
… «ΔΥΝΑΤΑΙ ΤΙ…;» 

 

 Από την αρχή. Σαν για πρώτη φορά. Δεν έχει 

καμμιά σημασία η ανωνυμία. Η εμφάνεια ή η αφάνειά 

του. Πράγματα δευτερεύοντα τελικά. 

 Δυναμισμός του (σύνορο ή μεθόριος) γίνεται 

άμυνας σημείο. Και εξόρμησης. Μεταστοιχειώνεται 

μάλιστα σε ποιότητα υπαρκτική. Καινούργια.  

 Συχνή η αίσθηση του πύρινου κύκλου του. Αυτού 

δηλ. που τον περιβάλλει. 

 Ο Αγαπημένος ευτυχώς πηγαίνει μπροστά. 

Χαράσσει μνήμες. Καλύπτει νώτα. Περιχαρακώνει 

προστατευτικά τη ζωή μας. Στηρίζει χαρακτήρες. 

Καθορίζει οριακές καταστάσεις.  Τις τόσο δύσκολες 

σήμερα.  

 Είναι δικός μας. Είναι ο κόσμος μας όλος. Βαδίζει, 

πάντα, με το χέρι απλωμένο. Είναι έτοιμος. Να μας 

στηρίξει θέλει. Όπως τον Πέτρο στη θάλασσα. 

 Κι η λέξη Του («ολιγόπιστε») δεν είναι 

επιτιμητική. Συγκαταβατική είναι. Μας καταλαβαίνει. 

Μας αγαπά. Όρθιους μας θέλει. Όχι στην πτώση. Και 

μάλιστα σε μονιμότητα.  

 Μας βοηθά ν’ αντικρύσουμε την άβυσσο. Να μην 

την αφήσουμε να μας τρομοκρατήσει. Και άνετα να τη 

διαβούμε. 

 Των κοινών μας βημάτων τα ίχνη ήδη 

διαγράφονται στης γης τη στοιχειοθεσία. 

 Κι η φωνή του σταθερή πάντα, ακούεται διαρκώς: 

- Έλα, παιδί μου. Πάμε. Και μην ανησυχείς. Πάντα 

θα είμαι δίπλα σου. Δώσε μου το χέρι σου λοιπόν. Σ’ 

αγαπώ απέριττα. 

Συμπορευόμαστε στης ακροβασίας μας τις 

στιγμές.  

Αλλά και τις άλλες. 
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Αιγλήεντα τα πάντα τώρα. 

Τ’ απορριπτικό των πολλών σύνδρομων δεν μας 

ενδιαφέρει. Όσο κι αν ακούεται η απορία: 

«Εκ Ναζαρέτ δύναταί τι…;» 

Εμείς προχωρούμε. 

Ένα έχω μόνιμα στη μνήμη μου: «Τα μωρά 

εξελέξατο ο Θεός». Κατά τα άλλα, βάθος ψυχής. 

Η εμφάνιση η εξωτερική πολύ συχνά εξαπατά. 

Το ερώτημα λοιπόν είναι: 

Αγιότητα χωρίς Θεό; 

Ποιος αποφασίζει άραγε τελικά; Εγώ; Οι άλλοι; 

Το «κατεστημένο»; Ο περίγυρος μήπως; 

Αγωνίστηκε λοιπόν. Έσπασε του εαυτού του το 

κέλυφος. 

Το εσωτερικό του φως έστελνε τις δικές του 

φωταύγειες. Ιδιαίτερες όμως χρειάζονται προσπάθειες, 

για ν’ αρπάξεις τούτη την εκπομπή. 

 Απλότητα. Αγάπη για τον διπλανό. Αυτοθυσία. 

Ειλικρίνεια. Γνησιότητα. Αυτά αποτελούσαν της ψυχής 

του την ανθοδέσμη. 

Πολλές βέβαια της ζωής οι δυσκολίες. Μαζύ τα 

λέγαμε βρίσκοντας ανάπαυση ψυχής και οι δύο. 

Εμπιστοσύνη ενέπνεε όλες τις ώρες. Έναν ώμο 

έδινε . Να πιαστείς. Για μια ανάσα. Και να συνεχίσεις την 

οδοιπορία σου. 

«Δια Χριστόν σαλός»; Θα ρωτήσει κάποιος. Γιατί 

όχι; 

Φτάνει να έμπαινες στης ψυχής του τα τρίσβαθα. 

Για να δεις τους ιριδισμούς της.  

Η (σωστή) σχέση μαζύ Του, πάντα ξεκούραζε. 

Έδινε θάρρος. 

Κι όταν ανεκάλυπτες την πραγματικότητα, έμενες  

με το ερώτημα: «Μα είναι δυνατό; Μα πώς;» 



3 

 

Ναι! Ήταν μια καρδιά που λάμπει. Ένας πυρσός 

που γύρω τις φωταύγειες του σκορπούσε. 

Ο Θεός τον κάλεσε κοντά Του τώρα. Πρόλαβε 

άραγε να πει: «Τον δρόμον τετέλεκα»; Θέλω να πιστεύω 

πως ναι.  

Φίλε κι αδελφέ Κυριακέ Καπνίση, πρέσβευε, σε 

παρακαλούμε και για μας. Και για την Κατασκήνωσή 

μας που τόσο αγάπησες. 

Αναπαύου τώρα από τους κόπους σου. 

Καλήν αντάμωση!.. 

+ ο π.Γ. 

    
 


