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στα μονοπάτια του πολιτισμού

Η τέχνη είναι ένας ελιγμός ευτυχίας ώστε να μπορούμε να υπάρχουμε κάπως αναπαυτικά δυστυχισμένοι    Νίκος Καρούζος
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Ηδύφωνο
Κυριακή 3 Ιουλίου 2016

ούλιος
Ο μήνας του Νίκου Καρούζου και του Ηλία 
Λάγιου, των δύο ποιητών που έκαναν θαύ-
ματα με την ελληνική γλώσσα και σκέψη 
παίζοντας διαρκώς με τη διαλεκτική παρά-
δοση/καινοτομία, με τη διαλεκτική παρελ-
θόν/παρόν/μέλλον, με τη διαλεκτική εμείς/
εγώ

. Δ. υπάλδος
Σε μια εποχή που ο λόγος προέχει του 
πνεύματος, που η επιβίωση ανάγεται σε ρι-
ψοκίνδυνη ακροβασία πάνω απ’ την άβυσ-
σο, και που η εικόνα θάβει την ουσία, «Τα 
Μάτια της Στίλβης» δεν είναι μόνο θολω-
μένα αλλά και δακρυσμένα

ινεμά    ο ιτιστι ς επι ο ς  α α ύτερα της εβδομάδας

να τριήµερο φεστιβάλ 
στη µεγάλη αποβάθρα 
του Μόλου στη Λεµεσό, 
από τις 8 µέχρι τις 10 
Ιουλίου 2016, υπό την 

αιγίδα της κυρίας Άντρης Αναστασιάδη, 
συζύγου του Προέδρου της ∆ηµοκρα-
τίας, που θα δώσει την ευκαιρία στους 
κατοίκους της Κύπρου και ιδιαίτερα 
της πόλης της Λεµεσού να παρακο-
λουθήσουν µαζί παλιές κι αγαπηµέ-
νες ταινίες από τον ελληνικό, ρωσικό 
και αγγλικό κινηµατογράφο και να 
απολαύσουν πλούσιο, ζωντανό µου-
σικό πρόγραµµα από ντόπιους καλ-
λιτέχνες. Και όλα αυτά µε φόντο τη 
µαγευτική θάλασσα της Λεµεσού.

Την Παρασκευή, 8 Ιουλίου, το 
κοινό θα έχει την ευκαιρία να απο-
λαύσει γνωστές άριες από τη σοπρά-
νο Έλλη Αλωνεύτη µε τη συνοδεία 
του πιανίστα Νικόλα Μελή, ενώ θα 
ακολουθήσει η προβολή της ρωσι-
κής ταινίας «Όταν πετούν οι γερα-
νοί» ή «Letyat Ζhuravli» (1957). 
Το Σάββατο, 9 Ιουλίου, θα υποδε-
χθούµε στη σκηνή τους Sandy Brour, 
που θα µας ταξιδεύσουν µε τους bossa 
nova, swing, tango, bolero, blues και 
βαλς ρυθµούς τους πίσω στον χρόνο, 
δηµιουργώντας παράλληλα µια µο-

ναδική ατµόσφαιρα. Η δεύτερη µέρα 
θα ολοκληρωθεί µε την προβολή της 
αγγλικής ταινίας «Monty Python and 
the Holy Grail» (1975) που συνδυάζει 
περιπέτεια, κωµωδία και φαντασία. Η 
τελευταία µέρα περιλαµβάνει γλυκές 

µελωδίες του Χατζηδάκι από τους τα-
λαντούχους Ευάγγελο Χριστοδούλου, 
Λοΐζο Παφίτη και Κατερίνα Αντρέου 
και ολοκληρώνεται µε την προβολή 
της αξέχαστης ελληνικής ταινίας «Πο-

τέ την Κυριακή» (1960).
Το φεστιβάλ είναι ανοικτό και δωρε-

άν προς το κοινό, ενώ θα προσφέρονται 
καλοκαιρινά κοκτέιλ, σνακ και ροφήµα-
τα σε χαµηλές τιµές και θα συλλέγονται 
εισφορές, όλα για την ενίσχυση του «Ευ-

αγόρειου» Κέντρου Ηµερήσιας Νοση-
λείας του Αντικαρκινικού Συνδέσµου 
Κύπρου.

Η Julia Dashina, εκ των ιδρυ-
τών του Andrey & Julia Dashin’s 
Foundation, δήλωσε σχετικά: «Εί-
ναι µε ιδιαίτερη χαρά και ζήλο που 
διοργανώνουµε το φεστιβάλ αυτό για 
να γιορτάσουµε την πολυπολιτισµι-
κότητα, και δεν υπάρχει καλύτερος 
τρόπος για να το κάνουµε αυτό, από 
τη µουσική και τον κινηµατογράφο 
που, ως γνωστόν, ενώνουν τον κόσµο. 
Παράλληλα, το φεστιβάλ εκπληρώνει 
και ένα από τα κύρια µελήµατα του 
Andrey & Julia Dashin’s Foundation, 
που είναι η έµπρακτη προσφορά 
στην κοινωνία και τον πολιτισµό».

Η εκδήλωση διοργανώνεται µε 
τη στήριξη του ∆ήµου Λεµεσού και 

µε χορηγούς το Θέατρο Ριάλτο, την 
Pantone Signs Ltd, την Perrier και την 
Chocoflow. 

Για πληροφορίες, στο τηλ. 22 
818758.

  ουσι  αι 
ινηματο ράφος με α τη ά ασσα

Ιδιοκτησία: Εκδοτικ ς κος Δ ας Δημοσ α τδ  Υπεύθυνος  Έκδοσης: ι άλης απαδ πουλος, Βοηθός Υπεύ-
θυνη  Έκδοσης: αρ α ηνά, Συνεργάτες: ωνσταντ νος  Ει  απαθανασ ου, ιάννης ελιανα ος, ογγ -
νος αναγή  ι ργος καρος παμπασάκης  Χρυσ θεμις Χατζηπαναγή,  Τ τος Χριστοδούλου  Χρήστος 

ι άλαρος, άριος δάμου, 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 Εκδοτικ ς κος Δ ας Δημ σια τδ.

1
αλοκαιριν  Σινεμά στον ήπο

Ο Πολιτιστικός Χώρος «Τεχνόπολις 
20» διοργανώνει καλοκαιρινές βρα-
διές κινηματογράφου στον υπαίθριό 
του χώρο, κάθε Τρίτη στις 8.30 μ.μ. 
για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 
Στις 5/7 προβάλλεται «Το τείχος μας 
/ Duvarimiz» (Niyazi Kızılyürek & Πα-
νίκος Χρυσάνθου).

 εστι άλ αρκής
Το Φεστιβάλ Ξαρκής πραγματοποιεί-
ται και φέτος στο γραφικό χωριό Λό-
φου της επαρχίας Λεμεσού, όπου για 
τέταρτη συνεχή χρονιά θα αποτελέσει 
μία από τις πολυαναμενόμενες διορ-
γανώσεις του καλοκαιριού. Δευτέρα, 
4 Ιουλίου, μέχρι Κυριακή, 10 Ιουλίου.

 
Το Ίδρυμα ARTos παρουσιάζει 
την οπτική και μουσική παράστα-
ση Synesthetic Re-action, η οποία 
εντάσσεται στο πλαίσιο του 8ου 
X-dream Festival. Πέμπτη, 7 Ιουλίου, 
21:00 - 22:30, Πολιτιστικό και Ερευ-
νητικό ίδρυμα ARTos. Πληροφορίες: 
22445456.

Δ  Σα πουλος  Ε  ιτάλη 
Ο Διονύσης Σαββόπουλος και η Ελέ-
νη Βιτάλη σε συναυλίες υπό τον τίτ-
λο «Σήκω ψυχή μου δώσε ρεύμα». 8 
Ιουλίου Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών 
και 9 Ιουλίου Κηποθέατρο Λεμεσού. 
Γενικές πληροφορίες: 25878744 και 
77777040.

2

3

4

Τα ρ α α Ελληνικά στο
εν Ελλάδι μάτι του κυκλ να

Ιδεοσκόπιο, Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή
 ΣΕΛΙΔΑ 15
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εσμο οριά ουσες 
του ριστο άνη
Με την παραγωγή της ΕΘΑΛ ανοίγει η φε-
τινή αυλαία της εικοστής διοργάνωσης του 
«Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού 
Δράματος» σήμερα Κυριακή

ννα υνοδινού 
Η Νέα Δημοκρατία θυμήθηκε τη μεγάλη 
Ελληνίδα τραγωδό λίγους μήνες μετά 
τον θάνατό της. Μίλησαν οι Άννα Ψα-
ρούδα - Μπενάκη, Κώστας Καστανάς 
και Κώστας Γεωργουσόπουλος, ενώ ο 
Γιάννης Συνοδινός θύμισε πώς μια «αρι-
στερή» αγωνίστηκε όσο λίγοι για το με-
γάλο κόμμα της Ελληνικής Δεξιάς

στορικ  συνεργασία 
Οι δύο τους τραγουδούν γι’ αυτό το ελ-
ληνικό κύτταρο που έχει καταφέρει να 
αντέξει αιώνες σε πέντε σπιθαμές γης, 
έχοντας ενσωματώσει τη διαδικασία της 
επούλωσης στο DNA του

ωμάς ορο νης
 γύρος του θανάτου

Με την πίεση που τρώμε, πώς να μη γίνουμε δράκοι;
 ΣΕΛΙΔΑ 16

Αρ αίο δείο άφου   ιε ν ς εστιβά  Αρ αίου ηνι ού ράματος 

υναυ ία  Κι άρας με τον  ε ίνο

ουσι   ο Α αν

Ο Κύπριος κιθαρίστας ∆ηµήτρης 
Ρεγγίνος θα παρουσιαστεί στο Τε-
χνόπολις 20, την Παρασκευή, 8 
Ιουλίου, στις 8:00 µ.µ. Το κοινό θα 
έχει την ευκαιρία να ακούσει έρ-
γα Κυπρίων συνθετών από έναν 
διεθνή εκτελεστή, ο οποίος έχει 
βραβευτεί κατά τη διάρκεια της κα-
ριέρας του, σε διάφορους διεθνείς 

διαγωνισµούς. Το ρεσιτάλ θα πραγ-
µατοποιηθεί στο «Στούντιο» του 
Τεχνόπολις 20, ένα πρώην τηλεο-
πτικό στούντιο που για πρώτη φο-
ρά θα χρησιµοποιηθεί για µουσικό 
κονσέρτο. Περιορισµένος αριθµός 
θέσεων. Απαραίτητη η προκράτηση 
εισιτηρίων στο 70002420. Είσοδος: 
€10 (€6 µαθητές).

∆ύο µοναδικές βραδιές µε µουσική 
τζαζ κάτω από τον καλοκαιρινό ου-
ρανό της Αγλαντζιάς πλησιάζουν. 
∆ευτέρα και Τρίτη, 4 - 5 Ιουλίου, στην 
Πλατεία της Παλιάς Αγλαντζιάς, ο 
∆ήµος Αγλαντζιάς διοργανώνει το 
10o ΑγλανJazz και προσκαλεί όλους 
να απολαύσουν δωρεάν την αφροα-
µερικανική µουσική που πέρασε τον 
Ατλαντικό και κατέκτησε τον κόσµο. 
Στο φετινό διεθνές φεστιβάλ, που κα-
θιερώθηκε σαν παγκύπριο γεγονός 
και ελκύει όλες τις ηλικίες, συµµε-

τέχουν σχήµατα από την Κύπρο, την 
Ελλάδα, την Αυστρία και τη Γερµα-
νία. Το καλοκαίρι τώρα αρχίζει! Με 
ΑγλανJazz… Το διήµερο πρόγραµµα 
έχει ως εξής: 
* ∆ευτέρα, 4 Ιουλίου: Στις 9:00 µ.µ., 
Savvas Savva - Nikolas Anadolis, 
στις 10:00 µ.µ., David Helbock Trio 
και στις 11:00 µ.µ., Funkastic 11 
* Τρίτη, 5 Ιουλίου: Στις 9:00 µ.µ. 
Momo Trio, στις 10:00 µ.µ., Quadro 
Nuevo και 11:00 µ.µ., TriCoolOre feat 
Παντελής Στόικος.

ε την αριστοφανική 
κωµωδία «Θεσµοφο-
ριάζουσες», παραγω-
γή της Εταιρείας Θε-
ατρικής Ανάπτυξης 

Λεµεσού (ΕΘΑΛ), σε σκηνοθεσία Μη-
νά Τίγκιλη και σε µετάφραση Κωστή 
Κολώτα, ανοίγει η φετινή αυλαία της 
εικοστής διοργάνωσης του «∆ιεθνούς 
Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού ∆ράµα-
τος» σήµερα Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016, 
στο Αρχαίο Ωδείο Πάφου. Η παραγωγή 
θα ανέβει επίσης στο Αρχαίο Θέατρο 
Κουρίου το Σάββατο, 9 Ιουλίου και στο 
Αµφιθέατρο Μακαρίου Γ’, στη Λευκω-
σία, τη ∆ευτέρα, 11 Ιουλίου.

Η πλοκή
Οι γυναίκες, θέλοντας να ξεµπερδεύ-
ουν από τον µισογύνη Ευριπίδη, κα-
θώς έχουν προσβληθεί µέσα από τα 
έργα του, εκµεταλλεύονται την κάλυψη 
που τους παρέχουν τα Θεσµοφόρια και 
αποφασίζουν να θέσουν σε κίνηση σχέ-
διο εξόντωσης του ποιητή. Μοναδικός 
τρόπος για να αποτρέψει τον κίνδυνο 
ο Ευριπίδης είναι να στείλει στη γιορ-
τή, άβατη για τους άνδρες, έναν δικό 
του άνθρωπο ντυµένο γυναικεία, για 
να τον υπερασπίσει. Τη δύσκολη αυτή 
αποστολή αναλαµβάνει ο Μνησίλοχος. 
Κατά την ενθουσιώδη προσπάθειά του 
να δικαιώσει τον Ευριπίδη, ο Μνησίλο-
χος προδίδει τον ανδρισµό του και τα 

πράγµατα περιπλέκονται.
Με αγγλικούς και ρωσικούς υπέρ-

τιτλους

Μετάφραση: Κωστής Κολώτας 
Σκηνοθεσία: Μηνάς Τίγκιλης
Σκηνικά/Κοστούµια: Λάκης Γενεθλής
Σχεδιασµός φωτισµών: Παναγιώτης 
Μανούσης
Μουσική σύνθεση: ∆ηµήτρης Ζαχα-
ρίου
Χορογραφίες: Λάµπρος Λάµπρου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Θεοδώρα Βήχα
Βοηθός  Χορογράφου: Έλενα Γαβριήλ

Διανομή
Κώστας Βήχας (Μνησίλοχος), Παναγιώ-
της Λάρκου (Ευριπίδης), Φίλιππος Σο-
φιανός (Αγάθωνας),  Ευτύχιος Πουλλαΐ-
δης (Κλεισθένης), Μαρίνος Ρωµαίος Κα-
λότυχος (Θεράπων Αγάθωνα, Τοξότης)

Χορός: Μέλανη Στέλιου (Κηρύκαι-
να), Πάολα Χατζηλαµπρή (Γυναίκες Α’, 
Β’, Γ’ ), Ήβη Νικολαΐδου (Γυναίκες Α’, Β’, 
Γ’), Θέµις Ππολού (Γυναίκες Α’, Β’, Γ’), 
Μικαέλλα Θεοδουλίδου (Ελάφιον Α’), 
Έλενα Χειλέτη (Ελάφιον Β’), Βαρβάρα 
Χριστοφή (Ελάφιον Β’), Έλενα Γαβριήλ, 
Στέφανη Μαυροκορδάτου

Έναρξη παραστάσεων στις 21:00  
Προσέλευση στο θέατρο πριν από τις 
20:45

Πληροφορίες 7000 2414 www.
greekdramafest.com

ο ορ ά ου ς του ρ το άν
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ο ιτισμι οί ετεωρίτες  ε τον Κωνσταντίνο Α  ι  απα ανασίου
politismikoimeteorites@gmail.comΚυριακή 3 Ιουλίου 2016

ροβο ς  ορυδαλλέ του σπιτιού μου γέλα πολύ. τα μάτια σου το γέλιο είναι το ς
του κ σμου. έλα τ σο, που η υ  μου αγροικώντας σε να τάσει στο διάστημα

Τ
ο τέλος του Ισπανικού Εµ-
φυλίου Πολέµου (1936-
1939), µε την επικράτηση 
των δυνάµεων του στρα-
τηγού-δικτάτορα Φράνκο, 

σηµαδεύτηκε από την αποδυνάµωση 
των λογοτεχνικών φωνών της χώρας. 
Πολλοί λογοτέχνες δολοφονήθηκαν, 
κάποιοι αναγκάστηκαν να πάρουν τον 
δρόµο της εξορίας, ενώ άλλοι βρέθη-
καν έγκλειστοι σε φυλακές, υπό αξιο-
θρήνητες συνθήκες, για πολλά χρόνια, 
όπως ο ποιητής Μιγκέλ Ερνάντεθ, που 
πέθανε στη φυλακή του Αλικάντε, θύ-
µα της καταπίεσης του καθεστώτος. 
Στον τοίχο του κελιού του είχε χαρά-
ξει, λίγο πριν αφήσει την τελευταία 
του πνοή, το εξής δίστιχο: «Φίλοι, σύ-
ντροφοι, αδέρφια, σας αφήνω,/χαιρετι-
σµούς στο στάρι και στον ήλιο». 

Στην ριουέλα
Ο Μιγκέλ Ερνάντεθ γεννήθηκε στις 30 
Οκτωβρίου του 1910 στην Οριουέλα, 
µια µικρή πόλη στην ανατολική ακτή 
της Ισπανίας που ανήκει στην επαρχία 
του Αλικάντε. Ήταν γιος ενός ζωεµπό-
ρου και πέρασε την παιδική ηλικία του 
σε στενή επαφή µε τη φύση, βοηθώντας 
τον αδελφό του, Βιθέντε, που εργαζόταν 
ως γιδοβοσκός. Κατά τη διάρκεια αυ-
τών των χρόνων ο Μιγκέλ παρατηρεί 
προσεκτικά τον κύκλο της φύσης, τις 
εποχιακές αλλαγές, τη συµπεριφορά 
των ζώων, τις ιδιότητες των διάφορων 
φυτών, το φεγγάρι και τα αστέρια. Αυτό 
το φυσικό και συνάµα ειδυλλιακό πε-
ριβάλλον θα γίνει κύριο θέµα των πρώ-
των ποιηµάτων του. Μόνο για λίγα χρό-
νια ο Μιγκέλ πάει στο σχολείο, όπου 
θα διδαχτεί αριθµητική, γραµµατική, 
γεωγραφία και θρησκεία. 

   Το 1925, σε ηλικία δεκαπέντε χρο-
νών, πρέπει να εγκαταλείψει τα γράµ-
µατα για να επιστρέψει στην παλιά δου-
λειά του ως γιδοβοσκός. Αλλά, παράλ-
ληλα, σπάει τη µονοτονία της ζωής του 
διαβάζοντας όσα βιβλία πέφτουν στα 
χέρια του, βιβλία που περιέχουν τα έρ-
γα των µεγαλύτερων συγγραφέων της 
ισπανικής γλώσσας. Μερικές φορές 
γράφει απλούς στίχους στη σκιά ενός 
δέντρου. Τα απογεύµατα, που κατεβαί-
νει στη γειτονιά του, γνωρίζει τον Ρα-
µόν Σιχέ και τους αδελφούς Φενόλ, στο 
αρτοπωλείο των οποίων γίνεται κάθε 
βράδυ λογοτεχνική συζήτηση. Ο Ρα-
µόν Σιχέ, φοιτητής στο Πανεπιστήµιο 
της Μούρθια, καθοδηγεί τις αναγνώ-
σεις του Μιγκέλ και τον ενθαρρύνει να 
συνεχίσει τη δηµιουργική εργασία του. 

