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                                                 Εισόδια της Θεοτόκου  
                                         21 Νοεμβρίου, 2017

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
«Νύχτα γεμάτη θαύματα. 
Νύχτα γεμάτη μάγια.»

Έρχεται, ναι, κι εφέτος η μέρα εκείνη. 
Στολισμένη με χίλια στολίδια και μαλάματα. Και χιλιοπλουμισμένη. 
Ολούθε ακούεται  ο ύμνος των αγγέλων. Άμα θες, θ’ ακούσεις και τον 

αχό των φτερών τους ακόμη. 
Έρχεται λοιπόν κι εφέτος η Παναγία στο Ναό. 
Παρεμβαίνει στην Ιστορία με τον τρόπο Της. Μα και στη ζωή μας.
Κι είναι η Παναγία, Εκείνη με την οποία μπορείς, ναι, να συνομιλήσεις. 
Να Της χτυπήσεις την πόρτα. Και θα σου ανοίξει.
Να παραπονεθείς.
Να ελπίσεις στο έλεός Της ή ν’ απελπιστείς. Ειδικώτερα, όταν νομίσεις 

πως σε ξέχασε. Ή ότι δεν ενδιαφέρεται για σένα. 
Να θυμώσεις μαζύ Της και να εξεγερθείς εναντίον Της ίσως.
Ν’ αποστατήσεις και να επιστρέψεις. Ή να μην επιστρέψεις. 
Της ζωής τούτης ο ιστός μεγαλώνει και προχωρεί αφήνοντας πίσω του 

ανεξίτηλη τη σφραγίδα του. 
Κι είναι ο δρόμος τούτος μια οδός ονείρων. Κι ελπίδας. Ένας δρόμος 

ειλικρίνειας. Ήθους. Τιμής.
Σύνορο έχει, ευδιάκριτο πάντα, το σεβασμό των άλλων. Την ανθρωπιά 

και τα ιδανικά ψηλά. Σε πρώτη ζήτηση.
Έρχεται λοιπόν κι η Παναγία στο Ναό. 
Να μας πει, θέλει, πως, τελικά, η ζωή είναι ένα πρωτάθλημα. Όποιος 

έχει διαρκείς αγώνες, δεν χάνεται ποτέ. 
Ο σημερινός  άνθρωπος βέβαια, έχει καταντήσει ρακοσυλλέκτης λέξεων 

και βλεμμάτων. Αισθάνεται, πως στη ζωή του μόνον «όχι» συναντά. Και 
βρίσκει διαρκώς – τι άλλο; - πόρτες κλειστές μπροστά του. Ανδριάντες δεν 
αναζητά. Ευτυχώς! Διότι δεν θα μας φθάσουν οι πλατείες. 

Μας  επισκέπτεται η Παναγία λοιπόν. Και συνεχίζει να το κάμνει, χωρίς 
εμείς να το αντιλαμβανόμαστε. Μήτε να το υποψιαστούμε μερικές φορές.

Περπατά στη ζωή μας χρησιμοποιώντας άπειρους και διαφορετικούς 
τρόπους και μέσα.



Χρησιμοποιεί, συχνά, τους βηματισμούς ανθρώπων, για ν’ αφήνει τα 
δικά Της χνάρια. 

Μικρά απόμερα χωριατόσπιτα επιλέγει. Και τα κάμνει καινούργια. 
Ιερατικές εμπιστεύεται φωνές. 
Να γίνουν, θέλει, σαλπίσματα αρχαγγελικά της καλής αγγελίας, του ευ-

αγγελίου Του τα μηνύματα. 
Σε τρυφερές διεισδύει καρδούλες γυναικείες, ώστε μυροφορικά να 

συνοδεύσουν την οδεύουσα ιερωσύνη. 
Τις βλέπει στο τέρμα της πορείας να στέκονται. Σιωπηλές και ήρεμες 

να ενατενίζουν το θάνατο που πλησιάζει. Τη ζωή που υποφώσκει. 
Περιμένει όλοι της γης οι άνθρωποι να καταφέρουμε το μέγα αγώνισμα. 

Ευάλωτο να κρατήσουμε τον πυρήνα της καρδιακής μας υπόστασης στου 
Θεού τα αγγίγματα. Τα περπατήματά Του. Μα και τις προσεγγίσεις Του. 

Παραζαλισμένοι σήμερα όλοι μας από τον πομπώδη τρόπο του βίου και 
τις φανταχτερές της ύπαρξης «γιορτές», μεθυσμένοι από την πολυμάθεια και 
τη λογικοκρατία, αναζητούμε. Μα τι άλλο; Αυθεντίες. Συχνά αρκούμαστε 
να τις κατασκευάσουμε. Τι; Χωρίς αυτές θα ζήσουμε; 

Κι αν ναι, τότε πού θα ξεφορτώνουμε την ευθύνη της ζωής μας; 
Μας έπληξαν κρίσεις. Και λοιπόν; 
Εμείς στην επιφάνεια μένουμε. Στην αναζήτηση των εύκολων λύσεων.
Ζητούμε τον ενυπνιασμό οραματισμών και αγγελοφανειών. Ως πότε 

άραγε;  Κάποτε, πάντως. (και γιατί όχι τώρα;) φθάνει η στιγμή της 
αλήθειας. Κι είναι τούτη,

«Αλήθεια πλέρια, ξάστερη,
αλήθεια που συντρίβει»

Και συντρίβει τα πάντα μπροστά στο μέγα θαύμα. Αυτό της Εισόδου της 
Παναγίας μας στο Ναό.

                                    Με την αγάπη μου,
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