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π .  Δ η μ η τ π ί ο ς  Μ π ό κ ο ς    

α. Οἱ ζιίςεηο  

Δὲλ μέξσ πῶο βξέζεθα ἐδῶ. 

Ἔηξερα παλεπηπρήο! 

Μὲ ηὸ θαπέιν ζηὸ δεμί κνπ ρέξη, 

πίζσ ἀπὸ κηὰ πεηαινύδα θσζθνξίδνπζα, 

πνὺ κ’ ἔθαλε ηξειὸ ἀπὸ ραξά. 

Καὶ μάθλνπ γθάπ, ζθνληάθησ. 

Καὶ δὲλ μέξσ ηί ἔγηλε ὁ θῆπνο! 

Τὸ ζθεληθὸ ἄιιαμε ἐληειῶο: 

Αἷκα θπιᾶ ἀπὸ ηὸ ζηόκα θαὶ ηὴ κύηε κνπ. 

Εἰιηθξηλὰ δὲλ μέξσ ηί ζπλέβε. 

Ἢ ζῶζηε κε ἀκέζσο, 

ἢ θπηέςηε κνπ κηὰ ζθαίξα ζηὸλ αὐρέλα! 

Μ’ αὐηὰ ηὰ ιόγηα ὁ Φηιηαλὸο (ἀληη)πνηεηὴο Νηθάλσξ Πάξξα ζηὸ 

ἔξγν ηνπ «Πνηήκαηα ἐπείγνπζαο ἀλάγθεο» πεξηγξάθεη ηὸλ ἄλζξσπν 

πνύ, θπλεγώληαο ηὴλ νὐηνπία κηᾶο μέλνηαζηεο, ραξνύκελεο δσῆο, βξί-

ζθεηαη μαθληθὰ ἀλέηνηκνο θαὶ ἀπειπηζηηθὰ ἀλίζρπξνο κπξνζηὰ ζὲ ὅ,ηη 

ζπληζηᾶ ηὴλ ἀλαηξνπὴ ηνῦ ὀλείξνπ ηνπ: ζηὴλ εἰζβνιὴ ηνῦ πόλνπ 

ζηὴ δσή ηνπ.  

Αὐηὸ εἶλαη ηὸ ἀπνηέιεζκα ηῆο θνληόζσξεο πξννπηηθῆο καο, ὅ-

ηαλ δὲλ δερόκαζηε κελύκαηα πέξα ἀπὸ ὅ,ηη πηάλνπλ νἱ κηθξῆο ἐκβέ-

ιεηαο θεξαῖεο καο: ηῶλ αἰζζεηεξίσλ καο θαὶ ηῆο πεπεξαζκέλεο ινγη-

θῆο καο. Καὶ ἔηζη πηαλόκαζηε ἀδηάβαζηνη, ὅηαλ ἀιιάδεη μαθληθὰ ηὸ 

ζθεληθό. Ὁ πνιηηηζκόο καο δὲλ ζέιεη λὰ ζθέθηεηαη ηὸ ἀλαπάληερν. 

Δὲλ κᾶο πξνεηνηκάδεη ζσζηὰ γη’ αὐηό.  Καὶ δπζηπρῶο, κόλν κὲ ιίγεο 

βαζεηὲο ἀλάζεο (ηὸ κόλν γηαηξηθὸ πνὺ κᾶο ζπζηήλεη) δὲλ μεπεξλᾶο ηὴ 

ζπκθνξά.  

Μὲ πόζε ηξαγηθόηεηα ηὸ ἀλαπαξηζηᾶ ἕλαο ἄιινο ινγνηέρλεο, 

λενέιιελαο αὐηόο, ὁ Ἀξγύξεο Φηόλεο ζηὸ ἔξγν ηνπ «Ὄληα θαὶ κὴ ὄλ-

ηα»!  
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«“Πεξάζηε θαὶ θαζίζηε”, εἶπε ζηὶο ζπκθνξὲο πνὺ ρηύπεζαλ ηὴλ 

