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Αγαπηςξί γξμείπ, καλώπ ήοθαςε ρςη γιξοςή ςχμ παιδιώμ ραπ και παιδιώμ μαπ. Όρξ και αμ ηοεμήραμε 
ασςή ςημ ςελεςή, ρε ρημείξ πξσ μα αμαοχςιόμαρςε αμ είμαι ξοθή η λένη «απξτξίςηρη» ή μήπχπ ποέπει μα 
ςημ πξύμε «ςελεςή διάβαρηπ» –ςξ βλέπεςε άλλχρςε είμαι δεμ είμαι δέκα μέςοα απόρςαρη, με δσξ-ςοειπ 
αμαπμξέπ μπξοείπ μα διαβείπ από ςξ κςήοιξ ςξσ Γσμμαρίξσ ρςξ κςήοιξ ςξσ Λσκείξσ– όμχπ, δεμ παύει 
αυτή μα είμαι η ρςιγμή. 

η ρςιγμή και ξ υοόμξπ 
Η ρςιγμή είμαι έμα ρημείξ ρςξμ υοόμξ. Ο υοόμξπ 
πιθαμόμ μα είμαι ςξ άθοξιρμα ςχμ ρςιγμώμ, μια ρσλλξγή 
αδιατξοξπξίηςχμ ρημείχμ. Όμχπ όυι, σπάουξσμ κάπξιεπ 
ρςιγμέπ πξσ ρημαςξδξςξύμ ςξμ υοόμξ. Κάπξιεπ ρςιγμέπ 
αγχμίαπ –με έμα λαυάμιαρμα, έμα υςσπξκάοδι, κάπξια 
βοάδια πξσ εμώ κξιμάραι η καοδιά ρξσ ναγοσπμά1– ςξμ 
κάμξσμ μα ρςαμαςήρει. Ξσπμάπ ιδοχμέμξπ και 
ρσμειδηςξπξιείπ ςημ ηλικία ρξσ, όςι ασςόπ ξ υοόμξπ 
πεομά κι ερύ έυειπ γίμει δεκαςερράοχμ-δεκαπέμςε 
υοξμώμ. Κι ξ υοόμξπ ςέμμεςαι, απξκςά ρημαρία και 
ρημαςξδξςεί. Όπχπ καλά γμχοίζεςε από ςξσπ 
τιλξλόγξσπ, πξσ είυαςε ςημ ςύυη μα έυεςε καθηγηςέπ 
ασςά ςα ςοία υοόμια, η λένη «ρημαςξδξςεί» είμαι ρύμθεςη 
από ςξ ξσριαρςικό « », πξσ ρημαίμει μμήμα, και ςξ οήμα « ». Πάει μα πει, κάπξιεπ ρςιγμέπ 
υχοίζξσμ ςξμ υοόμξ, ςημ ίδια μαπ ςη ζχή ρε κξμμάςια, πξσ πλέξμ παοέουξμςαι –ελπίζξσμε, όμχπ, όυι 
αμεπιρςοεπςί– και μαπ καλξύμ μα αμςιλητθξύμε ςημ κοίριμη ρημαρία ςξσπ και μα πάοξσμε απξτάρειπ.  

η ρςιγμή ςηπ απόταρηπ 
Τέςξιεπ ρςιγμέπ ρςη ζχή ςξσ αμθοώπξσ είμαι η γέμμηση 
[όςαμ κόπςεςαι βίαια ξ ξμτάλιξπ λώοξπ πξσ εμώμει 
μηςέοα και έμβοσξ, αμαγκάζξμςάπ ςξ μα γίμει βοέτξπ, 
πξσ μόμξ ςξσ πια θα αμαπμέει ςη ζχή], ο απογαλακτισμός 
[όςαμ ςξ βοέτξπ αμαγκάζεςαι μα απξυχοιρςεί ςξ μηςοικό 
ρςήθξπ για μα γίμει μήπιξ, πξσ θα μαρά και θα καςαπίμει 

                                                           
1 « » από ςξ « » (1962)  
ςξσ Γιώογξσ Σετέοη:  

·

 



