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Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο
Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008
Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα
ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο Γηώξγνο εθέξεο θαη
κηιάεη αθξηβώο γη' απηό γηα ην νπνίν κηιάεη θαη ε θπξία Θενηόθε.
Πξόθεηηαη, δειαδή, γηα κηα πέηξηλε πιάθα πάλσ ζηελ νπνία βξίζθεηαη
ραξαγκέλν έλα όλνκα, έλα θιαδί ιεβάληαο θαη κηα ρξνλνινγία, ζηα
εξείπηα ελόο αξρνληηθνύ, ζηελ Κεθαινληά. Σν έξγν είλαη fiction, σζηόζν
δίλεη ηζηνξηθέο ζπληεηαγκέλεο νη νπνίεο είλαη ειέγμηκεο, θαη γη΄ απηό
κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα.
Να εμεγήζσ, θαη' αξρήλ όηη fiction ιέγεηαη έλα έξγν κπζνπιαζίαο.
Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα έρεη έλαλ ππξήλα αιεζηλό, εθόζνλ γίλεηαη
πξνζπάζεηα από ηνλ ζπγγξαθέα λα απνδνζνύλ νη ηξόπνη θαη νη
θνηλσληθέο ζπλζήθεο κηαο παιηόηεξεο επνρήο, κε ξεαιηζηηθέο
ιεπηνκέξεηεο θαη πηζηόηεηα ζηα ηζηνξηθά γεγνλόηα. Ωζηόζν είλαη fiction,
δηόηη νη ήξσεο είλαη πιαζκαηηθνί. Με κηα παξνκνίσζε, ζα ιέγακε όηη
έρνπκε έλα θέληεκα όπνπ ν θακβάο είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα θαη ηα
θεληίδηα νη ήξσεο θαη νη πεξηπέηεηέο ηνπο πνπ επαθίεληαη ζηε θαληαζία
ηνπ / ηεο ζπγγξαθέσο.
Έλα ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα, ινηπόλ, κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε
πξαγκαηηθά πξόζσπα, όπσο είλαη ν Κιαύδηος ηνπ Ρόκπεξη Γθξέεβο, ή ζε
θαληαζηηθά πξόζσπα πνπ δξνπλ όκσο κέζα ζε πξαγκαηηθά γεγνλόηα,
όπσο είλαη ην κπζηζηόξεκα Πόιεκος θαη Εηρήλε ηνπ Λένληνο Σνιζηόη. Η
πρηγθηπέζα Ιδακπώ ηνπ Σεξδάθε, είλαη έλα πξόζσπν κπζηζηνξεκαηηθό,
αιιά ε επνρή θαη ηα γεγνλόηα, ζηελ Πεινπόλλεζν ζην Μεζαίσλα, ζηνλ
θαηξό ηεο Φξαγθνθξαηίαο, είλαη αιεζηλά, αληιεκέλα από ην Χροληθόλ
ηοσ Μορέως. Ο Ασζέληες ηοσ Μορέως ηνπ Ραγθαβή, είλαη έξγν
αληιεκέλν θαη απηό από ην Χροληθόλ ηοσ Μορέως (άξα ηα γεγνλόηα είλαη
πξαγκαηηθά), ηνπ Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε ν Φωηεηλός έρεη ζηνηρεία
ηζηνξηθνύ κπζηζηνξήκαηνο, ηνπ ηέθαλνπ Ξέλνπ Η ερωίς ηες ειιεληθής
Επαλαζηάζεως (αλαθέξεηαη ζε γεγνλόηα αιεζηλά), ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε
Η πάπηζζα Ιωάλλα (αζθεί θξηηηθή ζηε δπηηθή εθθιεζία, άξα αλαθέξεηαη
ζε γεγνλόηα αιεζηλά).
Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα είλαη έλα δεκνθηιέο είδνο πνπ εμάπηεη
ηελ εζληθή ζπγθίλεζε θαη γη' απηό κπνξεί λα απνβεί έξγν πξνπαγάλδαο
ζε επνρέο πνπ είλαη πνιηηηθά θαη εζληθά θξίζηκεο. Σέηνηα έξγα γξάθνληαη
ζε πεξηόδνπο δηθηαηνξίαο, δηαβάδνληαη ή πξνβάιινληαη (Μεηαμά,
πληαγκαηαξρώλ). Όηαλ, δειαδή, ε ινγνθξηζία απαγνξεύεη ηελ
έθθξαζε, νπόηε ν/ε ζπγγξαθέαο, γηα λα απνθύγεη ηε ινγνθξηζία ηεο
επνρήο ηνπ, θαηαθεύγεη ζε άιιεο εξσηθέο επνρέο, δίλνληαο ην παξόλ
κεηακθηεζκέλν ζε παξειζόλ.