   Ο νεαρός βοσκός κάνει µια µε-
γάλη προσπάθεια αυτοεκπαίδευσης 
και διαβάζει τα έργα των συγγραφέων 
του ισπανικού Χρυσού Αιώνα: Θερ-
βάντες, Λόπε ντε Βέγα, Καλντερόν και 
Γκαρθιλάσο. Από το 1930, ο Μιγκέλ 
Ερνάντεθ αρχίζει να δηµοσιεύει ποι-

ήµατα σε εβδοµαδιαία περιοδικά, όπως 
το «El Pueblo de Orihuela» και σε το-
πικές εφηµερίδες, όπως η «El Día de 
Alicante». Το όνοµά του αρχίζει να γί-
νεται γνωστό στις λογοτεχνικές οµάδες 
όλης της επαρχίας.

Στη αδρ τη
Τον ∆εκέµβριο του 1931 ο Μιγκέλ Ερ-
νάντεθ φτάνει στη Μαδρίτη µε µια συλ-
λογή ποιηµάτων, µερικές συστάσεις 
και µια καρδιά γεµάτη όνειρα. Παρό-
λο που κάποια λογοτεχνικά περιοδι-
κά της πρωτεύουσας ζητούν δηµόσια 
µια θέση εργασίας για τον «γιδοβοσκό-
ποιητή», οι µέρες περνούν, τα λεφτά 
τελειώνουν και ο ποιητής επιστρέφει 
απογοητευµένος στην Οριουέλα. Το 
1933 γράφει το βιβλίο «Perito en lunas-
Ειδήµων στα φεγγάρια» και συµµετέ-
χει σε πολλές πολιτιστικές εκδηλώ-

σεις στην πόλη του και στο Αλικάντε. 
   Η δεύτερη απόπειρα του Ερνάντεθ 

για την κατάκτηση της Μαδρίτης θα 
γίνει την άνοιξη του 1934. Εκεί ο συγ-
γραφέας Χοσέ Μαρία ντε Κοσίο τού 
προσφέρει µια θέση εργασίας, και ο 
Μιγκέλ, σιγά-σιγά, θα γίνει µέλος ενός 
λογοτεχνικού κύκλου, στον οποίο 
ανήκουν µεγάλες λογοτεχνικές προ-
σωπικότητες όπως ο Λουίς Θερνούδα, 
η Μαρία Θαµπράνο, ο Μα-
νουέλ Αλτολαγκίρε, ο 
Ραφαέλ Αλµπέρτι, 
ο Βιθέντε Αλε-
ϊξάντρε και 
ο Πάµπλο 
Νερούδα, 
οι οποίοι 
τον οδη-
γούν στους 
δρόµους 
του σουρε-
αλισµού και 
του δείχνουν 
τις καινούργιες 
επαναστατικές 
ποιητικές µορφές. 
Ο Μιγκέλ Ερνάντεθ έχει 
ήδη αποκτήσει λογοτεχνική ωρι-
µότητα. Από εδώ και πέρα θα γράψει τις 
λαµπρότερες σελίδες της ζωής του.

 ποιητής στρατι της
Η κορύφωση της ποιητικής δράσης 
του Ερνάντεθ συµπίπτει µε τον Ισπανι-
κό Εµφύλιο. Ο ποιητής, χωρίς δεύτερη 
σκέψη, παίρνει µέρος για να υπερασπι-
στεί την Ισπανική ∆ηµοκρατία και µε-
τατρέπει σε όπλο καταγγελίας τη λυρι-
κή του δηµιουργικότητα. Στα µέσα του 
πολέµου καταφέρνει να ξεφύγει για 
λίγο για να παντρευτεί στην Οριουέλα 
τη Χοσεφίνα Μανρέσα στις 9 Μαρτίου 
του 1937, που θα του εµπνεύσει τα πιο 
τρυφερά ποιήµατά του. Σε λίγες µέρες ο 
«ποιητής-στρατιώτης» πρέπει να πάει 
στο πολεµικό µέτωπο στη Χαέν της Αν-
δαλουσίας. Ο Ερνάντεθ διαβάζει ποιή-
µατα και εµψυχώνει τους συναδέλφους 
του στο µέτωπο. Ταξιδεύει συνέχεια και 
γράφει ασταµάτητα ποιήµατα και θέα-
τρο. Όλες αυτές οι δραστηριότητες µαζί 
µε το άγχος του πολέµου θα του προκα-
λέσουν οξεία εγκεφαλική αναιµία. ∆ύο 
ποιητικές συλλογές εξέδωσε εκείνη την 
εποχή: «Viento del pueblo - Άνεµος του 
λαού» (1937) και «Εl hombre acecha - Ο 
άνθρωπος παραµονεύει» (1939).

Το τέλος
Την άνοιξη του 1939, όταν διαπιστώνει 
την ήττα των ∆ηµοκρατικών, ο Μιγκέλ 
Ερνάντεθ προσπαθεί να διασχίσει τα 
σύνορα προς την Πορτογαλία. Η πορτο-
γαλική αστυνοµία, όµως, τον παραδίδει 
στις ισπανικές Αρχές. Φυλακίζεται και 
σε λίγο εντελώς αναπάντεχα αφήνεται 
ελεύθερος. Κάνει όµως το λάθος να επι-

σκεφτεί τους δικούς του και τη γυναίκα 
του στην Οριουέλα, όπου ξαναπιάνεται 
απ' τους φασίστες και καταδικάζεται σε 
30 χρόνια κάθειρξη. Αρχίζει τότε µια 
µακριά πορεία σε πολλές φυλακές της 
Ισπανίας: Σεβίλλη, Μαδρίτη, Οκάνια 
και Αλικάντε, όπου και πεθαίνει από 
οξεία πνευµονική φυµατίωση στις 28 
Μαρτίου του 1942. ∆εν είχε κλείσει 
ακόµα τα τριάντα δύο του χρόνια. ∆εν 

του επέτρεψαν ποτέ να δει 
τη γυναίκα του και 

τον νεογέννητο 
γιο του, που δεν 

γνώρισε ποτέ.  
   Αν και 

ο Μιγκέλ 
Ερνάντεθ 
έγραψε σε 
ένα ποίη-
µα: «Callo 
después 

de muerto - 
Σωπαίνω µε-

τά τον θάνατό 
µου», η αλήθεια 

είναι ότι ο ποιητής 
της Οριουέλα συνεχίζει 

να µιλά µέσα από τα ποιήµατά 
του στις νέες γενιές. Οι νεότεροι κάθε 
γενιάς δεν παύουν να ανακαλύπτουν σε 
αυτό τον ποιητή και στο έργο του κάτι 
που τους µιλάει και αγγίζει την ψυχή 
τους. Ο Μιγκέλ Ερνάντεθ συνεχίζει να 
είναι ένας σύγχρονος ποιητής, ίσως 
γιατί ακόµα υπάρχουν απλοί άνθρω-
ποι που δεσµεύονται να συνεργαστούν 
µεταξύ τους στην αναζήτηση ενός κα-
λύτερου κόσµου.

Σημε ωση
Οι στίχοι στην πρόταξη του κειµέ-

νου είναι από το ποίηµα του Ερνάντεθ, 
«Nanas de la cebolla - Νανούρισµα του 
κρεµµυδιού», σε µετάφραση Ηλία Ματ-
θαίου, που ο ποιητής το έγραψε στις φυ-
λακές του Φράνκο, όταν έµαθε πως το 
κύριο φαγητό της γυναίκας του, που 
χρειάζονταν να τρώει καλά για να θη-
λάζει το νεογέννητο παιδί τους, ήταν το 
ψωµί και τα κρεµµύδια. Τέλος, θα ήθε-
λα να ευχαριστήσω θερµά τον φίλο µου 
ποιητή, µεταφραστή, δοκιµιογράφο και 
καθηγητή, Mario Domínguez Parra, 
που γεννήθηκε στην επαρχία Αλικάντε 
(όπως και ο Ερνάντεθ) και που τώρα 
ζει στην Τενερίφη, για την καλοσύνη 
του να µου δωρίσει-ταχυδροµήσει, τον 
Μάρτιο του 2013, την εξαίρετη έκδοση: 
«Poesía esencial, Miguel Hernández, 
Alianza Editorial, Madrid, 2010 
(Edicion de Jorge Urrutia a partir de 
la realizada con Leopoldo de Luis para 
la 'Obra poetica completa')», απ' όπου 
και άντλησα στοιχεία για τους «Πολι-
τισµικούς Μετεωρίτες», της πρώτης 
Κυριακής του -πάντα «σκοτωµένου»- 
κυπριακού Ιούλη.

 
νας ο ς ανα τάτ ς ο τ ς
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Θ. Δ. Τυπάλδος:

έλο του πένθους µα όχι 
για µεµψιµοιρία, αλλά για 
αντίδραση σε επίπλαστες 
χαρές. Σαν όπλα ενάντια 
στη µίζερη πραγµατικό-

τητα η ποίηση του Θ.∆. Τυπάλδου προ-
τάσσει το µαύρο χιούµορ, τη φαντασία, 
το όνειρο -όχι αποκοµµένο από την 
αλήθεια αλλά συµβαδίζοντας µαζί της 
σε ανηφορικούς δρόµους-, την άλογη 
σκέψη, τις κρυφές -αυτοθαµµένες- ερω-
τικές επιθυµίες, την αναζήτηση νέων 
λέξεων καθώς και την τόλµη της χρή-
σης καθηµερινών φράσεων σε άλλες 
φόρµες.   Για όσους σήµερα θεωρούν 
πως ο υπερρεαλισµός -και ο ντανταϊ-
σµός ακόµα- είναι µια νεκρή, ξεπερα-
σµένη µορφή έκφρασης, το βιβλίο αυ-
τό µπορεί να τους φανεί αδιάφορο. Γι' 
αυτούς όµως που συµµερίζονται την 
άνευ συνόρων -µα µε όρια- ελευθερία 
της ατοµικής συνείδησης, γι' αυτούς 
που είναι πρόθυµοι να συντρέξουν και 
να συνταχθούν δίπλα σε συλλογικές 
δράσεις, το βιβλίο αυτό θέλει να στέκε-
ται σύµµαχός τους, κραυγάζοντας πως 
µία άλλη πραγµατικότητα είναι εφικτή 
και στέκει πέρα και πάνω από την επι-
φανειακή πραγµατικότητα.

αρμαρυγή ή θε τητα
Όπως και να εκλάβει κανείς την έν-
νοια της λέξης «στίλβη» ή «Στίλβη», 
ένα παραµένει σίγουρο: ΕΙΝΑΙ. Κι αυ-
τό το «είναι» τροµάζει. Αυτό το «είναι» 
προτάσσει το στήθος του στις βδελυρές 
πρακτικές του «κρύψε να περάσουµε». 
Ο ποιητής, αν και βρίσκεται στο πρώτο 
του βιβλίο, είναι ολοκληρωµένος και 
αβίαστα στρατευµένος στο πρόταγµα 
των ντανταϊστών και υπερρεαλιστών 
όλων των εποχών. Ας µην βιαστούν, 
λοιπόν, οι επηρµένοι καθηγητές των 
διδακτορικών τίτλων, να περιχαρακώ-
σουν στο όποιο ιστορικό πλαίσιο την 
περιπέτεια που συνεχίζεται αδιαλεί-
πτως κοντά έναν αιώνα.
   «Η ποίηση δεν έχει ανάγκη να εκ-
φράσει µία πραγµατικότητα. Είναι µία 
πραγµατικότητα», µας θυµίζει ο κύριος 
Τυπάλδος µέσω του λόγου τού Tristan 
Tzara, που θέτει ως motto ή προµετω-
πίδα, εάν προτιµάτε, στο ποίηµά του, «Φ 
Χ 3 = Φωτογραφία Ð Φως Ð Φωτιά».  
   ∆ιότι, όπως λέει και ο Οδυσσέας Ελύ-
της, στο κορυφαίο δοκίµιό του «Η µέ-
θοδος του άρα»: «Μπορεί και η τέχνη 
να είναι µια αρρώστια, όπως θα µπο-
ρούσε να ήταν άλλη µία η υγεία των 
αγροτών για µας τους µεγαλοπολεό-
πληκτους. Όλα είναι σχετικά. Να µη 
λέµε όµως ότι είναι παράλογο µέσα σε 
πολέµους και σκοτωµούς ν' ασχολού-
µαστε µε λουλούδια και φεγγάρια. Να 
λέµε απλώς ότι προτιµούµε το ποδό-
σφαιρο. Επειδή ούτε για φεγγάρι ακρι-
βώς πρόκειται όταν µιλεί ένας ποιητής 
ούτε οι πολέµοι κι οι σκοτωµοί είναι 
φαινόµενα που σηµειώθηκαν πρώτη 
φορά στην εποχή µας· ίδιοι ήταν ανέκα-

θεν. Αν στις µέρες µας ξενιζόµαστε πε-
ρισσότερο µπροστά στη φαντασία είναι 
γιατί έχουµε γίνει νεόπλουτοι της µεγά-
λης µας συλλογιστικής ικανότητας, της 
περίφηµης, που έφτασε να κατευθύνει 
διαστηµόπλοια µε ακρίβεια δεκάτων 
του δευτερολέπτου αλλά παραµένει 
ανήµπορη µπροστά σε µια φράση δι-
άφανη σαν το νερό. Τι να πει κανείς;».     

ρολετάριος ή λούμπεν ποιητής
Παρακαλώ τον αναγνώστη να µην συγ-
χύσει την επικεφαλίδα της παραγρά-
φου µε τον γνωστό -κατάπτυστο- µαρ-
ξιστικό όρο, «λούµπεν προλεταριάτο». 
Λούµπεν, για όσους γνωρίζουν, στη 
γερµανική γλώσσα σηµαίνει κουρέλι. 
Ένα προλεταριακό κουρέλι, το λοιπόν, 
ο ποιητής. Ένα κουρέλι-πατσαβούρι 
που εκσφενδονίζεται στα µούτρα της 

επαναλαµβανόµενης, υποκριτικής, µα-
τεριαλιστικής, µυξοκλαίουσας κοινω-
νίας της κρίσης.
   ∆ιαβάστε, εάν σας το επιτρέπει ο 
υπερκαταναλωτικός καπιταλιστικός 
αναλφαβητισµός της «Κοινωνίας του 
Θεάµατος» που δουλικά στα χρυσά πα-
λάτια σας υπηρετείτε, δύο εκδοχές βι-
ογραφίας. 
   Πρώτη εκδοχή: «Ο Θ.∆. Τυπάλδος 
δεν είναι παρά µία βάρκα… µία βάρκα 
που βοηθά τον Θωµά Πετρόπουλο να 
διασχίσει τα κύµατα της φαντασίας και 
είναι µαζί το λυχνάρι του στους δρό-
µους του άγνωστου. Έχουν φιλοξενη-
θεί ποιήµατά του και αποδόσεις του 
σε ποιήµατα του Tριστάν Τζαρά στα 
διαδικτυακά µέσα 'www.poiein.gr' και 
'fteraxinasmag.wordpress.com'. Η σελί-
δα 'easywriter.gr' έχει εκδώσει σε µορ-

φή e-book τρία αφηγήµατά του. Εντύ-
πως, έχουν δηµοσιευτεί ποιήµατά του 
στην περιοδική έκδοση της Υπερρεα-
λιστικής Οµάδας Αθηνών, Κλήδονας 
(τχ. 6, Μάιος 2015), και στην ανθολογία 
µοντέρνου υπερρεαλισµού 'A Galaxy 
of Starfish' του αγγλικού εκδοτικού 
οίκου Salò Press (Αγγλικά και Ελλη-
νικά). Ζει στην Πάτρα. 'Τα θολωµένα 
µάτια της Στίλβης' είναι η πρώτη του 
ποιητική συλλογή».
   ∆εύτερη εκδοχή: «Ο Θ. ∆. Τυπάλδος 
γεννήθηκε, ως Θωµάς Πετρόπουλος, 
στην Πάτρα, όπου συνεχίζει να ζει, 
στις 13 Σεπτεµβρίου του 1975. ∆εν έχει 
σπουδάσει τίποτα, µε χίλια ζόρια τελεί-
ωσε την πρώτη τάξη του Λυκείου σε 
νυχτερινό σχολείο. Έχει κάνει πλήθος 
χειρωνακτικών δουλειών: από τη λα-
χαναγορά σε υπεραγορές χαµάλης, από 
πρατήρια καυσίµων σε διανοµή φυλ-
λαδίων και σ' οτιδήποτε άλλο χθαµαλό 
επάγγελµα µπορείτε να φανταστείτε, 
που εδώ στην Κύπρο έχουν αναλάβει 
οι δούλοι-µετανάστες που νοικιάζονται 
απ' την Ασία, την Αφρική και από τις 
χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. 
Εδώ και πέντε χρόνια είναι άνεργος».
   Πριν πείτε κάτι, πριν χρησιµοποιή-
σετε τη λέξη «Ντανταϊσµός» ή «Υπερ-
ρεαλισµός», πριν αποφασίσετε να τη 
διδάξετε -αβρόχοις ποσίν- στις αυτιστι-
κές αίθουσες των πανεπιστηµίων σας, 
πριν πιάσετε το µολύβι να γράψετε… 
διαβάστε το παρακάτω ποίηµα… και 
βροντοφωνάξτε, διαρρηγνύοντας τα 
χρυσοποίκιλτα ιµάτιά σας, ή κρατείστε, 
για το καλό σας, σιγήν ιχθύος.       

