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Πρόλογος
« το ταξίδι κι η εξομολόγηση… οι δύο μεγαλύτερες χαρές της ζωής μου»
Νίκος Καζαντζάκης
Ταξιδεύοντας με τον Νίκο Καζαντζάκη, από τις Ηράκλειες στήλες και το Γιβραλτάρ
μέχρι την Αίγυπτο, και από την Ισπανία μέχρι τη Μέση Ανατολή: ένα ταξίδι στον
τόπο και τον άνθρωπο, το δικό μας ταξίδι. Ακολουθώντας τα χνάρια του μεγάλου
συγγραφέα και διανοητή προσπαθήσαμε να δούμε τον τόπο και τους ανθρώπους, τα
σημερινά ευρωπαϊκά κράτη και τους λαούς τους, όπως ήταν την περίοδο του
μεσοπολέμου.

Αιγύπτιοι,

μουσουλμάνοι

και

Εβραίοι,

χριστιανοί,

Έλληνες,

καθολικοί

Κύπριοι,

και

Ισπανοί

ορθόδοξοι,

και

Ιταλοί,

ελαττώματα

και

προτερήματα φαντάζουν σχεδόν απαράλλαχτα τόσα χρόνια μετά. Ήταν ένα
ευχάριστο «ταξίδι» για όλους μας. Κερδίσαμε από τους διάφορους λαούς όπως λέει ο
Κ. Καβάφης «σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ’ έβενους»
Θα θέλαμε

να ευχαριστήσουμε, τη διοίκηση και τον Διευθυντή του σχολείου κ.

Αθανάσιο Αναστασίου, που μας παρείχε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε την
εργασία: πρόσβαση σε Η/Υ, φωτοτυπίες, υλικά για να γίνουν οι τελαμώνες-σημαίες
των κρατών. Ευχαριστούμε πολύ τον υποδιευθυντή του σχολείου κ. Μπαλάσκα
Αθανάσιο για την τεχνική υποστήριξη της εργασίας. Ευχαριστούμε τις κ.κ. Γούλα
Δήμητρα, Ζαφειρακοπούλου Μαρία, Αποστολίνα Μαριάνθη (φιλολόγους) για τις
υποδείξεις/συμβουλές τους. Ευχαριστούμε θερμά την κ. Ιωάννα, που εργάζεται στην
καθαριότητα του σχολείου μας, η οποία βρήκε τον χρόνο (παρά τα θέματα υγείας) να
ετοιμάσει τους τελαμώνες-σημαίες. Τέλος, ευχαριστούμε την κ. Γκρίνια Αθηνά,
φιλόλογο, υπεύθυνη για την εργασία αυτή, για τις συμβουλές κατά την εκπόνηση
της εργασίας και τη συμβολή της σε αυτή (διορθώσεις/ παρεμβάσεις στο κείμενο).

Η συγγραφική ομάδα των μαθητών της Β’ Λυκείου (αλφαβητικά)
1) Ζήκος Βασίλης
2) Παπασπηλιοπούλου Σοφία
3) Προυνιάς Κωνσταντίνος
4) Σπυριδοπούλου Ειρήνη- Μαρία
5) Χρυσανθολούλου Κατερίνα
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Περίληψη
Ο Νίκος Καζαντζάκης ξεκίνησε τα ταξίδια του στα μεσογειακά κράτη από την
Ισπανία μέχρι και τη Μέση Ανατολή, την εποχή του μεσοπολέμου. Αυτό το ταξίδι
κάναμε κι εμείς – με διαφορετική πορεία – παρακολουθώντας την «εξομολόγηση»
του μεγάλου στοχαστή.
Ξεκινήσαμε από την Ισπανία, περνώντας τα Πυρηναία, όπως κι εκείνος. Με
τη χαρακτηριστική του γλώσσα και τη διεισδυτική του ματιά ο τόπος ζωντανεύει:
οροσειρές, ποτάμια, κάμποι, ελιές, αμπέλια, όπως και οι άνθρωποι: Ίβηρες, Φοίνικες,
Έλληνες, Ρωμαίοι, Βησιγότθοι, Άραβες, Εβραίοι.«Αψηλές πεδιάδες της Καστίλιας και
της Εστρεμαδούρας, χωρίς νερά, χωρίς δέντρα, όλο πέτρα˙ […] ζεστές κοιλάδες της
Ανταλουσίας και της Βαλένθιας, γιομάτες πορτοκαλιές, λεμονιές … άντρες στεγνοί,
βίαιοι, γυναίκες με αψηλές πυργωμένες χτένες στ΄ αρωματισμένα μαλλιά κι απάνω
κυματιστή η μαύρη μαντίλια, βουή από τα λιμάνια, …τις ταυρομαχίες… μουσική…
αράπικη, όλο πάθος και θάνατο, που ανεβαίνει από τις μεσαυλές και τα πυκνά
καφάσια της Κόρδοβας και της Σεβίλιας˙[…]˙ τζαμιά, εκκλησίες δροσερές, παλάτια
μουσουλμανικά, Χριστοί σταυρωμένοι…» Ο Βελάσκεθ, ο Γκόγια, ο Γκρέκο.
Στη συνέχεια, το ταξίδι συνεχίζεται στην Ιταλία. Η Ασίζη με τον ταπεινό της
Άγιο Φραγκίσκο: ο χριστιανισμός στην ουσία του, η αγάπη για τον άνθρωπο. Η
χαριτωμένη, μικρή πολιτεία πάνω στον λόφο με το μοναστήρι του αγίου και το
πλήθος των προσκυνητών. Ο Καζαντζάκης ταξίδεψε και στην - πάλαι ποτέ κοσμοκράτειρα, τη Ρώμη, που ξεδιπλώνεται με τα αγάλματα, τα ερείπια και τους
ζωντανούς ανθρώπους της. Παρόν και παρελθόν, πατρίκιοι και πρωτευουσιάνοι,
τραγούδι κι αρχοντιά, θρησκεία και αρχαίο μεγαλείο.
Μετά επισκεφθήκαμε την Ελλάδα. Οι μνήμες της αρχαιότητας και οι
σημερινοί άνθρωποι, οι εναλλαγές του τοπίου, το ιστορικό παλίμψηστο, ο πυλώνας
του αρχαίου πολιτισμού: φως, άσπρα ηλιοκαμένα χώματα, πεύκο, ελιά και αμπέλι.
Βουνά γαλάζια και γελαστή θάλασσα. Επιβλητικά μνημεία και αγάλματα, αρχαίο
κάλλος, φράγκικα κάστρα και βυζαντινές εκκλησιές, φτώχεια και μεγαλείο ψυχής.
«Ο Νεοέλληνας αγαπάει τη ζωή, φοβάται το θάνατο, αγαπάει τη πατρίδα…
κολακεύει σα Βυζαντινός τον ανώτερο, τυραννεί σαν αγάς τον κατώτερο, και συνάμα
μπορεί να σκοτωθεί για το φιλότιμο. […]χωρίς μεταφυσική αγωνία […] Όταν αρχίσει
να τραγουδάει, μια πίκρα πετιέται από τα ανατολίτικα σωθικά του… όλο μυστήριο
και σκοτάδι, η Ανατολή.»
Σειρά είχε η Κύπρος, στη μέση της θάλασσας, που «σιγοτραγουδεί σα μια
Σειρήνα». Η πατρίδα της Αφροδίτης. Ίδιοι άνθρωποι, ίδια ράτσα, χαμηλά βουνά,
κόκκινο χώμα, δυο - τρεις ελιές, χαρουπιές και ροδοδάφνες: «χρυσοπράσινο φύλλο
ριγμένο στο πέλαγος»
Έπειτα η Αίγυπτος, η χώρα των Φαραώ. Πυραμίδες και σφίγγα, Λούξορ και
Νεκρόπολη, καμήλες και μυστήριο της Ανατολής. «Ήμερη σκλαβωμένη φύση –
φελάχισσα. Παχιά λασπερή πεδιάδα, σπαρμένη μπαμπάκι, κουκιά κι αραποσίτι.
Φοινικιές, γαζίες, φραγκοσυκιές. Βαρύς ουρανός, πηχτά χρώματα… Οι πελαργοί, σαν
ιερογλυφικά στέκουν… στις πλατιές εκβολές του Νείλου της Μεγάλης Πράσινης
θάλασσας». Οι φελάχοι «με τα ίδια μαύρα αμυγδαλωτά μάτια… σαν ένα κομμάτι
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του τοπίου…», οι Βεδουίνοι και οι Έλληνες, ο Χριστός και ο Μωάμεθ. Κατόπιν το
μοναδικό Σινά, ως άσκηση ψυχής και πνεύματος.
Τελευταίος σταθμός για τη μεσογειακή μας περιπλάνηση η Γη της
Επαγγελίας, η Παλαιστίνη. Εβραίοι Χριστιανοί και Άραβες, οι συναγωγές και ο
Πανάγιος Τάφος, αλλά και το τζαμί του Ομάρ: η συνύπαρξη λαών και θρησκειών.
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Εισαγωγή
Ένα τοπίο, σχεδόν ίδιο εκτείνεται από το Γιβραλτάρ ως τις όχθες της Μικράς Ασίας
και της Μέσης Ανατολής. Είναι το μεσογειακό τοπίο: στεγνό, καμένο από τον ήλιο,
με μικρές λωρίδες ποταμών που δροσίζουν ελαφρά την εικόνα. Λίγα δάση γεμάτα
πεύκα, ειδυλλιακές παραλίες με κρυστάλλινα νερά και χρυσή άμμο. Σιτάρι, κριθάρι,
λάδι, κρασί, ελιές, πατάτες, φρούτα, εσπεριδοειδή – τα συνηθισμένα γεωργικά
προϊόντα, των οποίων το άκουσμα μάς φέρνει στον νου σχεδόν την ίδια εικόνα
αυτού του τοπίου από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα.
Περνώντας τα Πυρηναία, αρχίζουμε μαζί με τον συγγραφέα – περιηγητή το
δικό μας ταξίδι από την Ισπανία: η πορεία που θα ακολουθήσουμε τέμνει τη χώρα
περίπου στη μέση, με κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο. Ο στόχος είναι διπλός: να
γνωρίσουμε πρώτα τον τόπο και μαζί την ψυχή και τον χαρακτήρα του Ισπανού. Να
βρούμε τι έχει μείνει σήμερα, αρκετές δεκαετίες μετά από την επίσκεψη του
συγγραφέα.
Θα ανοίξουμε πανιά συνεχίζοντας το ταξίδι μας προς την Ιταλία και
συγκεκριμένα σε δυο πόλεις, την Ασίζη και τη Ρώμη, ιδιαίτερες για διαφορετικούς
λόγους η κάθε μία, όπου θα προσπαθήσουμε να δούμε μέσα από αυτές τον Ιταλό
του μεσοπολέμου, συγκρίνοντάς τον με τον σημερινό.
Το «καράβι» μας θα «πιάσει» Ελλάδα: ο επόμενός μας σταθμός, η τρίτη
χερσόνησος της Μεσογείου, και ειδικότερα το λίκνο του πολιτισμού της, η
Πελοπόννησος. Θα περιηγηθούμε σε πόλεις σημαντικές για την ιστορία και θα
δούμε από κοντά τους Έλληνες, μέσα από τα μάτια του συγγραφέα κάποια χρόνια
πριν.
Θα επισκεφθούμε στη συνέχεια την Κύπρο, το νησί της Αφροδίτης, όπου ζουν
ομοεθνείς μας, πλησιάζοντας έτσι προς την Αφρική και την Αίγυπτο: εδώ βρίσκονται
οι πυραμίδες, η Σφίγγα, το Λούξορ και η μεγάλη ιστορία της Αιγύπτου. Οι πολλές
φυλές, που κατοικούν αυτή τη χώρα αλλά και ο βράχος της χριστιανοσύνης, το Σινά.
Τέλος θα κλείσουμε το ταξίδι με το Ισραήλ, τη χώρα με τον ταλαιπωρημένο
λαό, τη μητέρα του μονοθεϊσμού, όπου οι Εβραίοι συνυπάρχουν με χριστιανούς και
μουσουλμάνους.
Όλοι αυτοί είναι λαοί με κοινά πολιτιστικά στοιχεία: βρέθηκαν μαζί σε
διάφορες στιγμές της ιστορίας τους, έδωσαν αλλά και πήραν ο ένας από τον άλλο.
Αυτό το ταξίδι ας το κάνουμε όλοι μαζί.
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Κεφάλαιο Α’
Πρώτος σταθμός του ταξιδιού: Ισπανία
Α.1. Ο τόπος
Η Ισπανία έχει δύο όψεις. Τοπίο και άνθρωποι εκπροσωπούν μαζί αυτές τις δύο
πλευρές της. Από τη μια, οι πεδιάδες της Καστίλλης και της Εστρεμαδούρας, χωρίς
νερά ή δένδρα, όλο πέτρα: το αγέλαστο, το αυστηρό πρόσωπο της Ισπανίας, το Νάδα
που θα πει τίποτα, και η μορφή του Σάντσο. Από την άλλη, οι κοιλάδες της
Ανδαλουσίας και της Βαλένθιας, γεμάτες πορτοκαλιές, λεμονιές και μπανανιές: το
γελαστό κι ηλιόλουστο πρόσωπο, το πάθος και ο Δον Κιχώτης.1
Εικόνα 1: Μιγκέλ Θερβάντες
(Πεζογράφος)

