
ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ
πολιτισμός

ΟΜΗΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Ο Κύπριος 
συγγραφέας 

μας προτρέπει να 
«γυρίσουμε σελίδα»

ΕΒΔΟΜΑΔΑ
24 - 30 IΟΥΝΙΟΥ 2012

Η τέχνη 
πραγματεύεται 
τη συλλογική 

μνήμη
Στην έκθεση «Maniera Cypria: Λεμεσός, Μυθιστορία και Μνήμη», στο Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη



Τζαζ και παράδοση  
Την καινούργια τους δουλειά, με την οποία εμ-
βαθύνουν τον λυρισμό τους και διευρύνουν νέα 
μουσικά πεδία αλληλεπίδρασης, παρουσιάζουν 
ο πιανίστας Μάριος Τακούσιης και ο μπασίστας 
Γαβριήλ Καραπατάκης. Το «Seven Miles East» 
είναι μια νέα συνεργασία με τον Ντέιβιντ Λιντς, 
τον χαρισματικό λυράρη Ζαχαρία Σπυριδάκη και 
τον Κύπριο ντράμερ Στέλιο Ξυδιά. Το Τακούσιης 
- Καραπατάκης Project πρωτοπαρουσιάζει τον 
δεύτερο δίσκο του την Παρασκευή στο Αρχοντι-
κό Αξιοθέας, ενώ δίνει και μια δεύτερη συναυλία 
στις 10 Ιουλίου στο πλαίσιο του Τζαζ Φεστιβάλ 
της Αγλαντζιάς παρουσιάζοντας στο βιολί ένα 
νέο Κύπριο βιρτουόζο μουσικό, τον Μιχάλη Κου-
λουμή. Στόχος είναι να αναπτύξουν τη μουσική 
τους που βασίζεται στην τζαζ και τον αυτοσχε-
διασμό, ενώ πηγή έμπνευσης για τις αυθεντικές 
ιδέες και συνθέσεις τους γίνεται η μεσογειακή 
κουλτούρα και παράδοση, όπως και η χρήση πα-
ραδοσιακών οργάνων. Οι επιρροές εμπεριέχο-
νται και νέες δυναμικές δημιουργούνται με τη 
συνύπαρξη του πιάνου και του ηλεκτρικού άτα-
στου μπάσου με το σαξόφωνο, τη λύρα και τα 
τύμπανα.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Παρασκευή, Λευκωσία, 
Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. 
22894531   

«Με μεράκι και λεβεντιά» 
Μια μουσικοχορευτική φολκλορική περιπλάνηση 
στην Ελλάδα και την Κύπρο προσφέρει αύριο ο 
Πολιτιστικός Χορευτικός Όμιλος «Διόνυσος». Η 
εκδήλωση φέρει τον τίτλο «Με μεράκι και λεβε-
ντιά» και περιλαμβάνει φολκλορικούς χορούς 
και τραγούδια από διάφορες περιοχές, για να 
αποτελέσει ένα γοητευτικό σεργιάνι στη μουσι-
κοχορευτική παράδοση της Κρήτης, της  Δ. Θρά-
κης, του Πόντου, της Μακεδονίας, της Μικράς 
Ασίας, της Ανατολικής Ρωμυλίας και της Κύπρου. 
Πέραν των 100 συντελεστών ανταμώνουν επί 
σκηνής για να εκφράσουν με μεράκι και λεβεντιά 
την αγάπη τους για τον χορό και το τραγούδι. 
Συμμετέχουν οι χορευτικές ομάδες του Διόνυ-
σου, στο τραγούδι η Όλγα Ποταμίτου, η Άννα 
Αριστείδου, ο Γιάννης Φραγκιαδουλάκης, ορχή-
στρα παραδοσιακής μουσικής από την Ελλάδα και 
παραδοσιακοί οργανοπαίκτες από την Κύπρο, την 
Κρήτη και τον Πόντο.

ΧΟΡΟΣ
Δευτέρα, Κούριο, 
Αρχαίο Θέατρο, 8.30μ.μ. 
99429409    

ΘΕΑΤΡΟ

* Λεμεσός, Α’ Δημοτικό Σχολείο, Theatre Tribe, 
Τρωάδες του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Μάριου 
Ιωάννου, 8.30μ.μ.  99286908
* Θεατράκι ΡΙΚ, Θέατρο Αμφίκτιο, «Ο Ρόζενκραντζ 
και ο Γκίλντενστερν είναι νεκροί» του Τομ Στό-
παρντ σε σκηνοθεσία Νίκου Χαραλάμπους, με 
τους Μάνο Γαλανή, Νικόλα Κουρουμτζή, 9μ.μ. 
96397552
* Σατιρικό Θέατρο, «Η Γιαλλουρού» του Μιχάλη 
Πασιαρδή σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρί-
δου με τους Πόπη Αβραάμ, Φώτη Αποστολίδη, 
8.30μ.μ. 22312940
* θέατρο ένα, «Ζητείται ψεύτης - στη Βουλή» του 
Δημήτρη Ψαθά σε σκηνοθεσία Χρίστου Ζάνου, 
με τους Σωτήρη Μεστάνα, Μανώλη Μιχαηλίδη, 
8.30μ.μ. 22348203

EΚΘΕΣΕΙΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
* Μουσείο Τεχνών Ζαμπέλα (22456098). Παναγιώ-
της Τέτσης. 
* The Office (99848495). Χρήστος Μποκόρος 
«Οδός Ελευθερίας». 
* Αποκάλυψη (22300150). Μιχάλης Μόζορας 
«Αιθεροπνοές». 
* Διάτοπος (22766117). Μαρίνα Γεραλή «Βιβλία, 
ψαλίδια και βλεφαρίδες». 
* Kapatays (99643177). Διονύσης Ματαράγκας. 
* isnotgallery (22343670). Μήνας Φωτογραφίας. 
* Αργώ (22754009). «Summer Show 2012». 
* Λεβέντειο (22661475). «Δύο φορές ξένος». 
* Διαχρονική Γκαλερί (22680145). Κώστας Αντω-
νέλλος. 
* Πολιτιστικό Ίδρυμα Τρ. Κύπρου (22128157). «Η 
Κυρά της Λευκωσίας». 
* Φουαγιέ θεάτρου ένα (22348203). Ρέα Μπέιλυ. 
* Βυζαντινό Μουσείο (22430008). «Ταξίδι στη 
Βυζαντινή Τέχνη». 
* Μύλοι Καϊμακλίου (22797605). «Το χρώμα των 
λέξεων». 
ΛΕΜΕΣΟΣ 
* 50 πλην 1 (25340727). Κατερίνα Σαββίδη 
«Familiar Emotions». 
* Peter’s (25384804). Θέο Παπαθωμάς. 
* Μορφή (25378733). Ομαδική έκθεση ζωγραφι-
κής και γλυπτικής. 
* Art Studio 55 (99603316). «Μύθος και Εικόνα». 
ΠΑΦΟΣ
* Λέμπα, Κυπριακό Κολέγιο Τέχνης (99452757). 
Ομαδική διεθνής έκθεση γλυπτικής - αφιέρωμα 
στην Κυπριακή Προεδρία ΕΕ. 
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
* «Θάλασσα» (23816366). Πέτρος Πέτρου «Υπερά-
νω της Θαλάσσης». 
ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ
Kέντρο Xαρακτικής Xαμπή (25222772). Ζαν-Πολ 
Μαρσάλ.

ΣΙΝΕΜΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 1 (77778383) What To Expect When 
You  ’re Expecting K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 2 Piranha 3DD 
K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 3 Prometheus 3D/ Top Cat (EN) 
K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 4 Rock Of Ages K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 5 
Snow White And The Huntsman K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 6 
Dark Shadows/ We Bought A Zoo/ Mirror Mirror 
THE MALL 1 What To Expect When You ’re 
Expecting MALL 2 Piranha 3DD/ Cars 1 (GR) ΤHE 
MALL 3 Prometheus (3D)/ Top Cat (EN) THE 
MALL 4 Rock Of Ages THE MALL 5 Snow White 
And The Huntsman/ Mirror Mirror 
ΛΕΜΕΣΟΣ 
ΡΙΟ 1 (77772662) Rock Of Ages ΡΙΟ 2 Piranha 3DD/ 
The Lorax 3D (GR) ΡΙΟ 3 What To Expect When 
You ’re Expecting/ Prometheus (3D) ΡΙΟ 4 Snow 
White And The Huntsman ΡΙΟ 5 We Bought A 
Zoo ΡΙΟ 6  Dark Shadows K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 1 
(77778383) What To Expect When You ’re 
Expecting K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 2 Piranha 3DD/ Cars 1 
(GR) K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 3 Prometheus 3D/ Top Cat 
(EN) K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 4 Rock Of Ages K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 5 
Snow White And The Huntsman/ Mirror Mirror
ΛΑΡΝΑΚΑ
K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 1 (77778383) What To Expect When 
You ’re Expecting K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 2 Piranha 3DD 
K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 3 Prometheus 3D/ Top Cat (EN) 
K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 4 Rock Of Ages K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 5 
Snow White And The Huntsman K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 6 
Dark Shadows/ We Bought A Zoo/ Mirror Mirror
ΠΑΦΟΣ
ΡΙΟ 1 (77772662) Piranha 3DD/ We Bought A Zoo 
ΡΙΟ 2 Dark Shadows/ Mirror Mirror ΡΙΟ 3 What 
To Expect When You ’re Expecting ΡΙΟ 4 Snow 
White And The Huntsman ΡΙΟ 5 Rock Of Ages 
ΡΙΟ 6 Men In Black 3 3D/ The Lorax 3D (GR) ΡΙΟ 
7 Prometheus 3D/ Cars 1 (GR)

Στη μαγεία της κιθάρας θα μυ-
ήσει το φιλόμουσο κοινό το 
διακεκριμένο Duo Amaral, στη 
συναυλία που διοργανώνει την 
Παρασκευή ο Πολιτιστικός Ορ-
γανισμός Μουσικόραμα. 
Η συναυλία πραγματοποιείται 
στην Καστελιώτισσα με ελεύ-
θερη είσοδο και το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει έργα των Βιβάλ-
ντι, Φρανκ και Ραμίρεζ και 
ισπανική μουσική των Αλμπε-
νίθ και Ροντρίγο. Το κιθαριστι-
κό δίδυμο Duo Amaral ιδρύθη-
κε το 2008 από δύο βραβευμέ-
νους κλασικούς κιθαρίστες, 
τον Μεξικανό Χόρχε Αμαράλ 
και την Ισραηλινή Μία Πόμε-
ραντς- Αμαράλ. 
Έδωσε συναυλίες στις ΗΠΑ, σε 
χώρες της Ευρώπης καθώς και 
σε Μεξικό, Ισραήλ, αφήνοντας 
άριστες εντυπώσεις. 
Η ιταλική εφημερίδα  «Il 
Messaggero Veneto» χαρακτή-

ρισε το παίξιμό τους ως «αρι-
στοτεχνικό, με ποιητική δεξιο-
τεχνία και έντονη εκφραστικό-
τητα». Η συναυλία είναι η τε-
λευταία από μια σειρά συναυ-

λιών που το ζεύγος Αμαράλ 
πραγματοποιεί στην Ευρώπη 
για την παρουσίαση του πρώ-
του τους ψηφιακού δίσκου 
«Suplica».
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@ Γιώργος Σαββινίδης

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από 
τον πρόωρο θάνατο του μεγάλου κυπριακής 
καταγωγής μελωδού Μάνου Λοΐζου και η 
Βουλή των Αντιπροσώπων διοργανώνει 
εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον άνθρω-
πο, τον αγωνιστή, τον δημιουργό. Στην 
εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό ο 
Πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου 
και η κόρη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη 
Μυρσίνη Λοΐζου, ενώ θα μιλήσει ο στιχουρ-
γός-ποιητής Ισαάκ Σούσης. Θα ακολουθή-
σει συναυλία με τη συμμετοχή των τραγου-
διστών Παντελή Θαλασσινού, Γεράσιμου 
Ανδρεάτου και Καλλιόπης Βέτα σε ενορχή-
στρωση του Γιάννη Κ. Ιωάννου. Η εκδήλωση 
είναι ανοικτή για το κοινό και η είσοδος 
ελεύθερη. Από τους σημαντικότερους μου-
σικοσυνθέτες του ελληνικού στερεώματος, 
προσφέροντας πληθώρα τραγουδιών, που 
έχουν καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
μουσικής μας παράδοσης, ενώ έδεσε τη 

ζωή του με τους κοινωνικούς αγώνες, τους πόθους και τα όνειρα των απλών ανθρώπων. Οι συνθέσεις 
του διαθέτουν το σπάνιο προσόν της αμεσότητας με αποτέλεσμα να μπαίνουν με ευκολία στις ψυχές 
και τα χείλη των ακροατών. Έσβησε στα 44 του χρόνια, σε γόνιμη καλλιτεχνική φάση κι ενώ είχε 
τόσα πολλά ακόμη διαμάντια να προσφέρει στο ελληνικό τραγούδι.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Παρασκευή, Λευκωσία, Σκαλί Αγλαντζιάς, 8.30μ.μ.

ΤΡΕΙΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Το 15ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Χο-
ρού ρίχνει αυτή την εβδομάδα την 
αυλαία του, με δύο εξαιρετικές 
χορογραφικές προτάσεις που πα-
ρουσιάζονται σε Λεμεσό και Λευ-
κωσία. Είναι η σειρά του διεθνούς 
φήμης Ισραηλινού χορογράφου 
και χορευτή Ίντο Ταντμόρ που 
παρουσιάζει τρία έργα: «Και ο 
κύριος» (26’), έργο που χορογρά-
φησε η Ραχέλ Έρντος και ερμη-
νεύει ο ίδιος, «Η σονάτα του σε-
ληνόφωτος» (6’) που χορογράφη-
σε και ερμηνεύει ο ίδιος και «Το 
άδειο δωμάτιο» (26’), που χορο-
γράφησε ο ίδιος και ερμηνεύει μαζί με τη Μίρα Ρούμπινσταϊν. Πρωτοποριακή μορφή στη σκηνή του 
μοντέρνου ισραηλίτικου χορού, ο Ταντμόρ έχει υιοθετήσει ένα σωματοκεντρικό στυλ με επιρροές 
από το μπαλέτο και με στυλιζαρισμένες κινήσεις.

XΟΡΟΣ
Πέμπτη, Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8.30μ.μ. 77777745 
Σάββατο, Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8.30μ.μ. 22410181

ΟΛΑ ΤΟΝ ΘΥΜΙΖΟΥΝ  

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ
Παρασκευή, 
Λευκωσία, αίθουσα 
Καστελιώτισσα, 
8.30μ.μ. 22769532 
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Μόνιμες στήλες

ΒΙΒΛΙΟ  Μιχάλης 
 Παπαντωνόπουλος
ΣΙΝΕΜΑ  Μαρίνος Νομικός
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  Μαργαρίτα 
 Παρασκευαΐδου
ΘΕΑΤΡΟ  Νόνα Μολέσκη
ΠΟΙΗΣΗ  Γιώργος Φράγκος
ΤΕΧΝΗΕΝΤΩΣ ΓΛΩΣΣΙΚΑ  Γιώργος Γεωργίου
ΑΛΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ  Χρύσανθος Χρυσάνθου
 Αναστασία Σιακαλλή

24/6/2012 - ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ  Μαρίνα Σχίζα
ΣΥΝΤΑΞΗ  Γιώργος Σαββινίδης
 Έλενα Πάρπα 
 Ελένη Ξένου
ART DIRECTOR Χρήστος Αρβανίτης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Σούλλα Τιμοθέου

Την απολαυστική ηθογραφία 
του Μιχάλη Πιτσιλλίδη (1920- 2008)  
«Βουράτε ν’ αρμάσουμε την Αντριανούν» 
προτείνει από αυτή την εβδομάδα η 
ΕΘΑΛ. 55 ολόκληρα χρόνια μετά την ιστο-
ρική πρεμιέρα του μουσικοχορευτικού 
πονήματος του «Ξενόπουλου της Κύπρου» 
κατά τον Σωκράτη Καραντηνό, το θέατρο 
της Λεμεσού προτείνει το πολυπαιγμένο 
πια έργο σε σκηνοθεσία Νίκου Νικολαΐδη 
και μ’ ένα εκλεκτό επιτελείο νέων και πα-
λιών αλλά καταξιωμένων ηθοποιών που 
οι πλείστοι έλκουν τη καταγωγή τους από 
την πόλη της Λεμεσού: Kώστας Βήχας, 
Κωνσταντίνος Γαβριήλ, Παναγιώτης Λάρ-
κου, Ελεάνα Παπαδοπούλου, Νιόβη Σπυ-
ριδάκη, Φανή Σωκράτους, Δανάη Χρίστου 
και Χρύσανθος Χρυσάνθου.

H μανία της Αντριανούς του Πά-
στρα «ν’ αρμαστεί πολίτικον», άντρα δηλα-
δή από την πόλη, οι έρωτες του... κατα-
βρεγμένου Τρυφωνή, ο προξενητής που 
σκάει γιατί της πήρε ίσα με δεκαπέντε 
γαμπρούς χωρίς επιτυχία, η μικρή αδελφή 
Βαθθού που πρέπει να περιμένει «ν’ αρμα-
στεί η Αντριανού πρώτα», ο κ. Ντίνος και 
η κ. Φώφη που καταφθάνουν από την 
πόλη με διαφορετικό σκοπό, αλλά μπλέ-
κονται στο... γινάτιν της Αντριανούς, είναι 
μόνο μερικά από τα στοιχεία που συνθέ-
τουν το έργο. 

Τα έργα του «πατέρα της κυπρια-
κής ηθογραφίας» διακρίνονται για τη γλα-
φυρή σκιαγράφηση των χαρακτήρων, τη 
δράση και τον φυσικό διάλογο, ενώ τα 
θέματά τους αντλούνται από την καθημε-

ρινή κυπριακή ζωή και τους κοινωνικούς 
αγώνες του λαού, από τον κόσμο της 
υπαίθρου αλλά και την εργατική τάξη. 
Στην αυγή της 25ετίας της λειτουργίας 
της, η ΕΘΑΛ θέλει να τιμήσει τον βραβευ-
μένο δραματικό συγγραφέα που υπηρέτη-
σε την κυπριακή λογοτεχνία με πάθος και 
επιμονή.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ 
Τα σκηνικά της παράστασης υπο-

γράφει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ενώ τα 
κοστούμια σχεδιάζει/ επιμελείται ο βρα-
βευμένος Στέφανος Αθηαινίτης, τα τρα-
γούδια της παράστασης γράφει ο γιος του 
συγγραφέα Άδμητος Πιτσιλλίδης, τις χο-
ρογραφίες ο Άριστος Παπαχριστοφή και 
τον σχεδιασμό φωτισμών ο Βασίλης Πε-
τεινάρης. Η πρώτη παράσταση δίνεται την 
Τρίτη στον Τεχνοχώρο της ΕΘΑΛ, στα 
ακίνητα του δήμου στη Φραγκλίνου Ρούζ-
βελτ, και η επίσημη πρεμιέρα την Τετάρ-
τη. Στη συνέχεια με πρώτο σταθμό τον 
χώρο του γυμνασίου στον νεοσύστατο 
δήμο του Ύψωνα θα ξεκινήσει η περιοδεία 
του θιάσου που θα ολοκληρωθεί στις 15 
Αυγούστου. Ο Άγιος Αθανάσιος, η Γερμα-
σόγεια, τα Πολεμίδια, η Μέσα Γειτονιά, 
συνοικίες της Λεμεσού και πέντε κοινότη-
τες -με χορηγία του Οργανισμού Χρημα-
τοδοτήσεως Στέγης- το Κοιλάνι, η Ακα-
πνού, το Όμοδος, η Φασούλα και το Πα-
λαιχώρι -γενέτειρα του συγγραφέα- είναι 
μερικοί από τους σταθμούς της μεγάλης 
περιοδείας του θεάτρου της Λεμεσού που 
θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο, στη 
Γιορτή του Κρασιού και με παραστάσεις 
κυρίως στην περιοχή της Λευκωσίας.

ΘΕΑΤΡΟ
Τρίτη, Λεμεσός, Τεχνοχώρος 
ΕΘΑΛ, 8.30μ.μ. 25877827

Τα έργα του Τα έργα του 
Μιχάλη Μιχάλη 
Πιτσιλλίδη Πιτσιλλίδη 
διακρίνονται για διακρίνονται για 
τη γλαφυρή τη γλαφυρή 
σκιαγράφηση των σκιαγράφηση των 
χαρακτήρων, τη χαρακτήρων, τη 
δράση και τον δράση και τον 
φυσικό διάλογο.φυσικό διάλογο.

Ν’ αρμαστεί πολίτικον
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Μεταξύ αυτών, το κυκλαδικό ειδώλιο ηλι-
κίας 5.000 ετών, ένα ακέφαλο χάλκινο άγαλμα που 
πιστεύεται ότι απεικονίζει τον αυτοκράτορα - φιλό-
σοφο Μάρκο Αυρήλιο, καθώς και το μεγαλύτερο 
μέρος της ενότητας «Μάρμαρα του Ιωνά», που είναι 
παλαιοχριστιανικά γλυπτά του 3ου αιώνα και τα 
οποία ανήκουν στο Πανεπιστήμιο του Κλίβελαντ. 
Παράλληλα, αναζητά  πληροφορίες για αντικείμενα 
που βρίσκονται στο Μουσείο Γκετί του Λος Αντζε-
λες, το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης 
και το Μουσείο Ντάμπαρτον Οκς στην Ουάσιν-
γκτον. Επίσης έχει ζητήσει έργα από το Λούβρο, το 
Μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο, το Βικτόρια 
και Αλμπερτ του Λονδίνου και το Μουσείο Γκιουλ-
μπενκιάν στη Λισαβόνα. 

Αυτό, είναι το ένα μέρος της διεκδίκησης:  
Η συλλογή πληροφοριών, η στρατηγική, η τακτική 
και τέλος και κυριότερο, τα  μέτρα που λαμβάνει 
κανείς για να πετύχει το στόχο. Η Τουρκία λοιπόν 
για να πετύχει έχει απειλήσει, ότι θα αρνηθεί να 
παραχωρήσει έργα της προς δανεισμό σε αμερικα-
νικά μουσεία, που θεωρεί ότι κατέχουν παρανόμως 
αρχαιότητες από το έδαφός της. Ήδη έχει αρνηθεί 
να παραχωρήσει αντικείμενα στο Βρετανικό Μου-
σείο για την έκθεση «Hajj: Journey to the Heart of 
Islam». Παρόλο που τουρκικά μουσεία είχαν συμ-
φωνήσει με τον δανεισμό, το Υπουργείο Πολιτισμού 
μπλόκαρε τη συμφωνία, αφήνοντας στο Βρετανικό 
Μουσείο μικρό χρονικό διάστημα προκειμένου να 
αναζητήσει εναλλακτικές πηγές αντικειμένων για 
την έκθεση. Μάλιστα, ο Tolga Tuyluoglu, επικεφα-
λής του τουρκικού γραφείου τουρισμού και πολιτι-
σμού στο Λονδίνο (έχουμε κάτι παρόμοιο;), επιβε-
βαίωσε τη διεκδίκηση δύο αντικειμένων από το 
Βρετανικό Μουσείο και το Victoria and Albert, το-
νίζοντας ότι παρόλη την «πολύ καλή σχέση» μεταξύ 
τουρκικών και βρετανικών πολιτιστικών οργανι-
σμών, η κυβέρνησή μου επιθυμεί να επιλύσει την 

εκκρεμότητα επιστροφής των αρχαιοτήτων «πριν 
συζητήσουμε τον δανεισμό αντικειμένων σε εκθέ-
σεις». Σοβαρότατη πολιτιστική διπλωματία που μας 
πάει πίσω στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και το 
τονίζω απερίφραστα παρόλο που κινδυνεύω να κα-
τηγορηθώ. Δεν είμαι πολιτικός, πιστεύω όμως ότι 
στην πολιτική θα πρέπει κανείς να είναι ρεαλιστής 
αν θέλει να πετυχαίνει τους στόχους του. 

Η Τουρκία μόλις πέρυσι πέτυχε την επιστρο-
φή της περίφημης Σφίγγας του Μπογκαζκόι από το 
Μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο. Πίσω από 
αυτή την εθνική επιτυχία, όπως χαρακτηρίστηκε, 
βρίσκεται ο γενικός διευθυντής τουρκικής πολιτιστι-
κής κληρονομιάς Οσμάν Μουράτ Σουσλού. Μάλι-
στα, η Σφίγγα της Χαττούσα επέστρεψε στην Τουρ-
κία στις 28 περασμένου Νοεμβρίου, ημερομηνία 
που συνέπεσε με την 25η επέτειο αφότου η 

UNESCO αναγνώρισε τη Χαττούσα ως τοποθεσία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Πώς το πέτυχε η Τουρ-
κία; Απείλησε ότι θα σταματούσε τις ανασκαφές 
που κάνουν Γερμανοί αρχαιολόγοι στη Χαττούσα, 
ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια του Βερολίνου, αν 
δεν επιστρεφόταν το άγαλμα. 

Πέρα λοιπόν από την  επιθυμία διεκδίκησης 
χρειάζονται να γίνουν και τα ανάλογα βήματα. Το 
δικό μας βήμα έμεινε μετέωρο. Από το 1974 και 
μετά ποτέ δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα 
μηχανισμό σωστής διεκδίκησης. Οι αρχαιότητές 
μας που έχουν απλωθεί σε όλα τα πέρατα της Γης 
γίνονται μήλον της Έριδος μεταξύ κυβερνητικών 
αξιωματούχων, παπάδων, πολιτικών. Ποιος θα φα-
νεί πρώτος στη φωτογραφία επιστρέφοντας στην 
Κύπρο ένα κλεμμένο αντικείμενο. Στη δική μας πε-
ρίπτωση τα πράγματα είναι χειρότερα, γιατί οι πα-
ράνομες ανασκαφές συνεχίζονται στα κατεχόμενα.  
Εδώ και 14 χρόνια ο αρχαιολογικός χώρος της Σα-
λαμίνας αποτελεί κέντρο ανασκαφικής έρευνας από 
το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Ανατολικής Μεσογείου στην κατεχό-
μενη Αμμόχωστο και ξένους φοιτητές. Δεν θα μπο-
ρούσαμε και εμείς να γίνουμε κακοί και να απειλή-
σουμε ότι σταματούν όλες οι ανασκαφές των ξένων 
αρχαιολογικών αποστολών στην Κύπρο αν δεν ανα-
λάβει η διεθνής κοινότητα τις ευθύνες της απέναντι 
σε όλες τις διεθνείς συμβάσεις που καταπατούνται 
ασύστολα μπροστά στα μάτια όλων; 

Η Ελισάβετ είναι μια Eλληνοκύπρια πρόσφυ-
γας από την Καρπασία αλλά δεν είναι τσακισμένη. Η 
ζωή της υπήρξε σκληρή από την αρχή και άλλαξε 
δραματικά, όμως εκείνη ποτέ δεν θα καταραστεί ού-
τε τον άντρα της που «ήταν χουβαρτάς», ούτε τη μοί-
ρα της ούτε κι εκείνους που την ξεσπίτωσαν.

Δεκαοκτώ γυναίκες σαν κι αυτήν, Ελληνοκύ-
πριες αλλά και Τουρκοκύπριες, που έχασαν τις στα-
θερές τους και τις αναφορές τους, αδικήθηκαν και 
ξεριζώθηκαν, όμως δεν νικήθηκαν από την Ιστορία, 
άνοιξαν την καρδιά τους στην Kύπρια συγγραφέα 
Νίκη Μαραγκού. Έτσι προέκυψαν οι «Δεκαοκτώ 
αφηγήσεις» (εκδ. Το Ροδακιό), ένα βιβλίο-διαμάντι, 
που πάλλεται από τις τραγουδιστές φωνές της Μα-
ρίας, της Μαρίτσας, της Μαρούλας, της Μαρίκκας, 
της Εμινέ ή της Ναζίμ κ.ά. και διασώζει μια εικόνα 
της Κύπρου που μένει έξω από τις ιστορικές ή κοι-
νωνιολογικές μελέτες. Από διαφορετικά κοινωνικά 
στρώματα και διαφορετικές περιοχές, οι γυναίκες 
αυτές ιχνηλατούν το παρελθόν τους για να επιβιώ-
σουν στο παρόν. Όλες τους προκομμένες, «εν τζιαι 
εκάθουνταν λεπτόν», διηγούνται τη ζωή τους ανα-
δεικνύοντας την αλληλεγγύη των δύο κοινοτήτων 
πριν να τις χωρίσουν τα τραγικά γεγονότα του 1974. 
Η αποικιοκρατία, ο αγώνας της ΕΟΚΑ, η εισβολή 
χωνεύονται μέσα στην καθημερινότητά τους και 
φωτίζονται «από τα κάτω» όχι με τα πολιτικά αλλά 

με τα υπαρξιακά τους χαρακτηριστικά. Αντίθετα δη-
λαδή απ' ό,τι συμβαίνει με τα συνήθη βιβλία-μαρτυ-
ρίες, εδώ η έμφαση δεν είναι στο «τι» και το «πώς» 
της Ιστορίας αλλά σε όλες εκείνες τις λεπτομέρειες, 
στα εκ πρώτης όψεως ασήμαντα πράγματα της κα-
θημερινής ζωής που διαμορφώνουν τη συνέχεια 
μέσα στις ρήξεις, στις καταστροφές, στους πολέ-
μους και στις συγκρουσιακές καταστάσεις.

Η Ελισάβετ θα ξαναεπισκεφθεί το χωριό της 
έπειτα από 30 χρόνια και θα καμαρώσει τον φράχτη 
και το αυτόματο πότισμα που έβαλε στο περιβόλι 
της ο Tούρκος έποικος και τα λαχανικά που φύτεψε 
στο παλιό της βασίλειο. Κι όταν εκείνος θα της πει 
απολογητικά «ήρταμεν δκυό τζιαι εγινήκαμεν δεκα-
έξι…», εκείνη θα δείξει κατανόηση. Μέσα της όμως 
κρατά πάντα τη γεύση από τα μούρα της αυλής της, 
κι εκεί επιστρέφει στα όνειρά της. Σε μια εποχή ρευ-
στή σαν τη σημερινή, όπου οι βεβαιότητες καταρ-
ρέουν, γυναίκες σαν την Ελισάβετ, σαν τη Δήμητρα 
που δίδασκε αγγλικά στις βίλες των Εγγλέζων, σαν 
τη Μουσεϊντέ Χανούμ που έζησε κρυμμένη από την 
Εθνική Φρουρά στις σπηλιές των Κόκκινων, τη Μα-
ρούλα που έκανε τον σύνδεσμο στον αγώνα της 
ΕΟΚΑ μεταφέροντας με χίλιες προφυλάξεις αλληλο-
γραφία, την Κοραλλία που έχασε τη μνήμη της, 
εγκλωβισμένη είκοσι μήνες στο σπίτι της από τους 
εποίκους, μοιάζουν να γνωρίζουν διαισθητικά ότι το 
σωστό και το δίκαιο είναι αυτό που υπηρετεί τις ανά-
γκες της συμβίωσης, της φροντίδας του άλλου, της 
αγάπης για τον τόπο.

Ψυχή επί 27 χρόνια (1980-2007) του παρεμ-
βατικού βιβλιοπωλείου Κοχλίας στη Λευκωσία η 
63χρονη σήμερα συγγραφέας είχε επιλέξει μια αντί-
στοιχη προσέγγιση και στο πλέον πρόσφατο μυθι-

στόρημά της, το «Γεζούλ» (στα αραβικά σημαίνει 
«όλα χάνονται», εκδ. Εστία), παντρεύοντας τις παράλ-
ληλες αφηγήσεις δυο γυναικών του 19ου και του 
21ου αιώνα. Ωστόσο τώρα δεν αφήνει κανένα περι-
θώριο στη συγγραφική επινόηση. Η Μαραγκού συ-
νάντησε ξανά και ξανά αυτές τις γυναίκες, κέρδισε 
την εμπιστοσύνη τους, κατέγραψε τα λεγόμενά τους 
κρατώντας τη διάλεκτό τους, και η μόνη της παρέμ-
βαση ήταν να αφαιρέσει τις επαναλήψεις από τις 
ιστορίες τους και να προσθέσει υποσελίδιες σημει-
ώσεις με την ερμηνεία κάποιων λέξεων. Ο αναγνώ-
στης δεν κουράζεται λοιπόν ούτε στιγμή διότι ο λό-
γος των γυναικών αναδύεται τόσο ζωντανός, ώστε 
προσεγγίζει αυτό το βιβλίο με όλες του τις αισθήσεις.

O κακός, ο καλός και ο ηλίθιος

Οι Κύπριες της Νίκης Μαραγκού

Μαρίνα Σχίζα

marina.schiza
@phileleftheros.com

Στις χώρες που Στις χώρες που 
διεκδικούν την διεκδικούν την 
επιστροφή κλεμμένων επιστροφή κλεμμένων 
αντικειμένων της αντικειμένων της 
πολιτιστικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς τους, κληρονομιάς τους, 
προστέθηκε και η προστέθηκε και η 
Τουρκία, η οποία ζητά Τουρκία, η οποία ζητά 
από αμερικανικά από αμερικανικά 
μουσεία, έργα τέχνης μουσεία, έργα τέχνης 
που βγήκαν παράνομα που βγήκαν παράνομα 
από τη χώρα.από τη χώρα.

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η
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«Ήταν μια ομορφκιά η «Ήταν μια ομορφκιά η 
ζωή μας, ήταν ούλλα ζωή μας, ήταν ούλλα 
δικά μας, ενώ ποδά, δικά μας, ενώ ποδά, 
όπου πατήσουμεν εν το όπου πατήσουμεν εν το 
’ρίζουμε, κόρη μου…».’ρίζουμε, κόρη μου…».

Η ανάγλυφη στήλη από βαλσάτη που διεκδικεί 
η τουρκική κυβέρνηση από το Βρετανικό Μου-
σείο. Χρονολογείται από τον 1ο αιώνα π.Χ.  και 
απεικονίζει τον βασιλιά Αντίοχο Α΄ Επιφανή να 
χαιρετά τον Ηρακλή. Η στήλη καταγράφηκε για 
πρώτη φορά το 1882 όταν βρέθηκε κοντά στην 
πόλη Σαμσάτ της σημερινής Τουρκίας. Με ύψος 
4 πόδια, έχει χρησιμοποιηθεί ως πρέσα για την 
παραγωγή ελαιόλαδου καθώς έχει ανοιχθεί μια 
τρύπα στο κέντρο του. Αγοράστηκε το 1911 από 
τον αρχαιολόγο Leonard Woolley, που διεξήγα-
γε ανασκαφές στο Carchemish με την άδεια των 
οθωμανικών αρχών.

Μικέλα 
Χαρτουλάρη

Τα Νέα
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Στις αρχές Ιουνίου στη Βουλγαρία ο Δήμος 
Νεσέμπαρ (Μεσημβρία του Ευξείνου Πόντου) ετί-
μησε το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη ανακηρύσσοντας τον 
πρόεδρό του Αναστάσιο Π. Λεβέντη επίτιμο δημό-
τη. Σε σεμνή τελετή στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
της πόλης ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 
Β. Φιλιππώφ ανέγνωσε το ψήφισμα και ο δήμαρ-
χος Νικολάι Δημητρώφ έπλεξε το εγκώμιο του 
Ιδρύματος Λεβέντη για τη μακρά και ουσιαστική 
συμβολή του στη διατήρηση της πολιστικής κλη-
ρονομιάς της πόλης και επέδωσε στον τιμώμενο 
το έμβλημα και το κλειδί της.

Η Μεσημβρία κτισμένη σε γραφική χερσόνησο 
στα δυτικά παράλια του Ευξείνου Πόντου, ιδρύ-
θηκε τον 6ο αι. π.Χ. από Δωριείς των Μεγάρων και 
αποίκους του Βυζαντίου και της Χαλκηδόνος. Ο 
Ηρόδοτος συσχετίζει την ίδρυση της Μεσημβρίας 
με την απώθηση των Σκυθών από τον Δαρείο το 
512 π.Χ., γεγονός που εκμεταλλεύθηκαν οι Έλλη-
νες άποικοι και ίδρυσαν στο σημείο αυτό του Ευ-
ξείνου Πόντου ένα λιμάνι που διατήρησε έως τον 
20ό αιώνα τη γεωπολιτική του σημασία.  

Στα βυζαντινά χρόνια η Μεσημβρία σε συνδυ-
ασμό με τη Χερσώνα στην Κριμαία ήλεγχε τη ναυ-
σιπλοΐα και το εμπόριο στη Μαύρη θάλασσα και 
τελούσε υπό την άμεση επιρροή της Κωνσταντι-
νουπόλεως. Από τα τέλη του 12ου αι. και την απο-
κατάσταση του βουλγαρικού κράτους άλλαζε 
συχνά κυρίαρχο καθώς βρισκόταν στα όρια είτε 
της βυζαντινής αυτοκρατορίας είτε του βουλγα-
ρικού κράτους, διατήρησε όμως τον βυζαντινό της 
χαρακτήρα όντας, μπορώ να πω, ένα είδος εμπο-
ρικής βυζαντινής Ταϊβάν στη Μαύρη θάλασσα, 
μέσω της οποίας γινόταν η διακίνηση των αγαθών 
από την Κωνσταντινούπολη. 

Οι σωζόμενες εκκλησίες του 13ου και 14ου 
αι. είναι ό,τι πιο καλαίσθητα εντυπωσιακό σώζεται 
από την υστεροβυζαντινή αρχιτεκτονική και χα-
ρακτηριστικά της συναντώνται στην Κωνσταντι-
νούπολη, στο Δεσποτάτο της Ηπείρου και αλλού. 

Η Μεσημβρία είναι εγγεγραμμένη στον κατά-
λογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της 
Ουνέσκο λόγω της μακραίωνης ιστορίας της, του 
συνόλου των βυζαντινών εκκλησιών της, της πα-
ραδοσιακής αρχιτεκτονικής και του απείραχτου 
πολεοδομικού ιστού. Για τους ίδιους λόγους και 
το Ίδρυμα Λεβέντη ενδιαφέρθηκε για τη Μεσημ-
βρία. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Α.Π. Λεβέντης 
στην αντιφώνησή του είπε: « Το Ίδρυμα Α.Γ. Λε-
βέντη έχει εξ αρχής υποστηρίξει την αρχαιολογία 
και τη διατήρηση της ελληνορωμαϊκής μας και 
βυζαντινής κληρονομιάς που συνδέει τους λαούς 
της βαλκανικής χερσονήσου. Το Βυζάντιο λει-
τουργεί ως δίαυλος ανάμεσα στον αρχαίο ελλη-
νικό και ρωμαϊκό πολιτισμό και στον μεσαιωνικό 
και πρώιμο σύγχρονο ευρωπαϊκό κόσμο. Αυτός 
είναι και ο λόγος που το Ίδρυμα έχει υποστηρίξει 
εργασίες σε μνημεία στη Βουλγαρία επηρεαζόμε-
νο αλλά και τονίζοντας τον ρόλο του μεταβατικού 
αυτού κόσμου». 

