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Θάρρος Σάββατο 29 Μαΐοσ 2010 

Παύλος Κάγιος 

«Το απλό κρύβει τη σημασία της ζωής» 

Με θαηαγσγή από ηνπ Καηζαξνύ Μεζζελίαο, ν Παύινο Θ. Κάγηνο αθεγείηαη ζην ηειεπηαίν ηνπ 

κπζηζηόξεκα «Καη κε θιεηζηά κάηηα βιέπσ» (εθδ. Καζηαληώηε) ηελ ηζηνξία ηνπ έξσηα ηεο Βάζσο από 

ηελ Καιακάηα θαη ηνπ Θνδσξή από ηε Βόξεην Ήπεηξν. Παξάιιεια, μεηπιίγεη έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο 

Νεόηεξεο Διιεληθήο Ιζηνξίαο, από ην κεζνπόιεκν έσο ζήκεξα, κέζα από ην βιέκκα θαη ηηο απνθάζεηο 

δύν θαζεκεξηλώλ απιώλ αλζξώπσλ πνπ αγσλίδνληαη θόληξα ζηηο δπζθνιίεο, βαζηζκέλνη ζηελ αγάπε θαη 

ηελ πίζηε πνπ ηξέθνπλ ν έλαο ζηνλ άιιν. Γπν αθαλώλ εξώσλ, ζε κηα κπζηζηνξεκαηηθή απόδνζε ηεο 
δσήο ησλ γνληώλ ηνπ ζπγγξαθέα.  

-Σε πνην βαζκό είλαη απηνβηνγξαθηθό ην «Καη κε θιεηζηά κάηηα ζα βιέπσ»; 

«Η ηζηνξία ησλ δύν εξώσλ ηνπ βηβιίνπ βαζίδεηαη ζηελ ηζηνξία ηνπ παηέξα κνπ θαη ηεο κεηέξαο κνπ. Γελ 

είλαη, όκσο, ε βηνγξαθία ηνπο. Δίλαη έλα κπζηζηόξεκα γηα ηε δσή δύν αλζξώπσλ, έρεη ζηνηρεία 

κπζνπιαζίαο θαη κπζηζηνξεκαηηθή πινθή. Δίλαη ε ηζηνξία ελόο έξσηα ζε κηα Διιάδα νγδόληα ρξόλσλ, 

από ην κεζνπόιεκν κέρξη ζήκεξα. Γηαηξέρνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ βηβιίνπ όια ηα ηζηνξηθά, 

θνηλσληθνπνιηηηθά γεγνλόηα πνπ ζεκάδεςαλ θαη αλαζηάησζαλ ηε ρώξα καο. Απνηεινύλ ην θόλην ηεο 

ηζηνξίαο. Πξσηαγσληζηήο είλαη πάληα ν αθαλήο, ν θαηαηξεγκέλνο, ν θπλεγεκέλνο άλζξσπνο. Η γπλαίθα 

θαηάγεηαη από ηελ Καιακάηα, ζηνλ εκθύιην ζθόησζαλ νη αληάξηεο ηνλ αδειθό ηεο ζηελ Πεγάδα. Ο 

άληξαο είλαη αξηζηεξόο, ζην ζηξαηό ηνπ Χόηδα, είλαη από ηε Βόξεην Ήπεηξν. Τν 1948 ζπλαληηνύληαη ζηελ 

Αζήλα θαη πξνθύπηεη ν έξσηάο ηνπο πέξα από ηδενινγίεο θαη πέξα από πνιηηηθά πηζηεύσ. Δίλαη ν έξσηαο 

πάλσ από ηελ Ιζηνξία, πάλσ από ηηο ηδενινγίεο. Δίλαη κηα ζπκθηιίσζε ησλ αλζξώπσλ ηξηάληα ρξόληα 
πξηλ έξζεη ηζηνξηθά ζηελ Διιάδα. Απηό είλαη βαζηθά πνπ κε απαζρνιεί ζην βηβιίν».  

-Η κεζζεληαθή ζαο ξίδα πνην ξόιν έρεη παίμεη ζηελ πνξεία ζαο; 

«Σαθώο νη ηζηνξίεο ηεο κεηέξαο κνπ, όια απηά ηα αθνύζκαηα πνπ έρσ από κηθξόο, νη άλζξσπνη πνπ έρσ 

γλσξίζεη, κνπ έδσζαλ όιν ην πιηθό γηα λα κπνξέζσ λα θαηαγξάςσ όιε εθείλε ηελ πεξίνδν. Οη έξεπλεο 

πνπ έθαλα πάλσ ζηηο ληνπηνιαιηέο, ζηνλ ηξόπν ηεο εθθνξάο ηνπ ιόγνπ θαη ζηε Μεζζελία θαη ζηε Βόξεην 

Ήπεηξν, ήηαλ εκπεηξίεο πνπ κε επεξέαζαλ πάξα πνιύ, ζην λα δεκηνπξγήζσ απηό ην κπζηζηόξεκα πάλσ 

ζε έλαλ θαηαηξεγκέλν έξσηα. Πηζηεύσ όηη νη άλζξσπνη πνπ έδεζαλ ηελ θαηνρή θαη ηνλ εκθύιην είλαη νη 

πην βαζαληζκέλνη θαη ε πην γελλαία γεληά ηνπ 20νύ αηώλα ζηε ρώξα καο. Πνηέ δε κε ελδηέθεξε ν 

ζπληεξεηηζκόο. Πάληα κνπ αξέζνπλ νη ηνικεξέο απόςεηο, νη ηνικεξέο ηδέεο θαη νη ηνικεξέο πξάμεηο ησλ 
αλζξώπσλ. Σην βαζκό πνπ δε βιάπηνπλ θάπνηνλ άιιν». 

