
 «Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ν …» 
(Αναμνήσεις) 

 
 Στις μέρες μας τραγικό προβάλλει το κενό. Το 
έλλειμμα. Αυτών που θα συνεγείρουν. Θα εμπνευστούν. 
Θα μαρτυρήσουν για το αυθεντικό. Θα συγκρουστούν με 
τις «αγκυλωτικές» συμβατικότητες. Θ’ αναθερμάνουν. Θ’ 
αφυπνίσουν. Δρομοδείκτες θα γίνουν. 
 Συμπάρεδρες. Ναι! Χωρίς αμφιβολία. Εγγύς στου 
θρόνου της δόξας του Κυρίου οι μορφές. «Ύπνον τοις 
βλεφάροις» τους δεν δίνουν. Διακονούν στου Κυρίου τον 
αμπελώνα. 
 Εξακολουθεί η ανάγκη να λειτουργεί.  
 Ποιός θα ηγηθεί λοιπόν της ειρηνικής τούτης 
επανάστασης; 
 Ποιός τα μεσίστια ιδανικά θα σηκώσει; Στο 
κοντάρι τους; Ψηλά;  
 Ποιός θα μας πει επιτέλους την αλήθεια; Για τις 
«χαμένες» (;) πατρίδες; Το εθνικό μας θέμα;  Και «τόσα 
άλλα»; 
 Της τηλεόρασης  οι «πρωταγωνιστές» όλο και 
πλειοδοτούν. Πολεμούν με τον τρόπο τους. Να μας 
πείσουν θέλουν για πράγματα απαίσια. Και προ-
βληματικά.  
 Χρειαζόμαστε ανθρώπους. Με απλότητα αφοπλι-
στική. Να μας πουν την αλήθεια. Με τ’ όνομά της. Όσο 
αιματηρή κι αν είναι. 
 Πολλοί δουλεύουν σήμερα. 
 Για μια αλλοτρίωση προσπαθούν. Μια εκκο-
σμίκευση. 
 Είμαστε άραγε έτοιμοι για της ψυχής μας τον 
εκβραχισμό; 
 Φωνασκούντες πολλοί. Και οιηματίες.  
 Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα κυματοθραύστες.  
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 Ζοφερή λοιπόν η πραγματικότητα. 
 Εποχή αφασίας.  
 Το πλοίο μας δεν πλησιάζει στην προκυμαία πια. 
 Παραμένουμε χαμένοι στην καθημερινότητά μας 
την απαίδευτη. 
 Το ωραίο καράβι, με τον σταυρό στην κορφή, 
έπαψε ν’ αρμενίζει στους ωκεανούς.  
 Μια νέα αταξία αφήσαμε ν’ απλωθεί. 
 Χαμένα τώρα εντελώς των δακρύων  τα λόγια.  
 Ένας νεοπλουτισμός ανοίγει συνεχώς τα φτερά του 
πάνω από τις πόλεις.  
 Το πλοίο όμως παίρνει κλίση. Κινδυνεύει  να 
βουλιάξει αύτανδρο μέσα στο λιμάνι. 
 Τα επαναστατικά ξεσπάσματα δεν είναι ποτέ 
εντελώς αυθόρμητα. 
 Ο κίνδυνος να σου καταλογίσουν ευθύνες, που εσύ 
δεν έχεις, όλο και προκύπτει.  
 Αναβιώνει η εγωπάθεια. Ο απολυταρχισμός. Ο 
εγωκεντρισμός. Η απανθρωπιά.  
 Η εξουσία καταστρέφει του ανθρώπου τα ζωογόνα 
κύτταρα.  
 Ο κόσμος βαίνει προς την εκμηδένισή του. 
 Συνήθισε να φοβάται ο άνθρωπος. 
 Και ο ελεύθερος στοχασμός; 
 Ξεπερνά τα συμβατικά της ηθικής επιλογής όρια.  
 Αναζητεί εναγωνίως ένα μέτρο. 
 Για να άρει τη σύγχυση μεταξύ ηθικής επιλογής και 
των άπειρων δυνατοτήτων της ζωής. 
 Τα πάντα μου επιτρέπονται. Καμμιά απαγόρευση.  
 Όλα είναι στα δικά μου χέρια.  
 Αδιαπέραστο το σκοτάδι. 
 Πλήρης παράλυση. 
