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ΓΦ-Ση δελ θάλνπκε ζσζηά θαη ελώ πεξηκέλνπκε ην θαινθαίξη δελ ην πεξλάκε όπσο
ζέινπκε;
ΦΜ-Πξαγκαηηθά είλαη έλα πνιύ σξαίν εξώηεκα κηαο θαη ην θαινθαίξη πιεζηάδεη.
ηηο 21 Ηνπλίνπ κπαίλνπκε θαη επηζήκσο. Μεηά ην ζεξηλό ειηνζηάζην, αξρίδεη ην
θαινθαίξη θαη θξαηά κέρξη ηηο 21 επηεκβξίνπ. Να θξαηήζνπκε ην αζηξνλνκηθό
θαινθαίξη θαη όρη ην ζρνιηθό πνπ μεθηλά από ηελ πξώηε Ηνπλίνπ. Δλ πάζεη
πεξηπηώζεη, ην εξώηεκα παξαπέκπεη ζε δπν δηαζηάζεηο, ηελ κεηεσξνινγηθή δηάζηαζε
θαη ηελ δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο αιιά θαη ηεο ςπρηθήο δσήο. Σν θαινθαίξη ινηπόλ ζα
θέξεη απαληήζεηο θαη ζηα δπν επίπεδα, πξώηνλ κε ηελ αιιαγή ηνπ θαηξνύ θαη ηελ
αιιαγή ηεο δηαζεζηκόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο ζρέζεηο καο, ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε
ηνπ εαπηνύ καο, ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ. ρεηηθά κε ηελ άιιε
δηάζηαζε, γηα ην θνηλσληθό πιαίζην πνπ δνύκε θαη πνπ πξσηίζησο ην ραξαθηεξίδεη
απηή ε δηάρπηε αγσλία γηα ην κέιινλ ηεο ρώξαο καο, γηα ην κέιινλ καο, πνπ πηζαλόλ
πξνζνκνηάδεη κε ρεηκώλα, ίζσο ην θαινθαίξη θαη ην θσο, λα δώζεη «κηα θάπνηα
ιύζε».
ΓΦ-Δίλαη κηα ειπίδα όηη ην θαινθαίξη, ην θσο ζα καο αλαθνπθίζεη ιίγν από ηα
πξνβιήκαηα;
ΦΜ-Γελ είλαη κόλν δηθηά κνπ ηνπνζέηεζε απηή, αιιά είλαη ηνπνζέηεζε θαη ησλ
επξσπαίσλ ζηνραζηώλ. Ο αίμπεξ κηινύζε γηα ην θαινθαίξη ηνπ θσηόο ζηνλ
Δπξσπαηθό Νόην. ’Έλαο άιινο ζπνπδαίνο Γεξκαλόο ζπγγξαθέαο ν Σόκαο Μαλ ζην
βηβιίν ηνπ «Θάλαηνο ζηελ Βελεηία», πεξηγξάθεη ην ηαμίδη ελόο Γεξκαλνύ ζηελ
Βελεηία γηα λα δήζεη ην θαινθαίξη θαη εθεί βέβαηα πεζαίλεη, αιιά δεη πνιύ ζπνπδαίεο
ζηηγκέο,κε θόλην ην εθηπθισηηθό θώο, ην έρνπκε δεη θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζε
ζθελνζεζία ηνπ Λνπθίλν Βηζθόληη. Έλαο άιινο πνιύ ζπνπδαίνο ζηνραζηήο, ν νπνίνο
ήξζε ζηελ Διιάδα θαη ηε αγαπνύζε πνιύ, είλαη ν Αικπέξ Κακύ, ν νπνίνο έρεη
γξάςεη γηα ηελ «θηινζνθία ηνπ θσηόο» ζε πνιιά δνθίκηά ηνπ γηα ην θαινθαίξη ζηνλ
Νόην. Πνιιά από απηά ηα θείκελά ηνπ βξίζθνληαη ζην βηβιίν ‘’Δπαλαζηαηεκέλνο
άλζξσπνο’’ πνπ θπθινθνξεί θαη ζηα Διιεληθά ζε πξόζθαηε κάιηζηα επαλέθδνζε.
