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                                                     ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
               20 Ιουνίου, 2021 

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
H πόλη αφήνεται στης θάλασσας το χάδι.
Οι άνθρωποι;
Ζωή στο φως; Στην αλήθεια μέσα;
Η συνείδηση; Αγρυπνεί; Στην αλήθεια πορεύεται άραγε;
Πάντα όμως χρειάζονται μπροστάρηδες. Που μαζύ μας προτρέχουν στης 

ζωής τ’ ανηφόρι το δύσκολο.
Δεν τους γνωρίζουμε. Στην αφάνεια εργάζονται. Κι ακούραστα δρουν.
Υποστυλώματα. Ναι. Προσφέρουν. Για να μείνουν οι αξίες στη θέση 

τους. Σ’ έπαρση μόνιμη τα ιδανικά.
Εκπλήξεις δεν αποκλείονται. Το πρόβλεψαν ήδη κάποιοι. “Αι γυναίκες 

γεγόνασιν άνδρες”.
Στους ώμους  τους σηκώνουν όλης της ανθρωπότητας το βάρος.  Ήσυχα. 

Απλά.
Με το μερίδιό τους συμβάλλουν στης ευθύνης την ανάληψη. Του 

εσώτερου κόσμου αστραποβολή.
Και τα λουλούδια θα συνεχίσουν τ’ άρωμά τους ν’ αφήνουνε στη φτέρνα 

εκείνου που τα συνθλίβει.
Κι ο χρόνος περνά. Τον κύκλο του συνεχίζει. Μια πέτρα βαρειά κι 

ασήκωτη, στ’ απόθμενα του ωκεανού του παρελθόντος νερά.
Ξερός ο παφλασμός.Το χρόνο που πέρασε τον παρασύρει. Με τους 

άλλους. Χωρίς παρελθόν.
Και της ζωής οι οδοιπόροι; Εμείς; Σε μια άκρη σστεκόμαστε. Και 

περιμένουμε. Τι ιριδίζει στου ορίζοντα το βάθος άραγε;
Ο άγνωστος δρόμος που μπροστά μας σήμερα ξανοίγεται, τι μας 

επιφυλάσσει; 
Εκπλήξεις. Ναι. Στου πνεύματος τη σφαίρα μήπως; Ή...;
Προβλέψεις δεν γίνονται.
Τις καταιγίδες τις ζήσαμε.
Είμαστε έμπειροι τώρα.
Τί άλλο μπορεί να φανεί; Ποιός  ξέρει;
Μ’ αισιοδοξία. Εμείς περιμένουμε.



Ελπίζουμε, ότι θα καθαρίσει ο ουρανός. Θα φύγουν τα σύννεφα. Κι ένας 
ήλιος λαμπρός τις ακτίνες του θ’ απλώσει γύρω.

Κι έχει απόλυτη ανάγκη η γη μας, η τόσο κουρασμένη, στις θερμογόνες 
ακτίνες του να λουστεί.

Οι κεραυνοί; Σταμάτησαν. Κι όσοι απέμειναν άνθρωποι ξεσκονίζουν τα 
ειρηνικά της ζωής εργαλεία.

Κι αν νέες περιπέτειες προκύψουν; Τι θα κάνουμε; Τους θρήνους θ’ 
αρχίσουμε; Τις ιερεμιάδες;

Θα λύσουμε έτσι τα προβλήματά μας;
Ουτοπίες. Πομφόλυγες.
Υπάρχει τρόπος βέβαια...
Στου Χριστού το στρατό να καταταχθούμε.
Η ηλικία και η κλάση δεν έχουν σημασία.
Όλοι γίνονται δεκτοί.
Το λάβαρό Του ήδη αναπεπταμένο προηγείται. Την πορεία μας δείχνει.
Είναι η πυξίδα μας.
Ψηλά ο Σταυρός.
Κι εμείς ακολουθούμε.
Συντροφιά; Ας μην ανησυχούμε. Έχουμε Εκείνον.
Φίλος γνήσιος. Πιστός.
Μας αγαπά. Το ξέρουμε. Καθημερινά βλέπουμε στη ζωή μας το χέρι 

Του.
 Γιατί να δειλιάσουμε λοιπόν;
Τη θυσία μας έδειξε.
Πρόσφερε τον εαυτό Του για τη δική μας σωτηρία.
Πορεία λοιπόν. Χαραγμένη ανεξίτηλα μπροστά μας. Χαρτογραφημένη 

κανονικά.
Με συντροφιά καλή.
Θα πάμε;
Της Πεντηκοστής η Χάρη τη ζωή μας θα περιλούζει διαρκώς.

                                                            Με  την αγάπη μου,  
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