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Η ΙΙ Λέξη" δημοσ ι εύε ι κατό αποκλε ι στ ι κότητα αποσπόσματα ανέκδοτης συνέν

τευξης, που είχε παραχωρησει ο Γιωργος Σεφέρης το 1971 στην Γαλλιδα 

συγγραφέα Ανν Φιλίπ, σύζυγο του μεγόλου ηθοποιού Ζερόρ Φιλίπ. 

Ολόκληρο το κείμενο της συνέντευξης, που βρίσκεται σε τρείς μαγνητοται

νίες, θα κυκλοφορησει σύντομα από τις εκδόσεις Καστανιωτη. 

Για την Ανν Φιλίπ, τη συνόντηση της με το Σεφέρη και το ιστορικό της 

συνέντευξης μιλό ένας καλός φίλος της Γαλλίδας συγγραφέως, ο Κύπριος 

κριτικός, Πρόεδρος του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου κ. Πόνος Παιονίδης. 

Στον κ. Παιονίδη εμπιστεύτηκαν τα παιδιό της Ανν Φιλίπ τις πολύτιμες 

μαγνητοταινίες της συνέντευξης μετό το θόνατο της μητέρας τους τον Απρίλη 

του 1990. 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ - AN~ΦIΛIΠ 
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΠΡΙΝ 20 ΧΡΟΝΙΑ 

του ΠΑΝΟΥ ΠΑΙΟΝΙΔΗ 

Η Τρουβίλ είναι μόλις δυο ώρες με το τραίνο από το Παρίσι. Ψαροχώρι, 

ίσως όλλοτε, στις ακτές του ωκεανοΟ, αντίκρυ στο μεγόλο λιμόνι της 

Χόβρης, μετατρόπηκε στις μέρες μας σε παραθεριστικό κέντρο που συγκεν

τρώνει κυρίως καλλιτέχνες. Εκεί μας προσκόλεσε η κόρη της καλής μας 

φίλης Ανν Φιλίπ, η Ανν Μαρί Φιλιπ και όταν καθήσαμε στο τζόκι και αρ

χίσαμε να μιλόμε για την μητέρα που είχε φΟγει πριν από μερικοΟς μήνες, 

διαπιστώσαμε πως εντελώς συμπτωματικό, εκείνη η μέρα, 2 του Νιόβρη, 

ήταν η Μέρα των Ψυχών. 

Ο θόνατος είχε έρθει τον Απρίλη. Λίγες μέρες πιο πριν, η Ανν Μαρί, 

γνωστή πια ηθοποιός, είχε επισκεφθεί την πολιτειοΟλα και την γοήτευσε 

η ιδέα της αγορός ενός σπιτιοΟ πλόΤ στη θόλασσα. Το ειχε μιλήσει μό

λιστα με τη μητέρα και θα πήγ~ ινε και εκείνη στην Τρουβίλ. Αντί για τη 

μητέρα όμως έφτασε ένα τηλεφώνημα από τον αδελφό, τον Ολιβιέ. Η μητέρα 

είχε μεταφερθεί εσπευμένα σε Νοσοκομείο. ΠροτοΟ συνέλθει η Ανν Μαρί 
"ί ~...\~~ιυ\ι ~Ψ'" 

ένα δεΟτερο Ηjλ~ρδ:φFJI:l-Q της ανόγγελλε το μο ι ρα ίο. 

ΤριγΟρω στο τραπέζι είναι ο Ζερόμ, ο σΟζυγος, κριτικός σε λογοτεχνική 
J 

εφημερίδα και τα τρία παιδιό ο Γκαμπριέλ, Ζιαν και ο Κλεμόν. Η Ανν 

Μαρί δίνει μεγόλη σημασία στο δέσιμο της οικογένειας. Τα γυρίσματα 

των ταινιών φυσικό την μεταφέρουν συχνό και εκτός της Γαλλίας, όπως ) , 
έγινε πρόσφατα, που απουσίαζε τρείς ολόκληρους μήνες στην Ιταλία,όταν 

όμως είναι ελεΟθερη είναι συνέχεια με τα παιδιό. 

, Μου αρέσει, λέει, να αγγίζω τα παιδιό μου, να τα φιλώ, ακόμη και 

να τα δαγκώνω ... Η μητέρα μου ήταν διαφορετική. Ήταν μια ισχυρή προ

σωπικότητα, μια διανοοΟμενη και δεν της ήταν εΟκολο να είναι μητέρα. 

