
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 24/04/2007 

 

Άννα Συνοδινού 

«Πολιτισµός είναι να µην υπάρχουν ζητιάνοι» 

Έντονη προσωπικότητα, γυναίκα µε ισχυρή θέληση και πείσµα, υπερασπίζεται 

την 57χρονη πορεία της στο θέατρο και στην πολιτική και εύχεται η Ελλάδα να 

αποκτήσει ένα «στρατό πολιτισµού»  

Συνέντευξη στη Γιώτα Συκκά 

Φωτογραφίες: Κανάρης Τσίγκανος 

 

Το σπίτι τής οδού Ριζάρη είναι φορτωµένο µε βιβλία, αντίκες, βραβεία, πολύτιµα 

α

Όλα εκεί µέσα είναι ποτισµένα µε ιστορία όπως το γραφείο-αντίκα («Έπιπλα Ψάλτη», 

αρχεία και κυρίως ιστορία. Την ιστορία της 79χρονης Άννας Συνοδινού και των 57 

χρόνων που συµπλήρωσε στο θέατρο αλλά και στην πολιτική. Όλα είναι 

τακτοποιηµένα, όπως το γρ φείο της -ακριβώς δίπλα σ' αυτό του συζύγου της, 

Γιώργου Μαρινάκη- και η κρεβατοκάµαρα µε τις εικόνες, το µονίµως αναµµένο 

καντήλι και ένα παλιό τεύχος του «Κ», που είχε στο εξώφυλλό του τον Μάνο 

Χατζιδάκι, να στέκει µε την τιµή µιας κορνίζας. 

Μεγάλη Οδός Κουλέ Καπού Κωνσταντινούπολης, αρ. εξαγωγής 695) - δώρο του 

συζύγου της όταν παντρεύτηκαν το 1956. Ήταν εκείνο το καλοκαίρι της «Αντιγόνης» 

που την είχε εκτινάξει. Σηµαδιακό για να ευλογηθεί και ο έρωτάς της µε τον Γιώργο 

Μαρινάκη. Εκείνος δεν είχε επιστρέψει ακόµη από τον πρωινό του περίπατο, όταν 

άρχισε η κουβέντα µας. 
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Η συζήτηση, βέβαια, µε την Άννα Συνοδινού µοιάζει µε µονόλογο. Η αδυνατισµένη 

ασπροµάλλα µε την παιχνιδιάρικη αλογοουρά δεν παραπέµπει καθόλου σε γυναίκα 

που πλησιάζει τα ογδόντα. Μιλάει γρήγορα για όλους εκείνους µε τους οποίους 

συνεργάστηκε (Ροντήρης, Κοτοπούλη, Κυβέλη, Παξινού, Μινωτής, Κωτσόπουλος, 

Σολοµός, Μυράτ, Μουζενίδης, Καλλέργης, την αφρόκρεµα δηλαδή του θεάτρου), 

στιγµή όµως δεν παινεύεται για τις δικές της ερµηνείες: Αντιγόνη, Ιφιγένεια εν 

Αυλίδι, Ηλέκτρα, Άλκηστις, Ανδροµάχη, Ελένη, Λυσιστράτη, Εκάβη, Ιοκάστη, 

Κλυταιµνήστρα… 

Χρησιµοποιεί ωραία Eλληνικά και λέξεις ξεχασµένες. Μια γιαγιά ήταν η φετινή της 

επιτυχία. Η «Κοντέσα Βαλέραινα» του Ξενόπουλου που άρχισε να παίζεται τα 

Σαββατοκύριακα και τελικά έγινε καθηµερινή εργασία αφού τα µαθητικά πούλµαν, 

από την Αλεξανδρούπολη µέχρι τη Μυτιλήνη και την Κρήτη, συνωστίζονταν στο 

θέατρο «Κνωσσός» του Λάµπρου Τσάγκα. «Άνοιξε το κασετόφωνο, χρυσό µου, και 

θα στα πω όλα. Θα ακούγεται βέβαια και ο Γιαννάκης», λέει, καθώς το καναρίνι της 

συστήνεται µε τον τρόπο του. 

