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Φ Ω Τ Ε Ι Ν Α  
 
 

 Απελπισμένος, ο άνθρωπος, απογοητευμένος, έφθασε 
στην πιο μαύρη απαισιοδοξία. Συχνά κάνει λόγο για τις ζωές 
που «σβήνουν σιγά» και «διάβηκαν αμφίβολα θαμπά» για 
την «αρρώστια της ψυχής του τη βαθιά». Έτσι κυλά στον πιο 
σκοτεινό πεισιθανατισμό. Το φάσμα του θανάτου τον 
καταδιώκει. Γράφει: 

                «Άσε τον κόσμο στη χαρά του  
               κι έλα ψυχή μου να σου πω, 
               ένα τραγουδάκι χαρωπό» (Κ. Καρυωτάκης)               

 Και ιδού ένα κρύο, στυγνό ΤΕΛΟΣ. 
 «Θ’ αφήσω να φύγουν τα χρόνια. 

Θα φύγουν και θαναι η καρδιά μου 
σαν ρόδο που επάτησα χάμου». (Του ιδίου) 

 Γράφει  το  τελευταίο  σημείωμα,  όπου φαίνεται ότι η 
απογοήτευση που φέρνει η απιστία και το κακό τον οδηγεί 
στο τραγικό τέλος. 

 «Είναι  καιρός  να  φανερώσω  την  τραγωδία μου.  Το 
μεγαλύτερό μου ελάττωμα στάθηκε η αχαλίνωτη περιέργειά 
μου, η νοσηρή φαντασία και η προσπάθειά μου να 
πληροφορηθώ για όλες τις συγκινήσεις, χωρίς τις 
περισσότερες να μπορώ να τις αισθανθώ… Πληρώνω, για 
όσους, καθώς εγώ, δεν έβλεπαν κανένα ιδανικό».  (Του ιδίου) 

 Αισιοδοξία λοιπόν; 
Μήπως,  παράλληλα,  πρέπει  κι  ένα  άλλο γράμμα να  

δούμε; 
 Φίλος αγαπητός μου γράφει: 
 «Πιστεύω στα διστακτικά αδέξια βήματα των ταπεινών 
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και στον Χριστό που διασχίζει την ιστορία». (Τάσος 
Λειβαδίτης) 

 Είναι  η  εισαγωγική του φράση στο ευχετήριο γράμμα  
του. 

 Η  αρχή  δείχνει  την  ταυτότητα του ποιητή. Δεν είναι  
ένας «τυχαίος». Είναι ένας άνθρωπος απλός. Συγκεκριμένος. 
Μα πιστός. Είναι ένα πρόσωπο. Συνδέεται με το Θεό. Κι ο 
σύνδεσμος τούτος δεν είναι καθόλου πρόχειρος. 

 Πιστεύω  στο  Χριστό.  Στο  φως του. Στο Χριστό  «που  
διασχίζει την ιστορία». Και εξακολουθεί.  

 Δεν  μας  άφησε  μόνους.  Έρμαια  των  παθών  μας.  
Αντίθετα. Διοικεί τον κόσμο. Τον κατευθύνει. Κι αυτό, χωρίς 
να μας καταργεί την ελευθερία μας. 

 Είναι και «διστακτικά αδέξια βήματα των ταπεινών». 
Όσων ξέρουν τη θέση τους σ’ αυτή τη γη. 

 Και πώς βαδίζουν οι «ταπεινοί» λοιπόν; Μα με βήμα- 
τα διστακτικά και αδέξια. Στο φως όμως μέσα. 

 Δεν είναι οι πολύξεροι. Αυτοί που νομίζουν ότι τα  
ξέρουν όλα. 

 Ξέρουν πως είναι άνθρωποι αδύνατοι. Με πτώσεις. 
Ξέρουν ότι εξαρτώνται από το Θεό. Και το ότι υπάρχουν, 

αντιλαμβάνονται ότι είναι αποτέλεσμα της αγάπης Του προς 
αυτούς. 

 Χρόνια πολλά λοιπόν. Φωτεινά. 
 + ο π.Γ. 

 
 


