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M

έσα σε ένα αρμονικό σύνολο, καμπάνες,
ύμνοι, κεριά αναμένα, ενώνονται με τις
προσευχές των πιστών και ακούγεται παντού ο
άφθαστος σε μεγαλοπρέπεια και πλούσιος σε νοήματα διθύραμβος «XPIΣTOΣ ANEΣTH».
O Λυτρωτής του κόσμου ο Iησούς Xριστός,
άκακος, πράος και ταπεινός οδηγήθηκε στο Γολγοθά και τον Σταυρό. Mέχρις εκεί τον έφερε η κακία και η ανθρώπινη αχαριστία.
Aλλά παρά τις δολοπλοκίες και τις μηχανορραφίες των διωκτών Tου, ο
«Xριστός \Aνέστη».
Πένθος χθες όταν «≥λοις προσηλώθη ï Nυμφίος τÉς \Eκκλησίας». Xαρά σήμερα διότι «συνέτριψε μοχλούς α¨ωνίους» ο Aναστάς εκ των νεκρών Kύριος.
Παρήλθε η εβδομάδα του Πάθους και ήδη λάμπει λαμπρός ο ήλιος της Aναστάσεως.
H Aνάστασις του Kυρίου δεν είναι μόνο βασικό δόγμα της πίστεώς μας εις
το οποίον στηρίζεται ολόκληρο το οικοδόμημα της Eκκλησίας, η Aνάστασις του
Xριστού είναι και ο θείος και ο αιώνιος κώδικας ενότητος, συμφωνίας και αγά-
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πης μεταξύ των ανθρώπων των εθνών της οικουμένης ολοκλήρου. H αγάπη, η
αληθινή αγάπη δεν μπορεί να έχει άλλη ρίζα και πηγή από τον Σταυρό και την
Aνάσταση του Xριστού. H πίστις εις τον Aναστάντα Xριστόν είναι το εχέγγυον
της ζωής και της ασφάλειας, της ελπίδος και της ειρήνης.
Aπό την Aνάστασιν του Xριστού μπορούμε όλοι μας να αντλήσωμε όλες
εκείνες τις δυνάμεις, οι οποίες θα μας καταστήσουν ικανούς να αντιμετωπίζωμε τα προβλήματα και τις αντιξοότητες αυτής της ζωής που πολλές φορές
γι’ αυτά υπεύθυνοι είμαστε εμείς οι ίδιοι. Διότι και ως άτομα και ως κοινωνίες έχομε διαπράξει σφάλματα και λάθη που δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει. Aλλά
ας μην οδυρώμεθα γι’ αυτά: «Mηδείς çδυρέσθω πταίσματα, συγγνώμη γάρ âκ
τοÜ Tάφου àνετειλε». Aς μετανοήσωμε και διά του Iερού Mυστηρίου της Eξομολογήσεως ας ζητήσωμε το έλεος του Θεού διά τα τυχόν σφάλματα και λάθη
μας, αλλά και σε ό,τι έχουν φταίξει και οι άλλοι σε μας: «συγχωρήσωμεν πάντα τFÉ \AναστάσFη».
O Aναστάς Kύριός μας και το μήνυμα της Aναστάσεως ας γίνουν οδηγοί μας
σε μια πορεία αγάπης, ειρήνης, χαράς, προόδου και συνεννοήσεως μεταξύ των
ανθρώπων και ας αναφωνήσωμεν όλοι μαζί τον παιάνα της νίκης του θριάμβου: «XPIΣTOΣ ANEΣTH».
Mετά πατρικών ευχών και πολλής της εν Xριστώ Aναστάντι αγάπης
O MHTPOΠOΛITHΣ

Στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως.
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MIA ΘAYMAΣTH ENEPΓEIA
TOY APXAΓΓEΛOY
Τ

