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Χριστος Ανεστη! We hope that you (all) had a great Easter 

Prometheas Events 
 Thursday, May 19, 2011 at 8:00 pm.: “Fukushima Nuclear Accident: Status and 

Implications” by Dr. George Apostolakis, Commissioner of the U.S. Nuclear Regulatory 

Commission (NRC) and a number of distinguished panelists; at St. Sophia Greek 

Orthodox Cathedral, Frosene Center (see flyer for more information) 

 Friday, June 3, 2011 at 8:00 pm: “The Greek Economy after One Year of Reform” by 

Mr. Poul Thomsen, IMF, at Greek Orthodox Church of St. George, Bethesda, MD.  Look 

for more specifics in the next newsletter. 

Other Events and Announcements 

 Tuesday, May 3, 2011, 8:00 a.m. - 12:00 Noon: Conference on “Greece’s Strategic 

Importance to the U.S.” at the Capital Hilton Hotel.  Organized by the American 

Hellenic Institute (AHI). 

 May 5, 2011, 6:30 p.m.: Lecture on Iphigenie en Tauride by Conductor W.Lacey at the 

Greek Embassy (see flyer for more information). 

 May 6 through 28: Iphigenie en Tauride at the Kennedy Center (see flyer for more 

information) 

 Saturday, May 7, 2011, 10:00 a.m. to 3:00 p.m.: European Music by Odysseus Mikalis 

at the European Union Delegation to the USA (see flyer for more information) 

 Wednesday, May 8, 2011, «Ulysses’ Gaze» (Με ην βιεκκα ηνπ Οδπζζεα), movie at the 

Avalon Theatre in Washington, DC. Buy tickets at: 

http://boxoffice.printtixusa.com/avalon/advance?i=10549 

 May 12
th

: the International Special Olympics Committee at the Greek Embassy 

http://boxoffice.printtixusa.com/avalon/advance?i=10549


 May 13, 2011, 8:00 pm: «AndaluciaCrete», Bridging of two Cultures; A Mediterranean 

Splendor of Music and Dance presented by the The Pancretan Association and the 

Cretan Association of Greater Washington DC. (see flyer for more information) 

 Saturday, May 21, 2011: Feast Day of Sts. Constantine and Helen to be held at 701 

Norwood Road, Silver Spring, Maryland; picnic/luncheon to follow. Area clergy will be 

joining us for the opportunity to worship together.  Let us all get together and enjoy a day 

of spiritual fellowship and celebration on this special feast day as we can continue 

creating historical moments for our beloved Sts. Constantine and Helen Parish as a large 

community! 

 

American Hellenic Institute Foundation 

AHIF is Accepting Applications for its Third Annual  

College Student Foreign Policy Study Trip to Greece and Cyprus 

June 8-24, 2011 

WASHINGTON, DC—The American Hellenic Institute Foundation (AHIF) is now accepting applications for 

its program directly aimed at our young Greek American college students to travel to Greece and Cyprus to 

better understand the core foreign policy issues important to the Greek American community. The program is 

open to Greek American and Cypriot American college students who are in good academic standing and who 

are studying political science, international relations, history, government, law and foreign affairs. 

During the two-week trip to Greece and Cyprus the college students will have the opportunity to see and 

experience first hand foreign policy issues affecting both countries, their relations with the U.S., and the 

interests of the U.S. in the region. While the schedule will be packed with briefings and meetings with officials 

the students will also have free time to visit historic and other cultural sites in both Greece and Cyprus. 

The program is open to undergraduate (raising sophomores and older) and graduate Greek American students 

who are currently enrolled fulltime and are in good academic standing with a minimum of 3.0 GPA.  

Program size is limited, and participation is contingent upon acceptance by the program review committee. 

The trip is scheduled for June 8-24, 2011. Students will meet in Washington, DC prior to their departure to 

Cyprus and Greece and attend a mandatory briefing about their trip.  

The students will attend meetings and briefings with Greek, Cypriot and U.S. officials in Washington, Greece 

and Cyprus. Emphasis will be placed on understanding Greek-Cyprus-Turkish relations, issues affecting Greek 

interests in the Balkans, the resolution of the Cyprus problem, the participation of Greece and Cyprus in the 

EU and other international and regional issues. 

Leading the group to Greece and Cyprus, AHI President and COO Nick Larigakis said, “Since its inception 

AHIF, has promoted a better understanding of Hellenic issues and strived to strengthen relations between the 



United States and Greece and the United States and Cyprus. Over the years we have held conferences on the 

future of Hellenism in America, and conferences pertaining to our issues to educate and inform U.S. policy 

makers. Through the College Student Foreign Policy Study Trip to Greece and Cyprus we are now able to 

offer a hands-on experience aimed at our college students to help them have a better understanding and 

connection of the issues that affect our community and better prepare them to be responsible leaders of the 

Greek American community.”  

Cost and Accommodations: 

There will be NO costs associated with this program while in Greece and Cyprus which will include, 

accommodations, local transportation associated with the program, and most meals. Transportation to 

Washington, DC, Cyprus, Greece and return to the United States will be the responsibility of each student 

(approximately $2,250). The AHIF has secured the services of a travel agency to ease with your travel needs 

and all arrangements will have to be made only through this travel agency. Those who wish to extend their stay 

in Greece should contact the travel agent directly to make those arrangements and make a notation of the dates 

in the application form. (Please note that the cost for an extended trip will be higher.) 

How to Apply: 

 Submit your completed application available on the our Web site by clicking here (86KB PDF), sign 

the waiver of liability/indemnification form, provide proof of insurance, a resume, official transcript, 

and two letters of recommendation. 

 All applicants must submit a refundable $250 deposit to reserve the airline ticket in order to be 

considered for the trip.  

 

You have the option to pay the deposit with a credit card or check payable to “AHIF.” If you are not 

selected for the trip or if you cancel prior to the May 1st deadline, the $250 deposit will be refunded 

directly to your credit card or your check will be returned back to you. You will only lose your deposit 

if you were confirmed on the trip and accepted and later cancel.  

 

The $250 deposit will be returned to you after the evaluation forms have been received by AHIF. 

 After we have received your completed application forms with all the items listed above along with 

your $250 deposit, you will receive an email from AHIF confirming that your application is under 

consideration. The review committee will review your application and inform you of your status 

(acceptance, denial) shortly after May 1st. 

 Upon receiving notice of acceptance, applicants need to pay approximately $2,250 (payable by credit 

card, check, money order) to the travel agency to secure your flights. Those who wish to extend their 

stay in Greece should contact the travel agent directly to make those arrangements and make a 

notation of the dates in the application form. (Please note that the cost for an extended trip will be 

higher.) 

http://ahiworld.org/announcements/2011_Summer_Program/2011policytripform.pdf


Mail Application Forms to: 

AHIF Foreign Policy Study Trip to Greece and Cyprus 

American Hellenic Institute Foundation 

1220 16th Street, NW  

Washington, D.C. 20036 

Or email directly to Yola Pakhchanian at: yolap@ahiworld.org  

Application Dateline: All material and $250 deposit should be submitted by April 10, 2011. 

The agenda for the program is currently being formulated. The final agenda may vary depending on schedules 

and availability of the officials and speakers in Greece and Cyprus. Those interested in learning more about 

this unique trip can visit our Web site to read the press release from the 2009 trip at 

http://www.ahiworld.org/press_releases/2009_065.html and the 2010 trip 

http://ahiworld.org/press_releases/2010_055.html . 

For more information contact Yola Pakhchanian at yolap@ahiworld.org.  

The American Hellenic Institute Foundation, Inc. (AHIF), established in 1975, is a 501(c)(3) non-profit tax-

exempt educational and research organization devoted exclusively to the study of the issues confronting the 

Greek American community. From our Hellenic House headquarters, just steps from the White House, AHIF’s 

professional staff works to advance the best interests of the U.S. on issues of importance to Greek Americans. 

 

 

Websites of the month 

 Former Olympic Soccer Coach (Alketas Panagoulias) Reflects on Career 

http://vienna.patch.com/articles/former-olympic-soccer-coach-reflects-on-career 

 Hellenes on Line: http://www.hellenesonline.com/go/tag/hellas-greece/page/7/ 

 Areti Ketime: http://www.aretiketime.gr/  

 

Books (new releases) 

 “Crete: No man is an island” by Penelope Massouri (Psichogios Publications) 

 

 Βιβλίο με γπάμμαηα από ηα ηαξίδια ηος Ν. Καββαδία  

Γξάκκαηα κηαο δσήο. Γξάκκαηα απφ ην ζηξαηφ. Γξάκκαηα απφ ην Αιβαληθφ Μέησπν. 

Γξάκκαηα απφ ιηκάληα θαη ζάιαζζεο: Κάξληηθ, Μαζζαιία, Σδέλνβα, Αιεμάλδξεηα, 

mailto:yolap@ahiworld.org
http://www.ahiworld.org/press_releases/2009_065.html
http://ahiworld.org/press_releases/2010_055.html
mailto:yolap@ahiworld.org
http://vienna.patch.com/articles/former-olympic-soccer-coach-reflects-on-career
http://www.hellenesonline.com/go/tag/hellas-greece/page/7/
http://www.aretiketime.gr/


Βεξπηφο, Άληελ, Πεξζηθφο, Ηλδηθφο, Κνιφκπν, Κευιάλε, Υνλγθ Κνλγθ, Μειβνχξλε. 

Γξάκκαηα λνζηαιγίαο θαη γξάκκαηα ζαξθαζκνχ. 