Εικόνα 2: Ντιέγο Βελάσκεθ
(Ζωγράφος)

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Η πρώτη πόλη που συναντούμε είναι η Μιράντα στις όχθες του ποταμού
Έβρου. Χωράφια γεμάτα λάσπη και ερημιά, απέραντοι κάμποι και γρανίτης. Τα
άθλια φτωχόσπιτα, τα στενά, ακάθαρτα σοκάκια, τα ξερά, με ελάχιστα φύλλα
δένδρα, το γκρίζο χώμα. Κανένα χαρούμενο χρώμα. Μέχρι εδώ έφτασαν οι Άραβες
και τα απομεινάρια τους - ίχνη από τζαμί - υπάρχουν στην εκκλησιά της μικρής
πόλης. Ο συγγραφέας αναπολεί: «Αφρική, η ζεστή, σκοτεινή… γης των προγόνων».2
Επόμενος σταθμός μας το Μπούργκος, το «φρούριο της Καστίλιας… η
πέτρινη καρδιά της Ισπανίας», όπου δεσπόζει η τεράστια γοτθική μητρόπολη με τους
πύργους και τις πολεμίστρες, με τα ψηλά τόξα και τους μυτερούς θόλους. Δέος και
ανατριχίλα προκαλεί ο θεόρατος ναός, όπου γυναίκες γονατιστές προσεύχονται.
Σπίτια αρχοντικά, ερειπωμένα, δρομάκια ανηφορικά, κήποι στις όχθες του ποταμού
Αλλανθόν Από εδώ θα ξεκινήσουν οι Ισπανοί για να διώξουν τους Άραβες. Το
Μπούργκος, πρωτεύουσα της Καστίλλης, γέννησε τον «Διγενή Ακρίτα» των
Ισπανών, τον Σιδ. Εκεί επέστρεψε από τον νέο κόσμο και ο μεγάλος εξερευνητής
που δόξασε την Ισπανία, ο Χριστόφορος Κολόμβος, ο «Δον Κιχώτης της θάλασσας».3
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Συνεχίζουμε το ταξίδι μας, ανεβαίνοντας στο ψηλό, ασκητικό οροπέδιο της
Καστίλλης, στη Σιέρα Γκουανταράμας, προς
το Βαγιαντολίδ,
την παλιά
πρωτεύουσα της Ισπανίας: βρίσκεται στην καρδιά της Καστίλλης ,με ερείπια από
παλάτια και πλούσιες εκκλησίες, όπου το μπαρόκ με την «ανυπόφορη χλιδή» είναι
κυρίαρχο, ενώ τώρα είναι εμποροβιομηχανικό κέντρο. Η πατρίδα ενός άλλου
φημισμένου Ισπανού, του Μιγκέλ Θερβάντες: του πολεμιστή, του συγγραφέα, του
έμπορου, του φυλακισμένου για χρέη, του «περιπλανώμενου ιππότη του ιδανικού».
Επισκεπτόμαστε το σπίτι του «ένα μικρό φτωχικό σπιτάκι, υγρό, πνιγμένο με κισσό,
με σκοτεινά παράθυρα, με σιδερένια κάγκελα.»4
Αφορμή για διαλογισμό και φιλοσοφική περισυλλογή μας δίνει η αυλή του
Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα, το οποίο για τρεις αιώνες έσφυζε από φοιτητική
ζωή, με φοιτητές από όλα τα μέρη του κόσμου, οι οποίοι διδάσκονταν θεολογία και
φιλοσοφία.5
Επόμενος σταθμός η Άβιλα (κεντρική Καστίλλη): πάνω σε λόφο υψώνεται το
επιβλητικό κάστρο με τους 88 πύργους, τις πολεμίστρες και τις υπόγειες στοές.
Παλιά, φημισμένη πολιτεία, όπου σώζονται τα ίχνη της περασμένης δόξας: παλάτια,
μοναστήρια ,εκκλησίες. Η Άβιλα είναι η πατρίδα της Αγίας Τερέζας – ο συγγραφέας
μας τη συγκρίνει για το πάθος της με τη Σαπφώ στα προσωκρατικά χρόνια. «Δον
Κιχώτης και Αγία Τερέζα είναι ταίρι» κι η κραυγή τους, σύμφωνα με τον ίδιο,
αποσκοπεί στην αφιέρωση της ζωή για ένα ιδανικό, ένα σκοπό.6
Εικόνα 3: Φρανθίσκο Γκόγια
(Ζωγράφος)

Εικόνα 4: Άποψη της Μαδρίτης

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Πριν από τη Μαδρίτη δεσπόζει το Εσκοριάλ με τους κήπους του γεμάτους
καστανιές: μοναστήρι, τάφοι βασιλέων, παλάτι, σχολή. Με τα παιδιά που παίζουν,
θυμίζει στον συγγραφέα «…κυπαρίσσι το δειλινό, όταν καθίζουν απάνω του
κοπάδια σπουργίτια».7 Ίσιες γραμμές και αστόλιστος ρυθμός. Σ’ αυτή την
αυστηρότητα αντιτίθεται η Μαδρίτη, ανοιχτόκαρδη, χαρούμενη: είναι η πρωτεύουσα
με το μεγαλύτερο υψόμετρο στην Ευρώπη «η πιο κοντά στον ουρανό». Η Μαδρίτη
φέρνει στον νου – κατά τον Νίκο Καζαντζάκη - την πορεία ενός ταξιδιώτη στην
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έρημο του Σινά, όταν ξαφνικά αντικρίζει - σαν όαση - τα περιβόλια του
μοναστηριού με τις ελιές, αμυγδαλιές και .πορτοκαλιές Η πόλη βρίσκεται στις όχθες
του ποταμού Μανθάρες, γεμάτη ζωή, κίνηση, ανησυχία, που του θυμίζει «τη Μάχα,
τη δαιμονικιά κι όλο στρόβιλο γυμνή γυναίκα του Γκόγια».8
«Το Τολέδο, το είχα στο νου μου όπως το είχε ζωγραφίσει ο Γκρέκο μέσα στην
καταιγίδα: Αψηλό , ασκητικό...».9 Τα σπίτια, οι πύργοι, το ξακουστό Αλκάθαρ, η
μητρόπολη, τα στενά δρομάκια. Το δεύτερο σπίτι του Κρητικού ζωγράφου βρίσκεται
στο Τολέδο, το οποίο θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως «Καρύταινα της
Ισπανίας», όπως ο συγγραφέας που χαρακτήρισε την Καρύταινα της Πελοποννήσου
ως «το ελληνικό Τολέδο».
Η πρώτη πόλη που επισκεπτόμαστε στην Ανδαλουσία είναι η Κόρδοβα στην
οποία φτάνουμε μέσα από λόφους, με « αττική χάρη και αραβίτικη ερημιά.» Στην
«Αθήνα της Δύσης» οι Άραβες έχτισαν τεράστια βιβλιοθήκη, παλάτια, όπου
τιμούσαν τους καλλιτέχνες σώζεται το θαυμαστό τζαμί, η Μεθκίτα, με τις 850
κολόνες, αραβικές, ελληνικές, βυζαντινές. Προχωρώντας στο εσωτερικό σε
κατακλύζει συγκίνηση «εντελώς μουσική… Μαθηματική ακρίβεια στην έκσταση,
αυστηρό γεωμετρικό διάγραμμα στη φαντασία. Χαίρεσαι βλέποντας το ανθρώπινο
μυαλό, χωρίς να χάνει την αλαφράδα και τη χάρη, να κυβερνάει την ύλη […] Στο
τζαμί τούτο, αντιλαλάει η χαρά του ανθρώπου, περνάς από αψίδα σε αψίδα σα
νικητής».10 Στο τοπίο της Κόρδοβα προβάλλουν οι γυναίκες με γιασεμί στα μαλλιά,
ενώ οι άνδρες φορούν «τα περίφημα σομπρέρο, πλατύγυρα, αψηλά, κολλαρισμένα.»
Το ξακουστό παλάτι Αλκάθαρ με τις άσπρες κολόνες, τα δαντελωτά
μάρμαρα, τα σιντριβάνια, υψώνεται στη μοσχοβολιστή, παθιασμένη πόλη της
Σεβίλλης. «Μια στιγμή ένιωσα, στο κατώφλι του Αλκάθαρ, την αληθινή σοφία».11 Η
γιγαντιαία μητρόπολη με τον τάφο του Κολόμβου, το λιμάνι, οι φοινικιές και ο
Γουανταλκιβίρ, τραγουδισμένος από τον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.
Εικόνα 5: Σεβίλλη, Αλκάθαρ

Εικόνα 6: Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα
(Ποιητής)