ο Εξωκκλήσι του Αγίου Γεώργιου στο Μανταμάδο είναι
τρία χιλιόμετρα έξω από το Χωριό,
στο μέσον της τελευταίας ανηφοριάς
από Μυτιλήνη προς τον Μανταμάδο
και ο πιο ιδανικός τόπος ανάπαυσης
των πεζοπόρων προσκυνητών, που έρχονται από Μυτιλήνη, Γέρα και από
άλλα διαμερίσματα του Νοτιοανατολικού Νησιού της Λέσβου. Έχει νερό
και πλατύφυλλη σκιά δένδρων την
ημέρα, φως και νερό τη νύχτα.
Η μεγάλη του αυλή γεμίζει από πεζοπόρους προσκυνητές τις ημέρες και
τις νύχτες της παλλεσβιακής Πανήγυρης των Μυροφόρων. Έχει κτιστές
τράπεζες και καναπεδάκια, για ανάπαυση ή για φαγητό, ακόμα και για να
ψήσεις καφέ στο κτιστό εξωτερικό τζάκι, αν έχεις τα «κουλάγια» σου.
Ήμασταν εκεί, μαζί με Εκκλησιαστικούς Επιτρόπους και εργάτες, προκειμένου να «νοικοκυρέψουμε» καλύτερα την αυλή προς εξυπηρέτηση των
πεζοπόρων προσκυνητών της Πανήγυρής μας, όταν ξαφνικά μας τράβηξε
την προσοχή μία μεσήλικη γυναίκα στα μαύρα ντυμένη, με δυο μαντίλια δεμένα στα γόνατα και στα χέρια της, να βαδίζει γονατιστή και με πολύ κόπο
την ανηφόρα του σκληρού ασφαλτοστρωμένου δρόμου και από πάνω της
ένα κοριτσάκι πάνω στη εφηβεία της, να της κρατά ανοιχτή την ομπρέλα,
γιατί ψιλόβρεχε.
Σταματήσαμε κάθε κουβέντα και απασχόληση και πήγαμε στην άκρη της
αυλής να παρακολουθούσαμε το «Γολγοθά» της.
Σκέφθηκα να πάω κοντά της και να τη ρωτήσω αν θέλει κάποια βοήθεια
ή να μου πει την αιτία αυτού του «τολμήματος»· όμως κατάλαβα γρήγορα
ότι θα τάραζα τη γαλήνη του εσωτερικού της κόσμου και θα προσέβαλλα τη
«μυσταγωγία» της.
Υπολόγισα, ότι με το αργό βάδισμά της θα έφθανε το απόγευμα στο Ναό·
ήταν 11 το πρωί, και τηλεφώνησα στη νεωκόρο να με ειδοποιήσει όταν θα
έφτανε στο Προσκύνημα.
Το βράδυ, στον εσπερινό, τη ρώτησα:
-Δεν ήρθε η γυναίκα, η οδοιπόρος με τα γόνατα;
-Όχι, μου απάντησε εκείνη.
Απόρησα! Ίσως, σκέφθηκα, δεν την πήραν είδηση.
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Την άλλη ημέρα,
την Πέμπτη πριν την
Πανήγυρη, μετά την
Εκκλησία, ήμασταν
στο Κυλικείο του
Ναού και απολαμβάναμε τον καφέ στη
σκιά των πεύκων.
Ξαφνικά,
μέσα
στους οδοιπορούντες
προσκυνητές, φάνηκε
στην εξωτερική αυλή
του Ναού να σέρνει
τα γόνατά της, η χθεσινή μαυροφόρα προΣτην Θ. Λειτουργία της Κυριακής
σκυνήτρια, που είτης Σταυροπροσκυνήσεως, στη μικρά είσοδο.
χαμε δει στον Άγιο
Γιώργη! Την αναγνώρισα και από το ότι πλάι της, φύλακας άγγελος, η ίδια
κοπελίτσα με την ομπρέλα να τη συνοδεύει και να την προσέχει.
«Πνίξαμε» την περιέργειά μας και περιμέναμε να μπει στο Ναό να προσκυνήσει και μετά να ξεδιψάσουμε με τις ερωτήσεις μας την περιέργειά μας.
Έτσι έγινε.
Όταν έφτασε μπροστά στην ανάγλυφη εικόνα του Ταξιάρχη και έκανε
πολλές φορές το σταυρό της, προσπάθησε να σηκωθεί. Ήμουν τότε κοντά
της και της έδωσα το χέρι. Πρόθυμα το πήρε και αφού μου χαμογέλασε ευγνώμονα, με λίγη προσπάθεια ανασηκώθηκε και «κόλλησε» πάνω στην εικόνα το πρόσωπό της. Ένιωθε πολύ ευχαριστημένη, παρά την ταλαιπωρία
της, καθώς τα χείλη της ψέλλιζαν τις προσευχές και τις ευχαριστίες της.
Αφού την άφησα αρκετή ώρα να «μιλήσει» με τον Αρχάγγελο και να τον
προσκυνήσει πολλές φορές, την πλησίασα και προσφέρθηκα να τη βοηθήσω
και να τις προσφέρω στο Γραφείο ένα καφέ ή αναψυκτικό να ξαποστάσει.
-Όχι, μου είπε. Θέλω να εξομολογηθώ!
-Μα, έπειτα, της είπα, εδώ θα είμαι.
-Όχι, τώρα. Το έταξα και ο Ταξιάρχης σε έφερε μπροστά μου. Είναι θέλημά του! Τώρα.
Έγινε, όπως επιθυμούσε και όπως το είχε τάξει. Η εξομολόγηση δεν κράτησε πολύ· δεν είπαμε τίποτα όμως από το τάμα· το αφήσαμε να μας το περιγράψει αργότερα, την ώρα του καφέ, για να μπορεί να δημοσιευθεί.
Στο Κυλικείο, λίγο αργότερα, με τη βοήθεια του καφέ και του δροσερού
νερού, συνήλθε εντελώς και άνοιξε την καρδιά της και μας είπε με λεπτομέρεια τον λόγο του «τολμηρού» αυτού εγχειρήματος.
«Ζούσαμε ευτυχισμένοι με την οικογένειά μου, ήμασταν όλοι πολύ δεμένοι μεταξύ μας. Κακό μάτι όμως μας ζήλεψε και μας φθόνησε. Μας έκανε
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φοβερά μάγια· περισσότερο απ’ αυτά έπιασαν εμένα. Δεν ήλεγχα το εαυτό
μου· έλεγα και έκανα πράγματα παρά τη θέλησή μου. Μέσα μου όμως αμυδρά αισθανόμουν ότι κάνω κακό και πιότερο στενοχωριόμουν, γιατί δεν
μπορούσα να συγκρατηθώ.
Προσευχόμουν, όταν ήμουν κάπως καλύτερα. Ιδιαίτερα έβαζα μεσίτη την
Παναγία και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, που τον γνώριζα από τα θαύματά του
που ήταν γραμμένα στα βιβλία του. Πίστευα ότι και σε μένα και την οικογένειά μου θα έκανε το θαύμα του· κοντεύαμε να διαλυθούμε εντελώς ως οικογένεια. Κάποιο βράδυ τον είδα να ξεπροβάλλει από το εικονοστάσι μου
και να μου λέει να έρθω στο Νησί και στο Ναό του με τα πόδια από τη Μυτιλήνη. Τον άκουσα και το έκανα! Στο δρόμο που ερχόμουνα με τα πόδια
και ακριβώς στο κτήμα του κ. Aποστόλου έταξα: Να με κάνεις καλά Ταξιάρχη μου και εγώ θα έρθω να σε ευχαριστήσω με τα γόνατα από δω και πέρα,
όσος χρόνος χρειαστεί να την κάνω τη διαδρομή. Όταν έφτασα στην εξωτερική αυλή του Ναού άρχισαν στο κεφάλι μου πόνοι φοβεροί, βρώμικες και
φοβισμένες σκέψεις, που με έσπρωχναν να γυρίσω πίσω. Εγώ έσφιξα τα δόντια μου και προχωρούσα. Όταν πάτησα στην εσωτερική αυλή, μια δροσερή
αύρα μου δρόσισε το πρόσωπο, όμως ακόμα κάτι με έσπρωχνε πίσω. Μέσα
μου το βάρος που σήκωνα τόσο καιρό άρχισε να γίνεται ανυπόφορο. Έπεσα
στα γόνατα και με πολύ αγώνα έφτασα μπροστά στη θαυμαστή Εικόνα του
και την προσκύνησα.
Άρχισα σιγά-σιγά να συνέρχομαι. Ζήτησα λίγο βαμβάκι και παίρνοντας
λαδάκι από την κανδήλα του Ταξιάρχη σταυρώθηκα στο μέτωπό μου και
στο στόμα μου, να φύγουν οι κακές σκέψεις και να σταματήσουν τα κακά
λόγια. Η λειτουργία τελείωνε και ζήτησα από τον ιερέα να μου διαβάσει μια
ευχή. Πρόθυμα το έκανε. Αυτό ήταν! Καθάρισε το μυαλό μου· ήρθα στα συγκαλά μου και στράφηκα προς την εικόνα του και τον ευχαριστούσα
πεσμένη
μπρούμυτα για πολλή ώρα.
Επέστρεψα, να μη
σου τα πολυλογώ, θεραπευμένη και ευτυχισμένη στο σπίτι και την οικογένειά
μου, που την βρήκα
και πάλι όπως ήταν
πρώτα πριν μας βρει
το κακό, ενωμένη και
χαρούμενη!
Την Κυριακή των Βαΐων. Οι χριστιανοί παίρνουν
Ήρθα, λοιπόν, να
τα ευλογημένα βάια από το χέρι του Ιερέα.
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κάνω το τάμα μου και να τον παρακαλέσω και για ένα στενό δικό μου πρόσωπο που έχει μεγάλο πρόβλημα υγείας και περνά το δικό του Γολγοθά.
Από την αρχή παρακαλώ, με όλη μου την καρδιά το Μεγαλόχαρο να κάνει
και πάλι το θαύμα του. Και αυτή τη φορά μου μήνυσε ότι θα είναι κοντά
μας! Θα πρέπει όμως, το πρόσωπο που έχει το πρόβλημα να πιστέψει ειλικρινά στον Κύριο. Δεν μπορεί όμως εκείνο να κάνει κουραστική διαδρομή,
και το έκανα εγώ, αλλά με τα γόνατα αυτή τη φορά εκπληρώνοντας και το
παλιό δικό μου τάμα!
Δεν μπορούσα όμως τόση απόσταση να τη βαδίσω συνεχώς με τα γόνατα, και την έκανα σε τρεις ημέρες. Ξεκίνησα με τα πόδια από τη Μυτιλήνη
και από το κτήμα του Αποστόλου ως τον Ταξιάρχη, με τα γόνατα. Εκεί που
σταματούσα την προηγούμενη, άρχιζα την επόμενη και σήμερα με τη βοήθειά του τέλειωσα το χρέος μου και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Ευχαριστημένη, γιατί νίκησα τον πειρασμό, που από την αρχή μου έφερε τόσα και τόσα
εμπόδια. Ακόμα και στον καλό καιρό αυτών των ημερών, μου έφερνε βροχή κάθε μέρα! Τα δυο μου γόνατα, όταν περπατούσα, νόμιζα ότι ήταν φαγωμένα από την πορεία· όμως ήταν η ιδέα μου! Δέστε τα· πεντακάθαρα, χωρίς
πληγές ή μελανάδες! Και τα είχα δέσει μόνο από ένα μαντήλι, τίποτα άλλο.
Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, πάτερ μου, και έχω τη βεβαιότητα ότι και πάλι
ο Μεγαλόχαρος θα κάνει το θαύμα του και θα ξανακάνω και πάλι αυτή τη
διαδρομή, μαζί με το συγγενικό μου πρόσωπο αυτή τη φορά, για να τον ευχαριστήσουμε όπως
του αξίζει.
Ονομάζομαι Αγγελική
Κακογιάννη και είμαι από την
Κόρινθο. Αυτή εδώ
είναι η κορούλα μου,
που με συντρόφευε
στη δύσκολη αυτή διαδρομή και με υπηρετούσε με τον καλύτερο τρόπο· την ευχαριστώ και ο Ταξιάρχης ας την αμείψει, όπως Εκείνος ξέρει και ας είναι πάντα κοντά της
προστάτης και σκεΗ μεικτή χορωδία Mανταμάδου,
παστής».
ψάλλει
την Μ. Τρίτη, στον Ιερό Ναό
Και εγώ πρότου Αγίου Βασιλείου Μανταμάδου, το Δοξαστικό
σθεσα: Αμήν. Αμήν.
της Κασσιανής χορωδιακά, υπό την διεύθυνση
Αμήν.
του ιεροψάλτη Μιχαήλ – Ανθίμου Δήσσου.
Το χορωδιακό δοξαστικό διαρκεί 16 λεπτά.
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Γ

