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Η Κωνσταντινούπολη πίσω απ’ το Ταξίµ και τα δακρυγόνα
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 1 Comment

Από τον περασµένο Μάη η Κωνσταντινούπολη συγκλονίζεται από λογής-λογής βίαια επεισόδια. Τα τελευταία, στις αρχές του µήνα, προκάλεσε ο νόµος
για τον έλεγχο του διαδικτύου. Τα πρώτα, στα τέλη της άνοιξης, είχαν προκαλέσει τα σχέδια της κυβέρνησης να χτίσει ένα εµπορικό κέντρο σ’ ένα
µικρό πάρκο πίσω από την εµβληµατική πλατεία Ταξίµ. Στα ενδιάµεσα, οι εφηµερίδες, τούρκικες και ξένες, βαρέθηκαν να γράφουν για σκάνδαλα
διαφθοράς στο κυβερνών κόµµα αλλά και για τις µεταθέσεις-τιµωρία των ανακριτών και των εισαγγελέων που έκαναν τις έρευνες.

 

Η Τουρκία βράζει, κοντολογίς. Κι αυτό που κυρίως φταίει είναι η κλιµακούµενη αυταρχικότητα του Ερντογάν. Σηµάδι ότι θα κάνει πίσω -δεν υπάρχει.
Ούτε πως θα πάψουν να µονοπωλούν την ειδησεογραφία αστάθεια, πολιτικές εντάσεις, αντιδράσεις, οδοµαχίες, ξύλο, συλλήψεις και δακρυγόνα στο
Ταξίµ και την Ιστικλάλ…

 

Μόνο που σήµερα δεν θα σου πω γι αυτές τις αγριάδες. Αν θες, δες εδώ τι είχα γράψει παλιότερα γι αυτές. Σήµερα θα σου µιλήσω για ένα παράδοξο
που το ‘χω συναντήσει σ’ όλες τις πόλεις που βράζουν. Ακόµη και σ’ εκείνες που κοχλάζουν∙ που βρίσκονται υπό πολιορκία, που ζουν έναν πόλεµο.
Πίσω απ’ την άγρια πλευρά τους, λοιπόν, πίσω απ’ το κοµµάτι τους που ωρύεται και βρυχάται υπάρχει πάντα ένα άλλο, το ίδιο µικρό ή µεγάλο, ου µην
αλλά βουβό κι ατάραχο.
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Αυτό ακριβώς, αυτή, δηλαδή, την εκκωφαντική σιωπή πίσω από την αντάρα και την αναµπουµπούλα, είδα -και µ’ άρεσε πολύ- να ‘χει αποτυπώσει στις
φωτογραφίες του ο γλύπτης Κωνσταντίνος Παπαδούκας που έτυχε να βρεθεί στην Πόλη τις µέρες του τελευταίου κακού χαµού. Στη συλλογή των
φωτογραφιών του έδωσε το όνοµα “Iznik,  σκόνη και νερό, µια συλλογή φωτογραφιών σε διάλογο ανά δύο” . Τα Ιζνίκ, όπως πιθανότατα
ξέρεις, είναι αυτά τα ιδιαίτερα πορσελάνινα πλακάκια, κυρίως σε µπλε και µε συγκεκριµένους συµβολισµούς µοτίβα, που ξεκίνησαν να φτιάχνονται το
15ο αιώνα στην πόλη Ιζνίκ, δηλαδή τη Νίκαια της Βιθυνίας. Τα χρησιµοποιούσαν για να επενδύουν τους τοίχους.

 

 

Αν δεν ήξερα πόσο φορτισµένο ήταν το κλίµα δεν θα αντιλαµβανόµουν, τουλάχιστον στο κοµµάτι της Πόλης που κινήθηκα, την ένταση. Ο
κόσµος, ως επί το πλείστον, προσπαθεί να επιβιώσει και ζει την κάθε του στιγµή όπως, µάλλον, έχει µάθει: µαζεύοντας σκουπίδια,
καίγοντας πλαστικά και κατεστραµµένα έπιπλα, κατακλύζοντας τα τζαµιά. Αστυνοµία και στρατός είναι ορατοί αλλά πάλι αόρατοι.

