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                                                                  24 Μαρτίου, 2019

Αγαπητέ μας Ενορίτη,
Πύρινα τα ερωτήματα: Τί είδους κοινωνία επιθυμούμε; Τί λογής όραμα 

πηδαλιουχεί τη ζωή μας; Κατά πόσο η απόρριψη κάθε οράματος αποτελεί 
όραμα; Ανθρωπιά; Υπάρχει;

Ποιός μπορεί να ιχνηλατήσει σήμερα απαντήσεις; Κατευθύνσεις να 
σκιαγραφήσει; Περάσματα; Ρωγμές ίσως;

Συνταγολόγια δεν γίνονται δεκτά.
Μακρύς ο δρόμος λοιπόν. Με παραμέτρους αμέτρητες.
Κι ο χριστιανός; Αφουγκράζεται της ζωής τους αναστεναγμούς; Και είναι 

πολλοί.
Μια παλιννόστηση σ’ εποχές άλλες, προηγούμενες, ένας παλιμπαιδισμός 

δηλ., κανένα δεν βοηθά. Αναζητούνται όμως οι αυθεντικές εκείνες παρουσίες, 
που ζουν την εκάστοτε εποχή τους. Βιώνουν τις οδύνες της. Κρίνουν, ναι, 
τις αποστασίες της. Προσπαθούν όμως. Αγωνίζονται μια αλλιώτικη 
νοηματοδότηση του βίου τ’ ανθρώπινου να κομίσουν. Μιλούμε για μια 
βασική, κύρια οφειλή των χριστιανών του σήμερα.

Παράλειψή της; Δεν θα περάσει απαρατήρητη. Θα έχει τον αντίκτυπό της.
Η πυροδότηση δεν θ’ αργήσει. Πού θα μας βρει άραγε; Σε κορμιά 

σφριγηλά; Σε πλαδαρό σωρό οστών μήπως; Στον ύπνο; Θα επαναλάβουμε κι 
εμείς, στην πράξη, το περίφημο εκείνο: “ες αύριον τα σπουδαία”;

Υπάρχει όμως και μια άλλη λύση(;) Ν’ αφήσουμε το Χριστιανισμό να 
υποχωρήσει. Μια υποβάθμιση μικρή, τί θα βλάψει; Μια κατολίσθησή 
του δηλ. σ’ένα σύστημα ηθικιστικού ατομοκεντρικού κι εφησυχαστικού 
καθωσπρεπισμού(!).

Μήπως ήλθε η στιγμή της προσαρμογής μας λοιπόν; Ν’ αφήσουμε 
επιτέλους τη ζωή μας να ξεχειλίσει από “χαρές”(!) Ξεκούραση(!) Ανάπαυση(!) 
Αδιαφορία(!) Ναι. Για τα πάντα.

Να παραδεχθούμε, ότι, τελικά, νίκησε ο Κάϊν. Τί να κάνουμε; Σε μυτερά 
καρφιά τα χέρια μας να χτυπούμε; Θα πετύχουμε τί; Θα είμαστε ευτυχισμένοι τότε;

Τα προβλήματά μας; Θα λυθούν μόνα τους; Ή θα προσκαλέσουμε 
ταχυδακτυλουργούς; Κι αυτών όμως οι δυνατότητες είναι περιορισμένες. 

Θα “μηδίσουμε” λοιπόν; Τις ασπίδες και τα βέλη θα πετάξουμε; Και θα 
τραπούμε σε φυγή; Ριψάσπιδες; Δεν είναι λιποταξία όμως τούτο;

Κι η Ιστορία; Τί θα γράψει η Ιστορία; “Οι απόγονοι του Ευαγόρα και του 
Ονήσιλου, του Αυξεντίου και του Μάτση εξέλιπαν. Γύρισαν...” Ναι. Στη 
ζούγκλα. Πού αλλού; Υπάρχει άλλη καταφυγή;

Και  θ’ ανεβούμε στα δέντρα; Με χουρμάδες θα τραφούμε και τ’ αλλα φρούτα;
Κι ο πολιτισμός; Θα τον στείλουμε στις πυραμίδες; Στη Σφίγγα πλάϊ; 

Μα δεν μας ζήτησε η Αίγυπτος να πλουτήσουμε τ’ αξοθέατά της.



Και η πατρίδα; Τόπος έρημος; Φίδια γεμάτος; Όπως στην εποχή της Αγίας 
Ελένης;

Ταφόπλακα λοιπόν στην κοινωνία μας; Και μετά; Τί θα γίνει άραγε μετά;
Εδώ είναι που ο ποιητής μας προσγειώνει γράφοντας: 

“Το χάσμα π’ άνοιξε ο σεισμός,
ευθύς εγιόμισ’ άνθη”.

Και τα λουλούδια τούτα του Μαγιού, τα μυρωδάτα, ρωγμές θ’ ανοίξουν στις 
ταφόπλακες της κοινωνίας. Να περάσει του ήλιου το φως. Να μπει αέρας 
καθαρός. Κι εμείς, για πόσο ακόμη θα παρασταίνουμε τους τυφλοπόντικες;

Εναργές λοιπόν το όραμα τούτο. Ιστορική όδευση θα μας φέρει. Μια 
πρόταση ζωής εύστοχη. Ο σεισμός... Άρνησή του μετατρέπει σε τυράννους 
τους ανθρώπους. Κι η ζωή; Προδίδει τον εαυτό της; Και το “επέκεινα;” Τα 
έσχατα; Τί θα γίνει μ’ αυτά; Οι αξίες; Οι ιδέες; Ο πολιτισμός; Η πνευματική 
άνοδος και προαγωγή του ανθρώπου;

Μα έχουμε να κάνουμε με ιούς; Σίγουρα ναι. Γι αυτό, χρειάζεται άμεσα 
πόλεμος. Να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Με ιχνοστοιχεία να 
το εμπλουτίσουμε.

Περισσότερο, όμως, χρειάζεται κάτι άλλο. Να  ξυπνήσουμε από τον  
εφιάλτη τούτο τον δύσκολο. Που μας ταλαιπωρεί τόσο...

Όχι να γίνουμε υπνοβάτες. Άντλημα εγρήγορσης να επιζητήσουμε. Χωρίς 
όποια καθυστέρηση. Ή αναβολή. Απώλεια χρόνου αποβαίνει σε βάρος μας. Οι 
επιπτώσεις τραγικές. Αντίδοτα ν’ αναζητήσουμε. Κι αυτό, πριν προκύψει η 
“πανούκλα”.

  Στην πέτρα λοιπόν. Ιδού η βάση μας. Και λέγεται :“Χριστός”.
Σ’ αυτή την προσπάθεια μέσα, κι ενώ ο ιδρώτας τρέχει στα μέτωπα, 

προτείνουμε μια συνάντηση. Μια ευκαιρία. Γι’ ανανέωση. Μια όαση .
Να μπούμε στο ίδιο πλοίο. Την Εκκλησία. Να συνειδητοποιήσουμε, πως 

“αδελφός υπ’ αδελφού βοηθούμενος”, ναι. Είναι “πόλις οχυρά”.
Ονειρικές στιγμές (έστω για λίγο) θα προσπαθήσουμε να ζήσουμε στη 

Φιλανθρωπική μας Αγορά. (31 Μαρτίου)
Συμπνευματισμός. Συνεργασία. Συναδέλφωση. Ξεπέρασμα της όποιας 

ανίας. Ιδού οι στόχοι. Και ο Θεός θα ευλογήσει.                        

                          Με την αγάπη μας,
                                        (όπως πάντα)

                                    οι ιερείς της ενορίας σου
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