Μιλάει για τις «Ευµενίδες» στα Aρχαία Eλληνικά που ήθελε να ανεβάσει αλλά 

απορρίφθηκαν, διαµαρτύρεται για την έξοδο του Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου από 

την Επίδαυρο, κρατάει όµως και αποστάσεις: «Aς δούµε τη δουλειά του κ. Λούκου». 

Η φωνή της γλυκαίνει όταν αναφέρεται στη δραµατική σχολή θεάτρου του Ωδείου 

Αθηνών, όπου διδάσκει αρχαία τραγωδία στους νέους. «Κατηγορούν τα παιδιά ως 

αναρχικά και τεµπέλικα. Μια χαρά είναι. Ας τα βοηθήσουµε να µάθουν. Όλα πρέπει 

να τα πουλήσει η Ελλάδα και να αγοράσει δασκάλους. Χρειαζόµαστε ένα στρατό 

πολιτισµού.» 

Υπάρχουν σήµερα δάσκαλοι; 

Όλοι είµαστε εµπειρικοί, εκτός από εκείνους που ήρθαν από το εξωτερικό µε 

διπλώµατα. Γι' αυτό η Ελλάδα πρέπει να φτιάξει ανώτατες σχολές.  

Ο κ. Καραµανλής ήδη οραµατίζεται µια Ακαδηµία Τεχνών. 

Ποιοι είναι όµως οι ειδήµονες που θα αναλάβουν να την στελεχώσουν; Πρέπει να 

υπάρξει ένας σωστός προγραµµατισµός σπουδών. 
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Σας κάλεσε ο πρωθυπουργός, ανάµεσα στις άλλες προσωπικότητες της τέχνης 

που συνάντησε; 

Ναι, στην επέτειο των 30 χρόνων της ∆ηµοκρατίας. Με τον κ. Τατούλη 

γνωριστήκαµε στην Επίδαυρο. Ο κ. Βουλγαράκης δεν είχε αναλάβει ακόµη τότε τα 

καθήκοντά του στο υπουργείο Πολιτισµού. 

Αισθάνεστε αδικηµένη; 

Κοίταξε τον τοίχο απέναντί σου. (Είναι γεµάτος από διακρίσεις.) ∆εν θέλω τιµές. Με 

επιβραβεύει ο κόσµος. Σε µια εποχή που τα περισσότερα θέατρα έκοβαν µόλις 18 

εισιτήρια, εµείς µετρούσαµε 350. Και φέτος τα παιδιά αγάπησαν το «Μυστικό της 

κοντέσας Βαλέραινας». Ήρθαν σχολεία από κάθε γωνιά της χώρας να µας δουν. 

«Το θέατρο γεµίζει και βάζετε καρέκλες στους διαδρόµους, γιατί δεν το λες Άννα;», 

µπαίνει και ο Γιώργος Μαρινάκης στη συζήτηση - µόλις επέστρεψε. «Κι έχουµε και 

φτηνό εισιτήριο. ∆εν πάµε να βγάλουµε 

χρήµατα», συµπληρώνει εκείνη. 

Πώς είναι µια τυπική µέρα σας; 

Τα πρωινά αρχίζουµε τις παραστάσεις στις 

10.30. Στη δραµατική σχολή του Ωδείου 

Αθηνών διδάσκω τρεις ηµέρες την εβδοµάδα, 

τρεις ώρες κάθε φορά, και είµαι 

ευχαριστηµένη. Το Ωδείο είναι µόλις 200 

µέτρα µακριά από το σπίτι µου. Και οι ώρες 

που περνάω εκεί είναι για µένα ανανέωση ψυχής. ∆εν έχω χρόνο για τίποτε άλλο. 

Η οργάνωση στο γραφείο σας και οι φάκελοι για όλα τα θέµατα δίνουν την 

Κρατάω, ας πούµε, ένα πρακτικό γιατί είναι πολλά τα θέµατα. Η αλήθεια είναι ότι 

σχέσεις µε κάποιους ανθρώπους που δεν εµπορεύονται το επάγγελµά τους. 

εντύπωση ότι γράφετε. 

