
Δισέλιδο
Για όλους

Όταν στον καθημερινό μας βίο κυριαρχεί και βασιλεύει ως 
πρώτος σκοπός, η φροντίδα για την ικανοποίηση των σωματικών 
αισθήσεων, «πάντα υπνοί». Όλα κοιμούνται. Και νους. Και 
ψυχή. Και διάνοια. Και αίσθησις. (όσιος Νείλος)

Δρα ένα αιφνίδιο γεγονός τελεσίδικης αρπαγής του, από τη 
συνέχεια της ροής της ύπαρξης. Ένας κλέπτης «εν νυκτί» στη 
μακαρία κατάσταση του ύπνου. Μια αυτονόητη και σίγουρη για 
τον οικοδεσπότη ασφάλεια. Αυτόκλητος τούτος. Ανενόχλητος, 
παραβιάζει τη θύρα του οίκου του. Και του αφαιρεί τα πιο 
πολύτιμα αγαθά του. Χάνει δηλ. την ύπαρξή του. Έχει πληθώρα 
αγαθών και τη βεβαιότητα για «έτη πολλά» ν’ απολαμβάνει και 
να χαίρεται. «Νυχτωμένη» δηλ. υπαρξιακή αυτοσυνειδησία. 

Ναι, μα η μέρα Κυρίου δεν πρέπει να μας βρει στο σκότος 
και την αιχμαλωσία των αισθητών της ύπαρξης. 

Το βασικό ερέθισμα αυθεντικής ευαγγελικής λογικής, 
τελικά, είναι νηπτικό.

Κάτι, όχι για τους ασκητικούς μόνο πατέρες της Εκκλησίας. 
Ούτε για τους φιλόθεους χριστιανούς της μοναχικής πολιτείας. 
Είναι το προαπαιτούμενο της γνησιότητας της χριστιανικής 
συνείδησης όλων των μελών του σώματος της Εκκλησίας. 
Κληρικών, μοναχών, αλλά και όλων των άλλων. 

Το Ευαγγέλιο είναι για όλους.

+ο π. Γ.
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     Καθημερινά

     Μια εικόνα

2/7/2017  Κράτα το νου σου στον 
ουρανό και μη ξεθαρρεύεσαι.

(Μητρ. Μεσογαίας Νικόλαος)

3/7/2017 Οι κορυφές που 
κατακτήθηκαν από σπουδαίους 
άντρες, δεν κατακτήθηκαν μέσω 
του αέρα. Αυτοί, την ώρα που 
κοιμόντουσαν οι σύντροφοί τους, 
σκαρφάλωσαν προς την κορυφή 
μέσα στη νύχτα. (Henry Wadsworth 

Longfellow)   

 4/7/2017 Ο φόβος μπροστά στη 
μεγαλοφυία είναι η αρχή του 
καλού γούστου. (Β. Ουγκώ)

5/7/2017 Η προσευχή είναι 
δημιουργία, δημιουργία πολύ 
υψηλή, δημιουργία και ποίηση 
κατεξοχήν. (Όσ. Σιλουανός)

6/7/2017 Ο Ιησούς Χριστός 
κατέβηκε στον Άδη. Ας 
κατεβούμε μαζί Του στην 
ταπείνωση, η οποία ανυψώνει 
στον ουρανό και να δοξαστούμε 
μαζί Του, βλέποντας πάντοτε το 
Θεό  και βλεπόμενοι απ’ Αυτόν. 

(Ιω. Δαμασκηνός)

7/7/2017 Επειδή ο Πατέρας μας 
είναι στους ουρανούς, πρέπει 
κι εμείς να βλέπουμε με το νου 
μας στον ουρανό. (Αγ. Νικόδημος ο 

Αγιορείτης)

8/7/2017 Κάνε τη δουλειά σου 
προσευχή. Και την προσευχή 
δουλειά σου. (Ιερός Αυγουστίνος)

Λείπει
Μου είπαν για κάποιο γιατρό. 

Καλός άνθρωπος. Προσιτός σ’ όλους.
Ζήτησα να τον γνωρίσω.
Βρέθηκα κάπου.
Θέματα συζήτησης διάφορα.
Εξέφρασα την απορία μου. Τόοο 

χρόνο εδώ και δεν κατάφερα να 
γνωρίσω το  γιατρό.

Μερικοί γέλασαν. Ένας ρώτησε:
- Επιμένεις;
Απάντησα καταφατικά.
Και ήλθε η έκπληξη.
- Εγώ είμαι.
Δεν μπορούσα να το φανταστώ. 

