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Με την ευκαιρία των

100 χρόνων

από

την γέννηση του Ν. Καζαντζάκη

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Δεν μπορώ να πω πως δεν ξέρω πως βρέθη
κα τούτες τις μέρες στην Κρήτη , αφού το ταξί

Εδώ σε τούτον τον τάφο βλέπεις τον Οδυσσέα
να γυρίζει επιτέλους στην Ι θάκη για να βρει

δι αυτό εγώ το επρογραμμάτισο και εγώ το

μια αγκαλιά θερμή και να τον κάμει να ξεχάσει
τις κακουχίες που πέρασε στην ζωή του .

σχεδίασα με όλες του τις λεmομέρειες. Είναι
μή νες τώρα που ήθελα με την ευκαιρία των
εκατόν χρόνων από την γέννηση του Ν ίκου
Καζαντζάκη να ε πισκεφθώ τον τάφο του μεγά
λου ποιητή και οραματιστή κο ι να προσκυνήσω
τα ελαφρά χώματα που τον σκεπάζουν . Η επι
θυμία μου μεγάλωνε σον άκουσα πως πρόσφα

Εδώ σε τούτο τον απλό τάφο που τον επι
σκέmονται από όλα τα μέρη του κόσμου βρί
σκει την ύλην να ενώνεται με το πνεύμα και
τον μόχθον , τον ανδρείο και την μετριοφρο
σύνη να ησυχάζουν.
Το μέρος που δ ιάλεξαν να τον θάψουν είναι

τα στο χωριό που γεννήθ η κε κα ι μαθήτεψε. ο

πολύ επιτυχεμένο. Π οιός ξέρε ι , ίσως εκείνοι

γιός του Καπετάν Μιχάλη, μια σκέψη και ένα
όνειρο εγένετο πραγματικότης. Γιατί με τη

που το διάλεξαν να ήθελαν τον Καζαντζάκη να
βλέπει την απέραντη θάλασσα που τον πήρε

βοήθειαν της Ελληνικής Κυβέρνησης και ενός

σε μακρινούς τόπους για να βρε ι τον σκοπό

πρ ούχοντα από την Κρήτη καθώς επίσης και

του ανθρώπινου βίου . ' Ιοως ακόμη να τον ήθε
λαν να τον βλέπουν οι άνθρωποι σον φάρο,

άλλων θαυμαστών του μεγάλου συγγραφέα
ιδρύετο το μ ουσείο Καζαντζάκη . Αυτ α τα δυο
φωτεινά πνευ ματικά ιδρύματα της Κρήτης του
Καζαντζάκη , τον τά φο του στο Ηράκλειο και το
μου σε ίο του στην γενέτειρα του είχα πεθυμή
σει να επισκεφθώ κα ι αυτά είναι που θα περι

γράψω.

όπως ο φάρος φέγγε ι και οδηγά τους κατακου 
ρασμένους ναυτικούς για να βρουν ένα ασφα
λές λιμάνι κα ι να τους κάμει να ξεχάσουν την
φουρτουνιασμένη θάλασσα που προσπαθούν

να δαμάσουν .
Με αυτά τα συναισθή μ ατα λίγες ώρες αργό

Πρώτα επισκέφθηκα τον τάφο του μεγάλου
μας ποιητή που ήξερε να ε ί ναι πάντα οδηγός
και ουδέποτε ουραγός. Χωρίς μ εγάλη δυσκο
λία ανεβήκαμε μαζί μ ε τους δυο συντρόφους
μ ου το ενετικό τείχος που χωρίζει την παλαιόν
από την κα ινούργια πόλιν του Ηρακλείου και

τερα , εφεύγα μ ε από τον τάφο του για να επι 
σκεφθούμε το χωριό που τον γέννησε . Στον
δρόμο μας περάσαμε από τη ν Κνωσσό για να
δούμε τον αρχαίο Κρητικό πολιτισμό που δό 
ξασε τον άνθρωπο και το πνεύμα του . Δυο
τρεις ώρες σ · αυτόν τον χώρο δεν αργήσαμε

σε λίγα λεπτά φθάσαμε στο φρούριο Μαρτι
νέγκο πάνω από την Χανιόπορτα που 'ναι θαμ

να κατολάβ Jυμε γιατ ί οι ειδικο ί επιμένουν πως

μένος ο αθάνατος μας νεκρός.

