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Σ υ ν ο ψ ί ζ ον τ α ς
Μετὰ ἀπὸ διαδρομὴ τριῶν περίπου χρόνων
ὁλοκληρώνεται μὲ τὸ τεῦχος αὐτὸ ἡ θεματικὴ ἑνότητα ποὺ μᾶς εἶχε ἀπασχολήσει
ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια. Στὴν πραγματικότητα
δὲν πρόκειται γιὰ μιὰ ὁμοιογενὴ θεματικὴ
ἑνότητα ἀλλὰ γιὰ μιὰ ποικιλία θεμάτων τὰ
ὁποία δένουν ὀργανικὰ μεταξύ τους γιατὶ
ἔχουν ὡς κέντρο τὸν ἄνθρωπο
ὡς πρόσωπο, δηλ. ὡς ὄν ποὺ
ὑπάρχει μέσα ἀπὸ τὴ σχέση
του μὲ τὸ Θεό, τὸν συνάνθρωπο καὶ τὸν κόσμο.
Τὸ τρίπτυχο αὐτό, Θεός,
Ἄνθρωπος, Κόσμος (κτίση) εἶναι τὸ πλαίσιο μέσα
στὸ ὁποῖο καλεῖται νὰ ζήσει
κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς καὶ νὰ
βρεῖ τὸ σημεῖο ὑπαρκτικῆς ἰσορροπίας, δηλ. νὰ πάρει ἀπὸ τὸ Θεό, τὸν
συνάνθρωπο, καὶ τὴν κτίση ἐκείνα τὰ στοιχεῖα ποὺ εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ὕπαρξή
του ὡς «εἰκόνα» τοῦ Θεοῦ, ὡς μετόχου τῆς
κοινῆς ἀνθρώπινης φύσης καὶ ὡς χοϊκοῦ,
πλασμένου ἀπὸ τὴ γῆ.
Ἡ ἀποτυχία τοῦ ἀνθρώπου νὰ κρατήσει
τὴν ὑπαρκτικὴ αὐτὴ ἰσορροπία ὁδήγησε
στὴν ἐκτροπή, σ᾽ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουμε
ἁμαρτία καὶ εἶναι ἡ αἰτία τῆς εἰσόδου τοῦ θανάτου στὴν ἀνθρώπινη φύση. Ὁ ἐρχομὸς τοῦ
Χριστοῦ στὸν κόσμο τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου καὶ «ἡ συγκρότηση τοῦ θεσμοῦ τῆς

Ἐκκλησίας» εἶχε καὶ ἔχει ἕνα καὶ μόνο σκοπό: νὰ θεραπεύσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν
ἀποτυχία, νὰ «κοινωνήσει» τὴν ὕπαρξή του
καὶ νὰ τὸν κάνει «κοινωνὸ θείας ζωῆς», δηλ.
κοινωνὸ τῆς Ἀγάπης Του. Ἡ Ἐκκλησία, ὡς ἐκ
τούτου, εἶναι γιὰ μᾶς χῶρος θεραπείας καὶ
ἀπὸ τὸν βαθμὸ θεραπείας ἐξαρτᾶται καὶ ἡ
βίωση τῆς Ἐκκλησίας ὡς Βασιλείας
τοῦ Θεοῦ ποὺ «ἐν ἐσόπτρῳ καὶ
αἰνίγματι» βιώνεται ἀπ᾽ αὐτὴ
τὴ ζωή.
Εἶναι σημαντικὸ ὅμως
μέσα σ᾽ αὐτὴ τὴ θεραπευτικὴ προοπτικὴ νὰ γνωρίζουμε τὶς αἰτίες αὐτῆς τῆς
ἐκτροπῆς γιὰ νὰ μπορέσουμε
στὴ συνέχεια νὰ προχωρήσουμε στὴ θεραπεία της. Ἐπειδὴ μὲ τὴν
ἐκτροπὴ αὐτὴ ἀρρώστησε ἡ ἀνθρώπινη
φύση ὀνόμασαν οἱ Πατέρες μας τὶς αἰτίες
«πάθη», τὰ ὁποῖα θεραπεύονται διὰ τῆς
καθάρσεως, τοῦ θείου φωτισμοῦ καὶ τῆς θεώσεως (εἶναι ἡ πνευματικὴ κατάσταση τῆς
πλήρους κατὰ τὸ δυνατὸν θεραπείας).
Ἡ θεραπευτικὴ αὐτὴ γνώση κληροδοτήθηκε στὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὸν Χριστό, «ἰδοὺ
δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω
ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ» (Λουκ.10,19). Αὐτὴ εἶναι
ἡ κληρονομιὰ ποὺ ἔχομε διὰ τῶν ἁγίων ἀποστόλων (ἀποστολικὴ διαδοχή) καὶ αὐτὸ τὸ

στόχο ἐξυπηρετεῖ καθετί ποὺ γίνεται στὴν
Ἐκκλησία καὶ ποὺ ἐκφράζεται μὲ λόγο καὶ
ἔργο μέσα ἀπὸ τὴ θεολογία, τὴ λατρεία, τὶς
λειτουργικὲς τέχνες, τὸ κοινωνικὸ ἔργο κλπ.
Ἄν κάτι γίνεται στὴν Ἐκκλησία, ὁ,τιδήποτε
εἶναι αὐτό, ποὺ δὲν λειτουργεῖ μὲ αὐτὴ τὴν
θεραπευτικὴ προοπτική εἶναι ἐκτροπή, ἐπιτρέψτε μου τὸν ὅρο, ἐκκλησιολογικὴ κι ἄς
φαίνεται ὅτι δὲν ἀλλοιώνεται ἐξωτερικὰ τίποτα ἀπ᾽ ὅσα συγκροτοῦν τὸν θεσμὸ ἐν γένει τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλα στέκουν ὅπως στὴν
περίπτωση τῶν Φαρισαίων στὴ θέση τους
ἀλλὰ χωρὶς ζωή γιατὶ «μιλώντας ἀπὸ τὸ νοῦ
μας» μπαίνομε ἐμπόδιο στὴ θεραπευτικὴ
ἐνέργεια τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ. Βέβαια,
δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐμᾶς ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου, ἀλλὰ ἔχομε εὐθύνη ὅταν μπαίνουμε
ἐμπόδιο ὀρθώνοντας τὸ «ἀνάστημά» μας καὶ
παρουσιάζοντας τὸ δικό μας λόγο ὡς λόγο
τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν εὐθύνη αὐτὴ θὰ μᾶς
τὴ ζητήσει ὁ Χριστὸς σὰν ἔρθει ὁ καιρός.
