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

  και αυτοί εξηγούντο...

Είπαν: Κρατάνε ένα κομμάτι σου και πάντα θα επιστρέφεις. 
Ανάπνευσε... Θα μοιάζει πλέον με το κλειδί, για να ξαναμπείς 
στη γυάλα!                   γ.

Ανοίγεται
Ίσως τελικά το βλέμμα του κριτή θα είναι απλώς το 

κύτταγμα ενός παιδιού.  Ήρεμου και σχεδόν κατάπληκτου. 
Ένα βλέμμα, στο οποίο ο καθένας μας αντικατοπτρίζεται. 
Η δημοσίευση των πραγματικών ευθυνών θα είναι 

τρομακτική. Η  αίσθηση της αμαρτίας δεν είναι, προπάντων, μια  
ηθική ευχή. Είναι το να αισθάνεσαι λυπημένος. Σαν να πεθαίνεις. 
Αφού υπάρχει πάντοτε ο πόλεμος του χάους. Της σκέψης. Της βίας. 
Του ψεύδους μέσα στην εγκατάλειψη στο χάος, τα οποία μας κάνουν 
σκλάβους άγνωστων δυνάμεων.

Χρειάζεται λοιπόν, να δοθεί ο 
καθένας σε σχήματα αντίστασης 
διαφορετικά. Διακινδυνεύοντας μεν 
τη ζωή του, αλλά για να σώσει ζωές. Χωρίς όποια αποφυγή, αλλά 
αναζήτηση διαρκή εκείνων των σύντομων στιγμών της αληθινής 
και χαρισματικής κοινωνίας με το Θεό. Τον συνάνθρωπο. Τον εαυτό 
του. Το θάνατο. Τη συλλογική ύπαρξη, που βγαίνει αναζητώντας τη 

δικαιοσύνη, αλλά μπροστά στην αγάπη. Την ομορφιά. Το Θεό.
Έτσι, ο άνθρωπος, στη μοναδικότητά του, ξανοίγεται 

στον Πατέρα. 
Σ’ όλο του το βάθος.   

ζ.α.



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’

Απαραίτητη
Εξέπληξε θετικά η παρουσία της. Τόσο με την απλή της εμφάνιση όσο 

και την ώρα της παραλαβής του βραβείου.
Η κινεζικής καταγωγής ηθοποιός κέρδισε πρόσφατα το όσκαρ πρώτου 

γυναικείου ρόλου στον κινηματογράφο για το έτος 2021.
Με απλότητα που αφοπλίζει και σιγουριά για τα όσα έλεγε, είπε 

μονάχα δυο κουβέντες:
«Το αφιερώνω σ’ όποιον έχει την πίστη και το κουράγιο να παραμείνει 

καλός».
Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια συμπεριφορά ο κόσμος του 

κινηματογράφου.
Ως επί το πλείστον απασχολούν την κοινή γνώμη με σκάνδαλα και 

προκλητικές συμπεριφορές.
Είναι για τούτο που ηχούν παράξενα ευχάριστα τα λόγια της.
Μιλά για καλωσύνη και πίστη σ’ αυτήν. Κάτι που απουσιάζει, δυστυχώς, 

από τους ανθρώπους σήμερα.
Και διερωτάσαι: Είναι τόσο δύσκολη που χρειάζεται πίστη και κουράγιο 

η καλωσύνη;
Κι είναι τόσο απαραίτητη στους καιρούς μας!                              ΔΔ

l  Ο πλησίον σου είναι ίσως προθάλαμος για υπηρεσία μεγαλύ-
τερη. Για σχέδια δοξασμένα. Για θυσία μεγάλη στην αγάπη 
Του.
 l  Η ορθή πνευματική ζωή δεν επιβάλλεται απ’ έξω, αλλά βυ- 
θίζεται  με τις ρίζες της στα μυστηριώδη βάθη της ελευθερί-
ας μας. (Ζενκούσκυ)                         
 l  Μην στρέφεσαι πίσω. Και μην ονειρεύεσαι για το μέλλον: 
Δεν θα σου ξαναδώσει το παρελθόν. Ούτε θα ικανοποιήσει 
άλλα όνειρα για ευτυχία. Το καθήκον σου και η ανταμοιβή σου 
είναι εδώ και τώρα.
 l  Η μοναξιά είναι για το πνεύμα ότι η δίαιτα για το σώμα. 

                                                                                         (Νίτσε)
 l  Η υπομονή είναι πικρή. Οι καρποί της είναι γλυκείς.

                              (Αριστοτέλης)
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Για όλους αυτούς που βρήκαν τη δύναμη και έκλεισαν την πόρτα, όσοι μήνες 
ή χρόνια και να πέρασαν . 

