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Ὁ τίτλος αὐτῆς τῆς ὁµιλίας εἶναι9 «∆άντης καὶ Ἁρχαία
Ἑλλάδα»- Προσωπικῶς θὰ προτιµοῦσα τὸν τίτλο «∆άντης καὶ
Ἑλλάδα»+ γιατὶ ἡ «Ἑλλάδα»+ ἢ τὸ «Ἑλληνικόν»+ ὡς ἰδέα+ δὲν
προσδιορίζεται+ ἢ µᾶλλον δὲν περιορίζεται+ χρονικά- Ψιλὰ γράµ,
µατα+ πλέον-

Ὅπως καὶ νά fχει τὸ πράγµα+ ὁ τίτλος+ ἡ ἐπιλογή του+ ἔχει
προκαλέσει µιὰ ἀπορία+ διαφόρων µορφῶν- «Περὶ τίνος πρό,
κειται+ δηλαδή»+ «Τί τὸν ἔπιασε:»· καὶ τὸν φόβο µήπως πρό,
κειται γιὰ µιὰ ἀνιαρή –καὶ ὑπναγωγό– παράθεση ἐπιλογῶν
ἀπὸ τὴ Θεία Κωµωδία+ οὕτως ἢ ἄλλως σχεδὸν ἄγνωστη- Καὶ
δικαίως+ γιατὶ ἐνῶ πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ κλασικὰ ἀρι,
στουργήµατα τῆς παγκόσµιας λογοτεχνίας+ µὲ διαµάντια
ὑψίστης ἐξάρσεως+ τὰ διαµάντια αὐτὰ εἶναι σπαρµένα σὲ ἀτέ,
λειωτα χωράφια ἀπολύτου ἀδιαφορίας+ γιὰ τὴν µεγάλη πλει,
ονότητα τῶν ἀναγνωστῶν+ ποὺ δὲν γνωρίζουν+ οὔτε ἐνδιαφέ,
ρονται+ γιὰ τὰ συµβάντα καὶ τὶς περιπέτειες τοῦ ∆άντη καὶ τῆς
Ἰταλίας στὴν πρώιµη ἀναγέννηση- Καµµιὰ φορὰ µένει µία
φράση ὡς τίτλος ποιήµατος+ τοῦ Καβάφη+ π-χ-+ ὅπως τὸ «Bgd
edbd “odq uhks`” – hk fq`m qhehtsn»- Ποιὸς ὅµως θυµᾶται πὼς
ἐπρόκειτο γιὰ τὴν ἄρνηση ἑνὸς ἐρηµίτη µοναχοῦ νὰ γίνει Πά,
πας: Ἄλλα νοµίζουν µερικοί…

Σήµερα ἡ «Κόλαση τοῦ ∆άντη» ἀναφέρεται 'ὅπως καὶ «οἱ
βιβλικὲς καταστροφές»( ὅταν θέλουν νὰ περιγράψουν τροµα,
κτικὲς καταστάσεις-

Πράγµατι+ θὰ ἦταν εὔκολο νὰ γράψω τὴν ἀνιαρότερη ὁµι,
λία –«ἀφήγηµα» θὰ ἄρεσε σὲ πολλοὺς ὑπηκόους τῆς µετα,
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µοντέρνας µόδας– ἐὰν ἁπλῶς ἀπαριθµοῦσα τὰ σηµεῖα τῆς
Θείας Κωµωδίας ποὺ ἔχουν ἑλληνικὲς ρίζες- Ἔχω µετρήσει
ἑκατὸν σαράντα+ καὶ πιθανὸν νὰ µοῦ ξέφυγαν καὶ µερικά- Ὅσο
ἀνιαρὴ ὅµως καὶ νὰ ἦταν ἡ παράθεσή τους+ τόσο ἔντονη ἦταν
ἡ ἀπόλαυσή µου κάθε φορὰ ποὺ ἀνεκάλυπτα ἕνα- Ἁπόλαυση
τόσο ἔντονη+ ὥστε συνδυασµένη µὲ τὴν εὐτυχὴ ἀνακάλυψη
ἀλλάζει τὴν διάθεση – περίπου ὅπως αἰσθάνεται ἕνας φιλάρ,
γυρος ποὺ ἀνακαλύπτει σὲ ἕνα συρτάρι χρήµατα ποὺ εἶχε ξε,
χάσει-

