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Α Ν Τ Ι

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ

Γύρω οι τοίχοι του δωµατίου, φρουροί ασάλευτοι και αµίλητοι, στολισµένοι µε κάποια
παράσηµα της διαδροµής στη ζωή, σε χρόνια οπλισµένης ψυχής
και χεριών κραταιών µε ροµφαίες και λάβαρα.
Κρότοι, κενό. Δρόµοι, µαιευτήρια, πεδία µαχών.
Γύρω οι σελίδες των βιβλίων µε τις καταθέσεις της ψυχής, τη γνώση ... την απόγνωση.
Θυµιάµατα ευωδίας σε ικεσίες στιγµιαίων κραδασµών, στις εξόδους της πολιορκίας της θλίψης.
Ακάνθινο στεφάνι η απουσία της ζώσης φωνής των φίλων, του αέρα, της θάλασσας,
της αστραπής, του κεραυνού∙ η απουσία της προσδοκίας.
Αγαπητοί µου φίλοι συνάδελφοι,
Γεννηθήκαµε ανάµεσα στους ήχους και στα χρώµατα και θυµόµαστε τα όνειρα
ως µνήµες νοσταλγικές και το χάδι της Μάνας ως αιώνια αφοσίωση.
Δεν προδίδουµε τη γέννηση, τη δηµιουργία, µε στατικές και άκαµπτες παρατηρήσεις
επί της ουσίας άνευ ουσίας.
Εµείς ονειρευόµαστε καλύτερο τον κόσµο.
Αγαπητέ µου Νίκο µην πικραίνεσαι – και ο Νίκος είναι µόνος Αγαπητή µου Άννα µη µελαγχολείς – και η Άννα είναι µόνη Αγαπητέ µου Γιάννη µην πονάς – και ο Γιάννης είναι µόνος Αγαπητοί µου φίλοι συνάδελφοι,
και χωρίς χειροκροτήµατα η ζωή µπορεί να είναι παράδεισος.
Χωρίς έµπρακτη συµπαράσταση και προσφορά αγάπης, η ζωή είναι κολαστήριο.
Να µιλήσουµε θέλουµε, ν’ αγγίξουµε ο ένας τον άλλο θέλουµε.
Εκτός από την Ιστορία, υπάρχει η παρούσα ζωή.
Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος
Πρόεδρος
της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών
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ΔΟΚΙΜΙΑ

Το γέλιο και το χαμόγελο
Ιάσων Ευαγγέλου

Τ

ο γέλιο (ο «Γέλως») κατά την
Ελληνική Μυθολογία ήταν
δώρο της θεάς Αφροδίτης
προς τους ανθρώπους, µαζί µε
τον Έρωτα (ηδονή) και τον Ίµερο (αγάπη) αφού ο Έρωτας και ο Ίµερος ήταν
παιδιά της.
Αν το γέλιο είναι η αποκάλυψη της
ευφροσύνης, της έκδηλης χαράς της
αχαλίνωτης αντίδρασης προς κάτι το
ξαφνικά φαιδρό ή κωµικό, το χαµόγελο είναι ένα µυστήριο λίγο-πολύ
ανερµήνευτο. Συχνά δεν υποψιάζεσαι
καθόλου τι βρίσκεται πίσω απ’ αυτό.
Είναι απλά τυπικό, που διευκολύνει τις
διαπροσωπικές σχέσεις ή είναι απατηλό για να παγιδεύσει την αγαθή σου
προαίρεση; Είναι υποκρισία κάποιου
που στο βάθος σε µισεί ή είναι κάλπικο νόµισµα συναλλαγής. Είναι µια
ανειλικρίνεια όπως αυτή που στέλνουµε στον φωτογράφο ή όπως αυτή
που µας στέλνει µια αεροσυνοδός ή
ένα µοντέλο; Είναι το επαγγελµατικό
χαµόγελο του ηθοποιού ή της πωλήτριας; Είναι η προσποίηση συµπάθειας στον ασυµπάθιστο ή ευαρέσκειας
που σκεπάζει µια δυσαρέσκεια. Είναι
η ειρωνία για µια απαράδεκτη συµπεριφορά ή είναι το σήµα ενός θάρρους
που δίνουµε σ’ ένα άτολµο άτοµο;
Είναι το καλοσυνάτο χαµόγελο ενός
ιερέα ή είναι το δόλωµά του για να σε
προσηλυτίσει στην πίστη του;
Το χαµόγελο µπορεί να είναι ένα εκφραστικό γέλιο παροδικό ή να εγκα8
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τασταθεί µόνιµα στο πρόσωπο – σαν
δερµατικό νόσηµα – ακόµα και σε
περιπτώσεις που θα πρέπει να πάρει
τη θέση του το κλάµα. Άλλοτε πάλι το
χαµόγελο µπορεί να είναι η σφραγίδα
του σαρκασµού για τη χαρά ή την τύχη
κάποιου προσώπου, ως µορφασµός
αποδοκιµασίας.
Το χαµόγελο κάποτε φωτίζει όχι τις
θετικές πλευρές ενός προσώπου ή
πράγµατος για να τις επιδοκιµάσει,
αλλά φωτίζει τις αρνητικές πλευρές:
τις σκιές, όπως ακριβώς κάνει το χιούµορ, που (µε την διακριτική του δηκτικότητα) δεν προκαλεί το γέλιο (όπως
το κωµικό) αλλά την περίσκεψη και
τον στοχασµό, έτσι που η αστειότητά
του σε µελαγχολεί....
Κάποτε πάλι τα αµφιθυµικά συναισθήµατα µας ξαφνιάζουν. Το κλάµα µας
µπορεί σιγά – σιγά να λιγοστεύει, να
λειώνει και ανεπαίσθητα να µεταβληθεί σε γέλιο, λες και ο ψυµισµός προσπαθώντας να υπερκεράσει το τραγικό ολισθαίνει προς το κωµικό.
Συχνά το χαµόγελο είναι υπαινικτικό
µιας αντίρρησης ή δηλωτικό κάποιας
αποστροφής.
Συνεχίζουµε µε µερικές προσωπικές
µας σκέψεις για το γέλιο και τη φαιδρότητα :

υποκριτική έκφραση συναλλαγής.
· Οι περισσότεροι απ’ αυτούς που γελάνε στο δρόµο, είναι ευχαριστηµένοι
γιατί έλυσαν τα προβλήµατά τους ...
µε λάθος τρόπο.
· Τα υπερβολικά γέλια µοιάζουν µε τα
υπερβολικά λόγια. Ευτελίζουν τόσο
το υποκείµενο όσο και το αντικείµενο
της ευθυµίας.
· Τα πιο ειλικρινή χαµόγελα κατάντησαν να ‘ναι τα χαµόγελα των πορτραίτων στους τοίχους.
· Οι περισσότεροι που πάνε µονάχα
στο ελαφρό θέατρο (για ν’ αγοράσουν
γέλιο) δεν πάνε γιατί στερούνται στη
ζωή τους το γέλιο, αλλά γιατί το έχουν
µοναδική πνευµατική τους τροφή.
· Τι συνήθειο κι αυτό ! Χαµογελάµε µόνιµα σαν αχιβάδες, για ν’ αρπάξουµε
κι εµείς κάποια λεία ...
· Πρέπει να ξέρεις όλες τις γλώσσες
του κόσµου για να µπορέσεις να συνεννοηθείς µ’ όλον τον κόσµο. Εκτός
κι αν ξέρεις να χαµογελάς (αυτή την
πανανθρώπινη γλώσσα).
· Το χαµόγελο είναι το κλειδί που ανοίγει όσες πόρτες δεν µπόρεσε η δύναµη ν’ ανοίξει.
· Ο άνθρωπος που δεν ξέρει να γελά,
δεν πρέπει να γίνεται ούτε δάσκαλος
ούτε γιατρός.
· Το γέλιο ενώνει τους ανθρώπους
· Όταν η µητρική σου γλώσσα είναι οι
χωρίς βία. Το δάκρυ τους αδελφώνει
στεναγµοί, πολύ δύσκολα µαθαίνει τη
κάτω από βία.
ξένη γλώσσα του γέλιου.
· Υπόµνηση για τα σκυθρωπά πνεύµα· Το γαµόγελο ξεκίνησε σαν µια πηγαία
τα: και το ωραιότερο πρόσωπο δεν είέκφραση χαράς, και κατέληξε σε µιαν
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ναι τέλειο χωρίς το χαµόγελο.
· Το χαµόγελο είναι το ευαίσθητο γεφυράκι που στήνουν οι ψυχές ανάµεσά τους για να επικοινωνούν.
· Το κλειδί για όλες τις κλειδωµένες
καρδιές είναι το χαµόγελο.
· Το χαµόγελο πρέπει να στρώνει το
δρόµο για να περάσουν τα λόγια.
· Περισσότερο απ’ το αεροπλάνο και
την τηλεόραση, την απόσταση ανάµεσα στους ανθρώπους την ελαττώνει το
χαµόγελο.
· Μια αξία που µπορείς να προσδώσεις
στον εαυτό σου µε τον πιο εύκολο τρόπο, είναι το να χαµογελάσεις µπροστά
στον άλλον.
· Της πικροδάφνης ο ανθός είναι οµορφότερος από της δάφνης. Του πικραµένου το χαµόγελο είναι καλύτερο απ’
του χαρούµενου το γέλιο.
· Εκείνο το πικρό χαµόγελο που θέλει
να κρύψει τον πόνο, είναι πιο σοφό και
ευαίσθητο απ’ το αυθόρµητο χαµόγελο της χαράς.
· Τίποτα πιο φτηνό από ένα πλαστό γέλιο. Τίποτα πιο ακριβό από ένα πηγαίο
χαµόγελο.
· Κακό σηµάδι αυτό: ενώ απ’ όλα τα
ζωντανά πλάσµατα µόνον ο άνθρωπος µπορεί να γελάει, ο σύγχρονος
άνθρωπος δεν γελάει πια.
· Το γέλιο (που κάνει καλό) εύκολα
ξεπερνάει τα σύνορα προς το γελοίο
(που κάνει κακό). Ένα γέλιο είναι το
λακωνικότερο εκφραστικό µέσον
στον χώρο της οµιλίας, όπως είναι µια
γελοιογραφία στον εικαστικό χώρο.
· Μας φέρνει γέλια ο απονήρευτος
που γελοιοποιείται µε την αφέλεια και
την αθωότητά του ακόµη. Δηλαδή µας
ευθυµεί η δυστυχία του ! (Αυτός είναι
ο πολιτισµός και η ανθρωπιά µας).
· Σε κανένα λεξικό δεν θα βρείτε πώς
λέγεται το χαµόγελο µε πικραµένο στόµα, µε χείλη που τρέµουν και
βουρκωµένα µάτια.
· Υπάρχουν γέλια που προκαλούν κλάµατα και κλάµατα που προκαλούν γέλια.
· Το ειρωνικό γέλιο που γεννιέται από
τον φθόνο (µε σαρκασµό) δεν έχει κα-

µιά συγγένεια µε το γέλιο που γεννήθηκε απ’ το αστείο (µε ευθυµία).
· Με το γέλιο µας πρέπει ν’ απαντούµε
στις γελοιότητες των γελοίων.
· Το χαµόγελο οµορφαίνει το πρόσωπο, όπως η αισιοδοξία οµορφαίνει την
ψυχή.
· Στον γελοίο και η αρετή γελοιοποιείται.
· Το δυνατό, το µεγάλο, το συνεχές το
«κακαριστό» γέλιο (που παροµοιάστηκε ως «ήχος καιοµένων ακανθών
υπό του λέβητα») το κατηγόρησαν οι
φιλόσοφοι. Αναφέρονται µερικές χαρακτηριστικές επισηµάνσεις:
- «Γέλως συνεχής και µέγας, κακίων
θυµού εστί. Δια τούτο µάλιστα εταίραις
ακµάζει, και παίδων τοις αφρονεστέροις» Δίων (Στοβ. ΟΔ΄ 60).
- «Νέος ώς ο Πλάτων, ούτως ήν αιδήµων και κόσµιος, ώστε µηδέποτε
όφθει γελών υπεράγαν». Ηρακλείδης
(Διογ. Λαερτ. Β΄ 26).
- «Μωρός εν γέλωτι ανυψοί την φωνήν αυτού. Φρόνιµος δε, µόλις ησυχή
µειδιάσει». Σειράχ (ΚΑ΄ 20 ).
- «Των γάρ απαιδεύτων και το ένδυµα
και το σχήµα θορυβώδες». Ερµείας
(Σχόλια εις Θεαίτητον).

ΚΑΣΤΑΛΙΑ
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Ἡ φύση τῆς µουσικῆς καὶ
ἡ µουσικὴ τῆς φύσης

Ο

Βάσος Η. Βογιατζόγλου

R a n d a l l
MacKellan
ὁρίζει ὡς ἑξῆς
τήν
ἔννοια
τῆς Μουσικῆς,
ξεκινώντας,
καθώς εἶναι φυσικό, ἀπό τόν
ὁρισµό τοῦ ἤχου: «Ὁ ἦχος
εἶναι µία µορφή ἐνέργειας ὡς
ἀποτέλεσµα δόνησης. Ὅταν
ὁ ἦχος συνδυαστεῖ µέ ρυθµό
τότε παράγεται Μουσική».
Μιά πιό προωθηµένη ἄποψη
ἰσχυρίζεται πώς «ἡ Μουσική
προϋπῆρξε τοῦ λόγου ὡς µέσον ἔκφρασης σκέψεων καί συναισθηµάτων πού εἶχαν τέτοιο
εὖρος καί βάθος βίωσης ὥστε
νά ἧταν ἀδύνατη ἡ ἔκφρασή
τους µέ τίς ἀνεξέλεγκτες
ἀκόµη γλῶσσες.
Τό ἱστορικό βάθος τῆς προέλευσης τῆς Μουσικς χάνεται
ὣς τά ὅρια τοῦ µύθου. Δέν
ὑπῆρξε πολιτισµός πού νά
µήν ἀνέπτυξε κάποιο εἶδος
µουσικῆς παράδοσης καί σχεδόν ὅλες οἱ µυθολογίες τῶν
λαῶν τῆς ἀποδίδουν θεϊκή καταγωγή. Ἴσως γιαὐτό ὁ Ἄγγλος
κριτικός της Τέχνης καί δοκιµιογράφος Waltez Horatio Pater
(1839 – 1894) λέει πώς: «ὅλες
οἱ Τέχνες φιλοδοξοῦν νά συναντήσουν τήν Μουσική». Θά
µποροῦσε, βεβαίως, νά παραθέτει κανείς χωρίς τελειωµό
γνῶµες, ὁρισµούς, ἀπόψεις,
ἀξιώµατα πολλῶν µεγάλων
στοχαστῶν, κριτικῶν τέχνης,
10
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µουσικολόγων,
φιλοσόφων
καί ἐρευνητῶν. Eὔκολα γίνεται ἀντιληπτό πώς ἡ τεράστια
σηµασία αὐτῆς τῆς « Τέχνης
τῶν Τεχνῶν» - καθώς εἴθισται
νά λέγεται - εἶναι παγκοίνως
πλέον ἀποδεκτή. Ὡς κατακλείδα καί µόνο ἂς προστεθεῖ
πώς εἶναι ἡ µόνη Τέχνη πού
ὀνοµατίζεται µέ µία λέξη πού
προσδιορίζει συνολικά τίς
προστάτιδες τῶν Τεχνῶν, δηλαδή τίς Μοῦσες. Καί, ἀκόµη:
πώς ὅλες οἱ εὐρωπαϊκές
γλῶσσες δέν µπόρεσαν ἤ δέν
θέλησαν νά βροῦν ἄλλη λέξη
γιά νά τήν ὁρίσουν. Μουσική,
λοιπόν, εἶναι ἡ «ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ
ΜΟΥΣΩΝ».
Ποιά, ὅµως, εἶναι ἡ φύση τῆς
Μουσικῆς; Ποιός εἶναι ὁ βαθύτερος αἰτιακός συσχετισµός
της µέ τόν ἦχο; προϋπῆρξε τοῦ
ἤχου ἤ ἕπεται; Μουσικοί, φιλόσοφοι, µεγάλες θρησκευτικές
παραδόσεις, προφῆτες, δάσκαλοι σοφίας, ἱστορικοί τῆς
Τέχνης, αἰσθητικοί ἀναλυτές
προσπάθησαν νά ὁρίσουν
τήν προέλευση, τή φύση, τή
δοµή καί τήν σκοπιµότητά
της, ἀδυνατώντας ὃµως στήν
πραγµατικότητα
νά συλλάβουν τό ἀσύλληπτο, νά
ἑρµηνεύσουν τό ἀνερµήνευτο,
νά ἐκφράσουν τό ἀνέκφραστο.
Κι αὐτό, ἐπειδή ἡ προέλευση
τῆς Μουσικῆς ἀνάγεται στό
«ἐπέκεινα». Ἐπειδή ἡ φύση
της εἶναι ἡ ἴδια ἡ φύση τοῦ
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Ἀχώρητου. Ἐπειδή πατρίδα
τῶν ἤχων εἶναι ἡ πατρίδα τῶν
πλανητῶν, τῶν ἣλιων, τῶν
σκέψεων, τῶν ἀστερισµῶν,
τῆς ἴδιας , ἐν τέλει, τῆς Ζωῆς.
Δηλαδή: ἡ ΒΑΘΕΙΑ ΣΙΩΠΗ.
Ἀκοῦµε τούς ἤχους µόνο
ἐπειδή ὑπάρχει ἡ σιωπή. Καί
βιώνουµε τή σιωπή µόνο
ἐπειδή ὑπάρχει ὁ ἦχος.
Κάθε ἦχος πηγάζει µέσα ἀπό
τήν προαιώνια µήτρα τῆς
σιωπῆς, αἰφνιδιάζει γιά λίγο
τό παρόν καί ὓστερα χάνεται
πάλι στή σιωπή. Ἐδῶ, µέσα
στή µεγάλη σιωπή, ἀκοῦµε
τήν οὐράνια Μουσική πού
δοξολογεῖ τόν Ὑπέρτατο Κύριο ἀενάως. Καί συνδεόµαστε
µέ τήν παρουσία Του. Ἐπειδή
ὁ Θεός εἶναι πανταχοῦ Παρών. Κι ἐπειδή ἐµεῖς συνδεόµαστε µέ τό παρόν – καί, ἄρα,
µαζύ Του – µονάχα µέσα στή
σιγή τοῦ Νοῦ. Ἴσως γιαυτό
ὁ µεγάλος Γερµανός συνθέτης Haendel εἶχε πεῖ πώς
«οἱ ὡραιότερες στιγµές τῆς
Μουσικῆς εἶναι οἱ παύσεις»(!).
Ὁ Σοπενχάουερ διατυπώνει κι
αὐτός τήν ἄποψη τῆς ἔνθεης
προέλευσής της ὡς ἀξίωµα
στήν Τέχνη, ταὐτίζοντας τή
φύση τῆς Μουσικῆς µέ τή βούληση τοῦ ΑΠΟΛΥΤΟΥ. «Ἡ
Μουσική», λέει ὁ Γερµανός
στοχαστής, εἶναι «ξεχωριστή
ἀπό τίς ἄλλες Τέχνες ἐπειδή
δέν εἶναι µία ὁποιαδήποτε
ἔκφραση τῆς βούλησης ἀλλά

ἡ ἴδια ἡ βούληση Ἐκείνης τῆς
Ἀρχῆς πού εἶναι ἡ βάση τοῦ
Κόσµου».
Ἡ πανάρχαια σοφία τῆς
Βεδικῆς Παράδοσης προσδιορίζει τήν φύση τοῦ Ἀπόλυτου
Λόγου ὡς τήν ἀρραγῆ καί
προαιώνια ἁρµονία τῆς σύζευξης Ἀλήθειας, Γνώσης καί
Μακάριας Εὐδαιµονίας. Αὐτή
εἶναι ἡ ὑπέρτατη ἁρµονία
καί, ταὐτόχρονα, ἡ πηγή κάθε
µέτρου, κάθε ἁρµονίας καί
κάθε ρυθµοῦ στό Σύµπαν.
Εἶναι ἡ ἀµετάθετη ἕδρα τῆς
Ἀγάπης, τῆς Σοφίας καί τοῦ
Κάλλους στήν Δηµιουργία.
Καί ἡ Μουσική ἀναδύεται ἀπό
τό ἔγκατο βάθος της. Εἶναι ἡ
ἄµεση ἀντανάκλαση αὐτῆς
τῆς ἱερῆς ὀµορφιᾶς, ὅπου τίποτα δέν εἶναι αὐθαίρετο
παρά εἶναι ὅλα δεµένα µέ τήν
ἀνώτερη λογική τῶν φυσικῶν
νόµων καί τῶν προαιώνιων θεµελιακῶν µορφῶν τῆς
Ζωῆς. Καί εἶναι, ἴσως, γιαυτό
πού οἱ Πυθαγόρειοι εἰσάγουν
γιά πρώτη φορά τήν Μουσική σ’ ἕνα πολύπλοκο φιλοσοφικό σύστη-µα, ἀποδίδοντάς
της ὄχι µόνο µαθηµατικές
ἀξίες ἀλλά, ταυτό-χρονα, µεταφυσικές (συνδεδεµένες µέ
τήν ἁρµονία τῆς σφαίρας) καί
ἠθικές (ἐξαιτίας τῆς ἐπιρροῆς
της στόν ἀνθρώπινο νοῦ).
Στήν ἴδια λογική κινούµενος καί ὁ Leibniz διατυπώνει
τή σκέψη ὅτι: « ὅταν ἀκοῦµε
ἕνα µουσικό κοµµάτι νοιώθουµε εὐχαρίστηση ἐπειδή
ὑποσυνείδητα
κατανοοῦµε
τήν µαθηµατική του δοµή».
Πολλές ἀρχαῖες φιλοσοφικές δοξασίες τῆς Ἀνατολῆς
διασώζουν τήν ἄποψη ὅτι
στό ρυθµό τῆς Μουσικῆς
ἀντικατοπτρίζεται ἡ κίνηση
τῶν Γαλαξιῶν, τῶν ἀστέρων ,
τῶν πλανητῶν, τοῦ ἥλιου καί
τῆς σελήνης κι ἀκόµη: ὁ κύκλος
τῶν ἐποχῶν καί οἱ παλίρροιες,
ἡ γέννηση καί ὁ θάνατος τῶν
κυττάρων µας. Μ’ ἕναν λόγο:
ἡ κίνηση τοῦ Σύµπαντος Κόσµου. Ἐπειδή ἡ Μουσική εἶναι

ἡ δισυπόστατη παρουσία τοῦ
Θεοῦ στήν Δηµιουργία ὡς ρυθµός καί ὡς Μελωδία. Καί γνωρίζουµε ἀπό τήν Ἐπιστήµη τῆς
Μουσικῆς ὅτι ὡς ρυθµός καθορίζεται «ἡ ἐναλλαγή κινήσεων σέ καθορισµένα χρονικά
διαστήµατα καί µέ συγκεκριµµένη τάξη» καί ὡς µελωδία: «ἡ
διαδοχή φθόγγων ὁρισµένων
τόσο κατά τό τονικό τους ὕψος
ὅσο καί κατά τή χρονική τους
ἀξία».
Λοιπόν, ὁλόκληρο τό Σύµπαν
τί ἄλλο εἶναι ἐκτός ἀπό µία
ἀέναη ἐναλλαγή κινήσεων καί
παύσεων µέ ἀπόλυτη τάξη; τί
ἄλλο ἀπό µία οὐράνια µουσική δοξολογία στό Ἀπόλυτο;
καί ἡ µουσική τί ἄλλο εἶναι
παρά ὁ χρόνος, ὁ χῶρος, ἡ διάρκεια, ἡ κίνηση, ἡ σιωπή καί
ὁ ἦχος πού ἐναρµονίζονται
καί συντίθενται πειθαρχηµένες ἐξειδανικευµένα, πνευµατοποιηµένα καί µεταµορφωµένα σάν ἀπό θαῦµα; Δέν
εἶναι κραυγαλέα φανερό πώς
ἡ φύση τῆς Μουσικῆς δέν εἶναι
παρά τό καθρέφτισµα τῆς φύσης τοῦ Σύµπαντος; Καί πώς
οἱ ἴδιοι νόµοι, οἱ ἴδιες Ἀρχές
πού διέπουν τήν Δηµιουργία
ὁλόκληρη βρίσκουν τήν ἔνηχη
καί εὔηχη διατύπωσή τους
στήν Τέχνη τῶν Τεχνῶν; Πόσο
βαθειές εἶναι οἱ ἀρχέγονες ρίζες τῆς Μουσικῆς καί ἡ σχέση τους µέ τήν ἀνθρώπινη
φύση; Προηγήθηκε τελικά τοῦ
ἔναρθρου λόγου ἡ Μουσική ἤ
τόν ἀκολούθησε;
Ἕνας Αἰθιοπικός µύθος λέει
πώς οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι µόνο
τραγουδοῦσαν καί ὁ λόγος
ἀκολούθησε. Ἡ Βεδική Παράδοση διατυπώνει τήν ἄποψη
πώς ὁλόκληρο τό Σύµπαν βασίζει τήν ἐκδήλωσή του στόν
ἦχο. Διάφορες λέξεις ἤ φράσεις µυστικές στήν ἴδια παράδοση ἔχουν θεϊκή δύναµη καί
ὀνοµάζονται «mantra». Τό ἴδιο
συµβαίνει καί στό Κοράνι ὅπου
τά πλεῖστα κεφάλαια ξεκινοῦν
µέ λέξεις ἀνερµήνευτες µέχρι
σήµερα. Οἱ Ἑβραῖοι προφῆτες
ΚΑΣΤΑΛΙΑ

προέλεγαν τό µέλλον µέ ψαλµούς. Ὁ βασιληάς Σαούλ ἔγινε
καλά µέ τήν ἅρπα τοῦ Δαυίδ.
Τά τείχη τῆς Ἱεριχοῦς ἔπεσαν
µέ τούς ἤχους τῶν σαλπίγγων. Οἱ ἱερεῖς τῶν Σουµερίων,
τῶν Αἰγυπτίων καί Βαβυλωνίων θεράπευαν µέ µουσική. Οἱ
περιπλα-νώµενοι µοναχοί σακουχάτσι στήν Ἰαπωνία καί
οἱ σαµάνοι στήν Ν. Ἀµερική
ἐπίσης. Ὁ Ὀρφέας γιάτρευε
µέ µουσική. Σήµερα µιά νέα
προσέγγιση τῆς Μουσικῆς
ἐπιχειρεῖται µέ τήν συνεχῶς
ἀναπτυσσόµενη
ἐσωτερική
µουσική φιλοσοφία. Ἡ νέα
αὐτή θεώρησή της βασίζεται στό πρωταρχικό ἀξίωµα
ὅτι «ὅλη ἡ ὑλική Δηµιουργία
ὀργανώνεται καί κυβερνιέται
ἀπό ἕναν βασικό τόνο (« ρίζα»
) πού διαπερνάει ὁλόκληρο τό
Σύµπαν καί ὑπάρχει µέσα σ’
αὐτό» κι ἀκόµη, ὅτι: «τό σύνολο τῆς ἐνέργειας τοῦ Σύµπαντος πού βρίσκεται σέ κατάσταση ἀέναης µεταµόρφωσης
παράγεται ἀπ’ αὐτή τή ρίζα».
Χρειάστηκαν, βέβαια, µερικές χιλιάδες χρόνια γιά νά
ἀνακαλύψει ἡ δυτική διανόηση
αὐτό πού εἶχαν ἤδη διατυπώσει
οἱ Οὐπανισάδες πού ἀνάγουν
τή Δηµιουργία τοῦ Κόσµου
στόν ἦχο ἑνός «mantra». Κι ἂς
θυµόµαστε πώς ὁ συγγραφέας τῆς Γένεσης στήν Π. Διαθήκη ἀλλά καί ὁ Εὐαγγελιστής
Ἰωάννης φέρουν ὡς ἀφετηρία
τoῦ Κόσµου τόν Λόγο.
Τά ὅρια τοῦ Λόγου καί τῆς
Μουσικῆς εἶναι ἀσαφῆ ἄν δέν
εἶναι ἀνύπαρκτα. Ὁ Δαρβίνος
– πατέρας τῆς ἐξελεικτικῆς
θεωρίας – ὁρίζει τήν Μουσική ὡς «διαδοχική ἐξέλιξη τοῦ
ἔναρθρου Λόγου» καθώς καί
ὅτι «Μουσική καί ὁµιλούµενη
γλώσσα γεννήθηκαν µαζύ».
Ἡ Μουσική στό Σύµπαν ἠχεῖ
ὅλη τήν ὥρα, ἐξυµνώντας
ἀκατάπαυστα τόν Δηµιουργό.
Μελωδική, ρυθµική, ἀέναη,
θεία καί ἀνήκουστη. Ἐµεῖς οἱ
ἀµύητοι µονάχα κάποτε, κάποιες µακρινές ἀπηχήσεις της
ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2007
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µποροῦµε ν’ ἀκούσουµε µέσα
ἀπό τίς µελωδίες τοῦ φυσικοῦ
µας περίγυρου. Ἐφ’ ὅσον, βέβαια, εἴµαστε στό παρόν καί
ἀκροαζόµαστε. Ἔτσι ἀκοῦµε
τά τραγούδια τῶν ἀνέµων στά
δέντρα καί τούς εὐγενικούς
ἁρπισµούς τῆς βροχῆς. Τούς
δοξαστικούς
κελαηδισµούς
τῶν πουλιῶν καί τά κύµβαλα
τῆς καταιγίδας. Ἀλλά οἱ γίγαντες τῆς Μουσικῆς, πολύ πρίν
ἀπό µᾶς, ἔχουν κιόλας ἀκούσει
καί ἀποτυπώσει αὐτήν τήν
ἀπέραντη
ὀµορφιά
ἑνός
οὐράνιου µελωδικοῦ κόσµου
στούς ἀνθρώπους. Ο Haendel
ἀκροάζεται γιά µᾶς τήν «Μουσική τῶν νερῶν» καί ὁ Smetana
τό «τραγούδι τῆς Μολδάβα».
Ο Beethoven ἀκούει µέσα του
τίς κραυγές τῆς καταιγίδας ἤ
τούς ἐρωτικούς ἀνασασµούς
τῆς ἄνοιξης στήν 6η συµφωνία του. Ο Mahler µᾶς µυεῖ
στό « τραγούδι τῆς γῆς», καί
ὁ Sibelius φέρνει ὡς ἐµᾶς τό
µυθικό τραγούδι ἑνός «κύκνου
τῆς Τουονέλα». Καί, βέβαια,
ἂς µήν ἐπιχειρήσω ν’ ἀγγίξω
τό ἀνεξάντλητο θησαυροφυλάκιο τῆς δηµοτικῆς µας παράδοσης.
Ἀλλά κι ἐµεῖς οἱ ἀµύητοι συνοµιλώντας δέν κάνουµε µήπως Μουσική ὅλη τήν ὥρα;
δέν εἶναι τάχα ἡ ὁµιλία µας
µιά Μουσική πού διαφέρει
ἁπλῶς σέ τόνους καί ἡµιτόνια
ἀπό ἔθνος σέ ἔθνος; Ἀλλά καί
µέσα στούς ἴδιους τους λαούς
ἀπό τόπο σέ τόπο; τάχα παίζει
τήν ἴδια Μουσική ἡ ἑλληνική
λαλιά στήν Κέρκυρα ἤ τήν
Κρήτη; Ἤ µήπως στή Ρόδο καί
τήν Εὐρυτανία; Κι ἀκόµη: τί
ἄλλο ἦταν ἡ ὀξεία, ἡ βαρεία,
ἡ περισπωµένη, τά διπλᾶ µας
σύµφωνα, ἡ δασεία, ἡ ψιλή;
καί τί, τέλος, εἶναι ἡ Ποίηση,
ἡ πιό ἐκλεπτυσµένη µουσική
ἀπόδοση µιᾶς γλώσσας πού
παίζει στούς ρυθµούς τοῦ
ἴαµβου ἤ τοῦ ἀνάπαιστου ἤ τοῦ
τροχαίου; τί ρόλο παίζουν στόν
ποιητικό µας λόγο οἱ θέσεις
καί οἱ ἄρσεις, οἱ ἀνατονισµοί
12
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καί οἱ συνιζήσεις; ὃλα ἐτοῦτα
δέν εἶναι µήπως Μουσική;
Θαρρῶ δέν εἶναι δύσκολο πολύ
νά δεχτοῦµε πώς ἡ ζωή µας
εἶναι, ἐντέλει, Μουσική. Μόνο
πού ἐµεῖς δέν ἔχουµε αὐτιά νά
τήν ἀκοῦµε, ὅπως δέν ἔχουµε
ἀντίστοιχα καί µάτια γιά νά
βλέπουµε τό θαῦµα τῆς Ζωῆς
πού συντελεῖται ὅλη τήν ὥρα.
ὄχι µονάχα γύρω µας ἀλλά,
κυρίως, µέσα µας. Σπουδαῖοι
ἀναλυτές καί ἱστορικοί τῆς
Τέχνης µᾶς περιγράφουν τήν
Μουσική ὡς τήν «ἐπιστήµη
τῶν ἤχων» καί «τήν φιλοσοφία
τῆς ἁρµονικῆς τους σύζευξης».
Ἡ φύση τῆς Μουσικῆς εἶναι ἡ
ἔκφραση αὐτῆς τῆς σηµαντικῆς
ἁρµονίας στόν κόσµο πού
ἐµεῖς ὑποψιαζόµαστε µόνο
τίς µακρινές της ἀπηχήσεις
µέσα ἀπό ἀνεπάρκεια τῶν
αἰσθήσεών µας. Ὁ κινέζικος
Πολιτισµός διατηρεῖ ἀκόµη τή
δοξασία πώς « Ἡ καλή Μουσική διαφυλάσσει τήν συµπαντική ἁρµονία, ἐνῶ ἡ κακή τήν
καταστρέφει».
Μεγάλοι Μύστες τῆς Ἱστορίας
µᾶς κληροδοτοῦν τήν ἄποψη
πώς κάθε ἦχος µπορεῖ νά
γίνει ἀντιληπτός σέ πολλά
ἐπίπεδα. Αὐτό ἐξαρτᾶται ἀπό
τό ἐπίπεδο συνειδήσεως τοῦ
ἀκροατῆ. Δυό µεγάλοι Σούφι
στοχαστές, ὁ Al Gazali καί ὁ
Al Huzwiri διακρίνουν δύο κατηγορίες ἀνθρώπων : αὐτούς
πού ἀκοῦνε τόν φυσικό ἧχο
κι αὐτούς πού κατανοοῦν
τό πνευµατικό τους νόηµα.
Ὁ Πλάτων διαστέλλει τόν
ἑλληνικό µουσικό πολιτισµό
στή «Μουσική ὡς καθαρή σκέψη» καί στή « Μουσική τῆς
πραγµατικότητας». Πολλούς
αἰῶνες ἀργότερα ὁ Βοήθιος
ἀναµεταδίδει τό Πλατωνικό
µουσικό δόγµα µέ τή διάκριση ἀνάµεσα στήν Κοσµική
καί τήν Ἀνθρώπινη Μουσική.
Ἀναγνωρίζοντας, τέλος, τήν
αἰθερική της ἰδιότητα ὁ Emil
Villermoz χαρακτηρίζει τήν
Μουσική ὡς «µικρογραφία τῆς
οὐσίας τοῦ αἰθέρα πού κατα-
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λαµβάνει τόν ἀπέραντο χῶρο
τοῦ Σύµπαντος».
Ἡ Μουσική εἶναι ἡ Τέχνη
τῶν Θεῶν. Γιαυτό ἡ φύση της
εἶναι θεία. Ὅπως θεία εἶναι,
ἄλλωστε, καί ἡ ἀρχέτυπη
φύση τοῦ Ἀνθρώπου πού σέ
ὅλη τήν ἱστορική του διαδροµή στόν κόσµο ὑπῆρξε καί
εἶναι δεµένος ἀδιάσπαστα
µέ τήν Μουσική. Ὡς βρέφος
χαίρεται τό µητρικό νανούρισµα. Ὡς παιδί τά σχολικά
τραγούδια. Τραγουδοῦν τά
νειᾶτα, οἱ µαχητές τῶν πολέµων καί ἐπαναστάτες. Οἱ θρησκευόµενοι ψέλνουν ὕµνους,
µοιρολογοῦν οἱ χτυπηµένοι
ἀπό τή συµφορά. Νανουρίσµατα καί µοιρολόγια, ἐµβατήρια
καί παιᾶνες, ἐκκλησιαστικοί
ὕµνοι,
χορευτικοί
ρυθµοί
ἐπενδύουν ἀκόµη καί σήµερα τήν καθηµερινή µας ζωή
χωρίς τελειωµό. Κηδεῖες καί
γάµοι, στρατιωτικές παρελάσεις, πανηγύρια, γιορτές, λειτουργίες γεµίζουν τόν κόσµο
µας µέ Μουσική. Ἀπό τούς
πιό πρωτόγονους λαούς ὣς
καί τούς πιό πολιτισµένους.
Ἔτσι καταγράφεται, ὁρίζεται,
ἐκφράζεται, ἱστορεῖται στούς
αἰῶνες ἡ Φύση τῆς Μουσικῆς,
ἡ Φύση τοῦ Θεοῦ, ἡ Φύση τοῦ
Ἀνθρώπου. Ἀνάµεσα σ’ ἕναν
λυγµό κι ἕνα ξέσπασµα γέλιου, ἀνάµεσα στήν ἐπιθυµία
καί τήν ἱκανοποίησή της.
Ἀνάµεσα στήν ἐλπίδα καί τήν
ἀπελπισία. Στόν ἔρωτα καί
στό θάνατο.
Ἀνάµεσα στόν µύθο καί τήν
Ἱστορία ἡ Μουσική φέρνει τό
µήνυµα καί τό χαµόγελο τοῦ
Δηµιουργοῦ στούς ἀνθρώπους
µέσα ἀπό τήν ἁρµονία, τό µέτρο, τήν τάξη, τήν ἀκρίβεια,
τόν ρυθµό, τήν µελωδία. Πού
εἶναι µήνυµα συνείδησης,
γνώσης καί εὐδαιµονίας. Πού
εἶναι χαµόγελο ἀγάπης καί
φροντίδας ἀτέλειωτης για ὃλα
τά πλάσµατά Του.