µας ζητούν παντού, τα παράσηµα πέφτουν βροχή. Κι αυτό το εκλαµβάνω ως 

επιβεβαίωση µιας κοινωνίας που λαχταρά να έρθει σε πνευµατικές και κοινωνικές 
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Ετοιµάζετε νέο βιβλίο; 

Αν δεν δουλέψω τον επόµενο χειµώνα, ίσως βάλω µπροστά τα «Πρόσωπα και 

συνέχεια, θεατρική και πολιτική, µετά το «Πρόσωπα και 

Προσωπεία». 

∆εν νοµίζω, µετά την απόρριψή µου από τον κ. Λούκο. Μου είπε ότι δεν µπορεί να 

ρου τις «Ευµενίδες» γιατί τις θεωρεί επανάληψη. 

Μου έκανε κατάπληξη, ωστόσο, ότι ενέταξε δυο άλλες όµοιες παραστάσεις. Στις έξι 

Σκέφτοµαι και λειτουργώ πολιτικά. Κάθε τι που κάνω είναι πολιτική πράξη. 

Αναφέρεστε στην καλλιτεχνική σας δράση; 

Φυσικά. Και οι παραστάσεις που δίνω για την πολιτιστική επιµόρφωση των εφήβων, 

το ωραιότερο κοινό του κόσµου. Οι 

µεγάλοι λειτουργούν κατόπιν κριτικής, ενώ τα παιδιά βάσει ενστίκτου. 

Μόνο; Μόνο επί χούντας; 

πράγµατα». Θα είναι η 

Το καλοκαίρι τελικά θα παίζετε; 

εντάξει στο πρόγραµµα της Επιδαύ

παραστάσεις των Επιδαυρίων, περιλαµβάνονται οι «Πέρσες» από το Εθνικό Θέατρο 

και τον Θεόδωρο Τερζόπουλο. Πάντως, συζητάω και µια πρόταση για Aριστοφάνη. 

Η πολιτική σας λείπει; 

πολιτική πράξη δεν είναι; Τα παιδιά είναι 

Κάποτε είχατε αποχωρήσει διαµαρτυρόµενη από τη Βουλή. Τι λόγους θα είχατε 

σήµερα να κάνετε το ίδιο; Τις υποκλοπές ίσως; 

Είναι σίγουρο ότι αυτή η ιστορία δεν ωφέλησε. Τώρα, το πόσο έβλαψε δεν είµαι σε 

θέση να πω. Στενοχωριέµαι όµως. 

«Μας παρακολουθούσανε κι εµάς…», επεµβαίνει πάλι ο σύζυγός της. «Κάποτε…», 

λέει η Άννα Συνοδινού. 

Επί χούντας; 
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Εκείνη την περίοδο υποστηρίξατε ανθρώπους της Aριστεράς αν και δεν είχατε 

κοινές πεποιθήσεις. 

λες στους ανθρώπους γύρω σου δεν τη διαπραγµατεύεσαι 

ανάλογα µε το κόµµα τους. Εµένα µε υποστήριξαν άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ 

 

πους της Aριστεράς γιατί αυτοί κυνηγήθηκαν περισσότερο 

στη δικτατορία. Ζήσαµε πολλά σε µια εποχή ταγµένη για ηρωισµούς», σχολιάζει ο 

 ήρωες; 

 ήρωες. Είµαστε σε µια µεταβατική περίοδο. Νέοι 

ήρωες θα δηµιουργηθούν αναγκαστικά. Ξέρετε τι έχει σηµασία σήµερα; Να βλέπουν 

τερο; 

. Όταν βλέπω ηλικιωµένους ανθρώπους παρατηµένους 

στη µοίρα τους, πιάνεται η ψυχή µου. Αν έβλεπα τον πατέρα και τη µάνα µου έτσι, 

τε υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας (1977 - 1980); 

Nα µε στείλεις στις 

παράγκες, να δω τι γίνεται εκεί...» Πολιτισµός είναι να αρχίσεις από εκεί, να µην 

Την καληµέρα που 

περισσότερο απ' όσο της Ν.∆. Είχα µια πολύ καλή συνεργασία, για παράδειγµα, µε 

τον Ευάγγελο Βενιζέλο. 

