
δισέλιδοδισέλιδο

[Ένα]     ...τηλεγράφημα[Ένα]     ...τηλεγράφημα

  και αυτοί εξηγούντο...

Η εξομολόγηση. Ψυχική ανάγκη. Ενώπιον του πνευματικού.
Και παρέχεται η άφεση. Επανάσταση στα παλιά δεν βοηθά. 
Ο Χριστός ανανεώνει.                                                   γ.

Άνθη ή. . . ;
Οι αντιθέσεις στη ζωή μας συχνές. 
Κάποιες συμπεριφορές είναι απρόσμενες. Ούτε τις φαντάζεται 

κανείς. 
Συνήθως κρατούμε αποστάσεις μεταξύ μας. 

Ανήκουμε, πιστεύουμε, σε διαφορετική τάξη. 
Γίνεται οι πλούσιοι να επικοινωνούν με τους φτωχούς; Να δημιουργούν 

φιλίες; Και συνδέσμους; 
Πολύ συχνά μάλιστα παρατηρείται μια περιφρόνηση. Μια αποφυγή. Ίσως 

ακούεται και διαμαρτυρία!
-Τι; Θα έχω σχέσεις με τους κατώτερούς 

μου; Η καταγωγή μου δεν μου το επιτρέπει.
Αντιθέσεις λοιπόν. Κι αν αυτά συμβαίνουν 

σήμερα, πολύ περισσότερο στην εποχή του 
Χριστού. 

Αντιθέσεις μεταξύ Ιουδαίων και όλων των άλλων λαών. Οι Ιουδαίοι 
αισθάνονται ότι είναι ο εκλεκτός λαός. 

Αντίθεση μεταξύ Ιουδαίων – Σαμαρειτών. Μεγάλη προκατάληψη παρατη-
ρείται.

Γενικώτερη αντίθεση προκύπτει στους λαούς γενικώτερα τις εποχές 
εκείνες. Βλέπουν ανωτερότητα των Ρωμαίων, αφού οι άλλοι είναι 

βάρβαροι.
Οι δούλοι; Όχι, δεν είναι άνθρωποι. Πράγματα είναι. Ναι. 

Αντικείμενα. Χωρίς ψυχή. Προσωπικότητα. Δικαιώμα-τα. 
Και να θέλουν, ποιος θα τους τα δώσει; Η άρχουσα  

τάξη;                                                                        ζ.α.



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’

Καθημερινά
Θαυμάστε! Παιδικη αφέλεια και σοφία!
Η σκηνή στο κοιμητήριο.
- Μάμμα, πότε θα πάει η γιαγιά στο νοσοκομείο;
- Μα η γιαγιά μένει εδώ τώρα.
- Εγώ θέλω να πάει στο νοσοκομείο.
- Γιατί, μωρό μου, τη θέλεις στο νοσοκομείο;
- Για να γίνει καλά και να έλθει στο σπίτι.
- Δεν γίνεται αυτό. Τώρα είναι άγγελος στον ουρανό.
- Μα τη θέλω στο σπίτι. Μου λείπει. Και πώς είναι ο άγγελος;
- Όπως την πεταλούδα, που πετά.
- Υπάρχουν πολλές πεταλούδες. Πώς θα ξέρω ποια είναι η γιαγιά και 

να της μιλώ;
- Να μιλάς σε όλες και η γιαγιά θα σε ακούει!
- ... Και ο μικρός εγγονός μένει σκεπτικός.
Τα παιδιά είναι απίθανα και απρόβλεπτα. Η απλότητά τους αφοπλίζει. 