ΣΠΟΝΔΗ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Το «συμπόσιο» του Ν. Καζαντζάκη
Ένα λιγότερο γνωστό έργο του
Πρόσκληση σε «Μυστικό Δείπνο» για τη «Θεηλασία»…
Γιάννης – Μάριος Κολιόπουλος
Απορία
Όταν έρχεσαι σε οικείωση (πρώτη
ανάγνωση), µε το σχεδόν άγνωστο (µη τυπωµένο όσο ζούσε ο µεγάλος Στοχαστής) έργο: Απορείς,
ως αίνιγµα προβάλλει, γιατί δεν
το δηµοσίευσε, ούτε καν το αναφέρει ο Ν.Κ., αυτό το «θρησκευτικό» δοκίµιο!;
Απάντηση, φυσικά, δεν υπάρχει
(λέξη συνταρακτική του Κρητικού, που επισφραγίζει την «Ασκητική»).
Δικές µας µόνο υποψίες ή εκδοχές:
Ήταν ένα πρωτόλειο, απόλυτα
προσωπικό, κείµενο ή µία δοκιµαστική γραφή; Ήταν οι πρώτοι
«σπόροι», ν’αρχίσουν να «φυτρώνουν», άλλα πιο δόκιµα έργα;
(Κυρίως η «Ασκητική» που ακολουθεί, όπου οι ίδιες ιδέες επανέρχονται, πιο συστηµατικά:
Η προετοιµασία, µε το πρώτο,
δεύτερο και τρίτο χρέος, η Ανάβαση µε τα σκαλοπάτια-Εγώ, Ράτσα,
Ανθρωπότητα, Γη� µε το Όραµα
και την πράξη (που στο «Συµπόσιο» την ενσαρκώνει ο Ίων Δραγούµης – ο Κοσµάς), ενώ η Σιγή,
που εµφανίζεται δειλά στη σελ. 7,
11 κ.ά. στο «Συµπόσιον», γίνεται
«µπόµπα» στην Ασκητική, που τελειώνει µε το «πιστεύω», το µεγάλο ξόρκι ή προσευχή!).
Αποτελεί, το «Συµπόσιο», µια
πρώτη εξοµολόγηση του ποιητή
που αναπτύσσεται αργότερα στην
«Αναφορά»;
Στο θεατρικό του «Χριστό», οι στίχοι της σελίδος 53 εµφανίζονται
ως µονόλογος της Μαγδαληνής.
Ήταν, λοιπόν, του Κ. το «Συµπόσιο», ο προάγγελος, η «µαγιά»
των µετέπειτα έργων του «χαλκέντερου» αυτού Δηµιουργού;
Μήπως ένοιωσε να «συντρίβεται» το δικό του έργο σε σύγκριση

µε το «Συµπόσιο» του Πλάτωνα;
Και το εγκατέλειψε…
Ειλικρινά, δεν γνωρίζω!. Μήπως
οι συνθήκες, ο έντονος ρυθµός
παραγωγής, παρέκαµψαν τη «µυστική» αυτή εξοµολόγησή του;
Άραγε, µήπως το «ξεχασµένο»
αυτό έργο ήταν η «πρώτη φυγή
του Οδυσσέα» (που γράφει στην
«Καθηµερινή» 2 Νοέµβρη 1997
ο Γ. Στεφανάκης); Ερωτήµατα
που συνεχώς αναδύονται.
Πρόσωπα
Σ’ένα συµπόσιο, κυρίαρχα στοιχεία είναι αναµφισβήτητα οι συνδαιτηµόνες, οι µετέχοντες: Ποιούς
διάλεξε ο Ν.Κ.;
· Τον «αδελφό» του, τον Άγγελο
Σικελιανό, που εδώ ονοµάζεται
Πέτρος.
· Τον Ίωνα Δραγούµη (που είχε
ήδη πέσει ηρωϊκά), που τον εµφανίζει ως άνθρωπο της δράσης
και της πράξης.
· Τον φίλο του, τον Μύρωνα Γαλαλάκη, ως Μύρο.
· Φυσικά ο ίδιος, ο Ν.Κ., µε το
ψευδώνυµο «Άρπαγος»!
(Τί ήθελε να εκφράσει; Το «αρπακτικό γεράκι» που «βιγλίζει» από
ψηλά και πεινασµένο αναζητά την
τροφή του, την πνευµατική εδώ,
ή που ξεσκίζει τις σάρκες του να
λευτερώσει την ψυχή του;)
Στην αρχική του γραφή το 1922,
µετείχαν ο αιδεσιµότατος Μανώλης Παπαστεφάνου στις ΗΠΑ,
(που µάλιστα σε γράµµα του στις
2 Σεπτ. 22, του ζητά ο Ν.Κ. να του
γράψει τις απόψεις του για τη θεογονία, για να τις βάλει στο στόµα
του!), ο Σφακιανάκης κ.α.
Ιδέες
1) Πρώτος προβάλλει ο Θεός!
Όχι, ως έννοια ή ερµηνεία σίγουρη, δογµατική των παπάδων (που
τους ειρωνεύεται σελ. 84). Το λέει
ξεκάθαρα στη σελίδα 40:
ΚΑΣΤΑΛΙΑ

Εγώ ζητώ την ουσία του αγώνα.
Το Θεό.
- Ζητάς καινούργια θρησκεία; Είπεν ειρωνικά ο Κοσµάς και γέλασε.
- Δεν ξέρω, αγαπηµένε, κι ούτε µε
νοιάζει να ονοµατίσω την αγωνία
µου και τη µέθοδο της λύτρωσής
µου µε λέξεις. Ζητώ πού να σταθώ σίγουρα πατώντας, που να
σταθείτε κι εσείς, ζητώ να βρω
την πηγή της ζωής µου, δηλαδή
της παγκόσµιας ζωής, και τη δικαιολογία της προσπάθειας. Πές
το Θρησκεία, Θεό, Χίµαιρα, Τραγούδι, Πλάνη – τι µε νοιάζει; Εγώ
το λέω: Λύτρωση.
Ο Ν.Κ. ζητά (µε τη φωνή του Μύρωνα) τον Θεόν ασάλευτον, ανώτερό του κι αιώνιο…
Και πιστεύει (ίσως δίκαια διότι
έτσι τον βλέπω κι εγώ και σ’ένα
δοκίµιο µου) ο θεός νάρχεται µε
τον … θάνατο (σελ.14)!.
Πιστεύει, σαν τον Πλωτίνο, στον
Ένα (σ. 17 κ.ά.) και στην «Ασκητική» - σελ. 59 λίγο αργότερα
µας λέει:
«Ό,τι ζεις στην έκσταση, ποτέ δεν
µπόρεσες να το στερεώσεις σε
λόγο…
Ο Θεός ο Μέγας Εκστατικός
(Ασκητική σ. 60)».
Για να τον βρει!, παίρνει τις Αγιορείτικες στράτες και κορταλούσε
τις θύρες των Μοναστηρίων (σ.
21, 35 και ιδίως µετά την σελίδα
56…), πιστεύοντας ίσως ότι χτυπούσε τη θύρα του Θεού (σ. 13).
Αυτή η επίσκεψη – βίωµα του Ποιητή (µε τον «αδελφό» Σικελιανό)
στο Άγιο Όρος, θα γραφτεί πιο λεπτοµερειακή στην «Αναφορά στο
Γκρέκο» σελ. 188-233…
Ακόµη έβλεπε την Παναγιά «Στρατηγίνα της ράτσας» (σ. 62) και
την ανάγκη να την φροντίζουµε
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(σ. 62).
Σηµαντικό, πιστεύω, ότι τον βλέπουµε, βλ. σελ. 9 να προσεύχεται!
Και ο Κοσµάς του λέει χαµογελώντας! «Μην ντρέπεσαι, το µυστικό
σου πια το ξέραµε όλοι»!
2) Άλλη αγάπη του και ιδέες, η
Πατρίδα(χωρίς να χορταίνει την
ψυχή του η αφηρηµένη έννοια: σ.
19). Αφουγκράζεται τη φωνή του
Γένους (σ. 20). Την βλέπει µέσα
από τα µάτια τον Κοσµά (δηλ. του
Ίωνα Δραγούµη) και τον φλογίζει
η ευθύνη (η δέκατη Μούσα σ. 26),
παρ’ ότι µια σκιά απαισιοδοξίας
περνά µπροστά του «πάει, χάθηκε η Ελλάδα, ξεθύµανε η δύναµή
της…» σ. 38)!
Ακόµη ονειρεύεται και την Πόλη
και τα κλειδιά της Αγίας Σοφίας
(σ. 22) κ.ά.
3) Η πράξη «που σαν το κρασί,
µας ξεγελάει και µας σηκώνει
λίγο» (σ.30).
Η πράξη, υψώνεται σε υψηλή
ανάγκη και βαθµίδα, και είναι,
πιστεύω, συναρπαστικό, ότι στη
σελίδα 83 του Συµπόσιου γράφει:
«Τον θεό ζητάς; Να τον! Είναι η
πράξη, η γιοµάτη σφάλµατα…».
Άλλωστε στα µεταγενέστερα του
Κ. έργα η πράξη παίρνει την πιο
ολοκληρωµένη εικόνα της, ίσως
ακόµη συνταιριάζει και µε τον
αγώνα.
4) Ο Αγώνας προβάλλει µ΄ ενάργεια σ’όλο το «Συµπόσιο», σ’όλη
την «Ασκητική», στην «Οδύσσεια», σ’όλον τον Καζαντζάκη θα
τολµούσα να πω!
Διότι γενικά στον Κ. «η ύπαρξη
του ανθρώπου αποκτά νόηµα και
περιεχόµενο µόνο µε ή στον αγώνα»!
Αυτός, ο αγώνας, µας «υποστηρίζει» για τη δηµιουργία και «η ζωή
είναι µια διαρκής δηµιουργία»
που έλεγε και ο δάσκαλος του, ο
Μπερξόν.
Όπως γράφει η Ελένη Κ.(στη Βιογραφία του σ. 507) «Το κύριο
θέµα όλου του έργου του είναι ο
αγώνας τον άνθρωπο µε το Θεό»!
Άλλες ιδέες, γνωστές στους φίλους του Κ., είναι:
5) Η ελευτερία (βλ. σ. 52 κ.ά.),
που διαπερνά σύγκορµα όλο το
έργο του, διότι είναι ο πιο γνήσιος

εκφραστής της.
6) Η άσκηση, η παντοδύναµη Θεά
(σ. 58 κ.ά.).
7) Η αλήθεια. Γραφείο Κ. χαρακτηριστικά στη σελίδα 33:
«Διαλέγοµε απ’όλες τις πλάνες
µιαν, εκείνη που περσότερο ταιριάζει µε µας, και την ανακηρύχνοµεν Αλήθεια. Σηκώνοµε ψηλά τη
σηµαία της, φωνάζοντας, ενεργώντας, σκοτώνοντας� µα µέσα µας,
στην κορφή µας, αµέτοχο, περγελαστικό, παγερό, γνωρίζοντας το
τέχνασµα, το Μάτι παρακολουθεί,
µέσα στο φως του θανάτου, το µάταιο και γραφικό µεθύσι.».
Το µη αναφερόµενο από τον Καζαντζάκη «Συµπόσιο», πραγµατεύεται τις ιδέες-θέµατα: θεός,
πατρίδα, πράξη, αγώνας, ελευθερία, άσκηση, αλήθεια, σιωπή…
που θα αναπτυχθούν εκτενώς στα
επόµενα έργα του. Αποτελεί, ίσως,
την πρώτη «µαγιά»…
Δεν είναι σκοπός µας η πλήρης
αναφορά στα θέµατα του Συµποσίου, απλώς µερικές επισηµάνσεις
να πάρουµε µια κάποια ιδέα (όσοι
δεν ευτύχησαν να το διαβάσουν
το «Συµπόσιο») π.χ. για τη γυναίκα, που λίγες φορές την απαντάµε
στο κείµενό του αυτό, αλλά πάντα
µε τρυφερότητα κι αγάπη (βλ. 87
κ.ά.).
Τελική εντύπωση (ίσως και αδόκιµη!)
Ουσιαστικά δεν πρόκειται (έτσι
το αντιλήφθηκα!) για … Συµπόσιο! Δεν µεταφέρονται αυτούσια,
ατόφια τα λόγια του Δραγούµη ή
του Σικελιανού! (που σίγουρα τα
γνώριζε).
Είναι µια εξοµολόγησή του (µε
την παρουσία των φίλων, των
εκλεκτών συντρόφων, αυτούς που
επέλεξε!) Ήταν σαν να «κατηχόταν µονάχος» (όπως γράφει στη
σ. 8). Αυτό γίνεται πιο ξεκάθαρο
από τη σελίδα 43 και εξής:
Είναι η Αναζήτηση, η Μύησή του,
ο Αγώνας (και η αγωνία του) και
η Λύτρωσή του.
Εδώ, στο έργο αυτό, ανευρίσκονται, προβάλλουν οι «µυστικές
ρίζες» που αργότερα θα γενούν
«φλεγόµενη βάτος» (που πιθανώς
θα πέσει ο ίδιος µέσα της!).
Δέχεται ο οικουµενικός αυτός

Συγγραφέας (που τα έργα του
έχουν µεταφρασθεί και αγαπηθεί
από τόσους ανθρώπους σε τόσες
χώρες), όχι τη «Θεία κοινωνία»
των Χριστιανών, αλλά τον «κυκεώνα» των Ελευσινίων, µε τη
Δήµητρα («πηγή των ψυχών»…
µε το ιερόν αστάχυ σ. 8), την αρχαιοελληνική ψυχή, τη βυζαντινή,
τον Μακεδονικό αγώνα και τους
εθνικούς αγώνες.
Η Ελλάδα όπως γράφει (σελ.
39):
«Η Ελλάδα δεν είναι γεωγραφία
κι ανάµνηση. Δεν είσαι εσύ κι εγώ,
µήτε οι χιλιάδες Ρωµιοί που τη
µολεύουν. Ζει και βασιλεύει µέσα
µου ακατάλυτη κι έχει τα σύνορα
της ψυχής µου και πρωτεύουσά
της είναι µέσα µου η Πόλη».
Όλο το έργο του είναι µια ανάβαση (σ. 83) «µια µυητική έκσταση,
η προσπάθεια να βρει τον θεό, και
να ενωθεί µαζί του» (σ. 73).
Ας θυµηθούµε από την «Ασκητική»:
«ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΣΟΙ ΣΕ ΛΥΤΡΩΣΑΝ, ΣΜΙΓΟΥΝ ΜΑΖΊ ΣΟΥ, ΚΥΡΙΕ, ΚΑΙ ΛΕΝ «ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ»!»
Το ύψιστο κάθε ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΥ,
από τον Ινδουϊστικό το «Tat Avam
azi” «Αυτό είσαι Εσύ»� δηλ. ο
Θεός στη «Βεδάντα», µέχρι τις πιο
βαθυστόχαστες και «µυστικές»
σκέψεις του Διονύσου του Αρειοπαγίτη, του Γρηγορίου της Νύσσης,
του Συµεών του νέου θεολόγου,
του Böhme, του R.M. Rilke, του
Feurbach κ.ά. πολλών (Δεν χρήζει ανάλυσης, ούτε ευρείας αναφοράς! Βλ. το Ι.-Μ. Κολιόπουλος
«Όραση και θέωση» 2002).
Διάχυτες, για τον γνωρίζοντα είναι οι πανθεϊστικές (πιθανώς και
θεοσοφικές) επιδράσεις και σκέψεις του…
Τέλος, τελειώνω µε το ότι είναι «ένα τραγούδι» (ίσως και το
«κύκνειο άσµα» του χωρίς νάχει
έλθει ή να περιµένει, από τότε, το
τέλος του!) το κείµενό του αυτό
(βλ. σελ. 89).

Στην «Ασκητική» (σ. 63) γράφει ότι μπορούμε να δώσουμε στον Θεό ό,τι άλλο όνομα θέλουμε: Άβυσσο, Μυστήριο, Απόλυτο
Σκοτάδι, Απόλυτο φως, Ύλη, Πνέμα κ.ά.
14
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Ο Ν. Καζαντζάκης και η τραγωδία
Για την επέτειο των 50 χρόνων από το θάνατό του ( 1883 – 1957)
Ιάσων Ευαγγέλου

Η

αρχαία ελληνική τραγωδία στάθηκε για τον
Καζαντζάκη ένας ισχυρότατος πόλος έλξης
γι’ αυτό και το δραµατικό του έργο είναι τόσο εκτεταµένο. Τραγική φυσιογνωµία ο ίδιος,
θέλησε να εκφράσει τον εαυτό του
µε τη δραµατική τέχνη, από τη νεαρή του ηλικία. Έτσι, βλέπουν το
φως τα πρώτα του δράµατα: «Ξηµερώνει» (1907), «Έως πότε»
(1908),
«Ο πρωτοµάστορας» (1909).
Στην ώριµη ηλικία του αποτελεί
µια πολύ σηµαντική παρουσία στο
θέατρο µε τη δραµατουργία του, η
οποία αντλεί τη θεµατική της από
πολλές πηγές, όπως:
α) από τη µυθολογία: οι τραγωδίες «Προµηθέας», «Κούρος»,
«Οδυσσέας», «Μέλισσα».
β) από τη Βυζαντινή ιστορία: οι
τραγωδίες «Χριστός», «Ιουλιανός ο παραβάτης», «Νικηφόρος
Φωκάς», «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος».
γ) από διάφορες άλλες στιγµές και
µορφές της παγκόσµιας ιστορίας:
«Καποδίστριας», «Χριστόφορος
Κολόµβος», «Βούδας», «Σόδοµα
και Γόµορα».
Αλλά µια εξίσου µεγάλη δραµατική σύνθεση είναι και το ποίηµα
της Οδύσσειας µε το οποίο θέλησε
να δώσει τον τραγικό «µύθο» του
20ου αιώνα, συνδέοντάς τον µε το
παρελθόν.
Οι τραγωδίες του Καζαντζάκη
χαρακτηρίζονται από βαθιά στοχαστικότητα και µεταφυσική ανησυχία, πειθαρχώντας πάντα σε

µια τραγικά ηρωική µηδενιστική
κοσµοθεωρία: «ο αγώνας για τον
αγώνα». Συχνά τον ακούµε να
βροντοφωνάζει στα δράµατά του
«Αγώνας είναι η ζωή και εµείς
πολεµιστές στο αψηλό µετερίζι.
Αγώνας για να ξεπεράσει ο άνθρωπος τον εαυτό του και να κάνει τη σάρκινη ύλη του πνεύµα. Ν’
αδειάσει ολάκερος και ν’ αφήσει
στο Χάρο µονάχα κόκκαλα. Γι’
αυτό φωνάζω «Πολέµα! Μη ρωτάς γιατί. Πολέµα! Σηµασία έχει
ο αγώνας κι όχι η νίκη». Αυτή
είναι η βασική ιδέα κι η κατευ-

θυντήρια γραµµή στις τραγωδίες
του, «Οδυσσέας», «Προµηθέας»,
«Ιουλιανός ο παραβάτης», «Νικηφόρος Φωκάς», «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος». Στην Οδύσσειά του διαβάζουµε.
ΚΑΣΤΑΛΙΑ

«Πέτρες, νερό, φωτιά και χώµατα
θα γίνουν όλα πνέµα κι η λασποφτέρουγη βαριά ψυχή γλυκά θα
ξεκορµίσει».
Και βέβαια, όλη αυτή «κοσµοθεωρία», που σκόρπια στοιχεία
συναντούµε στις τραγωδίες του,
προέρχεται από την «Ασκητική»
του. Σε µια επιστολή του στον Π.
Πρεβελάκη γράφει:
«Καθώς ξέρετε η «Ασκητική» είναι ο σπόρος απ’ όπου βλάστησε
όλο µου το έργο. Ό,τι κι αν έγραψα είναι σχόλιο illustration της
Ασκητικής».
(Π. Πρεβελάκης:400 γράµµατα).
Όλες οι τραγωδίες του είναι γεµάτες από µια υπαρξιακή εσωτερικότητα µε άπειρο βάθος και τεράστια
συναισθηµατική φόρτιση. Η ποίηση, η φιλοσοφία, οι ανθρωπιστικές αξίες τα ιδανικά, το τέντωµα
της ψυχής και ο ανθρώπινος πόνος, κάνουν έντονη την παρουσία
τους.
Θεµελιακές ιδέες που αιχµαλωτίζουν και απασχολούν το πνεύµα
του Καζαντζάκη στις τραγωδίες
του (όπως άλλωστε και σ’ ολόκληρο το έργο του) είναι:
α) Ο Θεός για τον Καζαντζάκη, το
περιεχόµενο της έννοιας «Θεός»
δεν είναι θεολογικό και σωτηριολογικό αλλά φιλοσοφικό. Στις
θεωρίες του Πανθεϊσµού και του
Μονισµού βρίσκει τις πειστικές
απαντήσεις στο πρόβληµα. Δεν
υπάρχει διάκριση κόσµου-Θεού
αλλά ταύτιση. Το παν είναι ένα
και σ’ αυτό το ένα συνενώνονται
όλες οι αντιθέσεις. «Το κεντηµένο
µε ανθούς, πουλιά, ανθρώπους
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παραπέτασµα είν’ ο Θεός. Δεν είναι ο κόσµος ετούτος το φόρεµά
του – όπως µια φορά θαρρούσα –
είναι αυτός ο ίδιος µορφή και ουσία είναι ένα» γράφει στον Γκρέκο. Ο ανθρωπόµορφος Θεός των
θρησκειών µε την παντοδυναµία
είναι «γιος του σπλάχνου µας, µοναχογιός απελπισίας κι αντρείας.
Τρόµος κι ελπίδα, οι δυο τρανοί
γονείς που τους θεούς γέννησαν.
Όνειρο της ανθρώπινης ψυχής
και πλάσµα της, που πασκίζει να
του µοιάσει» θα µας πει και θα
το επαναλάβει στις τραγωδίες του
«Προµηθέας», «Κούρος», «Νικ.
Φωκάς», «Βούδας, «Σόδοµα και
Γόµορα».
β) Οι αντιθέσεις
Ο αέναος αγώνας των αντιθέσεων, η διαλεκτική των «εναντίων»: Σώµα – Ψυχή, Κακό – Καλό,
Έρωτας – Θάνατος, Σύνθεση –
Αποσύνθεση κλ. Και κάθε µορφή
αντιθετικότητας και αντιφατικότητας, απασχόλησαν τον Καζαντζάκη. Τελικά δέχεται πως το Ναι και
το Όχι (όπως το Φως και το Σκοτάδι) είναι τα άκρα αντίθετα που
µε την πάροδο του χρόνου µεταπίπτουν το ένα στο άλλο (Προµηθέας, Χρ. Κολόµβος). Στο «Βούδα»
θα µας πει: «Δυο πρόσωπα έχει ο
πόλεµος. το άλλο το λεν ειρήνη.
Νικήθηκε ο καιρός σφιχτοπλεµένα αρχή και τέλος σµίγουνε, κι
αιώνια σπόρος – καρπός – σαπίλα
έγιναν ένα». Στην τραγωδία του
«Χριστός» αποφαίνεται: «Και το
καλό και το κακό, σαν ίσιες δυο
µεγάλες φτερούγες αρµάστηκαν
στους ώµους του Θεού».
γ) Ο άνθρωπος (και ο θάνατος)
Το πρόβληµα «άνθρωπος» απασχόλησε τόσο έντονα τον Καζαντζάκη, ώστε να µπορεί να
ονοµασθεί η σκέψη του «ανθρωποκεντρική». Τον άνθρωπο τον
βλέπει ως βοηθό και συµπαραστάτη του «αγωνιζόµενου θεού»
και ζητάει απ’ αυτόν µια αγωνιστική ηθική, τέτοια που συνεχώς
να τεντώνει την ύπαρξή του προς
τα ύψη, προς τους ανώτερους στόχους της ζωής. Και ως έσχατο χρέος του βλέπει την αξιοπρέπεια και
16
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την αντρεία µπροστά στο θάνατο
και τη µαταιότητα της ύπαρξης.
Χρέος του ανθρώπου είναι η αφοσίωση σ’ έναν ανώτερο σκοπό.
Αλλά και µετά την κατάκτησή του,
δεν πρέπει να εφησυχάζει µα να
σκοπεύει σε διαρκώς ψηλότερο
στόχο. Μια περήφανη ψυχή, µόλις
φτάσει το σκοπό της , τον µετατοπίζει πιο µακρυά και δεν σταµατάει ποτέ στον ανήφορο. Ο Χριστόφορος Κολόµβος (ο άνθρωπος
που ιδιαίτερα αφοσιώθηκε σ’ ένα
όραµα και σ’ ένα σκοπό, αψηφώντας δυσκολίες και κινδύνους )
θα µας πει: «χαρά σ’ εκείνον που
κρατάει τη µέρα τα ονείρατα της
νύχτας και µάχεται να τα βάλει σε
πράξη». Πρότυπο ανθρώπου είναι
ο ταυτόχρονα ήρωας (αγωνιστής)
και ενάρετος (άγιος) άνθρωπος.
Το καλό και το κακό καθορίζονται
µόνο σε συνάρτηση µε τον αγώνα.
Και το τελευταίο χρέος του ανθρώπου είναι η ήρεµη αποδοχή
της µοίρας του και η λύτρωσή του
απ’ την ελπίδα και το φόβο. Στην
τραγωδία του Βούδας µας λέει:
«Αυτό είναι το µυστικό για να βαστάξουµε τη ζωή να βλέπετε την
αδικία, το φόβο, την αρρώστια,
το θάνατο και να λέτε: «παιχνίδι
είναι, καρδιά µου, παιχνίδι, µη
τροµάζεις. Όλα είναι ένα όνειρο
τίποτα δεν υπάρχει. Παιχνίδι είν’
η ζωή κι ο θάνατος ας παίξουµε
λιγάκι». Τη βουδιστική «νιρβάνα», δηλαδή το µηδενισµό της
ύπαρξης το «Τίποτα» το θεωρεί
«αθάνατο και άπαρτο καταφύγιο
τρανό κάστρο της ευτυχίας (Βούδας). Και ο θάνατος παραµένει η
µοναδική θύρα εξόδου προς την
απόλυτη ελευθερία του ανθρώπου, που είναι η ίδια η αναίρεση
της ύπαρξής του.
δ) Η ελευθερία
Αξεδίψαστος ιδεολόγος της ελευθερίας ο Καζαντζάκης, την έκανε
έναν απ’ τους κεντρικούς άξονες του έργου του. Το όραµα της
ελευθερίας είναι γι’ αυτόν άλλοτε
εθνικο-ιστορικό, άλλοτε κοινωνικό-πολιτικό, άλλοτε ψυχικοανθρώπινο και άλλοτε φιλοσοφικο-µεταφυσικό. Αλλά κι όταν

ΤΕΥΧΟΣ 150 – 152

ακόµα είναι πλατύτερα γενικό και
αφηρηµένο, δίνει στο όραµα αυτό
ένα τέτοιο βάθος και µια τέτοια
διάσταση, ώστε η συνείδησή µας
έρχεται αντιµέτωπη µε το τραγικό
αίτηµα της απόλυτης ελευθερίας. Μιας ελευθερίας έξω απ’ τα
ανθρώπινα όρια που την προσδιορίζουν και που καταντάει άρνηση της ίδιας της ύπαρξης που την
επικαλείται. Στα άκρα των πραγµάτων συναντιούνται τα αντίθετά
τους. Η κατάφαση της απόλυτης
ελευθερίας είναι µαζί και άρνησή
της. Για τον Καζαντζάκη, δεσµά της
ελευθερίας του ανθρώπου είναι οι
επιθυµίες και τα πάθη, οι ελπίδες
και οι φόβοι, ο άτεγκτος ορθολογισµός και τα καυτά συναισθήµατα, η συνείδηση του θανάτου και
το ασυµβίβαστο µε την έννοια της
φθοράς, που αποτελεί την ανθρώπινη µοίρα, γι αυτό και στην
τραγωδία του «Βούδας» γράφει:
«Λεύτερος λογιέται όποιος τον
απάνθρωπο νόµο της φύσης τον
κάµει άνετα, θεληµατικά, νόµο
δικό του». Εδώ πρόκειται για
µια «διαλεκτικού τύπου» ελευθερία. Είναι η απελευθέρωση δια
της υποταγής στην αναγκαιότητα
η σύνθεση ανάγκης – ελευθερίας. Όταν δηλ. συνειδητοποιήσει
κανείς σωστά τους δρόµους που
ακολουθούν οι φυσικοί νόµοι και
η γενική ροή των πραγµάτων στην
κοινωνία και την ιστορία, και υποτασσόµενος σ’αυτούς, συνεργάζεται και συµβαδίζει µ’ένα πλήθος
δυνάµεις που τις χρησιµοποιεί για
όφελός του.
(Όµοια βλέπει ο Hegel και την
ιστορία, όπου τελικός σκοπός της
είναι η σύνθεση της αναγκαιότητας και της ελευθερίας. Με την
αντίληψη αυτή συµφωνεί και ο Fr.
Engeis που στο «Αντι-Ντύριγκ»
γράφει: «Η ελευθερία βρίσκεται
στην ολόπλευρη κατανόηση της
αναγκαιότητας. Η αναγκαιότητα
είναι τυφλή µόνον εφόσον δεν την
έχουµε κατανοήσει. Η ελευθερία
δεν βρίσκεται σε µια φανταστική
δήθεν ανεξαρτησία απ’ τους φυσικούς νόµους, αλλά στη γνώση
αυτών των νόµων και στη δυνα-

τότητα που απορρέει απ’ αυτή τη
γνώση, να τους κάνουµε να δρουν,
µεθοδικά για καθορισµένους σκοπούς. Εποµένως η ελευθερία µας
συνίσταται στην κυριαρχία µας
τόσο επάνω στον εαυτό µας όσο
και πάνω στην εξωτερική φύση,
δηλαδή κυριαρχία που στηρίζεται πάνω στη γνώση της φυσικής
αναγκαιότητας» )
«Να γλυτώσουµε από τον θάνατο δεν µπορούµε, να γλυτώσουµε
από το φόβο µπορούµε. Αδέρφια,
κάντε την ανάγκη ελευθερία»
(Βούδας). «Κάντε την ανάγκη
δική σας βούληση, αν θέλετε να
µείνετε λεύτεροι – κι άφοβοι – σ’
αυτόν τον κόσµο των σκλάβων»
(Κούρος). Με τα φθαρτά υλικά
που του δίνονται στη ζωή του, ο
άνθρωπος µπορεί να δηµιουργήσει προσωπικά κάτι δικό του και
να µετατρέψει την ύλη σε πνεύµα,
το παρόν σε αιωνιότητα, την ανάγκη σε ελευθερία.
«Χιλιάδες χρόνια ο Νους αλυσωµένος απ’ το Θεό, µ’ υποµονή κι
αγάπη τις αλυσίδες έκαµε φτερούγες» (Προµηθέας Λυόµενη)
Όταν ο άνθρωπος υποταχτεί στη
φυσική αρµονία και νοµοτέλεια,
που µε όλη της τη σκληρότητα
είναι η δύναµη που συνέχει και
ζωογονεί το Σύµπαν, λυτρώνεται
από κάθε παράλογο φόβο και µάταιη ελπίδα. Και νιώθει αληθινά
λεύτερος. Η υποταγή του στον
υπερατοµικό ρυθµό είναι η ελευθερία.
Υπάρχει όµως και η ελευθερία
µέσα στον ηθικό χώρο, µέσα στις
κοινωνικές µας σχέσεις. Για τον
Καζαντζάκη µια ολοκληρωµένη
προσωπικότητα πρέπει να είναι
ηθικά ελεύθερη, που σηµαίνει ότι
πρέπει να είναι απαλλαγµένη από
κάθε µαταιοδοξία και προσδοκία
για ανταµοιβή αλλά και από κάθε
φόβο για τιµωρία. Αυτό ακριβώς
του είπε ο Δηµόκριτος: «Μη δια
φόβον (ή αµοιβήν), αλλά δια το
δέον απέχεσθαι αµαρτηµάτων»
(αποσπ. 41). Έτσι, στον «Καποδίστρια» ακούµε τον Καζαντζάκη να
φωνάζει: «Της Αρετής η Λευτεριά
΄ναι θυγατέρα». Και βέβαια δεν

θα µπορούσε να ‘ναι διαφορετικά
µόνο που για όλα τούτα χρειάζεται
στοχασµός και αγώνας. Γιατί τελικά η ουσία της ελευθερίας είναι ο
αγώνας για την ελευθερία.
ε) Η ελληνικότητα
Η άγρυπνη συνείδηση ελληνικότητας του Καζαντζάκη κάνει αισθητή
την παρουσία της σε όλες τις τραγωδίες του. Ο δραµατικός λόγος
του είναι φορτισµένος µε πνεύµα
«ελληνικότητας». Θεάται τον κόσµο και τα δρώµενα µε ελληνική
µατιά και από ελληνική σκοπιά.
Το θησαύρισµα της κλασικής παιδείας που κλείνει στο νου του, και
η φωτιά της αγάπης για την Ελλάδα, που κλείνει στην καρδιά του
ο Καζαντζάκης, γίνονται φανερά
σ’ όλες του τις τραγωδίες. Τα παραδείγµατα είναι άφθονα επιλέγουµε ένα από τον «Κωνσταντίνο
Παλαιολόγο».
ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ :
Προστάτεψε, Χριστέ, το Γένος των
Ελλήνων!
Το µατωµένο δρόµο Σου ακολουθάει σηκώνει
το φως κι αυτό στον ώµο σα σταυρό και πάει
στης γης απάνω και σταυρώνεται
και τώρα
θα κατέβει κι αυτό στον Άδη, σαν
και Σένα!
Χριστέ, θυµήσου την Ανάσταση,
θυµίσου
πως Έλληνας λογιέσαι Αρχέλληνας, δικός µας!
δεν είµαι εγώ, Χριστέ, που Σε παρακαλιέµαι
µα όλο το Γένος των Ελλήνων, το
τρισεύγενο,
όλοι οι παλιοί τρισέβαστοι Έλληνες πατέρες,
που τις µεγάλες αρετές, τις δυο
αδερφάδες,
την Οµορφιά και Λευτεριά, στον
κόσµο γέννησαν.
Ο σπόρος του σταριού στο χώµα
κι αν χωθεί
την άνοιξη πηδάει κι ανηφορίζει
αστάχυ
όµοια στης γης, Χριστέ, κι η Ρωµιοσύνη ας πέσει!
Τα βασικά θέµατα µε τα οποία
ΚΑΣΤΑΛΙΑ

καταπιάστηκε ο Καζαντζάκης στις
τραγωδίες του, είναι λίγο-πολύ
θέµατα τα οποία συναντούµε και
στις αρχαιοελληνικές τραγωδίες.
Εκεί όµως η σκηνική παρουσία
αυτών των θεµάτων είναι διαφορετική. Θα λέγαµε ότι όλα αυτά τα
δραµατικά στοιχεία που είδαµε
στις τραγωδίες του Καζαντζάκη,
όσο κι αν συγκινούν ή προβληµατίζουν το θεατή (σε βαθύ συνειδησιακό επίπεδο) δεν είναι αρκετά
για να προσδώσουν µια αρτιωµένη µορφή και ουσία σε µια κλασική τραγωδία. Λείπουν πολλές
σηµαντικές ιδιότητες όπως:
· Η ισόρροπη δραµατική πλοκή
(που πειθαρχεί σε θεατρικούς νόµους-κανόνες).
· Η σωστή σκηνική παρουσία των
ιδεών δια µέσου της δράσης και
όχι των φιλοσοφικών µονολόγων
ή διαλόγων, όσο συναισθηµατική
φόρτιση κι αν έχουν.
· Η αρµονική αναλογία του αφηγηµατικού στοιχείου (µε τη µεγάλη εικονοπλασία) µε το δραµατικό, δηλαδή η θεατρικότητα του
λόγου.
· Η πειστική σύνθεση της δραµατικής πραγµατικότητας µε την ονειρική διάσταση των ηρώων (που
η ενεργητική τους δυναµικότητα
φορτίζεται κυρίως από την ιδεολογία τους).
· Η φυσικότητα των επεισοδίων.
Οι εξωτερικεύσεις των εσωτερικών συγκρούσεων των ηρώων,
στα διάφορα επεισόδια, φαίνονται πλαστές. Χρησιµοποιούνται
τα επεισόδια για να δικαιώσουν
τις ιδέες κι όχι τα ίδια τα επεισόδια να προκαλέσουν ιδέες.
Ωστόσο όλα αυτά (κι άλλα δευτερότερα) δεν θα ισχυριζόµασταν
ότι υποβαθµίζουν αξιόλογα τη θεατρική προσφορά του Καζαντζάκη,
µε τα διανθρώπινα και διαχρονικά µηνύµατα, που µε υποβλητική
τέχνη µπολιάζονται στο θεατή και
τον αναστατώνουν ψυχικά µεταδίδοντάς του αισθητική τέρψη και
διδαχή υψηλής ποιότητας.
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«Ψυχαναλυτικά

θυρανοίξια ραψωδιών Οδύσσειας»