Ογδφληα δχν επηζηνιέο θαη θαξη πνζηάι απφ ην 1935 έσο ην 1965 πνπ έζηεηιε ν 

αζπξκαηηζηήο Νίθνο Καββαδίαο, «αζπξκαηηζηήο» κηαο μερσξηζηήο πνίεζεο, ζηελ αδειθή 

ηνπ θαη ζηελ αληςηά ηνπ, παξαδίδνληαη ζηε δεκνζηφηεηα, κε έλα βηβιίν 195 ζειίδσλ πνπ 

θπθινθφξεζαλ απηέο ηηο κέξεο νη εθδφζεηο Άγξα. Σίηινο: « Νίθνο Καββαδίαο. Γξάκκαηα 

ζηελ αδειθή ηνπ Σδέληα θαη ζηελ Έιγθα». 

Κνκκάηηα ηεο ςπρήο ηνπ ραξαγκέλα ζην ραξηί. Δμνκνινγήζεηο γηα ηηο πξψηεο γξαθέο ησλ 

πνηεκάησλ ηνπ. Δξσηήζεηο γηα ηελ πγεία ηεο κεηέξαο, ζπγγελψλ, εζνπνηψλ, θίισλ ηνπ 

ινγνηερλψλ θαη … «ερζξψλ». Αληαπνθξίζεηο γηα πεξηπέηεηεο θαη γπλαίθεο. Πεξηγξαθή 

ηφπσλ εμσηηθψλ. Πξναλαγγειίεο γηα ηα ζπάληα δψξα ζηελ νηθνγέλεηα. 

Έλαο ηξπθεξφο Καββαδίαο κε ηελ αληςηά ηνπ θαη έλαο ελνρηθφο κε ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Ύθνο ελφο θνηλνχ λαπηηθνχ ζην κπάξθν, πνπ γξάθεη γηα ηα απιά θαη θαζεκεξηλά ηεο 

βάξδηαο θαη παξάιιεια κηθξνί πίδαθεο πνηεηηθνί πνπ πξννησλίδνληαη ηα θαηνπηλά 

αξηζηνπξγήκαηα. Δλδεηθηηθφ ην γλσζηφ πνίεκά ηνπ «Δθηά ζε παίξλεη αξηζηεξά, κελ ην 

δνξίδεηο», πνπ παξαζέηεη ζε γξάκκα πξνο ηελ αγαπεκέλε ηνπ αληςηά, ζεκεηψλνληαο ζην 

ηέινο : «ην Αηηλάθη ζα ζνπ εμεγήζεη ηνπο λαπηηθνχο φξνπο». 

www.kathimerini.gr με πληρουορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Hκεξνκελία :  27-04-11Copyright:  http://www.kathimerini.gr 

 

News Articles 

ΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ ΙΑΚΩΒΟ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ  

Η Στέλλα, ο Δράκος, η Ιστορία...  

Του Δηµήτρη Δανίκα  

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011 

Ο πνιπγξαθφηαηνο ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο θαη ζελαξηνγξάθνο ππέθπςε χζηεξα απφ 

µαθξνρξφληα µάρε µε ηνλ θαξθίλν. 

 

Αλ ήηαλ Αµεξηθαλφο θαη έγξαθε ζελάξηα γηα ην Υφιηγνπλη, ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ζπιινγή – 

ίζσο ζηνλ ινπηξνθαµπηλέ ηνπ, γηαηί ηφζν πεξήθαλνο ήηαλ – ζα είρε ηνπνζεηήζεη ηξία Οζθαξ 

ζελαξίνπ. Οπσζδήπνηε γηα ηε «ηέιια» (εμ εµηζείαο µε ηνλ Μηράιε Καθνγηάλλε). Οπσζδήπνηε 

γηα ηνλ «∆ξάθν». Απηφ θη αλ ήηαλ επηλφεζε µε νίζηξν θαη εθεπξεηηθφηεηα επηπέδνπ Μπίιη 

Οπάηιληεξ. Καη ίζσο γηα ηελ «7ε µέξα ηεο δεµηνπξγίαο». Λέλε «δπζηπρία λα είζαη Διιελαο». 

http://www.kathimerini.gr/


Λέσ «επηπρία λα είζαη Ηάθσβνο Καµπαλέιιεο».  

 

Απηφ ην απιφ, θαζεµεξηλφ, µεηιίρην πιάζµα, έθεξε µέζα ηνπ έλαζεφξαην, δεµηνπξγηθφ θνξηίν. 

Πιήξεο απφ πξσηνηππία, έµπλεπζε θαη ζθνηάδηα. Παξάδεηγµα; «Ο δξάθνο» ηνπ Νίθνπ 

Κνχλδνπξνπ (1956). Οηαλ ν Ηάθσβνο ήηαλ 34 εηψλ. Ζξσάο ηνπ (Νηίλνο Ζιηφπνπινο) έλαο 

απιφο ππάιιεινο. Πεξίπνπ φπσο ν Καµπαλέιιεο. Απίζηεπηε ηαχηηζε ηνπ ζπγγξαθέα µε ηνλ 

ήξσά ηνπ. Ο Ζιηφπνπινο ινηπφλ, πνπ θάζε βξάδπ αγνξάδεη έλα θεζεδάθη γηανχξηη, 

εθιαµβάλεηαη απφ µέιε ηεο µαθίαο σο ν αξρεγφο ηνπο. Δλα... ηίπνηα ν ζσζίαο ηνπ µεγάινπ.  

 

Αλ απηή ε ηζηνξία είρε πέζεη ζηα ρέξηαηνπ Μπίιη Οπάηιληεξ µπνξεί σο αµεξηθαληθή παξαγσγή 

λα γνλάηηδε ην αξηζηνχξγεµά ηνπ «Ζ ιεσθφξνο ηεο ∆χζεσο» (Sunset Boulevard).  

 

Οµσο έλαλ ρξφλνπξηλ είρε πξνεγεζεί ην έξγν ηνπ «Ζ ηέιια µε ηα θφθθηλα γάληηα»φπνπ 

ζπλεξγάδεηαη µε ηνλ Μηράιε Καθνγηάλλε θη έηζη, ζ’ εθείλν ην µεηεµθπιηαθφηνπίν φπνπ φια 

ηα’ζθίαδε ε θνβέξα θαη ηα πιάθσλε ε ζθιαβηά, πέθηεη θνπληαξηζηή µηαγπλαηθάξα µε ην φλνµα 

Μειίλα Μεξθνχξε, πνπφρη µφλν βγάδεηγιψζζα ζε µηα άθξσο ζπληεξεηηθή θνηλσλία, αιιά 

ηνιµάεη λα πεη ζηνλ εξαζηή ηεο(Γηψξγν Φνχληα) «ζα θάλσ απηφ πνπ γνπζηάξσ». Απίζηεπηε 

θεµηληζηηθή «βιαζθεµία», ηελνπνία φµσο Καµπαλέιιεο θαη Καθνγηάλλεο ηε βάδνπλ 

λαθνιπµπάεη ζε ηφλνπο έξσηα θαη πάζνπο.  

 

Γηα λα µελ πνιπινγψ, αλ ηνλ δηθφ ηνπ, πξνζσπηθφ δξφµν, ηνλ αθνινπζνχζε ζηνηρεησδψο θαη ε 

ειιεληθή Πνιηηεία ζηε ζρέζε ηεο µε ηελ θηλεµαηνγξαθηθή Παηδεία, ηψξα ε µηθξή, ξαθέλδπηε 

Διιάδα ζα αληαγσληδφηαλ επί ίζνηο φξνηο µηα ∆αλία. Γη’ απηφ δπζηπρία λα είζαη Διιελαο, φµσο 

επηπρία λα είζαη Ηάθσβνο Καµπαλέιιεο!  

 

Παλµογράυος της εποτής µας 

Του Κώςτα Γεωργουςόπουλου 

 

Ο Ηάθσβνο Καµπαλέιιεο, ν θίινο, ν ζπλνδνηπφξνο, ν ζπλνµηιεηήο, έθπγε γηα λα ζπλαληήζεη, 

µηα βδνµάδα µεηά ηε δηθή ηεο εθδεµία, ηε Νίθε, ηε ζχληξνθν ηεο δσήο ηνπ.  

 

Τπήξμε ν µεγάινο απηνδίδαθηνο, ν ζπγγξαθέαο πνπ έγξαςε ην ζεµειηψδεο έξγν ηνπ 

θπξηνιεθηηθά πάλσ ζην βαζαληζµέλν ζψµα ηνπ ζηελ θνηιάδα ηεο θφιαζεο ζην Μανπηράνπδελ, 

ζηε µεηαθαηνρηθή θαη ζηελ εµθχιηα Διιάδα.  

 

Πξηλ απφ φινπο ηνπ έιιελεο θαη μέλνπο ηζηνξηθνχο, θνηλσληνιφγνπο θαη πνιηηηθνχο ζπγθξφηεζε 

ηνλ ράξηε ησλ ηξαπµάησλ ηνπ Γέλνπο, ρσξίο έπαξζε, ρσξίο θηελέο ξεηνξείεο, ρσξίο µαιάµαηα. 

Δηζεγεηήο ζην ζέαηξφ µαο ελφο πνηεηηθνχ ξεαιηζµνχ, δεµηνχξγεζε ήδε µε ην ζεµαδηαθφ ηνπ 

έξγν «Ζ απιή ησλ ζαπµάησλ» ηνλ απζεληηθφηεξν αληηήξσα, εθπξφζσπν ηεο ειιεληθήο 

ηδηνπξνζσπείαο, ηνλ ηέιην, νλεηξνπφιν, µηθξναπαηεψλα, θαηαθεξηδή, αηζζεµαηία, 



απηναπαηψµελν θαη νπηνπηζηή, πξνζγεησµέλν θαη νλεηξνβάµνλα.  