παρελθόν με το παρόν και πως τα δυο μαζί

Εδώ σαν δεις τον τάφο του με τον ξύλινο
σταυρό που τον κοσμεί σε πιάνει δέος και aρ
χ ίζεις να καταλαμβαίνεις γιατί η καρδιά του
ανθρώπου που ξεπέρασε σε δύναμη τους άλ
λους ανθρώπους δεν πέθανε αλλά ζε ι γιο να
φωτίζει τις επόμενες γενεές που θ α μας έλ

δείχνουν τον άνθρωπο να αγωνίζεται για την
επιβίωση του . ·Ε να άλλο μήνυμα που πήραμε
από την Κνωσσό είναι και τούτο- πως ο άνθρω
πος στην πορείαν του π ρέπει να μάθει να κτί

η αρχαιολογ ί α είναι το γιοφύρι που ενώνε ι το

ζει και να μη χαλά ποτέ του ον θέλει να

aρετή ς και της τιμής. Και σαν διαβάσεις το
φωτεινό επίγραμμα που παρ άγγειλε να χαρά

προκόψει.
Φεύγοντος ο πό την Κνωσ σόν δεν αργήσαμε
να καταλάβουμε γιατί αυτός ο τόπος γεννά
τόσους μεγάλους άνδρες - Βενιζέλους, Κα

ξουν στον τάφο του

ζαντζάκηδες, Θεοδωράκηδες και άλλους . Μι

θουν και να τη οδηγά προς τον δρόμο της

-

Δεν ελπίζω τίποτα. δεν

φοβούμα ι τίποτα, είμαι λεύτερος

- τότε κατα

λαμβαίνε ις το νόημα της ζωής κα ι γιατί ο μεγά
λο ς μας ερευν ητής μάς δίδαξε πώ ς να γνωρί
ζουμε τον θάνατο από την aρχή τη ς ζωής μας .

σή ώρα αργότερα φθάσαμε στην Μυρτιάν

-

έτσι τώρα λέγουνε την γενέτειρα του Κα
ζαντζάκη. Εδώ θα πρέπει να κάμω μια μικρή
παρένθεση . Στα παλιά χρόνια το χωριό του
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· Καζαντζάκη το λέγανε «Βάρβ αροι .. όμως με

πρωτοβουλία των 600 κατοίκων του χωριού το

Κοιμωμένη του . Λίγο πιο μπροστά οπό το γλυ
mό μια πλάκα δίδει τα ονόματα των δωρητών.

όνομα τώρα άλλαξε και το λέγουνε Μυρτιά .

Πρώτη η Ελλi,νική Κυβέρνηση μετά ο Αητο

Και οι άνθρωποι είχαν δίκαιο να θέλουν να

γιόννης και ύστερα ο Κύπριος μ. Αναστάσιος
Λεβέντης . ·Ολοι θαυμαστοί του έργου του με

αλλάξουν το όνομα του χωριού τους γιατί εδώ
δεν βρίσκεις τίποτε που να σου θυμίζει βάρβα·
ρους ή οτιδήποτε που να έχει σχέση με βαρβα·

ρότητες . Εδώ σε τούτο το χωριό βρίσκεις μο
νάχα δουλευτόδες, ανθρώπους του βουνού
και των αμπελ ιών. Βέβαια κάπου κόπου βρί

γάλου μας συγγραφέα.
Σαν μπεις μέσα στο Μουσείο κaτολαμβαί
νεις με την βοήθεια μιας εξαιρετικής εφόρου
του Μουσείου. γιατί ο Καζαντζά κης σαν κύ
κνος πόλaιψε σ · όλη του την ζωή χωρίς να

σκε ις την διαφορά που χωρίζει τους aνθρώ
πους , όμως δύσκολα μπορείς να βρεις σ ' αυτό
το χωριό έστω και ένα που του aρέσει η εύκο·

φοβηθεί τα νύχια των αετών της εποχής του .

