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ΤυχΑΙΑ χώΡΑ - ΤυχΑΙΟΣ πΟΙΗΤΗΣ

Κ ατά τη διάρκεια του Puzzle Festival, που 
έλαβε χώρα από 19 έως 21 Ιουνίου στην 
Αθήνα, οι κάτοικοι της πόλης αλλά κι 

οι φίλοι τους μπόρεσαν να παρακολουθήσουν 
μουσική, θέατρο, χορό και κινηματογράφο. 

Δεχόμενος πρόσκληση για την παράστα-
ση «Τυχαία χώρα-Τυχαίος ποιητής» στο Βήμα 
Αγγέλων βρέθηκα να την παρακολουθώ ανά-
μεσα σε γνωστούς ανθρώπους της τέχνης και 
ηθοποιούς. 

Το έργο· ένα προσαρμοσμένο κείμενο στο 
ποίημα του Παντελή Μπουκάλα «η ξενιτειά της 
γλώσσας» ζωντάνεψε επί σκηνής. Στην παράστα-
ση ακούγεται ένα απόσπασμα από το κείμενο 
του Μάνου Λαμπράκη “Happy birthday”.

Διασχίζοντας τη Σωκράτους ανάμεσα σε αλ-
λοδαπές πόρνες, έγχρωμους λαθρομετανάστες 
και πρεζόνια βρήκα τη Σατωβριάνδου κι έστρι-
ψα δεξιά. Το ίδιο τοπίο συνεχιζόταν κι εκεί. Λες 
και το φυσικό σκηνικό απλωνότανε στο εσωτε-
ρικό του θεάτρου «Αγγέλων Βήμα». Ο κόσμος 
ξεχείλιζε στις σκάλες και στο ισόγειο με την έκ-
θεση ζωγραφικής. Οι υπάλληλοι στην είσοδο 
έδειχναν να τα έχουν χαμένα, αφού ο κόσμος 
παραπονιόταν για διάφορα μικροθέματα.

Η φωνή μιας ανατολίτισσας τραγουδίστριας 
μας καλωσόρισε κατά την είσοδο μας στην αί-
θουσα, ενώ μια ηθοποιός κινιόταν σα μαριο-
νέττα επί σκηνής. Η εμφάνιση της κ. Σωτηρίας 

Λεονάρδου ντυμένης στα μαύρα μας έκανε να 
μεταφερθούμε στα προβλήματα της σύγχρονης 
Ελλάδας. Επιγραμματικά μας τα ανέφερε όλα. 
Εστίασε το πρόβλημα στους μετανάστες. Τότε, 
σαν αρχαίος χορός εμφανίστηκαν οι υπόλοι-
ποι ηθοποιοί φορώντας μάσκες στα χρώματα 
της πατρίδας μας. Μιλώντας όλοι μαζί στη μη-
τρική γλώσσα τους, ήταν, σα να άκουγε κανείς 
την κραυγή τους, κραυγή επιβίωσης!

Το εύρημα στο τέλος, κάποιος με τη σφουγ-
γαρίστρα έσβησε τον χάρτη της Ελλάδας από 
το πάτωμα, μας πάγωσε. Καλά· η κατάργηση 
των συνόρων στο όνομα της όποιας παγκοσμι-
οποίησης, αλλά ο ερχομός και η αναστάτωση 
από τους χιλιάδες ανθρώπους που καταφθά-
νουν ανεξέλεγκτα, θα έπρεπε να έχει όρια. Οι 
κίνδυνοι αυτών των αφίξεων είναι πάμπολλοι. 
Δε λέω, όλοι έχουμε δικαίωμα στη ζωή και στις 
χαρές της, αλλά έχουμε και δικαίωμα να διατη-
ρήσουμε τις παραδόσεις μας, την ιστορία μας, 
τη γλώσσα μας- αυτό που τελικά καταφέραμε 
να δημιουργήσουμε στο πέρασμα των αιώνων- 
την Ελλάδα μας. Είμαστε μια μικρή χώρα κι ο-
ποιαδήποτε υπερβολή θα μας οδηγήσει σε βα-
θιά κι υπόγεια νερά.

Να σταθώ στα πρόσωπα των υπολοίπων ηθο-
ποιών. Εξαιρετική η κ. Ευτυχία Κιουρτίδου στο 
μικρό της αλλά εξαιρετικό μέρος., Στο ίδιο επί-
πεδο κινήθηκαν κι οι υπόλοιποι ηθοποιοί. Κρίμα, 

που λόγω του μικρού αριθμού παραστάσεων, 
λίγοι κατάφεραν να δουν το έργο.

Μετά, στο κατάμεστο φουαγιέ του θεάτρου 
παρακολουθήσαμε την κ. Ντιάνα Μακοβέι 
(Μολδαβία) να τραγουδά με τη λυρική της 
φωνή όπερα δωματίου. Στο πιάνο τη συνόδευ-
σε η Ταμάρα Λαλασούλι (Γεώργια). Και οι δυο 
γυναίκες καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό.

Από το Χρήστο Ναούμ

Η κ.Κουρτίδου στο σύντομο αλλά ενδιαφέροντα ρόλο 
της.




