
 
 Τα ποιήματα

 του 
Τ. Λειβαδίτη
" Το πολύ" 

& 
"Πιστεύω"

αφορμή για
κατάθεση

προσωπικών 
απόψεων 



"Το πολύ "
Τ. Λειβαδίτης

 "Αὐτὸ ποὺ πονάει περισσότερο  
Εἶναι τὸ "Λίγο" πού σου δώσανε γιὰ Πολύ.. 
καὶ τὸ "Πολύ σου" ποὺ μέτρησε γιὰ Τίποτα"

Αυτό που πο
νάει 

περισσότερο 
είναι

Η αγάπη που
 ξεχάστηκε 

Και το μίσο
ς που δεν 

πετάχτηκε 

 

Αυτό που πονάει 
περισσότερο είναι
 Οι στόχοι που 
έγιναν όνειρα 

Και τα όνειρα που 
έγιναν σαΐτες 

Αυτό που πον
άει 

περισσότερο ε
ίναι 

Η αλήθεια που
 δεν 

εμφανίστηκε 

Και το ψέμα 
που την 

σκίασε

 

Αυτό που πονάει 
περισσότερο είναι
Η τόλμη που δεν 
πρωτοστάτησε

Και ο φόβος που 
επικράτησε 



"Το πολύ" 
Τ. Λειβαδίτης

 "Αὐτὸ ποὺ πονάει περισσότερο  
Εἶναι τὸ "Λίγο" πού σου δώσανε γιὰ Πολύ.. 
καὶ τὸ "Πολύ σου" ποὺ μέτρησε γιὰ Τίποτα"

Αυτό που πονάει 
περισσότερο είναι Οι φίλοι που σ' άφησαν Και οι εχθροί που σ' 
αγκάλιασαν 

Αυτό που πονάε
ι

περισσότερο είν
αι 

Η χαρά που δεν
 ένιωσες 

Και η απόρριψη
 που

δέχτηκες 

Αυτό που πονάει 

περισσότερο είνα
ι 

Η έχθρα που κατ
έκτησα

Και η αγάπη που
 σου 

ανταπέδωσα

Αυτό που πονάει περισσότερο είναι Η βαθιά γνώση μέσα 
σου 

Και η άγνοια των
τόσων παραπάνω



"Το πολύ "
Τ. Λειβαδίτης

 "Αὐτὸ ποὺ πονάει περισσότερο  
Εἶναι τὸ "Λίγο" πού σου δώσανε γιὰ Πολύ.. 
καὶ τὸ "Πολύ σου" ποὺ μέτρησε γιὰ Τίποτα"

Αυτό που πονά
ει 

περισσότερο ε
ίναι 

Ο πολύς κόπο
ς που 

καταβλήθηκε 

 Και το κακό
 αποτέλεσμα 

που υπερμετρή
θηκε

 

 

Αυτό που πονάει
περισσότερο είναι Η αγάπη που δίνεις και που γνωρίζεις ότι

δεν θα σου
επιστραφεί 

Αυτό που πονάει

περισσότερο είνα
ι 

Η προσπάθειά σο
υ που

μέτρησε για τίπ
οτα 

Και η λιγοστή

προσπάθεια των 
άλλων

που ανταμείφθηκ
ε 

Αυτό που πονάει περισσότερο είναι Το μίσος, όχι προς τους 
άλλους 

Αλλά στραμένο στον ίδιο μας τον εαυτό



"Το πολύ "
Τ. Λειβαδίτης

 "Αὐτὸ ποὺ πονάει περισσότερο  
Εἶναι τὸ "Λίγο" πού σου δώσανε γιὰ Πολύ.. 
καὶ τὸ "Πολύ σου" ποὺ μέτρησε γιὰ Τίποτα"

Αυτό που πον
άει

περισσότερο ε
ίναι 

Η αγάπη που 
σου

έδωσαν

Αλλά δεν την

εκμεταλλεύτη
κες 

Αυτό που πονάειπερισσότερο είναι Το ψέμα που δε
φανερώνεται 

Και η αλήθεια που
κρύβεται 

Αυτό που πονάε
ι 

περισσότερο είν
αι

Η αλήθεια που 
κρύβεις 

από σενα 

Και τα ψέματα 
που την 

καλύπτεις

Αυτό που πονάει 
περισσότερο είναι Οι μάσκες που φορούν στο φως οι άνθρωποιΚαι που εξαφανίζονται στο 

σκοτάδι 



"Το πολύ "
Τ. Λειβαδίτης

 "Αὐτὸ ποὺ πονάει περισσότερο  
Εἶναι τὸ "Λίγο" πού σου δώσανε γιὰ Πολύ.. 
καὶ τὸ "Πολύ σου" ποὺ μέτρησε γιὰ Τίποτα"

Αυτο που πον
άει 

περισσότερο ε
ίναι η 

αγάπη που δίν
εις σε 

κάποιους 

και που δεν 
την 

παίρνεις ποτέ 
πίσω.

Αυτο που ποναει περισσοτερο ειναι οι στοχοι και τα ονειρα που ξεχαστηκαν και καταληγεις να τα θυμασαι οταν πια δεν θα εισαι σε θεση να μπορεις να τα εκπληρωσεις

Αυτό που πονάε
ι 

περισσότερο είν
αι 

που εμπιστεύεσ
αι κάποιον 

ως σημαντικό 
και αυτός 

σε εκμεταλλεύε
ται σαν 

να είσαι σκουπ
ίδι 

Αυτό που πονάει 
περισσότερο είναι να δίνεις τα πάντα στους 

άλλους
 και να μην παίρνεις 

τίποτα 



Π

Ι

Σ

Τ

Ε

Υ

Ω

 

 

 Τ. Λειβαδίτης 

Πιστεύω στα αδικοχαμένα αδέρφια μου , που 

ήθελαν να ζήσουν αλλα δεν τους το επέτρεψαν.

