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ΑΛΗΘΕΙΑ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ:

11/01/2008 
 
Δυο γαρύφαλλα κι ένα αντίο μπρος στην έξοδο της ζωής 
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΑΡΛΑ – ΞΕΝΑΚΗ 
 
Ο άνθρωπος έπαυσε πλέον να θεωρείται ακέραιος και ολοκληρωμένος έξω απ' τον περίγυρο της οικογένειας και της 
προσωπικής του ιστορίας. Όσο ανυπέρβλητη και αδιάψευστη είναι η αλήθεια ότι οι άνθρωπος δεν μπορεί ν' αποσπασθεί από το 
περιβάλλον που ζει που δεν είναι άλλο απ' το προσωπικό, το οικογενειακό, το εργασιακό και αυτό το γεωφυσικό άλλο τόσο δεν 
είναι νοητό ν' ακρωτηριασθεί ποτέ από τις γονεϊκές ρίζες, το άμεσο περιβάλλον, την εργασιακή θέση, τους ακατάλυτους 
δεσμούς, τις παραδοσιακές και ιστορικές του ρίζες, όσο κι αν η ζωή κάποτε τον υποχρεώνει ν' απομακρυνθεί από αυτές.  
Η επιστήμη, η φιλοσοφία, η λογοτεχνία, η ποίηση συμπορεύονται και αποτελούν την ανθρώπινη έκφραση που διαφοροποιείται 
ανάλογα με τις κρατούσες συνθήκες, φωτογραφίζει αυτούσιο τον άθρωπο, που όμοιός του δεν υπάρχει, τον αναπαράγει σε 
κάθε στιγμή.  
Συνθέτει την πολυγλωσσία της έρευνας των διηνεκών προβλημάτων που εκτυλίσσονται γύρω του σε συνεχή αδιάκοπη ροή, 
προδιαγράφοντας με ακρίβεια την προσωπικότητά του. Η Ζωή Ξενάκη - Βαρλά δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος της 
καθημερινότητας. Κουβάλαγε μαζί της τις ηθικές της δομές και μαζί με αυτές την οικογένεια, τους κανόνες ζωής, την 
απεραντοσύνη της γνώσης που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί σε περγαμηνές, την ανθρωποκεντρική συνείδηση μιας αφανούς 
και αθέατης μεγάλης ΚΥΡΙΑΣ που με δραστηριότητα ανταποκρίθηκε στις όποιες συνθήκες του περιβάλλοντος, σε αδιάκοπη ροή 
προδιαγράφοντας με ακρίβεια το «αύριο».  
Συζήτηση μπρος στην έξοδο:  
«...Να μου γυρίσουν τα χαμόγελα που μου χρωστάνε... Να μου δώσουν ξανά μια καλημέρα και μια βαλίτσα με τις περγαμηνές 
μου.  
ΖΩΗ (η πτωχή συνταξιούχος του Δημοσίου όπως αυτοχαρακτηριζόταν).  
- Μα πού και γιατί ήρθε. Φτάνει στιγμή που περιμένει... και δεν ξέρει τι περιμένει. Δεν καταλαβαίνει τι περιμένει. Γιατί 
περιμένει;  
- «Αίθουσα αναμονής», σου λένε. Και συ δεν έχεις το κουράγιο να ρωτήσεις: Γιατί; εξ άλλου δεν υπάρχει ανάγκη να έχεις το 
κουράγιο να ρωτήσεις. «Λάθος θα ‘γινε» σκέπτεσαι και περιμένεις να βρεθεί το λάθος και να πρασινίσει το φως.  
- Προσπαθώντας να καταννοήσω το ακατανόητο! Πράσινο φως για μένα; Σήμα εξόδου για μένα; Οι άλλοι; Όλοι έξω 
βρίσκονται;  
Δεν χτίστηκε αυτό το κλουβί γι’ αυτούς. Για κανέναν από αυτούς. Όλοι οι ηθοποιοί είναι έξω. Κι ο σκηνοθέτης τους μαζί τους 
θα ‘ναι. Έξω κι αυτός. Αλλά όλοι αυτοί θα ‘πρεπε να ‘ναι εδώ μέσα. Εγώ δεν θα ‘πρεπε να είμαι εδώ. Εγώ δεν είμαι ούτε 
ηθοποιός ούτε σκηνοθέτης. Εγώ είμαι «άνθρωπος». Ένας φυσιολογικός άνθρωπος, όπως όλοι οι «δικοί μου» άνθρωποι. Που 
γελάνε όταν είναι χαρούμενοι, που κλαίνε όταν πονούν οι άλλοι, που ξέρουν να δακρύζουν. Οι «άλλοι» θα ‘πρεπε να 
εγκαινιάσουν αυτό το κλουβί.  
Μέσα ‘δω, θα μάθαιναν καλύτερα την τέχνη τους της υποκριτικής. Εδώ μέσα χωρίς παράθυρο. Εδώ, να κάνουν και την 
περίφημη PROVA GENERALE τους για να βγουν πανέτοιμοι να δείξουν στον κόσμο, στον άλλο κόσμο όχι στον δικό μου. πώς 
ξέρουν να γελάνε όταν πρέπει, να κλαίνε όταν πρέπει, να δείχνουν καλοί όταν πρέπει. Έτσι είναι αυτό το επάγγελμα! Το 
μάθανε καλά, όμως μέσα και έξω από ‘δω. Εδώ θα είχανε το κόκκινο φως και τους τοίχους.  
Εδώ δεν θα είχανε παρά μόνο τον εαυτό τους και σ’ αυτόν δεν θα κατάφερναν να υποκριθούν. Αυτόν δεν τον ξεγελάς!  
Αυτός σε ξέρει. Κι όταν ο εαυτός σου δεν είναι φίλος σου, είναι χειρότερος από τον χειρότερο εχθρό σου κι η δυστυχία σου 
μεγάλη... Αλλά σε μένα μόνο, κάνουν την τιμή!  
Την σκοτεινή πύλη, μόνο για μένα την έφτιαξαν. Το φως που δεν είναι πράσινο και δεν έχει σχήμα, μόνο για μένα το έχουν!! 
Τους ψηλούς τοίχους, μόνο για μένα τους χτίσανε. Το παράθυρο που... δεν υπάρχει, μόνο για μένα; Τέτοια τιμή... μόνο για 
μένα! Για κανέναν άλλον. Μόνο για μένα. Τον φίλο μου τον εαυτό μου! Μόνο γι’ αυτόν. Αλλά σκέφτομαι πόσο θλιβερά μικρή 
είναι η ζωή, ως βραχύς είη ο πας ανθρώπινος βίος, αφού σε εκατό χρόνια κανένας δεν θα ζει από όλους αυτούς».  
Κατά τον ΕΠΙΚΟΥΡΟ, η καλλιέργεια της αισιοδοξίας για την ικανότητα του ΑΝΘΡΩΠΟΥ να κατακτήσει το ΑΓΑΘΟΝ και να 
υπομείνει το κακό:  
«Άφοβον ο Θεός, αναίσθητος ο θάνατος, και τ’ αγαθόν μου εύκτητον, το δε δεινόν ευκαρτέρητον».  
Κατά τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «Αριστοκράτης και αξιοπρεπής, αυτός που ξέρει ν’ αποχαιρετά μόνος...».  
Του Ιωάννη Αυγουστή  
Ιατρού MD Phd  
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