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Αυτό που ήθελε πάντοτε ο ίδιος Μιχάλης Κακογιάννης ήταν να συνδυάζει τα Χριστούγεννα με την κλασική μουσική. 
Γι αυτό και απόψε το «Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης» αποτίει φόρο τιμής στον σκηνοθέτη, πέντε χρόνια μετά τον 
θάνατό του, με μια παράσταση κλασικής μουσικής. «Στον Βυσσινόκηπο», μια μουσική πρόταση πάνω στην 
τελευταία ταινία του, τη βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό του Άντον Τσέχοφ, με έργα Ρώσων συνθετών για 
φλάουτο και πιάνο –Τσαϊκόφσκι, Προκόφιεφ και Σοστακόβιτς. Ο «Βυσσινόκηπος», το τελευταίο έργο του Τσέχοφ, 
γράφτηκε το 1903. Το θεατρικό είναι εμπνευσμένο από μια εποχή κατά την οποία ο ρωσικός λαός –αν και 
θεωρητικά ελεύθερος αφού το 1861 είχε καταργηθεί η δουλοπαροικία– ζούσε ακόμα στη φτώχεια και την αμάθεια. 
Το έργο υπήρξε προφητικό, αφού προεικόνιζε την επικείμενη Ρωσική Επανάσταση του 1905 και του 1917. 
 

Ο «Βυσσινόκηπος» επίσης ήταν η τελευταία από τις δεκαπέντε κινηματογραφικές ταινίες του Μιχάλη Κακογιάννη και 
γυρίστηκε το 1999. Ήταν η πρώτη φορά που το θεατρικό έργο «μεταφέρθηκε» στη μεγάλη οθόνη. Στην 
παράσταση χαρακτηριστικά αποσπάσματα της ταινίας εναλλάσσονται με τη μουσική. Η σύλληψη της ιδέας ανήκει 
στη Ναταλία Γεράκη που θα παίξει και φλάουτο. Μαζί της ο Απόστολος Παληός στο πιάνο. Μοιάζει δε η Ναταλία ως 
η πλέον κατάλληλη για να υλοποιήσει το όραμα του Μιχάλη Κακογιάννη. 
 
 
Είναι η κλασική μουσική κατάλληλη για τα Χριστούγεννα; Ή είναι παντός καιρού; 
 

(Δεν) είναι η κλασική λογοτεχνία, το κλασικό θέατρο, ο κλασικός χορός παντός καιρού; Αναλόγως επομένως. 
Αναλόγως το εύρος των ακουσμάτων μας. Υπάρχει βέβαια και ένα μεγάλο ρεπερτόριο έργων γραμμένων ειδικά για 
τις ημέρες των Χριστουγέννων. Το πιο αγαπητό και καθιερωμένο είναι το «Ορατόριο των Χριστουγέννων» του 
J.S.Bach. Στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης είναι must! Τραγούδησες το «Ορατόριο των Χριστουγέννων»; Ε, τότε 
κατάλαβες Χριστούγεννα... Και πρέπει να σας πω, το έχω παίξει γύρω στις δεκαπέντε φορές όλα τα χρόνια που 
δούλεψα έξω και αυτές τις ημέρες, που το άκουσα ξανά, συνειδητοποίησα πως μου έλειψε (και το έργο και η 
ατμόσφαιρα που δημιουργεί)! Στην Ελλάδα έχουμε ακόμα συνδυάσει τα Χριστούγεννα με τη μουσική μπαλέτων του 
Tchaikovsky, ίσως και γιατί –χρόνια τώρα– το Μέγαρο Μουσικής φέρνει τέτοιες παραγωγές. Και μιας και το ανέφερα, 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών έφερε και ο Μιχάλης Κακογιάννης τον πιανίστα Vladimir Ashkenazy να ηχογραφήσει 
τις «Εποχές» του Tchaikovsky ειδικά για τον «Βυσσινόκηπο» του. Η μουσική του Τσαϊκόφσκι (συμ)πρωταγωνιστεί 
στην ταινία... 
 



