρίας και τη χρήση της ευκλεί-
δειας γεωµετρίας.  

Εκ των πραγµάτων, εάν κοιτάξουµε 

γύρω µας θα δούµε ότι είµαστε περι-
τριγυρισµένοι από άπειρα γεωµετρικά 
σχήµατα όπως τετράγωνα, κύκλους, 
τρίγωνα, κύβους, κυλίνδρους. Στη φύ-
ση γύρω µας, βλέπουµε ότι υπάρχουν 
και άλλου είδους σχήµατα που δεν 
µπορούν να εξηγηθούν µε την Ευκλεί-
δεια Γεωµετρία, όπως τα φύλλα, τα σύν-
νεφα, οι νιφάδες χιονιού, οι αστερίες 
του βυθού. Έτσι δηµιουργήθηκε η ανά-
γκη να εξηγηθούν επιστηµονικά οι ιδι-
ότητες αυτών των σχηµάτων και προέ-
κυψε ο όρος φράκταλ (αυτο-οµοιότητα), 
όπου, εάν ένα κοµµάτι ενός σχήµατος 
µεγεθυνθεί, αυτό θα είναι της ίδια µορ-
φής µε το αρχικό. 

Ο Γαλλοαµερικανός µαθηµατικός 
Μπενουά Μάντελµπροτ καθιέρωσε 
τον όρο «φράκταλ» για να περιγράψει 
µια κατηγορία µαθηµατικών αντικει-
µένων µε ακανόνιστα περιγράµµα-
τα, τα οποία µιµούνται τα ακανόνιστα 
σχήµατα που απαντώνται στη φύση. 
Τα φράκταλ έχουν πολύ σηµαντική 
συµβολή στην εξέλιξη και στην άνθη-
ση της ψηφιακής τέχνης. Πρωτοπόροι 
της ψηφιακής τέχνης χρησιµοποίησαν 

τη γεωµετρία φυσικών µορφών για 
την παραγωγή τεχνητών οργανισµών, 
όπως οι καλλιτέχνες Ρόµαν Βερόσκο 
και Γουίλιαµ Λάθαµ.

μ α α  μο α 
Ο άνθρωπος από την αρχαιότητα χρη-
σιµοποιούσε ενστικτωδώς τη γεωµε-
τρία στην καθηµερινότητά του για την 
κατασκευή όπλων, εργαλείων, σκευών, 
κοσµηµάτων και πολλών άλλων ανά-
λογα µε τις ανάγκες του. Η επιρροή της 
ευκλείδειας και πολυδιάστατης γεωµε-
τρίας οδήγησε στη γέννηση της µοντέρ-
νας τέχνης. Ασφαλώς, όταν το χρώµα 
προστίθεται στα γεωµετρικά σχήµατα, 
η ιδιότητα της γεωµετρίας διαφοροποι-
είται. Ανάλογα µε το χρώµα, αλλάζει η 
αισθητική του σχήµατος, κάνοντας να 
φαίνεται πιο επιβλητικό ή αντίθετα.

Ο Λούκα Πατσιόλι υπήρξε ένας από 
τους µεγαλύτερους άνδρες της Αναγέν-
νησης, συγγραφέας, µαθηµατικός, καλ-
λιτέχνης, και συνεργάτης του Λεονάρ-
ντο ντα Βίντσι, µε τον οποίο δηµοσίευ-
σαν µαζί, το 1509, το βιβλίο «De Divina 
Proportione». Το θέµα του βιβλίου 
ήταν η αναλογία στα µαθηµατικά και 
στην τέχνη, ιδίως η θεωρία της χρυσής 
τοµής και η εφαρµογή της στην αρχι-
τεκτονική. Το βιβλίο επίσης πραγµα-
τεύεται τη χρήση της προοπτικής από 
ζωγράφους της Αναγέννησης. 

Η χρυσή τοµή, η οποία αναφέρεται 
και ως «θεϊκή αναλογία», έγινε θέµα 
έρευνας και αναφοράς σε πολλούς 
πίνακες. Τη χρυσή τοµή εισήγαγε 
και υπολόγισε πρώτιστα ο Πυθαγό-
ρας (585-500 π.Χ.). Είναι γνωστή ως 
goldenratio (µε λόγο:1.6180) και δίνει 
το σηµείο στο οποίο πρέπει να διαιρε-
θεί ένα ευθύγραµµο τµήµα, ώστε ο λό-
γος του ως προς το µεγαλύτερο τµήµα 
να ισούται µε τον λόγο του µεγαλύτερου 
τµήµατος ως προς το µικρότερο. 

Πολλοί καλλιτέχνες, γλύπτες, αρχι-
τέκτονες αναζητούν στα έργα τους την 
τελειότητα και σε κάποιες περιπτώσεις 
επιστηµονικές έρευνες αποδεικνύουν 
ότι τα έργα τους αποτελούν παράδειγµα 
της χρυσής αναλογίας. Μερικά από τα 
έργα αυτά είναι:

Το άγαλµα του Ερµή του Πραξιτέ-
λους (340 -330 π.Χ.). Το χάλκινο άγαλµα 
∆ισκοβόλος του Μύρωνα  (450 π.Χ). Το 
άγαλµα της Αφροδίτη της Μήλου (100 
π.Χ).  Το έργο του Λεονάρτο ντα Βίντσι, 
Μαντόνα των Βράχων (1483-1486), και 
ένα από τα σπουδαιότερα έργα τέχνης, η 
Μόνα Λίζα, (1503-1519) του ίδιου καλ-
λιτέχνη.  H Γέννηση της Αφροδίτης του 
Μποτιτσέλι (1485-1486) και ο Μυστικός 
∆είπνος του Νταλί (1955). 

Πληθώρα σηµαντικών καλλιτε-
χνών και πρωτοστάτες καλλιτεχνικών 
κινηµάτων χρησιµοποίησαν γεωµετρι-
κά σχήµατα στη ζωγραφική. Κάποιοι, 
µεταξύ άλλων, είναι ο Βίνσεντ Βαν 
Γκογκ, ο Εντουάρ Μανέ, ο Πολ Γκο-
γκέν, ο Ζορζ Σερά, ο Πολ Σεζάν, ο Άλ-
µπρεχτ Ντύρερ, ο Χουάν Μιρό, ο Ζορζ 
Μπρακ, ο Πάµπλο Πικάσο, ο Καζιµίρ 
Μαλέβιτς και ο Βασίλι Καντίνσκι.

Συµπερασµατικά, µπορούµε να υπο-
στηρίξουµε ότι µια καλλιτεχνική δηµι-
ουργία φαίνεται να είναι πολλές φορές 
ρεαλιστικά ή αφηρηµένα µια µαθηµατι-
κή κατασκευή.  

Ακαδημα κός στο Πανεπιστήμιο ευ-
κωσ ας, μήμα εδιασμού και Πολυμ -
σων, ικαστικός