Ἁλλὰ τί τὸ περίεργο νὰ εἶναι γεµάτος ὁ Ντάντε –µὲ συγ,
χωρεῖτε ἀλλὰ τὸ «∆άντης» µυρίζει λίγο ναφθαλίνη– γεµάτος
Ἑλληνικά- Σκόρπια –καὶ ὅλη ἡ ὁµιλία θὰ πάει ἔτσι+ δὲν εἶναι
Ἔκθεση Ἰδεῶν– µοῦ ἔρχεται στὸ µυαλὸ ἡ Νάπολη- ἩἙλλη,
νικὴ Νεάπολις+ ἡ Παρθενόπεια+ ὅπως τὴν ὀνόµασαν οἱ Γάλλοι
'µᾶλλον µὲ κάποια αἴσθηση τοῦ χιοῦµορ(+ ὅταν εἶχαν ἀπελευ,
θερώσει τὴν πόλι ἀπὸ τὸ «Βασίλειο τῶν ∆ύο Σικελιῶν»- Ὁ
Νέλσων τὴν ἀπελευθέρωσε καὶ πάλι καὶ κρέµασε διαφόρους δο,
σιλόγους στὰ κατάρτια του- Τὴν Νάπολη λοιπὸν µοῦ ἔφερε στὸ
µυαλὸ ἕνα συγκινητικὸ τραγούδι+ τὸ «Edmdrs` U`rbh`»+
«Κλειστὸ παράθυρο»- Τὸ τραγούδι+ πιστεύεται ὅτι εἶναι ἀπὸ τὴν
ἐποχὴ τῆς Ἁναγεννήσεως- Ὁ ἐρωτοχτυπηµένος+ ἕως θανάτου+
ποὺ τραγουδάει κάτω ἀπὸ τὸ κλειστὸ παράθυρο τῆς ἄκαρδης+
εἶναι ἕνας νερουλάς- Πωλητὴς πόσιµου νεροῦ- Τὸ νερὸ κουβα,
λάει µὲ ἕναν ἀµφορέα – `menq` στὰ ἰταλικά- Ἡ ὕδρευσις τῆς
Νεαπόλεως µὲ θαυµάσιο καθαρὸ νερὸ ἀπὸ πηγὲς τοῦ Βεζού,
βιου καὶ ἄλλες+ γινότανε µέσῳ ἑνὸς ὑδραγωγείου ποὺ κατα,
σκεύασαν οἱ Ἕλληνες κάτοικοι+ τὸν δεύτερο αἰώνα πρὸ Χρι,
στοῦ- Κατέληγε στὶς στέρνες τῶν σπιτιῶν- Τὸ σύστηµα
δούλεψε ἱκανοποιητικὰ µέχρι τὴν δεκαετία τοῦ 085/+ χίλια
ἐννιακόσια ἑξήντα+ ὁπότε –κατὰ µία φήµη– λέγεται+ ὅτι ὑπο,
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νοµεύθηκε ἀπὸ τὴν Καµόρρα –τὴν τοπικὴ µαφία– γιὰ κάποιο
συµφέρον µὲ τὴν ἐργολαβία- Ἡ χολέρα τοῦ 086/ θὰ ἦταν µία
ἁπλὴ σύµπτωσις-

Ποῦ εἶναι ὁ Ντάντε: Στὴν Νάπολη εἶναι ὁ τάφος τοῦ µε,
γάλου Βιργίλιου+ τοῦ συµβολικοῦ ὁδηγοῦ+ καὶ δάσκαλου τοῦ
Ντάντε 'ὅπως καὶ τοῦ συγκινητικοῦ Fh`bnln Kdno`qch ποὺ δὲν
ἔχει σχέση µὲ τὸ παρόν+ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι τὸν ἔχω στὸ µαξιλάρι
µου(- Τὸ τραγουδάκι ποὺ λέγαµε+ εἶναι γραµµένο+ ὅπως καὶ ἡ
Θεία Κωµωδία+ τρεῖς αἰῶνες πρίν+ σὲ ἑντεκασύλλαβο+ τὸ ὁποῖο
γράφεται ἰταλικά9 «dmsdj`rxkk`an»-

Μοῦ φαίνεται καὶ µένα περίεργο ὅτι χρειάζεται νὰ τεκµη,
ριώσω τὴν µίξη –κάτι παραπάνω ἀπὸ ἐπίδραση– τοῦ «Ἑλλη,
νικοῦ» στὴν Ἰταλία+ ὅταν µία µατιὰ στοὺς παλιοὺς χάρτες δεί,
χνει ὅτι ἕνα µεγάλο µέρος τῆς Ἰταλίας+ τὸ σηµαντικότερο
πολιτιστικά+ λεγότανε «ΜεγάληἙλλάδα»+ ἢ «L`fm` Fqdbh`»-
N ἱστορικὸς O`tk Udxmd ἔχει γράψει ἕνα σπουδαῖο βιβλίο9
K’Dlohqd fqdbn qnl`hmd+ ἀποκαλώντας τὴν Ρωµαϊκὴ Αὐτο,
κρατορία+ Ἑλληνορωµαϊκή+ ὅπως καὶ τὸ σύνολο τοῦ πολιτι,
σµένου κόσµου σήµερα ἀποκαλεῖ τὸν πολιτισµὸ «Ἑλληνορω,
µαϊκό»+ µὲ µία ἐξαίρεση9 Ἐµᾶς-