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πνιηηηθνθνηλσληθέο ζπλζήθεο, καο έρνπλ δώζεη ηζηνξηθά κπζηζηνξήκαηα
ε Ρέα Γαιαλάθε θαη ε Μάξσ Γνύθα (θαη όρη κόλν), ίζσο επεηδή ε
ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα έρεη ράζεη ηελ αίγιε ηεο θαη ηελ αλαδεηνύλ
ζην παξειζόλ. Βιέπεηε, κηα παιηά επνρή, ή έλα πξόζσπν άιιεο επνρήο,
έρεη ηε γνεηεία ηεο απόζηαζεο θαη γη απηό ζπγθηλεί. Η συγκίνηση είναι
το πρώτο κινούν στην τέχνη.
Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα, ηα ηειεπηαία ρξόληα, θεξδίδεη ζπλερώο
έδαθνο. Όιν θαη πην πνιινί ινγνηέρλεο αζρνινύληαη κε ηελ ηζηνξία, ηα
πάζε ηνπ ιανύ θαη ηηο πεξηπέηεηέο ηνπ. Δλ πξνθεηκέλσ θαη ην Άρωκα ηες
Λεβάληας πνπ αλαβηώλεη παιηνύο αγώλεο θαη πάζε ζηελ Κεθαινληά.
Σν Άρωκα ηες Λεβάληας μεθηλάεη κε ηε ζπγγξαθέα ζε πξώην
πιάλν, αθνύ ε πεξηγξαθή ηεο γπλαίθαο, πνπ δξα ζηελ αξρή ηνπ
κπζηζηνξήκαηνο θαη, θπξίσο, ην όλνκά ηεο -Γήκεηξα- πξνδίδεη, ή
θαλεξώλεη, ηελ εκπινθή ηεο ζηελ ππόζεζε. Ζ ζπγγξαθέαο παίξλεη
αθνξκή από κηα πέηξηλε πιάθα, ην είπακε ήδε, πάλσ ζηελ νπνία είλαη
ραξαγκέλν έλα όλνκα, έλα θιαδί ιεβάληαο θαη κηα ρξνλνινγία.
Πξόθεηηαη γηα έλαλ επξεκαηηθό ηξόπν έλαξμεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο. Οη
ζπγγξαθείο, γεληθά, επηλννύλ δηάθνξνπο ηξόπνπο γηα λα δώζνπλ
αιεζνθάλεηα ζην έξγν ηνπο θαη λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ
αλαγλώζηε. Άιινηε, ιέλε, πσο βξήθαλ έλα παιηό γξάκκα. Άιινηε,
ζπλάληεζαλ θάπνηνλ απηόπηε κάξηπξα, ν εθέξεο, ζαο ζπκίδσ, όηη
γξάθεη ην «Δπί Αζπαιάζσλ» κε αθνξκή ηνλ αζπάιαζν, έλα ζάκλν, θαη
ζηε ζπλέρεηα ηε ιέμε - «αζπάιαζνο» - ζηνλ Πιάησλα, θαη ε θα Θενηόθε
κηα πέηξηλε πιάθα.
Σα ζηνηρεία πνπ είλαη ραξαγκέλα ζηελ πιάθα θεληξίδνπλ ηε
πεξηέξγεηά ηεο θη αξρίδεη κηα έξεπλα πνπ ηελ πεγαίλεη 150 ρξόληα πίζσ.
Έηζη, ε αθήγεζή ηεο θάλεη έλα κεγάιν θιαο κπαθ, δειαδή κηα αλαδξνκή
ζην παξειζόλ, γηα λα αλαδεηήζεη ηνλ ήξσά ηεο, ηνλ άξρνληα ηνπ νπνίνπ
ην όλνκα είλαη ραξαγκέλν πάλσ ζηελ πέηξα. Ζ αλαδξνκή ή κεηαηόπηζε
ζην ρξόλν έρεη ην αλάινγό ηεο ζην ρώξν. Έηζη από ηελ Κεθαινληά ζηελ
Διιάδα θαη από ηελ Διιάδα ζην Παξίζη θαη πάιη πίζσ, μεηπιίγεηαη ην
θνπβάξη κε ηα πξνβιήκαηα ηεο Δπηαλήζνπ θαη ησλ εξώσλ.
