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2-19  AΦIEPΩMA
� T� «A�ι�ν Eστί». H π�ιη-
τική σύνθεση τ�υ Oδυσσέα
Eλύτη και η μελ�π�ίηση τ�υ
έργ�υ απ� τ�ν Mίκη Θε�-
δωράκη.
� Mνημειώδες έργ�. Mιλώ-
ντας σήμερα για τ� «A�ι�ν
Eστί», περίπ�υ τριάντα πέ-
ντε �ρ�νια απ� τ�τε π�υ
πρωτ�δημ�σιεύθηκε.
� T� θέμα τ�υ «A�ι�ν
Eστί». H θεματική διαίρεση
της συνθέσεως και τ� περιε-
��μεν� των τριών εν�τήτων
τ�υ έργ�υ.
� Π�ίηση και μ�υσική. Eνα
σημαντικ� κείμεν� τ�υ
Oδυσσέα Eλύτη στην «Eπι-
θεώρηση Tέ�νης».
� H πρώτη παρ�υσίαση.
Πραγματ�π�ιήθηκε στις 19
Oκτω�ρί�υ 1964 στ� Θέα-
τρ� K�τ�π�ύλη («Pε�»).
� H κριτική τ�υ έργ�υ. Πώς
αντιμετώπισαν �ι ε!ημερί-
δες της επ��ής την πρεμιέ-
ρα τ�υ «A�ι�ν Eστί» στ�
Θέατρ� K�τ�π�ύλη.
� H ελληνικ�τητα τ�υ
«A�ι�ν Eστί». H πρ�σ!�ρά
της π�ίησης και μ�υσικής
τ�υ έργ�υ στ� νε�ελληνικ�
π�λιτισμ�.
� T� «A�ι�ν Eστί» στη Σ�υ-
ηδία. Πώς μετα!ράστηκε
στη σ�υηδική γλώσσα απ�
τ�ν Iνγκεμαρ Pεντίν.
� «H π�ίηση έ�ει περάσει
στ� αίμα τ�υ λα�ύ μας». Σε
μια άγνωστη συνέντευ�η σε
σ�υηδικ� περι�δικ�, � κ�-
ρυ!αί�ς π�ιητής μας,
Oδυσσέας Eλύτης, μιλάει
για την π�ίηση, τ� �ρα�εί�
N�μπελ και τ� «A�ι�ν
Eστί».
� Tρεις ανέκδ�τες επιστ�-
λές τ�υ Oδυσσέα Eλύτη.
Aπ� την αλληλ�γρα!ία τ�υ
π�ιητή με τ�ν Σ�υηδ� μετα-
!ραστή τ�υ «A�ι�ν Eστί»,
Iνγκεμαρ Pεντίν.

20  KPITIKH
Tα Περι!ερειακά Δημ�τικά
Θέατρα.

21  BIBΛIO
T� μυθιστ�ρημα της Zυράν-
νας Zατέλη, «Kαι με τ� !ως
τ�υ λύκ�υ επανέρ��νται».

22  ΘEAMATA
Kινηματ�γρά!�ι και θέα-
τρα.

25-31 THΛEOPAΣH
T� πρ�γραμμα της ε�δ�μά-
δας.

Yπεύθυν�ς «Eπτά Hμερών»:

BHΣ. ΣTAYPAKAΣ

H �ωτ�γρα�ία τ�υ ε�ω�ύλλ�υ εί-
ναι τ�υ Tάκη Πανανίδη.
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O Mίκης Θε�-
δωράκης
συνθέτ�ντας
τ� «A�ι�ν
Eστί» στη Nέα
Σμύρνη τ�
1960.

T� «A�ι�ν Eστί»

«Mνήμη είναι η ιθαγένεια. Xωρίς τη
μνήμη δεν υπάρ�ει τίπ�τε. Kι ας λένε.
M�ν�ν �ταν θυμάσαι, υπάρ�εις στ’ α-
λήθεια. Kαι μ�ν�ν �ταν υπάρ�εις στ’ α-
λήθεια, είσαι στ’ αλήθεια ελεύθερ�ς.
Eλευθερία μ�νά�η είναι η μνήμη μας.
Aλλ�ίμ�ν�, αν την στερηθ�ύμε...».

Tάσ�ς Λιγνάδης,

«T� A
ι�ν Eστί τ�υ Eλύτη»

TO «A�ION EΣTI» –π�ίηση και μ�υ-
σική– απ�τελεί ένα μεγαλειώδες
έργ� μνήμης και ιστ�ρικής αναγκαι-
�τητας. H μ�ρ��π�ίηση της μ�υσι-
κής τ�υ μ�ιά�ει να πηγά�ει α�ίαστα
απ� τ�ν π�λύτιμ� π�ιητικ� λ�γ�
τ�υ Oδυσσέα Eλύτη. Στ�υς ή!�υς
τ�υ η παράδ�ση (τ� υμν�γρα�ικ�
ύ��ς ερμηνεύει την «Γένεσιν», �
ψαλμ�ς τ� λαϊκ� τραγ�ύδι, � ευαγ-
γελικ�ς μελισμ�ς τα «Πάθη» και η
δ�
�λ�γία τ� «Δ�
αστικ�») σμίγει
αρμ�νικά με τη «σημερινή» πραγ-
ματικ�τητα, ενσωματών�ντας συ-
νάμα και συν�ψί��ντας �,τι πι� αλη-

θινά ελληνικ� υπάρ!ει μέ!ρι σήμε-
ρα. T� «A
ι�ν Eστί» είναι πια ένα ι-
στ�ρικ� �αιν�μεν� και για την ελ-
ληνική π�ίηση και για την ελληνική
μ�υσική.

O Oδυσσέας Eλύτης άρ!ισε να
γρά�ει την π�ιητική σύνθεσή τ�υ
«A
ι�ν Eστί» τ� N�έμ�ρι� τ�υ 1950
στ� Παρίσι. T� έργ� θα τελειώσει τ�
1959. Θα κυκλ���ρήσει σε �ι�λί�,
τ�ν Mάρτι� τ�υ 1960, σε 800 αντίτυ-
πα για τ� εμπ�ρι�, με μια λιθ�γρα-
�ία, εκτ�ς κειμέν�υ, τ�υ �ωγρά��υ
Γιάννη M�ραλη και με ε
ώ�υλλ� �ι-
λ�τε!νημέν� απ� τ�ν �ωγρά��
Γιάννη Tσαρ�ύ!η. O Mίκης Θε�δω-
ράκης άρ!ισε να συνθέτει τη μ�υσι-
κή την άν�ι
η τ�υ 1961. T�ν Mάρτι�
τ�υ 1964 θα αρ!ίσει η η!�γρά�ηση
τ�υ μελ�π�ιημέν�υ έργ�υ π�υ έ!ει
την αισθητική, τη δ�μή και τη μ�ρ-
��λ�γία εν�ς λαϊκ�ύ �ρατ�ρι�υ. H
πρώτη δημ�σια εκτέλεση τ�υ έργ�υ
θα γίνει στις 19 Oκτω�ρί�υ 1964

στ� Θέατρ� K�τ�π�ύλη («Pε
»).
Συμπληρώθηκαν 30 σ!εδ�ν !ρ�-

νια απ� την πρώτη παρ�υσίαση τ�υ
«A
ι�ν Eστί», 14 !ρ�νια απ� την α-
π�ν�μή τ�υ N�μπελ στ�ν Oδυσσέα
Eλύτη. Oι «Eπτά Hμέρες», με α��ρ-
μή αυτά τα δύ� γεγ�ν�τα, αλλά και
τη νέα παρ�υσίαση τ�υ «A
ι�ν
Eστί» απ� τ�ν Mίκη Θε�δωράκη,
στ� Hρώδει�, την 1η Oκτω�ρί�υ, �ι-
λ�δ�
εί να δώσει στις σελίδες π�υ
ακ�λ�υθ�ύν, μια σύντ�μη αλλά
σ�αιρική παρ�υσίαση εν�ς τ�σ�
σύνθετ�υ έργ�υ. 

T� α�ιέρωμα συμπληρώνεται με
τ� π�ρτρέτ� τ�υ Σ�υηδ�ύ Eλληνι-
στή Iνγκεμαρ Pεντίν, μετα�ραστή
τ�υ «A
ι�ν Eστί» στα σ�υηδικά, μία,
για πρώτη ��ρά στα ελληνικά, συ-
νέντευ
η τ�υ Oδυσσέα Eλύτη στ�
περι�δικ� «Saxons Veckotidning»,
καθώς και τρεις ανέκδ�τες επιστ�-
λές τ�υ π�ιητή πρ�ς τ�ν Iνγκεμαρ
Pεντίν.

H π�ιητική σύνθεση τ�υ Oδυσσέα Eλύτη 

και η μελ�π�ίηση  τ�υ έργ�υ απ� τ�ν Mίκη Θε�δωράκη
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Mνημειώδες έργ�
Mιλώντας σήμερα για τ� «A�ι�ν Eστί», περίπ�υ τριάντα πέντε �ρ�νια απ� τ�τε π�υ πρωτ�δημ�σιεύτηκε

T�υ Δημήτρη Δασκαλ�πυλυ

H ΠPΩTH δημ�σια εμάνιση τ�υ
Eλύτη ως π�ιητή �ρ�ν�λ�γείται τ�
N�έμ�ρι� τ�υ 1935, �ταν, με πρωτ�-
��υλία και παρ�τρυνση τ�υ Γ. K. Kα-
τσίμπαλη, � π�ιητής συγκατανεύει
στη δημ�σίευση των πρώτων π�ιημά-
των της σειράς «Πρ�σανατ�λισμ�ί».
Eως τ�τε δεν εί�ε δώσει άλλα δείγ-
ματα π�ιητικής γραής, εκτ�ς απ� �-
ρισμένα παιδικά και εη�ικά στι-
��υργήματα, τα �π�ία � ίδι�ς �ρθώς
και επιμελώς, έ�ει κρατήσει απ� τ�τε
στην αάνεια. Aπ� τ� 1935 έως τ�
1940, τα κάθε είδ�υς δημ�σιεύματα
τ�υ Eλύτη (ανάμεσά τ�υς κατέ��υν
σημαντική θέση �ι μεταράσεις π�ι-
ημάτων των: Paul Eluard, Pierre Jean
Jouve, Comte de Lautreamont) έθε-
ταν και ανακιν�ύσαν τ� "ήτημα τ�υ
υπερρεαλισμ�ύ στην Eλλάδα, "ήτημα
π�υ εί�ε πρ�κύψει εντ�ν�τερα με
την «Yψικάμιν�» (1935) τ�υ Aνδρέα
Eμπειρίκ�υ. Παρά τη γενικ�τερη
σύγ�υση π�υ επικρατ�ύσε τα �ρ�νια
εκείνα γύρω απ� τα νεωτερικά π�ιη-
τικά κινήματα, η ελληνική κριτική υ-
π�δέ�τηκε με νηαλι�τητα και θετι-
κ�, κάπ�τε και υπερθετικ�, τρ�π�
την π�ιητική παραγωγή τ�υ Eλύτη. H
γλωσσική τ�υ τ�λμη, η ρωμαλέα υ-
γεία των στί�ων τ�υ - αντίδραση στ�
κλίμα τ�υ καρυωτακισμ�ύ π�υ �ασά-
νισε π�λύ τ�υς π�ιητές τ�υ μεσ�π�-
λέμ�υ - � πλ�ύτ�ς των π�ιητικών ει-
κ�νων τ�υ, ήταν στ�ι�εία καιν�ανή
για την επ��ή. Eως τ� 1940, π�υ κυ-
κλ��ρεί η πλήρης έκδ�ση των
«Πρ�σανατ�λισμών», � Eλύτης έ�ει
κι�λας καθιερωθεί ως ένας απ� τ�υς
γνησι�τερ�υς εκπρ�σώπ�υς της νε-
ωτερικής π�ίησης. H ιδιαιτερ�τητα
της π�ιητικής τ�υ ωνής θα επι�ε-
�αιωθεί τ� 1943, με την έκδ�ση της
συλλ�γής «Hλι�ς � πρώτ�ς». 
Eτσι, μετά τ� θάνατ� τ�υ Kωστή Πα-
λαμά (1943) και τ�υ Aγγελ�υ Σικελια-
ν�ύ (1951), η δυάδα π�υ αναγνωρί"ε-
ται γενικώς ως η διάδ���ς κατάστα-
σή τ�υς, είναι � Γιώργ�ς Σεέρης και
� Oδυσσέας Eλύτης.

«T� A�ι�ν Eστί»

Aπ� τ� 1943 («Hλι�ς � πρώτ�ς») ί-
σαμε τ�ν �ειμώνα τ�υ 1959-60 π�υ
κυκλ��ρεί «T� A%ι�ν εστί», � Eλύ-
της δεν εί�ε εκδώσει άλλη π�ιητική
συλλ�γή. T� «Aσμα ηρωικ� και πένθι-
μ� για τ�ν �αμέν� ανθυπ�λ��αγ�
της Aλ�ανίας», πρωτ�δημ�σιευμέν�
σε περι�δικ� τ� 1945, θα εκδ�θεί ως
�ι�λί� μ�λις τ� 1962. T� «A%ι�ν Eστί»
διακ�πτει μια π�ιητική και εκδ�τική
σιωπή δεκαπέντε περίπ�υ �ρ�νων,
αρκετά μεγάλ� διάστημα για να θεω-
ρήσ�υν αρκετ�ί πως στέρεψε η π�ιη-
τική έμπνευση τ�υ Eλύτη.

O ίδι�ς, σε μια συνέντευ%ή τ�υ, τ�
1979, δήλωνε πως �ρειάστηκε τέσσε-
ρα �λ�κληρα �ρ�νια για να συνθέσει
«T� A%ι�ν Eστί». Δεν %έρω αν μια τε-
τραετία είναι πράγματι μεγάλ� διά-
στημα για τη σύλληψη και σύνθεση ε-
ν�ς έργ�υ τέτ�ιας πν�ής. T� �έ�αι�
είναι πως τ� έργ� απ�δίδει με θαυ-
μαστ� τρ�π�  την ατ�μική και τη συλ-
λ�γική μ�ίρα. O έως τ�τε αιν�μενι-
κά ανέμελ�ς π�ιητής επωμί"εται τ�
�άρ�ς να συγκεράσει και να εκρά-
σει τα ατ�μικά και συλλ�γικά πάθη,
μέσα απ� έναν π�ιητικ� λ�γ� στ�ν �-
π�ί� ακ�ύγ�νται καθαρά �ι ωνές
της αρ�αίας, της μεσαιωνικής και της
νεώτερης ελληνικής παράδ�σης. 

T� έργ� δεν σηματ�δ�τεί την αρ�ή
μιας νέας δημι�υργικής περι�δ�υ
τ�υ Eλύτη, αλλά μα"ί με τα λιγ�στά
και πυκνά π�ιήματα της συλλ�γής
«E%ι και μία τύψεις για τ�ν �υραν�»
(π�υ κυκλ��ρησαν ταυτ��ρ�να με

τ� «A%ι�ν Eστί») �λ�κληρώνει  και
αρτιώνει την πρώτη άση της π�ιητι-
κής δημι�υργίας τ�υ.

Aρμ�νία και ρυθμ�ς

T� εντ�ν�τερ� γνώρισμα στ�
«A%ι�ν Eστί» είναι η σ�ή και άκρως
μελετημένη αρ�ιτεκτ�νική π�υ δια-
κρίνει τα τρία μέρη τ�υ έργ�υ (H Γέ-
νεσις - Tα Πάθη - T� Δ�%αστικ�ν).

H απ�λυτη μετα%ύ τ�υς ισ�μέρεια,
η αρμ�νική διάτα%η των στί�ων, �ι
τ�μές στα ημιστί�ια (στ� �ι�λί� δη-
λών�νται με τυπ�γραικά στ�λίδια),
η κατά τακτά διαστήματα παρεμ��λή
των πε"ών «Aναγνωσμάτων», �ι επα-
ναλήψεις στι��υργικών μ�ρών
κ.λπ., αν απ�τυπωθ�ύν σε σ�εδιά-
γραμμα, �πως τ� επι�είρησε � Tάσ�ς
Λιγνάδης στ� εκτενές μελέτημά τ�υ
για τ� π�ίημα, απ�δίδ�υν ένα επίπ�-
να και επίμ�να επε%εργασμέν� σ�έ-

δι� αρμ�νίας και ρυθμ�ύ. O Eλύτης
μ�ιά"ει να γ�ητεύεται απ� τη λεπτ�-
μερειακή επε%εργασία της δ�μής
των έργων τ�υ –ανάλ�γα στ�ι�εία
διαπιστών�υμε στη «Mαρία Nεέλη»
και στ� «Mικρ� Nαυτίλ�». Στην περί-
πτωση, �μως, τ�υ «A%ι�ν Eστί» απ�-
θεώνεται η �ργάνωση τ�υ π�ιητικ�ύ
υλικ�ύ, η �π�ία εντ�ύτ�ις δεν ε-
γκλω�ί"ει την π�ιητική έκραση σε
πρ�καθ�ρισμένα σ�ήματα, αλλά ανα-
πνέει με μιαν άγνωστη έως τ�τε στην
ελληνική π�ίηση ανάσα. Eνα άλλ�
γνώρισμα, π�υ πρ�σδίδει ιδιαίτερ�
θέλγητρ� σε �λ�κληρ� τ� έργ�, είναι
η συνειδητή �ρήση εκραστικών
τρ�πων και σ�ημάτων της �ρθ�δ�-
%ης εκκλησιαστικής παράδ�σης. T�
γνώρισμα αυτ� δεν παραμένει μια ε-
%ωτερική ιδι�ρρυθμία τ�υ π�ιητή ή έ-
να αυθαίρετ� γλωσσικ� δάνει�, αλλά
συνδέεται �ργανικά με τις �αθύτε-
ρες λέ�ες τ�υ έργ�υ και της �λης
σύνθεσης, τ�νί"�ντας έτσι τ�ν �υ-
σιαστικ� δεσμ� π�υ υπάρ�ει, αιώνες
τώρα, ανάμεσα στ�ν Eλληνισμ� και
την Oρθ�δ�%ία.

Mνημειώδες έργ�

Mιλώντας σήμερα για τ� «T� A%ι�ν
Eστί», περίπ�υ τριάντα πέντε �ρ�νια
απ� τ�τε π�υ πρωτ�δημ�σιεύθηκε,
πρ�σεγγί"�υμε ένα απ� τα μνημειώ-
δη έργα της νεώτερης ελληνικής
Γραμματείας. T� έργ� έ�ει απασ��-
λήσει εν εκτάσει την ελληνική αλλά
και την %ένη κριτική (είναι τ� πι� π�-
λυμεταρασμέν� έργ� τ�υ Eλύτη, ι-
δίως μετά τ� �ρα�εί� Nobel τ�υ
1979). Tαυτ��ρ�να έ�ει γίνει πρ�σι-
λές στ� ευρύ κ�ιν�, με τη ��ήθεια
της μελ�π�ίησης απ�σπασμάτων τ�υ
απ� τ�ν Mίκη Θε�δωράκη, αλλά και
μέσα απ� διαδικασίες π�υ έ��υν να
κάν�υν με τις περιπέτειες τ�υ ελλη-
νικ�ύ δημ�σι�υ �ί�υ κατά τις τελευ-
ταίες δεκαετίες. Aναμισ�ήτητα η ε-
κτενής αυτή π�ιητική σύνθεση τ�υ
Eλύτη έρ�εται να πρ�στεθεί σε ανά-
λ�γες μεγαλ�πν�ες π�ιητικές συν-
θέσεις της ελληνικής π�ίησης τ�υ αι-
ώνα μας, �πως «O Δωδεκάλ�γ�ς τ�υ
Γύτ�υ» τ�υ Kωστή Παλαμά ή «O
Πρ�λ�γ�ς στη Zωή» τ�υ Aγγελ�υ Σι-
κελιαν�ύ. «T� A%ι�ν Eστί» δεν ανήκει
στην κατηγ�ρία των έργων εκείνων
π�υ αλλά"�υν την π�ιητική έκραση
ή αν�ίγ�υν καιν�ύργι�υς εκραστι-
κ�ύς δρ�μ�υς. Δεν είναι έργ� πρω-
τ�π�ρίας, αλλά μια ευτυ�ής στιγμή
αυστηρά μελετημένης σύλληψης και
εκτέλεσης. Eίναι, και πιστεύω πως θα
παραμείνει για πάρα π�λλά �ρ�νια α-
κ�μη, η τ�λμηρ�τερη και πι� ιλ�δ�-
%η π�ιητική σύνθεση π�υ έ�ει να επι-
δεί%ει η νεωτερική π�ίηση στην
Eλλάδα.

Σημείωση: Oι μεσ�τιτλ�ι είναι της σύντα�ης.

Oδυσσέας Eλύτης (�ωτγρα�ία: Allert Förlag, Στκ��λμη 1980).
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T� θέμα τ�υ «A�ι�ν Eστί»
H θεματική διαίρεση της συνθέσεως και τ� περιε��μεν� των τριών εν�τήτων τ�υ έργ�υ

T�υ Tάσ�υ Λιγνάδη

O XΩPIΣMOΣ τ�υ «A�ι�ν Eστί» σε
τρεις εν�τητες απ�καλύπτει τη θε-
ματική διαίρεση της συνθέσεως. Tα
τρία μέρη έ��υν μίαν αυτ�τέλεια, η
�π�ία απη�εί, καθώς είπαμε, �ρ�ν�
δια��ρετικής σε πρώτη σύλληψη και
σε πρώτη καταγρα�ή αντιλήψεως. H
συνδετική ιδέα, π�υ ως ά�ων �υσιώ-
δης συναρθρώνει την �λη σύνθεση,
περιέ�εται στη �ράση: «αυτ�ς � κ�-
σμ�ς � μικρ�ς, � μέγας». H �αιν�με-
νική αυτή αντί�αση αντικαθρεπτί"ει
την αντίθεση π�υ δημι�υργείται στ�
συνειδέναι τ�υ ανθρώπ�υ μετα�ύ
τ�υ εν�ς (είναι) και των π�λλών (γί-
γνεσθαι), π�υ δεν είνα παρά μία κατ’
αίσθησιν διάσπαση τ�υ εν�ς σε π�λ-
λά. H π�λλ�της αυτή επανευρίσκει
την απ�λεσθείσα εν�τητα (αρμ�νία)
στην εν�π�ι� εν�ραση της π�ιήσεως.
Aυτ� τ� �ως ρί�νει � π�ιητής σ’  ένα
συγκεκριμέν� άτ�μ�, σ’ ένα συγκε-
κριμέν� λα�, σ’ ένα συγκεκριμέν�
�ώρ�, για να α�ηγηθή ένα συγκεκρι-
μέν� δράμα, μιας #αθύτατα ανθρωπί-
νης �σ� και ιστ�ρικής �δύνης.  

Γι’ αυτ� και ως ε��μ�λ�γητική ει-
σαγωγή τίθεται στην αρ�ή τ�υ #ι#λί-
�υ ψαλμικ� απ�σπασμα: «πλε�νάκις
επ�λέμησ�ιν με εκ νε�τητ�ς μ�υ και
γαρ �υκ ηδυνήθησάν μ�ι». T� πρώτ�
πρ�σωπ� είναι � π�ιητής και � λα�ς
τ�υ σε έναν αδιαίρετ� ταυτισμ�.

Kάτω απ� την απ�καλυπτική πρ�-
αίσθηση της π�ιητικής εν�ράσεως υ-
μνείται και μεγαλύνεται � μαρτυρι-
κ�ς �ώρ�ς, στ�ν �π�ί� �ι άπειρες
στιγμές τ�υ πάθ�υς των «πραγμά-
των» τ�υ ακτιν�#�λ�ύν ένα κάλλ�ς
α�θαρσίας. Mε την ευκαιρία αυτή τ�
μερικ� γενικεύεται στ�ν αισι�δ���
ύμν� της "ωής. O,τι περνά και �άνε-
ται είναι μια ψευδαίσθηση π�υ δημι-
�υργεί στα πλάσματά τ�υ τ� αιώνι�
Eίναι. O θάνατ�ς των πραγμάτων δεν
είναι παρά μια ένδει�ις αθανασίας.

H Γένεσις

Περιε��μεν� της Γενέσεως είναι η
γέννηση τ�υ Eν�ς και συγκεκριμέ-
ν�υ ανθρώπ�υ και η δημι�υργία τ�υ
K�σμ�υ, μέσα στ�ν �π�ί� θα γίνη �
θαυμαστ�ς συνδυασμ�ς π�υ θα πλά-
ση τ�ν π�ιητή. Παίρνει τη �υσι�γνω-
μία εν�ς τ�πί�υ με συγκεκριμένη ι-
θαγένεια· είναι τ� λίκν�, � �ώρ�ς �
δημι�υργικ�ς, π�υ θα διαπλάση ένα
συγκεκριμέν� ανάλ�γ� πλάσμα ψυ-
�ής: τ�ν π�ιητή π�υ θα τ�ν εκ�ράση.
Xωρίς αυτ�ν δεν υπάρ�ει �υσιαστικά
κ�σμ�ς (αρμ�νία), αλλά μια #�υ#ή ε-
κτύλι�η �υσικών �αιν�μένων. 

O επί μέρ�υς �μως μικρ�ς αυτ�ς
κ�σμ�ς των εμπειριών εν�ς ατ�μ�υ
γίνεται η μήτρα, για να διατυπωθή σε
μικρ�γρα�ία τ� είδωλ� τ�υ ίδι�υ τ�υ

ν�ήματ�ς τ�υ απείρ�υ. Γι’ αυτ� για
κάθε ανθρώπινη ύπαρ�η τ� Eσύ αντι-
πρ�σωπεύει τη διαλεκτική σ�έση της
ανθρώπινης ψυ�ής με τη Φύση. H α-
ντίθεση δηλ. αίρεται στη σύνθεση: τα
π�λλά θνητά «εν» είναι τ� αθάνατ�
παν, τα π�λλά μάταια «νυν» είναι �-
ψεις τ�υ αιωνί�υ.

H μ�ίρα τ�υ π�ιητή (ατ�μικ�) ταυ-
τί"εται με τη μ�ίρα τ�υ Eθν�υς τ�υ
(γενικ�) σε ένα συγκεκριμέν� �ώρ�
και σε ένα συγκεκριμέν�, άσ�ετ� απ�
τις ιστ�ρικές �άσεις τ�υ, �ρ�ν�.
Aπ�στ�λή της Γενέσεως είναι τ�
μαρτυρικ� αγώνισμα, τ� ατ�μικ�, να
εκ�ράση τ� γενικ�, τ� γενικ� να
πρ�σλά#η τ� δραματικ� μύθ� τ�υ α-
τ�μικ�ύ. Kι έτσι, � μικρ�ς αυτ�ς κ�-
σμ�ς να απ�καλύψη την αίγλη τ�υ αι-
ωνί�υ. O κ�σμ�ς � μικρ�ς είναι δυνά-
μει � μέγας κ�σμ�ς. M�ν�ν η συμ#α-
τικ�της της ανθρωπίνης εμπειρίας δι-
ασπά σε συμπτωματικά σ�ήματα τυ-
π�λ�γικής διακρίσεως την εν�τητα.

Tα Πάθη

Στα Πάθη ισ�ύει τ� αυτ� σ�ήμα· τ�
ατ�μικ� εκ�ρά"ει τ� γενικ�, τ� γενι-
κ� εντάσσεται στα �ρια τ�υ ατ�μι-
κ�ύ. O π�ιητής (��ι μ�ν� σαν στρα-
τιώτης αλλά και σαν ανθρώπινη περι-
πέτεια) εκ�ρά"ει την επ�πτεία τ�υ
λα�ύ τ�υ. O μύθ�ς των Παθών έ�ει
συγκεκριμένα, #έ#αια, �ρ�νικά πλαί-
σια, μία «ιστ�ρικ�τητα» δηλ. (� Π�λε-

μ�ς στην Aλ#ανία, η Nίκη, η Kατ��ή,
η Aπελευθέρωση). Kι εδώ �μως πρ�-
κύπτει η ίδια αντιστ�ι�ία. T� γενικ�
εντάσσεται στην ατ�μική, κατ’ ιδίαν,
"ωή τ�υ π�ιητή και α�ι�λ�γείται. H
διάκριση των δύ� στ�ι�είων απ� την
άπ�ψη της θεματικής δ�μής γίνεται
σα�έστερη με τ� �ωρισμ� των Πα-
θών σε Aναγνώσματα, Ψαλμ�ύς και
Aσματα.

Στα πρώτα (πε"ά) η ιστ�ρική α�ή-
γηση (επικ� στ�ι�εί�) έ�ει ως υπ�κεί-
μεν� την ανθρώπινη �μάδα (έθν�ς)
και κ�ρυ�ώνεται σε μία πανανθρώπι-
νη ενατένιση (Πρ��ητικ�ν). Tα ανα-
γνώσματα περιγρά��υν γεγ�ν�τα, ι-
δέες, ε�ιστ�ρ�ύν ένα συγκεκριμέν�
ιστ�ρικ� γεγ�ν�ς (1940-1944). Στ�υς
Ψαλμ�ύς ε�αίρεται περισσ�τερ� τ�
ατ�μικ�. Eδώ, αναπέμπεται η ε��μ�-
λ�γηση εν�ς ανθρωπίν�υ �ντ�ς, π�υ
η π�ρεία τ�υ #ί�υ τ�υ έ�ει την πα-
ράλληλη και συνάλληλη τρ��ιά της
π�ρείας τ�υ έθν�υς τ�υ.

Yπ�κείμεν� δραματ�υργικ� και
συντακτικ� συνάμα των Ψαλμών εί-
ναι �αρακτηριστικώτατα τ� εγώ. Γι’
αυτ� στ�υς Ψαλμ�ύς εμ�ιλ��ωρ�ύν
ιδιωτικής �ύσεως πρ�σωπικώτατες
νύ�εις, �πως και στη Γένεσι. O π�ιη-
τής α�ηγ�ύμεν�ς τα πάθη τ�υ λα�ύ
τ�υ ε��μ�λ�γείται τα πάθη της πρ�-
σωπικής τ�υ ιστ�ρίας, είτε αυτή είναι
�άση της εθνικής περιπετείας (π�λε-
μ�ς) είτε εν�ς καθημεριν�ύ #ασανι-

στικ�ύ #ιώματ�ς (η αντίθεση πρ�ς τ�
περι#άλλ�ν, τ�υς «άλλ�υς», η αυτ�-
ανάλυση) είτε μιας ανε�ίτηλης μνή-
μης (ώρα της ή#ης και των νησιών
τ�υ Aιγαί�υ).

Tα Aσματα εκ�ρά"�υν κάτι �πωσ-
δήπ�τε καθ�λικώτερ�, �μαδικώτερ�.
Eίναι η ��ρική στιγμή της συνθέσε-
ως. Tα θέματά τ�υς υπακ�ύ�υν ��ι
μ�ν� σε μια συγκρ�τημένη στι��υρ-
γκή έκ�ραση, αλλά και σε σα�ή διά-
κριση τ�υ περιε��μέν�υ των. Eκ�ρά-
"�υν τις ακ�λ�υθες ιδέες (σύμ�ωνα
με την αρίθμησή τ�υς): Γλώσσα και
Eλευθερία (α’), M�ίρα (#’), M�να�ιά
(γ’), T� T�πί� τ�υ Πρ��ρισμ�ύ (δ’),
Aπελπισία (ε’), Δι��ν�ια (στ’), Mαται-
�της ("’), Θρήν�ς (η’), Θάνατ�ς (θ’),
T� τίμημα της Eλευθερίας (ι’), H Θρη-
σκεία τ�υ Kάλλ�υς (ια’), O Π�ιητικ�ς
Λ�γ�ς (ι#’).

T� Δ��αστικ�ν

T� τρίτ� μέρ�ς (Δ��αστικ�ν) είναι
ένα μεγαλυνάρι�, στ� �π�ί� κ�ρυ-
�ώνεται δ��αστικά η �λη σύνθεση.
Παρά τη σα�ώς διακριν�μενη αυτ�-
τέλειά τ�υ, η �υσιώδης σ�έση συνδέ-
σεως πρ�ς τα πρ�ηγ�ύμενα είναι �
δ��αστικ�ς ύμν�ς τ�υ μικρ�ύ κ�-
σμ�υ, π�υ τη Γένεση και τα Πάθη τ�υ
την ετραγ�ύδησε πριν. Δηλαδή, τ�
τρίτ� μέρ�ς κ�ρυ�ώνει δραματ�υρ-
γικά την αυτ��ρημα θρησκευτική και
τελετ�υργική αντίληψη τ�υ μυστηρί-
�υ της "ωής: Γέννηση - Πάθ�ς, Θά-
νατ�ς - Aνάσταση, Aθανασία.

Στ� μέρ�ς αυτ� � π�ιητής μεγαλύ-
νει, δ��ά"ει τα συγκεκριμένα καθη-
μερινά «πράγματα», κυρίως εκείνα
π�υ εσ�ράγισαν αυτ� π�υ θα ων�μα-
"ε «"ωή τ�υ». Nα "ης απ� κ�ντά, ερω-
τικά, �,τι γεννιέται και �,τι �άνεται,
�,τι είναι τώρα και δεν θα είναι ύστε-
ρα απ� λίγ�, να νιώσης την εσωτερι-
κή λειτ�υργία αυτής της �αιν�μενι-
κής ρ�ής, είναι μία θέωση κι ένα αιώ-
νι� είναι. O π�ιητής "ώντας τις �ευ-
γαλέες στιγμές της "ωής των πραγ-
μάτων συλλαμ#άνει κι εκ�ρά"ει με α-
π�λυτη κατά�αση και με ύ��ς ανα-
στάσιμ� αυτ� τ� αιώνι� είναι. Yμνεί
την Eλλάδα, την Π�ίηση, την Aιωνι�-
τητα, πρ�ϋπ�θέτ�ντας �τι έ�ει συλ-
λά#ει μέσα τ�υ τ� μυστήρι� τ�υς,
ε�’ �σ�ν έ"ησε γνήσια, δηλαδή κ�-
ντά στην εσωτάτη σάρκα, στις απ�-
καλυπτικές «λεπτ�μέρειες» των
πραγμάτων, π�υ περιέ��υν τ� ν�ημα
της "ωής. Nα "ης με συνείδηση έρω-
τ�ς την αδιάκ�πη ρ�ή τ�υ γίγνεσθαι
(Hράκλειτ�ς) ισ�δυναμεί με την κα-
τ��ή τ�υ είναι.

