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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πόσα κρίματα πρέπει να ’χει ο άνθρωπος για να δοκιμάζεται 
τόσο άκαρδα απ’ τους Θεούς, στον αιώνα τον άπαντα;

Να καίγεσαι, λέει, για μια σταγόνα νερό, να ρέουν πλάι 
σου, κρουνοί, τα κρυστάλλινα ποτάμια και συ να σκύβεις να 
πιεις και να στερεύουν οι... αστείρευτες πηγές. Να στεγνώνει 
το σάλιο σου, να κρέμονται αρμαθιές πάνω απ’ το κεφάλι σου 
τα λαχταριστά φρούτα, χωρίς να μπορείς να τα γευτείς. Ν’ 
απλώνεις λαίμαργα τα χέρια κι οτιδήποτε αγγίζεις, να γίνεται 
ατμός κι αγέρας. 

Καταδικασμένος σ’ αιώνια πείνα και δίψα, σου λέει.
Πόσες αμαρτίες να φορτώθηκε, τάχα, ο φτωχός κι ανάγκα-

σε τους αθάνατους να του επιβάλλουν τέτοια φριχτή ποινή; 
Γιατί εδώ, δεν μιλάμε απλά για πείνα και δίψα, μα για πείνα 
και δίψα, σαδιστική!

Γιατί, άλλο να βρίσκεσαι στη Σαχάρα και να γαγγραινιά-
ζεις από δίψα κι άλλο να κολυμπάς στον Αμαζόνιο και να μην 
μπορείς να πιεις σταγόνα. Άλλο να ψωμολιμάς, τουμπανια-
σμένος, στη Μπιάφρα κι άλλο να περιδιαβαίνεις στον κήπο 
της Εδέμ, δίχως να τολμάς ν’ αγγίζεις φρούτο σαπισμένο. 

Προς τι λοιπόν η αιώνια τούτη απονιά για έναν ταλαίπωρο 
άνθρωπο; Τι φοβερό να σκάρωσε ο δόλιος, όσο ζούσε, για να 
του επιβληθεί τέτοια επαίσχυντη τιμωρία;
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Ίσως τούτος ’δω ο αμαρτωλός, να υπήρξε ξεχωριστός σ’ 
ανομίες κι αμαρτήματα. Να κορόι δεψε, ας πούμε, ορφανή ή ν’ 
αφάνισε φίλο αδελφικό. Το χειρότερο, να σκότωσε κάνα στε-
νό συγγενή, μάνα, πατέρα και τέτοια. 

Και λοιπόν; Ο πρώτος ήταν ή ο τελευταίος που διέπραξε 
τόσο φριχτά εγκλήματα; Πού ακούστηκε τέτοια τιμωρία;

Όμως εδώ πρόκειται για άνθρωπο που επιδόθηκε σ’ ακόμα 
πιο κολάσιμες πράξεις.

Κατ’ αρχάς, ο περί ου ο λόγος, άνθρωπος, έζησε στα πολύ 
παλιά χρόνια. Όταν ακόμα Θεοί κι άνθρωποι συγχρωτίζονταν 
και συναναστρέφονταν ανάκατα πάνω στη γη. Γιατί, όσο κι 
αν ακούγεται παράξενο, υπήρξε και τέτοια εποχή. Άσχετα αν 
κατόπιν οι θνητοί τα κάνανε μαντάρα κι ανάγκασαν τους αθά-
νατους ν’ ανοίξουν της Πύλες του Άδη και να τους στείλουν 
ανεπιστρεπτί, στον αγύριστο 

Ας γνωριστούμε λοιπόν μ’ αυτό τον αμαρτωλό άνθρωπο.
Όνομα: Τάνταλος
Όνομα πατρός: Δίας
Όνομα μητρός: Μελάνθη (τυχούσα, δύστυχη ορφανή)
Επάγγελμα: «Κοντραμπατζής» (τουτέστιν, λαθρέμπορος)
Τόπος κατοικίας: Λυδία, Μ. Ασία
Θρήσκευμα:………; (μηδέ Δαφέρμου επιτρέποντος)
Τούτο λοιπόν το θεοπαίδι, ίσα-ίσα, ακριβώς επειδή είχε για 

μπαμπά του τον μέγιστο των Θεών, πήραν τόσο αέρα τα μυα-
λά του, που επιδόθηκε σ’ ανείπωτες «αγαθοεργίες» κι «αν-
δραγαθήματα». Το χειρότερο ήταν, πως σ’ όλες τις λοβιτού-
ρες και τις ανομίες του, έξω απ’ τους ανθρώπους, μπέρδευε κι 
ολάκερη τη θεϊκιά φάρα! Έκλεβε λ.χ. νέκταρ κι αμβροσία απ’ 
τον Όλυμπο, μετέφερε, έναντι αδράς αμοιβής, θεϊκά μυστικά 
στους ανθρώπους, κάρφωνε τους θνητούς γι’ αθεΐα κι έκανε κι 
άλλα πάμπολλα τέτοια θεάρεστα έργα.