Το ενδιαφέρον του Ιδρύματος εστράφη αρχι-
κά το 2004 στον ναό του Αγίου Στεφάνου ή Νέα 
Μητρόπολη. Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική του 
13ου αι. με τοιχογραφίες του 1598/9. Μετά την 
αναστήλωση ο ναός είναι επισκέψιμος με εισιτή-
ριο που εισπράττει ο Δήμος Νεσέμπαρ προκειμέ-
νου να αντιμετωπίζει τα έξοδα συντήρησης των 
μνημείων της Μεσημβρίας. Το Ίδρυμα εκτιμώντας 
θετικά τα αποτελέσματα επέστρεψε το 2012 στον 
Άγιο Στέφανο με νέα χορηγία προκειμένου να 
βελτιωθεί ο αυλόγυρος της εκκλησίας με δημι-
ουργία κήπου όπου θα εκτίθενται μαρμάρινα αρ-

χιτεκτονικά μέλη από ανασκαφές στη Μεσημβρία 
και νεότερες ελληνικές επιτύμβιες επιγραφές. 

Το Ίδρυμα συνεργάζεται με την Επιτροπή 
ICOMOS της Βουλγαρίας και τον πρόεδρό της 
καθηγητή Στ. Μπελίσκι στον τρόπο επέμβασης 
στον ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 
του 14ου αι. εις τρόπον ώστε ό,τι είναι παλαιό να 
διατηρηθεί αποφεύγοντας τις άσκοπες προσθή-
κες και επεμβάσεις οι οποίες απλώς μεταφέρο-
ντας στο μνημείο ό,τι έχει σχεδιασθεί στο χαρτί 
εξαφανίζουν την αύρα του μνημείου και παραδί-
δουν στην επόμενη γενιά ένα άψυχο κτίσμα πολ-
λαπλών χρήσεων, το οποίο κατ’ όνομα μόνον 
είναι μνημείο. 

Ελπίζω η προσέγγιση αυτή να επηρεάσει και 
το πρόγραμμα αναστήλωσης της γειτονικής μονό-
χωρης εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής (αρχές 
13ου αι.), το οποίο προβλέπει την αντικατάσταση 
της σημερινής χαμηλής, κατά το πρότυπο των 
μεταβυζαντινών βασιλικών, δικλινούς κεραμο-
σκεπούς στέγης με νέα υπερυψωμένη και προ-
σθήκη ενδιάμεσης τοιχοποιίας. Αποτέλεσμα θα 
είναι ένα ξαφνικά υπερφίαλο κτίσμα αμφιβόλου 
ιστορικής πιστότητας που δεν θα συνδιαλέγεται 
με τα χαμηλά «ξύλινα» σπίτια της μικρής πλατει-
ούλας που το περιβάλλουν και που θα είναι απλώς 
έτοιμο να χρησιμοποιηθεί για διάφορες χρήσεις, 
π.χ. αίθουσα τέχνης ωσάν η παρουσία του ως μνη-
μείο να μην επαρκεί!  

Είναι επόμενο ένας τόπος με τόσα προτερή-
ματα να έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της 
αδηφάγου τουριστικής βιομηχανίας. Στη Μεσημ-
βρία κατά την τουριστική σεζόν τα μνημεία μισο-
χάνονται καθώς τα καταστήματα τουριστικών 
ειδών καταλαμβάνουν τον ελεύθερο δημόσιο 
χώρο των πεζοδρομίων, οι πινακίδες των εστια-
τορίων και οι πολύχρωμες ομπρέλες κυριαρχούν 
στα  στενά δρομάκια και καλύπτουν τις όψεις των 
ξύλινων σπιτιών και τη νύχτα οι φωτεινές επι-
γραφές «νέον» είναι πανταχού παρούσες. Το 
Ίδρυμα Λεβέντη ανακίνησε το θέμα διάσωσης της 
Μεσημβρίας με συνεχείς παρεμβάσεις στην Ου-

νέσκο, έγινε αφορμή να ευαισθητοποιηθούν 
πολίτες της Νεσέμπαρ και να πεισθεί ο δήμος ότι 
η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς φέρ-
νει σήμερα επιχορηγήσεις και είναι προς όφελος 
της πόλεως στο σύνολό της και να δρομολογήσει 
μέτρα τα οποία ελπίζουμε ότι θα αποδώσουν 
απτά πρακτικά αποτελέσματα. Ο Α.Π. Λεβέντης 
είπε: «Είμαστε βεβαίως πολύ ευαίσθητοι στην 
ποιότητα της ιστορικής και περιβαλλοντικής ακε-
ραιότητας σε πολιτιστικές θέσεις όπως είναι η 
παλιά πόλη της Νεσέμπαρ και εμψυχωνόμαστε 
με την πρωτοβουλία του δήμου να σχεδιάσει ένα 
κατάλληλο σχέδιο διαχείρισης της τουριστικής 
βιομηχανίας. Επιτρέποντας την ακατάλληλη του-
ριστική ανάπτυξη να συνεχίζεται οπωσδήποτε θα 
καταλήξει στην καταστροφή του χαρακτήρα της 
πόλης και την αποξένωση από υψηλού επιπέδου 
τουρισμό που θα έπρεπε να είναι ο στόχος σας».  

Η διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Πέτγια Κιγιάσκινα παρουσίασε τον Οδηγό του 
Μουσείου, που εκδόθηκε με χορηγία του Ιδρύμα-
τος Λεβέντη. Η συγγραφή του Οδηγού υπήρξε 
πρόταση του 2010 που έγινε από τον διευθυντή 
του Ιδρύματος Λεβέντη Β. Καραγιώργη. Το Μου-
σείο περιέχει εξαιρετικές συλλογές έργων αρ-
χαίας ελληνικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής και μετα-
βυζαντινής περιόδου, που βρέθηκαν σε ανασκα-
φές ή φυλάσσονταν στις εκκλησίες της Μεσημ-
βρίας και είναι είτε εισηγμένα τα περισσότερα 
από τις μητροπόλεις του ελλαδικού χώρου και την 
Κωνσταντινούπολη ή κατασκευασμένα επιτόπου. 
Στον Οδηγό εκπροσωπούνται τα σημαντικότερα: 
μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία 5ου – 3ου 
αι. π.Χ. με μυθολογικές παραστάσεις, μαρμάρινα 
αγάλματα Απόλλωνα, Ηρακλή, Σάραπι, ενεπίγρα-
φα ανάγλυφα αναφερόμενα στους στρατηγούς 
της Μεσημβρίας (2ος αι. π.Χ.), ενεπίγραφες επι-
τύμβιες στήλες, «Ματρώ Τυνδαρίχου γυνή», 
ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει για το ελληνικό 
ήθος της η νεκρική στήλη της νεαρής μητέρας 
Καλλικρίτας (5ος – 4ος αι. π.Χ.), διάφορες αφιε-
ρωματικές επιγραφές με ωραιότατα καλλιγραφι-

κά χαραγμένα γράμματα, όπως «Βασιλεύων και 
γυμνασιαρχών Λάιος Βοιωτού Διί Υπερδεξίω» 
(3ος αι. π.Χ.), πήλινα ειδώλια της Αφροδίτης, του 
Έρωτος, της Νίκης κ.ά. του 5ου – 2ου αι. π.Χ., 
χάλκινες υδρίες ελληνιστικών χρόνων με ανά-
γλυφες μυθολογικές παραστάσεις, εντυπωσιακά 
χρυσά κοσμήματα και σφραγιδόλιθοι 3ου αι. π.Χ., 
αμφορείς κρασιού με ενσφράγιστες λαβές και 
μεγάλη σειρά τετραδράχμων και άλλων νομισμά-
των, πολλά από τα οποία προέρχονται από το 
αρχαίο νομισματοκοπείο της Μεσημβρίας.

Η παλαιοχριστιανική και βυζαντινή συλλογή 
περιλαμβάνει επιτύμβιες επιγραφές,  κιονόκρανα 
και άλλα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη από προ-
κοννήσιο μάρμαρο. Σημαντική θέση στο Μουσείο 
έχει πλουσία συλλογή βυζαντινών εφυαλωμένων 
κεραμικών, εγκόλπιοι σταυροί, ιστορικές επιγρα-
φές «Τήνδε την πόλιν... εδώμησεν εκ βάθρων... 
οι θεόσεπτοι βασιλείς των Ρωμαίων Βασίλειος και 
Λέων» που αναφέρεται σε ανοικοδόμηση της 
Μεσημβρίας το 879 ή η επιτύμβια επιγραφή της 
δούλης του Θεού Θεοδώρας (1248).

Για τις εκκλησίες και τις μονές της Μεσημ-
βρίας έχουν ζωγραφιστεί σπουδαίες φορητές 
εικόνες, πολλές από τις οποίες προέρχονται από 
την Κωνσταντινούπολη όπως το παλλάδιο της 
πόλης, η εικόνα της Παναγίας Ελεούσας, της 
οποίας η ασημένια ενεπίγραφη επένδυση χρο-
νολογείται το 1342, ο Άγιος Νικόλαος με σκηνές 
από τον βίο του (13ος αι.), η Παναγία Κυρά της 
Ζωής (13ος αι.), ο Άγιος Πολύευκτος (15ος αι.), 
ο Άγιος Δημήτριος (16ος αι.), η Παναγία Αντίλη-
ψις (1837) και άλλες. Οι σημαντικότερες εικόνες 
της Μεσημβρίας και άλλες από πόλεις των παρα-
λίων της Μαύρης θάλασσας στη Βουλγαρία συ-
ντηρήθηκαν με δαπάνη του Ιδρύματος Λεβέντη 
από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσα-
λονίκης με την εποπτεία του Κέντρου Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών Μνημείων Θεσσαλονίκης και 
της διευθύντριάς του, δρος Αναστασίας Τούρτα 
και εξετέθησαν στη Σόφια (2011) και τη Θεσσα-
λονίκη (2012).

ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΡΙΝΗ ΝΕΣΕΜΠΑΡ
H ιστορική πόλη  Μεσημβρίου του Εύξεινου Πόντου τιμά το Ίδρυμα Α.Σ. Λεβέντη

@ Χαράλαμπος Μπακιρτζής

Η επιτύμβια στήλη της Καλλικρίτας (5ος /4ος αι.).

Η ιστορία συνδιαλέγεται με την τέχνη

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Νεσέμπαρ είναι ένα από τα λίγα Μουσεία που εκ-
προσωπούν με εκθέματα υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας και ιστορικής ση-
μασίας αφενός τον κόσμο των ελληνικών αποικιών της αρχαιότητας και αφε-
τέρου την κωνσταντινουπολίτικη κουλτούρα εκτός Κωνσταντινουπόλεως. Είναι 
ένα Μουσείο όπου με εύληπτο και ταυτόχρονα επιστημονικό τρόπο η ιστορία 
συνδιαλέγεται με την τέχνη. Είναι προς τιμήν των Βούλγαρων αρχαιολόγων η 
εξαιρετική με καλαισθησία και γνώση έκθεση του Μουσείου προς όφελος των 
κατοίκων, των μαθητών και των επισκεπτών της μαυροθαλασσίτικης πόλης.

Μελανόμορφη οινοχόη με 
παράσταση του Ηρακλή να 
καταβάλλει τον Ερυμάνθιο 

κάπρο (5ος αι. π.Χ.)

 
Η εκκλησία 
του Χριστού 

Παντοκράτορα.

 
Βυζαντινή 

εικόνα 
Παναγίας 
Ελεούσας.



Κυριακή 24 Ιουνίου 2012E I K Α Σ Τ Ι Κ Α

Οι αγαπημένες                               & η Νίνα Θεοχαρίδου ετοίμασαν το μενού για ολόκληρο τον ΙΟΥΛΙΟ!  

Γράψτε το 
πρόγραμμά 
σας στο 
καθημερινό 
ημερολόγιο!

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6

3

ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΠΕΜΠΤΗ 5

Ιούλιος

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΠΕΝΕΣ ΜΕ ΠΕΣΤΟ 

ΦΕΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΕΣ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ «ΤΗΓΑΝΗΤΟ»

 ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ

ΝΤΟΜΑΤΕΣ Γ

ΠΕΛΑΓΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ / ΕΦΡΑΙΜ

Σ ΜΑΡΙΝΑΤΕΣ ΣΕΛ.
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κατσαρόλα με κρύο νερό και 

αλάτι. Τις αφήνετε να κοχλά-

σουν και ύστερα τις βράζετε 

για 20 περίπου λεπτά μέχρι να 

μαλακώσουν (όταν τις τρυπάτε 

τε αντίσταση). Ύστερα, τις 

στραγγίζετε, τις αφήνετε να 

κρυώσουν, τις ξεφλουδίζετε και 

τις κόβετε σε χοντρές ροδέλες.   

Προθερμαίνετε το φούρνο 

στους 180°C και βουτυρώνετε 

ένα μέτριο πυρίμαχο ταψάκι. 

Λιώνετε το βούτυρο σε μια μι-

κρή κατσαρόλα και σοτάρετε 

το κρεμμύδι μέχρι να μαραθεί. 

Προσθέτετε το αλεύρι και το 

ανακατεύετε να απορροφηθεί 

και ύστερα, ρίχνετε μέσα λίγο-

λίγο το γάλα, ανακατεύοντας 

συνεχώς το μίγμα. Προσθέτετε 

αλάτι, πιπέρι, τη μουστάρδα 

και συνεχίζετε να ανακατεύετε 

μέχρι να αρχίσει να κοχλάζει 

και να πήζει σε κρέμα (μπε-

σαμέλ). Το αποσύρετε από τη 

φωτιά και ανακατεύετε μέσα 

1 ½ φλ.  από το τυρί μέχρι να 

Mια στρώση πατάτες στο ταψί, 

προσθέτετε το ζαμπόν σε μια 

στρώση και ύστερα τη μισή 

μπεσαμέλ. Απλώνετε από 

πάνω τις υπόλοιπες πατάτες, 

ύστερα την υπόλοιπη μπεσα-

μέλ και τέλος σκορπάτε στην 

επιφάνεια το υπόλοιπο τυρί. 

Ψήνετε το φαγητό στο φούρνο 

για ½ περίπου ώρα, μέχρι να 

ροδίσει καλά η επιφάνειά του. 

Παραλλαγή

Αντί για πατάτες, μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε βρα-

σμένα μακαρόνια γι’ αυτή 

τη συνταγή. Βράζετε τα 3/4 

ενός πακέτου κοφτά μακα-

ρόνια σε μπόλικο αλατισμένο 

νερό, χωρίς να τα βαρυψήσετε 

(ιδανικά είναι τα «κοράλλια» 

όπως τα λένε στην Ελλάδα, 

που μοιάζουν σε σχήμα με τα 

«χωριάτικα» κυπριακά, όμως 

και τα φιογκάκια, το πενά-

κι, τα κοχυλάκια κ.λπ. είναι 

κατάλληλα). 
3
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      βδομάδεςκαθημερινό πρόγραμμα
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Ισορροπημένη 
διατροφή κάθε 
βδομάδα με τη 
συμβολή της δρος 
Ελένης Π. Ανδρέου

σορροπημένη
διατροφή κάθε
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«Οι Δρόμοι του Μετά». Πρόκειται για 
μία εικαστική έκθεση που παρουσιάστηκε πέρσι στο 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης στο Ρέθυμνο που 
προσεγγίζει τη μετανάστευση και το ζήτημα που προ-
κύπτει μετά την αναχώρηση από τον γενέθλιο τόπο. Η 
έκθεση παρουσίασε έργα των Κύπριων εικαστικών 
Γιούλας Χατζηγεωργίου και Ανδρέα Σάββα μαζί με το 
έργο του Βλάση Κανιάρη «Μετανάστης» που ανήκει 
στην περίοδο της αναγκαστικής μετανάστευσης και 
αυτοεξορίας, που επέβαλε η δικτατορία. 

Η έκθεση, σε επιμέλεια Μαρίας Μαραγκού, παρου-
σιάζεται τώρα στην Ελευσίνα με τον τίτλο «Οι Δρόμοι 
του Μετά συν ένας», όπου, η αρχική ιδέα και το περι-
εχόμενο ανανεώνονται με νέα έργα που δημιουργήθη-
καν για την ελληνική μας κατάσταση το 2012, λίγο πριν 
τις εκλογές των συνθημάτων και των διλημμάτων».

Έργα που μιλούν για το ζήτημα της εισόδου των 
μεταναστών στην Ελλάδα αλλά και της εξόδου των 
Ελλήνων από τον τόπο τους στη μετα- μνημονιακή 
εποχή μας, αποτελούν το υλικό της έκθεσης για τη 
μετανάστευση που παρουσιάζεται στο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Δήμου Ελευσίνας «Λ. Κανελλόπουλος» σε επι-
μέλεια Μαρίας Μαραγκού. Συμμετέχουν δύο Κύπριοι 
καλλιτέχνες. Από τους πάλαι ποτέ φιλοξενούμενους 
του κτηρίου Υπατία έως εκείνους που στοιβάζονται στα 
διαμερίσματα του κέντρου της Αθήνας, τα εξεγερμένα 
παιδιά των Παρισινών προαστίων έως τους οικογενει-
άρχες που προσπαθούν να επιβιώσουν στον ξένο τόπο 
και αντιμετωπίζουν τον ρατσισμό των μόνιμων κατοί-
κων. Η έκθεση έχει έντονο στοιχείο επικαιρότητας 
ειδικά σήμερα, στην εποχή της ανεργίας των Ελλήνων 
και στη συνθήκη που επιβάλλει το Διεθνές Νομισματι-
κό Ταμείο. Αναφέρεται στον ευαίσθητο άνθρωπο του 
πολιτισμένου κόσμου που νιώθει την εσωτερική μονα-
ξιά του ξένου. Και βέβαια στον ίδιο τον καλλιτέχνη, 
μετανάστη πάντα μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο.

ΔΕΣΜΙΟΙ ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Η Γιούλα Χατζηγεωργίου και ο Αντρέας Σάββα, γνω-

ρίζουν καλά την τρομοκρατία των εικόνων, ντοκουμέ-
ντων και ψυχαγωγίας, γνωρίζουν την τρομοκρατία των 
κοινωνικών αποκλεισμών και μπορούν να μιλούν με τις 

διαθέσεις της σύγχρονης τέχνης του 
ντοκουμέντου που διαθέτει προ-

σωπικά στοιχεία στην περί-
πτωση του καθενός. Πώς 

ο μετανάστης επιβιώ-
νει και ο καθημερινός 
άνθρωπος που, δεν 
χρειάζεται να βρει 
στον άλλο τόπο στέ-
γη και τροφή, αισθά-

νεται δέσμιος ενός 
άλλου αποκλεισμού. 

Παρατηρούν, ο καθέ-
νας με τη δουλειά του τη σύγ-

χρονη ζωή και τον σπαραγμό του 
οικονομικού πολέμου και αναζητούν 

ελπίδα στη δική τους αλήθεια, ορίζοντάς την στην 
ενέργεια και την ιδεολογία του έργου.           

Το έργο του Αντρέα Σάββα, είναι μια εγκατάσταση 
100 μέτρων με τον τίτλο «Αγωγός Πόνου και Θεραπεί-

ας» και ορίζει τη διαδρομή, με τα υλικά του άκαμπτου 
σιδήρου και της λεπτής γάζας. Συνεχίζει με δύο γλυ-
πτικές εγκαταστάσεις, τα σπίτια «Επ’ Ώμου» όπου, το 
κρεβάτι, η κουζίνα, η ηλεκτρική σκούπα, τα σκεύη μα-
γειρικής, ένας ολόκληρος εξοπλισμός σπιτιού αλλά 
και τα τρόφιμα, τυλίγονται με διαφανή ταινία πακετα-
ρίσματος και ταξιδεύουν σε ρόδες. 

Ο Σάββα, μιλά για τη μετανάστευση αντικαθιστώ-
ντας την  άνθρώπινη φιγούρα με τα πακέτα των μετα-
ναστών, κυρίως Γεωργιανών που, μαζεύονται κάθε 
Κυριακή στην Αγίου Κωνσταντίνου, κοντά στο Εθνικό 
Θέατρο, για να στείλουν τρόφιμα και ρούχα  στους 
συγγενείς τους στη Γεωργία. Τα πακέτα των μετανα-
στών, τυλίγονται με μονωτική ταινία, ένα είδος συ-
σκευασίας που δεν έχει βάρος αλλά και προφυλάσσει 
το περιεχόμενο σε κάθε  φόρτωμα-ξεφόρτωμα, της 
οδικής διαδρομής.  Το κάθε γλυπτό, διαθέτει την ιδιαί-
τερη φόρμα του περιεχομένου αλλά και της επιλογής 
του καλλιτέχνη (για παράδειγμα, ένα γλυπτό έχει γίνει 
με βιβλία που περιέχουν μαρτυρίες των υποχρεωτικών 
μετακινήσεων της ανταλλαγής των πληθυσμών Ελλά-
δας-Τουρκίας, το 1920) αλλά και την προσωπική μνήμη 
του ίδιου για τα πακέτα της μάνας, εγκαταλείποντας 
γρήγορα την Κερύνεια.

Η Γιούλα Χατζηγεωργίου, παρακολουθεί το ζήτημα 
της μετανάστευσης διαμέσου του ψυχολογικού βάρους 
που δημιουργεί. Υλικό και απτό έργο, τα «Βήματα», μια 
εγκατάσταση με παπούτσια που κινούνται στον αργό 
κουρασμένο βηματισμό του μετανάστη και μια σειρά 
φωτογραφιών που εστιάζονται στο σκάσιμο του δέρ-
ματος των παλιών παπουτσιών.

 «Το Λουτρό της Αφροδίτης» είναι κεφάλια γυναι-
κεία από ένα πρωταρχικό συστατικό, το αλάτι. Οι έν-

νοιες ήδη δοσμένες, στην ύλη (αλάτι) που μορφοποι-
ήθηκε στο χώμα (πηλό) ώστε να γίνει κεφάλι γυναίκας 
με διαφορετικές εκφράσεις προερχόμενες από τα 
κρακελαρίσματα που δημιουργούν τις ρυτίδες.    Προ-
ορισμός τους, να χάσουν τη μορφή που απέκτησαν,  στη 
διάλυση της σχέσης τους με το νερό.

Το Λουτρό, φτάνει με τον ορό που διαποτίζει αργά 
τα κεφάλια έως ότου τα εξαφανίσει. Αυτό το μαρτύριο 
της σταγόνας, έχει θεατές, τους απέναντι, αφού τα 
κεφάλια στήνονται με τρόπο ώστε να παρακολουθεί το 
ένα το άλλο, αντίπαλοι και σύμμαχοι έως το τέλος.

Το performance «ΤHE CALM» δίνει την αφορμή να 
πειραματιστεί η καλλιτέχνις με τις αντοχές της, σε ένα 
είδος μαρτυρίου του σώματός της που τη συνδέει με τα 
βασανιστικά performances της δεκαετίας 1970. Φορώ-
ντας ένα βαρύ παλτό που στις τσέπες είναι γεμάτο 
άμμο, προσπαθεί να απελευθερωθεί με συνεχείς κο-
πιώδεις προσπάθειες. 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Η Γιούλα Χατζηγεωργίου με καταγωγή από την Πά-

φο ζει στην Αθήνα, βιώνοντας την ένταση του φαινο-
μένου της μετανάστευσης και την προσφυγοποίηση του 
μισού σχεδόν πληθυσμού της Κύπρου που αποτελούν 
και την προσωπική της εμπειρία που μοιραία αποτελεί 
τους φακούς που βλέπει την κατάσταση που επικρατεί 
στο ζήτημα της προσφυγιάς και των μεταναστών.

Ο Ανδρέας Σάββα από την Κερύνεια και τώρα πολί-
της του κόσμου, έχοντας πάντα στη μνήμη του τα πα-
κέτα της μάνας του που πήρε εγκαταλείποντας γρήγο-
ρα την Κερύνεια, μιλά για τη μετανάστευση αντικαθι-
στώντας την  ανθρώπινη φιγούρα με τα πακέτα των 
μεταναστών.

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΝ ΕΝΑΣ
@ Μαρίνα Σχίζα
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Γιούλα Χατζηγεωργίου και Ανδρέας Σάββα εξερευνούν το θέμα της «Μετανάστευσης» 
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Στην Κύπρο 
το φθινόπωρο
Η έκθεση πραγματο-
ποιήθηκε στο Ευρω-
παϊκό Κέντρο Δελ-
φών το 2009. Πρώτος 
σταθμός ήταν το Ρέ-
θυμνο το 2010, τώρα 
ταξίδεψε στην Ελευ-
σίνα και θα συνεχίσει 
στην Κύπρο το φθινό-
πωρο στον εξαίρετο 
υπόγειο χώρο του νέ-
ου Θεάτρου ΘΟΚ.  
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Ο λογοτέχνης Πέτρος Σόφας, κατά την 
άποψή μου, κατά πρώτο λόγο ποιητής και κατά δεύ-
τερο πεζογράφος, όχι λόγω όγκου αλλά λόγω αισθη-
τικών κατακτήσεων στο κάθε διαφορετικό λογοτε-
χνικό είδος, έχει στο ενεργητικό του 14 λογοτεχνικά 
βιβλία, οκτώ ποιητικές συλλογές, τρεις συλλογές 
διηγημάτων και μια νουβέλα. Το υπό παρουσίαση 
βιβλίο είναι το 15ο του Π.Σ. και πρόκειται για συλλογή 
διηγημάτων, που φέρει τίτλο: «Εύλογα ερωτήματα» 
και κυκλοφόρησε το 2011 από τις εκδόσεις «Αιγαίον».

Στα έντεκα διηγήματα της συλλογής ο ανα-
γνώστης συναντά τρυφερότητα, ευαισθησία, κοινω-
νική κριτική αλλά και ειρωνεία και σαρκασμό και 
χιούμορ και διακωμώδηση καταστάσεων και αν-
θρωπίνων συμπεριφορών στον σύγχρονο κυπριακό 
μικρόκοσμο. Τα διηγήματα του Π.Σ. έχουν πολλές 
αρετές, αλλά έχουν και λιγότερο δυνατά στοιχεία. 
Και οι αρετές τους είναι κατά κύριο λόγο θεματικές, 
ενώ τα στοιχεία που ελέγχονται έχουν κατά πρώτο 
λόγο τεχνοτροπικό χαρακτήρα.

Η μεγαλύτερη αρετή του βιβλίου είναι ότι 
αντλεί όλες τις θεματικές του από τη σύγχρονη 
πραγματικότητα της κυπριακής κοινωνίας και πρω-
τίστως έχει ως έναυσμα την τρέχουσα επικαιρότητα, 
η οποία και επιχειρείται να αναπλαστεί λογοτεχνικά, 
πολλές φορές εν είδει γλαφυρού ρεπορτάζ. Βεβαί-
ως, η ανάπλαση της τρέχουσας επικαιρότητας, επει-
δή οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις είναι νωπές 
για όλους, ενέχει και τον κίνδυνο της φωτογραφικής 
απεικόνισης, που διαβρώνει το αισθητικό αποτέλε-
σμα και τραυματίζει τη λογοτεχνική γραφή. Οφείλω 
όμως να πω πως ο Π.Σ. απέφυγε, σχεδόν ολοκλη-
ρωτικά αυτή την παγίδα, όχι όμως πάντα.

Η δεύτερη μεγάλη αρετή του βιβλίου είναι 
η κοινωνική ευαισθησία που το διαπνέει αλλά και η 
κοινωνική κριτική που διαπερνά όλο το περιεχόμενό 

του συνολικά. Εδώ επιστρατεύονται το χιούμορ, ο 
σαρκασμός, η χλεύη και η ειρωνεία. Και ένας ψόγος 
ιδιαίτερα διακριτικός και έμμεσος αλλά ουδόλως 
πομπώδης και κραυγαλέα καταγγελτικός. Και κυρί-
ως, ψόγος με αδιαμφισβήτητη ευστοχία.

Ειδολογικά θεωρώ ότι και τα έντεκα κείμενα 
της συλλογής βρίσκονται στις παρυφές μεταξύ διη-
γήματος και χρονογραφήματος. Κι αυτό διότι στα 
κείμενα αυτά συναντά κανείς ειδολογικά χαρακτη-
ριστικά τόσο του διηγήματος, όσο και του χρονογρα-
φήματος. Ωστόσο, οι κεντρικοί ήρωες των πεζογρα-
φημάτων αυτών σκιαγραφούνται συχνά με αδρές 
καρικατουρίστικες και ενίοτε ελλειμματικές έως 
άτονες πινελιές. Έτσι, αυτά τα κάποια κενά στη σχη-
ματοποίηση των προσωπικοτήτων των κεντρικών 
ηρώων στα αφηγήματα αυτά, έχω την εντύπωση ότι 
παραπέμπουν παραπάνω στο χρονογραφικό παρά 
στο διηγηματογραφικό είδος.

Θα ήθελα στη συνέχεια να πω έστω και από 
δυο λόγια για το κάθε ένα από τα έντεκα αφηγήμα-
τα του βιβλίου, για τις καταστάσεις, τις συμπεριφο-
ρές και τα συναισθήματα με τα οποία καταπιάνονται. 
Κατ’ αρχήν, στο «Εύλογα ερωτήματα» (σελ. 7), απ’ 
όπου πήρε τον τίτλο της και ολόκληρη η συλλογή, 
ομοίως και στο «Κερδισμένο αλλά χαμένο» (σελ. 31) 
ο Π.Σ. πραγματεύεται το πώς παρεισφρέει ο δόλος 
στην ανθρώπινη συμπεριφορά, κυρίως όταν το δέ-
λεαρ είναι ο εύκολος πλουτισμός. Ανάλογης αλλά όχι 
ταυτόσημης θεματικής είναι και τα διηγήματα: «Δυ-
στύχημα ευκαιρίας» (σελ. 43) και «Κυνήγι σκουπι-
διών» (σελ. 75) όπου καυτηριάζεται η τυχοδιωκτική 
συμπεριφορά των ανθρώπων προς προσπορισμό 
οικονομικού οφέλους. 

Το «Τελευταίο ταξίδι» (σελ. 17) αποτελεί εγ-
χείρημα λογοτεχνικής ανάπλασης της ιστορίας μιας 
Γαλλίδας τουρίστριας που βίασε και δολοφόνησε 
ένας οδηγός ταξί, στην οποία και δόθηκε μεγάλη 
δημοσιότητα όταν έγινε το έγκλημα πριν από λίγα 
χρόνια. Όσον αφορά στη γλαφυρότητα και την πε-
ριγραφικότητα της γραφής το αποτέλεσμα είναι 
ευτυχές. Υπολανθάνουν όμως ή παρουσιάζονται 
κάπως θαμπά οι εσωτερικοί διάλογοι ή για την ακρί-
βεια οι εσωτερικοί μονόλογοι των κεντρικών ηρώων.

Στο «Ο λεκές του χρόνου» (σελ. 51) ερχόμα-
στε αντιμέτωποι μ’ έναν ευχάριστο κλαυσίγελο για 
την αντρική φιλαρέσκεια και ανασφάλεια. Το δε «Τη-
λέφωνο αναγνώρισης κλήσης» (σελ. 59) αποτελεί μια 
συμπαθητική χλεύη για τον τρόπο που επιλέγουν να 
σκοτώνουν την ώρα τους οι άνθρωποι της τρίτης 
ηλικίας. Ενώ το «Ζήτημα σύμπτωσης» (σελ. 69) πραγ-
ματεύεται τις νευρωτικές ψυχώσεις των ανθρώπων.

«Τα γονίδια» (σελ. 103) έχουν να κάνουν με 
το φόβο του θανάτου στην τρίτη ηλικία και θεωρώ 
πως συνιστούν μια εύστοχη και καυστική σάτιρα επί 
του θέματος. Το δε «Προεκλογικό πάρτι» αποτελεί 
επίσης εγχείρημα λογοτεχνικής ανάπλασης της τρέ-
χουσας επικαιρότητας. Πρόκειται για μια ειρωνική 
ιστορία με παραπομπές στο κομματικό σκηνικό του 
τόπου, αλλά και στο δημοψήφισμα για το Σχέδιο 
Ανάν, που δίχασε τον κόσμο διακομματικά και ενδο-
κομματικά.

Άφησα τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, όπως 
συνηθίζεται να λέγεται, το «Ο λαγόχειλος» (σελ. 87), 
που θεωρώ το πιο τρυφερό διήγημα της συλλογής. 
Εδώ ο Π.Σ. πραγματεύεται την ανάγκη να ερωτεύε-
ται ο άνθρωπος, μα προπαντός να νιώθει ερωτεύσι-
μος. Παρά τον ρομαντισμό που διαπνέει το διήγημα, 
δεν λείπει ούτε απ’ εδώ η καυστικότητα και ο κυνι-
σμός.

Συνολικά αποτιμώντας τη συλλογή «Εύλογα 
ερωτήματα», λέω ευθαρσώς πως δεν αποτελεί από-
λυτη στιγμή κορύφωσης στο συνολικό πεζογραφικό 
έργο του Π.Σ. Είναι όμως ένα αξιόλογο έργο με πολ-
λές αρετές και αξίες, προτερήματα, προτεραιότητες 
και ευαισθησίες που το καθιστούν άξιο λόγου και 
αναφοράς.

Προσωπικά -κι είναι αυτό ακόμη μια εντε-
λώς υποκειμενική εκτίμηση- αγάπησα παραπάνω 
την προηγούμενη συλλογή διηγημάτων του Π.Σ., 
«Λεμεσιανές γειτονιές» του 2009, ίσως γιατί σ’ εκείνο 
το βιβλίο ο συγγραφέας αντλεί τις εμπνεύσεις του 
από την παιδική του ηλικία και τις καταγράφει με 
περισσό λυρισμό, ρομαντισμό και αγάπη. Ίσως ακό-
μη γιατί εκείνη η συλλογή διηγημάτων παραπέμπει 
παραπάνω στον ποιητή Σόφα, παρά όσο παραπέμπει 
αυτή η υπό παρουσίαση συλλογή.

Το πρώτο μεγάλο ιστορικό λά-
θος της θητείας του ο Αντώνης Σαμαράς 
το έκανε πριν καλά-καλά ορκιστεί πρωθυ-
πουργός: κατάργησε το Υπουργείο Πολιτι-
σμού. Ήταν που ήταν καίριο το πλήγμα που 
του κατάφερε ο ΓΑΠ τον Οκτώβριο του 
2009, συγχωνεύοντάς το με το Υπουργείο 
Τουριστικής Ανάπτυξης, ήρθε τώρα ο δισέγγονος 
της Πηνελόπης Δέλτα να ιδρύσει το υπερυπουρ-
γείο- σιδηρόδρομο: Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού. Με μια αψυχολόγητη 
απόφαση, ένωσε δύο ογκώδη χαρτοφυλάκια με 
χαώδεις διαφορές μεταξύ τους, με τεράστια σημα-
σία και πολύπλοκες ευθύνες και αρμοδιότητες. 

Δεν ήξερε. Δεν ρώταγε; Ας μην πήγαινε μα-
κριά. Ένα τηλεφώνημα μέχρι την Κύπρο θα αρκού-
σε. Εδώ και 47 ολόκληρα χρόνια, όπου το νεοσύστα-
το Υπουργείο –κατ' εξαίρεση του Συντάγματος του 
’60- έχει αναλάβει τις εκπαιδευτικές αρμοδιότητες 
της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης, «ειδικοί» και 
«άσχετοι» σπάζουν το κεφάλι τους για να αποκολ-
λήσουν τα δύο «σιαμαία» και δεν βρίσκουν τρόπο. 
Κι αυτό διότι με τα χρόνια το Υπουργείο αυτό έχει 
εξελιχθεί σε ένα φρικώδες γραφειοκρατικό υβρίδιο, 
με αντανακλαστικά κάποιου που βαστά δυο καρ-
πούζια κάτω από την ίδια μασχάλη. Διαχρονικά, την 
άστοχη αυτή συνύπαρξη, πληρώνουν και τα δυο 
«αδέρφια» - Παιδεία και  Πολιτισμός. Ειδικότερα, 

όμως, ο Πολιτισμός αποτελεί το καρπούζι που τελι-
κά το άφησαν να πέσει, για να σώσουν τουλάχιστον 
το άλλο. Είναι το ένα από τα δυο σιαμαία που έχει 
μείνει καχεκτικό γιατί έχει στερηθεί «τροφής», όσο 
επίσης έχει στερηθεί αγάπης και στοργής σε σχέση 
με το άλλο, το οποίο είναι από μόνο του αρκετά 
απαιτητικό για να το κάνει κανείς ζάφτι. Κι είναι κά-
τι παραπάνω από φανερό ότι δεν υπάρχει άλλη 
σοβαρή λύση από το διαχωρισμό. 

Ωστόσο, δεν μπορούμε μόνο να μιλάμε για 
πλήρη αυτονόμηση του τομέα του Πολιτισμού, 
αλλά ακόμη κι αυτή η «ρεαλιστική» ιδέα της δημι-
ουργίας Υφυπουργείου ή Ενιαίας Αρχής Πολιτι-
σμού ή οποιασδήποτε μορφής άτυπου Υπουργείου 
μοιάζει να απομακρύνεται επικίνδυνα, εν μέσω 
περιόδου «βαθιάς» οικονομικής περισυλλογής. Σε 
ευρεία συζήτηση στην Κυπριακή Βουλή τον Νοέμ-
βριο του 2010 κάποιοι υπολόγιζαν ότι το 2012 –ναι 
τη χρονιά που διανύουμε- θα ξεπερνιόνταν και τα 
τελευταία διαδικαστικά ζητήματα πριν την εφαρ-
μογή της ιδέας, που θα έθετε για πρώτη φορά 

στην Ιστορία της ΚΔ τον τομέα του Πολιτι-
σμού κάτω από στέρεα διοικητική βάση.

Στην Κύπρο, λοιπόν, συνεχίζουν να 
«κοσκινίζουν» επειδή δεν θέλουν να «ζυ-
μώσουν», μοιάζουν να μην θέλουν -ή να 
μην τους ενδιαφέρει- να βγάλουν τον Πο-
λιτισμό από το τέλμα και έχουν πάψει και 
να κρύβουν πια εδώ και καιρό την έλλειψη 
οράματος και πολιτικής βούλησης πάνω 
στο συγκεκριμένο θέμα. Ένας από τους 
λόγους που σήμερα ο τομέας αυτός θα-
λασσοδέρνεται στην αβεβαιότητα και 
στην ανυποληψία είναι ότι καθορίζεται και 
λειτουργεί ξεκάθαρα μετά το «και» της 

Παιδείας. 
Το σκέφτηκε καλά, λοιπόν, ο νέος πρωθυ-

πουργός της Ελλάδας αυτό που αποφάσισε να κά-
νει; Και το πιο εξωφρενικό της υπόθεσης είναι ότι 
τόσο ο ίδιος, όσο και ο… καλός του σύμμαχος στη 
νέα κυβέρνηση, Ευάγγελος Βενιζέλος, διετέλεσαν 
υπουργοί Πολιτισμού κι έζησαν την καθημερινή 
τριβή με το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Επιπλέον, 
ο Αντώνης Σαμαράς όπου σταθεί κι όπου βρεθεί 
δηλώνει βαθιά επηρεασμένος από τα «Μυστικά 
του Βάλτου» που έγραψε η προγιαγιά του, την ποί-
ηση του Ελύτη, ο οποίος «βάφτισε» το προηγούμε-
νο κόμμα που ηγείτο (Πολιτική Άνοιξη), τον ορα-
ματικό χαρακτήρα του αδερφού της Πηνελόπης 
Δέλτα, Αντώνη Μπενάκη, το λογοτεχνικό και μετα-
φραστικό έργο του θείου του Παύλου Ζάννα. Όλοι 
αυτοί θα γίνουν σύντομα φαντάσματα και θα τον 
κυνηγούν, διότι αυτή η συγχώνευση δεν μπορεί 
παρά να λογίζεται ως υποτίμηση του πολυτιμότε-
ρου και σημαντικότερου κεφαλαίου της χώρας, σε 
μια από τις κρισιμότερες στιγμές της Ιστορίας της.