Ως μια ανώτερη έννοια, τύπου φεύγει. Σφυράει, στις ράγες του. Ποδοπατά 
τα πάντα. Είναι, στ’ αλήθεια, μια λέξη, με μια τόση δα μεγάλη ουρά.              γ.

Πώς;
Από πού επί τέλους θ’ ανατείλει το φως; Ο πολιτισμός μας 

δείχνει να έχει υποστεί καθίζηση.
Οι άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν σ’ εξορία. 

΄Ολο και γυρωφέρνουν αγωνιώντες και θλιμμένοι. Αφήνονται, 
λες, σε μια ασφυξία καταλυτική. 
Την ψυχή τους τόπο χέρσο την έκαμαν. 

Γύρω, το αισθανόμαστε ήδη, “έχουν πεθάνει όλου του κόσμου οι 
αντρειωμένοι”.

Η αλλοτρίωση, για τα καλά έχει προχωρήσει παίρνοντας μεγέθη 
φανταστικά. Τα ίχνη της; Παντού απλωμένα όλο και μετατρέπονται σε 
παγίδες που γύρω μας είναι σπαρμένες. 

Κι ο δρόμος; Μένει δίχως στόχο. Χωρίς 
στεφάνωμα πορείας. Να μας δείχνει τους 
πλασματικούς παραδείσους του σήμερα.

Οι άνθρωποι; Μέσα σε μια διαρκή παραφωνία κυκλοφορούν. Έλλειψη 
κατανόησης το βασικό χαρακτηριστικό της. Και μια διαβρωτική εξωστρέφεια, 
που σ’ όλους κάνει αντύπωση, μα κανείς δεν την πολεμά. 

Ο πολυπράγμων άνθρωπος του σήμερα κυκλοφορεί συνεχώς. Το 
τραίνο θυμίζει, που τρέχει στην ερημιά. Όταν μάλιστα δυό τραίνα 

στη χειμωνιάτικη ερημιά διασταυρώνονται, αρκούνται να 
σφυρίξουν. Και μετά χάνονται στου ορίζοντα τα βάθη. 

Πώς λοιπόν να μιλήσεις για επικοινωνία ψυχών; Για 
συνάντηση ανθρώπων; Συνεργασία; Αγάπη; Θυσία; 

ζ.α.



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’
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Η ανατροπή
Προγραμματισμός. Σχέδια για το μέλλον. Όνειρα. 

Το μέλλον απλώνεται μπροστά μας. Ελπιδοφόρο και ρόδινο. 
Όμορφο κι ολόδικό μας.

Στη ζωή όμως δεν έρχονται όλα όπως τα υπολογίζεις. Οι αναποδιές 
είναι μέρος της πορείας. Δίνουν νόημα και λόγο ύπαρξης. Κρατούν (ή 
πρέπει να κρατούν) σε εγρήγορση. Να ζωντανεύουν τις ενέργειες. Να 
ξυπνούν την ώρα τη δύσκολη. Να γίνονται ανάχωμα στις επιθέσεις.

Εύκολα, εκεί που δεν το περιμένεις, τα πάντα ανατρέπονται.
Στις ανατροπές πρέπει να βρεις τη δύναμη να πολεμήσεις.
Κάτω ποτέ να μην τα βάζεις. Ο πόλεμος μπορεί και να ‘ναι 

καθημερινό φαινόμενο.
Μην υπογράψεις εκεχειρία.
Να κάνεις με τη σειρά σου την ανατροπή. Ν’ αλλάξεις τα δεδομένα. 

Όσο αρνητικά κι αν είναι.
Αν θέλεις το αύριο να φαντάζει, αλλά και να γίνει πιο όμορφο και 

πιο ελπιδοφόρο!                                                                                            ΔΔ

l  Το μυαλό γεννά ιδέες, όταν μένουμε με τη μοναξιά. (Τζόουκ)

l  Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. (Έρασμος)

l Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Ο ένας είναι πολύ 
ευτυχισμένος. Ο άλλος πολύ δυστυχισμένος. Η βασική διαφορά 
ανάμεσά τους είναι πως ο ένας αγαπά την ομορφιά του κόσμου. 
Ο άλλος μισεί την ασχήμια του. (Τ. Ντρερερ)

l  Έχουμε τη μαγική ικανότητα να μετατρέψουμε την απελπι-
σία σε ελπίδα. Μπορούμε να σκουπίσουμε τα δάκρυα και να τα 
αντικαταστήσουμε με χαμόγελα... (Λέο Μπουσκάλια)

l  Ο άνθρωπος μπορεί να διδάσκεται στην κοινωνία, αλλά δεν 
μπορεί να εμπνέεται παρά μόνο σε κατάσταση μοναξιάς. 

