«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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ναβρασμός καί ἀνησυχία ἐπικρατεῖ στήν κοινωνία μας.
Φόβος καί ταραχή καί ἀγωνία γιά τήν πορεία μας. Σάν
κάποια ἄμεση ἀπειλή νά ἀναμένεται καί ἡ ἀβεβαιότητα
γιά τό αὔριο παίρνει μορφή ἀγωνίας. Ἡ ἀνεργία, ἡ
φτώχεια καί ἡ ἀνασφάλεια μᾶς τρομάζουν. Καμμιά
φωνή ἐλπίδας καί παρηγοριᾶς δέν ἀκούγεται. Τό
ψεῦδος καί ἡ ἀνειλικρίνεια κυριαρχοῦν στήν καθημερινότητά μας.
Περιμένουμε ὅλοι μας κάποιο φῶς, κάποιο στήριγμα, κάποιο μήνυμα χαρᾶς. Μά εἶναι δυσεύρετο. Κι’
ἄν ὑπάρχει κάπου δυσκολευόμαστε νά τό δεχθοῦμε,
μέ τό φόβο νά διαψευσθοῦμε. Γνωρίζουμε ὅτι «πᾶς
ἄνθρωπος ψεύστης» (Ψαλμ. 115,2). Ἀδύνατος νά προσφέρει ἀλήθεια, οὐσιαστική διέξοδο στό ἀδιέξοδο.
Μέ ἰδιαίτερη ἀγωνία στρέφουμε τά μάτια μας
πρός τόν Θεό καί τήν ᾽Εκκλησία Του. Γιατί Αὐτός εἶναι
ἡ ἀλήθεια καί ὁ μόνος πού συμπαθεῖ καί ἀγαπᾶ κάθε
ὕπαρξη, ἀπό τό μικρό χορταράκι τοῦ ἀγροῦ μέχρι τόν
κάθε ἄνθρωπο. Ὁ μόνος πού σώζει καί δέν ὑπάρχει
ἄλλο ὄνομα γιά νά σωθοῦμε (Πράξ. 4,12). Πόσο ὅμως
τόν γνωρίζουμε, πόσο τόν ἐμπιστευόμαστε ὡς φιλόστοργο Πατέρα. Μᾶς τόν κρύβουν οἱ ἄνθρωποι τῆς
Ἐκκλησίας. Αὐτοί πού τάχθηκαν νά εἶναι φύλακες καί
ὁδηγοί.
Δυστυχῶς, πολλοί Ἐπίσκοποι ἐφησυχάζουν στόν
κύκλο τους καί στά δικά τους. Στή διοίκηση τῆς Ἐπισκοπῆς τους, στήν ἀφ’ ὑψηλοῦ θεωρία τῶν πραγμάτων,
στά ἐνδιαφέροντά τους. Μερικοί ἔχουν ἐξασφαλίσει τόν
ἑαυτόν τους ἤ ἔχουν ἐγκλωβισθῆ στό περιβάλλον τους.
Δέν ἀγωνιοῦν γιά τήν κατάσταση τοῦ λαοῦ. Δέν πονοῦν
μαζί του. Κυρίως δέν προβλέπουν τίς δύσκολες καταστάσεις καί δέν προνοοῦν γιά τά ἐπερχόμενα δεινά.
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Ὁ ἀληθινός Ἐπίσκοπος ἔχει πάντοτε
ἐνώπιόν του τόν μόνον ἀληθινό Ἐπίσκοπο, τόν
Ἰησοῦ Χριστό. Ζεῖ καί ἀναπνέει καί κινεῖται μέ
τή δική Του δύναμη καί ἐμπνέεται ἀπό Ἐκεῖνον
καί συνεχίζει τό δικό του ἔργο καί γίνεται σημεῖο πού ἑνώνει ὅλο τό λαό, γιά νά πραγματοποιηθῆ ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ «ἵνα πάντες ἕν
ὦσι» (Ἰω. 17,19). Στέκεται ὄρθιος καί ἄγρυπνος
στή «σκοπιά» του. «Οὐ νυστάξει οὐδέ ὑπνώσει» (ψαλμ. 120,4). Πονάει καί μεριμνᾶ νύχτα
καί ἡμέρα γιά τό κάθε παιδί του, ὡς φιλόστοργος πατέρας. Παρακολουθεῖ, ἐπεμβαίνει, πρωτοστατεῖ γιά τόν λαό του. Σταυρώνεται καί θυσιάζεται. Φανερώνει τή σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ στή θέση καί
στόν τόπο τοῦ ὁποίου ἵσταται. Σκεπάζει μέ τήν
ἀγάπη Του τούς πάντας καί συμπάσχει μαζί
τους.
Δυστυχῶς σήμερα «ἐνύσταξαν οἱ ποιμένες». Ἄφησαν καί ἀφήνουν τόν λαό τοῦ Θεοῦ
σέ ξένα χέρια, πού τόν σκορπίζουν κάι τόν βασανίζουν. Δέν προπορεύονται, δέν γίνονται ὁδηγοί σέ μιά προσπάθεια, σέ μιά πορεία νά ἑνωθοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὡς παιδιά τοῦ Θεοῦ σέ
μιά ἑνότητα, σέ μιά κοινή πορεία ἐξόδου ἀπό
τό τέλμα, σύμφωνα μέ τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ.
Νά ποιμαίνουν τό λαό του, νά προπορεύονται
καί νά εἶναι ὁδηγοί πρός τή σωτηρία ὅλων. Νά
ἀρθρώσουν λόγο καθοδηγητικό, παρήγορο καί
ἐλπιδοφόρο. Νά στηρίξουν τίς κλονιζόμενες ψυχές πού βαδίζουν χωρίς ἐλπίδα. Μακάρι ὅλοι οἱ
ἐπίσκοποι καί κληρικοί μας, νά γίνουν πύρινοι
ἀπό ἀγάπη γιά νά φωτίζουν τό δρόμο καί τή ζωή
τῶν ἀνθρώπων.
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«Περιπατήσωμεν... μή ἔριδι καί
ζήλῳ» (Ρωμ. 13, 3)

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐκτός ἀπό τή
θετική ὄψη τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, μᾶς
τονίζει καί τήν ἀρνητική πλευρά καί
μάλιστα τήν πρός ἀποφυγή: φιλονεικίες καί ζηλοτυπίες. Οἱ συμπεριφορές
αὐτές ὑποκινούμενες ἀπό τό διάβολο,
ὡς γνωστόν, παγιδεύουν τίς αἰσθήσεις
καί ὁδηγοῦν τόν ἄνθρωπο στήν ἀπώλεια. Μέ αὐτή τήν ἀποστολική σύσταση προτρέπει τούς πιστούς νά
ζοῦν χωρίς φιλονεικίες καί «ζῆλον οὐ
κατ᾽ ἐπίγνωσιν» (Ρωμ. 10, 2).
Οἱ πιστοί καλοῦνται νά ζοῦν
χωρίς φιλονεικίες
Τό πολυμήχανο τῶν δαιμόνων ἔχει
τή δυνατότητα νά ἐξάπτει τή φαντασία τῶν ἀνθρώπων, μάλιστα ἐκείνων
πού δέ βρίσκονται σέ διαρκῆ ἐγρήγορση καί νήψη. Φροντίζει νά τούς
παρασύρει σέ φιλονεικίες πρός τούς
ἄλλους συχνά γιά ἀσήμαντους λόγους. Γι᾽ αὐτό ὁ ἀπόστολος Παῦλος
μέ ἔμφαση τονίζει πώς «δοῦλον Κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλ᾽ ἤπιον εἶναι
πρός πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον» (Β´ Τιμ. 2, 24). Δηλαδή ὁ δοῦλος
τοῦ Κυρίου ποτέ δέν πρέπει νά φιλονεικεῖ μέ κάποιον, ἀλλά νά εἶναι
ἤπιος πρός ὅλους. Νά εἶναι, καθώς
λέμε, χαμηλῶν τόνων, διδακτικός καί
ὑπομονετικός. Ἡ αὐτοκυριαρχία καί
ἡ ὑπομονή τῶν πιστῶν θά ἐπιδράσει
κατευναστικά καί στό περιβάλλον
τους, γιά νά ρυθμίζονται μ᾽ αὐτόν τόν
τρόπο εἰρηνικά οἱ ἀνθρώπινες σχέ-
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σεις. Ἡ ἤρεμη, φωτεινή καί γεμάτη
ὑπομονή φυσιογνωμία καί ἑνός ἀκόμη
ἀνθρώπου, αὐτόματα μεταδίδει καί
στούς ἄλλους τά ἴδια χαρακτηριστικά.