«Βοηθήσαµε τους ανθρώ

Γιώργος Μαρινάκης. 

Σήµερα ποιοι είναι οι

Καµία εποχή δεν έµεινε γυµνή από

οι νέοι πόσο σηµαντικό είναι οι άνθρωποι να κρατάνε το λόγο της τιµής τους. Για να 

υπάρχουν προοπτικές. 

Τι σας ενοχλεί περισσό

Η εγκατάλειψη των γηρατειών

κάποιον υπουργό θα µου ερχόταν να σκοτώσω. Είναι δυνατόν στην εποχή µας να 

σκεπάζουν τους γέρους στα ιδρύµατα το καλοκαίρι µε τη βελέντζα και το χειµώνα µε 

το σεντόνι για να τους ξεκάνουν; Εγώ µπήκα στην πολιτική γιατί ήθελα αυτά να 

αλλάξω. 

Έτσι γίνα

Με ρώτησε τότε ο Καραµανλής: «Tι θες να κάνεις;» Του είπα: «

υπάρχουν ζητιάνοι. Το Φεστιβάλ Επιδαύρου είναι η πολυτέλεια του πολιτισµού. 

Η ζωή σας µοιάζει πολύ λιτή. Σας αρκεί; 
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Τίποτα δεν µου λείπει. Η επίδειξη είναι σηµείο αδυναµίας. Εγώ είχα τη δύναµη 

άνωθεν να είµαι µε έναν άντρα που λάτρεψα και µε λάτρεψε, είχα την υγεία µου -

ένας καρκίνος ευτυχώς πέρασε-, είχα την κοινωνία που επίσης µε λάτρεψε. Εκανα 

πολλές θυσίες. Εχασα τρία παιδιά στις αρένες της Επιδαύρου και της σκηνής. Πέρασα 

πολλά, αλλά ήταν µέσα στα καθήκοντά µου. 

Είστε παρορµητική; 

Είµαι κοινωνική αλλά δεν κάνω φασαρία. Και δεν βιάστηκα ποτέ. Ήµουν το όγδοο 

παιδί της οικογένειας, άρα δεν βιαζόµουν να είµαι πρωτοκόρη. Ήξερα από τράτο 

γιατί ήµουν στερνοπαίδι. Περίµενα να τακτοποιηθούν πρώτα οι άλλοι. Ξέρεις τι είναι 

να έχεις τόσους δικούς σου ανθρώπους να σε υποστηρίζουν; Σήµερα που έχουν 

πεθάνει οι µισοί, δεν έχω πού να τηλεφωνήσω. 

Για πολλούς µοιάζετε µε οδοστρωτήρα. 

∆εν επιδιώκω την προσοχή. ∆εν βλέπεις τι φοράω; Καµιά µπουτίκ δεν µε γνωρίζει. 

Αυτό που µε χαρακτηρίζει είναι η ευθύτητα. 

Συχνά όµως η ευθύτητα αυτή σας κάνει ενοχλητική. 

Αυτό το γνωρίζουν εκείνοι που έχουν ενοχληθεί. Πάντως δεν µε ζητούν πια πάρα 

πολύ. Να σκεφτείς, έκανα αίτηση στο Εθνικό Θέατρο και δεν µου έχουν απαντήσει 

ακόµη. Ίσως θέλουν να κάνουν άλλα πράγµατα. Όµως, σε µια τέτοια σκηνή πρέπει να 

µαζεύονται όλες οι δυνάµεις και να κατανέµονται ανάλογα µε τις ανάγκες. 

Πόσα χρόνια είστε µαζί µε τον Γιώργο Μαρινάκη; 

∆όξα σοι ο Θεός, από το 1950. Ολόκληρη ζωή. Έχουµε και µια κόρη από τον πρώτο 

γάµο του και δυο εγγόνια. Φτάνει. Είµαστε µια χαρά. Εντάξει, το παιδί αυτό δεν ήταν 

από το δικό µου σώµα αλλά η αγάπη µας είναι πάρα πολύ µεγάλη. Ξέρεις πόσο 

σηµαντικό είναι αυτό; Είµαι, χρυσή µου, φτιαγµένη από ένα σπουδαίο περιβάλλον. 

