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Π
ριν από λίγες µέρες, στο 31ο Φεστι-
βάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της
∆ράµας, δύο συµπατριώτες µας, ο
µουσικοσυνθέτης Κώστας Κακο-

γιάννης και ο ποιητής Πάµπος Κουζάλης,
απέσπασαν το Α' Βραβείο στην κατηγορία
Ντοκιµαντέρ, µε την «Υπέρβαση». Το γεγονός
αυτό από µόνο του τιµά την Κύπρο και τους
ίδιους τους δηµιουργούς, αλλά περισσότερο
τιµά τον νεαρό συνθέτη Στέλιο Πισή, στον
οποίο είναι αφιερωµένη. ∆ίνοντάς µας ο ίδιος
µαθήµατα ζωής, θάρρους και πίστης. Καθη-
λωµένος στο κρεβάτι µε τον αναπνευστήρα
λόγω του προβλήµατος της µυϊκής δυστρο-
φίας που τον ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια,
κινώντας µόνο το ένα του δάχτυλο γράφει
σπουδαία µουσική και γίνεται καθηµερινά
φωτεινό παράδειγµα προς µίµηση. Οι δύο
δηµιουργοί, εµπνεόµενοι και ενθαρρυµένοι

από την όλη στάση
αυτού του γενναίου
ανθρώπου και της
οικογένειάς του, αψή-
φησαν κάθε ιδιαίτερη
δυσκολία κατά τα
γυρίσµατα και έδωσαν
ζωντάνια και κίνηση,
χρησ ιµοπο ιώντας
συµβολικές εικόνες
από τους εξωτερικούς
χώρους. Χορηγός οι
Πολιτιστικές Υπηρε-
σίες, ενώ η µεταφορά
σε φιλµ έγινε χάρη
στην ευγενή χορηγία
των Εργαστηρίων
Εικόνας Σκλαβής.

Η ταινία προβλήθη-
κε στο 4ο Φεστιβάλ
Ταινιών Μικρού
Μήκους της Κύπρου,
και τιµήθηκε µε το
Βραβείο Μουσικής.
Από τότε έχει προβλη-
θεί επανειληµµένα
από το ΡΙΚ, καθώς και
σε πάρα πολλές εκδη-

λώσεις αφιερωµένες στο Στέλιο Πισή και σε
φεστιβάλ στο εξωτερικό. 
Εκτός από τη σκηνοθεσία, το µοντάζ, η κινη-
µατογράφηση, οι φωτισµοί και η ηχοληψία
έγιναν από τους δύο δηµιουργούς, Κώστα
Κακογιάννη και Πάµπο Κουζάλη. Κι η όλη
παραγωγή έγινε στο Παράκεντρο, στο χωριό
Λεµύθου, όπου ζουν τα τελευταία χρόνια. Το
«Τεχνοδοχείο», όπως εύστοχα  το αποκαλούν,
αφού µέσα από τη δηµιουργία και τη συνά-
ντηση και το διάλογο των δηµιουργών, στό-
χευσή τους είναι να καταστεί ένας χώρος ανοι-
χτός για όλους τους «εραστές» της τέχνης,
όπου θα καλύπτονται όλες οι µορφές τέχνης.
Με την ευκαιρία της βράβευσής τους µιλήσα-
µε µαζί τους, και µοιραστήκαµε τα δυνατά
συναισθήµατά τους από την επαφή τους µε
τον Στέλιο Πισή και για τις επιδιώξεις τους για
το Παράκεντρο.    

Τίτλος και περιεχόµενο της ταινίας ταυ-
τίζονται απόλυτα; 
Κώστας Κακογιάννης: ∆ιαλέξαµε αυτόν τον
τίτλο, γιατί η κάθε στιγµή, το κάθε δευτερόλε-

πτο, η κάθε αναπνοή στη ζωή του Στέλιου
είναι και µια υπέρβαση. Ένας ατέλειωτος και
άνισος αγώνας, στον οποίο, όµως, ο Στέλιος
ως εκ θαύµατος καταφέρνει µε τη δύναµη της
θέλησής του να βγαίνει νικητής. Με το ένα
του δάχτυλο κατορθώνει να δηµιουργεί και να
ενορχηστρώνει αριστουργήµατα αξεπέραστης
καλλιτεχνικής αξίας και ήθους. Τελευταία είχε
ένα πρόβληµα µε το δάχτυλό του, αυτό µε το
οποίο µπορεί να κινεί το ποντίκι στον υπολογι-
στή για να συνθέτει. ∆εν πτοήθηκε, αλλά βρή-
κε ένα πρόγραµµα µε το οποίο µπορούσε να
δίνει φωνητικές εντολές για να συνεχίσει να
εργάζεται. Για µας, λοιπόν, ο Στέλιος ήταν η
έµπνευση και πρόκληση για να γίνουµε σκη-
νοθέτες και να µπορέσουµε να καταγράψουµε
αυτό το µεγαλείο που κουβαλά. 

