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Γύρω 

«παντού πινακίδες: «Απαγορεύεται». 

Όλα φράζονται μη έχοντας 

διέξοδο άλλη, φεύγω 

μέσα απ’ τους στίχους μου» (Λένα Παππά) 

πρέπει να πολεμήσουμε. Πρέπει να μείνουμε 

όρθιοι. 

«Ας απελπίζονται οι βιαστικοί 

ας εμπαίζει το πλήθος» (της ίδιας) 

Μπορεί συχνά να συλλαμβάνουμε τους εαυτούς 

μας σε μια 

«Περιπλάνηση 

στη νοσταλγία του Παραδείσου» (Αικατερίνη 

Μαρκουλάκη) 

Αυτό όμως δεν αρκεί. Χρειάζεται να καθίσουμε να 

ζυμώσουμε ψωμί πνευματικό. Γνήσιο. Να δώσουμε να 

φάει ο κόσμος. Να κορέσει την πείνα του. Να 

σταματήσει να ψωμοζητά. «Η αγωνία σε παραλλαγή» θα 

πει κάποιος. Μα δεν αρκεί αυτό. Και πρώτα απ’ όλα 

απόφαση. Γιατί όσοι 

«το φως να κλείσουν μέσα τους ζητούν 

σκιές αφήνουν» (Μιχαλ. Μαραθεύτης) 

πίσω τους. 

 Χρειάζεται όμως να ξεχάσουμε, το ίδιο θέλημα. 

Το εγώ και τη δεσποτεία του. Γιατί 

 «Πώς μπορείς να προσεγγίσεις τους ανθρώπους, 

 Όταν άξονας περιστροφής μας παραμένει το 

Εγώ;» (του ιδίου)  

 Δύσκολο και τραχύ βέβαια και το δρομάκι της 

αυτοθυσίας. Μα πώς αλλιώς να γίνει; 

 Ο Χριστός το είπε. Πέρασε μάλιστα απ’ την 

πέτρινη τούτη περιπλοκάδα. 
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 Καλεί όμως κι εμάς. Ακούμε τη φωνή Του;  

 Δύσκολες οι μέρες μας. Κι ένας λόγος παραπάνω, 

γιατί σήμερα ένταση κι απόκοσμο κι απίθανο γίνονται 

όλα πιθανά. 

 Πολλή η κόπωση. Κι όλο ο άνθρωπος των ημερών 

μας αναγέρνει στα πόδια μας. να ξαποστάσει. Και 

περιμένει να ενεργοποιηθούν μέσα μας η αλληγορία κι ο 

συμβολισμός της παράδοσής μας. Να γίνει το παράξενο 

συνταίριασμα μνήμης (των καλών) με λησμοσύνες (όλων 

των αρνητικών). 

Μπορούμε άραγε ν’ αφήσουμε 

«άλαλες τις λίθινες καρδιές μας»; (Αικ. 

Μαρκουλάκη) 

Ας ακούσουμε του ποιητή την προτροπή: 

«Άνοιξε το παράθυρο  

να μην είμαστε τόσο μόνοι» (Λένα Παππά) 

Τότε όμως θα βρεθούμε μπροστά στην πρόκληση: 

Ζητούνται ευαισθησίες 

Ζητούνται αισθήματα» (της ίδιας) 

Να σταματήσουμε δηλ. να  

«τρέχουμε  

μ' ένα πλαστικό χαμόγελο στα χείλη» (Αικ. 

Μαρκουλάκη) 

Ένα «παρών» θα χρειαστεί να δώσουμε. 

Αγάπη δώσε και χαρά στο πέρασμά σου» (Μιχαλ. 

Μαραθεύτης) 

Αλήθεια! 

«Ποιος είπε ότι έχουν σπάσει οι αμφορείς; 

Ποιος είπε πως στέρεψαν τα μύρα;» (Αικ. 