Ήταν ένας άνθρωπος όπως οι άλλοι. 
Παχουλός. Φαλακρός. Απλός στους 
τρόπους και τη συμπεριφορά. Στο 
πλήθος μέσα, δεν ξεχώριζε.

Επηρεασμένος από κάποιες 
άλλες περιπτώσεις περίμενα κάτι 
άλλο. Αρκετοί γιατροί (δυστυχώς) 
συμπεριφέρονται αλαζονικά. Μας 
βλέπουν αφ’ υψηλού. Θέλουν να 
ξεχωρίζουν.

Γλυκομίλητος λοιπόν ο γιατρός μας.
Όλοι τον αγαπούσαν.
Γίναμε φίλοι.
Μου μιλούσε εξομολογητικά. Με 

συμβουλευόταν για διάφορα θέματα.
Χρήματα (πάλι) δεν έπαιρνε. Πολύ 

συχνά μου έδινε από τα δείγματα των 
φαρμάκων.

Καταδεκτικός κατά πάντα.
Καρδιακό  επεισόδιο τον έστειλε 

στην κλινική. Ήλθε όμως δεύτερο. 
Τον χάσαμε.

Μου λειπει τόσο!...
α.Γ



ΔισέλιδοΤώρα
Ο πρώτος περαστικός, στην παραβολή του Καλού Σαμαρείτη 

(Λουκ. ι’ 32) τον είδε. Δεν ξέρουμε τι συναισθάνθηκε. Τον 
προσπέρασε. Τακτοποιήθηκε με τον εαυτό του. Δεν άφησε τη 
συνείδησή του να λειτουργήσει ιερατικά. Δεν αντιμετώπισε 
φιλάνθρωπα τον τραγικό εκείνο άνθρωπο. 

Ο δεύτερος; Πλησίασε. Είδε. Συνέχισε όμως αδιάφορος το 
δρόμο προς τον προορισμό του. 

Ο Σαμαρείτης ιδιαίτερα φορτισμένος με εμπάθεια, ως εκ 
της προέλευσής του, και με εχθρικά υποτίθεται αισθήματα, δεν 
είχε τελικά τούτη την ψυχολογία. Δεν αισθάνθηκε χαρά για την 
κατάσταση του πληγωμένου. Κάτι που θα έκαμναν οι συμπατριώτες 
του.

Εντυπωσιάζει με την καθαρότητα του νου και της καρδιάς του.
Δείχνει έλεος. Εκφράζει την αγάπη του. 
Δεν ήταν από τη φύση και την καρδιά του εχθρός.
Τελετούργησε το μυστήριο του ελέους και της ευσπλαχνίας.
Εκπέμπει ανταύγειες φωτιστικές μιας εντελώς ευαγγελικής 

νήψης. Διαθέτει φωτιστική διάκριση.
Υπερβαίνει και δαμάζει τραυματικά αισθήματα εχθρικών 

συμπεριφορών από φίλους και εχθρούς. Τα μεταποιεί σε φίλτρο 
αγάπης και θυσίας.

Ο Κύριος, έτσι, εικονογράφησε και προσδιόρισε την οδό της 
νήψης ως μέσον έκφρασης της αγάπης προς τους εχθρούς μας. 
Δηλώνει τη θέση του «αγαπάτε τους εχθρούς υμών». Πραγματώνει 
και προϋποθέτει νήψη πολλή. Φωτιστική. Αναιρετική της κακίας.

Να μιλήσουμε για μας; Να πούμε τι; Ότι μας ενθουσιάζει η 
ανάγνωση τούτου του Ευαγγελίου; 

Τι κάμνουμε; Αντιπαρερχόμαστε; Δεν θορυβούμαστε άραγε 
καθόλου; Με ήσυχη τη συνείδηση προχωρούμε; Μήπως ζητούμε 
κάτι άλλο; Αν ναι, τι; Γινόμαστε άραγε διάδοχοι του Σαμαρείτη; 
Στην πράξη; Χωρίς επαναστροφές; Μετακινήσεις; Παλινδρομήσεις; 
Άλλες «παιδικές ασθένειες»; Νήψη άραγε;

+ο π. Γ.
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     Καθημερινά

     Μια εικόνα

9/7/2017 Η κάθε μέρα είναι η 
καλλύτερη μέρα του χρόνου 

(Έμερσον)

10/7/2017 Όταν βρίσκεσαι σε 
δύσκολη θέση, και τα πάντα είναι 
εναντίον σου, όταν αισθάνεσαι ότι 
δεν μπορείς να συνεχίσεις λεπτό 
παραπάνω, μην τα παρατάς. Γιατί 
αυτός ακριβώς είναι ο τόπος και 
ο χρόνος, που η παλίρροια θ’ 
αλλάξει. (H. B. Stowe)

11/7/2017 Το πιο ενθαρρυντικό 
γεγονός είναι η αναμφισβήτητη 
ικανότητα του ανθρώπου να 
κάνει πιο ενδιαφέρουσα τη ζωή 
του με συνειδητή προσπάθεια. 