Έκαναν το καλύτερο μνημόσυνο στη γιαγιά. Στη θύμησή τους την έχουν 
καθημερινά.                                                                                             ΔΔ

l Δεν επιτρέπω στους άλλους να μιλούν αρνητικά και 
υποτιμητικά για κάποιον που δεν είναι παρών. Έτσι οι 
συνομιλητές μου αποκτούν την αίσθηση της δικαιοσύνης. Της 
καλωσύνης. Και της σκοπιμότητας στη ζωή. Αφού είναι κοινό 
μυστικό, πως ο κακός λόγος επιστρέφει πιο κακός σε κείνον 
που τον είπε. (Κωνσταντίνος Ι .  Τσιμπούκης)

l Έχουμε την μαγική ικανότητα να μετατρέψουμε την 
απελπισία σε ελπίδα. Μπορούμε να σκουπίσουμε τα δάκρυα 
και να τα αντικαταστήσουμε με χαμόγελα...”.

 (Λέο Μπουσκάλια)
l “Θα ανοίξουμε το βιβλίο. Οι σελίδες του θα έιναι κενές. Θα 
γράψουμε λέξεις μόνοι μας. Το βιβλίο λέγεται Ευκαιρία 
και το πρώτο του κεφάλαιο είναι η Πρωτοχρονιά. 
    (Edith Lovwjoy Pierco)
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  και αυτοί εξηγούντο...

Ταχύτητα γεμάτη εναλλαγές, αναλόγως του δρομολογίου.                       
                                                                                                  γ.

Ιχνηλατούμε; 
Δύο οι περιπτώσεις. Τρανή όμως απόδειξη της δραστικότητας 

του λόγου του Χριστού. 
Σε διάφορες φάσεις θεράπευσε δια του λόγου Του ο Χριστός. 

Στη Ναΐν. Στους Γεργεσηνούς. Στην περίπτωση των δέκα λεπρών. 
Στο Λάζαρο κ.α.
Όλα αποδεκτά μέχρι εδώ. Μεγάλα θαύματα.  Θεραπευτική η 

παρέμβαση. Στον άνθρωπο προσφορά. 
Μένουμε έκπληκτοι μπροστά τους. Θαυμάζουμε. Είμαστε εντυπωσια-

σμένοι. 
Δύο πολύ ξεχωριστές περιπτώσεις. Μονα-

δικές. Ο εκατόνταρχος και η Χαναναία. 
Αρκούνται στα λίγα. 
Δεν απαιτούν. Παρακαλούν: «Ειπέ 

λόγον». 
Εμπιστοσύνη μοναδική. 
Δεν θέλουν να ενοχλήσουν. 
Ποιος ο λόγος να βάλουν το Χριστό στον κόπο να πάει στο σπίτι τους; 
Ο λόγος Του είναι ικανός γι’ αυτό που θέλουν. 

Δεν επικαλούνται τίποτε. Δεν χρησιμοποιούν όποια μέσα. Για ποιο 
λόγο άλλωστε; 

Ξέρουν τι θέλουν.
 Ξέρουν ποιαν πόρτα χτυπούν. 
Αρκούνται στ’ απαραίτητα. 
Και το δώρο – απάντηση στην παράκλησή τους δεν αργεί. 

Η απλότητα τους; Η διακριτικότητά τους; Το ότι 
αρκούνται στα λίγα; Τ’ απαραίτητα; ζ.α.



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’

Με ηρεμία
«Το κελλί μου, γράφει ο Ιάκωβος Πατάτσος, βρίσκεται ακριβώς 

απέναντι στου Ζάκου και του Χαρίλαου Μιχαήλ. Τραγουδούμε 
πατριωτικά τραγούδια, γιατί πάσχουμε για την πατρίδα».

«Πάσχεις» για την πατρίδα, όταν αυτή γίνεται, πέρα από τόπος 
κατοίκησης, βίωμα δεμένο με την ύπαρξή σου. Όταν είναι εστία μνήμης 
και αλληλεγγύης. Ιδανικό ικανό να πραγματώσει ηθικές αξίες, που 
πιστεύεις και που σε εκφράζουν. Τότε, ναι. Θυσιάζεσαι και πάσχεις γι’ 
αυτήν. Δηλαδή για σένα τον ίδιο. Και για τον κάθε άλλο.

