
 «Τ Η Ν  Η Ω» 
  
 Συχνό το φαινόμενο. 
 Νιώθεις σαν εκείνον που ρίχνεται στη θάλασσα. 
 Προσπάθησε το κλειδί να βρει. Μα απέτυχε. 
Νιώθει ότι εξαπατήθηκε. Χωρίς κατανόηση. Ή αποδοχή. 
 Αναζήτησε το πέρασμα. Πουθενά όμως. 
 Εκείνος, πάντως, αντιστέκεται. Και μάλιστα δίχως 
κερί στ’ αυτιά. 
 Την πλήρη ελευθερία αναζητεί. 
 Από της όποιας δύναμης το σημείο θέλει να 
ξεφύγει. 
 Νιώθει καταδικασμένος. 
 Ουδείς τον αναγνωρίζει. 
 Ίσως μάλιστα να τον αποκάλεσαν «άχθος 
αρούρης». Και τον έρριξαν στην άβυσσο. 
 Διαφυγή επιζητεί. Ακόμη και στ’ όνειρο. 
 Αγκυροβολείο; Μα μέσα στων πόλεων την έρημο 
πού να βρεθεί; 
 Τα στοιχεία όλα είναι αντίθετα. Αρνητικά κατά 
πάντα. Ισχυρά όμως.  
 Την ψυχή του έδωσε στους φίλους. 
 Αυτοί διχασμένο τον είπαν. «Δαιμόνιον έχει». 
 Τραγωδία λοιπόν. Χωρίς επιστροφή. 
 Στην όχθη, απέναντι, βρίσκεται ο Χριστός. 
 Είναι στου μονοπατιού το τέρμα. Και τον κάθε 
στρατοκόπο περιμένει. 
 Ο αρχέγονος του σταυροδρομίου σταυρός ήδη 
αχνοφωτίζει στο βάθος. 
 Ποιόν παράδρομο λοιπόν θα προτιμήσει; 
 Αναγνωρίζει το Χριστό; 
 Εκείνος, ο Χριστός, μας ξέρει όλους. Ονομαστικά 
μάλιστα. 
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 Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά, που Τον πήραν 
για φάντασμα. Της φαντασίας τους πλάσμα. 
 Τον διακρίνουν; 
 Τον αναγνωρίζουν λοιπόν; 
 Νιώθουν την ανάγκη να στηλώνεται μέσα τους η 
επίμονη τάση προς το απόλυτο; 
 Απ’ εκεί γεννιούνται τα ιδανικά. Και οιστρη-
λατούν των ανθρώπων τις γενιές. 
 Τεχνουργούν. Καταξιώνουν. Ολοκληρώνουν του 
ανθρώπου το πρόσωπο. 
 Την αρχοντιά του, του αποδίδουν μέσα στη 
Δημιουργία. 
 Άνθρωποι  με  ιδανικά. Με  βλέψεις  επίμονες  και 
σταθερές  προς  ολοκλήρωση  υπαρκτική.  Μια  πλήρωση 
του    ανοίγματος    που    διαθέτει    το   πλάσμα,   καθώς  
γ ι ν ε τ α ι  άνθρωπος. 
 Παρενεβλήθησαν ασφαλώς κι οι διάφοροι κλυ-
δωνισμοί της Ιστορίας. Κι ήταν μια διαρκής δοκιμασία 
τούτη. 
 Ήταν όμως και η κρίση των αξιών. 
 Συθέμελα τραντάκτηκε ο άνθρωπος με τούτα τα 
δεινά. Κι ήταν συγκλονιστική η κρίση της αξίας του. Μια 
κρίση της ίδιάς του της ύπαρξης ως ύψιστης αξίας της 
Ιστορίας. 
 Αμφισβήτηση της θεϊκής του προσώπου του 
εγγύησης της πηγής της ιερής απ’ όπου αρδεύονται. 
 Των ανάλγητων τούτων καιρών ή συνέπεια; Τα 
ιδανικά αμφισβητήθηκαν. Θρυμματίστηκαν. 
 Στους νέους τούτη όλη η προσφορά φάνηκε 
ξεπερασμένη. Άφησαν ν’ αδειάσει από το πυκνό, 
ζωογόνο περιεχόμενό τους.  
 Παιδευτική κρίση λοιπόν. Κορύφωση μιας δεινής 
πνευματικής περιπέτειας. 
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 Ερήμωση εσωτερική. Καθίζηση. Συντέλεια βίου. 
Απουσία ιδανικών συνταρακτική. Βιαιότητα. Υπαρξιακή 
απόγνωση χρόνου. Κι απ’ εκεί, μια βίαιη κατάφαση του 
θανάτου. Κάτι που επί αιώνες ματαίωνε του Θεού την 
παρουσία. 
 Η τάση η αρχέγονη του υπάρχειν προς το τέλειο 
εκμηδενίστηκε. Και …. όλα επιτρέπονται τώρα. 
 Ζούμε πλέον στου οικονομικού ανθρώπου τον 
αστερισμό. Τύπου μονοδιάστατου.  Ενός ανθρώπου που 
εργάζεται. Αγοράζει. Καταναλώνει. Απορρίπτει. 