                                                                    (Γκαίτε)
l  Η πόρτα της αιώνιας ζωής είναι ανοιχτή. Θα μπούμε; 
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Τραίνο, σε όλα. Τα δρομολόγια καθημερινά.
Χωρίς πολλές διαφοροποιήσεις στη διαδρομή.                       γ.

Πίσω. . .
Συχνά νιώθουμε όλα γύρω να μας αφήνουν. Αποκλεισμένους 

αισθανόμαστε τους γύρω δρόμους. Θα φθάσει άραγε η στιγμή, 
η περιούσια εκείνη, η χρυσή, που τόσο περιμένει ο ποιητής, όταν 

τονίζει πως 
 “Οι σημαίες που σήμερα λείπουνε 
 πάνω απ’ τη γη 
 υπάρχουνε μέσα σας;”
        (Νικηφόρος Βρεττάκος)
Είτε το παραδεχθούμε είτε όχι, ένας και μοναδικός μάς απομένει δρόμος. 

Μια - και τόσο μοναχική - ακούεται απ’ εκεί φωνή. Είναι εκείνη, που σαν 
βέλος πύρινο, τον ουρανό δείχνει. 

Προτρέπει, μα και προσκαλεί γι’ 
ανέβασμα πνευματικό. Δύσκολο. Τραχύ. Μ’ 
αίμα και δάκρυ ποτισμένο. Ένα ανέβασμα 
που ανανέωση θα φέρει. Μια ανάβαση που είναι σύγχρονα μετεωρισμός και 
απάρνηση. Που δίνει στη μεγαλωσύνη τη δυνατότητα να γράφει με γραμμές 
αχνές τη θωριά ενός σταυρού. Όχι για να δείχνει το δρόμο. Μα για να 
σημαδεύει το θαύμα που έγινε. 

Ειδικός ο χώρος τούτου του αγώνα. Εκεί που δεν θα έλθει κάποιος να του 
πει, ότι είναι καλό τούτο που κατάφερε. Δεν θα τον δει μ’ ένα βλέμμα 

κάποιας έστω συμμετοχής. Ένα μόνο θα ξέρει: “Πως, μέσα από 
τις αναζητήσεις του αγώνα, θα έρχεται μια καινούργια λάμψη 
πάντα. Που θα βοηθά τον άνθρωπο στο ξεπέρασμα του εαυτού 

του αφήνοντας πίσω της προηγούμενής του ζωής τα 
ερείπια.                                                                             ζ.α.
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Η έγνοια μας
«Δεν σώζω ζωές. Αν δεν θέλουμε, δεν γίνεται τίποτα. Θυμάμαι ήταν 

ένα παιδί πριν από την εφηβεία. Ο πατέρας στη φυλακή. Η μάνα 
τον εγκατέλειψε. Εκείνο είχε μπει σε παραβατική συμπεριφορά. 
Από τα παιδιά που θεωρούνταν “καμένα χαρτιά”.

Αυτό το παιδί το έβαζα σπίτι μου από την αρχή. Συζητάμε τη μια 
μέρα και του εξηγώ ότι δεν είναι μαγκιά η κλεψιά ούτε το να μην 
πηγαίνει σχολείο. Την επόμενη μέρα μού έφερε ένα σεντόνι. Το 
άνοιξε μπροστά μου. Μου είχε φέρει ό,τι είχε κλέψει.

Αυτό το παιδί το ξαναέβαλα στο σχολείο.
Έχει τελειώσει τη Θεολογία και λειτουργεί σαν παράδειγμα για 

μας».
«Όποιος προσφέρει τη ζωή του τη σώζει. Όποιος βάζει τη ζωή 

του πρώτα απ’ όλα, τη χάνει. Παιδιά μας είναι όλα τα παιδιά του 
κόσμου.

Αυτά είναι η έγνοια μας!». (π. Αντώνιος από την «Κιβωτό του Κό-
σμου»).                                                                                           ΔΔ

l  Δεν υπάρχει αγάπη. Υπάρχουν ενδείξεις της αγάπης. 
(Ζαν Κοκτώ)

l  Είναι αδύνατο να κάμει κανείς τους ανθρώπους να 
κατανοήσουν την αμάθειά τους, γιατί χρειάζεται αυτογνωσία 
για να την εννοήσουν. Κατά συνέπεια αυτός που αναγνωρίζει 
την αμάθειά του, παύει πλεόν νάναι αμαθής. (Ιερ. Τέϊλορ) 

l Το ξεχείλισμα του ποτηριού της ζωής μας μόνο η αμαρτία 
μπορεί να το σταματήσει.
l Πρέπει να αγγίξουμε το αδύνατο, για να βγούμε απ’ το 
όνειρο. Δεν υπάρχει αδύνατο στο όνειρο. Μόνο ανικανότητα. 
l Ο εγωισμός καταφεύγει και στη μοναξιά ακόμη. Για να 
ξεφύγει την υποταγή. 
l Αγκαλιά αγάπης στους γύρω. Όχι τείχη. 
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Συμπεριφορά φιλόξενη; Ό,τι άλλο.
Έλεγχος διαρκείας; Του Χριστού ή παρουσία.
Καλύτερα λοιπόν...                   γ.