ια μια ακόμα
φορά ακούγεται το Χριστός Ανέστη. Για μια ακόμα
φορά αντηχούν οι θόλοι των ορθοδόξων
ναών απ’ τις χαρμόσυνες αναστάσιμες
ψαλμωδίες. Για μια
ακόμα φορά οι πιστοί αδελφωμένοι και
αγαπημένοι, ψάλλουν
το «Χριστός Ανέστη».
Για μια ακόμα φορά
εχθροί και φίλοι, ενω«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου,
μένοι απλώνουν τα
ο εν ύδασι την γην κρεμάσας».
χέρια τους με χαρά,
να ανάψουν τις λαμπάδες της ζωής τους από το ανέσπερο φως του Χριστού. Αυτό το φως κρατούν οι οπαδοί του Ναζωραίου και το κάνουν λυχνάρι της ζωής τους. Το κρατούν άσβεστο και δίνουν και στους άλλους το ίδιο
φως, το αναστάσιμο φως, σ’ όσους ζουν ακόμα στα σκοτάδια και βαδίζουν
στη νύχτα της ζωής. Αυτό το φως, που πήγασε από το μνήμα του αναστημένου Χριστού, αυτό το φως σαλπίζει ο Άγγελος και παραγγέλλει σ’ όλους
τους πιστούς να κρατήσουν ψηλά και να
το μεταφέρουν στα
πέρατα του κόσμου.
Χριστιανοί
μου
Ορθόδοξοι, ας κρατήσουμε το φως. Ας γίνουμε φως. Ας σκορπίσουμε γύρω μας
το φως της αγάπης.
Αυτό είναι το χρέος
και το ιερό καθήκον
μας.
Η περιφορά του Επιταφίου ή καλύτερα η μεταφορά Του,
Χριστός
με λιτάνευση μέσα απ’ όλο το Χωριό, από τον Ι. Ναό
Α ν έ σ τ η.
του Αγίου Βασιλείου φτάνει στον Ι. Ναό των Ταξιαρχών,
για τις υπόλοιπες ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας.
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^Ο Κύριός μου καί ï Θεός μου
«Αδύνατον. Αδύνατον να πιστέψω. Αν
δεν τον δω με τα μάτια μου, αν δεν τον
ψηλαφήσω με τα χέρια μου και αν δε
βάλω το δάκτυλό μου
στην πληγωμένη του
πλευρά και στα τραυματισμένα του χέρια
και πόδια· ναι, είναι
αδύνατο να πιστέψω». Αυτά δεν είναι
λόγια κανενός άλλου παρά ενός Μαθητού του Χριστού, του
Ο Επιτάφιος, τοποθετείται στο μέσον του Ιερού Ναού
των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και προσκυνείται
Αποστόλου Θωμά· ο
από τους πιστούς που συμμετείχαν στην λιτάνευσή του.
οποίος μόλις άκουσε
ότι ο Χριστός αναστήθηκε, αντέδρασε πεισματικά και δεν δεχόταν κανενός
τη μαρτυρία, έστω και αν αυτή προερχόταν από αξιόπιστα και αγαπημένα πρόσωπα. Πώς είναι δυνατόν, έλεγε και ξανάλεγε στον εαυτό του, Αυτός
που σταυρώθηκε πάνω στο Γολγοθά και άφησε πάνω στο Σταυρό την τελευταία του πνοή και είπε εκείνο το συγκλονιστικό «τετέλεσται», να συνεχίσει
να υπάρχει στη ζωή; Είναι ποτέ δυνατόν εκείνη η γλυκιά μορφή που έσβησε
πάνω στο Σταυρό και ενταφιάστηκε στο μνήμα, να ζει; Πώς είναι δυνατόν η
βαριά πλάκα του θανάτου να έγινε συντρίμμια και να αποδέσμευσε το πανάχραντο Σώμα του Δασκάλου; Αλλά εκτός αυτού, πώς θα κηρύξω στους απίστους αυτά που δεν είδαν τα μάτια μου; Να πω ότι είδα στο σταυρό να πεθαίνει ο Κύριός μου, αλλά δεν τον είδα αναστημένο, παρά το πληροφορήθηκα; Αδύνατον! Ποιος θα με πιστέψει, αφού εγώ δε θα έχω πιστεί; Έτσι και
χειρότερα ταλάνιζε ο απόστολος Θωμάς τον εαυτό του μια ολόκληρη εβδομάδα, προβάλλοντας τις αντιρρήσεις του και δείχνοντας τις αμφιβολίες του
που κατέληγαν μέχρι και την απιστία. Πώς, όμως, έφθασε σ’ αυτό το κατάντημα; Ήταν πάρα πολύ φυσικό να περάσει τέτοιες δύσκολες ώρες, αφού
θέλησε να ερμηνεύσει τα υπερφυσικά γεγονότα με τη λογική και να εξηγήσει
το θαύμα με τις αισθήσεις! Αυτός ήταν και ο πραγματικός λόγος της ταλαιπωρίας του και της ψυχικής του οδύνης. Ο λαβύρινθος της λογικής τον οδήγησε στη θάλασσα της αμφιβολίας και στη ζοφερή νύχτα της απιστίας· έστω
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της καλής απιστίας. Οφείλουμε να ομολογήσουμε πως ο Απόστολος Θωμάς
δεν είχε κακή πρόθεση, αλλά κινιόταν στο χώρο αυτό από αγαθή διάθεση και
αυτός είναι ο λόγος που ο Χριστός μας έδειξε όλη του τη θεία συγκατάβαση,
στον αδύναμο και ταλανιζόμενο μαθητή του. Αλλά, Θωμά, γιατί απιστείς;
Γιατί αμφιβάλλεις; Δεν είδες τον νεκρεγέρτη Χριστό να κονταροχτυπιέται
με το θάνατο και να τον νικά; Δεν είδες τη θυγατέρα του Ιαείρου την οποία,
ενώ ήταν νεκρή, ανέστησε ο Χριστός με ένα και μόνο λόγο, «η παις εγείρου»;
Γιατί απιστείς, Θωμά; Δεν είδες το Χριστό μας, όταν έμπαινε στην πόλη της
Ναΐν με ένα και μόνο λόγο ανέστησε το παιδί της χήρας λέγοντας, «νεανίσκε, σοι λέγω, εγέρθητι»; Γιατί αμφιβάλλεις για το θαύμα; Δεν είδες τον Ζωοδότη Κύριο να στέκεται μπροστά στο μνήμα του Λαζάρου και να αναφωνεί τον τετραήμερο λέγοντας το «Λάζαρε δεύρο έξω» και να ανασταίνεται
ο Λάζαρος; Και τώρα ο νικοποιός Χριστός νικά το θάνατο με το δικό Του
Θάνατο, «θανάτω θάνατον πατήσας» και η Ανάστασή Του καταγγέλλεται
στα πέρατα του κόσμου από τους Αγγέλους, από τις Μυροφόρες γυναίκες,
από τους Αποστόλους και απ’ αυτόν ακόμα τον μαθητή της αμφιβολίας και
καλής απιστίας το Θωμά, ο οποίος μόλις είδε τον αναστημένο Χριστό ομολόγησε κραυγάζοντας «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου»! Ίσως, αδελφέ μου,
στις ίδιες τραγικές καταστάσεις της αμφιβολίας και της απιστίας να βρέθηκες και συ. Όλοι μας, κατά καιρούς, περνούμε κάποια κρίση, και συ τη δική
σου. Καιρός όμως να βγεις και συ και όλοι μας από την αμφιβολία και να
αναφωνήσουμε το του Αποστόλου Θωμά, «ο Κύριός μου και ο Θεός μου».
Πίστη σε ένα προσωπικό Θεό, όχι απλώς σε μια ανωτέρα δύναμη, αλλά
σε ένα Θεό ενανθρωπίσαντα, θανόντα και ταφέντα και αναστάντα εκ νεκρών και εις ουρανούς αναληφθέντα και πάλιν ερχόμενον
κρίναι ζώντας
και νεκρούς. Πίστη σε έναν προσωπικό Θεό που
να μας παρέχει
τη δυνατότητα
να αναφωνούμε.
«Ο Κύριός μου
και ο Θεός μου,
δόξα σοι».
O Εσπερινός της Αγάπης. Οι ιερείς έτοιμοι να αναγνώσουν
το Ι. Ευαγγέλιο, σε διάφορες γλώσσες.
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^Ο διάλογος τοÜ ΧριστοÜ
μέ τήν Σαμαρείτιδα

Ο

Κύριός μας, έπειτα από μεγάλη οδοιπορία φθάνει κατάκοπος μες στο καταμεσήμερο
κοντά σε μια πόλη της Σαμάρειας, τη Συχάρ. Οι μαθητές φεύγουν
στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα, και ο Κύριος κάθεται μόνος
του πλάι σε ένα πηγάδι που, πριν
από αιώνες, είχε ανοίξει ο Ιακώβ.
Σε λίγο η απόλυτη ησυχία που επικρατούσε διακόπτεται, καθώς πλησιάζει εκεί μια γυναίκα Σαμαρείτιδα με τη στάμνα της, για να πάρει νερό.
Ξαφνιάζεται όμως όταν βλέπει κοντά στο πηγάδι να κάθεται ένας Ιουδαίος!
Όμως πιότερο ξαφνιάζεται, όταν ακούει Αυτόν τον Ιουδαίο, τον Κύριο, να
της ζητά λίγο νερό για να πιεί· γι’ αυτό και αμήχανη τον ρωτά.
-Πώς εσύ ένας Ιουδαίος, ζητάς από εμένα, μια Σαμαρείτιδα, να σου δώσω
νερό; (Γιατί οι Εβραίοι και οι Σαμαρείτες τότε είχαν πολλή έχθρα μεταξύ
τους).
-Εάν
γνώριζες,
απαντά ο Κύριος, τη
δωρεά του Θεού και
ποιος σου ζητά νερό,
εσύ θα μου ζητούσες
να σου δώσω νερό
τρεχούμενο, που δε
στερεύει ποτέ.
-Κύριε, λέει εκείνη έκπληκτη, εσύ ούτε
δοχείο έχεις ούτε
σχοινί και το πηγάδι
είναι βαθύ. Από πού
λοιπόν έχεις το τρεχούμενο νερό;
Η οδοιπόρος ή μάλλον η γονατοπόρος του θαύματος,
-Κάθε άνθρωπος
η κ. Αγγελική Κακογιάννη· κατά την επιτέλεση του τάματός
της, λίγο πιο πάνω από το Εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. που πίνει από το νερό
Ακόμα έχει τρία χιλιόμετρα να διανύσει
αυτό του πηγαδιού,
μέχρι τον Ταξιάρχη.
της απαντά Εκείνος,
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θα διψάσει και πάλι. Εκείνος όμως που θα πιει από το νερό που εγώ θα του
δώσω, δε θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό αυτό θα γίνει μέσα του πηγή, που
θα αναβλύζει διαρκώς και θα μεταδίδει αιώνια ζωή.
Και η γυναίκα τότε με λαχτάρα τού λέει:
-Δώσε, Κύριε, και σε μένα απ’ αυτό το νερό, για να μη διψώ πια και να
μην αναγκάζομαι να έρχομαι εδώ για να βγάζω νερό. Τότε ο Κύριος με μια
απροσδόκητη προτροπή ξυπνά τη ναρκωμένη συνείδησή της.
- Πήγαινε, της λέει, στον άνδρα σου και ελάτε μαζί για να πάρετε αυτό το
νερό. Η γυναίκα αμήχανη αρχίζει να καταλαβαίνει πως ο Κύριος γνωρίζει
τους μυστικούς κόσμους της ζωής της.
-Δεν έχω άνδρα, απαντά.
-Καλά είπες πως δεν έχεις άνδρα, επιβεβαιώνει ο Κύριος. Γιατί ως τώρα
πέντε άντρες είχες, αλλά και αυτόν που τώρα έχεις δεν είναι νόμιμος σύζυγός σου.
Ας σταθούμε όμως λίγο εδώ, για να φωτίσουμε ένα λεπτό σημείο του διαλόγου, που όμως έχει μεγάλη σημασία για όλους μας.
Ο Κύριος δεν προσφέρει αμέσως αυτό το νερό το ζων στη Σαμαρείτιδα,
παρ’ όλο ότι αυτή με πόθο τού
το ζητά. Αλλά πρώτα της λέγει
να φωνάξει τον άνδρα της· τη
βοηθά δηλαδή, να έλθει πρώτα
σε συναίσθηση της αμαρτωλότητάς της. Μας διδάσκει, έτσι,
πως δεν προσφέρει το νερό
αυτό της ζωής αμέσως, αλλά
θέλει πρώτα να αποκτήσουμε επίγνωση της αμαρτωλότητας και της αναξιότητάς μας.
Να προηγηθεί, δηλαδή η μετάνοια και η εξομολόγηση. Γιατί
έτσι θα εκτιμήσουμε το μεγαλείο της θεία δωρεάς Του. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μείνουμε για πάντα διψασμένοι, αμετανόητοι!
Αλλά ας επιστρέψουμε στη
διήγησή μας. Όταν άκουσε η
Σαμαρείτιδα τις συνταρακτικές αυτές αποκαλύψεις του
Οι Αρχιερείς και Ιερείς κατέρχονται
από το «Δεσποτικό» του Προσκυνήματος,
Χριστού, κατάλαβε ότι δεν έχει
για τον Μεγάλο Εσπερινό της Πανηγύρης
των Μυροφόρων.
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Μια πανοραματική εικόνα, από τον Εσπερινό των Μυροφόρων.

