"Ό, τι καλϊσ θγάπθςασ ου ςτεριςεται ςου
Ό,τι καλϊσ θγάπθςασ είναι θ κλθρονομιά ςου"
Ezra Pound, Canto LXXXI

Ζχουν, άραγε, και οι Καιροί Κερκόπορτεσ-εκτόσ από τισ Πόλεισ;;; Πϊσ ζνασ ιόσ, δθλαδι το
απρόοπτον, ιτοι το χωρίσ προοπτικι, μασ αιφνιδίαςε;;; Και, αφοφ "τα πάντα λίαν καλϊσ
εποίθςεν", προσ τι τα φοβιςμζνα μάτια των ανκρϊπων;;; Ή μιπωσ και τοφτθ θ δοκιμαςία
είναι κακ' εαυτι προαπαιτοφμενο, ςυνϊνυμο τθσ Σταφρωςθσ, άρα εξ οριςμοφ προυπόκεςθ Ανάςταςθσ;;;
Διάκονοι του Θεοφ Ζπαφου οι άνκρωποι, οικοδόμθςαν τθν κοινωνία των ςχζςεων ςτθν
χειραψία, τθν αγκαλιά, τα βλζμματα-μόνο που τοφτα δεν είναι παρά μαρτυρίεσ,
ςυνδθλϊςεισ απλϊσ εκείνου που ο Άλλοσ πράγματι για τον κακζναν Είναι-ποτζ μια τυπικι
χειραψία δεν κα νικιςει ζνα δάκρυ που δεν δόκθκε: ωσ γνωςτόν, θ γνθςιότθτα των
δακρφων μασ για τουσ άλλουσ είναι αντιςτρόφωσ ανάλογθ τθσ επίδειξισ τουσ!!!
Ωσ εκ τοφτου, θ φυςικι αποςταςιοποίθςθ -άλλθ μια λζξθ νεκρι- ουδόλωσ κίγει τθν όντωσ
οφςα Αγάπθ-που δεν κα ιταν αλλιϊσ Αγάπθ, μια και αυτι κατά τθν απουςία ςυντελείται,
κακϊσ τότε μετράσ όχι το φψοσ του άλλου κατά τθ ςυναναςτροφι, αλλά το κατά τθν
ζλλειψθ βάκοσ του εντόσ ςου...
Αλλά γιατί τα βλζμματα ςκοτεινά, οι φωνζσ ςπαςμζνεσ, μποροφμε να μείνουμε όρκιοι ςτθν
καταιγίδα;;;
Αςφαλϊσ, αν οι θγεςίεσ μασ κάκε λογισ εκτόσ από το να ενθμερϊνουν κακθμζραν για το
πρακτικό και το πρακτζο εξθμερϊνουν το φόβο των ανκρϊπων, ανοίγοντασ επί τζλουσ το
αραχνιαςμζνο μπαοφλο τθσ προίκασ τθσ γιαγιάσ-Ελλάδασ, που εκτόσ από το κυμάρι, τθν
ελιά και τθ κάλαςςα μασ ζμακε, χιλιάδεσ χρόνια τϊρα, ότι για μασ ο κίνδυνοσ είναι
πρόκλθςθ, θ πτϊςθ αφορμι για αναγζννθςθ, ότι, πράγματι, δεν ςκφβουμε παρά για να
υποκλικοφμε ςτουσ νεκροφσ μασ: πζραν από καμπφλεσ και μάςκεσ και αποςτάςεισ, κα
καβαλικζψουμε το κφμα απαγγζλοντασ Στυλιανό, μνθμονεφοντασ Παπαδιαμάντθ και
Διονφςιο Σολωμό "Είν' ζτοιμα ςτθν άςπονδθ πλθμμφρα των αρμάτων δρόμο να ςκίςουν τα
ςπακιά, κι ελεφκεροι να μείνουν, εκείκε με τουσ αδελφοφσ, εδϊκε με το Χάρο"!!!
Οι πανδθμίεσ, οι δομικζσ κρίςεισ εν γζνει ςτισ κοινωνίεσ ουδζποτε νικικθκαν από τθν
επιςτιμθ ι τθ γνϊςθ και μόνον- θ αναγζννθςθ προυποκζτει πίςτθ (που εμπεριζχεται ζτςι
και αλλιϊσ ςτθν επιςτιμθ), εγκαρτζρθςθ, ατομικι υπζρβαςθ, φιλαλλθλία και ςυλλογικό
όραμα, δθλαδι εν ολίγοισ να κακοδθγοφν οι Ποιθτζσ και όχι οι Λογιςτζσ κάκε ειδικότθτοσ.
Και ωσ βροχι του Φκινοπϊρου εν μζςω τθσ Άνοιξθσ ςτάηει εντόσ μου θ κλίψθ διότι λείπει
ςιμερα το ζρμα του ξυπόλθτου και πειναςμζνου Ελλθνιςμοφ, που πάνω ςτο άτι τθσ
υπομονισ, τθσ ταπεινότθτασ και τθσ "άλλθσ" ανάγνωςθσ τθσ ηωισ, εκείνθσ που απο-κζωςε
τθν Ομορφιά, κάλπαςε ςτθν Οικουμζνθ, που ανζκακεν μετά τισ πτϊςεισ αναγεννάται από
τισ ςτάχτεσ του, διότι αρκείται προσ το παρόν ςτο λίγο για να κατακτιςει ςτον μζλλοντα
χρόνο το πολφ.
