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Σάββατο, 16 Απριλίου, από το πρωί είμαι στημένη μπροστά στη μικρή οθόνη και παρακολουθώ την ΕΡΤ! Αισθάνομαι την
αυτονόητη υπερηφάνεια και τη σοβαρότητα των ιστορικών στιγμών. Νομίζω δεν έχω ως τώρα αξιωθεί να ζήσω, τόσο
άμεσα μάλιστα, ένα τέτοιο γεγονός, σταθμό στη σύγχρονη και στην παγκόσμια ιστορία του δυτικού κόσμου τουλάχιστον.
Επειδή αυτό συμβαίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, νιώθω ωραία, κι ας είμαι μακριά.
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αυτονόητη υπερηφάνεια και τη σοβαρότητα των ιστορικών στιγμών. Νομίζω δεν έχω ως τώρα αξιωθεί να ζήσω, τόσο
άμεσα μάλιστα, ένα τέτοιο γεγονός, σταθμό στη σύγχρονη και στην παγκόσμια ιστορία του δυτικού κόσμου τουλάχιστον.
Επειδή αυτό συμβαίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, νιώθω ωραία, κι ας είμαι μακριά.

Είναι στη Μυτιλήνη, που φτάνουν οι θρησκευτικοί εκπρόσωποι της θρησκείας του δυτικού κόσμου, της θρησκείας της
Ευρώπης, για να στείλουν ένα μήνυμα αλληλεγγύης κι αγάπης, αντίθετο στα κλειστά σύνορα της ευρωπαϊκής πολιτικής,
για να δηλώσουν τον ανθρωπισμό σε μια Ευρώπη που κατηγορείται ότι εξέθρεψε τον πόλεμο κι ότι αδιαφορεί για τις
συνέπειές του ακόμη και τώρα που τις αντιμετωπίζει στα δικά της εδάφη!

Ζήσαμε μια μεγάλη κατάφαση στο προσφυγικό και στον πάσχοντα άνθρωπο. Έστω και συμβολική. Τα σύμβολα σε μια
σκληρή εποχή έχουν τη δική τους δυναμική πορεία στις ιδέες και στα συναισθήματα του κόσμου! Καταλάβαμε (επιτέλους)
και τη διαφορά της χριστιανικής θρησκείας της αγάπης από το φανατισμό του Ισλαμισμού: Καλοί Σαμαρείτες,
Προκαθήμενοι της Χριστιανοσύνης ή απλώς Ποιμένες των Ψυχών, οι τρεις εκπρόσωποι της πολυπληθέστερης Ευρωπαϊκής
Θρησκείας βρέθηκαν κοντά στους πρόσφυγες που θαλασσοπνίγονται και «κρατούνται» σε «κέντρα υποδοχής», για να τους
ευλογήσουν, να τους ακούσουν, να τους μιλήσουν, να γευματίσουν κοντά τους.

Το τυπικό απείχε πολύ από θρησκευτικά πρωτόκολλα, αλλά θύμιζε έντονα τις συνήθειες της θρησκείας της αγάπης προς
τον πάσχοντα άνθρωπο. Ήταν ένα ηχηρό μήνυμα σε μια Ευρώπη με κλειστά σύνορα και χειροβομβίδες, σε μια Ελλάδα που
στενάζει από το μεταναστευτικό, στη Λέσβο που δοκιμάζεται, στους ανθρώπους που υποφέρουν, που πενθούν αλλά
ελπίζουν!

Φυσικά υπήρχε πίσω από την επίσκεψη αυτή, που έστρεψε την παγκόσμια κοινή γνώμη στο νησί της Λέσβου, ένα σαφές
ταυτόχρονα πολιτικό μήνυμα. Ο Πάπας Φραγκίσκος είναι γνωστό ότι έχει και κοσμική εξουσία, είναι ηγέτης του
μικρότερου και του ισχυρότερου ίσως ευρωπαϊκού κράτους: η μεταφορά δώδεκα προσφύγων στο Βατικανό, η
εγκατάστασή τους εκεί κι η βοήθεια που τους προσφέρθηκε για να ξεκινήσουν μια καινούρια ζωή, ήρθε την πιο κατάλληλη

στιγμή, όταν η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών μετρά τους πρόσφυγες ως εργατικά χέρια, τους φοβάται ως πιθανούς
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στιγμή, όταν η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών μετρά τους πρόσφυγες ως εργατικά χέρια, τους φοβάται ως πιθανούς
τρομοκράτες, τους κλείνει τα ταπεινά συγκριτικά με του Βατικανού, σύνορά της, τους καταδικάζει και τους εκμηδενίζει
απάνθρωπα.

Στον αντίποδα των κουστουμαρισμένων Ευρωπαίων ηγετών και των οικονομικών τους φιλοδοξιών, ένας ταπεινός, ζεστός
κι εγκάρδιος θρησκευτικός ποιμενάρχης, ένας πανίσχυρος πολιτικός και θρησκευτικός ηγέτης, έσκυβε για να πιάσει το
μπουκάλι του νερού σε μια μάνα που κρατούσε το λίγων μηνών παιδί της, αποδίδοντας ειλικρινή φόρο τιμής στη δική του,
στην εν ζωή Βρεφοκρατούσα κι έκανε επιμνημόσυνη δέηση για τον πάσχοντα άνθρωπο που σταυρώθηκε, αλλά δε θα
αναστηθεί. Από κοντά του, δυο προκαθήμενοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τον ίδιο σεβασμό και την ίδια απλότητα.

Διδάσκουμε στα παιδιά ότι Ελλάδα κι Ευρώπη μοιράζονται μεταξύ άλλων και την χριστιανική πίστη. Εκείνο το Σάββατο
παρακολουθούσα στην τηλεόραση την προσπάθεια της ευρωπαϊκής θρησκείας, που εξακολουθεί να λατρεύεται από την
πλειοψηφία του ευρωπαϊκού πληθυσμού, να προσπαθεί να βοηθήσει την Ευρώπη να προσδιορίσει την ταυτότητά της και
να χαράξει με γνώμονα αυτήν τη συνειδητοποίηση, την πολιτική και τις προτεραιότητές της.

Οι απαισιόδοξοι αναρωτιούνται αν αυτή η επίσκεψη ήταν αρκετή. Η απάντηση είναι αυτονόητη: από πρακτική άποψη,
προφανώς κι όχι! Ο Συμβολισμός της όμως, παρήγαγε, νομίζω, ένα ιστορικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας, ένα σημείο
σταθμό στην παγκόσμια ιστορία. Ευρωπαίοι Χριστιανοί που προσφέρουν αγάπη κι αλληλεγγύη σε έναν κόσμο που
καταρρέει. Το περασμένο Σάββατο το ένιωσα ότι είμαστε πολύ κοντά στο τέλος μιας εποχής.

Και ξέρω καλά πως η επόμενη δε θα χαράξει ανώδυνα! Τουλάχιστον οι καλές μέρες ιστορικά δεν έρχονται ποτέ πολύ
εύκολα! Το περασμένο Σάββατο όμως, βλέποντας τηλεόραση, θυμήθηκα πως σημασία έχει ν’ αγαπάς. Άφησα αυτή τη
διαπίστωση να βλαστήσει μέσα μου.
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