 

Απηή ηελ αληίζηαζε ν Καµπαλέιιεο ηελ έθαλε ζάξθα δψζα. Δίξσλαο, πνηεηηθφο, 

λαηνπξαιηζηήο θαη ζπµβνιηζηήο, ν απηνδίδαθηνο θαη γη’ απηφ αλεπηηήδεπηνο Καµπαλέιιεο έγηλε 

ν ζεµεηνγξάθνο θαη ν παιµνγξάθνο ηεο επνρήο µαο, αιιά θαη ζπρλά ε βξαδπθιεγήο βφµβα 

θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο µηαο γεληάο πνπ πνιιά έπαζε, πνιιά µεραλεχηεθε θαη πνιιά 

θαηαζηξαηήγεζε γηα λα επηβηψζεη ζε µηα θνηλσλία αλνηθνλφµεηε, αλψξηµε θαη αεξνβαηνχζα. 

Αθεζε πίζσ ηνπ, εθηφο απ’ ην πινχζην ζεαηξηθφ, δνθηµηαθφ, ζηηρνπξγηθφ θαη πεδνγξαθηθφ ηνπ 

έξγν, θπξίσο ζπνπδαίνπο µαζεηέο - ζπλερηζηέο, θιεξνλφµνπο ηεο αιήζεηαο ηνπ θαη ηεο 

αμηνπξεπνχο αζθεηηθήο ηνπ ηέρλεο θαη δσήο.  

 

   Καθέ–βιβλιοπωλείο και ζηεν Αζηόπια 

Ζ Αζηφξηα απφθηεζε ην πξψην βηβιηνπσιείναλαγλσζηήξηφ ηεο. Δίλαη ην βηβιηνπσιείν SEABURN ηνπ 

ειιελνζπνπδαζκέλνπ Νηγεξηαλνχ ακ Σζέθνπαο, ζηνλ αξηζκφ 33–18 Broadway, πνπ μαλάλνημε χζηεξα 

απφ αλαθαίλεζε κε ηα ηξαπέδηα, ηνπο θαθέδεο θαη ηα γιπθά ηνπ. Γειαδή θαηά ηα πξφηππα ησλ κεγάισλ 

βηβιηνπσιείσλ φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηα Barnes & Noble ζην Μαλράηηαλ. Αληί δειαδή λα παο ζην 

θαθελείν λα πηεηο θαθέ θαη λα πεξάζεηο ηελ ψξα ζνπ, πεγαίλεηο ζην βηβιηνπσιείν. Παίξλεηο ηελ 

εθεκεξίδα, ην πεξηνδηθφ ηεο πξνηίκεζήο ζνπ ή έλα βηβιίν πνπ ζα ήζειεο λα μεθπιιίζεηο πξηλ 

απνθαζίζεηο λα ην αγνξάζεηο, παίξλεηο θαη ηνλ θαθέ ζνπ θαη πεξλάο ηελ ψξα ζνπ ελεκεξσλφκελνο ή 

δηαβάδνληαο θάηη πνπ ζε ελδηαθέξεη. Δπρφκαζηε ζηνλ αγαπεηφ ακ θαιέο δνπιεηέο. 

       Ρήγαο Καππάηνο 



 

Μύκονος: Σε άλλους ρυθμούς 

Κείμενο: Ντίνος Κιούσης 

 

Αθφκα θαη απφ ην πινίν, θαζψο πιεζηάδεηο, ε πξψηε εληχπσζε ηεο Μπθφλνπ ηελ άλνημε είλαη 

δηαθνξεηηθή - ε αηκφζθαηξα έρεη κηα άιιε δηαχγεηα, ην λεζί εθπέκπεη εξεκία. ηελ πφιε, ζηα 

θαθελεία ηνπ Γηαινχ, ζα βξείηε λα θάζνληαη θπξίσο Mπθνληάηεο πνπ απνιακβάλνπλ ηε ιηαθάδα 

κε ηνλ θαθέ ή ην νχδν ηνπο. Tα καγαδηά εηνηκάδνληαη ππξεησδψο γηα ηε λέα ζεδφλ κε βαςίκαηα 

θαη αλαθαηλίζεηο, ελψ ζηα φκνξθα θξεζθναζπξηζκέλα ζνθάθηα κπνξείηε λα πεξπαηήζεηε άλεηα 

(θαη θάπνηεο ψξεο κπνξεί θαη λα κε ζπλαληήζεηε θαλέλαλ!). 

Καη αλ ην Πάζρα θπζάεη ν... αέξαο ηεο θνζκηθφηεηαο θέξλνληαο «επσλχκνπο» θαη κε, θαη αλ 

ζηα καγαδηά-ζεζκνχο ηεο Υψξαο ηα βξάδηα γίλεηαη ην αδηαρψξεην θαη ε έληαζε αλεβαίλεη, πάιη 

φια ηψξα θαίλνληαη πην φκνξθα. Μπνξείηε λα θηλεζείηε εθηφο ηεο πεπαηεκέλεο, λα επηζθεθηείηε 

π.ρ. ηνλ θαηαξξάθηε ηεο Μπθφλνπ, πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 8 ιεπηψλ βάδελ απφ ηελ 

παξαιία ηεο Μεξρηάο, ή λα πάξεηε ην θαξαβάθη γηα ηε Γήιν, πνπ είλαη θαηαπξάζηλε (αξθεί ν 

Πνζεηδψλαο λα κελ είλαη αγξηεκέλνο!). Αλ έρεηε νηληθά ελδηαθέξνληα, ζαο πξνηείλσ λα πάηε 

ζηελ Oηλνπνηία Mπθφλνπ, επίζεο ζηε Mεξρηά, γηα λα δνθηκάζεηε ην έμνρν ιηαζηφ θξαζί. 

ΠΑΥΑ ΣΗ ΜΤΚΟΝΟ 

Γηα ηνλ Δπηηάθην θαζίζηε ζηε Υψξα, φπνπ ζηα ζηελά δξνκάθηα ζα δηαζηαπξσζνχλ φινη νη 

Δπηηάθηνη ηεο πφιεο. Γηα ηελ Αλάζηαζε ζαο πξνηείλσ ηε γπλαηθεία Μνλή ηεο Παλαγηάο ζην 

Παιαηφθαζηξν. 

ΠΩ NA ΠATE 

Mε ηαρχπινν απφ ηα ιηκάληα ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Ραθήλαο (γηα ηηο εκέξεο ηνπ Πάζρα πξέπεη 

θαλείο λα θιείζεη... ρζεο, γηαηί γίλεηαη ην αδηαρψξεην). Δλδεηθηηθά, κε ην Highspeed απφ Πεηξαηά 



ζα θάλεηε 3 ψξεο θαη 45 ιεπηά πεξίπνπ θαη ζα πιεξψζεηε απφ 47 έσο 70 επξψ θαη' άηνκν γηα 

απιή κεηάβαζε (www.hellenicseaways.gr). Οπσζδήπνηε πξέπεη λα θξνληίζεηε γηα ηα εηζηηήξηα 

ηεο επηζηξνθήο! Αεξνπνξηθψο, κε Aegean θαη Olympic Air, ην εηζηηήξην κπνξεί λα ζαο θνζηίζεη 

έσο θαη 250 επξψ αιέ-ξεηνχξ, αλαιφγσο ηεο δηαζεζηκφηεηαο. 

ΓΙΑΜΟΝΗ 

Semeli Hotel(Xώρα, Τ/22890-27.466, www.semelihotel.gr). 

Aξρνληηθφ θαη ππεξπνιπηειέο. € € €  

Fresh Hotel (Χώρα, Τ/22890-24.670, www.hotelfreshmykonos.com). € €  

White Myth (Xώρα, Τ/22890-27.370).  

Αλεηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ζηελ είζνδν ηεο πφιεο. €  

€ - έσο 60 €  

€ € - έσο 110 €  

€ € € - έσο 200 €  

€ € € € - απφ 200 € θαη άλσ 

Γηα θξαηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηακνλή ζαο επηζθεθζείηε ηo: 

www.booking.com 

ΦΑΓΗΣΟ 

Aπηή ε επνρή έρεη έλα θαθφ: δελ είλαη φια αλνηρηά. 

• El Greco (Τ/22890-22.074).Πιάη απφ ην λέν ιηκάλη ηνπ λεζηνχ ζα θάηε ππέξνρε θαη ςαγκέλε 

ειιεληθή θνπδίλα κε κεγάιε επηινγή θξαζηψλ. Πξνζσπηθψο ζεσξψ πσο αλήθεη ζηα θαιχηεξα 

εζηηαηφξηα ηεο Διιάδαο. 

• Ο,τι απόμεινε (Τ/22890-71.534). ηελ Αλσ Μεξά, γηα έλα απφ ηα θαιχηεξα παλειιελίσο 

γνπξνπλφπνπια ζνχβιαο. 

• Chez Maria's (Τ/22890-27.565) ηελ πφιε, κε εμαηξεηηθφ γνχζην θαη φκνξθε αηκφζθαηξα γηα 

λνζηηκφηαηε ειιεληθή θνπδίλα. 

• Nαστίλος (Τ/22890-27.100). ην θέληξν ηεο Xψξαο, έλα αηκνζθαηξηθφ καγαδί πνπ κέλεη 

αλνηρηφ φιν ην ρξφλν. H θνπδίλα θπξίσο ειιεληθή θαη ιίγν δηεζλήο, αιιά πάληνηε λφζηηκε θαη 

άλσ ηνπ κεηξίνπ. 