 απο εφα ισμός 
του ποιητ  
Άγνωστες οι λέξεις στην περγαµηνή
Σα το µουρόχρωµα που αντανακλά-
ται πάνω
Στη στέγη της ροδακινιάς
Το ψάρι δάγκωσε το αγκίστρι
Και το αγκίστρι δάγκωσε την γκρα-
βούρα
Με τα θολωµένα µάτια
Της Στίλβης
Το σώµα της νιαούρισε στη συντριβή
Του σιντριβανιού
Αυξάνοντας το πρόσχαρο σύµβολο 
της πεµπτουσίας
Εθεάθη στο κρεµατόριο του παροξυ-
σµού
Αγέλαστος πέτρα
Μυρίων τόσων γκρεµνών
Κι ακόµα πόσων σκοπών
Η σύναξις του πολεµάρχου
Το καµπαναριό που κοιµάται
Σιρόπι στο ασανσέρ που κλειδώνει 
το γέλιο
Της σφιξ και το δάκρυ του κώνωψ
Φωνήεντα του αλατιού
Πορεία σκελετωµένων παραφωνι-
ών
Σύµπληξη του απείρου µε τη χρυσή 
µέθη
Των νεανικών απόντων χρόνων
Στα µάτια των αλόγων που χλιµιντρί-
ζουν
Πριν βυθιστούν στις κόρες των δι-
κών µας 
Ματιών όπου ευθύς θ' αναγεννη-
θούν
Ως οβίδες και περίστροφα
Κάπου ακούστηκε ένας κρότος κι 
εγώ  
Αφαιρώ το γιατί
Προσθέτοντας το όχι
∆ιαιρώ το ναι
Πολλαπλασιάζω το κατόπιν
Αναθέρµανση των κυττάρων
Το κουκούτσι κατάπιε το επίκαιρο 
πρόγευµα
Των µισθοφόρων της παραχάραξης
Μιας υποθρώσκουσας τσουκνίδας
Καθώς εκείνη άρχισε να συναγελά-
ζεται
Και να ερωτοτροπεί
Με το γαλάζιο σκαθάρι
Ένα παράτολµο θρόισµα
Ορθώνει ανάστηµα χαµογελά
Και φεύγει 
Το σκυλόψαρο αποκοιµήθηκε
Πάνω στου σκύλου την κόµη
Το κορίτσι άρπαξε το φανάρι του δρό-
µου
Και το κράτησε πάνω από το σύννε-
φο 
Και η οµίχλη της έκλεισε πονηρά το 
µάτι
Πηγαίνοντας να θάψει στο πίσω µέ-
ρος της αυλής
Την ανεπάρκεια
Ανατίναξε την κατάθλιψη του πεύ-
κου
Κι έφυγαν οι στόχοι του αύριο
Στου χθες τους διακόπτες

α θο να άτ α τ ς τ ς
Κατοπτεύσεις   ε μια επο  που ο λ γος προέ ει του πνεύματος, που η επιβί ση ανάγεται σε 
ρι οκίνδυνη ακροβασία πάν  απ  την άβυσσο, και που η εικ να θάβει την ουσία, α Μάτια της 
τίλβης  εκδ. αρ ουλάς, θ να,  δεν είναι μ νο θολ μένα αλλά και δακρυσμένα 
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υνεργασίες όπως αυτή, 
έχουν κάθε λόγο να χαρα-
κτηρίζονται «ιστορικές». 
Για να χαρακτηριστούν, εί-
ναι δύο τα τινά που µπορεί 

να συµβαίνουν: Είτε δύο καλλιτέχνες 
συνεργάζονται και το αποτέλεσµα µέ-
νει ως στάµπα στον χρόνο, άρα το επί-
θετο «ιστορικός» αποδίδεται εκ των 
υστέρων ως αποτίµηση, είτε δύο µεγά-
λοι καλλιτέχνες µε χωριστές πορείες 
και διαφορετικό στίγµα συναντιού-
νται, προσελκύοντας προσδοκίες και 
ελπίδες για ένα µεγάλο καλλιτεχνικό 
αποτέλεσµα. 

ια περ πλοκη συγκυρ α
Εν προκειµένω, η ιστορία είναι κά-
πως πιο περίπλοκη. ∆εν είναι η πρώ-
τη φορά που συναντιούνται καλλιτε-
χνικά ο ∆ιονύσης Σαββόπουλος και η 
Ελένη Βιτάλη. ∆εν είναι καν η πρώτη 
φορά που ανεβαίνει η µουσική παρά-
σταση «Σήκω, ψυχή µου, δώσε ρεύ-
µα», µε τίτλο δάνειο από το ιστορικό 
«Ζεϊµπέκικο (Μ’ αεροπλάνα και βα-
πόρια)» του τραγουδοποιού. Το ξεκί-
νηµα των παραστάσεων έγινε πέρσι 
στον -τι σύµπτωση;- επίσης ιστορικό 

χώρο «Κύτταρο» της οδού Ηπείρου 
στην Αθήνα, µε το οποίο ο Σαββόπου-
λος είχε ταυτιστεί στις αρχές της δε-
καετίας του ‘70. Οι εµφανίσεις του και 
ο δίσκος «Ζωντανοί στο Κύτταρο», µε 
όλη τη σηµειολογία που φέρουν πια, 
δείχνουν του λόγου το ασφαλές. 

Το «Κύτταρο», ασφαλώς, έχει πάρει 
κι έχει δώσει «ρεύµα» και µε την Ελέ-
νη Βιτάλη, καθώς το 2009, ανακαινι-
σµένο και µε το όνοµα «Κύτταρο Live 
Club», φιλοξένησε µε πολύ µεγάλη επι-
τυχία τη συνεργασία της ερµηνεύτριας 
µε τον Αρµένη συνθέτη και δεξιοτέχνη 
στο ούτι Haig Yazdjian και την Αρετή 
Κετιµέ. Αποτέλεσµα: Ο δίσκος «Ελένη 
Βιτάλη - Ζωντανό Κύτταρο». 

Η αρχή της συνεργασίας των δύο 
καλλιτεχνών, βέβαια, κρατάει πολλά 
χρόνια. Είναι το 1979 όταν η Lyra του 
Αλέκου Πατσιφά κυκλοφορεί τον δί-
σκο του Σαββόπουλου «Ρεζέρβα», µε 
την Ελένη Βιτάλη να συνεισφέρει µε 
τη φωνή της στο τραγούδι «Μικρή Ελ-
λάδα», δίνοντάς µας την πρώτη κατα-
γεγραµµένη µουσική συνύπαρξη των 
δύο. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1983 στο 
Ολυµπιακό Στάδιο των Αθηνών, ο Σαβ-
βόπουλος, που έχει βγάλει ήδη τα ιστο-
ρικά «Τραπεζάκια έξω», πραγµατοποι-
εί µιαν από τις πιο grande ζωντανές εµ-
φανίσεις του, µε πολλούς καλεσµένους, 
µπροστά σε 80.000 κόσµο. Η Ελένη Βι-

τάλη αναλαµβάνει να τραγουδήσει το 
«Μυστικό τοπίο». 

Υπάρχει κι άλλη ιστορικότητα 
στην ιστορία. Την περίοδο 1986-1987, 
ο ∆ιονύσης Σαββόπουλος παρουσιά-
ζει στην ΕΡΤ την εκποµπή «Ζήτω το 
ελληνικό τραγούδι», από όπου παρέ-
λασαν στην κυριολεξία όλα τα µεγάλα 
ονόµατα της ελληνικής µουσικής, αλ-
λά και πολλοί τότε πρωτοεµφανιζό-
µενοι που στη συνέχεια άφησαν στίγ-
µα στο πεντάγραµµο, όπως οι Χάρης 
και Πάνος Κατσιµίχας, Νίκος Πορ-
τοκάλογλου, Ελευθερία Αρβανιτάκη 
και φυσικά η Ελένη Βιτάλη, η οποία 
µοιράστηκε µε τον οικοδεσπότη της 
τέσσερα τραγούδια, σε δύο ποτ-πουρί: 
τα δηµοτικά «Σιγά καλέ την άµαξα» 
και «Σάλα- Σάλα», και τα λαϊκά «Τι τα 
θέλει τα λεφτά» και «Μια ζωή µέσα 
στους δρόµους». 

ερ  απ  δια ορετικές πηγές
Παρακολουθώντας και τους δύο καλ-
λιτέχνες στην πορεία του χρόνου, είναι 
πέρα από προφανές ότι δεν αντλούν 
νερό από την ίδια πηγή. Ο µεν Σαββό-
πουλος, ως ο «Μποµπ Ντύλαν» της τό-
σο µικρής Ελλάδας, έχει αφορµές που 
ξεκινούν από τους αγώνες κατά της 
δικτατορίας, την ασφυκτική οµορφιά 
του άστεως, την τρυφερότητα ενός πα-
ραµυθά, το πάθος ενός τροβαδούρου 

που δεν ξέρει άλλο από την τέχνη του 
και το απύθµενο βάθος της ανθρώπι-
νης ψυχής. Η δε Βιτάλη, µας έρχεται 
από τη γη, έχοντας πρώτη ύλη το «αχ» 
του αµανέ, τη σηµασία της ρίζας, την 
απεραντοσύνη του ουρανού στη φωνή, 
µια χροιά που µοιάζει µε αλέτρι και τη 
γυναικεία δύναµη που φτιάχτηκε για 
να γεννά τον κόσµο όλο. 

Από τη µια ο αγώνας, η σύνθεση και 
η επιβίωση και από την άλλη ο αµανές, 
ο πόνος και η απεραντοσύνη µιας προ-
έλευσης τόσο πέτρινης, όσο και η ίδια 
της η µοίρα.  

οτ ζουν το διο δέντρο
Πρόκειται εν πολλοίς για δύο διαφο-
ρετικές πηγές που ποτίζουν το ίδιο δέ-
ντρο: την ελληνικότητα στις βασικές 
και γενετήσιες εκφάνσεις της, αυτό το 
ελληνικό κύτταρο που έχει καταφέρει 
να αντέξει αιώνες σε πέντε σπιθαµές 
γης, έχοντας ενσωµατώσει τη διαδικα-
σία της επούλωσης στο DNA του. 

Αν συνοψίζαµε τη συνεργασία 
των δύο σε ένα και µόνο τραγούδι, αυ-
τό δεν θα µπορούσε να είναι παρά ο 
«Τσάµικος» του ∆ιονύση Σαββόπου-
λου. Ο ίδιος, µε άνεση, πηγαινοέρχεται 
φουριόζος στον στίχο «Η Ελλάδα που 
αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιµένει/ 
κι όποιος δεν καταλαβαίνει δεν ξέρει 
πού πατά και πού πηγαίνει», ενώ η 

Ελένη Βιτάλη κουµπώνει αρµονικό-
τατα µε το «Καλώς όρισες, πουλί µου, 
µοναξιά ελληνική µου/ από αγάπη 
φεύγεις, έρχεσαι, πηγαινοέρχεσαι σαν 
την πνοή µου».

Αυτό το δέντρο ποτίζουν οι δύο 
καλλιτέχνες δεκαετίες, και γι’ αυτό το 
δέντρο συνεχίζουν να τραγουδούν, µε 
τη συνάντησή τους να µην µπορεί να 
χαρακτηριστεί παρά «ιστορική», µε 
εµάς να έχουµε την ευκαιρία να γίνου-
µε µέρος αυτής της συγκυρίας, στις πα-
ραστάσεις που θα δώσουν την επόµενη 
εβδοµάδα στην Κύπρο. 

ληρο ορ ες
Μαζί µε τον ∆ιονύση Σαββόπουλο και 
την Ελένη Βιτάλη θα είναι οι µουσικοί: 
Γιώτης Κιουρτσόγλου, ∆ηµήτρης Λάπ-
πας, Στάθης Άννινος, Βασίλης Ποδα-
ράς, Θοδωρής Σούκερας, ∆ηµήτρης 
Αγάθος, Νατάσσα Παυλάτου, Γιάννης 
Τουντας, Μιχάλης Αλεξάκης, Περι-
κλής Μαθιέλης και Φίλιππος Τρέπας.

αραστάσεις
•Παρασκευή 8 Ιουλίου, Αμφιθέατρο 
Σχολής Τυφλών στη Λευκωσία
•Σάββατο 9 Ιουλίου, Κηποθέατρο Λε-
µεσού 
Ώρα έναρξης: 21:00
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 
25878744 και 77777040.

ια ιστορι  συνερ ασία

ουσι   πι αιρότητα
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Επί τροχάδην. Ιούλιος μήνας, ο μή-
νας του Νίκου Καρούζου (Ναύπλιο, 
17 Ιουλίου 1926) και του Ηλία Λάγιου 
(Άρτα, 5 Ιουλίου 1958), των δύο ποι-
ητών που έκαναν θαύµατα µε την ελ-
ληνική γλώσσα και σκέψη παίζοντας 
διαρκώς µε τη διαλεκτική παράδοση/
καινοτοµία, µε τη διαλεκτική παρελ-
θόν/παρόν/µέλλον, µε τη διαλεκτική 
εµείς/εγώ. 

Επί τροχάδην. Το ποίηµα του Κα-
ρούζου για τον Ιούλιο: «Ο γενέθλιός 
µου µήνας στα θολερά/ λιοπύρια του 
Καρκίνου/ µ’ έναν απρόκοφτον ίσκιο 
που αναβλύζει/ δονούµενος από φευ-
γαλέα φωνήµατα κληµαταριάς - τι άρια/ 
ο θάνατος ή η έβδοµη κοίµηση…/ Σα να 
αισθάνοµαι το σώµα µου στον ιδρώτα/ 
λουσµένο µουσείο/ Οπού Äχει να δείξει 
σωζόµενες αστραπές/ τη µεγάλη του 
πόνου προσωπογραφία./ Μοναστήρι 
παµπάλαιο τούτος εδώ ο ύπερος./ ∆εν 
επιτρέπω υπολειπόµενα δάκρυα/ προ-
χωρώντας µε χαυλιόδοντες αταραξίας/ 
ανάµεσα στα µελανθή µε φως ανήµερο/ 
να κατακάψω και τις πέντε ηπείρους./ 
Την καλησπέρα μου στα Ιδανικά σας».

Επί τροχάδην. Το ποίηµα του Λά-
γιου για την Δηώ έναν Ιούλιο με φως 
θερινό: «Ευδαίµων είµαι, το ξέρω 
τώρα, µα δεν θα πεθάνουµε ποτέ./ Η 
ακριβής στιγµή αυτή είναι κορυδαλ-
λός, νερό σγουρό και πικραµύγδαλο,/ 
το κάθε κίνηµα του χεριού µου αφη-
γείται µια υπόσχεση:/ στην Κλεοµέ-
νους 34 που σου µιλώ, συλλάβισέ µε./ 
∆εν έχω µετακινηθεί, όλα σε µε προ-
φτάσανε•/ Πλούσια μου αφιερώθηκαν 
καθώς το θερινό φως./ Κάµαρή µου, 
να µεταµορφώνεσαι σε απεριόριστο 
τοπίο,/ τηλέφωνο, κόκκινο κρασί, έλ-
λειµα ανάµνησης./ Μόνο το ν’ αγαπάς 
δεν είναι τίποτε./ Εύκολα ο ένας δια-
χέεται στον άλλο./ Πρέπει να έχης την 
αγάπη προσδιορίσει,/ Σε τόπο και και-
ρό, µε τρόπο, µέχρι τέλους».

Επί τροχάδην. Ανάσες αισιοδοξίας 
που είναι η δροσιά µέσα στον καύσω-
να. Συναντήσεις απανωτές µε φίλους. 
Η Άννα Κοκκίνου και το Θέατρο Σφεν-
δόνη. Η Τζούλια Τσιακίρη και οι κατα-
νυκτικές βραδιές στον Φωταγωγό, ένα 
βιβλιοπωλείο κόσµηµα. Η Αναστασία 
Λαµπρία και οι ανεπίληπτες εκδόσεις 
Ποταµός. Η Θέµις Μίνογλου και η δυ-
ναµική επανεκκίνηση των εκδόσεων 
Κριτική. Η έκδοση των ποιηµάτων 
του Ανδρέα Καµπά από την  Άγρα. 
Η έκθεση της Νατάσας Πουλαντζά 
στην Γκαλερί Ζουµπουλάκη. Οι φω-
τογραφίες του Ηλία Μπουγριώτη µε 
την αθάνατη Leica. Το σαξόφωνο του 
∆ηµήτρη Βασιλάκη, που µας ταξιδεύ-
ει στην νεφέλη της τζαζ. Ο κινηµατο-
γράφος του Γιώργου Λάνθιµου, που 
κερδίζει τον κόσµο. Η πεζογραφία του 
Παναγιώτη Κεχαγιά, που συνοµιλεί 
µε τον Αχιλλέα Κυριακίδη που δεν 
παύει να συνοµιλεί µε τον Μπόρχες 
και τον Περέκ και τον Κενώ. Η φράση, 
ξανά και πάλι και πάντα, του Σαίξπηρ 
από τον Ερρίκο τον Πέµπτο: «We few, 
we happy few, we band of brothers». 

Επί τροχάδην. Στους ιλιγγιώδεις 
ρυθµούς των µέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης και σύνολης µιας εποχής 
που τρέχει ξέφρενη και δίχως σκέ-
ψη  τις πιο πολλές φορές, αντιτάσσεις 
ένα «επί τροχάδην» της βραδύτητας. 
Αφήνεις στην άκρη τα δεκάδες χιλιά-
δες µουσικά τεµάχια που έχεις απο-
θηκεύσει, επί µαταίω µάλλον, στον 
σκληρό σου δίσκο και πιάνεις µε λε-
πταίσθητες κινήσεις τον βραχίονα 
και ακουµπάς απαλά τη βελόνα στο 
βινύλιο του Μποµπ Ντύλαν που έχεις 
επιµελώς, και ύστερα από αργή και 
µελετηµένη περιδιάβαση στη δισκο-
θήκη σου, επιλέξει, και απολαµβάνεις 
το «Melancholy Mood», πίνοντας αργά 
µια βυσσινάδα µε έξι παγάκια. 

Επί τροχάδην. ∆ιαβάζουµε, τρεις 
φίλοι µαζί, το νέο δυναµικό αριστούρ-
γηµα του Τζέιµς Ελρόι, το Perfidia, 
που µετέφρασε άψογα ο µαιτρ Ανδρέας 

Αποστολίδης και κυκλοφόρησε από 
τον Κλειδάριθµο, χίλιες είκοσι δύο σε-
λίδες καταβύθισης στα σκοτεινά σοκά-
κια της ιστορίας των Ηνωµένων Πολι-
τειών Αµερικής, χίλιες είκοσι δύο σε-
λίδες για είκοσι πέντε ηµέρες, από τις 5 
∆εκεµβρίου έως τις 29 ∆εκεµβρίου του 
1941, και υπογραµµίζεται, ο καθένας 
στο δικό του αντίτυπο µε χαρακάκι µε-
ταλλικό και µολύβι µηχανικό, φοβερές 
και τροµερές φράσεις, όπως: «Αυτό το 
ηµερολόγιο είναι µια λεκτική επίθεση 
κατά της αδράνειας και της ανησυχί-
ας». Και: «Ο χρόνος είναι ένα κινητο-
σκόπιο. Προβάλλει στο πίσω µέρος του 
κεφαλιού τις εικόνες που βλέπουν τα 
µάτια». Και: Είµαστε σε πόλεµο. Ο κό-
σµος είναι σκοτεινός και οµοιόµορφος. 
Τα αυτοκίνητα είναι υποβρύχια». 

Επί τροχάδην. Ανθίστασαι στην τρέ-
λα της τραχύτητας, στη λοβοτοµή της 
ευαισθησίας, στον αλλοπρόσαλλο κυ-

κλοθυµικό καιρό, µε το να ποντάρεις 
στα αντίθετά τους: επιµένεις να είσαι 
έλλογος, συναισθηµατικός, προσηλω-
µένος. Επιλέγεις επιµελώς δύο πένες, 
µία λευκή κοκάλινη µάρκας Kaweco 
και µια µπρούντζινη Fountain K της 
Karas Kustom, αρχίζεις να τραβάς µία 
πολαρόιντ την εβδοµάδα, και γράφεις 
ένα βιβλίο, όπου κάθε κεφάλαιο είναι 
ένας εκτενής, αργός, διεξοδικός σχολι-
ασµός της εκάστοτε πολαρόιντ, µε αλλε-
πάλληλα flashback και flashforward 
που µεταφέρουν τον αναγνώστη στον 
ονειρικό κόσµο µιας πραγµατικότητας 
στην οποία η ποίηση, η δηµιουργική 
ραθυµία, και οι αλλεπάλληλες αποφά-
σεις, που µας οδηγούν στον πιο αληθι-
νό µας εαυτό, ανταλλάσσουν χειραψίες 
µε την φιλοποσία, τη φιλοκαπνία και 
τη φιλοσοφία, µε τη γραµµατική του 
ζην, µε το συντακτικό της δοτικότητας, 
µε µια νέα γεωγραφία των παθών. 

