
υπάρχει όταν εναντιώνεσαι συ-
νεχώς στον εαυτό σου. Άλλωστε 
όπως επισημαίνει και η ψυχολο-
γία, αυτό που απαρνιόμαστε και 
καταπιέζουμε, γίνεται πρόβλη-
μα, αποκτά μεγαλύτερη ένταση 
και βγαίνει στην επιφάνεια με 
διαφορετικούς τρόπους και μά-
σκες. Είναι σαν να έχουμε μέσα 
μας έναν εχθρό.

Κι αν με ρωτήσετε τι είναι 
αγιοσύνη, είναι η αγάπη που 
ξεχειλίζει από την καρδιά μας, 
το δόσιμο χωρίς όρους, χωρίς 

ανταλλάγματα, χωρίς υπολογι-
σμούς, χωρίς κάποιο κίνητρο.

Όταν περπατώ στην φύση 
και παρατηρώ τις πεταλούδες, τα 
πουλιά, τα έντομα, τα ζώα, νιώ-
θω την γαλήνη τους, ίσως γιατί 
αυτά δεν πασχίζουν να γίνουν 
κάτι άλλο από αυτό που είναι.

Μήτιδα Η γνώση είναι απεριόριστη. Γι’ αυτό η δια-
φορά ανάμεσα σ’ αυτούς που ξέρουν πολλά 
και σ’ αυτούς που ξέρουν πολύ λίγα είναι 
απειροελάχιστη.

Ι. Κάντ
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σημείωμα

Χρειαζόμαστε 
την φιλοσοφία;

Όλοι στη ζωή 
αντιμετωπίζουμε δυ-
σκολίες, αυτό όμως 
που κάνει την δι-

αφορά είναι ο τρόπος και η στάση μας 
απέναντι στα βάσανά μας. 

Η φιλοσοφία μας βοηθά να μετατρέ-
ψουμε τον πόνο μας σε γνώση. 

Μας βοηθά να αποδεχτούμε τα αναπό-
φευκτα, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, 
να γίνουμε αυτό που είμαστε, να είμαστε 
αυθεντικοί. 

Μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε τα 
σημαντικά και τα ασήμαντα, να γίνουμε 
ξεχωριστοί και οχ μιμητές των άλλων. 

Μας βοηθά να χαράξουμε το δικό μας 
μονοπάτι στη ζωή, να αναλάβουμε την 
ευθύνη της ζωής μας και να μεγαλώνου-
με με χάρη. 

Μας βοηθά να μοιραζόμαστε και όχι να 
συσσωρεύουμε να ζούμε με ένταση, να 
μην απαρνιόμαστε να ζούμε ολοκληρω-
τικά και να μην αφήνουνε τίποτα ανολο-
κλήρωτο.

Ο δημοφιλής 
Σουηδός σκη-
νοθέτης Μπερ-
γκμαν, σε μια 
από τις τελευταίες 
του συνεντεύξεις, 
δήλωσε ότι νιώ-
θει ένα αποτυχη-

μένος άνθρωπος. Αυτή η δημόσια παραδοχή 
της αποτυχίας ίσως έκφραζε την επιθυμία του 
καλλιτέχνη, που πλησίαζε στο τέλος της ζωής 
του, να σπάσει το προσωπείο της δύναμης και 
της επιτυχίας που τόσα χρόνια κοπίασε για να 
φτιάξει. Ο πολιτισμός μας ενθαρρύνει την πε-
ποίθηση ότι για να επιβιώσεις και να επιτύχεις 
δεν πρέπει να είσαι ευάλωτος και αληθινός, 
αλλά σκληρός σαν βράχος. Πρέπει να κρύβεις 
την αδυναμία βαθιά μέσα σου και να εξωτε-
ρικεύεις μόνο δύναμη. Ποιος εκτιμά έναν 
αδύναμο και ευάλωτο άνθρωπο, ποιος εκτιμά 
έναν άνθρωπο που έχει αποτυχίες στην ζωή 
του! Η κοινωνία περιφρονεί τον αδύναμο και 
ευάλωτο, είναι αδυσώπητη και αδιάλλακτη. 

Είμαστε όλοι αδύναμοι
Πασχίζουμε μια ζωή να «επιτύχου-

με» αποκτώντας υλικά αγαθά, αξιώματα, 
φήμη, επιρροή, δύναμη, καταναλώνουμε 
πολλή ενέργεια να κτίσουμε την εικόνα 
μας. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κα-
λύψουμε την αδυναμία μας, την τρωτό-
τητά μας, την ανημπόρια μας. Γι’ αυτό το 
λόγο έχουμε επινοήσει πολλούς τρόπους, 
πολλές κρυψώνες, πολλά κολπάκια. Γι-
νόμαστε εργασιομανείς, βιβλιοφάγοι, 
συλλέκτες πτυχίων, θρησκόληπτοι, τε-
λειομανείς, πολυάσχολοι, διανοούμενοι, 
απρόσιτοι, αόρατοι. 

