
δισέλιδοδισέλιδο

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

  και αυτοί εξηγούντο...

Ο Χριστός και μόνο φέρνει τη ζωή.                                                       
                                                          γ.

Γιατί;
Υποβιβάζει ο άνθρωπος το πνεύμα. Κολακεύει τη σάρκα. 

Παραβλέπει την ψυχή του. Ενδίδει σ’ όποια θεωρία προκύψει. 
Πιστεύει, στο (μικρό ή μεγάλο) “αλάθητό” του. Συμβουλές 

δεν δέχεται. Ενήλικας είναι. Ξέρει αυτός... Και αποφασίζει.
Μια ζωή, τελικά, μέσα σε μόνιμη σύγχυση. Αστάθεια. Αδιαφορία. 

Ακηδία. Αβελτηρία πλήρη. 
Ένας δρόμος της ζωής πολύ προσωπικός. Χωρίς πυρσούς και δάδες. 

Ούτε νερό καθαρό. Και κρύο. 
Φωτίζουν άραγε οι πυγολαμπίδες τους δρόμους;
Ξεδιψούν τα λασπόνερα; 
Ικανοποιούν τα ημίμετρα; Η αμφιβολία; Η 

συνεχής αντίρρηση; Η διαρκής 
προβολή του εγώ; 

Και το κενό; Πώς το γεμίζουμε; Με πομφόλυγες και αέρα; 
Και το νόημα της ζωής; Πού και πώς το βρίσκουμε; 
Και το κακό; Η αμαρτία; Οι πτώσεις μας; Θα διορθωθούν; Και πώς; Ο 

όποιου είδους πειραματισμός αποδεικνύεται άχρηστος. Και το πρόβλημα 
μεγαλώνει. Η τρύπα το ίδιο. Και λύση καμμία.

Χρειάζεται ξεναγός. Απαραίτητα. Και χωρίς αναβολή. Το κατρακύλισμα 
μόνο στο θάνατο οδηγεί. 

Η Εκκλησία. Οι μάρτυρες. Οι Πατέρες. Οι άγιοι. Με ιδρώτες    
και πόνους έσβησαν τις φλογώδεις συγχύσεις των αρνητών. 

Έστησαν την πίστη. 
Αυτοί θα μας οδηγήσουν σωστά. Γιατί δεν δοκιμάζουμε;     

ζ.α.



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’

Υπάρχουν
«Πάνω στη γέφυρα που πάει για Αφίδνες, μετά τα διόδια, θα 

δείτε φορτηγά που γράφουν το όνομα της εταιρείας μας, με μεγάλα 
αυτοκόλλητα. Εκεί θα βρείτε παγωμένα νερά, ισοτονικά ποτά, σάντουιτς». 
Σταματάτε και εξυπηρετηθήτε. Για ό,τι άλλο χρειαστείτε, στείλτε μου 
μήνυμα στο messenger.

Υπάρχουν άνθρωποι της εταιρείας έτοιμοι να βοηθήσουν.
Αν χρειάζεται κάποιος, που έχει πληγεί από τη φωτιά, λεφτά, να μην 

ντραπεί να στείλει μήνυμα.
Δεν υπάρχει καλοκαίρι ή διακοπές για τους ανθρώπους της εταιρείας 

μας. Θα είμαστε εδώ μέχρι να τελειώσουν τα πάντα».
Με αποφασιστικότητα και σιγουριά. Με την αγάπη να ξεπροβάλλει 

μέσα από τα αποκαΐδια που άφησαν οι πυρκαγιές στο πέρασμά τους. 
Άνθρωποι γίνονται σ υ ν ά ν θ ρ ω π ο ι  και συμπαραστέκονται στους πληγε-
ντες. Όχι με λόγια.

Κάνουν το βήμα. Από τη θεωρία στην πράξη.
Παρακολουθείς και διερωτάσαι: 

«Μα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι;»                                               ΔΔ

l Μίλα στους ανθρώπους. Δεν υπάρχει τίποτε πιο όμορφο από 
έναν ευχάριστο χαιρετισμό. 
l  Γίνε διακριτικός με τα αισθήματα των άλλων. Υπάρχουν 
τρεις απόψεις σε μια συζήτηση. Η δική σου. Του άλλου και η 
σωστή. 
l  Η ταπεινοφροσύνη είναι θεϊκή σκέπη που σκεπάζει τα 
μάτια μας, για να μη βλέπουμε τα κατορθώματά μας. (Άγιος 
Ιωάννης ο Σιναΐτης)
l Αλλοίμονο σ’ αυτούς, που δεν αμφισβητήθηκαν, γιατί θα πει 
πως ταυτίστηκαν μ’ όλους τους ανθρώπους. 

