ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Οι σεισμοί των Ιονίων νήσων και ο
Γιάννης Χρήστου στην Ακαδημία της Σιένας
Όπως όλες οι εφημερίδες εκείνες τις ημέρες, έτσι και την Τετάρτη 12 Αυγούστου
1953, «ΤΟ ΒΗΜΑ» κυκλοφορεί με ιδιαίτερα ανησυχητικούς τίτλους -δυστυχώς πέρα
για πέρα αληθινούς όλους- και ολόκληρη η πρώτη του σελίδα είναι γεμάτη με
έκτακτες ανταποκρίσεις και τραγικές, αγωνιώδεις περιγραφές για την κατάσταση, το
πραγματικό μέγεθος και την τελική αποτίμηση τής τρομερής καταστροφής από τους
αλλεπάλληλους σεισμούς που έπλητταν συνεχώς τα Επτάνησα· και που θεωρούνται
ακόμη και τώρα οι καταστροφικότεροι στη νεότερη Ελλάδα.

«Νέα ισχυρή σεισμική δόνησις εσημειώθη και χθες την 9.30 νυκτερινήν εις Κεφαλληνίαν
με αγνώστους μέχρι στιγμής συνεπείας. Εξ άλλου αι ισχυρόταται σεισμικαί δονήσεις αι
σημειωθείσαι την 5.30 πρωινήν χθες, συνεπλήρωσαν την καταστροφήν τής Σάμης,
επέτειναν τας καταστροφάς εις άλλας περιοχάς της Κεφαλληνίας, την Ιθάκην και τας
άλλας σεισμοπλήκτους νήσους τού Ιονίου και ανεβίβασαν τον αριθμόν τον ανθρωπίνων

θυμάτων εις εκατοντάδας. Νυκτεριναί πληροφορίαι αναφέρουν ότι εις μόνην την
περιοχήν Πρόνων τής Σάμης Κεφαλληνίας συνεκεντρώθησαν 150 πτώματα…
Κατά τας υπαρχούσας ενδείξεις οι νεκροί θα υπερβούν τους τετρακοσίους. Αι σεισμικαί
δονήσεις ενέσπειραν τον πανικόν εις τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών και σκηναί
φρίκης διεδραματίζοντο εις μίαν όλως δραματικήν ατμοσφαίραν, με τους τραυματίας
οιμώζοντας υπό τα ερείπια, τους νεκρούς κατεσπαρμένους ή θαμμένους υπό τας
κρημνισθείσας οικίας…
Η ΙΘΑΚΗ ΚΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΕΡΕΙΠΙΑ…
…Εκ τού σεισμού ανυψώθησαν τα ύδατα, τα οποία και κατέκλυσαν την παραλίαν εις ύψος
ημίσεως μέτρου. Εις όλην την πόλιν εξετυλίχθησαν σκηναί αλλοφροσύνης… Αι συνθήκαι
υδρεύσεως είναι απελπιστικαί λόγω των ζημιών τού υδραγωγείου και οι κάτοικοι
υδρεύονται από πηγάδια αμφιβόλου καθαριότητος. Ο υπουργός τής Προνοίας κ.
Αδαμόπουλος διέταξεν άμεσον καθολικόν εμβολιασμόν των κατοίκων… Το
κατασκηνωτικόν και υγειονομικόν υλικόν διενεμήθη υπό την προσωπικήν επίβλεψιν του
υπουργού κ. Αδαμπούλου. Ο φαρμακοποιός Καραβίας με κίνδυνον τής ζωής του ήνοιξε το
φαρμακείον του και διένειμε δωρεάν το εις αυτό υγειονομικόν υλικόν. Προς τον υπουργόν
κ. Αδαμόπουλον καταφεύγουν οι κάτοικοι κλαίοντες και ζητούντες σκηνάς και τρόφιμα…
Ο υπουργός τής Προνοίας κ. Αδαμόπουλος απέστειλε προς τον στρατάρχην Παπάγον το
ακόλουθον τηλεγράφημα: «Νεώτεραι δονήσεις τας πρωινάς ώρας της 11ης τρέχοντος
ωλοκλήρωσαν τας καταστροφάς τής Ιθάκης και επεξέτειναν ταύτας τής Κεφαλληνίας.
Ευρισκόμενος εις Ιθάκην αναχωρώ δια Κεφαλληνίαν ίνα αντιληφθώ αυτοπροσώπως την
δημιουργηθείσαν κατάστασιν. Τηλεγραφήματα εκ Κεφαλληνίας αναφέρουν νεκρούς και
τραυματίας εις ανεξακρίβωτον αριθμόν. Δια τηλεγραφήματός μου προς το υπουργείον
Προνοίας, διέταξα την αποστολήν συμπληρωματικού υλικού περιθάλψεως. Δια
τηλεγραφήματός μου προς τον υπουργόν Εθνικής Αμύνης εζήτησα την αποστολήν
τμήματος Μηχανικού εις Ιθάκην προς κατεδάφισιν των επικινδύνως ετοιμορρόπων και
εκκαθάρισιν των ερειπίων. Ως και αποστολήν ηλεκτροτεχνιτών προς αποκατάστασιν τού
δικτύου ηλεκτροφωτισμού της Ιθάκης»….