Ζ ηεζιαζκέλε απηή γεσγξαθηθή πνξεία ζπλεπάγεηαη αλάινγεο
κεηαθηλήζεηο αλζξώπσλ θαη αλαθαηαηάμεηο νη νπνίεο καο θάλνπλ ζεαηέο
ηεο δσήο πξνζώπσλ πνιιώλ, θαζεκεξηλώλ, αξρόλησλ θαη απιώλ, ησλ
νπνίσλ νη ηύρεο ζπλδένληαη ππνδόξηα. Καη όζν ην λήκα ηεο αθήγεζεο
πξνρσξεί, ηόζν ην ηνπίν εκπινπηίδεηαη, μεθαζαξίδεη, αιιά θαη
πεξηπιέθεηαη. Γνινθνληθέο επηρεηξήζεηο, ίληξηγθεο, δνινπινθίεο,
κπξάβνη, παξαζπξκέλνη από ηνλ ήρν ηνπ ρξήκαηνο θαη ηε ιάκςε ησλ
ςεύηηθσλ αξρόλησλ, άλζξσπνη άξξσζηνη, εμαξηεκέλνη από ην πηνηό,
αγξάκκαηνη, εγγξάκκαηνη, αιιά θαη ζπιαρληθνί θαη θνηλσληθά
επαίζζεηνη θαη εξσηεπκέλνη, γηαηί ζηε ζθηά ησλ κεγάισλ ηζηνξηθώλ

γεγνλόησλ, νη απινί θαζεκεξηλνί άλζξσπνη, εθηόο από ηνλ θαεκό ηεο
παηξίδαο, έρνπλ θαη ηνπο κηθξνύο γηα ηελ ηζηνξία, κεγάινπο όκσο γηα ηνλ
εαπηό ηνπο, θαεκνύο, όπσο είλαη ν έξσηαο.
Σν Άρωκα ηες Λεβάληας απαξηίδεηαη από δεθανρηώ θεθάιαηα, ηα
πεξηζζόηεξα από ηα νπνία έρνπλ γηα ηίηιν έλα ζεκαληηθό όλνκα. Π.ρ. ν
Αληώλεο Μσξάηνο, ν Άξρνληαο Μπαδίιην Νηεβέγηα, ν Αξκάλ Εηξνληνύ
θαη ε ηζηγγάλα, ε Μαξί Νηειαθόξδ, ν θόληε Λνκβέξδνο, ν Αξγύξεο ν
ζέκπξνο, ε Ακαιία Καππάηνπ. Κη επεηδή ν ηίηινο είλαη δείθηεο
πεξηερνκέλνπ ή ζρόιην, εδώ είλαη επλόεην, όηη ν ηίηινο ιεηηνπξγεί κε ηελ
πξώηε ηνπ ηδηόηεηα - πεξηερόκελν - πξνβάιιεη ηελ πξνζσπηθόηεηα ησλ
πξνζώπσλ θαη θσηίδεη κηα ςεθίδα ζην πινύζην κσζατθό ηνπ έξγνπ, ηεο
νπνίαο ςεθίδαο ε ζεκαζία αμηνινγείηαη πξντνύζεο ηεο εμειίμεσο ηνπ
δξάκαηνο.
πγθεθξηκέλα, θαη ελ νιίγνηο, ηα πξναλαθεξζέληα πξόζσπα, αιιά
θαη πνιιά άιια (πνπ καο θαίλνληαη νηθεία) δηαπιέθνληαη ζηελ θύξηα
ππόζεζε κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξόπν. Άιινο κε ηε ιεβεληηά, ηελ
ηηκηόηεηα, ηελ νκνξθηά, ηελ ξηδνζπαζηηθή ηνπ ζέζε ζηα πνιηηηθά
πξάγκαηα, όπσο ν Αληώλεο Μσξάηνο, άιινο κε ηελ θιεςηά, ηελ
πξνδνζία, ηελ ππεμαίξεζε, ηελ ππνθξηζία θαη, ηέινο, ηε δνινθνλία, όπσο
ν Μπαδίιην Νηεβέγηα, θαηά θόζκνλ Βαζίιεο Παξαζθεπόπνπινο, άιινο
σο δξάζηεο, άιινο σο εζηθόο απηνπξγόο, άιινο σο ηζηξάθη θάπνηνπ
άξρνληα θαη άιινο σο επαλαζηάηεο, θόληξα ζηνπο άξρνληεο.