Βεβαιώνεται έτσι, πως είναι προορισμένος αμετάκλητα 
για το θάνατο. Πού η αιωνιότητα; Η αθανασία; Η σοφία; 
Η αρετή;  
 Επιστρατεύτηκαν τώρα η γήϊνη εντοπιότητα. Η 
θνητότητα. Η επιδεξιότητα. Η (κατ’ επίφαση) επιτυχία.  
 Οι άνθρωποι τώρα στρέφονται σε τομείς άλλους. 
Γίνονται επαγγελματίες. Παραγωγοί. Καταναλωτές 
χρήματος.  
 Σχετικότητα παντού. Σε ποιά χώρα ποιών 
ιδανικών να εγκαταβιώσει; Καρπός του ημίφωτος είναι. 
Αμηχανία. Συνείδηση σκοτισμένη. Τραγική.  
 Υποθερμία πνευματική. Αρρώστειες της ψυχής 
αδιάγνωστες. Άκρατος σχετικισμός. Υλιστική 
συμπεριφορά. Χρησιμοθηρική κατά πάντα. 
 Πώς αναχαιτίζεται λοιπόν; 
 Πώς επίτυγχάνεται η τόσο αναγκαία σήμερα 
πνευματική έγερση;  
 Πού να στραφεί λοιπόν σήμερα η ανθρωπότητα; 
 Οι αναζητήσεις της αποδείχθηκαν άκαρπες. 
 Ποιού τις απόψεις να στηρίξει; 
 Στης ζωής τα λάβαρα ν’ ανεβάσει τι; Να τα 
περιβάλει με τη χάρη και την αρμονία ποιών ιδανικών;  
 Πού λοιπόν να στηριχθεί  τ ώ ρ α  ο άνθρωπος; 
 Προς ποιάν κατεύθυνση θα τραπεί; 
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 Απεφάσισε, πως δεν σχετίζεται πλέον με το Θεό. 
Η σχέση τους καθαρά υπαρξιστική. Ένα πλοίο μπαίνει 
στο λιμάνι. Άλλο βγαίνει. Μεταξύ τους; Καμμιά 
επικοινωνία.  
 Νεκρός λοιπόν ο Θεός. Με του Νίτσε την 
πιστοποίηση. «Τον θάψαμε εσείς κι εγώ». 
 Ορφανός κατά πάντα τώρα. Ο καθένας χαράσσει 
την προσωπική του πλεύση. 
 Ναι, αλλά οι σκόπελοι; Οι ύφαλοι; Οι 
Λαιστρηγόνες και οι Κύκλωπες; Οι σειρήνες;  
 Θύματα περιμένουν. Βοράν. 
 Είναι κι η Κίρκη. Και τα λοιπά «στοιχεία». Μας 
τα είπε εκείνος ο πολυταξιδεμένος. Ο Οδυσσέας. 
 Ιθάκη; Πού;  
 Σε ποιό χάρτη θα τη βρούμε; 
 Μήπως η περιοχή της παραμένει αχαρτογράφητη 
ακόμη;  
 Αυτό που βλέπουμε στο βάθος να ιριδίζει, φως 
είναι άραγε; 
 Πηγολαμπίδες; 
 Αντανάκλαση αστρική; Ή…; 
 Είναι άραγε δύσκολη η επιστροφή; 
 Ο νέος εκείνος το είπε ξεκάθαρα: 
 «Αναστάς πορεύσομαι προς τον πατέρα μου» 
 Το εντυπωσιακό από εκείνη την περιπέτεια ήταν 
ότι ο Πατέρας  π ε ρ ί μ ε ν ε  το παιδί Του. 
 Η ανοιχτή αγκαλιά του γιατί να μην δεχθεί κι 
εμάς;  
 Απαγορευτική ένδειξη δεν υπάρχει. Ούτε 
αδιέξοδα.  
 Ο Χριστός συναντά τον Ιωάννη στον Ιορδάνη. 
Τον ξέρει ήδη. 
 Ο Ιωάννης εκεί Τον ανακαλύπτει. 
 Τον αναγνωρίζει. 
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 Τον αποδέχεται. 
 Ακούεται η φωνή του Πατέρα. 
 Και «Το πνεύμα εν είδει περιστεράς εβεβαίου του 
λόγου το ασφαλές». 
 Μήπως ήλθε η σειρά μας; 
 Πάμε στον Ιορδάνη; Τον πνευματικό βέβαια. 
 Δεχθήκαμε το βάπτισμα ως νήπια. Το Άγιο 
Πνεύμα μας κατέκλυσε με τα δώρα Του. Για μια 
αναθέρμανση να πάμε τώρα. 
 Ο Πατέρας μας περιμένει. 
 Ας κινηθούμε λοιπόν. 
 Της Ηούς αναζητητές χωρούμε στης Ιστορίας τα 
κράσπεδα. 
 Ήδη βρισκόμαστε στο λυκαυγές. 
 Σε λίγο θ’ ανεβεί λαμπρός ο ήλιος.  
 Την ανατολή του καλύτερα είναι να τη δούμε, από 
ψηλά. Ενώ θα είμαστε στου Πατέρα την αγκαλιά. 
 Πολύ πιο όμορφη η θέα απ’ εκεί. Και μάλιστα της 
ανατολής. 
 Ας μην καθυστερούμε λοιπόν. 
 Χρόνια πολλά, φίλε μου. 

+ ο π.Γ. 
 
 


