
 

 

 

 

 


 

Δεν την γνώρισα – δεν είχα την ευτυχία και ευλογία να γνωρίσω – την κ. Νάσω,  
κ. Δημήτρη μου, μα η γυναίκα που στέκεται στο εσώφυλλο του βιβλίου μου φάνηκε 
γνώριμη από ένα ταξίδι του παρελθόντος. Και τώρα με κοιτούσε σαν να με προσκαλούσε να 
ταξιδέψουμε μαζί και σ’ αυτό το ταξίδι, στις σελίδες που ακολουθούσαν. Να γνωρίσω 
αυτήν και τον Δημήτρη της, μαζί την οικογένεια και τους φίλους της. 
Θυμάμαι πως σάστισα με το μήνυμα που ρωτούσε: «Σου έστειλα το βιβλίο για τη Νάσω 
μου;». Όπως σάστιζα – αν και κάθε φορά όλο και πιο φυσιολογικά και ζεστά – στα 
μηνύματα αγάπης που ανελλιπώς μου στέλνατε σ’ όλες τις μεγάλες γιορτές – Χριστούγεννα, 
Πάσχα, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης – με την υπογραφή «Η Νάσω και ο Δημήτρης της». 
Την κ. Νάσω την γνώριζα σαν από πάντα, από τότε που γνωρίζω εσάς και ποτέ δεν ξέχασε 
να μου ευχηθεί, κι ας μην με ήξερε. Πάντοτε με συγκινούσε. 
Γυρνώντας την πρώτη άδεια σελίδα, κάτω από τον τίτλο… η πάντοτε κοινή αφιέρωση των 
ευχών σας. Κοντά στις τελευταίες σελίδες του ταξιδιού της γνωριμίας μας, μάθαινα πως η 
ημερομηνία της αφιέρωσης είναι η 
ημερομηνία των επίγειων γενεθλίων 
της κ. Νάσως. Το σημείο απ’ όπου όλα 
ξεκίνησαν – κι όλα από εκεί θα 
ξεκινούν, αφού «Αθανασία» είναι το 
συνώνυμο της «Ανάστασης», «της κάθε 
ψυχής». 
Ένα δώρο, λοιπόν, δικό της και δικό σας 
– δώρο των ψυχών σας – προς τους 
αγαπημένους σας φίλους – ένα 
«κέρασμα» στη γιορτή σας. Σας 
ευχαριστώ που δεν με ξεχάσατε από 
τον κοινό σας «Παράδεισο!». Και είναι 
αλήθεια τέτοιος, γιατί μετροφυλλώντας 
το βιβλίο, είναι κατάσπαρτο με ρόδα. 
Σάστισα κι όταν ξεκίνησα να διαβάζω… 
Απ’ την πρώτη κιόλας σελίδα μου κόπηκε η ανάσα. Έτσι παρέμεινα μέχρι το τέλος. Η έντονη 
επιθυμία γι’ αυτήν την επικοινωνία… τόσο απαραίτητη και πολύτιμη και σπουδαία! Οι 
άνθρωποι υπάρχουν  όσο υπάρχουν αναμνήσεις… Απαραίτητη  και πολύτιμη και σπουδαία 
και για τους δύο. 
Υποκλίνομαι μπροστά στο μεγαλείο της ψυχικής δύναμης του ανθρώπου που θυμάται και 
υμνεί την αγάπη μέχρι να ξανασυναντηθεί με το ταίρι του, που εξακολουθεί να είναι 
ευγνώμων σ’ Αυτόν που την πήρε κοντά Του γιατί είναι ο ίδιος που την έφερε στη ζωή του, 
που αφήνει τους άλλους να γίνουν κοινωνοί στην σταύρωση πριν την Ανάσταση. Μα που 
ξέρει ακόμη κι αποδέχεται πως… «Πρόσκληση του Θεού, δεν την αρνείσαι!». 
Κύριε Δημήτρη μου, 
Η Νάσω σας έδινε γιατί αγαπούσε να δίνει. Δεν περίμενε αντάλλαγμα ή «εξόφληση». Ήταν 
χαρούμενη και πλήρης γιατί δεχόσασταν ό,τι είχε να προσφέρει. Ήταν ευτυχισμένη γιατί 
ένιωθε την ευγνωμοσύνη  σας κάθε μία στιγμή απ’ όταν τα βήματά σας συνέπεσαν.  
 
 



Ευλογήθηκε με την αγάπη σας. Δεν μπορώ καν να φανταστώ πόσο περήφανη στέκεται 
τώρα και κοιτάζει από εκεί ψηλά την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τόσων ανθρώπων που 
ενώθηκαν και ψάλλουν τον πιο δυνατό απ’ όλους τους ύμνους, τον Αναστάσιμο. 
Χριστός Ανέστη! Καλή Ανάσταση, Νάσω μας! 
Αληθώς Ανέστη! Χρόνια γεμάτα από την αγάπη της Νάσως κι όλων των αγαπημένων σας, 
κύριε Δημήτρη μου! 
Σας ευχαριστώ πολύ, ξανά και ξανά! 
Με όλη μου την αγάπη και εκτίμηση και στους δυο σας, 
μία συνάδελφος. 
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