
Εκτός από την Επίδαυρο, ο Βασίλης Λαμπρινουδάκης έχει αφήσει την ανασκαφική του σφραγίδα και στη Νάξο. Στο πρώτο καρέ της ταινίας τον συναντάμε 
να καθαρίζει από τα φύλλα των γύρω δέντρων τον ημιτελή κούρο του 7ου αι. π.Χ. στις Μέλανες

Ο άνθρωπος που ανέστησε την Επίδαυρο
Ντοκιμαντέρ - αφιέρωμα του Διαζώματος στον σπουδαίο αρχαιολόγο Βασίλη Λαμπρινουδάκη

Ο ταν δεν αλληλογραφούσε 
στα αρχαία ελληνικά με 
τον στενό του φίλο Γιώργο 

Μπαμπινιώτη, διάβαζε με πάθος, με 
αποτέλεσμα να έχει μελετήσει όλους 
σχεδόν τους αρχαίους έλληνες συγ-
γραφείς. Οταν βρέθηκε για πρώτη 
φορά σε ανασκαφή, σκέφτηκε ότι 
δεν κάνει για αρχαιολόγος, αφού 
δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα σπα-
σμένα κομμάτια των αγγείων και δεν 
καταλάβαινε τη στρωματογραφία. 

Κι όμως η εξέλιξη των πραγμάτων 
απέδειξε πως έκανε τη σωστή επιλο-
γή όταν διάλεξε να σπουδάσει στη 
Φιλοσοφική – παρότι είχε εισαχθεί 
στην εικοστή θέση – αντί για τη Νο-
μική, στην οποία είχε περάσει τρίτος. 
Διότι ο Βασίλης Λαμπρινουδάκης, ο 

αρχαιολόγος που έχει αναστήσει την 
αρχαία Επίδαυρο, το σημαντικότερο 
θεραπευτικό κέντρο της αρχαιότη-
τας με το διασημότερο θέατρο του 
αρχαίου ελληνικού κόσμου ώς τις 
ημέρες μας, και τα σπουδαία ιερά 
της Νάξου – τους βραβευμένους από 
τη Europa Nostra για την αναστή-
λωσή τους  αρχαιολογικούς χώρους 
των Υρίων και του Σαγκριού –, έχει 
σφραγίσει με την παρουσία του την 
επιστήμη της αρχαιολογίας σε ελ-
ληνικό και διεθνές επίπεδο. Κι ένα 
ντοκιμαντέρ διά χειρός του Χαράλα-
μπου Τσόκα – του σκηνοθέτη που 
είχε υπογράψει και το αντίστοιχο 
για τον ανασκαφέα της αρχαίας 
Μεσσήνης Πέτρο Θέμελη – έρχε-
ται να μας συστήσει τον άνθρωπο 
πίσω από τον αρχαιολόγο και τον 
πανεπιστημιακό δάσκαλο.  Ανά-
μεσα στα ζεμπίλια και τα χώματα, 
τη σκαπάνη και το σκουπάκι, τις 
υπό ανασκαφή ρωμαϊκές δεξαμε-
νές στην Επίδαυρο και τους τόμους 
του Εικονογραφικού Λεξικού της 

Ο ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

INFO
To ντοκιμαντέρ «Βασίλης 
Λαμπρινουδάκης: Η αλήθεια πίσω από 
τον μύθο...» παρουσιάζεται την Κυριακή 
στις 12.00 στον κινηματογράφο Οπερα 
Οdeon (Aκαδημίας 57)

Ιστορίες από κυριακάτικα τραπέζια για τη θεατρική σκηνή
Το κυριακάτικο τραπέζι κάποιες φορές είναι μια πληκτική 
οικογενειακή συνήθεια. Κάποιες άλλες βέβαια είναι γεμάτο 
σασπένς, εκπλήξεις και αποκαλύψεις. Οπως αυτό που έστησε 
το θέατρο Βικτώρια την περασμένη Κυριακή. Ανθρωποι που 
δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους ανταποκρίθηκαν στο ανοιχτό 
κάλεσμα του σκηνοθέτη Δημήτρη Κομνηνού και καθώς έτρωγαν 
διηγήθηκαν με γέλιο και συγκίνηση ιστορίες προσωπικές. Πώς, 
για παράδειγμα, μια ουκρανή καθηγήτρια πανεπιστημίου που 
έχει έρθει ως οικονομική μετανάστρια στην Ελλάδα, εργάζεται ως 

οικιακή βοηθός σε σπίτια επιφανών συμπολιτών μας για να ζήσει 
ή γιατί η Χ. επέμενε να φωτογραφιστεί για το δελτίο αστυνομικής 
ταυτότητας φορώντας νυφικό. Στόχος της πρώτης συνάντησης 
με το κοινό ήταν η συγκέντρωση πρωτογενούς υλικού για το νέο 
θεατρικό project «Κυριακάτικο τραπέζι» που ετοιμάζει ο σκηνοθέτης 
και η νεοσύστατη θεατρική ομάδα του για την ερχόμενη σεζόν. 
Η επόμενη και τελευταία συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την 
ερχόμενη Κυριακή στις 14.00. Από τα γεγονότα που θα αφηγηθεί το 
κοινό θα επιλεγούν δέκα για τις ανάγκες της παράστασης.

