
πολιτισμός ΕΒΔΟΜΑΔΑ
2 - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

www.philenews.com

ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ

Γέφυρα με την 
παγκόσμια 

χορογραφική 
δημιουργία στήνει 

αυτόν τον μήνα το 16ο 
Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ 

Χορού, όπου 
συμμετέχουν ομάδες 

από οκτώ χώρες
▶ ▶ ▶10, 15

Σώματα χώρίΣ 
Σύνορα

ΕΛΕΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Η χορεύτρια και 
χορογράφος εμφανίζε-
ται για πρώτη φορά στη 
«χώρα  των  θ_υμάτων» 
στο Φεστιβάλ αθηνών

▶ ▶ ▶5

ΜΟΥΣΙΚΗ

ανδρέας μουστούκης  
και χάρης Σοφοκλέους 

συστήνουν στο κοινό το α’ 
Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής 

μουσικής
▶ ▶ ▶22

VICTORIA HISLOP

μιλά για το νέο της βιβλίο 
«ο τελευταίος χορός», για 

την  κρίση και πώς συνεχίζει 
να την εμπνέει η Ελλάδα 

▶ ▶ ▶7
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@ Αναστασία Σιακαλλή

Η Νίκη της ποίησης και της θάλασσας
«Πίσω από το σπίτι μας ήταν η παράγκα του ψαρά Αντώνη. Μια αληθι-
νή παράγκα με γλάστρες, με βασιλικά, με γάτους, με πολλά παιδιά. 
Αυτή και η παράγκα του παππού καθόρισαν το δικό μου «όνειρο ζωής». 
Μια παράγκα πάνω στο κύμα. Μια αληθινή όμως παράγκα, με ξύλα 
ξασπρισμένα από τη θάλασσα, με ένα τραπέζι φθαρμένο από την αλ-
μύρα, όπου να ακουμπώ τον υπολογιστή μου. Να ακουμπώ το ποτήρι 
και να χαίρομαι για τα σημάδια που αφήνει. Να κοιτάζω τα καράβια που 
περνούν», γράφει η Νίκη Μαραγκού στο βιβλίο «Θάλασσα» με φωτο-
γραφίες της μεταφράστριας Μεξικανής φίλης της Σέλμα Ανσίρα. Η 
έκδοση αυτή όπως και η ποιητική συλλογή «Προς αμυδράν ιδέαν», 
που η Νίκη είχε στα σκαριά όταν έφυγε, κυκλοφόρησαν πρόσφατα και 
παρουσιάστηκαν πριν από λίγες μέρες στην Πύλη Αμμοχώστου, σε μια 
καταπληκτική βραδιά γεμάτη ποίηση και τραγούδι. Ο χώρος της Πύλης 
αποδείχθηκε μικρός για να χωρέσει τους ανθρώπους των γραμμάτων, 
αλλά και πολλούς φίλους της από την Κύπρο, τη Βαρκελώνη, το Βερο-

λίνο, τη Θεσσαλονίκη και 
την Αθήνα. Την παρουσίαση 
της ποιητικής συλλογής 
έκανε η στενή της φίλη, κα-
θηγήτρια νεοελληνικής φι-
λολογίας στη Φιλοσοφική 
του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, Φραγκίσκη Αμπα-
τζοπούλου. Δυο άλλες στε-
νές της φίλες, η Ανδριανή 
Μαλένη και η Λένια Σορό-
κου, απήγγειλαν ποιήματά 
της, ενώ η Νικολέττα Δημη-
τρίου, καθηγήτρια στην Οξ-
φόρδη, εντυπωσίασε με την 
καταπληκτική φωνή της σε 
αγαπημένα τραγούδια της 
Νίκης. 

Στρίντμπεργκ του μέλλοντος
Από τον καιρό που μας πρωτο-
συστήθηκε με τις «Δούλες» 
του Ζενέ, στο Θεατράκι του ΡΙΚ, 
η ομάδα Σόλο για Τρεις δεν 
έκρυψε ποτέ το καλλιτεχνικό 
της θράσος. Επέδειξε μια έντο-
νη πειραματική διάθεση, μια 
ακόρεστη όρεξη για αναζήτηση 
και ανατροπή, κυρίως πάνω σε 
κλασικά έργα. Σε σημείο παρε-
ξήγησης, η Μαρία Καρσερά 
βάλθηκε να αποδείξει ότι μπο-
ρεί να τραβήξει το σκοινί της 
ανάδειξης των αρετών των 

κλασικών κειμένων και της ανάπτυξης ενός γόνιμου διαλόγου με το 
σήμερα, ανάγοντας τον συγγραφέα σε προφήτη. 

Τη φορά αυτή καταπιάνεται με τον Στρίντμπεργκ και το πολυπαιγμένο έργο 
του «Δεσποινίς Τζούλια», βάζοντάς το σχεδόν με τη βία σε μια μηχανή του 
χρόνου για να το φέρει στην –εξίσου σκοτεινή- εποχή μας. Κι όχι μόνο 
άφησε συνειδητά αναλλοίωτη τη νατουραλιστική φύση του κειμένου στη 
σκηνοθετική της πρόταση, αλλά πρόταξε κιόλας την ψυχοκοινωνική συν-
θήκη, την ωμή ειλικρίνεια και τη σχεδόν σαδιστική στάση του συγγραφέα 
απέναντι στους ήρωες που ο ίδιος τόσο περίτεχνα ψυχογράφησε. 

Εξασφαλίζοντας τη σχετική άδεια από τους υπεύθυνους του χώρου, η 
Μαρία Καρσερά αξιοποίησε στο έπακρον και σε όλο της το βάθος την 
αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, προσφέροντάς μας και μια σπάνια ευκαιρία 
να διαπιστώσουμε το πραγματικό της μέγεθος. Ο Κωνσταντίνος Κουννής 
αξιοποίησε όλη αυτή την «άπλα χώρου» για να στήσει ένα δάσος από 
διαγώνια τοποθετημένους σωλήνες που επέτρεψαν στις χορογραφίες 
της Έλενας Αντωνίου να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τον ρυθμό της 
παράστασης. Οι νεωτεριστικές πινελιές σε κάποιους διαλόγους και σε 
κάποιες σκηνές δεν λειτούργησαν πάντα, εντούτοις ανέδειξαν ανάγλυ-
φα το καλλιτεχνικό όραμα της σκηνοθέτριας. 

Η ρήση του Αριστοτέλη θα έπρεπε να αποτελεί 
τη βάση της συζήτησης που αναπτύσσεται γύρω 
από το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία. 
Θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό ή μάθημα ελεύ-
θερης επιλογής; 
Αν κανείς θελήσει να απαντήσει το ερώτημα 
στηριζόμενος στον λόγο του Χριστού, μάλλον θα 
πρέπει να επιλέξει το δεύτερο καθώς ο ίδιος ο 
Χριστός προέτρεψε άπαντας:  «Όποιος θέλει ας 
με ακολουθήσει».
Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να θέσει ένα εκ-
παιδευτικό σύστημα που προωθεί τη δημοκρα-
τία και την ελευθερία μάθησης, είναι κατά πόσο 
τα θρησκευτικά θα πρέπει να αποτελούν υπο-
χρεωτικό μάθημα. Το οποίο μάλιστα με τον τρό-
πο που διδάσκεται παίρνει τη μορφή κατήχησης 
της Ορθοδοξίας, καθώς ο μαθητής υποβάλλεται 
σε μια συνεχή προπαγάνδα υπέρ του θρησκεύ-
ματος της πλειοψηφίας των κατοίκων της Κύ-
πρου.
Για να βάζουμε τα πράγματα στις σωστές τους 
διαστάσεις θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι το 
πραγματικό πρόβλημα στην όλη συζήτηση που 
αναπτύσσεται δεν είναι οι θρησκείες. Πάντα θα 
υπάρχουν πράγματα που η επιστήμη κι η κοινή 
λογική θα αδυνατούν να εξηγήσουν και πάντα 
θα υπάρχουν άνθρωποι που θα βλέπουν το θείο 
μέσα σε αυτό το μυστήριο. Το πρόβλημα με τις 
θρησκείες αρχίζει όταν ο άνθρωπος παύει να 
σκέφτεται, παύει να διανοείται και να διασθάνε-
ται ελεύθερα.
Το πρόβλημα -και η όλη φιλολογική συζήτηση 
που αναπτύσσεται στην Κύπρο (φοβάμαι χωρίς 
αποτέλεσμα)- θα μπορούσε να επιλυθεί αν γινό-
ταν μια ριζική αναθεώρηση του αναλυτικού προ-
γράμματος και μεταξύ άλλων καινοτομιών κα-
θοριζόταν όπως από τούδε και στο εξής δεν θα 
διδάσκονται τα θρησκευτικά (χριστιανισμός) 

αλλά η θρησκειολογία, η σπουδή και κατανόηση 
της θρησκείας. Ένα μάθημα, εν ολίγοις, που 
ανοίγει τους ορίζοντες του ανθρώπου καθώς 
ξεφεύγει από τη σπουδή του αντικειμένου από 
μια ιδιαίτερη θρησκευτική κοινότητα και απλώ-
νεται σε όλο τον κόσμο. Θα μπορούσε δηλαδή 
το μάθημα των θρησκευτικών να γίνει μάθημα 
που να διδάσκει την ιστορία των ιδεών καθώς 
από την πρώτη στιγμή που άρχισε ο άνθρωπος 
να αναρωτιέται και να σκέπτεται για τη ζωή και 
τον θάνατο, άρχισε ουσιαστικά να διαμορφώνει 
θεολογική σκέψη. Ο θρησκειολόγος ερευνητής 
μπορεί να είναι πιστός ή μη, αλλά είναι υποχρε-
ωμένος να παραμερίσει τις ατομικές του πεποι-

θήσεις, προκειμένου να κατανοήσει μια θρη-
σκεία (τη δική του ή άλλη). Όπως είναι φυσικό, 
οι υποκειμενικές του απόψεις περί πίστης ή μη 
στη θρησκεία είναι δυνατόν να επηρεάσουν τις 
θεωρίες και τα ερμηνευτικά πρότυπα που χρη-
σιμοποιεί ως εργαλεία. «Εν γένει, ενώ ο θεολό-
γος διεξάγει την έρευνά του στα συμφραζόμενα 
μιας θρησκευτικής κοινότητας και παράδοσης 
(Χριστιανισμός, Ινδουισμός, Βουδισμός, Ισλάμ 
κ.λπ.), ο θρησκειολόγος διεξάγει την έρευνά του 
στα συμφραζόμενα της ακαδημαϊκής κοινότη-
τας και παράδοσης (κοινωνιολογία, ψυχολογία, 
Ιστορία, θρησκειολογία) που διαφέρει από τη 
θεολογία από πολλές απόψεις». Οι θεολόγοι εν-
διαφέρονται συχνά για την κατανόηση, ερμηνεία 
και την υπεράσπιση των δογματικών αληθειών 
της θρησκείας τους. 
Οι θρησκειολόγοι συνήθως ενδιαφέρονται λιγό-
τερο για θεολογικά ερωτήματα του τύπου ποιες 
αλήθειες θα έπρεπε να πιστεύει κανείς και πε-
ρισσότερο για το πώς και γιατί εμφανίζονται δε-
δομένες θρησκευτικές συμπεριφορές. Ο θρη-
σκειολόγος ερευνητής μπορεί να είναι πιστός ή 
μη, αλλά είναι υποχρεωμένος να παραμερίσει 
τις ατομικές του πεποιθήσεις, προκειμένου να 
κατανοήσει μια θρησκεία (τη δική του ή άλλη). 
Είμαι σίγουρη πως αν διδασκόταν διαφορετικά 
το μάθημα των θρησκευτικών, θα ζούσαμε σε 
έναν άλλον πολιτισμό από αυτόν που βιώνουμε. 
Και σίγουρα το εκπαιδευτικό μας σύστημα θα 
σταματούσε να βγάζει παντός είδους φανατι-
κούς… Πόσο πιο ανθρώπινη θα ήταν μια τάξη με 
μαθητές διαφορετικών θρησκειών που να συζη-
τά, να θέτει ερωτήματα, να αμφισβητεί!Βεβαίως 
κάτι τέτοιο θα συμβάλει στη δημιουργία ανθρώ-
πων ελεύθερα σκεπτόμενων, κάτι που αμφιβάλ-
λω ότι το πολιτικό σύστημα θέλει να καλλιεργή-
σει για λόγους που όλοι γνωρίζουμε.

ΠΟΙΗΣΗ ΘΕΑΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Παράθυρο στη ζωή
Διάβηκα δρόμους, πέρασα από πεζοδρόμια, με προσπέρασαν αυτοκί-
νητα και πήγα και προσγειώθηκα σ’ ένα πάρκο. Στο πάρκο της Ακρόπο-
λης -κι αυτό έγινε την περασμένη Κυριακή- με την ευκαιρία εκδήλωσης 
αναφορικά στη φύση. Φύση και πολιτισμός. Και τα δύο πάνε μαζί. 
Ταιριάζουν όπως ένας άντρας και μια γυναίκα που βιώνουν τον από-
λυτο έρωτα· ανοίγουν τα φυλλοκάρδια εκείνοι -δροσάτα είναι τα 
φύλλα των δέντρων- και σμίγουν σώμα και πνεύμα, σ’ ένα βαθμό 
ανώτερο, ευγενικό, μες στον σεβασμό, που αυτό είναι πολιτισμός. 
Λοιπόν, στο πάρκο. Με ό,τι παράγει η φύση μέσω του συνετού ανθρώ-
που: άνθη, λίπασμα, υγιει-
νές τροφές για τα ζώα. 
Τρεις παπαγάλοι κάνουν το 
show τους, με πατίνια, μπά-
λα και ποδήλατο και δύο 
χούφτες νεαροί -αγόρια 
και κορίτσια- το δικό τους, 
χορεύοντας έντονα. Παιδιά 
ζωγραφίζουν κάτω από ένα 
κιόσκι, ζωγραφιές βγαλμέ-
νες απ’ την ψυχούλα τους, 
πλάθοντας έναν κόσμο γε-
μάτο χρώμα και σχήματα 
ακανόνιστα. Νωχελικά πί-
νουμε τα ροφήματά μας. 
Βρίσκουμε χρόνο να πούμε 
με άλλους τα νέα μας. Και 
γελάμε και χαμογελάμε, 
μέσα σ’ ένα περιβάλλον 
πράσινο, όπου μ’ ευκαιρία 
αυτό το πράσινο, ανοίξαμε 
διάπλατα παράθυρα μέσα 
μας και θυμηθήκαμε ξανά τη 
ζωή.

Η χαρά να απολαμβάνεις ιδέες χωρίς να τις υιοθετείς

@ Γιώργος Σαββινίδης

«Είναι χαρακτηριστικό 
του καλλιεργημένου 
μυαλού να μπορεί να 
απολαύσει μια ιδέα 
χωρίς να την αποδε-
χτεί»

Αριστοτέλης

@ Μαρία Παναγιώτου

Π Η Γ Α  Ε Ι Δ Α

Μες στη φύση
βρίσκεις πολιτισμό,
ανοίγουν οι καρδιές

Ελ Γκρέκο, Ταφή του κόμη του Οργάθ (1586-88) (λεπτομέρεια)
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ΤΡ

Με την ιστορική παράσταση «Το Άσμα του Γιοφυ-
ριού» αρχίζει την Τρίτη το 16ο Πολιτιστικό Φεστι-
βάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αποτελεί μια 
δραματική διασκευή στηριγμένη στις πιο εκφρα-
στικές παραλλαγές του γνωστού δημοτικού τρα-

γουδιού «Το Γιοφύρι της 
Άρτας» από την Κύπρο, 
τον Πόντο, την Κρήτη και 
την Ηπειρωτική Ελλάδα. 
Ένα απολαυστικό θεα-
τρικό δρώμενο και μια 
γόνιμη εκπαιδευτική 
εμπειρία που φέρνει το 
κοινό σε επαφή με κρί-

σιμους προβληματισμούς σε σχέση τη μελέτη του 
δημοτικού τραγουδιού. Διασκευή και σκηνοθεσία 
υπογράφει ο Μιχάλης Πιερής και μουσική ο Ευαγό-
ρας Καραγιώργης που συμμετέχει και στη ζωντανή 
εκτέλεση με άλλους τέσσερις μουσικούς. 

ΘΕΑΤΡΟ 
Το Άσμα του Γιοφυριού

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 
8.30μ.μ. 22894532

ΣΑ

Η διάσημη Λετονή ντίβα Ελίνα Γκαράντσα ερμη-
νεύει τη θρυλική τσιγγάνα Κάρμεν στην ομώνυμη 
όπερα του Μπιζέ, που παρουσιάζεται απευθείας 
από τη Νέα Υόρκη, χάρη στο πρόγραμμα «Τhe 
ΜΕΤ: Live in HD». Οι φίλοι της όπερας θα παρα-

κολουθήσουν τη σπου-
δαία μετζοσοπράνο σε 
υψηλής ευκρίνειας 
προβολή, με ελληνι-
κούς και αγγλικούς 
υποτίτλους. Την τρίωρη 
παράσταση σκηνοθετεί 
ο Ρίτσαρντ Έιρ, με διευ-
θυντή ορχήστρας τον 

Γαλλοκαναδό Γιανίκ Νεζέ-Σεγκίν. Τον Δον Χοσέ 
ενσαρκώνει ο Γάλλος τενόρος Ρομπέρτο Αλανιά. 
Ακατάλυτο αριστούργημα της τέχνης, το έργο 
αφορά το σεξ, τη βία, τον ρατσισμό και την από-
λυτη αξία της ελευθερίας.

ΟΠΕΡΑ
Φλογερή καρδιοκλέφτρα 

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 7μ.μ. 
77777745 

ΤΕ

Η Πορτογαλία ανοίγει την αυλαία του 16ου Ευ-
ρωπαϊκού Φεστιβάλ Χορού. Την Τετάρτη στο 
Ριάλτο και την Πέμπτη στο Παλλάς παρουσιά-
ζεται η βραβευμένη με Jardin d’Europe (2011) 
πρόταση των Σοφία Ντίας και Βίτορ Ρόριζ «Μια 

χειρονομία δεν είναι 
παρά μια απειλή». Βα-
σίζεται στις αρχές του 
αποκρυφισμού και της 
αποκάλυψης, έννοιες 
που κτίζουν λογοπαί-
γνια, κινήσεις και ει-
κόνες μέσα από τα 
σώματα των δύο περ-

φόρμερ. Πρόκειται για παιγνίδια που με την 
αφηγηματική και παρεκβατική τους ρευστότητα, 
επιτρέπουν τον σχεδιασμό ενός ξεκάθαρου 
αναφορικού χάρτη, γεμάτου ασυνήθιστες συ-
ναντήσεις ανάμεσα στα λόγια και στις κινήσεις.

ΧΟΡΟΣ 
Ποίηση της κίνησης

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 
8.30μ.μ. 77777745

ΚΥ

Εννιά «απελπισμένοι» Νεοέλληνες σατιρίζουν 
την πικρή πραγματικότητα όπως έχει διαμορφω-
θεί, στη σπονδυλωτή μουσική κωμωδία του Γιώρ-
γου Βάλαρη, που παρουσιάζεται και στην Κύπρο. 
Οι «Απελπισμένοι» παρουσιάστηκαν με εμπορική 

επιτυχία για δύο περιό-
δους και στο νησί περι-
οδεύουν για πέντε πα-
ραστάσεις σε τέσσερις 
πόλεις, με ριζικά ανα-
νεωμένο καστ και απο-
φασισμένοι για ξεκαρ-
διστικές περιπέτειες. Οι 
εννιά ήρωες αποφασί-

ζουν να αλλάξουν τη ζωή τους φεύγοντας για την 
Αμερική, αλλά το αεροπλάνο που τους μεταφέρει 
πέφτει σε τροπικό νησί, όπου προσπαθούν να 
επιβιώσουν. Παίζουν οι Παύλος Χαϊκάλης, Κώστας 
Βουτσάς, Νικολέττα Καρρά, Σοφία Βογιατζάκη κ.ά.

ΘΕΑΤΡΟ
«Απελπισμένοι» στη σκηνή 

Λευκωσία, Αμφιθέατρο Σχολής 
Τυφλών, 8.30μ.μ. 99300253

ΠΕ

Καινούργια κομμάτια, μαζί με τα μεγάλα της 
τραγούδια, παρουσιάζει η Ελευθερία Αρβανι-
τάκη στις τρεις εμφανίσεις της στην Κύπρο 
(Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα). Η σπουδαία 
ερμηνεύτρια επιστρέφει με μια ομάδα πέντε 

εξαιρετικών μουσι-
κών, με τον ανανεω-
μένο της ήχο, για να 
προτείνει και στο νησί 
νέα τραγούδια από την 
επερχόμενη δισκο-
γραφική της δουλειά. 
Η Ελευθερία Αρβανι-
τάκη εδώ και χρόνια 

ταξιδεύει το κοινό στη συγκίνηση των μεγάλων 
της τραγουδιών, στον λόγο κορυφαίων ποιητών 
και στιχουργών, σε τραγούδια γεμάτα κέφι και 
ρυθμό. Κάνει την παράδοση να μοιάζει σημερι-
νή και συστήνει νέους ήχους και ρυθμούς.

ΜΟΥΣΙΚΗ 
Μια φορά συμβαίνει

Λευκωσία, Αμφιθέατρο Σχολής 
Τυφλών, 9μ.μ. 7777 7040

ΔΕ

Ο πολυτάλαντος Γιάννης Ζουγανέλης βρίσκεται 
στην Κύπρο για μια σειρά τεσσάρων συναυλιών, 
κατά σειρά σε Πρωταρά, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο. 
Συνθέτης, τραγουδιστής, στιχουργός, ηθοποιός, 
κωμικός, παρουσιαστής και δάσκαλος παίζει, 

σατιρίζει και τραγουδά 
διασκεδάζοντας το κοι-
νό με τον δικό του μο-
ναδικό τρόπο. Αισθάνε-
ται υποχρεωμένος να 
απαντήσει στη μιζέρια 
που συνεχώς επικοινω-
νείται, με τις πολιτικές 
και τις αισθητικές του 

θέσεις που εκφράζονται στο νέο του διπλό CD 
«Με γεια το κούρεμα». Στις εμφανίσεις του χα-
ρίζει άλλοτε συγκινησιακά συναισθήματα κι άλ-
λοτε γέλια μέχρι δακρύων σε συνεργασία με τους 
εξαίσιους μουσικούς που τον πλαισιώνουν. 

ΜΟΥΣΙΚΗ
Ζούγας ζωντανά

Λεμεσός, Ravens Music Hall, 
9.30μ.μ. 99588055

Διεθνούς φήμης καλλιτέχνες του είδους συμμετέχουν στο 1ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Performance Art (CIPAF). Το επιμελείται η Χριστίνα Γεωρ-
γίου και φιλοξενείται στην Καστελιώτισσα, το Φυτώριο και το Ευρω-
παϊκό Πανεπιστήμιο μεταξύ 7 και 9 Ιουνίου, ενώ περιλαμβάνει ζω-
ντανά περφόρμανς, εικαστικές εγκαταστάσεις, βιντεοπροβολές, 
εντατικά εργαστήρια, συζητήσεις και παρουσιάσεις. Η 1η διοργάνω-
ση διερευνά τη διαδικασία της «Μεταμόρφωσης». Το CIPAF στοχεύ-
ει να παρουσιάσει την πολυδιάσταση φύση του performance art στην 
τοπική κοινότητα και να ενισχύσει την καλλιτεχνική σκηνή της Κύ-
πρου, ενθαρρύνοντας σχέσεις με τοπικά, εθνικά και διεθνή δίκτυα. 
Παίρνουν μέρος οι Άλαστερ ΜακΛέναν, VestAndPage, SUKA OFF, Eru 
& Seven of Eglise, BBB Γιόχανες Ντάιμλινγκ, Ανδρέας Πασιάς, Μαρτίν 
Βιάλ, Φραντσέσκο Κιάις, Μαρσέλ Σπάρμαν, Χριστίνα Γεωργίου. 

Λευκωσία, Καστελιώτισσα, 
Εγκαίνια 8μ.μ. 99650113 

πολιτισμός
ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ

ΠΑ
ΣΗΜΕΡΑ

• Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο, Παιδική Χορω-
δία Δήμου Λάρνακας «Όπου μας βγάλει ο 
δρόμος», 8.30μ.μ. 
• Λάρνακα, Δημοτικό Κήπος, Φεστιβάλ Παι-
διού με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Παιδιού, 10.30π.μ.- 1μ.μ. 
• Λάρνακα, Πλατεία Ευρώπης, Καλλιτεχνική 
έκθεση και παζαράκι χειροποίητων αντικει-
μένων, 4-8μ.μ. 

ΘΕΑΤΡΟ

• Σατιρικό Θέατρο, «Τρόικα; Βάρτου... ρίγα-
νη!» του Βασίλη Κωνσταντίνου σε σκηνοθε-
σία Στέλιου Καυκαρίδη, με τους Βασίλη 
Μιχαήλ, Πόπη Αβράαμ, 8.30μ.μ. 22312940
• Θέατρο Ένα, «Ράους: Ουστ από δω» των 
Ρέππα - Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία Αν-
δρέα Αραούζου, με τους Έρικα Μπεγέτη, 
Σωτήρη Μεστάνα, 8.30μ.μ. 22348203
• WhereHaus 612, Point To, «ΣώβρακLess» σε 
σκηνοθεσία Ευαγγελίας Ονουφρίου, Μιχά-
λη Ασιήκκα, με τους Ευριπίδη Δίκαιο, Νικό-
λα Δημητρίου, 8.30μ.μ. 99740773

EΚΘΕΣΕΙΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
• Λεβέντειο (22661475). «Ο κόσμος της Κύ-
πρου» του Αδαμάντιου Διαμαντή. Μέχρι 
6/10 
• Αίθουσα Εκδ. Πολιτισ. Ιδρύματος Μακαρίου 
(22430008). «Μακάριος και Καλές Τέ-
χνες». Μέχρι 31/12 
• Αργώ (22754009). Ελίνα Σοφοκλέους 
«The Playroom». Μέχρι 7/6
• Opus 39 (22424983). Έκθεση με συλλεκτι-
κά κομμάτια, μικροέπιπλα αντίκες, γκρα-
βούρες, αντικείμενα Art Deco και μπρού-
τζινα παλαιά κομμάτια. Μέχρι 10/6
• Οίκημα ΕΚΑΤΕ (22466426). Έκθεση μνή-
μης Ελένης Μενελάου. Μέχρι 4/6
• Isnotgallery (22343670). Ομαδική έκθεση 
«DIY». Μέχρι 15/6
• Δημοτικό Κέντρο Τεχνών - Πινακοθήκη 
Πιερίδη (22797400). «Terra Mediterranea 
– In Crisis». Μέχρι 21/7 
• Εθνολογικό Μουσείο (22305316). «Στης 
Μαρουδιάς». Μέχρι 21/7
• Κυπριακό Μουσείο (22865854). «Θραύ-
σματα: Κεραμικά Ευρήματα από τη Βυζα-
ντινή και Μεσαιωνική Λευκωσία». Μέχρι 
16/2
ΛΕΜΕΣΟΣ
•  Μορφή (25378733).  Theo-Mass 
Lexileictous «Postdigitalism». Μέχρι 18/6
• 50 πλην 1 (25340727). Στέλιος Καλλινίκου 
«Within Narratives». Μέχρι 15/6

ΣΙΝΕΜΑ

Λευκωσία
K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 1 (77778383) Hangover 3 
Κ-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 2 Fast & Furious 6 K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 
3 Iron Man 3 K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 4 Olympus Has 
Fallen/ The Croods (GR) K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 5 Evil 
Dead/ The Croods (EN) K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 6 Scary 
Movie 5 THE ΜΑLL 1 Hangover 3 THE MALL 2 
Fast & Furious 6 ΤHE MALL 3 Iron Man 3 THE 
MALL 4 Scary Movie 5/ The Croods (GR) THE 
MALL 5 Evil Dead/ Olympus Has Fallen/ The 
Croods (EN)
Λεμεσός
ΡΙΟ 1 (77772662) Hangover 3 ΡΙΟ 2 Fast & 
Furious 6  3 ΡΙΟ 3 Iron Man 3 ΡΙΟ 4 Scary 
Movie 5/ The Croods (GR) ΡΙΟ 5 The 
Expatriate ΡΙΟ 6 Evil Dead K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 1 
(77778383) Hangover 3 Κ-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 2 Fast & 
Furious 6 K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 3 Iron Man 3 
K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 4 Scary Movie 5/ The Croods 
(GR) K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 5 Evil Dead/ Olympus Has 
Fallen/ The Croods (EN) 
Λάρνακα
K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 1 (77778383) Fast & Furious 6 
Κ-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 2 Hangover 3 K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 3 Iron 
Man 3/ The Croods (GR) K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 4 
Olympus Has Fallen/ The Croods (EN) 
K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 5 Evil Dead K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 6 Scary 
Movie 5 
Πάφος
ΡΙΟ 1 (77772662) Hangover 3 ΡΙΟ 2 The 
Expatriate ΡΙΟ 3 Evil Dead/ Sammy 2 (GR) 
ΡΙΟ 4 Scary Movie 5 ΡΙΟ 5 Olympus Has 
Fallen/ / The Croods (EN) ΡΙΟ 6 Iron Man 3 
3D/ The Croods (GR) ΡΙΟ 7 Fast & Furious 6

7/6

2/6
3/6

5/6

8/6

4/6
6/6

PERFORMANCE ART 

Ακραίες σωματικές εμπειρίες
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The Playroom - Ελίνα Σοφοκλέους

Την ατομική έκθεση της Ελίνας Σοφοκλέους παρουσι-
άζει η γκαλερί Αργώ από τις 17 Μαΐου μέχρι και τις 7 Ιουνίου 
2013. Πρόκειται για μια σειρά από άχρωμες μικρές κεραμικές 
φιγούρες, τις οποίες η καλλιτέχνης συνδυάζει με διάφορα χρω-
ματιστά αντικείμενα για να δημιουργήσει τα γλυπτά / κατα-
σκευές της. Τα αντικείμενα σε ορισμένες περιπτώσεις τα φτιά-
χνει η ίδια και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι έτοιμα. Τα αντι-
κείμενα αυτά σε σχέση με τις φιγούρες είναι πάντοτε πολύ πιο 
μεγάλα, υπερμεγέθη θα έλεγε κανείς. Έτσι οι φιγούρες μοιά-
ζουν να παίζουν με τεραστίων διαστάσεων αντικείμενα / παι-
χνίδια, όπως σβούρες, σκάλες, ξύλινα αλογάκια, τύμπανα κ.τ.λ. 
Παρόλο που κοιτάζοντας τα αντικείμενα σαν μονάδες θα μπο-
ρούσαμε να τα αντιληφθούμε σαν διακοσμητικά εντούτοις σαν 
σύνολο, σαν έκθεση αποκτούν εικαστικό ενδιαφέρον. Όπως 
φανερώνει και ο τίτλος της έκθεσης η καλλιτέχνης δημιουργεί 
ένα τεράστιο παιχνιδότοπο (playroom). Οι φιγούρες όμως που 
βλέπουμε, παρόλο το μικρό τους μέγεθος και τις μικρές δια-
στάσεις σε σχέση με τα αντικείμενα, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν 
είναι παιδιά, αλλά χοντρούληδες ενήλικες.

