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Πρόλογος 

«Το θάνατό μας καρτερεί το λαμπρό φως του ήλιου.  

Τέτοια θα δούμε ακόμη μια δύση θριαμβική,  

κι ύστερα φεύγουμε από τα βράδια του Απριλίου, 

 στα σκοτεινά πηγαίνοντας βασίλεια πέρα εκεί.» 

Σχεδόν ενενήντα χρόνια  πριν ο Ποιητής του «πόνου των ανθρώπων» 

Κ. Καρυωτάκης έγραφε το παραπάνω  ποιηματογραφώντας με τον 

καλύτερο τρόπο το αρχέγονο δράμα της πορείας προς τον Θάνατο και 

την πορεία προς την Αιώνια ζωή. 

Το πάθος του Ανθρώπου δηλαδή, που στον πρόσκαιρο βίο του, βιώνει 

την δική του Εβδομάδα των Παθών, διάρκειας όσο και η φθαρτή ζωή 

του. 

Αυτός ο ανθρώπινος Γολγοθάς περιλαμβάνει την πορεία ανάμεσα στις 

δύσκολες στιγμές του πόνου, της καταστροφής,  και της οδύνης, όλων 

 

 



 

 αυτών που βλέπει ο Πυροσβέστης στον δικό του Γολγοθά στο πεδίο 

της καταστροφής. 

Εικόνες γκρι ή ασπρόμαυρες  με την αποπνικτική μυρωδιά του 

καμένου, με την οσμή του θανάτου και της απώλειας. 

Στιγμές που η αγωνία να  νικηθεί ο χρόνος και να διασωθεί η ζωή 

γεμίζουν τη σκέψη του Πυροσβέστη  -  Διασώστη. 

Μεγάλη Εβδομάδα του Απρίλη.  

Ακολουθούμε το Θείο Πάθος μέσα από τις τρομακτικές εικόνες της 

πυροσβεστικής καθημερινότητας που σκιαγραφούν το Πάθος του 

Ανθρώπου. 

Συνοδός στην ανάβαση λέξεις καυτές  μεγάλων δημιουργών. 

Κώστας Καρυωτάκης, Πάμπλο Νερούδα, Νίκος Καββαδίας, Μπέρτολτ 

Μπρεχτ. 

 

 

 



 

Γραφίδες που ζωγραφίζουν την πραγματικά θλιβερή πλευρά την 

ανθρώπινης ζωής, το δράμα το ανθρώπινο που τελικά όμως τον κάνει 

αξιοσέβαστο. 

 

Ειδικά οι μαχητές, οι άνθρωποι του κινδύνου, είναι παρόλα αυτά 

βαθιά αισιόδοξοι, «απεγνωσμένοι της αισιοδοξίας». Όπως 

χαρακτηριστικά γράφει ο Άγγελος Τερζάκης: «Δεν δίνεις τη ζωή σου, 

τα νιάτα σου, την υγεία σου όταν όλα τα βλέπεις ωραία. Χρειάζεται 

μια τραγική προδιάθεση για να γίνεις παρανάλωμα ενός ονείρου. Και 

το τραγικό πνεύμα μπορεί να είναι λυτρωτικό, δεν είναι όμως ποτέ 

μακάριο….Την ιστορία άλλωστε την γράφουν οι νικητές και νικητές 

είναι οι επιζώντες.» 

Άλλωστε  πάντα  μέσα στον Πόνο, υπάρχει πάντα η ελπίδα της 

διάσωσης, της σωτηρίας, της Ανάστασης. 

 

 



 

Και όπως σπαραχτικά γράφει ο Σεφέρης: «Βρήκαμε τη στάχτη. Μένει 

να ξαναβρούμε τη ζωή μας, τώρα που δεν έχουμε πιά τίποτα» 

 

Η ανάσταση του μικρού Θεού, φέρνει πάντα τη προσδοκία ότι η 

τραγωδία πάντα έχει Λύσις. 

 

 «Και πρέπει να διωχτεί μακριά με το κεφάλι  πρώτα εκείνος ο φόβος 

του Αχέροντα, που συνθέμελα ταράζει την ανθρώπινη ζωή από τα 

βάθη», όπως σημείωνε ο Luckretius. 

 

Έτσι η ευχή μας «Καλή Ανάσταση» αποκτά άλλη διάσταση. 