Kι αν η ρ�ή αυτή είναι ένα #ασανι-
στικ� �ευγαλέ� «νυν», � ν�μ�ς π�υ
τη συνθέτει είναι ένα σταθερ� «αι-
έν» (Παρμενίδης).

Σημείωση: Oι μεσ�τιτλ�ι είναι της σύντα�ης.

«T� �υτ� π�υ κελάηδησε και �γήκε η μέρα». (Φαγεντιαν� πλακάκι, Eργαστήρι,
Nε��ύτ�υ, P�δ�ς).
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Oι �ασικ�ί συντελεστές της πρώτης παρ�υσίασης τ�υ «A�ι�ν Eστί» στ� Θέατρ� K�τ�π�ύλη (Pε�) τ� 1964. Eικ�νί��νται απ� αριστερά, Θε�δωρ�ς Δημήτριε�, Oδυσ-
σέας Eλύτης, Mίκης Θε�δωράκης, Mάν�ς Kατράκης και Γρηγ�ρης Mπιθικώτσης. (Φωτ�γρα�ία Tάκης Πανανίδης) 

Π�ίηση και μ�υσική
Eνα σημαντικ	 κείμεν� τ�υ Oδυσσέα Eλύτη στην «Eπιθεώρηση Tέ�νης»

T�υ Oδυσσέα Eλύτη

EXΩ την εντύπωση, και δεν πιστεύω
να κάνω λάθ�ς, �τι η μ�υσική τ�υ
«A�ι�ν Eστί» θα γνωρίσει τις ίδιες α-
ντιδράσεις π�υ γνώρισε τ� π�ιητικ�
έργ�, και θα περάσει, λίγ� ώς π�λύ,
απ� τα ίδια στάδια: Δυσ��ρία στην
αρ�ή απ� την μετατ�πιση σε άλλ�
�ώρ�, αμη�ανία, αντίδραση στις και-
ν�τ�μίες· ύστερα σιγανή α��μ�ίωση,
δειλή συμ�ιλίωση· τέλ�ς καταν�ηση
και αγάπη. T� εύ��μαι. Eπειδή δεν
πρ�κειται πια εδώ για τ� ατ�μικ� τ�υ
έργ� ή για τ� έργ� τ�υ Mίκη Θε�δω-
ράκη. Kανείς απ� μας δεν είναι τέλει-
�ς και τα έργα γίν�νται "έ"αια για ν’
αγαπηθ�ύν ή για να λησμ�νηθ�ύν,
αλλά και για να κριθ�ύν υπεύθυνα.
Aλλ� #ήτημα αν στ�ν ωραί� μας τ�π�
αυτ� δεν συμ"αίνει και τ�σ� συ�νά.

Mας αρέσ�υν �ι α��ριστικές �ρά-
σεις, �ι αυθαίρετες καταδίκες. Mας
εν��λεί να μας "γά#�υν απ� τις συ-
νήθειές μας. Στ� τέλ�ς καταντάμε να
μας �ταίει τ� τ�πί� επειδή μας στε-
νεύ�υν τα παπ�ύτσια μας. Kαι τ�υς
αντιρρησίες τ�υ «A�ι�ν Eστί» συμ-
"αίνει να τ�υς στενεύ�υν π�λλά άλ-
λα πράγματα, αλίμ�ν�.

Δεν είναι, �μως, αυτ� τ� θέμα π�υ
μας απασ��λεί σήμερα. Eίναι τ� πεί-
ραμα π�υ έγινε να συνεργασθ�ύν η
Π�ίηση και η M�υσική. H Π�ίηση π�υ
έ�ει αυ�ημένες υπ��ρεώσεις, α��ύ
�εκινά στην Eλλάδα απ� ένα «πρ�κε-
�ωρημέν� σημεί�» και η M�υσική
π�υ έ�ει αυ�ημένες δυσκ�λίες, α-
��ύ, �πως έ�ει λε�θεί, �εκινά –στην
Eλλάδα πάλι– απ� «τ� έτ�ς περίπ�υ
μηδέν». Yπάρ�ει, λ�ιπ�ν, μια �λ�-
κληρη παράτα�η σήμερα καλ�πιστη

αυτή, π�υ καταδικά#ει στη συνείδη-
σή της τ�υ είδ�υς αυτ�ύ τη συνερ-
γασία. Eίτε γιατί εκτιμά τ� π�ιητικ�
έργ� και απ�δ�κιμά#ει τη σύ#ευ�ή
τ�υ με τη μελωδία. Eίτε γιατί εκτιμά
τη μελωδία και "ρίσκει άτ�π� να συν-
δέεται αυτή μ’ ένα κείμεν� π�υ δεν
της ήτανε απ’ αρ�ής πρ��ρισμέν�.
Tις απ�ψεις αυτές, πρέπει να πω ευ-
θύς αμέσως, τις καταν�ώ και τις σέ-
"�μαι, αλλά δεν μ�υ είναι δυνατ�ν
να τις δε�θώ. Φ�"�ύμαι �τι κατά ένα
μεγάλ� μέρ�ς ��είλ�νται στη μακρά
συνήθεια π�υ μας έ�ει κληρ�ν�μήσει
η Δύση και π�υ την υπ�θάλψανε �ι ε-
�ατ�μικευμένες κ�ινωνίες, να ν��ύ-
με τις τέ�νες σαν μ�νάδες �ε�ωρι-
στές και να θεωρ�ύμε "ε"ήλωση τη
σύ#ευ�ή τ�υς. Θα μπ�ρ�ύσα να επι-
καλεσθώ, υπ�στηρί#�ντας την αντί-
θετη άπ�ψη, τ�υς Aρ�αί�υς Λυρι-

κ�ύς, τ�υς Bυ#αντιν�ύς Yμνωδ�ύς,
τ� Δημ�τικ� Tραγ�ύδι, για να περι�-
ριστώ στην ελληνική παράδ�ση. Δεν
τ� κάνω. )έρω �τι δεν υπάρ��υν σή-
μερα �ι ίδιες πρ�ϋπ�θέσεις. Ωστ�σ�,
κάτι μ�υ λέει �τι στην επ��ή μας, εί-
ναι δυνατ�ν να δημι�υργηθ�ύν και-
ν�ύργιες πρ�ϋπ�θέσεις π�υ να �δη-
γήσ�υν, με άλλα μέσα, στ� ίδι� απ�-
τέλεσμα. Oι "αθειές μετα"�λές π�υ
συντελ�ύνται μέσα στην κ�ινωνία
και �ι τε�νικές ανακαλύψεις ίσως να
πρ�ετ�ιμά#�υν τ� έδα��ς. Xρειά#ε-
ται θάρρ�ς, ν’ απ�"άλει κανείς μια
συνήθεια π�υ καταντά πρ�ληψη και
να εντα�θεί, έστω και με #ημίες στην
αρ�ή, μέσα στην καιν�ύρια πραγμα-
τικ�τητα. Mιλώ για κάτι π�υ διαισθά-
ν�μαι, αλλά π�υ δεν μπ�ρώ να τ� α-
π�δεί�ω. Tα τελευταία �ρ�νια, συλ-

Συνέ&εια στην 6η σελίδα



λαμ"άνω τ�ν εαυτ� μ�υ να τείνει �ω-
ρίς να τ� επιδιώκει, σε ευρήματα νέ-
ων σταθερών μ�ρ�ών, π�υ διευκ�-
λύν�υν τ� π�ίημα να περάσει απ�
τ�ν �ώρ� τ�υ "ι"λί�υ στ�ν �ώρ� της
σκηνής τ�υ θεάτρ�υ ή της μ�υσικής
και τ�υ τραγ�υδι�ύ. Kαι επειδή συ-
νήθισα να εμπιστεύ�μαι π�λύ στ� α-
πρ�σδι�ριστ� εκείν� ρεύμα π�υ κινεί
τ� �έρι μ�υ, τ� α�ήνω να δώσει στ�ν
λ�γ�, τ� άλ�α ή τ� "ήτα σ�ήμα της έ-
μπνευσης π�υ τ�ν εγέννησε. Iσως να
έ�ω λάθ�ς. Iσως �μως και να είμαστε
στην αρ�ή μιας αντίληψης δια��ρε-
τικής για την π�ιητική δημι�υργία.
Δεν �έρνω για παράδειγμα τ� «A�ι�ν
Eστί» παρά κατά ένα ελά�ιστ� μέρ�ς.
T� έ�ω πει π�λλές ��ρές και θα τ�
�αναπώ σήμερα: T� «A�ι�ν Eστί» εί-
ναι ένα αυθύπαρκτ� π�ιητικ� έργ�,
απ� την άπ�ψη �τι �ι "λέψεις τ�υ �-
λες ε�αντλ�ύνται μέσα στ�ν λ�γ�.
T� λεκτικ� τ�υ είναι συ�νά εντελώς
απρ�σ��ρ� στην απλή μελωδία. Tα
ν�ήματά τ�υ, υπερτ�π�θετημένα σε
π�λλαπλά επίπεδα, είναι δύσκ�λ� ν’
αναπτύσσ�νται και ν’ απ�δίδ�υν στ�
�ρ�νικ� περιθώρι� π�υ τα ακ�ύς.
Oπως είναι γνωστ�, άλλ�ι ν�μ�ι διέ-
π�υν τ�ν γραπτ� και άλλ�ι τ�ν πρ�-
��ρικ� λ�γ�. Eν τ�ύτ�ις, �ταν ένας
συνθέτης �πως � Mίκης Θε�δωρά-
κης (π�υ έδει�ε π�σ� ικαν�ς είναι να
σηκώνει στ�υς στι"αρ�ύς τ�υ ώμ�υς
την υπ�θεση της μ�υσικής μας πα-
ράδ�σης) πρ�σ�έρθηκε να τ� πάρει
στα �έρια τ�υ, έ��ντας απ�λυτη συ-
ναίσθηση των δυσκ�λιών π�υ θα εί�ε
ν’ αντιμετωπίσει, ��ι μ�ν� δεν συλ-
λ�γίστηκα ν’ αντιδράσω αλλά �αιρέ-
τισα τ� γεγ�ν�ς και παραστάθηκα �-
σ� γιν�τανε στην εκκ�λαψη και την
πραγματ�π�ίηση της πρ�σπάθειάς
τ�υ.

Tα πρώτα κ�μμάτια έγιναν, �πως
ήτανε �υσικ�, απ� τα πι� πρ�σ��ρα
στη μελ�π�ίηση μέρη τ�υ "ι"λί�υ.
Oταν μ�υ τα έστειλε, είδα π�σ� α-
λάνθαστα τ� ένστικτ� τ�υ συνθέτη
μας εί�ε σταθεί σ’ εκείνες ακρι"ώς
τις ωδές, και σ’ εκείνες τις στρ��ές
απ� τις ωδές, π�υ έκλειναν τις λιγ�-
τερ� λ�γιες εκ�ράσεις, τις περισσ�-
τερ� πρ�σιτές ν�ηματικές αλληλ�υ-
�ίες. Yστερα, ήρθε, αν δεν κάνω λά-
θ�ς, τ� απ�σπασμα απ� τη «Γένεση».
Eκεί ήταν υπ��ρεωμέν�ς να περι�ρι-
στεί σ’ ένα μικρ� μέρ�ς, σε μια σελί-
δα μ�νά�α. Στάθηκε στην πι� αυτ�-
τελή και στην πι� καίρια.

H δικαίωση τ�υ ιδιαίτερ�υ �αρα-
κτήρα π�υ παρ�υσιά#ει η ελληνική
�ύση, �πως δ�κίμασα να τη δώσω, με
τις πρ�εκτάσεις της μέσα στ�ν ηθικ�
κ�σμ�, δεν μπ�ρ�ύσε ν’ απ�τελέσει
καλύτερη αρ�ή για ένα παρ�μ�ι� έρ-
γ�. Aπ� κει και πέρα, αν #ήτησα να
τ�υ υπ�δεί�ω κάτι, ήταν να κρατήσει,
�σ� ήτανε δυνατ�ν, την αναλ�γία και
τη σειρά διαδ��ής, ανάμεσα στα δια-
��ρετικής υ�ής κ�μμάτια π�υ συ-
γκρ�τ�ύν τ� σύν�λ�, έτσι π�υ να
διατηρηθεί σε μικρ�γρα�ία τ� αρ�ι-
κ� αρ�ιτεκτ�νημα. T� επέτυ�ε και
μάλιστα πλάθ�ντας μια �ε�ωριστής
υ�ής μ�υσική για κάθε αντιπρ�σω-
πευτικ� είδ�ς. Στ� τελευταί� μέρ�ς,
τ� «Δ��αστικ�ν», έ�τασε κατά την
ταπεινή μ�υ γνώμη πι� κ�ντά παρά
σε �π�ι�δήπ�τε άλλ�, τ� πνεύμα τ�υ
έργ�υ. Eδωσε τ� ανάμικτ� εκείν� αί-
σθημα απ� αναγάλλια και ν�σταλγία

μα#ί, π�υ #ήτησα να έ�ει τ� Γ΄ Mέρ�ς,
εκεί �π�υ γίνεται η πρ�σάρτηση �-
λων των ειδικών αισθήσεων π�υ πρ�-
σ�έρει � τ�π�ς μας, σαν αυτ�τελών
α�ιών, στ� τυπικ� μιας δ���λ�γίας.

Aλλά εδώ είναι σωστ� να �εκαθαρί-
σω ένα άλλ� #ήτημα: Mε ρωτ�ύν συ-
�νά εάν η μ�υσική «δίνει» τ� π�ίημα,
εάν στ�ν κ�σμ� των ή�ων αντιστ�ι-
�εί απ�λύτως μ’ αυτ� π�υ θέλησα να
δώσω στ�ν κ�σμ� των εικ�νων και
των ν�ημάτων. Eίναι λάθ�ς αυτ�, ν�-
μί#ω. Eνας συνθέτης έ�ει τ� δικ� τ�υ
τρ�π� να αισθάνεται, την δική τ�υ
πρ�σωπικ�τητα, τις δικές τ�υ αισθη-
τικές αντιλήψεις, και αυτά θα #ητή-
σει, αυτά πρέπει να #ητήσει ν’ απ�τυ-
πώσει στ� έργ� π�υ ερμηνεύει, ακρι-
"ώς �πως ένας σκην�θέτης �ταν ερ-
μηνεύει ένα θεατρικ� έργ�. Π�λύ πε-
ρισσ�τερ� μάλιστα. Γιατί �ι σκην�θε-
τικές αντιλήψεις αλλά#�υν με τ� πέ-
ρασμα τ�υ �ρ�ν�υ π�λύ λιγ�τερ� α-
π� τις μ�υσικές, ανε�άρτητα απ� τ�
γεγ�ν�ς �τι στη μ�υσική έ��υμε ένα
έδα��ς ελευθερίας απέραντ�, μια
π�ικιλία δυνατ�τήτων τ�σ� πλ�ύσια,
�σ� πλ�ύσια είναι η π�ικιλία των ιδι�-
συγκρασιών. 

T� «A�ι�ν Eστί» σαν π�ιητικ� έργ�
έ�ει την ιδι�τυπία να είναι «πρισματι-
κ�», να πρ�σ�έρει δηλαδή π�λλές ε-

πι�άνειες. O Θε�δωράκης πήρε αυ-
τήν π�υ άρμ�#ε περισσ�τερ� στη δι-
κή τ�υ ευαισθησία, #ήτησε να την α-
ναπτύ�ει και να την υπερτ�νίσει, �-
πως εί�ε κάθε δικαίωμα, μέσα στα
πλαίσια των πρ�σωπικών τ�υ καλλι-
τε�νικών επιδιώ�εων. Mεθαύρι�, έ-
νας άλλ�ς συνθέτης, με δια��ρετι-
κές επιδιώ�εις, δεν απ�κλείεται κα-
θ�λ�υ να κάνει ένα καιν�ύργι� έργ�,
π�υ να είναι ανώτερ� ή κατώτερ�, α-
διά��ρ�, θα είναι �μως κάτι δια��-
ρετικ�, �ωρίς για τ�ύτ� να έ�ει αλλά-
�ει καθ�λ�υ � πυρήνας τ�υ π�ιητι-
κ�ύ έργ�υ. Aυτ� ακρι"ώς είναι τ� ω-
ραί� και τ� ελκυστικ� στην υπ�θεση
αυτή. 

H «λύση» π�υ πρ�τείνει κάθε ��ρά
� συνθέτης, και η καθ’ αυτ� μ�υσική
της α�ία. Kαι η α�ία της «λαϊκής λει-
τ�υργίας» π�υ συνέλα"ε � Mίκης
Θε�δωράκης, είναι πιστεύω, απ�
π�λλές πλευρές, μια κατάκτηση της
σύγ�ρ�νης μ�υσικής μας. M’ αυτήν
επέτυ�ε ν’ α�ι�π�ιήσει ανεκμετάλ-
λευτα στ�ι�εία απ� την παράδ�ση
και να τα εντά�ει μέσα στ�ν γνώριμ�
δικ� τ�υ �ώρ�, δί�ως καθ�λ�υ ν’ αλ-
λ�ιώσει τα �αρακτηριστικά τ�υ. Eπέ-
τυ�ε, επίσης να δώσει μια πρωτ�τυ-
πη ��ρμα σ’ ένα π�ικίλ� υλικ�, να τ�
�ωνέψει σ’ ένα ενιαί� σύν�λ�, και ν’

ανε"άσει έτσι τ� επίπεδ� της λαϊκής
μ�υσικής μας απ� την απλή «παρά-
θεση μελωδιών» στη «σύνθεση». Tέ-
λ�ς, ακ�μη, και για τ�ύτ� τ� λ�γ�, ε-
πέτυ�ε να κρατηθεί σ’ επικ�ινωνία
αρμ�νική, τ�σ� με τ�ν καλλιεργημέ-
ν� ακρ�ατή των ανωτέρων α�ιώσε-
ων, �σ� και με τ�ν απλ� λάτρη τ�υ
τραγ�υδι�ύ και των λαϊκών �ργάνων
–και αυτ�, απ�δίδ�ντας ένα π�ιητικ�
κείμεν�, τ� επαναλαμ"άνω, συμπυ-
κνωμέν� και δύσκ�λ�– �ωρίς η πρ�-
σπάθεια αυτή �ύτε για μια στιγμή να
τ�ν κ�μματιάσει. 

Πρ�σωπικά, τ�υ ��είλω �άρη γι’
αυτά και για κάτι άλλ� ακ�μη. Oτι με
"�ήθησε να δω ένα π�ίημα π�υ ως
τ�τε τ�θρε�α στις �ασκιές τ�υ ατ�-
μικ�ύ "ι"λί�υ και της ιδιωτικής κάμα-
ρας μακριά, στην απ�σταση π�υ δίνει
–με την παρεμ"�λή μιας άλλης πρ�-
σωπικ�τητας– σε κάθε έργ� η αντι-
κειμενικ�π�ίησή τ�υ. Σαν παιδί π�υ
ανδρώθηκε, �πως θα λέγαμε, και αι-
σθάνθηκε ικαν� να πάρει τ�υς δρ�-
μ�υς μ�νά�� τ�υ. Eίναι ευτύ�ημα �τι
στ�υς δρ�μ�υς π�υ πήρε συναντή-
θηκε με τα αισθήματα �ιλιάδων αν-
θρώπων π�υ �έρ�υν να τραγ�υδ�ύν
�,τι αγαπ�ύν, και π�υ γι’ αυτών τα
στ�ματα ήταν, απ� μιας αρ�ής, πρ��-
ρισμέν�.
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AΦIEPΩMA

Συνέ&εια απ� την 5η σελίδα

O Oδυσσέας Eλύτης στ� Παρίσι τ� 1951. (Φωτ�γρα�ία Mario Vitti).
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1964. O Mίκης Θε�δωράκης συνεργά�εται με τ�ν Γρηγ�ρη Mπιθικώτση για τ� «A�ι�ν Eστί», (Φωτ. Tάκης Πανανίδης).

H πρώτη παρ�υσίαση
Πραγματ�π�ιήθηκε στις 19 Oκτω�ρί�υ 1964 στ� Θέατρ� K�τ�π�ύλη («Pε�»)

TO ΔEMA π�υ �θάνει την άν�ι�η τ�υ
’61 σε ένα παρισιν� σπίτι, (�δ�ς
Fontaine au Roi) π�υ κατ�ικείται απ�
Eλληνες, περιέ�ει ένα απ� τα ωραι�-
τερα π�ιητικά έργα π�υ έ��υν π�τέ
γρα�τεί, τ� «A�ι�ν Eστι». Aπ�στ�-
λεύς � Oδυσσέας Eλύτης, παραλή-
πτης � Mίκης Θε�δωράκης.

O μ�υσικ�ς αν�ίγει τ� �ι�λί�, αρ�ί-
!ει να δια�ά!ει και... «T� ίδι� �ράδυ
εί�α πρ�σ�εδιασμένα τα δύ� πρώτα
μέρη: Tη Γένεση και τα Πάθη. Στ�
π�ίημα ενυπήρ�ε ήδη η μ�υσική...».

Θα περάσ�υν τρία �ρ�νια έως �-
τ�υ τ� έργ� �λ�κληρωθεί και γίνει η
η��γρά�ησή τ�υ, τ�ν Mάρτι� τ�υ
1964.

Aπαγ�ρευση

T� «A�ι�ν Eστι» εί�ε αρ�ικά συ-
μπεριλη�θεί στ� πρ�γραμμα των εκ-
δηλώσεων τ�υ Φεστι�άλ Aθηνών. H
τ�τε κυ�έρνηση της Eνώσεως Kέ-

ντρ�υ επεμ�αίνει και απαγ�ρεύει τη
συμμετ��ή τ�υ έργ�υ με τ� αιτι�λ�-
γικ� �τι δεν είναι ανάλ�γ� με τη σ�-
�αρ�τητα τ�υ Hρωδεί�υ. Πρ�τείνε-
ται ως λύση τ� Παναθηναϊκ� Στάδι�.
O Mίκης Θε�δωράκης αρνείται. Στη
συνέ�εια παρ�υσιά!εται η ευκαιρία
να ανέ�ει τ� έργ� στ� πλαίσι� των ε-
�ρτών της Διεθν�ύς Eκθεσης Θεσ-
σαλ�νίκης. Aλλά η ίδια ατυ�ία ακ�-
λ�ύθησε τ� έργ� και στη B�ρει�
Eλλάδα. Tελικά, τ� ανέ�ασμά τ�υ
πραγματ�π�ιήθηκε στις 19 Oκτω�ρί-
�υ 1964 στ� Θέατρ� K�τ�π�ύλη
(«Pε�») σε μια ενθ�υσιώδη ατμ�-
σ�αιρα απ� την �π�ία δεν έλειπε �έ-
�αια και η π�λιτική �ρ�ιά.

Tρία μέρη

T� έργ�, π�υ � συνθέτης απ�κάλε-
σε λαϊκ� �ρατ�ρι�, διαιρείται σε τρία
μέρη: η Γένεσις, τα Πάθη, τ� Δ��α-

Φωτ�αντί-
γρα�� ανέκ-
δ�τ�υ σημει-

ώματ�ς τ�υ
Γ. Παπαν-

δρέ�υ πρ�ς
τ�ν Mίκη Θε-

�δωράκη (7
Iαν�υαρί�υ

1965). Συνέ!εια στην 8η σελίδα



στικ�ν. H διάρκειά τ�υ είναι μια ώρα
και δέκα λεπτά και απ�τελεί τ� 1/5
περίπ�υ τ�υ π�ιητικ�ύ έργ�υ.

Στην εκτέλεση τ�υ έργ�υ συμμε-
τεί�αν η Mικρή Oρ�ήστρα Aθηνών, η
Mικτή X�ρωδία της Θάλειας Bυ!α-
ντί�υ, �ρ�ήστρα λαϊκών �ργάνων, �
Mάν�ς Kατράκης ως αναγνώστης,
Θ. Δημητριέ� ψάλτης και τραγ�υδι-
στής � Γρηγ�ρης Mπιθικώτσης. Διη-
ύθυνε � ίδι�ς � Mίκης Θε�δωράκης.

Στην συνέντευ�η π�υ δίν�υν �ι
δύ� δημι�υργ�ί τ�νί!�υν, � μεν
Oδυσσέας Eλύτης:

«Θεωρώ μια καλή τύ�η τ�υ έργ�υ
μ�υ τη μελ�π�ίησή τ�υ απ� τ�ν M.
Θε�δωράκη. H μ�υσική τ�υ “A�ι�ν
εστί” είναι σταθμ�ς στη μ�υσική τ�υ
Θε�δωράκη, μα και στη νε�ελληνική
μ�υσική. Kι αυτ� γιατί έ�ει καθαρά
ελληνικές ρί�ες και μια αρ�ιτεκτ�νι-
κή, π�υ πρώτη ��ρά παρ�υσιά�εται
απ� τη σύγ�ρ�νη μ�υσική γενιά.

O Θε�δωράκης πέτυ�ε με τη σύν-
θεσή τ�υ ν’ ανταπ�κριθεί αρμ�νικά
στ� περιε��μεν� τ�υ π�ιητικ�ύ μ�υ
έργ�υ».

Kαι συνε�ί!ει � Mίκης Θε�δωρά-
κης:

«Mε τ� “A�ι�ν Eστί” αισθάν�μαι �-
τι έ�θασα σ’ ένα τέρμα, π�υ συγ�ρ�-
νως είναι –πρέπει να είναι– και μια
αρ�ή.

Θ’ αναλ�γί�εται κανείς γιατί διά-
λε�α να μελ�π�ιήσω τ� π�ίημα αυ-
τ�. Aπαντώ: T� “A�ι�ν Eστί” είναι έ-
να π�ιητικ� έργ� π�υ θαρρείς πως
�λες �ι διαν�ητικές, αισθητικές, συ-
ναισθηματικές και ιδε�λ�γικές μ�υ
πρ�σμ�νές και απαιτήσεις εί�αν ε-
στραμμένες τις κεραίες πρ�ς την
κατεύθυνσή τ�υ. H μ�υσική τ�υ υ-
πήρ�ε μέσα μ�υ. Eί�ε γεννηθεί στην
ψυ�ή μ�υ απ� καιρ�. E�έ�ρα�ε τα
"ιώματά μ�υ απ� την κατ��ή και τ�ν
εμ�ύλι� π�λεμ�. T� π�ίημα τ�υ Eλύ-
τη, έ��ντας σαν περιε��μεν� τα γε-
γ�ν�τα της Aλ"ανίας, της Aντίστα-
σης και τ�υ εμ�υλί�υ π�λέμ�υ, μ�υ
’δωσε �τι ήθελα, �,τι καρτερ�ύσα
για να επενδύσω μ�υσικά τ�υς πρ�-
"ληματισμ�ύς και τα "ιώματά μ�υ».

H απαγ�ρευση, πάντως, της πα-
ρ�υσίασης τ�υ «A�ι�ν Eστί» στ�
Hρώδει�, εί�ε μετά μερικ�ύς μήνες
–τ�ν Iαν�υάρι� τ�υ 1965– τη συνέ-
�ειά της και ίσως τ�τε να δ�θηκε και
τ� �ριστικ� τέλ�ς της δια��ράς, με
�ιλικ� �ε�αίως τρ�π�, αλλά και τ�
δεικτικ� ύ��ς π�υ �αρακτήρι!ε τ�ν
Γεώργι� Παπανδρέ�υ.

O Γ. Παπανδρέ�υ

Πρωτ��ρ�νιά λ�ιπ�ν τ�υ ’65 και �
Θε�δωράκης στέλνει δώρ� στ�ν
πρωθυπ�υργ� τ�ν δίσκ� τ�υ «A�ι�ν
Eστί». Aπ� τ� Kαστρί, στις 7.1.1965,
έρ�εται ιδι��είρως η απάντηση:

O Πρ�εδρ�ς της Kυ�ερνήσεως
Kαστρί 7.1.1965

Aγαπητέ μ�υ Θε�δωράκη,
Eυ�αριστώ για τ� «A�ι�ν Eστι»,

είναι πράγματι «A�ι�ν», έ�εις
XAPIΣMA. Kαι είναι κρίμα η παρε-
�ήγηση: Tραγ�υδάς την ελευθε-
ρία και �δηγείς στην άρνησή της.

Γεια �αρά
στ�ν τραγ�υδιστή

Γ. Παπανδρέ�υ

Συμπληρών�νται τ�υ �ρ�ν�υ 30
�ρ�νια απ� εκείνη την πρώτη πα-
ρ�υσίαση τ�υ «A�ι�ν Eστι».

Π�σ� π�λύ νερ� και κάτω απ� π�-
σα γε�ύρια δεν πέρασε απ� τ�τε...
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Συνέ!εια απ� την 7η σελίδα

Aθήνα, 1964. Θέατρ�ν K�τ�π�ύλη («Pε�»). H πρεμιέρα τ�υ «A�ι�ν Eστί». O συνθέτης Mίκης Θε�δωράκης, � π�ιητής Oδυσσ

Mια σύνθεση π�ιητικής  
«Στ� �υθ� της μ�υσικής συντα�ι-
δεύ�υμε»

OΔYΣΣEA EΛYTH, «Πρ�σανατ�λισμ�ί»

Tης Δρ�ς Oλυμπίας Ψυ!�παίδη-Φράγκ�υ

T� «A�ι�ν Eστί» τ�υ O. Eλύτη (1959)
δημι�υργείται μετά σ�εδ�ν δεκαπέ-
ντε �ρ�νια σιωπής τ�υ π�ιητή. Πρ�-
κειται για μια σύνθεση π�ιητικής
Aρ�ιτεκτ�νικής με συμμετρικά και
συμ��λικά δ�μημένα μέρη. Oι τρεις
μεγάλες εν�τητες (Γένεσις - Πάθη -
Δ��αστικ�) �ασί!�νται σε συμ��λι-
σμ�ύς της �υ!αντινής παράδ�σης.
Oι επτά μικρ�τερες εν�τητες της
Γενέσεως - Δημι�υργίας τ�υ π�ιη-
τής, τ�υ ανθρώπ�υ και τ�υ περι�άλ-
λ�ντ�ς τ�υ ανα�έρ�νται στις Eπτά
Hμέρες της Δημι�υργίας της Παλαι-
άς Διαθήκης. O συνθέτης τελειώνει
τη μελ�π�ίηση τ�υ έργ�υ αυτ�ύ στα
1963. Ως τ�τε εί�ε ήδη διαμ�ρ�ώσει,
με μια σειρά συμ�ωνικών έργων, �-
ρισμένες �αρακτηριστικές συνιστώ-
σες τ�υ ύ��υς τ�υ. T� π�σ� σπ�υ-
δαί� ρ�λ� για τ� συνθέτη έ�ει η αν-
θρώπινη �ωνή, εί�ε ήδη �ανεί απ�
τις ώς τ�τε συνθετικές επιδ�σεις
τ�υ στις �π�ίες εί�ε πρ�σπαθήσει
κυρίως να συνδέσει σύγ�ρ�νες τε-

�νικές της ατ�νικ�τητας, της π�λυ-
τ�νικ�τητας και της π�λυρρυθμίας
με τις δυνατ�τητες τ�υ ��ρωδιακ�ύ
τραγ�υδι�ύ. Eπίσης ως τ�τε εί�ε α-
σ��ληθεί με μ�υσική τ�υ
Schönberg, τ�υ Stravinsky, τ�υ B.
Bartok και άλλων σύγ�ρ�νων συνθε-
τών. Πριν απ� τ� 1950 διαμ�ρ�ώνει
επίσης τη θεωρία τ�υ για τ� ρεμπέ-
τικ� και τη �υ!αντινή μ�υσική ως αυ-
θεντικ�, γνήσι� ελληνικ� μ�υσικ�
π�λιτισμ�. Στα μπαλέτα τ�υ για τ�
«Eλληνικ� X�ρ�δραμα», Oρ�έας και
Eυρυδίκη και Eλληνικ� Kαρνα�άλι,
�ρησιμ�π�ιεί στ� πρώτ� μελωδικά
�υ!αντινά θέματα, στ� δεύτερ� διά-
��ρα ��λκλ�ρικά θέματα, λαϊκ�ύς
ή��υς (τ� Kαπετάν Aνδρέα Zέπ� ως
�ασική μελωδία), τη ρ�μαντική αθη-
ναϊκή καντάδα. Kυρίως �μως έργα �-
πως � Kύκλ�ς Eρως και Θάνατ�ς, η
1η Συμ�ωνία, τ� Πανηγύρι της Aση
Γωνιάς (1950/1953 εκτελείται απ�
την Kρατική Oρ�ήστρα στ� Hρώ-
δει�), τ� Mαργαρίτα (1946-47 / πρώ-
τη εκτέλεση τ� 1977) σε κείμεν� τ�υ
Nικη��ρ�υ Bρεττάκ�υ, η Σ�υίτα αρ.
1 για πιάν� και �ρ�ήστρα (πρώτη ε-
κτέλεση τ� 1957 απ� την Kρατική
Oρ�ήστρα) �αρά!�υν �ασικά �αρα-
κτηριστικά τ�υ ύ��υς τ�υ: τ�ν πρω-

τεύ�ντα ρ�λ� της �ωνής (τ� σ�ήμα
�μιλητής, ��ρωδία, �ρ�ήστρα επα-
νέρ�εται στα έργα τ�υ), τ� δε�ι�τε-
�νικ� ρυθμικ� �αρακτήρα στα �άλκι-
να, τη �ρήση τ�υ πιάν�υ ως κρ�υ-
στ�ύ, τη μελαγ��λική ραψωδική με-
λωδικ�τητα με τις μεταθέσεις των
τ�νισμών· ακ�μα τ� συνδυασμ� �ύ-
λινων πνευστών και ανθρώπινης �ω-
νής, τη διαπλ�κή λαϊκών θεμάτων σε
μια αυστηρή η�ητική κατασκευή, τη
διαρκώς ανερ��μενη δυναμική, τ�ν
τελικ� δ��αστικ� �αρακτήρα της ��-
ρωδίας με την ταραγμένη �ρ�ηστρι-
κή συν�δεία, τ�υς η�ητικ�ύς διά�ω-
ν�υς �γκ�υς π�υ συμπυκνών�νται
και π�λλαπλασιά!�νται π�λυρρυθμι-
κά ως τ�ν παρ��υσμ� της έκ�ρασης.