(Henry David Thoreau)

12/7/2017 Πίστη είναι η ενεργός 
δύναμη, που σχηματίζει τη 
γραμμή μεταξύ της επιτυχίας και 
της αποτυχίας.
13/7/2017 Η ταπείνωση ανοίγει 
τις πόρτες του ουρανού και 
έρχεται στον άνθρωπο η χάρη 
του Θεού, ενώ η υπερηφάνεια 
τις κλείνει.  (Αγ. Παΐσιος)

14/7/2017 Δεν μπορεί να 
συναφθεί ειρήνη εκεί, όπου 
βασιλεύει η περηφάνεια.
15/7/2017 Η βροχή θα σου 
χαλάσει την παρέλαση μόνο αν 
την αφήσεις.    

Έφυγε
Γνώρισα έναν επίσκοπο που 

συνεχώς έδινε.
Όσοι γάμοι γίνονταν στην 

περιοχή του, δυό μέρες την 
εβδομάδα, ήταν δωρεάν.

Σηκωνόταν πολύ πρωΐ. Με το 
λεωφορείο αλώνιζε την Αθήνα. 
Πήγαινε στους πονεμένους. 
Τους ταλαιπωρημένους, τους 
αναγκεμένους.

Σήκωνε τα ράσα. Έπαιρνε 
την σκούπα και καθάριζε σπίτια 
γέρων. Αρρώστων.

Έβρισκε χρήματα και τρόπους. 
Έπαιρνε αρρώστους στο εξωτερικό 
για θεραπεία. Άγνωστος μεταξύ 
αγνώστων. Χωρίς διακριτικά. 
Μεγαλεία. Χειροφιλήματα.

Ήταν πολύ διακριτικός.
Χειριζόταν θέματα με πολύ 

λεπτό και εποικοδομητικό τρόπο.
Έβλεπε πολύ μακρια.
Διεισδυτικό το βλέμμα του. 

Έπαιρνε αμέσως το σφυγμό των 
άλλων.

Έψαλλε και τραγουδούσε 
διαρκώς.

Δεν έμενε σε μέγαρο. Με 
υπηρεσίες κλπ.

Έμενε σ’ ένα απέριττο διαμέρι-
σμα πολυκατοικίας.

Συνέτρεχε τους πάσχοντες. 
Τους κληρικούς του. Κουραζόταν 
στη θέση τους.

Προσγειωμένος, ανταποκρινό-
ταν στις ανάγκες των καιρών.

Μας έφυγε νέος (59 χρόνων)
α.Γ



Δισέλιδο
Ποιό;

Θεωρητικά, προσβλητική η απάντηση του Χριστού στη 

Χαναναία.  

Ο λόγος Του σκληρός και ταπεινωτικός. 

Πολύ πιθανό θα οδηγούσε στην εξαφάνιση του αποδέκτη. Να 

κρύψει το πρόσωπό του. 

 Η Χαναναία δεν σκύβει το κεφάλι. Επιμένει. Θέλει. Και, 

τελικά, κάμπτει την αντίσταση του Χριστού. 

Τον υποκινεί σε διάλογο μαζύ της.

Απαντά αυθόρμητα και άμεσα.

Παραδέχεται, ότι είναι σκυλάκι.

Και μάλιστα πεινασμένο. 

Δεν κάμπτεται.

Δεν τελμάτωσε στον πόνο του ηχηρού ταπεινωτικού λόγου Του 

τον εαυτό της.

Τινάζεται, αυθόρμητα υπέρ αυτής της σκληρής εξουθένωσης του 

Κυρίου.

Προκαλεί μια σωτήρια υπέρβαση της ταπεινωτικής απόρριψής 

Του.

Τον «νικά» στη διαλογική Του αντίσταση.

