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Με αφορμή την παρουσίαση της δουλειάς ορισμένων νέων ποιητών της εποχής-
δημιουργών που βρίσκονταν πλάι στον Νίκο Καζαντζάκη-η Γαλάτεια με έναν
ιδιαίτερο όσο και ξεχωριστό τρόπο παρουσιάζει μια φιλοσοφική άποψη της ζωής,
που μοιάζει όμως να μιλά στις καρδιές μας, παρότι έχει μεσολαβήσει ένας
ολόκληρος αιώνας από την ημερομηνία εκείνης της διάλεξης στο Ηράκλειο της
Κρήτης.
Η ματοκυλισμένη και περήφανη Κρήτη ξαποσταίνει για λίγο ανάμεσα στις
επαναστάσεις, ατενίζει την ένωση με την Ελλάδα που βρίσκεται προ των πυλών,
βγάζει κοροϊδευτικά τη γλώσσα της στους ξένους πατρόνες και λίγο πριν ριχτεί
και πάλι στο καμίνι της ιστορίας, αναπνέει το δικό της λεύτερο αέρα, ζώντας
στιγμές πνευματικής αναγέννησης. Όμως ετούτη η αντρίκια φύση στέκεται με
αμφιβολία και σκεπτικισμό, αν δεν καταδικάζει κιόλας, τις παρεμβάσεις μιας
γυναικείας φωνής.
Η Γαλάτεια Καζαντζάκη σπάει τα δεσμά της γυναικείας υποδούλωσης,
αμφισβητεί δόγματα και προαιώνιες συνθήκες. Οι περιπλανήσεις της, μέσα από
τους στίχους των ποιητών, δρασκελίζουν την ιστορία.
«Αισθητικά Σημειώματα», Γράμματα τ. 1, τχ. 4 (1911), σ. 106-109:
«Μα όπως κι αν είναι (λέει κάπου στο βιβλίο του ο Λευτέρης Αλεξίου) μέσα σ’
αυτή την θλίψη, εγώ θέλω να βρω και βρίσκω κάποια Ελευθερία!- Και πάλι
αναλογίζομαι: πόσο σαν εμβαθύνουμε στο θάνατο, νιώθουμε προκαταβολικά την
εκμηδένιση! Πόσο αισθανόμαστε το Μ η δ έ ν που είναι στα στήθια μας! Κι έτσι
ελεύθεροι απ’ όλα κοιτάζουμε ήρεμα τη ζωή, δίδοντας της όλη τη μεγάλη αξία
που έχει και που της αξίζει.
….. Κοιτάζω τους πόθους μου, τους λογισμούς μου, έτσι που μια στιγμή
βρεθήκανε πολιορκημένοι βαριά από το σκληρό κι αδυσώπητο θάνατο. Μοιάζανε
με Μεσολογγίτες. Και κάποτε, πιο ύστερα κάποια σκοτεινή κι αφέγγαρη νύχτα,
κάνανε τη σπαραχτική έξοδο για να λευτερωθούνε. Μα όλοι σκοτωθήκανε. Το
Μεσολόγγι έπεσε στα χέρια του Καταχτητή. Τελειώσανε και οι αγώνες. Μα
πράμα παράδοξο’ ο καταχτητής τούτος έφερε και Λευτεριά και ευτυχία! Πράμα
παράδοξο! Δε με κατέχτησαν ο θάνατος, μα εγώ τον κατέχτησα τον θάνατο!»