Ζνα είναι το Χρζοσ: να μείνουμε όρκιοι, αυτι είναι θ εντολι των παπποφδων μασ, που με
ριηίτικα και ςταφίδεσ αφιςανε τθ νιότθ τουσ, ρόδο αμάραντο, ςτο Αρκάδι, το Σαγγάριο, τθν
Πίνδο, το Μάλεμε και το Λατηιμά. Να κρατοφμε κερί αναμμζνο τθ γλϊςςα, το φιλότιμο, το
χορό και τισ βεγγζρεσ-λειτουργίεσ μασ. Παρόλο που θ Ηγεςία μασ -κάκε είδουσ-

παραδομζνθ, δεκαετίεσ τϊρα, ςτον πικθκιςμό τθσ μετα-πτωτικισ Δφςθσ, υποτίμθςε τον
πλοφτο μασ, δθλαδι τθν ψυχι μασ, που μόνο αυτι αρκοφςε για να υπερβοφμε και τθν
παροφςα κρίςθ-και να κριαμβεφςουμε. Και τϊρα πολλοί νζοι μασ, μετά τθν πανδθμία,
κρυμματιςμζνοι επειδι δεν μποροφν να καταναλϊνουν άχρθςτα αγακά κα καταναλϊνουν
πολλαπλάςιεσ ουςίεσ, για να υπεκφφγουν από μια ςυνκικθ που δεν είναι δα και το τζλοσ
του Κόςμου-μπορεί να είναι και θ αρχι του!!!
Ε, βζβαια, αφοφ οι πεφωτιςμζνοι μασ δεν τουσ μίλθςαν για το Φωσ, τον Ζρωτα, τθν αξία τθσ
Φιλίασ-μ' αυτά και το βραςτάρι τθσ γιαγιάσ ςτο τηάκι, το τραγοφδι του τρφγου και τθν
τςικουδιά με μεηζ το χαμόγελο ςτο λιοτρίβι, μ' αυτά και τθν αςίγαςτθ αριςτεία και
προςευχι τθσ Κερα-Περςεφόνθσ απ' τον Αίμονα δεν ιταν οι πατεράδεσ μασ ευτυχείσ;;;αλλά τουσ ζταξαν αυτοκίνθτα, βίλεσ και μθδενικά ςτισ Τράπεηεσ-που, όταν τελειϊςουν,
εκμθδενίηεςαι: όταν, από τθν άποψθ τθσ προςιλωςθσ ςτθν φλθ και τθν καταναλωτικι
ευδαιμονία, φτιάχνεισ αμερικανάκια, ωσ αμερικανάκια κα αντιδροφν- αν και ωσ, ζςτω
μζτριοι, κλθρονόμοι του Ελλθνιςμοφ όχι μόνον κα αντιμετωπίηαμε τθν κρίςθ, αλλά
ηθτϊντασ άφεςθ για τα ςυλλογικά μασ ςφάλματα, κα είχαμε ιδθ διαμορφϊςει τισ
προυποκζςεισ τθσ αφετθρίασ (άφεςθ//αφετθρία) για μιαν αυτογνωςία καταρχιν και μια
δθμιουργία ακολοφκωσ, που κα εξζπλθττε ξανά τον Κόςμο: "άςτραψε φωσ κι εγνϊριςεν ο
νιοσ τον εαυτό του !!!"".
Παιδεμζνοι, αν και όχι ίςωσ πεπαιδευμζνοι, από τθ δεκάχρονθ κρίςθ, ζχομε πια ςμιλζψει
μζςα μασ τθ βεβαιότθτα ότι μποροφμε το αδιανόθτο: φτωχοί, αλλά διαχρονικά
αξιοπρεπείσ, οφειλζτεσ, κατά πωσ λζνε, χρθμάτων, να καταςτοφμε ξανά δανειςτζσ ιδεϊν
και αξιϊν ςτθν Ανκρωπότθτα, και δεν κα γονατίςουμε γιατί θ "ςυνταγι" μασ ωσ λαοφ, όταν
αςκενοφμε, είναι ανζκακεν θ ουςία, δθλαδι θ Αγάπθ, και όχι θ Εξουςία, δθλαδι θ επιβολι
του ιςχυροφ ςτον αδφναμο-για τθν οποία εργαλειοποιοφνται ακόμθ και οι πανδθμίεσ: κατά
τθ δικι μασ γεωμετρία ζνα ταπεινό εκκλθςάκι ςε ζνα νθςί του Αιγαίου αναπαφει
περιςςότερο από τον κακεδρικό ναό του Μιλάνου, γιατί για μασ αξία ζχει ο Άνκρωποσ, ωσ
τραγικόσ και θρωικόσ Σίςυφοσ που διανφει το παράλογο, μια και ζχει βζβαιο τζλοσ, ταξίδι
τθσ ηωισ από, με και για το Κάλλοσ-πζραν τθσ γνϊςθσ!!!
Ενωμζνοι-γιατί πϊσ μπορεί να υπάρξει ειρινθ ςτον Κόςμο, όταν οι φίλοι, οι γείτονεσ
μιςιοφνται μεταξφ τουσ;;;- ασ κζςομε τισ αγκαλιζσ, τισ χειραψίεσ και τα βλζμματα ςτον τόκο,
για να τα επακανακτακζςομε πιότερα ςτουσ ανκρϊπουσ μασ και με τθν προςδοκία τθσ
Ανάςταςθσ ςτο κατάρτι μασ ασ καταπλεφςομε ςτο λιμάνι τθσ πρωτότυπθσ και ουδαμοφ εκ
χρθςικτθςίασ Αγάπθσ για τουσ ανκρϊπουσ μασ, για τθν Ελλάδα, για τον Κόςμο ολόκλθρο:
αφοφ και φζτοσ ιρκε θ Άνοιξθ, ωραιότερθ παρά ποτζ, μποροφμε, όχι μόνο να μείνομε
όρκιοι, αλλά να ςθκωκοφμε και ψθλότερα!!!!
Νίκοσ Κοτηαμπαςάκθσ