Ζῆλος Χριστιανικός
Ὁ ὅρος ζῆλος προέρχεται ἀπό τό
ρῆμα ζέω, βράζω, κοχλάζω. Διακρίνεται ὅμως στό χριστιανικό καί τόν «οὐ
κατ᾽ ἐπίγνωσιν» ζῆλο. Ὁ χριστιανικός
ζῆλος ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στόν Θεό,
καθώς ἡ βενζίνη ὁδηγεῖ τό ὄχημα.
Δίνει πληρότητα, ἐσωτερική γαλήνη,
δημιουργεῖ ὁράματα καί παροτρύνει
στό νά ληφθοῦν γενναῖες ἀποφάσεις.
Χαρακτηριστικός ὑπῆρξε ὁ ζῆλος τῶν
ἁγ. Ἀποστόλων, πού τούς βοηθοῦσε
νά ξεπερνοῦν τά ἐμπόδια, πού συναντοῦσαν στό ἱεραποστολικό τους
ἔργο.
Ζῆλος οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν
Συχνά ὁ ζῆλος ἐκτρέπεται καί γίνεται «οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν». Τότε γίνεται
συνώνυμος μέ τό φανατισμό. Τή μισαλλοδοξία καί τήν αἵρεση.
Ὁ ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος γράφει πώς «χρειάζεται ἰδιαιτέρα προσοχή στή χρήση καί τά κίνητρα τοῦ
θείου ζήλου». Γιατί ἀπό τόν ὑπερβολικό ζῆλο γεννιέται συχνά ἡ ἔριδα καί
ἡ φιλονεικία. Μόνο ὁ γνήσιος καί σωστός ζῆλος μᾶς ὁδηγεῖ στή βασιλεία
τοῦ Θεοῦ, καθώς καί τό πηδάλιο ὁδηγεῖ τό πλοῖο στόν προορισμό του.

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

ό
Τόν Καιρ
λου
ά
γ
ε
Μ
τοῦ
υ
Πολέμο
χῆς
ο
τ
α
Κ
ς
ῆ
καί τ
«Ἕνας Λατῖνος
μέ χαστούκισε.
Τά δόντια του,
γελώντας,
μοὔδειξ᾽ ἕνας Οὖνος
κι᾽ ὡς πήγαινα
σκυφτός
-κακή σκιάμ᾽ ἀκολουθοῦσε
ὁ σπιοῦνος»
Στέφανος Μπολέτσης
(Ραψωδία 1940-1946)
Τά ἱστορικά γεγονότα ἐκείνου τοῦ καιροῦ εἶναι λίγο-πολύ
γνωστά! Πολύ λίγο
ὅμως στή σημερινή νεολαία. Ἴσως γιατί ἡ
ἐκπαίδευση δέν τά
ἔχει περιλάβει στά
προγράμματά της.
Μπορεῖ καί γιατί, οἱ
τότε «Λατίνοι» καί οἱ
«Οὖνοι», πρωταγωνιστοῦν σήμερα στό
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Εὐρωπαϊκό γίγνεσθαι. Κυρίως
οἱ Οὖνοι. Ὅμως, τά γεγονότα
εἶναι γεγονότα. Καί ἡ Ἱστορία
δέν πρέπει νά ξεχνιέται, οὔτε
ν᾽ ἀλλοιώνεται. Εἶν᾽ ἀπό τίς
«Θερμοπύλες» τοῦ ἔθνους.
Καί πρέπει νά φυλάγονται
«ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ».
Ἄς ξαναθυμηθοῦμε τά γεγονότα ὅπως τ᾽ ἀποτύπωσε ποιητικά ὁ Στέφανος Μπολέτσης
στή «Ραψωδία» του. Κυρίως
τά ὄνειρα καί τίς ἐλπίδες του
γιά ἕναν καλύτερο κόσμο, γιά
μιά «Διεθνή τῆς Ἀγάπης»,
(Ραψωδία, σελ. 73-83).
Τό νέο ὅραμα τοῦ ποιητῆ
βασίζεται στόν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου γιά τήν
Ἀγάπη, πού εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπ᾽ ὅλες τίς ἀρετές καί
τά «πιστεύω» (Α´ Κορ. ιγ´,
13).
«Λαοί,
στρατοί ἀγγέλων
στόν ἀγώνα τῆς σπορᾶς
θά ξεκινοῦν ἀδελφωμένοι.
Σέ κάμπους
δίχως κάγκελα συνόρων
καί φραγμούς·
μέ ὕμνους ἄσματα,
φαιδρούς ἀλαλαγμούς.
Μάχη ζωῆς κι᾽ ὄχι θανάτου
στά κράτη τοῦ Μεγάλου
Βασιλιᾶ!
Κράτη φωτός,
γαλήνης καί χαρᾶς,
μάχη σπορᾶς...».
Κι᾽ ἡ μάχη σπορᾶς ἔγινε
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πραγματικότητα! Ἡ
«χριστιανική ἄνοιξη»
ἦρθε καί στήν
Ἑλλάδα. Τό χριστιανικό ἔντυπο φούντωσε κι᾽ ἄναψε φωτιά στίς καρδιές. Οἱ
αἴθουσες τῶν χριστιανικῶν σωματείων
γέμιζαν ἀπό «καρδιές... πού ἄνθιζαν
σάν λευκά ρόδα τ᾽
Ἀπρίλη».
Ὅμως ἡ Χριστιανική Ἄνοιξη ἦρθε
μαζί μέ τήν «ἀλαζονεία τῆς ἀρετῆς», τή
χειρότερη ἁμαρτία,
ὅπως τή χαρακτηρίζει ὁ ἱερός
Αὐγουστῖνος. Κι᾽ ὁ
θανατηφόρος ἰός της,
ἡ ἐγωπάθεια καί ἡ
ἀτομοκρατία, τά ξέρανε ὅλα, ἐλπίδες
καί ὄνειρα... Καί
ἦρθε ὕπουλα, ὅπως
κάθε ἁμαρτία· ὅπως
κάθε ἀναπάντεχος
θάνατος.
Ἀξίζει νά θυμηθοῦμε ἕνα «κατόρθωμα», τό κατάπτυστο «κατόρθωμα»
τῶν κοκορόφτερων,
στήν Τρίπολη τό
1942. Ἦταν ἡ 25η
Μαρτίου. Οἱ κάτοικοι, παρά τή φοβέρα

τῆς σκλαβιᾶς, τολμήσανε νά γιορτάσουνε τή Διπλῆ Γιορτή, τοῦ Ἔθνους
καί τῆς Λευτεριᾶς. Ὁ Ἰταλός Φρούραρχος (;) Φεστούτζι δέν τό ἄντεξε.
Ἄν κι᾽ ἔβρεχε μέ τό τουλούμι, ἔσπασε
τήν κρύπτη ὅπου φυλάσσονταν τά
κόκκαλα τοῦ Θοδωρῆ Κολοκοτρώνη
καί τά σκόρπισε στίς λάσπες. Τά κόκκαλα περιμαζεύθηκαν ἀπό τόν τότε
Δήμαρχο Γιάννη Τσουτσάνη. Πλυθήκανε, ἀρωματιστήκανε καί ξανατοποθετήθηκαν στό ὀστεοφυλάκιο τους.
«Τήν ἑπομένη, οἱ Ἰταλοί ἀπείλησαν
τόν δήμαρχο ὅτι θά τόν κρεμάσουν
στόν πλάτανο στήν κεντρική πλατεῖα».
Ὁ Δήμαρχος ἀψήφισε τίς ἀπειλές κι᾽
ἄς εἶχε τέσσερα μικρά παιδιά! Κι᾽ εἶπ᾽
ἄφοβα στόν Ἰταλό. «Φεστούτζι, δέν
κρίθηκε ἀκόμα ὁ πόλεμος, καί πρόσεξε καλά, γιατί θά ἔρθει ἡ μέρα πού
θά ζητήσεις ἄσυλο στό σπίτι μου».
Λέτε νά ἦταν ἀπ᾽ αὐτούς πού μετά τή
«συνθηκολόγησή» τους, ζητήσανε καταφύγιο σ᾽ ἑλληνικά σπίτια, κυνηγημένοι ἀπό τούς πρώην συμμάχους τους
Γερμανούς; Μπορεῖ...
Ἀλαζονικοί οἱ Οὖνοι, ἀφιονισμένοι
ἀπό τή ναζιστική προπαγάνδα ἑτοιμάζονται νά χτυπήσουν κατάκαρδα τούς
λαούς τῆς Εὐρώπης. Ὁ μικρός Γερμανός φαντάρος, ὁ Βίλλυ, ὅλο τραγουδάει μέ φωνή στριγγλή:
«Θά μποῦμε καβαλάρηδες
σέ χῶρες καί χωριά,
θά μποῦμε τραγουδώντας
τό τραγούδι τοῦ Νοτιᾶ...