                                                 Γιάννης Σταμούλης 

 Πρόεδρος Δ.Σ. Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος 

                                              Μεγάλη Εβδομάδα  2018 

 

 



 

 

Τον ουρανό ορίζουν τη γη 

Όμως ρωτιούνται ακόμα σαν τι λείπει 

Και πλήττουνε και λιώνουν πάντα οι γιοί  

Μητέρα που γνωρίσανε τη λύπη 

(πληγωμένοι θεοί- οι στίχοι μου- Κ .Καρυωτάκης) 



 

 

Ήταν η ζωή τους λένε τραγωδία 

Θεέ μου το  φρικτό γέλιο των ανθρώπων 

Τα δάκρυα, ο ιδρώς, η νοσταλγία 

Των ουρανών, η ερημία των τόπων  

(ηρωική τριλογία-ιδανικοί αυτόχειρες-Κ.Καρυωτάκης) 



 

 

Η φρικτή λέξη με φωτιά στον ουρανό εγράφη, 

δέντρα τη δακτυλοδειχτούν, αστέρια την κοιτούνε, 

επιγραφή την έχουνε τα σπίτια κι είναι τάφοι. 

(σάτιρες-δυστυχία-Κ. Καρυωτάκης) 



 

  

Στην άμμο τα έργα στήνονται μεγάλα των ανθρώπων, 

και σαν παιδάκι τα γκρεμίζει ο Χρόνος με το πόδι 

(ελεγεία-φθορά- Κ. Καρυωτάκης) 

 



 

 

Σκοτάδι τόσο εκεί μπορεί να μην υπάρχει θεέ μου 

Στη νύχτα, στην απόγνωση των τόπων 

Στο φοβερό στερέωμα, στην ωρυγή του ανέμου 

(ελεγεία-θέλω να φύγω-Κ. Καρυωτάκης) 

 

 



 

 

Η ζωή διαβαίνει, πέρα στον ορίζοντα σειρήνα, 

Μα θάνατο, καθημερινό θάνατο και χολή 

Μόνο, για μας η ζωή θα φέρει, όσο αν γελά η αχτίνα 

(ελεγεία-τι νέοι που φτάσαμε εδώ- Κ.Καρυωτάκης) 

 



 

 

Λέγε στους θεούς να σβήσω, μα κράτα το ποτήρι 

Κλότσα τις μέρες σου όντας, θα σου είναι πανήγυρι 

Λέγε στους θεούς να σβήσω μα λέγε το γελώντας  

(νηπενθή – ευγένεια –Κ. Καρυωτάκης) 

 



 

 

 

 

Μάτια, χεράκια στόματα,ιστορήστε 

μου τον πόνο κάποιας ώρας, κάποιου 

τόπου, μάτια χεράκια, στόματα, 

ιστορήστε μου τον Πόνο των 

Πραγμάτων και του Ανθρώπου. 

(πόνος του ανθρώπου- θάνατοι- Κ. 

Καρυωτάκης) 



 

 

Πάντα βασίλευε σιγή θανατερή εκεί μέσα και περπατούσαμε όλοι μας στις 

μύτες των ποδιών, κι ήταν στιγμές που νόμιζες πως άκουες να χτυπούνε 

σαν το ρολόι μες στη σιγή οι χτύποι των καρδιών  

(μαραμπού- η πλώρη μας- Ν.Καββαδίας) 



 

 

Φωτιές ανάβουνε στην άμμο ιθαγενείς κι αχός μας φτάνει καθώς παίζουν 

τα όργανά τους. Της θάλασσας κατανικώντας τους θανάτους στην 

ανεμόσκαλα σε θέλω να φανείς. 

( πούσι- καραντί- Ν.Καββαδία) 



 

 

Πάνθηρας ακουρμάζεται, θωράει και κοντοστέκει.  

Γλείφει τα ρόδα από τις πληγές, μεθάει και δυναμώνει. 

 Ξέρασε η γη τα σπλάχνα της και πήδησαν δαιμόνοι.  

Σφυρί βαρεί με δύναμη, μένει βουβό το αμόνι. 

(τραβέρσο-quevara- Ν. Καββαδία) 

 

 



 

 

Όταν σωρεύονται τα εγκλήματα, γίνονται αόρατα.  

‘Όταν οι πόνοι γίνονται  αβάσταχτοι δεν ακούγονται πιά οι κραυγές.  

Και οι κραυγές πέφτουν κι αυτές σαν την καλοκαιρινή βροχή. 