Κάλεη κηα θξηηηθή ηνπ επξσπατθνύ πνιηηηζκνύ θαη ηεο άηεγθηεο ινγηθήο αιιά θαη ηνπ
ινγηθνθξαηνύκελνπ πξνηεζηάληε Δπξσπαίνπ. Πεξηγξάθεη κηα άιιε δηάζηαζε ζηα
πξάγκαηα πνπ πεξηέρεη πνιύ θσο, απιέο αλαγλώζεηο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ησλ
πξαγκάησλ θαη ίζσο εγθαιεί ηνπο αλζξώπνπο ζε δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο,
πεξηζζόηεξε γεηηλίαζε, πεξηζζόηεξε ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε θαη πεξηζζόηεξε
πξνζέγγηζε ηνπ ηόπνπ θαη ησλ αλζξώπσλ, κε κηα δηαθνξεηηθή δηαζεζηκόηεηα. Ο Εαθ
Λαθαξηέξ επίζεο, έλαο Γάιινο ζπγγξαθέαο πνπ έρεη επηζθεθζεί ηελ Διιάδα θαη ήηαλ

ιάηξεο ηνπ ειιεληζκνύ, έρεη γξάςεη ην βηβιίν ηνπ ην ‘’Διιεληθό θαινθαίξη’’ όπνπ
πεξηγξάθεη ηηο εληππώζεηο ηνπ από ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Διιάδα θαη δίλεη έλαλ
ηόλν δηαθνξεηηθό γηα ην ηη είλαη Θεόο, ηη είλαη θσο, ηη είλαη θαινθαίξη, βάδνληαο
πεξηζζόηεξν ην ζηνηρείν ηεο ηζηνξίαο λα ηνπ δείρλεη έλαλ παιηό πνιηηηζκό, ηνλ νπνίν
εηζέπξαμε ακέζσο κεηά ν εθέξεο θαη ηνλ έθαλε ζηνραζηηθό γξάςηκν κε ην πώο λα
πελζνύκε ζε ζπλζήθεο άπιεηνπ θσηόο.
Ο εθέξεο έρεη γξάςεη έλα ππέξνρν πνίεκα πνπ ην νλνκάδεη «Αγγειηθό θαη καύξν
Φώο», ίζσο γηα λα μερσξίζεη ηνλ ειιεληθό από ηνλ επξσπαηθό θιαζηθηζκό, ηελ
ρξήζε ηνπ ζθνηαδηνύ κέζα ζην θώο, ηελ αίζζεζε πώο πίζσ από ην γθξίδν θαη ην
ρξπζό πθάδη ηνπ Διιεληθνύ Καινθαηξηνύ ππάξρεη έλα ηξνκαθηηθό καύξν θαη πσο
όινη είκαζηε παηρλίδηα απηνύ ηνπ καύξνπ. Αιινύ πεξηγξάθεη ζπλζήθεο απηνγλσζίαο
κέζα ζε ζπλζήθεο απόιπηνπ θσηόο, δέζηεο θαη πγξαζίαο, ζε έλα ππέξνρν πνίεκα
«Έγθσκε» πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζηελ Κύπξν κηα «αλαζθαθή» ηνπ αξραίνπ θόζκνπ
θαη ην πέλζνο γηα ηελ απώιεηά ηνπ, ηελ ηξαγηθή κνίξα ηνπ αλζξώπνπ κέζα ζε
ζπλζήθεο απόιπηνπ θσηόο. Δίλαη κηα άιιε δηάζηαζε πνπ δίλνπκε ζην θαινθαίξη.
Δίλαη άιιε κηα δηάζηαζε πνπ δίλνπκε πέξα από ηελ ηειενπηηθή δηάζηαζε θαη ηελ
θαηαλαισηηθή. Ζ ηειεόξαζε καο κηιάεη κόλν γηα απηό θαη καο δείρλεη ιηθληδόκελα
ζώκαηα, έλα ζεμηζηηθό βιέκκα γηα ην θαινθαίξη. Γηα απηό θάλσ έθθιεζε ζηηο
γπλαίθεο λα πξνζεγγίδνπκε ην θαινθαίξη κε ηα ζπλαηζζήκαηα καο θαη όρη κε ην θνξκί
καο. Καιό είλαη νη γπλαίθεο λα «ζθεθηνύλ» ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, λα ηα αθήζνπλ λα
πεξάζνπλ ζηνλ πνιηηηζκό ηνπο θαη κέζα από ηελ ζθέςε θαη λα δσγξαθίζνπλ ην ζώκα
ηνπο.
