
Π R O S  Π I K
O

	 	 	 	 													19	Μαρτίου,	2017

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Το φαινόμενο τραγικό. Οι πόλεις μας, στον υδροκεφαλισμό τους, 

έχουν καταντήσει ερημιές αδιαπέραστες.  Στέππα.
Σταυροί παντού. Σε πληθωρισμό. Ναι! Απουσία όμως σταυρωμένων. 

Ένα κατρακύλισμα διαρκείας. Χωρίς υποψία ανάκαμψης. Σ’ επιτάχυνση 
φρενήρη. Σ’ ένα κλίμα αναπαλαιωτικό. 

Η ζωή από άθλημα κατάληξε αγγαρεία. Σχήματα νοητά. Πλασματικά. 
Άφθαστοι οι άνθρωποι, εμείς, στα προσχήματα. Τη λεξιθηρία. Τη 

λεξιμαγεία. Αλλά και τη λεξιλαγνεία. Μια επαφή με την τηλεόραση 
πείθει.

Ένας  μικροαστικός οίστρος  μας ταλανίζει. Μια περιδίνηση 
μικρόψυχη. Ευμάρεια, καταναλωτισμός και... κρίση οικονομική βέβαια.

Κοντά στων προς επιβίωση απαραίτητων την αναζήτηση, “επιδόσεις” 
πολυτέλειας. Ενασχόλησης περί τα “μάταια και ψευδή”. Ψιμίθια 
εξωτερικής επίδειξης. Ματαιοδοξίας. Μιας “ουτοπίας” καθ’ όλα 
αδιανόητης.

Κραυγές, όπως:
“Ώ  ανόητοι, των οικιών υμών εμπιπραμένων υμείς άδετε” 

(Αίσωπος)  και “Ώ ανόητοι Γαλάται” (Απ. Παύλος) πέφτουν στο 
κενό. Σ’ αχρηστία καταδικασμένες. Καταχώνιασμά μας, τελικά,  στων 
“ανυποψίαστων” τον αστερισμό.

Της ψυχής, μα και της καρδιάς η αρρυθμία η ασύστολη, δεν συγκινεί 
κανένα. Άλλες τώρα οι προτεραιότητές μας.

Στων αξιών μας την ιεράρχηση, η σωτηρία της ψυχής στην ... εικοστή 
πέμπτη θέση.

Αν κάποιος, θέλοντας να μας ξυπνήσει από της Κίρκης τον λήθαργο, 
μας πει, πως ζούμε παρασιτικά, έντονα θ’ αντιδράσουμε.

Του βίου μας η κλιμάκωση ξεκινά από το επικούρειο: “Φάγωμεν, 
πίωμεν, αύριον γάρ αποθνήσκομεν”.

Βαθμίδα επόμενη; T’ αγαθά: “Γιατί εσύ κι όχι εγώ;”. Ενώ στις ευθύνες: 
“γιατί εγώ κι όχι εσύ;”.

Είναι και η τακτική της “ήσσονος προσπαθείας”  Ελάxιστη διάθεση 
κόπου, εργασίας κλπ. Απαίτηση όμως για ψηλές απολαυές.

Και το άλλο: “Homo homini lupus”. Χαρακτηριστικό  της κοινωνίας 
μας. Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο αποδεικνύεται λύκος!

Οι ανάγκες; Μόλις που ξεμυτίζουν στις γωνιές. Αδήριτες πάντα όμως. 
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Η απόγνωση; Τ’ αντικαταθλιπτικά; Μια ιδιότυπη “ανθοδέσμη” στη ζωή 
μας.

Το στήθος μας; Χαίνει τραγικά. Παντού χάος. 
Πού να προσφύγουμε; Για να μας πιάσει το σφυγμό; Τους παλμούς 

της καρδιάς; Και πιο πολύ: Της ψυχής; 
Να δραστηριοποιηθούμε;  Έχει διαγραφεί η λέξη τούτη από τα λεξικά 

μας.
Οι χώρες είναι λευκές “προς θερισμόν”. Κι εμείς, με τον Ιωνάν ως 

αρχέτυπον, αναζητούμε κολοκύνθην. Να καθίσουμε στη σκιά της   
Πόνος και “κλαυθμός και οδυρμός πολύς”    όλο και τη ζωή μας 

σφραγίζει.
Αφύπνιση ρωμαλέα χρειάζεται. Παράτολμη ίσως. Δυναμική. Μαρτυρική.
Μια απαρχή. Της ελπίδας αναζωπύρωση. Των οριζόντων της αγάπης 

μας άνοιγμα. Κατάθεση - σφραγίδα του δρόμου μας τ’ ανηφορικού.Σπορά. 
Νόημα. Βλάστημα σταυρικό. Προοπτική αιωνιότητας. Κι όχι περίπατος 
απλά τουριστικός.

Στροφή στης Εμμαούς το δρόμο. Γι’ αναζήτηση “καιομένης καρδίας”. 
Γοητείας αθλημάτων μαρτυρικών. Ικεσίας για μεταμόρφωση. Σε 
σταυρούς ευθύνης. Και όχι αποδοχή - τί να κάνουμε;- της διαπίστωσης: 
“ο θερισμός πολύς και οι εργάται ολίγοι”.

Αγώνας λοιπόν. Στο στρατί τ’ ανηφορικό. Ας μη μας προβληματίζει 
το ύψος. Εκεί θα γίνει το μέγα συναπάντημα. Με το Χριστό. Εκείνος θ’ 
ανανοηματίσει τη ζωή μας. Με χαρά. Ελπίδα. Αγάπη. Αυτά δεν είναι που 
γυρεύουμε;

Πρόγευση μικρή. Ένας συμπνευματισμός. Μια δυνατότητα γι’ 
αντίδοση προβλημάτων και πόνων. Ιδού τί είναι η δική μας τώρα 
ευκαιρία. Το δικό μας Φιλικό Συναπάντημα. Την προσεχή Κυριακή. 
Στου Ναού μας την αίθουσα. Για της συμπόρευσής μας την ανανέωση. 
Με τα παιδιά μας πάντα. Στιγμές ευφορίας πνευματικής να ζήσουμε. Της 
τόσο απαραίτητης για όλους.

“Δεύτε” λοιπόν. Μ’ ανοιχτή,όπως πάντα, την αγκαλιά, σας περιμένουμε.
Και ο Θεός και πάλι θα ευλογήσει.
                                                              Με την αγάπη μου,

                                                                     Οι ιερείς 
                                                                της ενορίας σου
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