Γηαηί, όπσο είλαη γλσζηό, πάληνηε, ζηνπο αγώλεο γηα ηελ
ειεπζεξία, πξσηαγσληζηνύλ θπξίσο άλζξσπνη ηνπ ιανύ. Δθείλνη πνπ
θαηαπηέδνληαη άκεζα από ηελ μέλε εμνπζία, εθπξνζσπνύλ κηα νξηζκέλε
εζηθή ζέζε θαη θαζνδεγνύλ ηνπο άιινπο λα απνδξάζνπλ από έλα θόζκν,
από ηνλ νπνίν δελ έρνπλ λα ράζνπλ θαλέλα πξνλόκην, ελ αληηζέζεη κε
ηνπο άξρνληεο πνπ έρνπλ πξνλόκηα θαη γηα λα κελ ηα ράζνπλ, ζπκπιένπλ
κε ηνπο θαηαθηεηέο θαη ηα 'ρνπλ καδί ηνπο θαιά γηα λα πεξλάλε θαιά.
Καη όηαλ έξζεη ε ώξα ηεο αλεμαξηεζίαο πάιη, νη ίδηνη άξρνληεο,
βξίζθνληαη κπξνζηά θαη αλαιακβάλνπλ ηελ εμνπζία ζε κηα θαηάζηαζε
πνπ είραλ ζην παξειζόλ πνιεκήζεη. Γηόηη είλαη γλσζηό όηη ηα
ζπκθέξνληα ησλ αξρόλησλ, όρη όισλ βεβαίσο, είλαη πάληα κε ηελ
εμνπζία.
Οη ζηαζκνί ηεο ηζηνξίαο, νη ζπλζήθεο, νη μέλνη αξκνζηέο, νη
άξρνληεο θαη ηα πξνλόκηά ηνπο, ν ηξόπνο δηαθπβέξλεζεο, ηα
επαλαζηαηηθά θηλήκαηα, όια θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ζην βηβιίν.
Δλ νιίγνηο, ην ηδηαίηεξν θαζεζηώο ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ έρεη σο εμήο:
θαηαθηήζεθαλ από ηνπο Δλεηνύο ζηα 1204, πέξαζαλ ζηνπο Γάιινπο ηνπ
Ναπνιένληα ζηα 1797 (600 ρξόληα ζρεδόλ), ζηνπο Ρώζνπο ην 1798, ην
1800 ηδξύζεθε ε Ηόληνο Πνιηηεία, ππό ηελ επηθπξηαξρία ηεο Τςειήο
Πύιεο (νη Σνύξθνη όκσο δελ πάηεζαλ πνηέ), ην 1815, κεηά ηε πλζήθε

ηεο Βηέλλεο, πέξαζαλ ζηνπο Άγγινπο θαη, κεηά από ζθιεξνύο αγώλεο,
ελζσκαηώζεθαλ ζηνλ εζληθό θνξκό, ην 1864. Γόζεθαλ, σο γλσζηόλ,
πξνίθα ζηνλ Γεώξγην ηνλ Α', όηαλ έγηλε βαζηιηάο ησλ Διιήλσλ, πξώηνλ
γηαηί νη Δπηαλήζηνη είραλ γίλεη κπειάο γηα ηνπο Άγγινπο θαη δεύηεξνλ
γηαηί νη Άγγινη δελ είραλ ηίπνηε λα θεξδίζνπλ πιένλ από ηελ θαηνρή
ηνπο. Ζ κεγαινςπρία ηνπο, δειαδή, δελ ήηαλ θαη ηόζν αληδηνηειήο.