Και όταν έχουμε πείσει όλους τους άλ-
λους νιώθουμε «ασφαλείς». Έτσι όμως 
έχουμε χάσει κάτι πολύ σημαντικό, την 
ευκαιρία για αληθινή οικειότητα και αγά-
πη. Γιατί η αποδοχή της αδυναμίας μας 
σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τα κατα-
φέρουμε μόνοι μας στη ζωή, ότι έχουμε 
ανάγκη τον άλλο.

Είναι δύσκολο να αναγνωρίσουμε την 
αδυναμία μας, όταν μια ζωή προσπαθού-
με να την αποφύγουμε, όμως είναι ο μό-
νος τρόπος για να απελευθερωθούμε και 
να προστατέψουμε τον εαυτό μας από τον 
πόνο της μοναξιάς.

Πετυχημένος!!;;;
Εκδότριας

Νέο σύγχρονο
κατάστημα
στην οδό
Εθνικής
Αντίστασης 3
στην ΚόρινθοΒιβλία - χαρτικά - σχολικά - δώρα

Αυτοτιμωρία

Οι πάντα χιονισμένες 
κορφές των Ιμαλαΐων

Παρακολουθούσα σοκαρι-
σμένη στην τηλεόραση την δημό-
σια ετήσια αυτομαστίγωση των 
μουσουλμάνων στον Πειραιά. 
Τόσος πόνος, τόσο μίσος, τόσο 
αίμα, τόση σκληρότητα. Γιατί οι 
άνθρωποι να παλεύουν με το 
σώμα τους; Είναι το σώμα τους 
ο αντίπαλος τους ή είναι ο φίλος 
τους; Αυτό το θαυμαστό δημι-
ούργημα που μας υπηρετεί τόσο 
έξυπνα σ’ ολόκληρη τη ζωή μας 
αξίζει αυτή την μεταχείριση; Και 
είναι σίγουρο, ότι κάνουμε κά-
νουμε στο σώμα μας επηρεάζει 
το νου μας και ότι συμβαίνει στον 

νου μας επηρεάζει το σώμα μας. 
Και ουσιαστικά αυτή η αυτομα-
στίγωση είναι πάλη εναντίον της 
φύσης μας, είναι απάρνηση της 
ζωής. Και αυτό βέβαια δεν είναι 
θρησκευτικότητα, οι θρησκευτι-
κοί κανόνες και τα τελετουργικά 
δεν υπάρχουν για να κάνουν 
τους ανθρώπους σκλάβους και 
μισάνθρωπους.

Χιλιάδες χρόνια άνθρωποι 
αυτοτιμωρούνται, η ζωή τους 
είναι μια συνεχής ενοχή. Και 
δεν είναι βέβαια άνθρωποι που 
έχουν διαπράξει εγκλήματα για 
να φυλακιστούν. Είναι άνθρωποι 

που έχουν επιθυμίες και έμφυ-
τες ανάγκες. Η απάρνηση είναι η 
τιμωρία στην οποία υποβάλουν 
τον εαυτό τους, αυτή είναι η φυ-
λακή που έχουν φτιάξει για τον 
εαυτό τους. Και συνήθως αυτοί 
οι άνθρωποι θαυμάζονται και 
γίνονται σεβαστοί. Ποτέ δεν κα-
τάλαβα γιατί η απάρνηση της αν-
θρώπινης φύσης είναι αγιοσύνη. 
Και πόση δυστυχία και αγωνία 



2 Μήτιδα2

ΑΝΤΙ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
• Έχεις πραγματικά ανάγκη αυτό το αγαθό ή 

το επιθυμείς επειδή το έχουν οι φίλοι σου 
οι συγγενείς σου, οι γείτονές σου;

• Νιώθεις ότι μια βόλτα στην αγορά μειώνει 
το άγχος, την ένταση και την ανησυχία 
σου;

• Η ικανοποίηση και η χαρά που σου 
προσφέρει η αγορά κάποιού προϊόντος 
είναι μόνιμη ή παροδική;

• Πότε αισθάνεσαι επιθυμία για κατανάλωση;

• Τα αποκτήματα αυτά θα σε κάνουν 
αξιαγάπητο;

• Επηρεάζεσαι από τις διαφημίσεις, πότε 
είσαι πιο ευάλωτος;

•  Νιώθεις στερημένος όταν βλέπεις 
διαφημίσεις και διαβάζεις περιοδικά που 
ασχολούνται με την ζωή των επωνύμων;

• Εκτιμάς τους άλλους γι’ αυτό που είναι ή 
για αυτά που κατέχουν;

• Μήπως αναζητάς την αγάπη με λάθος 
τρόπο;

• Αισθάνεσαι ότι υπάρχουν πολλά υλικά 
αγαθά που δεν χρειάζεσαι;

• Μήπως σπαταλάς πολύτιμο χρόνο από την 
ζωή σου ποθώντας πράγματα που δεν 
αξίζουν;

• Είσαι πολύτιμος από μόνος σου ή τα υλικά 
αγαθά σε κάνουν πολύτιμο;

• Ότι αγοράζεις αφορά εσένα ή τους άλλους;

• Μήπως καταναλώνοντας συνεχώς 
απομυζάς την προσωπική σου ζωή;

