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Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Πολλές οι πιέσεις οι καθημερινές.
Επιχειρούμε υποτίθεται να θεμελιώσουμε την προσωπική μας 

θέση με βάση τις αξίες του πολιτισμού μας. 
Μπαίνουμε σε πειρασμούς διάφορους. Καταφεύγουμε σε διάφορες 

μορφές εθισμών. Κι αυτό για να μετριάσουμε το άγχος μας. 
Τ’ αντικαταθλιπτικά είναι σε πρώτη ζήτηση. Υπάρχει πολύς πόνος. 

Και αναταραχή.
Δεν είναι θεραπευτικά. Καταστέλλουν κάποια συμπτώματα. Δεν 

θεραπεύουν τα χάσματα. Δεν τα γεμίζουν. 
Είναι και μια αντίδραση της φύσης ορισμένα νοσήματα. Θέλει 

κάτι να μας πει. 
Τη βλάβη λοιπόν ή τα συμπτώματα; Ιδού το ερώτημα. Και οι 

βλάβες τις πλείστες φορές είναι διαπροσωπικές.
Αναβάλλουμε την κρίση. Δεν θ’ αργήσει. Και θα είναι ισχυρότερη. 
Και ο εθισμός που δημιουργείται; 
Πώς θα θεραπευθούν λοιπό οι άνθρωποι; Οι πληγές; 
Τα χάσματα; Πως να γεμίσουν;
Τ’ αδιέξοδα. Οι ελλείψεις; Θ’ αντιμετωπιστούν; Πως;
Στη δύση κυρίαρχες νόσοι είναι οι καρδιοπάθειες. Ο καρκίνος. Το 

αλκοόλ. 
Αποτελεί εύκολον πειρασμό. Προσιτό σ’ όλους. 
Είναι και η τηλεόραση βέβαια. Ένας μη χημικός εθισμός. 
Ο μέσος άνθρωπος κάθεται σήμερα μπροστά στο κουτί έξη ώρες 

την ημέρα. Ίσως και περισσότερο
Διαπιστώσεις: Η έλλειψή της δημιουργεί σύμπτωμα στέρησης. Οι 

άνθρωποι τότε “πενθούν” (!)
				Αναγκάζονται έτσι (από πειράματα) να διαλύουν πιο εύκολα τις 
διαφορές τους; 

Δεν βρίσκουν πιο ωραίους τρόπους ψυχαγωγίας; 



Δεν μπορούν να εργάζονται δημιουργικά τις ελεύθερες ώρες τους; 
Είναι και τα είδωλα της καθημερινότητας βέβαια (ποδόσφαιρο, 

μουσική, κινηματογράφος) 
Οι κίνδυνοι ελλοχεύουν. Και είναι πολλοί. Και απρόβλεπτοι. 
Τι να πούμε για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές; 
Το ίδιο συμβαίνει και με την ιδεολογία. Και την πολιτική. 
Τι κάνουμε λοιπόν; Να διαγράψουμε άραγε όλα τούτα; Είναι λύση; 
Δεν θα μπορούσε μήπως ο άνθρωπος να χρησιμοποιήσει τούτα όλα 

με μέτρο;  
Ναι. Αλλά με ποιου το μέτρο; Το δικό μου; Ή...;
Υπάρχουν άνθρωποι που είναι αυστηρά προσκολλημένοι σε τούτα. 

Προκατειλημμένοι φανατικά μάλιστα. Ποιος θα τους πει, τι να κάνουν; 
Δέχονται συμβουλές; Καθοδήγηση; Τη γνώμη του άλλου; 
Ο κίνδυνος τούτος τελικά είναι αμφίπλευρος. Να δεχθούμε του 

άλλου τη γνώμη; Μα έινια δυνατόν;
Καλοπροαίρετα; Τι θα γίνει με τα εκατέρωθεν συμφέροντα; Να 

γίνουμε δάσκαλοι; 
Να το βάλουμε στα πόδια; 
Σκοπός δεν είναι να μείνουμε στις διαπιστώσεις. Εισήγηση 

κάμνουμε. Τα παιδιά μας τι θα γίνουν; Να τους πούμε πως αποτύχαμε; 
Χρειάζεται πλοηγός.

Μόνο ο Χριστός ξέρει τις ανάγκες μας.
Η Παναγία μας συμπαραστέκεται.
Γιατί δεν προστρέχουμε σ’ Αυτήν;

                                                      Με την αγάπη μου,
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