H πρ�τεραι�τητα τ�υ π�ιητικ�ύ
λ�γ�υ μπρ�ς στη μ�υσική, επ�μέ-
νως ένας η�ητικ�ς κ�σμ�ς, π�υ στ�
A�ι�ν Eστί καθ�ρί!εται κυρίως απ�
τ�ν Ψάλτη και τη X�ρωδία (με τ�ν
�αρακτηριστικ� �υ!αντιν� ισ�κρά-
τη), �αρακτηρί!�υν τ� νέ� είδ�ς της
«μετασυμ�ωνικής» μ�υσικής σύμ-
�ωνα με τ� συνθέτη. Στ� A’ μέρ�ς
(Γένεσις) δημι�υργείται η η�ητική ε-
ντύπωση τ�υ Xά�υς: μετα�ύ ατ�νι-
κ�τητας και ανατ�λίτικης ατμ�σ�αι-
ρας, �λωμ�ύ �ωτ�ς κεριών, μυρω-
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σέας Eλύτης και � τραγ�υδιστής Γρηγ�ρης Mπιθικώτσης. (Φωτ. Tάκης Πανανίδης).

 Aρ�ιτεκτ�νικής
διάς λι�ανιών και ελα�ρ�ύ «μ�υρ-
μ�υρίσματ�ς» ως ρευστ�ύ η�ητικ�ύ
περι�άλλ�ντ�ς μελωδικών εμ�ρύων
πριν απ� τη γένεσή τ�υς δημι�υρ-
γ�ύνται πρ�αισθήσεις και υπαινιγ-
μ�ί για τα ενεργήματα, τις αναγνώ-
σεις και τ�υς ύμν�υς. Παραθέτ�υμε
τ� πλάν� της μ�ρ�ής τ�υ έργ�υ �-
πως τ� σημειώνει � συνθέτης: T� B’
μέρ�ς περιλαμ�άνει πέντε ��ρικά
και τέσσερις ύμν�υς: η ��ρωδία
συμμετέ�ει παντ�ύ, αλλά �ι ύμν�ι
ερμηνευμέν�ι απ� τ�ν Ψάλτη και
Oρ�ήστρα έ��υν περισσ�τερ� τ�
�αρακτήρα τ�υ ρετσιτατί�� με αντι-
στικτικ�ύς διαλ�γ�υς, ενώ τα «��ρι-
κά» εκ�ρά!�υν περισσ�τερ� τ� συλ-
λ�γικ� λαϊκ� στ�ι�εί� ερμηνευμένα
απ� λαϊκ� τραγ�υδιστή (η «�ύλινη
�ωνή τ�υ Mπιθικώτση») και λαϊκή
�ρ�ήστρα. Eτσι έ��υμε ένα �ρατ�-
ρι� π�υ �ασί!εται σε έναν ρευστ�
δυισμ� των στ�ι�είων «Yψηλ� - ατ�-
μικ�» - «Λαϊκ� - διαλ�γικ� μετα�ύ α-
τ�μ�υ και λα�ύ», καθώς και δια-
σταυρ�ύμεν�υς δυισμ�ύς τε�ν�-
τρ�πίας �σ�ν α��ρά ατ�νικά και δη-
μ�τικ� - λαϊκά στ�ι�εία. O τελευταί-
�ς Yμν�ς, «Σε Xώρα μακρινή», με τ�
ρυθμικ�, μ�ν�τ�νικ� ρετσιτατί�� εί-
ναι � συνδετικ�ς κρίκ�ς πρ�ς τ� Γ’

μέρ�ς, τ� «Δ��αστικ�», �π�υ η ��-
ρωδία πρ�σανατ�λί!εται πρ�ς τ�
πρ�τυπ� τ�υ Eπιτά�ι�υ Θρήν�υ της
Mεγάλης Παρασκευής αναπτύσσ�-
ντας �υ!αντινά μελωδικά στ�ι�εία
απ�-�ενωμένα π�λυρρυθμικά και
αρμ�νικά με εναλλαγές ρυθμών, τ�-
νικ�τήτων, �ρ�ηστρικών �ρωμάτων
και εκ��ράς τ�υ λ�γ�υ.

O τρ�π�ς αυτ�ς της μελ�π�ίησης
ανα�έρεται περισσ�τερ� στη μ�υσι-
κ�τητα και στην ατμ�σ�αιρα των
ν�ημάτων τ�υ κειμέν�υ απ� �,τι στ�
δ�μικ� τ�υ �αρακτήρα. H σταθερ�-
τητα ή εναλλαγή των ρηματικών
�ρ�νων τ�υ π�ιήματ�ς π�υ καθ�ρί-
!�υν τ� συντακτικ� ν�ημα, � α�ηγη-
ματικ�ς ενεστώς π�υ παραπέμπει
στ� παρελθ�ν, η αντιπαράθεση επα-
ναλήψεων και τεράστιας εναλλαγής
λέ�εων και �ν�μάτων είναι ��ρείς
μιας συμ��λιστικής �ρ�νικ�τητας
της μ�υσικ�τητας τ�υ π�ιητικ�ύ
κειμέν�υ π�υ επηρεά!ει την εναλ-
λαγή παραδ�σιακών και σύγ�ρ�νων
μ�ρ�ών μ�υσικής έκ�ρασης και
�ρ�νικ�τητας στη σύνθεση. 

Eτσι � λ�γ�ς και � ή��ς «συντα�ι-
δεύ�υν στ� �υθ� της μ�υσικής», ως
συμ�ρα!�μενα της ιδέας τ�υ έργ�υ.

Oι συναυλίες
τ�υ έργ�υ

AΦIEPΩMA

Στην Eλλάδα

1964 Oκτώ�ρι�ς. Πρώτη εκτέλεση,
στ� θέατρ� K�τ�π�ύλη υπ� τη
διεύθυνση τ�υ συνθέτη και
την παρ�υσία τ�υ π�ιητή. Σ�-
λίστ: Mάν�ς Kατράκης, Γρηγ�-
ρης Mπιθικώτσης, Δημήτριε�
Θε�δωρ�ς. Mικρή �ρ�ήστρα
Aθηνών - Mικτή ��ρωδία Θά-
λειας Bυ!αντί�υ.

1966 M�υσικ�ς Oργανισμ�ς Πει-
ραιά, π�λλές παραστάσεις τ�υ
έργ�υ υπ� τη διεύθυνση τ�υ
συνθέτη. Σ�λίστ: Γιώργ�ς Zω-
γρά��ς - ψάλτης, Γρηγ�ρης
Mπιθικώτσης, Kαρ�ύ!�ς Tάκης
- ηθ�π�ι�ς.

1967 «Kεντρικ�», υπ� τη διεύθυνση
τ�υ συνθέτη. Σ�λίστ: Kατρά-
κης M., Mπιθικώτσης Γρ., Θ.
Δημήτριε�.

1975 Kαυτατ!�γλει� Στάδι� Θεσ-
σαλ�νίκης, υπ� τη διεύθυνση
τ�υ Σταύρ�υ ;αρ�άκ�υ. Σ�λί-
στ: Kώστας Πασ�άλης, Mάν�ς
Kατράκης, Γρηγ�ρης Mπιθικώ-
τσης.

1976  Ωδεί� Hρώδ�υ Aττικ�ύ, υπ�
τη διεύθυνση Σταύρ�υ ;αρ�ά-
κ�υ (παρ�υσία K. Kαραμανλή).
Σ�λίστ: K. Πασ�άλης, M. Kα-
τράκης, Γρ. Mπιθικώτσης.

1977  Θέατρ� Λυκα�ηττ�ύ, υπ� τη
διεύθυνση τ�υ συνθέτη. Σ�λί-
στ: M. Kατράκης, Γρ. Mπιθικώ-

τσης, Aνδρέας K�υλ�υμπής -
ψάλτης. X�ρωδία Eλλης Nικ�-
λαΐδη.

1979  Eθνική Λυρική Σκηνή, Kρατι-
κή Oρ�ήστρα Aθηνών υπ� τη
διεύθυνση τ�υ συνθέτη. Σ�λί-
στ: M. Kατράκης, A. K�υλ�υ-
μπής, Γιάννης Θωμ�π�υλ�ς
και Kώστας Kαράλης ως λαϊκ�ί
τραγ�υδιστές με τη Nτ�ρα
Mπακ�π�ύλ�υ στ� πιάν�, Λί!α
Zώη και Aσημακ�π�υλ�ς στις
κιθάρες.

1988 Ωδεί� Hρώδ�υ Aττικ�ύ και
Kατράκει� Θέατρ�, υπ� τη δι-
εύθυνση τ�υ συνθέτη. Σ�λίστ:
Γιώργ�ς Nταλάρας, Aνδρέας
K�υλ�υμπής, Nικήτας Tσακί-
ρ�γλ�υ, δ/ντρια X�ρωδίας η
Eλλη Nικ�λαΐδη.

Σ�εδ�ν σε �λες τις συναυλίες
συμμετεί�αν �ι δε�ι�τέ�νες: Kώ-
στας Παπαδ�π�υλ�ς - μπ�υ!�ύκι,
Λάκης Kαρνέ!ης - μπ�υ!�ύκι, Tάσ�ς
Διακ�γιώργης - σαντ�ύρι.

Στ� ε�ωτερικ�

T� έργ� υπ� τη διεύθυνση τ�υ
συνθέτη παρ�υσιάστηκε π�λλές ��-
ρές στη Γερμανία (Λειψία, Δρέσδη,
Kαρλ Mαρ�, Σταντ, κ.α.) με Γερμα-
ν�ύς συντελεστές στη γλώσσα
τ�υς, στη Σ�υηδία επίσης στη σ�υη-
δική γλώσσα, στ� Παρίσι (με σ�υηδι-
κή �ρ�ήστρα και συντελεστές), στ�
Bέλγι� και τελευταία στ� Περθ της
Aυστραλίας (1991).

....OTAN έγρα	α τ� «A�ι�ν Eστί» έμεινα τέσσερα �ρ�νια κλεισμέν�ς σ’
ένα δωμάτι�. Hταν η πρώτη 	�ρά π�υ έ	ευγα απ� τ� σπίτι της μάνας
μ�υ, �π�υ εκεί ήταν αδύνατ� να εργασθώ. Στην Kατ��ή και λίγ� μετά,
ήταν π�λύ δύσκ�λ� να ν�ικιάσεις σπίτι. Tην πρώτη 	�ρά π�υ "ρήκα έ-
να δωμάτι� κ�υ"άλησα ένα ράντσ�, δανείστηκα μια π�λυθρ�να, πήρα
και τ� γρα	εί� μ�υ, κλείστηκα εκεί και δ�ύλευα. Kαι τις «Tύψεις» τ�τε
τις έγραψα. Hταν καλ�καίρι και δεν εί�α ψυγεί� να πιω δρ�σερ� νερ�.
Aπ� τ� απέναντι σπίτι μ�υ 	έρνανε συ�νά μια καρά	α. Xρειάστηκε,
λ�ιπ�ν να κυκλ�	�ρήσει � δίσκ�ς τ�υ «A�ι�ν Eστί» για να μπ�ρέσω να
πάρω αυτ� τ� ψυγεί� π�υ έ�ω ακ�μη εδώ, να πάρω κι ένα πικ - απ.
Aλλά είναι �αρακτηριστικ� �τι τ�τε � Eμπειρίκ�ς μ�υ δάνεισε ένα ρά-
ντσ� κι ένα παλι� ραδι�	ων�, κι � Kατσίμπαλης μ�υ δάνεισε �ρήματα
για να πρ�πληρώσω τ�υς δύ� μήνες π�υ έπρεπε για τ� δωμάτι� αυτ�.
Kαι μ�λις "γήκε τ� «A�ι�ν Eστί» μ�υ επιτέθηκαν �λ�ι. «Π�ίημα είναι
αυτ�; Aυτ� είναι κατασκεύασμα!». Xρειάστηκαν τρία �ρ�νια για να τ�
δε�θ�ύνε σιγά σιγά. O�ι, δεν ήταν καθ�λ�υ ρ�δινα... Aλλά εί�α αυτ� τ�
πείσμα και την πίστη στην π�ιητική ιδέα. Aλλ�ς στη θέση μ�υ θα εί�ε εκ-
μηδενισθεί. Θυμάμαι �τι έκανα "�λτες στη "εράντα κι έλεγα: Θα ’ρθει η
επ��ή π�υ θα μιλάει κανένας για τ� «A�ι�ν Eστί»; Kαι "έ"αια δεν τ�
πίστευα. Eπέμεινα �μως. Δε &ητ�ύσα τίπ�τε παρά να μην πεινάσω και
να ‘�ω να ντυθώ για να μπ�ρώ να γρά	ω τ� π�ίημά μ�υ. Aν αυτ� αρέ-
σει καλώς, αν δεν αρέσει...»

(Aπ�σπασμα απ� συνέντευ�η τ�υ Oδυσσέα Eλύτη στη B. Σπηλιάδη π�υ δη-
μ�σιεύτηκε στην «Kαθημερινή» (21-22 Oκτω�ρί�υ 1979) με τίτλ� «Oδυσσέ-
ας Eλύτης: �λα ήταν δύσκ�λα, �ρειάσθηκε πείσμα για να μη λυγίσω».
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H κριτική τ�υ έργ�υ
Πώς αντιμετώπισαν �ι ε�ημερίδες της επ��ής, την πρεμιέρα τ�υ «A�ι�ν Eστί» στ� Θέατρ� K�τ�π�ύλη

A�IZEI να θυμηθ�ύμε πώς αντιμετώ-
πισαν τ�τε τ� γεγ�ν�ς �ι κριτικές
των ε�ημερίδων. Aπ� ενθ�υσιαστι-
κές έως μ�λις καλ�πρ�αίρετες, αλλά
και μερικές έντ�να αρνητικές, δί-
ν�υν την εικ�να της πρώτης γεύσης
για τη νέα ματιά με την �π�ία  αντι-
μετώπι�ε εκείνη την επ��ή τη μ�υσι-
κή τ�υ π�ρεία � Mίκης Θε�δωράκης.

Πριν, πάντως, ενσκύψ�υμε στις α-
π�ψεις των κριτικών, ας θυμήσ�υμε,
επίσης, �τι � πρ�ικισμέν�ς συνθέτης
δήλωνε εκείν� τ� �θιν�πωρ� τ�υ
’64, για τ� «A#ι�ν Eστί» και τη μ�υσι-
κή στρ��ή τ�υ: 

«Eί�α πια σιγ�υρευτεί πως � δρ�μ�ς
της Δυτικής Tέ�νης, π�υ μάθαμε στα ω-
δεία, ήταν κλειστ�ς, δί�ως διέ��δ�. Eί-
�α πάει στην Eυρώπη για ν’ ανακαλύ-
ψω καιν�ύργι�υς �ρί#�ντες και $ρέθη-
κα κλεισμέν�ς σε %ανταστικές απ�θή-
κες απ� μπετ�ν, γεμάτες μ�υσική απ�
νάυλ�ν… Στ� διά$�λ�, είπα, και τα ε-
γκε%αλικά κ�ντραπ�ύντα και �ι π�λύ-
πλ�κες αρμ�νικές ρυθμίσεις και εν�ρ-
�ηστρωτικές σ�έσεις. Aς $γει η ψυ�ή
της μ�υσικής μας ακέραιη, ντυμένη με
πά�ν�ς και δρ�σ�σταλίδες, ��ρεύ�-
ντας με τ� ρωμέικ� ντα�ύλι. Aς α%ήσω-
με τις επιδεί�εις για τ�υς λα�ύς π�υ έ-
�ασαν τη ψυ�ή τ�υς, κι ας τραγ�υδή-
σωμε απλά τ�υς καϋμ�ύς και τις ελπί-
δες της ρωμι�σύνης».

«Eπιθεώρηση Tέ�νης»

Aς #εκινήσ�υμε με τ� εμπεριστα-
τωμέν� κριτικ� σημείωμα τ�υ Φ.
Aνωγειανάκη στην «Eπιθεώρηση Tέ-
�νης» (Oκτώ%ρι�ς 1964), π�υ θεωρεί
κατ’ αρ�ήν τ� «A#ι�ν Eστί» σταθμ�
στην π�ρεία τ�υ συνθέτη, ενώ τ�νί-
�ει �τι �ι πρ�ηγηθέντες κύκλ�ι τρα-
γ�υδιών τ�υ Mίκη Θε�δωράκη απ�-
τελ�ύν αριστ�υργηματικές μελωδίες
«έντε�νης λαϊκής μ�υσικής». Aνα�ε-
ρ�μεν�ς, μάλιστα, σ’ αυτ�ν τ�ν �ρ�
τ�υ συνθέτη τ�νί�ει:

«Oι δυσκ�λίες �μως δε σταματ�ύν
εδώ. Aυτή καθεαυτή η έκ%ραση: έντε-
�νη λαϊκή μ�υσική, παρ�υσιά#ει μια α-
ντιν�μία στ�υς δυ� επιθετικ�ύς �αρα-
κτηρισμ�ύς της. Eντε�νη και λαϊκή εί-
ναι δύ� ένν�ιες αντίθετες· η μία απ�-
κλείει την άλλη. H έντε�νη μ�υσική
πρ�ϋπ�θέτει πάντα τη συγκεκριμένη
μ�υσική μ�ρ%ωση. Aυτήν π�υ δίνει η
παιδεία, ως ειδικές γνώσεις, στις διά-
%�ρες σ��λές (ωδεία, μ�υσικές ακαδη-
μίες κ.λπ.).

Yπ��ρεωμέν�ς � συνθέτης να πε-
ρι�ρίσει τ� έργ� τ�υ στα επιτρεπτά �-
ρια διάρκειας μιας συναυλίας, κράτη-
σε για να μελ�π�ιήσει τ� ένα πέμπτ�
περίπ�υ απ� τ� “A�ι�ν Eστί” τ�υ
Oδυσσέα Eλύτη.

H επιλ�γή αυτή, �σ� και αν έγινε με
σύνεση κ’ ευαισθησία, ήταν %υσικ� ν’
α%αιρέσει και απ� τ� πλάτ�ς των συμ-
$�λων π�υ αγκαλιά#ει η π�ιητική αυ-
τή δημι�υργία τ�υ Eλύτη και απ� τ�
$άθ�ς και τη δραματική ένταση τ�υ
λ�γ�υ.

O,τι �μως έ�ασε � π�ιητικ�ς λ�γ�ς
απ’ την α%αίρεση, τ� κέρδισε σε μιαν
άλλη εκ%ραστική περι��ή: � ή��ς τ�υ
�άρισε άλλες, πρωτ�%αντες λυρικές
πρ�εκτάσεις και δραματικές αντιθέ-
σεις, πυκνών�ντας συγ�ρ�νως, τη
“δράση” τ�υ.

O συνθέτης “�ρησιμ�π�ίησε” μ’ ε-
μπνευσμέν� αληθινά τρ�π� την κλη-
ρ�ν�μιά τ�υ $υ#αντιν�ύ μέλ�υς της
δημ�τικής μ�υσικής και τ�υ λαϊκ�ύ
τραγ�υδι�ύ».

«Eλευθερία»

Συνε�ί��υμε με τ�ν Δ. Xαμ�υδ�-
π�υλ� στην ε�ημερίδα «Eλευθερία»
(23 Oκτω%ρί�υ 1964) π�υ απ�δει-
κνύεται ένας απ� τ�υς πι� ένθερ-
μμ�υς υπ�στηρικτές:

H μ�υσική τ�υ «A�ι�ν εστί», περι-
κλείει δυνάμεις αναμ%ισ$ήτητες, κα-
θώς πρ�$άλλει τ� «�αρακτήρα» της
λαϊκής μας μ�υσικής, καθώς τρυ%ερά
α%ήνει ν’ ακ�υστή � μυστικ�ς παλμ�ς
της $υ#αντινής μ�υσικής· καθώς ενώ-
νει με τα δυ� «σώματα» �ργάνων και
τραγ�υδιστών - σ�λίστ τη $υ#αντινή-
δημ�τική μ�υσική με αυτ� π�υ ενν��ύ-
με λέγ�ντας λαϊκ� τραγ�ύδι· καθώς ε-
�ευγενί#ει μιαν επικίνδυνη πνευματική
τρ�%ή τ�υ λα�ύ μας: τη μ�υσική μπ�υ-
#�υκι�ύ· καθώς τέλ�ς, καθαρά και έ-
ντ�να πρ�$άλλει τ� ελληνικ� ερμηνευ-
τικ� ύ%�ς, π�υ έ�ει κάτι τ� �λ�τελα δι-
κ� τ�υ σε σύγκριση με τ�ν τρ�π�ν ερ-
μηνείας της δυτικής μ�υσικής.

T� ύ%�ς αυτ� είναι σάρκα απ� τη
σάρκα της μ�υσικής μας, �πως γεννή-

θηκε και διαμ�ρ%ώθηκε, �π�υ �ώμα-
τα ελληνικά.

«Δημ�κρατική

Aλλαγή»

Στη «Δημ�κρατική Aλλαγή» (21
Oκτω%ρί�υ) � A. Kώστι�ς γρά�ει:

«Ωραίες εναλλαγές απλών ελλην�-
πρεπεστάτων ρυθμών· γεμάτες απ� συ-
γκρατημέν� $�υ$� π�ν� αλλά και απ�
ηρωικ� μεγαλεί�, δίν�υν με τ�ν �αρα-
κτηριστικ� τ�νισμ� τ�υς τ�ν ανασασμ�
μιας $ασανισμένης πένθιμης π�ρείας
των Παθών π�υ η έντασί τ�υς κ�ρυ%ώ-
νεται με μια �μαδική απεγγελία τ�υ
XOPOY, π�υ τελικά μα#ί με τ�ν ψάλτη
πρ�αναγγέλλ�υν τ� «A+ION EΣTI».

«Hμέρα»

O Γ. Σκλά%�ς στην «Hμέρα» (23
Oκτω%ρί�υ) π�υ δεν κυκλ���ρεί
πλέ�ν, αντιμετωπί�ει τ� έργ� με η-
πι�τητα, �πωσδή�πτε, �μως, εν�-
�λείται απ� τα λαϊκά �ργανα.

«O κ. Θε�δωράκης καρακτηρί#ει τ�
έργ�ν τ�υ ως �ρατ�ρι�ν· και δικαίως.
Eίναι μάλιστα, αν θέλετε, �ρατ�ρι�ν υ-
π� την αρ�ικήν μ�ρ%ήν τ�υ είδ�υς.
Δι�τι �ρησιμ�π�ιεί, εις ευρείαν κλίμακα
–�πως τα αρ�αι�τερα �ρατ�ρια– τ�ν
“αναγνώστην” τ�ν “α%ηγητήν”, �πως
συνηθί#�μεν να λέγωμεν τώρα ή μάλ-
λ�ν τ�ν “historicus” κατά την λατινικήν
�ρ�λ�γίαν, δι�τι δημι�ύργημα της Kα-
θ�λικής Eκκλησίας είναι τ� �ρατ�ρι�ν.
T� “A�ι�ν εστί”, των κ.κ. Eλύτη-Θε�-

δωράκη απ�μακρύνεται �μως, ε�άλ-
λ�υ, σε αρκετά σημεία απ� τ� αυστη-
ρώς �ρατ�ρι�ν. Δι�τι είναι κράμα θρη-
σκευτικών ή μυστικ�παθών διαθέσεων,
με π�λλάς αναλαμπάς λαϊκ�ύ περιε��-
μέν�υ, είναι έργ�ν με π�λλήν %ιλ�σ�%ι-
κήν  διάθεσιν, τ� �π�ί�ν �μως κατε$αί-
νει συ�νά έως τ�ν λα�ν, πράγμα π�υ α-
ναγκά#ει τ�ν συνθέτην να �μιλή, στ�
μεγαλύτερ�ν μέρ�ς, την λαϊκήν γλώσ-
σαν και σπανίως να %ιλ�σ�%ή μ�υσι-
κώς –αν επιτρέπεται η έκ%ρασις– �πως
τ� π�ιητικ�ν κείμεν�ν. Aυτ� είναι ίσως
και τ� μ�ν�ν μει�νέκτημα τ�υ “A�ι�ν
εστί” δυστυ�ώς, �μως τα λαϊκά �ργανα,
δεν αργ�ύν να ακ�υσθ�ύν και πάλιν
και η σ�$αρά μ�υσική ατμ�σ%αιρα να
�αθή και πάλιν».

«Eθνικ!ς Kήρυ�»

Mια ακ�μη ε�ημερίδα π�υ δεν κυ-
κλ���ρεί σήμερα, � «Eθνικ�ς Kή-
ρυ#» (28 Oκτω%ρί�υ) δημ�σιεύει την
κριτική τ�υ I. Γιανν�ύλη:

«O Θε�δωράκης μας παρ�υσιά#ει
μελωδίες και ρυθμ�ύς σε η���ρωματι-
κ�ύς συνδυασμ�ύς λαϊκ�ρεμπέτικων,
δημ�τικών, παληών ελα%ρών τραγ�υ-
διών και απ�σπασμάτων $υ#αντινής υ-
μνωδίας. Aλλά δεν συναρπά#ει. Δεν
συγκινεί. Γιατί �ύτε πρ�$άλλει, αλλ’
�ύτε υπηρετεί τ� λ�γ�. Aκ�μη λείπει η
σμιλευμένη π�ικίλη μελωδική %ράσι.
Kαι τ� δέσιμ� της με τ� μέτρ� και τ�
ρυθμ� τ�υ λ�γ�υ δεν $ρίσκεται σε απ�-
λυτη εν�τητα με τη μ�ρ%ή τ�υ έργ�υ».

«T� Bήμα»

O Δ. Γιατράς στ� «Bήμα» δεν μένει
ενθ�υσιασμέν�ς απ� τ� «A#ι�ν Eστί»
εκ�ρά��ντας παράπ�να και για τ�ν
Oδυσσέα Eλύτη:

«Oσ� για την γενικώτερη εντύπωση
π�υ απ�κ�μίσαμε απ� την μ�υσική τ�υ
«A�ι�ν Eστί», αυτή θα μπ�ρ�ύσαμε να
την εκ%ράσωμε με μια λέ�η: κατάθλι-
ψη. Δεδ�μέν�υ δε �τι τ� έργ� τ�υ κ.
Eλύτη ανα%έρεται στ� έπ�ς της Aλ$α-
νίας, π�υ π�λλ�ί απ� μας τ� #ήσαμε,
και σε αγώνες �π�υ, αν έπε%τε πάνω
τ�υς $αρειά η σκιά της καταθλίψεως,
ωστ�σ� εί�αν και τις %ωτεινές, τις υπέ-
ρ��ες αναλαμπές τ�υς, $ρίσκ�με �λ�-
τελα αταίριαστη αυτή την κατάθλιψη
και την κακ�μ�ιριά. Θα πρ�σθέσ�με ε-
πίσης, ειδικά σ�ετικά με την εκτέλεση
τ�υ έργ�υ, �τι �ταν διακηρύσση κανείς
�τι απ�ρρίπτει τα «μπετ�ν» και τα «νά-
ϋλ�ν», δεί�νεται �λ�τελα ασυνεπής �-
ταν ταυτ��ρ�να �ρησιμ�π�ιεί ηλεκτρι-
κά μικρ�%ωνα και άλλες συσκευές, μέ-
σω των �π�ίων τ� ντα�ύλι παύει να εί-
ναι ντα�ύλι και τ� μπ�υ#�ύκι παύει να
είναι, μπ�υ#�ύκι. Kαι μάλιστα σε μια αί-
θ�υσα π�υ τ�σ� τ� θέατρ� �σ� και η
μ�υσική πρ�σ%έρ�νται �ωρίς να απαιτή-
ται η δι�γκωση της %ωνής ή τ�υ ή��υ».

«Aκρ!π�λις»

Mάλλ�ν απ�γ�ητευμέν�ς � Γ. Bώ-

Φωτ�τυπία απ
 την κριτική της Kαθημερινής για την πρεμιέρα τ�υ «A�ι�ν Eστί»
στις 24 Oκτω�ρί�υ 1964.



Mίκης Θε�δωράκης, Mάν�ς Kατράκης και Γρηγ
ρης Mπιθικώτσης �ανερά συγκινημέν�ι δίν�υν τα �έρια, μετά τ� �ινάλε της πρεμιέρας τ�υ «A�ι�ν Eστί», στ� Θέατρ�
K�τ�π�ύλη (Pε�), στις 19 Oκτω�ρί�υ 1964. (Φωτ�γρα�ία: Tάκης Πανανίδης).

κ�ς (21 Oκτω%ρί�υ), γρά�ει στην
«Aκρ�π�λη»:

Aλλά η μ�υσική ιδέα πρέπει πρ�ς
κάπ�υ να τρέπεται. Nα ισ�υρισθ�ύμε
πως στην παρέλασι μ�υσικών %θ�γ-
γων, π�υ μπ�ρεί να σ�ηματ�π�ι�ύν άλ-
λ�τε μια υμνωδία εκκλησίας, άλλ�τε
μια καντσ�νέττα ή ακ�μη και σερενά-
τα, π�υ νά�η και σπέρματα γνωστής
μελωδίας, π�υ στα περασμένα �ρ�νια
την στ�λι#αν �ι πεννιές και τα τρέμ�υ-
λα των μαντ�λίνων, υπάρ�ει τ� �λ�ν, η
αρ�ιτεκτ�νική τ�υ συν�λ�υ, π�υ κάλ-
λιστα είναι και θεωρητικ�ς γνώστης �
θαυμάσι�ς μ�υσικ�ς Mίκης Θε�δωρά-
κης; Δε ν�μί#ω. 

Kαι κ�ντά σ’ αυτά είναι και εκείν�
π�υ εδικαι�ύτ� να περιμένει κανείς
απ’ ένα δυνατ� συνθέτη σ’ αυτ�ν, και
π�υ τ�σ� �ά%νιασε τ�ν γρά%�ντα, για-
τί δεν ήλθε, α%�ύ τ�σ� %υσι�λ�γικ�
και σίγ�υρ� τ� θεωρ�ύσε...

Bραδυνή

Aρνητική επίσης στην κριτική της η
A. Λαλα�ύνη (27 Oκτω%ρί�υ) στη
Bραδυνή:

«Aν η Eισαγωγή υπ�σ�εται κάτι, στη
συνέ�εια τ�υ έργ�υ, δεν υπάρ�ει καμιά
π�ικιλία, τ� �λ� �ετυλίγεται πάντα
στην ίδια κλίμακα, με κάπ�ιες αλλαγές
μ�νά�α στ� ρυθμ� π�υ τ�νί#�υν τα τύ-
μπανα παι#�μενα σαν ντα�ύλια και με-
ρικές άγριες συγ��ρδίες τ�υ πιάν�υ.
Στ�ν ακρ�ατή έρ��νται απη�ήσεις απ’
τα “Kάρμινα” τ�υ Oρ%, απ� $υ#αντινά

μέλη, απ� ρεμπέτικα κλαυθμηρά τρα-
γ�ύδια και λιγάκι Xατ#ιδάκις. Για να
δώσει πι� έντ�ν� τ� “λαϊκ�” �ρώμα � κ.
Θε�δωράκης, εκτ�ς απ’ τα ντα�ύλια,
πρ�σθέτει μπ�υ#�ύκια, κιθάρες, μαντ�-
λίνα και σαντ�ύρι π�υ είναι ηλεκτρικά
και σκεπά#�υν συ�νά με τ�ν ��ύτατ� ή-
�� τ�υς τη Mικρή Oρ�ήστρα Aθηνών
π�υ συμμετέ�ει στην εκτέλεση».

«Aθηναϊκή»

Eπικριτικά και η Λ. Σπερέρ-Δράκ�υ
στην «Aθηναϊκή» (28 Oκτω%ρί�υ), αν
και παραδέ�εται τα πρ�τερήματα
τ�υ συνθέτη:

«A%�ύ λ�ιπ�ν, � Mίκης Θε�δωρά-
κης στέλνει “στ� διά$�λ�... τις π�λύ-
πλ�κες αρμ�νικές ρυθμικές και εν�ρ�η-
στρωτικές σ�έσεις”, �πως δηλώνει, για-
τί ε�ακ�λ�υθεί να �ρησιμ�π�ιή, δίπλα
στη «λαϊκή», μια έστω και ασήμαντη
στ�ν ρ�λ� της “κλασική” �ρ�ήστρα;
Kαι πώς να ε�ηγήσωμε την ύπαρ�ι �λ�-
κληρων μερών π�υ είναι πιστές αναδη-
μι�υργίες τ�υ ύ%�υς της “μ�υσικής
ρυθμικής”, π�υ �ρησιμ�π�ίησαν � κα-
θαρά “δυτικ�ς” Kαρλ Oρ%% κι � ��ι λι-
γ�τερ� “δυτικ�ς” Στρα$ίνσκι στα �ρα-
τ�ριά τ�υς;

Πρ�κειται, ωστ�σ�, για ένα έργ�,
γραμμέν� με σ�$αρές α�ιώσεις και αρ-
ρενωπ�, π�λλές %�ρές ακ�μη και π�λε-
μικ� στιλ, �άρις στην επεκταμένη �ρήσι
των κρ�υστών, κυρίως τ�υ ντα�υλι�ύ.
H συν�δεία αυτή, ασ%αλώς κατάλληλη
για �ε�ωριστά δημ�τικά τραγ�ύδια, γί-

νεται �μως μ�ν�τ�νη σ’ ένα έργ�, π�υ
διαρκεί περισσ�τερ� απ� μια ώρα. Tην
ίδια κ�υραστική �μ�ι�γένεια παρ�υ-
σιά#�υν επίσης τα διά%�ρα τραγ�ύδια
σε “λαϊκ�” στιλ, τ�υ ε�αιρετικά περι�-
ρισμέν�υ στην πραγματ�π�ίηση π�λύ-
πλ�κων εμπνεύσεων. Bλέπ�υμε �τι �
συνθέτης, π�υ θέλησε να στήση ένα �-
λ�κληρ� έργ� πάνω στ� στερε�τυπ�
αυτ� στιλ $ρέθηκε σ’ ένα αδιέ��δ� ��ι
μικρ�τερ� απ� εκείν�, �π�υ �δηγ�ύν
�ι διά%�ρες τάσεις της “σύγ�ρ�νης”
μ�υσικής, π�υ απαρνήθηκε δικαίως �
Θε�δωράκης».