• Συμφωνείς με την άποψη « τα χρήματα δε 
φτάνουν για να αγοράσει κάποιος ούτε ένα 
από τα απαραίτητα εφόδια για την ψυχή»

Παιδιά σε θρόνο
 Συνηθίζεται στις ασιατικές χώρες τα μικρά παιδιά να ερ-

γάζονται. Όταν βρέθηκα στο Νεπάλ, είδα μικρά παιδιά ηλι-
κίας 6-10 χρονών να εργάζονται σε φάμπρικες. Όπως μου 
εξήγησαν οι ντόπιοι, τα παιδιά είναι πιο ανθεκτικά από τους 
μεγάλους στην δεκάωρη απασχόληση. Θεωρούσαν δε αυτά 
τα παιδιά τυχερά γιατί είχαν εργασία για να συντηρηθεί η 
οικογένεια τους και επίσης απέφευγαν την πιθανότητα να 
αναγκαστούν να δουλέψουν σε πορνεία της Ινδίας. Για εμάς 
αυτές οι καταστάσεις είναι παρελθούσες αλλά όχι πολύ μα-
κρινές. Η παιδική ηλικία στην Ευρώπη ξεκινώντας από τον 

μεσαίωνα ήταν μια πολύ δύσκολη και κρίσιμη περίοδος στην ζωή ενός ανθρώπου. Η γονική 
αγάπη δεν ήταν δεδομένη και ο θάνατος ενός παιδιού πολλές φορές ήταν λιγότερο σοβαρό 
γεγονός από τον θάνατο ενός κατοικίδιου ζώου. Τον 17ο και 18 ο αιώνα η παιδική θνησι-
μότητα δεν οφειλόταν μόνο σε λόγους υγιεινής, αλλά είχε σχέση με την εγκατάλειψη και την 
κρυφή βρεφοκτονία. Υπήρχαν πολλοί κοντορεβιθούληδες. Το 1870 στην Γαλλία τα παιδιά 
είχαν οικονομική χρησιμότητα και δούλευαν από την ηλικία των επτά ετών. Έχει ενδιαφέρον 
μια δικαστική απόφαση του 1896 στην Αμερική, μια εταιρεία σιδηροδρόμων που οι γονείς 
θεώρησαν υπεύθυνη για το θάνατο του δίχρονου παιδιού τους, αθωώθηκε με το σκεπτικό ότι 
σ’ αυτή την ηλικία το παιδί δεν κερδίζει τίποτα.

Η πολιτισμική επανάσταση στην ιδιωτική που συνέβη στην Ευρώπη, με την ελεύθερη επι-
λογή συζύγου, στα μισά του 20ου αιώνα, είχε σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να σταματήσουν να 
δουλεύουν ακόμη και στο χωριό και να βρεθούν στο επίκεντρο της προσοχής και της γονεικής 
αγάπης και στοργής. Όλα σήμερα είναι οργανωμένα γύρω από την οικογένεια και κυρίως το 
παιδί. Το παιδί σήμερα κάθεται σε θρόνο. Άραγε  οι σύγχρονοι πρίγκιπες και πριγκίπησες 
πως νιώθουν στον θρόνο τους; Αυτή η προνομιούχος ζωή με τις απλόχερες παροχές, την 
υπερφροντίδα και την υπερπροστατευτικότητα πόσο ευεργετική είναι για τα παιδιά; Πόσο 
ευτυχισμένα είναι τα παιδιά έτσι όπως είναι μπουκωμένα με υλικές παροχές και υπερβολικές 
φροντίδες;

Ο θρόνος αυτός έχει δοθεί με κάποιο αντάλλαγμα;
Χρειάζεται θάρρος για να απαντήσει κάποιος σ’ αυτά τα ερωτήματα.
Όποιες κι αν είναι οι απαντήσεις, η πιο σημαντική προσφορά των γονιών είναι η ελευθε-

ρία που δίνουν στα παιδιά τους για να γίνουν ο εαυτός τους.

Οι άνθρωποι που μας φροντίζουν
Θαυμάζω τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, θεωρώ ότι  είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη 

και επικίνδυνη εργασία. Η πόλη έχει κακόγουστες προτομές πολιτικών προσώπων, πολλές 
φορές φαντάζομαι στη θέση τους αγάλματα εργαζομένων στην καθαριότητα, γιατί η προσφορά 
τους είναι σημαντική, συνεχής και ευεργετική για την πόλη. Η κ. Πολυτίμη Λουκά εργάζεται 
χρόνια στην καθαριότητα, την συνάντησα στο Λουτράκι και κουβεντιάσαμε.
  
• Δημ. -  Σεβόμαστε τον δημόσιο χώρο;

Π. Λουκά.  - Σε πολλές περιπτώσεις ναι. Η πλειοψηφία αρχίζει να καταλαβαίνει ότι ο δημό-
σιος χώρος είναι προέκταση του ιδιωτικού και προσπαθεί να τον διατηρεί καθαρό.