Ουσιαστικά μέσα από την έκθεση η καλλιτέχνης δημι-
ουργεί ένα φανταστικό κόσμο, όπου τα πάντα μοιάζουν δυνα-
τά. Μέσα σε αυτό τον κόσμο κυριαρχεί η ξεγνοιασιά και η χαρά 
του παιχνιδιού. Κανείς δεν μπορεί παρά να εντυπωσιαστεί από 
τη σημασία που έχει δώσει στη λεπτομέρεια της κάθε κατα-

σκευής. Τα έργα της 
χαρακτηρίζονται από 
την καθαρότητα των 
γραμμών, των σχημά-
των και των χρωμά-
των. Γίνεται προφανές 
ότι η ίδια έχει κατορ-
θώσει να αφήσει τη 
φαντασία της ελεύθε-
ρη χωρίς τους περιορι-
σμούς του δυνατού ή 
του αδύνατου. Όπως 
φανερώνεται και μέσα 
από το σκεπτικό της 
έκθεσης το ίδιο προ-
σπαθεί να κάνει και για 
τον θεατή. Η καλλιτέ-
χνης μοιάζει να μας 
προσκαλεί / προκαλεί 

να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια όπου όλοι και όλα ήταν 
δυνατά. Η Ελίνα Σοφοκλέους έχοντας αντιληφθεί ότι μέσα από 
την καθημερινότητα έχουμε χάσει την ικανότητα να αφηνόμα-
στε, ότι ακόμα και όταν παίζουμε με τα παιδιά μας το κάνουμε 
συχνά από καθήκον προσπαθεί να κάνει τους θεατές να ξανα-
βρούν τον χαμένο τους παιδικό εαυτό. Δεν είμαι απόλυτα σί-
γουρη αν το πετυχαίνει αυτό πλήρως. Σίγουρα ο θεατής που 
επισκέπτεται την έκθεση, μπορεί να χαμογελάσει και να χαρεί 
με αυτό που βλέπει. Μπορεί να νιώσει πιο αισιόδοξα με τα 
φωτεινά και πολύχρωμα αντικείμενα και τους ευφάνταστους 
τίτλους αλλά πιστεύω ότι είναι τόσο βαθιά ριζωμένη μέσα μας 
η ανησυχία για το μέλλον, που δύσκολα μπορούμε να αφεθού-
με στην παιδική ανεμελιά έστω και περιστασιακά. 

Μαργαρίτα
Παρασκευαΐδου

mparaskevaidou
@hotmail.com

▶ Έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, 
χαρακτικής και εγκαταστάσεις της 
Ελένης Μενελάου παρουσιάζονται 
στο οίκημα του ΕΚΑΤΕ στη Λευκωσία 
(Παίωνος 11). Η καλλιτέχνις μετέ-
τρεπε σε έργα τέχνης οτιδήποτε 
βρισκόταν στον δρόμο της, είτε 
αυτό ήταν ένα έπιπλο σε αχρηστία 
είτε το δημιουργικό περιτύλιγμα 
ενός δώρου είτε ακόμα ένα απλό 
ημερολογιακό σημείωμα.
Μελάνια, κάρβουνα, λαδομπογιές, 
άμμος  και κάθε είδος πεταμέ-
να αντικείμενα (ready-made) ήταν 
τρόπος ζωής για την Ελένη, ο χώ-
ρος μέσα στον οποίο ζούσε, εμπνε-
όταν και δημιουργούσε.
Αν και έφυγε μόλις στα 27 της χρό-
νια, εντούτοις το εικαστικό έργο 
που μας άφησε είναι ασύλληπτα  
μεγάλο τόσο σε εικαστική ποιότητα 
όσο και σε όγκο, κάτι που ίσως οι 
πλείστοι ενεργοί καλλιτέχνες χρει-
άζονται μια «ολόκληρη» ζωή για 
να πράξουν.

▶ Έκθεση με τα έργα που θα δημο-
πρατηθούν στις 12 Ιουνίου παρου-
σιάζει η Cypria Αuctions. Πρόκειται 
για έργα Τέχνης Ελλήνων και Kυ-
πρίων Καλλιτεχνών 19ου και 20ού 
αιώνα, τα οποία το κοινό μπορεί να 
δει στην αίθουσα Δημοπρασιών 

Cypria, Έβρου 14, Στρόβολος στη 
Λευκωσία μέχρι τις 12 Ιουνίου.  
Από τα σημαντικότερα έργα που θα 
δημοπρατηθούν είναι  του Γεώργιου 
Πολ Γεωργίου «Γεωμετρικό άλο-
γο», 1960, €30.000-45.000. Δύο 
σημαντικά έργα του Κύπριου καλλι-
τέχνη Χριστόφορου Σάββα «Η πτώ-
ση του Ίκαρου» 1959, €35.000-
50.000 και το «Πορτραίτο της 
Άλυα», 1962 €25.000-35.000.
Τρία γλυπτά του Μιχαήλ Κκάσιαλου, 
η υδατογραφία το ΑΝΕΜΙΣΜΑ, του 
Ιωάννη Κισσονέργη 1889 - 1963. To 
έργο του Γιώργου Σκοτεινού είναι 
από τη σειρά Λιθοσέβεια, την οποία 
εξέθεσε στη Νέα Υόρκη to 1966. Τα 
έργα είχαν αναφορές στην Κύπρο 
με τον δικέφαλο αετό της Έγκωμης, 
τα παλάτια της Αγίας Νάπας, την 
Αφροδίτη. To έργο του Γκλυν Χιούζ 
ανήκει στη σειρά έργων που έκανε 
τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 
1960, όταν δούλευε πολύ στενά με 
τον Χριστόφορο Σάββα. Άλλα έργα 
αυτής της περιόδου έχουν τα ίδια 
χαρακτηριστικά με το συγκεκριμένο 
έργο: αφηρημένη σύνθεση, μεγάλα 
χρωματικά πλάνα και χρήση μαζί με 
την μπογιά υλικών όπως άμμος, 
σακούλα κ.λπ. καθώς και δύο πίνα-
κες, του Αντρέα Λαδόμματου, ένα 
γλυπτό της Μαρίας Λοϊζίδου «Το 

βάρος» από τη σειρά Trauma. Δη-
μοπράτης θα είναι ο καλλιτέχνης 
Αχιλλέας Γραμματικόπουλος.

▶ Η Isnotgallery παρουσιάζει ομα-
δική έκθεση με τίτλο «DIY». Μετά 
τα τραγικά γεγονότα που συνέβη-
σαν στην Κύπρο, η γκαλερί κάλεσε 
καλλιτέχνες να δημιουργήσουν 
έργα που επισημαίνουν τα όποια 
λάθη μας αλλά και που θα λειτουρ-
γήσουν με πιο αγνά συναισθήματα 
απέναντι στην κακιά συνήθεια που 
μας ήθελε όλους εμάς να προτεί-
νουμε στις πλείστες των περιπτώ-
σεων στο κοινό με απώτερο σκοπό 
τη διακοσμητική κι εμπορική αξία 
και μόνο. Μέσα από την ανοικτή 
πρόσκληση, οι καλλιτέχνες κλήθη-
καν να δουν την κρίση σαν δημι-
ουργικό εργαλείο και να εμπνευ-
στούν φτιάχνοντας έργα με στόχο 
να εκφράσουν τους προβληματι-
σμούς τους αλλά και να προβλημα-
τίσουν.

▶19 φωτογραφικά έργα κάτω από 
τον τίτλο WithinNarratives, με 
αφηγήσεις ενδιάμεσα στον χρόνο, 
παρουσιάζει ο Στέλιος Καλλινίκου 
στην πρώτη του ατομική έκθεση 
στην γκαλερί Penindaplinena στη 
Λεμεσό μέχρι τις 15 Ιουνίου. Την 
επιμέλεια έκανε ο Πόλυς Πεσλίκας.
Οι φωτογραφίες απεικονίζουν μια 
σειρά από γεγονότα τα οποία δεν 
σου αφήνουν περιθώριο να κατα-
λάβεις αν βρίσκονται στην αρχή, τη 
μέση ή το τέλος τους, λέει ο καλλι-
τέχνης. Όπως λέει και ο τίτλος της 
έκθεσης «WithinNarratives», τα 
έργα βρίσκονται ενδιάμεσα σε 
αφηγήσεις, χάνονται μέσα στον 
χρόνο.  

Χριστόφορος 
Σάββα, 

«Η πτώση 
του Ίκαρου»




Έργο 

της  Ελένης 
Μενελάου

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ


Στέλιος Καλ-
λινίκου στη 

Penind-
aplinena
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ΕΛΕΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Η χορεύτρια και χορογράφος συστήνεται για πρώτη φορά στο κοινό του Φεστιβάλ Αθηνών

Ε

Η παράσταση «Στη 
Χώρα των Θ_υμά-
των» μια ιδέα της 
Ελεάνας Αλεξάν-
δρου και της Εύας 
Κοραή, σε χορογρα-
φία/ Performance 
της Ελεάνας Αλε-
ξάνδρου και δραμα-
τουργία του Διομή-
δη Κουφτερού, και 
παρουσιάζεται στο 
Φεστιβάλ Αθηνών 
στις 18 και 19 Ιουνί-
ου στην οδό Πειραι-
ώς 260, Κτίριο Ε.  

ίχαμε συναντηθεί πριν τρία χρόνια, τότε που είχε αρχίσει 
να κάνει αισθητή την παρουσία της στον χορό, με δυο 
εμφανίσεις της στη Λεμεσό. Τα έντυπα τότε της έδωσαν 
τον χαρακτηρισμό της ανερχόμενης χορεύτριας, ενός 
νέου ταλέντου που θα καθιερωνόταν στα δρώμενα του 
νησιού. Κάτι που η ίδια επιβεβαίωσε. Ωριμότερη σήμερα, 
με περισσότερες εμπειρίες και με μια παράσταση που 
ταξιδεύει στο Φεστιβάλ Αθηνών αλλά και την Ιταλία το 
καλοκαίρι, συναντιόμαστε ξανά. Θυμόμαστε τη συμμετο-
χή της στο αυτοβιογραφικό Giraffe (ένας τίτλος δοσμένος 
απ’ το  παρατσούκλι που έχει για το ύψος της). Ήταν η  
πρώτη συνεργασία της με την ομάδα pelma της Λίας Χα-
ράκη. Θα ακολουθούσαν άλλες έξι. «Όταν δουλεύεις 
μαζί της πας ένα βήμα μπροστά» θα μου πει. Ήταν εξάλ-
λου κι ο λόγος που αποφάσισε να μείνει στην Κύπρο.   
Ζητώ απ’ την Ελεάνα να με μεταφέρει στη «Χώρα των θ_υμά-
των», λοιπόν, το έργο που ανέβηκε τον περασμένο Φεβρου-
άριο για πέντε παραστάσεις στη Λεμεσό και που της χάρισε 
το εισιτήριο για εκτός των ορίων της Κύπρου παραστάσεις. 
Μαζί της βρίσκεται κι η Εύα Κοραή. Έκανε τη σκηνογραφία κι 
έγραψαν μαζί τα κείμενα της παράστασης. Ετοιμάζονται 
μάλιστα να φτιάξουν τη δική τους ομάδα χορού.  
Με το ίδιο χαμόγελο, το ίδιο όμορφη, υπερβολικά ψηλή, η 
Ελεάνα με μια εντυπωσιακή παρουσία που γεμίζει τη σκηνή, 
ακούγεται ικανοποιημένη για τις μελλοντικές καλοκαιρινές 
συμμετοχές της, που θα συνεχιστούν μ’ ένα εργαστήρι 
σύγχρονου χορού στη Βιέννη Ιούλιο και Αύγουστο. 
 

  Τι θα ξεχώριζες περισσότερο στην παράσταση;
Η παράσταση πραγματεύεται τα κακώς έχοντα και μιλά με 
αγανάκτηση για όλα όσα συμβαίνουν. Έχει κοινωνικοπολι-
τικό χαρακτήρα, είναι καυστική, σχολιάζει, αλλά το σημα-
ντικότερο για μένα είναι το γεγονός πως η παράσταση 
αυτή είναι ειλικρινής και καθόλου διακριτική. Προκάλεσε, 
γιατί διαθέτει τόλμη. Κι αυτό ακριβώς ήταν που θέλαμε όλοι 
όσοι συμμετείχαμε στη δημιουργία της. Πρόκειται για ένα 
45λεπτο σόλο χοροθεατρικό κομμάτι που αφορά την Κύπρο 
ως χώρα και ως κοινωνία. Ένα έργο για αυτό που κάτω από 
τις περιστάσεις μπορεί να γίνει θαύμα, αλλά και θύμα. 

  Τι ακριβώς θα δούμε στη σκηνή; Η παράταση χρησι-
μοποιεί πολλά εργαλεία, αλλά στη σκηνή δεσπόζει ένα 
τεράστιο χαλί, που θα έλεγα πως είναι το σύμβολό της. 
Κάτω απ’ αυτό βρίσκονται κρυμμένα πολλά μικροαντικεί-
μενα, ενώ ακούγονται και ραδιοφωνικά αποσπάσματα από 
ομιλίες πολιτικών και της επικαιρότητας. Το έργο «παίζει» 
με την ιδέα πως κρύβουμε πράγματα που δεν θέλουμε να 
βλέπουμε. Το χαλί θα μπορούσε να ήταν και ο δεύτερος 
περφόρμερ. Είναι συνέχεια «ζωντανό» στην παράσταση.  

  Βρίσκεσαι στην Κύπρο τα τελευταία τρία χρόνια. Πώς 
θα χαρακτήριζες τη πορεία σου;  Η αλήθεια είναι πως 
ήθελα να εξετάσω τα όριά μου όσον αφορά στο performance 
και το πώς επιλέγω να δημιουργώ. Επέλεξα συνειδητά να 
χορέψω, γιατί ήθελα να ζυμωθώ σ’ αυτό τον τόπο και να 
αποκτήσω εμπειρίες. Κάτι που έκανα και όντως κέρδισα 
πολλά. Άρα την περίοδο αυτή θα την χαρακτήριζα ευχάρι-
στη και δημιουργική. Με όμορφες συνεργασίες.

  Αν σε ρωτούσα ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου τι θα 
απαντούσες; Να διατηρούμαι ζωντανή μέσα στη δουλειά 
μου, να είμαι άγρυπνη, να προχωρώ μπροστά, να μην κάνω 
τα ίδια πράγματα, να αναπτύσσομαι, να εξελίσσομαι. Αυτό 
θα ήθελα. Και η αλήθεια είναι πως κάνω ό,τι μπορώ για να 
πετύχω αυτούς τους στόχους.  

  Επιλέγοντας να χορέψεις, πριν ασχοληθείς με κάτι 
άλλο στην καριέρα σου, τι κέρδισες; Κάνω αυτό που ήθε-
λα όσο τίποτα άλλο. Παρόλο που δεν έχω σταθερή δουλειά, 
το να χορεύω μ’ αρέσει. Είναι επιλογή μου εξάλλου και 
πιστεύω πως μου ταιριάζει περισσότερο. Δεν πλήττω σε 
καμιά περίπτωση. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να νιώθω 
την αίσθηση της ελευθερίας.  

  Οι περισσότεροι σε γνώρισαν στο Giraffe, την πρώτη 
σου συνεργασία με τη Λία Χαράκη… Αυτή ήταν η δεύτερη 
δουλειά που έκανα στην Κύπρο, αφού η πρώτη ήταν η παρά-
σταση με τη Νατάσα Γεωργίου στο Κάστρο Λεμεσού κάτω απ’ 
τον τίτλο «Are you coming; shall I wait for you». Όταν 
προέκυψαν οι δουλειές με τη Λία Χαράκη ήταν τότε που 

αποφάσισα να μείνω στην Κύπρο. Το Giraffe ήταν μια πολύ 
ζεστή αυτοβιογραφική παράσταση όσον αφορά στο κομμά-
τι του ποια είμαι. Μια πολύ έξυπνη και διαδραστική παρά-
σταση που χορογράφησε η Λία. Μέχρι σήμερα έχω δουλέψει 
άλλες έξι φορές μαζί της. Κι όποτε συνεργαστώ μαζί της 
νιώθω πως κάνω ένα βήμα μπροστά ως performer. Της ζητώ 
την άποψή της, την οποία σέβομαι, μέχρι σήμερα. Ήταν από 
τα άτομα που είδαν πρώτα και την τωρινή παράσταση. 

  Θεωρείς πως ο χορός στη Λεμεσό συνεχίζει να 
προχωρεί; Ναι, τα πράγματα κινούνται με καλή διάθεση κι 
όλοι έχουμε όρεξη να πάμε παρακάτω, βοηθώντας ο ένας 
τον άλλο. Ας είναι καλά και η Στέγη Σύγχρονου Χορού Λε-
μεσού που δίνει πολλές ευκαιρίες στους χορευτές και 
χορογράφους. 

  Τι κράτησες απ’ τη δουλειά στην Αγγλία; Νομίζω 
ήμουν πολύ τυχερή γιατί δούλεψα με την ομάδα Precarious 
Physical Theatre and Multimedia ενάμιση χρόνο, για 45 
παραστάσεις στην ίδια παραγωγή. Είναι κάτι που δεν νομί-
ζω να συμβεί ξανά στην καριέρα μου.  

  Τι είναι αυτό που λείπει απ’ την Κύπρο;  Γίνονται 
ενδιαφέρουσες δουλειές, παραστάσεις, εργαστήρια, αλλά 
η εντατική εξέλιξη και έρευνα μάς λείπει ακόμα. Δεν έχου-
με μέντορες. Χορευτές και χορογράφοι προσπαθούν να 
εκμεταλλεύονται ό,τι έχουν μπροστά τους για να μπορέ-
σουν να προχωρήσουν. Τελικά πιστεύω πως αυτό που σε 
κρατά ενεργό είναι να μη σταματάς να ψάχνεις, να δουλεύ-
εις. Πρέπει να λειτουργείς ως ο μάνατζερ του εαυτού σου.   

  Πώς προέκυψε η συνεργασία με την Εύα Κοραή και 
την Αριάνα Μαρκουλίδου, με τις οποίες ετοιμάζετε τη 

δική σας ομάδα χορού; Η συνεργασία προέκυψε όταν 
αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βίντεο για τα πεζοδρόμια της 
Λεμεσου, το Περί Πεζοδρομίου, αφού η κατάσταση είναι 
ανυπόφορη και κάποιες φορές αδύνατο να κυκλοφορήσεις. 
Προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του 2010. Καταλά-
βαμε πως ταιριάζαμε και οι τρεις ως συνεργάτες και είπαμε 
να το συνεχίσουμε. Γίναμε στην πορεία φίλες…

  Με τι στόχους κινείται η ομάδα; Βρίσκεται στο φάσμα 
του σύγχρονου χορού με την ευρεία του σημερινή έννοια. 
Η ομάδα ασχολείται με το χοροθέατρο και τις εικαστικές 
τέχνες. Και με παραστάσεις και βίντεο και εκθέσεις. Μας 
αρέσει να μην κινούμαστε με μόνο ένα μέσο επικοινωνίας, 
αφού και οι τρεις ασχολούμαστε με διαφορετικά πράγματα, 
έχοντας ταυτόχρονα κοινό το εικαστικό μας «μάτι».  

  Οι παραστάσεις σας θα καταπιάνονται με την επικαι-
ρότητα; Είναι ένας απ’ τους στόχους της ομάδας; Η επι-
καιρότητα δεν ήταν αυτοσκοπός μας, ούτε κανόνας για την 
ομάδα μας. Ένας τρόπος έκφρασης ήταν, αφού αγανακτή-
σαμε κι αυτό βγήκε. Μπορεί να προκύψει κάτι που μας εν-
διαφέρει και που είναι άσχετο με ό,τι υπάρχει γύρω μας, 
μια προσωπική εξερεύνηση για παράδειγμα. Αν και το να 
επικοινωνήσω με κάτι ουσιαστικό με τους θεατές, να μοι-
ραστούμε ένα κοινό βίωμά μας είναι κάτι που μ’ ενδιαφέρει 
πολύ. Δεν πιστεύω εξάλλου πως είναι τυχαίο που η παρά-
σταση επιλέγηκε να ανέβει σε Ελλάδα και Ιταλία. Νομίζω 
περνάμε τα ίδια πράγματα. Ο κόσμος συμπάσχει και ταυτί-
ζεται. Είναι σαν να συμμαχούμε μαζί τους. Κι η απάντηση 
γιατί κάνουμε αυτή την παράσταση είναι τελικά αυτή, πως 
θέλουμε να συμμαχήσουμε. 

Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο

Tα τελευταία τρία χρόνια, από τότε που έφτασα στην Κύπρο, 
ήθελα να εξετάσω τα όριά μου όσον αφορά στο performance 
και το πώς επιλέγω να δημιουργώ. Επέλεξα συνειδητά να 
χορέψω, γιατί ήθελα να ζυμωθώ σ’ αυτό τον τόπο και να απο-
κτήσω εμπειρίες. Κάτι που έκανα και όντως κέρδισα πολλά. 

Χριστίνα Σκορδή

christina.skordi
@phileleftheros.com
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Νόνα Μολέσκη

 nona.moleski
@phileleftheros.com

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η

 Δεδομένης της επιτυχίας των τεσσάρων προγραμματισμένων 
παραστάσεων, το Θέατρο Ένα ανακοίνωσε δύο επιπλέον πα-

ραστάσεις με την πρόταση «Μνήμη φέρε μου πίσω απόψε…» Αποτε-
λείται από δραματοποιημένες απαγγελίες 30 περίπου ποιημάτων του 
Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, με αφορμή την ανακήρυξη του 2013 σε Έτος 
Καβάφη. Οι επιπλέον παραστάσεις προγραμματίζονται για τις 4 και 6 
Ιουνίου και δεν αποκλείεται αν γεμίσουν κι αυτές να προστεθούν κι 
άλλες. Το δρώμενο διαρκεί 45 λεπτά και φιλοξενείται στο φουαγιέ του 
θεάτρου. 

 Έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο της στη Λευκωσία, η παρα-
γωγή της ομάδας Σόλο για Τρεις «Αγαπητέ κ. Στρίντμπεργκ» 

παρουσιάζεται αύριο Δευτέρα για μια μοναδική παράσταση και στη 
Λεμεσό. Την πρόταση της Μαρίας Μανναρίδου – Καρσερά φιλοξενεί ο 
Τεχνοχώρος της ΕΘΑΛ.
 

 Το Θέατρο Δέντρο παρατείνει μέχρι και τις 8 Ιουνίου τις πα-
ραστάσεις με την πικρή κωμωδία του Γουίλι Ράσελ «Εκπαιδεύ-

οντας τη Ρίτα», που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 
και Σάββατο. Η παραγωγή, όπου πρωταγωνιστούν ο Αντώνης Κατσαρής 
και η Κατερίνα Λούρα, ήταν αυτή που εγκαινίασε τον καινούργιο θεα-
τρικό χώρο του Θεάτρου Δέντρο στη Λευκωσία, στη συμβολή των λε-
ωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος.

 Τις τελευταί-
ες του έξι 

παραστάσεις δίνει 
και το Θέατρο Ανε-
μώνα με το έργο του 
Νέαρχου Ιωάννου 
«Hen’s Night». Το 
έργο που σκηνοθε-
τεί ο Μαρίνος Ξενο-
φώντος παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 
μέχρι τις 14 Ιουνίου.

«Μπορείτε να θυμηθείτε την ιστορία 
που στιγμάτισε τη ζωή σας;» Το ερώ-
τημα τέθηκε από πέντε ηθοποιούς σε 
80 νέους του παρελθόντος,  παππού-
δες και γιαγιάδες δηλαδή, από την 
Ελλάδα και την Κύπρο. Η σπονδυλω-
τή θεατρική παράσταση της Εταιρείας 
Θεάτρου Sforaris «Γιοι και κόρες» 
βασίζεται σε συνεντεύξεις με τους 
ηθοποιούς να ζωντανεύουν στη σκη-
νή μνήμες Ελλήνων και Ελληνίδων 
της τρίτης ηλικίας, ιδιαίτερες στιγμές 
μιας ομάδας πάλαι ποτέ νεαρών αν-
θρώπων οι οποίοι προσπαθούν επί-
μονα να κατακτήσουν την ευτυχία 
αντιπαλεύοντας με τις αντιξοότητες 
και τη βιαιότητα της Ιστορίας του 
20ού αιώνα: από τον Μεσοπόλεμο, 
την Κατοχή και τον Εμφύλιο, ώς τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. 
Είναι η δεύτερη παραγωγή της 
Sforaris που φιλοξενεί στη Λευκωσία 
το Φεστιβάλ της Αξιοθέας, μετά την 
επίσης εξαιρετική «Παραλογές ή Μι-
κρές καθημερινές τραγωδίες». 
Το αποτέλεσμα είναι ένα μωσαϊκό 
της άγραφης ζωής που πιέζεται, λο-
ξοδρομεί αλλά επιμένει και αναζητά 
να ευτυχήσει, παράλληλα και κάτω 
από την επίσημα καταγεγραμμένη 
Ιστορία. Οι ηλικιωμένοι πρωταγωνι-
στές, θυμήθηκαν πως υπήρξαν πρω-

ταθλητές κολύμβησης, δήμαρχοι, χο-
ρευτές ταγκό στην Κοζάνη του Μεσο-
πολέμου, διάσημοι ποδοσφαιριστές, 
δολοφόνοι, δίγαμοι, πλούσιοι έμπο-
ροι του Βελιγραδίου, πάμπτωχοι φοι-
τητές και εργάτες στη Γερμανία, ενώ 
μια κυρία έγινε δασκάλα γιόγκα αμέ-
σως μετά την απελευθέρωσή της από 
το στρατόπεδο συγκέντρωσης.
Οι ιστορίες προέρχονται από Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρνακα, Κο-
μοτηνή, Κεφαλονιά, Αμοργό, Καρπε-
νήσι, Κρήτη, Χαλκιδική, Καβάλα, Ιθά-
κη κ.α. και εκτείνονται χρονικά από 
το 1910 έως την έναρξη των Ολυμπι-

ακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. 
Επελέγησαν οι προσωπικές ιστορίες 
που διαδραματίστηκαν παράλληλα 
με γνωστά ιστορικά γεγονότα, με τον 
κάθε ηθοποιό να ενσαρκώνει τον 
ηλικιωμένο/η με τον/ην οποίο/α συ-
νομίλησε.
Κείμενο και σκηνοθεσία υπογράφει 
ο Γιάννης Καλαβριανός, σκηνικά και 
κοστούμια οι Αλεξάνδρα Μπουσου-
λέγκα, Ράνια Υφαντίδου, μουσική ο 
Χρύσανθος Χριστοδούλου και ερμη-
νεύουν οι Άννα Ελεφάντη, Μαρία Κο-
σκινά, Αλεξία Μπεζίκη, Κωνσταντίνος 
Ντέλλας, Γιώργος Παπαπαύλου. 

ΑνΑζΗΤώνΤΑς ΤΗν ευΤυχΙΑ

Το σημερινό σημείωμα 
αφιερώνεται σε 
μονοπαραστάσεις. ςε 
θεατρικές παραγωγές 
βασισμένες στην 
παρουσία μιας 
υποκριτικής 
προσωπικότητας, όπου 
το θέαμα καλύπτεται 
από ένα ανθρώπινο 
σώμα και το άκουσμα 
από μια φωνή, όπου ο 
ηθοποιός είναι η 
μοναδική ενσάρκωση 
της σκηνοθετικής 
σκέψης, όπου τα 
σκηνικά περιβάλλουν 
την ανθρωποκεντρική 
εικόνα, όπου ο 
φωτισμός τόσο πολύ 
συγκεντρώνεται στη 
φιγούρα του 
ερμηνευτή που αυτή 
φαντάζει αυτόφωτη, 
όπως στους πίνακες 
του Ρέμπραντ.

Μόνοι στη σκηνή

24 Ιουνίου, 
Λευκωσία, Αρ-
χοντικό Αξιο-
θέας, 8.30μ.μ. 
22894531, στο 
πλαίσιο του 
16ου Πολιτι-
στικού Φεστι-
βάλ του Πανε-
πιστημίου Κύ-
πρου

«Ο Σεμπάστιαν και ο 
Κανίβαλος». Θεατρικό αναλό-
γιο βασισμένο στα έργα του Τέ-
νεσι Ουίλιαμς και Άρθουρ Μί-
λερ.
Συρραφή κειμένων και δραμα-
τουργική επεξεργασία: Ανθούλ-
λης Δημοσθένους
Ερμηνεύει: Μάριος Μεττής

Ο θεατρικός χώρος 
«Εστία» δημιουργήθηκε από τον 
Άκη Παΐκο ως ειδικός για τις μο-
νοπαραστάσεις. Η στενότητα 
του χώρου, που καταλήγει στην 
υπερυψωμένη σκηνή, συμβάλ-
λει στην αίσθηση κυριαρχίας 
του μοναδικού ερμηνευτή πάνω 
στους θεατές, στην απόλυτη 
συγκέντρωση των θεατών στο 
δρώμενο. Δημιουργείται ένας 
μεγεθυντικός φακός και ο άν-
θρωπος στη σκηνή πρέπει να 
τον αντέξει. 

Η επιτυχία ενός μονολό-
γου ή μιας συρραφής κειμένων σε μορφή μονο-
παράστασης έγκειται αρχικά στην προσφερόμενη 
από το κείμενο ερμηνευτική δυνατότητα, στη 
θεατρική του πυκνότητα.   Απ’ εκεί και πέρα με-
τράει η προσωπικότητα του ερμηνευτή. Υπάρ-
χουν διάφοροι τύποι (καλών) ηθοποιών, μερικοί 
έχουν την ικανότητα να εξαφανίζονται πίσω από 
το προσωπείο του ρόλου, άλλοι σαγηνεύουν με 
τη δική τους προσωπικότητα, την οποία δανεί-
ζουν, προσαρμοσμένη, στη μορφή που ερμηνεύ-
ουν. Σε μια μονοπαράσταση ο ηθοποιός πρέπει 
να αποτελεί ενδιαφέρον θέαμα. Το σώμα, το 
βλέμμα, η φωνή, η κίνησή του πρέπει να έχουν 
την απαιτούμενη για την απόλυτη κυριαρχία έλ-
ξη, την τραβηχτική δύναμη.

Στο θεατρικό αναλόγιο «Ο Σεμπάστιαν και 
ο Κανίβαλος» η συρραφή των κειμένων από έργα 
του Τένεσι Ουίλιαμς και του Άρθουρ Μίλερ έγινε 
από τον Ανθούλλη Δημοσθένους με τη σοβαρό-
τητα μιας επιστημονικής έρευνας ως προέκταση 
της διατριβής του. Διαθέτει ξεκάθαρό θεματικό 

άξονα, ερευνά το θέμα των κοινωνικών προστα-
γών προς το βιολογικό φύλο. Διαθέτει επίσης 
ιδιαίτερο θεατρικό ένστικτο, το οποίο μετέτρεψε 
τη συρραφή σε ενιαίο δρώμενο μ’ έναν άξονα 
υπαρξιακό.  Ο Μάριος Μεττής έχει την ικανότητα 
να τραβάει την προσοχή και ως μέλος του μεγά-
λου υποκριτικού συνόλου με την εξαιρετική πλα-
στική και την ερμηνευτική λεπτότητα και εκφρα-
στική του ακρίβεια. Στο «Σεμπάστιαν» ο Μεττής 
καταφέρνει να τηρήσει τη γραμμή της υπαρξια-
κής ενότητας και να αποδώσει τις υφολογικές 
διακυμάνσεις του κάθε συνθετικού μέρους της 
θεατρικής σύνθεσης. Από την αρχική στάση εμ-
βρύου, μέσα από τον τελετουργικό διαμελισμό, 
προς τη σταύρωση, το σώμα του ηθοποιού λει-
τουργεί ως κύριο ερμηνευτικό όργανο. Η σκηνο-
θετική γραμμή του Ανθούλλη Δημοσθένους θα 
μπορούσε να θεωρηθεί υπερβολικά δηλωμένη, 
με τους υπογραμμισμένους συμβολισμούς (τα 
δώδεκα κεριά, αμάραντα), αν η υποκριτική συ-
μπεριφορά του Μεττή δεν ήταν τόσο οργανική.

