
▶ Πέρασε ἀπό τή γῆ ἕ   νας ἄνθρωπος. Δα-
νιήλ  τό ὄνομά του, 600 τό  σα χρόνια πρίν
ἀπ’ τό  Χριστό. Ἄνδρας γεμάτος ἀ    πό εὐγε-
νεῖς πόθους καί ἅγιες ἐπιθυμίες, τοῦ ὁποί-
ου ὅλη ἡ καρ διά ἦταν κολλημένη στόν
Οὐρανό, κι ἄς ζοῦ σε μέσα σέ πλούτη, δό-
ξες καί τιμές, ἄρχοντας τρανός στό βασί-
λειο τῶν Βαβυλωνίων καί τῶν Μήδων.
Αὐτός πῆρε ἕνα ὄνομα ἀπό τόν Θεό:
«Ἀνήρ ἐπιθυμιῶν». Ἄνδρας μεγάλων ἐπι-
θυμιῶν.

▶ Πέρασε ἀπό τή γῆ κι ἕνας ἄλλος ἄν -
δρας, 1.700 περίπου χρόνια πρίν ἀπ’ τό
Χρι  στό. Ἰωσήφ τόν ἔλεγαν. Οἱ δικοί του
τόν φθόνησαν καί θέλησαν νά τόν ἐξον -
τώσουν, ὁ Θεός ὅμως τόν ἀνέδειξε
ἄρ χοντα τῶν Αἰγυπτίων. Κι ἦταν
αὐτός ὁ ἄρ χοντας τόσο ὄμορφος
στό πρόσωπο καί στήν ψυχή, πού
πῆρε ἕνα ὄνομα, κι ἔτσι τόν ξέ-
ρουμε ἀπό τότε: «Ἰωσήφ ὁ πάγκα-
λος».

***
Κάπου στούς δρόμους
τῆς γῆς, κρυμμένος μέ-
σα σέ κάτι ὑπόγεια,
ἄφησε τά ἴχνη του περί
τό 2.000 μ.Χ. ἕνας
ἄλλος. Λίγοι ἤξεραν τό
ὄνομά του. Πιό λίγοι
ἀκόμα τί ἔκρυβε μέσα

του. Ἕνας πού συνήθιζε νά λέει: Ὅταν φύ-
γω ἀπό τοῦτον τόν κόσμο καί πάω στόν

Οὐρανό, τούς πρώτους πού θά ζητήσω νά
δῶ εἶναι δύο: Ὁ Ἰωσήφ καί ὁ Δανιήλ. Τό
’λεγε κλαίγοντας. Γιατί ὁ ἄνθρω πος αὐτός
ἔκρυβε μέσα του ἀσίγαστες ἐπιθυ μί ες.
Ἕνας ἄνθρωπος πού ἔκλεινε μέσα του ἕναν
Δανιήλ κι ἕναν Ἰωσήφ. Ἕνας ἄνθρωπος
πού ἐπιθυμοῦσε τό Κάλλος.

Ὁ Παναγιώτης Σαρρῆς.
Τί κι ἄν δούλεψε μέσα σέ Μηχανουργεῖα

ὡς τορναδόρος; Τί κι ἄν ὅλη του ἡ σωμα-
τική παρουσία περικλείστηκε στό ὑπόγειο
ἑνός οἰκήματος, μέσα στόν ἐκκωφαντικό
θόρυβο κάποιων τυπογραφικῶν μηχανῶν,
πού τυπώνουν τό περιοδικό πού κρατᾶς
τώρα στό χέρι σου; Αὐτουνοῦ ἡ ψυχή ἦταν

ἐλεύθερη σάν πουλί. Καί ὁ νοῦς
του δοσμένος σέ οὐράνιες ἀναβά-
σεις...

Κι ὅταν κάποτε εἶχε τή δυνατό-
τητα νά βρε θεῖ σέ χῶρο ὕπαιθρο,
ἐνδεχομένως λίγες ἡ     μέρες τά κα-
λοκαίρια σέ κάποια κατασκή νω ση
ἤ ἀλλοῦ, τόν συνέπαιρνε ὁ οὐρα-

νός, τά ἀ   στέρια, οἱ ἀετοί, οἱ μέλισσες, τά
λουλούδια, οἱ πέτρες, τά κοχύλια...

Τόν ἀκούγαμε νά λέει:
–Πρέπει νά σοῦ ἀνοίξει τό Ἅγιο Πνεῦμα

τά μάτια γιά νά δεῖς. Νά δεῖς τά ἀστέρια.
Ὄχι τά ἀστέρια, ἀλλά νά δεῖς τί ὑπάρχει
πίσω ἀπό τά ἀστέρια.

–Τί ὑπάρχει, κ. Σαρρῆ; 
–Μεγαλεῖο!!!
Γι’ αὐτό καί ἄνοιγε τήν πόρτα τῆς
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σκηνῆς στήν κατασκήνωση –
θά ἦταν ἡ ὥρα 3 τά μεσάνυ-
χτα – καί ἀποσυρόταν στό
ἀπόμερο σύδεντρο. Ἄν τύχαι-
νε νά ἔχεις τό μάτι σου ξυπνη-
τό, ἡ νυχτερινή αὔρα θά
ἔφερνε στήν ἀκοή σου ἕναν
ἀπόμακρο ἦχο βυζαντινό. Ὁ
Παναγιώτης Σαρρῆς ἔψελνε
τή δοξολογία...