• Δημ.  - Τι πιστεύετε ότι λένε τα σκουπίδια για μας, τι αποκαλύπτουν για τον χαρακτήρα μας 
και τον τρόπο ζωής μας;

Π. Λουκά  - Τα σκουπίδια είναι και αυτά σημείο αναφο-
ράς για τον άνθρωπο. Μαρτυρούν, όσο κι αν φαίνεται 
παράδοξο, τον χαρακτήρα και τον τρόπο ζωής ενός αν-
θρώπου. Οι σακούλες τροφίμων δείχνουν τις προτιμή-
σεις του στη διατροφή ενώ η ποσότητα των σκουπιδιών 
δείχνει ότι ζει πλούσια.

• Δημ. - Έχετε δει καθαρίζοντας πράγματα που σας εντυπωσίασαν ή σας σόκαραν;

Π. Λουκά  - Εντύπωση μου προκαλούν τα απαραίτητα πραγματα που ξεχνούν οι επισκέπτες. 
Από πορτοφόλια και κινητά τηλέφωνα μέχρι πετσέτες θαλάσσης, ρούχα, χρυσαφικά και πα-
κέτα τσιγάρων. Σοκαριστικό είναι οι ημιφαγωμένες τροφές που βρίσκονται πεταμένες. Είναι 
αδικία να υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε ενώ από την άλλη συνάνθρωποι  μας να αφή-
νουν τα υπολείμματα των τροφών τους στα παγκάκια, στα πάρκα στις πλατείες.

• Δημ.  - Πιστεύετε ότι η κοινωνία έχει συνειδητοποιήσει την σημαντική προσφορά των 
εργαζομένων στην καθαριότητα;

Π. Λουκά.  - Η πλειοψηφία των μελών της κοινωνίας στέκεται δίπλα στους εργαζόμενους  
στον τομέα της καθαριότητας. Προσπαθεί να τους διευκολύνει στο έργο τους με το να μην 
πετά άσκοπα τα σκουπίδια. Επίσης αναγνωρίζει την προσφορά τους στη διατήρηση της κα-
θαριότητας. Δεν μολύνει τους χώρους ώστε οι υπάλληλοι να μην ταλαιπωρούνται στο έργο 
τους. Πιστεύει δηλαδή ότι χωρίς την κοπιώδη δουλεία τους δεν θα ήταν δυνατό η πόλη να 
είναι τόσο καθαρή.
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Μουσική  στο δρόμο 
Αν  περιορίσουμε τη μουσική σε κλειστούς χώ-

ρους νομίζω ότι χάνεται η ταυτότητά της. Η μουσική 

του δρόμου είναι τέχνη της στιγμής και εναρμονίζεται 

με ότι συμβαίνει γύρω της. Μια αυγουστιάτικη βραδιά 

μ’ένα μισοφέγγαρο χρυσαφένιο δίπλα στη θάλασσα, 

τον κεντρικό δρόμο του Λουτρακίου, ζήσαμε μια μου-

σική εμπειρία του δρόμου. Ο Νίκος Τουλιάτος με τα 

κρουστά του ενώθηκε μουσικά με το τραγούδι της 

Νατάσσας- Μάρε Μουμτζίδου. Είχα την αίσθηση ότι 

συμμετείχα κι’ εγω και η θάλασσα και τ’ αστέρια και 

το φεγγάρι στους αυτοσχεδιασμούς των καλλιτεχνών. 

Η φωνή και οι ήχοι των κρουστών υψώνονταν με δύ-

ναμη και ομορφιά, προκαλώντας μας να λικνιστούμε 

και να ανασύρουμε μνήμες από παλιές αγαπημένες 

μελωδίες.

Oι «αθέατοι»
    Όπου υπάρχει ζωή, υπάρχει θέατρο και όσοι έχουν παίξει θέατρο, έστω και μια φορά στη ζωή τους, το 
αντιλαμβάνονται ως μια εμπειρία απελευθερωτική, αφυπνιστική, ανατρεπτική και εν τέλει θεραπευτική. 
Γίνεσαι «αθέατος» για ένα μικρό διάστημα,  δηλαδή σκέφτεσαι σαν άλλος, μιλάς σαν άλλος, φέρεσαι δια-
φορετικά.

Το 1994 δημιουργήθηκε στην Κό-
ρινθο η θεατρική ομάδα «Αθέατο 
θέατρο και σήμερα ο ενεργός πυ-
ρήνας αποτελείται από τους Ανδρέα 
Αντωνίου, Δημήτρη Καφαντάρη, 
Μάκη Κίννα, Δημήτρη Κουτάντζη, 
Μαρία Μαρινού, Νάνσυ Κουράτου, 
Πάνο Λογοθέτη, Θύμιο Ριζόγιαννη, 
Χριστίνα Σακελλαράκη, Εύη Τσε-
τσώνη. Τους συναντήσαμε στο Κέ-
ντρο Νέων Κορινθίας και μιλήσαμε 
με τον Δημήτρη Κουτάντζη κα την 
Χριστίνα Σακελλαράκη.