νη και μα ηματικά
 ά η τη ν η

ργο του Ολλανδο  καλλιτ νη Μάουριτς ορν λις.
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Μπ ατρι  Πόττερ
Γεννήθηκε 
στις 28 Ιουλίου 
1866 στο Λον-
δίνο και ήταν 
κόρη πλούσιας 
οικογένειας. 
Συγγραφέας, 
εικονογράφος, 
φυσική επιστήµων και οικολόγος. 
Σε αντίθεση µε τα υπόλοιπά της 
αδέλφια, µεγάλωσε σχετικά αποµο-
νωµένη µε την γκουβερνάντα της 
και τους υπηρέτες µέσα σε ένα ιδι-
αίτερα αυστηρό και συντηρητικό 
περιβάλλον. Σε αυτή την ατµόσφαι-
ρα, η µοναδική της παρηγοριά ήταν 
τα πολλά ζωάκια που συγκέντρω-
νε γύρω της, τα οποία πρόσεχε και 
τους διοχέτευε αγάπη, φροντίδα και 
αφοσίωση. Η ιδιαίτερη σχέση που 
αναπτύσσει µε τα δύο της κουνέλια 
την ενέπνευσε αργότερα να γράψει 
και να εικονογραφήσει τις παιδικές 
της ιστορίες. Τα καλοκαίρια τα περ-
νάει µε τους γονείς της στη Σκοτία, 
κοντά στη λίµνη Ντίστρικτ, όπου 
χωρίς καµία προηγούµενη εκπαί-
δευση παρατηρεί, σκιτσογραφεί και 
ζωγραφίζει όσα της προκαλούν εν-
διαφέρον. Η οµορφιά της φύσης και 
τα ζωάκια της είναι αυτά που µονο-
πωλούν το ενδιαφέρον της, διεγεί-
ρουν τη φαντασία της, ενώ ζωγραφί-
ζει συνεχώς. Η Πόττερ διαφοροποι-
είται εντελώς από τις επιθυµίες των 
γονιών της και αποφασίζει να βαδί-
σει τα δικά της µονοπάτια, καθώς 
έρχεται αντιµέτωπη µε τη θέληση 
των γονιών της. Παρόλο που την 
εποχή εκείνη δεν ήταν και τόσο εύ-
κολο για τις γυναίκες να µορφώνο-
νται στον κλάδο που επιθυµούσαν, 
η Πόττερ κατάφερε να διεισδύσει 
εύκολα στο αντρικό τότε κατεστη-
µένο, αυτό της µυκητολογίας.

Το 1893 η Μπέατριξ έστειλε 
στον Νόελ, ένα µικρό αγόρι µιας 
συγγενικής οικογένειας που ήταν 
άρρωστο, την ιστορία της, γράφο-
ντας: «Αγαπητέ µου Νόελ, δεν ξέρω 
τι ακριβώς να σου  γράψω, γι’ αυτό 
θα σου διηγηθώ ένα παραµύθι για 
τέσσερα µικρά κουνέλια...». Κάπως 
έτσι γεννήθηκε ο «Πήτερ Ράµπιτ», 
που η έκδοσή του πραγµατοποιήθη-
κε οκτώ χρόνια αργότερα. Αυτό συ-
νέβη διότι σε όσους εκδότες και αν 
είχε απευθυνθεί η Μπέατριξ, όλοι 
αρνήθηκαν να το εκδώσουν. Τελικά 
µόνο οι Frederick Warne & Co απο-
δέχονται την πρόκληση. Αρχίζει 
να γράφει, να εικονογραφεί αστα-
µάτητα και να εκδίδει πανέµορφα 
παιδικά βιβλία. Ανεξαρτητοποιείται 
οικονοµικά και µε τα έσοδα από τις 
πωλήσεις τους αγοράζει µια µεγά-
λη φάρµα, το Χιλλ Τοπ, στη λίµνη 
Ντίστρικτ, όπου παντρεύεται σε µε-
γάλη ηλικία έναν δικηγόρο.  Στις 22 
∆εκεµβρίου 1943, έχοντας εκδώσει 
23 εξαιρετικά βιβλία, η Μπέατριξ 
Πόττερ πεθαίνει, αφήνοντας πίσω 
της ένα τεράστιο λογοτεχνικό έργο, 
µεταφρασµένο σε πολλές γλώσσες.

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο www.artaeri.com.
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ΣΙΛ Σ ΟΥ Σ

Γράφω στο κείµενο, «Άρια Κοµιανού 
και το ακριβές πρωτότυπο». 

«Αιφνιδιασµός από τις θεµατικές 
ενότητες, να διασώζει πνευµατικά 
αντίθετα, σε συνθέσεις βινιέτες, ex 
libris αποτελεσµάτων. Ιδεογράµµατα 
που βρίσκουν µουσική υλοποίηση µέ-
σα από πρωτοποριακές κατασκευαστι-
κές». Τα ex libris της Άριας Κοµιανού 
είναι και εδώ όπως και σ’ όλο το εικα-
στικό -χαρακτικό της έργο συνοµιλίες 
συγκινησιακές, υπερρεαλιστικές, υπερ-
βατικές θα έλεγα.

Το ονοµατεπώνυµο είναι ο πρωτα-
γωνιστής κι αµέσως µετά το βιβλίο, µε 
πουλιά να ξεφεύγουν από τις σελίδες 
τους, λουλούδια σελιδοδείχτες, κόκκι-
νο φως λάµπας δίπλα σε συσσωρευµέ-
να βιβλία, φάρους να εξακτινίζουν κυ-
κλικά το φως τους τα ex libris στοιχεία. 
Εργαλεία µε φύλλα δέντρων, ένα πουλί 
απορηµένο, ένα φλιτζάνι του καφέ και 
η λάµπα γραφείου δίπλα στα βιβλία 
που η µυρωδιά τους αίσθηση και αι-
σθητική µετωπική. Ένας κόσµος, ένας 
ολόκληρος κόσµος, ιδιοσυγκρασιών 
και επαγγελµάτων που αποτυπώνονται 
στο ελάχιστο, στο µέγεθος µόλις ενός 
παλιού κουτιού σπίρτων, δίνοντας την 
ταυτότητα και την οντολογική προσω-
πικότητα µε ακρίβεια. 

Τι είναι το ex libris; Είναι ένα σήµα 
που σηµατοδοτεί την ιδιότητα του προ-
σώπου, του φορέα, του ιδρύµατος. Ένα 
οικόσηµο, που στη µετεξέλιξή του έγι-
νε σφραγίδα, σήµα ειδικότητας. Αυτή 
η µεγαλοαστική συµπεριφορά του οι-
κοσήµατος έγινε αστική συνήθεια, όχι 
απαραίτητα καθηµερινής ζωής, αλλά 
περιφρούρησης δεδοµένων - κεκτηµέ-
νων µέσα από µια αισθητική καλλιτε-

χνική έκφραση, το βρίσκω έντιµο, δια-
φορετικά άπαντα «τοις κυσί».

Η δυτική αντίληψη πολλές φορές 
υπερβολική στη χρήση της Τέχνης 
ως µέσου προσωπικού για τις µυθικές 
προεκτάσεις της στον χρόνο, καταφέρ-
νει να µετατοπίζει τις χρήσεις αυτές σε 
ωφέλιµες και προσιτές κατακτήσεις 
ενάντια στο µεγαλοαστικό υπερεγώ. 

Έτσι οι ταπεινές σφραγίδες, µε την κα-
ταλυτική µεσολάβηση του καλλιτέχνη 
χαράκτη, έγιναν οικόσηµο µε όλες τις 
αρετές ενός εικαστικού αποτελέσµατος. 

Αλλάζει η ψυχοσύνθεση και η λογι-
κή των ανθρώπων όταν η Τέχνη γίνε-
ται προσιτή και επεµβαίνει δυναµικά 
στη ζωή τους. Είναι ο αέρας της ελευθε-
ρίας της πέρα από κοινωνικά στερεό-
τυπα. Είναι δύο κόσµοι που ενώνονται 
και ισορροπούν µε τη δύναµη της επι-
κοινωνίας της. 