Ως θεατής αισθάνομαι ότι οι μονοπαρα-

στάσεις απαιτούν από το κοινό 
τους ιδιαίτερη συγκέντρωση, η 
παρουσία ενός μόνο ερμηνευτή 
στη σκηνή κάνει την επικοινω-
νία με την πλατεία πιο προσω-
πική υπόθεση. Τα είδη των κει-
μένων μπορούν να ποικίλλουν, 
οι απαιτήσεις προς το είδος πα-
ραμένουν ίδιες. Θα αναφερθώ 
σε δύο τέτοιες παραγωγές που 
είδαμε πρόσφατα.

 Στην παράσταση του 
Πιπ Άτον «Churchill», που πέρα-
σε από τον τόπο μας πριν από 
ένα μήνα, το ενδιαφέρον του 
κοινού το κέρδιζε όχι μόνο η γο-
ητευτική προσωπικότητα του 
ερμηνευτή και η σπάνια ικανό-
τητά του να επικοινωνεί με το 
κοινό, αλλά και η ιδιαιτερότητα 
του κειμένου που αποτελούσε 
μια δραματοποιημένη προσω-
πογραφία πολιτικού ανδρός και 
ανθρώπου. Η υποκριτική ισορ-

ροπούσε μεταξύ ερμηνείας ρόλου και παρουσία-
σης προσωπικότητας, με στοιχεία διακριτικού 
σχολιασμού από τον ίδιο τον δημιουργό της πα-
ράστασης. Ήταν μια παράσταση-διάλεξη, στην 
οποία η πληροφοριακή πλευρά ενδυνάμωνε την 
καλλιτεχνική. 

Μια άλλη παραδειγματική μονοπαράστα-
ση ήταν η ισραηλινή παραγωγή «Mein 
Jerusalem»,  αυτή τη φορά μια παράσταση-έκθε-
ση, στην οποία η ηθοποιός Michal Weinberg όχι 
απλώς ερμήνευε τον ρόλο της Γερμανίδας φωτο-
γράφου Sabine Saubear, αλλά και τεκμηρίωνε 
την παρουσίασή της με φωτογραφίες και εμβλη-
ματικά αντικείμενα από τη ζωή της. Ως αληθινή 
creative performer, ταυτόχρονα μέσα και έξω 
από τη μορφή που έπλαθε μπροστά μας, η ηθο-
ποιός βάσιζε την υποκριτική δημιουργία πάνω 
στην εικαστική δημιουργία της ηρωίδας της. 

Μόνοι στη σκηνή, οι ερμηνευτές πρέπει 
να βρίσκουν διάφορους τρόπους ν’ αντέχουν τον 
μεγεθυντικό φακό των μονοπαραστάσεων.

Θ ε Α Τ Ρ Ο

@ Γιώργος Σαββινίδης
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Το καινούργιο σας βιβλίο, «Ο Τελευταίος χορός», είναι 
το τρίτο κατά σειρά που διαδραματίζεται στην Ελλάδα. 
Γιατί επιμένετε σε αυτό το σκηνικό για τις ιστορίες σας;
Περνώ αρκετό χρόνο στην Ελλάδα και όπως είναι φυσικό, 
γράφω γι’ αυτήν. Ποτέ δεν τη βαριέμαι. Υπάρχουν τόσα 
πολλά και ενδιαφέροντα εδώ, καταστάσεις και λεπτομέ-
ρειες στην καθημερινότητα πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι 
στην Αγγλία. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι εμπνέομαι περισ-
σότερο στην Ελλάδα απ’ ό,τι στην Αγγλία. Και νομίζω πως, 
ίσως, είναι τόσο απλό: πρόκειται για έμπνευση. Και είμαι 
τυχερή που τη βρήκα εδώ. 
Υποθέτω, λοιπόν, πως είναι σημαντική η Ελλάδα για 
σας.
Αγαπώ αυτή τη χώρα. Πηγαίνω κάθε χρόνο από το 1976, 
πρόσφατα απέκτησα σπίτι και σιγά-σιγά μαθαίνω τη γλώσ-
σα. Επιστρέφω κάθε μήνα ενώ έκανα πολλούς φίλους. 
Όλα αυτά σκιαγραφούν το πάθος μου γι’ αυτήν…
Παρόλα αυτά, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν είναι 
στα καλύτερά της. Σας ανησύχησε ότι γράφοντας ένα 
βιβλίο για αυτή τη χώρα ενδεχομένως να μην είχε 
αποδοχή λόγω της «κακής» της φήμης; 
Ούτε καν μου πέρασε από το μυαλό, ίσως γιατί δεν πι-
στεύω ότι η Ελλάδα έχει κακή φήμη, όπως λέτε. Νομίζω 
ότι κάποιοι Έλληνες έχουν μια εικόνα για το πώς τους 
βλέπουν στο εξωτερικό αλλά, και πάλι, αυτή η εικόνα δεν 
είναι ακριβής. Πιστεύω πως οι Βρετανοί, ένα μεγάλο 
μέρος τουλάχιστον, βλέπουν με συμπάθεια τους Έλληνες. 

Ξέρουν ότι η οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα είναι 
εξαιτίας των λαθών που έγιναν από τις κυβερνήσεις της 
Ελλάδας, όπως επίσης ξέρουν ότι πρόκειται για μια γενι-
κότερη κατάσταση που συμβαίνει στην Ευρώπη αφού κι 
άλλες χώρες επηρεάζονται. Γι’ αυτό και εύχομαι με το 
βιβλίο μου να ρίξω φως σε αναγνώστες άλλων χωρών 
ελπίζοντας να τους βοηθήσω να καταλάβουν το πνεύμα 
της Ελλάδας. 
Αυτό που βιώνει η Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από 
μια οικονομική κρίση;
Σαφώς κι είναι κάτι περισσότερο. Κανείς δεν είναι σε 
θέση να ξέρει τι επιφυλάσσει το μέλλον της χώρας και 
αυτό είναι ενοχλητικό. Ειδικότερα, για τους νέους ανθρώ-
πους είναι μια τεράστια κρίση στην αυτοπεποίθησή τους. 
Η έλλειψη εμπιστοσύνης και πίστης στο πολιτικό σύστημα 
θα έχει οπωσδήποτε επιπτώσεις και θα πρέπει να γίνει 
κάτι για την ανοικοδόμηση αυτών των απόψεων δημιουρ-
γώντας, ίσως, ένα διαφορετικό μοντέλο.
Αλήθεια, στον ελεύθερό σας χρόνο τι βιβλία 
διαβάζετε; 
Μυθιστορήματα και κάποιες φορές ποίηση…
Και ποιοι συγγραφείς είναι εκείνοι που σας επηρέασαν; 
Ποτέ δεν ξέρω αν επηρεάστηκα από κάποιο συγγραφέα ή 
κάποιο βιβλίο. Αυτό γίνεται μάλλον υποσυνείδητα μιας 
και οι περισσότεροι συγγραφείς προσπαθούν να έχουν το 
δικό τους, μοναδικό στυλ… Κάποια βιβλία σίγουρα με 
επηρέασαν, τουλάχιστον τον καιρό της εφηβείας μου, 

όπως το «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της Emily Bronte. Διαβά-
ζοντάς το κατάλαβα ότι η τοποθεσία της ιστορίας είναι 
ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της πλοκής, ενώ έμαθα ότι 
ένας χώρος μπορεί να δημιουργήσει ατμόσφαιρα σε ολό-
κληρο το βιβλίο και να επηρεάσει το πώς οι χαρακτήρες 
υπάρχουν στο έργο. Ελπίζω πως κάποια χωριά και πόλεις 
της Ελλάδας που αναφέρονται στα βιβλία μου να το κα-
ταφέρνουν αυτό. 

Victoria Hislop
Η συγγραφέας μιλάει για το νέο της βιβλίο εξηγώντας πώς συνεχίζει να την εμπνέει η Ελλάδα

Β Ι Β Λ Ι Ο

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Ο τεΛεΥτΑΙΟΣ
χΟΡΟΣ
Εκδόσεις Διόπτρα
Σελίδες: 208

τρία διαφορετικά 
μεταξύ τους βιβλία: το 
πρώτο κέρδισε 
βραβείο Orange και 
διθυραμβικές 
κριτικές και 
προτείνεται 
ανεπιφύλακτα σε 
όσους αρέσει ο 
Όμηρος, οι Ολύμπιοι 
Θεοί και η μυθολογία. 
το βιβλίο του 
Fitzgerlad είναι ένα 
αριστούργημα της 
αμερικάνικης 
λογοτεχνίας κι ένα 
από τα σημαντικότερα 
μυθιστορήματα του 
20ού αιώνα, ενώ στις 
σελίδες του τρίτου 
βιβλίου θα διαβάσετε 
ένα αστυνομικο-
ιστορικό μυθιστόρημα 
που θα σας κερδίσει 
απ’ τις πρώτες 
σελίδες. Καλή 
ανάγνωση!

τΟ τΡΑγΟΥδΙ τΟΥ ΑχΙΛΛεΑ
Madeline Μiller
Ιστορία: Ο νεαρός Πάτροκλος απογοητεύει 
τον πατέρα του και εξορίζεται στη Φθία. 
Εκεί μεγαλώνει στη σκιά του Αχιλλέα ο 
οποίος σύμφωνα με τις προφητείες θα γί-
νει ο άριστος των Ελλήνων. Τα δύο αγόρια 
γίνονται φίλοι και ορκίζονται να μείνουν 
για πάντα μαζί. Όταν όμως ο Πάρης κλέβει 
την ωραία Ελένη, οι άλλοι βασιλιάδες πρέ-
πει να ξεπλύνουν την ντροπή, γι’ αυτό κα-
λούν τον Αχιλλέα να πολεμήσει μαζί τους. 
Ουσιαστικά η συγγραφέας, που κέρδισε 
Βραβείο Orange γι’ αυτό το πρώτο της βι-
βλίο, γράφει με υπέροχο τρόπο για μια 
υφέρπουσα φήμη χιλιάδων χρόνων που 
αφορά στη σχέση Πάτροκλου-Αχιλλέα, με 
αφηγητή τον πρώτο. 
Τι λέει η συγγραφέας: «Ερωτεύτηκα την 
Ελλάδα από παιδί ακόμα ακούγοντας τη 
μητέρα μου να μου διαβάζει ελληνικούς 
μύθους. […] Όταν έμαθα ότι το βιβλίο μου 
θα μεταφραστεί στα Ελληνικά, συγκινήθη-
κα βαθιά. Πόσο πιο μεγάλη τιμή θα μπορού-
σε να υπάρξει από το να ξέρω ότι τα λόγια 
μου επιστρέφουν στα χώματα απ’ όπου 
ξεπήδησαν;».
Τι έγραψαν οι κριτικοί: «Η ιστορία της 
Μίλερ σέβεται το πρωτογενές υλικό αλλά 
ταυτόχρονα προχωρεί και ένα βήμα πα-
ραπέρα. Είναι μεγαλειώδης, γεμάτη 
ένταση και παραφορά, και είναι υπέροχα 
γραμμένη» The Boston Glode 
Εκδοτικός Οίκος: Διόπτρα
Σελίδες: 496
Τιμή: 17€

Ο ΜεγΑΛΟΣ γΚΑτΣΜΠΥ
F. Scott Fitzgerlad
Ιστορία: Ο Γκάτσμπυ εκπληρώνει το Αμε-
ρικανικό Όνειρο μέσα σε τρία μόνο χρό-
νια: γίνεται πάμπλουτος, αγοράζει μια 
μεγάλη έπαυλη, έχει μπάτλερ, υπηρέτες 
και διοργανώνει θρυλικά πάρτι. Και βέ-
βαια, τα λεφτά που έκανε ως λαθρέμπο-
ρος ποτών δεν αμαυρώνουν καθόλου την 
υπόληψή του. Ωστόσο, εκείνο που πάνω 
απ’ όλα τον καθιστά μεγάλο -μυθικό- 
ήρωα και παραδειγματικό εραστή για 
κάθε εποχή είναι ο έμμονος, ανυποχώ-
ρητος, ρομαντικός έρωτάς του για την 
Νταίζυ με τον ίδιο να έχει ριχτεί σε αυ-
τήν την ψευδαίσθηση με δημιουργικό 
πάθος.
Τι είπε ο μεταφραστής: «Πρόκειται για 
ένα κατεξοχήν λυρικό αφήγημα, γεγονός 
που εξηγεί τη διαφορετικότητά του. Ενώ 
δηλαδή στη λογοτεχνία ισχύει ο κανόνας 
που θέλει τον λογοτέχνη αντικειμενικό 
και ουδέτερο, εδώ ο Φιτζέραλντ δείχνει 
να ευνοεί σε σημείο υπερβολικό τον πρω-
ταγωνιστή του».
Τι έγραψαν οι κριτικοί: «Με μια εξαιρε-
τική μετάφραση, ένα μεστό επίμετρο και 
ένα φορτισμένο βιογραφικό του συγγρα-
φέα, ο Μπερλής παραδίδει τον πιο ολο-
κληρωμένο Γκάτσμπυ με ελληνικά γράμ-
ματα. Περιγράφει την εποχή, τον τόπο 
αλλά και τους ήρωες με τρόπο σχεδόν 
ποιητικό». Athens Voice
Εκδοτικός Οίκος: Άγρα
Σελίδες: 241
Τιμή: 16€

Ο ζωγΡΑφΟΣ τΟΥ ΜΠεΛΟγΙΑννΗ
Νίκος Δαββέτας 
Ιστορία: Ένας Έλληνας συγγραφέας, που 
έχει στην κατοχή του τα προσχέδια του Πι-
κάσο από το γνωστό πορτρέτο του Νίκου 
Μπελογιάννη, βρίσκεται δολοφονημένος 
στο Παρίσι. Οι Αρχές αναζητούν τον δολο-
φόνο, και η νεαρή κληρονόμος του τον τρό-
πο να τα πουλήσει στη μαύρη αγορά. Ο Γάλ-
λος αστυνόμος για να λύσει τον γρίφο θα 
αναγκαστεί να πάει πίσω στην Ιστορία. Το 
ίδιο κι ο σχολαστικός ερευνητής από την 
Αθήνα. Στον Μάρτη του ’52 και στην πολύ-
κροτη δίκη Μπελογιάννη. Ο Δαββέτας επι-
στρέφει, τρία χρόνια μετά το βραβείο μυθι-
στορήματος από την Ακαδημία Αθηνών για 
το «Εβραία Νύφη» με ένα νουάρ αστυνομι-
κό-ιστορικό μυθιστόρημα. 
Τι λέει ο συγγραφέας: «Γράφω μυθιστόρη-
μα, όχι Ιστορία. Η λογοτεχνική αφήγηση έχει 
τους δικούς της κανόνες και σε αυτούς οφεί-
λεις υπακοή. Για να περιγράψεις ένα γεγονός, 
μια ιστορία, πρέπει να βρεις την κατάλληλη 
φωνή, τον ήρωα ή αν προτιμάτε, όπως λέμε 
στα παιδικά παραμύθια, την κόκκινη κλωστή 
που θα ξετυλίξει το κουβάρι του μύθου». 
Τι έγραψαν οι κριτικοί: «Ο Δαββέτας πα-
ντρεύει δίχως δυσκολία το αστυνομικό με 
το ιστορικό μυθιστόρημα, περνάει με ευχέ-
ρεια από το ένα χρονικό επίπεδο αφήγησης 
στο άλλο, διαθέτει σφιχτοδεμένη πλοκή και 
έχει δουλέψει με προσοχή τους χαρακτήρες 
του». ΤΟ ΒΗΜΑ 
Εκδοτικός Οίκος: Μεταίχμιο
Σελίδες: 224
Τιμή: 13,30€

1. ΜΕ λΕνΕ νΤΑΤΑ
 Λένα Μαντά - 

Εκδόσεις Ψυχογιός

2. Η λΕΟΠΑρδΑλΗ 
 Jo Nesbo -  

Εκδόσεις Μεταίχμιο

3. ΟΥρΑνΟΠΕΤρΑ
 Γιάννη Καλπούζου - 

Εκδόσεις Μεταίχμιο  

4. 1Q84: ΒΙΒλΙΟ 3
 Χαρούκι Μουρακάμι -  

Εκδόσεις Ψυχογιός

5.ΤΟ ΣΠΙΤΙ Των ΣΚΙων
 Χρύσα Δημουλίδου -  

Εκδόσεις Ψυχογιός

6.  ΤΟ ΑδΕΙΟ νΥΜφΙΚΟ
 Αργύρης Ντινόπουλος -  

Εκδόσεις Καστανιώτης

7. ΧΑΜΕνΟ ΠΑΙδΙ
 Ίαν Μακ Γιούαν -  

Εκδόσεις Πατάκης

8.  Ο ΥΠνΟΣ Των 
 ΧΙλΙων ΗΜΕρων
  Νικόλ-Άννα Μανιάτη -  

Εκδόσεις Ψυχογιός    

9. ΠΕνΗνΤΑ 
 ΑΠΟΧρωΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚρΙ 
  E. L. James - 

Εκδόσεις Πατάκης

10. ΒΑθΥ, ΒΕλΟΥδΙνΟ 
ΣΚΟΤΑδΙ

 Ευαγγελία Ευσταθίου -  
Εκδόσεις Λιβάνη

Πιερής Παναγή

pieris.panagi@
phileleftheros.com

ευπώλητα

* Από το βιβλιοπωλείο 
Rivergate (22572722)

 στα Λατσιά 
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ΜΟΥΣΙΚΑ
ΝΕΑ

Ο Ανθούλλης Δημοσθέ-
νους, στο πλαίσιο πρότασης της δι-
δακτορικής του διατριβής στο Τμήμα 
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, επεξεργάζεται δραμα-
τουργικά τα εξαίρετα αυτά αποσπά-
σματα, ακολουθώντας, λόγω της 
προπαίδειας και μεταπτυχιακής 
εντρύφησής του στις βυζαντινές 
σπουδές, μια μακρά κυπριακή παρά-
δοση, που ανάγεται στα μεσαιωνικά 
χρόνια, όταν τον 14ο αιώνα ο περίφη-
μος αντιγραφέας Κωνσταντίνος Ευ-
τελής Αναγνώστης διέσωσε ένα δρα-
ματοποιημένο σενάριο με αναπαρα-
στάσεις παρμένες από την Αγία 
Εβδομάδα και την ελληνορθόδοξη 
εικονογραφία, το οποίο, απ’ ό,τι φαί-
νεται, τύγχανε απαγγελίας, ανάμι-
κτης με μια στοιχειώδη θεατρική 
αναπαράσταση, σε κυπριακά μονα-
στήρια.

Στην ειδολογική αυτή κατεύ-
θυνση του τελετουργικού θρησκευτι-
κού δράματος κινείται το αναλόγιο 
που σκηνοθετεί ο Ανθούλλης Δημο-
σθένους επενδύοντάς το με μια αύρα 
κατάνυξης, με τον Μάριο Μεττή να 
ισορροπεί με ευχέρεια και άνεση στη 
λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα 
στο ανάγνωσμα των αποσπασμάτων-
ευαγγελίων, που σμίγουν το ανθρώ-
πινο με το θείο δράμα, καθώς η λήξη 
του καθενός απ’ αυτά και η έναρξη 
του επομένου σηματοδοτείται ξεκά-
θαρα με το σβήσιμο από τον ηθοποιό 
των δώδεκα κεριών που στηρίζονται, 
χωμένα στην άμμο, σ’ ένα επάργυρο 
ταψί-μανουάλι, σαφές ανάθημα τιμής 
και μνήμης στα καβαφικά «Κεριά».  Οι 
εκκλησιαστικές σκηνογραφικές παρα-

πομπές εκτείνονται στο ψαλτήριο-
αναλόγιο στο κέντρο του χώρου, 
όπου ο ήρωας-κήρυκας-ιερέας, αφού 
αναδιπλώνεται από τη σπειροειδή 
εμβρυακή στάση της εισαγωγής, 
ελίσσεται ακατάπαυστα γύρω από το 
αναλόγιο αυτό, που εν τέλει μετασχη-
ματίζεται θεαματικά, με την αφαίρε-
ση του πάνω μέρους του, σε πάσσα-
λο ή σταυρό του μαρτυρίου του Αγίου 
Σεβαστιανού.  Ένα ζωγραφικό αναπα-
ραστατικό ανδρικό γυμνό του Αθανά-
σιου Ακριβόπουλου, αναφορά στον 
Άγιο Σεβαστιανό, ανακαλεί το «Ελκό-
μενος επί σταυρού ούτως εβόας, Κύ-
ριε» ενώ παράλληλα, άλλο ένα εικα-
στικό επιτοίχιο του Αντώνη Νεοφύ-
του, με τις χαράξεις και λαξεύσεις της 
ακατάπαυστης ροής των κυμάτων σε 
ασημένια επιφάνεια, φέρνει στο νου 
τις επαργυρωμένες εικόνες του τέ-

μπλου, προβάλλοντας ουσιαστικά την 
«Αγιοποίηση της θάλασσας» ως την 
απόλυτη αντιστοιχία στο «τετέλεσται» 
και τον εξαγνισμό, που αναδύεται μέ-
σα από την οδύνη του επιτάφιου θρή-
νου, καθώς στα υδάτινα βάθη θάβο-
νται οι μικροί, καθημερινοί μας θάνα-
τοι, «οι εμπτυσμοί, τα ραπίσματα, τα 
κολαφίσματα, οι ύβρεις, η πορφυρά 
χλαίνα, ο κάλαμος, ο σπόγγος, το 
όξος, οι ήλοι, η λόγχη και προπάντων 
ο σταυρός».    

Η παράσταση αντανακλά ένα 
αυτοβιογραφικό, ψυχαναλυτικό δρά-
μα που διοχετεύεται σε μια διεισδυτι-
κή σπουδή στη μοίρα του άντρα, 
όπως αυτή αποκρυσταλλώνεται σε 
κείμενα -σταθμούς στη διεθνή δρα-
ματουργία- παρμένα από έργα των 
Tennessee Williams και Arthur Miller.   

Το δραματοποιημένο αναλό-
γιο του Ανθούλλη Δημοσθένους κα-
ταφέρνει να αγγίξει τον προσωπικό 
κύκλο παθών του καθενός από μας, 
να διοχετεύσει τον ατομικό πόνο των 
αδυσώπητων ανατροπών και δια-
ψεύσεων σε συλλογικό και κυρίως 
να περιμαζέψει μέσα από τον μαγνη-
τισμό του θεατρικού λόγου θρυμμα-
τισμένες ψηφίδες ενός κατακερματι-
σμένου εαυτού που ασφυκτιά στον 
αυτοεγκλωβισμό ηθικοκοινωνικών 
καταναγκασμών.  Μια ωδή στον 
ακατάπαυστο αγώνα για την ανασύ-
σταση και την επανεύρεση μιας ταυ-
τότητας χαμένης σε διασκορπισμένα 
κομμάτια, που διαμελίζουν τον ίδιο 
τον ψυχισμό: «Και σταυρώσαντες 
αυτόν διαμερίζονται τα ιμάτια αυτού 
βάλλοντες κλήρον επ’ αυτά τις τι 
άρη».

Σ Τ Η Σ Α Μ Ε  Α Υ Τ Ι

Ένας νΈος ΚύΚλος των Παθων 
 Ο θρυλικός Γερμανός κι-

θαρίστας Uli Jon Roth έρ-
χεται για πρώτη φορά στην Κύπρο 
για δύο συναυλίες σε Λεμεσό και 
Λάρνακα, στο πλαίσιο της ευρω-
παϊκής περιοδείας για τα 40 χρό-
νια καριέρας του. Το 2013 σηματο-
δοτεί τα 40 χρόνια από την πρώτη 
του συμμετοχή στους Scorpions. 
Η περιοδεία αυτή είναι αφιερωμέ-
νη σε προσωπικά αγαπημένα 
κομμάτια από τους πέντε δίσκους 
που ηχογράφησε με θρυλική μπά-
ντα από το Ανόβερο. Έχει διαλέξει 
περίπου 30 κομμάτια, όλα από αυ-
τή την περίοδο ως βάση του ρε-
περτορίου, αρκετά από τα οποία 
δεν έχουν παιχθεί ποτέ ζωντανά 
ούτε από τους Scorpions ούτε από 
τον ίδιο. Θα παίξει επίσης μερικά 
κομμάτια από τους Electric Sun, το 
σχήμα που ίδρυσε όταν έφυγε 
από τους Scorpions το 1978, αλλά 
και από το σόλο μουσικό πρότζεκτ 
«Sky Of Avalon». Ο Uli Jon Roth 
ξεκίνησε την πλούσια καριέρα του 
στις αρχές της δεκαετίας του ‘70. 
Το 1973 έγινε μέλος των Scorpions 
και επηρέασε σημαντικά τον ήχο 
της μπάντας κατά τη δεκαετία του 
‘70. Στις μέρες του οι Scorpions 
έβγαλαν κάποια από τα σημαντι-
κότερα album τους και γνώρισαν 

μεγάλη επιτυχία. Τετάρτη 5 Ιουνί-
ου: Ravens Music Hall, Λεμεσός, 
10μ.μ. 99614100. Πέμπτη, 6 Ιουνί-
ου, Savino Live, Λάρνακα, 10μ.μ. 
24620861, 99860304

 Ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης 
επιστρέφει μετά από καιρό 

στο θέατρο Ριάλτο, σε μια ξεχωρι-
στή προσωπική παράσταση, με 
συνοδοιπόρο τη Μιρέλα Πάχου με 
το πιάνο, το ακορντεόν και τη φω-
νή της.  Ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης, 
γνωστός και αγαπημένος τραγου-
διστής και τραγουδοποιός, είναι 
πρώην μέλος του συγκροτήματος 
Χαΐνηδες. Γεννήθηκε στην Καλα-
μάτα Μεσσηνίας και μεγάλωσε 
στην Αθήνα, αλλά οι σπουδές στο 
μαθηματικό τμήμα του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, στο Ηράκλειο, 
αποτέλεσαν σταθμό στη ζωή και 
μουσική του καριέρα.  
Σήμερα συνεχίζει την πετυχημένη 
του πορεία με πολλές προσωπικές 
συναυλίες αλλά και συνεργασίες 
με μεγάλα ονόματα της ελληνικής 
μουσικής σκηνής, δίνοντας το δι-
κό του ξεχωριστό στίγμα.  
Με τη συνεργασία του Κέντρου 
Ημέρας για άτομα με Ειδικές Ανά-
γκες ΠΡΟΣΒΑΣΗ. «Παραμύθι χω-
ρίς τέλος το δικό μας ταξίδι... 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ στη δικιά μας Ιθάκη» 
Θέατρο Ριάλτο, Πέμπτη 6 Ιουνίου, 
ώρα 20.30 
Είσοδος: €10 – 8. Ηλεκτρονικό Ει-
σιτήριο: www.rialto.com.cy 
Πληροφορίες  / Κρατήσεις:  
77777745

 Με τον μπαμπούλα των εξοικονομήσε-
ων να έχει εξαπολυθεί εκεί έξω από και-

ρό, το Θέατρο Σκάλα προχώρησε σε μια πρω-
τόγνωρη απόφαση: να μην κάνει καινούργια 
παραγωγή για το καλοκαίρι. Το θέατρο της 
Λάρνακας αποφάσισε να προτείνει σε δήμους 
και κοινότητες τις δύο τελευταίες του παραγω-
γές με τα έργα «Πώς να ληστέψετε μια τράπε-
ζα» και «Playing Doctor». Η καλοκαιρινή περι-
οδεία αρχίζει από 1η Ιουλίου και θα διαρκέσει 
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

 Ούτως ή άλλως, τη σεζόν που ολο-
κληρώνεται το Θέατρο Σκάλα ανέβαζε 

συνειδητά μόνο κωμωδίες και τώρα επιθυ-
μεί να τις προτείνει σ’ ένα πιο ευρύ κοινό. 
Αξιοποιώντας υφιστάμενες παραγωγές, 
εξοικονομεί χρήματα σε μια δύσκολη περί-
οδο. Από την άλλη, όμως, αυτό δεν πρέπει 
να γίνει «μόδα» αφού θα συνεπάγεται μείω-
ση της θεατρικής δραστηριότητας και δεν 
αποκλείεται να τεθεί θέμα περαιτέρω ψαλι-
δίσματος στις ήδη καλοκουρεμένες επιχο-
ρηγήσεις. 

 Το ζήτημα, βέβαια, είναι ότι το καλό (;) 
παράδειγμα έδωσε ο ίδιος ο ΘΟΚ που 

δεν κρύβει ότι η επιλογή του να ανεβάσει το 
καλοκαίρι τη φθινοπωρινή του παραγωγή με 
την αναβίωση της «Σαμίας», εντάσσεται σα-
φέστατα και στο γενικότερο κλίμα περισυλλο-
γής. Ας σταυρώσουμε τα δάχτυλα να μην 
ακολουθήσουν σιγά-σιγά τον ίδιο δρόμο και 
τα υπόλοιπα επιχορηγούμενα θέατρα. Δεν 
εννοώ την ανοιχτή λεωφόρο των εξοικονομή-
σεων, αλλά το κακοτράχαλο μονοπάτι των 
εκπτώσεων… 

 Ειρήσθω εν παρόδω, οι δοκιμές στον 
ΘΟΚ για τη Σαμία έχουν ξεκινήσει 

στις 28 Μαΐου. «Ψημένη» κι έτοιμη είναι η 
παράσταση, οπότε κρίθηκε ότι δεν θα χρει-
αστούν περισσότερες από τέσσερις εβδο-
μάδες. Το ζήτημα, βέβαια, είναι ότι υπάρχει 
και μια καινούργια προσθήκη στην παρα-
γωγή, σε σχέση με τον περασμένο Οκτώ-
βριο, η οποία αφορά στη συμμετοχή του 
Αλκίνοου Ιωαννίδη. Ωστόσο, ο γνωστός 
καλλιτέχνης, που επιστρέφει στον ΘΟΚ με-
τά από 20 χρόνια, προετοιμάζεται σε πρώτη 
φάση ξεχωριστά από την υπόλοιπη ομάδα. 
Διαβάζει και κάνει δοκιμές μόνος του στην 
Αθήνα, λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων 
για τις οποίες ο ΘΟΚ είχε πλήρη επίγνωση 
όταν του έκανε την πρόταση συμμετοχής. 
Αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Αθήνα ο 
σκηνοθέτης Εύης Γαβριηλίδης και δουλεύ-
ουν μαζί πάνω στον ρόλο του Μοσχίωνα. Ο 
Αλκίνοος Ιωαννίδης θα ενωθεί με τον υπό-
λοιπο θίασο τις δύο τελευταίες εβδομάδες 
των προβών. 

 Έναν απρόσμενο χορηγό βρήκε ο ΘΟΚ 
στο πρόσωπο των ξενοδόχων του Λυ-

γουριού Επιδαύρου. Μαθαίνοντας ότι ο οργα-
νισμός θα συμμετάσχει τελικά στο Φεστιβάλ 
οι άνθρωποι προσφέρθηκαν να φιλοξενήσουν 
τους ανθρώπους του οργανισμού με έκπτωση 
ώς και 80% στα καταλύματά τους, σε μια προ-
σπάθεια να εκφράσουν τη συμπαράστασή 
τους στις δύσκολες μέρες που περνά η Κύ-
προς και στη μεγάλη προσπάθεια του ΘΟΚ να 
εκπροσωπήσει το κυπριακό θέατρο στο σημα-
ντικό φεστιβάλ. 

