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Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Αισθητά (πλέον) τα πράγματα γύρω. 
Παγόβουνα υλιστικά.
Θρίαμβοι της τεχνικής. Εργοστάσια. Μηχανές. 
Εργαστήρια παντοειδή. 
Παραθεώρηση του ουσιώδους.
Πληρωμή τιμής αίματος για τα εφήμερα. 
Της υποστάθμης της κατώτερης.
Ύποπτοι σκόπελοι τριγύρω. Μα και ύφαλοι.
Ρηχότητα.
Αφρισμένα της αδιαφορίας τα κύματα. 
Υψωμένες και σφιγμένες οι γροθιές.
“Σταύρωσον αυτόν” οι φωνές τους. 
Στον τάφο ερμητικά κλεισμένον με λίθο.
Σφραγίδες. 
Κουστωδία.
Τι καταφέρνουν λοιπόν; 
Δεν συνειδητοποιούν το κλασσικό πια: “ Σκληρόν σοι προς κέντρα 

λακτίζειν”;
Εφησυχάζουν.
Ανυποψίαστοι κινούνται και τυρβάζονται περί πολλά. 
Ξεχνούν ένα. Το βασικό: “Ενός εστί χρεία”.
Γιατί; 
Μα αφού οι σφραγίδες έσπασαν. 
Οι στρατιώτες έφυγαν. 
Ο λίθος σηκώθηκε. 
Ο Χριστός; Αναστήθηκε. Πνέει άλλος αέρας τώρα. 
Οι όποιες καταιγίδες δεν τρομάζουν πλέον κανένα. Αρχίζει νέα εποχή. 
Νέα γενεά έρχεται. 
Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα διαφοροποιείται διαρκώς. 



Δόθηκε το αντίδοτο του ιού του θανάτου. 
Καλείται ο άνθρωπος λοιπόν να κάμει τις επιλογές του.
Είναι ελεύθερος ν’ αποφασίσει. Και η ευθύνη βέβαια θα είναι δική του.
Είναι γεγονός, πάντως, ότι ο άνθρωπος έχει θαμπωθεί με τις τόσες 

εξελίξεις. Ήδη μερικοί έχουν προκαταβάλει τα έξοδά τους για το μεγάλο 
ταξίδι. Ναι. Μιλούμε για τη μετάβαση στον... Άρη.

Και μετά;
Ότι καταλήξαμε πλάνητες της ζωής είναι βέβαιο. Μήπως όμως τούτη 

η άνοδος μας φέρνει πίσω στη Βαβέλ;
Είναι και το άλλο όμως. Του Χριστού ο λόγος: “ Έτρωγον, έπινον και... 

ήλθεν ο κατακλυσμός”.
Προσγείωση λοιπόν χρειάζεται. Όχι τρομοκρατία.
Μια παλινδρόμηση θα βοηθήσει. Μια στροφή, στη βάση μας. Τις ρίζες 

μας. Στο “αρχαίον κάλλος”.
Πάμε λοιπόν; Μόνοι; 
Δεν μιλούμε απλώς για ένα πέρασμα. Mια δίοδο.
Γι’ αγώνα μιλούμε. Πνευματικό.
Οι κορφές δεν θα κατακτηθούν μόνες τους.
Η εποχή μας άλλωστ έχει υποστεί μια απομάγευση. Μπορεί ο άνθρωπος 

συχνά σ’ ένα κυνήγι να συλλαμβάνει τον εαυτό του. Κυνήγι μαγισσών(!) 
Μιας χίμαιρας ίσως. Μιας ουτοπίας.

Ξέρουμε βέβαια πως ο μεσαίωνας πέρασε. Δεν γυρίζει πίσω.
Η ιστορία δεν γυρίζει πίσω.
Οι αναδρομές στις δέλτους της είναι περίπατος(;) Προχωρούμε ξυπόλυτοι 

στ’ αγκάθια.
Μήπως είναι καιρός ν’ ανακρούσουμε “πρύμναν”; Τα άλματα δεν βοηθούν 

εδώ. Του Θεού η βοήθεια πρώτη. Κι απαραίτητη.
Κι η Παναγία δίπλα μας. “Βοηθός και σκεπaστής”. Όπως πάντα.

      Με την αγάπη μου
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