Ἐδῶ ἡ Ρώµη συκοφαντεῖται συστηµατικά+ καὶ µὲ µανία+
ἐπὶ αἰῶνες- Μαζὶ µὲ τὴν Ρώµη παίρνει ἡ µπάλα καὶ τὴν ∆ύση+
κάτι ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὑποφέρουµε πολύ- Αὐτὴ ἡ –ἀρκετὰ ἐπιτυ,
χηµένη– πλύση ἐγκεφάλου+ λειτουργεῖ ὡς τροχοπέδη+ σὰν µία
βαριὰ σιδερένια µπάλα δεµένη στὸ πόδι µας+ µὲ ἁλυσίδα+ ἀκυ,
ρώνοντας τὴν 'ἐγχώριο( πρόοδό µας- Αὐτὸ φαίνεται ἀµέσως
µόλις οἱ Ἕλληνες µεταναστεύσουν καὶ ἀπελευθερώνονται ἀπὸ
αὐτὰ τὰ βαρίδια σκοτεινῶν προκαταλήψεων- Οἱ µορφωµένοι
ἄνθρωποι τοῦ κόσµου γνωρίζουν+ τὸ βλέπουν καθηµερινά+ ὅτι
ἂν τραβήξεις ἀπὸ τὸ ὕφασµα τοῦ κόσµου τὸ «Ἑλληνικόν»+
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πρῶτα ἡ Ρώµη καὶ µετὰ ὁ ὑπόλοιπος πολιτισµένος κόσµος θὰ
ξηλωθεῖ σὰν πολύχρωµη πολὺ,πολιτισµικὴ κουρελού-

Τώρα φτάσαµε στὸ σηµεῖο ποὺ εἶναι ἡ αἰτία αὐτῆς τῆς ὁµι,
λίας- Τὸ «ἔναυσµα» ποὺ λένε- Πᾶνε πολλὰ χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ
τὸ διάβασα- Πάρα πολλά- Εἶναι περίεργο πῶς λίγες λέξεις µοῦ
ἄνοιξαν τὰ µάτια καὶ ἔµαθα περισσότερα γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ
πολιτισµοῦ ἀπὸ ὁλόκληρα βιβλία- Οἱ λέξεις εἶναι9 «Hk l`drsqn
ch bnknq bgd r`mmn» – δάσκαλος ἐκείνων ποὺ γνωρίζουν+ ὁ δά,
σκαλος τῶν σοφῶν+ τῶν διανοουµένων- Τί εἶναι τόσο σηµαντικὸ
σὲ αὐτὲς τὶς λέξεις: Στὸ τέταρτο Κάντο 'τῆς Κολάσεως( ὁ
Ντάντε φτάνει σὲ ἕνα µέρος ὅπου εἶναι τὰ «µεγάλα πνεύ,
µατα»+ σηµαντικὲς προσωπικότητες τῆς ἱστορίας- ∆ὲν ὑφί,
στανται κανένα µαρτύριο+ φωτιὲς καὶ τὰ τοιαῦτα- Ἁντιθέτως
εἶναι σὲ ἕνα µέρος φωτεινὸ καὶ εὐχάριστο+ ἕνα δασάκι γύρω ἀπὸ
ἕνα δροσερὸ ρυάκι- Ἐκεῖ βλέπει τὸν Ἕκτορα καὶ τὸν Αἰνεία
'µυθικὸ γενάρχη τῶν Ρωµαίων(+ τὸν Ἰούλιο Καίσαρα+ τὸν
Ὅµηρο «τὸν ὑπέρτατο ποιητή , ποὺ πάνω ἀπf ὅλους σὰν ἀετὸς
πετάει»+ διάφορα ἱστορικὰ πρόσωπα καὶ σὲ µία στιγµή9 «… ση,
κώνω λίγο ἀκόµη τὰ βλέφαρα . βλέπω τὸν δάσκαλο αὐτῶν ποὺ
ξέρουν . νὰ κάθεται ἀνάµεσα στὴν παρέα τῶν φιλοσόφων»-

«Ὅλοι τὸν θαυµάζουν+ ὅλοι τὸν τιµοῦν . ἐκεῖ βλέπω τὸν Σω,
κράτη καὶ τὸν Πλάτωνα . ποὺ κάθονται πιὸ κοντά του ἀπὸ
τοὺς ἄλλους»-

Στὴν συνέχεια ἀπαριθµεῖ πλῆθος προσωπικότητες –µὲ τὰ
ἰταλικὰ ὀνόµατά τους– ὅλους τοὺς ὀνοµατίζει+ ἐκτὸς ἀπὸ ἕναν9
«τὸν δάσκαλο αὐτῶν ποὺ γνωρίζουν»+ τῶν σοφῶν- Στὴν Ἰτα,
λία τοῦ 02ου,03ου αἰ- γράφοντας στὰ κοινὰ ἰταλικά+ δηλαδὴ
γιὰ τὸ εὐρὺ κοινὸ καὶ ὄχι λατινικὰ γιὰ τὴν ἐλὶτ τῶν λογίων+ ὁ
Ντάντε δὲν χρειάζεται νὰ πεῖ ποιὸς εἶναι ὁ δάσκαλος- Ὅλοι
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ἤξεραν ὅτι ἦταν ὁ Ἁριστοτέλης- «L`fhrsdq chwhs»+ ὁ δάσκαλος
τὸ εἶπε+ ὅπως λέγεται στὰ σχολεῖα ἐπὶ αἰῶνες-

