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Για μένα
της ζωής την ιστορική ροή, κάποια πράγματα δεν παύουν να 
αφήνουν τη σφραγίδα τους. 

Υπέργειες και υπόγειες διαδρομές. 
Παιγνίδι αιώνων. 
Υφαλοκρηπίδα δυσχερής. Και επικίνδυνη. Με ήλιο δικό της. Κι 

ουρανό. 
Η τραγωδία μας; 
Μα απωλέσαμε το πλέγμα το μυστηριακό. Αυτό που μας δένει με όλα 

τα πράγματα της ζωής. 
Γι’ ανασύσταση κάλλους και αρμονίας μουσικής ηχόχρωμα. 

Σ



Μίσος λοιπόν. Σ’όλη του την ποικιλωνυμία. 
Οδύσσεια πραγματική στην άβυσσο των βιωμένων δεινών μέσα. 
Κι η πορεία; Μακρά και επώδυνη.
Ερεβώδης στο βάθος ο ορίζοντας. 
Αφοπλιστική κατά πάντα του στοχασμού η ικανότητα. 
Η αίσθηση η ασύλληπτη περνά μπροστά μας. 
Ο ελκόμενος. Πορεύεται. 
Για να σταυρωθεί. 
Ο μόνος αθώος. 
Οι ένοχοι; 
Παρακολουθούμε ενεοί.
Αναπόδραστη των ανθρώπων η αμηχανία. 
Δρόμος για την τελική λύτρωση; 
Ερμητικά κλειστός.
Κι η κραυγή τότε σχίζει τον αέρα: 
“Πάτερ, άφες αυτοίς”. 
Και οι πόρτες άνοιξαν. 
Μπροστά ο μετανοών ληστής. 
Μαζύ του; 
Εναντίον του; 
Τι επιλέγουμε λοιπόν;
Κάθε σαθρό, στείρος διδακτισμός; Όχι ασφαλώς. 
Σωστική αναβίωση καμμιά.
Τόλμη; Πού να βρεθεί; Δεν διανθίζει της ζωής την πεζότητα. 
Αλαζονεία της αυταπάτης. Απόσταγμα της σοφίας της ζωής κανένα. 
Ταξίδι καταντά η ζωή. Σ’ έναν απροσμέτρητο κόσμο. Χωρίς αποσκευές. 
Πρυτανεύουν η υποκρισία. Το μίσος. Ο φθόνος. 
Αντιστάθμισμα; 30 αργύρια.
Καταστάσεις κίβδηλες πολλές. 
Εσμός οι κιβδηλοποιοί γύρω μας. 
Σκοτάδι παντού. 
Έρεβος βαθύ. 
Αναλλοίωτες αξίες; Υπάρχουν; 
Στροφή στης ζωής τα ησυχαστήρια. 
Και ο Χριστός σταυρώνεται για μένα...         + ο π.Γ.



Ο σταυρός και η Ανάσταση
ναρωτιέμαι κάποτε, γιατί ο Σταυρός κι όχι η Ανάσταση φαίνεται να 
πήρε την κεντρική θέση στη ζωή των χριστιανών κι έγινε σύμβολο και 
σημείο και όπλο κραταιό. Είναι τάχα επειδή το σχήμα γίνεται πολύ 

πιο εύκολα αντιληπτό απ’ ότι μια έννοια; Ή επειδή ο Σταυρός όχι μόνο 
θυμίζει, μα είναι αυτός ο ίδιος ο στενός τόπος του μαρτυρίου του Ιησού, 
η ελάχιστη έκταση της ύλης που πάνω της μπορούσε ν’ ακουμπήσει; 

Γιατί, άλλο είναι ν’ αποθέτεις ένα χιλιοταλαιπωρημένο σώμα πάνω 
σε μια παλάμη γης, πλατειά και φιλική, κι άλλο να κρέμεσαι σε δυό 
κομμάτια ξύλο, αποδιωγμένος, απόβλητος κι απ’ τη γη κι απ’ τον ουρανό. 

Ίσως ακόμα επειδή στη μαρτυρική πορεία της πρώτης Εκκλησίας ο 
Σταυρός ήταν η παρήγορη υπόμνηση της ομοιότητας με τον Ιδρυτή της 
και η μόνη δύναμη για τη νικηφόρα αντιμετώπιση των πειρασμών. 

