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                                         Μεταμόρφωσις του Σωτήρος
                                                 6 Αυγούστου, 2019

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

«Αν μπορούσες να ρίξεις μια ματιά στα βάθη της ψυχής μου, θα 
οπισθοδρομούσες με τρόμο. Δεν πιστεύω να υπάρχει στον κόσμο πιο 
δυστυχισμένος από μένα. Με ζηλεύουν για τις επιτυχίες μου. Κι όμως, 
ποτέ δεν γνώρισα ευτυχία». (Ανατόλ Φράνς)

Αυτά στην εποχή μας της τόσο ιδιόμορφη. Προκλητική. Εκρηκτική. 
ομιχλώδη. Επαναστατική. Έντονα τρικυμιώδη. 

Μέσα από τους πνιγηρούς κόρφους της αναδύεται ένας άνθρωπος 
περίτρομος. Διχασμένος. Απελπισμένος. Που δεν μιλά. Μα που αδιάκοπα 
παραμιλά. Που εύκολα βυθίζεται στο ανταριασμένο της απόγνωσης 
πέλαγος. Που σύρεται αιχμάλωτος στα επικίνδυνα της εξαλλοσύνης και 
της φθοράς δόκανα. 

Αφοπλίζεται από την εσωτερική προίκα του άγιου. Του ωραίου. Του 
αληθινού.  

Η μοναξιά του ψαλιδίζει τα νεύρα. Του ναρκώνει κάθε εσωτερική εστία 
αντίστασης στο κακό. 

Ο άνθρωπος λοιπόν σήμερα σύρεται. Παρασύρεται. Διασύρεται. 
Συχνά αισθάνεται κουρασμένος. Ταλαιπωρημένος. Βασανισμένος. Tον 

συντρίβει μια αδιέξοδη αγωνία. 
Αυτή, με τη σειρά της, αποκαλύπτει την ηθική του πτώχευση. Μα και 

την πνευματική του ερήμωση. 
Τα στοιχεία τούτα είναι ουσιαστικά. Δομικά για τη διαμόρφωση και 

την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του. Αναιρετικά της φοράς του προς 
τα πάνω. 

Αποκαλύπτεται έτσι το βαθύ, το επικίνδυνο εσωτερικό ράγισμα που 
οδηγεί σε πράξεις φθηνές. Σκέψεις ρηχές. Έργα παραλογισμού. 

Πώς λοιπόν ο άνθρωπος να σηκώσει «τις μεγάλες πέτρες» (Σεφέρης) 
της ευθύνης; 



Όλα σήμερα υπάρχουν και κινούνται στον ασυντόνιστο ρυθμό της ανοχής. 
Της αφέλειας. Της αστάθειας. Της ανευθυνότητας. 

Της καθημερινότητας η αράχνη συνέτριψε την ελπίδα της ζωής και του 
ανθρώπου. Είναι όμως κατάθεση τ’ ουρανού στο ζωντανό «χρηματιστήριο» των 
«όρθιων ψυχών».

Όλων εκείνων που με τόλμη, ρεαλισμό, ευπρέπεια και ευθύνη 
αντιμετωπίζουν όλα της ζωής τα ερχόμενα. 

Δύναμη; Δεν έχουν δική τους. Από αλλού ενδυναμώνονται.
Με το βλέμμα στο Θαβώρ χαράσσουν την πορεία τους. Λούζονται διαρκώς 

στο φως του. Πορεύονται στο δρόμο, που του Χριστού το χέρι τους δείχνει. 
Θυμούνται πάντα και το διπλανό. Τον αιχμάλωτο. Τον άρρωστο. Τον 

άστεγο. Τον πικραμένο. Τον μοναχικό. 
Έμβλημά τους η αγάπη. 
Όταν υπάρχει ο δρόμος ο ευθύς, ο καθαρός, είναι κρίμα να βαδίζει κανείς 

ξυπόλυτος στ’ αγκάθια. 
Στο Θαβώρ λοιπόν. 
Εκεί υπάρχουν οι λύσεις όλων των προβλημάτων. Μικρών και μεγάλων.
Καθημερινών. Απλών. Υπαρξιακών. Μα και θεμάτων ζωής και θανάτου.
Σ’ εμάς τί απομένει τώρα;
Ένα και μόνο. Η απόφαση.
Στο Θαβώρ; 
Μαζί Του; 
Ή στο έλος; Με τους βατράχους; 

                                              Με την αγάπη μου,
           Ο ιερέας
                                                         της ενορίας σου
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