ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κοινός Λόγος

ΕΛΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κοινός Λόγος

Πρώτη παράσταση

Πειραιώς 260
19.6.2013

θέατρο
του νέου κόσµου

£EATPO TOY NEOY KO™MOY / ¡∂∞ ™∫∏¡∏ ∆∂Ã¡∏™
K·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË B·ÁÁ¤ÏË˜ £ÂÔ‰ˆÚﬁÔ˘ÏÔ˜

Y¶EY£YNH EK¢O™EøN

AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 Î·È £·Ú‡Ô˘, ∞ı‹Ó· 117 43
e-mail: desk@theatroneoukosmou.gr
∆ËÏ.: 210 9212 900, fax: 210 9212901
www.theatroneoukosmou.gr

BA™ø KOYPANOY

KOPA§IA ™øTHPIA¢OY
Y¶EY£YNH OIKONOMIKøN

BOH£O™ KA§§ITEXNIKH™ ¢IEY£YN™H™

MAPIA ¶A¶A§E•H
Y¶EY£YNH XøPøN

¡∆π¡∞ ¶∞À§∏

∫√π¡√™ §√°√™ – ¶∂ƒπ√¢∂π∞
√ƒ°∞¡ø™∏ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ ∫∞π ¶∂ƒπ√¢∂π∞™

ªπ§∆√™ ™ø∆∏ƒπ∞¢∏™
µ√∏£√™ √ƒ°∞¡ø™∏™ ¶∞ƒ∞°ø°∏™

µ∞™π§∂π∞ ∆∞™∫√À
¶ƒ√µ√§∏ - ∂¶π∫√π¡ø¡π∞

°ƒ∞º∂π√ ∆À¶√À & ¢∏ª√™πø¡ ™Ã∂™∂ø¡
∞¡∆ø¡∏™ ∫√∫√§∞∫∏™
À¶∂À£À¡√™ ºø∆π™ª√À

∞¡∆ø¡∏™ ∆™∂µ∞™
À¶∂À£À¡√™ ∏Ã√À

§∂À∆∂ƒ∏™ ¢∞™∫∞§∞¡∆ø¡∞∫∏™

EK¢O™H ¶PO°PAMMATO™

NEA ™KHNH TEXNH™
KA§§ITEXNIKH E¶IME§EIA

ºøKIøN KO¶ANAPH™
PEBEKKA BITA§
¶APA°ø°H

ºøTO§IO & TYPICON A.E.

XOPH°OI E¶IKOINøNIA™

ΕΛΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κοινός Λόγος
Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
Σκηνικά-Κοστούµια Αντώνης ∆αγκλίδης
Επιλογή & διδασκαλία τραγουδιών Κώστας Βόµβολος
Επιµέλεια κίνησης Αγγελική Στελλάτου
Σχεδιασµός φωτισµών Σάκης Μπιρµπίλης
Φωτογραφίες Μαριλένα Σταφυλίδου
Βίντεο Νίκος Μανδαράκας
Βοηθός σκηνοθέτη Νατάσα Σφενδυλάκη
Βοηθός σκηνογράφου-ενδυµατολόγου Αµαλία Θεοδωροπούλου
Κατασκευή σκηνικού Lazaridis Scenic Studio
Χρωµατική επεξεργασία σκηνικού Αµαλία Θεοδωροπούλου
Κατασκευή κοστουµιών ∆άφνη Τσακότα

Παίζουν οι ηθοποιοί

Λυδία Κονιόρδου, Ελένη Κοκκίδου, Μαρία Κατσανδρή,
Ελένη Ουζουνίδου, Τάνια Παλαιολόγου

Ευχαριστούµε θερµά
Την Κυρία Λένα Σαββίδη, που µας παραχώρησε ευγενικά τα δικαιώµατα του Κοινού Λόγου,
την Ιωάννα Πετροπούλου, τον Θανάση Νιάρχο και την Κλαίρη Μιτσοτάκη, που έγραψαν
κείµενα για το πρόγραµµα, την Άννα Κεσίσογλου που µας έδωσε φωτογραφίες από το αρχείο της.
Επίσης ευχαριστούµε για τη βοήθειά τους το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
και τον κ. Σταύρο Ανεστίδη, την Τασούλα Βερβενιώτη, την Αναστασία Κονταξή,
την Πόλυ Σαβινίδου, τον Σπύρο Πίτσο και το Θέατρο Θησείον.

Η Έλλη Παπαδηµητρίου τη δεκαετία του ’20.
Χειρόγραφό της στο πίσω µέρος της φωτογραφίας:
Κεντρ. Μακεδονία, τοπογραφ. συνεργείο, µετρούµε
και χωρίζοµε κλήρους σε συνοικισµό Ποντίων.

Η Έλλη Παπαδηµητρίου τη δεκαετία του ’40

Η Έλλη Παπαδηµητρίου τη δεκαετία του ’70

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, Κοραλία Σωτηριάδου, Έλλη Παπαδηµητρίου,
Εστία Νέας Σµύρνης, 1976

TO ΔΙΚΟ ΜΑΣ
ΜΝΗΜΕΙΟ

σκοπευτήριο, και ανάµεσα οι πρόπο-

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

αλάνες για τα παιχνίδια και τους πρώ-

δες του Υµηττού, τα πεύκα και τα κυπαρίσια, το γήπεδο του Ηλυσιακού,
τους έρωτες.
Στην αυλή του σπιτιού µας τ’ απογεύµατα άκουγα τις κουβέντες και τις
αφηγήσεις των γυναικών, κάποια βράδια γίνονταν αυτοσχέδια γλέντια µε
τραγούδι και χορό –εκεί έµαθα να χο-
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Τον Κοινό Λόγο τον ανακάλυψα το 1974,

ρεύω απτάλικο– τις Κυριακές τα µεση-

σπουδαστής στη δραµατική σχολή,

µέρια µελαγχολούσα ακούγοντας ρα-

ένα φεγγάρι που εργαζόµουν, παράλ-

διόφωνο µε σήµα τη «Συννεφιασµένη

ληλα µε τις σπουδές µου, στις εκδό-

Κυριακή»...

σεις ΚΕ∆ΡΟΣ. Εκεί, στον µικρό χώρο

Στην πρώτη αυτή απόπειρα θεατρικής

της Νανάς Καλλιανέση, γνώρισα την

παρουσίασης του Κοινού Λόγου, µε τίτ-

Κοραλία κι είχα την τύχη να συναντή-

λο Άσκηση Αφήγησης, οι αφηγητές, αγό-

σω µυθικά πρόσωπα των γραµµάτων

ρια και κορίτσια, κάθονταν σε µια σει-

µας, που οι περισσότεροι έχουν φύγει,

ρά καρέκλες καφενείου, µπροστά σ’

κι ανάµεσά τους την Έλλη Παπαδηµη-

ένα τελάρο ζωγραφισµένο από τον

τρίου. Με την Έλλη γίναµε φίλοι: ήτα-

Μάρκο Καµπάνη, όπου φαινόταν η

νε, ας πούµε, ο µέντοράς µου. Στο

κορυφογραµµή του Υµηττού. Η προ-

στρατό µε συντροφεύανε τακτικότατα

σπάθειά µας τότε ήταν όχι να µιµη-

γράµµατά της. Από εκεί, από τις Σάπ-

θούµε τα πρόσωπα που αφηγούνται

πες Κοµοτηνής, της έγραφα γοητευ-

αλλά ν’ ανακαλύψουµε τους ρυθµούς

µένος για τις θεατρικές αρετές του Κοι-

και τα χρώµατα µιας γλώσσας γνήσιας

νού Λόγου, που τον κουβαλούσα παρα-

και άµεσης όσο και τα γεγονότα της

µάσχαλα. Μου έλεγε πως θα ήθελε να

ζωής που µεταφέρει.

τον κάνω κάποτε παράσταση, αν και

Εννέα χρόνια αργότερα, το 1997, ήρθε

είµαι σίγουρος ότι θα προτιµούσε να

η ώρα να καταπιαστώ επαγγελµατικά

κάνω την Ανατολή, το δικό της θεατρι-

πλέον µε τον Κοινό Λόγο, στην αυλή

κό έργο.

της ζυθαποθήκης του ΦΙΞ, όπου στη

Η πρώτη φορά που καταπιάστηκα θεα-

συνέχεια διαµορφώθηκε το Θέατρο

τρικά µε τον Κοινό Λόγο ήταν το 1988,

του Νέου Κόσµου, µ’ έναν γυναικείο

όταν έκανα θέατρο µε τη θεατρική

θίασο που τον έχω στην καρδιά µου:

οµάδα της Φοιτητικής Εστίας του Πα-

Ανθή Ανδρεοπούλου, Όλγα ∆αµάνη,

νεπιστηµίου Αθηνών, στην Ούλοφ

Μαρία Κατσανδρή, Τζίνη Παπαδο-

Πάλµε, στα Ιλίσια. Εκεί κοντά ήταν το

πούλου, και µε κορυφαία τη Σούλα

σπίτι που γεννήθηκα κι από την άλλη

Αθανασιάδου. Αναπόφευκτα κι αυτή

πλευρά η Καισαριανή, όπου έµεναν

τη φορά το ζητούµενο ήταν η έρευνα

πολλοί συγγενείς της µητέρας µου, µε

του αφηγηµατικού λόγου στο θέατρο:

τα προσφυγικά σπίτια, µε ζωντανό το

αναζητούσαµε τα κατάλληλα θεατρικά

συνοικισµό των κοµµουνιστών, το

µέσα για να ζωντανέψουµε αυτόν το

εξαίρεση τη Μαρία Κατσανδρή είναι

πεται από καλλιτεχνικούς κανόνες κα-

καινούριος, και όπως είναι φυσικό κά-

λά κρυµµένους, γι’ αυτό και πιο αυ-

θε ηθοποιός µε την προσωπικότητά

στηρούς. Στην ουσία θέλαµε να βρού-

του ανασύρει άλλους θησαυρούς από

µε το θεατρικό αντίστοιχο αυτών των

τα κοιτάσµατα αυτού του Λόγου. Που

κανόνων.

έρχεται από την αρχαιότητα, από τον

Η παράσταση αυτή επαναλήφθηκε το

Όµηρο, επικοινωνεί υπόγεια µε τους

2004, µε δύο αντικαταστάσεις: η Γιώ-

Τραγικούς, και θα συνεχίσει να αρ-

τα Φέστα και η Εύα Νέδου ήρθαν στη

δεύει γλώσσα και συναίσθηµα όσο

θέση της Όλγας ∆αµάνη και της Τζί-

υπάρχουν άνθρωποι στη γωνιά αυτή

νης Παπαδοπούλου.

της γης που µας έλαχε.

Τώρα, είκοσι χρόνια από το θάνατο
της Έλλης και δεκαέξι από εκείνη την
παράσταση που καθόρισε το στίγµα
του θεάτρου µας, επανέρχοµαι άλλη
µια φορά στον Κοινό Λόγο. Με σκηνικό
ένα µνηµείο, όχι σαν κι αυτά που
φτιάχνουν σε δηµόσιους χώρους οι
εξουσίες, αλλά ένα δικό µας µνηµείο,
από αυτά που φτιάχνονται µε την καρδιά, µε το αίµα και µε το δάκρυ. ∆εκαέξι χρόνια δεν είναι λίγα: ούτε εγώ
είµαι πια ο ίδιος, ούτε η εποχή µας
(αυτή κι αν άλλαξε), ούτε η µατιά µας
στην Ιστορία, ούτε το ελληνικό θέατρο. Έτσι, ξανακοιτάζοντας αυτό το
πολύτιµο υλικό, αντικαταστήσαµε κάποιες αφηγήσεις µε άλλες, που ξαφνικά είχαν αποκτήσει καινούριο νόηµα
στη σηµερινή συγκυρία. Το ίδιο έγινε
και µε τις µουσικές. Το βασικό όµως
στοιχείο που διαφοροποιεί τη σηµερινή παράσταση είναι ο θίασος, που µε
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Λόγο, που όσο κι αν είναι κοινός διέ-

Σούλα Αθανασιάδου, Τζίνη Παπαδοπούλου, Όλγα ∆αµάνη,
Ανθή Ανδρεοπούλου, Μαρία Κατσανδρή
Κοινός Λόγος, 1997

Σούλα Αθανασιάδου, Μαρία Κατσανδρή,
Γιώτα Φέστα, Ανθή Ανδρεοπούλου, Εύα Νέδου
Κοινός Λόγος, 2004

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Έλλη Παπαδημητρίου

Εξάλλου ο κοινός τούτος απλός, καθόλου απλοϊκός λόγος έχει στερεές αρχαίες αρετές, πρώτη και κύρια όπως
στήνει τον εαυτό του ο ιστοριστής και
παθώς στο κέντρο της αφήγησης µα
και σε απόσταση, βλέπει και φωτίζει
όραµα έτοιµο, αποτυπωµένο µέσα του

…ο λόγος µας ο ίσκιος µας…

καθαρά, η µετάδοση ταυτόχρονη, επίσης καθαρή. Άκρα οικονοµία σε σχόλια, η φυσική συσκευή αφήνει έξω,
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Τα κείµενα τούτα µεταφέρουνε στο

φαίνεται αυτόµατα, στη λήψη και στη

χαρτί περιστατικά µεγάλα, µικρά και

µετάδοση κάθε παρένθεση –άλλη αρε-

παραµικρά µε κοινό εφόδιο το λόγο των

τή κι αυτή.

κοινών ανθρώπων – µια πράξη ζωντα-

Κι όπου η αφήγηση γίνεται µονότονη,

νή και τέλεια: ένα ποτήρι πες γεµίζει

αργή, πάλι ακολουθεί µε υποµονή όσα

και πίνοµε, το λεωφορείο σταµατά και

συµβαίνουν αργά, µονότονα, δε µα-

µπαίνοµε.

κραίνει µε λόγια – πουθενά κούφιος
ηρωισµός, κούφιος πόνος.

Η κοινή αυτή απαρατήρητη τελειότη-

Αυτά συνιστούν γνησιότητα. Που δεν

τα της στιγµής έχει αυξηµένη σηµασία

είναι παρµένη απ’ τη ζωή, παρα είναι

επειδή ακριβώς είναι κοινή, επισηµαί-

ζωή αυτούσια, όπως την προεκτείνει

νει κάποια πραγµατικότητα κοινή.

ο κοινός άνθρωπος κι ο λόγος του, αν

Εδώ η πραγµατικότητα είναι πόλεµοι,

προλάβει, πρώτο χέρι.

πείνες, προσφυγιές, καταδροµές, το
κάθε περιστατικό διαγράφει και µυριά-

Η συλλογή καταρτίστηκε από γνωρι-

δες άλλα, ζωές, περιοχές ολόκληρες.

µίες και συναντήσεις τυχαίες, όπου
βρεθήκαµε κι ως εκεί που έφτανε τ’

Η ανάγκη να ξεχνιούνται τα περασµέ-

αυτί, το µάτι, χωρίς µετακίνηση και

να δεν παραµέρισε ποτέ ολότελα την

χωρίς έξοδα. Στέκει ακόµα η πικρή

αντίστροφή της, είναι ζωντανή πράξη,

γνώση του Βλαχογιάννη: «Τότε ηδύνα-

εξαρχής το είπαµε, όποτε θυµούνται,

τό τις να καλέσει εις οµιλίαν του τυχό-

ιστορούνε και µερικοί.

ντα διαβάτην οιουδήποτε χωρίου ή

Πώς σε λέγανε και σένα, λοχία Ικαριώ-

κωµοπόλεως και ν’ ακούσει λόγους

τη, άρχισες την απολογία σου «…αφή-

αθανάτους…»

στε µε, κύριοι στρατοδίκες, να τα πω

Μακρυγιάννη, Εισαγωγή) – δε λιγοστέ-

µε τη σειρά…», έπιασες το διπλό παι-

ψανε καθόλου από τότε τ’ ανιστόριστα

χνίδι απ’ τις κερδισµένες και τις χαµέ-

πάθη του λαού.

(Αποµνηµονεύµατα του

νες µάχες της Αλβανίας ως το σκαµνί
που βρέθηκες κατηγορούµενος σε φυ-

Εξοικονοµήσανε λοιπόν διάθεση και

λακή εγγλέζικη στη Ναµπλούς, Νεά-

ώρα, µιλήσανε, γράψανε µερικοί,

πολη της Σαµαρείας, Μέση Ανατολή –

άντρες και γυναίκες, ένα δυο άλλοι

φυλακή 18 χρόνια η απειθαρχία κι η λο-

µαζέψανε, φυλάξανε – η δοκιµή ση-

γική σειρά.

κώνει και συνέχεια.

Στα γραµµένα διορθώθηκε η ορθογραφία, περικόπηκε καµιά επανάληψη,
ασυναρτησία από κείνες που βαραίνουνε κάθε χειρόγραφο στην πρώτη
του µορφή. Εδώ είναι όλα πρώτη και
τελευταία µορφή. ∆εν έχει προστεθεί
πουθενά ούτε λέξη.
Τα προφορικά διατηρούνε ίσως τυποποιηµένο ύφος, ρυθµό κεινού που κατάγραψε. Και το µαγνητόφωνο λίγο
πολύ τυποποιεί τους ήχους.
Το ασύµµετρο, αποσπασµατικό υλικό
12

καταστάθηκε κανόνας και του βιβλίου,
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το κοινό πάθος κύρια συνάρτηση. Αυτό
θ’ ακολουθήσει ο αναγνώστης και θα
γευτεί –αν θέλει να το γευτεί– στο σύνολό του. Κριτήριο άλλο δεν υπάρχει.
Οι συνεργάτες καταλήξανε στην ανωνυµία, γνώριµη κατάσταση. Άλλωστε
η γνησιότητα, είπαµε, είναι ιδιότητα
σύνθετη, ένα όνοµα έστω και φηµισµένο δεν τη σφραγίζει.

Πρόλογος από τον Α΄ τόµο
του Κοινού Λόγου, Κέδρος 1975

Μαρία Κατσανδρή,
Τζίνη Παπαδοπούλου, Όλγα ∆αµάνη,
Σούλα Αθανασιάδου
Κοινός Λόγος, 1997

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Έλλη Παπαδημητρίου

αποτυπωµένη µνήµη, τη βλέπει όπως
σε οθόνη, αυτήν περιγράφει, σχεδόν
απρόσωπα. Μερικοί εξιστορούνε συνεπαρµένοι σαν να µην είναι δικά τους
όσα περιγράφουνε.
Όσους άντρες και γυναίκες άκουσα,
κανείς δεν ήτανε ηθικοπλασµένος ή
απαλλαγµένος από τους συνηθισµένους µικροεγωισµούς, αντιζηλίες και
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Ένα συµπέρασµα: υπάρχει άφθονο

τα γνωστά. Ωστόσο η αφήγηση, όχι

υλικό για παρόµοιες συλλογές, αρκε-

πια η διάθεση, ορίζει τη θέση και τη

τοί Νεοέλληνες εξιστορούν και τώρα

σηµασία που έχει καθετί ενσωµατωµέ-

πρόθυµα, εύγλωττα διάφορα της ζωής

νο στο σύνολο.

τους, την προεκτείνουν µε το λόγο.

Η προσωπική ευαισθησία έχει αποφα-

Μεσήλικες οι περισσότεροι. Σταθερή

σιστική βέβαια σηµασία. Όταν κατα-

όµως προσφορά και ζήτηση υπάρχει

πιαστεί ο αφηγητής µε την αφήγηση,

και σε µερικά επαγγέλµατα, όπου βάρ-

την τέχνη δηλαδή, βρίσκει τους άγρα-

διες και αγρύπνιες, σε πλοία ποντοπό-

φτους κανόνες της, όπως τους βρίσκει

ρα, σε νοσοκοµεία.

ο αυτοδίδακτος ζωγράφος, ο πρακτι-

Τα χαρίσµατα του καλού αφηγητή και

κός µουσικός, ο καλός χτίστης, ρά-

του καλού ακροατή, αν και στο περιθώ-

φτης, βγάζει και δικούς του.

ριο, αυξάνουνε τη συµµετοχή των κοινών ανθρώπων στην κοινωνική ζωή,

Όπως τη σηµειώνω, ίσως φαίνεται η

την αφοµοιώνουν. Η εξιστόρηση ορ-

αφηγηµατική τέχνη σαν ισοδύναµη µε

γανική ανάγκη, ατοµική και οµαδική.

τελειοποιηµένο µηχάνηµα, π.χ. το µα-

Απ’ τον Προµηθέα ως την πρόσφυγα

γνητόφωνο, που γράφει, µεταδίνει πι-

Μικρασιάτισσα.

στά κείµενα, τραγούδια κ.ά. στην αυθεντική, οριστική τους µορφή. Όµως η

Άλλο συµπέρασµα: Στον τόπο µας

δική µας δουλειά σήκωνε και συγκίνηση

αναπτύχθηκε η αφηγηµατική µας διά-

ρευστή, απ’ την πρώτη αφορµή ως την

θεση και άσκηση απ΄ τα πολλά που

παρούσα στιγµή. Ο άνθρωπος που

έχουµε πάθει. Αφηγηµατικά είναι τα

ακούει και γράφει συµµετέχει λίγο πο-

παλιότερα δηµοτικά κλέφτικα, τα κρη-

λύ και στη συγκίνηση. Κάτι διακοπές

τικά. Σε τέτοιο τύπο γνήσιο κυκλοφο-

φυσικές, «πώς το είπες», «για σκέψου»

ρήσανε κι αντάρτικα.

ενισχύουνε, δεν κόβουν τον ειρµό.
Αρκετοί αφηγητές πάλι, γέροι µα και

Άλλη παρατήρηση: εκτός τη διάθεση

νέοι, εκµηδενίζουνε µε τη δική τους

για µετάδοση συνυπάρχει συνειδητά

πνοή και ακροατή και µαγνητόφωνο

και υποσυνείδητα η επιθυµία και να

και χειριστή. Τέλος εµείς δεν είχαµε

διατηρηθεί ό,τι εξιστορείται – διπλή άρα

µαγνητόφωνο, ούτε δανεικό. Ακού-

η φροντίδα πώς θα ειπωθεί σωστά. Το

γαµε, σηµειώναµε βιαστικά, ξαναδια-

σωστό –έτσι κατάλαβα– είναι η ζωηρή

βάζαµε την ίδια ώρα και αργότερα.

