
Κυριακή 18 Απριλίου 2021 

Αγαπητοί και αγαπητές μου,  

Υπάρχει μια ιστορία του Ρωμαίου Πλίνιου του Πρεσβύτερου που μιλάει για τον μύθο της 

κόρης ενός αγγειοπλάστη στην Αρχαία Κόρινθο που σχεδίασε το περίγραμμα του 

αγαπημένου της πάνω στη σκιά που σχηματιζόταν από το φως ενός κεριού. Με αυτόν τον 

τρόπο θέλησε να κρατήσει την ανάμνησή του τη στιγμή που αυτός θα έφευγε για τον 

πόλεμο˙ μια ανάμνηση που μετά τον θάνατό του έγινε αποτύπωμα, έγινε η 

«φωτογραφία» που τον κράτησε ζωντανό στην αιωνιότητα.  

Το φως λοιπόν έδωσε τη σκιά, το σκοτάδι˙ και η σκιά έδωσε την ανάμνηση, το φως μες 

στο σκοτάδι της λησμονιάς.  

Οι μέρες που πέρασαν και οι μέρες που έρχονται (όπως και καθόλη την επίγεια διαδρομή 

μας) φέρουν μαζί τους το σκοτάδι… μετά το φως… και … πριν από το φως. Από το φως 

στο σκοτάδι και τούμπαλιν. Στο συμπαντικό αυτό αέναο ταξίδι σε μας μένει να 

αποφασίσουμε τι θα σχεδιάσουμε στη σκιά, τι θα κρατήσουμε μέσα στα περιγράμματα, τι 

θα αποκτήσει φως «αιωνιότητας»: τι σχήματα θα δώσουμε, ποιες μορφές θα κρατήσουμε, 

με τι χρώματα θα τα γεμίσουμε, με ποια αίσθηση θα τα σφραγίσουμε, σε τι θα δώσουμε 

πνοή ζωντανό να κρατηθεί… όταν όλα αλλάζουν… 

«Ολα αλλάζουν» 

Να ξαναρχίσεις μπορείς και με την 

τελευταία σου πνοή.  

Μα ό,τι έγινε έγινε.  

Και το νερό που έριξες στο κρασί 

σου  

δεν μπορείς να το ξαναβγάλεις.  

Ο,τι έγινε έγινε.  

Το νερό που έριξες στο κρασί σου  

δεν μπορείς να το ξαναβγάλεις·  

όλα όμως αλλάζουν.  

Να ξαναρχίσεις  

μπορείς και με την τελευταία σου 

πνοή.  

Μπ. Μπρεχτ 

Φωτεινές ευχές  

για Ανάσταση πνοής 

&Πασχαλιά ψυχής! 

Joseph-Benoit Suvée 

 Invention of the Art of Drawing (1791) 

 

Με πολλή αγάπη 

Δρ. Άννα Αφεντουλίδου 

ΣΕΕ Αειφορίας ΑΜΘ 

 

Υ.Γ. Η ιστορία της κόρης του αγγειοπλάστη Βουτάδη από τη Σικυώνα που σχεδίασε το 

περίγραμμα του αγαπημένου της είναι γνωστή ως η ανακάλυψη του σχεδίου (Φυσική 

Ιστορία, Γάιος Πλίνιος Σεκούνδος). 