Η τεχνική ίδια από τον χαράκτη, 
στον χαλκό, στο ξύλο, στον λίθο, σαν 

ύλη προτιµάται και η χάραξη στο 
linelium. Ο φαντασιακός ορίζοντας 
της Άριας είναι εκείνος που επί εκα-
τόν πενήντα φορές, αναπαρήγαγε έρ-
γα βινιέτες, µινιατούρες, διαφορετικής 
εικονογραφικής τακτικής, ανάλογα µε 
το ζητούµενο. ∆οκιµάζει το κάθε κλι-
σέ στα λογής ιδιαίτερα χαρτιά, αριθµώ-
ντας τα ακριβή πρωτότυπα αυστηρά 
από το ένα έως το είκοσι. Μαύρο το 
αποτύπωµα κι εδώ, µε αιµάτινες θαρ-
ραλέες λεπτοµέρειες, όπου κρίνει. Ένα 
εκρηκτικό αποτέλεσµα στο θρυλικό 
εργαστήριό της. Σε αυτό το εργαστή-
ριο πρωτοείδα αυτή την εργασία της 
στα ex libris, µικρά επιτύµβια, έτοιµα 
να πλαισιώσουν αυτάρεσκα, κολοφώ-
νες βιβλίων, κειµένων καταχωρίσεις, 
ακόµα και συµβολαίων αυθεντικότη-
τες. Αυτή, στην ίδια ιερατική στάση 
να χαράζει στο υλικό της, τον κάλυκα 
ενός λουλουδιού σε µεγέθη µαθηµατι-
κής αναλογίας για το επίγραµµα που 

θα ακολουθήσει. Ανακαλεί µε αυτό 
τον τρόπο όλο το εύρος και την ευρη-
µατικότητα της φαντασίας της και µ’ 
όλα τα οπλικά της συστήµατα και την 
επτανησιακή, κερκυραϊκή της καλλι-
έργεια, η τεχνική και η τέχνη ενώνο-
νται και ισορροπούν εις διάσταση µία 
και αυθεντική. Θαυµάστε την αυθεντι-
κή της σαφήνεια σ’ αυτά τα αραβουρ-
γηµατικά µεταµοντέρνα τεχνήµατα… 
Εγώ βρήκα στη ζωή κάποιον δικό 
µου και συναντιέµαι. 

Π Μ Θ  
νάγκη τώρα να ρωτήσω εγώ. 

Πώς δοξά ουνε τα μάτια το τοπίο 
αυτό; 
Πώς η καρδιά αδειά ει ένα παλιό 
μηχανισμό; 
Πώς η τέχνη ανατρέπει της ωής 
το διαφορετικό; 

ια έναν άσκοπο  σκοπό; 
εν είναι μυστικό. 
νάγκη η ματιά να στέκει στον 

υπερρεαλισμό 
Η καρδιά να αντέχει βαθύ εναγκα-
λισμό
Η τέχνη μαγικά να οδηγεί σε οργα-
σμό 

ια ένα και μοναδικό σκοπό. 
Η ωή να ακουμπάει το αγαθό. 

ανένα πρόβλημα τ’ ανθρώπου σο-
βαρό δεν λύνουμε εδώ 

ίσθημα συντάσσεται και λύεται, σε 
ειρμό ρι οσπαστικό.

ξί ει η αμυγδαλιά ν’ ανθεί και να 
καρπεί όλο τον καιρό. 

ι απαιτήσεις να οδηγούν σ’ ευγε-
νικό ουρανό 
Συνέχεια να έχει ο λόγος μ’ ένα 
κλυδωνισμό ερωτικό
Του ωραίου η παρακαταθήκη σε 
ρυθμό δυνητικό  δώ

Ι Ρ ΟΣ Υ Ρ Σ

Συµπληρώνεται στις αρχές Αυγούστου 
ένας χρόνος από τον θάνατο της Άριας 
Κοµιανού, µιας εντός και εκτός Ελλά-
δας διακεκριµένης Κερκυραίας χαρά-
κτριας.

H Άρια Κοµιανού γεννήθηκε το 
1938 και απεβίωσε στην Αθήνα. Σπού-
δασε Χαρακτική στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών Αθηνών (1960-1965), 
µε δάσκαλο τον Κώστα Γραµµατόπου-
λο. Έλαβε πτυχίο Χαρακτικής, δίπλω-
µα Θεωρητικών και Ιστορικών Σπου-
δών για την Τέχνη, καθώς και δίπλω-
µα ειδίκευσης στην Τέχνη του Βιβλίου. 
Στις δηµιουργίες της συνολικά περι-
λαµβάνονται χαρακτικά, πορτρέτα και 
ex-libris. Έχει, επίσης, εικονογραφή-
σει πολλά βιβλία, και ξυλογραφίες της 
περιέχονται σε πολλές εκδόσεις. Στο 

έργο της κυριαρχεί η λιτή και αφαιρε-
τική έκφραση. Θεµατολογικά ξεφεύγει 
από την απλή απεικόνιση του κόσµου, 
εισέρχεται στο πεδίο της ποίησης, ερ-
µηνεύοντας δηµιουργικά µε αντιθέ-
σεις µαύρου και κόκκινου την πραγ-
µατικότητα. Ο Ιστορικός Τέχνης Εµµ. 
Μαυροµάτης επισηµαίνει ότι η εργασία 
της στην ξυλογραφία συνιστά σήµερα 
αντιπροσωπευτικό δηµιουργικό µέρος 
εκείνης της σύγχρονης νεοελληνικής 
ξυλογραφίας, που απελευθερώθηκε 
από την κλασική και τεχνική παράδο-
ση της προπολεµικής ελληνικής και 
διεθνούς χαρακτικής, εντασσόµενη σε 
ευρύτερους σύγχρονους, εικαστικούς 
προβληµατισµούς. Ο Θάνος Χρήστου 
διαπιστώνει τον συγκλονισµό που προ-
καλούν τα έργα της µε την «εσωτερικό-
τητα της φωνής τους και τον λυρισµό 
της γλώσσας τους, την εξωτερική ισορ-
ροπία και τον ρυθµό τους, τον πηγαίο 

χαρακτήρα και την αρµονία τους».
Περισσότερες από 23 είναι οι ατοµι-

κές εκθέσεις της, ενώ έχει συµµετάσχει 
σε δεκάδες οµαδικές και σε διεθνείς εκ-
θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
∆ίδαξε σε δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία 
και σεµινάρια. ∆ηµοσίευσε κείµενα για 
τη χαρακτική και τη διδακτική της. ∆ρα-
στηριοποιείτο σχεδόν µέχρι τον θάνατό 
της σε πολλές καλλιτεχνικές και κοινω-
νικές συλλογικές πρωτοβουλίες. 

Πριν από λίγα χρόνια είχε ιδρύσει 
στην Κέρκυρα το «Ίδρυµα Χαρακτικής 
Άρια Κοµιανού», το οποίο φιλοξενεί 
µέρος του έργου της. Σκοπός του Ιδρύ-
µατος είναι η µελέτη και η προαγωγή 
της χαρακτικής και η εκπαίδευση νέ-
ων χαρακτών, σε συνδυασµό µε τη δι-
αφύλαξη και την ανάδειξη του πλούσι-
ου έργου της. Στις δραστηριότητές του 
Ιδρύµατος περιλαµβάνονται εκθέσεις, 
σεµινάρια µε διδασκαλία χαρακτών σε 

νέους ανθρώπους που ενδιαφέρονται 
για τη χαρακτική, αλλά και υποτροφί-
ες σε νέους καλλιτέχνες. Οι δυσκολίες 
οξύνθηκαν, καθώς λίγο µετά τα επίση-
µα εγκαίνιά του έφυγε από τη ζωή ο 
πρόεδρος του ∆.Σ. του, πανεπιστηµια-
κός Θάνος Χρήστου, ενώ αρρώστησε 
και η ίδια, µε αποτέλεσµα το ίδρυµα 
να φυτοζωεί. Όµως ο θάνατός της µετά 
από µακροχρόνια ασθένεια άφησε «ορ-
φανό» το Ίδρυµα. Έργα της Α. Κοµιανού 
βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, 
στην Πινακοθήκη του ∆ήµου Αθηναί-
ων, στο Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής 
Τραπέζης και σε πολλές ιδιωτικές συλ-
λογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Την Άνοιξη του 2014 το λευκωσιάτικο 
περιοδικό λογοτεχνίας και κριτικής 
«Ακτή» σε επιµέλεια Γ. Κ. Μύαρη είχε 
φιλοξενήσει στο τεύχος 98 εικαστικές 
δηµιουργίες της Άριας Κοµιανού, µετά 
από ευγενική παραχώρησή της.

