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Όλοι μας λίγο-πολύ σε κάποια φάση της
ζωής μας βρεθήκαμε σε συναισθηματικό
και ψυχολογικό αδιέξοδο, να αμφιβάλλουμε για τις επιλογές μας, για τους ανθρώπους γύρω μας, ακόμη και για τον ίδιο μας
τον εαυτό.
Η δική μου προσωπική αμφισβήτηση
έχει περάσει από πολλά στάδια και την έφεραν στην επιφάνεια περιστατικά και καταστάσεις που παρ όλο που δεν αφορούσαν
εμένα προσωπικά, ξύπνησαν τον πιο απαισιόδοξο εαυτό μου. Η ρατσιστική βία που
εντάθηκε με το προσφυγικό, οι δολοφονίες συνανθρώπων μας για τα πιστεύω τους
όπως του Γρηγορόπουλου και του Φύσσα,
οι φυλακίσεις με καθαρά ιδεολογική τιμωρητική χροιά όπως του Θεοφίλου και της
Ηριάννας (που εκ των υστέρων αποδείχτηκε περίτρανα η αθωότητά τους), το περιστατικό με τον Ζακ που ακόμη με κάνει να
τρέμω, η βία γενικά απέναντι στον ευάλωτο,
είτε αυτός είναι άνθρωπος είτε ζώο, αυτή η
μανιασμένη βία απέναντι σε καθετί που δεν
μας μοιάζει ή δεν μας ταιριάζει, είναι μόνο
λίγα από τα τρομακτικά που συνθέτουν την
ελληνική πραγματικότητα της κρίσης, αλλά
και την πραγματικότητα της πορείας της ανθρωπότητας στο σύνολό της, κάτι εύκολο
να διαπιστωθεί με μια απλή ιστορική αναδρομή. Και κάπου εκεί βρίσκομαι να αναρωτιέμαι τι θέση έχω σ’αυτόν τον κόσμο και
πόσα μπορώ να κάνω για να τον αλλάξω;
Πώς θα βρω τις ισορροπίες μου για να μπορώ να παλεύω γι αυτά που πιστεύω αλλά
να μην χάνω την όρεξη να χαμογελώ; Δεν
υπάρχει απόλυτη απάντηση σ’αυτό φυσικά,
γιατί η πορεία αναζήτησης των ισορροπιών
που θα φέρουν την ηρεμία και την ευτυχία
έχει μονοπάτια με διαφορετικές διακλαδώσεις για τον κάθε άνθρωπο. Σίγουρα μία
αρχή είναι να μην κοιτάμε πώς θα κάνουμε
τον διπλανό μας εξίσου δυστυχισμένο με

εμάς αλλά πώς θα γίνουμε μαζί με τον διπλανό μας ευτυχισμένοι.
Η απόφαση να «βρεις» τον εαυτό σου
δεν αφορά στην αναζήτηση για κάτι που
έχει χαθεί... Έχει να κάνει με το να δημιουργήσεις το άτομο που θέλεις να είσαι... Έχει
να κάνει με το να αρπάζεις τις ευκαιρίες που
βρίσκονται στο δρόμο σου, να μη φοβάσαι
να πέσεις και να σηκωθείς ξανά και ξανά
και να μην σταματήσεις ποτέ να ονειρεύεσαι... Να θυμάσαι πως σ’αυτόν τον κόσμο
δεν είναι όλοι ίδιοι αλλά είναι όλοι ίσοι και
δικαιούνται τις ευκαιρίες που δικαιούσαι κι
εσύ. Δεν θα εκπληρωθούν όλοι σου οι στόχοι, αλλά βεβαιώσου ότι απόλαυσες κάθε
εμπειρία που απέκτησες κατά την επιδίωξή
τους και θα δεις πως αν στην διαδρομή
αυτήν έχεις την αλληλεγγύη σύμμαχό σου
θα βιώσεις περισσότερες χαρές παρά απογοητεύσεις. Αν μάθεις να αγαπάς και να
καταλαβαίνεις τον εαυτό σου, τότε μόνο θα
μάθεις να σέβεσαι και τους γύρω σου όσο
διαφορετικοί και αλλόκοτοι σου μοιάζουν...
Μάλιστα ίσως τότε να μη φαντάζουν τόσο
διαφορετικοί και αλλόκοτοι...
Κλείνω προσπαθώντας να θυμάμαι πάντα πως το φως δεν υπάρχει χωρίς το σκοτάδι και πως στόχος μας στην τελική πρέπει
να ναι ακόμη κι αυτό το λιγοστό φως που
βρίσκουμε στον δρόμο μας να το κρατήσουμε ζωντανό.
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Τι ωραία που ήταν… Δεν το’ξερε μέχρι τότε πως ο κόσμος έκρυβε κι άλλες
χαρές από εκείνες που του είχε χαρίσει
η ασφάλεια του λουλουδιού του. Ένιωθε
τώρα μια πρωτόγνωρη αίσθηση ελευθερίας και ξεγνοιασιάς κι ήταν σίγουρο πως
μπορούσε να πετύχει τα πάντα.
Σύντομα δυστυχώς, ο άνεμος βαρέθηκε τον χορό μαζί του κι έφυγε να κυνηγήσει άλλες περιπέτειες. Προτού όμως
καλά καλά προλάβει το σποράκι να πέσει
στο χώμα, ένα δυνατό ράμφος το άρπαξε
και βρέθηκε και πάλι να πετάει, αυτήν τη
φορά παρέα με τον πιο τρομερό εχθρό
του. 		
Ήξερε τι το περίμενε. Είχε ακούσει
πολλές φορές τις ιστορίες όταν ζούσε
ακόμα προστατευμένο, να τις ψιθυρίζουν
φοβισμένα τα δέντρα και τα λουλούδια
κι ένιωσε ένα ρίγος να το διαπερνά. Θα
πέθαινε κι ακόμη δεν είχε προλάβει να