(Σ.Σ.  Χαρκιανάκης)

l Όποιος βρίσκει μόνο ελαττώματα στα παιδιά, 
στερείται αγάπης και μοιάζει με τη μύγα που 
αναζητεί μόνο σάπιες και βρώμικες τροφές. 
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[Ένα]     ...τηλεγράφημα[Ένα]     ...τηλεγράφημα

  και αυτοί εξηγούντο...

Οι άνθρωποι ακούουν με τα μάτια.
Όχι με τ’ αυτιά.                            γ.

Οδηγός μας;
Μήπως είναι θέμα αριθμού (13); Ημέρας (Τρίτη); Είδαμε 

γάτο άραγε; Κάποιος μας μάτιασε; 
Μήπως όμως όλα τούτα κλείνονται στη λέξη “ανοησίες”; 

Φταίει ο Θεός; Δεν παρεμβαίνει, όταν εμείς θέλουμε. 
Δεν μας βοηθά. Αργεί. Δεν μας ακούει. Αντιγράφει τον τεχνίτη 

που δημιούργησε ένα ρολόϊ. Κι αυτό τώρα βρίσκεται αλλού. Χωρίς 
καμμιά επαφή. Η σχέση.

Μήπως όμως τα κριτήριά μας, είναι, 
τελικά, λανθασμένα; Μήπως είναι χωρο-
φύλακα θέλουμε; Εμείς να δίνουμε 
οδηγίες. Κι αυτός να εκτελεί;

Μια αφελής ερώτηση: Η ηρεμία σε μονιμότητα δεν μας δημιουρ-
γεί άραγε ανίαν; Μήπως καταλαβαίνουμε την αξία κάποιων 
πραγμάτων, όταν τα χάσουμε; 

Ο Θεός δεν στέλλει το κακό. Επιτρέπει κάποιες δυσκολίες. Για το 
καλό μας πάντα. 

Και κάτι άλλο. Θα γίνει το καλό χωρίς τη δική μας 
συμβολή; Ερήμην μας; Ποιο το νόημα της ζωής τότε; 

Είναι και το θέμα της ελευθερίας. Εμείς αποφασίζουμε 
για όλα; Κανείς άλλος; 

Με το Θεό οδηγό μας λοιπόν; Ή...;                                                                                  ζ.α.



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’

Μοναδικό!
«Ας γίνουμε όπως ο Χριστός, εφόσον και ο Χριστός έγινε 

όπως εμείς. Ας γίνουμε θεοί γι’ Αυτόν, εφόσον και Εκείνος έγινε 
άνθρωπος για μας. Πήρε το χειρότερο, για να δώσει το καλύτερο. 
Φτώχευσε, για να πλουτίσουμε εμείς με τη δική Του φτώχεια. 
Έλαβε μορφή δούλου, για να απολαύσουμε εμείς την ελευθερία. 
Κατέβηκε, για να υψωθούμε. Πειράσθηκε, για να νικήσουμε» (Άγιος 
Γρηγόριος ο Θεολόγος).

Παράδειγμα μοναδικό. Τέλειο.
Δυνατότητες αγιοσύνης μας έδωσε. Εικόνες να γίνουμε δικές 

Του. Να μοιάσουμε στη θεότητά Του.
Με ταπείνωση, που όμοιά της στη γη δεν εμφανίστηκε, έγινε 

ένας από μας.
Φορτώθηκε τα βάρη μας τα γήινα. Κι ελεύθερους πια μας 

συντροφεύει στο ταξίδι της ζωής μας. Στο ανηφορικό, μα όμορφο 
συνάμα.

Αυτό που οδηγεί στον ουρανό. Κοντά Του.
Για πάντα!                                                                                     ΔΔ

l Χαμογέλα στους ανθρώπους. Χρειάζονται 72 μυς, για να 
κατσουφιάσει κανείς και 14 για να χαμογελάσει. 
l Μη το μετράς πόσο κουράστηκες. Πόσο αγρύπνησες. Πόσο 
πικράθηκες. Πόσους βοήθησες. Πόσους υπηρέτησες. Μέτρα 
πόσο καλλιεργήθηκες. Πόσο απάλυνες από ανθρωπιά κι 
από συμπάθεια. Μέτρα αν όλη σου η ζωή έγινε αντίδοτο 
στον πόνο. Που μάτωσε για κάθε πονεμένη ανθρώπινη 
ψυχή. (Π.Κ.)