Τὴν «ἐκκλησιολογικὴ» αὐτὴ ἐκτροπὴ βιώνομε (δὲ μιλῶ μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό μου) τὰ τελευταῖα χρόνια ἀντιμετωπίζοντας προκλήσεις
ποὺ κάποιες ἀπ᾽ αὐτὲς δὲν ὑπήρχαν στὸ παρελθόν, π.χ. οἱ μεταμοσχεύσεις, καὶ τὴν βλέπομε νὰ ἀποτυπώνεται στὸ θεολογικό μας
λόγο, στὸ ποιμαντικό μας ἔργο, στὴ λειτουργικὴ πράξη, στὶς ἐκκλησιαστικὲς τέχνες κ. ἀ.
Τολμήσαμε, λοιπόν, νὰ μιλήσουμε γιὰ τὰ θέματα αὐτὰ καὶ χωρὶς νὰ γίνουμε κριτὲς κανενός, νὰ ψάξουμε καὶ νὰ καταθέσουμε τὴ
μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας μέσα ἀπὸ τὴν
ἐμπειρία τῶν συγχρόνων ἁγίων καὶ θεουμένων της, θέτοντας ἔτσι τὰ θεμέλια ἑνὸς γόνιμου καὶ εἰλικρινοῦς διαλόγου. Θελήσαμε
κυρίως νὰ δώσουμε ἐργαλεῖα μὲ τὰ ὁποία νὰ
προσεγγίσουμε τὸ τρίπτυχο γιὰ τὸ ὁποῖο κάναμε λόγο πιὸ πάνω καὶ ὄχι συστηματικὴ
ἀνάλυση τῶν θεμάτων αὐτῶν.
Πιστεύω ἀπόλυτα πὼς δὲν μποροῦμε νὰ μιλήσουμε στοὺς νέους ἀνθρώπους, μὲ ἐλπίδα νὰ τοὺς ἀγγίξει ὁ λόγος μας, ἄν ὁ λόγος
αὐτὸς δὲν εἶναι πράγματι λόγος τῆς Ἐκκλησίας καὶ δὲν εἶναι βαθιὰ θεολογικός (ἀκόμα
καὶ ὅταν λέγεται σὰν παραμύθι). Ἡ χρήση ἐκ
μέρους κληρικῶν καὶ λαϊκῶν κοινωνιολογι-

κοῦ καὶ ψυχολογικοῦ λόγου ἀντὶ τοῦ ἐκκλησιολογικὰ θεμελιωμένου θεολογικοῦ λόγου δὲν πείθει, ἤ πείθει πρόσκαιρα καὶ
ἀρρωστημένα (μὲ κίνδυνο πλάνης δηλ.). Καὶ
ἐπειδὴ, ὡς ἀμαθεῖς, κινδυνεύουμε πρῶτοι
ἐμεῖς νὰ πλανηθοῦμε, στηρίξαμε κάθε λόγο
δικό μας στὸν ἀπλανὴ θεολογικὸ λόγο τοῦ
ἁγίου Γέροντος Σωφρονίου τοῦ Ἔσσεξ συνεπικουρούντων καὶ τῶν ἁγίων Γερόντων τοῦ
αἰώνα ποὺ μᾶς πέρασε Παϊσίου καὶ Πορφυρίου (οἱ παραπομπὲς ὑπάρχουν στὰ ἀντίστοιχα τεύχη).
Τελειώνω μὲ κάποιες ἐπισημάνσεις οἱ
ὁποῖες πιστεύω νὰ βοηθήσουν ὅποιον θελήσει νὰ καταπιαστεῖ μὲ τὰ γραφόμενα στὰ
τεύχη 40 - 56 καὶ ἰδιαίτερα ἐκεῖνα ποὺ καταπιάνονται μὲ θέματα βιοηθικῆς καὶ ψυχοθεραπείας.
α. Θεμέλιο τῆς χριστιανικῆς - πνευματικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ὀρθὴ γνώση καὶ βίωση τῆς
Ἐκκλησίας. Χωρὶς στέρεη ἐκκλησιολογία
δὲν ὑπάρχει θεολογία, λατρεία, κοινωνικὸ καὶ
ποιμαντικὸ ἔργο.
β. Ὁ Χριστὸς εἶναι φύσει Θεός γι᾽ αὐτὸ καὶ
εἶναι ὁ Μοναδικὸς Σωτήρας. Ἐμεῖς θεωνόμαστε κατὰ χάρη. Αὐτὸ σημαίνει πὼς δὲν
μποροῦμε σὲ ὅλα, μὲ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο νὰ μιμούμαστε τὸ Χριστό, ὅπως γιὰ παράδειγμα στὴ θυσία Του ὑπὲρ τοῦ κόσμου
γιατὶ ἀνάμεσα σὲ μᾶς καὶ σ᾽Αὐτὸν «χάσμα
μέγα (τῆς φύσεως) ἐστήρικται».
γ. Εἶναι σημαντικὸ νὰ διακρίνουμε ἀνάμεσα
στὴν ἐγκεφαλικὴ καὶ τὴν νοητικὴ λειτουργία τοῦ ἀνθρώπου ὅπως ἀκριβῶς στὴ μουσικὴ διακρίνομε τὴ λύρα ἀπὸ τὸν λυράρη. Ἡ
μουσικὴ βρίσκεται στὸν λυράρη καὶ ὄχι στὴ
λύρα καὶ ἡ νοητικὴ λειτουργία τοῦ ἀνθρώπου ἑδράζεται στὸ Νοῦ-Καρδία καὶ ὄχι στὸν
ἐγκέφαλο. Ἡ ψυχὴ…χρησιμοποιεῖ ὡς ὄργανο τὸ σῶμα…» καὶ ὁ Νοῦς, ἡ λογικὴ δύναμη τῆς ψυχῆς, «ὡς ὄργανο χρησιμοποιεῖ» τὸν
ἐγκέφαλο χωρὶς νὰ ταυτίζεται μ᾽ αὐτόν. Ἡ
πατερικὴ αὐτὴ διάκριση πολὺ θὰ μᾶς βοηθήσει σὲ θέματα βιοηθικῆς καὶ ψυχοθεραπείας, ἀλλὰ καὶ στὸν διάλογο γιὰ τὴ λατρεία
ποὺ ἔχει ἀρχίσει.
