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Το νόημα της ζωής 

 
 

Προφανώς και δεν θα σας πω ποιο είναι το νόημα της ζωής. Είμαι 
17… σιγά μην ήξερα. Αλλά θα πούμε κάτι κοντινό. 

Πρόσφατα μια σχολική εργασία με έβαλε σε σκέψεις… μια 
καθημερινή ερώτηση για το σπίτι με έκανε να σκεφτώ κάποια πράγματα 
που ούτε καν είχαν διανοηθεί να περάσουν από το νεανικό μυαλό μου. 
Η ερώτηση ήταν :  «Ποιο είναι το νόημα της ζωής σας;» 
Εδώ να σας δω… ποιος να το λέγε. Μια πρόταση με 7 λέξεις.  Ποιος να 
΄ξερε πως θα μπορούσε να φέρει πανικό, αν δεν ήξερες την απάντηση. 
Πολλοί θα σκεφτείτε: είναι λογικό να μην το ξέρεις στα 17… και είσαι 
ακόμα μικρός … και ακόμα δημιούργησε… μπλα μπλα μπλα ... Τι γίνεται 
όμως όταν ρωτάς κάποιον στα 27, στα 37, στα 47; Έχει άραγε την 
απάντηση; 

Εγώ πλέον την έχω, γιατί το φιλοσόφησα και αποφάσισα να 
σταματήσω να το φιλοσοφώ. Νόημα στην δική μου ζωή δίνει ο θάνατος. 
Και όχι με κάθε μακάβρια έννοια που μπορεί να σας ήρθε με το που το 
διαβάσατε αυτό, αλλά με μια πιο γενική. Ο θάνατος δίνει νόημα, επειδή 
με σπρώχνει, με ωθεί να κάνω πράγματα, όλο και περισσότερα κάθε 
μέρα που περνάει, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Γιατί δεν ξέρω πού θα είμαι 
αύριο. Και γι' αυτό βρίσκομαι σε μια διαρκή κούρσα ενάντια στο χρόνο. 
Να προλάβω, να προλάβω να χαρώ, να γλεντήσω, να πέσω, να πονέσω, 
να κλάψω, να ερωτευτώ. Όλα αυτά μαζί και άλλα πολλά. Να γεμίζω κάθε 
στιγμή που αναπνέω, έτσι ώστε κάποτε να μπορώ να πω ότι έζησα καλά. 
Κανένας δεν ξέρει πότε θα έρθει ο θάνατος. Αλλά αυτός είναι ο κύκλος 
που άλλοι λένε «ζωή». Και στην τελική δεν έχει πολλή σημασία, γιατί 
σημασία δεν έχει να ζήσεις πολύ, άλλα πολλά. Τι σημασία θα έχει αν σε 
θάψουν στα 80 και έχεις πεθάνει από τα 40; Και το κυριότερο: ποτέ μην 
τα κάνετε μόνος σας, γιατί η ζωή μπορεί να είναι μικρή και όμορφη, όταν 
είσαι με ανθρώπους που αγαπάς, αλλά μπορεί να είναι και μεγάλη και 
βασανιστική, αν είσαι μόνος. 
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