«Mεσημ#ρινή»

Στη «Mεσημ%ρινή» (23 Oκτω%ρί�υ)
� «P�υσ.» υπ�γράμμι�ε �τι:

«Στ� πρώτ�, καθαρά διεθνές, τα
κρ�υστά μας δίδ�υν μια εισαγωγή σ��-
λής Στρα$ίνσκυ· τα δε ��ρωδιακά και
τα μέρη τ�υ Ψάλτη π�υ ακ�λ�υθ�ύν
δεί�ν�υν μια έντ�νη επίδρασι απ� την
Kαρμίνα Mπ�υράνα τ�υ Kαρλ Oρ%. H
πρ�κλασσική αλληλ�υ�ία απ� τέταρτες
και πέμπτες, π�υ κατ’ ε���ήν μετα�ει-
ρί#εται εδώ � Θε�δωράκης και π�υ τ�-
σ� έ��υν γίνει της μ�δας στη μ�ντέρνα
τε�ν�τρ�πία, δεν έ��υν μεγάλη σ�έσι
�ύτε με τη λαϊκή, �ύτε με τη δημ�τική
μας μ�υσική· και αυτ� ελά�ιστα δια-
σκεδά#εται απ� τις $υ#αντινές καταλή-
�εις τ�υ %ινάλε και τ� “ίσ�” π�υ κρα-
τάει η ��ρωδία.

Mέρη απ� τη Γένεσι επανέρ��νται
στ� Δ��αστικ�, τ� τρίτ� μέρ�ς, π�υ εί-

ναι αρτιώτερ�, τ� πι� μ�υσικά ωλ�-
κληρωμέν�, με τις θεματικές τ�υ ανα-
πτύ�εις και επε�εργασίες. Eδώ � Θε�-
δωράκης δίνει στη ��ρωδία ένα θέμα
π�υ θα τ� παρωμ�ία#ε κανείς με τα ι-
ταλικά λαϊκά τραγ�ύδια των εργα-
τριών τ�υ κάμπ�υ (�πως μας τα έ��υν
παρ�υσιάσει ιταλικές ρεαλιστικές ται-
νίες σαν τ� “Πικρ� ρύ#ι”), αν δεν ή�ε-
ρε π�σ� στενή σ�έσι αυτά τα τελευ-
ταία έ��υν με τα επτανησιώτικα εκ-
κλησιαστικά τρ�πάρια».

«Kαθημερινή»

Aλλά και � τ�τε συνεργάτης της
«Kαθημερινής» (22 Oκτω%ρί�υ) Γ.
Λεωτσάκ�ς στάθηκε αρνητικ�ς:

«T� πρώτ� μέρ�ς, Γένεσις (“T�τε εί-
πε και γεννήθηκε η θάλασσα”) μας �-
δηγεί σε ύδατα ντεμπυσσί#�ντα π�υ
δεν παρ�υσιά#�υν κανένα μυστήρι�
για τ�ν πλ�ηγ�. Aπ’ εκεί και πέρα, τα
Πάθη είναι μια διαδ��ή σύντ�μων κ�μ-
ματιών, γραμμένων σε απλ�ϊκήν εναλ-
λαγή δύ� “στυλ” διαμετρικά αντίθετων
μετα�ύ τ�υς. T�υ στυλ μιας ��ι και τ�-
σ� σύγ�ρ�νης Δυτικής μ�υσικής (μ’ αυ-
τ� θ’ ασ��ληθ�ύμε διε��δικώτερα) π�υ
τ� λε�ιλ�γι� της έ�ει ήδη α%�ρητα ε-
κλαϊκεύσει η μ�υσική για %ιλμ, και τ�υ
�ντως πρ�σωπικ�ύ ύ%�υς των λαϊκών
τραγ�υδιών τ�υ Mίκη Θε�δωράκη, των
συνήθως ερμηνευ�μένων απ� τ�ν Γρη-
γ�ρη Mπιθικώτση –εν�ς ύ%�υς π�υ στ�
έργ� αυτ� �μως δεν εμ%ανί#εται και
π�λύ ανανεωμέν�»..
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T�υ Γιώργ�υ Mπράμ�υ

ΣHMEPA π�υ �λα 	αίν�νται σ�εδ�ν
αυτ�ν�ητα και έ��υν, ταυτ��ρ�να,
υπ��ωρήσει δραματικά �ι εντάσεις
σε κάθε είδ�υς υπ��ι�ασμ�ύς, η α-
να	�ρά στ� «A�ι�ν Eστί» τ�υ Oδυσ-
σέα Eλύτη και στη μελ�π�ίησή τ�υ α-
π� τ�ν Mίκη Θε�δωράκη, εύκ�λα
μπ�ρεί να γλυστρήσει σε μια μυθ�-
π�ιητική ν�σταλγία, σε μ�υσειακ�ύ
τύπ�υ κατάτα�η των αισθημάτων και
των τ�μών π�υ τ� έργ� πέτυ�ε.

T� ’64, �ταν πρωτ�παρ�υσιάστηκε
τ� «A�ι�ν Eστί», ήταν μια �ρ�νιά ελ-
πίδων. Oι πληγές της μετεμ	υλιακής
περι�δ�υ έμ�ια"αν να κλείν�υν, έ-
στω κι αν η κυ�έρνηση τ�υ Γεωργί�υ
Παπανδρέ�υ ακρ��ατ�ύσε ανάμεσα
στ�ν παραδ�σιακ� κ�μ	�ρμισμ� και
την ανάγκη αν�ιγμάτων σε απαγ�-
ρευμέν�υς για την επ��ή �ώρ�υς.

Στ�ν π�λιτιστικ� τ�μέα �ι τ�τε υ-
πεύθυν�ι τ�υ Φεστι�άλ Aθηνών, ε�α-
ντλώντας τα περιθώρια… τ�λμης
πρ�τειναν στ�ν Mάν� Xατ"ιδάκι και
στ�ν Mίκη Θε�δωράκη να παρ�υσιά-
σ�υν στ� Hρώδει�, αντίστ�ι�α τ�υς
«Oρνιθες» και τ� «A�ι�ν Eστί». Eί�ε
πρ�ηγηθεί, λίγα �ρ�νια νωρίτερα, τ�
’60, κατά την συντηρητική διακυ�έρ-
νηση, η απαγ�ρευση της παράστα-
σης των «Oρνίθων» απ� τ� Θέατρ�
Tέ�νης, σε σκην�θεσία Kάρ�λ�υ
K�υν και μ�υσική Xατ"ιδάκι, στ�
Hρώδει�. Kαι την ίδια περί�δ� τα
τραγ�ύδια τ�υ Θε�δωράκη ήταν στη
μαύρη λίστα και απαγ�ρευ�ταν η με-
τάδ�σή τ�υς απ� τα δίκτυα της κρα-
τικής ραδι�	ωνίας. Γι’ αυτ� και η, κα-
τά κάπ�ι�ν τρ�π�, ν�μιμ�π�ίησή
τ�υς απ� τ� Φεστι�άλ Aθηνών, κ�ρυ-
	αί� π�λιτιστικ� θεσμ� της επ��ής,
�αιρετίσθηκε σαν �ειρ�ν�μία π�υ θα
επι�ε�αίωνε, επί τέλ�υς, τις ευμε-
νείς συνέπειες της π�λιτικής αλλα-
γής και στ�ν τ�μέα τ�υ π�λιτισμ�ύ.

Tα σ�έδια, �μως, έμειναν στα �αρ-
τιά. Δικαι�λ�γία � Γρηγ�ρης Mπιθι-
κώτσης, η συμμετ��ή τ�υ �π�ί�υ θε-
ωρήθηκε ιερ�συλία για τ� Hρώδει�.
Eνας λαϊκ�ς τραγ�υδιστής δεν �ω-
ρ�ύσε στ� ρωμαϊκ� θέατρ� και τ�τε,
κανείς δεν γνώρι"ε αν αυτή η απ�	α-
ση ήταν α	�ρμή για να απ�κρυ��ύν
άλλ�ι αν�μ�λ�γητ�ι 	���ι ή ήταν
καθαρ�ς και μάλλ�ν αστεί�ς συντη-
ρητισμ�ς.

T� «A�ι�ν Eστί» παρ�υσιάστηκε
τελικά στ� θέατρ� «Pε�». Πρωτ�α-
κ�ύστηκε �μως στην Kύπρ�, απ� τ�ν
ραδι�	ωνικ� σταθμ� Λευκωσίας,
στις 25 Mαΐ�υ 1964. Oπως πάντα, τ�
έργ� τ�υ Θε�δωράκη συνδε�ταν ά-
μεσα με εθνικές, κ�ινωνικές και π�-
λιτικές αγωνίες.

Yπενθύμιση

Tριάντα �ρ�νια μετά την παρ�υ-

σίαση τ�υ έργ�υ η υπενθύμιση της
περιπέτειας τ�υ «A�ι�ν Eστί» την ε-
π��ή εκείνη έ�ει ν�ημα, γιατί δίνει
περιε��μεν� και 	ωτί"ει απ� δια	�-
ρετικές γωνίες �,τι σήμερα π�λύ επι-
π�λαια και εύκ�λα θεωρ�ύμε αυτ�-
ν�ητ�. Oι πρ�καταλήψεις π�υ αντι-
μετώπισαν τ�τε � Oδυσσέας Eλύτης
και � Mίκης Θε�δωράκης έ��υν μια
δια�ρ�νική σημασία, γιατί ανακυκλώ-
ν�νται και αναπαράγ�νται ακ�μα, �-
σ� κι αυτ� να μην είναι �ρατ�.

H πρώτη πρ�κατάληψη π�υ αντιμε-
τώπισε τ� «A�ι�ν Eστί» είναι εάν εί-
ναι ν�μιμη και απ�τελεσματική, ως
πρ�ς την ίδια την �υσία της π�ίησης,
�ι αναγνώσεις της απ� άλλες τέ�νες,
�πως είναι στη συγκεκριμένη περί-
πτωση, η μ�υσική. Iσως αυτή να πα-
ραμένει και η πι� ισ�υρή ένσταση έ-
στω κι αν απ�δυναμώνεται απ� τη
θερμή συγκατάνευση τ�υ π�ιητή
Eλύτη στ� εγ�είρημα τ�υ μ�υσικ�-
συνθέτη Θε�δωράκη.

Πέρα �μως απ� τ�ν σκεπτικισμ�
για την π�ιητική καθαρ�τητα, πάνω
απ� τις 	��ίες, τις μυωπίες και τις υ-
π�κρισίες της π�λιτικής ε��υσίας, τ�
«A�ι�ν Eστί» έθεσε, ανεπανάληπτα,
δύ� "ητήματα π�υ διαπερν�ύν ακ�μα
τη σύγ�ρ�νη Eλλάδα: είναι τ� πρ�-
�λημα της εθνικής ταυτ�τητας και τ�
στ�ι�εί� της λαϊκής παράδ�σης, υ-
παρ�ιακά υλικά της νε�ελληνικής πε-
ριπέτειας.

H αγωνία αυτή διαπερν�ύσε �λ�-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

H ελληνικ�τητα τ�υ «Aι�ν Eστί»
H πρ�σ��ρά της π�ίησης και μ�υσικής τ�υ έργ�υ στ�ν νε�ελληνικ� π�λιτισμ�

O συνθέτης Mίκης Θε�δωράκης και �ι π�ιητές Γιάννης Pίτσ�ς και Oδυσσέας Eλύτης, μετά τη συναυλία στην Eθνική Λυρι-
κή Σκηνή τ� 1979. (Φωτ�γρα�ία Tάκη Πανανίδη)
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κληρη την Tέ�νη της νεώτερης
Eλλάδας, ερ��ταν απ� τ�ν Σ�λωμ�,
τ�ν Kάλ��, τ�ν Bι"υην� και τ�ν Πα-
παδιαμάντη, τ�ν Παλαμά, τ�ν Mπ�υ-
"ιάνη και τ�ν Σικελιαν�, και έ	θανε
στ�ν Σε	έρη, στ�ν Pίτσ�, στ�ν Tσα-
ρ�ύ�η, στ�ν Πικιώνη, στ�ν Xαλεπά,
στ�ν Σκαλκώτα, στ�ν Xατ"ή, στ�ν
Tσίρκα, στ�ν άδ�κα �αμέν� πρ�σ	α-
τα Aρη Kωνσταντινίδη. (H παράθεση
των �ν�μάτων είναι ενδεικτική και
	υσικά ανεπαρκέστατη).

Λαϊκή υπ�δ�$ή

Ωστ�σ�, η αγωνία αυτή ήταν απ�-
κ�μμένη απ� τις λαϊκές της υπ�δ�-
�ές ή καλύτερα, συνδε�ταν με τ�ν
"ωτικ� της �ώρ�, μ�ν� με τ�ν συμ�ι-
�ασμ� π�υ επι�άλλει τ� 	�λκλ�ρ.

Γιατί, κατά τα άλλα, �ι �ωρίς έλε�ς,
π�λιτικές και κ�ινωνικές συγκρ�ύ-
σεις της μετεμ	υλιακής περι�δ�υ εί-
�αν τις «επίσημες» ε	αρμ�γές τ�υς
και στ�ν π�λιτισμ�. Aπ� τη μια πλευ-
ρά, �ι νικητές, διαλαλ�ύσαν μια ελ-
ληνικ�τητα στηριγμένη σε μια σ��ι-
νιστική και άκρατ�υ μεγαλ�ϊδεατι-
σμ�ύ ανάγνωση της Iστ�ρίας, εί�αν
μια σα�λή υπερ�ψία π�υ απ�θέωνε
την πατριδ�καπηλία· �λα
υπ�τάσσ�νταν σε μια
σκ�πιμ�τητα ιδε�λ�γικής
δικαίωσης των π�λιτικών
επιλ�γών και της �αρ�α-
ρ�τητας π�υ συνε�ι"�-
ταν απ� τ�ν εμ	ύλι�
σπαραγμ�. Aπ� την άλλη
πλευρά, �ι ηττημέν�ι,
δεν μπ�ρ�ύσαν να �ειρα-
	ετηθ�ύν απ� τ� διεθνές
τ�υς κέντρ�, ακ�λ�υ-
θ�ύσαν υπ�τακτικά τις
μί"ερες θωρίες τ�υ Zνά-
ντ�	 περί της «Tέ�νης
π�υ ανήκει στ�ν Λα�».

Oπ�ι�ς γενναί�ς τ�λ-
μ�ύσε να απ�κλίνει απ�
τα �ρια σκ�πιμ�τητας
των μεν και των δε, δέ��-
νταν διά	�ρ�υς κεραυ-
ν�ύς απ� «συν�δ�ιπ�-
ρ�ς» και «ε�ωμ�της», μέ-
�ρι «ελιτίστας» και «πρ�-
δ�της τ�υ λαϊκ�ύ κινήμα-
τ�ς». Kάτω απ� τέτ�ιες
μυλ�πετρες συντρί	θη-
καν συνειδήσεις, απ�σιω-
πήθηκαν π�ιητές �πως �
Mι�άλης Kατσαρ�ς και �
Aρης Aλε�άνδρ�υ. O
κ�μ	�ρισμ�ς εί�ε θύμα-
τα και στις δύ� πλευρές.

Aπ� τ� ’48, με την πρ�-
δρ�μική �μιλία τ�υ Mά-
ν�υ Xατ"ιδάκι για τ� ρε-
μπέτικ� τραγ�ύδι, 	άνη-
κε πως η απ�τελεσματι-
κ�τερη ρωγμή στα, κάθε
είδ�υς, τσιμέντα των με-
τεμ	υλιακών κάστρων
θα ερ��ταν με τη σεμν�-
τητα, την ταπειν�τητα
και τη �άσαν� των τρα-
γ�υδιών.

Eτσι κι έγινε! T� τρα-
γ�ύδι τ�υ Θε�δωράκη,
τ�υ Xατ"ιδάκι και των άλ-
λων συνέτριψε τις �ρι�-
θετήσεις κ�ινωνικής, π�-
λιτικής και π�λιτισμικής
καθαρ�τητας, άν�ι�ε τα
παράθυρα για να μπ�υν

στις π�λιτείες ή��ι και ρίγη ταπειν�-
	ρ�νων δημι�υργών, �πως � Tσιτσά-
νης και � Bαμ�ακάρης, ανθρώπων
τ�υ κατα	ρ�νεμέν�υ, τ�υ υπ�γει�υ
και τ�υ κρυ	�ύ ήθ�υς της Eλλάδας.

Nε�ελληνική διαδρ�μή

T� «A�ι�ν Eστί» κ�ρύ	ωσε και ε-
πέ�αλε την �υσία της νε�ελληνικής
διαδρ�μής. Πριν απ’ �λα δεν απέ-
κρυψε την καταγωγή των ρυθμών
και των ή�ων τ�υ· αντίθετα τα πρ�-
�αλε στα �ρια της πρ�κλησης, με τη
γενναι�τητα της ρή�ης. H ένν�ια
της παράδ�σης π�υ, μέ�ρι τ�τε, πα-
ράπαιε με αλλ�ιθωρισμ�ύς και δι�α-
σμ�ύς ανάμεσα σε Aνατ�λή και Δύ-
ση, �ρήκε εδώ την ανεπανάληπτη
εκπλήρωσή της, κατάκτησε ένα άλ-
λ� περιε��μεν� π�υ ά	ηνε, επιτέ-
λ�υς, πίσω τ�υ, τ�υς σ��λαστικ�ύς
και τ�υς δ�γματικ�ύς.

H ελληνικ�τητα, επίσης, π�υ ανα-
"ητ�ύσε και 	ώτι"ε τ� «A�ι�ν Eστί»,
ήταν �ρμητική και θαρραλέα, διεκ-
δικ�ύσε τ� νεανικ� και ανανεωμέν�
πρ�σωπ� της, κι απαρνι�ταν τ� γε-
ρ�ντίστικ� πρ�σωπεί� π�υ της επέ-
�αλαν παρω�ημέν�ι εθνικιστικ�ί ε-

γωισμ�ί τ�σων �ρ�νων. T� σημαντι-
κ�τερ� είναι, �τι, αυτά π�υ απασ��-
λ�ύσαν δραματικά �λες τις εκ	ρά-
σεις τ�υ νε�ελληνικ�ύ π�λιτισμ�ύ,

�ρήκαν πρ�σ�άσεις και συνδέθη-
καν με δεσμ�ύς ακατάλυτ�υς με τα
πλατιά λαϊκά στρώματα.

;εκίνησαν, �έ�αια, απ� την Aρι-
στερά, μια Aριστερά π�υ
ήταν ακ�μα �υθισμένη
στ�ν δικ� της κ�μ	�ρμι-
σμ�, αλλά, ιδιαίτερα, κα-
τά την περί�δ� της X�ύ-
ντας, διευρύνθηκαν, α-
πέκτησαν καθ�λικές δια-
στάσεις και δικαιώσεις.

Kι ακρι�ώς επειδή τ�
«A�ι�ν Eστί» έ�ει ειλικρί-
νεια και αυθεντικ�τητα,
πέτυ�ε να τα�ιδέψει, να
μετα	έρει τ� σύγ�ρ�ν�,
αυτ�	ωτ� πρ�σωπ� της
Eλλάδας, να επικ�ινωνή-
σει παντ�ύ με τη �αθειά
και την �υσιαστική αγω-
νία τ�υ κ�σμ�υ. Eίναι α-
π� τις σπάνιες 	�ρές π�υ
� π�λιτισμ�ς μιας μικρής
�ώρας συναντάει την
Aνατ�λή και τη Δύση, τ�ν
B�ρρά και τ� N�τ�, ��ι α-
π� τ�υς δρ�μ�υς τ�υ
	�λκλ�ρ, αλλά με τ� δικ�
της μέτρ� και τη δική της
συμμετ��ή στην παγκ�-
σμια περιπέτεια.

H επικαιρ�τητα τ�υ
«A�ι�ν Eστί» έ�ει σ�έση
με τέτ�ιες �υσίες: υπεν-
θυμί"ει την επ��ή των
ρή�εων με τις �ε�αι�τη-
τες και τ�υς κ�μ	�ρμι-
σμ�ύς· επι�ε�αιώνει τις
ανακαλύψεις των π�λύτι-
μων και κατα	ρ�νεμέ-
νων υλικών της Eλλάδας·
δ�κιμά"ει την αντ��ή των
υλικών αυτής της �ώρας
απέναντι στ�υς δι�α-
σμ�ύς και στις παλινω-
δίες της· δίνει τ� μέτρ�
της λαϊκής απ�δ��ής και
υπ�δ��ής της τέ�νης· α-
νανεώνει διαρκώς τις ελ-
πίδες, για την άλλη Eλλά-
δα, π�υ άλλ�τε την απέ-
κρυ�αν �ι δια�ωρισμ�ί
τ�υ μετεμ	υλιακ�ύ μί-
σ�υς και σήμερα συσκ�-
τί"εται απ� την κατανα-
λωτική λάσπη.

O Mίκης Θε�δω-
ράκης συνθέτης
και μαέστρ�ς, �
Mάν�ς Kατρά-
κης αναγνώ-
στης, και �
Aνδρέας K�υ-
λ�υμπής ψάλ-
της, στ� «A#ι�ν
Eστί» τ�υ Oδυσ-
σέα Eλύτη, στις
εκδηλώσεις τ�υ
«M�υσικ�ύ Aύ-
γ�υστ�υ» τ�υ
Mίκη Θε�δωρά-
κη π�υ έγιναν τ�
1977 στ� Θέα-
τρ� Λυκα$ητ-
τ�ύ. (Σκίτσ�
Eλλη Σ�λ�μωνί-
δ�υ - Mπαλά-
ν�υ).
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O Mίκης Θε-
�δωράκης
και � Σ�υη-
δ�ς μετα-

�ραστής τ�υ
«A�ι�ν Eστί»,

Iνγκεμαρ
Pεντίν (αρι-
στερά). T� ε-
�ώ�υλλ� α-
π� τ� πρ�-
γραμμα συ-
ναυλίας στη
Στ�κ��λμη
με �αρακτι-
κ� τ�υ Tάσ-
σ�υ (δε�ιά).

T� «A�ι�ν Eστί» στη Σ�υηδία
Πώς μετα�ράστηκε στη σ�υηδική γλώσσα απ� τ�ν Iνγκεμαρ Pεντίν

ΣOYHΔIA 1964. Eνας νεαρ	ς 
�ιτη-
τής, � Iνγκεμαρ Pεντίν (Ingemar
Rhedin) ακ�ύει, για πρώτη 
�ρά, σε
ελληνική συντρ�
ιά τ� «A�ι�ν Eστί»
τη μελ�π�ιημένη απ	 τ�ν Mίκη Θε�-
δωράκη π�ιητική σύνθεση τ�υ Oδυσ-
σέα Eλύτη. H μ�υσική τ�ν εντυπω-
σιά!ει και !ητάει απ	 τ�ν Kρητικ	 
ί-
λ� τ�υ Γιάννη Kι�υρτάκη να μάθει
περισσ	τερα πράγματα τ	σ� για τ�ν
π�ιητή 	σ� και για τ�ν συνθέτη.

Πέντε $ρ	νια αργ	τερα, τ� 1969, �
Kρητικ	ς !ωγρά
�ς Σά%%ας T!ενε-
τάκης, � �π�ί�ς !ει στη Σ�υηδία,
πρ�σ
έρει στ�ν Pεντίν τ� έργ� τ�υ
Oδυσσέα Eλύτη «A�ι�ν Eστί» λέγ�-
ντάς τ�υ $αρακτηριστικά: «Mετά-

ρασέ τ� ή σκ�υτελ�%αρίσκω σε μω-
ρέ!»

O Pεντίν με τη %�ήθεια Eλλήνων

ίλων τ�υ αρ$ί!ει να δια%ά!ει τ� έρ-
γ�. Eνθ�υσιά!εται απ	 τ� περιε$	με-
ν�. Eτσι απ�
ασί!ει να εγκαταλείψει
για ένα $ρ�νικ	 διάστημα τη διατρι-
%ή τ�υ π�υ ετ�ιμά!ει για τ� τμήμα Φι-
λ�λ�γίας τ�υ Πανεπιστημί�υ της
Στ�κ$	λμης με θέμα την «Oδύσσεια»
τ�υ Nίκ�υ Kα!αντ!άκη και να ασ$�-
ληθεί απ�κλειστικά με τ� «A�ι�ν
Eστί». Πρ�σπαθεί να μετα
ράσει ένα
μέρ�ς απ	 τη «Γένεση». Mάταια, 	-
μως. Σε μια ε%δ�μάδα εγκαταλείπει
την πρ�σπάθεια. «T�ύτ� τ� έργ�, λέ-
ει στ�ν Kρητικ	 !ωγρά
�, δεν μετα-

ρά!εται. Θα 
υλά�ω, 	μως, τ� %ι-
%λί�, 	πως τη Bί%λ�. Δεν πρ	κειται
να σ�υ τ� �αναδώσω».

Mίκης Θε�δωράκης

Tην ίδια περί�δ� στην Eλλάδα η
Mίκης Θε�δωράκης έ$ει συλλη
θεί
απ	 τη $�ύντα των συνταγματαρ$ών.
Φυλακί!εται και εκτ�πί!εται μέ$ρι τ�
1970. T	τε, έπειτα απ	 έντ�νη πίεση
πρ�σωπικ�τήτων και επιτρ�πών στ�
ε�ωτερικ	, π�υ δημι�υργήθηκαν με

σκ�π	 την απελευθέρωσή τ�υ, 
εύ-
γει στ� Παρίσι. T� 1972 
τάνει στη
Σ�υηδία και δίνει συναυλίες στη
Στ�κ$	λμη κατά της δικτατ�ρίας. O
Pεντίν με τη %�ήθεια των Eλλήνων

ίλων τ�υ γνωρί!ει τ�ν Θε�δωράκη
κι αρ$ί!ει συνεργασία μα!ί τ�υ για τη
μετά
ραση των τραγ�υδιών τ�υ στα
σ�υηδικά. Mετα
ρά!ει ένα μέρ�ς α-
π	 τ� «A�ι�ν Eστί», ενώ παράλληλα
ψά$νει και %ρίσκει μια $�ρωδία για
να μελετήσει τ� λαϊκ	 �ρατ	ρι� τ�υ
συνθέτη. Eτσι, αρ$ί!ει ένα καταπλη-
κτικ	 παραμύθι π�υ, 	πως 
αίνεται,
θα διαρκέσει έως τις μέρες μας.

Πρώτη δημ�σίευση

T� 1976 � Pεντίν θα δημ�σιεύσει
μέρ�ς απ	 τ� «A�ι�ν Eστί», για πρώ-
τη 
�ρά στα σ�υηδικά, στ� %ι%λί�
«Tα τραγ�ύδια τ�υ Θε�δωράκη»
(Prisma, Stockholme, 1976). Δύ� $ρ	-
νια αργ	τερα έ$ει ήδη μετα
ράσει
τ�υς στί$�υς για 	λ� τ� μελ�π�ιημέ-
ν� έργ� τ�υ Mίκη Θε�δωράκη, τ� �-
π�ί� θα παρ�υσιασθεί για πρώτη 
�-
ρά �λ�κληρωμέν� σε συναυλία, στ�
Γκέτεμπ�ργκ.

T� σ�υηδικ	 κ�ιν	 εντυπωσιά!εται
απ	 τη μ�υσική τ�υ Mίκη Θε�δωρά-
κη και ιδιαίτερα απ	 τ� «A�ι�ν Eστί».
O Pεντίν ενθ�υσιασμέν�ς απ	 την υ-
π�δ�$ή τ�υ έργ�υ απ�
ασί!ει να
γράψει στ�ν Oδυσσέα Eλύτη και να
!ητήσει την άδειά τ�υ για να μετα-

ράσει �λ	κληρ� τ� «A�ι�ν Eστί»
στα σ�υηδικά. Aλληλ�γρα
εί τ�
1978 με τ�ν π�ιητή � �π�ί�ς συμ
ω-
νεί σε συνεργασία με την πρ�ϋπ	θε-
ση να γίνει μια σωστή και σ�%αρή
δ�υλειά π�υ θα κριθεί απ	 γνωστ	
Σ�υηδ	 π�ιητή. O Pεντίν πρ�τείνει η
μετά
ραση να κριθεί απ	 τ�ν ακαδη-
μαϊκ	 και π�ιητή Aρτ�υρ Λ�ύντκ%ι-
στ. O Oδυσσέας Eλύτης δέ$εται.

O Pεντίν αρ$ί!ει τ� τιτάνι� έργ�

της μετά
ρασης. Mύριες �ι δυσκ�-
λίες τ�υ. Zητάει τη %�ήθεια τ�υ π�ιη-
τή, � �π�ί�ς τ�ν ενθαρρύνει στ� έρ-
γ� τ�υ, τ�ν συμ%�υλεύει για τη μετά-

ραση και τ�ν %�ηθάει, τέλ�ς, για
δύσκ�λα σημεία τ�υ έργ�υ - ιδιαίτε-
ρα για τα «Πάθη» (σ.σ. %λ. τις τρεις α-
νέκδ�τες επιστ�λές τ�υ Oδυσσέα
Eλύτη πρ�ς τ�ν Pεντίν π�υ δημ�σι-
εύ�νται στις σελίδες 18η και 19η τ�υ
α
ιερώματ�ς. O Pεντίν μετα
ρά!ει
ένα μέρ�ς τ�υ έργ�υ, τ� �π�ί� πρ��-
ρί!εται για να δημ�σιευθεί στ� πε-
ρι�δικ	 «Artes». Tη μετά
ραση δια-
%ά!ει � Aρτ�υρ Λ�υντκ%ίστ, � �π�ί�ς
γρά
ει σε γράμμα τ�υ απ	 τη Σ	λνα
(4 Σεπτεμ%ρί�υ 1978) τα ε�ής:

«Aγαπητέ Iνγκεμαρ Pεντίν,
Eει περάσε ικαιρ�ς απ� τ� τελευταί�

σ�υ τηλε�ώνημα. Eίδα, με μεγάλη μ�υ ι-
καν�π�ίηση, �τι έεις ήδη παραδώσει έ-
να μέρ�ς της  μετά�ρασης τ� �π�ί� �ρί-
σκω ε�αιρετικ�. Δεν ρειάστηκε καν να
συγκρίνω τις λεπτ�μέρειες με τις μετα-
�ράσεις π�υ έ�υν γίνει στην Aμερική,
εμπιστεύ�μαι τη δική σ�υ ερμηνεία: έει
σωστ� ρυθμ� και γλώσσα. Θα δώσω τη
μετά�ρασή σ�υ στ�ν Eστέν Σέστραντ
και θα υπ�στηρί�ω τη δημ�σίευσή της
στ� «Artes».

Aπ’ �,τι κατάλα�α την τελευταία ��-
ρά π�υ μιλήσαμε, δεν θέλεις κανεν�ς εί-
δ�υς συνεργασία στην επε�εργασία των
κειμένων θεωρώντας �τι μπ�ρείς να τα
κατα�έρεις μ�ν�ς σ�υ. Iσως έτσι να εί-
ναι καλύτερα. M�υ �αίνεται �τι πράγ-
ματι μπ�ρείς. Aν θέλεις, λ�ιπ�ν, να συ-
νείσεις με τ�ν Eλύτη και να κάνεις ένα
�λ�κληρ� τεύ�ς, γύρω στις 90 σελίδες,
π�λύ ευαρίστως θα ήθελα να τ�ν συ-
μπεριλά�ω στη σειρά «T�υπέν» (π�υ �-
πως �αίνεται, αν �λα πάνε καλά, θα κυ-
κλ���ρήσει τ�υ ρ�ν�υ). Δεν υπάρει
�μως λ�γ�ς να �ιαστείς, έ�υμε ήδη αρ-
κετ� υλικ�...».

H δημ�σίευση στ�  «Artes» θα γίνει

στ� τεύ$�ς 6, τ� 1979, ενώ τ� «A�ι�ν
Eστί» θα εκδ�θεί σε %ι%λί� απ	 τις
εκδ	σεις «Bonniers» Στ�κ$	λμη,
1950 (τίτλ�ς : Odysseas Elytis: Lovad
Vare), ένα $ρ	ν� μετά τη %ρά%ευση
τ�υ π�ιητή με τ� N	μπελ.

A�ί!ει, 	μως, να σημειώσ�υμε 	τι η
δραστηρι	τητά τ�υ Pεντίν δεν ε�α-
ντλείται μ	ν� στη μετά
ραση τ�υ
«A�ι�ν Eστί». Δι�ργανώνει δεκάδες
συναυλίες με Σ�υηδ�ύς μ�υσικ�ύς,
σε π	λεις της Σ�υηδίας και τ�υ ε�ω-
τερικ�ύ. T� «A�ι�ν Eστί» θα παρ�υ-
σιαστεί στ� Παρίσι, Bερ�λίν�, Bρυ-
�έλλες, Oσλ�, Bαρκελώνη κ.α. Yπ�-
λ�γί!εται 	τι μέ$ρι σήμερα έ$ει πα-
ρ�υσιαστεί σε εκατ	 π	λεις, ένδεκα
δια
�ρετικών κρατών και τις συναυ-
λίες παρακ�λ�ύθησαν πάνω απ	 350
$ιλιάδες θεατές.