• Lotus (Τ/22890-22.881).ην Μαηνγηάλλε (θέληξν). Αηκνζθαηξηθφ κπηζηξφ κε θαιή δηεζλή 

θνπδίλα. 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

Αλ έρεηε έκπηζηνπο Μπθνληάηεο θίινπο ή γλσζηνχο, ξσηήζηε ηνπο πνχ ζα βξείηε θαιή (θαη φρη 

ηνπξηζηηθή - μεξή θαη ζθιεξή) ινχδα, δειαδή θαπληζηφ ςαξνλέθξη. H Mχθνλνο επίζεο 

θεκίδεηαη γηα ηελ θνπαληζηή ηεο, γηα ηελ θάππαξε, ηηο δίπιεο θαη ηα ακπγδαισηά. Kαη, βέβαηα, 

γηα ην θξαζί πνπ αλέθεξα πξνεγνπκέλσο. 

http://www.booking.com/city/gr/mykonos.html?aid=314110


Ακούζηε ηη θαςμάζια εκηέλεζη από ηη δαζκάλα ηηρ Μαπίαρ Κάλλαρ Ελβίπα Νηε  Χινηάλγκο 

Ελληνο-Βοςλγαπο-Ιηαλική διένεξη για ηον Μπάπμπα Γιάννη, ηον καναηά 

24grammata.com/ ιστορία του τραγουδιού 

γξάθεη ν Γηψξγνο Γακηαλφο (πξσηνδεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ exodos)  

Ποιος ήταν ο μπάρμπα Γιάννης;  

Μπάρμπα-Γιάννη με τις στάμνες 

και με τα σταμνάκια σοσ…  

Καλέλα, ίζσο, ηξαγνχδη δελ είρε ηφζεο πνιιέο ηζηνξηθέο αλαθνξέο θαη ακθηζβεηήζεηο απφ ηνλ 

παζίγλσζην Μπάξκπα Γηάλλε, ηνλ Καλαηά. Πξφθεηηαη γηα έλα ηξαγνχδη, κάιινλ, ηνπ Π. 

Δπηηξνπάθε, αλ θαη απφ πνιινχο ζεσξείηαη δεκηνπξγία ηνπ αξρηκνπζηθνχ ηνπ Διιεληθνχ 

ηξαηνχ Αλδξέα Εάηιεξ (1830 – 1904). Οη θαλαηάδεο έθαλαλ ρξπζέο δνπιεηέο ηελ επνρή πνπ 

δελ ππήξραλ πιαζηηθά δνρεία. Ο Μπάξκπα Γηάλλεο, φκσο, είρε αλαζηαηψζεη ηελ Αζελατθή 

θνηλσλία, φρη κφλν γηα ηα θαλάηηα ηνπ, αιιά γηαηί ππήξμε έλαο απφ ηνπο σξαηφηεξνπο 

Αζελαίνπο ηεο επνρήο ηνπ, πνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο γπξλνχζε κε ην γάηδαξν ηνπ, 

μππφιεηνο θαη ξαθέλδπηνο πνπιψληαο ηα θαλάηηα ηνπ, αιιά ηηο Κπξηαθέο θνξνχζε «ςειφ 

θαπέιν» θαη «παπνχηζηα ειαζηηθά» θαη έθαλε ηνλ πεξίπαην ηνπ δίπια ζηελ αξηζηνθξαηηθή 

Αζήλα. Φαίλεηαη φηη θάηη ηέηνην ήηαλ πξσηάθνπζην θαη κνλαδηθφ γηα ηελ επνρή ηνπ, θαη γη απηφ 

ε ζηξαηησηηθή νξρήζηξα, πνπ εθηεινχζε θιαζηθά κνπζηθά θνκκάηηα ζην Εάππεην, ζηακάηαγε 

θαη άξρηδε λα ηνπ απνδίδεη «ηηκέο» θαζψο πεξλνχζε απφ κπξνζηά ηεο, κε ζθνπφ λα ηνλ 

εηξσλεπηεί. Ο κηθξναζηηζκφο ηνπο δελ κπνξνχζε λα δερηεί ην γεγνλφο φηη έλαο θνπθαξάο έθαλε 

βφιηα κε ηελ «θαιή θνηλσλία». Σειηθά, νη Αζελαίνη ζα ππνζηνχλ κεγάιν ζνθ, φηαλ ν Μπάξκπα 

Γηάλλεο ζα εμαθαληζηεί, ην 1878, θαη φινη, ηφηε, ζα αλαθαιχςνπλ (;) φηη ήηαλ Βνχιγαξνο 

(θάπνηνη θάλνπλ αλαθνξά φηη ήηαλ Βνχιγαξνο πξάθηνξαο). Ζ ιήμε ηνπ Ρσζνηνπξθηθνχ 

πνιέκνπ ζα επηηξέςεη ζηνλ Βνχιγαξν κπάξκπα Γηάλλε λα επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηνπ. Σψξα, 

αλ ήηαλ θαηάζθνπνο ή απιφ πξνζθπγφπνπιν πνηέ θαλέλαο δε ζα ην εμαθξηβψζεη. Θα είλαη 

αθφκα κία, ζθνηεηλή, πιεπξά ηνπ κχζνπ ηνπ. 

http://24grammata.com/


Η Ιζηοπία ηος ηπαγοςδιού 

 

Ζ Ηζπαλίδα πςίθσλνο (θαη δαζθάια ηεο Μαξίαο Κάιιαο) Διβίξα ληε Ηληάιγθν ζα ηξαγνπδήζεη 

ηνλ κπάξκπα Γηάλλε θαη ζα ηνλ ζπκπεξηιάβεη ζηε δηζθνγξαθία ηεο (θσην: δαζθάια θαη 

καζήηξηα). Σν 1957 ζα θπθινθνξήζεη ε βηνγξαθηθή ηαηλία ηνπ κπάξκπα Γηάλλε ζε ζθελνζεζία 

ησλ Κ. ηξαληδαιε, Φξίμνπ Ζιάδε. ηελ ηαηλία πξσηαγσληζηνχζαλ νη Βαζίιεο Απισλίηεο, Α. 

Αιεμαλδξάθεο, Ν. ηαπξίδεο, . Λελαίνο). ’ απηή ηελ ηαηλία έθαλε ην θηλεκαηνγξαθηθφ ηνπ 

ληεκπνχην θαη ν Ν. Κνχξθνπινο. 

 

Οη πεξηπέηεηεο απηνχ ηνπ ηξαγνπδηνχ, φκσο, θαίλεηαη φηη δελ έρνπλ ηειεησκφ. ηελ Ηηαιία 

θπθινθνξεί, ην 1939, έλα παζίγλσζην πξνπνιεκηθφ ηξαγνχδη: è arrivata la bufera. Ζ κνπζηθή 

θαη ν ξπζκφο, ζην ξεθξέλ,  δελ είλαη άιινο απφ ηνλ γλσζηφ καο κπάξκπα Γηάλλε. Ζ κνπζηθή νη 

ζηίρνη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Ρελάην Ράζει (Renato Rascel). Παξφιν πνπ απνδεδεηγκέλα ν 

Μπαξκπα Γηάλλεο έρεη ερνγξαθεζεί ζηελ Διιάδα αξθεηά ρξφληα λσξίηεξα, ν Ράζει δελ ην 

αλαθέξεη πνπζελά. Μέλεη λα απνδεηρηεί, βέβαηα, αλ ν Μπάξκπα Γηάλλεο είλαη ειιεληθή 

δεκηνπξγία ή θαη εκείο κε ηε ζεηξά καο ην δαλεηζηήθακε απφ θάπνηνλ άιινλ. Σνλ κπάξκπα 

Γηάλλε, ηνλ θαλαηά, ηνλ γλσξίζακε σο κία εχζπκε, ίζσο θαη αθειή, ιατθή θαληάδα. Σν φηη ζα 

είρε θαη Διιελφ-Ηηαιφ-Βνπιγαξηθή δηαπινθή, δχζθνια ζα κπνξνχζακε λα ην θαληαζηνχκε. 

Αλ ζέιεηε λα αθνχζεηε ηνλ “Μπάξκπα Γηάλλε” επηζθεθηείηε: www.greeksongs.gr or 

http://captain-posi.blogspot.com [Tν Ηηαιηθφ ηνπ Renato Rascel αθνχζηε ηα ξεθξελ ζην 0:52, 

1:22, 2:06,2:49].  

Μπάξκπα-Γηάλλε κε ηηο ζηάκλεο 

θαη κε ηα ζηακλάθηα ζνπ 

λα ραξήο ηα κάηηα ζνπ  

αλ θνξείο ςειφ θαπέιν 

θαη παπνχηζηα ειαζηηθά 

Μπάξκπα-Γηάλλε θαλαηά  

http://www.greeksongs.gr/
http://captain-posi.blogspot.com/


Πξφζεμε κε ζε γειάζεη 

θακηά έκνξθε θπξά 

Μπάξκπα-Γηάλλε θαλαηά  

Καη ζνπ πάξεη ην γατδνχξη 

θαη ζ’ αθήζεη ηελ νπξά 

Μπάξκπα-Γηάλλε θαλαηά  

Απφ ηελ ζπιινγή παιηψλ ειιεληθψλ ηξαγνπδηψλ ηνπ Πάλνπ Μαπξαγάλε. Οη ζηίρνη πξνέξρνληαη 

απφ βηβιία θαη παξηηηνχξεο ηεο επνρήο. Γηαηεξήζεθε ε αξρηθή νξζνγξαθία 

 

 

Hμερομηνία : 12-04-11 

 

Πατρίδα ςτη διαςπορά  

Tνπ Νηθνπ Γ. Ξπδαθε 

Δίλαη αιήζεηα ινηπφλ. Απνκαθξπλφκελνο γεσγξαθηθά απφ ηελ Διιάδα, ηε βιέπεηο πην θαζαξά. 