∆εν πιστεύω πως αυτό ζηµίωσε τη

µικρά τα παιδιά σε σχολές δύσκολες,

δουλειά.

σε τσίρκο, σε βαριά επαγγέλµατα. Αν
δεχτούµε βέβαια και την αφήγηση ως

Λίγοι φιλόλογοι, γλωσσολόγοι προσέ-

τέχνη –επάγγελµα– όπως ήτανε σε πα-

ξανε τη τελειότητα του προφορικού

λιές κοινωνίες.

αφηγηµατικού λόγου. Μα κι όταν προΣήµερα ο αφηγηµατικός ΚΟΙΝΟΣ

λίγες εξαιρέσεις, εξετάζουνε ιατροδικα-

ΛΟΓΟΣ κυκλοφορεί, το είπαµε, στο

στικά το καθετί, αναλύουνε γραµµατι-

περιθώριο. Οι συνθήκες όµως που τον

κά και συντακτικά, ταξινοµούνε, βρί-

ευνοούνε, πάθη, πόθοι λαών και ατό-

σκουνε κρυφές και φανερές επιδρά-

µων, ξεσηκωµοί, κατατρεγµοί, δε λεί-

σεις, καταρτίζουνε στατιστικές – ένα

ψανε. Ούτε η διάθεση για εξιστόρηση.

ενδιαφέρον που νεκρώνει και ό,τι δεν

Αν οι σηµερινοί κρίνουν τον ΚΟΙΝΟ

είναι ακόµα νεκρό.

ΛΟΓΟ «ξεπερασµένο είδος», οι αυριανοί, οι µεθαυριανοί δεν αποκλείεται

Η δική µου σύνδεση άρχισε νωρίς απ’

να τον υπερεκτιµήσουνε σα δείγµα

την περιέργεια –δεν είναι απλή γοη-

µουσειακό –λάθος– δηλαδή τιµητική

τεία– που έχουν τα περισσότερα παιδιά

αποστρατεία πρόωρη. Αν πάλι αντέξει

για ό,τι είναι ή γίνεται αφήγηση, από

ως τις κοινωνικές-πολιτικές ανατροπές

το πασίγνωστο παραµύθι ως το ξύλο

της αλλαγής που υποστηρίζουµε, το πε-

που έφαγε χτες ο γιος του γείτονα σαν

ριθώριο αυτό ίσως γίνει και προσκήνιο.

έσπασε µε τη σφεντόνα του ένα τζάµι.

∆ε θα µιλούνε, δε θα γράφουνε βέ-

Από νωρίς λοιπόν στις πηγές, τρυπώ-

βαια οι κατοπινοί όπως η προσφυγίνα

ναµε όπου ξέραµε πως µαζεύουνται

νοικοκυρά, όπως ο φυλακισµένος

βράδυ-βράδυ γυναικείες κυρίως συ-

αντάρτης.

ντροφιές, φρονιµεύαµε. Όταν άρχιζε

Θα έχουν επικρατήσει τότε άλλες προ-

κανένα πρωτάκουστο έστω και χιλιοει-

τεραιότητες για εκσυγχρονισµό, άλλη

πωµένο περιστατικό, θυµούµαι πως

αξία θ’ αποκτήσουν αποθέµατα, κοι-

τραβούσανε όλες και ισιώνανε τη φού-

τάσµατα και του πνευµατικού όπως

στα πάνω στα γόνατα, θυµούµαι πόση

και του γεωλογικού και κάθε φυσικού

αναµονή και απόλαυση εξασφαλισµέ-

µας πλούτου. Ο λαός κι ο λόγος του ο

νη συµβόλιζε η χειρονοµία εκείνη.

κοινός απ’ τις ζεστές πηγές του, όχι

Μας προλάβανε ύστερα οι ζωντανές

από συλλογές, θα σαρώσει φράγµατα

φοβερές ιστορίες, φτάσανε στη Σάµο

και απάτες της υποτέλειας «ανήκοµε

απ’ την αντικρινή Ανατολή διωγµένοι

στη ∆ύση» – αν προλάβοµε… Σήµερα

χριστιανοί του πρώτου διωγµού, κό-

λόγος, γλώσσα, το τελευταίο µας χτή-

σµος παραλογιασµένος, γεµίσανε πλα-

µα, ξεπουλιέται κι αυτό.

τείες, αποθήκες, εκκλησίες, σχολεία,
ώρες αναστατωµένες, δεν καταλαβαί-

Μερικοί χαρακτηρίσανε τον ΚΟΙΝΟ

ναµε τίποτα. Ούτε ρωτούσαµε. Και

ΛΟΓΟ «λαϊκό είδος». Όµως το «κοινός»

πια εκεί ν’ ακούς ιστορίες…

έχει άλλη διάσταση, πιο καθολική, δεν

Τώρα συλλογίζοµαι πως έτσι µερικοί

είναι «λαϊκό είδος» το περπάτηµα, ο

µαθητέψαµε όπως µαθητεύουνε από

ύπνος. Φυτρώνει ναι, όπου κυριαρχεί
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λαός – µια πληροφορία, όπως λες «το

Άλλος πραγµατικά ενήµερος, ζωντανός

φλισκούνι φυτρώνει σε χώµατα υγρά»,

επιστήµονας έγραψε για τη δουλειά

ή «τα µηχανάκια πληθύνανε στις συ-

επαινετικά:

νοικίες», δεν είναι ορισµός.

άντρες, τόσες γυναίκες, και αρετές

Το επίθετο «λαϊκός» εξάλλου συχνά

άλλες, σα να µην πέρασε απ’ τον νου

υπονοεί συγκατάβαση, κάτι κατώτερο.

του το πώς δουλέψαµε.

Αν µάλιστα µιλά «προοδευτικίστικα»

Αν συνεχίσουν λοιπόν άλλοι µε άνεση –

κάποιος «προοδευτικός» ή φτάνει σε

ας έχουν υπ’ όψη τους αν όχι τις δικές

θαυµασµό ανάποδο: «…η απολογία

µας ανωµαλίες: συναντήσεις παράνο-

του στο στρατοδικείο έξοχη αν και

µες, χρηµατική ευχέρεια µηδέν, το

αγράµµατος…»

χαρτί, τα ναύλα «εξοικονοµηµένα»,

Ένας κριτικός πάλι µας κατηγόρησε

όσοι λοιπόν ενδιαφερθούνε, είπαµε θα

πως δεν αναζητούµε την «ιστορική

δουλέψουν µε σύστηµα. Όµως ας µην

αλήθεια» και πως «χωρούσανε ιστο-

έχουν στο νου υποτροφίες, αποστολές,

ρίες κι απ’ την άλλη πλευρά». Σωστή

βιβλιογραφίες, βιβλιοθήκες, έρευνες,

σωστή

επιλογή

τόσοι

παρατήρηση, ούτε στιγµή δε δουλέ-

κατατάξεις και τέτοια καθιστικά. Θα

ψαµε σαν παρατηρητές και µάλιστα

χρειαστούν αυτί και πόδι, να τριγυρί-

ουδέτεροι.

ζουν, να πιάνουν λόγια στο φτερό. Και

Ούτε είναι η αλήθεια, ιστορική και ανι-

κει όπου προβλέπουνε, όπως ο ψαράς

στόριστη, συνώνυµη µε την ουδετερό-

προβλέπει πού βρίσκεται το τάδε ψάρι,

τητα. Μιάν αλήθεια έχοµε διαπιστώσει

µα και τ’ απρόβλεπτα, σε γραφεία, σε

κοντά σε άλλες ακριβοπληρωµένες, ότι

προθαλάµους, έξω από τα κατώτερα

το κοινωνικό καταστηµένο κι η κατα-

δικαστήρια. Τα καφενεία σήµερα µε

στηµένη µόρφωση έχουν υποτιµήσει

την τηλεόραση άχρηστα, εκτός από κα-

ΚΑΙ στον πνευµατικό χώρο τη συµβο-

µιά εξαιρετική παρέα, κανέναν καβγά.

λή του λαού. Επί 40 χρόνια διπλές βάρδιες αν καταγράφαµε τα πάθη που εξι-

Άλλο εφόδιο του συλλέκτη να ’ναι

στορεί ο ίδιος ο λαός δεν ισοζυγίζουµε

εξοικειωµένος ή να εξοικειωθεί γρήγο-

ούτε όπλα ούτε µέσα ούτε τα χρόνια

ρα, τουλάχιστον γλωσσικά, µε τον

της άλλης πλευράς για παραποίηση της

αφηγητή, το στιλό του και ο προφορι-

αλήθειας και συκοφαντίες.

κός λόγος να συνδεθούν σαν καλώδια

Τέλος σε κρίσιµες δίκες καταντούνε

κατάλληλα να λειτουργούνε. Καµιά

ύποπτες οι µαρτυρίες αν τα θύµατα δι-

φορά διαβάζεις συνέντευξη π.χ. µε

καιολογούν το θύτη.

γλιτωµένο ναύτη ναυαγό που δήθεν εί-

Άλλωστε πώς ν’ αναζητήσουνε πρακτι-

πε «αίσθηµα τρόµου παρέλυσε τα µέλη

κά «χάριν της ιστορίας», αν φορούσε

µου…» δηλαδή εµπλοκή.

π.χ. φουστανάκι κόκκινο το χαµένο
κοριτσάκι της, έτσι και το ξεχώρισε η
αλλόφρονη µάνα του, αν ήτανε σπασµένα πράγµατι µε σφυριά –ή και υποκόπανους– τα κεφάλια των πληγωµένων ανταρτών…

Ένθετο τετρασέλιδο στον ∆΄ τόµο
του Κοινού Λόγου, Κέδρος 1979

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ

δευµένο από όγκο βιβλιογραφίας, η

Ιωάννα Πετροπούλου

στοιχειώδη µέσα: χειρωνακτικά – δη-

Ιστορικός

λαδή µε χαρτί και µολύβι. Μοναχικά –

Παπαδηµητρίου το πραγµατοποίησε
στην Ελλάδα, σε χρόνο ανύποπτο µε

δηλαδή εξωθεσµικά. Η καλή έκβαση
του εγχειρήµατος µπορεί να αποδοθεί
στην συστηµατική του προετοιµασία.
Πρώτα απ΄ όλα είχε αποκαταστήσει
σχέσεις οικειότητας µε τους αφηγητές
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Όταν εκδόθηκε ο Κοινός Λόγος δεν προ-

– τους ανθρώπους και τα πάθη τους.

οριζόταν για το σανίδι του θεάτρου.

Αντιλήφθηκε ότι για να φθάσουν στο

Αρχικά, πριν ακόµα γίνει βιβλίο, ήταν

σηµείο να σκάψουν βαθιά στη µνήµη

ένα αδιαµόρφωτο προφορικό υλικό,

και να ξεδιπλώσουν δηµοσία την ψυχή

αφηγήσεις ζωής ανθρώπων που είδαν

τους, οι αφηγητές χρειάζονταν το χρό-

και έζησαν πολλά. Όµως κάποιος, κά-

νο τους. Εκείνη το σεβάστηκε και πριν

ποτε, σκέφτηκε να περάσει σε µια

τους βάλει να µιλήσουν, αφιέρωσε ώρες

κόκκινη κλωστή αυτές τις διάσπαρτες

πολλές, να συµβιώσει, να γνωρίσει τον

µαρτυρίες, να τις αποτυπώσει πρωτο-

τόπο τους, να πιει κρασί στο ίδιο τρα-

πρόσωπη γραφή, όπως τις άκουσε, δί-

πέζι. Η Παπαδηµητρίου ελαχιστοποι-

νοντας τους σχήµα και νόηµα. Αυτός

ούσε, αν όχι καταργούσε τις ιδεολογι-

«ο κάποιος» ήταν µια γυναίκα, η Έλλη

κές, κοινωνικές, ταξικές αποστάσεις –

Παπαδηµητρίου. Στην δεκαετία του

όταν ήθελε. Απεχθανόταν τα βιαστικά

1950, ενορχηστρώνει σε ενιαίο σύνολο

και τα επιπόλαια και όσους έβλεπαν

το υλικό, ενώ το 1964 το εκδίδει σε βι-

την δουλειά σαν ένα σκαλοπάτι για κά-

βλίο τιτλοφορώντας το Ακούµε τη φωνή

τι άλλο. ΄Όπως λόγου χάρη να δρέψουν

σου πατρίδα. Ο τίτλος Κοινός Λόγος προέ-

δάφνες, να δοξαστούν. Το υλικό έπρε-

κυψε σε µεταγενέστερη έκδοση, την

πε να τιθασευτεί, η δουλειά για να µε-

περίοδο της απριλιανής δικτατορίας,

λώσει απαιτούσε την απόλυτη παράδο-

το 1972. Η Παπαδηµητρίου εµπνεύ-

ση του δηµιουργού στο έργο – αυτό

στηκε έναν ιστορικό καµβά για να

που πίστευε έκανε. Έτσι λοιπόν, δίχως

εντάξει τα συγκροτηµένα σε σώµα κεί-

η ίδια να παρεµβαίνει διόλου διορθω-

µενα µε εσωτερική λογική και συνοχή.

τικά στην προφορική ροή του λόγου

Το τελικό άθροισµα αποµνηµονεύει

των αφηγητών, κατέγραψε µεθοδικά

τρεις κορυφαίες στιγµές της επώδυνης

τις εµπειρίες τόσο των µικρασιατών

πορείας του ελληνικού εικοστού αιώνα.

προσφύγων του 1922 και της Ανταλλα-

Πρώτος πόλεµος - Μικρασία. ∆εύτερος

γής, όσο και εκείνων που στάθηκαν

πόλεµος - Kατοχή. Τέλος, ο Εµφύλιος.

αυτόπτες και αυτήκοοι µάρτυρες των

Ενα τρίπτυχο.

γεγονότων της Κατοχής και του Εµφυ-

Αυτό που ονοµάζεται προφορική ιστορία,

λίου. Η εξιστόρηση ισορρόπησε στο

«προϊόν εισαγόµενο» που διδασκόταν

σηµείο εκείνο που το προσωπικό βίω-

σε πανεπιστήµια της Ευρώπης και

µα εναγκαλιζόταν το συλλογικό δράµα

Αµερικής και διδάσκεται ακόµα, συνο-

– και αντίστροφα.

Ποια ήταν η Έλλη Παπαδημητρίου;

γνωσία στις εύφορες πεδιάδες της Μα-

Αλλά, ποια ήταν άραγε η Έλλη Παπα-

γνησίας, όµως, από τη στιγµή που πα-

δηµητρίου;

τάει το πόδι της στη νέα της πατρίδα,

Επίσηµα –ή καλύτερα τυπικά– δήλωνε

την Ελλάδα, θέτει την υψηλή της εξει-

ποιήτρια: αυτή στάθηκε η πλέον µακρό-

δίκευση στην υπηρεσία των εκπατρι-

βια, σταθερή επαγγελµατική της ιδιό-

σµένων. Αφιερώνεται µε ψυχή στο

τητα ανάµεσα σε άλλες, ερασιτεχνι-

προσφυγικό ζήτηµα σε όλες του τις

κές, παροδικές της ενασχολήσεις σε

εκφάνσεις.

πολλά µέτωπα. Ήταν πολυπράγµων,

20ού αιώνα, γύρω στα 1906. Σόι βενι-

Αρχικά, µετέχει σε σωστικές ενέργειες

ζελικό, σπίτι εύπορο. Στην οικογένειά

µε επείγοντα χαρακτήρα – επιστρατεύ-

της περιλαµβάνονταν έγκριτα µέλη της

εται στην εδώ εγκατάσταση των πλη-

ελληνικής οµογένειας. Τόσο οι άνδρες

θυσµών της Ανταλλαγής. Η ένθερµη

όσο και οι γυναίκες είχαν έντονη πα-

εθελόντρια περιηγείται την Ελλάδα µε

ρουσία στη δηµόσια σφαίρα, στην κοι-

ένα σακίδιο στην πλάτη και µια φωτο-

νωνική ζωή της ακµαίας, άλλοτε, ορ-

γραφική µηχανή. Στρατεύεται στο έρ-

θόδοξης κοινότητας. Οι δραστηριότη-

γο της Επιτροπής Αποκατάστασης

τές τους απλώνονταν από την πολιτι-

Προσφύγων (ΕΑΠ) για να µεταγγίσει

κή, την οικονοµία, τη βιοµηχανία, έως

στους νεοφερµένους πληθυσµούς ό,τι

την εκπαίδευση, τις τέχνες, τα γράµ-

διδάχθηκε στη ∆ύση, στήνοντας νέους

µατα αλλά και τα έργα ευποιίας και φι-

καταυλισµούς σε αγροτικές περιοχές.

λανθρωπίας. Πριν καν ενηλικιωθεί,

Ξεκινάει από τους συνοικισµούς του

επιφορτίστηκε από τους γεννήτορες µε

λεκανοπεδίου, τα προσφυγικά, απλώ-

πρωταγωνιστικό ρόλο, προορισµένη να

νεται στα χωριά της Αττικής, και αργό-

κληρονοµήσει την µεγάλη έγγειο πα-

τερα µετέχει σε αποστολές µακρινών απο-

τρογονική περιουσία και να αναλάβει

στάσεων στην Πελοπόννησο, τη Μακε-

τα ηνία στη διαχείριση των κτηµάτων

δονία, τη Θεσσαλία αλλά και στα νησιά

και τη βελτίωση των καλλιεργειών. Ξε-

του Ιονίου και του Αιγαίου. Κατακτάει

νιτεύτηκε στην Αγγλία για πανεπιστη-

την Ελλάδα µε το δικό της τρόπο, ακα-

µιακές σπουδές Γεωπονικής.

τάβλητη οδοιπόρος, γεωγράφος, γεω-

Όλα τούτα συνέβαιναν πριν από την

πόνος, εξερευνήτρια.

δραµατική τοµή του 1922. Με την Κα-

Παράλληλα, συνεισφέρει στο ρεύµα

ταστροφή, σύσσωµη η οικογένεια Πα-

ανάταξης κι αναδιάταξης της ελληνι-

παδηµητρίου εγκαταστάθηκε οριστικά

κής καλλιτεχνικής παράδοσης. Συµ-

στην Ελλάδα. Η αναµενόµενη επι-

βάλλει ενεργά σε πολιτισµικές δραστη-

στροφή της νεαρής γεωπόνου στα πα-

ριότητες που έχουν ως στόχο την ανα-

τρώα µικρασιατικά εδάφη δεν θα

βίωση µορφών της νεοελληνικής τέ-

πραγµατοποιηθεί ποτέ. Η διπλωµα-

χνης ή τον συγκερασµό τους µε τις εξ

τούχος επιστηµόνισσα ζει τη µαταίω-

Ανατολών νεοφερµένες χειροτεχνίες.

ση. Χάνει µεν τη δυνατότητα να εφαρ-

Στο επίκεντρο βρίσκεται το αίτηµα

µόσει την όψιµα αποκτηµένη τεχνο-

ανάδειξης και ένταξης στη νεοελληνι-
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κή κληρονοµιά του µεγάλου καλλιτε-

δεν γύρευε να αποκαταστήσει την τρι-

χνικού κεφαλαίου που κοµίζουν οι Μι-

σχιλιετή συνέχεια της φυλής µέσα από

κρασιάτες στο χώρο υποδοχής.

το φακό, δεν ασπάστηκε µια στηµένη

Στη διάρκεια του Μεσοπολέµου, παρά

αρχαιολατρική εκδοχή της ελληνικότη-

το ότι τα ενδιαφέροντα της Σµυρναίας

τας, όπως άλλοι οµότεχνοί της. Προτί-

αστής σε πρώτη µατιά εµφανίζονται

µησε µάλλον µια εθνολογική, σύγχρο-

πολύµορφα και ποικίλα, κατά βάθος

νη ερµηνεία του χώρου και των ανθρώ-

εδράζονται αποκλειστικά στο προσφυ-

πων: απαθανάτισε µε το φακό της τους

γικό ζήτηµα, στην υπόθεση των εκπα-

ποικίλους γηγενείς πληθυσµούς αλλά

τρισµένων Μικρασιατών. Οι ενασχο-

και τους πρόσφυγες στην πολυπολιτι-

λήσεις της στρέφονται γύρω από δυο

σµική τους διάσταση, στην απλή καθη-

πόλους, τόσο γύρω από την Εικόνα

µερινότητά τους. Αργότερα, στράφηκε

όσο και γύρω από τον Λόγο – προφορι-

στο προλεταριάτο των πόλεων. Ιδιαίτε-

κό ή γραπτό. Ο πρώτος πόλος έχει ως

ρα άξια λόγου αποτιµάται η µαθητεία

αντικείµενο την Εικόνα ή αλλιώς, την

της στη ζωγραφική κοντά στο δάσκαλο

εικαστική προσέγγιση του κόσµου.

και συντοπίτη Φώτη Κόντογλου. Υπήρ-

Ασχολείται µε τη φωτογραφία, τη ζω-

ξε η µοναδική γυναίκα στην χορεία των

γραφική, την αγιογραφία. Σηµαντική

µαθητών του. Η πνευµατική επικοινω-

παρέµβαση στο πεδίο του πολιτισµού

νία τους την σφράγισε δια βίου.

στάθηκε η συµµετοχή της στην Ανώ-

Άλλος πόλος των ενδιαφερόντων της

νυµη Εταιρεία Ελληνικές Τέχνες. Η συ-

επικεντρώθηκε στο Λόγο στις πολλα-

γκεκριµένη εταιρεία φέρει το ιδεολογι-

πλές του εκφάνσεις. Η ελληνική γλώσ-

κό στίγµα του Μεσοπολέµου. Εκτός

σα, η ανθρώπινη φωνή, οι ποικίλες

από την ανάγκη απορρόφησης του ακ-

διάλεκτοι και τρόποι εκφοράς του λό-

µαίου εργατικού δυναµικού, την αξιο-

γου συγκρότησαν το µαγνητικό πεδίο

ποίηση των δεξιοτήτων των προσφύ-

των ερευνητικών της ενασχολήσεων.