Όχι πεσιμιστές και μαραζάρηδες, αποσυρμένοι στους εαυτούς μας, αιώνια
θλιμμένοι από το φριχτό τούτο θέαμα της ύπαρξης, μα ούτε και α σ τ ό χ α σ τ ο ι
γλεντιστάδες του κάθε λογής πανηγυριού.
Να μάθομε να αγαπούμε και να ενοούμε, τα απλά, τα καθημερινά πραγματάκια
της γύρω μας ζωής. Τον ήλιο, τα βουνά, το φεγγάρι, ένα δεντράκι που ανθίζει,
ένα φύλλο ξερό που πέφτει, μια βαρκούλα τραβηγμένη στην αμμουδιά, ένα
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παιδάκι που παίζει καταμεσής του δρόμου, μια σταλαγματίτσα νερό που τρέμει
ύστερα από τη βροχή, πάνω στα φύλλα.
Ν’ ανοίγομε την καρδιά μας, τα χέρια μας, τα μάτια μας, στο φως στο γλυκό της
μέρας, να δινόμαστε σε όλες τις ωραίες παγίδες που μας στένει η ζωή. Ν’
αφήνομε το κορμί μας να το διαπερνά πέρα ως πέρα η ανατριχίλα της άνοιξης.
Τα δάχτυλά μας να θυμούνται της θάλασσας τη δροσεράδα. Να γνωρίζουμε ότι
όλα αυτά δεν έχουν σημασία και ότι όλα είναι μάταια και να παίρνομε από την
απελπισμένη αυτή αλήθεια την ορμή και την όρεξη να τ’ απολαμβάνουμε όλα.
«Μια μαγική Μέλισσα έχω δική μου. Όλα του κόσμου τα λουλούδια υπέροχα
είναι, κ’ έχουν ανθίσει, πλούσια σε μέλι, στον κήπο της ζωής. Ολημερίς κι
ολονυχτίς πετά η Μέλισσά μου ανάμεσα στον κήπο τούτο και φέρνει μου το μέλι.
Εγώ είμαι η κηρύθρα και πιο πάνω’ «Και ο θάνατος κάποτε περνά και βαθιά
τραγούδια παίζει, αγάπης κι αδερφωσύνης, στη θαυμαστή φλογέρα του για όλο
το σύμπαν…..»
Να ξέρομε πως τίποτα άλλο δεν είναι αληθινό παρά μόνο ο θάνατος και να
προχωρούμε προς αυτόν, όχι θλιμμένοι και απελπισμένοι αλλά γαλήνιοι! Τίποτε
δεν έχει σημασία. Ούτε η χαρά, ούτε η θλίψη. Όλα είναι μάταια!........
… Ναι, όλα είναι μάταια! Κι ένα μονάχα έχει σημασία. Να το αντιληφθούμε αυτό!
Όταν βαθύτατα το αισθανθούμε, όλες μας οι πράξεις θα πάρουν την σοβαροσύνη
και την επισημότητα ιεράς υποχρέωσης απέναντι του εαυτού μας. Αφού
πρόκειται να πεθάνουμε και τίποτα πια δεν θα απομείνει από μας στον επάνω
κόσμο, χρέος έχουμε ιερότατο, σαν φωτεινή στήλη πάνω απ’ όλα, να υψώσουμε
την εφήμερη ζωή μας, στολίζοντάς την με όλα τα λουλούδια και με όλες τις
άνοιξες. Ξέροντας πως πια π ο τ έ δεν θα ξαναδούμε τον Ήλιο, σαν θα σφαλίξει
τα μάτια μας ο θάνατος, αντί να κλαίμε για αυτό και να ‘μαστε απαρηγόρητοι, να
βγούμε πρέπει στους λουλουδοσπαρμένους κάμπους του Απρίλη για να τον
χαρούμε όσο μπορούμε πιο πολύ!.....
… Αποχτούμε μ’ αυτό τον τρόπο μια άπειρη και Ολύμπια Γαλήνη, που όλα τ’
αγαπά κι όλα τα περιμένει με σοφή ηρεμία. Της άνοιξης τις διαβατάρικες
καταιγίδες όπως και τις καταστροφές!.....
… Να φροντίζουμε μόνο όπως το θέαμα μας ύπαρξης του εαυτού μας,
αισθητικότερο και πιο ανώτερο να ξετυλίζεται. Και να μη γενόμαστε ποτέ θύματα
καμιάς πλάνης, ούτε της αισιοδοξίας ούτε και της απαισιοδοξίας…..
… Δεν έχει κανένα λόγο η Δόξα-κανένα λόγο η Χαρά’ κανένα λόγο τα ιδανικά δεν
έχουν’ όμως αυτά όλα στην απαρηγόρητη θλίψη του θανάτου είναι «μια κάποια
λύσις». Και πάμε ξοπίσω μας και τα δίδομαι στη ψυχή μας και την
πλουσιοστολίζουμε μ’ αυτά για να πεταλουδίσει μια στιγμή ομορφοπλουμισμένη
στον Ήλιο και να σβηστεί. Και δεν είναι λίγο…».
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Διαβάζοντας την ομιλία της, κλείνεις τα μάτια κι ονειρεύεσαι μια μακριά λεπτή
κλωστή που ενώνει στο διάβα της τη φιλοσοφία του Επίκουρου, τα έργα του
Σαίξπηρ, κι ακόμα, τον Νίτσε, κι άλλοτε πάλι, ακούς τα λόγια της μέσα από τα
κείμενα του Kierkegaard, όταν μας άφηνε την πολύτιμη παρακαταθήκη του:
««««ΗΗΗΗ εποχήεποχήεποχήεποχή δενδενδενδεν χρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεται μιαμιαμιαμια ιδιοφυίαιδιοφυίαιδιοφυίαιδιοφυία –έχει–έχει–έχει–έχει αρκετέςαρκετέςαρκετέςαρκετές---- αλλάαλλάαλλάαλλά ένανένανένανέναν
μάρτυραμάρτυραμάρτυραμάρτυρα,,,, πουπουπουπου θαθαθαθα διδάξειδιδάξειδιδάξειδιδάξει στουςστουςστουςστους ανθρώπουςανθρώπουςανθρώπουςανθρώπους τοντοντοντον σεβασμόσεβασμόσεβασμόσεβασμό,,,, μεμεμεμε τοτοτοτο
παράδειγμάπαράδειγμάπαράδειγμάπαράδειγμά τουτουτουτου.... ΗΗΗΗ εποχήεποχήεποχήεποχή χρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεταιχρειάζεται αφύπνισηαφύπνισηαφύπνισηαφύπνιση»»»»....