l Ένας ελεήμων άγιος συνήθιζε να λέει: “Ο Θεός δεν έχει άλλα 
χέρια από τα δικά μας”.
l Ευτυχία δεν θα πει να αποκτάς και ν’ απολαμβάνεις. Αλλά 
να μην επιθυμείς.
l Μάταια καυχιέται, ότι έχει ελευθερία, όποιος 
δεν έχει αρετή. (Κοραής)
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[Ένα]     ...τηλεγράφημα[Ένα]     ...τηλεγράφημα

  και αυτοί εξηγούντο...

Κανείς, στα δικά σου μάτια, βλέπουν 
πάντα τον ήλιο στον προορισμό;     γ.

Περιμένει
Όλα κοινά. 
Κανένας δεν στερείται. 

Ο καθένας συμβάλλει με τον τρόπο του. 
Όλα τώρα, (χρήματα, περιουσίες, τα πάντα) τέθηκαν στη 

διάθεση των Αποστόλων. 
Ο καθένας έπαιρνε ανάλογα με τις ανάγκες του. 
Και σήμερα ο Χριστός δεν γυρίζει την πλάτη στους ανθρώπους με 

τις λίγες ή τις περισσότερες ανάγκες. 
Θεραπεύει τις ψυχές. Τους αρρώστους. Όσους βρίσκονται σε 

ανάγκη. 
Ανησυχούν ποιοι; Μα οι μαθητές. 
Πώς θα καλύψουν δικές τους 

ανάγκες; 
Ο κόσμος είναι πολύς. Πώς να χορτάσει με τόσα λίγα; 
Η ανθρώπινη λογική τους εμποδίζει να δουν παραπέρα. Στην 

έρημο. Μια άλλη πραγματικότητα. 
Μένουν κλεισμένοι στις ανθρώπινες δυνατότητες και μόνο. 
Υπάρχει όμως κι η επέκταση. Η δική Του λύση. Πέρα από κάθε λογική. 

Μετέχουν όλοι λοιπόν. Σε όλα.
Έρημος τόπος για το Χριστό δεν υπάρχει. Μόνο έρημες 

ψυχές. Κι αυτές μπορούν αλλάξουν. 
Φθάνει εμείς να το θελήσουμε. 

Εκείνος περιμένει...
            ζ.α.



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’

Προχωρώντας...
Εικόνα πρωινή στην παραλία. Η φύση ποτέ δεν σταματά να χαρίζει 

στους ανθρώπους τα δώρα της. Και να παίζει με τη φαντασία τους.
Αυτά τα παιχνιδίσματά της με τον ήλιο και τη θάλασσα μιλούν στις 

καρδιές. Γαληνεύουν κάθε πονεμένη κι ανάστατη ψυχή. Και δείχνουν 
έναν τρόπο ζωής μοναδικό. Κι ελπιδοφόρο. Για ένα αύριο καλύτερο απ’ 
το χτες.

Η φωτογραφία εντυπωσιακή.
Η βάρκα κουβαλά στους ώμους της τον ήλιο.
Στης γης τη σκοτεινιά προσφέρει φως.
Της ελπίδας το φως και της ζωής.
Δώρο Θεού!
Φέγγει. Κι ανοίγει δρόμους. Και μας καλεί στο φως να περπατήσουμε. 

Αφήνοντας πίσω τις σκιές. Τα σκουντουφλήματα να γίνουν παρελθόν. 
Και οι ταλαιπωρίες.

Κι αν προς στιγμή δεν φαίνεται ο δρόμος, ένα να ξέρεις:
Διαβάτη, δρόμος δεν υπάρχει.
Τον δρόμο τον ανοίγεις προχωρώντας!                                             ΔΔ

l Φώναξε τους ανθρώπους με τ’ όνομά τους. Η πιο γλυκειά 
μουσική για πολλά αυτιά είναι ο ήχος του ονόματός τους. 
l Γίνε γενναιόδωρος στους επαίνους σου. Προσεκτικός στην 
κριτική. 
l Ο Θεός είναι ο πιστός σύμμαχος των ενάρετων πράξεων. 

