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Ο Ανδρέας Αγγελιδάκης
εξηγεί πώς έκανε άνωκάτω το ΔΕΣΤΕ στην
Αθήνα για την έκθεση
«The System of Objects»
και μιλά για τον Κύπριο
συλλέκτη, εξηγώντας
γιατί ξεχωρίζει σε
παγκόσμιο επίπεδο
▶ ▶ ▶ 4, 5

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΣΙΝΕΜΑ

ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

«Ζήσαμε δεκάδες
υπουργούς Πολιτισμού και
κανένας δεν κατάφερε να
κτίσει ένα φούρνο», τονίζει
ο εικαστικός σχολιάζοντας
την περιρρέουσα κατάσταση
▶ ▶ ▶ 10,15

Η Αλέξια Βασιλείου
επιστρέφει ως
σκηνοθέτις ταινιών
μικρού μήκους
στο Φεστιβάλ «Εικόνες
και Όψεις του
Εναλλακτικού
Κινηματογράφου»,
▶ ▶ ▶ 17, 22

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ

Ο καθηγητής
Εγκληματολογίας,
συγγραφέας παιδικών
βιβλίων ανακαλύπτει
«Ποιος έκανε πιπί
στον Μισισιπή»
▶▶▶7
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ΒΙΒΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ

Under the Dome & World War Z

Οι κεραίες της εποχής μου

Από τις αποθήκες στις προθήκες

Δύο βιβλία από την (παραγνωρισμένη) λογοτεχνία του φανταστικού που πρέπει να διαβάσετε άμεσα γιατί συντρέχουν λόγοι...
μεταφοράς στη μικρή και μεγάλη οθόνη (και όλοι ξέρουμε ότι
πρώτα διαβάζουμε και μετά βλέπουμε). Το «Under the Dome»
του Stephen King (στα ελληνικά
από τις εκδόσεις Bell) είναι η
κλασική φόρμουλα «τρόμος στη
μικρή πόλη» (χωριό του Μέιν
καλύπτεται από ένα μυστηριώδη, αόρατο και αδιάτρητο θόλο
που την αποκόπτει από τον υπόλοιπο κόσμο) που δόξασε ο
συγγραφέας, διανθισμένη με τη
χαρακτηριστική πλούσια αφήγηση, τους ολοζώντανους χαρακτήρες και την κοινωνικοπολιτική αλληγορία που μας
έχει συνηθίσει 40 χρόνια τώρα.
Το χιλίων-σελίδων-και μεγαθήριο μεταφέρθηκε ως σειρά 13
επεισοδίων σε παραγωγή Steven
Spielberg και θα κάνει πρεμιέρα
αύριο Δευτέρα στο CBS. Κι από το
περιορισμένο σκηνικό της μικρής πόλης στον παγκόσμιας
κλίμακας τρόμο και οδυρμό του
«World War Z» του Max Brooks
(εκδόσεις Anubis), όπου υπάλληλος του ΟΗΕ ταξιδεύει ανά τον
κόσμο προσπαθώντας να κατανοήσει (και να σταματήσει) μια
επιδημία που μετατρέπει τον πληθυσμό σε αιμοβόρα ζόμπι. Γρήγορο κι ευφάνταστο ανάγνωσμα, ό,τι πρέπει για την ξαπλώστρα,
που πρέπει να τελειώσετε πριν δείτε την ταινία με τον Brad Pitt
που έρχεται Κύπρο στις 28 Ιουνίου.
@ Μαρίνος Νομικός

Κρατώντας ένα ούζο στο χέρι και κάμποστες σημειώσεις
στο μπλοκ τους, οι δημοσιογράφοι Ανταίος Χρυσοστομίδης και Μικέλα Χαρτουλάκη
μπήκαν στα σπίτια διάσημων
συγγραφέων από τους οποίους πήραν συνεντεύξεις για
την εκπομπή «Κεραίες της
εποχής μας». Μιας από τις
πιο αξιόλογες και ακριβοπληρωμένες εκπομπές της
ΕΡΤ, που άξιζε όμως τα λεφτά, αλλά και δικαιολογούσε τον ρόλο της κρατικής
τηλεόρασης. Βασισμένος σ’
αυτές τις συναντήσεις, ο
Χρυσοστομίδης εξέδωσε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, με κεντρικούς ήρωες 33 από τους συγγραφείς αυτούς. Το βιβλίο δεν είναι
μόνο μια απλή μεταφορά των τηλεοπτικών συνεντεύξεων στο
χαρτί. Ο συγγραφέας του συνθέτει μια μαγική ατμόσφαιρα και
ξεδιπλώνει τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις του με τον Μακ Γιούαν,
την Γκόρντιμερ, τον Αμοζ Οζ, τον Ορχάν Παμούκ, τον Σαραμάνγκου
και άλλους πάνω σε θέματα τρομοκρατίας, εθνικισμού, μεταναστευτικού ρεύματος, θρησκευτικού φανατισμού και λογοτεχνίας.
Ο Χρυσοστομίδης σκιαγραφεί το πορτρέτο των συγγραφέων και
δίνει μια ζωντανή εικόνα για τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω
από τις σελίδες βιβλίων που έχεις διαβάσει. Ακόμη προκαλεί στον
αναγνώστη το ενδιαφέρον να ανατρέξει στα βιβλία τους, τους
τίτλους των οποίων περιλαμβάνει στην έκδοση. «Οι 33 αυτοί περίφημοι συγγραφείς που φιλοξενούνται σε αυτόν τον τόμο, λένε
–το υπόσχομαι!- σπουδαία πράγματα που αξίζει τον κόπο να τα
κοιτάξεις και να τα ξανακοιτάξεις», σημειώνει ο συγγραφέας στον
πρόλογο του βιβλίου. Σας το υπόσχομαι κι εγώ...
@ Μαρία Παναγιώτου

H έκθεση έργων του προγράμματος του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης
Point, displays συμπληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή αποκτώντας την τελική της μορφή.
Mια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συλλογή έργων, επιλεγμένα από 25
προσωπικότητες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις τέχνες
και οι οποίοι στηρίζουν την επιλογή τους με κείμενο το οποίο
μπορείτε να διαβάσετε περιδιαβάζοντας την έκθεση. Μέσα από τα
κείμενα των συμμετεχόντων τίθενται σκέψεις, ερωτήματα και διαπιστώσεις γύρω από την κρατική συλλογή έργων τέχνης και την
ανάγκη δημιουργίας ενός μουσείου μοντέρνας τέχνης για να την
στεγάσει και να την προβάλει.
Η έκθεση displays θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20 Ιουλίου.
Ευκαιρία για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκθεση στον όμορφο
χώρο του Point, όπου παράλληλα μπορείτε να απολαύσετε το ποτό
σας στην αυλή και να γευτείτε ζεστό ψωμί από τον
παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
Το Point στεγάζεται στην
αρχή της Ευαγόρου, στη
συμβολή της με τη Μακαρίου, εκεί που κάποτε λειτουργούσε το περιβόητο
«καφενείο Χατζησάββα».
Στο mission statement
του διατυπώνεται ξεκάθαρα ο σκοπός του: «να
ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας διεπιστημονικής
προσέγγισης προς νέες
τάσεις σε όλες τις εκφάνσεις των τεχνών, της αρχιτεκτονικής, του κινηματογράφου, της
μουσικής και των ηχητικών τεχνών, του λόγου και της σκέψης, ενώ
παράλληλα προσδοκεί προς την ανάπτυξη ενός κριτικού διαλόγου
γύρω από αυτές». Μέχρι στιγμής προχωρεί πολύ σωστά…
@ Μαρίνα Σχίζα
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Όλο και θολώνει το πολιτιστικό τοπίο
Ουδέν κακόν αμιγές
καλού. Κάπως έτσι
αντιμετωπίζεται ή
πρέπει να
αντιμετωπίζεται πια
η οικονομική κρίση,
η οποία έχει
συνταράξει
συθέμελα το
καλλιτεχνικό
σύνολο και γενικά
τον πολιτισμό.

Μαρίνα Σχίζα
marina.schiza
@phileleftheros.com

Από τη μια βρίσκεται ο νέος
υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού που
θέλει να καθαρίσει τον σταύλο του Αυγεία (Πολιτιστικές Υπηρεσίες) και από
την άλλη οι καλλιτέχνες- δημιουργοί, οι
οποίοι θέλουν να διασφαλίσουν, τουλάχιστον, τα όσα πέτυχαν μέχρι σήμερα.
Τα πράγματα όμως είναι δυσοίωνα,
όπως περιγράφει το πολιτιστικό τοπίο ο
εικαστικός Θεόδουλος Γρηγορίου
(σελ.10,15). Αντί να γίνονται βήματα
μπροστά για κατοχύρωση του επαγγέλματος του καλλιτέχνη με όλες τις ιδιομορφίες που υπάρχουν, αντίθετα, ακόμα και τα αντισταθμιστικά μέτρα για τον
πολιτισμό καταργούνται με αυξητική
τάση και κανείς δεν φαίνεται να ευαισθητοποιείται. Παράδειγμα: Το 1% που
αφορά τη δημιουργία έργων τέχνης στα
δημόσια κτήρια δεν εφαρμόζεται, ο θεσμός της τιμητικής σύνταξης έχει ανασταλεί, οι 250 χιλιάδες για
την αγορά έργων τέχνης και εμπλουτισμό της Κρατικής Συλλογής Έργων Τέχνης έχει κατέβει στις 50
χιλιάδες, η ζωγραφική, η γλυπτική, η χαρακτική
θεωρούνται αγαθά που εμπίπτουν στο 18 τοις εκατόν, κάτι που αποτρέπει αντί να ενθαρρύνει το κοινό
να αγοράσει τέχνη. Επίσης οι χορηγίες στους πολιτιστικούς φορείς έχουν μειωθεί κάθετα και όλα αυτά συνιστούν πλήρη ισοπέδωση, άπνοια και κατάργηση του πολιτισμού.
Νοικοκύρεμα το ζητούμενο και όχι αποκεφαλισμός. Υπουργός Πολιτισμού και διευθυντής των
Πολιτιστικών Υπηρεσιών φαίνεται να τα βρίσκουν σε
μια νέα πολιτική αντιμετώπισης στη διαχείριση του
κονδυλίου που αφορά τον πολιτισμό. Εν μέσω κρί-

σης αυτό φαντάζει μια σωστή κίνηση, από την άλλη
όμως δεν πρέπει να υπάρχει πρόθεση να παρερμηνευτεί ως αποκεφαλισμός.
Πολιτική πολιτισμού δεν είναι μόνο πολιτική
επιχορηγήσεων. Παρά το περιορισμένο ύψος των
κονδυλίων της δημόσιας δαπάνης για τον πολιτισμό,
υπάρχουν περιθώρια εκλογίκευσης και καλύτερης
και αποτελεσματικότερης διαχείρισης. Στόχος που
συνδέεται και με την ανάγκη, όχι μόνο οικονομική
αλλά και πολιτιστική,να αυξηθούν τα ποσοστά των
μη κρατικών κεφαλαίων που επενδύονται στον χώρο του πολιτισμού. Αυτό είναι μια άλλη μορφής παρέμβαση που θα πρέπει να ενισχυθεί. Κινήσεις που
θα πρέπει να ταιριάξουν με την πρόθεση και δεύσμευση του προέδρου Νίκου Αναστασιάδη για τη
σύσταση Υφυπουργείου Πολιτισμού. Τι σημαίνει

ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ
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πολιτισμός

αυτό; Στόχευση, δημιουργία πολιτιστικής πολιτικής με όραμα.
* Άσχετη με τα πιο πάνω αλλά
καθόλα συσχετιζόμενη η διαπίστωση
μιας κυριολεκτικά αδιαφορίας όσον
αφορά τη διαφύλαξη και προβολή της
σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας. Δημόσιες και κρατικές συλλογές παγκόσμια είναι σε έναν αγώνα εμπλουτισμού
των συλλογών τους με στόχο να δημιουργήσουν ένα όσο πιο αντιπροσωπευτικό μωσαϊκό της γενικής εικόνας. Εκτός
του ότι τα κονδύλια για αγορά έργων
τέχνης έχουν μειωθεί αισθητά, βλέπω
και μια πλήρη αδιαφορία όσον αφορά
αυτό το κομμάτι του πολιτισμού. Παράδειγμα, σε πρόσφατες δημοπρασίες έργων τέχνης που έχουν γίνει, βλέπω να
πηγαίνουν κυριολεκτικά χαμένα μερικά
μουσειακά κομμάτια. Μερικά σημαντικά έργα που
προσφέρθηκαν, Κκάσιαλος, Χριστόφορος Σάββα,
Πολ Γεωργίου, πέρασαν απαρατήρητα. Και έμειναν
στα αζήτητα. Έργα τα οποία θα έπρεπε να αποτελούν μέρος της Κρατικής Συλλογής. Θα μου πείτε,
εδώ δεν έχουμε κρατική πινακοθήκη της προκοπής
να τα βάλουμε. Έτερον εκάτερον.
Η πολυαναμενόμενη όμως Πινακοθήκη Λεβέντη, η οποία θα λειτουργήσει σύντομα σε ιδιόκτητο κτήριο επί της οδού Λεωνίδου στη Λευκωσία; Και
η οποία μπορεί να περηφανεύεται για την ελληνική
και κυρίως την ευρωπαϊκή συλλογή της; Η κυπριακή
συλλογή όμως χρειάζεται εμπλουτισμό καθώς δεν
παρουσιάζει μια πλήρη εικόνα της σύγχρονης κυπριακής τέχνης Πλην του «Κόσμου της Κύπρου» ελάχιστα τα έργα-σταθμοί.

Ο Ι
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ΘΕΑΤΡΟ

Αστραφτερή «Σαμία»
Την καλοκαιρινή της περιοδεία, με την προσθήκη-επιστροφή του
Αλκίνοου Ιωαννίδη στον ρόλο του Μοσχίωνα, αρχίζει η «Σαμία»
του ΘΟΚ. Η αναβίωση της κωμωδίας του Μενάνδρου γίνεται αυτή
τη φορά σε ανοιχτούς χώρους, με αποκορύφωμα την παρουσίαση
στο Φεστιβάλ Επιδαύρου. Μέσα από μια σειρά παρεξηγήσεων, το
έργο πραγματεύεται τα μπερδέματα που δημιουργεί ανάμεσα σε
δύο οικογένειες ένα εξώγαμο παιδί. Ο Εύης Γαβριηλίδης τοποθετεί τη δράση στην Αθήνα των αρχών του 20ού αιώνα, κι ο συνδυασμός της μετάφρασης του ποιητή Γιάννη Βαρβέρη, της μουσικής
του Μιχάλη Χριστοδουλίδη και του χορού προσφέρει ένα αστραφτερό θέαμα. Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης συναντά ξανά τους Κώστα
Δημητρίου, Σπύρο Σταυρινίδη, Σταύρο Λούρα και παίζουν ακόμη
οι Στέλα Φυρογένη, Δημήτρης Αντωνίου, Νιόβη Χαραλάμπους κ.ά.

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς,
8.30μ.μ. 22410181

Επιστρέφει η Τρόικα

2

Το Εθνικό Κέντρο Χορογραφίας του Μονπελιέ
παρουσιάζει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Χορού δύο έργα με την υπογραφή των χορογράφων Ματίλντ Μονιέ και Ζαν-Φρανσουά Ντιρούρ: τα «Pudique Acide» και «Extasis». Μερς
Κάνιγχαμ, Βαϊόλα Φάρμπερ, Φρανσουά Βερέ
και Πίνα Μπάους επανέρχονται στο προσκήνιο, καθώς η γλώσσα
του σώματος εκφράζεται, αφομοιώνεται και
σπάει. Ντυμένοι πρώτα
με σκωτσέζικα κιλτ κι
έπειτα με φραμπαλάδες κάτω από ανδρικά παλτά,
οι χορευτές Σονιά Νταρμπουά και Ζονατάν Πρανλά παρουσιάζουν την πικρή ζωή των αγγέλων.
Δεν πρόκειται για ανδρόγυνο διαχωρισμό, αλλά
για αναδιπλασιασμό του φύλου.

ΘΕΑΤΡΟ
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Η γλώσσα του σώματος
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Βήμα στη νέα γενιά Κύπριων μουσικών δίνει η
Συμφωνική Ορχήστρα. Κλείνοντας τη σεζόν, συνεργάζεται, με νέους αξιόλογους σολίστ ο ενθουσιασμός των οποίων συνδυάζεται με την
εμπειρία των μουσικών της ορχήστρας. Οι συναυλίες δίνονται την Πέμπτη στη Λεμεσό και
την Παρασκευή στη
Λευκωσία. Το πρόγραμμα, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Άλκη
Μπαλτά, περιλαμβάνει
διάσημα έργα των Βιβάλντι, Μπαχ, Εμανουέλ Σεζουρνέ, Ρίχαρντ Στράους και Πουλάνκ.
Συμμετέχουν οι νεαροί σολίστες Δ. Δημητριάδης
(πίκολο), Α. Ζήνωνος (βιολί), Κ. Τρούλλου
(όμποε), Ν. Χατζηανδρέου (κρουστά), Ε. Δημητριάδου (βιολοντσέλο) και Ά. και Λ. Παύλου (πιάνο).

ΧΟΡΟΣ
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Βήμα στους νέους

* Λευκωσία, ΕΝΑ, «Ράους», 8.30μ.μ 2234
8203
Το έργο είναι ακατάλληλο για παιδιά
κάτω των 12 ετών.
* Λευκωσία, ΣΚΑΛΙ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ. «Τρόικα;
Βάρτου... ρίγανη!» με το Σατιρικό Θέατρο, 8.30 μ.μ.
EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία, Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ’,
9μ.μ. 77772717

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΘΕΑΤΡΟ

Μετά από διακοπή τριών εβδομάδων λόγω καλοκαιρινών αδειών, το Σατιρικό Θέατρο επαναρχίζει τις παραστάσεις με την κωμωδία του
Βασίλη Κωνσταντίνου «Τρόικα; Βάρτου... ρίγανη!» και παράλληλα προετοιμάζεται για περιοδεία σε πόλεις και
κοινότητες. Η παράσταση που σκηνοθετεί
ο Στέλιος Καυκαρίδης
περιλαμβάνει κυπριακά επιθεωρησιακά
τραγούδια. Η υπόθεση
εκτυλίσσεται σε χωριό της Κύπρου μετά
την κάθοδο της Τρόικας. Ο κεντρικός ήρωας
σκαρφίζεται ένα κόλπο για να ξεγελάσει τους
συγχωριανούς του. Η περιοδεία ξεκίνησε από
το Σκαλί και συνεχίζεται την Τετάρτη στο Καϊμακλί και την Παρασκευή στη Δευτερά.

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο,
8.30μ.μ. 77777745

Λευκωσία, Σατιρικό
Θέατρο, 8.30μ.μ. 22312940

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
* Λεβέντειο (22661475). «Ο κόσμος της
Κύπρου» του Αδαμάντιου Διαμαντή.
Μέχρι 6/10
* Αίθουσα Εκδ. Πολιτισ. Ιδρύματος Μακαρίου (22430008). «Μακάριος και Καλές
Τέχνες». Μέχρι 31/12
* Οίκημα ΕΚΑΤΕ (22466426). Ευανθία
Κούμα «40 χρόνια δημιουργικής πορείας». Μέχρι 3/7
* Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικών, κατασκευών. Μέχρι 19/9
* Γκλόρια (22762605). Κυβέλη Τριανταφύλλου «Πάθος». Μέχρι 1/7
* Δημοτικό Κέντρο Τεχνών - Πινακοθήκη Πιερίδη (22797400). «Terra Mediterranea –
In Crisis». Μέχρι 21/7
* Εθνολογικό Μουσείο (22305316). «Στης
Μαρουδιάς». Μέχρι 21/7
* Κυπριακό Μουσείο (22865854). «Θραύσματα: Κεραμικά Ευρήματα από τη Βυζαντινή και Μεσαιωνική Λευκωσία».
Μέχρι 16/2
* Αιγαία (22445757). Έκθεση φοιτητών
και μαθητών της σχολής. Μέχρι 26/6
ΛΕΜΕΣΟΣ
* Παλιό Ξυδάδικο (99209751). Αντώνης
Στυλιανού «Complications and other
comforts». Μέχρι 24/6
ΛΑΡΝΑΚΑ
* Κυπριακή Γωνιά (24621109). Δημήτρης
Μίχλης. Μέχρι 28/6
ΔΕΡΥΝΕΙΑ
* Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αμμοχώστου
(99607303). Ζωγραφική και αγιογραφία
της Ήβης Πατσιά. Μέχρι 19/7
ΛΑΝΙΑ
* Γκαλερί Μάικλ Όουεν (25432404). Έκθεση νέων έργων του Μάικλ Όουεν. Μέχρι 30/6
ΣΙΝΕΜΑ

Κορυφαίες γερμανικές ταινίες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι του σινεμά, στις υπαίθριες προβολές του Ινστιτούτου
Γκαίτε. Οι 14 προβολές διοργανώνονται κάθε
Τρίτη και Πέμπτη από 25 Ιουνίου - 11 Ιουλίου
και από 3 - 26 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη
είσοδο και αγγλικούς
υπότιτλους. Η αρχή
γίνεται με την ευρηματική ταινία του Τομ
Τίκβερ «Τρέξε Λόλα,
τρέξε» (1998). Η
Φράνκα Ποτέντε ενσαρκώνει τη Λόλα, που έχει 20 λεπτά στη διάθεσή της για να βρει 100 χιλιάδες μάρκα και να
σώσει τον φίλο της (Μόριτς Μπλόιμπτροϊ). Η
ιστορία επαναλαμβάνεται τρεις φορές με μικρές παραλλαγές.

Λευκωσία, Αρχοντικό
Αξιοθέας, 8.30μ.μ. 22894531
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

πολιτισμός
ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ

Η Ολλανδία παίρνει τη σκυτάλη στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Χορού. Ο χορογράφος Ντάβιντ
Μίντεντορπ παρουσιάζει μια τριλογία έργων
για λογαριασμό της Korzo producties με έδρα
τη Χάγη. Ο Μίντεντορπ συνδυάζει τον χορό
με αυτοδημιούργητα
βίντεο κινουμένων
σχεδίων. Παρουσιάζονται το έργο «Blue
Journey», το έργο
ψευδαισθήσεων «25
minutes universe»
και η πιο πρόσφατη
δουλειά «Three
Rooms», όπου ο Μίντεντορπ ακολουθεί δύο
άτομα σε διάφορα στάδια της ζωής τους. Συμμετέχουν οι χορευτές Γιοχάνα Νίλαντ, Αντονίνο Μιλάτσο, Ντιάνε Στέενμπρικ, Ούρι Εουγκένιο, Γκλόρια Ρος Αμπεγιάνα.

Λευκωσία, Ινστιτούτο
Γκαίτε, 9μ.μ.
ΑρχισυντάκτΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Σύνταξη
ART DIRECTOR
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΙΝΕΜΑ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΘΕΑΤΡΟ
ΑΛΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ

Χορός και τεχνολογία

2

Γερμανικό σινεμά

ΧΟΡΟΣ

ΤΕ /6
6

Η σπονδυλωτή θεατρική παράσταση της Εταιρείας Θεάτρου Sforaris «Γιοι και κόρες» βασίζεται σε υλικό 80 συνεντεύξεων με τους ηθοποιούς να ζωντανεύουν στη σκηνή μνήμες Ελλήνων και Ελληνίδων της τρίτης ηλικίας, πάλαι
ποτέ νεαρών ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν επίμονα να
κατακτήσουν την ευτυχία αντιπαλεύοντας
με τις αντιξοότητες
και τη βιαιότητα της
ιστορίας του σύντομου
20ού αιώνα. Την παραγωγή φιλοξενεί στη Λευκωσία το Φεστιβάλ της
Αξιοθέας. Κείμενο και σκηνοθεσία υπογράφει
ο Γιάννης Καλαβριανός και ερμηνεύουν οι Άννα
Ελεφάντη, Μαρία Κοσκινά, Αλεξία Μπεζίκη,
Κωνσταντίνος Ντέλλας, Γιώργος Παπαπαύλου.

25

Αναζητώντας την ευτυχία

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΡ /6

2

Ε
Δ /6
4

ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο,
8.30μ.μ. 77777745
Μαρίνα Σχίζα
Σταύρος Χριστοδούλου
Γιώργος Σαββινίδης, Χριστίνα Σκορδή,
Μαρία Παναγιώτου
Χρήστος Αρβανίτης
Σούλα Τιμοθέου
Μαρίνος Νομικός
Μαργαρίτα Παρασκευαΐδου
Νόνα Μολέσκη
Χρύσανθος Χρυσάνθου, Αναστασία Σιακαλλή
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Λευκωσία
K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 1 (77778383) Man of steel
Κ-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 2 Star Trek/ Monsters
university K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 3 Hangover/ Fast
and furious/ Epic K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 4 Trance/
Epic K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 5 After Earth/ Epic (GR)
K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 6 Scary Movie 5 THE ΜΑLL 1
Man of Steel THE MALL 2 Star Trek/
Monsters university ΤHE MALL 3
Hangover/ Fast and furious/ Epic 3D (GR)
THE MALL 4 Trance/ Epic (GR) THE MALL
5 After Earth/ Epic (EN)
Λεμεσός
ΡΙΟ 1 (77772662) Star Trek Into Darkness/
Epic ΡΙΟ 2 Man of steel ΡΙΟ 3 Monsters
university/ Fast and Furious ΡΙΟ 4 Epic
(EN)/ Scary Movie 5 ΡΙΟ 5 After Earth/ The
hangover ΡΙΟ 6 Trance K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 1
(77778383) Man of steel Κ-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 2 Star
Trek/ Monsters University K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 3
Hangover/ Fast & Furious 6/ Epic 3D (GR)
K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 4 Trance/ Epic (GR)
K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 5 After Earth/ Epic (EN)
Λάρνακα
K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 1 (77778383) Man of steel
Κ-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 2 Star trek/ Monsters
university K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 3 Hangover/ Fast
& Furious 6/ Epic 3D (GR) K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 4
Trance/ Epic K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 5 After Earth/
Epic (GR) K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 6 Scary Movie 5
Πάφος
ΡΙΟ 1 (77772662) Star Trek Into Darkness/
Star Trek ΡΙΟ 2 Star Trek/ The Hangover/
Iron man ΡΙΟ 3 Epic (EN)/ Trance ΡΙΟ 4
After Earth/ The hangover ΡΙΟ 5 Fast &
Furious 6 ΡΙΟ 6 Epic 3D (GR)/ Monsters
university ΡΙΟ 7 Monsters University/Star
Trek/ Man of steel

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
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Η συλλογή του Δάκη Ιωάννου
είναι αυτοβιογραφική

Ο

Ο Ανδρέας Αγγελιδάκης μιλά για τη νέα έκθεση που επιμελήθηκε στο ΔΕΣΤΕ,
«The System of Objects», και τον συλλέκτη Δάκη Ιωάννου

εικαστικός και θεωρητικός αρχιτέκτονας Ανδρέας
Αγγελιδάκης μπήκε στο κτήριο του ΔΕΣΤΕ στη Νέα
Ιωνία και το έκανε «άνω κάτω». Γκρέμισε τοίχους,
άνοιξε πόρτες και δημιούργησε μια διαδρομή γεμάτη
εκπλήξεις. Ο επισκέπτης διασχίζει στενούς και σκοτεινούς διαδρόμους, φτάνει σε άδειες ηλιόλουστες
αίθουσες, ανεβαίνει σκάλες που οδηγούν σε απάτητες
γωνιές του κτηρίου και σε κάθε βήμα ανακαλύπτει
έργα της συλλογής του Δάκη Ιωάννου, πολλά από τα
οποία εκτίθενται για πρώτη φορά. Στη σύνδεσή μας
στο Skype, τον πετυχαίνω σ’ ένα καφέ στην Ύδρα,
όπου είχε πάει για την καλοκαιρινή έκθεση του ΔΕΣΤΕ,
που φέτος φιλοξενεί τον Ουρς Φίσερ. Μου λέει ότι οι
εκθέσεις του ΔΕΣΤΕ από τότε που παρουσιάζονταν στο
Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα ήταν ορόσημο για τον
ίδιο, αφού όρισαν την αρχή της σχέσης του με την
τέχνη. Τον ρωτάω λοιπόν πώς ξεκίνησε η ιδέα για την
επιμέλεια της έκθεσης.
«Η Maria Christina Didero, συνεργάτης του Vitra
Design Museum και διευθύντρια του Ιδρύματος Bisazza
μού είπε ότι ήθελε να προτείνει στον κ. Ιωάννου μια
έκθεση με τη δουλειά μου. Εγώ της
εισηγήθηκα ότι αυτή την περίοδο θα
προτιμούσα να κάνω μια έκθεση με
τη συλλογή, να αλλάξω λίγο το ΔΕΣΤΕ και να το κάνω άνω κάτω».

Έργα των Tom Sachs,
Juergen Teller,
David Altmejd.

Ήταν μια πρόκληση για σένα
αυτή η δουλειά;
Και πρόκληση αλλά και απελευθέρωση. Είναι το πρώτο πρότζεκτ που είχα τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσω όλες μου τις γνώσεις. Όλη η διαδικασία της έκθεσης και η συνεργασία με τον Δάκη
ήταν φανταστική. Ο κ. Ιωάννου
είναι συλλέκτης που σκέφτεται
σαν καλλιτέχνης. Εχει δηλαδή τη
νοοτροπία του καλλιτέχνη και του
επιμελητή μαζί. Το ενδιαφέρον
μαζί του είναι ότι ξέρει το κάθε
έργο της συλλογής απέξω.