Επί τροχάδην. Δεν βιάζεσαι τον Ιού-
λιο και αποφεύγεις εκείνους που βιά-
ζονται. Τον Ιούλιο φροντίζεις να το πας 
αργά και με το μαλακό. Τον Ιούλιο αφή-
νεις το αεράκι της δηµιουργικότητας 
να σε φέρει κοντά στις λέξεις που αγά-
πησες και αγαπάς, συντάσσοντας µιαν 
αλφαβήτα της ηδύτητας και του πάθους, 
λέξεις όπως: Αγάπη, Βόµβος, Γέλωτας, 
∆ιάρκεια, Εφήµερο, Ζείδωρος, Ηλι-
οφάνεια, Θάµβος, Ίµερος, Καλοσύνη, 
Λατρεία, Μέλος, Νάµα, Ξαστεριά, Ολο-
κλήρωση, Πόθος, Ροή, Σιγαλιά, Τρίλια, 
Ύφος, Φως, Χοές, Ψηλαφώ, Ωραιότητα. 

Επί τροχάδην. Γυρίζουµε πάλι 
στους ποιητές του Ιουλίου. «Η ζωή δεν 
έχει πώµα», επέµενε ο Νίκος Καρού-
ζος. Και: «Οµορφαίνω τη µοίρα». Πλάι 
του, ο Ηλίας Λάγιος ψαλµωδούσε: «∆εν 
σ’ το ‘πανε, ψυχούλα µου, που ο θάνατος 
νικήθηκε για πάντα;».

30 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2016

ού ιος

ύντομες στορίες  τους ιλιγγιώδεις 
ρυθμούς τ ν μέσ ν κοιν νικ ς δικτύ σης και 

σύνολης μιας επο ς που τρέ ει έ ρενη και 
δί ς σκέ η  τις πιο πολλές ορές, αντιτάσσεις 

ένα επί τρο άδην  της βραδύτητας
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ια πρώτη φορά, τα τρία «εθνι-
κά» θέατρα του Ελληνισµού, 
Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέ-
ατρο Βορείου Ελλάδας και 
Θεατρικός Οργανισµός Κύ-

πρου, ενώνουν τις δυνάµεις τους στη 
σκηνή της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή, 
υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του 
Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του Εθνι-
κού Θεάτρου, Στάθη Λιβαθινού. 

Μια παράσταση, η οποία θα παρου-
σιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 
στις 15 και 16 Ιουλίου, στο πλαίσιο των 
Επιδαυρίων 2016, και, έπειτα από κα-
λοκαιρινή περιοδεία στην Ελλάδα, θα 
παρουσιαστεί στην Κύπρο από τις 15 
έως 30 Σεπτεµβρίου. Για τη σηµαντι-
κή αυτή στιγµή, αλλά και ευρύτερα για 
τις «διεθνείς» δράσεις και συνεργασίες 
του ΘΟΚ, µιλά στο «Ηδύφωνο» ο Πρό-
εδρος του ∆Σ του Οργανισµού, Γιάν-
νης Τουµαζής, υπογραµµίζοντας τον 
ενεργό πολιτιστικό ρόλο που µπορούν, 
και οφείλουν, Κύπρος και Ελλάδα, να 
αναλάβουν στην περιοχή της νοτιοα-
νατολικής Μεσογείου, έναν τόπο, όπως 
επισηµαίνει, σύγχρονων τραγωδιών.

Κύριε Τουμαζή, ο εατρικός ργα-
νισμός Κύπρου, για πρώτη φορά, 
συμμετέχει σε μια «τριπλή» συνερ-
γασία με τα δύο κρατικά θέατρα 
της Ελλάδας, το Εθνικό έατρο και 
το Κρατικό έατρο ορείου Ελλά-
δας. Ποια η σημασία, αλλά και οι 
στόχοι αυτής της συνεργασίας;
Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των δρά-
σεων του ΘΟΚ πέραν των συνόρων 
µας και κυρίως στον µεσογειακό και 
τον ευρωπαϊκό χώρο, το κρατικό µας 
θέατρο έχει υπογράψει πρωτόκολλο 
συνεργασίας τόσο µε το Εθνικό Θέατρο 
της Ελλάδας όσο και µε το Κρατικό Θέ-
ατρο Βορείου Ελλάδος. Ξέρετε, ο ΘΟΚ, 
το ΚΘΒΕ και το Εθνικό αποτελούν τα 
τρία κύρια κρατικά ελληνόφωνα θέα-
τρα του µεσογειακού χώρου. Είναι, λοι-
πόν, πολύ σηµαντικό να ενώνουµε δυ-
νάµεις και να προωθούµε συνεργασίες. 
Θεωρώ πως η Κύπρος και η Ελλάδα 
οφείλουν να αναλάβουν ενεργό πολιτι-
στικό ρόλο στην περιοχή µας, της νοτι-
οανατολικής Μεσογείου. Οι τραγωδίες 
που συµβαίνουν καθηµερινά γύρω µας 
θα πρέπει να µας ενεργοποιήσουν. Ο 
πολιτισµός και ειδικότερα το θέατρο 
έχουν να διαδραµατίσουν σηµαντικό 
ρόλο στη ρευστή, από κάθε άποψη, ση-
µερινή κατάσταση.

Πιο συγκεκριµένα, η συνεργασία 
µας µε το Εθνικό Θέατρο έχει εδώ και 
αρκετό καιρό πάρει σάρκα και οστά. 
Για παράδειγµα, έχει ήδη ξεκινήσει η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας στα θέµατα 
εκσυγχρονισµού και ψηφιοποίησης 
τού υπό ριζική ανακαίνιση Βεστιαρί-
ου του ΘΟΚ, το οποίο παρεµπιπτόντως 
αποτελεί ένα θησαυρό της θεατρικής 
παραγωγής. Προωθείται η ηλεκτρο-
νική καταγραφή όλων των κοστου-
µιών και σκηνικών αντικειµένων, η 
σωστή και επιστηµονική συντήρηση 
και φύλαξη, αλλά και ορθή οργάνωση 
και ψηφιοποίηση του Καλλιτεχνικού 
Αρχείου ΘΟΚ (οπτικογραφηµένες πα-
ραστάσεις/εκδόσεις/αφίσες/φωτογρα-
φίες κ.ά.).

Η Επ δαυρος 
 Κ «επιστρέφει» φέτος με την 

«Αντιγόνη», στην Επίδαυρο, ενώ 
κάνει πρεμιέρα αυτήν τη βδομάδα 
στους ελφούς, στο πλαίσιο της 
συνεργασίας του Εθνικού εάτρου 
με το Κέντρο ελφών με αντικείμε-
νο το αρχαίο δράμα. Ειδικότερα, με 
την Επίδαυρο, ο εατρικός ργανι-
σμός έχει, όλα αυτά τα χρόνια, μια 
πολύχρονη, γόνιμη αλλά και πολυ-
κύμαντη σχέση. Από αυτή την άπο-
ψη, πόσο ιδιαίτερη ή σημαντική θε-
ωρείτε τη φετινή «στιγμή»;  
Ένας από τους κύριους άξονες αυτής 
της συνεργασίας είναι σαφέστατα και 
η ανταλλαγή παραστάσεων, αλλά και η 
συνεργασία στην παραγωγή τους. Μετά 
την πολύ πετυχηµένη κάθοδο του Κρα-
τικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στην 
Κύπρο, στη Νέα Σκηνή του ΘΟΚ µε 
την παράσταση «Πλάτωνα, Απολογία 
Σωκράτη», ο ΘΟΚ ανταπέδωσε την επί-
σκεψη µε την παρουσίαση του έργου 
της Judith Thomson «Το παλάτι του τέ-
λους» µε τη Λένια Σορόκου, τον Αντώ-
νη Κατσαρή και τη Στέλα Φυρογένη. Το 

κοινό της Θεσσαλονίκης υποδέχθηκε 
πολύ θερµά την παραγωγή µας. 

Φυσικά, η κορωνίδα της συνεργασί-
ας µας είναι η πολυαναµενόµενη «Αντι-
γόνη» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του 
Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του Εθνικού 
Θέατρου, Στάθη Λιβαθινού. Εθνικό, 
ΚΘΒΕ και ΘΟΚ ενώνουν δυνάµεις για 
τα Επιδαύρια 2016. Η «Αντιγόνη» θα 
κάνει πρεµιέρα στις 15 και 16 Ιουλίου 
στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και θα 
πραγµατοποιήσει σηµαντική περιοδεία 
στην Ελλάδα και αριθµό παραστάσεων 
στην Κύπρο από 15 έως 30 Σεπτεµβρί-
ου. Στην παραγωγή συµµετέχουν οι κα-
ταξιωµένοι Κύπριοι ηθοποιοί Αντώνης 
Κατσαρής, Στέλα Φυρογένη και Αντωνία 
Χαραλάµπους. Είναι πολύ σηµαντική 
για τον ΘΟΚ αυτή η παρουσία στην Επί-
δαυρο. Όπως λέτε και σεις, ο ΘΟΚ έχει 
ζήσει σηµαντικές στιγµές στο κραταιό 
αυτό θέατρο. Θυµάµαι το δέος που ένιω-
σα κι εγώ όταν σκηνογράφησα τη «Λυσι-
στράτη» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία 
Χρήστου Σιοπαχά το 1997. Είναι ένα αξε-
πέραστο συναίσθηµα, η ενέργεια του χώ-
ρου είναι εξωπραγµατική. Θεωρώ πως 

θα πρέπει να επιδιώκουµε σταθερά 
τη συµµετοχή µας στα Επιδαύρια µε 
προτάσεις ποιότητας. Να µην ξεχά-
σουµε και την παρουσία µας φέτος 
στο Φεστιβάλ Αθηνών µε τη συ-
γκλονιστική παράσταση «Η τάξη 
µας». Παρά την ατυχία µας, λόγω 
της ασθένειας ενός από τους εκλε-
κτούς ηθοποιούς του έργου, η τιµή ήταν 
πολύ µεγάλη. Το Φεστιβάλ Αθηνών µάς 
έχει δώσει καινούργιες ηµεροµηνίες και 
έτσι το αθηναϊκό κοινό θα µπορέσει τελι-
κά να χαρεί την παράσταση. Λεπτοµέρει-
ες θα ανακοινωθούν σύντοµα. 

Διεθνε ς συνεργασ ες 
 Κ συμμετέχει σ’ ένα ευρύ δί-

κτυο διεθνών συνεργασιών, που 
αφορούν τόσο τις παραγωγές όσο 
και εν γένει τη θεατρική ανάπτυ-
ξη. Ποια τα αποτελέσματα των συ-
μπράξεων αυτών, και ποιες προο-
πτικές διαβλέπετε να διανοίγονται 
από δω και πέρα;  
Όπως σας έχω ήδη αναφέρει, στόχος 
µας είναι η όλο και ενεργότερη εµπλο-
κή του ΘΟΚ σε διεθνή δίκτυα συνεργα-

σιών. Τόσο στον µεσογειακό 
όσο και στον ευρύτερο ευρω-

παϊκό χώρο. Πέρσι διακριθή-
καµε µε ένα πολύ ευφάνταστο 

περίπτερο στην περίφηµη Κου-
αντριενάλε της Πράγας. Αυτό τον 

καιρό ετοιµάζουµε µια σειρά από 
ευρωπαϊκές συνεργασίες, αλλά και 

αριθµό εργαστηρίων σε σχέση µε τις 
πρακτικές του θεάτρου µε µετακλήσεις 
ειδικών σηµαντικών στον τοµέα τους. 
Ευελπιστώ πως ο ΘΟΚ θα ενισχύσει τον 
ρόλο του στην περιοχή µας, αναπτύσσο-
ντας περαιτέρω συνεργασίες µε τις γύρω 
χώρες. Το Θέατρο είναι σηµαντικός πυ-
λώνας πολιτιστικής διπλωµατίας.

Στήρι η των ελεύθερων θεάτρων 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρεί-
ται στην Κύπρο μια ραγδαία άνθη-
ση της ανεξάρτητης παραγωγής, με 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρα-
στάσεις, οι οποίες συνδυάζουν το 
στοιχείο του δημιουργικού πειρα-
ματισμού με τη διάνοιξη σε άλλα 
πεδία καλλιτεχνικής έκφρασης και 
εναλλακτικές μορφές θεάτρου, χα-
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μηλού, ως επί το πλείστον, προ πο-
λογισμού, και, συχνά, με επίκεντρο 
την κυπριακή θεατρική γραφή. ς 

εατρικός ργανισμός, πώς κω-
δικοποιείτε και πώς στηρίζετε αυ-
τή την προσπάθεια; Κατά τη γνώμη 
σας, το Πρόγραμμα υμέλη, με τον 
τρόπο που λειτουργεί, αποτελεί ένα 
επαρκές εργαλείο;     
Συµφωνώ µαζί σας και είναι ευχάριστο 
που βλέπουµε µια τόσο µεγάλη άνθηση 
στην εγχώρια θεατρική παραγωγή από 
πάρα πολλά σχήµατα. Επιτρέψτε µου να 
σηµειώσω πως τούτο οφείλεται σε ένα 
µεγάλο βαθµό και στη διαχρονική στή-
ριξη των ιδιωτικών θεάτρων από την 
Πολιτεία µέσα από τα σχέδια επιχορη-
γήσεων του ΘΟΚ. Μακάρι και οι άλλες 
τέχνες να είχαν αυτήν τη µακρόχρονη 
στήριξη, ο τόπος µας έχει συγκριτικά µε 
το µέγεθός του ένα πολύ αξιόλογο πνευ-
µατικό και καλλιτεχνικό δυναµικό. Το 
καινούργιο σχέδιο επιχορηγήσεων ΘΥ-
ΜΕΛΗ ήρθε ακριβώς να στηρίξει ακό-
µη περισσότερο αυτές τις ανεξάρτητες 
προσπάθειες µέσω επιχορηγήσεων ανά 
παραγωγή. Ξέρετε, για χρόνια οι επιχο-

ρηγήσεις γίνονταν µέσα από ένα σύστη-
µα που δηµιούργησε προβλήµατα και 
ανοµοιογένεια και οι θεατρικοί φορείς 
απαιτούσαν, σχεδόν στην ολότητά τους, 
αλλαγή στον τρόπο επιχορήγησης. Την 
ίδια άποψη υιοθέτησαν και η Κοινοβου-
λευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολι-
τισµού, ο Γενικός Ελεγκτής και η Επί-
τροπος ∆ιοικήσεως, οι οποίοι κάλεσαν 
τον ΘΟΚ να λάβει µέτρα προς άρση των 
παθογενειών. Το ∆.Σ. του ΘΟΚ ενήργη-
σε άµεσα και σε πλαίσια διαφάνειας και 
χρηστής διοίκησης, και, µέσα από επα-
νειληµµένες δηµόσιες διαβουλεύσεις 
µε τα θέατρα, εισήγαγε το σχέδιο ΘΥΜΕ-
ΛΗ, το οποίο µε µετρήσιµα κριτήρια 
επιχορηγεί τη θεατρική δηµιουργία ανά 
παραγωγή. Παράλληλα και για περαιτέ-
ρω στήριξη της κυπριακής θεατρικής 
γραφής, το κυπριακό έργο επιδοτείται 
µε πρόσθετη χορηγία µετά από αξιολό-
γηση της παράστασης από την Επιτρο-
πή Αξιολόγησης Παραστάσεων, την 
οποία τα ίδια τα θέατρα υποδεικνύουν. 

ντιγ νη  του Σο οκλή
Η παραγωγή της «Αντιγόνης», που δί-
νει την πρώτη παράστασή της στους 
∆ελφούς στις 7 Ιουλίου και ακολού-
θως στην Επίδαυρο στις 15-16 Ιουλίου, 
αποτελεί την πρώτη συνεργασία του 
Εθνικού Θεάτρου µε το Κρατικό Θέα-
τρο Βορείου Ελλάδος και τον Θεατρικό 
Οργανισµό Κύπρου. Ο Καλλιτεχνικός 
∆ιευθυντής του Εθνικού, Στάθης Λι-
βαθινός, επέλεξε το κορυφαίο έργο του 
Σοφοκλή, µε τη σκέψη να συνδυάσει 
την παρουσίασή του µε τη συνύπαρξη 
στη σκηνή τριών γενιών ηθοποιών. Η 
παράσταση θα παρουσιαστεί σε νέα µε-
τάφραση του ∆ηµήτρη Μαρωνίτη.

 Η «Αντιγόνη» παρουσιάστηκε πι-
θανότατα στα Μεγάλα ∆ιονύσια του 441 
π.Χ. και γράφτηκε από τον Σοφοκλή ως 
αντίδραση για την εξορία του Θεµιστο-
κλή, του νικητή της Ναυµαχίας της 
Σαλαµίνας. Στο έργο αυτό, ένα από τα 
αρτιότερα της αρχαίας ελληνικής δρα-
µατουργίας, η θεµατική της σύγκρου-
σης µεταξύ των νόµων της ηθικής και 
των νόµων της πολιτείας φτάνει στην 
κορύφωσή της, µε τους δύο ήρωες να 
επαληθεύουν την τραγική τους υπόστα-
ση, κρατώντας, µέχρι τέλους, τη θέση 
στην οποία τούς έφερε η µοίρα.

 Η σύγκρουση µεταξύ των δύο γιων 
του Οιδίποδα, Πολυνείκη και Ετεοκλή, 
για τον θρόνο της Θήβας έχει τελειώσει. 
Τα δύο αδέλφια βρίσκονται νεκρά στο 
πεδίο της µάχης. Ο Κρέων, ο νέος βασι-
λιάς της Θήβας, έχει δώσει διαταγή να 
παραµείνει άταφος ο Πολυνείκης, που 
πολέµησε ενάντια στην πατρίδα του. 
Όµως, η αδελφή του νεκρού, Αντιγόνη, 
αποφασίζει να τον τιµήσει µε την πρέ-
πουσα ταφή. Συλλαµβάνεται και οδηγεί-
ται στον Κρέοντα, που, τηρώντας τους 
νόµους της πολιτείας, την καταδικάζει 
σε θάνατο. Ο βασιλιάς παραµένει αµετά-
πειστος ακόµη και µετά την παρέµβαση 
του γιου του, Αίµονα, και διατάζει να θα-
φτεί η Αντιγόνη ζωντανή σε µια σπηλιά. 
Ωστόσο, τα δεινά που έχει προβλέψει ο 
µάντης Τειρεσίας δεν θα αργήσουν να 
γίνουν πραγµατικότητα. Η καθυστερη-
µένη υπαναχώρηση του βασιλιά δεν θα 
προλάβει την καταστροφή. Η Αντιγόνη 
έχει απαγχονιστεί µέσα στη φυλακή της, 
ο Αίµονας έχει αυτοκτονήσει και η Ευ-
ρυδίκη, γυναίκα του Κρέοντα, ακολου-
θεί τον γιο της στον θάνατο.