(Γ.  Τερτσέτης)
l Όποιος υπομένει πειρασμό, σε οποιαδήποτε μορφή, επιθέτει 
φάρμακο στην ψυχή του.
l Ο Πλάτωνας επέπληξε κάποιον, γιατί έπαιζε κύβους.
- Τα ποσά που παίζω στο παιχνίδι είναι ασήμαντα, δικαιολο-
γήθηκε εκείνος.
Ο Πλάτων όμως του παρατήρησε:
- Η συνήθεια όμως να παίζεις, δεν είναι καθόλου κάτι 
ασήμαντο.
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[Ένα]     ...τηλεγράφημα[Ένα]     ...τηλεγράφημα

  και αυτοί εξηγούντο...

Γιατί κανείς δεν  θα είχε τα δόντια τα δικά σου 
για να τα σφύγγει όταν πρέπει.                 γ.

Γι ’  αυτό
Η θεία παρέμβαση υπάρχει, ως πρόθεση, πάντα.

Εμείς; Συμμετέχουμε; Θετικά; Ή αρνητικά; 
Αποδεχόμαστε; Ή αντιδρούμε; Ακολουθούμε δηλ. άλλη 

γραμμή; Αντίθετη;  
   Μαζύ Του λοιπόν; Ή εναντίον Του; 
Εμείς αποφασίζουμε. Ελεύθερα πάντα. Και υπεύθυνα όμως. 
Ο Χριστός ουδεμίαν ευθύνην φέρει, αν εμείς αποφασίζουμε να 

μπούμε στον κατήφορο. 
Εξακολουθεί βέβαια να μας δίνει 

ευκαιρίες γι’ αλλαγή. Για μετάνοια. 
Επαφίεται σ’ εμάς, αν θα τις αξιοποιήσουμε. Πόσο. Πότε. 
Είναι ωραίο όμως να χάνουμε ευκαιρίες; 
Μας τις προσφέρει. 
Τις προσπερνούμε; 
Αν ναι, τι καταφέρνουμε έτσι; 

Διαλέγουμε την άρνηση. Τον πνευματικό θάνατο.  
Γνωστό το τέρμα. 

Τι αποφασίζουμε λοιπόν; 
Καιρός για προσγείωση. 

                                                     ζ.α.



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’

Θα ξαναφτιάξουν!
Μαύρισε η ψυχή των ανθρώπων με τη μαυρίλα, που πίσω της άφησε 

η πυρκαγιά. Από μακριά, στις οθόνες μας παρακολουθήσαμε όλοι, με 
πόνο ψυχής, τις φλόγες να κατατρώουν τα «σωθικά» της γης.

Κι οι άνθρωποι της Οράς; Να σώσουν ό,τι σώζεται, πολεμούν. Εις 
μάτην όμως. Τα πάντα καίγονται. Μαζί κι οι καρδιές.

Και πώς το μαύρο τώρα να λευκανθεί; Πώς οι καρδιές και το 
χαμόγελο ξανά θ’ ανθίσουν;

«Είμαστε καλά. Προσπαθούμε να αποδεχθούμε την νέα μορφή της 
“φύσης” γύρω μας. Είναι η στιγμή που το μαύρο του κόσμου γύρω, σε 
αναγκάζει να ενσκύψεις στο μέσα για αλλαγή, ελπίδα και παρηγοριά.

Είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους... κι 
εμείς κοντά στον αδερφό μας και στην οικογένειά του, που έχασαν 
τον δικό τους.

Δόξα τω Θεώ! Θα βοηθήσει ο Κύριος. Και όλα θα ξαναφτιάξουν».    
ΔΔ

l Να είσαι εγκάρδιος. Να μιλάς και να συμπεριφέρεσαι 
στους ανθρώπους δείχνοντάς τους πως ό,τι κάνεις, το κάνεις 
πραγματικά μ’ ευχαρίστηση. 
l Ο πλουσιώτερος άνθρωπος είναι ο οικονόμος. Φτωχότερος ο 
φιλάργυρος.
l Ο Χριστιανισμός δεν έχει συνταξιούχους. Ούτε απόμαχους.
l Ο οκνηρός άνθρωπος ποτέ δεν είναι εύκαιρος. (παροιμία)
l Γενναίος δεν είναι όποιος δαμάζει το λιοντάρι ή και τον κόσμο 
ολόκληρο, αλλά εκείνος που δαμάζει τον εαυτό του. Τα πάθη 
του. Είναι ο αληθινός, στην κυριολεξία, αυτοκράτορας.
l Για να νιώσεις πως ζεις, πρέπει:
Να πολεμήσεις. Ν’ αγωνιστείς. Να υποφέρεις. 
Να νικήσεις.                                          (Φ.  Παπαγεωργίου)
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