Τί;
Σαφής η ερώτηση: 
- Κάϊν, πού είναι ο αδελφός σου; 
Απάντηση - Έκπληξη. 

Μη τι φύλαξ του αδελφού μου ειμι εγώ; 
Μια σφραγίδα τόσο διαφορετική στης ζωής την ιστορική ροή. 

Κατάσταση που καταλήγει παιγνίδι αιώνων με υπέργειες και υπόγειες 
διαδρομές. 

Υφαλοκρηπίδα επικίνδυνη. Με δικό της ουρανό και ήλιο. 
Η τραγωδία μας; 
Μα απωλέσαμε το μυστηριακό πλέγμα, 

που μας δένει με όλα τα πράγματα της ζωής. 
Γι’ ανασύσταση κάλλους και μουσικής 

αρμονίας ηχόχρωμα ούτε υπόνοια. 
Μίσος λοιπόν. Σ’ όλη του την ποικιλωνυμία. Μια οδύσσεια πραγματική 

μέσα στην άβυσσο των βιωμένων δεινών. 
Κι η πορεία; Μακρά και επώδυνη.
Μέσα από Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες. 

Σε ερεβώδες βάθος. 
Ικανότητα στοχασμού; Καμμιά. Κατάσταση αρνητική κατά 

πάντα. Αφοπλιστική. Και μάλιστα μπροστά στην αίσθηση 
της ασύλληπτης πραγματικότητας. 

Τί να γίνει λοιπόν;
ζ.α.
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Τρόπος ζωής
Το να μιλάς ελληνικά χωρίς διακοπή 3500 χρόνια, αυτό είναι απίστευτο.
Σημαίνει πολλά. Δεν είναι επιφάνεια. Είναι βάθος. Αμέτρητο του 

Ελληνισμού. Η γλώσσα είναι η ρίζα. Κι αν για τόσους αιώνες δεν 
ξεριζώθηκε, δεν πρόκειται ποτέ. Δεν μιλούν τα χείλη. Η καρδιά είναι 
που μιλά. Τα χείλη απλώς την εκφράζουν. Βγάζουν προς τα έξω το 
περιεχόμενο.

Που είναι πολιτισμός. Είναι ιστορία. Είναι ζωή.
Θησαυρό πολύτιμο κληρονομήσαμε.
Με τα νοήματα και τα μηνύματά του.
Είναι απάντηση σ’ όσους πολεμούν να μας ξεριζώσουν. Ν’ 

αμφισβητήσουν την ελληνικότητά μας. Να διαγράψουν τη σχέση μας με 
τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Αυτόν που μόρφωσε και καλλιέργησε την Ευρώπη και όλο τον κόσμο.
Που πήρε η Ορθοδοξία και εξαγίασε, με την αγιωσύνη της, τα μηνύματά 

του.
Η καρδιά μας χτυπά Ορθόδοξα. Και Ελληνικά!
Τρόπος ζωής!                                                                                      ΔΔ

l Αγαπούμε βαθειά όποιον με την ύπαρξή του μας κάνει να 
ονειρευόμαστε. (Στέλιος Ράμφος)
l Το αδύνατο είναι η θύρα που φέρνει στο υπερφυσικό. Δεν 
μπορούμε παρά να χτυπήσουμε. Μας ανοίγει ένας άλλος. 
l Ο εγωιστής μοιάζει με τη συκιά. Τίποτε δεν φυτρώνει κάτω 
από τη σκιά της. Κι αν φυτρώσει κάτι, είναι φιδόχορτο!
l Ο δυνατός κυβερνά με δύναμη. Ο αδύναμος με πείσματα. 

(Τ. Έλιοτ)
l Υπάρχουν μερικοί αδελφοί, που θα ήταν ευχής έργο να ήταν 
φίλοι. Υπάρχουν και μερικοί φίλοι, που αισθάνονται σαν 
αδελφοί. (Μενέλαος Παλλάντης)
l Μην εξετάζεις πού σε οδηγεί το κάθε σου βήμα. Μόνον 
όποιος βλέπει μακρυά, βρίσκει σωστά το δρόμο. 

                                           (Ντάγη)


