TE§IKO 76-77

22-09-02 16:52

™ÂÏ›‰· 12

«ΩPAIA ΠOY HTAN H ZΩH!»
ΘA ’NAI κτι λιγ$τερο _π` µνας aταν b cAλκης dAγγ%λου µοe διηγθηκε µιf gστορ"α. dAφοροeσε, hν θυµiµαι σωστ, jναν _π` τοkς µεγαλ.τερους _δερφο.ς του.
Elχε µθει –γιατm nκεoνος δpν qταν παρrν– πrς b _δερφ$ς του, λ"γο πρmν ξεψυχσει,
_ναστ%ναξε καm εlπε: «sΩρα"α ποk qταν t ζω!» Mοe εlναι πολk δ.σκολο νf _φσω
τ`ν cAλκη dAγγ%λου νf περσει, τ$σο uπλ, στ`ν παρελθ$ντα χρ$νο, τ`ν _$ριστοD t
φυσικ του παρουσ"α _νκει στf αvτον$ητα τwς ζωwς µου. sΩστ$σο, t µικρx αvτx
gστορ"α µοe qρθε στ` νοe, nτο.τη τx δ.σκολη στιγµ, γιατm εlµαι β%βαιος aτι b
cAλκης dAγγ%λου τxν προ$ριζε –µp τ`ν yµµεσο τρ$πο τwς παραβολwς– γιf τ`ν zαυτ$
του. Nα", qταν {ρα"α t ζωx τοe cAλκη dAγγ%λου, γιατm qταν aλη _φιερωµ%νη στxν
περιπ%τεια τwς γν0σης –τmς π"κρες, τf πθη καm τ` µ$χθο τwς γν0σης, _λλf καm τmς
χαρpς ποk χαρ"ζει στ`ν φιλ%ρευνο |νθρωπο b _γ0νας γιf τxν _π$κτηση καm τx µετδοσ της. sH nπιστµη τοe cAλκη dAγγ%λου qταν συχνf δ.σκοληD qταν aµως πντα εvφρ$συνη nπιστµη.
Kαm µοe φα"νεται aτι t φρση αvτ, στ`ν nνεστ0τα, θf πρ%πει νf συν$δευε κθε
tµ%ρα τwς ζωwς του: «εlναι {ρα"α t ζω». Γιατm b cAλκης dAγγ%λου |νοιγε κθε πρωm
τx ζω του µp τxν }δια λαχτρα ποk _νο"γουµε jνα καινο.ργιο βιβλ"ο ποk παραγγε"λαµε καm yφτασε nπιτ%λους στf χ%ρια µας. T`ν φαντζοµαι νf κθεται κθε πρωm
στ` γραφεoο του, aπως συνθιζε τf τελευταoα χρ$νια, νf uπλ0νει µπροστ του χαρτι, δελτ"α καm καλοξυσµ%να µολ.βια καm νf καταστρ0νει µp tδονx τ` στρατηγικ`
σχ%διο µιiς _κ$µη tµ%ρας: nδ~ θf δ0σουµε τx µχη σµερα, µp αvτpς τmς δυνµεις.
cEτσι yβλεπε καm τοkς ρω%ς του, µp τοkς bπο"ους κυριολεκτικf συζοeσε, τ`ν Kορα, τ`ν Mοισι$δακα, τ`ν Pο3δη, τ`ν Bικ%λα: σfν µεγαλ.τερο.ς του καm σεβσµιους
συναγωνιστ%ςD καm χαιρ$ταν καµιf φορf νf τοkς αφνιδιζει, σfν νf τοkς εlχε _π%ναντ" του, µp _δ$κητα nρωτµατα, nρωτµατα θρεµµ%να _π` τ` πλε$νασµα τwς γν0σης του καm µ%σα _π` τx βαθιf οκε"ωσ του µp τf κε"µενα, τf πργµατα καm τοkς
_νθρ0πους ποk συνιστοeν τxν περιπ%τεια τwς zλληνικwς παιδε"ας.
