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ιαδραστι ό έατρο αι 
αγωγή
Πολλές μορφές διαδραστικότητας μπορούν 
να συνυπάρχουν. Όπως εικονικοί χαρακτή-
ρες επί σκηνής, ηλεκτρονική ηφοφορία, 
ειδικά εφέ, ηφιακά διαμορφωμένα προ-
γράμματα με  

Είμαστε ο ινεμάς
Κερδίζουν οι συνειρμοί και ο σινεμάς, δη-
λαδή η εφηβεία που ποτέ δεν πεθαίνει, και 
η μανία μας να παραμένουμε στο πλάνο με 
την καραμούζα στο χέρι και στα χείλη, όσες 
σφαίρες κι αν τρώμε

Συναυ α  ετα ε ο της Σ ουριώτισσαςο ιτιστι ές επι ο ές  α α ύτερα της εβδομάδας

Τ
ο Μεταλλείο της Σκουριώ-
τισσας θα προσφέρει και 
φέτος, για έβδοµη συνεχή 
χρονιά, µια ακόµη εκλεκτή 
παράσταση. Στον οργανω-

µένο συναυλιακό χώρο του Μεταλλεί-
ου, µέσα σε ένα περιβάλλον εντυπωσι-
ακό και ταυτόχρονα υποβλητικό, θα 
πραγµατοποιηθεί στις 16 Ιουλίου, ηµέ-
ρα Σάββατο και ώρα 20:30, µια παρά-
σταση - αφιέρωµα στον ∆ηµήτρη Λάγιο.

Την ερµηνεία των τραγουδιών του 
∆ηµήτρη Λάγιου θα πραγµατοποιήσει 
µια εκλεκτή οµάδα ερµηνευτών, µε 
τους Γιώργο Νταλάρα, Φωτεινή Βελε-
σιώτου, ∆ώρο ∆ηµοσθένους και Υακίν-
θη Λάγιου, κόρη του αειµνήστου ∆η-
µήτρη Λάγιου. Θα συµµετάσχει επίσης 
µεγάλη ορχήστρα και η χορωδία της 
«∆ιάστασης».

Η φετινή εκδήλωση έχει τεθεί υπό 
την αιγίδα του έντιµου Υπουργού Παι-
δείας και Πολιτισµού, κ. Κώστα Καδή. 
Η τιµή του εισιτηρίου είναι €10, ενώ 
πληροφορίες για την παράσταση δίνο-
νται από τα τηλέφωνα 22583500 και 
25878744. Η παράσταση αυτή οργανώ-
νεται από το Μεταλλείο, τις συνεργαζό-
µενες κοινότητες της περιοχής και από 
τον Πολιτιστικό Όµιλο «∆ιάσταση».

Ο ρ ς γιος
Ο ∆ηµήτρης Λάγιος ήταν Έλληνας µου-
σικοσυνθέτης. Γεννήθηκε στη Ζάκυν-
θο το 1952 και πέθανε στην Αθήνα το 
1991, σε ηλικία 39 ετών. 

 Η αγάπη του για τα ιδιαίτερα γνω-
ρίσµατα της πατρίδας του (χρώµατα, 
ήχοι) τον οδήγησε στην έρευνα, τη µε-
λέτη, την καταγραφή και τη διδασκαλία 
έργων της Επτανησιακής Μουσικής 
Σχολής, απ’ όπου προέκυψαν κάποιες 
δισκογραφικές δουλειές.

Η πρώτη δισκογραφική εµφάνισή 
του έγινε το 1975 στο δίσκο «Τα Τέσσε-
ρα Επαναστατικά Τραγούδια του Ρήγα 
Φεραίου», ενώ η πρώτη προσωπική 
δισκογραφική κατάθεση του Λάγιου 
ήταν ο δίσκος «Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας» 
(1982), σε µελοποιηµένη ποίηση του 
Οδυσσέα Ελύτη.

Από το 1980 ο ∆ηµήτρης Λάγιος 
επιδόθηκε στη µελοποίηση µεγάλων 
ποιητών. Αποτέλεσµα αυτής της δρα-
στηριότητας ήταν µια σειρά έργων, 
όπως οι «Ιδανικοί Αυτόχειρες» (σε ποί-
ηση Κώστα Καρυωτάκη) και «Ψαλµοί» 

(ποίηση ∆αβίδ).  Παράλληλα συνέχιζε 
τη µελέτη της επτανησιακής µουσικής.

Από το 1985 και µέχρι τον θάνατό 
του αφιερώθηκε στην Κύπρο, δίνοντας 
την ψυχή του για τους αγώνες του κυ-
πριακού λαού. Μελοποίησε Κύπρι-
ους ποιητές (Ευαγόρα Παλληκαρίδη, 
∆ηµήτρη Λιπέρτη) και µε τη µουσική 
αλλά και τη στάση του βοήθησε στην 
προβολή και την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων του κυπριακού λαού. 
Μακροχρόνια ήταν και η συνεργασία 
του µε το κυπριακό φωνητικό και χο-
ρευτικό σύνολο «∆ιάσταση».

 ρόνια συντροφιά
με τον ημ τρη ά ιο

Ιδιοκτησία: ο ι ς Οί ος ίας ο ία   Υπεύθυνος  Έκδοσης: ι λ ς απα πο λος, Βοηθός Υπεύ-
θυνη  Έκδοσης: αρία ν , Συνεργάτες: ν αν ίνος  ι  απα ανα ίο , ι νν ς ελιαναίος, ογγί-
νος αναγ  ι ργος αρος πα πα ς  ρ ε ις α παναγ ,  ί ος ρι ο ο λο  ρ ος 

ι λαρος, ριος ο , Ηλεκ. Ταχυδρομείο:  

Απαγορεύεται αυστηρώς η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική 
ή κατά προτίμηση ή κατά διασκευή απόδοση του περιεχομένου (κειμένου ή φωτογραφίας) 
με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφηση ή άλλο, χωρίς τη γραπτή 
έγκριση ή άδεια του εκδότη ο ι ς Οί ος ίας ια .

1
ο πο λο ε α να
 ταινία που πραγματεύεται τη ζωή 

ενός δημοφιλούς βιολιστή στην Τε-
χεράνη το 195  προβάλλεται αύριο 
Δευτέρα, στο Μουσείο Πιερίδη στη 
Λάρνακα, στις 0 0, από τη  

 . Εισιτήρια    5.
 

 ρ  ο   ο ιαλί ρια
 καλοκαιρινή παραγωγή του ΟΚ 

στο Αρχαίο δείο Πάφου την Τρίτη 
1 , Τετάρτη 1   Πέμπτη 1  ουλί-
ου στις 1 00 (στο πλαίσιο του επί-
σημου προγράμματος της Πολιτιστι-
κής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πά-
φος 017). Τηλέφωνο κρατήσεων  
7777 717.

      
Συναυλία στην αυλή του Πολιτιστι-
κού δρύματος Τράπεζας Κύπρου την 
Πέμπτη, 1  ουλίου, στις 9 00 μ.μ. με 
τον Λευτέρη Μουμτζή (μπάσο, φωνή) 
και τον Μάριο Μιχαήλ (κιθάρα). Την 
τριάδα συμπληρώνει ο Στέφανος Με-
λετίου (τύμπανα) σε   
ύφος. Είσοδος ελεύθερη.

Μια παράσταση με παραδοσιακά 
τραγούδια και σκοπούς από όλη την 
Ελλάδα και την Κύπρο, τη Μικρά 
Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Τε-
τάρτη, 1  ουλίου στις 0 0, στην 
Πλατεία ρώων στη Λεμεσό. Μουσι-
κοί  ερόνικα Αλωνεύτου, αράλα-
μπος Παντελή και Κωνσταντίνα ενο-
φώντος. Είσοδος ελεύθερη.

2

3

4

ο αρ ρι  πος
ς ς ο λίο  

Ιδεοσκόπιο, Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή
 ΣΕΛΙΔΑ 15
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άρμα  
Το Σάββατο, 16 ουλίου, από τις 19 00 στο 

’    στα Καμπιά στη Λευκω-
σία, πέντε  μάς περιμένουν για να μας 
συναρπάσουν, σε ένα πάρτι καλής μουσικής

άσος τε ανίδης
Είκοσι χρόνια από τον θάνατο του ση-
μαντικού λογοτέχνη και ζωγράφου, που 
άφησε το στίγμα του στα πνευματικά 
πράγματα της Κύπρου  

λήδονας  ο άντασμα 
της Ελε ερίας
Από τη διάλεξη, «Περί Σουρεαλισμού» 
του Ανδρέα Εμπειρίκου, το 19 5, χρειά-
στηκε να περάσουν 70 χρόνια για να, επι-
τέλους, συσταθεί και δραστηριοποιηθεί 
μία, αμιγώς, περρεαλιστική Ομάδα  αυ-
τή των Αθηνών

ι ιν  εν ρις  
ίο ρος εί ερ ερί α

Ήταν μόνο δύο εβδομάδων όταν ρώτησε από πού έρχονται τα μωρά 
 ΣΕΛΙΔΑ 16

Συναυ α    , αμπιά Θέατρο  ρονι ό της ύπρου του εόντιου α αιρά

ουσι   ι   στο ε νόπο ις

ουσι   ρ ο Α ηνών

Το Θ.Ε.ΠΑ.Κ. ανεβάζει ξανά την 
ιστορική παράστασή του «Χρονικό 
της Κύπρου» του Λεόντιου Μαχαι-
ρά, µε την οποία ξεκίνησε η δράση 
του το 1998. Πρόκειται για την πρώ-
τη και µέχρι στιγµής µοναδική δρα-
µατοποίηση του σηµαντικότερου 
αφηγηµατικού (και δυνάµει δραµα-
τικού) κειµένου της µεσαιωνικής 
και νεότερης κυπριακής γραµµατεί-
ας «Εξήγησις της γλυκείας χώρας 
Κύπρου, η οποία λέγεται Κρόνικα, 
τουτέστιν χρονικόν», η οποία προέ-
κυψε ως αποτέλεσµα µακροχρόνιας 
φιλολογικής µελέτης του έργου του 
Μαχαιρά. ∆ιασκευή-σκηνοθεσία: 
Μιχάλης Πιερής, Μουσική: Αντώ-
νης Ξυλούρης-Ψαραντώνης, Στί-
χοι τραγουδιών: Μιχάλης Πιερής, 

Σύνθεση τραγουδιών: Ευαγόρας 
Kαραγιώργης, Σκηνικά, κοστού-
µια: Χρίστος Λυσιώτης, Φωτισµοί: 
Γρηγόρης Παπαγεωργίου, Υπεύθυ-
νη παραγωγής, βοηθός σκηνοθέτις: 
Σταµατία Λαουµτζή.  Αύριο ∆ευτέ-
ρα, 11 Ιουλίου, Αρχαίο Ωδείο Πάφου 
στις 20:30. Τηλέφωνο: 22894531. 
Εισιτήρια: €15 / €7.

Οι Project Jazz σε µια ευχάριστη 
και τζαζ βραδιά στον όµορφο κήπο 
του Τεχνόπολις 20, την Τετάρτη, 13 
Ιουλίου στις 8:30 µ.µ. Τα τρία µέλη 
της µπάντας (Σπύρος Σωκράτους - 
κοντραµπάσο, Αγάπιος Κακογιάν-
νης - τροµπόνι, Νικόλας Τσαγγάρης 
- Κρουστά) θα παρουσιάσουν µερικά 
από τα πιο γνωστά τζαζ κοµµάτια 
όλων των εποχών, γραµµένα από 
µερικούς από τους καλύτερους τζαζ 
µουσικούς, όπως Miles Davis, Ron 
Carter και George Gershwin. Ένα δί-
ωρο µουσικό πρόγραµµα µε γνωστά 
τραγούδια και αυτοσχεδιασµούς. Τε-
χνόπολις 20, Λεωφόρος Νικολάου 
Νικολαΐδη 18, Πάφος. Κρατήσεις 
απαραίτητες στο 70002420. Είσο-
δος: 7 ευρώ.

Μελωδίες γνωστές και χιλιοτρα-
γουδισµένες, επεξεργασµένες αρι-
στοτεχνικά, µε αγάπη, γνώση και 
σεβασµό από συνθέτες όπως ο Σό-
λων Μιχαηλίδης, ο Γιάννης Κων-
σταντινίδης, ο Κωνσταντίνος Κυ-
δωνιάτης, ο Γιώργος Κάρβελλος, ο 
Άλκης Μπαλτάς. Εµπνεόµενοι από 
τη µουσική της πατρίδας τους, οι 
συνθέτες κατορθώνουν να συνδυ-
άσουν ιδανικά την παράδοση µε το 
προσωπικό τους ύφος. Η «Σουίτα» 
του Σ. Μιχαηλίδη για βιολοντσέ-
λο και πιάνο, η «∆ωδεκανησιακή 
Σουίτα» του Γ. Κωνσταντινίδη για 
βιολί και πιάνο, µία από τις «Ελλη-
νικές Σουίτες» του Κ. Κυδωνιάτη, 
ο «Βοσκός» του Γ. Κάρβελλου, η 
«Κυπριακή Σουίτα» του Α. Μπαλτά 
για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο. Τα 

έργα της συναυλίας θα προλογίζει ο 
συνθέτης, µαέστρος και διευθυντής 
της Κρατικής Ορχήστρας Κύπρου 
Άλκης Μπαλτάς. Τετάρτη, 13 Ιου-
λίου 2016 στις 20:30. Πολιτιστικό 
Κέντρο Πανεπιστηµίου Κύπρου, 
Αρχοντικό Οδού Αξιοθέας, Παλιά 
Λευκωσία, Τηλέφωνο: 22894531 - 
22894532, Εισιτήρια: €15 / €7. 

Τ
ο Σάββατο, 16 Ιουλίου, από 
τις 19:00 στο Angel’s Hills 
resort στα Καµπιά στη Λευ-
κωσία, πέντε stages (The 
Live Acts, The Jam 101, The 

Kennel, The Arena, The Tomb) µας πε-
ριµένουν για να µας συναρπάσουν, σε 
ένα πάρτι καλής µουσικής, στο Φάρµα 
Project. Στο Τhe Live Acts θα εµφανι-
στούν αγαπηµένες µπάντες από Κύπρο 
και επειδή η καλή µουσική δεν χορ-
ταίνεται απ’ όπου κι αν προέρχεται, µε-
τά θα ανέβουν στη σκηνή RSN και The 
Big Nose Attack από Ελλάδα και Deela 
κατευθείαν από Γερµανία!

Τα υπόλοιπα τρία «dj set» stages 
επιθυµούν να αναδείξουν όλες τις κα-
λές σας φιγούρες στην πίστα, µε εγχώ-
ρια (βλ. Cusack, The Mighty Scoop, 
Johnny Blue) και διεθνή ονόµατα (Alex 
Tomb) µε οργανικούς και ηλεκτρονι-
κούς ρυθµούς για όλα τα γούστα. 

To 5o stage για φέτος, µε το όνοµα 
«Τhe Jam 101», είναι ουσιαστικά ένα 
µουσικό εργαστήρι όπου ο οποιοσ-
δήποτε -ανεξαρτήτως γνώσεων και 
εµπειρίας- µπορεί να παρευρεθεί για 
να εµπλουτίσει τις γνώσεις του στο θέ-
µα DJing. Τρεις µετρ του είδους θα βρί-
σκονται εκεί για να «διδάξουν», µεταξύ 
άλλων, τεχνικές όπως Beatmaking, 
Scratching, Mixing.

Tα είδη µουσικής που περιµένου-
µε να ακούσουµε φέτος στο Φάρµα 
Projekt είναι: 

Soul,  Funk, Alternative Rock, 
Blues, Rock,  Rock n’ Roll, Cumbia, 
Tropical beats,

Downtempo Trip-hop, Psychedelic 
Rock, Pizzadelic blues, Electro - funk, 
Groove, Breakbeats, Hip-hop, Electro, 
Freestyle, DnB, Trap, Glinch-hop, Nu 
disco, Tech-house, Acid-house, Techno. 

Σηµαντικό ρόλο στην όλη διορ-
γάνωση παίζουν τα φαντασµαγορικά 
installations που φτιάχνει για τον 
χώρο η οµάδα του Children At Play 
Workshop, τα οποία κάθε χρόνο µας 
εκπλήσσουν ευχάριστα µε την αυθεντι-
κότητά τους. 

Το εισιτήριο κοστίζει 16 ευρώ στην 
πόρτα ενώ η προπώληση 14 ευρώ.

εία προπ λ ς
Λευκωσία: Silver Star - a Wine Bar 
by Cava Nostra, Square, Χαράτσι Κα-
φενείον, Olympic Supermarket, Notes 
And Spirits, New Division, Καφέ-Μπαρ 
Ρεµπελιό, Armaree, Lost + Found 
Drinkery, Ola Dj, Granazi Art Space, 

Kafenio o Platanos, Cafe-Bar Παλαιά 
Πινέζα.
Λεµεσός: Sousami, Μαντάµ. Λάρνακα: 
Bolivar House, Old Market St. Πάφος: 
ANANAs 8Bit Coffee

Για περισσότερες πληροφορίες στην 
επίσηµη σελίδα του Φάρµα Projekt 
στο facebook
<https://www.facebook.com/
farmaprojekt/>

άρμα  
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ο ιτισμι ο  ετεωρ τες  ε τον ωνσταντ νο Α  ι  απα ανασ ου
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αρουσ αση  πό τη διάλε η  ερί ο ρεαλισμού  το  νδρέα Εμπειρί ο  το  χρειάστη ε να περάσο ν  χρόνια
για να  επιτέλο ς  σ στα εί αι δραστηριοποιη εί μία  αμιγώς  περρεαλιστι ή Ομάδα  α τή των ηνών

στερα από µία περίοδο 
εσωτερικών ζυµώσε-
ων, εµφανίζεται τον 
Μάιο του 2005, η «∆ια-
κήρυξη της Υπερρεαλι-

στικής Οµάδας Αθηνών» µε τον τίτλο, 
«Urbi et Orbi». Βασικός πυρήνας της 
οµάδας οι: Νίκος Σταµπάκης, Σωτήρης 
Λιόντος, Ηλίας Μέλιος και ∆ιαµαντής 
Καράβολας. Στην πρώτη σύνθεση της 
οµάδας περιλαµβάνονται κι άλλα έξι 
ονόµατα-άτοµα, που κάποια από αυτά 
έχουν αποχωρήσει και κάποια άλλα 
προσχωρήσει.

Παράλληλα, την ίδια σχεδόν περίο-
δο, το Φθινόπωρο του 2005, ο Κώστας 
Ρεούσης δηµοσιοποιεί το κείµενο-ποί-
ηµα, «Αντί-µικρό-µανιφέστο», αναγγέλ-
λοντας την ίδρυση της «Υπερπραγµατι-
κής Φράξιας Λευκωσίας», µε µοναδικό 
µέλος τον ίδιο. Σύµπτωση ή όχι, οι επα-
φές της «Οµάδας» µε τη «Φράξια», τότε, 
ήταν ελάχιστες έως µηδαµινές κι ήταν 
περιορισµένες σ’ ένα τηλεφώνηµα των 
Ρεούση-Καράβολα, και την αρχή απο-
στολής κάποιων εντύπων… εκατέρω-
θεν των πλευρών «Χώρας Νήσου» και 
«Πρωτευούσης Ελλάδος»!

Σεπτέµβριος του 2006 και το πρώτο 
καθαρόαιµο ελληνικό υπερρεαλιστικό 
περιοδικό, «Κλήδονας», κυκλοφορεί 
το πρώτο του τεύχος. Οι αντιδράσεις-
αναδράσεις του αθηναϊκού κέντρου 
κυµάνθηκαν από σιωπηλές, χλιαρές 
κι αρνητικές (κυρίως από τον χώρο 
τής -τροµάρα της- ‘ανανεωτικής’ λογοτε-
χνικής αριστεράς, κι από κάποιους κα-
ρεκλοκένταυρους φιλολογικούς-ακα-
δηµαϊκούς-ποιητικούς-συγγραφικούς 
κύκλους που οι θρόνοι τους -σαθροί 
έτσι κι αλλιώς εκ των έσω- ταρακουνή-
θηκαν σεισµικά) έως λαλέουσες (βλέ-
πε «παγάν λαλέουσαν»), ζεµατιστές και 

άκρατα θετικές. Στο νησί, καλά εντά-
ξει… «το άλλο µε τον Τοτό ή Μπόµπο, 
ανέκδοτο, το ξέρεις;»… ή «τους δείχνεις 
κάτι, κι αυτοί κοιτούν το δάχτυλο»… ή 
«πού σου νέφκω πού πάεις».

