Εμπειρία ολικής έκλειψης του
Αριστοτέλη Κοτινά
Στο παρόν άρθρο φιλοξενούμε μια προσωπική εμπειρία της ολική
έκλειψης Ηλίου (Μάρτιος 2006).
————————————————————————————————————

ΑΙΓΠΤΟΣ 29-3-2006 ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ
Η συγκλονιστικότερη εμπειρία μας
Του Αριστοτέλη Κοτινά*
Είχαμε ακούσει τόσα πολλά για την ολική έκλειψη ηλίου που εν
τέλει αποφασίσαμε να την δούμε. Μετά από προετοιμασίες ενός
έτους 13 μέλη της Αστρονομικής Εταιρείας Κερκύρας, ο Κοσμάς
Γαζέας, ο Αριστοτέλης Κοτινάς, ο Σπύρος Χονδρογιάννης, η
Αμαλία Πουλημένου, Η Έλενα Καρύδη, η Δήμητρα
Σιοφρανέ, ο Χριστόφορος Λάσκαρις, η Κοτινά Σπυριδούλα, η
Διαμαντίνα Κουλούρη, η Μαρία Χονδρογιάννη, η Μαριλένα Σαπούπο,
η Κάντα Αλεξάνδρα και η Αδαμαντία Παπαβλασοπούλου, φτάσαμε
Κάιρο. Εντυπωσιαστήκαμε με τον μεγάλο πολιτισμό των Φαραώ και
πρόδρομο του Ελληνικού πολιτισμού και οδεύσαμε προς
Αλεξάνδρεια διαβάζοντας ποιήματα του Καβάφη. Πρώτη έκπληξη
ήταν η Ελληνική επιγραφή «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» στην ελληνικής
αρχιτεκτονικής είσοδο της Πόλης. Άλλη έκπληξη ήταν η επίσκεψή
μας στα μεγάλα κτήρια της ακμάζουσας Ελληνικής Κοινότητας, με
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, Προξενείο και
τεράστιες αίθουσες. Δωρίσαμε Επιπεδόσφαιρα, και τα βιβλία «Το
Νεφέλωμα Μ42 του Ωρίωνα» του Felix Lamech και «Το
Αστεροσκοπείο της Κέρκυρας 1924-1940» του Γιώργου Ζούμπου. Η
Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας που επισκεφτήκαμε, έχει
εντυπωσιακά κτίρια, μας φάνηκε όμως κατώτερη του αναμενόμενου.
Η Αλεξάνδρεια έχει έντονα ελληνικά αρχιτεκτονικά στοιχεία

όπως, μαιάνδρους, φάρους, κίονες διαφόρων ελληνικών ρυθμών σε
σπίτια και μνημεία και αφού επισκεφτήκαμε το σπίτι του Καβάφη,
αποχαιρετίσαμε την Αλεξάνδρεια που χανόταν διαβάζοντας το
«Απολείπειν Θεός Αντώνιον», οδεύοντας προς το θέρετρο Μάρσα
Ματρού, ενδιάμεσο σταθμό για το Ελ Σαλούμ το μέρος της
έκλειψης.
Την ημέρα της έκλειψης στις τρεις η ώρα το πρωί ξεκινήσαμε από
Μάρσα Ματρού για Ελ Σαλούμ. Καθ’ οδόν κοιτούσαμε από τα
παράθυρα του λεωφορείου αν έχει σύννεφα…Πετάγεται μία (ονόματα
δεν λέμε…) λέγοντας «βλέπω σύννεφα, είναι όμως διαφανή γιατί
φαίνονται κι αστέρια». Δεν ήταν σύννεφο. Ο Γαλαξίας μας στον
Τοξότη ήταν με το Σκορπιό πολύ ψηλά, λόγω πλάτους. Είδαμε τον
ουρανό της ερήμου (τώρα καταλάβαμε φίλε Παύλο Μοραΐτη γιατί
αισθάνθηκες κλειστοφοβία στην έρημο και νόμισες ότι θα σε
πλακώσουν τ’ αστέρια).
Φτάνοντας στο Ελ Σαλούμ ακριβώς στο σύνορο με Λιβύη στις 7 το
πρωί και με το κρύο να περονιάζει, διαπιστώσαμε ότι δεν
είμαστε μόνοι. Εβδομήντα χιλιάδες εραστές του ουρανού απ’ όλα
τα μήκη και πλάτη της Γης ήταν εκεί με φωτογραφικές μηχανές
και τηλεσκόπια για να παρακολουθήσουν το συγκλονιστικότερο
θέαμα της Φύσης. Άψογη διοργάνωση από τους Αιγυπτίους με ποτά,
καφέδες, δωρεάν φαγητό, τα πάντα. Στήσαμε τα ογδόντα κιλά
βάρους φωτογραφικά και τηλεσκόπια και υπό τις γραπτές οδηγίες
του Κοσμά Γαζέα, ο καθένας ήταν στο πόστο του. Άλλος το
τηλεσκόπιο, άλλος ψηφιακή μηχανή, άλλος αναλογική, άλλος
φωτογραφίζει ορίζοντα με φλας, άλλος χωρίς φλας, άλλος φάσμα
χρωμόσφαιρας, άλλος διαδοχικές φάσεις σε μια φωτογραφία, άλλος
κώνο σκιάς, άλλος χρονομετρούσε…
Πόσο άδικο είχατε φίλοι μας όταν κατά καιρούς προσπαθούσατε να
μας περιγράψετε μια ολική έκλειψη!
Εμείς; Άλλος-άλλη ξέχασε να βγάλει το φίλτρο, άλλος-άλλη
ξέχασε να αλλάξει ταχύτητα, άλλος-άλλη ξέχασε να πατήσει το
κουμπί, άλλος-άλλη έμεινε ξερός-ξερή να κοιτάζει το στέμμα
ξεχνώντας τα πάντα, άλλος-άλλη ξέχασε να βγάλει τον πανέμορφο

ορίζοντα με όλα τα χρώματα, άλλος προσπάθησε να πει κάτι και
ψέλλιζε…
Μαγεία, μαγεία, μαγεία…
Ευτυχώς ο Κοσμάς Γαζέας μας προειδοποίησε (έχει δει κι άλλες
εκλείψεις). Απολαύστε, ζήστε, βιώστε το φαινόμενο, είναι
μοναδικό, τα άλλα έπονται. Παράλληλα όμως την ίδια δουλειά
έβαλε να την κάνουν δυο άτομα… Έτσι βγάλαμε πεντακόσιες
φωτογραφίες μόνον κατά τη διάρκεια της ολικής φάσης.
Στο τέλος της ολικής αγκαλιαστήκαμε όλοι κλαίγοντας. Είχαμε
μοιραστεί τη συγκλονιστικότερη εμπειρία της ζωής μας. Είχαμε
γίνει ένα με τη Φύση. Καταλάβαμε γιατί ο Ήλιος στη χώρα του
Νείλου αλλά και σε όλους τους πολιτισμούς λατρεύτηκε σαν Θεός,
καταλάβαμε γιατί ο Θαλής νίκησε ένα στρατό προβλέποντας μια
ολική έκλειψη, καταλάβαμε πόσο μικροί είμαστε μπρος στο
μεγαλείο της Φύσης, καταλάβαμε τους στίχους του Πινδάρου «…τι
μελετάς θεόρατο άστρο που μέρα σβήνεις; τα ανθρώπου πήρες τα
φτερά τα πλάνα και σκοτεινό του νου το δρόμο αφήνεις…»
Και δώσαμε ραντεβού στην επόμενη ολική έκλειψη όπου κι αν
είναι…
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