Έντεκα κείμεναΈντεκα κείμενα
στις παρυφέςστις παρυφές
μεταξύ διηγήματοςμεταξύ διηγήματος
και χρονογραφήματοςκαι χρονογραφήματος

Ειδικότερα ο Πολιτισμός Ειδικότερα ο Πολιτισμός 
αποτελεί το καρπούζι αποτελεί το καρπούζι 
που τελικά το άφησαν που τελικά το άφησαν 
να πέσει, για να σώσουν να πέσει, για να σώσουν 
τουλάχιστον το άλλο.τουλάχιστον το άλλο.

Τρυφερότητα, κοινωνική κριτική 
και διακωμώδηση καταστάσεων 

Ας ρώταγε τους παθόντες

Γιώργος 
Σαββινίδης

savvinides
@phileleftheros.com

Γιώργος Φράγκος 

george.frangos
@phileleftheros.com
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@ Γιώργος Σαββινίδης

οιον ορίζετε ως κυριότερο θεματικό άξονα στο 
νέο σας βιβλίο; Toν ρατσισμό. Την τάση του ανθρώπου 
να ξεχνά πως αυτό που ενοχλεί τον ίδιο, ενοχλεί και 
τους άλλους.

Τι προσβλέπετε να έχει πάρει μαζί του ο ανα-
γνώστης, όταν κλείσει και την τελευταία σελίδα;  
Το μήνυμα ότι δεν πρέπει να κάνουμε στους άλλους 
αυτό που δε θέλουμε να μας κάνουν και πως δεν πρέ-
πει να κρίνουμε τους άλλους με βάση την εθνική ή 
φυλετική τους  καταγωγή, γιατί δεν υπάρχουν λαοί 
καλοί και λαοί κακοί, αλλά άνθρωποι καλοί και κακοί. 

Ποια είναι η πρόταση της λογοτεχνίας στην 
Ελλάδα της κρίσης; Προσωπικά θα πρότεινα ένα τε-
τράστιχο από τον «Θούριο» του Ρήγα Βελεστινλή:  

«Ελάτε μ’ έναν ζήλον, σε τούτον τον καιρόν,
Να κάμωμεν τον όρκον επάνω στον σταυρόν
Συμβούλους προκομμένους με πατριωτισμόν
Να βάλωμεν εις όλα, να δίνουν ορισμόν».
Πώς θα περιγράφατε σε μια φράση την κοσμο-

θεωρία σας; «Ο συ μισείς, ετέρω μη ποιήσεις». Δη-
λαδή, αυτό που μισείς εσύ, μην το κάνεις στον άλλο. 

Είναι μεγαλύτερη η πρόκληση του έρωτα όταν 
απειλούμαστε ή όταν βρισκόμαστε σε κρίση; Ο 
Έρωτας είναι ουσιώδες στοιχείο της ζωής και, θα μπο-
ρούσαμε να πούμε, αντίδοτο στο θάνατο. Ως τέτοιο, θα 
έλεγα ότι ναι, είναι ένα μέσο ανακούφισης σε στιγμές 
κρίσης.

Τι είναι αυτό που κάνει το κοινωνικό ερωτικό 
μυθιστόρημα να αντέχει στο χρόνο, παρά το γεγο-
νός ότι κατά καιρούς «ειδικοί» το υποτιμούν ως 
είδος; Ορθώς βάλατε τη λέξη «ειδικοί» σε εισαγωγι-
κά. Γιατί αν ήταν πράγματι ειδικοί, θα  έπρεπε να ξέ-
ρουν πως ο έρωτας υπήρξε ένα από τα βασικότερα 
θέματα της λογοτεχνίας από την κλασική μέχρι τη 
σύγχρονη. Το ζήτημα δεν είναι το θέμα, αλλά το πώς 
το χειρίζεται ο συγγραφέας. Γιατί αυτό που έχει σημα-
σία, δεν είναι το τι λες αλλά το πώς το λες. Για να γίνω 
πιο σαφής θα αναφέρω ένα παράδειγμα που επικαλού-
μαι συχνά: Το ίδιο ανέκδοτο, το λέει ο ένας και ξεκαρ-
δίζεσαι στα γέλια, το λέει κι ένας άλλος κι απλά χαμο-
γελάς για να μην τον προσβάλεις.  Όσο για την αντοχή 
στο χρόνο, νομίζω πως δεν ισχύει μόνο για το ερωτικό 
αλλά για κάθε είδους μυθιστόρημα που αξίζει. Για πα-
ράδειγμα, μακρόβιο είναι και το «Μοναστήρι της Πάρ-
μας» του Σταντάλ, όπως και το «Ο Χριστός ξανασταυ-
ρώνεται» του Καζαντζάκη, για να αναφέρω δυο απλά 
παραδείγματα.  

Ο Προυστ πίστευε ότι πραγματικός παράδεισος 
είναι μόνο ο χαμένος. Πιστεύετε ότι αυτό ισχύει 
και για τον έρωτα; Η απώλεια τον εξιδανικεύει; 
Σίγουρα ο χρόνος και η μακροχρόνια τριβή φθείρει τον 
έρωτα. Οι ειδικοί λένε πως ο «τρελός» έρωτας κρατά 
από δώδεκα ώς δεκαοκτώ μήνες, αυτό όμως δε σημαί-
νει πως μετά εξαφανίζεται χωρίς ίχνη. Μπορεί τη θέση 
του να πάρει η αγάπη, που είναι κάτι πιο ήπιο από τον 
«τρελό» έρωτα, αλλά πιο πλατύ και πιο σταθερό. Από 
την άλλη, πράγματι η απώλεια του αγαπημένου προσώ-
που πριν μεσολαβήσει η φθορά του χρόνου, συντελεί 
στην εξιδανίκευσή του και στη διαιώνιση του συναι-
σθήματος. Εξ ου και η φράση «Η πρώτη αγάπη δε λη-

σμονιέται», που συνήθως αναφέρεται στον ανεκπλή-
ρωτο έρωτα.

Το πάθος για το γράψιμο είναι κάτι που καλλι-
εργείται; Πιστεύω ναι, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει 
η προδιάθεση, ή, αν θέλετε, το κατάλληλο έδαφος για 
να ευδοκιμήσει η καλλιέργεια.

Σε ποιον βαθμό «αφουγκράζεστε» τον ανα-
γνώστη όταν γράφετε; Όπως είναι φυσικό, υπήρξα 

για πολλά χρόνια αναγνώστης πριν αρχίσω να γράφω. 
Κι όταν βρέθηκα από την άλλη πλευρά, εκείνη του 
συγγραφέα, υποσυνείδητα, απέφευγα πάντα να γράψω 
πράγματα που δε θα μ’ ενδιέφερε να διαβάσω. Με άλ-
λα λόγια, αφουγκράζομαι τον εαυτό μου σαν αναγνώ-
στη σε μεγάλο βαθμό. Και είναι πιθανόν να αντιπροσω-
πεύω τον μέσο αναγνώστη, αν κρίνω από το γεγονός 
ότι το κοινό δε φάνηκε να περιφρονεί κανένα από τα 

Γράφω σημαίνει συνδιαλέγομαι 
Ο Κύπριος συγγραφέας Όμηρος Αβραμίδης μας προτρέπει να «γυρίσουμε σελίδα»

ΠΠ

«Γύρισε Σελίδα»
Ο ήρωας του μυθιστορήματος, Άδωνης, πάλεψε σκληρά στη ζωή του, την πείνα, την εξαθλίωση, 
αλλά τα κατάφερε κι η αγάπη της Δανάης ήρθε να συμπληρώσει την ευτυχία του. Ωστόσο, σκιές από 
το παρελθόν ορθώθηκαν ξαφνικά μπροστά του αναγκάζοντάς τον να ντυθεί τα ρούχα του φυγά και 
να εγκαταλείψει χωρίς εξήγηση την αγαπημένη του. Εκείνη έμεινε απελπισμένη να τον ψάχνει, ενώ 
εκείνος μόνος κι απογοητευμένος από τη δικαιοσύνη, βρέθηκε να παλεύει με τις συγκυρίες και τη 
μικρότητα των ανθρώπων. Η τραγική διαδρομή του ανάμεσα σε δύο χώρες, θα αποδείξει πόσο 
κοντά στο έγκλημα μπορεί να βρεθεί κανείς όταν φτάσει σε κατάσταση απελπισίας. Μόνη του πα-
ρηγοριά η αγάπη της Δανάης, που πάλευε για χάρη του από το δικό της μετερίζι. Θα τον βοηθήσει 
άραγε η νοερή συντροφιά της μεγάλης του αγάπης να ξαναβρεί τον παλιό του εαυτό, να γυρίσει 
και πάλι στις παλιές του αξίες της τιμιότητας και της καλοσύνης;

Πριν από 15 χρόνια, ο Όμηρος Αβραμίδης, έχοντας ήδη πολυετή πα-
ρουσία στα εκδοτικά δρώμενα της Ελλάδας ως μεταφραστής, επιμελητής βιβλί-
ων και αντιπρόσωπος ξένων εκδοτικών οίκων, παρέδωσε το χειρόγραφο της 
«Κίτρινης Σημαίας» στη φίλη του εκδότρια Λουίζα Ζαούση, λέγοντάς της ότι το 
έγραψε… κάποιος γνωστός του. Η έκδοση αυτού του μυθιστορήματος, που πα-
ραμένει μέχρι σήμερα το αγαπημένο του, έμελλε να αποτελέσει την εκκίνηση 
μιας έντονης και σπουδαίας συγγραφικής πορείας. Στην πρώτη εκείνη απόπειρα, 
κατέθεσε συναισθήματα και εικόνες απ’ όσα έζησε στα εφηβικά του χρόνια σε 
μια Κύπρο, που αναζητούσε τον τρόπο να αντιμετωπίσει τον αποικιοκρατικό 
ζυγό. Μια ερωτική ιστορία εκτυλίσσεται την ταραγμένη περίοδο του απελευθε-
ρωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, που όταν άρχισε ο ίδιος ήταν 16 ετών. 
Βρήκε έτσι την ευκαιρία να εξωτερικεύσει μνήμες και συναισθήματα που τον 
σημάδεψαν. Η ίδια ανάγκη τον οδήγησε δύο χρόνια αργότερα στον «Δρόμο του 
Φεγγαριού» που τον οδήγησε… στη λεωφόρο της καταξίωσης. Είναι το πιο επι-
τυχημένο μέχρι σήμερα μυθιστόρημά του, με τους ήρωες να βιώνουν την επώ-

δυνη εμπειρία της τουρκικής εισβολής, που είχε βρει τον ίδιο στη Λεμεσό με την 
οικογένειά του. 
Η Κύπρος δεν σταμάτησε ποτέ να αποτελεί ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης, με τα 
γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας και τα χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας των 
κατοίκων της να τροφοδοτούν τις ωραίες ιστορίες των βιβλίων του. Για παρά-
δειγμα, το «Γιατί Αλλάχ;» έχει ως πυρήνα τις σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρ-
κοκυπρίων, πριν διαταραχθούν μετά τον αγώνα της ΕΟΚΑ και αργότερα την 
τουρκική εισβολή. Από το 1997 μετρούσε στην πεζογραφική του πορεία συνο-
λικά 12 σταθμούς-βιβλία, αλλά και πωλήσεις που ξεπερνούν το μισό εκατομμύ-
ριο αντίτυπα, γεγονός που τον κατατάσσει στους πιο πολυδιαβασμένους συγγρα-
φείς στην Ελλάδα. Φέτος, ο Όμηρος Αβραμίδης «Γύρισε Σελίδα», καθώς εντά-
χθηκε στο δυναμικό των εκδόσεων Διόπτρα. Το 13ο βιβλίο του, που φέρει αυτόν 
τον συμβολικό τίτλο, κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες επιβεβαιώνοντας την 
πρόθεση της Διόπτρας και του κυπριακής καταγωγής εκδότη, Κωνσταντίνου 
Παπαδόπουλου, να μπει ακόμη πιο δυναμικά στην αγορά.
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βιβλία μου. 
Τελικά πραγματικό είναι το νόημα που αποδί-

δει ο συγγραφέας ή αυτό που ερμηνεύει ο ανα-
γνώστης, ο οποίος πιθανόν και να το μεταλλάσσει; 
Και τα δυο. Ο συγγραφέας ή, καλύτερα, ο μυθιστοριο-
γράφος, γράφει μια ιστορία παρακινημένος από κάτι, 
από ένα συναίσθημα, ένα ερέθισμα, από κάτι που τον 
συγκίνησε, που τον ενθουσίασε, που τον συγκλόνισε. 
Αφηγείται γεγονότα, φανταστικά τις περισσότερες 
φορές, συνήθως παρμένα από την πραγματική ζωή, 
πάνω στα οποία διατυπώνει συνειδητά ή ασυνείδητα τη 
θέση του. Δεν είναι λοιπόν σπάνιο, κάποια πράγματα 
που εκφράζει στη ροή της αφήγησής του, να γλιστρούν 
από τη γραφίδα του χωρίς κι ο ίδιος να τα συνειδητο-
ποιεί κι ο αναγνώστης να τα συλλαμβάνει, να δίνει 
προεκτάσεις και να βγάζει νοήματα που δεν ήταν στις 
προθέσεις του συγγραφέα. Κι αυτό έχει να κάνει με τον 
ιδιαίτερο εσωτερικό κόσμο του κάθε αναγνώστη, το 
μορφωτικό του επίπεδο και τον τρόπο σκέψης του.  

«Γόνιμη» λογοτεχνία στην εποχή μας είναι 
μόνο η εμπορική; Εδώ θα πρέπει να ορίσουμε μερικά 
πράγματα. Τι εννοούμε εμπορική λογοτεχνία; Η κλασι-
κή, ας πούμε, λογοτεχνία, που υπάρχει στη βιβλιοθήκη 
σχεδόν κάθε σπιτιού, είναι εμπορική; Aν κριτήριο είναι 
ο αριθμός των πωλήσεων σίγουρα η απάντηση είναι 
«ναι». Προσωπικά δε συμπαθώ αυτό τον όρο που χρη-
σιμοποιείται συχνά για να υποτιμήσει δημοφιλή βιβλία 
και συγγραφείς. Αν με ρωτάτε κατά πόσον το βιβλίο 
που πουλά περισσότερο είναι καλύτερο από εκείνο που 
δεν πουλά, θα σας απαντήσω πως οι πωλήσεις δεν 
αποτελούν ένδειξη ούτε της αξίας, ούτε της απαξίας 
ενός βιβλίου. Υπάρχουν καταπληκτικά βιβλία που δεν 
πουλάνε, είτε επειδή απευθύνονται σε πιο απαιτητικό 
κοινό, είτε επειδή είναι δυσνόητα στο μέσο αναγνώστη, 
ή για άλλους λόγους. Κι από την άλλη υπάρχουν εμπο-
ρικά βιβλία που είναι καταπληκτικά κι εμπορικά βιβλία 
που δεν αξίζουν. Επομένως η εμπορικότητα δεν απο-
τελεί κριτήριο γονιμότητας.  

Εσείς θα ανταλλάζατε την αναγνωσιμότητα 
ενός βιβλίου σας μ’ ένα λογοτεχνικό βραβείο; 
Ανεπιφύλακτα όχι. Προσωπικά -και νομίζω πως αυτό 
ισχύει για τους περισσότερους συγγραφείς- όταν γρά-
φω ένα βιβλίο το γράφω για να επικοινωνήσω με άλ-
λους ανθρώπους. Μπορεί ένα μυθιστόρημα να φαίνεται 
μονόλογος, στην ουσία όμως δεν είναι. Ο αναγνώστης 
αντιδρά, θετικά η αρνητικά, σ’ αυτό που διαβάζει κι οι 
αντιδράσεις του είναι, θα έλεγα, ένα είδος διαλόγου 
που αναπτύσσεται ανάμεσα σ’ αυτόν και στον συγγρα-
φέα. Θα πρόσθετα, μάλιστα, πως αυτός ο διά-
λογος έχει γίνει πολύ πιο ζωντανός 
σήμερα, με το Διαδίκτυο, όπου 
πολλοί αναγνώστες γράφουν 
τις σκέψεις και τις απόψεις 
τους για κάτι που διάβα-
σαν. Και για να επανέλ-
θω στην ερώτησή σας, 
για μένα τουλάχιστον 

αυτό είναι το ζητούμενο, όχι το βραβείο. 
Η έμπνευση έχει ημερομηνία λήξεως; Τι δια-

τηρεί ακμαίο ένα λογοτέχνη; Ξεκινώ από το δεύτερο 
σκέλος της ερώτησής σας. Ακμαίο τον διατηρεί  η αλ-
λαγή παραστάσεων, η ανανέωση των ερεθισμάτων, η 
ποικιλία των ερεθισμάτων. Όσο για το πρώτο σκέλος, 
αν η έμπνευση έχει ημερομηνία λήξεως, ειλικρινά 
δυσκολεύομαι να απαντήσω, δεν ξέρω, ίσως το μάθω 
αργότερα. Το μόνο που θα ήθελα είναι να το καταλάβω 
όταν συμβεί και να σταματήσω να γράφω.

Τι ήταν αυτό που σας ώθησε στη συγγραφή; 
Έντονα  βιώματα που ήθελα να εξωτερικεύσω με 

ώθησαν στη συγγραφή του πρώτου μου βιβλίου, «Η 
κίτρινη σημαία», που είναι μυθιστορηματική εξιστόρη-
ση του απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου, του 1955-
1959, την οποία βίωσα ως έφηβος. Αλλά και το δεύτε-
ρο βιβλίο μου, «Ο δρόμος του φεγγαριού» ξεκινά σαν 
μια ερωτική ιστορία για να περάσει μέσα από την ει-
σβολή που επίσης βίωσα και την περιγράφω σ’ αυτό το 
βιβλίο. Κι εδώ επιτρέψτε μου μια παρένθεση. Κάποτε 
με ρώτησαν ποια ήταν η καλύτερη φιλοφρόνηση που 
μου έκαναν για τα βιβλία μου. Απάντησα πως ήταν 
κάτι που μου είπε μια κυρία σε μια παρουσίαση του 
«Δρόμου του φεγγαριού»: «Κύριε Αβραμίδη», μου 
είπε, «διαβάσαμε τότε στις εφημερίδες όλα όσα έγιναν 
με την εισβολή στην Κύπρο, ποτέ όμως δεν τα νιώσαμε 
τόσο βαθιά όσο μέσα απ’ αυτό το βιβλίο σας».   

Μπορείτε να φανταστείτε κάτι που ενδεχομέ-
νως κάποτε θα σας απομακρύνει από το να γρά-
φετε; «Το μέλλον αόρατον», έλεγαν οι αρχαίοι μας 
πρόγονοι…

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Μ’ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΔΕΨΕΙ 

Ποια άποψη έχετε σχη-
ματίσει για τη σύγχρονη 

κυπριακή λογοτεχνία; 
Όπως και κάθε λογοτε-
χνία που αναπτύσσεται 
μετά από ταραχές και 

πολέμους, έτσι και η σύγχρονη κυπριακή 
λογοτεχνία παρουσιάζει μια εμμονή στις 
περιπέτειες του τόπου των τελευταίων 
δεκαετιών. Είναι κάτι που θα με εξέ-
πληττε αν δε συνέβαινε. Γενικά, όμως, 
πιστεύω πως η σύγχρονη κυπριακή 
λογοτεχνία βρίσκεται σε ανοδική πο-
ρεία. 

Τι είναι αυτό που σας ελκύει σε 
τέτοιο βαθμό στα κυπριακά θέμα-
τα και στις ταραγμένες περιόδους 
της σύγχρονης ιστορίας της Κύ-
πρου; Ο συγγραφέας γράφει, από 
τα βιώματά του, από το περίσσευμα 
της καρδιάς του. Έχω βιώσει, 
όπως ανέφερα και πριν, όλες τις 
ηρωικές αλλά και τραγικές περι-
πέτειες της ιδιαίτερης πατρίδας 
μου, τον απελευθερωτικό αγώνα, 
τη σύγκρουση ανάμεσα στις δυο κοι-
νότητες, την τραυματική εισβολή του 1974. Όλα αυτά 
μ’ έχουν σημαδέψει, έχουν γίνει μέσα μου κάτι σαν 
βρόγχος και προσπαθώ να τα αποτινάξω. Και το κάνω 
γράφοντας. 

Έχετε παλιότερα προσεγγίσει στο έργο σας το 
θέμα της συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρ-
κοκυπρίων. Βλέπετε να υπάρχουν περιθώρια, με 
τα σημερινά δεδομένα, να συμβιώσουν ειρηνικά 
οι δύο κοινότητες; Οι δυο κοινότητες θα μπορούσαν 
να συμβιώσουν αν αφήνονταν μόνες. Έχουν συμβιώσει 
στο παρελθόν γιατί όχι και τώρα; Αλλά μην ξεχνάμε 
πως σήμερα στην Κύπρο δεν ζουν οι δυο κοινότητες, 
οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι, που έχουν 
κάτι να θυμηθούν από τη συμβίωσή τους στο παρελθόν. 
Ζουν ελάχιστοι Τουρκοκύπριοι –γιατί ένας μεγάλος 
αριθμός έχει μεταναστεύσει– και πολλοί έποικοι από 
την Τουρκία που στάλθηκαν εκεί ακριβώς γι’ αυτό, για 
να εμποδίσουν τη συνεννόηση ανάμεσα στις δυο κοι-
νότητες. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, πιστεύω ότι τα 
πράγματα είναι πολύ δύσκολα.

ΒΙΒΛΙΟ
Εκδόσεις 
Διόπτρα, 
Ιούνιος 2012, 
σελίδες 240

Αυτό που έχει σημασία, δεν 
είναι το τι λες, αλλά το πώς το λες. 

Το ίδιο ανέκδοτο, το λέει ο ένας και ξε-
καρδίζεσαι στα γέλια, το λέει κι ένας άλλος 

κι απλά χαμογελάς για να μην τον προσβάλεις.

Ποιος είναι ο Όμηρος Aβραμίδης
Ο Όμηρος Αβραμίδης γεννήθηκε στον Άγιο Μάμα της Λεμεσού το 
1939. Σπούδασε ελληνική και γαλλική φιλολογία στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και εργάστηκε ως καθηγητής στην κυπριακή μέση 
εκπαίδευση. Το 1974-1975 σπούδασε εφαρμοσμένη γλωσσολο-
γία στη Σορβόνη με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης και στη 
συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου εργάστηκε ως μετα-
φραστής και επιμελητής βιβλίων, ως υπεύθυνος σύνταξης σε 
διάφορους εκδοτικούς οίκους και ως αντιπρόσωπος ξένων εκ-
δοτικών οίκων στην Ελλάδα. Από το 2002 ασχολείται αποκλει-
στικά με τη συγγραφή.
Πρωτοεμφανίστηκε το 1997 με το μυθιστόρημα «H κίτρινη ση-
μαία», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ωκεανίδα. Ακολού-

θησαν: «O δρόμος του φεγγαριού» (Eμπειρία Eκδοτική, 1999), 
«Με τα μάτια της ψυχής» (Ωκεανίδα, 2000), «Ακριβή κληρονο-
μιά» (Ωκεανίδα, 2001), «Άκου το τραγούδι της βροχής» (Ωκεα-
νίδα, 2002), η συλλογή διηγημάτων «Η αγάπη είναι το μυστικό» 
(Ωκεανίδα, 2004), «Γιατί, Αλλάχ;» (Ωκεανίδα, 2004), «Σαν ανοι-
ξιάτικη μπόρα» (Ωκεανίδα, 2005), «Με τα φτερά της ελπίδας» 
(Eμπειρία Eκδοτική, 2006), «Οι δρόμοι της καρδιάς» (Ωκεανίδα, 
2007), «Το τρίτο πρόσωπο» (Ωκεανίδα, 2008), «Η δροσοσταλίδα 
της συγγνώμης» (Ωκεανίδα, 2011) και τώρα το «Γύρισε σελίδα» 
(Διόπτρα, 2012). Το μπεστ σέλερ «O δρόμος του φεγγαριού» 
επανεκδόθηκε το 2010 από την Ωκεανίδα, αλλά και από τις μου-
σικές εκδόσεις Studioamid σε audio book με αφηγητή τον ίδιο.
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«Μια αποκλίνουσα νεωτερική κα-
ταγραφή της σύγχρονης νεοελ-
ληνικής βιοτής»

Αποδίδοντας τη σημερινή 
κοινωνική και υπαρξιακή τοπιογρα-
φία (της οποίας κύρια γνωρίσματα 
είναι ο συγκρουσιακός χαρακτήρας, 
η ρηχότητα των αισθημάτων και η 
«ψυχοπάθεια» του πολίτη) είναι ανα-
μενόμενο η λογοτεχνία να καταγρά-
ψει την όλη κατάσταση με τρόπο 
αποσπασματικά ζοφερό και με διατύ-
πωση αντλημένη από τους λειμώνες 
του υποσυνείδητου και παράλογου 
του προσώπου. Γι αυτό προκαλεί ευ-
χάριστη έκπληξη η γραφή του Κώστα 
Λυμπουρή στον τόμο των διηγημά-
των «Για μια μικρή παύλα». 

Λόγος απλός, από το δισάκι 
της καθημερινής επικοινωνιακής άρ-
θρωσης, ανασυντάσσει τη συναισθη-
ματική υγεία του πολίτη και αποκαθι-
στά τον διάλογο της ύπαρξης με το 
κοινωνικό περιβάλλον, με συγκινησι-
ακούς ανθρώπινους τόνους. Η απο-
κλίνουσα νεωτερική υφή της γραφής 
του Λυμπουρή έγκειται στην επιτυχή 
απόπειρά του να συγχρονίσει το πα-
λαιόν κάλλος της λογοτεχνίας, την 
αλήθεια της ζωής και την κοινοτική 
ομιλία των ανθρώπων ακυρώνοντας 
τις δονκιχωτικές κραυγές της υπαρξι-
ακής μονολογίας, πλεονάζουσες και 
σχεδόν αποκλειστικές στη σύγχρονη 
λογοτεχνία. Με ήρεμο, αντιηρωικό 
λόγο και τρόπο, αφηγείται την καθη-
μερινή περιπέτεια του προσώπου με 
έγνοια φιλάνθρωπη και διάθεση αγα-
πητική. Δανειζόμενος για την περί-
σταση τον λόγο του Αριστοτέλη, θα 
έλεγα πως η αφηγηματική γραφή του 
Λυμπουρή «περαίνει την των διηγη-
ματικών μύθων κάθαρσιν» δι’ αγάπης 
και λυρικού νυγμού, δι’ ευγενείας αι-
σθημάτων και αισθήσεων, διά φιλάν-
θρωπης, τέλος, πνοής κι ειλικρίνειας. 

Άλλωστε και η σημειολογία 
του τίτλου, παρμένη από το ομώνυμο 
διήγημα της συλλογής προειδοποιεί 
γι αυτήν τη συμβολική διάσταση του 
μύθου τους: μια παύλα, πνευματικά 
και οπτικά αθέατη και ανύπαρκτη, 
στην ηθική της ανάγνωση και ιστορι-
κή της επίγνωση, μπορεί να καθάρει 
το ψευδεπίγραφο ιστορικό γράφημα 
και να αιμοδοτήσει τη νεκροφάνεια 
της ιστορικής αλήθειας, ανασταίνο-
ντας την πραγματωμένη αλήθεια της 
ίδιας της ζωής. Απ’ αυτήν την αλήθεια 
ψηφιδούται και το αφηγηματικό κάλ-
λος της Τέχνης του Λυμπουρή, η 
ομορφιά δηλαδή της γραφής και του 
ήθους των προσώπων των διηγημά-
των του. 

Εκθέτοντας τη γύμνια του κα-
θημερινού διαλόγου του πολίτη, κα-
ταγγέλλει την προϊούσα απανθρωπιά 
του και επιδιώκει να οξύνει τη φιλέ-
ταιρη οπτική της καθημερινότητάς 
μας, με στόχο την αναστοχασμική 
αυτογνωσία μας. Την επανεύρεση 
δηλαδή της αγάπης, της ταπεινότη-
τας, του αλληλέγγυου του κοινοτικού 
ήθους του πολίτη και της βελτίωσης 
του ευαισθησιακού και συγκινησια-
κού τόπου του προσώπου. Είναι τούτα 
η λυτρωτική ευεργεσία του λόγου της 

τέχνης και η αγαπητική αντιδωρία 
του καλλιτέχνη δημιουργού.

Η αφηγηματική του μέθοδος 
προσομοιάζει με τη σωκρατική μαι-
ευτική, μόνο που εδώ η εκμαίευση 
της δομικής συνέχειας της αφήγησης 
δεν προέρχεται από διάλογο με δεύ-
τερο συνομιλητή, αλλά από τιθέμενη 
θέση, άρση ή προϊούσα σύνθεση μιας 
σκέψης, ενός λογικού επιχειρήματος 
του αφηγητή. Από το διατυπούμενο 
επιχείρημα εκμαιεύεται η συναφής 
επόμενη σκέψη και εξέλιξη του μύ-
θου. Διαφορετικό, επίσης, στην αφή-
γηση του Λυμπουρή είναι πως με 
δομικό αναμενόμενο, αλλά και με 
ανατροπές, ενίοτε, μάλιστα, με εξαίφ-
νης ευρήματα, ζωηρεύεται η ανάγνω-
ση δίνοντας ενάργεια στην αφήγηση. 
Δομεί, κατά τρόπο κύκλιο και εντελή, 
τον μύθο των διηγημάτων με σημάν-
σεις και κοινωνικούς συμβολισμούς. 
Σ’ όλα τούτα η αίσθηση της μαιευτι-
κής δομικής παρακολουθεί, ως ύφαν-
ση, τη «λογικότητα» του αφηγηματι-
κού λόγου, ως ευπλασία του διηγη-
ματικού μύθου.

Η μαγιά του μύθου κάθε διη-
γήματος είναι η αποτύπωση μιας ει-
κόνας, που είναι προϊόν ευαίσθητης 
«φωτογραφικής» πρόσληψης του 
συγγραφέα από το απέραντο σε πλή-
θος και ποικιλία μωσαϊκό της βιούμε-
νης πραγματικότητάς μας. Εικόνα, 
που για τους περισσότερους περνά 
αθέατη και για κάποιους λίγους μπαί-
νει ως ουδέτερο οπτικό σχήμα στην 
ενισχυμένη με τεχνολογικούς «υά-
λους» θέασή τους. Για τους προικι-
σμένους, όμως, δημιουργούς εισέρ-
χεται ως επισκέπτης συνομιλητής 
στον τόπο του στοχασμού τους, κινεί 
την ευαισθησία και το συγκινησιακό 
ρίγος, συνεγείρει τον ένδον κόσμο του 
ανθρώπου και καρπίζει, τελικά, την 
Τέχνη.   

Τα περισσότερα των διηγη-
μάτων της συλλογής «Για μια μικρή 
παύλα » αποτελούν αριστουργηματι-
κά δείγματα γραφής και θα μπορού-
σαν να χρησιμοποιηθούν από τη 
γραμματολογική σκέψη ως αποδει-
κτικά πρότυπα, που καταδεικνύουν 
τις δημιουργικές ιδιότητες, τα γνωρί-
σματα και τις εννοιολογικές σημάν-
σεις του κλασικού διηγήματος: εύρος 
διήγησης, κατά τον γραμματολογικόν 
ορισμόν του διηγήματος, αλήθεια και 
ενάργεια του μύθου, εξελικτικό 

απρόσμενο της περιπέτειας, θυμική 
πειθώ του λόγου, επικαιρικά στοιχεία 
του μύθου, συμπυκνωμένη μηνυμα-
τοφορία ως ερεθισμός της ευαισθη-
σίας και της σκέψης , γλωσσική 
απλότητα, πρόκληση του λογισμού 
και του θυμικού του αναγνώστη για 
ηθοποιητικό αναστοχασμό και διερ-
γασία, μετά το πέρας της ανάγνωσης 
του διηγήματος.

Μια άλλη εμφανής αρετή της 
αφηγηματικής τέχνης του συγγραφέα 
είναι η ικανότητά του να διευρύνει τα 
όρια ενός περιορισμένου μύθου σε 
διηγηματική άνεση και άπλα, διατη-
ρώντας την ενάργεια του ενδιαφέρο-
ντος του αναγνώστη για τη βήμα-βή-
μα ανέλιξή του. Η απλότητα και αμε-
σότητα, μάλιστα, της γραφής χειρα-
γωγεί τον αναγνώστη σε συναισθημα-
τική και ομόγνωμη συμπάθεια με τα 
πρόσωπα του μύθου, στην αποδοχή 
του λόγου του διηγήματος, ως αλή-
θειας της ζωής. 

Διηγήματα χαμηλής φωνής 
και αντιηρωικής φώνησης, φιλοξε-
νούν, στον πυρήνα τους, έναν ιδιότυ-
πο ηρωισμό, με την ανατροπή και την 
υπέρβαση της φερόμενης ως κατε-
στημένης μοίρας των προσώπων του 
μύθου τους. Η «επανάσταση» του 
προσώπου, ενταγμένη στην ηπιότητα 
της δράσης του, οδηγεί τον μύθο του 
διηγήματος, μ’ ένα εξαίφνης απρόο-
πτο, σε αφηγηματικό τέλος, ως εξό-
διον τελεολογία, που δυνάμει διέπει 
την αρχή μιας νέας βιοτής και συνέ-
χειας στην ψυχή του αναγνώστη.

Σε κανένα διήγημα δεν υπάρ-
χει μίμηση εξωγενούς μανιέρας, θε-
ματικής ή αφηγηματικής, πουθενά 
δεν ιχνεύονται σημεία του συρμού της 
σύγχρονης γραφής, πουθενά ο ανα-
γνώστης δεν ψυχανεμίζεται αλλότρια 
στη φωνή του μύθου των διηγημά-
των.  

Από τα διηγήματα της συλλο-
γής εκφαίνεται η ηθοποιητική και 
παιδαγωγική πρόταση του συγγρα-
φέα, σ’ έναν κόσμο, που, η  ασύδοτη 
αποδόμηση του  ανθρώπινου βίου, 
ως πρόταση-φενάκη ελεύθερου φρο-
νήματος και βιοτικού δείγματος, κα-
θηλώνει στα τοπία της απανθρωπιάς 
το αυτονόητο της ζωής και χυδαΐζει 
το αυτοπροαίρετο της ύπαρξης. Τα 
διηγήματα του Κ. Λυμπουρή, με διά-
θεση και γραφή νεωτερική, εκφέρουν 
λόγον αντιστικτικόν στον άλογον  νόον 
της πεζογραφίας του συρμού, που, με 
περισσή μανιέρα και υπερβολή, επι-
χειρεί να καταγράψει  τη μονολογία 
της σπαραγμένης ύπαρξης του και-
ρού μας. Η υπαρξιακή μονολογία εί-
ναι συνήθως διαχρονική αγωνία του 
πνεύματος και όχι θολό παραλήρημα 
του ενστίκτου ή υπέρλογη φωνασκία 
του υποσυνείδητου. 

Τη διαχρονική αυτή αγωνία 
της ύπαρξης του προσώπου και την 
κοινωνική της εκφορά καταγράφουν 
με πειστικό μύθο και λόγο τα διηγή-
ματα της συλλογής «Για μια μικρή 
παύλα».

Ζήνων Ζαννέτος 

Κώστα Λυμπουρή, Για μια μικρή παύλα  
(Διηγήματα, 2011)

Η φωτογραφία αν 
και είναι κοινώς αποδεκτή 
σαν μέλος της οικογένειας 
των εικαστικών τεχνών 
εντούτοις για πολλούς είναι 
απλά ένα μέσο αναπαραγω-
γής της πραγματικότητας. Για 
τους ίδιους ο φωτογράφος 
δεν είναι παρά ένας ακόμα 
τεχνικός που χειρίζεται το μη-
χάνημα. Φυσικά η συγκεκρι-
μένη εικόνα δεν θα μπορούσε 
να είναι πιο απόμακρη από 
την πραγματικότητα. Η φω-
τογραφία όπως οποιοδήποτε 
μέσο παραγωγής τέχνης 
απαιτεί γνώσεις και καλή τε-
χνική κατάρτιση για να πετύ-
χει το αποτέλεσμα που επιδι-
ώκεις. Η τυχαία δημιουργία 
και απαθανάτιση όμορφων 
φωτογραφιών από μη έμπει-
ρους φωτογράφους μπορεί  
να συμβαίνει, αυτό όμως δεν 
αναιρεί την αξία της φωτο-
γραφίας σαν έργο τέχνης. Και 
για όσους δύσπιστους αρκεί 
να πούμε ότι το 1993 ο οίκος 
δημοπρασιών Sotheby’s πώ-
λησε μια φωτογραφία του 
σουρεαλιστή Man Ray στην 
τιμή των 194.000 δολαρίων. 

Η αντίληψη της φω-
τογραφίας σαν έργο τέχνης 
γίνεται ακόμα πιο εύκολη 
όταν η φωτογραφία φαίνεται 
ξεκάθαρα ότι έχει προκύψει 
μετά από προσεχτική μελέτη 
και προσπάθεια. Για παρά-
δειγμα οι περιπτώσεις των 
σκηνοθετημένων φωτογρα-
φιών, ή οι φωτογραφίες που 

έχουν υποστεί ψηφιακή επε-
ξεργασία ή ακόμα και οι φω-
τογραφίες στις οποίες το αντι-
κείμενο χάνεται και παραμέ-
νει μόνο μια αφηρημένη δη-
μιουργία. Στην έκθεση «Μή-
νας Φωτογραφίας» είναι εμ-
φανές ότι πρόκειται για φω-
τογραφίες οι οποίες δημιουρ-
γήθηκαν με συγκεκριμένο 
στόχο και προσπάθειες που 
είχαν σαν σκοπό να πετύχουν 
τα συγκεκριμένα αποτελέ-
σματα. Ιδιαίτερα έντονα συ-
ναισθηματικά φορτισμένες 
μοιάζουν οι φωτογραφίες της 
Ισμήνης Χαχολιάδου που με 
τη μελαγχολική τους διάθεση 
αγγίζουν τον θεατή. Η ιδιαίτε-
ρη ευαισθησία της στην αι-
σθητική της εικόνας, στα 
χρώματα και τον φωτισμό 
οδηγεί στη δημιουργία εικό-
νων με κινηματογραφική αι-
σθητική.

Γενικότερα η έκθεση 
«Μήνας Φωτογραφίας» είναι 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και 
στόχο έχει να φέρει την τέχνη 
της φωτογραφίας πιο κοντά 
στον θεατή. Αυτό γίνεται φα-
νερό από τις προσιτές τιμές 
των έργων. 

Οποιαδήποτε ομαδι-
κή έκθεση εμπεριέχει πάντο-
τε τον κίνδυνο της υπερφόρ-
τωσης του χώρου ή ακόμα 
και της αποδυνάμωσης ορι-
σμένων έργων τέχνης σε σχέ-
ση με άλλα έργα. Στη συγκε-
κριμένη περίπτωση οι διοργα-
νωτές της έκθεσης απέφυγαν 
τον κίνδυνο αυτό επιλέγοντας 
την απόλυτη ομοιομορφία σε 
ό,τι αφορά στο μέγεθος των 
φωτογραφιών αλλά και των 
κάδρων/ κορνιζών στις οποί-
ες παρουσιάζονται. Πιο συ-
γκεκριμένα οι φωτογραφίες 
είναι μικρών διαστάσεων, 
τετράγωνες (13Χ13) και πα-
ρουσιάζονται μέσα σε πολύ 
μεγάλα κάδρα (διαστάσεων 
50Χ50). 