Μικρά πι ράμματα

ρια ομιανού, ν  ά  ς
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στορ ες αλλιώς 
πό την σκέ η 

στην ελευθερία και 
στην ελευθερία της 

σκέ ης

ΤΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
titos_christodoulou@hotmail.com

Τ
ί κοινό έχουν οι φιλόσοφοι 
µε τους φυλακισµένους; 
Αρχίζουν κι οι δυό από «φ» 
θα απαντούσατε ετοίµως, αν 
όχι ετύµως. Ναι, όπως κι η 

«φυγή», η αίσθηση ή ο συµβολισµός της 
ελευθερίας, που βρίσκουµε κι οι δυό 
µας κατηραµένες ράτσες, στο πέταγµα 
των πουλιών. Η έλξη προς τα πουλιά, 
λοιπόν, να τί κοινό ανάµεσα στους φιλο-
σόφους και τους εγκλείστους στις ειρ-
κτές. Η σκέψη στην ελευθερία για τους 
µεν, η ελευθερία της σκέψης για τους δε 
(χιαστί η αναλογία, εξηγούµε).

Κι η µεν δεύτερη κατηγορία, των 
υποδίκων, µας είναι γνωστή κι οικεία 
σαν ιδέα. Υπάρχει η περίφηµη ιστορία 
του Robert Stroud, του πτηνολόγου 
εγκλείστου του Αλκατράζ, που πέρασε 
όλη την ζωή του περίπου, από το 1911 
µέχρι τον θάνατό του, στα 1962, πίσω 
από τα σίδερα. Κι έχοντας τυχαία περι-
ποιηθεί ένα τραυµατισµένο καναρίνι 
που βρέθηκε στα παράθυρα της φυλα-
κής, κατέληξε, µελετώντας στην φυλακή 
τα πουλιά, να εξελιχθεί σε πτηνολόγο, 
να συγγράψει δύο βιβλία για τα καναρί-
νια και να παντρευτεί ακόµη, ως φυλα-
κισµένος, µια πτηνόφιλη ψυχή. ‘La bas 
fuir’, την φυγή σαν τα πουλιά αναπολεί 
κι ο βιβλιοφάγος -ή βιβλιοφαγωµένος- 
συµβολιστής ποιητής Μαλαρµέ, µε την 
σάρκα λιανισµένη απ’ την µελέτη: ‘la 
chere est triste, et je lus touts le livres, 
je sais comment les oiseux sont ivres d’ 
etre parmis le ciel inconnu et l’ eau’: ‘η 
σάρκα εθλίβη και διάβασα όλα τα βιβλία. 
Γνωρίζω πόσο τα πουλιά είναι µεθυσµέ-
να να βρεθούν ανάµεσα στον αφρό και σ’ 
άγνωστο ουρανό!’

Και γνωρίζετε και την Κληµεντίνη, 
το πουλί που επισκέπτεται φέρνοντας 
νέα από τον έξω κόσµο στον δυστυχή 
βαρυποινίτη του Αρκά, όπως, βέβαια, 
κι ο έτι κυνικότερος πόντικας Μο-
ντεχρήστος. Υψιπετείς ή χαµερπείς, 
πάντα έξω, στο περιθώριο του κοινω-
νικού εγκλεισµού µας, οι αλήθειες για 
την ανθρώπινη την µοίρα µας. Και στα 
«Παλιόπαιδα τ’ ατίθασσα», τους εγκλεί-
στους του Τσιφόρου, πώς τάιζαν οι φυ-
λακισµένοι την καρδερίνα, «µέχρι που 
πέταξε η καρδερίνα µια µπάκα σαν λα-
δέµπορας», µε την γλαφυρή αργκώ πε-
ριγραφή του µαιτρ Τσιφόρου.

Λιγότερον οικείοι, ίσως, σας εί-
ναι φιλόσοφοι των πουλιών, όπως 
ο Αµερικανός «υπερβατιστής», 
transcedentalist µε τους Thoreau και 
τους Emerson, ο Charles Hartshorne. 
Το άρθρο του «Why Birds Sing», στο 
βιβλίο του, Zero Fallacy, εντρύφηµα 
κάποτε του παραδοξολόγου φίλου 
σας, εξηγεί, µε τον Κίρκεγκωρ, ότι «τα 
πουλιά δεν κελαηδούν στο περιθώριο 
των δραστηριοτήτων τους, όπως εµείς: 
είναι δουλειά τους να τραγουδούν». 
Παραποµπή, εδώ, στην σχολαστική 

‘haecceitas’, το καθαρό, των όντων 
‘esse’, την λογική ουσία των, το ρόδο 
που ροδίζει, τον αστό που... αστεΐζει, το 
πτηνό που πετά, ‘µ’ ένα κελάηδηµα, το 
ίδιο πάντα’, πώς τραγουδά κι ο ρεµπέ-
της του µαστούρικου αυτός ‘είναι’ του 
τον σκοπό. Πείτε την φίλη σας «γαλιά-
ντρα», αλλά συγχωρείστε την και σαν 
τέτοια, το ‘κατά φύσιν’ της ζει!

Και µαθαίνουµε ότι δύο είναι οι τρό-
ποι να µην τους γίνει ανιαρή η επανάλη-
ψη των κελαηδισµών τους. Αν η παύση 
ανάµεσα στην επαναλαµβανόµενη τρίλ-
λια είναι µεγαλύτερη από αυτήν, την 
έχουν διαγράψει από την µνήµη (κάτι 
σαν τα δικά µας διαζύγια). Αν, αντίθετα, 
είναι µικρότερη, παραλλάσσουν τον τόνο 
της επόµενης τρίλλιας, ώστε να υπάρχει 
µεγαλύτερη τονική ποικιλία στο κελάι-
δισµα. Αλλά, βέβαια, για να συµπληρώ-
σουµε τον κύκλο των παροµοιώσεων 
της πτερωτής, πέρα από τα σίδερα διαφυ-
γής της σκέψης, ελεύθερης στους στοχα-
σµούς της, θυµηθείτε πόσοι έγκλειστοι 
φιλόσοφοι κατέφυγαν στο ‘πτερό’ της 
γραφής µέσα στις φυλακές, παρήγορο 
ευχαριστώντας την Φιλοσοφία ο Βοήθι-
ος, µέχρι τον ‘ελευθεριάζουσα’ απολαµ-
βάνοντας την σκέψη του, καταδικασµένο 
για ακολασία Μαρκήσιο του Σαδ...

  α  α ά
Σκέψεις, γλυκές σκέψεις, που µας έφερε 
στον νου η φωτογραφία των πουλιών 
που ζεστότερους ψάχνουν τόπους - αλλά 
που τους γνωρίζει το πάλαι η φύσις των. 
Τα αποδηµητικά πουλιά, µε τάξη και εν 
σωρώ ανηρτηµένα κι αυτά στα σύρµατα 
του ηλεκτρικού (θυµάστε, την εικόνα, 
στα µικράτα σας) δίνοντας στους δηµοσι-
ογράφους µας, κάθε Σεπτέµβρη, έναν εύ-
κολο παραλληλισµό µε τα µαθητούδια, 
όπως τρέχαµε στις καινούριες ποδιές 

και τις στολές µας στα σχολεία. Πείτε το 
‘κλισέ’, αλλά είναι µερικά κλισέ πιο πλη-
σίον, πιο κλισίην στα ακριβά της ψυχής!

Σηµατωροί των εποχών, τα αποδη-
µητικά πουλιά, σηµαίνοντας όπως και 
τα µαθητούδια εµάς τις εποχές, φθινό-
πωρο κι άνοιξη, όλοι µια θαλπωρή γυ-
ρεύοντας: στον ήλιο των τροπικών οι 
φτερωτοί συντρόφοι, στους τρόπους 
άλλων φώτων απλώνοντας τα φτερά κι 
εµείς. Πριν η εµπορευµατοποιηµένη, 
παγκοσµιοποιηµένη µας εποχή, ‘κά-
θε Σεπτέµβρη’ να διαφηµίζει σωρό τις 
‘επώνυµες’ τσάντες, πανοµοιότυπες όλες 
και πλαστικές, όµοια πανοµοιότυπους 
και πλαστικούς να υπόσχονται να σας 
κάνουν, από τα άγουρα µικράτα σας, στις 
επευφηµούσες διαφηµίσεις µεγάλων 
- ‘µε τα πιο σινιέ’ αξεσουάρ βιβλιοπω-
λείων. Στα διαφηµίζοντα την κενότητα 
αυτή άνευ βιβλίων ‘βιβλιοπωλεία’, σαν 
αυτά - µαζικά και µαζοποιηµένα να σας 
κάνουν µικροί µου πρωτοπτέρουγοι φί-
λοι… ‘ξεχωριστούς’ κι ‘επώνυµους’, κα-
µαρωτά ενστόλους κι ασυστόλους. Στο 
κουτί πια τα ελεύθερα ορνίθια, ακριβώς 
άρα τούτο: κουτορνίθια!