παπα - Νικόλας Ἀλεξάκης

Μπερδέματα καί σειρῆνες
Στά ἄρθρα τοῦ περιοδικοῦ, χρόνια τώρα,
σχολιάζονται καίρια θέματα καί ἐρωτήματα
ὅπως ἡ ὑπακοή καί ἡ διάκριση ἀπό τήν ὑποταγή, τό μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης καί ἡ
διάκρισή του ἀπό τήν ψυχοθεραπεία, οἱ μεταμοσχεύσεις κ.τ.λ. Γράφουμε, ἀναλύουμε,
ξαναγράφουμε… γιά νά δώσουμε λίγο φῶς
στή ζωή μας. Ὁ Θεός ἔφτιαξε τόν κόσμο «κ’
ἐβεβαίωσεν Αὐτός ὅτι τό ἔργον του εἶναι
ὡραῖον, καί πᾶς λογικός ἄνθρωπος συνομολογεῖ. “Ἰδού καλά λίαν” […] Ἔπειτα θρασύνεται ὁ παραλογισμός καί λέγει: “Δέν εἶναι,
ὄχι, καλός ὁ κόσμος”»1. Ὁ ἐγωισμός ὅμως κάνει τά πράγματα πολύπλοκα καί γεμίζει τή ζωή μας ἀδιέξοδα. Δυσδιάκριτο τό ψέμα ἀπό τήν ἀλήθεια.
Τά δικά μας ἀδιέξοδα ἔχουν ἀντίκτυπο καί στά παιδιά μας.
«Μαμά, αὐτή εἶναι ἡ κακή Παναγία, ἡ μάγισσα Παναγία;» ρωτάει τό
πεντάχρονο παιδί τή μητέρα του,
κρατώντας στά χέρια του καί παρατηρώντας τήν εἰκόνα τῆς Μυρτιδιώτισσας, στήν ὁποία ἡ μορφή
τῆς Παναγίας ἀποδίδεται μέ
σκοῦρο χρῶμα. Σέ παιδικά βιβλία,
σέ παιδικά προγράμματα τῆς τηλεόρασης καί ὄχι μόνο, καταιγισμός ἀπό τέρατα καλά ἤ κακά, ἀπό μάγους καί μάγισσες,
βρίσκουν ἀποδέκτες τά παιδιά. Οἱ «τερατόπληκτοι» κόσμοι πού τούς παρουσιάζονται
δέν βρίσκουν τό ἀντίστοιχό τους στήν καθημερινότητα. Καί τά παιδιά συχνά μπερδεύονται καί συχνά συνδέουν καί ἑρμηνεύουν στοιχεῖα τοῦ πραγματικοῦ κόσμου μέ
συνειρμούς ἐγειρόμενους ἀπό τούς θεαματικούς μαγικούς κόσμους τῶν παιδικῶν
τους παραστάσεων. «Ὁ Θεός κυρία εἶναι καλός μάγος καί κάνει τά μαγικά του ἀπό τόν
οὐρανό» ἐξήγησε ὁ μαθητής τῆς Α΄ Δημοτικοῦ, ἀναφερόμενος στό φαινόμενο τῆς
ἀστραπῆς καί τῆς βροντῆς. Σύγχυση.
Ἀκόμα καί στό σχολεῖο ὑπάρχει τόση πίεση, τόσα πολλά μέ τά ὁποῖα πρέπει νά
ἀσχοληθεῖ τό μικρό παιδί, μέ ἀποτέλεσμα τά

παιδιά νά μπερδεύονται. Ὁ γέροντας Παΐσιος
ἀναφέρει ὅτι «μπουχτίζουν τά παιδιά στό διάβασμα χωρίς πνευματικό ἀντιστάθμισμα».
Καί ἐδῶ ἔρχονται οἱ ἀπανωτές ἐρωτήσεις πού
ἀπευθύνονται ἀπό τούς μικρούς πρός τούς
μεγάλους. Μπερδεμένα παιδιά ἀναζητοῦν
ἀπαντήσεις. Οἱ γονεῖς ἀπό τήν πλευρά τους,
οἱ μεγάλοι ἐν γένει, ἀντιλαμβάνονται ὅτι
πολλές φορές τό σχέδιο ἀνατροφῆς πού
ἔχουν ὁραματιστεῖ γιά τά παιδιά τους, μέ ὅλες
αὐτές τίς προκλήσεις, κάπου λοξοδρομεῖ ἤ
καί πελαγοδρομεῖ. Ζοῦμε στόν κόσμο πού
ὀνειρευόμαστε γιά τά παιδιά μας; Δημιουργεῖ ἀνησυχία καί τό ἐρώτημα
καί ἡ ἀπόπειρα ἀπάντησής του.
Γιά ἕναν ἐνήλικα βέβαια εἶναι
εὐδιάκριτο συχνά νά ξεχωρίσει
καί νά ἐξηγήσει τήν ἀλήθεια ἀπό
τή μή ἀλήθεια, ὥστε νά ἀπαντήσει
σέ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τίς ἐρωτήσεις
τῆς παιδικῆς ἀναζήτησης. Ἐδῶ τά
πράγματα εἶναι πιό ξεκάθαρα. Τί
γίνεται ὅμως μέ τά ἐρωτήματα
πού ἐγείρονται ἀπό τούς μεγάλους
πρός τόν ἴδιο τους τόν ἑαυτό καί
πρός τούς ἄλλους μεγάλους; Μερικές φορές δέν εἶναι τόσο διαυγῆ
οὔτε ὡς πρός τή συνειδητοποίηση καί τή διατύπωσή τους, καί πολύ περισσότερο ὡς
πρός τήν ἀπάντησή τους.
Ὑπάρχει μπέρδεμα στά παιδιά. Καί τί πιό
φυσικό ἀπ’ αὐτό; Τό ἀφύσικο εἶναι ὅτι τά παιδιά ψάχνουν ἀπαντήσεις ἀπό ἀκόμα περισσότερο μπερδεμένους ἐνήλικες. Στήν προσπάθεια νά καλυτερεύσουμε τή ζωή μας τήν
ἔχουμε μπερδέψει σάν τό κουβάρι.