Εδώ βρίσκει την εφαρµογή του κι ο
µέγας ρόλος της τέχνης; 
Πάµπος Κουζάλης: Η ύπαρξη της τέχνης έχει
αξία όταν οδηγεί στην υπέρβαση, και ακρι-
βώς, όπως είπε ο Κώστας, ήταν αφορµή η
γνωριµία µας µε το Στέλιο για να στραφούµε
κι εµείς σ' ένα πεδίο καινούργιο για µας, τον
κινηµατογράφο. Λειτουργήσαµε, βέβαια,
ερασιτεχνικά µε την κυριολεκτική σηµασία,
ως εραστές της τέχνης, και µε τη δύναµη που
µας έδωσε ο ίδιος. Όποιος τον γνωρίσει,
αισθάνεται επιτακτικά την ανάγκη, αυτά τα
βιώµατα και τα έντονα συναισθήµατα που τον
κατακλύζουν να τα µοιραστεί µε κάποιον
άλλο. Κι εµείς κατευθυνθήκαµε προς την
πλευρά της κινηµατογραφικής γλώσσας. 
Έχετε, ωστόσο, ασχοληθεί µε την τέχνη του
βίντεο. 
Κώστας Κακογιάννης: Έχουµε, κατά καιρούς,
σκηνοθετήσει µια σειρά από µουσικά βίντεο,
βιντεοποιήµατα, καθώς και ένα ντοκιµαντέρ
για το ∆ηµοσθένη Μιτσή. Η «Υπέρβαση»,
όµως, είναι το πρώτο σοβαρό και µεγάλης
διάρκειας εγχείρηµά µας. Οι προκλήσεις ήταν
πολλές και τα οικονοµικά µας περιορισµένα.
Για να υλοποιηθεί το ντοκιµαντέρ, σχεδιάσαµε

και κατασκευάσαµε έναν ειδικό γερανό που
να χωρά στο δωµάτιο του Στέλιου, ώστε να
αποφευχθεί η στατικότητα στην εικόνα. Η δε
διάρκεια των γυρισµάτων έπρεπε να είναι
περιορισµένη κάθε φορά, επειδή η ζέστη από
τους φωτισµούς δυσχέραινε την αναπνοή του
Στέλιου µε τον αναπνευστήρα.

Παράδειγµα ζωής 
Πόσο δύσκολο ήταν να µην περάσετε τη

γραµµή του µελό; 
Πάµπος Κουζάλης: Σίγουρα, το θέµα δεν είναι
δυνατό να σ' αφήνει ασυγκίνητο. Όµως ούτε η
δική µας πρόθεση, ούτε της οικογένειας
Πισή, ήταν να προκαλέσουµε τον οίκτο, σε
καµία περίπτωση. Απ' ό,τι ακούσαµε, στην
Κριτική Επιτροπή έκαναν εντύπωση ακριβώς
η ευαισθησία, αλλά και το µέτρο µε τα οποία
χειριστήκαµε το θέµα, αποφεύγοντας το
µελό. Το καταφέραµε µεταφέροντας απλώς τα
λόγια του ίδιου του Στέλιου και της µητέρας
του, της Αγλαΐας, χωρίς να υπερτονίζουµε οτι-
δήποτε. Όποιος τους ακούσει να µιλάνε και
να τραγουδάνε µαζί, αναθεωρεί τη στάση του
απέναντι στη ζωή, και τα µικρά ή µεγάλα προ-
βλήµατά του γίνονται µηδαµινά πια.

Αξιέπαινη η προσπάθειά σας να κυκλο-
φορήσετε το DVD στα σχολεία, οι νέοι µας
πρέπει να παίρνουν τέτοια µαθήµατα
ζωής; 
Κώστας Κακογιάννης: Το ντοκιµαντέρ για το
Στέλιο έχει ήδη προβληθεί σε πολλά µαθητικά
συνέδρια και σχολεία της Κύπρου και της
Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια των προβολών
έχουµε δει τους µαθητές, πέρα από τη συγκί-
νηση, να πληµµυρίζονται µε αισθήµατα θέλη-
σης και δύναµης. Το παράδειγµα του Στέλιου,
η σοφία και η πίστη του στο Θεό τούς εµψυ-
χώνει προς το καλύτερο. Επειδή η φωνή του
πρέπει να φτάσει σε κάθε παιδί, αποφασίσαµε
ως Παράκεντρο να εκδώσουµε την «Υπέρβα-
ση» σε DVD και να τη διανέµουµε δωρεάν σε
όλα τα σχολεία της Κύπρου και της Ελλάδας.