Μαργαρίτα 
Παρασκευαΐδου

mparaskevaidou
@hotmail.com
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ROBOCOP:ROBOCOP: Οι fans του cult classic του 
Paul Verhoeven δεν πολυχάρηκαν με τα νέα 
του remake (ανάμεσά τους και ο γράφων) όμως 
καθώς όλο και περισσότερες λεπτομέρειες 
έρχονται στο φως, τόσο καλύτερα δείχνουν τα 
πράγματα. Όπως π.χ. το ότι ο Gary Oldman θα 
υποδυθεί τον δημιουργό και μέντορα του 
Robocop (ρόλος που δεν υπήρχε στο original) 
κάτι ανάμεσα στον δρα Φράνκενσταϊν και τον 
Τζεπέτο. Και ο Samuel L. Jackson έναν μεγι-
στάνα των media. Όμως το «κερασάκι στην 
τούρτα» θα είναι αναμφίβολα ο πρώην «Dr. 
House» Hugh Laurie που προαλείφεται για τον 
ρόλο του αδίστακτου και καιροσκόπου ιδιοκτή-
τη της κατασκευάστριας εταιρείας. Το remake 
έχει προγραμματισμένη έξοδο στις αίθουσες 
τον Αύγουστο του 2013. 

NINJA TURTLES:NINJA TURTLES: Το -εδώ και καιρό 
στην development hell- πρότζεκτ του Michael 
Bay θα πορευτεί χωρίς το «Teenage Mutant» 
στον τίτλο και ίσως και με ένα γενναίο λί-
φτινγκ στο ύφος καθώς η παραγωγός 
Paramount το θέλει περισσότερο ως καθαρό-
αιμο action movie παρά ως παιδικό. Βέβαια 
πόσο «ενήλικο» μπορεί να θεωρηθεί ένα φιλμ 
με ήρωες.... μεταλλαγμένες χελώνες νίντζα 
με ονόματα ζωγράφων της Αναγέννησης και 
με μια ακόρεστη πείνα για πίτσα, είναι προφα-
νώς «ψιλά γράμματα». Πρόσφατα το reboot 
πήρε και νέα αναβολή για την άνοιξη του 2013 
εξαιτίας «κάποιων αναβαθμίσεων στο σενά-
ριο» - πράγμα που σπανίως βγαίνει σε καλό. 

CARRIE:CARRIE: Το remake μιας κλασικής ταινί-
ας τρόμου δεν είναι σχεδόν ποτέ μια καλή ιδέα 
(βλέπε «Psycho») όμως η νέα περιπέτεια της 
τηλεκινητικής έφηβης που έστρωσε πίσω στο 
1977 τις καριέρες του Stephen King και του 
Brian de Palma, φαίνεται να βαδίζει στο σωστό 
δρόμο. Για αρχή στην καρέκλα του σκηνοθέτη 
κάθεται η Kimberly Peirce του «Boys Don’t 
Cry» (επίσης ένα δυνατό φιλμ για μια προβλη-
ματική κοπέλα) ενώ στον ρόλο που απαθανά-

τισε η Sissy Spacek θα δούμε την πιτσιρίκα-
αποκάλυψη του «Let me in» Chloe Moretz. 
Όσο για τη θρησκόληπτη μαμά της ηρωίδας, 
που χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ στην 
Piper Laurie του original, θα την υποδυθεί η 
Julianne Moore (που παρεμπιπτόντως έπαιζε 
και στο άθλιο remake του «Psycho»!)

THE MAGNIFICENT SEVEN:THE MAGNIFICENT SEVEN: Ο Tom 
Cruise είναι μέχρι στιγμής το πιο σίγουρο όνο-
μα που έχει συνδεθεί με το remake του κλασι-
κού γουέστερν του John Sturges που ετοιμάζει 
η MGM, όμως και το original (που διέθετε από 
Yul Brynner και Steve McQueen μέχρι Charles 
Bronson και James Coburn) πρέπει να απαρτί-
ζεται από ένα all star cast. Φήμες δίνουν και 
παίρνουν ως προς το ποιοι θα υποδυθούν τους 

«επτά υπέροχους» όμως τελευταία ακούγο-
νται πολύ έντονα τα ονόματα των Matt Damon, 
Morgan Freeman και Kevin Costner. 

DIRTY DANCING:DIRTY DANCING: Απ’ ό,τι φαίνεται, 
κάποιος έβαλε την Μπέιμπι στη γωνία! Η σκέψη 
για το remake του μουσικοχορευτικού hit των 
80s γυροφέρνει τα executives της Lionsgate 
ήδη από το 2009. Πριν από δύο χρόνια ο χορο-
γράφος του original και σκηνοθέτης των «High 
School Musical» Kenny Ortega συμφώνησε να 
αναλάβει τη νέα εκδοχή, το σενάριο γράφτηκε 
και το φιλμ προγραμματίστηκε για τον Αύγου-
στο του 2013. Όμως το κάστινγκ των ρόλων 
που είχαν ο Patrick Swayze και η Jennifer Grey 
αποδείχθηκε δυσκολότερο απ’ ό,τι αναμενόταν 
κι έτσι το στούντιο αναγκάστηκε να αναβάλει 

την πρεμιέρα για το 2014. 

POLICE ACADEMY:POLICE ACADEMY: Η «Μεγάλη των 
μπάτσων σχολή» (όπως είναι ο cult ελληνικός 
τίτλος) γέννησε έξι συνέχειες και δύο τηλεο-
πτικές σειρές (η μία animated) πριν μπει στο 
χρονοντούλαπο της ιστορίας μαζί με άλλα 
απολιθώματα των 80s. Όμως παραμένει ένα 
δυνατό brand και μία ευκαιρία για ακόμα ένα 
πετυχημένο franchise ή έτσι τουλάχιστον σκέ-
φτηκε η New Line που προσέλαβε τα ταλέντα 
του σκηνοθέτη Scott Zabielski (Tosh.0) και του 
σεναριογράφου Jeremy Garelick (The Break-
Up) ο οποίος και θα δουλέψει πάνω σε ένα 
υπάρχον draft. Η νέα βερσιόν θα επικεντρώ-
νεται και πάλι σε μια ομάδα γκαφατζήδων νε-
οσυλλέκτων όμως καμιά άλλη λεπτομέρεια της 
πλοκής ή εάν θα υπάρχουν κοινοί χαρακτήρες 
με το αυθεντικό δεν γνωστοποιήθηκε. Τουλά-
χιστον θα φέρουν πίσω τον μίμο; 

HIGHLANDER: HIGHLANDER: Μπορεί η καριέρα του 
να πήρε την κατιούσα μετά τα ανεκδιήγητα 
«The Change Up» και  «Green Lantern», όμως 
φαίνεται πως η Lionsgate δίνει την ευκαρία 
στον Ryan Reynolds όχι μόνο να ορθοποδήσει 
αλλά και να γίνει... αθάνατος. O 36χρονος σταρ 
βρίσκεται σε συζητήσεις για να αναλάβει τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο στο remake της περιπέ-
τειας φαντασίας του 1984 με κεντρικό ήρωα 
έναν μυθικό Σκωτσέζο πολεμιστή που μπορεί 
να πεθάνει μόνο διά αποκεφαλισμού - ρόλο 
που ανέδειξε ο Christopher Lambert στη μεγά-
λη οθόνη και ο Andrian Paul στη μικρή. 

SUSPIRIA: SUSPIRIA: Το remake ακόμα μίας κλα-
σικής ταινίας τρόμου, αυτή τη φορά της ιταλι-
κής «Suspiria» του 1977 διά χειρός Dario 
Argento, φαίνεται πως παίρνει κι αυτό μπρος 
ύστερα από αρκετά χρόνια παραμονής στην 
development hell. Ο σκηνοθέτης David Gordon 
Green βρήκε επιτέλους τη μούσα του, δηλαδή 
εκείνη που θα υποδυθεί τη νεαρή που ανακα-
λύπτει πως η σχολή μπαλέτου όπου φοιτά εί-
ναι άντρο μαγισσών και δεν είναι άλλη από την 
Isabelle Furhman που σόκαρε τους πάντες ως 
θανάσιμο «Orphan». Στο remake έχουν κλεί-
σει ακόμα οι Isabelle Huppert, Janet McTeer, 
Michael Nyqvist και Antje Traue. 

OLDBOY:OLDBOY: Τα καλά νέα είναι ότι ο Spike 
Lee ανέλαβε τη σκηνοθεσία της αμερικανικής 
βερσιόν του ασιατικού cult favorite. Τα... ακό-
μα καλύτερα νέα είναι ότι ο Josh Brolin κλεί-
δωσε στον πρωταγωνιστικό ρόλο πλαισιωμένος 
από την Elizabeth Olson και τον Sharlto Copley 
(The A-Team). Ο Brolin είχε δηλώσει πως θα το 
έλεγε το «ναι» μόνο σε περίπτωση που είχε 
τις ευλογίες του δημιουργού του πρωτότυπου 
Chan-wook Park και -μαντέψτε- τις έχει! Τα 
γυρίσματα ξεκινούν τον Οκτώβριο με το που ο 
Brolin ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στο 
δράμα «Labor Day» του Jason Reitman.

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ
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Ποιος είπε ότι το Χόλιγουντ έχει στερέψει από ιδέες; Για περισσότερα remakes εννοούμε... 
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Η αφίσα του remake της «Carrie» που θα δούμε το 2013. Το φιλμ βασίζεται 
στο πρώτο βιβλίο που εξέδωσε ο Stephen King.

@ Μαρίνος Νομικός

E ίπαμε «μπόρα είναι θα περάσει». 
Κάποια στιγμή το Χόλιγουντ θα αντιληφθεί ότι 
το να ανατρέχει συνέχεια σε συνταγές του πα-
ρελθόντος δεν είναι λύση και θα ανοίξει το 
δρόμο για φρέσκες ιδέες, σωστά; Αμ δε! Όλο 
και περισσότερα remakes (ή reboots όπως αρέ-
σει στα χολιγουντιανά executives να τα λένε) 
προγραμματίζονται για την επόμενη διετία. Ας 
δούμε μερικά που κυμαίνονται από «χμμμ, μοιά-
ζει καλή ιδέα» μέχρι «μα τι σκέφτονταν;;;;»...



GUYS AND DOLLS (1955): Το ιδιαίτερο χαρακτη-
ριστικό του μιούζικαλ του Joseph L. Mankiewicz είναι 
αναμφίβολα το ασυνήθιστο κάστινγκ του Marlon Brando 
στον ρόλο που προοριζόταν για τον «βασιλιά των μιού-
ζικαλ» Gene Kelly όταν η MGM αρνήθηκε να τον δανεί-
σει στο αντίπαλο στούντιο. Ο Brando ήταν τότε από τους 
δημοφιλέστερους σταρ του πλανήτη και σίγουρη συντα-
γή για εμπορική επιτυχία, όμως το βασικότερο ήταν το 
ότι τραγούδησε όλα τα νούμερα ο ίδιος, χωρίς το στού-
ντιο να αναγκαστεί να τον ντουμπλάρει όπως συνηθι-
ζόταν (βλ. πιο κάτω). Ήταν μια ριψοκίνδυνη κίνηση η 
οποία όμως απέδωσε και το φιλμ (παρά τα πολλά φημο-
λογούμενα προβλήματα στα παρασκήνια) αποδείχθηκε 
μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. 
THE KING AND I (1956): Όπως πολλά θεατρικά, 
το «The King and I» βασίστηκε κι αυτό σε κάποιο best 
seller (το «Anna and the King») και απόλαυσε της 
«βασιλικής» χολιγουντιανής μεταχείρισης το 1956. Η 
Deborah Kerr πρωταγωνιστεί ως η χήρα που ταξιδεύει 
στην Μπανγκόκ προκειμένου να διδάξει αγγλικά στα 
παιδιά του βασιλιά (ο αξέχαστος Yul Brynner) ο οποίος 
και φυσικά την ερωτεύεται. Η Kerr δεν μπορούσε να 
τραγουδήσει και αναγκαστικά ντουμπλαρίστηκε από τη 
Marni Nixon. 
SOUTH PACIFIC (1958): Βασισμένο στην ανθολο-
γία «Tales of South Pacific» του James A. Michener που 
μεταφέρθηκε ως θεατρικό μιούζικαλ, ο «Νότιος Ειρη-
νικός» άντλησε έμπνευση από την κινηματογραφική 
εκδοχή του «Oklahoma!» με τους παραγωγούς να 
μετατρέπουν το αρχικό στόρι σε μια άκρως ψυχαγωγι-
κή τρίωρη ταινία. Κόντρα στην παράδοση που ήθελε 
διάσημους (αλλά άφωνους) σταρ να παίρ-
νουν τους ρόλους στην κινηματογραφική 
βερσιόν ενός θεατρικού, εδώ επιστρατεύ-
τηκαν οι περισσότεροι από τους συντελε-
στές της παράστασης, κερδίζοντας έτσι 
πόντους αυθεντικότητας. Το «South 
Pacific» ήταν το εμπορικότερο μιούζικαλ 
των Richard Rodgers και Oscar 
Hammerstein *μάλιστα παιζόταν σε μία 
αίθουσα για 4,5 χρόνια!) μέχρι που οι ίδιοι 
κατέρριψαν το ρεκόρ τους με το «The 
Sound of Music».
WEST SIDE STORY (1961): Ένα από 
τα δημοφιλέστερα μιούζικαλ στην ιστορία, 
ξεκίνησε ως θεατρική, μουσική παραλλα-
γή του «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» για να 
αλλάξει στην πορεία της παραγωγής στη 
διάσημη πλέον ιστορία του έρωτα ανάμεσα 
σε δύο μέλη αντίπαλων συμμοριών της 
Νέας Υόρκης. Η κινηματογραφική μεταφο-

ρά ήταν αναπόφευκτη και περιείχε σχεδόν όλα τα μου-
σικά νούμερα της παράστασης ενώ θα αποσπάσει συ-
νολικά δέκα Όσκαρ, ένα ρεκόρ για μιούζικαλ το οποίο 
δεν έχει ακόμα καταρριφθεί. 
MY FAIR LADY (1964): Η ιστορία του «Ωραία μου 
κυρία» πέρασε κι αυτή από διάφορες εκδοχές πριν 
καταλήξει στο μιούζικαλ που όλοι γνωρίζουμε και λα-
τρεύουμε. Το αρχικό θεατρικό «Πυγμαλίωνας» έγινε 
ταινία το 1938, επέστρεψε στη σκηνή ως μιούζικαλ το 
1956 κι απ’ εκεί πάλι στη μεγάλη οθόνη από τον George 
Cukor και με πρωταγωνιστές την Audrey Hepburn και 
τον Rex Harrison. Όπως με την Deborah Kerr στο «The 
King and I» η Marni Nixon επιστρατεύτηκε ξανά για να 
καλύψει τις φωνητικές αδυναμίες της Hepburn. Η επι-
τυχία του φιλμ επισκίασε κάθε άλλη ενσάρκωση του 
θεατρικού του George Bernard Shaw, οπότε εύλογα 
αναρωτιέται κανείς εάν το φημολογούμενο remake (με 
Colin Firth και Carey Mulligan) είναι καλή ιδέα...
THE SOUND OF MUSIC (1965): Καμιά λίστα σαν 
κι αυτή δεν θα θεωρείτο ολοκληρωμένη χωρίς τη συ-
μπερίληψη του κλασικότερου, διασημότερου και πιο 
λατρεμένου μιούζικαλ όλων των εποχών: την ανεπα-
νάληπτη «Μελωδία της Ευτυχίας». Όταν η Βιβλιοθήκη 
του Κογκρέσου επέλεξε το φιλμ για διαφύλαξη, το 
χαρακτήρισε «πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά ση-
μαντικό» κι έτσι έχει μείνει στη μνήμη παρά την αμφι-
σβητήσιμη ορθότητα του ιστορικού και του γεωγραφι-
κού πλαισίου (υποτίθεται ότι είναι βασισμένο σε αλη-
θινή ιστορία). Ο σκηνοθέτης Robert Wise είχε απορρί-
ψει αρχικά το project ως «πολύ ζαχαρένιο», όμως 
πείστηκε από τον William Wyler που το ανέλαβε, να 

τον αντικαταστήσει καθώς ο τελευταίος ένιωθε ότι δεν 
ήταν 100% αφοσιωμένος. Η Julie Andrews κέρδισε τον 
ρόλο χάρη στην ερμηνεία της στο θεατρικό του «My 
Fair Lady» όπου και την είδε ο Wyler. Το φιλμ απέσπα-
σε 5 Όσκαρ (και το Καλύτερης Ταινίας) και εκθρόνισε 
το «Gone with the Wind» από τη θέση του εμπορικό-
τερου φιλμ όλων των εποχών. Ήταν το τελευταίο μιού-
ζικαλ του «μαγικού» διδύμου Richard Rodgers και 
Oscar Hammerstein αφού ο τελευταίος πέθανε από 
καρκίνο το 1960 λίγο μετά την πρεμιέρα της θεατρικής 
«Μελωδίας» στο Μπρόντγουεϊ. 
OLIVER! (1968): Ακόμα ένα μιούζικαλ που αντλεί 
την έμπνευσή του από την κλασική λογοτεχνία, εδώ 
έχουμε το κοσμαγάπητο βιβλίο του Charles Dickens. Η 
κινηματογραφική παραγωγή, λόγω του νεαρού της 
ηλικίας των χαρακτήρων, έπρεπε να βρει νέα, ταλα-
ντούχα αλλά άγνωστα πρόσωπα ενώ διάσημοι σταρ 
όπως η Elizabeth Taylor και ο Peter Sellers λέγεται ότι 
το απέρριψαν γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ένας ψυχα-
γωγικός συνδυασμός του βιβλίου και της θεατρικής 
εκδοχής, το φιλμ χαρακτηρίστηκε από πολλούς «κα-
λύτερο της παράστασης» και μνημονεύεται πλέον ως 
παράδειγμα προς μίμηση για το πώς να διασκευάσει 
κάποιος ένα πετυχημένο μιούζικαλ. 
THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW 
(1975): Αλλόκοτο, διεστραμμένο, σέξι και trashy, το 
«Rocky Horror...» ξεκίνησε από τη βρετανική σκηνή, 
όμως είναι η κινηματογραφική μεταφορά του 1975, η 
οποία, υποτίθεται, σατιρίζει τα b movies τρόμου περα-
σμένων δεκαετιών, που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της 
στη σύγχρονη pop κουλτούρα όχι μόνο εκείνης της 

γενιάς αλλά κι αυτών που ακολουθούν. 
Βλέπετε, κατέχει το ρεκόρ της μακροβιό-
τερης προβολής στις αίθουσες αφού παί-
ζεται ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ σε μεταμεσονύχτιες 
προβολές ανά τον πλανήτη, με τους θεα-
τές μάλιστα να ντύνονται όπως οι ήρωες 
και να αναπαράγουν τις ατάκες. Μαζί με το 
«The Sound of Music» είναι τα δύο μιού-
ζικαλ που έχει διαφυλάξει η Βιβλιοθήκη 
του Κογκρέσου ως «εθνικό θησαυρό» 
λόγω του πολιτιστικού τους αντίκτυπου. 
GREASE (1978):  Το απόλυτο High 
School Musical, με τον John Travolta και 
την Olivia Newton John να θυμίζουν στους 
40ρηδες εκείνης της εποχής τα δοξασμέ-

Η μεταφορά ενός 
πετυχημένου θεα-
τρικού και δη μιού-
ζικαλ στο σινεμά 
δεν είναι εύκολη 
υπόθεση καθώς ο 
θεατής του τελευ-
ταίου επιζητεί κάτι 
περισσότερο από 
απλά σπουδαία μου-
σικά νούμερα. Με 
αφορμή το «Rock of 
Ages» (προβάλλεται 
ήδη) ορίστε 15 λα-
μπρά παραδείγματα 
μιούζικαλ που πέ-
ρασαν με επιτυχία 
στην άλλη πλευρά...

Από τη σκηνή στο πανί

 
Ο Sweeney Todd 

των Johnny 
Depp/Tim 

Burton έδωσε 
ένα ολοκαί-

νουργιο νόημα 
στον όρο «βαθύ 

ξύρισμα» 

 
Deborah Kerr και Yul Brynner σε 
μια σκηνή του «The King and I»

Μαρίνος
Νομικός

marinos.nomikos
@phileleftheros.com

Οι 15 καλύτερες μεταφορές θεατρικών μιούζικαλ στη μεγάλη οθόνη  

 
Δεν είναι βόας, 
δεν είναι κροτα-
λίας, είναι ο Tim 

Curry στο εμ-
βληματικό cult 

«The Rocky 
Horror Picture 

Show» 
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να νιάτα τους, με ροκαμπίλικη διάθεση, στενά πέτσινα 
και αρκετή μπριγιαντίνη για να «ισιώσεις» ένα κοπάδι 
πρόβατα! Και ποιος δεν χορεύει ακόμα και σήμερα 
στους ρυθμούς του «Summer Nights» και του 
«Greased Lightning». Η Newton John ήταν μεν μια 
πετυχημένη τραγουδίστρια αλλά με ελάχιστη υποκρι-
τική εμπειρία και ο ρόλος της δόθηκε μετά από επιμο-
νή του John Travolta. And the rest is history...
HAIR (1979): Κόντρα στη «χαζοχαρούμενη» φύση 
των περισσότερων μιούζικαλ, οι «Τρίχες» θεωρούνται 
από τα πλέον αμφιλεγόμενα του είδους καθώς δεν 
διστάζουν να σχολιάσουν καυστικά σοβαρά κοινωνικά 
ζητήματα από τα 60s και τα 70s. Το φιλμ εστιάζει στον 
νεαρό Κλοντ που μόλις έχει κληθεί να υπηρετήσει στο 
Βιετνάμ και ο οποίος ενώ πηγαίνει να παρουσιαστεί, 
συναντά μια παρέα χίπιδων που του αλλάζουν τη ζωή. 
Η πλοκή διαφέρει από εκείνη του θεατρικού (ο Κλοντ 
είναι ήδη ένας χίπις που επιστρατεύεται στο Βιετνάμ), 
γεγονός που εξόργισε τους συγγραφείς του James 
Rado και Gerome Ragn. 
CHICAGO (2002): Επειδή τα καλά κινηματογραφικά 
μιούζικαλ σπανίζουν, η Ακαδημία έχει την τάση μόλις 
δει ένα, να το φορτώνει με Όσκαρ, γι’ αυτό και το «Σι-
κάγο» που αν και μισήθηκε ως θεατρικό, έφυγε από το 
Kodak Theatre με έξι αγαλματάκια. Με βασικές θεμα-
τικές τη διασημότητα και τη διαφθορά (δημοφιλείς και 
στην αληθινή ζωή) και ακολουθώντας από κοντά το 
«Moulin Rouge», το «Chicago» έγινε τεράστια εισπρα-
κτική επιτυχία, βοηθώντας παράλληλα την παραπαίου-
σα παράσταση να ορθοποδήσει. 
DREAMGIRLS (2006): Ίδια περίπτωση με το 
«Chicago», ακόμα ένα μιούζικαλ που άρεσε περισσό-
τερο στην Ακαδημία παρά στους κριτικούς (βραβεύτη-
κε με δύο Όσκαρ), αν και όλοι συμφώνησαν ότι οι ερ-
μηνείες είναι εκπληκτικές. Το στόρι υποτίθεται ότι 
βασίζεται στο τι τραβήξανε οι Supremes μέχρι να αγ-
γίξουν την επιτυχία, όμως εννοείται πως επίσημα είναι 
απλά «μια ιστορία για τον δύσκολο δρόμο προς την 
καταξίωση». Για τις ανάγκες της κινηματογραφικής 

μεταφοράς γράφτηκαν καινούργια μουσικά νούμερα, 
κομμένα και ραμμένα για τη superstar Beyonce, η δη-
μοτικότητα της οποίας αναμφίβολα συνετέλεσε στην 
εμπορική επιτυχία της. 
HAIRSPRAY (2007): Το «Hairspray» ξεκίνησε ως 
το cult φιλμ του 1988 σε σκηνοθεσία John Waters με 
την ιστορία της ντροπαλής παχουλούλας έφηβης Tracy 
Turnblad να μετατρέπεται στη συνέχεια σε ένα ανέλ-
πιστα πετυχημένο θεατρικό μιούζικαλ που με τη σειρά 
του μεταφέρθηκε στο σινεμά από τον Adam Shankman 
(που υπογράφει και το φετινό «Rock of Ages» - βλ. στο 
πλαίσιο). Σχεδιασμένο ως σχόλιο για τα κοινωνικά 
ζητήματα των 60s, το φιλμ ναι μεν ακολούθησε το 
κύμα των «High School Musicals» (μοιράζονται τον Zac 
Efron), όμως πρόσφερε ένα είδος «σοβαρότερου» 
μιούζικαλ σε μια περίοδο που το είδος το είχε μεγάλη 
ανάγκη.
SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF 
FLEET STREET (2007): Ποιος θα τολμούσε να 
μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το μακάβριο μιούζικαλ 
των Stephen Sondheim και Hugh Wheeler από το 1979, 
εκτός από τον Tim Burton; Ο μεγάλος παραμυθάς ήθε-
λε να γυρίσει την ιστορία του κουρέα-σφαγέα για δε-
καετίες και τα κατάφερε μόνο όταν τα αστέρια μπήκαν 
στη σωστή θέση, βασικά ένα, ο Johnny Depp. Ο «χα-
μαιλέοντας» τραγουδάει ο ίδιος αν και δεν διαθέτει 
καλή φωνή και αναγκάστηκε να κάνει εντατικά μαθή-
ματα ορθοφωνίας πριν ξεκινήσει γυρίσματα. 
MAMMA MIA! (2008): Η Phyllida Lloyd που σκηνο-
θέτησε την πετυχημένη παράσταση του West End, επέ-
μενε πως η κινηματογραφική μεταφορά του «Mamma 
Mia!» θα μπορούσε να ευσταθεί μόνο με την παρουσία 
της Meryl Streep στον κεντρικό ρόλο. Πόσο δίκιο είχε! 
Μπορεί η πλοκή να είναι απλοϊκή και η μουσική να απευ-
θύνεται μόνο στους fans των ABBA, όμως η Streep είναι 
άπαιχτη, η Σκιάθος και η Σκόπελος πανέμορφες και τα 
τραγούδια αρκούντως ξεσηκωτικά. Και πού αλλού θα 
έχεις την ευκαιρία να δεις (και να ακούσεις) έναν πρώ-
ην James Bond να τραγουδάει καραόκε το «SOS»

 
Αν δεν ανα-
γνωρίζεται 

την ταινία από 
αυτή τη σκη-
νή, τότε μπο-
ρείτε σας πα-

ρακαλώ να 
μου πείτε τι 

σκ***ά κάνε-
τε σ’ αυτό το 

δισέλιδο; 
(The Sound of 

Music)

Μετά το «Bridesmaids» η γυναικεία κωμωδία 
έχει σηκώσει ψηλά τον πήχη, οπότε η αποστολή 

του «For A Good Time, Call…», της κωμωδίας του 
Jamie Travis που έκανε πρε-
μιέρα στο Sundance, όσο να 
πεις δυσκολεύει αρκετά. H 
Lauren Anne Miller (τη βρί-
σκουμε και στο σενάριο) και η 
Ari Graynor (φωτό) είναι δυο 
πολύ διαφορετικές στο χαρα-
κτήρα άσπονδες φίλες-συ-
γκάτοικοι σε ένα πρώτης κλά-
σης νεοϋορκέζικο διαμέρι-

σμα. Θέλοντας να ζήσουν το όνειρο της μεγαλούπο-
λης, ανέχονται η μια την άλλη μέχρι που η μία πιάνει 
δουλειά σε μια εταιρεία με ροζ τηλέφωνα.

Η Kathryn Bigelow (The Hurt Locker) έχει βρει 
τον ηθοποιό που θα κρατήσει το ρόλο-κλειδί 

του Οσάμα Μπιν Λάντεν στο νέο της φιλμ «Zero Dark 
Thirty» (πρώην «Kill Bin 
Laden»). Ο σχετικά 
άγνωστος Ricky Sekhon 
θα είναι το κομμάτι του 
παζλ που πάνω του χτί-
ζεται το στόρι: ομάδα 
επιλέκτων αναλαμβάνει 
για λογαριασμό των μυ-
στικών υπηρεσιών και 
του Πενταγώνου να σκο-
τώσει τον Μπιν Λάντεν. Στο καστ βρίσκουμε επίσης 
τους Frank Grillo, Mark Strong,  Jessica Chastain, 
Joel Edgerton, Jason Clark και Chris Pratt. 

Τίποτα δεν φαίνεται να σταματά τον George 
Miller από το να αρχίσει μετά από πολύμηνες 

καθυστερήσεις τα γυρίσματα του «Mad Max: Fury Road» 
στην έρημο της Ναμίμπια τον 
επόμενο μήνα. Έχοντας κα-
ταφέρει να κρατήσει κοντά 
του τα μεγάλα ονόματα του 
καστ -Tom Hardy και 
Charlize Theron- συμπληρώ-
νει την ομάδα του reboot με 
τελευταία προσθήκη τη σέξι 
Rosie Huntington-Whiteley 
που ήταν ο μοναδικός λόγος 

να υποστεί κανείς το «Transformers: Dark of the 
Moon».  Το top model που έγινε ηθοποιός (τρόπος του 
λέγειν) θα δώσει λίγο από το sex appeal της στο μετα-
αποκαλυπτικό σκηνικό του Mad Max, χωρίς υψηλές 
απαιτήσεις σε επίπεδο ερμηνείας. 

Το «Saving Mr Banks» που θα αφηγηθεί την 
ιστορία πίσω από τη δημιουργία της κλασικής 

ταινίας «Mary Poppins», 
έκλεισε τον Tom Hanks για 
τον ρόλο του Walt Disney. 
Η Emma Thompson θα ξε-
σκονίσει την αυστραλιανή 
προφορά της για να υπο-
δυθεί την P. L. Travers, 
συγγραφέα των κλασικών 
πια βιβλίων της σειράς 
«Mary Poppins», η οποία 
αρχικά αντιστεκόταν στην κινηματογραφική μεταφο-
ρά, εξαιτίας της στενής της σχέσης με την ιστορία, 
και τελικά ενέδωσε μετά από 14 (!) χρόνια πιέσεων. 

Συμπληρώνεται σταδιακά το καστ της νέας ται-
νίας του Martin Scorsese «Wolf of Wall Street» 

γύρω από τον βίο και την 
πολιτεία ενός διαβόητου 
χρηματιστή των 90s που 
βρίσκεται από τη χλίδα 
στη στενή για απάτη . Μετά 
τους Leonardo Di Caprio, 
Jonah Hill, Jean Dujardin 
και Kyle Chandler, προστέ-
θηκαν οι σχετικά άγνω-

στες Christine Millioti και Margot Robbie. Τα γυρίσμα-
τα ξεκινούν στο τέλος του καλοκαιριού στη Νέα Υόρκη.

C I N E Ρ Χ Ο Ν Τ Α Ι

To φιλμ του Adam Shankman (από το ομώνυμο 
μιούζικαλ του Broadway και του West End) απευ-
θύνεται σε μια πολύ συγκεκριμένη ηλικιακή ομά-
δα (άνω των 35) με πολύ συγκεκριμένα μουσικά 
γούστα (glam rock των late 80s). Όσοι δεν ανήκε-
τε σε κάποια απ’ αυτές τις κατηγορίες, εάν η δε-
καετία του ’80 σάς είναι τόσο οικεία όσο η Κρητι-
δική Περίοδος και δεν έχετε ακούσει ποτέ Journey, 
Poison, Foreigner ή Whitesnake, προσπεράστε 
διακριτικά. Αν ψήνεστε για overdose νοσταλγίας 
με walkmans, βινύλιο, τόνους λακ και χαίτες να 
ανεμίζουν υπό τους ήχους του «Pour Some Sugar 
on Me», τότε θα περάσετε καλά.

Rock of Ages
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ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ ΣΤΟ ΚΑΤΜΑΝΤΟΥ

Ελένη Ξένου

eleni.xenou
@phileleftheros.com

Η Ελένη Ξένου διαβάζει λόγια του Χατζιδάκι, ενώ ακούει ροκ στους δρόμους του Κατμαντού

Σκόνη και καυσαέριο και Σκόνη και καυσαέριο και 
ένας συνεχόμενος ήχος ένας συνεχόμενος ήχος 
από κόρνες. Σε μια πόλη από κόρνες. Σε μια πόλη 
που το πρωί φορά που το πρωί φορά 
χιλιάδες χρώματα και χιλιάδες χρώματα και 
κάνει τάματα στους κάνει τάματα στους 
Θεούς της και τα βράδιαΘεούς της και τα βράδια
ροκάρει στις ταράτσες ροκάρει στις ταράτσες 
των χρωματιστώντων χρωματιστών
σπιτιών της.σπιτιών της.

Ο ταξιτζής φρενάρει απότομα πριν προλά-
βω καν να απαντήσω στην ερώτησή του. Το μικρό 
μισοδιαλυμένο Σουζούκι του τραντάζεται ολόκληρο,  
και γω μαζί του, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, σκέ-
φτομαι, να βρεθώ με το λεβιέ των ταχυτήτων στο 
χέρι, όλα είναι ετοιμόρροπα σ’ αυτό το αμάξι, αλλά 
όλα με ένα παράξενο τρόπο υπακούουν τελικά στις 
διαθέσεις του οδηγού του. «Τι έγινε» τον ρωτώ και 
την ίδια ώρα μας προσπερνούν δεκάδες μηχανάκια 
που κορνάρουν με μανία, ενώ πίσω μας έχει σταμα-
τήσει σε απόσταση αναπνοής ένα λεωφορείο, με την 
κόρνα του επίσης να διαμαρτύρεται. Αυτός είναι ο 
ήχος της πόλης. Οι αλλεπάλληλες κόρνες. Δεν υπάρ-
χει ωστόσο άλλος κώδικας συνεννόησης για να κυ-
λήσει το υποτιθέμενο οδικό σύστημα. Ούτε φανάρια, 
ούτε και σήματα τροχαίας. Μερικοί δρόμοι είναι 
ασφαλτωμένοι, οι υπόλοιποι είναι χωματόδρομοι με 
μεγάλες λακκούβες, σε μια τέτοια είχαμε προσγειω-
θεί εξού και το απότομο φρενάρισμα, υπάρχουν βέ-
βαια και άλλοι λόγοι που θα μπορούσαν να ευθύνο-
νται, όπως οι αγελάδες που κάθονται ατάραχες στη 
μέση του δρόμου ή τα ποδήλατα που κουβαλούν 
τουρίστες και προχωρούν με μηδενική σχεδόν ταχύ-
τητα. Με αυτό τον τρόπο κυλά η καθημερινότητα 
του Κατμαντού. Με κόρνες, σκόνη, καυσαέριο και 
ένα ρυθμό που καταφέρνει να προβάλλει ως εξω-
πραγματικά τα χρώματα και τις μυρωδιές της πόλης. 
Βρίσκομαι στο Νεπάλ, μια κοιλάδα περικυκλωμένη 
από τα Ιμαλάια. Τα πρωινά πίνω καπουτσίνο, στο 
οποίο το γάλα είναι φτιαγμένο από γιακ, έτσι λέγεται 
το ζώο της περιοχής που μοιάζει με πρόβατο. Και τα 
βράδια γυρνώ στα δρομάκια της περιοχής Ταμέλ, 
όπου κάποτε προσγειώθηκαν οι πρώτοι χίπις και σή-
μερα είναι από τις πιο τουριστικές ατραξιόν της πό-
λης. Με τα χιλιάδες καταστηματάκια της, όπου οι 
ντόπιοι πουλούν τη χειροποίητη τέχνη τους και οι 
διαφημιστικές ταμπέλες μικρών πανδοχείων και 
ίντερνετ καφέ μπλέκονται με κείνες των μασάζ και 
των εστιατορίων νεπαλέζικης κουζίνας. 

«Λοιπόν;» επανέρχεται ο ταξιτζής. «Δεν έχω 
καταλάβει πού βρίσκεται η χώρα σου» συμπληρώνει 
ζητώντας τις συντεταγμένες της γεωγραφικής μου 
θέσης. «Η Κύπρος είναι κοντά στην Ελλάδα» του απα-
ντώ και την ίδια ώρα απορώ κατά πόσο με αυτή την 
επεξήγηση περιπλέκω τη συζήτησή μας ή την απλο-
ποιώ. Ευτυχώς αποδεικνύεται η δεύτερη εκδοχή. Ο 
ταξιτζής ενθουσιάζεται, «Γκρις, Γκρις» φωνάζει και 
έχω μια υποψία πως τη συγκεκριμένη μέρα πρέπει 
να είναι και ο μοναδικός άνθρωπος στον πλανήτη 
που ακούγοντας τη λέξη «Γκρις», έχει ως πρώτη αντί-
δραση τον ενθουσιασμό. Και αυτό γιατί η συγκε-
κριμένη μέρα όπου βολτάρω στο Κατμαντού, 
είναι και η μέρα των εκλογών στην Ελλάδα. Ο 
Νεπαλέζος προφανώς δεν έχει ιδέα ότι όλη η 
Ευρώπη περιμένει με αγωνία να δει τι θα 
αποφασίσουν οι Έλληνες για το μέλλον τους, 
το μόνο που έχει ιδέα είναι πως η Ελλάδα 

μπήκε στους οκτώ του Euro, είχε, μάλιστα παρακο-
λουθήσει το ματς, έτσι είπε και μου έδωσε ακόμη 
μια φορά συγχαρητήρια, λες και ήμουν ο προπονη-
τής της Εθνικής Ελλάδος. «Namaste, namaste», είπε 
λίγο πριν κλείσω την πόρτα του Σουζούκι μπροστά 
από τα σκαλιά του ναού, όπου και ο προορισμός της 
διαδρομής μας. Αυτός είναι ο χαιρετισμός μεταξύ 
των Νεπαλέζων. «Namaste» που στη βαθύτερή του 
έννοια, δηλώνει την πίστη στο θείο που υπάρχει μέ-
σα στον καθένα από μας. «Πού νάμαστε άραγε σή-
μερα, που νάμαστε αυτή την εποχή;» διερωτήθηκα 
καθώς του ανταπέδωσα το χαιρετισμό και άρχιζα να 
ανεβαίνω τα σκαλιά του ναού...

Το απόγευμα της ίδιας μέρας συνέβησαν διά-
φορα. Ο Αμίτ, ένας Νεπαλέζος φίλος με πήγε σε ένα 
άλλο ναό, εκεί όπου καίνε τους νεκρούς τους, τρεις 
νεκροί ήταν απλωμένοι στο έδαφος, γυναίκες, με τα 
κεντημένα παραδοσιακά τους ρούχα και κάμποσα 
μακριά κολιέ από λουλούδια. Δίπλα ένα βρόμικο πο-
τάμι, μέσα να περπατούν αγελάδες κι άλλες να βου-
λιάζουν στο νερό με το ίδιο ατάραχο βλέμμα, γύρω 
κόσμος να κοιτά, κάποιοι με δέος και άλλοι να κλαίνε, 
στην απέναντι μεριά ένας σωρός από κομμένα ξύλα, 
«εκεί θα κάψουν τους νεκρούς», μου είπε ο Αμίτ και 
γω δεν μίλησα. Παρατηρούσα τα πάντα, ακόμα και 
την πιο μικρή λεπτομέρεια, ήθελα να ρουφήξω όλη 
την εικόνα, ακόμα και τη βρομιά που υπήρχε μέσα 
στο ποτάμι, πάνω στο νερό του οποίου θα κυλούσαν 
λίγο μετά τα λουλουδένια κολιέ των νεκρών γυναι-
κών. Και ύστερα ανεβήκαμε πάνω στη μηχανή του 
Αμίτ, «θες να πάμε σπίτι μου να γνωρίσεις τη γυναίκα 
μου;» με ρώτησε, «ναι», απάντησα και σε πολύ λίγο 
βρεθήκαμε ξανά πίσω στους δρόμους με τις κόρνες 
και το καυσαέριο και τα χρωματιστά πρόσωπα. 