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Η Γρανάδα, μια ακόμη πόλη της Ανδαλουσίας, με πολύβουους δρόμους, ψηλά
περιβόλια, που βλέπει τον κάμπο και τη Σιέρα Νεβάδα, κρύβει και αυτή ένα
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«θρυλικό παλάτι» την Αλάμπρα. Ένα ανατολίτικο παραμύθι με αραβικά γράμματα,
μισοφέγγαρα και λουλούδια που γεννά στον συγγραφέα μας τρεις συγκινήσεις. « 1.
Η ταυτότητα της αρχιτεκτονικής και της μουσικής […] Οι Άραβες μουσουργοίαρχιτέκτονες γιομώνουν το διάστημα με φώς, αγέρα και χρώμα. Ένας είναι ο σκοπός
τους ο παράτολμος: να νικήσουν την ύλη. Να της αφαιρέσουν όλο το δυσκίνητο
…περιεχόμενο, να της αφήσουν μονάχα το Πνευματικό περίγραμμα. Εδώ η
Αλάμπρα ολοφάνερα νογάς πως ενώνονται κι αναβρύζουν, μουσική κι
αρχιτεκτονική, από την ίδια πηγή: τα Μαθηματικά. […] 2. Η δεύτερη ανώτατη
συγκίνηση που γεννά η Αλάμπρα είναι: η βαθειά συγγένεια Γεωμετρίας και
Μεταφυσικής.[…] Εδώ για πρώτη φορά είδα χειροπιαστά πως μια μεταφυσική ιδέα
είναι μπορετό να διατυπωθεί όχι πια με ρομαντικές παρομοιώσεις κι ιδεαλιστικές
αοριστίες, παρά με τα Μαθηματικά και τη Γεωμετρία. 3. Η Τρίτη συγκίνηση που
γεννά η Αλάμπρα είναι η ερωτικιά υποβολή… Η συγκίνηση […] σούρνεται σ’ ένα
χαμηλό επίπεδο έρωτα και τραγωδίας και τροφοδοτείται από ρομαντικές εξάψεις
Εικόνα 7: Γρανάδα, άποψη της Αλάμπρας

