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 Γενική η αθυμία γύρω μας. 

 Ρητορεία αφόρητη.  

 Μια αδικαιολόγητη ευφορία συνδεδεμένη με μια 

ψευδή ωραιολογία. Μα και μια ψευδέστερη φιλολογία.  

 Μέριμνα του καθημερινού. Του παροδικού. Του 

φθαρτού. 

 Διαρκής κινητικότητα, μ’ επιτάχυνση της πορείας του 

ανθρώπου συνεχή. 

 Μια κατ’ εξακολούθηση περιπλάνηση. Μια πορεία 

επώδυνη στου κόσμου τη νύχτα.  

 Πλάνη. 

 Αποστέωση σχημάτων.  

 Θεσμών.  

 Δεδομένων του πολιτισμού. 

 Κρίση προσώπων. Αξιών. Ιδανικών.  

 Καραδοκεί κι ένας καταποντισμός.  

 Μια απογοήτευση.  

 Μια κατάρρευση των πάντων. 

 Μια έντονη τάση απώλειας του ουσιώδους. 

 Έτσι ο καθένας αποφασίζει σαν να είναι μόνος στον 

κόσμο. 

 Του πνεύματος η ελευθερία δεν νοείται ως κατάκτηση 

νομική. Ή κοινωνική. Ή ιστορική. Αλλά ως μια αναίτια πράξη 

συστατική του προσώπου. 

 Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν βούλωσε τ’ αυτιά του με 

κερί, καθώς περιπλέει των σειρήνων της ιστορίας το νησί. 

Άσχετο αν σωροί τα κόκκαλα, λευκάζουν στις ακτές. 

 Αν δεν είναι βολικό να συναντήσουμε κατά μόνας  το 

ίχνος του Θεού, έγκειται στη δυνατότητά μας να κατεβούμε 

στης ψυχής μας τον Άδη για οδηγίες. Αφού η έσχατη κρίση 

της ιστορίας «εντός υμών έστι». Και μάλιστα την κάθε 

στιγμή. 

 Ο χριστιανικός πολιτισμός θεμελιώθηκε στη θανάσιμη 

αγωνία ενός Εσταυρωμένου. 



 

 

 Δεν ήταν στις προθέσεις του να δημιουργήσει ένα 

χριστιανικό πολιτισμό. Που μάλιστα δεν διαθέτει 

απαρασάλευτα ηθικά ερείσματα.  

 Είναι παντάπασι θνητός. Και δραστικώς μηδενοποιός.  

 Δημιουργεί τον δικό του κόσμο. Τη βασιλεία του 

πνεύματος. Δια της αναστάσεως σε έτερη μορφή. Στον 

υπερβατικό τόπο του.  

 Όσοι τελικά τον ακολουθούν, δια της στενής πύλης, 

συνδέονται με αγάπη. Που δεν είναι εκ του κόσμου. Μα εκ 

του εσχάτου. Με δηλώσεις. Σαφείς πάντα: 

«Λοιδορούμενοι ευλογούμεν, 

διωκόμενοι ανεχόμεθα, 

βλασφημούμενοι παρακαλούμεν». 

Τεκμηριώνεται έτσι η αυθεντικότητα του 

χριστιανισμού. 

Θύτης ή θύμα λοιπόν ο άνθρωπος;  

Κρίσιμη η σημασία της θέσης του. 

Ιδιαίτερη χρειάζεται εκτίμηση. Κι αυτό γιατί σήμερα 

το θύμα δεν επιστρέφει στον θύτη του. Και είναι η κοινωνία. 

Η ιστορία. Ο κόσμος.  

Τότε; Ο κίνδυνος της μηδενιστικής εκτροπής 

καραδοκεί.  

Λύση; Μόνο μία. Η στροφή προς τον υπερβατικό τόπο 

του πνεύματος. 

Πώς;  

Δια της στενής πύλης. 

Με στενό πάντα σύνδεσμο με την Αγάπη. Το Χριστό.  

