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ΝΑΙ. «Ε Ι Σ   Τ Ο   Β Α Θ Ο Σ» 
 

 

«Ο άνθρωπος έχει κληθεί να σωθεί. Η σωτηρία 

του όμως δεν είναι δυνατή μέσα στη μοναξιά» (Ευγκένι 

Βικτ. Μπαραμπάνωφ) 
Και: 

« Πες μου πόσους φίλους έχεις στο fb, για να σου 

πω πόσο μόνος είσαι» (Κώστας Βραχνός) 

Αποτέλεσμα; Καταιγισμός πληροφοριών. 

Γνωμών αβασάνιστων. Εξομολογήσεων κάθε λογής. 

Μέσα σε μια διάθεση καθαρά σκανδαλοθηρική. 

Χαιρέκακη. 

Σε μια ραγδαία ειδωλολατρική και ναρκισσιστική 

εξωστρέφεια ο άνθρωπος προσπαθεί ν’αποσείσει τις 

ενοχές του καλλιεργώντας την πεποίθηση, πως: «Δεν 

είναι σαν τους άλλους». ΄Η ασχολείται λιγάκι, μισή 

ωρίτσα. Ή, χάρη σ’ αυτό, βρήκε άτομα που είχε χάσει. 

Ή ακόμη «εκεί μέσα μαθαίνει ένα σωρό ενδιαφέροντα 

πράγματα» κ.α.π. (Στο ίδιο) 

Πώς σ’ όλα τούτα λοιπόν να φωλιάσει μέριμνα 

γι’ αυτογνωσία; Σίτιση εσωτερική και βελτίωση; 

Περίσκεψη; 

Θυμάται άραγε, πως είναι μια απολύτως 

αδιάσπαστη σύνθεση; Μια ενδοσκοπική ύπαρξη, αλλά 

ταυτόχρονα ένα όν κοινωνικό; 

Προς τι λοιπόν η τόση άσκοπη θυσία του τόσο 

ιερού ιδιωτικού βίου; (Στο ίδιο)   

 Πώς λοιπόν να μην έχει κατισχύσει και διαρκώς 

να μη διαμορφώνεται «Ένα κοινωνικό σώμα ανώριμο, 
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ανεύθυνο, ανυπόμονο και επιπόλαιο, κατά φαντασία 

αυτόβουλο και αυτόφωτο... δίχως ιεραρχήσεις, 

προτεραιότητες, αυτοέλεγχο και έλεγχο»; (Στο ίδιο) 

Τι χρειάζεται; Μήπως να θυμηθούμε σύγχρονου  

διανοητή τη θέση, ότι «σώζεις τον εαυτό σου, 

βοηθώντας έναν άλλο, που αποτελεί μια εξωτερική 

εκδοχή της συνθήκης σου»; (Jacques Lacan). Μήπως έτσι 

συνειδητοποιήσουμε  «πόσο περιττοί είμαστε» (Στο ίδιο) 

τελικά; Για ν’ ανακαλύψουμε «πόσο ασύλληπτα μεγάλη 

είναι η Αγάπη; Ξαναχτίζει τον κόσμο από την αρχή, 

όσες, μα όσες φορές κι αν τον καταστρέψει η ανθρώπινη 

μωρία;» (Νατάσα Κεσμέτη) 

Καιρός λοιπόν ν’ αγρυπνήσουμε. Στον Σταυρό 

Του τώρα. Μια εγρήγορση φρουρών σε προωθημένα 

φυλάκια. 

 Η φυγή άραγε θα βοηθήσει; Υπακοή δηλ. σ’ ένα  

«μήνυμα του τύπου: « Μηχανευτείτε τρόπο… να 

κατεβείτε από τον Συλλογικό Σταυρό» (Στο ίδιο) σας ; 

Να μη ξεχνούμε, πως «αυτό που συλλογικά μας 

σταυρώνει στο κάθε εδώ και τώρα είναι πρωτίστως ο 

ίδιος ο εαυτός μας» (Στο ίδιο) 

Είναι πανθομολογούμενο πια, πως «οι συλλογικές 

εξάρσεις της εποχής μας περιφρονούν το μυστήριο κι 

αγνοούν το « φως το  εν ημίν» (Ολιβιέ Κλεμάν) 

Αναζητούμε λοιπόν «την αρχαία εξίσωση του 

καλού και αγαθού, του ωραίου και του καλού, με την 

έννοια της καλλιτεχνικής (και ασκητικής), ηρωϊκής (και 

εξαγιαστικής) διαπλάσεως ολόκληρου του ανθρώπου».  