 Κι ακόμα:
«Επειδή γνωρίζω για ποιο σκοπό θα εκτελεστώ, αισθάνομαι τον 

εαυτό μου ισχυρό και γαλήνιο και είμαι έτοιμος να τα αντιμετωπίσω 
όλα με αφάνταστη ψυχραιμία», γράφει στην τελευταία του επιστολή 
ο Χαρίλαος Μιχαήλ.

«Η ώρα του θανάτου πλησιάζει. Μα στην ψυχή μας φωλιάζει η 
ηρεμία», σημειώνει ο Ανδρέας Ζάκος.

Έτσι έφυγαν τα τρία παλικάρια της ΕΟΚΑ στις 9 Αυγούστου 1956.
ΔΔ

l Γνωρίζω ότι κάθε στιγμή αλλάζω, όπως και ο κάθε 
συνάνθρωπός μου. Γι’ αυτό είμαι ανοιχτός να ακούω τον 
συνανθρωπό μου, χωρίς προκατάληψη.

(Κωνσταντίνος Ι .  Τσιμπούκης)
l Τι θαυμαστό! Ο Θεός με ξέρει με το όνομά μου.
l Ο κόσμος δυσκολεύεται να κατανοήσει τις οδηγίες των 
ειδικών, γιατι περιέχουν άγνωστες μέχρι τώρα λέξεις, όπως :                                                                                                                              
‘‘Ατομική ευθύνη’’.                                      
l Για να είσαι δίκαιος, πρέπει να είσαι γυμνός και νεκρός. 
Χωρίς φαντασία. Γι’ αυτό, το πρότυπο της δικαιοσύνης 
πρέπει να είναι γυμνό και νεκρό. Μόνο ο σταυρός δεν 
επιδέχεται φανταστική μίμηση.
l Σκόρπα την αγάπη σου, για να σου περισσέψει. 
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[Ένα]     ...τηλεγράφημα[Ένα]     ...τηλεγράφημα

  και αυτοί εξηγούντο...

Μια στο τόσο τ’ αλλαζε όλα. Από καρβουνιάρης γινόταν... Του 
μεσονυχτίου. Του απομεσήμερου. Του σούρουπου.                   γ.

Μόνο Εκείνος
Εκπλήξεις λοιπόν. 
Κάτι όχι τόσο ασυνήθιστο στη ζωή.

Κι αυτές όμως κινούνται και ισχύουν διαχρονικά. 
Τυχαίο; Τίποτε. 

Το κάθε τι έχει την εξήγησή του. Το μήνυμά Του. Δικό μας έργο είναι 
να το ανακαλύψουμε. Ή ακόμη να το αποκαλύψουμε. 

Ο Πρόδρομος προειδοποιεί. Προβλέπει. Ενημερώνει. Δεν καταδικάζει 
κανένα. Δεν είναι δικό του έργο κάτι τέτοιο. 

Ο Χριστός παράλληλα συνιστά. Συμβουλεύει. Δεν απειλεί ποτέ. Και 
κανένα. 

Τα γεγονότα έχουν τη δική τους ροή. 
Ο Χριστός μας έκανε ελεύθερους κατά 

πάντα. Επακόλουθο τούτου η ευθύνη. Η μια δεν μπορεί να λειτουργήσει 
χωρίς την άλλη. 

Αν λείπει η ευθύνη, έχουμε άκρατη ελευθερία. Μ’ αποτελέσματα 
απρόβλεπτα. 

Και κάτι άλλο όμως. Τ’ αποτελέσματα της πράξης μας που λειτούργησε 
μ’ ελευθερία και ευθύνη. Άρνησή τους σημαίνει απουσία συνέπειας. 

Ανευθυνότητα. Αντίθεση λανθασμένη πλήρως. Αντικοινωνική. 
Ανήθικη. 

Δεν μας επιβάλλει κανείς τι να κάνουμε. Ελεύθερα 
αποφασίζουμε. Καμμιά υποχρέωση προς την αρετή. 

Ή την κακία. 
ζ.α.



