Ο Σίσυφος
Α! ρε Σίσυφε μαλαγάνα! Άνω κάτω την έκανες τη μυθολογία μας με τα
καμώματά σου! Μέχρι το Χάρο έπιασες κώτσο, κι όχι μια, αλλά δυο
φορές! Κάτσε, τώρα, να κουβαλάς τον κωλοβράχο απ' το πρωί ως το
βράδυ!
Σοβαρά τώρα, ο γεροΣίσυφος θεωρήθηκε στην εποχή του σαν ο
εξυπνότερος άνθρωπος στον κόσμο! Ας δούμε την περίπτωση με τον
κλεφτοκοτά τον Αυτόλυκο!
Αυτός, γιος του Ερμή, είχε την ικανότητα να αλλάζει χρώμα στις
αγελάδες που έκλεβε! Ο δικός μας, όμως, τον τσάκωσε, αφού είχε
μαρκάρει τις δικές του κάτω από τις οπλές!
Τρελάθηκε ο άλλος! "Κάτσε", του λέει, "να σε φιλοξενήσω"! Του 'δωσε
πίσω και τις αγελάδες, βέβαια! Η φιλοξενία, τελικά, αποδείχτηκε
βασιλική! Μέχρι την κόρη του πρόσφερε στο Σίσυφο, η οποία ήταν
αρραβωνιασμένη με το Λαέρτη! Να, πεθερός, να μάλαμα δηλαδή!
Ήταν πονηρός, όμως ο βλάχος! Σου λέει το παιδί που θα συλλάβουν, τη μισή εξυπνάδα να πάρει
του πατέρα του, σώθηκε! Και έτσι, μετά από εννιά μήνες ήρθε στον κόσμο ο... Οδυσσέας!
Σε μια άλλη περίπτωση ο Σισύφαρος κάρφωσε το Δία που είχε αρπάξει την Αίγινα (όχι το νησί,
βέβαια, τι να το κάνει;) την κόρη του Ασωπού! Κι ο Δίας έστειλε το Θάνατο, να τον πάρει, για να
τον τιμωρήσει το μαρτυριάρη! Ο Σίσυφος, όμως, αλυσόδεσε το Θάνατο κι άλλαξε έτσι τη
νομοτέλεια του κόσμου!
Και βλέπεις τώρα, στρατιώτες πληγωμένους, κι άρρωστους του θανατά, να τριγυρνούν
αναζητώντας μάταια τον Άδη! Τελικά με τη βοήθεια των θεών ο Θάνατος τον οδήγησε στον Κάτω
Κόσμο!
Εκεί, ο Σίσυφος βρήκε άλλη πατέντα! "Με φέρατε βιαστικά εδώ κάτω", παραπονέθηκε στην
Περσεφονάρα, "κι η γυναίκα μου ούτε μια κηδεία της προκοπής δεν πρόλαβε να μου κάμει! Αμαρτία
να πάω αδιάβαστος"!
Τι να κάνει κι αυτή, σου λέει, "μη μας τραβήξει κανά εξώδικο και μπλέξουμε", του έδωσε εφταήμερη
άδεια να τακτοποιήσει την εκκρεμότητα! Κι αυτός δεν ξαναφάνηκε και τον ψάχνανε!
Ο Θάνατος, μάλιστα, απέφευγε να τον πάρει, μετά το χουνέρι που 'χε πάθει απ' αυτόν! Έτσι, ο
ήρωάς μας έζησε ως τα βαθιά του γεράματα!
Βέβαια, το θάνατο δεν τον απόφυγε στο τέλος! Πώς γαρ ου; Κι εκεί τον περίμεναν, πώς και πώς,
θεοί και δαίμονες!
"Περάστε για καφέ" του 'παν όταν έσκασε μύτη και τον καταδίκασαν στο γνωστό μαρτύριο! Να
ανεβάζει με πολύ κόπο ένα τεράστιο βράχο σε μια κορυφή κι αυτός να κατρακυλάει και το μαρτύριο
να μην έχει τελειωμό! Μαγκανοπήγαδο!
Η τιμωρία του Σίσυφου, τελικά, δεν ήταν επειδή έδειξε ασέβεια στους θεούς, ούτε επειδή τους
γελοιοποίησε! Όχι! Το πραγματικό του έγκλημα ήταν ότι κατάφερε να νικήσει το θάνατο και να
ανατρέψει, έστω και για λίγο, τη φυσική τάξη!
Αυτά πλήρωσε ο μπαγαμπόντης!