ΓΦ- Δίλαη απηό πνπ ιέκε όηη ςάρλνπκε ηελ θαινθαηξηλή αγάπε γηαηί από ην
θζηλόπσξν θαη κεηά δελ ζα ηζρύεη;
ΦΜ-Ζ αγάπε θαη ηα αλζξώπηλα ζπλαηζζήκαηα είλαη παληόο θαηξνύ. Σν θαινθαίξη,
ζηελ Διιεληθή θνπιηνύξα θαη παξάδνζε, όκσο ζπκβαίλεη θάηη άιιν ζε ζπλζήθεο
θσηόο. Δίλαη απηό πνπ απιώλεη ηνλ άλζξσπν ζην ηνπίν, απιώλεη ηνλ άλζξσπν ζηελ
ηζηνξία, απιώλεη ηνλ άλζξσπν ζηελ εκπεηξία, ηνλ απειεπζεξώλεη, ηνλ θάλεη λα είλαη
πεξηζζόηεξν ζηνραζηηθόο θαη αο θαίλεηαη όηη ε ζθέςε ραιαξώλεη θαη αο θαίλεηαη όηη
ραιαξώλνπκε ην θαινθαίξη. ηνραζηηθόο γίλεηαη ν άλζξσπνο γηαηί γίλεηαη θαη είλαη
εληαίνο, αθνπκπάεη ην ζώκα ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ππνινγίδεη θαιύηεξα ην
ρξόλν γηαηί όια απηά γίλνληαη ζε ζπλζήθεο άπιεηνπ θσηόο, γηαηί ην θσο ζηα δείρλεη
όια, δελ θξύβεη ηίπνηε, αθόκε θαη ην καύξν.
ΓΦ-Οη πεξηζζόηεξνη ζεσξνύλ ην θαινθαίξη «εληόο εηζαγσγηθώλ», όηη είλαη κόλν νη
εκέξεο ηεο άδεηαο.
ΦΜ-Βεβαίσο ην θαινθαίξη ζπλδπάδεηαη θαη κε ηηο δηαθνπέο, είλαη αιήζεηα απηό,
ππάξρεη θαη ε έμνδνο από ην θαζεκεξηλό πξόγξακκα γηα ηνλ θόζκν πνπ έρεη
ζπξξεύζεη ζηηο πόιεηο.
ΓΦ-Απηό ην θσο θαη απηή ηελ όιε «δηαδηθαζία» ηνπ θαινθαηξηνύ, πξέπεη λα ηελ
δνύκε, άζρεηα αλ δνπιεύνπκε ή όρη;

ΦΜ-Οη πεξηζζόηεξεο πόιεηο ζηελ Διιάδα είλαη θνληά ζηελ ζάιαζζα, «ε απόζηαζε
από ηελ ζάιαζζα, είλαη όζν έλα ράδη» όπσο ιέεη ν Κακύ ζην βηβιίν ηνπ, ηόζν θνληά
ώζηε ηόζν εύθνια λα ηελ αγγίδνπκε. Δπνκέλσο νη πεξηζζόηεξεο ζπλζήθεο δσήο είλαη
θνληά ζηελ ζάιαζζα, ζην θσο , ζην γαιάδην θαη ζην ιεπθό θαη ζε όια ηα ελδηάκεζα
ρξώκαηα πνπ θξύβεη ην θσο, όηαλ βιέπνπκε λα αλαδύεηαη ην ηξηδίδνλ θαη ην θπαλνύλ
ηνπ πξσηλνύ, απηό ην βαζύ θαη θνθθηλσπό ηνπ ζνύξνππνπ. Οη ελαιιαγέο ησλ
ρξσκάησλ πνπ είλαη νη δηαζηάζεηο ηνπ ιεπθνύ. Απηό ην έρεη αλαιύζεη θαιά ν
Οδπζζέαο Διύηεο ζην έξγν ηνπ πνπ πεξηγξάθεη απηή ηελ πξνζέγγηζε ηνπ
θαινθαηξηνύ πνπ βάδεη ηα πξόζσπα αιιά θαη ηα πιηθά ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ, λα
δξνπλ πνιύ ην θαινθαίξη. Απηό ην νλνκάδεη ειηαθή κεηαθπζηθή. Απηό
δηαδξακαηίδεηαη ζηελ Διιάδα, απηή είλαη ε αληίιεςε ησλ αλζξώπσλ ηεο ειιεληθήο
παξάδνζεο, πνπ κέζα από ηελ έθζεζε ζην θσο θαη ζε απηήλ ηελ εκπεηξία, αγγίδνπλ
ηα όξηα ηεο αζαλαζίαο. Ο Διύηεο γηα απηό ην ιόγν, πήξε ην Νόκπει, γηαηί κέζα ζε
απηέο ηηο ζπλζήθεο άπιεηνπ θσηόο, κε έλα άλζξσπν νιηζηηθό, κε έλαλ άλζξσπν
ζπλεθηηθό κε ην ζώκα ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, κε ην ζώκα ηνπ ηελ
πεξπαηεζηά ηνπ δίπια ζηελ ζάιαζζα νιάθεξν, έρνληαο ηελ ίδηα ηύρε κε ην θπζηθό
πεξηβάιινλ, ηνλ θάλεη λα αγγίδεη ηελ αζαλαζία, δηακεζνιαβνύληνο ηνπ έξσηνο -πνπ
είλαη κηα δηάζηαζε πνιύ ζπνπδαία.