Δεκαπέντε μόνο μέρες 
μετά τη Μεγάλη Εβδο-
μάδα και τα Θεία Πάθη, 
ο Ανθούλλης Δημοσθέ-
νους μας έδωσε ξανά 
την ευκαιρία της κάθαρ-
σης μέσα από έναν και-
νούργιο κύκλο παθών 
που σκηνοθέτησε, συρ-
ράπτοντας κείμενα του 
Tennessee Williams 
(«Όχι για αηδόνια», 
«Γλυκό πουλί της νιό-
της», «Ορφέας στον 
Άδη», «Ξαφνικά πέρσι 
το καλοκαίρι», «Τέλος 
του κόσμου», «Καλο-
καίρι και καταχνιά») και 
του Arthur Miller («Ψη-
λά από τη γέφυρα», 
«Από Δευτέρα σε Δευτέ-
ρα»), που ερμήνευσε ο 
Μάριος Μεττής στον Πο-
λυχώρο Εστία στη Λευ-
κωσία, στις 20, 22 και 23 
Μαΐου 2013.

Ο Εύης Γαβριηλίδης βρέθηκε στην ελληνική 
πρωτεύουσα μαζί με τον διευθυντή και τον 

πρόεδρο του οργανισμού, προκειμένου να προμο-
τάρουν τη συμμετοχή της «Σαμίας» και του Αλκί-
νοου στην Επίδαυρο. Γι’ αυτό συναντήθηκαν με 
Αθηναίους δημοσιογράφους για φαγητό, όχι σε 
κυπριακή ταβέρνα αλλά στο κρητικό εστιατόριο 
«Αλάτσι». Μια καθόλου τυχαία επιλογή, αφού 
ανήκει στον δημοσιογράφο Σταύρο Θεοδωράκη. 
Εκεί, μεταξύ τύρου και αχλάδου (ή καλύτερα με-
ταξύ… σταμναγκαθιού και ντολμά) εξήγησαν τις 
παραμέτρους και το ιστορικό της κυπριακής συμ-
μετοχής στο φετινό Φεστιβάλ Επιδαύρου. Και βέ-
βαια, δεν έχασαν την ευκαιρία να ενημερώσουν 
τους δημοσιογράφους για τα τεκταινόμενα στην 
Κύπρο, σε θεατρικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο. 
Μεταξύ άλλων, καυχήθηκαν και για το νέο κτήριο 
του κρατικού θεάτρου. Υποψιάζομαι ότι θα πρέπει 
να παρέλειψαν κάποιες… ασήμαντες λεπτομέρει-
ες, όπως π.χ. ότι για να κυκλοφορήσεις στο φουα-
γιέ χρειάζεσαι ειδική άδεια και κράνος. 

Δρ Νάτια
Αναξαγόρου

Θεατρικό Αναλόγιο «Ο Σεμπάστιαν και ο Κανίβαλος»

@ Γιώργος Σαββινίδης
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Κυριακή 2 Ιουνίου 2013

Πάλι εδώ, σταυροπόδι στον λόφο, στα ερεί-
πια. Θητεία του αρχιτέκτονα, ή του επιμελητή. Επιμέ-
λεια πάει να πει φροντίδα με πάθος, αδιάλειπτη, μια 

έμμονη επανάληψη. Μα επανάληψη δεν υπάρχει. Ο 
άνθρωπος να κάνει το ίδιο πράγμα δυο φορές δεν 
γίνεται. Ένας εκλεκτός έλεγε ότι το στυλ, δηλαδή το 
ύφος, δηλαδή ο τρόπος, είναι η επανάληψη του εαυ-
τού. Εγώ το λέω εμβάθυνση, επιστροφή με δέος 
παιδικό στα ίδια πράγματα, που φανερώνονται ανό-
μοια, που μεταμορφώνονται όσο επιστρέφουμε, όσο 
εμβαθύνουμε σε αυτά.

Στα πράγματα, στον κόσμο, στα πρόσωπα. 
Στα θαύματα. Αν υπήρχε επανάληψη, δεν θα μαθαί-
ναμε τίποτα, ποτέ. Κάνω κάτι πάλι, πάει να πει πάλι 
και αλλιώς. Με ένταση και έξαψη που αυξάνουν, 
ανατινάζονται. Σκέψου το Μέγα Έργο, την Υπέρτατη 
Πράξη. Δηλαδή τον Έρωτα. Την Αγάπη. Ξανά και 
ξανά, πάντα ίδια, κι ανόμοια, χειρονομία γενεσιουρ-
γός, ζωική και τιτάνια. Επανάληψη που καταργείται 
στην έκρηξη του εαυτού της. Πες το οργασμό. Πες 
το αιωνιότητα, ή άπειρο. Πες το λύτρωση. 

Ήλιος καυτός στην Αττική, μου φανερώνει τα 
τραύματα. Δεκατρείς χιλιάδες οργασμοί, ριγμένα ζά-
ρια, σπασμένα μάρμαρα. Συγκεντρώνομαι στις κοιλό-
τητες των ξωκκλησιών, όμοιες με πλάτες αλλοτινών 
προσκυνητών, βυζαντινή βουβαμάρα που βουίζει 

θαυμάσια, στον ίσκιο της Ακρόπολης, και των αρχαίων 
ναών. Στα μισά του δρόμου για την Πεντηκοστή, μετρώ 
τις λέξεις και τις βρίσκω λειψές, να γυρεύουν εναγώνια 
μιαν ενότητα, μιαν ένωση, ένα σμίξιμο. Έναν έρωτα.

Κατάφαση ιλιγγιώδης στο νόστιμο σούρουπο. 
Κατάφαση ενός που επιστρέφει ή εκστασιάζεται λιγω-
τικά σε κρεβάτια καμωμένα από ξύλο ελιάς. Ναι, ναι, 
και ναι της γυναικός που λέγεται Μόλλυ Μπλουμ, Πη-
νελόπη, ή Μαρία. Ή Παναγία. «Ναι» εκστατικό, «ναι» 
γλυκύ, πράο και φιλάνθρωπο, «ναι» καταφατικό και 
εκλεκτό της υπάρξεως. Ανάβω τσιγάρο, στάχτες οι 
λέξεις, οι γλώσσες, τα ψέματα, τα άλυτα θέματα, τα 
άγια μπερδέματα. Τα τέλματα, ή τα τέρματα. Τα τέλη.

Φορολογία υπαρξιακή που ακόμα δεν δώσαμε 
στο κοινό μας ταμείο, που την τσιγκουνευόμαστε στε-
νεύοντας τον ορίζοντα, και προδίδοντας το δειλινό. 

Ζούμε τις έσχατες ημέρες. Το βρικολάκιασμα της Ιστο-
ρίας, την τρομερή αυγή των ζωντανών νεκρών, την 
επέλαση των βαρβάρων. Κάθομαι στον πιο ερωτικό 
λόφο, πίσω ο Παρθενώνας, μπροστά ο Πανάγιος Τά-
φος, το σμίξιμο των καιρών, η ενότητα των πάντων. 
Κάθομαι στον νυμφώνα του θαύματος, αλλά σκέφτο-
μαι νέφος και ζόφο, και θάνατο.

Μ’ αυτά τα μπερδεμένα, θέλω μόνο να πω 
πως επείγει να βρούμε πάλι, και αλλιώς, τον τόπο μας. 
Δηλαδή τον εαυτό, το πρόσωπο, τον τρόπο μας. Κυ-
πριακό, ελληνικό, και βυζαντινό. Οικουμενικό τρόπο, 
καταφατικό και ρεαλιστικό της υπάρξεως. Επείγει να 
διακρίνουμε στοιχεία ταυτότητας σε ό,τι μας φαίνεται 
ξένο, ή παλιό, παρωχημένο, και άχρηστο. Επείγει να 
βρούμε τον πιο δικό μας τρόπο στη σωρεία των ερει-
πίων, στα χαλάσματα, στις ρυτίδες των γριών, στα 
σπαράγματα των μεγάλων ψυχών, και στις ανάσες των 
πιο αγαπημένων νεκρών.

Επανάληψη ως περιδεής επιστροφή, και ως 
εμβάθυνση. Στη ζώσα παράδοση. Νόστος που αποκα-
θιστά τη συνέχεια – όχι ενός κάποιου έθνους ή φυλής, 
δεν μας νοιάζουν τα ψεύτικα. Μιλώ για τη συνέχεια της 
ψυχής, της φάτσας (όχι της ράτσας!) και της ζωής. Να 
ρυθμίσουμε τον βηματισμό, και το κοίταγμα, να σώ-
σουμε το ενύπνιο ενός γυρισμού, της αγκάλης, και του 
φιλιού. Πλάτυνε ο αιώνας, όπως η άβυσσος. Θέλουμε 
χέρια να πάμε απέναντι, και να γυρίσουμε πίσω. Νυ-
χτώνει, καρφώνω πινέζες στον ουρανό, λέω «φέγγε 
μου να περπατώ», και μετρώ οδοδείκτες. Μεγαλέξα-
ντρος, Παπαδιαμάντης. Κυρ-Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης. 
Αγιονίκος Καρούζος. Σημαδιακός Χρήστος Βακαλόπου-
λος. 1893-1993.

Και τώρα εμείς, όλοι. Μαζί. Με τον τρόπο μας. 
Που ρίχνει ανάθεμα στην ασκήμια και ανοίγεται θυσι-
αστικός στην Ομορφιά. Ο καθ’ ημάς τρόπος: Ανατολι-
κός, φιλοκαλικός, τέλεια ανθρώπινος.  Σβήνω τους 
προβολείς στον Παρθενώνα, ανάβω κερί, και στήνω 
στους κίονες μια Μαρία ακόμα. Ο τρόπος μας: Μια 
Εβραία παρθένα ως γκαστρωμένος ουρανός που γεν-
νοβολά για πάντα στα ερείπια το πιο ανέσπερο φως. 

Επείγει αυτός ο νόστιμος τρόπος μας, ο ανεπί-
καιρος, ο καίριος. Επείγει.

Η κλεψύδρα έχει ήδη χάσει αρκετούς 
πολύτιμους κόκκους. Με τη διαδικασία πρό-
σληψης καλλιτεχνικού διευθυντή να βρίσκεται 
ακόμη σε εξέλιξη και μέχρι ο εκλεκτός να μπει 
στο πνεύμα και να αναλάβει κανονικά τα κα-
θήκοντά του θα έχουν ίσως αρχίσει να πέ-
φτουν τα φθινοπωρινά φύλλα. Με άλλα λόγια, 
ένας ολόκληρος χρόνος θα έχει περάσει από 
τότε που ο Σάββας Βέργας και το επιτελείο του 
«Πάφος 2017» αγκαλιάζονταν δακρυσμένοι 
από χαρά στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 

Αν ήταν το Μιλάνο, η Βιέννη, το Παρί-
σι, η Βαρκελώνη, αν ήταν μια οποιαδήποτε 
πόλη που έχει κάποιες στοιχειώδεις υποδο-
μές, εμπειρία και δυναμική στη διαχείριση 
μειζόνων καλλιτεχνικών διοργανώσεων θα 
λέγαμε «πάει στο διάολο». Για την Πάφο, 
όμως, ακόμη και τα πέντε χρόνια ήταν πολύ 
λίγα. Και ήδη μια χρονιά έχει πάει στράφι στε-
νεύοντας ακόμη περισσότερο τα περιθώρια. 
Κι εκεί, στο κτίσμα Αγαπήνορος, εξακολου-
θούν να φέρονται λες κι έχουν μπροστά τους 
μια ολόκληρη αιωνιότητα. Λες και τους αρκεί 
αυτή η μικρή τοπικιστική νίκη, σαν το αου-
τσάιντερ που κερδίζει συγκυριακά το φαβορί 
και ξεφουσκώνει πανηγυρίζοντας μένοντας με 
τις γιορτινές αναμνήσεις. 

Δεν συντελούνταν κάποιος θρίαμβος για 
την Πάφο την ιστορική εκείνη στιγμή που ο Μάν-
φρεντ Γκαουλχόφερ ανακοίνωνε την απόφαση της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Αντίθετα, σηματο-
δοτούνταν η έναρξη της ανάβασης ενός Γολγοθά 
που απαιτεί ρυθμούς σπρίντερ. Μια εν δυνάμει 

ήττα που πρέπει πάση θυσία να αντιστραφεί σε 
νίκη. Κι αντί να αρχίσουν αμέσως το τρέξιμο επα-
ναπαύτηκαν στις δάφνες τους, οδεύοντας με ρυθ-
μούς σαλιγκαριού. 

Είναι λες κι έχουν βαλθεί να δικαιώσουν 
όσους πικραμένοι από τη μη επιλογή της Λευκωσίας, 
κασσάνδριζαν την προαναγγελθείσα αποτυχία της 

Πάφου, υπερτονίζοντας τις φανερές της αδυνα-
μίες να σηκώσει στους τρυφερούς της ώμους τη 
βαριά μπάρα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 
Ευρώπης. Το ζητούμενο, βέβαια, τώρα πια δεν 
είναι η ηθική ικανοποίηση των Κασσάνδρων. Η 
αποτυχία της Πάφου θα είναι αποτυχία όλων 
μας. Θα είναι φιάσκο για ολόκληρη την Κύπρο, 
την οποία εκπροσωπεί στην όλη διαδικασία. Κι 
όλοι μαζί θα ρεζιλευτούμε. 

Δεν είναι και τόσο μακριά το 2017, ο 
χρόνος μετράει αντίστροφα από τον Σεπτέμ-
βριο του 2012. Το κακόγουστο σίριαλ με τη 
συγκρότηση του ΔΣ του φορέα που θα διαχει-
ρίζεται την προσπάθεια έληξε από τον Μάρτιο 
και αν ο πρόεδρος του «Πάφος 2017» Χρίστος 
Πατσαλίδης έχει την εντύπωση ότι η πρόκλη-
ση για τον ίδιο είναι πιο εύκολη από την ανά-
ληψη των χαρτοφυλακίων Εσωτερικών και 
Υγείας, θα βρεθεί μπροστά σε δυσάρεστες 
εκπλήξεις. Και πολύ σύντομα, μάλιστα. 

Πρέπει να σηκώσουν όλοι μανίκια και 
μπατζάκια άμεσα και να κοιτάξουν πώς θα 
ξεπεράσουν τις χτυπητές αδυναμίες -τις οποί-
ες άλλωστε κατέδειξε η ίδια η τελική έκθεση 
της Επιτροπής Επιλογής- και ν’ αρχίσει να χτί-
ζει, να κλείνει τρύπες, να δημιουργεί, μήπως 
και προλάβει. 

Αλλά τι λέμε τώρα; Εδώ δεν έχουν γί-
νει ούτε τα στοιχειώδη. Όπως π.χ. μια αποτίμηση 
των φορέων που μπορούν να συστρατευτούν για 
να αξιοποιηθούν στην όλη προσπάθεια, κάτι που 
να δείχνει ότι το νερό έχει μπει στο αυλάκι και χα-
ράσσεται εκείνη η ρημάδα η «μακρόπνοη πολιτι-
στική πολιτική». 

Κυριάκος 
Μαργαρίτης

Ο πιο δικός μας τρόπος

Γιώργος
Σαββινίδης

savvinides
@phileleftheros.com
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2017: Η κλεψύδρα έχει αρχίσει ν’ αδειάζει
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Για την Πάφο,  ακόμη 
και τα πέντε χρόνια 
ήταν πολύ λίγα. Και ήδη 
μια χρονιά έχει πάει 
στράφι στενεύοντας 
ακόμη περισσότερο τα 
περιθώρια.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΑΛΗΣ

Ο πρώτος Κύπριος σολίστ σαξοφώνου συμμετέχει με 
άλλους τρεις σπουδαίους σαξοφωνίστες σ’ ένα καρέ 
σαξοφώνων με τη Συμφωνική Ορχήστρα. Οι συναυλίες 
(6 & 7 Ιουνίου σε Πάφο και Λευκωσία) αφιερώνονται στην 
Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος και 
περιλαμβάνουν έργα των Φίλιπ Γκλας, Α. Καμέρη και 
Μπετόβεν. 
- Γιατί επιλέγηκαν τα συγκεκριμένα έργα;  Το «Κον-

σέρτο για Κουαρτέτο Σαξοφώνων» του Αμερικανού 
συνθέτη Φίλιπ Γκλας είναι από τα λίγα έργα -και 
σίγουρα το πιο γνωστό- στο διεθνές ρεπερτόριο για 
κουαρτέτο και ορχήστρα. Είναι ιδιαίτερη η χαρά που 
μας δίνεται η ευκαιρία να το παρουσιάσουμε. Είναι 
ένα έργο που ξεχωρίζει για τον λυρισμό και τη με-
γαλοπρέπειά του. Εξ όσων γνωρίζω θα είναι κι η 
πρώτη πανελλήνια πρεμιέρα του.  

 - Τι σε τράβηξε στο σαξόφωνο; Πρωταρχικά το ηχόχρω-
μά του, που μπορεί να είναι βελούδινο και απαλό, 
να μοιάζει με την ανθρώπινη φωνή, αλλά ταυτόχρο-
να είναι και άγριο και δυναμικό. Επίσης, με έλκυσε 
το εύρος της δυναμικής του ήχου που μπορεί να 
εκτελέσει, καθώς και το ότι είναι ένα κατεξοχήν 
ευέλικτο όργανο, με έντονη παρουσία σε διάφορα 
είδη μουσικής. Ιδιαίτερα ελκυστικό όταν πρωτοξε-
κίνησα ήταν και το ξεχωριστό σχήμα του.

Ποιος είναι ο μουσικός χαρακτήρας του οργάνου; 
Είναι δύσκολο να κατηγοριοποισεις το σαξόφωνο. 
Κάτι τέτοιο πιστεύω ότι το αδικεί. Σίγουρα, ο περισσό-
τερος κόσμος το συνδέει πρωταρχικά 
με την τζαζ αλλά υπάρχει κι ένα 
πλούσιο και ποικίλο ρεπερτόριο 
στην «κλασική» μουσική που 
δυστυχώς δεν είναι ιδιαίτερα γνω-
στό. Είναι επίσης βασικό όργανο 
και σε διάφορα άλλα είδη μου-
σικής (ποπ, ροκ, φολκ, λάτιν). 

@ Γιώργος 
Σαββινίδης

σε πρώτο ενικό

Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ι Τ Α Ρ Ι Α
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λες οι τάσεις του σύγχρονου χορού παρουσιάζονται και 
φέτος σ’ ένα πανευρωπαϊκό πανόραμα, που επιβεβαιώνει 
για μια φορά ακόμη τον άτυπο τίτλο της Λεμεσού ως «Πό-
λη του Χορού». Οκτώ διαλεχτές παραγωγές από την Ευ-
ρώπη και τρεις από την Κύπρο συνθέτουν ένα υψηλής 
τεχνικής και αισθητικής αρτιότητας πρόγραμμα, ποικίλο 
σε προφίλ, ύφος και ένταση. Το 16ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ 
Χορού αρχίζει στις 5 και ολοκληρώνεται στις 29 Ιουνίου 
και παρά τις οικονομικές αντιξοότητες παραμένει ψηλά 
στην υπόληψη της καλλιτεχνικής κοινότητας στην Κύπρο. 
Η συμμετοχή της Λευκωσίας έχει ατονήσει σε σχέση με 
τις προηγούμενες χρονιές, αφού το κοινό έχει την ευκαι-
ρία να παρακολουθήσει τις κυπριακές παραγωγές που 
ξεχώρισαν στην πρόσφατη Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού 
και ακόμη μια πρόταση, από την Πορτογαλία. Διατηρείται, 
ωστόσο, η επιλογή της δωρεάν μεταφοράς με λεωφορείο 
στη Λεμεσό και το Ριάλτο (αναχώρηση την ημέρα των 
παραστάσεων από το Χίλτον- τηλ. 99628225). 
Έχοντας εξελιχθεί σε μια διοργάνωση αξιώσεων, καταξι-
ωμένη στον ευρωπαϊκό χώρο, το Φεστιβάλ διατηρεί τη 
δυναμική του και συνεχίζει να αποτελεί μια πλατφόρμα 
διαλόγου, επαφής και ανταλλαγής ιδεών και παραδόσεων 
στον τομέα του χορού και, γενικότερα, του πολιτισμού 
στην Ευρώπη. Αντανακλώντας μια πλήρη εικόνα του σύγ-
χρονου χορού παγκόσμια, προτείνει ποικίλα μοτίβα, θε-
ματικές, τεχνικές και τάσεις. Και βρήκε την αδιαμφισβή-
τητη στέγη του στη Λεμεσό και το Ριάλτο, που όχι μόνο το 
φιλοξενεί, αλλά και το συνδιοργανώνει –σε συνεργασία 

με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τις πρεσβεί-
ες των συμμετεχόντων χωρών. 

Πορτογαλία: Χείρονομία-αΠείλή 
H Πορτογαλία είναι η μόνη χώρα που θα παρουσιάσει την 
πρότασή της και στις δύο πόλεις. Πρόκειται για το έργο 
των Σοφία Ντίας και Βίτορ Ρορίζ «A Gesture that is 
nothing but a Τhreat». Οι δύο καλλιτέχνες, από τους 
σημαντικότερους της γενιάς τους στη χώρα, αλλά και στην 
παγκόσμια σκηνή, ερμηνεύουν οι ίδιοι το έργο, που έχει 
τιμηθεί με το ζηλευτό βραβείο Prix Jardin d’ Europe για 
το 2011. Η παράσταση βασίζεται στις αρχές του αποκρυ-
φισμού και της αποκάλυψης, έννοιες που κτίζουν λογο-
παίγνια, κινήσεις και εικόνες μέσα από τα σώματα των δύο 
περφόρμερ. Πρόκειται για παιχνίδια που με την αφηγη-
ματική και παρεκβατική τους ρευστότητα, επιτρέπουν τον 
σχεδιασμό ενός ξεκάθαρου αναφορικού χάρτη, γεμάτου 
με ασυνήθιστες συναντήσεις ανάμεσα σε λόγια και κινή-
σεις, ανάμεσα στην εικόνα και τη σημασία της, όπου αρκεί 
η ποίηση της έκφρασης. Ντίας και Ρορίζ συνεργάζονται 
από το 2006 σε διάφορα χορευτικά έργα που παρουσία-
σαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 

Βουλγαρία: νεα ταυτοτήτα 
Στην αναζήτηση μιας νέας ταυτότητας που ξεπερνά τα 
κοινωνικά και πολιτισμικά σύνορα επικεντρώνεται η 
βουλγαρική πρόταση του Κέντρου Χορού Derida με τίτλο 
«ARTeFACT», με έντονη τη χρήση πολυμέσων. Δημιουρ-

γός της χορογραφίας και της ιδέας είναι ο Ζίφκο Ζελιάζ-
κοφ, ο οποίος συνεργάζεται σ’ αυτή την πειραματική 
έρευνα με την εικαστική καλλιτέχνιδα Αλμπένα Μπάεβα 
(οπτική αντίληψη χώρου και διαδραστικότητα) και τον 
μουσικό Ιβάν Σόποφ. Ερμηνεύει η Πέτια Μούκοβα. Η δρά-
ση αναπτύσσεται μέσα από τη διαδραστικότητα ανάμεσα 
σε οπτικά μέσα, στον ήχο και το σώμα. Αυτό επιτρέπει 
στον θεατή να εστιάσει σε διαφορετικές σκηνές και να 
δημιουργήσει μια ατομική οπτική γωνία. Την παράσταση 
στηρίζει το πρόγραμμα επιχορήγησης της Βάρνα, το οποίο 
αποτελεί μέρος του προγράμματος της υποψηφιότητας 
της πόλης για διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2019. 

ίσραήλ: Χορευοντασ εθνίκουσ υμνουσ
Η πρόταση μιας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες 
της νέας γενιάς Ισραηλινών χορογράφων, της πολυβρα-
βευμένης Ρενάνα Ραζ, εκπροσωπεί το Ισραήλ στο Φεστι-
βάλ. Ο λόγος για το «The Diplomats», επιχορηγημένο 
από το διεθνώς καταξιωμένο κέντρο χορού Σουζάν Ντε-
λάλ. Η μουσική επένδυση της παράστασης αποτελείται 
από εθνικούς ύμνους χωρών όπως οι Δανία, Τουρκία, 
Μαλαισία, Καμερούν, Περσία (1896-1933), Τσετσενία, 
Μαυριτανία, Βραζιλία, Γαλλία, Αρούμπα, Λιβύη, Ρωσική 
Αυτοκρατορία, Σαάμι, Ιαπωνία, Μάλτα, Κύπρος και Ισρα-
ήλ. Η παράσταση αποσυνδέει τους ύμνους από το πολι-
τικό, πατριωτικό τους περιεχόμενο και προτείνει μια πιο 
προσωπική, ακόμη και πιο συναισθηματική ερμηνεία. 
Καθένας από τους ύμνους αντιπροσωπεύει μια ξεχωρι-
στή, ανεξάρτητη μονάδα, μετατρέποντάς την σε ενιαίο 
μείγμα, παράγοντας έτσι μια νέα αφήγηση μέσα από την 
κίνηση και τη σύνθεση. Το σώμα, το οποίο κατά τη διάρ-
κεια του ύμνου κανονικά πρέπει να παραμένει ακίνητο, 
αποκτά για πρώτη φορά την ευκαιρία να χορέψει στη 
μελωδία του. Συμμετέχουν οι χορευτές Άβι Μαζλία, 
Αντάρ Ρίκλις, Ντορ Ραΐμπι, Ίνμπαρ Νεμιρόβσκι, Ρίτα Κο-
μίσαρτσικ και Γκαβριέλ Σπίτσερ. 

τσεΧία: ίστορίεσ δίαφυλίκών ατομών
Μια τεκμηριωμένη δραματοποίηση των ιστοριών των δι-
αφυλικών ατόμων (τρανσέξουαλ) είναι η βραβευμένη 
πρόταση της Τσεχίας με τίτλο «S/He Is Nancy Joe». Η 
καταξιωμένη Μιρένκα Τσέχοβα και η ομάδα της Tantehorse 
παρουσιάζει ένα χοροθεατρικό ντοκιμαντέρ το οποίο 
περιστρέφεται γύρω από τις αφηγηματικές και οπτικές 
στρατηγικές των βιβλίων κόμικ. Χρησιμοποιεί ένα μονα-
δικό στυλ με μπαλέτο του δρόμου που συνδυάζει στοιχεία 
χιπ-χοπ, «pop-and-locking» με τον σύγχρονο χορό και 
το κλασικό μπαλέτο. Για να παρουσιάσει το αλλοτριωμένο 
σώμα του διαφυλικού χρησιμοποιεί οπτικό υλικό από 
κόμικ και γκραφίτι. Ερμηνεύει η ίδια η Τσέχοβα, που είχε 
την ευκαιρία να γνωρίσει, να ζήσει και να δημιουργήσει 
φιλίες με διαφυλικά άτομα. Μερικοί από αυτούς επηρέα-
σαν την παράσταση με την παρουσία τους στη ζωή της, 
ενώ άλλοι ανέλαβαν εθελοντικά τη σύνταξη κειμένων, 
ημερολογίων, ποιημάτων ή υπήρξαν σταθεροί συνεργάτες 
της δημιουργικής ομάδας. Μαζί με τον συνιδρυτή της 
Tantehorse, Ραντίμ Βιζβάρι, αποτελούν τους σημαντικό-
τερους εκπρόσωπους του σωματικού θεάτρου και της 
παντομίμας στην Τσεχία. Τα έργα τους συνδυάζουν πα-
ντομίμα, μπουτό, σλάπστικ, σωματικό θέατρο με τέχνες 
του δρόμου ή μπαλέτο. 

δανία: αντρεσ ΒαρΒατοί 
Η ομάδα χορού Granhj Dans φέρνει σε αντίθεση τη σκλη-
ρή γλώσσα του σώματος των ανδρών και την άσεμνη συ-
μπεριφορά τους με τη γαλήνια μουσική του Γκούσταβ 
Μάλερ. Η πρόταση «Men & Mahler» φέρει την υπογραφή 
του Πάλε Γκρανχόι κι έχει ως βασικά συστατικά 24 ευρω-
παλέτες, εννιά προβολείς, οκτώ μυώδεις άντρες από έξι 
εθνικότητες (ηλικίας μεταξύ 20 και 52 ετών/ βάρους από 
50 μέχρι 100 κιλά), έναν ελκυστικό τραγουδιστή, ένα μήλο 
και πενήντα μέτρα λάστιχο. Η γυναίκα παρατηρεί και σχο-
λιάζει τη δράση από μια συγκεκριμένη απόσταση. Η Granhj 

Ένα πανευρωπαϊκό πανόραμα σύγχρονου χορού ξεδιπλώνεται τον Ιούνιο στην Κύπρο

Γιώργος
Σαββινίδης

savvinides
@phileleftheros.com

Κίνηση με έμπνευση

Ο

Θ Ε Μ Α

ολλανδία, ντάβιντ μίντεντορπ/ 
Korzo Producties  «Three Rooms». 



5-29 Ιουνίου, Λε-
μεσός, Θέατρο Ρι-
άλτο, 77777745, 
Λευκωσία, Θέατρο 
Παλλάς, 22410181, 
8.30μ.μ.

Dans εξετάζει, όπως συνηθίζει, τις πτυχές της ανθρώπινης 
φύσης μέσα από μια εύκολη, άμεση και χιουμοριστική 
σκηνική γλώσσα. Η παραγωγή είναι αποτέλεσμα μιας διε-
θνούς συνεργασίας με το δίκτυο Παραστατικών Τεχνών 
Development of New Art (DNA). Συμμετέχουν οι περφόρ-
μερ Μπιλ Έλντριτζ, Λάζλο Φούλοπ, Άρον Ντάραμποντ 
Λεόν, Τόμας Τσισιέλσκι, Μικολάι Καρτσέβσκι, Τόμας Ντα-
νιέλις, Αουρέλιους Ρις, Πέτρας Λισάουσκας και Ντόρτε 
Πέτερσεν. 

γερμανία: αναφορα στήν Πίνα 
Ο επί σειρά ετών συνεργάτης της Πίνα Μπάους, Λουτς 
Φέρστερ, εκπροσωπεί τη Γερμανία με την παραγωγή 
«Πορτρέτο ενός χορευτή». Ο έμπειρος περφόρμερ, στη 
σόλο ερμηνεία του, αναθεωρεί την καριέρα του ως χο-
ρευτής και κάνει μια αναδρομή στο έργο εξαίρετων χο-
ρογράφων της γενιάς του, όπως οι Σουζάνε Λίνκε, Ρό-
μπερτ Γουίλσον και, φυσικά, η Πίνα. Το έργο αφορά στη 
σχέση της τέχνης με τη ζωή, στη συνύφανση του ρόλου 
και του ατόμου που βασίζονται στο θέμα της μνήμης στην 
τέχνη. Πρόκειται για έναν μονόλογο, μια αφήγηση κι έναν 
σόλο χορό που γίνονται όλα ένα, μια βραδιά γεμάτη εν-
θουσιασμό και ποίηση αλλά, κυρίως, ένα αφιέρωμα στη 
μεγάλη Πίνα Μπάους. Ο Φέρστερ είναι χορευτής στο 
Tanztheater Wuppertal - Pina Bausch από το 1975 και 
συμμετέχει σε διάφορες παραστάσεις ανά τον κόσμο. 
Είναι Καθηγητής Σύγχρονου Χορού και διευθυντής της 
Σχολής Χορού του Πανεπιστημίου Τεχνών του Έσσεν. 