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’

Το παράδειγμα
Το ζήσαμε κι αυτό. Σ’ έναν αγώνα του πρόσφατου Ευρωπαϊκού 

Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Οι φίλαθλοι στις κερκίδες και 
εκατομμύρια τηλεθεατές μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης, 
μείναμε εμβρόντητοι. Ένας ποδοσφαιριστής, ενώ έτρεχε, σωριάστηκε 
απότομα στο χορτάρι. Κι έχασε τις αισθήσεις του. Έπαθε ανακοπή. Απ’ 
εδώ και μπρος η αγωνία κορυφώθηκε. Ιδιαίτερα ανάμεσα σε συμπαίκτες 
και αντιπάλους.

Πανικός; Όχι.
Έλαμψε το παράδειγμα του υπέρτατου πολιτισμού, με τρεις κυρίως 

ενέργειες.
Ο αρχηγός της ομάδας πρόσφερε άμεσα τις πρώτες βοήθειες. 

Που εκ των υστέρων φάνηκαν καταλυτικές. Στη συνέχεια στήριξε τη 
σύζυγο του συμποδοσφαιριστή του, που κατέβηκε στο γήπεδο.

Και το επιστέγασμα: Όλοι οι ποδοσφαιριστές σχημάτισαν τείχος 
προστασίας από τα αδιάκριτα μάτια των δημοσιογράφων. Στις πολύ 
δύσκολες προσωπικές του στιγμές.

Ο αθλητισμός εξακολουθεί να προσφέρει στιγμές ανθρωπιάς. Και 
να συμβάλλει στον πολιτισμό.                                                          ΔΔ

l Δεν παραλείπω να θυμίζω στον εαυτό μου ότι είμαι άνθρωπος. 
Όπως και συ. Που σημαίνει ότι κάνουμε λάθη. Και δεν θα 
ζητάω την τελειότητα από σένα. Όπως και από μένα. Χωρίς 
αυτό να δηλώνει ότι δεν θα προσπαθώ πάντα για το καλύτερο.

(Κωνσταντίνος Ι .  Τσιμπούκης)
l Εκείνος που φροντίζει μόνο για τον εαυτό του, θα διαπιστώσει 
ότι δεν θα μπορέσει να ζήσει μόνο με τον εαυτό του. 
l Σαν φως. Μέσα σε φως, διαποτισμένος με φως, μεταμορ-
φωμένος σε φως. Σαν φακός, που εξαφανίζεται στο φως, όταν 
το συγκεντρώνει για μια καινούργια δυναμική ενέργεια. (Ντ. 
Χάμμερσκελτ)
l Στο ζωντανό Θεό προσφέουμε τη ζωή μας. Όχι
 απλώς την σκέψη μας.
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[Ένα]     ...τηλεγράφημα[Ένα]     ...τηλεγράφημα

  και αυτοί εξηγούντο...

Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία.
                                                          (Α. Κάλβος)
                                                                        γ.

Προσοχή
 Υπάρχουν άνθρωποι εγκαταλελειμμένοι σήμερα; 
Ας ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες περιοχές της χώρας. 

Πολλοί κοιμούνται νηστικοί. Σκεπάζονται με κουρέλια. Χαρτιά 
χοντρά. Χωρίς τ’ απαραίτητα. 
Φαγητό; Καθαριότητα; Ποιος ξέρει; 

Σ’ ορισμένες περιοχές η Εκκλησία έχει δημιουργήσει ειδικούς χώρους 
για άστεγους. Ίσως και κάποιοι άλλοι οργανισμοί. 

Αντιμετωπίζεται άραγε έτσι το κοινωνικό πρόβλημα; Οπωσδήποτε 
όχι. 

Κι αν βέβαια κάποιες ανάγκες υλικές 
καλυφθούν; Τελείωσε το έργο; Όλα καλά; 

Είμαστε ευτυχισμένοι; Άσχετο βέβαια 
αν το λέει ή όχι η τηλεόραση και τα σχετικά. 

Εγκατάλειψη, λοιπόν. Απομόνωση. Σε δρόμους απόμερους. 
Ερημικούς. Ζωή μέσα σε νεκροταφείο δηλ. 