* * *
Καθένας καταλαβαίνει πως δεν ήταν δα και τόσο περίεργο που αυτές οι παλιές
εφημερίδες, μαζί με άλλα έγγραφα αναλόγου περιεχομένου, ήσαν φυλαγμένες σ’ ένα
ντοσιέ, στο αρχείο τού πατέρα μου, στο πατρικό σπίτι στο Δερβένι Κορινθίας. Τις
κράτησα κι εγώ στο δικό μου αρχείο, χωρίς όμως να σκεφτώ ποτέ μου να τις
ξεφυλλίσω σαν κανονικές εφημερίδες: Μού αρκούσε που ήσαν παλιά οικογενειακά
ντοκουμέντα, σχετικά με τους φοβερούς σεισμούς των Ιονίων νήσων, την άμεση και
διαρκή παρουσία εκεί, καθώς και τους χειρισμούς τού τότε υπουργού Προνοίας.
Χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία για να ψηφιοποιήσω, πριν κάμποσα
χρόνια, τα παλιά αυτά αρχεία, όταν έβγαλα από την προστατευτική του ζελατίνα «ΤΟ
ΒΗΜΑ» και το άνοιξα διάπλατα πάνω σ’ ένα μεγάλο τραπέζι -ίσως για πρώτη φορά
ύστερ’ από μισόν αιώνα και πλέον- με πόση έκπληξη και τεράστια χαρά ανακάλυψα
κάτι εντελώς άγνωστο ίσαμ’ εκείνη τη στιγμή: Στην ‘Καθημερινή ζωή’ της 2ης
σελίδας, στη στήλη ‘Καλλιτεχνικά’, βρήκα, εντελώς αναπάντεχα, ένα άρθρο για τον
Γιάννη Χρήστου! Με αφορμή την πρώτη Ελληνική παρουσίαση τής 1ης Συμφωνίας
τού συνθέτη, που έγινε στο Ηρώδειο, με την Κ.Ο.Α και τη μεσόφωνο Κίτσα
Δαμασιώτη, υπό την διεύθυνση τού Alec Sherman υπήρχε ένα άρθρο για τις σπουδές
τού Γιάννη Χρήστου στη Μουσική Ακαδημία τής Σιένας!

Ιδού λοιπόν ο Alec Sherman και πάλι! Ο σύζυγος, και αφοσιωμένος θαυμαστής, τής
Gina Bachauer, που πρώτος απ’ όλους σύστησε τον νεαρό Γιάννη Χρήστου στο
αγγλικό κοινό, διευθύνοντας τη Μουσική τού Φοίνικα το 1950, με την New London
Orchestra, και που στις 29/4/1951 με την ίδια ορχήστρα και την σοπράνο Eleanor
Houston, έκανε και την παγκόσμια Πρεμιέρα τής 1ης Συμφωνίας τού Γιάννη Χρήστου

© “To Jani with my warmest friendship”. Alec (Sherman) Athens 1952.

στο Royal Albert Hall, διευθύνει πάλι -με την Κ.Ο.Α τώρα- τη Συμφωνία αυτή στο
Ηρώδειο· στις 3 Αυγούστου 1953. Εννέα μέρες μετά· στις 12 Αυγούστου -από
τραγική σύμπτωση μαζί με τους σεισμούς- «ΤΟ ΒΗΜΑ» γράφει:

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΣΙΕΝΑΣ
ΤΗΣ κ. ΕΛΛΗΣ ΔΙΕΛΑ-ΠΕΣΝΙΚΙΔΗ