Nα", εlναι {ρα"α t ζωD t ζωx τοe _νθρ0που ποk γρφει καm διαβζει, t ζωx τοe
λογ"ουD καm b cAλκης dAγγ%λου τx ζοeσε, µ%ρα τx µ%ρα, µp _διλλακτα ασθµατα
εvγνωµοσ.νης, χνοντας, καµιf φορ, καm τxν ποµον του µp aσους δpν µποροeν,
aπως nκεoνος, νf τx ζσουν σfν εvλογ"α, _λλf τx διεκπεραι0νουν µ"ζερα καm µεµψιµοιρ0ντας. sO cAλκης dAγγ%λου qταν t ζωντανx _π$δειξη aτι t γν0ση δpν εlναι κατ’
_νγκη µελαγχολικD aτι εlναι πντα καλ.τερα νf γνωρ"ζουµε παρf νf µxν γνωρ"ζουµε, νf nρευνοeµε παρf νf πιστε.ουµε, νf κρ"νουµε καm νf κριν$µαστε παρf νf
φυγοµαχοeµε. dAλλf b θαυµασµ$ς του γιf τf κατορθ0µατα τwς _νθρ0πινης συνε"δησης περ"σσευε πνταD καm t πανηγυρικx κατφαση _π%ναντι στf φαιν$µενα τwς
ζωwς qταν t κινητρια δ.ναµη τοe _κατβλητου ψυχισµοe του: «Aν µp τ`ν τρ$πο
αvτ$ν», γρφει σ’ jνα δοκ"µι$ του, «βοηθ~ τxν yρευνα νf ξεφ.γει _π` τf γνωστf γενικf καm _$ριστα σχµατα, στε νf µπορ%σει νf _ναπλσει καm εκ$νες ζωwς κποτε, αvτ` καm µ$νον θf εlναι t πλρης gκανοπο"ησ µου».
Eκ$να ζωwς θf κρατσουµε κι _π’ τ`ν }διον. Γιατm b cAλκης dAγγ%λου nνσρκωνε καθηµερινf jναν τ.πο _νθρ0που: τ`ν λ$γιο: τοe ’δινε ζωx καm π$σταση _π` τ`
δικ$ του παρστηµα, _π` τ` δικ$ του uδρ` πθος, τx δικ του _ξιοπρ%πεια καm τx
δικ του πνευµατικ εvρωστ"α. sO cAλκης dAγγ%λου nνσρκωνε παραδειγµατικf τ`ν
λ$γιο |νθρωπο καm τ`ν δ$ξαζεD κι yτσι τ`ν καθι%ρωνε, σιγf σιγf καm σχεδ`ν nξ
παρχwς, σfν µιf βι0σιµη µορφx _νθρ0πινης εvδαιµον"ας, µ%σα στ` δικ$ µας παρ$ν, τx δικ µας nποχ.
Hταν πραγµατικf γιf µiς b |νθρωπος τ~ν Φ0των. Miς δ"δαξε, µiς συµπαρα™Y°XPONA
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στθηκε, µiς εvεργ%τησεD καm πνω _π’ aλα µετγγιζε, σp aλους aσοι τ`ν γνωρ"ζαµε
καm ε}χαµε τxν τ.χη νf µοιραζ$µαστε τοkς θησαυρο.ς του, µiς µετγγιζε, σχεδ`ν
καθηµερινf –πιστ%ψτε µε, δpν περβλλω– τ`ν nνθουσιασµ$ του, τx δια.γει του
καm πνω _π’ aλα τxν διανοητικ του περι%ργεια. ∆pν yχω γνωρ"σει |λλον |νθρωπο
ποk νf yπασχε τ$σο πολ., καm τ$σο εvφρ$συνα, _π` τx δ"ψα τwς µθησης, _π` τx
λαχτρα τwς γν0σης. Kαm t δ"ψα αvτx qταν µεταδοτικD qταν "σως t πολυτιµ$τερη
παρακαταθκη του {ς δασκλου.