Πήρε μια στροφή  και ξαφνικά μπροστά μας 
ρυζοφυτείες και γυναίκες να τις ποτίζουν φορώντας 
μακριά φορέματα και μακριά σάλια στα μαλλιά. Και 
ύστερα σταμάτησε μπροστά από ένα σπίτι λευκό, 
κάπου  σε ένα ύψωμα, η γυναίκα του μας χαιρέτησε 
από μακριά, στο άλλο χέρι της κρατούσε το μικρό 
τους γιο, καθίσαμε όλοι μαζί στο σαλόνι τους, ένα 
δωμάτιο όπου όλα έμοιαζαν σφηνωμένα αλλά όλοι 
τους συμπεριφέρονταν λες και όλα ήταν απλόχωρα. 
Η γυναίκα του καθάρισε φρέσκο μάγκο για να φάμε, 
ο Αμίτ ήθελε να μου δείξει το βίντεο του γάμου τους 

για να δω πώς είναι οι παραδοσιακοί γάμοι στο Νε-
πάλ, παράξενη μέρα, σκέφτηκα, πρώτα κηδείες, 
μετά ένας βιντεογραφημένος γάμος και ύστερα η 
ίδια ευχή στους δρόμους... Namaste…

Γύρισα στο δωμάτιό μου νωρίς το απόγευμα. 
Οι νεπαλέζικες μπάντες της γειτονιάς άρχισαν ήδη 
να γρατσουνάνε στη διαπασών τις ηλεκτρικές κιθά-
ρες τους και να γεμίζουν τον αέρα με ροκ τραγούδια 
της δεκαετίας του ογδόντα, σβήνοντας έτσι και τους 
ήχους από τις κόρνες. Οι αστυνομικοί άρχισαν τις 
νυχτερινές τους περιπολίες, ντυμένοι σε μπλε παραλ-
λαγή και κρατώντας από μια πλαστική ασπίδα και 
ένα μακρύ ξύλινο καλάμι. Και στο μικρό εστιατόριο 
κάτω από το δωμάτιό μου έστησαν και πάλι τη γιγα-
ντοοθόνη από όπου έδειχναν σε επανάληψη (δεν 
έχω ιδέα το γιατί) τον αγώνα Ελλάδας- Ρωσίας.  Άνοι-
ξα τον υπολογιστή μου, συνδέθηκα με το wi-fi του 
ξενοδοχείου και σκέφτηκα πως μετά από όλη αυτή 
την παράξενη, σε ενέργεια και εικόνες, μέρα ίσως 
ήταν στιγμή να ρίξω μια ματιά και στα αποτελέσμα-
τα των εκλογών στην Ελλάδα και να διαβάσω και 
κάποιες αναλύσεις. Διάβασα τα αποτελέσματα μα 
ύστερα αντί αναλύσεις προτίμησα να πατήσω εκείνο 
το link, όπου με έβγαζε σε μια συνέντευξη που είχε 
δώσει, το 1985, ο Μάνος Χατζιδάκις στον Στάθη Τσα-
γκαρουσιάνο. 

Κάπως έτσι, μια μέρα στο Κατμαντού, την 
ίδια μέρα των εκλογών στην Ελλάδα, την ίδια μέρα 
όπου τρεις νεκροί δίπλα από ένα βρόμικο ποτάμι, θα 
γίνονταν στάχτη και ύστερα σε ένα βιντεογραφημένο 
γάμο, είδα να γεμίζουν τη νύφη με τα ίδια εκείνα 
λουλούδια που έφτιαχναν τα κολιέ των νεκρών, προ-
τίμησα να αφεθώ στα λόγια του Χατζηδάκι, γιατί τα 
ένιωσα πιο χειροποίητα από οτιδήποτε άλλο...  Έλεγε 
λοιπόν κάποτε ο Μάνος πως...

«Υπήρξε μια εποχή σ’ αυτή την πόλη, που 
περπατώντας πολλές φορές τη νύκτα άκουγα τις ανα-
πνοές των ανθρώπων απ’ τ’ ανοιχτά παράθυρα. Άκου-
γα τις ερωτικές τους συνομιλίες, τους ψιθυρισμούς 
τους, τις αγωνίες τους για τις ασήμαντες ή σπουδαίες 
υποθέσεις. Κι όσο απομακρυνόμουνα στις συνοικίες, 
τόσο πιο πολύ έμπαινα στη διαφάνεια του κόσμου 
τους. Τότε η παρουσία του ανθρώπου στις γειτονιές 
και τα περίχωρα ήταν παντοδύναμη. Όπως και η πα-
ρουσία του έρωτα. Ενός έρωτα που κυκλοφορούσε 
στον δρόμο και μετουσίωνε την πόλη ολόκληρη σ’ 
ένα ερωτικό εργαστήρι. Σήμερα δεν υπάρχουν δρό-
μοι, δεν υπάρχουν ούτε νέοι για να αισθανθούν τον 
έρωτα και να τον ενσαρκώσουν. Σήμερα δεν τολμάς 
πια να δοθείς. Αναγκάζεσαι διαρκώς να αλώνεσαι…»

«Σήμερα δεν τολμάς πια να δοθείς. Διαρ-
κώς αναλώνεσαι». Σημείωσα τη φράση στο ση-

μειωματάριό μου και ύστερα έκλεισα το φως 
του δωματίου μου, ενώ απέξω μια μπάντα 
τραγουδούσε ζωντανά το Comfortably 
Numb των Pink Floyd, κάπου σε ένα δρόμο 
του Κατμαντού…

«Υπήρξε μια εποχή 
που περπατώντας πολλές 

φορές τη νύκτα άκουγα τις αναπνοές 
των ανθρώπων απ’ τ’ ανοιχτά παράθυρα. 

Άκουγα τις ερωτικές τους συνομιλίες, τους ψι-
θυρισμούς τους, τις αγωνίες τους για τις ασήμαντες 

ή σπουδαίες υποθέσεις. Τότε η παρουσία του ανθρώ-
που στις γειτονιές και τα περίχωρα ήταν παντοδύναμη.  

Όπως και η παρουσία του έρωτα»  Μάνος Χατζιδάκις.

ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ                  πολιτισμός[ 15 ]



Ο μύθος αποτελεί 
μια μορφή αφήγησης 
που έχει επιλεγεί 
από την ίδια την ιστο-
ρία. Εάν οι αναλογίες 
που προέβαλε η ιστο-
ρία στις δημιουργίες 
της κυπροαρχαϊκής ή 
της μεσαιωνικής επο-
χής έχουν τις προε-
κτάσεις τους στο σή-
μερα, τότε σημαίνει 
ότι οι Κύπριοι καλλι-
τέχνες του χτες και 
του παρόντος βιώ-
νουν μέσα από την 
παρέλευση αιώνων ή 
χιλιετιών κοινές 
εμπειρίες, σ' ένα τό-
πο-σταυροδρόμι πο-
λιτισμών αλλά και 
ληστρικών επιδρο-
μών, κατακτήσεων 
και πολέμων.

Στην έκθεση «Maniera Cypria: Λεμεσός, Μυθιστορία και Μνήμη» σε επιμέλεια Νάτιας Αναξαγόρα

Το χθες συνδιαλέγεται με το σήμερα

Κυριακή 24 Ιουνίου 2012Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

@ Μαρίνα Σχίζα

αταρχήν ο τίτλος της έκθεσης Maniera 
Cypria, που είναι και ο άξονας της έκθε-
σης, πού παραπέμπει και γιατί τον επέ-
λεξες; Η βυζαντινολόγος και ιστορικός τέ-
χνης Nτούλα Μουρίκη χρησιμοποίησε κατ' 
αντιστοιχία προς τον όρο Μaniera Greca τον 
όρο Maniera Cypria για να δηλώσει την 
ύπαρξη μιας τεχνοτροπίας κυπριακής όσον 
αφορά στην εικονογραφία που άρχισε να 
διαμορφώνεται από το 13ο αιώνα, με την 
πρόσμειξη της τοπικής παράδοσης με επι-
δράσεις δυτικές αλλά και ανατολικές που 
έφθασαν στην Κύπρο μέσω των σταυροφό-
ρων από τη Συρία και την Παλαιστίνη. Επέ-
λεξα λοιπόν να προεκτείνω τον όρο πίσω στο 
μακρινό παρελθόν κι έπειτα να τον φέρω στο 
σήμερα, ανιχνεύοντας υφολογικές δομές 
που συνιστούν τη Maniera Cypria του σή-
μερα και οι οποίες είναι εμφανείς στο έργο 
πολλών εικαστικών, που αντλούν τόσο μορ-
φοπλαστικά όσο και εννοιολογικά από την 
αρχαιολογική αλλά και την αγιογραφική 
συλλογική μνήμη, επανερμηνεύοντάς την 
και επεκτείνοντάς τη μέσα από σχολές, τά-
σεις και ρεύματα σύγχρονα και συχνά πει-
ραματικά. Ο Άγγελος Μακρίδης, παραδείγ-
ματος χάριν, μέσα από τη σειρά μικρογλυ-
πτών του πάνω στο κυπριακό σταυρόσχημο 
ειδώλιο, σε πολλαπλές επανεφευρέσεις 
(ειδώλιο-μάνα αγνοουμένου, ειδώλιο-βρε-
φοκρατούσα, ειδώλιο-ένθρονη φτερωτή μορ-
φή κ.λπ.) έθεσε ένα ορόσημο 
που σφράγισε την πορεία 
της κυπριακής τέχνης, για-
τί την περιεκτική αυτή λι-
τότητα της αρχαίας γλυπτι-
κής τη μετουσίωσε σε κύ-
ριο συνεκτικό άξονα της 
δημιουργίας του. 

Οι άγιοι επίσης και οι άγ-
γελοί του οδηγούν τη ζω-
γραφική απόδοση της ορθό-
δοξης εικονογραφίας σε 
καινούργιους δρόμους, ανά-
γλυφης και γλυπτικής αναπα-
ράστασης, συγκρατώντας ωστόσο 
στο έπακρον την υπερβατική της 
διάσταση και την αφαιρετι-
κή μεταφυσική της.

- Ποιες οι συνιστώσες 
του μύθου και της ιστο-
ρίας που συνδέονται με το 
σήμερα στη συγκεκριμέ-
νη έκθεση; Ο μύθος απο-
τελεί μια μορφή αφήγη-
σης που έχει επιλεγεί 
από την ίδια την ιστορία. 
Εάν οι αναλογίες που προέ-
βαλε η ιστορία στις δημι- ουργί-
ες της κυπροαρχαϊκής ή της μεσαιωνι-
κής εποχής έχουν τις προεκτάσεις τους 
στο σήμερα, τότε σημαίνει ότι οι Κύ-
πριοι καλλιτέχνες του χτες και του 

παρόντος βιώνουν μέσα από την παρέλευση 
αιώνων ή χιλιετιών κοινές εμπειρίες, σ' 
έναν τόπο-σταυροδρόμι πολιτισμών αλλά 
και ληστρικών επιδρομών, κατακτήσεων και 
πολέμων. Είναι εκπληκτικό το πώς καλλι-
τέχνες όπως ο Γιώργος Σκοτεινός και ο Λευ-
τέρης Ολύμπιος εξέφρασαν την καταστροφή 
του 1974, την προσφυγιά και την εγκατάλει-
ψη, ανακαλώντας πήλινα ειδώλια πολεμι-
στών της αρχαϊκής εποχής. 

- Πώς έκανες την επιλογή των έργων 
για την αντιπαραβολή του παλιού έργου 
με το σύγχρονο; Επιλέγηκαν έργα σύγχρο-

να, με προσλήψεις από την αρχαιότητα 
και τον μεσαίωνα, τα οποία ωστόσο 

δεν αναπαράγουν όλες ανεξαίρετα 
τις αναλογίες της ιστορίας στο 

σήμερα. Oταν κά-
ποιες απ' αυτές τις 
αναλογίες απορρί-
πτονται, όταν παρα-

κάμπτεται η στείρα 
περιγραφή, τότε προβάλλει μια 
απουσία δυναμική, που μας επι-

τρέπει να βιώσουμε την ιστορία 
ως ένα μύθο, μια μυθιστορία 

αληθινή και φανταστική συ-
νάμα. Oταν ένα έργο απο-

βάλλει περιττά βάρη τόσο ως προς τη μορφή 
αλλά και το περιεχόμενο, τότε μας παρέχει 
τη δυνατότητα ως θεατές να μυθοποιήσουμε 
μαζί με τον δημιουργό-μυθοποιό. Τα σύγ-
χρονα έργα είτε οδηγούν τα παλιά σε νέες 
κατευθύνσεις είτε σημειοδοτούν τις αναλο-
γίες τους μόνο μερικώς, όπως λόγου χάριν 
το ανάγλυγο φόντο της εικόνας του Αγίου 
Μάμαντος, του 14ου αιώνα που τυγχάνει 
πραγμάτευσης στο έργο του Αντώνη Νεοφύ-
του ή τα γεωμετρικά μοτίβα της Κυπρογεω-
μετρικής Κεραμικής από αγγείο της Αμα-
θούντας, που απολήγουν ένα πλέγμα που 
κτίζεται από φόρμες και σκιάσεις στο έργο 
του Λευτέρη Τάπα, με γραφίτη και ακρυλικό 
κομμένο χαρτί.

- Πόσο εύκολο ήταν να βγουν τα παλιά 
έργα από τον τόπο που στεγάζονταν τόσα 
χρόνια; Όχι και τόσο εύκολο, υπάρχει μια 
μεγάλη διαδικασία, ειδικά όσον αφορά στα 
αρχαιολογικά έργα. Εξαρτάται πάντα βεβαί-
ως και από τη μοναδικότητα του αντικειμέ-
νου. Πιο εύκολα δίνεται κάτι αν υπάρχουν 
αρκετά όμοια ανασκαφικά ευρήματα, αν εί-
ναι σε καλή κατάσταση και δεν χρήζει άμε-
σης συντήρησης. Όμως πρέπει να πω πως, 
από τον κατάλογο των ζητηθέντων για την 
έκθεση αντικειμένων, μετά τη σχετική 
έρευνα που προηγήθηκε, του συσχετισμού 
τους δηλαδή με τα σύγχρονα έργα τέχνης, 
πολύ λίγα ήταν αυτά που δεν δόθηκαν. Έγι-
νε προσπάθεια από το Τμήμα Αρχαιοτήτων 
να παρασχεθούν τα συγκεκριμένα αγγεία 

ή ειδώλια ή αν δεν ήταν δυνατόν να δο-
θούν επακριβώς αυτά που ζητήθηκαν 
τότε να δοθούν άλλα του ίδιου τύπου 
και ιστορικής περιόδου ώστε να μην 
αποδομηθεί ο αρχικός οραματισμός 

ΚΚ

Αρχαία ανασκαφικά ευρήματα, βγαλμένα απ’ τη 
γη της Αμαθούντας, του Πύργου, της Ερήμης, του 
Καντού και του Κουρίου, αντιπροσωπευτικά δείγ-
ματα μεσαιωνικής εγχάρακτης, εφυαλωμένης 
κεραμικής και βυζαντινής εικονογραφίας, απ’ την 
περιφέρεια Λεμεσού, παρατίθενται και συνδιαλέ-
γονται με έργα σύγχρονων Κύπριων εικαστικών, 
που φέρουν και πραγματεύονται τη συλλογική 
ιστορική, μυθολογική και αγιογραφική μνήμη 
του τόπου, αντλώντας μορφοπλαστικά και εννοι-
ολογικά από τη Maniera Cypria του χτες. Tοποθε-
τημένα δίπλα από έργα σύγχρονων καλλιτεχνών, 
ζωγραφικά, γλυπτά, κατασκευές, βίντεο συνθέ-

τουν τη Maniera Cypria του σήμερα.
H έκθεση σε επιμέλεια της δρος Νάτιας Αναξαγό-
ρου, προϊστάμενης Πολιτιστικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λεμεσού θα απλωθεί στο χώρο του Κέ-
ντρου Ευαγόρα Λανίτη, φέρνοντας σε επαφή και 
διάλογο το χθες με το σήμερα. Διαφορετικές συ-
νιστώσες, άλλες προσλαμβάνουσες, κοινές όμως 
καταβολές και δομές, καταδεικνύοντας κατά την 
επιμελήτρια της έκθεσης ότι «η Maniera Cypria 
του χτες έχει διοχετευθεί ορμητικά και αφομοι-
ωθεί ουσιαστικά στη Maniera Cypria του σήμερα 
έτσι που δεν μπορούμε να μιλούμε για δυο ξεχω-
ριστές υφολογίες». 

Οι προσλήψεις και οι δια-
φορετικές εικόνες που κατακλύ-

ζουν τον σύγχρονο καλλιτέχνη, η τεχνο-
λογία και το Διαδίκτυο, η εύκολη διάχυση της 

πληροφορίας και η παγκοσμιοποίηση είναι όμως 
καθοριστικά δεδομένα για την εξέλιξη της τέχνης του 

παρόντος που τη διαφοροποιεί από το χτες.  
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της έκθεσης. Αντιλαμβάνεστε ότι προτού 
αυτά βγουν από τα Μουσεία, υπάρχει διαδι-
κασία έγκρισης από το Υπουργικό Συμβού-
λιο και στη συνέχεια γίνεται η σχετική 
ασφάλιση που θα επιτρέψει την εξαγωγή 
τους από τις προθήκες ή τις αποθήκες όπου 
βρίσκονται και την εισαγωγή τους σε ένα 
σύγχρονο εκθεσιακό χώρο. Στη δεδομένη 
περίπτωση το Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη, όπου 
και υπάρχει πρόνοια τοποθέτησής τους σε 
ασφαλισμένες προθήκες που τυγχάνουν και 
πάλι της έγκρισης του Τμήματος Αρχαιοτή-
των. Δόθηκαν συνολικά περίπου τριάντα 
αρχαία αντικείμενα, κυρίως μικρογλυπτά.

- Ποια περίοδο καλύπτουν εικόνες; 
Όσον αφορά στις δέκα εικόνες που περιλαμ-
βάνει η έκθεση και που καλύπτουν ένα ευ-
ρύ φάσμα, από τον 13ο μέχρι τον 17ο αιώνα, 
οι παλαιότερες πέντε, δηλ. αυτές του 13ου, 
14ου και 15ου αιώνα προέρχονται από χωριά 
της Λεμεσού, το Μονάγρι, το Κοιλάνι, το Πε-
λένδρι και τον Αμίαντο και παραχωρούνται 
με την έγκριση και διαμεσολάβηση της Ιε-
ράς Μητρόπολης Λεμεσού, ενώ τέσσερις του 
16ου αιώνα από τον Αρακαπά, παραχωρού-
νται επί δανείω από το Ίδρυμα Αρχιεπισκό-
που Μακαρίου Γ. Εδώ οι διαδικασίες ήταν 
πρέπει να πω ευκολότερες αν και έγινε ει-
δική επίσκεψη σε όλες τις εκκλησίες ή μο-
ναστήρια απ’ όπου ζητήθηκαν εικόνες, για 
να διαπιστωθεί ότι οι εικόνες αυτές δεν θα 
αφαιρούνταν από εικονοστάσι και δεν θα 
παρεμπόδιζαν την καθημερινή λατρευτική 
ρουτίνα των κατοίκων. Περιλαμβάνονται ει-
κόνες, πραγματικοί θησαυροί και σταθμοί 
στη βυζαντινή Maniera Cypria.

- Ποια η Maniera Cypria του χτες, ποια 
η Maniera Cypria του σήμερα; Τι συνδέει 
τα δύο; Η Maniera Cypria του χτες έχει δι-
οχετευθεί ορμητικά και αφομοιωθεί ουσια-
στικά στη Maniera Cypria του σήμερα έτσι 
που δεν μπορούμε να μιλούμε για δυο ξε-
χωριστές υφολογίες. Οι προσλήψεις και οι 
διαφορετικές εικόνες που κατακλύζουν τον 
σύγχρονο καλλιτέχνη, η τεχνολογία και το 
Διαδίκτυο, η εύκολη διάχυση της πληροφο-
ρίας και η παγκοσμιοποίηση είναι όμως κα-
θοριστικά δεδομένα για την εξέλιξη της τέ-
χνης του παρόντος που τη διαφοροποιεί από 
το χτες. 

- Πέστε μας κάποια παραδείγματα δια-
λόγου των έργων και πώς αναπτύχθηκαν 
μέσα από το δικό σας σκεπτικό; Ποιοι καλ-
λιτέχνες συμμετέχουν, με ποια έργα και 
με ποια συγκεκριμένα έργα της ιστορίας 

τα φέρνεις σε διάλογο; Φιλοξενούνται 27 
καλλιτέχνες, ανάμεσα σ’ αυτούς που το έργο 
τους ή κάποια πτυχή της δημιουργίας τους 
έχει ως σημείο αναφοράς είτε τον αρχαίο 
είτε τον βυζαντινό μύθο. Αυτοί είναι οι Άγ-
γελος Μακρίδης, Σούζαν Βάργκας, Παναγιώ-
της Βίττης, Δημητράκης Γεροκώστας, Θεό-
δουλος Γρηγορίου, Γιώτα Ιωαννίδου, Ελίνα 
Ιωάννου, Κυριάκος Καλλής, Τζων Κόρμπιτζ, 
Μαριάννα Κωνσταντή, Λία Λαπίθη, Μαρία 
Λοϊζίδου, Ελέν Μπλακ, Αντώνης Νεοφύτου, 
Ελένη Νικοδήμου, Λευτέρης Ολύμπιος, 
Στας Παράσκος, Kύπρος Περδίος, Χριστόφο-
ρος Σάββα, Γιώργος Σκοτεινός, Ρήνος Στεφα-
νή, Σωκράτης Σωκράτους, Λευτέρης Τάπας, 
Χρίστος Φουκαράς, Νίκος Χαραλαμπίδης, 
Γιούλα Χατζηγεωργίου, Σάββας Χριστοδου-
λίδης, Ανδρέας Χρυσοχός. Η έκθεση αυτή 
αποτελεί μια πρώτη διερεύνηση και σπουδή 
στο θέμα και σαφέστατα δεν είναι εξαντλη-
τική, αφού πολλοί δημιουργοί με τις δεδο-
μένες προσλήψεις και αναφορές δεν συμπε-
ριλαμβάνονται. Επιλέγηκαν έργα που απο-
τελούν πολλαπλές και διαφορετικές σημει-
οδοτήσεις της ίδιας έννοιας, με διαφορετικά 
υλικά ή τεχνοτροπίες. Οι γυναικείες φιγού-
ρες ή θεότητες της Λεμεσού αποδίδονται 
μέσα από την τέχνη του video, μέσα από 
εκτύπωση σε μεγάλων διαστάσεων καμβά ή 
μέσα από ανατρεπτικές γλυπτικές συνθέ-
σεις σε έργα καλλιτεχνών όπως η Λία Λαπί-
θη, ο Νίκος Χαραλαμπίδης και ο Σάββας 
Χριστοδουλίδης. Πλάι στη Σύναξη των Αγ-

γέλων, εικόνα του 16ου αιώνα, παραβάλλε-
ται μια άλλη σύναξη σύγχρονων αγγέλων, 
ανάγλυφων και αμφίσημων οντοτήτων με 
μικτά υλικά, του Άγγελου Μακρίδη καθώς 
και η φιγούρα ενός αγγέλου ναΐβ, σε φωβι-
στικά χρώματα, παρμένου από τη ζωγραφική 
του Στας Παράσκου. Ανάμεσα στους καλλι-
τέχνες που επιλέγηκαν είναι και ένας ναΐβ 
αυτοδίδακτος κεραμίστας, ο Δημητράκης 
Γεροκώστας, που αποδίδει τις ίδιες καθημε-
ρινές και αγροτικές σκηνές που συναντούμε 
σε σύνθετο αγγείο του Πύργου, της Πρώιμης 
Χαλκοκρατίας (2100-2000 π.Χ.), για να αντι-
παραβληθεί με τον τρόπο αυτό ο λαϊκός 
καλλιτέχνης του χτες με αυτόν του σήμερα. 
Τα σύγχρονα έργα αντλούν από τα αρχαία ή 
τα βυζαντινά πλάι στα οποία παρατίθενται 
αναπτύσσοντας μια νέα εικαστική ποιητική, 
βασισμένη τόσο σε μοτίβα εκφραστικά όσο 
και θεματικά από την κυπριακή τέχνη μέσα 
από τους αιώνες, γι' αυτό άλλωστε και συνι-
στούν τη Maniera Cypria του σήμερα, μέσα 
στην οποία εμπεριέχεται η Maniera Cypria 
του χτες.

- Πώς θα ήθελες να αντιμετωπιστεί στο 
σύνολό της η έκθεση; Ας εκληφθεί η 
Maniera Cypria ως το σύνολο των προσλή-
ψεων, από το τώρα και το χτες, σε μια κυπρι-
ακή εικαστική ποιητική, που αν και αναγνω-
ρίσιμη και ιδιωματική δεν παύει ωστόσο να 
είναι διεθνής ως προς την εμβέλεια, τον 
ερευνητικό της χαρακτήρα και την πρωτο-
ποριακή της υπόσταση.

Ο Γιώργος Σκοτεινός 
εκφράζει  την κατα-

στροφή του 1974, την 
προσφυγιά και την 

εγκατάλειψη, ανακα-
λώντας πήλινα ειδώλια 
πολεμιστών της αρχαϊ-

κής εποχής. 
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Ο  Δημητράκης Γεροκώ-
στας αποδίδει τις ίδιες 

καθημερινές και αγροτι-
κές σκηνές που συνα-
ντούμε σε σύνθετο αγ-
γείο του Πύργου, της 

Πρώιμης Χαλκοκρατίας, 
2100-2000 π.Χ. 

 Τα εγκαίνια της 
έκθεσης, θα 
πραγματοποιη-
θούν την Παρα-
σκευή 29 Ιουνί-
ου, στις 8:00 
μ.μ., στο Κέντρο 
Ευαγόρα Λανί-
τη, Χαρουπόμυ-
λος Λανίτη,  στη 
Λεμεσό. Η έκ-
θεση τελείται 
υπό την αιγίδα 
της Κυπριακής 
Προεδρίας του 
Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.

Το  ανάγλυγο φόντο 
της εικόνας του Αγίου 
Μάμαντος, του 14ου 

αιώνα, τυγχάνει 
πραγμάτευσης στο 
έργο του Αντώνη 

Νεοφύτου. 



Οι Εκδόσεις Περίπλους, τιμώντας τα 50 χρόνια 
από τον θάνατο της επτανήσιας εκδότριας, συγγραφέως 
και μεταφράστριας Μαριέττας Γιαννοπούλου-Μινώτου, 

παρουσίασαν στο Σπίτι της Κύπρου την έκδοση της μυ-
θιστορηματικής βιογραφίας «Η αυθεντική ιστορία 

της Πάπισσας Ιωάννας», η οποία είχε αρχικά 
δημοσιευτεί σε 18 συνέχειες, από τον Μάιο 

ώς τον Σεπτέμβριο του 1931, στο αθηναϊκό 
λογοτεχνικό περιοδικό Εβδομάς. Την ει-
σαγωγή έγραψε η διδάκτωρ Νεοελληνι-
κής Φιλολογίας Πέρσα Αποστολή, η 
οποία ανέλαβε και τη φιλολογική επι-
μέλεια της έκδοσης.

Την εκδήλωση συντόνισε ο 
εκδότης Διονύσης Βίτσος, ο οποίος 

αναφερόμενος στη ζωή και το πολυδιά-
στατο έργο της Μαριέττας Γιαννοπού-

λου-Μινώτου, επεσήμανε ότι, πενήντα 
χρόνια από τον θάνατό της, με την εξαίρεση 

κάποιων μεμονωμένων αφιερωμάτων, το έργο 
της παραμένει «κρυμμένο και δυσπρόσιτο». 

Η Πέρσα Αποστολή, εντόπισε και ανέσυρε το 
κείμενο της Μαριέττας Γιαννοπούλου-Μινώτου στο πλαί-
σιο ενός ερευνητικού προγράμματος για την παρουσία 

γυναικών δημιουργών στα λογοτεχνικά περιοδικά από το 
1900-1940. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η επανέκδοσή του, 
80 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, αλλά και οι 
εκδηλώσεις τιμής για τα 50 χρόνια από τον θάνατο της 
συγγραφέως, «θα δώσουν την ευκαιρία στο κοινό να γνω-
ρίσει καλύτερα αυτήν την τόσο σημαντική ζακυνθινή δη-
μιουργό και πρωτεργάτρια στον αγώνα για την αναβάθμι-
ση της γυναίκας στην κοινωνία».

Παίρνοντας τον λόγο, η εγγονή της συγγραφέως 
Μαριέττα Μινώτου, διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους, επικέντρωσε την εισήγησή της στο έργο της 
συνονόματης «νόνας» της,  ενταγμένο στις κοινωνικο-ιστο-
ρικές συνθήκες της εποχής του, κάνοντας διεξοδική ανα-
φορά στην πολυσχιδή πνευματική της παραγωγή, αλλά και 
στη συνολική δράση της υπέρ του δημοτικισμού και του 
γυναικείου κινήματος. Αναφερόμενη στην αυθεντική ιστο-
ρία της Πάπισσας Ιωάννας, υποστήριξε ότι η συγγραφέας 
επιδιώκει να προβάλει τη γοητευτική  προσωπικότητα μιας 
ηρωικής, ανυπότακτης γυναίκας, επιλέγει δε να δημοσιεύ-
σει το έργο της σε ένα περιοδικό με ευρύ αναγνωστικό 
κοινό, σε εύληπτη γλώσσα, προκειμένου να αναδείξει τον 
γυναικείο δυναμισμό.

Συγκρίνοντας την εκδοχή της προσωπικότητας 
της Πάπισσας Ιωάννας της Μαριέττας Γιαννοπούλου-Μι-
νώτου με εκείνην του Εμμανουήλ Ροΐδη, ο πρόεδρος της 
Εταιρείας Συγγραφέων, κριτικός λογοτεχνίας  Αλέξης Ζή-
ρας, κατέληξε ότι η Μινώτου παρουσιάζει την ηρωίδα της 
να «είναι πιο κοντά στα δραματικά διλήμματα της γυναίκας 
του 20ού αιώνα, διλήμματα λιγότερο θεσμικά και πολιτικά 
και περισσότερο εσωτερικά, της ψυχικής της ταυτότητας. 
Διλήμματα πιο κοντά στην έννοια και την αίσθηση του 

φύλου της και της ερωτικής ελευθερίας».
Ολοκληρώνοντας τον κύκλο των εισηγήσεων, η 

επίκουρη καθηγήτρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 
Σοφία Ντενίση υποστήριξε ότι «Η αυθεντική ιστορία της 
Πάπισσας Ιωάννας αποτελεί, ουσιαστικά, την απάντηση 
της Μινώτου στον μισογύνη Εμμανουήλ Ροΐδη, τον επιφα-
νέστερο πολέμιο των διανοούμενων γυναικών στα τέλη 
του 19ου αιώνα και κατ’ επέκταση στις επικρατούσες, κατά 
την εποχή της, προκαταλήψεις περί λογίων γυναικών. 
Όπως είπε χαρακτηριστικά είναι η ιστορία «της όχι και 
τόσο αμαρτωλής Ιωάννας, μιας γυναίκας που τόλμησε να 
διεισδύσει στον απαγορευμένο χώρο της γνώσης και της 
εκκλησιαστικής εξουσίας, μιας Πάπισσας που μπορεί και 
να γράφτηκε για να σβήσει τις ανομίες εκείνης της άλλης, 
της ακόλαστης Πάπισσας του Ροΐδη».

Εκτός από τη συναυλία, Εκτός από τη συναυλία, 
θα πραγματοποιηθούν θα πραγματοποιηθούν 
και εργαστήρια για και εργαστήρια για 
νέους Κύπριους νέους Κύπριους 
οργανοπαίκτες στις 28 οργανοπαίκτες στις 28 
και 29 Ιουνίου στο The και 29 Ιουνίου στο The 
Shoe Factory. Όλα τα Shoe Factory. Όλα τα 
μουσικά όργανα που μουσικά όργανα που 
αντιπροσωπεύονται αντιπροσωπεύονται 
μέσα στην ορχήστρα μέσα στην ορχήστρα 
(σαξόφωνο, τρομπόνι, (σαξόφωνο, τρομπόνι, 
τρομπέτα, ντραμς, τρομπέτα, ντραμς, 
μπάσο, κρουστά, κιθάρα, μπάσο, κρουστά, κιθάρα, 
πιάνο και φωνητικά) πιάνο και φωνητικά) 
μπορούν να μπορούν να 
παρευρεθούν στα jam παρευρεθούν στα jam 
sessions κατόπιν sessions κατόπιν 
επικοινωνίας με το επικοινωνίας με το 
Ίδρυμα Τεχνών Φάρος Ίδρυμα Τεχνών Φάρος 
στο 22663871.  στο 22663871.  

Η αυθεντική ιστορία 
της Πάπισσας Ιωάννας

παρουσίασαν στο
θιστορηματι

της Πάπ
δημοσ

ώς τ
λο
σα
κ

ε
α

στ
λου

χρόνια
κάποιων

της παραμέ
Η Πέρσ

Το ίδρυμα Τεχνών Φάρος και το Goethe 
Institute Κύπρου παρουσιάζουν τη συναυλία της 
εντυπωσιακής State of Hessen Youth Jazz Big Band 
Orchestra (Ορχήστρα Τζαζ Big Band  Νέων της Έσ-
σης) το Σάββατο 30 Ιουνίου, στο The Olive Grove 
στον Δελίκηπο. 

]Ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα 
jazz της Ευρώπης, η HYJBB ιδρύθηκε το 1985 από 
τον Wolfgang Diefenbach με στόχο να δώσει τη 
δυνατότητα σε νέους ταλαντούχους μουσικούς να 
καταρτιστούν στο υψηλότερο επαγγελματικό επίπε-
δο πάνω στην ερμηνεία της ορχηστρικής jazz.   

Η ορχήστρα παίζει με βάση το παραδοσιακό 
σχήμα της με το τμήμα χάλκινων πνευστών να απο-
τελείται από πέντε τρομπέτες, τέσσερα τρομπόνια 
και πέντε σαξόφωνα, και μια ομάδα κρουστών από 
τέσσερις ή πέντε μουσικούς. «Η εμπειρία που απο-
κτούν αυτοί οι νέοι μουσικοί είναι υπέρμετρης αξίας 
και με μεγάλη υπερηφάνεια μπορούμε να πούμε 
σήμερα ότι αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο για τη μου-
σική καριέρα περισσοτέρων από 400 μουσικών που 
έλαβαν μέρος σε πολλές πετυχημένες περιοδείες σε 
χώρες όλου του κόσμου, όπως την Ανατολική Αφρι-
κή, την Αυστραλία, τη Νοτιοανατολική Ασία, τη Νό-
τια Αμερική, την Πολωνία, τον Καναδά, τη Ρωσία και 
την Ιαπωνία». 

Η καριέρα του Wolfgang Diefenbach μετρά 
πολλές συνεργασίες με διάσημες ορχήστρες και δι-
εθνείς σολίστες, σημαντικούς συνθέτες jazz και 
ενορχηστρωτές. Έχει επίσης εξελιχθεί σε έναν πολύ-
πλευρο μαέστρο σπουδαίων συμφωνικών έργων, 
ορατόριων  και όπερας. Ο ίδιος πιστεύει ότι αυτή η 
άνεση που έχει να κάνει με διάφορα στυλ μουσικής 
σχετίζεται με την προσωπική του εξέλιξη. «Στην αρ-
χή ήταν απλά rock’ n roll στην ηλικία των 16, και 
μετά αποφάσισα να σπουδάσω μουσική  – κλασική 
και jazz παράλληλα, και μου πήρε μια ζωή για να 
βγάλω μια άκρη. Είναι πολύ σημαντικό να βυθιστείς 
στη μουσική για να μπορείς να αγαπήσεις την κάθε 

νότα. Αυτό από μόνο του είναι πολύ συναρπαστικό. 
Νιώθω ευγνώμων που μου δίνεται η ευκαιρία να 
δουλέψω σε πολλά και διάφορα στυλ που βρίσκω 
συναρπαστικά». 

Τα παράλληλα projects είναι και αυτά συ-
ναρπαστικά για τον Diefenbach, ο οποίος τα βλέπει 
ως μια ευκαιρία να συνδυάσει όλες τους τις ικανό-
τητες και όλες του τις γνώσεις. «Υπάρχουν τόσες 
πολλές δυνατότητες, ας πούμε ένα απλό παράδειγ-
μα το να είσαι pop τραγουδιστής και να θέλεις να 
έχεις μια συμφωνική ορχήστρα για να φανείς μεγα-
λύτερος, κάτι που ποτέ δεν μπορεί να ενδιαφέρει 
ένα μουσικό από την ορχήστρα. Ύστερα, υπάρχουν 
αξιόλογες ορχηστρικές συνθέσεις σπουδαίων συν-
θετών, όπως ο Gershwin και ο Cole Porter που γρά-
φτηκαν για μεγάλους καλλιτέχνες όπως την Barbara 
Streisand, τον Frank Sinatra και τον Toni Bennett 
για παράδειγμα. Στο τέλος έρχεται η δημιουργία 
κάτι εντελώς νέου με λίγες μόνο αναφορές σε ανα-
γνωρισμένα είδη μουσικής  – και αν και το ρίσκο της 
αποτυχίας στην προκειμένη περίπτωση είναι πιο 
μεγάλο, είναι επίσης ένας χώρος που μπορεί να πά-
ρει μεγάλες και νέες διαστάσεις». 

«Το 1985 όταν ίδρυσα το συγκρότημα Kicks 
and Sticks Big Band, δεν υπήρχε εκπαίδευση στην 
jazz και ούτε πολλές ευκαιρίες για να παίξεις σε με-
γάλα συγκροτήματα. Ακόμη και σήμερα, αυτή η 
ορχήστρα για μένα είναι σαν μια γέφυρα μεταξύ 
μιας υψηλού επιπέδου ερασιτεχνικής και μιας επαγ-
γελματικής ορχήστρας και είμαι πολύ περήφανος 
που πολλοί από τους νέους μουσικούς μου τα έχουν 
καταφέρει – ακόμη και στην Αμερική όπου είναι 
απίστευτα δύσκολο». 

Τα προγράμματα πού προσφέρουν υψηλό 
επίπεδο διασκέδασης έχουν μεγάλη σημασία για τον 
Diefenbach, ο οποίος πιστεύει ότι για αυτόν που 
ακούει πρώτη φορά αυτού του είδους τη μουσική 
πρέπει να νιώσει γοητευμένος για να γίνει θαυμα-
στής της Big Band Music. «Είναι σημαντικό για μένα 
φεύγοντας από τη συναυλία το κοινό να νιώθει 
εμπνευσμένο και ενθουσιασμένο. Ανυπομονούμε να 
παίξουμε στην Κύπρο και να σας παρουσιάσουμε 
την Jasmine Klewinghaus που κέρδισε το πρώτο 
βραβείο στον διαγωνισμό Youth Jazz στη Γερμανία. 
Καλώς ήρθατε».

Μετάφραση επιμέλεια Κατερίνα Εμμανουήλ

Big Band Jazz 
στο Τhe Olive Grove
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Σάσκια 
Κωνσταντίνου

saskia
@cytanet.com.cy
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Τ Ε Χ Ν Η Ε Ν Τ Ω Σ Γ Λ Ω Σ Σ Ι Κ Α

Ο δανεισμός στη γλώσσα, παρά το τι 
υποστηρίζουν συνήθως οι γλωσσαμύντορες, είναι 
ένα υγιές γλωσσικό φαινόμενο, που τόσο έχει τα-
λαιπωρηθεί από προκαταλήψεις, εικοτολογίες, 
διαστρεβλώσεις και ανακρίβειες.