ΓΦ-Άξα ην θαινθαίξη κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε θαη ηνλ ρξόλν καο θαη ηνλ ηόπν
πνπ βξηζθόκαζηε, νη ζάιαζζεο είλαη πνιύ θνληά. Να κηιήζνπκε γηα ηελ δηαρείξηζε
ηνπ ρξόλνπ;
ΦΜ-Σν θαινθαίξη μππλάεη ηνλ ρξόλν θαη ηνλ ηνπνζεηεί ζε όιεο ηνπ ηηο δηαζηάζεηο
θαη ηνλ θάλεη λα δηαζηέιιεηαη , όπσο δηαζηέιινληαη όια ην θαινθαίξη, έηζη
δηαζηέιιεηαη θαη ν ρξόλνο. Ο ρξόλνο όηαλ δηαζηέιιεηαη πνιεκάεη θάηη πνιύ
επηθίλδπλν, πνιεκάεη ην ζθόηνο, ην καύξν, πνιεκάεη ηελ ιήζε .Σν θσο μππλάεη ηελ
κλήκε θαη ν άλζξσπνο ζπκάηαη ηη ήηαλ, ηη έγηλε, ηη ζα γίλεη. Εεη ηελ ύπαξμε ηνπ ζε
ζπλζήθεο πξαγκαηηθά εγξήγνξζεο, γηα απηό θαη όινη δσληαλεύνπλ πεξηζζόηεξν ην
θαινθαίξη θαη δελ απνραπλώλνληαη από ηελ δέζηε όπσο ιέεη ε ηειεόξαζε θαη λα
κνηξάδνπλ κπνπθαιάθηα ζηνπο δξόκνπο. Σν ειιεληθό θαινθαίξη απηό είλαη. Σν
ειιεληθό θαη ην κεζνγεηαθό, γηαηί θάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη ζηηο γεηηνληθέο
ρώξεο, ζηνλ Νόην, ζηελ Μεζόγεην. Αιιά ε Διιάδα είλαη ην ιίθλν, απηήο ηεο
έληαζεο, απηήο ηεο άιιεο δσήο, απηήο ηεο άιιεο δηάζηαζεο ησλ πξαγκάησλ θαη ηεο
δσήο, πνπ πηζαλώο όινη έρνπκε απνζέζεη κέζα καο ίρλε από απηήλ ηελ εκπεηξία πνπ
πεξηγξάθσ αδξνκεξώο.Σν ειιεληθό θαινθαίξη είλαη κηα εκπεηξία δσήο, κηα άιιε
πξνζέγγηζε ηεο δσήο θαη ησλ ζρέζεώλ καο.