Ο εικαστικός
Ανδρέας
Αγγελιδάκης

Μαρία Παναγιώτου
maria.panayiotou
@mediamorfosis.com.cy

Εμπνεύστηκες από ένα βιβλίο του Μποντριγιάρ «The System of
Objects». Εξήγησέ μου το concept.
Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο του που κυκλοφόρησε
το ‘68 και μιλάει για τον τρόπο που αλλάζει η σχέση
του ανθρώπου με το αντικείμενο, με βάση τη σύγχρονη κατανάλωση. Για παράδειγμα, όταν αγοράζεις ένα
κινητό, δεν το παίρνεις απλώς για να μιλάς, αλλά
μπορείς να διαλέξεις χρώμα, μάρκα, μέγεθος, υπάρχουν δηλαδή και ψυχολογικοί παράγοντες.
Μιλάει δηλαδή για τη μανία της κατανάλωσης;
Ναι, βέβαια, μιλούσε για αυτή την μανία το ´68.
Αυτό που με ενδιέφερε τώρα είναι ότι με το ίντερνετ
έχει αλλάξει ο τρόπος που καταναλώνουμε. Σήμερα
καταναλώνουμε πληροφορίες, εικόνες, χωρίς να αγοράζουμε κάτι. Το βιβλίο του Μποντριγιάρ μου άρεσε
πολύ για τον τρόπο που περιγράφει τα αντικείμενα.
Για παράδειγμα, λέει ότι όταν αγοράζουμε μια καρέκλα αντίκα δεν είναι όπως παλιά, τον 18ο αιώνα, που
αγοράζανε μια καρέκλα για να κάθονται. Την αντίκα
την αγοράζεις επειδή έχει μια μυθολογική διάσταση
και σε ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή και όχι γιατί είναι
ένα λειτουργικό αντικείμενο.
Διάβαζα σε μια συνέντευξή σου ότι η ημερομηνία 1968 είναι σημαδιακή για σένα.

«Ο Ζαν Μποντριγιάρ μιλούσε για τη μανία της κατανάλωσης το ´68. Αυτό που με ενδιέφερε τώρα είναι ότι
με το ίντερνετ έχει αλλάξει ο τρόπος που καταναλώνουμε.
Σήμερα καταναλώνουμε πληροφορίες, εικόνες, χωρίς να
αγοράζουμε κάτι»
Είναι σημαδιακή γιατί η συλλογή επίπλων που έχει
ο Δάκης ονομάζεται 68. Είναι έπιπλα από αυτήν ακριβώς την περίοδο, στην Ιταλία κυρίως. Στο concept
αυτής της συλλογής ο κ. Ιωάννου λέει ότι είναι η στιγμή που άλλαξε τον κόσμο με τον Μάη του ´68 και με
όλες αυτές τις αλλαγές που γίνανε. Επίσης, και εγώ
γεννήθηκα το ´68.

Χρησιμοποιείς αντικείμενα και από τη συλλογή με τα έπιπλα;
Το concept της έκθεσης είναι ότι παίρνω αντικείμενα από όλες τις συλλογές του Δάκη, δηλαδή τη
συλλογή τέχνης, επίπλων, μόδας, τη συλλογή κυπριακών αρχαιοτήτων. Εχει ακόμη μια μικρή συλλογή με
Χριστούς, αγαλματάκια από την εποχή του μπαρόκ.
Ανακατεύω όλα αυτά τα αντικείμενα μεταξύ τους ώστε
να αναπτύσσουν ένα διάλογο.
Κάποιος που έχει δει παλαιότερες εκθέσεις
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στο ΔΕΣΤΕ, θα δει έργα που δεν έχει ξαναδεί;
Θα δει κυρίως έργα που δεν ξαναεκτέθηκαν, αλλά
και το κτήριο όπως δεν το έχει ξαναδεί. Ακόμη και η
είσοδος γίνεται από μια άλλη πόρτα, εκείνη από την
οποία βάζανε στον χώρο τα μεγάλα έργα. Δημιούργησα ένα νέο τοπίο για να αλλάξει και η σχέση του θεατή που έχει ξανάρθει στο ΔΕΣΤΕ με το κτήριο που
ήξερε. Βέβαια, είναι πολλά έργα και από τη συλλογή
τέχνης, που έχει να τα εκθέσει απο τις πρώτες σημαδιακές εκθέσεις στο σπίτι της Κύπρου. Έργα από τη
δεκαετία του ´80, έργα Ελλήνων καλλιτεχνών που δεν
εκτέθηκαν ποτέ και καινούργια έργα, καθώς και η
συλλογή επίπλων που δεν εκτέθηκε ποτέ.
Στη διαμόρφωση του χώρου σε βοήθησε και
η ματιά σου σαν αρχιτέκτονας;
Δεν είμαι ο κλασικός αρχιτέκτονας, γιατί λειτουργώ ανάμεσα στην τέχνη και την αρχιτεκτονική. Το πώς
συναντάει ο θεατής το έκθεμα με ενδιαφέρει πάρα

Κυριακή 16 Ιουνίου 2013

πολύ. Πάνω σ’ αυτό έγινε μεγάλη δουλειά γιατί ο τρόπος που σκηνοθετείς αυτή τη συνάντηση επηρεάζει
και τον τρόπο που ο άλλος αντιλαμβάνεται το έργο.

Επιδίωξες να δημιουργήσεις έναν εναλλακτικό χώρο παρουσίασης των έργων που να ξεφεύγει από τους συνηθισμένους χώρους;
Υπάρχουν χώροι που είναι εντελώς καινούργιας
αισθητικής, πολύ μικρά δωμάτια σαν κουτιά, που είναι
μέσα το έργο και εσύ τα βλέπεις από το παράθυρο.
Υπάρχουν όμως και χώροι που είναι λευκά κουτιά, σαν
γκαλερί. Χρησιμοποίησα ένα βιομηχανικό ασανσέρ
που είναι για τα μεγάλα έργα και έβαλα ένα έργο, ένα
γίγαντα, που κάθεται σαν να περιμένει να πάει κάπου.
Αυτό είναι μια άλλη χωρική εμπειρία για τον θεατή.
Αναπτύσσεται δηλαδή ένας διάλογος και ανάμεσα στα έργα;
Ναι, για παράδειγμα στο δωμάτιο με τα μοναδικά
αντικείμενα υπάρχει σε μια προθήκη ένας αμφορέας
από τη γεωμετρική περίοδο, δίπλα ένα έργο του
Duchamp, παραδίπλα ένα ζωγραφικό έργο του Τηλέμαχου Κάνθου και λίγο πιο πέρα μια μακέτα από τον
Πύργο του Ζαν Νουβέλ στη Λευκωσία. Οπόταν έχουμε
μια σκηνή παραδοσιακή από την Κύπρο του Κάνθου και
δίπλα ένα υπερσύγχρονο έργο, έτσι ώστε ο θεατής
αρχίζει να αντιλαμβάνεται ένα διάλογο που εξελίσσεται ανάμεσα στα έργα.
Πώς εκτιμάς την αξία της συλλογής Ιωάννου

στην εικαστική σκηνή της Αθήνας;
Νομίζω ότι η αξία της είναι παγκόσμια. Αυτό που
κάνει τον κ. Ιωάννου ξεχωριστό είναι ότι είναι ένας
συλλέκτης που δεν αγοράζει τη συλλογή σαν απόκτημα, αλλά με τη ματιά του επιμελητή καλλιτέχνη. Στην
ελληνική σκηνή και στην κυπριακή, η μεγάλη αξία της
συλλογής είναι ότι νέοι καλλιτέχνες που δουλεύουν
τώρα έχουν ξεκινήσει την επαφή τους με τη σύγχρονη
τέχνη μέσα από την επαφή τους με αυτή τη συλλογή.
Πώς χτίζει τη συλλογή του ο κ. Ιωάννου;
Αυτό που είναι τρομερά ενδιαφέρον, και το συνειδητοποίησα δουλεύοντας, είναι ότι κάθε ενότητα
της συλλογής έχει διαφορετικό concept, και αυτό
κάνει τον κ. Ιωάννου να ξεχωρίζει σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή η συλλογή επίπλων είναι η συγκεκριμένη περίοδος που έγινε της μόδας σήμερα, παρόλο
που ο Δάκης μαζεύει αυτά τα έπιπλα εδώ και δυο
δεκαετίες. Ήταν και λίγο προφητικό από μέρους του.
Η συλλογή της μόδας από την άλλη, είναι μια συλλογή επιμελητών, γιατί κάθε χρόνο αναθέτει σε έναν
επιμελητή να διαλέξει μια σειρά από αντικείμενα και
να κάνει ένα έργο. Η συλλογή με τα μπαρόκ αγαλματάκια περιέχει το ίδιο αντικείμενο σε παραλλαγές,
άρα είναι η συλλογή ενός αντικειμένου. Η συλλογή
τέχνης γίνεται μέσα από την προσωπική ματιά του
Δάκη, είναι αυτοβιογραφική θα έλεγε κανείς.
Τι εννοείς όταν λες ότι είναι αυτοβιογραφική;
Ότι δηλαδή το κάθε έργο που έχει διαλέξει, το

Μου άρεσε το περίπτερο της Κύπρου
Πρόσφατα ήσουν στη Βενετία. Ποιες οι εντυπώσεις σου από τη φετινή Μπιενάλε;
Μου άρεσε πάρα πολύ η ενότητα με το Εγκυκλοπαιδικό Παλάτι του Massimiliano Gioni, του
επιμελητή της Μπιενάλε. Όλα τα εθνικά περίπτερα τα είδα λίγο σαν να ήταν από προηγούμενη Μπιενάλε. Ήταν πολιτικοποιημένα με έναν προφανή τρόπο, ενώ η έκθεση του Gioni
ήταν σαν να κάνει μια νέα αρχή για τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να εστιάζουμε περισσότερο
σε ό,τι είναι τέχνη. Και η έκθεση του Τζόνι είναι πολιτικοποιημένη, αλλά δεν το βλέπεις από
την πρώτη ανάγνωση. Είχε πολλούς νέους καλλιτέχνες και έργα που δεν τα είχαμε ξαναδεί,
είχε πολύ καινούργια πράγματα.
Το περίπτερο της Κύπρου και της Λιθουανίας πώς σου φάνηκε;
Ήταν πολύ ενδιαφέρων ο συνδυασμός των δυο εθνικών περιπτέρων της Λιθουανίας και της
Κύπρου, γιατί φέτος είδαμε κάπως πιο καθαρά ότι οι εθνικές εκπροσωπήσεις έχουν αρχίσει
να μοιάζουν απομεινάρι του παρελθόντος. Έτσι, ο συνδυασμός αυτός έβαλε ένα νέο στοιχείο,
όπου η εθνική ταυτότητα μετατρέπεται σε κάτι πιο εύπλαστο. Ο Raimundas Malasauskas
ανήκει στη γενιά των επιμελητών που αντιλαμβάνονται την έκθεση σαν ένα συνολικό έργο,
ακόμα και σαν ένα καλλιτεχνικό έργο, και έτσι είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ξεχώρισα τις δράσεις της Μαρίας Χασάπη.
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ξέρει. Υπάρχουν συλλέκτες που αναθέτουν σε κάποιον να τους αγοράσει έργα που είναι σημαντικά τα
τελευταία δέκα χρόνια. Ο Δάκης ξέρει τον καλλιτέχνη
προσωπικά, είναι φίλοι, ξέρει τη δουλειά του και
παρακολουθεί την εξέλιξή του. Αντιλαμβάνεται τις
αλλαγές στη δουλειά του καλλιτέχνη, είναι δηλαδή
σε μια ζωντανή συζήτηση. Γι’ αυτό κατατάσσεται
στους πέντε σημαντικότερους συλλέκτες διεθνώς.
Όχι μόνο λόγω του μεγέθους της συλλογής, αλλά
γιατί έχει αυτή την προσωπική ανάμειξη στη σύνθεση
της συλλογής.



Έπιπλα από
τη συλλογή
του Δάκη Ιωάννου,
της περιόδου του 1968.

Αυτή την περίοδο που δεν υπάρχουν λεφτά
για τον πολιτισμό, πόσο σημαντική είναι η συμβολή του Δάκη
Ιωάννου στα εικαστικά πράγματα της Ελλάδας;
Πάντα ήταν σημαντική η συμβολή
του. Κάτι που αξίζει να πούμε είναι ότι
προσκαλεί συνεχώς κόσμο από το
εξωτερικό που έρχεται στην Ελλάδα
και βλέπει ότι ακόμη γίνονται πράγματα εδώ. Αυτό για μένα είναι πολύ
σημαντικό. Επίσης η είσοδος στις
εκθέσεις είναι δωρεάν.
Πολλοί διερωτούνται για τη
σημασία της τέχνης σε μια
εποχή που οι άνθρωποι δεν
έχουν να φάνε. Και κάποιοι
θεωρούν ότι είναι πολυτέλεια η τέχνη.
Για τον καλλιτέχνη δεν είναι
πολυτέλεια, είναι είδος πρώτης
ανάγκης. Είναι αυτό που μας εμπνέει να συνεχίσουμε. Αν έρθει κάποιος να δει μια ωραία
έκθεση, μπορεί να πάρει έμπνευση, κουράγιο να συνεχίσει τη ζωή του. Για τον συλλέκτη πιθανώς να είναι
είδος πολυτέλειας, αν δεν έχει λεφτά να πάρει έργα.
Όμως σήμερα, στην εποχή του ίντερνετ, μπορείς να
συλλέγεις χωρίς να αγοράζεις. Αυτό που υπονοεί και
η έκθεση είναι ότι οι κρίσεις πια είναι εν πολλοίς
ψυχολογικές.
Με ποια έννοια είναι ψυχολογικές;
Για παράδειγμα όταν πέθανε ο Στηβ Τζομπς της
Apple, η μετοχή της εταιρείας έπεσε την ίδια μέρα
ραγδαία. Δεν σημαίνει ότι άλλαξε το iphone, αλλά
άλλαξε η ψυχολογία απέναντι στο προϊόν. Άρα, ακόμη και η κρίση είναι προϊόν ψυχολογίας τώρα πια.
Προφανώς, όταν δεις κάτι που σε εμπνέει, αλλάζει
και η ψυχολογία σου.

πολιτισμός


Έργο του Dan Colen.

ΘΕΑ Τ Ρ Ο
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@ Γιώργος Σαββινίδης

Σπουδή στον «θεατρικό» Καβάφη
Τα ποιήματα του Κ. Π. Καβάφη, συν τοις
άλλοις, χαρακτηρίζονται από μια έντονη
θεατρικότητα. Ο ποιητής προσδίδει ζωντάνια και παραστατικότητα προτείνοντας
μια θεατρικότητα που συναντάται τόσο
στα δρώμενα, όσο και στην ουσία του
ποιήματος. Μετέχοντας στην επέτειο των
150 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου
ποιητή του μείζονος ελληνισμού, το Θεατρικό Εργαστήρι του Πανεπιστημίου
Κύπρου παρουσιάζει φέτος μια παράσταση στηριγμένη στη μελέτη του «θεατρικού» Καβάφη.
Η παράσταση με τίτλο «Νερά της Κύπρου,
της Συρίας και της Αιγύπτου» κάνει πρεμιέρα στις 4 Ιουλίου στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου
Κύπρου, σε επιλογή- επιμέλεια κειμένων
και σκηνοθεσία του καθηγητή Μιχάλη Πιερή και μουσική του Ευαγόρα Καραγιώργη. Δύο μέρες αργότερα θα παρουσιαστεί
στους Δελφούς, στο πλαίσιο του Διεθνούς
Συμποσίου «Κ.Π. Καβάφης, Ελληνικός και
Οικουμενικός», το οποίο διοργανώνει το
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
στο πλαίσιο του Έτους Καβάφη.
Με τον όρο «θεατρικός» προσδιορίζονται εκείνα τα ποιήματα ή εκείνα τα μέρη
σε ποιήματα, όπου ο Αλεξανδρινός αξιοποιεί τεχνικές και στοιχεία της δραματικής τέχνης. Σύμφωνα με τους συντελεστές, πρόκειται είτε για αμιγώς θεατρικά/

διαλογικά ποιήματα, είτε για ποιήματα
που συνιστούν δραματικούς μονολόγους,
ποιήματα που αποτελούν δραματικούς
διαλόγους εγκιβωτισμένους σε αφηγήσεις, ταφικά ποιήματα όπου έχουμε τον
άμεσο λόγο ενός νεκρού νέου, ποιήματα
εσωτερικού μονολόγου και ποιήματα που
έχουν μορφή Χορικού.
Η προσέγγιση λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές φάσεις της ποιητικής ανέλιξης
του Καβάφη, καθώς και τις θεματικές
περιοχές της ποίησής του. Προσπαθεί να

Κυπριακή κωμωδία ανεβάζει, με την ευκαιρία της λήξης
των μαθημάτων του, το Θεατρικό Εργαστήρι της Πίτσας
Αντωνιάδου. Ο λόγος για το έργο «Ο φίλος μου, τα προξενιά»,
που αποτελείται από τρία αυτοτελή μονόπρακτα με βάση το ίδιο
θέμα. Τα δύο πρώτα σκετς ανήκουν στον Ανδρέα Κουκκίδη και
το άλλο στο Μιχάλη Πιτσιλλίδη. Η διασκευή και η σκηνοθεσία
ανήκουν στη Πίτσα Αντωνιάδου. Το έργο ανεβαίνει στο θέατρο
της ΠΑΣΥΔΥ την Παρασκευή 28 Ιουνίου στις 8:30μ.μ. Η κωμωδία
βασίζεται στα παραδοσιακά ήθη και έθιμα της κυπριακής υπαίθρου για το σμίξιμο και την αποκατάσταση με το γάμο των νέων
ανθρώπων την παλιά εποχή, αλλά και το «γλεπιό» τους κατά τη
διάρκεια του αρραβώνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 99406611.

αναδείξει την τεκμηριωμένη γνώση και
αγάπη του Καβάφη για το θέατρο και τη
δραματική τέχνη, τονίζοντας τα στοιχεία
που αφομοίωσε από την τέχνη του δράματος, καθώς και από μεγάλους Ευρωπαίους ποιητές.

Πέμπτη 4 Ιουλίου, Λευκωσία,
Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ.
22894531-2

Μετρώντας ήδη 11 χρόνια επιτυχημένης πορείας, το
Παιδικό Νεανικό Θεατρικό Εργαστήρι του Θεάτρου
Σκάλα ολοκληρώνει τον κύκλο των μαθημάτων της φετινής
χρονιάς. Την περασμένη Πέμπτη, ψες Σάββατο, αλλά και
απόψε παρουσιάζει στην έδρα του, το Παττίχειο Θέατρο Σκάλα, νέα δείγματα της δουλειάς του. Μετά τις Ικέτιδες του
Ευριπίδη και τις διασκευές για παιδιά πάνω σε δύο κωμωδίες
του Αριστοφάνη,
απόψε παίρνει
στις 7:30μ.μ. σειρά η ομάδα των
Εφήβων του Εργαστηρίου για να
παρουσιάσει την
εργασία της πάνω
σ’ ένα από τα σημαντικότερα αντιπολεμικά έργα
που έχουν γραφτεί στην ιστορία του Παγκόσμιου Θεάτρου:
τις Τρωάδες του Ευριπίδη. Η διδασκαλία και η διασκευή είναι
του Ανδρέα και της Μόνικας Μελέκη.

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η

«Love Lies» της Κορίνας Κονταξάκη
Υπερβατικό Θέατρο
Σκηνοθεσία: Ελένη
Κοσμά
Κινησιολογία: Έλσα
Σουρουλλά
Μουσική: Χριστίνα
Γεωργίου
Σκηνικά/ΚοστούμιαΚαλλιτεχνική
επιμέλεια: Έλενα
Κοτασβήλι, Αλέξης
Βαγιανός
Παίζουν: Μάριος
Ιωάννου, Κορίνα
Κονταξάκη

Νόνα Μολέσκη
nona.moleski
@phileleftheros.com

Οι εικαστικοί συντελεστές της παραγωγής Έλενα Κοτασβήλι και Αλέξης Βαγιανός δημιούργησαν μια γωνιακή κατασκευή
από αμέτρητες λευκές κόλλες χαρτιού. Ένας από τους στόχους το
σκηνικό να μην παριστάνει τίποτα,
να μην αφηγείται τίποτα, να μην
έχει τίποτα το ρεαλιστικό. Άλλος
στόχος να δημιουργηθεί η αίσθηση του αποκλεισμού από τον υπόλοιπο κόσμο, του εγκλωβισμού και
του αδιεξόδου. Οι μορφές των δύο
ηθοποιών, μακριά από τον ρεαλισμό, είναι τα σύμβολα από τα
οποία θα σχηματιστεί ο κύριος τύπος των ανθρώπινων σχέσεων, και
οι πέντε διαφορετικές εφαρμογές
αυτού του κύριου τύπου θα αποτελέσουν τις πέντε ιστορίες, πέντε
κειμενικά σκίτσα. Χωρίς τα λόγια
των πέντε ιστοριών, μόνο με την όψη των δύο μορφών, τα κοστούμια και την κίνηση της εισαγωγής
και των παντομιμικών ιντερμέτσο η παράσταση
καταφέρνει να δηλώσει το θέμα, τη στάση της απέναντι στο θέμα και την... «προτεινόμενη λύση». Τα
δύο άτομα στη σκηνή έλκονται σφόδρα το ένα προς
το άλλο, ενώνονται με εκφραστική πλαστικότητα,
η συμμετοχή τους στην τελετουργία της ένωσης
είναι αρχικά ισότιμη και εκούσια, μέχρι που ο ένας
από τους δύο εμφανίζει και χρησιμοποιεί το μοναδικό αντικείμενο της παράστασης, ένα σχοινί. Φαινομενικά προορισμένο για σύμβολο της εθελούσιας
δέσμευσης, το σχοινί μέσα από την πλαστική εξέλιξη του θέματος μετατρέπεται σε σύμβολο των δεσμών. Η σχέση φανερώνει την ανελεύθερή της
φύση, και η παράσταση φανερώνει το μήνυμά της.
Η κίνηση των ηθοποιών δημιουργεί ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, οι λευκές κόλλες γίνονται «πράγματα» που οι δύο «σχετιζόμενοι» χρησιμοποιούν με
διαφορετικό τρόπο, ο άνδρας ψάχνει νόημα στη
λευκή τους επιφάνεια χωρίς να επεμβαίνει, η γυναίκα τις τσαλακώνει δημιουργώντας πιο ενδιαφέρο-

ντα (για εκείνην) αντικείμενα. Οι προσπάθειες να
ενδιαφερθούν για τις «ασχολίες» και τα ενδιαφέροντα του άλλου δεν αποδίδουν. Ταυτόχρονα κανείς
δεν έχει την ελευθερία να αφοσιωθεί στον δικό του
τρόπο ζωής, στη δική του αντίληψη των πραγμάτων, επειδή είναι δεμένοι/δεσμευμένοι με το σχοινί
της αγάπης.
Οι κειμενικές εφαρμογές της πιο πάνω φόρμουλας παραλλάσσουν την ίδια ιστορία. Ένας πατέρας και μια κόρη, μια μητέρα και ένας γιος, δύο
σύζυγοι και δύο εραστές πνίγουν ό ένας τον άλλο
με την αγάπη τους, απαιτούν ό ένας από τον άλλο
να θυσιάσει την ελευθερία του. Η γονεϊκή υπερπροστατευτικότητα μετατρέπεται σε τυραννία, ο φόβος
της μοναξιάς γίνεται στρατηγική δημιουργίας ενοχών και χρεών από γονιό στο παιδί του, ο ερωτευμένος γαντζώνεται πάνω στο ταίρι του.
Επαναλαμβάνομαι; Όχι εγώ. Το αρχικό μήνυμα της παράστασης στάλθηκε σε μας επανειλημμένα. Όσα ήθελε να πει η παράσταση, τα είπε πριν
να ακουστούν τα πρώτα λόγια του κειμένου. Είναι
και ο έλεγχος του σώματος και η εκφραστικότητα
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της Κατερίνας Κονταξάκη και του
Μάριου Ιωάννου, είναι και οι καθαρές γραμμές της σκηνοθεσίας της
Ελένης Κοσμά και της κινησιολογίας της Έλσας Σουρουλλά, αλλά ένα
σιωπηλό «α, κατάλαβα» το είπαν οι
θεατές από νωρίς. Απ’ εκεί και πέρα και η γραφή της Κατερίνας Κονταξάκη έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το «άφωνο» μέρος της παράστασης. Οι αναγνωρίσιμες καταστάσεις και οι προβλέψιμοι διάλογοι δεν είναι ακριβώς ελαττώματα
της γραφής της, είναι απλώς τα
χαρακτηριστικά μιας προσπάθειας
να αποδειχτεί με τη μέθοδο των
μινιρεαλιστικών δραμάτων η κεντρική ιδέα -η αγάπη, ο έρωτας,
πρέπει να περιλαμβάνουν το στοιχείο της ελευθερίας και της χαράς,
αλλιώς μεταμορφώνονται σε αντίθετο. Εξ ου και η τελευταία μινιατούρα, επαναλαμβάνει την προηγούμενη, αλλά μέχρι ενός σημείου,
ο άνδρας αφήνει την αγαπημένη του, που δεν τον
αγαπάει πια, να φύγει, την απελευθερώνει απ τα
δεσμά με γενναιοδωρία και μεγαλοψυχία...
Η ομάδα φέρει τον τίτλο «Υπερβατικό Θέατρο». Ο χώρος είναι υπερρεαλιστικά παρουσιασμένος. Τα κοστούμια αρχικά δεν διευκρινίζουν το φύλο των ηθοποιών. Οι φιγούρες κινούνται σε κατάσταση ατμοσφαιρικού «τρανς», η μουσική της Χριστίνας Γεωργίου ενδυναμώνει την ονειρική διάσταση του έργου. Ο λόγος του κειμένου όμως είναι
συνειδητά ρεαλιστικός και οι υποθέσεις τόσο αναγνωρίσιμες που δεν υπάρχει ανάγκη να ολοκληρωθούν, μόνο να δηλωθούν. Η Ελένη Κοσμά υπογραμμίζει αυτή την αντίθεση του υπερρεαλιστικού με το
ρεαλιστικό στοιχείο. Τελικά ένα μέρος του κοινού
χαίρεται τον συνδυασμό της σύγχρονης και «προχωρημένης» φόρμας με το ευκολονόητο περιεχόμενο, και το άλλο ίσως απογοητεύεται, επειδή και
οι δυνατότητες όλων των συντελεστών της παράστασης τούς επέτρεπαν να στοχεύσουν ψηλότερα.