μόμξ ςημ ςοξτή ςξσ], τα πρώτα βήματα [με ςημ εγκαςάλειφη πια ςηπ πεοπαςξύοαπ, για μα ναμξιυςεί ςξ 
μικοό μήπιξ ρςα ποώςα ςξσ αβέβαια βήμαςα, πξσ ςξ ξδηγξύμ ρςξ ασςόμξμξ πεοπάςημα], η πρώτη μέρα στο 
σχολείο [με ςημ, όυι και ςόρξ αμώδσμη, απαγκίρςοχρη ςξσ παιδικξύ υεοιξύ από ςη ζερςαριά ςξσ 
μηςοικξύ], η μετάβαση αργότερα στο γυμμάσιο [θσμηθείςε, παιδιά και γξμείπ, ςημ αγχμία για ςημ είρξδξ 
ρε μια βαθμίδα κι έμαμ κόρμξ πξλύ πιξ πξλύπλξκξ και ρύμθεςξ από ςημ αρταλή απλόςηςα ςξσ 
δημξςικξύ] και σήμερα εδώ: μια αμάρα, μια ρςιγμή ποιμ κλείρει κι ασςόπ ξ κύκλξπ για μα αμξίνει ξ 
επόμεμξπ. Τξ νέοεςε πχπ θα ακξλξσθήρξσμ κι άλλεπ ςέςξιεπ ρςιγμέπ ρςη ζχή ραπ και ρε πξλλά επίπεδα: 
η είρξδξπ ρςξ παμεπιρςήμιξ, ςξ εοχςικό ρκίοςημα πξσ θα ραπ ποξρκαλέρει ρςημ ποξρήλχρη, η ποώςη 
ραπ εογαρία και άλλεπ πξλλέπ ρε άλλα πξλλά. 

Κάθε τξοά, όμχπ, η ίδια αμαμέςοηρη, η ίδια ακοξβαρία: 
Από ςη μια ςξ ρτιυςαγκάλιαρμα, ξ πόμξπ, η ςοστεοόςηςα 
και η μξρςαλγία γι’ασςό πξσ τεύγει, και από ςημ άλλη ξ 
τόβξπ, η αγχμία, ςα όμειοα και ξι ποξρδξκίεπ για ασςό 
πξσ έουεςαι. Κι ερύ αμάμερά ςξσπ, πιξ μόμξπ από πξςέ. 
Ναι, ασςέπ ξι ρςιγμέπ απαιςξύμ και ρξσ επιβάλλξσμ βίαια 
μια ξδσμηοή ρσμθήκη: μα είραι μόμξπ! Μόμξπ ρξσ μα 
ρςαθείπ και μα απξταρίρειπ για ςξ επόμεμξ βήμα, πξσ 
όμχπ κάθε τξοά, όλξ και πιξ πξλύ, θα είμαι ςξ δικό ρξσ 
βήμα. 

Ποόρενε, ασςό ςξ βήμα δεμ είμαι βέβαιξ όςι θα γίμει. Δε 
ρςέκξμςαι όλξι ξι άμθοχπξι με ςημ ίδια γεμμαιόςηςα 
μποξρςά ρςξμ πόμξ ςξσ απξυχοιρμξύ, δε βοίρκξσμ όλξι 
ξι άμθοχπξι ςξ θάοοξπ μα μικήρξσμ ςξ τόβξ ξύςε έυξσμ ςημ ςόλμη μα ποξυχοήρξσμ μποξρςά. Και 
μέμξσμ ρςάριμξι, πμεσμαςικά αμώοιμξι και παγιδεσμέμξι, εμώ η ζχή –ασςή η ςόρξ γλσκιά μα και ςόρξ 
αδιάτξοη– ςξσπ ποξρπεομά. Γιαςί η ζχή είμαι κίμηρη, έμα ρσμευέπ μεγάλχμα, μια αδιάκξπη ποόκληρη και 
ποόρκληρη μα γίμειπ παοαμάλχμα ρςξ όμξμα εμόπ ςέλξσπ, δηλαδή εμόπ ρκξπξύ, εμόπ ποξξοιρμξύ. 
Σσμξφίζξμςαπ, η ζχή μέρα από ςιπ ρσμευείπ αλλαγέπ μάπ καλεί ρε έμα μεγάλχμα πξσ μα δικαιώμει ςξ 
γεγξμόπ όςι σπάουξσμε, μαπ ποξςοέπει μα μημ αομηθξύμε ςιπ μεςαβάρειπ μέρα από ςιπ ξπξίεπ γιμόμαρςε 
όλξ και πεοιρρόςεοξ εμείπ, ξ εασςόπ μαπ, για μα γιξοςάρξσμε ςη υαοά ςηπ εύοερήπ ςξσ. 