«

«και τι δεν κάνατε για να με θάψετε
όμως ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος»
Ντίνος Χριστιανόπουλος

Ένα σποράκι τόσο δα, παρασύρθηκε κάποτε από τη ριπή του ανέμου και, από το μίσχο του λουλουδιού που το προστάτευε και το
ζέσταινε, βρέθηκε άξαφνα στον απέραντο, αφιλόξενο ουρανό. Το
τρόμαξε αυτό το ξένο περιβάλλον, αλλά αφέθηκε στη δύναμη του
αέρα και στροβιλίστηκε μαζί του σ’έναν ξέφρενο χορό.

κάνει τίποτα από όσα ονειρευόταν, να δει
τίποτα από όσα του είχαν διηγηθεί…
Πριν όμως φτάσει στην φωλιά με τα
πεινασμένα μικρά του, το πουλάκι ανακάλυψε στο διάβα του πιο λαχταριστούς
καρπούς κι άφησε το σποράκι να πέσει
στο νερό. Το ποτάμι το παρέσυρε, τα ρεύματά του το έσωσαν από τα πεινασμένα
ψάρια και το ξέβρασαν τελικά σε μια από
τις όχθες του. Εκεί, εξαντλημένο, βυθίστηκε στο νωπό χώμα.
Τι ζεστασιά και θαλπωρή το τύλιξαν
ξαφνικά… Κατάλαβε πως εδώ ανήκε
πραγματικά, πως αυτός ήταν ο προορισμός του. Αφέθηκε στο ευεργετικό αγκάλιασμα της λάσπης που έδωσε ενέργεια
στις ρίζες του να γραπωθούν από τη γη
και να απλωθούν βαθιά μέσα της. Ήταν
έτοιμο να μεταμορφωθεί σ’αυτό που
πραγματικά ήταν κι ένιωθε επιτέλους ευτυχισμένο.

»

Η ευτυχία ορίζεται από τόσους πολλούς παράγοντες και σίγουρα δεν είναι μια σταθερή κατάσταση με απεριόριστη διάρκεια. Αντίθετα, έχει σκαμπανευάσματα και διακυμάνσεις και είναι αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας
από την αρχή.
Να έρθουμε σε επαφή με όλες τις πτυχές του και να τις αγκαλιάσουμε όλες, ακόμη
κι αυτές που δεν μας αρέσουν τόσο. Γιατί αν θέλουμε να εξελιχθούμε, πρέπει να γνωρίζουμε τις αδυναμίες μας και να μπορούμε να πορευτούμε μ’αυτές.
Τα νέα κομμάτια της σειράς Άνοιξη & Καλοκαίρι 2019, είναι στην πλειοψηφία τους
μοναδικά, που σημαίνει ότι σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν χωρίς την πρόθεση
να αναπαραχθούν. Στο κάθε ένα από αυτά αφιερώθηκε χρόνος και κόπος, φαντασία
και όρεξη να δημιουργηθεί κάτι ξεχωριστό, κάτι που θα δώσει λίγη από τη μαγεία του
σ’αυτόν που θα το αποκτήσει. Βρες το δικό σου αγαπημένο κι ανακάλυψε το κομμάτι
του εαυτού σου που κρύβεται μέσα του…
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