-Οη άλζξσπνη πνπ επηιέγεηε λα παξνπζηάζεηε είλαη κάιινλ κηθξναζηνί… Θα ηνπο ραξαθηεξίδαηε ήξσεο, 

αληηήξσεο ή αθαλείο ήξσεο; 

«Δίλαη θαη αθαλείο ήξσεο θαη αληηήξσεο. Δίλαη δπν πξόζσπα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο πνπ δελ ηα πξνζέρεηο. 

Γπν πξόζσπα πνπ θαη’ αξράο πεξλνύλ αδηάθνξα. Γε ζα κπνξνύζε λα είλαη ήξσεο απηνί νη άλζξσπνη, 

είλαη όκσο άλζξσπνη πνπ θόληξα ζηηο νπνηεζδήπνηε απνθάζεηο, επηζπκνύλ λα ζηεξηώζνπλ θαη λα 

θάλνπλ ηε δηθή ηνπο δσή, ηε δηθή ηνπο νηθνγέλεηα». 

-Ο ζεζκόο ηεο νηθνγέλεηαο παίδεη θεληξηθό ξόιν ζην βηβιίν… 

«Η νηθνγέλεηα είλαη εκκνλή ηνπ ήξσα. Ο Θενδσξάθεο είλαη απηόο πνπ ιέεη, νηθνγέλεηα, έλα ζώκα, κηα 

γξνζηά, κηα ςπρή. Αλαθέξεη σο παξάδεηγκα όηη, ηξία θιαδάθηα από κόλα ηνπο ν αέξαο ηα ζπάδεη, αλ 

είλαη θαη ηα ηξία καδί δελ κπνξεί λα ηα ληθήζεη. Σην βηβιίν ε νηθνγέλεηα είλαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα λα 

κπνξέζεηο λα μεπεξάζεηο νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ζνύ παξνπζηάδνληαη ζηε δσή. Ο 
έξσηαο θαη βνπλά ληθάεη. Η νηθνγέλεηα θαη βνπλά ληθάεη».  

-Οη πξσηαγσληζηέο, σζηόζν, ζα ιέγακε όηη αλ θαη ςάρλνπλ ηελ ηύρε ηνπο, δελ… θάλνπλ πνηέ ηελ ηύρε 

ηνπο! 

«Πξάγκαηη έηζη είλαη. Δηδηθά ν Θενδσξάθεο είλαη έλαο πνιύ δηνξαηηθόο θαη έμππλνο άλζξσπνο, 

κνξθσκέλνο αξθεηά γηα ηελ επνρή ηνπ, ν νπνίνο ζρεδηάδεη θαη νλεηξεύεηαη πάληα ην κέιινλ, αιιά ηνπ 

θεύγεη ε πξαγκαηηθόηεηα. Γελ κπνξεί λα θνπκαληάξεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα γύξσ ηνπ. Καη δπν επθαηξίεο 

πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη ζηε δσή ηηο ράλεη. Δίλαη κνηξαίνο σο άλζξσπνο. Τξέρεη ζπλερώο θπλεγεκέλνο 

θαη δελ κπνξεί λα ζηεξηώζεη πνπζελά. Μέζα από απηό πξνζπαζώ λα απνδώζσ θαη ην ηξέμηκν ησλ 

αλζξώπσλ λα πξνιάβνπλ ηε δσή, λα πξνιάβνπλ ην όλεηξν, λα πξνιάβνπλ λα ρηίζνπλ θάηη πνπ ζα δώζεη 

λόεκα ζηελ πνξεία ηνπο. Η εξσίδα είλαη κηα αγξάκκαηε γπλαίθα. Δίλαη ην πην ζνπξεαιηζηηθό θαη ην πην 

νλεηξηθό πξόζσπν. Μηθξή κηινύζε κε λεξάηδεο ζηα ρσξάθηα ηνπ ρσξηνύ ηεο, ζην Καηζαξνύ, κηινύζε κε 



ηα δώα ηεο. Ταπηόρξνλα, ν Θενδσξάθεο είρε ηδαληθά, ήζειε λα δεη ηνλ άλζξσπν ζε κηα θνηλσλία 

θαιύηεξε, κε ηζόηεηα. Με απηά ηα ηδαληθά κέζα ζηελ ςπρή ηνπο πξνρώξεζαλ ζηε δσή ηνπο απηνί νη 

άλζξσπνη».  