μπροστά της έναν τυχαίο άνθρωπο. Γι’ αυτό και ομολογεί συγκλονισμένη:
-Κύριε, καταλαβαίνω ότι είσαι προφήτης. Πες μου, λοιπόν, πού είναι σωστό να λατρεύει κανείς το Θεό, εδώ στο όρος Γαρεζίν, όπως το λατρεύουν οι
πατέρες μας, ή στα Ιεροσόλυμα, όπως λέτε εσείς οι Ιουδαίοι;
-Πίστεψέ με, της αποκρίθηκε ο Κύριος, φτάνει μια νέα εποχή που ούτε
στο όρος Γαρεζίν ούτε στα Ιεροσόλυμα θα λατρεύεται αποκλειστικά ο Θεός.
Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν, θα πρέπει να τον
λατρεύουν «âν πνεύματι καί àληθεί÷α», με αφοσίωση ψυχής και επίγνωση. Η
γυναίκα έχοντας σαγηνευθεί από τα πρωτάκουστα και παράξενα λόγια του
Κυρίου λέγει:
-Γνωρίζω, Κύριε, ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο Χριστός, ο Οποίος θα μας τα
εξηγήσει όλα..
-\Εγώ ε¨μί, ï λαλών σοι. Εγώ, που σου μιλώ, είμαι ο Μεσσίας που περιμένετε, της αποκρίνεται ο Κύριος.
Εκείνη όμως τη στιγμή ο διάλογος διακόπτεται, γιατί έφτασαν οι Μαθητές. Η Σαμαρείτιδα όμως, καταγοητευμένη από τη συναρπαστική αυτή συνομιλία με τον Κύριο, άφησε τη στάμνα της εκεί στο πηγάδι και έτρεξε στην
πόλη για να ειδοποιήσει τους συμπολίτες της. Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο, που ξέρει όλα τα μυστικά της ζωής μου, Μήπως είναι αυτός ο Μεσσίας; Σε λίγο άρχισαν να καταφθάνουν οι κάτοικοι της πόλης εκεί στο πηγάδι για να δουν τον Κύριο.
Ιστορική πραγματικά υπήρξε η συνάντηση, αγαπητοί αναγνώστες, της
Σαμαρείτιδας με τον Κύριο. Αλλά και αποφασιστική για τη ζωή της. Πώς
άλλαξαν, αλήθεια, όλα μέσα της σε λίγες στιγμές! Συνάντησε το Μεσσία.
Αντίκρισε τη θεϊκή του μορφή. Γοητεύτηκε από τα υπέροχα λόγια Του. Αισθάνθηκε ότι έχει μπροστά της το Σωτήρα των ανθρώπων. Τίποτα πια δεν
μπορεί να τη συγκρατήσει. Ο Χριστός έβαλε φωτιά στην ψυχή της· και εκείνη
έβαλε φτερά στα πόδια της. Δε σκέφτεται πια ούτε τη στάμνα της, ούτε την
προηγούμενη αμαρτωλή ζωή της. Ένα μόνο τη συγκλονίζει: Είδε το Μεσσία!
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Και θέλει να το πει αυτό σ’ όλον τον κόσμο· και αλλάζει ζωή. Γίνεται πλέον
η Αγία Φωτεινή, η Ισαπόστολος. Και, όπως μας λέγει η Παράδοση, κηρύττει
το λατρευτό της Κύριο μέχρι την Αφρική και τη Ρώμη. Και γι’ Αυτόν θυσιάζει ακόμα και τη ζωή της, μαζί με τις πέντε αδελφές της και τους δυο γιους
της, που μαρτύρησαν μαζί της για το Χριστό στη Ρώμη.
Η Αγία Φωτεινή μάς δείχνει διάπλατα τον τρόπο της σωτηρίας και ο Σωτήρας μας Χριστός μάς δείχνει το έλεος, την αγάπη την ευσπλαχνία και τη
συγχώρηση, που απλόχερα δίνει στον κάθε μετανοημένο αμαρτωλό. Μετάνοια και εξομολόγηση διδάσκει η ζωή της Αγίας, που τόσο έχουμε ανάγκη
όλοι μας. Μετανόησε η αγία, ομολόγησε και άλλαξε ζωή. ΄Ο,τι γκρέμισε στη
ζωή της, το αναστήλωσε και ό,τι έχασε, το επανέκτησε. Με έξι άνδρες έζησε
χρόνια αμαρτίας σκληρά. Με πέντε γυναίκες, τις αδελφές της και τους δυο
γιους της, ζει τώρα αιώνια την ευτυχία της ουράνιας βασιλείας. Να! Ζωντανό το δίδαγμα του διαλόγου του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα: «Ο Χριστός
είναι που δίνει τη χαρά και την ειρήνη», στις κουρασμένες και διψασμένες
ψυχές των ανθρώπων!

Συνέχεια εκ του προηγουμένου τεύχους

Περί τοÜ Μυστηρίου τÉς Μετάνοιας

Η

μετάνοια ή εξομολόγηση είναι η ιερή τελετή κατά την οποία ο μεν
χριστιανός που μετανοεί ειλικρινά εξομολογεί τις αμαρτίες του στον
πνευματικόν, ο δε
πνευματικός διαβάζει
την ευχή της Εκκλησίας σ’ αυτόν και επικαλείται τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος να
συγχωρέσει τις αμαρτίες του εξομολογημένου.
Ο άνθρωπος κάθε
μέρα αμαρτάνει στο
Θεό, παρά τις προφυλάξεις του, και με
τις αμαρτίες του αυτές
απομακρύνεται
H Aρτοκλασία του Eσπερινού της Πανηγύρεως.
από το Θεό και ξεφεύ-
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γει από το δρόμο της
αρετής και της σωτηρίας. Ενώνεται δε
πάλι με το Θεό και
ενισχύεται και βρίσκει το δρόμο της σωτηρίας, όταν μετανιώσει ειλικρινά και
εξομολογηθεί και κοινωνήσει των Αχράντων Μυστηρίων, δηλαδή το Σώμα και το
Αίμα του Χριστού. Η
δε εξομολόγηση των
αμαρτιών γίνεται ως
Oι πιστοί, μέσα στην εσωτερική αυλή, περιμένοντας
με περίσσια υπομονή την είσοδό τους
εξής: Ο χριστιανός
στο Ναό. Aργά, τη νύχτα της παραμονής.
αφού έρθει στον εαυτό του – συγκεντρωθεί – και θυμηθεί μία προς μία τις αμαρτίες του και λυπηθεί και μετανιώσει πραγματικά που τις διέπραξε και λύπησε μ’ αυτές το
Θεό, πρέπει να προσέλθει στο Ιατρείο των ψυχών, στον πνευματικό γιατρό,
τον γέροντα εξομολόγο και με ειλικρίνεια και ταπεινότητα να εξομολογηθεί ενώπιόν του, χωρίς να αποκρύψει καμιά είτε από ντροπή είτε από φόβο.
Και έτσι παίρνει από το Θεό, διά του πνευματικού, την άφεση των αμαρτιών του. Ο πνευματικός, αν οι αμαρτίες του εξομολογούμενου είναι μεγάλες,
επιβάλλει στον μετανοούντα και πνευματικές τιμωρίες, τα λεγόμενα επιτίμια. Αυτά είναι αγαθοεργίες, προσευχές, συγγνώμη προς τους άλλους που
τυχόν έβλαψε, συχνοί εκκλησιασμοί κ.λπ.
Τέκνον, ήμαρτες; Μη αισχυνθής ομολογήσαι τας αμαρτίας σου. (Σιράκ Δ΄ 26).
Μετανοείτε και ποιήσατε καρπούς αξίους της μετανοίας. (Λουκ. γ. 8). Λάβετε πνεύμα άγιον, αν τινών αφήτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς, αν τινών κρατήτε, κεκράτινται (Ιωαν. Κ. 22-23). Όσα αν δήσητε επί της γης, έστε δεδεμένα εν τω ουρανώ και
όσα εάν λύσητε επί της γης, έσται λελυμένα εν τω ουρανώ (Ματ. Ιη’, 18).