ΡεποΡτάζ Μαίρη αδαΜοπούλού

Μαθητής  
του Μπέργκμαν
Σχεδόν μισό αιώνα ζει στη 
Στοκχόλμη ο σκηνοθέτης του 
ντοκιμαντέρ Χαράλαμπος 
Τσόκας που, όπως μας είπε, 
έχει υπογράψει έως τώρα 
περί τις 1.000 μικρού και 
μεγάλου μήκους ταινίες, 
ενώ υπήρξε μαθητής του 
Ινγκμαρ Μπέργκμαν. Τώρα 
έχει στα σκαριά μια μεγάλη 
παραγωγή για τη Μαρία 
Κάλλας και δύο ακόμη 
ντοκιμαντέρ-αφιερώματα 
σε επιστήμονες που έχουν 
συνδέσει το όνομά τους 
με την Ακρόπολη, σε 
συνεργασία με το Διάζωμα.
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Κλασικής Μυθολογίας (LIMC) – τη 
μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια των 
Γραμμάτων του 20ού αι., πρόεδρος 
της ελληνικής επιτροπής διετέλεσε 
επί δεκαετία – αναδεικνύονται μέσα 
από τη μεγάλη οθόνη όλες οι πτυχές 
που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι 
για τον Βασίλη Λαμπρινουδάκη.

ΑΠΟ ΤΗ ΧΙΟ ΣΤΗ ΝΑΞΟ. Το παιδί 
που γεννήθηκε στη Χίο και περνούσε 
αρκετές ώρες κοντά στη θάλασσα, 
άλλοτε βλέποντας έξω από το νη-
σί, αναμένοντας τη στιγμή που θα 
έφευγε, κι άλλοτε αγναντεύοντας τα 
παράλια της Μικράς Ασίας: εκεί από 
όπου οι γονείς του έφυγαν πρόσφυ-
γες φέρνοντας μαζί τους ως κειμήλιο 
μια ξεγυμνωμένη από τα χρυσά της 
στολίδια εικόνα της Παναγίας. 

Τον μαθητή της Αστικής Σχολής 
της Χίου που ξεχώριζε για τις εκθέ-
σεις του, που πέρασε ένα ολόκληρο 
βράδυ προσευχόμενος να γλιτώσει 
ο πατέρας του από το εκτελεστικό 
απόσπασμα των Γερμανών (είχε βο-

ηθήσει άγγλους στρατιώτες) και τον 
είδε το πρωί να επιστρέφει σπίτι χά-
ρη στην παρέμβαση ενός διερμηνέα. 
Και τον νεαρό που συγκινήθηκε όταν 
ένας θείος του, δεκαετίες μετά τον 
ξεριζωμό, διαπίστωσε ότι ένα αντι-
κείμενο που αγόρασε σε μια αγορά 
της Μικράς Ασίας ήταν τυλιγμένο σε 
μια σελίδα από το μαθητικό τετράδιο 
κοσμογραφίας της μητέρας του. 

Τον φοιτητή που σπούδασε δίπλα 
σε σπουδαίες μορφές της αρχαιολο-
γίας, όπως οι Σπυρίδων Μαρινάτος, 
Αναστάσιος Ορλάνδος και Νικόλαος 
Κοντολέων, και είχε ως πυξίδα του 
τον ορισμό του «καλού καγαθού» και 
γνώρισε τη σύντροφο της ζωής του 
όταν εκείνη ήταν πρωτοετής φοιτή-
τρια, σε ανασκαφή στο νησί με το 
οποίο δέθηκε επί 54 χρόνια, τη Νάξο.

ΥΛΙΚΟ 80 ΩΡΩΝ. Ολα τούτα παίρ-
νουν σάρκα κι οστά όχι μόνο μέσα 
από τις διηγήσεις του Βασίλη Λα-
μπρινουδάκη, που είναι αρκετές κα-
θώς ο φακός τον έχει ακολουθήσει 

από τις ανασκαφές στην Επίδαυρο, 
τις οποίες διευθύνει από το 1974, 
και της Νάξου (από το 1976) ώς το 
πατρικό του στη Χίο και τα παιχνίδια 
με τα εγγόνια του, αλλά και μέσα από 
δραματοποιημένες σκηνές από το 
παρελθόν που έχουν «ζωντανέψει» 
σε άσπρο - μαύρο, καθώς και τις 
μαρτυρίες φίλων του, του ομότιμου 
καθηγητή Γλωσσολογίας Γιώργου 
Μπαμπινιώτη, του συνθέτη Γιώργου 
Κουρουπού και του προέδρου του 
Διαζώματος Σταύρου Μπένου. 

Το ντοκιμαντέρ άλλωστε, που δι-
αρκεί μία ώρα και είκοσι λεπτά κι 
αποτελεί επιλογή από υλικό συνολι-
κής διάρκειας 80 ωρών, υλοποιήθηκε 
με τη στήριξη της συγκεκριμένης 
κίνησης πολιτών, γενικός γραμμα-
τέας της οποίας είναι ο Βασίλης 
Λαμπρινουδάκης. Κι αν η επιστή-
μη, οι συνεργάτες, οι αναμνήσεις 
συναντώνται με ισορροπία σε όλη 
την κινηματογραφική διαδρομή, το 
φινάλε κρύβει μια σκηνή-έκπληξη, 
πολύ ανθρώπινη και προσωπική.


