…Ο παπ’Αιέμεο ήηαλ έλαο λεαξόο θαιόγεξνο πνπ ζηάιζεθε ζηελ Γιώζζα απ’ην κνλαζηήξη ηνπ
όηαλ πέζαλε ν παπα-Παλαήο πνπ ήηαλ Γισζζηώηεο. Έγηλε θαιόγεξνο αθνύ πξώηα πήγε λνκηθή
γηα λα θάλεη ηελ επηζπκία ησλ γνληώλ ηνπ αιιά όηαλ ηέιεησζε ηνπο είπε «έθαλα ηελ δηθή ζαο
επηζπκία, ηώξα ζα θάλσ ηελ δηθή κνπ». Καη έγηλε θαιόγεξνο. Όηαλ ήξζε ζην ρσξηό, από ηελ
πξώηε θηόιαο ρξνληά, ηνλ πεξίκελε πνιύ δύζθνιν έξγν. Μηα γηαγηά απηνθηόλεζε. Κξεκάζηεθε.Η
νκηιία ηνπ παπ’Αιέμε ήηαλ ε εμήο: «Τν ακάξηεκα ηεο απηνθηνλίαο είλαη ην κεγαιύηεξν όισλ
αθνύ θαηαζηξέθεη έλα δώξν ηνπ Θενύ πνπ άλζξσπνο δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη. Τνζν κεγάιν
ακάξηεκα ζεσξείηαη πνπ έρεη κηα πνηλή πνπ δελ έρεη θαλέλα άιιν ακάξηεκα. Δελ πξνζθέξεηαη ε
λεθξώζηκε αθνινπζία ζε όπνηνπο ην δηαπξάηηνπλ. Είλαη όκσο θαη ην ακάξηεκα γηα ην νπνίν ε
πνηλή απηή δελ εθακόδεηαη πνηέ, αθνύ ε εθθιεζία ζπλεηδεηνπνηεί όηη θάπνηνο πνπ θηάλεη ζην
ζεκείν εθείλν ζα πξέπεη λα είρε νδεγεζεί εθεί από παξάγνληεο αζύγθξηηα πην ηζρπξνύο από
απηνύο πνπ έιθνπλ ή σζνύλ πξνο άιια ακαξηήκαηα. Άξα αλ θάπνηνο αλαξσηηέηαη γηαηί έρνπκε
θεδεία ζήκεξα πξέπεη θαη λα αλαξσηεζεί αλ έδσζε ζηελ γπλαίθα απηή ηελ επθαξία λα ηνπ πεη ηη
παξάγνληεο ηελ σζνύζαλ. Καλείο καο δελ έρεη ηδέα γηαηί ην έθαλε. Καη απηό θάηη καο ιέεη.
Επίζεο πξέπεη ζήκεξα λα πνύκε πξνο νπνηνλδήπνηε βάιεη πνηέ θάηη ηέηην ζην κπαιό ηνπ πσο αλ
δελ βξίζθεη θάπνηνλ λα πεη ηνπο ηέηηνπο ηνπ παξάγνληεο, λα κε θάλεη ην ηειεπηαίν βήκα πξηλ
έξζεη ζηελ Εθθιεζία λα κηιήζεη γηα απηνύο».
Πνιύ ιηγν αξγόηεξα ηνλ πεξίκελε έξγν ίζσο αθόκε πην δύζθνιν, αλ είλαη δπλαηόλ λα
γίλνληαη ζπγθξίζεηο δπζθνιίαο ζε ηέηνηα πξάγκαηα: Ο Νίθνο ηεο Α΄ Λπθείνπ, δηεηήο αιιά
δεκνθηιέζηαηνο, αζιεηαξάο, ξίπηεο, αθξνβάηεο, θαη , ιίγν-πνιύ, Κνύξθνπινο ηνπ ζρνιείνπ,
ζθνηώζεθε ζε κηα ζνύδα κε ην κεραλαθη ηνπ κε ηελ νπνία εθδήισζε ηελ ραξά ηνπ πνπ είρε
εθιεγεί ζηηο καζεηηθέο εθινγέο, ήηαλ ζνύδα πνπ είρε θάλεη πνιιέο θνξέο ζην ίδην ζεκείν, αιιά
εθείλε ηε κέξα εηρε κηα βίδα ιάζθα, γη’απηό θαη δελ είρε πάξεη πίζσ ζηελ κεραλή έλα άιιν
Ειηώηε, ηνλ αδειθό ηνπ Αληώλε, ηνλ Αιέμε, πνπ ζπλεζσο έπαηξλε καδί ηνπ.