Αὐτὸ καὶ µόνο δείχνει ὅτι πάνω ἀπὸ δύο χιλιάδες χρόνια τὸ
Ἑλληνικὸ Πνεῦµα καὶ ὁ πολιτισµὸς παρέµεινε ζωντανὸς στὴν
περιοχὴ ποὺ εἶναι σήµερα ἡ Ἰταλία+ καὶ ἀσφαλῶς στὴν ζωὴ τοῦ
Ντάντε+ καὶ στὶς διάφορες ἐπιδράσεις ποὺ συνέθεσαν τὴν µε,
γάλη του µόρφωση καὶ παιδεία- Ἁλλὰ δὲν ἔχει δοθεῖ+ πιστεύω+
ἀρκετὴ σηµασία στὸν τρόπο ποὺ περιγράφουν γαλλικὰ σχολικὰ
βιβλία τὴν κατάκτηση τῆς Ἰταλίας ἀπὸ τὸν Qnadqs Fthrb`qc
c’G`tsduhkkd ὡς «…ἀπελευθέρωση ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες –
Fqdbr»- Πέθανε στὸ γνωστό µας «Φισκάρδο»+ τὸ 0/74- Εἶναι
ὁ ἱδρυτὴς τοῦ «Βασιλείου τῶν ∆ύο Σικελιῶν» 'ἐὰν εἶχε κανεὶς
τὴν ἀπορία(- Ὁ Qnadqsn Fthrb`qcn c’@ks`uhkk` ἀναφέρεται στὴν
Θ-Κ- ὡς ἀπελευθερωτὴς τῆς Σικελίας ἀπὸ τοὺς Σαρακηνούς+
καὶ βρίσκεται στὸν παράδεισο…

Ἡ παρούσα διάλεξις 'Kdbstq` C`mshr( συνεχίζει µιὰ παρά,
δοση ποὺ ἄρχισε ὁ συνάδελφος Βοκκάκιος στὶς 02 Ὀκτωβρίου
0262- Οἱ διαλέξεις αὐτὲς συνεχίζονται ἔκτοτε+ κάθε χρόνο σὲ
πόλεις τῆς Ἰταλίας καὶ στὸ ἐξωτερικό- Ὑπὸ τὶς περιστάσεις+
ἡ παρούσα χρειάζεται λίγο θράσος+ καὶ τὴν ἀνεκτικότητά
σας-

Ὁ συµπαθέστατος κωµικὸς Ροµπέρτο Μπενίνι εἶναι γνω,
στός+ στὴν Ἰταλία+ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καριέρα του στὴν ἠθοποιία+
γιὰ τὶς κορυφαῖες του ἀπαγγελίες τοῦ Ντάντε+ ὅπως ἔκανε πα,
λαιότερα ὁ Βιτόριο Γκάσµαν- ὉΓκάσµαν ἦταν πιὸ δραµατικὸς
καὶ θεατρικός+ ποµπώδης+ ἀλλὰ ὁ Μπενίνι πιὸ ἐντυπωσιακὸς
µὲ τὴν γνωστή του µπουφονερία- Οἱ ἀπαγγελίες του+ σὲ ἀνοι,
χτοὺς χώρους+ συγκέντρωναν χιλιάδες κόσµου+ κάποτε σὲ
ἀνυπόφορες θερµοκρασίες στὴν χειµωνιάτικη νύχτα-

Γιὰ κάποιο λόγο+ ὄχι ἀµέσως ἀντιληπτό+ τὸν κάλεσε πρὸ
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µηνῶν τὸ Ἁριστοτέλειο '«Ἁριστοτέλειο» γιὰ γεωγραφικοὺς λό,
γους( Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης+ ποὺ τὸν ἀναγόρευσε σὲ
ἐπίτιµο διδάκτορα- Κατὰ τὴν τελετὴ ὁ Μπενίνι ἀπήγγειλε τὸ
ἑνδέκατο Κάντο ἀπὸ τὴν «Κόλαση» τῆς Θείας Κωµωδίας- Τὸ
πράγµα µοῦ προξένησε περιέργεια καὶ προσπάθησα νὰ βρῶ γιὰ
ποιὸ λόγο διάλεξε τὸ συγκεκριµένο Κάντο-