-Δζείο ηη βιέπεηε θαη κε θιεηζηά ηα κάηηα;  

«Σε απηό ην βηβιίν ήζεια λα δσ όζα δε βιέπεηο ή δε δηαβάδεηο ζπρλά ζε βηβιία. Σηε δσή κνπ, ειπίδσ θαη 

κε θιεηζηά κάηηα λα κπνξώ λα αθνπγθξάδνκαη ηελ αγσλία πνπ ππάξρεη γύξσ κνπ, λα κπνξώ λα δσ ηνλ 
άλζξσπν δίπια κνπ θαη λα κελ πνπιάσ πνηέ ηα όλεηξά κνπ». 

-Αξθεί λα ιεο «θαη κε θιεηζηά κάηηα βιέπσ» θαη λα πξνρσξάο; 

«Απηό είλαη έλα ζηνίρεκα. Τν παιεύεηο θάζε κέξα. Θέιεη λα απνδεηθλύεηο θάζε κέξα θαηά πόζν κπνξείο 

λα ζηέθεζαη θαη λα κελ ζε παξαζύξεη ε θαζεκεξηλόηεηα θαη ε ηζνπέδσζε γύξσ ζνπ. Πξηλ έλα – ελάκηζε 

ρξόλν πνπ ηειείσζα ην βηβιίν θαη ην έβιεπα πξηλ ην δώζσ ζηνλ εθδόηε, ζθεθηόκνπλ όηη ζήκεξα, ζηελ 

ηόζν ηζνπεδσκέλε επνρή καο, πνπ όινη είλαη ηεο επθνιίαο θαη ηνπ ρξήκαηνο, ηνπ πώο ζα ηα αξπάμνπλ 

θαη πώο ζα βγάινπλ ηα εμνρηθά, ηη λόεκα κπνξεί λα έρεη απηό ην βηβιίν; Γελ πέξαζε έλαο ρξόλνο θαη 

μέζπαζε ε θξίζε, πνπ λνκίδσ ην θάλεη πάξα πνιύ επίθαηξν. Μπνξεί ίζσο απηή ε νηθνλνκηθή θξίζε λα καο 

βνεζήζεη λα εμαλζξσπηζηνύκε. Δίρακε ράζεη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό ηελ αλζξσπηά καο. Τν απιό 
πνιιέο θνξέο θξύβεη ηε ζεκαζία ηεο δσήο». 

-Να ηειεηώζσ κε κηα εξώηεζε από ην βηβιίν: Αληθαλνπνίεηνο –άξα ειεύζεξνο- ή παληνηηλά 

ζθιαβσκέλνο; 

«Σθιαβσκέλνο ηεο ειεπζεξίαο κνπ. Έρσ θάλεη ηελ επηινγή κνπ. Γε ζέισ λα ληώζσ ηνλ εαπηό κνπ 

βνιεκέλν θαη ηαθηνπνηεκέλν. Θέισ λα έρσ πάληα αλεζπρίεο, ζέισ λα είκαη πάληα ζε κηα ακθηζβήηεζε. 

Να ακθηζβεηώ ηνλ ίδην ηνλ εαπηό κνπ αιιά θαη ην πεξηβάιινλ γύξσ κνπ. Θέισ λα ςάρλσ ηα πξάγκαηα. 

Με απηή ηελ έλλνηα πξνηηκώ ην ειεύζεξνο, παληνηηλά ζθιαβσκέλνο ηεο ειεπζεξίαο κνπ, ηεο ειεπζεξίαο 
ηνπ λα ζθέθηεζαη ηα πξάγκαηα γύξσ ζνπ, λα ηα αλαιύεηο θαη λα ζε απαζρνινύλ».  

 «Καη κε θιεηζηά κάηηα βιέπσ» ζην Γεκνηηθό Ωδείν Καιακάηαο 

Ο Παύινο Θ. Κάγηνο ζα παξνπζηάζεη ζήκεξα, ζηηο 8.00 ην βξάδπ, ην κπζηζηόξεκά ηνπ «Καη κε θιεηζηά 

κάηηα βιέπσ», ζηελ αίζνπζα ζπλαπιηώλ ηνπ Ωδείνπ Καιακάηαο. Με ην ζπγγξαθέα ζα ζπλνκηιήζεη ε 

πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ Φηινιόγσλ θαη δηεπζύληξηα ηνπ 5νπ Λπθείνπ Καιακάηαο Μαξία Τζαγθαξάθε. 

Απνζπάζκαηα ζα δηαβάζεη ν δηεπζπληήο ηνπ ΓΗΠΔΘΔΚ Αιέθνο Κνιιηόπνπινο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθδήισζεο ζα πξνβιεζεί κηθξνύ κήθνπο θηικ κε ηζηνξηθά γεγνλόηα θαη απνζπάζκαηα από ηαηλίεο ηνπ 

ειιεληθνύ θαη παγθόζκηνπ θηλεκαηνγξάθνπ πνπ δηαηξέρνπλ ην βηβιίν. Η ζθελνζεηηθή επηκέιεηα είλαη ηνπ 

Μάλνπ Δπζηξαηηάδε. 

Της Γεωργίας Οικονομοπούλοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flash της Μεσσηνίας – Τεύτος 250, Ιούνιος 2010 

 