Καη βιέπεηο επίζεο ηνπο άιινπο Διιελεο, ηεο δηαζπνξάο, ηνπο κε Διιαδίηεο, απηνχο πνπ δελ 

ηνπο ινγηαξηάδεηο φηαλ ηξψγεζαη κε ηα ξνχρα ζνπ θαη κε ηνλ δηπιαλφ ζνπ, εζχ, ν απηάξεζθνο 

Διιαδίηεο, ν θιεηζκέλνο ζηνλ θχθιν ηεο έξηδνο θαη ηεο θαηαθξαπγήο, ν πηαζκέλνο ζηνλ θχθιν 

ηεο απαηζηνδνμίαο θαη ηεο αλεκπφξηαο. 

Βιέπεηο πην θαζαξά ηνπο Διιελεο. Καη αληηιακβάλεζαη, κάιινλ αηζζάλεζαη ζσκαηηθά, φηη νη 

Διιελεο ηεο δηαζπνξάο είλαη ελεκεξσκέλνη, είλαη πνιηηηθνπνηεκέλνη, πνλάλε ηνλ ηφπν, θαη 

θπξίσο δελ θνβνχληαη λα πνπλ ηε ιέμε παηξίδα. πληεξεηηθνί, αξηζηεξνί, δηαλννχκελνη, 

επηρεηξεκαηίεο, επηζηήκνλεο, βαζχπινπηνη θαη βηνπαιαηζηέο, θαιιηηέρλεο, εθδειψλνπλ ηνλ 

παηξησηηζκφ ηνπο αλνηρηά, απεξίθξαζηα, ζεξκά, αληδηνηειψο (πψο αιιηψο;). 

Ηζσο απηά ηνπο δηαθνξίδνπλ απφ ηνπο θαθνξίδηθνπο Διιαδίηεο: ε αληδηνηέιεηα, ην θαζαξφ 

βιέκκα, ν άδνινο παηξησηηζκφο. Ηδίσο φζνη πξνθφβνπλ θαη ζηαδηνδξνκνχλ ζηα εμφρσο 

αληαγσληζηηθά πεδία ησλ ΖΠΑ είλαη εθηεζεηκέλνη ζε κηα λννηξνπία αξηζηείαο θαη αμηνθξαηίαο, 

άλεπ ηεο νπνίαο νπδέλ επηηπγράλεη ν κέηνηθνο, θη απηή ηε λννηξνπία ζέινπλ λα δνπλ θαη ζηελ 

Διιάδα. Καη βεβαίσο είλαη εθηεζεηκέλνη ζηε λνζηαιγία, αιιά φρη γηα κηα ηδεαηή Διιάδα πνπ 

έρνπλ λα ηε δνπλ δεθαεηίεο, δηφηη ηε βιέπνπλ θάζε ρξφλν· ε λνζηαιγία ηνπο θαηεπζχλεηαη πξνο 

κηα Διιάδα ήδε εμειηγκέλε πνπ ηελ έρνπλ δεη λα κελ πζηεξεί ζην πιηθφ κέξνο. Ζ λνζηαιγία 

ηνπο αλαδεηεί κηα εζηθά αθέξαηε Διιάδα - απηή πνπ δελ ππάξρεη. Απηή ηε λνζηαιγία ηνπο ηελ 

έλησζα κεηαδνηηθή θαη επεξγεηηθή. 

Οη θνζκνπνιίηεο θαη θαιιηεξγεκέλνη Διιελεο ησλ ΖΠΑ, 30 - 50 εηψλ, αξηζηνχρνη ησλ πην 

θεκηζκέλσλ παλεπηζηεκίσλ θαη αξηζηνχρνη ζηηο κπίδλεο, είλαη επίζεο εθηεζεηκέλνη ζηνλ 



ακεξηθαληθφ παηξησηηζκφ, πνπ είλαη θινγεξφο, ζπληαγκαηηθφο παηξησηηζκφο, κε δεκνθξαηηθέο 

ξίδεο. 

Καη απφ κηα ηεζιαζκέλε δηαδξνκή αλαβαπηίδνπλ ηνλ παηξησηηζκφ ηνπο πξνο ηελ Διιάδα ζηελ 

ακεξηθαληθή θνιπκπήζξα θαη ηνλ μαλαβξίζθνπλ: άδνιν, δεκνθξαηηθφ, αληδηνηειή, ζεξκφ. 

Σέηνηνλ πνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν δελ ηνικνχκε θαλ λα ηνλ νλνκαηίζνπκε, φρη λα ηνλ 

δηαθεξχμνπκε. 

Ση κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα ηελ παηξίδα; Απηή ηε βαζηά θνπβέληα ηελ άθνπζα απφ πνιχ 

δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο, κέζα ζε δέθα ακεξηθαληθέο εκέξεο· απφ θνξπθαίνπο 

παλεπηζηεκηαθνχο, ιφγηνπο, επηρεηξεκαηίεο, ηερλνθξάηεο. Γελ είρα απαληήζεηο. Ση λα πσ; 

Αληίθξηδα κηα πινπζηφηαηε δεμακελή ηαιέλησλ, ζθέςεο, δσηηθφηεηαο, πνπ ηξνθνδνηεί ηνλ Νέν 

Κφζκν πνπ ηνπο ππνδέρζεθε. 

Απφ απηή ηε δσηηθφηεηα κπνξεί λα σθειεζεί θαη ν ρεηκαδφκελνο ειιαδηθφο θνξκφο. Με θάζε 

ηξφπν θαη θάζε ζρήκα ζπλεξγαζίαο, κε κηθξνδίθηπα θαη άκεζεο ζπκπξάμεηο, πξνπάλησλ κε 

εηιηθξίλεηα θαη ζεβαζκφ πξνο απηνχο ηνπο πνιχηηκνπο ζπκπαηξηψηεο. Σνπο έρνπκε αλάγθε, καο 

έρνπλ αλάγθε. Οπσο κνπ είπε ζαξαληάξεο πινχζηνο: Αλ βνπιηάμεη ε Διιάδα, ηη ζα είκαζηε; 

Σίπνηα! 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathpolitics_1_12/04/2011_1294916 

 

Αν ηα είσε δει ο Λεονάπνηο...  

Ζ έθζεζε γηα ηνλ «Θξχιν ηεο Μαθεδνλίαο» ζηελ Ομθφξδε αιιάδεη ηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπκε 

ηελ ειιεληθή ηέρλε  

Σνπ Γεκεηξε Pεγνπνπινπ 

Υξεηάδνληαη ιίγα δεπηεξφιεπηα γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεηο απηφ πνπ κνηξάδεηαη ρακειφθσλα κε 

έλαλ κηθξφ θχθιν Διιήλσλ δεκνζηνγξάθσλ ε Αγγειηθή Κνηηαξίδε: «Με απηήλ ηελ έθζεζε 

αιιάδεη ν ηξφπνο πνπ βιέπνπκε ηελ αξραία ειιεληθή ηέρλε». Ζ δηεπζχληξηα ηεο 17εο Δθνξείαο 

Πξντζηνξηθψλ Αξραηνηήησλ θαη επηκειήηξηα ηεο κεγάιεο έθζεζεο «Απφ ηνλ Ζξαθιή ζηνλ 

Μέγα Αιέμαλδξν: Ο ζξχινο ηεο Μαθεδνλίαο, ελφο ειιεληθνχ βαζηιείνπ ηελ επνρή ηεο 

Γεκνθξαηίαο», πνπ εγθαηληάζηεθε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ζηελ Ομθφξδε, ζηέθεηαη κπξνζηά 

ζηε ζεηξά απφ ηηο πήιηλεο θεθαιέο ζε θπζηθφ κέγεζνο πνπ θιέβνπλ ηελ παξάζηαζε ζηελ θαξδηά 

ηεο αγγιηθήο παλεπηζηεκηνχπνιεο. Ζ έθθξαζε ησλ πξνζψπσλ, ν αδηαλφεηνο γηα ηελ επνρή 

ξεαιηζκφο, αρξεζηεχεη φ,ηη μέξακε κέρξη ζήκεξα γηα ηελ ειιεληθή ηέρλε. Αξγφηεξα, ζηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο Σχπνπ, έλαο δαθξπζκέλνο Ρφκπηλ Λέηλ Φνμ (ν θαζεγεηήο, ν 

ηζηνξηθφο, ν δηεπζπληήο ηνπ New College, ν εηδηθφο ησλ εηδηθψλ πάλσ ζηνλ Μέγα Αιέμαλδξν) 

ζα θάλεη κηα αλάινγα δξακαηηθή εθηίκεζε, κπξνζηά ζε έλα θαηά πνιχ επξχηεξν αθξναηήξην. 