Β Ι Β Λ Ι Ο
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Ευγένιος Τριβιζάς
Οι γονείς πρέπει να κοιτάζουν λιγότερο τους δείκτες των ρολογιών τους και περισσότερο τα μάτια των παιδιών τους

Ποιος έκανε πιπί
στον Μισισιπή;
Εκδ. Μεταίχμιο
Σελ. 112

Τελικά ποιο είναι το επάγγελμά σας; Εφευρέτης, ταχυδακτυλουργός ή ζογκλέρ μελάτων αβγών;
Ξεχνάτε ότι εκτός από τα επαγγέλματα που αναφέρετε
έχω χρηματίσει και νυχτοφύλακας στον Βόρειο Πόλο. Η
πείρα που έχω αποκτήσει με βοηθάει όποτε είναι απαραίτητο να ξενυχτάω.
Πόσο εύκολο είναι να δραπετεύετε από τον κόσμο
των μεγάλων για να μπείτε σε έναν άλλο κόσμο για
να γράψετε παραμύθια;
Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό επειδή τόσο η ενασχόλησή
μου με τα παιδιά, όσο και με την εγκληματολογία μού
προσφέρει πολυποίκιλες εμπειρίες. Με συναρπάζει η
συνεχής εναλλαγή εικόνων, αισθήσεων και παραστάσεων. Από νηπιαγωγεία σε φυλακές, από παρασκήνια θεάτρων σε κελιά αστυνομικών σταθμών, από αίθουσες δικαστηρίων σε παιδικές χαρές.
Απ’ την μια λοιπόν συγγραφέας παιδικών βιβλίων
και απ’ την άλλη καθηγητής Εγκληματολογίας. Πού
συναντιούνται τα δυο;
Η ενοχή, η παραβατικότητα, η τιμωρία και πολλά ακόμα
από τα θέματα, τα οποία πραγματεύεται η σύγχρονη
εγκληματολογία προσφέρουν πλούσιο υλικό για τα βιβλία
μου, όπως η καταδίκη για παράβαση του νόμου της βαρύτητας ενός σκιάχτρου που ονειρεύεται να πετάξει στο
«Όνειρο του σκιάχτρου» (Εκδ. Εστίας), οι αβάσταχτες
τύψεις της μικρής Άννας στη «Νύχτα της Μπανανόφλουδας» (Εκδ. Μεταίχμιο), οι εξωφρενικοί τρόποι εκτέλεσης
καταδίκων στο «Τηγάνι του δήμιου» (Εκδ. Καλέντης) ή η

απροσδόκητη συνάντηση ενός διαρρήκτη και ενός φιλάργυρου μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο στις «Χελώνες του
βαρώνου» (Εκδ. Καλέντης).
Και για το τελευταίο σας βιβλίο; Ανακαλύψατε τελικά ποιος έκανε Πιπί στο Μισισιπή;
Ναι και τα πορίσματα των ερευνών μου θα τα βρείτε στην
ολοκαίνουρια εμπλουτισμένη με 64 νέες σελίδες έκδοση
του βιβλίου που μόλις κυκλοφόρησε. Όπως αναφέρω
στην εισαγωγή: «Τυχαία ένα βράδυ στο Αλγέρι / γνώρισα
έναν λοστρόμο / μ’ ένα τατουάζ στο χέρι / και ένα κοκατού
στον ώμο / που σταμάτησε να χαρτοκλέβει / και μου είπε
τι και πώς συνέβη. Έτσι έμαθα κι εγώ / το επτασφράγιστο
του Μισισιπή το μυστικό / κι αποφάσισα να σας το πω /
αλλά θέλω πρώτα να μου υποσχεθείτε / ότι σε κανέναν

μα κανέναν / ποτέ ποτέ δε θα το πείτε!
Ένας συγγραφέας παραμυθιών πρέπει να αγαπά τα
παιδιά;
Δεν αρκεί να τα αγαπάει. Πρέπει να αντικρίζει τον κόσμο
με τα δικά τους μάτια.
Αν δίνατε μια συμβουλή στους γονείς των αναγνωστών σας, ποια θα ήταν;
Να κοιτάζουν λιγότερο τους δείκτες των ρολογιών τους
και περισσότερο τα μάτια των παιδιών τους.
Και αν έπρεπε να δώσετε μια συμβουλή στους αναγνώστες σας;
Αν τους πέσει ένα βουβάλι στο κεφάλι να ακολουθήσουν
κατά γράμμα τις συμβουλές που δίνω στο ομώνυμο βιβλίο μου.
Τι προσόντα πρέπει να διαθέτει ένας συγγραφέας
παραμυθιών;
Βοηθάει αν έχεις παππού πειρατή, μύτη κλόουν και έναν
πολύγλωσσο παπαγάλο που να σου ψιθυρίζει ιδέες στο
αυτί του.
Λένε πως το πιο δύσκολο κοινό είναι τα παιδιά γιατί
δεν μπορείς να τα ξεγελάσεις. Ισχύει;
Ισχύει και η αυστηρότερη κριτική είναι η αδιαφορία του.
Ποιο βιβλίο διαβάζετε σήμερα;
Το «When hoopoes go to heaven» της Gaile Parkin με
ήρωα ένα δεκάχρονο αγόρι που επειδή οι γονείς του
έχουν πεθάνει από AIDS μεγαλώνει με τον παππού και την
γιαγιά του στην Swaziland της Αφρικής, μαγεύεται από
τη φύση και προσπαθεί να καταλάβει τον κόσμο γύρω του.

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η
Ο Jo Nesbo
επιστρέφει με ένα
800σέλιδο βιβλίο, η
Ντόρα
ΓΙαννακοπούλου
κυκλοφορεί το
επόμενο best seller
της και η Λένα
Διβάνη «κλέβει»
τις σημειώσεις μια
πτωχευμένης.
Καλή ανάγνωση!

TOP 10
1. Με λένε Ντάτα
Λένα Μαντά
(εκδ. Ψυχογιός)

2. Παντρεμένες
Άρη Σφακιανάκη
(εκδ. Κέδρος)

3. Η Λεοπάρδαλη
Στον γκρεμό
Ντόρα Γιαννακοπούλου

Πιερής Παναγή
pieris.panagi@
phileleftheros.com

Ιστορία: Η συγγραφέας της Πρόβας Νυφικού και του Πεθαίνω για σένα επιστρέφει με
ένα βιβλίο που διαβάζεται απνευστί σε ένα
απόγευμα. Η ιστορία ξεκινάει λίγο πριν τον
θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνας, σε ένα
μικρό νησί κάπου στην Ελλάδα με ένα παράνομο ερωτικό ζευγάρι. Ένα τραγικό γεγονός
όμως θα βυθίσει στο πένθος τους αγαπημένους τους και θα αφήσει πολλά ερωτηματικά. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, ο θίασος
της Στέλλας κάνει τουρνέ στην επαρχία όταν
ένας απ’ τους ηθοποιούς, ο Πέτρος, εξαφανίζεται ένα βράδυ. Οι ντέντεκτιβ Στρατής και
Βλάσης αναλαμβάνουν να λύσουν το μυστήριο. Πώς όμως αυτή η υπόθεση σχετίζεται
με την ιστορία 16 χρόνια πριν;
Τι είπε η συγγραφέας: «Περνώ πολύ ωραία
στο διάστημα που γράφω, όταν έχω πια την
ιστορία στο μυαλό μου. Το ζω, το διασκεδάζω με ευχαριστεί και μέσα σε 4 μήνες την
έχω ήδη τελειώσει. Και όταν γράφω, γράφω
12 ώρες την μέρα. Όλα χειρόγραφα. Με τον
παλιό τρόπο. Δεν έχω ιδέα απ’ τα καινούργια, τα κομπιούτερ».
Τι έγραψαν οι κριτικοί: «Τα φαινόμενα της
απιστίας και της ζήλιας και τις συνέπειές
τους πραγματεύεται στο νέο της βιβλίο η
Ντόρα Γιαννακοπούλου. Η γλώσσα του βιβλίου είναι αρκετά σύγχρονη και η πλοκή
κινηματογραφική, κρατάει το ενδιαφέρον
του αναγνώστη». Κ-mag.gr
Εκδοτικός Οίκος: Διόπτρα
Σελίδες: 192
Τιμή: 11,90€

Η λεοπάρδαλη
Jo Nesbo

Ιστορία: Ο Χάρι Χόλε βρίσκεται αντιμέτωπος με τους σκοτεινότερους δαίμονές
του. Προσπαθώντας να ξεπεράσει τον
τραυματισμό που υπέστη κατά την εξιχνίαση της υπόθεσης του Χιονάνθρωπου,
καταφεύγει στο Χονγκ Κονγκ και στην
παρηγοριά του οπίου. Στο μεταξύ στο
Όσλο, δύο γυναίκες έχουν πνιγεί στο
ίδιο τους το αίμα και η αστυνομική έρευνα έχει βαλτώσει. Όταν ο δαιμόνιος
επιθεωρητής επιστρέφει, ο δολοφόνος
ξαναχτυπά. Τα αντανακλαστικά του Χάρι
ενεργοποιούνται και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην έρευνα, αν και δεν υπάρχουν και πολλά στοιχεία.
Τι είπε ο συγγραφέας: «Ο Χάρι ίσως να
μην είναι το alter ego μου, σίγουρα όμως
έχω χρησιμοποιήσει πολλά στοιχεία της
δικής μου προσωπικότητας γράφοντας γι’
αυτόν. Ένα 70% ας πούμε. Τα καλύτερα
σημεία μου. Ή μάλλον… ίσως και κάποια
από τα όχι και τόσο καλά…».
Τι έγραψαν οι κριτικοί: «Τα μυθιστορήματα του Νέσμπο με πρωταγωνιστή τον
Χάρι Χόλε διακρίνονται για τη σύνθετη
και φιλόδοξη δομή τους, για τις συνεχείς
ανατροπές, την έντονη δράση και τις
απρόβλεπτες αποκαλύψεις συνδυάζοντας τη λεπτοδουλεμένη αστυνομική
πλοκή με υψηλής τάσης σασπένς».
Independent
Εκδοτικός Οίκος: Μεταίχμιο
Σελίδες: 800
Τιμή: 19,90€
ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ
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πολιτισμός

Αγάπη μου συρρίκνωσα
την Ελλάδα
Λένα Διβάνη

Ιστορία: Η βιτριολική πένα της Λένας Διβάνη
είναι για άλλη μια φορά απολαυστική. Μέσα
απ’ τις σελίδες του καινούργιου της βιβλίου
περιγράφει αγαπημένες «συνήθειες» του
νεοέλληνα μέσα απ’ τις σημειώσεις μιας
πτωχευμένης που πήγαινε δουλειά καθημερινά εκτός από Παρασκευή αφού προείχαν
τα μπάνια στο Σούνιο, που πήρε διαμέρισμα
με θέα στη Φιλοθέη σε μια προσπάθεια να
κάνει upgrade απ’ τον Κορυδαλλό και φυσικά
να ψηφίζει πάντοτε συνειδητά απαιτώντας
έργα και όχι μόνο λόγια. Αν για παράδειγμα
η Μαιρούλα, που είναι πτυχιούχος της Παντείου διοριστεί απ’ την κυβέρνηση, θα την
πάρει την ψήφο της. Αυτές και άλλες τραγελαφικές ιστορίες, δοσμένες με χιούμορ.
Τι είπε η συγγραφέας: «Νιώθω αυτό που
νομίζω θα έπρεπε να νιώθουν όλοι: Συνυπεύθυνη. Γιατί αν δεν προσθέσαμε το λιθαράκι μας στην ανομία, στη ρεμούλα και στη
διάβρωση της δημοκρατίας και της οικονομίας, ανεχτήκαμε όλοι και δώσαμε την ψήφο
μας σ’ αυτούς που το έκαναν».
Τι έγραψαν οι κριτικοί: «Συγγραφέας παραγωγικότατη και πολυσχιδής η Λένα Διβάνη
κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά χρόνων έχει να παρουσιάσει αξιόλογο έργο
τόσο σε επιστημονικό όσο και σε λογοτεχνικό επίπεδο που πρέπει όλοι να διαβάσουμε». ΒΗΜΑ
Εκδοτικός Οίκος: Καστανιώτης
Σελίδες: 256
Τιμή: 14€

Jo Nesbo
(εκδ. Μεταίχμιο)

4. Κουράγιο
Πηνελόπη
Άντη Ροδίτη
(εκδ. Αρμός)

5. Η αγάπη
φόβο φέρνει
Μεταξία Κράλη
(εκδ. Ψυχογιός)

6. Το σπίτι των σκιών
Χρύσα Δημουλίδου
(εκδ. Ψυχογιός)

7. Ο Ύπνος των
χιλίων ημερών

Νικόλ-Άννα Μανιάτη
(εκδ. Ψυχογιός)

8. Το άδειο νυμφικό
Αργύρης Ντινόπουλος
(εκδ. Καστανιώτης)

9. 	Χαμένο Παιδί
Ιαν Μακγιούαν
(εκδ. Πατάκης)

10. Βαθύ, βελούδινο
σκοτάδι

Ευαγγελία Ευσταθίου
(εκδ. Εκδόσεις Λιβάνη)

* Από το βιβλιοπωλείο Rivergate
στα Λατσιά (22572722)

Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ
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Κωστής Παπακόγκος «Χιονισμένος λύχνος»
Ο ποιητής συνομιλεί με την ιστορία μέσα από προσωπικές μνήμες
«Οι ασύρματοι στον
κήπο απ’ τα τριζόνια
σφυροκοπούν
ειδήσεις οργισμένες
απ’ τον εμφύλιο
πόλεμο των στιγμών
που ’ναι αιώνιος»

@ Βάκης Λοϊζίδης

Κυκλοφόρησε πρόσφατα στα ελληνικά, από
τις εκδόσεις Μανδραγόρας, η τρίτη ποιητική συλλογή
του Κωστή Παπακόγκου (1936), με τίτλο «Χιονισμένος
λύχνος». Είχαν προηγηθεί, απ’ τον ίδιο εκδοτικό οίκο,
τα «Γκρεμόχορτα», 2008 και η
«Ιθάκη», 2010. Οι εν λόγω συλλογές κυκλοφόρησαν πρώτα στα σουηδικά και απέσπασαν πολύ καλές
κριτικές από τους ανθρώπους των γραμμάτων και των
τεχνών στη Σουηδία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παπακόγκος έφυγε από την Ελλάδα λόγω της δικτατορίας.
Ζει μόνιμα στη Σουηδία από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 και ασχολείται αποκλειστικά με
τη λογοτεχνία.
Η συλλογή «Χιονισμένος λύχνος» χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αποτελείται από 20 ποιήματα με έντονα
βιωματικό χαρακτήρα, στα οποία ο ποιητής
συνομιλεί με την ιστορία μέσα από προσωπικές μνήμες, σπάζοντας τα όρια μεταξύ ατομικού και συλλογικού. Η φωνή της μνήμης στα
ποιήματα του Παπακόγκου είναι τόσο καθαρή και δυνατή που οδηγεί τον αναγνώστη σε
αμηχανία. Φτάνει αβίαστα στο παρόν. Γίνεται
κομμάτι του για να εκφράσει μια συλλογική
αγωνία για έναν κόσμο, στον οποίο η ελευθερία σε κάθε μορφή της κινδυνεύει. «Και το
λάλημα του αηδονιού έσταζε αίμα/ στον
ιδρωμένο ορίζοντα/ όταν ο θάνατος γεννούσε την καινούργια μέρα.»
Ο ποιητής δεν τσεκάρει τα θέματα της ιστορίας, ούτε προσπαθεί να πρωτοτυπήσει αιφνίδια αξιοποιώντας τα. Θέλει μονάχα μέσα από τα βιώματά του να
κοινωνήσει την αγωνία του για τούτο τον κόσμο. Ο
ποιητής Παπακόγκος ταπεινός στη χαρά, όμοια και
στον πόνο, με «ψυχή κατάρτι» αρθρώνει την αγωνία του
με σοφία και απλότητα.
Απαλλαγμένος από κάθε τι περιττό, με λιτά
εκφραστικά μέσα και πειθαρχία κάνει τη δική του κατάθεση με μουσικότητα και ρυθμό που κερδίζει τον
αναγνώστη. Ίσως η έντονη μουσικότητα που χαρακτη-

ρίζει τα ποιήματά του να αποκαλύπτει μια βαθύτερη
συνομιλία με το δημοτικό τραγούδι.
Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από 18 τρίστιχα
ποιήματα στο ίδιο ύφος και φόρμα όπως τα ποιήματα
της συλλογής «Γκρεμόχορτα» που αποτελεί σημαντικό
σταθμό στην ποιητική πορεία του Παπακόγκου. «Υφαίνει η νύχτα, ξεϋφαίνει η μέρα·/ είναι σαΐτα και σφυρίζει/
η ανάσα των νεκρών στον αέρα.»
Η τρίτη ενότητα αποτελείται από 20 ποιήματα
μικρής φόρμας που τα διακρίνει έντονος φιλοσοφικός
στοχασμός και υπαρξιακή αγωνία. Γναθολογία «Σ’ αυτό
τον κόσμο δεν έζησα, είπε·/ δεύτερος κόσμος δεν
υπάρχει. Μάλλον/ ανήκω στη γριά αιωνιότητα:/ είμαι
το πεσμένο της δόντι στο χώμα.»
Ο Παπακόγκος δεν χάνει το χιούμορ του ακόμα
κι όταν μιλά για τον θάνατο. Όταν τον απασχολεί το
θέμα αυτό δεν επιτρέπει στον εαυτό του οποιαδήποτε
φιλολογία. Αντικρίζει το θάνατο ως φυσική συνέχεια
της ζωής και σαρκάζει την τόση αγωνία μας για την
κατάχτηση της αιωνιότητας. «…Και στα χαμηλά φώτα
της ψυχής/ ο έρωτας κι ο θάνατος/ παιδάκια που χαϊδεύονται απαλά/ μες στο βαθύ τους ύπνο.»
Η ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζει τις πηγές
έμπνευσής του και ο τρόπος που κτίζει το ποίημα, μας
ξαφνιάζει. Στο ποίημα Προς Κορινθίους(σελ. 44) γράφει: «Ο γκρίζος βράχος σύννεφο/ απολιθωμένο στη
δύση./ Και στο σύννεφο πάνω η κατσίκα/ με το άσπρο
γένι/ αναμασάει τ’ αγκάθια που κατάπιε/ πριν από δυο
χιλιάδες χρόνια.»
Ο Παπακόγκος δεν μπορεί ν’ αποκοιμίσει την
«αναμαλλιασμένη» του συνείδηση που τον οδηγεί στην
ποιητική πράξη. Στο ποίημα που φέρει τον τίτλο Αγρυπνία(σελ. 47) γράφει. «Ώρες χτυπιόμασταν στο σκοτάδι/ ν’ αποκοιμίσουμε/ την αναμαλλιασμένη μας συνείδηση,/ τη στριμμένη μας μοναχοκόρη/ Ώρες της τάζαμε μαντζούνια κι άλλα / πανάκριβα ζαχαρωτά· ώσπου/
στα μάτια μας γράφονταν ο ορίζοντας/ λαμπρός κι
απατηλός όπως πάντα.»
Η δραστικότητα των μυθολογικών στοιχείων
στα ποιήματά του έχει να κάνει με τον τρόπο που τα

Σ Τ Η Σ Α Μ Ε

αξιοποιεί, επιστρατεύοντας με τρόπο μοναδικό το χιούμορ. «Τα κυπαρίσσια στέκουν στην Αργολίδα/ θεόρατες
χτένες πλάι στους αγρούς/ να ξεψειριάζουν τον άνεμο,
λέει,/ με τα ματωμένα γένια του Αγαμέμνονα-/ τον άνεμο, με τις φονικές αστραπές/ στους βόστρυχους της
Κλυταιμνήστρας.» (Ιφιγένεια, σελ. 15). Το χιούμορ σε
συνδυασμό με την ιδιαιτερότητα της εικονοποιίας του
είναι κάτι που ξεχωρίζει στην ποίηση του. «Μισάνοιχτο
το παραθύρι, ευωδίαξε/ ξανθιά ρετσίνα ο ύπνος του·/
κι ο τζίτζικας της ελιάς / ιδροκοπώντας/ να τηγανίζει
ψάρια όλο το μεσημέρι.» (Συκάμινο, σελ. 53)
Στην ποίησή του διακρίνει κανείς έναν αποκαλυπτικό διάλογο με τη φύση. Έναν διάλογο που δεν
παραπέμπει σε βουκολικό ποιητή. Αντιλαμβάνεται τη
συνομιλία με τη φύση ως αναπόσπαστο στοιχείο της
ανθρώπινης ισορροπίας. Ο διάλογος με τη φύση λειτουργεί ως μέσο που του διασφαλίζει μια εναλλακτική
οπτική των πραγμάτων. «Το ποτάμι που κατέβαινε απ’
τις Μυκήνες/ με όλο το ασήμι και τη λάμψη του/ ήταν
πουκάμισο φιδιού πάνω στα βράχια.»
Στην τελευταία ενότητα δημοσιεύει το ποίημα
Ανοιξιάτικος θρήνος που έχει ως θέμα τη δολοφονία
του Ούλοφ Πάλμε. Στο ποίημα αυτό μετουσιώνει ποιητικά τον οικουμενικό σπαραγμό που προκάλεσε η
απώλεια του Πάλμε «...και η σφαίρα βρήκε τη βασιλόφλεβα/ της ειρήνης του κόσμου.[…] Η σφαίρα βρήκε
τη βασιλόφλεβα/κι άδειασε απ’ το στήθος σου/ στο
πεζοδρόμιο το λίγο φως του κόσμου.»
Η ποίηση δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να θολώνει τα νερά. Ο Παπακόγκος με τόση φυσικότητα, και
προπάντων καθαρά, κοινωνεί την αγωνία του δυναμωμένος από τους αγώνες για την ελευθερία και τις ανατροπές της ζωής.
Δυστυχώς οι ποιητές που ζουν εκτός Ελλάδας
μένουν πολλές φορές ξεχασμένοι στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι η ελληνική ποίηση δεν εξαντλείται στα γεωγραφικά όρια του ελληνικού κράτους είναι πολύ σημαντικό. Ο Παπακόγκος αποτελεί σίγουρα μια πολύ αξιόλογη περίπτωση ανάμεσα στους μεταπολεμικούς ποιητές μας.

Α Υ Τ Ι

@ Γιώργος Σαββινίδης
Εκτός από το διαρκές σούρτα φέρτα των βουλευτών -και ειδικότερα των τακουνάτων βουλευτίνων- ή
το αδιάκοπο πίτσι-πίτσι στο κινητό τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, υπάρχουν κι άλλα ενοχλητικά «θεματάκια» στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Την περασμένη Τρίτη εκ Πάφου ορμώμενος βουλευτής που μετείχε στη συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου για
το θέμα του κτηρίου του ΘΟΚ ζητούσε να μάθει στοιχεία
για το κτήριο, όπως… πόσες σκηνές έχει, ποια η χωρητικότητά τους, τι περιλαμβάνει το νέο κτήριο κ.λπ. Δηλαδή,
πάλι καλά που δεν αναφώνησε «Έλα! Πότε έχτισε νέο κτήριο ο ΘΟΚ;»
«Ειλικρινά, αγαπητέ, το θέμα αυτό δεν με απασχολεί καθόλου». Με τις φήμες να δίνουν και να παίρνουν ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άρχισε ήδη τις
επαφές για αντικατάσταση των Δ.Σ. των ημικρατικών,
βουλευτής ρώτησε χαριτολογώντας τον Γιάννη Ιωάννου
αν θεωρεί ότι θα είναι στα υπό αντικατάσταση μέλη, για
να λάβει την παραπάνω απάντηση. Μην έχοντας καλάκαλά κλείσει ένα χρόνο στα ηνία του ΘΟΚ, ο γνωστός
ακαδημαϊκός έχει ήδη έρθει αντιμέτωπος με πολλές
φουρτούνες και μάλλον δεν βρήκε τα πράγματα όπως τα
περίμενε. Ίσως κατά βάθος αυτό που ήθελε να απαντήσει
να ήταν «Αμήν και πότε…»
Από τις 200 χιλιάδες ευρώ που λάμβανε το 2012 το
ΕΚΑΤΕ ενημερώθηκε από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες
ότι το ποσό που του αναλογεί για φέτος θα ανέλθει στις 32
χιλιάδες ευρώ. Το ποσό αυτό δεν φτάνει ούτε για το ενοίκιο του οικήματος, πόσο μάλλον για να τρέξει το επιμελητήριο εικαστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, παρεμβάσεις και εκδηλώσεις-εκθέσεις. Αυτή τη στιγμή, για

παράδειγμα, βρίσκεται στην τελική ευθεία και η ετοιμασία
του φιλόδοξου «Ψηφιακού Μουσείου», ενός πρότζεκτ που
θα αποτυπώνει το εικαστικό αρχείο και θα έχει τεράστια
οφέλη για την προβολή της εγχώριας εικαστικής παραγωγής. Είναι σαν να λένε στο επιμελητήριο, που ετοιμάζεται
να γιορτάσει και τα 50χρονα του, «καιρός να κλείσεις».

Στην αξιοποίηση του νέου κτηρίου του ΘΟΚ και
στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κύπρια προσανατολίζονται οι διοργανωτές του Φεστιβάλ. Λογικό, αν υπολογίσει κανείς ότι αυτή η έρμη πρωτεύουσα δεν έχει κανένα κτήριο της προκοπής για να
φιλοξενήσει μια παράσταση. Ο πρώην διευθυντής
του ΘΟΚ και νυν καλλιτεχνικός διευθυντής του
Φεστιβάλ Άντης Παρτζίλης σκοπεύει να νοικιάσει
κάποια από τις σκηνές για τις προτάσεις που απαιτούν κλειστό χώρο. Βασική προϋπόθεση, βέβαια,
είναι να αποκατασταθούν μέχρι τότε τα σοβαρά προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί στο νέο κτήριο. Μη
γελάτε, δεν είναι και τόσο μακριά ο Σεπτέμβριος.
ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ
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Πέρασαν δύο ολόκληρα χρόνια από τότε που ο ΘΟΚ
άφησε -παρά τη θέλησή του- το Θέατρο Αγοράς Αγίου Ανδρέα. Υποτίθεται ότι το κτήριο θα ανακαινιζόταν για
να αποτελέσει την έδρα της Στέγης Σύγχρονου Χορού Λευκωσίας, με την αρωγή των Πολιτιστικών Υπηρεσιών και
του δήμου της πρωτεύουσας. Ωστόσο, σημειώθηκε μια
τεράστια καθυστέρηση. Πηγές από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες διαβεβαιώνουν ότι μέχρι το τέλος του έτους το κτήριο θα είναι έτοιμο για να φέρει τη Λευκωσία ένα βήμα πιο
κοντά στη Λεμεσό αναφορικά με τη φιλοξενία, διοργάνωση και ανάπτυξη του σύγχρονου χορού. Δεδομένων των
συνθηκών, εδώ θα ισχύσει το «κάλλιο αργά παρά ποτέ».
Έχοντας ήδη παρουσιαστεί σε θέατρα, πανεπιστήμια, κέντρα νεότητας και στρατόπεδα σε όλη την
Κύπρο, η παραγωγή του ΘΟΚ με το έργο του Βασίλη Κατσικονούρη «Το Μπουφάν της Χάρλεϊ ή Πάλι Καλά…»
παρουσιάζεται και στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Αννίτα Σαντοριναίου εξομολογείται τις δυσκολίες μιας ζωής που
δεν έζησε σ’ έναν εύζωνα, «παγιδευμένο» στο κουβούκλιο
στην Πλατεία Συντάγματος. Η παράσταση τελεί υπό την
αιγίδα του προέδρου Αναστασιάδη και παρουσιάζεται στις
26 Ιουνίου με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Κατά των
Ναρκωτικών. Προβάλλεται ως η πρώτη από μια σειρά
κοινών δράσεων του ΘΟΚ και του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου.

Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ι Τ Α Ρ Ι Α
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Συνθήματα: Ο φόβος μας να βρει τον εαυτό του
Καμιά φορά, έχω μιαν αίσθηση απειλής
όταν πηγαίνω στο γραφείο, έτσι όπως διασχίζω την
Αθήνα με το λεωφορείο και το μετρό και εν τέλει με
τον προαστιακό σιδηρόδρομο, ώς την άκρη του κόσμου, εκεί όπου βρίσκεται το μεροκάματο. Στα τρένα διαβάζω για να ξεγελάσω την απειλή, μα όσο είμαι στο λεωφορείο, στριμωγμένος, ανήμπορος ν’
ανοίξω το βιβλίο, προσπαθώ να διαβάζω αλλιώς,
χαζεύοντας στους τοίχους συνθήματα. Μυθολογία
ζωγραφισμένη με σπρέι, είναι ο παλμός της πολιτείας στα τσιμέντα, ανάσες, φτύματα, ή ίχνη από αίμα,
σήματα καπνού, μηνύματα σε μπουκάλια, ή χαρακιές από ετοιμοθάνατο στα χώματα.
Τα συνθήματα είναι μια μυΕίναι πρόσληψη της ύπαρστική λαλιά, μια ξεχασμένη και παγκόσμια λεζάντα. «Ο φόβος μας να
ξης με πλήρη συνείδηση
γίνει οργή», διάβασα ένα πρωί, σε
της ευθύνης του καθενός
κάποιο ύψος της Παπάγου, σε ένα
απέναντι σε όλους τους
τσιμεντένιο χώρισμα, με σπρέι μαύάλλους· Ντοστογιέφσκι:
ρο, και αδέξια γραφή. Δεν μπόρεσα
να συγκεντρωθώ σε τίποτα άλλο
«για όλους και για όλα».
κατά τη διάρκεια της ημέρας. «Ο
φόβος μας να γίνει οργή». Πήρα μιαν
ανάσα και κοίταξα γύρω μου, στο λεωφορείο: Αγριεμένες φάτσες, γκριμάτσες, μορφασμοί, σκληρές
ματιές, σιγανές βρισιές, σπρωξιές, ακήρυχτοι πόλεμοι, άναρθρες κραυγές, μάχες σκληρές, και αιματηρές, της κάθε μέρας. «Ο φόβος μας να γίνει οργή».
Το σκεφτόμουν όσο ανεβοκατέβαινα σκάλες, όσο
μπαινόβγαινα σε βαγόνια, όσο γλιστρούσα ανάμεσα
στο πολύπαθο αθηναϊκό πλήθος, όσο διάβαζα στα
βλέμματα τις ειδήσεις των ημερών, για τα ξυρισμένα
τσογλάνια που τολμούσαν να πιάνουν την Πατρίδα
Κυριάκος
μου στο στόμα τους, κι ένα χαρακωμένο Αφγανό –
Μαργαρίτης
και πάει λέγοντας.
«Ο φόβος μας να γίνει οργή» – με μιαν υπογραφή που θα μπορούσε να ανήκει σε όλους. Το
διάβασα, το συλλάβισα, το αρνήθηκα. Το βλαστήμησα. Σκέφτηκα κάτι που είχε ειπωθεί σε ιστορία
δική μου: «Είμαστε τόσο τρομαγμένοι που καταντούμε τρομακτικοί». Ειπωμένο κι αλλιώς: Είμαστε τόσο

τρομαγμένοι, που καταντούμε θανάσιμα βίαιοι,
απάνθρωποι, και τελείως φτηνοί. Είμαστε τόσο τρομαγμένοι, που καταντούμε νεκροί. Κάπως έτσι.
Ο τρόμος, αυτός ο μέγας εχθρός, αυτός σε
κάνει τόσο τρομακτικό, νταή στο σχολείο, ή μάγκα
της οκάς στο στρατό, εξυπνάκια στο πλήθος, φωνακλά στο γραφείο, βίαιο με τα παιδιά σου, παλληκαρά, και σκέτο μαλάκα με τη γυναίκα σου, ξενέρωτο
στη συντροφιά, κάλπη και ψεύτη στη δουλειά και
στην παρέα σου. Αυτός σε κάνει, κάποτε, τσογλάνι
με ξυρισμένο κρανίο και αυτός, τελικά, σε κάνει φονιά, και τυφλό και πεινασμένο θηρίο.
Καθισμένος σε μια προβλήτα, φυσώ τον καπνό και διαβάζω συνθήματα. Έχω ένα δικό μου για
τον φόβο, τον μετρώ μέσα μου, είναι πάντα εκεί, έτσι
όπως έχει αγριέψει ο κόσμος, μα τον καλώ να ωριμάσει και να γίνει, επιτέλους, ο εαυτός του.
Να γίνει «Αγωνία/ Angst», πάει να πει υπαρξιακός καημός για τον άνθρωπο, τον κόσμο και τα
πράγματα, πάει να πει νοιάξιμο και μέριμνα για τους
άλλους – τους φίλους και τους συγγενείς, τους συνανθρώπους. Το σύνθημά μας είναι ψιθυρισμός
στους ουρανούς και καλεί τον φόβο να συνέλθει και
να βρει την αληθινή φάτσα του, την αγωνία που μας
μυεί στον έρωτα κι έτσι μας κάνει ανθρώπους. Όταν
ο φόβος μεταμορφώνεται στον αυθεντικό του εαυτό,
γίνεται υπαρξιακή αγωνία, κι όχι οργή, μιζέρια ή μίσος. Η αγωνία, πολύ περισσότερο από άγχος ή άλλες
ψυχολογικές διαστροφές, είναι συνθήκη οντολογική
και μετρά την κατάφαση στην καθολική ύπαρξη, με
όρους προσωπικούς.
Είναι πρόσληψη της ύπαρξης με πλήρη συνείδηση της ευθύνης του καθενός απέναντι σε όλους
τους άλλους∙ Ντοστογιέφσκι: «για όλους και για όλα».
Στην αγάπη ταιριάζει η αγωνία, από αυτήν
εκπορεύεται και σ’ αυτήν επιστρέφει, και δυναμώνει
και δεν φοβάται γιατί έχει λάβει το σύνθημα, την πιο
βροντερή γραφή: «Φόβος ουκ έστιν εν τη αγάπη,
αλλ’ η τελεία αγάπη έξω βάλλει τον φόβον, ότι ο φόβος κόλασιν έχει, ο δε φοβούμενος ου τετελείωται
εν τη αγάπη».

