
Στην ηλικία των 88 ετών πέθανε 
στη Βόννη ο Αλέξανδρος Σχι-
νάς, τη φωνή του οποίου άκου-

γαν εκατοντάδες Έλληνες κάθε βρά-
δυ στα βραχέα της Deutsche Welle 
κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Ο 
Σχινάς, που είχε υποστεί βαρύ εγκε-
φαλικό επεισόδιο πριν από περίπου 
έναν χρόνο, κατέληξε το Σάββατο 11 
Φεβρουαρίου, αφήνοντας ως παρα-
καταθήκη τον αγώνα για την ελευ-
θερία, το παράδειγµα του ασυµβίβα-
στου ονειροπόλου αλλά και το πάθος 
για τη γλώσσα και τον εκσυγχρονι-
σµό της εκπαίδευσης. 

Ο Αλ. Σχινάς γεννήθηκε το 1924 
στην Αθήνα και τελείωσε το Βαρβά-
κειο - πριν την επώδυνη στρατιωτική 
θητεία τον καιρό του Εµφυλίου. Έπει-
τα από περιήγηση σε χώρες της Ευ-
ρώπης, εγκαταστάθηκε το 1959 στην 
τότε οµοσπονδιακή Γερµανία, εργά-
στηκε ως ανταποκριτής του Εθνικού 
Ιδρύµατος Ραδιοφωνίας και µετά το 
‘74 της ΕΡΤ, αλλά έµελλε να ταυτιστεί 
µε την αντιδικτατορική δράση από τα 
µικρόφωνα της ελληνικής υπηρεσίας 
της Deutsche Welle. 

Κάθε βράδυ, στις 21:40, οι Έλλη-
νες συντονίζονταν στη συχνότητα 
της Deutsche Welle, περιµένοντας το 
αντιδικτατορικό µένος του Αλ. Σχινά 
και το κάλεσµά του σε λαϊκή εξέγερ-
ση κατά της χούντας, το οποίο δεν 
έκαµψαν οι διαρκείς απειλές, ακόµη 
και κατά της ζωής του ή των συγγε-
νών του στην Ελλάδα.   

Στις 24 Ιουλίου του 2004, τριά-
ντα χρόνια µετά την αποκατάσταση 
της ∆ηµοκρατίας στην Ελλάδα, ο 
Αλέξανδρος Σχινάς επέστρεψε στο 
µικρόφωνο της Deutsche Welle για 
τελευταία φορά. Η ηλικία, η πείρα 
και η διαρκής αναζήτηση τον έχουν 

κάνει πιο επιεική απέναντι στην πα-
τρίδα του: «Η κάθαρση, όπως την 
περίµενε ο λαός, δεν έγινε. Αλλά 
ας µην είµαστε πολύ αυστηροί. Πού 
συντελέστηκε µια ριζική κάθαρση; 
Μήπως προωθήθηκε ως εκεί που 
αναµενόταν η αποναζιστικοποίηση 
στη Γερµανία; Ξεριζώθηκε ο φα-
σισµός στην Ιταλία, εξοντώθηκαν 
στην Ισπανία και στην Πορτογαλία 
όλα τα αποµεινάρια του Φράνκο και 
του Σαλαζάρ; Γιατί θα έπρεπε να 
προβιβασθεί σε πρότυπο καθαρτι-
κής τελειότητας ειδικώς η Ελλάς; 
Σήµερα πια την βρίσκω πάλι πολύ 
ανθρώπινη και αξιαγάπητη. Κι όσο 
για τα σταγονίδια της χούντας, δε 
βαριέσαι; ∆ιαποικίλλουν κι αυτά το 
τοπικό µας χρώµα».

Στο 62ο Φεστιβάλ Κινηµατογρά-
φου του Βερολίνου προβλή-
θηκε η ταινία «Μετέωρα» του 

Σπύρου Σταθουλόπουλου. Η ταινία 
προβλήθηκε στην κατάµεστη αίθουσα 
Berlinale Palast. Σε µία κρίσιµη για 
την Ελλάδα ηµέρα, οι πρωταγωνιστές 
δεν µπορούσαν να µην αναφερθούν 
στα όσα συµβαίνουν στη χώρα. «Στην 
καρδιά τους τα «Μετέωρα» λένε ότι 
στις σκοτεινές στιγµές που ζούµε αυτή 
την περίοδο, η απελπισία δεν είναι 
επιλογή. Είµαστε τυχεροί που βρισκό-
µαστε ανάµεσα στους ζωντανούς και 
ως ζωντανοί έχουµε το χρέος να µην 
το βάλουµε κάτω και να προχωρή-
σουµε» δήλωσε ο πρωταγωνιστής της 
ταινίας Τεό Αλεξάντερ. Από την πλευ-
ρά του, ο σκηνοθέτης δήλωσε ότι: «Ο 
καθένας έχει την άποψή του για την 
κρίση».  Ο Σπύρος Σταθουλόπουλος, 