πόξηα ηνπ. “Θὰ ηὶο θεξάζσ θάηη”, ζθέθηεθε, “ἕλα θνκκάηη ἀπ' ηὴλ ςπ-

ρή κνπ, θαὶ ζὰ θύγνπλ. Θὰ θάηζνπλ ιίγν θαὶ ζὰ θύγνπλ”. Φξνῦδεο ἐι-

πίδεο! ...Θξνληάζηεθαλ ἐθεῖ θαὶ πνῦ λὰ ηὸ θνπλήζνπλ! ...Ἀπ’ ηὶο εὐγέ-

λεηεο πέξαζε ζηὶο ἀγέλεηεο θαὶ ἀπ’ αὐηὲο ζηὶο ἀπεηιέο. Καλέλα ἀπνηέιε-

ζκα. Ἀθιόλεηεο ζηὶο ζέζεηο ηνπο. Ἦηαλ ζαθὲο ὅηη δὲλ ἦξζαλ γηὰ λὰ 

θύγνπλ. Κάζηζε ηέινο θαὶ ὁ ἴδηνο. Κνπξάζηεθε θαὶ θάζηζε ἀπέλαληί 

ηνπο. Καὶ κὲ ηὴλ ἴδηα ἀπάζεηα πνὺ ηὸλ θνηηνύζαλε, ηὶο θνίηαδε θη αὐ-

ηόο».  

Ἡ ηέιεηα εἰθόλα ηνῦ γεκάηνπ ἀπνγνήηεπζε ἀλζξώπνπ! Πνὺ μέ-

ξεη, πὼο θη ἂλ ἀθόκα ἀληηζηαζεῖ,  δὲλ ἔρεη ηξόπν ηειηθὰ λὰ ἀληηπαιέ-

ςεη ηὶο ζπκθνξέο ηνπ θαὶ παξαδίδεηαη ἀκαρεηί. Δὲλ μνξθίδεηαη κὲ ιό-

γηα ηὸ θαθό. Τὸ ἀπνηέιεζκα εἶλαη πξνδηθαζκέλν, ἀλαπόθεπθην: ἡ ζπλ-

ηξηβή. Ὁ πόλνο ηζαθίδεη ηὴλ ἀλζξώπηλε ὕπαξμε. Καὶ ζηὸ ηέινο γηλό-

καζηε  

κάτι ξεσαπβαλωμένερ κιθάπερ, 

ὅπσο ζὰ πεῖ ὁ Καξπσηάθεο («Τὰ Πνηήκαηα»). Πνὺ ἀπὸ κέζα ηνπο, 

ὁ ἄλεκνο, ὅηαλ πεξλάεη,  

ζηίρνπο, ἤρνπο παξάθσλνπο  

μππλάεη ζηὶο ρνξδὲο  

πνὺ θξέκνληαη ζὰλ θαδέλεο.  

β. Ὁ ζάλαηνο  

Ὁ πόλνο θαί, ἀθόκα ρεηξόηεξα, ὁ ζάλαηνο ζπληξίβεη.  

«Ὁ ζάλαηνο ηῆο Ναόθν (γξάθεη ὁ Γηαπσλέδνο ζπγγξαθέαο Φα-

ξνύθη Μνπξαθάκη ζηὸ ἔξγν ηνπ «Ννξβεγηθὸ δάζνο») κὲ δίδαμε θάηη: 

…Δὲλ ὑπάξρεη ἀιήζεηα ἱθαλὴ λὰ γηαηξέςεη ηὴ ιύπε… Πξέπεη λὰ ηὴλ 

ἀληέμνπκε ὣο ηὸ ηέινο θαὶ λὰ κάζνπκε θάηη ἀπ’ αὐηή. Μὰ ὅ,ηη θη ἂλ 

κάζνπκε, δὲλ ζὰ κᾶο βνεζήζεη ηὴλ ἑπόκελε  θνξὰ πνὺ κηὰ παξό-

κνηα ιύπε ζὰ ἔξζεη λὰ κᾶο ζπληξίςεη ἀπξνεηδνπνίεηα».  

Ὁ Σὰξηξ (ζηὸ ἔξγν ηνπ «Ὁ ηνῖρνο») εἶλαη πεξηζζόηεξν ὠκόο:  

«Γἶρα ηὴλ ἐληύπσζε ὅηη θξαηνῦζα κπξνζηά κνπ ὅιε κνπ ηὴ δσ-

ὴ θαὶ ζθέθηεθα: "Εἶλαη ἕλα ἄζιην ςέκα". Δὲλ ἄμηδε ηίπνηα, ἐθόζνλ εἶ-

ρε ηειεηώζεη... Δὲλ λνζηαιγνῦζα ηίπνηα, ὑπῆξραλ πάκπνιια πξάγκα-

ηα ηὰ ὁπνῖα ζὰ κπνξνῦζα λὰ εἶρα λνζηαιγήζεη, ...ὅκσο ὁ ζάλαηνο εἶ-

ρε ἀθαηξέζεη ηὴ καγεία ἀπ' ὅια».  
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γ. Ὁ βνεζὸο  