Ως ‘κεβλήπυρις’, µε ξαναµµένη οι 
‘κοκκινοκέφαλοι’ την κεφαλή πλέον, 
οι Πισθέταιροι δεν αντέχουµε στην 
ασύµφορη, ανυπόφορη ετούτη εποχή, 
µια Νεφελοκοκκυγία στα σύννεφά µας 
κι εµείς ζητώντας, ξένοι κι όλο πιο ξέ-
νοι µέσα στους ‘δικούς’ µας ώστε µε τον 
‘εποπέα’, τον κούκο να ζητούµε ‘la bas 
fuir’, ανάµεσα στον αφρό και σ’ άγνω-
στο ουρανό; Τίλλειν, πτίλλειν, εξωκεί-
λειν... Το λένε «grooming», παναπεί κι 
ανώτεροι τρόποι. Λέµε...

α  ο α ο  α    
 ο σ ά ο ο λ

Αντάρτισσα η πτερωτή φυγή. Της ελεύ-

θερα πετώσας σκέψης. Αν ‘επί πτερύ-
γων ανέµων’ εγκατέστησαν λατρευτικά 
τον Θεό τους, Θεό της Βροντής και των 
Καταιγίδων - για να θυµηθούµε και την 
τροµάσσουσα Θεοφάνεια στον αδικοβα-
σανισµένο Ιώβ, στο ‘tremendum’ νιώ-
θοντας τον Θεό τους οι πιστοί της Ιου-
δαιοχριστιανικής Παράδοσης -όπως 
µας το εξηγεί κι ο θρησκειολόγος 
Otto- παιγνιώδεις στην ‘ευσέβειά’ τους 
οι Έλληνες διατηρούν έναντί τους τα 
αντάρτικα ερωτηµατικά τους. Με τρόµο 
αφήνεται να ιδει ‘τα οπίσθια’ του Θεού 
του ο Μωϋσής, την στάχτη και σποδό, 
δηλαδή, που αφήνει πίσω του το θυελ-
λώδες πέρασµά Του. Καλλίπυγα θαύ-
µαζαν, αντίθετα, τα οπίσθια των θεών 
και θεαινών τους οι Έλληνες, στα αγάλ-
λοντα τους οφθαλµούς αγάλµατα του 
θείου, αλλ’ εν ταυτώ και ανθρωπίνου 
κάλλους. Με καγχασµό, εξ άλλου, πα-
ρουσιάζει µυθολογέων ο αρχαίος ποι-
ητής να θεώνται οι θεοί τον γυµνό, οπί-
σθια and all, σκληρό, βροτολοιγό θεό 
τους Άρη, πιασµένο µε την τσαπερδόνα 
ερωµένη του θεά Αφροδίτη, στην κλα-
καδόρικη φάρσα του δεσίµατός τους 
στο αµαρτωλό κρεββάτι από τα λεπτά 
ως αόρατα σύρµατα του απατηµένου, 
χωλού συζύγου. 

Κατ’ αυ πέτωµαι πάλιν εκείσε... Πε-
τάω πάλιν κατά κει! Στον κόσµο των 
φιλοσόφων πουλιών, τον αντάρτικο 
που τους έπεισε ο Αριστοφάνης, µε τον 
αναρχικό Πισθέταιρό του, να στήσουν 
κόσµο στα σύννεφα, αναµέσω ουρανού 
και γης. Η πιο µπουρλέσκα κωµωδία 
του Αριστοφάνη, ένα σουρεαλιστικό 
ξεπουπούλιασµα των ξεφτιλισµένων 
στην κατάχρησή τους θεσµών της Αθη-
ναϊκής ∆ηµοκρατίας, εν έτει 414, όταν 
µε φανφάρες χαρακτηριστικές των δη-
µοκόπων, λογοκόπων ή λογοκλόπων 

και ληρών της Αθήνας είχε ήδη απο-
πλεύσει ο στόλος για τον ολοκληρωτι-
κό χαµό στην Σικελία. Η φερόµενη ως 
λιγότερον πολιτική κωµωδία του αντι-
πολεµικού Αριστοφάνη ίσως, αντίθετα, 
να είναι η πιο πολιτική, στην τρελλή 
ουτοπία της Νεφελοκοκκυγίας των 
πτερωτών του ανταρτών να ζητεί να 
δείξει το ηθικό κενό όπως και την ου-
τιδανή κενολογία των ‘ρητόρων, φιλο-
σόφων και σοφιστών’, των κάθε λογής 
‘λόγω πετωµένων’, των χρησµολόγων, 
συκοφαντών και ‘πατραλοιών’ (δεν πα-
ραπέµπει ο τελευταίος και στον Πλατω-
νικό Ευθύφρονα;) που ζήτησαν στην 
πόλη των πουλιών να εξαργυρώσουν 
την λογοκόπο τους πραµάτεια. Πόσο 
κοντά, τολµούµε να παρατηρήσουµε, η 
Νεφελοκοκκυγία των πτερωτών φυγά-
δων στις Νεφέλες, την κωµωδία µάστι-
γα των δηµοκόπων πολιτικάντηδων 
και του σοφιστικού τους ήθους! 

‘Ή, µνηµονικός εί;’ ρωτά τον προς 
τους λόγους φερόµενο Στρεψιάδη ο σο-
φιστής - φιλόσοφος δάσκαλος Σωκρά-
της που κτυπά την πόρτα της σοφιστι-
κής διδασκαλίας του. Σοφιστική - φιλο-
σοφία, ίδια αγοραία αγυρτεία τα θεώρη-
σε ο Αριστοφάνης των απτών αληθειών 
της λαχαν-αγοράς. Κι ίσως στο πτέρωµα 
του λόγου που δίδασκε στον Φαίδρο του 
ο Πλάτων ότι δίνει ο λόγος κι η ζήτη-
ση του αγαθού στην ψυχή: ‘τούτοις τρέ-
φεταί τε και αύξεται µάλιστά γε το της 
ψυχής πτέρωµα’. ∆ιότι ανεβάζει προς 
τα πάνω, στα υψηλά και τα ωραία κι αγα-
θά, διδάσκει ο φιλόσοφος το πτέρωµα, 
‘πέφυκεν η πτερού δύναµις το εµβριθές 
άγειν άνω µετεωρίζουσα’, εκεί που κα-
τοικεί και το θεών το γένος, κι ο ‘µεν δη 
µέγας ηγεµών εν ουρανώ Ζευς, ελαύ-
νων πτηνών άρµα, πρώτος πορεύεται’ 
(Πλάτων Φαίδρος, 246c).