ΓΦ-Πώο κπνξνύκε λα επραξηζηεζνύκε ην θαινθαίξη, ηηο δηαθνπέο καο ηηο ζρέζεηο
καο, ην ζώκα καο, ηνλ εξσηηζκό καο; Πεξηκέλνπκε ην θαινθαίξη λα πάκε κε ηνλ
ζύληξνθν, ηελ ζύληξνθν, θάηη ηπραίλεη, δελ πεξλάκε θαιά, δελ είλαη απηό πνπ
πεξηκέλακε δελ δηαιέγνπκε ην ζσζηό κέξνο, ην ζσζηό ηξόπν, πώο κπνξνύκε όια
απηά λα ηα δηαρεηξηζηνύκε;

ΦΜ-Ννκίδσ όηη όια απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ ηα ζπγρσξεί θαη ηα θαζαγηάδεη ην
θσο. Απηό είλαη αζαθέο, αιιά αο ην αθήζσ έηζη θαη αο κηιήζσ ζπκβαηηθά: Να πάκε
ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, λα επηζθεθζνύκε ην ζέαηξν ηεο Νηθόπνιεο, λα
επηζθεθζνύκε ην ζέαηξν ηεο Γσδώλεο, λα επηζθεθζνύκε κηθξά εθθιεζάθηα ζε
καθξηλέο βνπλνθνξθέο. Έρνπλ άιιε καγεία κε ην θσο ηνπ θαινθαηξηνύ ή ηεο λύρηαο
ηνπ θαινθαηξηνύ. Να δνύκε ζηλεκά ζηελ εμνρή, πρ ζηα Άλσ Πεδηλά γίλεηαη έλα
θεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ ζε ιίγεο κέξεο θαη ζα είλαη πνιύ εληππσζηαθό. Δίλαη
δεθαπελζήκεξν, γίλεηαη έμσ ζηελ απιή, ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ. Να πάκε ζε κηθξά
ρσξηά, λα πάκε ζε εππξεπή παλεγύξηα, λα δηώμνπκε ηελ πιαζηηθή θαξέθια θαη λα
απνιαύζνπκε θαιή κνπζηθή, είηε ειιεληθή , είηε μέλε , είηε έληερλε είηε ό,ηη άιιν
καο αξέζεη θαη λα ρνξέςνπκε .Τπάξρνπλ πνιιέο εθδειώζεηο, αιιά έρνπλ εθηξαπεί ζε
έλαλ αθόξεην ιατθηζκό θαη θαηαλαισηηζκό. Πξέπεη λα δώζνπκε λόεκα ζηηο
εθδειώζεηο ηνπ ειιεληθνύ θαινθαηξηνύ.
ΓΦ-Σν έρεη αλάγθε ν θόζκνο λα μεθεύγεη κε απηέο ηηο εθδειώζεηο, έζησ θαη κε απηά
ηα παλεγύξηα αθόκε θαη κε ηελ πιαζηηθή θαξέθια….
Δπίζεο, λα δνύκε ηαηλίεο ζνβαξέο, ηαηλίεο ειαθξέο, ραιαξέο, λα δνύκε ην ‘’Mama
Mia’’, πνπ παίδεη ε Μeril Streep θαη δηαδξακαηίδεηαη ζηελ θηάζν, λα δνύκε ην
‘’Απέξαλην Γαιάδην’’ πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζηελ Ην θαη ζηελ Ακνξγό. Τπάξρνπλ
πνιιά μέλα θηικ ηα νπνία παίδνληαη θαη κπνξνύκε λα ηα δνύκε ην θαινθαίξη θαη λα
ηα απνιαύζνπκε θαη λα δνύκε ηνλ εαπηό καο ζηνλ ρώξν, ζηνλ ρξόλν θαη λα
ηαπηηζηνύκε κε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πνπ δνπλ εκπεηξίεο απηνγλσζίαο θαη
αλαδηπιώλνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζηα ειιεληθά λεζηά ζε κηα πξνζπάζεηα λα δνπλ απηό
ην πξάγκα πνπ είπα, πώο ν άλζξσπνο κπνξεί λα πνιεκήζεη ηε ιήζε, πώο ε κλήκε ζα
ηνλ θάλεη λα είλαη ελεξγήο θαη πιήξεο, ελσκέλνο κε ην ζώκα ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηα
ηνπ, κε ηελ ρξνληθόηεηά ηνπ, παηώληαο κε γπκλά πόδηα, δίπια ζην θύκα.Σν ειιεληθό
θαινθαίξη, σο αλζξώπηλε εκπεηξία, είλαη θαη κηα απάληεζε ζηελ «αλζξσπηζηηθή»