Πιστεύω στις δυσκολίες που κάνουν 

έναν άνθρωπο πιο δυνατό

Πιστεύω στην ύπαρξη μιας κατηφορας μετά από 

μια δύσβατη ανηφόρα

Πιστεύω στο παιδί που αφήνει το 

χαρτζιλίκι του σε κάποιον 

άστεγο που έχει χάσει τα πάντα 

στη ζωή 

Πιστεύω στον εαυτό μου γιατί αν δεν το 

κάνω εγώ δεν θα το κάνει κανείς

Πιστεύω στη ζωή που μπορεί να 

φύγει ξαφνικά 

Πιστεύω στον θάνατο αν και ο 

ίδιος δεν πιστεύει σε εμένα 

Πιστεύω στο σήμερα γιατί το 

αύριο κάνεις δεν ξέρει αν θα 

ξημερώσει 

Πιστεύω στα όνειρά μου ακόμα 

και εάν είναι απίστευτα 

Δεν θέλω να πιστέψω όμως ότι 

υπάρχω ακόμη 
Πιστεύω στο ουράνιο τόξο μετά 

την καταιγίδα
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 Τ. Λειβαδίτης 

Πιστεύω στα ψέματα που οδηγούν στ 

μεγαλύτερη αλήθεια

 Πιστεύω στα αστέρια που υπερνικούν και 

την πιο αποπνικτική μοναξιά

Πιστεύω στον χρόνο που μπορεί να 

γιατρέψει τα πιο αγιάτρευτα τραύματα

Πιστεύω στη φαντασία ως αναπόσπαστο 

κομμάτι της πραγματικότητας 

Πιστεύω στη φύση, αιώνιο οδηγό της ζωής

Πιστεύω στη λάμψη μέσα στα μάτια των 

μικρών παιδιών 

    Πιστεύω στο λευκό και στην τέλεια 

συνύπαρξή του με το μαύρο

    Πιστεύω στα προβλήματα ενός 

ουτοπικού κόσμου

Πιστεύω στη θαλπωρή που προσφέρει ένας 

άγνωστος ως ασπίδα απέναντι στο μίσος 

ενός κάποτε αγαπημένου προσώπου

Πιστεύω στη φωτιά και τη χρησιμότητά της 

μόνο τον χειμώνα

Πιστεύω στο παράθυρο που είναι μια 

ευκολότερη διέξοδος από την πόρτα

Πιστεύω στην κλωστή που πασχίζει να 

κρατήσει ενωμένα δυο φαινομενικά 

καταδικασμένα άτομα

Πιστεύω και σε οποιονδήποτε μπορεί να με 

διαψεύσει



Π

Ι

Σ

Τ

Ε

Υ

Ω

 

 

 Τ. Λειβαδίτης 

Πιστεύω στο μυρμήγκι που μπορεί να αλλάξει 

τον κόσμο

Πιστεύω στον γίγαντα που με το ζόρι φαίνεται

Πιστεύω στο αδύνατο, που είναι όμως και το 

πιο πιθανό

Πιστεύω στον τρίτο νόμο του Νεύτωνα

Πιστεύω στον ευκατάστατο, που του λείπουν 

όμως πολλά

Πιστεύω στο χαρτί, που έγινε θρησκεία

Πιστεύω στην ιδέα του πιστεύω

Πιστεύω στο ρολόι που δεν σταματάει να χτυπά

Πιστεύω στην αλήθεια, που είναι το 

μεγαλύτερο ψέμα

Πιστεύω στη δύναμη του ανθρώπου

Πιστεύω στη μικροσκοπική ζωή του ανθρώπου

Πιστεύω στον άνθρωπο που ονειρεύεται χωρίς 

όρια

Πιστεύω σε ό,τι πιστεύουν όλοι 

πιστεύω σε ό,τι δεν πίστεψε κανείς για

μενα 

Πιστεύω σε αυτό που οι άλλοι δεν 

πιστεύουν  

κυρίως όμως Πιστεύω στον εαυτό μου 

 
Πιστεύω στις πεταλούδες που όταν 

εκολαυτούν από το κουκούλι τους δεν 

τις νοιάζει αν σε λίγο χρονικό διάστημα 

θα πεθάνουν, διότι όταν πετάνε στον 

ουρανό νιώθουν ελεύθερες
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 Τ. Λειβαδίτης 

Πιστεύω στην αλήθεια καθώς δε 

ντρέπεται να εμφανίζεται γυμνή 

Πιστεύω στα όνειρα που σκεπάζουν νοερά 

την αθλιότητα του κόσμου 

Πιστεύω στις πόρτες που ξεκλειδώνω όταν 

παρατάω τον φόβο 

Πιστεύω στη δύναμη του σπασμένου 

καθρέφτη

Πιστεύω στη μεταμόρφωση της πέτρας σε 

διαμάντι 

Πιστεύω στη σπαρακτική φωνή της μάνας 

που χωρίζεται από το παιδί της 

Πιστεύω στη δύναμη της καλής νεράιδας 

που κυνηγάει την κακιά μάγισσα 

Πιστευώ στην υποκριτική δεινότητα των 

ανθρώπων 

 

 Πιστεύω στο ουράνιο τόξο μετά 

την καταιγίδα

Πιστεύω πως χωρίς να 

αγαπήσεις πραγματικά , 

δεν μπορείς να 

αγαπηθείς κι εσύ 

πραγματικά

Πιστεύω στον άνθρωπο που δεν εχει 

τίποτα να χάσει και είναι 

αποφασισμένος να τα δώσει όλα