Η

Ιωάννης Ν. Αυγουστής

κρατούσα και ισχύουσα άποψη, στην
δυναµική εποχή
µας, είναι ότι η µελέτη του ΟΜΗΡΟΥ
δεν αποτελεί αναχρονισµό ή διέξοδο απ’ τα δυσεπίλυτα προβλήµατα. Αντίθετα βοηθά
να ξαναβρούµε την ισορροπία της
ταλαίπωρης ψυχής µας και το χαµένο θάρρος µας, και το πιο κύριο
να νοιώσουµε εµπιστοσύνη στην
ανθρωπιά µας. Καθώς µας παρασύρει γοητευµένους ο ήρεµος και
υποβλητικός βηµατισµός του Οµηρικού στίχου, αισθάνεται η ψυχή
µας γαλήνη γλυκιά να την χαϊδεύει και να την ανακουφίζει. Μ’
ανάλαφρη ανάσα το εξαίσιο όραµα ενός κόσµου ανεπανάληπτου,
ηρωικού, από τους πιο λαµπρούς
που τόλµησε ποτέ να συνθέσει η
φαντασία του ανθρώπου. Έτσι ξεδιπλώνεται µπροστά στα έκθαµβα
µάτια µας, ο «ήρωας του Έπους»,
ευαίσθητος, φιλότιµος, αφελής,
ανδρείος, ακραίος, αισιόδοξος για
τη ζωή. Η πρόκληση «διαθέσεων
εφορίας», µιας σωτήριας παραίσθησης ασφαλείας και προστασίας. Αλλά και γενικότερα ακόµη,
στους απαράδεκτα σκληρούς καιρούς που περνά η ανθρωπότητα
στις µέρες µας, µε την αγωνία, τον
κυνισµό, την απιστία, την ασυναρτησία που την θερίζουν, η «φωνή
του Αρχαίου Ραψωδού» της ΙΩΝΙΑΣ έχει ίσως κάµποσα να προσφέρει. Θα βρούµε κοντά του τα
πρώτα συναισθηµατικά σκιρτήµατα, την αρχέγονη λάµψη της ψυχής
18
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και του πνεύµατος, σε ότι µάθαµε
αργότερα να προσδιορίζουµε σαν
ΓΝΩΣΗ, ΑΡΕΤΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ κι
όπως ο Ανταίος ν’ αντλούµε δύναµη και σφρίγος απ’ την «Πίειρα
ΟΜΗΡΙΚΗΝ άρουρα», για να καταφέρουµε να βρούµε το χαµένο
στίγµα της πορείας µας στο χώρο
και το χρόνο και να της προσφέρουµε έτσι µια νέα, πιο θετική κι
ευτυχισµένη κατεύθυνση.
Η αισιόδοξη καταρχήν προσδοκία
ότι σ’ ένα τόσο οξύαιχµο και πολυεπίπεδο λογοτεχνικο-φιλοσοφικό κείµενο, που έχει πια οριστικά
αποδεχθεί η παγκόσµια ηθικοαισθητική συνείδηση σαν µία καθ’
όλου εποπτεία του ανθρώπινου
βίου, υπάρχει πάντα πιθανότητα
για καινούργιες προσεγγίσεις κι
αποτιµήσεις.
Η παρούσα µελέτη πρόθεση έχει
να διεισδύσει βαθύτερα στον
υπερκόσµιο ψυχοσυναισθηµατικό
κόσµο κάποιων από τους βασικούς
συντελεστές της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ. για
τούτο επελέγη σαν κάποιες εκ των
ραψωδιών στις οποίες ξεδιπλώνεται η έντονη προσωπικότητα ηρώων βασικών του δράµατος όπως:
�Η ραψωδία: ξ «ΟΔΥΣΣΕΩΣ
ΠΡΟΣ ΕΥΜΑΙΟΝ ΟΜΙΛΙΑ»
�Η ραψωδία: π «ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ»
�Η ραψωδία: ρ «ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΕΙΣ ΙΘΑΚΗΝ»
Η προσπάθεια µέσα στα πλαίσια
της ικανότητας για ψυχοπνευµατική διείσδυση, µονάχα να έχουµε
υπόψη µας ότι, αν άλλοτε αρκούσαν το µυαλό, η ψυχραιµία, το
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κριτικό πνεύµα, η ψυχρή λογική,
τώρα προστίθεται η ανάγκη να
συµπλησιάσει η συγκίνηση της
καρδιά, ο εξαγνισµός του πνεύµατος.
ΡΑΨΩΔΙΑ π
Τηλεµάχου αναγνωρισµός Οδυσσέως Γλυκοχαράζει. Ο Οδυσσέας
µε τον Εύµαιο ετοιµάζουν το πρωϊνό. Από τα σκυλιά, που κινούν την
ουρά τους χωρίς να γαυγίζουν,
καταλαβαίνει πρώτος ο Οδυσσέας
την προσέγγιση κάποιου οικείου
προσώπου. Προτού προλάβη να
το διαπιστώση ο Εύµαιος, κάνει
αιφνίδια την εµφάνισή του στην
εξώπορτα η Τηλέµαχος. Με συγκινηµένες εκδηλώσεις στοργής τον
υποδέχεται ο πιστός χοιροβοσκός.
Πρώτη ερώτηση του Τηλέµαχου
είναι να µάθη τα καθέκαστα του
σπιτιού στο διάστηµα της απουσίας του. Μήπως λύγισεν η µητέρα
του; Ο Εύµαιος του δίνει καθησυχαστικήν απάντηση. Ύστερα προχωρεί στο εσωτερικό της καλύβας
και πηγαίνει να καθήση. Αναστατωµένος ψυχικά ο Οδυσσέας από
τη θέα του πολυπόθητου παιδιού
προσηκώνεται, για να καθήση ο
γιός του. Το Τηλέµαχος όµως ευγενικά αρνείται, ενώ ταυτόχρονα
στρέφεται προς τον Εύµαιο και
του ζητεί εξηγήσεις για την παρουσία του ξένου. Ο Εύµαιος µε
λίγα λόγια τον κατατοπίζει πάνω
στην πλαστήν ιστορία, που του διηγήθηκεν αυτός, τονίζει όµως ότι
µόνον εκείνος, σαν αφέντης του
σπιτιού, έχει την δυνατότητα να

τον προστατέψη.
Ο Τηλέµαχος δεν έχει αντίρρηση.
Επειδή όµως η διαµονή στο ανάκτορο θα είναι δυσάρεστη στον
ξένο εξ αιτίας των µνηστήρων,
καλύτερα να µείνη κοντά του στο
καλύβι.
Ο Οδυσσέας τότε εκφράζει δήθεν την απορία του γι’ αυτά, που
ακούει ότι συµβαίνουν στο σπίτι
του νεαρού προστάτη του. Μήπως
καµµιά εσωτερική οικογενειακή
διαµάχη ή αντιπάθεια συµπολιτών του προκάλεσε και υποβοήθησε την αναίδεια των ανθρώπων
αυτών ; Αν ήταν αυτός στη θέση
του, πρόσθεσε κάπως αδιάκριτα,
θα είχε φερθή διαφορετικά. Έστω
και µε κίνδυνο της ζωής του θα
προσπαθούσε να αποκαταστήση
την τιµή του σπιτιού του.
Ο Τηλέµαχος δικαιολογείται προβάλλοντας την αδυναµία του να
αντιµετωπίση µόνος τόσον ισχυρούς αντιπάλους. Ύστερα αλλάζει
απότοµα θέµα οµιλίας και δίνει
εντολή στον Εύµαιο να πάη να
ειδοποιήση την Πηνελόπη για την
επιστροφή του. Σε ερώτηση δε
του Εύµαιου, αν πρέπει να κάνη
το ίδιο και στον Λαέρτη, ο Τηλέµαχος του συνιστά να επιστρέψη
γρήγορα στη χοιροµάντρα κι’ ας
αφήση τη φροντίδα αυτή στην Πηνελόπη, που µπορεί να ενηµερώση σχετικά τον παππού του µε την
Ευρύκλεια.
Μετά την αναχώρηση του Εύµαιου µένουν µόνοι στο καλύβι ο
Οδυσσέας και ο Τηλέµαχος, ήρθε
λοιπόν η ώρα να γνωρίση ο γιός
τον πατέρα ...
Με την επέµβαση της Αθηνάς ξαναπαίρνει ο Οδυσσέας την πραγµατική του όψη κι’ όταν ο Τηλέµαχος εκφράζει το θαυµασµό του για
τη µεταµόρφωση και την υποψία
ότι πρόκειται για καµµιά θεία παρουσία, ο Οδυσσέας του αποκαλύπτει αµέσως ποιός είναι. Ύστερα
από µικρό δισταγµό του Τηλέµαχου πατέρας και γιός βρίσκονται

αγκαλιασµένοι και κλαίνε από συγκίνηση και χαρά.
Συνέρχεται πρώτος ο Οδυσσέας,
που ρωτά ανυπόµονα το γιό του να
τον ενηµερώση για τον αριθµό και
τη δύναµη των µνηστήρων. Ίσως
µπορέσουν και τα καταφέρουν
µόνοι τους χωρίς τη συνδροµή
άλλων συµµάχων. Ο Τηλέµαχος
του δίνει λεπτοµερείς πληροφορίες και καταλήγει εκφράζοντας τη
γνώµη, ότι θα είναι αδύνατον να
τους αντιµετωπίσουν µόνοι. Αλλ’
ο Οδυσσέας τον εγκαρδιώνει διαβεβαιώνοντάς τον, ότι η Αθηνά
τους συµπαραστέκεται σταθερά
στον αγώνα, ύστερα µελετούν κι’
οι δυο µαζί τον τρόπο µε τον οποίον θα εξοντώσουν τους µνηστήρες. Πρέπει να κρατηθή µυστική
η επιστροφή του Οδυσσέα στην
Ιθάκη. Ακόµη κι’ η Πηνελόπη κι’
ο Λαέρτης να µη µάθουν τίποτα.
Όταν παρουσιασθή κι ο ίδιος την
εποµένη µέρα στα ανάκτορα µεταµορφωµένος σε ζητιάνο και
δεχθή πιθανώς προσβλητικές
επιθέσεις εκ µέρους των µνηστήρων, πρέπει να δείξη ο Τηλέµαχος αυτοκυριαρχία και υποµονή.
Σε µια ωρισµένη στιγµή, που θα
δώση το σύνθηµα, πρέπει γοργά
να περισυλλεγούν τα όπλα των
µνηστήρων και να κρυφτούν κάπου, ώστε να βρεθούν άοπλοι την
ώρα που θα τους χτυπήσουν. Αν
τυχόν αντιληφθούν την κίνηση µεταφοράς των όπλων και ζητήσουν
να µάθουν για ποιο λόγο γίνεται
αυτό, θα τους καθησυχάσουν µε
οποιαδήποτε ευλογοφανή πρόφαση. Τέλος είναι ανάγκη, προτού
αρχίσουν την επιχείρηση, να γνωρίσουν τις διαθέσεις των δούλων
τους, που εργάζονται µέσα στο
σπίτι ή και έξω στα κτήµατα.
Ο Τηλέµαχος από την ψύχραιµη
αποφασιστικότητα του πατέρα του
αντλεί θάρρος και υπόσχεται αντάξια συνεργασία. Διαφωνεί όµως
σχετικά µε τους δούλους. Μπορεί
για τις σκλάβες του ανακτόρου να
ΚΑΣΤΑΛΙΑ

µην είναι και τόσο δύσκολο να
µάθουν τις διαθέσεις τους, όµως
για τους άνδρες τα πράγµατα είναι
κάπως διαφορετικά. Θα χάσουν
πολύτιµο χρόνο γυρίζοντας στο
κτήµατα και στις στάνες.
Η σκηνή µετατίθεται κατόπιν στο
ανάκτορο του Οδυσσέα, όπου
παρακολουθούµε τον Εύµαιο κι’
έναν ναύτη από το πλήρωµα του
πλοίου να πληροφορούν ταυτόχρονα την Πηνελόπη για την επάνοδο του γιου της.
Μαθαίνουν όµως απογοητευµένοι
το νέο και οι µνηστήρες. Το µόνο
που τους αποµένει πια είναι να
ειδοποιήσουν το καράβι της ενέδρας να επιστρέψη το γρηγορώτερο πίσω. Ακριβώς όµως εκείνη
τη στιγµή κάνει αυτό την εµφάνισή του στο λιµάνι. Σπεύδουν τότε
όλοι στην παραλία, για να µάθουν
απ’ τους συντρόφους των την αιτία της αποτυχίας. Ο Άντίνοος,
που είχε και την αρχηγία στην όλη
επιχείρηση της ενέδρας, τους ανακοινώνει την ανεξήγητη κατά την
αντίληψή του διαφυγή του Τηλέµαχου και προτείνει να µη µαταιώσουν την αρχική τους απόφαση,
αλλά να προχωρήσουν σταθερά
στην εξόντωσή του, προτού αυτός
εκµεταλλευθή την δυσµενή εντύπωση, που θα σχηµατίση σε βάρος τους η κοινή γνώµη από την
αποκάλυψη των συνωµοτικών
τους σχεδίων.
Οι άλλοι όµως µνηστήρες και προ
πάντων ο Αµφίνοµος αποδοκιµάζουν το νέο σχέδιο του Αντίνοου.
Τέλος επανέρχονται όλοι στο ανάκτορο του Οδυσσέα, χωρίς να πάρουν συγκεκριµένη απόφαση.
Τη νέα απειλή κατά του γιου της
µαθαίνει µε ανησυχία η Πηνελόπη.
Εµφανίζεται µε θάρρος µπροστά
στους µνηστήρες και απευθύνοντας ιδιαίτερα το λόγο στον Αντίνοο τον ελέγχει µε αυστηρότητα
για την κακόβουλη συµπεριφορά
του και του ζητεί να µη φανή αχάριστος στον Οδυσσέα, που ευερΙΟΥΛΙΟΣ 2006 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2007
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γέτησε κάποτε τον πατέρα του σε
δύσκολη περίσταση.
Παρεµβαίνει καθησυχαστικά ο
Ευρύµαχος και διαβεβαιώνει µε
πολλήν υποκρισία τη βασίλισσα,
πως ο Τηλέµαχος δεν πρόκειται
να πάθη κανένα κακό.
Προτού κλείσει η ραψωδία, µεταφερόµεθα ξανά στην καλύβα του
Εύµαιου. Ο Οδυσσέας ξαναπαίρνει µε την επέµβαση της Αθηνάς
την όψη ζητιάνου. Ο δε Εύµαιος
που καταφθάνει σε λίγο από τη
χώρα, πληροφορεί τον Τηλέµαχο
για την επιστροφή του πλοίου των
µνηστήρων.
Αναµφισβήτητα από δραµατικήν
άποψη το µεγαλύτερο ενδιαφέρον
στη ραψωδία αυτή παρουσιάζει η
αµοιβαία αναγνώριση πατέρα και
γιου και η ένταση, που δηµιουργείται µε τη νέα απειλή των µνηστήρων ύστερα από την αποτυχία
της ενέδρας.
Ως προς την αναγνώριση αξίζει
να παρατηρηθή, ότι δεν πραγµατοποιείται ταυτόχρονα κι’ απ’ τα
δύο µέρη. Προηγείται η ενηµέρωση του πατέρα για την παρουσία
του γιου από τις εκδηλώσεις του
Εύµαιου. Ακριβώς όµως αυτό το
crescendo στην παρουσίαση των
διαδοχικών φάσεων του αναγνωρισµού επιτρέπει στον ποιητή
όχι µόνο να πραγµατοποιήση µια
θαυµαστή κλιµάκωση στα διάφορα στάδια που συνθέτουν το επεισόδιο, αλλά και να εκµεταλλευθή
δραµατικά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.
Από τη στιγµή που εµφανίζεται
στη µάντρα ο Τηλέµαχος, παρακολουθούµε σχεδόν αποκλειστικά
για ένα διάστηµα τις εκδηλώσεις
του Εύµαιου χωρίς να γίνεται καθόλου µνεία για την παρουσία του
Οδυσσέα. Όµως ό,τι κάνει ο πιστός
χοιροβοσκός, ταιριάζουν απόλυτα
σ’ έναν πατέρα που έχει χρόνια
να δη το παιδί του. Ως και η παροµοίωση, που συνοδεύει τις συγκινηµένες εκδηλώσεις στοργής του
20
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Εύµαιου στηρίζεται κι αυτή στην
πατρική στοργή:
«... ένας πατέρας την αγάπη του
την τρυφερή πως δείχνει
στο γιο, απ’ τα ξένα ξάνουν
που’φτασε, στα δέκα χρόνια απάνω,
µοναχογιός και µοσκανάθρεφτος
πολυλαχταρισµένος –
όµοια φιλούσε τον Τηλέµαχο περιλαµπάζοντάς τον
ο θείος χοιροβοσκός, του Χάροντα λες κι’ είχε ξεγλυτώσει...»
Μα κι’ η ανταπόκριση του Τηλέµαχου προς τον Εύµαιο γίνεται µε
ανάλογη διάθεση. Σαν να απευθύνεται κι αυτός σε πολυπόθητο
πατέρα:
«...αν έφτασα δω πέρα, είναι για
σένα παππούλη,
Για να σε δουν µαθές τα µάτια
µου, το λόγο σου ν’ ακούω...»
Έτσι βλέπουµε το πρόσωπο του
άγνωστου µέχρι στιγµής Οδυσσέα
να υποβάλλη την παρουσία του
και να κινή εκ του αφανούς όλα
τα νήµατα που συνδέουν πρόσωπα και πράγµατα µέσα στο καλύβι. Το γεγονός αυτό διαποτίζει
µε µια λεπτή δραµατική ειρωνεία
ολόκληρη τη σκηνή και της δίνει
συνοχή και δύναµη εσωτερική.
Η αφάνεια του Οδυσσέα θα παραταθή ως τη στιγµή, που ο Τηλέµαχος θα προχωρήση στο εσωτερικό της µάντρας. Τότε ξαφνικά µε
µια αυθόρµητη κίνηση, που δίνει,
θαρρείς, διέξοδο στην µόλις συγκρατούµενη πατρική του συγκίνηση, σηκώνεται άφωνος ο Πατέρα και παραχωρεί τη θέση του
στο Παιδί.
Μετά το φαγητό ρωτά ο Τηλέµαχος τον Εύµαιο να του πη για
τον ξένο. Όταν µαθαίνει πως είναι
κάποιος κοσµογυρισµένος, που
ζητά προστασία, αισθάνεται µέσα
του τις ίδιες αντιδράσεις, που δοκίµασε και στην περίπτωση του
Θεοκλύµενου. Όσο επιτακτική κι’
αν προβάλλη η απαίτηση να δώση
άσυλο στον ξένο, δε θα µπορέση
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εν τούτοις να συµµορφωθή µ’ αυτήν εξ αιτίας των συνθηκών που
επικρατούν στο σπίτι του. Γιατί:
«...µε πιότερούς σου δεν είν’ εύκολο να καταφέρεις κάτι,
κι ας είσαι παλικάρι, τι έχουνε πιο
δύναµι από σένα...»
Με αυστηρή διακριτικότητα θα
δώση τότε ο πολύπειρος πατέρας το πολύτιµο µάθηµα στο γιο
του. Αν ήταν αυτός στη θέση του
κι είχε πατέρα έναν Οδυσσέα, θα
φερνόταν διαφορετικά...
«...κι’ αν µε νικούσαν, ως θα πάλευα σε πλήθιους µέσα µόνος,
κάλλιο να πέθαινα στο σπίτι µου
θανατωµένος µέσα,
παρά να βλέπω οµπρός µου αδιάκοπα τις τόσες ανοµιές τους.»
Έτσι ο Τηλέµαχος ακούει από το
στόµα του ξένου – πατέρα του τον
υπερήφανο ελληνικό λόγο: για
την Τιµή και την Αξιοπρέπεια έχει
χρέος ο άνθρωπος να θυσιάζη και
τη ζωή του ακόµα.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Παγκόσμια

ημέρα
των ζώων
Χαράλαµπος Τσιλτικλής,

Ζ

ωοφιλία είναι η εκδήλωση συµπάθειας και
αγάπης πρός τα ζώα,
αντικατοπτρίζει δε το επίπεδο πολιτισµού µιας κοινωνίας.
Από τους αρχαίους χρόνους πολλοί λαοί έτρεφαν σεβασµό και ευλάβεια στα ζώα. Στον Μεσαίωνα,
περίοδος που χαρακτηρίζεται από
την κατάπτωση ηθικών αξιών,
µε την άγρια πάλη που ξέσπασε
ανάµεσα στους λαούς µε στόχο
την επικράτηση του ενός επί του
άλλου, φυσική συνέπεια ήταν να
εξαφανισθούν από τους ανθρώπους αισθήµατα φιλανθρωπίας
και αλτρουισµού για τον πλησίον,
µε τις ίδιες συνέπειες για τα ζώα.
Αν θέλουµε να µετέχουµε στον
εορτασµό για την «Παγκόσµια
Ηµέρα των Ζώων» θα αναλογισθούµε την πανάρχαια σχέση ανθρώπου - ζώων η οποία αποτελεί
πτυχή της οικολογικής ηθικής.
Ο στωϊκός Ζήνων ο Κιτιεύς παρότρυνε «Οµολογουµένως τη φύσει ζην».
Ο Αλεξανδρινός ο δικός µας
Στρατής Τσίρκας, σε ένα στίχο

από τους «Φελάχους» γράφει
«Ο γάϊδαρος το βόϊδι το µελί,
κι’εγώ πιστρέφαµε». Με τον στίχο αυτόν χρήζεται η ισοτιµία του
ανθρώπου µε τα ζώα τοποθετώντας τον άνθρωπο τελευταίο.
Η ζωοφοβία είναι δυστυχώς σε
αρκετές περιπτώσεις «φοβία-ψύχωση». Η φοβία αυτή υπόκειται
στην πρόληψή από την εξοικείωση του ατόµου µε τα ζώα. Πολλοί
φθάνουν στο σηµείο να χαρακτηρίσουν την ζωοφοβία ως αναπηρία.
Ίσως το οικογενειακό περιβάλλον να δηµιουργεί αυτές
τις φοβίες ανατρέφοντας το µικρό παιδί µε τις παραινέσεις
«Πρόσεχε το σκυλί, µη σε φάει».
Θα τονίσουµε ότι τα παιδιµεγαλώνοντας µε ζωάκια µαθαίνουν να
είναι υπεύθυνα ενστερνιζόµενα
πχ. την φροντίδα που χρειάζεται ο σκύλος αλλά και προσαρµοζόµενα στον κύκλο της ζωής
που συνδέεται µε την γέννηση
και τον θάνατο. Η χαρά για την
γέννηση ενός κουταβιού αλλά
ΚΑΣΤΑΛΙΑ

και ο θάνατος του σκύλου, θα
τα βοηθήσει να αντιληφθούν ότι
η ζωή σκορπά χαρές και λύπες.
Δυστυχώς πολλές πράξεις κατοίκων της πατρίδας µας ως πρός
την συµπεριφορά τους στα ζώα
µας επαναφέρουν στο νού τον
Μεσαίωνα. Πως αλλιώς να εξηγηθούν οι δηλητηριάσεις αδέσποτων ζώων (σκύλοι, γάτες), που
και στην περίπτωση αυτή άλλοι
ασυνείδητοι συµπολίτες µας τα
εγκατέλειψαν τελείως αδικαιολόγητα. Ίσως πρέπει να σηµειωθεί ότι και οι δρόµοι πόλεων αι
εθνικές οδοί γέµουν από τα πτώµατα µικρών ζώων µε τον θάνατο
που σκορπίζουν, όχι πάντα από
αµέλεια, οδηγοί αυτοκινήτων.
Κανείς µας δεν µένει ασυγκίνητος όταν σκεφθεί αυτό που έγινε
µετά τον Τρωϊκό Πόλεµο όταν ο
Οδυσσεύς επάτησε το πόδι του
στην Ιθάκη. «Ο αγαπηµένος του
σκύλος Άργος µόλις αντιλήφθηκε
τον Οδυσσέα που πλησίαζε κούνησε την ουρά του και κατέβασε
τα δυό του αυτιά, στην συνέχεια
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όµως δεν µπόρεσε να πλησιάσει
τον βασιληά γιατί πέθανε. Όταν
αυτός τον είδε σκούπισε κρυφά
το δάκρυ του.
Τα παραπάνω αναφέρει στην
Οδύσσεια 301-305 ο Όµηρος.
Ασφαλώς το δάκρυ του Οδυσσέα
αποτελεί το πρώτο βαθύ δείγµα
αγάπης πρός τα ζώα το οποίον
απαντάται στην λογοτεχνία. Ο
θάνατος του σκύλου αφού προηγουµένως αναγνώρισε τον καλό
του κύριο, αποτελεί απόδειξη ευγενικού ενστίκτου µε συµπάθεια
αγάπη και φιλία στον άνθρωπο.
Οι αµοιβαίες φιλικές σχέσεις ανθρώπων και ζώων χρονολογούνται από πολύ παληά. Υπάρχει
αναφορά αρχαιολόγων που προσδιορίζουν 2500-1500 π.Χ., για
το ότι στην Αριζόνα της Βορείου
Αµερικής ανακαλύφθηκε ένα
σπήλαιο όπου έγιναν ανασκαφές
τάφων που εχρονολογούντο στις
παραπάνω ηµεροµηνίες. Μέσα
σε έναν από αυτούς τους τάφους
βρέθηκαν τα λείψανα µιας οικογένειας που αποτελείτο από τον
πατέρα, τον γιο και ένα βρέφος.
Μεταξύ αυτών ανακαλύφθηκαν
και δύο σκύλοι. Ο ένας µε µακρύ
κιτρινωπό τρίχωµα να φέρει φίµωτρο, πράγµα που µαρτυρά ότι
επρόκειτο για ένα καλό και επιθετικό φύλακα της οικογένειας.
Το δεύτερο σκυλί ήταν µικρότερο και προφανώς διασκέδαζε
την οικογένεια και το βρέφος.
Αυτά ως αποδεικτικά στοιχεία
αγάπης και από τον Νέο Κόσµο.
Από την αρχαιότητα µας έρχεται
ακόµη ένα µήνυµα αγάπης και
αφοσίωσης σκύλου µε το όνοµα Υρκανός στον κύριό του που
στην περίπτωση αυτή ήταν ο Λυσίµαχος. Ο σκύλος για τρείς µέρες
έµεινε δίπλα στον νεκρό και στην
συνέχεια έπεσε στην πυρκαγιά να
καεί µαζί µε το σώµα του κυρίου
του. Μιά παρόµοια περίπτωση
αναφέρεται για τον σκύλο του
Πύρρου µε το όνοµα Αστός. Τα πα22

ΚΑΣΤΑΛΙΑ
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ραπάνω τα αναφέρει ο Πλούταρχος ο οποίος θεωρείται ο καλύτερος συγγραφέας φίλος των ζώων.
Σε ένα διάλογο παρουσιάζει τον
Οδυσσέα να λέει στην Κίρκη ότι
θα προτιµούσε να είναι ζώο παρά
να είναι άνθρωπος, αφού τα ζώα
διαθέτουν προτερήµατα σε µεγαλύτερο βαθµό από αυτά του
ανθρώπου. Στην Σαλαµίνα είναι
γνωστόν ότι υπάρχει το ακρωτήρι «Κυνός Σήµα».. Εκεί λοιπόν
βρίσκεται ο τάφος του σκύλου του
Ξανθίππου, ο οποίος όταν ταξίδευε
στην Σαλαµίνα ο σκύλος ακολουθούσε και κολυµπούσε δίπλα στο
πλοίο. Και για να θυµηθούµε για
λίγο την ωραία αρχαία ελληνική
γλώσσα καταγράφουµε αυτά που
ο Ηρόδοτος στο βιβλίο ΙΙ κεφ.67
αναφέρει και που αφορούν γάτες
και σκύλους. «.....απάγονται δε οι
Αιέλουροι αποθανόντες εις ιεράς
στέγας, ένθα θάπτονται ταριχευθέντες εν Βουβάστι πόλει, τους δε
κύνας εν τη εαυτόν εκάστοι πόλι
θάπτουσι εν ιρήσι θήκησι» (Τις
νεκρές γάτες τις έπαιρναν και τις
πήγαιναν σε ιερά οικήµατα όπου
τις έθαβαν εις την πόλη Βούβαστις αφού προγουµένως τις ταρίχευαν, τους δε σκύλους ο καθένας τους έθαβε στην πόλη του
µέσα σε ιερά φέρετρα).
Επίσης από τον Ηρόδοτον αντλούµε την πληροφορίαν ότι σε όποιο
αιγυπτιακό σπίτι πέθαινε γάτα
από φυσικό θάνατο όλοι όσοι
κατοικούσαν σ’αυτό, σε ένδειξη
πένθους ξύριζαν τα φρύδια τους.
Αν πέθαινε σκύλος τότε ξύριζαν
το κεφάλι. Γενικότερα οι Αιγύπτιοι θεωρούσαν ιερά όλα τα ζώα.
Και για να κλείσουµε το αφιέρωµα µας στην Παγκόσµια
Ηµέρα των Ζώων. «Ο ζωόφιλος άνθρωπος σέβεται το περιβάλλον που ζη τη φύση και τα
πλάσµατα που διαβιούν σ’αυτή
άρα γίνεται φιλόζωος. Αυτό το
µήνυµα αποστέλλουµε σε όλους.
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Ήριον= τάφος, τύµβος, µνηµείον,
Ηρήϊον=Ιερείον
Βούβαστις : Αρχαία αιγυπτιακή φαραωνική πόλη όπου στον ναό της σε αρχαιολογικές ανασκαφές βρέθηκαν µικρά
είδωλα γατών.
Ζωόφιλος=αυτός που αγαπά τα ζώα
ενώ Φιλόζωος αυτός που αγαπά την
ζωή

Κάτω από τη στάχτη.....

Λ

οιπόν, είναι κι αυτές οι µνήµες οι πιό
απόµακρες, χαµένες
στο βάθος του χρόνου, που ξεπροβάλλουν έτσι άξαφνα
και απρόσµενα, ξεπετιώνται κάτω
από τόνους στάχτης και χώµα λησµονιάς που τις κρατάει αόρατες
και καταπλακωµένες... Και να χορεύουν πάνω τους τόσα πολλά πιο
πρόσφατα «χτες», και «έρωτες»,
και «µέρες λαµπροφόρετες» και
«νύχτες αγρύπνιας» και «ασηµένιας µαγείας», και µέρες δυστυχίας, ν’ ακολουθείς κιβούρια µε τα
δάκρυα να ραίνουν το δρόµο που
πατάς. Και πέπλα γάµου, γεννητούρια βλασταριών µε συµβόλαια
ατράνταχτα για αµέτρητα «αύριο»
και «πάντα». Τόσα, τόσα πολλά...
Κι αυτή µια µικρούλα
απρόσµενη θύµηση να ξεπετιέται
ολόξαφνα απ’ την ανυπαρξία της
σαν χορταράκι που ξεµυτίζει θαρρετά µέσα από πέτρες και χωµάτινη ένδεια. Ναι. Ξεκρέµαστη θύµηση! Με κείνο το ντενεκεδένιο
κουτί... το σκέπασµα του καλά,
σφιχτά κλεισµένο για να κρατάει
όσο γίνεται τη διαπεραστική οσµή
της φορµόλης, να µη µπορεί να
βγει από το πατάρι να σκορπίσει
και να ρυπάνει τον καθαρό αέρα
του σπιτικού της εποχής εκείνης...
τόσο αµέτοχης σε καυσαέρια κι
αναθυµιάσεις όλων των ειδών.
Βάζαµε την ξύλινη σκαλίτσα... κι
ανεβαίναµε στο πατάρι, πότε γω,
πότε κάποιο από τ’ άλλα παιδιά,
αν ήταν τ΄ αγόρια κάποιο απ’
αυτά σαν ιππότης, το πατάρι ήταν
µικρό και άβολο µε τις στίβες των

Τούλα Σουβαλιώτη – Μπούτου
άχρηστων πραγµάτων και σε µιαν
άκρη, µόλις ανοίγεις την πόρτα,
για να το πιάνεις αµέσως, το ντενεκεδένιο κουτί. Στο δωµάτιο η παρέα περίµενε, παλιές εφηµερίδες
και χαρτιά στρωµένα, κι ένα τσίγκινο µεγάλο πιάτο (η «ευλογία»
του πλαστικού τελείως άγνωστη).
Δύο λαβίδες στο πλάι, όλα µαζί
υποδέχονταν τον ντενεκέ.
Η Ανατοµία ήταν για µένα
– και γι’ άλλους πολλούς συµφοιτητές το δυσκολότερο µάθηµα. Το
µόνο στο οποίο είχα «κοπεί» στην
πρώτη εξεταστική περίοδο. Κι ο
αθεόφοβος σαδιστής καθηγητής
µε τα τροµερά κατεβαστά γυαλιά
στη µύτη του, µου είχε βάλει για
βαθµό 4.5. Σκέτη ειρωνεία αφού
η βάση ήταν το 5 και τόση αγωνία για τη δεύτερη εξεταστική που
θαρχόταν σε λίγο.
Ο Βασίλης Π. ήταν ένα
πολύ γλυκό µελαχρινό αγόρι – θυµάµαι, έρχεται στ’ αυτιά µου µαζί
µε τα παλιά κι εκείνο το χαρούµενο, καµπανιστό ανοιχτόκαρδο γέλιο του. Προχωρηµένος φοιτητής
στο 5ο έτος της Ιατρικής και πολύξερος, εργαζόταν και σαν βοηθός
πλάι στον Ιατροδικαστή Μ. για να
βγάλει κάποιο χαρτζιλίκι. Δύσκολοι, δύσκολοι καιροί, και η µόνη
αφθονία των....πτωµάτων.
Αδιαχώρητο στο νεκροτοµείο. Όσα πιά µε κείνη την ατελείωτη µακρυά αίθουσα του ανατοµείου, κάθε µαρµάρινος πάγκος
κι από ένα «πρώην» ανθρώπινο
πλάσµα που είχαν σκοτώσει η
πείνα, οι κακουχίες, οι αρρώστιες, οι κακοποιήσεις του εχθρού. Η
ανθρώπινη ζωή σε τραγική ευτέΚΑΣΤΑΛΙΑ

λεια. Όµως οι υποψήφιοι γιατροί
έπρεπε να εκπαιδευτούν.
Ο Βασίλης µας έκανε ένα
µικρό φροντιστήριο. Είχε λυπηθεί
την αγωνία µου για το δύσκολο
µάθηµα, ήθελε να µας βάλει τέτοιες γνώσεις στο µυαλό έτσι, να
µη βγαίνουν ούτε µπροστά στο πιο
άγριο ως απάνθρωπο βλέµµα του
µισητού καθηγητή.
Έφτιαξε λοιπόν ένα «παρασκεύασµα» από έναν ανθρώπινο εγκέφαλο που ξέκλεψε από τα
αζήτητα – τόσα, τόσα πολλά τότε
- του νεκροτοµείου. Ωραία διατηρηµένο µέσα σε µπόλικη φορµόλη (µπορεί να διατηρηθεί και για
µήνες µας είπε, όµως εµείς θα
βιαστούµε, να βιαστείτε να προσέχετε για να τα δούµε όλα. Να
τελειώνουµε µ΄αυτό το δύσκολο
κεφάλαιο της Ανατοµίας…).
Πότε τρία, πότε τέσσερα ή πέντε παιδιά µαζευόµασταν
στο µικρό δωµάτιο του δικού µου
σπιτιού, πλάι στο «µέρος» (όπως
λέγαµε την τουαλέτα). Ανοίγαµε
το χιλιοταλαιπωρηµένο κουτί, η
φορµόλη µας φλόµωνε. Ο Βασίλης έπιανε προσεκτικά µε τις λαβίδες – τα χέρια του σε µίαν αέρινη
κίνηση – το ωχροκίτρινο µαλακό
ανθρώπινο κοµµάτι – το έβαζε
πάνω στο τσίγκινο πιάτο κι άρχιζε
το µάθηµα. Μας έδειχνε την παραµικρή λεπτοµέρεια. Οι λοβοί...
οι σχισµές... οι έλικες, τα επάρµατα η πληκτραία σχισµή, οι κοιλίες,
η παρεγκεφαλίτιδα.... Ένα - ένα
καθαρά ιδωµένα. Τέτοιο ξάστερο,
ζωντανό µάθηµα δεν µατάκανα
ποτέ στη ζωή µου. Εκτός κι από τα
οστά που κι αυτά υπήρχαν σ’ ένα
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χαρτονένιο κουτί στο πατάρι, προς
µεγάλη στενοχώρια της καηµένης
της µαµάς µου που τι να κάνει, ας
έβλεπε την κόρη της γιατρό... και
χαλάλι!
Ο δάσκαλος Βασίλης µας έδειχνε,
ακούγαµε, µας ρωτούσε, απαντούσαµε µε τα µάτια πάντα στο
«αντικείµενο...» θυµάµαι κάποια
φορά ο Λώλος (χαϊδευτικό του
Γιώργου) τόσο χαριτωµένο παιδί
συνοδοιπόρος – συµφοιτητής της
(χάθηκε κι αυτός τόσο νωρίς) που
ξαφνικά σαν κάτι να τον µελαγχόλησε... Του άλλαξε τη διάθεση, κι
ας είχαµε πιά τόσο συνηθίσει στη
θέα του µακάβριου κουτιού «Για
σταθείτε βρε παιδιά» είπε. Ερχόµαστε εδώ τόσες µέρες, να πασπατέψουµε τα µυαλά αυτού του
ταλαίπωρου ανθρώπινου πλάσµατος... αναρωτηθήκαµε ποτέ
ποιος, ποιά, τι υπήρξε; Το ξέρετε
πως το φάντασµα του, η ψυχή του
µπορεί να περιπλανιέται τώρα
δα, εδώ, ανάµεσά µας; Και θάχει
τόσο δίκιο να µας οικτίρει για την
αναισθησία µας!
Ψευτογελάσαµε είναι η
αλήθεια. Μέσα µας σαν κάποια
ανησυχία, κάποιες τύψεις. «Τι να
κάνουµε;» είπα σιγά... Να του
ανάψουµε ένα κερί στην εκκλησία, να το σκεφτούµε. Τι άλλο;
Τι µπορούµε να κάνουµε; Να τον
µνηµονεύουµε…! Είπε στοχαστικά η Μαίρη.
Ελάτε εµπρός! είπε βιαστικά ο
Βασίλης. Όχι άλλο χάσιµο χρόνου... Οι συναισθηµατισµοί για
µετά! Μεθαύριο τελειώνουµε...
Δεν παίρνει άλλο. Τι να πω εγώ
µ΄ αυτά που ζω και βλέπω στο νεκροτοµείο µέρα – νύχτα; Με σκέφτεστε εµένα;
«Μεθαύριο» τελειώσαµε... Είχαµε εξερευνήσει πιά κάθε
γωνία του φτωχού εγκεφάλου...
Σαϊνια πιά όλοι, ο Βασίλης έδειχνε
µε τη λαβίδα απαλά... (Το «παρασκεύασµα» όλο και διαλυόταν,
και φύραινε σιγά – σιγά). Τι είναι;
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Ρωτούσε σιωπηλά πολλές φορές.
Κι εµείς απαντούσαµε αµέσως µε
τη σειρά µας. Αλάθευτα.
Προσωπικά είχα εξασφαλίσει το 9άρι στην εξέταση και
τούτη τη φορά. Όχι καθόλου δεν
πτοήθηκα από τον κίνδυνο των
κατεβαστών γυαλιών και την κατσουφιασµένη φάτσα του κ. καθηγητή.
Ένα µεγάλο «ευχαριστώ»
στον Βασίλη. Και τώρα; Τι θα του
κάνουµε; Είπε ξαφνικά ο Πώλος
δείχνοντας τον φτωχό µας σύντροφο πάνω στο πιάτο. Να πάµε
κάπου να τον θάψουµε; Είπε η
Αφρούλα. Ο Βασίλης ετοιµαζόταν
βιαστικός. Όχι παιδιά, όχι είπε σοβαρά. Θα το πάρω πίσω όπως το
έφερα. Υπάρχει κλίβανος... όπου
πηγαίνουν «ολ’ αυτά» ...
Έτσι τελείωσαν «ολ’ αυτά» Κι η
θύµηση του θα υπάρχει όσο κι ο
δικός µου εγκέφαλος – κουκουλώθηκε πάλι περήφανη και καρτερική κάτω από τη στάχτη της
λησµονιάς...
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Απολλώνιος ο Τυανέας
Αντώνης Καβάγιας