Δπνκέλσο Το Άρωκα ηες ιεβάληας αλαδύζεθε κέζα από ηνπο
αγώλεο γηα ηελ ειεπζεξία θαη ηελ έλσζε, είλαη εκπνηηζκέλν κε κπαξνύηη
θαη αίκα, δνινπινθίεο θαη ζπλσκνζίεο, έξσηεο θαη θηιίεο, αξπαγέο,
ρακνύο, επαλαζπλδέζεηο. Σν έξγν, δειαδή, πέξα από ηνλ ηζηνξηθό
ππξήλα ηνπ, δηαηεξεί θαη όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ είρε ην
κπζηζηόξεκα αλέθαζελ, όπσο, ν έξσηαο, ε πεξηπέηεηα θαη ε θαληαζία:
κηα θόξε πνπ εγθαηαιείπεη ην ζπίηη ηεο, έλα παηδί πνπ ράλεηαη, ε
πεξηπεηεηώδεο δσή θαη ησλ δύν, κέρξηο όηνπ ε κνίξα θάλεη ηνλ θύθιν ηεο
θαη ν ήξσαο καο μαλαβξεί ηελ αιεζηλή ηνπ ηαπηόηεηα θαη νηθνγέλεηα. Θα
επηπρήζεη άξαγε; δελ απνθαιύπησ ην κπζηηθό γηα λα ην αλαθαιύςεη ν
ελδηαθεξόκελνο αλαγλώζηεο.
Λόγσ ηεο θύζεο ηνπ ην έξγν καο παξέρεη κηα παξέιαζε επηθαλώλ
πξνζώπσλ θαζώο θαη πιήξε ηζηνξηθή επηζθόπεζε ηνπ ηη, θαη πόηε, έγηλε
ην θάζε ηη. Υξνλνινγίεο, νλόκαηα, ηζηνξηθά γεγνλόηα, θνηλσληθέο θαη
πνιηηηθέο νκάδεο, πνιηηηθά θόκκαηα, ξηδνζπάζηεο θαη αληίπαινη,
κηθξνεπαγγεικαηίεο, πξνλόκηα επγελώλ, Λίκπξν Νηόξν, αληηπαιόηεηα
Αξγνζηνιίνπ Λεμνπξίνπ, αιιά θαη πνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο ζηνλ
ειιαδηθό ρώξν. Γξακαηηθέο ζειίδεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο, ελ γέλεη, όιεο
δνζκέλεο ιηηά, ζεκαηνδνηνύλ ην ηζηνξηθό πιαίζην ηνπ κπζηζηνξήκαηνο
ζηνλ θεθαινλίηηθν ρώξν, αηηηνινγνύλ ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπ
Κεθαινλίηε, θαζώο επίζεο, θαη ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ε νπνία
δηακνξθώλεηαη κε βάζε ηελ επηθξαηνύζα αληίιεςε ζην λεζί θαη ζηα
Δπηάλεζα γεληθόηεξα, κε ζαθή δηάθξηζε από ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ
ππόινηπε Διιάδα.
Ζ δηαγξαθή ησλ ραξαθηήξσλ γίλεηαη κε ζπλέπεηα. Ζ ιεπηνκέξεηα
ηεο πεξηγξαθήο είλαη αθξηβήο. Οη άξρνληεο είλαη άξρνληεο θαη ζην
ληύζηκν θαη ζηελ εθθνξά ηνπ ιόγνπ. Αληίζεηα νη ιατθνί, είλαη ιατθνί γηα
ηνπο ίδηνπο ιόγνπο. Ζ γιώζζα επηθνηλσλίαο θαη ησλ κελ θαη ησλ δε,
αξρνληηθή ή ιατθή, είλαη εκπινπηηζκέλε κε ηνπο ηνπηθνύο ηδησκαηηζκνύο
θαη πνιιέο ηηαιηθέο ιέμεηο, πξάγκα πνπ δίλεη ελάξγεηα θαη αιεζνθάλεηα
ζηελ αθήγεζε. Βεβαίσο ε γιώζζα ησλ δηαιόγσλ δηίζηαηαη από ηε
γιώζζα ηεο θύξηαο αθήγεζεο, λα ην πσ αιιηώο, δηαθνξεηηθά κηιάεη ε
ζπγγξαθέαο όηαλ είλαη ν εαπηόο ηεο (αθόκα θη όηαλ παξεκβάιιεη ιέμεηο
ηδησκαηηθέο) θαη δηαθνξεηηθά κηιάεη κέζσ ησλ εξώσλ ηεο. Απηή ε
ιεπηνκέξεηα, αθελόο απνηειεί ζηνηρείν αιεζνθάλεηαο, αθεηέξνπ
ππνδειώλεη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή, αιιά θαη ηελ απόζηαζε ηνπ ρξόλνπ.
Από κόλν ηνπ, πάλησο, ην ιεθηηθό ηδίσκα απνηειεί ζηνηρείν γνεηείαο.