Θά ρίξουμε τίς καμπάνες τους,
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θά ρίξουμε τ᾽ ἀγάλματά τους,
τούς θόλους,
τούς γεμάτους
λιβανιοῦ καπνούς
καί ἀλληλούϊα, θά γκρεμίσουμε».
Κι᾽ ὁ Βίλλυ, ὁ μικρός Γερμανός φαντάρος, συνεχίζει τόν
ἀπαίσιο γρυλλισμό του:
«Μαῦροι -σάν γιοί
τῆς νύχταςστό γόνα μας
χεριῶν καλάμια
θά τσακίσουμε,
μυαλά,
σπασμένα μάτια
θά πατήσουμε».
Καί τσάκιζαν τά καλαμόχερα
τῶν παιδιῶν ὅταν σαλτάριζαν
νά κλέψουν κουραμάνα ἤ κονσέρβες. Ἡ ἀλαζονεία τοῦ μικροῦ Βίλλυ κι᾽ ἡ φαντασίωσή
του καλπάζουν:
«Θἄρθουν λοιπόν οἱ γέροντες
σκυφτοί,
ταπεινοί καί ὕπουλοι
νά μᾶς φέρουν τά κλειδιά
τῶν πόλεων·
Σ᾽ ἀσημένιους πάνω δίσκους,
θά μᾶς φέρουν τά κλειδιά
τῶν πόλεων».
Καημένε Βίλλυ, ποῦ νά φανταζόσουν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
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Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, ὁ
ἀπό Τραπεζοῦντος Χρύσανθος,
θά σᾶς ἔκλεινε τήν πόρτα...
Τό τραγικώτερο γιά σένα,
μικρέ Γερμανέ φαντάρε, εἶν᾽ οἱ
φωνές τῶν νεκρῶν Γερμανῶν,
πού τά κορμιά τους μείνανε σέ
ξένες χῶρες. Σπαραχτικά φωνάζουν:
«Μάνα μου...
Ἀδελφή...
Πατέρα...
Μήν ξεχνᾶτε,
πάντα νά μᾶς ἀγαπᾶτε...
.....
Μή μᾶς ξεχνᾶτε.
Θά ζοῦμε πάντα καί κάτω
ἐδῶ στή γῆ.
Θά ζοῦμε πάντα,
ὅταν κάποιος μᾶς θυμᾶται».
Κι᾽ ὁ ποιητής θά πεῖ τοῦτον
τόν λόγο:
«Ὁ ὀρυμαγδός, πιά,
τοῦ πολέμου ἔχει κοπάσει
κι᾽ ἥλιος λαμπρός,
θά βγεῖ στή Νέα Αὐγή».
Κρῖμα, πού τά ὄνειρα καί οἱ
ὁραματισμοί τοῦ ποιητῆ γιά
«ἕναν καλύτερο κόσμο» σκεπάσθηκαν ἀπό τά νέφη τῆς
φθορᾶς, τῆς ἐγωπάθειας καί
τῆς ἀλαζονείας τῆς ἀρετῆς...
ΝΙΚΟΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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Ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ ἀξία τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν

Ἕ

να ἀνεκτιμήτου ἀξίας προνόμιο
κατέχει ὁ ἑλληνισμός καί αὐτό
εἶναι ἡ συγγραφή τοῦ αἰωνίου καί θεοπνεύστου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς
στήν ἑλληνική γλῶσσα. Ὁ διανοούμενος
A. Franke ἔγραφε ὅτι: «Ἡ ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα ἀποτελεῖ τό κλειδί, μέ τό
ὁποῖο ἀνοίγονται οἱ ἅγιες σελίδες τῆς
Βίβλου».
Ἀξιοσημείωτο, ἐν προκειμένῳ, χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι ὅταν ἐγράφη ἡ
Καινή Διαθήκη οἱ συγγραφεῖς της, οἱ
ἱεροί Εὐαγγελιστές, Ματθαῖος, Μᾶρκος,
Λουκᾶς καί Ἰωάννης καί αὐτός ὁ Ἀπ.
Παῦλος δέν ἔγραψαν στήν Ἀραμαϊκή,
οὔτε στήν λατινική ἐπίσημη γλῶσσα τῆς
κοσμοκράτειρας Ρώμης ἀλλά στήν
«κοινή» ἑλληνική γλῶσσα. Μάλιστα
γνωστόν εἶναι ὅτι ἡ ὀνομαζομένη, ἐπειδή
τό πολιτιστικόν κέντρον τῆς ἀναπτύξεώς
της ἦταν ἡ Ἀλεξάνδρεια, «Ἀλεξανδρινή
κοινή διάλεκτος», ὡμιλεῖτο ἀπό τήν
Μασσαλία μέχρι τίς Ἰνδίες και ἀπό τόν
Καύκασο μέχρι Ἀφρικανική ἤπειρο καί
ὡς βάση εἶχε τήν ἀττική διάλεκτο.
Συνεπῶς ὁ Ἑλληνισμός ἔδωσε τήν
πανάρχαια γλῶσσα του στήν Ἁγία
Γραφή, εἰδικότερα στήν μετάφραση τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης (τήν λεγομένη τῶν
Ἑβδομήκοντα), στά Ἱερά Εὐαγγέλια,
στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, στίς Ἐπιστολές τοῦ Παύλου, στήν Ἀποκάλυψη
τοῦ Ἰωάννη. Ὡς προσφυῶς ἔχει λεχθεῖ ἡ
Καινή Διαθήκη εἶναι «ὁ καθρέπτης τῆς
ἐν Παλαιστίνῃ λαλουμένης κοινῆς» (καθ.
Γ. Γαλίτης) καί ἡ σημερινή νέα ἑλληνική
γλῶσσα ἀποτελεῖ ἐξέλιξη τῆς γλώσσας,
τῆς κοινῆς πού γράφτηκε ἡ Κ. Διαθήκη.
Ἔτσι ὡς ἀναφέρεται στήν Ἐπετηρίδα
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τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 1908-96,
σελ. 141 (παρά Χατζηδάκη, Σύντομος
ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας), «ἐκ
τῶν 4900 περίπου λέξεων, τάς ὁποίας
χρησιμοποιεῖ ἡ Κ. Διαθήκη, αἱ 2280 λέγονται σήμερον κοινῶς, αἱ 2200
νοοῦνται καλῶς ὑπό πάντων τῶν ἑλλήνων καί μόνον 400 παραμένουν ἄγνωστοι». Κατ’ ἀκολουθίαν εἶναι μοναδικόν
καί λίαν ἀξιόλογον τό γεγονός, ἀλλά συνάμα καί μέγα εὐεργέτημα στήν ἀνθρωπότητα, ἡ γραφή στήν ἑλληνική γλῶσσα,
τῆς Ἁγίας Γραφῆς τοῦ τελειοτέρου μεταξύ τῶν γλωσσικῶν ὀργάνων τῆς
ἐκφράσεως τοῦ ἀνθρωπίνου λόγου.
Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ὀφείλουμε καθημερινῶς νά συνειδητοποιοῦμε τό γεγονός
αὐτό, τήν καί διά μέσου τῆς Ἁγίας
Γραφῆς ἀδιάσπαστη ἱστορική συνέχεια
τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπό τήν ἀπωτάτη ἀρχαιότητα ὡς σήμερα καί συγχρόνως νά εἴμεθα εὐγνώμονες στό Θεό
πού κατέχουμε στήν αὐθεντική γλῶσσα
μας τήν ὑψηλή θεία διδασκαλία, καθ’ ὅτι
κάθε μετάφραση σ’ ἄλλο γλωσσικό
ἰδίωμα δέν ἀποδίδει ἐπακριβῶς τό πρωτότυπο.
Ἰδιαίτερα σήμερα, ἡ ἀναγκαιότητα
ἐκμάθησης τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν στά
σχολεῖα μας καθίσταται λίαν ἐπιτακτική
γιά τήν καλλιέργεια καί εὐρύτητα τοῦ
πνεύματος τόσο ἀπό τά κλασσικά ὅσο
καί ἀπό τά θεόπνευστα ἱερά κείμενα.
Ἀναμφίβολα στίς μέρες μας ἰσχύει ἀπόλυτα ὁ λόγος τοῦ ἱστορικοῦ Πολύβιου:
«Ἐν καιροῖς χαλεποῖς μέμνησο τῆς
γλώσσης».