γων πανελλαδικά, ο σχεδιασµός απέ-

Υπέρµαχος της δηµοτικής, θιασώτις

βλεπε στο πάντρεµα στοιχείων του βυ-

της λαϊκής λαλιάς, αξιοποιεί από πρώτο

ζαντινού πολιτισµού µε την λαϊκή πα-

χέρι τη γλωσσική περιουσία των λαϊ-

ράδοση και την διαµόρφωση µιας νέας

κών ανθρώπων. Στην πρώτη περίοδο

ελληνικής αισθητικής στο πλαίσιο του

υποτάσσεται στο Λόγο των άλλων – και

κυρίαρχου ελληνοχριστιανικού ιδεώ-

µέσα από το λόγο των άλλων κατακτά

δους της εποχής. Από το διευθυντικό

σιγά σιγά την δική της αυτόνοµη έκ-

της πόστο, η Παπαδηµητρίου συνερ-

φραση. Κάθε πρωί, για πολλά χρόνια

γάστηκε µε τα χρυσά νιάτα της επο-

χαράζει στο χαρτί λέξεις για ένα µελ-

χής, τους περί την Σχολή Καλών Τε-

λοντικό ποίηµα – επαναλαµβάνει ένα

χνών Τσαρούχη, Χατζηκυριάκο-Γκίκα,

τελετουργικό γραφής, σαν ένα χαιρε-

Στέρη, Καΐµη, Εγγονόπουλο, Φρισλά-

τισµό στον ήλιο. Το αποκαλεί Η Ανατο-

ντερ, ∆ιαµαντόπουλο.

λή και δεν κοινοποιεί το χειρόγραφο σε

Όσο για την ενασχόλησή της µε τη φω-

κανέναν. Κάθε πρωί, αναπαριστά µέ-

τογραφία, εκεί επιλέγει να στραφεί

σα της την τραγωδία του ξεριζωµού.

στην ελληνική ύπαιθρο και τους κατοί-

Με αυτό τον τρόπο, επιδιώκει την ία-

κους της. ∆ιαπιστώνουµε ότι η Έλλη

ση. Επαναφέρει στη µνήµη την απέ-

δικών βιβλίων» πολύ απείχε από την

βίωµα, από το οποίο δεν θα απαγκι-

ερευνητική υποδοµή ενός θεσµού

στρωθεί ποτέ.

όπως το νεοσύστατο Κέντρο Μικρασια-

Η θητεία της στο Κέντρο Μικρασιατικών

τικών Σπουδών. Με την ίδρυσή του, η

Σπουδών της Μέλπως και του Οκτάβιου

διαδικασία συλλογής µαρτυριών ανα-

Μερλιέ ήδη από τη δεκαετία του 1930,

βαθµίστηκε, καθώς για πρώτη φορά

δηλαδή την πρώτη επική περίοδο της

στην Ελλάδα η µελέτη της διαδροµής

ίδρυσής του, συνιστά έναν σταθµό. Η

του µικρασιατικού ελληνισµού πραγµα-

πολύχρονη τριβή της µε το εκεί Αρχείο

τοποιήθηκε σε ευρύ ορίζοντα χρόνου

Προφορικής Παράδοσης, αν και διακοπτό-

και τόπου. Ο σχεδιασµός, υπακούο-

µενη και ερασιτεχνική, την οδήγησε

ντας σε κανόνες επιστηµονικούς, απέ-

στη δυνατότητα χειρισµού του προφο-

βλεπε στην ιστορική χαρτογράφηση

ρικού υλικού αλλά και των ανθρώπων-

όλων των κοιτίδων εγκατάστασης των

αφηγητών. Άλλωστε, η γνωριµία της

ορθοδόξων κατοίκων της Οθωµανικής

Σµυρναίας νέας µε την επίσης Μικρα-

Αυτοκρατορίας – ελληνόφωνων και

σιάτισσα µουσικολόγο Μέλπω Λογοθέ-

τουρκόφωνων. Εγγράµµατοι ή αναλφά-

τη- Μερλιέ και τον Γάλλο φιλέλληνα

βητοι, συχνότερα ολιγογράµµατοι, άν-

σύζυγό της Οκτάβιο Μερλιέ, ιδρυτές

δρες και γυναίκες, καλούνται να ενερ-

του «Μουσικού Λαογραφικού Αρχεί-

γοποιήσουν στη µνήµη το τραύµα του

ου» και «Κέντρου Μικρασιατικών

εκπατρισµού, της Εξόδου, και να κατα-

Σπουδών», η προσχώρησή της στην

θέσουν µαρτυρίες για τον τόπο κατα-

ενθουσιώδη και εν πολλοίς εθελοντική

γωγής τους στο «Αρχείο Προφορικής

οµάδα νέων της χάρισε την ευκαιρία

Παράδοσης» του ιδρύµατος Μερλιέ.

µιας άτυπης µαθητείας και την εφο-

Η ίδια η Παπαδηµητρίου, για να µπο-

δίασε µε τα επιστηµονικά εργαλεία για

ρέσει να µιλήσει για τα βουβά πρόσωπα

την µελλοντική πραγµατοποίηση του

της ιστορίας, θα αποσυρθεί από το προ-

έργου της. Αναµφισβήτητα, ο Κοινός

σκήνιο και θα δώσει το λόγο στους αυ-

Λόγος κυοφορήθηκε στο συγκεκριµένο

τόπτες και αυτήκοους µάρτυρες της

περιβάλλον. Εκεί η δηµιουργός του

τραγωδίας. Έως το τέλος της ζωής της

κατέκτησε τα µυστικά της µαστορι-

αναγνώριζε ότι για το στήσιµο του Κοι-

κής, προικίστηκε µε γνώσεις.

νού Λόγου είχε «χρέος πνευµατικό» στο
συγκεκριµένο ερευνητικό ίδρυµα και

Στον ελληνικό χώρο, είχαν ήδη πραγ-

τους ανθρώπους του. Ανάµεσα στα άλ-

µατοποιηθεί ασυντόνιστες και ισχνές

λα της παρείχε µιαν ανεξάντλητη δε-

προσπάθειες για συλλογή προφορικών

ξαµενή πρωτογενούς υλικού.

µαρτυριών. Ας αναφέρουµε το όνοµα
γεται στους πρωτοπόρους συλλογείς

Η πολιτική. Το μοιραίο συναπάντημα
και η στρατευμένη τέχνη

προφορικού υλικού: της Πηνελόπης

Στην τρίτη δεκαετία του 20ού αιώνα

∆έλτα, που συγκεντρώνει µαρτυρίες

ένα καθοριστικό στοιχείο διαπερνά τη

για τον Μακεδονικό αγώνα. Ωστόσο, η

ζωή της. Πρόκειται για το συναπάντη-

κατ’ οίκον και δι’ ιδίαν χρήσιν συναγωγή

µά της µε την πολιτική και την συνα-

υλικού από τη γνωστή «συγγραφέα παι-

κόλουθη ένταξη της στο αντιφασιστικό

µιας ακόµα γυναίκας που συγκαταλέ-
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µέτωπο το οποίο αναπτύσσεται προπο-

Από την έναρξη του πολέµου και ύστε-

λεµικά στην Ευρώπη. Η πολιτική συ-

ρα διαπιστώνουµε ότι η Έλλη δεν επι-

νιστά την µεγάλη τοµή – η πορεία της

διώκει να είναι πλέον κάποια άλλη ή

εφεξής θα χωριστεί στο πριν και στο µε-

κάποιος άλλος: τυπώνει επώνυµα τα κεί-

τά. Αποκτά µια νέα συνείδηση του κό-

µενά της. Το πρώτο λογοτεχνικό δηµι-

σµου που την σφραγίζει ανεξίτηλα και

ούργηµά της, το ποίηµα Η Ανατολή,

για πάντα.

που το ’γραφε επί πολλά χρόνια στην

Πράγµατι, από το 1936, ή λίγο πριν τη

Αθήνα, πριν την αποδηµία της στη

δικτατορία του Μεταξά, η προσχώρη-

Μέση Ανατολή, εκδίδεται τελικά στο

σή της στην αριστερά σηµατοδοτεί ένα

Κάιρο αγγλικά το 1942. Με την επάνο-

νέο κεφάλαιο στην προσωπική της

δό της στην Ελλάδα, στην απελευθέ-

διαδροµή αλλά και την απαρχή µιας

ρωση, δηµοσιεύει το 1946 στην Αθήνα

σειράς αστυνοµικών διώξεων. ∆ιώξεις

τη δεύτερη ποιητική της συλλογή, την

που θα κορυφωθούν δραµατικά την

Απόκριση, εµπνευσµένη από την πρό-

δεκαετία του 1940, κυρίως µετά την

σφατη αποδηµία στην Αίγυπτο και την

αποδηµία της στη Μέση Ανατολή,

στρατοπεδική της εµπειρία. Και στα

όπου και κατέφυγε τον Απρίλιο του

δυο έργα, κάτω από το ένδυµα της

1941 µε την είσοδο των Γερµανών στην

ποίησης καταγράφονται τα πολεµικά

ελληνική πρωτεύουσα. Ιδιαίτερα για

γεγονότα. Εισάγεται στον δηµιουργικό

τις µετέπειτα πολιτικές δραστηριότη-

της ορίζοντα το ιστορικό δράµα του

τες στην Παλαιστίνη, το κόστος πλη-

νέου ελληνισµού στην πολιτική του

ρώθηκε

φυλακίσεις,

διάσταση. Η Ανατολή αναφέρεται στη

εκτόπιση στην Ασµάρα της Ερυθραίας,

µικρασιατική τραγωδία. Η Απόκριση

εγκλεισµό στο στρατόπεδο Ντεκαµε-

απαθανατίζει την περιπέτεια στη Μέ-

ρέ. Ασκήθηκε στην αντιµετώπιση του

ση Ανατολή. ∆υο πόλεµοι συµπυκνώ-

καθηµερινού κινδύνου, της κακουχίας

νονται σε λίγες σελίδες.

και της απόγνωσης.

Παρατηρούµε ότι ενώ η έως τότε δη-

Η πολιτική στράτευση διαµορφώνει

µόσια παρουσία της εκκολαπτόµενης

την προσωπικότητά της, αρδεύει νου

ποιήτριας ζυγιάζεται ισοσθενώς ανά-

και ψυχή µε νέα ιδεώδη και στόχους,

µεσα στην ποίηση και την πολιτική,

διευρύνει τους ορίζοντές της. Η µεγά-

από το χρονικό αυτό σηµείο και ύστε-

λη δοµική αλλαγή καθρεφτίζεται στο

ρα, µε την επιστροφή της στην Ελλά-

πεδίο της γραφής. Η δράση της σε

δα, την εµφύλια σύρραξη και την ήτ-

συλλογικές προσπάθειες, η ζωή της

τα του αριστερού κινήµατος, οι δύο

στην παρανοµία, δεν την εµπόδισαν

αυτοί κόσµοι, ο κόσµος της ποίησης

να αποτολµήσει το προσωπικό της

και εκείνος της πολιτικής, έρχονται

στοίχηµα στην περιοχή της ποίησης.

να ενωθούν και να δέσουν για πάντα,

Τα πρώτα άγουρα δείγµατα δοκιµαστι-

σφιχτά και αξεδιάλυτα. Μέσα από το

κών ασκήσεων στην τέχνη του λόγου

καµίνι του πολέµου, το καµίνι της

–µε ανώνυµες ή ψευδώνυµες αρχικά

ιστορίας, διαµορφώνει την νέα της

δηµοσιεύσεις– επισηµαίνονται στον

ταυτότητα. Η προσωπικότητα της πο-

προπολεµικό ηµερήσιο και περιοδικό

λυπράγµονος, εύπορης νεαρής και

αθηναϊκό Τύπο.

ευδαίµονος αστής του Μεσοπολέµου,

αδρά. Έζησε

σταδιακά σβήνει για να παραχωρήσει

κάθε περίπτωση, το διάβηµα συγκρό-

τη θέση της σε µια ώριµη γυναίκα

τησης του Κοινού Λόγου ήταν ένα κατά

που βαδίζει προς την πέµπτη δεκαε-

βάση ιστορικό διάβηµα. Στην εκκίνησή

τία της ζωής της, ορίζει την γραφή

του δεν είχε αποκλειστικά λαογραφικό

ως στόχο της, αποφασισµένη να δο-

ή καλλιλογικό πρόσηµο ελληνικότητας ή

κιµάσει τις δυνάµεις της στη λογοτε-

επιστροφής στις ρίζες. Αντίθετα, εµπερι-

χνία. Την δεκαετία 1950-1960 η Έλλη

είχε κάτι βαθιά ανατρεπτικό: πρότεινε

Παπαδηµητρίου επιλέγει οριστικά

µια ανάγνωση της ιστορίας από τα κάτω. Το

την περσόνα της στρατευµένης αρι-

συγκεκριµένο σκεπτικό είχε σαφή ευ-

στερής ποιήτριας.

ρωπαϊκή καταγωγή. Στη ∆ύση, η αξιοδότηση της προφορικής ιστορίας, µε-

Η «ιστορία από τα κάτω»
και το ζήτημα της πρόσληψης
του «Κοινού Λόγου»

τά τη βιοµηχανική επανάσταση, συνυ-

Αναµφίβολα, η επινόηση του Κοινού

αλλά και στο νέο προλεταριάτο των

Λόγου, το απόσταγµα των οδυνηρών

πόλεων. Από αυτή λοιπόν την ευρω-

βιωµάτων και εµπειριών ενός λαού,

παϊκή παράδοση πιθανόν άντλησε η

δεν πραγµατοποιήθηκε από τη µία µέ-

εγγλεζοµαθηµένη Παπαδηµητρίου την

ρα στην άλλη. Για να φθάσει στο συ-

αρχική ιδέα για τον Κοινό Λόγο, δίχως

γκεκριµένο αποτέλεσµα, τον ανεπιτή-

να δηλώνει ανοιχτά τις οφειλές της –

δευτο, ρέοντα λόγο, χρειάστηκε δου-

προτάσσοντας µάλλον τη γενετική της

λειά πολλή. Θα επιχειρήσουµε να ανα-

σχέση µε την ελληνική εντοπιότητα.

ζητήσουµε κάποιες από τις πηγές

Πράγµατι, η συλλογέας των προφορι-

έµπνευσης τής µαχητικής διανοούµε-

κών µαρτυριών, µε την ένταξή της στο

νης, τις ιδεολογικές προϋποθέσεις που

αριστερό κίνηµα, αποσιώπησε την ευ-

συνέβαλαν στην οικοδόµηση του έρ-

ρωπαϊκή πνευµατική της κληρονοµιά –

γου της και τον τρόπο που το έργο αυ-

σχεδόν αχρήστευσε τη γλωσσοµάθειά

τό συνδέεται µε την αριστερά.

της. Στα χρόνια εκείνα, η αµυντική

Πρώτα απ’ όλα ας υπογραµµιστεί ότι η

αυτή στάση στήριζε την ελληνικότητα

στροφή στην ιστορική µαρτυρία σχετί-

έναντι µιας δήθεν αλλοτριωτικής δυτι-

ζεται µε την ευρύτερη πνευµατική

κής κουλτούρας από την οποία τάχα

ατµόσφαιρα που έφερε ο ανανεωτικός

κινδύνευαν τα ιερά και τα όσια της φυλής.

άνεµος της λεγόµενης γενιάς του τριά-

Υπάρχει ασφαλώς ένα ζήτηµα ανοιχτό

ντα. Οι διανοούµενοι της εποχής της

ως προς την πρόσληψη του Κοινού Λό-

µελέτησαν τα αποµνηµονεύµατα των

γου από την πλευρά του δέκτη – των

αγωνιστών του 1821. Πίσω από την

πολυπληθών αναγνωστών. Προδικτα-

επιδίωξη µιας λαϊκής φυσικότητας στην

τορικά, το έργο απευθυνόταν κυρίως

έκφραση διακρίνουµε µε σαφήνεια

στον κόσµο της δηµοκρατικής αριστε-

ένα πρότυπο. Πρόκειται για το παρά-

ράς. Από τα χρόνια της απριλιανής δι-

δειγµα των Αποµνηµονευµάτων του Μα-

κτατορίας και έπειτα, µε τις επανεκ-

κρυγιάννη – όψιµη «ανακάλυψη» ενός

δόσεις διεύρυνε το αναγνωστικό του

φάνθηκε µε την τάση να δοθεί ο λόγος

κειµένου που είχε, άλλωστε, δηµοσι-

κοινό. Τότε, πολλοί είδαν στον Κοινό

ευτεί µερικές δεκαετίες νωρίτερα. Σε

Λόγο το σηµαίνον χώρια από το ιστορι-
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κό σηµαινόµενο, προσέγγισαν το έργο

σε συνθήκες δηµοκρατίας και µε την

κυρίως γλωσσικά, αισθητικά, λαογρα-

καθιέρωση της δηµοτικής γλώσσας εί-

φικά, ή απλώς πολιτικά- παραταξιακά.

µαστε ελεύθεροι να προσεγγίσουµε τα

Στα χρόνια που το γλωσσικό ζήτηµα

κείµενα στην ιστορικότητά τους και να

παρέµενε επίµαχο, προείχε η λαϊκότη-

τα εκτιµήσουµε όχι για τη γλωσσική,

τα της έκφρασης: κάποιοι στάθηκαν

παραταξιακή-κοµµατική ή όποια άλλη

και θαύµασαν το (λαϊκότροπο) ένδυµα

ιδιότητά τους, όση εθιστική σαγήνη

αντί του (ιστορικού) σώµατος. ∆εν

και αν εξακολουθούν να ασκούν αυτού

ήσαν πολλοί όσοι διαπέρασαν το µαν-

του τύπου οι αναγνώσεις.

δύα του δηµοτικισµού για να αντιµε-

Της Έλλης Παπαδηµητρίου της έλαχε

τωπίσουν τα κείµενα ως µια πρόταση

εν ζωή η καλή τύχη να δει συνεχείς

ιστορικής ανάγνωσης του πρόσφατου

επανεκδόσεις του εµβληµατικού Κοι-

παρελθόντος από τα κάτω, δηλαδή από

νού Λόγου. Οι άνθρωποι του βιβλίου

την πλευρά των ηττηµένων.

ήσαν σε θέση να εξορύξουν το καθαρό

Αναµφίβολα η σύλληψη της ιδέας για

µέταλλο, να διαγνώσουν την σταθερή

απαρτίωση του σώµατος των µαρτυ-

αξία. Ο Μίµης ∆εσποτίδης διέθετε τις

ριών σχετίζεται µε την πνευµατική πε-

κεραίες και την σπάνια ιστορική αί-

ριρρέουσα στο χώρο της ελληνικής αρι-

σθηση: εκείνος πρώτος πήρε το ρίσκο,

στεράς. Είχε αρχίσει να ωριµάζει ο εγ-

στα 1964, να στεγάσει εκδοτικά το έρ-

χώριος προβληµατισµός και το αίτηµα

γο της. Αργότερα, η ακαταπόνητη εκ-

για µια ιστορική ψηλάφηση του πρό-

δότρια του Ερµή, Λένα Σαββίδη, τύπω-

σφατου παρελθόντος και µαζί η συνει-

σε έναν πρώτο τόµο στη δικτατορία το

δητοποίηση της ανάγκης να καταγρα-

1972, έναν δεύτερο στη µεταπολίτευση

φούν για πρώτη φορά, όσο είναι και-

το 1984. Ακόµα, η Νανά Καλλιανέση

ρός, µαρτυρίες από την πλευρά των ηττη-

του Κέδρου, ολοκλήρωσε σταδιακά στη

µένων του Εµφυλίου. ∆είγµατα ανάλογων

µεταπολίτευση την τρίτοµη έκδοση

προθέσεων φυλλοµετράει κανείς στις

από το 1975 έως το 1979. Η Λένα Σαβ-

σελίδες του περιοδικού Επιθεώρηση Τέ-

βίδη το 2003 θα τυπώσει για µία ακό-

χνης, µε το οποίο η Έλλη συνέπραξε

µη φορά τον Κοινό Λόγο, αναθεωρηµέ-

από την αρχή της έκδοσής του. ∆ιόλου

νο: έχουν περάσει σχεδόν σαράντα

τυχαία λοιπόν µαρτυρίες που ενοποιή-

χρόνια από την πρώτη εµφάνιση του

θηκαν αργότερα στον Κοινό Λόγο, πριν

βιβλίου και έχει συµπληρωθεί δεκαε-

λάβουν µορφή αυτοτελή, δηµοσιεύθη-

τία από το θάνατο της συγγραφέως.

καν προδικτατορικά, διάσπαρτες, σε

Είναι προφανές ότι η τελευταία αυτή

αριστερά περιοδικά όπως οι ∆ρόµοι της

έκδοση, που ακόµα είναι προσιτή

Ειρήνης, η Επιθεώρηση Τέχνης αλλά και

στους πάγκους των βιβλιοπωλείων,

στον προοδευτικό Ταχυδρόµο. Άλλωστε,

απευθύνεται πλέον, δυνητικά, σε µιαν

ο κοµµατικός εκδοτικός οίκος Θεµέλιο,

άλλη γενιά «που δεν είδε και δεν γνώ-

µε πρωτοβουλία του διευθυντή του

ρισε» – στη γενιά της µεταπολίτευσης.

∆ηµήτρη ∆εσποτίδη, τύπωσε σε ένα
τοµίδιο το Ακούµε τη φωνή σου πατρίδα µε
εισαγωγή του λαµπρού διανοουµένου
της αριστεράς Κ. Πορφύρη. Σήµερα,

της διαπιστώνουµε το φευγαλέο πέρα-

Αλλά µε ποιον τρόπο ο Κοινός Λόγος από

σµά της και από την οµάδα του δοξα-

κείµενο - καταγραφή µαρτυριών έφθα-

σµένου Θεάτρου Τέχνης.

