
Θανάση Βαλτινού: Το συναξάρι του Ανδρέα Κορδοπάτη 

Καλωσόρισμα-λίγα λόγια για το έργο 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες ,συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αγαπητά μας παιδιά, 

μαθητές και φοιτητές  -Καλησπέρα σας  

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας σας καλωσορίζει στην αποψινή παράσταση και 

σας ευχαριστεί θερμότατα για την αθρόα προσέλευσή σας. Η αλήθεια είναι ότι 

διστάσαμε καταρχήν, αναλογιζόμενοι το οικονομικό κόστος να αναλάβουμε μια  

τέτοια πρωτοβουλία σε δύσκολους καιρούς, όμως προχωρήσαμε πιστεύοντας ότι η 

τέχνη είναι από τα ελάχιστα καταφύγια παρηγοριάς και ψυχαγωγίας που μας 'εχουν 

απομείνει.  

Φροντίσαμε για το μικρότερο δυνατό κόστος, ώστε η παράσταση να είναι προσιτή 

στους περισσότερους. Στόχος μας να μπορεί και η περιφέρεια να έχει πρόσβαση 

στο ποιοτικό θέατρο. Αφορμή στάθηκε η ενασχόληση της Λέσχης Ανάγνωσης του 

Συνδέσμου μας με το νεοελληνικό Θέατρο, για τη χρονιά 2013. 

Γιατί επιλέξαμε την παράσταση Το συναξάρι του Ανδρέα Κορδοπάτη, του Θανάση 

Βαλτινού: γιατί πραγματεύεται ένα πολύ επίκαιρο θέμα , εκείνο της μετανάστευσης. 

Το έργο βεβαίως γράφτηκε  για να μιλήσει για τη μετανάστευση του 1900, των 

ανθρώπων που φεύγανε για την Αμερική κυρίως, ψάχνοντας να βρούνε λύση στο 

πρόβλημα της φτώχιας και της ανεργίας, πρόβλημα που συνδεόταν άμεσα με την  

επιβίωσή τους.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο συγγραφέας Θανάσης Βαλτινός γράφει το έργο το 1963, 

τότε που ένα καινούργιο ρεύμα μετανάστευσης ξεκινούσε πάλι από την Ελλάδα  

αλλά με προορισμό αυτή τη φορά τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Αυστραλία.... 

Σήμερα που το ίδιο έργο ανεβάζεται σε θεατρική μορφή, η μετανάστευση βρίσκεται 

και πάλι στην καρδιά της επικαιρότητας. Κι αυτό γιατί νέα ρεύματα μεταναστών  

κινούνται πάλι προς τη χώρα μας ενώ παράλληλα κι εμείς οι ίδιοι για άλλη μια 

φορά ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε γι αλλού.... 

Το συναξάρι του Ανδρέα Κορδοπάτη είναι η αληθινή ιστορία ενός άντρα από τη 

Μαντίνεια της Αρκαδίας, ο οποίος αποφάσισε να μεταναστεύσει το 1903 στην 

Αμερική, σε μια καθηλωτική ερμηνεία του Αντώνη Αντωνίου. 

Συναξάρι είναι συνήθως σύντομη αφήγηση με περιεχόμενο τα μαρτύρια και τους 

μάρτυρες της πίστης. Όμως η ασκητική μορφή του ήρωα και οι κακουχίες του κατά 

τη σύντομη Οδύσσειά του παραπέμπουν σε ένα εγκόσμιο άγιο, όχι με την έννοια 

του ήθους αλλά των παθών. Ο συγγραφέας έχει κατατάξει τον ήρωά του στο 

επίπεδο των μαρτύρων. 



Η υπόθεση του έργου: πρόκειται για τις επανειλημμένες προσπάθειες του ήρωα να 

μεταναστεύσει στις ΗΠΑ, το ταξίδι του με εκατοντάδες άλλους Βαλκάνιους, η 

παράνομη είσοδός του στην Αμερική, οι μήνες που έζησε και εργάστηκε εκεί ως 

παράνομος μετανάστης και η άδοξη επιστροφή του, που δε μείωσε στο ελάχιστο 

την επιθυμία του να μεταναστεύσει εκ νέου. 

Η προσωπική μαρτυρία του Ανδρέα Κορδοπάτη θα γίνει τελικά η συλλογική 

έκφραση των παθών κάθε νόμιμου ή παράνομου μετανάστη στην εποχή του αλλά 

και στην εποχή μας. 

Το βιβλίο που κυκλοφόρησε το1974,ανέφερε στον τίτλο "Βιβλίο πρώτο-Αμερική" και 

υπονοούσε ότι εξιστορεί μέρος μόνο των παθών του ήρωα και ότι έπεται συνέχεια. 

Πράγματι το 2000 κυκλοφόρησε " Το συναξάρι του Ανδρέα Κορδοπάτη-μέρος 

δεύτερο-οι Βαλκανικοί". Και τα δύο βιβλία θα τα βρουν στην έξοδο, όσοι 

ενδιαφέρονται. 

Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία: " Το συναξάρι..." έχει επιλεγεί από το υπουργείο 

Παιδείας της Κύπρου ως υποχρεωτικό κείμενο για διδασκαλία ολόκληρου έργου 

στην Α΄ Λυκείου, με ένα εξαιρετικό βιβλίο για τον εκπαιδευτικό, ανηρτημένο 

ολόκληρο στο διαδίκτυο. 

Η παράσταση που θα παρακολουθήσουμε έρχεται με τα καλύτερα διαπιστευτήρια: 

5 αστέρια στον τύπο, βραβείο κοινού αλλά κυρίως  ενθουσιώδεις κριτικές από 

χιλιάδες θεατές, που για δεύτερη χρονιά γεμίζουν το θέατρο στην Αθήνα. 

 Ο κύριος Αντωνίου έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και ως σκηνοθέτης και ως 

ερμηνευτής. Μένει το δικό σας χειροκρότημα να τα επιβεβαιώσει. 

Καλή θέαση! 

 

Μαρία Τσαγκαράκη 

 

 