Ο αλαγλώζηεο ηεο Λεβάληας έρεη ηελ αίζζεζε πσο δεη ό,ηη
δηαβάδεη. Οη κνλόινγνη θαη ηα θπξίσο αθεγεκαηηθά κέξε ζηξώλνπλ ην
έδαθνο κε πιήζνο πιεξνθνξηώλ ώζηε λα αλνίμνπλ νη δηάινγνη νη νπνίνη
δίλνληαη δπλακηθά, κεξηθέο θνξέο ιαραληαζηά, κε κηθξέο πξνηάζεηο,
αλεβάδνληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε. Παξάιιεια ε θεθαινλίηηθε
γιώζζα κε ηε ξνή ηεο ρατδεύεη ην απηί ζαλ λα καο ηξαγνπδά θαη δίλεη
αιεζνθάλεηα.
ηελ ελάξγεηα θαη αιεζνθάλεηα, επίζεο, ζπκβάιινπλ θαη νη
πινύζηεο θαη ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο ηνπίσλ, ζπηηηώλ (απιώλ ή
αξρνληηθώλ), θήπσλ θαη κλεκείσλ, θαιιηηερλεκάησλ θαη ελδπκάησλ
(πνιπηειώλ ή θησρηθώλ), θαζώο θαη νλνκάησλ, γλσζηώλ ζην ρώξν ηεο
ινγνηερλίαο, όπσο ν Αλδξέαο Λαζθαξάηνο (πνπ ηα έβαιε κε ηελ
θνηλσληθή ππνθξηζία, ηελ ςεπηηά, ηε δηαθζνξά θαη ηηο νπηζζνδξνκηθέο
αληηιήςεηο ηνπ λεζηνύ) θαη γη' απηό αθνξίζηεθε, ή ν Γεξάζηκνο
Μαξθνξάο γλσζηόο πνηεηήο θιπ. Να ηνλίζνπκε όηη ε αλαθνξά απηώλ
ησλ νλνκάησλ δελ είλαη ηπραία. εκαηνδνηεί ηελ μερσξηζηή ζέζε πνπ
έρεη ε ινγνηερλία ζηα Δπηάλεζα. Καη όρη κόλν ε ινγνηερλία αιιά θαη ε
κνπζηθή θαη ην ζέαηξν. Όπσο καο πιεξνθνξεί ε θα Θενηόθε ην πξώην
ζέαηξν ζηελ Κεθαινληά, «Ο Κέθαινο», ηδξύζεθε ην 1859 θαη έπαημε ηελ
Τραβηάηα ηνπ Βέξληη, ελώ παξάιιεια ιεηηνπξγνύζαλ θαη άιια ζέαηξα
θαη ζίαζνη πάζεο θαηεγνξίαο. Παξά ηα πξνβιήκαηά ηνπο, βιέπνπκε όηη
ηα Δπηάλεζα γλώξηζαλ ηδηαίηεξε άλζεζε ε νπνία νθείιεηαη ζηε
καθξόρξνλε επαθή κε ηε Γύζε, ζηελ απνπζία ηνπξθηθνύ δπγνύ, ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ εηξεληθή δσή ησλ αλζξώπσλ. Ζ
θαιιηηερληθή έξεπλα ηεο θαο Θενηόθε γίλεηαη θαη εθηόο Διιάδαο, νπόηε
καο δίλεηαη ε επθαηξία λα δνύκε ηηο ζπλζήθεο πνπ βηώλνπλ νη άλζξσπνη
ηνπ ζεάηξνπ θαη ζην εμσηεξηθό, λα αθνπζηνύλ νλόκαηα, όπσο ηνπ
αίμπεξ ή ηνπ Μνιηέξνπ, ζεαηξηθά έξγα θαη άιια ζπλαθή, ησλ νπνίσλ ε
ζρέζε κε ηελ ππόζεζε ηνπ έξγνπ είλαη άκεζε.