ολλανδία: Χοροσ καί τεΧνολογία 
Ο Ολλανδός χορογράφος Ντάβιντ Μίντεντορπ παρουσιάζει 
μια τριλογία έργων που δημιούργησε για λογαριασμό της 
Korzo producties με έδρα τη Χάγη, από τις σημαντικότερες 

εταιρείες σύγχρονου χορού στην Ολλανδία. Ο Μίντεντορπ 
συνδυάζει τον χορό με αυτοδημιούργητα βίντεο κινουμέ-
νων σχεδίων. Η συνεργασία αυτή ξεχωρίζει για τον επι-
νοητικό συνδυασμό χορού και τεχνολογίας. Παρουσιάζο-
νται το επιτυχημένο έργο του «Blue Journey», το έργο 
ψευδαισθήσεων «25 minutes universe» και η πιο πρό-
σφατη δουλειά του «Three Rooms». Στο τελευταίο, ο 
Μίντεντορπ ακολουθεί δύο άτομα σε διάφορα στάδια της 
ζωής τους. Ο χορογράφος ανέπτυξε εδώ μια νέα χορογρα-
φική τεχνική, την «Kandinsky», η οποία του επιτρέπει να 
δώσει έμφαση στους χορευτές μέσα από ζωντανά σχέδια. 
Στο «25 minutes universe» αντλεί έμπνευση από το φαι-
νόμενο του «Χρόνου», ενώ στο «Blue Journey» παρακο-
λουθούμε τον αγώνα ενός κοριτσιού που διαφέρει από 
τους γύρω της. Συμμετέχουν οι χορευτές Γιοχάνα Νίλαντ, 
Αντονίνο Μιλάτσο, Ντιάνε Στέενμπρικ, Ούρι Εουγκένιο, 
Γκλόρια Ρος Αμπεγιάνα. 

γαλλία: αναδίΠλασίασμοσ του φυλου
Το Εθνικό Κέντρο Χορογραφίας του Μονπελιέ παρουσιάζει 
δύο έργα με την υπογραφή των χορογράφων Ματίλντ 
Μονιέ και Ζαν-Φρανσουά Ντιρούρ: τα «Pudique Acide» και 
«Extasis». Η Μονιέ -διευθύντρια του Κέντρου- και ο Ντι-
ρούρ δημιούργησαν το πρώτο χορευτικό ντουέτο στη Νέα 
Υόρκη, ένα χρονικό πλαίσιο νευρικής και έξυπνης γραφής. 
Το «Extasis» είναι η συνέχεια της δουλειάς αυτής. Παρα-
τηρείται η ίδια άγρια επινοητικότητα, η οποία κινείται 
ανάμεσα σε όλα τα ύφη, εκθέτοντας με την ίδια επιμονή, 
σαν φλεγόμενα σημάδια, τις διάφορες πτυχές της κληρο-
νομιάς, της οποίας αποτελούν σημείο σύγκλισης. Μερς 
Κάνιγχαμ, Βαϊόλα Φάρμπερ, Φρανσουά Βερέ και Πίνα 
Μπάους επανέρχονται στο προσκήνιο, καθώς η γλώσσα 
του σώματός τους εκφράζεται, γίνεται πιο έντονη, αφο-

μοιώνεται και σπάει. Ντυμένοι πρώτα με σκωτσέζικα κιλτ 
κι έπειτα με φραμπαλάδες κάτω από ανδρικά παλτά, οι 
χορευτές Σονιά Νταρμπουά και Ζονατάν Πρανλά παρουσι-
άζουν την πικρή ζωή των αγγέλων. Δεν πρόκειται για αν-
δρόγυνο διαχωρισμό, αλλά για αναδιπλασιασμό του φύ-
λου. Η Μονιέ κατατάσσεται στις σημαντικότερες προσωπι-
κότητες της σύγχρονης χορογραφίας, έχοντας παρουσιά-
σει παραστάσεις στις πέντε ηπείρους.

κυΠροσ: Προτασείσ υψήλου εΠίΠεδου
Η κυπριακή συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Χορού 
αποτελείται από τρεις παραγωγές που επιλέγουν από 
κοινού η Επιτροπή Αξιολόγησης των έργων που παρουσι-
άζονται στην Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού και οι ξένοι 
ειδικοί που προσκλήθηκαν στην Πλατφόρμα. Εφόσον οι 
παραστάσεις έχουν ήδη παρουσιαστεί στη Λεμεσό, δίνε-
ται η ευκαιρία και στο κοινό της Λευκωσίας να πάρει μια 
γεύση από την εγχώρια παραγωγή. 
Το Αμφίδρομο Χοροθέατρο παρουσιάζει την παράσταση 
«Bushes». Τα έργα του Αμφίδρομου αντανακλούν έντο-
να την αντίληψη της χορογράφου Έλενας Χριστοδουλίδου 
περί του μετα-πολιτικού ρόλου της τέχνης στη σύγχρονη 
εποχή γι’ αυτό και είναι άμεσα συνδεδεμένα με κυρίαρ-
χους κοινωνικοπολιτικούς προβληματισμούς. Συμμετέ-
χουν οι χορευτές Mαρία Φουντουλή, Βίκη Κάλλα, Ναντάβ 
Ζέλνερ σε μουσική του Χάρη Σοφοκλέους. 
Η Noema Dance Works συμμετέχει με το σόλο «Sounding 
Silence» της Αλεξάνδρας Βάγιερσταλ, που ερμηνεύει ο 
Χάρης Κούσιος. Είναι το 7ο μέρος της χορογραφικής 
σειράς «A human study– a choreographical journal», 
που αναπτύσσεται από το 2006 στο πλαίσιο της Πλατφόρ-
μας και διερευνά χωρο-χρονικές ρυθμίσεις σε σχέση με 
διαπροσωπικές αποκαλύψεις. Το έργο λειτουργεί ως 
σπουδή για το επόμενο ολοκληρωμένο έργο της χορο-
γράφου, το οποίο θα αναπτυχθεί το 2013. Η μουσική είναι 
του Μάριου Τακούσιη. 
Τέλος, η ομάδα .pelma. παρουσιάζει το έργο «The Shape 
of Necessity» της Λίας Χαράκη, με τους ερμηνευτές Χρι-
στίνα Πατσαλή και Πέτρο Κονναρή να συνθέτουν με τα 
σώματά τους παράξενες εικόνες σαν οπτικές ψευδαισθή-
σεις. Όπως διαπιστώνει η ιστορικός Τέχνης Χριστιάνα Γα-
λανοπούλου, πρόκειται για μια προσωπική ματιά πάνω στις 
ανθρώπινες σχέσεις. «Με τα πιο λιτά μέσα, μόνο δύο 
ανθρώπινα σώματα επί σκηνής, απαλλαγμένα από κάθε 
περιττό στοιχείο, η Λία Χαράκη μιλά ακριβολογώντας για 
την αναγκαιότητα των πραγμάτων στη ζωή μας, δίνοντάς 
της σχήμα και μορφή». Η μουσική είναι του Παντελή Δια-
μαντίδη. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
5/6 Λεμεσός, 7/6 Λευκωσία, Πορτογαλία, 

Σοφία Ντίας και Βίκτορ Ρορίζ «A 
Gesture is Nothing but a Threat», 
2011, 40’.

9/6 Λευκωσία, Κύπρος, Αμφίδρομο 
«Bushes», 20’, Noema Dance Works  
«Sounding Silence», 15’, .pelma. «The 
Shape of Necessity», 20’. 

11/6 Λεμεσός, Βουλγαρία, Derida Dance 
Company «ARTeFACT», 40’. 

13/6 Λεμεσός, Ισραήλ, Renana Dance Company «The Diplomats», 40’. 
15/6 Λεμεσός, Τσεχία, Mιρένκα Τσέχοβα & Tantehorse «S/He is Nancy Joe», 50’. 
19/6 Λεμεσός, Δανία, Granhj Dans «Men & Mahler», 60’. 
22/6 Λεμεσός, Γερμανία, Λουτς Φέρστερ «Portrait of a Dancer», 60’. 
26/6 Λεμεσός, Ολλανδία, Ντάβιντ Μίντεντορπ/ Korzo Producties «Blue Journey», 20’, «25 

minutes universe», 25’, «Three Rooms», 20’. 
29/6 Λεμεσός, Γαλλία, Εθνικό Κέντρο Χορογραφίας Μονπελιέ «Pudique Acide», 23’, «Extasis», 

25’. 

Οκτώ παραγωγές από την Ευρώπη 
και τρεις από την Κύπρο συνθέτουν ένα 
υψηλής τεχνικής και αισθητικής αρτιότη-
τας πρόγραμμα, ποικίλο σε προφίλ, ύφος 
και ένταση

ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ                  πολιτισμός[ 15 ]

δανία, Granhj Dans 
«Men & Mahler».

τσεχία, Tantehorse 
«S/He is Nancy Joe».
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ΚΑΝΝΕΣ 2013: ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ
Δέκα πράγματα που μας έμειναν από το φετινό φεστιβάλ

 Ένα από καιρό φημολογούμενο 
πρότζεκτ επικεντρωμένο στη ζωή 

και την καριέρα του Elton John ετοιμάζεται 
κάτω από τον τίτλο «Rocketman» και με επι-

κρατέστερο πρωτα-
γωνιστή τον Tom 
Hardy -όχι ακριβώς 
και ο πρώτος ηθο-
ποιός που σου έρ-
χεται στο μυαλό! Η 
ταινία είχε ανακοι-
νωθεί εδώ και ένα 
δυο χρόνια, αλλά 
πρόσφατα επανήλθε 

στο προσκήνιο όταν την ανέλαβε ο σκηνοθέ-
της Michael Gracey και ξαναμπήκε σε τροχιά 
υλοποίησης. Προς το παρόν δεν υπάρχει επί-
σημη συμφωνία με τον Hardy, ο οποίος αυτή 
την περίοδο γυρίζει στη Ρωσία το θρίλερ 
δράσης «Child 44».

 Μια φιλία που δοκιμάζεται στη μέ-
ση του πουθενά είναι το θέμα του 

«Scenic Route», από τον σεναριογράφο του 
«Beaver» Kyle 
Killen και σε σκηνο-
θεσ ία  Kev in  & 
Michael Goetz. Στο 
διασκεδαστικό αυτό 
buddy movie δύο 
άσπονδοι φίλοι, δι-
αφορετικοί μεταξύ 
τους, αλλά σταθερή 
αξία (ή μπελάς) ο 
ένας στη ζωή του άλλου, βρίσκονται με ένα 
χαλασμένο αυτοκίνητο στη μέση του πουθενά 
και όλα μπορούν να συμβούν. Στους πρωτα-
γωνιστικούς ρόλους βρίσκουμε τους Josh 
Duhamel και Dan Fogler. 

 Στην κομεντί «While We’ re Young» 
o Adam Driver (της σειράς «Girls») 

και η Amanda Seyfried υποδύονται ένα νεαρό 
ζευγάρι που η «λίγο 
χύμα» ζωή τους θα 
συναντηθεί με αυτήν 
του ντοκιμαντερίστα 
Ben Stiller και της 
γυναίκας του Naomi 
Watts. Το ελεύθερο 
πνεύμα του νεαρού 
ζευγαριού εμπνέει 
και το ωριμότερο 

ζευγάρι να χαλαρώσει λίγο τη σχέση του και οι 
κωμικές καταστάσεις δεν αργούν να χτυπήσουν 
την πόρτα. Σκηνοθετεί ο Noah Baumbach του 
«The Squid and the Whale». 

 Μπορεί ο Tom Cruise να αποχώ-
ρησε αιφνιδίως από την κινημα-

τογραφική μεταφορά της θρυλικής κατα-
σκοπικής σειράς «The Man from UNCLE», 
όμως η Warner βρήκε εξίσου γρήγορα τον 
αντικαταστάτη του στο πρόσωπο και την 
κορμοσταστιά του 
Henry Cavil l .  Ο 
«Man of Steel» 
που θα δούμε προ-
σεχώς, αν και φέ-
ρεται να διαπραγ-
ματεύτηκε αρχικά 
για άλλο ρόλο, θα 
είναι ο Ναπόλεον 
Σόλο, Αμερικανός 
πράκτορας του ψυχρού πολέμου, με Armie 
Hammer (The Lone Ranger) και Alicia 
Vikander (Anna Karenina) στο πλευρό του 
και τον Guy Ritchie πίσω από την κάμερα. 

@ Μαρίνος Νομικός

CINEPXONTAIΠΟΣΟ «ΠρΟχώ» η εΠιτρΟΠη; 
Το Φεστιβάλ ήξερε πολύ καλά πού έμπλεκε 
(με την καλή έννοια) όταν ζήτησε από τον 
Steven Spielberg να ηγηθεί της κριτικής επι-
τροπής. Σε μια -πρωτόγνωρη ακόμα και για τα 
ευρωπαϊκά δεδομένα- προοδευτική κίνηση, 
ο Χρυσός Φοίνικας δόθηκε σε ένα «τρίωρο 
γαλλικό λεσβιακό σοφτ πορνό» - όπως «βα-
φτίστηκε», κυρίως από τα αμερικανικά 
media, το «La Vie d’ Adele» ή «Blue Is The 
Warmest Color» όπως είναι ο διεθνής τίτλος. 

τΑ χρυΣΑ κΟριτΣιΑ
Κι όχι μόνο αυτό, αλλά ο Spielberg έδωσε κι 
από ένα Χρυσό Φοίνικα στις δύο πρωταγωνί-
στριες Léa Seydoux και Adèle Exarchopoulos 
για τις εκπληκτικές ερμηνείες τους - κάτι που 
γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά. Παρα-
δόξως αυτό κάνει τις δύο τις μοναδικές γυ-
ναίκες που κέρδισαν -έστω και παράτυπα- 
την ύψιστη διάκριση του Φεστιβάλ μετά την 
Jane Campion για το «The Piano» το 1993. 

ΑγΑΠΑτε ΑλληλΟυΣ
Ο σκηνοθέτης του «La Vie d’ Adele» Γαλλο-
τυνήσιος Abdellatif Kechiche παρέλαβε συ-
γκινημένος το βραβείο μαζί με τις εξαιρετι-
κές του πρωταγωνίστριες και, αφότου ευχα-
ρίστησε την κριτική επιτροπή και το Φεστιβάλ 
Καννών για την επιλογή τους, ολοκλήρωσε 
τον λόγο του καλώντας τους πάντες «να εκ-
φραστούν και να αγαπήσουν ελεύθερα!»

So HoT RiGHT NoW! 
Κι όχι μόνο για τις «καυτές» ερωτικές σκη-
νές του «La Vie d’ Adele». Η ερμηνεία της 
19χρονης Γαλλο-ελληνίδας Adèle 
Exarchopoulos προκάλεσε ένα μικρό παρα-
λήρημα σε κοινό, κριτικούς και επιτροπή που 
τη φόρτωσαν με όσα περισσότερα βραβεία 
και διθυράμβους μπορούσαν να σηκώσουν 
οι ντελικάτοι ώμοι της. Κάτι μου λέει πως θα 
βαρεθούμε να ακούμε γι’ αυτήν από ‘δω και 
πέρα. 

χΑρΟυΜεΝη ΠΑρεΑ
Το «La Vie d’ Adele» δεν ήταν το μοναδικό 
gay-themed φιλμ του φετινού φεστιβάλ που 
τράβηξε τα βλέμματα. Ήταν και το -εκτός 
συναγωνισμού- «Behind the Candelabra» 
του Steven Soderbegh με τον Michael 
Douglas στον ρόλο του κρυπτο-ομοφυλόφι-
λου θρυλικού πιανίστα και κιτς μαχαραγιά 
Liberace που πίστευε ότι θα καταστρεφόταν 
έτσι και αποκαλυπτόταν η σεξουαλική του 
ταυτότητα. Το φιλμ έκανε πρεμιέρα την πε-
ρασμένη Κυριακή στο καλωδιακό ΗΒΟ, εξου-
δετερώνοντας έτσι κάθε ελπίδα για τον 
Douglas να αποσπάσει μία υποψηφιότητα 
για Όσκαρ. Μελανό σημείο: Κατά τη διάρκεια 
του Φεστιβάλ έλαβε χώρα στο Παρίσι η με-
γαλύτερη (και εντονότερη) διαδήλωση κατά 
της ψήφισης του νόμου που επιτρέπει τον 
γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων. 

BERENiCE TALKS! 
Μπορεί στο «The Artist» να την έβγαλε στο 
αμίλητο (τσιμπώντας παράλληλα και μια 
υποψηφιότητα για Όσκαρ) όμως φέτος στις 
Κάννες η Berenice Bejo απέδειξε πως όχι 
μόνο μιλάει, αλλά «τα λέει» και καλά. Η 
36χρονη Αργεντινο-γαλλίδα εντυπωσίασε 

ως κακούργα πρώην στο δράμα διαζυγίου 
«The Past» του Ιρανού εξπέρ στους χωρι-
σμούς Asghar Farhadi (A Separation) σε 
βαθμό που άρπαξε το βραβείο ερμηνείας 
μέσα από τα χέρια της Exarchopoulos που 
θεωρούνταν το απόλυτο φαβορί, ενώ δεν 
αποκλείεται να απασχολήσει ξανά την Ακα-
δημία. 

λΑΜΑ ΣΑβΑχθΑΝι
Αναπάντεχη θεωρήθηκε η βράβευση του 
Amat Escalante για τη σκηνοθεσία του στο 
βίαιο μεξικανικό δράμα «Heli», μια ταινία 
που σχολιάστηκε αρνητικά στους κύκλους 
του φεστιβάλ. Μάλιστα κάποιοι από τους κρι-
τικούς αναρωτιόνταν στις ανταποκρίσεις 
τους πώς είναι δυνατόν μια τέτοια ταινία να 
συμπεριληφθεί στο διαγωνιστικό τμήμα του 
Φεστιβάλ.

Ο θεΟΣ Συγχώρει, τΟ κΟιΝΟ Οχι
  Δυσάρεστη έκπληξη η «αποκαθήλωση» του 
πάλαι ποτέ «αγαπημένου παιδιού» των Καν-
νών και βραβευμένου προ διετίας για τη 
σκηνοθεσία του «Drive» Nicolas 
Winding Refn. Ο Δανός συγκέ-
ντρωσε τις περισσότερες και πιο 
έντονες αποδοκιμασίες για το 
«Only God Forgives», μια 
«υπερ-στυλιζαρισμένη, αυ-
τάρεσκη και σεναριακά 
κενή άσκηση ύφους» 
όπως χαρακτηρίστη-
κε, που γιουχαΐ-
στηκε στη δημοσι-
ογραφική της 
προβολή, συγκέ-
ντρωσε τη χαμη-
λότερη βαθμο-
λογία από τους 

κριτικούς και προκάλεσε μουδιασμένα χει-
ροκροτήματα στην επίσημη πρεμιέρα της.

ΜΠΑΜΠΑΣ γιΑ ΜΠΑτΣεΣ
Το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας απέσπασε 
(δίκαια) ο Bruce Dern για την ερμηνεία του 
στη «Nebraska» του Alexander Payne, διά-
κριση που επικροτεί την πολυετή καριέρα 
ενός ηθοποιού, στον οποίο δεν έχουν δοθεί 
αρκετές αντίστοιχες ευκαιρίες για να ξεδι-
πλώσει το απίστευτο ταλέντο του. Στον πρώ-
το του πρωταγωνιστικό ρόλο εδώ και δεκαε-
τίες, ο 76χρονος βετεράνος του δίνει και 
καταλαβαίνει ως ο δυσπρόσιτος, στριφνιάρης 
και σπανίως διαυγής πατέρας του Will Forte 
που καταρρίπτει κάθε προσπάθεια του γιου 
του για επανένωση. Μένει να δούμε εάν η 
Ακαδημία ρισκάρει να τον βάλει στην πεντά-
δα του Α’ Ανδρικού ή τον ρίξει στα περισσό-
τερο ασφαλή νερά του Β’ Ανδρικού - το να 
μην είναι καν υποψήφιος για Όσκαρ δεν 
«παίζει». 

η εΠιΣτρΟφη τΟυ ξΑΝθΟυ
Το φετινό φεστιβάλ σηματοδότησε και την 

επιστροφή του Robert Redford σ’ αυτό 
που λέμε «ρόλος για να κλείσεις μια 
πολυετή καριέρα». Ο «Brad Pitt της 
μαμάς» είναι ο μοναδικός πρωταγω-
νιστής του «All Is Lost», στο οποίο 
υποδύεται έναν βαρκάρη που ξεμέ-
νει στ’ ανοιχτά και προσπαθεί με 
διάφορα μαγκαϊβερικά τεχνάσματα 
να φτιάξει το σκάφος και να βγει 
στην ακτή πριν πεθάνει από αφυ-
δάτωση ή τον πνίξει η επερχόμε-
νη θύελλα. Το φιλμ παίχτηκε 
εκτός συναγωνισμού, ενώ δεν 
είναι λίγες οι φωνές που επιμέ-
νουν πως έτσι και περιλαμβανό-

ταν στο διαγωνιστικό ο Redford 
το είχε σίγουρο το βραβείο 
ερμηνείας. Βέβαια, ίσως το 

«τσιμπήσει» στην άλλη άκρη 
του Ατλαντικού έτσι και είναι 
υποψήφιος - έχει να πάρει 
Όσκαρ ερμηνείας από την εποχή 
του «The Sting» (1973). 

Lea Seydoux και Adele Exarchopoulos φιλάνε τον σκηνοθέτη Abdellatif Kechiche (αλλά δυστυχώς όχι η μία 
την άλλη) μετά την απονομή και στους τρεις του χρυσού φοίνικα για το του “La Vie d’ Adele”



Σε αντίθεση με την πλο-
κή του “The Past” η 

Berenice Bejo απλά δεν 
μπορεί να πάρει διαζύ-
γιο από τα βραβεία και 

τις διακρίσεις.
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Neve Campbell & 
Denise Richards σε 
ιδιαίτερες στιγμές 
στην πισίνα. Είναι 

φανερό ότι η επιτυ-
χία του “Wild Things 
οφειλόταν καθαρά 

στην πλοκή.

Αχ αυτά τα χείλια. 
Elizabeth Mitchell 
και Angelina Jolie 

απολαμβάνουν η μία 
την άλλη στη βιο-

γραφική τηλεταινία 
“Gia” του ΗΒΟ.

Άννα Φόνσου & Ρένα Κοσμίδου
 (Η ιδιωτιΚΗ μΟυ ζωΗ, 1971)
Οι «γαργαλιστικές» σκηνές είχαν ήδη παρεισφρήσει σε 
mainstream ελληνικές παραγωγές από τα μέσα της δε-
καετίας του ‘60 (ένα σουτιέν εδώ, ένα μπούτι εκεί) όμως 
μπαίνοντας στα 70s όχι μόνο «αγρίεψαν» αλλά έγιναν 
σχεδόν κανόνας για κάθε στουντιακή «ακατάλληλη διά 
ανηλίκους» παραγωγή που σεβόταν τον εαυτό της. Σ’ 
αυτό το σοφτ-πορνό-μασκαρεμένο-σε-αστυνομικό-
δράμα του Όμηρου Ευστρατιάδη ένας επιθεωρητής ερευ-
νά το παρελθόν μιας δολοφονημένης γυναίκας (Φόνσου) 
και όσους είχαν σχέσεις μαζί της, ανάμεσά τους και η 
περιστασιακή ερωμένη Ρένα Κοσμίδου με την οποία μοι-
ράζεται λεσβιακές σκηνές. Εξαιρετικό soundtrack από 
τον Μάνο Λοΐζο, παρεμπιπτόντως. 

Susan Sarandon & Catherine Deneuve 
(ThE huNGER, 1983)
Οι κριτικοί πετσόκοψαν το στυλιζαρισμένο, βιντεοκλιπίστι-
κης αισθητικής ντεμπούτο του μακαρίτη του Tony Scott όμως 
αυτή η αιματοβαμμένη ιστορία βρικολάκων στη σύγχρονη 
Νέα Υόρκη (αν και γυρίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στο 
Λονδίνο) απέκτησε ένα cult following κυρίως για τη διαβό-
ητη σκηνή λεσβιακού σεξ ανάμεσα στην «εθνική σταρ» της 
Γαλλίας Catherine Deneuve και τη Susan Sarandon. 

Juliette Binoche & Lena Olin  (ThE 
uNBEARABLE LiGhTNESS Of BEiNG, 1988)
Όταν συνδυάζεις δύο γοητευτικές Ευρωπαίες με τη 
φιλοσοφημένη πένα του Milan Kundera και την 
αρτιστική ματιά του Philip Kaufman, τότε έχεις 
τη «λεσβιακή σκηνή του σκεπτόμενου» με τις 
Juliette Binoche και Lena Olin σε μια από 
τις πιο αισθησιακές girl/girl σκηνές που 
δεν περιλαμβάνει καν σεξ! Απλά η μία 
φωτογραφίζει την άλλη, γδύνονται 
με το πάσο τους και αλληλοπειράζο-
νται, «χτίζοντας» έτσι αργά και βα-
σανιστικά μια σεξουαλική ένταση που 
ποτέ δεν εκτονώνεται. 

Jennifer Tilly & Gina Gershon 
(BOuND, 1996)
Τρία χρόνια πριν γίνουν παγκοσμίως γνωστοί 
με το “The Matrix”, οι αδελφοί Wachowski 
(τότε η Lana ήταν ακόμα Larry) είχαν προκαλέ-
σει έναν μικρό πανικό με αυτό το μικρού βελη-
νεκούς γκανγστερικό θρίλερ που συνδυάζει 
αριστοτεχνικά έγκλημα, μυστήριο και σαπφι-
κό έρωτα. Tilly και Gershon έχουν απίστευτη 
χημεία και οι μεταξύ τους ερωτικές σκηνές, 
αν και καταδείχνουν ελάχιστα, ξεχειλίζουν 
από ένταση και αισθησιασμό. 

Elizabeth Mitchell & Angelina Jolie (GiA, 1998)
«Πολύ όμορφη για να πεθάνει. Πολύ άγρια για να ζήσει». 
Αυτή η φροντισμένη τηλεταινία του ΗΒΟ, γύρω από την 
τραγικά σύντομη ζωή του σούπερ μόντελ Gia Carangi, μας 
σύστησε στα υποκριτικά ταλέντα της νεαρής τότε Angelina 
Jolie χωρίς βέβαια να αγνοήσει και τα σωματικά courtesy 
αρκετών σκηνών γραφικού λεσβιακού σεξ με παρτενέρ 
τη μετέπειτα ξανθιά γιατρό του “Lost” Elizabeth Mitchell. 

Neve Campbell & Denise Richards (WiLD 
ThiNGS, 1998)
Δύο από τις πιο hot στάρλετ των 90s να χαμουρεύονται 
ημίγυμνες στην πισίνα ή σε τρίο με τον Matt Dillon; Και όχι 
σε κάποιο ανεξάρτητο φιλμάκι που δεν το είδε ψυχή αλλά 
στην οθόνη ΚΑΘΕ multiplex απ’ ακτή σ’ ακτή, μέσω αυτού 
του διασκεδαστικού ψευτο-ερωτικού θρίλερ που τόλμησε 
να πάει εκεί που άλλα mainstream φιλμ όπως το “Basic 
Instict” ή το “Showgirls” απλά υπονοούσαν: Steamy σαπ-
φικό σεξ με δύο από τις πιο hot στάρλετ των 90s!

Sarah Michelle Gellar & Selma Blair (CRuEL 
iNTENTiONS, 1999)
Κλασική περίπτωση μίας σκηνής που επισκιάζει ολόκληρη 
την υπόλοιπη ταινία. Αυτή η teen εκδοχή των «Επικίνδυ-

νων Σχέσεων» χαράχτηκε στη μνήμη για την -απρόσμενη 
είναι η αλήθεια- σκηνή της αποπλάνησης της Selma Blair 
από τη δολοπλόκο Sarah Michelle Gellar που δίνει ένα 
ολοκαίνουριο νόημα στη φράση «τη γλωσσόφαγε». 

Naomi Watts & Laura harring (MuLhOLLAND 
DR., 2001)
Η Naomi Watts ανακαλύπτει τη Laura Harring να κρύβε-
ται στο σπίτι της θείας της στο LA και οι δυο τους γίνονται 
φίλες (και ερωμένες) στην προσπάθειά τους να λύσουν 
το μυστήριο της αμνησίας της δεύτερης μετά από ένα 
μυστηριώδες τροχαίο. Ω ναι, ένα mindfuck θρίλερ του 
David Lynch και μία καυτή λεσβιακή σκηνή έστρωσαν την 
καριέρα της Watts!

Charlize Theron & Penelope Cruz (hEAD iN 
ThE CLOuDS, 2004)
Βασικά αυτό το υπερφίαλο δράμα εποχής του John Duigan 
είναι θανάσιμα ανιαρό (στο Παρίσι των ‘30s, μια διανοού-
μενη φωτογράφος και ο ιδεαλιστής φίλος της συνδέονται 
με μια Ισπανίδα πρόσφυγα) όμως υπάρχει τουλάχιστον 
μία σκηνή λεσβιακού σεξ με δύο πολύ γνωστές (και utlra 
hot) σταρ που εγγυημένα θα σε κρατήσει ξύπνιο - τουλά-
χιστον, για όσο διαρκεί!

Κατερίνα τσάβαλου & δανάη Σκιάδη 
(hARDCORE, 2004)
Σήψη, παρακμή, χαμένη αθωότητα, ανώφελα παιδικά 
όνειρα και αποξένωση/αποκτήνωση σε μια από τις καλύ-
τερες ελληνικές ταινίες των τελευταίων δεκαετιών που 
έστειλε τον Ντένη Ηλιάδη κατευθείαν στο Χόλιγουντ. 
Τσάβαλου & Σκιάδη είναι απλά εξαιρετικές ως ανήλικες 
πόρνες που φτάνουν μέχρι τον φόνο και η ερωτική τους 
συνεύρεση στις τουαλέτες είναι περισσότερο σπαρακτι-
κή παρά αισθησιακή. 

Natalie Portman & Mila Kunis (BLACK 
SWAN, 2010)

H ταινία-τριπάκι του Darren Aronofsky μπορεί να 
χαράχτηκε στη μνήμη για πολλούς λόγους 

(όπως π.χ. για το ότι σου γα***ει το μυαλό!) 
ένας από αυτούς όμως είναι αναμφισβήτητα 
το αχαλίνωτο λεσβιακό one night stand 
ανάμεσα στην «αριστοκρατικής ομορφιάς» 

Portman και το απόλυτο «τσουλί» Kunis που 
βάζει κάτω σε αισθησιασμό και ερεθιστικότητα 

ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ βγήκε από το στούντιο του Viv Thomas! 
Τι κι αν υπήρχε μόνο στο μυαλό της ταραγμένης ηρωίδας; 

Σημασία έχει ότι δεν έφυγε ποτέ από το δικό μας!

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

Μαρίνος Νομικός

marinos.nomikos
@phileleftheros.com

Μπορεί το σεξ μεταξύ αν-
δρών να έχει τον ανθρωπο-
διώχτη στο box office (ρω-
τήστε και τους παραγωγούς 
του “Brokeback Mountain”) 
όμως το λεσβιακό όχι μόνο 
επιτρέπεται, μη σας πω... 
ενθαρρύνεται προκειμένου 
να «τονωθεί» η εισπρακτι-
κή πορεία ενός φιλμ, βοη-
θούμενη από το ξέφρενο 
“word of mouth”. Με αφορ-
μή το “La Vie d’ Adele” που 
«σκανδάλισε» κοινό και 
κριτικούς με τις υπέρμετρα 
ρεαλιστικές σκηνές λεσβι-
ακού σεξ, αποσπώντας πα-
ράλληλα τον Χρυσό Φοίνι-
κα (βλ. και σελ. 17) θυμόμα-
στε αντίστοιχες «καυτές» 
σκηνές σε mainstream 
ταινίες, αρκετές μάλιστα με 
διάσημες και ακριβοπληρω-
μένες σταρ.