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
ή από πρόχειρες ιστορικές σοφίες […] Όταν πέρασα το κατώφλι της Αλάμπρας και
βγήκα όξω στον ήλιο, τρόμαξα. Σα να βγήκα απότομα από ένα θαυμαστό κόσμο σε
άλλο θαυμαστό κόσμο. Κανένα κατώφλι στη γης δε χωρίζει τόσο απότομα δυο
κόσμους τόσο διαφορετικούς».12
Τελευταίος σταθμός του ταξιδιού παρέα με τον συγγραφέα τα μεσογειακά
παράλια: κήποι γεμάτοι πορτοκαλιές και χουρμαδιές απλώνονται κάτω από τον
ήλιο της Μεσογείου: το Αλικάντε και η Βαλένθια 13. Κρατάμε στο νου μας την
Ισπανία «σαν ένα παγόνι αρσενικό, που με ανοιγμένες τις φτερούγες του σεργιανάει
ανάμεσα σε δυο θάλασσες.»14
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Α.2. Οι άνθρωποι
Ο Ισπανός δεν είναι παρά ένα κράμα φυλών – όπως άλλωστε όλοι σχεδόν οι
μεσογειακοί λαοί. Στη διαμόρφωση της ιδιοσυγκρασίας και της ταυτότητάς του
συντέλεσε, κατά κύριο λόγο, το κλίμα, ενώ σημαντικό παράγοντα αποτέλεσαν και
οι λαοί οι οποίοι κατοίκησαν κατά καιρούς το χώμα της Ισπανίας: Ίβηρες, Κέλτες,
Φοίνικες, Έλληνες, Ρωμαίοι, Βησιγότθοι, Άραβες, Εβραίοι, ο καθένας άφησε το
στίγμα του και συνέβαλε στη σύνθεση του Ισπανού, την ξεχωριστή και παράλληλα
μεσογειακή καταγωγή του. Ο Νίκος Καζαντζάκης διακρίνει και χαρακτηρίζει τις
«ράτσες» όπως τις ονομάζει, των Ισπανών: Οι δυνατοί Βάσκοι, «με την αλαζονική
πεποίθηση πως είναι οι πρώτοι μυστηριώδεις κάτοικοι της Ιβηρικής γης», οι κάτοικοι
της Γαλικίας, λυρικοί και ονειροπόλοι, οι «Καστιλιάνοι», δημιουργοί της Ισπανικής
δόξας, οι «Ανταλουσιάνοι», απόγονοι των Αράβων, άγριοι, πολιτισμένοι, φιλήδονοι,
με παθητικές ψυχές. Και τέλος οι «μεσογειακές ράτσες», στη Βαλένθια, «οι
λεβαντίνοι της Ισπανίας» εύθυμοι, επιπόλαιοι «που συμπληρώνουν την
αραγωνέζικη τραχύτητα».15
Ο Ισπανός είναι ο «Δον Κιχώτης» ή ο «Σάντσο» ανάμεσα στους λαούς:
παλεύει να σώσει τη γη. Ως πολίτης του κόσμου, έχει «βαθύ πανανθρώπινο
αίστημα» και θεωρεί ως δική του, τη μοίρα ολόκληρου του ανθρώπινου γένους. Ο
Μιγκέλ Θερβάντες (1547-1616), ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς, όχι μόνο
στην ισπανική γλώσσα αλλά και στην παγκόσμια λογοτεχνία, χάρη στο έργο του
Δον Κιχώτης, το πιο μεταφρασμένο βιβλίο σε ολόκληρο τον κόσμο 16 «με τον Δον
Κιχώτη και τον Σάντσο έσωσε από τη φθορά του καιρού την ψυχή της ράτσας του και
σώθηκε και αυτός μαζί της». Ο «μεγάλος άρχοντας», ο «ιππότης του ιδανικού»
συμβολίζει τη μοίρα του ανθρώπου και γι’ αυτό αγαπήθηκε από τον λαό της
Ισπανίας. «Δον Κιχώτης και Σάντσο είναι ένα... Οι δύο μαζί αποτελούν τη μία ενιαία,
ψυχή της Ισπανίας. Ο Θερβάντες μοίρασε την ψυχή στα δύο για να την δούμε
καλύτερα. [...] Μονάχα η μέσα μας επιθυμία είναι η αληθινή ζωή, φωνάζει η μια
κορφή της ισπανικής ψυχής - ο Δον Κιχώτης. Μονάχα ό,τι βλέπουμε κι αγγίζουμε
είναι αλήθεια και ζωή, φωνάζει η άλλη κορφή της ισπανικής ψυχής - ο Σάντσο». 17 Η
«δισυπόστατη» ισπανική
ψυχή αντιπροσωπεύεται από αυτούς τους δύο
πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες του έργου.
Όπως όλοι «οι γιοι της ερήμου» έτσι και ο Ισπανός είναι σιωπηλός - μιλά
μόνο, όταν κάτι τον ερεθίσει. Αυτή τη διαπίστωση έκανε ο Νίκος Καζαντζάκης από
τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στη γη της Ισπανίας.«Νάδα! Τίποτα! Τίποτα! Η πιο
βαθιά, η πιο χαρακτηριστική κραυγή της ισπανικής ψυχής. Η συναίστηση του
Τίποτα». Η πραγματικότητα, η ζωή για τον Ισπανό είναι ένα όνειρο. Κοιτάζει τον
κόσμο με «ανατολίτικη ματιά». Από εκεί πηγάζει και η στωικότητά του. Η
ματαιότητα της ζωής του δίνει ηρωική αντοχή, εγκαρτέρηση και παράλληλα
υπερηφάνεια. Ο Ισπανός διαθέτει οξύτατη διαίσθηση, αλλά όχι κριτική - του «λείπει
η μέθοδος, η τεχνική, το υπομονετικό μικρόλογο δούλεμα », γι’ αυτό μια
καστιλλιάνικη παροιμία λέει πως καλπάζει σαν άλογο ή μένει ακίνητος σαν
μουλάρι.18
Ο δύσκολος και συχνά έρημος, παγωμένος τόπος του πρόσφερε πολλές
αρετές: δύναμη, υπερηφάνεια, γενναιότητα – αλλά και ελαττώματα: δεν
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συνεργάζεται με άλλους, δεν ακολουθεί κοινά προγράμματα που απαιτούν
πειθαρχία. Έχει πάθος αλλά και ατομικισμό, «μια φλόγα στα μάτια… βίαιη και
ανυπόταχτη, που μπροστά τους όλες οι διαφορές κι οι ιδεολογίες αφανίζουνται». «Ο
αληθινός Ισπανός έχει ακόμα μέσα του βαθιά τη νομαδική νοσταλγία. Πολεμούσε,
λαχταρούσε τις περιπέτειες, αγωνίζουνταν να γλιτώσει από τη μέτρια ζωή και να
προφτάσει να τελέψει ένα μεγάλο έργο πριν πεθάνει». 19 Ο Ισπανός χαρακτηρίζεται
από αντιφατικές επιθυμίες: «αγαπά παράφορα τη ζωή… και μονομιάς, πουθενά δε
χωράει και λαχταράει το θάνατο. Η ψυχή του ρίχνεται απότομα από την μια άκρη
στην άλλη». Από τους Άραβες κληρονόμησε τις αντιθέσεις: τη γλύκα της ζωής, το
φαγοπότι, το αργό χάδι, την πολεμική μανία. Δον Χουάν ,ο αγέρωχος, ατρόμητος
εξερευνητής των γυναικών 20 και Δον Κιχώτης : οι δύο μεγάλες ισπανικές ψυχές.
Ο Ισπανός «είναι Ντεσπεράδος. Καμιά γλώσσα του κόσμου δεν έχει αυτή τη
λέξη. Γιατί κανένα άλλο έθνος εξόν από το ισπανικό δεν έχει το νόημά της.
Ντεσπεράδος θα πει εκείνος που ξέρει καλά πως δεν έχει να πιαστεί από τίποτα, που
τίποτα δεν πιστεύει, και μην πιστεύοντας κυριεύεται από λύσσα». 21 «Έτσι ξηγείται η
μεγάλη, φαινομενικά, αντινομία της ισπανικής ψυχής, που τόσοι σοφοί δεν
μπόρεσαν με την λογική να την νιώσουν: Πάθος και τίποτα ! Αυτοί είναι οι δύο
πόλοι, και γύρα τους περιστρέφεται η ισπανική ψυχή: Το πάθος, η λαχτάρα, ο θερμός
εναγκαλισμός της ζωής και συνάμα το συναίστημα πως όλα αυτά είναι τίποτα, είναι
το Τίποτα, και πως ο θάνατος είναι ο μέγας μας κληρονόμος.» 22 Μα όσο περισσότερο
ο Ισπανός νιώθει αυτό το συναίσθημα του Τίποτα, τόσο εντονότερα ζει την κάθε
πρόσκαιρη στιγμή.
Οι Ισπανίδες χαρακτηρίζονται από το πάθος. Γυναίκες, όπως λέει ο
Καζαντζάκης, με τόσο πάθος στην έκφραση, με τόσο «αγνή και συνάμα ζωώδικη
θηλύτητα» δεν συναντάς σε κανένα άλλο τόπο. Βάδισμα λικνιστικό, μελαχρινό
δέρμα, μαύρα, βελούδινα, μεγάλα μάτια, μαύρα μαλλιά, χτένια και μαντίλιες. Ο
ποιητής Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα τις ύμνησε σε πολλά ποιήματα του. Όλες τους οι
πράξεις όμως έχουν ένα απώτερο σκοπό: να καταφέρουν να κατακτήσουν τον άνδρα
όχι ως σύντροφο αλλά ως σύζυγο. Δεν αναζητούν τον έρωτα αλλά τον γάμο. Η
Ισπανίδα είναι ρεαλιστική, προσγειωμένη. «Αν ανοίξεις τις καρδιές σε όλες τις
Ισπανίδες,… θα βρεις μονάχα μια κούνια και μέσα ένα μωρό... Η Ισπανίδα δεν είναι
μήτε ερωμένη μήτε συντρόφισσα μήτε δούλα μήτε παιχνίδι. Μήτε σύζυγος. Είναι
μητέρα». Αυτή η γυναίκα πάντα άσκησε επίδραση στη ζωή της Ισπανίας.
Υπερήφανη, γενναία και σίγουρη. 23
Στην Ισπανία σπάνια θα βρεθεί εικόνα αγίου που λάμπει από χαρά ή ακόμη
του Χριστού στην Ανάστασή του. Ένας Θεός που θριαμβεύει, λέει ο συγγραφέας, δεν
έχει ανάγκη τους ανθρώπους. Η θρησκεία για τον Ισπανό δεν είναι αφηρημένο
δόγμα: ο σταυρωμένος Χριστός είναι κοντά τους, ζει και υποφέρει σαν άνθρωπος« Οι
Ισπανοί αγαπούν τον Χριστό γιατί είναι σταυρωμένος, γιατί υποφέρει, γιατί βλέπουν
το αίμα του να τρέχει… από τις πληγές του». Βλέπουν τον Χριστό σαν τον «Δον
Κιχώτη» του ουρανού. Η Παναγία δεν είναι παρά μια χωριατοπούλα της
Ανδαλουσίας ή της Καστίλλης που υφαίνει τραγουδώντας. 24
Αχώριστα δεμένες με την Ισπανία οι ταυρομαχίες: Τα θέατρα γεμάτα από
άνδρες και γυναίκες· μια μυστική ιεροτελεστία. Η ταυρομαχία ως ένα είδος
μυσταγωγίας πηγάζει από την έντονη επιθυμία της ισπανικής ψυχής για «αιματερά
ξεσπάσματα». Για τον Ισπανό είναι σαν πάλη του Θεού με τον άνθρωπο. Ο
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συγγραφέας σχολιάζει «ο ιερός γάμος και ο ιερός φόνος είναι ένα η αθανατοποίηση
της αγάπης με το θάνατο… ο άνθρωπος που σκοτώνει το θεό για να σμίξει μαζί
του.» Ο ταυρομάχος αντιπροσωπεύει όλες τις διψασμένες ψυχές για αίμα και
αναζητά τη λύτρωση και την ένωση με το θείο μέσα από τον θάνατο. Η ανώτατη
έκφραση της ταυρομαχίας για τον Ισπανό είναι ο πόλεμος. «Το αίμα, η πληγή, η
φρίκη, θαρρείς και τους είναι παλιά γνώριμα θεάματα· τους δίνουν μιαν ήσυχη,
τρυφερή συγκίνηση· σαν όντας βλέπουν τις πληγές των αγίων ή το αίμα του Χριστού
ή το αίμα του ταύρου στις άγιες ταυρομαχίες...» 25
Η Αναγέννηση – η ένωση της αρχαίας ελληνικής ψυχής με τη χριστιανική δεν πέρασε τα Ισπανικά σύνορα. Ο Ισπανός είναι ατομικιστής με αποτέλεσμα να
επιλέγει να καταφεύγει σε γνώριμες μορφές της τέχνης που αναπαριστούν τις
πτυχές της ζωής του, την προσωπικότητα και τα παθήματά του. Ο λαός τραγουδάει
με την κιθάρα τους δικούς του ήρωες και κυρίως τον Σιδ. Δεν συλλαμβάνει τα
ελληνορωμαϊκά έργα και γι’ αυτό δεν συγκινείται όταν τα αντικρίζει. Στην ακμή της
η Ισπανική τέχνη διαφέρει και διακρίνεται από την ευρωπαϊκή ακριβώς επειδή οι
Ισπανοί διατήρησαν τα τοπικά τους έργα αναλλοίωτα από το αναγεννησιακό
ρεύμα.26 Η Ισπανική ψυχή δεν έχει ισορροπίες, είναι τραχιά, όλο ταραχή και
έκρηξη, χωρίς λογική και κανόνες. Το πάθος, είναι για τον Ισπανό η μόνη αθάνατη
πηγή ζωής και τέχνης και μάλιστα της ζωγραφικής.
Η Ισπανία έχει πολύ μακριά παράδοση στην ζωγραφική: Βελάσκεθ, Ελ
Γκρέκο, Γκόγια, Πικάσο , Μιρό, Νταλί. 27 Ο κρητικός ζωγράφος Γκρέκο, όπως λέει ο
Καζαντζάκης, είχε μια αγωνία: πίσω από τα φαινόμενα, να βρει την ουσία. Το σώμα
για τον ίδιο από εμπόδιο έπαιρνε τη μορφή του μοναδικού μέσου για να εκφραστεί η
ψυχή του ανθρώπου. Η ζωγραφική για τον Γκρέκο, είναι ένας άθλος μια έμπνευση
προσωπική και πρωτίστως έχει σκοπό όχι την ομορφιά, αλλά τη λύτρωση. Ο τεχνίτης
πρέπει να υπηρετεί αυτόν τον σκοπό «Η ζωγραφική… δεν είναι τεχνική… είναι
άθλος, έμπνευση, ενέργεια… το φως έχει κάτι το ανήλεο και σαρκοβόρο… χιμάει
σαν από φεγγάρι τραγικό».28
Τέσσερις είναι οι Ισπανοί διανοούμενοι της εποχής του μεσοπολέμου: Ο
Ιωακείμ Κόστα, ο Άγγελος Γκανιβέ, ο Δον Μιγκέλ Ουναμούνο και ο Ορτέγκα υ
Γκασσέ. Το «λιοντάρι της Αραγωνίας», Ιωακείμ Κόστα διαλαλεί πως η σωτηρία της
Ισπανίας κρύβεται πίσω από δύο λέξεις «σχολείο και ψωμί»: ο αναλφαβητισμός,
καθιστά την Ισπανία οπισθοδρομική και φτωχή. Ο Γκανιβέ, το «αηδόνι της
Ανδαλουσίας», σε αντίθεση με την άποψη του Κόστα, αναζητεί τη λύτρωση, τη
σωτηρία της πατρίδας του μέσα από την αναμόρφωση της οικογένειας, της
κοινωνίας, του έθνους, με γνώμονα τον ισπανικό πολιτισμό. Αγαπά τις δημιουργίες
του λαού του, εμπιστεύεται την Ισπανία, περιφρονεί την Ευρώπη. Ο πεισματάρης και
ιδιόρρυθμος Βάσκος Ουναμούνο εκφράζει μια νέα αντίληψη: Θεωρεί, όπως και ο Ν.
Καζαντζάκης πως «οι Ισπανοί» είναι «αφρικάνοι» και γι’ αυτό απαντά στο δίλημμα
για τον εξευρωπαϊσμό ή όχι της Ισπανίας, με μια φράση: να «ισπανοποιηθεί η
Ευρώπη !». Τέλος, ο Ορτέγκα υ Γκασσέ «λάτρης της ευρωπαϊκής σοφίας» θεωρεί ότι η
λύση για τη σωτηρία της χώρας του συμπυκνώνεται στη φράση: «Η ευρωπαϊκή
λογική πρέπει να καθαρίσει το ισπανικό πάθος». Και οι τέσσερεις διανοούμενοι
εκφράζουν τους Ισπανούς που είναι «πλήθος αίματα από πολυποίκιλες ράτσες»
όπως παρατηρεί ο Ν. Καζαντζάκης.29
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Κεφάλαιο Β΄
Δεύτερος σταθμός: Ιταλία
Πλήθος προσκυνητών, ανηφορίζουν μαζί μας προς την Ασίζη, τη χαριτωμένη
πολιτεία πάνω στον λόφο, όπου υπάρχει το μοναστήρι του αγίου Φραγκίσκου. Η
περιοχή γεμίζει τουρίστες που θέλουν να «γνωρίσουν» τον Φτωχούλη του Θεού, ο
οποίος γεννήθηκε στη μικρή ιταλική πόλη. Ο άγιος Φραγκίσκος δίδασκε τη φτώχεια,
την υπακοή, την αγνότητα και την αγάπη για τον άνθρωπο. Ανάμεσα στα άλλα
έλεγε : «Αδέρφια, ας δοξάσουμε το Θεό γιατί μας έδωκε τη μεγάλη ευτυχία να ζούμε,
να καθόμαστε στον ήλιο και να τρώμε ψωμί στο τραπέζι της αρχόντισσας
Φτώχειας».30 Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα του χριστιανισμού.
Εικόνα 8: Ασίζη, μοναστήρι αγίου Φραγκίσκου

Εικόνα 9: Ο άγιος Φραγκίσκος

Πηγή: Βικιπαίδεια , Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια
Στο σύντομο ταξίδι στην Ιταλία επισκεφθήκαμε και την παλιά κοσμοκράτειρα του
αρχαίου κόσμου, τη Ρώμη. Μπροστά στα μάτια μας απλώνονται αγάλματα, ερείπια,
το Κολοσσαίο, αλλά και οι ζωντανοί, ευχάριστοι ,καλλιεργημένοι άνθρωποι. Ο
κλασικός πολιτισμός, η αρετή, η αυστηρότητα, η πειθαρχία. Παρόν και παρελθόν,
πατρίκιοι και λαός. Το τραγούδι και η αρχοντιά, η χριστιανική θρησκεία και το
αρχαίο μεγαλείο.
Εικόνα 10: Άποψη της Ρώμης