 

 

 

Άλαν Μπέιτς, Σάρλοτ Ράμπλινγκ στον «Βυσσινόκηπο» του Μιχάλη Κακογιάννη 
 

Από τη Ρωσία μέχρι την Ελλάδα πόση απόσταση μουσικής μετράμε; Είμαστε κοντά ή μακριά; 

Μου φαίνεται τόσο διαφορετική η μουσική πορεία της κάθε χώρας... μοιάζουν μη συγκρίσιμες... Μετά από χρόνια 
μελέτης και θαυμασμού για τη μουσική (και όχι μόνο) κουλτούρα της Ρωσίας, συνειδητοποίησα το εξής: οι Ρώσοι 
εισήγαγαν από τις αυλές της κεντρικής Ευρώπης ό,τι πιο φίνο υπήρχε και το «απογείωναν» με το υπερταλέντο, την 
πειθαρχία και τον ιδιαίτερο ψυχισμό τους. Η ιεραρχημένη και ανταγωνιστική ρωσική κοινωνία ευνοούσε την 
ανάπτυξη των τεχνών (αρχικά τις στήριξαν οι τσάροι, έπειτα το σοβιετικό καθεστώς)... Αλλά σκεφτείτε, τι 
πραγματικά έχουν «γεννήσει» οι Ρώσοι; η αρχιτεκτονική τους ήταν ιταλική, η κλασική μουσική και οι μουσικοί τους 
εισήχθησαν από την Αυστρία και Γερμανία, από τη Γαλλία πήραν το μπαλέτο... 

Στον δικό μας τον τόπο από την άλλη η μουσική ιστορία είναι μακραίωνη. Η μουσική ήταν αναπόσπαστο κομμάτι 
της κοινωνίας καθ' όλη την ελληνική αρχαιότητα. Το μουσικό σύστημα των Ελλήνων ήταν πολυσύνθετο και με 
συνεχή εξέλιξη χιλίων χρόνων, προτού φτάσει στην πλήρη του ανάπτυξη τον 4ο αι. π.Χ. Οι δομές και οι μουσικοί 
τρόποι της αρχαιότητας περάσαν στη βυζαντινή μουσική (εκκλησιαστική και κοσμική). Ένα κομμάτι (μόνο) του 
τεράστιου αυτού μουσικού πλούτου πήρε η Δύση και βασισμένη σε αυτό εξέλιξε τη δική της λόγια μουσική. Το 
θαυμαστό είναι πως η μουσική των Ελλήνων συνέχισε να εξελίσσεται και να εμπλουτίζεται και κατά την οθωμανική 
περίοδο, και η παραδοσιακή και η λόγια, και στον Ελλαδικό χώρο και από τους Έλληνες τους εγκατεστημένους στην 
Ευρώπη... ξέρετε πόσα χαμένα και ξεχασμένα έργα κλασικής μουσικής Ελλήνων του 18-20ού αιώνα ανακαλύφθηκαν 
μόλις τις τελευταίες δεκαετίες (γιατί ξεχάστηκαν είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα);... Εκεί που δυστυχώς (τραγικά) 
υστερούμε σε σύγκριση με τη Ρωσία είναι στο μουσικό (και όχι μόνο) παιδαγωγικό σύστημά της –το οποίο επέζησε 
και στη μετασοβιετική εποχή. Και γενικότερα στο ΣΥΣΤΗΜΑ! 

 

Γιατί κατά τη γνώμη σας ο «Βυσσινόκηπος» είναι ένα τόσο εμβληματικό έργο; 

Λόγω της ιστορικότητάς του. Ο Τσέχοφ «προφήτευσε» τις δραματικές αλλαγές σε δύο επίπεδα: στο κοινωνικό και 
το οικολογικό. Ο Τσέχοφ πραγματεύτηκε την αδυναμία των αριστοκρατών να δεχτούν πως η Ρωσία 
μεταμορφωνόταν, πως νέα κοινωνικά στρώματα ερχόντουσαν στο προσκήνιο. Η καταστροφή του βυσσινόκηπου –ο 
οποίος ήταν κτήμα οικογένειας αριστοκρατών– συμβόλιζε δύο κόσμους: αυτόν των παλαιών τάξεων που κατέρρεε, 
αλλά και τον κόσμο της φύσης, του οποίου η καταστροφή –εν ονόματι της «ανάπτυξης»– θα εξελισσόταν με 
γοργούς ρυθμούς μέσα στις επόμενες δεκαετίες. 