…Σηελ εθθιεζία, κεηά ηνλ καζεκαηηθό ηνπ Νίθνπ, ηνλ «Πάθ» πνπ θαηέιεμε «…ήμεξεο Νίθν όηη
όζα ιεπηά αξγνύζε έλαο καζεηήο ζην κάζεκα ηόζεο θάκςεηο ηνλ έβαδα λα παίξλεη, θαη καο
έζηελεο όζν ήζειεο γηαηί άληερεο νζεζδήπνηε θάκςεηο ζνπ έβαδα. Πόζεο θάκςεηο λα ζε βάισ λα
πάξεηο γηα ην ζεκεξηλό ζηήζηκν πνπ καο έθαλεο;», ν παπ’Αιέμεο είπε: «Η αγάπε ηνπ Θενύ γηα
ηνλ θαζέλα από καο είλαη άπεηξε θαη δελ έρεη θαη πνιύ λόεκα λα ιέκε αλ ην έλα άπεηξν είλαη
κεγαιύηεξν από έλα άιιν άπεηξν. Παξ’όια απηά, εκείο ηνπιάρηζηνλ πνπ δελ είκαζηε άπεηξνη
αιιά πεπεξαζκέλνη, ληώζνπκε όηη κεξηθέο θνξέο ε άπεηξε αγάπε ηνπ Θενύ γηα κεξηθά πξόζσπα
είλαη κεγαιύηεξε από ηελ άπεηξε αγάπε Τνπ γηα άιια πξόζσπα. Γηα πνηα πξόζσπα έρνπκε απηό
ην αίζζεκα; Γηα ηα πξόζσπα πνπ εκείο νη άλζξσπνη αγαπνύκε πνιύ. Δηόηη ζθεθηόκαζηε: Δελ
είλαη ν άλζξσπνο θηηαγκέλνο θαη’εηθόλα θαη θαζ’νκνίσζε ηνπ Θενύ; Επνκέλσο, αλ εκείο νη
άλζξσπνη αγαπνύκε θάπνηνλ πεξηζζόηεξν απ’όηη αγαπνύκε άιινπο, όπσο όινη αγαπνύζακε ηνλ
Νίθν, ηόηε ληώζνπκε όηη είλαη θπζηθό, ρσξίο λα καο θάλεη λα δειεύνπκε, λα λνκίδνπκε όηη ε
άπεηξε αγάπε ηνπ Θενύ γηα ηνλ Νίθν είλαη πνιύ εηδηθή. Κη επίζεο καο βνεζάεη, γηα λα αληέμνπκε
ηνλ ρακό ηνπ, λα μέξνπκε πόζν πνιύ ν Θεόο ηνύ δείρλεη ηελ άπεηξε αγάπε Τνπ ηώξα, απηή ηελ
ζηηγκή, παξ’όιν πνπ «ζηηγκή», «ηώξα» , θαη «ρξόλνο» , θη όιεο απηέο νη πεπεξαζκέλεο ιέμεηο δελ
κπνξνύλ θαζόινπ λα πεξηγξάςνπλ ηελ ζρέζε απηή. Ο Νίθνο, ζηελ αγθαιηά ηνπ Θενύ ηώξα, δελ
έρεη πξόβιεκα, εκείο έρνπκε πξόβιεκα, θη ν αδειθόο ηνπ, θη ν παηέξαο ηνπ, θη ε κεηέξα ηνπ
έρνπλ πξόβιεκα. Καη ε , εληάμεη, ηη άιιε ιέμε λα ρξεζηκνπνηήζσ, ε ρήξα ηνπ…θη όρη κόλν κηα,
ήηαλ πνιύ αγαπεηόο, έρνπλ πξόβιεκα. Είλαη θξηρηό πξόβιεκα, ίζσο κεξηθνί δελ ζα κπνξέζνπλ
λα ην αληέμνπλ, ίζσο θάπνηνο δελ ζα κπνξέζεη λα ην αληέμεη όρη κόλν εθ κέξνπο ηνπ εαπηνύ ηνπ
