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Ἀγαπθτό μου παιδί,  

  «Σ’ ἕνα νθςί τῶν Κυκλάδων ηοῦςε κάποιοσ ἡλικιωμζνοσ, παλιόσ καπετάνιοσ, 
κοςμογυριςμζνοσ. Ἦταν ςτά τελευταῖα του. Ἦταν ἄρρωςτοσ, χειμϊνα καιρό. Φωνάηει 
κάποια ςτιγμι τιν ἐγγονι του νά ἔρκει, γιά νά ἀνοίξει τό παράκυρο, ςτό δωμάτιο ὅπου 
βριςκόταν.  
  - Μά, παπποφ, κά κρυϊςεισ, τοῦ λζει ἡ ἐγγονι.   

- Ἄνοιξζ το, ςοῦ λζω, τῆσ προςτάηει μζ μιά βαριά φωνι. 
  Καί ἡ ἐγγονι ἀνοίγει τό παράκυρο διάπλατα. Ἀναςθκϊνεται δφςκολα ὁ γζροσ ςτό 
κρεβάτι του. Βάηει ὅλεσ τίσ δυνάμεισ του. Φτφνει πρόσ τά ἔξω, καί λζει: «Φτοφ σου, κόσμε 
ψεφτθ!» Καί πζφτει πίςω ςτό κρεβάτι καί πεκαίνει.»   

Ὁ κακζνασ διερωτᾶται, τί ἄραγε νά περίμενε ἀπό τόν κόςμο αὐτό, ὁ 
καλαςςοδαρμζνοσ αὐτόσ νθςιϊτθσ; Γφριςε τόν κόςμο ὅλο. Γνϊριςε πολλά. Ἔηθςε πολλά. 
Ἔπακε πολλά. Ἔγινε, ὅ,τι ἔγινε.  

Ἴςωσ, νά περίμενε πολλά. Ἴςωσ, κάποτε νζοσ κι αὐτόσ, νά εἶχε κάνει ὄνειρα γιά τι ηωι 
του. Ἴςωσ, ἀργότερα ὥριμοσ, νά κζλθςε νά τά πραγματοποιιςει. Ἴςωσ, οἱ ἐπικυμίεσ καί τά 
ὄνειρά του νά πραγματοποιικθκαν, ἴςωσ ὄχι. Πάντωσ, ὅλα ἔφκαναν ςζ ἕνα τζλοσ. Κι αὐτόσ 
δζν τό εἶχε πιςτζψει. Δζν τό εἶχε ἀποδεχτεῖ. Δζν τό ἤκελε. Δυςτυχῶσ, ὅμωσ, ὅλα εἶχαν ἕνα 
τζλοσ…  

Ὅλθ του ἡ ηωι ἦταν γι’ αὐτόν ἕνα ὄνειρο, μία ματαιότθτα. Κάτι ποφ πζραςε. Καί τί 
ἔμεινε; Τίποτα; Ὁ γζροσ, ἔτςι τά εἶδε. Καί ἀπογοθτευμζνοσ ἔφυγε ἀπό αὐτι τι ηωι.   

Ἄν ὁ ἄνκρωποσ, ἀγαπθτό μου παιδί, ἦταν πλαςμζνοσ μόνο γι’ αὐτι τι ηωι, μόνο γι’ 
αὐτόν τόν κόςμο, κά ἦταν τό πιό ἀξιολφπθτο ὄν. Ὅλα τά ἄλλα ἔμβια ὄντα ἔχουν ὡσ ςκοπό 
ὑπάρξεωσ αὐτόν τόν χρόνο καί αὐτόν τόν χῶρο, αὐτι τι γῆ. Καί ἔρχονται ςτιν ὕπαρξθ μζ 
ὅλα ὅςα χρειάηονται. Ὁ ἄνκρωποσ, ὅμωσ, ἔρχεται ς’ αὐτι τι ηωι τελείωσ γυμνόσ, ἀδφναμοσ 
καί ὑποκείμενοσ ςζ πάμπολλουσ κινδφνουσ. Ἔρχεται ὄχι ὡσ ἰκαγενισ τῆσ γῆσ ἀλλά ὡσ 
φιλοξενοφμενοσ ς’ αὐτόν τόν κόςμο. Ξεκινᾶ μζν ἀπό τι γῆ, ἀλλά τό τζλοσ, ὁ ςκοπόσ του 
εἶναι νά ξεκολλιςει ἀπό αὐτιν καί νά ἐκτοξευκεῖ ςτόν οὐρανό. Νά διαρριξει τά δεςμά τοῦ 
χρόνου καί τοῦ χϊρου καί νά ὑψωκεῖ ςτιν αἰωνιότθτα καί τιν ἀφκαρςία.  

Ἀγαπθτό μου παιδί, μιν κάνεισ τό λάκοσ αὐτοῦ τοῦ γζρου. Τό λάκοσ τῶν 
περιςςοτζρων ἀνκρϊπων, ποφ νομίηουν ὅτι ἀναδφκθκαν ἀπό τι γῆ καί κά ἐπιςτρζψουν ς’ 
αὐτιν. Κάποτε κά δεῖσ τιν ματαιότθτα αὐτοῦ τοῦ κόςμου καί κά ἀπογοθτευκεῖσ. Ὅμωσ, κά 
ἔχεισ ηθμιϊςει φοβερά τόν ἑαυτό ςου. Ὁ Ἀπόςτολοσ Παῦλοσ κζλοντασ νά μᾶσ προφυλάξει 
ἀπό μία πικανι ἀποτυχία ςτόν ςκοπό τῆσ ηωῆσ μασ, διαχρονικά γράφει ςτιν πρόσ Ἑβραίουσ 
ἐπιςτολι του: «Οὐκ ἔχομεν ὧδε μζνουσαν πόλιν, ἀλλά τιν μζλλουσαν ἐπιηθτοῦμεν» (Ἑβρ. 
ΙΓϋ 14)  Ἀκοῦςτε το, ἄνκρωποι, δζν ἔχουμε ἐδῶ στι γῆ μόνιμθ κατοικία ἀλλά μζ πολφ πόκο 
ηθτοῦμε τι μελλοντικι κατοικία! Ἐκείνθ εἶναι μόνιμθ, παντοτινι! 

Ἡ Ἐκκλθςία, ἀγαπθτό μου παιδί, εἶναι αὐτι, ποφ κά ςοῦ δείξει αὐτιν τιν «μζλλουσαν 
πόλιν». Ἡ Ἐκκλθςία κά ςοῦ νοθματίςει τι ηωι. Θά ςοῦ δϊςει τιν ἀλθκινι χαρά καί τιν 
ἀλθκινι ἐλπίδα. Θά ςζ ὁδθγιςει ςτόν ἀλθκινό ςκοπό. Θά ςζ χειραγωγιςει ἀπό τό «κατ’ 
εἰκόνα Θεοῦ», ποφ εἶςαι πλαςμζνοσ ςτό «κακ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ» ποφ πρζπει νά 
ὁδθγθκοῦμε. Τό εὔχομαι μζ ὅλθ μου τιν καρδιά!    

 
Μζ πολλι ἀγάπθ καί ἐνδιαφζρον 
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