Οι δικοί µου ήταν άνθρωποι σεµνοί, σοφοί, αγνοί. ∆εν ήταν αχόρταγοι όπως 

συµβαίνει στη σηµερινή εποχή. Φτάνουν όσα έχω και περισσεύουν. Όσα µου έδωσε 

το σπίτι µου και οι άνθρωποι που µε έφτιαξαν στο θέατρο. Οι άνθρωποι εκείνοι που 

έφτιαχναν πολιτισµό. 
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 06/12/2006 

 

Η Ειρήνη Παππά εξελέγη Γυναίκα της Ευρώπης 2002  

 

Η ηθοποιός Ειρήνη Παππά εξελέγη Γυναίκα της Eυρώπης για την προσφορά της στην 

προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτισµικής ταυτότητας. 

 

Tου ανταποκριτή µας στις Bρυξέλλες Kωνσταντίνου Kαλλέργη 

 

Γυναίκα της Eυρώπης για το 2002, εξελέγη χθες στις Bρυξέλλες η «δική µας» 

ηθοποιός Eιρήνη Παππά, για την προσφορά της στην προώθηση της ευρωπαϊκής 

πολιτισµικής ταυτότητος. 

 

Tον τίτλο απονέµει η «∆ιεθνής Oργάνωση για την προώθηση της Γυναίκας στην 

Eυρώπη», η οποία κάθε χρόνο τιµά την Eυρωπαία που διακρίνεται περισσότερο για 

το ανθρωπιστικό της έργο ή για την προσφορά της στις επιστήµες, τις τέχνες και τα 

γράµµατα. Tης επιτροπής προεδρεύει από το 1999, η ευρωβουλευτής της N.∆. κ. 

Pόδη Kράτσα. 

 

H Eιρήνη Παππά δεν εξελέγη, όπως ίσως θα αναµενόταν, µε κύριο κριτήριο την 

προσφορά της στον κινηµατογράφο και το θέατρο, αλλά για µία άλλη, ιδιαίτερα 

σηµαντική δραστηριότητά της: την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτισµικής 

ταυτότητος, µέσω της δηµιουργίας του δικτύου ιστορικών πόλεων στο οποίο έχουν 

ενταχθεί η Aθήνα, η Pώµη και το Σαγκούντο της Iσπανίας. H Eλληνίδα ηθοποιός 

έλαβε 22 ψήφους επί συνόλου 28, ο δε τίτλος θα της απονεµηθεί αύριο σε ειδική 

εκδήλωση στη βελγική Γερουσία. ∆εύτερη, µε 11 ψήφους, κατετάγη η Kυπρία 

ψυχολόγος Στέλλα Kυριακίδου, για το έργο της ως αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής 

οργάνωσης Donna Europa που µάχεται κατά του καρκίνου του µαστού. 

Aκολούθησαν, µε 10 ψήφους η Iσπανίδα ερευνήτρια και καθηγήτρια ιατρικής του 

πανεπιστηµίου της Γρανάδας, Kάρµεν Mαρότο. Eννέα ψήφους έλαβαν η Γαλλίδα 

ηθοποιός Pενάτε Σκαντ, διευθύντρια του φεστιβάλ ευρωπαϊκού θεάτρου καθώς και οι 

δύο εκπρόσωποι του Bελγίου, Γκερντ Nτε Kλερκ και Σοφί Πιορό, του διεθνούς 

φόρουµ για την ισότητα των γυναικών και την ανάπτυξη. 
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Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι την εκλογή της Γυναίκας της Eυρώπης δεν αναλαµβάνει 

η Oργάνωση αλλά ανεξάρτητη επιτροπή προσωπικοτήτων, της οποίας φέτος 

προήδρευσε η Bελγίδα ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός Mικ Σµετ. Στα µέλη της 

επιτροπής συγκαταλέγονται ευρωβουλευτές, όπως ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών 

της N.∆. Aντ. Tρακατέλλης, δηµοσιογράφοι και ο πρώην πρόεδρος του σώµατος 

Zοζέ Mαρία Xιλ-Pόµπλες, ευρωπαϊκές προσωπικότητες όπως ο πρύτανης του 

Kολεγίου της Eυρώπης, Πέτερ Aκερµανς καθώς και διπλωµάτες από τα υποψήφια 

προς ένταξιν στην E.E. κράτη. 

