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Τ Α  Φ Τ Ε Ρ Α  
 
 

 Μια  διαπίστωση: Στα  βορβορώδη τέλματα της κατώ- 
τερης υλιστικής ζωής, δεν βλαστάνει το άνθος της αληθινής 
χαράς, παρά μόνο σαπρόφυτα υποκατάστατά της». 

 Μαρτυρία συνταρακτική. 
Έχασε  κάθε  πνευματικό προσανατολισμό και το «με- 

γάλο και οδυνηρό σκοτάδι της απιστίας φώλιασε στην 
καρδιά του». Έτσι χωρίς «πανοπλία» αναζήτησε τη χαρά 
μέσα στους δρόμους της «ελεύθερης ζωής» ο σύγχρονος 
άνθρωπος. Τίποτα δεν τον ικανοποιεί. Σε τίποτα δεν 
πιστεύει. Τίποτα δεν του δίνει το αίσθημα ότι κρατά μέσα 
στην παλάμη του τη ζεστή ουσία της ζωής. 

 Στα κείμενά του παρουσιάζει την έκφραση του ψυχι- 
κού του κενού, του λαχανιασμένου ρυθμού μιας ψυχής, που 
αγκομαχάει. (π. Ιω. Αλεξίου) 

 Γράφει λοιπόν:  
«Κι αν έσβησε σαν ίσκιος τ’ όνειρό μου, 
κι αν έχασα για πάντα τη χαρά, 
κι αν σέρνομαι στ’ ακάθαρτα του δρόμου 
πουλάκι με σπασμένα τα φτερά. (κ. Καρυωτάκης) 
Ενας αντίλογος τώρα  
Φίλος ποιητής το είχε πει: 
                                Χριστέ να σε ζω 
                                κι ας μη ξέρω. 
Μου έκανε εντύπωση. 
Αισθανόμουν παράξενα. 
Ένιωθα, ότι κάτι έλειπε. Ήθελε κάποιο συμπλήρωμα. 

Όμως;  
 Μετά από αρκετή σκέψη, κατέληξα. Το δεύτερο ρήμα 
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(«ξέρω») δεν έχει αντικείμενο. 
 Χρειαζόταν άραγε; 

Προβληματίστηκα. 
Να το προσθέσω; Να προσθέσω κείμενο; Δεν γίνεται. 
Να του πω; Μα είναι δυνατό να μην το κατάλαβε; 
Βρήκα τον εαυτό μου να σκέφτεται το όλο θέμα.  

Φοβήθηκα μήπως μου γίνει έμμονη ιδέα. 
 Τελικά το ρήμα δεν χρειάζεται αντικείμενο. Τι να 

ξέρω; 
Τίποτα. 

 Όταν ζω το Χριστό, δεν υπάρχει λόγος να ξέρω. Οτιδή- 
ποτε. Κάτι. Ο Χριστός μου αρκεί. 

 Όταν ο άνθρωπος ζει το Χριστό, τι να κάνει τη γνώση; 
Με το Χριστό ξέρει τα πάντα. 
Τον πληροί ο Χριστός. 
Σωστά λοιπόν ο φίλος μου δεν έβαλε αντικείμενο. 
Ήταν  μια  «δήλωση» σαφής. Συμπλήρωμα δεν  χρεια- 

ζόταν. 
 Του  Χριστού  ο  ερχομός  χώρισε την Ιστορία στα δύο.  

Έδωσε νέες ευκαιρίες στον άνθρωπο. 
 Μπορεί άνετα τώρα να βρει το δρόμο του. Χωρίς 

λαχανιάσματα. Και τ’ αληθινό της χαράς άνθος, σπαρμένο 
παντού, να ευωδιάζει στους αιθέρες. 

 Καλά Χριστούγεννα, λοιπόν. 
 + o π.Γ. 
 Υ.Γ. Α, ναι. Και τα φτερά τα σπασμένα θα 

διορθωθούν. 
 Ας μην ανησυχούμε λοιπόν. 

Και στα ουράνια θα πετάξουμε τότε στου Πατέρα μας 
την αγκαλιά. 
 