ρνι οφιλοσοφ ες, 
φιλοσοφ ες των πτηνών
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Μ
ε τις «Ιστορίες του 
άλλου κόσµου», 
που κυκλοφόρη-
σαν περί το τέλος 
του περσινού 

έτους, µαζί µε τα δύο προηγούµενα 
χιουµοριστικά διηγήµατά του, «Πι-
κρά χαµόγελα» (2009) και «Ιστορί-
ες µε χαµόγελο» (2013), ο γνωστός 
και διεθνώς βραβευµένος ευθυµο-
γράφος µας για µικρά και µεγάλα 
παιδιά Μπάµπης Χαραλάµπους συ-
µπληρώνει µιαν τριλογία αριστοτε-
χνικής γραφής στο είδος. Έτσι, µας 
κοµίζει γι’ ακόµη µια φορά τα εύλη-
πτα και έξυπνα µικροαφηγήµατά 
του από τη µεγάλη αφήγηση της ζω-
ής, ιδωµένα άλλοτε µε µεγεθυντικό 
φακό χιουµοριστικής διάχυσης και 
άλλοτε στο µικροσκόπιο ανίχνευ-
σης αθέατων λεπτοµερειών, όλων 
αποτυπωµένων µε την αιχµηρή 
γραφίδα της ιδιοπρόσωπης σατιρο-
γραφίας του και κάτω από την ασκη-
µένη µατιά θέασης της καθηµερινό-
τητας. Αντλώντας από τις αστείρευ-
τες πηγές τής γύρω  πραγµατικό-
τητας και τις απρόβλεπτες σκηνές 
της περιρρέουσάς της ατµόσφαιρας, 
ζωντανεύει αληθινά στιγµιότυπα, 
σκιαγραφεί αυθεντικούς χαρακτή-
ρες και µεταπλάθει διηγηµατικά 
υπαρκτά δρώµενα εµπειρικών ξε-
χωριστών εντυπώσεων, έντονων 
συναισθηµάτων και αναµνησιακών 
αξέχαστων βιωµάτων. 

Γνωρίζοντας, ωστόσο, καλά τις 
συνταγές της δικής του έµπνευσης, 
όχι µόνο των ανάλογων υλικών, 
αλλά και των τρόπων τού πώς να 
παρασκευάσει τα κειµενικά του 
εδέσµατα µε ποιοτικά πικάντικα κα-
ρυκεύµατα και εύγευστα χυµώδη 
συστατικά, έτσι που να κεντρίζουν 
στον αναγνώστη τής απαιτητικής 
γευσιγνωσίας το αδιάπτωτο ενδια-
φέρον της αισθητικής απόλαυσης. 
Υπηρετώντας, τουτέστιν, την όχι ευ-
καταφρόνητη τέχνη και µη εύκολη 
τεχνική του πνευµατώδους ευφυ-
ολογήµατος, ο Μπάµπης έχει ανα-
δειχθεί, πιστεύω, σε στυλίστα του 
ύφους και ενός συγγραφικού εξειδι-
κευµένου ήθους, που δεν συµβιβά-
ζεται ούτε εκβιάζει την επίπλαστη, 
άνοστη και εξεζητηµένη αστειο-
λογία, αλλά αντιθέτως µε τα επιδέ-
ξια σύνεργα ενός καλλιεργηµένου 
γλωσσικού αισθητηρίου προκαλεί 
αβίαστα το εκλεπτυσµένο αίσθηµα 
του χιούµορ και τη διακριτική αί-
σθηση µιας κατανυκτικής ευχάρι-
στης ευφορίας.

Μέσα από το διάβασµα των 25 
ιστοριών στις 130 σελίδες του βι-
βλίου επισηµαίνεται αµφίσηµος ο 
τίτλος, παραπέµποντας, κατά το µε-
ταφορικό εκφραστικό σχήµα, τόσο 
στην απίθανη όψη των πραγµάτων 
και στην αδιανόητη υπερβολή κα-
ταστάσεων όσο και ακριβολογικά 
σε αναδιηγήσεις, που συνδέονται 
άµεσα ή έµµεσα µε τη σκέψη του 
θανάτου. Με σκηνική υποβλητικό-
τητα, µέσα από τις γραφικές αυτές 

εξιστορήσεις, µας µεταφέρει σε αλ-
λοτινές δύσκολες εποχές, ιδίως, της 
κυπριακής υπαίθρου, όπου ξετυλί-
γει το νήµα της πλοκής γύρω από 
την κεντρική θεµατική του θανάτου 
στα πρόθυρα της αποβίωσης του 
πρωταγωνιστή του, στην προδιαγε-
γραµµένη πορεία της ζωής ή στην 
ξαφνική είδηση του τέλους της, τη 
νοσταλγική ενθύµηση κάποιου φί-
λου τεθνεώτος είτε οικείου προσώ-
που, που έφυγε για το αιώνιο ταξί-
δι στον «άλλο κόσµο». Εντούτοις, ο 
συγγραφέας κατά τη διάρκεια και 
µετά το πέρας των «ιστοριών» δεν 
µας αφήνει κανένα ίχνος πεισιθά-
νατης ή πικρής γεύσης, παρόλο που 
προσγειώνει για το αναπόφευκτο 
της ανθρώπινης φθοράς και τη µα-
ταιότητα των εγκοσµίων. Φιλοσο-
φεί και αναστοχάζεται τον θάνατο, 
όχι µε φιλοσοφικούς, βεβαίως, ή 
θεολογικούς και εσχατολογικούς 
όρους, αλλά µε ευθυµογραφική ρε-
αλιστική διάθεση, ενίοτε µε µια γλυ-
κόπικρη ειρωνεία και όταν πρόκει-
ται για προσφιλείς νεκρούς µε ένα 
διάχυτο θυµίαµα παραµυθητικής 
αναπόλησης. Ως προς την τελευταία 
συγγραφική πρόσληψη του θανάτου 
χαρακτηριστικό το επιλογικό από-
σπασµα του τελευταίου αφηγήµατος 
«Ο γεωργός», µε την αναθηµατική 
αφιέρωση στη µνήµη του πατέρα 
του: «Έγειρε και πέθανε ο γεωργός 
κι άφησε στον γιο κληρονοµιά το 
όνειρο το ανεκπλήρωτο κι ευχή 
την πραγµάτωσή του. Πήρε σκυτά-
λη ιερή ο γιος, να διακρίνει του και-
ρού τις εµορφιές και τις ασκήµιες, ν’ 
αγναντεύει µε ασίγαστο πόθο πέρα 
µακριά τη σκλαβωµένη γη, να τη 
σπέρνει στάρι ατός του. Και να υπο-
λογίζει σκάλα τη σκάλα την παρα-
γωγή και να προσθέτει, ολοένα να 
υπολογίζει και να προσθέτει… Κα-
λύτερο µνηµόσυνο δεν θα περίµενε 
ο γονιός απ’ ελόγου του». 

Σε ένα άλλο εκτενέστερο διήγη-
µα, υπό τον τίτλο «Το στοίχηµα», 
που διανθίζεται µε χιούµορ, αλλά 
και µε τις παλιές δοξασίες για φα-
ντάσµατα νεκρών και επίφοβες 
αόρατες δυνάµεις κοιµητηρίων, ο 
συγγραφέας µέσω της ιστορίας του 
Συµεού και των χωριανών του δι-
αλύει εκείνες τις παλιές φοβίες ή 
όσες ακόµα επιβιώνουν στο µυαλό 
των ανθρώπων… 

τ ν ν ν ς
την η ά η

στορ ες του άλλου κόσμου
άμ  α αλάμ ο

Α
ν στην «Έρηµη Χώρα» 
του T.S. Eliot «Ο Απρί-
λης είναι ο µήνας ο 
σκληρός», η δική µας 
δύσµοιρη χώρα έρχεται 

από φέτος να προσθέσει στις αποφρά-
δες µέρες τού αποτρόπαιου Ιούλη και 
του πικρού της Αυγούστου ακόµη έναν 
µαύρο µήνα: τον Ιούνη της πανολέ-
θριας φωτιάς και του θανάτου, της ορ-
γισµένης αγανάκτησης και της απρο-
σµέτρητης οδύνης. Τον Ιούνη όχι του 
αρχαίου κλήδονα και του θερινού ηλι-
οστασίου µε πανσέληνο, µα της αφέγ-
γαρης σκοτεινής µας «νύκτας»: της 
ατοµικής, συλλογικής και κρατικής 
ευθύνης µπροστά στην «αβάστακτη 
ελαφρότητα του είναι» για µιαν άλλη 
καλοκαιρινή τραγωδία στην κατακα-
ηµένη καµένη γη µας. Γιατί αυτό που 
συγκλονισµένοι κι αµήχανοι είδαµε 
αυτές τις µέρες από τις τηλεοράσεις µας 
οι πιο πολλοί ή κάποιοι επιτόπου «συν-
δραµόντες», διακόπτοντας την ευωχία 
των ποδοσφαιρικών τηλεθεάσεων, δεν 
ήταν θρίλερ χολυγουντιανής φαντασί-
ας µήτε το αντικρίζαµε µε εκθαµβω-
τική µατιά έως τηλεοπτική απάθεια 
σαν ένα ακραίο φαινόµενο εικονικής 
πραγµατικότητας από τους αντίποδες 
στην άλλη άκρη του πλανήτη: από τις 
περσινές αδηφάγες φλόγες στη Νότια 
Αυστραλία µέχρι τις προσφάτως µαι-
νόµενες πυρκαγιές σε Καλιφόρνια και 
Κολοράντο ν’ αποτεφρώνουν σπίτια 
και να καταπίνουν ολόκληρες δασικές 
εκτάσεις εθνικών δρυµών.