Σ

τη νησίδα της Παµβώτιδας λίµνης των
Ιωαννίνων υπάρχουν
µοναστήρια του 13ου
αιώνα, όπως η µονή
Φιλανθρωπηνών, µε
την εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
Στο εσωτερικό της, σε µια τοιχογραφία του 1560 µ.χ απεικονίζονται Έλληνες σοφοί, ιστορικοί και
φιλόσοφοι: Σόλων ο Αθηναίος, Χίλων ο Λακεδαιµόνιος, Θουκυδίδης,
Πλάτων, Αριστοτέλης, Πλούταρχος
και Απολλώνιος ο Τυανέας.
Ποιος όµως ήταν ο Απολλώνιος ο
Τυανέας;
Ο νέο-Πυθαγόρειος φιλόσοφος,
µάγος, ιατρός και θεουργός Απολλώνιος γεννήθηκε στα Τύανα*
της Καππαδοκίας περι το 40/50
µ.χ και πέθανε στην Έφεσο περί
το 120 µ.Χ. Σύµφωνα µε το θρύλο ο Απολλώνιος γεννήθηκε, από
άγνωστη µητέρα, σε κάποιο λιβάδι αφιερωµένο στο θεό Απόλλωνα
(απ’όπου προέρχεται και το όνοµα
του Απολλώνιος.). Το λιβάδι αυτό
βρίσκονταν κοντά στο ναό του Δία
Ασβάµεα. (Όταν, µετά από χρόνια
ο Απολλώνιος έγινε γνωστός για
τα θαύµατά του, οι κάτοικοι των
Τύανων υποστήριζαν ότι ήταν γιός
του Δία.) Σύµφωνα, επίσης µε το
θρύλο, όταν ο Απολλώνιος πέθανε
αναλήφθηκε στους ουρανούς. Έζησε σύµφωνα µε τις επιταγές των
Πυθαγορείων. (εγκράτεια, λιτή
ενδυµασία, αποφυγή κρεοφαγίας,
σιγή των µεµυηµένων κ.α)
Η βιογραφία του είναι σχετικά
πτωχή. Σε αυτό κυρίως συνετέλεσε η καταστροφή των γραπτών
µαρτυριών από τους Χριστιανούς
διότι ο βίος του περιείχε πολλά κοινά στοιχεία µε το βίο του Ιησού σε
τέτοιο σηµείο µάλιστα που σύγχρο-

νοι ερευνητές ταυτίζουν τον Απολλώνιο µε τον Ιησού. Ο βίος και η
δράση του Απολλώνιου εξιστορήθηκαν από τον ρήτορα Φιλόστρατο
τον Λήµνιο στο έργο του «Τα ες τον
Τυανέα Απολλώνιον.»
Σύµφωνα λοιπόν µε τον Φιλόστρατο, ο Απολλώνιος σπούδασε στην
Ινδία στους Βραχµάνους ιερείς,
στη Δυτική Περσία στη περιοχή των
Μάγων** και στους γυµνοσοφιστές της Αιθιοπίας, όπως ακριβώς
και ο Πυθαγόρας. Ο Φιλόστρατος
είχε φιλικές σχέσεις µε την αυλή
του αυτοκράτορα Σέπτιµου Σεβήρου (193-211 µ.χ) και ειδικά µε
την αυτοκράτειρα Ιουλία Δόµνα,
µητέρα του Καρακάλλα. Η Ιουλία
Δόµνα, που γεννήθηκε στην Έµεσα
της Συρίας, διετέλεσε κατά την εφηβεία της, ιέρεια της Ίσιδας. Ύπηρξε
οπαδός του Απολλώνιου και της φιλοσοφίας που δίδασκε. Επηρέαζε
πολύ τις αποφάσεις του αυτοκράτορα, ώστε εκείνος να ευνοήσει τις
διαφορές λατρείες της Ανατολής σε
σχέση µε την αναδυόµενη λατρεία
του Ιησού. Ο Φιλόστρατος στο έργο
του παρουσιάζει τον Απολλώνιο ως
αντίποδα του Ιησού.
Ο Απολλώνιος έγραφε στην αραµαϊκή γλώσσα, την ίδια γλώσσα
που µιλούσε ο Ιησούς. Γνήσια έργα
του θεωρούνται: 1.«Περί θυσιών»,
όπου τονίζει ότι ο Θεός δεν χρειάζεται υλικές θυσίες. Υπέρτατη µορφή
θυσίας είναι η Προσευχή. Επίσης
τονίζει ότι ο Θεός παραµένει εκτός
του κόσµου των αισθήσεων και η
αντίληψη του, ότι είναι καθαρά
θέµα λογικής. Η λογική κατά τον
Απολλώνιο, είναι το ωραιότερο
στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης
(δια του καλλίστου των εν ηµιν αυτοίη τ’αγαθά) και 2. «Πυθαγόρου
βίος» όπου αναφέρει ότι ο ΠυθαγοΚΑΣΤΑΛΙΑ

ρισµός είναι εκείνος που δίνει την
ικανότητα αντιµετώπισης των δυσχερειών στη ζωή του ανθρώπου
και ανακούφισης από τις δυστυχίες.
Σηµαντικές πηγές για το βίο και τη
δράση του Απολλώνιου αποτελούν
επίσης:
1. Επιστολή του Απολλώνιου προς
τον Βαλέριο Ασιατικό Σατουρνίνο,
ανθύπατο της Ασίας, το 108/109
µ.χ στην οποία περιλαµβάνει σκέψεις του για το θάνατο και την αθανασία της ψυχής.
2. Επιστολές του Απολλώνιου προς
το σύγχρονο του Σύριο, στωϊκό Φιλόσοφο Ευφράτη, σχετικά µε τη
διαµάχη του για τη «µαγική» φιλοσοφική σκέψη.
3. «Υποµνήµατα» του Δάµη, έµπιστου µαθητή του Απολλώνιου (η
συγγραφή τους έγινε µετά το θάνατο του Απολλώνιου.)
4. Η επιγραφή των Αδάνων (που
πιθανόν προέρχεται από τις Αιγές
της Κιλικίας, ίσως µετά το θάνατο
του Απολλώνιου) στην οποία αναγράφεται ότι ο Απολλώνιος θεράπευε νοσήµατα («εσβέσεν αµπλακίας») και απάλειφε τους πόνους.
(«εξελάσιε πόνους.»)
5. Ορισµένες πληροφορίες που µας
παρέχει ο ιστορικός Δίων ο Κάσσιος από τη Νίκαια της Βιθυνίας
(155-234 µ.χ) ο οποίος έγραψε
«Ρωµαϊκή Ιστορία» σε 80 βιβλία.
Μεταξύ άλλων για τον Απολλώνιο,
αναφέρει ένα ασυνήθιστο γεγονός
που συνέβη στην Έφεσο το 96 µ.Χ.
Ο Απολλώνιος κήρυττε στους Εφέσιους. Ξαφνικά, όµως σταµάτησε
και φώναξε δυνατά «Παίε τον τύραννον, παίε».Ύστερα εξήγησε στο
αποσβολωµένο ακροατήριο ότι µε
τη βοήθεια του (µέσω τηλεπαθητικών δυνάµεων) τρείς απελέυθεροι
ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2007
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δολοφονούσαν εκείνη τη στιγµή στη
Ρώµη τον διώκτη του αυτοκράτορα
Δοµιτιανό(81-96 µ.χ)
6. Από τη πληροφορία του Λουκιανού του Σαµοσατέα, επιφανή σοφιστή και συγγραφέα (2ος αι. µ.χ)
ότι ο µάγος θεραπευτής της εποχής
του, ο Αλέξανδρος, από τη πόλη της
Παφλαγονίας Άβωνον Τείχος, ήταν
µαθητής του Απολλώνιου.
7. Από τη πληροφορία ότι ο αυτοκράτορας Αδριανός (76-138 µ.χ)
απέκτησε ορισµένες επιστολές του
Απολλώνιου
8. Στη βιογραφία του αυτοκράτορα
Αλέξανδρου Σεβήρου (222-235
µ.χ) αναφέρεται ότι στο ναϊδριο των
ανακτόρων του στη Ρώµη είχε τις
προτοµές του Ορφέα, του Αβραάµ,
του Ιησού και του Απολλώνιου.
9. Από τη πληροφορία του ρήτορα
Ευνάπιου από τις Σάρδεις στο έργο
του «Βίοι Σοφιστών» ότι ο Απολλώνιος θεωρείτο από τους οπαδούς
του ηµίθεος. «Απολλώνιος ο Τυανεύς, ουκέτι φιλόσοφος αλλ’ως τι
θεών τε και ανθρώπων µέσον.»
10. Από τη πληροφορία του φιλόσοφου Πορφύριου από τη Τύρο
(233-304 µ.χ) ότι «ο Απολλώνιος
ήταν ένας από τους ελάχιστους Έλληνες που καταλάβαιναν τη γλώσσα των πτηνών.»
11. Στη βιογραφία του αυτοκράτορα Αυρηλιανού (270-275 µ.χ)
αναφέρεται ότι τη νύχτα πριν την
κατάλειψη των Τυάνων εµφανίστηκε στον αυτοκράτορα, ως όραµα,
το είδωλο του Απολλώνιου που
του ζήτησε να µην καταστρέψει τη
πόλη. Ο Αυρηλιανός σεβάστηκε την
επιθυµία αυτή.
12. Πραγµατεία (Φιλαλήθους λόγοι) του σοφιστή Σωσιανού Ιεροκλή, κυβερνήτη της Βιθυνίας και
διώκτη των Χριστιανών, επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284-305
µ.χ). Στη πραγµατεία αυτή ο Ιεροκλής συγκρίνει τον Απολλώνιο µε
τον Ιησού και αναφέρει ότι ήταν
«Θεοίς κεχαρισµένος ανήρ.»
13. Από την άποψη του ιστορικού
Αµµιανού Μαρκελλίνου (4ος αι
µ.χ) ότι ορισµένες προσωπικότητες
26
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«προστατεύονται»κατά την επίγεια
ζωή τους από τους «δαίµονες» τους
µε τους οποίους διατηρούν συνεχείς πνευµατιστικούς δεσµούς και
αναφέρει ως τέτοιες τον Νουµά Ποµπίλιο, δεύτερο µυθικό βασιλιά της
Ρώµης, τον Ρωµαίο αυτοκράτορα
Οκταβιανό Αύγουστο, τους ρωµαίους στρατιωτικούς Μάριο Γαϊο και
Σκιπίωνα τον Αφρικανό, τον µυθικό Ερµή τον Τρισµέγιστο και τους
φιλοσόφους Πυθαγόρα, Σωκράτη
και Απολλώνιο τον Τυανέα.
14. Από αραβικά κείµενα του 9ου
αι µ.χ., όπου ο Απολλώνιος εµφανίζεται ως ο µοναδικός κάτοχος της
σοφίας των περίαπτων (φυλακτά).
15. Ο Αυτοκράτορας Νέρβας (9698 µ.χ) προσκάλεσε τον Απολλώνιο στη Ρώµη. Εκείνος αρνήθηκε
και του απάντησε µε ένα χρήσµό.
« Θα βρεθούµε και οι δυό µας για
µεγάλο χρονικό διάστηµα, κατά το
οποίο ούτε εµείς θα κυβερνάµε άλλους, ούτε άλλος εµάς.» Πράγµατι
ο Νέρβας βασίλευσε µόνο ένα έτος
και 4 µήνες ενώ ο Απολλώνιος
µετά µερικά χρόνια πέθανε.
Πόλεις όπου έδρασε
ο Απολλώνιος:
1. Τύανα Καππαδοκίας: η γενέτειρα
του, όπου υπήρχε λατρευτικό του
άγαλµα στο ναό του Δία Ασβάµεα.
2. Έφεσος: όπου οι κάτοικοι τον
θυµούνταν ως οραµατιστή, προφήτη και θεραπευτή. Ο Απολλώνιος
δεν ήταν µόνο γιατρός, µε τη κοινή
έννοια της λέξης, αλλά θεράπευε
και τις «ψυχές». Βοήθησε τους κατοίκους της Εφέσου στη διάρκεια
επιδηµίας πανώλης.
3. Αιγές Κιλικίας: όπου υπήρχε
περίφηµο ιερό του Ασκληπιού στο
οποίο διετέλεσε ιερέας ο Απολλώνιος, ο οποίος χρησιµοποιούσε
θεραπευτικές µεθόδους χαρακτηριστικές της τέχνης του Ασκληπιού:
ενύπνια, προσευχές, δίαιτα, καθαρισµό πεπτικού. Χρησιµοποιώντας
αυτές τις µεθόδους, θεράπευσε επιφανή άνδρα των Αιγών που έπασχε
από υδρωπικία.
Το φθινόπωρο του 215 µ.χ ο αυτοκράτορα Καρακάλλας (211-217
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µ.χ) επισκέφθηκε τις Αιγές και το
Ασκληπιείο για να ζητήσει τη βοήθεια του θεού για τη κακή υγεία
του, διότι κατά τον ιστορικό Μαλάλα «ενόσει δε εµφανέσι και αρρήτοις αρρωστήµασιν» δηλαδή «είχε
αρρώστειες φανερές και κρυφές».
Εµπρός από το λατρευτικό άγαλµα
του Απολλώνιου ο Καρακάλλας
επικαλέσθηκε τη βοήθεια του και
ανακουφίστηκε από τους πόνους.
Το ιερό του Ασκληπιού καταστράφηκε από τον όχλο των φανατικών
Χριστιανών το 313 µ.χ κατά διαταγή του Μ.Κωνσταντίνου
4. Ταρσός Κιλικίας: όπου ο Απολλώνιος επέπληξε τους κατοίκους
της πόλης για τη νωθρότητα και τη
ροπή τους στις σεξουαλικές απολαύσεις. Ο Φιλόστρατος γράφει ότι
στη Ταρσό, ο Απολλώνιος θεράπευσε ένα αγόρι το οποίο είχε δαγκώσει ένας λυσσασµένος σκύλος.
5. Αντιόχεια του Ορόντη: τη πόλη
αυτή επισκέφθηκε ο Απολλώνιος
πολλές φορές. Μάλιστα υπήρχε
εκεί και λατρευτικό του άγαλµα.
Στην Αντιόχεια επέκρινε τους κατοίκους της για τη ροπή στις σεξουαλικές απολαύσεις και για την αδιαντροπία τους. Προέβλεψε επίσης
το σεισµό που έπληξε τη πόλη υποστηρίζοντας ότι ήταν θειϊκη τιµωρία
για τις αµαρτίες τους.
Στην Αντιόχεια τροποποίησε τη κοίτη του ποταµού Ορόντη, ώστε να
αποµακρυνθούν τα στάσιµα νερά
και κατασκεύασε περίαπτα*** εναντίον των ποντικών που αφθονούσαν. Επίσης στο κέντρο της πόλης,
έστησε άλλο ένα περίαπτο , για να
προστατεύσει τους κατοίκους από
τους σκορπιούς (ήταν ένας µπρούτζινος σκορπιός πάνω σε µια µικρή
κολώνα).
Τέλος καθιέρωσε µια ετήσια µαγική τελετή, για την απώθηση των
κουνουπιών που περιελάµβανε
εκτός των άλλων και µαγικούς µελωδικούς ψαλµούς. Όλα αυτά ήσαν
τόσο δηµοφιλή, ώστε η Εκκλησία
αναγκάστηκε να αποδεχθεί αυτή τη
παγανιστική συνήθεια µέχρι και τον
5ο αι µ.Χ.

6. Σµύρνη: όπου εκφώνησε φιλοσοφικούς λόγους και προέβλεψε το
σεισµό που έπληξε τη πόλη.
7. Βυζάντιο: όπου τοποθέτησε περίαπτα: τρείς πέτρινους πελαργούς,
σε φυσικό µέγεθος, που κοιτάζονταν µεταξύ τους και κρατούσαν
τους πραγµατικούς πελαργούς µακριά από τη πόλη. ( Τα πτηνά αυτά
ήταν επικίνδυνα, επειδή συχνά
έριχναν µέσα στις δεξαµενές πόσιµου νερού φίδια και τις µόλυναν.)
Επίσης τοποθέτησε στον Ιππόδροµο
ένα µπρούτζινο αετό, σε φυσικό µέγεθος και µε ανοικτές τις φτερούγες. Το εντυπωσιακό αυτό περίαπτο
έµοιαζε µε αληθινό αετό ειδικά,
όταν οι ακτίνες του ήλιου έπεφταν
πάνω στις φτερούγες που γυάλιζαν.
Κατά τον Ιστορικό Νικήτα Χωνιάτη,
καταστράφηκε από τους σταυροφόρους το 1204 µ.χ.
8. Ρώµη: τη πόλη επισκέφθηκε
ο Απολλώνιος δύο φορές, µια επί
αυτοκράτορα Νέρωνα (54-68 µ.χ),
σε νεαρή ηλικία, την εποχή που ο
Νέρωνας καταδίωκε τους φιλοσόφους. Συνελήφθη από τον Τιγελίνο, διοικητή των Πραιτωριανών, ο
οποίος τελικά τον άφησε ελεύθερο,
όταν ο Απολλώνιος τον τύφλωσε
παροδικά. Ο Τιγελινός δεν θέλησε να τεθεί αντιµέτωπος «µε έναν
Θεό». Τη 2η φορά συνελήφθη και
πάλι και φυλακίστηκε, γιατί κατηγορήθηκε ότι, όταν περιόδευε σε
πόλεις της Ιωνίας εκφωνούσε λόγους κατά του αυτοκράτορα Δοµιτιανού. Όµως από τη φυλακή δραπέτευσε µε υπερφυσικό τρόπο και
επέστρεψε στην Ιωνία.
9. Αλεξάνδρεια: όπου επισκέφθηκε πολλούς ναούς και το Σεράπειο.
Λέγεται ότι εκεί συναντήθηκε µε τον
αυτοκράτορα Βεσπασιανό (69-79
µ.χ). Στο αίτηµα του Βεσπασιανού
«ποιήσον µε βασιλέα» ο Απολλώνιος ανέπτυξε τις απόψεις του σχετικά µε το µοναρχικό πολίτευµα.
10. Νέα Ερέτρεια (το σηµερινό χωριό Τικρίτ του Ιράκ): όπου επισκέφθηκε του εξόριστους Έλληνες της
Ερέτριας της Εύβοιας.(οι πρόγονοι
τους είχαν αιχµαλωτισθεί µετά την

καταστροφή της Ερέτριας από τους
Πέρσες του Δαρείου)
Αναζητώντας τον Απολλώνιο στη
σύγχρονη παγκόσµια λογοτεχνία
εντόπισα το «Απολλώνιος ο Τυανεύς εν Ρόδω» ένα ποίηµα του
Κ.Καβάφη (1925) και το µακροσκελές ποίηµα «Λάµια» του µεγάλου Άγγλου ροµαντικού ποιητή
Τζων Κήτς (1795-1821). Για το
«Λάµια», αναφέρω µόνο µια σύντοµη περίληψη
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο ΤΥΑΝΕΥΣ ΕΝ
ΡΟΔΩ
Για την αρµόζουσα παίδευση κι
αγωγή,
ο Απολλώνιος οµιλούσε µ’έναν
νέον που έκτιζε πολυτελή
οικίαν εν Ρόδω «Έγω δε ες ιερόν»
είπεν ο Τυανεύς στο τέλος «παρελθών»
«πολλώ αν ήδιον εν αυτώ µικρώ
όντι άγαλµα ελέφαντος τε και χρυσού
ίδοιµι η εν µεγάλω κεραµεούν τε
και φαύλον».
Το «κεραµεούν» και «φαύλον» το
σιχαµερό
που κιόλας µερικούς (χωρίς προπόνησι αρκετή)
αγυρτικώς εξαπατά. Το κεραµεούν
και φαύλον.
ΛΑΜΙΑ
Στη Κρήτη ενώ αναπαύεται σε κάποιο δάσος ο Θεός Ερµής ακούει
µια ανθρώπινη φωνή γεµάτη ηδυπάθεια. Πλησιάζει και αντικρύζει
ένα ωραίο φίδι µε δέρµα που κοσµείται από χιλιάδες κοµψά σχήµατα. Τα µάτια και τα χείλη του µοιάζουν γυναικεία. Το φίδι παρακαλεί
τον Ερµή να µεταµορφωθεί σε γυναίκα για να νοιώσει τον έρωτα και
την ηδονή όπως και οι άνθρωποι. Ο
Ερµής τη µεταµορφώνει σε µια πανέµορφη γυναίκα τη Λάµια. Η Λάµια µεταφέρεται στη Πελοπόννησο.
Φθάνοντας στα περίχωρα της Κορίνθου γνωρίζει. ένα όµορφο νέο
τον Λύκιο. Ο Λύκιος έχει ως δάσκαλο, τον γέροντα φιλόσοφο και µάγο
Απολλώνιο. Ο Λύκιος ερωτεύτεται
τη Λάµια και εκείνη του παραδίδεται για να νοιώσει την ηδονή.
ΚΑΣΤΑΛΙΑ

Αργότερα ο Λύκιος αποφασίζει να
την παντρευτεί. Η Λάµια τον παρακαλεί να µην καλέσει στο γάµο τους
τον Απολλώνιο. Εκείνος υπακούει.
Αρχίζει η τελετή του γάµου, όποτε
εµφανίζεται απρόσκλητος ο Απολλώνιος. Αντιλαµβάνεται αµέσως
ότι η Λάµια είναι ένα µεταµορφωµένο φίδι. Αποφασίζει να γλιτώσει
το µαθήτη του από το θανάσιµο
αυτό εναγκαλιασµό. Καθηλώνει,
λοιπόν, πάνω της το πύρινο βλέµµα του. Η Λάµια αρχικά λιποθυµά,
µετά αρχίζει να συρρικνώνεται και
στο τέλος επανέρχεται στην αρχική
κατάσταση. Ξανάγινε ένα φίδι που
σπεύδει να εξαφανιστεί, γλυστρώντας ανάµεσα στους έντροµους καλεσµένους.
Η ιστορία αυτή υπάρχει στο 25ο κεφάλαιο του Δ’ Βιβλίου «Τα εις τον
Τυανέα Απολλώνιον».
ζωή
* Τύανα στα Τούρκικα Τίκνα ή Κιλισέ
Χισσάρ δηλαδή Κλησόκαστρο γιατί είχε
πολλές εκκλησίες.
** «στον λόφο των σοφών».Εκεί από
το στόµιο ενός πηγαδιού ανέβαινε ένα
βαθυγάλαζο φώς ορατό όταν ο ήλιος δε
µεσουρανούσε. Όταν όµως το µεσηµέρι ο
ήλιος έφθανε πάνω του τότε σχηµατίζονταν ουράνιο τόξο µε έντονα τα χρώµατα
της ίριδας.

*** περίαπτο: το φυλακτό
Παράδειγµα περίαπτων έχουµε και
στη Παλαιά Διαθήκη. Αποθαρρηµένοι
οι Εβραίοι από τη µακρά πορεία µέσα
στην έρηµο κατηγορούν το Θεό και τον
Μωϋσή. Ο Θεός τους τιµωρεί στέλνοντας
δηλητηριώδη φίδια που σκορπούν το
θάνατο στον ολιγόπιστο λαό. Μετανοηµένοι παρακαλούν τον Μωϋση να µεσολαβήσει, ώστε να συγχωρεθεί η αµαρτία
τους. Εκείνος βλέποντας την ειλικρινή
τους µετάνοια, δίνει εντολή να κατασκευάσουν ένα χάλκινο φίδι και να το
τοποθετήσουν πάνω σε πάσαλο. Όποιος
δαγκώνονταν από τα δηλητηριώδη φίδια
αρκεί να κοιτάζεται το χάλκινο φίδι και
θεραπεύονταν. (Η έξοδος των Εβραίων
από την Αίγυπτο και η πορεία τους προς
τη Γη Χαναάν (επαγγελίας) τοποθετείται
περί το 1250 π.χ.)
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Η (γι)αγιά Βαλεντίνα μας
Κ.Νάντια Σερεμετάκη

Γι

ιορτάζεται πλεον
και στην Ελάδα η
ηµέρα των ερωτευµένων γνωστή
ανα τον κόσµο ως
ηµέρα του Αγίου
Βαλεντίνου. Πρόσφατη και ξενόφερτη η επέτειος και το όνοµά
της. Κάτι που πολύ σωστά επισηµάνθηκε τα τελευταία χρόνια
µέσα απο τα µέσα ενηµέρωσης
και ξέσπασε “καυγάς” για το Ονοµα της επετείου. Συγκεκριµένα η
εκκλησία πρότεινε για προστάτη
του Ερωτα, αντι του καθολικού
Αγ. Βαλεντίνου, εναν ορθόδοξο
άγιο µε τη σύζυγό του (τον Ακύλα
µε τη Πρίστιλα) και η Κρήτη στη
συνέχεια απάντησε αντιπροτείνοντας τον τοπικό της άγιο Υάκινθο.
Μα εγω δεν µπορώ να βγάλω απο
το νού µου τη γιαγιά µας, την απανταχού Μανιάτισα:
Ντυµένη στα µαύρα, καθισµένη
στο αγροτικό σπίτι ή στο χωράφι κρατά το µωρό στη ποδιά της.
Παίρνει ενα κοµµατάκι ψίχα, το
θρυµµατίζει µε τα δάχτυλά της και
το βάζει στο στόµα της. Η γλώσσα της περιστρέφεται κι υγραίνει
το ψωµί µε το σάλιο της, το πολτοποιεί, ωσπου να γίνει “πηλός”.
Υστερα το πλάθει ωσπου η υφή
του να δώσει σήµα πως ειναι έτοιµο για το παιδί. Παίρνει το ψωµί
απο το στόµα της και το βάζει στο
στόµα του. Το παιδί το καταπίνει
καθως εκεινη καταπίνει το σάλιο
της που έχει τη γεύση του ψωµιού.
Τα δάχτυλά της απλώνουν να πιάσουν κι άλλο ψωµί, που άλλοτε
το βουτάει στο ελαιόλαδο, και η
πράξη επαναλαµβάνεται.
Αυτή η διαδικασία ταϊσµατος ενος
παιδιού παίρνει διάφορες ονοµασίες στα διάφορα µέρη της Ελλά28
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δας. Στη Μάνη, για παράδειγµα,
αυτό το παιδί εχει “αναστηθεί” µε
µασουλήθρες ή λαδοψίχαλα.
Στη πόλη, η γιαγιά λιώνει καροτάκι, πατατούλα στα δάχτυλά της,
τα φέρνει ως το στόµα της να νιώσει τη θερµοκρασία κι έπειτα τα
δίνει στο µικρό παιδί. Ακόµη κι αν
δεν καίει το φαί, η κίνηση γίνεται.
Μιλάει και τραγουδάει στο µικρό,
καλώντας το “µάτια µου”, “καρδιά
µου”, “φρατζολίτσες µου”(οταν
αναφέρεται στα στρουµπουλά του
ποδαράκια), “ελίτσα µου” (οταν
αναφέρεται στην “ελιά” του σώµατός του). Να µεγαλώσεις και να
λεν “τ’ανάστησε η γιαγιά του.”
Μια τέτοια γιαγιά είχε σχεδόν
κάθε ελληνικό σπίτι.
Το παιδί “ανασταίνεται” γιατί το
πέρασµα απο τη µήτρα ειναι µια
έξοδος απο το σκοτάδι και απο µια
κατάσταση ύπνου. Το στόµα της
γιαγιάς (που µαλακώνει το ψωµί)
ειναι ενας φούρνος οπως η µήτρα.
Η γιαγιά που ταϊζει το µωρό µε το
στόµα της το ανασταίνει ξυπνώντας το σώµα του σηµείο σηµείο,
καλώντας κι ονοµάζοντας τα διάφορα σηµεία του σώµατος. Αυτά
ειναι το κωδικοποιηµένο απόσταγµα µιας πολύπλευρης πράξης που
εµπλέκει άλλα µέρη και σηµεία
του σώµατος που δεν κατονοµάζονται ρητά. Ολόκληρη η πράξη του
ταϊσµατος και της κατονόµασης
των σηµείων του σώµατος ειναι
µια αφύπνιση των αισθήσεων: Η
πράξη της συν-οµιλίας µε το µωρό
εµπλέκει την ακοή. Η κατονόµαση
των µατιών αφυπνίζει την όραση,
η µεταβίβαση ουσίας απο στόµα
σε στόµα ζωντανεύει τη γεύση και
την αφή.
Ειναι επίσης µια πράξη ανταλλαγής: Η ουσία που µεταφέρεται
απο το στόµα της στο στόµα του
παιδιού ειναι το σάλιο της, η γεύση της ή η µυρουδιά της, που
γίνεται η δική του γεύση. Ειναι
τροφή που ψήνεται µέσα της , µε
µέρη της, η ουσία της που ύστερα

µεταβιβάζεται.(Αυτή η πράξη θα
πρέπει να αντιπαρατεθεί µε το τάϊσµα του παιδιού σήµερα µε παιδική τροφή στο γυάλινο βαζάκι
αγορασµένη απο το σούπερ µάρκετ). Ονοµατίζοντας το βλέµµα
του παιδιού “µάτια µου”, η γιαγιά
ανταλλάσσει µέρη του σώµατος
και εγκαθιστά την όραση σαν µια
κοινωνική και αισθητήρια αµοιβαιότητα. Καλεί το παιδί ¨καρδιά
µου¨ διοτι τα συναισθήµατα σ’
αυτή την αφύπνιση ειναι τόσο αισθησιακά οσο οι αισθήσεις ειναι
συναισθηµατικές. Αυτή η πράξη
του µοιράσµατος και της κατονόµασης µερών και αισθήσεων
κατασκευάζει µια καρδιά για δυο
σώµατα, οπως µια τροφή ψήθηκε
µε σάλιο για δυο στόµατα, οπως
µια ψυχή ανασταίνεται για δυο
άτοµα, οπως ενα ζευγάρι µάτια
τυπώνονται σε δυο σώµατα. Η γιαγιά δίνει τα µέρη της για να τα
δεί εγγεγραµµένα πάνω στο παιδί
µε το πέρασµα του χρόνου. Αυτό
λαµβάνει εκείνη σαν ανταπόδοση
απο το παιδί: τη µνήµη του εαυτού
της σε µέρη.
Η αφύπνιση των αισθήσεων ειναι
αφύπνιση της ικανότητας για µνήµη, της απτής µνήµης. Το να εισαι
ξυπνητός ειναι να θυµάσαι, και
θυµάται κανείς µεσω των αισθήσεων, δια µέσου ουσίας. Το “µαγείρεµα” της τροφής στο στόµα της
γιαγιάς µε σάλιο εγγράφει µνήµη
πάνω στην ουσία, που στη συνέχεια εσωτερικοποιείται απο το
παιδί. Η µνήµη (εν)αποθηκεύεται
σε ουσίες που µοιράζονται απο
κοινού, οπως ακριβώς οι ουσίες αποθηκεύονται σε κοινωνική
µνήµη η οποία ειναι αισθητήρια.
Η αποθήκευση της µνήµης στις
αισθήσεις βασίζεται σε µια εγκράτεια, σε µια αναβεβληµένη κατανάλωση. Το “µαγείρεµα”, το
“ψήσιµο” αναβάλει την αµεσότητα
της κατανάλωσης. Η γιαγια πλάθει
την τροφή στο στόµα της κι αντι
να την καταπιεί την τοποθετεί στο
ΚΑΣΤΑΛΙΑ

στόµα του µωρού. “Τρώγε εσυ κι
εγώ χορταίνω” οπως λέµε.
Το να αναβάλλεις και να αποθηκεύεις ειναι το να τοποθετείς στην
ετερότητα—ο εαυτός εγγράφει ουσία και συναισθήµατα µέσα στον
άλλο. Η αποθήκευση κωδικοποιεί
τον υλικό κόσµο, και οι αισθήσεις
τον εγκρατούν αλλάζοντας την
ουσία σε µνήµη. Στον ρεαλισµό η
ουσία ποτέ δεν εγκρατείται ή αναβάλλεται, αλλά δηθεν υπόκειται
σε ολική κατανάλωση.
Οταν το παιδί, µεγάλο πια, επιστρέφει στις αισθήσεις , αυτο το
πέρασµα
θα διαµεσολαβείται
απο µνήµη—κι η µνήµη αφορά,
και συναρµολογείται απο, αισθητήρια κι εµπειριακά θραύσµατα.
Αυτή η συναρµολόγηση θα ειναι
πάντοτε µια πράξη φαντασίας.
Αν δεν (ανα)γνωρίσατε ως εδω
την γιαγιά Βαλεντίνα της νηπιακής
εποχής σας, µην απογοητεύεστε.
Η διαδικασία του ταϊσµατος, της
ανταλλαγής και του µοιράσµατος
ουσίας (ή συν-ουσίας), και της
αφύπνισης των αισθήσεων επαναλαµβάνεται σε µια ακόµη εποχή
της ζωής µας. Την εποχή του Ερωτα. Αυτή που εισβάλει ενάντια στη
ροή του παρόντος σαν µια στιγµή
ακινησίας. Και µας µετατρέπει
πότε σε γιαγιά πότε σε µωρό. Ειναι η στιγµή που το θαµµένο, το
διασκορπισµένο και το ξεχασµένο
αποδρούν στην κοινωνική επιφάνεια της συνειδητότητας, οπως το
οξυγόνο που συντηρεί ζωή. Ειναι
µια στιγµή εξόδου απο την ιστορική σκόνη.

Η Κ.Νάντια Σερεµετάκη
ειναι πανεπιστηµιακός και διακεκριµένη
συγγραφέας Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας.
Τα βιβλία της κυκλοφορούν στο εξωτερικό
απο τον γνωστό εκδοτικό οίκο The University
of Chicago Press και στην Ελλάδα απο τον
εκδοτικό οργανισµό Λιβάνη.
www.seremetakis.com
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ΨΗΦΙΔΕΣ
Ψηφίδες Ιδεών
Γνωµικοί στοχασµοί

Άνω τελεία ·
(Στοχαστικά ακροπατήµατα)

Ιάσων Ευαγγέλου

Γιώργης Μαρκάκης

· Αξία χωρίς προβολή, είναι άγαλµα χωρίς βάθρο.

· Μια ζωή που κοιτάζει αντί για εµπρός προς τα
πίσω, µοιάζει µε χορεύτρια που χορεύει, αντί στις
µύτες, στις φτέρνες.

· Ο φρόνιµος δεν ακολουθεί τους επαίνους, οι
έπαινοι τον ακολουθούν.
· Ο νέος, µε τα δυνατά φτερά, βρίσκεται πάνω απ’
τα µικροπράγµατα της καθηµερινότητας. Κι αυτή
την υπερ-πραγµατικότητά του την καταλογίζουν ως
ανεδαφικότητα.
· Αν τα µουσικά όργανα καυχιόντουσαν για
τη µελωδία που παράγουν, ο άνθρωπος θα τα
χαρακτήριζε γελοία επειδή θα τον ξεχνούσαν.
Αυτός όµως κατά τον ίδιο τρόπο λησµονεί τη φύση
και κοµπάζει.
· Ανάµεσα σε δύο ανθρώπους που απέχουν εξ ίσου
από το «χρυσό µέτρο» αλλά ο πρώτος υπολείπεται
τόσο, όσο ο άλλος το υπερβαίνει, πλησιέστερα
βρίσκεται ο πρώτος.
· Οι νέοι προτιµούν την αλήθεια αλλά η πλάνη
προτιµά τους νέους.
· Τον τολµηρό που στάθηκε άτυχος τον ονοµάζουµε
παράτολµο.
· Δεν είναι που θ’ ανέβεις ψηλά· είναι που δεν
µπορείς να κατέβεις χωρίς να πέσεις.
· Καταθέτουµε τον πόνο µας στις καρδιές των
αγαπηµένων µας για να εισπράξουµε τον τόκο της
στοργής τους.
· Το «παράξενο» είναι: η έκπληξη των παιδιών, η
αγάπη των ποιητών, το ενδιαφέρον των αµαθών, η
καχυποψία του σοφού.
· Τα φορέµατα των λουλουδιών είναι κάθε χρόνο
τα ίδια, και κανείς δεν τα κατηγόρησε πως είναι
έξω από τη µόδα.