θξίζε πνπ πεξλάκε δειαδή σο παγηδεπκέλνη θαη κνλαρηθνί άλζξσπνη κε πεξηνξηζκέλν
ρώξν, ρξόλν θαη αλαθνξηθόηεηα. Σν θαινθαίξη είλαη δεκνθξαηηθό, πεξηέρεη όινπο
ηνπο αλζξώπνπο, αλ θαη ππάξρνπλ θαη κεξηθνί πνπ απνθιείνληαη θαη απηό είλαη έλα
κεγάιν ζέκα. Απνθιείνληαη νη κεηαλάζηεο πνπ δνπλ κηα ηξαγσδία ζην Αηγαίν,
απνθιείνληαη νη άλζξσπνη πνπ είλαη ζηνπο δξόκνπο θαη είλαη άζηεγνη, όινη απηνί
δνπλ έλαλ αηειείσην ρεηκώλα. Απνθιείνληαη νη ειηθησκέλνη ησλ αζηηθώλ , όπνπ γηα
απηνύο ην θαινθαίξη είλαη έλα καξηύξην κνλαμηάο. Απνθιείνληαη νη άξξσζηνη πνπ
λνζειεύνληαη ζηα λνζνθνκεία, απνθιείνληαη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ θηλεηηθέο
αλαπεξίεο. Σνπο μερλάκε πνιιέο θνξέο, γηαηί ν θαηαλαισηηζκόο καο, δηώρλεη ηελ
ζθέςε. Απνθιείνληαη νη άλζξσπνη νη έρνληεο ειιεηκκαηηθόηεηεο, αθόκε θαη νη
παρύζαξθνη άλζξσπνη ην θαινθαίξη απνθιείνληαη, γηαηί ε έθζεζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο
απνθιείεη εμαηηίαο κηαο δπζθνιίαο λα απνδερζνύλ αθξαίεο κνξθέο ζσκαηηθνύ
ηύπνπ-κηα απαγνξεπηηθή θαλνληζηηθόηεηα γηα ην ζώκα. Σν ειιεληθό θαινθαίξη όκσο
δελ έρεη πεξηνξηζηηθόηεηεο, ν ήιηνο θαη ην θπζηθό ηνπίν δελ απνθιείεη θαλέλαλ, ηνπο
ζέιεη όινπο. Αιιά ην θνηλσληθό βιέκκα ηεο κεηαλεσηεξηθόηεηαο, πνπ έρεη

απαγνξεύζεηο θαη πεξηνξηζκνύο, απνθιείεη απηνύο ηνπο αλζξώπνπο θαη εδώ πξέπεη λα
γίλεη κηα κάρε κέζα καο.
ΓΦ-Μέζα από ηελ δνπιεηά ζαο έρεηε παξαηεξήζεη απηά ηα άηνκα πνπ απνθιείνληαη
ην θαινθαίξη, λα αληηκεησπίδνπλ πην έληνλα ηα θαηλόκελα;
ΦΜ-ίγνπξα είλαη έηζη, γηαηί ηα άηνκα απηά βηώλνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο
αδπλακίεο, εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζηηθόηεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ πνπ
πεξηέγξαςα. Βηώλνπλ πνιύ πεξηζζόηεξν ηελ αιινηξίσζε, ηελ κνλαμηά θαη ηελ
απνζηέξεζε απνθνκκέλνη από θάζε ζρέζε κε ηόπν, πεξηβάιινλ, θνηλόηεηα,
αλζξώπνπο. Γηα απηό πνιιέο θνξέο βιέπνπκε ηα ςπρηθά πξνβιήκαηα, παξόιν ην
ηνπίν πνπ πεξηέγξαςα, λα είλαη πην έληνλα ην θαινθαίξη, έρνπκε κηα επίηαζε ησλ
ςπρηθώλ ζπκπησκάησλ,
κηα έμαξζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο ηνπ άγρνπο, ηεο
θαηάζιηςεο, αθόκε θαη ησλ απηνθηνληώλ, ην θαινθαίξη. Ζ ζπλάληεζε κε ην
«αγγειηθό θαη καύξν θώο» ηεο «Κίριεο» ηνπ εθέξε. Απηό πξέπεη λα ην έρνπκε θαηά
λνπ θαη εκείο πνπ κηιάκε εθ κέξνπο ησλ ιεηηνπξγώλ ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη νη
δεκόζηνη θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο αλζξώπνπο θαη νη δεκνζηνγξάθνη πνπ
απεπζύλνληαη ζε αλζξώπνπο.