  Και κάθε «αρετή» σημαίνει συμμετοχή [του 

ανθρώπου] στο ίδιο το είναι του Θεού» (Στο ίδιο) 



3 

 

Αναζητούμε λοιπόν το κατά βάθος απύθμενο, 

[που] ενσαρκώνεται σε σχήματα «χειροπιαστά» και σε 

«λάμψη» μεγάλη (Αλεξ. Σολζενίτσιν) 

Να ζήσουμε, θέλουμε, κάποιες έστω στιγμές, 

μακριά από της καθημερινότητας την όποια τύρβη. Σε 

στενώτερη πάντα σχέση μαζύ Του. 

Αυτός δεν είναι άλλωστε ο στόχος κάθε 

Χριστιανικής ζωής; 

«Επανάγαγε εις το βάθος » (Λουκ. ε’4) λοιπόν. 

Πίσω ν’ αφήσουμε τα ρηχά. 

Μπροστά εμείς. Μαζύ Του πάντα. Ως  το τέλος.  

Η εποχή μας έδωσε προσοχή. Δελεάστηκε από 

ιδεολογικά πυροτεχνήματα, που λαμπυρίζουν. 

 Φθάσαμε λοιπόν στο σημείο, πολλοί να έχουν 

στραφεί στα υλικά και τα πρόσκαιρα. Να έχουν 

απομακρυνθεί από τις πηγές. Να έχουν απολακτίσει τους 

μαργαρίτες. 

Αυτοί 

α.  έκλεισαν μάτια 

β. αγνόησαν τα πάντοτε φωτεινά χριστιανικά 

φώτα του κόσμου 

γ.  καταφρόνησαν πατερικά σαλπίσματα. 

 

Ο λόγος του Κυρίου 

α.  επαναλαμβάνει διαρκώς: «υμείς εστέ το φως 

του κόσμου» 

β.  υποδεικνύει όλους εκείνους που έμειναν 

συνεπείς στη ζωή τους 
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γ.  δακτυλοδεικτεί εκείνους που έζησαν βίον 

άγιον δίνοντας έτσι το τρανό παράδειγμα στους 

νεώτερους. 

 

Ο λόγος τούτος άριστα αρμόζει στους 

αγωνιζομένους Χριστιανούς. Και τούτο γιατί 

πραγματικά ακτινοβολούν με την αγιότητα. Τη 

διδασκαλία Εκείνου. Την εκκλησιαστική δράση. 

 

Η αγιότητα μας περιβάλλει από την παιδική 

ηλικία. Μας συνοδεύει σ’ όλο το βίο μας. Πρέπει να 

είναι πάντοτε το πρώτιστο μέλημά μας.  

Γι’ αρκετό καιρό χρειάζεται ν’ αποσυρόμαστε 

για μελέτη. Περισυλλογή. Άσκηση. 

Έτσι θα εμβαθύνουμε. Θα εντρυφούμε στου 

Θεού το Λόγο. 

 Τα έργα που μπορούν να γίνουν; Πάρα πολλά: 

Έργα αγάπης. Αγώνες πνευματικοί. Πάλη προς τους 

ισχυρούς και τους φαύλους της εποχής.  

 Το φως έτσι γίνεται οικουμενικό. Παγκόσμιας 

αίγλης. Υπέρχρονο.  

 Θέλουμε φως λοιπόν; Ο Χριστός μας 

περιμένει. Θα Τον αγνοήσουμε; Η απόφαση είναι 

δική μας βέβαια. Ένα να θυμόμαστε: 

 Όσοι αγνοούν τους φάρους, πελαγοδρομούν. 

Και συντρίβονται. 

 Πού θα στραφούμε, επομένως; 

 Παρακινδύνευση ζωής λοιπόν. Βάδισμα, 

γυμνόποδες, σ’ ένα σχοινί τεντωμένο. 