Δεν ισχυρίζομαι φυσικά πως το όραμα της αφύπνισης της ανθρώπινης
συνείδησης, αφύπνισης της ίδιας της ζωής, αποτελεί προνομιακή
αποκλειστικότητα του Υπαρξισμού ως φιλοσοφικού ρεύματος, κι ούτε το νόημα
του εισαγωγικού σημειώματος για τη σπουδαία ομιλία της Γαλάτειας Καζαντζάκη
έχει αυτό το στόχο. Αλλά και δεν μπορείς εύκολα να αγνοήσεις και να μην
προσπαθήσεις να φέρεις στο μυαλό τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την
εποχή-μέρες που η επανάσταση φλόγιζε τις ψυχές και νέα, τότε, απελευθερωτικά
κηρύγματα καλούσαν τους ανθρώπους να πάρουν τη τύχη της ζωής τους στα δικά
τους χέρια-με τις σημερινές συνθήκες επιβολής ενός ιδιότυπου και βάρβαρου
μεσαίωνα, ενός σύγχρονου σκοταδισμού. Παράλληλα ένας ιδιότυπος για μας
σήμερα συντηρητισμός ήταν πανταχού παρών. Κάθε εποχή φέρνει μαζί με τα
σκοτάδια της και τις δικές της ανατολές. Τί, κι αν κρατούν λίγο!

Πόσο επίκαιρα ηχούν σήμερα τα λόγια της στην «Άρρωστη«Άρρωστη«Άρρωστη«ΆρρωστηΠολιτεία»Πολιτεία»Πολιτεία»Πολιτεία»,,,, (2010),(2010),(2010),(2010),
ΑθήναΑθήναΑθήναΑθήνα,,,, ΕκδόσειςΕκδόσειςΕκδόσειςΕκδόσεις «Ελληνικά«Ελληνικά«Ελληνικά«Ελληνικά ΓράμματαΓράμματαΓράμματαΓράμματα»:

«Ποτέ δυστυχία δεν παρουσιάστηκε με τραγικότερη όψη. Ανθρώπους να μιλούν
με όμοιο κυνισμό για τη δυστυχία τους δεν θα μπορούσε κανείς να συναντήσει
πουθενά. Πόσο ήταν χαλασμένοι! Πόσο είχαν άρρωστη τη ψυχή!
Ποιος θα τους γιατρέψει, θε μου! Το σκοτάδι της ψυχής τους είναι άβυσσος. Και
δεν έφταιξαν αυτοί καθόλου.
Κι όμως πάνω από την αθλιότητα του κόσμου κάποτε φάνηκε ένας γλυκός
προφήτης, που έσυρε τα πλήθη γοητευμένα στη σωτηρία, που υποσχέθηκε την
απολύτρωση. Που δρόσισε τις στερεμένες, τις κλεισμένες καρδιές. Που έγειρε
πονετικός στις πληγωμένες ψυχές, που έπλυνε τις πληγές τους, έδεσε τις
λαβωματιές τους, υποστήριξε τα κουρασμένα πόδια των αποσταμένων...
Αλλά από τότε πέρασαν ένα πλήθος αμέτρητα χρόνια και πια κανένας δεν
παρηγορά και δεν οδηγεί σε κανένα φως.
Η πολιτεία είναι ένας βάλτος με σαπισμένα νερά, που την επιφάνειά του δεν
ανθεί ούτε ένα λευκό λουλουδάκι...
.... Όλα τα πράγματα έχουν χιλιάδες όψεις. Όπως θέλεις τα παίρνεις».
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Η αναζήτηση και το ταξίδι διαπερνούν το έργο της, μα και η πίστη στη δύναμη τ’
ανθρώπου, ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες να βρίσκει το δρόμο για μια
νέα θέαση της ζωής, με ζήτα κεφαλαίο, τέτοια που να γιομίζει το βλέμμα από τα
χρώματα της θάλασσας κι έτσι πάντα, ταξιδεύοντας κι αναζητώντας, να σε
βρίσκει ο θάνατος, σαν μια βάρκα που αφήνει πίσω της γραμμή τεθλασμένη στα
απόνερα, οδηγός για τους ναυαγούς και σημάδι πως η ρότα δείχνει πάντα κατά
τη μεριά της ζωής. Γιατί θάνατος είναι όπου η ζωή έχει φύγει.

