
Βυθομετρήσεις
(ένα μήνυμα)

Η μόνη
όσοι, αλήθεια, πόλεμοι μέχρι τώρα;
Πόσες άραγε ήταν οι περίοδοι ειρήνης των λαών; 

Τα όπλα τους; Ποικιλία. Από τα λίθινα της αρχής. Μέχρι τα τόσο 
καταστρεπτικά του σήμερα. 

Και οι άνθρωποι; 
Ωχριούν. Τρέμουν. Διαρκώς τρομοκρατημένοι γυροφέρνουν. 
Οι αυτοκρατορίες; Για ποιες μιλούμε; Του Μεγ. Αλεξάνδρου; Του 

Ιούλιου Καίσαρα; Του Καρόλου του Μεγάλου; Του Ναπολέοντα; 
Πού άραγε βρίσκονται τώρα; 
Έσβησαν. Ναι. Δημιουργήθηκαν με όπλα υλικά. Με στρατούς. 

Με φόνους. Ιδού το αποτέλεσμα λοιπόν. Η κατάληξη. Μερικά 
τρανταχτά παραδείγματα:

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
1 Ιανουαρίου, 2021
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α. 1204 μ.Χ Εισβολή (ναι) των… «Σταυροφόρων» της Δύσης 
στην Κωνσταντινούπολη. Τι γύρευαν εκεί;

Ουσιαστικά, ήταν «προετοιμασία» καθόδου των Τούρκων(!)
β.  1453 μ.Χ. Η Κωνσταντινούπολη στα χέρια του Μωάμεθ. 
Ας έλθουμε στον εικοστό αιώνα. 
γ.  Αρχές. Γενοκτονία των Αρμενίων. 
δ.  1917 μ.Χ. Κομμουνιστική Επανάσταση. 
Τα πάνδεινα. Στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ψυχιατρεία. 
Υποφέρουν οι άνθρωποι. Πεθαίνουν. 
ε.  1922 μ.Χ Μικρασιατική καταστροφή.
Καππαδοκία, Σμύρνη, Τραπεζούντα κλπ. διαγράφονται από τον 

χάρτη.
Οι ξεριζωμένοι; Γυρεύουν «πού την κεφαλήν κλίναι».
στ.  1940 μ.Χ Ολοκαύτωμα των Εβραίων. 
Άουσβιτς, Μόρκενταου σε πλήρη δράση.
Τι έφταιξαν οι άνθρωποι; 
Μια επίσκεψη στο Άουσβιτς αφήνει όλους άναυδους.
ζ.  1955 μ.Χ Αναζήτηση της ελευθερίας των Ελλήνων της Κύπρου. 
Δολοφονίες. Βασανιστήρια από …τους πολιτισμένους (!)
η.  1967 μ.Χ Πραξικόπημα στην Ελλάδα. 
Τι άλλο θα δούμε; Και θ’ ακούσουμε; 
Πόση κακία, Θεέ μου;
θ.  1974 μ.Χ Τουρκική εισβολή.
Νεκροί. Αγνοούμενοι. Πρόσφυγες. Γιατί; 
Το ερώτημα (γιατί;) προκύπτει σ’ όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις. 
Ποιος θ’ απαντήσει λοιπόν;     
ι. Στα καθ’ ημάς. Πρόσφυγες. Γκουαντάναμο. ISIS. Δολοφονίες. 
Φιλοδοξίες; Ναρκισσισμοί; Σύμπλεγμα κατωτερότητας; 

Κατάχρηση δικαιωμάτων; Σύνδρομο της Ύβρεως; Αιμοβόρων 
θηρίων σφραγίδα; Και πόσα άλλα!..

Αγάπη; Ανθρωπιά; Πού να βρεθούν;
Το είπαν: «Ο άνθρωπος στον άνθρωπο είναι λύκος». 
Τι περιμένουμε λοιπόν; 
Οι καταστροφές συνεχίζονται. Χωρίς αιδώ. 



Ανθρώπινα δικαιώματα; Μα «για Λακεδαιμονίους θα μιλούμε 
τώρα»; 

Κάτι πρέπει να γίνει. 
Καινοί άνθρωποι. (Όχι κενοί). Αγαπημένοι; Ειρηνικοί; Μ’ 

ανθρωπιά; 
Μόνο στο Χριστό τους βρίσκεις.
Αρκετά κοροϊδέψαμε τους εαυτούς μας.
Καιρός για προσγείωση.
Καλή Χρονιά!                                                                     +ο π.Γ.

Μετρώντας...

αραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2020. 
Ένα χρονικό όριο που μας προσεγγίζει, έστω και συμβατικά, με 

τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. 
Μας φέρνει σιμά σε μυθικά και απρόσμενα γεγονότα, τα οποία 

κάποτε μας τα είχαν πει, δίχως να τα πιστεύουμε. 
Ωστόσο αργότερα τα διαβάσαμε και, φυσικά, στις μέρες μας τα 

είδαμε να υλοποιούνται, να γίνονται πραγματικότητα. 
Μόνο που αυτή η πραγματικότητα πληγώνει τόσο την ψυχή και 

την οδηγεί σιμά στην πεμπτουσία της σιωπής και της οδύνης. 
Γιατί εμείς, τα παιδιά του 20ού αι., αρχίσαμε, και να συνεχίζουμε 

να σκεφτόμαστε προσεκτικά, επιμορφωτικά για τον εαυτό μας, αλλά 
για τη νέα γενιά κάπως παράδοξα. 

Παράδοξα, επειδή μέσα στο κέλυφος του χρόνου διαθλάται το 
είδωλό μας και δυστυχώς φαίνεται στους νεώτερους πιο τσαλακω-
μένο, πιο σκοτεινό και ασπρόμαυρο. 

Επειδή στις μέρες μας περίσσευε η «στοργή», η εμπάθεια, το (α)
φιλότιμο δικαίωμα για επικυριαρχία επί του άλλου, η αδηφάγος 
κατάσταση μας επιβεβαιώνει την ανέστιο διαμονή μας, σ’ αυτούς 
τους πικρούς καιρούς. 

2020. 
Που σημαίνει πως πέρασαν 2020 χρόνια από τη Γέννηση του Χριστού. 
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Μόνο που λίγοι το κατάλαβαν και ακόμα πιο λιγοστοί το εμβίωσαν και 
δε στράφηκαν να γίνουν Ηρώδες, Γραμματείς και Φαρισαίοι, Καϊάφες  
και Πιλάτοι, αλλ’ έμειναν, όπως έμειναν σιμά Του «οι γνωστοί αυτού» 
(Λουκ. 23, 49), σιμά στο Σταυρό δηλαδή, για να είναι οι μάρτυρες, αλλά 
και η συντροφιά Του αυτές τις πικρές και τραγικές ώρες…

Σήμερα, ύστερ’ από δύο χιλιετίες ξανάρχεται στην επιφάνεια το 
δυσκολοερμήνευτο  για τους καιρούς μας μήνυμα της Βηθλεέμ. 

Ένα μήνυμα που ανακαλεί στη μνήμη των παλιότερων την πτωχεία 
των προγόνων μας,αλλά και την αξιοπρέπεια που διακρατούσαν, πέρ’ 
από καθημερινές πνιγηρές περιστάσεις και καταστάσεις δύσκολες, 
κοπιώδεις και τραγικές. 

Αυτό το μήνυμα της Βηθλεέμ πασχίζουμε, λοιπόν, να ξανανταμώσουμε 
στον νέο ενιαυτό, μέσ’ από μνήμες, λόγους στοργής και επιστροφές σε 
ευλογημένες ώρες. 

Μόνο  που τα εμπόδια παραμένουν πολλά και κάποτε δυσκολο- 
πέραστα… 

Ωστόσο, θα το τολμήσουμε γι’ άλλη μια φορά, γι’ άλλη μια χρονιά, 
έστω κι αν τα τραύματα πληθύνουν κι οι αντοχές λιγοστέψουν. 

Γιατί πάντα θα βάζουμε στο νου μας, φυλαχτό θα το κάνουμε, το λόγο 
Του: «Θαρσείτε…» (Ιω. 16, 23). 

Μόνο που κι αυτό το θάρρος κάποτε εξατμίζεται, όταν δεν περισσεύει 
η Πίστη, η εμπιστοσύνη δηλαδή σ’ αυτόν που «ενηνθρώπησεν, ίνα ημείς 
θεοποιηθώμεν» ή, για να το πούμε κάπως πιο διαφορετικά, στο Λυτρωτή. 
Μα προ πάντων στο Φίλο (Ιω 15, 14)… (π. Κων. Ν. Καλλιανός)  
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Νέος χρόνος. Μια νέα ευκαιρία για τους α ν θ ρ ώ π ο υ ς . Για “να 
ψηλαφήσουν  τον ορισμό: “ο Θεός αγάπη εστί”. Τους Χριστιανούς, 
ενδιαφέρει η ελευθερία της ακατάλυτης ύπαρξης, όχι η “πρέπουσα” 
συμπεριφορά μέσα στα όρια της θνητότητας”.  (Χρήστος Γιανναράς)