Μπνξεῖ ὅκσο θάπνηνο λὰ κᾶο βνεζήζεη; Ναί! Αὐηὸο πνὺ «ἐπά-

ηεζε κὲ ηὸλ ζάλαηό ηνπ ηὸλ ζάλαην». Πνὺ ἔξρεηαη ἀπὸ κόλνο ηνπ 

(αὐηεπάγγειηνο) βνεζὸο ζηὶο δπλαηὲο ζιίςεηο πνὺ κᾶο βξίζθνπλ (Χαικ. 

45, 2), ιέγνληαο: «Δεῦηε πξόο κε, πάληεο νἱ θνπηῶληεο» θαὶ ἐγὼ ζὰ ζᾶο 

μεθνπξάζσ (Μαηζ. 11, 28).  

Αὐηὸο πνὺ ἀλαζηήζεθε γηὰ λὰ ζπληξίςεη ηὸλ ἔζραην ἐρζξό καο, 

ηὸλ ζάλαην (Α΄ Κνξ. 15, 26). Νὰ ραξίζεη δσὴλ «ηνῖο ἐλ ηνῖο κλήκαζη». Πνὺ 

ἔρεη ηὴ δύλακε λὰ ἀλαδείμεη  ηὴ δσή καο ἀιεζηλὴ θαὶ ὄρη ἕλα ἄζιην 

ςέκα. Πνὺ θάλεη ηὸλ πόλν κεζηὸ θαὶ ὄρη θελὸ λνήκαηνο, κεηαπνηώ-

ληαο ηνλ ζὲ ρξήζηκε ἐκπεηξία γηὰ ηὴ ζσηεξία καο, ζὲ εὐινγία θαὶ δξό-

κν γηὰ ηὴ Βαζηιεία ηῶλ Οὐξαλῶλ. Πνὺ θάλεη ηνὺο ἀλζξώπνπο λὰ ραί-

ξνληαη, ἀληὶ λὰ ζιίβνληαη κέζα ζηὶο ζιίςεηο ηνπο (Κνι. 1, 24). 

Γη’ αὐηὸ θαὶ ἕλαο ἅγηνο γέξνληαο πνὺ δνθηκαδόηαλ πνιὺ ἀπὸ 

ἀξξώζηηεο, ραηξόηαλ ιέγνληαο ὅηη ὁ πόλνο εἶλαη ἐπίζθεςε ηνῦ Θενῦ. 

Κη ἂλ ηύραηλε θακκηὰ ρξνληὰ λὰ κὴλ ἀξξσζηήζεη, ζιηβόηαλ πνιὺ θαὶ ἔ-

θιαηγε ιέγνληαο: «Μὲ μέραζε ὁ Κύξηόο κνπ θαὶ δὲλ κὲ ἐπηζθέθζεθε» (Γε-

ξνληηθό).  

Μόλνο ηνπ ὁ ἄλζξσπνο εἶλαη ἕλα θύιιν πνὺ ηὸ ζαιεύνπλ νἱ ἄ-

λεκνη ηῶλ ζιίςεσλ θαὶ ηὸ ηζαθίδεη ὁ ζάλαηνο. Μὰ δίπια ηνπ εἶλαη ὁ 

Νηθεηὴο ηνῦ ζαλάηνπ, ἡ πέηξα ηῆο δσῆο, ὁ ἀλαζηεκέλνο Ἰεζνῦο Φξη-

ζηόο. Μαδί ηνπ γίλεηαη θη ὁ ἄλζξσπνο παλίζρπξνο. Φσξὶο αὐηὸλ ὅκσο 

δὲλ ἔρεη θακκηὰ ἐιπίδα, ὅηαλ ἀιιάδεη ηὸ ζθεληθό.  

Γηαηὶ «δξόκνο ρσξὶο Θεὸ δὲλ ἀληέρεηαη» (ἅγηνο Νηθόιανο Βειηκίξν-

βηηο).  

(ΛΥΦΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΓΨΣ, ἀξ. θ. 381, Ἀπξ. 2015 - ἐπεπμεκέλε ἔθδνζε)  
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