Κατf ἀρχὴν µοῦ φάνηκε ὅτι ὁ σύνδεσµος µὲ τὴν Θεσσαλο,
νίκη ἦταν ὁ Πάπας Ἁναστάσιος+ πιθανότατα ἑλληνικῆς κα,
ταγωγῆς 'ὑπῆρξαν δεκατρεῖς Ἕλληνες Πάπαι+ ἂν δὲν κάνω
λάθος(- ὉΒιργίλιος καὶ ὁ Ντάντε περιηγούµενοι στὴν Κόλαση
βλέπουν µεταξὺ τῶν Ἐπικούρειων –δηλαδὴ ἀθέων– τὴν σαρ,
κοφάγο τοῦ Ἁναστασίου+ ἀτελῶς σκεπασµένη+ ὅπου ὁ Ἁνα,
στάσιος καιγότανε µὲ ἄσβηστη φλόγα+ αἰωνίως- Ὁ λόγος τῆς
τιµωρίας του+ ἦταν+ ὅτι εἶχε περιπέσει στὴν αἵρεση τοῦ µονο,
φυσιτισµοῦ+ παρασυρθεὶς ἀπὸ ἕναν διάκο+ τὸν Φώτιο+ ὁ ὁποῖος
ἦταν Σαλονικιός- 'Αὐτὰ γύρω στὸ 4// µ-Χ- φυσικά-( Ἰδοὺ λοι,
πόν –νόµιζα– ὅτι βρῆκα τὸν λόγο ποὺ ὁ Μπενίνι ἐπέλεξε τὴν
Θεσσαλονίκη- Εἶχα λάθος- Ὁ Ντάντε εἶχε τοποθετήσει σὲ
αὐτὸ τὸ Κάντο µία σειρὰ καταραµένους+ µὲ πρωταρχικὴ θέση
τοὺς… τοκογλύφους- Εἶναι κάπως ἀξιοπερίεργο ὅτι ὁ Ντάντε
θεωρεῖ τὴν τοκογλυφία παρὰ φύσιν καὶ τὴν τοποθετεῖ µαζὶ µὲ
τὸν σοδοµισµό- Μάλιστα «ἀδελφοποιεῖ» τὰ Σόδοµα µὲ τὴν
Γαλλικὴ πόλη B`gnqr+ διάσηµο κέντρο τοκογλυφίας τῆς
ἐποχῆς- Συνοπτικῶς οἱ ἀντιλήψεις+ τῆς ἐποχῆς+ περὶ ἠθικῆς
ἦταν ἕνα συγκέρασµα ἀπὸ τὰἨθικὰ Νικοµάχεια+ τὸ Ρωµαϊκὸ
∆ίκαιο+ τὸ Περὶ καθηκόντων τοῦ Κικέρωνος καί+ πάλι+ τὴν
ἐκτενέστατη ἀνάλυση τῶνἨθ- Νικ- ἀπὸ τὸν Σὰν Τοµµάζο ντf
Ἁκουΐνο 'παρf ἡµῖν ἁπλῶς9 «Ἁκινάτη»(-

Ὡστόσο εἴπαµε ὅτι ὁ Ντάντε ἔχει διαµάντια καὶ ἐδῶ ὑπάρ,
χουν µερικά- Ἡ «τοκογλυφία» ἐµφανίζεται+ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς
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Θείας Κωµωδίας+ ὡς ἕνα ἄγριο θηρίο µέσα στὸ σκοτεινὸ δά,
σος τῆς ἁµαρτίας- Ἡκατάταξις τῶν καταραµένων εἶναι ἀνά,
λογη µὲ τὶς κατηγορίες τῶν ἀδίκων –ἢ ἀνήθικων πράξεων–
στὰ «Ἠθικά…»- Ποιὰ Ἠθικά: ∆ὲν ἀναφέρει+ δὲν χρειάζεται-
Εἶναι αὐτονόητο ὅτι οἱ ἀναγνῶστες καταλαβαίνουν ὅτι πρό,
κειται γιὰ τὰ Ἠθικὰ Νικοµάχεια τοῦ Ἁριστοτέλη- Ἁπολαυ,
στικὸ εἶναι ὅτι στὸ πρωτότυπο τὰ «Ἠθικὰ» γράφονται ἁπλῶς9
«Dshb`» –καὶ φθάνει+ γιατὶ βρισκόµαστε στὴν ἐποχὴ '02ος
αἰ-( ὅπου ὁ Ἁριστοτέλης εἶχε ἐπικρατήσει σὲ τέτοιο βαθµὸ στὴν
Καθολικὴ Ἐκκλησία+ στὸ σηµεῖο µάλιστα νὰ ἐξετάζονται ἄν,
θρωποι 'ἀργότερα( ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἐξέταση γιὰ αἱρετικὲς ἀπό,
ψεις ὡς πρὸς τὸν… Ἁριστοτέλη 'ὅπως ὁ Γαλιλαῖος µερικοὺς
αἰῶνες ἀργότερα(- Στὴν γνώση τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας
βοηθοῦσε+ βεβαίως+ καὶ ἡ δίαιτα ποὺ ἀκολουθοῦσαν αὐστηρὰ
τρώγοντας βαλανίδια πάνω στὰ δέντρα ὅπου ζοῦσαν+ καὶ εἶχαν
κάθε εὐκαιρία νὰ διαλογίζονται µὲ τὴν ἡσυχία τους-