Αυτήν τη φορά εµείς οι ίδιοι µπαί-
ναµε, δυστυχώς, ανυποψίαστοι και 
σχεδόν απροετοίµαστοι ή τουλάχιστον 
ανεπαρκώς εξοπλισµένοι και αυτοσχε-
δίως συντονισµένοι στη µεγαλύτερη 
στα πυρόπληκτα χρονικά µας πύρινη 
κόλαση. Φαίνεται πως είχαµε ξεχάσει 
το κακό που µας βρήκε έναν άλλο Ιού-
νιο, πριν από εννιά χρόνια, στην άλλη 
όµορφη κοιλάδα µας του Σαϊττά. Πρω-
ταγωνιστές λοιπόν ξανά και πανοµοιό-

τυποι θεατές του καυτού δράµατος, λα-
λίστατοι πανειδήµονες και δοκησίσο-
φοι δηµοσιολογούντες, πλην ελάχιστοι 
επαΐοντες, σε αιτιογενείς παράγοντες 
και επιπτωσιακές συνέπειες, όψιµες 
υποδείξεις περιβαλλοντικής αγωγής 
και κοινωνικής συνείδησης εξ αφορ-
µής των δασοπυρκαγιών µας. Με τις 
«θεαµατικές» εικόνες της δικής µας 
βιβλικής καταστροφής και ενός «Απο-
καλυπτικού» Αρµαγεδδώνα να κάνουν 
τον διαδικτυακό γύρο του κόσµου. Κι 
ας µην ήξεραν στον κυβερνοχώρο του 
«παγκόσµιου χωριού» κατά πού πέ-
φτουν τα γραφικά χωριά, οι δασωµένες 
χαράδρες και οι µέχρι χτες πανέµορ-
φες βουνοπλαγιές µας, που βρέθηκαν 
από τη µια στιγµή στην άλλη στο µέτω-
πο της φωτιάς. Εµείς όµως ξέραµε κι 
αγωνιούσαµε κι ικετεύαµε τον Θεό και 
τον Αίολο να σβήσουν µιαν ώρα αρχύ-
τερα οι φωτιές από την Αργάκα ίσαµε 
το Καλό Χωριό, την Παρεκκλησιά και 
τον Άγιο Επιφάνιο Ορεινής, µέχρι την 
κοιλάδα της Σολιάς µε τα ηρωικά Σπή-
λια, το Κούρδαλι και την Αγία Ειρή-
νη, που εκκενώνονταν µπροστά στον 
κλοιό της σαρωτικής λαίλαπας. Αδη-
µονούσαµε και σφαδάζαµε στον πόνο, 
καθώς τα δέντρα µας, απ’ όσα πευκο-
δάση µάς έχουν αποµείνει, καίγονταν 
σαν λαµπάδες, ενώ πύρινα ποτάµια τα 
έζωναν, για να τα κάµουν κάρβουνο, 
στάχτη κι αποκαΐδια. 

ά ο ο  ο  
Κλαίµε ακόµα και θρηνούµε µέσα στον 
εφιάλτη του καπνού, που ήλθε να κα-
ταπνίξει τον µοναδικό µας πνεύµονα, 
αφού τον άλλο µάς τον ξερίζωσε εδώ 
και σαρανταδυό χρόνια ο Αττίλας. Ανα-
στεναγµός και οδυρµός για τη χλωρίδα 
και την πανίδα µας, τις πληγές στη βι-
οποικιλότητα και στην ισορροπία του 
οικοσυστήµατος, ένα µπούµερανγκ 
κατά του σπιτιού µας και της ίδιάς µας 
της ζωής. Κι ύστερα, αυθόρµητα παρα-
ληρούµε µ’ εκείνο το ποιηµατάκι του 

Μαλακάση, που απαγγέλλαµε παιδιά, 
χωρίς να συνειδητοποιούσαµε τότε το 
βαθύτερο νόηµα και το απώτερο µήνυ-
µα: «Το δάσος που λαχτάριζες/ώσπου 
ναν το περάσεις,/τώρα ναν το ξεχάσεις/
διαβάτη αποσπερνέ». 

Αφήνοντας, ωστόσο, τους ποιητι-
κούς συνειρµούς, θρηνούµε τους δυο 
ηρωικούς µας αδικοχαµένους δασο-
πυροσβέστες, που έδωσαν τη ζωή τους 
στην άνιση µάχη µε τις φλόγες. Και 
παρακαλούµε να την κερδίσει ο άλλος 
γενναίος συνάδελφός τους, που από τις 
σωλήνες πυρόσβεσης βρέθηκε διασω-
ληµένος στην Εντατική. Κι επιπλέον, ευ-
γνωµονούµε όσους µε χερσαία και πτη-
τικά µέσα έσπευσαν να σώσουν συναν-
θρώπους τους µαζί µε τις οµάδες των 
εθελοντών µας, για το «παρών» του αλ-
τρουισµού τους και το παράδειγµα προς 
µίµησιν. Αυτούς που βίωσαν από κοντά 
την απειλή και τον κίνδυνο της θανάσι-
µης πυρκαγιάς. Της ζωντανής φωτιάς, 
που πάει να καταλαγιάσει και µπορεί 
ανά πάσα στιγµή ν’ αναζωπυρωθεί. Κι 
όχι αυτής που την παρακολουθούµε 
να λαµπαδιάζει στους δέκτες µας ή την 
αναπαριστούµε µε γλαφυρές περιγρα-
φές στον Τύπο. Για να διαπιστώσουµε 
πως δεν διαφέρει από εκείνη που συνα-
ντούµε στο Φ της Ιλιάδας ή στην «Τινα-
νοµαχία» της Θεογονίας του Ησιόδου: 
«Κι ως καίουνταν αντιβούιζεν η ζωο-
δότρα η γη παντόγυρα και βρόνταγαν τα 
παµµέγιστα τα δάση παίρνοντας φωτιά.
[…]. Και οι άνεµοι, που µέρος παίρνανε 
κι αυτοί, µε τροµερή σµίγαν βουή…». 