Επί τη ευκαιρία της εκτελέσεως τής Πρώτης Συμφωνίας τού νέου συνθέτου Γιάννη
Χρήστου, από την Κρατική Ορχήστρα, ανεφέρθη και η Μουσική Ακαδημία τής Σιένας ως
τόπος σπουδών και εμπνεύσεως τού τόσα υποσχόμενου Έλληνος καλλιτέχνου.
Βέβαια η Σιένα με τα μεσαιωνικά της μνημεία και το υποβλητικό της περιβάλλον είναι
τόσον πολύ γνωστή ως περίφημο καλλιτεχνικό κέντρο τής Ιταλίας. Εκείνοι όμως που είναι
ίσως λιγότερο γνωστό και που θέλω να τονίσω με το σύντομο αυτό σημείωμα, είναι η
εξέλιξις και η επιβολή τής Σιένας, τα τελευταία χρόνια, και ως μουσικού κέντρου
σημαντικής σπουδαιότητος. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο μεγαλόπνοο και γεμάτο
αλτρουισμό έργο, ενός ανθρώπου, τού κόμητος Γκουίντο Κίτζι, ιδρυτού τής Μουσικής

Ακαδημίας τής Σιένας. Γόνος τής παλαιάς αρχοντικής οικογενείας των Σαρατσίνι -που
ανάγεται στον 13ον αιώνα- μετέτρεψε το ιστορικό Παλάτσο των προγόνων του εις
μουσικόν άντρον, με μοναδικόν σκοπόν την φιλοξενία και ανάπτυξι της μουσικής τέχνης.
Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται εκεί οι εκλεκτότεροι αντιπρόσωποι τής διεθνούς μουσικής
τέχνης, είτε διάσημοι συνθέται, είτε περίφημοι εκτελεσταί, οι οποίοι διδάσκουν εις
διάφορα νέα ταλέντα, που η Ακαδημία Κιτζιάνα τους παρέχει τη δυνατότητα να
τελειοποιηθούν. Εκεί θα δοκιμαστεί η ικανότης των και η επίδοσίς των και θα κριθή με
αυστηρά μουσικά κριτήρια, εάν είναι έτοιμοι να δώσουν καινούργια μορφή στον
ανέκφραστον ως τώρα μουσικό τους κόσμο. Η Ακαδημία τής Σιένας έχει τη φιλοδοξία στις
γιορτές που διοργανώνονται κάθε καλοκαίρι, να δίνει όχι μόνον εκλεκτά κοντσέρτα
παληάς μουσικής, όπως δηλαδή γίνεται ανάλογα στο Φεστιβάλ τού Σάλτσμπουργκ και τού
Εδιμβούργου, αλλά από εκεί μέσα να πνεύσει και η ζωογόνα πνοή που θα αναγεννήσει τη
σύγχρονη τέχνη. Το ιδανικό του ευγενικού εμψυχωτού τής όλης κινήσεως δεν είναι να
προσφέρει μόνον εκλεκτές εκτελέσεις, αλλά να προωθήσει τους νέους δημιουργούς να
εκδηλωθούν βρίσκοντας το δρόμο τους.
Σπάνια περνά κανείς Έλλην από τη Σιένα και ακόμα σπανιώτερο είναι να φοιτήσει στη
μουσική αυτή γωνιά της Ιταλίας. Όποιος όμως τύχει να περάσει κάποτε θα δοκιμάσει
εθνικήν υπερηφάνεια και βαθειά συγκίνησι όταν αντιληφθεί τι θέση έχει πάρει ο Γιάννης
Χρήστου μέσα στον ανώτερο κύκλο των διασήμων καλλιτεχνών, που έκαναν ν’
ακτινοβολήσει σ’ όλον τον κόσμο το μουσικό αυτό κέντρο. Θυμάμαι ότι αισθάνθηκα
μεγάλην ευγνωμοσύνην για το νέον αυτό δημιουργό όταν είδα με τι θερμότητα με
υπεδέχθη ο κόμης Κίτζι, ως συμπατριώτισσαν τού εκλεκτού αυτού τέκνου τής Ελλάδος,
και δάκρυα χαράς ανέβηκαν στα μάτια μου, όταν μού ’παν αργότερα, πως «ο Γιάννης
Χρήστου είναι ο μουσικός τού αιώνος μας». Κι αν ζει μακρυά απ’ την Ελλάδα, κι αν δεν έχει
γεννηθεί εδώ, η ψυχή του όμως ολόκληρη είναι γεμάτη απ’ το ελληνικό φως, από την
αγάπη τής ελληνικής γης. Τής γης του! Αυτής τής γης του ο πόνος, τον έκανε να βρει στους
στίχους τού Έλιοτ το βαθύτερο ποιητικό αίσθημα που αποζητούσε να ολοκληρώσει σε
μουσική έκφραση με την Πρώτη Συμφωνία του.
ΕΛΛΗ ΔΙΕΛΑ-ΠΕΣΝΙΚΙΔΗ