Πριν γράψω οτιδήποτε άλλο και 
το… µετανιώσετε πικρά, και πριν περά-
σω στην παρουσίαση των τευχών του 
«Κλήδονα», ένα έχω να πω: «Μόνο ο 
Ρεούσης, στο νησί, έχει το σθένος να 
αναφέρεται και αναφερθεί στον Υπερ-
ρεαλισµό, παρελθόντος και παρόντος, 
και οι προσπάθειές του επικοινωνίας-
συνοµιλίας µε κάποιους καθηγητές, 
µόνιµους και επισκέπτες, του Πανε-
πιστηµίου Κύπρου, που διδάσκουν 
Ντανταϊσµό-Υπερρεαλισµό, ελληνικό 
(;) και ξένο (;), έπεσαν στο κενό της ηµι-
µάθειας της όποιας έδρας κατέχουν και 
της όποιας διδακτορικής τηβέννου φο-
ρούν». ∆ιότι, πρώτα απ’ όλα, ο ΥΠΕΡ-
ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ είναι τρόπος και στάση: 
ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
& ΕΡΩΤΑ & ΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΓΑΠΗΣ… 
τελεία και παύλα ή κυµατίζουσα τεθλα-
σµένη ή θαυµαστικό-αστερίσκος-θαυ-
µαστικό. Έτσι για να υπέρ τονίσουµε 
και τον ρόλο των σηµείων της στίξεως.

ρ ο ε ος  
«Κλήδονας»: Ένα πανάρχαιο παιχνί-
δι ερωτικών χρησµών και «Urbi et 
Orbi», τα εισαγωγικά κείµενα. Η συνέ-
χεια ξεδιπλώνει το ύψος, το βάθος, το 
πλάτος… τον όγκο, τελικά, της σκευής 
της οµάδας: Vratislav Effenberger, 
Vincent Bounoure, Αντρέ Μπρετόν: 
«Όχι στο µιζεραµπιλισµό», Νίκος 
Σταµπάκης: «Από το µιζεραµπιλισµό 
στα νεκρά του έργα», Μπενζαµέν Πε-
ρέ, Philip Lamantia, Υπερρεαλιστικό 
Κίνηµα στις Η.Π.Α, Υπερρεαλιστική 
Οµάδα Παρισιού, Marie-Dominique 

Massoni: «Ο υπερρεαλισµός και το θη-
λυκό», Υπερρεαλιστική Οµάδα Ληντς, 
Σωτήρης Λιόντος, ∆ιαµαντής Καράβο-
λας: «Μένουµε ίδιοι. Μια αποτίµηση 
των τιµητών του ελληνικού υπερρεαλι-
σµού και άλλα πολλά κείµενα στις πυ-
κνογραµµένες και µε «αίµα» σελίδες 
τού πρώτου τεύχους.

ε ερο ε ος  
Αφιέρωµα στην «Αναλογία», «Η ανά-
σα του φλεγόµενου δρόµου δεν σβή-
νεται ποτέ απ’ την παλίρροια», Hilary 
Booth: «Το φάντασµα της ελευθερίας», 
Malcolm de Chazal, Gherasim Luca, 
Leonora Carrington, Ηλία Μέλιος, 
Βαγγέλης Κούταλης, Κώστας Ρεούσης 
(πρώτη σύµπραξη, Λευκωσίας-Αθη-
νών), συλλογικά κείµενα, παρουσίαση 
της Υπερρεαλιστικής Οµάδας Τσεχίας-
Σλοβακίας, «Ο προδότης του τυχαίου 
και… «Κι άλλο, κι άλλο!».

ρί ο ε ος  
Εδώ ζορίζουν οι καταστάσεις: Αφιέ-
ρωµα, «Υπερρεαλισµός & Πολιτική». 
Μίκαελ Λεβύ: «Ο υπερρεαλισµός ως 
ροµαντικό επαναστατικό κίνηµα», 
Βαγγέλης Κούταλης: «Από τον γενι-
κευµένο πόλεµο στην επανάσταση πα-
ντού», Ηλίας Μέλιος (σύνθεση): «Όταν 
ο Στάλιν φύτευε λόγια πάντα θέριζε 
ανθρώπους», ∆ιαµαντής Καράβολας: 
«Οι εποχές των εξεγέρσεων», Νίκος 
Σταµπάκης: «Για την αποικιοποίηση 
της ταυτότητας». Επίσης, στην ύλη πε-
ριλαµβάνονται ο περιβόητος «Μεξι-
κανικός αέρας» του Μπενζαµέν Περέ, 
ποιήµατα και κείµενα των: Μάκη Περ-
δικοµάτη, Γιάννη Ξούρια, Αλεξάνδρας 
Χαλκιά, Θεώνης Ταµπάκη και Κώστα 
Ρεούση: «Short Cuts» (δεύτερη σύ-
µπλευση, Λευκωσίας-Αθηνών).

αρ ο ε ος  
Αφιέρωµα, «Η συνάντηση». Πολ Ελυ-
άρ-Μπενζαµέν Περέ: «152 παροιµίες 
κατά το κέφι της ηµέρας», Αντρέ Μπρε-
τόν-Πολ Ελυάρ: «Σηµειώσεις για την 
ποίηση», Γιάννης Γκολφινόπουλος: 
«Για την αδυναµία µαγνητοσκόπησης 
µιας οποιασδήποτε συνάντησης», πα-
ρουσίαση του Guy Cabanel από τον Σω-
τήρη Λιόντο, ποιήµατα των: Λαµπρι-
νής Αιωροκλέους, Σωκράτη Κερκή, 
Λύντιας Παπαζήση και το συλλογικό 
κείµενο της οµάδας, «Υπερρεαλισµός 
και κινηµατογράφος-Πριν και µετά τη 
θραύση του καθρέφτη».

π ο ε ος  
Αφιέρωµα, «Σουρεαλιστικές Εργαλει-
οθήκες Επιβίωσης». Υπερρεαλιστική 
Οµάδα Αθηνών: «Η πιο παράφορη ελπί-
δα µέσα στην πιο βαθιά απελπισία-Για τη 
συνάντηση τριών υπερρεαλιστικών οµά-
δων». Κείµενο και πίνακες της Τουρκο-
γαλλίδας υπερρεαλίστριας, Ody Saban, 
παρουσίαση της Leonora Carrington 
(1917-2011) και του Jean Benoit (1922-
2010) από τον Σωτήρη Λιόντο, κείµενο 
του Νίκου Σταµπάκη για τον αυτόχειρα 
ποιητή Jean-Pierre Duprey -«ένα µαύ-
ρο διαµάντι µε ανταύγειες ιλιγγιώδους 
σαγήνης»- και ποιήµατά του, πληθώρα 
συλλογικών κειµένων, ποιηµάτων, φω-
τογραφιών, κολάζ, σχεδίων και το «έτσι» 
του Κώστα Ρεούση (τρίτη συνύπαρξη, 
Λευκωσίας-Αθηνών).   

ο ε ος  
Αφιέρωµα, «Το Όνειρο κι οι Παρυφές 
του». Το τεύχος ανοίγει ο Αντρέ Μπρε-
τόν: «Οι ονειρικές αξίες έχουν µια για 
πάντα διαδεχθεί τις άλλες, και απαιτώ 
να θεωρείται ηλίθιος όποιος ακόµα αρ-
νείται, για παράδειγµα, να δει ένα άλογο 

να καλπάζει πάνω σε µια ντοµάτα. Μια 
ντοµάτα είναι, επίσης, το µπαλόνι ενός 
παιδιού -αφού ο Υπερρεαλισµός, επανα-
λαµβάνω, έχει καταργήσει τη λέξη ‘σαν’. 
Το άλογο ετοιµάζεται να γίνει σύννεφο, 
κ.λπ.». Κείµενα και ποιήµατα που αφο-
ρούν στο όνειρο των: φυσικά και πάλι, 
Μπρετόν: «Είσοδος των µέντιουµ», 
Kristoffer Flammarion: «Στατιστικά πε-
ρί των ονείρων της Ανταρκτικής», Joyce 
Mansour, Σωτήρη Λιόντου, Νίκου Στα-
µπάκη: «Το διαυγές όνειρο της οθόνης», 
Βαγγέλη Κούταλη, πρώτη εµφάνιση του 
Θ.∆. Τυπάλδου, Αλεξάνδρας Χαλκιά, το 
ποίηµα «Όνειρα» του Νικανόρ Πάρα 
µεταφρασµένο από τον Ρήγα Καππάτο, 
το κείµενο-ποίηµα/εφιάλτης-όνειρο 
του Κώστα Ρεούση: «Η επικόλληση της 
αυτόµατης γραφής (τέταρτη συµµαχία-
συνοµωσία-συναυτουργία-συνοµοταξία, 
Λευκωσίας-Αθηνών) και Ηλία Μέλιου: 
«Το µοναδικό όνειρο είναι ακόµη η 
πραγµατικότητα της πραγµατικότητας».

πίλογος προλ γο
Και η δράση συνεχίζεται αδιαλείπτως 
κι ακαταπαύστως. Η α (στερητικό)-περι-
οδικότητα είναι βασικό συστατικό στοι-
χείο των συλλογικών πρωτοβουλιών 
και πράξεων. Χρειάζεται ζύµωση, σύ-
γκρουση και πολλά άλλα για να φτιάξεις 
ένα τεύχος, και µάλιστα υπερρεαλιστικό, 
µια που η «δεξαµενή» δεν στερεύει ποτέ. 
Είναι που υπάρχουν άτοµα-µονάδες και 
οµάδες-συλλογικότητες που δεν επιδο-
τούνται και δεν θέλουν να επιδοτηθούν 
από κανέναν δηµόσιο φορέα ή ιδιώτη 
σπόνσορα. Κι αυτό γιατί: «…είναι η εξέ-
γερση και µόνο η εξέγερση που µπορεί 
να δηµιουργήσει φως. Κι αυτό το φως 
δεν µπορεί παρά να ακολουθήσει τρεις 
δρόµους: του Έρωτα, της Ποίησης και 
της Ελευθερίας…».  

δονας  ο τασ α της ευ ερίας
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Τ
ο 2009, στην Αθήνα, κυ-
κλοφόρησε ένας εξαίρε-
τος ογκώδης τόµος, µε τα 
«Άπαντα» του Ελληνοε-
βραίου ποιητή. Η ζωή και 

το έργο του, ποιήµατα και µεταφράσεις 
σε άψογη επιµέλεια του Λέοντος Α. 
Ναρ, τυπώθηκε από τις εκδόσεις Γα-
βριηλίδη, κι η επίσηµη κριτική -που 
µέχρι τότε κώφευε, µακάρια στη νε-
κροφάνειά της- έσπευσε να χαιρετίσει 
θερµά την έκδοση, και την εκ νέου ανα-
κάλυψη του Ισραηλίτη-Γιαννιώτη (Ρω-
µανιώτη) ποιητή του Μεσοπολέµου.

Όµως, η αρχή είχε γίνει στο µακρι-
νό-κοντινό 1967, όπου και ο συµπα-
τριώτης του Ηπειρώτης εκδότης Ε.Κ. 
Λάζος κυκλοφόρησε τον πρώτο συγκε-
ντρωτικό τόµο, από τις εκδόσεις ∆ωδώ-
νη. Η επιµέλεια έγινε από τον Γεώργιο 
Ζωγραφάκη, καθώς µόλις τρία χρόνια 
µετά τον πρόωρο θάνατο του ποιητή, το 
1934, και µέχρι το 1965, είχε επιµελη-
θεί τέσσερεις εκδόσεις που αφορούσαν 
στον Ελιγιά: 1) «Γιωσέφ Ελιγιά» (1901-
1931), έκδοση Μπενέ Μπερίθ, Θεσσα-
λονίκη 1934· 2) «Γιωσέφ Ελιγιά-Ποιή-
µατα», έκδοση Μπενέ Μπερίθ, Θεσσα-
λονίκη 1938· 3) «Joseph Eliya-Poems», 
αγγλική µετάφραση από τη Γιαννιώ-
τισσα συγγραφέα Rae Dalven, σε συνερ-
γασία µε τον Γ. Ζωγραφάκη, Anatolia 
Press, Νέα Υόρκη 1944· 4) «Γιωσέφ 
Ελιγιά-Άσµα Ασµάτων», εισαγωγή & 
σχόλια Γ. Ζωγραφάκη, εκδόσεις Μπαρ-
µπουνάκη, Θεσσαλονίκη 1965. 

Το βιβλίο από τις εκδόσεις ∆ωδώνη 
ευτύχησε να κάνει τρεις εκδόσεις -αυτή 
που αναφέραµε, µία δεύτερη το 1981, 
και άλλη µία τρίτη το 1999. Θυµάµαι, 
την εποχή της τρίτης έκδοσης, όπου 
και τον ανακάλυψα, σχεδόν τίποτα δεν 
γράφτηκε γι’ αυτόν και το εκδοτικό γε-
γονός πέρασε στο ντούκου. Βλέπετε, οι 
ασκούντες την κριτική, συνήθως, οσµί-
ζονται συµφέροντα κι, εµµέσως πλην 
σαφώς, απαιτούν ανταποδοτικές χάρες 
έτσι ώστε να κάτσουν να γράψουν το 
οτιδήποτε. Ας είναι.

ρ α ρ νια
Ο Ιωσήφ Ηλία Καπούλιας (Γιωσέφ Ελι-
γιά) γεννήθηκε το 1901, στα Γιάννενα 
από γονείς µικροαστούς. Μικρός ορφά-
νεψε από πατέρα και µεγάλωσε µε τη 
φροντίδα της µάνας του, και γι’ αυτό της 
δείχνει, στα έργα του, µια τέτοια ξεχωρι-
στή λατρεία.

Παρακολούθησε µαθήµατα στην 
Alliance Israelite των Ιωαννίνων. 
Ήταν πολύ φτωχός, όµως αγαπούσε τη 
µελέτη, και µε χίλιες δυο στερήσεις κα-
ταφέρνει να αποφοιτήσει, επιτυχώς, το 
1918. Την εποχή εκείνη, στα Γιάννενα, 
υπήρχε µια ζωηρή σιωνιστική (µην 
σας αποτρέπει ο όρος, δεν έχει καµία 
σχέση µε το αρνητικό πρόσηµο που 
έχει λάβει µέσα στις δεκαετίες έως σή-
µερα) κίνηση, και ο Ελιγιά βρισκόταν 
στην πρώτη γραµµή. Μιλούσε µε πίστη 
και τα λόγια του δονούνταν απ’ έναν πα-
ράξενο παλµό. 

Τότε πρωτοφανερώνεται ως ποιη-
τής, µε το ποίηµά του, «Οι τρεις Ραβί-
νοι». Το 1919 διορίζεται δάσκαλος 
στην Alliance. Μια απότοµη στροφή 
παρατηρείται στις ιδέες του. Ασπάζεται 

την προσπάθεια για την αφοµοίωση 
των Εβραίων. Μελετά τα νεοελληνικά 
γράµµατα και τελειοποιείται στην ελ-
ληνική γλώσσα, που άλλωστε ήταν και 
η µητρική του.

Το 1920 στρατεύεται. Ελάχιστα ποι-
ήµατα µάς είναι γνωστά από την εποχή 
εκείνη. Αν και ψυχικά το στρατιωτικό 
τον καταπόνησε, η τοποθέτησή του 
στο γραφείο της Μεραρχίας τού άφηνε 
χρόνο να µελετά και να γράφει. Όταν 
απολύθηκε, το 1921, επιστρέφει πάλι 
ως δάσκαλος στο Σχολείο της Ισραηλι-
νής Κοινότητας. Αρχίζει, παράλληλα, 
να παραδίδει µαθήµατα γαλλικών, ενώ 
ταυτόχρονα µελετά τη γαλλική και την 
ελληνική φιλολογία, και την εβραιο-
λογία. Στα 1924, παρουσιάζεται, µέσα 
από κάποιες διαλέξεις που δίνει, βαθύς 
γνώστης της Ταλµουδικής και µεταταλ-
µουδικής φιλοσοφίας και ποιήσεως 

και δεινός Εβραϊστής - εποχή που τον 
ανακαλύπτει ο διανοούµενος κόσµος.

Αρχίζει να δηµοσιεύει σε διάφορα 
περιοδικά και εφηµερίδες της Ηπεί-
ρου, αλλά το περιβάλλον των Ιωαννί-
νων τον πνίγει. Οι αρχηγοί της ισραη-
λίτικης κοινότητας δεν του αναγνω-
ρίζουν τα προσόντα του. Οι φίλοι του 
είναι διακεκριµένοι επιστήµονες, λο-
γοτέχνες, αξιωµατικοί. Η διάσταση µε 
την οµήγυρη γίνεται όλο και πιο έντο-
νη. Τέλος, λοιπόν, του 1922 αποφασίζει 
να εγκατασταθεί στην Αθήνα, µαζί µε 
τη µητέρα του. Πουλά το πατρικό σπίτι 
και κόβει κάθε δεσµό µε τη γενέτειρα.

ν να
Από το 1925, µια νέα ζωή αρχίζει για 
τον Ελιγιά. Γνωρίζεται µε Αθηναίους 
λογοτέχνες και δηµοσιεύει έργα του 
στα περιοδικά της εποχής του αθηναϊ-
κού κέντρου, πρωτότυπα και µεταφρά-

σεις. Παραδίδει µαθήµατα γαλλικών 
σε ιδιωτικά σχολεία, ενώ όσος χρό-
νος τού µένει τον περνά στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη, µελετώντας ακατάπαυ-
στα. Ο Κ. Βάρναλης, ο Σ. ∆άφνης και ο 
Μ. Μαλακάσης τον αποκαλούν «ποι-
ητή». Μέχρι και το 1927 τελειοποιεί-
ται αδιάκοπα. Το καλοκαίρι, της ίδιας 
χρονιάς, µια επιθυµία για τα Γιάννενα 
τον κάνει να επιστρέψει για λίγο. Όλοι 
αναγνωρίζουν, τότε, την αξία του και η 
υποδοχή που του επιφυλάσσουν σβή-
νει τις παλιές θλιβερές καταστάσεις κι 
αναµνήσεις. Στο σύντοµο διάστηµα της 
παραµονής του εκεί δεν δρέπει δάφνες, 
αλλά µελετά τα ήθη και τα έθιµα της ιδι-
αίτερής του πατρίδας.

Πίσω στην Αθήνα, το 1928, φτασµέ-
νος λογοτέχνης και οµόφωνα αναγνω-
ρισµένος, συνεργάζεται στα καλύτερα 
ελληνικά λογοτεχνικά περιοδικά και 

στο περίφηµο «Λεξικό του Πυρσού». 
Συνεχίζει να παραδίδει µαθήµατα γαλ-
λικών, κι αποφασίζει να πάρει δίπλω-
µα από τη Γαλλική Ακαδηµία Αθηνών 
µε σκοπό να διορισθεί κάπου ως κα-
θηγητής. Το 1929 παίρνει το δίπλωµά 
του. Είναι η εποχή που πιστεύει πως 
πρέπει να εκδώσει τα ποιήµατά του σε 
βιβλίο, άλλωστε τη χρονιά αυτή γράφει 
και τα γνωστά «Τραγούδια της Ρεβέκ-
κας». Ένα χρόνο, µε το δίπλωµα στο 
χέρι, εκλιπαρεί να διοριστεί κάπου. Το 
1930 καταφέρνει να διορισθεί ως κα-
θηγητής γαλλικών στο γυµνάσιο του 
Κιλκίς, µε την ελπίδα να µετατεθεί σύ-
ντοµα, τουλάχιστον, στη Θεσσαλονίκη.

Ερχόταν συχνά στην Αθήνα και συ-
ναντούσε οµοφύλους του και άλλους 
φίλους του λογοτέχνες, και τους ζητού-
σε να µεσολαβήσουν για τη µετάθεσή 
του. Εις µάτην.