Τον πείθει, ότι δικαιούται και σαν σκυλάκι, να είναι επί του 

εδάφους της απόρριψής Του τούτης. Ομοτράπεζος των κυρίων της. 

Τιμάται, τελικά, με την αξιοζήλευτη επιβράβευση.

Ποιο το μήνυμά της για μας;
+ο π. Γ.
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     Καθημερινά

     Μια εικόνα

16/7/2017 Εμπόδια είναι αυτά τα 
φοβερά πράγματα, που βλέπεις, 
όταν πάρεις τα μάτια σου από το 
στόχο. (Hannah Moore)

17/7/2017 Δεν απέτυχα. Ανακά-
λυψα χίλιους τρόπους, που δεν 
είναι δυνατό να φτιάξεις ένα 
λαμπτήρα. (Τόμας Έντισον)

18/7/2017 Τίποτα αξιόλογο 
δεν συμβαίνει ποτέ γρήγορα 
και εύκολα. Πετυχαίνεις μόνο, 
όταν είσαι αποφασισμένος να 
πετύχεις… Κι επιμένεις μέχρι να 
το πετύχεις. (Robert H. Lauer)

19/7/2017 Να περιμένεις το 
καλύτερο. Γύρισε τα προβλήματα 
σε ευκαιρίες. Ικανοποιήσου με 
όσα έχεις. Ασχολήσου με το πού 
θέλεις να πας. Όχι με το από πού 
έρχεσαι. Αποφάσισε να είσαι 
ευτυχισμένος. Αυτή είναι μια 
συμπεριφορά. Μια συνήθεια που 
καλλιεργείς την κάθε σου μέρα. 
Δεν είναι ανταμοιβή. (Dennis Waitley)

20/7/2017 Όποιος λυγίζει τα 
γόνατα στον Δημιουργό, υψώνε-
ται έως τ’ άστρα του ουρανού.
21/7/2017 Αποτυγχάνεις, μόνο 
όταν παύεις να προσπαθείς.
22/7/2017 Ο άνθρωπος που 
νιώθει ευγνωμοσύνη, νιώθει και 
ευτυχισμένος. Ο αγνώμων είναι 
αδύνατο να είναι ευτυχισμένος.

Αγαπούσε
Έξω από τον Μητροπολιτικό 

Ναό των Αθηνών. Με τον πατέρα 
Χρυσόστομο.

Περιμέναμε το λεωφορείο, Θα 
πηγαίναμε στο οικοτροφείο. Στον 
Κολωνό.

Ένας γεράκος μας πλησίασε.
Με κάποια χαρτιά.
Μας είπε την περιπέτειά του.
Ήταν από τη Ρόδο.
Η κόρη του ήταν πολύ 

άρρωστη.
Η εγχείρηση αναπόφευκτη. 

Χρήματα όμως; Δεν υπήρχαν. 
Ζητούσε βοήθεια λοιπόν.

Ο π. Χρυσόστομος ρώτησε:
- Μπαίνοντας στο λεωφορείο 

αρ. (τάδε) να κατεβείς στην 
πλατεία Νέας Σμύρνης. Απέναντι 
είναι τα γραφεία της Μητρόπολης. 
Αν πας αύριο στις δέκα, θα σε δει. 
Και θα σε βοηθήσει ο δεσπότης.

Ο γεράκος ευχαρίστησε.
Απορημένος ρώτησα:
Γιατί δεν του δώσατε κάποιες  

δραχμές και να τελειώσει;
Εκείνος απάντησε:
- Υπάρχει περίπτωση να είναι 

απατεώνας. Θα έλθει λοιπόν; Και 
αν ναι, θα φωνάξω την κοινωνική 
Λειτουργό ν’ αναλάβει. Ίσως 
το παιδί του να χρειάζεται κάτι 
περισσότερο.

Έμεινα έκπληκτος.
Τέλειος χειρισμός. Ανθρώπι-

νος.
Ο π. Χρυσότστομος αγαπούσε...

α.Γ.



Δισέλιδο
Aίσιο

Η Χαναναία δείχνει κατά τη δύσκολη στιγμή, την όλη 

στάση και συμπεριφορά της στη συζήτηση με το Χριστό. 

Κεραυνοβολείται από την εξουθενωτική Του απόρριψη.

Αντέχει όμως μια τέτοια τεράστια ταπείνωση.

Αντιμετωπίζει την οξύτητα της προσβολής.

Δεν αναφλέγει οργήν με δυναμισμό οποιουδήποτε 

φονικού έργου. 

