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                                                Κοίμησις της Θεοτόκου   
                  15 Αυγούστου, 2021

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Τα γεγονότα είναι σαφή: 
“Ακόμα και στον επιπόλαιο πόλεμο του 1897, ήταν προφανές και 

βεβαιωμένο ότι οι Έλληνες ήξεραν τι πολεμάνε ή γιατί πολεμάνε. Και 
στους μεγάλους τόλμης και ανδρείας πολέμους του 1912-13”. 

(Χρ. Γιανναράς). 
Προσηλωμένοι λοιπόν στα ιδανικά μας. Τις αξίες μας. “Σε όλες τις 

περιπτώσεις οι Έλληνες ήταν αποφασισμένοι να θυσιαστούν για “κάτι”, 
που χωρίς αυτό η ζωή δεν έχει νόημα. 

Η αίσθηση πατρίδας. Όχι η έννοια ούτε το συναίσθημα: Η αίσθηση. 
Σήμερα, και μόνο με το άκουσμα της λέξης “πατρίδα” όλοι κουμπωνό-

μαστε. 
Τι άλλαξε άραγε; 
Στης σημερινής ζωής τα ξέφωτα τι λάμπει; 
Νέον Μολώχ αναζητούμε; Χρυσόν μόσχον; 
Για να κάνουμε τι; 
Να παραμερίσουμε όλα εκείνα που τόσο όμορφα διανθίζουν της 

Ιστορίας μας τις πτυχές; 
Στου ορίζοντά μας τις υπώρειες; 
Προκύπτει λοιπόν θέμα σωτηρίας. 
Ναι, αλλά “η σωτηρία εξασφαλίζεται με ατομικά επιτεύγματα “αρετών”.

Αρετή είναι η ατομική πειθάρχηση σε Νόμο με αλάθητες υπαγορεύσεις και 
απαγορεύσεις. Είναι η ορθότητα.” (του ιδίου)

Οι κίνδυνοι τούτοι τρομοκρατούν μερικούς. Προκύπτουν όμως μεγάλα 
αναστήματα, που θυσιάζονται, όταν χρειάζεται.

Θαυμάσαμε στα μικράτα μας τους Πατέρες της Εκκλησίας μας 
(Χρυσόστομος κ.α.). Τελικά, “Ο μόνος πραγματικός αντίπαλος του Ισλάμ 
και της Δύσης είναι η Εκκλησία” (του ιδίου). 

Αναλύει η Εκκλησία “το ελληνικό νόημα της λέξης αλήθεια: Είναι 
η γνώση που μετέχεται εμπειρικά, είναι κοινωνούμενη βεβαιότητα, όχι 
χρηστικά συμφωνημένη ορθότητα κατανόησης”. 



Και ο καθηγητής συμπληρώνει: 
“Ιστορική σάρκα της Εκκλησίας είναι η ελληνική γλώσσα. Όχι μια 

γραμματική, συντακτικό και λεξιλόγιο, γλώσσα είναι πάντα ο λαός που 
τη μιλάει. Έχοντας βάναυσα καταστρέψει τη γλώσσα μας, οι σημερινοί 
Ελληνώνυμοι νομίζουμε ότι αντίπαλός μας επίβουλος είναι οι Τούρκοι, 
το Ισλάμ. Τη γλώσσα την άλωσε η Δύση αφανίζοντας ιστορικά τον 
Ελληνισμό.” (του ιδίου). 

Προχωρούμε λοιπόν; Η Υπέρμαχος Στρατηγός είναι μαζύ μας.
Τι λες; 
Να θυμήσουμε τη θέση της Παναγίας στη ζωή μας. Και την προσωπική 

μαζί της σχέση.
Ανατρέχουμε συνεχώς σ’ Αυτήν.
Τη βοήθειά της ζητούμε σε κάθε μας βήμα.
Ξέρουμε, ότι μας αγαπά.
Συνεχώς ενδιαφέρεται.
Καθημερινά την προσφωνούμε “μεσίτριαν”. Και είναι. Μεσιτεύει 

διαρκώς στον Υιό της για τον καθένα μας προσωπικά.
Κι εμείς να την ευχαριστούμε πρέπει. Διαρκώς. Και να την τιμούμε.
Προχωρούμε λοιπόν;
Ας τρέξουμε στη χάρη Της.
Ας θαυμάσουμε για ακόμη μια φορά το μεγαλείο της παρουσίας της.
Χαίρε λοιπόν, Μαρία, μητέρα μας.

                                                        Με  την αγάπη μου,

Το “Γράμμα” είναι παράρτημα του περιοδικού “Πυρσός” της Χριστιανικής Κίνησης 
της Παλουριώτισσας (“Η ομάδα των δώδεκα”). Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος 
Αντωνίου, Ι.Ν. Παναγίας, Παλουριώτισσα. Τηλ.: 00 357 22459760, Τ.Θ. 29115, 
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