Σωρηδόν κατάφταναν καθημερινά στο θεϊκό βουνό οι κα-
ταγγελίες για εγκλήματα, κλεψιές, ληστείες, φόνους, αρπαγές 
κι ό,τι άλλο βάνει ο νους τ’ ανθρώπου. Δεν είχε φραγμούς κι 
ενδοιασμούς ο Τάνταλος, καθόσον παιδί του Δία. 
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Μια μέρα, πέραν των άλλων, έφτασε ραπόρτο στην κορφή, πως 
μέσα απ’ το Ιδαίο Άντρο –τη σπηλιά που γεννήθηκε κι ανατρά-
φηκε ο Δίας– εξαφανίστηκε ο σκύλαρος που φύλαε, μπάστα-
κας, το έμπα της σπηλιάς. Να σημειώσουμε ’δω, πως τούτο το 
μαλλιαρό σκυλί, που άκουε στο όνομα Χρύσος, είχε ιδιαίτερη 
συναισθηματική αξία για τον μπαμπά Θεό, καθόσον του τον 
δώρισε η μάνα του, η Ρέα, τη μέρα που τον γέννησε. Συνάμα 
δε με τον σκύλαρο, του δώρισε και μια κατσίκα, την Αμάλθεια, 
να τον θρέφει, λέει, όσο ήτανε μωρό, με το γάλα της.

Εν πάση περιπτώσει, οι έρευνες που διεξήγαγε η Ιντερπόλ 
της εποχής για την εξαφάνιση του σκύλου, στην αρχή υπήρ-
ξαν συγκεχυμένες. Αργότερα όμως, σαν άρχισε να ξετυλίγε-
ται το κουβάρι της υπόθεσης, τα ίχνη έδειξαν, πως πίσω κι απ’ 
αυτή τη λοβιτούρα, κρυβόταν πάλι ο Τάνταλος, ο οποίος βού-
τηξε αρχικά το θεϊκό σκυλί και στη συνέχεια τ’ ακούμπησε 
σε κλεπταποδόχους, κονομώντας της Παναγιάς τα μάτια. Άμα 
όμως κι έφτασε η αστυνομία στα ίχνη των κλεπταποδόχων, 
εκείνοι χεσμένοι από φόβο, επέστρεψαν εν μία νυκτί τον σκύ-
λο στον κάτοχό του, και μάλιστα «ως αχρεωστήτως επιστρα-
φέν, σκάρτο, εμπόρευμα».

Παρ’ όλο που ο Δίας –για ν’ αποφύγει το σκάνδαλο– έστει-
λε άρον-άρον τον Ερμή για να παραλάβει τον κόπρο του, ο 
Τάνταλος, ποιών τον «Ιάπωνα», όχι μόνο δεν παρέδωσε τον 
Χρύσο ως όφειλε, αλλά διαολόστειλε, κακήν-κακώς, και τον 
Θεό απ’ την πόρτα του.

Κατόπιν τούτου, με πατρική βούλα, ο αρχιμαφιόζος Τά-
νταλος, κηρύχθηκε εν μία νυκτί, “persona non grata”, οπότε 
έκλεισαν οι πόρτες σε γη και ουρανό και διακόπηκαν αυτόμα-
τα όλες οι κομπίνες του, με Θεούς κι ανθρώπους. 

Ο Τάνταλος όμως, παιδί άνευ ηθικών φραγμών, πήρε ανά-
ποδες. Έπεσε, τάχαμου, σε κάτι λύπησες πολύ στενάχωρες 
–«αμάν Θεούληδές μου, ημάρτησα»– και τέτοια, κι άρχισε να 
βαράει την κεφάλα του στον τοίχο.

Με το που τον είδαν οι Θεοί σε τέτοια απελπισία, πολύ 
ανησύχησαν, σε λέει, έχει γούστο να μετάνιωσε στ’ αλήθεια ο 
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κάφρος και ν’ αδειάσει τα μυαλά του πάνω σε κάνα ντουβάρι, 
κι όχι τίποτα, θα χάνανε και τις βαρβάτες προμήθειες απ’ τις 
καλπουζανιές του. 

Αρχίσανε λοιπόν τα καλοπιάσματα –«έλα μου το, δεν πει-
ράζει... αγοράκι είσαι, παρεκτράπεις»– και τέτοια, ο δε παρε-
κτραπείς, εις ένδειξιν αφοσίωσης και σεβασμού, κάλεσε όλο 
το Δωδεκάθεο στο ανάκτορό του προς βρώσιν και πόσιν, ίνα 
λέει, επανασυσφίξωσιν τας συγγενικάς, και πάνω απ’ όλα, 
αγαστάς των σχέσεις.