Απομάκρυνση λοιπόν του ανθρώπου από ένα 

χριστιανισμό ψευδεπίγραφο. Διακοσμητικό. Ένα περιουσιακό 

στοιχείο κλεμμένο. Ιστορικό. Υποκριτικό. Ρητορείας άθυρμα. 

Χωρίς όποια ηθικά ερείσματα. 

Αντίθετα. Το θύμα δημιουργεί τον δικό του «κόσμο». 

Τη βασιλεία του πνεύματος. Της ανάστασης δηλ. σε έτερη 

μορφή. 

Της διαρκούς επιστροφής. Καλλιέργειας και 

εφαρμογής του «ένδον σκάπτε». Της εις εαυτόν διαρκούς 



 

 

στροφής. Και της στενής σύνδεσης με τον εσώτερον 

άνθρωπον. 

 Και ο Χριστός θα μας φωτίζει το δρόμο ως το τέλος. 

Στη διαρκή αναζήτηση της γνησιότητας. Το Θεό. 

 Υψίκορμος και ευθυτενής πήρε τ’ ουρανού την 

πρόσκληση για τα παλάτια. Τα φωτεινά. Τα μοναδικά. 

 «Χάσαμε» εμείς τον πατέρα Διονύσιο Κυκκώτη. 

 Και τέτοιοι άνθρωποι βελούδινοι, πού να βρεθούν στα 

τεφρώδη του σήμερα ερέβη (!) 

 Το κενό τώρα; Δυσαναπλήρωτο.  

 Ήταν πολύ εργατικός. Δραστήριος. Ανεπιλήπτου 

ήθους. Ευγενικός. Καλλιεργημένος.  

 Παρέμενε στη σκιά για πολλά χρόνια. «Λάθε βιώσας». 

 Ο Θεός επέτρεψε να συνδεθώ μαζύ του στην Ιερατική 

Σχολή (1970). 

 Είχε μια φοβερή δύναμη να σε ελκύει.  

 Ήξερε πολλά. Κάτω από τις στάχτες όμως κρυμμένα. 

Έπρεπε να ξέρεις τον τρόπο. Να ψάξεις. Να τον προκαλέσεις.  

 Η καταβύθισή σου στον εσωτερικό του κόσμο, πάντα 

με το αζημίωτο. Από έκπληξη σ’ έκπληξη. 

 Είχα την ευκαιρία να «δω» της σκέψης του το νήμα να 

προχωρεί. Να πορεύεται στης ουσίας την αναζήτηση. Το 

Χριστό.  

 Η απλότητα, η ταπείνωση, η αγάπη του προς τον 

συνάνθρωπο νέες άνοιγαν ρηγματώσεις στου πνεύματος τους 

ιριδισμούς.  

 Έχω πάρει πολλά από τον π. Διονύσιο. 

 Διεπίστωσα θέσεις σε βασικά της ζωής ζητήματα 

«χρυσές». «Διαμάντια». 

 Ευρύτητα σκέψης. Χωρίς δογματισμούς. Στεγανά. 

Προκαταλήψεις.  

 Δεν ακροβατούσε με την σκέψη του. Όχι. Δεν 

ονειροπολούσε. Ήταν προσγειωμένος. 

 Αναζητούσαμε διαρκώς αυτό το ένα «ου έστι χρειά».  

 Της πρωτευούσης οι ακρώρειες (Παλουριώτισσα) 

γνώρισαν της πνευματικότητάς του το μεγαλείο. 

 Αετός υψιπέτης.  



 

 

 Ακέραιος.  

 Άριστος πνευματικός. 

 Τον αναζητούμε συνεχώς… 

 Μας ησυχάζει η σκέψη, πως, στ’ ουρανού τα 

κράσπεδα, μας θυμάται. Ναι! Μας αγαπά. Προσεύχεται για 

μας.  

 Εξαιτούμεθα τις ευχές σας, Γέροντα. 

 Δοξάζουμε το Θεό, γιατί μας έβαλε στο δρόμο σας. 

  

 

+ο π.Γ. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