Λειτουργεί φωτιστικά η προσβολή επάνω της.

Αισθάνεται το νου της, ότι είναι ξύπνιος. 

Δεν κοιμάται. 

Βρίσκεται σε νηπτική ετοιμότητα.

Ανατρέπει την πρόκληση επιθετικότητας του παθογόνου 

ερεθισμού σ’ ευλογία. 

Αποδέχεται την προσβολή με καρδιά καθαρή.

Αξιώνει το δικαίωμα του κυναρίου να σιτίζεται από τα 

ψυχία της τραπέζης των κυρίων του.

Το τέλος είναι αίσιο. 

Παράδειγμα για μας.
+ο π. Γ.
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     Καθημερινά

     Μια εικόνα

23/7/2017 Είναι η αγάπη εκείνη, 
που σε κάνει πλούσιο. Όχι τα 
χρήματα.
24/7/2017 Μην αφήνεις τον 
εαυτό σου να σέρνεται, όταν 
νιώθεις την παρόρμηση να 
πετάξεις.
25/7/2017 Όταν τα πράγματα 
πάνε στραβά, τότε είναι ευκαιρία 
ν’ ασκήσεις την υπομονή σου.
26/7/2017 Οι σκιές μένουν πίσω 
μας, όταν βαδίζουμε προς την 
κατεύθυνση του φωτός.
27/7/2017  Συνέχισε να προχω-
ράς και το πιο πιθανό είναι να 
σκοντάψεις σε κάτι, που δεν το 
περιμένεις καθόλου. Δεν μπορείς 
να σκοντάψεις σε κάτι, αν είσαι 
καθιστός. (Charles F. Kettering) 

28/7/2017 Μη διστάσεις να 
κάνεις ένα μεγάλο άλμα, αν 
αυτό απαιτείται. Δεν μπορείς να 
περάσεις ένα χάσμα κάνοντας 
δύο μικρά βήματα.
29/7/2017 Οι άνθρωποι πιστεύ-
ουν ότι οι περιστάσεις ευθύνονται 
γι’ αυτά, που τους συμβαίνουν. 
Δεν πιστεύω στις περιστάσεις. Σ’ 
αυτή τη ζωή πετυχαίνουν εκείνοι, 
που κινητοποιούνται και ψάχνουν 
για τις κατάλληλες περιστάσεις. 
Αν δεν τις βρουν, τις φτιάχνουν.  

(Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω)

Τι να πεις;
Μεσημέρι. Στο εστιατόριο. 

Στη Θεσσαλονίκη. Σκεφτόμουν 
τί να κάνω. Τα χρήματά μου 
περιορισμένα. Δεν χρειαζόμουν 
λοιπόν συμπληρώματα (σαλάτα, 
κ.λ.π.)

Άνοιξε ο ανελκυστήρας. 
Με πλησίασε ένας γεράκος 
ασπρομάλλης. Είπε:

- Σε παρακαλώ. Χθές βγήκα 
από το Νοσοκομείο. Εγχείρηση... 
Χρήματα δεν έχω. Πεινάω.

Έκανα από μακριά νόημα στην 
ταμία. Θα πληρώσω εγώ.

Πήρε φαγητό. Σαλάτα. Αναψυ-
κτικο. Γλυκό.

Εγώ; Τα τελείως απαραίτητα.
Προχωρώντας για να 

πληρώσω, η ταμίας μου είπε:
- Δεν ξέρεις τον παππούλη; 

Σου είπε ότι χθες βγήκε από το 
Νοσοκομείο, έτσι; Σε ξεγέλασε. 
Είναι γνωστός σ’ όλη την πόλη.

Πλήρωσα.
Το επόμενο μεσημέρι, την ίδια 

ώρα. Στο ίδιο μέρος. Επανάληψη. 
Πρωταγωνιστής; Ο ίδιος.

- Χθές, ξέρεις...
Τον σταμάτησα.
- Χθές μου είπες, προχθές 

βγήκες από το Νοσοκομειο...
Απαθής προχώρησε στον 

επόμενο...
Τί να πει κανείς;

α.Γ.



Δισέλιδο
Τo σφυγμό της

Νηπτική η λειτουργία του νου ενός ανθρώπου του 

εθνικού χώρου, όπως η Χαναναία.

Χωρίς προϋποθέσεις ευαγγελικής παιδείας.

Νηπτική ανταύγεια μιας ψυχής. Επιδέχεται, χάριτι θεία, 

την υψοποιό ταπείνωση.