αμαζηςώμςαπ ςξμ εασςό 
Όμχπ, ςι θα πει «εασςόπ»; Τι είμαι ασςό ςξ άμξιαρςξ, ςξ 
μξμαδικό, ςξ αμεπαμάληπςξ ραμ ςξ δακςσλικό μαπ 
απξςύπχμα; Και ςι θα πει «μα γίμχ ή μα είμαι ξ εασςόπ 
μξσ»; Κι εδώ αουίζξσμ ςα δύρκξλα... Τξ γοάτει και ρςξ 
καδοάκι πξσ βοίρκεςαι δίπλα ρςξ κίςοιμξ βιβλιξρςάριξ ςξσ 
Συξλείξσ μαπ, εκείμξ με ςη τοάρη «  / 
γμώοιρε ςξμ εασςό ρξσ», πξσ απξδίδεςαι ρςξμ Χείλχμα 
ςξμ Λακεδαιμόμιξ, έμαμ από ςξσπ Επςά Σξτξύπ ςηπ 
αουαιόςηςαπ, πχπ: «  / 
Είμαι πξλύ δύρκξλξ μα γμχοίρειπ ςξμ εασςό ρξσ». Σςξ δε 
κόκκιμξ, ασςό με ςημ παοξιμιώδη τοάρη ςξσ Ηοάκλειςξσ 
«  / Όλα είμαι οεσρςά και ςίπξςα δεμ μέμει ςξ 
ίδιξ», ρημειώμεςαι άλλη μία τοάρη ςξσ ρκξςειμξύ ασςξύ 
τιλξρότξσ: «  / Σε όλη μξσ ςη ζχή αμαζήςηρα ςξμ εασςό μξσ».  

Δίκαια, θα διαμαοςσοηθείςε και ίρχπ με επιςιμήρεςε λέγξμςαπ: Καλά μαπ έτεοεπ με ςα λόγια ρξσ μέυοι 
εδώ, ρε ασςό ςξ ρημείξ πξσ ακόμη και πιξ ξι ρξτξί από ςξσπ ρξτξύπ αμαγμχοίζξσμ ςημ αδσμαμία ςξσπ 



μα δώρξσμ απάμςηρη; Γιαςί ςι άλλξ ρημαίμει ςξ « » ςξσ Χείλχμα ή ςξ « » ςξσ 
Ηοάκλειςξσ, από ςξ όςι ξ εασςόπ μαπ είμαι δσρεύοεςξπ ή και άπιαρςξπ; Κι όμχπ, σπάουει μια απάμςηρη... 
Δεμ ςημ καςέυξσμ ξι ρξτξί, δεμ θα ςη βοείςε απαοαίςηςα μα διδάρκεςαι ρςα ρυξλεία ή ρςα παμεπιρςήμια... 
Πξύ ςόςε θα βοεθεί και πξιξπ ςημ καςέυει, για μα μαπ ςη διδάνει; 

 

ςι έλεγε ςξ πξσλί και ςξ λξσλξύδι 
Η απάμςηρη βοίρκεςαι, για ςημ ακοίβεια βοιρκόςαμ 
μποξρςά μαπ κάθε ποχί εκεί, ρε μια πξλύ ιδιαίςεοη 
ρςιγμή: Εκείμη καςά ςημ ξπξία ρςη ρυξλική μαπ ζχή 
επικοαςξύρε απόλσςη ριχπή, ςημ ώοα ςηπ ποξρεσυήπ. 
Πξλλέπ τξοέπ μπήκα ρςξμ πειοαρμό μα ραπ ςημ 
σπξδείνχ, αλλά ήςαμ ςόρξ εύγλχςςη από μόμη ςηπ, ςόρξ 
μεγαλειώδηπ... Ακξύγξμςαπ, εκείμη ςημ ώοα ςηπ ριχπήπ, 
ςα πξσλάκια μα κελαηδξύμ και μα σμμξλξγξύμ 
ακαςάπασρςα ςη ριχπή, μιώθξμςαπ ςξ θοόιρμα ςηπ 
τσλλχριάπ ςχμ δέμδοχμ και ςχμ λξσλξσδιώμ μα ςημ 
σπξδέυξμςαι ςοεμξπαίζξμςαπ, ρα μα ζχμςάμεσαμ μποξρςά 
μαπ ςα λόγια ςξσ Εσαγγελίξσ: «