Καταρχάς,  ο δανεισμός δεν είναι μόνο μιας 
μορφής. Μπορεί να είναι εξωτερικός (λεξικός) ή 
εσωτερικός (σημασιολογικός), ενώ στην τελευταία 
περίπτωση που θα μας απασχολήσει εκτενέστερα 
γίνεται διαχωρισμός σε ξένες λέξεις και δάνειες 
λέξεις.

Η ορολογία, αν και συνήθως παραπέμπει 
στον σχολαστικισμό, είναι πολύ σημαντική στο θέ-
μα μας, για να καταλάβουμε με ποιον τρόπο οι 
γλωσσαμύντορες έχουν παγιδευτεί στην ίδια τη 
θεωρία τους περί γλωσσικού κινδύνου από την 
εισροή ξένων λέξεων.

Αντίθετα, ο δανεισμός είναι μια πολύ σημα-
ντική πηγή εμπλουτισμού της γλώσσας και πολλές 
επιστήμες δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αν 

δεν υπήρχε αυτή η «κυκλοφορία» ξένων λέξεων, 
μεταφραστικών δανείων και σχηματισμών. 

ΞΕΝΗ 'Η ΔΑΝΕΙΑ;
Κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα να κάνει 

τη διάκριση ανάμεσα στην ξένη λέξη και τη δάνεια 
λέξη. Συνήθως εισάγονται επισφαλή, υποκειμενικά 
κριτήρια που έχουν σχέση με το πόσο ξένη μας 
ακούγεται μια λέξη. Αν οι περισσότεροι την απο-
δέχονται ως μέρος της γλώσσας, τότε λένε ότι είναι 
δάνεια (λ.χ. η φράουλα, η πόρτα, ο σοφέρ, ο πα-
λιάτσος, το μπουλούκι, η αράδα, η αρένα) αν όχι 
τότε λένε ότι είναι ξένη (το σάντουιτς, το ζάπινγκ). 
Οι καθαρολόγοι δέχονται τις δάνειες λέξεις, αλλά 
όχι τις ξένες, αγνοώντας προφανώς ότι κι αυτές 
πριν ενσωματωθούν στη γλώσσα και προσαρμο-
στούν φωνολογικά και μορφολογικά, υπήρξαν εξί-
σου «ξένες».

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
Σημασιολογικά δάνεια από ξένες λέξεις εί-

ναι οι εκφράσεις «αλυσίδα καταστημάτων», «ταξί-
δι-αστραπή», «ρούχο-μαϊμού» εκφράσεις όπως 
«κάτω από την ομπρέλα του κράτους», «στο πίσω 
μέρος του μυαλού μου», «δεξαμενή ψηφοφόρων», 
οι πιο κοινές όπως λ.χ. η «τηλεόραση». Περαιτέρω, 
υπάρχουν οι διεθνισμοί που χρησιμοποιούνται με 

παρόμοιο τρόπο σε πολλές γλώσσες. Τέτοιες λέξεις 
ή εκφράσεις είναι το «γεύμα εργασίας», «οι δημό-
σιες σχέσεις», «η ελευθερία του Τύπου», η έννοια 
του «ζωντανός» σε εκφράσεις όπως «ζωντανή εκ-
πομπή», «ζωντανή μετάδοση», «το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου», «η θερμή τηλεφωνική επικοινω-
νία», «η θέση-κλειδί», «η καρδιακή προσβολή» και 
πολλά άλλα.

Με τη λογική του εξορισμού των ξενισμών 
οι Άγγλοι ας πούμε θα είχαν πραγματικό πρόβλημα 
να εκφραστούν στη «γλώσσα τους», αφού η Αγγλι-
κή προέρχεται από γερμανικές διαλέκτους, ενώ 
εμπλουτίστηκε με χιλιάδες ελληνικές και λατινικές 
λέξεις.

Χρειάζεται, λοιπόν, νηφαλιότητα πριν απο-
φασίσουμε να εξαπολύσουμε ανένδοτο αγώνα 
ενάντια σε οτιδήποτε νομίζουμε πως είναι ξενικό 
στη γλώσσα. 

Από την άλλη, βέβαια, ούτε η άκριτη εισ-
δοχή αναφομοίωτων γλωσσικών δανείων είναι 
θεμιτή, γιατί τότε οι μηχανισμοί της γλώσσας δεν 
προλαβαίνουν να δράσουν, ώστε να ενσωματώ-
σουν με φυσικό τρόπο τις ξένες λέξεις ή εκφράσεις 
στο κλιτικό σύστημα, με αποτέλεσμα να εμφανί-
ζονται εμβόλιμες λέξεις στον λόγο μας που θυμί-
ζουν περισσότερο εναλλαγή κώδικα, παρά χρήση 
ξένων λέξεων ως δανείων.

Όχι εντελώς ταμπού, σήμερα στον κυ-
πριακό Τύπο αρθρογραφούν έξυπνα και τολμηρά 
αρκετά άτομα, λέγονται με παρρησία και καυστι-
κότητα αρκετές αλήθειες, όμως οι πολιτικοί και 
κοινωνικοί καταπέλτες  προς επώνυμα δημόσια 
πρόσωπα ή προς το αόριστα συλλογικό πρόσωπο 
της κοινωνίας δεν έχουν την ίδια ισχύ με μια θεα-
τρική αντανάκλαση του ιδιωτικού και δημόσιου 
μας βίου μέσα από έναν καθρέφτη ντόπιας κατα-
σκευής. Παίρνοντας το ρίσκο να χαρακτηριστώ ως 
αφελής και διατρέχοντας μεγάλο κίνδυνο ανακά-
λυψης θεματικών ταχινοπιτών, αναφέρω…

Α. Ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων ανδρών, 
σταθερό για χρόνια, με σχέση τρυφερή και σεβα-
στή στα μάτια του στενού φιλικού περιβάλλοντος, 
βλέπει με κοινή κρυφή συγκίνηση το μικρό παιδί 
της φιλικής τους οικογένειας. Μιλούν χαμηλόφω-
να, σχεδόν μόνο γνέφουν, δείχνοντας ο ένας στον 
άλλο τις ομορφιές και τα σκέρτσα του παιδιού 
(«Μα κοίτα το πώς είναι…»). Το προσέχει μια άλλη 
φίλη, που χρόνια τώρα πολεμά τη δική της αδυνα-
μία να συλλάβει και ξαφνικά εκνευρίζεται μέχρι 
οργισμένων δακρύων.

Β. Τύπος τόσο λαϊκός, που η αγαπημένη 
του έκφραση είναι «όι άππαρον με τη βάκλα». Το 
αγαπημένο του θέμα είναι το πόσο καλά αυτός 
«κουμαντάρει» τα οικογενειακά οικονομικά του σε 
σχέση με τον αχαΐρευτο σύγαμπρό του. Αγοράζει 
πάντα φθηνότερα, από προσφορές, έχει γνωστούς 
τεχνίτες που του κάνουν έκπτωση, τέτοια μικρο-
πράγματα που λειτουργούν όμως ως πηγές ισχυ-
ρής αυτοπεποίθησης. Ξαφνικά αρρωσταίνει με 
καρκίνο. Μετά από μήνες βασάνων και φόβων η 
ασθένειά του περιέρχεται σε ύφεση και η αυτοπε-
ποίθησή του επιστρέφει, επειδή αισθάνεται και 
πάλι ικανός και καταφερτζής, αφού πρόλαβε τον 
καρκίνο του σε πρώιμο στάδιο.

 Γ. Το μεγαλωμένο σε μετριοπαθή δεξιά και 
ήπια θρησκευόμενη οικογένεια δεκαεφτάχρονο 
αγόρι προσεγγίζεται από καινούργιες παρέες και 
λαμβάνει πρόσκληση να παρευρεθεί σε μια ημίκρυ-
φη συνάντηση ελαμιτών, σε κάποιο σπίτι, αργά το 
βράδυ. Το μαθαίνουν οι γονείς, αναστατώνονται, 

αλλά αποφασίζουν να μην τον εμποδίσουν, για να 
μην μετατρέψουν το πράγμα σε απαγορευμένο 
καρπό. Το παιδί επιστρέφει και δεν καταλαβαίνει, 
προς τι η αναστάτωση των γονιών. «Μα εκεί έλεγαν 
καλά πράγματα, αυτά που λέμε στο σπίτι μας, αυτά 
που εσείς λέτε με τους φίλους σας».

Δ. Μέσα στη ραθυμία ενός καθηγητικού 
συλλόγου τον Ιούνιο κάποιος πρόσφατα διορισμέ-
νος στην Κύπρο καλαμαράς προσπαθεί να συζη-
τήσει με τους Κύπριους συναδέλφους τα δεινά της 
Ελλάδας σε έντονο αντιμνημονιακό τόνο. Η συζή-
τηση δεν ανάβει, οι Κύπριοι τον κοιτάζουν με 
βλέμμα βαρύ και ανταποκρίνονται μ’ ένα «Χμμμ» , 
προσθέτοντας: «Τώρα να δούμε, εμείς τι θα πά-
θουμε». Όλες οι άλλες σκέψεις, απόψεις και ιδεο-
λογικές πεποιθήσεις ωχριούν μπροστά στη λακω-
νική αυτή διατύπωση συναισθημάτων.

Ε. Η όχι και τόσο νεαρή πια εικαστική καλ-
λιτέχνις επιστρέφει μετά από τις πολύχρονες σπου-
δές και δραστηριότητες στο εξωτερικό. Έξυπνη, 
πολύ μοντέρνο στυλ ζωής, ντυσίματος, συμπερι-
φοράς. Αισθάνεται ότι οφείλει στο συγγενικό της 
περιβάλλον να είναι πετυχημένη, στη μάνα της να 
είναι ευτυχισμένη και στους φίλους της – ανοιχτό-
μυαλη και προοδευτική. Η ίδια απλώς ελπίζει ότι 
η κατάθλιψή της θα είναι σύντομη, ήπια και ίσως 
περάσει απαρατήρητη.

Στ. Δύο βετεράνοι επαναπροσεγγιστές, δύο 
παλιές αναρχοαριστερές καραβάνες, Ελληνοκύπρι-
ος και Τουρκοκύπριος, συναντιούνται για πολλο-
στή φορά. Πιστεύουν σε ό,τι πίστευαν, μισούν 
αυτούς που πάντα μισούσαν, αλλά έχουν κουρα-
στεί. Παρότι αλληλοκαταλαβαίνονται καλά, δεν 
θέλουν με τίποτα να  παραδεχτούν πόσο έχουν 
κουραστεί.

Ζ. Η Κ. από την Κίνα παντρεύτηκε τον Π., 
άνθρωπο δυστυχή και διαταραγμένο, παραμελη-
μένο από τα συγγενικά του πρόσωπα. Η Κ. δεν 
φοβάται πια την αστυνομία, δεν πληρώνει ενοίκιο 
και συνεχίζει να εργάζεται στα σπίτια. Ο Π. είναι 
πια καθαρός και περιποιημένος. Τα συγγενικά του 
πρόσωπα είναι πολύ θυμωμένα.

Έχω και άλλα. Όχι εγώ, η ζωή γύρω μας. 
Αλλά στην οθόνη της τηλεόρασης, στα βιβλία που 
βλέπω να κρατούν στα χέρια τους οι Κύπριες ανα-
γνώστριες γύρω μου, βλέπω παράξενες ιστορίες 
που διαδραματίζονται στην Ελλάδα, στη Νότιο 
Αφρική, ή στο ντόπιο παρελθόν, όπου τα παιδιά 
χάνονται , υιοθετούνται από τους πλούσιους, ανα-
γνωρίζονται από γονείς χρόνια μετά, τα καλά κρυμ-
μένα οικογενειακά μυστικά βγαίνουν στην επιφά-
νεια, και όλα τα περιπλανώμενα μοτίβα των λαϊ-
κών αναγνωσμάτων και θεαμάτων δίνουν και 
παίρνουν.

Περπατώ και βλέπω

Νόνα Μολέσκη

nona.moleski
@phileleftheros.com

Δανεισμός

Γιώργος Β. Γεωργίου

giorgosvg@gmail.com

Συνήθως ο δανεισμός στη Συνήθως ο δανεισμός στη 
γλώσσα αντιμετωπίζεται γλώσσα αντιμετωπίζεται 
με προκατάληψη και ως με προκατάληψη και ως 
ανάθεμα, ενώ είναι μια ανάθεμα, ενώ είναι μια 
συνήθης γλωσσική συνήθης γλωσσική 
διαδικασία που αφορά διαδικασία που αφορά 
όλες τις γλώσσες του όλες τις γλώσσες του 
κόσμουκόσμου

Περπατώ και βλέπω Περπατώ και βλέπω 
γύρω μου υλικό για γύρω μου υλικό για 
θεατρικά έργα. Πρόσωπα θεατρικά έργα. Πρόσωπα 
και καταστάσεις που και καταστάσεις που 
ανεβασμένα στη σκηνή ανεβασμένα στη σκηνή 
και προβεβλημένα με και προβεβλημένα με 
την ευστοχία, την την ευστοχία, την 
ευαισθησία και τον ευαισθησία και τον 
ρεαλισμό ενός καλού ρεαλισμό ενός καλού 
επαγγελματία της επαγγελματία της 
πένας, θα μιλούσαν, μου πένας, θα μιλούσαν, μου 
φαίνεται, σε πολλούς, φαίνεται, σε πολλούς, 
θα άνοιγαν, μου θα άνοιγαν, μου 
φαίνεται και πάλι, φαίνεται και πάλι, 
θέματα ταμπού. θέματα ταμπού. 

ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ                  πολιτισμός[ 20 ]
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(*Μεταφραστής και 
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Τα κείμενα του 
τόμου συνέγρα-
ψε ο καθηγητής 
του Πανεπιστη-
μίου της Ρουέν, 
Ζιλ Γκριβώ, ενώ 
η μετάφραση εί-
ναι της Ρέας 
Φραγκοφίνου. 
Την παραγωγή 
της έκδοσης επι-
μελήθηκε ο Κυ-
πριακός Οργανι-
σμός Τουρισμού.

ΗΚύπρος περνάει  επίσημα υπό βενε-
τική κυριαρχία το 1489. Βέβαια, οι πρώτοι δεσμοί 
μεταξύ Κύπρου και Βενετίας χρονολογούνται στη βυ-
ζαντινή εποχή, όταν ο Αυτοκράτορας Εμμανουήλ Κο-
μνηνός εκχώρησε στους Ενετούς το δικαίωμα να 
εμπορευθούν και να εγκατασταθούν στο νησί. Η ενε-
τική κοινότητα, όπως ήταν φυσικό επόμενο ισχυρο-
ποιήθηκε γρήγορα, κυρίως στην περιοχή της Λεμεσού, 
αλλά και στην Πάφο και τη Λευκωσία. Η φραγκική 
δυναστεία των Λουζινιάν αποδυνάμωσε την ενετική 
παροικία στην Κύπρο, αφού κατέσχεσε τις περιουσίες 

των μελών της και οι συνεπακόλουθες εντάσεις 
μεταξύ των δύο πλευρών παρέμειναν «ζωντα-
νές» μέχρι και το 1300. Τότε αρχίζει μια εποχή 
όπου η ιταλική επιρροή είναι πλέον διάχυτη στο 
φραγκικό βασίλειο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οίκος 
των Κορνάρο εξελίχθηκε σε έναν από τους κύ-
ριους υποστηρικτές των Λουζινιάν, ενώ στα 
τέλη του 14ου αιώνα η οικονομική εξάρτηση των 
Λουζινιάν από τη Βενετία ήταν ιδιαίτερα ισχυρή 
όσον αφορούσε τα πολιτιστικά θέματα. Έτσι, 
μεγάλο μέρος της κυπριακής ελίτ μορφωνόταν 
–κατά τον 15ο αιώνα– από Ιταλούς δασκάλους, 
με διττή συνέπεια αφενός να τροφοδοτούνται 
οι ανταλλαγές ανάμεσα σε Κύπρο και Βενετία, 
γεγονός που οδήγησε στην εγκατάσταση Κυ-
πρίων στην Ιταλία και αφετέρου ενίσχυσε την 
επιρροή της Βενετίας στην αυλή των Λουζι-
νιάν, με αποκορύφωμα τον γάμο του Ιάκωβου 

Β΄ με την Αικατερίνη Κορνάρο. Ο θάνατος του Βα-
σιλιά οδήγησε στον θρόνο την Αικατερίνη, και την 
Κύπρο στην αγκαλιά της ενετικής ηγεμονίας μέχρι την 
κατάκτηση της νήσου από τους Οθωμανούς το 1570.

Ο ένας περίπου αιώνας ενετοκρατίας σήμανε τη 
διοίκηση της Κύπρου από Βενετούς αξιωματούχους, 
την ανέγερση μοντέρνων –για την εποχή τους– οχυ-
ρωματικών εγκαταστάσεων στη Λευκωσία και στην 
Αμμόχωστο, αλλά και το «μπόλιασμα» αναγεννησια-
κών στοιχείων της τέχνης στον πολιτισμό της Κύπρου. 
Η παρούσα χρηστική έκδοση ιχνηλατεί κατατοπιστικά 
–μα όχι εξαντλητικά– τις ενετικές επιρροές στην Κύ-
προ. Αρχικά, σε χωριστό ευσύνοπτο κεφάλαιο εξιστο-
ρείται η σχέση της Αικατερίνης Κορνάρο με το νησί, 
και στη συνέχεια ανιχνεύονται οι δεσμοί κάθε κυπρι-
ακής πόλης με τη Βενετία. Για παράδειγμα, στο κομ-
μάτι που αφορά τη Λευκωσία γίνεται ιδιαίτερη μνεία 
στα τείχη της πόλης, την Πύλη Αμμοχώστου, το παρελ-
θόν του Αρχοντικού του Κορνέσιου Χατζηγεωργάκη 
και στο Μοναστήρι της Αγίας Μαρίας, το σημερινό 
Τζαμί Ομεριέ. Ανάλογα κεφάλαια υπάρχουν για την 
επαρχία της Λευκωσίας, την πόλη της Λάρνακας, το 
Μοναστήρι της Αγίας Νάπας, τη Λεμεσό, τα χωριά της 
Πάφου, την περιοχή Τροόδους, όπου με αυτόν τον 
τρόπο ακολουθείται μια άτυπη διαδρομή της ενετικής 
επιρροής στις πόλεις και τα χωριά της Κύπρου, σε 
εικόνες που μπορεί να βλέπουμε καθημερινά, μα να 
μην αναγνωρίζουμε πως πίσω απ’ αυτές κρύβεται το 
ίχνος της ιταλικής επίδρασης.    

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου εξετάζεται η «αντί-
θετη» πλευρά: Μετά το 1570, κάποιες λίγες οικογένει-
ες εκπατρισμένους ευγενών στη Βενετία διατήρησαν 
την ελληνική κουλτούρα τους πριν αυτή αφομοιωθεί 
από την ιταλική Αναγέννηση. Ωστόσο, πολλά μνημεία 
δημιουργήθηκαν και στη Βενετία που θυμίζουν τη στε-
νή σχέση που υπήρξε μεταξύ των δύο χωρών. Από τον 
θυρεό στο Παλάτι Loredan που μαρτυρά την παρουσία 
Κυπρίων στη Βενετία, μέχρι τις ανάγλυφες παραστά-
σεις στη Δομινικανή εκκλησία των Αγίων Ιωάννη και 
Παύλου και στην εκκλησία Σαν Σαλβατόρε προς τιμήν 
της Αικατερίνης Κορνάρο. Αξίζει να αναφερθεί επίσης 
η Βιβλιοθήκη του Αγίου Μάρκου, στην οποία στεγάζο-
νται συλλογές ελληνικών χειρογράφων που δώρισε ο 
καρδινάλιος Βησσαρίων και περιλαμβάνουν πολύτιμα 
συγγράμματα για την ιστορία της Κύπρου, ενώ τον 16ο 

αιώνα προστέθηκαν τα χειρόγραφα των χρονικών του 
Γεωργίου Βουστρώνιου και του Λεόντιου Μαχαιρά. Στην 
εκκλησία των Αγίων Ιωάννη και Παύλου βρίσκεται και 
η τεφροδόχος ενός ανθρώπου που συνέδεσε ηρωικά 
τη μοίρα του με την πτώση της Αμμοχώστου το 1570, 
του επικεφαλής της ενετικής υπεράσπισης της Βασι-
λεύουσας, Μάρκου Αντόνιου Βραγαδίνου.

Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου γίνεται αναφορά 
στις σημερινές σχέσεις Κύπρου-Βενετίας, μέσα από 
εκδηλώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης (αδελφοποίη-
ση Λάρνακας-Βενετίας), πολιτιστικών ιδρυμάτων και 
της Ιταλικής Πρεσβείας στο νησί, καθώς και στα ενετι-
κά μνημεία που υπάρχουν στις κατεχόμενες περιοχές 
της Κύπρου.

Κύπρος-Βενετία: Πολιτιστικές διαδρομές, 2011, σελ. 101

ΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
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Μετά την αποχώρηση της Αικατερίνης Κορνάρο 
για τη Βενετία το 1489, η Λευκωσία κατέστη 
πρωτεύουσα του Βασιλείου της Κύπρου όπου 
εγκαταστάθηκαν οι τρεις αξιωματικοί που ήταν 
επικεφαλής της αποικιακής κυβέρνησης. Η πόλη 
ήταν επίσης και ο κύριος τόπος διαμονής της 
αριστοκρατίας καθώς και της εγκαθίδρυσης πολ-
λών θρησκευτικών θεσμών και ιδρυμάτων, λα-
τινικών και ορθόδοξων, από τον 13ο αιώνα. 
Παρά τα πλούτη που συσσωρεύτηκαν από την 
αριστοκρατία, δεν έγιναν στην πόλη μεγάλα 
μνημειακά έργα αναδόμησης με εξαίρεση τα 
τείχη της πόλης. Επρόκειτο για ένα από τα πιο 
καινοτόμα εγχειρήματα της στρατιωτικής αρχι-
τεκτονικής της Αναγέννησης με εμπνευστή τον 
μηχανικό Τζούλιο Σαβορνιάνο, ο οποίος σε διά-
στημα μόλις 6 μηνών (με ημερομηνία έναρξης 
1 Ιουνίου 1567) μεταμόρφωσε ολοκληρωτικά το 
αμυντικό σύστημα που άφησαν οι Λουζινιανοί 
και το οποίο θεωρήθηκε παρωχημένο και ακα-
τάλληλο για εχθροπραξίες. Για να ολοκληρωθεί 

το έργο και να οικοδομηθούν τα νέα τείχη, κα-
τεδαφίστηκαν πάνω από 1800 κατοικίες, τέσσε-
ρα όμορφα παλάτια, 80 εκκλησίες και τρία μο-
ναστήρια. Σχεδιάστηκε με βάση ακτινωτό σχέ-
διο, σε σχήμα αστεριού με έντεκα προμαχώνες 
και μόνο τρεις πύλες. Οι προμαχώνες έφεραν τα 
ονόματα είτε κάποιων εξεχόντων Ενετών αξιω-
ματικών (Mula, Querini, Barbaro Loredano), 
είτε ευγενών που είχαν συμφωνήσει να χρημα-
τοδοτήσουν και να οργανώσουν τις εργασίες 
(Flatro, Carafa, Podocataro, Constanzo, Davila, 
Tripoli, Rocas). Η περίμετρος των τειχών καλύ-
πτει 4,8 χιλιόμετρα. 
Η εξαιρετική ποιότητα της περιτειχισμένης περι-
οχής φαίνεται από την κατασκευή των τειχών, η 
οποία είχε ως βάση χοντρή τοιχοποιία αποτελού-
μενη από παχιά στρώματα λάσπης, επικαλυμμέ-
νη με όμορφα λαξευτούς λίθους. Τα τείχη προ-
στατεύονται από μια μεγάλη τάφρο, η οποία 
σήμερα είναι μερικώς καλυμμένη, με αποτέλε-
σμα να έχει αλλοιωθεί η αρχική εμφάνισή της.

«Λευκωσία»

«Γκραβούρα σχεδιασμένη από ανώνυμο καλλιτέχνη που παρουσιάζει το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας Κορνάρο».
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Όταν οι «Προσωπικές 
αναμνήσεις της Ιωάννας της Λωρ-
ραίνης» εμφανίστηκαν σε συνέχειες 
στο «Harper's Magazine» το 1895, ο 
Μαρκ Τουέιν ήταν ήδη συγγραφέας δι-
εθνούς φήμης. Ο «Χάκλμπερι Φιν» και 
Ο «Τομ Σόγιερ» είχαν ήδη κερδίσει τις 
καρδιές του κοινού και των κριτικών. 
Παρόλο που τα προηγούμενα έργα του 
είχαν σημειώσει μεγάλη επιτυχία, το 
«Πρίγκιπας και φτωχός» –μια στροφή 
στην ιστορική μυθοπλασία– δεν γνώ-
ρισε επιτυχία. Το βιβλίο παρεξέκλινε 
από το προσδοκώμενο χιούμορ του 
Τουέιν και απογοήτευσε. Έτσι, ο Αμε-
ρικανός συγγραφέας αποφάσισε να 
εκδώσει ανώνυμα την πρώτη –σε συ-
νέχειες– εκδοχή της Ιωάννας της 
Λωρραίνης, ώστε το βιβλίο να κριθεί 
αποκλειστικά για την αξία του. Η 
σχολαστική έρευνα του Τουέιν για 

την Ιωάννα της Λωρραίνης διήρκεσε δώδεκα χρό-
νια, ενώ άλλα δύο χρόνια αφιερώθηκαν στη συγ-
γραφή του μυθιστορήματος.

Το ενδιαφέρον του Τουέιν για τη Γαλλίδα ηρω-
ίδα γεννήθηκε όταν ήταν ακόμα μαθητευόμενος 
τυπογράφος. Κάποια μέρα, ενώ επέστρεφε από τη 
δουλειά, ο Τουέιν βρήκε στον δρόμο ένα σκισμένο 
φύλλο που το είχε παρασύρει ο αέρας. Εξετάζοντάς 
το από περιέργεια, ανακάλυψε ότι ήταν από ένα 
ιστορικό βιβλίο για την Ιωάννα της Λωρραίνης. 
Αυτό το επεισόδιο τού άνοιξε την όρεξη να μάθει 
περισσότερα για τη ζωή της, και η έλξη που ένιωσε 
για τη γενναία ηρωίδα ολοένα και μεγάλωνε, μέχρι 
που κορυφώθηκε, χρόνια αργότερα, στο καλύτερο, 
κατά τον ίδιο, έργο του.

Ως ιστορικό μυθιστόρημα, η «Ιωάννα της Λωρ-
ραίνης» δεν ακολούθησε τις υφιστάμενες συμβά-
σεις του είδους. Ο Τουέιν δημιούργησε τον φαντα-
στικό άρχοντα Λουί ντε Κοντ, που διηγείται τις 
αναμνήσεις από τη θητεία του ως ακολούθου και 
γραμματέως της Ιωάννας. Ο αληθοφανής χαρακτή-

ρας του ντε Κοντ ως βασικού αφηγητή επικυρώνε-
ται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι ο Τουέ-
ιν αναφέρει πως τα απομνημονεύματα είναι μια 
πρόσφατη μετάφραση. Η «από πρώτο χέρι» αφή-
γηση των γεγονότων της ζωής της Ιωάννας χρησι-
μεύει προκειμένου να πειστούν οι αναγνώστες για 
την αλήθεια της ιστορίας της, ενισχύοντας τις συ-
χνά αόριστες λεπτομέρειες που υπάρχουν στα ιστο-
ρικά βιβλία.

Στα ελληνικά το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκ-
δόσεις Νεφέλη, σε μετάφραση της Έφης Καλλιφα-
τίδη.

Το βιβλίο αποτελεί την πρώτη 
συστηματική και περιεκτική 
παρουσίαση της Πολιτικής 
Ανταγωνισμού στην Κύπρο 
κατά τα έτη 1989-2009. Με 
αφορμή τα 20 χρόνια από την 
εισαγωγή του νομικού πλαι-
σίου προστασίας του ανταγω-
νισμού στην Κύπρο και της 
λειτουργίας της Επιτροπής 
Προστασίας του Ανταγωνι-
σμού, το παρόν βιβλίο κατα-
γράφει την πορεία διαμόρ-
φωσης και διάπλασης της 
Πολιτικής Ανταγωνισμού στην 
Κύπρο, ενώ επιπλέον συλλέ-
γει τις περιλήψεις όλων των 
δημοσιευμένων αποφάσεων 
της Επιτροπής και των απο-
φάσεων του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου σε σχέση με προ-
σφυγές εναντίον των αποφά-
σεών της. Το βιβλίο επιδιώκει 
να συμβάλει στην κατανόηση 
της σπουδαιότητας της Πολι-
τικής Ανταγωνισμού στην 
Κύπρο, αλλά και γενικότερα, 
στη διαμόρφωση και ενίσχυ-
ση κουλτούρας ανταγωνι-
σμού.

Ένας κόσμος και μια κοινωνία 
που αποσυντίθενται με ταχύ-
τατους ρυθμούς. Ανεργία, 
οικονομική κρίση, εγκλημα-
τικότητα, καταστροφή του 
περιβάλλοντος, προπηλακι-
σμοί πολιτικών, άνθρωποι 
που τρώνε σκουπίδια, άστε-
γοι... Μέχρι που έρχεται τελι-
κά η Ώρα Μηδέν και γίνεται η 
μεγάλη έκρηξη, καθώς το 
ρολόι της Ιστορίας αρχίζει να 
τρέχει προς τα πίσω. Ένα κο-
ρίτσι, τρεις πληρωμένοι δο-
λοφόνοι, μια ομάδα επιστη-
μόνων, ένας πολιτικός και η 
οικογένειά του διασχίζουν 
όλη τη χώρα κι όλες τις επο-
χές, σε ένα ανθρωποκυνηγη-
τό χωρίς έλεος. Σε ένα περι-
βάλλον που αλλάζει από 
μέρα σε μέρα, όπου κάποιοι 
θα προσπαθήσουν να μεί-
νουν ίδιοι, ενώ κάποιοι άλλοι 
να ανακαλύψουν ποιοι πραγ-
ματικά είναι. Ένα νεανικό 
μυθιστόρημα, γραμμένο με 
κινηματογραφική δράση και 
συνεχείς ανατροπές. Ένα 
επίκαιρο βιβλίο, που αποδει-
κνύει πως τα όρια μεταξύ 
φαντασίας και πραγματικότη-
τας, αξιοπρέπειας και υποτα-
γής, τα χωρίζει τελικά μια 
πολύ λεπτή γραμμή.

Ιούλιος 2010. Ο Νουανκούο, 
επικεφαλής της Υπηρεσίας 
Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος του Λάγος, φυγαδεύε-
ται μαζί με την οικογένειά 
του με τη βοήθεια των μυστι-
κών υπηρεσιών της Νορβηγί-
ας. Ο Φελίξ, γραμματέας του 
δικαστηρίου της Νίκαιας, 
συμμετέχει στην έρευνα που 
γίνεται στο γιοτ του τραπεζί-
τη Στέφενσεν. Λίγες μέρες 
πριν το πτώμα της γυναίκας 
του έχει ανασυρθεί από τον 
βυθό του λιμανιού. Η Λίρα 
Καζάν, Ρωσίδα δημοσιογρά-
φος, αναχωρεί για το Λονδί-
νο. Ο Λούτσκι, μέλος της 
ρωσικής ολιγαρχίας που 
ελέγχει την τοπική στρατιω-
τική βιομηχανία, μόλις έχει 
εισαγάγει τις επιχειρήσεις 
του στο χρηματιστήριο του 
Σίτι. Αυτό το δημοσιογραφικό 
ρεπορτάζ της Λίρα θα απο-
δειχτεί πολύ επικίνδυνο… 
Ένα πολιτικό θρίλερ για τις 
σκοτεινές διασυνδέσεις με-
ταξύ της ολιγαρχίας που 
ελέγχει τη ρωσική στρατιωτι-
κή βιομηχανία, των υπηρεσι-
ών πληροφοριών της Δύσης 
και των πετρελαϊκών εταιρει-
ών που απειλούν με κατα-
στροφή το Δέλτα του Νίγηρα.

Εδώ και δώδεκα χιλιάδες 
χρόνια η Γαλαξιακή Αυτοκρα-
τορία είναι το απαύγασμα του 
ανθρώπινου πολιτισμού. 
Όμως ο καιρός της ακμής της 
έχει πια παρέλθει. Μόνο ο 
Χάρι Σέλντον, οραματιστής 
επιστήμονας και πατέρας της 
επιστήμης που είναι γνωστή 
ως ψυχοϊστορία γνωρίζει τι 
επιφυλάσσει το μέλλον - μια 
εποχή σκοταδισμού, βαρβα-
ρότητας και πολεμικών συ-
γκρούσεων που θα διαρκέσει 
τριάντα χιλιετίες. Στην απελ-
πισμένη προσπάθειά του να 
μεταλαμπαδεύσει τη γνώση 
στις επόμενες γενιές και να 
σώσει την ανθρωπότητα, ο 
Σέλντον συγκεντρώνει γύρω 
του τους κορυφαίους επιστή-
μονες και στοχαστές της Αυ-
τοκρατορίας και τους μετα-
φέρει σ' έναν πλανήτη στις 
παρυφές του γαλαξία, έναν 
κόσμο που προορίζεται να 
γίνει λίκνο πολιτισμού, αλλά 
και φάρος ελπίδας για τις 
γενιές του μέλλοντος. Το κα-
ταφύγιο αυτό παίρνει την 
ονομασία Θεμέλιο. Ένα μνη-
μειώδες έργο του Ισαάκ Ασί-
μοφ που καθόρισε την εξέλι-
ξη της λογοτεχνίας του φα-
νταστικού. 

Θα μπορούσε να χαρακτηρί-
σει κανείς το παρόν δοκίμιο 
ως οιονεί βιογραφική νουβέ-
λα καθώς η γνωστή τάση του 
Τόμας Μαν να εμπλέκει στη 
δομή της μυθιστοριογραφίας 
του τον δοκιμιακό λόγο, εμ-
φανίζεται εδώ αντεστραμμέ-
νη: το δοκίμιό του «Γκαίτε και 
Τολστόι» έχει την υφή ενός 
πολυπρόσωπου αφηγήματος 
όπου γύρω από τα πρόσωπα 
των δύο βασικών χαρακτή-
ρων του διαγράφονται με 
λιγότερο ή περισσότερο 
έντονες γραμμές διάφορες 
φιγούρες του εποχικού περί-
γυρου που καθόρισε την 
προσωπικότητά τους και –δι-
αδραστικά– καθορίστηκε απ' 
αυτήν. Έτσι, κατ' ουσίαν, ο 
Τόμας Μαν δεν παρουσιάζει 
απλώς το δίδυμο Γκαίτε και 
Τολστόι αλλά κατασκευάζει 
ως ερμηνευτικό του εργαλείο 
ένα γερμανορωσικό τετρά-
γωνο Γκαίτε - Τολστόι/Σίλλερ 
- Ντοστογιέφσκι στις πλευ-
ρές του οποίου δομείται ολό-
κληρο αυτό το δοκίμιο κινού-
μενο παλινδρομικά από τους 
δύο «μείζονες» ομολόγους 
(Γκαίτε - Τολστόι) στους δύο 
«ελάσσονες» (Σίλλερ - Ντο-
στογιέφσκι). 

Δεκαπέντε πυρετικές ιστορί-
ες που στροβιλίζονται, που 
πασχίζουν να αποφύγουν η 
μία την άλλη κι όμως κάπου 
μέσα στις σκιές ενώνονται 
πεισματικά. Επαναλαμβάνουν 
μονολόγους, νυχτερινές 
προσευχές και αφορισμούς. 
Ενώνουν τ’ ακροδάχτυλά 
τους δημιουργώντας γέφυ-
ρες ανάμεσα στους ήρωες κι 
αφήνουν να δραπετεύσει η 
αίσθηση ότι πρόκειται για 
έναν και μόνο ήρωα. Κάποιον 
καθημερινό, ανασφαλή και 
τελικά θνητό, που υψώνει το 
φθαρτό κορμί του μήπως και 
αγγίξει αυτό που ποτέ δεν 
του προσφέρθηκε. Δεκαπέ-
ντε μικρές ιστορίες δηλητη-
ριασμένες με τις εμμονές 
που τις πρέπουν. Μικρές 
ιστορίες για τις μεγάλες απώ-
λειες και τη μοναξιά που ξε-
χειλίζει στο τέλος κάθε σαβ-
βατόβραδου. Προχωρούν 
πιασμένες σφιχτά απ’ το χέρι 
με την απιστία, την προδοσία, 
την τρέλα αλλά και με την 
ομορφιά της σπάνιας φιλίας, 
τη γεύση της άγουρης ποίη-
σης, την ανάσα του νέου 
έρωτα. Δεκαπέντε ιστορίες κι 
ένας μονόλογος. Σύνολο δε-
κάξι. Sweet Sixteen.

Ισαάκ Ασίμοφ
ΘΕΜΕΛΙΟ
μτφρ.: Βασίλης Αθανα-
σιάδης, Εκδ. Anubis

Νίκος Μπελάνε
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 
ΤΗΣ ΠΟΛΑΡΟΪΝΤ
Εκδ. Απόπειρα

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

@ Μιχάλης Παπαντωνόπουλος

mpapantonopoulos2003@gmail.com

M A R G I N A L I A

Είναι ευκολότερο να ληστέψεις ιδρύο-
ντας μια τράπεζα παρά απειλώντας 
έναν ταμία.

Μπέρτολτ Μπρεχτ

ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ                  πολιτισμός[ 23 ]
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Τόμας Μαν
ΓΚΑΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟΛΣΤΟΪ
μτφρ.: Γεράσιμος Λυ-
κιαρδόπουλος
Εκδ. Ύψιλον

Π. Αγησιλάου/Δ. Καλλή/ 
Κ. Κλεάνθους
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη

Εύα Ζολί/ Ζυντίτ Περι-
νιάν
ΤΙ ΕΙΔΕ Η ΛΙΡΑ ΚΑΖΑΝ
μτφρ.: Μελίττα Γκουρ-
τσογιάννης
Εκδ. Κέδρος

Βασίλης Παπαθεοδώ-
ρου
ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ 
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
Εκδ. Καστανιώτη



Ντοκουμέντα συγκαταλέγεται, δικαίως, ανάμεσα στα 
σημαντικότερα εικαστικά γεγονότα. Πραγματοποιείται 
κάθε πέντε χρόνια στην Κάσελ, μια μικρή επαρχιακή 
πόλη της κεντρικής Γερμανίας, διαρκεί εκατό μέρες 
–για αυτό και είναι γνωστή ως το «Μουσείο των 100 
ημερών»- και σ’ αυτήν συμμετέχουν, παραδοσιακά, 
καταξιωμένοι καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο. Ωστόσο, 
η Ντοκουμέντα παρά το ότι μοιράζεται αρκετά χαρα-
κτηριστικά με παρόμοιου ύφους διοργανώσεις, δεν 
είναι σαν άλλες εκθέσεις με διεθνές εκτόπισμα. Απ’ 
το 1955, το έτος ίδρυσής της μέχρι σήμερα, στοχεύει 
σε μια ρηξικέλευθη αντιμετώπιση των πραγμάτων, 
προκαλώντας τα όρια και τους κανόνες που διέπουν 
όχι μόνο την τέχνη και την αγορά της, αλλά και τις 
κοινωνικές και πολιτικές συμβάσεις. Είναι για αυτό 
που πέτυχε μέσα απ’ τη δομή και τις επιλογές της –δι-
αχρονικά η Ντοκουμέντα επιδιώκει την ανάπτυξη ενός 
δυνατού κριτικού θεωρητικού πλαισίου, κάποτε εις 
βάρος της τέχνης, σύμφωνα με την άποψη ορισμένων- 
να καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού ως μια έκ-
θεση που ενθαρρύνει τον προβληματισμό γύρω απ’ τη 
θέση και τον ρόλο της τέχνης στον κόσμο. 

Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, που η Καρολίν 
Κρίστοφ-Μπαγκάρτζιεφ, η επιμελήτρια της φετινής 
13ης έκδοσης της Ντοκουμέντα, έβαλε ως στόχο μια 
έκθεση κοινωνικά και πολιτικά ευαισθητοποιημένη. 
Συγκεκριμένα, η Ιταλοαμερικανίδα ιστορικός τέχνης 
εξετάζει μέσα από μια έκθεση-μαμούθ, όπως γράφουν 
τα διεθνή μέσα, τον τρόπο που η σύγχρονη εικαστική 
ματιά διυλίζει τις τρέχουσες, ανά την υφήλιο, πολιτι-
κοκοινωνικές συνθήκες της αυξανόμενης αστάθειας 
που απ’ τη μια εγκυμονούν τον φόβο, την αβεβαιότητα, 
την αμφιβολία και απ’ την άλλη καλλιεργούν τη ρήξη 
με το κατεστημένο και συνεπώς την ελπίδα της ανοι-
κοδόμησης ενός καλύτερου μέλλοντος. «Δεν ήθελα 
μια τυπική έκθεση», δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευ-
ξή της η επιμελήτρια, η οποία σταδιοδρόμησε στο PS1 
της Νέας Υόρκης και στο Castello di Rivoli στο Τορίνο. 
«Η πρόθεσή μου ήταν να ανακαλύψω περιοχές ελευ-
θερίας μέσα σ’ αυτό που συνήθως αποκαλείται “καπι-
ταλισμός της γνώσης”. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το 
αποτέλεσμα, αλλά όπως συμβαίνει πολύ συχνά στην 
τέχνη, τα καλύτερα έργα προκύπτουν απ’ την πεποί-
θηση πως δεν έχει καμία σημασία εάν στο τέλος δεν 
έχεις τίποτε συγκεκριμένο στο χέρι. Σημασία έχει το 

πείραμα. Το καλύτερο πράγμα, άλλωστε, που μπορεί 
να προσφέρει η τέχνη δεν είναι βεβαιότητα, αλλά 
αβεβαιότητα και ερωτήματα». 

Η Κρίστοφ-Μπαργκάτζιεφ αναζήτησε τέτοια πει-
ράματα/ερωτήματα και σε χώρους εκτός του εικαστι-
κού. Στράφηκε στη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία και τις 
θετικές επιστήμες. Έτσι, στη 13η έκδοση της Ντοκου-
μέντα, που εγκαινιάστηκε στις 9 Ιουνίου στην Κάσελ, 
δεν συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο καλλιτέχνες, 
αλλά δημιουργοί, διανοούμενοι και επιστήμονες από 
διάφορους κλάδους. «Η Κρίστοφ-Μπαργκάτζιεφ εν-
διαφέρεται περισσότερο για τη δημιουργία γενικότε-
ρα, παρά για την τέχνη ειδικότερα», επισημαίνει η 
Ρομπέρτα Σμιθ των New York Times. Οι μέχρι τώρα 
κριτικές, πάντως, είναι διθυραμβικές. Σύμφωνα με τον 
διεθνή Τύπο, η επιμελήτρια πέτυχε το ακατόρθωτο. Να 
ενεργοποιήσει, μέσα απ’ τις προσεγμένες της επιλο-
γές, την κριτική σκέψη και τον προβληματισμό, χωρίς 
όμως να πέσει στην παγίδα της υπερβολικής θεωρη-

τικοποίησης. Η έκθεση, την ίδια στιγμή που πλαισιώ-
νεται με δραστηριότητες θεωρητικού και ακαδημαϊκού 
διαλόγου, που δίνει τόπο σε ακτιβιστικές πρωτοβου-
λίες και δρώμενα, προσφέρει συγχρόνως ένα εικα-
στικό ενδιαφέρον, ενίοτε και ποιητικό, αποτέλεσμα 
που κεντρίζει τη φαντασία. 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της φετινής διοργά-
νωσης είναι το κολοσσιαίο της μέγεθος –χαρακτηρι-
στικό που καταλογίζεται στ’ αρνητικά αυτή τη φορά. Αν 
και στο παρελθόν, το Fridericianum, ένα απ’ τα παλαι-
ότερα μουσεία της Γερμανίας, αποτελούσε την καρδιά 
της Ντοκουμέντα, φέτος η έκθεση «άπλωσε τα πλοκά-
μια» της σε κήπους και εκκλησίες, μουσεία και εκθε-
σιακούς χώρους, πρώην νοσοκομεία και σιδηροδρομι-
κούς σταθμούς, σπίτια και ξενοδοχεία. Κατ’ ακρίβειαν, 
η έκθεση δραπετεύει απ’ τα όρια της Κάσελ για να 
φτάσει μέχρι την Καμπούλ, όπου η Κριστίν-Μπαργκά-
τζιεφ, εξαιτίας της ιδιαίτερης σχέσης της με την πόλη 
–η ειδικότητα της επιμελήτριας είναι στην Άρτε Πόβε-
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Γιγαντιαία σε μέγεθος, αλλά με ποιότητες που εμπνέουν και προβληματίζουν συγχρόνως, 
η 13η Ντοκουμέντα εγκαινιάστηκε αρχές του μήνα, αναζητώντας το σημείο διασταύρωσης τέχνης και ζωής

Το μουσείο των 100 ημερών 
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Η επιμελήτρια της έκθεσης Καρολίν Κρίστοφ-Μπαγκάρτζιεφ

Έργο του Geoffrey Farmer με 
τίτλο "Leaves of Grass" 

(2012), το οποίο αποτελείται 
από αποκόμματα πέντε δεκαε-

τιών του περιοδικού Life. 



ρα και στο έργο του Αλιγκιέρο Μποέτι, ο οποίος δού-
λεψε χρόνια στο Αφγανιστάν- διοργανώνει ποικίλες 
δραστηριότητες και εργαστήρια με τριάντα περίπου 
καλλιτέχνες. 

Το εμβληματικό Fridericianum δεν παύει, φυσικά, 
απ’ το να αποτελεί την αφετηρία απ’ όπου ξετυλίγεται 
το πλούσιο εικαστικό ταξίδι που προτείνει φέτος η 
Ντοκουμέντα. Η έκθεση, εκεί, ξεκινά με το έργο “I 
Need Some Meaning I Can Memorise” του Ράιαν Γκά-
ντερ. Ο Βρετανός καλλιτέχνης με τη βοήθεια ενός 
συστήματος εξαερισμού δροσίζει με φρέσκο αεράκι 
τους θεατές. Εκτός απ’ τα τρία γλυπτά του Julio 
Gonzales, η αίθουσα παραμένει άδεια. Τα έργα αυτά 
είχαν πρωτοπαρουσιαστεί στη δεύτερη Ντοκουμέντα 
το 1959. Ως γνωστόν, το καλλιτεχνικό γεγονός γεννή-
θηκε μέσα απ’ τα συντρίμμια του Β’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου. Συγκεκριμένα, το 1955 ο αρχιτέκτονας Άρνολντ 
Μποντ, παράλληλα με τη βοτανική έκθεση της πόλης, 
είχε παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στην τέχνη που απα-
γορεύτηκε απ’ τους Ναζί ως «εκφυλισμένη», προκα-
λώντας έτσι τη συζήτηση γύρω απ’ το σκοτεινότερο 
κεφάλαιο της γερμανικής ιστορίας. Αυτή ήταν μια 
πρακτική που ακολουθήθηκε εκτενώς στα επόμενα 
χρόνια απ’ τους διοργανωτές, και αυτή η άμεση ανα-
φορά της Κρίστοφ-Μπαργκάτζιεφ στο παρελθόν έχει 
τη σημασία της. Αρκετές απ’ τις επιλογές της κατευ-
θύνονται σε δημιουργούς, πολλές φορές άγνωστους, 
οι οποίοι χρησιμοποιούν το έργο τους ως μορφή αντί-
στασης σε κοινωνικές επιταγές, ηθικούς φραγμούς, 
συστήματα και καθεστώτα. 

Παράδειγμα, η Hannah Ryggen (1894-1970), μια 
αυτοδίδακτη υφάντρα απ’ τη Σουηδία, η οποία στα 
τέλη του 1930 έφτιαχνε πολύχρωμα παραστατικά τα-
πισερί ως αντίσταση στον Φασισμό. Τα έργα της πα-
ρουσιάζονται με αυτά του Βαυαρού πάστορα και καλ-
λιτέχνη Korbinian Aigner (1885-1966), o οποίος φυ-
λακίστηκε στο Νταχάου για τα αντιναζιστικά του κη-
ρύγματα. Στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως, ο Aigner 
δούλευε ως κηπουρός, καλλιεργώντας διαφορετικές 
ποικιλίες μήλων, τα οποία αργότερα ζωγράφιζε. Στην 
έκθεση σήμερα, περιλαμβάνονται 400 τέτοιες ζωγρα-
φιές του σε μέγεθος καρτ-ποστάλ. 

Ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι κι αυτή του Αφγα-
νού καλλιτέχνη Mohammad Yusuf Asefi, ο οποίος 
κατάφερε να σώσει κοντά στους ογδόντα παραστατι-
κούς πίνακες απ’ την καταστροφική μανία των Τα-
λιμπάν, χρησιμοποιώντας ειδικές μπογιές και 
επιζωγραφίζοντας με ευχάριστα τοπία την 
επιφάνειά τους. Υπάρχουν κι άλλα έργα που 
γλύτωσαν απ’ την καταστροφή. Μια απ’ τις 
πιο σημαντικές προσθήκες στην έκθεση, 
σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, είναι οκτώ 
σπάνια, αρχαιολογικής σημασίας ειδώ-
λια με προέλευση το Βόρειο Αφγανι-

στάν, τα οποία αποδεικνύουν την ικανότητα της τέχνης 
να επιβιώνει στους αιώνες παρά τη λαίλαπα και την 
καταστροφή.   

Εκτός Fridericianum, η φετινή Ντοκουμέντα πλαι-
σιώνεται με ποικίλες δράσεις, περφόρμανς και εγκα-
ταστάσεις σε εξωτερικούς χώρους. Απ’ τις πιο ποιητι-
κές και ενδιαφέρουσες είναι αυτή του ιταλικής κατα-
γωγής Βρετανού Tino Sehgal όπως επίσης και του 
Γάλλου χορογράφου Jerome Bel. Ο Sehgal, γνωστός 
για τον τρόπο που απομακρύνει την τέχνη από την 
υπόσταση του αντικειμένου, προτείνοντας αντ’ αυτού 
καινοτόμες δράσεις που ενθαρρύνουν την ενεργή 
συμμετοχή του κοινού, προτείνει ένα αντριχιαστικό 
κομμάτι με τίτλο «This variation». Σε ένα κατασκό-
τεινο δωμάτιο ενός σπιτιού που ανήκει σε προτεστά-
ντες-ουγενότους, τοποθέτησε μια ομάδα χορευτών, 
οι οποίοι τραγουδούν, χορεύουν, ψιθυρίζουν και κά-
ποτε ουρλιάζουν, ανάμεσα στους έκπληκτους θεατές 
που προσπαθούν να προσανατολιστούν στο σκοτάδι. 
Όσο για τον Bel, αυτός δούλεψε με μια ομάδα ηθοποι-
ών με μαθησιακές δυσκολίες, φτιάχνοντας ένα ιδιαί-
τερα συγκινητικό κομμάτι.  

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΥΠΡΙΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 
Καθώς η Ντοκουμέντα δεν βασίζεται σε εθνικές 

συμμετοχές, όπως για παράδειγμα η Μπιενάλε Βενε-
τίας, αλλά αποκλειστικά και μόνο σε καλλιτέχνες που 
επιλέγονται απ’ τον εκάστοτε επιμελητή, ποτέ μέχρι 
σήμερα δεν είδαμε Κύπριους δημιουργούς να λαμβά-
νουν μέρος. Για πρώτη φορά, λοιπόν, φέτος αυτό αλ-
λάζει, καθώς έχουν επιλεγεί δυο καλλιτέχνες με 
έντονη δραστηριότητα στο εξωτερικό, η Χάρις Επαμει-
νώνδα και ο Χριστόδουλος Παναγιώτου. H Επαμεινών-
δα σε συνεργασία με τον Daniel Gustav Cramer πα-
ρουσιάζει μια έκθεση μέσα στην έκθεση. Υπό τον 
τίτλο «The End of Summer» οι καλλιτέχνες σ’ ένα 
εγκαταλειμμένο κτήριο, κοντά στον παλιό σιδηροδρο-
μικό σταθμό της Κάσελ, έφτιαξαν ένα λαβύρινθο από 
προβολές ταινιών, φωτογραφίες, βιβλία, κείμενα και 
ιστορικά εκθέματα τοποθετημένα σε βάθρα. Προσεγ-
γίζοντας τα αντικείμενά τους αυτά με μουσειολογικές 

μεθόδους, οι καλλιτέχνες εξετάζουν τον τρόπο που 
αρχειοθετείται και εν τέλει κατανοείται το παρελθόν 
σε μια μπορχεσιανού τύπου εγκατάσταση με πυκνές 
και διαστρωματικές αναφορές. Όσο για τον Παναγιώ-
του, ο καλλιτέχνης συνεχίζοντας την έρευνά του γύ-
ρω απ’ τον τρόπο που δομείται η Ιστορία και η αφήγη-
σή της, όπως επίσης και η εθνική ταυτότητα ενός 
κράτους μέσα από μύθους, εικόνες και εθιμοτυπικές 
τελετές, στρέφεται στο πρόσφατο παρελθόν της Κύ-
πρου. Συγκεκριμένα, συμμετέχει με ένα έργο σε δυο 
μέρη. Στο πρώτο με τίτλο «Οδός Ανεξαρτησίας» 
(Independence Street) αναφέρεται στο κατεστραμμέ-
νο δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδότησης της Λεμεσού. Ο 
καλλιτέχνης μετέφερε στη γερμανική πόλη ορισμέ-
νους απ’ τους ηλεκτρικούς πασσάλους που για χρόνια 
ηλεκτροδοτούσαν τον κεντρικό δρόμο της Λεμεσού 
και που τώρα απομακρύνθηκαν σε μια προσπάθεια 
αναβάθμισης του ηλεκτρικού δικτύου. Στον χώρο, οι 
γιγαντιαίοι αυτοί ξύλινοι πάσσαλοι τοποθετούνται 
«εκπατρισμένοι» πια και «δυσλειτουργικοί» σε ορι-
ζόντια κατάταξη στο πάτωμα, το οποίο καλύφθηκε με 
κεραμικά φτιαγμένα στη Λεμεσό με θαλάσσιο νερό. 
Αυτό αποτελεί το δεύτερο μέρος του έργου και τιτλο-
φορείται «For the Sea». Με αυτή την κίνηση, ο καλ-

λιτέχνης κάνει άμεση αναφορά σε μια άγνωστη 
ιστορία του πρόσφατου παρελθόντος μας. Στη 

διάρκεια της Αποικιοκρατίας, μεταξύ 1930-31 
η εγκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου στη 

Λεμεσό έγινε απ’ τον Bruno Cannoni, ο 
οποίος στο ημερολόγιό του περιγράφει 
τον τρόπο που μια αναπάντεχη θαλασ-
σοταραχή κατέστρεψε σχεδόν ολοκλη-
ρωτικά το έργο του.

Goshka Macuga, 
"Of what is, 
that it is; of 

what is not, that 
is it not" 
(2012).  

 Τρεις καλλιτέ-
χνες συμμετέ-

χουν στην εγκα-
τάσταση του 
Αμερικανού 

Theaster Gates 
στο 

Hugenottenhaus 

 H Ντοκουμέντα 
στην πόλη Κάσελ 
της Γερμανίας θα 
διαρκέσει μέχρι 
τις 16 Σεπτεμβρί-
ου. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες 
για το πρόγραμμα 
των παράλληλων 
εκδηλώσεων που 
πλαισιώνουν την 
έκθεση στην ιστο-
σελίδα d13.
documenta.de.

Η Καρολίν Κρίστοφ-Μπα-
γκάρτζιεφ, η επιμελήτρια της φετινής 

13ης Ντοκουμέντα, εξετάζει μέσα από μια έκ-
θεση-μαμούθ τον τρόπο που η σύγχρονη εικαστική 

ματιά διυλίζει τις τρέχουσες, ανά την υφήλιο, πολιτικο-
κοινωνικές συνθήκες της αυξανόμενης αστάθειας που απ’ τη 

μια εγκυμονούν τον φόβο, την αβεβαιότητα, την αμφιβολία και 
απ’ την άλλη καλλιεργούν τη ρήξη με το κατεστημένο και συνε-

πώς την ελπίδα της ανοικοδόμησης ενός καλύτερου μέλλοντος.
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ΛΟΝΔΙΝΟ
Πώς μπορεί να εκφράσει κανείς το «τίποτα»; Στη λογοτεχνία και τη 
μουσική, μπορεί να το διατυπώσει μέσω της σιωπής, στις καλές τέχνες 
μέσα από την εξαΰλωση του έργου, δηλαδή του αντικειμένου. Και 
πάλιν όμως, πώς μπορεί να φτιάξει κανείς μια έκθεση για το τίποτα; 
Αυτό το ιδιαίτερα τολμηρό εγχείρημα ανέλαβε πρόσφατα η γκαλερί 
Χέιγουορντ του Λονδίνου, όπου παρουσιάζεται μέχρι τις 5 Αυγούστου 
η έκθεση «Invisible: Art about the Unseen 1957-2012».  Σημείο εκκί-
νησης για αυτό το πείραμα, που μερικοί κριτικοί το χαρακτήρισαν 
«καίριο» και άλλοι «ανοησία», είναι η αναφορά στο εμβληματικό 
περφόρμανς του Ιβ Κλάιν από το 1957. Ο Γάλλος καλλιτέχνης στην 
έκθεση με τίτλο «Το Κενό», παρουσίαζε στα τέλη του ’50 ένα άδειο 
δωμάτιο, γεμάτο όπως υποστήριζε με «εικονογραφική αισθητικότητα», 
την οποία μπορούσε να αγοράσει κανείς με αντίτιμο μια ράβδο χρυσού. 
Ο Κλάιν υποσχόταν να πετάξει τη ράβδο στο Σηκουάνα εάν ο αγοραστής 
έσχιζε την απόδειξη της συναλλαγής, καθιστώντας έτσι τη μεταξύ τους 
πράξη χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, συνεπώς αόρατη. Η έκθεση συνε-
χίζει με εξίσου «προκλητικές» εικαστικές ακροβασίες. Ο γλύπτης Τομ 
Φρίντμαν παρουσιάζει ένα άδειο βάθρο –η λεζάντα που συνοδεύει το 
έργο πληροφορεί τον θεατή πως ο καλλιτέχνης προσέλαβε μια μάγισ-
σα να καταραστεί τον χώρο που το περιβάλλει. Ο Μαουρίτσιο Κατελάν 
συμμετέχει με την καταγγελία που έκανε στην Αστυνομία για την 
κλοπή ενός αόρατου έργου τέχνης απ’ το αυτοκίνητό του, ενώ ο Τζιάνι 
Μότι παρουσιάζει μια σειρά από σχέδια που εκτέλεσε με ειδικό μελά-
νι, του οποίου τα ίχνη εξαφανίζονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Στην 
έκθεση συμμετέχουν επίσης οι Γιόκο Όνο, Τζέιμς Λι Μπάιαρς, Ρόμπερτ 
Μπάρι, Κρις Μπέρντεν και Τερέζα Μάργκολες. 

ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ 

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ

Ένας θεατής περιεργάζεται 
το άδειο βάθρο του 

γλύπτη Τομ Φρίντμαν. 

@ Έλενα Πάρπα
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Σκέψεις με αφορμή την απόφαση του Ορχάν Παμούκ να μετατρέψει ένα βιβλίο του σε μουσείο...

Για ποιους λόγους φτιάχνουμε, άραγε, μουσεία; Τι είναι 
αυτό που μας ωθεί να αρχειοθετούμε, να καταλογογράφουμε 
και να τοποθετούμε ντοκουμέντα, φωτογραφίες και λογής-
λογής απίστευτα αντικείμενα πίσω από προθήκες για να τα 
μελετήσουμε και να τα θαυμάσουμε; Ποια ανάγκη ικανοποι-
εί αυτή η μάταιη πρακτική; Ή μήπως δεν είναι και τόσο μά-
ταιη τελικά;

Τις τελευταίες βδομάδες έτυχε να διαβάσω 
διάφορα δημοσιεύματα για το Μουσείο της Αθωότη-
τας που άνοιξε πρόσφατα τις πόρτες του στην καρδιά 
της Κωνσταντινούπολης και εξ αφορμής άρχισα ν’ 
αναρωτιέμαι για τους λόγους που υποκύπτουμε σ’ 
αυτό το άνισο παιχνίδι με τον χρόνο. Ίσως επειδή το 
συγκεκριμένο εγχείρημα κρύβει πολλές ιδιαιτερό-
τητες. Είναι, κατ’ αρχήν, το δημιούργημα ενός αν-
θρώπου, του πολυδιαβασμένου νομπελίστα συγγρα-
φέα Ορχάν Παμούκ. Και κατά δεύτερον, η δομή του 
υπακούει στην πλοκή του ομώνυμου αριστουργημα-
τικού μυθιστορήματός του, το οποίο παρακολουθεί 
τον παράνομο έρωτα ενός ζευγαριού με φόντο την 
Ισταμπούλ της δεκαετίας του ’70 και ’80. Προσφέρει, 
δηλαδή, ένα ταξίδι στον φανταστικό κόσμο ενός 
βιβλίου, κατά το οποίο οι χαρακτήρες παίρνουν σάρ-
κα και οστά μέσα απ’ τα πολυάριθμα εκθέματα. Ο 
Παμούκ ξεκίνησε να χτίζει την ιδιόμορφη συλλογή 
του παράλληλα με τη συγγραφή του βιβλίου του. Για 
δώδεκα χρόνια και ξοδεύοντας περισσότερα από 1,5 
δισεκατομμύριο δολάρια απ’ το χρηματικό ποσό που 
του δόθηκε για το Νόμπελ, ο συγγραφέας ακολου-
θούσε το παράδειγμα του ήρωά του. Στο βιβλίο, ο 
μεγαλοαστός Κεμάλ ερωτεύεται παράφορα την 
όμορφη Φισούν, μια φτωχή συγγενή του που πάει 
κόντρα στους ηθικούς κώδικες της εποχής, διεκδι-
κώντας το όνειρο να γίνει σταρ του σινεμά. Ο μονα-
δικός τρόπος που εφευρίσκει για να ικανοποιήσει 
τον ανεκπλήρωτο πόθο του να περάσουν τη ζωή τους 
μαζί, είναι να συλλέγει με παθολογική εμμονή ό,τι 
αγγίζουν τα χέρια της. Από χτένες, κοσμήματα και 
ρούχα μέχρι φλιτζάνια με σημάδια απ’ το κραγιόν 
της και γόπες τσιγάρων. Η συλλογή του αυτή γίνεται 
μετά τον θάνατό της η αφετηρία του για ένα μουσείο 
αφιερωμένο στη μνήμη της. Ένα μουσείο «για πάντα 
ανοιχτό στους εραστές που δεν θα βρίσκουν στην 
Κωνσταντινούπολη άλλο μέρος για να φιληθούν», 
προσδιορίζει ο ήρωας σε κάποια στιγμή στο βιβλίο. 
Ο Κεμάλ, σύμφωνα με την πλοκή, αφηγείται για εφτά 
χρόνια τη βασανισμένη του ζωή στον συγγραφέα, ο 
οποίος αναλαμβάνει το καθήκον να καταγράψει την 
ιστορία του κι αργότερα να μετατρέψει σε πραγμα-
τικότητα το περίεργο εγχείρημα του ήρωά του. 

Το Μουσείο της Αθωότητας, ωστόσο, δεν αποτε-
λεί εικονογράφηση του βιβλίου. Αν και βασίζεται σε 
μεγάλο βαθμό σ’ αυτό, ακολουθώντας τη λογική των 
83 κεφαλαίων του, την ίδια στιγμή προσφέρει μέσα 

από ένα νοσταλγικό φακό την ιστορία της πόλης 
στην οποία διαδραματίζεται. Ντοκουμέντα, αποκόμ-
ματα από περιοδικά, φωτογραφίες και λογής αντι-
κείμενα παρελαύνουν στις βιτρίνες για να συνθέ-
σουν το πορτρέτο μιας Κωνσταντινούπολης που 
ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Το Μουσείο, υπό 
αυτή την έννοια, αποτελεί μνημείο σε μια πόλη που 
δεν υπάρχει πια. Την ίδια στιγμή, ζωντανεύουν κι οι 
χαρακτήρες του βιβλίου. Η όμορφη Φισούν, ο κακο-
μαθημένος, εντούτοις ευαίσθητος Κεμάλ, και φυσι-
κά ο ίδιος ο συγγραφέας μέσα από μια προθήκη όπου 
εσωκλείονται τα χειρόγραφά του. Στα δωμάτια του 
παλιού αρχοντικού, όπου στεγάζεται το Μουσείο, 
πραγματικότητα και μυθοπλασία διασταυρώνονται 
για να δημιουργήσουν έναν ενδιάμεσο χώρο συνύ-
παρξης. Σε κάτι ανάλογο υποθέτει κανείς πως προσ-
δοκεί κι ένα βιβλίο. 

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει. Τι είναι αυτό 
που έκανε τον Παμούκ να μπει στη θέση του Κεμάλ 
και να φτιάξει ένα μουσείο που να μνημονεύει όχι 
μόνο τον μυθοπλαστικό έρωτα ενός ζευγαριού με 
φόντο την Κωνσταντινούπολη, αλλά και τη συγγρα-
φική περιπέτεια αυτή καθ’ αυτή; Και για να επιστρέ-
ψουμε στο αρχικό μας ερώτημα, από πού προκύπτει 
αυτή η ανάγκη να φτιάχνουμε μουσεία; Την απάντη-
ση δίνει ο ίδιος ο Παμούκ σε συνέντευξή του. Το 
μουσείο, η αρχειοθέτηση, η οργάνωση, η συστημα-
τική συλλογή και επιστημονική κατανόηση των αντι-
κειμένων αποτελεί, λέει, δυτική ανακάλυψη. Ωστό-
σο, η προσκόλληση σε πράγματα, το μάζεμά τους 
χωρίς ιδιαίτερη λογική, αποτελεί μια πανανθρώπινη 
ανάγκη. Μ’ αυτή του την πράξη θέλησε να μάθει τι 
γίνεται όταν διασταυρωθούν οι δυο αυτοί τρόποι 
σκέψης κι αν εν τέλει αυτό που εγκλωβίζεται πίσω 
απ’ τις βιτρίνες και ακινητοποιείται μέσα στον χρόνο 
είναι οι ποικίλες όψεις της ανθρώπινης φύσης. Ο 
Κεμάλ στο βιβλίο το διατυπώνει κάπως διαφορετικά: 
«Με το μουσείο μου θέλω να διδάξω όχι μόνο τους 
Τούρκους αλλά όλους τους λαούς του κόσμου ότι 
πρέπει να νιώθουν υπερήφανοι για τις ζωές τους. 
Ταξίδεψα παντού και είδα με τα μάτια μου ότι οι 
Δυτικοί περηφανεύονται γι’ αυτό που είναι, ενώ ο 
υπόλοιπος κόσμος ζει μέσα στην ντροπή. Αλλά, αν 
τα αντικείμενα που μας κάνουν να ντρεπόμαστε 
εκτεθούν σε ένα μουσείο, αυτόματα μετατρέπονται 
σε υπάρχοντα για τα οποία μπορούμε να υπερηφα-
νευόμαστε».
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Παραμορφώνοντας 
το σώμα
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Οι σουρρεαλιστές στην προσπάθειά τους να 
εξερευνήσουν το υποσυνείδητο εφάρμοζαν 
συχνά ένα παιχνίδι βασισμένο στην τύχη και 
τη συνεργασία. 
Εκεί που ολοκλήρωνε το σχέδιο ο ένας, το 
συνέχιζε ο άλλος. Το παιχνίδι αυτό, γνωστό 
ως «εξαίσιο πτώμα», είχε συχνά σαν αποτέ-
λεσμα τις σχεδιαστικά ακραίες παραμορφώ-
σεις του ανθρώπινου σώματος. Μια έκθεση 
στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρ-
κη με τίτλο «Exquisite corpses: Drawing and 
Disfiguration» εξετάζει πώς αυτή καθώς και 
άλλες σχετικές πρακτικές -στις οποίες το 
σώμα διαμελίζεται ή ανασυναρμολογείται, 
πρήζεται ή πολλαπλασιάζεται, συγκρατείται 
με προσθετικά στοιχεία ή συγχωνεύεται με 
τη φύση και τη μηχανή-  επανεμφανίστηκαν 
στην τέχνη κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα 
μέχρι και σήμερα. Aυτό που προκύπτει είναι 
πως καλλιτέχνες όπως ο Αντρέ Μασόν, η Λου-
ίζ Μπουρζουά, ο Ρόμπερντ Γκόμπερ και ο Νί-
κολα Τάισον, για να αναφέρουμε μόνο ορι-
σμένους απ’ τους δημιουργούς που συμμετέ-
χουν, διαστρέβλωσαν και αποπροσανατόλι-
σαν τις πιο οικείες μας αναφορές, παίζοντας 
μέχρι τέλους με προσωπικές, πολιτιστικές ή 
κοινωνικές ανησυχίες και επιθυμίες για ανα-
τομίες χωρίς πρόθεση. 

ΛΟΝΔΙΝΟ
Εδώ και λίγους μήνες πα-
ρουσιάζεται στην Τέιτ Μπρί-
τεν η έκθεση «Migrations: 
Journeys into British Art» 
(Μεταναστεύσεις: Ταξίδια 
στη Βρετανική Τέχνη), η 
οποία διερευνά τη θετική 
επίδραση της μετανάστευ-
σης στην εξέλιξη της βρετα-
νικής τέχνης, εκκινώντας 
από τον 16ο αιώνα και φτά-
νοντας στις μέρες μας. Με 
βασικό κορμό, την πλούσια 
συλλογή του μουσείου, η 
έκθεση αναδεικνύει τον τρό-
πο που τα διαδοχικά κύματα μετανάστευσης 
καλλιτεχνών όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά 
και από άλλες Ηπείρους, επηρέασαν και εν 
τέλει διαμόρφωσαν την εικαστική έκφραση σε 
βρετανικό έδαφος. Από τους Φλαμανδούς και 
Ολλανδούς τοπιογράφους του 16ου και του 
17ου αιώνα, οι οποίοι ταξίδευαν στην Αγγλία 
αναζητώντας μαικήνες, μέχρι τους ανήσυχους 
δημιουργούς του 20ού αιώνα που έψαχναν 
καταφύγιο εξαιτίας των πολιτικών ή θρησκευ-

τικών τους πεποιθήσεων, η τέχνη στη Βρετανία 
επηρεάστηκε ποικιλοτρόπως από αυτή τη συ-
νεχή κυκλοφορία και ανταλλαγή ιδεών και 
εικαστικών ιδιωμάτων. Η έκθεση επιχειρεί να 
το αποδείξει μέσα από αριστουργήματα προη-
γούμενων αιώνων, τα οποία φέρουν τις υπο-
γραφές καλλιτεχνών, όπως ο Κάουφμαν, ο 
Σάρτζεντ, ο Έπσταϊν και ο Μόντριαν, όπως 
επίσης και μέσα από έργα σύγχρονων καλλι-
τεχνών.

elena.parpa@phileleftheros.com

Σχέδιο του Στηβ Γιαννάκου με τίτλο 
«She could hardly wait», 1996. 

Λουμπάινα Χίμιντ, Μεταξύ των Δυο το Κεφάλι μου 
Ισορροπεί (λεπτομέρεια).  

Μια άλλη «σβάστικα» διά χειρός 
Μπρους Νάουμαν, ο οποίος συμμετέχει 

στην έκθεση με το συγκεκριμένο σχέδιο 
που χρονολογείται στο 1986. 

ΑΘΗΝΑ
Μια ενδιαφέρουσα διαπολιτισμική-εκπαιδευτική 
συνεργασία για την τέχνη και την αρχιτεκτονική, 
ανάμεσα στο Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ και τη Σχολή Αρχιτε-
κτονικής, Σχεδιασμού και Διατήρησης (GSAPP) 
του Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης, 
παρουσιάζεται απ’ την προηγούμενη βδομάδα 
στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στη Νέα Ιωνία 
στην Αθήνα. Αντλώντας από το συνεχιζόμενο 
διάλογο ανάμεσα στο Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ και την 
GSAPP του Πανεπιστημίου Columbia, η συνεργα-
σία αυτή με τίτλο “Collecting Architecture – 
Territories” βασί-
ζεται στην επιθυ-
μία να διερευνηθεί 
περαιτέρω ο χαρα-
κτήρας και η δυνα-
μική των σημείων 
όπου συναντιού-
νται η τέχνη, η αρ-
χιτεκτονική, οι 
συλλεκτικές πρα-
κτικές, η επιμέλεια 
εκθέσεων, ο σχεδιασμός και η αστική επικοινω-
νία. Ιδωμένο ως μια αμοιβαία πρόκληση ανάμεσα 
σε ένα Ίδρυμα και έναν εκπαιδευτικό θεσμό, 
ανάμεσα σε καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες, και 
ανάμεσα σε ελάσσονες και μείζονες αστικές 
πραγματικότητες, ο πειραματισμός αυτός οργα-
νώνεται σαν ένα εργαστήριο ιδεών. Η συνεργα-
σία επιδιώκει να παραγάγει νέα πεδία γνώσης, 
να αναπτύξει ένα διεθνές δίκτυο ερευνητών, 
καθώς και να αντλήσει από νέες πηγές δημιουρ-
γικότητας, μορφές εξειδίκευσης και αλληλεπι-
δράσεις, βασιζόμενη τόσο στην παιδαγωγική 
εμπειρία της GSAPP του Πανεπιστημίου Columbia 
όσο και στον αντισυμβατικό πολιτισμικό χαρα-
κτήρα και το πολυεπίπεδο πρόγραμμα δραστηρι-
οτήτων του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ.

Γράφοντας ιστορία

ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ                  πολιτισμός[ 27 ]

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ   Το άνοιγμα του «ΔΕΣΤΕ» 
στην αρχιτεκτονικη

ΛΟΝΔΙΝΟ
Δεν θα ήταν υπερβολή να 
υποστηρίξει κανείς πως το 
Bauhaus, η θρυλική σχολή 
καλών τεχνών που ιδρύθηκε 
στα τέλη του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου και βρήκε άδοξο 
τέλος από τους Ναζί το 
1933, καθόρισε το ντιζάιν 
του 20ού αιώνα, μεταμορ-
φώνοντας ριζικά την εικόνα 
του κόσμου και αφήνοντας 
ανεξίτηλη τη σφραγίδα της 
στην αρχιτεκτονική, τη φω-
τογραφία και την τυπογρα-
φία, στον σχεδιασμό επί-
πλων και καθημερινών 
αντικειμένων. Το εντυπωσι-
ακό είναι ότι σχεδόν έναν 
αιώνα αργότερα (η σχολή 
ιδρύθηκε το 1919 στη συ-
ντηρητική πόλη της Βαϊμά-
ρης με διευθυντή αρχικά 
τον Walter Gropius και αρ-
γότερα τον Mies van der 
Rohe), η διαχρονική αισθη-
τική που κατέθεσε εξακο-
λουθεί να συναρπάζει. Για 
αυτό και το Barbican Centre 
στο Λονδίνο διοργανώνει 
εκτενές αφιέρωμα στο ου-
τοπικό όραμα της σχολής 
που επιδίωξε να φέρει την 
αλλαγή στην τέχνη και την 
κοινωνία στον απόηχο της 

βάρβαρης αιματοχυσίας 
που προηγήθηκε. Η έκθεση, 
η οποία θα διαρκέσει μέχρι 
τις 12 Αυγούστου, έχει τίτ-
λο «Bauhaus: Art as Life» 
και εστιάζει στην ταραχώδη 
ιστορία της σχολής μέσα 
απ’ τη δουλειά των φημι-

σμένων δασκάλων και φοι-
τητών της. Ανάμεσά τους, ο 
Josef Albers, η Marianne 
Brandt, ο Μarcel Breuer, ο 
Johannes Itten, ο Wassily 
Kandinsky, o Paul Klee και 
φυσικά ο Lazlo Moholy-
Nagy.

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
Η έκθεση «Making History», η οποία φιλοξε-
νείται έως και τις 18 Ιουλίου σε τρεις διαφορε-
τικούς εκθεσιακούς χώρους στη Φρανκφούρτη 
–στο MMK, MMK Zollamt και Frankfurter 
Kunstverein- διερευνά τον τρόπο που η εικόνα, 
και δη η σύγχρονη φωτογραφία, καταγράφει την 
πραγματικότητα. Συ-
γκεντρώνεται, συνε-
πώς, η δουλειά εικα-
στικών και φωτογρά-
φων που χρησιμοποι-
ούν το συγκεκριμένο 
μέσο όχι τόσο για να 
«γράψουν» ιστορία, 
όσο για να αποκαλύ-
ψουν διαφορετικές 
πτυχές ιστορικών 
γεγονότων, αυτά που στην καθημερινότητά μας 
περνάνε απαρατήρητα. Ανάμεσα στους συμμε-
τέχοντες οι Viktoria Binschtok, Thomas 
Demand, David LaChapelle, Omer Fast, Alfredo 
Jaar, Barbara Klemm και Gustav Metzger.

Άσκηση από το μάθημα θεωρίας του χρώματος 
που δίδασκε ο Βασίλι Καντίνσκι. 

Η ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ 
στη Νέα Ιωνία. 

Φωτογραφία της Viktoria 
Binschtok από τη σειρά 

«Suspicious Minds» 
(2009).
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Το μυθικό αρχοντικό Αξιοθέας
Η ιστορική οικία του Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Παλιά Λευκωσία

ερασμένες 7 τo απόγευμα της 18ης Ιουνίου 
και στον φρεσκοσκουπισμένο κήπο του αρχοντικού, 
έπιασε ο αγέρας να κουνά τα φύλλα ελαφρώς. Πουλιά 
κελαηδούν και άλλα σε κύκλους πετούν στον μελανί 
ουρανό τον άκρως καλοκαιρινό, που πάει να κρύψει 
τον ήλιο του. Ένα γατί περπατά αμέριμνο, ξεχνιέται 
και γλείφεται, την ώρα που ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσό-
στομος Β’ τινάζει τον δυόσμο στον κόσμο. Δροσιά και 
αγιότητα αναπέμπονται μαζί και η εκδήλωση αρχίζει, 
δίνοντας το έναυσμα σε μια σειρά άλλων εκδηλώσε-
ων, σε χαιρετισμούς και ομιλίες, στα εγκαίνια, σε 
παραστάσεων σκηνές. Συγχρόνως μια ιστορία ξετυ-
λίγεται, του υπέροχου αυτού αρχοντικού -νυν Πολι-
τιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου- που ήταν 
δεμένη σαν κουβάρι.

