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Με την ιδέα πως μονάχα η δικιά σου ζωή είναι δικιά σου, μόνο ο δικός σου 

εαυτός είναι ο εαυτός σου ,μπορείς να απαλλαγείς απ’ την τυραννία των 

μεγάλων. Με την ίδια ιδέα απαλλάξου από κάθε λατρεία στον ηρωισμό για 

το αύριο και στη θυσία για  ότι μελλοντικό. Δεν υπάρχουν  «μεγάλοι». 

Άνθρωποι μόνο υπάρχουν .  

 

Κι αν εγώ δεν μπορώ να γράψω τον  «Μεγάλο περίπατο του Πέτρου» της 

Άλκης Ζέη , μήτ’ εκείνη όμως θα μπορούσε να γράψει αυτό το γράμμα , 

όσο ασήμαντο κι αν είναι .Κι αυτό γιατί κανένας  άνθρωπος σ΄ όλον τον 

χώρο δεν μπορεί να κάνει ή να ζήσει ότι κάνει κι όπως ζει ένας άλλος. Όσο  

για το αντικειμενικό βάρος, τη λεγόμενη «αξία», όλων μαζί των υπαρκτών 

το βάρος ισούται με μηδέν. Και πάλι ,λέω πως όλοι είναι άγγελοι , όλοι 

είναι καλοί ή μήπως εγώ είμαι ο Μικρός Πρίγκιπας; Μα δεν αλλάζει! Δε θα 

μπορούσε κανένας στον κόσμο  να ναι ή να πλάσει έναν Μικρό Πρίγκιπα, 

αν δεν ήταν όλοι στο βάθος τους απέραντα καλοί! Ναι ,ναι !  

 

Κάθε στιγμή το βλέπω πίσω από τα μάτια τους, πόσο απέραντα καλοί είναι 

όλοι .Γιατί όμως αυτό το διάστροφο  παρουσίασμα τους ; Αχ ,δε βρήκαμε 



ακόμα τον τρόπο να είμαστε αυτό που είμαστε. Να μπορούσα να τους 

κάνω όλους να νιώσουν ακριβώς όπως είναι ! Δε θα χρειαζόταν τίποτα 

άλλο! Είναι ιδανικοί!  

 

Πράξε πάντοτε έτσι που πεθαίνοντας, να χεις να φωνάξεις: Τόσο μου ήταν 

δοσμένο. 

 Ποτέ δεν πρέπει με κανέναν να ενθουσιάζεσαι από φιλία. Μην ξεχνάς πως 

κανείς δεν έχει τη φύση του απεριόριστα κι αδόλευτα παντού. Μην ξεχνάς 

πως κανείς δεν μπορεί να  γίνει τόσο δικός σου όσο τείνεις να του είσαι.  

 

Σκέφτηκα όλη τη νύχτα αυτό πρόβλημα της  προσωπικής αυτοπειθάρχησης 

, της προγραμματικής ,της από τα πριν σε παγιωμένες προσωπικές αρχές. 

Κι ένιωσα ότι το να πακτώνεις την ως τώρα πείρα σου ,τη σκέψη σου , τον 

πόθο σου, τη γεύση της ζωής σου , το να βάζεις τον εαυτό σου να 

υποταχτεί σε σκληρά προσωπικά δόγματα και να αναθέτεις έπειτα στη 

θεληματικότητα ,την από ένα σημείο και πέρα τυφλή και άτεγκτη τήρηση 

τους ,δεν είναι παρά μια τάση αποφυγής του αυθυπεύθθνου! Σα να 

προτιμάς μια από σε νομοθετημένη σκλαβιά που παραμένει ,μολαταύτα 

μια σκλαβιά ,από την ελευθερία που δε γνωρίζει νόμο άλλο παρά την 

πάντα ξάγρυπνη συνείδηση του. 

 

Οι περίεργοι άνθρωποι…Οι φυτρωμένοι στη γη τους ..Οι όχι 

ξεριζωμένοι..Που έχουν ένα κλειδί στην τσέπη τους και δεν χρειάζεται να 

περπατήσουν 400 χιλιόμετρα για να φτάσουν στο σπίτι τους.. Αυτοί που 

φεύγουν με μια ελπίδα στο χέρι για ένα καλύτερο αύριο..Είναι όπως τον 

πόλεμο του 1974..Τα όνειρα όλων γκρεμίστηκαν σε μια στιγμή. Οι 

άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να βρουν ένα καλύτερο αύριο.. 

Είναι εκείνοι οι ξένοι, οι άγνωστοι άνθρωποι ,που σε βλέπουν και δεν 

αναρωτιούνται ποιος είσαι , που πας ,μήπως κλαίς..Οι άνθρωποι που μόνο 



από  αρπαχτική περιέργεια θα σε κοιτούσαν αν έλαμπε ένα αυλάκι στο 

μάγουλο σου και κύλαγε σιγά σιγά ένα δάκρυ! Είναι αυτοί που αν έχεις 

ζήσει κάτι φρικτό όπως έναν  πόλεμο , ή πάσχεις από μια ασθένεια θα σε 

σχολιάσουν μόνο και θα ρωτήσουν μόνο από περιέργεια τι κάνεις.  Δεν 

ξέρω , μου είναι ανάγκη να προωθήσω ως τα άκρα  την ένταση της φύσης 

μου και την ποιότητα του μετάλλου της. Αυτό ονομάζω κι ολοκλήρωση εγώ  

, να εξαντλήσεις όλο το δυναμικό της ζωής που έχεις ,να το εξαντλήσεις και 

γι αυτό έτσι σαν αυτοαναφλεγόμενος , να πεθάνεις. 
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