σε πρώτο ενικό
Πόλυς Πεσλίκας
Στο πλαίσιο του εκθεσιακού και ερευνητικού προγράμματος Displays στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Point στη
Λευκωσία, ο εικαστικός Πόλυς Πεσλίκας επέλεξε να
παρουσιάσει ένα έργο της Βέρας Χατζηδά και ξάφνιασε
το κοινό με ένα ασυνήθιστο event, στο οποίο η ηθοποιός
Σωσώ Χατζημανώλη έπαιξε τον ρόλο της ιστορικού τέχνης, της ίδιας της εικαστικού και του Πόλυ Πεσλίκα.
- Eπέλεξες ένα έργο που έγινε πριν από 40 χρόνια.
Γιατί; Πριν ένα χρόνο είχα κάνει μια σύντομη επίσκεψη στην Κρατική Πινακοθήκη, όπου είδα για
πρώτη φορά δύο έργα της Χατζηδά. Το πρώτο πολύ
μικρό, γεωμετρικό, μονόχρωμο, και το δεύτερο αυτό που επέλεξα αργότερα για το Point. Το σχήμα του
έργου (ρόμβος) και η έντονη γεωμετρία του, σε συνδυασμό με τα ασυνήθιστα χρώματα, μου είχαν τραβήξει το ενδιαφέρον. Όταν ήρθε η πρόταση από το
Point, ήταν η πρώτη μου επιλογή. Η ημερομηνία
του έργου, 1973, είναι η χρονιά της γέννησής μου,
συνειρμός που έπαιξε ρόλο στα πλαίσια μιας εγωκεντρικής ανάγκης για ταύτιση με το αντικείμενο.
- Τι είναι εκείνο που σου τράβηξε το ενδιαφέρον στο
έργο της Βέρας Χατζηδά; Το ότι δεν υπήρχαν πολλά στοιχεία από τη ζωή και το έργο της. Και κυρίως
το ότι πρόκειται για μια φιγούρα λίγο «αόρατη» στη
σύγχρονη κυπριακή τέχνη.
- Ποια στοιχεία χαρακτηρίζουν το έργο της; Η πολυπλοκότητα του μοντερνισμού των ’70ς σε μια αντίθεση με την κυπριακή πραγματικότητα του ’74.
- Ποια είναι η πιο σημαντική διαπίστωση που έκανες στην έρευνά σου για το έργο της; Η αδυναμία
μας ως κράτος αλλά και ως θεατές να αξιολογήσουμε την τέχνη της εποχής μας.
- Πόσο σημαντικό θεωρείς το πρότζεκτ Displays του
Point Center; Είναι ενδιαφέρον γιατί μας ανάγκασε
να αρχίσουμε μια πιο άμεση αναθεώρηση της καλλιτεχνική μας παραγωγής από την ίδρυση του κυπριακού κράτους μέχρι σήμερα. Αυτό είναι μια
καλή αρχή για επανατοποθέτηση του ποιοι είμαστε
ως σύγχρονος πολιτισμός. Έχω την εντύπωση ότι
θεωρούμε τον εαυτό μας μοναδικό, πράγμα που
μάλλον δεν ισχύει.
@ Μαρία Παναγιώτου

Ι Δ Ε Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο

Το μέγεθος που μετράει
Τη στιγμή που οι
Ισλανδοί
απολαμβάνουν,
λοιπόν, τις δάφνες
τους, αφήνουν εμάς
να αναρωτιόμαστε τι
διάολο το χρειάζονται
αυτοί οι ημιβάρβαροι
ψαράδες ένα τέτοιο
κτήριο

Γιώργος
Σαββινίδης
savvinides
@phileleftheros.com

Ζούμε σε μια χώρα μικρή, πολύ
μικρή. Και χρεοκοπημένη. Συνεπώς, δικαιολογείται να παρουσιάζει τόσες μεγάλες ελλείψεις και κενά, είναι φυσιολογικό να συμβαίνουν εδώ τόσα ευτράπελα, να συμβιβαζόμαστε με τη μετριοκρατία, να μην επιζητούμε διαρκώς το καλύτερο αλλά να υποκύπτουμε στη μοίρα του μικρού και μίζερου.
Υπάρχει ένα μικρό νησιωτικό κράτος, απομακρυσμένο σε μια γωνιά της Ευρώπης όπου επικρατούν ιδιάζουσες συνθήκες. Δεν είναι η Κύπρος, αλλά ο αντικατοπτρισμός της, το εντελώς αντίθετο γεωγραφικά -και όχι μόνο. Σε όσους επικαλούνται
μεγέθη, ας αναφέρουμε την περίπτωση της
Ισλανδίας. Σε κάποια άρθρα, παλιότερα, έτυχε να αναφερθώ στο μεγαλεπήβολο συνεδριακό κέντρο και κέντρο συναυλιών Harpa που βρέχεται από
το λιμάνι της ισλανδικής πρωτεύουσας.
Το παγωμένο Ρέικιαβικ είναι μια πόλη 150 χιλιάδων κατοίκων και συγκεντρώνει τον μισό πληθυσμό της χώρας. Κι όμως σήμερα δικαιούται να καμαρώνει για το καλύτερο κτήριο που ανεργέθηκε τα τελευταία χρόνια σε όλη την ήπειρο. Δεν το λέω εγώ,
αλλά η επιτροπή που αποφάσισε να απονείμει στο
Harpa το παγκοσμίου κύρους βραβείο σύγχρονης
αρχιτεκτονικής «Λούντβιχ Μις φαν ντερ Ρόε» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποδίδεται σε Ευρωπαίο αρχιτέκτονα για το καλύτερο κτήριο που ανεργέθηκε την
τελευταία διετία. Η απονομή έγινε στις 7 Ιουνίου στη
Βαρκελώνη.
Το έργο κόστισε 164 εκατομμύρια ευρώ και

πραγματοποιήθηκε χωρίς συγχρηματοδότηση από
την ΕΕ, τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την οποία
πάγωσε πρόσφατα η κυβέρνηση της χώρας. Το εντυπωσιακό είναι ότι το κτήριο άρχισε να χτίζεται το 2007
και οι εργασίες του συνεχίστηκαν κανονικά, παρά το
ότι συνέπεσαν με το σοκ από την κατάρρευση του
τραπεζικού συστήματος και τη μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική κρίση της σύγχρονης ιστορίας της
χώρας. Σήμερα ο Ισλανδός ακροατής απολαμβάνει
παραστάσεις και συναυλίες σ’ ένα αριστούργημα του
σύγχρονου ανθρώπινου πολιτισμού, εμπνευσμένο από
τα ισλανδικά τοπία και παραδόσεις.
Το κτήριο αυτό αποτελεί σήμερα το απόλυτο
σύμβολο μιας χώρας που πέρασε μια μεγάλη κρίση
και πάτησε γερά στα πόδια της, γιατί πίστεψε στον
εαυτό της, υπολόγισε σωστά τις δυνάμεις της και δεν

ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ
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αναζήτησε δικαιολογίες. Είναι μια κατασκευή διαφανής, με κυρίαρχο υλικό το γυαλί, αν αυτό σας θυμίζει κάτι. Και δεν εννοώ
το «επάρατο» -για πολλούς- Μέγαρο Πολιτισμού που δεν πρόκειται να το δούμε ποτέ
-γιατί δεν μας αξίζει. Εννοώ τη μοναδική
πολιτιστική υποδομή ουσίας που κατάφερε
το (πνευματικά) κολοβό μας κράτος να δημιουργήσει στην 50χρονη ιστορία του.
Πώς να μη ζηλεύεις και να μη σκέφτεσαι να μετακομίσεις κοντά στον Βόρειο
Πόλο βλέποντας το όραμα και την πυγμή
των κρυόκωλων Ισλανδών, τη στιγμή που
στην άλλη άκρη της Ευρώπης ο ΘΟΚ προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις σε εμπλεκόμενους, ενδιαφερόμενους και βουλευτές για το
τι έφταιξε και αναγκάστηκε να κλείσει μέρος του νέου
του κτηρίου; Παρακολουθείς να γίνεται λόγος για κατασκευαστικά προβλήματα που βγαίνουν στην επιφάνεια μόλις μερικούς μήνες μετά τη λειτουργία του
κτηρίου, μπλέκεσαι σ’ έναν κυκεώνα γραφειοκρατικών
και οικονομικοτεχνικών στοιχείων και ξαφνικά παύεις
πια να απορείς: δεν φταίει το κλίμα, αλλά η κουλτούρα.
Τη στιγμή που οι Ισλανδοί απολαμβάνουν,
λοιπόν, τις δάφνες τους, αφήνουν εμάς να αναρωτιόμαστε τι διάολο το χρειάζονται αυτοί οι ημιβάρβαροι
ψαράδες ένα τέτοιο κτήριο. Μας αφήνουν να διερωτόμαστε πώς ο ΘΟΚ θα αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο πλήγμα στην εμπιστοσύνη του ήδη καχύποπτου
κοινού, σε μια ευαίσθητη εποχή, αν αντέχει να κάνει
(και πώς) ένα πολυμέτωπο επικοινωνιακό ντεμαράζ
για να κολλήσει το σπασμένο γυαλί.

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
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Σήμερα παραλύουν τα πάντα
Ζοφερό περιγράφει το πολιτιστικό τοπίο ο εικαστικός και πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών
Εικαστικών Θεόδουλος Γρηγορίου, καθώς «τα αντισταθμιστικά μέτρα για τον πολιτισμό
καταργούνται με αυξητική τάση και κανείς δεν φαίνεται να ευαισθητοποιείται»
για το τι συμβαίνει στις διάφορες χώρες σε σχέση με
τους καλλιτέχνες, έδειξε ότι σε όλα τα ερωτήματα είμαστε πίσω. Οι αυτοεργοδοτούμενοι καλλιτέχνες που
αποτελούν την αιχμή του δόρατος της τέχνης του τόπου,
οι ελεύθεροι επαγγελματίες καλλιτέχνες, δεν υπάρχουν ως επαγγελματική κατηγορία στις πρόνοιες του
νόμου του κράτους. Κάθε φορά που αλλάζει η Κυβέρνηση, κάνουμε επαφές με τα αρμόδια τμήματα, τους
υπουργούς Παιδείας και Πολιτισμού, Εργασίας κ.λπ.,
αλλά χωρίς αποτέλεσμα κάθε φορά. Ήδη πέρασαν σαράντα χρόνια από τις προσπάθειές μας αλλά και από την
ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και είμαστε στον
ίδιο παρονομαστή. Έχουμε κουραστεί να μας δίνουν
υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

Είναι πολλά τα επαγγέλματα από τα
οποία ζουν ή κερδίζουν ή δικαιολογούν
την επαγγελματική
τους θέση γιατί οι
δημιουργοί παράγουν
έργο, ενώ οι τελευταίοι παραμένουν
στο οικονομικό και
κοινωνικό περιθώριο.

Μαρίνα Σχίζα
marina.schiza
@phileleftheros.com

ΦΩΤΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΤΤΗΣ

O

Με τα νέα δεδομένα που αντιμετωπίζουμε
σήμερα και την οικονομική κρίση, υποθέτω ότι
τα πράγματα έχουν γίνει ακόμα πιο δύσκολα.
Τώρα οι δυσκολίες βγαίνουν όλες στην επιφάνεια.
Με τη νέα τάξη πραγμάτων κόπηκαν τα πάντα. Πώς θα
επιβιώσουμε και πώς θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως
δημιουργοί, είναι ένα ερώτημα που δεν μπορώ να απαντήσω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σήμερα παραλύουν
τα πάντα. Τα αντισταθμιστικά μέτρα για τον πολιτισμό
καταργούνται με αυξητική τάση και κανείς δεν φαίνεται
να ευαισθητοποιείται. Δεν μ’ αρέσει ν’ αφήνω τις λύσεις
για τους άλλους. Έτσι προτείνω ως πρώτο μέτρο την
εξισορρόπηση των περικοπών, να εφαρμοστεί το 5%
ΦΠΑ για την Τέχνη, το 1% για τα δημόσια κτήρια, να
ενθαρρυνθεί φορολογικά ο ιδιωτικός παράγοντας που
συντηρούσε σε μεγάλο βαθμό την εικαστική αγορά,
ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί η μηχανή. Να γίνει
επαναφορά της υποτυπώδους τιμητικής σύνταξης που
έχει ανασταλεί (υπάρχουν καλλιτέχνες που πρόσφεραν
μια ζωή και σήμερα δεν έχουν να φάνε).... Το λίγο οξυγόνο που μας αναλογεί, ο κάθε ένας από μας θα βρει
τρόπους να το αναπληρώσει. Δεν τα θέλουμε όλα δωρεάν! Ο καλλιτέχνης μπορεί να συμβάλει και στον πολιτιστικό τουρισμό και στη δημιουργική βιομηχανία. Ό,τι
κοιτάξεις γύρω σου, όλα έχουν ένα σχεδιασμό... όμως
με τη συμβολή μας το κράτος ας σχεδιάσει πλατφόρμες
δράσης. Ξέρετε, συμβαίνει κάτι εξωφρενικό. Είναι
πολλά τα επαγγέλματα από τα οποία ζουν ή κερδίζουν
ή δικαιολογούν την επαγγελματική τους θέση γιατί οι
δημιουργοί παράγουν έργο, ενώ οι τελευταίοι παραμένουν στο οικονομικό και κοινωνικό περιθώριο.

πολιτισμός δεν ήταν ποτέ στις προτεραιότητες περίθαλψης, της σύνταξης κ.λπ.

του κράτους, ακόμα και σε περίοδο παχέων αγελάδων.
Πόσο μάλλον σήμερα που η οικονομική κρίση έχει όχι
μόνο κτυπήσει την πόρτα αλλά και δημιουργήσει αλυσιδωτές επιδράσεις σε όλους τους τομείς.
O δημιουργός στην Κύπρο παραμένει μετέωρος. Μια
έρευνα που έγινε σε διεθνές επίπεδο για το τι συμβαίνει στις διάφορες χώρες σε σχέση με τους καλλιτέχνες
έδειξε ότι σε όλα τα ερωτήματα είμαστε πίσω. Δεν
υπάρχουν ως επαγγελματική κατηγορία στις πρόνοιες
του νόμου του κράτους. Από την άλλη, οι καλλιτεχνικές
δραστηριότητες έχουν σβήσει ή εκδηλώνονται ως αντίσταση των δημιουργών στη σημερινή κατάσταση.
Χρειάζεται όμως να γίνει μια εξισορρόπηση μέσα
στα δύσκολα οικονομικά δεδομένα που περνούμε καθώς
ο πολιτισμός και οι τέχνες δημιουργούν ζωντάνια, ανανεώνουν το πνεύμα του πολίτη και δημιουργούν κλίμα
αισιοδοξίας.

Ποιο το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε σήμερα οι καλλιτέχνες;
Είναι η κατοχύρωση του επαγγέλματος μέσα στο
γενικότερο πλαίσιο του στάτους του δημιουργού. Στην
Κύπρο δεν έχει θεσπιστεί τίποτα που να διασφαλίζει το
μέλλον μας, όπως το θέμα της ιατροφαρμακευτικής

Το ζητούμενο λοιπόν είναι η κατοχύρωση του επαγγέλματος του καλλιτέχνη για το οποίο να γίνουν σεβαστές συγκεκριμένες ιδιομορφίες. Ο ελεύθερος επαγγελματίας καλλιτέχνης δεν έχει ένα σταθερό εισόδημα
ώστε να πληρώνει, όπως το κράτος απαιτεί επί σταθερής
βάσεως, κοινωνικές ασφαλίσεις ώστε να μπορέσει να
ωφεληθεί μιας σύνταξης όπως όλοι οι εργαζόμενοι.
Χωρίς να σημαίνει ότι όταν δεν έχει να πληρώσει, παύει να εργάζεται. Κατοχύρωση δεν σημαίνει απλή συνδικαλιστική πράξη αλλά απαλλάσσει σε κάποιο βαθμό
τον καλλιτέχνη από το αίσθημα ανασφάλειας και απελευθερώνει τον δημιουργικό χρόνο από τα καθημερινά.
Τον καθιστά ισότιμο μέλος της κοινωνίας. Να του δώσει
ευθύνη και ενθύμηση να επιστρέψει πίσω προς την
κοινωνία τον καρπό της δημιουργίας του.

Πώς κινείστε για τα αιτήματα αυτά;
Κάνουμε διαβήματα στην Κύπρο αλλά κινούμαστε
και σε διεθνές επίπεδο σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ενώσεις καλλιτεχνών, όπως είναι η ΙΑΑ και ECA
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καλλιτεχνών), ώστε η Κύπρος
να εναρμονιστεί με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όπως έχουν κάνει άλλες χώρες, η Γερμανία, η
Γαλλία κ.λπ. Μια έρευνα που έγινε σε διεθνές επίπεδο

ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ
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Το ζητούμενο ποιο είναι;
Να κατοχυρωθεί το επάγγελμα του εικαστικού καλλιτέχνη και να υπάρχει ως κατηγορία επαγγελματική
αλλά και να γίνουν σεβαστοί οι όροι και συνθήκες εργασίας του. Το θέμα είναι τι γίνεται με την προσφορά του
καλλιτέχνη στο κοινωνικό σύνολο η οποία δεν ανταμείβεται. Στις πλείστες των περιπτώσεων που δραστηριοποιούμαστε για να εκπροσωπήσουμε το κράτος στο
εξωτερικό, ο καλλιτέχνης δουλεύει δωρεάν και προσφέρει τις υπηρεσίες του που επωφελείται το σύνολο. Δεν
υπάρχει ποτέ αμοιβή για το έργο που κάνει ο καλλιτέχνης για συγκεκριμένες εκπροσωπήσεις. Για παράδειγμα, πέρσι που υπήρχε μια αυξημένη δραστηριότητα
συμμετοχής καλλιτεχνών σε εκθέσεις λόγω της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρχε ρητή εντολή ο
καλλιτέχνης να μην πληρώνεται για την παραγωγή του
έργου τέχνης. Για να στηθεί μια έκθεση υπάρχει ένα
σύνολο ανθρώπων που αμείβονται: ο επιμελητής, ο τυπογράφος, η έκδοση, η αεροπορική εταιρεία, το ξενοδοχείο, η μεταφορά των έργων, οι ασφάλειες, οι τεχνικοί.
Ο καλλιτέχνης είναι πάντα εκτός προϋπολογισμού. Το
γιατί να το απαντήσουν οι κρατικοί λειτουργοί, οι καλύτερα αμειβόμενοι. Για μένα είναι θέμα ήθους.
Ανέφερες προηγουμένως κάποια αντισταθμιστικά μέτρα που υιοθέτησε κατά καιρούς το

κράτος για να βοηθήσει τον καλλιτέχνη. Πώς
λειτουργούν σήμερα;
Και αυτά ακόμα βλέπουμε σήμερα να μη λειτουργούν. Επαναφέρω για εμπέδωση το ένα τοις εκατό στα
δημόσια κτήρια, το οποίο προνοεί ότι το ένα τοις εκατόν
της αξίας ενός δημόσιου κτηρίου θα πρέπει να διατίθεται για τη δημιουργία έργων τέχνης. Ένα μέτρο που από
τη μια δημιουργεί μια δυνατότητα δημιουργίας και από
την άλλη δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να έχει πρόσβαση στον πολιτισμό. Η νομοθεσία έγινε το 1992, έγιναν
μερικά έργα αλλά σταμάτησε να εφαρμόζεται. Έγινε δε
αγώνας στη Βουλή από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες να
απαλλαγούν από την ευθύνη συντονισμού και το πέτυχαν. Από τότε μπορεί να έχουν ανεγερθεί 200 δημόσια
κτήρια, σχολεία, νοσοκομεία, κυβερνητικά γραφεία και
έχουν υλοποιηθεί ελάχιστα έργα τέχνης και από την
τροποποίηση του νόμου κανένα. Όταν φτάσουμε στο
σημείο να τίθεται θέμα δημιουργίας του έργου τέχνης,
τότε μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Ακόμα και η
Πολεοδομία, που έχει την αρμοδιότητα να εφαρμόσει
τον νόμο, δεν τον εφάρμοσε για τον εαυτό της. Κάτι
άλλο, επίσης πολύ σημαντικό. Μέχρι σήμερα υπήρχε
ένα κονδύλι 250 χιλιάδων για την αγορά έργων τέχνης
και εμπλουτισμό της Κρατικής Συλλογής Έργων Τέχνης.
Σήμερα το ποσό αυτό κατέβηκε στις 50 χιλιάδες.
Υπάρχει ακόμα κάτι πολύ σημαντικό και αφορά τον
φόρο προστιθέμενης αξίας στα έργα τέχνης. Αυθαίρετα
το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι έργο τέχνης είναι
αυτό που γίνεται ως μόνιμη εγκατάσταση στον χώρο και
δεν μπορείς να το σηκώσεις και να το μεταπουλήσεις. Ο
κανονισμός αυθαίρετα ερμηνεύεται ότι η ζωγραφική, η
γλυπτική, η χαρακτική θεωρούνται αγαθά που εμπίπτουν
στο 18 τοις εκατόν. Αυτή είναι μια αστεία αντιμετώπιση
που φανερώνει την πραγματική αντίληψη του κράτους
απέναντι στον πολιτισμό. Δεν υπάρχει πραγματική συνείδηση ότι η τέχνη προσφέρει στην κοινωνία. Ενώ το
5% είναι αντισταθμιστικό μέτρο, η λάθος εφαρμογή του
αποτρέπει αντί να ενθαρρύνει το κοινό να αγοράσει
τέχνη. Επίσης οι χορηγίες στους πολιτιστικούς φορείς
έχουν μειωθεί κάθετα και όλα αυτά συνιστούν πλήρη
ισοπέδωση, άπνοια και κατάργηση του πολιτισμού.
Βλέπεις ότι τα πράγματα πάνε πίσω αντί μπροστά;

Δυστυχώς είμαστε στο μηδέν, στην προ 1974 εποχή.
Ό,τι αργά- αργά κτίστηκε τα τελευταία 20 χρόνια, πάει
να γκρεμιστεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δραστηριότητα, αντιστεκόμαστε, γίνονται διαλέξεις, συζητήσεις,
εκθέσεις αλλά είναι σε επίπεδο της ανάγκης του κοινού
να επικοινωνήσει. Για παράδειγμα στο Φυτώριο οι εκδηλώσεις που κάνουμε, όλες χαμηλού κόστους, είναι
πάντα γεμάτες. Η σειρά διαλέξεων «Το βήμα στον καλλιτέχνη» σημειώνει μεγάλη επιτυχία. Ο κόσμος έχει
ανάγκη να επικοινωνήσει, να μιλήσει, είναι μια ανάγκη
ψυχοθεραπείας.

Εσείς εδώ στο Φυτώριο τι προγραμματισμό
έχετε κάνει για φέτος;
Εμείς ετοιμάζουμε κάθε χρόνο συγκεκριμένες
δράσεις χαμηλού κόστους συνοδευόμενες από έναν
προϋπολογισμό που κατατίθεται στις Πολιτιστικές
Υπηρεσίες. Στόχος να δοθεί ένα βήμα έρευνας και
προβολής του έργου των εικαστικών δημιουργών.
Αρχικά μας χρηματοδοτούσαν με το 50 τοις εκατόν
αυτού που ενέκρινε. Το εξωφρενικό όμως είναι όταν
οι προτάσεις μας, π.χ., έχουν προϋπολογισμό 100
χιλιάδες και το κράτος μας εγκρίνει τις 30, για να
δώσει ολόκληρο το ποσό σε 6 μήνες από την πρώτη
δόση, θέλει να καταθέσουμε τιμολόγια και για τις 100
χιλιάδες. Υπάρχει ένας διαστροφικός υπολογισμός του
Υπουργείου Οικονομικών που επιβάλλει τους κανόνες
στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες χωρίς να υπολογίζει τον
κύκλο εργασιών και τις ιδιομορφίες της δημιουργίας.
Με τον ίδιο τρόπο που χρηματοδοτεί οιανδήποτε άλλη
δραστηριότητα, χρηματοδοτεί και τον καλλιτέχνη.
Εμείς ζητούμε να γίνει αναπροσαρμογή των χορηγιών
στη ροή των δραστηριοτήτων. Για φέτος δεν έχουμε
ακόμα καμιά ένδειξη τι θα γίνει, ούτε για τα περσινά
που μας ενέκρινε το κράτος. Αν το κράτος έχει 18 εκατ.
για το Υπουργείο Πολιτισμού, τα 15 διατίθενται για
τους μισθούς των υπαλλήλων, τα λειτουργικά έξοδα.
Τα υπόλοιπα τρία μένουν για μια κοινωνία δημιουργών, 1.000 ή 2.000 άτομα, για να δημιουργήσουν και
να προσφέρουν στην κοινωνία και να επιβιώσουν
τουλάχιστον πνευματικά.
Όταν κυκλοφορήσεις στις γκαλερί, βλέπεις ότι είναι
απόλυτη νέκρα, οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες έχουν

Η εικόνα νίκησε την εξουσία
Πώς σχολιάζεις το κλείσιμο της ΕΡΤ και την όλη αντίδραση που έχει προκαλέσει
εντός και εκτός Ελλάδας; Οι μαζικές αντιδράσεις φέρνουν μνημειωδώς στην επιφάνεια την
αντίληψη της εκάστοτε εξουσίας για την αναγκαιότητα του πολιτισμού, που αντιστοιχεί γι’
αυτούς στην αποκαλούμενη «σπατάλη» αντί των κερδοφόρων μηχανισμών. Να είστε σίγουροι, η αναδιάρθρωση που αφορά και εμάς, θα συντηρήσει τις σπατάλες των αντιπαραγωγικών
εγκάθετων παραγόντων, έναντι της πολιτιστικής παραγωγής. Αυτούς θεωρεί η εξουσία πολιτιστικούς παράγοντες γιατί αυτοί μπορούν να την υπηρετήσουν.
Το συμπέρασμα από αυτό το πολιτικό περφόρμανς είναι: Το πρόβλημα είναι πολιτισμικό. Η
εικόνα νίκησε την εξουσία.
Μήνυμα προς τους πολιτικούς: Το μαύρο διψά για ΦΩΣ.
ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ

Όταν κυκλοφορήσεις στις γκαλερί, βλέπεις ότι είναι απόλυτη νέκρα, οι
καλλιτεχνικές δραστηριότητες έχουν σβήσει ή εκδηλώνονται ως αντίσταση των
δημιουργών στη σημερινή κατάσταση.
σβήσει ή εκδηλώνονται ως αντίσταση των δημιουργών
στη σημερινή κατάσταση.

Μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα;
Ισορροπία στον καταμερισμό των πόρων και των
μέτρων αλλά και όραμα. Όταν ο υπουργός Οικονομικών
ή οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο πολιτισμός «παίρνει πολλά και αχρείαστα», συνειδητοποιούμε ότι είναι μια νοοτροπία που δεν αλλάζει εύκολα.
Χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις. Επιβάλλεται ένα
όραμα πολιτιστικής πολιτικής να υιοθετείται από την
κάθε Κυβέρνηση το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται, καθώς είναι ανθρώπινο δικαίωμα του πολίτη να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στον πολιτισμό. Χρειάζεται να γίνει
μια εξισορρόπηση μέσα στα δύσκολα οικονομικά δεδομένα που περνούμε, για να μην εξισορροπηθούν κοινωνικές και πνευματικές ανάγκες.
Νιώθω όμως πως δεν υπάρχει όραμα, είτε σε επίπεδο προέδρων είτε σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών, υπουργών Παιδείας. Ζήσαμε δεκάδες υπουργούς
Πολιτισμού και κανένας δεν κατάφερε να κτίσει ένα
φούρνο. Εγώ θα το έφερνα από την άλλη πλευρά. Αν
συνειδητοποιήσουν οι πολιτικοί ότι το όφελος επένδυσης στην τέχνη είναι μεγάλο για την κοινωνία αλλά και
την οικονομία, τότε τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.
Πώς;
Ξεχνούν το χαρακτηρισμό «πολιτιστική χώρα». Λέω
ότι είμαστε μια τουριστική χώρα. Ας επενδύσουμε στην
πολιτιστική υποδομή με στόχο να κατεβάζει γάλα η χρυσή αγελάδα, που είναι ο τουρισμός. Άκουσα τις προάλλες κάποιο να συγκρίνει τις τιμές των ξενοδοχείων στην
Κύπρο με αυτά της Βαρκελώνης και να υποστηρίζει ότι
προσφέρουμε καλύτερο προϊόν. Μα είμαστε σοβαροί; Η
Βαρκελώνη έχει ένα σοβαρό πνευματικό προϊόν να προσφέρει, έχει μουσεία, έχει πολιτισμό που τον προβάλλει.
Στην Κύπρο τι έχουμε; Ούτε τον αρχαίο ούτε τον σύγχρονο πολιτισμό τον αξιοποιούμε σωστά. Θα έλεγα όμως και
το άλλο: Θα πρέπει να γίνει συνείδηση ότι σε καιρούς
κρίσης ο πολιτισμός και οι τέχνες θα πρέπει να στηρίζονται γιατί δημιουργούν ζωντάνια, ανανεώνουν το πνεύμα του πολίτη και δημιουργούν κλίμα αισιοδοξίας. Υψηλού επιπέδου πολιτιστικά γεγονότα ανεβάζουν την
ποιότητα ζωής και τουριστικού προϊόντος. Οι εικαστικές
τέχνες είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του πολιτισμού της
εικόνας. Υπάρχουν δεκάδες παρεμφερή επαγγέλματα
όπως ο βιομηχανικός σχεδιασμός, η έρευνα, η καινοτομία, που μπορούν να δώσουν αίμα στη βιομηχανία και
τροφή στους δημιουργούς. Καυχώμαστε ότι κατά την
κυπριακή προεδρία έκλεισε το θέμα «έρευνα και καινοτομία». Φαίνετε ότι απλώς έκλεισε το κεφάλαιο...
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Κυριακή 23 Ιουνίου 2013

@ Μαρίνος Νομικός

ΜΕΡΙΚΟΙ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

Η

Το... άλλο σινεμά και φέτος στον “Άλλο χώρο” του Θεάτρου Ένα

πειραματική και εναλλακτική κινηματογραφική σκηνή
αναδεικνύονται μέσα από το φεστιβάλ «Εικόνες και
Όψεις του Εναλλακτικού Κινηματογράφου», που διοργανώνουν για 12η συνεχή χρονιά το Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού και το Θέατρο Ένα, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Οργανισμό Brave New Culture ενώ
φέτος στην παρέα προστέθηκε και το Point Centre for
Contemporary Art.
Στο φετινό φεστιβάλ -που θα λάβει χώρα από τις 26 έως τις
30 Ιουνίου στον “Άλλο χώρο” του Θεάτρου Ένα στη Λευκωσία- θα
προβληθούν ταινίες σημαντικών εκπροσώπων του πειραματικού
κινηματογράφου, του animation και της βίντεο τέχνης, καθώς
και ένα αφιέρωμα μνήμης στο μεγάλο κινηματογραφιστή Chris
Marker. Όπως κάθε χρόνο, πέρα από τις προβολές, το φεστιβάλ
αποβλέπει στη δημιουργία ενός φόρουμ συζητήσεων, διαλέξεων
και παράλληλων εκδηλώσεων, ενώ επιχειρεί να φέρει σε επαφή
επαγγελματίες, κριτικούς και θεωρητικούς του κινηματογράφου,
εικαστικούς, φιλότεχνους και φίλους του εναλλακτικού σινεμά.
Σκοπός του φεστιβάλ είναι, σύμφωνα με τους διοργανωτές
του, η ανάδειξη της πειραματικής κινηματογραφικής σκηνής και
η επαφή του θεατή με καλλιτεχνικά κινήματα και τάσεις που
διευρύνουν την οπτικοακουστική τέχνη πέρα από το συμβατικό
σινεμά και με τη συνδρομή παρόμοιων εκφράσεων, όπως η video
art και το animation.
Το φετινό φεστιβάλ αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

«10 σχέδια για προβολή»

Τα κινούμενα παλίμψηστα του William Kentridge

Η σειρά «10 σχέδια για προβολή» ξεκίνησε το 1989 από τον
παγκοσμίου φήμης Νοτιο-αφρικανό καλλιτέχνη William
Kentridge, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τα τελευταία 14 χρόνια
ο Kentridge έχει δημιουργήσει αφηγηματικές ταινίες με θέμα
την αγάπη, την απώλεια και τη εργασία, με επίκεντρο τον αντιήρωα Soho Eckstein και το Johannesburg (όπου και διαμένει),
εξερευνώντας τις ιστορικές αλλαγές που βίωσε πρόσφατα η
Νότια Αφρική. Οι ξεχωριστές, χειροποίητες ταινίες του κινουμένων σχεδίων, επιστρατεύοντας την τεχνική stop-motion, ζωντανεύουν μέσω της συνεχούς εναλλαγής μεταξύ του χαρτιού και
της κάμερας, μεταξύ του χεριού και του ματιού. Ο Kentridge
ζωγραφίζει με κάρβουνο, κινηματογραφεί μερικά καρέ, σβήνει,
ζωγραφίζει και κινηματογραφεί ξανά. Οι λυρικές, μελαγχολικές
του ταινίες, με τη συνοδεία πολυδιάστατων μουσικών επιλογών,
είναι έργα μεταμόρφωσης, τόσο οπτικής όσο και προσωπικής,
αφού αντικατοπτρίζουν με έντονο το συνειρμικό στοιχείο, τις
συνθέμελες μεταμορφώσεις της Νοτιο-Αφρικανικής κοινωνίας.
Αυτά τα δέκα παλίμψηστα χειρόγραφα σκιαγραφούν ένα χάρτη
μνήμης και λησμονιάς, τόσο σε επίπεδο προσωπικό όσο και σε
πολιτικό. (Εισαγωγή από τον επιμελητή του προγράμματος Pascal
Richard και τον ιστορικό Τέχνης Γιάννη Τουμαζή.)

«Η τραγουδίστρια και η φωνή της»

Πρωτότυπες ταινίες από την Αλέξια Βασιλείου

Μία σειρά από ταινίες μικρού μήκους, επενδυμένες με τη
φωνή και τη μουσική της Αλέξιας Βασιλείου. Οι επηρεασμοί της
έλκουν την καταγωγή τους από διάφορα κινηματογραφικά, μουσικά και καλλιτεχνικά κινήματα, κυρίως από την Maya Deren, τη
«μητέρα» του αμερικανικού πειραματικού κινηματογράφου και
της αβάντ γκαρντ. Η κινηματογραφική διαδρομή της Βασιλείου
-όπως αναφέρει η ίδια- ενδυναμώνει την σχέση της με τον ίδιο
της τον εαυτό, κάτι που ισχυροποιείται μέσα από την επαφή της
με την κάμερα, επομένως και με την καταγραφή εικόνων. Από τις
σταθερές της αναζητήσεις, το σπίτι της, το οποίο, αφού εγκατέλειψε σε ηλικία 10 χρονών λόγω της τούρκικης εισβολής του
‘74, το ψάχνει παντού. Σήμερα, κι ενώ οι συχνές μετακινήσεις/
ταξίδια της δεν της επιτρέπουν ένα «φυσικό»/«κανονικό»
σπίτι, η καλλιτέχνις αισθάνεται πως τα τραγούδια, οι μουσικές,
οι στίχοι και τα ποιήματα, το αντικαθιστούν. Οι καλλιτέχνες και
οι άνθρωποι γενικότερα, η καταγραφή της καθημερινότητας και
των συναισθημάτων της, παίρνουν την θέση του σπιτιού που
άφησε πίσω της: «Καταγράφω με την κάμερα μου, είμαι στο
Σπίτι μου. Παντού. Άρα το Σπίτι μου είμαι εγώ», αναφέρει χαρακτηριστικά. (Εισαγωγή και συζήτηση μετά τις προβολές από την
Αλέξια Βασιλείου.)

Peter Tscherkassky

Η «χειρο-τμημένη» Άγραφη Πλάκα

Οι ταινίες του Αυστριακού πρωτοπόρου δημιουργού Peter
Tscherkassky προκύπτουν από το ίδιο το κινηματογραφικό υλικό.


Ώρα έναρξης προβολών: 20:30. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να αποτείνεστε στο τηλέφωνο 77 77 25 52 και στην ιστοσελίδα www.filmfestival.com.cy ή στη σελίδα του φεστιβάλ στο
facebook ‘Images & Views of Alternative Cinema’.
Χρησιμοποιώντας αποκλειστικά προϋπάρχουσες κινηματογραφήσεις, καταπιάνεται με την επίπονη διαδικασία του μοντάζ στον
σκοτεινό θάλαμο (χωρίς να βασίζεται στις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους). Το πρόγραμμα που επιλέγηκε για το φεστιβάλ
αναδεικνύει τη ζωντάνια και το εύρος ενός δημιουργού, που
ασχολείται με την ολοκληρωτική αναδιάρθρωση των κύριων
συστατικών του κινηματογράφου και της ιστορίας του. (Εισαγωγή από τον επιμελητή του προγράμματος Christopher
Zimmerman.)

Αιδοίου Χώρος

Τα φιλμικά έργα της Carolee Schneemann

Η Carolee Schneemann, πολυσχιδής καλλιτέχνις και δημιουργός ταινιών, μεταμόρφωσε τον ορισμό της τέχνης, ιδιαίτερα
όσον αφορά τις αντιλήψεις για το σώμα, τη σεξουαλικότητα και
το φύλο. Το έργο της στο σύνολό του διακρίνεται για την ερευνητική του ματιά όσον αφορά στις αρχαϊκές οπτικές παραδόσεις,
στην καταστολή της ηδονής λόγω προκατάληψης, καθώς και στη
δυναμική σχέση μεταξύ του σώματος του καλλιτέχνη και του
κοινωνικού συνόλου. (Εισαγωγή από τον επιμελητή του προγράμματος Pascal Richard και τον ιστορικό Τέχνης Γιάννη Τουμαζή.)

«Γλείφοντας» τον αμφιβληστροειδή
Τα μονοκάναλα έργα της Pipilotti Rist

Η Pipilotti Rist επεξεργάζεται το οπτικοακουστικό υλικό
συνδυάζοντας παιχνίδι και τέχνη, και το χρησιμοποιεί ως πρώτη
ύλη για να δημιουργήσει «γιατρικά για το μυαλό». Το συνειρμικό έργο της Rist απορροφά το θεατή, προκαλώντας τον ν’ αναθεωρήσει τις συνήθειες θέασής του με την ιδιαίτερή της κινηματογράφηση, το μοντάζ και το χειρισμό του κόκκου. Αντιστρέφει εικόνες, τις κομματιάζει, εστιάζει σε πόδια, δάχτυλα και
δέρμα, και προσθέτει ονειρική συνοδευτική μουσική, καθώς και
‘υστερικές’ διασκευές τραγουδιών. Οι ταινίες της Rist προκαλούν ευφορία και συνάμα μελαγχολία, ενώ παράλληλα προτείνουν νέους τρόπους αντίληψης των σωματικών μας
λειτουργιών, του σεξ και των οπτικών ερεθισμάτων. (Εισαγωγή από τον επιμελητή του προγράμματος Pascal Richard
και τον ιστορικό Τέχνης Γιάννη Τουμαζή.)

Chris Marker

Ο κινηματογράφος κόντρα στο ρεύμα

Γνωστός κυρίως για την ταινία μυθοπλασίας του La Jetée, ο
καλλιτέχνης και κινηματογραφιστής Chris Marker θεωρείται ως
ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ
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Οι πειραματικές ταινίες μικρού
μήκους της Αλέξιας Βασιλείου,
επενδυμένες με τη φωνή και
τη μουσική της, θα προβληθούν
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ

ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς ντοκιμαντέρ και ο
πρωτοπόρος στο είδος των κινηματογραφικών δοκιμίων (essay
films) στην ιστορία της κινούμενης εικόνας. Στο έργο του, ο
Marker απευθύνεται στο κοινό και το καθιστά μάρτυρα της εποχής του, χρησιμοποιώντας καθημερινές εικόνες και ιστορίες.
Ωστόσο, το έργο του είναι κάθε άλλο παρά σύνηθες. Επεδίωξε
να δώσει φωνή σ’ αυτούς που δεν είχαν, στους περιθωριακούς.
Πάνω απ’ όλα, ο Chris Marker μας συνέδεσε οπτικά κι ακουστικά
με το μη ορατό, με το άηχο. Το κινηματογραφικό του έργο εξακολουθεί να θέτει πολλά ερωτήματα, κι αυτό το πρόγραμμα του
φεστιβάλ, εμπνευσμένο από τον Walter Benjamin και την ιδέα
της αντιπαράθεσης της ιστορίας με του κατεστημένο, ρωτά: τι
είδους σχέσεις δημιουργούμε στο παρόν όταν καταπιανόμαστε
με το παρελθόν; (Εισαγωγή από την επιμελήτρια του του προγράμματος Marie Muracciole.)



Τα Κινούμενα Παλίμψηστα
του William Kentridge
αντικατοπτρίζουν τις
συνθέμελες μεταμορφώσεις της Νοτιο-Αφρικανικής κοινωνίας.
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Μελλοντικά
reboots έχουν
πολλά να μάθουν
“μελετώντας”
εκείνο του
“Star Trek”


X-Men: First
Class: Ένα
“πρώτης τάξεως”
reboot

Reboots να σου πετύχουν
Από τον Batman στον Superman, εννέα «επανεκκινήσεις» σειρών που βγήκαν σε καλό
Όταν κάποιο franchise
«βαλτώνει», είτε γιατί
ξέμεινε από ιδέες είτε
γιατί γέρασε είτε απλά
γιατί αλλάξαμε αιώνα, το
studio καταφεύγει στη
λύση της επανεκκίνησης
(ή reboot) με σκοπό να το
«επανασυστήσει» στο
κοινό και να αρμέξει κι
άλλο γάλα από την ψόφια
αγελάδα. Κάποιες φορές
το κόλπο πιάνει, άλλες
πάλι σκάει στα μούτρα
τους (βλ. Nightmare on
Elm Street). Εμείς με
αφορμή το «Man of
Steel» συγκεντρώσαμε 9
reboots που το πέτυχαν.

Μαρίνος Νομικός
marinos.nomikos
@phileleftheros.com

Ο Andrew Garfield (Peter
Parker) και η Emma Stone
(ως Gwen Stacy) στο “The
Amazing Spider-Man”



Batman Begins (2005): Το καλό με το να πιάνεις

πάτο (Batman and Robin) είναι ότι μετά ο μόνος δρόμος
είναι προς τα πάνω. Και με τον Christopher Nolan πίσω
από την κάμερα, πήγε «πετώντας» προς την κορυφή!
Μπορεί το «Begins» να μην είναι το πλέον gothic (όπως
τα δύο πρώτα του Tim Burton), όμως είναι σίγουρα το πιο
«ψαγμένο» και φιλοσοφημένο. Ανανεώνει τον μύθο
χωρίς να τον προδίδει, μαθαίνουμε ακριβώς τι οδήγησε
τον Bruce Wayne στο να γίνει ο μασκοφόρος ήρωας (ο
Batman εδώ αργεί πολύ να φορέσει τη στολή του), ενώ
οι χαρακτήρες αποκτούν βάθος, υπόσταση και σημασία,
μακριά από τις ηλίθιες καρικατούρες των δύο τελευταίων.
Η τριλογία του Νόλαν ολοκληρώθηκε με τα «The Dark
Knight» και «The Dark Knight Rises» και πλέον ο πήχης
είναι τόσο ψηλά που οποιαδήποτε απόπειρα για το επόμενο reboot θα έχει εξαιρετικά δύσκολη αποστολή.

Casino Royale (2006): Με το «Die Another Day»
να κλείνει ακόμα έναν κύκλο του James Bond (αυτόν του
Pierce Brosnan) κι έχοντας επιστρατευθεί κάθε κόλπο,
gadget ή stunt, οι παραγωγοί με τη Sony έκαναν την
εξυπνότερη κίνηση που θα μπορούσαν να σκεφτούν: πίσω
στα βασικά. Ο «νέος» Bond είναι ξανθός, τραχύς, «άγουρος», ολίγον άγαρμπος αλλά και πνευματώδης, στυλάτος
και γοητευτικός. Δεν χρησιμοποιεί πολλά gadgets, ερωτεύεται, κινδυνεύει, ματώνει και είναι πιο ευάλωτος από
ποτέ μπροστά σε σωματικά ή συναισθηματικά τραύματα.
Δεν ήταν λίγοι αυτοί που έξυναν το κεφάλι τους με απορία
όταν ανακοινώθηκε το όνομα «Daniel Craig» για να μείνουν αποσβολωμένοι στη συνέχεια με την ενσάρκωση του
πράκτορα. Το «Casino Royale» έμπασε το μακροβιότερο
franchise στη νέα εποχή ενώ το περσινό «Skyfall» το
«τσιμέντωσε» στην pop κουλτούρα για άλλα 50 χρόνια.
The Incredible Hulk (2008): Σπάνια

περίπτωση αυτή εδώ: Μια ολοκαίνουργια
βερσιόν ενός γνωστού και δημοφιλούς
χαρακτήρα μόλις πέντε χρόνια μετά το
πρώτο φιλμ. Σε καμιά περίπτωση μια
καλύτερη ταινία από το «Hulk» του Ang
Lee, όμως σίγουρα πιο ψυχαγωγικό καθώς ο Ταϊβανέζος είχε δώσει το βάρος
στο δράμα και τους χαρακτήρες, ξεχνώντας ότι έκανε
ταινία για ένα ζοχαδιασμένο πράσινο τέρας που τα
έκανε λίμπα στο πέρασμά
του! Το reboot ήταν αναγκαίο για να ενσωματωθεί ο
Hulk στο νεοσύστατο φιλμικό σύμπαν της Marvel και να
ανοίξει ο δρόμος για την
άπαιχτη συμμετοχή του «πράσινου» στους «Avengers».
Βέβαια στο τελευταίο καλό θα
ήταν, για λόγους συνοχής, να
επαναλάμβανε τον ρόλο ο

Man of Steel
H «επιστροφή στις ρίζες» προσέγγιση ήταν το τελευταίο
χαρτί της Warner για την αναγέννηση ενός πολύτιμου
brand που όχι μόνο «κόλλησε» στην ενσάρκωση του
1978 αλλά στη συνέχεια χαντακώθηκε από κάκιστα
sequels και το αψυχολόγητο “Superman Returns”
(Brandon Routh;;; Είμαστε σοβαροί;). Για το reboot επιστρατεύτηκαν ο βιρτουόζος Zack Snyder στη σκηνοθεσία,
ο σεναριογράφος της τριλογίας του “The Dark Knight”
David S. Goyer και ο ίδιος ο Christopher Nolan στην παραγωγή και συνεργασία στο σενάριο. Το αποτέλεσμα ήταν, αν όχι ο καλύτερος Superman
στην ιστορία, τουλάχιστον μια αξιοπρεπέστατη προσπάθεια «εμβάθυνσης» ενός ούτως
ή άλλου corny ήρωα. Και ο Christopher Reeve μπορεί επιτέλους να αναπαυθεί εν ειρήνη. Ο Henry Cavill μπορεί να σηκώσει το βάρος στους (γυμνασμένους) ώμους του.
Edward Norton, όμως, να πω την πικρή αλήθεια, ο Mark
Ruffalo αποδείχθηκε εξυπνότερη επιλογή.

Star Trek (2009): Μετά τα απογοητευτικά

«Insurrection» και «Nemesis» ήταν πλέον φανερό ότι
το franchise ξέμεινε από «μέρη που δεν ξαναπήγε άνθρωπος» και πλέον η μόνη λύση ήταν να πάει «στο μέρος
όπου πάνε τα περισσότερα franchises για να αναγεννηθούν»: Στην αρχή. Ο J.J. Abrams μάζεψε ό,τι πιο αξιόλογο από τη νέα φουρνιά ηθοποιών που θύμιζε έστω και
αμυδρά τα μέλη του αρχικού πληρώματος και συνδυάζοντας καλογραμμένο κείμενο, στιβαρή σκηνοθεσία και
εντυπωσιακά (αλλά όχι overkill) εφέ πέτυχε όχι μόνο ένα
από τα πιο πετυχημένα reboots στην ιστορία αλλά και ένα
sci fi έπος που θα έκανε τον δημιουργό της σειράς Gene
Rodenberry να διακτινιστεί από τη χαρά του. Κι εκεί που
νόμιζες ότι δεν μπορούσε να γίνει καλύτερο, νάσου το
φετινό «Into Darkness»!

FAST & FURIOUS (2009): Το «2 Fast 2 Furious»

ήταν απλά συμπαθητικό ενώ το «Tokyo Drift» δεν περιλάμβανε καν το αρχικό καστ (πέρα από ένα γυρισμένο την
τελευταία στιγμή cameo του Vin Deasel στο φινάλε) και
απογοήτευσε εισπρακτικά (και γενικά). Η Universal είχε
δύο επιλογές: Είτε θα συνέχιζε το franchise για την αγορά του DVD είτε θα του έδινε ακόμα μία ευκαιρία με ένα
«καλογυαλισμένο» reboot. Τελικά πάει με το δεύτερο.
Μαζεύει την αρχική παλιοπαρέα, την ενισχύει με μερικά
καινούργια πρόσωπα και τη βάζει εναντίον ενός μεγαλέμπορου ναρκωτικών. Αποτέλεσμα; $363 εκατ. στο παγκόσμιο box office και η επανεκκίνηση ενός franchise που
όσο πάει, γίνεται καλύτερο και εμπορικότερο (ήδη το
φετινό «Fast & Furious 6» έχει ξεπεράσει τα $600 εκατ.
παγκοσμίως ενώ το 7ο μέρος αναμένεται το 2014).

X-Men: First Class (2011): Κάποιοι θα ισχυριστούν ότι το φιλμ του Matthew Vaughn δεν είναι reboot
αλλά sequel/prequel και θα έχουν εν μέρει δίκιο. Ναι μεν
ανήκει στο ίδιο σύμπαν με τα προηγούμενα (υπάρχει κι
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ένα cameo του Wolverine για να μας το υπενθυμίσει),
όμως η αλήθεια είναι πως μετά το καταστροφικό «The Last
Stand» η Fox ήθελε μια καινούργια αρχή κι ένα «φρέσκο»
καστ για να μπορεί να συνεχιστεί η σειρά. Και το πέτυχε.
Με την αισθητική ενός Τζέιμς Μποντ των 60s και ένα υπαρκτό ιστορικό πλαίσιο οι X-Men οδηγούνται πίσω στις ρίζες
τους και ο Vaughn επιδεικνύει μοναδικά σκηνοθετικά
χαρίσματα συνδυάζοντας βάθος και θέαμα, ουσία και
δράση, έντονο δράμα με στιγμές σαρδόνιου χιούμορ και
σύνθετους ήρωες με τις ευφάνταστες ικανότητές τους.

Rise of the Planet of the Apes (2011): Η
απόφαση της Fox να προχωρήσει σε ριζική ανανέωση του
«τριχωτού» franchise μετά το μάλλον απογοητευτικό
remake του Tim Burton αποδείχθηκε έξυπνη κίνηση. Με
τον νεαρό δαιμόνιο Βρετανό σκηνοθέτη Rupert Wyatt στο
τιμόνι, τον ραγδαία ανερχόμενο σταρ James Franco στον
πρωταγωνιστικό ρόλο και τα απίστευτα motion capture
εφέ που ζωντάνεψαν εκπληκτικά πειστικά τον πίθηκο
Ceasar και τους ομοίους του -σε συνδυασμό με το πιασάρικο στόρι- σε κάνουν όχι μόνο να ξεχνάς όσα προηγήθηκαν αλλά και να ανυπομονείς για τα όσα θα ακολουθήσουν.
The Amazing Spider Man (2012): Η ανάγκη για

reboot της σειράς από τη Sony προέκυψε από το γεγονός
ότι δεν μπορούσε να συνεχιστεί από εκεί που την άφησαν
οι Sam Raimi και Tobey Maguire (αμφότεροι αρνήθηκαν
να συνεχίσουν), οπότε χρειαζόταν μια «φρέσκια» προσέγγιση του ίδιου θέματος που ναι μεν να ξανασυστήνεται στο νέο κοινό αλλά ταυτόχρονα να μοιάζει οικείο στο
παλιότερο -βασικά κάτι σαν το «Batman Begins» αλλά
χωρίς τη «σκοτεινιά». Και τα κατάφεραν εν μέρει. Με
αρκετές διαφορές από το original και με πιο ρεαλιστική/
ανθρωποκεντρική προσέγγιση (παρόμοια με του
«Spiderman 2»), το reboot δεν σε ξενίζει μεν αλλά
ούτε ενθουσιάζει. Πάντως τα λεφτάκια του τα έκανε και
η Sony όχι μόνο ετοιμάζει ήδη το sequel (με Electro και
Rhino ως σούπερ κακούς) αλλά ανακοίνωσε το 3ο και 4ο
μέρος για προβολή το 2016 και 2018 αντίστοιχα.

Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ Η
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Για την ΕΡΤ, λοιπόν

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ TV

Το επιχείρημα «και ποιος το δημιούργησε αυτό το τέρας; Δεν
είναι οι ίδιοι οι πολιτικοί;» μου ακούγεται πολύ απλοϊκό. Και τα απλοϊκά
επιχειρήματα τυγχάνουν και απλοϊκών αντεπιχειρημάτων. Ο Φρανκενστάιν θα συμφωνούσε μ’ αυτό, είμαι σίγουρος. Ακριβώς επειδή δεν είμαι
υπέρ της ελληνικής ιδιοσυγκρασίας «είτε του ύψους, είτε του βάθους»,
θα έλεγα ότι συμφωνώ περισσότερο με την άποψη της Σώτης Τριανταφύλλου παρά με τις «χούντες» του Κραουνάκη. Και ακόμα περισσότερο
με την άποψη της Λένας Διβάνη παρά με το σύνθημα «κλείστε το κωλόσπιτο, την ΕΡΤ» σε τοίχο στο Γκάζι.
Καθότι το νόμισμα δεν είχε ποτέ μια
όψη. Και δεν έχει ούτε και τώρα.
Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό,
πολύ απλά υστερεί σε αντικειμενικότητα. Και ενδεχομένως να εφορμάται
περισσότερο από πάθος παρά από λογική. Με ενοχλεί, λοιπόν, ο ετσιθελισμός και ο αυταρχισμός και με προσβάλλει εν έτει 2013 η από αιώνων
λογική του Μεγαλέξανδρου «ό,τι δεν
λύεται, κόβεται». Με ενοχλούν, όμως,
και οι ολοφυρμοί, οι εθνικοποιητικές
εξάρσεις και τα επικολυρικά ξεσπάσματα. Πόσο, μάλλον, όταν δεν μιλάμε για «λουκέτο και «οριστικό τέλος»
- και εδώ είναι, πέρα από τον άγαρμπο
τρόπο και την εμπρηστική ανακοίνωση, που έχασε το επικοινωνιακό παιχνίδι ο Αντώνης Σαμαράς. Αντιγράφω
από την άποψη της Σώτης ΤριανταΗ ατάκα -αν αληθεύει- του Μητσοτάκη για τον
φύλλου -αν δεν είναι ήδη αργά για
Σαμαρά: «Νόμιζα ότι το μεγαλύτερο επίτευγμά
λογική, μιας και το κείμενο αυτό γράτου ώς τώρα ήταν ότι έριξε εμένα. Το κορυφαίο,
φεται Παρασκευή πρωί.
όμως, είναι ότι θα ρίξει τον εαυτό του»- είναι
«Δεν είναι λίγοι οι πολίτες που
από τα πιο ωραία που άκουσα γι’ αυτήν την
πιστεύουν, δικαίως, ότι έχουμε βάλει
ιλαροτραγωδία.
τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Το
πρόβλημά μας όμως είναι ευρύτερο:
δεν υπάρχουν πρόβατα -βρισκόμαστε
στην παρέα των λύκων. Η ΕΡΤ υπήρξε για πολλά χρόνια μια μικρογραφία
της κοινωνίας μας: σωρεία προσλήψεων, περίσσευμα τεμπέληδων και
εγκάθετων της κάθε κυβέρνησης, ανοργανωσιά, σπατάλες και φραπόγαλα· όπως στη Ρώμη, το 1490, όταν σε πληθυσμό 90.000 υπήρχαν
6.800 εγγεγραμμένες πόρνες… Κι ανάμεσα στον συρφετό μερικοί έντιμοι
δημοσιογράφοι, μερικοί ταλαντούχοι καλλιτέχνες, μερικοί άξιοι διευθυντές που έγραψαν την ταπεινή ιστορία των ελληνικών ΜΜΕ. Για μια
ακόμη φορά χρειάζεται ψυχραιμία: όχι εκλογολογία, όχι αλλεπάλληλες
Θανάσης Φωτίου
απεργίες, όχι καταστροφολογία· όποιοι προσβλέπουν στον θάνατο της
χώρας, δεν λαμβάνουν υπόψη το ότι στον Άδη το βιοτικό επίπεδο είναι
thanasis.fotiou@
mediamorfosis.com.cy
ακόμα χαμηλότερο. Χρειάζεται κάποια μεταστροφή, κάποια τροποποίηση της απόφασης περί ΕΡΤ -όχι εξαιτίας της πίεσης των συνδικαλιστών·
εξαιτίας της απλής λογικής. Απλούστατα, χρειάζεται ταχύτητα και διαφάνεια στη διαδικασία της επανίδρυσης ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας κρατικής τηλεόρασης εξίσου διεφθαρμένης με την παλιά. Μόνον οι ηλίθιοι δεν αλλάζουν άποψη».