Καί ἄλλοτε πάλι θά τόν ἔβλεπες μέ μιά
μέλισσα στό δάχτυλό του – τό εἶχε ἀλείψει
μέ μέλι – καί τό μάτι του σέ ἀπόσταση τρι-
χός νά τήν παρατηρεῖ, ἐνῶ μέ τό δάχτυλο
τοῦ ἄλλου του χε  ριοῦ νά... τή χαϊδεύει!

Κάποτε καί στήν κορυφή τοῦ Παρ νασ-
σοῦ νά ἐποπτεύει τήν ἀνατολή τοῦ ἥλιου
καί νά βυθίζεται τό βλέμμα του στά ἄπλε-
τα χάη τοῦ οὐρανοῦ, ἐνῶ ἡ κλαγγή
ἑνός ἀετοῦ πάνω ἀπ’ τό κεφάλι του
ἔστελνε τόν πρῶτο χαιρετισμό στό με-
γάλο ἄστρο τῆς ἡμέρας!

Καί τά ταπεινά ἀγριολούλουδα θαύ-
μαζε καί τά μελετοῦσε, σύμφωνα μέ τήν
προτροπή τοῦ Κυρίου (Ματθ. στ΄ 28),
καί τίς πέτρες πάνω στό χῶμα, καί τίς
ἄλλες τίς κρυμμένες μέσα στή γῆ, τούς
ἡμιπολύτιμους λίθους, ἀπ’ τούς ὁποίους
εἶχε ὁλόκληρη συλλογή. Καί τά κοχύλια
τῆς θάλασσας. Σέ ὅλα ἔσκυβε μέ δέος, καί
γέμιζε ἀπό θαυμασμό καί ἀπορίες...

Ἦταν φύση λεπτή, εὐγενής, καλλιτεχνι-
κή. Ἀγαποῦσε τή μουσική. Παλαιότερα μέ
πάθος. Ἀργότερα εἶδε ὅτι τό πάθος, ὅ,τι κι
ἄν εἶναι, πρέπει νά ἀποκοπεῖ, γι’ αὐτό καί
ἄφησε καί τήν κιθάρα του. Ἔλεγε ὅμως ὅτι
θά τή βρεῖ στόν Οὐρανό (βλ. Ἀποκ. ιδ΄ 2).

Καί τή ζωγραφική ἀγαποῦσε. Καί ζω-
 γράφιζε. Ὄχι λίγα ἀπό τά παλαιότερα ἐξώ-
φυλλα τοῦ «Πρός τήν Νίκην», καθώς καί
νεανικῶν βιβλίων ἦταν ἔρ γα δικά του.

Μουσική καί ζωγραφική. Ἦχος καί θέα.
Ἡ ἁρμονία. Τό κάλλος. Ὅ,τι συνέπαιρνε
τήν ψυχή του.

Κι αὐτά ὅλα βρῆκαν τήν τέ-
λεια ἔκ φρασή τους στήν ἀγάπη
πρός τόν Κύριο. Ἐδῶ ὁ Πανα-
γιώτης Σαρρῆς δόθηκε ὁλό-
κληρος. Καί δέχθηκε ὁλό κληρο
τόν Κύριο καί μέσα στήν ἁγια-
σμένη ψυχή του, ὥστε νά ὁμο-
λογεῖ ὅτι στήν προσευχή του
«ψηλαφᾶ τόν Θεό». Κι ἦταν η
προσευχή του ὁλημερινή, κά-

ποτε καί ὁλονύκτια. Προσευχόταν στόν
Κύριό του γιά ὅλο τόν κόσμο, μέ ἀγάπη,
μέ πόθο ἅγιο. Προσευχόταν καί στήν Πα-
ναγία μας, πού τήν ἀποκαλοῦσε «μανού-
λα» του καί δέ χόρταινε νά τῆς ψάλλει τό
«Ἄξιον ἐστί» καί τό «Ἁγνή Παρθένε Δέ-
σποινα» τοῦ ἁγίου Νεκταρίου.

Ὁ Παναγιώτης
Σαρρῆς ἐπιθυμοῦσε
τό Κάλλος. Καί τά
τελευταῖα του λόγια
ἦταν: «Περιμένω τή
στιγμή! Τή μεγάλη

στιγμή
πού θά ἀτενίσω
τό κάλλος τοῦ
προσώπου Του!»   

Καί ὁ πανάγαθος
Πατέρας μας ἄκουσε τήν ἐπιθυμία του
καί τόν μετέστησε στίς 9 Δεκεμβρίου τοῦ
2009 στόν τόπο ἐκεῖνο, «ἔνθα (=ὅπου) ὁ
τῶν ἑορταζόντων ἦχος ὁ ἀκατάπαυστος
καί ἡ ἀπέραντος ἡδονή τῶν καθορώντων
(=αὐτῶν πού βλέπουν) τοῦ προσώπου Του
τό κάλλος τό ἄρρητον (=ἀνείπωτο)»...
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