ο λος
Στις 15 Ιουλίου 1931 κατεβαίνει άρ-
ρωστος στην Αθήνα, µε υψηλό πυρετό. 
Είχε κοιλιακό τύφο. Όλοι οι Αθηναίοι 
λογοτέχνες τού δείχνουν τη συµπάθειά 
τους και τον πηγαίνουν στον Ευαγγε-
λισµό. Όµως, η κατάσταση της υγείας 
του χειροτερεύει. Το απόγευµα της Πα-
ρασκευής, 29 Ιουλίου 1931, πεθαίνει. 
Το πρωί του Σαββάτου, κατά τα εβραϊκά 
έθιµα, δεν µπορούσε να ταφεί. Τον µετα-
φέρουν στα υπόγεια του Ευαγγελισµού 
και, αργά-βαθιά, στη νύχτα του Σαββάτου 
γίνεται η κηδεία του… απλή κι αφανής 
όπως στάθηκε και ολόκληρη η ζωή του.  
Ολοκληρώνω την αναφορά µου, στον 
ευσεβώς αφανή Ελληνοεβραίο ποιητή 
του Μεσοπολέµου, µεταφέροντάς σας 
ένα του ποίηµα, γραµµένο τον Μάρτιο 
του 1931, µε την αφιέρωση: «Στη µακά-
ρια σκιά του Ποιητή της ‘Πρέβεζας’».

ιλ ίς
Α  ο ο υν   α αί ο

 να ν  α  λαί ο
 ή ου να λ ν  ο νή
 Ανία ο θ ήνο ν α ν
α  ο α να ο ο υ ν
ον ί ον ονα  υ ή

ου α ο  α αλ α ί ν
ν ν ο  υ ή ολί ν

α νουν α ουν  α ν
ου ν α  ν ον ν
υ ή α ν  να ου α αίν
 ολυ ν ο  ου αν

ο ί ο α ί α ο ολ ίο
α  ου ί  ο λίο
α ου αλ  ν α α
 ολ ί  ν ανα α
ον ο ο ο ο ου υλ α
α  αν ί  ή να  

Αναδιφ σεις   πό τα ωάννινα στην ήνα  ι απ  ε εί
στο ιλ ίς αι πάλι στην ήνα  όπο  αι ά ησε την τελε ταία

το  πνοή σε ηλι ία μόλις τριάντα ετών  το 
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ατοπτεύσεις  Εί οσι χρόνια από τον άνατο το  σημαντι ού λογοτέχνη αι ωγρά ο
πο  ά ησε το στίγμα το  στα πνε ματι ά πράγματα της ύπρο   

ΜΙΧΑ Σ Α Α Ο ΟΥ ΟΣ

υµπληρώνονται αυτόν το 
µήνα είκοσι χρόνια από τον 
θάνατο του σηµαντικού λογο-
τέχνη και εικαστικού Τάσου 
Στεφανίδη (1917-1996). Μνή-

µης ένεκεν, το «Ηδύφωνο» τιµά αυτόν 
τον σπουδαίο πνευµατικό άνθρωπο, που 
άφησε ζωντανή τη σφραγίδα του στον 
χώρο της κυπριακής τέχνης, του θεά-
τρου, της ποίησης και της πεζογραφίας… 

Μια ιχνηλάτηση της πνευµατικής 
παρουσίας του Τάσου Στεφανίδη δεν 
µπορεί παρά ν’ ακολουθήσει τη «µονα-
χικότητα» του ίχνους, µέσα στο πλήθος 
των νεκρών απολιθωµάτων της πνευµα-
τικής δυσθανασίας µας.  Ένα ίχνος που 
αποτυπώθηκε σε µια σειρά από πολύτι-
µα και πολυσήµαντα έργα -ζωγραφική, 
ποίηση, θέατρο, πεζογραφία, δηµοσι-
ογραφία- µε τη σκαπάνη της προσωπι-
κής -τόσο περιφρονηµένης στις µέρες 
µας- αναζήτησης.  Ο χρόνος µαρτυρεί 
-και επιµαρτυρεί- για τον καθένα. Μέσα 
από τις µεγάλες και µικρές χειρονοµίες 
του καθενός, µέσα από τις εµπειρίες και 
τις εικόνες των άλλων, µέσα σε όσα κατα-
γράφει η Ιστορία -αν πρόκειται για µιαν 
προσωπική αλήθεια που ξεπερνά τα στε-
νά ατοµικά όρια-, ακόµη και µέσα από τα 
φευγαλέα, ανυποψίαστα ζεύγµατα ασή-
µαντων, φαινοµενικά, συναντήσεων. Ας 
µου επιτραπεί, λοιπόν, να εναποθηκεύ-
σω το ελάχιστο που µου αναλογεί, στη 
µυχιοθήκη των λόγων, των αισθήσεων 
και των συναισθηµάτων που αφορούν 
το πέρασµα του Τάσου Στεφανίδη από τη 
ζωή, µέσα από τη σύντοµη αποµνηµό-
νευση των λίγων στιγµών µε τις οποίες 
µας φιλοδώρησε ο κοινός µας χρόνος, 
17χρονος, τότε, µαθητής, ίδιων ανησυχι-
ών µε την αγαπηµένη κόρη του Μαρίνα...  

Σε µιαν από εκείνες τις πρώτες συνα-
ντήσεις µας ήταν που έµαθα, πως εκεί-
νος ο «περίεργος» κύριος µε το πινέλο, 
που «αράδιαζε» µε τις ώρες στο τελάρο 
χρώµατα, στο ακατάστατο εργαστήρι του 
στο ισόγειο της πολυκατοικίας του θείου 
Κώστα, ήταν ο κ. Τάσος, ένας άνθρωπος 
χωρίς κέλυφος, µε εκτυφλωτική διαί-
σθηση και αχαλίνωτη εγρήγορση µπρο-
στά στα πάντα. Ένα πνεύµα ανεξάρτητο 
και ανήσυχο, που έβρισκε ευχαρίστηση 
στην αστραπή του λόγου, του χρώµατος 
και της σκέψης, αλλά και που είχε τη 
µοναδική -µαγική, θα έλεγα- ικανότητα 
να τη µεταφέρει, σαν σπονδή τρυφερό-
τητας, και στους άλλους. Από τα χείλη 
του άκουσα για πρώτη φορά τη φράση… 
«πάλη των τάξεων», «προλεταριακός 
αγώνας», τα ονόµατα του Τρότσκι, του 
Μπουχάριν, του Μπερνστάιν, του Μπλε-
χάνοφ, αλλά και αυτά του Εµπειρίκου, 
του Εγγονόπουλου, του Μαγιακόφσκι, 
της Πόποβα, του Ρότσενκο, του Τάτλιν, 
του Μάλεβιτς, του Μοντριάν, του Καντίν-
σκι…  Ένας κόσµος απέραντος, που τα 
πολύτιµα µυστικά του παραµένω, έως 

και σήµερα, αδέξιος να αποκρυπτογρα-
φήσω, ίσως επειδή, πλάι στο γεγονός 
πως µου λείπουν τα επαρκή εφόδια, κά-
θε λόγος και ανθρώπινη χειρονοµία, να 
φωτίζονται, µονάχα, στο αναπόδραστο 
φως της σκιάς του αινίγµατος…  

Για να µην πολυλογώ, στα µάτια µου 
ο κ. Τάσος φάνταζε ο µόνος πραγµατικά 
ελεύθερος άνθρωπος που είχα γνωρί-
σει ίσαµε τότε, ένα πνεύµα ευκίνητο, 
σαν τον άνεµο, µα και ανυποχώρητο, 
σαν την αψεγάδιαστη στερεότητα της 
πέτρας.  Μιλούσε για τους µεγάλους 
επαναστάτες της ιστορίας σαν να πρό-
κειται για θεόπνευστους ποιητές, αντι-
λαµβανόταν το επαναστατικό γεγονός 
σαν µια στιγµή του ποιείν µέσα στην 
ιστορία, καθώς, στα µάτια του, η επα-
νάσταση «δικαιωνόταν» µέσα και από 
την ποιητική της διάσταση, ζούσε τη 
ζωή µε ηρακλείτειο πάθος και ελευ-
θερόφρονα θέληση, ευαγή λάφυρα της 
εσωτερικής του πάλης, τόσο ξένα προς 
τη µουχλιασµένη σαβούρα της κυρίαρ-
χης σκέψης και ηθικής...

Σήµερα, ένα ανάλαφρο κύµα λεπτής 
συγκίνησης µε τυλίγει καθώς διαβάζω 
τους τρυφερούς µα και κρηµνώδεις 
στίχους του ή αντικρίζω κάποιον από 
τους πληµµυρισµένους κύµατα χρω-
µατικών σπινθήρων πίνακές του.  Μα 
η αποτίµηση της σηµασίας του πολύ-
πλευρου έργου του -τόσο του λογοτεχνι-
κού όσο και του εικαστικού- είναι υπό-
θεση όσων έχουν εγκύψει µε επιστη-
µοσύνη και αληθινό ενδιαφέρον στις 
ρητές και τις άρρητες συναρµογές του. 
∆εν µπορεί να είναι δουλειά κάποιου, 
που κτυπά το, σχεδόν βουβό, ηχείο της 
µνήµης, για να µπορέσει ν’ αρθρώσει 
έναν, έστω στοιχειωδώς, ευήλατο λόγο. 
Γι’ αυτά, υπάρχουν η σεµνή, κατατοπι-
στική και αποκαλυπτική δουλειά του 
Θεοκλή Κουγιάλη, του Νίκου Κρανι-
διώτη, του Χρύσανθου Χρήστου, του 
Αντώνη ∆ανού κ.ά.  

Ο Τάσος Στεφανίδης, εδώ και είκοσι 
χρόνια, αποχαιρέτησε τα «ποιητικά του 
δειλινά» (τίτλος της τελευταίας ποιητικής 
του συλλογής), κινώντας για την «απένα-
ντι όχθη», όπου «ξεχάσαµε να πούµε ότι 
συνετρίβησαν τα όνειρα πολλών πολλών 
ανθρώπων», για να διεκδικήσει µαζί µε 
την «απεραντοσύνη των µεγάλων στιγ-
µών τα δικαιώµατα των αιώνων». Και 
ένωσε, τόσο αγέρωχα, τη σεµνή πινελιά 
της τέχνης του µε τη µεγαλειώδη χειρο-
νοµία της ζωής, που βυθίζει τις ανθρώ-
πινες σκέψεις και τ’ ανθρώπινα πάθη στο 
αβυσσαλέο κοίλο της σκοτεινότητας του 
ανθρώπινου πεπρωµένου… Όχι, όµως, 
µε την περιπαθή βλοσυρότητα ενός «απο-
δεκτού» λογίου, αλλά υψώνοντας, «σαν 
λυχναράκι στο απερινόητο» (Ν. Καρού-
ζος), το αιχµηρό, γεµάτο παρρησία, φιλό-
καλο χιούµορ του.  Όπως είπε ο Θεοκλής 
Κουγιάλης στα εγκαίνια της έκθεσης που 
αφιέρωσε στο έργο του η γκαλερί Κυπρι-
ακή Γωνιά το 2006, ο Τάσος Στεφανίδης, 
«λογοτέχνης και άνθρωπος ιδιόµορφος, 
πάντοτε ακραίος, µε παρρησία και τόλµη 
στέκεται στη δεκαετία του ‘50 σαν µορφή 
ορόσηµο… Υπήρξε µια ξεχωριστή και 
ιδιάζουσα περίπτωση στον χώρο µας. 
Υπήρξε ποιητής, πεζογράφος, ζωγράφος, 
δοκιµιογράφος, φιλόσοφος. Προσπάθησε 
να κορέσει τη δίψα του πίνοντας απ’ όσο 
περισσότερες πηγές µπορούσε. Έχω την 
εντύπωση ότι όσο περισσότερο αναζητού-
σε, τόσο πολλαπλασιάζονταν και τα ερω-
τήµατά του…». 

να ανε άρτητο πνεύμα

έ νη  ι αστι ές διαπ εύσεις

Τάσος Στεφανίδης (1917-1996)

πρεσιονιστι ό πά ος
Ο Τάσος Στεφανίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1917 και πέθανε το 1996. Ασχολήθηκε με την ποίηση, την 
πεζογραφία και τη συγγραφή επιθεωρήσεων. Εξέδωσε τις ποιητικές συλλογές «Ανησυχίες», «Καταστάσεις» και 
«Ποιητικά δειλινά». Εξέδωσε επίσης τη νουβέλα «Ο γιος των υδάτων» και τη συλλογή διηγημάτων «Αποθέωση 
και άλλα διηγήματα». Ποιήματα, διηγήματα, μελέτες και άλλη πνευματική εργασία του δημοσιεύτηκαν στα φι-
λολογικά περιοδικά της Κύπρου και στον εγχώριο Τύπο. Μέρος του πνευματικού του έργου έχει μεταφραστεί 
στα Αγγλικά. Μεγάλο μέρος της ποιητικής και πεζογραφικής δουλειάς του παραμένει ανέκδοτο. Ασχολήθηκε 
επίσης με την κριτική θεάτρου, λογοτεχνίας και τέχνης, καθώς επίσης και με την πολιτική αρθρογραφία. Από το 
1950 αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στη ζωγραφική. Το έργο του χαρακτηρίζει έντονο εξπρεσιονι-
στικό πάθος και δραματική ένταση. Αλληγορικό, με συμβολικές προεκτάσεις και έντονο το στοιχείο της υπαρξι-
ακής αγωνίας. Όπως σημειώνει ο Δρ Αντώνης Δανός, «ένας συνεπής όσο και άκρως δημιουργικός συνδυασμός 
εξπρεσιονιστικής παραστατικότητας και ‘ιδεαλιστικής’ αφαίρεσης χαρακτηρίζουν ολόκληρη τη ζωγραφική πο-
ρεία του Τάσου Στεφανίδη (1917-1996). Ο Στεφανίδης ανήκει σε μια ομάδα σημαντικών Κυπρίων καλλιτεχνών, 
οι οποίοι δεν έλαβαν ‘επίσημη’ καλλιτεχνική εκπαίδευση (σε κάποια Σχολή Καλών Τεχνών). Παρά το γεγονός 
αυτό, όμως, και συχνά αντίθετα από μερικούς, επίσης σημαντικούς, σπουδαγμένους συναδέλφους τους, παρή-
γαγαν έργο το οποίο δεν χαρακτηρίζεται από έντονες ποιοτικές (ή και φορμαλιστικές) μεταπτώσεις».

Τάσος τεφανί ης  
κι ς
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Τ
ο καλοκαίρι. Για άλλους 
είναι ο υπνόσακος και το 
ταξίδι στην ανεµελιά µιας 
παιδικής ηλικίας που δεν 
έχει χαθεί, που επιµένει, 

έστω και µερικές εβδοµάδες τον χρό-
νο να επανέρχεται και να χαµογελάει 
πλατιά. Το καλοκαίρι. Για άλλους είναι 
η αποθέωση της φιλαναγνωσίας, κλεί-
νονται στις σελίδες και ανοίγονται στο 
σύµπαν, και πάλι, της παιδικής ηλικί-
ας που τρέφεται µε περιπέτειες και µε 
µια φαντασία που θέλει να είναι αχαλί-
νωτη. Το καλοκαίρι. Για άλλους είναι 
ο κινηµατογράφος, η µεγάλη οθόνη, ο 
σινεµάς, που σηµαίνει, και πάλι, επι-
στροφή σε µια παιδική ηλικία όπου 
επιτρέπονταν τα πάντα, να είσαι σήµερα 
ο Ζορρό, αύριο ο Πειρατής Λαφίτ, χθες 
ο Πράκτωρ 007. Ας πάµε σινεµά, από-
ψε, αυτή την Κυριακή, και την επόµενη 
Κυριακή, ας πάµε πάλι σινεµά!

Εµάς µας πήγαιναν, υποχρεωτικώς 
ας πούµε, µε το σχολείο. Στον κινηµατο-
γράφο. Στον κινηµατόγραφο. Στον σινε-
µά. Ένα σωρό πολεµικά είδαµε έτσι. Με 
το σχολείο. Ήταν µέρος της πατριωτικής 
αγωγής, επί δικτατορίας των συνταγµα-
ταρχών. Όλοι ήξεραν, κι αυτοί, οι δάσκα-

λοι, που µας πήγαιναν εκεί, ότι ήταν, για 
µας, η ώρα της τρελής καζούρας. Πλάκα, 
πλάκα και πάλι πλάκα. Γέλια. «Χόρευε, 
σκύλα», να λέµε, ξανά και ξανά, µιµούµε-
νοι τον Λάκη Κοµνηνό, στον πολεµικό 
υπερκολοσσό Οι Γενναίοι του Βορρά. 
Πολυβόλα, καλπασµοί, ολίγοι γυναικεί-
οι µηροί, θελκτικοί, µέσα από χαλάσµα-
τα και σκισµένες φούστες, µπαρουτοκα-
πνισµένες, ο Φερνάντο Σάντσο (µα πού 
τον βρήκαν!) Κρητίκαρος αντιστασιακός 
να πηρουνιάζει ναζήδες, ο Καρράς µια 
γερµαναράς µια αξιωµατικός του Ελλη-
νικού Ναυτικού, ο Πρέκας να ωρύεται 
στο Ρούπελ, βόµβες, κραυγές, ίντριγκες, 
γέλια παρανοϊκής βραχνάδας, ο προδό-
της ∆ήµος Σταρένιος, σενάρια επί σενα-
ρίων γραµµένα στο πόδι, σκαρωµένα µε 
βερµούτ, «Χόρευε, σκύλα», «Ελάτε να τα 
πάρετε», Καραγιάννης/Καρατζόπουλος 
και Φίνος Φιλµ, Βέρα Κρούσκα.

Κι εµείς να µεγαλώνουµε πασχί-
ζοντας να τα ξεχάσουµε, καθότι ήρθε 
η Μεταπολίτευση και επήλθε το Κα-
πνισµένο Τσουκάλι, το οποίο επίσης 
πασχίσαµε µετέπειτα να ξεχάσουµε, 
αλλά πώς να ξεχάσεις τους Αντάρτες 
των Πόλεων, µε Φέρτη & Ναθαναήλ & 
Κατράκη & Μούτσιο & Μιράντα Κου-

νελάκη, µε Μαρή να υπογράφει το σε-
νάριο και ∆αδήρα τη σκηνοθεσία, αλ-
λά αυτά τα µαθαίνεις πάντα αργότερα, 
όπως αργότερα µαθαίνεις πώς να τις 
ξαναβλέπεις όλες αυτές τις τώρα λεγό-
µενες cult ταινίες, καλτ κρεασιόν ας τις 
πω, ναι, αργότερα, κάτι δεκαετίες µετά, 
µαθαίνεις πώς να εκτιµάς τον παλαβό 
µόχθο εντός τους, των ηθοποιών το 
κόλπο να παίζουν όχι µονάχα µε τις 
φωνές και τα παλαβά που έλεγαν αλ-
λά µε τα βλέµµατα, πολλά βλέµµατα να 
ανταλλάσσονται µάλλον ερήµην του 
σκηνοθέτη, του σεναρίου, της πλοκής, 
των πάντων. 

Να µείνω λίγο στους Αντάρτες των 
Πόλεων. Γκαγκάν-γκαγκάν τίτλος. Φυ-
γή από την επαρχία, Καλαµπάκα, Με-
τέωρα, µένουν πίσω, πίσω µένει και 
το αδιανόητο µπελαταρικό καµπαρέ 
µε την επίσης αδιανόητη Μιράντα 
Λιλή Κουνελάκη Μαρλέν, ο Φέρτης 
την κοπανάει για Αθήναι, έτσι ωραία 
µπαίνει ο µεσότιτλος Αθήναι, σβάστι-
κα, Μούτσιος ως ταγµατάρχης Καρλ 
Άσµπεργκ, τι πάω και θυµάµαι!, και 
σκάει ο Φέρτης που τον λένε αλλιώς 
αλλά αλλάζει όνοµα και τον λένε Αλε-
ξάνδρου, και µπαίνει κι η Ναθαναήλ 

στη µέση, Άννα τη λένε εδώ, και όλα 
ένα κουλουβάχατο, καθότι ενώ ο Φέρ-
της/Αλεξάνδρου παριστάνει τον φιλο-
γερµανό για να τη φέρει στους Ναζή-
δες και να εκδικηθεί που εκτελέσανε 
τον πατέρα του, τον Κατράκη που τον 
λέγαν Γκαϊτατζή, ή Καλατζή, κάτι τέ-
τοιο τέλος πάντων, και ενώ πιάνει παρ-
τίδες µε την Αντίσταση και τους των 
πόλεων αντάρτες, και δίνει ραντεβού 
αντάρτικα σε βιβλιοπωλεία µε σύνθη-
µα «Παρακαλώ έχετε βιβλία του Κα-
ραγάτση;», τον βάζουνε οι Ναζήδες 
µέσω Μούτσιου να παραστήσει τον 
Ιγνατίου, ή Ιγνατιάδη, κάτι τέτοιο, που 
είναι τω όντι αντίσταση κι έρχεται από 
το Κάιρο µε πυροµαχικά για να στήσει 
ένα σχέδιο µε κωδικό που προηγείται 
κάτι έτη του Thomas Pynchon και λέ-
γεται, ω ναι, Ουράνιο Τόξο, και έχει να 
κάνει µε βόµβες και ανατινάξεις µιας 
γέφυρας στρατηγικής σηµασίας και 
ενός τούνελ στον Πλαταµώνα, την ώρα 
που θα περνάει ένα τρένο τίγκα στους 
αξιωµατικούς των Ναζήδων, συνε-
πώς ο Φέρτης/Καλατζής/Αλεξάνδρου 
πρέπει, κατ’ εντολήν του Γκεσταπίτη 
Ες-Ες Μούτσιου/Άλµπρεχτ, να κάνει 
τον Μίστερ Αντίστασις, κάτι που ήδη 

όντως είναι, και να πάψει να κάνει τον 
γερµανόφιλο που δεν είναι, αλλά οι µά-
γκες της Αντίστασης τού λένε άλλα και 
εννοούνε άλλα, γιατί το κόλπο είναι ότι 
άµα τον πιάσουνε οι Ναζήδες και τον 
τουλουµιάσουνε στο ξύλο (εν προκει-
µένω το µενού έχει και µαστιγώµατα 
και ηλεκτροσόκια) να τα ξεράσει όλα 
όσα ξέρει µεν, αλλά να ξέρει τα λάθος, 
που όµως είναι τα σωστά, αλλά οι Να-
ζήδες θα νοµίσουν ότι είναι τα λάθος 
σωστά και άρα θα προφυλαχθούνε 
σωστά, κατ’ αυτούς, λάθος όµως κατά 
την Ιστορία του ∆ευτέρου Παγκοσµίου 
Πολέµου και την έκβαση του εν λόγω 
πολέµου. 