·
2 / 

Κξιςάνςε ςα πξσλιά ςξσ ξσοαμξύ· [...] πάοςε παοάδειγμα και διδαυθείςε από ςα αγοιξλξύλξσδα πώπ 
μεγαλώμξσμ». Οι πιξ ρξτξί, ξι πιξ ασθεμςικά υαοξύμεμξι δάρκαλξι ήςαμ εκεί για μα ραπ μάθξσμ ή μα 
ραπ ναμαθσμίρξσμ, πώπ θα βοείςε και πώπ θα γίμεςε ξ εασςόπ ραπ. Απ ακξύρξσμε ςα πξσλάκια και ςα 
λξσλξύδια ςι έλεγαμ εκείμη ςημ ώοα ςηπ ριχπήπ: 

Μακάοι ρςὴ ριχπὴ μὰ νευμξῦρεπ ςὸμ ἑασςό ρξσ, μὰ 
νευμξῦρεπ πῶπ ὀμξμάζεραι, ςὸ ἴδιξ ρξσ ςὸ ὄμξμα, ςὸ 
διάρημξ ὄμξμα, ςὸ ςαπειμὸ ὄμξμα, ςὸ ἀρήμαμςξ ὄμξμα, 
ἔςρι ὥρςε μέρα ρςὴ ριχπὴ μὰ ποξρεσυηθεῖπ ρςὸμ Θεό καὶ 
μὰ πεῖπ: !3  

Μακάοι ρςὴ ριχπὴ μὰ νευμξῦρεπ ςὸμ ἑασςό ρξσ, ςὰ 
ρυέδιά ρξσ, ςὰ μεγαλόπμξα ρυέδια πξὺ ἀτξοξῦμ ςὰ 
πάμςα ἤ ςὰ πεοιξοιρμέμα ρυέδια πξὺ ἀτξοξῦμ ςὴ ζχή ρξσ 
καὶ ςὸ μέλλξμ ςηπ, ἔςρι ὥρςε μέρα ρςὴ ριχπὴ μὰ 
ποξρεσυηθεῖπ ρςὸμ Θεό καὶ μὰ πεῖπ: 

! 

Μακάοι ρςὴ ριχπὴ μὰ νευμξῦρεπ ςὸ θέλημά ρξσ, ςὴμ 
νεοξκεταλιά ρξσ, ἔςρι ὥρςε μέρα ρςὴ ριχπὴ μὰ ποξρεσυηθεῖπ ρςὸμ Θεό καὶ μὰ πεῖπ: 

! 

Ναι, ἄμ μπξοξῦρεπ μὰ μάθειπ ἀπὸ ςὸ λξσλξύδι καὶ ςὸ πξσλὶ μὰ εἶραι ἐμςελῶπ ριχπηλὸπ ἐμώπιξμ ςξῦ 
Θεξῦ, ςόςε ςίπξςα δὲμ θὰ ἦςαμ ἀδύμαςξμ γιὰ ρέμα. Ἄμ ἡ ποξρεσυὴ ασςή, μὲ ςὴ βξήθεια ςξῦ λξσλξσδιξῦ 
καὶ ςξῦ πξσλιξῦ, ρξῦ ἔυει διδάνει ἁπλῶπ καὶ μόμξ ςὴ ριχπή, πόρξ ρὲ ἔυει ἤδη βξηθήρει!4 

 

                                                           
2 Μς 6, 26 και 28. 
3 Μς 6, 9. 
4 Ελατοώπ διαρκεσαρμέμξ από ςξ βιβλίξ « », 
Σαῖοεμ Κίοκεγκχο, κετ. Ι, ρελ. 36-37, Ἄοςξπ Ζχῆπ 2018. 