…ΚΑΙ Ο ΦΡΑΝΚΝΣΤΑΪΝ

HANCOCK Ο σούπερ ήρωας, όπως τον
γνωρίζουμε, απομυθοποιείται στη θέα
του Χάνκοκ, ενός καλοπροαίρετου αλλά

14,4%

Όσο καυτά είναι τα χρήματα που
μοιράζει η Βαλεντίνα Elsayet στο
«Hot money», τόσο κρύα είναι
τα ποσοστά τηλεθέασης που
καταγράφει η εκπομπή της.
Μπορεί η τσαχπινιά και το νάζι
να είναι τα ατού της, αλλά δεν
φτάνουν για να ανεβάσουν τα
νούμερα. (18/6)

Αυτά είναι πλέον τα ποσοστά
τηλεθέασης του «Μεσημέρι και
κάτι». Ο υπέρμετρος ζήλος του
Νικήτα Κυριάκου να παρουσιάσει τα γεγονότα μέσα από μία
διαφορετική σκοπιά έφτασε σε
σημείο κορεσμού. Πάνε οι εποχές του light… style. Ανανέωση,
τώρα! (17/6)

23.6%

Οι «Anonymous» Cyprus style
ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Το
επιχείρημα του Mega να σατιρίσει
την κυπριακή επικαιρότητα
«κρυμμένο» πίσω από τη μάσκα
των Αρτεμίου, Γρηγοριάδη και
Μονογιού δεν έπιασε τόπο. Κι έτσι
το τρίο «Στούτζες» μας αποχαιρέτησε πανηγυρικά αφού του χρόνου η εκπομπή… πάπαλα! (15/6)

ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ

[ 19 ] πολιτισμός

ταίας δεκαετίας ολοκληρώνεται μετά
από τρεις σεζόν με ένα τραγικό (και
«ηρωϊκό») φινάλε. (Δευτέρα, 9.15 μμ,
ΡΙΚ ΕΝΑ)

ELECTION Πριν μας μαγέψει με τα

αδέξιου υπερασπιστή του καλού που μετά από κάθε ηρωική πράξη αφήνει πίσω
του συντρίμμια, σε μια από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες του Will
Smith. (Απόψε, 9.20 μμ, Mega)

THE THOMAS CROWN AFFAIR Η ληστεία ενός πολύτιμου πίνακα οδηγεί μια

«Sideways» και «The Descedants» ο
Alexander Payne (αν)έδειξε το μεγάλο
ταλέντο του μ’ αυτή την αιχμηρή σάτιρα
που μετατρέπει ένα σχολείο σε προεκλογική περίοδο σε μικρογραφία του πολιτικού κόσμου των ΗΠΑ. (Τρίτη, 6.15μμ, LTV)

ENIGMA Ενδιαφέρον κράμα πολεμικού
ρομάντζου, περιπέτειας και θρίλερ που
ποντάρει πολύ στην ατμόσφαιρα, τη λεπτομέρεια (έξοχη η αναπαράσταση του
μεσοπολεμικού Λονδίνου) και την ίντριγκα
της καλοστημένης και γεμάτης «γυρίσματα» πλοκής. (Τρίτη, 0.30 πμ, Capital)

BATMAN BEGINS Ο Chistopher Nolan
ριμπουτάρει το franchise του «σκοτεινού
ιππότη» που ξεκίνησε ευφάνταστα ο Tim
Burton και σχεδόν κατέστρεψε ο Joel
Schumacher, με αυτό το σε βάθος prequel
που μας αφηγείται την (πονεμένη) ιστοκορυφαία ασφαλίστρια στα χνάρια του
γοητευτικού και τολμηρού δράστη, σ’ αυτό
το στυλάτο ριμέικ της επιτυχίας του 1968
με τους Pierce Brosnan - Rene Russo να
αντικαθιστούν τους Steve McQueen και
Faye Dunaway. (Απόψε, 10.00 μμ, Σίγμα)

DEEP BLUE SEA Έξυπνοι καρχαρίες
γευματίζουν με το προσωπικό ενός υποβρύχιου ερευνητικού εργαστηρίου σ’ αυτή
την εγκεφαλικά νεκρή αλλά αρκετά ψυχαγωγική περιπέτεια τρόμου από τον σκηνοθέτη του «Die Hard 2». (Απόψε, 11.00
μμ, Mega)
GREASE Το απόλυτο High School Musical,
με τον John Travolta και την Olivia Newton
John να θυμίζουν στους 40ρηδες εκείνης
της εποχής τα δοξασμένα νιάτα τους, με
ροκαμπίλικη διάθεση, στενά πέτσινα και
αρκετή μπριγιαντίνη για να «ισιώσεις»
ένα κοπάδι πρόβατα! (Δευτέρα, 3.10 μμ,
ΡΙΚ ΕΝΑ)

ρία του ανθρώπου-νυχτερίδα από την
αρχή. Βλ. και σελ. 18. (Παρασκευή, 9.00
μμ, LTV)

CAST AWAY Το «δυνατό» δράμα του
Robert Zemeckis που είναι περισσότερο
γνωστό ως «η ταινία όπου ο Tom Hanks
συνομιλεί για δύο ώρες με μια μπάλα του
βόλεϊ». Όταν δεν διαφημίζει τη FedEx.
(Παρασκευή, 10.00 μμ, ΡΙΚ ΕΝΑ)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
Μία από τις καλύτερες σειρές της τελευ-

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α + Α Ρ Ι Θ Μ Ο Ι

9%

@ Μαρίνος Νομικός

@ Κωνσταντίνος Χάμπαλης

22,2%

45%

Μετά από ένα χρόνο απουσίας
της από την τηλεόραση, η Κατερίνα Χριστοφίδου, επιστρέφει,
δυναμικά στο Σίγμα για την παρουσίαση του Telethon 2013.
Μια εκπομπή που συγκέντρωσε
πάνω από 223 χιλιάδες ευρώ μέσα σε δύο ώρες. (20/6)

Ταδύοτελευταίαπακέταπαρέδωσε ιδιαίτερα συγκινημένη η Βίκυ
Χατζηβασιλείου, αποχαιρετώντας
κι ευχαριστώντας το τηλεοπτικό
κοινό και τους συνεργάτες της για
όλα αυτά τα χρόνια προσφοράς
τους στην εκπομπή. Για την επιστροφή της εκπομπής, ανέφερε:
«Εμείςθαείμαστεμαζίσας-πρώτα
ο Θεός- το φθινόπωρο, τον Οκτώβρη». (20/6)

Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ

Α Τ Ζ Ε Ν Τ Α
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@ Μαρία Παναγιώτου

Εναλλακτικός οδηγός του σύμπαντος
Μια σειρά έργα εντελώς άγνωστων και αυτοδίδακτων ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν
καν την αίσθηση ότι κάνουν τέχνη, απλώς κυνηγούν τους προσωπικούς τους δαίμονες παρουσιάζει η Hayward Gallery στην έκθεση «Alternative Guide to the
Universe» (Eναλλακτικός οδηγός του σύμπαντος). «Βγήκαμε έξω από τις συντεταγμένες του λεγόμενου “art world”», δήλωσε ο διευθυντής της Hayward, Ραλφ Ράγκοφ. «Ολοι οι καλλιτέχνες αξίζει να εκτιμηθούν για το φάσμα των φιλοδοξιών τους.
Ζούμε στον πολιτισμό των ειδικών, παίρνουμε τα πράγματα ως δεδομένα και η περιέργεια που είχαμε σαν παιδιά όσο μεγαλώνουμε γίνεται δύσκαμπτη. Η βαθύτερη
ελπίδα μου είναι ότι οι επισκέπτες θα απελευθερώσουν για λίγο τη φαντασία τους
χωρίς ενοχές». Οι επιμελητές έψαξαν πολύ καιρό και σε κάθε χώρο. Ανακάλυψαν,
όμως, αξιοθαύμαστα έργα. Ο Μαρσέλ Στορ σκουπίζει τους δρόμους του Παρισιού και
στον ελεύθερο χρόνο του ζωγραφίζει φουτουριστικούς πίνακες για το πώς θα ξανακτιστεί η γαλλική πρωτεύουσα μετά από πυρηνική καταστροφή. Ο Κινέζος αγρότης
Wu Yulu φτιάχνει ρομπότ, ανάμεσά τους κι ένα παιδάκι που κυνηγάει τους ανθρώπους
και τους αρπάζει από τα ρούχα. Ο Μπάρτλετ, ένας Αμερικανός freelance φωτογράφος
που πέθανε το 1992, πέρασε την περισσότερη ζωή του φτιάχνοντας και φωτογραφίζοντας μωρά-κούκλες. Ο Ραλφ Ράγκοφ ψιλοαπολογείται: «Ξέρω ότι σήμερα ένας
ενήλικας, που φτιάχνει είδωλα μικρών παιδιών και τα φωτογραφίζει, αυτόματα
θεωρείται ύποπτος. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις φριχτές ιστορίες
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, που είναι πρωτοσέλιδα στις αγγλικές εφημερίδες τους τελευταίους έξι μήνες, και σε κάποιον που εξαγνίζει τις επιθυμίες του
κάνοντάς τες τέχνη». Και η Λι Γκόντι, που έχει για σπίτι τούς δρόμους του Σικάγου,
χρησιμοποιεί μια φωτογραφική μηχανή για να αιχμαλωτίζει τον εαυτό της σε απίθανες μεταμφιέσεις. Είναι η μία από τις δύο γυναίκες της έκθεσης. Γιατί αυτή η διάκριση; Ο Ραλφ Γκάντοφ, μιλώντας στην «Γκάρντιαν» δεν κρύβει την απογοήτευσή του.
«Ισως οι γυναίκες να πατούν πιο γερά τα πόδια τους στη γη».
*Η έκθεση «Alternative Guide to the Universe» στη Hayward gallery συνεχίζεται
ώς τις 26 Αυγούστου.

ΑΘΗΝΑ

Νταϊάνα Κρολ

Η επιστροφή του Κάτελαν

H μεγάλη κυρία της τζαζ Νταιάνα Κρολ, επισκέπτεται την Ελλάδα για μια συναυλία στο Ηρώδειο
την 1η Ιουλίου, για την επέτειο των 70 χρόνων
της ελληνοκαναδικής φιλίας, στο πλαίσιο του
φεστιβάλ Αθηνών. Τραγουδίστρια, πιανίστρια,
στιχουργός και συνθέτις, η Κρολ, με εκατομμύ-

Μολονότι είχε δηλώσει ότι θα
παραιτηθεί, ο Μαουρίτσιο Κάτελαν επιστρέφει στα καλλιτεχνικά δρώμενα και παρουσιάζει την έκθεση «Kaputt» στην
Ελβετία. «Μπορεί να κάνω
πράγματα αλλά είμαι ακόμα
συνταξιούχος» σπεύδει να
εξηγήσει σε συνέντευξή του
στους «Financial Times». «Το
νέο αυτό πρότζεκτ γεννήθηκε
από την ήδη υπάρχουσα δουλειά μου, την οποία παρουσιάζουμε τώρα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο». Τα γλυπτά του μοιάζουν σαν να έχουν την ανάγκη
να αποδράσουν από μία κατάσταση στην οποία τα έχει «τοποθετήσει» ο καλλιτέχνης. Αποτελούν δε ένα σχόλιο στην ανθρώπινη ύπαρξη και στις κοινωνικές αντιφάσεις. «Τα ταριχευμένα ζώα είναι τρομακτικά και προκαλούν λύπη. Είναι τραγικές οντότητες. Οι Έλληνες ήξεραν
αυτή την ιδιότυπη αδελφική σχέση ανάμεσα στους ζωντανούς και μετέτρεπαν πολλούς
άτυχους θνητούς σε ζώα», λέει ο Κατελάν που περιγράφει τον εαυτό του ως «έναν ψηλό,
ντροπαλό μεσήλικα που αγαπάει τη δουλειά του και την ελευθερία του». Πού κρύβεται η
δύναμη ενός έργου, στην εικόνα ή στην ιδέα; «Εξαρτάται από το αν σκέφτεσαι με εικόνες ή
με λόγια. Η ερώτηση είναι πού δημιουργείται η εικόνα, στο μυαλό σου ή μπροστά στα μάτια
σου. Σημαντικό είναι να αναρωτηθεί κανείς αν η ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε εικόνα όχι
μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τους υπόλοιπους», απαντά. Η έκθεση στο Ίδρυμα Beyeler
διαρκεί ώς τις 6 Οκτωβρίου.

ρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, αναμένεται
να μαγέψει με την αισθαντική της φωνή. Η «ιέρεια της τζαζ» φέρνει στις αποσκευές της –
εκτός από τις πασίγνωστες μεγάλες επιτυχίες
της- και τις μελωδίες του νέου της άλπουμ. Το
περίφημο «Glad Rag Doll», τον ενδέκατο και
«σοβαρότερο» δίσκο της, ο οποίος αποτελεί το
εξαιρετικό αποτέλεσμα μιας άκρως επιτυχημένης συνεργασίας με τον κορυφαίο παραγωγό T Bone Burnett, που το όνομά
του έχει ταυτιστεί με την αμερικανική μουσική παράδοση και
τεράστια ονόματα όπως ο Elton
John, o Leon Russell, o Elvis
Costello, o Roy Orbison.

ΠΑΡΙΣΙ

Κιθ Χάρινγκ
Στη διάρκεια της σύντομης διαδρομής
του (πέθανε το 1990 στα 31 του χρόνια) ο Κιθ
Χάρινγκ κέρδισε μεγάλη δημοτικότητα, συμμετέχοντας σε πολλές διεθνείς μπιενάλε και εκθέσεις μαζί με τον Γουόρχολ, τον Ζαν Μισέλ
Μπασκιά, τον Ρόμπερτ Ράουσενμπεργκ, την
Τζένι Χόλζερ. Η έκθεση «Κιθ Χάρινγκ: η πολιτική γραμμή» ώς τις 19 Αυγούστου, εστιάζει στην
πολιτική διάσταση του έργου του Αμερικανού

καλλιτέχνη. Στη ρετροσπεκτίβα παρουσιάζονται
πάνω από 250 έργα του, -πίνακες, σχέδια,
πόστερ, αναπαραγωγές εικόνων ζωγραφισμένων στο μετρό- με έμφαση σε εκείνα που εκφράζουν
πολιτικό και κοινωνικό προβληματισμό, με στόχους τον
ρατσισμό, την οικονομική ανισότητα, τα μέσα ενημέρωσης
και τις προκαταλήψεις.

Μήδεια, η Άλκηστις, η Φαίδρα, η Αριάδνη κ.ά.
Έτσι, στην Ιθάκη η Μartha Graham Dance
Company, η περίφημη ομάδα που συνεχίζει το
έργο της, θα παρουσιάσει στις 29 Ιουνίου τη
χορογραφία της «Errand» (1947), βασισμένη
στον μύθο της Αριάδνης: η δύναμη της θέλησης
και η ευφυΐα, που νικούν τον Μινώταυρο μέσα
στον λαβύρινθο του σκότους.

ΙΘΑΚΗ

Ο μύθος της Αριάδνης
από την ομάδα Γκράχαμ

Η κορυφαία του μοντέρνου αμερικανικού χορού
Μάρθα Γκράχαμ, είχε εμπνευστεί από την αρχαία
ελληνική κληρονομιά και μυθολογία και είχε
ζωντανέψει μέσα από τις χορογραφίες της ανεξίτηλες συμβολικά μορφές όπως η Ιοκάστη, η
ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ
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MAILBOX
Οι περισσότεροι τη γνωρίζουν από τις
μεγάλες της επιτυχίες «Girls Just Want
to Have Fun» και «Time After Time». Όμως, η
Σίντι Λόπερ δεν είναι πια η τρελάρα της ποπ, που
σκανδάλιζε τη δεκαετία του ’80. Πρόσφατα ανακηρύχθηκε μεγάλη νικήτρια των θεατρικών βραβείων Τόνι. Το μιούζικαλ «Kinky boots», στο
οποίο έγραψε τη μουσική και τα τραγούδια, σάρωσε κερδίζοντας έξι από τα 14 βραβεία για τα
οποία ήταν υποψήφιο, στην τελετή απονομής που
έγινε πρόσφατα στη Νέα Υόρκη.
Η Κέιτ Μπλάνσετ και η Ιζαμπέλ Ιπερ,
παρουσιάζουν στο Sydney Theatre
Company ώς τις 20 Ιουλίου ένα από τα πιο σημαντικά και δύσκολα έργα του 20ού αιώνα, τις
«Δούλες» του Ζαν Ζενέ. Σκηνοθέτης ο Μπένεντικτ Άντριους. Η Μπλάνσετ υποδύεται την
Κλερ και η Ιπέρ τη Σολάνζ, τη μεγαλύτερη
αδελφή της, ένα σκοτεινό, δίδυμο υπηρετριών,
που περνά τη ζωή του μιμούμενο τελετουργικά
η μία την άλλη, αλλά και την Κυρία τους, σε ένα
παιχνίδι καθρεφτισμών γεμάτο ερωτικές φαντασιώσεις, που καταλήγει στη δολοφονία της
εργοδότριάς τους.
«Θα προσπαθήσω να διονυσιοποιήσω τον
Ρουβά και όχι να ρουβοποιήσω τον Διόνυσο», δήλωσε ο Δημήτρης Λιγνάδης ο οποίος
πήρε το ρίσκο και επέλεξε τον ποπ τραγουδιστή
Σάκη Ρουβά να πρωταγωνιστήσει στις «Βάκχες»
του Ευριπίδη. Ο ίδιος ο Ρουβάς είπε ότι έχει τεράστια εμπιστοσύνη στο έντστικτό του. «Μου
αρέσει πολύ να κολυμπάω στα βαθιά. Πάντα επεδίωκα να θέτω καινούργιες προκλήσεις στον
εαυτό μου». Πρεμιέρα 13 & 14 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
Ο Νικολάι Τσισκαρίτζε, ο πρώτος χορευτής, στο Μπαλσόι για 21 χρόνια στο
τέλος του μήνα αποχωρεί οριστικά. ΟΤσισκαρίτζε έφθασε σε αυτό το σημείο ύστερα από μιαν
αντιπαράθεση με τη διοίκηση του Μπαλσόι. Από
τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ο Σεργκέι Φίλιν, διευθυντής των Μπαλσόι δέχτηκε επίθεση
στον δρόμο από άγνωστο που του πέταξε καυστικό οξύ στο πρόσωπο, η λεκτική διαμάχη τους
πήρε τον δρόμο της νομικής αντιδικίας.

Π Ο Ι Η Σ Η

Κυριακή 23 Ιουνίου 2013

ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟ Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ
Λεωνίδας Γαλάζης: «Δοκιμές συγκολλήσεως», εκδόσεις «Φαρφουλάς» 2013
Εικόνες
σιδηρουργίαςμεταλλουργίας
επιστρατεύονται
συνεχώς, πότε
αλληγορικά, πότε
μεταφορικά, για να
φωτίσουν, με την
οπτική
γωνία του ποιητή,
καίρια υπαρξιακά
ζητήματα,
αλλά και μνήμες
παιδικές που
επιστρέφουν
σαν μέταλλα,
πυρακτωμένα ή
οξειδωμένα

Γιώργος Φράγκος
george.frangos
@phileleftheros.com

Ψήγματα της υπό παρουσίαση συλλογής
«Δοκιμές συγκολλήσεως», θεματικά, στυλιστικά, υφολογικά προϋπήρχαν και στην προτελευταία συλλογή
του Λεωνίδα Γαλάζη, που έφερε τίτλο «Λοκριγκάνα»
και καταξιώθηκε με το κρατικό βραβείο ποίησης το
2010. Και αναφέρομαι πρωτίστως στη «μεταλλουργίασιδηρουργία». Τόσο ως θεματικό έναυσμα όσο και ως
εκφραστικό μέσο, με αυτοαναφορικά μεν στοιχεία,
αλλά και καθολικές μεταπλάσεις-υπερβάσεις.
Χαίρομαι να σημειώσω πως ανάλογη συνέχεια
και αλληλουχία διαπίστωσα και όταν παρουσίαζα τη
«Λοκριγκάνα» σε σχέση με τη συλλογή που προηγήθηκε και έφερε τίτλο «Παραδαρμός εν αλφαβήτω»,
του 2007, όπου επίσης ενυπήρχαν στοιχεία και ποικιλότροπα ψήγματα της συλλογής που ακολούθησε.
Ο Λ.Γ. είναι από τους ποιητές που πιο συχνά
γράφουν για εκείνα που τους ενοχλούν παρά για εκείνα που τους μαγεύουν, πιο πολύ για εκείνα που τους
εξοργίζουν παρά για εκείνα που τους θέλγουν. Έτσι
στο «Τα κέρματα» (σελ. 15), λέει: «Ήρθαν ντυμένα τα
κοράκια / όπως όριζε η περίσταση» ή στο «Αποστειρωμένα αισθήματα» (σελ. 16), αποφαίνεται: «Δισκία,
ενέσεις, περικοκλάδες / λευκοντυμένοι Σαμαρείτες /
με τ’ αποστειρωμένα αισθήματα» και στο «Η σκόνη»
(σελ. 17) διαπιστώνει: «Κοιτούσαν τη σκόνη / στα ρούχα τους / κι όχι το χώμα / που για πάντα σε κάλυπτε».
Κύριος θεματικός άξονας του βιβλίου τα ζητήματα της ζωής και του θανάτου. Με τον ποιητή
συχνά να υποδεικνύει το εφήμερο αν όχι και το μάταιο
του πράγματος. Π.χ. όταν τονίζει: …«τα λικνίσματα
των ζωντανών διαιωνίζονται / τριγύρω από τις εφήμερες λάμψεις / και οι γυάλινες αποσκευές τους /
ξεμένουνε στ’ αζήτητα των λιμανιών» στο «Στην πλάτη
του ξύλου» (σελ. 21).
Η ίδια οπτική γωνία έρχεται και επανέρχεται
συχνά όταν στο «Μέταλλα της μνήμης» (σελ. 23) απευθυνόμενος σε β’ ενικό πρόσωπο στον πατέρα του,
όπως κάνει εξάλλου στα πλείστα ποιήματα της συλλογής, λέει: «Εσύ βέβαια γνώριζες τις κατάλληλες
θερμοκρασίες / συγκολλήσεως κάθε μετάλλου / μόνο
που και τότε διαισθανόσουν / το πρόσκαιρο κάθε μορφής / μπροστά στην επέλαση των μικροβίων της
σκουριάς / των αγγέλων της υγρασίας».
Εικόνες σιδηρουργίας-μεταλλουργίας επιστρατεύονται συνεχώς, πότε αλληγορικά, πότε μεταφορικά, για να φωτίσουν, με την οπτική γωνία του
ποιητή, καίρια υπαρξιακά ζητήματα, αλλά και μνήμες

παιδικές που επιστρέφουν σαν μέταλλα, πυρακτωμένα ή οξειδωμένα.
Στο «Ανεπιγνώστως» (σελ. 25) θεωρώ ότι υποβόσκει, ενδεχομένως υπόγεια αλλά διαυγέστατα, και
το ταξικό υπογάστριο της ποίησης του Λ.Γ. Αφού «λιμουζίνες αναπαύονται πάλαι πότε θαμβωτικές», οι
οποίες «υπέβλεπαν τ’ αυτοκίνητα των εργατών». Για να
καγχάσει στη συνέχεια: …«λες και δεν θα λίπαιναν κι
αυτές / με τα πανάκριβα λάδια τους / τη γη που κανείς
δεν γνωρίζει / πότε θ’ ανοίξει ξανά τα σαγόνια της».
Με όχημα και πρότυπο τη μορφή του αποθανόντος πατέρα του, ο Λ.Γ επιχειρεί να αναλύσει και να
εμβαθύνει σε ζητήματα κοινωνικής υφής, υπαρξιακών αναζητήσεων ή άλλου φιλοσοφικού περιεχομένου, επιστρατεύοντας, συχνά-πυκνά και τη μεταφυσική, σε μια προσπάθεια ετεροχρονισμένης συνομιλίας
και διαλόγου με τον εκδημήσαντα.
Η αισθητική κατηγορία της μνήμης, όπως σε
όλες τις περιπτώσεις ποιητικής καταγραφής άλλωστε,
συνυφαίνεται άρρητα και με την αντίστοιχη κατηγορία του χρόνου. Μόνο που αν η μνήμη σαγηνεύει και
γαληνεύει τον Λ. Γ. ο χρόνος μάλλον τον δυναστεύει,
ή τουλάχιστον τον ανησυχεί. Έτσι στο «Ανίατα ρολό-
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για» (σελ. 39) αποφαίνεται πως …«Τα ρολόγια τις αυταπάτες μας / μόνο μετρούν».
Ο ποιητής δελεάζεται, θέλγεται, ελκύεται, τόσον ο ίδιος όσο προφανώς και το πρότυπό του, μάλλον
από εκείνο που δεν ακολούθησε ποτέ στη ζωή του, το
ανυπότακτο, το απείθαρχο, το ατίθασο. Αυτό το συναίσθημα περιγράφεται εξόχως παραστατικά στο «Ανυπότακτοι σπινθήρες» (σελ. 42), όπου ο ποιητής μιλά για
τους Τσιγγάνους, όταν ομολογώντας τη ζήλεια του,
λέει: «Πόσο εύκολα παρασύρονταν / από τους ανυπόταχτους σπινθήρες / και μαζί τους ταξίδευαν!».
Προσφιλής αισθητική μανιέρα στο Λ. Γ., που
απαντάται και σε προηγούμενες συλλογές του, είναι
και η χλεύη. Η χλεύη στο πρέπον, στο ορθόν, στο
αρμόζον, στο δεόντως επιβεβλημένο. Παραστατικά
και ανάγλυφα αυτή η στάση καταγράφεται με ιδιαίτερη ευκρίνεια στο «Όλα τακτοποιήθηκαν…» (σελ. 50).
Παραθέτω ένα ενδεικτικό απόσπασμα: «Όλα τακτοποιήθηκαν όπως έπρεπε. / Οι υπάλληλοι στα γραφεία
τους / οι άνεργοι στα επιδόματά τους / οι ποιητές στα
κελιά τους / οι νεκροί στα κρεβάτια τους / οι σπινθήρες
στις θήκες τους / οι ζωντανοί στις αυταπάτες τους.»
Οι προμετωπίδες που υπάρχουν σε αρκετά
ποιήματα παραπέμπουν σε διακειμενικούς διαλόγους.
Πιο εύστοχη και πιο βαθιά απ’ όλες τις άλλες θεωρώ
τη «συνομιλία» με τον Άρθουρ Μίλλερ, με βάση το
αριστουργηματικό θεατρικό του τελευταίου «Ο θάνατος του εμποράκου». Στην προκειμένη περίπτωση,
αυτό που επιχειρείται, με ουδόλως ευκαταφρόνητα
αποτελέσματα, είναι μια προέκταση του πρωτογενούς
υλικού. Στο «Τα μυστικά της ψυχής σου δάκρυα» (σελ.
52), ο αποθανών εμποράκος, δια στόματος Λ.Γ. απευθύνεται στη σύζυγο του λέγοντας : «Ετοίμασε μου μια
ζεστή γωνιά στην ψυχή σου / να μπορώ να φυτεύω
τους σπόρους μου τα βράδια / να κάνω σχέδια για τη
ζωή σαν έφηβος / κι εσύ να μου φωνάζεις να ξαπλώσω / κι εγώ να σ’ αποκρίνομαι πως ειν’ ακόμα νωρίς /
και δεν νυστάζω».
Ο Λ.Γ. έχει κατακτήσει ένα επίπεδο ποιότητας,
σύνθεσης και εμβάθυνσης του ποιητικού του λόγου
που τον καταξιώνει, κατά τη γνώμη μου, στην κρίση
του αναγνωστικού κοινού, ως ένα από τους αξιολογότερους ποιητές της γενιάς του. Οι προσδοκίες αλλά
και οι απαιτήσεις από ποιητές της δικής του εμβέλειας, είναι πάντοτε μεγάλες. Και μακάρι πάντα να δικαιώνονται, στον υψηλό σταθμό που δικαιώθηκαν τώρα
με τη συλλογή «Δοκιμές συγκολλήσεως».