Με την αγάπη όλα να τα υποµένει και την αληθι-

νή τέχνη να θεραπεύει, επιτυγχάνεται το ζητού-

µενο που είναι η υπέρβαση. Οδηγώντας στους

δρόµους της συγκίνησης, ευαισθητοποίησης και

της βράβευσης. Ζωντανό παράδειγµα το ντοκιµα-

ντέρ µε τον τίτλο «Υπέρβαση», αφιερωµένο στο

µουσικοσυνθέτη Στέλιο Πισή.

ΚΑΘΗΛΩΜΕΝΟΣ στο κρεβάτι µε τον αναπνευστήρα λόγω του προβλήµατος της µυϊκής δυστροφίας που τον
ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια, κινώντας µόνο το ένα του δάχτυλο, ο Στέλιος Πισής γράφει σπουδαία µουσική και
γίνεται καθηµερινά φωτεινό παράδειγµα προς µίµηση.

«Η κάθε στιγµή, 

το κάθε

δευτερόλεπτο, 

η κάθε αναπνοή, 

στη ζωή του

Στέλιου είναι και

µια υπέρβαση. 

Ένας ατέλειωτος

και άνισος

αγώνας»

ΤΗΣ ΝΤΙΝΑΣ ΠΑΜΠΑΛΛΗ

pamballint@simerini.com

Ο Στέλιος ανοίγει δρόµους
Η «Yπέρβαση» του µουσικοσυνθέτη Στέλιου Πισή
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Άλλο όνειρό σας που έγινε πραγµατικότητα

είναι και το Παράκεντρο...

Πάµπος Κουζάλης: Το Παράκεντρο είναι
όντως ένα όνειρο ζωής, το οποίο ξεκίνησε
από τη Λεµεσό, αλλά ουσιαστικά η υλοποίησή
του άρχισε όταν µετακοµίσαµε στη Λεµύθου,
που έγινε η έδρα του. Έγινε µια πολύ µεγάλη
επένδυση οικονοµική για να αναπαλαιωθεί το
κτήριο και να κτιστεί καινούργιο τµήµα, για να
στεγαστεί το στούντιο ηχογραφήσεων, οι
χώροι για µοντάζ, για σελίδωση βιβλίων, για
µικρά εργαστήρια, όπως θεατρικά, µουσικά, ή
το ποιητικό εργαστήρι που προγραµµατίζουµε
για την άνοιξη. Αποτέλεσµα αυτών των εργα-
στηρίων θα είναι η επί τόπου δηµιουργία, η
καταγραφή και η προβολή του έργου των καλ-
λιτεχνών. Αν, για παράδειγµα,  είναι µουσικοί,
τα έργα τους θα ηχογραφούνται στο στούντιο,
θα εκδίδονται σε CD και θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα µας (www.parakentro.com). Στον
υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων µπορούν επίσης
να γίνονται µουσικές, θεατρικές ή χορευτικές
παραστάσεις. 
Κώστας Κακογιάννης: Ναι, στην αγκαλιά και
στους χώρους του Παράκεντρου µπορούν να
συνυπάρξουν όλες οι µορφές της τέχνης. Με
τις καλύτερες εντυπώσεις φεύγουν και οι καλ-
λιτέχνες που το επισκέπτονται. Πρόσφατα είχα-
µε την ευκαιρία να έχουµε συνεργασίες µε
µεγάλα ονόµατα της ελληνικής δισκογραφίας
όπως ο Γιώργος Νταλάρας, µε τον οποίο ηχο-
γραφήσαµε το καινούργιο τραγούδι για την
τηλεοπτική σειρά «Οι γενιές της σιωπής»,
καθώς και ένα CD µε παιδικά κυπριακά τρα-
γούδια, από τη συλλογή του Μιχάλη Χατζηµι-
χαήλ. Με την Καλλιόπη Βέττα και το συνθέτη
Γιάννη Ιωάννου είχαµε τις συναυλίες των εγκαι-
νίων του Παράκεντρου τον περασµένο Αύγου-
στο, ενώ µε το Γιάννη Κότσιρα ηχογραφήσαµε
το τραγούδι των τίτλων για τη νέα σειρά του
Σίγµα «Σε φόντο κόκκινο». 
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