Εικόνα 11: Κολοσσαίο

Πηγή: Βικιπαίδεια, Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Τρίτος σταθμός του ταξιδιού: Ελλάδα-Πελοπόννησος
Γ.1. Ο τόπος
Από την Ιταλία κατευθυνόμαστε προς την Ελλάδα, «ένα παλίμψηστο» ιστορικό, που
περιλαμβάνει από τη μυκηναϊκή εποχή και τους Μινωίτες, την κλασική εποχή και τα
ελληνιστικά χρόνια, μέχρι τη ρωμαϊκή και το Βυζάντιο, τη φραγκοκρατία, την
τουρκοκρατία και την επανάσταση του 1821. «Για ένα ξένο, το προσκύνημα στην
Ελλάδα είναι εύκολο…. μα για τον Έλληνα… περιπλέκεται μ’ ελπίδες και
φόβους…».31
Ειδικότερος προορισμός μας είναι η Πελοπόννησος. Από την Αττική θα
ταξιδέψουμε με το τρένο. Κοιτάζουμε το αττικό τοπίο να φεύγει πίσω μας, λουσμένο
στο φως. Η Ελευσίνα γυαλίζει, τα πεύκα, τα κοκκινισμένα αμπέλια. Όταν περνούμε
τον Ισθμό, βρισκόμαστε στην « κοιτίδα του ελληνισμού, το ιερό έδαφος, το γόνιμο, με
όλες τις χάρες του νησιού και της στεριάς… οι ρίζες, αιματερές… Η Αθήνα, ο
ανθός… έρχεται αργότερα».32
Εικόνα 12: Αρχαία Κόρινθος

Πηγή :Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Κόρινθος: άσπρα, ηλιοκαμένα χώματα, πεύκα, συμμετρική πολεοδομία.
Προς τον νότο ο Ακροκόρινθος, και στα πόδια του τα ερείπια της παλιάς πόλης.
Τοπίο μεσογειακό στον κορινθιακό κόλπο, που εντυπωσιάζει με τις αντιθέσεις του:
«Αριστερά, το πεύκο, η ελιά, το αμπέλι… ασπροκίτρινη γης… Δεξιά, η αστραφτερή
θάλασσα… γελαστή...»,ο αιώνιος σύντροφος και συνοδοιπόρος του Έλληνα. Μακριά
τα βουνά φαίνονται γαλάζια στο φως. Χάρη και δύναμη, η αυστηρή και πρόσχαρη
Ελλάδα.33
Επόμενος σταθμός μας, περνώντας το Αίγιο, η Πάτρα με την επαρχιώτικη
αύρα να ξεχωρίζει. Πόλη με μεγάλους δρόμους που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Στο
λιμάνι καφενεία, λουκούμι και ούζο, κόσμος, πλοία. Κάνουμε περίπατο στο άγριο,
έρημο κάστρο. Παντού μυρίζουμε φλισκούνι, θρούμπα, κάππαρη.34
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Συνέχεια στο ταξίδι: Λεχαινά, πατρίδα του Καρκαβίτσα, Ανδραβίδα, πρωτεύουσα
των Φράγκων, με τους τάφους των Βιλεαρδουίνων, όπου δυστυχώς τίποτα δεν
σώζεται. Φτάνουμε με τρένο στην Κυλλήνη, τη μεσαιωνική Γλαρέντζα, με τα λίγα
απομεινάρια της εποχής εκείνης. Ξακουστή άλλοτε, με το λιμάνι της να σφύζει από
κίνηση προς την Ιταλία και την Αλεξάνδρεια και έδρα της φράγκικης διοίκησης της
Αχαΐας. Εδώ είναι το κάστρο Χλεμούτσι, με έρημες αίθουσες και αυλές, φωλιασμένο
στην αγκαλιά του καταπράσινου τοπίου: «…σκοίνα, κουμαριές, μερτιές…
φραγκοσυκιές… ελιές… αμπέλια… κυπαρίσσια». Από τα παράθυρά του βλέπει
κανείς τα Επτάνησα. Τα κάστρα ασκούν μυστηριώδη γοητεία στον άνθρωπο, ίσως
γιατί θυμίζουν «το πιο απρόσιτο οχυρό της ψυχής μας».35
Εικόνα 13:Αρχαία Ολυμπία – το στάδιο

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Πάρα πολλοί τουρίστες ανεβαίνουν μαζί μας προς τον χώρο της αρχαίας
Ολυμπίας. Προχωρούμε προς το Κρόνιο για να δούμε το τοπίο από ψηλά: κοιλάδα
ήσυχη, βουνά γαλήνια. Εδώ, κάθε τέσσερα χρόνια «όλες οι ελληνικές ράτσες…
αδερφώνονται και… παίζουν… Κανένας λαός δεν είχε κατανοήσει τόσο τέλεια την
κρυφή και φανερή αξία του παιχνιδιού». Στους αγώνες της Ολυμπίας μαζεύονταν
όλοι οι ελεύθεροι Έλληνες, εχθροί και φίλοι, πλούσιοι και φτωχοί προωθώντας την
ειρηνική συνύπαρξη, την ανακωχή και το παιχνίδι. Περπατούμε στο Γυμναστήριο,
την Παλαίστρα, στο Πρυτανείο, στο Ηραίο… Επισκεπτόμαστε το Μουσείο, όπου
υπάρχουν τα εξαίσια δημιουργήματα της αρχαίας γλυπτικής.36
Το ταξίδι συνεχίζεται στις Βάσσες, όπου βρίσκεται ο ναός του Επικούρειου
Απόλλωνα: «κολόνες από γαλαζωπή πέτρα…». Πορεία προς την Ανδρίτσαινα μέσα
από ήμερες λαγκαδιές, πλατάνια, πυκνές λυγαριές, τρεχούμενες πηγές που
συνθέτουν το παραδοσιακό, ελληνικό τοπίο. Έντονες μυρωδιές, μοσχοβολιστοί
θάμνοι, ορεινή γοητεία, όλα εναρμονισμένα μεταξύ τους, ποικιλόμορφα και
αλληλοσυμπληρούμενα. Αντικρίζουμε πάνω στον λόφο το περίφημο κάστρο της
Καρύταινας: απότομο, αυστηρό, πολεμικό, έρημο, «σταχτόμαυρο σα γεράκι,
σηκώνεται στην κορφή και βιγλίζει». Ο συγγραφέας παρομοιάζει την Καρύταινα με
το Τολέδο της Ισπανίας: στενά δρομάκια, παλιά σπίτια, βυζαντινές εκκλησίες,
«τραχιά ψυχή». Το τοπίο πλημμυρισμένο φως, δύναμη και ομορφιά.37
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Εικόνα 14: Η Καρύταινα

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Από τη Μεγαλόπολη, σημαντική πόλη της αρχαιότητας, και με μικρή στάση στην
Τρίπολη, πηγαίνουμε προς τη Σπάρτη, την πόλη της ωραίας Ελένης αλλά και του
χρέους προς την πατρίδα. Η λακωνική γη γεμάτη με λεμονιές, ροδοδάφνες,
κυπαρίσσια. Η πόλη, με πλατιούς δρόμους, πολλά καφενεία και πλήθος κόσμου,
βρίσκεται στους πρόποδες του Ταΰγετου: «Ο Ταΰγετος στέκεται σα σπαθί… Βλέπεις
τον Ταΰγετο και … λαχταρίζεις… να χιμήξεις για μια δύσκολη, επικίντυνη πορεία…
Αυτό είναι… το όρος Σινά μας».38
Η καστροπολιτεία του Μυστρά παγιδεύει τα βλέμματα και αιχμαλωτίζει την
ψυχή μας. Στις πλαγιές του λόφου καταπράσινα
περιβόλια με
λεμονιές,
πορτοκαλιές, ενώ ανηφορίζοντας ξεπροβάλλουν γυμνοί οι βράχοι με τα δύσβατα
δρομάκια και τα έρημα φτωχόσπιτα. Οι βυζαντινές εκκλησίες: η Παντάνασσα, η
Περίβλεπτος, ο Ευαγγελισμός… Πιο ψηλά η αριστοκρατική πολιτεία, με τα παλάτια
των Παλαιολόγων, την Αγία-Σοφία και στην κορυφή το φρούριο, το κάστρο του
Βιλεαρδουίνου, πέτρινη κορόνα στο τοπίο.39
Εικόνα 15: Άποψη του Μυστρά

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
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Συνεχίζουμε στη Μονεμβασιά, όπου δεσπόζει ο περήφανος, επιβλητικός βράχος,
«όγκος μουλωχτός, βαρύς.40 Μια στενή λουρίδα τον ενώνει με τη στεριά και αποτελεί
τη «μόνη έμβασιν». Ο συγγραφέας τον παρομοιάζει με το Γιβραλτάρ: πράγματι η
ομοιότητα είναι εκπληκτική. Άγονη η γη, δεν χάρισε ποτέ πλούτο στους κατοίκους
της και έτσι στράφηκαν στη θάλασσα - ψαράδες, έμποροι, κουρσάροι. Σκοτεινά,
μεσαιωνικά σοκάκια, γκρεμισμένες εκκλησίες, ερείπια μιας άλλης εποχής.41
Εικόνα 16: Άποψη της Μονεμβασιάς

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Παίρνουμε ξανά τον δρόμο προς τον βορρά, με κατεύθυνση τον ήρεμο κάμπο
της Αργολίδας και τον τελευταίο σταθμό μας. Άργος, «η πολιτεία, η εκκλησία, οι
καρέκλες, οι καφενέδες, τα ποτήρια, τα νερά...».42 Από το αρχαίο θέατρο βλέπουμε το
βαθύ μπλε της ελληνικής θάλασσας να γυαλίζει στο βάθος και το Ναύπλιο να
αχνοφαίνεται στον ορίζοντα .Την επόμενη μέρα ανεβαίνουμε στις Μυκήνες : μια
στάση στη «φωλιά των Ατρειδών». Ο θησαυρός του Ατρέα, ο τάφος της Κλυταιμνήστρας, η Πύλη των Λεόντων, το Βασιλικό ανάκτορο. Μνήμες ένδοξου παρελθόντος έρχονται στο νου μας μαζί την αιματοβαμμένη γενιά του Αγαμέμνονα.43
Εικόνα 17: Μυκήνες - Πύλη των Λεόντων