Οι υγιείς; ΟΙ καλοί; Ποιος ξέρει; Ο καθένας το δρόμο του. 
Κι αγριεύουν οι άνθρωποι. Γίνονται φοβεροί στην όψη. Οι κραυγές 

τους άγριες ακούγονται μεσούρανα. Μέρα και νύχτα. Χωρίς σταματημό. 
Παράδειγμα; Οι δύο δαιμονισμένοι Γεργεσηνοί. 

Κι αντιδρούν. Και φωνάζουν. Όχι αυτοί βέβαια. Μα 
τα διαμόνια που «φιλοξενήθηκαν» μέσα τους χωρίς τη 

συγκατάθεσή τους. 
Δημόσιός κίνδυνος λοιπόν. ζ.α.



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’

Χαμηλά
Πάντα πρόθυμη, ακούραστη, αφοσιωμένη. Με ανιδιοτέλεια στη 

δουλειά. Ποτέ δεν επιδίωξε δημοσιότητα. Θέσεις. Αναγνώριση.
Επιβράβευση.

Η ήρεμη δύναμη του εργαστηρίου μας. Ο άνθρωπος που επίλυε 
όλες τις διαφορές. Με  ψυχραιμία. Με διάκριση. Με αγάπη.

Ήταν η ασφάλεια. Η αγκαλιά. Η πιο μεγάλη αγκαλιά που γνώρισα 
ποτέ. Για όλους. Μια αγκαλιά για γνωστούς. Για φίλους. Μα και για 
τους αγνώστους. Για το γεροντάκι που ήρθε με το λεωφορείο από το 
χωριό του και καθυστέρησε. Για τον νεαρό που αποκοιμήθηκε και δεν 
ήταν συνεπής στη συνάντηση.

Τι κι αν σωματικά έφυγε; Παραμένει ανάμεσα μας. Ολοζώντανη. 
Παράδειγμα στις σκέψεις. Και στην καρδιά μας.

Τη βλέπω να χαμογελά από εκεί ψηλά.
Όπως μου  χαμογελούσε, για σχεδόν είκοσι χρόνια, κάθε πρωί. Κι 

εγώ ένιωθα πως όλα θα πάνε καλά.
Και πήγαιναν… Και ως τώρα...                                                                                  ΔΔ

l Ενεργώ και εργάζομαι σαν όλα να εξαρτώνται από μένα. 
Ενώ ενεργώ και, όταν τελειώνω, προσεύχομαι σαν όλα να 
εξαρτώνται από το Θεό. ‘‘ Τα αδύνατα παρ’ ανθρώποις δυνατά 
παρά τω Θεώ εστί’’. (Κωνσταντίνος Ι .  Τσιμπούκης)
l Εκείνος που αγαπά το Θεό, συνομιλεί πάντοτε μαζί Του, όπως 
ο γιος με τον πατέρα του. Και αποστρέφεται κάθε εμπαθή σκέψη. 

(όσιος Νείλος ο Ασκητής)
l Στα σχέδια του σήμερα θα συμπεριλάβω κι άλλους. 
l Η εγωπάθεια είναι ένδειξη φτωχής καρδιάς και του πιο φτω-
χού πνεύματος. 
l Το όμορφο κρύβεται πίσω από κάθε μας ατέλεια.
l Η ταπείνωση μπροστά στο λουλούδι στο σημείο, που 
τελειώνουν τα δένδρα, ανοίγει το δρόμο για τις 
κορφές του βουνου.  (Ντ. Χάμμερσκελτ)
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Εσύ το έβλεπες απ’ το ίδιο μπαλκόνι, γιατί εκεί συνήθισες να είσαι, 
αλλά αυτό είχε κίνησει και έφευγε.                                                 γ.

Τί; 
Ωμή αντιμετώπιση.
Συμπεριφορά απαράδεκτη.

Εντπωσιάζει η αντίδρασή τους.
Οι δυό μανιασμένοι έχουν ηρεμήσει. Ησυχία παντού.