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
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ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Eὐτυχῶς,
τότε δέν
ὑπῆρχαν
κινητά

αραμονή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ἡ Μυρτώ γύρισε ἀπό
τόν πανηγυρικό ἑσπερινό καί, ὅπως κάθε χρόνο,
ἄρχισε τίς προετοιμασίες γιά τό γιορταστικό τριήμερο
πού θά ἀκολουθοῦσε. Στό μπαλκόνι, περιποιήθηκε τίς γλάστρες μέ τά ὁλάνθιστα ἁγιοδημητριάτικα χρυσάνθεμα. Μετά,
ἔφερε τήν φρεσκοσιδερωμένη γαλανόλευκη καί τήν στερέωσε
στό κοντάρι, δίπλα στίς γλάστρες. Τέλος, ἔριξε μιά γενική
ματιά καί χάρηκε πού, καί ὁ ἰβίσκος, ἔμοιαζε νά ἔχει κι αὐτός
στολιστεῖ γιορτινός, μέ τά κατακόκκινα λουλούδια του.
«Νά δείχνουν καί τά μπαλκόνια μας πώς γιορτάζουμε. Γιά
τόν Ἅη-Δημήτρη καί γιά τή μεγάλη μέρα τῆς πατρίδας μας»,
σκέφτηκε. Κι ἔτσι ξαφνικά -τί σοῦ εἶναι αὐτή ἡ μνήμη- θυμήθηκε πώς, περίπου, κάτι τέτοιο ἔλεγε καί ἡ γιαγιά της, κάθε
χρόνο τέτοια μέρα. Θυμήθηκε ἀκόμα πώς, στή συνέχεια, ἀκολουθοῦσε ἡ ἴδια διαδικασία, πού, στά μάτια τῆς παιδούλας
Μυρτῶς, ἔμοιαζε σχεδόν μέ ἱεροτελεστία.
Ἡ γιαγιά, ἀκουμποῦσε στό τραπεζάκι τοῦ σαλονιοῦ τόν
δίσκο μέ δυό φλυτζανάκια φρεσκοψημένο καφέ, ἔφερνε ἀπό
τό δωμάτιό της τήν μεγάλη, ξυλόγλυπτη κασετίνα πού ἦταν
πάντα στό κομοδίνο της, καθόταν στήν «δική» της πολυθρόνα κι ἔλεγε στήν κόρη της καί μητέρα τῆς Μυρτῶς:
- Ἔλα, Ἀγγέλα μου τώρα. Νά διαβάσουμε καί νά θυμηθοῦμε…

Π

Ἀπό τήν κασετίνα,
μέ τρεμάμενα σχεδόν
χέρια, ἡ γιαγιά ἔβγαζε
μιά δεσμίδα μέ κάρτες
καί γράμματα. Ἔλυνε
τήν γαλάζια κορδέλλα
κι ἔδινε στήν κόρη της,
μέ τήν σειρά, τούς φακέλλους καί τίς κάρτες. Καί ἡ Ἀγγέλα,
διάβαζε τήν ἡμερομηνία καί τήν ὑπογραφή
κι ἔλεγε:
ΓΡΑΦΕΙ
ἡ ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμ. Καθηγήτρια Παν/μίου Ἀθηνῶν
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- Αὐτό εἶναι ἀπό τόν Θανάση. Κι αὐτή
εἶναι ἀπό τόν Ξενοφῶντα. Τί θέλεις νά σοῦ
διαβάσω πρῶτα;
Ἡ γιαγιά ἀπαντοῦσε κι ἡ Ἀγγέλα
ἄρχιζε μιά ἤρεμη, χαμηλόφωνη ἀνάγνωση
πού, πότε-πότε, τήν διέκοπτε ἡ γιαγιά,
θέλοντας νά ἐπαναλάβει κι ἐκείνη κάποιες
φράσεις, μέ μιά νοτισμένη καί λίγο βραχνή
φωνή.
Στά πρῶτα της χρόνια, ἡ Μυρτώ, παίζοντας ἤ ζωγραφίζοντας, λίγο πιό πέρα,
παρακολουθοῦσε τή σκηνή, χωρίς νά καταλαβαίνει τί συνέβαινε. Ὅμως, ὅταν πιά
πῆγε σχολεῖο, ἡ γιαγιά τήν κάλεσε καί τῆς
εἶπε:
- Ἔλα Μυρτούλα μου κι ἐσύ κοντά μας.
Ν᾽ ἀκούσεις τί ἔγραφαν οἱ θεῖοι σου στά
γράμματα πού μᾶς ἔστελναν ὅταν, στά
βουνά τῆς Ἀλβανίας, πολεμοῦσαν τούς
ἐχθρούς πού θέλαν νά πάρουν τήν πατρίδα
μας… Τότε πού τούς εἴπαμε τό «Ὄχι» πού
γιορτάσατε κι ἐσεῖς στό Σχολεῖο.
Ἔτσι, ἄρχισαν νά καταγράφονται ἀνεξίτηλα στήν μνήμη τῆς Μυρτῶς κάποιες
σκόρπιες φράσεις ἀπό κεῖνα τά γράμματα,
ὅπως:
«…Νά εἶστε βέβαιοι, καλοί μου γονεῖς,
πώς ἡ Νίκη εἶναι δική μας γιατί ἔχουμε ἕνα
μεγάλο σύμμαχο, τήν Παναγία μας…
Ξυπνᾶμε τά χαράματα καί, στήν χιονισμένη πλαγιά, ὅλοι μας, καί οἱ τριακόσιοι
ἄνδρες τοῦ λόχου, τήν βλέπομε νά στέκει
καί νά μᾶς ὁδηγεῖ…».
«…Θυμᾶσαι, Ἀγγέλα, πού μέ τό ζόρι
δέχθηκα ἐκεῖνο τό φυλαχτό πού μοὔβαλες
τήν τελευταία στιγμή στήν τσέπη μου; Ἔ,
πίστεψέ με, δέν τό ἀποχωρίζομαι στιγμή
καί σ᾽ εὐχαριστῶ, ἀδελφή μου…».
«…Τό γράμμα σας μέ τά νέα γιά τά
πρῶτα λογάκια τῆς Μυρτούλας μπροστά
στά πολύχρωμα χριστουγεννιάτικα στολίδια, μοῦ ἔφερε μιά καλόδεχτη ζεστασιά
μέσα σ᾽ αὐτήν τήν ἀπερίγραπτη παγωνιά.
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Ἐδῶ, νομίζεις πώς οἱ μόνοι ἦχοι πού ὑπάρχουν πιά στόν κόσμο εἶναι οἱ ὀβίδες καί τά
βογγητά. Καί τά μόνα χρώματα εἶναι τό
λευκό τοῦ χιονιοῦ καί τό κόκκινο τοῦ αἵματος…».
«…Θά νικήσουμε, τό ξέρω. Ἐμεῖς πολεμοῦμε γιά ἱερό σκοπό. Γιά τήν τιμή τῆς
γλυκιᾶς Παναγιᾶς καί τήν ἐλευθερία τῆς
ἀγαπημένης μας πατρίδας…».
Τό κουδούνισμα τοῦ τηλεφώνου διέκοψε
τήν ἀναπόληση τῆς Μυρτῶς. Ἦταν ἡ φίλη
της ἡ Κατερίνα. Ἀκουγόταν ἄκεφη καί,
ὅπως πάντα, τῆς ἄνοιξε τήν καρδιά της.
- Νά μήν ἐννοεῖ αὐτός ὁ γιός μου νά μᾶς
γράψει δυό λόγια ἀπό τήν Ἀμερική; Πάλι
τόν παρακάλεσα. Εἶναι, λέει, πνιγμένος
καί θεωρεῖ ἀρκετό τό ὅτι μιλᾶμε -βιαστικά
πάντα- στό τηλέφωνο. Βλέπεις, εἶναι αὐτή
ἡ εὐκολία τοῦ κινητοῦ πού τό ἔχει πρόχειρο. Κι ὅποτε θυμηθεῖ μᾶς καλεῖ. Ἄς τοῦ
γράφω ἐγώ… Καί πόσες φορές τοῦ ἐξήγησα ὅτι τό τηλεφώνημα… φεύγει, τελειώνει καί χάνεται. Κι ὅτι ἐμεῖς λαχταροῦμε
κάποιο γράμμα του. Νά τό κρατᾶμε, νά τό
διαβάζουμε, ξανά καί ξανά…
Ἡ Μυρτώ προσπάθησε νά τήν παρηγορήσει, τονίζοντας καί τά θετικά πού ἔχει
ἡ τηλεφωνική ἐπικοινωνία. Στό βάθος τῆς
ψυχῆς της ὅμως, τήν καταλάβαινε κι
ἔνιωθε πώς ἡ Κατερίνα εἶχε δίκιο. Κλείνοντας τό τηλέφωνο, μιά παράξενη σκέψη
πέρασε ἀπό τό μυαλό της.