Δεν την ξέρω· δεν έψαξα ποτέ μου να την βρω, ή να μάθω κάτι για την κυρία αυτή.
Κάποιους δημοσιογράφους που ρώτησα, δυστυχώς, δεν ήξεραν τίποτε να μού πουν.
Πάνε τόσα χρόνια άλλωστε… Είναι σίγουρο όμως· απ’ αυτά που γράφει και με τον
τρόπου που τα γράφει, πως ήταν εξαιρετικά ενημερωμένη και πως ήξερε πολύ καλά
το θέμα της. Όλες οι πληροφορίες της είναι απόλυτα σωστές. Και πραγματικά είναι
συγκινητικό, μα και απολύτως ενδεικτικό για το γενικότερα υψηλό πνευματικό
επίπεδο τής εποχής εκείνης, πώς ήταν τόσο καλά πληροφορημένη, μα και πώς
γράφονταν τέτοιου είδους και τέτοιας ποιότητας άρθρα τότε…
Χαίρομαι πάντως πολύ που ανακάλυψα το μικρό αυτό κρυμμένο διαμαντάκι, μαζί με
τους φοβερά καταστροφικούς εκείνους σεισμούς. Διαμαντάκι κρυμμένο κάτω απ’ τη
φρίκη των εγκατεσπαρμένων πτωμάτων, αφημένο δίπλα στην απελπισία των υπό τα
ερείπια οιμοζόντων τραυματιών. Πετραδάκι που προσπαθεί κι αυτό να πει τα δικά
του· ενώ ανυψώθησαν τα ύδατα και κατέκλυσαν την παραλίαν εις ύψος ημίσεως
μέτρου και οι κάτοικοι αλλόφρονες, καταφεύγουν εις τον υπουργόν κλαίοντες και
ζητούντες σκηνάς και τρόφιμα: Στις 12 Αυγούστου 1953· όταν ήμουν νιογέννητο
μωρό· ούτε μηνός ακόμα…
«οἵη περ φύλλων γενεὴ, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν, ἥ μὲν φύει ἥ δ' ἀπολήγει.»
Σαν τη γενιά των φύλλων έτσι και των ανθρώπων· η μια φυτρώνει, η άλλη φεύγει,
που λέει κι ο Όμηρος…
©Αλέξανδρος Αδαμόπουλος
Αθήνα 1Φεβρουαρίου 2020