Το πρόβλημα; Έληξε.
Ο κίνδυνος πέρασε.
Οι Γεργεσηνοί  μπορούν τώρα να συνεχίσουν τη ζωή τους...
Ο Χριστός έλυσε το πρόβλημα. Οι μελετητές αναμένουμε θετική 

αντίδραση. Και όμως... Η ψυχή του ανθρώπου είναι τόσο μυστήρια...
Απρόβλεπτη η αντίδραση. Και... 

ανήκουστη.
Ούτε “ευχαριστούμε” ούτε “μείνε 

μαζύ μας”. Ακριβώς το αντίθετο. Μ’ ευγένεια τον... διώχνουν. Γιατί; 
Αρκετοί οι λόγοι.

Αισθάνονται ότι η παρουσία Του θα είναι ένας διαρκής έλεγχος. 
Θα νιώθουν, ότι τους παρακαλουθεί. Δεν θα μπορούν να συνεχίσουν 
την παλιά τους ζωή.

Γνώρισαν τη δύναμή Του. Προτίμησαν να τη στερηθούν. Τί θα 
τους πρόσθεσε; Δεν είχαν την ανάγκη Του. Είχαν ότι ήθελαν.

Και κάτι άλλο. Επιλέγουν. Αποφασίζουν ελεύθερα. 
Αναλαμβάνουν ταυτόχρονα την ευθύνη τους.

Λανθασμένη επιλογή; Δεν τους ενδιαφέρει.
ζ.α.



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’
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Προσγείωση
Δεν μπήκε καν στο δίλημμα. Κι όταν ακόμα η πίεση ήταν αφόρητη. 

Να βάλει τη μάνα του στο περιθώριο, χάριν μιας εφήμερης σχέσης.
«Τίποτε και ποτέ δεν θα εμποδίσει τη στενή και καθημερινή 

σχέση με τη μητέρα μου».
Η στάση του φαίνεται παράξενη και απόλυτη. Όμως: «Ξέρετε, 

όταν ήμουν παιδί, η μάνα μου έπλενε ρούχα. Καθάριζε σπίτια για 
να με μεγαλώσει και αγόραζε τα παπούτσια μου για να παίζω 
ποδόσφαιρο. Και τώρα είμαι περήφανος γι’ αυτήν και πολύ 
ευγνώμων γι’ αυτό που είμαι. Αυτός είναι ο λόγος που είμαι και θα 
είμαι πάντα μαζί της.

Δεν θα μπορούσα ποτέ να εγκαταλείψω τη μάνα μου για 
οποιονδήποτε και οτιδήποτε».

Εξομολόγηση διάσημου ποδοσφαιριστή. Προσγειώνει πολλούς 
από μας. Που νιώθουμε τους γονιούς μας βάρος. 

Και ψάχνουμε γωνιά να τους «πετάξουμε».                                     ΔΔ

l Λέω μόνο ό, τι καλό παρατηρώ στον συνάνθρωπό μου. Και 
έτσι κανείς δεν θα μου παραπονεθεί ποτέ για ό,τι είπα.

(Κωνσταντίνος Ι .  Τσιμπούκης)
l Όλος ο πόλεμος ανάμεσα σ’ εμάς και τους ακάθαρτους δαίμονες 
δεν γίνεται για τίποτ’ άλλο παρά για την πνευματική προσευχή. 
Γιατί σ’ αυτούς είναι πολύ εχθρική, ενοχλητική η προσευχή, ενώ σ’ 
εμάς είναι πρόξενος σωτηρίας. Τερπνή και ευχάριστη. 

(Όσιος Νείλος ο Ασκητής)
l Κάθε τι που έχει αξία, στοιχίζει.
l Σαν ‘‘πνεύμα’’. Εν αυτώ, μετ’ αυτού, εξ αυτού. Εξ αυτού - έστω 
και σαν πανί πλοίου, τόσο ελαφρό και δυνατό, ώστε ακόμα κι 
όταν λυγίζει ως κάτω, μαζεύει εν τούτοις όλη τη δύναμη 
του ανέμου χωρίς να εμποδίζει την πορεία του.   
                                                           (Ντ. Χάμμερσκελτ)