Κη εκείο πνπ θηάζακε ζηελ Ομθφξδε κε ην κπαιφ θαξθσκέλν ζην πνιηηηθφ παξαζθήλην κηαο 

θαηά η’ άιια 100% αθαδεκατθήο παξαγσγήο. Ζ πξνζζήθε εζληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ζηνλ ηίηιν 
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ηεο έθζεζεο («Ο ζξχινο ηεο Μαθεδνλίαο, ελφο ειιεληθνχ βαζηιείνπ ηελ επνρή ηεο 

Γεκνθξαηίαο») πξνθάιεζε εηθαζίεο γηα ηηο πηζαλέο αληηδξάζεηο πνπ ζα ππξνδνηνχζε ζηα θφπηα 

κηα ηφζν ηειεζίδηθε εξκελεία ηεο Ηζηνξίαο. Αιιά θακία ελφριεζε, θαλέλα δπζάξεζην κήλπκα 

δελ έθηαζε κέρξη ην Ashmolean Museum, πνπ απνθάζηζε λα θξαηήζεη αλνηρηή ηελ έθζεζε κέρξη 

ηηο 29 Απγνχζηνπ, γηα πέληε ζρεδφλ κήλεο. Αξθεηά απηνλφεηε απφθαζε αλ πηζηέςνπκε ηνλ 

Ρφκπηλ Λέηλ Φνμ, ν νπνίνο ππνγξάκκηζε φηη απηή είλαη ε πην ζεκαληηθή έθζεζε 

αξραηνειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πνηέ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. 

Ζ έθζεζε ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ πξσζππνπξγνχ Γηψξγνπ Παπαλδξένπ θαη δηνξγαλψζεθε απφ 

ην ππνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ην Μνπζείν Ashmolean, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ειιεληθή πξεζβεία 

ζην Λνλδίλν. Πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ 550 εθζέκαηα, ηα νπνία έρνπλ έξζεη πξφζθαηα 

ζην θσο απφ ηηο αλαζθαθέο ζηηο Αηγέο, ηε ζεκεξηλή Βεξγίλα θαη αξραία πξσηεχνπζα ηεο 

Μαθεδνλίαο. Σα πεξηζζφηεξα αληηθείκελα εθηίζεληαη γηα πξψηε θνξά εθηφο Διιάδαο, ελψ 

νξηζκέλα απφ απηά δελ έρνπλ παξνπζηαζηεί πνηέ ζην θνηλφ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη θεθαιέο 

απφ ηεξαθφηα θαη ην ρξπζφ ζηεθάλη πνπ εθηηκάηαη φηη αλήθε ζηνλ πξφσξα ρακέλν γην ηνπ 

Αιεμάλδξνπ, Ζξαθιή. 

ηα «κε ράζεηε» ηεο έθζεζεο ε αλαπαξάζηαζε ηνπ παιαηηνχ ηνπ Φηιίππνπ ηνπ Β΄, «ην 

ζεκαληηθφηεξν αξρηηεθηφλεκα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ κεηά ηνλ Παξζελψλα», ζχκθσλα κε ηνλ 

Ρφκπηλ Λέηλ Φνμ. Γνκεκέλε ζε ηξεηο μερσξηζηέο ελφηεηεο (Ζ εηθφλα ηνπ Βαζηιηά, Γπλαίθεο 

βαζηιηθήο απιήο, Εσή ζηε βαζηιηθή απιή) αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ησλ βαζηιηάδσλ θαη ησλ 

βαζηιηζζψλ ηεο Μαθεδνλίαο απφ ηνλ Ζξαθιή, κπζνινγηθφ πξφγνλν ησλ Μαθεδφλσλ κέρξη ηνλ 

Αιέμαλδξν ηνλ Γ΄ (ηνλ γην ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ), επηρεηξψληαο λα εμεγήζεη ζηνλ 

επηζθέπηε πψο ε Μαθεδνλία, απφ έλα νξεηλφ ειιεληθφ βαζίιεην κε νκεξηθή δνκή θαηφξζσζε λα 

επηθξαηήζεη ησλ άιισλ ειιεληθψλ πφιεσλ - θξαηψλ θαη λα εμειηρζεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα -ζηα ρξφληα ηνπ Φηιίππνπ θαη ηνπ Αιεμάλδξνπ- ζε κία δχλακε πνπ επηθξάηεζε ζε φιν 

ηνλ ηφηε γλσζηφ θφζκν. 

Η ηέσνε ηων Δλλήνων Μακεδόνων 

Αλ δεηήζεηο απφ ηνλ Ρφκπηλ Λέηλ Φνμ λα ζνπ κηιήζεη γηα ηελ έθζεζε ζην Ashmolean, είλαη 

ζρεδφλ ζίγνπξν φηη θάπνηα ζηηγκή ε θσλή ηνπ ζα «ζπάζεη», ζα θνκπηάζεη, ζα αθήζεη ηα δάθξπα 

λα πιεκκπξίζνπλ ηα θφθθηλα κάγνπιά ηνπ. Δρεη αθηεξψζεη ηε δσή ηνπ ζηε κειέηε ηνπ αξραίνπ 

ειιεληθνχ θφζκνπ θαη εηδηθφηεξα ησλ Μαθεδφλσλ θαη ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Αηζζάλεζαη 

ινηπφλ φηη απηή ε έθζεζε είλαη θαη κηα πξνζσπηθή δηθαίσζε γηα ηνλ ίδην. «Ζ Αγγειηθή (ζ.ζ. 

Κνηηαξίδε, επηκειήηξηα ηεο έθζεζεο) κνπ είρε δείμεη πνιιά απφ ηα επξήκαηα ζηε Βεξγίλα, αιιά 

λα βιέπσ νξηζκέλα απφ ηα πην σξαία πξάγκαηα πνπ έρσ δεη πνηέ ζηε δσή κνπ εδψ ζηελ 

Ομθφξδε κνπ θαη λα κπνξψ λα ηα δείμσ ζηα παηδηά κνπ, ζηα εγγφληα κνπ, ζηνπο θνηηεηέο κνπ, 

είλαη θάηη πνπ πάεη πέξα απφ ηε κεγαιχηεξε θαληαζία». 

Παίξλεη κηα αλάζα. Μαο μελαγεί ζηνλ θήπν «ηνπ», ζην Νew College, ηνπ νπνίνπ είλαη 

δηεπζπληήο. Ο Ρφκπηλ Λέηλ Φνμ είλαη παζηαζκέλνο κε ηελ θεπνπξηθή θαη δηαηεξεί ηαθηηθή 

εβδνκαδηαία ζηήιε θεπνπξηθήο ζηνπο Financial Times. Φπζηθά είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηνπο 

θήπνπο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Μαο δείρλεη ηηο απίζαλεο καλφιηεο, ηηο άγξηεο αλεκψλεο απφ ηελ 

Διιάδα, ηηο κηθξέο θφθθηλεο ηνπιίπεο, ηνπο λάξθηζζνπο. Δίλαη έηνηκνο λα δψζεη δηάιεμε γηα ην 

πψο έλαο σξαίνο θήπνο επηδξά ζηελ θνηλσληθή θαη (θπξίσο) ζηελ εξσηηθή δσή ησλ 



ζπνπδαζηψλ. Αιιά φζν αγαπάεη ηα ινπινχδηα ηνπ, άιιν ηφζν είλαη εξσηεπκέλνο κε ηελ ηέρλε 

ησλ Διιήλσλ, ησλ Διιήλσλ Μαθεδφλσλ. «Οξηζκέλα είλαη ηφζν φκνξθα θαη αλαπφθεπθηα 

ζθέθηεζαη πφζν θαιχηεξνη ήηαλ νη θαιιηηέρλεο 2.400 ρξφληα πίζσ. Φνβάκαη φηη δελ γηλφκαζηε 

θαιχηεξνη, ίζσο πάκε πίζσ». 

Μνηξαία ε θνπβέληα ζα πάεη απφ κφλε ηεο ζε ζέκαηα πνπ δελ είλαη απνθιεηζηηθά θαιιηηερληθά. 

«Οη αξραίνη Μαθεδφλεο κηινχζαλ ειιεληθά, ρξεζηκνπνηνχζαλ ειιεληθά νλφκαηα, πίζηεπαλ 

Διιελεο ζενχο, ρξεζηκνπνηνχζαλ ειιεληθφ εκεξνιφγην, άξα ήηαλ Διιελεο. Οξηζκέλνη ζηελ 

Αγγιία πηζηεχνπλ φηη ε εκκνλή κε ην φλνκα είλαη ειιεληθή ραδνκάξα. Αιιά δελ είλαη. Δίλαη 

ηφζν παξάινγν φηη ηα θφπηα ζεσξνχλ φηη είλαη Μαθεδφλεο. Δίλαη ζαλ λα ζαο έιεγα φηη ην 

παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο ήηαλ ζην Μηλζθ θαη φηη ε πεξηνρή ηεο Ομθφξδεο βξίζθεηαη ζηε 

Λεπθνξσζία. Ζ Διιάδα είλαη δηθαίσο δπζαξεζηεκέλε. Αλ εξρφηαλ ζηελ έθζεζε ν θχξηνο Μπνπο 

ζα ληξεπφηαλ (ζ.ζ. επεηδή αλαγλψξηζε ηε FYROM). Απηφ δελ θάλεη ηελ έθζεζε κηα πνιηηηθή 

έθζεζε, αιιά ην απνηέιεζκα ππελζπκίδεη ζηνπο αλζξψπνπο κηα απιή πνιηηηθή αιήζεηα». 

Ζ έθζεζε ζην Ashmolean είλαη ηζηνξηθή γηα ηξεηο βαζηθνχο ιφγνπο, εμεγεί ν Ρφκπηλ Λέηλ Φνμ. 

Πνηέ δελ πεξηκέλακε ηεξαθφηα απφ εθείλα ηα ρξφληα (500 έσο 480 π.Υ.) ζε ηάθνπο ησλ Αηγψλ. 