Ο Αλέξανδρος Αδαμόπουλος (1953) σπούδασε Νομική, σκηνοθεσία και
κλασική κιθάρα στην Αθήνα, και παρακολούθησε μεταπτυχιακά -Sociologie
Politique- στη Σορβόννη: Paris II.
alexadam48@hotmail.com
Υπήρξε Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος τής ‘Εταιρείας Φίλων
Μουσικής Γιάννη Χρήστου’ (‘The Jani Christou Society’) με σκοπό τη
διάσωση και διάδοση τού έργου τού συνθέτη. (Μέλη: Κ. Κούν, Μ.
Χατζιδάκις, Γ. Τσαρούχης, Δ. Χόρν, K. Friar, Ι. Καμπανέλλης, Γ. Λεωτσάκος,
Θ. Μικρούτσικος, Μ. Κακογιάννης, Γ. Μαυροΐδης, Α. Ξύδης, Π. Ζάννας, Μ.
Κακριδή, Ντ. Τσάτσου, Δ. Πιερίδης, Τ. Παπαστράτος, Γρ. Σεμιτέκολο, Θ.
Αντωνίου, Φ. Ανωγειανάκης, Χλόη Obolensky, Απ. Δοξιάδης κ.α.)
Συνεργάστηκε με το Μουσείο Ελληνικών Μουσικών Λαϊκών Οργάνων
από τής ιδρύσεώς του το 1991, μέχρι το 2009· ως Γεν. Γραμματέας και ως
Πρόεδρος τού σωματείου των ‘Φίλων’.
Διετέλεσε μέλος και Γενικός Γραμματέας τού Διοικητικού Συμβουλίου τού
Εθνικού Θεάτρου
Συνεργάστηκε με την Ε.Ρ.Τ, Γ΄ πρόγραμμα, Θέατρο Τέχνης, Κ.Θ.Β.Ε, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βόλου, Β. Αιγαίου, Ιωαννίνων, Πελοπον.
Λαογρ. Ίδρυμα, χοροθέατρο ‘Ροές’, Φεστιβάλ Αθηνών, Υπ. Πολιτισμού, Μέγαρο Μουσικής, Künstlerhaus Bethanien Berlin,
Warsaw International Festival’91, Norddeutscher Rundfunk Hamburg ’93, National Academy of Letters N.Delhi, και Boğaziçi
University Istanbul, όπου εδίδαξε δις, ως visiting professor.
Μεταφράσεις του: ‘Οι Δαιμονισμένοι’, Αλμπέρ Καμύ (Κ.Θ.Β.Ε 1991), ‘Η πόλη που πρίγκιπάς της ήταν ένα παιδί’, Ανρί ντε
Μοντερλάν (Εθνικό 1993),‘Δεν παίζουνε με την αγάπη’, Αλφρέ ντε Μυσσέ (εκδ. Εστίας 2003), ‘Η Δύναμις τού σκότους’, Λέβ
Τολστόι (εκδ. Ροές 2007), ‘Ο θείος Όσβαλντ’, Ρόαλντ Νταλ (εκδ. Άγρα 2004) ‘Μισό ποτήρι νερό’, Ταρίκ Γκιουνερσέλ,
‘Μονομαχία γυναικών’, Ευγένιου Σκριμπ (Διάχρονο 2011) και ‘Πνευματική Διαθήκη’, Αυγούστου Ροντέν (εκδ. Άγρα 2005).
Άλλα έργα του, μεταφράσεις και ξένες εκδόσεις έργων του:
‘Δώδεκα και ένα ψέματα’, διηγήματα (Ίκαρος 1991, 2η Άγρα 2009). Αγγλικά: (‘Twelve and one lies’ National Academy of
India 1998. 2η εκδ: Samkaleen Prakashan N. Delhi 1999). Τουρκικά: (‘On Iki arti Bir Yalan’, Imge kitabevi, Ankara 2000).
Γερμανικά: (‘Zwölf und eine Lüge’, Elfenbein Verl. 2001). Γαλλικά: (‘Douze et un mensonges’, Alteredit-Paris, 2005).
‘Ψέματα πάλι’, διηγήματα (Άγρα 1999). Μεταφράστηκε στα Αγγλικά. Γερμανική έκδοση: (‘Noch mehr Lügen’ Elfenbein
Verlag, 2016). Ή ‘Άννα’, Γαλλική μετάφραση: Μαργαρίτα Καραπάνου. ‘Οι καινούργιοι Άγιοι’, Τουρκική έκδοση: ( ‘Yeni
Azizler’, Imge Őyuküler, Istanbul 2005)
‘Ο Σιμιγδαλένιος’, θέατρο - ποίηση (Εστία 1994, 13η έκδοση. Έως τώρα 84 διαφορετικές θεατρικές παραγωγές). Εθνικό
Θέατρο 2015-2016: (Σκηνοθεσία Λυδία Κονιόρδου). Αγγλική έκδοση: (‘The Spiceman’, Ithaka ed. Melbourne, 2004). Τουρκική:
(‘Irmikoğlan’ Albatros kitabevi Yayinlari, Istanbul 2005). Πρεμιέρα στο Κρατικό Θέατρο Τουρκίας, Şehir Tiyatro: Istanbul,
5/2012. Γερμανική μετάφραση (‘Der Lebkuchenmann’)
‘Αυτό’, διήγημα (στη συλλογή ‘Χάριν παιδιάς’, εκδόσεις Ίκαρος 2001). Αγγλική μετάφραση: ‘That’
‘Οι Δαιμονισμένοι’, λιμπρέτο βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα τού Ντοστογιέφσκι. Συμπαραγωγή Εθνικής Λυρικής
Σκηνής και British Council. Παγκόσμια πρεμιέρα από την Ε.Λ.Σ. στην Αθήνα, Απρίλιος 2001. (Σκηνοθεσία Stephen Langridge)
‘The mask in the Classical Hellenic Theatre, (Συλλογική έκδοση, Aryan books international-N. Delhi 2000.)
‘Το τσιγάρο και η γιόγκα’ Ηθιστόρημα (εκδόσεις Άγρα 2008)
‘Οχιναιλέγοντας’, θέατρο - ποίηση (εκδόσεις Ίκαρος 2011). Αγγλική έκδοση: ‘Noyessaying’ ISBN 978-93-5016-7, 2013.
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