∆ὲν εἶναι δυνατὸν καὶ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ παραλείψουµε µία
ἀναφορὰ σὲ ἕνα «Κάντο»+ τὸ 15ο τῆς «Κολάσεως»- Εἶναι –γιὰ
πολλοὺς λόγους– τὸ πιὸ συγκινητικὸ γιὰ ἕναν Ἕλληνα Ναυ,
τικό- Πρόκειται γιὰ τὴν συνάντηση τοῦ Ντάντε µὲ τὸν Ὀδυσ,
σέα καὶ τὸν ∆ιοµήδη-

Ὅταν τοὺς ἀναγνωρίζουν+ ὁ Ντάντε παρακαλεῖ τὸν Βιργί,
λιο νὰ τὸν ἀφήσει αὐτὸν νὰ τοὺς µιλήσει- Καλύτερα ὄχι+ τοῦ
λέει ὁ Βιργίλιος+ γιατὶ εἶναι Ἕλληνες καὶ κάπως πάνω ἀπὸ τὸ
κεφάλι σου- ∆εκατρεῖς αἰῶνες µετὰ τὸν Ὁράτιο καὶ τὸν Βιρ,
γίλιο ὁ Ντάντε ἐπιβεβαιώνει τὴν ἀδιάκοπη καὶ αἰώνια ὑπεροχὴ
τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύµατος ἀπέναντι τοῦ Ρωµαϊκοῦ- Ὅταν τὸ
λέει ὁ Ντάντε διὰ στόµατος Βιργιλίου+ ποιὸς εἶµαι ἐγὼ νὰ δια,
φωνήσω:

Ἁλλὰ ἐδῶ ἔχουµε µία διασκεδαστικὴ παρατήρηση –µία ἀπὸ
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πολλὲς στὴν Θ-Κ-– ποὺ µᾶς κάνει νὰ ἀµφιβάλλουµε γιὰ τὴν
καθολικὴ ὀρθότητα τῶν θρησκευτικῶν ἀπόψεων τοῦ Ποιητῆ-
Γιατί βρίσκονται ὁ Ὀδυσσέας καὶ ὁ ∆ιοµήδης στὴν Κόλαση:
'καιόµενοι µάλιστα µὲ τὶς ἰδιωτικές τους φλόγες:( Ποῖον τὸ
ἁµάρτηµά τους: Κατέστρεψαν τὸ «Παλλάδιο» στὴν Τροία-
Βρίσκονται λοιπὸν τιµωρούµενοι αἰωνίως σὲ µία κόλαση χρι,
στιανικῆς ἐπινοήσεως καὶ διαχειρίσεως γιὰ ἱεροσυλία ναοῦ
τῆς Ἑλληνικῆς θρησκείας+ δηλαδὴ εἰδώλων θεῶν ἀνυπάρ,
κτων: Ἐπὶ πλέον Ἰταλοὶ θεολόγοι τοὺς ἀναγνωρίζουν ἐλα,
φρυντικά- Γιατὶ λόγῳ τῆς καταστροφῆς τῆς Τροίας µετανά,
στευσε ὁ Αἰνείας – γενάρχης τῶν Ρωµαίων- 'Μολονότι
Ἕλληνες ὑπῆρχαν ἤδη στὴν Ἰταλία+ κατὰ τὴν ἄφιξή του –
κατὰ τὴν Αἰνειάδα- Ἄρα τὸ ἁµάρτηµα ἦταν προνοιακό- Odb,
b`sn oqnuhcdmyh`kd-(

Τὸ συγκινητικὸ µέρος ὅµως εἶναι ἡ διήγησις 'δὲν θὰ γράψω
ἀφήγηµα( τοῦ τελευταίου ταξιδιοῦ τοῦ Ὀδυσσέα- Εἶναι ὕψιστο
κείµενο ποὺ δὲν τολµῶ νὰ µεταφράσω-