Γεχηεξνλ, νη κεγάιεο εθπιήμεηο απφ ηηο ηνηρνγξαθίεο ζηνπο ηάθνπο πνπ βξέζεθαλ πξφζθαηα. 

Δίλαη γλσζηέο, αιιά ηψξα ηηο βιέπεη έλα επξχηεξν θνηλφ. Απηή ε δσγξαθηθή αιιάδεη εληειψο 

ηελ ηδέα πνπ έρνπκε γηα ηελ ειιεληθή δσγξαθηθή ζηελ αξραηφηεηα. Σξίηνλ, ε πηζηνπνίεζε φηη 

απηφ είλαη ην παιάηη ηνπ Φηιίππνπ ηνπ Β΄ αιιάδεη ηελ εηθφλα γηα ηελ ηζηνξία ηεο αξρηηεθηνληθήο 

ηνπ 4νπ αηψλα. Μηιάκε γηα ην ζεκαληηθφηεξν νηθνδφκεκα, απφ ηνλ Παξζελψλα. Οια ηα βηβιία 

ηεο θιαζηθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπνζεηνχλ ην παιάηη ζηνλ 3ν αηψλα θαη ηνπ δίλνπλ πεξηνξηζκέλν 

ρψξν. Σψξα μέξνπκε φηη απηφ είλαη έλα ηεξάζηην γεγνλφο ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο ηέρλεο, 

«ζα ππάξμνπλ θάπνηνη πνπ ζα ελνριεζνχλ, ζα πνπλ φηη δελ είλαη ζσζηά ρξνλνινγεκέλν αιιά 

φρη, είλαη ζσζηφ». 

Ωο παζηαζκέλνο θεπνπξφο θαη ηζηνξηθφο απηνχ ηνπ κεγέζνπο, ηη πηζηεχεη, ην παιάηη ηνπ 

Φηιίππνπ ηνπ Β΄ ζα δηέζεηε θήπν; Σξαληάδεηαη απφ ηε ραξά θαη ηελ επραξίζηεζε. «Δίρα 

πηζηέςεη φηη ζα είραλ έλαλ θήπν ζην θέληξν ηνπ παιαηηνχ, γηαηί λνκίδακε φηη πξφθεηηαη γηα 

παιάηη ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ. Αιιά φρη, δελ είραλ πξαγκαηηθφ θήπν. Λφγσ ηεο θιίζεο ηνπ 

ιφθνπ ζα ήηαλ δχζθνιν. Δπηπιένλ, ε Αγγειηθή ζεσξεί φηη ην παιάηη είρε πεξηζζφηεξν 

δηνηθεηηθφ ραξαθηήξα, επνκέλσο ν Φίιηππνο δελ δνχζε εδψ, άιινο έλαο ιφγνο πνπ καο θάλεη λα 

πηζηεχνπκε πσο δελ ππήξρε θήπνο». 

«Θα δάκπςδαν όπωρ κι εγώ» 

Ο Ρφκπηλ Λέηλ Φνμ «θηεξνπγίδεη» ζηελ ππφζεζε ηη δσγξαθηθή ζα είραλ αθήζεη νη κεγάινη ηεο 

Αλαγέλλεζεο αλ είραλ δεη ηηο ηνηρνγξαθίεο ηεο Βεξγίλαο. «Ο Μαδάηζην, ν Μπνηηηζέιη, ν 

Φηιηπίλν Λίπη ήμεξαλ κφλν ηα ξσκατθά γιππηά θαη είραλ δεη ξσκατθά αληίγξαθα ησλ ειιεληθψλ. 

Δίραλ ζπγθινληζηεί απφ ηηο αλαινγίεο, ηνλ ξεαιηζκφ ηνπ ζψκαηνο απφ φιεο ηηο πιεπξέο. Αιιά 

δελ είδαλ πνηέ ηελ πξαγκαηηθή θίλεζε ησλ αιφγσλ, ηε δηαδξαζηηθφηεηα ησλ ζσκάησλ, ηνλ 

ξπζκφ, ηελ θίλεζε, ηνλ ζπλαηζζεκαηηζκφ ηεο αξραίαο ηέρλεο, δελ είραλ ηδέα γηα ην επίπεδν ηεο 

αξραίαο ηέρλεο. Κη αλ ην ήμεξαλ ζα δάθξπδαλ, φπσο δάθξπζα θη εγψ ζήκεξα. Θα ήηαλ 

έθπιεθηνη αλ αλαθάιππηαλ φηη αληέγξαθαλ δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηέρλε ηνπ Μεζαίσλα. Πηζηεχσ 

φηη ζα ππήξρε δηαθνξεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ πξψηε γεληά θαιιηηερλψλ ηεο Αλαγέλλεζεο θαη 



απηφ πνπ μέξνπκε σο θαιιηηέρλεο ηνπ κπαξφθ, γηαηί ζα έβιεπαλ φηη ην ζπλαίζζεκα θαη ε θίλεζε 

πνπ έθεξε ην κπαξφθ, ην είραλ θάλεη ήδε νη δσγξάθνη ηεο αξραηφηεηαο. Ζηαλ ηδηνθπείο νη 

Ηηαινί, αιιά ζα έβιεπαλ έξγα πξαγκαηηθήο ηδηνθπΐαο, θαη δελ κπνξνχκε λα μέξνπκε ηη ζα είρε 

θάλεη ν Λενλάξλην αλ είρε δεη ηα fresco ηεο Βεξγίλαο».
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   Μια ειδική παπάζηαζε ηος Χρσσοθήρα 

    ηος Σζάπλς Σζάπλιν 

Με ηελ εθπιεθηηθή ηδέα κηαο “κνπζηθήο” παξάζηαζεο ηνπ Χρσσοθήρα, ηεο πεξίθεκεο βνπβήο ηαηλίαο ηνπ 

Σζάξιπ Σζάπιηλ, ε δηεπζχληξηα ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο ηεο Βαιηηκφξεο, Μαξίλ Άιζνπ, ράξηζε ζην 

θνηλφ κηα πξαγκαηηθά αμηνκλεκφλεπηε βξαδηά. Ζ παξάζηαζε δφζεθε ζηε ζχγρξνλε αίζνπζα ζπλαπιηψλ 

ηεο Μπεζέζληα SΣΡΑΣΖΜΟRE, ζηηο 15 Απξηιίνπ. 

 ην πίζσ κέξνο ηνπ ρψξνπ ηεο νξρήζηξαο θξεκάζηεθε κία θαλνληθή νζφλε φπνπ παηδφηαλ ε 

ηαηλία, ελψ ε νξρήζηξα έπαηδε ηε κνπζηθή, εηδηθά ελνξρεζηξσκέλε, πνπ ν ίδηνο ν Σζάξιπ Σζάπιηλ 

επηλφεζε γηα ηελ ηαηλία ηνπ φηαλ εγθαηληάζηεθε ν ερεηηθφο θηλεκαηνγξάθνο πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1920, Ο τρσσοθήρας παξνπζηάζηεθε ην 1925. Ο ζπληνληζκφο κνπζηθήο θαη αλέιημεο ηεο ηαηλίαο ήηαλ 

απφιπηα ελαξκνληζκέλνο, ε δηαθνξά ήηαλ φηη παηδφηαλ απφ κηα νξρήζηξα θχξνπο “δσληαλή”. 

 Απφ ην ξεπεξηφξην ηνπ Σζάξιπ Σζάπιηλ σο θσκηθνχ δελ κπνξνχζε λα ιείςεη ε κνπζηθή. Γελ 

έθαλε κνπζηθέο ζπνπδέο, αθνχ ήηαλ απηνδίδαθηνο, αιιά είρε έλα κνπζηθφ αηζζεηήξην (κε πξνηίκεζε 

ζηελ θιαζηθή κνπζηθή) πνπ δελ ηνπ ιάζεπε. Έηζη, πξνζιάκβαλε κελ εηδηθνχο γηα λα γξάςνπλ ηε 

κνπζηθή, αιιά εθείλνο επηλννχζε ηηο κεισδίεο ή επέιεγε απνζπάζκαηα απφ ηε κνπζηθή άιισλ, ηηο νπνίεο 

εμέιηζζαλ εθείλνη γηα λα ηελ παίμεη θάπνηα νξρήζηξα ζαλ κνπζηθή ππφθξνπζε ζηηο ηαηλίεο ηνπ. 

 Ο ίδηνο ν Σζάπιηλ έπαηδε ιίγν πηάλν θαη ιίγν βηνιί. ’ απηά ηα φξγαλα έπαηδε ηηο κεισδίεο πνπ 

ήζειε λα γξάςνπλ νη κνπζηθνί πνπ πξνζιάκβαλε. ε φηη αθνξά ην βηνιί, επεηδή ήηαλ αξηζηεξφρεηξαο, νη 

ρνξδέο έπξεπε λα κπνπλ αληίζηξνθα απφ ηελ θαλνληθή ζέζε ηνπο πάλσ ζηελ ηαζηηέξα. Έλα ζηνηρείν 

αλαπνδηάο πνπ θη απηφ ην αμηνπνίεζε ζηελ ζάηηξά ηνπ ν αλεπαλάιεπηνο απηφο θσκηθφο. 