Το σχέδιο πιάνει! Το τούνελ ανατι-
νάζεται. Μαζί, ανατινάζεται και η Λο-
γική. Κερδίζουν οι συνειρµοί και ο 
σινεµάς, δηλαδή η εφηβεία που ποτέ 
δεν πεθαίνει, και η µανία µας να παρα-
µένουµε στο πλάνο µε την καραµούζα 
στο χέρι και στα χείλη, όσες σφαίρες κι 
αν τρώµε, να µένουµε εκεί, στο κατσά-
βραχο, µε την σάλπιγγα, στο κάδρο, στο 
πλάνο, στης ζωής και στου χαµού το 
παλαβωµένο πάρτι.

Αθήνα
7 Ιουλίου 2016

Σύντομες στορ ες  ο τούνελ ανατινά εται  α ί  ανατινά εται αι η ογι ή  ερδί ο ν οι σ νειρμοί 
αι ο σινεμάς  δηλαδή η ε ηβεία πο  ποτέ δεν πε αίνει  αι η μανία μας να παραμένο με στο πλάνο 

με την αραμού α στο χέρι αι στα χείλη  όσες σ αίρες ι αν τρώμε  να μένο με ε εί  στο ατσάβραχο

μαστε ο Σινεμάς
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Συνέντευ η 
ε το ε ίνημα των  

  έλαμε να 
άνο με άτι πιο 

 αι πειραματι ό  
πάλι με βάση τα  

βέβαια  μιας αι είναι η 
μο σι ή με την οποία 
μεγαλώσαμε αι από 
την οποία μά αμε να 

παί ο με

 ος της ουσι ς

ιάννης ε ιανα ος  gianniszelianaios@yahoo.gr

ίχα την τύχη να τους δω 
ζωντανά πριν από κάποια 
χρόνια στην Ελλάδα όταν 
κι έπαιζαν support στους 
Fuzztones και στο Gagarin 

205. Τα αδέρφια Little Tonnie και 
Boogieman, που απαρτίζουν τους The 
Big Nose Attack, είχαν δώσει ένα ψυ-
χωµένο live µε τραγούδια µέσα από 
τους (δύο τότε) πρώτους δίσκους τους 
παίζοντας ένα blues - rock κράµα µε 
τύµπανα και κιθάρα, που σίγουρα σου 
έφερναν στο µυαλό τους Black Keys 
(όπως αυτοί ήταν κάποτε και όχι τώ-
ρα). Μεστές συνθέσεις, κοµµάτια που 
άκουγες µια φορά και σου έµεναν για 
πάντα, sixties rock διάθεση µε ό,τι συ-
νεπάγεται αυτό και σίγουρα δύο µου-
σικοί πάνω στη σκηνή που διασκέδα-
ζαν απολαµβάνοντας µε αγάπη αυτό 
που κάνουν. Και το κάνουν πολύ καλά. 
Μια από τις πιο δυνατές µπάντες στην 
Ελλάδα αυτήν τη στιγµή µε φανατικό 
κοινό, που πήρε το όνοµά της όταν κά-
ποτε ένας µεθυσµένος Πολωνός βλέ-
ποντάς τους σε µια συναυλία στο εξω-
τερικό µε το προηγούµενο σχήµα, τους 
Down & Out, τους είπε µετά το πέρας 
της συναυλίας πως: «you were great, 
you sound like a big nose attack». Ο 
παραλληλισµός κόλλησε µια για πάντα 
και το πρώτο τους άλµπουµ έκανε την 
εµφάνισή του το 2011 µε τίτλο το όνο-
µά τους. Τραγούδια σαν τα Left Alone, 
I Gotta Love you και All the Time πρό-
διδαν τις blues καταβολές τους, ανακα-
τεύονταν συνθετικά στο σύγχρονο ανα-
δευτήρι του συγκεκριµένου µουσικού 
είδους. Η συνέχεια έγινε δύο χρόνια 
αργότερα µε το Paint it Blue, όπου οι 
Big Nose Attack κάλεσαν στο στούντιο 
διάφορους guest µουσικούς, ώστε να 
συνεισφέρουν σε ένα πιο «πειραµατι-
κό» και γεµάτο άλµπουµ, που όµως δεν 
ξεχνούσε τις ρίζες του. Το Yeah! (That 

Girl) από εκεί µέσα θα γνωρίσει µια µε-
γάλη επιτυχία και το Down with Me 
θα πάρει τα πάντα στο διάβα του σαν 
ένας blues-rock οδοστρωτήρας που 
ξεκινά ήρεµα για να απογειωθεί. Μό-
λις πέρσι η µπάντα κυκλοφόρησε το 
τρίτο της άλµπουµ (‘69) επιστρέφοντας 
στις βάσεις της και µε ηχητικό γνώ-
µονα τις live εµφανίσεις τους. Πέρσι 
εµφανίστηκαν στο Rockwave Festival 
στην Ελλάδα καθώς και σε διάφορες 
µεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Το άλ-
λο Σάββατο, 16 Ιουλίου, οι Big Nose 
Attack επισκέπτονται για πρώτη φορά 
την Κύπρο για λογαριασµό του Φάρµα 
Project, που γίνεται φέτος για τέταρτη 
συνεχόµενη χρονιά και διοργανώνε-
ται από τους Three Cocks Down στο 
Angel’s Hills. Ένα πανέµορφο θέρετρο 

αγροτουρισµού που βρίσκεται 20 χλµ. 
µακριά από το κέντρο της Λευκωσίας 
στο χωριό Καµπιά κι ένα φεστιβάλ για 
όλα τα µουσικά γούστα. Ο «Ήχος της 
Μουσικής» συνοµίλησε µε τους Little 
Tonnie και Boogieman -το ντουέτο των 
Big Nose Attack- και µας είπαν για το 
νέο τους άλµπουµ, το µουσικό τους τα-
ξίδι καθώς και το κόλληµα που έχουν 
µε την πίτσα µιας και, όπως τελικά απο-
καλύπτουν οι ίδιοι, το είδος µουσικής 
που παίζουν είναι πιτσαδελικό blues/
rock! Απολαύστε τους!

αιδιά  καλησ ρα α ό ρ . 
ταν τελικά τ   ια ραία ρ -

νιά  Για να α αντ σ υ ε και στ ν 
I  o  αλλά και να υ είτε τι 
συ λί ει  αρι ός τ υ τελευταί-
υ σας άλ υ  κα ς και ιες 
ι δια ρ ς ε τ  a n  I  l e υ 
ταν  ας ε  ι  ειρα ατικό .  

Καλησπέρα από το Μπραχάµι! Το ‘69 
ήταν µια δραστήρια καλλιτεχνικά (και 
όχι µόνο) χρονιά. Όλες οι µουσικές που 
µας αρέσουν συναντήθηκαν εκείνη την 
εποχή και γέννησαν τα «ηλεκτρικά» 
παιδιά τους. 

Το ‘69, πέρα από την αγάπη µας για 
την εποχή εκείνη, συµβολίζει επίσης 
το yin και το yang, µιας και ο δίσκος 
περιέχει δέκα κοµµάτια, από τα οποία 
τα µισά µιλούν για το µίσος και τα άλλα 
µισά για τον έρωτα. Επίσης συµβολί-
ζει και την αλληλοσυµπλήρωση που 
υπάρχει στην µπάντα, λόγω του ότι εί-
µαστε ντουέτο και αδέλφια και συνή-
θως µοιράζουµε ρόλους για την επίτευ-
ξη των στόχων µας.

Ο δίσκος αυτός είναι πιο ωµός και 
βρόµικος, ίσως πιο χίπικος και πιο 
κοντά στη συναυλιακή προσέγγιση 
της µπάντας, σε αντίθεση µε το Paint 
it Blue, που ήταν ένα παζλ από διά-
φορους πειραµατισµούς όσον αφορά 

BIGThe

ATTACK
NOSE

 άρμα 

ι     εμφανί ονται ντανά 
το άλλο άββατο  ο λη  στο άρμα  
που α πραγματοποιη εί στ    να 
παν μορφο ρετρο αγροτουρισμο  που βρί-
σκεται  λμ  μακριά από το κ ντρο της ευ-
κ σίας στο ριό αμπιά  ερισσότερα για το 

εστιβάλ στη σελί α στο  

Τους ίσκους της μπάντας μπορείτε να τους 
ακο σετε στη σελί α τους στο  

και στον παρακάτ  σ ν εσμο  {

{
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την παραγωγή, µε συµµετοχή πολλών 
guest µουσικών, αλλά και πιο νοσταλ-
γικός και ταξιδιάρικος σε ύφος.

τό ι  κα αρόαι  l e  roc . 
ταν ε αρ ς  στό ς σας να κι-

νη εί σ  αυτό τ  υσικό ν ά-
τι η άντα  ια α λά κατσε  τ  
ρά α  είτε υ λί α λό ια ια 

την ιστ ρία της  ιας και ρ  ότι 
ρ ρ ατε ς o n  .

Ήταν 2003, περπατούσαµε σε ένα σταυ-
ροδρόµι του Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής 
και ένας τύπος µάς είπε ότι αν του δώσου-
µε τις ψυχές µας, σε αντάλλαγµα θα µας 
έδειχνε πως να παίζουµε τα blues και 
την καλύτερη συνταγή για ιταλική πίτσα. 

Έτσι φτιάξαµε τους Down & Out, µε 
τους οποίους ως τρίο, παίζαµε καθα-
ρό blues rock για σχεδόν δέκα χρόνια. 
Ήταν ένα όµορφο ταξίδι και είχαµε την 
τιµή να µοιραστούµε τη σκηνή µε µε-
ρικά από τα µεγαλύτερα είδωλά µας, 
όπως οι ZZ Top, Johnny Winter και 
Gary Moore. 

Με το ξεκίνηµα των Big Nose 
Attack θέλαµε να κάνουµε κάτι πιο up-
to-date και πειραµατικό, πάλι µε βάση 
τα blues βέβαια, µιας και είναι η µουσι-
κή µε την οποία µεγαλώσαµε και από 
την οποία µάθαµε να παίζουµε, αλλά 
ταυτόχρονα προσθέτοντας στοιχεία κι 
από άλλες αγαπηµένες µουσικές όπως 
hip-hop, funk, soul και American roots. 
∆υστυχώς, εκείνος ο τύπος που αγόρα-
σε τις ψυχές µας όµως, µας έδωσε µό-
νο την ικανότητα να παίζουµε τα blues 
(ο διάολος έχει πολλά ποδάρια), οπότε 
πλέον και να θέλουµε δεν µπορούµε να 
κάνουµε κι αλλιώς.

 ο ι  ν ρί
 ελληνικ  ανε άρτητη α λό -

νη σκην  άν  στην Ελλάδα τα τε-
λευταία ρόνια ει ανε εί λλά 
σκαλ άτια  ε άρα λ  δε να 
συ κρ τ ατα και άλ υ  ε κα-
λ ς αρα ς.  όλ  ρά α κι-
νείται ντ να αρ  όλη τη συνε ό-
ενη και αυ ανό ενη κατάσταση 

της κρίσης.  ν ί ετε ότι εί-
λεται αυτό και ς λ ετε ενικά 
τα ε ρια υσικά ρά ατα
Η κρίση δεν θα έλεγα ότι έχει συνει-
σφέρει και πολύ στους επαγγελµατίες 
µουσικούς.

Όταν promoters της κεντρικής Ευ-
ρώπης διστάζουν να κλείσουν µπάντες 
από την Ελλάδα λόγω της ασταθούς οι-
κονοµίας και το capital control δυσκο-
λεύει την αγορά εξειδικευµένου µου-
σικού εξοπλισµού από το εξωτερικό, 
µάλλον το αντίθετο έχει συµβεί. Ίσως 
έχει κάνει κάποιους ανθρώπους που 
«ψιλοπαίζαν» µουσική αλλά είχαν 
σταθερή δουλειά, πιο ανοικτούς στο να 
το κάνουν επαγγελµατικά, τώρα που η 
ανεργία έχει βρεθεί στον δρόµο τους ή 
ο µισθός τους δεν τους φτάνει. Επίσης 
ίσως έχει αλλάξει και λίγο η νοοτροπία 
του κοινού, καθώς τα νέα παιδιά είναι 
πιο προσγειωµένα και δεν πάνε να χα-
λάσουν ένα µηνιάτικο στα µπουζούκια, 
οπότε έχουν στραφεί στη ροκ µουσική.

Ίσως είναι και οι promoters, που 
φοβούνται να ρισκάρουν πλέον σε 
ακριβοπληρωµένους καλλιτέχνες του 
εξωτερικού και έχουν δώσει επιτέλους 
βήµα στην εγχώρια σκηνή. Το πιο ση-
µαντικό όµως, το οποίο θα συνέβαινε 
και χωρίς την κρίση, είναι ότι τώρα 

απολαµβάνουµε τους καρπούς που θέ-
ρισε η προηγούµενη γενιά µουσικών 
και οι οποίοι πλέον υπηρετούν τη µου-
σική µε άλλες ιδιότητες (δισκογραφι-
κές εταιρείες, ραδιοφωνικές εκποµπές, 
µαγαζιά τα οποία στηρίζουν ελληνικές 
µπάντες). Επίσης το διαδίκτυο βοήθη-
σε και τους µουσικούς, αλλά κυρίως 
τους ηχολήπτες να κάνουν ένα catch-
up µε την εποχή και πλέον δεν είµαστε 
τριάντα χρόνια πίσω σε παραγωγές.

ρ τη ρά ια συναυλία στην 
ρ . ετε ενικά κά ια εικόνα 

ια τα υσικά ρά ατα στ  νησί  
∆υστυχώς, πέρα από δυο-τρεις µπά-
ντες που κινούνται στο ύφος µας και 
µε τις οποίες έχουµε µια επαφή στο 
διαδίκτυο, δεν γνωρίζουµε πολλά για 
την κυπριακή σκηνή, όπως και ο πε-
ρισσότερος κόσµος στην Ελλάδα. Ελπί-
ζω όµως όταν έρθουµε, να γνωρίσουµε 
πολλούς µουσικούς και να καλύψουµε 
αυτό το κενό.
Μια υ ετικ  ερ τηση. ν σας δι-
νόταν η ευκαιρία να ετε ό ι ν 
αρα ό λετε ίσ  α ό την 

κ νσόλα ντανό  νεκρό  ια να 
άλ υ  σας  ι ν α διαλ ατε 
και ιατί

Χωρίς δεύτερη σκέψη θα διαλέγαµε 
τον Eddie Krammer, επειδή κρύβεται 
πίσω από τους σηµαντικότερους rock 
δίσκους, αλλά αν δεν ήταν διαθέσιµος 
και ο Rick Rubin, o Danger Mouse ή 
ο Jack White δε θα µας χάλαγαν καθό-
λου. 

ια τα ελλ ντικά σ δια  άρ-
ει κά ι  ν  άλ υ  στα σκα-

ριά  συναυλίες
Προς το παρόν προωθούµε το ‘69, µε 
πολλές συναυλίες σε ελληνικά φεστι-
βάλ για το καλοκαίρι, αλλά οργανώνου-
µε και µια ευρωπαϊκή περιοδεία για το 
φθινόπωρο µε αφορµή τα πέντε χρόνια 
της µπάντας, µε εναρκτήριο live στην 
Αθήνα και µε πολλούς αγαπηµένους 
καλεσµένους µουσικούς. Ιδέες για νέο 
άλµπουµ υπάρχουν, αλλά είναι νωρίς 
για να πούµε περισσότερα.
ι να ερι νει  κόσ ς α ό 

τ υς  o e ac  στ  άρ α 
ro ec

Ωµό, δυνατό, πιτσαδελικό blues/rock!
Σας ευ αριστ  λ . ίτσα κανείς
Φήµες λένε ότι αν πεις the Big Nose 
Attack τρεις φορές στον καθρέφτη εµ-
φανίζεται µια πίτσα.

Κι εµείς ευχαριστούµε!
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ΜΙΧΑ Σ Α Α Ο ΟΥ ΟΣ

κυπριακή τέχνη κατέ-
γραψε, µε τον θάνατο του 
Ανδρέα Σαββίδη τη βδο-
µάδα που µας πέρασε, άλ-
λη µια µεγάλη απώλεια. 

Ενός από τους σηµαντικότερους γλύ-
πτες της λεγόµενης δεύτερης γενιάς 
της κυπριακής τέχνης, που άλλαξε το 
καλλιτεχνικό τοπίο του τόπου, συντο-
νίζοντάς την, µέσα από αξιοσηµείωτες 
προσωπικές διαδροµές, µε τα σύγχρο-
να εικαστικά και καλλιτεχνικά ρεύµα-
τα. Για το έργο του Σαββίδη, αλλά και 
για τη σηµασία του στην εξέλιξη της κυ-
πριακής τέχνης, µιλά στο «Ηδύφωνο» 
η ιστορικός τέχνης, Ελένη Νικήτα, όχι 
µόνο µέσα από τη γνώση της ειδικού, 
αλλά και την επιµαρτυρία της προσω-
πικής σχέσης. Ο Αντρέας Σαββίδης 
ανήκει στους σηµαντικούς εκπροσώ-
πους της λεγόµενης δεύτερης γενιάς 
της κυπριακής τέχνης. Πώς εντάσσε-
ται, αισθητικά και τεχνοτροπικά, σ’ αυ-
τό το πολύµορφο γίγνεσθαι της κυπρια-
κής καλλιτεχνικής δηµιουργίας; 

O Ανδρέας Σαββίδης ανήκει στη 
γενιά των Κυπρίων καλλιτεχνών που 
σπούδασαν στη Βρετανία και που άρχι-

σαν να δραστηριοποιούνται καλλιτεχνι-
κά τη δεκαετία του 1960, την πρώτη δη-
λαδή δεκαετία µετά την ανακήρυξη της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Είναι η γενιά 
του Χριστόφορου Σάββα (1924-1968), 
του Ανδρέα Χρυσοχού (1929), του Στέ-
λιου Βότση (1929), της Βέρας Γαβριηλί-
δου-Χατζηδά (1936-2012), του Κώστα 
Ιωακείµ (1936), του Νίκου Κουρούσιη 
(1937), η οποία µε το πρωτοποριακό και 
ρηξικέλευθο για την εποχή έργο της 
άλλαξε τόσο το περιεχόµενο όσο και τη 
µορφή της τέχνης που παραγόταν στο 
νησί. Ο Ανδρέας Σαββίδης, ο πρώτος 
Κύπριος γλύπτης που σπούδασε στη 
Βρετανία, ήταν ένα σηµαντικό µέλος 
της οµάδας αυτής των νέων τότε καλλι-
τεχνών, που ασπάσθηκαν το πνεύµα του 
διεθνισµού και της τέχνης, δίχως εθνι-
κά σύνορα, που επικρατούσε στα σηµα-
ντικά καλλιτεχνικά κέντρα και βέβαια 
στο Λονδίνο όπου σπούδασαν. Η αναζή-
τηση του καινούργιου και η προσπάθεια 
ένταξης της κυπριακής καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας στο διεθνές εικαστικό γί-
γνεσθαι συνάδει µε την όλη προσπά-
θεια που κατέβαλλε τότε η νεοσύστατη 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία να βγει από την 
αποµόνωση και την εσωστρέφεια που 
βρισκόταν πριν από την ανεξαρτησία 
και να οικοδοµήσει ένα καινούργιο κρά-

τος µε βάση τα ευρωπαϊκά, δυτικά πρό-
τυπα.  Αυτό το νέο πνεύµα στην τέχνη 
αγκάλιασε τότε και το επίσηµο κράτος 
(µέσω της Μορφωτικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Παιδείας), το οποίο άρχισε 
να δηµιουργεί θεσµούς και να συνδέεται 
µε διεθνείς διοργανώσεις τέχνης, στις 
οποίες εκπροσωπείτο µε τους νέους αυ-
τούς καλλιτέχνες, το έργο των οποίων 
συµβάδιζε µε τα καινούργια διεθνή ει-
καστικά ρεύµατα.