Μαρκουλάκη) 

Προχωρούμε λοιπόν όλοι εμείς, που τούτο το 

αντέρεισμα εδώ περιζώνουμε, προς τον στόχο. Κι είναι 

τούτος βαθειά μέσα μας χαραγμένος. Μα και στη ζωή 

μας. 
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«Παρούσες» λοιπόν. Όπως οι στρατιώτες. Κι οι 

Μυροφόρες. Μα και κάποιες άλλες. 

Δεν τις υπολογίζει κανείς. Κι όμως. Έκαμαν το 

καθήκον τους στο ακέραιο. Κι είναι ικανοποιημένες. 

Έδωσαν της ζωής τους την ικμάδα. «Φόρος 

αίματος». 

Εξυπηρέτησαν. Πρόσφεραν. Δούλεψαν. Γιατί; Μα 

διότι αγαπούν. Κι η αγάπη τούτη μεταστοιχειώνεται σε 

θυσία. 

Χωρίς μισθούς. Αναγνωρίσεις. Δημοσιότητα. 

Έγιναν λαμπάδες. Φώτιζαν ξοδεύοντας τον εαυτό 

τους. 

Έμειναν σε σκηνές. Δεν είχε σημασία.  

Όλη τη μέρα εργάζονταν στης Κατασκήνωσης την 

κουζίνα. Και λοιπόν; 

Το απολάμβαναν. Το χαίρονταν. Το θεωρούσαν 

τιμή τους, που έβαζαν τον ιδρώτα τους στο έργο τούτο το 

πνευματικό.  

Για εμάς; Ήταν οι μάνες της Κατασκήνωσής μας. 

Έτσι τις αναγνωρίζαμε. Και τις προσφωνούσαμε.  

Και περνούσε η μέρα ευχάριστα. Μα και η νύχτα 

με την ψυχαγωγία. Κι εκεί το: «Παρούσα». 

Μαρούλα Δημητρίου. Ειρήνη Μουμτζή. Βασιλική 

Χρήστου. Χαρίκλεια Χριστοδούλου. Αφροδίτη 

Ευριπίδου. Ελένη Συκοπετρίτου. Ελένη Θωμά. Ελένη 

Αντωνίου. Ελισάβετ Κάννα. Γλυκερία Αναξαγόρου. 

Μέλω Αγαθαγγέλου. Γεωργία Χαραλάμπους. Θεοδοσία 

Ιεροδιακόνου. Χρυστάλλα Βασιλείου. Αγγελική Κάη. 

Άνετα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το 

πέρασμα ενός Ανθρώπου. Ήταν ένας. «Σύμψυχοι το εν 

φρονούντες». 

Τους  έδειξε  έτσι ο Απ. Παύλος το στρατί  

τ’ανηφορικό. Που στον Σταυρό της Κατασκήνωσης 
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βγάζει. Κι απ’ εκεί στης Ανάστασης φέρνει το 

χαρμόσυνο μήνυμα. 

Δούλεψαν. Ταλαιπωρήθηκαν. «Εγκατέλειψαν» τις 

οικογένειές τους.  

Ηρωΐδες. Αφανείς.  

Ο Θεός ξέρει. Οι άνθρωποι; Γιατί να ξέρουν; Δεν 

τους χρειαζόταν. 

Κι εμείς ευχαριστούμε. 

Πάντα θα θυμόμαστε τις όμορφες εκείνες ώρες. 

Και ήταν ανεπανάληπτες. 

Πόσο θα ‘θελα να είμαι μαζύ τους!.. 

Πού; Μα (γιατί όχι;) στην Κατασκήνωση των 

Ουρανών. 

Μεγάλη θα ήταν για μένα ευλογία. 

Λοιπόν, κυρίες, πάντα, ναι πάντα είστε στη σκέψη 

μας. Μας βοηθάτε με το παράδειγμά σας. Μας 

εμψυχώνετε. 

Προχωρούμε λοιπόν με του Θεού τη βοήθεια. Και 

τις δικές σας προσευχές. 

Καλή Κατασκήνωση. Ναι. Εκεί πάνω. Στον 

ουρανό! 

+ ο π.Γ. 