 

{
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Μετάφραση: ∆ηµήτρης Μαρω-
νίτης
Σκηνοθεσία: Στάθης Λιβαθινός 
Σκηνικά/Κοστούµια: Ελένη Μα-
νωλοπούλου
Φωτισµοί: Αλέκος Αναστασίου 
Μουσική: Χαράλαµπος Γωγιός
Κίνηση: Πολίν Ουγκέ 
Βοηθός σκηνοθέτης: Λίλλυ Με-
λεµέ 
∆ραµατολόγος παράστασης: Εύα 
Σαραγά
Ερµηνεύουν (µε αλφαβητική 
σειρά):

Μπέτυ Αρβανίτη, ∆ήµητρα Βλα-
γκοπούλου, Κώστας Καστανάς, 
Αντώνης Κατσαρής (ΘΟΚ), Ανα-
στασία-Ραφαέλα Κονίδη, Μαρία 
Κωνσταντά, ∆ηµήτρης Λιγνά-
δης, Βασίλης Μαγουλιώτης, Νί-
κος Μπουσδούκος, 
Αστέρης Πελτέκης (ΚΘΒΕ), Μα-
ρία Σκούντζου, Ευτυχία Σπυρι-
δάκη, 
Λυδία Τζανουδάκη, Στέλα Φυ-
ρογένη (ΘΟΚ), Αντωνία Χαραλά-
µπους (ΘΟΚ), Γιάννης Χαρίσης 
(ΚΘΒΕ).
Μουσικοί επί σκηνής: 
Κλαρινέτο: Αλέξανδρος Μιχαη-

λίδης/ Κώστας Τζέκος
Κόρνο: Γιάννης Γούναρης / Μά-
νος Βεντούρας 
Τροµπόνι: Γιάννης Καΐκης / 
Σπύρος Βέργης
Παραστάσεις
Η παραγωγή θα περιοδεύσει 
στην Ελλάδα και θα δοθούν πα-
ραστάσεις στην Κύπρο από τα 
µέσα έως τα τέλη Σεπτεµβρίου.
Για πληροφορίες, Θεατρικός 
Οργανισµός Κύπρου, Γρηγό-
ρη Αυξεντίου 9, 1096 Λευκω-
σία (χώρος παλιού ΓΣΠ), Τηλ.: 
22864300, Φαξ: 22512732, 
www.thoc.org.cy,  ΘΟΚ/THOC.

ρι ωνι
επί εση με

μηλού, ως επί το πλείστον, προ πο
λογισμού, και, συχνά, με επίκεντρο 
την κυπριακή θεατρική γραφή. ς 

εατρικός ργανισμός, πώς κω
δικοποιείτε και πώς στηρίζετε αυ
τή την προσπάθεια; Κατά τη γνώμη 

ν ι ν
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H
eadliners την τρίτη µέρα 
(31 Ιουλίου) και η µπά-
ντα που κλείνει το φετι-
νό Φεστιβάλ Φέγγαρος. 
Οι Electric Litany από 

την Ελλάδα -που όµως κατοικοεδρεύ-
ουν και δηµιουργούν στην Αγγλία- έρ-
χονται για πρώτη φορά στην Κύπρο 
για συναυλία, καλεσµένοι της Λουβά-
να ∆ίσκοι µε δύο ολοκληρωµένα άλ-
µπουµ, ένα ΕP κι ένα single στο ενερ-
γητικό τους, που όλα κυκλοφορούν 
από την Inner Ear records. Ο πρώτος 
τους δίσκος «How To Be A Child and 
Win the War» κυκλοφόρησε το 2010, 
ηχογραφήθηκε µέσα σε µια εγκαταλε-
λειµµένη εκκλησία κάπου στο Βόρειο 
Λονδίνο και το mastering έγινε στα 
ιστορικά Abbey Road Studios. Μελω-
δικές, στοιχειωµένες κιθαριστικές «λι-
τανείες», όπου µε το τραγούδι Tear (που 
περιέχει µια εισαγωγή από τη Σονάτα 
του Σεληνόφωτος του Ρίτσου) έκαναν 
αµέσως ιδιαίτερη εντύπωση. Ένα εξαι-
ρετικό σκοτεινό άλµπουµ µε δυναµι-
κές κιθάρες, που φέτος επανεκδόθη-
κε και πάλι σε βινύλιο. ∆υο χρόνια 
αργότερα έβγαλαν το single «Enemy» 
µε δυο κοµµάτια που κινηµατογραφή-

θηκαν σε ισάριθµα video clips, για να 
φτάσουµε στο 2014, όπου ο δεύτερός 
τους δίσκος «Enduring Days You Will 
Overcome» ήρθε σαν φυσική συνέχεια 
του ντεµπούτου τους, µε την καρέκλα 
του παραγωγού να κατέχει ο ιστορικός 
τραγουδοποιός Alan Parsons. Τον Φλε-
βάρη του τρέχοντος έτους το EP τους 
«Love» και πάλι σε παραγωγή Parsons 
έγινε η τέταρτη δισκογραφική τους 
δουλειά, πριν ξεκινήσουν µια σειρά συ-
ναυλιών στην Ευρώπη και περάσουν 
κι από τη χώρα µας. Ο «Ήχος της Μου-
σικής» συνοµίλησε µε τον frontman 
και τραγουδιστή της µπάντας Αλέξαν-
δρο Μίαρη -που δεν µασάει ποτέ τα λό-
για του όντας ένας ανήσυχος άνθρω-
πος και δηµιουργός- για τους Electric 
Litany, τη µουσική, την κρίση και άλλα 
διάφορα που θα διαβάσετε παρακάτω. 

Αλέξανδρε, καλησπέρα από Κύπρο. 
Απ’ όσο γνωρίζω ετοιμάζεστε για 
μια νέα κυκλοφορία μέσα στο 2016 
και μετά από το E.P. σας «Love», 
που ήταν σε παραγωγή του Alan 
Parsons. Πες μας μερικά λόγια για 
το νέο άλμπουμ και αν θα συνε-
χιστεί η συνεργασία σας μαζί του 

στην καρέκλα του παραγωγού.
Καλησπέρα από Λονδίνο. Μετά από 
το E.P., που ήταν η πιο πρόσφατη συ-
νεργασία µε τον Parsons, δουλεύουµε 
πλέον τον τρίτο µας δίσκο, µε σκοπό να 
ηχογραφήσουµε τον Σεπτέµβρη. ∆εν 
έχουµε ακόµη κάποια ιδέα για την πα-
ραγωγή µε τον Parsons και σε αυτό το 
δίσκο, όλα είναι ανοιχτά. Προς το πα-
ρόν δουλεύουµε µόνο τη µουσική.

Ακούγοντας τα δυο LP σας έχω κά-
πως στο μυαλό μου πως το ένα εί-
ναι η φυσική συνέχεια του άλλου, 
και μουσικά αλλά και στιχουργικά. 
Μια ιστορία ενός ανθρώπου που 
ρίχτηκε στον πόλεμο για να κερδί-
σει κι ένας πόλεμος απ’ όπου αυτό 
το παιδί θα «υποφέρει» για να ανα-
νήψει. Καταλήγει ποτέ κάπου αυτή 
η διαδρομή ή συνεχίζεται αέναα;
Καταλήγει και δεν καταλήγει ταυτό-
χρονα. Αν πάρουµε ως αυθαίρετη προ-
οικονοµία πως η µουσική που γράφου-
µε είναι αυτό που ζούµε έξω και µέσα 
µας, τότε ποτέ τίποτα δεν τελειώνει. 

Έξω µας τα τελευταία χρόνια έχουν 
έρθει τα πάνω-κάτω και το ζούµε όλοι, 
χάνουµε µικρές και µεγάλες µάχες µε 

τον νεοφιλελευθερισµό και την ακρο-
δεξιά ως µια γενική κοινωνική παρα-
τήρηση και επειδή όντως συµβαίνει, 
πρέπει να το παραδεχόµαστε και να 
µας υπενθυµίζει καθηµερινά πως η µά-
χη - η διαδροµή πρέπει να συνεχίζεται 
από τον καθένα µας για την κοινωνική 
απελευθέρωση. 

Τη βαρβαρότητα την έχουν φάει στη 
µάπα οι Έλληνες όπως και εσείς στην 
Κύπρο, µα όπως και κάθε λαός ειδικό-
τερα τα τελευταία χρόνια για χάρη νε-
οφιλελεύθερων σκουληκιών ανεξαρ-
τήτου εθνικότητας. Το θέµα δεν είναι 
εθνικό παρά µόνο ταξικό και πρέπει να 
σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος το συ-
ντοµότερο µε κάθε τρόπο, βίαιο ή µη.

Σίγουρα φαντάζει µια κοινωνική 
απελευθέρωση για όλους µας πιο µα-
κρινή από ότι πριν από οκτώ χρόνια, 
µα σίγουρα δεν είναι αδύνατη και γι’ 
αυτήν αέναα θα προσπαθούµε. Χωρίς 
αυτήν δεν πραγµατώνεται ολοκληρωτι-
κά ούτε ο έρωτας ούτε η έκφραση ούτε 
η τέχνη όπως της αξίζει.

Ποια η σχέση σας γενικά με την 
ποίηση και τη λογοτεχνία ως μπά-
ντα και ως επιρροές πάνω στη μου-

σική και στον στίχο; Το ρωτάω αυ-
τό πέρα από τις αναφορές που έχε-
τε κάνει σε Ρίτσο και Γκίνσμπεργκ, 
στα δυο άλμπουμ σας.

Είναι κάτι που απλά δουλεύει µόνο 
του και δίνει ένα ακόµη επίπεδο στη 
µουσική µας. 

Η ελληνική ανεξάρτητη αγγλόφω-
νη σκηνή πάνω στην Ελλάδα τα τε-
λευταία χρόνια έχει ανεβεί πολλά 
σκαλοπάτια με πάρα πολύ δεμένα 
συγκροτήματα και άλμπουμ με κα-
λές παραγωγές. Το όλο πράγμα κι-
νείται έντονα, παρ’ όλη τη συνεχό-
μενη και αυξανόμενη κατάσταση 
της κρίσης. Πού νομίζεις ότι οφεί-
λεται αυτό και πώς βλέπεις γενικά 
τα εγχώρια μουσικά πράγματα;

Η κρίση δεν είναι συνυφασµένη 
απαραίτητα µε τη µη δηµιουργία (συ-
νήθως το αντίθετο συµβαίνει). Σίγουρα 
σκοντάφτει σε ανθρώπους που λόγω 
πρακτικών δυσκολιών δεν µπορούν να 
αφιερώσουν τον χρόνο που θα ήθελαν 
στη µουσική, µα µε τον έναν τρόπο ή 
τον άλλον οι ανεξάρτητοι µουσικοί στην 
Ελλάδα βρίσκουν τον τρόπο να κάνουν 
τη µουσική τους και αξίζουν έναν ειλι-

Electric Litany
στο εστιβά  αρος

υν ντευ η  άντα βέβαια υπ ρ αν τα κενά περιε ομένου , π ς ο σημεριν ς 
ε τιλισμένος μιμητικ ς απολιτίκ ιπστερισμ ς, που μ νο γέλιο πρέπει να προκαλεί 

 ος της ουσι ς

ιάννης ε ιαναίος  gianniszelianaios@yahoo.gr
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κρινή θαυµασµό. Και εµείς στο Λονδίνο 
είµαστε στη working class κατηγορία 
και νιώθουµε άνετα εκεί που ανήκουµε, 
εκεί που όλα είναι πιθανά.
Ένα λίγο πιο σκοτεινό βέβαια ξεκαθά-
ρισµα που µας ενοχλεί στο φαινόµενο 
που αναφέρθηκες, είναι ένα κάποιο πιο 
µη καλοδεχούµενο ταξικό φίλτρο σε 
ορισµένες µουσικές παρουσίες στην 
Ελλάδα. Λόγω της κρίσης που προανέ-
φερες, ξεχωρίζουν ευκολότερα µέσα σε 
αυτή την αγγλόφωνη σκηνή ορισµένες 
µουσικές προσπάθειες, όπου είναι πιο 
εµφανές το στοιχείο του budget και του 
ξοδέµατος για προώθηση, παρέα πάντα 
µε το φαίνεσθαι, αφήνοντας σε δεύτερη 
µοίρα το καθαρά µουσικό µέρος. 

Πάντα βέβαια υπήρχαν τα «κενά πε-
ριεχοµένου trends», όπως ο σηµερινός 
ξεφτιλισµένος µιµητικός απολιτίκ χιπ-
στερισµός, που µόνο γέλιο πρέπει να 
προκαλεί, από τη µουσική σκηνή του 
Los Angeles µέχρι το Λονδίνο και ώς 
την Αθήνα.

Η καλή µουσική µιλάει από µονή 
της χωρίς φρου φρου και τέτοια καλή 
µουσική υπάρχει πολλή στην ελληνι-
κή ανεξάρτητη και σε όλη τη γη.

Πρώτη φορά για συναυλία στην 
Κύπρο, απ’ όσο γνωρίζω, και κα-
λεσμένοι στον Φέγγαρο, που από 
χρόνο σε χρόνο γίνεται ακόμα κα-
λύτερος, συστήνοντας μπάντες 
και μουσικούς στο εγχώριο κοινό. 
Έχεις γενικά κάποια εικόνα για τα 
μουσικά πράγματα στο νησί; 
Πρώτη φορά Κύπρο και µας χαροποιεί 
ειλικρινά, γιατί δεχόµαστε πολύ θετι-
κά σηµάδια από το νησί, όπως και εκτι-
µούµε πολλούς καλούς µουσικούς και 
φίλους από την Κύπρο. Μικρές αλλά 
υπερδραστήριες οµάδες, που όχι µόνο 
κρατούν το µουσικό επίπεδο στην Κύ-
προ µα και το επεκτείνουν, είναι ό,τι 
πιο υγιές µπορεί να έχει ένας τόσο ιδι-
όµορφος τόπος.  ∆εν έχουµε λόγο να 
καλοπιάνουµε, µα µια από αυτές τις 
οµάδες είναι τα παιδιά του Φέγγαρου 
- Λουβάνας. Ακούµε τα κατορθώµατά 
τους και εδώ στο Λονδίνο.  Σε όλη αυτή 
την απάντηση εξαιρούµε πάντα τη νο-
σηρή τηλεοπτική ποπ της Κύπρου (και 
όλης της Γης) και οτιδήποτε παρόµοιας 
ελαφρότητας, αισθητικής και καλλιτε-
χνικού βάρους.

Η καταληκτική κλισέ ερώτηση γρά-
φει. Τι να περιμένει ο κόσμος από 
τους Electric Litany που κλείνουν 
φέτος το φεστιβάλ; 
∆ουλεύουµε µουσικά µεταξύ µας πλέ-
ον σε ρυθµούς που ποτέ δεν είχαµε 
συνηθίσει. Προετοιµάζουµε τον νέο 
δίσκο και είµαστε µεταξύ tour. Στην 
Κύπρο θα ντεµπουτάρουµε δείγµα του 
νέου δίσκου και της νέας προσέγγισής 
µας. Θέλουµε να δώσουµε πίσω στον 
κόσµο µέσα από την καρδιά µας ό,τι 
µπορούµε το βράδυ του Ιουλίου που θα 
είµαστε εκεί και τέτοια υπόσχεση δεν 
παίρνεται πίσω. 

ημ  Οι Electric Litany εµφανίζονται 
ζωντανά στο Φεστιβάλ Φέγγαρος την 
Κυριακή 31 Ιουλίου ως headliners. Πε-
ρισσότερα για το φεστιβάλ στη σελίδα 
<http://louvana.com.cy/>

Μπορείτε να ακούσετε τα άλµπουµ 
τους στην σελίδα <http://innerear-
electriclitany.bandcamp.com/>w

  

ασί ισσα ισάβετ 
Η Ελισάβετ 
Β’  γεννή-
θηκε στις 
21/04/1926. 
Είναι η βασί-
λισσα δεκαέξι 
ανεξαρτήτων 
κρατών, φέρο-
ντας κάθε στέµµα και τίτλο ισότιµα. 
Ανέβηκε στον  θρόνο στις 6 Φε-
βρουαρίου 1952 και αποτελεί τον 
µακροβιότερο µονάρχη στην ιστο-
ρία του Ηνωµένου Βασιλείου και 
τη µακροβιότερη βασίλισσα στην 
παγκόσµια ιστορία, όσον αφορά τα 
χρόνια που έµεινε στην εξουσία. Το 
1947 η Πριγκίπισσα Ελισάβετ από 
τη Νότια Αφρική, σε ηλικία 21 ετών,  
έλεγε:

«∆ηλώνω ενώπιον όλων σας 
ότι ολόκληρη η ζωή µου, είτε είναι 
µεγάλη ή σύντοµη, θα είναι αφιερω-
µένη στη φροντίδα σας και τη φρο-
ντίδα της µεγάλης αυτοκρατορικής 
οικογένειάς µας στην οποία όλοι 
ανήκουµε».

Η Ελισάβετ συνάντησε τον µελ-
λοντικό σύζυγό της, Πρίγκιπα Φί-
λιππο της Ελλάδας και της ∆ανίας, 
το 1934 και το 1937. Μετά από µία 
άλλη συνάντηση στο Βασιλικό Ναυ-
τικό Κολέγιο στο Ντάρτµουθ τον 
Ιούλιο του 1939, η Ελισάβετ, αν και 
µόλις 13 ετών, δήλωσε ότι είχε ερω-
τευτεί τον Φίλιππο. Ο αρραβώνας 
τους ανακοινώθηκε επίσηµα στις 9 
Ιουλίου 1947.

Η Ελισάβετ και ο Φίλιππος πα-
ντρεύτηκαν στις 20 Νοεµβρίου 
1947 στο Αββαείο του Ουέστµιν-
στερ. Έλαβαν 2.500 γαµήλια δώ-
ρα και 10.000 τηλεγραφήµατα απ’ 
όλον τον κόσµο. Η Ελισάβετ και ο 
Φίλιππος απέκτησαν τέσσερα παι-
διά, µεταξύ των οποίων και τον Κά-
ρολο, διάδοχο σήµερα του θρόνου. 
Στις 2 Ιουνίου 1953, σε τελετή που 
έγινε στο Αββαείο του Ουέστµιν-
στερ, έγινε η ενθρόνιση, η οποία 
ήταν η πρώτη στέψη που µεταδόθη-
κε τηλεοπτικά σε όλον τον κόσµο. 
Το 2002 εορτάστηκε το Χρυσό Ιω-
βηλαίο της Ελισάβετ ως Βασίλισ-
σας, τα 50 χρόνια δηλαδή από την 
άνοδό της στον θρόνο. Η αδελφή 
και η µητέρα της πέθαναν τον Φε-
βρουάριο και τον Μάρτιο αντίστοι-
χα. Πραγµατοποίησε περιοδείες σε 
όλα τα βασίλεια της Κοινοπολιτείας, 
όπως είχε κάνει και το 1977, ενώ 
πολλές εκδηλώσεις και εορτασµοί 
έγιναν καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους. Στο Λονδίνο ένα εκατοµµύ-
ριο άνθρωποι παρακολούθησαν τις 
εκδηλώσεις του Ιωβηλαίου.

Το 2012 εορτάστηκε το ∆ιαµα-
ντένιο Ιωβηλαίο της Βασίλισσας, 
καθώς ήταν η χρονιά της 60ής επε-
τείου από την άνοδό της στον θρόνο. 
Σε διάγγελµά της στις 6 Φεβρουαρί-
ου 2012 δήλωσε µεταξύ άλλων: «Σε 
αυτήν την ξεχωριστή χρονιά, εγώ 
αφιερώνω τον εαυτό µου εκ νέου 
στην υπηρεσία σας... 

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο www.artaeri.com.