ΓΦ-Πώο κπνξνύκε λα βνεζήζνπκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο, κε απηέο ηηο δπζθνιίεο;
Πώο κπνξνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ ην θαινθαίξη;
ΦΜ-Θα δηαβάζσ έλα απόζπαζκα: «Σόηε κέζα ζηελ θνηλή δπζηπρία, αλαγελλάηαη
πάιη
ε παιηά επηζπκία, ε θύζε μεζεθώλεηαη πάιη ελάληηα ζηελ ηζηνξία, δελ
πξόθεηηαη βέβαηα λα πεξηθξνλήζεη ηίπνηε ή λα πκλήζεη έλαλ πνιηηηζκό ελάληηα ζε
θάπνηνλ άιιν, ζέιεη όκσο κνλάρα λα πεη πσο ππάξρεη κηα ζθέςε πνπ ν ζεκεξηλόο
θόζκνο δελ ζα κπνξέζεη λα ζηεξεζεί γηα πνιύ αθόκε. Τπάξρεη νπσζδήπνηε αξθεηή
δύλακε αλαδεκηνπξγίαο ζηελ ινγηθή, αιιά ηα ληάηα ηνπ θόζκνπ, βξίζθνληαη θαη ζα
βξίζθνληαη πάληα γύξσ από ηηο ίδηεο αθξνγηαιηέο. Μέζα ζηελ θηινζνθία ηεο
άηεγθηεο ινγηθήο όπνπ ρσξίο νκνξθηά θαη θηιία, πεζαίλεη ε πην πεξήθαλε εθδνρή ηνπ
αλζξώπνπ, εκείο νη κεζνγεηαθνί, εκείο νη Έιιελεο, δνύκε πάληα θάησ από ην ίδην
θσο. ηελ θαξδηά ηεο λύρηαο, ε ειηαθή ζθέςε, ν πνιηηηζκόο κε ην δηπιό πξόζσπν ,
πεξηκέλεη ηελ απγή ηνπ. Φσηίδεη θηόιαο ηνπο δξόκνπο ηεο αιεζηλήο θπξηαξρίαο».
Δίλαη έλα απόζπαζκα από ηνλ ‘’ Δπαλαζηαηεκέλν Άλζξσπν’’ ηνπ Αικπέξ Κακύ.
ΓΦ-Ση απνιακβάλνπκε ζην θαινθαίξη;
ΦΜ-Ο ήιηνο είλαη ην θσο, είλαη ε αιήζεηα, ην θσο είλαη ε δηαζεζηκόηεηα , ην θσο
είλαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αλζξώπνπ, ε εληαία πξνζέγγηζε ηνπ αλζξώπνπ εληόο
ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο εκπεηξία ηνπ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ κηαο παιηάο θνηλνηηθήο
δσήο, κηα λεα εθδνρή κηαο άιιεο κνξθήο δσήο, απηή πνπ πνιεκάεη ηε ιήζε απηή πνπ
δίλεη κηα άιιε κνξθή αζαλαζίαο κεζνιαβνύληνο ηνπ έξσηνο ή ηνπ βηώκαηνο ηεο
θνηλνηηθήο δσήο.
ΓΦ-Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε κέζα ζε απηό ηνλ έληνλν εθλεπξηζκό, ηελ ππεξέληαζε
θαη ην άγρνο πνπ δηαθαηέρεη ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο;

ΦΜ-Να μαλαβξεζνύκε, λα βξνύκε ηνπο θίινπο καο, λα ηνπο θαιέζνπκε, «ηνπο
παιηνύο κνπ θίινπο θαιώ» ιέεη ν πνηεηήο Ο.Διύηεο, ζην ζπίηη κνπ, αθόκε θαη «κε
θνβέξεο θαη κε αίκαηα» δειαδή απζεληηθόο, αθηηαζίδσηνο θαη εθηεζηκέλνο, ζηελ
βεξάληα κνπ. Να μαλαβξεζνύκε κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο επξύηεξεο, ηεο
δηεπξπκέλεο θαη λα μαλαζπλαληεζνύκε γηα λα ηα πνύκε. Να ζπλαληήζνπκε ηνπο
ζπγρσξηαλνύο καο, λα ζπδεηήζνπκε κε ηνπο αλζξώπνπο ηεο θαηαγσγήο καο , λα
γιεληήζνπκε, λα ρνξέςνπκε, λα θάλνπκε έξσηα κε απηνύο πνπ αγαπήζακε θαη κε
απηνύο πνπ επηζπκνύκε, όρη ζεμηζηηθά, αιιά ζπλαηζζεκαηηθά. Να ζπδεηήζνπκε γηα
ην λέν θνηλσληθό ζπκβόιαην, γηα ηελ λέα δσή καο ζηελ πόιε ζε ζπλζήθεο θσηόο, ζε
ζπλζήθεο δηαθάλεηαο θαη ηήμεο απηήο ηεο ςπρηθήο- ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο πνπ
πνιιέο θνξέο καο δπζθνιεύεη λα ζπλελλνεζνύκε. Σν θσο ηήθεη
θαη ηα
ζπλαηζζήκαηα, όρη κόλν ηα κέηαιια. Αο ειπίζνπκε όηη θάησ από ηελ πίεζε ηνπ
θσηόο λα θακθζεί θαη απηή ε επηζεηηθόηεηα πνπ καο δπζθνιεύεη λα ζπλππάξμνπκε,
καο δπζθνιεύεη λα έξζεη θνληά ν έλαο ζηνλ άιιν, καο δπζθνιεύεη λα θάλνπκε
έξσηα, καο δπζθνιεύεη λα ραξνύκε ν έλαο ηνλ άιιν.