Ο Σαββίδης σπούδασε µεταξύ 1955-
1958, πρώτα στο Saint Martin’s School 
of Art, όπου είχε ως καθηγήτρια την 
Elisabeth Frink, µια σηµαντική  Βρετα-
νίδα γλύπτρια, που την εποχή κατά την 
οποία τη γνώρισε ο Σαββίδης εξέφραζε µε 
τα έργα της την αγωνία του καιρού µας, µε 
µια εντελώς σύγχρονη υφολογική προ-
σέγγιση και κατατάσσεται στον κύκλο 
του  Kenneth Armitage και του Bernard 
Meadows.  Μαζί της λοιπόν ο Σαββίδης 
µπήκε από την αρχή στα βαθιά νερά.

Τις σπουδές του συνέχισε στο 
Chelsea School of Art µε καθηγη-
τή έναν άλλο σηµαντικό γλύπτη που 
επίσης έγραψε ιστορία, τον Bernard 
Meadows. Εκείνη την εποχή δίδασκε 
επίσης στο Chelsea School of Αrt ως 
επισκέπτης καθηγητής και ο Henry 
Moore, ένας από τους µεγαλύτερους 

γλύπτες του 20ού αιώνα. Πέρα, βέβαια, 
από την εργασία των καθηγητών του, 
ο Σαββίδης είχε την τύχη να γνωρίσει 
όλο αυτό το ανανεωτικό κλίµα που επι-
κρατούσε τότε στην Αγγλία, το οποίο 
έδωσε µερικούς από τους σηµαντικότε-
ρους γλύπτες του 20ού αιώνα, τοποθε-
τώντας τη Βρετανία στον διεθνή χάρτη 
της πρωτοποριακής γλυπτικής.

α ρ σατε  α τι ντας  σ  
αυτό τ  λαίσι  τ  ρ  τ υ καλ-
λιτ νη  να ρ είτε σε ια σ ντ -
η α τί ηση αυτ ς της καλλιτε-
νικ ς ενιάς και της ση ασίας ια 

την κυ ριακ  τ νη     
Αδιαµφισβήτητα, οι δεκαετίες του 1950 
και 1960 ήταν πολύ σηµαντικές για τη 
βρετανική γλυπτική, η οποία έδειξε ένα 
ιδιαίτερα ζωτικό δυναµισµό. Το γεγο-
νός ότι µερικά από τα µεγαλύτερα ονό-
µατα της γλυπτικής δίδασκαν σε σχο-
λές καλών τεχνών είχε ως αποτέλεσµα 
κάποιες από αυτές να µετατραπούν σε 
πόλους έρευνας, αµφισβήτησης του 
προϋπάρχοντος και ανανέωσης. Ήταν 
λοιπόν φυσικό ο Ανδρέας Σαββίδης, 
όπως και οι άλλοι Κύπριοι που σπού-
δασαν στο Λονδίνο, να επηρεαστούν 
από το νέο αυτό πνεύµα έρευνας και 
αναζήτησης νέων εκφραστικών µορ-
φών, και αυτό φάνηκε από την αρχή, 

µόλις επέστρεψε στην Κύπρο. Παρα-
κολουθώντας την πορεία του στον 
χρόνο, διαπιστώνουµε ότι φύλαξε µε 
προσοχή όλους αυτούς τους σηµαντι-
κούς σπόρους δηµιουργίας για να τους 
γονιµοποιήσει κατά καιρούς στη δική 
του προσωπική πια καλλιτεχνική κα-
τάθεση.

Οι ι ορ ες ρ ες 
Στα πρώτα του έργα, αλλά και σε µετέ-
πειτα στάδια της δουλειάς του φαίνεται 
η επιρροή του Henry Moore, - οι ζωτι-
κές, βιόµορφές του φόρµες και η αισθη-
τοποίηση «των µυστικών τρόπων της 
φύσης».  Αξιοποίησε επίσης στο παρά-
δειγµα της Barbara Hepworth τις σχέ-
σεις του κενού-γεµάτου που χαρακτη-
ρίζουν πολλά από τα έργα του. Γύρω 
στα µέσα της δεκαετίας του 1960, ο Σαβ-
βίδης θα εγκαταλείψει τις βιόµορφες 
φόρµες -στις οποίες θα επανέλθει βέ-
βαια αργότερα- και θα δώσει µια σειρά 
κονστρουκτιβιστικά, µινιµαλιστικά έρ-
γα, βασισµένα σε γεωµετρικές σχέσεις 
και αρµονίες. Πρόκειται για µια σει-
ρά ώριµων έργων, από τις κορυφαίες 
στιγµές της κυπριακής γλυπτικής. Με 
τα έντονα χρωµατισµένα αυτά γλυπτά 
του έρχεται πολύ κοντά στον Antony 
Caro και στους καλλιτέχνες της οµάδας 

Συνέντευ η  πό το ς πρωτοπόρο ς της γενιάς το  ο νδρέας αββίδης α δώσει μια γλ πτι ή πέρα από τη μνημεια ή  πο  ε ρά ει πια 
προσωπι ές αισ ητι ές ανα ητήσεις αι αρχί ει να διε δι εί μια έση στην πορεία της σύγχρονης τέχνης  ε ηγεί στο  η Ελένη ι ήτα

έ νη  ι αστι ές διαπ εύσεις

ια ποιητι  υπτι  με το 
στ μα του προσωπι ού ώρου

Ανδρέας Σαββίδης (1930-2016)
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«New Generation». Στη συνέχεια, µετά 
το 1974, θα εξερευνήσει και πολλούς 
άλλους δρόµους, υιοθετώντας ακόµη 
και κυβιστικά στοιχεία.
Μ ρ ν να ε ιση αν ν  ενδε-

ν ς  είτε ειδ λ ικά είτε ερι-
δικά  αρ ν υσες τυ ς τ υ ρ-
υ τ υ  είτε τυ ς ερισσότερ  

αρ ν υσες α ό άλλες  αλλά και 
ευρ τερα της ενιάς αυτ ς
Για να καταλάβουµε τη σηµασία του Αν-
δρέα Σαββίδη, όπως και των άλλων καλ-
λιτεχνών της γενιάς του, θα πρέπει να 
δούµε πού βρισκόταν η κυπριακή γλυ-
πτική τη δεκαετία του 1960.  Από τις αρ-
χές λοιπόν του 20ού αιώνα η κυπριακή 
γλυπτική είχε µια συγκεκριµένη απο-
στολή, που συνδέεται µε τον µνηµειακό 
της ρόλο. Ως εκ τούτου, το ύφος της είχε 
διαµορφωθεί από την ίδια τη φύση και 
το είδος των παραγγελιών. Ο παραγγελι-
οδότης, που ήταν συνήθως η Εκκλησία, 
η Πολιτεία ή άλλα οργανωµένα σύνολα, 
όπως και ο εύπορος πολίτης, περιόρι-
σαν τον ρόλο της, στα µνηµεία, στις προ-
τοµές και στους ανδριάντες.  Η γενιά που 
θα δώσει νέα πνοή και θα αλλάξει τον 
ρόλο της γλυπτικής είναι αυτή του Αν-
δρέα Σαββίδη. Από τους πρωτοπόρους 
της γενιάς του, ο Ανδρέας Σαββίδης θα 
δώσει µια γλυπτική πέρα από τη µνη-
µειακή, που εκφράζει πια προσωπικές 
αισθητικές αναζητήσεις και αρχίζει να 

διεκδικεί µια θέση στην πορεία της σύγ-
χρονης τέχνης.

Μ’ αυτήν τη γλυπτική η Κύπρος θα 
αρχίσει να εκπροσωπείται και σε διε-
θνή fora. Έτσι, το 1968 ο Ανδρέας Σαβ-
βίδης θα εκπροσωπήσει την Κύπρο 
στην Μπιενάλε Αλεξάνδρειας. Το 1971 
θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην 
Μπιενάλε Σάο Πάολο και για δεύτερη 
φορά στην Μπιενάλε Αλεξάνδρειας, 
όπου θα τιµηθεί και µε το 2ο Βραβείο 
Γλυπτικής.

Τα βραβευµένα αυτά του έργα απο-
τελούν την αρχή µιας νέας πορείας, 
στην οποία εγκαταλείπει τη γλυπτική 
του hard edge και αγκαλιάζει και πά-
λι τη βιόµορφη φόρµα. Αναζητεί για 
την έµπνευσή του θαλάσσια βότσαλα 
µε σµιλευµένες από τον χρόνο και τον 
χώρο φόρµες. Πρόκειται για ιδιαίτε-
ρα ποιητικά γλυπτά µε το στίγµα του 
δικού του χώρου. Η τουρκική εισβο-
λή και όλο το πολιτικοκοινωνικό και 
ψυχολογικό κλίµα που ακολούθησε 
επηρέασαν και τη δική του γλυπτική 
έκφραση. Θυµάµαι, συζητώντας µα-
ζί του για ένα από τα πολύ σηµαντι-
κά, κατά την άποψή µου, έργα του, το 
συµβολικό γλυπτό «Εσταυρωµένος» 
(1974) που βρίσκεται στην Κρατική 
Πινακοθήκη Σύγχρονης Κυπριακής 
Τέχνης, µου µίλησε για τα συµβολικά 

στοιχεία που εισέρχονται πια στο έργο 
του. Ακόµη, πως στις καθαρές του δω-
ρικές επιφάνειες, στις λείες, µαλακές, 
τρυφερές πέτρες προσθέτει σίδηρο, 
σκληρά, ενίοτε αιχµηρά, ταλαιπωρη-
µένα και παραµορφωµένα έτοιµα υλι-
κά, για να δείξει τη βιαιότητα και την 
καταστροφή. Αυτή η αντίθεση υλικών 
και ο συγκερασµός βιόµορφης και γε-
ωµετρικής φόρµας θα συνεχίσουν να 
χαρακτηρίζουν τη γλυπτική του δηµι-
ουργία µέχρι το τέλος.
Ε ισκ ντας  συν λικά  τόσ  τ  
λυ τικό όσ  και τ  ρα ικό τ υ 
ρ  σε ε ί εδ  αισ ητικ ς ιδε λ -
ίας  ιες συνά ειες α ρ σε 

να εντ ίσει κά ι ς  
Ο Σαββίδης ασχολήθηκε πολύ και µε τη 
µνηµειακή γλυπτική. Εδώ ανταποκρί-
θηκε στις οδηγίες του παραγγελιοδότη, 
ως προς την όσο το δυνατό ρεαλιστικό-
τερη απόδοση των θεµάτων, γι’ αυτό δεν 
θα έλεγα ότι οι δηµιουργίες του σ’ αυτόν 
τον τοµέα είναι αντιπροσωπευτικές 
της γλυπτικής του ταυτότητας. Όσο για 
τη ζωγραφική του, πρόκειται πιστεύω 
περισσότερο για ένα παιγνίδι που τον 
ξεκούραζε στα διαλείµµατα της κοπιώ-
δους γλυπτικής του εργασίας. Σ’ αυτήν 
κατέφευγε, επίσης, όταν για λόγους υγεί-
ας δεν µπορούσε να ασχοληθεί µε τη 
γλυπτική. Αγαπούσε, βέβαια, τη ζωγρα-
φική και φαίνεται να χαιρόταν ιδιαίτερα 
να ενορχηστρώνει φωτεινά, χαρούµενα 
χρώµατα και σχήµατα.

 ρι ι  για ον ν ρ α α ί  
 αλ εια ς πλα ι ς γλ ας 

«Με τα έργα του Σαββίδη έχουµε µια 
πλαστική µορφή να µεταφέρει σε εκ-
φραστικές αξίες τις συναντήσεις του δη-
µιουργού µε την ιστορική στιγµή που 
επιβάλλεται µε την πηγαιότητα και την 
ασφάλεια των διατυπώσεών της. Χωρίς 
ίχνος φιλολογίας, µε µόνη τη γλώσσα 
των µορφών και την επάρκεια της σύν-
θεσης, τη συνοµιλία των σχηµάτων και 
την εκµετάλλευση των ιδιοτήτων των 
υλικών του, φτάνει σε εξαιρετικά για τη 
γνησιότητα και την εσωτερική του δύ-
ναµη εκφραστικά αποτελέσµατα ο καλ-
λιτέχνης. Πρόκειται για µα γλυπτική η 
οποία διακρίνεται για την καθαρότητα 
των µορφών και την εσωτερικότητα 
των διατυπώσεών της, την εσωτερική 
πυκνότητα και την αλήθεια της πλαστι-
κής της γλώσσας, την πληρότητα και 
τις εκφραστικές δυνατότητές της».

ύσαν ος ήστου     

να πρ πο αι ν ε ο 
προ πι  ος
«Ο Σαββίδης έχει διαµορφωθεί σ’ ένα 
καθαρά αγγλικό περιβάλλον. Κι όµως, 
κατορθώνοντας να εκτονώσει µέσα 
στο έργο του τις άµεσες επιδράσεις της 
σύγχρονης γλυπτικής, πέτυχε να σφυ-
ρηλατήσει ένα πρωτότυπο και σύνθετο 
προσωπικό ύφος.

»Η τεχνοτροπία του είναι συνθεµέ-
νη από το φυσικό περιβάλλον της ίδιας 
της Κύπρου και από µιαν αναζήτηση 
αρµονίας και ποιητικής ισορροπίας σε 
µια σχηµατική ενότητα που έχει συ-
νοχή και µέτρο, στοιχεία κατ’ εξοχήν 
ελληνικά. 

» Η αλυσιδωτή στα έργα του συγκρό-
τηση σχηµάτων ασκεί µια ιδιότυπα κα-
θησυχαστική επίδραση, όπως άλλωστε 
και η τέλεια επεξεργασία της πέτρας». 

   

έ νη  πι αιρότητα

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σµού - Πολιτιστικές Υπηρεσίες και 
το «θέατρο ένα» σε συνεργασία µε τον 
Όµιλο Φίλων Κινηµατογράφου Κύ-
πρου ανακοινώνουν την έναρξη του 
φετινού Μαραθωνίου Θερινών Προ-
βολών που λαµβάνει χώρα, όπως κά-
θε καλοκαίρι, στον µοναδικό θερινό 
κινηµατογράφο της Λευκωσίας, τον 
κινηµατογράφο «Κωνστάντια». 

Ο Μαραθώνιος Θερινών Προ-
βολών, δεκαοκτώ χρόνια µετά την 
έναρξή του, παραµένει ένας από 
τους πιο σηµαντικούς θεσµούς του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτι-
σµού, τόσο στον τοµέα του κινηµα-
τογράφου, όσο και στον τοµέα της 
αναβάθµισης της κοινωνικής και 
πολιτιστικής ζωής του τόπου. Ταυ-
τόχρονα συµβάλλει σηµαντικά στην 
αναβίωση του θερινού κινηµατογρά-
φου «Κωνστάντια», ενός από τους 
ωραιότερους παλιούς κινηµατογρά-
φους της πρωτεύουσας.

Οι φετινές επιλογές ταινιών έγι-
ναν, σύµφωνα µε ανακοίνωση των 
Π.Υ., όπως πάντα, µε γνώµονα την 
ποιότητα, την κινηµατογραφική αγω-

γή του κοινού και την τέρψη. Κάτω 
από το φεγγάρι και µε τη νοσταλγική 
ατµόσφαιρα του καλοκαιρινού κινη-
µατογράφου, ο θεατής θα έχει την ευ-
καιρία να παρακολουθήσει ένα µονα-
δικό πρόγραµµα µε ταινίες που πρό-
σφατα διακρίθηκαν µε µεγάλα βρα-
βεία, όπως «Τα Θαύµατα» (Jury prize, 
Cannes film festival 2014), «Ταξί 
στην Τεχεράνη» (Golden Bear, Berlin 
Film Festival 2015), «Dheepan, ο Άν-
θρωπος Χωρίς Πατρίδα» (Palme d’ 
or, Cannes film festival 2015) και οι 
πολυβραβευµένες ταινίες «Έρωτας 
µε την Πρώτη Μπουνιά» (FIRPESCI 
Award Cannes Film Festival 
2014/ SACD Award Quinzaine des 
Realsteurs Cannes Film Festival 
2014/ Art Cinema Award Cannes 
Film Festival 2014), «Αστακός» (Jury 
Prize, Cannes film festival 2015/ 
European Screenwritter, European 
film Awards/ Best foreing film, 
Hellenic film Academy), καθώς και, 
γι’ ακόµη µια φορά, επιλεγµένα αρι-
στουργήµατα του κλασικού κινηµα-
τογράφου. Το χιούµορ είναι το συστα-
τικό  πολλών άλλων ταινιών του φε-

τινού προγράµµατος, µέσα από κοι-
νωνικές και πολιτικές κωµωδίες. 

Το πρόγραµµα ολοκληρώνουν 
όµορφες ταινίες για τους µικρούς σι-
νεφίλ, απολαυστικές και εκπαιδευτι-
κές ταυτόχρονα.  Η κυπριακή ταινία 
είναι και φέτος παρούσα, µε την πρό-
σφατη παραγωγή της σκηνοθέτιδος 
Στελάνας Κλήρη, «Committed», µια 
ταινία που συµµετέσχε σε διάφορα 
φεστιβάλ του εξωτερικού.  

Οι προβολές θα πραγµατοποιού-
νται από τις 13 Ιουλίου µέχρι και τις 
18 Σεπτεµβρίου, κάθε Τετάρτη, Πέ-
µπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυ-
ριακή, στις 21.00 (εξαιρούνται οι 15 
Ιουλίου και 20 Αυγούστου).

Είσοδος 5 ευρώ. ∆ωρεάν για τα 
παιδιά κάτω των 10 ετών, καθώς και 
για άτοµα µε αναπηρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες το 
κοινό µπορεί να απευθύνεται στα τη-
λέφωνα: 22439838, 22348203. 

Κινηµατοθέατρο Κωνστάντια: 
Σόλωνος Μιχαηλίδη 15, Παλουριώ-
τισσα.

Χορηγός Επικοινωνίας: Ραδιο-
φωνικό ίδρυµα Κύπρου. 

ε ινά ο αρα ώνιος Θερινών ροβο ών 
 ου ίου   Σε τε βρίου 

Hdyfono_10-11_inn.indd   11 08/07/16   19:01



12

Ηδύφωνο
www.simerini.com.cy

δέες  ι οσοφ α
υριακή 10 Ιουλίου 2016

στορ ες α ιώς  Είμαστε μάρτ ρες μιας μονοδρομι ής ατεύ νσης πολιτι ής παρεμβάσεων στη διδασ αλία της ελληνι ής  
πο  α ορά τον περαιτέρω περιορισμό της ισχνής ήδη διδασ αλίας της αρχαίας ελληνι ής  με τον δηλούμενο σ οπό της 
αναβά μισης της διδασ αλίας της ελληνι ής

ΤΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥ ΟΥ

πικοινωνούµε µε την 
γλώσσα. Προφανώς. Και 
‘κάνουµε’ κι ένα σωρό άλ-
λα πράγµατα µε την γλώσ-
σα. Εκφραζόµαστε µε την 

γλώσσα. ∆ηµιουργούµε µε την γλώσ-
σα. Υµνούµε ή προσευχόµαστε µε την 
γλώσσα. Ερωτευόµαστε µε την γλώσ-
σα. Ερωτευόµαστε την γλώσσα. Όπως η 
Ζακλίν. Την αρχαία ελληνική. Που την 
έµαθε, ανέγνωσε και διέγνωσε κι ως 
αισθητική αξία. Ζητώντας να εννοήσει 
και να µας διδάξει γιατί την θαύµασε 
κι αγάπησε. Πώς η µορφολογία της, οι 
κανόνες - διότι στην γραµµατική περί 
κανόνων ορθής χρήσης πρόκειται - 
κτίζει κι ορθώνει µε τα µορφήµατά της 
µορφές λεκτικές και προτασιακές και 
µε αισθητική αξία, ‘µορφές της καλλο-
νής’, που είπεν ο Αλεξανδρινός. Πώς, 
από την Ορθοέπεια προκύπτει η Καλ-
λιέπεια. Η γλώσσα ως αισθητική αξία.