30
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· Η ζωή είναι σαν το ποδήλατο· όσο το καβαλάς σε
πάει τρέχοντας, όταν κατέβεις το πας σέρνοντας.
· Στη ζωή είναι εύκολο να πάρεις όποιο δρόµο
θελήσεις· το δύσκολο είναι να πάρει ένας δρόµος
τ’ όνοµά σου.
· Στη ζωή δύο αρνήσεις δεν κάνουν µια κατάφαση,
όπως στη γραµµατική· ούτε δυο και δυο κάνουν
πάντα τέσσερα όπως στην αριθµητική.
Να είναι, λέτε, αυτός ο λόγος που οι καλαµαράδες
και οι επιστήµονες δεν πέτυχαν πάντα στη ζωή
τους;
· Όσα περισσότερα «ναι» πεις στη Ζωή, τόσα
λιγότερα «όχι» θα σου πει κι εκείνη.
· Πολλές φορές στη ζωή µας γίνεται ότι και στα
καλλιστεία· οι κρινόµενοι είναι ωραιότεροι από
τους κριτές τους.
· Μη πεις ποτέ «θα περάσω όµορφα τη ζωή µου»
πάει πολύ· να σε φτάνει να µπορείς να λες κάθε
βράδυ «πέρασα όµορφα την ηµέρα µου».
· Είναι όµορφο να πιστεύεις, πως οι άλλοι θα σε
φροντίσουν, αν τους χρειαστείς· φρόντισε µόνο, να
µην χρειασθεί να το αποδείξουν.
· Μια νίκη αξίζει τα λαµπρότερα επινίκια·
το να νικήσεις τις αδυναµίες σου.
· Ο άξιος άνθρωπος από χώµα και νερό φτιάχνει
πηλό· ο ανάξιος µόνο λάσπη.
· Τί διαφέρει το παιδί από τον Παππού του;
-Πιστεύει εύκολα.

Ο αλήτης

Η

βροχή του κτυπά
αλύπητα το πρόσωπο, τα ρούχα
του είναι µουσκεµένα. Τα δόντια
του τρίζουν από το
κρύο. Τα µάτια του θαµπώνονται
κάθε λίγο από τις αστραπές. Τα
αυτιά του βουίζουν από τον ήχο
των συνεχών βροντών. Η καρδιά
του κτυπά δυνατά, πολύ δυνατά
τόσο που νοµίζει πως θα πεταχτεί
έξω από το στήθος και θα πέσει
καταγής στο λασπωµένο έδαφος.
Μα αυτός συνεχίζει το δρόµο του.
Περπατά ολόισια µε βήµα αργό.
Που πηγαίνει ; Κι αυτός ο ίδιος
δεν ξέρει. Που να πάει να περάσει αυτή τη ελεεινή νύχτα. Γυρίζει
στους δρόµους ψάχνοντας να βρει
µια ρωγµή του εδάφους, ένα καταφύγιο και να το κάνει κλίνη του.
Ντούκ. Σκοντάφτει σε µια πέτρα.
Γλιστρά και πέφτει βαρύς χάµου.
Κάθεται εκεί πεσµένος µπρούµυτα καταγής κι αυτό δεν ξέρει για
πόσο. Ύστερα σηκώνεται αργά,
τρικλίζοντας, υψώνει το πρόσωπο
του στον ουρανό. Χιλιάδες σταγόνες βροχής τον συναντούν, η µία
µετά την άλλη, σκάζουν στο πρόσωπό του και το ξεπλένουν. Βυθίζει τις λασπωµένες παλάµες του
µέσα στις σγουρές µαύρες υγρές
µπούκλες των µαλλιών του. Ψάχνει τις τσέπες του. Τις βρίσκει,
χώνει τα χέρια του σ’ αυτές κοιτά
τον αντίχειρα να βγαίνει κοροϊδευτικά έξω από την δεξιά τσέπη και
εκνευρισµένος προχωρεί. Κοιτάζει κάτω το έδαφος, τα πόδια του
καθώς διαδέχεται το άλλο, αφήνοντας πλατιά αποτυπώµατα και
προχωρεί, συνεχώς προχωρεί.

ΔΙΗΓΗΜΑ
Σοφία Ελευθερίου – Γκαρή

Είναι σαν να µην βρίσκεται, σαν
να µην ζει. Ένα αυτοκίνητο περνά
στριγγλίζοντας δίπλα του, τον τροµάζει, πετά λασπόνερα πάνω του
και χάνεται. Κι εκείνος µην έχοντας τι άλλο να κάνει, συνεχίζει
το δρόµο του. Η βροχή έχει σταµατήσει, το βλέπει. Όµως το κρύο
τώρα είναι περισσότερο τσουχτερό. Σηκώνει το τριµµένο βρώµικο
γιακά του. Είναι βρεγµένα. Κολλά
πάνω στο λεπτό λαιµό του και τον
παγώνει. Τα µάτια του τον τσούζουν και κλείνουν από την πίεση
του αέρα. Σηκώθηκε αέρας. Γυρίζει γύρω-γύρω σα σβούρα. Χτυπά
στον απέναντι τοίχο και γδέρνει
το πρόσώπο του. Κάνει να στρίψει
την γωνία. Όµως βλέπει δύο µεγάλα µάτια να τον κοιτάζουν. Αισθάνεται δύο µυώδη µπράτσα να
τυλίγονται γύρω από την µέση του
σαν φίδια, αισθάνεται την άσχηµη
µπόχα του κρασιού να έρχεται στην
µύτη του. Ακούει βρώµικα, πρόστυχα, αισχρά. Παλεύει, παλεύει
µανιασµένα, υστερικά. Γλιστρά,
δαγκώνει, τέλος ελευθερώνεται.
Και τότε αρχίζει να τρέχει, να τρέχει, να τρέχει συνέχεια. Ωσπου τα
πόδια του λυγίζουν τα γόνατα του
ακουµπούν στο µουσκεµένο χώµα.
Τα χέρια του σταυρώνονται στο
ανοικτό του τριχωτό στήθος. Τα
µάτια υψώνονται ορθάνοιχτα στον
ουρανό. Έχει ξηµερώσει. Το φώς
της καινούργιας µέρας διαδέχεται
θριαµβευτικά την ελεεινή νύχτα.
Τα χείλη του ανοίγουν σιγά-σιγά.
Κάτι λένε. Το βλέµµα πέφτει αµέσως κάτω. Αντικρίζει µια λακκούβα νερού, µέσα σ’ αυτή βλέπει µια
εικόνα ακαθόριστη και γελοία.
Του προσώπου του. Το αναγνωρίΚΑΣΤΑΛΙΑ

ζει είναι το πρόσωπο ενός αλήτη.
Είναι το πρόσωπό του. Τα µάτια
του γεµίζουν δάκρυα, δεν µπορεί
να διακρίνει τίποτε γύρω του. Και
τότε αρχίζει να γελά, να γελά, να
πετά το νερό της λακκούβας δεξιά,
αριστερά πάνω του µε µανία. Και
τούτο συνεχίζεται για πολύ, τόσο
όσο χρειάζεται να παρατηρήσεις
ένα άνθρωπο που µοιάζει αληθινά
µε υστερικός.
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Ενωμένοι για πάντα

Π

Δημήτρης Σόκαλης

ρώτος την είδε αυτός. Θεούλη µου τι
γυναίκα σκέφτηκε.
Κι έφτιαξε τη γραβάτα του. Μετά τον
πρόσεξε κι αυτή. Κι
από κείνη την στιγµή δε σήκωσε
τα µάτια της από πάνω του.
Ε, λοιπόν, σκέφτηκε ο κύριος,
εδώ µια µεγάλη αγάπη γεννιέται.
Να δεις που αυτό το κορίτσι θα
µ’ αγαπά και µετά θάνατο... Και
πήρε ύφος αχτύπητο.
Πέρασαν µαζί αξέχαστες στιγµές.
Μα στον ψεύτικο αυτό κόσµο όλα,
αργά ή γρήγορα, έχουν ένα τέλος.
Έτσι κι η αγάπη του. Δεν συνέβη
όµως το ίδιο και µε την αγάπη της.
Αυτός κουράστηκε.
Αυτή τον αγαπούσε διπλά. Αυτός
ήθελε να εξαφανιστεί.
Αυτή όλο και κολλούσε περισσότερο. Θα µπορούσε, φυσικά να
έχει συµβεί και το αντίθετο.
Ενωµένοι για πάντα τούλεγε κι
έπαιρνε ένα ύφος υπέρτατης ευδαιµονίας.
Αυτός λοιπόν, άρχισε να εφαρµόζει διάφορα πιθανά και απίθανα
κόλπα για να µπορέσει να το σκάσει.
Μπα δε βαριέστε. Χαµένος κόπος.
Και τότε έβαλε σ’ ενέργεια τα µεγάλα µέσα. Φρόντισε να λείψει για
µερικές µέρες. Μετά εµφανίστηκε
µε ύφος έσχατης απόγνωσης και
συγκρατηµένης αυτοθυσίας!!
- Την Κυριακή το βραδάκι που
χωρίσαµε ψέλλισε, πήγα απ’ το
Νοσοκοµείο να δω κάποιο φίλο.
Τρυπήθηκα κατά λάθος µε βελόνα
µολυσµένη µε Έιτζ. Είµαι φορέας.
Πρέπει να χαθώ για πάντα απ’ τη
ζωή σου.
Εκείνη δάκρυσε κι έφυγε αµίλη32
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τη.
- Επί τέλους! Ανέκραξε ο κύριος.
Είµαι ελεύθερος. Ελεύθερος.
Αµ δε. Την εποµένη κιόλας, εκείνη
ξαναγύρισε.
Εκείνος ζαλίστηκε. Το µυαλό του
θόλωσε. - Είµαι φορέας, δεν κατάλαβες ψέλλισε Φ ο ρ έ α ς !
- Χτες, πέρασα κι εγώ απ’ το Νοσοκοµείο του χαµογέλασε. Είµαι
κι εγώ φορέας τώρα !
Κι έτρεξε να τον φιλήσει.
- Μη ! ... Ούρλιαξε κείνος θολωµένος από θυµό, απόγνωση κι
έναν ενστικτώδη φόβο.
Τινάχτηκε έξαλλος. Έτρεξε σαν
τρελός στην πόρτα. Την άνοιξε κι
όρµησε έξω. Στην παραζάλη του
δεν πρόσεξε πως ήταν η µπαλκονόπορτα.
Πήγε κατ’ ευθείαν στον Παράδεισο. Και στην Κόλαση να πήγαινε
πάλι ευχαριστηµένος θάταν που
γλίτωσε, έστω κι έτσι, από κείνη.
Κι ένοιωσε πιο λαφρύς κι από το
φωτοστέφανό του.
Την εποµένη διάβασε στα «Νέα τ’
Ουρανού» στη στήλη των αφίξεων
«........ ο κ. Χ. Όστις ηυτοκτόνησεν
λόγω ερωτικής απογοητεύσεως,
επειδή τον εγκατέλειψεν η .......
Γι’ αυτό εξ’ άλλου τον δέχτηκε ο
Άγιος Πέτρος»
Έφριξε .... Μωρέ µπράβο ενηµέρωση! Ακούς αυτοκτόνησε διότι
τον εγκατέληψε, έ αυτό πια. Σε
ποιό ελληνικό κανάλι σπουδάσανε δηµοσιογραφία!
Ο θυµός τον έπνιξε.
Έγινε φάντασµα και κατέβηκε στη
Γη.
Την βρήκε να κουβεντιάζει µε µια
φίλη της.
- Τον καϋµένο, έλεγε. Ποτέ φυσικά δεν πίστεψα τα περί Έιτζ.
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Αν όµως ήξερα ότι µε νοιαζόταν
τόσο πολύ ποτέ δεν θα τούλεγα κι
εγώ τέτοιο ψέµα.
Έµεινε άναυδος... Στήλη άλατος.
Ο θυµός τον ξαναέπνιξε ... Αν είχε
αίµα θα του ανέβαινε όλο στο κεφάλι.
Μα δεν ήταν παρά ένα φάντασµα.
Και τότε θυµήθηκε. Είχε κάποτε διαβάσει πώς τα φαντάσµατα
µπορούν να µετακινούν διάφορα
αντικείµενα. Πάνω απ’ το κεφάλι
της κρεµόταν ένα βαρύ κάδρο.
Τόσπρωξε λιγάκι. Ένα τόσο δα
ανεπαίσθητο σπρωξιµατάκι.
Τραγικό ατύχηµα, έγραψαν οι
εφηµερίδες. Ας έγραψαν. Αυτός,
ήξερε.
Κι ευτυχισµένος τράβηξε για τον
Παράδεισο. Καθώς χάζευε αµέριµνος και πανευτυχής, ένα πράγµα
κρεµάστηκε στο λαιµό του. Ήταν
εκείνη. Είχε µόλις φτάσει.
- Αγάπη µου, του ψιθύρισε. Ενωµένοι για πάντα.

Δωμάτιο χωρίς θέα

Η

κυρία Παυλίδη δεν
το είχε µόνο διαβάσει κάπου, ούτε
της το είχαν πεί
απλώς. Η ίδια το
ζούσε κάθε µέρα
πως, οι καλλιτέχνες και ιδιαίτερα
οι ζωγράφοι, είναι άλλοι άνθρωποι, διαφορετικοί. ΄΄Ο άντρας µου,
τι να σας πω καλός, χρυσός είναι,
αλλά να, ζεί στον κόσµο του΄΄, έλεγε κάποτε όταν το ΄φερνε η κουβέντα. Μερικές φορές κι όταν δεν το
΄φερνε.
Τελείωνε ο Ιούλιος κι η ζέστη αφόρητη.
- Ανθρωπέ µου, µπαίνουµε στον
Αύγουστο και συ δεν κουνιέσαι
από τη θέση σου, δεν κάνεις τίποτε.
Φέτος δεν θα πάµε διακοπές; Με
κάπως έντονο ύφος απευθύνθηκε
στον άντρα της. Ο κύριος Παυλίδης
είναι ένας καταξιωµένος ζωγράφος
της πόλεώς µας. Οι ειδικοί το ΄χουν
αναγνωρίσει. Έχει κάνει ατοµικές
εκθέσεις κι έχει συµµετάσχει σε
οµαδικές, σε ονοµαστές αίθουσες
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Έχει αποσπάσει ευµενείς κριτικές.
Είναι όµως πάντα ανήσυχος και
εργάζεται ζητώντας το άπιαστο.
Ως καλλιτέχνης κάπου χάνεται,
ξεχνιέται καλλίτερα, στις σκέψεις
του και στο δηµιουργικό του έργο.
Γι΄αυτό σαν να τον συνέφεραν τα
λόγια της γυναίκας του.
- Ναι, Μαριλένα, έχεις δίκιο. Κάπου ξεχαστήκαµε φέτος.
- Όχι, ξεχαστήκαµε. Ξεχάστηκες,
θέλεις να πείς, γιατί εγώ επανέρχοµαι συχνά-πυκνά και στο θυµίζω.
Ο Παυλίδης κοντοσκέφτηκε, ψάχνοντας µάλλον για µια κάποια δικαιολογία, κάτι να πεί..
- Ξέρεις, είχα να τελειώσω κι εκεί-

Δημήτρης Χρ. Μποσινάκης
νη την παραγγελία του Ανδρεάδη.
Ακόµη είχα ένα τελευταίο κοίταγµα
στην Έκθεση, στις Θαλασσογραφίες. Βλέπω πως επαναλαµβάνοµαι,
να πάρει η ευχή…..
Κι έριξε το βλέµµα του σ΄ ένα κάδρο στον τοίχο. Στάθηκε να κοιτάζει. Η γυναίκα του τον προσγείωσε
χωρίς καθυστέρηση.
- Καλά, καλά…µου τα ΄χεις ξαναπεί αυτά. Τώρα τι κάνουµε;
Ο Ζωγράφος έµεινε για λίγο σκεφτικός, τράβηξε µε πείσµα το µούσι
του κι άνοιξε τον τηλεφωνικό κατάλογο, χωρίς να δώσει απάντηση
στη γυναίκα του. Εκείνη κάθισε
και περίµενε. Αυτός σήκωσε το
ακουστικό και σχηµάτισε τον αριθµό. Περίµενε. Έγειρε µάλιστα στο
πλάι το ακουστικό για ν΄ακούει και
η γυναίκα του. Ήθελε ν΄αποφύγει
τις επαναλήψεις και τις εξηγήσεις.
Την ήξερε τώρα πια. Διαφορετικά,
θα ζητούσε λεπτοµέρειες, ολόκληρο ραπόρτο κι επανέκδοση.
- Νέος Μαρµαράς εκεί, ναι……ο
κύριος Λαµπρίδης;
- Μάλιστα, µάλιστα, µε ποιόν έχω
την τιµήν….
Ο Λαµπρίδης, ως επιχειρηµατίας,
λαλίστατος…..οι δηµόσιες σχέσεις
του, βλέπεις…..
- Παυλίδης εδώ, καληµέρα σας.
Τα τηλέφωνα αυτήν την εποχή παραφορτώνονται και δηµιουργείται
πρόβληµα…Ναι, κύριε Λαµπρίδη,
Παυλίδης ο ζωγράφος. Θα ΄θελα
και φέτος ένα δωµάτιο, ξέρετε…
Πήγε να πεί τον πρόλαβε όµως ο
ξενοδόχος….
- Ο,τι θέλετε, Δάσκαλε…Συνήθιζαν πολλοί να τον προσφωνούν
έτσι. Είχε χρηµατίσει άλλωστε και
µαθητής του Κόντογλου και του
Τσαρούχη.
ΚΑΣΤΑΛΙΑ

- Ο,τι θέλετε….Συνέχισε ο Λαµπρίδης. Τώρα µάλιστα που υποχωρεί και το µεγάλο κύµα των
επισκεπτών µας, έχω ένα υπέροχο
δωµάτιο, σουίτα, πες, καλλίτερα,
που έχεις τη θάλασσα στα πόδια
σου..
- Ξέρετε, κύριε Λαµπρίδη….
Πήγε κάτι να πεί ο ζωγράφος…
- Μπροστά, συνέχισε ακάθεκτος ο ξενοδόχος, το µικρό λιµανάκι αριστερά τα ψαροκάικα που
έρχονται κάθε πρωί και το µάτι
σας χάνεται στην απεραντοσύνη
της θάλασσας. Θέα καταπληκτική.
Ιδιαίτερα για σας το ζωγράφο. Δεν
απολαµβάνετε µόνο την ανατολή,
αλλά και τη δύση του ηλίου.
Εδώ ο οίστρος του ξενοδόχου
τον παρέσυρε σε υπερβολές. Όµως
η κυρία Παυλίδη δίπλα στον άντρα
της που άκουγε, µειδιούσε ικανοποιηµένη. Κι ο Λαµπρίδης συνέχιζε
στον ίδιο σκοπό.
Κύριε Παυλίδη, σας το εγγυώµαι, τέτοια θέα από δωµάτιοσουίτα πες, δεν θάχετε ως τώρα
απολαύσει.
Ο ζωγράφος σκεφτόταν καθώς
ο ξενοδόχος πήρε βαθιά ανάσα για
να συνεχίσει.
- Όµως προσέξτε µη, κύριε Λαµπρίδη….ακούστε µε….Δεν θέλω
τέτοιο δωµάτιο…Δωµάτιο µε θέα,
έχετε;
Ο ξενοδόχος δεν απάντησε αµέσως και φάνηκε σαν να εξεπλάγη.
Η γυναίκα του ζωγράφου σηκώθηκε απ΄το κάθισµά της, έτοιµη να
πάρει το λόγο.
- Χωρίς θέα, είπατε κύριε Παυλίδη, άκουσα καλά; Και ξερόβηξε.
Χωρίς θέα έχω στο πίσω µέρος,
αλλά βλέπει στους βράχους, στα
νταµάρια, αλλά γιατί….
ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2007
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Η γυναίκα του είχε αρχίσει να
µπαίνει σ΄εκνευρισµό. Σηκώθηκε
ξανά όρθια.
- Καλέ, τι του λες του ανθρώπου,
ακούς εκεί…θα µας παρεξηγήσει
ο άνθρωπος…Αυτός, σαν να µην
έδωσε σηµασία, συνέχισε.
- Ναι, κύριε Λαµπρίδη, ένα τέτοιο θέλω!
Κατάπληκτος ο ξενοδόχος του
απαντά πως έχει ένα τέτοιο. Η γυναίκα του έκανε διάφορους µορφασµούς και µουρµουρούσε.
΄΄Χωρίς θέα, τι πάµε να κάνουµε…να βλέπουµε τα ντουβάρια;
Δεν καθόµαστε καλλίτερα εδώ;΄΄.
Δεν σταµατούσε, διαρκώς έλεγε. Επαναλάµβανε περίπου τα ίδια
και καταντούσε εκνευριστική. Κι
αυτό το εισέπραττε ο ζωγράφος,
όπως φαινόταν από τις συσπάσεις
στο πρόσωπό του. Στην επαφή του
µε τον ξενοδόχο είχε µερικά κενά
διαστήµατα, όµως το τηλέφωνο το
κρατούσε ακόµη ανοιχτό και κάτι
στροβίλιζε στο µυαλό του. Έφερε
τα γυαλιά του ψηλά στο µέτωπό
του κι έτριβε τα µάτια του.
Κύριε Λαµπρίδη, ρώτησε
τέλος, µήπως έχετε κανένα διαµπερές, που να βλέπει και προς τη
θάλασσα και στο πίσω µέρος του,
πίσω απ΄την πόρτα, να µην έχει δηλαδή θέα προς τη θάλασσα…Δυό
δωµάτια δεν έχουµε τη δυνατότητα
να τα κρατήσουµε.
Δεν ήταν βέβαιος αν ήταν σαφής
σ΄αυτό που ζητούσε από τον ξενοδόχο.
Είχε κουραστεί όµως. Ο Λαµπρίδης αφού σκέφτηκε λίγο τον πληροφόρησε πως έχει ένα.
Ναι έχω ένα ψηλά. Δεν
ξέρω, ελπίζω να σας βολέψει.
Και σαν τελείωσε την τηλεφωνική
του επικοινωνία.
Χριστιανέ µου, του λέει
η γυναίκα του, τι είναι αυτά που
έλεγες στον άνθρωπο, τι σ΄έπιασε;
Ακούς, χωρίς θέα.
Θέλω να µ΄ακούσεις Μαριλένα, να µε προσέξεις!
Πάντα σ΄ακούω, δεν ξέρω
34
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αν σε καταλαβαίνω πάντα αγάπη
µου. Θέλησε να γίνει κάπως τρυφερή στον ευαίσθητο ζωγράφο.
Είναι κι αυτό κάτι, της είπε,
πειράζοντας την. Άκουσε µε….Είδες τα έργα µου της περασµένης
χρονιάς, όλα µοιάζουν, µυρίζουν
θάλασσα. Θάλασσα και µόνο Θάλασσογραφίες καλές, δεν λέω,
αλλά…
Ωραία θάλασσα όµως…
Έτσι δεν είναι; Θα δεις στην έκθεση
τι κριτικές θ΄αποσπάσεις και τι θα
πουλήσεις…θα δείς.
Προσπάθησε να µε καταλάβεις…Συµπάθα µε, δική µου
αδυναµία….Αλλά να, επαναλαµβάνοµαι. Ναι, ωραία η θάλασσα,
µε µεθάει, µε γοητεύει, µε µαγεύει
πες, και µένω σ΄αυτή. Μεγάλος ο
κίνδυνος, η γοητεία, µένεις σ΄αυτή.
Δεν πάς πιο πέρα…..
Πιο πέρα; που πιο πέρα…
απ΄την οµορφιά;
Ο ζωγράφος τραβούσε µερικές τρίχες απ΄το µούσι του σκεφτόταν. Τι
σκεφτόταν, είχε φύγει. Τόχε συνήθειο όταν βρισκόταν σε κάποιαν
ένταση να τραβά τα γένια του. Κι
αυτή η ένταση δεν είχε σχέση µε
κάποια καθηµερινή δυσκολία του,
αλλά µε µια δηµιουργική ορµή.
Έτσι τουλάχιστον τούβγαινε.
- Ναι, δεν το αρνούµαι, Μαρινέλα….η οµορφιά….Αλλά και φέτος
στην ίδια οµορφιά; Κολλάω εκεί,
αντιγράφω. Μένω στη γοητεία της.
Η γοητεία µε δεσµεύει, τη φοβάµαι
όσο και να χάνοµαι στα πέρατά
της.
Η γυναίκα του ζωγράφου έµεινε
κατάπληκτη. Ίσως να σκεφτόταν
πως τόσα χρόνια ήταν µαζί του
και δεν τον ήξερε. Γνώριζε βέβαια
τις ανησυχίες του και τις λαχτάρες του. Αλλά σκέφθηκε αυτό που
έχει ειπωθεί, πως είναι άβυσσος η
ψυχή του ανθρώπου. Όµως έµεινε
ως εκεί. Το δωµάτιο µάλιστα του
ξενοδοχείου θα ήταν διαµπερές,
είναι κι αυτό µια κάποια λύση. Άλλαξε όµως κουβέντα. Θέλησε να
διασκεδάσει λίγο την κατάσταση,
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να δώσει έναν εύθυµο τόνο.
- Αργήσαµε λίγο να φύγουµε, αλλά
καλλίτερα. Λιγότερος κόσµος, λιγότερη ζέστη. Θ΄αρχίσουν τα µελτεµάκια σε λίγο.
Ήθελε να του µιλήσει να πουν
δυο κουβέντες άσχετες και κοινές.
Αλλά και να δείξει ενδιαφέρον για
τη δουλειά του.
Αλλά δεν µου λες, τελείωσες την παραγγελία; Τον ρώτησε
µε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ξανακοίταξες τους πίνακες της έκθεσης
για τον Οκτώβρη, στη γκαλερί Νικολούδη πάλι…
Αυτός γυρόφερνε τις σκέψεις του.
Κι η γυναίκα του επέµενε, κι αυτός
στον κόσµο του.
Ναι, ναι, δεν λέω….Όλα
καλά θα πάνε…Όµως, να πρέπει
να ξεφύγω από τη µαγεία της θάλασσας, από τη µαγεία….κατάλαβες;
Η γυναίκα του χωρίς ν΄απαντήσει,
φάνηκε να συµφωνεί. Αποτραβήχτηκε για να ετοιµάσει σιγά-σιγά
τα πράγµατα. Τις βαλίτσες δηλαδή,
γιατί, καβαλέτα, πινέλα, χρώµατα τάχει ετοιµάσει ο ίδιος. Κάπως
άτσαλα βέβαια, όπως όλοι οι ζωγράφοι.
Οδηγούσε ο ίδιος κι ήταν σκεφτικός τόσο, όσο για να προσέχει την
ασφαλή οδήγηση. Η γυναίκα του
προσφέρθηκε να τον βοηθήσει για
να χαρεί κι αυτός τη φύση. Τόσα
ωραία µέρη περνούσαν, εναλλασσόµενα τοπία, ευχάριστα. Αυτός
όµως όχι. Οδηγούσε προσεκτικά
µεν, αλλά ήταν ριγµένος στις σκέψεις, χωρίς να πολυµιλάει στη γυναίκα του. Γι΄αυτό κι όταν σταµάτησαν στα Τέµπη για καφέ, του ΄πε
πειράζοντάς τον.
Λοιπόν, αυτά…. Αυτός κατάλαβε το δάγκωµά της και
Αυτά…τις είπε απλώς µειδιώντας.
Όταν πέρασαν τα στενά και αγνάντεψαν τη θάλασσα, τη ρώτησε.
Δεν µου λες, αγάπη µου, η
γυναίκα µοιάζει µε τη θάλασσα ή η
θάλασσα µε τη γυναίκα….

Μµ, εξυπνάδες….του έκανε αυτή µε νάζι. Τίποτ΄άλλο.
Ο Λαµπρίδης τους περίµενε, το
δωµάτιο ήταν έτσι ακριβώς, όπως
τους είχε πεί και στο τηλέφωνο.
Μόλις έφθασαν τα πράγµατά
τους στο δωµάτιο, στη σουίτα κατά
τον Λαµπρίδη, η κυρία Παυλίδη
φόρεσε κάτι ελαφρό, πολύ ελαφρό
και βγήκε στη βεράντα µ΄έναν αναστεναγµό ανακούφισης.
Αχ, έλα…..έλα να δείς, θέα
µαγευτική, είπε στον άντρα της.
Αυτός ετοίµαζε τα πράγµατά του
στο µέσα µέρος που έβλεπε προς το
νταµάρι. Μπορεί να ήταν άτσαλος,
όµως ήθελε αυτός αποκλειστικά να
χαίρεται την ατσαλοσύνη του.
Πήγε όµως σύντοµα κοντά της,
που είχε ετοιµάσει τους καφέδες.
Είχε ανάγκη από έναν µυρωδάτο,
ύστερα από τόσες ώρες οδήγηση.
Έδειχνε ευχαριστηµένος, αλλά
και σκεφτικός. Έριξε µια κλεφτή
µατιά στη θάλασσα, που στραφτάλιζε, καθώς τη χτυπούσε ο ήλιος
τ΄απογεύµατος. Έδινε την εντύπωση πως την κοίταζε έτσι κλεφτά,
όπως κοιτάζει ένας άντρας µια µαγευτική γυναίκα, που τη λαχταράει
και την φοβάται. Κι αυτός ο ήλιος
τ΄απογεύµατος τι πάει να µας κάνει…..
Απόλαυσε τον καφέ του λιγοµίλητος κι αποτραβήχτηκε στους
µέσα χώρους. Τακτοποίησε τα σύνεργά του και ρίχτηκε για λίγο σε
µια πολυθρόνα κι έπεσε πάλι στους
λογισµούς του.
Η γυναίκα του είχε ξαπλώσει
σ΄ένα ανάκλιντρο στη µεγάλη βεράντα κι απολάµβανε το βραδινό.
Είχε βγεί το φεγγάρι κι είχε σύρει
µια χρυσή γραµµή, ένα αυλάκι
στη ράχη της θάλασσας. Ολόγιοµο
φεγγάρι.
- Έλα κάθισε δίπλα µου…τον
προσκάλεσε η γυναίκα του. Δεν
είναι µαγευτικά; ΄΄Του Αυγούστου
το φεγγάρι, ήλιος της ηµέρας µοιάζει…΄΄. Το ξέχασες;
Έµειναν κι οι δυό έτσι εκεί,
µέχρι που άρχισε να τους παίρνει

ο ύπνος και τότε µισοκοιµισµένοι
µπήκαν και ξάπλωσαν στα κρεβάτια τους. Δυο κρεβάτια γιατί έκανε
αγκούσα.
Την άλλη µέρα ο Παυλίδης ξύπνησε κεφάτος και βγήκε στη βεράντα µ΄ένα ποτήρι ευωδιαστό καφέ.
Ο ήλιος δεν είχε ακόµα ανατείλει.
Περίµενε. Κι όταν πρόβαλε µέσα
από τη θάλασσα αυτός έπεσε σ΄ένα
είδος έκστασης. Τόσο που θαµπώθηκε, λες και τον έβλεπε έτσι για
πρώτη φορά. Έµεινε σ΄αυτή την
κατάσταση µέχρι που σηκώθηκε η
γυναίκα του κι ο ήλιος ανέβη ίσαµε
δύο οργιές ψηλά. Μίλησε τρυφερά
µε τη γυναίκα του και κάποια στιγµή αποτραβήχτηκε στο πίσω µέρος
στο ΄΄ατελιέ΄΄ του, όπως το΄λεγε γελώντας. Για µπάνιο θα κατέβαιναν
αργά το απόγευµα, οπότε ο ήλιος
θα ελάττωνε την έντασή του. Ως
τότε θα δούλευε στο εργαστήρι
του, εκτός απ΄τη µεσηµεριάτικη διακοπή κι ως θα επέστρεφε η γυναίκα του απ΄την καθιερωµένη βόλτα,
την κοινωνική της εκδήλωση.
Η γυναίκα του τον βρήκε ανήσυχο, σχεδόν νευριασµένο και του
είπε:
- Σου συµβαίνει τίποτε; Δεν εργάστηκες ικανοποιητικά;
Αυτός δεν απάντησε αµέσως.
Φαινόταν σαν να µιλούσε από
µέσα του.
Καλά, δε λέω, αλλά να….
πάλι τα ίδια άρχισα…αντιγράφω.
Ήλιους, θάλασσες, νησάκια, βαρκούλες….αντιγράφω, τόνισε αυτός
µε µια τάση να µειώσει θέµα και
έργο. Αυτή, χωρίς άλλη κουβέντα,
σηκώθηκε, πήγε στο εργαστήρι και
αµέσως έβγαλε µια κραυγή ενθουσιασµού και έκπληξης.
Α, µα την πίστη µου, τα
χάνω µε σένα….Αριστούργηµα!
Τι άλλο θέλεις. Υπέροχος πίνακας,
καλλίτερος κι απ΄το φυσικό του.
Λες και τον βλέπω τον ίδιο. Φωτογραφία σωστή. Ρώτησε κι άλλους
που ξέρουν καλλίτερα από µένα να
σου πούν.
Σταµάτα, σταµάτα….την
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έκοψε αυτός απότοµα. Το ΄πες µόνη
σου: ΄΄Φωτογραφία σωστή΄΄. Φωτογράφος έγινα, να παρ΄η ευχή!
Και σταµάτησε για να σκεφθεί περισσότερο πάνω στα λόγια του.
Στριφογύριζε, κάνοντας νευρικές
βόλτες στο δωµάτιο.
Κοιµήθηκαν, προβληµατιζόµενοι
κι οι δυό.
Την άλλη µέρα έκανε ανάπαυλα
για να σκεφθεί περισσότερο στο
θέµα του. Και την Τρίτη. Έκαναν βόλτες και µπάνια. Η σκέψη
του κολληµένη στο επόµενο θέµα
του. ΄΄Η θάλασσα µε τα νησάκια
και τις βαρκούλες οι µαγεµένες
ανατολές και τα ονειρεµένα δειλινά υπέροχα΄΄, συνήθιζε να λέει
και να τονίζει τις φράσεις του. Τα
λόγια του προβληµάτιζαν σαν το
άκουγε κανείς, αν πράγµατι έτσι
τάνοιωθε ή είχαν και µια ειρωνική διάθεση. Δοκίµασε την Τετάρτη,
έχοντας γεµίσει µέσα του µ΄όλην
αυτή τη µαγεία του περιβάλλοντος.
Γεµάτα τα µάτια του, το µυαλό του
και η καρδιά του. Και τ΄αυτιά του.
Βέβαια και τ΄αυτιά του. Κι όταν
σκεφτόταν την προχθεσινή έκπληξη και λαχτάρα της γυναίκας του,
τη δική του διαφορετική διάθεση,
θυµήθηκε κάτι απ΄τα παλιά, πως
το µυαλό βλέπει και ακούει. Όλα
τα άλλα είναι τυφλά και κωφά. Κι
αυτός ήταν κολληµένος στον ήλιο
και στη θάλασσα του πρωινού. Και
του απογεύµατος. Δεµένος γερά.
Ρίχτηκε στη δουλειά. Το πάλεψε
πολύ. Μουτζούρωσε και έσκισε
χαρτιά και µουσαµάδες. Κάτι έκανε τελικά. Η γυναίκα του το βράδυ πάλι του µίλησε µε κολακευτικά λόγια. Πρόσεξε και απέφυγε
τις λέξεις, όπως φωτογραφία και
άλλα παρόµοια. Όµως ενθουσιασµένη του είπε πως ο πίνακάς του
είναι τόσο ζωντανός, που είναι σαν
να σου µιλάει, να…να βλέπεις την
ίδια θάλασσα µε τον ήλιο, λαµπρότερο από κάθε άλλη φορά.
Ο ζωγράφος έπεσε σε ένα βαθύ
κάθισµα, σε µια πολυθρόνα σαν
ένα άδειο σακί.
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Την άλλη µέρα δεν βγήκε το
πρωί στη βεράντα. Πήρε τον καφέ
του και πήγε στο πίσω µέρος, στο
µικρό µπαλκόνι, που βλέπει προς
τα βράχια, στο νταµάρι. Από βραδύς τόχε πεί στη γυναίκα του για
να µην παραξενευτεί και τον αναζητήσει. Κι απορώντας µε τον εαυτό του, ένοιωσε πως παρορµητικά
έκανε το σταυρό του. Δεν τόκανε
συχνά, αλλ΄αυτή η µαγεία κυρίως
του πρωινού, ή τοσο δεσµευτική,
τον φόβιζε.
Εκείνο το πρωινό δεν φάνηκε
καθόλου. Διάλειµµα µόνο το µεσηµέρι για τσιγάρο. Στις περιπτώσεις
αυτές χρησιµοποιούσε την πίπα
του. Το πίσω µπαλκονάκι δεν είχε
καθόλου θέα, όχι µόνο στη θάλασσα, αλλά και στο βουνό. Νταµάρι
µπροστά του. Η γυναίκα του δεν τον
ενοχλούσε. Σεβάστηκε την ανάγκη
του. Η ίδια κατάσταση συνεχίστηκε
και το δεύτερο και το τρίτο πρωινό.
Πρωινά κυρίως δούλευε, γιατί τα
απογεύµατα περιεργαζόταν αυτά
που δηµιουργούσε. Με τη γυναίκα
του λίγα λόγια, τα απολύτως αναγκαία.
Κάποια στιγµή, δεν θυµάται
πότε ακριβώς σταµάτησε. Ξύπνησε
πρωί και βγήκε στη βεράντα. Περίµενε τη γυναίκα του µε φανερή
ικανοποίηση αλλά και αµφιβολία.
Αµφιβολία για το τι τελικά πέτυχε.
Όταν σηκώθηκε την πήρε και την
πήγε στο πίσω µπαλκονάκι. Αµίλητος. Αυτή έβγαλε µια κραυγή γεµάτη έκπληξη κι έντονο συναίσθηµα,
καθώς αντίκρισε τον πίνακα.
Α. Τι είναι αυτό, αγάπη
µου. Τι είναι αυτό…
Ο ζωγράφος περίµενε να συνεχίσει. Αυτή δεν ήξερε τι να πεί. Κοιτούσε χωρίς να βγάλει άχνα, σαν
χαµένη. Έµεινε κάµποσο, χωρίς
ν΄ανοιγοκλείνει τα µάτια. Και για
να µην κρατάει τον άντρα της σε
αδηµονία.
- Αυτό..αυτό είναι το κάτι άλλο.
Κάτι άλλο. Δεν ξέρω να σου πώ.
Δεν θέλω να µου πείς. Είναι κάτι
άλλο.
36
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Μπέρδευε τα λόγια της. Έµεινε
όµως έτσι, να το βλέπει χωρίς να
λέει τίποτε. Μεγάλη έκπληξη και
φανερή ευχαρίστηση, καθώς το
κοιτούσε χωρίς να ξέρει το γιατί.
Στη θέση της ακίνητη, να το κοιτάζει και να µην το χορταίνει. Κι
έτσι έπεσε σε σοβαρούς προβληµατισµούς.
Ο ίδιος ο ζωγράφος είχε µια κρυφή περηφάνια, αλλά κι ενδοιασµό.
Όσο και νάταν ευχαριστηµένος τον
ενδιέφερε και πως φαίνεται στους
άλλους, όχι βέβαια κυρίως στους
ειδικούς. Είχε ξεπεράσει αυτούς
τους σκοπέλους. Ήθελε βέβαια αν
το δούν δυο φίλοι του, που παραθέριζαν στο Νέο Μαρµαρά. Εκείνο
το βράδυ δεν ανέβηκαν στο δωµάτιο. Περιορίστηκαν σ΄αυτά που
τους είπε η γυναίκα του.
- Δεν ξέρω δεν µπορώ να πω
τίποτε. Είναι το κάτι άλλο. Δύσκολο, όπως το ντουβάρι, που έβλεπε ο
άντρας µου, είπε χαριτολογώντας.
Κι άρχισε να λέει πολλά, σχεδόν
φλυαρούσε.
- Κάτι άλλο. Έχει κίνηση, χρώµα, φώς. Δεν είναι το φώς του
ήλιου και το χρώµα της θάλασσας.
Κάτι άλλο. Κινείται. Ξεκινάει από
κάτω, παίρνει θάλασσα, ανεβαίνει,
παίρνει ήλιο και προχωράει, κινείται προς τον ουρανό και χάνεται.
Σε παίρνει και σένα µαζί του. Δεν
ξέρω, αν τα λέω καλά. Κάτι άλλο.
Καταλάβατε; Τους ρώτησε αµήχανα.
- Όχι είπαν κι οι δυό µε ένα
στόµα.
- Δεν µοιάζει µε τις τώρα θαλασσογραφίες του, τα άλλα του έργα.
Παίρνει όλα αυτά τα στοιχεία
και χάνεται ψηλά, στο άπειρο. Λες
και είναι µια άλλη σκάλα…δεν
ξέρω τι να πω.
Απορούσε κι αυτή µε τον εαυτό
της, µε την πολυλογία της. Και αυτός την κοίταζε παραξενεµένος.
Εκείνο το βραδυνό έµειναν κι
οι δυό τους ως αργά τη νύχτα να
κοιτάζουν εκστατικοί τον πίνακα.
Δεν φαινόταν νάχει πάρει βασικά
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κάτι από τα στοιχειά του ήλιου και
της θάλασσας κι ότι άλλο του πρόσφερε η περιβάλλουσα φύση, αυτή
που έβλεπε από το δωµάτιο µε την
υπέροχη θέα. Αυτό ήταν το κάτι
άλλο. Κοιτούσε το ντουβάρι, απελευθερωµένος από τη µαγεία που
τον τριγύριζε. Δηµιούργησε κάτι,
αλλά δεν µπορούσε να το ερµηνεύσει ικανοποιητικά τι δηµιούργησε.
Τουλάχιστον τούτη την ώρα. Κάτι
που ξεκινούσε από εδώ κάτω τον
Μαρµαρά και χανόταν στον απέραντο ουρανό.
Έµειναν µε τη γυναίκα του όλον
τον Αύγουστο στο Νέο Μαρµαρά
και στις αρχές Σεπτέµβρη σκέφτηκαν να πάνε στην Ουρανούπολη.
Ιδιαίτερα τούτη την εποχή η Χαλκιδική βρίσκεται στην ώριµη οµορφιά της.
Συµφώνησαν µε τη γυναίκα
του να τον εκθέσουν στον Πύργο.
Ήθελε να δοκιµάσει τι εντύπωση
θάκανε. Από τον Πύργο περνούνε
τούτην την εποχή πολλοί, κυρίως
ξένοι, που πηγαίνουν για το Όρος.
Το Σεπτέµβρη γίνονται τα καλλίτερα µπάνια. Η γυναίκα του έµεινε
στην Ουρανούπολη µε την κυράΣουλτάνα, αυτός τράβηξε για το
Όρος. Πήγε για τέσσερις µέρες κι
έµεινε εκεί πολύ περισσότερες.
Όταν γύρισε πήγε στον Πύργο να
δεί τον πίνακα και διάβασε πολλές
γνώµες επισκεπτών στο τετράδιο.
Τον κολάκευαν πολύ και θάπρεπε
νάταν ευχαριστηµένος, ίσαµε περήφανος. Ανεξήγητα, όµως αυτό
τον φόβισε.
Πήρε τη γυναίκα του και τον
πίνακα και γύρισαν στην Αθήνα.
Τον πίνακα δεν τον εξέθεσε σε
Γκαλερί, ούτε τον κρέµασε στο ατελιέ του. Τον κράτησε για προσωπική χρήση, γι΄αυτόν και τη γυναίκα
του. Ανέβαλε γι΄ αργότερα τη σκέψη για αναπαραγωγή του.