Μακαρίου 71, Λ/σία
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στορίες α ιώς 
, ναι, αλλά και... ; οιν νικά και 

γε γρα ικά δι ασμένη δεί νει το  
μια ρετανία ανέκαθεν αμ ίρροπη στη 

στάση της προς την Ευρώπη

Ι ΟΣ ΙΣ ΟΔΟΥ ΟΥ

ίναι ανόητο να 
µπούµε σε µία λέ-
σχη όπου δεν ανή-
κουµε, που µπορεί 
να µην διαρκέσει, 

και από όπου µια µέρα οπωσδήποτε θα 
φύγουµε!». Χρονολογηµένη πίσω στον 
Ιούλιο του 1971, η δήλωση αυτή, του 
ανταποκριτού, τότε, των Times κι αρ-
γότερα διευθυντού του Συντηρητικού 
περιοδικού Spectator, Richard Gale, 
αποκτά τώρα, σαράντα πέντε χρόνια 
αργότερα, τα εύσηµα του προφητικού 
λόγου. Στοχαστική, στον ευρωσκεπτι-
κισµό της, απόφανση που ο Richard 
Gale επιχειρηµατολογούσε σε άρθρο 
- συµβολή του σε εκτενές collocqium 
που το έγκριτο περιοδικό Encounter 
αφιέρωνε, τον Ιούλιο του 1971, στα επι-
χειρήµατα, από βρετανικής πλευράς, 
για την είσοδο ή όχι της Βρετανίας 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

Αλλά, η ιστορία της διαµάχης για το 
βάθος και το «εύρος» της σχέσης της 
Βρετανίας µε την Ευρώπη, είναι και 
µια µάχη µε την ιστορία. ∆ιότι, αν έµει-
νε στην ιστορία ο αφορισµός του Τσώρ-
τσιλ ότι «η Βρετανία πάντα ήταν και 
θα είναι συνδεδεµένη µε την Ευρώπη, 
αλλά δεν αποτελούσε ποτέ µέρος της», 

η τσωρτσίλια (µε τις Tory αυτοκρατο-
ρικές της προσηλώσεις) δήλωση για 
το «ευρωδιφορούµενο» της Βρετανίας 
παραγνωρίζει τον βαθµό και τον τρόπο 
µε τον οποίο η Ευρώπη είναι µέρος της 
Βρετανίας, της ιστορίας και της ταυτό-
τητάς της. Ακόµη κι αν οι Άγγλοι -διότι 
πρέπει να διαφορίσουµε Άγγλους από 
τις άλλες εθνότητες της Βρετανίας- 
αρέσκονται και θέλουν να αντιλαµβά-
νονται τους «νησιώτες» εαυτούς των 
σε αντιδιαστολή προς την ηπειρωτική 
Ευρώπη, κι ειδικά τους «frogs» (αλλά 
και τους «Fritz» - «but don’t mention 
the war!»), πόσο συστατική της ταυτό-
τητας των εταίρων σε ένα «παράξενο 
ζευγάρι» η ετεροκαθοριστική συµµετο-
χή τους σε αυτό το ζευγάρι; «Άρτιο» και 
«περιττό» είναι αναγκαίως - αλληλοκα-
θορίζοντες - αριθµοί, µας είχε ήδη αφο-
ρίσει ο Φιλόσοφος. Στον Όσκαρ εννοεί-
τε το άλλο του, τον Φήλιξ, στον Άντριου 
τον Αντρέ, κι είναι χαρακτηριστική η 
επιτυχία που είχαν οι χαριτωµένοι αγ-
γλο-γαλλισµοί της τηλεοπτικής κωµω-
δίας Allo -Allo, του γαλατικού αντιστα-
σιακού χωριού στην διάρκεια της γερ-
µανικής κατοχής (αγγλική απάντηση ο 
Αντρέ στον Αστερίξ;) στο BBC. 

 
έμα ταυτ τητας

Ας επιχειρήσουµε εδώ να δούµε 
το πρόβληµα του brexit ως κυρίως 

βρετανικό, όχι ευρωπαϊκό, θέµα ταυ-
τότητας κι όχι δοµικό πρόβληµα ισο-
ζυγίου πλεονεκτηµάτων - µειονεκτη-
µάτων ή ταµειακών ροών, ή, ευρύτερα, 
ως απότοκο της απογοήτευσης των 
Βρετανών από µια Ευρώπη που δεν 
εκπλήρωσε το υψηλό τους «όραµα» 
γι’ αυτήν! Η Κύπρος και η Ελ-
λάδα είναι στην Ευρώπη, 
γιατί είναι ευρωπαϊκές 
µε έναν τρόπο που δεν 
πίστεψαν ποτέ πως είναι 
οι Βρετανοί, «συνδεδε-
µένοι - οι Brits - µε την 
Ευρώπη, αλλά ποτέ 
µέρος των ολοτή-
των της, πολιτικών, 
αυτοκρατορικών, 
θρησκευτικών φι-
λοσοφικών», όπως 
εξηγεί στο κείµενό 
του ο Richard Gale. Αν 
στις κυπριακές κι ελ-
ληνικές δηµοσιογραφικές 
αναλύσεις για τις «αιτίες»  του 
brexit πρυτάνευσε η αναφορά 
στην απογοήτευση των λαών 
για την υποκατάσταση του ορά-
µατος µιας Ευρώπης των αξιών του 
ανθρωπισµού από τα στυγνά «fasces» 
της γερµανοκρατούµενης δηµοσιονο-
µικής τυραννίας και τα γραφειοκρα-
τικά Άουσβιτς των µαζικών κοινωνι-

κών εκκαθαρίσεων, κινούµενα όχι λι-
γότερο από κείνον τον ανθήλιο φθόνο 
του σκοτεινού δάσους για την φιλάν-
θρωπη ζωή των πόλεων του Νότου, κι 
ό,τι άφησαν από ελληνορωµαϊκό πολι-
τισµό στην Ευρώπη οι «βάρβαροι» του 

Καβάφη, αυτό αφορά τα δικά µας 
προβλήµατα, ως Κύπρος κι ως 
Ελλάδα, µε την Ευρώπη. ∆ιό-
τι είναι κύρια ο ευρωπαϊκός 

νότος που συνιστά την ευρωπα-
ϊκή οικονοµική και κοινω-

νική περιφέρεια, κι 
εδώ εκδηλώθηκε 

κι έγινε πικρώς 
αντιληπτό το 
πρόβληµα των 
ευρωπαϊκών ελ-
λειµµάτων, κι 
έτσι πρέπει να 
τα προβάλλου-
µε, κι είναι τώ-
ρα καιρός πρό-
σφορος να το 

κάνουµε. Φιλοσο-
φικών ελλειµµά-

των, κι όχι µόνο δη-
µοσιονοµικών, σε µια 

γερµανοκρατούµενη ευ-
ρωγαλέρα φτιαγµένη να υπηρετεί την 
γερµανική πρωτοκαθεδρία ή και επι-
κυριαρχία των τεραστίων γερµανικών 
εµπορικών πλεονασµάτων των €280 

δις, που δεν αναδιανέµονται, όπως εξη-
γεί ότι θα έπρεπε να συµβαίνει ο Ευρω-
Μινώταυρος του Βαρουφάκη. 

ιλοσο ικά  α ιακά ελλε μματα 
Ελλείµµατα της Ευρώπης φιλοσοφι-
κά, αξιακά, που αφορούν τον επανακα-
θορισµό του ευρωπαϊκού οράµατος, 
όχι ως συντάγµατος αλλά ως προτάγ-
µατος. Για µια Ευρώπη των αξιών του 
Ανθρώπου κι όχι την απαχθείσα από 
τον όλο και πιο Γοτθικό Καρλοµάγνο 
βιασθείσα Ευρώπη του γραφειοκρατι-
κού ιερατείου των Βρυξελλών και των 
χρυσοφόρων Μήδων σατραπών του, 
ό,τι οι Άγγλοι στο brexit καταψήφισαν 
ως το απεχθές «gravy train» των αυ-
τάρεσκων, νεοφιλελευθερίως αυτοη-
δονιζόµενων «brussell sprouts». Αν 
το brexit είχε κοινωνικοοικονοµικά 
αίτια, όπως έδειξε η κοινωνική και δη-
µογραφική γεωγραφία µιας Βρετανίας 
διχασµένης, σχεδόν 50 - 50 ανάµεσα 
στα «brexit» και «bremain», τα θύµατα 
και τους κερδισµένους της παγκοσµι-
οποίησης και των προς τα έξω οικονο-
µικών και πολιτικών ολοκληρώσεων, 
πιο κοντά στο αίσθηµα του brexit ίσως 
είναι η ψυχοθεραπεύτρια Philippa 
Perry που εξηγούσε στην Guardian, µε 
ψυχοθεραπευτικούς σκοπούς για τα 
«brexit blues»: «Να, είµαστε πίσω στα 
1930. Οι πτωχοί ψέγουµε τους ξένους 

ά η
με την

ιστορία

ρετανία υρώπη 
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για την φτώχια µας, τους Γερµανούς 
και τους Εβραίους!».

ρατά πολύ ένας
Εκατονταετής λεμος
Η Βρετανία, λοιπόν, εκτός Ευρώπης; 
∆εν είναι η πρώτη φορά, βέβαια! Την 
εξεδίωξε, το πρώτον, ο Εκατονταετής 
Πόλεµος µε την Γαλλία, το νικηφό-
ρο υπέρ της Γαλλίας αποτέλεσµα του 
οποίου, το 1453, στέρησε την Αγγλία 
από όλες τις κτήσεις της στην Γαλλία. 
∆υναστικός, κατ’ αρχήν πόλεµος, στά-
θηκε ιστορικά σηµαντικός στο ότι θε-
µελίωσε τόσο το γαλλικό όσο και το 
αγγλικό εθνικό αίσθηµα, αλλά και την 
πολωτική κατά των Γάλλων αντίληψη 
της εθνικής ταυτότητας και χαρακτή-
ρα των Άγγλων: Οι ροζµπίφ Άγγλοι 
«beefeaters» κατά των «frogs» Γάλ-
λων. Η γεωγραφική, τότε, αποξένωση 
των Άγγλων από την Ηπειρωτική Ευ-
ρώπη, ως συνέπεια του Εκατονταετούς 
Πολέµου, πλάτυνε εξ άλλου την Μάγχη 
σαν φυσικό σύνορο αλλά και σαν πολι-
τισµικό όρισµα των Άγγλων, ενισχύο-
ντας, για 500 χρόνια τώρα, τον βρετα-
νικό νησιωτισµό που χαρακτηρίζει το 
βρετανικό αυτοείδωλο και συµπεριφο-
ρά στην διεθνή σκηνή. 

 Αλλά και διαµάχη µε τους πέραν 
τής, πάντα «µάγχιµης», Μάγχης που 
κατέλιπεν σηµαντικά ορίσµατα, πολι-

τικά, συνταγµατικά, ιστορικά, εθνικά, 
πολιτισµικά, ακόµη και γευσιγνωστικά 
σε ό,τι οι ίδιοι οι Βρετανοί αντιδιαστέλ-
λουν προς την ηπειρωτική Ευρώπη 
ως «the Isles». Να προσθέσουµε, για 
παράδειγµα, ότι επιφέροντας δυσαρέ-
σκεια και πολιτική αναστάτωση στους 
Οίκους των Άγγλων Πλανταγενετών 
ευγενών, η ήττα στον Εκατονταετή Πό-
λεµο είχε και συστατικές της αγγλικής 
δυναστικής ενοποίησης και πολιτικής 
ταυτότητας συνέπειες: Οδήγησε στους 
δυναστικούς πολέµους των Ρόδων 
(1455-1487), ανάµεσα στον Οίκο της 
Υόρκης, µε εραλδικό έµβληµα το λευ-
κό ρόδο, και τον Οίκο του Lancaster, µε 
έµβληµα το κόκκινο ρόδο. Η νίκη, το 
1487, του Οίκου του Lancaster, υπό τον 
Ερρίκο Τυδώρ, επί του Oίκου της Υόρ-
κης, µε ηγέτη εδώ τον Ριχάρδο τον Τρί-
το, έφερε και τον συµφιλιωτικό γάµο 
του νικητού µε την πρωτότοκη θυγατέ-
ρα του Ριχάρδου Ελισάβετ και, έτσι, το 
πάντρεµα των δύο Οίκων και των χρω-
µάτων τους στην ερυθρόλευκη σηµαία 
της Αγγλίας - τον κόκκινο σταυρό του 
Αγίου Γεωργίου - στην οποία οι Τυδώρ 
βασίλεψαν µέχρι το 1603. Σηµαία δια-
κριτή, βέβαια, στους ποδοσφαιρικούς 
αγώνες της Εθνικής Αγγλίας - την βλέ-
πατε πίσω από θλιµµένα µάτια στον 
ευρωδιασυρµό από την Ισλανδία, στο 
Euro 2016 - αλλά και παντρεµένη µε 
την σκωτική σηµαία του χιαστί σταυ-
ρού του Αγίου Ανδρέα σε θαλασσινό 
µπλε φόντο, στην γνωστή σηµαία του 
Ηνωµένου - έως πότε; - Βασιλείου.

 
Η γαλλική αντιπαλ τητα 
Ήταν η ξεροκέφαλη γαλλική αντιπα-
λότητα, άλλωστε, µε τα δύο απανω-
τά «όχι» του εθνικιστή Ντε Γκολ, το 
1960 και το 1967, που κράτησε την 
Βρετανία έξω από την Ευρώπη, µετά 
την πρώτη της αίτηση για ένταξη, από 
τον Harold Wilson. Η περιφρονητική 
δήλωση του Ντε Γκολ για την Βρετα-
νία: «l’Angleterre, ce n’est plus grand 
chose», καθώς η γαλλική οικονοµία, 
τότε, κάλπαζε στην χρυσή της µετα-
πολεµική τριακονταετία, les Trentes 
Glorieuses, έφερε την βρετανική ξερο-
κέφαλη αντιγαλλική επιµονή για έντα-
ξη, µε νέα αίτηση από τον MacMillan το 
1971. «Φραγκοφονιάδες», λοιπόν, στην 
εριστική στάση τους οι Βρετανοί στην 
Ευρώπη, αλλ’ αυτό δεν αφορά µονάχα 
τις πείσµονες οικονοµικές διεκδική-
σεις τους στις σχέσεις τους µε την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση ή Κοινότητα, από την 
οποία η Θάτσερ διεκδίκησε αγωνιστι-
κά επιστροφή χρηµάτων, µόλις πήρε 
την βρετανική πρωθυπουργία. Αφορά 
και την πολωτική προς τους Γάλλους 
σχέση των Άγγλων, αφού τα «όχι» των 
Γάλλων υποδαύλισαν τον (όποιο και 
όποτε) φιλοευρωπαϊσµό των Άγγλων, 
ενώ τα «ευρωπαϊκά» oui των Γάλ-
λων φέρνουν τα δύστροπα «όχι»  του 
(όποιου και όποτε) ευρωσκεπτικισµού 
των ροζµπίφ. Beef, ας το σηµειώσου-
µε παρεµπιπτόντως εδώ, που ανάγεται 
στο γαλλικό, λατινογενές «boeuf», εκ 
του λατινικού «bovis», που καθιερώ-
θηκε ταξικά µετά το 1066 και την µετά 
την µάχη του Hastings εισβολή των 
Νορµανδών, που κυριάρχησαν στην 
Αγγλία ως η «noblesse» τάξη, ανάλογα 
µετονοµάζοντας το µενού - και όχι µό-
νο - της άρχουσας νορµανδικής πια τά-
ξης. Οι Άγγλοι βασσάλοι στα χωράφια 
συνέχισαν να παράγουν το boeuf των 

Νορµανδών αρχόντων τους ως «οx», 
το «porc» (εκ του «porcus») ως «hog» 
και «pig» το agneau εκ του «agnus» 
ως sheep: οι σαξονικές, πρωτογερµανι-
κές µονοσύλλαβες ονοµασίες ενάντια 
στις εξευγενισµένες, πολυσύλλαβες, 
λατινογενείς των Νορµανδών. Κι οι 
γαλατο-τραφείς  νεοαριστοκράτες της 
νεωτερικότητας αναρωτιούνται, τρώ-
γοντας το brie τους στα λονδρέ-
ζικα brasserie, αν το brexit θα 
σηµαίνει κι ένα αναδιπλωτικό, 
νησιωτικό, πίσω στις σπηλιές 
του Cheddar Gorge «συντυρητι-
κό Briexit»! Aναφερόµαστε, βέ-
βαια, στο φαράγγι του Cheddar, 
στην κοµητεία του Σάλσµπιουρυ, 
έξω από το Bath, στις σπηλιές του 
οποίου παρήγετο το οµώνυµο τυ-
ρί, σε διάφορες διαβαθµίσεις ωρι-
µότητας, όπως κι οι ψήφοι στις δη-
µοσκοπήσεις! «Do you want me 
to criss-cross the room, or do you 
rather have me circumambulate?», 
έπαιξε ο γράφων µε τον πολιτισµι-
κό δυϊσµό της αγγλικής, όταν η νο-
σοκόµα στο Whittington Hospital 
µού ζήτησε να διασχίσω το δωµάτιο 
για να δει πώς τα πάει το συρνάµε-
νο ποδάρι µου. «Just do it!», διέταξε 
υλακτώσα µε τα αυστηρά, γερµανο-
σαξονικά, γαυγίζοντα µονοσύλλα-
βά της η νοσοκόµα! Αυτά, πολύ πριν 
πάρει πόδι η χώρα της από την ευρυ-
µέτωπη Ευρώπη, των «fat cats». Ή, 
«superembellished felines»!

 
      τα
ι  των νομιναλιστ ν στην

καθ  λα αθολικ ζουσα Ευρ πη
  Από τoν Πόλεµο των Ρόδων στο Όνο-
µα του Ρόδου; Είναι στο περίφηµο µυ-
θιστόρηµα του σηµειολόγου Umberto 
Eco, το βαρυσήµαντο ή µετανεωτερι-
στικά «πολυσήµαντο» µυθιστόρηµα 
Name of The Rose (1984), πάντρεµα ή 
crossover ανάµεσα σε αστυνοµικό και 
σηµειωτικό µυστήριο, και µε κάµποση 
διακειµενική παραποµπή στους λαβυ-
ρίνθους του Μπόρχες, όπου βρίσκου-
µε πιο γλαφυρά δοσµένη την αντιδια-
στολή του βρετανικού εµπειριστικού 
κι ελεύθερου από προϋποτιθέµενες 
καθολικές προκείµενες αναλυτικού, 
λογικού πνεύµατος, που κινείται στην 
βάση επαγωγικών συλλογισµών, αρυ-
όµενων από επί µέρους ενδείξεις κι 

όχι αυτοβεβαιούµενων παραγωγικών 
(deductive) αποδεικτικών συλλογι-
σµών που αποδεικνύουν στο συµπέ-
ρασµα ό,τι ήδη εγκλείεται και γίνεται 
παραδεκτό στις καθολικές προκείµε-
νες. Ο πρότυπος για την αριστοτελική 
και σχολαστική µεσαιωνική επιστή-
µη αποδεικτικός συλλογισµός της 

Barbara, των τρι-
ών καθολικών καταφατικών προτάσε-
ων, ή ο µη βεβαιωτικός, από των σηµεί-
ων, δηλαδή ενδείξεων, συλλογισµός 
του δευτέρου σχήµατος, που ψάχνει 
νέα, αλλά πειραστική, όχι βεβαία γνώ-
ση σε συµπεράσµατα που συνάγονται 
από ενδείξεις έξω των βεβαιοτήτων του 
κλειστού, ολοποιητικού συστήµατος; 

 Με σηµειολογικό παιγνίδι, ο ση-
µειωτιστής Eco κρύβει στο όνοµα 
του Βρετανού καλογήρου fr William 
of Baskerville και το καλογεροπαίδι 
του, τον Adso, µια διπλή διακειµενι-
κή αναφορά στον εκ Βρετανίας νοµι-
ναλιστή Γουλιέλµο του Occam, όπως 
και στον ήρωα του Conan Doyle στο 
αστυνοµικό µυθιστόρηµα «Τα σκυ-
λιά του Μπάσκερβιλ» («The Hounds 
of Baskerville»): Τον αναλυτικά, στην 
βάση εµπειρικών ενδείξεων σκεπτό-
µενο Sherlock Holmes, και τον συνοδό 
φίλο του, γιατρό Watson. Elementary, 
dear «Adso!» Το µοναστήρι των Βε-
νεδικτίνων, στην βόρεια Ιταλία, όπου 
σχεδιάζεται το 1327 µια συνάντηση 

αντιπάλων σχετικά µε τους Όρκους 
της Πενίας οµάδων του Τάγµατος των 
Φρανσισκανών - αφήνω στην φαντα-
σία σας την αυθαίρετη σύνδεση µε τους 
Μνηµονιακούς ή όχι ευρωπαϊκούς 
Όρκους της Λιτότητας - γίνεται θέατρο 
µιας σειράς φόνων που καλείται να δια-

λευκάνει ο οκκαµικός στις εµπει-
ρικές συλλογιστικές του Βρετα-
νός Σερλοκχολµικός William of 
Baskerville. Η σκοτεινά δαιδα-
λώδης βιβλιοθήκη στην οποία 
γίνονται οι φόνοι παραπέµπει 
τόσο στην ερµηνευτική περιπλο-
κότητα των λαβυρινθωδών βι-
βλιοθηκών του Μπόρχες όπου 
το άπειρο του αριθµού αναιρεί 
την προσιτή ευρυθµία της τά-
ξης, όσο - αυθαιρετούµε κι εµείς 
- στο δαιδαλώδες των διαδρό-
µων της συγκεντρωτικής γρα-
φειοκρατίας των Βρυξελλών 
που απέρριψε το brexit. 