Ο πατέρας είχε πεθόνει όταν ήμουν πέντε xρoνών~ Όταν έγινα 15 ένιωθα 
τρομερό θλιμμένη. Είχε εζαφανίσει όλες τις φωτογραφίες του. Δεν ήθελε 

να ζοΟμε κότω από τον θρΟλο του Ζερόρ. Ήθελε να βροΟμε μόνοι τον 

δρόμο μας". 
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Είχαμε επισημάνει και μεις αυτή την άρνηση της Ανν Φιλίπ να μπεί σε 

κουβέντα για τον Ζεράρ. Στην Ραματουέλ μάλιστα, στο νότο, όπου μας φιλο

ξένησε, είχε αρνηθεί με διακριτικότητα να μας συνοδεύσει στον τάφο του 

Ζεράρ, που είχε μετατραπεί σε XGpo λαlκού προσκυνήματος. 
ΙΙΉταν όμως, συνεχίζει η Ανν Μαρί, μια σπουδαία μητέρα, μια μεγάλη μητέρα ΙΙ . 

Γι 'αυτό πρGτη της σκέψη μετά το θάνατο της ήταν να βρει κάποιο τρόπο να 

διατηρήσει τη μνήμη της. Και να την τοποθετήσει πλάΙ στον διάσημο πατέ-

ρα. Με πρωτοβουλία της λοιπόν καθιερGθηκε Διαγωνισμός Θεατρικού Έργου 

που θα φέρει το όνομα της Ανν Φιλίπ. Και το έργο που θα βραβεύεται και 

θάναι το πρGτο θεατρικό είτε νέου είτε φτασμένου συγγραφέα θα εγκαινιά-

σει το θεατρικό Φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο στην Ραματουέλ και φέρει 

το όνομα του Ζερόρ Φιλίπ. Στην Επιτροπή του Διαγωνισμού δήλωσαν ήδη συμ

μετοχή διασημότητες του θεάτρου όπως ο Φιλίπ Νουαρέ, η Λιουντμίλα Μικαέλ, 

ο Φρανσίς Μπερά, ο Ζαν KλωVΤ Mπριαλί κ.ά. 

Μιλήσαμε και για άλλα πολλά με την Ανν Μαρί και τον Ζερόμ εκείνο το κρύο 

βράδυ του Νιόβρη πλάΙ στον παγωμένο ωκεανό. Οι ίδιοι σε μια στιγμή με

τέφεραν την κουβέντα στα ζεστά νερά της Κύπρου και της Ελλάδας . Και στον 
~)QI.~~ \v~f'fW " ν\6~ 

Σεφέρη. Όταν ~ηλCΨM~θθμ& για να συλλυπηθούμε για το θάνατο της μητέρας 
Cι.ν~ι:ι:~' V\\ι(~ '-\~ 

~δν6~E ~&φθβ~ και στις μαγνητοταινίες με την συνέντευξη για τις οποίες 

είχαμε μιλήσει πολλές φορές με την Ανν Φιλίπ. Και η Ανν Μαρί, έστω παι
δούλα τότε, ήταν εκεί και γνGριζε. Αν και ήταν αμυδρή μέσα της η εικόνα 

του 10 ι ητή. 

Όλα ξεκίνησαν το 70. Κάποια μέρα ένας συνάδελφος της Ανν Φιλίπ στο εκδο

τ ι κό Γκαλ ι μάρ, της έ ί πε ότι βρίσκεται στο Παρίσι ο Έλληνας Νομπελίστας 

για ιατρ ι κές εξετάσεις. Κι 'εκείνη έτσι απλά είπε πως θα μ πορούσε να φιλο

ξενήσει το ζεύγος Σεφέρη στο σπίτι της, στη Ρου Τουρνόν 17, δύο βήματα απο 

το θέατρο Ον τ εόν και την Σορβόνη. Και πράγματι φιλοξενήθηκε στο σπίτι 

της Ανν Φιλίπ ο Σεφέρης .~ ι ανταπέδωσε την φ ι λοξενία τον επόμενο χρόνο 
προσκαλGντας την φίλη μας στην Αθήνα. Και εκείνη πήγε κι 'έμεινε 15 ολόκλη
ρες μέρες και επειδή είχε μέσα της και το νεύρο της δημοσιογράφου - όπως 

έκανε και σ ' ένα παλαιότερο ταξείδι της στην Κίνα-π ήρε μαζί της ένα μαγνη

τόφωνο. 

Περπότησσν ~τη στoν ApxαIO~όXO, π~γαν στους ΔελφοΟς, στο [OOVlO κοι 
τα απογεύματα κουβέντιαjαν Gρες πολλές στον μικρό κήπο του σπιτιού του. 

Όλα αυτά μας τα διηγόταν με λεπτομέρειες η Ανν Φιλίπ και μας έδειχνε με 

περηφάνεια το πολύτιμο απόκτημα της, τις τρείς μαγνητοταινίες από τη συνέντευξη . 