ο οποίος γεννήθηκε στην Ελλάδα, 
αλλά σύντοµα έφυγε για την Κολοµ-
βία από την οποία κατάγεται η µητέρα 
του, πρόσθεσε ότι τα µέτρα λιτότητας 
έχουν επηρεάσει τους πάντες σε αυτήν 
την χώρα, γεγονός που - όπως λέει - 
βίωσε και ο ίδιος. «Η σύνταξη της 
γιαγιάς µου έµεινε η µισή. Γι’ αυτό και 
αποφάσισα να της δώσω έναν ρόλο 
στην ταινία» είπε, προκαλώντας γέλια 
στην αίθουσα.

Ο σκηνοθέτης που εντυπωσίασε µε 
την προηγούµενη ταινία του PVC-1, 
επιστρέφει µε µια ταινία - συµπαρα-
γωγή Ελλάδας-Γερµανίας - µε θέµα 
τον έρωτα ενός Έλληνα Ορθόδοξου 
µοναχού και µιας Ρωσίδας Ορθόδο-
ξης καλόγριας.  Η ιστορία εκτυλίσσε-
ται σε µοναστήρι στα Μετέωρα τον 
12ο αιώνα. Πρωταγωνιστούν οι Τεό 
Αλεξάντερ και Ταµίλα Κουλίεβα.

Στο νερό και «κατά τα φαι-
νόµενα, χωρίς να έχει τις 
αισθήσεις της» βρήκαν την 

Γουίτνεϊ Χιούστον οι σωµατο-
φύλακές της στην µπανιέρα του 
ξενοδοχείου, όπως ανακοίνωσε 
η αστυνοµία που ερευνά τον θά-
νατο της τραγουδίστριας. 

Η αστυνοµία σηµειώνει πως 
δεν µπορεί ακόµη να κάνει υπο-
θέσεις για τα αίτια του θανάτου 
της Γ. Χιούστον ούτε αποκλείει 
κανένα ενδεχόµενο, αλλά - ση-

µειώνοντας πως οι τοξικολογικές 
εξετάσεις είναι σε εξέλιξη - επα-
ναλαµβάνει πως δεν υπάρχουν 
ενδείξεις δόλιας ενέργειας. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες γύρω 

από το θάνατο της 48χρονης 
ντίβας δεν έχουν δηµοσιοποι-
ηθεί από την αστυνοµία για να 
διασφαλιστεί η έρευνα. Τα απο-
τελέσµατα των τοξικολογικών θα 
ανακοινωθούν σε έξι µε οκτώ 
εβδοµάδες. Η σορός της Γουίτνεϊ 
Χιούστον παραδόθηκε στους οι-
κείους της το απόγευµα της ∆ευ-
τέρας (σ.σ. ώρα ΗΠΑ) και η κη-
δεία της αναµένεται να γίνει στο 
Νιού Τζέρσεϊ προς το τέλος της 
εβδοµάδας.

O ΚόσμοςWEDNESDAY 15 FEBRUARY 2012 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ22

Ο ευπατρίδης ποιητής και 
δοκιµιογράφος ∆ηµήτρης 
Άναλις, κατά κόσµον ∆η-

µήτρης Τσακανίκας, που έγραφε 
πάντα στα γαλλικά, έφυγε από τη 
ζωή σε ηλικία 73 ετών.

Αφησε την τελευταία του πνοή 
την περασµένη Παρασκευή, από 
πνευµονική ανεπάρκεια, και 
κηδεύτηκε το Σάββατο από το 
Νεκροταφείο Καλλιθέας. Ήταν 
γνωστός για το ποιητικό και δο-
κιµιακό έργο του, ενώ ήταν επί-
σης ειδικός σε θέµατα γεωστρα-
τηγικής και σε προβλήµατα των 
µειονοτήτων των Βαλκανίων.