Εὐτυχῶς πού, τό 1940, δέν ὑπῆρχαν τά
κινητά τηλέφωνα. Ἀλλιῶς, δέν θά προέκυπτε αὐτός ὁ ἀδιαμφισβήτητος θησαυρός
καί ἡ ἱερή μαρτυρία τῶν ἐπιστολῶν. Καί
κάποιος σύγχρονος «ἱστορικός» ἴσως νά
ὑποστήριζε, μεταξύ ἄλλων ὅτι, ἐκεῖνο τόν
χειμώνα, στίς βουνοπλαγιές τῆς Πίνδου οἱ
Ἕλληνες «συνωστίζονταν» γιά χειμερινό
τουρισμό…
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Ἀναφορά στό Σαράντα
H ΠΑΤΡΙΔΑ μας τιμᾶ καί γιορτάζει μιά μεγάλη καί τρανή ἐπέτειο.
Εἶναι τό μεγαλειῶδες ἔπος τῆς 28ης
Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, πού ὁ ἑλληνικός λαός ἔγραψε στά βορειοηπειρωτικά βουνά. Δικαιολογημένα,
λοιπόν, ἡ λαμπρή αὐτή ἐποποιΐα χαρακτηρίστηκε ὡς ἕνα καινούργιο
ἱστορικό θαῦμα. Καί ἦταν πράγματι
θαῦμα, ἄν σκεφθεῖ κανείς, ὅτι ἡ
μικρή Ἑλλάδα εἶχε νά παλέψει μέ
δύο σιδερόφρακτες αὐτοκρατορίες,
μπροστά στίς ὁποῖες εἶχαν λυγίσει
μεγάλα εὐρωπαϊκά κράτη.
ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ἔχει ὑπογραμμιστεῖ ὁ ἐνθουσιασμός πού ἐπικρατοῦσε τότε, ὅπως καί ἡ ἑνότητα
καί ἡ ὁμοψυχία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Τοῦτο ἀντικατοπτρίζεται καί στά
διαγγέλματα τῆς ἡγεσίας τῆς χώρας
μας: «Μέ πίστιν εἰς τόν Θεόν καί εἰς
τά πεπρωμένα τῆς φυλῆς τό ἔθνος
σύσσωμον καί πειθαρχοῦν ὡς εἷς
ἄνθρωπος θά ἀγωνισθεῖ ὑπέρ βωμῶν
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καί ἑστιῶν μέχρι τῆς τελικῆς νίκης».
ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ, τόν ἐνθουσιασμό καί τήν πίστη στό δίκαιο τοῦ
Ἀγώνα ἔρχονται νά ἐκφράσουν τά
γράμματα τῶν φαντάρων μας, πού
πολεμοῦσαν στά χιονισμένα βουνά
τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἕνας ἔφεδρος ἀξιωματικός, σέ ἐπιστολή του
πρός τήν ἡρωΐδα τῆς Ἀντίστασης
Λέλα Καραγιάννη, ἔγραφε: «Μοῦ
γράφεις νά μήν χάνω ποτέ τό θάρρος μου. Ἀλλά δέν τό ἔχασα ποτέ
ἕως τώρα, οὔτε πρόκειται νά τό
χάσω. Πρέπει νά ξεύρεις ὅτι τό
ἔμβλημά μου, καθώς καί τῶν ἄλλων
συναδέλφων μου, εἶναι νίκη ἤ θάνατος. Ἔχω πίστη στήν Παναγία, ἡ
ὁποία μᾶς προστατεύει καί ἡ ὁποία
ἀπέδειξε ὅτι μᾶς προστατεύει».
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ εἶναι τό
γεγονός ὅτι οἱ γονεῖς ἀντιμετώπιζαν
τήν εἴδηση γιά τό θάνατο τῶν παιδιῶν τους στή μάχη μέ ὑψηλό πατριωτικό αἴσθημα καί μεγάλη
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κον νά ἐκδικηθῶσι τόν θάνατον τοῦ
ἀδελφοῦ των. Κρατῶ εἰς ἐφεδρείαν
ἄλλους τέσσερις, Πάνον, Ἀθανάσιον, Γρηγόριον καί Μενέλαον, κλάσεων 1917 καί νεωτέρων. Παρακαλῶ, κληθῶσιν ὀνομαστικῶς καί
αὐτοί εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἀνάγκης τῆς πατρίδος ἤ, τυχόν ἀπωλείας
ἑτέρου τέκνου μου πρός ἐκδίκησιν
ἐχθροῦ. Ὕστατον ἐπιφώνημα θέλει
εἶναι: Ζήτω ἡ πατρίς!».
ΦΕΡΝΟΥΜΕ στή μνήμη μας
τούς ἐπώνυμους καί ἀνώνυμους
ἥρωες τῶν βορειοηπειρωτικῶν
βουνῶν, οἱ ὁποῖοι ἔγραψαν τή μεγάλη ἐποποιΐα τοῦ Σαράντα. Ἀποτελεῖ ἐθνική ἀνάγκη νά θυμόμαστε
ὅλους, αὐτούς πού ἐνσάρκωσαν τίς
ἀρετές τῆς φυλῆς μας καί τήν ὀμορφιά τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς.
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

ψυχική γενναιότητα. Ἰδού δύο συγκινητικά παραδείγματα: Μιά χήρα
γυναίκα, ἡ Διαμάντω Μονίου, ἀπό
τά Μέγαρα, ὅταν πληροφορήθηκε
τό θάνατο τοῦ παιδιοῦ της, εἶπε:
«Ὁ Δημητρός μου, ὁ μοναχογιός
μου, προστάτης τριῶν κοριτσιῶν
μου, ἔπεσεν ὑπέρ πατρίδος. Χαλάλι
τῆς πατρίδος ὁ Δημητρός μου, ἄς
ἤτανε νά πέθαινα καί ἐγώ πολεμώντας μαζί του. Ζήτω ἡ πατρίς!».
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ εἶχε
σταλεῖ στίς 2 Φεβρουαρίου 1941
πρός τόν τότε πρόεδρο τῆς Κυβερνήσεως Ἀλέξανδρο Κορυζή ἡ παρακάτω συγκινητική ἐπιστολή: «Ὁ
υἱός μου Εὐάγγελος Ἰωαννίδης
ἀπωλέσθη εἰς τάς ἐπιχειρήσεις τῆς
Κλεισούρας. Παρήγγειλα εἰς τούς
τέσσαρας ἤδη ὑπηρετοῦντας,
Χρῆστον, Κώσταν, Γεώργιον καί Νί-
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1940 ΕΝΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΜΜΟΝΗ

ΕΙΧΕ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ καί ἄλλοτε ἡ
Ἑλλάς, ἀπαντῶσα εἰς τό προσκλητήριο τῆς ἱστορίας μέ ὑψηλήν συνείδησιν τοῦ χρέους. Ποτέ ὅμως
δέν ἐδόθη εἰς τόν ἀγώνα της τόσον
ὁλόκληρος καί τόσο ἑνωμένη, ὅσον
κατά τόν πόλεμον αὐτόν. Τό «ἑλληνικόν θαῦμα» ὠφείλετο εἰς τήν ψυχική αὐτήν ἑνότητα τοῦ ἔθνους, τό
ὁποῖον ἐντός μιᾶς ἡμέρας ἔγινε κυριολεκτικῶς «ἔθνος ἐν πολέμῳ» καί
εἰς τήν καθαρότητα τῶν αἰσθημάτων, πού τό συνεῖχον κατά τάς μεγάλας ἐκείνας στιγμάς. Τό βασικό
χαρακτηριστικό τῆς πραγματοποιηθείσης, κατά τρόπον μοναδικόν,
μετουσιώσεως ἦτο ὁ ἀπόλυτος ψυχικός συντονισμός τῶν μετόπισθεν
-αὐτοῦ τοῦ ἄλλοτε ἀδρανοῦς ὄγκου
τῶν ἀμάχων- μέ τόν παλμόν τῆς
πρώτης γραμμῆς. Ἡ σκέψις των, ἡ
καρδιά των, ἡ δραστηριότης των
ἦτο ἀφιερωμένη χωρίς ἐπίδειξιν
καί στόμφον, εἰς τό ἄνθος τῆς
φυλῆς, πού ἐμάχετο καί ἐνίκα.