Ανατολή – Δύση, οι εναλλαγές συνεχείς και τρανταχτές. Γυναίκες µε µαντήλες δίπλα σε έφηβες που βγάζουν selfies. Άντρες στο τζαµί,
βιβλίο προσευχών στα πόδια και παιχνίδι στο iphone. Καταστήµατα που δέχονται ευρώ αλλά δεν γνωρίζουν ούτε λέξη στ’ Αγγλικά.

Νοµίζω ότι η Αγία Σοφία είναι µία σύνοψη της εικόνας της Πόλης, γεµάτη αντιθέσεις, αρχιτεκτονικά, θρησκευτικά, χρονικά. Απ’ την άλλη,
οι γωνιές του Ελληνισµού υπάρχουν, είναι όµως σαν ξεθωριασµένες αναµνήσεις, πίσω από συρµατοπλέγµατα, κάµερες παρακολούθησης
και γεµάτα από εγκατάλειψη sokak.

Έβγαλα γύρω στις 300 φωτογραφίες. Χωρίζονται στη µέση. Ανατολή – Δύση, ησυχία – βαβούρα, ροµαντισµός – πραγµατικότητα. ΄Ο,τι
ακριβώς είναι η Πόλη. Mια αντίθεση. Μια πόλη φιλική αλλά κι εχθρική την ίδια στιγµή, µια πόλη θορυβώδης αλλά και ήσυχη παράλληλα,
απλή µα και υπερβολική. Και κάπως έτσι προέκυψε αυτός ο διάλογος…

 

 

ΔΙΕΘΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

http://www.cpapadoukas.com/
http://karchilaki.com/tag/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae/
http://karchilaki.com/tag/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%b1/
http://karchilaki.com/tag/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%b1/
http://karchilaki.com/tag/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%b1/
http://karchilaki.com/wp-content/gallery/iznik/iznik.jpg
http://karchilaki.com/wp-content/gallery/iznik/iznik-ii.jpg
http://karchilaki.com/wp-content/gallery/iznik/exit.jpg
http://karchilaki.com/wp-content/gallery/iznik/entry.jpg
http://karchilaki.com/wp-content/gallery/iznik/8-days-ii.jpg
http://karchilaki.com/wp-content/gallery/iznik-2/hope.jpg
http://karchilaki.com/wp-content/gallery/iznik-2/hope-ii.jpg
http://karchilaki.com/wp-content/gallery/iznik-2/purification-ii.jpg
http://karchilaki.com/wp-content/gallery/iznik-2/purification.jpg
http://karchilaki.com/wp-content/gallery/iznik-2/elevation.jpg
http://karchilaki.com/wp-content/gallery/iznik-2/elevation-ii.jpg
http://karchilaki.com/wp-content/gallery/iznik-2/diagonally.jpg
http://karchilaki.com/wp-content/gallery/iznik-2/diagonally-ii.jpg
http://karchilaki.com/wp-content/gallery/iznik-2/look-high.jpg
http://karchilaki.com/wp-content/gallery/iznik-2/look-high-ii.jpg
http://karchilaki.com/wp-content/gallery/iznik-3/in-a-row.jpg
http://karchilaki.com/wp-content/gallery/iznik-3/in-a-row-ii.jpg
http://karchilaki.com/wp-content/gallery/iznik-3/make-it-across.jpg
http://karchilaki.com/wp-content/gallery/iznik-3/make-it-across-ii.jpg
http://karchilaki.com/wp-content/gallery/iznik-3/black-smoke.jpg
http://karchilaki.com/wp-content/gallery/iznik-3/clear-smoke.jpg