Tιμώντας τον Άγιο του βουνού
στην κορυφή του Ταϋγέτου

Ξεκινήσαμε στις 19 Ιουλίου, παραμονή του Προφήτη Ηλία, 
από την Κόρινθο για την Σπάρτη. Φθάσαμε με το αυτοκίνητο 
στο καταφύγιο του Ταϋγέτου που βρίσκεται στα 1550 μ. υψό-
μετρο, στις 11 το βράδυ. Από εκεί συνεχίσαμε με τα πόδια για 
την κορυφή ακολουθώντας το μονοπάτι μαζί με πολλούς άλλους 
συνοδοιπόρους από διάφορα μέρη της Πελοποννήσου. Στις 2 το 
βράδυ φθάσαμε στην κορυφή του Ταϋγέτου στα 2400μ. υψό-
μετρο. Ο άνεμος ήταν δυνατός και το κρύο τσουχτερό, πολλοί 
νέοι είχαν στήσει σκηνές, άλλοι είχαν υπνόσακους. Στις 4 ξεκί-
νησε τη λειτουργία, στο παλιό πέτρινο εκκλησάκι του Προφήτη 
Ηλία, ένας παπάς με την βοήθεια ψαλτών- ορειβατών. Παντού 
έκαιγαν λιβάνια. Η ατμόσφαιρα ήταν κατανυκτική. Χαράματα 
στις 6 τελείωσε η λειτουργία και όταν βγήκαμε από την εκκλη-
σία αντικρίσαμε τον Μεσσηνιακό και τον Λακωνικό κόλπο και 
ολόγυρα τον ορίζοντα πυρπολημένο από το κόκκινο χρώμα της 
χαραυγής. Είδαμε μέσα στον Μεσσηνιακό κόλπο να προβάλλεται 
η κορυφή του Ταϋγέτου, αυτό είναι το φαινόμενο που λέγεται 
πυραμίδα του Ταϋγέτου. Το προσκύνημα στον Προφήτη Ηλία 
του  Ταϋγέτου έρχεται από παλιά και επιβιώνει ακόμη ίσως για-
τί έχει να κάνει με την νοσταλγία του αισθήματος της κοινότη-
τας και της συλλογικής εμπειρίας θρησκευτικών τελετών. Μια 
εμπειρία που συμφιλιώνει τον άνθρωπο με την φύση, το ιερό 
με το κοσμικό.

αφήγηση Νίκος Σκιαδόπουλος

Η μάνα κουκουβάγια
γέννησε 3 μικρά 

Για μαιευτήριο διάλεξε 
την εσοχή ενός παραθύρου 
σε νεοαναγειρόμενη κατοι-
κία στη Βόχα. Η ιδιοκτήτρια 
ήθελε να τοποθετήσει το 
παράθυρο και η λεχώνα με 
τα 3 μικρά έπρεπε να μετακι-
νηθούν σε ασφαλές σημείο, 
τουλάχιστον ως το τέλος του 
καλοκαιριού. Η ευγενική ιδι-
οκτήτρια, φίλη των ζώων, 
αναζήτησε βοήθεια στην 
ΑΝΙΜΑ, τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής 
http://www.wild-anima.gr/ και έτσι  κινητοποιήθηκε η «άμεση 
δράση». Πήγαμε στο σπίτι πρωί, η μάνα έλειπε, μετακινήσαμε 
με προσοχή τους τρεις νεοσσούς στο δώμα άλλου δωματίου του 
ίδιου σπιτιού, ώστε η μάνα να τους βρει εύκολα. Η μάνα τους 
εντόπισε και συνέχισε να τους ταΐζει. Η αποστολή εξετελέσθη 
με επιτυχία.

• Δημ. - Γιατί χρησιμοποιείτε τον προσδιορισμό 
αθέατοι για να χαρακτηρίσετε την θεατρική σας 
ομάδα;

Απ. - Πιστεύουμε πως το θέατρο φωτίζει τις αθέ-
ατες πτυχές του εαυτού μας και του κόσμου γύρω, 
μας βοηθά να «δούμε» μέσα από το ορατό, αυτό 
που υπάρχει, αλλά δεν φαίνεται με τα μάτια, αυτό 
που νοιώθουμε, διαισθανόμαστε ή φανταζόμαστε.
  
• Δημ.  - Γιατί το θέατρο επέζησε τόσους αιώνες;

Απ.  - Γιατί εμπεριέχει όλες τις άλλες τέχνες, εικα-
στικά, μουσική, σκηνογραφία, χορό, λογοτεχνία, 
οπτικοακουστικές τέχνες και είναι μια λειτουργία 
που βασίζεται στην αμεσότητα της ζωής καθώς 
συμβαίνει εδώ και τώρα.

• Δημ.  - Επιδιώκετε την κατάργηση της διαχωρι-
στικής γραμμής μεταξύ σκηνής και κοινού;

Απ. - Εφόσον επιδιώκουμε την επικοινωνία θε-
ατή – ηθοποιών – σκηνοθέτη – συγγραφέα, έχει 
αποδειχθεί πως αυτή πραγματώνεται με τεχνικές 
που καταργούν τον λεγόμενο τέταρτο τοίχο. Γι αυτό 
στις παραστάσεις μας υπάρχουν συχνά διαδραστι-
κά σημεία  που απευθύνονται στον θεατή.