Περί τοÜ Μυστηρίου τÉς Θ. Eéχαριστίας

Η

Θ. Ευχαριστία είναι το μέγα Ιερό Μυστήριο κατά το οποίο ο χριστιανός μεταλαμβάνει το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο χριστιανός που λαμβάνει το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, ενώνεται με Αυτόν και ενισχύεται στην αρετή και βρίσκεται στο δρόμο της σωτη-
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ρίας. Ο χριστιανός, όμως, πριν κοινωνήσει των Αχράντων Μυστηρίων πρέπει να εξετάσει τη συνείδησή του, αν είναι καθαρή, διαφορετικά να απέχει
απ’ Αυτό· αλλιώς, κάνει πολύ μεγάλη αμαρτία προς το Θεό εκείνος, ο οποίος μεταλαμβάνει του Σώματος και του αίματος του Χριστού, ενώ η ψυχή
του είναι λερωμένη με αμαρτίες, πολύ δε περισσότερο σοβαρές! Γι’ αυτό, η
Εκκλησία μας θέσπισε το Μυστήριο της Εξομολόγησης να προηγείται του
Μυστηρίου της Θ. Κοινωνίας. Η θεία Κοινωνία επιτρέπεται συχνά όταν:
α) Τηρούμε κατά γράμμα τη νηστεία που έχει θεσπίσει η Εκκλησία μας και
β) να έχουμε τακτική επικοινωνία με τον πνευματικό μας. Αλλιώς θα πρέπει, αφού προηγουμένως προετοιμαζόμαστε, όπως προαναφέραμε, να κοινωνούμε τουλάχιστον, α) των Χριστουγέννων, β) του Πάσχα, γ) των Αποστόλων και δ) της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τον δεκαπενταύγουστο.
Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου το υπέρ υμών κλώμενον εις άφεσιν
αμαρτιών. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου το της καινής διαθήκης,
το υπέρ υμών και πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών (Ματ. Κς΄ 27-28). Δοκιμαζέτω άνθρωπος εαυτόν και ούτω εκ του άρτου εσθιέτω και εκ του ποτηρίου πινέτω. Ο γαρ εσθίων και πίνων αναξίως κρίμα εαυτώ εσθίει και πίνει (Α΄ Κορινθ.
28-29). Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει καγώ εν αυτώ
(Ιωαν. Σ΄ 56).

Περί τοÜ Μυστηρίου τοÜ Γάμου

Ο

γάμος είναι ιερή τελετή, κατά την οποία η Εκκλησία ενώνει δύο πρόσωπα προς τεκνοποίηση και σύμφωνα με τη θέλησή τους. Στο Μυστήριο του γάμου ο αρχιερέας ή ο ιερέας επικαλείται τη χάρη του Αγίου
Πνεύματος στους συζύγους, να τεκνοποιήσουν και να ζήσουν ενωμένοι και
με αρετή. Οι σύζυγοι οφείλουν να σέβονται μεταξύ τους, να φροντίζουν μαζί
τα παιδιά τους, για να γίνουν χρηστοί πολίτες, ενάρετοι και καλοί χριστιανοί. Η Εκκλησία του Χριστού θεωρεί τον γάμο ιερό δεσμό· γι’ αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί εύκολα και χωρίς πολύ σοβαρούς λόγους να τον διαλύσει. Τότε που υπήρχε μόνον ο εκκλησιαστικός γάμος, το διαζύγιο ήταν σπάνιο. Τώρα που εισχώρησε στην κοινωνία μας ο πολιτικός γάμος· ο γάμος,
δηλαδή χωρίς την ευλογία της Εκκλησίας και την επιφοίτηση του Παναγίου Πνεύματος, τα διαζύγια κοντεύουν να φτάσουν στο 80% των γάμων. Γιατί; Γιατί δεν υπάρχει μέσα στην οικογένεια η ευλογία του Θεού! Η Εκκλησία του Χριστού σέβεται και τιμά τον πρώτο γάμο, Συγκαταβατικά δε, επιτρέπει στο χριστιανό το δεύτερο και τον τρίτο γάμο, πολύ σπάνια δε και τον
τέταρτο.
Ρητά: Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγων: αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γην (Γεν. Λ. 28 ). Οι άνδρες αγαπάτε τα γυναίκας εαυτών (Εφεσ. Ε. 25).
Αι γυναίκες τοις ιδίοις ανδράσιν υποτάσσεσθε. (Εφεσ. Ε. 22).
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Στα νεόνυμφα

Κάποια στιγμή ανταμώσανε στο δρόμο οι ματιές σας
και σκίρτησαν από χαρά κι αγάπη οι καρδιές σας·
με το γλυκό χαμόγελο και με το πρώτο χάδι
υφάνθηκε μες στην καρδιά του ερώτα υφάδι.
Και κάθε μέρα πιο πολύ ζύγωναν οι καρδιές σας
και η χαρά της σχέσης σας φώτιζε τις μορφές σας·
λόγια πολλά, γλυκόλογα, ατέλειωτες κουβέντες
που φτάνανε καμιά φορά στου γάμου τις προβέντες.
Μέρα τη μέρα φούντωνε η αγάπη στις καρδιές σας,
ομόρφαιναν οι στράτες σας, πλήθαιναν οι χαρές σας·
με το μυαλό στο γάμο σας και τις ετοιμασίες,
τις βέρες, τα καλέσματα, στέφανα κι εκκλησίες.
Και οι τέσσερις κάποια στιγμή, μπρος στην Ωραία Πύλη,
ζητήσατε απ’ το Θεό τη χάρη του να στείλει·
με την ευχή της Εκκλησιάς, του κόσμου την αγάπη,
άρχισε το ταξίδι σας στης γης το μονοπάτι.
Με τρεις εχθρούς θα μάχεστε σε όλη τη ζωή σας,
που πάντα να τους έχετε πολύ στην προσοχή σας·
οι τρεις αυτοί κάθε στιγμή, στο διάβα της ζωής σας,
θα μάχονται μανιωδώς την κάθε προκοπή σας.
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παιδιά και εγγονάκια μας

Ο πρώτος ειν’ ο σατανάς, ο πιο τρανός εχθρός σας,
ανύσταχτος θα προσπαθεί μόνο για το κακό σας·
μην τον υποτιμήσετε, θέλει την προσοχή σας·
το όπλο σας που τον νικά είναι η προσευχή σας.
Ο άλλος ο εγωισμός που μέσα σας φουντώνει,
που την αγάπη πολεμά, τη σχέση σας σκοτώνει·
μονάχα η ταπείνωση μπορεί να σας λυτρώσει
κι απ’ τα πλοκάμια του εχθρού να σας ελευθερώσει.
Εκείνο που ταλαιπωρεί και θα σας φέρνει λύπη,
είναι η ζήλεια των πολλών, που δυστυχώς… δε λείπει·
κάθε δική σας πρόοδο και κάθε επιτυχία
στους φθονερούς θα προκαλεί αναίτια δυστυχία.
Να ζείτε με σεμνότητα, χωρίς πολλές προκλήσεις,
πνευματικές οι πιο πολλές να’ν’ οι διεκδικήσεις·
να αγαπάτε άδολα όλους τους συνανθρώπους,
φίλους σας να τους κάνετε με τους καλούς σας τρόπους.
Νά’χετε την ευχούλα μας, αυτή να σας φιλάει,
και να σας φέρνει όλο χαρές στο χρόνο που κυλάει·
γιατί όποιος δώσει την ευχή σ’ εκείνον που λατρεύει
και στις ψηλότερες «κορφές» αυτός μπορεί ν’ ανέβει.

18
Συνέχεια από το προηγούμενο

ΑΝΘΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
Η απόδοση στην καθομιλουμένη και τα σχόλια είναι του κ. Φραγκούλη Αθανασίου,
Δρ. Κλασικής Φιλολογίας, Επιτ. Σχολικού Συμβούλου.
ΚΕΦΑΛΑIΟΝ Γ΄

