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	 	 	 	 	 	 ΥΠΑΠΑΝΤΗ
	 	 	 	 	 			2	Φεβρουαρίου,	2021

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Της βροχής τις ψεκάδες ένα περιμάζεμα διασπά. 
Η αναπνοή από της ψυχής τα έγκατα δείχνει την κόπωσή μας. Την 

πνευματική.  
Ένα στόμα απύθμενο παραμένει ανοικτό. Σε μια αμηχανία μέσα. 

Αβελτηρία ίσως;
Της θάλασσας ο παφλασμός των κυμάτων συνεχίζει αέναα την κίνησή 

του μετρώντας τις ώρες.
Κι η πόλη τον δικό της ακολουθεί ρυθμό. Χωρίς όποιες εξάρσεις. Χωρίς 

ν’ αμφιβάλλει για τον αριθμό των αστεριών. 
Εκεί μπορούσε να δει κανείς “την παράλογη απλότητα του κόσμου...” 

(Αλ. Καμύ).\
Αυθαίρετες μεταφυσικές ερμηνείες; Ιδεολογικές αναζητήσεις; 

Πιθανολογίες. 
Έφθασε όμως κάποτε της αλήθειας η στιγμή. Έσπασαν του ήλιου 

οι κρουνοί. Απ’ του ουρανού τα ύψη χύθηκε σαν ποταμός το φως το 
χρυσαφένιο. 

Φώτισε τη ζωή με γεύση καυτή πέτρας. Μ’ αναστεναγμούς 
πλημμυρισμένη. Και τζιντζίκια να συνεχίζουν τον σκοπό τους...

Η θάλασσα, ατρύγητη να προσπαθεί στων τοίχων τις σχισμές να 
εισχωρήσει.

Διαυγής συνείδηση; Ποιος ξέρει; 
Της ουράνιας πατρίδας αναζήτηση; 
Αναιμικό προϊόν συλλογισμού;
Έτσι λοιπόν περνά της ιστορίας ο χειμώνας. Αναμένοντας πάντα ένα 

αήττητο καλοκαίρι. 
Γερασμένος αιώνας; Με πόλεις ζοφώδεις.
Στροφή;
Υποτονικές οι δυνάμεις.
Ζωή ασάφειας σκοτεινή καθ’ όλα. 
Παντού γυροφέρνουν της ιστορίας οι εγκληματίες. Κι όλο νυχτώνει του 

τρόμου ο αιώνας. 
Προσανατολισμός κανένας. 
Σ’ έξαρση “ο πόλεμος”. “Όλων εναντίον όλων”. 
Η ιστορία σπασμωδικά προσπαθεί σ’ ερείπια μέσα να ξεμυτίσει. 



Το φως όμως εξακολουθεί να διακτινίζεται.
Τις ακτίνες του μακριά εξακοντίζει. 
Και μια μουσική γλυκειά, απαλή, μόλις που ακούεται.
Μα είναι δυνατόν; Άγγελος στη γη μας; Στις μέρες μας; 
Ψευδαίσθηση μήπως; 
Συνεχίζουν όμως. Και δοξάζουν τον Πλάστη. 
Ναι. Ήλθε ο Χριστός στη γη μας. Ταπεινά. Αθόρυβα. 
Θέλει κανείς να Τον δει; Να τον συναντήσει;
Όχι. Όχι σε μέγαρα. Ναι. Απέριττη. Συντροφιά με κάποια ζώα. 
Δεν ζητά από εμάς κάτι. Αντίθετα. Προσφέρει γαλήνη. Ηρεμία. 

Αγάπη. 
Για εμάς ήλθε. 
Οπωσδήποτε δεν Τον περιμέναμε.
Είχαμε διερωτηθεί. Μα σήμερα; Στη δική μας τη γη; Την 

πολυστένακτη;      
Το μεγάλο γεγονός της του Χριστού παρουσίας την όποια ευσεβή 

προσδοκία δικαιώνει. 
Τ’ όνειρο έγινε πραγματικότητα. 
Το μήνυμά Του αισθανόμαστε να εξακτινίζεται σ’ όλη τη γη. Σ’ όλους 

τους τόπους. Και τους λαούς. 
Ξυπνήστε, Χριστιανοί. Ο Σωτήρας είναι εδώ. 
Την όποια ραστώνη και τη ραθυμία να διώξουμε χρειάζεται. 
Στης όποιας απαισιοδοξίας τον εγκλεισμό (θεληματικό ή αθέλητο) 

φέρνει την ελευθερία. 
Να χαμογελάσουμε επιτέλους. Καιρός ήταν. 
Πολλές ταλαιπωρίες περάσαμε. Η χαρά της ευδοκίας του Χριστού 

κυριαρχεί παντού. Τώρα βρίσκεται στου γέροντα Συμεών την αγκαλιά. 
Ας γιορτάσουμε λοιπόν. 
Τα ψέματα τελείωσαν.   
Βασιλεύει η αγάπη.
Χρόνια πολλά, φίλε μου. 
Ο Χριστός μας περιμένει.   
                                                                Με την αγάπη μου,
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