• Δημ. - Η μητέρα που λέει ένα παραμύθι στο 
παιδί της, είναι αυτό θέατρο; Είμαστε όλοι και 

ηθοποιοί;

Απ.  - Ναι είναι θέατρο, γιατί ένας αφηγητής μέσα 
από τις αλλαγές της φωνής, των εκφράσεων και 
των κινήσεων «αναπαριστά» τον μύθο – παραμύθι. 
Φυσικά και όλοι είμαστε εν δυνάμει ηθοποιοί.

• Δημ. - Το κουκλοθέατρο είναι μια διαφορετική 
θεατρική γλώσσα; Πείτε μας λίγα λόγια για την 
εμπειρία σας αυτή.

Απ. - Πράγματι το κουκλοθέατρο είναι μια δια-
φορετική θεατρική γλώσσα. Εχει αρκετά τεχνικά 
στοιχεία, γιατί εκτός από τον κουκλοπαίχτη – ηθο-
ποιό, τον θεατή, το κείμενο, υπάρχει ο ηθοποιός 
κούκλα. Αυτός πρέπει να ζωντανέψει, να κινηθεί, 
να εμψυχωθεί, να εκφράσει τον χαρακτήρα του, να 
έχει δική του φωνή. Όλα αυτά προϋποθέτουν επί-
πονη άσκηση του κουκλοπαίχτη με την θεατρική 
του κούκλα.

• Δημ.- Οι Κορίνθιοι είναι θεατρόφιλοι; Πως θα 
χαρακτηρίζατε το Κορινθιακό κοινό.

Απ.  - Από την εμπειρία μας και τις αρκετές ομά-
δες που λειτουργούν στον νομό μας, υπάρχει ένα 
σεβαστός αριθμός θεατρόφιλων που παρακολου-
θούν ποιοτικές παραστάσεις στην Κόρινθο και 
στην Αθήνα.

Γιορτή των κρουστών
Ένας καινούργιος πολιτι-

στικός θεσμός γεννιέται στην 
Κορινθία, η γιορτή των κρου-
στών, διάρκειας ενός μήνα, πε-
ριλαμβάνει όχι μόνο συναυλίες 
αλλά ταυτόχρονα προσφέρει σε 
όσους θέλουν να συμμετέχουν 
πιο ενεργά, βιωματικά εργα-

στήρια, σεμινάρια και μαθήματα 
μουσικής. Ο καλλιτεχνικός διευ-
θυντής Νίκος Τουλιάτος, εύστοχα 
επισημαίνει την ανάγκη να δη-
μιουργηθούν στον νομό πολιτι-
στικές υποδομές και να δοθούν 
ερεθίσματα στα νέα παιδιά για 
καλλιτεχνική δημιουργία.

Ο πολιτισμός είναι ζωτικής 
σημασίας , είναι ο πραγματικός 
μας πλούτος και η ευκαιρία για 
όλους μας να επιστρέψουμε σε 
πιο αυθεντικούς και ελεύθερους 
τρόπους ύπαρξης. Μια ευκαιρία 
ν’ ανοίξουμε τα φτερά μας και να 
πετάξουμε.

Η πρόσφατη θεατρική παράσταση του Θεάτρου «Αθέατοι» 
στη Δημοτική Αγορά Κορίνθου με παραμύθια από όλον τον κόσμο.
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• Δημ. - Γιατί να είμαστε καλοί;

Η ενάρετη ζωή μας οδηγεί σε 
εσωτερική και εξωτερική αρμο-
νία. Το να είσαι ηθικά συνεπής 
δημιουργεί μεγάλη ανακούφιση. 
Η ψυχή χαλαρώνει. Οι ενάρετοι 
άνθρωποι είναι ανίκητοι.

• Δημ. - Τι είναι σημαντικό και 
τι δεν είναι;

Επίκτητος. - Συνεχώς ξεχνάμε τι 
είναι σημαντικό και τι όχι. Επιθυ-
μούμε πράγματα που δεν ελέγχου-
με και δεν είμαστε ικανοποιημένοι 
με πράγματα που βρίσκονται υπό 
τον έλεγχό μας. Πρέπει συχνά να 
σκεφτόμαστε ποια πράγματα αξί-
ζουν και ποια όχι, ποιοι κίνδυνοι 
αξίζουν το κόστος και ποιοι δεν 
αξίζουν.

• Δημ. - Πως πρέπει να αντι-
δράμε στην λεκτική βία και την 
κριτική;

Επίκτητος. - Άφησε την ποιότη-
τα των πράξεων σου να μιλά για 
λογαριασμό σου. Δεν μπορούμε 
να ελέγχουμε τις εντυπώσεις που 
σχηματίζουν οι άλλοι για μας και 
η προσπάθεια να κάνουμε κάτι 
τέτοιο εξευτελίζει τον χαρακτήρα 
μας.