∆ιερωτόµαστε, ωστόσο, αν έχουµε 
τα περιθώρια άλλων τέτοιων πυρκα-
γιών µε επιπολαιότητες ανηλίκων και 
ατιµώρητες εγκληµατικές παρανοµίες 
ενηλίκων· προπάντων χωρίς αλλαγές 
απολίτιστων νοοτροπιών και βαρβα-
ρικών συµπεριφορών. «Όχι, δεν έχου-
µε», λαλεί το σοφό πουλί του δάσους, 
που πέταξε τροµαγµένο µακριά… Πώς 
θα ξανάρθει στων βουνών µας την ολό-
µαυρη ράχη;  
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Αποτυπώσεις  Θραύσματα
Κυριακή 26 Ιουνίου 2016

Απόσπασμα της βδομάδας  Άλλο δρόμο να φτάσω ώς τον άνθρωπο μέσα μου,
στις ζωές δε γνώρισα, πάρεξ σφάλμα κι ύβρι  Επιμελείται η Μαρία Μηνά

Το σφάλμα
Ώσπου πέθανα. Πηγαίος στάθηκε κι αυ-
τός µου ο θάνατος - ο τέταρτος; ο έκτος; 
καλά δεν το θυµάµαι πια. Το κρύο νε-
ρό µε σκότωσε. Γέροντας ήµουν, έτσι 
γεννήθηκα. Αποκαµωµένος. Οι χυµοί 
µου σωσµένοι - αργασµένο το σαρκίο 
απ’ τον καιρό, σήµα πια ενός νου που 
τεράστιος έγινε όλο να τρώει το είναι 
του. Κι έτρεχα, συρµένος από χέρι που 
µιλούσε στο χέρι µου δυο γλώσσες µα-
ζί, τρυφερότητα η µια, και η δεύτερη 
τρόµος. Να φύγω, να γλιτώσω απ’ τους 
Επίγονους έτρεχα, που γιοι αυτοί των 
εφτά τρανών ηττηµένων της πρώτης 
εκστρατείας, τη φρικτή εκδίκηση πό-
θησαν και κούρσεψαν την πόλη της 
Θήβας, την πατρίδα που τα πάθη της 
έζησα πριν αυτή τα γνωρίσει. Κι η οργή 
της φυγής, η ντροπή που βρισκόµουν 
ξαφνικά να µετράω µε µέτρα θνητά, 
µου στράγγιξαν την πάσα δύναµη. Με 
πλάνεψε η πηγή, όπως και τότε. Την άλ-
λη τη φορά. Και ήπια. Την τυφλή µου 
εικόνα ήπια, ιστορηµένη ερήµην µου 
απ’ το υδάτινο κάτοπτρο. Και τον θάνα-
το. Είχα µάθει πια να τον διψώ, κι είχα 
ασκηθεί να διαβαίνω από µέσα του. Και 
πέθανα. Έναν θάνατο απλό κι ανυπόλη-
πτο. Πέρασα από το φως. Και το σκότος 
κατοίκησα. Όπως κι όταν ετοίµαζα τη 
µάνα µου να µε γεννήσει, και µαθήτευα 

τότε στην υγρασία, που σκιά µου δίδυ-
µη θ’ απέβαινε.

Κι όπως την άλλη τη φορά, στην αρ-
χαία εφηβεία µου - σε κυνήγι είχα βγει, 
για να γίνω το αυτόβουλο θήραµα. Όταν 
την είδα. Στην πηγή Ιπποκρήνη κοντά. 
Στον Ελικώνα. Να δροσίζει µια φλόγα 
που ποτέ η οµιλία δεν θα την έλυνε, 
να λούζει την αποτρόπαιη ωραιότητά 
της, ν’ αγγίζει σαν τρέµοντας µια τέλεια 
σάρκα παρθενίας αµείλικτης που ντρε-
πόταν το ανθρώπινο και φαινόταν πως 
ποτέ της δε χάρηκε τη χαρά του σφάλ-
µατος. Ένοχος ήµουν - κι όχι που στε-
κόµουν τη λάτρευα, παρά που ποθούσα 
το βλέµµα µου. Και το βλέµµα, ένοχο 
πάντα είναι το βλέµµα. Στης βουλιµίας 
τη γλώσσα συντάσσεται µόνο. Κι εγώ 
µε βέβηλη βουλιµία κι όσια έτρωγα τη 
θεωρία της. Και πιο µεγάλωνε ο ίµερος 
όσο δούλευε την εργασία του αίµατος η 
απόκρυφη γνώση πως δεν ήταν κόρη 
του βουνού και νύµφη ανώνυµη, δεν 
ήταν πλάσµα βροτών - από αλλού ήταν, 
απ’ το φως, µέσα απ’ το φως, θεά εκ θε-
ών και Αθηνά. Και δοκίµασα τότε να 
υπερβώ ό,τι έτυµο δόθηκε, ελλοχεύο-
ντας να πορθήσω µε τον τρόπο της όρα-
σης το τελεσίδικο σώµα εκείνης που 
την είπαν Αλόχευτη. Κι έπλεκα δίχτυα 
µε τα λόγια, και χαιρόµουν να πιάνοµαι 
εντός τους:

Σκύβει φιλάει τα πόδια σου ο άθεός 
μου πόθος.
Μόχθος ψυχής να εγείρομαι στο 
ύψος του χεριού σου.
Του νου σου εκούσιος όμηρος, αυ-
τός να μ’ οργανώνει, 
να υψώνει ή να καταλεί, να φέγγει 
ή να κρύβει.

Σε κυνηγώ και με τρυγάς -
φυγάς; με σαγηνεύεις.
Πέρα απ’ τις λέξεις κατοικείς
κι εκεί να ‘ρθω δε νεύεις.

Το ξέρω, πάλι θα διαβείς πάνω από 
το κορμί μου.
Η ορμή μου θα δαπανηθεί την πεί-
να σου ν’ ανοίξει.
Θ’ αγγίξει μόνο μια στιγμή το θάμ-
βος τη φωνή μου
- πονεί η γλώσσα στη σιωπή, μ’ αυ-
ξαίνω όσο υποφέρω. 

Ύβρις - κι ανθρώπεψα έτσι - κι άλλο 
δρόµο να φτάσω ώς τον άνθρωπο µέσα 
µου, στις ζωές δε γνώρισα, πάρεξ σφάλµα 
κι ύβρι. Μου πήρε τότε το βλέµµα η θεά, 
ακουµπώντας µ’ ανήδονη δύναµη το 
χέρι της στα µάτια µου που τα είχε υγρά-
νει το ανέφικτο. Τυφλός ξαφνικά - και 
δεσµώτης του νου µου. Να υπάρχω την 
κυριολεξία του δέρµατος, να µε µοιραίνει 

των ήχων των οσµών η ύλη βαριά ώς 
το πένθος. Αποσπασµένος από έναν κό-
σµο που µε τρόπους πολλούς ιστορούσε 
την οµορφιά του, το κυρτό µε το κοίλο 
αρµόζοντας, το πορφυρό µε το πράσινο, 
το υψηλό γαλανό µε το υγρό του αντίκρι-
σµα, το θεριό µε την έλαφο, τον καρπό µε 
τα δόντια που τον δικαιώνουν, το ωµό 
µε το πνεύµα, το τερπνό µε τη λύπη, τη 
σποδό µε τη µορφή, την πέτρα µε δρόσο, 
την ηδονή µε το δίδυµο άδειο, τη µέθη 
µε τη βέβαιη θλίψη της, το πυκνό µε το 
ξέφωτο, τη ροή µε το ακίνητο, τη σάρκα 
µε το τέλος της: την άλλη σάρκα.

Τότε ήταν που άρχισα να βλέπω. 
Βαθιά να βλέπω, σε µια δίστοµη όρα-
ση θητεύοντας. Το πίσω απ’ την εικόνα, 
το έξω, κι ό,τι οι θεοί είχανε τάξει της 
σκιάς. Τα δέντρα, απ’ τις ρίζες και κάτω 
µονάχα, εξόριστος πια όπως ήµουν από 
την ήπειρο του φαινοµένου, του απλώς 
και αµέσως καλού. Τον χρόνο ποτάµι 
να βλέπω και µονάχος εγώ να µπορώ, 
ευτυχία απαίσια περιούσιο άλγος, δυο 
φορές στα ίδια νερά του να µπω, τα µελ-
λούµενα να ‘ναι από πριν παρελθόντα. 
Σκοτεινόβιος πορεύτηκα και στους άλ-
λους το φως µου εδάνειζα, και συχνά 
µ’ αποστρέφονταν. Κι ώς τον Άδη κατέ-
βηκα, των θεών και του είναι µου. Και 
τροµάζω ακόµα να πω ποιος πιο άγρι-
ος ήταν. (σελ. 11-14)

Παντελής Μπουκάλας, Ο Μάντης

Ο Μάντης (1994) του Παντελή 
Μπουκάλα κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Άγρα
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