π  ν Ορ ο πεια
ν αλλι πεια

Αυτά σαν προλογική δήλωση αξιών. Σε 
ένα κείµενο που κρίνει την νέα «εκπαι-
δευτική µεταρρύθµιση», ή νέα παρέµ-
βαση - πολιτική την εννοούµε εµείς, 
και πολιτικών, ιδεολογικών ορµεµφύ-
των - σε µια ανελέητα κι εθιστικά επι-
µένουσα, µονοδροµικής κατεύθυνσης 
πολιτική παρεµβάσεων στην διδασκα-
λία της ελληνικής στα, όχι δαφνοστε-
φή επ’ αυτού, σχολεία της Μέσης Εκ-
παίδευσης. Ο µονόδροµος αφορά τον 
περαιτέρω περιορισµό της ισχνής ήδη 
διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής, 
µε τον δηλούµενο σκοπό της «αναβάθ-
µισης της διδασκαλίας της ελληνικής» 
(!!!) στην δηµόσια εκπαίδευση. «Ο ασθε-
νής δεν αντιδρά θετικά στο χορηγούµε-
νο φάρµακο, διπλασιάστε την δόση!» 
Κάπου σε αυτή την οµοιοπαθητική φι-
λοσοφία, ή, πιο απλά, «µια από τα ίδια 
αποκαΐδια!». Σε µια µη επιδεχόµενη 
αυτοκριτικής κι αναθεώρησης πολι-
τική, που επανειληµµένως βρίσκεται 
µπροστά στα εµπειρικά και σταθµητά 
δείγµατα της καταβαράθρωσης του 
γλωσσικού αισθήµατος των µαθητών 
(όπως και στην κοινωνία ευρύτερα) - 
όπως το 9 στα 20 στις Παγκύπριες Εξε-
τάσεις Νέων Ελληνικών. Αποτέλεσµα 
που ο Αρχισυνδικαλιστής της ΟΕΛ-
ΜΕΚ απέδωσε στα θέµατα των εξετά-
σεων, στην ζυγαριά κι όχι στο τραγικά 
λιποβαρές γουρούνι, στην κατά τα άλλα 
πλούσια τράπεζα των δηµοσίων υπαλ-
λήλων που ονοµάζουν εαυτούς «παι-
δεία». Κι ιδού ηµείς να επιµένουµε να 
οµιλούµε για «ορθοέπεια» και «καλλι-
έπεια», όταν επιδεικτικά και χονδροει-

δώς από τους υπευθύνους αγνοείται η 
λέξη, καν, «συνέπεια».

 α ι  απα ί  ς 
ελλ νι ς
Σε µια εποχή της πολιτικής ορθότητας 
στην χώρα όπου, από τα δύο τετράδια 
της πρώτης δηµοτικού µας, το τετράδιο 
ορθογραφίας και το τετράδιο αντιγρα-
φής, έχουν όλοι πετάξει το πρώτο κι 
έµειναν µε το δεύτερο, αναµασώντας ο 
ένας τον άλλο, µε µόνη «γραφικά» δη-
µιουργική πρωτοτυπία, την ευφάντα-
στη ανορθογραφία.

Μεγάλη αρχιτεκτονική εταιρεία, 
στην στροφή από το σπίτι µου, διαφηµί-
ζει, Κωµικώ τω τρόπω, σε δίµετρη δια-
φήµιση τις «αναπαλεώσεις» της. ∆εν θα 
αναφερθώ στον σηµασιολογικό σουρεα-
λισµό, βέβαια, του οξύµωρου «αναπαλαί-
ωσις», αντί του «ανακαίνισις». Η πρόθε-
σις «ανα» σηµαίνει «ξανά», και συνεπώς 
δηλοί «εκ νέου», άρα διαψεύδει το «πα-
λεόν». Κι οπωσδήποτε, µε αυτή την «ψι-
λή» έννοια της ορθογραφίας. Άι, άι, άι..

Σε πάροδο της Νίκης, στην Λευκω-
σία, το ελληνόφρον ∆ΗΚΟ διαφηµίζει, 
υπό τις ανάλογες ελληνικές σηµαίες 
στην ονοµαστική, η «Ένωσης»... Λίγο 

µπέρδεµα στις πτώσεις, ίσως, αλλά βε-
βαία η πτώσις της ελληνικής. Πτώσις, 
casus, το κάζο. Πτωτικές πρωτοτυπίες, 
και σίγουρα πτωτικές αντιλήψεις στην 
ελληνική γλώσσα µας, που µας είχεν 
δείξει και ο «πολύς», Ελληνώνυµος ιδι-
οκτήτης του ∆ΗΚΟ Αγγλίας, και µέγας 
σχολάρχης, περικαλώ, µε το λογότυ-
πον της ανεξάρτητης του ∆ΗΚΟ εφη-
µερίδας του, Ελευθερίας: «Εις οιωνός 
άριστος, αµύνεσθαι περί... πατρίς» (!!!!) 
Όταν συµβή στα... πάροιξ, ώ, ευτυχείς 
για την καθοδήγηση, κι υµών και των 
παιδιών σας, πάροικοι του Λονδίνου!

Το «αναπαλεώσεις» βρίσκει τον 
ανταγωνιστή του, δίπλα, στο ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΕΙΣ. Θυµάσθε το τράβηγµα του 
αυτιού, µπόµπιρες τότε, µε το «-ίζω», 
πάντα µε «ιώτα», όπως στο «τσαντί-
ζω» και το «σικκιρτίζω» (εξαιρούνται 
τα αναβλύζω, κελαρύζω, πρήζω κ.ά.); 
Μας κακίζετε, τώρα; Εξάµετρα τα σφάλ-
µατα σε περίβλεπτον διαφήµιση, µόλις 
στρίψεις από την Αθαλάσσης στην 
Εθνική Οδό Λεµεσσού. Εξάµετρη, αλ-
λά όχι δακτυλική, µάλλον δακτυλοδει-
κτούµενη. 

Αλλά αυτά ωχριούν µπροστά στην 
προϊούσα απώλεια των γενών της 

νεοελληνικής, µε το «απούσα» να ξε-
χνιέται ως οριστικώς «απόν» για τα 
θηλυκά («η οµάδα µας είναι παρών!» 
Μαζί φεύγουν κι οι πτώσεις, ειδικά 
των µετοχών, σε κείνο το απίστευτο 
«του διευθύνων σύµβουλου» και «της 
διευθύνων σύµβουλου!» Κι αυτά από 
τηλεοπτικής υάλου, που διδάσκει κι 
επιβάλλει ως δόκιµα τα σφάλµατά της 
- κι ακόµη χειρότερον την «αναγνωρι-
σιµότητα» των προσωπικοτήτων της. 
Θυµούµαι, στην παροικία του Λονδί-
νου τα προβλήµατα που είχαν όλοι µε 
το γένος της Υπάτης Αρµόστριας κ. 
Μύρνας Κλεόπα, έγραψα και σχετικό, 
τότε, κείµενο, µε τίτλο «Είπατε Ύπατε;» 
«Είµαι καθηγητής, όχι καθηγήτρια», 
µου διαµαρτυρήθηκε διορισθείσα στην 
τριτοβάθµια Εκπαίδευση στο Λονδίνο, 
συµπατριώτισσα. Οµοίως, οι δηµοσιο-
γράφοι ανεγνώριζαν την διπλωµάτιδα 
ως «Αρµοστής», όχι ως «Αρµόστρια’, 
αν και θα δέχονταν όλοι το «εφαρµό-
στρια» για τις µηχανικούδες! Το «κα-
θηγήτρια» την υποβίβαζε, βλέπετε, 
στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση! 
«Είµαι άρτια εκπαιδευµένος χειρουρ-
γός», δηλωνόταν κυρία σε εντόπιον 
εν Κύπρω κανάλι. Εµπεδώθηκε, ήδη, 

εξ άλλου, ως πανδόκιµον το προϊόν 
της αµηχανίας δηµοσιογραφίσκου να 
αποδώσει µεταφραστικά το αγγλικό 
«identification». Αγνοούσε την τραγι-
κή «αναγνώριση», δεν παρακολουθού-
σε προφανώς Αστυνόµο Μπέκα για να 
θυµάται την αστυνοµική «διακρίβωση 
ταυτότητος»: µας κατέλιπεν εσαεί το 
σόλοικον «ταυτοποίηση». Ουδένα ξέ-
νισε - τροµοκρατούµεθα εµείς - το κα-
κόηχο, µιξοβάρβαρο και ετυµολογικά 
ανερµάτιστο  του ξύλινου νεολογισµού. 
Το δέχθηκαν όλοι παθητικώς, ετοίµως, 
αλλά όχι ετύµως. Πόσοι άλλωστε, θα 
εννοούσαν την διαφορά αυτή που µό-
λις υποδείξαµε;

Καθώς τα γράφω αυτά, Τετάρτη µε-
σηµέρι, τα κανάλι του Ant1 γράφει σε 
τίτλο του για φιλανθρωπική εκδήλω-
ση υπέρ απόρων στο. ΚΟΥΡΕΙΟ. Θα 
εννοεί προφανώς το Κούριο, ιστορικό 
και γεωγραφικό µας έµβληµα, από τις 
προσχώσεις του ποταµού Κούρη. Με 
τόσα κουρέµατα, αυτός ο γέρηµος ο λα-
ός, κι ενώ συζητείται στο κουρείον των 
συνοµιλιών η τελική του «τριχοτόµη-
σις», να εννοήσουµε την εµµονή στην 
συρού ακµή; Εµείς, σε αναφορά προς 
τα γραµµατικά, πιο πάνω φαινόµενα, 

πιμε ητε α  επιμε ιττ α
ιατ  τα αρ α α ε ηνι ά
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ντ αρ άις 
πάροου

Ο Έντγκαρ Ράις Μπάροουζ γεννή-
θηκε στο Σικάγο την 1η Σεπτεµβρί-
ου 1875 και πέθανε στις 19 Μαρτίου 
1950. Ήταν ο Αµερικανός συγγραφέ-
ας που έµεινε στην ιστορία ως ο δη-
µιουργός του θρυλικού Ταρζάν, του 
επονοµαζόµενου και «άρχοντα της 
ζούγκλας», αλλά και του ηρωικού δι-
απλανητικού µαχητή Τζον Κάρτερ, 
φηµισµένου για τα κατορθώµατά του 
σε µια εναλλακτική, κατοικήσιµη 
εκδοχή του πλανήτη Άρη. Ο Μπάρο-
ουζ έγραψε την πρώτη του νουβέλα 
«Dejah Thoris», Πριγκίπισσα του 
∆ιαστήµατος, το 1912. Σύντοµα απο-
φάσισε να ασχοληθεί µε τη συγγρα-
φή για βιοποριστικούς λόγους. Όταν 
ολοκληρώθηκε η δηµοσίευση του 
«Κάτω από το φεγγάρι του πλανήτη 
Άρη», είχε ήδη έτοιµα δύο ακόµη 
µυθιστορήµατα, το ένα εκ των οποί-
ων µε τίτλο «Ταρζάν των πιθήκων», 
το οποίο ξεκίνησε να δηµοσιεύεται 
σε συνέχειες από τον Οκτώβριο του 
1912 και έµελλε να αποτελέσει τη µε-
γαλύτερη συγγραφική επιτυχία της 
καριέρας του.  Ο «Ταρζάν» έκανε µε-
γάλη αίσθηση όταν πρωτοπαρουσι-
άστηκε στο αναγνωστικό κοινό της 
εποχής. Μέχρι σήµερα ο Ταρζάν 
παραµένει ένας από τους πλέον επι-
τυχηµένους ήρωες της παγκόσµιας 
λογοτεχνίας και αποτελεί γνήσιο 
σύµβολο της ποπ κουλτούρας. Κάπου 
ανάµεσα στο 1915 και το 1919, ο Μπά-
ροουζ απέκτησε ένα µεγάλο ράντσο 
στα βόρεια του Λος Άντζελες το οποίο 
και ονόµασε «Ταρζάνα», προς τιµήν 
του λαοφιλούς ήρωά του.  Το 1928 ο 
Μπάροουζ ιδρύει τη δική του επώνυ-
µη εκδοτική εταιρεία και καθ’ όλη τη 
διάρκεια της δεκαετίας του ‘30 τυπώ-
νει ο ίδιος τα βιβλία του.  Ο Μπάροουζ 
µνηµονεύεται στο πρώτο κεφάλαιο 
της κλασικής νουβέλας του 1960 
«Όταν σκοτώνουν τα κοτσύφια» της 
Χάρπερ Λη: «Η τυπική µας διασκέ-
δαση είχε να κάνει µε την φροντίδα 
του δεντρόσπιτού µας, το οποίο ήταν 
στηµένο ανάµεσα σε δύο γιγαντιαία 
δίδυµα δέντρα στην πίσω αυλή του 
σπιτιού µας, µε την πρόκληση µπό-
λικης φασαρίας και µε το στήσιµο 
αυτοσχέδιων παραστάσεων, βασι-
σµένων στα έργα του Όλιβερ Όπτικ, 
του Βίκτορ Άπλετον και του Έντγκαρ 
Ράις Μπάροουζ». Κατά τη διάρκεια 
της συγγραφικής του καριέρας κατά-
φερε να κυκλοφορήσει 68 συνολικά 
µυθιστορήµατα. Τιµώντας τη µνήµη 
του, οι συµπατριώτες του έδωσαν το 
όνοµά του σε έναν από τους κρατήρες 
του πλανήτη Άρη.

ια πε ισσότε ες πλη ο ο ίες 
αποτα είτε στο 

ακα ίου , Λ σία

αρκούµαστε, αλλά πιο επώδυνα, να τίλ-
λουµε τας τρίχας της κεφαλής µας, µε 
πασιφανή αποτελέσµατα! Με χαριστι-
κή βολή, προ ολίγου καθώς τελείωνα 
αυτά (ή, µε τελείωναν αυτά!) το ρεκόρ 
εισόδου υποψηφίου στο Πανεπιστή-
µιο Κύπρου µε βαθµό στις Παγκύπρι-
ες Εξετάσεις, στα Ελληνικά, κάτω της 
ηµίσειας µονάδας: 0,4 ο βαθµός του 
αυριανού επιστήµονος στα ελληνικά!

παι ε ι  ε αρρ ι  
αι αρ αία ελλ νι

Πόσα mea culpa, λοιπόν, χρειάζονται 
για να ξεπλύνουν µια ‘culpa’, µία ευθύ-
νη; Και τις συνέπειές της; Ω, ναι. Όσα 
επιχειρήµατα κι αν µπορούσαµε να 
φέρουµε για την αιτιακή σχέση της 
αποκοπής της διδασκαλίας της ελλη-
νικής από την ιστορική γραµµατική, 
την αιτιακή εξέλιξη, που συµβάλλει 
η γνώση της αρχαίας ελληνικής, 
όσο πειστικά κι αν δείξουµε σε ώτα 
µη ακουόντων την προκρούστεια 
και πηρωµατική στις διδακτικές της 
συνέπειες περιγραφική γραµµατική 
της Νέας Ελληνικής, ως να ενέκυ-
πταν οι γλωσσολόγοι σε γλώσσα ιθα-
γενών Hopi του Νέου Κόσµου, είναι 
στα επιχειρήµατα ενός Εράσµου, µιας 
Jacqueline de Romily, ενός Chapman, 
πρώτου µεταφραστού του Οµήρου στις 
αυγές του 17ου αιώνα, του αιώνα του 
κλασσικισµού στην Βρετανία, στην 
σοφία των κλασικιστών Victor Davis 
Hanson, στην αγωνιώδη τους έκκληση 
στο ‘Who Killed Homer: The Demise of 
Classical Education and the Recovery 
of Greek Wisdom’ για διάσωση των 
κλασικών σπουδών στην µεταπολεµι-
κή ∆ύση, που αρυόµεθα την δύναµη 
και την αντανάκλασή της από πρώτο 
χέρι πειθούς µας για την αξία των ελλη-
νικών σπουδών ως πηγή αισθητικής 
ανάτασης και καλλιέργειας, αλλά και 
µιας άλλης σοφής µατιάς σ’ ό,τι ευθύνε-
ται για το ανθρωπιστικό στέγνωµα του 
σύγχρονου κόσµου της χρηστικής ωφε-
λιµότητας.

Τα τελευταία χρόνια, σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες, γίνεται σύντονη 
προσπάθεια για την επαναφορά των 
αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών 
στην Μέση Εκπαίδευση. Στην Γαλλία 
πρωτοστάτησε η µεγάλη ελληνίστρια 
Jacqueline de Romily. Στον πρόλογό 
της, για την ελληνική έκδοση της Γραµ-
µατολογίας της γράφει: “έχω διαθέσει 
όλες µου τις δυνάµεις για να διατηρή-
σω στην εκπαίδευσή µας την µελέτη 
αυτών των κειµένων. Αυτά φώτισαν 
την ζωή µου. Αξίζει να αγωνιστούµε 
για να µην στερηθούν οι νέες γενιές αυ-
τό το φως. Αλλά, για να έχει ο αγώνας 
αυτός προοπτική, θα πρέπει πρωτί-
στως να συνειδητοποιήσουµε σ’ αυτόν 
τον τόπο πως, όσο είναι αλήθεια, ότι µε 
γενικές απόλυτες και ισόκωλα, αντί 
να πάµε µπρος πάµε πισώκωλα (αλλά 
πού αλλού θα βρούµε τις αρχές µας;) 
άλλο τόσο είναι αληθές ότι, για να γνω-
ρίσουµε το αρχαίο ελληνικό πνεύµα, 
πρέπει να µάθουµε πρώτα γράµµατα”. 

Αλλά τα κλασσικά γράµµατα 
έχουν βαθύτερη σπουδαιότητα κι 
αξία από την λογική των απλών µέ-
σων, είτε τα αρχαία ελληνικά εννοού-
νται ως µέσον για την καλύτερη κατα-
νόησή τους, είτε τα ίδια σαν µέσον για 
εκπαιδευτική και νοητική όξυνση κι 
επάρκεια. Για µας τους Έλληνες ειδι-

κά, κι όχι µόνο για µας (από την Ανα-
γέννηση, και τον Έρασµο και µετά µας 
το λένε οι ξένοι φιλόλογοι οι εραστές 
τους), µετέχουν κι υποβάλλουν τον 
τρόπο µιας πιο αυθεντικής και πλη-
ρέστερης ανθρώπινης ζωής. 

Για µας, ειδικά, ο κόσµος τους πρέ-
πει να γίνει δηµιουργικά κι ενεργητικά 
δικός µας. ∆ιότι η Αρχαιότητα για µας 
δεν επέχει θέσιν απλώς ενός επιστηµι-
κού, ενός ιστορικού αντικειµένου, αλλά 
εκκαλεί να εκφράσει ό,τι πιο άξιο µέσα 
µας ως ιστορικό βίωµα, ως αυτό-αποκά-
λυψη µε προεξάρχον, διότι πιο φανερό, 
στοιχείο την αδιάσπαστη γλωσσική µας 
ενότητα διά µέσου των χιλιετιών. Εκτι-
µώντας, δηλαδή, τον αρχαίο στίχο του 
Οµήρου ή του Σοφοκλή, το περίτεχνο 
λεκτικό επιχείρηµα του Λυσία ή του 
∆ηµοσθένη, την ακριβολόγο ένταση του 
Θουκυδίδη, στην γλώσσα που έφτασε 
στην έκφρασή τους την τελειότητά της.