σε στο θεατρικό σανίδι;

Στη µετεµφυλιακή περίοδο η διανοού-

Η Παπαδηµητρίου στον Μεσοπόλεµο

µενη της αριστεράς αποφάσισε να γρά-

ερεύνησε τον ανθρώπινο λόγο, την αν-

ψει και η ίδια θέατρο. Θέατρο µπρεχτι-

θρώπινη φωνή στις διάφορες εκφάν-

κό στον πυρήνα του, πολιτικό, συχνά

σεις της. Κατέγραψε την λαϊκή λαλιά,

σκωπτικό, µε αντιιµπεριαλιστικό, αντι-

την προσφυγική µαρτυρία, µελέτησε

φασιστικό, αντιαµερικανικό περιεχό-

τη δηµοτική ποίηση, στράφηκε στην

µενο και µε πλήρη επίγνωση ότι τα δα-

στιχοποιία της ορθόδοξης υµνογρα-

κτυλογραφηµένα χειρόγραφά της θα τα

φίας, διδάχθηκε και έψαλλε το βυζα-

έτρωγε το σκοτάδι. Προορίζονταν για

ντινό µέλος. Ακόµα, στράφηκε σε

το συρτάρι του γραφείου της – και µό-

όσους σήµερα θα χαρακτηρίζαµε περι-

νον. Στη διάρκεια της δικτατορίας, ορ-

θωριακούς ή παραβατικούς. Εστίασε

γάνωσε επετειακές βραδιές στη µνήµη

το ενδιαφέρον της από πολύ νωρίς στα

της Εξόδου των Μικρασιατών από τις

ρεµπέτικα, στα αστικά λαϊκά τραγού-

προγονικές κοιτίδες. Έδωσε θεατρική

δια της εργατιάς, και έγραψε ένα πρω-

παράσταση στο χώρο των οµογενών

τοποριακό δοκίµιο αποκαλύπτοντας

της, στην «Εστία Νέας Σµύρνης», δια-

από αυτοψία έναν κόσµο άγνωστο

σκευάζοντας το νεανικό της ποίηµα,

ακόµα τότε στους αστούς διανοούµε-

την Ανατολή. Με ένα φορητό, βαρύ µα-

νους – που όµως δεν το τύπωσε.

γνητόφωνο για τη µουσική υπόκρου-

Η καλλιτεχνική της περιέργεια θα τη

ση, ένα σεντόνι για µπερντέ, και συ-

φέρει κάποια στιγµή έως το κατώφλι

µπαραστάτες παιδιά φανατικά για γράµµα-

του Θεάτρου. Μετά τη συµµετοχή στις

τα µετάγγιζε στους νεότερους κέφι

∆ελφικές γιορτές αρχαίου δράµατος

αστείρευτο. Έστηνε θέατρα µε ελάχι-

των Σικελιανών, ανακαλύπτει τον Κα-

στο κόστος – και, εξυπακούεται, µε

ραγκιόζη, γνωρίζει τον Σπαθάρη, και

µηδενικό χρηµατικό κέρδος. Ο Βαγγέ-

µε εναν νεαρό φίλο της, τον Γιάννη

λης Θεοδωρόπουλος και η Κοραλία Σω-

Τσαρούχη, οργανώνουν παραστάσεις.

τηριάδου ήταν εκεί.

Στο αρχείο της Έλλης Παπαδηµητρίου

Τριάντα τρία χρόνια από τότε που η

φυλάσσονται λίγα τεκµήρια της συµµε-

Παπαδηµητρίου πέρασε τις µαρτυρίες σε

τοχής της στα θεατρικά αυτά δρώµενα:

µια κόκκινη κλωστή, το 1997, το Θέατρο

κείµενα, σχέδια, µεταφράσεις για ερα-

του Νέου Κόσµου εγκαινιάζει τη λει-

σιτεχνικές θεατρικές βραδιές ή για την

τουργία του. Ο σκηνοθέτης Βαγγέλης

προώθηση του θεάτρου σκιών. Τέλος,

Θεοδωρόπουλος µε άξιους συνεργάτες

διασταυρώνεται µε έναν ρέκτη, ταλα-

και συνεργάτριες ανεβάζει τον Κοινό

ντούχο δάσκαλο των αγγλικών στο

Λόγο, µεταπλασµένο από τον ίδιον, δί-

Αµερικανικό Κολλέγιο Αρρένων, που

νοντάς του για πρώτη φορά θεατρική

δίνει ζωή σε ένα νεογέννητο θίασο.

µορφή και επανέφεροντας το κείµενο

Και το όνοµα αυτού: Κάρολος Κουν.

στην αρχική του προφορική κοίτη. Με

Από το φωτογραφικό υλικό, τα χειρό-

αυτό τον τρόπο, η εξιστόρηση από την

γραφα κείµενα κριτικής του αρχείου

πλευρά των ηττηµένων βρίσκει την αν-
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θρώπινη φωνή της πάνω στο σανίδι

έβγαλε στο φως µε τη σύζευξη πολιτι-

του θεάτρου για να θυµίσει οικεία κα-

κής και λογοτεχνίας, υπηρετώντας τον

κά. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν

κανόνα του σοσιαλιστικού ρεαλισµού

κάτι παραπάνω από θερµή. Στην τω-

που ευδοκιµούσε στο Μεσοπόλεµο. Ο

ρινή παράσταση ο Βαγγέλης Θεοδω-

Κοινός Λόγος παραµένει η κατεξοχήν

ρόπουλος µας παίρνει από το χέρι και

συµβολή της Σµυρναίας ποιήτριας στο

µας οδηγεί στον Κοινό Λόγο, δουλεύο-

χώρο της ιστορικής µνήµης. Το opus

ντας και πάλι επίµονα µε τις λέξεις.

magnum της λογοτεχνικής της σταδιο-

Παρουσιάζοντας σήµερα, στο Φεστι-

δροµίας στάθηκε ένα όχι µόνον µοναχι-

βαλ Αθηνών 2013, το δηµιούργηµα

κό αλλά και µοναδικό διάβηµα, µια πρω-

της Έλλης Παπαδηµητρίου, µισόν αι-

τοπόρα κίνηση στον ανύπαρκτο τότε

ώνα µετά, είναι σαν να του ξαναχαρί-

χώρο της προφορικής ιστορίας και των συ-

ζει την πρωτινή «φωνή» του. Ανάµε-

ναφών αναζητήσεων τόσο στον χώρο

σα στον αρχικό ήχο –τη φωνή του

της ελληνικής αριστεράς εντός των συ-

αφηγητή– και στο δεύτερο ήχο –τη

νόρων, όσο και στην υπερορία, στις

φωνή του ηθοποιού– έχει µεσολαβή-

κοινότητες των ελλήνων κοµµουνιστών

σει το τυπωµένο χαρτί – το κείµενο

του Ανατολικού µπλοκ.

και η σιωπή της ανάγνωσης. Φωνή

Εδώ το παραµύθι του βίου της Έλλης

πρώτη – σιωπή – φωνή δεύτερη. Τούτη η

Παπαδηµητρίου φθάνει στο τέλος του.

µεταποίηση δεν αντιβαίνει διόλου

Στην αισίως όγδοη δεκαετία της επα-

στις απόψεις αλλά και τις πρακτικές

ναφέρει τη συνοµιλία µε τη γη, τα

της δηµιουργού. Στα χέρια της η Έλλη

ζώα, τα φυτά, επιστρέφει στις πρώτες

έπλαθε αδιάκοπα το λόγο σαν ζυµάρι,

ενθυµήσεις της. Η παλαιά γνώση της

µεταστοιχείωνε τον έµµετρο λόγο σε

για τη χλωρίδα και την πανίδα της ελ-

πεζό, τον ποιητικό σε θεατρικό. Γιατί

ληνικής υπαίθρου έρχεται ωραία να

πάνω απ’ όλα την έθελγε το παιχνίδι

δέσει µε τα επίκαιρα αιτήµατα της

των πολλαπλών εαυτών. Αναδιατάσ-

εποχής. Στρατεύθηκε δυναµικά στην

σοντας τις λέξεις, υποδυόταν ρόλους,

υπόθεση της Οικολογίας µε προτά-

γραφές, τρόπους, άλλαζε πρόσωπα

σεις, κείµενα, πρωτοβουλίες, και µα-

και, ιδίως, προσωπεία.

χητική (πάντα) αρθρογραφία.
Άραγε η διαδικασία συµφιλίωσης µε

Ο επίλογος

την ιδέα του θανάτου την έφερε πιο

Η Έλλη πέθανε στην Αθήνα το 1993:

κοντά στη φύση, ενεργοποίησε µέσα

διέσχισε ολόκληρο τον εικοστόν αιώνα σαν

της την εικόνα της νεαρής επιστηµό-

ακρόπρωρο, όπως έγραψε η φίλη της,

νισσας γεωπόνου; Ή µήπως αντίστρο-

σπουδαία ποιήτρια Βικτωρία Θεοδώ-

φα, εκείνη, επιστρέφοντας νοερά

ρου. Στις τελευταίες δεκαετίες της ζω-

στον πρώιµο εαυτό της, είδε τον τελι-

ής της, η ποιήτρια καλλιέργησε υποµο-

κό εναγκαλισµό µε τη γη ως αποδοχή

νετικά αλλά και µαχητικά την τέχνη

της ιδέας του θανάτου, πέρα από

της γραφής, στηριγµένη στη µεγάλη

οποιαδήποτε θρησκευτική πίστη ή εκ-

πρωτογενή συσσώρευση, τα βιώµατά

κλησιαστική τελετουργία; Χους ει και εις

της του Εκπατρισµού, του Μεσοπολέ-

χουν απελεύσει. Η Έλλη Παπαδηµητρίου

µου, της Αντίστασης. Βιώµατα που

ήταν και παραµένει µια πρωτοπόρα

µορφή. Μια γυναίκα διπλής όψεως,
αινιγµατική. Κινήθηκε ανάµεσα στην
παράδοση και την νεωτερικότητα – σε
διαρκή ταλάντωση. Στους τωρινούς
ταραγµένους καιρούς, η διχοστασία, η
αντιφατικότητά της, και µαζί η αστείρευτη επιθυµία για ζωή, η αγωνία για
την (όποια) δηµιουργική έκφραση, η
εγρήγορση για τα κοινά, φέρνει την
δηµιουργό του Κοινού Λόγου πιο κοντά,
έτσι ώστε τη νιώθουµε όχι απλώς οικεία, αλλά σχεδόν σύγχρονή µας.
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ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΠΑΘΗ
Θανάσης Θ. Νιάρχος

κάνουν την προοδευτικότητα αυτή όλο
και περισσότερο αναγκαία και απαιτητή. Σ’ έναν καιρό όπως ο σηµερινός,
που το µεγαλύτερο µέρος του «έντεχνου» λόγου βουλιάζει στα ρηχά του
κοντόθωρα «ατοµικού», η υγεία του
συλλογικού αισθήµατος που αποπνέει
ο Κοινός Λόγος λειτουργεί λυτρωτικά
τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
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Η Έλλη Παπαδηµητρίου, πρόσωπο

Γιατί, ωστόσο, «κοινός» ένας «λόγος»

«µυθικό» της νεότητάς µας, όσο κι αν

που περικλείει όλη την γκάµα των

στην προοδευτική ορχήστρα του Μάρ-

αποχρώσεων της αυθεντικής ανθρώπι-

κου Αυγέρη και του Κώστα Βάρναλη

νης λαλιάς; Για να µπορέσει να λει-

ακουγόταν σαν δεύτερο όργανο, διέ-

τουργήσει αντιστικτικά, ως προς την

φερε, σε σχέση µε τους άλλους, ως

έπαρση του δουλεµένου καλλιτεχνικά

προς τούτο: η επαναστατικότητά της,

λόγου και να υπονοµεύσει, χωρίς να

ως δηµιουργική πράξη, δεν αντανα-

τον κατονοµάσει, την αποτελεσµατι-

κλούσε και δεν προέβαλλε το δικό της

κότητά του, είναι υποχρεωµένος ο

«πρόσωπο», αλλά αξιοποιούσε τα

κοινός λόγος να διατυπωθεί µε τη

«πάθη» ενός ολόκληρου λαού, του

σεµνότητα που ήδη αναγνωρίζουµε.

λαού µας. ∆εν χρησιµοποιούσε τα

Αν και πρόκειται για ένα λόγο που,

πάθη αυτά για να µιλήσει για τη δική

φαινοµενικά, θα µπορούσε να τον

της ευαισθησία, αλλά µε τους τρόπους

εκφέρει ο καθένας, στην ολότητά του

που επέλεγε, τους επέτρεπε να αποτυ-

µεταβάλλεται σε µια δεξαµενή λόγου

πωθούν (το µυαλό πηγαίνει φυσιολογι-

που διασώζει µέσα στο χρόνο το καί-

κότερα στη λέξη «χαραχτούν») στο

ριο και το ουσιώδες. Για την ενότητα

χαρτί, σαν να επρόκειτο περί σκληρού

ήθους που χαρακτηρίζει τη δεξαµενή

µαρµάρου, κρατώντας για τον εαυτό

αυτή, ανεξάρτητα από την κοινωνική

της τον –σχεδόν µε το ζόρι οµολογη-

τάξη όπου ανήκει εκείνος που «οµι-

µένο– ρόλο του καταγραφέα. Οι τέσ-

λεί» τον κοινό λόγο, υπόλογος είναι ο

σερις τόµοι του Κοινού Λόγου καταχω-

µεγάλος πόνος και το γεγονός πως το

ρούνται στην κιβωτό που έχουν σµι-

µόνο που αναµένεται να εισπραχθεί

λεύσει, για να την κατοικήσουν, οι

για την εκφορά του, είναι ακριβώς το

στίχοι του δηµοτικού τραγουδιού και

ότι εκφέρεται.

τα Αποµνηµονεύµατα του Στρατηγού

Ακόµη περισσότερο: ο άνθρωπος που

Μακρυγιάννη.

αφηγείται τα βάσανά του, έχοντας

Πρωτοπόρος στην εποχή της για τις

ξεχάσει το κατά συνθήκην όνοµά του,

ιδέες της, η Έλλη Παπαδηµητρίου απέ-

µιλάει για λογαριασµό όλων εκείνων

δειξε µε τον Κοινό Λόγο πως όταν η προ-

που έχουν συνθλιβεί και εξακολου-

οδευτικότητα είναι γνήσια, οι κοινωνι-

θούν να συνθλίβονται µέσα στις µυλό-

κές συνθήκες που µεταβάλλονται

πετρες µιας σατανικά τεχνουργηµένης

ραγδαία, αντί να την καταργούν,

καταδροµής. Όσο κι αν, εκ των υστέ-

ρων, η καταδροµή αυτή χαρακτηρίζεται ως «ιστορική συγκυρία». Η δραστικότητα του αφτιασίδωτου λόγου,
όπως την αποκάλυψε η Έλλη Παπαδηµητρίου, επιλέγοντας την ανωνυµία
των φορέων του, είναι η µόνη που
µπορεί να στηλιτεύσει ενεργά τον
παραλογισµό της τεχνουργηµένης ιστορικής συγκυρίας. Κι ακόµη περισσότερο η «ανωνυµία» αυτού του λόγου να
εγγυηθεί σε όλα τα επίπεδα τις προϋποθέσεις της µεγάλης δηµιουργίας.
Είτε µε την έννοια της γραφής είτε µε
ξης. Όπως ακριβώς µας το λέει η ίδια
η Έλλη Παπαδηµητρίου στους πρώτους στίχους ενός ποιήµατός της µε
τον τίτλο «Της φυλακής»:
Το στύλο της νύχτας τον βαστούνε
µε τη σειρά, µε τη σειρά
απ’ τ’ ακρινά τους τα κελιά
οι θανατοποινίτισσες
(για να µην πέσει απάνω µας η νύχτα,
πατριώτες).
(1997)
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την έννοια της επαναστατικής πρά-

ΤΟ «ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ»
ΕΛΛΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

βολήν, λατρείας της µαστοριάς είναι

Κλαίρη Μιτσοτάκη

ευαισθησία της Έλλης Παπαδηµητρίου.

στα γράµµατά µας τα ελληνικά, πιθανόν όχι η µοναδική, σίγουρα όµως η
πιο ρηξικέλευθη στην ωµότητά της, η
Ευαισθησία που θήτευσε ν’ αναγνωρίζει τη µαστοριά έξω από κάθε συµβατικό πλαίσιο· πιο πέρα ακόµα από το
µόχθο του δηµιουργού στο εργαστήρι
του· µέσα στον αέρα που κυµατίζει
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Κάτι που ξεχωρίζει αισθητά την τέχνη

από ένα στόµα σ’ ένα αυτί, από µια

την παλαιότερη από την τέχνη τη ση-

ζωή σε άλλη ζωή, µες στην ασύλλη-

µερινή –αυτή δηλαδή που γίνεται σιγά

πτη ευφυΐα της αυθεντικής φωνής,

σιγά καθεστώς τις τελευταίες δύο δε-

και στην πρώτη, ίσως, στιγµή της σύ-

καετίες– θα µπορούσε να πει κανείς

στασης της επικής διήγησης: όταν

πως είναι η κατάργηση, η ολοένα και

ακροατής και ιστορητής είναι σαν ένα

µικρότερη ανάγκη που νιώθει ο καλλι-

πράγµα, αυτός που βρίσκεται από τη

τέχνης να µιλήσει, δουλεύοντας, στον

µια µεριά του λόγου βρίσκεται κι από

εαυτό του τον ίδιο, όχι επειδή θα διά-

την άλλη.

λεγε µια µορφή λόγου που θα σκηνοθετούσε αυτή την ενδοστροφή, αλλά

∆ιαβάστε το «Σκουλαρίκι»· ακούστε το.

επειδή θα διατηρούσε µια πολύ ειδική

Τελειώνοντας η ανάγνωση, η ακρόαση,

σχέση προσοχής στη µαστοριά της τέ-

µπορούµε να κλείσουµε τα µάτια µας.

χνης του, το métier του. ∆εν ισχυρί-

Όλη η ζωή µας έχει περάσει µπροστά

ζοµαι πως δεν υπάρχουν σήµερα πα-

µας – κι αυτή που ζούµε κι αυτή που

ραδείγµατα σεβασµού του métier.

δεν µπορούµε να ζήσουµε. Ναι, έχει

Αλλά δεν κυριαρχούν, δεν εκτιµώνται

τελειώσει. Έχει αρχίσει κι έχει τελειώ-

σοβαρά, δεν επισηµαίνονται, δεν υπο-

σει. Σε ούτε, καλά καλά, τριάντα αρά-

γραµµίζονται. Αγνοώ ποια χειρονοµία

δες. Κι όµως όλα έχουν ειπωθεί. Έχου-

θέλει η κοινωνία µας σήµερα να θεω-

µε ταξιδέψει σ’ Ανατολή και ∆ύση.

ρεί καλλιτεχνική –γύρω µου βλέπω χά-

Έχουµε δει της κάθε µέρας τον ήλιο

ος– πάντως, µια γρήγορη παρατήρηση

και το πέσιµο κάθε βραδιού· έχουµε

στο τι παράγεται, και στο πώς κρίνε-

δει όλες τις χαρές και τις λύπες· στο

ται το τι παράγεται, αφήνει την εντύ-

στόµα µας έχει µείνει όλη η γλύκα από

πωση ότι η περιοχή αυτής της αυτοσυ-

το ψέµα που µας κρατούσε ζωντανούς

νειδησίας, και εχεµύθειας ταυτόχρο-

στη ζήση… ∆εν θέλω να κάνω άλλες

να, που θα διέσωζε την ακριβή διερ-

περιγραφές. Βρείτε µου όµως άλλους

γασία της µαστοριάς, τείνει να εξαφα-

τέτοιους κατασκευαστές αρωµάτων!

νιστεί, να εκλείψει.

Η Έλλη Παπαδηµητρίου στον Κοινό Λό-

Επ’ ωφελεία τίνος άραγε;

γο περισυνέλεξε γύρω στα εκατό αφη-

Αντίστροφα: Το πιο ολοκληρωµένο

γήµατα, όπως τα ονοµάζει. Άλλα της

παράδειγµα a contrario αυτής της τα-

παραδόθηκαν γραµµένα και άλλα κα-

κτικής, ένα παράδειγµα, καθ’ υπερ-

ταγράφηκαν την ώρα της αφήγησης.

∆εν έκανε διορθώσεις. Κανένα δεν φέρει υπογραφή. Είναι ανώνυµα. Το βιβλίο φέρει το όνοµά της – πώς αλλιώς
θα γινόταν· της ανήκει. Έτσι όµως συνέβη το εξής καταπληκτικό: σαν µια
παράξενη και θαυµαστή οφθαλµαπάτη, το όνοµά της φαντάζει πάρα πολλών ψευδώνυµο.
(28.4.1997)
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Οι αφηγήσεις της παράστασης

1. Μιλά μια γειτόνισσα
Σου ’φερα σκουλαρίκι, το µονό καλύτερο, θέλει κοπάνισµα το κουµπάκι. Ώσπου να πιάσει, καλέ, και το δικό µου µε παίδεψε, γυρεύω µιανής
γειτόνισσας, «καλέ κυρά Καλλιόπη, δε µου δίνεις ένα ξεµισκέλι», µου
’δωσε, ξεράθηκε, δεν το ’δωσε µε την καρδιά της, γυρεύω της µαµής,
τίποτα, ώσπου ήκλεψα ένα κλωναράκι και µου ’πιασε. Τώρα εγώ δεν
κάνει να σ’ το φυτέψω, δε χρόνισε ο Πέτρος, ούτε ποτίζω καλά καλά,
δεν κάνει επειδή κλαίω. Χτες ήπιασα να πλέξω κάτι καλοκαιρινά πράµατα µε το βελονάκι, µου δώσανε την κλωστή, µου ’πεσε το βελονάκι πάνω
απ’ το κρεβάτι, πήρα το µπαστούνι του για να το πιάσω, απ’ το κλάµα
δεν ήβλεπα που το βαστούσα, ό,τι πιάσω, τα εργαλεία του, την κουβέρτα του, κλαίω. Κι οι όρνιθες δε µου κάνουνε αυγό, αρρώστησε κι ο πετει-
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νός, βήχει, ένας όµορφος, άµα εκείνος πέθανε, ήκανε τρεις µέρες να
κράξει. Χάνεις τον άνθρωπό σου και πάλι συλλογιέσαι και τον πετεινό…
Ψεύτης κόσµος… Μας έλεγε και µιαν ιστορία ο πατέρας µας: «Ένας περβολάρης ήκανε µια χρονιά ένα πολύ µεγάλο καρπούζι και γύριζε και ηγύρευε έναν δίκαιον άνθρωπο να το φάνε µαζί. Καθώς λένε τα παιδιά,
«είµαστε φίλοι, τρώµε µαζί το σταφύλι». Πάει, πάει, «τι γυρεύεις;»
«έναν δίκαιον άνθρωπο γυρεύω, να µην είναι ψεύτης». «∆ίκαιον άνθρωπο γυρεύεις, µεγάλο πράµα γυρέυεις…» Βλέπει µπροστά του τον αϊΝικόλα, «εγώ είµαι δίκαιος, φυλάγω τους θαλασσινούς». «Ψέµατα λες,
όσους θες φυλάεις, όσους θες πνίγεις» του λέει ο περβολάρης, και τράβηξε, πάει, πάει, βρίσκει µπροστά του το Χριστό, «εγώ είµαι που κάνω
τόσα καλά, κάνω θάµατα…» «Τίποτα δεν είσαι, µας γελάς». Τονε βρίσκει τέλος ο αρχάγγελος, «εγώ παίρνω τις ψυχές». «Μάλιστα, εσύ ’σαι
δίκαιος». Κάτσανε σ’ ένα δέντρο από κάτω, φάγανε το καρπούζι. Έπειτα λέει ο αρχάγγελος: «Έλα να ιδείς τώρα και το πιο µεγάλο δίκιο…»
Πάνε σε µια σπηλιά βαθιά που δεν έβλεπες άκρια, κι από πάνω κρεµασµένα χιλιάδες καντήλια, µεγάλα, µικρά, ψηλά, χαµηλά. Πλησιάζει ο
αρχάγγελος, ανασηκώνεται, βλέπει, «σώθηκε το λάδι σου, θα σου πάρω
την ψυχή…» «Εσύ ’σαι ο δίκαιος», λέει πάλιν ο καηµένος ο περβολάρης,
και στη στιγµή πέθανε. Τίποτα δεν είµαστε… Το σκουλαρίκι απ’ τη δροσινή µεριά της αυλής, κουµπάρα, δεν παραθέλει ήλιο.