Όμως έχουμε τον εικοστό χριστιανικό αιώνα, κι ακόμα ο Σταυρός 
σημαδεύει τις εκκλησίες και τα μνήματα των νεκρών, σημειώνεται 
στα μέτωπα των νεονύμφων και κρέμεται στα τρυφερά στήθη των 
νεοφώτιστων. Θα ναι λοιπόν κάποια βαθύτερη ανάγκη, κάποια 
στενώτερη συγγένεια που μας δένει με το σύμβολο της οδύνης και μας 
το κάνει συνήθεια καθημερινή, και κοντινή και οικεία. 

Ο πόνος, που είναι σύντροφος παντοτεινός και μόνιμος και μοίρα 
των ανθρώπων, έτσι καθώς είναι μέτοχοι της αφθαρσίας και της φθοράς, 
αυτός που σφραγίζει ηγεμονικά κάθε χαρούμενη παρένθεση, και 
καραδοκεί τυχοδιωκτικά πίσω από κάθε ευτυχισμένη συνάντηση, που 
συντροφεύει την αγάπη απ’ τη γέννησή της και στήνει το θρόνο του
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Εσέ σταυρώσανε, Χριστέ,
το Λυτρωτή του κόσμου!

Ας ξαναγονατίσω πάλι, Λατρευτέ,
στον Τάφο Σου, αυτή τη χάρη δός μου.

                Ευαγγελία Κουτσοδόντη
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στο σπαραγμό του αποχωρισμού, αυτός, που όσο κι αν πολεμηθεί, είναι 
βέβαιο πως θα γελάσει τελευταίος μια και κατέχει όπλο του πανίσχυρο 
το θάνατο. 

Αυτός ο πόνος δε γινόταν αλλιώς να χτυπηθεί παρά με τα ίδια του 
τα όπλα, με το θάνατο, με το σταυρό της καταδίκης και της οδύνης το 
σύμβολο. 

Η ανάμνηση του πιο ακατανόητου θανάτου που είδε ποτέ η γη, 
αλαφρώνει το βάρος των αναπάντητων ερωτημάτων στην παράλογη 
πορεία της ζωής. Βρίσκεται σε γνωστή περιοχή όποιος αντικρύσει τα 
δύο σταυρωτά ξύλα μέσα απ’ το προπέτασμα των δακρύων του. Ένας 
σταυρωμένος Θεός είναι ο μόνος που μπορεί να παρηγορήσει τους 
ανθρώπους.

Ύστερα ακόμα ο Σταυρός ήταν η πιο αντρίκια πράξη ασύλληπτα πιο 
ηρωική απ’ ότι έχει να μας πει η ιστορία, η πιο ελεύθερη απόφαση που 
πάρθηκε ποτέ πάνω στη γη. Χωρίς υπολογισμούς, συμβατικά μετρήματα 
με τα υπέρ και τα κατά, μα όχι γι’ αυτό χωρίς αγώνα και δίχως αγωνία. 
“Και εγένετο ο ιδρώς αυτού ωσεί θρόμβοι αίματος”. 

Και η Ανάσταση; Μόλις που τολμάμε να τη θυμηθούμε κρυμμένη 
πίσω από γιορταστικά έθιμα, ασφαλισμένη πίσω απ’ τη συνήθεια. Μας 
είναι πολύ να τη σκεφτόμαστε σαράντα ολόκληρες μέρες και βιαζόμαστε 
να την αποθέσουμε στη λήθη. 

Προτιμάμε τον πόνο μας, το χειροπιαστό, το δεμένο με την ύπαρξή 
μας, που είναι ζυμωμένος μαζύ της και τη βεβαιώνει σαν ύπαρξη, από μια 
ελπίδα υπέρλογη, θεϊκά βεβαιωμένη. 

Και μένει η Ανάσταση για πολλούς μια αβέβαιη φεγγοβολή πίσω από 
το Σταυρό. Κι έτσι θα μένει όσο “ο λόγος ο του Σταυρού” θα στέκει μόνο 
σύμβολο και σημείο και συνήθεια, αποκούμπι και παρηγοριά. 

Θα χρειαστεί να γίνει κάποτε ζωή, καυτό και πυρωμένο κι ασήκωτο 
σήμερα, για να φυτρώσει ο πόθος κι η ελπίδα της αυριανής Ανάστασης. 
Η βεβαιότητα της Ανάστασης. (Καίτη Χιωτέλλη)                 