Ἐκπλήσσεται κανείς βλέπων παιδιά τοῦ λαοῦ, ἁπλοϊκά καί μετριόφρονα νά ἔχουν ἀποκτήσει αἴφνης
τοιαύτην ἱστορικήν ἀντίληψιν τῆς
ζωῆς. Καί δέν ὑπάρχει δύναμις μεγαλυτέρα ἀπό τήν ἀντίληψιν αὐτήν.
Ὅταν τό ἄτομον σταθῆ εἰς τήν σκοπιάν τοῦ μέλλοντος καί ἀτενίσει
ἀπό ἐκεῖ τάς γενεάς πού ἔρχονται,
λυτρώνεται ἀπό ὅλας τάς μικρότητας καί τάς ἀδυναμίας τῆς καθημε238
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ρινῆς ζωῆς. Μόνον ὅποιος βλέπει τό
μέλλον γίνεται ἥρως.
Ὁ σύνδεσμος τῶν μετόπισθεν μέ
τήν πρώτην γραμμήν εἶναι οἱ τραυματίαι. Αὐτοί φέρουν μαζί των κάτι
ἀπό τόν ἀέρα τῶν ἀλβανικῶν
βουνῶν καί τήν ἀτμόσφαιραν τοῦ
θρύλου. Οἱ πολίται τούς ἀτενίζουν
μέ εὐλάβειαν. Ὅταν τούς ἐρωτοῦν,
ἡ φωνή των προσλαμβάνει τόνον
συγκινητικῆς τρυφερότητος. Καί
αὐτοί σεμνοί καί ἀπέριττοι, κοκκινίζουν, διότι αἰσθάνονται ὅτι ἀποτελοῦν ἀντικείμενον πραγματικοῦ
θαυμασμοῦ καί εἰλικρινοῦς ἀγάπης. Ἕνας ἀξιωματικός τραυματίας
διηγεῖτο: «Τήν μεγαλύτερη συγκίνηση τῆς ζωῆς μου μοῦ τήν ἔδωσαν
μέ τά πιό ἁπλά μέσα οἱ γυναῖκες
τῆς Ἠπείρου. Εἶχαν μάθει ὅτι θά
περνοῦσαν ἀπό τά χωριά τους νοσοκομειακά αὐτοκίνητα μέ τραυματίες καί κατέβηκαν στό δρόμο
κρατώντας πίττες, πορτοκάλια,
γλυκά, ρακί καί δάφνες τοῦ βουνοῦ. Σταμάτησαν τ᾽ αὐτοκίνητά μας
καί (χωρίς νά ἐκφωνήσουν κανένα
λόγο) μᾶς μοίρασαν τά καλά τους.
Τά πρόσωπά τους ἦσαν λίγο ὠχρά,
ἀλλά εὔγλωττα. “Νά εἶσθε εὐλογημένοι, μᾶς εἶπαν. Ἔχουμε καί μεῖς
παιδιά στόν πόλεμο καί νοιώθουμε
τόν πόνο σας”». Τά μετόπισθεν
ὑποβάλλονται μόνα των εἰς μίαν
χαρακτηριστικήν πειθαρχίαν ἀλληλεγγύης. Φροντίζουν νά μήν λησμο-
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νοῦν ἐκείνους πού τούς προασπίζουν καί νά μήν ἀσεβοῦν πρός τήν θυσίαν των. Εἰς πολλά μέρη τῆς Βορείου Ἑλλάδος τά καφενεῖα δέν χορηγοῦν πλέον
παιγνιόχαρτα εἰς τούς πελάτες. Ἀλλοῦ ἔχουν καταργηθεῖ αἱ οἰκογενειακαί συναναστροφαί, πού ἀποτελοῦν εὐχάριστον ψυχαγωγίαν κατά τάς μακράς
νύκτας τοῦ χειμῶνος. Ὅταν οἱ ἄλλοι -Ἐκεῖνοι- μάχωνται, ἐμεῖς δέν πρέπει νά γλεντοῦμε. Ἀνεξαρτήτως,
τοῦ ἄν εἶναι ἀπολύτως ὀρθή ἡ ἀντίληψις αὐτή, δεικνύει τόν ἐκπληκτικόν ψυχικόν δεσμόν μεταξύ τῶν
δύο τμημάτων τοῦ ἐθνους... Τά μετόπισθεν δέν ἔχουν
ἄλλο θέμα συζητήσεως ἀπό τόν πόλεμον. Καί διηγοῦνται διαρκῶς τά ἐπεισόδια πού ἤκουσαν ἀπό φίλους καί συγγενεῖς των. Ἕνας ἔκανε αὐτό. Ἄλλος
ἔκανε ἐκεῖνο. Τρίτος, ἄλλο. Καί τά ἐπεισόδια εἶναι
ἀτελείωτα. «Ἕνας πατέρας ἐκλήθη ἀπό τήν ἁρμοδίαν
ἀρχήν διά νά δεχθῆ τά συγχαρητήρια διά τόν ἡρωϊσμόν τοῦ παιδιοῦ του. Ὁ ἁρμόδιος ἐξέθεσε τά περιστατικά, τά ὁποῖα ἐπρόδιδαν ὄντως πρωτοφανῆ
τόλμην καί ἀδιαφορίαν πρός τόν κίνδυνον. Ὁ πατέρας ἐδέχθη συγκινημένος τά συγχαρητήρια, ἀλλά δέν
ἐκρατήθη. «Κάποιο λάθος θά κάνετε», εἶπεν εἰς τόν
ἁρμόδιον. «Ὁ Ἀντώνης μου μέχρι πού ἔφυγε, δέν τολμοῦσε νά βγῆ μόνος του στήν αὐλή τή νύχτα». Καί, ἐν
τούτοις, κανένα λάθος δέν συνέβαινεν. Ὁ Ἀντώνης,
ὅπως καί χιλιάδες ὅμοιοί του, εἶχε μεταμορφωθῆ εἰς
ἥρωα...».
Ἐπιμέλεια: Γεώργιος Νίκας
Ταξίαρχος ἐ.ἀ.
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ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΤΡΟ-ΚΟΣΜΑΣ
τοῦ ὑποστρατήγου ἐ.ἀ. Νικολάου Ζαρκάδα
Βόρεια
Ἤπειρος.
Γεωγραφικό διαμέρισμα τῆς Ἠπείρου, πού ἀνήκει
στήν Ἀλβανία σήμερα. Προσδιορίζεται ἀπό βορρᾶ ἀπό τόν ποταμό Γενοῦσο ἤ Σκούμπη, ἀνατολικά ἀπό
τή FYROM, δυτικά ἀπό τό Ἰόνιο
πέλαγος καί νότια ἀπό τόν κύριο
κορμό τῆς Ἠπείρου.
Οἱ ξένοι ἱστορικοί καί γεωγράφοι, κυρίως τοῦ 19ου αἰώνα, ἀλλά
καί τῶν παλαιοτέρων χρόνων, ὑποστηρίζουν ὅτι «ἡ Ἤπειρος ἀπό τόν
5ο π.Χ. αἰώνα περιελάμβανε τή
χώρα, πού ἐξετείνετο ἀπό βορρᾶ
πρός νότο, ἀπό τῶν Ἀκροκεραυνίων
Ὀρέων μέχρι τοῦ Ἀμβρακικοῦ κόλπου» καί εἰς ἄλλον χωρίον ὅτι «ἡ
μέχρι τοῦ Σκούμπη ποταμοῦ χώρα
εἶναι ἐξολοκλήρου ἑλληνική» καί
προστίθεται ὅτι «οἱ ἠπειρῶτες ἀπό
Αὐλῶνος μέχρι τήν Πρέβεζα εἶναι
γνήσιοι Ἕλληνες ὡς σκέψη, συναίσθημα, ἔθιμα καί θρησκεία».
Τίς ἴδιες θέσεις διατυπώνουν καί
νεώτεροι ἱστορικοί καί διπλωμάτες
ὅτι «ὁλόκληρη ἡ κοιλάδα τοῦ Ἀώου
ποταμοῦ εἶναι ἀμιγῶς ἑλληνική καί
κατοικεῖται ἀπό Ἕλληνες ἠπει240

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ρῶτες» ἤ ὅτι «ἡ νότιος Ἀλβανία ἀποτελεῖ πράγματι τμῆμα τῆς ἑλληνικῆς Ἠπείρου».
Συμπερασματικά καταφαίνεται
ὅτι τήν ἑλληνικότητα τῆς Βορείου
Ἠπείρου κανένας ξένος, ἐχθρός ἤ
φίλος τῆς Ἑλλάδας, ἔχει ἀμφισβητήσει.