2. Θυμάται μια ηλικιωμένη αγρότισσα Μικρασιάτισσα
Πήγαµε στ’ Αγιονέρι, ανασύραµε, πέρασε κείνος, «καλέ κορίτσια, λιγάκι νερό στον κάδο, διψώ», δίνω του τον κάδο κι ανάσυρε µοναχός του,
ήπγιε, µας είπε «γεια σας», έφυγε.
Άµα πήγε µακριά, ρώτησε κάτι χωριανούς µας: «Αυτείν’ η γιαρνάρα, η
παχιά, µε τις µακριές πλεξούδες, εκεί στο πηγάδι µε τσ’ άλλες, τίνος
είναι;»
«∆εν έχεις δόντια γι’ αυτήνε δα» του λένε.
Καθώς µου τα ’λεγε ύστερα, σκέφτηκε λοιπόν καλά, ξένος ήτανε, από 12
ώρες µακριά το χωριό του, πάει βρίσκει ένα παιδί, το στέλνει να πάει να
βρει τον πατέρα µας. «Τον ουρανό µε τ’ άστρα κι αν έχεις, το ’πες µια
φορά, µα να µην το ξαναπείς» του λέει εκείνος. «Είµαι άτιµος, του ξανατην κλέψω». «∆εν του λέω τέτοια λόγια» είπε το παιδί. Μα ο πατέρας τα
’µαθε, ήτανε κι άνθρωπος απλός, «αν είναι τυχερό ας σταθεί, ας περιµένει, τώρα δεν έχοµε καιρό…» Με τα γέλια λοιπόν εκείνος σηκώνει
άλλους προξενητάδες, «πάµε». Ήρθανε πάνω που βράδιαζε. Ακούω,
γαβγίσανε τα σκυλιά. Εγώ µε τη γιαγιά µου πλαγιασµένες, γνέφει ο προξενητής του πατέρα µου «αυτός είναι», τους κάθισε, είχαµε φουρνιστό,
«φάτε», φέραν κρασί, ρακί, κάτσαν και τ’ αδέρφια µου οι µεγαλύτεροι.
«Ποιος ήρθε;» ρωτάω εγώ, κοιτάζω από µια τρυπδούλα στο σανίδι της
πόρτας. «Ένας µουσαφίρ’ς». «Χαρά στη µαυρίλα τ’» είπα. Φάγαν, ήπιαν,
ήρθε ώρα να φύγουνε, «είναι χανουµάκι, για χριστιανή; Θέλω να τη δω»
είπε κείνος. «Αφού πήρες λόγο, µη γυρεύεις άλλα». Φύγανε. Το πρωί µε
τον ήλιο, οι άντροι στα µαντριά, να τος έρχεται, «καληµέρα», µου λέει,
«µπας κι έχετε λιγάκ’ ψωµί;» Πάω φέρνω µια γωνιά ψωµί, αντίς να πιάσει τη γωνιά έπιασε το χέρι µου, ντράπηκα, γύρισα µπήκα µέσα. «Θα σε
κάνω αρνί µε δυο ποδάρια» λέει ξοπίσω µου. Αυτή ήταν η γνωριµιά µας.
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µηνά, εγώ δεν έχω ούτε µάνα ούτε αδερφή να φοβούµαι προσβολή, θα

3. Μαρτυρία Α.Ε.
Γεννήθηκα στην Τέρελη της Κερασούντας στα 1887. Έντεκα ψυχές ήµασταν στο σπίτι µας. Σχολείο δεν πήγα. Παντρεύτηκα πολύ µικρή. ∆εκάξι χρονώ ήµουνα δεν ήµουνα. «Να πεθάνει ο άντρας µου», έλεγα, «να
γυρίσω στη µάνα µου». Ο άντρας µου ήταν δάσκαλος και είχε κι εµπορικό. Όλα χαθήκανε. Όλα µας τα πήρανε οι Τούρκοι. Τον άντρα µου τον
σκότωσαν. Ήταν δάσκαλος και σα δάσκαλος πρωτοστατούσε και µάζευαν χρήµατα και τα έστελναν εδώ στην Ελλάδα. Ποιος ήταν εδώ, εµείς
δεν ξέραµε. Λέγαµε Ελλάδα και θαρρούσαµε πως ήταν εκκλησία. Γι’
αυτό πιάσανε τον άντρα µου µαζί µε άλλους και τον σκοτώσανε.
Αϊ-Βασιλειού παραµονή, εµένα, χήρα µε τέσσερα παιδιά, µε βγάλανε
στο δρόµο για την εξορία. Νύχτα, παραµονή Αϊ-Βασιλειού το 1916, κλεί-
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δωσα το σπίτι, πήρα µόνο ένα παπλωµατάκι, τύλιξα το µωρό µου –τριώ
χρονώ µωρό, κορτσόπον ήτανε– πήρα και τα άλλα τρία παιδιά µου, τους
είπα να µε κρατούν από το ρούχο µου για να τρέχουν κοντά µου, έβαλα
το κλειδί στην τσέπη και πάγω.
Ήταν χειµώνας, ένα µέτρο το χιόνι. ∆εν άντεξε το µωρό µου από την
πείνα και το κρύο, πέθανε. Το κρύο κορµί του ακουµπά στο στήθος µου.
Πορπάναµε, πορπάναµε, και το νεκρό παιδί µου το έχω πάντα στην
αγκαλιά µου. Πού να το αφήσω, να µου το φάνε τα σκυλιά. Αργά το βράδον φτάσαµε σε ένα ρωµέικο χωριό. Τέσσερα γρόσια πήρε ένας Ρωµιός
και πήγε να το θάψει. Τ’ άφησα και κλαίω... Πορπάναµε, πορπάναµε,
πορπάναµε! «Λίγο ψωµόπον, λίγο ψωµόπον» ζητά το αγοράκι µου των
δώδεκα χρονών, κι εγώ πού να το βρω. Βάζω ζεστό νερό στο πιάτο.
«Ελάτε, φάτε παιδιά». Αυτά τους έκανα για να τα ξεγελάσω. Και φτάσαµε στην άνοιξη. Κι ανοίγουνε τα δέντρα. Κι εµείς επέσαµε όλοι στα τρυφερά τους φύλλα. Τρώµε τα φύλλα, τρώµε τα χορτάρια. «Σαν τα γίδια
πέσανε πάνω στα δέντρα», λέει ο τσανταρµάς µα δε µας διώχνει.
Φτάσαµε στο καλοκαίρι. Έπαιρνα ένα ένα καλαµπόκι, έσπανα πάνω στην
πέτρα κι έκανα φαΐ στα παιδιά. Που φύγαµε περάσαµε από Γαράσαρη,
πήγαµε µέσα Σεβάς, Αµάσεια, γυρίσαµε πόλεις και χωριά.
∆ύο Πάσχα κι ένα καλοκαίρι ακόµα κάναµε στα βουνά. Γυρίσαµε στην
Κερασούντα µε την ψυχή στο στόµα. Είχα χάσει το ένα µου παιδί στην
εξορία, κινδυνεύω να χάσω και τ’ άλλα. Το ένα ήταν πρησµένο από το
δρόµο και την πείνα. Μου πέθανε κι αυτό. Συ πλυσιµατί το σκαφίδ’ το
έβαλα και πήγα και το έθαψα στ’ αρµένικα νεκροταφεία. Τα δικά µας δε
χωρούσανε πια...
Σταθήκαµε στην Κερασούντα. Έκανα χαµαλίκι και κοίταζα τα δυο παιδιά
µου. Ύστερα ήρθε διαταγή από το Βενιζέλο να έρθουµε στην Ελλάδα.
∆εν πιστεύαµε. «∆ευτέρα Παρουσία, λέγαµε, θα µας ρίξουν στη θάλασσα!» Με ένα τσουβάλι ψωµί µπήκα στο βαπόρι. Φτάσαµε στην Πόλη, κι
από κει µε ελληνικά πλοία ήρθαµε στην Ελλάδα. Ένα µήνα γυρίζαµε στη

θάλασσα. Γεµίσαµε ψείρα και οι περισσότεροι πέθαιναν. Μας έβγαλαν
στο Βίδο, ένα νησάκι στην Κέρκυρα. ∆εκαπέντε πηγάδια είχε, και τα
στερέψαµε για να πλυθούµε! Και πεθαίναµε κάθε µέρα. Το νησάκι γέµισε µνήµατα.

4. Έγραψε μια νοικοκυρά
Το 1922 ήµουν 8 χρονών και όµως όλα τα θυµάµαι τόσο καλά, που τα
φέρνω ακόµα µπροστά στα µάτια µου. Περνούσαµε τόσο όµορφα στο
σπίτι µας, µέσα στα τόσα καλά και αγαθά του Αϊβαλιού. Εκείνα τα πολλά θαλασσινά, τα αξέχαστα σταφύλια που τα κατεβάζανε οι καµήλες και
γονατίζανε µπροστά στην πόρτα µας. Ευλογία Θεού περνούσαµε. Ξαφνικά, εκεί που καθόµαστε µια µέρα, έρχεται µια γειτόνισσα και λέει στη
µητέρα µου: «Ξέρεις τίποτα, κυρά Κατίνα, άκουσα ότι θα γίνει πόλεµος, και όχι πόλεµος αλλά σφαγή».
Αυτή τη στιγµή δεν ήταν κανένας από τους άντρες σπίτι µας. Η µητέρα
µου παίρνει το µωρό από την κούνια και αµέσως πηγαίνει στο σπίτι του
πατέρα της για να πει ό,τι άκουσε. Βρίσκει εκεί τον µεγάλο της αδελφό
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και έτρωγε σταφύλι µε τυρί και τον λέει: «Αδελφέ µου, αυτό άκουσα,
θα γίνει διωγµός, να φύγοµε πριν κλείσουν τις θάλασσες, δεν θέλω τίποτα, µόνον να φύγουµε όλοι γεροί».
Εκείνος θυµήθηκε το διωγµό του 1915 που έγινε, και αµέσως αφήνει το
ψωµοτύρι που έτρωγε και πηγαίνει σ’ έναν γειτονικό του φίλο και λέει
αυτά που τον είπε η αδελφή του, ότι θα γίνει διωγµός χειρότερος από
τον πρώτο. Και ο φίλος του τον είπε: «Κρίµας, Παναγή, που είσαι και
τέτοιο παλικάρι, κάθεσαι και ακούς τις γυναίκες».
Εκείνος σα να προσβάλθηκε και λέει της αδελφής του: «Πάρε το µωρό
σου και πήγαινε στο σπίτι σου και µην φοβάσαι τίποτα. Το χωριό έχει παλικάρια, δεν µπορούν να µας κάνουν τίποτα».
∆εν πέρασαν δυο µέρες και κατέβηκαν Έλληνες στρατιώτες και έλεγαν
να φύγει ο κόσµος γιατί ήξεραν τι κακό θα γινόταν.
Πήγανε στο ∆εσπότη και τα είπανε. Αλλά εκείνος έλεγε να µην φύγει
κανένας και δεν έχοµε να πάθοµε τίποτα. Άλλοι όµως έφυγαν, πήρανε
τις οικογένειές τους και γλιτώσανε.
Σε δυο τρεις µέρες κλείσανε τις θάλασσες και βλέπαµε να γεµίζει το Αϊβαλί τούρκικο στρατό, όλο ιππικό. Εκείνα τ’ άλογα δεν τα ξεχνώ, τι
ωραία!
Όταν κατέβηκαν οι Τούρκοι αµέσως έδωσαν διαταγή να βγει ο ντελάλης
να φωνάξει, να µαζευτούνε στο στρατόπεδο όλοι οι άντρες από 18 µέχρι
50 χρονών.
Όταν το άκουσαν, όλοι χτυπούσαν τα κεφάλια τους, γιατί είχανε καιρό
να φύγουνε αλλά δεν το πίστευαν.
Τότε ο πατέρας µου γύρισε και µας είδε, τέσσερα παιδιά και τη µάνα
µου, και τρέχαν τα δάκρυά του και είπε: «Αχ, πώς δεν σε άκουσα, τι θα
γίνεις µε τέσσερα παιδιά, πού θα πας;»
Στιγµές φαρµακωµένες, και τα σκυλιά ακόµα ουρλιάζανε. Και τον λέγει
η µητέρα µου: «Όταν σας µιλούσα, και σένα και στ’ αδέρφια µου, µε
λέγατε είσαι γυναίκα και δεν ξέρεις, τώρα είµαστε όλοι χαµένοι».

Το πρωί ντυθήκαµε όλοι και σαν τ’ αρνιά που τα πάνε για µακελειό, µε
σκυµµένα κεφάλια, µαζεύτηκαν χιλιάδες άντρες, το άνθος της Ανατολής, και τους κλείσανε στο στρατόπεδο. ∆εν τους ξανάδαµε πια.
Η γειτονιά άδειασε. ∆ώσανε διαταγή όλος ο κόσµος να κατέβει προς τη
θάλασσα. Μείναµε η µόνη οικογένεια. Η µάνα µου τι να δει, εµάς που
ήµαστε τρία µικρά κορίτσια και ένα αγόρι ασαράντιστο; ή τη γιαγιά µου
που έκλαιγε τα παιδιά της, όλοι λεβέντες, άλλοι αρραβωνιασµένοι και
άλλοι λεύτεροι, ή το θείο µου Κωστή που τον είχαµε κρυµµένον. Οι
στιγµές χρειάζονταν θάρρος. Φύγανε οι άντρες. Έπρεπε να γλιτώσει τα
παιδιά της. Πιάνει, µας βάζει από τρεις φορεσιές ασπρόρουχα και από
πάνω µια φούστα κόκκινη και στα τρία κορίτσια, για να µας γνωρίζει,
όταν πηγαίναµε µέσα στο πλήθος. Ντύσαµε και τον θείο, τον κάναµε
γέρο µε κουρέλια και ετοιµαστήκαµε να φύγοµε, γιατί σε όλη τη γειτονα πάµε όπου πάει όλος ο κόσµος».
Εκείνη έκλαιγε: «∆εν έρχοµαι, φύγετε, τι την θέλω τη ζωή αφού όλα τα
παιδιά µου τα πήρανε».
Αναγκάστηκε η µητέρα µου, µας πήρε και τα τέσσερα και το θείο µου
και βγήκαµε έξω. Κατεβαίνουµε. Βλέποντας η γιαγιά µου πως έµενε
µόνη, σηκώθηκε κι ακολούθησε. Φθάσαµε όχι και πολύ κοντά στη θάλασσα, πιο ψηλά, µέσα σ’ ένα σαράπ χανά (νοµισµατοκοπείον). Τι γινότανε! Πολύς κόσµος, παιδιά, γέροι, κλάµατα!
Το πρωί δώσανε διαταγή όλος ο κόσµος να κατέβει στο µουράγιο γιατί
θα έρχονταν καράβια να πάρουνε τον κόσµο, κι έπρεπε να περάσοµε
µέσα απ’ ένα σπίτι µεγάλο, δίπορτο. Η µια η πόρτα έβλεπε στη θάλασσα και η άλλη στην πόλη. Πέρναγε ένας ένας. Τον εξετάζανε και τον
ψάχνανε. Παίρνανε ό,τι χρυσαφικό είχανε. Τους γδύνανε τελείως.
Είχανε δυο δωµάτια, ένα για τους άντρες και ένα για τις γυναίκες, και
στο µέσον από ένα τραπέζι µεγάλο που ακουµπούσανε τα χρυσαφικά.
Ήρθαµε στο δρόµο που θα περνούσαµε όλοι. ∆εν είχε τόπο να ρίξεις
ούτε µια βελόνα. Κι αφού ήτανε τόσος κόσµος, ήθελε να περάσει κι ένα
κάρο µε Τούρκους για να κάνουν γούστο που θα στριµώχνονταν ο κόσµος – όσους πατούσε κι όσους άφηνε, δεν τους ένοιαζε.
Μέσα σε τέτοια φασαρία βαστούσα κι εγώ µια µεγάλη λεκάνη τσίγκινη
για να πλένουµε τα πανιά του παιδιού όπου µας πηγαίνανε. Εγώ όµως
δεν χωρούσα να περάσω. Έπεσα, σηκώθηκα, η λεκάνη έκανε κρότο, µε
αρπάζει ένας Τούρκος και µε χτυπά. Έβαλα τα κλάµατα. Μ’ ακούει η µητέρα µου, έρχεται και µε παίρνει. ∆εν µπορούσε να περπατήσει από τον
κόσµο και από τα πολλά ρούχα που φορούσε. Έκατσε κάτω, έβγαλε µερικά ρούχα της για να µπορεί να κινιέται. Σήκωνε και το µωρό. Απαγορευόταν να φορείς χρυσαφικά. Η µητέρα µου από την κούραση και τη σαστισµάρα ξέχασε να βγάλει ό,τι φορούσε, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, τη βέρα
της. Ήρθε η ώρα, µπαίνει µέσα στο σπίτι –φυλάγανε µέσα έξω Τούρκοι–
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νιά δεν βρισκόταν άνθρωπος. Λέει της γιαγιάς µου: «Σήκω να φύγοµε

έπρεπε να περάσει από τον έλεγχο. Ένας Τούρκος, φαίνεται ήταν άνθρωπος µε ψυχή, είδε την αγωνία της που βαστούσε παιδιά, τη γριά µάνα
της, το θείο που τον είχαµε περάσει ως εκεί για γέρο και της λέει: «Πήγαινε, κατέβα γρήγορα τις σκάλες και φεύγα µην σε δούνε».
Βγήκαµε έξω χωρίς να µας ψάξουνε. Κατεβαίναµε τη σκάλα, που ήτανε
µέχρι 15, ίσως και πιο πολλά σκαλοπάτια, εκεί εµείς τα τρία κορίτσια
κρατούσαµε χέρια σφιχτά. Πώς µας πήρε ο κόσµος µπροστά! µας έχασε
η µητέρα µας. Εµείς περπατούσαµε και κάναµε και γούστο που βλέπαµε τα βαπόρια, από επάνω το αεροπλάνο, τον κόσµο τον πολύ, κάτω
που δεν είχε τόπο να περπατήσεις από τα ρούχα, γιατί τα κατέβαζε ο
κόσµος, θαρρούσε πως θα τα περάσει. Εκείνοι όµως δεν άφηναν να βάλεις µέσα τίποτα. Μόνον το άτοµό σου.
Η πιο πολλή εντύπωση που µου έκανε ήταν που έβλεπα όλα τα αγόρια
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των 18 χρονών να είναι κοπέλες καµωµένα, µε ξυρισµένο το µουστάκι
για να µπορέσουν να περάσουν.
Η µητέρα µου, που µας έχασε, τι να κάνει, πού να µας έβρισκε; Πατούσε επάνω στις κουβάρες τα ρούχα και κοίταζε ένα γύρο να γνωρίσει
τις κόκκινες ποδιές. Καµιά φορά µας είδε, πώς ήρθε κοντά µας, ένας
Θεός το ξέρει.
Έβαλε όλες της τις δυνάµεις γιατί έβλεπε ότι ήταν τελευταίες στιγµές.
Όλοι εκείνοι οι µεταµφιεσµένοι έτρεχαν να µπούνε µέσα, νόµιζαν ότι
θα γλίτωναν. Αχ, έρχονται µέσα στρατιώτες Τούρκοι. Κάνουν έρευνα
στο βαπόρι, και τους έπιασαν όλους, τους κατέβασαν µε τα καµουτσίκια. Τους πήγανε στο υπόγειο, στο σπίτι που περνούσαµε. Εκεί τους
σκότωσαν όλους.
Η γιαγιά µου, βλέποντας να παίρνουνε και τον τελευταίο της γιο, της
ήρθε τρέλα. Έτρεχε από πίσω και φώναζε: «Παιδί µου, γράµµα να µας
στείλεις όπου πας». Ποιος γύριζε να δει;
Όπως κρατούσε το τσουβάλι, το λύνει, το αδειάζει, και τα ψωµιά και τα
λεπτά και τα χρυσά ρολόγια των παιδιών της, βάζει το τσουβάλι στον
ώµο και τρέχει.
Η µητέρα µου τι να κάνει; Έβλεπε πως το βαπόρι γέµισε κι ήταν και το
τελευταίο. Την αρπάζει, την τραβά από το χέρι και µε κόπο µεγάλο την
βάζει µέσα στο βαπόρι και της δίνει και το µωρό. Έπειτα δίνει σ’ εµένα
την πιο µεγάλη, τ’ άλλα τα δύο δεν τα περνούσαν οι ναύτες, λέγανε πως
«πολλά παιδιά έχεις, πέτα κανένα στη θάλασσα». Με παρακάλια και
κλάµατα µας έβαλε µέσα. Μπαίνει κι εκείνη. Ήταν η τελευταία που
µπήκε κι ανεβάσανε τις σκάλες.
Ο κόσµος που έµεινε, τους βάλανε οι Τούρκοι µπροστά σαν πρόβατα µε
τα µαστίγια – κλάµατα, φωνές. Θεέ µου, τι κακό µεγάλο και αξέχαστο
έγινε όταν έφευγε το βαπόρι. Έβλεπες µια ακρογιαλιά µε χιλιάδες µπόγους ρούχα και τον κόσµο που έκλαιγε και τραβούσε τα µαλλιά του.