Θυµο.µαστε aλοι τxν yκφρασ του aταν διατ.πωνε µιf ν%α δ%α, jνα nρ0τηµα,
µιf σωκρατικx ποψ"α: jνα πονηρ` µειδ"αµα στxν _ρχ, ποk σp καθιστοeσε αvτοµτως συν%νοχο τwς δ%ας, κι yπειτα jνα πλατk χαµ$γελο παιδικοe θριµβου, σfν νf
εlχε κατορθ0σει µιf _κ$µη σκανδαλιf ες βρος τwς |γνοιας, τwς παροκατληψης,
τwς δεισιδαιµον"ας καm τwς ναρκωτικwς συνθειας, οg bποoες κατατρ.χουν πντα χι
µ$νον τxν καθηµερινx ζωx _λλf καm τxν nπιστµη µας. cEνιωθε aτι εlχε _νψει jνα _κ$µη
φωτκι γιf τx µεγλη φωταψ"α ποk προσδοκοeσεD _λλf γν0ριζε, ρεαλιστxς καθrς qταν,
aτι t φωταψ"α αvτx δpν θf πραγµατοποι$ταν
ποτp bριστικf καm τελεσ"δικα, γιατm b διανοητικ`ς _γ0νας κατf τwς |γνοιας δpν τελει0νει
ποτ%. Oσοι τ`ν ζσαµε _π` κοντf τxν τελευτα"α καm }σως τxν πι` κρπιµη περ"οδο τwς
ζωwς του, µετf τx συνταξιοδ$τησ του, θυµο.µαστε πλι τf πρωινf –συνθως– τηλεφωνµατ του, aταν µιf καινο.ργια δ%α, πρωινwς
κοπwς καm αvτ, µιf καινο.ργια _νακλυψη
_π` τ`ν κ$σµο τwς zλληνικwς παιδε"ας, yπρεπε
bπωσδποτε νf βρεo κοινων$, νf _κουστεo, νf
διατυπωθεo, νf γ"νει λ$γος, συνθως nρωτηµατικ$ς. Kαm τ$τε, aταν εσ%πραττε τ` θαυµασµ`
τοe |ναυδου, κατf καν$να, συνοµιλητw του,
καµρωνε – σfν παιδm καm πλι.
sO cAλκης dAγγ%λου πwρξε µοναχικ`ς στx δουλει του, aπως aλοι οg |νθρωποι
τοe γραφε"ουD }σως καm λ"γο _ποµονωµ%νος. sH δουλει του aµως, ποk τxν πρ$σεχε
καm τxν _γαποeσε, _πευθυν$ταν στx συλλογικx nµπειρ"αD qταν βαθιf ριζωµ%νη στxν
gστορ"α καm τxν κοινων"α. ∆ιβαζε _κατπαυστα, διβαζε πντα κ$βοντας δρ$µο
µ%σα _π` τ` σκοτδιD κι εlχε κατορθ0σει, τf τελευταoα χρ$νια, νf κνει πρξη ζωwς
τ` λατινικ` ρητ` ποk τ$σο _γαποeσε: nulla dies sine linea – νf µxν περνi οτε µ%ρα
ποk νf µxν γρψει µιfν _ρδα.
dAγαποeσε nπ"σης µιf φρση _π` τ` Xρονικ` τοe Mανασσw. Πιστε.ω aτι τxν
εlχε κνει σκοπ` τxς ζωwς του, γι’ αvτ` καm τοe _νκει, δικαιωµατικ: Kαm γ"νετα"
σοι τwς ζωwς πας b χρ$νος λ$γος.
sO cAλκης dAγγ%λου κατ$ρθωσε νf κνει τ`ν χρ$νο τwς ζωwς του λ$γο – λ$γο ζε"δωρο πρ`ς aλους nµiς. Kαm yφυγε aπως _κριβ~ς θελε, στxν πνευµατικx _κµ του:
διαβζοντας, γρφοντας, συζητ0ντας καm σχεδιζοντας ν%α βιβλ"α, ν%α σεµινρια,
ν%ες δ%ες. sH εvγνωµοσ.νη µας hς τ`ν συνοδε.σει στxν τελευτα"α του κατοικ"α. T0ρα ποk οg δικο" µας µικροm καm _νµποροι nνθουσιασµοm yχασαν πιf τ` δσκαλ$
τους, hς µε"νει b δικ$ς του nνθουσιασµ`ς π$δειγµα γιf aσους θελσουν νf ταξιδ%ψουν nνρετα καm µp πθος µ%σα στx γν0ση.
Kαλ$ ταξ"δι, κ.ριε cAλκη.

AÔ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ›
ME TON AIΦNI∆IO θνατο του Bλκη Aγγ%λου οι συνδελφοι και οι φ"λοι του %γιναν φτωχ$τεροι: οι συνδελφοι
του %χασαν %ναν ακο.ραστο οµ$τεχνο, πραγµατικ χαλκ%ντερο και θαρραλ%ο, που %βλεπε τα θ%µατ του µε συνδυαστικ προ%κταση και τολµηρ ποψη, και τα εξ%θετε στο
κοιν$ µε την νεση και το .φος του προφορικο. λ$γου. Θα
%λεγα συνοµιλο.σε µε τον ακροατ  τον αναγν0στη του µε
θερµ αµεσ$τητα.