• Δημ. - Πως πρέπει να αντιμε-
τωπίζουμε τις αναποδιές της 
ζωής;

Επίκτητος. - Όπως σκέπτεσαι, 
αυτό και γίνεσαι. Απόφευγε να 
προσδίνεις στα γεγονότα δύναμη 
και σημασίες που δεν έχουν. Υπό-
θεσε πως ότι σου συμβαίνει, σου 
συμβαίνει για καλό. Πως αν έχεις 
αποφασίσει να είσαι τυχερός, εί-
σαι τυχερός. Όλα τα γεγονότα πε-
ριλαμβάνουν ένα πλεονέκτημα για 
σένα.

• Δημ. - Έχετε αναφέρει για τις 
παρορμήσεις μας ότι «στην 
ζωή να συμπεριφερόμαστε σαν 
να είμαστε σε συμπόσιο»

Επίκτητος. - Πράγματι. Σκέψου 
ότι η ζωή σου είναι σαν να βρισκό-
σουν σε συμπόσιο όπου θα πρέπει 
να συμπεριφέρεσαι με ευγένεια. 
Όταν περνούν από σένα τα πιάτα, 
άπλωσε το χέρι σου και πάρε μια 
μέτρια μερίδα. Αν ένα φαγητό σε 
προσπεράσει, απόλαυσε αυτό που 
βρίσκεται κιόλας στο πιάτο σου. 
Ή αν κάποιο φαγητό δεν έχει πε-
ράσει ακόμη από σένα, περίμενε 
υπομονετικά τη σειρά σου. Με 
την ίδια αυτή στάση της ευγενικής 
εγκράτειας και ευγνωμοσύνης να 
συμπεριφέρεσαι στα παιδιά σου, 
στην σύντροφό σου, στην καριέρα 
σου και στα οικονομικά σου. Δεν 
υπάρχει ανάγκη να εποφθαλμι-
άς, να ζηλεύεις και να αρπάζεις. 
Θα πάρεις το νόμιμο κομμάτι σου 
όταν έρθει η ώρα σου.

• Δημ. - Ποιος είναι ο σκοπός 
της φιλοσοφίας;

Επίκτητος - Η φιλοσοφία μας 
προσκαλεί όταν έχουμε φτάσει 
στην άκρη του σχοινιού, στο μη 
περαιτέρω. Όταν αισθανόμαστε 
ότι κάτι δεν πάει καλά στην ζωή 
μας. Το μυστικό είναι να μην κολ-
λήσεις εκεί τρέμοντας ή σταυρώ-
νοντας τα χέρια αλλά να σημειώ-
σεις πρόοδο αποφασίζοντας να 
θεραπεύσεις τον εαυτό σου. Η φι-
λοσοφία ζητά να προχωρήσουμε 
προς το θάρρος.
Η ευτυχία, που είναι ο σκοπός 
μας, πρέπει να κατανοηθεί σωστά. 
Γινόμαστε φιλόσοφοι για να ανα-
καλύψουμε τι είναι πραγματικά 
αληθινό και τι απλά τυχαίο αποτέ-
λεσμα λαθεμένης λογικής, σφαλε-
ρής κρίσης, βλαβερής συνήθειας. 
Τα πρώτα βήματα προς την σοφία 
είναι τα πιο κοπιαστικά, καθώς 
όμως σημειώνουμε πρόοδο στις 
προσπάθειές μας, ενισχύεται η 
αποφασιστικότητα μας και γίνεται 
προοδευτικά ευκολότερη η βελτί-
ωση του εαυτού μας. Σταματάμε 
την προσπάθεια να φαινόμαστε 
καλοί στους άλλους. Κάποια μέρα, 
αντιλαμβανόμαστε με ικανοποίη-
ση ότι έχουμε σταματήσει να παί-
ζουμε για τα πλήθη.

εφημερίδα
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Επίκτητο

Με αφορμή την Κρουστο-
πανήγυρι

• Δημ. Παρακολουθώντας την γιορ-
τή των κρουστών, παρατήρησα 
την προσπάθεια σας να επιδιώ-
ξετε την συμμετοχή των νέων στα 
δρώμενα. Πως ήταν αυτή η συ-
νεργασία?