Και δραματολογικά συναρπάζει το έργο, μιας και οι χαρακτήρες του εμπεριέχουν συγχρόνως το τραγικό και το 
κωμικό στοιχείο. Ο Τσέχοφ οραματίστηκε τον Βυσσινόκηπό του ως κωμωδία, μα ο Στανισλάφσκι –που τον 
πρωτοσκηνοθέτησε στο θέατρο Τέχνης της Μόσχας– συνέλαβε και πρόβαλε την τραγικότητα των προσώπων. Τον 
διττό χαρακτήρα τους απέδωσε καταπληκτικά ο Κακογιάννης στην κινηματογραφική εκδοχή του έργου, όπου οι 
ήρωες του φαντάζουν κωμικοί μα και τόσο τραγικοί μέσα από τις αντιθέσεις τους... 

Έπειτα, είναι και το υπαρξιακό δίλημμα που πραγματεύεται το έργο: σήμερα είσαι και είσαι έτσι, αύριο δεν υπάρχεις 
πια ή υπάρχεις σε πλήρη ανατροπή... η τελευταία σκηνή του έργου είναι χαρακτηριστική, ολοκληρώνεται με έναν 
σπαρακτικό μονόλογο του γερο-υπηρέτη πριν ξεψυχήσει: «πέρασε η ζωή, πάει... σαν να μην την έζησα...». 

 

 

 



 

 

 

 

Ήχος ή εικόνα; Πρέπει, εν τέλει, να επιλέξουμε; 

Έχετε ποτέ σκεφτεί να παρακολουθήσετε μια συναυλία με τα μάτια κλειστά; Ή στο σπίτι να ακούσετε με 
συγκέντρωση στο στερεοφωνικό ένα έργο, ένα τραγούδι, μια κινηματογραφική μουσική με κλειστά τα μάτια; Να το 
κάνετε! Θα είναι ένα άλλο έργο και μια άλλη ερμηνεία σε σύγκριση με την ακρόαση μαζί με εικόνα. Αλλά και στα 
κινηματογραφικά έργα που έχουν λίγη ή και καθόλου μουσική –όπως οι παλιές γαλλικές ταινίες–, έχετε 
συνειδητοποιήσει πως απολαμβάνουμε διαφορετικά την εικόνα και πως παρατηρούμε τις σκηνοθετικές 
λεπτομέρειες; Η μουσική υποβάλλει –και όχι πάντα με «τίμιο» τρόπο– τα συναισθήματα που επιθυμεί να προκαλέσει 
ο σκηνοθέτης με την εικόνα. Λένε πως η εικόνα είναι πιο δυνατή από τον ήχο. Άλλοι πάλι λένε πως η μουσική 
υπερτερεί των άλλων τεχνών. Εγώ σκέφτομαι πως η κάθε αίσθηση/τέχνη –ακουστική ή οπτική– έχει τη δική της 
δύναμη και μου αρέσει να τις γεύομαι «καθαρές». 

 

 

■ Η Ναταλία Γεράκη, φλαουτίστα με διεθνή παρουσία, έχει ως βάσεις της καλλιτεχνικής της δραστηριότητας τη 
Στουτγάρδη και την Αθήνα. Εμφανίζεται ως σολίστ, μουσικός ορχήστρας και δωματίου, διδάσκει μεθοδολογία 
φλάουτου στο Κρατικό Πανεπιστήμιο (Ακαδημία) Μουσικής & Παραστατικών Τεχνών της Στουτγάρδης. Ο πιανίστας 
Απόστολος Παληός είναι απόφοιτος των Ανωτάτων Μουσικών Ακαδημιών Βερολίνου και Λειψίας, αριστούχος 
διδάκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕKΠΑ. 

 
 

 
 

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης 
Πειραιώς 206 (ύψος Χαμοστέρνας), Ταύρος 
28.12.16, 20:30 
Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά 
12€ γενική είσοδος 


