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«Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ» 
 

Οκηιία ηνπ Δπάγγεινπ Αλδξένπ ζην πξώην θηινινγηθό κλεκόζπλν ηνπ Σηαύξνπ Βαζαξδάλε, ζην θηίξην Σπίξεξ ηνπ Βόινπ– 1998 
Σην πάλει νκηιεηήο θαη ην Μέινο EUARCE ν Καζεγεηήο Γηάλλεο Φίιεο , ηόηε Πξύηαλεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο.  
Σπληνλίζηξηα ηεο θηινινγηθήο εζπεξίδαο (ζην θέληξν) ε Πόιπ Καξθαιά, Πξόεδξνο ηνπ Οκίινπ Δξεπλώλ Πειίνπ. 

 
 
 

ελ είλαη ζηα πξνζθηιέζηεξά κνπ λα κηιώ γηα βίνπο θαη πνιηηείεο αλζξώπσλ, ηδηαίηεξα όηαλ 
απηνί ζπλέπεζε λα είλαη αγαπεκέλνη ζπλνδνηπόξνη ζην δξόκν ηνπ πνιηηηζκνύ, ησλ εζηθώλ 
αγώλσλ θαη ησλ πλεπκαηηθώλ ελαηελίζεσλ. Ο θόβνο λα εθηξαπώ ζηε δηαηύπσζε θξίζεσλ, πνπ 
θαηά θαλόλα κεηώλνπλ θαη πεξηνξίδνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο αιεζείαο, κε αθνινπζεί θαη κε 
απνηξέπεη. Μνπ θαίλεηαη πσο ε δηθαηόηεηα επηβάιιεη ζε ηέηνηεο ώξεο κάιινλ ηελ απόιπηε 

ζησπή. 
Γηόηη νη αμίεο ησλ αλζξώπσλ επηβάιινληαη θπξίσο κέζσ ηνπ αλαζηήκαηνο ησλ παξαδεηγκάησλ ηνπο, 

πνπ δελ βννύλ, δελ μεθσλίδνπλ, δελ ζνξπβνύλ … Παξεγνξνύκαη σζηόζν κε ηελ ηδέα πσο ζπρλά έλαο ιόγνο 
ηηκήο θαη αγάπεο ζηα πξόζσπα πνπ έθπγαλ, αθνύ βάπηηζαλ ηε δσή ηνπο ζηε θνιπκβήζξα ησλ εζσηεξηθώλ 
αξεηώλ, είλαη κηα ππνρξέσζε ηδεώδεο θαη εμαίζηα, πνπ ηελ θαζαγηάδεη ε πεγαία πξόζεζε λα 
επαλαδξαζηεξηνπνηεζνύλ νη αλακλήζεηο θαη λα αλαζηεισζνύλ κε ηα ιίγα έζησ «πηεξόεληα» νη εηθόλεο 
εθείλσλ, πνπ ελλόεζαλ ηε δσή σο κηα θινγεξή καξηπξία ηζηνξηθήο αθζαξζίαο. 

Έηζη απόςε κπαίλσ θη εγώ ζηελ απζαηξεζία λα ζπγρσξήζσ ηνλ εαπηό κνπ, πνπ κε θησρό ιόγν ζα 
επηρεηξήζσ λα θνκίζσ ζηνηρεία ελόο αλζξώπηλνπ πινύηνπ, δύζθνιν λα ηνλ εθηηκήζεηο κέρξη ηελ πεκπηνπζία 
ηνπ, κηαο θαη ηα κέηξα ηεο γλώζεο ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο είλαη απειπηζηηθά πεπεξαζκέλα. 