 Ο εφιάλτης; Στα όνειρά μου. 
 Θηρίο ο άνθρωπος. Τέρας.  
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 Ο άλλος είναι κίνδυνος. Εχθρός. 
 Στο εγώ ο εγκλωβισμός λοιπόν.  
 Πώς θα εμπνευστούμε προσδοκίες στον Διογένη 
(«άνθρωπον ζητώ»); Ή και στον παράλυτο («άνθρωπον 
ουκ έχω»); 
 Καιρός να φύγουν οι καθρέφτες. Δεν μας δείχνουν 
ακριβώς όπως είμαστε. 
 Αναζητείται έξοδος κινδύνου.  
 Να διαπεράσει με τη φωτοβολή της τα ερέβη. Για 
να φθάσει σ’ εμάς του πελαγίσιου φάρου το φως.  
 Στ’ αγριεμένα των νεανικών προβληματισμών κι 
επαναστάσεων πέλαγα θα ιριδίσει και πάλι το φως.  
 Το ερώτημα τώρα είναι: 
 Όταν άραγε πολιορκεί κανείς τ’ αστέρια, χάνεται 
στου σύμπαντος το μεγαλείο το άπειρο; 
 Στ’ ουρανού τ’ ανάχωμα λοιπόν;  Ή ζωή του όποιου 
βούρκου  την ασχήμια; 
 Κατά βάθος μια χειροπιαστή πλήρωση ευτυχίας 
αναζητείται. 
 Θυμίαμα θαυμασμού στον εαυτό του ο άνθρωπος; 
Ή στων ήρεμων κυμάτων τον παφλασμό τον αδιόρατο; 
 Κάποιοι ευτυχώς προηγήθηκαν. Ρηξικέλευθοι. Και 
ρυμοτόμοι. 
 Έγραψαν (φανερά ή αφανώς) ιστορίαν. 
 Φίλος αξέχαστός λοιπόν. Και μας λείπει τόσο. 
 Ο Δημήτρης Δημητριάδης. 
 Όλη του η ζωή αναλώθηκε στην Εκκλησία. 
 Μορφωμένος. Ψάλτης. Πολύ καλός. Προσγειω-
μένος. 
 Γινόταν θυσία για τον άλλο.  
 Τίμιος. Ειλικρινής. Ευθύς κατά πάντα. 
 Είχα την ευκαιρία να συνδεθώ μαζύ του ενωρίς. 
Υπηρετούσα τότε (1967) στη Θρησκευτική Υπηρεσία 
Στρατού. 
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 Από το 1970 η σχέση μας έγινε πιο στενή. 
 Γραμματέας της Αρχιεπισκοπής εκείνος. Πρόεδρος 
του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου εγώ.  
 Μαζύ ζήσαμε τα τραγικά εκείνα γεγονότα, (1972-
1975), τα τόσο δύσκολα. 
 Πάντα στηριζόσουν στον Δημήτρη. 
 Είχε ένα καλό λόγο για τον καθένα. 
 Ενέπνεε εμπιστοσύνη. Σταθερότητα. Αξίες. 
Ιδανικά. 
 Σε περιπτώσεις δυσκολιών, πάντα ήταν στο πλευρό 
μου. 
 Κάποτε ζήτησαν κάποιοι να μου δημιουργήσουν 
προβλήματα συνείδησης. 
 Οι θέσεις του ήταν ξεκάθαρες. Με τα κατάλληλα 
πάντα επιχειρήματα. 
 Με βοήθησε τα μέγιστα. Μου λείπει. 
 Ο Ουράνιος Πατέρας τον κάλεσε να ψάλλει στο 
Άνω Θυσιαστήριο. Με τους αγγέλους. 
 Αγαπούσε ιδιαίτερα και την Ενορία μας. 
 Εξυπηρετούσε. Εργαζόταν. Πρόσφερε. Πάντα 
αφανής. 
 Με ξεκουράζει η θέση της Αγ. Γραφής: «Δίκαιοι εις 
τον αιώνα ζώσιν». 
 Φίλε αγαπητέ, μέμνησο και ημών των αμαρτωλών 
εν τη Βασιλεία των Ουρανών. 
 Αιώνια ας είναι η μνήμη σου. 
 Δημήτρη, αδελφέ, καλήν Ανάσταση! 
 Θα τα πούμε… 

+ ο π.Γ. 
 