πνπ ζα ζηεξεζεί ηελ παξνπζία ηνπ Νίθνπ αιιά εθ κέξνπο ηνπ Νίθνπ πνπ ζα ζηεξεζεί ρξόληα
δσήο θαη επηπρίαο. Οη άιινη ζηαπξνί πνπ ζαλαη θνληά ζηνλ δηθό ηνπ δείρλνπλ όηη όινη νη
παππνύδεο ηνπ έδεζαλ πάλσ από ηα ελελήληα. Καη είλαη πνιύ ζθιεξό λα μέξεη θάπνηνο όηη ήηαλ
κόλν δεθαεπηά ρξνλώλ. Μα κπνξνύκε κόλν λα παξεγνξεζνύκε γηα έλα πξάγκα: Όηη ε άπεηξε
αγάπε ηνπ Θενύ δίλεη ζηνλ Νίθν άπεηξε από ηελ επηπρία εθείλε πνπ δίλεη ε αγάπε πνπ ν Νίθνο
ζα έπαηξλε θαη ζα έδηλε ζηα ηνπιάρηζηνλ νγδόληα ρξόληα πνπ είρε κπξνζηά ηνπ, άξα ηελ επηπρία
απηή δελ ηελ ζηεξείηαη ν Νίθνο. Θα πξνηείλσ λα ηειεηώζνπκε απηή ηελ θεδεία κε ην ηέινο ηεο
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καθξάο θαη εηδηθήο θεδείαο πνπ ε Εθθιεζία καο επηθπιάζζεη γηα ηνλ ζάλαην λεπίσλ, δειαδή
ηξαγνπδώληαο ην Χξηζηόο Αλέζηε»….
Σην πξνεγνύκελν pdf έιεγα γηα ην θαξάβη κε ην νπνίν πεγαίλακε από ηνλ Άγην Κσλζηαληίλν
ζηελ Γιώζζα γηα ηελ θεδεία ηνπ άιινπ Νίθνπ πελήληα θίινη ηνπ. Γπξίδνληαο είρα γξάςεη ηα ηνπ
pdf εθείλνπ (μεθηλώληαο κε ηνλ επηθήδεην πνπ είρακε δεη ηνπ παπ’Αιέμε γηα εθείλνλ ηνλ Νίθν)
ζηνλ Χεξλάλ, θίιν κνπ από ηελ Νηθαξάγνπα, ζπληαμηνύρν γηαηξό ζηελ Ακεξηθή, ζην New
Mexico, θαη κνπ απάληεζε κε κηα απάληεζε πνιύ παξόκνηα κε ηελ απάληεζε πνπ αξγόηεξα,
κνπ έζηεηιε θαη έλαο πνιύ θίινο Έιιελαο ζπληαμηνύρνο:
«Λάζνο ηα ιεο. Δελ είζηε πελήληα θίινη ηνπ Νίθνπ ζην θαξάβη. Πελεληαέλαο είζηε. Είκαη θη
εγώ ζην θαξάβη». Καη ζπλέρηζε ν Χεξλάλ: «Κη όηαλ θαηεβαίλνπκε θαη ηνλ βιέπσ, Ι tilt my
hat to Padre Alexis (Γέξλσ ην θαπέιν κνπ ζηνλ Πάληξε Αιέμε)»
*(πνπ αλ θαη παππνύο κε δηζζέγγνλα, βαζηηέηαη πνιύ θαιά θαη 3-4 κήλεο ηνλ ρξόλν παεη ζην
ρσξηό ηνπ (ρσξηό ζηε Νηθαξάγνπα) γηα αγξνηηθέο δνπιεηέο.
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