Ὁ κύριος θρησκευτικός προστάτης τῆς Βορείου Ἠπείρου συνεχίζει
νά εἶναι ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός
ἤ ὅπως συνηθίζεται νά ἀποκαλεῖται
ὁ «Πατρο-Κοσμᾶς».
Εἶναι ὁ νέος ἰσαπόστολος, πού
ἔσωσε τό γένος μας ἀπό τόν ἀφανισμό. Ἔκτισε σχολεῖα καί παρότρυνε
τίς μανάδες νά μαθαίνουν στά παιδιά τους γράμματα. Αὐτός ἦταν ὁ
μεγάλος φωτιστής καί ἀναμορφωτής τοῦ γένους, πού ἐκτίμησε ὅσο
κανένας ἄλλος τή δύναμη τῆς παιδείας.
Τό ἐκπαιδευτικό του πρόγραμμα
θά τό ζήλευαν ἀκόμα καί στόν
αἰῶνα τῆς ἠλεκτρονικῆς ἐποχῆς.
Ἦταν τόσο σίγουρος καί βέβαιος
γιά τή δύναμη τῆς παιδείας, πού
προέτρεπε, ὅπου ὑπῆρχαν δύο
ἐκκλησίες ἡ μιά νά γίνεται σχολεῖο
καί ἡ ἄλλη νά λειτουργεῖ, γιά νά
πληρώνεται ὁ δάσκαλος. Πολέμησε
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τήν πολυτέλεια καί τόν ἄδικο πλουτισμό. Χαρακτηρίστηκε ὡς μεγάλη
θρησκευτική καί ἠθική προσωπικότητα.
Τό πλούσιο ἔργο του μνημονεύεται καί σήμερα μέ εὐλάβεια καί
θαυμασμό ὁ ἑλληνικός λαός καί ἰδιαίτερα τῆς Βορείου Ἠπείρου, ὅπου
ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο, στήν
προσπάθειά του νά συγκρατήσει τήν
ἀπειλή τοῦ ἐξισλαμισμοῦ. Ἀποδείχτηκε μέγας εὐεργέτης καί ἀναμορφωτής τῆς Ἠπείρου. Ἡ μνήμη του
τιμᾶται στίς 24 Αὐγούστου.
Ὁ τάφος του εἶναι στό μοναστήρι
κοντά στό χωριό Κολικόντασι τῆς
περιοχῆς Μπεράτι, πλήν ὅμως ἡ
προσέγγισή του γιά προσκύνημα
εἶναι δύσκολη καί προβληματική
λόγῳ τῆς κακῆς κατάστασης τῶν περίπου ἕξι χιλιομέτρων χωματόδρομου.
Ἡ Βόρεια Ἤπειρος, παρ᾽ ὅτι ἀπελευθερώθηκε τρεῖς φορές ἀπό τόν
ἑλληνικό στρατό, ἤτοι κατά τούς
βαλκανικούς πολέμους, τήν ἔναρξη
τοῦ Α´ παγκοσμίου πολέμου καί
κατά τή διάρκεια τοῦ ἔπους 19401941, παραμένει ἐκτός τῶν κόλπων
τῆς μητέρας Πατρίδας μεταξύ ἀλληλοσυγκρουόμενων ἀποφάσεων, συνθηκῶν καί πρωτοκόλλων ἑλληνικότητας,
αὐτοδιάθεσης,
ἀπελευθέρωσης καί ὑποδούλωσης,
κατά τά συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν
τῆς γῆς.
Σήμερα οἱ βορειοηπειρῶτες δέν
διεκδικοῦν ἀλλαγή τῶν συνόρων καί
τήν προσβολή τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας τῆς Ἀλβανίας, ἀλλά τήν τήρηση καί ἐφαρμογή τῶν διεθνῶν κα-
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νόνων τῆς αὐτοδιάθεσης, ἤτοι νά μιλοῦν ἐλεύθερα τή μητρική τους
γλώσσα, νά χρησιμοποιοῦν χωρίς περιορισμούς τήν ἑλληνική σημαία, νά
ἀπολαμβάνουν ἐλεύθερα τίς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, νά προασπίζονται τήν ἐθνική τους ταυτότητα καί νά ἔχουν ἰσότιμα
δικαιώματα καί συμμετοχή σέ ὅλους
τούς τομεῖς τῆς κοινωνικῆς, πολιτικῆς καί πολιτιστικῆς ζωῆς τῆς χώρας, ὅπου ζοῦν.
Ἡ ἑλληνική πολιτεία θά πρέπει νά
ἐπισπεύσει τίς ἐνέργειες καί τίς
δραστηριότητες γιά τήν περισυλλογή
καί φύλαξη σέ ὀργανωμένα στρατιωτικά νεκροταφεῖα ἤ ὀστεοφυλάκια
τῶν ὀστῶν τῶν νεκρῶν τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου 1940-1941, πού
παραμένουν διασκορπισμένα στά
βοσκοτόπια καί στίς πλαγιές τῶν βορειοηπειρωτικῶν βουνῶν.
Τά ὅπλα διάσωσης τῆς ἑλληνικότητας τῆς Βορείου Ἠπείρου εἶναι ἡ
ὀρθοδοξία, ἡ ἑλληνική γλῶσσα καί τό
φρόνημα τῶν κατοίκων αὐτῆς, πού
παραμένει πάντοτε ὑψηλό καί
ἀκμαῖο, παρά τά πολλαπλά ἐμπόδια,
πού παρεμβάλλονται. Ἡ ψυχή τῶν
βορειοηπειρωτῶν δέν λυγίζει, οὔτε
ἀπογοητεύεται, ἀλλά συνεχίζει τόν
ἀγώνα της. Σέ κανένα ἄλλο μέρος
τοῦ κόσμου δέν μπορεῖ κάποιος νά
βρεῖ πληθυσμό ὁμογενῆ, θρησκευτική πίστη γνήσια καί ἐθνικό πάθος
ἰσχυρότερο παρά στή Βόρειο
Ἤπειρο.
Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ μητέρα, πού
διεκδικεῖ τό θεῖο καί τό ἀνθρώπινο
δικαίωμα νά ἐναγκαλιστεῖ μέ τή θυγατέρα της.
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όν Ἰούνιο τοῦ ἔτους 2009, συνέβη ἕνα συγκλονιστικό γεγονός,
μία θαυμαστή πράξη αὐτοθυσίας,
πολλαπλῆς προσπάθειας θά τήν χαρακτηρίζαμε, τρανή ἀπόδειξη μεγάλης
ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπο. Δυστυχῶς ἐλάχιστοι ἀσχολήθηκαν μέ
αὐτή. Ὅπως ἔγραψε, ἔστω στά
«ψιλά», ἀξιόλογη ἀπογευματινή ἀθηναϊκή ἐφημερίδα, «ἔσωσε τρεῖς ἀνθρώπους ἀπό πνιγμό, μέ ἀντάλλαγμα
τή ζωή του.
Ὁ λόγος γιά ἕνα 27χρονο Ἑλληνοπόντιο, ὁ ὁποῖος ἐπνίγηκε χθές
(25.6.2009) τό ἀπόγευμα, στήν προσπάθειά του νά σώσει μία οἰκογένεια
πού κινδύνευε στό Ρωμανοῦ Μεσσηνίας». Στήν περιοχή μας, κοντά, δίπλα μας. Αὐτό τό παλληκάρι, ὅπως
ἀναφέρει τό δημοσίευμα, ἔσωσε ἀπό
βέβαιο πνιγμό ἕνα νεαρό ζευγάρι καί
τό τρίχρονο κοριτσάκι τους, μέ τριπλές ἐπίπονες, ἐπίμονες καί ἐπικίνδυνες προσπάθειες. «Ἡ μεγάλη του
προσπάθεια -συνεχίζει τό κείμενοπού κατέβαλε τόν ἐξουθένωσε καί
ὅταν ἕνα μεγάλο κῦμα τόν τράβηξε
στήν θάλασσα δέν μπόρεσε νά ἀντιδράσει». Πνίγηκε, ἔχασε τή ζωή του
καί μάλιστα μπροστά στήν κατατρομαγμένη νεαρή σύζυγό του, πού διένυε τόν πέμπτο μήνα τῆς ἐγκυμοσύνης της. Ἔσωσε τή ζωή τριῶν
συνανθρώπων του, χωρίς νά λογαριάσει τήν ζωή του πού ἔχασε καί τήν
242

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ζωή τῶν δύο προσφιλεστέρων προσώπων του, πού ποιός ξέρει, σέ τί δύσκολη ζωή θά ἐξελιχθεῖ. Αἰωνία ἡ
μνήμη τοῦ παλληκαριοῦ. Ὁ Θεός νά
ἀναπαύει τήν ψυχή του καί νά προστατεύει τούς δικούς του. «Κύριε,
χηρῶν πρόστηθι· ὀρφανῶν ὑπεράσπισον» (Μέγας Βασίλειος). Προστάτευε τίς χῆρες, ὑπεράσπισε τά
ὀρφανά. Μακάρι νά γίνουμε ἐμεῖς τά
ὄργανα στήν Θεία Του αὐτή βούληση
καί ᾽Ενέργεια τῆς Ἀγάπης Του.