Μας λέει η Γαλάτεια Καζαντζάκη στο «ΆνθρωποιΆνθρωποιΆνθρωποιΆνθρωποι καικαικαικαι ΥπεράνθρωποιΥπεράνθρωποιΥπεράνθρωποιΥπεράνθρωποι»:

«Υπάρχουνε«Υπάρχουνε«Υπάρχουνε«Υπάρχουνε κακέςκακέςκακέςκακές αρρώστιεςαρρώστιεςαρρώστιεςαρρώστιες αγιάτρευτεςαγιάτρευτεςαγιάτρευτεςαγιάτρευτες,,,, πουπουπουπου μόνομόνομόνομόνο νανανανα τιςτιςτιςτις λογιάσειςλογιάσειςλογιάσειςλογιάσεις,,,,
σανσανσανσαν είσαιείσαιείσαιείσαι γερόςγερόςγερόςγερός,,,, καικαικαικαι πωςπωςπωςπως μπορείμπορείμπορείμπορεί νανανανα σουσουσουσου ‘χε‘χε‘χε‘χε ηηηη μοίραμοίραμοίραμοίρα σουσουσουσου γραμμένογραμμένογραμμένογραμμένο
τέτοιοτέτοιοτέτοιοτέτοιο κακόκακόκακόκακό,,,, σεσεσεσε παίρνειπαίρνειπαίρνειπαίρνει φόβοςφόβοςφόβοςφόβος καικαικαικαι χαλάχαλάχαλάχαλά ηηηη καρδιάκαρδιάκαρδιάκαρδιά σουσουσουσου.... ΚαιΚαιΚαιΚαι νανανανα πουπουπουπου
‘ρχεται‘ρχεται‘ρχεται‘ρχεται μιαμιαμιαμια ώραώραώραώρα κικικικι ότιότιότιότι φοβόσουναφοβόσουναφοβόσουναφοβόσουνα γίνηκεγίνηκεγίνηκεγίνηκε.... ΚαιΚαιΚαιΚαι συσυσυσυ υπονομεύειςυπονομεύειςυπονομεύειςυπονομεύεις,,,, κικικικι
ελπίζειςελπίζειςελπίζειςελπίζεις,,,, κικικικι είσαιείσαιείσαιείσαι σανσανσανσαν καικαικαικαι τότετότετότετότε πουπουπουπου ‘σουνα‘σουνα‘σουνα‘σουνα γερόςγερόςγερόςγερός,,,, κάθεκάθεκάθεκάθε πουπουπουπου σουσουσουσου περνούνπερνούνπερνούνπερνούν
λιγάκιλιγάκιλιγάκιλιγάκι οιοιοιοι πόνοι»πόνοι»πόνοι»πόνοι»....