 
ξ λόγξπ ςηπ ριχπήπ 

Μιλάει ρς’αλήθεια η ριχπή; Απ ακξύρξσμε ςι έυει μα μαπ 
πει και πώπ μαπ βξηθά μα βοξύμε ςξμ εασςό  μαπ. Σιχπή, 
λξιπόμ, ρημαίμει παοαίςηρη από ςημ επιθσμία μα 
ποξβληθείπ ή μα επιβληθείπ, παοαίςηρη από ςξ άγυξπ μημ 
ποξρβληθείπ. Σιχπή ρημαίμει μα αμξίγεραι αποξϋπόθεςα 
–υχοίπ ςξσπ όοξσπ, ςα όοια ή ςιπ ποξδιαγοατέπ ςξσ 
μσαλξύ ή ςξσ ρσομξύ– ρςημ ακξή ςξσ εμςόπ ρξσ 
δχοιρμέμξσ πλξύςξσ, αλλά και ςξσ θαύμαςξπ πξσ ρε 
πεοιβάλλει εκςόπ, και σπάκξσα μα σπξκλίμεραι ρε ασςά. 
Να ςα πξςίζειπ και μα ςα καλλιεογείπ, και ςξ εμςόπ και ςξ 
εκςόπ, με τοξμςίδα και ποξρήλχρη κάθε μέοα, γιαςί ασςά 
είμαι ςα πιξ πξλύςιμα δώοα πξσ ρξσ δόθηκαμ. Μόμξ 
μέρα ρςη ριχπή θα μπξοείπ μα υαίοεραι, υχοίπ μα 
αμαοχςιέραι και μα αγχμιάπ για ςξ μέυοι πόςε θα λξύζει ξ ήλιξπ με ςιπ ακςίμεπ ςξσ ςα άμθη ρξσ, υχοίπ 
μα διαμαοςύοεραι για ςιπ μπόοεπ πξσ θα νευσθξύμ μαμιαρμέμεπ πάμχ ρςα λαμποά ρξσ υοώμαςα, υχοίπ 
μα απελπίζεραι για ςη βαοσυειμχμιά πξσ θα παγώρει ςξσπ υσμξύπ ρξσ, ρημαίμξμςαπ ςξμ ςελειχςικό ρξσ 
μαοαρμό, ςξ τςάριμξ ρςξμ ςελικό ρξσ ποξξοιρμό.  

Γιαςί, « », μικοέ και ριχπηλέ μξσ πξιηςή ςξσ εασςξύ ρξσ, «
»5, θαοοώ, ξι ριχπέπ ςι μα ρημαίμξσμ: Όπχπ ασςή η ξσοάμια γαλάζια ριχπή, πξσ ρκεπάζει 

ακόμη και ςα βοάδια μαπ με ςα καμςηλάκια ςχμ άρςοχμ ςηπ, όπχπ ασςή η γήιμη κατεςιά ριχπή με ςιπ 
ξλξποάριμεπ κσμαςιρςέπ εκςάρειπ και ςα πξλύυοχμα ρςξλίδια ςχμ λξσλξσδιώμ. Είμαι ςα οξύυα πξσ 
τξοά, για μα ταμεοχθεί ρςα μάςια μαπ ασςόπ ξ ςόρξ διακοιςικόπ Πξιηςήπ 

· είμαι ςα λόγια ςα μελχδικά πξσ φιθσοίζει ρς’ασςιά μαπ, για μα μαπ ποξρκαλέρει ασςή η πιξ 
 Σιχπή ρςημ αςελεύςηςη γιξοςή. 

Σαπ εσυαοιρςώ.6 

 

 

                                                           
5 « », Κχμρςαμςῖμξπ Π. Καβάτηπ (1910-11). 
6 Η εικξμξγοάτηρη από ςξ «  / Shi Zhu Zhai Shu Hua Pu» (1633), με ςημ 
επιμέλεια ςξσ Hu Zhengyan / 胡正言 (1584-1674). Ποόκειςαι για ςξ παλαιόςεοξ κιμεζικό βιβλίξ πξσ εκςσπώμεςαι 
υοηριμξπξιώμςαπ ςημ ςευμική ςηπ πξλσυοχμικήπ νσλξγοατίαπ, γμχρςήπ και χπ douban. 