λη ζωή. Ποιό ς ξέρει ίσως με την βοήθεια του
Καζαντζάκη και του έργου του οι άνθρωποι

Στο Μουσείο βλέπεις πολύ παραστατικά όλη
την ζωήν και τις συνθήκες π ου επικρατούσαν

σουν την κακία του φθόνου, να ταπε ινώσουν

στο χωριό. Τα προικοσύμφωνα της γενιάς του
Καζαντζάκη. την φοίτηση του στο δημοτικό
σχολείο, στο Καθολικό και στο Γυμνάσιο, την
φοίτηση του στην Νομική Σχολή των Αθηνών ,

την aυθάδεια και την κακολογία και να δαμά

την συμμετοχή του στους Βαλκανικούς Πολέ

σουν την υπερηφάνεια . Ακόμη τις λίγες ώρες

μους , την παρουσία του στον Ι σπαν ι κό εμφύ
λιο π όλεμο και άλλο πολλά .

σήμερα στην Μυρτιάν να κατάφεραν να ν ική

που περάσαμε σ ' aυτό το όμορφο χωριό και με
τις λίγες συναναστροφές που μπορέσαμε να
κάμουμε . καταλάβαμ ε πως οι άνθρωποι της

Μυρτιάς πιστεύουν πως ούτε η δόξα ούτε το
πλούτη αλλά μονάχα ο μόχθος , η τιμιότητα και

η aνθρωπιά χρειάζονται για να βλέπουν όλοι
γύρω τους την ευτυχία .

· Ετσι περίπου είναι

όλο ι οι Μυρτιάτες . Σκληροδουλευτόδες και τί
μιοι άνθρωποι . · Αλλοι στα αμπέλια τους. άλλοι
στα χωράφια τους , άλλοι στο ζώα τους. όλοι

πιστεύουν στην σκληρό ν και τiμιαν εργασίαν .

Πιο κάτω βλέπεις τα έργο του και τις μετα

φράσεις του . Ξεχωριστή θέση παίρνουν τα τα
ξίδια του στην Αγγλία , Ισπανία , Ρουσία , Ιαπω
νία και Κίνα . η Οδύσσεια , ο Αλέξης Ζορπάς. ο
Καπετάν Μιχάλης , ο Νικηφόρος Φω κ;iς και άλ
λα πολλά . Και aφού χορτάσεις οπό τα έργο του
σε μια αίθουσα βρίσκεις να λάμπει και κάτι
διαφορετικό . Πρόκειται για ένα Κυπριακό Αμ
φορέα γεωμετρικής εποχής που τον έφερε
από την Κύπρο η γυναίκα του Γαλάτεια Κα

Αυτό περίπου ε ίδαμε στους aνθpώπους της
Μυρτιάς προτού μπούμε στο Μουσείο του Κα
ζαντζάκη . Πριν μπεις στο Μουσείο μια αρι

ζαντζάκη. Μόλις τον είδα αισθάνθηκα μεγάλη

στουργηματική γλυmική σύνθεση για την ζωή
και το έργο του Καζαντζάκη οπό τον διάσημο

Κρήτε~ .
Φ ε ύγοντας από το μουσείο κατάλαβα γιατί
για τους μεγάλους ανθρώπους ο θάνατος ού
τε αρχίζει ούτε τελειώνει. ·Ε τ οι και στην περί
mωση του Καζαντζάκη το όνομα και το έργο
του θα μείνει για πάντα αθάνατο.

Κρητικό γλύmη Μανώλη Τζομπονάκη σε
προετοιμάζει γιο το τι θα δεις μέσα . Ε ίναι ένα
έργο π ου ο καλλιτέχνης κατάφερε να μετα

τρέψει τις κοινωνικές ανησυχίε ς του καιρού

υπε ρηφάνε ια για τον τόπο μας και aντελήφθη
κο πόσο εμείς οι Κύπριοι μοιάζουμε με τους

μας μαζί με το πνεύμα του Καζαντζάκη σε

aτσάλι. Και το κατάφερε τόσο καλά όπως ο
Πραξιτέλης τον Ερμιi του και ο Χαλεπάς την

Α . Μ . Δ Η ΜΗΤΡ Ι ΑΔ ΗΣ