Το σκοτειν  ιερατε ο
των ρυ ελλ ν
Βρίσκοντας τον δικό του, 
εµπειρικά µεθοδικό συλλο-
γιστικό δρόµο έξω από τα 
φονικά αινίγµατα της πολυ-
δαίδαλης µοναστικής βιβλι-

οθήκης ο αδελφός ‘Σέρλοκ’ δείχνει το 
σκοτεινό Ιερατείο των Βρυξελλλών, 
ουπς, των Βενεδικτίνων να προστατεύ-
ουν την Εκκλησιαστική Σχολαστικι-
στική σοβαρότητα του επιβαλλόµενου 
στο (δηµοσιονοµικό) παρόν πένθους, 
ενάντια σε ένα φερόµενο δεύτερο τόµο 
της αριστοτελικής Ποιητικής αφιερω-
µένο στην - είπατε νοµισµατική, ή, χει-
ρότερα, δηµοσιονοµική;- χαλάρωση 
της Κωµωδίας. Ο τυφλός στην σκοτει-
νή πίστη του στο αυτοµαστιγωτικό Πέν-
θος ως αναγκαίο εργαλείο για τον φόβο 
του Κυρίου, και των επί γης Εκπροσώ-
πων Του, ανάπηρος µοναχός Σόιµπλε, 
ουπς, Χόρχε, περιφρουρεί απειλητικά 
τον Φόβο του Κυρίου, µε ενίοτε φονικά 
τιµωρητικούς Όρκους αυτοτιµωρίας, 
όπως στην γνωστή σας λατρευτική του 
Θεού 17ωρη ολονυκτία συµπροσευχής 
µε τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τα σκω-
πτικά εξώφυλλα των brexit εφηµερί-
δων της Βρετανίας έδειξαν µε ποίους 
γέλωτες της απελευθερώνουσας Κω-
µωδίας υποδέχτηκαν το αποτέλεσµα 
του δηµοψηφίσµατος οι Μπρεξιώτες.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 

Τ
ελικά κάτι φαίνεται πως αλ-
λάζει στη Νέα ∆ηµοκρατία, 
το κόµµα της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης σήµερα 
στην Ελλάδα. Η νεοσύστα-

τη Γραµµατεία Σχέσεων Κόµµατος-
Κοινωνίας της Ν.∆. οργάνωσε εκδή-
λωση, στην οποία τιµήθηκε η µεγάλη 
τραγωδός του ελληνικού θεάτρου Άννα 
Συνοδινού, που επίσης διετέλεσε µέλος 
της Βουλής, υφυπουργός και ∆ηµοτι-
κή Σύµβουλος, στον ∆ήµο της Αθήνας, 
µε δήµαρχο τον αείµνηστο Μιλτιάδη 
Έβερτ, πρώην πρόεδρο της Ν.∆.

Στην κατάµεστη αίθουσα του Πο-
λιτιστικού Ιδρύµατος Θεοχαράκη, στο 
κέντρο της Αθήνας, τρεις σπουδαίοι άν-
θρωποι της Πολιτικής, του Πνεύµατος 
και του Θεάτρου, αναφέρθηκαν στη Συ-
νοδινού, που πέθανε ύστερα από µακρά 
ασθένεια στις 7 Ιανουαρίου του 2016. 
Ανήµερα τον Άγιο Ιωάννη, τη γιορτή 
του πατέρα της Ιωάννη και της µητέρας 
της Ιωάννας, δύο ανθρώπων που αγά-
πησε όσον κανέναν άλλο - όπως θύµισε 
στους παρευρισκοµένους στη σύντοµη 
παρέµβασή του ο ανιψιός της, δηµοσι-
ογράφος και συνεργάτης της «Σηµερι-
νής» Γιάννης Συνοδινός.

Η Συνοδινού της πολιτικής 
Η ακαδηµαϊκός, πρώην βουλευτίνα 
και πρώην πρόεδρος της ελληνικής 
Βουλής, Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη, ο 
ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου της Ελ-
λάδας Κώστας Καστανάς και ο κριτικός 
θεάτρου Κώστας Γεωργουσόπουλος 
ανέπτυξαν τη δράση και την προσφορά 
της Συνοδινού σε µια τελετή που ράγισε 
καρδιές και έσπειρε νοσταλγία για τις 
«άλλες» εποχές του ελληνικού θεάτρου, 
αλλά και της ελληνικής πολιτικής.

«Η Συνοδινού ήταν ένας πολυτά-
λαντος άνθρωπος, που πίστευε στην 
Ελλάδα. Πίστευε στις ηθικές αξίες που 
κληρονόµησαν οι νέες γενιές από τους 
αρχαίους ηµών προγόνους», υπέδειξε 
η Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη, που πα-
ρουσίασε µερικούς από τους λόγους 
της εκλιπούσας στη Βουλή, κυρίως σε 
θέµατα πολιτισµού, που θα µείνουν αξέ-
χαστοι στην ιστορία. Το απίστευτο είναι 
πως η Νέα ∆ηµοκρατία ποτέ δεν της 
εµπιστεύτηκε το αξίωµα της Υπουργού 
Πολιτισµού, ένα τέρας µόρφωσης και 
κουλτούρας, προτιµώντας να την κάνει 
Υφυπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η 
κυρία Μπενάκη θύµισε επίσης σε όλους 
πώς παρέλαβε η Συνοδινού το Τµήµα 
Γυναικών της Νέας ∆ηµοκρατίας. «∆εν 
είχαµε Τµήµα Γυναικών. Και αυτή, στα 
χρόνια που πρόεδρός µας ήταν ο Ευάγ-
γελος Αβέρωφ, µέσα σε λίγους µήνες κα-
τάφερε και συνάρπασε δεκάδες χιλιά-
δες Ελληνίδες και τις έφερε στο κόµµα 
µας», επισήµανε  η πρώην Πρόεδρος 
της Βουλής, αναφέροντας στο τέλος και 
τη δραµατική συνεδρίαση της Βουλής,  
στην οποία η Συνοδινού, διαµαρτυρόµε-
νη για τη συµπεριφορά βουλευτίνας άλ-
λου κόµµατος, υπέβαλε την παραίτησή 
της από την πολιτική.

«Στην ουσία η Νέα ∆ηµοκρατία δεν 
στάθηκε στο πλευρό της, γιατί ο τότε 
Πρόεδρος της Βουλής, Νανάς Τσαλ-
δάρης, αντί να επαναφέρει στην τάξη 
τη βουλευτίνα των Οικολόγων ∆ύζη, 
που ανάρτησε πανό µέσα στο Κοινο-

βούλιο, προκαλώντας τις διαµαρτυρί-
ες της Συνοδινού γι’ αυτή την ασέβεια, 
επανέφερε  στην τάξη την ίδια την βου-
λευτίνα της Νέας ∆ηµοκρατίας, που 
δεν ανέχτηκε αυτήν τη συµπεριφορά, 
αποχώρησε από την αίθουσα και ύστε-
ρα υπέβαλε την παραίτησή της. Που, 
δυστυχώς, έγινε δεκτή», υπενθύµισε 
ο ανιψιός της.

Δασκάλα του θεάτρου 
Ο ηθοποιός Κώστας Καστανάς µίλησε 
για τη γνωριµία του µε την αλησµόνη-
τη πρωταγωνίστρια του Εθνικού Θε-
άτρου της Ελλάδας, που υπήρξε και η 
πρώτη δασκάλα του στην υποκριτική. 
«Μπήκε µέσα  στην αίθουσα, δύο µέτρα 
γυναικάρα, επιβλητική, ένα κυπαρίσσι. 
Έχασα τη λαλιά µου», παραδέχτηκε.  Ο 
κ. Καστανάς αναφέρθηκε στο θεατρικό 
δίδυµο Συνοδινού-Κωτσόπουλου στις 
περισσότερες παραστάσεις του εθνικού 
θεάτρου, που άφησε εποχή. «Αυτό το 
κυπαρίσσι καλύτερα να µην το βλέπα-
τε πώς κατάντησε στο τέλος. Ήµουν ο 
τελευταίος συγγενής της που την είδε 
ζωντανή στη νοσοκοµείο», είπε ο ανι-
ψιός της, τονίζοντας πως οι τελευταίες 
ηµέρες της θείας του ήταν µαρτυρικές 
γι’ αυτήν. «Ήθελε να πάει κοντά στον 
πατέρα και τη µάνα της», ανέφερε. «Τε-
λικά, ο Θεός, στον οποίο πίστευε µε πά-

θος, την άκουσε και του Αϊ-Γιαννιού 
την πήγε κοντά τους», πρόσθεσε.

Τέκνο μιας μεγάλης κληρονομιάς 
«Η Άννα Συνοδινού υπήρξε το τέκνο 
µιας µεγάλης κληρονοµιάς, σε µια επο-
χή που ο πολιτισµός χειµάζεται», επι-
σήµανε ο κριτικός Κώστας Γεωργουσό-
πουλος, τονίζοντας πως η Συνοδινού 
υπήρξε πνευµατικό τέκνο του Ροντήρη, 
«πατέρα» του εθνικού θεάτρου της Ελ-
λάδας. «Ήταν η τελευταία της µεγάλης 
γενιάς του Ροντήρη. Μάθαµε το θέατρο 
µαζί της. Ήταν η µεγαλύτερη τραγωδός 
της Ελλάδας», επισήµανε. 

Ο ανιψιός της µίλησε γι’ αυτούς που 
η θεία του αγάπησε περισσότερο, τον 
πατέρα, τη µάνα της και τα αδέρφια της, 
∆ηµοσθένη και Νίκο. Ανέφερε, επίσης, 
πως όταν η Συνοδινού είπε στον Καρα-
µανλή πως δεν ανήκε ιδεολογικά στο 
κόµµα του, όταν της πρότεινε να είναι 
υποψήφια, αυτός την άφησε κεραυνο-
βοληµένη, λέγοντάς της: «Μα, Άννα 
µου, εσύ θα είσαι η αριστερή πτέρυγα 
της Νέας ∆ηµοκρατίας». Αναφέρθηκε, 
επίσης, στον Κωνσταντίνο Μητσοτά-
κη, λέγοντας πως η θεία του πίστευε 
ότι µόνο αυτός θα µπορούσε να λύσει 
το οικονοµικό πρόβληµα της Ελλάδας, 
ενώ αναφέρθηκε και στην Κλαίρη Αγ-
γελίδου, πρώην Υπουργό Παιδείας και 

Πολιτισµού της Κύπρου, µε την οποία 
η θεία του είχε µεγάλη φιλία. «Την κά-
λεσε η κυρία Αγγελίδου να πάει στην 
Κύπρο µε την ευκαιρία  της Ηµέρας της 
Γυναίκας», είπε ο Γιάννης Συνοδινός. 
«Άκουσε, Κλαίρη µου, της απάντησε η 
Συνοδινού, εγώ δεν πιστεύω σε τέτοια 
πανηγύρια, να βλέπω τις γυναίκες να 
ανεβαίνουν σε τραπέζια και να χορεύ-
ουν. Η γυναίκα, για να αποκτήσει την 
ισοτιµία της µε τον άντρα, πρέπει να 
εργαστεί σκληρά. Μονάχα έτσι θα έχει 
τον σεβασµό όλων».

Για την απόφαση της Νέας ∆ηµο-
κρατίας να τιµήσει την Άννα Συνοδι-
νού µίλησε η επικεφαλής της Γραµµα-
τείας Σχέσεων Κόµµατος - Κοινωνίας, 
δικηγόρος Ζωή Ράπτη, τονίζοντας πως 
σε µια εποχή  απόγνωσης για τους πε-
ρισσότερους Έλληνες η µεγάλη τραγω-
δός παραµένει φωτεινό παράδειγµα 
υποµονής και επιµονής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επί-
σης ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής 
Βουλής ∆ηµήτρης Σιούφας, η πρώην 
Υπουργός Πολιτισµού Φάνη Πάλλη - 
Πετραλιά και πολλά µέλη του Τµήµα-
τος Γυναικών της Νέας ∆ηµοκρατίας, 
που τα περισσότερα «στρατολογήθη-
καν» από την Άννα Συνοδινού, καθώς 
και προσωπικότητες του ελληνικού 
θεάτρου και των τεχνών.

 τ υτα α τ ς γά ς
ενιάς του οντ ρη

Αφι ρωμα   έα Δημοκρατία σε συγκινητικ  τελετ  θυμ θηκε τη μεγάλη Ελληνίδα τραγ δ
λίγους μ νες μετά τον θάνατο τ ς. ννα αρούδα  Μπενάκη, ώστας αστανάς και ώστας 

ε ργουσ πουλος μίλησαν για την ννα υνοδινού, ενώ ο ανι ι ς της, ιάννης υνοδιν ς, θύμισε
σε λους πώς μια αριστερ  αγ νίστηκε σο λίγοι για το μεγάλο κ μμα της Ελληνικ ς Δε ιάς

Άννα Συνοδινού 
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Ελένη Χατζηθωµά, 
οµολογουµένως, µας 
αιφνιδίασε µε την 
πρωτοφανέρωτη συγ-
γραφική της κατάθε-

ση στα λογοτεχνικά µας πράγµατα, 
επιφυλάσσοντάς µας την έκπληξη 
µέσα από µια ολιγοσέλιδη έκδοση 
50 µόλις κειµενικών σελίδων, που 
φώτισαν τη χαρισµατική της γραφή 
περί το τέλος της περσινής χρονιάς. 
Γριφώδης ο τίτλος και αινιγµατι-
κότερη, ίσως, η φιλοτέχνηση του 
εξωφύλλου µε την «µπλε φιγούρα 
γυναίκας», που σχεδίασε ειδικά για 
το βιβλίο της ο σπουδαίος ζωγράφος 
συµπατριώτης µας Χρίστος Χρίστου 
και που δεν θα µπορούσε να µείνει 
ασχολίαστη: µια ανάγλυφη µορφή 
λυρικής εξπρεσιονιστικής έµπνευ-
σης, που αποτυπώνει, ωστόσο, στις 
εκφραστικές εσοχές και προεξοχές 
των σχηµατοποιηµένων γλυπτικών 
της χαρακτηριστικών τη λεπταί-
σθητη ειρωνεία πίσω από τα χαµο-
γελαστά χείλη και µάτια µιας ατέρ-
µονης αναζήτησης στα µυστηριώδη 
ονειρικά µονοπάτια του γυναικείου 
ψυχισµού. Η δική µου τουλάχιστον 
ερµηνευτική πρόσληψη, που «νοι-
ώθεται», κατά τον Καβάφη, χωρίς να 
καταφεύγει σε συνειρµούς αναγεν-
νησιακών ή πριµιτίφ φλαµανδικών 
σχολών, σε Βacon και Βalthus, που, 
κατά τους τεχνοκριτικούς, συγγενεύ-
ει η ζωγραφική του Χρίστου.

Εµπνευσµένη, ωστόσο, η εµβλη-
µατική προσωπογραφία µε τις έντο-
νες κυανές αποχρώσεις από τα 20 
µινιµαλιστικά αφηγήµατα, που σε 
σπονδυλωτή συνάρθρωση συγκρο-
τούν το ενιαίο αφήγηµα της συγγρα-
φέως σε µικρογραφία µυθιστορη-
µατικής φόρµας και µε εµφανή τα 
στοιχεία της βιωµατικής αυτοανα-
φορικότητας. Απαλό σαν χάδι το ρο-
µαντικό αγέρι των νοσταλγικών ανα-
µνήσεων από την παιδική ηλικία 
έως και τις χτεσινές αναπολήσεις, 
καταλαµβάνει όλους τους πόρους 
της αναγνωστικής ενσυναίσθησης, 
γοητεύοντας µε την ποιητικότητα 
της εικόνας στη πεζόµορφη σκηνι-
κή αναπαράστασή της. Πληµµυρίδα 
συναισθηµάτων προκαλεί η περι-
διάβαση της Ελένης, που παρά την 
τριτοπρόσωπη αφήγηση δεν αποστα-
σιοποιεί, αλλά απεναντίας ταυτίζει 
το συγγραφικό alter ego µε την κε-
ντρική αφηγηµατική ηρωίδα. Αυτή 
που µας ταξιδεύει από κοντινούς σε 
µακρινούς τόπους και σε χρόνους 
µιας αλλοτινής και τωρινής εποχής: 
από το λίκνο της γενέτειρας στο σπίτι 
της ξενιτειάς και από την περιήγηση 
στους εσωτερικούς δρόµους της ψυ-
χής σε καινούργιες διαδροµές πα-
λιννόστησης, ανακάλυψης αγαπη-
µένων χώρων, τη γειτονιά και την 
πόλη µε τους γραφικούς τύπους και 
τις ανθρώπινες συντροφιές ανάµεσα 
σε συγγενείς και γνωριµίες µιας πα-
ντοτινής φιλίας, καθώς  και ανατά-
σεις φυγής από την καθηµερινότητα 
σε άλλους ορίζοντες, «πέρα από τον 

