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4 Μαρτίου, 2018

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Ο  προβληματισμός έντονος.
“Σχοινοβατούμε έντρομοι μπρος στην ανώμαλή μας πτώση. Ποιός θα μας 

δώσει το κλειδί για επιβίωση;”  (Λάρα Παρτζίλη)
“Μήπως οι πλείστοι δεν ζούμε ένα αγεφύρωτο κενό, που δεν υπόσχεται 

την συνοικία των αγγέλων ;” (της ίδιας)
Είναι γεγονός, πως πολλοί κατά καιρούς πέρασαν. Είπαν. Υποσχέθηκαν 

πολλά. Πού είναι σήμερα; Κι οι τόσες υποσχέσεις; “Έπεα πτερόεντα”. 
Κλεισμένα σε βιβλιοθήκες ανήλιαγες και σκονισμένες.

Πολλοί θέλησαν ν’ ανακηρυχθούν “σωτήρες” της ανθρωπότητας. Ν’ 
αποκτήσουν οπαδούς.

Αποτέλεσμα; Μια αποτυχία οικτρή. Πολλοί μάλιστα κατέληξαν 
“αποδιοπομπαίοι”...(!)

Όσοι παρασύρθηκαν; Γιατί υπάρχουν και οι “αλαφροΐσκιωτοι”. 
Παρέμειναν στο περιθώριο. Να παρακολουθούν χαλάσματα. Και τα ρήγματα 
που ο “σεισμός” άφησε πίσω του.

Προβληματίστηκαν άραγε; Ποιός ξέρει!... Τούτο ίσως θα φανεί σε μια νέα 
ευκαιρία. Σ’ ένα νέο τούτου του Εγκέλαδου ξύπνημα.

Ποιός θα μπορούσε άραγε μέσα τους να σκύψει; Για να δεί της ψυχής τους 
το “πανόραμα” (!);

Κι οι αιώνες περνούν. Και μάλιστα χωρίς ν’ αφήνουν θησαυρό πείρας.  
Όσφρηση, μήπως, του παρόντος εμείς σήμερα έχουμε;
Ποιά η θέση μας στης αδελφοσύνης τον ορίζοντα;
Αγωνιζόμαστε τις μεγάλες ευθύνες να καλύψουμε και τις γραμμές, που οι 

καιροί επιβάλλουν;
Αναδεικνυόμαστε μήπως στης ενότητας την οικοδομή πρωτεργάτες;
Το ερώτημα δεν είναι ρητορικό.
Ξέρουμε, πως υπάρχει και η “φιλοσοφία”(;) της αδιαφορίας. Του 

“ωχαδελφισμού” . Της εξαφάνισης όποιας ικμάδας γι’ αγώνα.
Υπάρχουν (υπάρχουν;) και κάποιοι, πολύ λίγοι βέβαια, αλλιώτικοι. 

Μιλούμε γι’ ανθρώπους που οι κορυφές ηλεκτρίζουν. Κινούνται μ’ ανοιχτά  
πάντα τα παράθυρά τους. Ναι. Στη φύση και τον κόσμο.

“Μεθυσμένοι”  (τί ειρωνεία!) γυροφέρνουν. Η σκέψη τους; Τα δυό ποτά 
τους: Του καθήκοντος. Και της ευθύνης.

Η ψυχή τους; Από ρέουσα χάρη ποτισμένη, έχει πυρποληθεί από 
κατάνυξη αιώνων. Τον περίκλειστο της Αλήθειας (όχι όποιας αλήθειας)
τον πλούτο σαν θησαυρόν άφθιτον κρατούν. Και στις εύφορες του κόσμου 
κοιλάδες χωρούν και χύνονται.



Οι στοχασμοί και τα σκιρτήματά τους κερί στάζουν.
Της ανθρωπότητας τις καμπάνες αφουγκράζονται. Τις νιώθουν σαν του 

Κυρίου κρυφομίλημα. Σελάγισμα του αιώνα.
Μια εκπλήρωση χρέους τους γεμίζει τα σπλάγχνα. Πυκνωμένη ατμόσφαιρα 

αγιαστική τους καλύπτει.
Και βαδίζουν τον αγνό. Τον ιερό τους δρόμο. Αυτόν χωρίς παρακλάδια. 

Που ίσια στο Θεό οδηγεί.
Κι ο χρόνος γυρνάει (αλλά και γερνάει).
Συντροφιά τους; Το φως και η θερμότητα της πυρκαγιάς. Αυτής που πάντα 

καίει μπροστά στα μάτια τους.
Αισθάνονται να είναι αιώνιοι οφειλέτες. Τη γλώσσα τ’ ουρανού αναζητούν. 

Σφραγισμένα για τα καλά κρατούν στο βάθος. Και ιερά. Την ψυχή και το 
σώμα.

Τη γλώσσα τ’ ουρανού αναζητούν στο βάθος του είναι τους δυό πράγματα 
μεγάλα. Και ιερά. Την ψυχή και το σώμα.

Η παγκόσμια βέβαια απόγνωση γύρω, όλο και πληθαίνει. Και εντονώτερη, 
παράλληλα, γίνεται η προσδοκία του λυτρωμού από το χάος. Κι η αγωνία 
επιτείνεται συνεχώς.

Και η “ίωση”, της εποχής μας η αρρώστεια ύπουλα, αποθεώνει την ύλη.
Μα από την ύλη τί να βρει; Μόνο... ύλη. Κι η απόγνωση οξύνεται.
Ένας χρεωλύτης λοιπόν χρειάζεται. Για να εξοφλήσει των ιδανικών τη 

χρεοκοπία. Και χίλιες  απλώνονται γύρω θεϊκές αρμονίες. Αυλοί ποιμενικοί 
σε πλήρη δράση.

Οι πολλοί εμείς;
Μαζί Του καμμιά επικοινωνία. Ο όμβρος κι ο κρατήρας της αγάπης του 

Θεού έχει εξοστρακισθεί από τη ζωή μας. Έχει φύγει (εμείς το ζητήσαμε). Κι 
ο άνθρωπος; Έρημος. Και πλάνης. Για τόπους άλλους. Εκεί κάποιοι θ’ ακρο-
ώνται προσδοκώντας.

Στο “Συναπάντημα” λοιπόν. Την προσεχή Κυριακή.
Για μιαν ακτινογραφία πνευματική. Αξίζει τον κόπο. Ενδιαφέροντα 

πράγματα θα δούμε.
Σας περιμένουμε.
                                                          Με  όλη μας την αγάπη,

	 	 	 	 	 													Οι	ιερείς	
	 	 	 	 	 							της	ενορίας	σου
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