«Όταν«Όταν«Όταν«Όταν τηντηντηντην κάθεκάθεκάθεκάθε θλίψηθλίψηθλίψηθλίψη πουπουπουπου μαςμαςμαςμας έρχεταιέρχεταιέρχεταιέρχεται τηντηντηντην καλοδεχόμαστεκαλοδεχόμαστεκαλοδεχόμαστεκαλοδεχόμαστε,,,, τότετότετότετότε αυτόςαυτόςαυτόςαυτός
πουπουπουπου τητητητη φιλοξενείφιλοξενείφιλοξενείφιλοξενεί κερδίζει»κερδίζει»κερδίζει»κερδίζει»........ ΣαίξπηρΣαίξπηρΣαίξπηρΣαίξπηρ «Τρικυμία»«Τρικυμία»«Τρικυμία»«Τρικυμία»

Η Γαλάτεια Καζαντζάκη έζησε στο πετσί της τους διωγμούς από τη Μεταξική
δικτατορία. Δεν θα φανταζόταν ίσως ποτέ οτι πολλές δεκαετίες αργότερα, η
χώρα που έδωσε ποτάμια αίματος στον αγώνα ενάντια στους Ναζί και στο
φασισμό, θα φιλοξενούσε στα χώματά της ένθερμους ψηφοφόρους και οπαδούς
του ναζισμού, ξένους ολότελα προς τη προαιώνια Ελληνική παράδοση. Αρκεί μία
μικρή αναφορά στο έργο του Ευριπίδη για να εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοούμε:

«Είναι«Είναι«Είναι«Είναι βαρύβαρύβαρύβαρύ γιαγιαγιαγια μέναμέναμέναμένα
ΚριτήςΚριτήςΚριτήςΚριτής νανανανα γίνομαιγίνομαιγίνομαιγίνομαι στιςστιςστιςστις αδικίεςαδικίεςαδικίεςαδικίες τωντωντωντων άλλωνάλλωνάλλωνάλλων....
ΜαΜαΜαΜαπρέπειπρέπειπρέπειπρέπει.... ΘαΘαΘαΘα ‘τανε‘τανε‘τανε‘τανε ντροπήντροπήντροπήντροπή,,,, μιαμιαμιαμια τέτοιατέτοιατέτοιατέτοια υπόθεσηυπόθεσηυπόθεσηυπόθεση,,,,
ΠουΠουΠουΠου τηντηντηντην πήραπήραπήραπήρα σταστασταστα χέριαχέριαχέριαχέρια μουμουμουμου,,,, νανανανα τηντηντηντην παρατήσωπαρατήσωπαρατήσωπαρατήσω....
ΜάθεΜάθεΜάθεΜάθε,,,, λοιπόνλοιπόνλοιπόνλοιπόν,,,, ποιαποιαποιαποια είναιείναιείναιείναι ηηηη δικήδικήδικήδική μουμουμουμου γνώμηγνώμηγνώμηγνώμη....
ΟύτεΟύτεΟύτεΟύτε γιαγιαγιαγια τοτοτοτο δικόδικόδικόδικό μουμουμουμου τοτοτοτο χατίριχατίριχατίριχατίρι
ΟύτεΟύτεΟύτεΟύτε γιαγιαγιαγια χάρηχάρηχάρηχάρη τωντωντωντων ΕλλήνωνΕλλήνωνΕλλήνωνΕλλήνων σκότωσεςσκότωσεςσκότωσεςσκότωσες τοντοντοντον ξένοξένοξένοξένο,,,,
ΜαΜαΜαΜα γιαγιαγιαγια ναναναναωφεληθείςωφεληθείςωφεληθείςωφεληθείς απ’απ’απ’απ’ τοτοτοτο χρυσάφιχρυσάφιχρυσάφιχρυσάφι....
ΜέσαΜέσαΜέσαΜέσα στηστηστηστη συμφοράσυμφοράσυμφοράσυμφορά σουσουσουσου,,,, λεςλεςλεςλες όόόό,,,,τιτιτιτι σουσουσουσου συμφέρεισυμφέρεισυμφέρεισυμφέρει....
ΕύκολαΕύκολαΕύκολαΕύκολα εσείςεσείςεσείςεσείς σκοτώνετεσκοτώνετεσκοτώνετεσκοτώνετε τουςτουςτουςτους ξένουςξένουςξένουςξένους σαςσαςσαςσας....
ΌμωςΌμωςΌμωςΌμως γιαγιαγιαγια μαςμαςμαςμας τουςτουςτουςτους ΈλληνεςΈλληνεςΈλληνεςΈλληνες,,,, μιαμιαμιαμια τέτοιατέτοιατέτοιατέτοια πράξηπράξηπράξηπράξη είναιείναιείναιείναι όόόό,,,,τιτιτιτι αισχρότερο»αισχρότερο»αισχρότερο»αισχρότερο»....