Παράλληλα � Pεντίν θα %�ηθήσει
για να ιδρυθεί, στη Σ�υηδία, η «Aκα-
δημία Mίκη Θε�δωράκη», ενώ � ίδι�ς
θα εκδώσει και τα παρακάτω έργα:
� «T� θέμα της ελευθερίας στην
Oδύσσεια τ�υ Nίκ�υ Kα!αντ!άκη»,
Iνστιτ�ύτ� Λ�γ�τε$νίας Στ�κ$	λμης,
Στ�κ$	λμη, 1968.
� «Mίκης Θε�δωράκης: O αγώνας
τ�υ, η μ�υσική τ�υ», Γκέτεμπ�ργκ,
1978.
� «Θε�δωράκη: T� “A�ι�ν Eστί”, πα-
ρ�υσίαση και μ�υσική ανάλυση»,
Γκέτεμπ�ργκ, 1985.
� «30 $ρ	νια με τ� ελληνικ	 λαϊκ	
τραγ�ύδι», Σ	λνα, 1990.
� «Mάν�ς Xατ!ιδάκις και η Oρ$ή-
στρα των Xρωμάτων» Σ	λνα 1990.

Aυτή είναι, εν συντ�μία, η ιστ�ρία
της μετά
ρασης τ�υ έργ�υ απ	 τ�ν
Iνγκεμαρ Pεντίν, τ�ν Σ�υηδ	 ελληνι-
στή και διαν��ύμεν� π�υ αγάπησε με
πάθ�ς την Eλλάδα και έγινε ένας απ	
τ�υς καλύτερ�υς πρεσ%ευτές της
ελληνικής π�ίησης στ� ε�ωτερικ	.
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AΦIEPΩMA

«H π�ίηση έ�ει περάσει
στ� αίμα τ�υ λα�ύ μας»

Σε μια άγνωστη συνέντευ�η σε σ�υηδικ� περι�δικ�, � κ�ρυ�αί�ς π�ιητής μας, 

Oδυσσέας Eλύτης, μιλάει για την π�ίηση, τ� �ρα�εί� N�μπελ και τ� «A�ι�ν Eστί»

— Tι �ητάτε να επιτύ�ετε με τ έρ-
γ σας; Eίναι δυνατ�ν η πίηση να
αλλά�ει τν κ�σμ;

— Πιθαν�ν η π
ίηση να μην αλλά�ει
τ
ν κ�σμ
, ασ�αλώς �μως �
ηθεί έ-
ναν λα� να συνειδητ
π
ιήσει την ταυ-
τ�τητά τ
υ και, με τη δράση τ
υ πλέ-

ν, να πρ
�ωρήσει εκείν
ς στην αλ-
λαγή τ
υ κ�σμ
υ. H ψυ�ή εν�ς ατ�-
μ
υ �πως και η ψυ�ή εν�ς συν�λ
υ,
είναι ανάγκη να αντικειμενικ
π
ι
ύ-
νται σε εικ�νες και ρυθμ
ύς για να γί-
ν
νται αντιληπτές. Aυτή είναι η δ
υ-
λειά τ
υ π
ιητή: να καθιστά 
ρατ� και
συγκεκριμέν
 αυτ� π
υ είναι μέσα
μας και γύρω μας διά�υτ
. Kάθε καλ�
π
ίημα είναι η υλ
π
ίηση μιας, ασύλ-
ληπτης μέσα στην καθημερινή �ωή,
πραγματικ�τητας. Eίναι �μως η πραγ-
ματικ�τητα αυτή π
υ έ�ει, ίσια - ίσια,
σημασία για την επίγεια μ
ίρα μας.

Συνθέτες
— Γρά�ετε και πίηση ειδικά για

να μελπιηθεί απ� συνθέτες;
— Aπ� τα έντεκα π
ιητικά �ι�λία

π
υ έ�ω παρ
υσιάσει ως σήμερα (τα
περισσ�τερά τ
υς λιγ
σέλιδα) μ�ν

ένα είναι γραμμέν
 με τ
ν σκ
π� να
μελ
π
ιηθ
ύν τα π
ιήματα π
υ πε-
ριέ�ει. Aπ� την άπ
ψη �τι εκεί λαμ�ά-
νω την πρ�ν
ια 
ι στί�
ι να είναι ισ
-
σύλλα�
ι και να έ�
υν 
μ
ι
καταλη-
"ία - κάτι π
υ �
ηθάει τ
 τραγ
ύδι.
Aυτ� �μως δεν εμπ�δισε τ
υς σύγ-
�ρ
ν
υς συνθέτες μας να επενδύ-
σ
υν με μ
υσική και άλλα μ
υ έργα,
πι
 δύσκ
λα, �πως 
 «Hλι
ς 
 Πρώ-
τ
ς», ή τ
 «Aσμα ηρωϊκ� και πένθιμ

για τ
ν �αμέν
 Aνθυπ
λ
�αγ� της
Aλ�ανίας» και τ
 «A"ι
ν Eστί».

Π�ίηση

— Σε σύγκριση με τη Συηδία, η πί-
ηση στην Eλλάδα είναι πλύ πι διαδε-
δμένη στ λα�. Πύ �είλεται αυτ�;

— Aυτ� είναι ένα �αιν�μεν
 π
υ έ-
�ει απασ�
λήσει απ’ ανέκαθεν τ
υς
"έν
υς �ίλ
υς μας γι’ αυτ� και τ
 ε-
ρώτημά σας δεν μ
υ �αίνεται παρά-
"εν
. Eνας �ίλ
ς μ
υ είπε κάπ
τε,
�αριτ
λ
γώντας, �τι αυτ� συμ�αίνει
επειδή η Eλλάδα είναι ακ�μα υπανά-

πτυκτη. Στ
 �άθ
ς, ήθελε να πει �τι
σαν λα�ς δεν έ�
υμε πέσει ακ�μα
στη στέγνια ψυ�ής π
υ �αρακτηρί�ει
τ
ν τε�νικ� π
λιτισμ� των ημερών
μας. Γιατί, �μως, άλλ
ι λα
ί, ακ�μη
πι
 απ
μακρυσμέν
ι απ� την τε�ν
-
λ
γία, παραμέν
υν �
υ�
ί; Πρ
σωπι-
κά, πιστεύω πως 
 λ�γ
ς 
 �αθύτε-
ρ
ς, 
 πι
 
υσιαστικ�ς, είναι η μακρά
ελληνική π
ιητική παράδ
ση. Mην "ε-
�νάτε �τι απ� την επ
�ή τ
υ Oμήρ
υ
ώς τις ημέρες μας, δεν υπήρ"ε 
ύτε
ένας αιώνας π
υ να μην γρά�τηκε
π
ίηση στην ελληνική γλώσσα. Eίναι
κάτι π
υ δεν έ�ει να παρ
υσιάσει κα-
μιά άλλη γλώσσα, τ
υλά�ιστ
ν στ


δικ� μας, τ
ν δυτικ� π
λιτισμ�. Θα έ-
λεγα, λ
ιπ�ν, �τι η π
ίηση έ�ει περά-
σει στ
 αίμα τ
υ λα
ύ μας. E"άλλ
υ,
σαν λα�ς πάντ
τε, είμαστε ε"αιρετι-
κά συναισθηματικ
ί. Γι’ αυτ� και την
παθαίν
υμε. Aκρι�ώς �πως 
 π
ιητής
π
υ την παθαίνει στην πρακτική τ
υ
�ωή. Mας συντρί�
υν πάντ
τε 
ι ι-
σ�υρ
ί π
υ, αυτ
ί, απ
�λέπ
υν μ�ν

στ
 συμ�έρ
ν τ
υς. Mέσα στ
 έργ

μ
υ «A"ι
ν Eστί», επι�ειρώ αυτή την
ταύτιση: της μ
ίρας τ
υ π
ιητή και
της μ
ίρας τ
υ Eλληνισμ
ύ. O ένας
στην ατ
μική και 
 άλλ
ς στην 
μαδι-
κή κλίμακα, παλεύ
υν και 
ι δύ
 τ
υς
για ιδανικά, θυσιά�
νται και δεν �ρί-

σκ
υν π
τέ την Aνταπ�δ
ση.

Δια�άσματα

— Tι πρτιμήσεις έ�ετε στα δια!ά-
σματά σας; Στην πίηση και στ μυθι-
στ�ρημα;

— Oσ
 περν
ύν τα �ρ�νια, τ�σ
 λι-
γ�τερ
 με τρα�άει τ
 μυθιστ�ρημα.
Kαι εν πάση περιπτώσει, δεν αισθάν
-
μαι την ανάγκη να επιστρέψω στην α-
�ήγηση μιας ιστ
ρίας. Aντιθέτως, ε-
πιστρέ�ω στην π
ίηση π
υ με κάνει
κάθε �
ρά ν’ ανακαλύπτω καιν
ύργια
πράγματα. Oι π
ιητές π
υ μ’ ενδια�έ-

Συνέ�εια στην 16η σελίδα

O Oδυσσέας Eλύτης μα�ί με τ�ν Ingemar Rhedin, μετα�ραστή τ�υ έργ�υ τ�υ στα σ�υηδικά, στ� σπίτι της �δ�ύ Σκ�υ�ά 23
στ� γι�ρτασμ� της 80ης επετεί�υ τ�υ π�ιητή. (Φωτ. Jonas Hallqvist).

MIA άγνωστη συνέντευ�η στυς Eλληνες αναγνώστες
τυ κρυ�αίυ πιητή Oδυσσέα Eλύτη, δημσιεύυν
σήμερα ι «Eπτά Hμέρες». H συνέντευ�η, η πία δεν
καταγρά�εται ύτε στην πρ�σ�ατη «Bι�λιγρα�ία
Oδυσσέα Eλύτη» (1971-1992) τυ Δημήτρη Δασκαλ�-
πυλυ (εκδ. «Eταιρεία Συγγρα�έων», Aθήνα, 1993)
δημσιεύτηκε στ συηδικ� περιδικ� «Saxons

Veckotidning», τεύ!ς 49, 3-9 Δεκεμ�ρίυ 1979 και υ-
πγρά�εται απ� τν Συηδ� δημσιγρά� Robert
Aschberg.

Oι απαντήσεις στα ερωτήματα τυ Robert Aschberg
δ�θηκαν, με συνδευτικ� γράμμα, απ� τν πιητή
στν ελληνιστή Ingemar Rhedin, μετα�ραστή τυ έρ-
γυ τυ Oδυσσέα Eλύτη στα Συηδικά. H συνέντευ�η

δημσιεύεται με �άση τις απαντήσεις τυ πιητή στα
ελληνικά και �!ι ακρι�ώς μετα�ρασμένη απ� τ συη-
δικ� περιδικ� πυ, ίσως, επέ�ερε κάπιες αλλαγές
σύμ�ωνα, άλλωστε, με τις δηγίες τυ πιητή.

T δακτυλγρα�ημέν κείμεν της συνέντευ�ης πα-
ρα!ωρήθηκε ευγενικά στις «Eπτά Hμέρες», απ� τν
Συηδ� μετα�ραστή τυ πιητή Ingemar Rhedin.
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Φωτ�αντίγρα�� τ�υ συν�δευτικ�ύ γράμματ�ς της συνέντευ�ης τ�υ π�ιητή πρ�ς
τ�ν Ingemar Rhedin.

ρ
υν περισσ�τερ
 είναι: απ� την
Aγγλία 
 Blake, o Shelley, o Yeats, o T.
S. Eliot και 
 Dylan Thomas. Aπ� τη
Γερμανία 
 Holderlin και 
 Rilke. Aπ�
την Iσπανία 
 Lorca. Aπ� τη Pωσία 

Maiakovski και 
 Voznessenski. Aπ�
την Iταλία 
 Ungaretti και απ� τη Γαλ-
λία 
 Beaudelaire, o Rimbaud, o
Mallarme και 
ι υπερρεαλιστές.

«T� A�ι�ν Eστί»

— O Mίκης Θεδωράκης πιστεύει
�τι «T A�ιν Eστί» είναι τ σπυδαι-
�τερ έργ τυ. Πιστεύετε και για
σας τ ίδι;

— Eίναι δύσκ
λ
 για τ
ν ίδι
 τ
ν
π
ιητή ν’ α"ι
λ
γεί τ
 έργ
 τ
υ. Πα-
ρεμ�αίνει 
 συναισθηματικ�ς παρά-
γ
ντας. Kάθε π
ιητής πιστεύει �τι τ

καλύτερ
 έργ
 τ
υ είναι τ
 τελευταί

τ
υ! Για τη μ
υσική �μως �π
υ μπ
ρώ
να κρίνω σαν τρίτ
ς, ασ�αλώς κι εγώ
πιστεύω �τι η κ
ρυ�αία στιγμή τ
υ
Mίκη Θε
δωράκη εκδηλώνεται με τ

«A"ι
ν Eστί». Δεν είναι άλλωστε πα-
ρά"εν
. Στα θέματα της δημι
υργίας
–�πως ακρι�ώς και στα θέματα της
�ωής–παί�ει μεγάλ
 ρ�λ
 η ιστ
ρική
στιγμή. Kαι είναι η περίπτωση τ
υ
«A"ι
ν Eστί». Oταν τελείωσα, ύστερα
απ� τέσσερα �ρ�νια κ
πιαστικής πρ
-
σπάθειας, τ
 έργ
 αυτ�, συνέπεσε 

Mίκης Θε
δωράκης να �ρίσκεται σε
μια στιγμή �π
υ τα δυτικά πρ�τυπα
της μ
υσικής δεν τ
ν ικαν
π
ι
ύσαν.
Eψα�νε να �ρει μια καιν
ύργια ��ρ-
μα, μια καιν
ύργια αντίληψη για τη
σύνθεση, αυτήν π
υ θα 
ν�μα�ε αρ-
γ�τερα 
 ίδι
ς «μετασυμ�ωνική μ
υ-
σική». Aυτ� π
υ ήθελε ήταν να �ασι-

σθεί στην κληρ
ν
μία της �υ�αντινής
και της δημ
τικής λαϊκής ελληνικής
μ
υσικής. Aλλά τ
 «A"ι
ν Eστί», σαν
κείμεν
, έκανε ακρι�ώς τ
 ίδι
 πράγ-
μα. Στηρι��ταν στ
υς ρυθμ
ύς των
�υ�αντινών ύμνων και στα μέτρα τα
δημ
τικά, με τη δια�
ρά �τι στη θέση
τ
υ παλαι
ύ θρησκευτικ
ύ ή ηρωικ
ύ
περιε�
μέν
υ, έ�α�ε περιε��μεν
 ε-
παναστατικ�. Hταν �υσικ� λ
ιπ�ν να
γίνει αυτ� τ
 «πάντρεμα» ανάμεσα
στην π
ίηση και στη μ
υσική και να γί-
νει κατά τ
ν καλύτερ
 τρ�π
. H επι-
τυ�ία τ
υ, ��ι  μ�ν
 στην Eλλάδα η
αλλά και στ
 διεθνές ακρ
ατήρι
, εί-
ναι μία επί πλέ
ν απ�δει"η.

N�μπελ

— Mερικά συηδικά έντυπα σας α-
να�έρυν μετα�ύ των υπψη�ίων για
τ Bρα!εί N�μπελ. Πια είναι η α-
ντίδρασή σας, τι πιστεύετε γι’ αυτ� τ
!ρα!εί; Πια είναι η !αθύτερη ση-
μασία τυ;

— E�ω δηλώσει επανειλημμένα �τι
για την αντίληψή μ
υ η Π
ίηση δεν εί-
ναι απλώς μια τέ�νη – είναι μια απ
-
στ
λή. Π
υ συνίσταται στην υπ
�ρέω-
ση τ
υ π
ιητή να κάνει �σ
 μπ
ρεί κα-
λύτερα τη δ
υλειά τ
υ. Aπ� κει και πέ-
ρα εάν τ
 απ
τέλεσμα α"ί�ει, ανήκει
στ
υς άλλ
υς να τ
 κρίν
υν. Kαι είναι
ευτύ�ημα �τι υπάρ�ει τ
 �ρα�εί

NOBEL. Γιατί με τ
 κύρ
ς π
υ διαθέ-
τει, συγκεντρώνει την πρ
σ
�ή της
διεθν
ύς κ
ινής γνώμης επάνω σε έρ-
γα π
υ 
ι �ραγμ
ί των γλωσσών τα
κρατ
ύν, δυστυ�ώς, απ
μ
νωμένα.
Aπ’ αυτή την άπ
ψη, τ
 έργ
 των Σ
υ-
ηδών Aκαδημαϊκών είναι ε"αιρετικά
δύσκ
λ
. Πρέπει να διακρίν
υν π
ια

έργα �άν
υν λιγ�τερ
 και π
ια περισ-
σ�τερ
 στη μετά�ραση. Kαι απ� τ
 λί-
γ
 της αρ�ικής τ
υς α"ίας π
υ απ
μέ-
νει να συναγάγ
υν τα συμπεράσματά
τ
υς και να τ
π
θετήσ
υν τ
 έργ
 ε-
κεί π
υ τ
υ α"ί�ει. Oι έως τώρα α"ιλ
-
γήσεις π
υ έ�
υν κάνει, δεί�ν
υν π�-
σ
 ευσυνείδητ
ι επέτυ�αν να είναι
στην εκπλήρωση της απ
στ
λής τ
υς.

Mετα�ράσεις

— Tα !ι!λία σας είναι μετα�ρασμέ-
να σε δεκατέσσερις γλώσσες αλλά �-
�ι στα συηδικά μέ�ρι σήμερα. Για
πι λ�γ άραγε;

— T
 θέμα των μετα�ράσεων, πρ

πάντων απ� γλώσσες π
υ είναι λιγ�-
τερ
 γνωστές, ε"αρτάται λιγάκι απ�
την τύ�η. Πρέπει να �ρεθεί ένας άν-
θρωπ
ς π
υ να είναι 
 ίδι
ς π
ιητής,
να κατέ�ει τη γλώσσα σ
υ και συνάμα
ν’ αγαπάει π
λύ τ
 έργ
 σ
υ. Oι μετα-
�ράσεις π
υ γίν
νται απλώς απ�
γλωσσ
μαθείς και επαγγελματίες εί-
ναι καταδικασμένες σε απ
τυ�ία.

H καλή π
ίηση στηρί�εται, κατά μέ-
γα μέρ
ς, στη λεκτική μαγεία. Kαι η ε-
"εύρεση των αντιστ
ι�ιών της σε μια
"ένη γλώσσα απαιτεί μεγάλη ευαισθη-
σία και ε�ευρετικ�τητα. Θέλω να πι-
στεύω �τι στ
 πρ�σωπ
 τ
υ Ingemar
Rhedin, εί�α την τύ�η, έστω και αργ
-
π
ρημένα, να �ρω τ
 πρ�σωπ
 π
υ
συγκεντρώνει τις πρ
ϋπ
θέσεις π
υ
σας ανέ�ερα πριν. Bέ�αια δεν γνωρί-
�ω τα σ
υηδικά ώστε να κρίνω σε κά-
θε συγκεκριμένη περίπτωση. Aπ� τ
ν
τρ�π
 �μως π
υ είδα να αντιμετωπί-
�ει τ
 έργ
 μ
υ, απ� τις ερωτήσεις και
τις παρατηρήσεις π
υ μ
υ έκανε,
μπ�ρεσα να �γάλω αυτ� τ
 συμπέρα-
σμα. T
ν ευ�αριστώ και τ
ν θαυμά�ω
μάλιστα π
υ εί�ε τ
 θάρρ
ς να κατα-
πιαστεί με τ
 πι� δύσκ
λ
 και τ
 πι

π
λυσύνθετ
 έργ
 μ
υ. Xάρη στ
υς
κ�π
υς τ
υ, τ
 σ
υηδικ� κ
ιν� θα
μπ
ρέσει, κ
ντά στ’ άλλα, να παρακ
-
λ
υθήσει τη συναυλία με τη μ
υσική
τ
υ Mίκη Θε
δωράκη, π
υ �πως μα-
θαίνω πρ�κειται να γίνει ε�έτ
ς στη
σ
υηδική πρωτεύ
υσα.

Συνέ�εια απ� την 15η σελίδα
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Aθήνα, 18 Oκτω!ρί�υ 1979. Tην ημέρα της ανακ�ίνωσης τ�υ Bρα!εί�υ N�μπελ 1979. O π�ιητής Oδυσσέας Eλύτης, � Σ�υη-
δ�ς πρέσ!ης στην Aθήνα Ivar Ohman (αριστερά) και � Ingemar Rhedin (δε�ιά).

O π�ιητής στη Λέσ!�, τ� καλ�καίρι τ�υ 1978 (Φωτ. Ingemar Rhedin).



Mυτιλήνη. Mυστεγνά 1979.

K�σμήματα ε�ω�ύλλων απ� έργα τ�υ Oδυσσέα Eλύτη.
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ΠAPOYΣIAZOYME σήμερα τρεις α-
νέκδ�τες και αντιπρ�σωπευτικές ε-
πιστ�λές απ� την αλληλ�γρα�ία με-
τα�ύ τ�υ π�ιητή Oδυσσέα Eλύτη και
τ�υ Σ�υηδ�ύ Iνγκεμαρ Pεντίν, � �-
π�ί�ς μετέ�ρασε τ� «A�ι�ν Eστί»
στη σ�υηδική γλώσσα.

Bρισκ�μαστε στ� 1978. O Pεντίν
με επιστ�λή τ�υ πρ�τείνει στ�ν
Eλληνα π�ιητή να μετα�ράσει �λ�-
κληρ� τ� «A�ι�ν Eστί». Eί�ε πρ�ηγη-
θεί, τ� 1972, η μετά�ραση �ρισμέ-
νων κ�μματιών τ�υ έργ�υ π�υ περι-
λαμ!άν�νται σε εκείνα π�υ μελ�π�ί-
ησε � Mίκης Θε�δωράκης.

Oπως συμ!αίνει πάντα, έτσι και ε-
δώ, αρ�ί#ει η μακρά διαδικασία της
μετά�ρασης εν�ς π�ιητικ�ύ έργ�υ
π�υ συ�νά, έως �τ�υ τελειώσει, α-
π�τελεί μιαν αληθινή επ�π�ιία π�υ
περιλαμ!άνει ε�άρσεις, αμ�ι!�λίες,
ταπεινώσεις, θριάμ!�υς, για να κα-
ταλή�ει, κάπ�τε, σ’ ένα απ�τέλεσμα
π�υ ίσως δεν έ�ει σ�έση με τ� πρω-
τ�τυπ�.

Tα πρ�!λήματα της μετά�ρασης
και ιδίως τ�υ δικ�ύ τ�υ π�ιητικ�ύ
λ�γ�υ, γνωρί#ει �υσικά και καλύτε-
ρα απ� κάθε άλλ�ν, � ίδι�ς � Oδυσ-
σέας Eλύτης. Γι’ αυτ� και σπεύδει να
πληρ���ρήσει τ�ν επίδ��� μετα-
�ραστή �τι «η π�ίησή μ�υ, �πως θα
είδατε, δεν ακ�λ�υθεί τ� λεκτικ�
της καθημερινής #ωής και δεν πλη-
σιά#ει την πρ�#α - κάτι π�υ κάνει εύ-
κ�λη τη μετά�ραση. Στηρί#εται στα
μυστικά της γλώσσας και στα παι�νί-
δια της· εκμεταλλεύεται τα διαδ��ι-
κά στρώματα της ιστ�ρίας της· και ε-
πιδιώκει η�ητικ�ύς συνδυασμ�ύς
και ακτιν�!�λίες πρωτ�γνώριστες
π�υ είναι αδύνατ� να περάσ�υν
στην �ένη γλώσσα». (Eπιστ�λή 1η, 10
I�υλί�υ 1978).

O μετα�ραστής, και στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση � Iνγκεμαρ Pεντίν,
έπειτα απ� μια τέτ�ια διευκρίνιση θα
έπρεπε να έ�ει μεγάλ� τ�υλά�ιστ�ν
θάρρ�ς για να συνε�ίσει. Φαίνεται,
�μως, �τι εί�ε και ��ι μ�ν�ν αυτ� αλ-
λά και θαυμασμ� μεγάλ� και αγάπη
για τ� «A�ι�ν εστί». Γιατί �ωρίς αυτά
δεν �εκινάς α��ύ τ� τα�ίδι θα είναι
μακρύ και δύσκ�λ� και π�τέ δεν �έ-
ρεις π�ύ θα σε πάει.

Παράδειγμα της αρ�ικής άγν�ιας
μα και τ�υ μελλ�ντικ�ύ ψα�ίματ�ς
είναι η στιγμή π�υ � μετα�ραστής
θα γράψει (και ε��μ�λ�γ�ύμεν�ς)
στ�ν δημι�υργ�: «M�υ �αίνεται �τι
πρέπει να δια!άσω καλά τα απ�μνη-
μ�νεύματα τ�υ Mακρυγιάννη για �-

ρισμένα κ�μμάτια». Στα άλλα πρ�σ�-
ντα π�υ �αρακτηρί#�υν τ�ν Iνγκε-
μάρ Pεντίν για αυτή τη δύσκ�λη
δ�υλειά θα πρέπει να πρ�σθέσ�υμε
τ� μεράκι και την εντιμ�τητα, π�υ α-
σ�αλώς � π�ιητής εί�ε καλά αντιλη-
�θεί πριν συναινέσει στη μετά�ρα-
ση.

Oι τρεις επιστ�λές π�υ δημ�σιεύ-
�υμε παρα�ωρήθηκαν στις «Eπτά

Hμέρες» απ� τ�ν Iνγκεμαρ Pεντίν.
Tα πρωτ�τυπα των επιστ�λών !ρί-
σκ�νται στ� πρ�σωπικ� αρ�εί� τ�υ
Σ�υηδ�ύ μετα�ραστή. Eίναι δακτυ-
λ�γρα�ες με π�λυτ�νικ� και υπ�-
γρά��νται απ� τ�ν π�ιητή. Στ� τέ-
λ�ς της 1ης επιστ�λής υπάρ�ει η δι-
εύθυνση τ�υ σπιτι�ύ (�δ�ς Σκ�υ�ά
23) και τ� τηλέ�ων� τ�υ π�ιητή, ενώ
στη 2η επιστ�λή μ�ν� η διεύθυνση.

EΠIΣTOΛH 1η (10 I�υλί�υ 1978)

Aθήνα, 10 I�υλί�υ 1978
Φίλε Kε Rhedin,

Δεν �έρω αν καταλα�αίνετε τα ελλη-
νικά. Eάν ��ι, πιστεύω, κάπ�ι�ς �ίλ�ς
θα σας ��ηθήσει, �πως � κ. Παναγιώ-
της Bασιλεί�υ π�υ ήρθε να με επισκε-
�θεί και μ�υ είπε την ευ�άριστη είδηση
�τι μετα�ρά%ετε στα Σ�υηδικά τ�
A&ION EΣTI. &έρω π�σ� δύσκ�λη
δ�υλειά αναλά�ατε και π�σ�υς κ�π�υς
θα πρέπει να σας έ�ει στ�ι�ίσει. Γι’ αυτ�
θέλω απ� τώρα να σας ευ�αριστήσω
και να σας ενθαρρύνω στην πρ�σπά-
θειά σας. Eάν έ�ετε απ�ρίες μπ�ρείτε
να μ�υ γράψετε στα γαλλικά (π�υ τα
�έρω καλά) ή στα Aγγλικά (π�υ τα �έ-
ρω λίγ� αλλά τα καταλα�αίνω).

H π�ίησή μ�υ, �πως θα είδατε, δεν α-
κ�λ�υθεί τ� λεκτικ� της καθημερινής
%ωής και δεν πλησιά%ει την πρ�%α - κά-
τι π�υ κάνει εύκ�λη τη μετά�ραση. Στη-
ρί%εται στα μυστικά της γλώσσας και
στα παι�νίδια της· εκμεταλλεύεται τα
διαδ��ικά στρώματα της ιστ�ρίας της·
και επιδιώκει η�ητικ�ύς συνδυασμ�ύς
και ακτιν���λίες πρωτ�γνώριστες π�υ
είναι αδύνατ� να περάσ�υν στην �ένη
γλώσσα. Συνιστώ γι’ αυτ� στ�υς μετα-
�ραστές μ�υ να παίρν�υν μεγάλες ε-
λευθερίες, έτσι ώστε να μπ�ρ�ύν να �ρί-
σκ�υν αναλ�γίες στη δική τ�υς γλώσσα.
Eάν �ρειά%εται να πρ�σθέσ�υν ή ν’ α-
�αιρέσ�υν λέ�εις γι’ αυτ�ν τ�ν σκ�π� ή
για να κρατήσ�υν τ� ρυθμ�, έ��υν την
απ�λυτη έγκρισή μ�υ εκ των πρ�τέρων.
Δυστυ�ώς, αυτή τη συμ��υλή δε τ�λ-
μ�ύν να την ακ�λ�υθήσ�υν �λ�ι. Γι’ αυ-
τ�, στα γαλλικά π.�., π�υ μπ�ρώ να ε-
λέγ�ω τ� μετα�ραστικ� απ�τέλεσμα,
μ�λ�ν�τι μ�υ έ��υν υπ��ληθεί ήδη τέσ-
σερις μετα�ράσεις τ�υ A&ION EΣTI,
δεν έ�ω δώσει σε κανέναν την άδεια για
να �γει σε �ι�λί�. Στα αγγλικά την έδω-
σα, μ�λ�ν�τι μ�υ �άνηκε η μετά�ραση
στεγνή και απλ�υστευτική. Στα γερμα-
νικά, επίσης, �ωρίς να �έρω ακρι�ώς τι
επέτυ�ε. Φυσικά, τ� ίδι� θα συμ�εί και
με τη δική σας. Θέλω, �μως, να πιστεύω
�τι έ�ετε μπει στ� ν�ημα τ�υ έργ�υ και
δεν θα τ� πρ�δώσετε. Oπως επίσης �τι
στ� μέλλ�ν, εάν θελήσετε να πρ��ωρή-
σετε και σε άλλα συντ�μώτερα π�ιήμα-
τά μ�υ, ώστε να σ�ηματίσετε μιαν Aθ�-
λ�γία –�πως μ�υ είπε � �ίλ�ς μας κ. Bα-
σιλεί�υ– θα θυμάστε τη συμ��υλή μ�υ
να κάνετε ελεύθερη απ�δ�ση, να κάνε-
τε καιν�ύργια π�ιήματα στα Σ�υηδικά,
εάν μπ�ρεί να τ� πει αυτ� κανένας.

Δεν �έρω αν έ�ετε �λα μ�υ τα �ι�λία.
Eάν ��ι, γράψετέ μ�υ να σας τα στείλω.
Eγώ, μα%ί με αυτ� τ� γράμμα �πως �λέ-
πετε, σας εσωκλείω έναν κατάλ�γ� π�υ
έ�ω κάνει απ� καιρ�, με τα π�ιήματα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Tρεις ανέκδ�τες επιστ�λές
τ�υ Oδυσσέα Eλύτη

Aπ
 την αλληλ�γρα�ία τ�υ π�ιητή με τ�ν Σ�υηδ
 μετα�ραστή τ�υ «A�ι�ν Eστι» Iνγκεμαρ Pεντίν

Λιθ�γρα	ία τ�υ ωγρά	�υ Γιάννη M�ραλη (Oδυσσέα Eλύτη, τ� «A�ι�ν Eστι», εκ-
δ�σεις Iκαρ�ς, Aθήνα 1989).
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π�υ πρ�τιμώ. Θα σας ��ηθήσει να δια-
λέ�ετε απ’ αυτά �σα θέλετε ή �σα πρ�-
σ�έρ�νται περισσ�τερ� στη Σ�υηδική
γλώσσα.

Aυτά για σήμερα. Για μίαν ακ�μη
��ρά σας ευ�αριστώ και σας στέλνω τις
πλέ�ν θερμές μ�υ ευ�ές.

Oδυσσέας Eλύτης
Σκ�υ�ά 23, Aθήνα 136

EΠIΣTOΛH 2η (24.VIII.78)

Aθήνα 24.VIII.78
Φίλε Kε Rhedin,
Eυ�αριστώ για τ� γράμμα σας.

Δεί�νει �τι μπ�ρώ να σας έ�ω εμπι-
στ�σύνη. Tα ελληνικά σας είναι κα-
λύτερα απ� π�λλών άλλων νε�ελλη-
νιστών και τα μικρά συντακτικά λά-
θη δεν έ��υν σημασία για έναν μετα-
�ραστή π�υ πρέπει, κατά τη γνώμη
μ�υ, να γνωρί%ει καλά τη γλώσσα
στην �π�ία μετα�ρά%ει (ει δυνατ�ν
να είναι η μητρική τ�υ) ενώ αρκεί να
έ�ει απλώς την αίσθηση της γλώσσας
απ� την �π�ία μετα�ρά%ει. Tα άλλα
τα �ρίσκει στα λε�ικά ή τ�υ τα δίνει �
ίδι�ς � π�ιητής, �πως στην περίπτω-
σή μας.

Δεν κατάλα�α απ� τ� γράμμα σας
εάν περι�ρί%εστε στα μέρη π�υ έ�ει
μελ�π�ιήσει � Mίκης Θε�δωράκης ή
αν θα πρ�σπαθήσετε να κάνετε �λ�-
κληρ� τ� «A�ι�ν Eστί» �πως δεί�νει
τ� γεγ�ν�ς �τι τελειώσατε ήδη τ�
πρώτ� μέρ�ς («Γένεσις»). Πρ�σωπι-
κά, πιστεύω �τι τα δύ� άλλα μέρη δεν
είναι πι� δύσκ�λα απ� τ� πρώτ�, ε-
κτ�ς ίσως απ� τις ωδές π�υ τρ�μά-
%�υν με τα αυστηρά τ�υς μέτρα.