Ὅταν βρίσκεται κανείς σέ σύγχυση, τό
ἐνθαρρυντικό εἶναι ὅτι θέλει νά βγεῖ ἀπό
αὐτήν καί κάνει ὁ,τιδήποτε μπορεῖ γιά νά ξεκαθαρίσει τά πράγματα. Ἀντιλαμβανόμαστε
ὅμως πάντα ὅτι βρισκόμαστε σέ σύγχυση ἤ
ὅτι δέν ἔχουμε ξεκαθαρίσει σωστά τά πράγματα μέσα μας; Ὅταν δηλαδή γνωρίζουμε ὅτι
ἀσθενοῦμε, τότε πᾶμε στόν γιατρό, καί μάλιστα ἀναζητοῦμε τόν καλύτερο γιατρό. Ἄν

ὅμως εἴμαστε ἀναπαυμένοι ὅτι δέν ἔχουμε
πρόβλημα ἐνῶ στήν οὐσία ἔχουμε, τότε τί γίνεται; Συχνά εἶναι λεπτή ἡ διάκριση τῆς ἀλήθειας ἀπό τήν ἀληθοφάνεια.
Πολλές φορές εἴμαστε βέβαιοι γιά τόν ἑαυτό μας τή στιγμή πού ἡ βεβαιότητα αὐτή θά
ἔπρεπε νά τήν ἀντικαταστήσει τό ἐρώτημα:
μήπως κάτι δέν πάει καλά σέ αὐτά πού
ἀντιλαμβανόμαστε καί πιστεύουμε; Καί ἡ
κουβέντα αὐτή γίνεται γιά νά τεθεῖ τό ζήτημα
τῆς πλάνης. Μήπως ὅ,τι στήνουμε ἤ σέ ὅ,τι
στερεωνόμαστε, βάσει τοῦ ὁποίου καί πορευόμαστε, μήπως οἱ πεποιθήσεις μας, καί
κατά συνέπεια οἱ ἐπιλογές μας, μᾶς φέρνουν
σέ κατάσταση πλάνης χωρίς κἄν νά τό
παίρνουμε χαμπάρι; Ἡ στάση τῆς ζωῆς μας
εἶναι ἐν τέλει θεραπευτική καί σωστική ἤ «θανατηφόρα» για τήν ὕπαρξή μας;
Πιό δύσκολη εἶναι ἡ συνειδητοποίηση
ὅταν οἱ ἰδέες πού ἀκολουθοῦμε εἶναι λαμπερές καί γοητευτικές. Τό μοτίβο τῆς ὁμηρικῆς σειρήνας μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ
ἐδῶ, γιά νά ἀναφερθοῦμε σέ ἰδέες, στάσεις
ζωῆς πού μᾶς ἑλκύουν λόγῳ τῆς γοητείας
τους, ὅμως στήνουν μία γοητεία γιά νά μᾶς
παγιδεύσουν, ἐννοοῦμε ὡς παγίδευση τήν
πτωτική κατάσταση.
Ἄς θυμηθοῦμε ἐδῶ τόν Παπαδιαμάντη, γιά
νά ἀντλήσουμε ἀπό αὐτόν τά παραδείγματά μας, ὥστε νά ξεδιπλώσουμε λίγο τό ζήτημα καί νά προσεγγίσουμε τή σοβαρότητά του. Ὁ συγγραφέας ἀναφέρει: «τίς οἶδεν
ἄν οἱ θνητοί, βλέπομεν ὀρθῶς τά πράγματα,
ἄν δέν κατοπτρίζονται ἀνάποδα εἰς τούς
ὀφθαλμούς μας»2. Ἡ Ἀκριβούλα γοητεύεται
ἀπό τό θαλασσινό τοπίο καί ἀπό τή μουσική του βοσκοῦ3. Τό ὄμορφο καί τό γοητευ-

τικό, αὐτό εἶναι τελικά πού στήν περίπτωσή της λειτουργεῖ ὡς σειρήνα καί τήν
παρασύρει στόν θάνατο. Ἡ Φόνισσα φονεύει τά κορίτσια μέ τή βεβαιότητα ὅτι
ἐπιτελεῖ ἔργο θεάρεστο4. Γι’ αὐτήν «καί
ἡ λύπη ἦτο χαρά, καί ἡ θανή ἦτο ζωή, καί
ὅλα ἦσαν ἄλλα ἐξ ἄλλων»5. «Ψηλώνει ὁ
νοῦς»6 τῆς Φόνισσας ὅταν αὐτονομεῖται, ὅταν ἐμπιστεύεται ἀποκλειστικά
τόν λογισμό της, ὅταν διαχωρίζει τή
θέση της ἀπό τήν ἐκκλησιαστική κληρονομιά τοῦ «οὐ φονεύσεις». Ἔχουμε ὅμως καί τήν
περίπτωση τοῦ Γιωργῆ στό «Ἔρως Ἥρως»7.
Στό διήγημα ὁ Γιωργῆς γοητεύεται στήν ἀρχή
ἀπό τήν προοπτική τῆς ἀπόδρασής του μέ
τήν Ἀρχόντω. Ὅπως ἡ Φόνισσα, ἔτσι καί ὁ
Γιωργῆς κινδυνεύει νά «ψηλώσει ὁ νοῦς
του» καί νά ξεχάσει τό «οὐ φονεύσεις». Τό σημαντικό ὅμως εἶναι ὅτι δέν ξεπερνᾶ ὁ ἴδιος
τήν πλάνη-πτώση του, ἀλλά μέ τή βοήθεια
τῆς μάνας του. Τό ὅραμα τοῦ Γιωργῆ λειτουργεῖ θεραπευτικά στήν ψυχή του καί ἐπαναφέρει τήν ἰσορροπία μέσα του8.