Ευριπίδη Εκάβη
Κι από τη «Μήδεια»:
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«Ω«Ω«Ω«Ωπατρίδαπατρίδαπατρίδαπατρίδα,,,, κικικικι ωωωω σπίτισπίτισπίτισπίτι,,,,
ΝαΝαΝαΝα μημημημη βρεθώβρεθώβρεθώβρεθώ ποτέποτέποτέποτέ
ΣτηνΣτηνΣτηνΣτην ξενιτιάξενιτιάξενιτιάξενιτιά,,,, γιαγιαγιαγια νανανανα ζήσωζήσωζήσωζήσω
ΤηΤηΤηΤη στερημένηστερημένηστερημένηστερημένη ζωήζωήζωήζωή τηντηντηντην αβάσταχτηαβάσταχτηαβάσταχτηαβάσταχτη
ΜεΜεΜεΜε τουςτουςτουςτους πικρούςπικρούςπικρούςπικρούς στεναγμούςστεναγμούςστεναγμούςστεναγμούς τηςτηςτηςτης....
ΚαλύτεραΚαλύτεραΚαλύτεραΚαλύτερα λέωλέωλέωλέω οοοο θάνατοςθάνατοςθάνατοςθάνατος,,,, λέωλέωλέωλέω,,,,
ΑνΑνΑνΑν είναιείναιείναιείναι δίχωςδίχωςδίχωςδίχως πατρίδαπατρίδαπατρίδαπατρίδα νανανανα μείνωμείνωμείνωμείνω
ΚαιΚαιΚαιΚαι κάλλιοκάλλιοκάλλιοκάλλιο αςαςαςας τελειώσουντελειώσουντελειώσουντελειώσουν οιοιοιοι μέρεςμέρεςμέρεςμέρες μουμουμουμου....
ΔενΔενΔενΔεν υπάρχειυπάρχειυπάρχειυπάρχει μεγαλύτεροςμεγαλύτεροςμεγαλύτεροςμεγαλύτερος πόνοςπόνοςπόνοςπόνος
ΑπόΑπόΑπόΑπό τηςτηςτηςτης πατρίδαςπατρίδαςπατρίδαςπατρίδας τητητητη στέρηση»στέρηση»στέρηση»στέρηση»....

Το 1932 ο «Ριζοσπάστης» δημοσιεύει επιστολή με τίτλο «Γύρω από ένα θεατρικό
έργο». Στο απαξιωτικό ύφος της επιστολής συνεχίζει την κριτική ο αρθρογράφος
υπερθεματίζοντας. Την επικρίνει δριμύτατα γιατί στο θεατρικό της έργο «Ενώ το
πλοίο ταξιδεύει»-έργο ιδιαίτερα επίκαιρο στις μέρες μας-δεν προβάλλει ως λύση
την πρόταση του Κόμματος για τα κοινωνικά αδιέξοδα που διαμορφώνει η
αστική κοινωνία. Έτσι, και παρότι η εφημερίδα σε παλιότερα άρθρα της
εκθειάζει την πένα της συγγραφέως, τώρα την καταγγέλλει γιατί «το μήνυμα του
έργου δεν είναι αριστερό», φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να γράφει ό,τι «οιοιοιοι
εργάτεςεργάτεςεργάτεςεργάτες αξιούναξιούναξιούναξιούν νανανανα κατέβεικατέβεικατέβεικατέβει απόαπόαπόαπό τητητητη σκηνήσκηνήσκηνήσκηνή ηηηη πρόκλησηπρόκλησηπρόκλησηπρόκληση αυτήαυτήαυτήαυτή κατάκατάκατάκατά τουτουτουτου
φιλότιμούφιλότιμούφιλότιμούφιλότιμού τους»τους»τους»τους»!!
Αυτά βέβαια έχουν ξεχαστεί (!!) κι έτσι η ίδια εφημερίδα σε άρθρο της στις
29/1/2006 με τίτλο «Ωδή στη Γαλάτεια Καζαντζάκη» κι υπογραφή της Αλίκης
Ξένου-Βενάρδου, αναφέρει οτι : «Το θεατρικό της έργο «Ενώ το πλοίο
ταξιδεύει» που ανέβηκε στο Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Φώτου Πολίτη θα
προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, αλλά θα υποστηριχθεί από μεγάλους του
θεάτρου, όπως η Μαρίκα Κοτοπούλη». Φυσικά δεν γίνεται πουθενά λόγος για τα
«Αίσχος» που ξεστόμιζε το φύλλο της εφημερίδας το 1932.
Η Γαλάτεια Καζαντζάκη τόλμησε να συγκρουστεί με το κατεστημένο, αλλά και με
προκατασκευασμένες αλήθειες. Κατήγγειλε την αθλιότητα της αστικής κοινωνίας,
κατήγγειλε την σαπίλα, όπου κι αν αυτή βρίσκει κατάλληλο περιβάλλον και
συνθήκες για να απλωθεί και να συντηρηθεί.
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ΑΜΑΡΤΩΛΟΑΜΑΡΤΩΛΟΑΜΑΡΤΩΛΟΑΜΑΡΤΩΛΟ
Στίχοι Γαλάτειας Καζαντζάκη, μουσική: Νένα Βενετσάνου