5. Εξιστορεί μια καθηγήτρια
Εντωµεταξύ η φωτιά φτάνει στην προκυµαία, τα χτίρια καίγουνται το ’να
µετά το άλλο, άµα διαλυθεί ο µαύρος καπνός φαίνουνται µόνο τοίχοι µε
τρύπες αντίς πόρτες και παράθυρα. Θυµούµαι καλά πως ένας Αµερικάνος ναύτης πήγε κι έκανε πως χτυπά το κουδούνι της πόρτας σ’ ένα τέτοιο καµένο σπίτι, δεν είχε πέσει η πόρτα του, αστείο του φάνηκε, λοιπόν αµέσως από τα ερείπια ξετρύπωσε µια γάτα, κάθησε µπρος στην
πόρτα και περίµενε ν’ ανοίξει, θα ήτανε του σπιτιού. Έπειτα πήρανε φωτιά τα πετρέλαια σε κάτι αποθήκες, βλέπαµε τους τενεκέδες να τινάζουνται ψηλά και να σκάζουνε στον αέρα, η νύχτα έφεγγε.

6. Μαρτυρία Α.Α.
Από το δρόµο προς τη θάλασσα ήταν διάφορα παραλιακά κέντρα. Σε ένα
από αυτά είδα κάτι, που όσο ζω δεν θα το ξεχάσω· θα έχω τη φοβερή
εικόνα που αντίκρισα µπροστά µου. Λίγο αριστερά από το δρόµο κι έξω
από ένα κέντρο είδα ένα πτώµα ανάσκελα, αποκεφαλισµένο, ντυµένο
µόνο µ’ ένα πουκάµισο και µαύρο πανταλόνι· το κεφάλι, λίγο πιο πέρα
από το σώµα, το τσιµπολογούσαν οι κότες που βόσκαν αδέσποτες. Μια
άλλη κότα ήταν ανεβασµένη στο στήθος του πτώµατος και τσιµπολογούσε τον κοµµένο λαιµό. Σε κάτι τραπέζια, που ήταν παρακάτω, ήταν
πεταµένα δυο ή τρία πτώµατα.

7. Θυμάται μια Μικρασιάτισσα μάνα
«Η δύναµή µου κόβεται και δεν µπορώ να συλλοϊστώ τα όσα περάσαµε,
πε πως είµαι και γω µες στο χώµα άµα τα συλλοϊστώ…»
Περνούσανε στρατιώτες, πότε λίγοι λίγοι, πότε πολλοί, δε δώσανε είδηση, δεν ακούσαµε. Ύστερα, µέρα Σάββατο θαρρώ, ναι Σάββατο, ακούσαµε αποσπερού ντελάλη, φωνάζει να συνταχτούνε στο τάδε χάνι ούλα
τ’ αρσενικά µέχρι 60 χρονών, προστάζει διοικητής, Τούρκος. Πού ξέραµε µεις; Εµείς κλεισµένες στα σπίτια µας, οι Τουρκάλες τώρα γυρίζουνε, φοβερίζουνε, βαστούνε κουρέλια και γκαζοντενεκέδες να µας κάψουνε, βλέποµε απ’ το παράθυρο. Ύστερα, την άλλη µέρα ήτανε; Ώρα
βασίλεµα ήτανε, πάν’ οι άντρες για το χάνι, πάει Παναγή ο µεγάλος
µας, πάει ∆ηµητρός ο άντρας µου, πάει Χρήστος αδερφός µου, Γιώργης
σας θυµηθώ; πού να σας µνηµονέψω; Έντεκα ήτανε, και Βασίλης και
Παρασκευάς και Ηλίας και ∆ηµητρός, ένα όνοµα µε τον άντρα µου, και
Κωνσταντής και Φώτης. Όχι, το Φωτί µας πάει µε τον πατέρα του. Μόνες γυναίκες µείναµε, ακούµε από µακριά χαρές κακό τα νταούλια στον
τουρκοµαχαλά, ύστερα λέει τους πήρανε στα βουνά, ύστερα πάλι ντελάλης φωνάζει «µαζωχτείτε στο γιαλό, θα ’ρθούνε βαπόρια να φύγοµε», ο
ήλιος βασιλεύει.
Λέω «µητέρα, δε µένω άλλη νύχτα εδώ». Παίρνω το µωρό απ’ την κούνια, πιαστήκαν απ’ το φουστάνι µου τ’ άλλα δυο, «να περιµένοµε µπάρεµ’ τον πατέρα σου», έλεγε η µάνα µου, «δε µένω, καλέ µητέρα,
έλα…» φωνάζω εγώ, τραβούµε στο σαράπ χανά, πλήθος µερµυγκιά, ξηµερωθήκαµε, πουθενά βαπόρια. Λέω «το νου σου, µητέρα, στα παιδιά,
να πεταχτώ να πάρω τίποτα πανάκια». Είχανε µείνει απλωµένα στη συκιά, ε, πανάκια είχα στο νου µου ακόµα, µπροστά µου να ο Κωστής
µας, πού βρέθηκε; Κι ως τώρα δεν το ξέρω, ήτανε όµορφος και ξανθός,
τον έντυσα γυναίκεια, ό,τι βρέθηκε, δεν τον γνώριζες, τρέχοµε στο ίδιο
µέρος, φύγανε· βλέπω από µακριά κοκκινίζουνε δυο φουστανάκια, τα
κοριτσάκια µου, κόσµος πλήθος µπρος σ’ ένα βαποράκι, όλοι να µπούνε µέσα, πόλεµος, παρακαλούµε και µεις, η µάνα µου κοντά στον Κωνσταντή, να οι Τούρκοι πλησιάζουνε, ψάχνουνε, τον παίρνουνε, κείνη
την ώρα η µάνα µου τρελάθηκε, σέρνουνε κι άλλους όξω, σαν τα φίδια
τους σέρνουνε, η µάνα µου τρέχει, φωνάζει «στάσου, σταθείτε, να ’χεις
να τρως», είχαµε σ’ ένα τσουβαλάκι τρία τέσσερα ψωµιά, είχαµε βάλει
µέσα στην ψίχα πεντόλιρα, κάτι χρυσαφικά, πετά το τσουβαλάκι στη
θάλασσα η µάνα µου, εκειδά µπροστά στην Παναγιά τη Φανερωµένη,
τα νερά ρηχά. Μείναµε µόνο µε τις ψυχές, µες στο βαπόρι κλαιν τα µωρά, κοιτάζοµε πού είναι το τσουβάλι; τίποτα. Μας έβγαλε στη Μυτιλήνη το βαποράκι, συµµάζεψα τα µωρά στην ποδιά και µε το ’να χέρι να
βαστώ τη µάνα µου, δεν ήξερε τι έκανε. Κρύο τη νύχτα, κλαίγαµε, πει-
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αδερφός µου, Φίλιππος αδερφός µου, Νίκος αδερφός µου. Αχ, πού να

νούσαµε, µας γνώρισε κάποιος γείτονάς µας, οικονόµησε µισό ψωµί,
µας λέει «σηκωθείτε να πάµε στο χωριό, εκεί θα δουλέψοµε, θα ζήσοµε», µας έβαλε σ’ ένα κάρο, στο δρόµο µάς έπεσε η µάνα µου, δεν ήτανε στα λογικά της, στα χέρια τη σηκώσαµε. Στο χωριό µας ξέρανε απ’
τον άλλο διωγµό µα τώρα µας ξαναβλέπανε, θυµώνουνε, «έχοµε τη
φτώχεια µας, ήρθατε και σεις». Ήρθανε άλλοι, µας παρηγορούσανε,
µας βάλανε σ’ ένα νταµάκι, περιµέναµε, η µάνα µας περιµένει τα παιδιά της, να γυρίσουνε, κανένα πια να µη γυρίσει; Πρωί βράδυ τα περίµενε, κάνει και δουλειά, έκανε ρόκες όµορφες, ψιλό ψιλό το µαλλί, την
πληρώνουνε καλά, εγώ έµαθα να σκάβω, θερίζω απ’ τη µια νύχτα ως
την άλλη, πλέκω και φανέλες µε το φεγγάρι, εγώ η µοναχοκόρη σ’ έντεκα αρσενικά και µ’ άντρα πρώτονε σ’ αντρειά και σ’ οµορφιά, µ’ άφησε
µε τρία κοριτσάκια…
Σιγά σιγά µας γνωρίσανε ο κόσµος, µας ’ποστηρίξανε.

8. Μαρτυρία Α.Κ.
Ήµασταν στην Πούντα. Στέκαµε γραµµή για να µπαρκάρουµε. Ό,τι
είχαµε, µπόγους, βαλίτσες, τα πετούσαν για να περάσουν. Πέρασε η
µητέρα µου, η αδερφή µου έπεσε κάτω, ο κόσµος την πατούσε, δεν
µπορούσε να σηκωθεί.
Ένας στρατιώτης, καθώς βάσταγε το µωρό της, το τρύπησε µε την ξιφολόγχη. Το πέρασε από τη µια άκρια της φασκιάς ως την άλλη. Τι να
κάνει; Το ’βαλε σε µιαν ακρούλα. «Ζήσε, κόρη µου, για τα άλλα σου παιδιά» της είπε η µάνα µας. Εγώ, ακόµη δεν είχα περάσει τη ζώνη και µε
τραβά ένας Τουρκαλάς από το χέρι και µου λέει: «Ντουρ, µωρή». Βάζω
κάτι φωνές, κάτι κλάµατα· φωνές και η µάνα µου. Πέρασαν πεντ’ έξι,
εµένα πού να µ’ αφήσει να περάσω. «Αχ, παιδάκι µου» λέει η µάνα µου.
λι, που άστραψε το φως µου. «Τσικάρ παρά» λέει. Θυµήθηκα ένα πεντόλιρο, που το ’χα κρυµµένο, του το ’δωσα. Μ’ αυτό γλίτωσα. Μου δίνει
µια σπρωξιά. Πέφτω κάτω, κι έσπασα τα γόνατά µου. Έχασα και το ένα
παπούτσι µου. Πέταξα και το άλλο στη θάλασσα. Εκεί πια οι Ιταλοί µας
ανέβασαν αγκαλιά στο καράβι.
Οι Γάλλοι δείξαν βροµερή στάση. Όσοι κατάφερναν να σκαρφαλώσουν
στα καράβια τους, τους ρίχναν πίσω στη θάλασσα. Και παλικάρια, πιο
πολύ τα παλικάρια ξανάριχναν στο νερό. Σαν τους βλέπαν να ζυγώνουν,
τους πετούσαν ζεµατιστό νερό για να µην µπορέσουν ν’ ανέβουν. Οι
Εγγλέζοι κάναν ό,τι κάναν, µα σαν πήγαινε κανείς στα πλοία τους να
σωθεί τον δέχονταν καλά. ∆εν τον διώχναν. Μόλις µπήκαµε στο «Μεγάλη Ελλάς», πλάι µου καθόταν µια γυναίκα. Είχε στα γόνατά της δύο µπόγους. Στον έναν τα ρούχα της, στον άλλον το παιδί της. Αυτή από την
κούραση και το κλάµα είχε αποκάµει και θέλησε να πετάξει τον µπόγο
µε τα ρούχα στη θάλασσα και από τη σαστισµάρα της πετάει το µωρό
της, δεν την πρόλαβαν οι άλλες. Τι έγινε ύστερα, δε λέγεται και ποιος
ξέρει αν έζησε κι εκείνη. Ήταν και ένα κοριτσάκι, βαστούσε ένα τουµπελέκι και το άφησε σε µια γωνιά, για να δει να βρει τον πατέρα της.
Αυτός παρουσιάστηκε ξαφνικά και ξεφώνισε: «Μωρή, πού το πήγες το
γεµεκλίκι του σπιτιού µας;» Φαίνεται πως του ’χαν στρίψει. Έχασε και τη
γυναίκα του και τα άλλα του παιδιά. Άρχισε ο πατέρας κι έπαιζε τουµπελέκι και τραγουδούσε. Ο κόσµος του ’λεγε να πάψει. Ήταν µαθές για
τραγούδια και για τούµπανα! Αυτός πού να πάψει! Έβριζε τις γυναίκες
µε άσκηµα λόγια.
Το πλήρωµα του καραβιού µας περιποιούνταν. Μας φέρναν νερό. Μας
µοίρασαν γαλέτες.
Εγώ περπατούσα µε τις κάλτσες. Έρχεται ένας κοντά µου και µου λέει:
«Έλα που σε θέλω». «Άσε µε ήσυχη» του λέω. «Θα ’ρθω κι εγώ µαζί» είπε
η αδερφή µου. Μας πήγε σε µια καµπίνα. Μου ’φερε κάτι µεγάλες
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Πέφτει κάτω και λιποθυµά. Στο µεταξύ ο Τούρκος µου δίνει ένα σκαµπί-

ανδρικές παντούφλες, σαράντα νούµερο. «∆εν τις θέλω. ∆εν µπορώ να
περπατήσω µ’ αυτές» είπα. Ύστερα πάει, ξαναψάχνει και µου ’φερε κάτι
λινά παπούτσια παιδικά. «Ναι» είπα. Τα φόρεσα. «Αυτά µου πάνε καλά».

9. Μαρτυρία Σ.Σ.
Εκεί που µας πήγαν εµάς να δουλέψουµε, η βροµιά τους δε λέγουνταν,
οι πολιτείες τους ναι, µα τα χωριά! Μας βάλαν να φάµε, τι να το κάνεις
το φαΐ· από πάνω περνούσαν τα γουρουνάκια και τα σκυλιά. Από λιγάκι,
δε φάγαµε. Πήγαµε να κοιµηθούµε· εκεί ’ταν χειρότερα από κει που φάγαµε. Για κρεβάτια και για στρώµατα µας βάλαν σανίδια κατάχαµα και
παλιές πόρτες. Βροµούσαν και τα τουλούµια από λάδια. Κουβέρτες µας
δώσαν η επιτροπή και είχαµε δικές µας. Βγήκαµε στο δρόµο· τι να κάναµε; Ανάψαµε ένα δαδί και πήγαµε ως το αφεντικό· ήταν αδύνατο να µείνουµε σε κείνο το δωµάτιο. Βροµούσε τόσο πολύ, που βαστούσαµε αδιάκοπα τη µύτη µας. Πω πω πω! Και στ’ άλλο ήταν τα ίδια και χειρότερα·
για στρώµα µας βάλαν κλαδιά από ελιές. Συνεννοηθήκαµε· οι άντρες,
θα λέµε: «Όχι, φεύγουµε». Και θα φεύγουµε µε τα µπογαλάκια µας.
Το δεύτερο αφεντικό είχε έναν αδερφό στρατιώτη στη Μαγνησιά κι ήξερε απάνου κάτου πώς ζούσαµε εµείς κει, και του είπε: «Αυτοί είναι αδύνατο να ζήσουνε δω, σ’ αυτή την κατάντια. Όσο και να υποφέρουνε, όσο
και να ’ναι φτωχοί, όσο και να ’ναι πρόσφυγες. Χωρίς άλλο το πρωί θα
φύγουνε». Έτσι κι έγινε. Φώναζε ο συµπέθερός µας: «Βρε αµάν, καθήστε, θα περάσουµε καλά». Εµείς, τίποτα. Φεύγαµε και του φωνάζαµε:
«Σα θες εσύ, µείνε». Ως και την µπαστούνα του σήκωνε και φώναζε της
γυναίκας του: «Θα σου σπάσω το κεφάλι». Εµείς πήραµε δρόµο. «Τι να
σου κάνω, λέει ο γέρος, δε γίνουνται ζάφτι».
– Κι αυτός;
– Ήρθε από πίσω µας.
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που ήταν τρεις, θα λένε: «Ελάτε, είναι ντροπή· να µείνουµε». Κι εµείς

10. Εξιστορεί μια καθηγήτρια
Στη Σµύρνη ξαναπήγα µε µιαν εκδροµή πρόπερσι. Πήγαµε από τη Χίο,
Τσεσµέ, µπήκαµε από τα προάστια Γκιοζ-τεπέ, Καραντίνα. Ήµαστε
όλοι σχεδόν πρόσφυγες, οι µεγαλύτεροι µάλιστα κάνανε το ταξίδι αυτό
σαν προσκύνηµα. Προσπαθούσα κι εγώ να θυµηθώ τίποτα απ’ τα παλιά.
Όπου περάσαµε, συναντήσαµε Τουρκοκρητικούς, που µιλούσαν και µεταξύ τους ελληνικά µε την κρητική προφορά, ούτε οι νέοι δεν τα ξεχάσανε, τα µιλούνε στο σπίτι, όπως και στην Ελλάδα οι τουρκόφωνοι. Κι
εκεί των γέρων η νοσταλγία για τις παλιές πατρίδες τους είναι άσβηστη.
Μια γριά, µάνα του καφετζή σ’ ένα καφενείο που καθίσαµε, στις Φώκιες, µου είπε: «Αχ, εγώ την Πρέβεζα θα την ξαναβρώ άραγε στον άλλο
κόσµο;»
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Στο Νύµφαιο πήγα µε µια συνταξιδιώτισσά µας που ήταν από κει, και
στο σπίτι της κατοικούσε τώρα µια οικογένεια Τούρκοι από τη Βοσνία.
«Περάστε, περάστε, µας λέγανε, ξέροµε κι εµείς από προσφυγιά».
Στο λεωφορείο που µας πήγαινε στα Σώκια, το ραδιόφωνο έπαιζε «Στο
χορό σε θέλω πεταλούδα» – ο σοφέρ, που ήταν καµιά σαρανταριά χρονών, όλο τέτοια έβαζε, κι ο επόπτης επίσης, Τουρκοκρητικός κι αυτός,
τέτοια προτιµούσε.
Τα προάστια Γκιοζ-τεπέ, Καραντίνα δεν αλλάξανε σχεδόν καθόλου. Μία
θεία µου έµενε στην Καραντίνα και τα θυµήθηκα όλα εκείνα τα µέρη.
Ως το Κονάκι, που λέγαµε. Από κει και πέρα τίποτα δεν έµεινε. Τα
ερείπια έχουν γίνει πάρκο και συνοικίες νέες µε σπίτια εύπορα, κήπους, δενδροστοιχίες. Στο χώρο του ξενοδοχείου που ήταν του πατέρα
µου, τώρα δεν είµαι σίγουρη αν είναι αυτός ο χώρος καλά καλά, είδα
ένα πολυώροφο κτίριο. Αδύνατον να γνωρίσεις τίποτα απ’ τις παλιές
γειτονιές.