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
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Γ.2. Οι άνθρωποι
Οι Έλληνες σήμερα είναι ίδιοι αλλά και διαφορετικοί από τους προγόνους τους.
Διατηρούν όμως τα μεσογειακά τους χαρακτηριστικά – είτε είναι χωρικοί είτε αστοί:
νοικοκυραίοι, αγρότες και έμποροι, αλαζόνες, ελεύθεροι, με τις εφημερίδες και τον
καφέ τους, το κουτσομπολιό και την πλήξη τους, τα σπίτια τους όλο πάστρα, οι
αυλές τους γεμάτες γλάστρες. Σπάνια χαμογελούν. Δεν είναι αφελείς ούτε ακόμη
πολιτισμένοι.44 Διατήρησαν την ταυτότητά τους παρά τις πολλές κατακτήσεις. «Κι αν
όλοι οι Έλληνες εξοντωθούν… και μείνει ένας μονάχα στην Ελλάδα, αυτός θα μάθει
στους βάρβαρους κατακτητές ελληνικά και θα τους κάμει Έλληνες. Το χώμα, οι
πέτρες, τα βουνά, είναι ελληνικά και κάνουν Έλληνες.».45
Αυτός ο τόπος μάς κληροδότησε μεγάλο μέρος της εθνικής υπερηφάνειας
μας, με την τέχνη που απεικονίζει το αρχαίο ελληνικό ιδανικό, αυτό που δέσποζε στο
νου και την ψυχή όλων: την παράλληλη άσκηση του σώματος και του νου, αυτή την
ταυτόχρονη διαδικασία, που αποτελούσε προϋπόθεση για την ψυχική, πνευματική
και σωματική ισορροπία του πραγματικά ελεύθερου Έλληνα. Μόνο αυτός είχε την
ευκαιρία να γίνει τέλειος πολίτης, υποστηρικτής ενός γερού, ωραίου σώματος,
ετοιμοπόλεμου και ικανού να σηκώσει στις γυμνασμένες πλάτες του την τύχη του
έθνους του και το μέλλον του. Εδώ εναρμονίστηκε η πειθαρχία, η καλαισθησία, η
ευγένεια και η αυτοθυσία νου και σώματος.46 Ηρακλής και Οδυσσέας, αλλά και
Πλάτωνας, Σωκράτης. Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων, ο «ειδωλολάτρης» αλλά τόσο
αποδεκτός σήμερα αλλά και Κολοκοτρώνης, ο Γέρος του Μοριά με την άσφαλτη
σκέψη και την άδολη καρδιά.47
Οι Έλληνες, απόγονοι του Διγενή, χαρακτηρίζονται για τη δισυπόστατη
προσωπικότητά τους, την ανάμειξη των γνωρισμάτων Δύσης και Ανατολής, σε ένα
ξεχωριστό κράμα, αυτό του Νεοέλληνα: μοιρασμένοι ανάμεσα στην αγάπη για τη
ζωή και τον φόβο του θανάτου, την αγάπη για την πατρίδα και τον ατομικισμό. Ο
Έλληνας «κολακεύει σα Βυζαντινός τον ανώτερο, τυρρανεί σαν αγάς τον κατώτερο,
και συνάμα μπορεί να σκοτωθεί για το φιλότιμο.». Λατρεύει την ελευθερία, την
αρμονία αλλά και τον μυστικισμό, την απαισιοδοξία. Συνδυάζει την παλικαριά με τη
γνώση, το πάθος με το παιχνίδι. Πεισματάρης, πρακτικός αλλά και ονειροπόλος,
φιλόξενος και γενναίος, σέβεται την παράδοση χωρίς να την υπακούει τυφλά.
Ο Έλληνας θα πολεμήσει, θα υπερασπιστεί την πατρίδα με κάθε δύναμη
και μέσο που διαθέτει, θα θυσιαστεί και θα πέσει. Αλλά δεν αποκλείεται νωρίτερα
να την έχει προδώσει και θυσιάσει στον βωμό του χρήματος, του συμφέροντος και
της προσωπικής ανάδειξης. Δεν μπορούμε όμως να παραλείψουμε το μεγαλείο
ψυχής που διαθέτει αυτός ο λαός και σήμερα, την εσωτερική ψυχική του δύναμη, που
σε συνδυασμό με τον πνευματικό θησαυρό αιώνων έχει καταφέρει να αποτελέσει
παράδειγμα στο πέρασμα των χρόνων. Μπορεί να φτάνουμε στο χείλος του γκρεμού
αλλά ξαναβρίσκουμε τον δρόμο μας.«Η ελληνική φυλή ήταν πάντα, είναι ακόμα ,η
φυλή που έχει το επικίντυνο μέγα προνόμιο να κάνει θάματα.».48
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Κεφάλαιο Δ’
Τέταρτος σταθμός: Κύπρος
Το νησί της Αφροδίτης «σιγοτραγουδεί σα μια Σειρήνα»49 και μας υποδέχεται
γελαστό. Ακολουθούμε την πορεία από τη Λεμεσό προς την Πάφο (τα Κούκλια). Το
τοπίο γνωστό, μεσογειακό, με χαμηλά βουνά, κόκκινο χώμα, λίγες χαρουπιές, δυο –
τρεις ελιές και ροδιές. Ανάλαφρο αεράκι και έντονο φως που κάνει τις ροδοδάφνες
να παίρνουν φωτιά. Περιβόλια γεμάτα με βερικοκιές και μουσμουλιές που γυαλίζουν
στον ήλιο. Η θάλασσα αστράφτει γαλάζια, γεμάτη αφρούς. Ο ναός της Αφροδίτης
τριγυρισμένος από τη μεσογειακή βλάστηση: θρούμπες, παπαρούνες, ασφόδελοι.
Είναι, όπως λένε οι ντόπιοι, «το παλάτι της Κεράς της Ροδοδαφνούσας».50 Ο χώρος
προσφέρεται για ρεμβασμό, ειδικά το απόγευμα με το άστρο της Αφροδίτης να
λάμπει. Οι λαϊκοί άνθρωποι, πρόσχαροι, καταδεχτικοί, πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν
τον επισκέπτη: πανάρχαια ελληνική φιλοξενία, που την συναντούμε και σήμερα. Οι
περισσότεροι ασχολούνται με αγροτικές δουλειές, οδηγοί για τους τουρίστες,
ταβερνιάρηδες, μικρέμποροι.
Εικόνα 18: Η Αφροδίτη

Εικόνα 19: Άποψη της Πάφου

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
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Κεφάλαιο Ε’
Πέμπτος Σταθμός: Αίγυπτος και Σινά
1.Αίγυπτος 1.1. H χώρα
Η Αίγυπτος «με τα δυο πρόσωπα …το πράσινο και το γκρίζο αμμουδερό» βρίσκεται
στην άκρη μιας ατελείωτης ερήμου, με τη ζωή να περιστρέφεται γύρω από τον Νείλο,
τη γαλανή και ζωοδόχο φλέβα του τόπου, που πηγάζει από τις μεγάλες λίμνες της
Αφρικής και δημιουργεί στην πορεία του δυο πράσινες λωρίδες ανάμεσα στην έρημο.
Ανάμεσα στους μεγάλους, ιερούς ποταμούς του αρχαίου κόσμου - Νείλο, Ευφράτη
και Γάγγη - ο Νείλος είναι ο ιερότερος, αφού ουσιαστικά δημιουργεί το χώμα, το
ποτίζει και αναγκάζει τους ανθρώπους να συνεργαστούν, να οργανωθούν και να
επινοήσουν τρόπους καλλιέργειας, να βάλουν τις βάσεις της επιστήμης
εκμεταλλευόμενοι τις πλημμύρες και τη λάσπη του.51 Αλλιώς η γη τους θα ήταν μία
άνυδρη και άγονη έρημος. Επομένως ο τόπος είναι «δώρον του Νείλου», όπως λέει ο
Ηρόδοτος και γι’ αυτό τον ύμνησαν στα αρχαία χρόνια: «Χαίρε, Νείλε, που
σαρκώνεσαι στη γης κι έρχεσαι ειρηνικά να ζωογονήσεις την Αίγυπτο», αλλά και στα
νεότερα «Το νερό σου γίνεται χρυσάφι και πνίγεις τη γης, για να την αναστήσεις πιο
ωραία».52
Η παχιά, λιπαρή και λασπερή πεδιάδα που διαρρέεται από τον Νείλο είναι
σπαρμένη με βαμβάκι, κουκιά και καλαμπόκι. Φοινικιές, γαζίες και φραγκοσυκιές
φυτρώνουν δίπλα στα οργωμένα χώματα. Ο αέρας είναι γεμάτος υγρασία, τα
κοράκια πετούν στον βαρύ ουρανό, οι πελαργοί στέκουν στην όχθη του ποταμού
«σαν ιερογλυφικά», τα ζαχαροκάλαμα είναι πυκνά. Η πεδιάδα καταλήγει στο δέλτα
του ποταμού, όπου βρίσκεται η καρδιά της, «το κόκκινο ρουμπίνι του Καΐρου»53 και η
Αίγυπτος ανοίγεται έτσι προς τη θάλασσα της Μεσογείου και τους υπόλοιπους
μεσογειακούς λαούς.
Επισκεπτόμαστε το Κάιρο, την αιγυπτιακή πρωτεύουσα: ο κόσμος κατακλύζει ακόμα και το πιο μικρό σοκάκι. Οπουδήποτε και να κοιτάξουμε γύρω μας η
Εικόνα 20: Άποψη του Καΐρου – ο Νείλος

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
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ανατολή είναι παρούσα «γιομάτη φως, χρώματα… μυρωδιές… οι δρόμοι γέμισαν
τζελεμπίες, τα μπαχαρικά, χυμένα σε βαθιά κίτρινα ζεμπίλια, ευωδιάζουν, τα
καλντιρίμια είναι γιομάτα φρούτα και κοπριά από καμήλες…». Στο παζάρι μυρίζει
όλα τα αρώματα της Αραβίας: κανέλα, μοσχοκάρυδο και λιβάνι..Εργαστήρια και
τεχνίτες, χαλιά και μεταξωτά, σπαθιά και πετράδια. Ανεβαίνουμε στα τείχη, όπου
μπορούμε να δούμε την αραβική επιρροή της Αιγύπτου: τα «λιγνά τζαμιά, τους
μιναρέδες όλο ελαφρότητα και χάρη κατάλευκοι μέσα στο σκούρο γαλάζιο
ουρανό».54
Περπατούμε μαζί με πολλούς άλλους στην άμμο. Η έρημος «αχνίζει,
αστράφτει ο αέρας και σαλεύει πάνου από την έρημο». Η περίφημη πυραμίδα του
Χέοπα επιβάλλεται στα μάτια μας. Ο Αιγύπτιος είχε ένα πάθος: να νικήσει τον
θάνατο οικοδομώντας τάφους από σκληρή πέτρα, τις αιώνιες κατοικίες για να
διαφυλάξουν την ψυχή και το σώμα των νεκρών.55 Πλάι στις πυραμίδες στέκει
μεγαλοπρεπής η Σφίγγα! Ήταν βαμμένη κόκκινη, με πλατιά χείλη «σα φελάχας…
«Είναι το αρχαιότερο άγαλμα της Αιγύπτου... Πελεκημένη σε κίτρινο βράχο,
τεράστια, ανασηκώνει το κεφάλι… κατά την ανατολή, με αγωνία, σα να μάχεται να
διακρίνει, πρώτη αυτή, τον ήλιο».56
Εικόνα 21: Η Σφίγγα και οι Πυραμίδες