. . /3 

4 



-3-

"'~ 
Της μίλησε για τα παιδικά ~ χρόνια στην Σμύρνη και για την γκουβερνάντα 

που του διάβαζε μύθους του Λαφονταίν, της μίλησε για τα μαθητικά του 

χρόνια στην Αθήνα όταν αποστήθιζε στίχους του Ουγκώ και πιο ύστερα για 

την ανακάλυψη του Βερλέν, του Ρεμπω, του Μαλαρμέ, του Βαλερύ, στην Γαλ

λία πια σαν φοιτητής. 

Στις πολύωρες κουβέντες τους ο Σεφέρης φρόντισε πολύ να μυήσει την φιλο

ξενούμενη του στα μυστικά της νεοελληνικής ιλογοτεχνίας, στην γοητεία που 

έχουν οι ρίζες της που β ίζονται στην Κρήτη του 170υ αιωνα. Της μίλησε 

με πάθος για τo~ (δυo δασκάλους του , τον Μακρυγιάννη και τον Σολωμό, που 

τον δίδαξαν την απλότητα και την ακρίβεια. 

Της μίλησε όμως ακόμη και για την δικτατορία και τους στρατιωτικούς που 

κρατούσαν τα ηνία της χωρας και της διάβασε τη γνωστή δήλωση του, όπου 

προφήτευε ότι στο τέλος περιμένει αμείλικτη η τραγωδία. Της ανάφερε και το 

ποίημα του IΙ0 ι γάτες του Αη Νικόλα " , που δημοσίευσε στα 1118 κείμενα ll τον 

προηγούμενο χρόνο, την έκδοση που φιλοδοξούσε να στείλει ένα μήνυμα πνευ

ματικής αντίσταση. 

Της μίλησε και για την πίστη του στους νέους και για άλλα πολλά. 

Όλα αυτά τα είχε και σε σημειωσεις η Ανν Φιλίπ και έτσι όπως προσπαθούσε 

να αναπλάσει τις κουβέντες της με τον Σεφέρη επαναλάμβανε συνέχεια πως το 

μέγεθος τoυ~ ιηΤή είναι πολύ μεγάλο. Αν και , πρόσθεσε , είναι τρομερά δύ
σκολο να μεταφερθεί στη γαλλική η ξένη ποίηση. 

Στο θέμα Σεφέρης και της συνέντευξης που πηρε επιστρέφαμε την κάθε φορά που 

~υναντιόμασταν με την Ανν - είτε στο Παρίσι είτε στη Pαματo~. Προσπαθού

σαμε μάλιστα να πείσουμε την φίλη μας ναρθεί στην Κύπρο γιατι ίσως την κέν

τριζε η επαφή μένα νησί που τόσο αγάπησε ο Σεφέρης μια και ανακάλυψε στην 

Κύπρο την χαμένη του πατρίδα. Θέλαμε να σπρωξουμε την Ανν να αξιοποιήσει 

το υλικό που είχε στα χέρια της. 

Η επιμονή μας ναρθεί στο νησί έγινε ακόμη πιο έντονη μετά την τραγωδία 

του 74, το πραξικόπημα, την εισβολή, την κατοχή , που έθεσαν κάτω από την 

μπότα του Τούρκου κατακτητή τέτοιους αρχαίους χωρους όπως την Σαλαμίνα και 
,Φ) 

την Έγκωμη, που τραγούδησε ο Σεφέρης. Και οι γότες ~ μοναστηριού του Αη 

Νικόλα στο Κάβο Γάτα που lΙόγρια πεισματικά μα πόντα λαβωμένες ξολοθρεψαν 

τα φίδια μα στο τέλος χαθήκανε" αποκτούσαν τωρα μια άλλη διάσταση . 
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A~Q) ί QIι(Q' 'Τ~ τα χαρτ ι ά μου με τ ι ς σημε ι ώσε ι ς κα ι το αρχε ί ο με την αλληλο-

γραφία έπεσα σε επιστολή της Ανν με ημερομηνία 16 Μαίου 1976. Ήταν όλο 

ευχαριστίες για ένα κυπριακό κιλίμι που της είχαμε στείλει '~'" 10 ~~'?Q'\(b 
και πρόσθετε. 

ΙΌνειρεύουμαι ένα ταξείδι μου στη Λεμεσό για να σας δω αλλά έχω αυτό το 

πρόβλημα με τον φτωχό, γερόσκυλλο μου. Κανείς δεν μπορεί να τον αναλάβει 

και είναι τυφλός. Ήταν μια κακή χρονιά. Ο Αλαίν (Σ.Σ. ο πρώτος της 

γυιός από άλλο γάμο) και η γβόν χώρισαν. Το ίδιο και η Ανν Μαρί με τον 

Ζακ. Τί να γίνε ι; Ε Ι μα ι πολύ λυπημένηΙΙ. 