3 

Και πριν το “La Vie d’ Adele” το mainstream σινεμά φλέρταρε ανοιχτά με το λεσβιακό σεξ

Κυριακή 2 Ιουνίου 2013

Gina Gershon και Jennifer Tilly υποδύθηκαν τις πιο 
badassλεσβίες της οθόνης

3 
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Κυριακή 2 Ιουνίου 2013

@ Κωνσταντίνος Χάμπαλης

Χιλιάδες οικογένειες παίρνουν τρόφιμα από τα δημοτικά 
παντοπωλεία. Χιλιάδες παιδιά περιμένουν δωρεάν πρωινό από 
ιδρύματα κι εταιρείες με θεάρεστο κοινωνικό έργο. Κι υπόλοιποι, οι 
προνομιούχοι που έχουμε ακόμη δουλειά, μαζεύουμε εκπτωτικά 
κουπόνια για το σούπερ μάρκετ και βάζουμε τα ψιλά μας στην άκρη 
μπας και φάμε κανένα σουβλάκι το Σαββατοκύριακο. Η μόνη που 

δεν φαίνεται να πεινάει ποτέ σ’ αυ-
τόν τον τόπο είναι η τηλεόραση. 
Μαγειρεύει πάπιες και κατσίκια και 
καραβίδες, ανακατεύει σος με μού-
ρα, σιγοψήνει, χτυπάει, πασπαλίζει, 
τσιγαρίζει, φουρνίζει και το μοναδι-
κό πράγμα που μπορεί να είναι πιο 
αγριεμένο από το μάτι του τηλεθε-
ατή μπροστά στα λουκούλλεια τη-
λε-γεύματα είναι το… άγριο μανιτά-
ρι που τσιτσιρίζει στο εισαγόμενο 
βούτυρο. Μέχρι τον περασμένο 
Μάρτιο το μόνο που μπορούσε κα-
νείς να προσάψει στις εκπομπές 
μαγειρικής ήταν ότι κατάντησαν 
βαρετές και προβλέψιμες. Τις είδα-
με, τις χορτάσαμε (στην κυριολεξία) 
και βαρυστομαχιάσαμε. Όση ίντρι-
γκα και αν έριξαν οι δημιουργοί 
τους στη συνταγή, δεν κατάφερε να 
μας κρατήσει το ενδιαφέρον. Διότι 
ακόμη και αν παλέψεις να βρεις και-
νούριο set up, είναι αδύνατο να ξε-
φύγεις από τα βασικά συστατικά: 
θα έχεις κατσαρόλες, θα έχει κού-
πες με βάθος, κούπες ρηχές, κου-
τάλες τρυπητές και λαβίδες με ανο-
ξείδωτο τελείωμα. Μπορείς να 
βρεις τη σύγχρονη εκδοχή της Βέ-
φας και να του δώσεις μαμαδίστικη 
εσάνς. Μπορείς να το δεις από την 
γκουρμέ πλευρά της ζωής ή να το 
πλασάρεις ως διαγωνισμό, με ψη-
φοφορίες και παίχτες που πριν κα-

ταπιούν το μπούτι με τα καραμελωμένα ακτινίδια, τρώνε ο ένας τον 
άλλο. Τους τελευταίους τρεις μήνες όμως με το φαγητό να γίνεται 
ξαφνικά αγαθό πολυτελείας, είναι τουλάχιστον προκλητικό να ανη-
συχείς για την πυκνότητα της μπεσαμέλ σου… Ενδεικτικό είναι το 
γεγονός ότι το Master Chef δεν έστεψε νικητή γιατί οι τεχνικοί του, 
που ήτανε απλήρωτοι για τη δουλειά τους, έκαναν στάση εργασίας. 
Ο φασιανός φασιανός στο πλατό αλλά ο φωτιστής και ο κινηματο-
γραφιστής πήγαιναν το βράδυ στα παιδιά τους και το τάιζαν σκέτο 
φιδέ. Κι αντί να το πάρουν επιτέλους το μήνυμα τα κανάλια, σαν 
άλλες Μαρίες Αντουανέτες, επιμένουν να μας τρίβουν κάθε μέρα 
το παντεσπάνι μες στα μούτρα. Άσε μας άνθρωπέ μου. Πήγαινε στο 
σπίτι σου να βράσεις το ορτύκι σου στο ζουμί του κι άσε με κι εμέ-
να να βράζω στο δικό μου…

ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ 
Κυπριακή πρεμιέρα για τη μακρόβια ταξι-
διωτική εκπομπή της ΕΡΤ με τον Γιώργο 
Αμυρά και τη Ρένια Τσιτσιμπίκου να ανα-
λαμβάνουν ειδικές αποστολές σε άγνω-
στες γωνιές της Ελλάδας. (Σήμερα, 4.45 
μμ, Σίγμα)

ZODIAC 
Δεν θα ξεχάσετε εύκολα αυτή την κατά-
βαση στην προσωπική κόλαση ενός σκι-
τσογράφου (Jake Gyllenhaal) κι ενός 

αστυνομικού ρεπόρτερ (Robert Downey 
Jr.) καθώς αναζητούν μάταια τον επώνυμο 
serial killer που τρομοκράτησε την ευρύ-
τερη περιοχή του Σαν Φρανσίσκο στα late 
60s και early 70s. (Απόψε, 9.00 μμ, Plus)

PROMETHEUS 
Το prequel του «Alien» διά χειρός Ridley 
Scott μπορεί να μη μας βγήκε η ταινιάρα 
που περιμέναμε, αλλά παραμένει μία 

ενδιαφέρουσα προσθήκη στο υπο-είδος 
της «επιστημονικής φαντασίας για σκε-
πτόμενους».  (Απόψε,10.00  μμ, 
Novacinema 1)

MASTER WITH 
CRACKED FINGERS 
Ο μόνος λόγος που σας εφιστώ την προ-
σοχή γι’ αυτό το πρωτόλειο, συγκεχυμένο 
και μάλλον αστείο «καράτε» από το 1971 
είναι γιατί αποτέλεσε το πρωταγωνιστικό 
ντεμπούτο του Jackie Chan. Οπότε έχει 
ιστορική αξία. (Απόψε,11.35 μμ, Plus)

UNITED STATES OF TARA 
H βραβευμένη με Emmy και Χρυσή Σφαίρα 
Toni Collette είναι άπαιχτη ως νοικοκυρά με 

πολλαπλές προσωπικότητες, στην ευφάντα-
στη και καλογραμμένη «δραμεντί» του 
Showtime, σε παραγωγή (κι από μια ιδέα) 
του Steven Spielberg. (Καθημερινά - Από 
Δευτέρα, 11.30 μμ, ΡΙΚ ΔΥΟ)

WHITECHAPEL 
Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σειρά του 
ITV που βάζει μια ομάδα αστυνομικών να 
ερευνά υποθέσεις στο σήμερα με «μπού-
σουλα» το παρελθόν. Αυτός είναι ο 2ος 
κύκλος όπου η ομάδα ερευνά μια σειρά 
φόνων που θυμίζουν εκείνους των δια-
βόητων γκάνγκστερ αδελφών Κρέι που 
τρομοκράτησαν το ανατολικό Λονδίνο τη 
δεκαετία του ’60. Σε τρία μέρη. (Τρίτη - 
Πέμπτη, 9.00 μμ, ΡΙΚ ΔΥΟ)

WHY POVERTY; 
WELCOME TO THE WORLD 
Ντοκιμαντέρ που εξετάζει ποιες είναι οι 
πιθανότητες επιβίωσης των νεογέννητων 
μωρών σε Καμπότζη, Σιέρα Λεόνε και 
ΗΠΑ. (Τετάρτη, 10.35 μμ, ΡΙΚ ΔΥΟ)
 
SEx & THE CITY 

Φτιάξτε μπόλικα Cosmos και απολαύστε 
τη θρυλική σειρά από την αρχή. (Τετάρτη, 
11.20 μμ, Σίγμα)

MICHAEL COLLINS 
Ο Neil Jordan ξαναπιάνει τις αγαπημένες του 
θεματικές με αυτή την ενδιαφέρουσα βιο-
γραφία του διασημότερου ίσως Ιρλανδού 
μετά τον Bono, του ηγέτη της Επανάστασης 

που τάχθηκε υπέρ της συνθηκολόγησης με 
τους Άγγλους και δολοφονήθηκε από δια-
φωνούντες κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου. 
(Παρασκευή, 10.00 μμ, Plus)

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α + Α Ρ Ι Θ Μ Ο Ι

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ TV

12,7% 15,4%20,9% 47,9%9,8%
Από τη μία «Η Κύπρος κοντά 
σας» (Κώστας Χαραλαμπίδης) κι 
από την άλλη «Η Παροικία μας» 
(Γιάννα Ιακώβου). Δύο εκπομπές 
που συντηρούνται από το ΡΙΚ με 
πολύ χαμηλά ποσοστά τηλεθέα-
σης. Αλήθεια, γιατί δημιουργή-
θηκε η δεύτερη αφού και η πρώ-
τη ασχολείται με τους απόδη-
μους;  (26/6)

Η αναμέτρηση της Μπάγερν 
Μονάχου με την Μπορούσια 
Ντόρτμουντ κατάφερε να σκο-
ράρει από τα πρώτα λεπτά στα 
δίκτυα της Nielsen, και να βγά-
λει οφ σάιτ τους αντιπάλους του 
Σίγμα στο δεύτερο ημίχρονο. 
Που ήταν και το καθοριστικό για 
τα ποσοστά του καναλιού. (25/6)

Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ Η

Πάνε οι εποχές που τα 30άρια 
και τα 40άρια του «Μεσημέρι 
και κάτι» ήταν σήμα κατατεθέν 
της μεσημβρινής εκπομπής του 
Σίγμα. Μετά την αλλαγή στην 
ώρα μετάδοσής της, οι τηλεθε-
ατές, έκαναν στροφή προς το 
Mega και το ΡΙΚ. Χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι δεν θα επανέλθει 
στις παλιές χρυσές της εποχές. 
(23/6)

Φάτε μάτια ψάρια

ΠΩΣ νΑ ΜΑγΕΙΡΕψΕΙΣ  
ΜΙΑ ΜΠΡΙζΟΛΑ

Υποθέτω πως υπάρχουν χιλιάδες διαφορετι-
κοί τρόποι να μαγειρέψεις μία μπριζόλα. Δυ-
στυχώς όμως δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι να 
φτιάξεις μια εκπομπή μαγειρικής.

Το κόνσεπτ του «Ήρωες ανάμεσά 
μας», δεν διαφέρει και τόσο πολύ 
από το «Στιγμές ζωής» του Σίγμα 
και τις «Αληθινές ιστορίες» του 
Mega που προβλήθηκαν το 2010. 
Το μόνο που κάνει τη διαφορά 
είναι ο παρουσιαστής. Και ο Σά-
κης πάντα γράφει. Κατά τ’ άλλα τα 
ίδια Παντελάκη μου… (24/6)

Με τέτοιο ποσοστό, φαίνεται 
πως ούτε το ίδιο το κανάλι δεν 
παρακολούθησε το εισαγωγικό 
επεισόδιο «Ήρωες ανάμεσά 
μας: Η αρχή» του ΑΝΤ1. Και δεν 
φταίνε οι τηλεθεατές γι’ αυτό, 
αλλά ο σταθμός που φρόντισε 
να το προβάλει μισή ώρα μετά 
τα μεσάνυκτα. (23/6)

Τόνια Σταυρινού

tonia.stavrinou@
phileleftheros.com

@ Μαρίνος Νομικός
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Μια φρέσκια ματιά στη δουλειά του ζωγράφου 
Marc Chagall (1887–1985) που δημιούργησε 
μερικές από τις πιο ποιητικές εικόνες του 
20ού αιώνα, παρουσιάζει η Tate Liverpool 
από τις 8 Ιουνίου μέχρι τις 6 Οκτωβρίου. Η 
έκθεση μέσα από 60 έργα ερευνά την εξέλιξη 
στη δουλειά του από τις ναΐφ φολκλορικές 
αφηγήσεις του στα πρώτα του καλλιτεχνικά 
βήματα, μέχρι τον δρόμο προς το μοναδικό 
του στυλ με το οποίο καθιερώθηκε. Έργα που 
ξεχώρισαν συνδυάζοντας τον φωβισμό, τις 
κυβιστικές και εξπρεσιονιστικές επιρροές, 
έχοντας ταυτόχρονα συνείδηση της μητρικής 
του εβραϊκό-ρωσικής κουλτούρας. 
Η έκθεση Chagall: Modern Master θα εστια-
στεί στη δουλειά του καλλιτέχνη στο Παρίσι 
πριν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, την επί-
σκεψή του στο Βερολίνο και την έκθεση που 
έκανε εκεί το 1914, αλλά και τα χρόνια που 
έζησε στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της ρωσι-
κής επανάστασης, εμπειρίες που ενίσχυσαν 
την προσωπική του ταυτότητα στην καλλιτε-
χνική του δημιουργία. 
Γεννημένος στη Ρωσία, το 1887, στο Βιτέμπσκ 

της σημερινής Λευκορωσίας, εγκαταστάθηκε 
στο Παρίσι το 1910 και ήλθε σε επαφή με 
τους κυβιστές, προτού επιστρέψει ξανά στη 
χώρα του. Ο Chagall που δέχτηκε πόλεμο από 
το ρωσικό καθεστώς λόγω των πρωτοπορια-
κών ιδεών του, και αντιμετωπίζοντας οικο-
νομικά προβλήματα μετακόμισε στο Βερολί-
νο. Τον Σεπτέμβριο του 1923 εγκαταστάθηκε 
ξανά στο Παρίσι όπου τον επόμενο χρόνο 
παρουσιάστηκε η πρώτη αναδρομική έκθεση 
έργων του και ακολούθησε η πρώτη του ατο-
μική στη Νέα Υόρκη, μια απ’ τις πιο ευτυχι-
σμένες περιόδους της ζωής του, όπως ο 
ίδιος τις χαρακτήριζε. 
Όταν η γαλλική κυβέρνηση υπέγραψε συμ-
φωνία συνθηκολόγησης με τη ναζιστική Γερ-
μανία, ο Σαγκάλ συνελήφθη στη Μασσαλία 
ωστόσο τελικά σώθηκε από αμερικανική 
παρέμβαση μετακομίζοντας με την οικογέ-
νειά του στη Νέα Υόρκη. Το 1944 πέθανε η 
σύζυγός του και δύο χρόνια αργότερα ο Σα-
γκάλ επέστρεψε στο Παρίσι, όπου έζησε 
μέχρι τον θάνατό του, το 1985 σε ηλικία 97 
ετών.     

Chagall: Modern 
Master

Λονδίνο 

Δύο διαφορετικές γενιές
Ο 51 ετών Gary Hume είναι ένας από τους πιο 
σεβαστούς ζωγράφους της Μεγάλης Βρετανί-
ας, γι’ αυτό και η Tate Britain παρουσιάζει μια 
σειρά από έργα του, τα οποία αποδεικνύουν 
το εύρος και τη ζωτικότητα της δουλειάς του. 
Ανάμεσά τους έργα πολύ γνωστά, πρόσφατα 
έργα, αλλά και έργα που δεν έχουν παρουσι-

αστεί μέχρι σήμερα στο βρετανικό κοινό. 
Η έκθεση, που εστιάζεται στον πρωτοποριακό 
τρόπο που χρησιμοποιούσε το χρώμα, τις 
γραμμές και τις επιφάνειες. παρουσιάζεται 
παράλληλα με έργα του ζωγράφου Patrick 
Caulfield (1936–2005), δίνοντας έτσι την ευ-
καιρία στους επισκέπτες να δουν τη δουλειά 
δύο Βρετανών καλλιτεχνών, προερχόμενων 
από διαφορετικές γενιές.   

Στοκχόλμη

Καλοκαιρινό διάλειμμα
Η Στοκχόλμη είναι ο επόμενος σταθμός του. 
Γιατί το πρόγραμμα που πολυάσχολου Αντρέα 
Μποτσέλι δεν σταματά ούτε σε μια χώρα, ούτε 
σε μια ήπειρο. Ο διάσημος τενόρος συνεχίζει 
να τραγουδά ταξιδεύοντας στον κόσμο κάνο-
ντας ένα μικρό καλοκαιρινό διάλειμμα. Το 
κοινό θα έχει την ευκαιρία λοιπόν να τον 
ακούσει στις 5 Ιουνίου στο Ντένβερ και μέχρι 
τις 13 του μήνα σε διάφορες πόλεις της Αμε-
ρικής. Στις 16 Ιουνίου εμφανίζεται ξανά στην 
Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Γερμανία, 
ενώ ακολουθεί η Ιταλία όπου θα ολοκληρώσει 
τις εμφανίσεις του στις 13 Ιουλίου στην Πίζα. 

Κίεβο

«Κίνα - Κίνα»
Έντεκα σύγχρονοι καλλιτέχνες διαφορετικών 
γενιών από την Κίνα εξερευνούν τη σχέση ατο-
μικότητας και συλλογικότητας, με όρους που 
αφορούν όχι μόνο τους Κινέζους αλλά και το 
κοινό της Δύσης, στη μεγάλη ομαδική έκθεση 
«Κίνα – Κίνα» που φιλοξενείται αυτή την περί-
οδο στο εικαστικό κέντρο Πίντσουκ, στο Κίεβο 
της Ουκρανίας. Ανάμεσά τους, δυο σπουδαίοι 
Κινέζοι καλλιτέχνες, ο Sun Yuan και Peng Yu, 
αλλά και ο διάσημος για τα φρονήματά του κατά 
του κινέζικου καθεστώτος Ai Weiwei που συμ-
μετέχει με δύο ενότητες έργων. Στόχος του επι-
μελητή της έκθεσης Bjorn Geldhof, ήταν να μα-
ζέψει διαφορετικά έργα που να αποδεικνύουν 
με ένα σύνθετο τρισδιάστατο τρόπο, πώς η ατο-
μικότητα και η συλλογικότητα αλλάζουν συνε-
χώς. Πολλοί από τους καλλιτέχνες έχουν αντλή-
σει την έμπνευσή τους από τη βίαιη αστικοποίη-
ση, την αγροτική μετανάστευση και τους περι-
βαλλοντικούς κινδύνους.  
Η έκθεση διαρκεί μέχρι τις 6 Οκτωβρίου.

Κοπεγχάγη

Because we can
Ύστερα από την πρόσφατη ανακοίνωσή του για μια 
δεύτερη εμφάνισή του στη Μελβούρνη τον ερχό-
μενο Δεκέμβριο κι αφού αποθεώθηκε πριν λίγες 
μέρες στο Μεξικό, ο Bon Jovi συνεχίζει τις εμφα-
νίσεις του και αυτή τη βδομάδα στην Ευρώπη, στο 
πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του, κάτω από 
τον τίτλο Because we can. Αυτή τη βδομάδα ο διά-
σημος τραγουδιστής εμφανίζεται στις 6 Ιουνίου 
στην Κοπεγχάγη, στις 8 Ιουνίου στο Μάντσεστερ, 
ενώ την Κυριακή 9 του μήνα στο Μπέρμιγχαμ. 

MAILBOX

Από τις 6 Ιουνίου στο Μουσείο Μπενάκη ο Ιταλός σχε-
διαστής Martino Gamper παρουσιάζει 100 μοναδικές 
καρέκλες που κατασκεύασε σε 100 ημέρες. Χρησιμο-
ποιώντας ταπεινά υλικά από παλιές εγκαταλελειμμέ-
νες καρέκλες που μάζευε στο Λονδίνο για περισσότε-
ρο από δυο χρόνια (αφού κάθε παλιό αντικείμενο έχει 
και μια αφηγηματική διάσταση για τον ίδιο), η έκθεση 
επιχειρεί να προκαλέσει τον θεατή να ερμηνεύσει το 
συμπέρασμα του καλλιτέχνη. Ποιο είναι αυτό; Πως η 
τέλεια καρέκλα δεν υπάρχει, εισάγοντας τη θεωρία 
των Ιδεών του Πλάτωνα. 
«Δεν έφτιαξα εκατόν καρέκλες για τον εαυτό μου, 
ούτε για τις σώσω απ’ τον δρόμο που τις βρήκα πεταγ-
μένες. Το κίνητρό μου ήταν η μεθοδολογία: η διαδικα-
σία του να τις φτιάξω, η παραγωγή και σε καμιά περί-
πτωση να προσεγγίσω την τελειότητα. Το να τις φτιάξω είχε περισσότερο περιορισμούς παρά 
ελευθερία. Οι περιορισμοί ήταν και το κλειδί: το υλικό, το στυλ, αλλά και ο χρόνος. Είχα μόνο 
100 μέρες. Κάθε νέα καρέκλα έπρεπε να είναι μοναδική κι αυτό μ’ έκανε να δουλεύω προς 
τον άπιαστο αυτό στόχο μου».  
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη-Οδού Πειραιώς στο 
Γκάζι.

100 καρέκλες σε 100 ημέρες

 Το μεγαλεπήβολο σχέδιο του Στάθη Λιβα-
θινού παίρνει σάρκα και οστά. Ο λόγος 

για την «Ιλιάδα» του Ομήρου που παρουσιάζεται 
για πρώτη φορά ολόκληρη στο σύγχρονο θέατρο 
από τον γνωστό σκηνοθέτη, στο πλαίσιο του Φε-
στιβάλ Αθηνών. Με οδηγό τη βραβευμένη μετά-
φραση του Δημήτρη Μαρωνίτη, σε μια παράσταση 
πέντε ωρών, 15 ηθοποιοί σαν σύγχρονοι ραψωδοί 
αφηγούνται την ιστορία του βίαιου πολέμου και 
μετατρέπουν το εμπνευσμένο αυτό κείμενο σε μια 
σειρά από ποιητικές εικόνες σκληρές, αλλά και 
τρυφερές. Η παράσταση ανεβαίνει από 4 ώς και 8 
Ιουνίου στο Κτίριο Δ της Πειραιώς 260. 

 Ο Daniel Radcliffe είναι ο πρωταγωνι-
στής στη μαύρη κωμωδία «The Cripple 

of Inishmaan», (Ο σακάτης του νησιού), σε μια 
παραγωγή που ανεβαίνει ξανά στο Λονδίνο, 
μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε το 1996. 
Το έργο έγραψε ο Martin MCDonagh ένας από 
τους σημαντικότερους Βρετανούς συγγραφείς 
και σκηνοθέτες της νεότερης γενιάς, και σκη-
νοθετεί ο Michael Grandage. Οι παραστάσεις 
ξεκινούν στις 8 Ιουνίου στο Noel Coward 
Theatre στο Λονδίνο και θα διαρκέσουν μέχρι 
τα τέλη Αυγούστου. 

 Στους δρόμους του Παρισιού θ’ ακούγο-
νται και φέτος οι ήχοι της τζαζ, αφού το 

φημισμένο Φεστιβάλ ξεκινά στις 8 Ιουνίου και 
διαρκεί μέχρι τις 28 Ιουλίου. Οι συναυλίες δί-
νονται δωρεάν στο Parc Floral de Paris, ενώ 
φιλοξενούνται όπως πάντα γνωστά ονόματα της 
τζαζ. Περισσότερες πληροφορίες για τα συγκρο-
τήματα θα βρείτε στο www.parisjazzfestival.fr 
 

 Μέχρι τις 13 Οκτωβρίου συνεχίζεται η 
έκθεση «Archives de Nuit» στο Μου-

σείο Φωτογραφίας του Βερολίνου με έργα του 
Helmut Newton. Η έκθεση παρουσιάζει διά-
φορες μαυρόασπρες φωτογραφίες που έβγα-
λε ο Newton από τα τέλη της δεκαετίας του 
‘80 μέχρι τις αρχές του ‘90, ανάμεσά τους 
πορτρέτα, γυμνά και τοπία, όχι όμως μόδα. 
Κάποιες από αυτές μάλιστα παρουσιάζονται 
για πρώτη φορά στο Βερολίνο.   

@ Χριστίνα Σκορδή
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Γλώσσα δεν είναι μόνο τα λάθη της γραμματικής
Αν έχει κάτι να μας 
προσφέρει, εξάλλου, 
η κατανόηση των 
γλωσσικών 
μηχανισμών, αυτό  
δεν είναι η ανεύρεση 
του σωστού και του 
λάθους, αλλά η 
συνειδητοποίηση 
γύρω από τον 
εξουσιαστικό ρόλο 
της γλώσσας.

Γιώργος Β. Γεωργίου

giorgosvg@gmail.com

Ο ποιητής Λούης Περεντός, από το 1973 
και εντεύθεν, έχει ήδη στο ενεργητικό του έξι 
ποιητικές συλλογές. Και έχει προ πολλού κατα-
κτήσει ένα προσωπικό ύφος, γεγονός που του 
επιτρέπει να ξεδιπλώνει, με αισθητική αυτοπε-
ποίθηση, τις όποιες αναζητήσεις επιχειρεί σε 
κάθε του καινούργια δουλειά. Η 7η, υπό παρου-
σίαση συλλογή του Λ.Π. φέρει τίτλο: «Ονόματα 
της νύκτας» και κυκλοφόρησε στη Λάρνακα το 
2012, σε μια έκδοση περιορισμένων αντιτύπων, 
εκτός εμπορίου.

Θεωρώ πως το κύριο χαρακτηριστικό 
στίγμα στην ποίηση του Λ.Π. είναι το γεγονός 
πως τα ποιήματά του είναι ατμοσφαιρικά, πρώ-
τα σκιαγραφούν καταστάσεις και ύστερα κατα-
γράφουν τα συναισθήματα που απορρέουν από 
αυτές. Π.χ. στη σελ. 40 του βιβλίου ο ποιητής 
λέει: «Θα ξαναρθούν οι μέρες της χαράς / με το 
λευκό τραπεζομάντηλο / κάτω από το δέντρο 
της γιαγιάς / να λένε τα σπουργίτια χαίρετε / να 
παίζουν οι σκιές στα πόδια σου / να πίνεις νερό 
από τις χούφτες της ματζουράνας». Εδώ και σχε-
δόν κατά κανόνα σε όλα τα ποιήματά του, ο Λ.Π. 
πρώτα σκιαγραφεί καταστάσεις και μετά, έμμε-
σα και σχεδόν παράλληλα, τις εμβολίζει με συ-
ναισθήματα.

Ο Λ.Π. έχει την ικανότητα, όλα τα μεγάλα 
ζητήματα και τα υψηλά νοήματα με τα οποία 
καταπιάνεται, να τα γειώνει, να τους προσδίδει 
μια «χωμάτινη» υφή, με σεμνότητα, λυρισμό και 
απλότητα. Ακόμα και όταν σεργιανά σε υπαρξι-
ακές και άλλες φιλοσοφικές αναζητήσεις, όπως 
στο «Το χειμώνα γερνάω διπλά» (σελ. 26). Εδώ, 
ανάμεσα σε άλλα, ο ποιητής σημειώνει: «Το κα-
λοκαίρι ανεβαίνω στα όνειρά μου. / Δεν έχει όρια 
το ταξίδι / μ’ ένα πλατύ χαμόγελο / ρουφάει τις 
εικόνες και τις μνήμες». Για να καταλήξει: «κι 
έτσι ξεχνιέται ο ακατονόμαστος / πάει σκυφτός 
στο απόμακρο / κελί της απομόνωσής του». 

Γενικά, ό,τι έχει σχέση με τον άνθρωπο, 
τις αρετές αλλά και τις πομπές του, ο Λ.Π. το 
υμνεί, άλλοτε με θαλερά και άλλοτε με μουντά 
χρώματα. Π.χ. στο «Αν είσαι τυχερός κι ευλογη-
μένος» (σελ. 30), κατά τη γνώμη μου, υμνεί, 
ενδεχομένως και διεκτραγωδεί, την ανθρώπινη 
βούληση ή την απουσία της. Όταν νουθετεί: 
«πρέπει να θέλεις για να δεις / πρέπει να τρέξεις 
για να φτάσεις / πρέπει ν’ αφουγκραστείς για ν’ 
ακούσεις… /». Και στην κατακλείδα του ποιήμα-

τος και με μια δόση κυνισμού, σημειώνει: «Μπες 
κάθετα / στην επερχόμενη άνοιξη / όλων των 
Θεών γης και ουρανού / κι αν δεν σε πείθει αυτό 
το ποίημα / άνοιξε την τηλεόραση στο φουλ / για 
τις ειδήσεις των οκτώμιση».

Οι ιδιότυποι, ευθυτενείς και ανεπιτήδευ-
τοι μονόλογοι που απευθύνει ο ποιητής στη μη-
τέρα του, κατέχουν ιδιαίτερη θέση στο βιβλίο, 
τόσο για την αισθητική τους αξία, όσο και για τη 
νοηματική τους αμεσότητα. Πρόκειται για ποιή-
ματα γεμάτα τρυφερότητα, νοσταλγία και παιδι-
κές μνήμες. Ωστόσο, όλα αντλούν το έναυσμα 
του ερεθίσματός τους από στιγμές της σύγχρο-
νης καθημερινότητας. Κι αυτό τα καθιστά ακόμη 
πιο βαθιά και πιο ενδιαφέροντα για τον αναγνώ-
στη. Παρ’ όλ’ αυτά, ο Λ.Π. θέλει τις μνήμες του 
«καθαρές», όπως λέει στο ποίημα: «Θα μπορού-
σα να ήμουν καλύτερος γιος» (σελ. 19), τις θέλει 
«…σαν σταφύλια / ώριμα και τραγανά / για τους 
καιρούς της δίψας και της μοναξιάς».

Τον Λ.Π. απασχολούν επίσης οι διαπρο-
σωπικές σχέσεις των ανθρώπων και οι αξίες που 
τις διαχέουν και τις διαπερνούν, όπως η αλλη-
λεγγύη, η συμπαράσταση στη μοναξιά κ.λπ. 

Ενδεικτικό το ποίημα «Η σιωπή δεν είναι εύκολη 
υπόθεση» (σελ. 25), όπου ο ποιητής καταλήγει: 
«Η σιωπή δεν κάνει εκπτώσεις / μαζεύει τις λέ-
ξεις κομπολόι / συνθέτει  προτάσεις έγχρωμες / 
ταξινομεί συναισθήματα / και κάνει σχέδια / 
όταν θ’ ανοίξουν οι ώρες τα χαρτιά τους / για το 
παιγνίδι της δοκιμασίας / όσων κράτησαν απο-
στάσεις».

Όμως, ο Λ.Π. δεν καταπιάνεται μόνο με 
πράγματα που θλίβουν και συνθλίβουν, που βα-
σανίζουν και πονούν. Καταπιάνεται και με συναι-
σθηματικές καταστάσεις που δημιουργούν ψυχι-
κή ανάταση, που γεννούν το χαμόγελο της ελπί-
δας. Όπως π.χ. στο ποίημα «Ήρθε το νέο φεγγά-
ρι» (σελ. 36), που ήρθε « …αφήνοντας μηνύματα 
στα κινητά / πως η αγάπη σαφώς επαληθεύεται 
/ πως η αγάπη τελεσίδικα κυριαρχεί…».