Α Ι Τ Η Σ Η Ε Γ Γ ΡΑ Φ Η Σ Μ Ε Λ Ο Υ Σ Σ Τ Η Ν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ (Ε.Ε.Ι.Λ.)
ΣΟΛΩΝΟΣ 34, 106 73 ΑΘΗΝΑ - 34, SOLONOS STR., ATHENS, 10673 GR
ΤΗΛ.: 210-36 40 466
FAX: 210- 600 47 07

Παρακαλώ να με γράψετε μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Λογοτεχνών.
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο και ανεπιφύλακτα αποδέχομαι.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
ΕΠΩΝΥΜΟ: .....................................................................................................................................................................................
ΟΝΟΜΑ : ..........................................................................................................................................................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ :..........................................................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ................................................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ: Οδός : .................................................................................................................. Αριθμός : .................
Πόλη:..................................................Ταχ. Κώδ..................ΤΗΛ. & ΦΑΞ : .....................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Οδός : .................................................................................................Αριθμός : ..................................
Πόλη : ................................................Ταχ. Κώδ.................ΤΗΛ. & ΦΑΞ : ......................................................................................
ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ : 1. ............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................
Επιθυμώ η αλληλογραφία μου να γίνεται στη Δ/νση : Εργασίας : ...................
Οικίας : .........................
Αθήνα .........................
... Αιτ......

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Παρακαλούμε να στείλετε τη συνδρομή σας, η οποία παραμένει στα 30 Ευρώ ετησίως και περιλαμβάνει
και την αποστολή του περιοδικού της Εταιρείας «ΚΑΣΤΑΛΙΑ».
Η Εταιρεία μας δεν έχει άλλο έσοδο, ως εκ τούτου η οικονομική τακτοποίηση της εισφοράς είναι απαραίτητη. Αποτελεί δε προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μελών, με κείμενό τους στην ύλη του περιοδικού.
Η πληρωμή γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την ταμία, είτε με έμβασμα, ή με κατάθεση στον τραπεζικό
λογαριασμό της Εταιρείας Εθνική Τράπεζα 701/700386-27
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 5751748 απόγευμα, 210 5739341 πρωϊ.
Κινητό: 6938166214
Η Ταμίας
Σοφία Ελευθερίου – Γκαρή
Φρυγίας 12, 121 33 Περιστέρι Αθήνα

Σημαντική Ανακοίνωση
Για την έκδοση της «ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ»
Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλούμε όσοι από εσάς αποστέλλετε κείμενά σας για δημοσίευση στην «Κασταλία» να
τα αποστέλλετε απαραιτήτως σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα, C.D), προς αποφυγή λαθών κατά την αντιγραφή.
Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Λ.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών
του Καθηγητή Φώτη Παυλάτου
Μεγάλη είναι η χαρά και η υπερηφάνειά μας, για την κορυφαία τιμή βράβευσης που έγινε στον Καθηγητή Ιατρικής και Ποιητή Φώτη Παυλάτο από
την Ακαδημία Αθηνών, την 28η Δεκεμβρίου 2006. Έχουμε χαρά, υπερηφάνεια
αλλά είναι και μεγάλη τιμή για μας, γιατί ο Φώτης Παυλάτος είναι επιφανές
μέλος της Ιατρικής, Λογοτεχνικής οικογένειάς μας, είναι η ζωντανή ιστορία
της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών και του περιοδικού μας Κασταλία, αφού είναι από τα ιδρυτικά μέλη και έχει προσφέρει ξεχωριστό έργο από
όλες τις θέσεις που υπηρέτησε σε μια διαδρομή μισού αιώνα και πλέον.
Με περισσή αγάπη και σεβασμό εκφράζουμε όλοι μας, τα θερμά μας
συγχαρητήρια.
Ο τιμώμενος Καθηγητής
Φώτης Παυλάτος (δεξιά)
κατά τη βράβευσή του από
τον πρόεδρο της
Ακαδημίας Αθηνών

Καθηγητή Κ. Στεφανή (αριστερά).
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Αναγόρευση του επ. Καθηγητή Γεράσιμου Α. Ρηγάτου
σε επίτιμο Διδάκτορα του παιδαγωγικού τμήματος Δ.Ε.
του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ο Γεράσιμος Α. Ρηγάτος τιμήθηκε την 25η Οκτωβρίου 2006 με την απονομή του υψίστου ακαδημαϊκού τίτλου, που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την μακροχρόνια ουσιώδη και
πρωτοποριακή προσφορά του στην Ιατρική Επιστήμη και στην Ιστορία, την Λαογραφία και τον πολιτισμό της Ιατρικής και στην Λογοτεχνία.
Όλοι εμείς στην Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Λογοτεχνών, της οποίας ο διακεκριμένος λογοτέχνης Γεράσιμος Α. Ρηγάτος διετέλεσε Πρόεδρος, όπως
και Πρόεδρος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού μας ΚΑΣΤΑΛΙΑ, εκφράζουμε με όλη μας την αγάπη, τα θερμά μας συγχαρητήρια.

Ο Αντιπρύτανης Δημοσθένης Ασημακόπουλος (δεξιά) επιδίδει τον κύλινδρο με
το Ψήφισμα, το έγγραφο Αναγόρευσης
και το Διδακτορικό Δίπλωμα,στον
τιμώμενο Γεράσιμο Α. Ρηγάτο (αριστερά)
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ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΗΓΑΣΟΥ

ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΗΓΑΣΟΥ
Γιατροί – Ποιητές

Το φύλλο

14 Φλεβάρη 2007

(Ζωή – Θάνατος – Ζωή)
Τώρα π’ απόµεινες το τελευταίο
πάνω στο δέντρο µας του κήπου φύλλο
που συντροφιά µου σ’ είχα µα και φίλο
ένα λόγο θε να σου πω σπουδαίο.
Ξέρω για το γραµµένο και µοιραίο
όµως το µήνυµα θα σου το στείλω
της ζωής έννοιες να διαστείλω:
«Την άνοιξη ξανά θα βγεις σαν νέο».
Τον κύκλο πως χαιρόµουν της ζωής σου
το χορό σου στο φύσηµα τ’ ανέµου
την οµορφιά της κάθε µιας στιγµής σου
τους στοχασµούς µου δε ξεχνώ ποτέ µου.
Μα σαν πίσω γυρίσουµε κι οι δυο µας
ξένοι πια θα ΄µαστε στο νέο βιο µας.
Φώτης Παυλάτος
Νοέµβρης 2006

Μια ά-λογη γιορτή
ενός αν-ύπαρκτου Άγιου!
Μια αφορµή ... λογισµού
και εσώτερου απο-λογισµού
µια χωρίς λόγια απολογία
µια καταγραφή περασµένων
µια ελπιδοφόρα προσδοκία
µια ουσιαστική έκ-φραση
ανέκφραστων συναισθηµάτων.
Μια «θυσία» στου έρωτα τον «βωµό»,
εκεί που τελείται η «κοινωνία»,
η βαθύτερη της σάρκας επι-κοινωνία
και µαζύ η θεία έκ-σταση
του πάθους, της ηδονής, του ίµερου.
Όπου ο χρόνος σταµατάει ...
ο χώρος γίνεται ένα µε το σύµπαν,
µια συµπαντική, αιώνια, στιγµή,
µια «ρωγµή» βαθειά στη ρουτίνα
µια «αστραπή» στης ζήσης το σκοτάδι
όπου όλα ολοπόρφυρα πυρακτώνουν.
Το «πύρ» του Προµηθέα σήµερα.
Η Αναζήτηση στην κλίνη του θείου
που πραγµατώνεται ως «έκρηξη»
ηφαίστειου που αέναα αναβλύζει:
«Μυστηριακή» Ερωτική Λάβα,
που κατακαίει εµάς και τα πάντα!
Αυτά, εκφράζει η σηµερινή γιορτή,
ευκαιρία θύµησης και συνέχισης
της Λειτουργίας στο «Ναό του Έρωτα»
της Χίµαιρας και της Λύτρωσης.
Γιάννης - Μάριος Κολιόπουλος
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Ούτε εδώ ούτε εκεί
Απαλά πέφτει το πέταλο,
κόντρα στον άνεμο που το συγκρατεί,
το τελευταίο ταξίδι.
Από το λουλούδι στον ήλιο.
Ούτε εδώ ούτε εκεί.
Ταραγμένος πέφτω,
κόντρα σε ανέμους και παλίρροιες,
το τελευταίο μου ταξίδι.
Από το παρελθόν στον μέλλον.
Και, αυτός που μας κοιτάζει,
το λουλούδι ή εμένα
θα σκέφτεται στιγμές στιγμές,
ότι ετοιμαζόμαστε να πέσουμε.
Κάποιοι θα πουν
ότι είναι όμρφο αυτό, τόσο όμορφο.
Οι άλλοι, ότι δεν είδαν τίποτα.
Οι κάποιοι και οι άλλοι
θα ακολουθήσουν το δρόμο τους,
χωρίς να βλέπουν, χωρίς να κοιτάς.
Πραγματικά, ποιόν θα μπορούσε να
ενδιαφέρει, ένα πέταλο που πέφτει
ή ένας άνθρωπος που πεθαίνει;
Carlos Vieira Reis
Πρόεδρος UMEM

Ποιός είσαι;
Δεν σε είδα
μέσα στην ευθυμία του κρασιού
ούτε στο γέλιο των συντρόφων μου.
Μου μίλησες ολομόναχος
όταν όλα είχαν σβήσει
μέσα στο σκοτάδι της δίψας.

Χαμόγελο ελπίδας
Μια φορά κι ένα καιρό
ζούσανε σ’ ένα χωριό
μία πέτρα, ένα φίδι κι ένα άλογο·
την ίδια εκείνη εποχή
σε κάποια πόλη μακρινή,
ζούσε ένας βασιλιάς
με νόμους, στρατηγούς
και ξύλινα αγάλματα.
Πέρασαν χρόνια πολλά,
εκατομμύρια χρόνια πέρασαν,
έγιναν πόλεις τα χωριά
οι πόλεις γίνανε ωκεανοί·
η πέτρα ακόμα ζει.
- Καλημέρα
σου στέλνω με τον ήλιο
και χαιρετίσματα πολλά
με το χλωμό φεγγάρι … … …
Μπορεί και συ
κάποια στιγμή,
να νοιώσεις ``ένα τίποτα``
μπορεί ακόμα να συμβεί
να σου περισσεύει αγάπη!
Χρίστος Γ. Μαρκόπουλος

Μ’ εσένα υποκλίνονται τα βουνά
και οι νύστες γίνονται πάλι ελαφρές.
Είσαι εσύ που ελευθερώνεις
από την βαθιά πίκρα
και μεταμορφώνεις το βράδυ
σε καλπασμό των ευτυχισμένων σύννεφων.
Sergio Marengo
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Χάι Κου
Πολύ μέσα στο λίγο

Νόστος
Πόσο μακριά ταξίδεψα ...
Δεν έχει γυρισμό
και γιατί τάχα να γυρίσω;
Δεν ξεκίνησα από την πάτρια γη
αλλά για την πάτρια γη.
Άραγε ακολουθώ τον σωστό δρόμο;
Κάθε φορά που παρεκκλίνω
μία αμείλικτη ένδον φωνή,
στήνω αυτί στη ράχη της καρδιάς
και την αφουγκράζομαι,
με επαναφέρει εκεί.
Με πυξίδα στον εσωτερικό Θεό,
με άλμπουρο τον ουρανό,
με σημαία το συμπαγές εγώ
ξεκίνησα στον πηγαιμό,
το πόθησα πολύ να βρω τον λυτρωμό.
Συμπαρασταθείτε μου Θεοί,
είναι στενή η πύλη,
τροχίστε με
να χωρέσω στη σχισμή.
Πλάτυνε το στήθος μου
σαν το προζύμι που απλώνει,
τη σκάφη τώρα καρτερεί,
μέσα της να ζυμωθεί
να δώσει στρογγυλό ψωμί,
να θρέψει εμένα
και όποιον την πόρτα μου χτυπά
και απλώνει χέρι γιατί πεινά.
Μα είναι ανάγκη να κρατήσω
και μαγιά
ποτέ να μη μείνει αδειανή
και μείνω νηστικός ένα πρωί.
Πήρα την τέχνη του σταριού
από τα πετεινά του ουρανού
κείνα ζυμώνουν τη χαρά
και τρέφονται απ’ τη δροσιά.

Δεν είμαι Μία
Μοιρασμένη ήταν η καρδιά
στις τρεις χαρές μου.
*
Πόνεσα πάλι
Αγκαλιάζοντας το Χτες
που σημαδεύει.
*
Διάβηκ’ ο Έρως
Όμως χνάρια του βαθειά
δρόσο γεμάτα
*
Αφουγκράστηκα
Τον ήχο της Αγάπης
που προσπερνούσε.
*
Τάχατες θάρθει
μιαν ημέρα που θ’ ανθεί
παντού η Αγάπη;
*
Δώσε και πάρε!
Μα όσα δώσεις μη ζητάς
να στα ξοφλήσουν.
*
Χέρι με χέρι
Μια μετάγγιση ζωής
απ’ τη σπαργή σου.
*
Κι όσο που βλέπεις
να βλασταίνουν τα κλαριά
ξέχνα το τέλος!
*
Παιδιά του Κόσμου!
Ζυγίζουν τη νιότη σας
μ’ απάτης ζύγια!
Τούλα Σουβαλιώτη–Μπούτου
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Θεοχαρούλα Μπομπότη

Φάσμα του καλοκαιριού
Λιώνουν τα χιόνια κι εξανεμίζουν
τη λευκότητα
μέσα στην άλλη την άδηλη
λευκότητα του αέρα
νυχτερινό αηδόνι κελαηδεί
κι ο κούκος την ημέρα
μας κύκλωσαν
εύθραυστες αύρες -πυρφόρες μέρεςαναλαμπές φωτός
κυματισμοί αιθέριου μπλε
αναγγέλλοντας το ερχόμενο
(που φτάνει σαν οδοστρωτήρας πανδαισίας
σαν βατήρας μετωπικής σύγκρουσης)
υπέρλαμπρο φασματικό καλοκαίρι
Κώστας Δ. Υφαντής

Θύελλα πολέμου*
Πόλεμε, πάψε αυτή τη θύελλα
που άπλωσες στον κόσμο!
Εσκόρπισες νέους αγνούς,
μεσ’ απ’ τα σπίτια που ΄μεναν
τους κάμπους να δουλεύουν,
τις εκκλησιές να προσκυνούν
και στα σχολειά να τρέχουν.
Τους πέταξες τ’ αλέτρι τους
και τώρα κρατούν ντουφέκι.
Τους πήρες απ’ το σπίτι τους,
τους ρίζωσες στο δένδρο.
Τους στέρησες κρύο νερό
και τους ποτίζεις αίμα.
Τους ήρωες εδάκρυσες.
Ετύφλωσες τους νέους.
Μανάδες μαύρα έντυσες
επλήθυνες τους τάφους.

Ομορφιά
Έχω το νου μου πάντα σε εγρήγορση,
ξέρω, το σπάνιο περιμένω·
δεν απελπίζομαι, αλλά σταθερά,
το χρόνο αγνοώ και επιμένω.
Σαν έρθει, ελπίζω να ‘ναι τέτοια,
που να χαλνάει στα γερά,
σαν το παραμικρό της αφαιρείς,
ή κάτι πάλι της προσθέτεις.
Αν έρθει δε θα κλονιστώ·
για κάποσο θα τη φερμάρω,
τα μάτια κλείνοντας μετά,
στο νου για πάντα θα τη βάλω.

Το δάκρυ ας σβήσει την οργή,
τη φλόγα του πολέμου.
Μανάδες, φτιάξετε παιδιά
ειρήνη να ζηλεύουν.
Γιατί έχουμε μνήματα πολλά,
κι ο πόλεμος κρατιέται.
Ταξιάρχης Κουλούρης
*Ιστιαία 22 Φεβρουαρίου 1945. παρά τη λήξη
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στην Ελλάδα
εξακολουθούσε να υπάρχει φλόγα πολέμου.

Παναγιώτης Δεμερτζής
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Η σκιά του αρπακτικού
Τη σκιά που περνά σύρριζα στα τόξα των
φρυδιών
Σκοτεινιάζει το λευκό των ματιών
Στο αρυτίδωτο μέτωπο τεφρή σημαία
κυματίζει
Έμμεση υπόμνηση επικείμενης κρίσης
Αρπακτικό υπεριπτάμενο
Ο γνήσιος φόβος των όντων
Εκείνη περισσότερο αγαπώ στους ανθρώπους
Ερωμένες φίλους αντιπάλους
Σινιάλο προσέγγισης ή σύνθημα
απομάκρυνσης
Ταυτοσημία ανεξήγητη
Στιγμιαία η σκιά
Σπάνια επίγνωση
Έρημος η αγάπη
Αλέξανδρος Αρδαβάνης

Στη Μάννα των καταυλισμών
Θολό το βλέμμα καθηλώνει
στους πέρα λόφους
στην πέρα πατρίδα.
Κάποτε κάπνιζαν στην καμινάδα
του σπιτιού
καράβια τρεχαντήρια
τα όνειρά της
και τα παιδιά στην πλώρη τους.
Θολό το βλέμμα
στα καπνίζοντα ερείπια.
Πάν τα καράβια.
Ο άνεμος της συμφοράς
τώρα μαύρο καπνό ανεβάζει
μαύρη η μέρα που ξημέρωσε
στον ξένο τόπο.
Και τα παιδιά;

Η εικόνα
Η ψυχή, ανάρια λεπτή ουσία,
όσο έρχεται στο φως
απ’ τα βάθη τ’ άπατα,
τόσο πυκνώνει και γίνεται ωραία.
Κι αστράφτει η μορφή της στο χαμόγελο,
στη ματιά, στην χαριτωμένη κίνηση
και φεγγοβολά στο σώμα, θεϊκό της σάρκας
άστρο.
Κι έκπληκτος ατενίζω το κορμί
και το αντιφέγγισμα μαντεύω της ψυχής.
Μα πού είναι το όμορφο σύνορο;
Δεν ξεύρω αν υπάρχει!
Φως ανάριο, Φως στη νοητή σειρά
που πυκνώνει ασταμάτητα ως το θεατό τέρμα.
Μαζί και τα δύο, ψυχή και σώμα,
έρχονται από το Φως, προς το Φως και
γίνονται Εικόνα.
Ανδρέας Λίτος
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Ένα στο γόνα, τ’ άλλο στο βυζί
θολό το βλέμμα ψάχνει
εκείνο που άφησε
την κραυγή του που δεν πρόλαβε
τα μάτια του,
να καθαρίσουν τα μάτια της.
Μάννα των καταυλισμών,
που πήραν τα καράβια της συμφοράς
τον πόνο σου στην πλώρη
που στ’ άλμπουρά τους
κρέμασες
καλό σου κατευόδιο
τη μήτρα σου κουρέλι,
κλείσε τα μάτια
κι άναψε λυχνάρι στην ψυχή σου
μια προσευχή ακοίμητη
για τούτα εδώ που μείναν.
Αφροδίτη Κοϊδου

VIII
Από μικρό παιδί
ασπόνδυλος κι αφύλακτος.
Πρώτοι του φίλοι, όλοι αυτοί
που τ’ όνομά τους έδωσαν
σε δρόμους και σε πάρκα.
Τροφή και στήριγμα
τα ροκανίδια και οι τάκοι της οξυάς
και βασική θεότητα
η αδιαφάνεια της άγνοιας.
Αγρίευε κάθε φορά
στην πέτρινη μεσοτοιχία της τάξης του.
Ισορροπούσε διάτρητος κι ανασφαλής,
στις φωτεινές στροφές της κατεδάφισης,
γλιστρώντας δίχως πέδιλα
στους πάγους του επιθυμητού.
Γεράσιμος Π. Δουβίτσας

Από τη συλλογή “Το Όγδοο χρώμα”

Θρόισμα ανέμου
Από το πρωί συνωθούνταν οι θεοί
για την κατάκτηση του άβατου βράχου·
εκεί, στη μέση της πολιτείας.
Οι περαστικοί εραστές του τοπίου
φιλοφρόνως αντήλλασσαν λάφυρα.
Απολάμβαναν οι θεοί την επάρκεια,
και μειδιώντας ατένιζαν την ασύνορη θάλασσα.
Στα παράθυρα των επάλξεων όλοι οι φύλακες
προμηθεύοντας ό,τι ευτελές,
ή πωλούσαν στους οδοιπόρους ειδώλια πήλινα.
Δεν ακούγοντας ιαχές κορασίδων·
όπως άλλοτε σε καιρούς ευκλεείς
που η πομπή των αρρηφόρων περνούσε.

Μυθεύματα
Αρέσουνε τα εμπορεύματα
Της αγοράς μυθεύματα
Φίλντισι και τοπάζι
Αποχρωματισμοί τουρκουάζ
Κυανού κυανοπράσινου χρώματος
πολύτιμων συμπαγών λίθων
Τεχνιτών αυτοσχεδιασμοί
Φανταστικά όλα τούτα
Μάλινοι πολύχρωμοι τάπητες
Της οχλαγωνίας διάφορες μάρκες
μοιράζονται σε κομάτια
κρύσταλλα σταλαματιές
σταλαγμίτες σταλακτίτες
Μας κλέψανε ψεύτικες ατάκες
Μαύρες στενόμαυρες πλάκες
Της αγοράς μυθεύματα
Αρέσουνε τα εμπορεύματα
Άπειρα καρυκεύματα

Οι σκιές των κονταρομάχων χαράζοντας
ανεξίτηλες
στους κροσσούς της ομίχλης.
Θα επέλαυναν οι γρηγορούντες ακάθεκτοι.
Ν’ ανεβούν στης ιστορίας τα ικριώματα.
Ακραιφνείς και ανέπαφοι,
να διαγράψουν χιαστί ό,τι σήμανε
αποστέρηση και λειψυδρία.
Και η άμμος κινούταν με το θρόισμα του
ανέμου·
μεταφερόταν από Σκέψη σε Σκέψη.
Ηλίας Τσιμπλής

Σταύρος Π. Γιωβάννης
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Όραμα
Είχε το άρωμα του ουρανού
και το σώμα του ηλιόλουστου απογεύματος.
Πώς το φως είναι ο δρόμος της
μήπως είναι εκείνη που απλώνει
τα χρυσά φύλλα του άκανθου
στο κατώφλι;
Η Νίκη της Σαμοθράκης
Υπάρχει ακόμα μια προσευχή
ανάμεσα στις ρωγμές του ανέμου
και μια κραυγή μοναξιάς
για σένα φτερωτή Νίκη.
Αμαζόνα
Έγινες Αμαζόνα
παθολογική Καμίλλα.
Η δική σου πληγή
κλωτσά το θόρυβο.
Η δικιά μου πληγή
ξύνει το λιθόστρωτο.
Luciano D’ Agostino

Όταν πέφτει η νύχτα
το φεγγάρι κυβερνάει
Οι σκέψεις
και οι διαθέσεις
αλλάζουν
σκεπασμένες
απ’ το σκοτάδι
και την σιωπή

Πονάει η διάθεση της άνοιξης
με τραγούδια χαράς
απόψε που δεν ακολουθώ
κανένα κανόνα
που δε χάνομαι πίσω
από κανένα όνειρο.
Άραγε πόσο θα μου κοστίσει
ο χρόνος να ανατραπεί;

Όταν πέφτει η νύχτα,
το φεγγάρι κυβερνάει
Άλλες δυνάμεις
μπαίνουν σε λειτουργία

Οι σειρήνες με τους απόηχους σκοπούς
δέχτηκαν να με καλωσορίσουν.
Καλυψώ Μαρκοπούλου

Όταν πέφτει η νύχτα,
πέφτει η σιωπή
και τα πάντα σκεπάζονται
μ’ ένα πέπλο σκοτάδι.
Στενεύει ο κλοιός
Κατερίνα Καργάκου

ΚΑΣΤΑΛΙΑ

Απέραντα πέλαγα
και θάλασσες βαθειές
εκεί μακρυά
στην άκρη του κόσμου
στην αρχή της θλίψης
στην αρχή της χαράς.
Αγγίζω και μαθαίνω
ριψοκίνδυνα όνειρα
φυλακισμένα
στους πόθους της αυγής
Απολωλά μεγαλεία
εκεί που πριν
δεν στέκοταν τίποτα.

Νύχτα
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Ερημοχώρια

«Μη με λησμόνει»

Αμούστακο ,
Μόνο
στην άκρη των γκρεμών.
Καλαμένιο φλάουτο
στα ακροδάχτυλα
έπαιζε
με τα « ξέρω » των αέρηδων ,
την κατάφαση
των ήχων της ηχούς ,
τις αναιρέσεις των νερών
σαν τάματα
λαμποκοπούσαν στα πλατώματα ,
κελάρυζαν
μες’ τα ξερόκλαδα
την ιστορία των πηγών ,
κατρακυλούσαν φονικά
στις άγριες κατηφόρες.
Ο πλάστης φως
Η πλάση στα νερά
κι’ αυτό
στις αετοφωλιές.

Και τι δε θα ‘δινα
για ένα ματσάκι «μη με λησμόνει».
Στο ανθογιάλι μου να καμαρώνει,
σα σε θυμάμαι
τα πρωτοβρόχια, λες κι αρχινάνε,
μες τη ματιά μου πως ψιχαλίζει,
αχ το κορμάκι μου πως φτερουγίζει
που’ σαι μακριά μου
κι έχω φθινόπωρο μες την καρδιά μου.

Μόνο
στην άκρη των γκρεμών ,
καλαμένιο φλάουτο
στα ακροδάχτυλα ,
κλειδωμένους στις αρθρώσεις
τους αθώους καημούς ,
μπόλιαζε τις εκκλήσεις
στις ανάσες των βλαστών
κι εκλιπαρούσε
τους μαστόρους τ’ ουρανού
να μείνει όρθιο
ώσπου να γίνει
δέντρο.
Ο πλάστης φως
Η πλάση στα νερά
κι’ αυτό
μέσα στα σπλάχνα τους.

Που να σε τάχα;
Του καραβιού σου πιο το λιμάνι;
Σε ποιαν αγκάλη κάνεις σεργιάνι;
Ποια στις φτερούγες σου τον ίσιο πιάνει;
Εμένα μόνο ένα με φτάνει κι ας είν’ μαράζι.
Στο ανθογιάλι μου να καμαρώνει
σαν νοιώθω μόνη,
ένα δικό σου μικρό ματσάκι
Μη με λησμόνει.
Σοφία Γκαρή

Πεσσιμισμός
Μάνα γιατί μ’ έκανες πεσσιμίτρια;
Πατέρα γιατί μ’ έκανες περήφανη;
Κοινωνία γιατί μ’ έκανες άπιστη;
Σφίγγω τις γροθιές μου δυνατά,
μέχρι να τρίξουν τα κόκκαλά μου,
μην ακουστούν οι αναστεναγμοί μου.
Τραγουδάω δυνατά παράφωνα,
να κρύψω τους λυγμούς μου
χώνω τα νύχια μες στις σάρκες μου,
για να σκεπάσω τον πόνο της ψυχής μου.
Με πρόδωσαν σκληρά.
Κι έτσι έχασα την πίστη μου για τους ανθρώπους.
Φανή Ρουμελιώτη – Μαργαρίτη

Μάντω Γιαννοπούλου Στεφάνου
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Σύνθεση

Της άνοιξης το μέγα θαύμα

Είμαστε γυμνοί.
Τα χέρια
σε ό,τι πολύτιμο έδωσε ο θεός,
- το Σώμα αφηγούνται.
Ποιο όνειρο να κρατήσω;
Δοκίμασα να περάσω
στην άλλη όχθη του ποταμού
κάτω από τον καταρράκτη.
Οι σταγόνες αιωρούνται,
Εξαϋλωση,
έφτασαν στη μέση του ουρανού,
Σύνθεση,
Σχήματα από Σύνεφα,
Βροχή,
Αναγέννηση

Στης άνοιξης το μέγα θαύμα
που ανασαίνει ουρανό και αποπνέει έκρηξη
σε έρωτα, σε χρώματα, ένταση και ζωή
Στου σπόρου τη δυναμική
που τη ζωή σφικτοκρατεί κρυμμένο μυστικό
και το βλαστάρι ξαμολά λογχίζοντας τη γη
Στου μπουμπουκιού το άνοιγμα
που με γοργούς κυματισμούς πρωτοφιλάει τον
έρωτα
σκορπίζοντας αρώματα στης φύσης τη γιορτή
Στο βομβισμό της μέλισσας
ερωτικό πρελούδιο στης γύρης την πανήγυρη
καθώς πάνω στους στήμονες χορεύει ολημερίς
... έσκυψα το κεφάλι και υποκλίθηκα!

Παρασκευάς Σερενές

Κλάμα του δειλινού

Ύστερ’ αναρωτήθηκα:
με πόσες άνοιξες θα φιληθούμε ακόμα;
πόσες μεστές ανθοβολιές θα λάμψουν στη ματιά
μας
τις σιωπές μας να ακουμπούν στα σύνορα του
κόσμου
και να γεμίζουν την καρδιά ανάσταση και φως;

Να κλαίω μόνος, να πενθώ, να μην κοιμάμαι
Ήρθες απόψε τάχα μυστικά για να με δεις
Από μακριά να ευφρανθείς αν θα λυπάμαι
Για την εκδίκηση που πήρες να χαρείς
Μια αστραπή ξάφνου τα μάτια σου φωτίζει
Δάκρυα σε πνίγουν ή σταγόνες της βροχής
Χτυπά βροντή κι απ’ την ψυχή σου αναβλύζει
Ένα συγγνώμη που δεν θέλεις να μου πεις
Τα χέρια απλώνω πονεμένος να σε πιάσω
Την οπτασία σου κι απόψε προσκυνώ
Δεν θέλω πάλι αυτή τη νύχτα να σε χάσω
Και μια ευχή κάνω ψηλά στον ουρανό
Πριν να περάσει τούτη η νύχτα να ξεχάσεις
Όλους τους όρκους πού ‘χες κάνει ως τα χτες
Στην πόρτα λέει του σπιτιού μου να μην φτάσεις
Κι ομολογία να μην δώσεις ότι φταις
Που την καρδιά μου από χρόνια έχεις κάψει
Που στ’ όνειρό μου μ’ έχεις κάνει να πονώ
Όσο ελπίζω πως μπορεί ίσως να σ’ αλλάξει
Το γοερό μου κλάμα που θ’ ακούς το δειλινό
Σταύρος Αρχοντάκης
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Άρης Γ. Χαραλαμπάκης

Χ Ι Ι.
Στην πέτρα σου με υπομονή
απίθωσα τα καλύτερα χρόνια μου.
Η καρδιά μου την πάσα ώρα ταραζότανε.
Στη ρίζα σου ξόδεψα ό,τι καλύτερο είχα.
Και στα χαμηλά κλωνιά σου κρέμασα
τους πόθους μου.
Σ’ αυτή τη στέρφα γη που ρίζωσα ...
Ρίζωσα για τα καλά
κι ούτε κουβέντα για αλάργημα.
Τί με κράτησε κοντά Σου! Τί!
Ποιος τέλος πάντων θα μου
το πόσο Σ’ αγαπώ.
Νίκος Γ. Μητάκος

Από τη συλλογή «Στα σοκάκια του Αγιάννη»

Αιγαίο

Περασμένα

Αλλάζει ο καιρός και το τοπίο αλλάζει
κι ο μαΐστρος πέφτει και καταλαγιάζει.
Κι η θάλασσα ήρεμη στο υγρό βασίλειο
μοιάζει γυναίκα ξαπλωτή, γυμνή στον ήλιο.
Φεύγει το βαθυπράσινο κι απλώνετ’ ασημί,
που καθρεφτίζει κάποια δύση μακρινή.

Χρυσοάρμενες γαλέρες φορτωμένες
απ’ τα μάτια μ’ομπρός αργά περνούνε,
η μια δίπλα στην άλλη κι ακoλουθούνε
τον εναέριο δρόμο, σαν δεμένες!