Τούτη η οικία βρίσκεται στην Παλιά Λευκωσία, 
στην οδό Αξιοθέας 9, στα όρια των ενοριών Χρυσαλι-
νιώτισσας και Αγίου Κασσιανού. Κτίσμα παλιό, πολύ 
παλιό, διώροφο, με εσωτερική αυλή, καμάρες και 
μεσαιωνικές χαράξεις, συγκρατεί την αξεπέραστη 
αρχιτεκτονική αιώνων, τους μικρούς κόσμους όσων 
την κατοίκησαν, παραδόσεις, φωνές και μουσικές, τις 
συνεχιζόμενες προσπάθειες για διάσωσή της. Ο χρό-
νος έγινε και καταλύτης για το αρχοντικό. Που σ’ 
αυτόν τον χρόνο πολλά αποκαλύφθηκαν, που έσμιξαν 
ευρήματα με ιστορία, ιστορία με λόγο, τον άνθρωπο 
έφεραν στην επιφάνεια και τις πρακτικές του. Πρά-
ξεις πολλών ζωών του πριν και του τώρα, ξυπνούν 
τον μύθο και την πραγματικότητα, σ’ ένα αρχοντικό 
που έμοιαζε να βγήκε από παραμύθι.

ΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο παραμύθι του χρόνου, λέγεται, πως το αρχο-

ντικό το είχε τον 15ο μ.Χ. αιώνα κάποιος με δημόσιο 
λειτούργημα, που καθημερινά δεχόταν πολύ κόσμο. 
Ήταν αρχαίο λουζινιανικό ευρύχωρο μέγαρο το σπίτι 
–«μέγα τετράγωνον»– παρά την εκκλησία της Πανα-
γίας της Χρυσαλινιώτισσας, πλησίον του να κείται η 
χαμένη του Αγίου Γεωργίου των Καμάρων ή της Πα-
ναγίας Καμαριώτισσας. Συνδεόταν, πάλι λέγεται, με 
το μέγαρο του σερ Τούμας Παρέκ Εμπαλή της Βασιλι-
κής Αυλής των Λουζινιανών και ήταν έδρα του Επι-
σκόπου. Υποθέσεις; Εικασίες; Αλήθειες; – για το αρ-
χοντικό αυτό που σίγουρα υπήρξε, συντηρώντας οι 
μνήμες τα αναμμένα κεράκια των περιοίκων για τον 
άγιό τους, μπρος από την εικόνα του, σε απέναντι 
τοίχο. Ο χρόνος, όμως, απώλεσε κάποτε τον πάνω 
όροφο, λειτουργώντας μόνο ο κάτω. 

Έτσι θα βρήκε ο Χ”Λοής το αρχοντικό στα τέλη του 
18ου αιώνα όταν το πήρε. Και τοποθέτησε σ’ αυτό το 
έμβλημα ενός λέοντα που κατασπαράζει άλλο ζώο, 
υποδηλώνοντας μ' αυτόν τον τρόπο το τέλος της προ-

ηγούμενης ιδιοκτησίας. Ο Χ”Λοής ήταν πρόκριτος, 
νουμοδότης της Αρχιεπισκοπής, επίτροπος και επι-
στάτης ταυτοχρόνως Αλινιωτίσσης (Χρυσαλινιωτίσ-
σης), ο οποίος ανακαίνισε και επέκτεινε το αρχοντικό, 
φέρνοντάς το στα μέτρα που ήθελε. Στη βόρεια πλευ-
ρά ανέγειρε την κατοικία του, όπου ζούσε με την οι-
κογένειά του και στη νότια στέγασε τις εργασίες του. 
Σε αυτήν τη μεριά, την πετρόκτιστη, οικοδόμησε μια 
μεγάλη αίθουσα, μάλλον για τις επίσημες συναντή-
σεις του, όπου ένα εξαίρετο ξυλόγλυπτο ταβάνι, πε-
ρίτεχνο και ρομβικό, με ένα ρόδι στο κέντρο και γύρω 
τα άνθη του. Στο παράπλευρο μικρότερο δωμάτιο, 
κάτι παρόμοιο έκανε, έβαλε ξυλοτάβανο με δοκούς. 
Ταπεινό άφησε τον οικογενειακό χώρο και με πλιν-
θάρι, έχοντας σε επαφή τις δύο πλευρές εσωτερικά 
με ένα μακρύ ηλιακό. Θέα η αυλή. Και προς την αυλή, 
στον κάτω όροφο, έφτιαξε καμάρες, λουτρό και άλλα 
δωμάτια, κάποια και για την υπηρεσία, συνδέοντας 
τους δύο ορόφους με σκάλες, μία στον βορρά και μία 
στον νότο. Ελάχιστα παράθυρα άνοιξε στον δρόμο, 
και χαμηλή έκανε τη θύρα της εξόδου, ώστε να κρατά 
τα βλέμματα των περαστικών έξω και μακριά. Μάλλον 
και τους Τούρκους.

ΠΡΟΥΧΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΡΕΓΜΕΝΟΣ
Πρόκριτος είπαμε πως ήταν ο Χ”Λοής, σε χρόνους 

της τουρκοκρατίας, με χρήματα και περιουσία, ένας 
ισχυρός χριστιανός, υποστηρικτής του δραγουμάνου 
Χ”Γεωργάκη Κορνέσιου. Την περιουσία του ήθελαν, 
όπως κι άλλων εύπορων Κυπρίων, οι Τούρκοι και έτσι 
συγκαταλέχθηκε στη «μαύρη λίστα του Ιούλη». Στη 
λίστα όσων θα υπόκειντο τις σφαγές της 9ης Ιουλίου 
1821, μα εκείνος μεταμφιεσμένος  σε θρουμποπώλη, 
κατά την παράδοση, με την κόρη του χανούμισσα, 
διέφυγε στο εξωτερικό. Τον ακολούθησε ο κοτζάμπα-
σης της Κυθρέας Χ”Πετρής, αφότου βρέθηκε στην 
εκκλησία της Φανερωμένης πυρίτιδα, που ‘φερε ο 
Σάββας της Φιλικής. Για τις κινήσεις της Φιλικής Εται-
ρείας ενήμερος θα ήταν ο Χ”Λοής και ο Χ”Μουσταφά 
Κοφτέρογλου Τουφεξή-Πασή Λευκωσίας θα το ήξερε. 
Ήξερε και για τον Κορνέσιο, που συνέτεινε από την 
εξέγερση του 1804 και μετά στην πτώση του, στην 
οποία πρωταγωνίστησε ο Τούρκος πασάς. Πρωταγω-
νιστής και στις σφαγές του ’21.

Διέφυγε, λοιπόν, ο Χ”Λοής, προσπαθώντας, μά-
ταια όμως, να γλυτώσει και του Κορνέσιου τη ζωή. 
«Επήρεν και Χ”Λοής άρτζιν από τον τόπον, καμμιάν 
δουλειάν δεν έκαμε, χάννει κι αυτός τον κόπον. Ο 
Δραγουμάνος καρτερά γράμματα που τον τόπον, να 
παν οι κοτζαπάσηδες να πιάσουσιν τον τόπον». Πήγε 
εκείνος στην Ιταλία και μαζί με άλλους προκρίτους 
φυγάδες προσυπέγραψε στη Ρώμη ένα έγγραφο δια-

Ξυπνά μύθους και 
πραγματικότητες, 
σμίγει τον λόγο με τα 
αρχαιολογικά ευρή-
ματα, ζωντανεύει τον 
άνθρωπο που έζησε 
αιώνες εκεί, τον ένα 
μετά τον άλλο. Ομορ-
φιά και γραφικότητα, 
στο σήμερα της Λευ-
κωσίας και του Πανε-
πιστημίου μας.

Αναστασία 
Σιακαλλή

anastasia.siakalli
@phileleftheros.com
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Το αρχοντικό σε περασμένους αιώνες, με την ωραία θύρα του, που εικάζεται πως εκεί ήταν 
η έδρα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου.

Η αυλή και εσωτερική όψη του αρχοντικού σήμερα, σε μία από τις παραστάσεις 
του Θεατρικού Εργαστηρίου Πανεπιστημίου Κύπρου (θ.Ε.ΠΑ.Κ.).

ΠΠ
Κατεστραμμένο ήταν το αρχοντικό, η οροφή πε-
σμένη, οι τοίχοι ρημαγμένοι, όταν πέρασε το 1985 
στην κυριότητα του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Το κή-
ρυξε Αρχαίο Μνημείο Πρώτου Πίνακα. Είχαν γίνει 
οι απαλλοτριώσεις με αγορές από τους ιδιοκτήτες 
(ο Σταύρος Τουφεξής το δώρισε) και ο αρχιτέκτο-
νας-συντηρητής Γλαύκος Παπαδούρης, άρχισε, 
μαζί με την ομάδα του, το δύσκολο έργο της απο-
κατάστασής του. Τους πήρε χρόνια και ακόμα προ-
σπαθούν, ώσπου να πάρει τη σημερινή του μορφή, 
ίδια με εκείνην του 19ου αιώνα. Κάθε ανασκαφή 
και εύρημα –μαχαίρια, πιάτα, νομίσματα κ.ά– ό,τι 
βοήθησε, μαζί με άλλες πληροφορίες, στην ανα-
σύσταση του παρελθόντος του αρχοντικού που 
μόλις μάθαμε. Χρειάζονταν, όμως, χρήματα πολλά, 
υπήρχε οικονομική στενότητα, εθελοντικά βοη-
θούσαν φοιτητές, απίστευτα βοήθησε η δωρεά των 
50.000 λιρών του Σταύρου Τουφεξή. Από το 1997 
είναι το Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, κατόπιν προσπαθειών του καθηγητή Φι-
λοσοφίας Μιχάλη Πιερή, ο οποίος μαζί με φοιτητές 
του μάς χαρίζει αξέχαστες θεατρικές παραστάσεις. 
Θέαμα και οι συναυλίες. Φέτος, στις 18 Ιουνίου, 
κάτω από τον έναστρο ουρανό της Λευκωσίας, στην 
αγκαλιά του αρχοντικού της Αξιοθέας, δόθηκε η 
συνέχεια στα 15 χρόνια του Πολιτιστικού Φεστι-
βάλ, για άλλους μύθους κι άλλες πραγματικότητες.

ΣΤΟ ΚΟΥΒΑΡΙ ΕΝΟΣ 
ΥΠΕΡΟΧΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Το αρχοντικό παλιά, το κιόσκι και τα άνω δωμάτια, όπου 
γεννήθηκε ο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας Διγενής.
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μαρτυρίας. Διαμαρτύρεται έτσι στις ευρωπαϊκές δυ-
νάμεις για τις τουρκικές ωμότητες στο νησί. Και τα 
ίχνη του Χ”Λοή από τότε χάνονται.

ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΤΟΥΡΚΟΣ ΞΟΡΚΙΖΕΙ       
Περήφανος ο Χ”Μουσταφά Κοφτέρογλου για τις 

πράξεις του, ικανός κατά τις τουρκικές Αρχές, αμεί-
βεται με το αρχοντικό και γίνεται κάτοχός του. Δεν το 
αλλάζει, ελάχιστα προσθέτει, απολαμβάνοντας τις 
χάρες και τις ανέσεις που προσφέρει τούτο το μεγά-
λο και όμορφο σπίτι. Το σπίτι, όμως, είναι χριστιανικό 
και θέλει να ξορκίσει το "αλλόθρησκο" παρελθόν του, 
τοποθετώντας σε οπή στον τοίχο οθωμανική χειρό-
γραφη ευχή. Ευχή από το κοράνι.

Όπως ο προηγούμενος ιδιοκτήτης, έτσι και ο 
Χ”Μουσταφά, αναπτύσσει τις δουλειές του στην αί-
θουσα με το περίτεχνο ξυλοτάβανο. Εκεί δέχεται τους 
συνεργάτες του και υψηλούς αξιωματούχους, έχο-
ντας τις γυναίκες του αλλού απομονωμένες. Σε δύο 
μεγάλες αίθουσες του άνω ορόφου τις έχει και σ’ ένα 
δωματιάκι του βορρά, κόβοντας τα ψηλά ξύλινα δι-
κτυώματα της στοάς τη θέασή τους στους γύρω περί-
εργους. Εκείνες, καθισμένες στα μαλακά μαξιλάρια 
του υπερυψωμένου πατώματος, παρακολουθούν απ’ 
τα παράθυρα την κίνηση. Και άμα θέλουν να κατεβούν 

στο ισόγειο, χρησιμοποιούν τη δική τους σκάλα, του 
βορρά, για να επιβλέψουν τις οικιακές δουλειές του 
ισογείου, σε μια αυλή μπροστά που χαρίζει αναψυχή,  
νερό απ’ το πηγάδι της. Μια κρύπτη υπάρχει και κάπου 
ένας ανθρώπινος σκελετός, που για χρόνια στοιχειώ-
νει τους περιοίκους. Φήμη για φόνο.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΡΑ ΤΡΙΚΩΜΙΤΙΣΣΑ
Χρόνια έζησε στο αρχοντικό ο Χ”Μουσταφά 

Κοφτέρογλου, οικογένεια και απόγονοι, ώς τις 
τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, οπόταν 
ο τελευταίος της τουρκοφαμίλιας το πούλησε 
στην Αντζούλα, αλλιώς Χατζηαντζελού, από 
το Τρίκωμο. Εδώ μετοίκησε και γέννησε το 
μοναδικό παιδί της, την Κατίνα, η οποία 
παντρεύτηκε τον Μιχαήλ ή Χατζημιχαήλ, 
έμπορο Κύπρου και Ιεροσολύμων. Εδώ 
γεννήθηκαν και τα δικά τους παιδιά: Ελέ-
νη, Καλομοίρα, Χρυσταλλού, Καλλού, Σο-
φοκλής, Χατζηκωστής, Γεώργιος 
και Αγάθη. 

Η γιαγιά Αντζούλα έμε-
νε, μάλλον, μαζί τους στο 
αρχοντικό, που έζησε πέραν 
του αιώνα. Ισχυρή προσωπι-

κότητα, πέρασε φήμη και όνομα στις εγγονές της, 
τις ονομαστές Αντζελούδες. Που το μεταβίβασε η 
Αντζελού το αρχοντικό στην κόρη της Κατίνα. Που 
εγκαίρως το ‘πραξε και σώθηκε το αρχοντικό, όταν 
κληρονόμος του Χ”Μουσταφά εφεσίβαλε την πώλη-
ση τότε. Πρόταξε στο δικαστήριο ότι ο πωλητής-
πρόγονος είχε τα μυαλά χαμένα, μα έχασε τη δίκη. 
Διότι βάσει του οθωμανικού δικαίου σε περίπτωση 

αντιδικίας μεταξύ δύο για την ιδιοκτησία ακινή-
του, τούτη χάνει το νόημά της με τη μεταβίβα-
ση σε τρίτους. Έτσι, ως νόμιμη ιδιοκτήτρια του 
αρχοντικού η Κατίνα, το μοίρασε με τη σειρά 
της στα παιδιά της. Και τα παιδιά της έκαναν 

παιδιά, πολλά. Μέρος του σπιτιού, στον βορ-
ρά, πουλήθηκε σε συγγενείς, στις Χαλ-
λουμού, Δρακουμού και Σκουρίδαινα. Και 
τούτες έκαναν παιδιά. Γείτονάς του βορρά 

ο λόρδος Χέμπερτ Κίτσενερ, ο Βρετανός 
στρατάρχης που χαρτογράφησε την Κύπρο 

το 1881.

«Το αρχοντικό 
της Αξιοθέας», 
Γλαύκου Παπα-
δούρη και Φρό-
σως Ηγουμενί-
δου, «Η ιστορία 
του αρχοντικού 
Αξιοθέας», Αρι-
στείδη Κουδου-
νάρη, ομιλίες 
των αρχιτέκτονα 
Γλαύκου Παπα-
δούρη, λειτουρ-
γού του Τμήμα-
τος Αρχαιοτήτων, 
Μαρίας Μιχαήλ 
και ιστοριοδίφη-
ερευνητή Αρι-
στείδη Κουδου-
νάρη. Ευχαριστί-
ες και στον καθη-
γητή, διευθυντή 
του Φεστιβάλ Μι-
χάλη Πιερή.

Το αρχοντικό, με σχήμα «Π» να ανοίγει στην 
αυλή, ήταν πολύ μεγάλο όταν διαμελίστηκε σε όλους 
αυτούς τους απογόνους και συγγενείς. Αρχές του 
20ού αιώνα είναι και γίνονται σ’ αυτό επεμβάσεις, που 
κάποιες θα έγιναν από τον και  ρό της γενάρχαινας 
Αντζελούς, ώστε να μπει φως στο σπίτι. Να σπάσει, 
επιτέλους, η συντηρητικότητα που το χαρακτήριζε επί 
ιδιοκτησίας Χ”Μουσταφά. Νεοκλασικίζοντα θυρώματα, 
παράθυρα στο ισόγειο και ένα ξύλινο μπαλκόνι προς 
τον δρόμο, φωτίζουν και ομορφαίνουν παραπάνω το 
σπίτι των πολλών κατοίκων του.

Η πρώτη κόρη της Κατίνας, Ελένη, που παντρεύ-
τηκε τον έμπορο από τη Λευκωσία Κωνσταντή Πετρίδη, 
έκανε την Αναστασία, την Ειρήνη, τον Γεώργιο και τον 
Εφραίμ. Η Αναστασία ζούσε στη νότια πλευρά και πή-
ρε τον Λευκωσιάτη δάσκαλο Χρίστο Νικολάου Τουφε-
ξή, αποκτώντας τον Σταύρο και την Ελένη που πέθανε 
βρέφος. Πέθανε και η μάνα Αναστασία, το 1911, και 
τον Σταύρο ανέλαβαν συγγενείς, φεύγοντας εκείνος 
κατόπιν για την Αμερική, όπου σταδιοδρόμησε. Η Ει-

ρήνη παντρεύτηκε τον έμπορο Πολύβιο Πα-
στελλίδη, ενώ ο Γεώργιος μετανάστευσε νέος 
στην Αμερική, δίχως να επιστρέψει ποτέ. Ο 

Εφραίμ έγινε δημοσιογράφος, υπεύθυνος-ιδιο-
κτήτης της εφημερίδας «Κυπριακός Φύλαξ», 

ιδιοκτήτης επίσης του τυπογραφείου «Η Λευκωσία».
Από τη δεύτερη κόρη της Κατίνας, Καλομοίρα, που 

έμεινε στο Τρίκωμο, παντρεμένη με τον συγχωριανό 

έμπορο Θεόδωρο Ιωάννου, γεννήθηκαν οκτώ παιδιά. 
Όμως, επειδή η πρώτη της Αικατερίνη πέθανε, λόγω 
ελλιπούς νοσηλευτικής περίθαλψης, 40 ημερών, κάθε 
φορά που εκείνη ανέμενε παιδί πήγαινε στο αρχοντι-
κό. Έμενε στα αδέλφια της, στον άγαμο Σοφοκλή και 
στη διαζευγμένη Καλλού, γεννώντας εκεί το 1898 τον 
Γεώργιο, τον μετέπειτα γνωστό Γεώργιο Γρίβα Διγενή. 
Του δόθηκε το όνομα από τον θείο του Γεώργιο Παπίρη, 
που τον είχαν για νεκρό, στην Κρητική Επανάσταση 
όπου πολεμούσε ως εθελοντής. Χρόνια πολλά μετά 
επέστρεψε ο θείος. Και 40 ημέρες μετά που γεννήθη-
κε ο μελλοντικός αρχηγός της ΕΟΚΑ Διγενής, αφότου 
βαφτίστηκε από τον παπα-Ανδρέα της Χρυσαλινιώτισ-
σας, αναχώρησε με τη μάνα του για το χωριό. 

Ιστορίες πολλές ξεδιπλώνει τούτο το αρχοντικό, 
με τους ανθρώπους του, τις κατεδαφίσεις, άλλες 
ανεγέρσεις. Όταν το βόρειο τμήμα του, ακατοίκητο 
για δεκαετίες, χρησιμοποιήθηκε ως ζυθοποιείο, σα-
πουνοποιείο και εργαστήρι κατασκευής πυροτεχνη-
μάτων, ώστε το 1963 των τουρκοανταρσιών, να κατα-
στραφεί το ανώγειο δωμάτιο. Και έφυγαν οι ένοικοι, 
έντρομοι. Και το 1974 με την τουρκική εισβολή ήρθαν 
άλλοι, προσωρινά, πρόσφυγες όπως λέγεται. Ερημώ-
θηκε, κομμάτι-κομμάτι έπεφτε το αρχοντικό, μάρτυ-
ράς του η μοναδική ένοικος κ. Κατσικίδου. Μέχρι που 
το 1985 το ανέλαβε το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το θέλησε 
αργότερα το Πανεπιστήμιο Κύπρου και άρχισε μια 
άλλη ιστορία...

ΣΤΟ «Π» ΤΟΥ «Α» ΚΑΙ ΤΟΥ «Ω»
Σχήμα που Αγκαλιάζει, χώρος που Αγαλλιάζει, που έζησε πολλά και ζει ακόμα στην Ωραιότητά του
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Ο ομφαλός, απουσίας του ροδιού, του εξαίρετου 
ξυλοτάβανου του αρχοντικού.

Το οθωμανικό έγγραφο του Τούρκου 
ένοικου Χ”Μουσταφά.
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πριν από την 
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το 1881.

Σιδερένιο κηροπήγιο του σπιτιού, 
αρχές του 20ού αιώνα.

Πήλινα αγγεία και πιάτα, 
ευρήματα του αρχοντικού.

Φωτογραφίες από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.  



οντοστάθηκα στο κατώφλι, διστάζοντας. 
Ήμουν σίγουρος πως σε αυτό το παλιό σπίτι, 
στην οδό Ευγενίας και Αντώνιου Θεοδότου 
στη Λευκωσία, θα έβρισκα ό,τι αναζητούσα, 
δηλαδή παλιές μαθητικές φωτογραφίες στο 
παρακείμενο ιστορικό εκπαιδευτήριο του 
Αγίου Αντωνίου. Όμως τέτοια μέρα, τέτοια 
ώρα; Μεσημεριάτικα Κυριακής; 

Επικαλέστηκα το ακλόνητο άλλοθι ότι 
ένας δημοσιογράφος, για να κάνει τη δου-
λειά του, αναπόφευκτα γίνεται ενοχλητικός 
και αδιάκριτος. Κτύπησα το κουδούνι και σε 
λίγο ξεπρόβαλε στο παραθυρόφυλλο της 
εξώπορτας το απορημένο πρόσωπο μιας κυ-
ρίας. Ζήτησα συγγνώμη και εξήγησα τον 
σκοπό της απροσδόκητης επίσκεψής μου. Η 
απορία μετατράπηκε σε χαμόγελο. Ευτυχώς. 
Η Ρίτα Ολυμπίου όχι μόνο θα μου έδινε νο-
σταλγικές φωτογραφίες από το σχολείο της, 
αλλά μαζί με τη μητέρα της, Ειρήνη, επρό-
κειτο να μου αφηγηθεί την ιστορία του σπι-
τιού, του τρίτου που είχε κτιστεί έξω από τα 
τείχη (τα πρώτα δύο δεν υπάρχουν πια), 
καθώς και τη ζωή των ανθρώπων που το 
έκτισαν. Ήταν ο Κυριάκος Παστελλίδης, 
έμπορος και η Χαριτίνη Κυριακίδη – Πα-
στελλίδη, αρσακειάς, δασκάλα στο Παρθε-
ναγωγείο της Φανερωμένης, μέχρι που πα-
ντρεύτηκε.

Καθήσαμε στην τραπεζαρία του σπιτιού 
με την παλιά επίπλωση, τοποθέτησαν μπρο-
στά μου το άλμπουμ με τις οικογενειακές 
φωτογραφίες και άρχισε να ξετυλίγεται η 
ιστορία του σπιτιού και των ιδιοκτητών του.

Γονείς της Χαριτίνης ήταν ο Χαράλαμπος 
Κυριακίδης και η Ειρήνη. Εκείνος ασχολεί-
το με το εμπόριο σιταριού. Έκανε εισαγωγές 
από τη Σμύρνη, προτού εκδιωχθούν οι Έλ-
ληνες από την πόλη κατά τη μικρασιατική 
καταστροφή. Όλα πήγαιναν κατ’ ευχήν, έως 
ότου τα μανιασμένα κύματα προκάλεσαν τη 
βύθιση πλοίου που μετέφερε τα εμπορεύ-
ματά του. Έτσι οδηγήθηκε απροσδόκητα 
στην οικονομική καταστροφή και έχασε την 
περιουσία του. 

Ο Χαράλαμπος Κυριακίδης και η σύζυ-
γός του, Ειρήνη, απέκτησαν τρία παιδιά, τον 
Ιωάννη (Γιαννακό τον φώναζαν), τη Χαριτίνη 
και τον Δημοσθένη. Είχαν καταφέρει να τα 
μεγαλώσουν και να τα σπουδάσουν. Ο Ιωάν-
νης Κυριακίδης (1882-1963) φοίτησε στο 
Παγκύπριο Διδασκαλείο και υπηρέτησε σε 
διάφορα χωριά ως δάσκαλος. Εξέδιδε στη 
Λευκωσία το φιλοσοφικό και πολιτικό περι-
οδικό «Κυπριακή Στοά», που ήταν δεκαπεν-
θήμερο, το 1924-1926. Αργότερα σπούδασε 
παιδαγωγικά στο Μόναχο και στη Ζυρίχη. 
Υπηρέτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στο 
Ιεροδιδασκαλείο στη Λάρνακα. Παντρεύτη-
κε δασκάλα, την Αφροδίτη Κωνσταντινίδου. 
Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Ανδρέα και την 
Ειρήνη. Ο Δημοσθένης άνοιξε τυπογραφείο, 

ενώ ο αδελφός του, Ιωάννης, του έγραφε 
από τη Ζυρίχη, το 1918 «να μάθης Γαλλικά 
ή Αγγλικά και να κάμνης παρακαταθήκην 
λευκαρίτικων και μεταξωτών ίνα πλουτί-
σης». Πληροφορούσε επίσης για τα μαθή-
ματα που έκανε στο πανεπιστήμιο της Ελ-
βετίας: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Γενική 
Διδακτική, Φιλοσοφικά Θέματα, Ψυχολογία 
Πειραματική, Παιδαγωγικά Θέματα και Συμ-
βολική Λογική. Με αυτά τα εφόδια θα επέ-
στρεφε στην Κύπρο για να υπηρετήσει ως 
καθηγητής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Ήταν 
αγαπημένη οικογένεια, όπως φαίνεται από 
τα γραφόμενα του Ιωάννη Κυριακίδη που 
έστειλε από τη Ζυρίχη με τη φωτογραφία 

του, όπως συνηθιζόταν: «Απόδειξις ότι είμαι 
καλά, είναι η φωτογραφία μου. Από τας 2/V 
(σ.σ. 2 Μαΐου) αρχίζουν τα μαθήματα. Να 
είσαι βεβαία Χαριτίνη μου, ότι καίτοι δεν 
έχω τίποτε εντούτοις μη γένοιτο εν περι-
πτώσει θανάτου μου σοι αφήνω κληρονομί-
αν δέκα χιλιάδες φράγκα. Δι’ αυτό είμαι 
ευτυχής και εύθυμος, διότι έκαμα εσφάλει-
αν ζωής προς εκπλήρωσιν των πόθων μου».

Όσο για τη Χαριτίνη, που γεννήθηκε το 
1886, αποφοίτησε από το σχολείο της Φανε-
ρωμένης. Ήταν καλή μαθήτρια και ήθελε να 
γίνει δασκάλα. Δύο ήταν όλα κι όλα τα δη-
μοτικά σχολεία στη Λευκωσία, εκείνο της 
ενορίας Αγίου Σάββα κι εκείνο της ενορίας 

Πολλοί που διέρχο-
νται  από την οδό 
Αντώνιου και Ευγενί-
ας Θεοδότου, όπου 
και το ιστορικό εκπαι-
δευτήριο του Αγίου 
Αντωνίου στη Λευκω-
σία, ίσως να μην το 
προσέχουν. Δεν είναι 
απλώς ένα παλιό σπί-
τι, αλλά έχει μεγάλη 
αρχιτεκτονική και 
ιστορική αξία. Είναι 
το παλαιότερο εναπο-
μείναν κτίσμα έξω 
από τα τείχη. Γλύτωσε 
από τις μπουλντόζες. 
Κηρύχθηκε διατηρη-
τέο. Είναι όμως αυτό 
αρκετό για τη διάσω-
σή του, χωρίς να υπο-
στεί το μεγάλο κόστος 
η ιδιοκτήτρια οικογέ-
νεια;

Το τελευταίο που έμεινε όρθιο
Η ζωή των ενοίκων στο παλαιότερο σπίτι έξω από τα τείχη στην περιοχή Αγίου Αντωνίου
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Το έριξε στο χαρτοπαίγνιο η γυναικεία παρέα, για να περάσει η ώρα. Δεξιά είναι η Χαριτίνη Κυριακίδου-Παστελλίδη. 
Τις διακοπές τους συνήθως τις περνούσαν στον Αγρό.

ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ                  πολιτισμός[ 30 ]

Η Χαριτίνη, ο αδελφός της Ιωάννης Κυριακίδης και η μικρή 
Ειρήνη, στην οποία κληροδότησε το σπίτι, κάθεται στα γό-
νατα της μητέρας της, δασκάλας Αφροδίτης Κυριακίδου.

Ήταν φίλες και συμμαθήτριες στο Παρθεναγωγείο 
της Φανερωμένης η Χαριτίνη και η Αφροδίτη. 

Έγιναν και οι δύο δασκάλες.
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Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Ι Ο

Η Χαριτίνη και ο Νικόλαος Πα-
στελλίδης έφυγαν από τη ζωή 
(το 1946 και το 1964 αντίστοι-
χα) χωρίς να ευτυχήσουν να 
αποκτήσουν παιδιά. Γι’ αυτό 
κληροδότησαν το σπίτι της 
οδού Αντώνιου και Ευγενίας 
Θεοδότου στην Ειρήνη Κων-
σταντινίδου, αδελφότεκνη της 
Χαριτίνης. Είναι η κόρη του 
Ιωάννη, αδελφού της Χαριτίνης 
και της δασκάλας Αφροδίτης 
Κυριακίδου. Η Χαριτίνη ήταν 
φίλες με την Αφροδίτη από 
παλιά. Ήταν συμμαθήτριες και 
στο σχολείο της Φανερωμένης. 
Η Αφροδίτη Κωνσταντινίδου 
γεννήθηκε το 1885. Με την 
οικογένειά της, τον πατέρα 
της, Κωνσταντή και τη μητέρα 
της, Αθηνά, διέμεναν στην 
περιοχή Ρογιάτικο, κοντά στην 
πύλη Πάφου. Αναγκάστηκε κι 
αυτή να εγκαταλείψει το 
επάγγελμα της δασκάλας, 
αφότου παντρεύτηκε.
Το κτήριο κράτησε τις αναμνή-
σεις όλης της οικογένειας για 
τόσα χρόνια, από τότε που 
κτίστηκε στα πρώτα χρόνια της 
δεκαετίας του 1920. Ύστερα 
από τον θάνατο του Νικόλαου 
και της Χαριτίνης σε αυτό διέ-
μενε η οικογένεια της Ειρήνης 
Κωνσταντινίδου, η οποία πα-
ντρεύτηκε τον Γεώργιο Ολύ-
μπιο. Αυτός εργαζόταν στο 
γραφείο Παιδείας, επί αποικι-
οκρατίας, αργότερα έγινε δι-
ευθυντής προσωπικού στο 
Υπουργείο Οικονομικών. Μαζί 
απέκτησαν δύο παιδιά, τη Ρί-
τα, καθηγήτρια μουσικής και 
τον Ανδρέα, ο οποίος εργαζό-
ταν σε τράπεζα.
Πριν περίπου 20 χρόνια κηρύ-
χθηκε διατηρητέο, λόγω της 
ιστορικής, αλλά και αρχιτε-
κτονικής του αξίας. Η οικογέ-
νεια, είναι αλήθεια, δυσαρε-
στήθηκε με τον τρόπο που 

έγινε αυτό. Κτύπησαν μια μέρα 
την πόρτα τους και τους ανα-
κοίνωσαν εν ψυχρώ, τετελε-
σμένο γεγονός, χωρίς προη-
γουμένως να τους ενημερώ-
σουν σχετικά. Και σαν να μην 
έφτανε αυτό, όταν έγιναν 
σχέδια για ανακατασκευή του 
δρόμου, της οδού Αντώνιου και 
Ευγενίας Θεοδότου, ήθελαν να 
αποσπάσουν μέρος της αυλής 
και να φέρουν τον δρόμο να 
εφάπτεται της βεράντας. Δεν 
θα αποτελούσε αυτό επέμβαση 
σε μια διατηρητέα οικοδομή, η 
οποία βέβαια διαμορφώθηκε 

σε συνάρτηση με τον περιβάλ-
λοντα διαθέσιμο χώρο του οι-
κοπέδου; Η οικογένεια αισθά-
νεται εγκλωβισμένη από αυτή 
την απόφαση, γιατί δεν μπορεί 
να προβεί σε οποιεσδήποτε 
αλλαγές για να βελτιώσει την 
ποιότητα ζωής της, δεν μπορεί 
να αξιοποιήσει την περιουσία 
της. Είναι αλήθεια ότι η οικο-
δομή σήμερα δεν αστράπτει, 
παρά την εντυπωσιακή της αρ-
χιτεκτονική. Κηρύσσονται κτή-
ρια διατηρητέα. Μετά τι γίνεται, 
για να μην αφήνονται έρμαια 
στη φθορά του χρόνου;

Φίλες και συμμαθήτριες ντύθηκαν κατάλ-
ληλα για τη γιορτή, μερικές με παραδοσια-
κές κυπριακές στολές, άλλες στολές του 
ναυτικού. Ίσως για τα καρναβάλια ή για 
κάποια σχολική εκδήλωση. Ήταν πάντως 

χαρούμενες και ευδιάθετες. Έχουμε μάθει 
τα ονόματα μερικών. Είναι η Ηρώ Αργυρο-
πούλου, δεύτερη στη δεύτερη σειρά και 
ακολουθούν η Ειρήνη Κυριακίδου – Ολυ-
μπίου και η Τασούλα Κολιανδρή

ΕΥΔΙΑΘΕΤΕΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ζουμερά και νόστιμα ήταν τα σταφύλια που 
μάζεψε η παρέα, μάλλον στην περιοχή του 
Αγρού, γιατί εκεί περνούσαν τις διακοπές 
τους. Μερικοί μάλιστα δεν άντεχαν στον 
πειρασμό και δεν μπορούσαν να περιμέ-

νουν να τα βάλουν στο στόμα για να απα-
θανατιστεί η στιγμή σε φωτογραφικό φιλμ. 
Στο κέντρο πίσω, η κυρία που κοιτάζει με 
περηφάνια τα τσαμπιά που έχει στα χέρια, 
είναι η Χαριτίνη Κυριακίδου – Παστελλίδη.

Ήταν κάτι σαν μικρά λεωφορεία τα αυτοκί-
νητα με τα οποία έκαναν την εκδρομή τους 
η οικογένεια Κυριακίδη. Φυσικά κουβαλού-

σαν μαζί τους και κοφίνια για το πικ νικ ή 
για να μαζέψουν ώριμους καρπούς, σταφύ-
λια, μήλα, αχλάδια, αναλόγως της εποχής. 

ΦΙΛΟΙ ΜΕ ΤΣΑΜΠΙΑ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙ

ΜΕ ΚΟΦΙΝΙΑ ΣΕ ΕΚΔΡΟΜΗ

Αγίου Αντωνίου. Δεν είχαν ακόμη κτι-
στεί σχολικά οικοδομήματα. Τα σχο-
λεία στεγάζονταν σε οικίες. Ήταν υψη-
λό το επίπεδο της εκπαίδευσης, απαι-
τητικό το αναλυτικό πρόγραμμα. Αφού 
οι μαθητές και οι μαθήτριες διδάσκο-
νταν το «Κύρου ανάβασις» στην Στ’ 
δημοτικού.

Το 1903 η Χαριτίνη πήγε στην Αθή-
να και σπούδασε στο περίφημο Αρσά-
κειο. Ήταν ζηλευτός τίτλος να σε απο-
καλούν αρσακειάδα. Τρία χρόνια κρά-
τησαν οι σπουδές της. Τεράστια εμπει-
ρία για την κοπελίτσα από το μικρό 
υπόδουλο νησί, που βίωνε την ένδεια, 
την κοινωνική καθυστέρηση και την 
αμορφωσιά.

Όταν επέστρεψε στη Λευκωσία το 
1906, διορίστηκε δασκάλα στο σχολείο 
της Φανερωμένης, εκπαιδεύοντας τις 
κορασίδες της πρωτεύουσας. Υπηρέτη-
σε ευσυνείδητα για 15 χρόνια, όμως 
ήθελε να κάνει οικογένεια. Δεν μπο-
ρούσαν την τότε εποχή να συνδυα-
στούν οι δύο ιδιότητες. Στις παντρεμέ-
νες δεν επιτρεπόταν να εργάζονται 
στην εκπαίδευση. Ήταν ήδη 29 χρόνων, 
στο σταυροδρόμι της ζωής. Επέλεξε 
αναγκαστικά να εγκαταλείψει το σχο-
λείο για να παντρευτεί τον Νικόλαο 
Παστελλίδη, κατά τέσσερα χρόνια με-

γαλύτερό της. Ζούσε κι αυτός στην ίδια 
περιοχή της Λευκωσίας, στη Χρυσαλι-
νιώτισσα. Γονείς του ήταν η Αναστασία 
και ο Κωνσταντίνος Παστελλίδης, που 
είχαν ακόμη πέντε παιδιά, τον Πολύ-
βιο, την Ελπινίκη, τον Γιώργο, την Ελέ-
νη και τον Θουκυδίδη.

Ο Νικόλαος Παστελλίδης διατηρού-
σε εμπορικό κατάστημα και εμπορευ-
όταν υφάσματα. Ειδικευόταν στις αλα-
τζές, που ήταν φτιαγμένες από το πα-
ραδοσιακό υλικό. Είχε στη δούλεψή 
του γυναίκες, οι οποίες ύφαιναν στις 
βούφες (αργαλειούς).

Η Χαριτίνη και ο Νικόλαος Παστελ-
λίδης παντρεύτηκαν στα 1921-1922 και 
για να στεγάσουν την οικογένειά τους 
επέλεξαν τον χώρο έξω από τα τείχη, 
ανάμεσα στα χωράφια. Ήταν μόλις το 
τρίτο σπίτι που κτιζόταν σε αυτή την 
περιοχή απέναντι από το άνοιγμα του 
Κολοκάση στα τείχη της Λευκωσίας, 
λίγο πιο πίσω από τα άλλα δύο σπίτια, 
που βρίσκονταν εκατέρωθεν του δρό-
μου, όπου είναι η σημερινή διασταύ-
ρωση με τα φώτα τροχαίας.

Το σπίτι ολοκληρώθηκε με την 
εντυπωσιακή βεράντα, τον σχεδιασμό 
της οποίας ανέλαβε Ιταλός αρχιτέκτο-
νας. Χαρακτηριστικό της είναι οι λεπτοί 
νεοκλασικού ρυθμού κίονες.

ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ                  πολιτισμός[ 31 ]

ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

Η Χαριτίνη Κυριακίδου όταν φοιτούσε στο Αρσάκειο στην Αθήνα το 
1903-1906. Ήταν από τις ελάχιστες Κυπρίες που πήγαν στο εξωτε-

ρικό για σπουδές εκείνη την εποχή. 
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