 Η ερήμωση. 
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 Μα και τα ερείπια. 

 Η μετάπτωση; Συνήθης. 

 Του θανάτου το δόκανο παντού επικρέμαται. 

 Στην έρημο ρίζες; Σε βάθος; 

 Και όμως!.. 

 Στις ζωής την κρημνώρεια δεν παύουν κάποτε ν’ 

ακούονται φωνές. Αφυπνιστικές. 

 Κι ο άνθρωπος; Όχι. Δεν αισθάνεται έγκλειστος. 

Αφού αυτή (η έρημος) σε κήπο συχνά μεταβάλλεται 

μυστικό. Μάχης πεδίο. Ημίφως κάποτε. Περιαλγές ίσως. 

Χωρίς η ζωή να καταλήγει αλυσίδα αθυρμάτων. Ή 

σκιών. Μα ένα διαρκές περιαύγασμα.  

 Χρειάζεται ταλάντευση σωστή. Και ισορροπία. 

Για να γεφυρώσουμε την άβυσσο.  

 Τεχνητά φώτα; Πολλά. Του κόσμου οι θόρυβοι. 

Μα κι οι φωνασκίες. 

 Στης ζωής όμως την άνοιξη, ακάθεκτη ορμά 

συχνά η σιωπή. Λιτή. Και εύγλωττη όμως. Και το 

σκοτάδι φωτερό. Το νυχτολούλουδο θυμίζουν. Που 

ευωδιάζει. Nτροπαλά τη δική του υπέρβαση κάμνει. 

Άκρως συμφιλιωτική. Στην κτίση ολόκληρη.  

 Τα ταπεινά και τ’ ανώνυμα αποκτούν όνομα 

τώρα. Έναστρος ο ουρανός. Άσχετο, αν της μνήμης τα 

κατατόπια, τελικά, δεν συνείρονται.  

 Ο άνθρωπος τώρα αρχίζει να συλλαβίζει. Το 

μονοπάτι του να βρίσκει. Απόμερο ίσως. Αφανές. Χωρίς 

να το στολίζουν φεγγαρόπετρες. Σε σκοπιά ονείρου 

όμως.  

 Των κάτοπτρων η μνήμη δυό μορφές καταγράφει. 

Κι ήταν της ζωής οδοιπόροι. Προς την πηγή πάντα 
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πορευόμενοι. Σύμβολα συνεχούς μεταμόρφωσης 

αναζητώντας.  

 Η ζωή τους; Ήρεμη σαν τη νύχτα την έναστρη. 

 Δεν επιχειρώ παλαιοπώλης αναμνήσεων να γίνω. 

 Στης νύχτας το βιβλίο μ’ έκτυπα γράμματα 

πάντα. Ανδρέας και Μέλω Αγαθαγγέλου. Ζωή χωρίς 

ανάπηρες πτυχές. 

 Προσιτές οι ιστορίες τους. Σε γκρίζα πέτρα 

χτισμένες. 

 Η εστίασή τους; Εκείνος πάντα. 

 Την στιγμή τους η καταγραφή δείχνει συνεχώς 

την αυτοέκφρασή τους. 

 Μια ζωή χωρίς πισωγυρίσματα. Ούτε πόρτες 

κλειστές. Ή άχρηστες επινοήσεις.  

 Της ζωής τους το βιβλίο τρεις λέξεις έγραφε: 

Χριστός (αγάπη). Καθήκον. Χαρά. Μ’ έκτυπα ψηφία. 

 Του φεγγαριού το χρώμα τους βρίσκει τώρα, όχι 

στην Κατασκήνωσή μας. Μα στου Πατέρα την αγκαλιά. 

 Μια Κατασκήνωση διαρκείας. 

 Σας αγαπούμε πάντα, φίλοι μου. 

 Γευθήκαμε την αγάπη σας στο έπακρον. 

 Ανεξίτηλη παραμένει η παρουσία σας στη ζωή 

μας. 

 Θυμόμαστε τις τόσο όμορφες στιγμές, που 

ζήσαμε μαζί.  

 Κι ευχαριστούμε το Θεό γι’ αυτό. 

+ ο π.Γ. 
 