Από τη συλλογή «Μισεμού ώρες»

Και κάθε σούρουπο οργιάζει η φαντασία
θωρώντας την Αιγνούσα και τη Μικρασία.
Της Σμύρνης η φωτιά μ’ αργοτυλίγει
και το Αιγαίο κάθε σούρουπο με πνίγει
Γιάννης Μουτάφης

Εφιαλτικό όνειρο
Σε κάποιο όνειρό μου
οι εμπειρίες και οι γνώσεις μου
και οι αξίες που είχα στήσει σε βωμούς,
είχαν γενεί ερείπια
νεφροταφείο ζωντανών.
Στα σπίτια και στις γειτονιές του νου
γυρόφερναν φτηνοί πραματευτές,
και η αγάπη
είχε έναν έρωτα παθητικό
για τους ανάξιους και τους δειλούς αυτούς
διασκεδαστές,
πούχαν ακόρντο τους
τη σύγχυση, τον τρόμο και την πλάνη.
Η λογική αζήτητη γυμνή,
είχε υποταγεί στην ανάγκη
και κατοικούσε στο συμβιβασμό
ένα αμφιλεγόμενο προσωρινό ναό
χωρίς Θεό.
Και πάντα στ’ όνειρό μου,
ανυπεράσπιστος και θλιβερός
τους έδενα
με μάγια και παγανισμούς
όλους αυτούς τους έκανα
μικρά μπαλόνια παιχνιδιών
που τάσπαζα
αντίγνωμος, αδιάφορος, ψυχρός
σαν γιατρειά
κρυφών πληγών,
πούχαν ανοίξει μέσ’ στο νου
εγκάθετοι εκφραστές.

Με τα στερνά τα χάδια στολισμένες
του ήλιου, π’ αργοσβυέται, πάν’ να μπούνε
στο ξωτικό λιμάνι, που ποθούνε...
Φουσκωμένα πανιά, ορθές οι αντένες!
Και τα μάτια απλανή και θαμπωμένα
αναγαλιάζουν, στέκουν μαγεμένα·
- Πεταλουδίτσες, που το φως τραβάει ...
Ύστερα δυο σπασμοί και συγνεφιάζουν,
-τη λύπη ή τη χαρά τάχ’ αγκαλιάζουν; και το δάκρυ χοντρόν αργοκυλάει ...
Κώστας Μουρίκης – Γραικός

Απάντηση
Πλησιάζουν τα όνειρα
το βάδισμα του όχλου
κι απλώνεται ο νους
σε απέραντα λιβάδια,
με νότες, φωνές,
και θέα τα πεύκα.
Αν και λες δεν νυστάζω
μες στον ύπνο βυθίζεσαι
και δεν θες να ξυπνήσεις,
γιατί η θάλασσα γέμισε
με απρόσκλητα θέλω,
που ζητάνε απάντηση
αν θα γίνουν ποτέ άστρα.
Δημήτρης Π. Κρανιώτης

Νίκος Π. Σταυρόπουλος
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Βελλεροφόντης – Γλαύκος – Σαρπηδών

Οι τρεις ήρωες της Λυκιακής Μυθολογίας στην Ιλιάδα του Ομήρου
Μιχάλης Δελησάββας

Η

Ιλιάδα και η Οδύσσεια του Οµήρου
και κατά δεύτερο
λόγο η Θεογενία
του Ησιόδου όπως
είναι γνωστό υπήρξαν οι πηγές της αρχαίας ελληνικής
µυθολογίας που ήταν κοινό κτήµα
για όλο τον αρχαίο ελληνικό κόσµο, δηµιούργηµα έµπνευσης και
φαντασίας, τέχνης και σοφίας
όπως και τα άλλα δηµιουργήµατά
του της ποίησης, του θεάτρου, της
φιλοσοφίας, των τεχνών κ.α.
Η µυθολογία αυτή, µαζί µε τη
γλώσσα και την κοινή παιδεία
και καλλιέργεια, ήταν τα κοινά
σηµεία που χαρακτήριζαν τους
Έλληνες, αλλά κι εκείνους που
ενστερνίζονταν αυτή την παιδεία,
κατά τον Ισοκράτη, και επίσης µια
αδειάσειστη απόδειξη της ενότητας, της συνέχειας και της ενιαίας
50
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σύνθεσης του αρχαίου ελληνικού
κόσµου, τόσο της µητρόπολης όσο
και των αποικιών.
Οι ήρωες για τους οποίους αντλούσε από την Ιλιάδα ο Βελλεροφόντης, ο Γλαύκος και ο Σαρπηδών,
είναι ήρωες της Λυκιακής µυθολογίας, που δεν είναι ξεχωριστή
από την όλη αρχαία ελληνική
µυθολογία, όπως π.χ. ο Περσέας
είναι ήρωας της Αργειακής µυθολογίας, ο Θησέας της Αθηναϊκής ή
Αττικής κ.λ.π.
Η Λυκία, στα Ν.Δ. παράλια της Μ.
Ασίας ανάµεσα στην Καρία, Παµφυλία και Πισσιδία ήταν αποικία
Ελλήνων από την Αττική και Κρητών, που υπό τον Λύκο τον Αθηναίο αδελφό του Αιγέα και τον
Σαρπηδόνα, αδελφό του Μίνωα,
αντίστοιχα αποίκησαν τη χώρα,
κατά τον Ηρόδοτο, τον 12ο π.Χ.
αιώνα υποτάσσοντας και εξελληνίζοντας τα τοπικά σηµητικά φύλλα, τους Σόλυµους. Πρωτεύουσα
της Λυκίας ήταν η Ξάνθος, ενώ
άλλες ονοµαστές λυκιακές πόλεις
ήταν η Τάως, η Σίδη, η Πέργη,
Πάταρα, Μύρα, Τελµησσός, Καρµηλυσσός κ.α.
Η Λυκία ανέπτυξε δικό της ιδιαίτερο πολιτισµό, πρώτη λάτρεψε
τον Απόλλωνα, διοικούνταν µε
ιδιαίτερο σύστηµα διοίκησης, το
οµοσπονδιακό Λυκιακό Σύστηµα,
και οι κάτοικοί της διακρίνονταν
για τις µαντικές τους ικανότητες.
Ένας από τους πιο ονοµαστούς
µάντεις της αρχαιότητας υπήρξε
και ο Αρίστανδρος ο Τελµησσεύς
από την Τελµησσό (Μάκρη) της
Λυκίας που ο Μ. Αλέξανδρος τον
είχε µαζί του στην εκστρατεία της
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Ασίας, µάντη και σύµβουλό του.
Οι Λύκιοι στην Ιλιάδα πήραν µέρος στον Τρωϊκό πόλεµο στο πλευρό των Τρώων δηλ. σαν σύµµαχοι
των Τρώων.
Τα σχετικά µε το µύθο του Βελλεροφόντη στην Ιλιάδα έχουµε στο
Ζ της Ιλιάδας στιχ. 150 – 211,
ενώ για τους άλλους δύο ήρωες,
τον Σαρπηδόνα και τον Γλαύκο
στο Π της Ιλιάδας στιχ. 431 – 438
και 562 – 683.
Πρόκειται για µια οικογένεια ηρώων τον Βελλεροφόντη που είναι ο
πιο ονοµαστός και δεν παίρνει µέρος στον Τρωϊκό πόλεµο αλλά την
ιστορία του τη διηγείται ο εγγονός
του ο Γλαύκος στον Διοµήδη βασιλιά ή ηγέτη των Αργείων, όταν
συναντιώνται πάνοπλοι, έτοιµοι
να αντιµετωπίσουν ο ένας τον
άλλο στο πεδίο της µάχης, µπροστά στην καστρόπορτα του Ιλίου.
Εγγονός του Βελλεροφόντη είναι
επίσης και ο Σαρπηδών, βασιλιάς-ηγέτης των Λυκίων και γιος
του Δία από την ένωσή του µε τη
Λαοδάµεια κόρη του Βελλεροφόντη. Ο Σαρπηδών σκοτώνεται σε
οµηρική µονοµαχία µε τον Πάτροκλο, και η κηδεία του, πραγµατικά δραµατική, όπου ο πατέρας
των θεών συγκλονισµένος από το
θάνατο του γιου του στέλνει τον
Απόλλωνα να πλύνει το νεκρό του
σώµα στο ποτάµι και να του χτενίσει τα µαλλιά για να το φέρει µετά
στην πατρίδα του τη Λυκία, εµπνέει και σήµερα τους ελληνες ποιητές όπως φαίνεται από το οµόνυµο
ποίηµα του Κ. Καβάφη «Η κηδεία
του Σαρπηδόνος» η σωρός του
ωραίου νέου στα είκοσι πέντε, εί-

κοσι έξι του χρόνια, σαν αναπαυόµενος, µετά που κέρδισε µ’ άρµα
ολόχρυσο και ταχυτάτους ίππους
/ σε ξακουστον αγώνα το βραβείον»...
Ο µύθος του Βελλεροφόντη είναι
γεµάτος συµβολισµούς όπως κατ’
εξοχήν συµβαίνει στην αρχαία ελληνική µυθολογία.
Κατ’ αρχήν το όνοµά του Βελλεροφόντης, είναι αυτός που σκοτώνει
τον Βέλλερο, έναν της βασιλικής
αυλής της Κορίνθου (Σφύρας τότε,
της εποχής του Οµήρου). Αλλά έλλερα ή βέλλερα, κατά τον Ευστάθιο, είναι τα κακά, οι κακίες ή οι
καταστροφές, όπως τα κακά και
οι καταστροφές που προκαλούσε
η Χίµαιρα στη Λυκία.
Ο Βελλεροφόντης, γιος του βασιλιά της Κορίνθου και εγγονός του
Σίσυφου
σκοτώνει τον Βέλλερο και καταφεύγει στην αυλή του βασιλιά του
Άργους Προίτο. Εκεί τον ερωτεύεται η βασίλισσα Άντεια. Ο
Βελλεροφόντης δεν ανταποκρίνεται στον έρωτά της και γι αυτό η
Άντεια τον συκοφαντεί στον Προίτο. Η πράξη, κατά τη συκοφαντία
της Άντειας είναι ανίερη για ένα
φιλοξενούµενο και συνεπάγεται
θάνατο. Ο Προίτος προτιµάει να
στείλει τον Βελλεροφόντη στον
πεθερό του τον Ιοβάτη, βασιλιά
της Λυκίας, δίνοντας του στα χέρια ένα σφραγισµένο γράµµα µε
γράµµατα λυγρά («του χαµού σηµάδια» όπως µεταφράζουν οι Ν.
Καζαντζάκης – Γ. Κακριδής) όπου
του δίνει εντολή να τον σκοτώσει
εκείνος. Στη Λυκία ο Ιοβάτης φιλοξενεί τον Βελλεροφόντη εννιά
µέρες και τότε ανοίγει το γράµµα.
Αλλά ούτε και αυτός βρίσκει τη
δύναµη να σκοτώσει τον ευγενή
και ωραίο νέο, γι αυτό του αναθέτει να κάνει τρεις άθλους. Πρώτα
να σκοτώσει τη Χίµαιρα. Η λέξη
«Χίµαιρα» µια λέξη «µαρτυρηµένη από από την αρχαιότητα µέχρι
σήµερον» στην νεοελληνική ση-

µαίνει πλάσµα της φαντασίας, το
ονειροπόληµα στην ουτοπία. Στην
αρχαία όµως σταθερά σήµαινε την
αίγα, τη γίδα, τη βρίσκουµε στην
«Ανάβαση» του Ξενοφώντα και
στον Κλαύδιο τον Αιλιανό (2ος
– 3ος αι. Μ.Χ. Ποικίλη Στοάν)
σχετικά µε την ευχή του Μιλτιάδη στη µάχη του Μαραθώνα 490
π.Χ. µε τα λόγια «και Αθηναίοι δε
την Αγροτέρα (την Άρτεµη δηλαδή
αποθύουσι τας χιµαίρας...»
Στον µύθο όµως του Βελλεροφόντη, Χίµαιρα, είναι το τέρας µε κεφάλι λιονταριού, κορµί κατσίκας
και ουρά φιδιού, που από το στόµα του άβγαζε φωτιές. Και είναι ο
συµβολισµός των καταστρεπτικών
σεισµών και των γεωλογικών
φαινοµένων (υφαιστείων και καταποντισµών) από τα οποία υπέφερε µέχρι και σήµερα η Λυκία.
Το δεύτερο κατόρθωµα του Βελλεροφόντη ήταν να πολεµήσει τις
Αµαζόνες και το τρίτο τους Σόλυµους.
Όλα αυτά τα κατορθώµατα ο Βελλεροφόντης τα πέρνει σε πέρας
(τα κατορθώνει) µε τη βοήθεια
του Πήγασου, του φτερωτού αλόγου που του είχε χαρίσει η Αθηνά
όπως και στον Περσέα του Άργους.
Ας σηµειωθεί ότι στον Όµηρο δεν
αναφέρεται ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο των ποιητών που από
την οπλή του ξεπήδησαν οι πηγές
Αγανίππη και Ιπποκρήνη του Ελικώνα όπου λούζονταν οι Μούσες,
τον µύθο του Πηγάσου τον αναφέρει ο Ησίοδος στη Θεογονία.
Ο Βελλεροφόντης µε τα κατορθώµατά του και αφού βγει νικητής από µια ενέδρα που του είχε
στήσει ο ίδιος ο βασιλιάς Ιοβάτης,
αναγνωρίζεται από αυτόν σας
ήρωας και εκλεκτός των θεών, γι
αυτό τον παντρεύει µε την κόρη
του την Αντίκλεια και τον ορίζει
συµβασιλέα, δείγµα και αυτό της
µητριαρχίας των Λυκίων κατά τον
G. Thomson (το προϊστορικό ΑιΚΑΣΤΑΛΙΑ

γαίο).
Όµως το τέλος του ήρωα δεν είναι
καλό. Όπως όλες σχεδόν οι ιστορίες στον Όµηρο κι αυτή του Βελλεροφόντη έχει τραγικό τέλος, γιατί
οι απόψεις του ποιητή για την ανθρώπινη µοίρα δεν διακρίνονται
για την αισιοδοξία τους. Ο Βελλεροφόντης έχοντας τον Πήγασο, θα
δοκιµάσει να αµφισβητήσει τους
θεούς και θα προσπαθήσει ν’ ανεβεί στον Όλυµπο. Θα κάνει δηλ.
µια ύβρι, να ανατρέψει τα µέτρα.
Και για το λόγο αυτό θα τιµωρηθεί. Ο Δίας θα κατευθύνει πάνω
του τον κεραυνό του. Αλλά δεν
θα τον σκοτώσει, θα τον αφήσει
να σέρνεται παράλυτος και περιφρονηµένος από όλους θεούς και
ανθρώπους, «και τότε, µοναχός,
έρµος ετριγύριζε στης Ερηµιάς τον
κάµπο» (Ιλιάδα Ζ 200 – 201 µετ.
Ν. Καζαντζάκη – Γ. Κακριδή)
Ο Γλαύκος διηγείται την πικρή
ιστορία του παππού του Βελλεροφόντη στον Διοµήδη και καταλήγοντας αναγνωρίζεται από αυτόν
σαν φίλος καλός και σαν απόγονος ηρώων που τους συνδέουν
πατροπαράδοτοι δεσµοί φιλίας
και φιλοξενίας.
Κι αργότερα στο Π της Ιλιάδας,
όταν ο Σαρπηδόνας πρώτος του
ξάδερφος και φίλος σκοτώνεται
από το ξίφος του Πατρόκλου, ο
Γλαύκος δεν νοιάζεται για τον
εαυτόν του, αλλά παλεύει πάνω
από το σώµα και προσεύχεται
στον Απόλλωνα για την τιµή του
φίλου του.
Ένα πρότυπο γενναίου οµηρικού
ήρωα και παράδειγµα για µίµηση,
από τα πιο φωτεινά της Ιλιάδας.
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Προσκύνημα στη γη του Γαληνού
Σεβαστή Χαβιάρα – Καραχάλιου

Τ

ο καλοκαίρι του
2005 οι Σύνεδροι
της Euroclassica
και της Ομηρικής
Ακαδημίας Χίου,
επισκέφθηκαν την
΄Εφεσο και την Πέργαμο, σε μια
διήμερη εκδρομή-προσκύνημα
την Ανατολική ακτή του Αιγαίου.
Οι εντυπώσεις μας πυκνές, συγκλονιστικές. Για να γραφούν
πολλές, πάνπολλες σελίδες χαρτιών χρειάζονται.
Εκεί όμως που σαν γιατρός, έσκυψα και επροσκύνησα, ήταν ο ναός
της Υγείας, το ονομαστό Ασκληπιείο της Περγάμου.
Είναι γνωστό, ότι μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι
στρατηγοί του εμοίρασαν το αχανές κράτος του. Τη θράκη μαζί με
την Αιολίδα της Μ. Ασίας πήρε
ο Λυσίμαχος. Πρωτεύουσα της
Αιολίδας η Πέργαμος, κτισμένη
σ’ ένα κωνοειδή λόφο στη μέση
μιας απέραντης πεδιάδας, αρκετά
προστατευμένο από επιδρομές.
Ο στρατηγός Περδίκας ο οποίος κρατούσε το ταμείο του Μ.
Αλεξάνδρου, προκειμένου να το
ασφαλίσει, αφού κείνος θα κυβερνούσε τη Βαβυλώνα και ως
ότου τακτοποιήσει τις νέες του
υποχρεώσεις, άφισε ολόκληρο
το ταμείο 9.000 χρυσά τάλλαντα,
ποσό κολοσιαίο για την εποχή
του, στο Λυσίμαχο, να το φυλάξει
στην ασφαλή και οχυρή Ακρόπολη της Περγάμου.
Είναι επίσης γνωστό, ότι οι επίγονοι του Μ. Αλεξάνδρου ενεπλάκησαν σε πολέμους μεταξύ των
καθώς και με γειτονικούς λαούς.
Ο Λυσίμαχος κατά τα διαστήματα της συχνής απουσίας του στα
52
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πεδία των μαχών, άφινε πίσω του
τον πιστό του ευνούχο Φιλαίτερο.
Τούτος ο πανπόνηρος ευνούχος
έμελλε να γίνει βασιλιάς της Περγάμου και να ιδιοποιηθεί τον τεράστιο πλούτο των 9.000 χρυσών
ταλλάντων, ποσό που αντιστιχούσε σε 54 περίπου εκατομμύρια
χρυσών αττικών δραχμών.
Σ’ αυτόν τον τεράστιο πλούτο,
οφείλεται ο λαμπρός στολισμός
της Περγάμου, με περίλαμπρα
κτίρια, που όμοιά τους δεν υπήρχαν.
Οι βασιλείς της Περγάμου έδωσαν μεγάλη σημασία στις Καλές
Τέχνες και ίδρυσαν «Σχολή Γλυπτικής» απ’ την οποία βγήκαν
καλλιτέχνες που δημιούργησαν
απαράμιλλα έργα γλυπτικής και
όρισαν ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ρεύμα που ονομάστηκε «Σχολή της Περγάμου» ή «Περγαμινή
Γλυπτική».
Η τεράστια βιβλιοθήκη, με
200.000 χειρόγραφα βιβλία, ο
βωμός του Διός, το βουλευτήριο,
το θέατρο, κυρίως όμως ο ναός
του Ασκληπιού, που ήταν όπως
και όλοι οι ναοί του Ασκληπιού,
θεραπευτήρια, καθώς και πολλά
άλλα δημόσια κτίρια, που εστόλιζαν την Πέργαμο και την έκαναν
μοναδική και ξακουστή στην εποχή της.
Τα έσοδα της βιβλιοθήκης ήταν
πολλά, από πωλήσεις αντιγράφων, τα οποία επιμελούνταν ειδικοί αντιγραφείς.
Το Ασκληπίειο από τα πιο φημισμένα, είχε επίσης μεγάλα έσοδα. Στους τεράστιους χώρους που
ήταν απλωμένα τα κτίριά του,
υπήρχε θέατρο για τους ασθενείς
και το προσωπικό και ειδική βι-
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βλιοθήκη. Εκτός από αυτήν τη βιβλιοθήκη προσιτή στους ασθενείς
και επισκέπτες υπήρχε ιδιαίτερος
χώρος με βιβλία ειδικά μόνο για
τους ιερείς-θεραπευτές .
Η φήμη της βιβλιοθήκης καθώς
και τα έσοδά της ήταν τόσο σημαντικά, ώστε στον ανταγωνισμό
της επίσης λαμπρής βιβλιοθήκης
της Αλεξανδρείας, απαγορεύτηκε
απ’ τους αλεξανδρινούς βασιλείς
η πώληση παπύρου στην Πέργαμο.
Τότε ο βασιλιάς της Περγάμου,
κάλεσε όλους τους γραμματικούς
και τους αντιγραφείς και τους παρήγγειλε να προσπαθήσουν να
βρουν άλλο υλικό κατάλληλο ν’
αντικαταστήσει τον πάπυρο. Με
πολλές προσπάθειες και αμέτρητες δοκιμές σε διάφορα υλικά που
υπήρχαν στον τόπο κατάφεραν να
δημιουργήσουν την περγαμινή,
που είναι δέρμα από αγέννητα
αμνοερίφια, ειδικά επεξεργασμένο και πήρε το όνομα της πόλης
της Περγάμου.
Σήμερα βέβαια η λέξη έχει ευρύτερη σημασία, αποδίδοντας
την πνευματική και ακαδημαϊκή επάρκεια των προσώπων που
αναφέρονται ως κάτοχοι περγαμινών.
Στο Ασκληπίειο, οι ασθενείς όπως
και σε όλα του είδους, προετοιμάζονταν με κατάλληλα φάρμακα
(υπνοφόρο παπαρούνα- αφιόνι,
μανδραγόρα, ελλέβορο κ.ά.) καθώς και με την υποβολή για την
εγκοίμηση στο άβατο ή άδυτο του
ναού, εκεί που μόνο οι ιερείς-θεραπευταί μπορούσαν να κυκλοφορούν.
Μετά λοιπόν την φαρμακευτική
και ψυχική (υποβολή, ανθυπο-

βολή) προετοιμασία, οι ασθενείς
περνούσαν στο άβατο για την
εγκοίμηση. Εκεί έβλεπαν όνειρα,
τα οποία συχνά υποβοηθούσαν οι
ιερείς του ναού και το πρωί οι ίδιοι τα ερμήνευαν κατά το δοκούν.
Στην Πέργαμο σώζεται σήμερα
η μακρά στοά μήκους 80 μ. Περίπου. Είναι υπόγεια σύραγγα
και η είσοδος βρίσκεται μερικά
σκαλιά κάτω από την επιφάνεια
του εδάφους, η οροφή της στην
επιφάνεια. Σε ίσες αποστάσεις
υπάρχουν τετράγωνα ανοίγματα
στην οροφή, απ’ όπου οι ιερείς
συνομιλούσαν με τους ασθενείς,
κατευθύνοντάς τους συχνά τη συνομιλία και παριστάνοντας το θεό
δηλαδή τον Ασκληπιό.
Το πρωί οι ασθενείς, πίστευαν ότι
τους είχε επισκεφθεί τη νύχτα ο
θεός και πολλοί μόνο με αυτή την
πεποίθηση γίνονταν καλά.
Όπως η βιβλιοθήκη, έτσι και το
Ασκληπίειο είχε μεγάλα έσοδα.
Όλοι οι ασθενείς πλήρωναν. Επί
πλέον πωλούσαν φάρμακα οι ιερείς που τα έφτιαχναν οι ίδιοι με
συνταγές που κρατούσαν μυστικές.
Ένα πολύ σημαντικό έσοδο έφερνε η πώληση κολλυρίου για τραυματισμούς, πόνους και αιμορραγίες. Στη στήλη που βρίσκεται
(υπάρχει και σήμερα) στην είσοδο του ναού δίδεται ανάγλυφη η
συνταγή των συστατικών του,
χωρίς όμως να μας είναι γνωστές
οι δόσεις. Τα δύο φίδια χύνουν το
δηλητήριό τους στο πινάκιο, που
περιβάλλεται από κλωνάρι ελιάς
γεμάτο καρπούς και στην άκρη
φύλλα μανδραγόρα. Ο μανδραγόρας απ’ ότι είδαμε φύεται άφθονος στις πλαγιές του λόφου.
Ο μεγάλος γιατρός της αρχαιότητας Γαληνός, γεννήθηκε στην
Πέργαμο το 2ο μ.Χ. αιώνα. Εκεί
πήρε στο Ασκληπίειο τα πρώτα μαθήματα ιατρικής. Και όταν
ώριμος πια και πολυταξιδεμένος
γύρισε στην Πέργαμο, ο αρχιερέας του Ασκληπιείου, τον διόρισε

υπεύθυνο για τους τραυματισμούς
των παλαιστών, λόγω των γνώσεών του στην ανατομική αλλά
και στη θεραπευτική, αφού είχε
συνθέσει πλήθος φαρμάκων που
φέρουν το όνομά του «Γαληνικά
σκευάσματα» και τα οποία κυριάρχισαν για δέκα πέντε αιώνες σε
όλα τα Πανεπιστήμια της Ευρώπης.
Ο Γαληνός, όπως ο ίδιος αναφέρει
στα βιβλία του, είχεν ασπασθεί
το Χριστιανισμό που ήδη είχεν
απλωθεί στα δυτικά παράλια της
Μ. Ασίας.
Το Ασκληπίειο άρχισε να φθίνει
σιγά-σιγά και ο Ασκληπιός δυσκολευόταν να βρει πιστούς που
ήταν συγρόνως και πελάτες.
Η Πέργαμος πέρασε στους Ρωμαίους κατακτητές το 130 π.Χ.
και το έτος 1341 μ.Χ. στους Οθωμανούς.
Ο αφανισμός επήλθε!
Τις πρώτες ανασκαφές στην Πέργαμο έκαναν οι γερμανοί, στην
Ακρόπολη της Περγάμου το
1878-1886.
Οι «ερευνητές Carl Humann και
Alexader Conze ανακάλυψαν
ολόκληρη τη μαρμάρινη κατασκευή του βωμού του Διός, την
οποία κατατεμάχισαν και την
εφυγάδευσαν με πλοία στη Γερμανία (Βερολίνο), όπου υπάρχει
σήμερα το Μουσείο της Περγάμου και έχει εμπλουτιστεί με
πολλά άλλα καλλιτεχνήματα της
αρχαιότητας, που βρέθηκαν στο
χώρο σε μεταγενέστερες ανασκαφές.
Ο Γαληνός αφού έμεινε λίγο χρόνο στην Πέργαμο, έφυγε για τη
Ρώμη, όπου εμεγαλούργησε. Στο
τέλος, γυρίζοντας οριστικά πια
στην πατρίδα του πεζή από τη
Ρώμη, επισκέπτεται τον αρχιερέα του ναού του Ασκληπιού, του
οποίου παλιότερα υπήρξε βοηθός
και συνεργάτης.
Βλέπει με λύπη του, ότι ο ναός
του θεού της ιατρικής, έχει χάσει
τα προτεινά μεγαλεία του, αφού
ΚΑΣΤΑΛΙΑ

η νέα θρησκεία είχεν απλωθεί σ’
όλα τα παράλια της Μ. Ασίας και
ήδη στην Πέργαμο υπήρχε μικρή
χριστιανική κοινότητα με επίσκοπο τον οδοντίατρο Αντύπα.
Ο αρχιερέας τώρα μόνος του, μ’
ένα μικρό ζακώρο, (υπηρέτη του
ναού), τον υποδέχεται με όψη που
φανερώνει τη θλίψη που του φέρνουν οι αναμνήσεις του λαμπρού
παρελθόντος, όταν αυτό έχει πια
χαθεί οριστικά.
Η ισχύς, τα μεγαλεία και η δόξα
του φημισμένου αυτού Ασκληπίειου, θα θαφτεί στην ερήμωση,
που ήδη το αγκαλιάζει.
Κι ο Γαληνός σαν άριστος γνώστης των σωματικών και και των
ψυχικών βασάνων των ανθρώπων,
ακουμπά με οίκτο και σεβασμό το
χέρι του στον ώμο του παλιού διδασκάλου του.
Σαν όραμα περνά μπροστά του
ο άλλοτε κραταιός Αννίβας,
που τώρα ψιθυρίζει : sic transit
Gloria munti* το επαναλαμβάνει
ο Γαληνός με δυνατή φωνή για ν’
ακουστεί σ’ όλο τον Κόσμο, αφού
κι αυτός είχεν ασπαστεί το Χριστανισμό.
Sic transit Gloria munti
*έτσι διαβαίνει (περνάει, χάνεται)
η δόξα του Κόσμου.
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Ζάχος Βασιλείου

Ο Ζάχος Βασιλείου είναι λογοτέχνης,
μέλος της συντακτικής επιτροπής του
περιοδικού “Ιατρικά Θέματα” του ΙΣΘ
και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας
Ιατρών Λογοτεχνών.
Πιστεύει ότι η ζωγραφική είναι ένας
τρόπος έκφρασης, δημιουργίας και
αναζήτησης. Ζωγραφίζει, κυρίως,
τοπία της όμορφης ελληνικής φύσης
καθώς και μέρη που επισκέφθηκε και
“αιχμαλώτισε” η ψυχή και ο φωτογραφικός του φακός. Είναι αυτοδίδακτος,
προτιμά τις ακουαρέλες και έχει λάβει
μέρος σε ομαδικές εκθέσεις ιατρών
ζωγράφων του ΙΣΘ.

Άγιον Όρος

Ponte Vecchio,
Φλωρεντία
54
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ
Πέτρος Χαρτοκόλλης, Χρόνος και Αχρονικότητα
Παραλλαγές της χρονικής εμπειρίας

Γιάννης-Μάριος Κολιόπουλος

Δ

υστυχώς, δεν ισχύει
η ρήση της Διαλεκτικής (ιδίως των
Χέγκελ και Μαρξ):
ότι η ποσότητα µπορεί να µεταβληθεί
σε ποιότητα. Έτσι µας κατακλύζει
(µέχρι “πνιγµονής” πνευµατικής)
τεράστια ποσότητα εκδόσεων, ενώ
απουσιάζει ή ελάχιστα προβάλλει
υψηλή ποιότητα. Δεν συναντάµε
µήτε διαβάζουµε βιβλία που νάχουν πρωτοτυπία, εµβρίθεια και
κυρίως να προσφέρουν γνώση
και ιδίως προβληµατισµό…..
Εξαίρεση στην εκδοτική
αυτή αφθονία και την πληθώρα
των βιβλίων: ως υψηλή ποιότητα
το νέο (αναθεώρηση του παλαιού)
στην αγγλική βιβλίου, του οµ. Καθηγητή Ψυχιατρικής Πέτρου Χαρτοκόλλη (Π.Χ.) µε τίτλο “Χρόνος
και Αχρονικότητα”.
Το βαθυστόχαστο αυτό βιβλίο ξεκινά µ’ ένα σηµαντικό ατού.
Έχει πρωτοεκδοθεί στις ΗΠΑ ως
“Time and Timelessness” έκδοση
International Universities Press,
N.Υ, 1983. Έχει διανύσει µια
πετυχηµένη εκδοτική πορεία µε
πολύ ευµενή σχόλια και εγκάρδια
αποδοχή από την παγκόσµια ψυχιατρική οικογένεια. Ήταν όµως
επιβεβληµένη η ελληνική απόδοση ως προσφορά και στον Έλληνα
αναγνώστη. Μετάφραση Μίνας

Χαραλάµπους επιµέλεια Δροσούλας Τσαρκακλή και αναθεωρηµένη από τον ίδιο τον συγγραφέα.
Ένα εύλογο ερώτηµα που
θα ήθελε να µας θέσει ο αναγνώστη των γραµµών αυτών: - Πως
τολµάτε (αντί του “επιχειρείται”)
να αξιολογήσετε µια µελέτη για το
χρόνο (και την αχρονικότητα);
Η απάντηση µας είναι: Διότι από τα νεανικά µας χρόνια, µε
οιστρηλατεί το θέµα, µε διάλεξη
ή όταν τελείωνα την Ιατρική στην
µεγάλη της Φιλοσοφικής Σχολής

ΚΑΣΤΑΛΙΑ

αίθουσα, µε πρόλογο και ευθύνη
του αείµνηστου καθηγητή της Ψυχολογίας Γεωργίου Σακελλαρίου.
Έκτοτε ως θέµα σπιρούνιζε τον
στοχασµό µου και κατά καιρούς
έδινα σχετικές διαλέξεις ή κείµενα. Πρόσφατα, Γενάρης 2007, µίλησα για “Χρόνο στον Πλωτίνο”
και κατέθεσα όλη τη διαχρονική
αυτή συλλογή και άγρα (σταχυολογήµατα και προσωπική σύλληψη), σε µια έκδοση 80 σελίδων µε
πάνω από 80 αναφορές.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

ΤΕΥΧΟΣ 150 – 152

55

Η σπουδή του Π.Χ. αρχίζει µε στίχους του T.S. Eliot µ’ αφιέρωση
στη “Γυναίκα µου” (σε µετάφραση
της Αλκής Τσελέντη). Τι ευγενικό
και γλυκό.
Η µονογραφία αυτή χωρίζεται σε 18 κεφάλαια (Ενώ η
αντίστοιχη, αρχική της Αµερικανικής έκδοσης έχει µόνο 15! Έτσι
εδώ έχουµε το ενδιαφέρον άρθρο
“Ο χρόνος και το Ψυχαναλυτικό
πλαίσιο” που δηµοσιεύθηκε στο
Psychoanalytic Quartely, XXII,
2003). Αυτή η δηµοσίευση σ’
έγκριτο και γνωστό ψυχαναλυτικό
διεθνές περιοδικό, εξασφαλίζει
την υψηλή επιστηµονική αξία και
στάθµη.
Το θέµα του χρόνου, που
µε περισσή µαεστρία, επεξεργάζεται ο Π.Χ. έχει τεράστιο επιστηµονικό, φιλοσοφικό και ψυχαναλυτικό (όπως το παρουσιάζει)
ενδιαφέρον.
Όπως γράφει στον Πρόλογο “Ο χρόνος επηρεάζεται από
τη φυσιολογική ή παθολογική κατάσταση της ύπαρξης µας και τη
δοµή του χαρακτήρα…”
Προσωπικά, πιστεύουµε
απόλυτα ότι δίκαια ο Bergson και
ο Heidegger, που ταύτισαν τον
χρόνο µε τον εαυτό ή το είναι.
Σηµαντικό βοήθηµα για
τον αναγνώστη στέκεται το ευρετήριο (αναλυτικό και πλήρες).
Σηµειώνουµε (κατά τη δική µας
εκτίµηση), ως αρνητικό, την µη
πλήρη Βιβλιογραφία στη γλώσσα
µας! Ενώ συνοδεύει την στ’ Αγγλικά έκδοση. Έτσι π.χ. όταν διαβάζει κάποιος για τη σχέση του
Καζαντζάκη µε τον Χριστό από
τον Jouvenel (σελίδα 264, δεν
γνωρίζει που θα τον εύρει και που
αναφέρεται. Ενώ αν έγραφε στη
“Νέα Εστία” 33:228-243, 1959,
θα ήταν µια πολύ χρήσιµη αναφορά. Ευτυχώς όµως αναφέρει ορισµένες προσθήκες όπως π.χ. W.
James 1999, Winncott 2003 κ.α.
Επίσης κάνει µια εκτενή αναφορά
56
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στην εργογραφία του Ν. Καζαντζάκη.
Να “κρίνεις” όµως σηµαίνει να δια-κρίνεις και να συγ-κρίνεις!, κυρίως όµως να επισηµαίνεις. Δεν χρειάζεται να υµνήσουµε
ή να γράψουµε για την αξία της
µελέτης αυτής του Π.Χ. διότι µιλά
(και καταγράφει) µόνη της. Συγχαρητήρια.
Ο ασχολούµενος µε το ίδιο
θέµα, πάντα κρίνει µε περισσή
επιείκεια.
Προσωπικά έχω
την αίσθηση (ή τη “ψευδ-αίσθηση”) της α-χρονικότητας, την
έξαρση της ερωτικής πράξης που
φθάνει εις την εκµηδένιση χρόνου
και χώρου! Σε µια υπέρβαση της
χρονικότητας ή την είσδυση στην
αιωνιότητα. Ίσως θα έπρεπε να
ασχοληθεί περισσότερο από το ότι
στη σελ. 141.
Εκείνο όµως που πρέπει
να τονίσουµε είναι:
Ο καθηγητής-Ψυχαναλυτικής Πέτρος Χαρτοκόλλης (Π.Χ.),
κατέθεσε σχετικά για τον χρόνο,
όχι µόνο µια πλούσια και εκτεταµένη βιβλιογραφική αναφορά,
αλλά και µια προσωπική εµπειρία, σκέψεις πρωτότυπες και κυρίως βιωµατική αντιµετώπιση. Θα
έγραφα: “Είδε, αισθάνθηκε, έζησε
τον χρόνο ως βίωµα”. Αυτό είναι
πράγµατι µια πολύ θετική και σηµαντική προσφορά, που δικαιώνει
απόλυτα τον ίδιον τον συγγραφέα,
αλλά και τους αναγνώστες του.
Ας ζήσουµε και εµείς τον
Χρόνο, όχι ως Κρόνο (καταστροφέα αφανιστή που τρώει τα παιδιά
του), αλλά ως σύµµαχο, φίλο και
βαθειά συνυφασµένο µε το Είναι
µας, όπως το θέλει ο Heidegger
στο “Sein und Zeit” (Κυκλοφορεί
σ’ απόδοση και στη γλώσσα µας
από τον Γ. Τζαβάρα, “Είναι και
Χρόνος”, εκδ. Δωδώνη, 1978).
Έτσι το δοκίµιο-µελέτη,
αυτό του Π.Χ. µεταδίδει τόσες
πληροφορίες, γνώσεις, τις δικές
του εµπειρίες αλλά και τα πολ-
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λά διαβάσµατα του συγγραφέα.
Όποιος το διαβάσει, έχει την ευκαιρία, όχι µόνο να χαρεί, να µάθει, αλλά και να προβληµατισθεί
(που είναι ένας κύριος σκοπός και
στόχος καθενός που γράφει, όπως
και αυτό το κείµένο).