Γ Λ Ω Σ Σ Ι Κ Α

Κομματικά ιδιώματα
Τα κομματικά
ιδιώματα
λειτουργούν ως
μηχανισμοί συνοχής
πλάι στις υπόλοιπες
κοινωνικές
διαλέκτους

Γιώργος Β. Γεωργίου
giorgosvg@gmail.com

Η καταρχήν ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ
των ανθρώπων γίνεται δυνατή με την ύπαρξη ενός
κοινού κώδικα, μιας γλώσσας που να τη γνωρίζει και
ο πομπός και ο δέκτης. Όπως είναι όμως γνωστό, η
γλώσσα δεν είναι αποκλειστικά κώδικας επικοινωνίας,
αλλά και φορέας ποικίλων άλλων μηχανισμών συνοχής. Ένας από αυτούς αναφέρεται στον τρόπο μέσα
από τον οποίο οι κομματικές ομάδες επιδιώκουν τη
ισχυροποίηση της ταυτότητάς τους, της αναγνώρισης
δηλαδή του κομματικού ποιού του συνομιλητή τους
μέσα από τη γλώσσα. Αυτοί οι μηχανισμοί δεν έχουν
ρόλο επικοινωνιακό, αλλά συμβολικό. Η χρήση της
λέξης «σύντροφε», για να χρησιμοποιήσουμε ένα προσφιλές παράδειγμα, δεν εξυπηρετεί στην πραγματικότητα ανάγκες προσφώνησης, αλλά ισχυροποιεί τους
κομματικούς δεσμούς, ως λέξη-κλειδί κομματικής
αναγνώρισης, αλλά και ως έννοια που έχει συγκεκριμένη ιδεολογική εφαρμογή (αποφεύγονται έτσι τα
κύριε, κυρία, καταργείται ένα είδος αστικής ιεραρχίας
κ.λπ.). Το παράδειγμα δεν είναι βεβαίως μοναδικό. Με
παρόμοιο τρόπο στην Ιάβα της Ινδονησίας αντί του
«κύριε» χρησιμοποιούν τον όρο «sedular» [=αδελφέ],
ενώ οι Koυάκεροι, αίρεση διαμαρτυρομένων, απαγο-

ρεύεται να χρησιμοποιούν τα «σεις» και «σας» και τα
«κύριε» και «κυρία».
Τέτοιοι γλωσσικοί μηχανισμοί δεν καθιστούν
καμιά ομάδα ή σύνολο (κόμματα, νέους, κομπιουτεράδες κ.λπ.) υπόλογους προς το γλωσσικό σύστημα
το οποίο υποτίθεται ότι παραβιάζουν. Η λεγόμενη «κοινή γλώσσα» ή «γλωσσική νόρμα» είναι μια αφαίρεση,
μια επιθυμητή παρά μια υπαρκτή μορφή γλώσσας.
Υπάρχει βεβαίως ένα γενικό αίσθημα περί γλώσσας,
όμως θα πρέπει και η στάση μας απέναντι στα «ιδιώματα», τις κοινωνιολέκτους αυτές, που ας σημειωθεί
είναι πάμπολλες (η γλώσσα των οικοδόμων, του στρατού, των νέων, των ναρκομανών, των ναυτικών) να
είναι υγιής, χωρίς παροξυσμούς και πολεμικές μεταφορές («καταστροφή της γλώσσας, άλωση, μιξοβαρβαρισμός, λεξιπενία»).
Ως ομιλητής ο καθένας μπορεί να έχει βεβαίως τις δικές του αντιστάσεις, τη δική του αυτορρύθμιση, όμως όταν εκφράζει γλωσσικές απόψεις δεν μπορεί να προκρίνει το ένα ως «ορθό» και το άλλο ως
«λάθος» σχετικά με τις κοινωνικές διαλέκτους.
Για να επανέλθουμε στα κομματικά ιδιώματα∙
είναι αυτά ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα της οργάνω-
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σης των ανθρώπων σε ομάδες. Αντί να σπεύδουμε να
κρίνουμε τις κοινωνιολέκτους (κάποιαν από αυτές χρησιμοποιούμε όλοι) θα ήταν ίσως χρησιμότερο μέσα
από τη γλωσσική διαστρωμάτωση, να κατανοήσουμε
την τεράστια σημασία των γλωσσικών πράξεων
(speech acts), του «λεκτικού», όπως θα έλεγαν και οι
πολιτικοί. Το λεκτικό αυτό δεν είναι μια απλή ανακοίνωση των προθέσεών μας, αλλά μπορεί να παρέμβει
ενεργητικά στη διαμόρφωση αντιλήψεων, πεποιθήσεων, πολιτικής, κοινής γνώμης. Υπενθυμίζω τους όρους
Επταετία (αντί δικτατορία), αργό ή ανενεργό εργατικό
δυναμικό (άνεργοι), αναπτυσσόμενες χώρες (υποανάπτυκτες), ημικαινούργια (μεταχειρισμένα) κ.λπ.
Όπως το λέει πετυχημένα ο νεομαρξιστής φιλόσοφος Luis Althusser «η πάλη των τάξεων μπορεί να
συνοψιστεί στην πάλη για την επικράτηση μιας λέξης».
Όσο για την άποψη ότι στο τέλος-τέλος αυτό
που έχει σημασία είναι το «περιεχόμενο» και όχι η
«μορφή» της γλώσσας, το «τι» και όχι το «πώς», θα
πρέπει να επισημάνουμε πως τέτοιες «διχοτομήσεις»
στη γλώσσα είναι ανύπαρκτες. Ας θυμηθούμε εδώ και
τον αφορισμό του Στέφανου Mallarme πως «οι στίχοι
δεν γίνονται με ιδέες, αλλά με λέξεις».

Θ Ε Μ Α

Η Αλέξια αυτή τη φορά σε
διαφορετικό ρόλο. Η τραγουδίστρια επιστρέφει ως
σκηνοθέτις ταινιών μικρού μήκους.

Πιερής Παναγή
pieris.panagi@
phileleftheros.com

Αλέξια Βασιλείου
Η τραγουδίστρια και η φωνή της

λα λίγο-πολύ είναι γνωστά γι’ αυτήν. Σπουδές
στη Βοστόνη και στο Berklee College of Music, ένας
κλασικός πια δίσκος με την Αλέξια σε jazz mood, η
συνεργασία της με τη CBS και το «I am Siam» που
σκαρφαλώνει στο top 100 της Αμερικής, η συμμετοχή της με «Άσπρο-Μαύρο» στη Eurovision με παρεπόμενο τον πρώτο της δίσκο στην Ελλάδα που σημειώνει ρεκόρ πωλήσεων για πρωτοεμφανιζόμενο
καλλιτέχνη με περισσότερα από 300.000 αντίτυπα,
κι άλλες ποπ επιτυχίες -«Μάτια μου», «Νερομπογιές», «Τα κορίτσια ξενυχτάνε», «Δίλημμα»- ηχογραφήσεις δίσκων στη Βουλγαρία με τη Συμφωνική
της Βουλγαρίας, συνεργασίες με τον Μίκη Θεοδωράκη και περιοδείες, κι άλλες συνεργασίες με τη
Milva, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τον Stevie Wonder, τον
Χαριτοδιπλωμένο και άλλους πολλούς, η αγάπη της
για την Αμμόχωστο, για τον κόσμο, για τη ζωή, ένα
μεγάλο διάλειμμα από όλους και από όλα και η
επιστροφή πριν δύο χρόνια με έναν τριπλό δίσκο που
επαναβρίσκει τον εαυτό της. Ένα απόγευμα μιας
ζεστής Πέμπτης, λίγα χρόνια πριν, στο σπίτι της Μαρίτας, της αδελφής της, την ακούω να μου λέει, λίγο
πριν κυκλοφορήσει το «Re-be», πως «αποτραβήχτηκα για να μπορέσω να βρω ξανά εμένα, να γίνω
αυτό που ήθελα πάντα να είμαι και να χαρώ να με
μοιραστώ ξανά».
Η αλήθεια είναι πως εκεί έξω υπάρχουν καλλιτέχνες
πειθαρχημένοι που ελέγχουν μέχρι και την τελευταία νότα που θα βγει από το καλοκουρδισμένο πιάνο τους. Από την άλλη, είναι και άλλοι που κάνουν
ό,τι τους πουν οι δισκογραφικές τους εταιρείες ακολουθώντας κατά γράμμα συμβουλές μιας στρατιάς
από marketers. Και είναι και η Αλέξια. Μια κατηγορία από μόνη της. Μια καλλιτέχνις-μουσικός. Που
γράφει στίχους, συνθέτει μουσική, τραγουδά, αυτοσχεδιάζει στη σκηνή με την υπέροχη φωνή της,
μπλέκεται με το κοινό, αφιερώνει τραγούδια στους
αγαπημένους της. Και τώρα πια, κινηματογραφεί.
Όποιος την ξέρει προσωπικά ή την ακολουθεί στο
facebook, όσοι την έχουν δει σε εμφανίσεις της
θα έχουν παρατηρήσει πως η κυρία «Άσπρο Μαύρο/Όνειρα Κάνω» είναι συνεχώς με την κάμερα
του κινητού της στο χέρι ή με μια μικρή κάμερα και
καταγράφει εικόνες και εντυπώσεις. «Λόγω της δημοσιότητας, παρατήρησα ότι όταν με κινηματογραφούσαν οι άλλοι, με παρουσίαζαν ως κάτι άλλο.
Ένιωθα ότι μου αφαιρούσαν το προνόμιο να δείξω
ποια πραγματικά είμαι. Έτσι, ο εσωτερικός μου κόσμος παρέμενε κρυφός από το κοινό, ακόμα και
από τον εαυτό μου. Έπρεπε λοιπόν να βρω τον τρόπο να επανασυνδεθώ με μένα. Με την Αλέξια. Και
όταν το έκανα αυτό, κατάφερα να επανασυνδεθώ με
όλους, με έναν καινούργιο τρόπο. Δικό μου». Έτσι
προέκυψαν και οι πρώτες ταινίες της μικρού μήκους
και η προβολή τους στο Φεστιβάλ «Εικόνες και
Όψεις του Εναλλακτικού Κινηματογράφου». «Ουσιαστικά, η «Tραγουδίστρια και η Φωνή της» που θα

παρουσιάσω στο Φεστιβάλ είναι μια συλλογή.
Μια σειρά από δικές μου ταινίες μικρού μήκους
με τη φωνή και τη μουσική μου».
Γράφει στο σημείωμά της πως πάντα ήταν παρατηρητής της ζωής, μέσα από κάθε έκφανσή της, και γι’ αυτό την κατέγραφε με μια κάμερα στο χέρι, ώστε να
έχει απόδειξη. Και πάντα λάτρευε τον κινηματογράφο. «Αγαπημένους σκηνοθέτες, ταινίες, ηθοποιούς,
ντοκιμαντέρ, μουσική στις ταινίες! Maya Deren, Dali,
Buuel, Man Ray. Και μαζί με αυτά ανακάλυπτα διάφορα κινήματα στη μουσική, την τέχνη, το σινεμά, την
αρχιτεκτονική! Avant-garde, experimental, futurism,
expressionism, postmodernism, constructivism,
cubism, Dada, modernism, surrealism. Βυθίστηκα
στον κόσμο τους και άρχισα να απολαμβάνω, να
μαθαίνω. Θυμάμαι πώς ένιωσα όταν είδα για πρώτη
φορά το αριστούργημα της Maya Deren, «Meshes of
the Afternoon», τον Ανδαλουσιανό Σκύλο, «Un chien
Andalous», και το «L’ Age d’ Or» των Salvador Dal και
Luis Buuel. Με μάγεψε μια σκηνή που δείχνει την
ηθοποιό να κάθεται και να κοιτάζει λυπημένη προς
μια κατεύθυνση και να αναστενάζει. Στην επόμενη
σκηνή δείχνει έναν καθρέφτη-τουαλέτα υπνοδωματίου με διάφορα γυναικεία αντικείμενα -ένα γυάλινο
μπουκάλι κολόνιας, μια βούρτσα μαλλιών κ.ά- και
ξαφνικά μας δείχνει το είδωλο της γυναίκας, το οποίο
όμως δεν ήταν εκείνη, αλλά ένας ουρανός με σύννεφα γκρίζα, βαριά. Αυτό έβλεπε η ίδια στον καθρέφτη.
Θύελλα. Εκείνη δεν υπήρχε». Θυμάται πως ο ήχος
αυτής της σκηνής μουσικά ήταν μόνο ένας μελωδός.
«Λες και στην εικόνα φυσούσε απαλό αεράκι». Ερωτεύτηκε αυτόν τον νέο κόσμο που ανακάλυπτε. Και
ήθελε να τον εξερευνήσει σαν μικρό παιδί. «Άρχισα
επιτέλους να γίνομαι οικεία με την αυθεντική μου
φύση. Γι’ αυτό και όλες μου οι δουλειές από τότε
έχουν ως σκοπό τους να θυμίζουν σε όλους όσοι
έρχομαι σε επαφή, σχεδόν τους παρακαλώ να θυμηθούν. Να θυμούνται ποιοι πραγματικά είναι! Τι
αγαπούν και πού ανήκουν! Το επόμενο βήμα είναι να
ζουν όπως θέλουν. Έστω και αν το ανακαλύπτουν για
πρώτη και σίγουρα όχι για τελευταία φορά στη ζωή
τους. Η βαθιά μου επιθυμία είναι να εκπληρώνουμε
όλοι κάθε βαθιά μας επιθυμία. Σήμερα. Όχι πια στην
αναβολή της χαράς, της ευχαρίστησης».

ΦΩΤΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΤΤΗΣ
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Info
Η Αλέξια συμμετέχει στο Φεστιβάλ «Εικόνες και Όψεις του Εναλλακτικού Κινηματογράφου» την Τετάρτη (26/6) με 5
ταινίες μικρού μήκους: το Mnemonium
με διάρκεια 10 λεπτά, το Fame/ Success
(5 λεπτά), Stop (11 λεπτά), Le Théâtre, Le
Vent et La Chanteuse/The Stage, the
Wind and the Singer (12 λεπτά), Home

ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ
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(Part 1) (6 λεπτά) και Letter to the
Unborn (9 λεπτά). Μετά την προβολή θα
ακολουθήσει συζήτηση. Η προβολή θα
πραγματοποιηθεί στον Άλλο Χώρο του
Θεάτρου Ένα, στην παλιά Λευκωσία. Ώρα
έναρξης προβολών 20:30. Η είσοδος για
το κοινό είναι ελεύθερη. Πληροφορίες
77772552.
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Έραβε τραύματα με βελόνι

Σ

Οι ανείπωτες περιπέτειες και οι τραγικές απώλειες του 281 Τάγματος Πεζικού τον Ιούλιο του 1974

Είναι από τις μονάδες της
Εθνικής Φρουράς που
έγραψαν ιστορία με το
αίμα των στρατιωτών του
το 281 Τάγμα Πεζικού,
κατά τη διάρκεια του
πραξικοπήματος και της
τουρκικής εισβολής του
1974. Όταν κατάφερε να
ανασυγκροτηθεί, ύστερα
από τον ανελέητο βομβαρδισμό που υπέστη
στις 20 Ιουλίου 1974 η
φάλαγγα του τάγματος,
κοντά στον Κοντεμένο, ο
απολογισμός ήταν τραγικός: 13 πεσόντες και 8
αγνοούμενοι.



Εκτός από τους νεκρούς,
τους αγνοούμενους και
τους τραυματίες, το 281
ΤΠ είχε και 60 αιχμαλώτους. Οι εικονιζόμενοι είναι μερικοί από εκείνους
που είχαν γλυτώσει.

Χρύσανθος
Χρυσάνθου

Σκίτσο: Νεφέλη

chrysanthos.chrysanthou
@phileleftheros.com

τη Μύρτου βρισκόταν η έδρα του 281 Τάγματος Πεζικού. Τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 1974, οι μη μυημένοι στη
συνωμοσία είδαν ορισμένους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και στρατιώτες του τάγματος να πανηγυρίζουν. Είχαν
πληροφορηθεί ότι έγινε πραξικόπημα και ότι ο Μακάριος
ήταν δήθεν νεκρός, όπως μετέδωσε το χουντοκρατούμενο ΡΙΚ. Τα όσα ακολούθησαν με το 281 ΤΠ μάς τα αφηγήθηκε ο Θάσος Μιχαηλίδης, μετέπειτα βουλευτής του ΑΚΕΛ
και σήμερα πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών: «Μας έβαλαν στα φορτηγά και κατευθυνθήκαμε προς
το μοναστήρι του Κύκκου και την Παναγιά. Αλλά είχαν
ανατινάξει το γεφύρι οι αντιστασιακοί, για να μην μπορέσουμε να περάσουμε. Στον δρόμο ανέβαιναν στα φορτηγά
γενάδες πραξικοπηματίες με τον μπερέ και αυτόματα
όπλα, οι οποίοι έκαναν κουμάντο και έδιναν οδηγίες στους
χουντικούς αξιωματικούς. Προχωρήσαμε προς το Όμοδος
και καταλήξαμε στην Πάφο, όπου είχαν οργανωθεί ομάδες
για απόκρουση του πραξικοπήματος. Μας έβαλαν να προσέχουμε τα φυλάκια στη Μητρόπολη Πάφου. Εμείς όμως
ήμασταν γυρισμένοι ανάποδα, γιατί φοβόμασταν μήπως
μάς φυτέψουν καμιά σφαίρα πισώπλατα οι χουντικοί αξιωματικοί. Ήξεραν ότι οι περισσότεροι στρατιώτες στο 281
Τάγμα Πεζικού ήμασταν αριστεροί και μακαριακοί. Γι’ αυτό
μας πήραν εμάς στην Πάφο. Για να σκοτωθούμε μεταξύ
μας. Ευτυχώς ο Μακάριος είπε ότι ήθελε να αποφευχθεί
η αιματοχυσία και έφυγε από την Πάφο για το εξωτερικό,
μέσω των βρετανικών βάσεων».
Στη συνέχεια το τάγμα επέστρεψε στη Λευκωσία και
στρατοπέδευσε στο ξενοδοχείο «Χίλτον», ενόψει των
πολεμικών προετοιμασιών της Τουρκίας. Δεν τους άφησαν πολύ καιρό εκεί, ούτε καν μερικές μέρες, γιατί η
επιχείρηση «Αττίλας» για εισβολή στην Κύπρο είχε ήδη
τεθεί σε εφαρμογή από την Παρασκευή, 19 Ιουλίου 1974,
με τον απόπλου του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Ήταν

όμως εγκληματικές οι ενέργειες και οι παραλείψεις των
χουντικών αξιωματικών του τάγματος, όπως αναφέρει ο
Θάσος Μιχαηλίδης:
«Όταν άρχισε η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων στην Κερύνεια, το Σάββατο το πρωί, 20 Ιουλίου 1974,
μας έβαλαν σε φορτηγά μπέντφορντ για να μας μεταφέρουν στην πρώτη γραμμή. Έπρεπε βέβαια να βρισκόμασταν εκεί από την προηγούμενη νύχτα, αφού τα τουρκικά
αποβατικά πλοία είχαν αναχωρήσει από τη Μερσίνα και
ήταν γνωστό αυτό. Μας στοίχισε αυτή η προδοτική αμέλεια των χουντικών αξιωματικών. Κινηθήκαμε με το φως
της μέρας και ήμασταν εύκολος στόχος για τα τουρκικά
πολεμικά αεροπλάνα. Μας εντόπισαν στον δρόμο κοντά
στον Κοντεμένο και άρχισαν να βομβαρδίζουν τη φάλαγγά μας. Πραγματικά μας διέλυσαν. Το δικό μας φορτηγό
τινάχτηκε στον αέρα, αναποδογυρίστηκε και έπεσε πάνω
στο πόδι μου το κάγκελο της καρότσας. Σφηνώθηκε και
δεν μπορούσα να μετακινηθώ, ενώ συνεχίζονταν οι βομβαρδισμοί. Έτρεξαν άλλοι στρατιώτες, έσκαψαν το χώμα
για να μπορέσω να απελευθερώσω το πόδι μου. Γύρω μας
καίγονταν τα σπαρτά. Ο ουρανός έβρεχε βόμβες. Βλέπαμε βαρέλια να πέφτουν από ψηλά. Ήταν βόμβες ναπάλμ
που, όταν έκαναν έκρηξη στο έδαφος, προκαλούσαν
απίστευτο ταρακούνημα της γης. Επειδή ήμουν ξαπλωμέ-

Εδώ και πολλά χρόνια ο Φίλιππος Καρατσιόλης αναζητεί τον στρατιώτη Ηρόδοτο Ηροδότου, πέμπτο από αριστερά
στην πίσω σειρά. Είναι αυτός που με κίνδυνο της ζωής του έσπευσε να ειδοποιήσει τους συμπολεμιστές του για
υποχώρηση και να τους γλυτώσει από βέβαιο θάνατο. Η ομάδα αυτή των στρατιωτών του 281 ΤΠ φωτογραφήθηκε
τον Οκτώβριο του 1974 στο Νικητάρι, κατά την ανασυγκρότηση του τάγματος.

νος έβλεπα το έδαφος που ταλαντευόταν σαν να ήταν
υγρό. Δεν μπορούσα να σηκωθώ, γι’ αυτό έρποντας προσπάθησα να απομακρυνθώ για να καλυφτώ. Είχαμε δώδεκα νεκρούς εκεί. Αργότερα ήρθε ο μουχτάρης του
Ασώματου με την μπουλντόζα και τους θάψαμε. Μεταξύ
της πρώτης και της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής, με βρήκαν συγγενείς τους στο Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου είχα μεταφερθεί και τους εξήγησα πού βρισκόταν ακριβώς το σημείο. Πήγαν και τους ξέθαψαν για να
κάνουν κανονικά την κηδεία τους».
Δεν μεταφέρθηκε αμέσως στο Νοσοκομείο ο Θάσος
Μιχαηλίδης, όπως και άλλοι τραυματίες σε εκείνη την
τραγική περίπτωση του ανελέητου βομβαρδισμού αυτοκινητοπομπής του 281 Τάγματος Πεζικού. Ο Θάσος Μιχαηλίδης αφηγείται:
«Ύστερα από τον βομβαρδισμό που υποστήκαμε,
καταφέραμε ορισμένοι να προχωρήσουμε προς τον Ασώματο. Εκεί μάθαμε ότι υπήρχε μια “μαμμού”, η Μαριάννα
Καραχάννα, η οποία μας φιλοξένησε στο σπίτι της. Μαζεύτηκαν περί τους δέκα τραυματίες, τους οποίους περιποιήθηκε με τα μέσα που διέθετε. Με κλωστή και βελόνι
έραβε τα τραύματα. Ήμουν κάπως σε καλύτερη κατάσταση από άλλους και κρατούσα τον γλουτό του τραυματία
στρατιώτη για να του τον ράψει. Επειδή δεν ξέραμε τι
συνέβαινε στην περιοχή, πού βρίσκονταν τα τουρκικά
στρατεύματα, τις νύχτες φεύγαμε από το σπίτι και πηγαίναμε στα χωράφια για να κρυφτούμε. Είδαμε ένα ανάχωμα, από όπου ανέβλυζε νερό. Από αυτό πίναμε για να
κορέσουμε τη δίψα μας».
Στον Θάσο Μιχαηλίδη χαμογέλασε απρόσμενα η τύχη
και του δόθηκε η ευκαιρία να μεταφερθεί στη Λευκωσία
και αργότερα στο Νοσοκομείο Λάρνακας για την περίθαλψη του τραύματός του, παρόλο που δεν ήταν και πολύ
σοβαρό. Το πόδι του τοποθετήθηκε σε γύψο.
Αρκετοί ήταν οι τραυματίες που κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το σπίτι της «μαμμούς» του Ασώματου, Μαριάννας Καραχάννα. Ο στρατιώτης Παύλος Χριστοφόρου,
από τον Άγιο Τύχωνα, ανέφερε στον Φίλιππο Καρατσιόλη,
πρόεδρο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών και Οπλιτών του 281 ΤΠ, ότι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, 20
Ιουλίου 1974, όταν η αυτοκινητοπομπή του τάγματος
βομβαρδίστηκε από την τουρκική αεροπορία, τραυματίστηκε στο στήθος. Παρά τους αφόρητους πόνους, προχώρησε προς το πρώτο σπίτι που είδε μπροστά του. Εκεί
βρίσκονταν ήδη κι άλλοι τραυματίες. Έτυχε να είναι το
σπίτι της «μαμμούς» του Ασώματου, Μαριάννας Καραχάννα, η οποία έκανε ό,τι μπορούσε για να τους κρατήσει
στη ζωή, προσφέροντάς τους τις απαραίτητες πρώτες
βοήθειες, σταματώντας αιμορραγίες, καθαρίζοντας και
απολυμαίνοντας πληγές. Στη συνέχεια οι τραυματίες
μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για να
τύχουν νοσηλείας.
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Μια ομάδα στρατιωτών του 281 ΤΠ με τους Γενεθλίου, Λουκά, Δημήτρη, Ανδρέα, Σάββα και Γεωργίου.

ΘΑ ΤΟΝ ΕΣΤΕΛΝΑΝ ΖΩΝΤΑΝΟ
ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ!
«Θέλουμε να εκφράσουμε τις βαθύτατες
ευχαριστίες μας και
προς τη μαμμού του
Ασώματου, Μαριάννα
Καραχάννα, την οποία
είχαμε τιμήσει εν ζωή,
και προς τους γιατρούς
και τους νοσηλευτές του
Νοσοκομείου Λευκωσίας, οι οποίοι με τα πενιχρά μέσα που διέθεταν,
μέσα σε αντίξοες πολεμικές συνθήκες έδωσαν
το άπαν των δυνάμεών
τους για την περίθαλψη
των τραυματιών του 281
ΤΠ, καθώς και πολλών
άλλων τραυματιών της
τουρκικής εισβολής»,
σημείωσε ο Φίλιππος
Καρατσιόλης, ο οποίος
το 2002 εξέδωσε το βιβλίο «281 Τ.Π., 2ος Λόχος, Μύρτου 1974»,
αλλά συγκεντρώνει κι
άλλα στοιχεία και μαρτυρίες. Μια χαρακτηριστική περίπτωση μάς
ανέφερε ο Φίλιππος
Καρατσιόλης: Ένας από
τους τραυματίες του 281
ΤΠ βρισκόταν σε κώμα
και όταν τον μετέφεραν
στο Νοσοκομείο Λευκωσίας, θεωρήθηκε νε-

κρός. Δεν έδινε σημεία
ζωής, με τα πόδια ακρωτηριασμένα όπως ήταν.
Θα παραπεμπόταν στο
νεκροτομείο, αν δεν
έπαιρνε τον σφυγμό του
η Μαρία Χαπέσιη, σύζυγος του Θάσου Μιχαηλίδη, η οποία εργαζόταν
στο Νοσοκομείο ως
ασκούμενη γιατρός.
Επέμενε ότι ήταν ζωντανός ο τραυματίας του
281 ΤΠ και ότι έπρεπε να
τύχει περίθαλψης. Έτσι
σώθηκε ο Παύλος Καζάζης. Άλλοι όμως είχαν
χάσει τη ζωή τους κατά
τον βομβαρδισμό από τα
τουρκικά αεροπλάνα
κοντά στον Κοντεμένο.
Ο Σύνδεσμος Εφέδρων
Αξιωματικών και Οπλιτών του 281 ΤΠ διοργανώνει τρισάγιο για τους
πεσόντες του τάγματος
και όλα τα θύματα της
τουρκικής εισβολής,
την Κυριακή 7 Ιουλίου
στην εκκλησία του Κουτραφά. Θα ακολουθήσει
κατάθεση στεφάνων
στο μνημείο που είναι
αφιερωμένο στους πεσόντες του 281 ΤΠ στον
Κουτραφά.
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Τo Herschel σε διαστημική μάντρα
Σύνταξη πήρε μετά την
ολοκλήρωση της αποστολής του
το διαστημικό τηλεσκόπιο

Η

αποστολή του διαστημικού τηλεσκοπίου Herschel
είχε ουσιαστικά λήξει από τα τέλη Απριλίου, ωστόσο το τυφλωμένο πια όργανο κρατήθηκε σε μια
«νεκροζώντανη» κατάσταση, σαν ένα είδος πειραματόζωου για τη δοκιμή διαστημικών τεχνολογιών. Η τελική πράξη ήρθε τη Δευτέρα, οπότε το Herschel πήρε εντολή να
σωπάσει για πάντα και να βρει μόνιμη θέση στάθμευσης
μακριά από τη Γη. Το τηλεσκόπιο της ESA, της ευρωπαϊκής
διαστημικής υπηρεσίας, ήταν σχεδιασμένο να καταγράφει
την άπω υπέρυθρη ακτινοβολία που διαπερνά τα νέφη
αερίου και σκόνης στο Διάστημα και μεταφέρει πληροφορίες για τα πρώτα στάδια σχηματισμού των άστρων.
Για να μπορεί να ανιχνεύει αυτή την απειροελάχιστη
θερμική ακτινοβολία το Herschel έπρεπε να διατηρείται
παγωμένο σχεδόν στο απόλυτο μηδέν. Τον Απρίλιο όμως
εξαντλήθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, τα αποθέματα
του απαραίτητου ήλιου,
οπότε το τηλεσκόπιο τυΗ αποστολή του
φλώθηκε από την αύξηση
διαστημικού
της θερμοκρασίας του. Η
τηλεσκοπίου
αποστολή έληξε επίσημα
είχε ουσιαστικά
στις 29 Απριλίου, ωστόσο η
ESA συνέχισε να επικοινωλήξει από
νεί με το σκάφος προκειμέτα τέλη Απριλίου
νου να θέσει υπό δοκιμή
μια σειρά τεχνολογιών που
θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές αποστολές όπως το
ExoMars στον Άρη.
Την περασμένη Δευτέρα το απόγευμα, το Κέντρο Ελέγχου της ESA στο Ντάρμσταντ της Γερμανίας έδωσε εντολή
στο σκάφος να απορρίψει όσα καύσιμα περίσσευαν. Το
διέταξε επίσης να μην επικοινωνήσει ποτέ ξανά με τη Γη.
To Herschel είχε ήδη απομακρυνθεί από την κανονική του
θέση, τη λεγόμενη Θέση Λανγκράνζ 2, και βρίσκεται τώρα
σε μια μια ασφαλή τροχιά γύρω από τον Ήλιο, περίπου
2,14 εκατ. χιλιόμετρα από τη Γη.
Η κληρονομιά που αφήνει πίσω του το τηλεσκόπιο είναι χιλιάδες εικόνες και ωκεανοί δεδομένων που θα συνεχίσουν να απασχολούν τους επιστήμονες για αρκετά
ακόμα χρόνια. Μελετώντας την αμυδρή υπέρυθρη ακτινοβολία μακρινών γαλαξιών, το Herschel επιβεβαίωσε ότι
το νεαρό Σύμπαν παρήγαγε άστρα με πολύ μεγαλύτερο
ρυθμό από ό,τι σήμερα.
Ανίχνευσε επίσης νερό στους δίσκους που περιβάλλουν νεογέννητα άστρα, και έδειξε ότι ο πάγος νερού που
μεταφέρει ο κομήτης Hartley-2 έχει ίδια αναλογία ισοτόπων με τους ωκεανούς της Γης. Η ανακάλυψη προσέφερε
νέα στήριξη στη θεωρία που θέλει το νερό της Γης να
έφτασε στον πλανήτη μας με κομήτες.