Για τη φυσική Αγάπη

Υ

πάρχει ένα είδος Αγάπης γεννημένης από τη Φύση στις καρδιές μας,
όπως εκείνη του Πατέρα και της Μητέρας προς τα παιδιά τους, των
αδελφών, των αδελφάδων και όλων των άλλων που συνδέονται με στενό δεσμό συγγένειας. Η Αγάπη αυτή δίνεται και στα άλογα ζώα, στα πουλιά και
σε κάθε άλλο πολύ μικρό ζωύφιο. Η φυσική Αγάπη κάνει και τα πουλιά, για
παράδειγμα, να θυμούνται πάνω σε ποιο δέντρο, σε ποιο σημείο της σκεπής,
σε ποιο σπίτι άφησαν τα πουλάκια τους, και χωρίς να κάνουν λάθος πηγαίνουν και τα βρίσκουν, φέρνοντάς τους την αναγκαία τροφή, μέχρι να μεγαλώσουν και να μπορούν να ζήσουν μόνα τους. Αυτά είναι θαυμαστά αποτελέσματα της φυσικής αγάπης που υπάρχει στα άλογα ζώα. Δεν είναι, λοιπόν,
περίεργο να φαίνεται πιο καθαρά στα πλάσματα του ανθρώπινου γένους.
Όποιος θα ήθελε να αποβάλει αυτή την Αγάπη, θα γινόταν χειρότερος από
τα άγρια θηρία. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός, δεν το επιτρέπουν οι νόμοι του
Κόσμου . Η Φύση μάς επιβάλλει να τη διατηρούμε. Γι’ αυτό οι γονείς πρέπει
να αγαπούν τα παιδιά τους· τα παιδιά
πρέπει να αγαπούν,
να τιμούν, να βοηθούν τους Πατεράδες
και τις Μητέρες τους
και να τους υπακούν
σ’ εκείνα τα πράγματα που δεν αποτελούν
ύβρη εναντίον του
Θεού ούτε ζημιά για
τον Πλησίον. Οι Πατεράδες γι’ αυτή την
Όλη τη νύχτα οι φωτιές ανάβουν, τα καζάνια βράζουν
Αγάπη οφείλουν να
και τα ευλογημένα και νόστιμα φαγητά του Ταξιάρχη
αγωνίζονται για τα
ψήνονται, για να είναι έτοιμα το πρωί μετά την περιφορά,
συμφέροντα των γιων
και αφού ευλογηθούν, να μοιραστούν
στους ευσεβείς προσκυνητές.
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τους και μετά τον θάνατό τους, κι αφότου
μεγαλώσουν. Και δεν
είναι σωστό να λένε:
οι γιοι μου ας κερδίσουν, όπως έκανα και
εγώ, και να διασκορπίζουν την περιουσία
τους στα τυχερά παιχνίδια, στην πολυφαγία και τις ασέλγειες. Αυτό δεν το ζητά
η φυσική Αγάπη ούτε
Από νωρίς το πρωί, ως αργά τα μεσάνυχτα την ημέρα
η θεία Πρόνοια, που
της Εορτής, οι πιστοί προσέρχονται, με ένα πόνο κρυφό
θέλει να μεταβιβάζοή ένα όνειρο απραγματοποίητο, ή με ευγνωμοσύνη
νται στους μεταγενέπερισσή στην καρδιά, για ένα μεγάλο ευχαριστώ
προς τους Ευεργέτες τους.
στερους οι ευεργεσίες, που η ίδια έκανε σ’
εμάς· και κάνει να βαστά πολλά χρόνια ένα δέντρο, για να καρποφορεί όχι
μόνο για κείνον που το φύτεψε, αλλά και για τους απογόνους του.
ΚΕΦΑΛΑIΟΝ ΣT΄

Για την επίκτητη Αγάπη ή τη φιλία

Μ

ετά τη φυσική Αγάπη επιβάλλεται να μιλήσουμε για την επίκτητη
Αγάπη, που
δεν υπήρχε πριν στην
καρδιά μας, αλλά γεννιέται με τον καιρό.
Αυτή φαίνεται στις
Βάγιες που επιφορτίζονται να δίνουν το
γάλα στα ξένα παιδιά
έναντι συμφωνημένης αμοιβής. Αυτές οι
Βυζάστρες, αν και μισθωτές, νιώθουν αγάπη για τα παιδιά που
βυζαίνουν, σαν να είΚαι εδώ, μπρος στην εικόνα του Αρχαγγέλου,
ναι δικά τους. Κάολοκληρώνεται το προσκύνημα,
γαληνεύει η καρδιά και ηρεμεί η ψυχή τους.

20
ποιοι μάλιστα παίρνουν να αναθρέψουν
στο σπίτι τους παιδιά που δεν είναι
δικά τους, και τους
δείχνουν αγάπη, σαν
να ήταν παιδιά από
το αίμα τους. Άλλοι
πάλι, που δεν είδε
ποτέ ο ένας τον άλλο,
αρχίζουν να συναναστρέφονται μεταξύ
τους και φτάνουν στο
σημείο να δείχνουν
Στη Θ. Λειτουργία της Πανήγυρης,
τόση
αμοιβαία Αγάκατά την ευλόγηση των Άρτων.
πη, από την οποία δεν
θα έδειχναν ποτέ μεγαλύτερη σ’ ένα συγγενή εξ αίματος. Αυτή η Αγάπη λέγεται Φιλία και αποκτιέται με τη συναναστροφή. Αυτή συνίσταται σε ένα είδος ένωσης καρδιών, σε μια ομοιότητα τάσεων με την οποία ο ένας συμφωνεί
με τη θέληση του άλλου σε πράγματα σεμνά και συμφωνημένα (1). Από αυτή
την ομοιότητα των θελήσεων γεννιέται μια κλίση «αγαπητική» που προξενεί
μεγάλη ευχαρίστηση στους φίλους και τους ωθεί στη συναναστροφή. Από
την Αγάπη αυτή σχηματίζεται ένας σύνδεσμος Φιλίας, που τότε είναι αληθινή και σωστή, όταν θέλει κάποιος το καλό του Φίλου, χωρίς να υπολογίζει
τίποτε το δικό του. Αυτό αποδεικνύεται όταν ο ένας αγαπά τόσο πολύ τον
άλλο, που είναι πρόθυμος να μετέχει τόσο στις δυστυχίες του, όσο και στις
ευτυχίες του· όταν θέλει να του είναι Φίλος αχώριστος μέχρι θανάτου σε
κάθε περίσταση και τύχη. Και αυτό είναι Φιλία καθαρή και Αγάπη ανεκτίμητη. Για να αποκτήσει όμως κανείς μια τέτοια Φιλία, και για να τη διατηρήσει, πρέπει να τιμά τον Φίλο του, όταν είναι παρών, φερόμενος προς αυτόν με τρόπο αρχοντικό και ευγενικό· να τον επαινεί, όταν λείπει, και να τον
βοηθά στις ανάγκες του. Η φιλία που είναι ανακατωμένη με τη φιλοκέρδεια,
μπορεί να ονομαστεί ενόχληση παρά φιλία. Ο Κικέρων (2) διακρίνει τέσσερα
είδη φίλων, λέγοντας: άλλοι είναι Φίλοι της τύχης και, όταν αλλάζει η τύχη,
αλλάζουν και αυτοί· άλλοι του τραπεζιού και χάνονται όταν λείψει το τραπέζι· άλλοι Φίλοι της χάρης και δίνουν τέλος στη Φιλία τους όταν λείψουν
οι ευκαιρίες για χάρες· άλλοι, τέλος, είναι Φίλοι εμπιστοσύνης και παραμένουν σταθεροί για πάντα. Κοσμική μακαριότητα είναι να έχει κανείς καλούς Φίλους. Όπως έλεγε ο Αρχύτας από τον Τάραντα (3), σύμφωνα με τον
Κικέρωνα, αν ένας άνθρωπος πήγαινε στον Ουρανό και έβλεπε την ομορ-

21
φιά του Ήλιου, της
Σελήνης, των Αστεριών, της Γης και
όλου του Κόσμου και
μετά γύριζε στη Γη, η
χαρά του θα ήταν μάταια, αν δεν είχε άνθρωπο με τον οποίο
να μπορεί να συζητά
για τα πράγματα που
είδε· αυτό μάλιστα θα
του προξενούσε βαθύτατο πόνο. Ο Πλάτων λέει: πριν να δείΟι Αρχιερείς και οι Ιερείς στο Σολέα,
ψαλλομένης της Δοξολογίας.
ξεις την Αγάπη σου σ’
έναν άνθρωπο, δοκίμασέ τον πολύ καιρό και αφού τον δοκιμάσεις αρκετά και διαπιστώσεις
πως είναι καλός, να τον αγαπάς με όλη σου την καρδιά και να τον θεωρείς
πολύτιμο (4).
ΠAPAΔEIΓMA

Α

ναφέρεται στις Ιστορίες πως ο Διονύσιος, ο Συρακούσιος βασιλιάς
της Σικελίας (5), ήθελε, άγνωστο με ποια πρόφαση, να κάνει να αποκεφαλίσουν κάποιον που λεγόταν Φιντίας. Αυτός ζήτησε σαν χάρη από τον
βασιλιά να του δώσουν μια προθεσμία
οχτώ ημερών, για να
πάει στο σπίτι του
και να τακτοποιήσει
τις υποθέσεις του. Ο
Διονύσιος αποκρίθηκε πως θα το έκανε με
μεγάλη ευχαρίστηση,
αν έφερνε έναν για
να λογοδοτήσει για
λογαριασμό του και
να υποχρεωθεί, αν ο
ίδιος δεν γυρνούσε,
Οι Πολιτικές και Στρατιωτικές Αρχές, κατά την Θεία
να υποστεί τον θάΛειτουργία της Κυριακής της Πανηγύρεως.
νατο αντί γι’ αυτόν.
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Κατά την περιφορά της εικόνας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, γύρω από το Προσκύνημα.

