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                                                                 15 Μαρτίου, 2020

Αγαπητέ Ενορίτη,
«Η ομορφιά», είπαν, «δεν μπορεί να υπηρετήσει κανένα… Υπηρετεί… μόνο τον πόνο 

ή την ελευθερία των ανθρώπων». 
Και κάτι άλλο: «Μόνο η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο». (Φ. Ντοστογιέφσκυ) 
Η ομορφιά, πάντως, δεν υποδούλωσε ποτέ κανένα. 
Κάθε στιγμή ανακούφιζε μάλιστα πολλούς.
Προσπαθούσε έτσι ο άνθρωπος, με την αγάπη, να ξεπεράσει την αβάσταχτή του 

μοναξιά. Την άρνηση. Την ελαφρότητα του είναι του. 
Σε τούτη την κορυφογραμμή, το βάδισμα ήταν, αληθινά, μια επώδυνη περιπέτεια. Σε 

τεράστιο πάντα κίνδυνο περιτυλιγμένο. Ένα αίσθημα καταποντισμού.
Απαραίτητα στοιχεία; Μα η (ασκητική) πειθαρχία. Ένα συνεχές καθήκον. Υγεία ψυχής 

και σώματος. Καρδιάς πύρωμα. Χωρίς όποιες ανέσεις. Με μόχθο πολύ. Και ιδρώτα. 
Σκοποθεσία; Τι άλλο; Η αλήθεια. 

                        Μια αλήθεια 
                             πλέρια, ξάστερη. 
                 Αλήθεια 
                         που συντρίβει.

Κι η προσπάθεια τούτη, δεν ήταν, όχι, σκιαμαχία. Ούτε κυνήγι μαγισσών. 
Μπορεί να έδινε την εντύπωση μιας χίμαιρας. Μιας ουτοπίας. Δεν ήταν όμως.
Υπήρξαν βέβαια κι εποχές «οραμάτων»(!). Φαντασμάτων ίσως. Χρήσης προσωπείων. 

Αποστέωσης σχημάτων.
Πολλά έγραψε η Ιστορία. 
Διερωτάται λοιπόν ο άνθρωπος: «Μα είναι δυνατόν; Εκατόμβες; Σωροί παντού από 

κόκκαλα ανθρώπων να λευκάζουν στις ακτές;»
Διαύγεια; Συχνά συνεσκιασμένη. Παραγκωνισμένη από του εαυτού το είδωλο. Του 

συμφέροντος. Της κακίας.
Μελανά τα στίγματα τούτα στης ομορφιάς τον ήλιο. Οι ιριδισμοί του όμως ευτυχώς 

συνεχίζονται.
Και η δουλεία να μετεωρίζεται. Ν’ αναμένει τη στιγμή την κατάλληλη. Για να επέμβει. 
Μια αναδρομή στο ιστορικό παρελθόν μόνο έκπληξη δημιουργεί. 
Θύματα : 
α. Τα  νήπια  (επί Ηρώδη)
β. Οι  μάρτυρες  (στο Κολοσσαίο και αλλού)
γ. Εκε ί νο ι  που  λαμπάδ ιαζαν  τη  Ρώμη.
δ. Βασαν ίστηκαν .
ε. Υπέφεραν 



στ. Αναγκάστηκαν  να  καταφύγουν  στ ι ς  «οπές  της  γης» . 
(Κατακόμβες )

ζ. Πόλεμο ι . Λοιμοί και λιμοί. 
η. Α ιρέσε ι ς .
θ. Σκλαβ ιά .  Σταυροφορ ί ε ς  (Τουρκοκρατία κλπ)
Κι όλο να ορθώνεται στον καθένα μπροστά, αλυσίδα ερωτημάτων.
Τι είναι, επιτέλους, ο άνθρωπος; Λύκος; Ή «χαρίεν»; Θύτης; Ή θύμα;
Η ειρήνη για αιώνες αναζητείται. Πού κρύφτηκε άραγε;
Γιατί τόσο μίσος; 
Μήπως ήλθε ο καιρός να γυρίσουμε στη… ζούγκλα; 
Αφού δεν είμαστε άξιοι να συμπήξουμε κοινωνία. Μένουμε στις μωρές ωραιολογίες. 
Ναι, αλλά η ομορφιά; 
Μόνο στα λεξικά; 
Το «ον σκεπτόμενον» (ο άνθρωπος) του Αριστοτέλη πού θα καταλήξει; 
Τραγικό το ερώτημα. Τι απαντούμε; 
Να πιστέψουμε στο θαύμα; Υπάρχει άραγε προοπτική; 
Οι πολλοί απαντούν: «Ο άνθρωπος δε ν  αλλάζει».
Μισή αλήθεια όμως τούτη. Γιατί; Διότι μπορε ί  ν’ αλλάξει. Αλλά μόνο δ ια  του 

Ιησού Χριστού. Όχι με τη δική μας αξία (;)
Όνειρο απατηλό; Ρεμβασμός; Ή άνοδος στ’ ακροούρανα; 
Μήπως είναι καιρός, επομένως, για μια ανάπαυλα; Μικρή. Για ν’ ανασκουμπω-

θούμε. Να δούμε ξανά πού πάμε. 
Τον μεγάλο μας φίλο να θυμηθούμε. 
Ναι! Ο Χριστός είναι έξω από την πόρτα. Των σπιτιών και των καρδιών. Και 

χτυπά. Καρτερικά πάντα. Θα Τον αφήσουμε να περιμένει; 
Μας είπε: «Εγώ καινά ποιώ τα πάντα». Τι μας προβληματίζει λοιπόν; 
Στων κορυφών τούτων τις ακρώρειες στοχεύοντας, προχωρούμε. 
Ευκαιρία ανανέωσης το εφετεινό «Φιλικό Συναπάντημα» (22 Μαρτίου, 2020) 
Για μια ανάσα. Μια αναζωπύρωση. Ένα ξύπνημα. Για «μια περιπλάνηση στη 

νοσταλγία του Παραδείσου». (Ιονέσκο)
Τι λες; 
Θα σε περιμένουμε                      
                                     Με την αγάπη μας,

                                             (όπως πάντα)
                                    οι ιερείς της ενορίας σου
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