Oμως μπ�ρείτε να δημι�υργήσετε
δικά σας μέτρα π�υ να αρμ�%�υν στη
σ�υηδική γλώσσα και, πρ�σθέτ�ντας
ή α�αιρώντας μερικές δευτερεύ�υ-
σες λέ�εις (σας έ�ω δώσει αυτ� τ� δι-
καίωμα) να επιτύ�ετε κάτι ανάλ�γ�.
H συμ��υλή μ�υ είναι να α�ήσετε
αυτά τα κ�μμάτια τελευταία, α��ύ
κάνετε �λα τα άλλα. Oσ� για τ� �ι-
�λί� τ�υ κ. Λιγνάδη, θα σας ��ηθή-
σει ασ�αλώς π�λύ. Mην διστάσετε ω-
στ�σ� - τ� επαναλαμ�άνω - να με ρω-
τήσετε �π�ταν έ�ετε αμ�ι��λίες.
Στ�ν στί�� π.�. π�υ μ�υ ανα�έρετε

απ� τ� «Tης Aγάπης αίματα»: «και
�αρές ανείδωτες με σκιάσανε» καμ-
μία απ� τις δύ� εκδ��ές π�υ μ�υ λέτε
δεν είναι η σωστή. T� ν�ημα είναι �τι
�ι �αρές πέρασαν ψηλά πάνω απ�
μένα �πως ένα σύννε��, και μ�υ ρί-
�ανε απλώς τη σκιά τ�υς �ωρίς εγώ
π�τέ να τις αγγί�ω.

M�λις επιστρέψει � εκδ�της μ�υ α-
π� τις διακ�πές τ�υ θα τ�υ πω να σας
τα�υδρ�μήσει �λα τα �ι�λία μ�υ. Aν
θέλετε, γράψετέ μ�υ τη διεύθυνση
της Nobel Library να στείλω κι εκεί
μία σειρά.

Tέλ�ς, �π�ταν δείτε τ�ν κ. Arthur

Lundgvist, παρακαλώ, ευ�αριστήσε-
τέ τ�ν απ� μέρ�υς μ�υ για τ� ενδια-
�έρ�ν τ�υ. Aυτά για την ώρα. Σας
ευ�αριστώ και σας �αιρετώ.

Mε τις καλύτερες μ�υ ευ�ές
OΔYΣΣEAΣ EΛYTHΣ

Σκ�υ�ά 23, Aθήνα 136

EΠIΣTOΛH 3η (24 Σεπτεμ!ρί�υ 1978)
24 Σεπτεμ�ρί�υ 1978

Aγαπητέ μ�υ Kε Rhedin,

M�λις πρ��θές επέστρεψα απ� τη
Λέσ��, π�υ είναι η ιδιαίτερη πατρίδα
μ�υ και �π�υ με ανακήρυ�αν επίτιμ�
δημ�τη. Mε �αρά μ�υ �ρήκα τ�
γράμμα σας. Π�σ� μάλλ�ν π�υ είδα
�τι εί�ατε την ευγένεια και την υπ�-
μ�νή να μ�υ γράψετε �λα τα σ�ετικά
με την παρ�υσίαση των Eλλήνων
π�ιητών στη Σ�υηδία. Eυ�αριστώ.

Eπρεπε να τα �έρω αν και τα πε-
ρισσ�τερα τα εί�α ήδη μαντέψει. Δυ-
στυ�ώς, έτσι γίνεται σ�εδ�ν πάντ�τε
�ταν παρεμ�άλλεται τ� εμπ�δι� της
γλώσσας. H κάθε �ώρα σ�ηματί%ει
μιαν εντελώς λανθασμένη εικ�να για
τις α�ίες της άλλης, α��ύ μ�ιραία, η
μετά�ραση αδικεί τ�υς καλ�ύς κι ευ-
ν�εί τ�υς �θην�ύς π�ιητές. Tι θα λέ-
γαμε, αν δεν �έραμε γαλλικά, για τ�ν
Mallarmé ή τ�ν Vallery; O πρώτ�ς
τυ��ν Γάλλ�ς στι��πλ�κ�ς θα μας
�αιν�ταν καλύτερ�ς. Aλλά δεν γίνε-
ται αλλιώς. Δεν θα κατε�άσ�υμε την
π�ι�τητα για να πλησιάσ�υμε ευκ�-
λ�τερα τ�υς �έν�υς. M�υ λένε π�λλά,
τ�ν τελευταί� καιρ�, για τ�
NOBEL.Kαλ� και άγι� τ� NOBEL

αλλά εάν πρ�κειται, για να τ� πάρω,
να θυσιάσω έστω κι έναν καλ� στί��
μ�υ – δεν θα τ� κάνω.

Eυτυ�ώς, π�υ αισθάν�μαι �τι ε�α-
κ�λ�υθ�ύμε να συνενν��ύμαστε. &έ-
ρω πως αυτ� δεν αρκεί αλλά είναι
μια �άση για να πρ��ωρήσ�υμε. Kά-
νατε καλά να μην δε�θείτε τ�ν έλεγ-
�� απ� άλλ�ν μετα�ραστή και να ε-
μπιστευθείτε στη γνώμη τ�υ κ.
Lundgvist.T� παν είναι να η�εί σω-
στά � λ�γ�ς σας στ�ν Σ�υηδ� ακρ�α-
τή. Παρ’ �λα τα απ�γ�ητευτικά π�υ
είπα για τις μετα�ράσεις, πιστεύω �τι
πρέπει να επιμείνει κανείς και �τι τ�
�τάσιμ� σε ένα ικαν�π�ιητικ� σημεί�
είναι ε�ικτ�. Eύ��μαι �λ�ψυ�α να �-
λ�κληρώσετε τ� A&ION EΣTI. Tώ-
ρα π�υ τελειώσατε τη «Γένεσι» σας
συνιστώ να αρ�ίσετε τ� «Δ��αστι-
κ�ν». Eτσι θα μείνει τελευταί� τ� �’
μέρ�ς π�υ είναι και τ� πι� δύσκ�λ�.
Aλλά κι εκεί, κάνετε πρώτα τ�υς
Ψαλμ�ύς και ύστερα τις Ωδές. &ε-
�νώντας την πρ�σαρμ�γή π�υ τ�υς
κάνατε για τη μελ�π�ίηση. Eίναι μια
γνώμη π�υ σας δίνω με κάθε επι�ύ-
λα�η. Δεν μ�υ αρέσει να δίνω συμ-
��υλές και σέ��μαι τ�ν τρ�π� π�υ έ-
�ει � καθένας για να δ�υλεύει.

Tώρα π�υ � εκδ�της μ�υ επέστρε-
ψε απ� τις διακ�πές τ�υ θα �ρ�ντί-
σω να σας σταλ�ύν �λα μ�υ τα �ι-
�λία. Kαι τις Γι�ρτές θα σας τα�υ-
δρ�μήσω τ� καιν�ύργι� μεγάλ� έργ�
μ�υ, τη MAPIA NEΦEΛH π�υ αυ-
τ�, είναι πι� πρ�σιτ� στη μετά�ραση
επειδή τ� �άρ�ς πέ�τει αλλ�ύ και ��ι
στη γλωσσική μετ�υσίωση. 

Aπ� την ελληνική πρεσ�εία της
Στ�κ��λμης μ�υ τηλε�ώνησαν να
στείλω της αγγλικές μετα�ράσεις των
π�ιημάτων μ�υ (Keeley και Friar)
στη Bι�λι�θήκη τ�υ Nobel Com-
mity. Aλλά δεν υπάρ��υν αντίτυπα
στα τρία διεθνή �ι�λι�πωλεία των
Aθηνών. Iσως να �ρω στ� Λ�νδίν�
και μ�υ τα �έρει κανένας τα�ιδιώτης.
Mπ�ρείτε να μ�υ γράψετε την διεύ-
θυνση;

Kατά τ’ άλλα δεν έ�ω τίπ�τε τ� νε-
ώτερ�. Kρατήστε με ενήμερ� για τη
συνέ�εια.

Mε π�λλή αγάπη
OΔ. EΛYTHΣ

Y.Γ. Eσωκλείω την έγκρισή μ�υ να
�ρησιμ�π�ιήσετε τις μετα�ράσεις
τ�υ A&ION EΣTI �πως εσείς ν�μί%ε-
τε, καλύτερα.

Aθήνα, 18 Oκτω�ρί�υ 1979. O π�ιητής λίγ� μετά την αναγγελία τ�υ N�μπελ.

Σημείωση: Tα κείμενα τ�υ α
ιερώματ�ς
αντλήθηκαν απ� τις παρακάτω εκδ�σεις:
1) «Π�ίηση και μ�υσική» τ�υ Oδυσσέα Eλύτη

απ� την «Eπιθεώρηση Tέ�νης», T�μ. 20�ς,
Oκτ. 1964, σελ. 337-340.

2) «T� θέμα τ�υ A�ι�ν Eστί», τ�υ Tάσ�υ Λι-
γνάδη απ� τη μελέτη «T� A�ι�ν Eστί» τ�υ
Eλύτη, Θ’ έκδ�ση, Aθήνα, 1989.

3) «Mιλώντας για τ� “A�ι�ν Eστί” σήμερα»
τ�υ Δημήτρη Δασκαλ�π�υλ�υ και «T�
A�ι�ν Eστί. H ιδε�λ�γία τ�υ τ�τε και τώ-
ρα» της Δρ�ς Oλυμπίας - Ψυ��παίδη
Φράγκ�υ απ� τ� πρ�γραμμα της EPT (Γε-
νική διεύθυνση M�υσικών Συν�λων).
Στη συλλ�γή τ�υ αρ�ειακ�ύ υλικ�ύ '�ή-

θησαν �ι Aστέρης K�ύτ�υλας, Tάκης Πανα-
νίδης, Eλλη Nικ�λαΐδη, Aνδρέας P�δ�υσά-
κης, Δημήτρι�ς Pάνι�ς, Mαργαρίτα Θε�δω-
ράκη, Γιάννης K�ντ�ς και Σ�ύλα Tυπάλδ�υ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

O Oδυσσέας Eλύτης στη Mυτιλήνη τ� 1979 (Φωτ.: Ingemar Rhedin).
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Tης Παρής Σπίν�υ

H EΠITYXIA της σειράς «Un-
plugged», π�υ καθιέρωσε τ� MTV
«έ�αλε γυαλιά» στις εταιρίες δί-
σκων, �ι �π�ίες ��δευαν σημαντικά
π�σά και ατέλειωτες ώρες η��γρα-
�ήσεων σε στ�ύντι� πρ�κειμέν�υ
να �ρεσκάρ�υν παλιά τραγ�ύδια
και να κυκλ���ρήσ�υν αναδρ�μι-
κές συλλ�γές γνωστών καλλιτε-
�νών.

Tώρα τ� μ�υσικ� κανάλι μπ�ρεί
να καυ�ηθεί �τι πρ�τείνει κάτι δια-
��ρετικ�. Δίνει τη δυνατ�τητα σε
καλλιτέ�νες να αναδεί��υν τις �ω-
τητικές τ�υς ικαν�τητες, να επι-
στρέψ�υν στην απλή εν�ρ�ήστρω-
ση, να απ�καταστήσ�υν την επικ�ι-
νωνία με τ� κ�ιν�. H πρ�σπάθεια εί-
ναι καλή, τα απ�τελέσματα δια�έ-
ρ�υν σε π�ι�τητα, δίν�υν δυνατ�τη-
τα για συγκρίσεις και εκτιμήσεις.

NEIL YOUNG «Unplugged
(Warner): H ώρα της αλήθειας δεν
είναι απ�γ�ητευτική για τ�ν Nιλ
Γιανγκ. Aντίθετα η «απ�γύμνωση»
απ� τα ηλεκτρ�νικά μέσα �αίνεται
να τ�ν ��ηθά να �ανα�ρεί τ�ν εαυ-
τ� τ�υ, τ�ν καλλιτέ�νη π�υ �άρισε
ανεπανάληπτες στιγμές με τ� δίσκ�
«Harvest Moon». Mε έμπνευση και
δε�ι�τε�νία ανανεώνει γνωστές
συνθέσεις τ�υ, διατηρώντας αναλ-
λ�ίωτ� τ� �ασικ� μ�υσικ� τ�υς θέ-
μα. H κιθάρα, η �υσαρμ�νικα, τ�
πιάν� έ��υν τώρα τ�ν κύρι� λ�γ�,
διαμ�ρ�ών�υν τ�ν ιδιαίτερ� �αρα-
κτήρα των τραγ�υδιών «Like a
hurricane», «The Needle and the
damage  done», «Helpless», «Mr.
Soul», «World on a string» κ.ά. H ερ-
μηνεία, άμεση και ανεπιτήδευτη,
κρύ�ει δραματικ�τητα και ευαισθη-
σία. T� «Unplugged» τ�υ Nιλ Γιαν-
γκ είναι μια α�ετηρία δημι�υργίας,
ένα αυτ�τελές συλλεκτικ� έργ� και
τ� μέτρ� π�υ δεί�νει τ� μέγεθ�ς τ�υ
καλλιτέ�νη.

ROD STEWART «Unplugged...
and seated» (Warner). Σ’ αυτή την
περίπτωση η είδηση είναι �τι επιτέ-
λ�υς αυτ�ς � ενεργητικ�τατ�ς, αει-
κίνητ�ς καλλιτέ�νης �ρίσκεται... κα-
θιστ�ς πάνω στη σκηνή. O P�ντ Στι-
�ύαρτ, αντίθετα με τη �ιλ�σ��ία
τ�υ «Unplugged» δεν επι�ειρεί να
γίνει απ�λύτως ακ�υστικ�ς. Δεν
μπ�ρεί να απ��ύγει την π�μπώδη
εν�ρ�ήστρωση, τις �ωνητικές ε�άρ-
σεις, τις αμ�ιταλαντευ�μενες δια-
σκευές. O δίσκ�ς π�υ θα μπ�ρ�ύσε

να εί�ε η��γρα�ηθεί σε στ�ύντι�,
δεν �α�νιά%ει, δεν ανανεώνει τ�
μ�υσικ� τ�υ ιδίωμα. Aπ�τελεί μια
ακ�μα συλλ�γή με 15 τραγ�ύδια
π�υ καλύπτ�υν 24 �ρ�νια καριέρας
και 22 δίσκ�υς απ� τ�ν «Gasiline
Alley» τ�υ 1970 έως τ�ν �ετιν�
«Lead Vocalist».

ΔIΣKOI

E� �νυ�	ς, Á
T�υ Γιάννη Bαρ�έρη

«Eμείς· �ι Aλε�ανδρείς, �ι Aντι��είς,
�ι Σελευκείς, κι �ι π�λυάριθμ�ι
επίλ�ιπ�ι Eλληνες Aιγύπτ�υ και Συρίας,
κι �ι εν Mηδία, κι �ι εν Περσίδι, κι �σ�ι 

άλλ�ι».
K.Π. Kα�ά�ης, «Στα 200 π.X.»

O AΛHΘINA δημ�κρατικ�ς (και �έρω
π�σ� πρέπει να �υλαγ�μαστε απ�
τέτ�ι�υς π�νηρ�ύς �ρ�υς π�υ τ�σ�
τ�υς έ��υν ταλαιπωρήσει �ι λ�γής ε-
πιτήδει�ι), � δημ�κρατικ�ς λ�ιπ�ν
θεσμ�ς των Δημ�τικών Περι�ερεια-
κών Θεάτρων, μετά απ� κάμπ�σ�
καιρ� α�άνειας, λειτ�υργεί, έστω για
λίγες παραστάσεις, και για τ� κ�ιν�
τ�υ κέντρ�υ. Xαιρ�μαστε ιδιαίτερα
γι’ αυτ�.

Eπιτέλ�υς, έ�ω απ� την καλλιτε-
�νική ενημέρωση, έ�ω απ� την ανά-
γκη των ίδιων των Aκριτών να �ανεί
και να α�ι�λ�γηθεί η δ�υλειά τ�υς,
εδώ κατατίθενται κάπ�ια π�σά για έ-
ναν �ρισμέν� σκ�π�. Σκ�πιμ� είναι
λ�ιπ�ν να %λέπ�υμε πώς δαπανώ-
νται – ενν�ώ με π�ι� αισθητικ� απ�-
τέλεσμα.

O περίπατ�ς π�υ έκανα στις παρα-
στάσεις, απ� δική μ�υ υπαιτι�τητα,
δεν περιέλα%ε δυστυ�ώς παρά �ρι-
σμένες μ�ν�ν στάσεις. Π.�. δεν είδα
την «Eιρήνη» τ�υ Mπάκα με τ� Δη-
μ�τικ� Kαλαμάτας, �ύτε –ακ�μα τ�υ-
λά�ιστ�ν– τις εντυπωσιακές, �πως ά-
κ�υσα και διά%ασα, «Eύθυμες Kυρά-
δες τ�υ Oυίνδσ�ρ» π�υ επιμελήθηκε
� Nτ�υ�ε�ής με τ� Δημ�τικ� P�ύμε-
λης.

Oπως και να ’ναι, μά&εψα τις εντυ-
πώσεις μ�υ απ’ �,τι επισκέ�θηκα και
τις καταθέτω μάλλ�ν %ρα�υλ�γικά,
σε συνέ�ειες.

O «Mπήντερμαν και �ι εμπρη-
στές», σημαντική αλληγ�ρία τ�υ
Eλ%ετ�ύ Mα� Φρις, ήταν η ενδια�έ-
ρ�υσα επιλ�γή τ�υ Δημ�τικ�ύ Πα-
τρών και τ�υ διευθυντή και σκην�θέ-
τη N. Aρμά�υ. Eργ� %αθιά π�λιτικ�,
καταγγελία τ�υ αστ�ύ π�υ, αδια��-
ρώντας για την κ�ινή απειλή της %ίας
και τ�υ �ασισμ�ύ, υπ�θάλπει με την
ενδ�τικ�τητά τ�υ τ�υς �λετήρες
τ�υ, κέρδισε απ� τ�ν Aρμά� &ωηρ�
ρυθμ�, γνήσι� �αρσικ� περί%λημα,
καίρια αναγνώριση των συμ%�λικών
τ�υ τύπων. Kατά τη γνώμη μ�υ τ�
έργ� στερήθηκε τ� ε�ιαλτικ� πρ��ίλ
π�υ επίσης περιέ�ει και απαιτεί. Συ-
νέπεια: �ι ηθ�π�ι�ί παρέμειναν κά-
πως αμή�αν�ι στ� δεύτερ� μέρ�ς και
η λειτ�υργία της αλληγ�ρίας έδει�ε
να μην κλείνει τ�ν κύκλ� της. 

Παρά τη &ωντανή μετά�ραση τ�υ
K. Σταματί�υ, τα ευ�υή «τα�ικά» κ�-
στ�ύμια τ�υ Aπ. Bέττα και τα μπρε-
�τί&�ντα μ�τί%α τ�υ Hρ. Πασ�αλίδη
για τ�ν X�ρ�, παρά την παραλ�γικά
απαστράπτ�υσα υπ�κριση της Σ.
Mυρμηγκίδ�υ, τ� �λεγματικ� νεύρ�

της Oδ. Iωάνν�υ και την ανταπ�κρι-
ση των υπ�λ�ίπων, η παράσταση %ά-
δισε πριγκηπικώς �ωλαίν�υσα ελέω
τ�υ απ��ασιστικά ανεπαρκ�ύς πρω-
ταγωνιστή της (Δι�ν. B�ύλτσ�ς).

Aν μπ�ρεί να θεωρηθεί συγγνωστή
η ένσταση περί μ�ν�διάστατης �πτι-
κής της σκην�θεσίας –επιτέλ�υς, εί-
ναι μια στάση, νιώθεται–, μ�υ είναι
π�λύ δύσκ�λ� να πιστέψω πως �
Aρμά�ς δεν διέγνωσε έγκαιρα την α-
δυναμία τ�υ κεντρικ�ύ ηθ�π�ι�ύ να
σ��λιάσει ή να υπαινι�θεί τις π�λλα-
πλές �ψεις της ιλαρ�τραγικής �ι-
γ�ύρας τ�υ Mπήντερμαν. H τυ��ν δι-
�ικητική ή �ικ�ν�μική αδυναμία τ�υ
Δημ�τικ�ύ Πατρών να ε�ασ�αλίσει
στ�ι�ειωδώς επαρκή πρωταγωνιστή,
δεν %αρύνει %έ%αια τ�ν επιλεγέντα
αλλά τ�υς –τελικά– ελα�ρά τη καρ-
δία συναινετικώς επιλέ�αντες.

T� Δημ�τικ� Σερρών μας ε�έπλη�ε
με μια καλή παράστση πάνω σε ένα
κακ� και �λύαρ� έργ�. O σκην�θέ-
της Δημ. Iωάνν�υ έστησε μια απ� τις
πι� α�ι�πρ�σεκτες ως σύν�λ� εργα-
σίες για δημ�τικ� θέατρ�, εγκαθι-
στώντας μυθ�λ�γικ� κλίμα και π�ι�-
τική αλληγ�ρική διάσταση στ� αρκε-
τά πληκτικ� και μεταμπρε�τικ� πα-
ραμύθι τ�υ σύγ�ρ�ν�υ Γερμαν�ύ
Tάνγκρεντ Nτ�ρστ, π�υ  έ�ει τ�ν τίτ-
λ� «Γυναίκα μπρ�στά απ� τα τεί�η».
O Nτ�ρστ, κατά τη συλλ�γιστική τ�υ
«Σε-Tσ�υάν», γρά�ει μια μάλλ�ν α-
νευ�άνταστη, κινε&ικ�ύ πρ�σήμ�υ,
διδακτική fable, γύρω απ� την ψυ��-
λ�γία της γυναίκας. 

O σκην�θέτης εμπλ�ύτισε τ� συγ-
γρα�ικ� κ�υαρτέτ� με έναν ασκημέ-
ν� και ενταγμέν� στη δράση π�λεμι-
κ� ��ρ�, με ειδυλλιακές μ�υσικές
παρεμ%άσεις τ�υ Σωκρ. Mάλαμα, με
ευαίσθητες ��ρ�γρα�ίες (Mαργ. Mά-

ντακα). H μετά�ραση (Συριάνω Mά-
λαμα) �πως και η σκην�γρα�ία και τα
κ�στ�ύμια (Iω. Mανωλεδάκη) παρέ-
μπεπαν επαρκώς στ� σινικ� σήμα,
παρ�τι η πελώρια σκηνική κατα-
σκευή έμεινε εκ των πραγμάτων σ�ε-
τικά αλειτ�ύργητη. 

T� σπάνι� ένστικτ�, η π�λυ�ρ�νια
πείρα και η ε�αιρετική τε�νική τ�υ K.
Mατσακά (α�ιωματικ�ς) %ρήκαν τ�
κλειδί: πρ�σέδωσαν %άρ�ς στ�ν κα-
θημεριν� λ�γ�, άρα κύρ�ς στ� μύθ�.
Aλλά και � Xρ. Mωραΐτης στ�ν άλλ�
α�ιωματικ� �άρισε τ� �ι�ύμ�ρ μιας
ευλύγιστης, μπ�υ��νας μιμικής. H
νέα ηθ�π�ι�ς Γιάννα Nικ�λ�π�ύλ�υ
(γυναίκα) μπ�ρεί να σήκωσε ακ�μη
δυσ%άκτατ� για τ�υς ώμ�υς της
��ρτί�, μπ�ρεί στην υπ�κρισή της να
σημειώθηκαν κενά έντασης, μπ�ρεί
–και κρίμα– να ά�ησε ανεπε�έργα-
στη την καπιτάλε σκηνή τ�υ �ινάλε,
αλλά έδωσε σ�%αρές υπ�σ�έσεις με
τη δύναμη και τη συνέπεια των ψυ�ι-
κών και διαν�ητικών της διατυπώσε-
ων. Eκτ�ς κλίματ�ς και ευαισθησίας,
σ�εδ�ν περί άλλα τυρ%ά&ων � Θ.
Σκ�ύρτας (άντρας). Παρά τις έντ�-
νες δια�ωνίες περί την επιλ�γή τ�υ
έργ�υ, � Iωάνν�υ υπ�στήρι�ε τίμια
και πρ�ίκισε τ� ισ�ν� κείμεν� �έρν�-
ντάς μας μια α�ι�σύστατη παράστα-
ση απ� τις Σέρρες.

O μαύρ�ς παρωδ�ς Mπ�στ με την
υπερεαλιστικά αγέραστη «Φαύστα»
τ�υ, αλα&�νικ�ς στραγγαλιστής της
γλωσσικής, ιδε�λ�γικής και θεατρι-
κής σύμ%ασης, συνεπικ�υρ�ύμεν�ς
απ� την δήθεν επίπεδη –αλλά με π�-
σες λεπτ�μερειακές «υπ�ν�μεύ-
σεις»– γνωστή μας σκηνική α�ήγηση
τ�υ Θαν. Παπαγεωργί�υ (1987), έδω-
σε �έτ�ς την ευκαιρία στ� Δημ�τικ�
Iωαννίνων να �αιδρύνει εκλεκτά τ�
κ�ιν� τ�υ. 

Aλλά τ�υ έδωσε και τη �ρυσή ευ-
καιρία να γνωρίσει μια μεί&�να ηθ�-
π�ι� τ�υ παράλ�γ�υ, της ηθ�γρα-
�ίας, πιστεύω δε και της τραγωδίας,
την Λήδα Πρωτ�ψάλτη, π�υ μετα-
μ�ρ�ώνεται εδώ και πάλι, εδώ και
τώρα, εδώ και πάντα σ’ ένα ιλαρ�-
τραγικ� τέρας ανατρ�πής της θεα-
τρικής σύμ%ασης ως Φαύστα. 

Mιας σύμ%ασης την �π�ία τ�σ� γε-
ρά η ηθ�π�ι�ς αυτή �έρει να �ικ�δ�-
μεί (γι’ αυτ� ίσως �έρει και να την α-
π�δ�μεί τα�υδακτυλ�υργικά). Aπ�
τ�υς συντελεστές της «ανακαινισμέ-
νης» παράστασης σημειώνω τ� νεύ-
ρ� της υπηρέτριας απ� τη Nίκη Xα-
ντ&ίδ�υ και τ�ν άρτι� ψευτ�ρ�μαντι-
σμ� της «απωλεσθείς κ�ρης» Pιτσάκι
(Aιμ. Φ�υντ�ύκη), π�υ �μως διαρκώς
η μνήμη μ�υ αδικ�ύσε –αυτ� ��ι
πρ�ς �ρέωση της νέας ηθ�π�ι�ύ, %ε-
%αίως– καθώς ανακαλ�ύσα στην πα-
λιά παράσταση τ�υ Παπαγεωργί�υ έ-
να Π�τέμκιν εκρηκτικής ιλαρ�τητας:
τ�ν K. T&�ύμα.

Δημ�τικά και άλλα θέατρα στ�ν Λυκα�ηττ� και αλλ�ύ

O «Mπίντερμαν και �ι εμπρηστές», τ�υ

Mα� Φρις, σε σκην�θεσία N. Aρμά�υ,

απ� τ� Δημ�τικ� Θέατρ� Πατρών. (Σκί-

τσ� Eλλης Σ�λ�μωνίδ�υ-Mπαλάν�υ)
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BIBΛIO
Xέλμ�υτ ��ν Γκλά�εναπ «H

�ιλ�σ��ία των Iνδών», μετ. Eι-
ρήνη Παπαγεωργί�υ, εκδ�σεις
«Γνώση», Aθήνα 1993, σ.σ. 439.

Θεμελιώδες έργ� εν�ς μεγάλ�υ
Γερμαν�ύ ινδ�λ�γ�υ και θρησκει-
�λ�γ�υ, τ� �ι�λί� αυτ� πρ�σ�έρει
μια συστηματική και πλήρη έκθε-
ση της πλ�υσι�τατης ινδικής και
�ιλ�σ��ικής σκέψης παρ�υσιά��-
ντας �λες τις σ!�λές της, αναλύ�-
ντας τις �μ�ι�τητες και τις δια��-
ρές τ�υς και εντ�πί��ντας τα �α-
σικά τ�υς γνωρίσματα μέσω συ-

γκρίσεων με την ευρωπαϊκή �ιλ�-
σ��ία. T� έργ� δεί!νει �τι, αντίθε-
τα με �,τι πιστεύεται συνήθως, η
ινδική σκέψη δεν είναι δι�λ�υ μ�-
ν�διάστατη ή στατική αλλά αγκα-
λιά�ει τις πι� π�ικίλες στάσεις α-
πέναντι στα πρ��λήματα τ�υ κ�-
σμ�υ και της �ωής, απ� τ�ν πι� α-
κραί� μυστικισμ� και ασκητισμ�
ώς τ�ν υλισμ� και τ�ν ηδ�νισμ�.

Iμπν M�υ�άμαντ Iμπραήμ «T�
πλ�ί� τ�υ Σ�υλεϊμάν», μετ. K�-
σμάς Mεγαλ�μμάτης, Aθήνα
1993, σ.σ. 364.

Mέσα απ� τ� κείμεν� αυτ� τ�υ
17�υ αιώνα $επρ��άλλει μια υπερ-
δύναμη τ�υ Iνδικ�ύ Ωκεαν�ύ: η
Περσία της Σα�ε�ιδικής δυνα-
στείας, αυτ�κρατ�ρία �αθιά σιιτι-
κή, π�υ εκτείνεται απ� τη Mεσ�-
π�ταμία μέ!ρι την Kεντρική Aσία
και τ�ν Γάγγη και η �π�ία έρ!εται
σε σύγκρ�υση με την Eυρώπη
πρ�σπαθώντας να την ε$��ελίσει
απ� τ�ν ευρύτερ� !ώρ� τ�υ Iνδι-
κ�ύ. Στις σελίδες αυτές � αναγνώ-
στης θα ανακαλύψει ακ�μη και τη
δράση τ�υ π�λυμή!αν�υ Kε�αλ-
λ�νίτη Kωνσταντίν�υ Γεράκη, � �-
π�ί�ς απ� ναύτης έ�θασε στ� α-
νώτατ� α$ίωμα τ�υ πρωθυπ�υρ-
γ�ύ τ�υ Σιάμ.

Adolfo Bioy Casares «T� �νει-
ρ� των ηρώων», μετ. Nίκ�ς
Πρατσίσνης,εκδ�σεις «Opera»,
Aθήνα 1993, σ.σ. 265.

Aργεντιν�ς γαλλικής καταγω-
γής � συγγρα�έας, θεωρείται απ�
τ�υς σημαντικ�τερ�υς συγγρα-
�είς της Λατινικής Aμερικής. «T�
�νειρ� των ηρώων» είναι κατά τ�ν
Mπ�ρ!ες, «μια πικρή και ακρι�έ-
στατη» παραλαγή τ�υ παλι�ύ μύ-
θ�υ των κρε�λών: � μ�να!ικ�ς και
γενναί�ς άντρας παί�ει κ�ρώ-
να–γράμματα τη �ωή τ�υ, μέσα σε
μια στιγμή στη �τω!�γειτ�νιά,
γιατί έτσι τ� έ�ερε η μ�ίρα.

KYKΛOΦOPHΣAN

Πληθωρικ έργ�
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Tης Eλισά�ετ K	τ
ιά

Zυράννα Zατέλη «Kαι με τ �ως
των λύκων επανέρ�νται», Mυθιστ-
ρήμα σε δέκα ιστρίες, εκδ�σεις
«Kαστανιώτη», Aθήνα 1993, σ.σ. 669.

OTAN δεις τα παι�νίδια των λαγών
κάτω απ� τ� �εγγαρ��ωτ� και απ�
την �μ�ρ�ιά σ�ύ κ�πεί η ανάσα και
αναστενά#εις ικευτετικά «Aς σταμα-
τήσει η καρδιά μ�υ εδώ, δεν μπ�-
ρώ!». Oταν γευτείς τ� μέλι πάνω στ�
τσεκ�ύρι π�υ γλυκαίνει τα σπλά�να
και κ�%ει την τρ�μάρα και την ταρα-
�ή. Oταν αντικρίσεις τ�ν πεταλωτή
να �ωτ�γρα�ί�εται με τ’ άλ�γά τ�υ
πλάι στ� μ�να�ικ� �άνι. Oταν κατα-
ν�ήσεις τις άναρθρες κραυγές και
τις απελπισμένες �ειρ�ν�μίες της
κω�άλαλης ή κατ�ρθώσεις να δεις
την K�κκιν�ντυμένη με μια μεγάλη
κ�ιλιά και ένα τεράστι� μαύρ� ψαλί-
δι στα �έρια τ�τε %ρίσκεται μέσα στ�
μυθιστ�ρημα της Zυράννας Zατέλη,
μέσα στ� παρά#εν� και γ�ητευτικ�
%ι%λί�, τρίτ� και ωραί�τερ� έργ�
της, π�υ αναμ�ί%�λα την κατατάσ-
σει στ�υς σημαντικ�ύς πε��γρά-
��υς της μεταδικτατ�ρική περι�-
δ�υ.

Aς μη ρωτήσ�υμε πώς είναι δυνα-
τ�ν να δια%άσει κανείς ένα τ�σ� �-
γκώδες έργ� ε#ακ�σίων ε%δ�μήντα
σελίδων, και μάλιστα %ι%λί� με πα-
ραδ�σιακής υ�ής ε#ιστ�ρήσεις, �ω-
ρίς να κ�υραστεί και να δυσανασ�ε-
τήσει. Γιατί, λες και δεν %ρισκ�μα-
στε σε μια ρι�ικά νέα επ��ή της α�ή-
γησης, λες και δεν έ�ει μεσ�λα%ήσει
κανένας απ� τ�υς σύγ�ρ�ν�υς πρ�-
%ληματισμ�ύς π�υ θέλ�υν την ίδια
αυτή α�ήγηση να αμ�ισ%ητεί την
δυνατ�τητά της να διηγηθεί μια ι-
στ�ρία �ωρίς να δηλώνει κάθε ��ρά
την ανεπάρκεια και τ�ν συμ%ατικ�
τ�υ �αρακτήρα της. Λες λ�ιπ�ν και
δεν συμ%αίνει τίπ�τε απ� �λα αυτά,
η Zυράννα Zατέλη πετυ�αίνει να #ε-
διπλώσει μπρ�στά μας, με μια εντυ-
πωσιακή επιν�ητικ�τητα, έναν �α-
νταστικ� κ�σμ� συναρπαστικών πε-
ριπετειών με �λ��ώντανες εικ�νες,
εκθαμ%ωτικά �ρώματα και �αντα-
σμαγ�ρικά λεκτικά σ�ήματα. Kαι
τ�ύτ� �ωρίς να μιμείται �ύτε να α-
ντιγρά�ει κανέναν απ� τ�υς παλι-
�ύς, αλλά κατ�ρθών�ντας να είναι
τ�σ� αυθεντική και τ�σ� πειστική �-
σ� εκείν�ι �ταν υπ�δύ�νταν τ�υς
πλάστες τ�υ Σύμπαντ�ς.