11. Έγραψε μια υπάλληλος
Μέναµε στη Χαριλάου Τρικούπη. Είχαµε µαζευτεί 9 άτοµα κι ένα µωρό,
φεύγοντας τους βοµβαρδισµούς του Πειραιά. Η πείνα άρχισε να µας
σφίγγει. Μια καινούρια ηλεκτρική κουζίνα AEG, στα χαρτιά ακόµα, µε
τρία µάτια και διπλούς φούρνους, τη δώσαµε για 10 οκάδες µαυροµάτικα φασόλια.
Εγώ δούλευα στο εργοστάσιο του Παπαστράτου. Κατάφερα να παραγγείλω στην επαρχία ένα τσουβάλι ξανθιά σταφίδα. Ώσπου να ’ρθει πέρασαν
τρεις µήνες. Η πείνα είχε σφίξει πολύ. Βρήκα ένα χειράµαξο, τα συµφώνησα και ξεκινήσαµε από τη Βάθη για το σπίτι. Όταν φτάσαµε στην Ερεσού, αυτός που έσερνε µε κόπο ως εκείνη τη στιγµή το καρότσι έβαλε
φτερά στα πόδια του. Εγώ έτρεχα πίσω του, µουσκεµένη στον ιδρώτα απ’
τον». ∆υο περαστικοί τον σταµάτησαν. Μαζεύτηκε κόσµος. Ένας αστυφύλακας που έφτασε έβγαλε το συµπέρασµα: «Μαύρη αγορά. Κατάσχεται». Είδα κι έπαθα, παρακαλώντας τον κόσµο και τον αστυφύλακα ότι
είµαστε 9 άνθρωποι κι ένα µωρό στο σπίτι, να γλιτώσω τα τρία τέταρτα του
τσουβαλιού.
Φτάσαµε σπίτι συνοδεία µε τον αστυφύλακα. Έδωσα στο παιδί τα λεφτά
που είχε ζητήσει και κάµποση σταφίδα, γιατί δεν έφευγε, άλλη τόση
στον αστυφύλακα. Την υπόλοιπη, που κόντευε στη µέση το τσουβάλι, τη
µοιραστήκαµε το βράδυ σαν µαζευτήκαµε και οι εννιά. Καθήσαµε γύρω
γύρω στο τραπέζι µε µια µαξιλαροθήκη ο καθένας µπροστά του, ένας
έκανε τη µοιρασιά µε µια κούπα του τσαγιού. ∆έσαµε τις µαξιλαροθήκες
µας και ο καθένας την έβαλε κάτω από το κρεβάτι του να τρώει όποτε
θέλει.
Και τότε άρχισε άλλο δράµα. Το σπίτι µας ήτανε ηµιυπόγειο µε τρία
παράθυρα στο δρόµο. Το ένα παράθυρο, όπως ο δρόµος ήτανε κατηφορικός, είχε απ’ έξω ύψος όσο µιας καρέκλας. Εκεί, κάθε βράδυ, µια ή
δυο και τρεις φορές κάποιος καθότανε να ξαποστάσει, έξυνε το παράθυρο και µε βραχνή φωνή φώναζε: «Πεινάωωω! Πεινάωωω! Χριστιανοί!!»
Εµείς από µέσα µουδιάζαµε. Στην αρχή δε θέλαµε ν’ ακούσουµε τη
φωνή, αλλά σε λίγο κάποιος από µας, πότε ο ένας πότε ο άλλος, σηκωνότανε σιγά σιγά, άνοιγε τη µαξιλαροθήκη του, έπαιρνε µια φούχτα σταφίδα και την έριχνε στο τενεκεδάκι που ήτανε ακουµπισµένο στο µάρµαρο του παραθυριού, πλάι στον σκελετωµένο άνθρωπο, που άρχιζε µε
µανία να τρώει τη σταφίδα.
∆ούλευα στον Πειραιά και καθόµουνα στην Αθήνα. Κάθε πρωί στις 7.15΄
µε 7.20΄ κατέβαινα τρέχοντας τις σκάλες του Ηλεκτρικού να πάω στη
δουλειά µου. Ένα πρωί, καθώς είχα αργήσει κι έτρεχα, σχεδόν σκόνταψα
σ’ έναν άνθρωπο, ξαπλωµένο λίγο λοξά πάνω στα σκαλιά. ∆ίπλα του ένα
τενεκεδάκι από κονσέρβα. Αυτά τα τενεκεδάκια κείνη την εποχή ήτανε
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την προσπάθεια και την αγωνία µη χάσω τη σταφίδα, και φώναζα «πιάστε

συνηθισµένο πράµα – είχαν αρχίσει οι λιποθυµίες, αργότερα κι εγώ,
θυµάµαι, λιποθύµησα δυο φορές στο δρόµο γυρίζοντας από τη δουλειά
στο σπίτι. Ήτανε τότε που για 45 µέρες τρώγαµε σκέτες λαχανίδες χωρίς
λάδι και χωρίς ψωµί. Μαζευότανε ο κόσµος, αν είχες πέσει κάτω σε
σηκώνανε, σου δίνανε λίγο νερό και µόλις συνερχόσουνα φεύγανε. ∆εν
µπορούσαν άλλωστε να κάνουν και τίποτ’ άλλο. Έσκυψα να βοηθήσω τον
λιπόθυµο άνθρωπο… Έπιασα το κεφάλι και το χέρι του να τον ανασηκώσω και τότε… πάγωσα, ήτανε νεκρός και ξυλιασµένος. Το ’βαλα στα
πόδια, ούτε ξέρω πώς έφτασα στη δουλειά µου.
Από τότε, σχεδόν κάθε πρωί έβρισκα κάποιον νεκρό στα σκαλιά, µε τενεκεδάκι ή όχι, αργότερα πλήθυναν, δυο τρεις κάθε πρωί. Μια µέρα
µέτρησα πέντε. Εξωτερικά είχα εξοικειωθεί στη θέα τους, όµως η τροµάρα δεν µου έφυγε ποτέ.
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Οι πείνες είχαν σφίξει για τα καλά. ∆εν έβρισκες παρά µόνο λαχανίδα. Ο
κόσµος πέθαινε αράδα. Παρουσιάστηκαν οι πρώτοι πεταµένοι νεκροί
πάνω από τον τοίχο του νεκροταφείου, για να κρατήσουν οι ζωντανοί το
δελτίο του ψωµιού που έπρεπε να παραδοθεί για την κηδεία. Στη διασταύρωση Πλούτωνος µε το δρόµο που πάει προς τα Ταµπούρια ξεµπούκαρε ένα καρότσι µε χόρτα – πραγµατικά χόρτα του βουνού, όχι λαχανίδες. Χίµηξε ο κόσµος, κι εγώ µαζί. Έµεινα τελευταία. Είχαν αποµείνει
µέσα στο καρότσι µαδηµένα σκόρπια χόρτα. Έδωσα τη σακούλα µου και
βοήθαγα κι εγώ να τα µαζέψοµε. Κι έτσι όπως σήκωσα µια λινάτσα, να
δω µην υπάρχει τίποτα από κάτω, µέσα σ’ ένα σωρό παλιοτσούβαλα,
φάνηκαν δύο µικρά γυµνά ποδαράκια, πεντακάθαρα. Ο καροτσέρης µ’
έναν πήδο µ’ έσπρωξε και τα σκέπασε µε τα τσουβάλια. Πήρε τη σακούλα, την έβαλε στο χέρι µου και τράβηξε µε το καρότσι του προς το δρόµο
που ’βγαζε στο νεκροταφείο.
Εγώ έφτασα στο σπίτι κι έδωσα τη σακούλα µε τα χόρτα. Το βράδυ δεν
µπόρεσα να βάλω µπουκιά στο στόµα µου, τα µοίρασα στα πιάτα των
άλλων κι έπεσα στο κρεβάτι. Όλη νύχτα παράδερνα στον ύπνο µου µε τα
µάτια του γέρου και τα γυµνά καθαρά ποδαράκια.

12. Μιλά μια γυναίκα για τον άντρα της
Γνωριστήκαµε το ’45. Είµαστε από ένα χωριό. Είχαµε χαρές τότε πως ελευτερωθήκαµε, είχαµε λίγη περιουσία χτηµατική, αµπέλι, σταφίδα, λίγες
ελιές. Λέγαµε πως νικήσαµε, «νικήθηκε το µεγάλο θηρίο, θα ζήσοµε σαν
άνθρωποι» έλεγε κείνος, θα προκόψοµε, διώξαµε το φασισµό. Πήγαµε στο
πανηγύρι που γίνεται στ’ άλλο χωριό τον Αύγουστο, συµφωνήσαµε τέσσερις φιλινάδες να πάµε παρέα. Μας λέει εκείνος: «πάτε κι έρχοµαι», θέλαµε να διασκεδάσοµε όλοι µαζί. Χρόνια είχαµε να δούµε πανηγύρι, πόλεµος
κατοχή, εγώ δεν είχα πάει άλλη φορά, ήµουνα τότε 17 χρονών. Πήγαµε
καθίσαµε σ’ ένα τραπέζι µακρύ. Καθένας είχε φέρει τα φαγιά του, σταφύλια πια θησαυρός. Σε µια στιγµή τον βλέπω κι έρχεται. Έρχεται, µου χτυπά
την πλάτη. Του λέω «άργησες...» – «Με πιάσανε και µε χτυπήσαν οι εθνοέβγαλε χτενίστηκε που τον είχαν δείρει, µ’ έβαλε µπρος στο χορό, κέρασε.
Χορέψαµε όλη τη νύχτα και κινήσαµε για τα σπίτια µας µετά τη λειτουργία,
το πρωί. Κατά το µεσηµέρι µε ειδοποιούνε ότι τον πιάσανε πάλι και τον
έχουν στο κατώι, στο σταθµό. Πάω άµα βράδιασε, σκύβω από µια τρυπίτσα, «µη στενοχωριέσαι Τασία», µου λέει, «θα σταθείς καλός καβαλάρης
και συ τώρα».
Ο σκοπός µ’ έδιωξε µε κοντακιές. Τον σηκώσανε νύχτα. Ύστερα τον
περάσανε στρατοδικείο στην Πάτρα, δικάστηκε ισόβια. Μη ρωτάς το
γιατί. Έτσι δίκαζαν τότε. Ποιος ήξερε τίποτα, πιάναν κόσµο σάµατι
ήτανε πουλιά. Τους χάναµε. ∆ικάσανε κι άλλους έντεκα µαζί, όλοι απ’ τ’
αντάρτικο φίλοι. Ούτε ξέρω και πόσοι εκτελεστήκανε. Έµεινα κρυµµένη
εγώ σ’ άλλο χωριό. Άµα λίγο µαλακώσανε τα πράµατα, έµαθα πως τον
είχανε φυλακή στην Αίγινα, πήγα και τον είδα. Στα δέκα χρόνια. Τον είχα
ιδεί άλλη µια φορά στο Μεταγωγών. Σε κακό χάλι χτυπηµένος. Τον είχαν
βασανίσει. Τα ρούχα του κουρέλια και δε µ’ αφήνανε να πλησιάσω άµα
έλεγα πως ήµουν αρρεβωνιαστικιά του. Τον πήγαν στα Γιούρα, εκεί ν’
ακούσεις τυραννία.
Άµα τους σηκώσαν από κει, τους φέρανε πάλι στην Αίγινα. Πέρσι
παντρευτήκαµε. Ήρθε και παπάς και µας στεφάνωσε σ’ ένα ιδιαίτερο
καµαράκι µέσα στη φυλακή. Κουµπάρα ήτανε η γυναίκα ενός φίλου του
συγκρατούµενου, τα ’φερε όλα, όλα όµορφα: στεφάνια, λαµπάδες, µοιράσαµε πάνω από 60 µποµπονιέρες. Ε, γάµος στη φυλακή. Τώρα πάω
εύκολα. Ό,τι µπορώ τους κουβαλώ. ∆ουλεύω νοσοκόµα. ∆εν είναι όµως
δουλειά ταχτική.

50
ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ θέατρο του νέου κόσμου

φυλάκοι». Αυτοί φανερώθηκαν τότες. Όµως αυτός πάλι µε το κέφι του,

13. Μιλά μια μάνα για το μοναχογιό της
Το παιδί µου το ’βαλα σε Οικοτροφείο στην επαρχία µας για γράµµατα,
για καλύτερα, τους είχανε αυστηρά πολύ, δε µάθαινε. Ύστερα ήρθαµε
στην Αθήνα, ύστερα πέσαν οι πόλεµοι. Το παιδί πρώτα έπιασε δουλειά
επιπλοποιός, έπειτα τον βγάλαν, πήγαν στρατιώτες τ’ αφεντικά, γύριζε
δω και κει για δουλειά. Κακοπερνούσαµε. Ο πατέρας µας ήτανε µπαλωµατής. Έπειτα λέγουνε κερδίζοµε, πάµε µπροστά, έπειτα λέγουνε χάσαµε, ώσπου να καλοκαταλάβουµε νά οι Γερµανοί, πλακώσαν, πλάκωσε η
πείνα. Πείνα όλος ο κόσµος. Έτρεχε το καηµένο το παιδί, άµα δούλευε
κανένα µεροκάµατο σε ψωµάδικο µας ήφερνε κανένα ξεροκόµµατο,
δούλευε σε µπακάλικο µας ήφερνε φασόλι, ό,τι το ’διναν µας το ’φερνε,
ύστερα πρωτακούσαµε πως µπήκε µπρος «η οργάνωση», θα γλιτώσουµε
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απ’ τη σκλαβιά, δε µας έλεγε πολλά το παιδί, τον ρωτούσαµε «πού ήσουνα; πού κοιµήθηκες απόψε;» – αυτός µιλιά.
Το πιάσαν πρώτη φορά σε µιαν αποθήκη που δούλευε, εγώ δεν ήξερα
πού τον πήγαν, έπιασα γύριζα τις φυλακές, τις αστυνοµίες: «Πίκολο,
πίκολο…» έλεγα στον έναν Καραµπινιέρο και στον άλλον, µε στέλναν εδώ
κι εκεί, «ένα κοντούτσικο… µε τα σγουρά µαλλιά, µε γκαµπαρντίνα…»
∆υο µήνες και παραπάνω γύριζα και τον είδα όνειρο, µου λέει «έλα,
είµαι στο µπουντρούµι, στα νερά µέσα». Πού να τραβήξω; Τραβώ πάλι
στου Αβέρωφ, δεξιά ο Γερµανός, αριστερά ο Ιταλός, «αµάν, πέστε µου,
είναι µέσα το παιδί µου;» έκλαιγα. Με βλέπει ο Ιταλός σκοπός –καλή του
ώρα όπου κι αν είναι, να ’χει την ευκή µου όπου κι αν βρίσκεται– µε ρωτά
τι θέλω. Του λέω «το παιδί µου γυρεύω, πάω κι έρχοµαι, µου λυθήκαν τα
γόνατα, τι να κάνω, αχ…», πιάνει κι ο Ιταλός αυτός ένα κλάµα, ένα
κλάµα, έλεγε: «µάµα, µάµα» και µου δείχνει µε το χέρι ψηλά, «σε ποιο
πάτωµα είναι;» «Εγώ δεν ξέρω κι αν είναι ζωντανό και µε ρωτάτε για
πάτωµα;» «Νόµα, νόµα». Του λέω τ’ όνοµα «Αλέκο», στέλνει έναν και
φωνάζει. Άκουσε το παιδί, «οχ, θα µε σκοτώσουν…», εκεί πήγε ο νους
του, µας τα ’λεγε ύστερα. Μέσα έκατσε κανένα χρόνο και πήρε χάρη
στου Μουσολίνι τα γενέθλια, ξέρω και γω πώς το ’παν τότε…
Και σα βοµβαρδίστηκε ο Πειραιάς πάλι τον πιάσανε, πάλι εγώ απ’ το
συνοικισµό µε τα πόδια στον Πειραιά. Βροχές, κρύο. ∆εν καλοθυµούµαι
πόσο τον κρατήσανε. Άµα τον είδαµε πάλι, «µη φύγεις πια», το ’λεγα.
Εκείνος τα ’κανε χαλάλι, «όλα για την λευτεριά µας», έτσι µας έλεγε. Τι
ξέραµε µεις; Και «µη φοβάσαι», µας έλεγε κάθε τόσο.
Ήταν κι ένα κορίτσι στην αυλή µας, έβλεπε το πήγαιν’ έλα, µπλέχτηκε
κι αυτή. Εγώ έλαχε µια φορά και της είπα: «Θα σε κάνω νύφη στο παιδί,
σ’ έχω στην καρδιά µου, που είµαστε µια πόρτα, να σας δω µε στεφάνι,
να δω αγγόνια κι εγώ». Μ’ αυτή έπειτα έστριψε. Ποιος ξέρει… µπορεί να
ήτανε βαλτή. Στο µπλόκο του Συνοικισµού την είχαν µέσα κατάµεσα
Τσολιάδες και Γερµανοί κουκουλωµένη κι έκανε «να» και «να» µε το

δάχτυλο, έδειχνε τους δικούς µας έναν έναν. Τότες είχε γίνει και το συλλαλητήριο µέσα στην Αθήνα, πρώτοι πρώτοι κατεβήκαν οι συνοικισµοί,
να λοιπόν ξεδιάλεµα, να διωγµός τώρα οι συνοικισµοί. Το γιο µας και το
γέρο µας δεν τους έδειξε αυτή, άµα τους είχανε µαντρισµένους.
Φύγαν τώρα, παν στην κατάρα οι Γερµανοί. Μα προλάβαµε να χαρούµε;
∆εν προλάβαµε. Φανήκαν οι Εγγλέζοι. «Προσέξτε µη χτυπήστε κανέναν
Εγγλέζο», λένε οι Μεγάλοι µας – δεν ξεχωρίζανε καλά καλά Εγγλέζοι από
Γερµανοί…
Και τότε πάλι γυρίσανε τα πράγµατα. Τώρα κυνηγούν τον κόσµο οι
Εγγλέζοι. Και πάλι εγώ γυρεύω το γιο µου. Κατέβαινα στην Αθήνα. «Πού
πας, καλοµάνα; µου λέει ένας δικός µας, θ’ ανοίξει µάχη…» Βλέπω απ’
το Μεταξουργείο και πάνω, κολλητά κολλητά ήτανε τα τανκς. Πρώτη
φορά τα είδα. «Τι ’ν’ τούτα; Κατά πού χτυπάνε; Αχ, θα καούµε όλοι…»
ρα, µην περιµένεις, θ’ αργήσω…» µου λέει. «Να ’ρθω, να ’µαι και γω
κοντά…» «Όχι, µου κάνει, σύρε σπίτι». Άναψε ύστερα η φωτιά – εµείς
κλεισµένοι, µανταλωµένοι, τρέµοµε. Ήρθανε πάλι Εγγλέζοι στη γειτονιά, µερικές τους χτυπούσανε παλαµάκια. «Καλώς ήρθατε» – τα παιδιά
τα δικά µας πουθενα. Τι γίνεται, Χριστέ µου…
Από τότες τι τραβήξαµε, τι τραβούµε… απ’ το κακό και στο πιο κακό.
Μας λέγαν: «Γιόµισε το ρέµα δικούς σας, πάει, καθαρίσαν», µου λέγαν
οι άλλοι. «Ε, τι να γένει, τυχερό µας κι αυτό…» Η καρδούλα µ’ από µέσα
το ’ξερε, που το ’χα ένα… Μα όσα κι αν τα ’χεις, κι όλα τα παιδιά του
κόσµου, καθένα µε τον πόνο του – τράβηξα, που λένε, της ελιάς τα φαρµάκια. Κι όπου ξύλο, πρώτη πρώτη εγώ. Τι ’δαµε άλλο… Έπαθε κι ο
γέρος, στα δυο χρόνια κατάπεσε, η καρδιά του δεν άντεξε. Ρωτάς πια
πώς τα περάσαµε, ο γέρος στο νοσοκοµείο, από νοσοκοµείο σε φυλακή,
από δικαστήρια στη φυλακή, εγώ, εγώ, που δεν ήξερα µήδε της γειτόνισσάς µου το κατώφλι… Και πώς τα οικονοµούσαµε… κι αν µε κρεµάσεις, δεν ξέρω να σου πω… Πάαινα, έκανα καµιά πλύση, ακόµα πάω –
µα δεν έχω πια κουράγιο. Ας είναι καλά και κάνα δυο νοικοκυρές, µου
φέρναν νύχτα καµιά σακούλα για το γέρο, για το παιδί. Μα ήτανε φόβος
τότε. Κι ο γέρος να ρωτά: «Θα ’ρθει, γυναίκα, το παιδί;» «Θα ’ρθει,
αφού είναι ζωντανό, γένεται να µην έρθει; Μόνο απ’ τον άλλον κόσµο
δεν ξανάρχεται κανείς». Να ρωτά το παιδί: «Πώς πάει, σηκώθηκε ο
γέρος;» Ο κακοµοίρης µας ήτανε άκακος, ήτανε µπαλωµατής, δε µείναµε ξυπόλυτοι ποτές µας. Πέθανε, πάει ο γέρος. ∆εκαοχτώ χρόνια µέσα
το παιδί, δεκαπέντε χρόνια ο γέρος πεθαµένος – οχ, ούτ’ ένας χρόνος,
ούτε δυο, ούτε πέντε, ούτε δέκα. Το καλοκαίρι κλείνουµε τα δεκαοχτώ.
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Βρίσκω πάλι το γιο µας. Ήταν πολλοί, σ’ ένα τραπέζι γύρω γύρω. «Μητέ-

14. Μιλά μια μάνα για τους γιους της
Κι εγώ για το τελευταίο παιδί µου κλαίω. Κανένανε δεν έχω. Ένα µπαστούνι έχω και µια γάτα. Ό,τι µου φέρουνε οι γειτόνοι τρώω, ας είναι
καλά. Κάνω υποµονή. Περιµένω. Μικρασιάτισσα είµαι. Μου τ’ άφησε ο
πατέρας τους τρία. Τα µεγάλωσα ορφανά, δυο και τριώ χρονών, τ’ άλλο
δύο µηνώ. Εκείνος χάθηκε στον τούρκικο στρατό. Έπειτα γένηκε ο διωγµός. Πρώτα µας βγάλανε στον Περαία. Υποφέραµε. Ύστερα µας πήγανε
σε νησί, εκεί δούλεψα στα καπνά, διάφορο δεν είχαµε. Στην πατρίδα
σπέρναµε, θερίζαµε, τρώγαµε καλά. Εδώ τι να σπείρεις, τι να σηκώσεις;
Πέτρες; Το νερό το κουβαλούσαµε. Το µικρό αρρώστησε, χάνει το φώς
του. Φύγαµε, ήρθαµε στην Αθήνα κοντά. Το παιδί πέθανε. ∆ουλεύω εγώ
σε υφαντουργείο, τ’ άλλα είναι πια 12 και 13 χρονώ. Τους πήρα κουτάκι,
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πουλούνε σπίρτα, µέντες, καραµέλες. Ύστερα ήρθε σ’ ηλικία ο µεγάλος,
έσµιξε µε µια κοπέλα, ήθελε να µπει στον κοσµο, να παντρευτεί. Μα
τον πιάσανε. Πρώτη φορά τότε τον πιάσανε το µεγάλο –όντας ο Μεταξας– και τον πήγαν στην Ανάφη. Ύστερα γένηκε ο πόλεµος. Πήγε στρατιώτης ο µικρός. Ύστερα ο µεγάλος το ’σκασε απ’ το νησί, δηµιουργήθηκε, στην οργάνωση τον εκτιµούν. Ύστερα Κατοχή, παίρνει τον άλλον,
βγαίνουνε στο βουνό. ∆υο τρεις φορές κατέβηκε νύχτα. Πολεµούµε
τους Ιταλούς, τους Γερµανούς. Ύστερα πιάστηκε ο µικρός.
Στην Ελεψίνα πιάστηκε, µη µε ρωτάτε το πώς. Κείτοµαι στο στρώµα. Και
στο Γουδί τον εκτελέσανε, 1944, χρόνος σηµαδεµένος µε σταυρό. Ο
άλλος µου κατέβηκε τον ίδιο χρόνο απ’ το βουνό. Ύστερα γυρίσανε τα
πράµατα. Τώρα µας κυνηγούνε οι άλλοι... Απ’ του βελονιού τη µύτη µας
περνούνε. Μας ξεφτελίζουνε. Πάνε 19 χρόνια που τον έχουνε στη φυλακή. Γιατί; Πώς; Πάω έρχοµαι στις φυλακές, «πού πας;» µε ρωτούνε,
«πούπετα». «Τι κάνεις;» «Τίποτα». Εµένα µου ταιριάζει το παραµύθι
τούτο. Μα να ’τανε και µόνο εµένα, είµαστε πολλές, οι πέτρες ραγίζουνε άµα µαζευτούµε και καρτερούµε στην πόρτα της φυλακής.