Θέλω όμως να καταθέσω και μια πιο κρι-
τική επισήμανση. Έχω την άποψη πως από την 
ποίηση του Λ.Π. ελλείπει το κοινωνιολογικό, τα-
ξικό στοιχείο και η συναφής ανάλυση. Αυτό εί-
ναι, βεβαίως, μια καθ’ όλα σεβαστή επιλογή. 
Ωστόσο, όταν ο ποιητής επιχειρήσει να διευρύ-
νει τις θεματικές του σε ζητήματα που apriori 
έχουν κοινωνιολογικό υπόβαθρο, όπως στο 
«Όταν τελειώσει μια επανάσταση» (σελ. 43), το 
αποτέλεσμα ελέγχεται ως άνισο με το αντίστοιχο 
άλλων ποιημάτων. Αφού εδώ, ούτε λίγο ούτε 
πολύ, η «αλλαγή» και μάλλον η εναλλασσόμενη 
αλλαγή, παρουσιάζεται περίπου ως μια όχληση, 
αφού… «θα επαναληφθεί το αναμενόμενο / φέρ-
νοντας τη ζούγκλα των ανθρώπων / όλο και πιο 
κοντά». 

Θέλω όμως να ολοκληρώσω την παρου-
σίαση με κάτι θετικό. Θεωρώ το ποίημα «Τώρα 
που μεγάλωσα» (σελ. 52) ως μια από τις κορυ-
φαίες στιγμές του βιβλίου, για την κατασταλαγ-
μένη σοφία που εμπεριέχει, αλλά και για τη δι-
αύγεια, την ευθύτητα και τη φωτεινότητά του. 
Παραθέτω ένα απόσπασμα: «Τώρα που μεγάλω-
σα / και δέχομαι τους ανθρώπους όπως είναι / 
νιώθω την πιο δυνατή / όπως ένα δέντρο που 
μεγαλώνει / κάνει καρπούς και χαίρεται / κάθε 
πρωί οσφραίνεται / τη χαρούμενη δρόσο / κι 
ευχαριστεί τους ανέμους που το ζωντάνεψαν / 
ή όπως ένας βράχος / δέχεται μετά από χρόνια 
μοναξιάς / βρύα και πεταλίδες ασάλευτες / κά-
νοντας το δικό του σύμπαν / μέσα στη δίνη των 
ρευμάτων».

Γλώσσα δεν είναι μόνο τα λάθη που δι-
απράττουμε, ακόμα και όσοι από εμάς είναι 
«επαγγελματίες» του λόγου, σε γραμματική και 
συντακτικό. Παρόλο που υπήρχε ανέκαθεν η 
έντονη τάση η Φιλολογία (και πόσω μάλλον, η 
Γλωσσολογία) να ταυτίζεται με την προσπάθεια 
ανεύρεσης γλωσσικών λαθών στον προφορικό 
και γραπτό λόγο και με τη θεραπεία τους, κα-
θώς και με την ανεύρεση της ετυμολογίας των 
λέξεων, της εξέλιξης και του μετασχηματισμού 
των εννοιών τους μέσα στον χρόνο, στην πραγ-
ματικότητα η Γλωσσολογία είναι αυτό στον 
ελάχιστο δυνατό βαθμό. Ή για να το θέσουμε 
με όρους της σύγχρονης Γλωσσολογίας, δεν 
είναι ούτε καν αυτό. Γιατί, όπως δεν κουραστή-
καμε να επαναλαμβάνουμε πολλές φορές από 
αυτή τη στήλη, έχοντας επίγνωση της δύναμης 
των εγκατεστημένων προκαταλήψεων, το να 
προσπαθεί κανείς να ανευρίσκει γραμματικά 
και συντακτικά λάθη (αναμενόμενα και αναπό-
φευκτα), ώστε μετά να κατακεραυνώνει συλ-
λήβδην τη γλώσσα των συγχρόνων του, καθώς 
και το πνευματικό και πολιτιστικό τους επίπε-

δο, είναι ένα σπορ (γιατί δεν πρόκειται για επι-
στημονική προσέγγιση) εντελώς ξένο προς τη 
Γλωσσολογία.

Αντίθετα, η Γλωσσολογία οδήγησε στην 
ανοχή των «λαθεμένων» τύπων, εξήγησε πως 
η γλώσσα βρίσκεται υπό διαρκή ζύμωση, πως 
το «σωστό» και το «λάθος» διέπονται από νό-
μους εσωτερικούς (γλωσσικούς), αλλά και εξω-
τερικούς (κοινωνικούς, ψυχολογικούς και άλ-
λους), πως πολλές φορές «τα λάθη του σήμερα 
αποδεικνύονται τα σωστά του αύριο» και πως 
εν τέλει χρειάζεται ψυχραιμία στον τρόπο με 
τον οποίο αποκωδικοποιούμε τη γλωσσική 
πραγματικότητα. 

Αν έχει κάτι να μας προσφέρει, εξάλλου, 
η κατανόηση των γλωσσικών μηχανισμών, αυτό 
δεν είναι η ανεύρεση του σωστού και του λά-
θους, αλλά η συνειδητοποίηση γύρω από τον 
εξουσιαστικό ρόλο της γλώσσας.

Ασφαλώς, δεν είναι κατακριτέο να προ-
σπαθεί κανείς να βελτιώνει τον λόγο του, να 
μην υποπίπτει σε συνήθη γραμματικά και συ-
ντακτικά λάθη της τρέχουσας γραμματικής 

συγχρονίας, να μην παραβιάζει γλωσσικούς-
νοηματικούς μηχανισμούς, ώστε το μήνυμά 
του να φτάνει στον αποδέκτη του με τις λιγότε-
ρες δυνατές απώλειες.

(Γιατί όσο επιτηδευμένος, καλλιεργημέ-
νος ή κυριολεκτικός και να είναι ο λόγος, υφί-
σταται ένα βαθμό αλλοίωσης στη μετάβασή του 
από τον πομπό στον δέκτη).

Όμως αν είναι να αναχθεί η ανεύρεση 
γλωσσικών λαθών στο άλφα και το ωμέγα των 
αναζητήσεών μας για τη γλώσσα, τότε μάλλον 
έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας στο 
θέμα.

Εξάλλου, και αυτοί ακόμα που ασχολού-
νται με την ανεύρεση των γλωσσικών λαθών, 
συνηθίζουν να ασχολούνται με το λεξιλόγιο, που 
είναι και ο πιο πρόσφορος τρόπος να εντοπίζει 
κανείς -τετριμμένα- συνήθως λάθη. Αφού επι-
δεικνύουν τόση σπουδή για το θέμα γιατί δεν 
λένε τίποτα για τη Φωνολογία της γλώσσας, για 
την προφορά, για τη δομή του κειμένου (τη μα-
κροδομή), για την ανάλυση του προφορικού 
λόγου (Discourse Analysis) και για τόσα άλλα;
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ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τ Ε Χ Ν Η Ε Ν Τ Ω Σ  Γ Λ Ω Σ Σ Ι Κ Α

«Ο Λ.Π. έχει την 
ικανότητα, όλα τα 
μεγάλα ζητήματα και 
τα υψηλά νοήματα με 
τα οποία 
καταπιάνεται, να τα 
γειώνει, να τους 
προσδίδει μια 
«χωμάτινη» υφή»

Λούης Περεντός: «Ονόματα της νύκτας», ιδιωτική έκδοση 2012

Με τον Γιώργο 
Φράγκο 

george.frangos@
phileleftheros.com
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μουσική ανοικτών οριζοντών
ώς μπορεί κανείς να προσδιορίσει την Ηλεκτρο-
νική μουσική; Πώς προσδιορίζεται ο ηλεκτρονι-
κός ήχος; Μπορούμε να μιλάμε για τη μουσική της 
σύγχρονης εποχής; Μήπως είναι μια μουσική της 
οποίας τα παρακλάδια απλώνονται ανάλογα με 
την εξέλιξη της τεχνολογίας; Τι είναι οι ηχητικές 
υφές, τα ηχητικά τοπία, πώς διαμορφώνονται και 
πού επεκτείνονται; Τι είναι η ηχητική ύλη και η 
musique concrète; Τι είναι το Tape composition 
(Acousmatic), Samplers, Live electronics; 
Ερωτήματα που προκύπτουν γι’ αυτό το σχετικά 
νέο είδος της μουσικής, το οποίο μετρά εξήντα 
περίπου χρόνια ζωής, γεννημένη κάπου τη δεκα-
ετία του ’50. Εποχή που ο Γερμανός  συνθέτης 
Κάρλχαϊντς Στοκχάουζεν  έκανε τα πρώτα του 
πειράματα συνθέτοντας έργα  στο στούντιό του 
στην Κολωνία κάνοντας χρήση όλων των διαθέ-
σιμων τεχνολογικά μέσων  προσανατολιζόμενος 
στο ιδίωμα που θεωρεί τη μουσική σαν έναν με-
τασχηματισμό πυκνοτήτων, ηχοχρώματος και υφής 
που μπορεί να ελεγχθεί με στατιστικά μέσα, και 
από μόνη της και να γεννήσει νέες, πρωτότυπες 
«ανοιχτές» ή τυχαίες φόρμες. 
Με σκοπό να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρ-
χει στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής στην 
Κύπρο, το Κέντρο Κυπρίων Συνθετών σε συνεργα-
σία με  το ίδρυμα ARTos  διοργανώνει το 1ο Φε-
στιβάλ Ηλεκτρονικής Μουσικής στις  6, 7, 8 Ιουνί-
ου. Το φεστιβάλ ανοίγει με τη διάλεξη του Δρα 
Χάρη Σοφοκλέους με θέμα «Ο Ήχος και η Ψυχοα-
κουστική Αντίληψη» που θα πραγματοποιηθεί την 
Πέμπτη, 6 Ιουνίου και ώρα 18:30 και θα ακολου-
θήσει συναυλία από τα μέλη του Κέντρου Κυπρίων 
Συνθετών στις 20:30. Ο εισηγητής θα καλύψει 
κενά και θα απαντήσει στις πολλές ερωτήσεις που 
υπάρχουν γύρω από αυτό το είδος μουσικής. 
Την Παρασκευή 7 Ιουνίου στις 20:30 το φεστιβάλ 
συνεχίζει με συναυλία νεαρών συνθετών και φοι-
τητών (κάτω των 30 ετών) με επιλεγμένα έργα. Για 
τη συναυλία αυτή έγινε πρόσκληση υποβολής 
έργων για νέους συνθέτες και μουσικούς. Ενδει-
κτικό του ενδιαφέροντος είναι ότι έχουν υποβλη-

θεί πάνω από 25 έργα ηλεκτρονικής μουσικής από 
συνθέτες από όλο τον κόσμο, τη Μάλτα, το Τέξας, 
την Ολλανδία, το Ισραήλ. 
Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με συναυλία από τα 
μέλη του Κέντρου Κυπρίων Συνθετών το Σάββατο 
8 Ιουνίου και ώρα 20:30. Είναι πολύ σημαντικό να 
επισημανθεί ότι το Κέντρο Κυπρίων Συνθετών 
ιδρυμένο το 1999 αριθμεί σήμερα γύρω στα 55 
μέλη από τα οποία τα είκοσι περίπου γράφουν 
ηλεκτρονική μουσική.
Δύο από τα μέλη του Κέντρου που αποτελούν και 
την ψυχή του φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής 
είναι ο συνθέτης Ανδρέας Μουστούκης και ο 
Χάρης Σοφοκλέους ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα 
στην Κύπρο αφού έκανε το  διδακτορικό στην ηλε-
κτρονική σύνθεση και ο οποίος θα κάνει την εναρ-
κτήρια διάλεξη του φεστιβάλ. Όπως ο ίδιος δια-
τυπώνει: «η ηλεκτρονική μουσική είναι ένα όρος 
παρεξηγημένος καθώς πολλοί πιστεύουν ότι είναι 
κάτι παράξενο ή έχει σχέση με τη μουσική των Djs 
ή ακόμα ότι ηλεκτρονική μουσική μπορεί να γρά-
ψει ο καθένας λόγω της ευρείας χρήσης της τε-
χνολογίας». Όπως και να έχουν όμως τα πράγμα-
τα, το ζητούμενο στην ηλεκτρονική μουσική «είναι 
η διαχείριση του ήχου και η διερεύνηση των δυ-
νατοτήτων να διαχειριστείς το χρώμα του. Η ηλε-
κτρονική μουσική είναι εν ολίγοις, ο χειρισμός 
του ήχου όπως παράγεται μέσα από τα ηλεκτρονι-
κά μέσα». Κατά τον Ανδρέα Μουστούκη η ηλεκτρο-
νική μουσική «είναι η ανάγκη να διερευνηθεί ο 
φασματικός ορίζοντας του ήχου ο οποίος προκύ-
πτει σαν αποτέλεσμα των νέων ηλεκτρονικών ορ-
γάνων τα οποία επέφερε η τεχνολογία». 
Για τον ακροατή βέβαια η εμπειρία μιας  συναυλί-
ας ηλεκτρονικής μουσικής θα είναι μοναδική κα-
θώς ο χώρος του Artos Foundation  θα διαμορφω-
θεί με τρόπο ξεχωριστό ώστε ο ακροατής να ζήσει 
μια ξεχωριστή εμπειρία νέων μουσικών ακουσμά-
των στο εικαστικά ενδιαφέρον περιβάλλον της 
ηχητικής εγκατάστασης. 
Αυτό που θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο, 
εξηγεί ο Ανδρέας Μουστούκης, «είναι ότι το Κέ-

ντρο Κυπρίων Συνθετών λειτουργεί ως βήμα  για 
τους νέους που γράφουν σύγχρονη μουσική, χρη-
σιμοποιώντας άλλες τεχνικές, απευθείας στον 
υπολογιστή και την ίδια στιγμή να προσφέρουμε 
στο κοινό νέα είδη μουσικής». Είναι σημαντικό, 
τονίζει, ο κόσμος ακούγοντας Κέντρο Κυπρίων 
Συνθετών να αντιλαμβάνεται ότι δεν είμαστε οι 
τύποι με τις περούκες και κρατάμε κλασικά όργα-
να. 
Ο Χάρης Σοφοκλέους έχοντας διεισδύσει βαθιά 
στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής εξηγεί ότι  
μπαίνοντας ο ίδιος όλο και πιο βαθιά μέσα σε 
αυτό το χώρο, αλλάζει η αντίληψη και η οπτική 
γωνία που αντιμετωπίζει τον κόσμο. Ένας κόσμος 
του οποίου τα σύνορα ρευστοποιούνται, διευρύ-
νοντας τον ορίζοντα της τέχνης. «Άρχισα να 
ασχολούμαι με τη μουσική και σιγά σιγά έγινα και 
λίγο χημικός και λίγο φυσικός και λίγο φιλόσο-
φος. Η μελέτη της ηλεκτρονικής μουσικής είναι 
μια διαδραστική μελέτη χωρις σύνορα».
Πάντως η διοργάνωση του πρώτου φεστιβάλ ηλε-
κτρονικής μουσικής είναι ένα στοίχημα για το 
Κέντρο, το οποίο στοχεύει να ανοίξει τους ορίζο-
ντες δημιουργίας για τη μεγάλη σχετικά ομάδα 
Κυπρίων συνθετών -κατ’ αναλογία πληθυσμού- 
που ασχολείται με τη σύνθεση αλλά και στο με-
γάλο κοινό που αναζητά νέα ακούσματα και νέους 
τρόπους ψυχαγωγίας.
Το στοίχημα των δύο συνθετών, Ανδρέα Μουστού-
κη και Χάρη Σοφοκλέους, είναι όχι μόνο να πάει 
το κοινό στο φεστιβάλ αλλά και οι πολιτικοί. Επι-
καλούμενος τη ρήση του μεγάλου Κύπριου συν-
θέτη και πιανίστα Νικόλα Οικονόμου ότι «η μου-
σική είναι η υπέρτατη διπλωματία. Υπάρχουν δι-
σεκατομμύρια μουσικά στοιχεία τα οποία κινού-
νται μεταξύ τους αλλά ποτέ δεν συγκρούονται», 
ο Ανδρέας Μουστούκης πιστεύει ότι πρώτοι που 
θα πρέπει να παρακολουθήσουν μια τέτοια συναυ-
λία είναι οι πολιτικοί για να παραδειγματιστούν 
καθώς «οι πραγματικοί πολιτικοί είναι αυτοί που 
συνδυάζουν και δημιουργούν φως χωρίς να χα-
λούν το φως και χωρίς να το οικειοποιούνται».

Πρώτο φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Μουσικής οργανώνει το Κέντρο Κυπρίων Συνθετών

Π
Κέντρο Κυπρίων 
Συνθετών 
τηλ.: 99767003 
Τιμή εισιτηρίου:
8 euro – 5 euro. 
Διάλεξη 
6  Ιουνίου στις 
18:30. Συναυλίες 
6, 7, 8 Ιουνίου 
στις 20:30
Ίδρυμα ARTos, 
Λεωφ. Αγίων 
Ομολογητών 64, 
1080 Λευκωσία
τ: 22 445 455
e: info@artosfoun 
dation.org
w: www.
artosfoundation.
org

Θ Ε Μ Α

Μαρίνα Σχίζα

marina.schiza
@phileleftheros.com
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Ανδρέας Μουστούκης 
και Χάρης Σοφοκλέ-

ους εργάζονται για τη 
διοργάνωση του 1ου 
Φεστιβάλ Ηλεκτρονι-

κής Μουσικής.
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ριάντα εννιά μικρά διηγήματα, τόσες, ισάριθμες 
ιστορίες, πολλαπλάσιοι χαρακτήρες, πολλαπλότητα 
στα συναισθήματά τους, φωνάζοντας όλα μαζί: «ξύ-
πνα!». «Αφύπνιση 800mg» είναι το μήνυμά τους, 
εμβόλιο στη συνείδησή μας, ο τίτλος του βιβλίου της 
Ελένης Αρτεμίου-Φωτιάδου (εκδ. Μανδραγόρας), 
συμπατριώτισσάς μας από την Αμμόχωστο. Λέξη με 
λέξη, πρόταση με πρόταση και πλάθει η συγγραφέ-
ας χαρακτηριστικές σκηνές. Στιγμές ανθρώπων της 
κοινωνίας μας –πραγματικών ή μη, τραγικών ή όχι– 
που έτσι όπως είναι δοσμένες, μες στο πλέγμα των 
καταστάσεων, θα δεις πως κάπου η ζωή τους έχει 
ένα κομμάτι από τη δική σου.
Η ζωή της πρώτης ηρωίδας, της 16χρονης Δανάης, 
είχε αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Καθώς 
και της μητέρας της, που στα χέρια της κρατά, με την 
απόφαση που για εκείνη θα πάρει, την ίδια τη ζωή 
της κόρης της. Ήταν ένα «ναι» ή ένα «όχι» για την 
εγκυμοσύνη της. Ναι, η Δανάη ήταν έγκυος. «Η μι-
κρή της Δανάη, που μέχρι χτες της έφτιαχνε τα κο-
τσιδάκια στα μαλλιά, είχε γνωρίσει τον έρωτα κι 
είχε ήδη σκιρτήσει μέσα της μια νέα ζωή. Θόλωσε 
το μυαλό της…». Η απόφαση της μητέρας της ήταν 
«όχι». «Δεν ήθελε να την πάρει στο δικό της γυναι-
κολόγο. Της έκλεινε τον δρόμο η ντροπή. Καλύτερα 
κάπου αλλού που δεν τους ήξεραν… Μέχρι να γυρί-
σει ο άντρας της από το ταξίδι για δουλειές στην 
Ιαπωνία, αυτό το απρόσκλητο μωρό θα είχε εξαφα-
νιστεί από τη ζωή τους».
«Στην κλινική επικρατούσε μια ανήσυχη ηρεμία.» 
Γιατρός, νοσοκόμες, μέλλουσες μαμάδες, άλλες 
που, όπως τη Δανάη, δεν θα έφερναν στον κόσμο το 
παιδί τους. Η μητέρα της διερωτάται: «Πώς ξέφυγαν 
έτσι τα πράγματα από τον έλεγχό της;». «“Πιο πολύ 
ξέφυγαν από την αγάπη σου”, ακούστηκε σκληρή 
μια φωνή μέσα της κι άλλο δεν μπόρεσε, παρά να 
γείρει στον ώμο της κόρης της και να ακουμπήσει 
εκεί την παραδοχή των ευθυνών της.» «Ξάφνου 

φωνές ακούστηκαν στην είσοδο». «Μια κοπε-
λούδα δεκαοχτώ χρόνων το πολύ», την έπια-
σαν οι πόνοι και γέννησε χάμω. «Στον κόρφο 
της κράταγε την πεθαμένη ελπίδα της και τη 
νανούριζε και της τραγουδούσε όλους τους 
στίχους που δεν πρόλαβε να κάνει ύμνους η 
καρδιά της μάνας. Το βρέφος δεν άντεξε. 
Πήρε μονάχα δυο ανάσες από τον καινούρ-
γιο κόσμο και ξεψύχησε.» Τότε άλλαξε την 

απόφασή της η μητέρα και γύρισε και είπε στην κό-
ρη της: «Πάμε. Εμείς είμαστε για ζωή».
Κάθε στιγμή, εδώ και τρία χρόνια, παλεύει με τον 

καρκίνο του μαστού – κι αυτή είναι μια άλλη ιστο-
ρία, πόνου, θάρρους και απόγνωσης. Που «εκείνο 
το βράδυ, της αλήθειας το βράδυ, κάθισε για ώρα 
πολλή στο κατώφλι της συντροφιά με ένα λειψό 
φεγγάρι. Σε λίγες μέρες έκλεινε τα τριάντα οκτώ». 
«Κάθε στιγμή από ‘δω και μπρος ήταν ακόμα πιο 
σημαντική από εκείνες που φύγανε. Ήθελε πολλά, 
θα αγωνιζόταν έστω και για τα λίγα… Οι γιατροί 
μίλησαν για θαύμα. Μα εκείνη το ήξερε καλά. Δεν 
ήταν θαύμα η θέληση ενός ανθρώπου για ζωή. Κι-
νητήριος δύναμη είναι, που ανατρέπει τα πικρά 
δεδομένα.» Και η κοπέλα, θεραπευμένη, δέχτηκε 
την αγάπη του πρώτου ερωτικού της σκιρτήματος 
από το σχολείο.
Ο ήρωας του τριαντάφυλλου είναι ένας κλασικός 
τύπος γεροντοπαλίκαρου συνταξιούχου, που πολλές 
και περαστικές γνωριμίες είχε, «που του πρόσφεραν 
την επιβεβαίωση που χρειαζόταν κάθε αρσενικό, 
ποτέ όμως τη βεβαιότητα πως είχε βρει το έτερον 
ήμισυ». Αδελφή είχε την Αμαλία, «με χρόνια πάθη-
ση στην γκρίνια και στη μιζέρια». Η απάντησή του 
όταν του τα ‘ψαλλε εκείνη στο τηλέφωνο για τον 
γυναικά άντρα της ήταν: «Δέξου την πραγματικότη-
τα». Και εκείνος αφέθηκε να «κτυπηθεί» πλέον από 
γυναίκα. 

Αφύπνιση 800mg
Πρόσωπα και χαρακτήρες και οι μικρές τους ιστορίες ξυπνήματος  για τη ζωή

Τ
Α Λ Λ Ε Σ  Ε Π Ο Χ Ε Σ

Το βιβλίο «Αφύπνιση 
800mg» της Ελένης Αρτεμί-
ου-Φωτιάδου (εκδ. Μανδρα-
γόρας), αποτελεί μια σύνθε-
ση διηγημάτων, που εξιστο-
ρεί τις ζωές καθημερινών 
ανθρώπων της σύγχρονης 
εποχής, που όπως κι αν είναι 
οι ζωές τους στο τέλος τα 
καταφέρνουν, στέλνοντάς 
μας ζωτικά μηνύματα: της 
αισιοδοξίας και της ελπίδας.

Είναι και ένας παντρε-
μένος του διηγήματος 
«Μετά», πλην ευτυχι-
σμένος· «το προξενιό 
που έγινε γάμος και η 
ανάγκη που έγινε 
συμβιβασμός τον πνί-
γανε σαν τη γραβάτα 
που έδενε στον λαιμό 
στις επίσημες εξό-
δους». «Ψιλόβροχο» 
και είναι για μια «γυ-
ναίκα της εποχής του 
κάλλους και της πλη-
ρωμένης ηδονής». 
«Έξω το ψιλόβροχο 
ξεψυχούσε με μικρές, 
κουρασμένες σταγό-
νες.» «Τι γύρεψε; Μια 
πατρίδα που θα έτρε-
φε κορμί και ψυχή 
μαζί», η ηρωίδα του 
διηγήματος «Κάτω 
από το δέντρο». 
«Άρωμα ζωής» και 
μια γυναίκα αγοράζει 

γαρδένια, ενώ «που-
λιέται» καθημερινά 
για έναν αβάσταχτο 
γάμο. «Έσκυψε, μύρι-
σε τη ζωή που ανα-
σταινόταν δίπλα της κι 
άφησε μια για πάντα 
πίσω της τους μικρούς 
καθημερινούς θανά-
τους της ψυχής της.» 
«Βαρύ το κόστος για 
μια ανακαίνιση ζω-
ής.» «Χαρακιές», 
«Δυο μάτια θλίψη», 
«Ήταν ένα παιδί», 
«Με το αίμα του», 
«Πέρα απ’ το χρόνο», 
«Ενός λεπτού κραυ-
γή» κ.ά., είναι άλλα 
διηγήματα-μηνύματα 
της συγγραφέως, που 
«διψά», προσφέρει 
«καρπούς αγάπης», 
μ’ «ένα ψάθινο καπέ-
λο» χωρίς «κόστος 
και τιμή».

«ΞΑΣΤΕΡΗ ΨΥΧΗ» 
«ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΣΥΣ»

Το ρολόι του χρόνου κυλά, 
άρπαζε τη ζωή απ’ τα μαλλιά.

Περιμένοντας το πλοίο της γραμμής, που θα τους στείλει σε μια άλλη ζωή, 
γεμάτη με θαλάσσια όνειρα και ελπιδοφόρους ουρανούς.

Αναστασία 
Σιακαλλή

anastasia.siakalli@
phileleftheros.com

ΕΦΤΑ ΜΕΡΕΣ                  πολιτισμός[ 23 ]

Αγάπη φλογερή, δώρο της ζωής, δικαίωμα για τον καθένα
που σέβεται τον εαυτό του.


Το βιβλίο 

«Αφύπνιση 800mg» 
και η συγγραφέας 
του, Ελένη Αρτεμί-

ου-Φωτιάδου.

Γυναίκα τολμηρή της εποχής της, φωνάζει με 
το ύφος και το σώμα της: «η ζωή είναι μικρή».





Μ ια ιστορική παρεξήγηση έχει πιθανώς συμβεί με ένα 
από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, τους κρε-
μαστούς κήπους της Βαβυλώνας, αφού σύμφωνα με 

Βρετανίδα ιστορικό οι θαυμαστοί κήποι βρίσκονταν σε άλλη πόλη, 
τη Νινευή. Ορισμένοι αρχαιολόγοι πιστεύουν πως οι κρεμαστοί 
κήποι δεν υπήρξαν ποτέ, καθώς δεν έχουν καταφέρει ακόμα να 
βρουν ίχνη τους στις ανασκαφές, αλλά η έρευνα της βρετανίδας 
ιστορικού συμπέρανε ότι το αρχαίο «θαύμα» όντως υπήρξε, αλλά 
σε άλλη πόλη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο, 
η δρ Στέφανι Ντάλεϊ του Ασιατικού Ινστιτούτου του πανεπιστημί-
ου της Οξφόρδης ανακοίνωσε ότι μετά από 20ετή έρευνα ότι, 
πέρα από κάθε αμφιβολία, οι θαυμαστοί κήποι ήταν στη μεγάλη 
ανταγωνίστρια της Βαβυλώνας, τη Νινευή, σχεδόν 500 χιλιόμετρα 
βορειότερα, κοντά στη σημερινή πόλη Μοσούλη του Ιράκ.

Οι κήποι χτίστηκαν στη Νινευή από τον μεγάλο Ασσύριο ηγε-
μόνα Σεναχερίμπ και όχι, όπως πίστευαν ως τώρα οι ιστορικοί, 
από τον Βαβυλώνιο βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. Η Στέφανι Ντά-
λεϊ διατύπωσε για πρώτη φορά τη θεωρία της το 1992 και έκτοτε 

συγκέντρωνε ολοένα περισ-
σότερα στοιχεία υπέρ της 
άποψής της. Μέσα στον Μάιο 
πρόκειται να εκδώσει και 
σχετικό βιβλίο («Το μυστήριο 
των Κρεμαστών Κήπων της 
Βαβυλώνος» από τις εκδό-
σεις Oxford University Press), 
που θα τεκμηριώνει την επι-
χειρηματολογία της και το 

οποίο αναμένεται να πυροδοτήσει νέες επιστημονικές διαμάχες.
Μεταξύ άλλων, η Βρετανίδα ιστορικός έχει ανακαλύψει ένα 

ανάγλυφο γλυπτό από το παλάτι του Σεχανερίμπ στη Νινευή, το 
οποίο ταιριάζει ακριβώς με την κλασική ιστορική περιγραφή των 
κρεμαστών κήπων της Βαβυλώνας. Αν και το πρωτότυπο του εν 
λόγω γλυπτού χάθηκε τον 19ο αιώνα, έχουν διασωθεί αντίγραφα 
του σχεδίου του. Επιπλέον, η Στέφανι Ντάλεϊ αναφέρει ότι μετά 
την κατάληψη της Βαβυλώνας (που σήμαινε «πύλη των θεών») 
από τους Ασσυρίους το 689 π.Χ., η ασσυριακή πρωτεύουσα Νινευή 
έδωσε στις πύλες της ονόματα θεών και εθεωρείτο η «Νέα Βαβυ-
λώνα», γεγονός που βοήθησε ώστε να δημιουργηθεί η λανθασμέ-
νη εντύπωση πως οι κρεμαστοί κήποι βρίσκονταν στην ίδια τη 
Βαβυλώνα. Ακόμα, τουλάχιστον μια ακόμη πόλη στη Μεσοποταμία 
περιγραφόταν ως «άλλη Βαβυλώνα» ήδη από τον 13ο αιώνα π.Χ.

Όπως επισημαίνει η Ντάλεϊ, ο Σεναχερίμπ, αφού κατέκτησε 
τη Βαβυλώνα, καταστρέφοντας τους μεγάλους ναούς της ξακου-
στής πόλης και σοκάροντας όλο τον Μεσοποταμιακό κόσμο, 
μετονόμασε τις πύλες της Νινευή, δίνοντάς τους τα ονόματα 
θεών που παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν για τις πύλες της Βα-
βυλώνας, έτσι ώστε να τονίσει την εντύπωση πως η ασσυριακή 
πρωτεύουσα ήταν όντως η «νέα Βαβυλώνα».

Νέες Εποχές

Οι κρεμαστοί κήποι της… Νινευή
Το θαύμα του παλιού κόσμου 

δεν ήταν στη Βαβυλώνα, 
λέει Βρετανίδα ιστορικός

ΤΡΑΒΗΞΤΕ
αυτό το

4σέλιδο
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	 Στέφανι Ντάλεϊ: Οι 
κήποι χτίστηκαν από 
τον Ασσύριο ηγεμόνα 
Σεναχερίμπ στη 

 Νινευή, εθεωρείτο 
 η «Νέα Βαβυλώνα»

Βοηθούσε η μορφολογία του εδάφους
ΕΝΑ άλλο επιχείρημα κατά της 
ύπαρξης των κρεμαστών κή-
πων στη Βαβυλώνα είναι ότι η 
επίπεδη τοπογραφία της γύρω 
περιοχής θα καθιστούσε σχε-
δόν αδύνατο να μεταφέρεται 
συνεχώς τόσο νερό για να πο-
τίζονται οι κήποι, ενώ αντίθετα 
στη Νινευή η μορφολογία του 
εδάφους βοηθούσε περισσό-
τερο για τη δημιουργία μεγά-
λων υδάτινων καναλιών.

