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Χώμα Ελληνικό – Μοίρες – Αλληγορία Σάπιας Πατάτας 

 

Χώμα Ελληνικό 

Πήρα στην φούχτα μου λίγο χώμα Δραμινό, χώμα Ελληνικό.  

Το χώμα που με γέννησε. Το χώμα που περπάτησα, που έτρεξα, που πόνεσα. 

Σ’ αυτό το χώμα πάνω που είχα πρωτοαγαπήσει, που είχα πονέσει, που είχα 

ονειροπολήσει. Αυτό το χώμα από το οποίο αντλούσα δύναμη όταν καθόμουν τα 

καλοκαιρινά δειλινά για να ξαποστάσω μετά την ημερήσια κούραση απολαμβάνο-

ντας τον ιδρώτα μου. Είναι το χώμα που σκάλισα, που χάιδεψα, που μύρισα. Το 

χώμα που σε κάθε καλοκαιρινή βροχή, η αναδυόμενη ευωδιά του με γέμιζε ζωή, 

αισθησιασμό και μια παράξενη ευτυχία.  

Αυτό είναι το χώμα στο οποίο θέλω να επιστρέψω. Να γίνω ένα με τους χθε-

σινούς, τους τωρινούς αλλά και τους μελλοντικούς που θα έλθουν, βγαλμένοι και 

αυτοί από το ίδιο χώμα… από μένα. 

Από το βιβλίο "55 Χρόνια Σκέψεις και Διαλογισμοί":  

https://www.scribd.com/search?content_type=tops&page=1&query=ANTONI

S%20ANASTASIADIS  

… 

Οι Μοίρες 

Όταν γεννήθηκα, οι μοίρες αποδιωγμένες από τον άνθρωπο έγραψαν την 

μοίρα μου σε ένα ραγισμένο τζάμι κάποιας μοναχικής ετοιμόρροπης καλύβας κά-

που σε μια καταπράσινη βουνοπλαγιά. Ένα ήρεμο ρυάκι δίπλα σιγοτραγουδούσε 

για το θαύμα της ζωής και δρόσιζε απλόχερα κάθε διψασμένο ζωντανό.  

...ένα απαλό απογευματινό αργοσάλευτο αεράκι σηκώθηκε και δρόσισε γλυκά 

την ζεσταμένη από τον ήλιο φύση. Γκρέμισε το εύθραυστο τζάμι και το έσπασε σε 

πολλά κομμάτια μεταλλάσσοντας έτσι την προφητεία. Ένα μικρό άθικτο κομμάτι 

από την προφητεία απόμεινε: «Θα αγαπάς και ας σε μισούν, θα πιστεύεις στον 

άνθρωπο και θα σε προδίδουν». 

... 

Τώρα πάνω στα ερείπια ένα κομμάτι τζάμι μου χαμογελά κάπως ειρωνικά. Το 

πρόσωπό μου καθρεφτίζεται μέσα του. Μέσα σε αυτά τα ερείπια θα ψάξω την 

«αλήθεια» και το «όμορφο». Πάνω σε αυτά τα ερείπια από τα ερείπια θα κτίσω μια 

καλύβα. Σε ανταπάντηση στις μοίρες μου, με το αγνό αίμα της καρδιάς μου ανα-

κατεμένο με πολλά ανεξίτηλα δάκρυα λύπης και χαράς, αλλά και ιδρώτα από τους 

κόπους μου, τολμηρά μπροστά θα γράψω ένα μικρό επίγραμμα. Δική μου η επι-

λογή, δική μου κι ευθύνη! Τούτη θα είναι η προφητεία μου, αυτό θα είναι το επί-

γραμμά μου: Θα αγαπώ και ας με μισούν, θα πιστεύω στον άνθρωπο και ας με 

προδίδουν. 

Από το βιβλίο "55 Χρόνια Σκέψεις και Διαλογισμοί":  

https://www.scribd.com/search?content_type=tops&page=1&query=ANTONI

S%20ANASTASIADIS  

… 
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Αλληγορία Σάπιας Πατάτας 

Υπάρχει ένα 50κιλο σακί με τις καλύτερες πατάτες του κόσμου από κάθε άποψη.  

Όμως στο κέντρο του σακιού τοποθετούν μια σάπια πατάτα. Κάποια στιγμή οι 
γειτονικές πατάτες σαπίζουν, ενώ οι υπόλοιπες βρωμάνε δυσωδώς (όποιος γνωρί-
ζει τη δυσώδη οσμή της σάπιας πατάτας καταλαβαίνει τι εννοώ). Όσο διαρκεί αυτό, 
τόσο η σαπίλα επεκτείνεται και τόσο η δυσώδης οσμή αυξάνεται. Αν δεν αποκαθαρ-
θεί το σακί από την σάπια πατάτα και όλες όσες έχουν μολυνθεί, και αν δεν ξεπλυθεί 
η δυσώδης οσμή που έχει διαδοθεί σε όλες τις πατάτες, αυτό το σακί είναι καταδι-
κασμένο. 

Κάπως έτσι είναι κάθε ομάδα, κάθε κοινωνία, κάθε λαός, αλλά και ολόκληρη η 
ανθρωπότητα. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