Τουλιάτος - Από την αρχή είχα 
διατυπώσει την θέση ότι ο στόχος με 
το «διεθνές πανηγύρι των κρουστών» 
είναι η δημιουργία κοινού, υποδο-
μών, ερεθισμάτων, άνοιγμα δρόμων 
κυρίως για τους νέους, έτσι ώστε να 
γνωρίσουν καινούργια ακούσματα, 
να ανακαλύψουν άλλους δρόμους, 
να βρουν ενδεχομένως κρυμμένα τα-
λέντα, να γίνουν καλύτεροι ακροατές, 
θεατές, κλπ. Αυτό μπορούσε να γίνει 
κυρίως με την συμμετοχή των παι-
διών στις δράσεις του πανηγυριού. 
Και έτσι έγινε. Πήγαμε στα σχολεία. 
Τα παιδιά γνώρισαν από κοντά και 
συνομίλησαν με τους ηθοποιούς 
Δήμητρα Χατούπη, Αθηνά Παππά, 
Γιώργο Χρανιώτη, Δημήτρη Μαζιώ-
τη, την χορεύτρια Κατερίνα Μαρτί-
νου, τους μουσικούς Γιώργο Φακανά, 
Simone Mongelli, Elitsa Todorova, 
κ.α. και κάποια παιδιά συμμετείχαν 
σε παραστάσεις. Στην ΙΛΙΑΔΑ του 
Ομήρου με την κυρία Χατούπη και 
στην παράσταση ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ σε 
σκηνοθεσία της κυρίας Αθηνάς Παπ-
πά. Επίσης στην τελετή λήξης του 
φεστιβάλ στην Σωληνουργεία στην 
Έκθεση του Επιμελητηρίου με ομάδα 
200 ανθρώπων με κρουστά. Ρωτήστε 
τα ίδια τι εμπειρία αποκόμισαν. Εγώ 
επισκέφθηκα πολλά σχολεία Δημοτι-
κά, Γυμνάσια, Λύκεια, στην Κόρινθο, 
το Ζευγολατιό, το Βέλο, το Κιάτο, την 
Νεμέα, το Ξυλόκαστρο, το Δερβένι, 
το Βραχάτι έπαιξα με τα παιδιά, μιλή-
σαμε για την μουσική, για την τέχνη 
κλπ. και υπάρχει βέβαια συνέχεια. 
Αυτό δεν θα σταματήσει εδώ, γιατί 
σε κάθε δράση αυτό που εξασφαλίζει 
τις προϋποθέσεις για καινούργιους 
δρόμους, που δημιουργεί υποδομές 
κάθε είδους, που αλλάζει παγιωμένες 
αντιλήψεις είναι η συνέχεια. Αλλιώς 
είναι τουφεκιά στον αέρα. Αλλιώς εί-
ναι απλά συναυλίες. Και δεν με εν-
διαφέρει αυτό. Όπως δεν ενδιαφέρει 
κανέναν από τους φορείς που στή-
ριξαν αυτό το διεθνές πανηγύρι των 
κρουστών!!  

• Δημ. Δημιουργήσατε την ομά-

δα κρουστών KORITHMIANS η 
οποία συμμετείχε στην γιορτή 
των κρουστών. Ποιοι μπορούν 
να συμμετέχουν; Τι όνειρα κάνετε 
για τους KORITHMIANS;

Τουλιάτος - Η ιδέα για την ομά-
δα KORITHMIANS ξεκίνησε από 
την παρουσίαση του σεμιναρίου μου 
στις αρχές Ιανουαρίου στο Δημοτικό 
Θέατρο και νονός του ονόματος είναι 
ο Τάσος ο Δημάκος που συμμετείχε 
τότε στην ομάδα.
Τώρα με την ευκαιρία του πανηγυ-
ριού των κρουστών ξαναζεστάθηκε 
η ιδέα της δημιουργίας της ομάδας. 
Έτσι με την συμμετοχή και νέων παι-
διών από τα σχολεία όπως αναφέρω 
παραπάνω εμφανίστηκε στην τελετή 
λήξης με συμμετοχή 200 ανθρώπων. 
Η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Ο στό-
χος είναι να δημιουργηθεί ένα πολύ 
μεγάλο γκρουπ από όσων θα ήθε-
λαν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια 
δράση χωρίς να απαιτείται να γνωρί-
ζουν τα μέλη του μουσική ή κρουστά 
και που αφορά όλες τις ηλικίες. Ένα 
γκρουπ που θα μπορεί να εμφανίζε-
ται σε μεγάλα γεγονότα σε όλη την 
Ελλάδα εκπροσωπώντας βέβαια τον 
νομό της Κορίνθου. 
Από αυτό το γκρουπ μπορούν να δη-
μιουργηθούν οι KORITHMIANS με 
όσους θα ήθελαν να σπουδάσουν 
και να ασχοληθούν ποιο εξειδικευ-
μένα με τα κρουστά. Μια ομάδα που 
θα μπορέσει να αντικαταστήσει την 
ομάδα κρουστών ΗΧΟΔΡΑΣΗ (την 
ομάδα που έκανε τις τελετές έναρξης 
και λήξης των Ολυμπιακών αγώνων 
της Αθήνας) και που θα αποτελείται 
από 10 άτομα που θα επιλέγονται 
μέσα από το μεγάλο γκρουπ. Μια 
ομάδα μοναδική στο είδος της που 
θα μπορεί να εκπροσωπεί τον νομό 
σε όλο τον κόσμο, με ανταλλαγές πο-
λιτιστικές, με καλλιτεχνικό τουρισμό 
που θα γίνεται με προσφορά ειδικών 
μαθημάτων στην έδρα της κλπ. Αυτό 
σε γενικές γραμμές είναι το όρα-
μα για τον νομό. Διεθνές πανηγύρι 
κρουστών, ομάδα KORITHMIANS, 
γκρουπ κρουστών με συμμετοχή 
όποιου θέλει, μαθήματα, διεθνή 
clinics, εργαστήρια, σεμινάρια κλπ. 
που να πραγματοποιούνται όλο τον 
χρόνο. Να συνδεθεί ο νομός της 
Κορίνθου με το μεγαλύτερο γεγονός 
που μπορεί να συμβεί διεθνώς. 

KORITHMIANS