Ε, λοιπόν τούτο το τραπέζωμα στάθηκ’ αιτία κι αφορμή για 
να βγουν οι αθάνατοι απ’ τα ρούχα τους και να στείλουν τον Τά-
νταλο ανεπιστρεπτί στο διάολο, να βουρλίζεται στους αιώνας 
των αιώνων, με την προαναφερθείσα αέναη πείνα και δίψα. 

Η πράξις δε αυτού, καταίσχυντος.
Πήρε ο δαιμονισμένος κι έσφαξε τον γιο του, τον Πέλο-

πα, τον μαγείρεψε, κι ύστερα τον σέρβιρε «γιουβέτσι στη γά-
στρα», πάνω στο γιορτινό τραπέζι!

Οι Θεοί –σαν Θεοί που ήτανε– με το που μύρισαν το φουρ-
νισμένο παιδί, παλάβωσαν.

- Είπαμε, φτιάξαμε τον άνθρωπο να του τρώμε τη ψυχή, 
όχι και... τις σάρκες!

Βέβαια, η Δήμητρα, που μια ζωή την κατέτρωε η στεναχώ-
ρια για την πεθαμενατζού τη θυγατέρα της, εντελώς αφηρημέ-
νη, κατέφαε τη μερίδα που βρέθηκε μπροστά της και που κατά 
τύχη, περιελάμβανε την ωμοπλάτη του παιδιού.

Οι υπόλοιποι Θεοί που την είδαν, παλάβωσαν.
- Γιατί, καλέ, σαβούρωσες το πιάτο;
- Γουργούριζε η κοιλιά μου, τι να ’κανα...
- Κι επειδή γουργούριζε η κοιλιά σου έπρεπε να φας το 

παιδί;
Κι έτσι, όταν μετά από λίγο κλήθηκε ο Ήφαιστος να συ-

ναρμολογήσει ξανά το κορμί του νέου, κατάλαβε πως ήταν 
αδύνατο να βρεθεί η ωμοπλάτη του παιδιού, η οποία –ειρή-
σθω εν παρόδω– μεταμορφώθηκε σε θεϊκό απόβλητο.
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Κι επειδή ο νέος χρειαζόταν επειγόντως ωμοπλάτη κι όχι 
θεϊκή... αφόδευση, του κότσαρε ο Ήφαιστος έναν κοκκάλινο 
ώμο και από τούδε, ο ιμιτασιόν αυτός ώμος, έγινε το σήμα 
κατατεθέν, όχι μόνον του Πέλοπα, αλλά και ολάκερης της φά-
ρας που ξεπήδησε από δαύτον. Μιας φάρας «κατηραμένων», 
που απ’ τη μέρα που άνοιγαν τα στραβά τους σε τούτο τον 
ντουνιά, άρχιζαν να τρώγονται σαν τα κακά σκυλιά. Κι αν 
δεν κατάφερναν να φάνε ο ένας τις σάρκες τ’ αλλουνού, είχαν 
την εύκολη λύση. Κληρονομήσανε εκείνο το ελεεινό χούι του 
προγόνου τους, άρπαζε ο ένας το παιδί του άλλου, το μαγεί-
ρευε και το ’τρωγε!

Τέτοια... ανήκουστα κι ακατονόμαστα!
ΠΕΛΟΠΙΔΕΣ, λοιπόν. 
Σόι, ζωηρότατον και ανερυθρίαστον.
Μεγαλύτερο ξεκλήρισμα και φονικό δεν ματάλαχε πάνω 

στον αρχαίο κόσμο. Τάχαμου, τους καταράστηκαν οι Θεοί και 
για ψύλλου πήδημα, σφάζονταν και τρώγονταν σαν τους κα-
νίβαλους.

Όμως, εδώ που τα λέμε, δεν τους έφταιγε καμιά κατάρα.
Η τύφλα του ανθρώπου τους έφταιγε, και πάνω απ’ όλα, η 

αθανασία των Θεών! Που για να περνούν την ώρα τους μέσα 
στην αιώνια πλήξη τους, φόρτωσαν την ανθρώπινη φάρα με 
φόνους, αίματα, πολέμους και ξεκληρίσματα.

Έχει λοιπόν μπόλικη συμφορά η ιστορία των Πελοπιδών!
Τόση, που ’ναι για κλάματα.
Όμως εμείς θα την πούμε έτσι, που θα ’ναι και για... γέλια.
Γιατί κλάματα έχουμε. Γέλιο μας λείπει.
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