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… και κάπως έτσι … έρχεται αυτή η στιγμή στην 

ωριμότητα … που η ζωή μας χρήζει ενδοσκόπησης … 

μιας ενδοσκόπησης όχι απλά στοχασμού … αλλά 

ουσίας … εναρμονίζομαι με το περιβάλλον μου και 

ενδοσκοπώ … ρίχνω φως μέσα μου και παρατηρώ … τί 

πολύτιμη στιγμή για το άτομο … ανεκτίμητη … 

θέλει γαλήνη και ηρεμία το εγχείρημα … καθαρό 

νου και διαύγεια … συνειδητότητα … να μπορέσεις 

να αφουγκραστείς τους κραδασμούς γύρω σου και να 

πάρεις θέση … υπάρχω αυτή τη στιγμή … και αυτά 

που ζω … αυτά που με έφεραν σε αυτή τη στιγμή 

δεν έγιναν τυχαία … περιπλανιέμαι μια ζωή για να 

βρω το δρόμο … και θα συνεχίσω … ακλουθώντας 

πάντα αυτά τα Θεία σημάδια … εξήγηση δεν υπάρχει 

πάντα … αλλά το ξέρω … ότι αν μπορέσω να συγχωρώ 

–όχι να ξεχνώ- θα απαντηθούν πολλά … μόνη μου 

πρέπει να βρω τον τρόπο … δεν διδάσκεται σε 

κανένα βιβλίο … γιατί αν δε βιώσω την εμπειρία … 

δεν έχει καμία αξία … αναστοχάζομαι λοιπόν … και 

ένα φωτεινό χαμόγελο σχηματίζεται στο πρόσωπό 

μου … κοινωνός μεγάλων αληθειών αισθάνομαι … και 

είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή … μια 

συμπαντική επιβεβαίωση μου λέει να προχωρήσω … 

και αυτό θα κάνω … μακάρι να έχω μεγάλη παρέα 

στο χορό αυτό … και αν κρίνω από τους γύρω μου … 

θα έχω!   

            Λίνα Πηγαδιώτη - Τζήμα 

 

 

 

… and there comes this time in life … this time 

when maturity asks for an endoscopy … an 

endoscopy that has to do not only with 

reflection … but with the substance of life … I 

get harmonized with my surroundings and the 

endoscopy starts … light overflows inside me and 

I start observing … what a precious moment for a 

human being … priceless … serenity and calmness 

are needed for this venture … clear mind and 

lucidness … consciousness … being able to 

eavesdrop the vibrations around you and take the 

initiative … I exist now … and everything I 

lived … everything that brought me here did not 

happen by accident … for my whole life I have 

been wandering around to find my way … and I 

will keep on searching … following those divine 

signs … there is not always an explanation there 

… but I know … that if I can manage to forgive –

not to forget- I will get the answers … I have 

to find how, all alone … you see it is nothing 

to be taught in a book … because if I will not 

experience it myself … it is not worth it … so I 

think about it again and again … and a bright 

smile arises in my face … communicant of a great 

truth I feel … and this is a road without return 

… a universal affirmation shows me the way to 

proceed … and that is what I am about to do … I 

wish to have quite a company on this choir … and 

if I judge from the ones next to me … I will! 

                     Lina Pigadioti - Tzima 
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Το έντυπο αυτό εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 2017 σε 300 

αντίτυπα με την ευκαιρία της συμμετοχής της Λίνας 

Πηγαδιώτη–Τζήμα στη έκθεση «Silent Night» στη Gallery 

Skoufa.  
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