Εικόνα 22: H Κοιλάδα των Βασιλέων

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Με τρένο ταξιδεύουμε προς την Άνω Αίγυπτο. Αντικρίζουμε τα γυμνά,
τριανταφυλλένια στο φως, βουνά και τα σκοτεινά, χωρίς παράθυρα, σπίτια των
ανθρώπων, φτιαγμένα από άχυρα και λάσπη, όπου ζουν ζώα και άνθρωποι μαζί.
Καθώς όμως προχωρούμε νότια, το τοπίο αρχίζει και γίνεται πιο τραχύ και στεγνό ελάχιστες φοινικιές ή καμιά γαζία και φραγκοσυκιές - ο αέρας ξηραίνει, η έρημος
κυριαρχεί, με την απέραντη, γκρίζα αμμουδιά. «… Πουθενά αλλού, όσον εδώ στην
Αίγυπτο, δεν ξεχωρίζεις … πως η ζωή είναι ένα μικρό νησί χτισμένο πάνου στον
άπειρο ωκεανό του θανάτου· … και νιώθεις εδώ … κοιτάζοντας τα σύνορα, πόσο ο
μόχθος του ανθρώπου είναι παλικαρίσιος μα και μάταιος!» Κάθε χρόνο, κατά το
καλοκαίρι, η Αίγυπτος ζει μέσα στην ανησυχία και τον κίνδυνο μην την καταπιεί η
έρημος και οι δυτικοί, ξεροί άνεμοι (τα χαμσίνια). Μα σαν λυτρωτής έρχεται πάντα ο
Νείλος να σώσει τους ανθρώπους και τη γη τους από «τη φοβερή αυτή τίγρη» και τη
μανία της σκόνης.57
Θήβες: η πρωτεύουσα των Φαραώ, με τους εκπληκτικούς ναούς του Λούξορ
και του Καρνάκ, ενωμένους με τεράστια λεωφόρο, που είχε δεξιά και αριστερά της
χίλιες σφίγγες. Ναοί τεράστιοι, με πλήθος αγάλματα και ανάγλυφα που
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παριστάνουν τον Φαραώ, ενώ τα ιερογλυφικά υμνούν την ένωση του θεού με τη
βασίλισσα. Χιλιάδες είναι οι τουρίστες που επισκέπτονται αυτά τα ογκώδη μνημεία,
ήδη από την αρχαιότητα. «Ένα σκοτεινό ηλιοτρόπιο ήταν η Αίγυπτος, γυρισμένη
κατά… το θεό του θανάτου…».58
Με βάρκα περνούμε στην απέναντι όχθη του Νείλου, στη φημισμένη
νεκρόπολη, την Κοιλάδα των Βασιλέων, ένα τοπίο όπου κυριαρχούν τα σταχτιά βουνά
και η πλήρης απουσία νερού και βλάστησης. Θα περιηγηθούμε στους τάφους του
Αμένοφη Β΄, του Αμένοφη Δ΄, του θρησκευτικού (εισήγαγε νέα θεότητα τον Ατόν) και
πολιτικού επαναστάτη και της γυναίκας του Νεφρετετέ και του γαμπρού του,
Τουταγχαμών, που ανέτρεψε αυτή την προσπάθεια – ευτυχώς όχι για την τέχνη. Η
φιλολογία και οι τέχνες απόκτησαν νέα πνοή και νέες τάσεις,έντονα ρεαλιστικές,
κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αμένοφη του Δ΄: «Τόση είναι στα έργα αυτά η
φυσιολατρεία και η αγάπη για το χρώμα και για κάθε κίνηση της ζωής, που
ζωηρότατα θυμάσαι τις κρητικές τοιχογραφίες της ίδιας εποχής». Δεν είναι απίθανο
κατά τον Καζαντζάκη «πνοή κρητική να φύσηξε» στην αιγυπτιακή επικράτεια, εάν
αναλογιστεί κανείς πως την ίδια περίοδο καταστράφηκε το δεύτερο ανάκτορο της
Κνωσού.59
Στην Αίγυπτο, και συγκεκριμένα στην Αλεξάνδρεια, θα συναντήσουμε μία
από τις μεγαλύτερες πνευματικές φυσιογνωμίες της Αιγύπτου, όπως, τον ποιητή
Κωνσταντίνο Καβάφη: μορφή γεμάτη ειρωνεία, με ωραία μαύρα μάτια, «… ένας
άνθρωπος … άρτιος … αρχηγός ερημίτης…».60 Μαζί του θα συζητήσουμε για πλήθος
θέματα, σε μία συνομιλία από την οποία αποκομίζουμε πολλά για τα ανθρώπινα.

1.2. Οι άνθρωποι
Ο πειθήνιος, υπάκουος λαός της χώρας αυτής περιλάμβανε ανέκαθεν τους φελάχους
«λιγνοί και σβέλτοι … φαγωμένοι απ’ τη δουλειά κι από την πείνα», τους Κόπτες
«πονηροί, καλοθρεμμένοι», τους Βεδουίνους «υψηλοί, σιωπηλοί …με το αετίσιο μάτι,
περήφανοι». Οι φελάχοι είναι οι περισσότεροι και οι πλέον ταλαιπωρημένοι.
Δουλεύουν στα χωράφια, παλεύουν με τον Νείλο, σπέρνουν θερίζουν, ενώ κερδίζουν
τα περισσότερα οι άλλοι (παλαιά ο Φαραώ ή ο φεουδάρχης, σήμερα ο έμπορος.
«Πιστά, δουλικά … Το ίδιο στενό μέτωπο, τα ίδια μαύρα αμυγδαλωτά μάτια, τα ίδια
πλατιά … χείλη, το ίδιο μυτερό ηλιοψημένο κρανίο. Η ίδια σκλαβιά». Η δυσκολία του
ποταμού, οι πλημμύρες ανάγκασε τους ανθρώπους να δεχτούν αυστηρή ιεραρχία και
απόλυτη μοναρχία. Οι γυναίκες τους, βρώμικες αλλά με βαμμένα μάτια και λεπτές,
με βραχιόλια στους αστράγαλους, βοηθούν, κουβαλούν νερό, θυμίζοντας τα αρχαία
ανάγλυφα61. Επί χιλιάδες χρόνια «η ζωή στην Αίγυπτο έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με
το συμφέρο λίγων αφεντάδων – θεών, ιερέων ,βασιλιάδων, τοκογλύφων - που ζεύουν
σα ζώα τους φελάχους στα χωράφια» οι οποίοι «πεινούν και δουλεύουν … πεινούν
και πουλιούνται οι γυναίκες»62
Η νομαδική φυλή των Βεδουίνων είναι σαν να αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι του τόπου. Είναι «τα τέκνα της ερήμου», σμιλεμένοι από την ίδια με σώμα
«φαγωμένο, αδύναμο». Οι φτωχοί αυτοί, μα εξαιρετικά φιλόξενοι άνθρωποι,
αρκούνται σε λίγα και ζουν μέσα στη δύσβατη και απρόσιτη έρημο. Αδύνατοι,
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λιτοδίαιτοι, αρκούνται σε λίγο χουρμά ή καλαμπόκι και λίγο καφέ. Έχουν σεβασμό
προς την ιδιοκτησία, ζουν σε τσαντήρια, έχουν πρόχειρα κτίσματα για να
αποθηκεύουν τα λίγα τους αγαθά. «Πεινούν και δεν τρώνε, για να ‘χουν πάντα κάτι
στο τσαντήρι τους να φιλέψουν τον ξένο». Λόγω της μοναχικής τους πολλές φορές
ζωής αναπτύσσουν ένα στενό δέσιμο με τη μοναδική τους ουσιαστικά σύντροφο στα
ταξίδια τους, την καμήλα. Το ζώο αυτό παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για τους
ίδιους, κάτι που φαίνεται άλλωστε και από τον τρόπο που τις φροντίζουν και τις
προστατεύουν.63
Εικόνα 23: Καμηλιέρης

Εικόνα 24: Βεδουίνος

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο λαός της Αιγύπτου ποτέ «δεν έθεσε ως ιδανικό τη ελευτερία».
Ακολουθούσε σχεδόν πάντοτε υπάκουα τους ήδη υπάρχοντες κανόνες αλλά και την
παράδοση που οι πρόγονοί του είχαν δημιουργήσει. Προσπαθούσε αδιάκοπα όλον
αυτόν τον καιρό να κερδίσει τη μάχη ενάντια στον θάνατο, κυριευμένος από «τη
δίψα της αθανασίας». Ένα ποίημα με ιερογλυφική γραφή λέει «… Τι είναι ο θάνατος;
Είναι μια καρδιά ορθή, σαν έρθει η ώρα της!». Στην Αίγυπτο, πιο πολύ από κάθε άλλη
χώρα, είναι έντονη η επαφή της ζωής με τον θάνατο: «Χαίρου την κάθε μέρα […]
Τίναξε τις έγνοιες-ωσότου έρθει η ώρα να σε παν στον τόπο που αγαπά η σιωπή. Να
θυμάσαι: Από εκεί κανένας δε γυρίζει πίσω!»64
Οι σημερινοί όμως κάτοικοι της χώρας οικονομολόγοι, πολιτικοί,
δημοσιογράφοι, διανοούμενοι, επιχειρηματίες, έμποροι είναι όλο ορμή και
φιλοπατρία. Μετά τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο σιγά –σιγά άλλαξαν, μορφώθηκαν:
ακόμη και οι φελάχοι κατάλαβαν τη σκλαβιά από τους ξένους, ξύπνησαν. Για
οικονομικούς λόγους, κυρίως, η πολυγαμία καταργήθηκε ενώ γίνονται και μικτοί
γάμοι με ευρωπαίες. Η Ανατολή συνδυάζεται με τη Δύση.65

2.Σινά
Το Σινά, «το Θεοβάδιστον όρος» όπου περιπλανήθηκε ο Εβραϊκός λαός για σαράντα
ολόκληρα χρόνια, «όπου πείνασε, δίψασε, αγρίεψε και ψήθηκε η ράτσα του Ισραήλ».
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Από το μικρό λιμάνι, στην Ερυθρά θάλασσα, που θυμίζει κυκλαδίτικο νησί, με
ευρωπαϊκά σπίτια ξεκινήσαμε μέχρι το μετόχι του Σινά και από εκεί με καμήλες για
να ανεβούμε στο μοναστήρι. Η διαδρομή μεγάλη, μέσα από την έρημο και μετά,
μέσα από έρημα, άνυδρα και δύσβατα βουνά και φαράγγια: η ίδια διαδρομή που 3000
χρόνια πριν είχαν πάρει οι Εβραίοι, φεύγοντας από την Αίγυπτο. Οι οδηγοί μας ήταν
Βεδουίνοι.66 Περνώντας το οροπέδιο Μαδιάμ, αντικρίσαμε το περίφημο μοναστήρι
του Σινά, «ένα ψυχικό θάμα».
Η θέα υπέροχη: εδώ είναι η πέτρα όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, αλλά και
το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης, από τα παλαιότερα χριστιανικά μοναστήρια.
Οι ελιές, τα κυπαρίσσια, οι πορτοκαλιές και οι αμυγδαλιές του κήπου του το κάνουν
να ξεχωρίζει μέσα στο άγριο τοπίο. «Σα τετράγωνο φρούριο … σε ύψος 1500 μέτρα».
Πλάι στην εκκλησία του προαυλίου χώρου του υπάρχει ένα μικρό, άσπρο τζαμί.
Στην ιερή αυτή γη, όπως εύστοχα επισημαίνει ο ίδιος ο Καζαντζάκης, «το
μισοφέγγαρο σμίγει εδώ αδερφωμένα με το σταυρό» και με τη σειρά τους οι δυο
αυτές θρησκείες συνυπάρχουν αρμονικά με την Ιουδαϊκή και τη μακραίωνη ιστορία
που άφησε πίσω του ο λαός των Εβραίων.67
Εικόνα 25: Άποψη του Σινά