Στά ζητήματα πού ἔχουν τεθεῖ καί συζητηθεῖ στά «Νεανικά Ἀγκυροβολήματα» (κυρίως σέ αὐτά πού συνδέθηκαν μέ τά τρία
πάθη τοῦ ἀνθρώπου τή γαστριμαργία, τήν
πλεονεξία καί τήν κενοδοξία), μποροῦμε καί
σέ αὐτά νά ἐντοπίσουμε «μπερδέματα καί
σειρῆνες». Καί πῶς θά διακρίνουμε τό ψέμα
ἀπό τήν ἀλήθεια, καί πολύ περισσότερο
τήν ἀλήθεια ἀπό τήν ἀληθοφάνεια; Καί ἄν
ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δέν μποροῦμε νά κάνουμε τή
διάκριση, ποιόν θά ἐμπιστευτοῦμε;
Ἄς λειτουργήσει ὡς ἀπάντηση ἡ παραπομπή σέ προηγούμενο ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ, ὅταν τέθηκε τό θέμα τῶν μεταμοσχεύσεων, θέμα γιά τό ὁποῖο ὑπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις ἀκόμα καί στόν χῶρο
τῆς ἐκκλησίας. Ὅταν διαβάζουμε νά λέει ὁ
πατήρ Σωφρόνιος ξεκάθαρα στήν ἀδελφή
του στό βιβλίο Γράμματα στή Ρωσία πώς «μέ
τήν εὐκαιρία αὐτή θά σοῦ πῶ ὅτι μέ τόν πιό
κατηγορηματικό τρόπο εἶμαι ἐναντίον τῆς
μεταμοσχεύσεως τῆς καρδιᾶς. Ἐκτός τῶν
ἄλλων, ἡ πράξη αὐτή βρίσκεται πάντοτε στά
ὅρια τοῦ φόνου τοῦ δότη»9, τότε ποιός

μπορεῖ ἀπό ἐμᾶς νά πεῖ ὅτι δέν μποροῦμε νά
ἐμπιστευτοῦμε τόν λόγο ἑνός γέροντα μέ
ἁγιότητα;
Ὅπως ἀναφέρει ὁ γέροντας Σωφρόνιος, ὁ
Θεός «μᾶς περιβάλλει, ὅπου καί ἄν εἴμαστε.
Ἀγαπητικά μᾶς ἀναζητεῖ, μᾶς καλεῖ κοντά
Του, μακροθυμεῖ, ἀναμένει... Οὐδέποτε ἐκβιάζει τήν ἐλευθερία μας· μᾶς τιμᾶ σάν νά
εἴμαστε ἴσοι μέ Αὐτόν. Σέ κάθε περίπτωση
συμπεριφέρεται μαζί μας ὡς μέ ἴσους Του, καί
τίποτε ἄλλο δέν περιμένει ἀπό μᾶς, παρά
μόνο νά μᾶς δεῖ σέ ὅλα ὅμοιους μέ Αὐτόν»10.
Σέ ποιούς ὅμως θά ἀπευθύνουμε τό «φώτισόν μου τό σκότος» γιά νά γίνουμε «ὅμοιοι μέ Αὐτόν»; Τό ἐρώτημα ἀπευθύνεται
στήν ἐγνωσμένη ἁγιότητα, τή διαπιστωμένη μέσα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Τή χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος καί τούς ἀνθρώπους πού
ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἐμπνέει, αὐτούς ἔχουμε γιά
νά ἐμπιστευτοῦμε. Χρειάζεται ὅμως καί
ἐμεῖς νά ζητοῦμε νά γίνουμε «ἔνθεοι», ὅπως
τό ἐννοεῖ ὁ γέροντας Πορφύριος, ὥστε νά
τούς ἀναγνωρίζουμε καί νά εἴμαστε σέ θέση
νά ἐλέγχουμε καί νά διακρίνουμε τήν ἀλήθεια πού δέν θά μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τήν
Ἀλήθεια, γιά νά μποροῦμε, ὅπως ὁ μπάρμπα Γιαννιός στόν «Ἔρωτα στά Χιόνια», νά μήν
παρασταθοῦμε γυμνοί καί τετραχηλισμένοι
ἐμεῖς καί ἡ ζωή μας καί οἱ πράξεις μας «ἐνώπιον τοῦ Κριτοῦ, τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερῶν, τοῦ
Τρισαγίου»11.
Ἑλένη Τσικαλάκη-Σαντιμπαντάκη,
Δασκάλα
Κατερίνα Κουφάκη,
Φιλόλογος
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Πα ρ ᾽ ἐ λ π ί δ α , ἐ λ π ί δ α
Πιάνεις τό μολύβι νά γράψεις ἕνα παραμύθι· μά τό χαρτί γεμάτο αἷμα: σταλαγματιές
ἀπό τόν πόνο τῆς καρδιᾶς. Καί κλείνεις τά
μάτια μήπως σταματήσει ὁ πόνος.
Μά τότε ἔρχεσαι ἀντιμέτωπος μέ τό γεμάτο
κενά παρελθόν σ᾽ ἕνα παρόν πού θέλει ἀτέλειωτες γέφυρες ἤ ἀτέλειωτες ὧρες κουπί γιά
τό μέλλον, γιά τό στόχο, δηλαδή τό φῶς. Καί
τότε ἔντρομος ἀνοίγεις τά μάτια νά μή βλέπεις. Τόσο μακριά ἀπό τό φῶς! Πόσο μᾶλλον
ἀπ᾽ τήν αἰτία τοῦ φωτός, τόν Φωτοδότη.
Πιάνεις τό κουπί κι ἀρχίζεις. Ἀπό πρίν καί
τώρα καί μετά. Καί ἐκεῖ πού τή μιά στιγμή
ὅλα εἶναι καθαρά κι ὁ στόχος ὁ μακρυνός, ὁ
δύσκολος, λές καί θά ἁπλώσεις τό χέρι σου
νά τόν φτάσεις, ἀπέναντι σου... ξαφνικά σέ
μιά στιγμή πυκνή ὁμίχλη καταπίνει τή ζωή
σου, τό δρόμο σου, τόν ἀπέναντι στόχο
σου, τίς ἐνδιάμεσες σημαδοῦρες. Κι ὅλα
χάνονται!
-Τώρα τί γίνεται; (ἀναρωτιέσαι σχεδόν
ἔντρομος). Νά γυρίσω πίσω; Ὄχι! Δέ θέλω
τό πίσω. Αὐτό θά ἦταν ὁδυνηρό. Μπροστά;
ποῦ εἶναι τό «μπροστά»; Εἶναι ἀδύνατο.
Μέχρι πρίν λίγο ὅλα ἦταν καθαρά (μιά δεξί
κουπί, μιά ἀριστερό). Τώρα πού βρίσκομαι;
Ποῦ ἤμουν πρίν; Ἀπό ποῦ πάει πίσω ἀπό ποῦ
πάει μπρός;
Καμιά παρηγοριά ἀπό πουθενά. Τότε ἐπικαλεῖσαι τό Χάρι Πότερ, νἄρθει μ᾽ ἕνα ραβδάκι νά διαλύσεις τό ἀδιέξοδο. Ὅμως αὐτιά
μπορεῖ νά ἔχει μά δέν ἀκούει τίποτε. Μάτια
ἔχει μά οὔτε μιά ἀχτίδα φωτός δέν μπορεῖ νά
μοιράσει. Νεκρός. Νέκρα. Τότε βγάζεις τόν
ὁδηγό μαγείας! (Κυκλοφόρησε πρόσφατα·
μήν τό χάσετε).