Τότε ο Φιντίας κάλεσε ένα Φίλο του, ονόματι Δάμωνα, που αγαπούσε περισσότερο από κάθε άλλον. Αφού του διηγήθηκε την υπόθεση, ο Δάμων παρουσιάστηκε αμέσως μπροστά στο βασιλιά και υποσχέθηκε να υπομείνει την τιμωρία για λογαριασμό του Φιντία, αν αυτός δεν επέστρεφε τον καθορισμένο χρόνο. Ο Φιντίας έφυγε αμέσως και πήγε να τακτοποιήσει τις υποθέσεις
του. Όλοι περιγελούσαν την ανοησία του Δάμωνα. Αλλά ο Φιντίας στην καθορισμένη προθεσμία γύρισε. Ο βασιλιάς, βλέποντας την πίστη αυτών των
δύο Φίλων, συγχώρεσε τον Φιντία, για να μη χωριστούν από μια τόσο εγκάρδια Αγάπη (6).
ΣXOΛIA

(1) Είναι χαρακτηριστικός στο σημείο αυτό ο ορισμός της φιλίας που
έδωσε ο Αριστοτέλης: «Φιλία είναι ο χωρισμός μιας ψυχής σε δυο σώματα».
(2) Ο Κικέρων (Μάρκος Τύλλιος) που έζησε το 106-43 π.Χ. ήταν ο μεγαλύτερος ρήτορας της Ρώμης. Ήταν μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα και αξιόλογος συγγραφέας. Κατόρθωσε να αφομοιώσει τα πνευματικά
μηνύματα του ελληνισμού και να μεταφέρει στη Δύση τον ελληνικό στοχασμό, τη φιλοσοφία και τη ρητορική. Ανάμεσα στα φιλοσοφικά του έργα συγκαταλέγεται και αυτό που φέρει τον τίτλο «De amicitia» (=Περί φιλίας), στο
οποίο αναπτύσσει τις ιδέες του για τη φιλία.
(3) Ο Αρχύτας ο Ταραντίνος ήταν ένας πολύ γνωστός Πυθαγόρειος φι-
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λόσοφος που έζησε το 430-350 π.Χ. περ. Θεωρείται ο Περικλής του Τάραντα. Κυβέρνησε πολλά χρόνια την πόλη «φιλανθρώπως» και θαυμαζόταν
«επί πάση αρετή». Με το έργο του άσκησε μεγάλη επίδραση τόσο στον Πλάτωνα όσο και στον Αριστοτέλη που έγραψε και ένα έργο Περί της Αρχύτου
φιλοσοφίας.
(4) Και ο Ισοκράτης στην «Προς Δημόνικον» επιστολή του δίνει παρόμοιες συμβουλές για τη φιλία.
(5) Με το όνομα Διονύσιος αναφέρονται δυο πρόσωπα, ο Διονύσιος ο
πρεσβύτερος (431-367 π.Χ. ) και ο Διονύσιος ο νεότερος (4ος αι. π.Χ.), γιος
του προηγούμενου. Και υπήρξαν τύραννοι των Συρακουσών. Την αυλή τους
είχε επισκεφθεί ο Πλάτων στην προσπάθειά του να εφαρμόσει την ιδέα της
ιδανικής πολιτείας που είχε συλλάβει, χωρίς αποτέλεσμα. Λέγεται πως ο
πρώτος πούλησε τον Πλάτωνα ως δούλο.
(6) Η αρχαία ελληνική λογοτεχνία παραδίδει και άλλα ζεύγη πιστών
φίλων, όπως αυτό του Πυλάδη και του Ορέστη, που εκφράζεται από το γεγονός ότι ο ένας προσφερόταν να θυσιαστεί για λογαριασμό του άλλου,
όπως παρουσιάζει τα γεγονότα ο Ευριπίδης στην τραγωδία του «Ιφιγένεια
εν Ταύροις», και αυτό του Πάτροκλου και του Αχιλλέα, που προτίμησε να
πεθάνει νέος, αλλά να εκδικηθεί τον θάνατο του φίλου του, όπως αναφέρεται στην ομηρική «Ιλιάδα».

Αίτηση, κατά την περιφορά, έξω από το κοιμητήριο της Κωμόπολής μας.
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Tο μονοπάτι της Λατρείας

Ο

άνθρωπος γενικά διατηρεί μέσα του, άλλοτε έντονα και άλλοτε άτονα, την επιθυμία να πλησιάσει το Θεό, να επικοινωνήσει μαζί του, να
τον γνωρίσει και να γευθεί, όσο βέβαια γίνεται – Από την αγιότητά του – και
το μεγαλείο της δόξας του. Συμβαίνει πάντα αυτό που έλεγε ένας άγιος της
Εκκλησίας μας. «Επιθυμώ, Θεέ μου, να σε δω. Η επιθυμία μου θέλω να γίνει
ένας φλογερός πόθος. Μια λαχτάρα για σένα. Μια συνεχής αναζήτηση. Και
αφού σε βρω, Θεέ μου, να γνωρίσω όλο το μεγαλείο Σου. Και αφού σε γνωρίσω να σε αγαπήσω με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου. Και μέσα στο καμίνι της θεϊκής μου αγάπης να κάψω όλα μου τα θλιβερά πάθη και όλες μου
τις αμαρτωλές αδυναμίες».
Όλοι οι άνθρωποι, σε οποιοδήποτε σημείο της Γης και αν κατοικούν, αισθάνονται μια κάποια εξάρτηση από το Θεό και αυθόρμητα ζητούν την παρουσία του. Η προσπάθεια του ανθρώπου να ανταποκριθεί σ’ αυτήν ακριβώς την εσωτερική ανάγκη, τον κάνει να αισθάνεται έναν απέραντο σεβασμό
και μια ιδιαίτερη αφοσίωση στο Θεό, τον οποίο επιδιώκει πάντα να περιβάλλει με τα πλούσια συναισθήματα της καρδιάς του. Αυτή ακριβώς η σχέση
ονομάζεται λατρεία του ανθρώπου στο Θεό. Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η λατρεία είναι η υπηρεσία, η αφοσίωση, η τιμή και ο σεβασμός σ’ ένα
πρόσωπο, σ’ ένα πράγμα, σ’ ένα θεσμό.
Πόσες φορές δεν ακούμε τους ανθρώπους να λένε «αυτός λατρεύει τη
φύση, αυτός λατρεύει τη θάλασσα, ο άλλος λατρεύει την πολιτική, εκείνος
λατρεύει το ποδόσφαιρο. Αυτός που λατρεύει δίνεται ολοκληρωτικά. Αφοσιώνεται απόλυτα. Αιχμαλωτίζεται συναισθηματικά. Προσφέρεται με ολόκληρη την πνευματική
του υπόσταση.
Απ’ αυτά που λέμε
γίνεται φανερό ότι λατρεία λέγεται η υποταγή, ο σεβασμός και η
ολοκληρωτική εγκάρδια εξάρτηση του λατρεύοντος από τον λατρευόμενο. Αν το λατρευόμενο πρόσωπο είναι ο Θεός, τότε έχουμε τη θρησκευτική λατρεία. Και ακόμα. Αν ο
Τρισάγιο στον Μανταμαδιώτη Δεσπότη κυρό
άνθρωπος που λατρεύΠορφύριο, Μητροπολίτη Σερρών και Μυτιλήνης,
ει το Θεό είναι Χριστιααπό τον Μητροπολίτη Σερρών κ. Θεολόγο.

25
νός ορθόδοξος, τότε έχουμε μια ορθόδοξη λατρεία. Γενικά, η θρησκευτική
λατρεία είναι η γνήσια εκδήλωση της θρησκευτικής ζωής του ανθρώπου. Σε
καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να συναντήσουμε μια ψυχή που θρησκεύει,
χωρίς λατρευτικές εκδηλώσεις. Γιατί η λατρεία είναι μια θεμελιώδης ψυχική
εκδήλωση και αποτελεί βασικό γνώρισμα της ψυχής του ανθρώπου. Η λατρεία φέρνει τον άνθρωπο σε άμεση σχέση με το Θεό και του δίνει τη δυνατότητα να του εκδηλώνει τον ψυχικό του κόσμο και να αφοσιώνεται σ’ Αυτόν. Και όσο πιο τέλεια και φωτισμένη είναι αυτή η λατρεία, τόσο και πιο
αποτελεσματική και καρποφόρα.
Η λατρεία συνδέεται άμεσα με την προσκύνηση. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να διακρίνουμε τη λατρεία από την προσκύνηση, γιατί άλλο είναι η λατρεία και άλλο η προσκύνηση. Με τη λατρεία εκδηλώνει ο άνθρωπος όλα τα
ενδόμυχα και ευκρινή αισθήματα της καρδιάς του στο Θεό. Λατρεύω, σημαίνει αγαπώ υπερβολικά και είμαι απόλυτα αφοσιωμένος σ’ Αυτό. Λατρεύω σημαίνει, προσφέρω νοερά, ψυχικά και πνευματικά όλα τα αισθήματα της πνευματικής μου υπόστασης. Με την προσκύνηση εξωτερικεύει ο άνθρωπος την ευλάβειά του και την ευσέβειά του προς το Θεό. Προσκυνώ σημαίνει αποδίδω τιμή δημόσια σε κάποιον ή φέρνω τα χέρια του προς τα χείλη μου και τα ασπάζομαι ή λυγίζω τα γόνατά μου, για να δείξω το σεβασμό
μου και την εκτίμησή μου.
Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι ο άνθρωπος επιζητεί να κτίζει ναούς, χρησιμοποιεί εικόνες, κατασκευάζει ιερά σκεύη, προσφέρει υλικά αγαθά, δώρα,
και όλα αυτά για να δείξει την αγάπη του, το σεβασμό του και την αφοσίωση του προς το Θεό.
Για να πετύχει όμως ο άνθρωπος μια αποτελεσματική επικοινωνία με
το Θεό, πρέπει να κάνει έναν αρμονικό συνδυασμό της λατρείας και της
προσκύνησης. Αν το ένα
από τα δυο λείψει, δεν
έχουμε ολοκληρωμένη
επικοινωνία με το Θεό.
Ούτε μόνο με τα εξωτερικά γνωρίσματα, τα αισθητά και τα υλικά μπορεί η ψυχή του ανθρώπου να πετύχει αυτή
την ολοκληρωμένη επαφή με το Θεό, ούτε πάλι
μόνο με τα ενδόμυχα αισθήματα της καρδιάς
του, όσο ειλικρινά και
θερμά κι αν είναι, θα το
Ευλόγηση και δοκιμή των φαγητών της Πανήγυρης.
καταφέρει.
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ΓEΓONOTA
Την Κυριακή της
Σταυροπροσκυνήσεως. Ο Σεβασμιώτα-

τος ήρθε στην Κωμόπολή μας και τέλεσε το
ετήσιο μνημόσυνο των
Κτητόρων, Ευεργετών
και Δωρητών των Ιερών μας Ναών και μοίρασε το Σταυρολούλουδο στους πολυπληθείς εκκλησιαζομένους
Χριστιανούς μας.
Απόλυση έξω στην αυλή του Ναού,
μετά την περιφορά.