Γι’ αυτ� τ� πληθωρικ� %ι%λί� απ�
τ� �π�ί� παρελαύν�υν δεκάδες
πρ�σωπα –τ�υλά�ιστ�ν εκατ� ήρω-
ες– και �π�υ παρακ�λ�υθ�ύμε π�λ-
λές δεκάδες ιστ�ρίες να εκτυλίσσ�-
νται στ� δεύτερ� μισ� τ�υ πρ�ηγ�ύ-
μεν�υ αιώνα και στις πρώτες δεκαε-
τίες τ�υ τωριν�ύ, επιλέγω δύ� θεμα-
τικ�ύς ά#�νες π�υ μ�ιά��υν %ασικ�ί
στην πρ�σπάθεια να συλλά%ει κα-
νείς τ� έργ�. Eνα είναι τ� θέμα της

α�θνίας και της πλησμ�νής π�υ
εμ�ανί�εται με τη μ�ρ�ή της πα-
τριαρ�ικής �ικ�γένειας και της γ�νι-
μ�τητας –με απίστευτες διασταυρώ-
σεις και συνδυασμ�ύς γάμων, με μια
κωμικά ατελείωτη αλυσίδα (δεκα�-
κτώ, είκ�σι, περισσ�τέρων) ετερ�-
θαλών αδελ�ών απ� πρώτ�υς, απ�
δεύτερ�υς και απ� τρίτ�υς γάμ�υς
και των δύ� γ�νιών· μια αληθινή �υ-
λή συγγενών δηλαδή κάτω απ� την ί-
δια στέγη, απ� την �π�ία πρ�κύπτει
μια δαιδαλώδης %ι%λικ�ύ �αρακτήρα
γενεαλ�γία. E��υμε να κάν�υμε με
τ�υς πρ�πάτ�ρες τ�υ Γέν�υς; Kαι
ναι και ��ι. Γιατί η «ασήμαντη» αυτή
�ικ�γένεια της B�ρειας Eλλάδας α-
π�κτά συγ�ρ�νως τ� %άρ�ς και τη
σημασία τ�υ συμ%�λ�υ.

Aπ� την άλλη υπάρ�ει η θεματική
τ�υ παρά�ενυ π�υ είναι συγ�ρ�νως
ακαταν�ητα ελκυστικ�: ιδι�μ�ρ��ι
και ιδι�τρ�π�ι άνθρωπ�ι μιας αινιγ-
ματικής �μ�ρ�ιάς, αλλά και δύσμ�ρ-
��ι και απ�κρ�υστικ�ί π�υ έ��υν
πάνω τ�υς τη σ�ραγίδα τ�υ θεί�υ,
πρ�σωπα της καθημεριν�τητας π�υ
��υν στ� μεταί�μι� τ�υ εδώ και τ�υ
επέκεινα, η νεραϊδ�παρμένη I�υλία,
� σαλ�ς Γκαμπρήλ, � «διπλ�μάτης»
Θωμάς, η μάγισσα Πέρσα· και κυρίως
παράδ�#α επεισ�δια, �πως η θυσία
τ�υ αρνι�ύ στην αυλή τ�υ Hσύ�ι�υ,
η τριγωνική συνάντηση της νυ�ί-
τσας, της Kλητίας και τ�υ κυνηγ�ύ
στ� �άνι, η ε#�λ�θρευση των �ιδιών
απ� την Eύθα, τ� γαμήλι� λ�ύσιμ�
τ�υ δασύτρι��υ Aπ�στ�λάκ�υ στ�
σκ�τειν� εργαστήρι τ�υ.

Oμως, � συνεκτικ�ς κρίκ�ς και
των δύ� θεματικών και αληθιν�ς
πρωταγωνιστής �λ�κληρ�υ τ�υ %ι-
%λί�υ και των ιστ�ριών τ�υ είναι
στην πραγματικ�τητα τα παιδιά· τα
παιδιά σαν ανε#άντλητ�ι %λαστ�ί
αυτής της εύ��ρης �ικ�γένειας και
συγ�ρ�νως ��ρείς τ�υ μαγνητικ�ύ
%λέμματ�ς π�υ είναι καμωμέν� για

να αντικρί�ει τ� α�ύσικ� και τ� ελ-
κυστικ�· %λέμμα π�υ διαθέτει ακ�μα
τη �άρη να πρ�σηλώνεται και να μα-
γεύεται και π�υ � α�ηγητής π�τε τ�
δανεί�ει στ�υς μικρ�ύς, αλλά και
στ�υς μεγάλ�υς ήρωές τ�υ, και π�-
τε τ� δανεί�εται � ίδι�ς απ� αυτ�ύς.
Θεϊκά και απαρα%ίαστα, τα παιδιά
περιδια%αίν�υν στ� μυθιστ�ρημα
της Zυράννας Zατέλη, �πως άλλω-
στε και στις δύ� πρ�ηγ�ύμενες συλ-
λ�γές της διηγημάτων «Περσινή αρ-
ρα%ωνιστικιά» (1984) και «Στην ερη-
μιά με �άρι» (1986) και εναπ�θέτ�υν
τη σ�ραγίδα της δωρεάς στις σελί-
δες τ�υ.

Στις ε#ωτικές αυτές ιστ�ρίες δεν
έ�ει ν�ημα να  ανα�ητήσ�υμε επι-
δράσεις απ� την Aνατ�λή ή τη Δύση,
απ� τ�υς αρ�αί�υς ή τ�υς μεταγενέ-
στερ�υς �ρ�ν�υς. Γιατί έ��ντας
πρ��ωρήσει σε %άθ�ς σκ�τειν�, η α-
�ηγήτρια κινητ�π�ιείται τελικά απ�
τα ίδια εκείνα πνεύματα π�υ πάντ�-
τε καθιστ�ύσαν σημαντικές μ�ρ�ές
�πως, ας π�ύμε, τ�υ αρ�αί�υ ικέτη ή
τ�υ �ωλ�ύ τε�νήτη H�αίστ�υ, και ε-
μπνέεται απ� τις ίδιες εκείνες δυνά-
μεις π�υ μέσα στην ψυ�ή μας μετα-
τρέπ�υν τ� σταυρ�δρ�μι και τη �ω�-
πανήγυρη σε �μ�αλ� της γης και τα
σανδαλ���ρεμένα π�δια σε �τερω-
τ�ύς αγγέλ�υς. 

T� �αρακτηριστικ� άλλωστε είναι
�τι αν και γεμάτ� μνήμες συμ%�λων
και τελετ�υργιών, τ� %ι%λί� αυτ�
δεν δεί�νει να δανεί�εται τίπ�τα απ�
τ�υς γνωστ�ύς, αλλά πλάθει ε# �λ�-
κλήρ�υ και ε# υπαρ�ής τ�υς δικ�ύς
τ�υ μύθ�υς.

Για να επιν�ήσει κανείς τις ανε#ά-
ντλητες περιπέτειές τ�υς και να
συνδυάσει τις �ρ�ν�λ�γίες –τ�υς
θανάτ�υς, τις γεννήσεις, τις συνα-
ντήσεις και τις συναιρέσεις– δεκά-
δων ατ�μων, �ρειά�εται μια ακατά-
%λητη μυθ�πλαστική �λέ%α �πως
της Zυράννας Zατέλη. O�είλει να
παρατηρήσει, ωστ�σ�, κανείς �τι
στ� έργ� αυτ� η συγγρα�έας δεν
δεί�νει να ελέγ�ει τ�ν τρ�π� π�υ
διασταυρών�νται �ι ιστ�ρίες της,
δεν δεί�νει να ελέγ�ει τη ρ�ή τ�υ
�ρ�ν�υ δηλαδή τ� πύκνωμα και τ�
άπλωμά τ�υ, έτσι ώστε να τ�υ πρ�σ-
δίδει ν�ημα και να τ� κατασταίνει
δ�μικ� στ�ι�εί� τ�υ α�ηγήματ�ς.
Kαι για τ� λ�γ� αυτ� –�αίνεται– �ρη-
σιμ�π�ιεί ίσως ως υπ�τιτλ� τ�υ έρ-
γ�υ της τη �ράση «Mυθιστ�ρημα σε
δέκα ιστ�ρίες».

T� τέλ�ς �λων των ιστ�ριών και
περιπετειών είναι στ� %ι%λί� � θάνα-
τ�ς –σε τρυ�ερή ηλικία, σε ώριμη
αλλά και σε γήρας %αθύτατ�. Kαι �-
ταν κάπ�ι�ι απ� τ�υς ήρωες α�ή-
σ�υν την τελευταία τ�υς πν�ή, τ�τε
στ� έργ� εμ�ανί��νται �ι λύκ�ι –%α-
σικ�, �πως υπ�δηλώνει και � τίτλ�ς,
σύμ%�λ�– �ι λύκ�ι �μως ��ι ως αγρί-
μια σαρκ�%�ρα, αλλά σαν ιερείς πα-
ρά#εν�ι και σαν ψυ��π�μπ�ί.

Mυθιστ�ρημα σε δέκα ιστ�ρίες της Zυράννας Zατέλη
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A' ΠPOBOΛHΣ

AABOPA* (Tέρμα Iππ	κράτ	υς, τηλ. 6423271 -
6462253 Air Condition 
Kάτω στην Aνατ	λή 5.30 - Mπ	έμικη �ωή 7.30 - H μι-
κρή απ	κάλυψη 9.00 - O μυστικ�ς κήπ	ς 11.00
6	 Παν�ραμα Eυρωπαϊκ	ύ Kινηματ	γρά�	υ της
EΛEYΘEPOTYΠIAΣ

ABANA AΣΣOΣ-ONTEON* (Λ. Kη�ισίας 234-K	λ-
λέγι	, τηλ. 6715905) 
Kωδικ� �ν	μα Nίνα (περιπ. A) Ωρες 6.40-8.50-11 μ.μ.

AEΛΛΩ* (Πατησίων, 8214675) 
O κύρι	ς και η κυρία Mπριτ� (K) Ωρες 6-8.30-11 μ.μ.

AEΛΛΩ (Πατησίων, 8214675) Θεριν� 
O τελευταί	ς των M	ϊκανών (περιπ.)

AΘHNA* (Στάση Kε�αλληνίας , τηλ. 8233149) 
Mαντ Nτ	γκ και Γκλ�ρια (περ. K-13) Ωρες 6.50-9-11
μ.μ.

AΘHNAIA (Xάρητ	ς 50 K	λωνάκι, τηλ. 7215717) 
H κ	ιλάδα με τις κ	ύκλες (περιπ. K)

AΘHNAION* (Tέρμα Aμπελ	κήπων, τηλ. 7782122)
Air Condition
Singles Ωρες 6.50-8.55-11 μ.μ.
T	μ  και T�έρι Aπ�γευμα 5.15

AΛE�ANΔPA* (Kαλλιθέα. Tηλ. 9560306)
Eν	�	ς σαν αμαρτία (θρίλερ A) Ωρες 6.40-8.50-11
μ.μ.

AΛE�ANΔPA* (Πατησίων O.T.E. Tηλ. 8219298 -
8832666)
Eν	�	ς σαν αμαρτία (θρίλερ A) Ωρες 6.40-8.50-11
μ.μ.

AΛΦA (Πλατεία K	λιάτσ	υ, τηλ. 2029401)
Yπ	ψίες (θρίλερ A)

AΛΦABIΛ* (Tέρμα Mαυρ	μ., τηλ. 6460521)
Δια!θ	ρά (περιπ. A) Ωρες 7-9-11 μ.μ.

AMOPE (Πριγκιπ	νήσων 10, Π	λύγων	, τηλ.
6462519)
Oι επισκέπτες (περιπ. K)

AMΠEΣE* (Oδ�ς B	υλιαγμένης τηλ. 9011063)
H απαγωγή (θρίλερ A) Ωρες 6.30-8.35-10.50 μ.μ.

AMYNTAΣ (Πλατεία Yμηττ	ύ, τηλ. 7668500) 
Oι περιπέτειες εν�ς α�ρατ	υ ανθρώπ	υ (κωμωδ. K)

ANΔOPA* (Eρυθρ�ς Σταυρ�ς, τηλ. 6919815) 
H μέρα της Mαρμ�τας (κωμωδ. K) Ωρες 7-9-11 μ.μ.

ANEΣIΣ* (Tέρμα Aμπελ	κήπων τηλ. 7782316-
7785449) θερ.
Hρωας κατά λάθ	ς (περιπ. K)

ANEΣIΣ* (Tέρμα Aμπελ	κήπων τηλ. 7782316 -
7785449)
Eν	�	ς σαν αμαρτία (θρίλερ A) Ωρες 6.40-8.50-11
μ.μ.

ANNA NTOP* (Γλυ�άδα τηλ. 8946617)
Singles Ωρες 8.55-11 μ.μ.
T	μ  και T�έρι Aπ�γευμα 6.45

AΠOΛΛΩN* (Oδ�ς Σταδί	υ, τηλ. 3236811)
Eν	�	ς σαν αμαρτία (θρίλερ A) Ωρες 6-8.10-10.20
μ.μ.

AΣTEPIA AΣΣOΣ - ONTEON* (Kη�ισίας 334. Tηλ.
8015152)
Singles Ωρες 6.40-8.45-10.50 μ.μ.
T	μ  και T�έρι Aπ�γευμα 5.00

AΣTOP* (Σταδί	υ τηλ. 3231297)
Singles Ωρες 6.10-8.15-10.20 μ.μ.

AΣTPON* (Tέρμα Aμπελ	κήπων τηλ. 6922614)
H απαγωγή (θρίλερ A) Ωρες 6.30-8.45-11 μ.μ.

ATΛANTIΣ* (Λεω�. B	υλιαγμένης Πλ. Kαλ	γήρων
τηλ. 9711511) 
Eν	�	ς σαν αμαρτία (θρίλερ A) Ωρες 6-8.10-10.20
μ.μ.

ATTAΛOΣ* (Nέα Σμύρνη τηλ. 9331280) 
Singles Ωρες 8.55-11 μ.μ.
T	μ  και T�έρι Aπ�γευμα 7.10

ATTENE (Λευκωσίας 41 πλατεία Aμερικής,
8676871) 
Ψηλά τακ	ύνια (κωμωδ. K)

AXIΛΛEYΣ* (Πατησίων 177, τηλ. 8656355) 
Eν	�	ς σαν αμαρτία (θρίλερ A) Ωρες 6.40-8.50-11
μ.μ.

BO� (Θεμιστ	κλέ	υς 82 E#άρ$εια, τηλ. 3301020 -
3301014) 
Σ	υίτ M	ύ%ι (A)

ΓAΛA�IAΣ* (Aρ$ή Λεω�. Mεσ	γείων - Aμπελ�κη-
π	ι, τηλ. 7773319)
Γεμιστ� �πλ	 1 (κωμωδ. K-13) Ωρες 6.50-9-11 μ.μ.

ΔANAOΣ* (Λεω�. Kη�ισίας - Παν�ρμ	υ, τηλ.
6922655) Διαθέτει parking
Mαντ Nτ	γκ και Γκλ�ρια (περ. K-13) Ωρες 6.50-9-11
μ.μ.

ΔE�AMENH REFRESH (Πλατεία Δε#αμενής, K	-

λωνάκι, τηλ. 3623942, 3602363)
H μέρα της Mαρμ�τας (κωμωδ. K) A΄ πρ	*	λή

ΔIANA* (Hλεκτ. Σταθμ�ς Mαρ	ύσι, τηλ. 8028587) 
H απαγωγή (θρίλερ A) Ωρες 6-8.10-10.20 μ.μ.
Xελων	νιντ�άκια 3 π	λεμιστές στην Iαπωνία Aπ�-
γευμα 4.00 μ.μ.

ΔIONYΣIA (Λεω�. Συγγρ	ύ 286, στρ	�ή N. Σμύρ-
νης, τηλ. 9515514 - 3221983)
Kαρλ�τα και η αυλή της (K)

EKPAN (Tέρμα Zω	δ�$	υ Πηγής, τηλ. 6461895)
Πάνω κάτω και πλαγίως (ελληνικ� K-13) 

EΛENA (Στάση Oύλεν Iλίσσια, τηλ. 7789120-
7753303) 
Oι εραστές της γέ!υρας (περιπ. A)

EΛΛHNIΣ (Tέρμα Aμπελ	κήπων, τηλ. 6464009) 
O τελευταί	ς των M	ϊκανών (περιπ.)

EMΠAΣΣY* (Πατριάρ$	υ Iωακείμ 5 K	λωνάκι, τηλ.
7220903) 
O κύρι	ς και η κυρία Mπριτ� (K) Ωρες 5.20-7.50-10.20
μ.μ.

ETOYAΛ* (Πλατεία Δα*άκη Kαλλιθέα τηλ.
9510042-9592611) 
Mαντ Nτ	γκ και Γκλ�ρια (περιπ. K-13) Ωρες 6.50-9-11
μ.μ.

ZEΦYPOΣ (Tρώων 36, Θησεί	, τηλ. 3462677) 
Σήκωσε τα κ�κκινα !ανάρια (K-13)

ZINA* (Λεω�. Aλε#άνδρας στάση Σ�νια τηλ.
6422714) 
Singles  Ωρες 6.50-8.55-11 μ.μ.

HΛEKTPA* (Πατησίων 292, Aγ. Λ	υκάς, τηλ.
2284185) 
J.F.K. (K) Ωρες 7.30-10.45 μ.μ.

ΘHΣEION (Aπ	στ�λ	υ Παύλ	υ 7, τηλ. 3470980-
3420864) 
M	ιραί	 πάθ	ς (ερωτικ� A)

IΛION (Tρ	ίας Πατησίων στάση Aγγελ	π	ύλ	υ,
τηλ. 8810602) 
O ύπ	πτ	ς κ�σμ	ς τ	υ T	υίν Πικς (περιπέτεια) Ωρες
8.30-11 μ.μ.

INTEAΛ* (Oδ�ς Πανεπιστημί	υ, τηλ. 3626720)
H απαγωγή (θρίλερ A) Ωρες 6-8.15-10.30 μ.μ.

KAΛYΨΩ* (Δημ. Σταδί	υ - Kαλυψ	ύς Kαλλιθέα
τηλ. 9510950, 9510909)
Kωδικ� �ν	μα Nίνα (περιπ. A) Ωρες 6.40-8.50-11 μ.μ.

KOPONET* (Oδ�ς Φρύνης Παγκράτι τηλ. 7521521
- 9029964)
Singles Ωρες 8.20-10.25 μ.μ.
T	μ και T�έρι Aπ�γευμα 6.30

ΛAOYPA (Nικη�	ρίδη 24 Nέ	 Παγκράτι, τηλ.
7662060) 
T	 σκ	τειν� εγώ (θρίλερ A)

ΛIΛA (Nά#	υ 115, Aγ. Λ	υκάς, τηλ. 2016849) Σινέ
Tέ$νης 
Πράσινες τηγανητές ντ	μάτες (κ	ινωνικ� K-13)

MAPΓAPITA* (Πλατεία Δα*άκη Kαλλιθέα, τηλ.
9568370)
H απαγωγή (θρίλερ A) Ωρες 6.40-8.55-11.10 μ.μ.

MAPOYΣI AΣΣOΣ - ONTEON 1* (Λεω�. Kη�ισίας
215 Mαρ	ύσι. Tηλ. 8087094 - 8051292)
O κύρι	ς και η κυρία Mπριτ� (K) Ωρες 8-10.30 μ.μ.

MAPOYΣI AΣΣOΣ - ONTEON 2* (Λεω�. Kη�ισίας
215 Mαρ	ύσι. Tηλ. 8087094 - 8051292)
Mαντ Nτ	γκ και Γκλ�ρια (περιπέτεια K-13) Ωρες 5.50-
8-10.10 μ.μ.

METAΛION* (Παγκράτι, τηλ. 7511515) 

Mαντ Nτ	γκ και Γκλ�ρια (περ. K-13) Ωρες 6.50-9-11
μ.μ.

METPOΠOΛITAN* (Λεω�. B	υλιαγμένης Πλ. Kα-
λ	γήρων τηλ. 9706010) 
Singles Ωρες 6.10-8.15-10.20 μ.μ.

MΠPONTΓOYAIH (Πατησίων - Aγ. Mελετί	υ, τηλ.
8620232) Θεριν�
Aπέραντ	 γαλά�ι	 (K)

MΠPONTΓOYAIH* (Πατησίων - Aγ. Mελετί	υ, τηλ.
8620232)
Γεμιστ� �πλ	 1 (κωμωδ. K-13) Ωρες 7-9-11 μ.μ.

NANA* (B	υλιαγμένης, τηλ. 9711285) 
Mαντ Nτ	γκ και Γκλ�ρια (περιπέτεια K-13) Ωρες
5.50-8-10.10 μ.μ.

NEA ΠANAΘHNAIA (Tέρμα Mαυρ	μι$άλη, τηλ.
6425714) 
O σωματ	!ύλακας (περιπ.)

NIPBANA* (Λεω�. Aλε#άνδρας, τηλ. 6469398) 
O κύρι	ς και η κυρία Mπριτ�  (K) Ωρες 6-8.30-11 μ.μ.

OAΣIΣ (Παγκράτι, τηλ. 7244015) 
O σωματ	!ύλακας  (περιπ.)

OΠEPA AΣΣOΣ - ONTEON* (Oδ�ς Aκαδημίας 57.
Tηλ. 3622683)
Mαντ Nτ	γκ και Γκλ�ρια (περιπέτεια K-13) Ωρες
6.10-8.15-10.20 μ.μ.

OPΦEYΣ* (Aρτέμων	ς 57 - Aγ. Iωάννης B	υλιαγ-
μένης, τηλ. 9019724)
7	 Φεστι*άλ Tαινιών Mικρ	ύ Mήκ	υς Δράμας

OΣKAP* (A$αρνών 330 - Kάτω Πατήσια, τηλ.
2281563)
H απαγωγή (θρίλερ A) Ωρες 6.30-8.40-11 μ.μ.

ΠAΛAΣ (Παγκράτι, τηλ. 7515434) Tαράτσα
Nέα γυναίκα μ�νη ψά�νει (περιπ. K)

ΠAΛAΣ (Παγκράτι, τηλ. 7515434) Xειμεριν�
Πράσινες τηγανητές ντ	μάτες (κ	ινων. K-13)

ΠAΛΛAΔION (Kρέμ	υ 120 - Kαλλιθέα, τηλ.
9513349) 
Mπεν X	υρ (θρησκευτική περιπ. K)

ΠΛAZA* (Λεω�. Kη�ισίας Φλ�κα, τηλ. 6921667 -
6917722)
Eν	�	ς σαν αμαρτία (θρίλερ A) Ωρες 6.40-8.50-11
μ.μ.

ΠTI ΠAΛAI* (Bασιλέως Γεωργί	υ B' Pι;άρη, τηλ.
7291800 - 7243707)
Eν	�	ς σαν αμαρτία (θρίλερ A) Ωρες 6-8.10-10.20
μ.μ.

PAΔIO ΣITY AΣΣOΣ - ONTEON* (Πατησίων Στάση
Λυσιατρεί	, τηλ. 8674832)
Singles Ωρες 6.15-8.20-10.25 μ.μ.

PIBIEPA (Bαλτετσί	υ 46 E#άρ$εια, τηλ. 3637716 -
3644827) 
Commitments - Brazil

ΣINE ΠAPI (Πλάκα, τηλ. 3222071 - 3248057) 
Aρωμα γυναίκας (K)

ΣOΦIA* (Mαντ;αγριωτάκη 76 Kαλλιθέα τηλ.
93.73.150-9) 
H απαγωγή (θρίλερ A) Ωρες 5.30-7.45-10 μ.μ.

ΣTEΛΛA ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ (Oδ�ς
Tενέδ	υ - Φωκίων	ς Nέγρη, τηλ. 8674260)
Bayron Mπαλάντα σε ένα δαίμ	να (ελληνικ�)

ΣTOYNTIO* (Πλ. Aμερικής, τηλ. 8619017) 
Mην κινηθείς, πέθανε, αναστήσ	υ  (K) Ωρες 7-9-11
μ.μ.

TITANIA* (Πανεπ.-Θεμιστ. 3611147)
Kλειστ� λ�γω ρι;ικής ανακαίνισης 

TPIANON (Πατησ.-K	δρ/ν	ς, 8215469)
Kωδικ� �ν	μα Nίνα (περιπ. A) Ωρες 6.40-8.55-11 μ.μ.

TPOΠIKAΛ AΣΣOΣ-ONTEON* (Kαλλιθέα,
9594422)
Singles Ωρες 6.50-8.55-11 μ.μ.

ΦΛEPY (Oπισθεν IKA Zωγρά�	υ, τηλ. 7710500) 
Nτ�λτσε Bίτα (A)

ΦΛEPY (Kαλλιθέα, τηλ. 9585247) 

Mεγάλη απ	στ	λή (περιπ. K-13)

HMIKENTPIKOI

AΛEKA (Zωγρά�	υ, τηλ. 7773608)
O τελευταί	ς των M	ϊκανών (περιπ.)

ZAΪPA (Γαλάτσι, τηλ. 2931526) 
Δυ	 τρελ	ί !τω�	ί �ρυσ	θήρες (κωμωδ. K)

ΣΠOPTIΓK (N. Σμύρνη, τηλ. 9333820)
Nτράγκ	ν η �ωή τ	υ Mπρ	υς Λι (περιπ.)

ΦIΛIΠ (Nέα Σμύρνη, τηλ. 9335587) 
Πάνω κάτω και πλαγίως (ελληνικ� K-13)

ΣYNOIKIAKOI

ANNA NTOP* (Πλατεία Γλυ�άδας, τηλ. 8946617)
Singles Ωρες 8.55-11 μ.μ.
T	μ και T�έρι Aπ�γευμα 6.45

AXIΛΛEION (Kαλαμάκι, έναντι παλαι	ύ P	ντέ	,
τηλ. 9810515) 
M	ιραί	 πάθ	ς (ερωτικ� A)

ΠPOAΣTIΩN

AKTH (Πλα;  B	υλιαγμένης, τηλ. 8961337) 
Kαυτ	ί ψίθυρ	ι (A)

AΛΣOΣ* (Δεκελείας 154, N. Φιλαδέλ�εια, τηλ.
2532003, 2513563) 
Pαντε%	ύ κάθε Σεπτέμ%ρη (περιπ. K)

AMAPYΛΛIΣ (Aγ. Παρασκευή, τηλ. 6396315) 
Πράσινες τηγανητές ντ	μάτες (κ	ινωνικ� K-13)

AMIKO (Xαλάνδρι, τηλ. 6815532) 
O θάνατ	ς σταμάτησε στην έρημ	 (περιπ. A)

BIOΛETTA (Aνω B	ύλα, τηλ. 8956719) 
T	 δικ� τ	υς παι�νίδι (περιπ.)

ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ HΛIOYΠOΛHΣ
(Eθνικής Aντιστάσεως - Hλι	ύπ	λη, τηλ. 9919818) 
T	 α!εντικ� της Nέας Y�ρκης (περιπ. A)

ΔHM. KIN/ΦOΣ NOΣTAΛΓIA (N. Hράκλει	, τηλ.
2756894) 
Φθιν	πωρινή σ	νάτα (K)

ΔIANA* (Mαρ	ύσι, τηλ. 8028587) 
H απαγωγή (θρίλερ A) Ωρες 6-8.10-10.20 μ.μ.
Xελων	νιντ�άκια 3 π	λεμιστές στην Iαπωνία Aπ�γ.
4.00

KATEPINA (Xαϊδάρι) 
O σωματ	!ύλακας (περιπ.)

ΛAΓONHΣI (Λαγ	νήσι, τηλ. 0291-23911) 
Eπιστρ	!ή στ	 Xά	υαρντς Eντ (K)

MAPΓAPITA (Xαλάνδρι, 6012719) 
Σιραν� (K)

ΠAΛΛAΣ (Eλευσίνα, τηλ. 5546990)
Eναρ#η σε λίγες ημέρες

PIA (Bάρκι;α , τηλ. 8970844)
T	 παι�νίδι των λυγμών (κ	ινωνικ� A)

PIO (Γλυ�άδα, 9628758) 
1492 Xριστ�!	ρ	ς K	λ�μ%	ς (ιστ	ρική περιπ. K)

ΣOΦIA (Aργυρ	ύπ	λη, τηλ. 9927447) 
H απαγωγή (θρίλερ A) Ωρες 5.30-7.45-10 μ.μ.

ΦIΛOΘEH* (Φιλ	θέη, Tηλ. 6833398 - 6844708)
H μέρα της Mαρμ�τας (κωμωδ. K) A΄ πρ	*	λή

ΨYXIKO* (Στάση Φάρ	υ, τηλ. 6476437)
Aρωμα γυναίκας (K)

¶¶EEIIPPAAIIAA

A' ΠPOBOΛHΣ

AΠOΛΛΩN (Πασαλιμάνι, τηλ. 4297502)
Singles Ωρες 6.05-8.10-10.15 μ.μ.

ATTIKON ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ* (Πλ.
Aγ. Kωνσταντίν	υ - Hρώων Π	λυτ., τηλ. 4175897)
Eν	�	ς σαν αμαρτία (θρίλερ A) Ωρες 6-8.10-10.20
μ.μ.

ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ MEΛINA (Σω-
κράτ	υς 65 - Δραπετσώνα, τηλ. 4625249) 
O σωματ	!ύλακας (περιπ.)

ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ MOΣXATOY
(Hλεκτρικ�ς Σταθμ�ς, τηλ. 4816276) 
Eγγρα�ές: M	υσική - Eικαστικά - X	ρ�ς - Θέατρ	

ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ PE� (Aγ. Δι	-
νύσι	ς) 
Eναρ#η σε λίγες μέρες

ZEA (Πασαλιμάνι τηλ. 4521388) 
Mαντ Nτ	γκ και Γκλ�ρια (περιπέτεια K-13) Ωρες 5.50-
8-10.10 μ.μ.

KAΣTEΛΛA (τηλ. 4173906)
Oσα παίρνει 	 άνεμ	ς (K)

ΣINE AKPOΠOΛ (Tα#ιαρ$ών 44-K	ρυδαλλ�ς,
4952232)
Xελων	νιντ�άκια 3 π	λεμιστές στην Iαπωνία (K)

ΣINE ΠAPAΔEIΣOΣ (Zάππα  44 - K	ρυδαλλ�ς
τηλ. 4960955)
Παι�νίδια 	λέθρ	υ (περιπ.  K)

ΣINEAK ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ (Πλα-
τεία Δημαρ$εί	υ, τηλ. 4115354)
H απαγωγή (θρίλερ A) Ωρες 5.50-8.05-10.15 μ.μ.

ΦΩΣ (B' Mεραρ$ίας,  τηλ. 4520982)
Eναρ#η απ� πρωίας δύ	 έργα Γρήγ	ρ	ς σαν τη !ω-
τιά - σε+

ΘEAMATA

ΘEATPA

KINHMATOΓPAΦOI

Eπειδή �ι ώρες πρ���λών μπ�ρεί να δια��ρ�π�ιηθ�ύν κατά μερικά λεπτά, πρ�τιμήστε
πρώτα να τηλε�ωνείτε.

Oι κινηματ�γρά��ι π�υ έ)�υν * διαθέτ�υν Nτ+λμπι Στέρε�.

AΘHNAION (Πατησίων 55, M	υσεί	, τηλ. 82.14.000, 82.33.048). Mπέρτ	λντ Mπρε$τ - K	υρτ Bάιλ «H Oπερα της Πε-
ντάρας» (σκην. Zυλ Nτασσέν). K. Kα;άκ	ς, Λ. Λα;�π	υλ	ς, Π. Z	ύνη, K. Kαραμπέτη.

AΛE�ANΔPOΣ - πρώην MΠOYPNEΛΛH (Aλε#άνδρας 22, τηλ. 82.25.310). K. Παπαπέτρ	υ «Aγαπάς τη γελάδα.. Aπ�-
δει#η!». Στ. Ψάλτης, Δ. Πιατάς.

ΔOPAΣ ΣTPATOY (Λ��	ς Φιλ	πάππ	υ, τηλ. 92.14.650, 32.44.395). Eλληνικ	ί $	ρ	ί.
HPΩΔEIO (τηλ. 32.32.771). Θέατρ	 Tέ$νης. Aριστ	�άνη «Bάτρα$	ι» (Tετ., Πεμ.).
ΛAMΠETH (Λ. Aλε#άνδρας 106, τηλ. 64.63.685). Λ. Στή*ενς «Mαθήματα Γάμ	υ». Kώστας Kαρράς, Mάρω K	ντ	ύ.
METPOΠOΛITAN (Λ. Aλε#άνδρας 16, τηλ. 82.23.333). N. Kαμπάνη - B. Mακρίδη «Eλα τ	 *ράδυ ...θα είμαι με μια �ί-

λη σ	υ!!!». B. Tσι*ιλίκας, M. Bιδάλη.
MINΩA (Πατησίων 91, τηλ. 82.10.048). Eπιθεώρηση «Bλαμμένα A$ρηστα Mυαλά». Kώστας Xατ;η$ρήστ	ς, N. Γερα-

σιμίδ	υ.
NEAΣ ΣMYPNHΣ (Πλαστήρα 36, τηλ. 93.30.327). «Eντίθ Πιά�: Aυτή είναι ;ωή μ	υ».
ΠAΛHO ΠANEΠIΣTHMIO (Θ�λ	υ 5 και Kλεψύδρας, Πλάκα, τηλ. 32.28.420, 32.40.861). Γκαίτε «Φά	υστ». Σκην. Γ. Kα-

λατ;�π	υλ	υ. Π. Φυσσ	ύν, Σ. Πέππα. Eως 26/9.
ΠAPK: (Λεω��ρ	ς Aλε#άνδρας 36, τηλ. 82.17.369, 82.13.920) «Sweet Charity». Σμαρ	ύλα Γι	ύλη, Xρήστ	ς Π	λίτης,

Mαριάννα T�λη.
ΣMAPOYΛA (Eυελπίδων 11, τηλ. 88.33.145). Γ. Διαλεγμέν	υ «Xάσαμε τη θεία... στ	π». Γ. Διαλεγμέν	ς.
TΣIPKO MEDRANO (Δέλτα Π. Φαλήρ	υ, τέρμα Συγγρ	ύ). Eως 10 Oκτω*ρί	υ. Kάθε μέρα 7 μ.μ. και 9.30 μ.μ. Kυρια-

κές: 11 π.μ., 5 μ.μ., 7.30 μ.μ. 
ΦΛOPINTA (Πατησίων και Mετσ�*	υ 4, τηλ. 82.28.501).Nίκ	υ Tσι��ρ	υ - Πωλ Bασιλειάδη «Eρωτευθείτε... παρα-

καλώ!» Γ. Παπα;ήσης, I. Kαλέση.
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EINAI γνωστ� στ�υς περισσ�τερ�υς απ� εσάς,
αγαπητ�ί μ�υ αναγνώστες, �τι ένα κρασί μ�λις γεννηθεί
είναι ιδιαίτερα θ�λ�. T� �αιν�μεν� αυτ� είναι εντελώς
�υσι�λ�γικ� και πλήρως απ�δεκτ� απ� αυτ�ύς π�υ α-
σ��λ�ύνται με την �ιν�π�ίηση.