Γεννηµένος στην Αθήνα, 
αλλά εγκατεστηµένος στο Παρί-
σι, µοίραζε τη ζωή του ανάµε-
σα στις δύο πόλεις. Σπούδασε 
νοµικά και πολιτικές επιστήµες 
στο Παρίσι, στη Λοζάνη και στη 
Γενεύη. Η διατριβή του, η οποία 
εκδόθηκε το 1978 από τις Πα-
νεπιστηµιακές Εκδόσεις της Γαλ-
λίας, αφορούσε την «Κατάληψη 
της εξουσίας στα µεταπολεµικά 
Βαλκάνια» και χαιρετίστηκε ως 
η πρώτη σε βάθος ανάλυση της 
ταραγµένης αυτής περιοχής. 

Επί δικτατορίας εργάστηκε 
στον ελβετικό Τύπο και κατόπιν 

στη γαλλική «Le Monde» και στο 
«Nouvelles Litteraires». Υπήρξε 
συνεργάτης, για µερικά χρόνια, 
της Υπηρεσίας Ενηµέρωσης του 
υπουργείου Εξωτερικών και, 
κατόπιν, ειδικός σύµβουλος για 
ζητήµατα ∆υτικής Ευρώπης.

Έδωσε, επίσης, σεµινάρια και 
διαλέξεις στο Κέντρο ∆ιπλωµα-
τικών και Στρατηγικών Σπου-
δών της Γαλλίας, σε ευρωπαϊκά 
πανεπιστήµια και ινστιτούτα, 
ενώ ήταν µέλος του ∆ιεθνούς 
Συµβουλίου Επιτήρησης της 
Οµάδας ∆ικαιωµάτων και Μειο-
νοτήτων, καθώς και επίτιµο µέ-
λος της Εταιρείας Συγγραφέων. 

Ως διανοούµενος είχε εστιά-
σει το ενδιαφέρον του σε θέµατα 
γεωστρατηγικής και σε προβλή-
µατα των µειονοτήτων στα Βαλ-
κάνια. Είχε ενδιαφερθεί ιδιαίτε-
ρα για το γιουγκοσλαβικό. Για τα 
θέµατα αυτά έγραφε στον Τύπο 
(υπήρξε συνεργάτης της «Μοντ») 
και δηµοσίευσε σειρά βιβλί-
ων, ανάµεσά τους τα «Κύπρος. 
Επιχείρηση Αττίλας», «Χρονικό 
ενός πολιορκηµένου λαού. Γιου-
γκοσλαβία 1993-1996» κ.ά.

Τα περισσότερα βιβλία του 
γράφτηκαν στα γαλλικά και εκ-

δόθηκαν στη Γαλλία. Η πρώτη 
ποιητική συλλογή του, µε τίτλο 
«Lied» (1957), κυκλοφόρησε 
όταν ήταν σε ηλικία 19 ετών. Στα 
ελληνικά κυκλοφόρησαν οι συλ-
λογές «Τα χέρια» (1958), «Ου-
ρανούπολη» (1972), «Ήλιος των 
ποταµών» (1972), «Το στοιχειω-
µένο νησί» (1974), «Πανιά για 
περιπλάνηση» (1976), «Η σκιά 
που χτίζει» (1978), «Άνθρωποι 
της άλλης όχθης» (2006) και η 
νουβέλα «Το άλλο βασίλειο» και 
»Σίλια ή The Golden Sixties» 
(2008). Ακόµη κυκλοφόρησε 
και η αλληλογραφία του µε τον 
Σύρο ποιητή Άδωνι, µε τον τίτλο 
«Φιλία, χρόνος και φως. Γράµ-
µατα από τη Μεσόγειο» (2009).

Μετέφρασε τέλος στα γαλλικά 
Αισχύλο και στα ελληνικά Υβ 
Μπονφουά, Ζυλιέν Γκρακ και 
Άδωνι. Για την προσφορά του 
στα γράµµατα και στην επιστήµη 
τιµήθηκε από το γαλλικό Υπουρ-
γείο Εξωτερικών µε το Βραβείο 
Σταντάλ. 

«Κατά βάθος βρισκόµαστε σε 
αναζήτηση ενός τόπου που να 
είναι για µας αληθινή κατοικία - 
οι πόλεις είναι στάσεις, διαλείµ-
µατα», έγραφε ο Άναλις.

Eσβησε ο ποιητής 
∆ηµήτρης Τσακανίκας Άναλις

«Μέσα στο νερό και αναίσθητη» 
βρέθηκε η Γουίτνεϊ Χιούστον

Πέθανε ο Αλέξανδρος Σχινάς, 
η «φωνή της ελευθερίας» 
της Deutsche Welle στη χούντα

Τα «Μετέωρα» 
του Σπύρου Σταθουλόπουλου 
προβλήθηκαν στη Μπερλινάλε

ΣΤΑ 73 ΤΟΥ