Γιώργος Γεωργούσης, ΄΄Σήματα Καπνού΄΄
66 ελληνικά χαικού
΄΄Διάττων΄΄, Αθήνα 2006

Ο

Γιώργος Γεωργούσης έχει στο ενεργητικό του αξιόλογη
παραγωγή. Πρόκειται για ένα καταξιωµένο ποιητή. Κι
έρχεται µε τα καινούργια του κείµενα, µε τα 66 ελληνικά του χαικού να µας δώσει νέαν αισθητική
συγκίνηση. Βέβαια, τα χαικού
έχουν την ιστορία τους, την γιαπωνέζικη προέλευσή τους. Μας
έρχονται απ΄έξω, δεν αποτελούν
όµως µουσειακή αναπαραγωγή.
Είναι γνωστό πως δεν είναι εύκολο ποιητικό είδος, παρά το γεγονός
ότι δεν ακολουθείται νοµοτελειακά η µετρική µορφή του (όπως
βλέπουµε και στην ΄΄Ανθολογία
χαικού΄΄ της Ζωής Σαβίνα). Μας
ενδιαφέρει βέβαια η µετρική µορφή του (τρεις στίχοι 5-7-5 συλλαβές) αλλά η αξιολόγησή του γίνεται απ΄τα στοιχεία του στο σύνολό
τους: το συλλαβισµό την εποχή,
το πνεύµα, την εικόνα, την ψυχική
κατάσταση. Όλα αυτά, και βασικά
η εικόνα µας εκπέµπουν το µήνυµα, τη ψυχική συγκίνηση. Παρά το
γεγονός που είναι µια ΄΄επιγραµµατική συµπύκνωση υπαινιγµού΄΄
δε σχετίζεται µε το αρχαιοελληνικό επίγραµµα. Σηµειώνω αυτά για
να επισηµάνω την εγγύτητα της
ποίησης του Γ. Γεωργούση στην
ουσία του χαικού, αλλά και την
ιδιαιτερότητά της, η οποία νοµίζω
πως σχετίζεται µε την ελληνικότητά της, όχι βέβαια µόνο επειδή ο
ίδιος τα χαρακτηρίζει έτσι.
Ο ποιητής προβληµατίζεται ελληνοπρεπώς και ερωτά:
΄΄Μου ΄πε το ποίηµα
Το παν είναι οι λέξεις

Δημήτρης Χρ. Μποσινάκης

Το τίποτε, που;΄΄. Πέραν από τη
θέση των λέξεων στην ποίηση, ψάχνει και κάτι άλλο. Μας παρουσιάζει τις δικές του εικόνες, κάποτε
µε προέκταση, µε συµβολισµό:
΄΄Θέλει σκοτάδι
Για να τη δεις τη ρωγµή
Στο απρόσιτο΄΄. Άλλοτε µας καλεί
στο δικό του µετεωρισµό:
΄΄Χάθηκαν µου λες,
Τα φώτα κι οι κήποι
Άρα υπήρξαν΄΄. Η ελληνικότητά
του εκφράζεται και µε την προσπάθειά του να καταγράψει την
παροδικότητα µας µε τρόπο, όσο
µπορεί, ήσυχο και µειλίχιο:
΄΄Πες το σαν ψέµµα:
Πας γι΄αθάνατο νερό
Γι΄αυτό λείπεις΄΄. Προβληµατίζεται, ΄΄νοεί΄΄, ως αρχαίος Έλληνας (όπως βλέποµε κι από
τ΄αποσπάσµατα του Ηρακλείτου
και του Γοργία, που βάζει ως
motto), συναισθάνεται, ΄΄νιώθει΄΄
ως νεοέλληνας καθώς βάζει ως
motto στίχους από το δηµοτικό
τραγούδι και το Σολωµό:
΄΄Καλά ξέµπλεξα
Σε φύλλα και καρπούς
Με τις ρίζες πως;΄΄ Νοµίζω πως
µ΄αυτό τον τρόπο νοούµε και νιώθουµε την ποίηση του Γιώργου
Γεωργούση, χωρίς να χρειαζόµεθα κάποιο κλειδί κατανόησης.
Συναντάµε βέβαια και µετρικές
υπερβάσεις και συνειδήσεις στους
στίχους του, δεν είναι lege artis
γραµµένοι, η όλη όµως µορφή κατορθώνει να υπερκεράσει τη δυσκολία.
Άλλο στοιχείο της παράδοσης είναι πως το στιγµιαίο και η
φωτογραφία της στιγµής είναι το
ουσιώδες (όπως στο δηµοτικό και
ΚΑΣΤΑΛΙΑ

στο λαικό τραγούδι).
΄΄Στο τσακίρ κέφι,
Το ψέµµα κι η αλήθεια
Μαζί τα ΄πιναν΄΄ (in vinoveritas).
Αλλοτε, ο ποιητής ουσιαστικοποιεί – προσωποποιεί αφηρηµένες
έννοιες κι έτσι εµφανίζεται ως ζωγράφος που προβάλλει την εικόνα
µέσα από το ποίηµα:
΄΄Αλλάζει η καρδιά
Γι΄αυτό τρέχει ο χρόνος
Να την προλάβει΄΄. Κάποτε το
ξάφνιασµα, η αφύπνιση µπροστά
στο συµβάν, ας πούµε τη µαταιότητα:
΄΄Κορφές και κορφές
Μόλις έρθει η νύχτα
Όλες τους ίσες΄΄. Όταν διαβάζουµε
τους στίχους:
΄΄Λογής τα δέντρα,
Λογής πεσµένα φύλλα
Μ΄ίδιο µυστικό΄΄ κι ακόµα τους:
΄΄φως, νερά κι ηχώ
Πνίξε Θε µου, τις λέξεις
Και τ΄ανείπωτο΄΄ και αφεθούµε
να µας ταξιδεύσουν, νιώθουµε
καλλίτερα πως παρεµβαίνει ως
επιλεκτική στιγµή κι εγρήγορση
ζωγραφίζοντας τον κόσµο των
ανθρώπων και της φύσης µας,
το σηµείο του ΄΄διάχυτου΄΄, του
΄΄αθέατου΄΄, της ΄΄συµπυκνωµένης
συγκίνησης΄΄. Κι ο ποιητής µας συγκινεί, µας προσφέρει αισθητική
συγκίνηση, ταξιδεύοντας µας.
΄΄Ηρθες κι έφυγε
Για το ανερµήνευτο
Αυτό που ΄φερες΄΄.
Το στιγµιαίο το φευγαλέο, η ευαισθησία της στιγµής, το ξάφνιασµα της οµορφιάς, οι αστραπιαίες
διαθλάσεις του φωτός, στοιχεία
των ελληνικών χαικού του Γιώργου Γεωργούση.
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Ντίνος Οικονόμου, ο λογοτέχνης
Ιωάννης. Ν. Αυγουστής

Τ

ον Ντίνο Οικονόµου,-διευθυντή µονάδας εντατικής θεραπείας στο Ιατρικό
Κέντρο
Αθηνών,
πρόεδρο του Ι.Σ.Α.
1996 – 2002, κατά καιρούς
αρθρογράφο του ηµερησίου τύπου- τον γνώρισα πολύ πριν, δύο
δεκαετίες υπηρεσιακώς σαν επιστηµονικό Διευθυντή στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ όπου υπηρέτησα
περίπου τον αντίστοιχο χρόνο. Οι
σχέσεις µας πολύ διακριτικές και
µετρηµένες, τυπικές. Μέχρι τώρα
µε το «ΣΕΙΣ» και το «ΣΑΣ», αν
κάποτε η τυχαιότητα µας φέρει
φάτσα µε φάτσα. Ποτέ σύγκρουση υπηρεσιακή, ούτε υπέρβαση
συµπεριφοράς, µολονότι αθέατα
και αθόρυβα µας συνέδεε κάποια
κοινή γραµµή.
Απόµακροι, διατηρούσαµε µια
σχέση ανέκφραστης αλληλοεκτίµησης. Ο «πέµπτος όροφος»
ήταν για µένα απόµακρο επίπεδο. Μονάχα η Τέταρτη µε υπεχρέωνε προς τούτο, το µεσηµέρι,
για την εβδοµαδιαία Σύναξη της
Επιστηµονικής Εταιρείας Ι.Α.,
σαν αντιπρόεδρος κατά την εκκίνησή της και για αρκετά χρόνια
µε πρόεδρο και συνιδρυτή τον Β.
Χαραλαµπίδη. Εκεί γίνονταν και
κάποιες απρόσµενες συναντήσεις.
Στον χώρο της µεγάλης Αίθουσαν κάποιες σπάνιες στιγµές για
τους ουσιαστικά συµµετέχοντες το
«Όναρ» (πλανερή οπτασία) γίνονταν «ΎΠΑΡ» (αληθινό όραµα).
Η προσπάθεια άντεξε.... αθέατος
παρόν όποτε µπορούσε ο Οικονόµου. Σηµείο επαφής νοητικής. Κάποτε µετά χρόνια στις Αρχαιρεσίες
θέλησα να διεκδικήσω την προε58
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δρία. Με έµµεση παρέµβασή του
µε απέτρεψε, όπως αποδείχθηκε
για σοβαρούς λόγους.
Όταν ήταν Αντιπρόεδρος του
Ι.Σ.Α. µε ειλικρινή συναισθήµατα
προσεφέρθει να µου προλογήσει
το δίτοµο έργο µου: «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ» - «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ» Ι και ΙΙ
µε ικανή αισθητική συγκίνηση και
καλλιτεχνική ευαισθησία.
Έτσι διεισδύω κι εγώ στον λογοτεχνικό του αποκρυφισµό φρούριο
απόρθητο. Ανεκδήλωτος ο θησαυρός στο σεντούκι της αφάνιας.
Θυµήθηκα την απόφανση του
Θ. Βορέα στην ψυχολογία του,
που αφορά την καλλιτεχνική δηµιουργία: «Η άκρα της φαντασίας
εκδήλωσις διαφαίνεται εν τη καλλιτεχνική και τη άλλη υπεροχή
δηµιουργίας καθ’ ην αι ιδέαι αι
ελαύνουσαι την ψυχήν αστραπιαίως εµφανίζονται εν τη συνειδήσει
και ανακαλούσι πληθύν άλλων
παραστάσεων και εντείνουσι το
συναίσθηµα και την ορµήν και
άγουσι τρόπον τινα τον άνθρωπον
εις αυτόµατον σύλληψιν και εκτέλεσιν µεγάλων έργων ....» πολύ
ενάρµοστη θέση!
Έκρηξη στα ύφαλα της σιωπής.
«ΤΟ ΜΑΝΑΦΟΥΚΙ» µυθιστόρηµα
που αναδεικνύει
το θλιβερό απόσταγµα της ζωής.
Ένας γιατρός χρεώνεται τον θάνατο του άνδρα
της αδελφής του,
µε
ζωντανούς
αναγνωρίσιµους
χαρακτήρες, αδιέξοδα, διλήµµατα, αναδροµές στις
δεκαετίες του 50. Δίδαγµα: πόσα
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πράγµατα στη ζωή έρχονται από
µόνα τους όπως τα επιθυµούµε ή
περισσότερο όπως τα σχεδιάζουµε.
Ακολουθεί το δεύτερο µυθιστόρηµα:
«ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΛΟΤΩΦ»
Σ’ αυτό το έργο ταυτοποιεί τη
σάτιρα σαν την άλλη πλευρά του
τραγικού. Το χαµόγελο καλύπτει
σαρκάζει, οικτίρει, µεταµορφώνει
τον καυτερό πόνο.
Έργο µε βαθύτατη ψυχαναλυτική
διάσταση.
Και για τα δύο παραπάνω µυθιστορήµατα δηµοσιεύτηκαν «ελεύθεροι σχολιασµοί µου» και στον
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ στην ΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, στην ηµερήσιο
τύπο όσο και το Περιοδικό (ΝΕΜΕΣΙΣ).
Τώρα έχω στα χέρια µου το τρίτο
µυθιστόρηµα του ΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, το µεγαλύτερο σε όγκο
(724 σελ.) µε τίτλο:
«Η ΠΛΑΓΙΑ
ΜΕ ΤΑ ΝΙΦΑΣΤΡΑ»
Και φυσικά µε
τη αφιέρωση
«Στον αειθαλή
Δάσκαλο, µε
αγάπη»
Προκαθοριστικό
έργο
πολυδιάστατο, βαρύ σε νοήµατα
γραµµένο µε τον αποκρυφισµό
ενός µάστορα λογοτέχνη. Απαιτείται χρόνος και άνεση για την βαθύτερη ανάλυσή του.
Φυσικά δεν ήταν δυνατόν ο συγγραφέας να είναι έξω από την οικογένειά µας την ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΙΑΤΡΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ, το δεύτερο
πνευµατικό του οχυρό.

Παρουσίαση Τμήματος του λογοτεχνικού έργου
του Κοσμά Μεγαλοκονόμου.
Έπη Παπανικολάου

Ο

Γιατρός Λογοτέχνης
Κοσµάς
Μεγαλοκονόµος κατάγεται
από τα Κύθηρα, το
γνωστό νησί Τσιρίγο που όλοι ξέρουµε από τον ιδιότυπο χορό του
(Τσιριγότικο) και τις παλιές έως
πρόσφατες ισχυρές σεισµικές δονήσεις. Όµως το Τσιρίγο έχει αρχαία Ιστορία και πολιτιστική παράδοση καθώς και µερτικό στους
Αγώνες για τη δηµιουργία του Ελληνικού κράτους, όσα λίγα µέρη
του Κόσµου, κάτι αρχίνησε εκεί
και οι βλαστοί του µικρού τούτου νησιού είναι άξιοι απόγονοι,
πολλοί επώνυµοι, µιας αξιόλογης
προσφοράς στην Ανθρωπότητα.
Ο Κοσµάς, που επιπλέον φιάχνει
και υπέροχες ξύλινες κατασκευές
µε τα γήινα χρώµατα της γης του,
έργα τέχνης, άγνωστα στους πολλούς, µε συγκλόνισε µε το Μυθιστόρηµά του «Η Γιαγιά η Μηνού»
Ιστορικό µυθιστόρηµα, δύσκολο
λογοτεχνικό είδος που ξετυλίγει
τη ζωή, (µυθιστοριοποιηµένη),
µιάς απογόνου του µέσα στο καλοστηµένο, σχεδόν σκηνογραφικά, σκηνικό του νεοσύστατου
µικρού Ελληνικού Κράτους µετά
το ΄21, ενώ συγχρόνως µαίνεται η
φωτιά της Επανάστασης στη Μακεδονία και Κρήτη. Ηθογραφικό
υλικό πλούσιο και ντοκουµενταρισµένο, συνήθειες των ανθρώπων
της εποχής, ναυτικών, ψαράδων,
αγροτών, άγραφοι νόµοι, κοινωνικός περίγυρος, αξιοπρέπεια και
αρχοντιά, γυναικείες και ανδρικές
πτυχώσεις της ψυχολογίας και της
Νοοτροπίας του µόλις ελεύθερου,
πιά, ΄Ελληνα Πολίτη, ρουχισµός,

και ποδέµατα, νοικοκυριό και
έρωτας, όλα, καταγραµµένα µε
ακρίβεια, σε γλώσσα λεβέντικη,
πληµµυρισµένη από το ντόπιο ιδίωµα, σκηνοθετηµένα επακριβώς,
σε µια αφήγηση που, ρέοντας, τραβάει την προσοχή και την ψυχή
του Αναγνώστη σε µια δοξαριά
από κλάϊµα. Ναι, συγκινήθηκα µ’
αυτή τη γραφή, ο Γιατρός-Λογοτέχνης, είπαµε, είναι ανατόµος της
ψυχής και µπορεί να παίζει µε τις
λεπτές πτυχές του συναισθήµατος.
Ο Κοσµάς έχει θεϊκή τέχνη στην
πένα του, όπως και στο νυστέρι
του. «… Εκατό σαράντα … τόσα
χρόνια µετράει τούτη η ιστορία και
τα πρόσωπα της είναι γραµµένα
στα κιτάπια των ναών που οι παπάδες σφράγιζαν τις βάφτισες, τα
στεφανώµατα και τις εξόδιες ακολουθίες. Τα µάτια µου δεν είδαν τι
πράξανε. ΄Οσα από στόµα σε στόµα
στις µέρες µας κύλησαν, άκουσα.
Αυτά έξασα στο νου και µε βελόνι
την πένα τα ΄πλεξα γράµµατα, µη
χαθούν και δεν µάθουν τ’ άλλα
τρισέγγονα πώς στα Κύθηρα ήλθε
και βλάστησε η γιαγιά η Μηνού.
Ένα αληθινό παραµύθι που κάθε
αράδα πρώτα η ίδια ψιθύρισε
…». Και ο νεαρός Μηνάς ο (ξύλινος), γιατί ήταν ο µόνος ποδεµένος, άραγε οικονοµικά εύρωστος,
αντικρύζει τη Μηνού-Κυριακούλα
«… Φωτίστηκε η µορφή της και
ζωήρεψε σαν πάτησαν στέρεα τα
γυµνά της πέλµατα. Βάδισε γοργά
δυο βήµατα, να νοιώσει πυρωµένα βότσαλα κι άγγιξε µε ξυλόχερα τη φλόγα. Σα ν’ αξιώθηκε τον
Παράδεισο άστραψε το προσωπάκι της παιδούλας, χιονάτο στο
περίγυρο της µαύρης της µαντίλας
ΚΑΣΤΑΛΙΑ

…». Ρωµαίος και Ιουλιέτα στη
σκηνή της γνωριµίας, µε σκηνικό
µια Ελληνική νησιώτικη ακρογιαλιά, σε παληά γλώσσα όχι αρχαία
Σαιξπηρικά αγγλικά, αλλά τσιριγώτατα, αλατισµένα ακούσµατα.
Και Ιστορία «… Εµαταγύρισαν οι
Παργινοί, πήρε το λόγο ο Κρητικός
καπετάνιος και τώρα απ’ εκειά
περνούν παλληκάρια στην ΄Ηπειρο. ΄Οσο κράταγε η φαγωµάρα
των Ρώσων µε τους Τουρκαλάδες
στην Κριµαία, οι Ηπειρώτες κι οι
Μακεδόνες συνέχιζαν τον αγώνα
του 21. Τους συντρέχανε οι Ρωµιοί, όπως ο γιός του Καραϊσκάκη,
ο Σπύρος και του Γρίβα ο γιος και
ο ίδιος ο Τζαβέλας … Βαριανάσανε ο καπετάνιος και συνέχισε.
Θα παίρναµε τα Γιάννενα, µα οι
΄Αγγλοι κι οι Γάλλοι δεν αφήκαν.
Βγήκαν µε τις φρεγάτες τους στον
Πειραιά και κάµανε τον ΄Οθωνα να
υποχωρήσει. Φέρανε και τη χολέρα… Μα το καζάνι σιγοβράζει κι
ο Καρατάσος κρατά την Μακεδονία στο πόδι. Αυτόν θα βρούµε να
συντρέξουµε, που θέλει ν’ απλωθεί η φωτιά σ’ όλα τα Βαλκάνια
…». Και Αγάπη «… ΄Ακουσε ο
Μηνάς τη πνοή να βαθαίνει. Είδε
τα χεράκια να λύνονται κι άτονα
να κρέµονται. ΄Ενοιωσε ανάλαφρο το κοιµισµένο φορτίο κι άνθισε χαµόγελο στα χείλη και στο
ιδρωµένο µουστάκι του. ΄Εγειρε
πιότερο να ΄χει κράτηµα κι ανάπαυση το κορµάκι. Απάλυνε και
τις δρασκελιές να µη ταράζουν, µα
να νανουρίζουν µόνο … το υπναρούδι του …». Και ζήλια. «...
Αντάµωσαν φευγαλέα οι µατιές
των κοριτσιών που η ζήλια πύρωνε. Χάθηκε τρέχοντας η ηττηµένη,
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µα µίσος τη συντρόφεψε και φλόγα στη κεφαλή κουβάλαγε …»
Και εκδίκηση-φόνος ενός αθώου
γαϊδάρου, περιουσιακού στοιχείου τότε. «… Η έρµη Ψαρούλα
µάταια έτρεχε ν’ αφήσει πίσω τη
φωτιά που µοιραία κουβάλαγε.
Σαν έκοβε το τρεχαλητό, τότε και
την ανάσα αδυνατούσε, γιατί κύκλωναν τα ρουθούνια οι φλόγες
και φωτιά ρούφαγαν. Τέντωνε
λοιπόν τη µουσούδα κι αδιάκοπα
αλώνιζε τον κάµπο, να φέρνει το
ρεύµα πίσω τη φωτιά, ν’ ανασαίνει αγέρα, να της δίνει ζωή να
τρέχει. Μάταια κυλιόταν απεγνωσµένα να διώξει απ’ τη ράχη το
φλεγόµενο σαµάρι που µάκραινε
το µαρτύριο κι αυγάτιζε τον πόνο.
Κάποτε στέρεψε η ακµάδα της κι
εξαερώθηκαν τα εύφλεκτα υλικά.
Λιγόστεψε η φλόγα που τρεφόταν πια µονάχα απ’ τη σάρκα του
ζώου. ΄Εγειρε ζωντανή η Ψαρούλα, αποκαµωµένη απ τη στερνή
της µάχη κι ασάλευτη ξεψύχησε.
Αποκαΐδι που όλο έσβηνε απόµεινε, µέχρι που τίποτα πια δεν θώραγαν τα άµετρα µάτια που πρότερα µε δέος την κοίταζαν …».
Όµως, ο Κοσµάς Μεγαλοκονόµος
είναι εκ βαθέων Ποιητής. ΄Εχοντας λοιπόν στα χέρια µου τις
«΄Εµµετρες οµοιοκατάληκτες περιλήψεις», όπως ονοµάζει ο ίδιος
τις µεταφράσεις της Ιλιάδας και τη
Οδύσσειας του Οµήρου, δεν έχω
παρά να υποκλιθώ στον «Κοσµά
τον Πολύτροπο», που µε σεβασµό
στην Μούσα, έκανε την αποκοτιά,
µετά τον Καζαντζάκη βέβαια, να
παίξει µε τους πανώριους στίχους,
φετίχ της πολιτιστικής µας Ιστορίας. «… Φώτισε θεά τ’ αχνάρια,
τ’ ανεξίτηλα στη γη, / του πολύπαθου Οδυσσέα, η γραφή µου να
διαβεί …» Και διαβαίνει. «…Ω!
του Δία θυγατέρα, η ελπίς των
ναυαγών / προσευχή µου αναπέµπω την ηχώ των στεναγµών.
/ Φώτισε τον Βασιλέα του φιλόξενου νησιού, / στην Ιθάκη να µε
60
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στείλει δίχως χάσιµο καιρού …»
Ο Κοσµάς ξέρει πως χωρίς «Ιθάκη», χωρίς «΄Οραµα», δεν θα
υπήρχε ο Κόσµος και η θάλασσα,
το νερό, η µήτρα της δηµιουργίας,
η αέναη κίνηση του Νού και του
Χρόνου, είναι το µέσον για την
εξερεύνηση του Σύµπαντος, που
ίσως είναι ο ίδιος ο Ανθρώπινος
Εγκέφαλος. «… Ο Οδυσσέας, οργισµένος από τέτοια προσβολή /
µε τον δίσκο πετυχαίνει τη µακρύτερη βολή. / Αν πετάξει κάποιος
άλλος στο σηµάδι µου σιµά, / τότε
πάλι εγώ θα ρίξω κι από κει, πιο
µακριά…» Όµως ο πολεµιστής εξερευνητής είναι θνητός και κουρασµένος. «… του γλυκοφιλούν
το σώµα, τον θωπεύουν τρυφερά
/ και απ’ τα στήθη του Οδυσσέα
λάβρο δάκρυ ξεπηδά …» Και Ιλιάδα. «… ΄Οπου Αθάνατοι βοηθάνε δεν υπάρχει τελειωµός, / πορφυρό κυλά ποτάµι που το θρέφει
ο χαµός…» Πόσο σύγχρονος ο
΄Οµηρος, µεταφρασµένος από την
κριτική θεώρηση ενός ποιητή που
είναι γιατρός, λογοτέχνης, ιστορικός! «΄Ανδρα µοι ένεπεν» Κοσµά,
προχώρα.
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Ιωάννης Καρδαμάτης – Ο Πρωτεργάτης του Ανθελονοσιακού Αγώνα
Λάζαρος Ε. Βλαδίμηρος - 2006

Πρόλογος
Ο αγαπητός συνάδελφος κ. Λάζαρος
Βλαδίµηρος µας χάρισε µια ακόµη
ιατροϊστορική πραγµατεία, αφιερωµένη στον άγνωστο στο ευρύτερο
κοινό πρωτεργάτη του ανθελονοσιακού αγώνα στην Ελλάδα, Ιωάννη Π.
Καρδαµάτη (1859 – 1942)
Πρόκειται για µια ακόµη αξιόλογη συνεισφορά του στην νεοελληνική ιστορία της ιατρικής που µαρτυρεί πόσες
δυνατότητες έχει ο συγγραφέας όταν
γνωρίζει (πώς πρέπει) να ερευνήσει

και να επιλέξει πληροφορίες για το
βιοεργογραφικό υλικό της µονογραφίας του, αλλά και (πώς πρέπει) να
το συνδέσει µε το νοσολογικό του
αντικείµενο, που στην προκειµένη
περίπτωση ήταν η ελονοσία (ελώδεις
ή ελειογενείς πυρετοί ή ελοµίανση)
που – µέχρι τα µέσα του περασµένου
αιώνα – µάστιζε τον τόπο µας.
Δεν πρόκειται να απαριθµήσω τα
πνευµατικά χαρίσµατα του προικισµένου συγγραφέα που µελέτησε το
θέµα του µε κέφι και αγάπη. Ένα απλό
ξεφύλλισµα της µονογραφίας του αρκεί για να διαπιστώσει ο αναγνώστης
ότι η σαφήνεια, η οξυδέρκεια, η σοβαρότητα, η µανιώδης αναζήτηση της
λεπτοµέρειας και οι πυκνές αναφορές στο αφόρητο κλίµα της εποχής,
είναι πέντε από τις πολλές αρετές
του. Εκείνο όµως που θα άξιζε ίσως
τον κόπο να επισηµανθεί ιδιαιτέρως
είναι το γεγονός ότι η ιστορική βιοεργογραφία (µε την οποία ασχολείται
συστηµατικά ο Λάζαρος Βλαδίµηρος)
δεν είναι εύκολη υπόθεση! Είναι,
ίσως, ένα από τα δυσκολότερα είδη
ιστορίας, γιατί – όπως εύστοχα επισηµαίνει ο Σκώτος ιστορικός Τόµας
Κάρλαϋλ (1795 – 1881) – αναζητεί

και αποτυπώνει την αληθινή ιστορία,
χωρίς να την ροµαντικοποιεί ή να την
ηρωοποιεί!
Εύχοµαι ο ακούραστος συγγραφέας
να προχωρήσει και σε άλλες ανάλογες προσπάθειες που είναι µεν επίµονες αλλά και πολλαπλά ωφέλιµες. Το
γιατί είναι ωφέλιµες το µαρτυρούν
δύο Έλληνες σοφοί της αρχαιότητας. Ο ένας είναι ο Πίνδαρος, µε την
επιγραµµατική του φράση «εσλός αινείν» (πρέπει να επαινούµε τους άξιους). Ο άλλος είναι ο Πλάτων, µε το
επίκαιρο στην εποχή µας απόφθεγµά
του, σύµφωνα µε το οποίο «εν παντί
επιτυδεύµατι οι µεν φαύλοι πολλοί
και ουδενός άξιοι, οι δε σπουδαίοι
ολίγοι και παντός άξιοι» ( σε κάθε
επάγγελµα οι ασήµαντοι και ανάξιοι
είνι πολλοί, ενώ οι σπουδαίοι και
πανάξιοι είναι λίγοι). Κατά τη γνώµη
µου οι δύο αυτές διαχρονικές µαρτυρίες συναποτελούν τα ουσιωδέστερα
µηνύµατα που έρχονται συνειρµικά
στη µνήµη του αναγνώστη µετά την
ανάγνωση του κειµένου της παρούσης ιατρο-ιστορικής µονογραφίας.

Σπύρος Γερ. Μαρκέτος

Ο ΔΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΖΑΖΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2005

Το παραµύθι αυτό πρωτοδηµιουργήθηκε το 1995. Από τότε ειπώθηκε αµέτρητες φορές. Τον Ιούνιο
του 2004 γράφτηκε, το Νοέµβριο
κατατέθηκε στον εκδοτικό οίκο
Αφοί Βλάσση και µετά από µακρά
περίοδο προετοιµασίας (εικονογράφηση κ.λπ.) εκδόθηκε τον
Απρίλιο του 2005.
Στις 5 Ιανουαρίου του 2006 τιµήθηκε µε το Γ΄ βραβείο του ΛογοτεΚΑΣΤΑΛΙΑ

χνικού Διαγωνισµού της Διεθνούς
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
για το 2005. “…Με το αξιόλογο
αυτό παραµύθι του Χρυσόστοµου
Σταυρίδη τα παιδιά µαθαίνουν ν’
αγαπούν τη µέγιστη προσφορά της
φύσης, να συµφιλιώνονται και να
επικοινωνούν µε γνώση και σεβασµό µαζί της.”
Χρυσούλα Βαρβέρη-Βάρρα
Πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Ε.Λ.
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Έ

Το τραγούδι του μικρού βουνού

χω ένα φίλο, ένα μικρό
βουνό. καθόμαστε και λέμε
μύθους και ιστορίες και κει
κοντά στη χαραυγή στο
δάκρυ της μεσονυχτιάς,
έρχονται δυο πεντάμορφες μικρές νεραϊδοπούλες, για να μας πουν όσα καλά
έχει αυτός ο κόσμος και πόσα ακόμα χάνονται στο μίσος των ανθρώπων
και χορεύουν φεγγαρόλουστες και γλυκοτραγουδάνε να φτάσει το τραγούδι
τους χαρά γιορτή σε όλους.
Οι δρόμοι, οι φλεγόμενες σκέψεις
των αόρατων μεγακυμάτων, ο έρωτας
της ελπίζουσας προσδοκίας σε προφίλ
υποκριτικής στήλης άλατος. Γυρολόγοι,
κωφάλαλοι ντελάληδες και εραστές ανέραστοι. Από πού φυσάει ο άνεμος;
Υπάρχει ένας δρόμος ακόμη.
Δεν μας αφήνουν ούτε να τον δούμε.
Όμως υπάρχει ο δρόμος.
Την ώρα που βλέπεις άφωνος τις εικόνες, που τα μάτια σου θολώνουν και
ακούς τα λόγια που την ψυχή
και το νου σου δηλητηριάζουν, πρέπει
να αντιδράσεις, να βγεις στην πόρτα,
να τρέξεις, να συναντήσεις τους άλλους
που βγαίνουν και αυτοί στις πόρτες, στις
αυλές, στις γειτονιές. Να γίνει ποτάμι,
ρομφαία ο λαός, να σκοτώσει το τέρας
του ολέθρου που μας βασανίζει.
Κοίτα με στα μάτια - κανείς δεν είναι πιο
μεγάλος κανείς δεν είναι πιο μικρός - κοιτα με στα μάτια, στα μάτια σε κοιτάζω κι
εγώ. Κανείς δεν κρύβεται, ούτε ο πόνος
κρύβεται∙ η αλήθεια, η πραγματικότητα
μας ενώνει. Η υποκρισία, το σκηνικό
της εικονικής πραγματικότητας που μας
περιβάλλει, το πέπλο της απομόνωσης,
μας κάνουν μοναχικούς κι αδύναμους.
Ελάτε μαζί να δούμε το φως,
το όνειρο και το όραμα.
Και επειδή οι συνθήκες δεν ευνοούν την
εξέλιξη θα χάσουμε το κουράγιο μας;
Όχι. Πορεία εμπρός. Προχωρούμε, ο
ιχνηλάτης οδηγός μας βοηθάει.
Σπορά λόγων ελπίδας για το δέντρο της
νίκης. Το μικρό παιδί μεγάλωσε.
Ο φοβισμένος Αλέξανδρος ζητάει
βοήθεια, αλλά εσύ ούτε που τον σκέφτεσαι. τρέχεις πίσω από τον Μέγα
Αλέξανδρο.
Μιλιούνια οι άνθρωποι. Κι όσες εξουσίες
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τόσες γνώμες.
Και ίσα – ίσα νάτανε τα λόγια με τις σκέψεις πάλι δε θάφταναν να γιομίσουνε τις
προσδοκίες
Γεμάτοι οι εξώστες αλαλάζοντα πλήθη, για νάχουν καλύτερη θέα να βλέπουν τον αντρειωμένο.
Την ίδια στιγμή σε θλιμμένα νοσοκομεία, πάσχοντες συν-άνθρωποι αγωνίζονται να νικήσουν τον σωματικό και
ψυχικό εφιαλτικό πόνο, να κρατηθούνε
στη ζωή.
Η φωνή μου ζώου κραυγή, μια γυναίκα τρέχει τρέχει να με βρει· τα χέρια
απλωμένα το στήθος γυμνό, βλέπει την
πληγή μου κι εγώ τη φιλώ.
Θυμάσαι που σε γνώρισα δυο χιλιάδες
χρόνια πριν, στην κορυφή του Ταΰγετου
στη μέση της θάλασσας;
Εγώ κουβαλάω μέσα μου τον κάμπο που
με γέννησε, τη θάλασσα που φίλησα.
Εγώ σωπαίνω στη βουή κι ακούω την
καρδιά σου.
Θ’ αναβλύσει και πάλι το νερό από τις
πηγές. Οι παλιοί δρόμοι δεν χαθήκαν.
Την ανάγκη των δέντρων μην τη δίνεις
σε πλανόδια σαρκοφάγα.
Καλύτερα να περάσει ο καιρός δίνοντας
ξηρούς καρπούς στην πείνα των μηρυκαστικών.
Όταν αγναντεύεις τη θάλασσα να σκέφτεσαι πως κάποτε ήτανε στεριά.
Δεν χρειαζόμαστε άλλα λόγια, θεωρίες, φιλοσοφίες. Αυτό που χρειαζόμαστε
είναι να κάνουμε πράξεις τα διδάγματα
που έχουν υψωθεί δοξασμένα στους
αιώνες των αιώνων. Μπορεί όμως να
χρειαζόμαστε κι άλλα λόγια, θεωρίες,
φιλοσοφίες και σοφίες μέχρι να τελειώσει το πείραμα, της επί γης ζωής αυτού
του ανθρώπινου γένους. Μετά το άλλο
ανθρώπινο γένος, θα έχει την ευλογία να
ζει και να δημιουργεί, αυτά που πρέπει.
Πότε θα τελειώσει το πείραμα; Όταν θα
τελειώσει το πείραμα.
Έλα να τραγουδήσουμε για μας, και
για τον παράδεισο, που καταπατητές περιφράξανε με ηχητικά χειροκροτήματα .
Και εκείνες οι ημέρες δεν είχαν την ίδια
εύνοια για μας, όπως την είχαν για εκείνους.
Εζητήσαμε και ελάβαμε εκ του έχοντος
φως διότι ο έχων το φως το έχει για να
το δίδει.
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Αν είσαι φίλος πάρε απόψε την κιθάρα
σου κι έλα να τραγουδήσουμε για αυτούς που τραγουδούσαμε πάντα.
Έλα να τραγουδήσουμε γι αυτούς που
μας είπαν τα μυστικά τους, τις σκοτεινές
και κρύες νύχτες, γι αυτούς που ο ήλιος
βρέθηκε σε ολική έκλειψη όταν τους
άφησαν να τον δουν. Έλα να τραγουδήσουμε γι αυτούς που σε κύκλους ομόκεντρους χάνουν τον ορίζοντα και τον
προσανατολισμό τους.
Μπορεί να μη με αγαπήσεις ποτέ περισσότερο από όσο τον καθρέφτη σου.
Εγώ όμως θα σου στέλνω το τραγούδι
της μοναξιάς με μονωδία ή χορωδία για
να σου θυμίζω ότι τα λόγια είναι βάλσαμο.
Γράφω στην περιφρονημένη ημερομηνία
της δόξας των αδέσποτων μορφών με τα
θλιμμένα μάτια, το τραγούδι της νέας αρχής του παλαιού τέλους.
Δεν ήρθαμε να αγοράσουμε τα σταφύλια. Να μας πείτε που έχετε το κρασί
ζητάμε.
Και πλησιάζουμε να δούμε τη γέφυρα
να δούμε και τον ποταμό. Η βροχή αργεί
ακόμα να αρχίσει.
Η καλή τύχη μας θυμήθηκε και μεις την
ντύνουμε με στολίδια της χαράς και λόγια μαλαματένια.
Όταν δεν μπορείς να δεις κάτι, μην
πεις ποτέ πώς δεν υπάρχει.
Το μικρό παράπονο, η μεγάλη πληγή,
ο θεράπων ιατρός.
Όποιος θυμάται την ώρα που γεννήθηκε
ή ξαναγεννήθηκε
ξέρει και αναγνωρίζει τα χρώματα και τη
μελωδία της ελπίδας.
Μόνο το φως μιας πυγολαμπίδας ήταν
αρκετό για να μας δείξει το δρόμο.
Είναι καλό να εκτιμάς την αυτόφωτη
πηγή.
Υπεράσπισε, προφύλαξε, φρόντισε
τον εαυτόν σου και ό,τι έχεις μόνος σου,
γιατί κανείς δεν θα σε φροντίσει
- εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων -.
Και αφού οι διδάσκαλοί σου είναι οι σοφοί, κανείς δεν σου είπε να φοβάσαι
τη γενναιότητα των αδυνάτων και της
αγάπης τον θυμό;
Έχω ένα φίλο, ένα μικρό βουνό. μου
λέει όσα οι άνθρωποι δεν πρέπει να
ξεχνάμε!

Φάροι : Χάρης Τοκατλίδης
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