Τότε µόνο θα έχουµε καλύτερη συ-
νείδηση αυτού που επιχειρούµε όταν 
προσεγγίζουµε τα αρχαία ελληνικά, 
και µέσα από αυτά την κλασική γραµ-
µατεία, όταν κατανοήσουµε ότι στην γό-
νιµη συναναστροφή µαζί τους και τον 
διάλογο µε το περιεχόµενό τους ανασύ-
ρουµε στρώµατα «εµβιώσεων που τα 
προεκτείνουν αιώνες τώρα µέσα µας». 
Από τον ξηρό σχολαστικισµό που για 
πολλούς καταδίκασε τα αρχαία ως ξε-
ρό γράµµα, θα σώσει η δροσερή συνα-
ναστροφή µε αυτά ως διαρκές σχόλιο 
στην ταυτότητά µας σαν Έλληνες και 
σαν άνθρωποι. Η αναγνώριση των ζω-
ντανών ειρµών των φαινοµένων που 

διαλέγονται στον ζωντανό µας ορίζο-
ντα: η γλυκύτητα του αρχαίου µας κό-
σµου θα καταστεί επίγευση µόνιµη της 
επισκέψεώς των, όταν τα δούµε ως ζω-
ντανό κι εκτεινόµενο παρελθόν µας, κι 
η µελέτη των αρχαίων κειµένων γίνει 
έργο µιας µέλισσας που συνθέτει µε την 
γύρη που συλλέγει από αυτά την αδιαί-
ρετη κι ενιαία γεύση µιας θαυµαστής 
ολότητας, την «γλυκύτητα και το φως», 
όπως µετέδιδε ο κλασικιστής Matthew 
Arnold, ευαγγελιζόµενος την ελληνική 
παιδεία στην περιοδεία του στις ΗΠΑ. 
Ως τρόπος τού είναι των ανθρώπων του 
αρχαίου ελληνικού κόσµου που θαυµά-
στηκε για την αξία του στο να «καταστεί 
ζωντανός παράγοντας για την δηµιουρ-
γία του πολιτισµένου κόσµου». 

Σε µια εποχή, ειδικά, έκπτωσης της 
παιδείας σε εκπαίδευση, στην αναγωγή 

της έγνοιας για την υπόθεση κι αξία του 
ανθρώπου σε «παροχή ευλύγιστων, 
παροδικών και µεταλλασσόµενων σε 
απάντηση προς ρέουσες εξωτερικές, 
οικονοµικές ανάγκες», στον τρόπο της 
τυχαίας (όχι ουσιαστικής) απασχόλη-
σης, και όπως «θαυµάζουν» οι µυρµη-
κολόγοι επιστήµονες, βρίσκοντας στον 
τρόπο του µυρµηγκιού την πηγή της 
θεωρίας του χάους και του νοήµατος, 
στην υπηρεσία νοηµάτων που µας πε-
ριέχουν κι αναλίσκουν, αλλά δεν περι-
έχουµε και δεν εννοούµε. Ό,τι αντίθετο 
στον ελληνικό κόσµο της αυτοσυνειδη-
σίας, της φιλοσοφικής απορίας ή κατα-
νόησης, της αλήθειας και της ελευθερί-
ας στην αναζήτηση και κατάκτησή της. 
Της παιδείας, της ελληνικής ανθρωπι-
στικής παιδείας, των ελληνικών γραµ-
µάτων. Του ελληνικού λόγου, σε κάθε 
έκφανσή του, που είναι, στο βάθος του, 
«µονοειδές και έν». 

Και φωτεινό, και γλυκύ. Η επιµελη-
τεία του µύρµηκος, του µύρµηγκα, λοι-
πόν, ή η επιµελιττία της µέλισσας;

ι αγ π ε  α λίν
Στο σηµείο αυτό χρήσιµο είναι να 
αντιπαραβληθούν τα επιχειρήµατα 
της ελληνίστριας Ζακλίν ντε Ροµιγύ, 
που µάλιστα, συγκρίνει επί τούτου τον 
µορφολογικό πλούτο της ελληνικής 
γραµµατικής µε την γαλλική γλώσσα. 
Τα επιχειρήµατά της επικεντρώνονται 
στις αισθητικές αξίες που δίνει στην 
ελληνική γλώσσα η µορφολογική αυ-
τοτέλεια των πτώσεων, επιτρέποντας 
στον ποιητή, ή και τον ρήτορα, σοφιστή 
και τον φιλόσοφο, να συντάσσουν µε 
ένα ευρύ φάσµα συντακτικών δυνατο-
τήτων την πιο ‘αυτόνοµη’ στο λογικό 
της νόηµα µέσα στην σύνταξη λέξη. 
Παίζοντας έτσι µε τις εµφαντικές, συ-
νυποδηλωτικές, ηχητικές και συνη-
χητικές αξίες που προσέδιδε στην λέ-
ξη η πιο ευλύγιστα ελεύθερη επιλογή 
της θέσης της. Οι θέσεις των ονοµάτων 
µπορούν να εναλλάσσονται, παίζοντας 
µε την έµφαση, την µουσικότητα του 
τονισµού και τις εκφραστικές υποδη-
λώσεις του επιτονισµού: Άνθρωπος 
Θεόν αγαπά, Θεόν άνθρωπος αγαπά, 
αγαπά Θεόν άνθρωπος κλπ. 

Θαυµάζει, λοιπόν, η Ζακλίν, το γε-
γονός ότι µε την µορφολογική αυτοτέ-
λεια που δίνει το - φευ, ολοέν πηρού-
µενο, περικοπτόµενο - κλιτό σύστηµα 
της (αρχαίας) ελληνικής και τον ρόλο 
της λέξης µέσα την πρόταση να προσδι-
ορίζεται από την κατάληξη κι όχι την 
διάταξη των λέξεων, η οποία ποτέ δεν 
χρησιµεύει ως δείκτης της γραµµατι-
κής τους λειτουργίας, η σύνταξη απο-
κτά µεγάλη ευλυγισία κι ελευθερία. Ο 
ποιητής κι ο χορευτής του ελληνικού 
λόγου µπορεί να παίξει µε την θέση και 
σειρά των αυτόνοµων λέξεων, κερδί-
ζοντας την εκφραστική ευχέρεια και 
δύναµη, να ‘κάνει κάθε είδους νοηµατι-
κά παιχνίδια και αναδείξεις όρων και 
εννοιών’. Με εξαίρεση µόνο τα συνδετι-
κά µόρια µεταξύ φράσεων, πχ γε, δε, τε, 
γαρ, κλπ που µπαίνουν στην πρώτη ή 
δεύτερη θέση, λειτουργώντας και σαν 
σηµεία στίξεως, η διάταξη των λέξεων 
είναι σχεδόν απεριόριστα ελεύθερη, 
υπηρετώντας εκφραστικούς σκοπούς 
που πλουτίζουν νοηµατικά κι αισθη-
τικά την έκφραση. Τα ελληνικά, ως αι-
σθητική διδασκαλία, ως πνευµατικός 
τα ίδια πλουτισµός.
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Θέατρο  Σ ηνι ά εν έματα

ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ*

Τ
α πολλά κοινωνικά προ-
βλήµατα, το µπούλινγκ, η 
οικονοµική κρίση µε τις 
τεράστιες επιπτώσεις οικο-
νοµικές, ψυχολογικές και 

ηθικές, δυσκολεύουν αναµφίβολα τη 
διαχείριση των συναισθηµάτων. Τα 
παιδιά είναι άµεσοι αποδέκτες όλων 
αυτών των καταστάσεων και επηρεά-
ζονται συναισθηµατικά από αυτές. Η 
έλλειψη σωστής διαχείρισης των συ-
ναισθηµάτων προκαλεί αλυσιδωτές 
επιπτώσεις στον εύθραυστο ψυχικό 
κόσµο του παιδιού. 

Εάν προσεγγίσουµε το θέµα σφαιρι-
κά, θα δούµε ότι ένα συναισθηµατικά 
ισορροπηµένο παιδί θα γίνει ένας ισορ-
ροπηµένος ενήλικας. Ισορροπηµένοι 
ενήλικες δηµιουργούν ισορροπηµένες 
κοινωνίες, πολιτισµούς και κατ’ επέ-
κταση έναν ισορροπηµένο κόσµο. 

Στο διαδραστικό εκπαιδευτικό θέ-
ατρο η διαχείριση συναισθηµάτων 
επιτυγχάνεται χωρίς διδακτισµό, µια 
και το διαδραστικό δρώµενο γίνεται µε 
οµαδική διάθεση. Μέσα από την τέχνη 
του θεάτρου και  µέσα από βιωµατικές 
παραστάσεις τα παιδιά διαχειρίζονται 
και εκτονώνουν τα συναισθήµατά τους. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αποφυγή 
συσσώρευσης αρνητικών συναισθηµά-
των, επιτυγχάνοντας έτσι τη βελτίωση 
της αυτοπεποίθησης και τη δηµιουρ-
γία µιας θετικής και ισορροπηµένης 
διάθεσης.

Κατά τη διάρκεια της διαδραστι-
κής παράστασης, τα παιδιά µπαίνουν 
σε πολλούς διαφορετικούς ρόλους και 
βιωµατικά ζουν τη ζωή ενός άλλου χα-

ρακτήρα µε διαφορετικό ψυχισµό και 
συναισθήµατα. Μπαίνουν στη διαδικα-
σία να δουν τι συµβαίνει στις ζωές των 
θεατρικών ηρώων και στην εξεύρεση 
πιθανών τρόπων, για να βελτιώσουν 
οι χαρακτήρες αυτοί τις προβληµατι-
κές καταστάσεις που αντιµετωπίζουν. 
Αναµφίβολα, µέσα από το διαδραστικό 
θέατρο, δίνεται στο κοινό η δυνατότη-
τα να παίξει πιο ενεργό και συνειδητό 
ρόλο. Έτσι, µέσα από το βιωµατικό θέ-
ατρο το παιδί γνωρίζει τον εαυτό του, 
τη σχέση του µε τους άλλους και το πε-
ριβάλλον.

Κατά συνέπεια, η προσφορά του δι-
αδραστικού θεάτρου στη διαχείριση 
των συναισθηµάτων είναι µεγάλη, γιατί 
σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε τον τρό-
πο µε τον οποίο το µυαλό συλλαµβάνει, 
επεξεργάζεται και αντιλαµβάνεται τα 
διάφορα ερεθίσµατα που υπάρχουν γύ-
ρω µας. Βοηθάει όλους τους συµµετέ-
χοντες να αναπτύξουν µηχανισµούς, 
µέσα από τους οποίους µπορούν να 
αποφορτίζουν την ενέργεια των αρνη-

τικών συναισθηµάτων. 

αινο ος ορ  
Το διαδραστικό θέατρο είναι µια καινο-
τόµος µορφή θεάτρου. Σε αυτό ο θεατής 
είναι ενεργός συµµετέχων και η συµ-
βολή του στο έργο πολλές φορές επη-
ρεάζει την πλοκή ή ακόµη και το τέλος 
του έργου. Ο θεατής κάποιες φορές 
καλείται να πάρει αποφάσεις. Κάποιες 
άλλες φορές καλείται να υποδυθεί ένα 
χαρακτήρα, να ψηφίσει και να επιλέξει 
το τέλος ή την εξέλιξη µιας κατάστασης 
κ.λπ. Είναι πολύ σηµαντικό ότι ο θε-
ατής µετατρέπεται σε συν-δηµιουργό 
και σε ενεργό συµµετέχοντα, ανάλογα 
πάντα µε το επίπεδο διαδραστικότητας, 
συµβάλλει στην πλοκή του έργου σε 
µεγάλο ή µικρό βαθµό. Στο διαδραστι-
κό θέατρο η συµβολή του θεατή είναι 
ζωτικής σηµασίας, γιατί ουσιαστικά ο 
θεατής οδηγεί την πλοκή του έργου. 
Για πιο έντονη συµβολή στο έργο, εξυ-
πακούεται πιο πολλή διαδραστικότητα, 
µε αποτέλεσµα πιο έντονη συναισθη-

µατική σύνδεση του συµµετέχοντα µε 
το έργο. Ο θεατής είναι µέρος της παρά-
στασης, βιώνει σε πρώτο επίπεδο το έρ-
γο και επέρχεται, στο τέλος, η κάθαρσή 
του! Αυτή η κάθαρση, η συναισθηµατι-
κή δηλαδή αποφόρτιση, είναι πολύ ση-
µαντική για την επιτυχία της ψυχικής 
ισορροπίας γενικότερα του ανθρώπου. 

Στο διαδραστικό θέατρο υπάρχουν 
πολλές µορφές διαδραστικότητας που 
µπορούν να συνυπάρχουν. Όπως ει-
κονικοί χαρακτήρες επί σκηνής, που 
αλληλεπιδρούν µε τα παιδιά, ηλεκτρο-
νική ψηφοφορία, ειδικά εφέ, ψηφιακά 
διαµορφωµένα προγράµµατα µε body 
recognition, που επιτρέπουν την πλο-
ήγηση των παιδιών στον χώρο που 
συνδυάζει εικονικά και συµβατά αντι-
κείµενα. Τέτοιου τύπου διαδραστικές 
εφαρµογές ειδικά για παιδιά έγιναν 
εδώ και αρκετά χρόνια και είναι τα πα-
ραδείγµατα Kidsroom και Kisdstory 
(1996). Οι πρωτοποριακές εφαρµογές 
αυτές δηµιουργήθηκαν από το ΜΙΤ 
(Ερευνητικό Εργαστήριο Τεχνικής 
Νοηµοσύνης της Αµερικής).  

Τα δύο αυτά µεγάλα ερευνητικά 
προγράµµατα ήταν εκπαιδευτικού χα-
ρακτήρα και συνυπήρχαν µε ειδικά 
εξοπλισµένο και καινοτόµο τεχνικό 
εξοπλισµό και ακαδηµαϊκό ερευνη-
τικό προσωπικό. Το Kidsroom και το 
Kisdstory ήταν πρωτοποριακά διαδρα-
στικά περιβάλλοντα της εποχής τους 
και είχαν ως στόχο την ανάπτυξη της 
δηµιουργικότητας, της φυσικής άσκη-
σης, της κριτικής σκέψης, της λήψης 
αποφάσεων, της οµαδικότητας και πά-
νω από όλα στόχευαν στην πολυ-αισθη-
τηριακή παρέµβαση των παιδιών στην 
πλοκή της ιστορίας.

α αλ ι ς ο ρ λος ο  εα
Φυσικά, µε την πάροδο των χρόνων 
ακολούθησαν εξελικτικά διαδραστικά 
παιγνίδια, όπως τα Xbox και τα Wii, 
που δηµιουργούν αλληλεπιδραστικά 
περιβάλλοντα που συνδυάζουν φυσι-
κή άσκηση και αλληλεπίδραση στην 
εφαρµογή. Από τα πρώτα διαδραστικά 
θεατρικά έργα είναι το «The mystery 
of Edwin Drood», βασισµένο σε βιβλίο 
του Charles Dickens (1870), όπου δίνο-
νται στον θεατή επτά διαφορετικές επι-
λογές για το τέλος. Επίσης, ακόµη ένα 
παράδειγµα είναι το «Night of January 
16th» της Ayn Rand (1934), όπου ο ρό-
λος του θεατή είναι ρόλος καταλυτικός, 
γιατί πρέπει να επιλέξει το τέλος του 
έργου, εάν δηλαδή ο πρωταγωνιστής 
είναι ένοχος ή αθώος.

Τα ωφελήµατα του διαδραστικού 
θεάτρου ενισχύονται όταν αυτό συν-
δυάζει και εκπαίδευση, υιοθετούνται 
στοιχεία από το θέατρο -δηλαδή τε-
χνικές και εργαλεία της δραµατικής 
τέχνης- µε σκοπό την προσωπική και 
κοινωνική ανάπτυξη των συµµετεχό-
ντων, καθώς και την αποτελεσµατικό-
τερη αφοµοίωση της γνώσης µέσα στο 
κοινωνικό της πλαίσιο. 

Συµπερασµατικά, το διαδραστικό 
εκπαιδευτικό θέατρο έχει ανεξάντλη-
τες δυνατότητες, οι οποίες διαµορφώ-
νονται ανάλογα µε την κοινωνική 
κουλτούρα και το δηµογραφικό επί-
πεδο µιας χώρας. Είναι, αναµφίβολα, 
ένα µέσο που συνεισφέρει στη σωστή 
διαχείριση των συναισθηµάτων και 
φαίνεται ότι, µακροπρόθεσµα, βοηθά 
σφαιρικά ολόκληρη την κοινωνία.

*Ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, Τμήμα Σχεδιασμού και 

Πολυμέσων, Εικαστικός

ροβο ές  το διαδραστι ό έατρο πάρχο ν πολλές μορ ές διαδραστι ότητας πο  μπορούν να σ ν πάρχο ν  πως ει ονι οί 
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επιτρέπο ν την πλοήγηση των παιδιών στον χώρο πο  σ νδ ά ει ει ονι ά αι σ μβατά αντι είμενα

ιαδραστι ό ατρο κα  α  
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Έ
να µακρόπνοο οδοιπο-
ρικό µε γεω-ιστορικούς, 
κοινωνικοοικονοµι-
κούς, λαογραφικούς, 
θρησκευτικούς και πο-

λιτισµικούς εν γένει σταθµούς πο-
λυθεµατικής εντρύφησης, επιστη-
µονικής δοµής και εύληπτου ανα-
γνωστικού ενδιαφέροντος συνιστά 
το πόνηµα του δρος Χρίστου Αριστεί-
δου για την Κρίτου Τέρρα, τόπο της 
καταγωγής του και ένα από τα πλέ-
ον αξιόλογα χωριά της  Κύπρου σε 
διαχρονικούς εθνικούς αγώνες και 
πολυσχιδείς µνήµες παραδοσιακής 
κληρονοµιάς. Το δύσκολο του συγ-
γραφικού εγχειρήµατος, που «υπήρ-
ξε καρπός πολύχρονης προσπάθει-
ας, φιλότιµης εργασίας και επίπονης 
έρευνας» προτάσσει σε χαιρετισµό 
του ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστο-
µος, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές 
επεξηγήσεις τού συγγραφέως στην 
εκτεταµένη εισαγωγή του· ενώ στα 
προλεγόµενα του βιβλίου ιστορικοί 
και µελετητές τονίζουν τη σηµαντι-
κή συµβολή του έργου στον βιβλιο-
γραφικό εµπλουτισµό της τοπικής 
ιστορίας, επισηµαίνοντας πτυχές του 
περιεχοµένου του, που η εµβριθής 
γραφίδα ανέδειξε µέσα από την ανα-
δίφηση αρχειακών πηγών, όπως λη-
ξιαρχικών βιβλίων της κοινότητας, 
τη συναγωγή έγκυρων πληροφορι-
ών µε τη διασταύρωση γραπτών και 
προφορικών µαρτυριών και την κα-
ταγραφή βιωµατικών αναµνήσεων 
µε συστηµατικές συνεντεύξεις από 
παλαιότερους και νεότερους Κριτι-
ώτες.    

Ο άρτια επιµεληµένος και ευρε-
τηριασµένος ογκώδης τόµος, που 
εκδόθηκε το 2013 και διανθίζεται 
µε εποπτικά των ενδελεχών κει-
µενικών αναφορών φωτογραφικά 
στιγµιότυπα, κατανέµει τις 650 πυ-
κνογραµµένες σελίδες του σε είκοσι 
κεφάλαια, επιµερισµένα σε µικρότε-
ρα θεµατικά υποκεφάλαια.

Αρχίζοντας από τα «Βασικά Γεω-
γραφικά Στοιχεία», δίδεται η επικρα-
τέστερη ερµηνευτική εκδοχή της 
ονοµασίας του χωριού, που ανάγεται 
στους Βυζαντινούς Χρόνους και προ-
ήλθε, κατά τον Σίµο Μενάρδο, από 
το συντοµευµένο κυριώνυµο [Ερω-
το]Κρίτου και τη λατινική ονοµασία 
Τέρρα του διπλανού χωριού. Εκτός 
από τις περιγραφές εδώ, στις παρυ-
φές του Ακάµα, της χλωρίδας και πα-
νίδας, εξαίρεται το κλίµα του χωριού, 
που προσέλκυε για παραθερισµό 
όχι µόνο από τη Λευκωσία τα µέλη 
της οικογένειας Χατζηγεωργάκη 
Κορνέσιου, αλλά και κατά το πρώτο 
ήµισυ του περασµένου αιώνος από-
δηµους Κριτιώτες από την Αίγυπτο. 
Υπενθυµίζονται ακόµη οι αρµονι-
κές σχέσεις φιλίας, κοινών κοινωνι-
κών εκδηλώσεων και παραγωγικής 
συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων. Ενδεικτικό παρά-
δειγµα η καλόκαρδη Τουρκοκύπρια 

µαία Ραζιέ, που γεννούσε τα µωρά 
τόσο των Τουρκοκυπρίων όσο και 
των Ελληνοκυπρίων. Όπως σηµει-
ώνεται στο τελευταίο υποκεφάλαιο, 
το χωριό αποτελεί έδρα του Κέντρου 
Περιβαλλοντικών Μελετών λόγω 
της ποικιλοµορφίας των βιότοπων 
στην περιοχή.