Ο πξεζβύηεξνο θίινο κνπ, ν Σηαύξνο Βαζαξδάλεο, ππήξμε θάηνρνο ηεο ζπλείδεζεο πσο έδεζε ζε κηαλ 
άηπρε επνρή. Με απόιπηε πεπνίζεζε – πεπνίζεζε δηακνξθσκέλε ζην άζθαιην αιρεκείν ηνπ ζθεπηόκελνπ 
αλζξώπνπ – θαη κε επίγλσζε ηεο απνζηνιηθήο ηνπ παξνπζίαο σο δηαλννπκέλνπ όληνο ηόικεζε ηελ αθνξηζηηθή 
δηαηύπσζε γηα ηνλ αηώλα κέζα ζηνλ νπνίν έδεζε θαη έπξαμε : «Έλαο αηώλαο, ιέεη, πνπ πνιύ θνβνύκαη όηη καο 
επξόδσζε». Καη επηρεηξεί ηελ αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξώπηλνπ πλεύκαηνο. Αξπάδεη ηα εκθαλή 
ζύκβνια, πνπ ηε ζεκαηνδνηνύλ. Τα κεηαζέηεη ζην παξόλ. Θέιεη λα ηα θαηαζηήζεη ζηεξεσηηθά πξόηππα θαη 
ππνδείγκαηα ζηελ θαξδηά κηάο επνρήο θξίζηκεο θαη παξαπαίνπζαο. Τν θάλεη κε απιόηεηα θαη ζπληνκία. Γελ ηνπ 
ρξεηάδεηαη ε βαθηεξία ηεο θηινινγηθήο εκβξίζεηαο. Τνπ αξθεί έλα κόλνλ αλακέλν θεξί γηα λα θσηηζζεί ην 
ηδαληθό κέηξν, πνπ ράζεθε ζην ηαξαγκέλν σθεαλό ηεο ζύγρξνλεο απιεζηίαο, ηεο αιαδνλείαο, ηεο αθηινηηκίαο, 
ηεο κηθξόηεηαο … 
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Τν ύθνο ηνπ όξνπ, πνπ θαζνξίδεη ην κεγάιν είλαη εθείλν πνπ ηίζεηαη ζηελ αγσλία ηεο αλαδήηεζεο. 
Γη΄απηό ζπεύδεη λα ζπλαληεζεί κε ηνλ Ηζίνδν, ηνλ Όκεξν, ηνλ Πίλδαξν, ηνπο ηξαγηθνύο, ηνπο ιαηίλνπο, ηνπο 
αλαγελλεζηαθνύο, ηνπο λενθιαζζηθνύο επξσπατνπο κέρξη ηνλ Πηθάζζν θαη ηνλ απόκαθξν Κξηζλακνύξηη. 
Σπλαληά ηελ πνίεζε θαη ηε ζνθία ζε κηα ζπλαγσγή παγθόζκηαο ελόηεηαο θαη ηελ πξνηείλεη γηα λα δεζνύλ νη 
αξκνί ηεο λέαο θαη ηεο επεξρόκελεο αλζξώπηλεο νξγάλσζεο. 

Όιεο απηέο νη άπεηξεο ζρέζεηο, κέζα ζηελ θαζνιηθή εξγνλνκία ηνπ πνιηηηζκνύ, δελ απνηεινύλ, γηα ηνλ 
Βαζαξδάλε, πξάγκαηα κνηξαίαο θαηαβνιήο ή κηαο θπζηθήο ζύλζεζεο δηαηεηαγκέλεο ζηελ αιιειεπίδξαζε 
κεηξεζίκσλ κεγεζώλ. Πξνρσξάεη πην πέξα. Αθνπγγξάδεηαη ηνπο ξπζκνύο. Θέιγεηαη από ηηο ιεπηέο, 
αλέθθξαζηεο, εζσηεξηθέο εκπεηξίεο. Δκπιέθεηαη ζηελ ηδέα πσο ηα πάληα ππάξρνπλ ελώπηνλ ηεο πεηζαξρίαο, 
πνπ ηε ζπγθξνηεί θαη ηελ επηβάιιεη κηα έιινγε εληνιή. Μηα ηέηνηα εκπινθή νδεγεί επζέσο ζηελ άθξα 
ηαπείλσζε. Σηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ απεηξνειάρηζηνπ. Καη είλαη απηή αθξηβώο ε ζπλεηδεηνπνίεζε, πνπ 
απνθαιύπηεη ην κπζηήξην ηνπ κεγαιείνπ. Τώξα πηά βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζηνλ άλζξσπν κε ην εζηθό 
παξάζηεκα. 

Πνιύ ζπρλά ν Βαζαξδάλεο, ζπκάηαη ηνλ Καβάθε. Σην Τείρνο ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ζηνλ Γθνξκπαηζώθ, 
αλαθαιεί «Τα Τείρε» ηνπ ηδηόξξπζκνπ αιεμαλδξηλνύ. Με απνγνήηεπζε δηαπηζηώλεη πσο «Κη εκείο ζηελ 
παξάμελε επνρή καο, πάιη δνύκε κέζα ζε ηείρε» αληίζεηα ζην ήζνο εθείλν πνπ ππνδεηθλύεη ηελ απνδέζκεπζε, 
ηελ ειεπζεξία ηνπ θσηόο θαη ηε ιύηξσζε από θάζε ινγήο κηθξν-αλζξώπηλα ηείρε. 

Σηα θαηά θαηξνύο πλεπκαηηθά πνλήκαηά ηνπ, θαηαπηάλεηαη έκκεζα κε ηνπο όξνπο ησλ αληηζέζεσλ. Από 

ηε κηα, ινγνπράξε, ν ξεαιηζκόο .  απ’ ηελ άιιε ηα «πεξί ειεπζεξίαο». Από ηε κηα ε Τέρλε .  απ’ ηελ άιιε ν 
«Μεζαίσλ». Οη «Ιδέεο», ε «Δπηζηήκε θαη ε Γλώζε», ε «Δπθπΐα» αιιά θαη ν «Δγθέθαινο», είλαη αληηθείκελα 
αλζξσπηζηηθνύ πξνβιεκαηηζκνύ. Η αληίδξαζε ηνπ αλζξώπνπ ζε θαζεηί πνπ αληηζηξαηεύεηαη ηνλ άλζξσπν 
είλαη ην αγιάτζκα ησλ πλεπκαηηθώλ πξνζδνθηώλ ηνπ. Δίλαη ε αξεηή ηνπ. 