ΓΦ-Απειεπζέξσζε θάησ από ην θσο, ζην θώο;
ΦΜ-Όρη απειεπζέξσζε κε ηελ έλλνηα ηεο αλνκίαο, απειεπζέξσζε από ηα εζσηεξηθά δεζκά
καο. Απειεπζέξσζε από ηελ επηζεηηθόηεηα πνπ καο θξαηά καθξηά ηνλ έλαλ από ηνλ άιιν,
από ην καύξν ηεο ζεθεξηθήο ζύιιεςεο. Απηή είλαη ε νπζία ηνπ θαινθαηξηνύ, ε ηήμε ησλ
επώδπλσλ ζπλαηζζεκάησλ. Ζ ηήμε ησλ αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ καο θάλεη λα είκαζηε
καθξηά ν έλαο από ηνλ άιινλ. Σν θσο απηό θεξύηηεη, εθεί καο πάεη. ην ειιεληθό θαινθαίξη
πξέπεη λα αθνύκε κνπζηθή. Ο Υαηδεδάθεο πνπ ιάηξεπε ην θαινθαίξη

θαη ήηαλ

αληηζπκβαηηθόο, πίζηεπε όηη «ην θεγγαξάθη είλαη ράξηηλν, ε αθξνγηαιηά ςεύηηθε», αιιά «αλ
κε πίζηεπεο ιηγάθη ζα ήηαλ όια αιεζηλά». Ο Γηνλύζεο αββόπνπινο επίζεο γξάθεη πνιύ
ζπρλά γηα ην θαινθαίξη, είλαη έλαο ηξαγνπδνπνηόο πνπ πκλεί πνιύ ην θαινθαίξη. Σα λεώηεξα
έληερλα πνπ γξάθνπλ γηα ην θαινθαίξη δε έρνπλ πηάζεη πνιύ ηελ βαζύηεηα απηνύ πνπ ιέσ.
Από ηνπο Έιιελεο ζπλζέηεο, ν αββόπνπινο θαη ν Υαηδεδάθεο έρνπλ θαηαιάβεη

πνιύ θαιά ηελ πνηεηηθή ηνπ ειιεληθνύ θαινθαηξηνύ πνπ πεξηγξάθσ. Σν θαινθαίξη
δελ είλαη κόλν νη μαπιώζηξεο, ηα καγηό θαη νη θξέκεο.
Θέισ λα θιείζσ κε έλα ζρόιην πνπ έγξαςε παιηόηεξα(2010) ζε έλα άξζξν ηνπ ζην
Βήκα ηεο Κπξηαθήο, ν ινγνηέρλεο Αλαζηάζηνο Βηζησλίηεο: «Ο ήιηνο, ην θσο, ην
θαινθαίξη ζηε ινγνηερλία εθθξάδνπλ κηα κνξθή ηεο ζπλείδεζεο. ηε Μεζόγεην θαη
ζηελ Διιάδα ε ζπλείδεζε απηή είλαη κπζνινγηθήο ηάμεσο, ζπλείδεζε ηόπνπ,
ζπλείδεζε πνπ πεξηγξάθεη, πξνζδηνξίδεη θαη πκλεί ζπλερώο απηό πνπ έρεη θαη θξαηά.
Ο λόζηνο, ε αλακνλή, ε επηζπκία λα επηζηξέςνπκε εθεί από όπνπ μεθηλήζακε. Ζ
απόθαζή καο λα θξαηήζνπκε απηό ηνλ ηόπν, όπνπ, θαζώο ιέεη πάιη ν Κακύ, «ε
ζάιαζζα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε ραδηνύ», όπνπ ηα άζηξα ιάκπνπλ ζην δπηηθό

εκηζθαίξην, πνπ νη πνηεηέο ην απνθαινύζαλ, παιαηόηεξα, «ρώξα ησλ Υεξνπβείκ» θη
όπνπ νη ππγνιακπίδεο ρακειά ζηνπο ζάκλνπο είλαη ην θσο ησλ αλακλήζεσλ πάλσ
από ηε γή ησλ παηδηθώλ καο ρξόλσλ».
Αμίδεη, άξαγε λα θαληαζηεί θαλείο, θάπσο έηζη ην ειιεληθό θαινθαίξη, κέζα ζηελ
ήκεξε θαη ηιαξή κεζνγεηαθή θύζε;