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Στο μοναστήρι ακούμε τον οδηγό και συγγραφέα να συνομιλεί με τους
μοναχούς, μαθαίνουμε τα έθιμά τους – ίδια τόσους αιώνες μετά, επισκεπτόμαστε τη
μεγάλη και πλούσια βιβλιοθήκη, το Σκευοφυλάκιο, το παρεκκλήσι της Αγίας
Βάτου.68 Επισκεπτόμαστε την Αγία Κορυφή: από μακριά φαινόταν «σα χαίτη
αγριόχοιρου», με τα 3100 σκαλοπάτια - «όπου ο Γεχωβάς, ο τρομερός Σεΐχης του
Ισραήλ, κάθεται πάνω στον Όλυμπο αυτό των Εβραίων … όπου ο Μωυσής είδε
ενώπιος ενωπίω το Θεό και μίλησε μαζί του» και απολαμβάνουμε την ομορφιά του
τοπίου: «Όλη η Πετραία Αραβία με τα σκούρα μαβιά βουνά της, πέρα οι γαλάζες,
πέτρινες οροσειρές της Ευδαίμονος Αραβίας κι η θάλασσα που έλαμπε σαν
περουζές, καταπράσινη. Δυτικά η έρημος, ολάσπρη, άχνιζε στον ήλιο…».69 Μάς
φιλεύουν κεράσματα του μοναστηριού: ψωμί και κρέας, γλυκό και τσάι, καρύδια και
μύγδαλα, μέλι, σταφύλια, ρακή από χουρμά και κρασί.
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Κεφάλαιο ΣΤ’
Τελευταίος Σταθμός του ταξιδιού: Ισραήλ
Ο τελευταίος σταθμός του ταξιδιού μας στα μεσογειακά κράτη είναι το Ισραήλ. Μαζί
με άλλους προσκυνητές πηγαίνουμε προς τη γη της Επαγγελίας. Από το πλοίο
φαίνονται τα χαμηλά βουνά της Ιουδαίας «γκρίζα στην αρχή, έπειτα αλαφριά
γαλάζια » και οι παραλιακές πόλεις: η Χάιφα, με τα φημισμένα περιβόλια γεμάτα με
λεμονιές και πορτοκαλιές, το μοντέρνο Τελ Αβίβ, που σημαίνει «Λόφος της
άνοιξης». Το Ισραήλ είναι μια χώρα στην οποία επικρατούν οι χουρμαδιές, οι
φραγκοσυκιές, και το αυστηρό, αγέλαστο τοπίο.70
Από την Ιερουσαλήμ μέχρι την Νεκρά Θάλασσα - τετρακόσια μέτρα κάτω
από την επιφάνεια της Μεσογείου - και τον Ιορδάνη ποταμό δε φυτρώνει ούτε ένα
λουλούδι, δεν υπάρχει παρά η έρημος και γυμνά, απρόσιτα βουνά. Εξαίρεση
αποτελεί η Ιεριχώ με τα περιβόλια της: ροδιές, μπανανιές, συκιές, μουριές – οικεία
μεσογειακή βλάστηση, αλλά και χουρμαδιές «αψηλές, σβέλτες, χαριτωμένες σαν
ιωνικές κολόνες». Στη Σαμάρεια και τη Γαλιλαία το τοπίο είναι πιο φιλόξενο, όμως
δεν συγκρίνεται με τη βιβλική Παλαιστίνη όπου «έτρεχε μέλι και γάλα».71
Εδώ αισθάνεται ο κάθε ταξιδιώτης, παντού, τη μεγάλη ιστορία αυτού του
τόπου αλλά και τη θεϊκή παρουσία. Στην Ιερουσαλήμ, στην παλαιά πόλη με τους
σκεπαστούς δρόμους, υψώνονται τα τείχη με τις εντυπωσιακές πύλες, ενώ στο βάθος
του ορίζοντα φαίνονται «τα μωαβίτικα βουνά που αχνίζουν αλαφριά». Το Όρος των
Ελαιών, η κοιλάδα Ιωσαφάτ, η Γεσθημανή. Πολύχρωμο πλήθος: Εβραίοι, Άραβες,
τουρίστες από κάθε γωνιά της γης, μυρωδιές από ανατολίτικα μπαχαρικά.72
Ο Ναός της Αναστάσεως «βουίζει σαν μια τεράστια κυψέλη» καθώς είναι
συνέχεια γεμάτος από ανθρώπους, πιστούς και μη. Οι φωνές μπλέκονται η μία με
την άλλη και οι γλώσσες αναμιγνύονται. Την Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση
πλήθη ανθρώπων, από διαφορετικές φυλές, συρρέουν στον ναό, το σημείο
αναφοράς του Χριστιανισμού «Κύματα πολύχρωμα, επιθετικά, ένας ρυθμός γοργός,
πολεμικός, σα να καταφτάνουν στρατέματα … ο αγέρας γιομώνει αόρατη
παρουσία».73
Εικόνα 26: Άποψη των Αγίων Τόπων

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
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Επισκεπτόμαστε τον ερειπωμένο τοίχο του ναού του Σολομώντα. Οι Εβραίοι, από
κάθε σημείο του πλανήτη, πάμπολλους αιώνες θρηνούν τη χαμένη πατρίδα και τον
ναό του Θεού τους. Αγγίζουν τις πέτρες, φιλούν τους τοίχους, αναστενάζουν. Και ο
θρήνος τους ανεβαίνει καθημερινά: μικροί και μεγάλοι, συναντώνται εδώ για να
σμίξουν τη δυστυχία τους.74
Λίγο πιο πάνω από την πλατεία βρίσκουμε το περίφημο τζαμί του Ομάρ, το
σύμβολο της μουσουλμανικής θρησκείας, «μέσα στον ήλιο, σαν ένα συντριβάνι …
πετράδια», με τον ολόχρυσό του τρούλο να «λάμπει μέσα στον ήλιο πολύχρωμο,
αστραφτερό, χαρούμενο, σαν ένα γιγάντιο αρσενικό παγόνι».75 Γοητεία και δέος για
τον κάθε επισκέπτη, με τα ρητά από το Κοράνι, τις γραμμές, τα στολίδια από
χρυσάφι και σμαράγδια.
Εικόνα 27: Το Τείχος των Δακρύων – Το Τζαμί του Ομάρ

Πηγή: Βικιπαίδεια, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Οι Εβραίοι σκορπίστηκαν σ’ όλο τον κόσμο, τους χώριζαν με ψηλά τείχη κατά
τον Μεσαίωνα, τους προπηλάκισαν, τους ατίμασαν. Όμως, παρά τις κακουχίες και
τους διωγμούς που υπέστησαν, κατάφεραν να διατηρήσουν το έθνος τους και να το
προστατέψουν από τον αφανισμό, άντεξαν και απόκτησαν πατρίδα. Το Ισραήλ είναι
το κράτος που δημιούργησαν οι Εβραίοι μετά από τόσα χρόνια διασποράς. Στην
Παλαιστίνη «οι Ιουδαίοι οργώνουν τη γης,… φυτεύουν, χτίζουν. Μάχουνται με τον
ευγενέστερο τρόπο, καρπίζοντας τη γης, να την καταχτήσουν. Μάχουνται να φέρουν
λίγο φως και γλύκα και χαρά στη χερσωμένη πατρίδα».76
. Οι Εβραίοι έχουν την ιδιότητα «να ‘ναι ανήσυχοι, να μη χωρούν στην
εκάστοτε πραγματικότητα, να μάχουνται να ξεφύγουν, να θεωρούν πνιχτικιά
φυλακή κάθε καθεστώς και κάθε ιδέα. Με την ιδιότητά τους αυτή σώζουν τον
άνθρωπο από τη βολεμένη ικανοποίηση, δηλαδή από την αποτελμάτωση. Τούτη η
πνοή των Ιουδαίων συντρίβει την ισορρόπηση, σπρώχνει την εξέλιξη πιο πέρα …Οι
΄Ελληνες έφεραν στον κόσμο την ισορρόπηση … Οι Οβραίοι μάχουνται … να
διασπάσουν την ισορρόπηση και ν’ αναστατώσουν την καρδιά του ανθρώπου».77
σχολιάζει ο Νίκος Καζαντζάκης.
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Επίλογος
Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι, από τη μια άκρη της Μεσογείου στην άλλη, ένα «σεριάνι
του κορμιού … ψυχική και νοητική εξόρμηση και έρευνα». Γνωρίσαμε τους
μεσογειακούς λαούς και τις χώρες τους. Περπατήσαμε μαζί με τον συγγραφέα στα
βουνά και τις πεδιάδες, περιηγηθήκαμε τις πόλεις και τα χωριά των ανθρώπων.
Αισθανθήκαμε τον ανθρώπινο μόχθο, νιώσαμε τα όνειρα, τις προσδοκίες και τους
φόβους των απλών ανθρώπων. Κλείσαμε τον κύκλο «φορτωμένοι λάφυρα».78
Τόσα χρόνια μετά ουσιαστικά δεν άλλαξαν τα πράγματα. Προϊόντα της γης,
χρώματα της φύσης, μυρωδιές, παραμένουν ίδια. Το σιτάρι και η ελιά, το αμπέλι και
το κρασί, τα πορτοκάλια και οι ευωδιαστοί θάμνοι, αφορούν τις καλλιέργειες και τη
διατροφή όλων μας. Μεγάλωσαν, βέβαια, οι πόλεις, αυξήθηκε ο πληθυσμός των
κρατών, υπάρχουν καινούρια επαγγέλματα, αλλά η λαχτάρα του ανθρώπου έμεινε
ίδια. Χαρακτήρες, συμπεριφορές, αισθήματα δείχνουν σχεδόν απαράλλαχτα.
Η Μεσόγειος ενώνει, σβήνει τις διαφορές: για τις ίδιες αξίες, τα ίδια ιδανικά,
τις ίδιες επιθυμίες όλοι οι μεσογειακοί λαοί παλεύουμε και αγωνιούμε και σήμερα.
Αυτό που μας ενώνει όλους, Ισπανούς, Ιταλούς, Έλληνες, Κύπριους, Αιγύπτιους,
Ισραηλινούς είναι ο κοινός μας πολιτισμός, βασισμένος στον αρχαιοελληνικό και
ρωμαϊκό πολιτισμό, τη γόνιμη αραβική επίδραση, τη μονοθεϊστική θρησκεία –
δάνειο από τους Εβραίους και στους χριστιανούς αλλά και στους μουσουλμάνους. Η
Δύση, λέει ο Νίκος Καζαντζάκης, παίρνει τη φλόγα της Ανατολής και τη μετουσιώνει
σε φως.
Άξιζε πολύ αυτό το ταξίδι. Γι’ αυτό θα κλείσουμε την περιπλάνησή μας με τα
λόγια του ίδιου του συγγραφέα: «Να γυρίζεις τη γης, να βλέπεις – να βλέπεις και να
μη χορταίνεις – καινούρια χώματα και θάλασσες κι ανθρώπους κι ιδέες … τούτη η
αλχημεία της καρδιάς, είναι, θαρρώ, μια μεγάλη, αντάξια του ανθρώπου ηδονή.».79
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