Στη συνέχεια εξετάζεται η ιστορι-
κή και πολιτισµική φυσιογνωµία του 
χωριού από την αρχαιότητα έως σή-
µερα, ενώ το τρίτο κεφάλαιο φωτίζει 
τα έργα και τις ηµέρες επιφανών αν-
δρών του 18ου και 19ου αιώνα µε κα-
ταγωγή από την Κρίτου Τέρρα, όπως 
οι δύο δραγοµάνοι, ο Αρχιεπίσκοπος 
∆αµασκηνός, ο Ποιητάρης Χριστό-
δουλος Τζαπούρας, ο διδάσκαλος 
∆ιονύσιος Ιεροµόναχος, ο πρώτος 
Σχολάρχης της Αµπετείου Σχολής 
Καΐρου Νικόδηµος Γεωργιάδης, κα-
θώς και ο σπουδαίος δάσκαλος επί 
Τουρκοκρατίας Στυλιανός Τοµάζου. 
Στο προτελευταίο και τελευταίο, εξάλ-
λου, κεφάλαιο αναφέρονται ονοµα-
στικά οι «Κριτιώτες απόδηµοι εκτός 
και εντός Κύπρου» και «Σηµαντικά 
πρόσωπα από την Κρίτου Τέρρα», 
όπως τοπικοί παράγοντες του 19ου 
και 20ού αιώνα, καθώς και Κριτιώ-
τες µε σηµαντική συµβολή στα κοι-
νωνικοπολιτισµικά δρώµενα. Σε 
άλλα κεφάλαια περιγράφεται η πα-
ραδοσιακή αρχιτεκτονική, σκιαγρα-
φούνται πλατείες, βρύσες και υποστα-
τικά, µνηµεία και αξιοθέατα, µεταξύ 
των οποίων το περίφηµο Καζίνο και 
το Κεφαλόβρυσο, οι δεκαπέντε παρα-
δοσιακοί νερόµυλοι, έθιµα και λαϊ-
κές παραδόσεις µε ειδική αναφορά 
στα προικοσύµφωνα, τοπωνύµια και 
µια επιλογή ποιηµάτων του διαλεκτι-
κού ποιητή Τζαπούρα και των απο-
γόνων του. ∆εν παραλείπεται, επίσης, 
η ιστορία του ∆ηµοτικού Σχολείου, 
που ιδρύθηκε, κατά τον Ιερώνυµο 
Περιστιάνη, στις αρχές της δεκαετίας 
του 1850 και διέκοψε τη λειτουργία 
του το 1984. Τέλος, η συνεισφορά της 
κοινότητας στους εθνικούς αγώνες, 
από την Ελληνική Επανάσταση µέ-
χρι τον Αγώνα της ΕΟΚΑ, σύµφωνα 
µε το αντίστοιχο κεφάλαιο, υπήρξε 
σηµαντική: το 1821, τέσσερεις πρό-
κριτοι από τους 486 προγραφέντες 
για σφαγή κατάγονταν από την Κρί-
του Τέρρα, ενώ οι Τούρκοι εξόρισαν 
τον Αρχιεπίσκοπο ∆αµασκηνό και 
αποκεφάλισαν στη Λευκωσία τον 
γαµπρό του Χατζηγεωργάκη Κορνέ-
σιου και ενεργό µέλος της Φιλικής 
Εταιρείας Μιχαήλ Γλυκύ.        
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Τ
ις επικές σελίδες της Ελ-
ληνικής Επανάστασης του 
1821, από τα προπαρασκευ-
αστικά ήδη στάδια των πα-
ραµονών έως την έκρηξη 

και τη διεξαγωγή της, κοσµούν ονό-
µατα Κυπρίων φλογερών αγωνιστών 
από τις τάξεις του κλήρου και του λαού: 
όλων όσων, κατά τον εγερτήριο «Θού-
ριο» του Ρήγα και τις πατριωτικές υπο-
θήκες του Υψηλάντη, έστερξαν να δώ-
σουν δυναµικά το «παρών» τους είτε 
ως µέλη της Φιλικής Εταιρείας είτε αρ-
γότερα της Ιωνικής Φάλαγγος και της 
ξεχωριστής Φάλαγγος Κυπρίων υπό 
τον στρατηγό Χατζηπέτρο, επώνυµοι 
ευπατρίδες και προύχοντες του τόπου, 
όπως και µια πλειάδα ανώνυµων πολε-
µιστών, που έπεσαν στα ηρωικά πεδία 
των µαχών για την αποτίναξη της οθω-
µανικής τυραννίας και υπέρ της παλιγ-
γενεσίας του Έθνους των Ελλήνων.

Την επικείµενη, εντούτοις, επανα-
στατική εξέγερση στην Κύπρο, κατά 
το παράδειγµα των άλλων ελληνικών 
περιοχών, µε την εδώ άφιξη τόσο του 
Κανάρη όσο και την κάθοδο αποστό-
λων Φιλικών και εξ αφορµής των 
επαναστατικών προκηρύξεων στη 
Λάρνακα από τον Θεοφύλακτο Θησέα 
καταστέλλει η Υψηλή Πύλη, αποστέλ-
λοντας στρατιωτικές δυνάµεις, εκδίδο-
ντας Σουλτανικό Φιρµάνι αφοπλισµού 
και εξαπολύοντας απηνείς διωγµούς 
εναντίον του ελληνικού πληθυσµού. 
Ο Μαχµούτ ο Β’ παραχωρούσε, µάλι-
στα, την άδεια στον αδίστακτο Τούρκο 
∆ιοικητή να «παιδεύση διά κεφαλι-
κής τιµωρίας» όλους τους ενόχους, 
δηµεύοντας τις περιουσίες τους, εκτός 
και αν εξισλαµίζονταν, καθώς και να 
εκτελέσει, σύµφωνα µε κατάλογο προ-
γραφέντων, αρχιερείς και προκρίτους. 
Ύστερα από πρόσκλησή τους µε δόλιο 
τρόπο στη Λευκωσία και τη φυλάκισή 
τους µέχρι να εκτελεστούν, ο Αρχιεπί-
σκοπος Κυπριανός, στηλιτεύοντας τις 

αιµοδιψείς δολοφονικές προθέσεις του 
Κιουτσούκ Μεχµέτ, τον κατακεραυνώ-
νει µ’ ένα δριµύ κατηγορώ, που θα µπο-
ρούσε να απευθυνθεί στους νυν επιγό-
νους της δεύτερής µας Τουρκοκρατίας: 
«Οποίοι είσθε σεις, και τι ζητείτε από 
τεσσάρων ήδη αιώνων εις τας Ελληνι-
κάς ηµών χώρας, ως βδέλλαι εκµυζώ-
ντες το αίµα µας, και ως δαίµονες της 
κολάσεως κατατυραννούντες τα πτω-
χά σώµατά µας; Οποίοι είσθε σεις, οι 
δίκην τίγρεων εισβαλόντες εις το ποί-
µνιον του Κυρίου και κατασπαράσσο-
ντες τας σάρκας των αθώων προβάτων 
Του; Τρέφεσθε εκ των αχνιζόντων από 
του αίµατος σπλάχνων των! [...]. Η ηµέ-
ρα της θανατώσεώς µου θα είναι η εν-
δοξοτέρα της ζωής µου». Στον Άγγλο 
περιηγητή Carne είχε προβλέψει ο Κυ-
πριανός το τέλος της µαρτυρικής του 
τελείωσης από τον δήµιο κατακτητή: 
«Ο θάνατός µου δεν είναι µακριά. Ξέρω 
πως µόνο ευκαιρία περιµένουν, για να 
µε θανατώσουν».   

Τα τραγικά συµβάντα, που ακολού-
θησαν τα σπαρακτικά δεινά των απαγ-
χονισµών, των καρατοµήσεων και των 
σφαγιασµών τών 486 Ελλήνων της Κύ-
πρου, µεταξύ των οποίων ο εθνοµάρτυ-
ρας Κυπριανός και οι τρεις Επίσκοποι 
Πάφου, Κιτίου και Κυρηνείας, όλοι οι 
πρόκριτοι και κοινοτικοί άρχοντες, 
αφηγείται ο Λαρνακέας λόγιος του ΙΘ’ 
αιώνος Γεώργιος Ι. Κηπιάδης στο βι-
βλίο του «Αποµνηµονεύµατα των κατά 
το 1821 εν τη νήσω Κύπρω τραγικών 
σκηνών». Από τις 30 σελίδες του Μέ-
ρους Α’ τής συγκλονιστικής εξιστό-
ρησης του Κηπιάδη βάσει εγγράφων, 
αλλά και αυθεντικών µαρτυριών από 
ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα 
πέραν της 9ης και 10ης  Ιουλίου, απο-
σπούµε τα εξής ενδεικτικά: «Αλλά και 
ο κάλαµος αδυνατεί τω όντι να περιγρά-
ψη την έµπλεων φρίκης εκείνην κατά-
στασιν, ήτις επί µήνα όλον διήρκεσε, 
καθ’ ον ουδείς χριστιανός ετόλµα να εί-

πη εις Τούρκον ό,τι και αν ήκουεν ούτε 
να εξέλθη την νύκτα της οικίας του ό,τι 
και αν εχρειάζετο. Πανικός και φόβος 
τους χριστιανούς ραγιάδας εκράτει, και 
οι Ναοί του Υψίστου κατεπατήθησαν, 
εσυλήθησαν, εδηµεύθησαν, τα ιερά 
των Ναών εχλευάσθησαν, παρθένοι δι-
εκορεύθησαν, γυναίκες ητιµάσθησαν 
και πάσα αιδώς εν ενί λόγω εξέλειψε, 
και πως σπινθήρ ελέους εσβέσθη εν 
ταις ηµέραις εκείναις της οδύνης και 
των στεναγµών, καθ’ ας οι ταλαίπωροι 
χριστιανοί εν δάκρυσι και πικρίαις 
έτρωγον τον άρτον των, και απέλπιδες 
κατεκλίνοντο αµφιβάλλοντες αν την 
εποµένην πρωΐαν θα έφερον επί των 
ώµων την κεφαλήν. Και ταύτα πάντα 
επράχθησαν εναντίον λαού αθώου, λα-
ού µη δόντος ουδένα απολύτως σηµεί-
ον εξεγέρσεως, και µήτε καν όπλα έχο-
ντος, διότι και αν τινές εξ αυτών είχον, 
αφήρουν οι κρατούντες κατά το περί 
αφοπλισµού διάταγµα…».

Το µαρτυρικό έπος της 9ης Ιουλίου 
αποτυπώνεται, επίσης, στο Μέρος Β’ 
του προαναφερθέντος έργου µε ένα επι-
κολυρικό ποίηµα 31 στροφών, από τις 
οποίες η πέµπτη είναι εξόχως χαρακτη-
ριστική των αποφράδων εκείνων ηµε-
ρών: «Τα τέκνα κλαίουσι τον πατέρα,/Η 
δε νεόνυµφος τον νυµφίον/Κ’ υψούται 
γόος και οιµωγή./Θύµατα νέα πάσα 
ηµέρα,/Η νυξ δε φρίκην των µαρτυρί-
ων,/Θάνατον αίµα πάσα αυγή». Ωστόσο, 
µπροστά στη νυκτοήµερη «φρίκη» ο 
Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός δεν ενδίδει, 
αλλά απεναντίας υψώνει το αγέρωχο 
ανάστηµά του ως αειφεγγής οδοδείκτης 
και αναδεικνύεται σε σύµβολο της αένα-
ης Ρωµιοσύνης µέσα από το µακρόπνοο 
ποίηµα του εθνικού ποιητή της Κύπρου 
Βασίλη Μιχαηλίδη: «Η Ρωµιοσύνη έν 
φυλή συνότζαιρη του κόσµου,/κανένας 
δεν ευρέθηκεν για να την ηξηλείψη,/κα-
νένας γιατί σιέπει την που τα ‘ψη ο Θεός 
µου./Η Ρωµιοσύνη εν να χαθή όντας ο 
κόσµος λείψη».
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Απόσπασμα της 
βδομάδας 

Ο προχωρημένος 
πελαργός 

ήταν μόνο δύο 
εβδομάδων όταν 
ρώτησε από πού 

έρχονται τα μωρά
 Επιμελείται η 
Μαρία Μηνά

Οι πελαργοί γονείς 

Ο προχωρηµένος πελαργός ήταν 
µόνο δύο εβδοµάδων όταν ρώτησε από 
πού έρχονται τα µωρά.

«Θεέ µου», είπε η µητέρα του. «∆η-
λαδή, αµάν, τι ερώτηση είναι αυτή». Θε-
ωρούσε τον εαυτό της αρκετά µοντέρνο, 
αλλά κάπου δεν έπρεπε να µπαίνει ένα 
όριο; «Θα σου απαντήσω λίγο αργότε-
ρα» του είπε, και έχωσε µια ρέγκα στον 
λαιµό του µε λίγο περισσότερη δύναµη 
απ’ όσο συνήθως.

Αργότερα την ίδια µέρα η µητέρα 
πελαργός επανέλαβε τη συζήτηση στην 
αδελφή της, που είχε επίσης ένα νεο-
γέννητο νεοσσό. Την επανέλαβε ως µια 
ιστορία του τύπου Άκου κάτι πράγµατα 
που λένε τα παιδιά, και δεν ήταν καθό-
λου προετοιµασµένη για την αντίδραση 
που προκάλεσε.

«Ο µοναχογιός σου στράφηκε σε 
σένα για απαντήσεις, κι εσύ δεν του τις 
έδωσες;».

«Φυσικά και δεν του τις έδωσα» εί-
πε η µητέρα πελαργός. «Τι λέµε, είναι 
και ο ίδιος µωρό. Πώς µπορεί να κατα-
λάβει κάτι τόσο περίπλοκο;».

«Οπότε τα παιδιά πρέπει να τα απο-
παίρνουµε ή, ακόµη χειρότερα, να τους 
λέµε ψέµατα;».

«Μέχρι να µεγαλώσουν αρκετά, φυ-
σικά».

«Οπότε λέµε ψέµατα ξανά και ξανά 

και µετά µια µέρα έχουµε την απαίτη-
ση να µας πιστέψουν;».

«Έτσι ήταν τα πράγµατα στη δική 
µας οικογένεια, και δεν ένιωσα ποτέ 
κανένα ιδιαίτερο τραύµα» είπε η µητέ-
ρα πελαργός. «Εκτός αυτού, δεν είναι 
τόσο ψέµατα όσο ιστορίες. Υπάρχει µια 
διαφορά».

«Σοβαρά, υπάρχει διαφορά;» είπε 
φτύνοντας σχεδόν η αδερφή της, ξαφ-
νιασµένη µε το πόσο τη θύµωνε η κου-
βέντα. «∆ώσε µου ένα παράδειγµα».

Η µητέρα πελαργός µισόκλεισε 
τα µάτια κοιτώντας πέρα από τις γύ-
ρω σκεπές µέχρι που της ήρθε κάτι. 
«Ωραία. Θυµάµαι όταν είδα για πρώτη 
φορά την πανσέληνο και ο παππούς 
µού είπε πως ήταν ένας µακρινός φυ-
σικός δορυφόρος που δηµιουργήθηκε 
πριν από δισεκατοµµύρια χρόνια. Και 
το πίστευα για πάρα πολλά χρόνια µέ-
χρι που τελικά έµαθα την αλήθεια».

«Την αλήθεια;» είπε η αδελφή της.
«Το έφτιαξε ο Θεός» ανακοίνωσε η 

µητέρα πελαργός.
Η αδελφή της ένιωσε ξαφνικά ναυ-

τία. «Ποιος;».
«Ο Θεός» επανέλαβε η µητέρα πε-

λαργός. «Έφτιαξε τον κόσµο και τους 
ουρανούς, όλα µε χώµα και ισχυρή 
θέληση, και σε λιγότερο από µια εβδο-
µάδα! Άκουσα έναν καρδινάλιο που 
µιλούσε γι’ αυτόν στην κορυφή του 
καθεδρικού στην πλατεία, και έµαθα 

πραγµατικά πολλά πράγµατα».
«Ώστε αυτό φέρνει τα µωρά; Ο Θεός;».
«Χριστέ µου, όχι» είπε η µητέρα πε-

λαργός. «Τα µωρά τα φέρνουν τα ποντί-
κια».

Η αδελφή της χρειάστηκε µερικά 
λεπτά µέχρι να καταφέρει να µιλήσει. 
«Αχ, γλυκιά µου» είπε, «τα µωρά µας 
είναι τεράστια, πώς στο καλό - »

«Αυτά είναι ιδιαίτερα ποντίκια» 
εξήγησε η µητέρα πελαργός. «Ικανά να 
σηκώσουν πράγµατα πολύ βαρύτερα 
από τα ίδια. Κρύβονται µέχρι να κάνεις 
τα αβγά σου, κατάλαβες, και µετά, όταν 
έχεις γυρισµένη την πλάτη, βάζουν µέ-
σα τους νεοσσούς».

«Μα φτιάχνουµε τις φωλιές µας 
πάνω στις καµινάδες» είπε η αδελφή. 
«Πώς θα µπορούσε ένα µικρό ποντίκι 
-ένα ποντίκι που κουβαλάει ένα ζωντα-
νό, ζωηρό νεογέννητο- να σκαρφαλώ-
σει τόσο ψηλά; Και πώς κρατάει τον νε-
οσσό όσο σκαρφαλώνει;».

«∆εν έχεις ακούσει ποτέ για τις µαγι-
κές τσέπες;» ρώτησε η µητέρα πελαργός.

Οι µαγικές τσέπες των ποντικιών, 
φυσικά» είπε η αδελφή της, και ανα-
ρωτιόταν πώς κάποιος τόσο αφελής 
κατάφερνε να βρει τροφή για να φάει, 
πόσω µάλλον να φτιάξει µια φωλιά 
και να αναθρέψει ένα παιδί. «Και πού 
ακριβώς την έµαθες αυτή την πληρο-
φορία;».

«Α» είπε η µητέρα πελαργός, «από 

αυτόν τον τύπο µε τον οποίο κάνω σεξ».
Τώρα ήταν η σειρά της αδελφής να 

κοιτάξει πέρα από τις σκεπές. «Το βρή-
κα» είπε. «Γιατί να µην πεις στον γιο 
σου ότι από εκεί έρχονται τα µωρά - το 
σεξ. Είναι τρελό, το ξέρω, αλλά ίσως να 
τον ικανοποιήσει να µεγαλώσει αρκετά, 
ώστε να µπορεί να καταλάβει την ιδέα 
των ποντικιών µε τις µαγικές τσέπες».

«Λες;»
«Και βέβαια» είπε η αδελφή της.
Η µητέρα πελαργός έφυγε πετώντας, 

και η αδελφή της, σοκαρισµένη, την 
κοίταζε να αποµακρύνεται. Είχαν και 
οι δύο τους ίδιους γονείς και είχαν φύ-
γει από τη φωλιά την ίδια περίπου επο-
χή. Ζούσαν στην ίδια πόλη και έπιναν 
το ίδιο νερό, πώς γινόταν λοιπόν αυτή 
να είναι τόσο έξυπνη ενώ η καηµένη η 
αδελφή της ήταν τόσο συγχυσµένη;

Με τη συζήτηση ακόµη φρέσκια 
στο µυαλό της, επέστρεψε στο δικό 
της παιδί, ένα κορίτσι που είχε γεννη-
θεί πριν από δέκα µέρες. Το πουλάκι 
άνοιξε το ράµφος του για φαγητό, και 
η πελαργίνα αναστέναξε. «Ξέρω ότι 
πεινάς, αλλά η Μαµά είχε ένα πολύ 
κουραστικό απόγευµα και πρέπει να 
ξαναγεµίσει τις µπαταρίες της προτού 
µεταµορφωθεί πάλι σε σκλάβα». Τρά-
βηξε µερικά πούπουλα από τη φωλιά 
και τα έριξε κάτω. «Θέλεις να µάθεις 
γιατί είναι τόσο κουρασµένη η Μαµά;» 
[…] (σελ. 61-66)

Ντέιβιντ Σεντάρις, Σκίουρος ζητεί βερβερίτσα

Το βιβλίο του Ντ. Σεντάρις κυ-
κλοφορεί στα Ελληνικά από τις 
Εκδόσεις Μελάνι σε μετάφρα-
ση Μυρσίνης Γκανά και εικονο-
γράφηση Ian Falconer
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