 Ο τρσσοθήρας ήηαλ κηα επηθή δεκηνπξγία φπνπ ν πεηλαζκέλνο αιεηάθνο, ν ήξσαο ησλ ηαηληψλ 

ηνπ δειαδή κε ην θπιηφκελν βάδηζκα, δίλεη κηα επηθή πάιε επηβίσζεο ελάληηα ζηηο αληημνφηεηεο ηεο δσήο 

αιιά θαη ελάληηα ζηηο δπλάκεηο ηεο θχζεηο. ’ απηήλ, φπσο θαη ζε άιιεο ηαηλίεο ηνπ Σζάξιπ Σζάπιηλ, ε 

πάιε επηβίσζεο ιεηηνπξγεί παξαδνμνινγηθά: ν κνλαδηθφο ηξφπνο ιχηξσζεο απφ ηηο ηξαγηθέο 

αληημνφηεηεο ηεο δσήο είλαη ε θσκηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε. Έηζη, ζην θνξχθσκα ηεο δπζηπρίαο, φηαλ ν 

Σζάξιπ Σζάπιηλ θαη ν ζχληξνθφο ηνπ αληηκεησπίδνπλ ην ελδερφκελν λα πεζάλνπλ απφ ηελ πείλα, ν 

Σζάπιηλ βξάδεη ην παπνχηζη ηνπ θαη ην ηξψεη, δίλνληαο ην καιαθφ, επάλσ κέξνο, ζην ζχληξνθφ ηνπ ελψ 

εθείλνο θξαηάεη ηελ ζφια, ηξψγνληάο ηελ θαζψο πξέπεη, εθιεπηηζκέλα, κε ην πεξνχλη θαη ην καραίξη, 

θφβνληάο ηελ θνκκαηάθη-θνκκαηάθη θαη γιείθνληαο ηηο παπνπηζφπξνθεο ζα λα ήηαλ θφθαια. Σν θνξδφλη 

ην ηπιίγεη κε ην πεξνχλη ηνπ ζα λα ήηαλ ζπαγγέηη! Ο ζχληξνθφο ηνπ αξρίδεη λα έρεη παξαθξνχζεηο απφ 
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ηελ έιιεηςε ηξνθήο, ηνλ βιέπεη ζα λα ήηαλ θνηφπνπιν, θαη ηνλ θπλεγάεη γηα λα ηνλ ζθάμεη θαη λα ηνλ 

θάεη! 

 Ζ δξακαηηθή ζθελή ηεο αηέιεησηεο θάιαγγαο θαη’ άλδξα κέζα ζην ρηφλη, κε ηελ νπνία αξρίδεη ε 

ηαηλία, έρεη έλα ζεκείν αλφδνπ φπνπ φινη πξέπεη λα αλαξξηρερνχλ θνξησκέλνη κε ηα ζπκπξάθαιά ηνπο. 

Ο θαθφο πιεζηάδεη ηνπο επίδνμνπο πινπηνθξάηεο θαη καο δείρλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αιιά θαη ην 

ξπζκηθφ, απνθαζηζηζηηθφ βάδηζκά ηνπο πξνο ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο, ζ’ απηφ ην δχζθνιν 

αλέβαζκα πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζηα πινχηε. 

 Έλαο απφ απηνχο, εθηφο απφ ην ζάθν κε ηα ρξεηψδε, έρεη θξεκαζκέλα ην ηεγάλη ηνπ θη έλα 

θαηζαξφιη πνπ θη απηά θξέκνληαη ηζνπγθξίδνληαο ζηελ πιάηε ηνπ ελψ ηα ππεξθαιχπηεη κηα πειψξηα 

επηκήθεο θξηζάξα, απ’ φπνπ ζα μεθαζαξίζεη ηα ζπεξηά ηνπ ρξπζαθηνχ απφ ην ρψκα. Αιιά ζηε κέζε ηεο 

αλεθφξαο δελ αληέρεη θαη πέθηεη λεθξφο. Πέπθηεη ζην πιάη, ιεο γηα λα κε θξάμεη ην δξφκν ζηνπο άιινπο 

πνπ πξνρσξάλε αθάζεθηνη, ζηνλ ίδην ξπζκφ, ρσξίο θαλ λα ηνλ πξνζέμνπλ γηα λα δνχλε αλ δεη! 

 Με ηελ επθαηξία, ηε ζθελή ηεο αηέιεησηεο γξακκήο αλζξψπσλ κέζα ζην ρηφλη, ηελ εκπλεχζζεθε 

ν Σζάξιπ Σζάπιηλ απφ κηα θσηνγξαθία ηνπ 1890, ε νπνία δείρλεη ην πεξίθεκν γηα ηηο δπζθνιίεο 

δηάβαζήο ηνπ θαλαδηθφ Πέξαζκα Σζίιθνπη, πνπ νδεγνχζε ζηελ ρξπζνθφξα πεξηνρή Γηνχθνλ, θαη απφ 

απηφ έπξεπε λα πεξάζνπλ νη επίδνμνη ρξπζνζήξεο. Σν αλαθέξεη Ο Σζάπιηλ ζηα Απνκλεκνλεχκαηά ηνπ. 

Γηα ην γχξηζκα απηήο ηεο πεξίθεκεο ζθελήο πνπ δηαξθεί ιηγφηεξν απφ έλα ιεπηφ, ν Σζάξιπ Σζάπιηλ 

κεηέθεξε ζηε ρηνληζκέλε ηέξξα Νεβάδα ηεο Καιηθφξληαο 600 θνκπάξζνπο. Πνιινί απφ απηνχο ήηαλ 

έγθιεηζηνη ησλ ακεξηθαληθψλ θπιαθψλ θαη ην γχξηζκα ηεο ζθελήο δηάξθεζε δχν εβδνκάδεο. 

 Ζ επηθή ηαηλία ηνπ Σζάξιπ Σζάπιηλ, ε κεγαιχηεξε επηηπρία ηεο επνρήο ηνπ βσβνχ 

θηλεκαηνγξάθνπ, κε ηελ κνπζηθή ππφθξνπζε ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο ηεο Βαιηηκφξεο έκνηαζε ζαλ 

έλα ρακέλν αξηζηνχξγεκα ηέρλεο ή έλα μεραζκέλν ζε κηαλ απνζήθε άρξεζησλ πιηθψλ ζπάλην έπηπιν, 

πνπ ην αλέζπξαλ, ην μεζθφληζαλ θαη παξνπζηάζηεθε ζην θσο ζε φιν ην κεγαιείν ηνπ.  

 

Δπίμεηπον 

Ο Σζάξιπ πέλζεξ Σζάπιηλ γελλήζεθε ην 1889 ζε κηα απφ ηηο λφηηεο θησρνγεηηνληέο ηνπ Λνλδίλνπ. Οη 

γνλείο ηνη ήηαλ ζενπνηνί. Ο παηέξαο ηνπ έπαηδε ζε επηζεσξήζεηο θαη πέζαλε, αιθνιηθφο ζηα 37 ηνπ 

ρξφληα. Ζ κάλα ηνπ, χζηεξα απφ δηάθνξνπο λεπξηθνχο θινληζκνχο θιείζηεθε ζε ςπρηαηξηθφ άζπιν ιίγν 

κεηά. Έηζη, ν Σζάξιπ απφ ηα εθηά ρξφληα ηνπ θαη ν αδειθφο ηνπ χληλευ έκεηλαλ νξθαλνί, ζην δξφκν. Ζ 

αληίζηξνθε κέηξεζε άξρηζε φηαλ ν Σζάξιπ Σζάπιηλ ήηαλ ελλέα ρξνλψλ. Μπήθε ζε κηα ρνξσδία ησλ 

Οθηψ Παηδηψλ Σνπ Λάλθαλζάηεξ, έηζη ηελ έιεγαλ, πνπ εκθαλίζηεθε ζην Λνλδίλν θαη ζηο αγγιηθέο 

επαξρηαθέο πφιεηο, κεηά μερψξηζε ζε παηδηθνχο ξφινπο θαη ζηα 18 ηνπ ρξφληα ήηαλ απφ ηνπο πην 

πεξηδήηεηνπο εζνπνηνχο. Απφ ην 1915 ζθελνζεηνχζε ν ίδηνο ηηο ηαλίεο ηνπ θαη επηλννχζε θαη ηελ 

κνπζηθή πνπ ζα ηηο ζπλφδεπε. Καηέιεμε ζην Υφιπγνπλη, απ’ φπνπ απειάζεθε σο αξηζηεξψλ θιίζεσλ ηελ 

επνρή ηνπ Μαθάξζπ. Άιιεο επηθέο ηνπ ηαηλίεο ηεο επνρήο ηνπ Βσβνχ θηλεκαηνγξάθνπ είλαη νη 

Μοντέρνοι καιροί, φπνπ ζαηηξίδεη ηελ εθβηνκεραλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ, 

θαη κεηά ηελ ελζσκάησζε ηνπ ήρνπ Τα υώτα της ράμπας, ν πεξίθεκνο Δικτάτορας, φπνπ ζαηηξίδεη ηελ 

κεγαινκαλία θαη ηηο εζξησδίεο ηνπ Υίηιεξ, θ. ά. Ήηαλ ν πην δηάζεκνο θαιιηηέρλεο ηνπ 20νχ αηψλα θη 

έλαο απφ ηνπο πινπζηφηεξνπο. Παληξεχηεθε, πελεληαηεζζάξσλ ρξνλψλ εθείλνο, ηελ δεθανθηάρξνλε 



θφξε ηνπ Ακεξηθαλνχ ζεαηξηθνχ ζπγγξαθέα Δπγέληνπ Ολήι. Έθαλαλ εθηά παηδηά θαη έδεζε ζην Βεβέ ηεο 

Διβεηίαο ίζακε πνπ πέζαλε, ην 1977. Ήηαλ ζε φια απηνδίδαθηνο. 

       Ρήγαο Καππάηνο    

 


