
Ο ιηζνμόνο 

 

 

Μηα δηδαθηηθή ηζηνξία γη' απηνύο πνπ αλαδεηνύλ ηελ ηειεηόηεηα, ελώ θάπνηε ζα 

αλαθαιύςνπλ όηη ν θάζε άλζξσπνο είλαη κνλαδηθόο. Έλα ηαμίδη πνπ ηνπο νδεγεί ζηελ 

αθεηεξία. Μηα εκκνλή πνπ ηνπο θάλεη κνλίκσο κίδεξνπο θαη δύζηπρνπο ρσξίο λα 

βξίζθνπλ ηειηθά ζε ηίπνηε ηθαλνπνίεζε. 

 

Κάπνηε ήηαλ έλαο ιηζνμόνο πνπ δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνο από ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηελ 

δσή ηνπ. 

Μηα κέξα, πεξλώληαο έμσ από ην ζπίηη ελόο πινύζηνπ εκπόξνπ, θνίηαμε κέζα από 

ηελ αλνηρηή πόξηα θαη ζαύκαζε ηα όκνξθα πξάγκαηα θαη ηνπο ζεκαληηθνύο 

επηζθέπηεο. 

«Πόζν ζπνπδαίνο λα είλαη απηόο ν έκπνξνο!» ζθέθηεθε κε δήιηα θαη επρήζεθε λα 

γίλεη ζαλ απηόλ ηνλ έκπνξν. 

Πξνο κεγάιε ηνπ έθπιεμε, ακέζσο κεηακνξθώζεθε ζε έκπνξν, απνιακβάλνληαο ηηο 

πνιπηέιεηεο θαη ηελ ηζρπξή επηξξνή, κα θαη ηελ δήιηα ησλ πην θησρώλ απ’ απηόλ. 

Σύληνκα, έλαο ζεκαληηθόο πξνύρνληαο πέξαζε από ηνλ δξόκν, πνπ ηνλ κεηέθεξαλ ζε 

άκαμα, ζπλνδεπόκελνο από ζηξαηησηηθνύο. Όινη, όζν πινύζηνη θη αλ ήηαλ, 

ππνθιίλνληαλ κπξνζηά ηνπ. 

«Πόζν ηζρπξόο είλαη απηόο ν πξνύρνληαο!» ζθέθηεθε «εύρνκαη λα ήκνπλ 

πξνύρνληαο!» 

Ακέζσο κεηακνξθώζεθε ζε ηζρπξό πξνύρνληα, πνπ όινη θνβνύληαλ αιιά θαη 

κηζνύζαλ. 

Ήξζε ην θαινθαίξη θαη νη πνιύ δεζηέο κέξεο, θη ν πξνύρνληαο έλησζε άβνια κέζα 

ηνπ. Κνίηαμε ςειά ηνλ ήιην θαη ζθέθηεθε «πόζν ηζρπξόο είλαη ν ήιηνο! Εύρνκαη λα 

ήκνπλ ν ήιηνο!» 

Ακέζσο έγηλε ν ήιηνο, λα ιάκπεη πάλσ από ηνλ θόζκν, λα ιαηξεύεηαη θαη λα 

ζαπκάδεηαη από ηνπο αλζξώπνπο, αιιά θαη λα θαηαξηέηαη από ηνπο αγξόηεο -πνπ ηνπο 

έθαηγε ηα ζπαξηά- θαη από ηνπο εξγάηεο πνπ ππέθεξαλ θάλνληαο ηελ εξγαζία ηνπο. 

Μα μάθλνπ, έλα κεγάιν καύξν ζύλλεθν πέξαζε από κπξνζηά ηνπ, εκπνδίδνληάο ηνλ 

λα ιάκςεη παληνύ πάλσ ζηε γε. 

«Πόζν ηζρπξό είλαη απηό ην ζύλλεθν!» ζθέθηεθε «εύρνκαη λα ήκνπλ ζύλλεθν!» 

Ακέζσο κεηακνξθώζεθε ζε βαξύ, καύξν ζύλλεθν, πνπ πιεκκύξηδε κε ην λεξό ηνπ ηα 

ζπαξηά θαη ηα ρσξία, θη όινη ην θαηαξηόληαλ. 

Μα ζύληνκα, θαηάιαβε όηη παξαζέξλνληαλ από κηα κεγαιύηεξε δύλακε, ηνλ άλεκν. 

«Πόζν ηζρπξόο είλαη ν άλεκνο!» ζθέθηεθε «εύρνκαη λα ήκνπλ ν άλεκνο!» 

Ακέζσο έγηλε ν άλεκνο, λα θπζάεη καληαζκέλα μεξηδώλνληαο δέληξα θαη 

θαηαζηξέθνληαο ηηο ζθεπέο ησλ ζπηηηώλ, θη όινη λα ηνλ θαηαξηόληαη. 

 

Σύληνκα όκσο βξέζεθε κπξνζηά ζε έλαλ ζεόξαην βξάρν, πνπ δελ κεηαθηλνύληαλ 

θαζόινπ, παξά ηελ δύλακε ηνπ αλέκνπ. 

«Πόζν ηζρπξόο είλαη απηόο ν βξάρνο!» ζθέθηεθε «εύρνκαη λα ήκνπλ βξάρνο!» 

Ακέζσο έγηλε έλαο δπλαηόο, ηεξάζηηνο βξάρνο. Όηη πην ζηαζεξό πάλσ ζηελ γε. 

Έηζη όπσο ζηεθόηαλε απνιακβάλνληαο ηελ δύλακή ηνπ, άθνπζε ηνλ ήρν κεηαιιηθνύ 

εξγαιείνπ πάλσ ζηελ επηθάλεηά ηνπ θαη έλησζε λ’ αιιάδεη ε κνξθή ηνπ. 

«Τη κπνξεί λα είλαη πην ηζρπξό από εκέλα;;» απόξεζε. 

Κνίηαμε θάησ ρακειά, θαη είδε έλαλ ιηζνμόν... 

 

 