 

Yπενθυµίζεται ότι το 1990 ο τίτλος είχε απονεµηθεί στην κ. Nίκη Γουλανδρή για την 

προσφορά της στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος. 
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Η Καθηµέρινη 11-02-07 

 

 

Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ στο Μπρόντγουεϊ 

Στα 70 χρόνια της θα ερµηνεύσει ένα δραµατικό µονόλογο της Τζόαν Ντίντιον

 

«Θα ’θελα να περνάω περισσότερο καιρό µε τα εγγόνια µου, όµως δεν µπορώ να 

σταµατήσω να δουλεύω», είπε πρόσφατα σε συνέντευξή της η Βανέσα Ρεντγκρέιβ. 

Στις 30 Ιανουαρίου η «βασίλισσα-µητέρα» του βρετανικού θεάτρου γιόρτασε τα 70ά 

της γενέθλια. Ωστόσο, µετά µισόν αιώνα λαµπρής σταδιοδροµίας, δεν φαίνεται 

καθόλου πρόθυµη να επαναπαυτεί στις δάφνες της. 

Εκφραστική ερµηνεύτρια 

Στις 6 Μαρτίου, και για 24 εβδοµάδες, θα παρουσιάσει στη σκηνή του Booth Theatre 

του Μπρόντγουεϊ αυτό που ήδη στη Νέα Υόρκη αποκαλούν «το θεατρικό γεγονός της 

χρονιάς». Είναι το «The Year of the Magical Thinking», «η χρονιά της µαγικής 

σκέψης», ένας µονόλογος βγαλµένος από το αυτοβιογραφικό µπεστ σέλερ της Τζόαν 

Ντίντιον, όπου η συγγραφέας αφηγείται τον θάνατο του συζύγου της, του γνωστού 

λογοτέχνη Τζον Γκρέγκορι Ντιουν, ενώ η µοναχοκόρη τους, Κιντάνα, νοσηλευόταν 

σε κώµα σε νοσοκοµείο. Στο Μπρόντγουεϊ θα την υποδεχτούν, εκτός από την 

Ντίντιον, ο Σκοτ Ρούντιν και ο Ντέιβιντ Χέαρ, ο παραγωγός και ο σκηνοθέτης του 

έργου. «Η Βανέσα ήταν η µόνη που σκεφτήκαµε για το ρόλο», λέει ο Ρούντιν. «Είναι 

η πιο εκφραστική ερµηνεύτρια του κόσµου», πρόσθεσε ο Χέαρ. Είναι, πράγµατι, ένας 

δύσκολος ρόλος, στον οποίο η Ρεντγκρέιβ θα πρέπει να δώσει θεατρική υπόσταση 

στο µοναδικό ύφος γραφής της Ντίντιον, «µια πρόζα εντελώς παγερή», εξηγεί ο 

Ντέιβιντ Χέαρ, «όπου κάτω από την τυπική επιφάνεια κρύβεται ένα ηφαίστειο 

συναισθηµάτων». Είναι η συγκινησιακή φόρτιση που προκάλεσε ο θάνατος του 

Ντιουν, αχώριστου συντρόφου και συνεργάτη της συγγραφέως επί 39 χρόνια, ο 

οποίος πέθανε ξαφνικά στις 30 ∆εκεµβρίου του 2003 από έµφραγµα. Η Κιντάνα, η 

οποία τότε νοσηλευόταν σοβαρά άρρωστη µετά µια σειρά µολύνσεων, ζούσε όταν η 

µητέρα της τέλειωσε το βιβλίο. Πέθανε τον Αύγουστο του 2005, σε ηλικία 39 ετών. 
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«Όταν µου πρότειναν το ρόλο, έµεινα για πολλή ώρα βουβή», λέει η Ρεντγκρέιβ. 

«Όχι µόνο είχα διαβάσει το βιβλίο, αλλά το είχα χαρίσει σε όλη την οικογένειά µου». 