Ακόμα, η Ντάλεϊ ισχυρίζε-
ται ότι οι αρχικές περιγραφές των κρεμαστών κήπων 
γράφτηκαν από Έλληνες ιστορικούς που στην πραγματι-
κότητα είχαν επισκεφτεί τη Νινευή και όχι τη Βαβυλώνα. 
Ερευνώντας τη μετα-ασσυριακή ιστορία της Νινευή, η 
Ντάλεϊ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μέγας Αλέξαν-
δρος είχε στην πραγματικότητα στρατοπεδεύσει κοντά 
σε αυτή την πόλη το 331 π.Χ., λίγο προτού νικήσει τους 
Πέρσες στη μάχη των Γαυγαμήλων. Τον Αλέξανδρο πλαι-
σίωναν αρκετοί Έλληνες ιστορικοί, όπως ο Καλλισθένης, 
ο Κλείταρχος και ο Ονησίκριτος, των οποίων τα έργα 
έχουν χαθεί, αν και χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές από 
μεταγενέστερους συγγραφείς.

Σύμφωνα με την Ντάλεϊ, οι 
κρεμαστοί κήποι είχαν κατα-
σκευαστεί με αμφιθεατρικό 
σχήμα (όπως τα αρχαία θέα-
τρα) σε έναν τεχνητό λόφο με 
ύψος περίπου 25 μέτρων. Στη 
βάση τους υπήρχε μια μεγάλη 
λίμνη, η οποία τροφοδοτείτο 
από ρυάκια που έρρεαν από 
διάφορες κατευθύνσεις. Δέ-
ντρα και λουλούδια είχαν φυ-
τευτεί στην κορυφή στεγασμέ-
νων κιονοστοιχιών. Ο μεγάλος 

κήπος, ο οποίος φαίνεται πως χτίστηκε περίπου το 700 
π.Χ. (ή λίγο μετά) στο παλάτι του Σεχαρίμπ, είχε μήκος 
περίπου 120 μέτρων και ποτιζόταν με τουλάχιστον 35.000 
λίτρα νερού, που έρχονταν μέσω ενός πολύπλοκου συ-
στήματος καναλιών, φραγμάτων και υδραγωγείων από 
απόσταση έως 80 χιλιομέτρων. Όταν έφθανε στον κήπο, 
το νερό ανυψωνόταν μηχανικά στις διαδοχικές αναβαθ-
μίδες με ειδικές αντλίες από χαλκό, έτσι ώστε να ποτίζο-
νται τα φυτά μέχρι το υψηλότερο επίπεδο.

Έως τώρα η περιοχή γύρω από τη Μοσούλη και την 
αρχαία Νινευή εθεωρείτο όλα αυτά τα χρόνια υψηλού 
κινδύνου, γι’ αυτό έχουν γίνει περιορισμένες ανασκαφές.
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Μ ετά από 15 χρόνια αποτυχιών από 
ερευνητικές ομάδες ανά τον κό-
σμο καθώς και ύστερα από μια 

«τρανταχτή» επιστημονική απάτη, βιολόγοι 
στις ΗΠΑ πέτυχαν τελικά να δημιουργή-
σουν ανθρώπινα βλαστικά κύτταρα χρησι-
μοποιώντας την ίδια μέθοδο κλωνοποίη-
σης που εφαρμόστηκε για τη δημιουργία 
του πρώτου κλωνοποιημένου θηλαστικού, 
της προβατίνας Ντόλι το 1996. Οι ερευνη-
τές από το Πανεπιστήμιο Υγείας και Επιστη-
μών του Όρεγκον καθώς και από το Εθνικό 
Ερευνητικό Κέντρο για τα Πρωτεύοντα 
Θηλαστικά του Όρεγκον αναφέρουν με 
δημοσίευσή τους στην επιθεώρηση «Cell» 
ότι μεταμόσχευσαν γενετικό υλικό ενός 
ενηλίκου κυττάρου σε 
απύρηνο ωάριο και κατά-
φεραν να δημιουργήσουν 
ένα έμβρυο μερικών ημε-
ρών, από το οποίο και εξή-
γαγαν ανθρώπινα εμβρυϊ-
κά βλαστικά κύτταρα.

Το νέο επίτευγμα το 
οποίο, σύμφωνα με τους 
δημιουργούς του, έχει ως 
στόχο να προάγει την ια-
τρική και όχι να οδηγήσει 
σε κλωνοποίηση ανθρώ-
που, αναμένεται να δώσει 
καινούργια ώθηση στο πεδίο των βλαστο-
κυτταρικών θεραπειών, στο οποίο είχε 
μπει σε κάποιες περιπτώσεις «φρένο» 
εξαιτίας των πρακτικών αλλά και ηθικών 
ζητημάτων που διέπουν τα εμβρυϊκά βλα-
στικά κύτταρα. Και αυτό διότι μέχρι σήμε-
ρα η φυσική πηγή λήψης ανθρώπινων εμ-
βρυϊκών βλαστικών κυττάρων δεν ήταν 
άλλη από τα ανθρώπινα έμβρυα, η χρήση 
των οποίων έχει προκαλέσει κατά καιρούς 
μεγάλες διαμάχες. Η νέα τεχνική βασίζεται 
σε χρήση μη γονιμοποιημένων ανθρώπι-
νων ωαρίων.

Οι ερευνητές στο Όρεγκον με επικεφα-
λής τον Σουκράτ Μιταλίποφ εφάρμοσαν 
μια παραλλαγή της τεχνικής της πυρηνικής 
μεταφοράς σωματικού κυττάρου που έδω-
σε γέννηση στην προβατίνα Ντόλι. Οι ειδι-
κοί εισήγαγαν ένα ενήλικο δερματικό κύτ-

ταρο σε ωάριο δότριας από το οποίο προ-
ηγουμένως είχε αφαιρεθεί ο πυρήνας. 
Ηλεκτρικοί παλμοί ώθησαν το μη γονιμο-
ποιημένο ωάριο να αρχίσει να διαιρείται, 
έως ότου έφθασε στο στάδιο των περίπου 
150 κυττάρων.

Σε αυτή τη φάση οι ειδικοί έλαβαν από 
τα έμβρυα -προτού τα καταστρέψουν- τα 
εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα. Όπως ανέφε-
ρε ο δρ Μιταλίποφ, «Τα κύτταρα που προ-
έκυψαν είχαν την ικανότητα να μετατρέπο-
νται όπως και τα φυσιολογικά σε διαφορε-
τικούς κυτταρικούς τύπους, συμπεριλαμ-
βανομένων νευρικών κυττάρων, ηπατικών 
κυττάρων και καρδιακών κυττάρων». Ο 
ειδικός πρόσθεσε πως «αν και πρέπει να 

γίνει αρκετή ακόμη δου-
λειά προκειμένου να ανα-
πτύξουμε ασφαλείς και 
αποτελεσματικές θεραπεί-
ες με βάση τα εμβρυϊκά 
βλαστικά κύτταρα, πιστεύ-
ουμε ότι κάναμε ένα ση-
μαντικό βήμα προς την 
ανάπτυξη κυττάρων που 
θα μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν στην αναγεννη-
τική ιατρική».

Η ίδια ερευνητική ομά-
δα είχε εφαρμόσει με επι-

τυχία την ίδια τεχνική ήδη από το 2007 σε 
πιθήκους και άλλα θηλαστικά, όχι όμως και 
σε ανθρώπινα κύτταρα. «Κάθε είδος είναι 
διαφορετικό από βιολογικής απόψεως. Τα 
άλλα πρωτεύοντα αποτελούσαν καλά μο-
ντέλα για τις μελέτες μας, καταφέραμε 
όμως να τελειοποιήσουμε τη μέθοδό μας 
ώστε να είναι εφαρμόσιμη και στους αν-
θρώπους», είπε ο δρ Μιταλίποφ.

Ο ερευνητής σημείωσε ότι η μέθοδός 
του έχει αρκετά πλεονεκτήματα -πέρα από 
τα ηθικά- σε σύγκριση με τη συμβατική 
μέθοδο της χρήσης εμβρυϊκών βλαστικών 
κυττάρων που προέρχονται από γονιμοποι-
ημένα ωάρια. Με δεδομένο ότι τα κύτταρα 
που δημιουργούνται περιέχουν γενετικό 
υλικό του ίδιου του ασθενούς-δότη, ο ορ-
γανισμός του δεν είναι πιθανό να τα απορ-
ρίψει μετά τη μεταμόσχευσή τους.

Εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα με κλωνοποίηση
Η τεχνική της... Ντόλι συναντά 

αντιδράσεις που κάνουν λόγο για 
μελλοντική κλωνοποίηση ανθρώπου

	 Το νέο επίτευγμα 
αναμένεται 

 να δώσει καινούργια 
ώθηση στο πεδίο 
των βλαστοκυτταρι-
κών θεραπειών, 

 το οποίο είχε 
 κολλήσει  σε 
 πρακτικά και 
 ηθικά ζητήματα



Η ΚΙΝΑ και ο Καναδάς αποτελούν τους 
«παραδείσους» των παλαιοντολόγων 
αφού εκεί ανακαλύπτονται συνεχώς απο-
λιθώματα γνωστών αλλά και άγνωστων 
ειδών δεινοσαύρων. Τα τελευταία ευρή-
ματα στον Καναδά είναι ιδιαίτερα ενδια-
φέροντα αφού, όπως φαίνεται, ανήκουν 
σε ένα άγνωστο μέχρι σήμερα είδος δει-
νοσαύρου. Πρόκειται για έναν μικρό φυ-
τοφάγο δεινόσαυρο που ήταν πολύ γρή-
γορος. Ο δεινόσαυρος ονομάστηκε 
albertadromeus syntarsus και ζούσε πριν 
από 77 εκατομμύρια έτη στον Καναδά. Εί-
χε μήκος περίπου 1,6 μέτρα και ζύγιζε 
περίπου 16 κιλά, μέγεθος παρόμοιο με 
εκείνο μιας μεγάλης γαλοπούλας. Οι ειδι-
κοί πιστεύουν ότι είναι το μικρότερο είδος 
φυτοφάγου δεινοσαύρου που ζούσε στην 
περιοχή. Εκτιμούν ότι έγινε… σπρίντερ για 
να καταφέρνει να ξεφεύγει από τα μεγα-
λύτερα σαρκοβόρα είδη για τα οποία απο-
τελούσε ένα πρώτης τάξεως θήραμα. Η 
ανακάλυψη δημοσιεύεται στην επιθεώρη-
ση «Journal of Vertebrate Paleontology».

Η NASA ανακοίνωσε ότι ενέκρινε 
την αποστολή OSIRIS-REx η οποία 
έχει στόχο τη λήψη δειγμάτων 
από έναν αστεροειδή και τη μετα-
φορά τους στη Γη για μελέτη.

Επικεφαλής της αποστολής 
θα είναι επιστήμονες του Πανεπι-
στημίου της Αριζόνα και το σκά-
φος θα κατασκευάσει η εταιρεία 
Lockheed Martin Space Systems. 
Σύμφωνα με τον προγραμματι-
σμό, το σκάφος θα ξεκινήσει το 
ταξίδι του το 2016 και μετά από 
δύο χρόνια θα συναντήσει τον αστεροειδή Bennu. Αρχικά τo 
σκάφος θα πραγματοποιήσει παρατηρήσεις και μετρήσεις 
για την κίνηση του αστεροειδούς, τις διάφορες δυνάμεις (μη 
βαρυτικές) που τον επηρεάζουν κ.ά.

Στη συνέχεια θα πλησιάσει τον Bennu και θα συλλέξει 
δείγματα από την επιφάνειά του. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει 

το ταξίδι της επιστροφής που υπο-
λογίζεται ότι θα διαρκέσει πέντε 
χρόνια. Ο αστεροειδής Bennu 
επιλέχθηκε επειδή οι επιστήμο-
νες πιστεύουν ότι μπορεί να προ-
σφέρει νέα στοιχεία για τη γέννη-
ση του ηλιακού μας συστήματος.

Η αποστολή OSIRIS-REx απο-
τελεί μέρος ενός φιλόδοξου προ-
γράμματος εξερεύνησης αστερο-
ειδών που έχει τελικό στόχο μια 
επανδρωμένη αποστολή σε έναν 
εξ αυτών. Στο πλαίσιο του προ-

γράμματος σχεδιάζεται και μια μελλοντική αποστολή η 
οποία θα προσπαθήσει να «απαγάγει» έναν μικρό αστερο-
ειδή και να τον θέσει σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Ο αστε-
ροειδής αυτός θα αποτελέσει πεδίο εκπαίδευσης αστροναυ-
τών που θα πραγματοποιήσουν στη συνέχεια αποστολές 
εξερεύνησης σε μεγάλους αστεροειδείς.

Τ Η Σ  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ

ΤΗΝ ΕΦΕΡΑΝ από την Ασία στην Ευρώ-
πη και στις ΗΠΑ ως «φυσικό εντομοκτό-
νο», αλλά η πασχαλίτσα Harmonia 
axyridis αποδείχτηκε πραγματικό... 
φονικό όπλο. Τα σωματικά της υγρά 
περιέχουν ένα τοξικό παράσιτο που 
εξοντώνει μαζικά τις τοπικές πασχαλί-
τσες και άλλα είδη εντόμων.

Την h.axyridis επέλεξαν οι ειδικοί 
για να καταπολεμήσει τις αφίδες, τις 
λεγόμενες «ψείρες» των φυτών. Αρχικά 
αυτές οι ασιατικές πασχαλίτσες χρησι-

μοποιούνταν σε ελεγχόμενο περιβάλ-
λον αλλά κάποια στιγμή κατάφεραν να 
ξεφύγουν και μέσα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα μετανάστευσαν σε διάφορες 
περιοχές της Ευρώπης και της Βόρειας 
Αμερικής όπου και κυριάρχησαν εύκο-
λα απέναντι στα τοπικά είδη.

Σύμφωνα με Γερμανούς ερευνητές, 
οι πασχαλίτσες h.axyridis κατάφεραν 
να επιβληθούν εξοντώνοντας τις τοπι-
κές πασχαλίτσες και άλλα είδη εντό-
μων που δεν διέθεταν κάποιους αμυ-
ντικούς μηχανισμούς απέναντι στο 
άγνωστο μέχρι πρόσφατα για αυτά τα 
είδη παράσιτο. Μάλιστα μπορεί να προ-
καλέσει ισχυρές αλλεργικές αντιδρά-
σεις και στον άνθρωπο.

Ερευνητές του Τμήματος Χημικής 
Οικολογίας του Ινστιτούτου Max Planck 
διαπίστωσαν ότι η H. axyridis διαθέτει 

ένα πραγματικά πανίσχυρο ανοσοποι-
ητικό σύστημα το οποίο αποτελεί το 
κλειδί για την κυριαρχία της απέναντι 
σε άλλα έντομα.

Στα υγρά του σώματός της υπάρχει 
ένα ισχυρό αντιβιοτικό συστατικό (η 
χαρμονίνη) καθώς επίσης και αντιμικρο-
βιακά πεπτίδια. Όλα αυτά στην ουσία 
δημιουργούν μια ομπρέλα προστασίας 
ενάντια στα παθογόνα που πιθανώς να 
αντιμετωπίσει στις νέες περιοχές που 
πηγαίνει να εγκατασταθεί - πρόκειται 
για παθογόνους μικροοργανισμούς 
στους οποίους είναι ευάλωτα ακόμη και 
τοπικά είδη αυτών των περιοχών.

Στη φαρέτρα της όμως η h.axyridis 
διαθέτει και ένα άλλο όπλο, μια οικο-
γένεια τοξικών μυκήτων που ονομάζο-
νται μικροσπορίδια. «Καταφέρνουν να 
κρατούν αυτούς τους μύκητες ανενερ-
γούς όταν βρίσκονται μέσα στο αίμα 
τους και ακόμη και δεν μπορούμε να 
κατανοήσουμε πώς το καταφέρνουν 
αυτό. Όταν όμως κάνουν την εμφάνισή 
τους άλλα έντομα που προσπαθούν να 
επιτεθούν στα αβγά ή στις προνύμφες 
της h.axyridis, οι μύκητες ενεργοποιού-
νται και εξοντώνουν τους εχθρούς», 
αναφέρει καθηγητής Χέικο Βόγκελ, 
μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Πασχαλίτσα κατά 
συρροή δολοφόνος

Ένας φυτοφάγος… σπρίντερ

Επιχείρηση «απαγωγής» αστεροειδούς

Η harmonia axyridis 
εξοντώνει μαζικά 
τα άλλα είδη

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Αντιδράσεις 
δύο άκρων

Εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα με κλωνοποίηση

ΣΥΜΦΩΝΑ με τον δρα Μιταλίποφ, η πρόθεση της 
ερευνητικής ομάδας είναι η τεχνική αυτή να χρησι-
μοποιηθεί αποκλειστικώς στο πλαίσιο της αναγεννη-
τικής ιατρικής προς όφελος εκατομμυρίων ασθενών. 
Παρόλα αυτά ο ερευνητής ανέφερε ότι δεν είναι 
απίθανο να εμφανιστούν και πάλι αντιδράσεις. «Πι-
στεύουμε ότι η μέθοδός μας δεν θα δημιουργήσει 
προβλήματα, αφού δεν καταστρέφουμε γονιμοποι-
ημένα ωάρια. Εκτιμούμε ότι η τεχνική αυτή είναι πιο 
αποδεκτή από ηθικής απόψεως, αλλά κανένας δεν 
ξέρει. Μπορεί κάποιοι να πουν ότι προσπαθούμε να 
κλωνοποιήσουμε άνθρωπο».

Ήδη μια βρετανική οργάνωση, που ονομάζεται 
Human Genetics Alert, εναντιώθηκε με δριμύτητα 
στη μελέτη του. «Οι επιστήμονες έφεραν τελικά 
στον… κόσμο το «βρέφος» που όλοι οι θιασώτες της 
ανθρώπινης κλωνοποίησης περίμεναν: μια μέθοδο 
για την αποτελεσματική κλωνοποίηση ανθρώπινων 
εμβρύων», ανέφερε ο διευθυντής της οργάνωσης, 
δρ Ντέιβιντ Κινγκ, και πρόσθεσε: «Το γεγονός αυτό 
καθιστά επιτακτική την ανάγκη να υπάρξει διεθνής 
νομική απαγόρευση στην ανθρώπινη κλωνοποίηση 
προτού διεξαχθούν και άλλες τέτοιου είδους μελέ-
τες. Είναι πλήρως ανεύθυνο το ότι δημοσιεύθηκε 
αυτή η μελέτη».

Από την πλευρά τους, πάντως, επιστήμονες χα-
ρακτήρισαν την έρευνα της ομάδας από το Όρεγκον 
ως «επιτυχία χωρίς προηγούμενο». Ο βιολόγος 
Τζορτζ Ντάλεϊ από το Ινστιτούτο Βλαστικών Κυττά-
ρων του Χάρβαρντ ανέφερε ότι «η συγκεκριμένη 
ερευνητική ομάδα κατάφερε αυτό το οποίο δεν κα-
τάφεραν πολλές άλλες, συμπεριλαμβανομένης της 
δικής μου».
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Σ ύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά τις πρακτικές 
της Apple για τη διάθεση και τις πωλήσεις του 

iPhone στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα αν η Apple 
υιοθετεί πρακτικές που υποσκάπτουν τον ανταγωνι-
σμό της.

Χωρίς να έχει κατατεθεί κάποια επίσημη καταγ-
γελία από την επιτροπή ανταγωνισμού της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ακόμα, τα στελέχη της φαίνεται να έχουν 
διανείμει 9σέλιδα ερωτηματολόγια στα ευρωπαϊκά 
δίκτυα ρωτώντας αν η Apple επιβάλλει κάποιο ελάχι-
στο αριθμό παραγγελιών iPhone για το κάθε δίκτυο, 
ή αν εγγυάται με κάποιο τρόπο ότι ποτέ δεν θα βρουν 
καλύτερες τιμές ή όρους πώλησης σε άλλους κατα-
σκευαστές, ή ακόμα και περιορισμούς στους προϋ-
πολογισμούς για το marketing που θα διαθέσει το 
κάθε δίκτυο για τις συσκευές της Apple.

Στο ίδιο ερωτηματολόγιο αναφέρεται: «Η Επιτρο-
πή έχει πληροφορίες που αναφέρουν πως η Apple 
και οι Πάροχοι Κινητής Τηλεφωνίας έχουν καταλήξει 
σε συμφωνίες διανομής που μπορούν να οδηγήσουν 
στον τερματισμό  των εργασιών για άλλους κατασκευ-
αστές smartphones». «Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι 
συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά απενεργοποι-
ούνται σε συγκεκριμένα προϊόντα Apple σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν επιβεβαιωθούν αυτές οι 
συμπεριφορές, τότε θα πρόκειται για παραβίαση του 
νόμου περί ανταγωνιστικότητας».

Η έρευνα αυτή κινητοποιήθηκε από ανεπίσημες 
καταγγελίες από παρόχους κινητής τηλεφωνίας στην 
Ευρώπη που κατά του ασφυκτικού ελέγχου που φέ-

ρεται να ασκεί η Apple στις πωλήσεις των συσκευών 
της, από την τιμή και τις ποσότητες, μέχρι και τα 
marketing plans. Οι πάροχοι έχουν περιθώριο να 
απαντήσουν στα ερωτηματολόγιο μέχρι την 17η Ιου-
λίου. Σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times, η 
Apple δηλώνει ότι τα συμφωνητικά που υπογράφει 
με τους παρόχους είναι σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
νόμο.

Σίγουρα θα μάθουμε σύντομα περισσότερα για 
τον τρόπο που διανέμει στα δίκτυα τα iPhone η Apple, 
διαδικασία που δεν είναι τόσο ξεκάθαρη για το ευρύ 
κοινό, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες έχουν γίνει 
γνωστές για τις υπόλοιπες συσκευές, όπως τα Mac.

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ των εργαστηρίων Bell, σε συνεργασία με την 
Alcatel-Lucent  προτείνουν μία σχετικά «απλή» λύση για να 
ακυρωθεί ο «θόρυβος» που δημιουργείται στις οπτικές ίνες, 
όταν τα δεδομένα ταξιδεύουν μέσα σε αυτές σε μεγάλες απο-
στάσεις. Προτείνουν να μην αποστέλλεται μία δέσμη, αλλά ένα 
ζευγάρι από αυτές, η μία «αντίγραφο» της άλλης. Όταν εν τέλει 
ενωθούν ξανά στο τέλος της διαδρομής, ο θόρυβος που προ-
καλείται και από τις δύο δέσμες κατά τη διαδρομή, ακυρώνεται. 
Το ζεύγος μπορεί να ταξιδέψει με τετραπλάσια ταχύτητα από 
τη συμβατική, μονή δέσμη και η ομάδα των ερευνητών που 
έστειλε 400Gb το δευτερόλεπτο σε απόσταση 12800 χιλιομέ-
τρων οπτικής ίνας, διαπίστωσε πως η νέα τεχνική αποδίδει. 
Αυτό που περιορίζει την απόσταση στην οποία μπορεί να ταξι-
δέψει μία δέσμη δεδομένων στην οπτική ίνα, είναι η ισχύς της 
δέσμης. Όσο πιο μεγάλη η απόσταση, τόσο πιο μεγάλη πρέπει 
να είναι η ισχύς. Όσο πιο μεγάλη, όμως, η ισχύς τόσο το φως 
αλληλεπιδρά περισσότερο με τα υλικά της ίνας, αντί να περνά-
ει απλά από αυτή δημιουργώντας «θόρυβο». Αυτό που χρειά-
ζεται για να μπορεί η δέσμη να διανύει μεγαλύτερες αποστάσεις 
είναι να ακυρωθεί αυτός ο θόρυβος. Και η απλή μέθοδος της 
αποστολής δύο ίδιων δεσμών, τα καταφέρνει.

Στο μικροσκόπιο η μέθοδος διάθεσης του iPhone στην Ευρωπαϊκή Ένωση

H Ε.Ε. ερευνά τις τακτικές πωλήσεων της Apple

Action Cam

Κάντε την επόμενη έξοδό σας στην 
ύπαιθρο ακόμα πιο συναρπαστική. 
Με την Action Cam και τη νέα σειρά 
αξεσουάρ της Sony. Απολαύστε ακό-
μα περισσότερους τρόπους για να 
τραβήξετε εντυπωσιακά Full HD βί-
ντεο, είτε κάνοντας ποδήλατο, σερφ, 
καγιάκ, είτε κατεβαίνοντας επικίνδυ-
νους γκρεμούς.

Duo-Games

Με το Discovery Bay Pinball για iPad 
μπορείτε να μετατρέψετε το tablet 
σας σε κινητό φλιπεράκι. Διαθέτει 
δύο πλευρικά πλήκτρα για τον έλεγ-
χο του παιχνιδιού, πλήκτρο με ελα-
τήριο για πλήρη εξομοίωση με το 
παιχνίδι, συνδέεται ασύρματα μέσω 
Bluetooth και είναι ιδανικό για τα 
applications Pinball HD και Pinball 
HD Collection.

Wahoo 

Με τον αισθητήρα Fitness Blue SC 
μετατρέπεις το iPhone σε έναν ισχυ-
ρό υπολογιστή ποδηλασίας. Με χρή-
ση Bluetooth 4.0 μετρά και στέλνει 
την ταχύτητα ποδηλασίας, την από-
σταση, τον ρυθμό και τις πληροφο-
ρίες απευθείας στο iPhone μέσω του 
Wahoo Fitness app ή με άλλες δη-
μοφιλείς εφαρμογές ποδηλασίας.

Φιμώνει το iPhone

Με το Mutator μπορείτε να απενερ-
γοποιήσετε εντελώς τον ήχο από το 
iPhone σας. Η μικροσκοπική συ-
σκευή μπαίνει στην είσοδο για τα 
ακουστικά και αποκτά τον πλήρη 
έλεγχο των ήχων του κινητού. Έτσι, 
δεν θα χτυπάει ούτε το ξυπνητήρι 
ούτε θα αναπαράγει οποιονδήποτε 
ήχο ανεξάρτητα αν έχετε επιλέξει τη 
σίγαση της συσκευής.

EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
petros.theocharides@phileleftheros.com

Ανανεωμένη
η Cyta στο διαδίκτυο

Από την Τρίτη τέθηκε σε λειτουργία 
η ανανεωμένη, αναβαθμισμένη και 
με μοντέρνο σχεδιασμό ιστοσελίδα 
της Cyta, που ενοποιεί τις τέσσερις 
κύριες ιστοσελίδες του Οργανισμού: 
Cyta, Cytamobile-Vodafone, Cytanet 
και Cytavision.  Η ενοποίηση περι-
λαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δυνα-
τότητα εγγραφής στον λογαριασμό 
Μy Cyta, με  αποκλειστικά οφέλη, 
όπως: πραγματοποίηση αγορών 
προϊόντων και υπηρεσιών μέσω δι-
αδικτύου εύκολα και με ασφάλεια, 
διαχείριση υπηρεσιών Cytamobile-
Vodafone, όπως αποστολή δωρεάν 
μηνυμάτων SMS, ανανέωση χρόνου 
ομιλίας soeasy (Top-up) κ.ά., καθώς 
και διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου Cytanet (WebMail) και 
ανάλυση και εξόφληση λογαρια-
σμών (υπηρεσία ebill).

Σημειώνεται ότι το My Cyta απο-
τελεί πλέον τον βασικό λογαριασμό 
της νέας ενοποιημένης ιστοσελίδας 
της Cyta και ενσωματώνει τους μέ-
χρι τώρα ξεχωριστούς λογαρια-
σμούς της εταιρικής ιστοσελίδας 
(υπηρεσία ebill) και της ιστοσελίδας 
Cytamobile-Vodafone (υπηρεσίες 
Cytamobile). Όλοι οι υφιστάμενοι 
χρήστες πρέπει να προχωρήσουν 
σε επανεγγραφή τους στο λογαρια-
σμό MyCyta, προκειμένου να απο-
κτήσουν ξανά πρόσβαση στις υπη-
ρεσίες ebill και Cytamobile.

Η λύση είναι η «διπλή» οπτική ίνα

10 χρόνια LinkedIn
ΤΟ LINKEDIN έκλεισε μία δε-
καετία και έχει προβεί σε πολ-
λές αλλαγές τον τελευταίο 
καιρό. Επόμενη αλλαγή, την 
οποία θα δούμε να πραγματο-
ποιείται σύντομα, είναι ένα 
νέο και πιο απλό μενού πλοή-
γησης. Η αναζήτηση βρίσκε-
ται πλέον στο επίκεντρο και τα 
διάφορα εικονίδια για μηνύ-
ματα, ειδοποιήσεις και νέες 
επαφές έχουν μεταφερθεί 
στο δεξί μέρος. Στη δεύτερη 
σειρά του μενού, οι διάφορες 
επιλογές έχουν λιγοστέψει και 
κρύβονται όταν ο χρήστης κά-
νει scrolling στη σελίδα. Εμ-
φανίζονται ξανά μόλις ο χρή-
στης αφήσει το ποντίκι πάνω 
στο μενού.

Αηλιώτης: 
Εφαρμογή 
για κινητά

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΕΣ καμπάνιες, 
διαδραστικό διάλογο, προ-
σφορές, και ατελείωτη επικοι-
νωνία με τους καταναλωτές, 
στοχεύει να πετύχει η εται-
ρεία Αηλιώτης μέσω της νέας 
εφαρμογής που αναπτύσσει 
σε συνεργασία με την εται-
ρεία ZEBRA Consultants για 
κινητά τηλέφωνα και tablets. 
Σε πρώτο στάδιο η εφαρμογή 
θα είναι διαθέσιμη για κινητά 
με android. Σύντομα η εφαρ-
μογή και για iPhone και iPad. 

ΥouΤube σε slow 
motion

Η GOOGLE ανακοίνωσε πως η 
πλατφόρμα της υποστηρίζει 
πλέον βίντεο αργής κίνησης, 
προσφέροντας το ανάλογο 
εργαλείο, ώστε τα βίντεο να 
δείχνουν σαν να έχουν γραφτεί 
με κάμερα υψηλής ταχύτητας. 
Το σχετικό εργαλείο για τη δη-
μιουργία slow motion βίντεο, 
ξεκίνησε να διατίθεται στον 
YouTube editor και μπορεί να 
εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε 
βίντεο έχετε ανεβάσει στην 
πλατφόρμα. Για τους φίλους 
της αργής κίνησης, στο 
YouTube υπάρχει το εξειδικευ-
μένο κανάλι The Slow Mo Guys 
με εντυπωσιακά slow motion 
βίντεο, το οποίο έχει πάνω από 
2 εκατομμύρια υποστηρηκτές.

50% μεγαλύτερης
διάρκειας 
μπαταρία

Η INTEL υπόσχεται «τρελή» 
αυτονομία για τους νέους 
Haswell επεξεργαστές της, 
αφού οι φορητοί υπολογιστές 
που θα ενσωματώνουν τα εν 
λόγω chipsets θα μπορούν να 
έχουν 50% μεγαλύτερη διάρ-
κεια ζωής της μπαταρίας τους 
από τα υφιστάμενα Ivy Bridge 
μοντέλα και έως 20 φορές 
μεγαλύτερη διάρκεια σε 
standby ή idle mode, χωρίς 
κανένα απολύτως κόστος για 
την απόδοσή τους.
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