Πᾶς στή σελίδα «διάλυση ὁμίχλης» φτιάχνεις μέ ὅ,τι πρόχειρο βρεθεῖ ἐκείνη τή
στιγμή μαγικά φίλτρα! ... ὅμως πάλι νέκρα.
Λευκό σκοτάδι.
Τότε βάζεις τίς φωνές. Φωνάζεις στή μητρική σου γλώσσα. Φωνάζεις στ᾽ Ἀγγλικά.
Στά Γερμανικά. (Καλά πού ἔμαθα ξένες
γλῶσσες· σκέφτεσαι) φωνάζεις στά Γαλλικά·
στά Ἰταλικά. Φωνή βοῶντος. Ἔπρεπε νά εἶχα
μάθει καί Ρώσικα. Καλά μοῦ τό ᾽λεγε ἡ μάνα
μου! Ὅμως νέκρα!

Τό κινητό οὔτε καί νά τό σκέφτεσαι. Γιά
ζωντανές σχέσεις εἶναι ἐντελῶς ἄχρηστο.
Ἴσως καί ἐπικίνδυνο. Ἐρημοποιητής. Κι ἐκεῖ
πού τραβᾶς κουπί, ἄγνωστο πῶς, καί πρός τά
ποῦ, βλέπεις ξαφνικά ἕναν πνιγώμενο κολυμβητή.
-Ποιός εἶσαι; ρωτάει.
-Ἐγώ; Νά σοῦ πῶ τ᾽ ὄνομά μου, ἀλλά γιά
τό ποιός εἶμαι...
-Ποῦ πᾶς;
-Ἀπό δῶ ἤ μᾶλλον ἀπό ᾽κεῖ. Ἀπ᾽ τήν
ἄλλη. Δέν ξέρω!
Μήπως εἶδες ἐδῶ γύρω μιά ἀνηφόρα καί
στό τέλος της, ἕνα ἐκκλησάκι καί μέσα-πίσω
μιά προσδοκία, μιά ἐλπίδα, ἕνα φῶς; (Μερικά πράγματα, δέν ξεχνιοῦνται ποτέ).
-Μᾶλλον ἔχεις μουρλαθεῖ !! γιά ποιά
ἐκκλησάκια μοῦ μιλᾶς. Ἔχεις ἀνάγκη ἄμεσα
ἀπό διασκέδαση. Ἔλα μαζί μου... ( ὁ κολυμβητής ἄρχισε νά χάνεται στό νερό, νά μπερδεύει τά λόγια του. Μπουρμπουλῆθρες).
-Ποῦ εἶσαι; Θές βοήθεια; Ποῦ εἶσαι, πνίγεσαι;
Μετά ἀπό λίγο ἐμφανίστηκε πάλι. Πιό κίτρινος ἀπό πρίν.
-Ἐγώ; Νά μέ βοηθήσεις; Γιατί; μιά χαρά
εἶμαι. Ἔλα μαζί μου! Ἐκεῖ πού θά σέ πάω ἔχει
ἄφθονο φάγητό, ἄφθονο κρασί. Χορό μέχρι
τό πρωί. Ἄραξε τή βάρκα κι ἔλα.
-Οὔτε νά τό σκέφετεσαι. Ἡ γυναίκα μου;
Τά παιδιά μου; Μόνο μέ τή βάρκα!
-Εἶσαι ξεροκέφαλος. Ἐκεῖ δέν ἔχει ἡ «οἰκογένειά μου» καί ἡ οἰκογένειά σου. Ὅλοι
εἴμαστε ἕνα. Ἀγαπημένοι. Μονοιασμένοι.
Καί γλέντι ... μέχρι το πρωΐ. Ἡ γυναίκα μου
γυναίκα σου, ἡ κόρη σου γυναίκα μου... (μιλοῦσε καί ἔβγαινε ὁμίχλη ἀπό τό στόμα του.
Ἡ θολούρα πύκνωνε. Ἄρχισε πάλι νά πνίγεται).
-Ἐ! ποῦ εἶσαι! ... Χωρίς οἰκογένεια!!
-Ἀαα! (ἐμφανίστηκε) πολύ ἀπαρχαιωμένος
εἶσαι. Πῶς θά φλερτάρεις ἀναπόσπαστος,
πῶς θά ζήσεις ἐλεύθερος νέους ἔρωτες;
Μοῦ τά ᾽πριξες. Δέν μπορῶ νά ἀσχοληθῶ
ἄλλο μαζί σου. Πάω νά ἑτοιμαστῶ. Βράδυασε.
Δεκατρεῖς Αὐγούστου. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι! Γιά τήν Παναγιά!! Μπρι-

ζόλες, παϊδάκια, σουβλάκια, σουτζουκάκια...
νηστεία δηλαδή. Παντοῦ τσίκνα. Κρασί
ἄφθονο. Μουσική νά φᾶνε και τά φαράγγια.
Ἠχεῖα στό μπόι ἀνθρώπου. Ἤθελες δέν ἤθελες «γλεντοῦσες» ὅσο μακρυά κι ἄν ἤσουν.
Βάρκες βουλιάξαν ἐκεῖνο τό βράδυ ἀπό τό
πολύ γλέντι. Γιά τήν Παναγιά!!!
«Γιά τήν Παναγιά σέ παρακαλῶ πρέπει νά
κάνεις κουπί καί τή νύκτα. Μέρα νύκτα»
(Μιά φωνή! ἀπό ποῦ;).
Κι ἐκεῖ πού μπέρδευε ἡ ὁμίχλη μέ τό σκοτάδι, ἡ μουσική μέ τόν ἱδρώτα τοῦ χοροῦ καί
τήν τσίκνα ... ἁρπάζεις τά κουπιά ἔστω ἀπό
φόβο. «Ποιός εἶναι αὐτός πού μπορεῖ νά μιλάει μεσ᾽ τήν ψυχή μου; Ποιός
εἶμαι ἐγώ πού μπορῶ νά ἀγνοῶ
μέ τόσο προκλητικό τρόπο τή
φωνή τῆς ψυχῆς μου;». Κρύος
ἱδρώτας.
-Δέν ἦρθες ἐχθές. Ποῦ ἦσουν;
Ἔχασες! (ὁ πνιγμένος κολυμβητής).
-Ἔψαχνα...
-Τί ἔψαχνες;
-Νά τό ... ἐκκλησάκι... εἶχε κι
ἕνα φῶς μέσα πίσω!
-Ἄντε πάλι τα ἴδια. Ξεκόλλα!!