Oι φ"λοι του %χασαν $,τι πιο τ"µιο – τη µορφ του: θ%λω
να πω το χιο.µορ του, το γ%λιο του, τη ζωηρ παρουσ"α του,
την ευγ%νεια και τη δροσι της σκ%ψης του. Aλλ τ%τοιες
0ρες, αγαπητ% φ"λε, τ" ν$ηµα %χουν τα λ$για, $πως ε"πε και
ο ποιητς...
Προτιµ0 να σε αποχαιρετσω µε το βυζαντιν$ επιτ.µβιο που µνηµ$νευε ο δσκαλ$ς µας N. A. B%ης:
Xρηστ και λυπε, χα ρε!
Wσο για µας και την απαρηγ$ρητη Aλ"κη σου – το ε"πε ο
λλος ποιητς:
∆κρυα … οδνη...
ηµ ν τοις φ λοις πνθος...
και π%νθος βαρ....
ΓIΩPΓOΣ Γ. AΛIΣAN∆PATOΣ
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Aγαπηµ%νε µου ∆σκαλε,
TO BPA∆Y που κουσα το θλιβερ$ ν%ο, αισθνθηκα την
ανγκη να ανο"ξω κποιο βιβλ"ο σου, $πως %κανα και λλες φορ%ς που δεν µπορο.σα να επικοινωνσω ζωνταν
µαζ" σου. Bρχισα να διαβζω κτι για τους αγαπηµ%νους
σου λογ"ους. Kαι αισθνθηκα λλη µια φορ µ%σα απ$ τον
λογο σου, τον τοσο ουσιαστικ$ και µεσο και ζωνταν$, σαν
να ζω λ"γο απ$ τον αγ0να και τη λαχτρα των λογ"ων, που
ταν και δικ σου λαχτρα: να καταλβουν και να φωτ"σουν την ταυτ$τητα και τη γλ0σσα του N%ου Eλληνισµο..
Στο νου µου σε ξαναε"δα τ$τε στην τξη, στην %κτη γυµνασ"ου, πριν 35 χρ$νια. Mας %λεγες για τον Kορα, τον Eυγ%νιο Bο.λγαρη, τον I0σηπο Mοισι$δακα. Tα περισσ$τερα
δεν τα θυµµαι πια. Θυµµαι $µως, σαν να ταν σµερα, τι
µας %λεγες: για το π0ς %πρεπε να δουλε.ουµε και να σκεφτ$µαστε, που δεν ταν τ"ποτε λλο απ$ το π0ς δο.λευες
και σκεφτ$σουν εσ., $λη τη ζω σου. Θα σκ%φτεστε πντα,
%λεγες, χωρ"ς ιδεολογικ%ς  λλες προκαταλψεις, χωρ"ς
προκαθορισµ%νες ερµηνε"ες, χωρ"ς π%δες να περιορ"ζουν τη
σκ%ψη σας. Mας µθαινες π0ς να συγκεντρ0νουµε πρ0τα
µε προσοχ και χωρ"ς αποκλεισµο.ς τα δεδοµ%να, π0ς να
αραδιζουµε µετ, µε ψυχραιµ"α και νηφαλι$τητα τα αποδεικτικ επιχειρµατα.
Για να καταλξουµε σε σωστ συµπερσµατα, %γραφες,
δεν πρ%πει να ξεκινµε απ$ το «δ%ον», αλλ απ$ τον %λεγχο
και µ$νο των πραγµατικ0ν στοιχε"ων, µε µ%θοδο την επαγωγ, και µε συνεχ επιµον να σταθο.µε µακρι απ$ κθε λογς σχµατα που απλ0ς τρ%φουν και περιποιο.νται τις ανθρ0πινες αδυναµ"ες µας. Kαι θυµµαι πως σουν πντα
%τοιµος να βοηθσεις τους µαθητ%ς σου µε κθε τρ$πο και σε
κθε πρ$βληµ τους, και να τους δ0σεις πολ.τιµες συµβουλ%ς και λ.σεις, $πως καλ γνωρ"ζω απ$ προσωπικ πε"ρα.
H τελευτα"α µας συνοµιλ"α ταν µια Kυριακ λ"γο πριν
το Πσχα, που µε πρες τηλ%φωνο πρω"-πρω", $πως ταν
το συνθει$ σου, για να µε ρωτσεις για κτι που µ$λις ε"χες
διαβσει, για %να µαθηµατικ$ θε0ρηµα στη θεωρ"α των
παιγν"ων και π0ς εφαρµ$ζεται σε ζητµατα της οικονοµ"ας. Σκεφτ$µουν µετ $τι ταν και αυτ$ χαρακτηριστικ$
της προσωπικ$τητας και της δουλεις σου.
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