
 

Το κείμενο μας προτρέπει να βουτήξουμε στην προσωπική μας λίμνη, ο 
καθένας από εμάς και να βρούμε τις απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα 
της ζωής, όπως προσπάθησε κι ο Καζαντζάκης με τον δικό του, μοναδικό 
τρόπο....Μόνο που πάντα για τον καθένα θα υπάρχει η κατάλληλη στιγμή... 

 

 

~ Η Λίμνη ~ 
Συντάκτης : Γιώργος Καραμπέλος  

Επιμέλεια: Νέλλη Μπέλκη 

 Σήμερα γνώρισα τον Καζαντζάκη, έναν άνθρωπο ο οποίος αναζητά 
την αλήθεια και δημιουργεί έναν κόσμο, έναν τρόπο σκέψης με τον οποίο 
κάποιοι συμφωνούν και κάποιοι διαφωνούν... Δεν καταλαβαίνω όμως 
πώς τα σκέφτηκε όλα αυτά.  Είναι σαν να πέφτεις σε μια βαθιά λίμνη 
όπου όσο πιο βαθιά προχωράς, τόσο πιο δύσκολο είναι να δεις και να 
καταλάβεις τι βρίσκεται εκεί.  

 Η λίμνη είναι  μεγάλη και καθόλου ρηχή, είναι σαν ένας γκρεμός 
γεμάτος με νερό.  Ο Καζαντζάκης, κατά κάποιον τρόπο, έχει βουτήξει 
στα βαθιά και χωρίς φως, αλλά, ενώ όλα είναι σκοτεινά, προσπαθεί να 
αγγίξει και να καταλάβει.  Και είναι δύσκολο να κρατήσεις την αναπνοή 
σου τόση ώρα, αλλά και δύσκολο να δεις. Αυτή είναι η επιλογή του και 
εγώ τον βλέπω συνεχώς να μπαίνει και να βγαίνει από την λίμνη.  Δεν 
ξέρω αν θα έκανα  και εγώ κάτι τέτοιο...Παρόλα αυτά κάθομαι κα 
περιμένω να δω αν βρει όντως κάτι...   

Γύρω πεδιάδα, ο ήλιος φωτεινός, αρκετή ησυχία αλλά και ηρεμία 
ενώ, λίγο πιο πέρα, υπάρχει ένα πυκνό δάσος.  Δεν μπορώ να φανταστώ 
πόσο βαθιά είναι ο πάτος ή αν όντως υπάρχει πάτος εκεί μέσα.  
Σχημάτιζα δικές μου ιδέες, αλλά και ο Καζαντζάκης μόνο με την επαφή 
των χεριών του μπορεί να καταλάβει τι βρίσκεται εκεί.  Για μια στιγμή 
βγήκε από τη λίμνη και μου είπε: 

                   “Δυο φωνές μέσα μου παλεύουν”. 

Ο νους : “Γιατί να χανόμαστε, κυνηγώντας το αδύνατο;” 



 Μια άλλη μέσα μου φωνή, ας την πούμε δύναμη, ας την πούμε 
καρδιά, αντιστέκεται και φωνάζει:  

“Όχι! Όχι! Ποτέ μην αναγνωρίζεις τα σύνορα του ανθρώπου! Να 
σπας τα σύνορα! Ν’ αρνιέσαι ό, τι θωρούν τα μάτια σου! 

 Να πεθάνεις και να λες : Θάνατος δεν υπάρχει!” 

 Αφού είπε αυτά, παίρνει μια ανάσα και ξαναβουτάει  μέσα στη 
λίμνη.  Παραξενεύτηκα! Προσπάθησα να καταλάβω τι μου είπε.  Ίσως 
βρήκε κάτι μέσα στη λίμνη...Βγαίνει πάλι έξω και με ρωτά:  

- "Θα βουτήξεις ή όχι;" 
 

Ήταν δύσκολη απόφαση για μένα... 
 

- "Όχι, δε θα βουτήξω", του απαντώ. 
 

 
Τον χαιρέτησα και έφυγα… 

 
 

Με αφορμή συμμετοχή σε εκδήλωση για τον Ν. Καζατζάκη 
Γιώργος Καραμπέλος, Γ΄λυκείου, Αριστεύειν Αργυρούπολης 

 
Τον συγχαίρουμε και τον ευχαριστούμε πολύ που μοιράστηκε τις σκέψεις 

του μαζί μας! 