Πᾶμε γιά γιόγκα. Πιστεύω ὅτι
κάνεις! Θά σέ πάω σέ ἕνα προχωρημένο κέντρο. Τζνάνα γιόγκα, κάρμα γιόγκα, χάθα γιόγκα.
Θά δεῖς τή ζωή σου μ᾽ ἄλλο μάτι. Θά ᾽λαφρώσει ἡ ψυχή σου. Θ᾽ ἀδειάσει ὁ νοῦς σου,
θά φύγουν οἱ μέριμνες θά φύγουν οἱ πόνοι!
-Καί ποιός σοῦ εἶπε ἐσένα ὅτι δέν θέλω νά
πονάω; Ἀλλιῶς πῶς θά βρῶ ... τό ἐκκλησάκι.
-Ἐγώ φταίω πού μιλάω μαζί σου. Εἶσαι τρελλός. Γιά τελευταία φορά ἔλα μαζί μου. Ἔχει
κι ἕναν ψυχαναλυτή μελλοντολόγο, πού
ἔχει ἀσχοληθεῖ μέ τ᾽ ἄστρα. Θά σέ ξεκολλήσει
ἀδελφάκι μου. Θά δεῖς τό μέλλον σου. Θά γίνεις ἐπιτυχημένος. Θά λές «σηκωθεῖτε» καί
θά σηκώνονται, «καθῆστε» καί θά κάθονται.
Θά τούς μαγνητίζεις μ᾽ ἕνα βλέμμα σου μ᾽
ἕνα λόγο σου! Ὅλοι καί ὅλα στά πόδια σου.
Θεός παιδί μου, Θεός! Παράτα πρῶτα, ὅμως,
αὐτές τίς ἀηδίες-ἰδέες σου.
-Καλά καλά... Ὅμως ἄν δεῖς ἐκεῖνο τό
ἐκκλησάκι πού σοῦ ᾽λεγα, εἰδοποίησέ με. Θά

σοῦ εἶμαι εὐγνώμων.
-☠☠☆⚡⚡ (βρισιά).
-Ποῦ εἶσαι; Πνίγηκες; Θές βοήθεια;
-Ὄχι, ὄχι (ἀπό μακρυά) ... μιά χαρά εἶμαι
(πνιγώμενος). Χάθηκε μές τήν ὁμίχλη. Πνίγηκε; σώθηκε; Καί τότε... Θυμᾶσαι τήν ἀπομέσα τσέπη τῆς καρδιᾶς. Τή ραμμένη καί ξεχασμένη. Αὐτή πού σοῦ κληροδότησε ἡ
γιαγιά σου ἡ θρήσκα. Μέ τά τσεμπέρια, τίς
φουστάνες καί τά λιβάνια. Πρωί-βράδυ λιβάνι. Τώρα ἦρθε ἡ ὥρα νά δοκιμάσεις αὐτό
πού τόσα χρόνια ἀγνοοῦσες, ὑποτιμοῦσες,
εἰρωνευόσουν (ὁ φόβος φυλάει τά ἔρμα).
Ξηλώνεις τήν τσέπη. Βγάζεις ἕνα παλιό βιβλίο. «Ἄχρηστο» σκέφτεσαι.
Ἀπό τίς πρῶτες ἀράδες ὅμως
κάτι ἀλλάζει μέσα σου. Νιώθεις ὅτι κάποιο αὐτί ἔχει σκύψει τρυφερά καί μέ πολύ ἀγάπη πάνω ἀπ᾽ τή φωνή σου.
Ἡ ὁμίχλη τότε γίνεται ἁπαλό σκέπασμα (δέ φεύγει). Ἕνα
σύννεφο, σάν σέ παραμύθι,
ἁρπάζει τή βάρκα σου κι ἐσύ
χωρίς κόπο αὐξάνεις τούς κόπους σου. Πολύς κόπος. Νά
φύγει ἡ ὁμίχλη. Καί νά σκεφτεῖς πόσο εὔκολα ἔρχεται! Κι
αὐτός ὁ πνιγώμενος κολυμβητής μέ τίς «λαμπρές ἰδέες
του» ὅλο μπροστά σου.
-Ποῦ πᾶς τώρα;
-Ψάχνω.
-Μή μοῦ πεῖς τό ἐκκλησάκι!
-...(Σιωπή ντροπῆς. «Ναί γιά τό ἐκκλησάκι» ἀπό μέσα σου νά μή σέ ἀκούσει. Κάποια
πράγματα δέν ξεχνιοῦνται).
-Πάω σέ ἕνα συνέδριο διεθνές! Ἔλα· θά συζητήσουμε ἐπιστημονικά. Τεχνικές νά
βοηθᾶμε.
-Νά «βοηθᾶμε» τί;
-Ἐθελοντές παιδί μου, ἐθελοντές! Μή μέ
σκᾶς· θά βοηθᾶμε ὅπου ὑπάρχει ἀνάγκη.
-Ποιοί ἐμεῖς; Νά πνιγοῦν μαζί μέ μᾶς καί
ἄλλοι; Ἡ ἄβυσσος χάσκει κάτω ἀπ᾽ τά μετέωρα πόδια μας.
Ποῦ εἶσαι;... Πνίγεσαι;... Σκέφτομαι νά
ἔρθω. Ἄν ζεῖς πές μου ποῦ εἶσαι! Θά ἔρθω!
Στό συνέδριο. «Ἐλπίδες». Σ᾽ ἕνα ἑρμητικά
κλειστό «πολυχῶρο» χωρίς ἕνα παραθυρά-

κι, μιά χαραμάδα διαφυγῆς, τῆς ἀδιέξοδης
«χαρούμενης» λευκῆς σκοτεινιᾶς, χωρίς μία
ἐλπίδα φωτός, ἀπό τήν αἰτία τοῦ φωτός, τόν
Φωτοδότη.
Νά σώσουμε αὐτούς γιά τούς ὁποίους κι
ἐμεῖς εἴμαστε συνυπεύθυνοι καί ἠθικοί
αὐτουργοί; Νά σώσουμε, μήπως τελικά σωθοῦμε ἀπ᾽ τήν ἀφάνειά μας; Βγαίνεις ἔξω.
Λίγο ἀέρα, λίγο φῶς!