15. Εξιστορεί μια αγρότισσα
Σε µιαν αβραγιά, κοντά στο χωριό σκοτώσανε το ∆ηµητράκη της Τριανταφυλλιάς. Του φωνάξανε να παραδοθεί. «Σε σας να παραδοθώ;» τους
φωνάζει αυτός και τραβά τον κρίκο της χειροβοµβίδας του. Ξοπίσω του
ήτανε κι ο Βαγγέλης, δεν είχε καταλάβει, δεν κρύφτηκε, αµάθητος,
φρέσκος απ’ το θρανίο. Τον είχανε χτυπήσει και τον περάσανε µέσ’ απ’
το χωριό, βουτηγµένον στο αίµα του, σα να τον είχανε βουτήξει σ’ ένα
λάκκο δικό του αίµα. Κι η µάνα του τον είδε απ’ την πόρτα της, και πού
να την αφήσουνε να πάει κοντά, έπιασε λοιπόν ξεφώνιζε, στην παραζάλη της, ακούς, του τραγουδούσε:

παιδι µ’, γιατί ’σ’ ανάλλαγο
στό αίµα βουτηγµένο…
Κείνο το τραγούδι και κείνο το τσίρισµα ποιος τ’ άκουσε και δεν έκλαψε;
Τ’ απόσπασµα µε τις σπρωξιές και µε τις βρισιές τον τραβούσανε, και
κείνος βάδιζε σοβαρά και καµαρωτά, θαρρείς και τον ραίνανε τίποτα
κουφέτα, σα γαµπρός, και κείνη λιγοθυµούσε και ξελιγοθυµούσε.

16. Εξιστορεί μια αγρότισσα μάνα
Περιµέναµε το χειµώνα και τότες ήβγαµε. Τους γυρεύαµε στο χορτάρι
µέσα, που γίνεται µισό µπόι απ’ τις δροσιές, λίγο λίγο να σκάψεις, τρέχει νερό. Κι οι φτέρες στρώµα. Εδώ γεµίζανε τα παιδιά τα βαρελάκια
τους. Παρακάτω, στο στενό κατάµεσα στήσανε πέτρες και πολεµήσανε.
Απ’ το χωριό πήραµε κρασί, στραγάλια, σταφίδες, ένα ρόδι. Στο τελευταίο χωριό µας έδωσε τσάπα µια γριά που µας κοίµισε. «Να πάτε, να
πάτε στο καλό, να τα βρείτε τα παιδιά µας, εγώ δεν ξέρω κατά πού να
πάω, γήτανε φευγάτος ο δικός µου εγγονός, πέρασε θάλασσα και πήε,
αλίµονο.»
Στο δρόµο απαντήσαµε κι άλλες γυναίκες φορτωµένες χόρτα: «Πού πανταπάτε; Μπας πάτε για τα παιδάκια σας;»
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Η µια µας είπε τον αγώνα της, πώς κίνησε πρίν καταπάψει ο πόλεµος,
της δείξανε πού ήτανε ο γιος της θαµµένος, µάζεψε βράχια και του ’κανε σταυρό, πήγαν απ’ το κοντινό χωριό οι άλλοι και τον χαλάσανε, και
το ’µαθε και ξαναπήγε µες στις φωτιές, της ξαναγκρεµίζουνε τα σηµάδια οι Μάηδες.
«Μα πώς να το βαστάξω, πώς να σ’ έχω περιφρονηµένο, να σ’ έχουνε
περιφρονηµένο και στο θάνατο, γιε µου… αµ, σας θα περάσει, σκυλιά;
Πήρα και σηµάδεψα κείνο το µέρος όλο µε ασβέστη, έφεξε σα µάρµαρο.» «Και µεις τα ίδια, κι άλλες πόσες ακόµη, ψάχνοµε.»
Απ’ το Στενό παραπάνω είναι τα Τρία Ελάτια κι από κει «ενούς τσιγάρου
δρόµο, τραβήξτε δεξιά», µας ορµήνεψε κείνος ο φυλακισµένος αντάρτης. Και να ιδείς κείνα τα δέντρα του βουνού, τα πήζουνε οι πρωινές
δροσιές κι οι πάχνες και κρυσταλλιάζουνε, άµα ψηλώσει ο ήλιος πες πως
λάµπουνε αναµµένοι πολυέλαιοι, τα µάτια θαµπώνανε απ’ το κλάµα κι
απ’ τη λάµψη. Στα πουρνάρια κρέµουνται τα µούσκλια σα γονίδι του µελισσιού, θρέφουνε και κρεµούνε στο απάγκιο του δέντρου, απ’ του Νοτιά τη µεριά, όσοι χάνουν το δρόµο στο δάσος απ’ τα µούσκλια γνωρίζουνε Νοτιά και Βοριά, µας το λέγαν αυτοί. Μες στους λόγγους είχανε
αυτοί γιατάκια, κρυµµένοι σαν τ’ αγρίµια, παιδί µου, έχουνε ψυχή και
βαστούνε, ας µην κερδίζοµε.
Κι ένα κοριτσάκι το ’στειλε η γριά µαζί µας. Άµα φτάξαµε, άνοιξε τα χεράκια του και µας είπε: «Από δώ κι από κει να σκάψετε», και µου λέει
η νύφη µου: «Ε µάνα, τον ήβραµε τάχα το Μανόλη;»
Πέτρες ήτανε πολλές, χωµένες στο χώµα, και καταµεσής µιαν ίσια πέτρα σα χτιστή, µε τα νύχια σκάβαµε και σκούζαµε, γυρίζαµε γύρω γύρω, βάθυνε ο λάκκος, τους σκάβουνε πιο βαθιά οι συντρόφοι, ένα
µπόι για προφύλαξη, µην τους βρούνε οι άλλοι. Κι άξαφνα φανήκανε
τα κοκαλάκια της κεφαλής, σα µαργαριταρένια, κόρες µου, πιάσαµε
το θρήνο και ψάχναµε και κοσκινίζαµε, ήβραµε κοµµάτι χακί, ήβραµε
κουµπιά, κόπτσες, αχ, σου φεύγει το αίµα τέτοιες ώρες, σαν το ξερό

σφουγγάρι γίνεσαι, ήβραµε κι ένα ποδάρι, όχι τ’ άλλο. Τάχα λιώνουνε
καµπόσα κόκαλα πιο καλά, τάχατες ήτανε το παιδί σακατεµένο; Μαζέψαµε και τα κουµπιά και τα φιλούσαµε, «γιε µ’, που σου τα ’ραψα
µια νύχτα που κατέβηκες κρυφά», κι ο τόπος, καλέ, µοσχοβολούσε,
καθώς τ’ αποθέσαµε όλα σ’ ένα κάτασπρο µαντίλι, όµορφα όµορφα,
«σταθείτε, λέω, µην απλώσει άλλη καµιά», κι άρπαξα εγώ τη µασέλα
του στη φούχτα µου, γνώρισα ένα χρυσό δοντάκι που το ’χε από µικρός που πήγαινε σχολείο, τον είχε πάει ο µπάρµπας του στη Χώρα.
Πλύναµε τα κόκαλα όλα µε κρασί, κόψαµε δυο κλώνους έλατο, στρώσαµε πάνω τ’ άσπρο µαντίλι και πάλι άλλο ένα µεταξωτό. «Αχ, γιόκα
µου, εσύ ’σαι; ο λιόντας, ο πεύκος µου, και σε βαστώ σ’ ένα δεµατάκι, οχ, στην αµασκάλη…»

Οι αφηγήσεις της παράστασης (κατά περίπτωση µε περικοπές) προέρχονται από τον Κοινό Λόγο της Έλλης Παπαδηµητρίου, που κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις Ερµής, µε εξαίρεση τις µαρτυρίες αρ. 6, 8, 9, που περιλαµβάνονται στην έκδοση Η Έξοδος, τόµ. Α΄ (1980) του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών και τη µαρτυρία αρ. 3 από το αρχείο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών που περιλαµβάνεται στο ένθετο αφιέρωµα της Καθηµερινής για τα 90 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή: Η Έξοδος
του Ελληνισµού του Πόντου.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ

ΤΑΝΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΛΥ∆ΙΑ ΚΟΝΙΟΡ∆ΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΟΥΖΟΥΝΙ∆ΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΚΙ∆ΟΥ

Αντώνης ∆αγκλίδης
Γεννήθηκε στο Κάιρο το 1956.
Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ (197378). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι
(1978-80).
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα σαν αρχιτέκτονας
και σκηνογράφος-ενδυµατολόγος στο θέατρο,
τον κινηµατογράφο και την τηλεόραση.
Έχει εκλεγεί επίκουρος καθηγητής της σκηνογραφίας-ενδυµατολογίας στο Τµήµα Κινηµατογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.
Στο θέατρο έχει συνεργαστεί, µεταξύ άλλων,
µε το Εθνικό Θέατρο, το ΚΘΒΕ, το Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, το Φεστιβάλ Αθηνών, την
Εθνική Λυρική Σκηνή, το Θέατρο Τέχνης, το
Θέατρο Νέου Κόσµου, το Θέατρο του Νότου,
τη Μικρή Πόρτα, σε περισσότερες από 80
παραστάσεις.
Συµµετείχε στην ελληνική εκπροσώπηση στη
∆ιεθνή Εκθεση Σκηνογραφίας Prague Quadrennial 2003.

Στον κινηµατογράφο εργάστηκε σε 9 ταινίες
µεγάλου µήκους και έχει τιµηθεί µε το βραβείο σκηνογραφίας Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
(Ισηµερία, 1991) και µε το κρατικό βραβείο
σκηνογραφίας (Άνεµος στην πόλη, 1996).
Στην τηλεόραση έχει εργαστεί για τις σειρές Λόγω τιµής - Μega 1996 (βραβείο σκηνογραφίας
τηλεοπτικών βραβείων εφηµερίδας Έθνος),
Έτσι ξαφνικά - Mega, Ιστορίες του αστυνόµου
Μπέκα - Alpha, Ψεύτης παππούς - ΕΡΤ.
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. Τελείωσε τη
δραµατική σχολή του Ωδείου Αθηνών.
Στο Εθνικό Θέατρο, στο ΚΘΒΕ, στο Μέγαρο
Μουσικής, σε ∆ΗΠΕΘΕ και στο ελεύθερο θέατρο έχει σκηνοθετήσει µεταξύ άλλων τα έργα: Ο ήχος του όπλου της Λ. Αναγνωστάκη,
Το φιόρο του Λεβάντε του Γ. Ξενόπουλου, Το
καινούργιο σπίτι και Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Γκολντόνι, Οι τροµεροί γονείς του
Ζαν Κοκτώ, Ποιος ανακάλυψε την Αµερική
της Χ. Σπηλιώτη, Ο βασιλικός του Α. Μάτεσι,
Αχαρνείς του Αριστοφάνη (Επίδαυρος 2005),
Η σκηνή των θαυµάτων του Θερβάντες (όπερα δωµατίου του Γ. Κουρουπού). Το 2008
σκηνοθέτησε τις Τρωάδες του Ευριπίδη για
το Εθνικό Θέατρο Αλβανίας.
Το 1995 παρουσίασε µε τη Νέα Σκηνή Τέχνης, που ιδρύθηκε µε δική του πρωτοβουλία, τη Φιλονικία του Μαριβώ. Στο Θέατρο του
Νέου Κόσµου, τη µόνιµη στέγη που απέκτησε
ο θίασος το 1997, έχει επίσης σκηνοθετήσει
τα έργα Κοινός Λόγος της Έλλης Παπαδηµητρίου, Βροµιά του Ρ. Σνάιντερ, Ο Περλιµπλίν
και η Μπελίσα του Λόρκα, ∆ύο Θεοί του Λ.
Χρηστίδη, Εδουάρδος Β΄ του Μάρλοου
(Ηρώδειο 2000), Παίζοντας µε τη φωτιά του
Στρίντµπεργκ, Τέλος του παιχνιδιού του Μπέκετ, Τολµηρές πολαρόιντ του Μ. Ρέιβενχιλ, Ο
γλάρος του Τσέχοφ, Ο υπολοχαγός του Ίνισµορ του Μάρτιν ΜακΝτόνα, Βόυτσεκ του
Μπύχνερ, Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γο-
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Κώστας Βόµβολος
Έχει γράψει µουσική για περισσότερες από
150 θεατρικές παραστάσεις, 3 ταινίες µεγάλου µήκους και αρκετά ντοκιµαντέρ. Συνεργάστηκε κυρίως µε το ΚΘΒΕ, το Εθνικό Θέατρο, την Πειραµατική Σκηνή της «Τέχνης», το
Θέατρο Τέχνης, τα ∆ΗΠΕΘΕ Πάτρας, Καλαµάτας, Καβάλας, Σερρών, το Θέατρο του Νέου
Κόσµου, την Actors Touring Company του
Λονδίνου κ.ά.
Από το 1994 διευθύνει το συγκρότηµα
Primavera en Salonico, το οποίο σε συνεργασία µε τη Σαβίνα Γιαννάτου έχει κυκλοφορήσει 8 cd και έχει εµφανιστεί σε όλες τις χώρες
της Ευρώπης, στις µεγαλύτερες πόλεις των
ΗΠΑ, στον Καναδά, την Αργεντινή, την Αυστραλία κ.α.
Συµµετέχει στο συγκρότηµα «Χειµερινοί Κολυµβητές».
∆ιδάσκει στο Τµήµα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.
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νιών µας του Λ. Μπαίρφους, Τα κοκκινοµπλέ
πατίνια του Στ. Τσιώλη, Οθέλλος του Σαίξπηρ
(Ηρώδειο 2006), Καθόλου καλά της Ούρσουλα Ράνι Σάρµα, Motortown του Σάιµον Στήβενς, Εχθροί εξ αίµατος του Αρκά, Σφαγείο
του Ιλάν Χατσόρ, Τρωάδες του Ευριπίδη,
Ορφανά του Ντέννις Κέλλυ, Stallerhof του
Φραντς Ξάβερ Κραιτς, Εκκλησιάζουσες του
Αριστοφάνη (Επίδαυρος 2012), Η ροµαντική
µου ιστορία του Ντάνιελ Τζάκσον και τέλος τα
έργα Τέσσερις αχτίδες συν µία ή Το µεγάλο
µπλουµ του Μπρίλη της Ρ. Καπετανάκη και του
Β. Ρίσβα και Ταξιδεύοντας µε τον µπαµπά µου
του Β. Μαυρογεωργίου για παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκοµεία.
Το 2011 τιµήθηκε από το Κέντρο Μελέτης και
Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικό
Μουσείο µε το έπαθλο Φώτος Πολίτης για την
προσφορά του στο θέατρο τη διετία 2008-10.
Έχει διδάξει υποκριτική στη δραµατική σχολή
του Εθνικού Θεάτρου.
Μαρία Κατσανδρή
Γεννήθηκε στο Σικάγο. Σπούδασε στη δραµατική σχολή του Θεάτρου Τέχνης.
Σαν µαθήτρια συµµετείχε στις παραστάσεις:
Αισχύλου Επτά επί Θήβας, σκην. Κάρολου
Κουν, Μήτσου Ευθυµιάδη Προστάτες, σκην.
Γιώργου Λαζάνη, Αισχύλου Πέρσες, σκην.
Κάρολου Κουν.
Έχει συνεργαστεί µεταξύ άλλων µε τη Μάγια
Λυµπεροπούλου, τη Ρούλα Πατεράκη, τον Λευτέρη Βογιατζή, τον Γιάννη Μαργαρίτη, τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, τον Βίκτωρα Αρδίττη, τον
Γιάννη Χουβαρδά, τον Βασίλη Νικολαΐδη, τον
Χρήστο ∆ήµα, σε ρεπερτόριο κλασικού και
σύγχρονου θεάτρου. Με την Αγγελική Στελλάτου: Στο δρόµο µου ένας άγγελος. Με τη Σεσίλ
Μικρούτσικου: Κλόουν της Μ. Λαϊνά και Γράµµατα από τη φυλακή της Ρόζας Λούξεµπουργκ.
Παραγωγός της ραδιοφωνικής εκποµπής: «Να
θυµηθώ να σου διαβάσω κάτι πριν κοιµηθείς»,
για δύο χρόνια στον 902.

Έχει παίξει σε τηλεοπτικές παραγωγές και στον
κινηµατογράφο.
∆ιδάσκει επί 14 χρόνια, ξεκινώντας από το
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
Ελένη Κοκκίδου
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Απόφοιτος της δραµατικής σχολής Βεάκη και της Ανωτέρας Σχολής
Ξεναγών.
Εργάστηκε σε θέατρα ρεπερτορίου, στο Εθνικό Θέατρο, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος, στη Νέα Σκηνή του Λ. Βογιατζή, στην
«Εποχή» του Β. Παπαβασιλείου, στο Θέατρο
Αµόρε του Γ. Χουβαρδά, στο Θέατρο του Νέου
Κόσµου του Β. Θεοδωρόπουλου κ.α.
Τιµήθηκε µε το βραβείο Κουν για την ερµηνεία
της στο µονόλογο Η Γυναίκα της Πάτρας.
Λυδία Κονιόρδου
Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε αγγλική
φιλολογία και αποφοίτησε µε άριστα από τη
δραµατική σχολή του Εθνικού Θεάτρου.
Στο διάστηµα 1978-1987 ανήκε στο δυναµικό
του Θεάτρου Τέχνης.
Συνεργάστηκε σαν ηθοποιός µε τους σκηνοθέτες (χρονολογικά) Α. Σολωµό, Α. Μινωτή, Σ.
Ευαγγελάτο, Γ. Λαζάνη, Κ. Κουν, Μ. Κουγιουµτζή, Κ. Τσιάνο (Ηλέκτρα, Ιφιγένεια εν Ταύροις,
Χοηφόροι, Γέρµα, Λυσιστράτη), Λ. Βογιατζή
(Θείος Βάνιας, Ρίττερ-Ντένε-Φος), Γ. ∆ιαµαντόπουλο, ∆. Οικονόµου, Σ. Χατζάκη (Φόνισσα), Ν. Κοντούρη (Αντιγόνη), Γ. Κόκκο (Ορέστεια, Τρώες), Κ. Γαβρά, Α. Βασίλιεφ (Μήδεια),
Β. Θεοδωρόπουλο (Τρωάδες), Ν. Μαστοράκη
(Κυρία Κούλα), Κ. Χατζή (Ουρανός κατακόκκινος), Ρ. Γουίλσον (Οδύσσεια).
Σαν σκηνοθέτις έχει συνεργαστεί µε το Ιταλικό Ινστιτούτο, το Θεσσαλικό Θέατρο (Φασουλήδες µε τη µαγκούρα), το ∆ΗΠΕΘΕ Βόλου,
το Εθνικό Θέατρο (Ηλέκτρα, Άλκηστις, Ίων,
Πέρσες, Τρισεύγενη), το ∆ΗΠΕΘΕ Πατρας
(Τέλος του παιχνιδιού), το Πανεπιστήµιο του
Bighampton, το Μουσείο Γκεττύ και το Πανε-

Σάκης Μπιρµπίλης
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Αριστούχος πτυχιούχος
του τµήµατος Εικονοληπτών-Φωτογράφων της
Σχολής Κινηµατογράφου Λ. Σταυράκου.
Από το 1995 σχεδιάζει φωτισµούς για θέατρο,
χορό, όπερα και µουσική, έχοντας συνεργαστεί µε σηµαντικούς Έλληνες και ξένους σκηνοθέτες και χορογράφους.
WebSite: sakisbirbilis.com
Ελένη Ουζουνίδου
Απόφοιτος της δραµατικής σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Συνεργάστηκε
µε το ΚΘΒΕ, το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο της
Οδού Κεφαλληνίας, το Θέατρο Βασιλάκου, τη
Σπείρα-Σπείρα/Φεστιβάλ Αθηνών, το Θεσσαλικό Θέατρο, το ∆ΗΠΕΘΕ Κοµοτηνής και το Θέατρο Ακροπόλ.
Τάνια Παλαιολόγου
Σπούδασε µουσική, θέατρο και θεατρολογία
στην Αθήνα και σωµατικό θέατρο στο Royal
Holloway University of London µε υποτροφία
του ΙΚΥ. Από το 1999 έχει συνεργαστεί µε το
Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο Τέχνης, τα ∆ΗΠΕΘΕ
Β. Αιγαίου και Κοζάνης και µε πολλούς θιάσους
του ελεύθερου θεάτρου σε σκηνοθεσίες των Ν.
Μαστοράκη, Α. Μπρούσκου, Κ. Μπερδέκα, ∆.
Τιµπιλή, Γ. Μιχαλακόπουλου, ∆. Χρονόπουλου,
Κ. Καπελώνη, ∆. Αβδελιώδη, Γ. Μαρκοπούλου,

Β. Μαυρογεωργίου και Στ. Φασουλή. Στον κινηµατογράφο έπαιξε στις ταινίες Μαγεµένοι του Γ.
Καρυπίδη και Τοπίο στην οµίχλη, Το βλέµµα του
Οδυσσέα και Μια αιωνιότητα και µία µέρα του
Θ. Αγγελόπουλου.
Αγγελική Στελλάτου
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Αποφοίτησε µε
άριστα από την ΚΣΟΤ και µε υποτροφία του
Ιδρύµατος Ωνάση συνέχισε τις σπουδές της στη
Ν. Υόρκη.
Το 1986 µε τον ∆. Παπαϊωάννου ίδρυσαν την
Οµάδα Εδάφους.
Συνεργάζεται µε τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο
από το 1998.
Ήταν επικεφαλής χορογράφος των τελετών,
στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
Έχει βραβευτεί για την ερµηνεία της στο σόλο
«Σκαλοπάτια» και για τη χορογραφική δουλειά
της για την παράσταση Motortown.
Έχει σκηνοθετήσει και χορογραφήσει τις παραστάσεις: Στο δρόµο µου ένας άγγελος, λίγο πριν
( ) λίγο µετά, Καν.ίβ.αλοι, και Επτά θανάσιµα
αµαρτήµατα.
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πιστήµιο της Οξφόρδης (Το τραγούδι του
χελιδονιού).
∆ιετέλεσε καλλιτεχνική διευθύντρια του
∆ΗΠΕΘΕ και του Κέντρου Μουσικού Θεάτρου
Βόλου και του ∆ΗΠΕΘΕ Πάτρας.
Είναι διευθύνουσα σύµβουλος των ∆εσµών.
∆ιδάσκει τη µέθοδό της στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
Έχει τιµηθεί µε τα βραβεία Λουριώτη, Κοτοπούλη (για τη Φόνισσα), Κ. Κουν (για την προσφορά της στο αρχαίο δράµα), Κριτικών (για
τη σκηνοθεσία στον Ίωνα).