Υποψήφιοι άλλοι
503 πλανήτες
To διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler που παρατηρεί τον γαλαξία μας αναζητώντας πλανήτες υπέδειξε την πιθανή παρουσία μερικών
ακόμη εκατοντάδων. Το Kepler υποδεικνύει
την ύπαρξη άλλων 503 πλανητών ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των «υποψηφίων»
πλανητών που έχει εντοπίσει μέχρι σήμερα
σε 3.216. Βέβαια μόνο για 132 εξ αυτών έχει
υπάρξει επιβεβαίωση της ύπαρξής τους, σε
ό,τι αφορά τους υπολοίπους οι αστρονόμοι
συνεχίζουν την προσπάθεια εντοπισμού τους.
Οι ειδικοί όμως εκτιμούν ότι το 90% των περιπτώσεων θα επιβεβαιωθεί.
Το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler ξεκίνησε την αποστολή του το 2009, φέρνοντας
επανάσταση στη μελέτη των λεγόμενων εξωπλανητών, με την ανακάλυψη εκατοντάδων
πλανητών που είναι σε τροχιά γύρω από
άστρα που έχουν χαρακτηριστικά παρόμοια
με αυτά του Ηλιου. Το τηλεσκόπιο βρίσκεται
σε τροχιά περίπου 64 εκατ. χιλιομέτρων από
τη Γη και έχει σχεδιαστεί να «κοιτάζει» σταθερά σε περίπου 100.000 άστρα του Γαλαξία
αναζητώντας πλανήτες.
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«Αμμοστρόβιλοι» που φτιάχνουν
Ερευνητές παρατηρούν τις διεργασίες
σε δίσκο κοσμικής ύλης γύρω από άστρα

Δ

ιεθνής ομάδα επιστημόνων έχει στρέ- αυτές σταματούν κάποια στιγμή να περιδιαψει τη συστοιχία τηλεσκοπίων ALMA βαίνουν τον δίσκο και αρχίζουν να κινούνται
σε ένα νεαρό άστρο γύρω από το προς το άστρο. Σύμφωνα με τα μοντέλα η
οποίο έχει σχηματιστεί ένας δίσκος κοσμικής πορεία αυτή έχει δύο πιθανές καταλήξεις. Οι
ύλης. Οι επιστήμονες παρατηρούν τον δίσκο μάζες είτε συγκρούονται μεταξύ τους και διμε την ελπίδα ότι θα γίνουν μάρτυρες των αλύονται είτε μπαίνουν σε μια διαδικασία
πολύπλοκων κοσμικών διεργασιών που συντε- αυτοκαταστροφικής περιδίνησης.
λούνται εκεί και οδηγούν στη δημιουργία
Τα μοντέλα δείχνουν επίσης ότι όσο πιο
πλανητών. Ήδη έχουν κάνει ορισμένες ενδια- μακριά από το άστρο σχηματίζεται μια μάζα
φέρουσες ανακαλύψεις.
τόσο πιο μικρό είναι το μέγεθός της πριν ξεΟι επιστήμονες πιστεύουν
κινήσει να κινείται προς αυτό.
ότι το εσωτερικό των δίσκων
Σε άστρα όπως ο Ήλιος, οι μάΟι κόκκοι σκόνης
ύλης που σχηματίζονται γύρω
ζες που σχηματίζονται σε
ενώνονται συνεχώς
από άστρα αποτελείται από
αποστάσεις παρόμοιες με αυμεταξύ τους σχημααέρια και μικροσκοπικούς
τή της Γης από το άστρο μας
τίζοντας βραχώδη
κόκκους σκόνης. Οι κόκκοι
δεν μπορούν να μεγαλώσουν
σώματα με μάζα
σκόνης ενώνονται συνεχώς
περισσότερο από ένα μέτρο
μεταξύ τους σχηματίζοντας
σε διάμετρο. Αυτό σημαίνει
μέχρι και δέκα
βραχώδη σώματα με μάζα μέότι σε αποστάσεις όπως αυτές
φορές μεγαλύτερη
χρι και δέκα φορές μεγαλύτεπου βρίσκεται ο Ποσειδώνας,
από αυτήν της Γης
ρη από αυτή της Γης. Κάποια
οι μάζες που θα μπορούσαν
από αυτά τα σώματα ξεκινούν
να αποτελέσουν πυρήνες
να συλλέγουν αέρια από τον δίσκο και τελικά ενός πλανήτη δεν μπορούν να αναπτυχθούν
μετατρέπονται σε πυρήνες γιγάντων αερίου περισσότερο από μόλις ένα χιλιοστό.
όπως ο Δίας.
Κάποιοι επιστήμονες είναι θιασώτες μια
Ωστόσο, οι προσομοιώσεις δημιουργίας θεωρίας που δίνει λύση σε αυτό το κοσμικό
πλανητών από τους δίσκους ύλης έχουν δημι- αδιέξοδο. Σύμφωνα με αυτήν, στο εσωτερικό
ουργήσει πονοκεφάλους στους επιστήμονες. του δίσκου υπάρχουν διαφορές πίεσης οι
Τα μοντέλα δείχνουν ότι οι μάζες που αρχί- οποίες δημιουργούν στροβίλους. Οι στρόβιλοι
ζουν να σχηματίζονται μέσα στον δίσκο όσο αυτοί παγιδεύουν τη σκόνη και της επιτρέπερισσότερο διογκώνονται τόσο περισσότερο πουν να σχηματίζει μάζες μεγέθους τέτοιου
επιβραδύνεται η ταχύτητά τους καθώς κινού- ώστε να μην μπουν σε οποιαδήποτε διαδικανται μέσα στα αέρια και τη σκόνη. Οι μάζες σία αυτοκαταστροφής.
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Τρεις ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, επιχειρούν να διαψεύσουν το γεγονός ότι ο θάνατος
είναι η μόνη μη αναστρέψιμη κατάσταση στη ζωή του ανθρώπου, πληρώνοντας αδρά για να καταψυχθούν, με
τη βοήθεια της κρυογενετικής και να
ξαναζωντανέψουν στο μέλλον.
Ο Νικ Μπόστρομ, καθηγητής φιλοσοφίας στο Future of Humanity
Institute (FHI) και ο συνάδελφός του

Ελπίζουν ότι με τη βοήθεια
της κρυογενετικής θα διατηρηθούν για να ξαναζωντανέψουν στο μέλλον
Άντερς Σάντμπεργκ συμφώνησαν να
πληρώσουν περίπου €60.000 για να
καταψυχθούν τα κεφάλια τους μετά το
θάνατό τους. Αντίθετα, ο Στιούαρτ Άρμστρονγκ επέλεξε να καταψυχθεί ολόκληρο το σώμα του. Να σημειωθεί, ότι
τεχνικά είναι πολύ πιο δύσκολο να διατηρηθεί ολόκληρο το σώμα και γι’
αυτό το κόστος, μπορεί να ξεπεράσει
ακόμα και τα €150.000.
Όταν κριθεί ότι οι τρεις ερευνητές
βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ζωής
τους, μία ομάδα κρυοσυντήρησης θα
περιμένει από τον αρμόδιο γιατρό να
τους ανακηρύξει νεκρούς. Τότε, ένα
μηχάνημα, θα συνεχίσει να διατηρεί
την κυκλοφορία του αίματος, όσο το
σώμα θα ψύχεται και θα εγχέονται στο
αίμα συντηρητικά και ειδικά αντιψυκτικά για την προστασία των ιστών.

Τρεις ακαδημαϊκοί
θα… καταψυχθούν
Στην περίπτωση που καταψύχεται
μόνο το κεφάλι, τότε αυτό αποκόβεται
από το υπόλοιπο σώμα, πριν τη χρήση
αέριου αζώτου, που θα ρίξει τη θερμοκρασία στους -124 βαθμούς Κελσίου. Ο ασθενής καταψύχεται στους
-196 βαθμούς Κελσίου και κατόπιν
τοποθετείται σε μία ειδική δεξαμενή
υγρού αζώτου, στις εγκαταστάσεις της
κρυογονικής συντήρησης, που διατηρείται μέχρι η τεχνολογία να προοδεύσει τόσο, ώστε να μπορέσει να τον
επαναφέρει στη ζωή.
Όπως δήλωσε ο Σάντμπεργκ στη
Sunday Times, η ζωή με ένα σκέτο

κεφάλι θα είναι πολύ περιορισμένη,
αλλά ελπίζει πως η τεχνολογία θα έχει
φτάσει σε τέτοιο σημείο, που θα μπορεί να κατεβάσει και να αποθηκεύσει
σε έναν υπολογιστή την προσωπικότητα και τις αναμνήσεις του.
Ο Μπόστρομ και ο Σάντμπεργκ θα
καταψυχθούν στην Αριζόνα, στις εγκαταστάσεις του Alcor Life Extension
Foundation, που απαριθμεί ήδη 974
μέλη, 117 καταψυγμένους ασθενείς
(εκ των οποίων οι 77 έχουν καταψύξει
μόνο τα κεφάλια τους) και 33 κατεψυγμένα κατοικίδια. Ο Άρμστρονγκ επέλεξε το Cryonics Institute στο Μίσιγκαν.

Morrisoni: Ο βασιλιάς των σαυρών
Η γιγάντια
μάζα
Οι ερευνητές έστρεψαν το ALMA
στο άστρο Oph IRS 48 και εντόπισαν
έναν τέτοιο στρόβιλο στις εξωτερικές περιοχές του δίσκου της ύλης.
Παλαιότερες παρατηρήσεις στο συγκεκριμένο άστρο και τον δίσκο του
έχουν υποδείξει την παρουσία ενός
γιγάντιου σώματος με μάζα δέκα φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Δία.
Η μάζα αυτή βρίσκεται σε τροχιά γύρω από το άστρο και σύμφωνα με
τους ειδικούς «καθαρίζει» οτιδήποτε
υπάρχει στην περιοχή που κινείται.
Οι ερευνητές παρατηρούν τον
δίσκο σε τρία μήκη κύματος, ένα στο
οποίο εντοπίζονται μόνο τα αέρια
του δίσκου, ένα όπου εντοπίζονται
οι κόκκοι σκόνης άνω του ενός χιλιοστού και ένα όπου εντοπίζονται οι
μικρότεροι κόκκοι σκόνης. Όπως
διαπιστώθηκε, οι μεγαλύτερου μεγέθους κόκκοι σκόνης είναι συγκεντρωμένοι σε μια πλευρά του
άστρου σε διάταξη ημισελήνου, γεγονός που πιθανώς οφείλεται στην
παρουσία ενός στροβίλου.
«Το ενδιαφέρον σε αυτή την
έρευνα είναι ότι βρήκαμε έναν δίσκο
όπου οι μεγαλύτεροι σε μέγεθος
κόκκοι σκόνης είναι συγκεντρωμένοι
σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτό
σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος μηχανισμός που τους κρατά εκεί», αναφέρει η Νίνκε βαν ντερ Μάρελ του
Αστεροσκοπείου Leiden στην Ολλανδία, μέλος της ερευνητικής ομάδας.
H μελέτη δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Science.

Τα απολιθώματα μιας μεγάλης σαύρας είχαν ανακαλυφθεί πριν από 30 χρόνια, αλλά,
όπως έχει συμβεί πολλές φορές με αρχαία
ευρήματα, οι επιστήμονες δεν τους είχαν δώσει ιδιαίτερη σημασία. Μια νέα μελέτη αυτών
των απολιθωμάτων που έγινε από ειδικούς στις
ΗΠΑ έδειξε ότι ανήκουν στη μεγαλύτερη φυτοφάγο σαύρα που περπάτησε ποτέ στη Γη. Σε
έναν τέτοιο «βασιλιά των σαυρών» λοιπόν οι
επιστήμονες δεν μπορούσαν παρά να δώσουν
το όνομα του θρυλικού τραγουδιστή Τζιμ Μόρισον, ο οποίος ήταν γνωστός ως ο «Βασιλιάς
των Σαυρών». Η σαύρα, η οποία έλαβε την
επιστημονική ονομασία barbaturex morrisoni,
ζούσε στη ΝΑ Ασία την Ηώκαινο εποχή πριν
από 36 έως 40 εκατ. χρόνια. Είχε μήκος περίπου 1,8 μέτρων και βάρος περίπου 27 κιλών.

Θεραπεία ανεπάρκειας μυελού των οστών
Τις αιτίες που προκαλούν ανεπάρκεια μυελού των οστών μυελού». Επίσης απέδειξαν ότι «η διασαφήνιση του υποκείσε βρέφη εντόπισαν επιστήμονες στο Πανεπιστημιακό Νο- μενου μηχανισμού είναι σημαντική καθώς διευρύνεται η
σοκομείο Hadassah της Ιερουσαλήμ, πετυχαίνοντας ήδη να κατανόηση προς τις πιο κοινές μορφές αυτών των διαταραθεραπεύσουν δύο περιπτώσεις. Μετά από έρευνες έξι μη- χών». Η ομάδα αποτελείτο από τη δρα Πολίνα Στεπένσκι, που
νών η επιστημονική ομάδα εντόπισε γονιδιακή μετάλλαξη εξειδικεύεται στην παιδιατρική αιματο-ογκολογία και μεταστο γονίδιο Vps45, η οποία προκαλεί επιταχυνόμενο κυττα- μόσχευση μυελού των οστών, τον καθηγητή Όρλι Έλπελεγκ,
ρικό θάνατο σε συγκεκριμένα λευκά αιμοσφαίρια και στον διευθυντή του Τμήματος Γενετικής και Μεταβολικών Νοσημυελό των οστών. Οι ερευνητές εντόπισαν, επίσης, ότι το μάτων, και τον καθηγητή Ντρορ Μεβόραχ, διευθυντή της Β’
ενδοκυτταρικό σύστημα μεταφοράς στα λευκά αιμοσφαίρια Παθολογικής Κλινικής και του Ερευνητικού Κέντρου Ρευμακατέρρεε λόγω της απουσίας ενδοκυττατολογίας του Hadassah.
ρικών κυστιδίων αποθήκευσης.
Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύΔύο παιδιά θεραπεύτηκαν
Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα
θηκαν
στην ηλεκτρονική έκδοση της αναμε μεταμοσχεύσεις
από πέντε παιδιά, τα οποία υπέφεραν
γνωρισμένου κύρους ιατρικής επιθεώρηστο Hadassah του Ισραήλ σης Blood, στις 18 Απριλίου 2013 και
από επαναλαμβανόμενες, σοβαρές λοιμώξεις, ακολουθούμενες από ανεπάρέχουν ελκύσει παγκόσμιο ενδιαφέρον.
κεια μυελού των οστών. Παρόλο που
Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
προέρχονταν από δύο οικογένειες, τα παιδιά είχαν κοινή Hadassah των Ιεροσολύμων είναι σήμερα ένα από τα σημακαταγωγή. Τα δύο από τα παιδιά απεβίωσαν πριν από την ντικότερα νοσοκομειακά κέντρα αλλά και κέντρα ιατρικής
έρευνα, ενώ δύο από αυτά θεραπεύτηκαν μετά από επιτυ- έρευνας, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Παρέχει
χημένες μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών που διεκπεραι- ιατρική περίθαλψη και θεραπεία σε περισσότερο από ένα
ώθηκαν στο Hadassah. Σύμφωνα με τους ειδικούς, «αυτή εκατομμύριο ανθρώπους, από όλο τον κόσμο, κάθε χρόνο.
είναι η πρώτη αναφορά για ανθρώπινη νόσο που σχετίζεται Μεγάλος αριθμός ασθενών από την Κύπρο και την Ελλάδα
με το γονίδιο Vps45, η οποία εκδηλώνεται με αφύσικα χα- επισκέπτονται, κάθε χρόνο, το Hadassah για διάγνωση ή για
μηλά επίπεδα λευκών αιμοσφαιρίων που παράγονται στον θεραπείες, πολλές από τις οποίες προσφέρονται μόνο από
μυελό των οστών, ανωμαλία των αιμοπεταλίων, διαταραχή το νοσοκομείο αυτό. Η προετοιμασία και οι παραπομπές
του μυελού των οστών και προοδευτική ανεπάρκεια του γίνονται μέσω του ιατρικού οργανισμού iMER.
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Ο αραβικός κόσμος στην ψηφιακή οικονομία
Οι εταιρείες του Κόλπου προβλέπεται να αυξήσουν τις online συναλλαγές τους

Ο
Όσο ένας
ουρανοξύστης
Έχουμε δει κόσμο να
ασχολείται με υπερβολικά
λεπτομερείς υπολογισμούς
και μελέτες και να βγάζει
τρελά συμπεράσματα. Ένα
από αυτά έρχεται από το
Animal και σημειώνει το πόσο ψηλό θα μπορούσε να
είναι ένα κτήριο που θα
αποτελούταν από όλα τα
iPhones που έχουν πουληθεί από την πρώτη έκδοση
της συσκευής το 2007. Το
αποτέλεσμα μπορείτε να το
δείτε στην εικόνα και σε σύγκριση με τη Νέα Υόρκη.
Ουσιαστικά, το κτηριο θα
είχε πλάτος 867 μέτρα και
ύψος λίγο παραπάνω από
1,5 χιλιόμετρο. Η συνολική
επιφάνειά του θα άγγιζε τα
52,58 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα.

Surface RT
με Qualcomm
Σύμφωνα με δημοσίευμα
του Bloomberg, η Microsoft
σκοπεύει να εφοδιάσει την
επόμενη γενιά των tablets
της Surface RT με επεξεργαστές της Qualcomm, αντί
της Nvidia που έχει η πρώτη
γενιά. Η πρώτη γενιά των
Surface, την οποία η
Microsoft προσφέρει στην
ειδική χαμηλή τιμή των
$199 σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενσωματώνει το SoC
Tegra 3. Οι ανεπιβεβαίωτες
πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως η Nvidia θα
παρέχει δύο διαφορετικές
εκδόσεις των Surface RT, με
το ένα από αυτά να ενσωματώνει το Tegra 4, ή θα συνεχίσει η παραγωγή ενός φθηνού μοντέλου με Tegra 3.

λοένα και περισσότεροι καταναλωτές στη
Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική χρησιμοποιούν τις online πληρωμές για online
αγορές και για να εξοφλήσουν λογαριασμούς με
αποτέλεσμα οι εταιρείες να βελτιώνουν τις online
υπηρεσίες τους. Αυτό έδειξε μελέτη της IMRG
International, που αξίζει τον κόπο να ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό όσων ψάχνουν τρόπους να
αυξήσουν τις ηλεκτρονικές τους πωλήσεις.
Η υψηλή αγοραστική δύναμη των καταναλωτών
του Κόλπου προσελκύει τις εταιρείες για να ενισχύσουν την online επιχειρηματικότητά τους και να
επωφεληθούν από τη σχετική οικονομική ανάπτυξη και το αυξανόμενο ποσοστό των νέων που αναζητούν την τεχνολογία. Αν και η πλειοψηφία του
πληθυσμού παραμένει εξαρτημένη στις πληρωμές
με μετρητά, οι εταιρείες αρχίζουν να δημιουργούν
υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών καθώς και οι
κυβερνήσεις προσπαθούν να στρέψουν τους πολίτες στις online πληρωμές.
Οι εταιρείες του Κόλπου προβλέπεται να αυξήσουν τις online συναλλαγές τους, χρόνο με το χρόνο κατά 30%-35%, και οι συναλλαγές να φτάσουν
τα 15 δισ. δολάρια μέχρι το 2015.
Όπως δηλώνει σε αραβικό Μέσο ο Ελίας Γκαχέν, διευθύνων σύμβουλος της PayPal, η Μέση
Ανατολή και η Βόρεια Αφρική είναι μια εμπορική
ευκαιρία αξίας 9 δισ. δολαρίων και είναι η κατάλληλη στιγμή για να «αρπάξουν» αυτή την την ευκαιρία, διότι ακόμη και η υποδομή ευνοεί την ευρυζωνική επέκταση και τις online πληρωμές. Η
PayPal άνοιξε γραφεία στα ΗΑΕ πέρυσι, και τώρα

Θερμή γραμμή ΗΠΑ
- Ρωσία για πρόληψη
ηλεκτρονικού πολέμου

έχει κοντά στους 2 εκατ. καταναλωτές σε 11 χώρες
της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, διπλασιάζοντας τον αριθμό των καταναλωτών της
συγκριτικά με τον περασμένο Νοέμβριο.
Από την άλλη, πάντως, οι δυνατότητες ανάπτυξης των ηλεκτρονικών πληρωμών στις περιοχές
αυτές παρεμποδίζονται από πολλούς παράγοντες.
Οι άνθρωποι στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να
είναι δύσπιστοι στις κάρτες και στα online κανάλια
πληρωμής, καθώς οι κυβερνήσεις δεν έχουν ακόμη θεσπίσει «τείχη προστασίας» των online πληρωμών.

Chrome: Κενό ασφαλείας επιτρέπει έλεγχο webcam
Ερευνητές ηλεκτρονικής ασφαλείας ανακάλυψαν ένα κενό ασφαλείας
στο Flash του Google
Chrome, το οποίο υπό
προϋποθέσεις μπορεί να
επιτρέψει ένα αγνοία του
χρήστη την ενεργοποίηση της κάμερας και του
μικροφώνου του.
Το συγκεκριμένο κενό ασφαλείας μπορεί να
επιτρέψει σε κάποιον επιτιθέμενο να λάβει τον έλεγχο της webcam του χρήστη
και ουσιαστικά να τον παρακολουθεί μέσω αυτής, με
εικόνα και ήχο χωρίς ο χρήστης να το αντιληφθεί.
Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί ως
εξής: ο χρήστης επισκέπτεται κάποια σελίδα στην
οποία υπάρχει ένα «αόρατο πλήκτρο» (ένα διαφανές
στοιχείο), καμουφλαρισμένο πιθανώς σε κάποια επιλογή, στο οποίο εάν ο χρήστης «πατήσει», αυτομάτως

δίνει δικαιώματα χρήσης
της webcam του στους
κακόβουλους που έστησαν αυτό τον μηχανισμό.
Η συγκεκριμένη ευπάθεια επηρεάζει όλες
τις εκδόσεις του Chrome
που έχουν ενσωματωμένο Flash player, για λειτουργικά Windows, OS
X, Linux, ακόμη και το
Chrome OS.
Όσοι χρησιμοποιούν
άλλους browsers δεν έχουν λόγο να ανησυχούν,
αφού μεταξύ άλλων οι Firefox, Internet Explorer και
Opera διαχειρίζονται τα διαφανή στοιχεία του Flash
με διαφορετικό τρόπο και δεν είναι ευάλωτοι στο
συγκεκριμένο πρόβλημα.
Από τη Google άργησαν να αντιδράσουν στο συγκεκριμένο κενό ασφαλείας, δήλωσαν όμως πως θα
το επιλύσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της
Ρωσίας συμφώνησαν να ανοίξουν
απευθείας δίαυλο τηλεφωνικής επικοινωνίας, για να αποτραπεί το ενδεχόμενο ηλεκτρονικού πολέμου μεταξύ τους. Οι δύο χώρες, στο πλαίσιο
της συνόδου των ισχυρότερων χωρών
του πλανήτη G-8, συμφώνησαν επίσης να ανταλλάσσουν πληροφορίες
σε τακτική βάση σχετικές με συμβάντα hacking και άλλου είδους κυβερνοεπιθέσεις που θα εντοπίζουν. Η
συμφωνία έρχεται μετά από δύο χρόνια μεταξύ τους διαπραγματεύσεων,
σχετικά με το ποιες πληροφορίες θα
διακινούνται και με ποιον τρόπο. Μέσα στον επόμενο μήνα, οι αρμόδιες
υπηρεσίες των δύο χωρών θα ξεκινήσουν να μοιράζονται τεχνικές πληροφορίες σε θέματα ηλεκτρονικής
ασφαλείας σε κρίσιμα συστήματα. Οι
πληροφορίες θα διακινούνται ηλεκτρονικά, αλλά σε έκτακτες και ιδιαίτερα σημαντικές περιπτώσεις θα μπορούν να έχουν και άμεση τηλεφωνική
επικοινωνία, μέσω του ειδικού κέντρου που υφίσταται για το ενδεχόμενο «πυρηνικής απειλής» και λειτουργεί σε 24ωρη βάση στις δύο χώρες. Ο
συγκεκριμένος δίαυλος επικοινωνίας
στήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας το
1988 στα τέλη του Ψυχρού Πολέμου,
με στόχο την αποτροπή ενός πυρηνικού πολέμου μεταξύ τους.

κόντρες της αγοράς

Σταθερές οι τιμές
των παιχνιδιών
Η μετάβαση στη νέα γενιά
παιγνιδομηχανών δεν φαίνεται πως θα συνοδευτεί με
αύξηση της τιμής των παιχνιδιών. Οι νέες κονσόλες
αναμένονται πολύ σύντομα,
αλλά σύμφωνα με τις μέχρι
τώρα πληροφορίες, πολλά
καταστήματα λιανικής πώλησης ήδη δέχονται προπαραγγελίες για Xbox One και
PS4 και όλοι τα χρεώνουν
στα $60 περίπου. Δηλαδή,
οι τιμές των νέων παιχνιδιών θα παραμένουν στα
ίδια επίπεδα, σε αντίθεση
με την τακτική που ακολουθούνταν τα προηγούμενα
χρόνια.

Sony NWZ-W262

Tiltpod

Sony DSC-TF1

Puro

Το Sony NWZ-W262 είναι ελαφρύ,
σχεδιασμένο για να αντέχει στα
αθλήματα που κάνουμε, αλλά και
αντέχει στη βροχή. Φοριέται εύκολα αφού δεν έχει καλώδια, ο σχεδιασμός είναι ελαφρύς αλλά συμπαγής, έχει μνήμη 2 GB και φορτίζεται γρήγορα (φόρτιση 3 λεπτών αποδίδει αναπαραγωγή 60
λεπτών).

Το Tiltpod mini-stand είναι εξαιρετικά μικρό σε μέγεθος και χρησιμεύει ως μια μαγνητική βάση
που μπορεί να πάρει κλίση ώστε
να στοχεύετε εύκολα και γρήγορα
το θέμα σας. Πωλείται με την ειδική θήκη για το iPhone και το δαχτυλίδι για να το έχετε μόνιμα στο
μπρελόκ των κλειδιών σας.

Διασκεδάστε με τη Sony Cybershot DSC-TF1 τραβώντας φωτογραφίες γεμάτες λεπτομέρεια, πανοραμικές εικόνες και ομαλά βίντεο HD που αιχμαλωτίζουν την
πραγματική ομορφιά της υπαίθρου. Επίσης είναι σχεδιασμένη να
αντέχει το χιόνι, τους κραδασμούς
και τη σκόνη.

Ό,τι tablet έχετε μπορείτε να το
ασφαλίσετε μέσα σε αυτήν την
αδιάβροχη θήκη που προστατεύει
ταμπλέτες με οθόνη έως 10,1
ίντσες. Εξασφαλίζει την πλήρη
πρόσβαση στην οθόνη αφής και
σας δίνει τη δυνατότητα να τραβήξετε φωτογραφίες και βίντεο, μέσω της διάφανης πλάτης. Είναι
αδιάβροχο έως 20 μ. βάθος και για
10 ώρες.