Στέκεσαι σέ μιά ἀθέατη, σκοτεινή γωνιά τοῦ
πεζοδρομίου μέ θέα τά κλιμακωτά ντουβάρια τῶν πολυκατοικιῶν κι ὕστερα κάτω ἡ θάλασσα, οἱ βάρκες. Βυθισμένος στίς σκέψεις
σου, τινάζεσαι ἀπό τό τρίξιμο μιᾶς παλιόπορτας ἀπ᾽
τό ἀπέναντι χαμόσπιτο. Μιά
γριά!
-Τρομάρα της μέ κατατρόμαξε!
Μιά κακάσχημη γριά μέσα
στή νύκτα μέ τή μαύρη ρόμπα καί μιά ἄσπρη νυχτικιά
νά περισεύει σάν ποδόγυρος ἀπό κάτω μέ
δύο μπαστούνια, σερνάμενη, ξεπρόβαλε
στό πεζοδρόμιο, σάν φάντασμα ἀπ᾽ τό παρελθόν.
Μπά σέ καλό της, κακό συναπάντημα
βραδιάτικο. Σέρνοντας τό ἕνα πόδι καί κουτσαβλίζοντας τό ἄλλο ἔφτασε στό ἀπέναντι πεζοδρόμιο. Στό εἰκονοστάσι. Τό σκουριασμένο, τό λυγισμένο. Μέ τό ᾽να τζαμάκι
σπασμένο, εἰκονοστάσι πού ὅμως δέν πέρασε
μιά νύκτα νά μείνει σβηστό τά τελευταῖα σαράντα χρόνια. Ἡ γριά χάθηκε ξανά μέσα στό
παλιόσπιτο. Ὅπως ἐμφανίσθηκε ἔτσι καί
χάθηκε.
Ὅμως ἔμεινε ... ἡ φλογίτσα. Μέσα σέ μιά
στιγμή κάτι ἄλλαξε στό δρόμο. Σά νά στερεώθηκε ἕνα πέρασμα ἐλπίδας. Μέ μιά μόνο
φλογίτσα. Ζεστάθηκε τό βλέμμα σου, ἡ
καρδιά σου, φωτίσθηκε ὁ νοῦς σου! Ὄχι μόνο
γιά σένα. Ἕνας νέος. Τρεκλίζοντας, ναρκομανής τό πιό πιθανό, προχωροῦσε. Μπροστά
στό εἰκονοστάσι κοντοστάθηκε. Ἔκανε τό
σταυρό του. Κρυφά, ἄτσαλα! Ὕστερα μιά κοπελίτσα. Γύριζε ἀπό τό φροντιστήριο! Ὕστερα ἕνας μεσήλικας γύριζε ἀπ᾽ τό χωράφι του.
Ὕστερα κι ἄλλος κι ἄλλος. Κρυφό λαϊκό προσκύνημα. Μιά φλογίτσα! Χαραμάδα στήν
ἐλπίδα! Χαραμάδα τ᾽ οὐρανοῦ!

Ξεναμπαίνεις στήν σκοτεινή αἴθουσα μέ τή
φλογίτσα τῆς γριᾶς. Στεγνά λόγια. Ἀπότιστα,
ἀφώτιστα. Νά σώσουμε τούς χαμένους. Νά
ἰσιώσουμε τήν κοινωνία. Τό παιδί μας! Προτάσεις. Προγράμματα. Ἐπιστημονικές ἔρευνες. Ἐπιστημονικές λύσεις ὕστερα ἀπό μελέτες χρόνων καί χρόνων. Κι ὄλα αὐτά σ᾽ ἕνα
κλειστό χῶρο. Ὅσο ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς μικρῆς
γῆς. Γιά παραπέρα τίποτε. Μόνο μιά τρύπα
ἀνοίξαμε (ἄν τήν ἀνοίξαμε) κι αὐτή ἀπ᾽ τήν
ἀπληστία μας. Ἀλλά πάλι τίποτε δέν εἴδαμε.
Μονάχα σενάρια τρόμου γεμίσαμε. Γιά τήν
σοφία καί τήν ἁρμονία τοῦ Φωτοδότη τίποτε.
Μπαίνεις στή βάρκα. Κι
ἀρχίζεις νά τραβᾶς κουπί.
Ἡ φλογίτσα τῆς ἄγνωστης γριᾶς, τό παλιό Βιβλίο τῆς γιαγιᾶς συνοδεύουν καί σημαδεύουν
τήν πορεία σου. Ὅμως τό
αὐτί πού σ᾽ ἄκουγε λές καί
δέν ὑπάρχει τώρα. Ποῦ
εἶναι; Ποῦ εἶναι; Μιά ταραχή πλησιάζει.
Ποῦ εἶναι;
-Αὐτί ποῦ εἶσαι; Εἰσάκουσόν μου. Βουλιάζω! Κι ἀρχίζεις πάλι νά φωνάζεις. Τώρα
οὔτε Γαλλικά οὔτε Ἀγγλικά! οὔτε τίποτε
ἄλλο. Ἀλλά μιά γλώσσα ἀπ᾽ τήν καρδιά μέσα.
Δέν ἔχει ἀλφάβητο, δέν εἶναι φθόγγους
συλλαβές. Ἔχει κάτι σάν πόνο, σάν ἀπελπισία. Ἀπελπισία χωρίς χαμό. Καί τότε ξαφνικά ἐκεῖ πού σ᾽ ἔχει περικυκλώσει ἡ ἄβυσσος
βλέπεις τό στόχο σου. Καθαρά ὅπως πρίν.
Ἐκεῖνος ὁ λόφος, ὁ δύσβατος δρόμος, τό
ἐκκλησάκι πάνω τό φῶς. Μά ποιός εἶναι
πάνω;
-Τό ἐκκλησάκι πού μοῦ ᾽λεγες (μακρυνή
φωνή). Τό βρῆκααα!
-Ὁ πνιγώμενος κολυμβητής (μονολογεῖς).
Πῶς βρέθηκες ἐκεῖ; Ἐσύ οὔτε πού ἤθελες
νἀ ἀκούσεις.
-Μεγάλη ἱστορία! Σημασία δέν ἔχει πῶς
βρέθηκα ἐδῶ! σημασία ἔχει πώς εἶμαι ἐδῶ!!
Ἔλααα..!
Ἁρπᾶς καί πάλι τά κουπιά. Τώρα ὅσο εἶναι
καθαρά. Γρήγορα, δυνατά, σταθερά. Προτοῦ
ἡ ράθυμη καρδιά κι ὁ ἀπρόσεκτος νοῦς φέρουν πάλι ὁμίχλη.
-Ἔρχομαι!!!
Στέλιος Χατζάκης,
καθηγητής Φυσικῆς Ἀγωγῆς