Ο Κύριος της έδωσε τη χαριτόβρυτη ευλογία Του. 

Φώτισε το νου της. 

Με μια έκρηξη νηπτικής έλλαμψης, φωτιστικής και για 

μας, τη βρίσκει σ’ εκπληκτική εγρήγορση ετοιμότητας.

Δίνει παράδειγμα προς μίμηση σ’ ένα κοινό πρόβλημα 

όλων μας. Την πάση θυσία προστασία του κοινωνικού μας 

προσωπείου. 

Εκπέμπει την ανταύγεια της νήψης της πλούσια στη 

δημόσια αυτή ταπείνωση.

Παραδέχεται τη γυμνότητά της ως ανθρώπου από 

γνήσια, αξιολογικά ερείσματα της ζωής.

Αποβαίνει έτσι πόθος τόσο ανυπόφορος(!), για μας.

Υποδειγματικός όμως.

Μας διδάσκει τίποτα άραγε; 

Παίρνουμε το σφυγμό της;  
+ο π. Γ.
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     Καθημερινά

     Μια εικόνα

30/7/2017 Αντιμετωπίζεις κά-
ποιο πρόβλημα; Μετάβαλέ το σε 
ευκαιρία.
31/7/2017 Ο άνθρωπος που 
μετακινεί ένα βουνό, αρχίζει 
μεταφέροντας πετραδάκια. 

(Κινέζικη παροιμία)

1/8/2017 Δεν υπάρχουν συντο-
μεύσεις για τα μέρη, που αξίζουν 
να τα επισκεφθείς. (Beverly Sills)

Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να 
προσφέρει, συχνά αφαιρεί.
2/8/2017 Μόνο ο αγρότης, που 
σπέρνει κάθε άνοιξη, θα θρέψει 
τους καρπούς του το φθινόπωρο 

(B. C. Forbes)

3/8/2017 Η πρόοδος εμπεριέχει 
πάντα το «ρίσκο». Δεν μπορείς 
να κατακτήσεις την υψηλότερη 
θέση έχοντας το πόδι σου στη 
χαμηλότερη. ( James Bryant Conant)

4/8/2017 Ποτέ δεν έκανα κάτι 
αξιόλογο από σύμπτωση. Καμία 
μου εφεύρεση δεν έγινε κατά 
λάθος. Όλα έγιναν με σκληρή 
δουλειά. (Τόμας Έντισον)

5/8/2017 Mην τεντώνεις τα 
χέρια σου στον ουρανό, αλλά στα 
χέρια των φτωχών. Αν εκτείνεις 
τα χέρια σου στα χέρια των 
φτωχών, πιάστηκες από το χέρι 
του Θεού. (Γρηγόριος ο Θεολόγος)

Ευτυχώς

Ήμουν αδιάθετος. Έπρεπε 
όμως να πάω σε στρατιωτική 
μονάδα στην Αθαλάσσα για 
πρωινή ομιλία.

Έφθασα στην ώρα μου. Η 
αδιαθεσία σ’ έξαρση. Δεν είχα 
φάει κιόλας.

Η ομιλία μου; Απαίσια.
Απογοητεύτηκα. Αισθανόμουν 

τη γλώσσα μου να μην ελέγχεται. 
Κόμπιαζα. Ειρμός δεν υπήρχε. 

Λυπήθηκα τους στρατιώτες. 
Ήθελα να εξαφανιστώ.

Απροετοίμαστος δεν ήμουν. Τί 
έπαθα λοιπόν;

Μέχρι σήμερα δεν το εξήγησα.
Ήμουν στενοχωρημένος γι’ 

αρκετές μέρες.
Τον Νοέμβριο γι’ Αθήνα. Για 

εξετάσεις. Στο πλοίο.
Με σταμάτησε ένας νεαρός. 

Απανωτές οι ερωτήσεις.
Ζήτησε την ιδιότητά μου. 

Αν υπηρέτησα την θητεία μου. 
Πού. Αν έκανα ομιλίες. Αν 
επισκεπτόμουν το Πυροβολικό.

Πρόσθεσε:
- Τον περασμένο Φεβρουάριο 

(ημερα και ώρα) στο Πυροβολικό 
Αθαλάσσας, μίλησες για...

Άρχισε να μου λέει κατά 
γράμμα την εισαγωγή μου.

Δήλωσε ενθουσιασμένος.
Τί να πω;  Ο Θεός συμπληρώνει 

τα κενά μας. Ευτυχώς!...
α.Γ.