Μετὰ τὴν ἄφιξή του στὴν Ἰθάκη+ τὸν Νόστο+ ὁ Ὀδυσσέας
καταλαµβάνεται ἀπὸ τὴν ἀκατανίκητη ἕλξη+ πιὸ δυνατὴ ἀπὸ
ὁποιοδήποτε σύνδεσµο µὲ τὴν στεριά+ τὸ παρελθόν- Εἶναι ὁ ἔρω,
τας γιὰ τὴν ἀνοιχτὴ θάλασσα- Καὶ φεύγει- Γυρνάει τὴν πρύµη
του πρὸς τὸ «πρωινό»+ δηλαδὴ τὴν Ἁνατολὴ καὶ πάει πρὸς τὶς
Πύλες τοῦἩρακλέους- Οἱ σύντροφοί του δειλιάζουν+ µετὰ ἀπὸ
χίλιους κινδύνους εἶναι γέροι καὶ «ἀργοὶ» 's`qch(- Ἐκεῖνος
ὅµως τοὺς ἐµψυχώνει9 «Ἁδέρφια »+ τοὺς λέει+ «θέλετε νὰ χά,
σετε τὴν εὐκαιρία νὰ πᾶτε πίσω ἀπὸ τὸνἭλιο+ ἐκεῖ ποὺ δὲν ἔχει
πάει κανείς:»- Μὲ τέτοια λόγια τὰ κουπιά τους γίνανε φτερά-
Μετὰ ἀπὸ πέντε µῆνες εἴδανε ἕνα µεγάλο βουνὸ καὶ ἀναθαρ,
ρήσανε+ ἀλλὰ ἡ χαρά τους ἔγινε σύντοµα κλάµα ὅταν τὸ νερὸ
ἔγινε µία τεράστια δίνη ποὺ ἄρχισε νὰ στριφογυρίζει τὸ καράβι
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σὰν ἄθυρµα+ ἡ θάλασσα γύρισε τρεῖς φορὲς καὶ στὴν τρίτη ἡ
πρύµη σηκώθηκε σούζα 'hm rtrn+ στὸ κείµενο( καὶ ἡ πλώρη
καρφώθηκε στὸ βάθος- «Τέλος ἡ θάλασσα ἔκλεισε ξανὰ ἀπὸ
πάνω µας»-

Ἡ ἀναχώρηση τοῦ Ὀδυσσέα ἐπαναλαµβάνεται στὸ ταξίδι
τοῦ Ζίγκφρηντ στὸν Ρῆνο τὴν ἑποµένη τῆς νύχτας ποὺ πέρασε
µὲ τὴν Ὡραία Κοιµωµένη Μπρουνχίλντε+ ἡ εἰκόνα τῆς δίνης
ποὺ καταπίνει τὸ Odptnc περιγράφεται ἀπὸ τὸν Gdql`mm Ldk,
uhkkd στὸν Lnax Chbj καὶ ἡ ροµαντικὴ ἐνατένιση τοῦ «ἐπέ,
κεινα» ζωγραφίστηκε µοναδικὰ ἀπὸ τὸν B`ro`q C`uhc Eqhd,
cqhbg- Ἁπαράµιλλο ὅµως καὶ ἀξέχαστο παραµένει τὸ ποίηµα
τοῦ Kdno`qch9 «K’hmehmhsn» ποὺ τελειώνει µὲ τὸν στίχο9 «Καὶ
εἶναι γλυκὸ νὰ ναυαγῶ σὲ αὐτὴ τὴ θάλασσα» '«d m`teq`f`q
ld cnkbd hm ptdrsn l`qd»(-

)

κυοῦσιν γάρ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, πάντες ἄνθρωποι καὶ κατὰ
τὸ σῶµα καὶ κατὰ τὴν ψυχήν…

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι «κύουσι» 'κυοφοροῦν+ θὰ λέγαµε σή,
µερα(+ κάτι ἔχουνε µέσα τους καὶ θέλουν νὰ τὸ ποῦν+ νὰ τὸ
γράψουν+ νὰ τὸ τραγουδήσουν+ νὰ τὸ ζωγραφίσουν… ∆ὲν εἶναι
πάντοτε ἀξιόλογο- Μερικοί+ εὐλογηµένοι ἀπὸ τὶς Μοῦσες τὸ
κατορθώνουν+ καὶ ἀκόµη λιγότεροι ἀφήνουν κάτι κλασικό-
Αἰώνιο –ταύτη τῇ µηχανῇ, θνητὸν ἀθανασίας µετέχει– µία καὶ
εἴµαστε σὲ αὐτὸ τὸ κλίµα-

Ἡ Θεία Κωµωδία χάρισε στὸν Ντάντε τὴν ἀθανασία- Βι,
βλιοθῆκες ὁλόκληρες εἶναι γεµάτες ἀναλύσεις καὶ σχόλια+
ἑρµηνεῖες ἑρµηνειῶν… Σαφέστατα πρόκειται γιὰ τὴν περι,
γραφὴ ἑνὸς ταξιδιοῦ+ ἀπροκάλυπτα µεταφυσικοῦ+ παρὰ τὴν συ,
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νεχὴ ἀναφορὰ σὲ συγκεκριµένα πρόσωπα καὶ γεγονότα –τοὺς
«δαίµονες»+ µὲ τὴν µετὰ,χριστιανικὴ ἔννοια τῆς λέξεως– ποὺ
βασάνιζαν τὸν Ποιητή- Ἁτέλειωτο πεδίο ἀνακαλύψεων γιὰ
τοὺς –ἀρκετὰ µεταφυσικούς– τοῦ J`qk Itmf ποὺ βλέπουν αὐτὸ
τὸ ταξίδι ὡς πρόοδο πρὸς τὴν ἄνοδο ἀπὸ τὸ ἀσυνείδητο πρὸς τὸ
συνειδητό+ στὴν διαδικασία ποὺ 'ἀγγλικὰ( λέγεται «hmchuh,
ct`shnm» – 'hmsdfq`shnm dfn `mc rdke(+ ποὺ λέγεται καὶ «ἐξατο,
µίκευσις»+ καὶ δὲν µπορῶ νὰ µεταφράσω+ οὔτε εἶµαι βέβαιος
ὅτι καταλαβαίνω-Ἐκεῖ ὅµως ὑπάρχουν ὅλα+ καὶ ἡ «`mhl`» καὶ
ἄλλα ἀρχέτυπα+ ποὺ δίνουν µεγάλη ἀπόλαυση στοὺς ἀκολού,
θους τοῦ Itmf-