Δυο χρόνια πιο ύστερα μας είχε στείλει το μυθιστόρημα της ΙΙΈνα καλοκαίρι 

κοντά στη θάλασσα ΙΙ με μ ι α αφ ι έρωση, που έλεγε ΙΙΣτην Έλλη κα ι τον Πάνο 

αυτό το μυθιστόρημα που διασχίζει την Μεσόγειο ll . 

Κα ι στο μυθ ιστόρημα ΙΙΣπ ι ράλ ΙΙ βλέπω την ί δ ι α περ ί που αφ ι έρωση: ΙΙΜε την 

ελπίδα ναρθώ κάποια μέρα στην Κύπροll. 

~Exω την εντύπωση, ότι με τον χρόνο έδενε όλο και πιο πολύ μέσα στην Ανν 

Φιλίπ ο Σεφέρης με την Κύπρο και μ'ένα ταξείδι που θάκανε στο νησί για να 

δεί τον Κόσμο του Ομήρου όπου συντελείται ακόμα το θαύμα. Το ταξείδι 

τελικό δεν πρόλαβε να το κάνει γιατί η φίλη μας είχε τους δικούς της προ

γραμματισμούς και τα προβλήματα φυσικό. Έγραφε σχετικά αργά και αυτό το 

επιβεβαιώνει και η ~όρη, η Ανν Μαρί. Ήταν τρομερό απαιτητική απέναντι 

στον εαυτό της και δούλευε βασανιστικό τις σκέψεις της. 

Η Ανν είχε γεννηθεί, όπως είναι γνωστό, στο Βέλγιο από νεαρή όμως ηλικία 

εγκαταστάθηκε, μετά τις σπουδές της, στο Παρίσι. Ουσιαστικό ξεκίνησε 

τη σταδιοδρομία της σαν δημoσιoxρό~oς. Ταξίδεψε στην Κεντρική Αφρικη 
\"ι>.\νι t6.} 

φτιάχνοντας εθνογραφικές ,1.QΙV~ΙCζ ;" έκανε ένα απίθανο ταξίδι από την 

Κίνα στο Κασμίρ καβάλλα σε άλογο (μας διηγόταν με χιούμορ τις περι

πέτειες της), πηγε στην Κούβα και δημοσίευσε ρεπορτάζ με τις εντυπώ

σεις της. 

(we-

Στη λογοτεχνία μπήκε με μια έκρηξη, το 1964, μΈκείνο το συγκλωνιστικό 
ιι ~Oσo κρατάε ι ένας στεναγμόςΙΙ, όπου κατάγραψε με μ ι α μοναδ ι κή μαστορ ι ά 

τον αβάσταχτο πόνο, που έφερνε η γνώση του αργού θανάτου του αγαπη

μένου. 

Είναι εκείνο ακριβώς το βιβλίο, που είχε μεταφράσει στα ελληνικά ο rT~a

της Τσίρκας τον ίδιο νομίζω χρόνο της κυκλοφορίας του στη Γαλλία, που 

μας οδήγησε στην Ανν Φιλίπ. 
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Της τηλεφωνήσαμε όταν βρεθήκαμε στο Παρίσι και εκείν είπε: Ι'ελότε για 

τσόϊ." ψηλή, ευθυτενή ς, με φωτεινό μότια και ανοιχτό μέτωπο ακτι

νοβολούσε κυριολεκτικό ζωντόνια και πνευματικότητα. Όταν χωρίσαμε πρό

τεινε: Ελότε μαζί μου στο εξοχικό μου στην Ραματουέλ. Φεύγω μεθαύριο. 

~Eτσι απλή, απέρριτη και καλοσυνότη παρέμεινε όλα τα χρόνια που την 

συναντούσαμε. Πόντα ολοπρόθυμη νακούσει, να μόθει, να δεχθεί νέες εμπει

ρίες, να συμμετόσχει ~τα οποιαδήποτε προβλήματα και έγνοιες. Εξόλλου 

όλα της τα βιβλία τα διαπερνό αυτή η συμπόνια και η βαθειό γνωση και 

κατανόηση των ανθρώπων. 

Είμαι βέβαιος ότι η λύση που δίνεται τώρα στο θέμα της συνέντευξης 

της με τον Σεφέρη είναι λύση που και η ίδια θα την ήθελε. 

Και κότι σαν κατακλείδα που εξίζει να αναφερτεί. Όταν εμπιστευτήκαμε, 

τις μαγνητοταινίες με την συνέντευξη στον Θανόση Καστανιώτη ζητήσαμε 

όλα τα τυχόν δικαιώματα να σταλούν στο Ταμείο του διαγωνισμού για το 

καλύτερο πρώτο θεατρικό έργο , που φέρει το όνομα της Ανν Φιλίπ. Η ιδέα 

ενθουσίασε και τους εκδότες και την Ανν Μαρί. Έτσι η έκδοση αποκτό 

και μια ευρύτερη σημασία, που θα την ήθελε ίσως και ο Γιωργος Σεφέρης. 
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