Και εφέτος τα φαγητά της Πανήγυρης των Αρχαγγέλων,

με την ευλογία τους,
έγιναν από πιστό Μυτιληνιό λάτρη και θαυμαστή του Ταξιάρχη, τον κ. Στρατή
Παυλέλλη, από τη Μόρια Μυτιλήνης.
Του ευχόμαστε οι Αρχάγγελοι να προστατεύουν αυτόν και την αγαπητή του οικογένεια και να χαρίζουν στο σπίτι του, με την μεσιτεία τους, την υγεία, τη γαλήνη και την άνωθεν ευλογία και προκοπή.

Η χάρη του Θεού αξίωσε και φέτος να πανηγυρίσουμε την επέτειο
των εγκαινίων του Ιερού
Ναού των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Μανταμάδου,
που τελέστηκαν την Κυριακή των Μυροφόρων
8 Μαΐου 1888.
Οι Λέσβιοι βρήκαν την
ευλογημένη ευκαιρία να
προσέλθουν στον Ιερό
Προσκυνηματικό Ναό
των Αρχαγγέλων, απ’ όλα
τα μέρη του ωραίου μας

Δεν έλειψαν και εφέτος και εκείνοι που με τα γόνατα
ήρθαν να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους
προς τους Αρχαγγέλους.
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Οι Αρχιερείς, Ιερείς και προσκεκλημένοι επίσημοι,
στη μικρή δεξίωση του Ναού, την Κυριακή της Πανήγυρης.
Νησιού «εκ Δυσμών και Βορρά και θαλάσσης και εώας» δι’ όλων των συγκοινωνιακών μέσων και πολύ περισσότερο με τα πόδια, φορτωμένοι μαζί με
τις παρακλήσεις και τα «τάματά τους». Όλα τα συγκοινωνιακά μέσα τέθηκαν
σε κίνηση. Τα πλοία από τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη, αλλά και τα αεροπλάνα, μετέφεραν τους ευσεβείς προσκυνητές.
Μπροστά στην ανάγλυφη ιερή εικόνα του
Αρχαγγέλου Μιχαήλ
εκδηλώθηκαν και φέτος συγκινητικές σκηνές
ευγνωμοσύνης,
ικεσίας και παράκλησης των ευσεβών προσκυνητών.
Με κάθε ιεροπρέπεια
τελέσθηκαν και οι ιερές ακολουθίες, τις
οποίες λάμπρυναν οι
προσκεκλημένοι του
Σεβασμιωτάτου ΜηΚαι εφέτος, παρούσες και οι αφανείς ηρωίδες·
τροπολίτου μας, Αρη
Πρεσβυτέρα και οι επιτρόπισσες, που άοκνα
χιερείς: Ο Μυτιλήνης
εργάζονταν
στον Ξενώνα προετοιμάζοντας
Ερεσού και Πλωμαρίτα
απαραίτητα
για τη φιλοξενία των επισήμων
ου κ. Ιάκωβος, ο Ελευπροσκεκλημένων.
Οι
Αρχάγγελοι ας τις προστατεύουν
θερουπόλεως κ. Χρυκαι ας τις σκέπουν υπό την Προστασία τους.
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σόστομος, ο
Σερρών και
Νιγρίτης
κ.
Θεολόγος και
ο Επίσκοπος
Φαναρίου κ.
Αγαθάγγελος.
Και
φέτος,
τα αναλόγια
των ιεροψαλτών στόλισαν
οι καλλίφωνοι ιεροψάλτες: Ο καθηγητής της Βυζαντινής μουσικής ΜιχάO παπά Στρατής -ο παππούς- ευλογεί τους αρραβώνες
λης-Άνθιμος
των εγγονών του.
Δήσσος και ο
μαθητής του Βασίλειος Χαμέτης, που με τις αγγελικές τους φωνές και τις μελωδικές ψαλμωδίες τους μας ανέβασαν στους έβδομους ουρανούς.
Την Πανήγυρή μας τίμησαν και λάμπρυναν με την παρουσία τους οι Πολιτικές
και Στρατιωτικές Αρχές του Nησιού μας: Ο εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου κ. Νικόλαος Σηφουνάκης· απουσιάζοντος δε του Δημάρχου Μυτιλήνης κ. Δημητρίου
Βουνάτσου εκτός
Λέσβου, οι εκπρόσωποι αυτού
Αντιδήμαρχοι κ.
Δημήτριος Ζαφειρίου, Κουνιαρέλλης Ηλίας και Κυριαζής Γεώργιος.
H Περιφ. Διευθύντρια Eκπαίδευσης B.A. κ. Mαρία
Παπαδανιήλ.
Ο Διοικητής ΑΔΤΕ
Υποστράτηγος κ.
Μήττας Δημήτριος, τον οποίον και
ευχαριστούμε για
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την φρουρά και την
Στρατιωτική φιλαρμονική που μας διέθεσε και λάμπρυνε
την Πανήγυρή μας.
Ο Γενικός Επιθεωρητής της Ελληνικής
Αστυνομίας Β. Αιγαίου, Υποστράτηγος
κ. Κορδονούρης Παναγιώτης, ο Αρχιπύραρχος Περιφέρειας Β. Αιγαίου κ. Σερεντέλος Αθανάσιος, ο
Διοικητής ΠυροσβεO Σεβασμιώτατος Mητροπολίτης μας, στεφανώνει
στικής Πύραρχος κ.
και ενώνει τα ευτυχή ζεύγη
Ελευθεριάδης Ελευσε δύο νέες ευλογημένες οικογένειες.
θέριος.
Θα ήταν παράλειψη να μη συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε την Ελληνική
Αστυνομία του Νησιού μας και ιδιαίτερα το Γενικό Επιθεωρητή Β. Αιγαίου, Υποστράτηγο κ. Κορδονούρη Παναγιώτη, τους Διευθυντές της Αστυνομικής Διεύθυνσης Νήσου Λέσβου κ. Κουρσουμπά Δημήτριο και Σαμαρά Παναγιώτη, το Διοικητή της Τροχαίας κ. Καλέλλη Παναγιώτη, καθώς και τον Υπαστυνόμο Αγίας Παρασκευής κ. Παναγιώτη Παναγιώτη, που πρωτοστάτησαν, οι ίδιοι, και μαζί με το
Επιτελείο των κατά Τμημάτων Αξιωματικών και ανδρών, φρόντισαν και πέτυχαν
το απόλυτο της
τάξης και προστασίας της Πανήγυρης.
Τους
συγχαίρουμε
όλους για μια
ακόμα φορά.
Παρήγορη
και
φέτος, ήταν η διαπίστωση
ότι,
κατά τη σημερινή
περίοδο την τόσο
κρίσιμη, ο λαός
μας και ιδιαίτερα
οι νέοι μας παρα-
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O Πέτρος και η Φωτεινή με τους γονείς της νύφης.
μένουν κατά βάθος ευσεβείς, λατρεύοντες το Θεό ορθόδοξα και τιμώντες επάξια τους Αγίους Αρχαγγέλους του. Με αυτές τις συνθήκες πρέπει να ελπίζουμε
βάσιμα ότι ο Κύριος θα προστατέψει το Έθνος μας, την Πατρίδα μας και τον ευσεβή λαό μας και θα μας οδηγήσει και πάλι σε οδό ειρήνης, γαλήνης και ευημερίας.

O Στρατής και η Eυδοξία με τους γονείς της νύφης.
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O Πέτρος και η Φωτεινή με τους γονείς του γαμπρού.

Την Κυριακή 16 Ιουνίου το απόγευμα, στον Ι. Ναό των Παμμεγίστων Ταξι-

αρχών στο Μανταμάδο ο παπά Στρατής, στεφάνωσε τις δυο χαριτωμένες εγγόνες του, θυγατέρες της κόρης του Ελένης, την Ευδοξία και τη Φωτεινή, μετά του
Ευστρατίου Κουραχάνη και του Πέτρου Καραχάλια, αντιστοίχως. Οι νεόνυμφοι,

O Στρατής και η Eυδοξία με τους γονείς του γαμπρού.
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Kάτω από τη σκέπη του πολυελαίου, δεχόμενοι την σκέπη της Θείας Xάριτος.
κάτω από το πολυέλαιο, ήταν χάρμα οφθαλμών, ευτυχισμένοι και λουσμένοι
στο φως της ευτυχίας τους. Το Μυστήριο ετέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος και μίλησε πολύ τρυφερά και στοργικά
στους νεόνυμφους. Στο Μυστήριο συμμετείχαν πολλοί Ιερείς και από τις δυο
Μητροπόλεις του Νησιού μας, που ήρθαν να συμπροσευχηθούν στο ξεκίνημα
της νέας, της έγγαμης ζωής των νεονύμφων.

Oι νεόνυμφοι, έχοντας στο μέσον τους πανευτυχείς παππού και γιαγιά.
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