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                                                       Μεταμόρφωσις    
                         6 Αυγούστου, 2021 

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Ιδού λοιπόν: Βρισκόμαστε κι εφέτος μπροστά στο μεγάλο γεγονός. 

Της ώρας του Θαβώρ. 
Ανελίσσεται μπροστά μας σαν ένα όχι και τόσο συχνό γραφικό 

επεισόδιο.
Κάτι που το αναπολούμε με κάποια συχνά ρομαντική έξαρση. 

Αισθανόμαστε, πως, χωρίς να το θέλουμε, κάνουμε μια παλινδρόμηση. 
Στιγμές στη μνήμη τοποθετημένες μεταξύ εικονογραφημένου 

αναγνώσματος και χριστουγεννιάτικης κάρτας. 
Κι όλα τούτα στης νύχτας την ερημιά. Μιας νύχτας που την αλλαγή 

περιμένουμε. 
Αναζητούμε συνεχώς. Τι άραγε; 
Η εκλογή, σε πρώτη, μα και τελευταία φάση της ζωής μας. Κι 

είναι αληθινή διακινδύνευση τούτη η ενέργεια. 
Για να είναι όμως πραγματικά καθολική, πρέπει να είναι ριζική. 
Εδώ όμως είναι το παράξενο. 
Στην εποχή μας, τούτη η επιλογή παραμερίζεται για χάρη άλλων 

παρόμοιων. Λιγώτερο ριζικών. Συχνά εφήμερων. 
Και δεν είναι λόγος απλός τούτος. Απώλεια βάθους πολιτισμού 

είναι. 
Και πάλι η απορία μπροστά μας: 
Γιατί τότε δεν αλαφιάζονται αυτοί, που εμμένουν στη χριστιανική 

εκλογή; 
Γιατί αρκούνται να μένουν απλώς σ’ επίπεδο θεωρητικό; 
Χωρίς ικμάδα; Νόημα; Ουσία; 
Περίβλημα λοιπόν η πίστη; 
Πρόκειται γι’ απώλεια ασφαλώς. 
Κι είναι τούτη μια λαμπρή ευκαιρία να υπερμαχήσουμε. 
Αφήνουμε όμως το πρόσωπο να κινδυνεύει. Και με διάφορα 

καλύμματα το περιβάλλουμε. 



Τι είναι λοιπόν για μας το πρόσωπο;
Βιολογική ύπαρξη; Φυλετική μονάδα; Κοινωνικό άτομο; 

Πολίτης; Κάτι άλλο μήπως; 
Ρίζες λοιπόν βαθειές χρειάζονται. Και είναι απαραίτητες. Για να 

μην παρασυρθούμε. 
Πυξίδα. Μα και άγκυρα. “Ασφαλής και βεβαία”. 
Χωρίς προφάσεις και δικαιολογίες.
Κινούμε με την πίστη στη φαρέτρα μας. Αναζητώντας. 

Ψάχνοντας για λίγο ουρανό. 
Αναζητώντας το φως του Θαβώρ. 
Βάση μας; Όχι κάτι. Μα κάποιος. Ο Χριστός. Το θεμέλιό μας. 

Το μόνιμο. 
Το ξέρουμε πια. Η “δε πέτρα ην (είναι και θα είναι) ο Χριστός”.
Κατά μέρος λοιπόν επιτέλους τις πυγολαμπίδες ν’ αφήσουμε. 
Με της Πίστης τον πυρσό χωρούμε προς το Φως. Τ’ αληθινό. Το 

παντοτεινό. 
Στο Χριστό λοιπόν. 
Ως το τέλος! 
“Καλόν έστιν ημάς ώδε είναι”.
Ναι. Και για μας.
Πάντοτε.
Και σήμερα.

                                                        Με  την αγάπη μου,
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