Μέζα από ηα γξαπηά ηνπ, αλαδεηθλύεηαη ιάηξεο ηεο αξκνλίαο. Άξα ιάηξεο ηεο επκνξθίαο, ηεο 
δηθαηνζύλεο, ηεο αιήζεηαο θαη ηνπ έξσηα. Απηά ήηαλ θαη ζηνηρεία ηεο δσήο ηνπ. Έρνληαο βηώζεη γεξά ν ίδηνο 
ηελ αιήζεηα ηεο ζπκκεηξίαο ησλ απάλησλ, ε νπνία δηακνξθώλεη πλεύκα επγεληθό θαη ήκεξν, έηεηλε ζε κηα 
ηδηόηππε γαιήλε, πνπ δηέγξαθε ην πνξηξαίην ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. 

Αλ θαη βαζύηαηα θαιιηεξγεκέλνο, κέζα ζηα λάκαηα ηνπ εηδέλαη, ν Βαζαξδάλεο νπδέπνηε πξνέηαμε 
πνκπνδώο ηνλ εαπηό ηνπ. Έκεηλε, έηζη, έμσ από ηε ζύγρξνλε αιινθξνζύλε ησλ θνύθησλ επηδείμεσλ δηόηη 
θαηλόηαλ πσο γη’ απηόλ πξνείρε ε απόιπηε ζπγθέληξσζε ζηνλ εζσηεξηθό ηνπ αλζξώπνπ. Μηα ηέηνηα ζηάζε – 
ζηάζε πξαγκαηηθήο δσήο – αλαπηύζζεη ηνλ άλζξσπν ηεο επγελείαο. Δίλαη θαη απηή ε έλλνηα δξακαηηθά 
ιεζκνλεκέλε ζηελ επνρή ηνπ,  
πνπ απερζάλεηαη ηε ράξε ησλ εξώσλ θαη ην κεγαιείν ηεο ζπζίαο. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν θαηαγίλεηαη κε ηελ 
ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ καο ηνπνζεηεί κπξνζηά ζε έλαλ αθόκα ηύπν ράξηηνο θαη επγελείαο, πνπ δελ είλαη άιινο 
από ηνλ εππαηξηδηζκό. 

Ο εππαηξίδεο είλαη ν εμαηξεηηθόο, δηόηη ζρεηίδεηαη κε ηελ θαιιηέξγεηα αλώηεξνπ ζπλαηζζήκαηνο. Η 
αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ, ηνπ Βαζαξδάλε, «Σηε ρώξα ησλ Αξγνλαπηώλ θαη ησλ Κεληαύξσλ» εκπεξηέρεη όιεο ηηο 
αξεηέο ηνπ ήζνπο ηνπ. Ξαλά απιόηεηα ιόγνπ θαη γξαθή ήπηα. Αύξεο ιεπηήο ζπλάξηεζεο ηνπ ζπγγξαθέα κε ηε 
γελέηεηξα γε κεηαβνιίδνληαη ζηελ θαξδηά ηνπ αλαγλώζηε ζε ζπγθίλεζε. Αλαγλσξίδεηο ακέζσο ηε ζεξκή θαη 
εύπιαζηε ηδηνζπγθξαζία. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε έθθξαζε γηα λα κεηαπνηεζεί ζε δσγξαθηά ν ηόπνο θαη ε 
κπζνινγία ηνπ, απνθαιύπηεη κηα αθόκα ζπκπιεξσκαηηθή παξάζηαζε ηεο ζπγγξαθηθήο – ζπλεπώο ηεο 
βαζύηαηα αλζξώπηλεο επγέλεηαο. 

Γηα ηνλ Σηαύξν Βαζαξδάλε ν ρξόλνο δελ ήξζε θαη δελ ηειείσζε. Φεύγνληαο από ηνλ ζάλαην πξνο ηε 
δσή, ν ίδηνο πξνζδηόξηζε ηελ νλνκαζηηθή παξνπζία ηνπ θαη έζεζε αλεμίηεια ηελ ηδέα πηά ηεο κνξθήο ηνπ ζηελ 
αγέξαζηε αλάκλεζε. Δλζσκάησζε ηελ ύπαξμή ηνπ κε ηε δηθή καο ηελ ύπαξμε θαη καο έθεξε απόςε όινπο 
εδώ, παξόληεο ζ’ έλα ππέξνρν πξνζθιεηήξην αγάπεο θαη λνζηαιγίαο. Αύξην ζα’ καζηε πάιη καδί, εδώ ή αιινύ. 
Γελ ρσξίζακε … 

 