Στη Σμύρνη, Μέλπω. Ηρώ, στη Σαλονίκη.
Στο Βόλο, Κατινίτσα, έναν καιρό.
Τώρα στα Βούρλα με φωνάζουν Λέλα.
Ο τόπος μου, ποιός ήταν; Ποιοί οι δικοί μου;
Αν ξέρω, ανάθεμά με.
Σπίτι, πατρίδα έχω τα μπορντέλα.
Ως κι οι πικροί μου χρόνοι, οι παιδικοί μου,
θολές, σβησμένες ζωγραφιές.
Κι είν' αδειανό σεντούκι η θύμησή μου.
Το σήμερα χειρότερο απ' το χτες.
Και τ' αύριο απ' το σήμερα θε να 'ναι.
Φιλιά από στόματ' άγνωστα, βρισιές
κι οι χωροφύλακες να με τραβολογάνε.
Γλέντια, καυγάδες ως να φέξει.
Αρρώστιες, αμφιθέατρο, Συγγρού
κι ενέσεις εξακόσια έξι.
Πνιγμένου καραβιού σάπιο σανίδι.
Όλη η ζωή μου του χαμού.
ΜΜΜΜ'''' απόαπόαπόαπό τηντηντηντην κόλασήκόλασήκόλασήκόλασή μουμουμουμου,,,, σούσούσούσού φωνάζωφωνάζωφωνάζωφωνάζω::::
ΕικόναΕικόναΕικόναΕικόνα σουσουσουσου είμαιείμαιείμαιείμαι,,,, κοινωνίακοινωνίακοινωνίακοινωνία,,,, καικαικαικαι σούσούσούσού μοιάζωμοιάζωμοιάζωμοιάζω....
ΜΜΜΜ'''' απόαπόαπόαπό τηντηντηντην κόλασήκόλασήκόλασήκόλασή μουμουμουμου,,,, σούσούσούσού φωνάζωφωνάζωφωνάζωφωνάζω::::
ΕικόναΕικόναΕικόναΕικόνα σουσουσουσου είμαιείμαιείμαιείμαι,,,, κοινωνίακοινωνίακοινωνίακοινωνία,,,, καικαικαικαι σούσούσούσού μοιάζωμοιάζωμοιάζωμοιάζω....

http://www.esnips.com/doc/87cb978d-246f-4b7f-a017-289935dacad6/14-%C3%8E%C2%91%C3%8E%C2%9C%C3%8E%C2%91%C3%8E%C2%A1%C3%8E%C2%A4%C3%8E%C2%A9%C3%8E%C2%9B%C3%8E%C2%9F
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ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (1881-1962).
(Πηγή:ΕΚΕΒΙ)