Γιὰ τοὺς φροϋδικοὺς ἡ Θ-Κ- εἶναι ἕνα κυριολεκτικὸ περιβόλι
συµβόλων+ τόσο διασκεδαστικῶν ποὺ ἀδυνατεῖ κανεὶς νὰ πε,
ριγράψει δηµόσια+ π-χ- ἡ «B`mchc` Qnr`» – τὸ «ὑπέροχο τριαν,
τάφυλλο» ποὺ εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ Παραδείσου ποὺ ἀτενίζει στὸ
τέλος τοῦ ταξιδιοῦ του- Πιὸ χαριτωµένο εἶναι ὅτι πρὸς τὸ τέ,
λος τῆς ζωῆς του+ στὴν Ραβέννα+ µία κόρη του περιεβλήθη τὸ
µοναχικὸ σχῆµα καὶ ἐπέλεξε ὡς τὸ νέο της ὄνοµα τὸ… «Βε,
ατρίκη»-

Ὡστόσο τὸ ταξίδι αὐτὸ µπορεῖ νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι γίνεται σύµ,
φωνα µὲ τὶς… ταξιδιωτικὲς ὁδηγίες τῆς ∆ιοτίµα+ πρὸς τὸ
«θεῖον κάλλος+ τὸ καλόν»- Μοιραίως βλέπει στὸ τέλος τὸν Θεὸ
περιστοιχιζόµενο ἀπὸ µυριάδες ἀγγέλους καὶ ψυχὲς εὐλογηµέ,
νες – σὰν νιφάδες χιονιοῦ ποὺ ἀντὶ νὰ πέφτουν+ ἀνέρχονται…
Ἤδη µὲ τὴν παροµοίωση µὲ τὸ χιόνι+ δείχνει+ ὅτι εἶναι σὲ ἄλλο
κόσµο ἀπὸ τὴν ἄνυδρη Μέση Ἁνατολή-

Βρισκόµαστε ἤδη+ στὶς ἀρχὲς τοῦ δεκάτου τετάρτου αἰώνα-
Ὁ Ντάντε δὲν χρονολογεῖ µετὰ Χριστόν+ ἀλλὰ «εἰκοσιπέντε
αἰῶνες ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Ποσειδῶν θαύµαζε τὴν σκιὰ τῆς Ἁρ,
γοῦς» 'ἀπὸ τὸν βυθὸ κοιτάζοντας τὴν ἐπιφάνεια(- Αὐτὸ τὸ τρί,
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στιχο βασανίζει πολὺ τοὺς σχολιαστές '«tm` sdqyhm` snqldm,
s`shrrhl` »(-

Φαίνεται κι ὅλας τὸ Λυκαυγὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ φωτός+ προ,
άγελλος τῆς Ἁναγέννησης+ τοῦ ∆ιαφωτισµοῦ- Μὲ ἀπίστευτη
τόλµη+ ὁ Ντάντε ταξιδεύει πρὸς τὸν Παράδεισο σὲ µία βαρ,
κούλα µὲ πανί- Στὸ πνεῦµα τῶν µεγάλων ἐξερευνήσεων –
πρὸς τὸ ἄγνωστο– ποὺ ἤδη ἔβραζε στὸ µυαλὸ τῶν µεγάλων
ναυτίλων- ὉΠοιητὴς ἐπικαλεῖται τὴν βοήθεια τῆς… Ἁθηνᾶς
καὶ τὶς ὁδηγίες τοῦ Ἁπόλλωνα '«Lhmdqu` rohq` d bnmctbd lh
@onkkn»( «καὶ οἱ ἐννέα Μοῦσες θὰ µοῦ δείξουν τὶς Ἄρκτους»
'τὸν ἀστερισµό(-

Ὁ τελευταῖος στίχος τῆς Θ-Κ- εἶναι9 «k’`lnq bgd lnud hk
rnkd d k’`ksqd rsdkkd» – «ὁἜρωτας 'ἀγάπη+ ἕλξη+( ποὺ κινεῖ τὸν
Ἥλιο καὶ τὰ ἄλλα ἄστρα…

Τὸ πρῶτον κινοῦν…
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