(ποιήματα – Μπέρτολτ Μρεχτ)  

 



  

 

 

Τι ήταν οι κατακλυσμοί της σκοτεινής προϊστορίας μπροστά στις συμφορές 

που σήμερα χτυπάν τις πολιτείες μας;  

(ποιήματα – Μπέρτολτ Μρεχτ) 

 

 



 

 

«Σαν πληθύναν οι συμφορές πάνω στη γη κι οι ερημικές ξεραγκαθιές 

απόμειναν της αγροτιάς μοναδική κληρονομιά κι απαράλλαχτα σαν πρώτα 

οι αρπακτικές μεγαλόπρεπες γενειάδες και τα μαστίγια τότε, ανθός και 

φωτιά μανιάσανε… 

(οι ελευθερωτές- Πάμπλο Νερούδα) 

 

 



 

 

 

Τα σπίτια των ζώντων ήταν νεκρά. Σκουριά, γκρεμισμένες σκεπές, 

ουροδοχεία, σκουληκιασμένα δρομάκια, τρώγλες ανάκατες με 

ανθρώπινο κλάμα. 

(να ξυπνήσει ο ξυλοκόπος- Πάμπλο Νερούδα) 

 



 

 

 

Όταν η αγάπη έχει φθείρει το ορατό 

υλικό της 

 κι όταν ο αγώνας τα φτυάρια του 

σκορπάει σε άλλα χέρια που έχουν 

πρόσθετη δύναμη,  

έρχεται ο θάνατος να σβήσει τα 

σήματα που χτίσανε τα σύνορά του. 

(τα ποτάμια του τραγουδιού – 

Πάμπλο Νερούδα) 



 

 

 

Εγώ δεν θα πεθάνω. Τώρα τούτη την μέρα τη γεμάτη ηφαίστεια κινάω 

για τα πλήθη, για τη ζωή. 

(τα ποτάμια του τραγουδιού – Πάμπλο Νερούδα) 



 

 

Γιατί  ο άνθρωπος είναι πιο πλατύς και από τη θάλασσα και από τα 

νησιά της και πρέπει να πέσεις μέσα του σαν σε πηγάδι για να 

ξαναβγείς από το βάθος με ένα κλαδί από μυστικό νερό και πνιγμένες 

αλήθειες.  

                              (το φωτιστικό στη γη- Πάμπλο Νερούδα) 



 

Επίλογος 

Το  πάθος του καθημερινού ανθρώπινου 

Γολγοθά, βρίσκει την ταύτιση του στην 

ανθρώπινη υπόσταση του 

Εσταυρωμένου. 

Ο Γιάννης Ρίτσος στον «Επιτάφιο» 

φτιάχνει το σπαρακτικό μοιρολόγι της 

Μάνας και του Ανθρώπου και του Θεού.  

«Γιέ μου, σπλάχνο τῶν σπλάχνων μου, 

καρδοῦλα τῆς καρδιᾶς μου, πουλάκι τῆς 

φτωχειᾶς αὐλῆς, ἀνθὲ τῆς ἐρημιᾶς μου, πῶς κλείσαν τὰ ματάκια σου 

καὶ δὲ θωρεῖς πού κλαίω καὶ δὲ σαλεύεις, δὲ γροικᾶς τά  πού πικρά σοὺ 

λέω;  Γιόκα μου, ἐσὺ πού γιάτρευες κάθε παράπονό μου,πού μάντευες 

τί πέρναγα κάτου απ’  τὸ τσίνορό μου, τώρα δὲ μὲ παρηγορᾶς καὶ δὲ 



 

 μοῦ βγάζεις ἄχνα καὶ δὲ μαντεύεις τὶς πληγὲς πού τρῶνε μου τὰ 

σπλάχνα;» 

Μετά την ανείπωτη θλίψη του θανάτου, έρχεται η ανάσταση, και 

αλλάζει η διάθεση με το μοναδικό συναίσθημα της  ελληνικής 

«χαρμολύπης». 

Και κρατούμε για το τέλος το στίχο του Εθνικού Ποιητή Δ. Σολωμού: 

«Γλυκειὰ ἡ ζωὴ κι  ὁ θάνατος μαυρίλα! Χριστὸς ἀνέστη! Νέοι, γέροι 

καὶ κόρες, ὅλοι, μικροὶ – μεγάλοι, ἑτοιμαστῆτε· μέσα στὲς ἐκκλησίες 

τὲς δαφνοφόρες μὲ τὸ φῶς τῆς χαρᾶς συμμαζωχτῆτε· ἀνοίξετε ἀγκαλιὲς 

εἰρηνοφόρες ὀμπροστὰ στοὺς ἁγίους, καὶ φιληθῆτε! Φιληθῆτε γλυκά, 

χείλη μὲ χείλη – πέστε  Χριστὸς ἀνέστη, ἐχθροὶ καὶ φίλοι!  

(«Τὰ εὑρισκόμενα ἰππότου Διονυσίου κόμιτος Σολωμού», ἔκδ. Κ. 

Ρωσσολίμου, Ζάκυνθος 1857) 

 