Oμως δεν είναι σωστ� να παραμένει ένα κρασί για π�-
λύ καιρ� σ’ αυτή την κατάσταση, �ύτε και να τ� α�ήν�υ-
με στ� έλε�ς τ�υ �ρ�ν�υ να καθαρίσει μ�ν� τ�υ σ�ραγι-
σμέν� σε κάπ�ι� �αρέλι.

T� �ρέσκ� κρασί πρέπει �πωσδήπ�τε να διαυγασθεί.
H �ράση αυτή απ�τελεί απαρά�ατ� �ιν�λ�γικ� καν�-

να, αν θέλ�υμε να τ� πρ��υλά��υμε μέ�ρι την κατανά-
λωσή τ�υ, αλλά και να τ� διατηρήσ�υμε πρ�σδίδ�ντας
την απαραίτητη για την εμπ�ρία τ�υ διαύγεια.

Oι καταναλωτές δεί�ν�υν αρκετά ευαίσθητ�ι στην πα-
ρ�υσία θ�λωμάτων ή και δια��ρων ι�ημάτων στη �ιάλη,
ιδίως στην περίπτωση των λευκών κρασιών. E�άλλ�υ, �-
ταν δεν υπάρ�ει η ανάλ�γη ενημέρωση για τ� τι �υσίες εί-
ναι αυτές π�υ αιωρ�ύνται και τι ακρι�ώς συμ�αίνει, τ�
πρ��λημα λαμ�άνει μεγαλύτερες τ�υ �υσι�λ�γικ�ύ δια-
στάσεις, ενώ ταυτ��ρ�να εμ�ανί�εται � ����ς της άγν�ι-
ας μα�ί με τα ερωτηματικά περί γνησι�τητας τ�υ πρ�ϊ�-
ντ�ς.

Eνα �μως πράγμα δεν πρέπει να �ε�νάμε για τ� κατα-
κάθι μιας �ιάλης κρασι�ύ. Φυσι�λ�γικά, μ�ν� στην περί-
πτωση των ερυθρών κρασιών π�υ έ��υν παλαιώσει στην
κά�α, δικαι�λ�γείται αλλά και επι�άλλεται η παρ�υσία
έγ�ρωμ�υ ι�ήματ�ς. Aυτ� δεν είναι τίπ�τα άλλ� απ� τις
�υσικές �ρωστικές της �λ�ύδας των ερυθρών στα�υλιών,
π�υ έ��υν π�λυμεριστεί (μεγαλών�ντας δηλαδή τ� μ�-
ριακ� τ�υς �άρ�ς) στ� �ρ�ν� και έ��υν καθι�άνει τίμια
και διακριτικά.

Γι’ αυτ� τ� λ�γ� ένα λευκ� κρασί αναδεικνύει καλύτε-
ρα τ�υς �ργαν�ληπτικ�ύς τ�υ �αρακτήρες κατ�πιν �ιλ-
τραρίσματ�ς, ενώ αντίστ�ι�α ένα παλαι� κ�κκιν� κρασί
πριν �τάσει στ� π�τήρι, πρέπει να μεταγγί�εται.

Στη συνέ�εια, τ� απ�τέλεσμα της διαύγασης εν�ς κρα-
σι�ύ δεν πρέπει να είναι πρ�σκαιρ� αλλά να διαρκεί και
να αντέ�ει στ� �ρ�ν�. Eίναι σίγ�υρ� �τι λ�γω της μεγά-
λης συνθετ�τητας εν�ς κρασι�ύ και της π�λυπλ�κ�τητας
των �ημικών μη�ανισμών π�υ παρ�υσιά�ει, μπ�ρεί να γί-
νει έδρα �ι�λ�γικών μετα��λών π�υ �δηγ�ύν στην εμ�ά-
νιση θ�λωμάτων και ι�ημάτων. Aκ�μα �μως και στην πε-
ρίπτωση π�υ αυτά δεν επηρεά��υν τη γεύση των εμ�ια-
λωμένων κρασιών, απ�τελ�ύν αιτία εμπ�ρικής καταστρ�-
�ής �ταν εμ�ανί��νται στ� ρά�ι.

Γι’ αυτ� λ�ιπ�ν τ�ν λ�γ� �ταν δεν έ�ετε την δυνατ�τη-
τα να �ιλτράρετε τ� κρασί π�υ �τιά�ατε, μην υπερη�α-
νεύεσθε για τ� λαμπερ� τ�υ �ρώμα ή την κρυστάλλινή
τ�υ διαύγεια, γιατί μέσα σε λίγ�υς μήνες π�λλά μπ�ρ�ύν
να συμ��ύν.

Δύ� είναι λ�ιπ�ν τα ερωτήματα.
Π�ια είναι τα αίτια της εμ�άνισης των θ�λωμάτων σε έ-

να κρασί, και π�ι�ς � τρ�π�ς αντιμετώπισης αυτ�ύ τ�υ
πρ��λήματ�ς.

Kατ’ αρ�ήν, η παρ�υσία κ�λλ�ειδών �υσιών στ� κρασί
είναι μια απ� τις αιτίες απ�σταθερ�π�ίησής τ�υ. Πρ�κει-
ται για μικρ�σκ�πικά εν αιωρήσει σωματίδια, τα �π�ία
δεν εντ�πί��νται εύκ�λα με τις συνήθεις μεθ�δ�υς ανά-
λυσης, και κάν�υν �αιν�μενικά τ� κρασί να δεί�νει διαυ-
γές.

Eίναι �μώνυμα ��ρτισμένα σωματίδια τα �π�ία υπα-
κ�ύ�ντας στ�υς ν�μ�υς της �υσικής, απωθ�ύνται μετα�ύ
τ�υς και παραμέν�υν εν αιωρήσει μέσα στ� κρασί. Aν για
�π�ι�δήπ�τε λ�γ� τ� ��ρτί� ε��υδετερωθεί (λ�γω της
παρ�υσίας ι�ντων υδρ�γ�ν�υ και καλλί�υ), τ�τε η κατα-
�ύθιση των σωματιδίων πρ�καλεί την εμ�άνιση θ�λώμα-
τ�ς και σταδιακά ι�ήματ�ς.

Για την αντιμετώπιση λ�ιπ�ν της θ�λ�τητας των κρα-
σιών καθώς και των μέσων π�υ μπ�ρ�ύμε να �ρησιμ�π�ι-
ήσ�υμε για την ανώδυνη διαύγειά τ�υς, σύντ�μα θα τα
�αναπ�ύμε.
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ΓEYΣEIΣOINOΣ  O  AΓAΠHTOΣ

Περί Θ	λερ�τητας 	 λ�γ	ς

T�υ Δημήτρη Xατ�ηνικ�λά�υ

T�υ Hλία Δελλ�γλ�υ

Tης Mαρίας Xαραμή

�EPΩ ένα επίθετ� π�υ συντασσ�μεν� με τ� επίρ-
ρημα τέως δεν πρ�σδι�ρί�ει μιαν κατάσταση μα-
ραγκιασμένη: τέως �ανθ�ς-ειά. Aσπρί��ντας �ι
τέως �ανθ�ί παραμέν�υν σελασ��ρ�ι μέσα σ’ έ-
να �αρίεν �ωτ�στέ�αν� στην ω�ρή απ��ρωση
τ�υ ά�υρ�υ. Eτσι τα σγ�υρά μαλλιά και �ι μπαρ-
μπέτες τ�υ κύρι�υ Δι�νύση πλαισιών�υν τ� π�-
νηρ� μειδίαμα τ�υ έ�υπν�υ και σκανταλιάρη συμ-
μαθητή π�υ πάντα γνωρί�ει κάτι περισσ�τερ� α-
π� εμάς και �υγί�ει τ� timing για να τ� �ε��υρνί-
σει και να μας απ�σ#�λώσει. Mωραΐτικ� �υσικ�,
τι τα θέτε; Kάτω απ� την επίσης τέως λευκή
μπρ�στ�π�διά τ�υ, � κύρι�ς Δι�νύσης διαθέτει
μια στρ�γγυλή κ�ιλίτσα. Σείει δε πέρα - δώθε τ�
δίσκ� σερ#ιρίσματ�ς, �υσική περίπ�υ πρ�έκταση
τ�υ αριστερ�ύ τ�υ �ερι�ύ. Oλα τ�ύτα τώρα: κ�ι-
λίτσα, μ�υστάκια, δίσκ� και ασπρ�κίτρινα μαλλιά
τα �έρει π�λύ καμαρωτ�ς. Πελ�π�ννήσι�ς λ�ι-
π�ν, Kαλαματιαν�ς ακρι#έστερα, έγινε ε� αγ�ι-
στείας Xιώτης �ταν παντρεύτηκε την καλ��ωι-
σμένη, σταρένια κυρά τ�υ.

Mια μέρα #αρέθηκαν την Aθήνα. Mα�εύ�υν τα
τσαμπασίρια τ�υς, εγκαθίστανται στα Mεστά και
στήν�υν ένα μαγειρεί�. Kαι πώς λέτε πως τ� #ά-
�τισαν; «O Mωρηάς στα Mεστά»! Δεν θα σας ε-
κάμαμε λ�γ� αν επρ�κειτ� για ένα ακ�μη πληκτι-
κ� επαρ�ιακ� �αγάδικ� με μ�ν���ρδα τ�ατ�ίκια
και μ�υσακάδες. O ευρηματικ�ς και μερακλής �ί-
λ�ς μας έ�τια�ε τα#έρνα γνώμης. Πρώτ�ς γεμί-
�ει και τελευταί�ς αδειά�ει. Δικαι�σύνη των ν�-
μων της ελεύθερης αγ�ράς.

H πλέ�ν ενδια�έρ�υσα αρετή τ�υ κύρι�υ Δι�-
νύση είναι η ενδελε�ής γνώση της ελληνικής
�λωρίδ�ς και η συνακ�λ�υθη γαστρ�ν�μική της
α�ι�π�ίηση. T� �ειμώνα μα�εύει στα #�υνά διά-
��ρα πικρά ��ρτα. Aλλα θα γίν�υν τ�υρσί, άλλα
τα απ��ηραίνει και σας τα πωλεί σε σακκ�υλιτσες
και άλλα πάλι τα καταψύ�ει. Kαι μα�ί με #λαστά-
ρια της επ��ής τα μαγειρεύει με καλ� λάδι, �αρί-
��ντάς σας σπάνιες γεύσεις. «Mέλι στ� στ�μα»
θα σας πει. Oντως. Oι ��ρτ�κε�τέδες, τ� opus
magnus τ�υ Δι�νύση, μπανιαρισμέν�ι σε αραι�
�υλ�, α�ήν�υν μιαν ευγενική, ευ�ραντική επί-
γευση. H σαλάτα εδώ δεν είναι η #αρετή και ψευ-
δεπίγρα�η �ωριάτικη. Oν�μά�εται «�ικ�υμενική»
και αρωματί�εται απ� κρίταμ�, ένα �υτ� με σπα-
θάτα, σκληρ�ύτσικα �ύλλα τ� �π�ί� #λαστάνει
πλάι στη θάλασσα και λ�γω ίσως της ιωδι�ύ��υ
αλμυρής πά�νης γίνεται ν�στιμ�τατ�. A�ήστε δα
τ� γαλακτ�μπ�ύρεκ� τ�υ μαγα�ι�ύ. Kαι μιας και
πιάσαμε συμπάθειες, � Δι�νύσης μ�υ πρ�σ�έρει
θρ�ύμπι, λ�υί�α για α�έψημα κι ένα κλαράκι μ�-
σ�� απ� τις γλάστρες τ�υ.

Mέσα σε τ�ύτες τις πρασινάδες με τ� κ�κκιν�
καρ�υδάκι, π�υκάμισ� και τ�ν αιώνι� δίσκ�, � άν-
θρωπ�ς μας �ιγ�υράρει και κάνει δηλώσεις σε

διά��ρα έγκυρα τα�ιδιωτικά και έντυπα μαγειρι-
κής της Eυρώπης. Oι �έν�ι συνάδελ��ι, περαστι-
κ�ί απ� τα Mαστι���ώρια, ανεγνώρισαν ένα αντι-
πρ�σωπευτικής γνησι�τητ�ς δείγμα μωραΐτικης
καπατσ�σύνης, έναν λ�καντιέρη - αστέρα με πη-
γαία αίσθηση της μα�ικής επικ�ινωνίας, � �π�ί�ς
ευ�υώς αναδεικνύει τ� πεντ�σταγμα της ελληνι-
κής κ�υ�ίνας και της παράδ�σής της.

Eνώ �ι �ίλ�ι μ�υ πίν�υν σ�ύμα, την τ�πική ρα-
κή απ� σύκα και �ύ��, ακ�ύω τ�ν Δι�νύση και την
κυρία τ�υ π�υ συ�ητ�ύν με τη γειτ�νισσα π�υ κα-
θημερινώς παίρνει εδώ τ� μεσημεριαν� της. O
ν�υς μ�υ μελώνει απ� τρυ�ερ�τητα γι’ αυτές τις
γυναίκες π�υ �εκαλ�καιριά��υν στην ε�ώθυρα,
στη γειτ�νιά, ��ρώντας τη λεπτή νυ�τικιά πάνω
στα μητρικά τ�υς στήθη. Mater dolorosa, �ικείες
και �μως ιερές. Σκέ�τ�μαι τ�ν Δι�νύση, τ� �ει-
μώνα π�υ �υσάει, να μιλά στα ��ρταράκια π�υ
κ�ρ��λ�γάει. Kαι π�σ� σε#ασμ� ��είλ�υμε
στ�υς αμύντ�ρες της αυθεντικ�τητας, �ταν μά-
λιστα δια#ι�ύν στα ακριτικά μας νησιά. Θα μ�υ υ-
π�σ�εθείς και σύ, καλέ μ�υ Δι�νυσάκη, πως θα
περιπ�ιείσαι την Aναστασία την Λαμπρία, πελά-
τισσά σ�υ. Aλλωστε στη �ωτισμένη ενέργεια τ�υ
πατέρα της, �ταν ε�ρημάτισε πρ�εδρ�ς τ�υ EOT,
�ρωστάτε την τ�υριστική ανάπτυ�η των Mεστών.

Yλικά για 6 άτ	μα
1.200 κιλ�ύ αντίδια και διά��ρα άγρια ή πικρά

��ρτα, 500 + 100 γρ. κρίθινα πα�ιμάδια, 4 κ�υτα-
λιές σ. ελαι�λαδ� + ελαι�λαδ� για τηγάνισμα, 100
γρ. δαμάσκηνα ψιλ�κ�μμένα, �ύσμα 1 π�ρτ�καλι-
�ύ, 0,15 lt κ�κκιν� κρασί, 3 σκελίδες σκ�ρδ�υ
λυωμένες (�ωρίς την πράσινη �υρίτσα), 1+1 αυ-
γ�, αλάτι, �ρεσκ�τριμμέν� πιπέρι.

Eκτέλεση
Kαθαρί��υμε και πλέν�υμε τα ��ρτα, τα �εμα-

τάμε επί 2’ σε #ραστ� νερ�, τα στραγγί��υμε επί
αρκετές ώρες και τα ψιλ�κ�#�υμε. M�υσκεύ�υ-
με τα δαμάσκηνα στ� κρασί επί αρκετές ώρες,
στραγγί��υμε, �εσταίν�υμε 4 κ. σ�ύπας ελαι�λα-
δ� σε �αμηλή �ωτιά και ρ�δί��υμε τ� σκ�ρδ� επί
5’. Πρ�σθέτ�υμε τα ��ρτα, τ� �ύσμα π�ρτ�καλι-
�ύ, τα δαμάσκηνα. Aλατ�πιπερών�υμε, αναμι-
γνύ�υμε συ�νά και σιγ�#ρά��υμε επί 15’. Tρί#�υ-
με σε ψιλή γαλέτα 100 γρ. πα�ιμάδια, τρί#�υμε,
στ� ��νδρ� μέρ�ς τ�υ τρί�τη τα υπ�λ�ιπα 400
γρ. πα�ιμάδια.

Aναμιγνύ�υμε τα ��ρτα, τα ��νδρ�τριμμένα
πα�ιμάδια και 1 αυγ� ελα�ρώς �τυπημέν�. Aν εί-
ναι π�λύ απαλ� πρ�σθέτ�υμε λίγα ακ�μη πα�ιμά-
δια. Zυμών�υμε τ� μίγμα σε μπαλίτσες μεγέθ�υς
καρυδι�ύ. Zεσταίν�υμε τ� υπ�λ�ιπ� λάδι σε δυ-
νατή �ωτιά. Xτυπάμε ελα�ρώς και τ� δεύτερ�
αυγ�. Περνάμε τα κε�τεδάκια απ� αυγ� και την
τριμμένη γαλέτα. Tηγανί��υμε μέ�ρι να πάρ�υν
ένα ωραί� �ρυσ�κάσταν� �ρώμα. Aν επιθυμείτε
τ� �αγητ� σας πι� ελα�ρύ, αλείψτε με ελαι�λαδ�
τ�υς κε�τέδες και ψήστε στ� grill.

X	ρτ	κε�τέδες τ	υ Δι	νύση



Tης Mίκας Tασ�ύλη

Oλ�κληρώνεται σήμερα τ� α-
	ιέρωμα τ�υ «Σκάι 100,4» στη Mι-
κρασιατική Kαταστρ�	ή. Συ-
γκλ�νιστικές μαρτυρίες ανθρώ-
πων π�υ έ�ησαν την τραγωδία
και θυμ�ύνται, ντ�κ�υμέντα, ι-
στ�ρικές αναδρ�μές και μ�υσικές
της M. Aσίας πλημμύρισαν τ�
πρ�γραμμα τ�υ σταθμ�ύ απ� την
Πέμπτη 23 έως και σήμερα, Kυ-
ριακή 26 Σεπτεμ�ρί�υ.

� � �

Στη Σκιά των Bρά!ων, στ� θέα-
τρ� «Mελίνα Mερκ�ύρη», γι�ρτα-
σε τα δεύτερα γενέθλιά τ�υ � ρα-
δι�	ωνικ�ς σταθμ�ς «Mελωδία
Fm 100», την περασμένη Tετάρτη
22 Σεπτεμ�ρί�υ. Mε τη γενέθλια
αυτή μ�υσική �ραδιά έκλεισε και
τ� Φεστι�άλ τ�υ Bύρωνα, τ� �-
π�ί� � «Mελωδία» συνδι�ργάνω-
σε για δεύτερη συνε!ή !ρ�νιά με
τ� Πνευματικ� Kέντρ� τ�υ Δήμ�υ
Bύρωνα.

Oικ�δεσπ�της ήταν � Θάν�ς
Mικρ�ύτσικ�ς και καλεσμέν�ι
π�λλ�ί γνωστ�ί καλλιτέ!νες και
	ίλ�ι τ�υ σταθμ�ύ, σε ένα πρωτ�-
τυπα σκην�θετημέν� και ευρημα-
τικ� μ�υσικ� θέαμα και σε διαρκή
διάλ�γ� με τ� επί τ�π�υ στ�ύντι�
τ�υ «Mελωδία». H Eλευθερία
Aρ�ανιτάκη, � Kώστας Θω-
μαΐδης, � Bασίλης Kα��ύλης, �
Xάρης και � Πάν�ς Kατσιμί!ας, �
Λαυρέντης Mα!αιρίτσας, � Bασί-
λης Παπακωνσταντίν�υ και �
Δι�νύσης Tσακνής 	ρ�ντισαν
για.... τη μελωδία της ευτυ!ίας.

� � �

H Λιάνα Kανέλλη μπ�ρεί να
περι�ρίστηκε στην τηλε�ραση σε
μια ε�δ�μαδιαία εκπ�μπή, ωστ�-
σ� επεκτείνει τις δραστηρι�τητές
της στ� ραδι�	ων� τ�υ Aντέννα.
Δύ� ωριαίες εκπ�μπές ανέλα�ε
στ� πρ�γραμμα τ�υ Σα��ατ�κύ-
ριακ�υ. H πρώτη –κάθε Σά��α-
τ�– 	έρει τ�ν τίτλ� της τηλε�πτι-
κής εκπ�μπής της, δηλαδή «Λιά-
να» ενώ στη δεύτερη –κάθε Kυ-
ριακή– !ρησιμ�π�ιείται τ� επίθε-
τ� της δημ�σι�γρά	�υ («Aπ� τ�ν
Tύπ� έρ!�μαι και στην κ�ρ	ή
Kανέλλη»)... Kαι �ι δύ� εκπ�μπές
μεταδίδ�νται στη 1 τ� μεσημέρι.

Oι ενημερωτικές αυτές εκπ�-
μπές, μα�ί με μια σειρά απ� άλλες,
δημι�υργήθηκαν πρ�κειμέν�υ �
σταθμ�ς να ανταπ�κριθεί στις νέ-
ες απαιτήσεις π�υ επέ�αλαν �ι
π�λιτικές ε'ελί'εις.

Tα Σα��ατ�κύριακα ακ�ύγ�-
νται επίσης � πρώην διευθυντής
της ET-1 Mι!άλης Δημητρί�υ, � �-
π�ί�ς κάθε Σά��ατ� στις 12 τ� με-
σημέρι λέει «Press �λ�τα!ώς», και
� Mάν�ς Aντώναρ�ς με την
Mπήλλιω Tσ�υκαλά, π�υ επιμε-
λ�ύνται κάθε Kυριακή στις 9.00 τ�
πρωί τ� «7X2».

Στ� καθημεριν� πρ�γραμμα ε-
ντά!θηκαν �ι Φωτεινή Πιπιλή
(«Iερά ανακραυγάσματα», στις
12.00), � Παύλ�ς Δημητριάδης
(«Eλλάδα S.O.S.», στις 12.30) και
η Mισέλ Tσ�υμάνη. («H τρίτη ε-
π�!ή», στις 17.00).
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Aπ�γ�ητευτική πρεμιέρα
Kαμία �ελτίωση και έτ�ς στα νέα πρ�γράμματα των ιδιωτικών καναλιών

Tης Π�πης Διαμαντάκ�υ

YΣTEPIKEΣ �ιγ�ύρες �ωρίς �αρακτη-
ριστικά, άμ�ρ�ες τηλε�πτικές μά�ες,
ανθρωπ�μ�ρ�ες κ�υρδιστές κ�ύκλες,
π�υ παριστάν�υν τ�υς μικρ�μεσαί�υς,
τ�υς «κ�υλτ�υριάρηδες», τ�υς νε�-
πλ�υτ�υς, τ�υς μ�να�ικ�ύς, τ�υς
«σαλταρισμέν�υς» ή τ�υς «�ευγά-
τ�υς», �λ�ι τ�υς παρασκευάσματα
μιας τηλε�πτικής «πρετ-α-π�ρτέ» �α-
ντασίας, π�υ �γά�ει σενάρια «�ασ�ν»,
ακρι�ώς �πως �ι �ι�τε�νίες παράγ�υν
�θηνά ενδύματα για λαϊκή κατανάλω-
ση, πλημμύρισαν και �έτ�ς τη μικρή
μας �θ�νη.

Aπ�γ�ητευτική ήταν η πρεμιέρα των
νέων πρ�γραμμάτων των δύ� μεγάλων
ιδιωτικών καναλιών π�υ, με την ε"α�ά-
νιση της κρατικής τηλε�ρασης, έ��υν
αναλά�ει �υσιαστικά την ψυ�αγωγία
των Eλλήνων τηλεθεατών. Tα �σα εί-
δαμε σ’ αυτά τα πρώτα επεισ�δια των
σειρών π�υ πρ��λήθηκαν, μπ�ρεί να
μην επιτρέπ�υν εκτενείς κρίσεις ακ�-
μη, ωστ�σ� είναι ενδεικτικά για τ� τι
μας περιμένει.

Iδια γεύση...

T� κύρι� �αρακτηριστικ� της �ετι-
νής �ρ�νιάς είναι �τι δεν παρ�υσιά�ει
καμιά �ελτίωση απ� την περσινή, �πως
και εκείνη δεν παρ�υσία�ε καμιά απ�
την πρ�πέρσινη. Γυάλιν� συντηρητικ�
η μικρή μας �θ�νη αναπαράγει, ��ι �έ-
�αια �αρακτήρες ή καταστάσεις καθη-
μερινές, αλλά παν�μ�ι�τυπα «εργα-
στηριακά» παρασκευάσματα, ανύπαρ-
κτα στην πραγματική �ωή, ασπ�νδυλα
�μ�ιώματα ανθρώπων, π�υ κιν�ύνται
σαν μαρι�νέτες, π�υ "ε�αντών�υν στη
σκηνή και μιλ�ύν σε κάπ�ια διάλεκτ�
αναγνωρίσιμη μεν, αλλά π�υ δεν είναι
ακρι�ώς ελληνικά και λένε πράγματα
π�υ δεν α��ρ�ύν κανένα. Σ’ εκείν�ν
π�υ θα επι�ειρήσει να παρακ�λ�υθή-
σει τα επεισ�δια των τηλε�πτικών σει-
ρών γεννάται η απ�ρία για τ� π�ύ άρα-
γε �ι δημι�υργ�ί τ�υς έ��υν δει ή έ-
��υν ακ�ύσει παρ�μ�ι�υς διαλ�γ�υς,
π�ύ άραγε υπάρ��υν αυτ�ί �ι �αρακτή-
ρες και π�ι�ι απ� τ�υς σύγ�ρ�ν�υς
Eλληνες ��υν παρ�μ�ιες καταστάσεις
σαν κι αυτές π�υ περιγρά��υν �ι σει-
ρές της τηλε�ρασής τ�υς.

Ωστ�σ�, μας κατέκλυσαν �ι «κωμι-
κές» σειρές για μια ακ�μη �ρ�νιά. Στην
πραγματικ�τητα δεν πρ�κειται παρά
για συρρα�ές απ� κατεψυγμένα καλα-
μπ�υράκια, π�υ η ελληνική τηλε�ραση
συστηματικώς συγ�έει με τ� �ι�ύμ�ρ.

T� μ�ν� �έ�αι� σε αυτ� τ� συν�νθύ-
λευμα �μ�ιων πρ�γραμμάτων είναι η
δημι�υργική ένδεια τ�υ τηλε�πτικ�ύ
μας �ώρ�υ, π�υ έ�ει ως απ�τέλεσμα
την διαρκή επανάληψη παν�μ�ι�τυπων
πρ�γραμμάτων �ωρίς �ύτε στ� ελά�ι-
στ� τη �ελτίωση της π�ι�τητάς τ�υς.
T� Mega άλλωστε δεν έκανε καν τ�ν
κ�π� να ανανεώσει πλήρως τ� τηλε�-

πτικ� τ�υ πρ�γραμμα, συνε�ί��ντας
π�λές απ� τις περσινές τ�υ σειρές και
�έτ�ς. Oσ� για τ�ν ANT1 μ�ιά�ει σαν
να έ�ει απλώς αλλά"ει τίτλ�υς στις
περσινές σειρές και να έ�ει μπερδέψει
τ�υς πρωταγωνιστές, ενώ �λα τα υπ�-
λ�ιπα παραμέν�υν ίδια.

Δια�ρές υστερίας

Eτσι, για τ�ν τηλεθεατή ελά�ιστη εί-
ναι η δια��ρά μετα"ύ της υστερικής
�α��ύλας Eλί�ας, της υστερικής �α��ύ-
λας Eλένης και της υστερικής �α��ύ-
λας «Mάνας» τ�υ «Mάνα είναι μ�ν�
μία» και ακ�μη και της υστερικής �α-
��ύλας Bαρ�άρας απ� τις «Bαρ�αρ�-
τητες». Oλες τ�υς υστερικές �α��ύλες
ν�ικ�κυρές ή γερ�ντ�κ�ρες και �λ�ι
τ�υς σε"�υαλικά πεινασμέν�ι, αδέ"ι�ι
μικρ�αστ�ί, «�ιγ�ύρες» απ�τελ�ύμε-
νες απ� στρα��κ�λλημένα μέλη ηρώ-
ων των ελληνικών ταινιών τ�υ 50 και
των δυ� τριών τυ�αίων τηλε�πτικών ε-
πιτυ�ιών, π�υ �αίνεται πως δημι�ύρ-
γησαν «σ��λή» - «Tρεις Xάριτες»,
«Aπαράδεκτ�ι» κλπ.

Mπ�ρεί �ι δύ� μεγάλ�ι μ�ν�μά��ι
τ�υ τηλε�πτικ�ύ μας �ώρ�υ να μη �έ-
ρ�υν ακεραία την ευθύνη για την αδιά-
κ�πη κατη��ρα της τηλε�πτικής π�ι�-
τητ�ς, καθώς �πως έ��υμε γράψει σε
παλαι�τερ� σημείωμα, η στρε�λή και
υπ� συνθήκες παραν�μίας ανάπτυ"η
τ�υ �πτικ�ακ�υστικ�ύ πεδί�υ και απ�
την άλλη, ανα"ι�πιστία και εν τέλει η α-
νυπαρ"ία της κρατικής τηλε�ρασης,
μ�ιραία τ�υς �δήγησαν στ� να αντι-
γράψ�υν εμπ�ρικά τερτίπια μεγάλων
τηλε�ράσεων τ�υ ε"ωτερικ�ύ και να τα
ε�αρμ�σ�υν με την ανωριμ�τητα ε�ή-
�ων και τη �ιασύνη κυνηγημένων.

H ευθύνη �αραίνει τ�υς ώμ�υς των
π�λιτικών π�υ πρ�έτα"αν τα κ�μματι-
κά ��έλη και παγίδευσαν σε αυτά τ� �-
πτικ�ακ�υστικ� πεδί�, με �λες τις συ-
νέπειες π�υ έ��υμε κατά καιρ�ύς ανα-

πτύ"ει και π�υ η σ��αρ�τερη μετα"ύ
αυτών είναι η �αμηλή π�ι�τητα της τη-
λε�ρασής μας. Ωστ�σ�, και τα δύ� με-
γάλα κανάλια έ��ντας τα θετικά απ�-
τελέσματα μιας υψηλής θεαματικ�τη-
τ�ς, αντί να �ρ�ντίσ�υν την ε"έλι"ή
τ�υς πρ�τίμησαν να αναπαράγ�υν την
ίδια ακρι�ώς εικ�να «επιτυ�ίας» ��-
��ύμενα τ� ρίσκ� μιας ανανέωσης.
Δεν είναι τυ�αί� π�υ για τρίτη συνε�ή
�ρ�νιά �ύτε μια εκπ�μπή για τ�ν π�λι-
τισμ�, τ� �ι�λί� ή ένα ντ�κιμαντέρ δεν
περιλαμ�άνεται στ� πρ�γραμμά τ�υς.

Aκ�μη και αν υπάρ"�υν πάντως κά-
π�ιες σειρές π�υ θα "ε�ωρίσ�υν, ί-
σως �άρη στην εμπειρία και τ� δ�κι-
μασμέν� ταλέντ� των δημι�υργών
τ�υς, π�υ μπ�ρεί να τ�υς ��ηθήσ�υν
να κρατήσ�υν ισ�ρρ�πία μετα"ύ της
τηλε�πτικής ευκ�λίας και τ�υ σε�α-
σμ�ύ πρ�ς τ� κ�ιν�, θα ��είλεται μ�-
ν�ν στην τύ�η. 

Aλλωστε, ακ�μη και αν δεν υπάρ-
"�υν εκείνες �ι σειρές π�υ θα έ��υν τα
�αρακτηριστικά της επιτυ�ίας, θα �ρ�-
ντίσ�υν τα κανάλια να τ�υς τα δώσ�υν,
διά των κατάλληλων μετακινήσεων μέ-
σα στ� πρ�γραμμα, παγιδεύ�ντας τ�ν
τηλεθεατή με τε�νικές πρ�γραμματι-
σμ�ύ και π�σ�στά. Bέ�αια, ίσως υπάρ-
"�υν μικρές ε"αιρέσεις, �πως η «Aνα-
στασία», π�υ ωστ�σ�, δεν έ�ει �ρει α-
κ�μη τ�ν ρυθμ� της, ενώ ένα �ιαστικ�
και άτε�ν� μ�ντά� μ�ιά�ει να �αλά τη
συν��ή της υπ�θεσης, αλλά τ�υλά�ι-
στ�ν �ι ήρωες μιλ�ύν σαν καν�νικ�ί
άνθρωπ�ι. Kαι περιμέν�υμε ακ�μη την
«Eκτέλεση», π�υ π�λλές ελπίδες έ��υ-
με στηρί"ει επάνω της.

Σκηνή απ� την ελληνική σειρά «Bαρ�αρ�τητες» π�υ παρ�υσιά�ει � Aντέννα.

Διευκρίνηση: Στ� α	ιέρωμα για την
Yδρα (εκδηλώσεις στην Yδρα), τ� �ν�-
μα τ�υ �ωγρά	�υ είναι N. Γραικ�ς και
�!ι N. Γκαίκας �πως εκ παραδρ�μής
δημ�σιεύτηκε.
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