
 «Ω Σ  Α Ι  Χ Ε Λ Ι Δ Ο Ν Ε Σ» 

 

 Γεγονός αναμφισβήτητο. 

 Το είπαν ήδη οι πρόγονοί μας. 

 Τον περίμεναν. Όπως τα χελιδόνια την άνοιξη. 

 Κι ο λόρδος Βύρων ήλθε. 

 Μεγάλη η χαρά τους στο Μεσολόγγι. 

 Η περιπέτεια της νοσταλγίας του Παραδείσου δεν 

σταμάτησε έκτοτε. 

 Όλοι προσπαθούμε (υποτίθεται) ν’ ανεβούμε. Της 

ζωής τ’ ανηφόρι δεν είναι εύκολο. Κάθε άλλο. 

 Κάποιοι εργάζονται στης γης την επιφάνεια. 

Άλλοι προτιμούν τις κατακόμβες. Στην αφάνεια μέσα. 

Ναι! 

 Ίσως δεν θα ετοιμαστούν συγγραφές για τούτους. 

Δεν τους ενδιαφέρει. Ο καθείς «εφ’ ω ετάχθη».  

 Δεν αρέσκονται στις δημοσιότητες. Γιατί 

άλλωστε; 

 Πότε μάθαμε για την τριάδα εκείνη; Τη μοναδική;   

 Παπά Νικόλας Πλανάς ο λειτουργός. Ψάλτες οι 

δύο Αλέξανδροι  (Παπαδιαμάντης και Μωραϊτίδης). 

 Αργότερα μάθαμε του συνδυασμού τούτου το 

αποτέλεσμα. 

 Κι ήταν τόσο όμορφες εκείνες οι λειτουργίες. 

 Της καρδιάς τους το πύρωμα εμψύχωνε τους 

ανθρώπους. 

 Τους ανέβαζε σ’ άλλα ύψη και σκαλοπάτια. 

 Και προσεύχονταν όλοι. Και υμνούσαν τον 

δημιουργό. 

 Αυτοί ήλθαν στη σκέψη μου, όταν για πρώτη 

φορά άκουσα τον φίλο μου τον Βλάση Ψάλτη να μας 

ανεβάζει στ’ ουρανού τα δώματα. 

 Μουσικός τέλειος. Μορφωμένος. Καλλιεργημένος 

όσο λίγοι. 
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 Μελωδική η φωνή του.  

 Τεχνίτης μοναδικός .  

 Οδηγητής απλός μεν, αλλά ιδιαίτερα ικανός.  

 Εμφανέστατα τα χαρίσματά του. τουλάχιστον όσα 

φαίνονταν. Γιατί υπήρχαν κι άλλα. 

 Ο Βλάσης ήταν ο άνθρωπος της ησυχίας. Της 

απλότητας. Της αφάνειας. Της ταπείνωσης. 

 Εξαιρετικός συνεργάτης. 

 Πολλά χρόνια συνεργαστήκαμε. Άψογος πάντα. 

 Καμμιά διαφωνία μεταξύ μας. 

 Μουσικά με βοήθησε τα μέγιστα. 

 Η ηρεμία και η γαλήνη του με δίδαξαν πάρα 

πολλά. 

 Ήταν πολύ διακριτικός. 

 Ουδέποτε ζήτησε κάτι για τον εαυτό του. 

 Λυπήθηκα ιδιαίτερα όταν παραιτήθηκε.   

 Ο δικός μου παροπλισμός μου στέρησε πολλές 

ευκαιρίες. Άλλος όμως διευθύνει τη ζωή.  

 Τον κάλεσε τώρα κοντά Του ο Πατέρας. Στην 

ουράνια πατρίδα. 

 Μου λείπει ήδη. 

 Μας αναπαύει η σκέψη, πως τώρα θα Τον υμνεί 

διαρκώς.  

 Και κάτι άλλο. Θα προσεύχεται (είμαι βέβαιος) 

για μας.  

 Φίλε μου αξέχαστε, σε θυμόμαστε πάντα. 

 «Μνήσθητι και ημών», σε παρακαλούμε. 

 Καλήν Ανάσταση, φίλτατε.  

+ ο π.Γ. 

 

Υ.Γ. Εκεί δεν θα προκύψουν όποια οθνεία. Δεν 

πρόκειται  ο αείμνηστος Παπαδιαμάντης να επαναλάβει 

όπως τότε:  

«Προσοχή! Ήλθαν οι επαΐοντες». 