Μηα ιεπηνκέξεηα πνπ ζα κπνξνύζε λα παξαμελέςεη ηνλ
αλαγλώζηε, είλαη νη πνιιέο ηηαιηθέο ιέμεηο ζε έλα λεζί πνπ θαηέρνπλ νη
Άγγινη. Ζ απάληεζε είλαη απιή θαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηζηνξηθή κνίξα
ηεο Δπηαλήζνπ, πνπ πεξλνύζαλ από θαηαθηεηή ζε θαηαθηεηή. Μηα ηόζν
πινύζηα ζπλαλαζηξνθή κε ιανύο θαη πνιηηηζκνύο, όκσο, έρεη θαη ηα
νθέιε ηεο, από ηελ άπνςε ησλ πνιηηηζκηθώλ δαλείσλ. Σν 1824, κάιηζηα,
ηδξύζεθε ζηελ Κέξθπξα ε Ηόληνο Αθαδεκία, κε πξσηνβνπιία ηνπ Άγγινπ
θηιέιιελα Αξκνζηή Λόξδνπ Γθίιθνξλη, ζηελ νπνία, κεηαμύ άιισλ
επηθαλώλ, δίδαμε θαη ν Αλδξέαο Κάιβνο. Φπζηθά, όηαλ κηιάκε γηα
Δπηάλεζα, πξσηίζησο, κηιάκε γηα κηα κεγάιε γεληά πνηεηώλ, κε θνξπθέο
ηνλ Γηνλύζην νισκό θαη ηνλ Αλδξέα Κάιβν, ζεαηξηθνύο ζπγγξαθείο,
δνθηκηνγξάθνπο, κεηαθξαζηέο.

Να κελ παξαιείςνπκε λα αλαθέξνπκε, κηα θαη ηελ θάλακε ηελ
παξάθακςε, ηνλ κεγάιν Λεπθάδην ξνκαληηθό, Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε, ν
νπνίνο εθηόο από πνηεηήο κε βξνληώδε θσλή, ππήξμε θαη καρεηηθόο
ξηδνζπάζηεο κε βξνληώδε θσλή ζηελ Ηόλην Βνπιή. Καη επηζεκαίλσ . όηαλ
ιέκε όηη θάπνηνο είλαη ξνκαληηθόο πνηεηήο, δελ ελλννύκε όηη είλαη
θάπνηνο πνπ αλαζηελάδεη από εξσηηθό θαεκό ή δαθξύδεη ζηε ζέα ελόο
σξαίνπ ειηνβαζηιέκαηνο, αιιά είλαη θάπνηνο πνπ ζέηεη ηνλ εαπηό ηνπ
ζηελ ππεξεζία ηνπ θνηλσληθνύ θαινύ, γηα ην νπνίν δεηά Διεπζεξία,
Γηθαηνζύλε, Γεκνθξαηία. Όπσο, επί παξαδείγκαηη, ν Βίθησξ Οπγθώ, ν
νπνίνο έγξαςε ηνπο Αζιίοσς, αιιά πνιέκεζε θαη ζηα νδνθξάγκαηα ησλ
Παξηζίσλ ή Λόξδνο Μπάηξνλ, ν νπνίνο έγξαςε ην Τζάηιλη Χάροιλη, έλαλ
ύκλν ζηελ Διιάδα, αιιά ήξζε θαη ζην Μεζνιόγγη λα πνιεκήζεη θαη
πέζαλε. Σέηνηνη είλαη θαη νη ήξσεο ηεο Λεβάληαο, θπζηθά.
Καη ν θαηξόο, κεηά ηελ 150 ρξόλσλ ππνρώξεζή ηνπ, θάλεη θύθιν
θαη έξρεηαη πάιη ζην παξόλ, όπνπ ε Γήκεηξα, παξά ηηο ακθηζβεηήζεηο
ηνπ άληξα ηεο, νδεγεκέλε από ην έλζηηθηό ηεο θαη θάπνηα πξνθεηηθή
ηθαλόηεηα, βξίζθεη ην κπζηζηνξεκαηηθό ηεο δίθαην. Όπσο ιέεη, «Ζ δσή
είλαη ην κεγαιύηεξν παξακύζη θαη όρη ην κπζηζηόξεκά κνπ».
Έλα
απόθζεπγκα από πνιινύο νκνηέρλνπο ηεο δηαηππσκέλν.
Σέινο, λα ζρνιηάζνπκε θαη ηελ εηθαζηηθή ζύλζεζε ηνπ
εμσθύιινπ, επηκειεκέλε από ηνλ γλσζηό δσγξάθν θ. Βαγγέιε Αζελαίν,
ν νπνίνο κε ηνλ ηξόπν ηνπ αλαδεηθλύεη ην Άρωκα ηες ιεβάληας κε ηεο
δηθήο ηνπ ηέρλεο ην άξσκα, θαη λα επρεζνύκε ζην βηβιίν λα είλαη
θαινηάμηδν.
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