Οι δύο γυναίκες γνωρίζονται από χρόνια. Τις είχε συστήσει ο Τόνι Ρίτσαρντσον, 

πρώην σύζυγος της ηθοποιού και στενός φίλος της Ντίντιον και του Ντιουν έως τον 

θάνατό του από έιτζ, το 1991. 

Η Ρεντγκρέιβ δεν είναι ξένη στη θεατρική Νέα Υόρκη – το 2003 βραβεύτηκε µε Τόνι 

για την ερµηνεία της στο «Μακρύ ταξίδι της µέρας µέσα στη νύχτα» του Ευγένιου Ο’ 

Νιλ. Έχει ωστόσο ένα κακό προηγούµενο στις ΗΠΑ, από το 1977, όταν υποστήριξε 

ως αφηγήτρια ένα ντοκιµαντέρ για το δράµα των Παλαιστινίων που πολλοί 

χαρακτήρισαν «αντισηµιτικό». Την ίδια χρονιά έπαιξε στο φιλµ «Τζούλια», στο 

πλευρό της Τζέιν Φόντα, και βραβεύτηκε µε Όσκαρ δεύτερου ρόλου. Όταν όµως 

ανέβηκε στη σκηνή να παραλάβει το βραβείο δέχτηκε τις αποδοκιµασίες µιας οµάδας 

διαδηλωτών της Jewish Defense League. 

Πολιτικές πρωτοβουλίες 

Οι πολιτικές πρωτοβουλίες της ήταν πάντα τολµηρές – από την εγγραφή της, το 1973, 

στο τροτσκιστικό Επαναστατικό Εργατικό Κόµµα του Τζέρι Χίλι έως την ίδρυση, προ 

διετίας, της πολιτικής κίνησης Peace and Progress, µε σκοπό την απόσυρση των 

βρετανικών στρατευµάτων από το Ιράκ, τη διαγραφή του χρέους των φτωχών χωρών 

και την αναθεώρηση των βρετανικών νόµων για την παροχή πολιτικού ασύλου. 

Η αδελφή της, η Λυν, την κατηγόρησε κάποτε ότι «έχει το σύνδροµο της Ζαν ντ’ 

Αρκ» και ότι στρατεύθηκε πολιτικά «για να ευχαριστήσει τον πατέρα µας». Ο Μάικλ 

Ρεντγκρέιβ, εξαίρετος ηθοποιός, είχε αναγκαστεί να κρατήσει κρυφές τις 

κοµµουνιστικές πεποιθήσεις του για να µην καταστραφεί η καριέρα του. Ο Σερ 

Μάικλ υπήρξε ο ιδρυτής της «δυναστείας Ρεντγκρέιβ», µε άξια διάδοχο στο θρόνο τη 

Βανέσα. Στον οικογενειακό «θίασο» περιλαµβάνονται επίσης τα αδέλφια της, η Λυν 

και ο Κόριν, οι δύο κόρες της, η Νατάσα και η Τζόελι Ρίτσαρντσον, και ο γιος που 

απέκτησε από τη σχέση της µε τον Φράνκο Νέρο, ο Κάρλο Νέρο, που είναι 

σκηνοθέτης. Η Νατάσα έχει χαρίσει δύο εγγονούς στη µητέρα της, τον Μάικλ και τον 

Ντάνιελ Τζακ, καρπούς του γάµου της µε τον γνωστό ηθοποιό Λίαµ Νίσον. 
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Στην αυτοβιογραφία της, που εκδόθηκε πρόσφατα, η Βανέσα κάνει την αυτοκριτική 

της. Θυµάται που η εξάχρονη κόρη της την παρακαλούσε µάταια να µείνει µαζί της 

αντί να τρέχει σε κοµµατικές συναντήσεις. «Προσπαθούσα να της εξηγήσω ότι ο 

πολιτικός µας αγώνας γινόταν για το µέλλον το δικό της και ολόκληρης της γενιάς 

της», γράφει. «Εκείνη όµως µου απαντούσε ότι µε χρειάζεται τώρα και όχι στο 

µέλλον». 
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