γήινο φλοιό».
Σε εξοµολογητικούς τόνους αυ-

τοσυναίσθησης το εισαγωγικό προ-
ειδο-ποιητικό αφήγηµα για την «πο-
λύπλοκη σχέση ανάµεσα στον λόγο 
τον προφορικό ή τον γραπτό και τον 
λόγο της ψυχής», γιατί «οι εικόνες 
και τα συναισθήµατα δεν µπορούν 
εύκολα να εφαρµόσουν σ’ ένα κάδρο. 
Πάντοτε κάτι περισσεύει». Και όχι 
µόνο περισσεύει, θα προσθέταµε, αλ-
λά και υπολείπεται από τη σκόπιµη 
περιεκτικότητα µιας αφαιρετικής 
λιτότητας, που διαπνέει µε ασθµατι-
κούς νεωτερικούς τόνους τα κείµε-
να. Πρέπει, εξάλλου, να έχουν την 
έκταση και την ένταση φωτογραφι-
κών στιγµιοτύπων, όσων η µνήµη 
συλλαµβάνει στα όριά της, καθώς 
την παροµοιάζει µε φωτογραφική 
µηχανή στο δεύτερο οιονεί προϊδε-
αστικό αφήγηµα µε τον µεταφορικό 
τίτλο «Της µνήµης το δίκτυ». Η πιο 
πρόσφατη αναµνησιακή της συγκο-
µιδή µάς µεταφέρει «στο Μανταµά-
δος», το παραδοσιακό κεφαλοχώ-
ρι της Λέσβου, όπου στη διάρκεια 
ποιητικής βραδιάς στα πλαίσια Πα-
γκόσµιου Συνεδρίου Λογοτεχνίας, 
στο παλιό ελαιοτριβείο, γνωρίζεται 
µε λογοτέχνες, µεταξύ των οποίων 
ο Αλβανός ποιητής Μπόµπαϊ, που 
επευφηµεί τη µελωδική της φω-
νή µε το «Μπράβο και δυστυχώς»· 
εντοπίζοντας, προφανώς, τα κρυµµέ-
να και αναξιοποίητα χαρίσµατα των 
λυρικών της χορδών. ∆εν είναι τυ-
χαίο, εποµένως, που προς τιµήν του 
φίλου ποιητή, αλλά και προς δική 
της, έστω, υστερογενή επίγνωση δα-
νείζει την υπαινικτική φράση στον 
τίτλο του βιβλίου της. Και σ’ αυτό 
επιλέγει ν’ αφηγηθεί αντικατοπτρι-
σµούς της µνήµης, όσους ανεξίτηλα 
σηµάδεψαν τη ζωή της στο «ταξίδι 
της αναζήτησης και της προσµο-
νής». Ο πρώτος σταθµός τα παιδικά 
της χρόνια στο Ζαΐρ µε τις πρώτες 
πολύτιµες εµπειρίες. Κι ύστερα, η 
επιστροφή στην Κύπρο µε τις χαρές 
της ανθρώπινης επικοινωνίας και 
µιας ζεστής φιλίας, αλλά και της πί-
κρας από την απώλεια ξεχωριστών 
φίλων. Όσων ζουν ακόµα µέσα της 
όχι σαν τον άγνωστο «επισκέπτη» 
του τελευταίου αφηγήµατος, αλλά 
γνώριµες ζωντανές παρουσίες, που 
θα τη συντροφεύουν σε µελλοντικά 
συγγραφικά ταξίδια…

α ρ α α ν ά το 
ν ά  άτ  του υ να

πράβο αι δυστυ ώς
Ελένη Χατζηθωμά

τη σηµερινή Ελλάδα, που 
βρίσκεται στα πρόθυρα οικο-
νοµικής κατάρρευσης και 
εθνικής υποτέλειας λόγω 
πρότερων έως νυν ανερµά-

τιστων πολιτικών και πρωτίστως ένε-
κα της κρίσης ηθικοπνευµατικών και 
πολιτισµικών αξιών, άλλη µια διαµά-
χη ήλθε πρόσφατα να πυροδοτήσει το 
εύφλεκτο κλίµα των κοινωνικών ανα-
ταράξεων. Και διερωτάται κανείς. Αντί 
της διαφύλαξης και της παιδευτικής 
αξιοποίησης, της εδραίωσης και της 
διάδοσης των θησαυρών ενός απαρά-
µιλλου λαµπρού πολιτισµού και του πα-
νανθρώπινου ανά τους αιώνες αξιακού 
του κώδικα, γιατί η απαξίωση της συρ-
ρίκνωσης και η αποδόµηση της οφει-
λόµενης έµπρακτης αποτίµησής του; 

Ο λόγος περί των Αρχαίων Ελληνι-
κών στο Γυµνάσιο, όχι απλώς, της αφαί-
ρεσης µιας ώρας από το µάθηµα, κατά 
την εξαγγελία των «Φίληων πυρών», αλ-
λά για να στηθεί µια σχοινοτενής διελ-
κυστίνδα µε θιασώτες της µετάφρασης 
και υποστηρικτές τών υπό διδασκαλία 
κειµένων στο πρωτότυπο. Τον ασκό του 
Αιόλου υπέρ της πρώτης θέσης άνοιξαν, 
ως γνωστόν, 56 πανεπιστηµιακοί, που 
τα γλωσσολογικά ή αίολα παιδαγωγικά 
τους επιχειρήµατα προσυπέγραψε σε 
µια δεύτερη µακροσκελέστερη παρέµ-
βαση τριπλάσιος αριθµός επαυξηµένων 
ειδικοτήτων: πέραν των γλωσσολόγων, 
λεξικογράφων και νεοελληνιστών έως 
και κλασικοί φιλόλογοι, παλαιότεροι 
και όψιµοι οµοφρονούντες κατά της γυ-
µνασιακής αρχαιογλωσσίας τόσο από 
την ελλαδική, την αλλοδαπή και την κυ-
πριακή πανεπιστηµιακή κοινότητα όσο 
και µερικοί από τη µάχιµη δευτεροβάθ-
µια εκπαίδευση.

Στόχος των ειδικών περί τα γλωσσι-
κά ζητήµατα είναι, όπως διατείνονται, 
να βελτιώσουν τη γλωσσική εκπαίδευ-
ση και να ενισχύσουν την αποτελεσµα-
τική διδασκαλία της νέας ελληνικής, 
αποσυνδέοντάς την από την αρχαία ως 
να πρόκειται για δύο ξένες µεταξύ τους 
γλώσσες και όχι για δύο διαφορετικές 
µορφές της ελληνικής µας γλώσσας 

στην εξελικτική της συνέχεια. Εάν συµ-
φωνούσαµε µε την αυτονόητη επιχει-
ρηµατολογία τους, που αποµυθοποιεί 
«µύθους και πλάνες» της άλλης πλευ-
ράς, όχι προφανώς στο σύνολό της, ότι 
η νεοελληνική δεν κατακτάται µέσω 
της αρχαίας, γιατί διαφωνούν, ωστόσο, 
ότι εµπλουτίζεται µε παλαιότερους τύ-
πους της, εµβαθύνεται και συνειδητο-
ποιείται ως προς την ιστορικότητα της 
γραφής και τη λεξιλογική της θεµελί-
ωση; Προτρέπουν, επίσης, ότι στο αυ-
θύπαρκτο σύστηµα της νεοελληνικής 
γραµµατικής πρέπει να διδάσκονται 
επιβιώσεις αρχαίων γραµµατικών τύ-
πων, όπως «τα περίφηµα (sic) τριγενή 
και δικατάληκτα επίθετα». Γιατί, αντι-
στοίχως, γραµµατικές διαφοροποιή-
σεις της Νέας Ελληνικής να µη διδά-
σκονται µέσω της Αρχαίας; Μια τέτοια 
αµφοτέρωθεν συγκριτική προσέγγιση 
δεν θα ωφελούσε την εκµάθηση και 
των δύο γλωσσικών συστηµάτων; 

Ποιαν ανασκευή πλανερού µυθεύ-
µατος επιχειρούν οι «συνυπογράψα-
ντες» το αντιφατικό παραληρηµατικό 
µανιφέστο, αναφέροντας ότι «η συνύ-
παρξη διαφόρων γλωσσών ή και δια-
λέκτων και η αντιπαραβολική επεξερ-
γασία τους - µπορεί να συντείνει στη 
γλωσσική καλλιέργεια, αλλά και γε-
νικότερα στη γνωστική συγκρότηση 
του ατόµου, πάντοτε µε την κατάλληλη 
παιδαγωγική προσέγγιση. Αυτό άλλω-
στε αποτελεί ένα από τα συστατικά της 
γλωσσικής επίγνωσης, στην οποία πρέ-
πει να στοχεύει η σχολική εκπαίδευ-
ση». Άρα, δεν ευσταθεί το τραγελαφικό 
επιχείρηµα των 56, που αποσιωπάται, 
προφανώς, ως ανυπόστατο από την πο-
λυπληθέστερη οµάδα, ότι «νοθεύεται το 
γλωσσικό αίσθηµα των παιδιών, που 
κάνουν διαρκώς αυθαίρετες αναγωγές 
και συγκρίσεις µε την αρχαία…». 

Η προαιρετική, έστω, διδασκαλία 
των Αρχαίων και  Λατινικών, όπως 
π.χ. στην Αγγλία και Γαλλία δεν συνιστά 
παραδειγµατισµό, σύµφωνα µε τους εν 
λόγω ειδήµονες, εφόσον εκεί δεν απο-
βλέπουν στην τυπική και ολοκληρω-
µένη γραµµατοσυντακτική εκµάθηση, 

αλλά κυρίως σε πολιτισµικές πτυχές 
του αρχαιοελληνικού κόσµου. Αυτούς 
τους τυποποιηµένους στόχους υπηρε-
τεί αποκλειστικά το ελληνικό γυµνάσιο 
και αν ναι, γιατί δεν εισηγούνται αντί της 
κατάργησης των Αρχαίων, την αναπρο-
σαρµογή και την αναβάθµισή τους; Ας 
ρίξουν, τουλάχιστον, µια µατιά στο ανα-
θεωρηµένο αναλυτικό πρόγραµµα διδα-
κτικής των Αρχαίων του κυπριακού Γυ-
µνασίου οι συνεκστρατεύοντες συµπα-
τριώτες µας κατά της καρατόµησης των 
Αρχαίων. Εξάλλου, γιατί τους ενοχλεί η 
εργαλειοποίηση αυτούσιων ή διασκευα-
σµένων κειµενικών αποσπασµάτων για 
σκοπούς µορφοσυντακτικής άσκησης, 
αλλά και εµπέδωσης ηθοπλαστικών νο-
ηµάτων; Τους παραπέµπω στο Αναγνω-
στικό Ζούκη, απ’ όπου εµείς οι παλαιότε-
ροι διδακτήκαµε τα Αρχαία και µάλιστα 
µε «αρχαίες» µεθόδους. Ποιος µπορεί να 
ξεχάσει ότι «Ο πιστός φίλος» του πρώτου 
κεφαλαίου δεν προσφερόταν µόνο για 
δευτερόκλιτα και βαρύτονα ρήµατα, την 
απλή και εµπρόθετη δοτική, αλλά και 
την πίστη στην πραγµατική φιλία. Και αν 
ξεχάσουµε τη «λογική» ή «µαθηµατική» 
δοµή του αρχαίου λόγου, που απορρίπτε-
ται στο περί αποποιήσεως των Αρχαί-
ων εγκώµιο, η λύση γραµµατικοσυντα-
κτικών ασκήσεων δεν συµβάλλει στην 
«όξυνση του νου», όπως οι αλγεβρικές 
και γεωµετρικές ασκήσεις; Ή πρέπει να 
καταργήσουµε και Άλγεβρα και Γεωµε-
τρία ως δύσκολα και «άχρηστα» διδακτι-
κά αντικείµενα; Σαφώς, η γνωριµία των 
ιδεών του αρχαίου πολιτισµού θα επι-
τευχθεί στο µάθηµα της Αρχαιογνωσίας 
µε την προσπέλαση ολοκληρωµένων 
κειµένων, των οποίων οι δόκιµες µετα-
φράσεις είναι µια άλλη ιστορία.

Συνακόλουθα, το παιδαγωγικώς 
και «κληρονοµικώ δικαιώµατι» ζη-
τούµενο επιβάλλει την πρόσβαση των 
παιδιών στα Αρχαία από τις Γυµνα-
σιακές βαθµίδες, που πρέπει να διδα-
χθούν από επαρκώς κατηρτισµένους 
και εµπνευσµένους φιλολόγους. Αυ-
τούς που αγαπούν το µάθηµα και θα το 
κάνουν αληθινά να αγαπηθεί από τους 
µαθητές τους.  
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Απόσπασμα της 
βδομάδας 

Δεν θέλει και πολύ 
να παλαβώσεις. 

Με την πίεση που 
τρώμε, πώς να μη 

γίνουμε δράκοι; 
 Επιμελείται η 
Μαρία Μηνά

Τ
ον Αριστείδη τον έχασα, 
όταν γίναµε δεκαοχτώ χρο-
νών, µέχρι τότε κάναµε 
στενή παρέα και συνεχίσα-
µε να συνεργαζόµαστε σε 

διάφορες µικροαλανιές. Ύστερα, εµέ-
να µε βάλανε στη δουλειά, µε πήρε στο 
πλάι του ένας γνωστός του πατέρα µου 
και στρώθηκα κι έγινα τσιράκι του κυρ-
Τάσου, του ελαιοχρωµατιστή. Αργότε-
ρα δούλεψα µόνος µου σαν µπογιατζής 
κι από τότε έκοψα. Κατόπιν αυγάτυνε η 
δουλειά, βρήκα µια γυναίκα νοικοκυ-
ρά, βάλαµε στεφάνι, άνοιξα και µια µι-
κρή βιοτεχνία. Εγώ στάθηκα τυχερός 
και µικροπαντρεύτηκα και πρόκοψα. 
Ο Αρίστος, όταν τον είδα µια φορά στο 
δρόµο και µιλήσαµε, ήταν αξύριστος 
και κακοντυµένος, ενώ εγώ ήµουνα 
του κουτιού, χαρτζιλικωµένος και σέ-
νιος, και είχα ήδη βρει το δρόµο µου. 
Εµείς αρχίσαµε να νοικοκυρευόµαστε, 
αλλά αυτόν το φουκαρά τον έτρωγε η 
πείνα και το καλντερίµι. Κακορίζικος 
ήταν ο φίλος µου ο Αρίστος.

 Κι όταν, ύστερα από λίγα χρό-
νια, τον βγάλανε στις εφηµερίδες, πρω-
τοσέλιδο, και τον παρουσιάσανε σαν 
θηρίο αιµοβόρο, σαν κτήνος σαδιστι-
κό, επικίνδυνο για την κοινωνία µας, 

δεν το πίστεψα. Και δεν το πίστεψε κα-
νείς µας. Αυτή η πόλη, η Θεσσαλονίκη, 
όλο δράκους και φαντάσµατα έβγαζε. 
Τι διάολο, στοιχειωµένη ήταν; ∆ήθεν 
στο «κόκκινο σπίτι», απέναντι απ’ την 
Αγιά Σοφιά, ανάβουνε ξαφνικά τα φώτα 
τη νύχτα κι ακούγονται συρσίµατα επί-
πλων και βουητά. ∆ήθεν το «στοιχειω-
µένο σπίτι» στη στάση Κρικέλα, εκεί 
που ήταν το περίφηµο εστιατόριο του 
κουµπάρου της Βουγιουκλάκη, όποιος 
το αγόραζε κάτι κακό πάθαινε και το 
γιαπί δεν µπορούσε να ολοκληρωθεί 
ποτέ. ∆ήθεν µέσα απ’ την εκκλησία του 
Αγίου Αντωνίου, δίπλα στο Ιπποδρό-
µιο, ακούγονται καµιά φορά τα µεσάνυ-
χτα θρήνοι και κατάρες και αλυσίδες 
να χτυπούν και να σέρνονται -ο Αγια-
ντώνης είναι ο προστάτης των ψυχο-
παθών και των φρενοβλαβών που τους 
άφηναν οι συγγενείς τους µέσα στην 
εκκλησία για µήνες- µέχρι να διώξει ο 
Άγιος τα δαιµόνια.

Και πιο παλιά, το ξακουστό «στοι-
χειό του Βάντζου», που ήταν, λέει, ένα 
φάντασµα, µια καλλονή δεκαεφτά χρο-
νών, που σήκωνε κάθε νύχτα την τα-
φόπλακά της στο νεκροταφείο της Ευ-
αγγελίστριας και πήγαινε και πλεύρι-
ζε τους πελάτες του εξοχικού κέντρου 

που βρισκόταν εκεί δίπλα. Τελευταία 
πια άρχισαν τα παραµύθια µε τους 
δράκους. Όλοι γι’ αυτό το θέµα κου-
βεντιάζανε. Επί µήνες, επί χρόνια. Το 
µεγάλο ερώτηµα πάνω απ’ την πόλη. 
Ώσπου συλλάβανε τον δικό µας. Ήταν 
ο Αριστείδης ο δράκος; Μπορεί. Άραγε 
είµαστε άξιοι να κρίνουµε; Ο καθένας, 
ίσως, θα µπορούσε να γίνει. ∆εν θέλει 
και πολύ να παλαβώσεις. Με την πίεση 
που τρώµε, πώς να µη γίνουµε δράκοι; 
Ήταν όµως εκείνος; 

∆εν µας έπεισαν, δεν αποδείχτηκε 
τίποτε στο δικαστήριο. Πολλά τεκµή-
ρια των φόνων δεν τα εξέτασαν. Άλλα 
τα αποκρύψανε. Τον κάνανε να µαρτυ-
ρήσει. Να ξεράσει µε το ζόρι πράγµα-
τα που δεν έκανε. Σκαλίζανε όλο την 
παιδική του ζωή για να τον βγάλουν 
ντε και καλά ανώµαλο. Τον βασανίσα-
νε πολύ, να τους τα ξεράσει στο πιάτο 
όλα. Αν αληθεύει ότι τον καιρό των 
ανακρίσεων έγλειφε τα κάτουρα στις 
τουαλέτες για να ξεδιψάσει, τι να πω, κι 
αυτό ακούστηκε. Ο ίδιος τα φανέρωσε 
ενώπιον του ακροατηρίου. «Έπινα νε-
ρό απ’ τον κουβά µε τα βροµόνερα και 
έγλειφα τους σωλήνες της τουαλέτας», 
είπε. Κι ότι του βάλανε το µαρτύριο της 
ορθοστασίας στο ένα πόδι, το χειρότερο 

βασανιστήριο.
Επειδή όµως ήταν και λίγο παρα-

µυθάς -έβαζε πολλή σάλτσα για να 
τον προσέχουν-, µπορεί να είπε και 
κάµποσα παραπανίσια στην οµολο-
γία του. Τον παραπλάνησαν, φως φα-
νάρι. «Πάρ’ τα όλα απάνω σου» του 
είπαν. «Είσαι νέος, θα τη βγάλεις µε 
δύο χρονάκια στις φυλακές Κασσάν-
δρας, έχει το πιο καλό φαΐ, είναι κο-
λέγιο. Μετά θα ‘σαι ελεύθερος». Τώ-
ρα εκείνοι που τον διέφθειραν ήταν 
όλοι βέροι κ***µπαράδες; Έτσι πα-
ρουσιάστηκαν. Να µην ήταν και λίγο 
µπινέδες, δεν πιστεύω να υπάρχουν 
κ***µπαράδες καθαρόαιµοι. Το στή-
σανε καλά το θέατρό τους. Κάποιους 
ήθελαν να κουκουλώσουν απ’ την 
Ασφάλεια. Μέχρι κι ο εισαγγελέας εί-
χε αµφιβολίες και µας κουρέλιασε την 
ψυχή. Για µήνες δεν µας έπιανε ύπνος 
και σηκωνόµασταν άρρωστοι και µού-
σκεµα στον ιδρώτα. Αυτός ήταν ο φί-
λος µου που όλοι τον ήξεραν «Γουρού-
να», γιατί, όταν ήταν µικρός, σκάλιζε 
τα σκουπίδια κι έτρωγε από κει µέσα 
ό,τι δεν έβρισκε στο σπίτι. Πήγε τζά-
µπα, ήταν προορισµένος για το χαµό 
ο Άριστος. Η ψυχή του, η ψυχή του τον 
έτρωγε. (σελ. 56-58)

Θωμάς Κοροβίνης, Ο γύρος του θανάτου

Το βιβλίο Ο γύρος του θανά-
του κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις Άγρα
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