Η Γαλάτεια Αλεξίου γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, πρωτότοκη κόρη του
τυπογράφου Στυλιανού Αλεξίου και της Ειρήνης Ζαχαριάδη. Είχε τρία μικρότερα
αδέρφια το Ραδάμανθυ, το Λευτέρη και την Έλλη. Η μόρφωσή της προήλθε από
το οικογενειακό της περιβάλλον και από τη φοίτησή της σε γαλλικό σχολείο. Το
1911 παντρεύτηκε το Νίκο Καζαντζάκη, ενώ σε δεύτερο γάμο παντρεύτηκε το
Μάρκο Αυγέρη.
Ιδεολογικά εντάχτηκε από νεανική ηλικία (γύρω στο 1920) στο Κ.Κ.Ε. και
διώχτηκε για τη δράση της από τη δικτατορία του Μεταξά αλλά και την
μεταπολεμική κυβέρνηση. Πέθανε μετά από τραυματισμό σε αυτοκινητιστικό
δυστύχημα.
Στη λογοτεχνία πρωτοεμφανίστηκε το 1906 με το πεζογράφημα Δικταίον Άντρον
που δημοσίευσε στο περιοδικό Πινακοθήκη με το ψευδώνυμο Lalo de Kastro.
Ακολούθησαν ποιήματα, μεταφράσεις, κριτικά δοκίμια, θεατρικά έργα και
μελέτες της σε περιοδικά όπως ο Νουμάς, η Νέα Ζωή, το Δελτίο του
Εκπαιδευτικού Ομίλου, τα Γράμματα, ο Μαύρος Γάτος, η Αναγέννηση, η Κρητική
Στοά και άλλα, αρχικά με το πατρικό της όνομα ή με ψευδώνυμα και μετά τον
πρώτο γάμο της με το όνομα Γαλάτεια Καζαντζάκη (από το 1914), το οποίο
διατήρησε και μετά το διαζύγιό της. Το 1928 ανέλαβε υπεύθυνη ύλης στο Δελτίο
της Εργατικής Βοήθειας (δημοσιογραφικού οργάνου του Κ.Κ.Ε.) και το 1931
αρχισυντάκτρια του περιοδικού Πρωτοπόροι. Ακολούθησε συνεργασία της με το
περιοδικό Νέοι Πρωτοπόροι και την εφημερίδα Ελεύθερη Γνώμη, όπου
δημοσίευσε άρθρα κοινωνικού και πολιτικού προβληματισμού, ενώ παράλληλα
πραγματοποίησε διαλέξεις παιδαγωγικού και λογοτεχνικού περιεχομένου και
εκδόσεις πεζογραφημάτων της.
Οι λογοτεχνικές αναζητήσεις της Γαλάτειας Καζαντζάκη ξεκίνησαν από το χώρο
του αισθητισμού (με σαφείς επιρροές από το Νίκο Καζαντζάκη) και σταδιακά
πέρασαν από τους χώρους της ηθογραφίας και του κοινωνικού προβληματισμού
για να την οδηγήσουν το 1933 με το μυθιστόρημα Γυναίκες σε μια προσπάθεια
προσέγγισης του σοσιαλιστικού ρεαλισμού και κατά τη διάρκεια της γερμανικής
κατοχής και του εμφυλίου στο χώρο της αντιστασιακής πεζογραφίας με έντονα
ανθρωπιστικό προσανατολισμό. Παράλληλα αναπτύχθηκε και η σταδιακή
αντιπαράθεση της Γαλάτειας με το Νίκο Καζαντζάκη, η οποία κορυφώθηκε στο
τελευταίο της βιβλίο που είχε τίτλο Άνθρωποι και Υπεράνθρωποι και στόχο την
απομυθοποιητική (ομολογουμένως μονομερή) απεικόνιση του παλιού συντρόφου
της ζωής της.
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Ο Χρήστος Τσαντής γεννήθηκε
και ζει στην Πάτρα. Σπούδασε
Συμβουλευτική και Ψυχολογία.

Το 2012 βραβεύτηκε στον 30ο
διαγωνισμό της «Πανελλήνιας
Ένωσης Λογοτεχνών» για το
διήγημα: «Γράμμα σ’ έναν φίλο
που έφυγε πρώτος», στο οποίο
βασίστηκε η νουβέλα «Φάρος».

Το 2013 τιμήθηκε με έπαινο από
τον Όμιλο για την UNESCO
Πειραιώς & Νήσων για τη νουβέλα:
«Ο μικρός πρίγκιπας συναντά τον
Κύριο Καζαντζάκη στο δρόμο της
αναζήτησης».
Έργα του που κυκλοφορούν:

-«Ο μικρός πρίγκιπας συναντά τον
Κύριο Καζαντζάκη στο δρόμο της
αναζήτησης». Νουβέλα, Εκδόσεις
Λυκόφως 2013. Κυκλοφορεί στα
Public και στο Amazon.com

-«Με βάρκα το ταξίδι».
Μυθιστόρημα, εκδόσεις Σύγχρονη
Εποχή 2007.

-«Το πηγάδι».Μυθιστόρημα,
εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή 2008.

-«Φάρος». Νουβέλα, εκδόσεις
Περί Τεχνών 2012.

Είναι μέλος της κριτικής επιτροπής
του Διεθνούς Φεστιβάλ
Κινηματογράφου της Πάτρας και
συνεργάτης του ηλεκτρονικού
περιοδικού για τις τέχνες και τον
πολιτισμό «independent.gr».

e-mail: christos.tsantis@hotmail.gr