Τέτοιες ἡρωϊκές πράξεις δέν
μποροῦν νά μένουν ἀπαρατήρητες
καί ἀβράβευτες καί ἀπό ἐμᾶς τούς
ἀνθρώπους. Ἄξιος ὁ ἔπαινος τῶν
ἀνθρώπων τῆς Ἀρετῆς. Ὄχι μόνον ὁ
ἄξιος ἔπαινος σέ αὐτούς τούς ἥρωες
τῆς ἀρετῆς, ἀλλά καί μίμηση αὐτῶν
καί μάλιστα μέ πιό ἀνώδυνες πράξεις
πού συνήθως ἀπαιτοῦνται καί στοιχίζουν λιγότερα, ἀλλά τίς χρειάζεται
ὁ συνάνθρωπος, ὁ ἀδελφός. Πρέπει
ὅλους νά μᾶς διακρίνει τό πνεῦμα
τῆς αὐτοθυσίας γιά τό καλό τῶν
ἄλλων. Μέγιστο καί μοναδικό ὑπόδειγμα ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός. Ἡ ζωή μας
ἄς γίνει μία μεγάλη καί συνεχής πορεία ἔμπρακτης ἀγάπης, ἕως νά
φθάσουμε στό εὐλογημένο τέρμα
της, στήν ἀγκαλιά τῆς Μεγάλης καί
Τέλειας Ἀγάπης, στόν Χριστό, μαζί
Του, στόν Παράδεισο.
Γιάννης Τασούλας
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ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΘΕΟΥ ΜΕΓΑΛΥΝΘΗΣΟΜΕΘΑ
ΘΑΥΜΑ ΘΕΟΥ ἔχει χαρακτηρισθεῖ τό ἔπος τοῦ 1940, ἡ νέα αὐτή
δόξα τοῦ Ἔθνους μας, τό καινούργιο αὐτό διαμάντι στό πολύτιμο περιδέραιο τῆς χιλιάδων χρόνων
ἔνδοξης Ἱστορίας μας. Καί ἔτσι
εἶναι. Ἡ Ἑλλάδα, ἡ μικρή ἀλλά
ἔνδοξη Πατρίδα μας, συνέτριψε καί
ἐξευτέλισε ὑπέρτερες ἐχθρικές δυνάμεις. Ἡ ἑνότητα καί ἡ φιλοπατρία
τοῦ λαοῦ μας καί πρό παντός ἡ
πίστη του στόν Δίκαιο Θεό καί τήν
Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ Ἔθνους
μας, τήν Παναγία μας, τήν Ἁγία
Σκέπη τοῦ Γένους μας, ἔφερε τό
θαῦμα.
Τό ΟΧΙ πού ἀντέταξε στίς φασιστικές ἀπαιτήσεις ὁ τότε πρωθυπουργός, ἔγινε ἐνθουσιαστικό
σύνθημα στρατοῦ καί λαοῦ, πηγή
δύναμης, ὅπως καταδεικνύει ἄλλωστε καί ἡ καταπληκτική φράση τοῦ
πρώτου πολεμικοῦ ἀνακοινωθέντος
«...αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται
τοῦ πατρίου ἐδάφους». «Ἄνισος στά
σίδερα ὁ ἀγώνας, ἄνισος καί στά
ὅπλα τοῦ φωτός», ἔγραψε τότε ὁ
ποιητής. Τήν ἡρωϊκή ἄμυνα διαδέχεται ἡ ἐνθουσιώδης ἀντεπίθεση, ἡ
ἐπιτυχημένη ἐπέλαση τοῦ στρατοῦ
μας, πού ἐλευθερώνει σκλαβωμένους ἑλληνικούς πληθυσμούς καί
ἐδάφη, τήν Βόρειο Ἤπειρο. «Οὗτοι
ἐν ἅρμασι καί οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς
δέ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν
μεγαλυνθησόμεθα» (Ψαλμ. ιθ´, 8). Οἱ
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στρατιωτικές δυνάμεις τῆς τότε φασιστικῆς Ἰταλίας πανικόβλητες ὑποχωροῦν. Ἡ τελευταία τους
προσπάθεια, ἡ περίφημη ἐαρινή
ἐπίθεση, ἀποτυγχάνει πλήρως. Ἡ
ἑλληνική ψυχή, ἡ ἡρωϊκή ψυχή
τῶν στρατιωτῶν μας, πού μεταβάλλει τόν ἁπλό καί ἐλλιπῆ ὁπλισμό σέ
πανίσχυρα ὁπλικά συστήματα, συντρίβει τόν ἐχθρό. Ὁ Ἑλληνοϊταλικός πόλεμος τελείωσε μέ νίκη τῶν
Ἑλλήνων. Πρέπει νά τονισθεῖ αὐτό,
γιατί δέν ἔχει ἐμπεδωθεῖ ἐπαρκῶς ἡ
ἱστορική αὐτή ἀλήθεια στήν συνείδηση ὅλων μας. Ἡ συνέχεια τοῦ
πολέμου δέν εἶναι κατόρθωμα τῆς
νικημένης Ἰταλίας, ἀλλά ἔργο τῆς
ναζιστικῆς τότε Γερμανίας, πού
προσέτρεξε γιά νά περισώσει ὅσο
μποροῦσε -χωρίς νά τό καταφέρειτό κῦρος (!) τῆς συμμάχου της
χώρας.
Καί τότε ὁ λαός μας ἀπαντάει μέ
δεύτερο ΟΧΙ. Νέα κατορθώματα
ἀνδρείας, αὐτοθυσίας, δόξας, ξετυλίγονται σέ ὅλο τό μέτωπο, ἰδίως στά
ἡρωϊκά ὀχυρά τῆς ἔνδοξης Μακεδονίας μας.
Τελικῶς ὅμως ἡ Χώρα μας ὑποκύπτει στήν ξεδιάντροπη καί ἄνανδρη πολεμική ὑπεροχή τῶν
ἐπιδρομέων. Δέν ὑπέκυψαν ὅμως οἱ
καρδιές. Ἡ φλόγα γιά τήν ἀπελευθέρωση, τήν λευτεριά. Ἡ διάθεση
γιά σκληρούς ἀγῶνες.
Θ.Ι.Δ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἡ Ἐθνική ἀντίσταση
πό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς κατοχῆς
τῆς Χώρας μας ἀπό τίς γερμανικές κυρίως δυνάμεις (γιατί ἡ τυραννική
παρουσία τῶν Ἰταλῶν καί τῶν Βουλγάρων πού συνέθεσαν τήν τριπλῆ κατοχή, ἀποτελεῖ ἄνανδρη καί γελοία
παραχώρηση ἀπό τούς Γερμανούς
πρός τούς ἡττημένους), ἀρχίζει ἡ
ἡρωϊκή καί αἱματοβαμμένη Ἀντίσταση
τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ κατά τῶν ξένων
κατακτητῶν.
Ἡ πρώτη ἀντιστασιακή πράξη ἀνήκει στόν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Χρύσανθον, τόν ἀπό Τραπεζοῦντος. Εἶχε συγκροτηθεῖ πενταμελής ἐπιτροπή
παράδοσης τῆς πόλης τῶν Ἀθηνῶν,
ἀποτελουμένη ἀπό τόν νομάρχη Ἀττικοβοιωτίας, τόν στρατιωτικό διοικητή
Ἀθηνῶν, τόν δήμαρχον Ἀθηναίων, τόν
δήμαρχον Πειραιῶς καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο. Ὁ Χρύσανθος ἀρνεῖται νά
συμμετάσχει, λέγοντας ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν παραδίδει πόλεις, ἀλλά ἀγωνίζεται γιά τήν ἀπελευθέρωσή τους.
Ἡ δεύτερη πράξη ἀνήκει σέ ὁλόκληρο τόν Ἀθηναϊκό Λαό, ὁ ὁποῖος
κλείστηκε στά σπίτια, ἄφησε ἄδειους
τούς δρόμους, σέ ἔνδειξη περιφρονήσεως πρός τά στρατεύματα κατοχῆς.
Ἡ τρίτη ἀνήκει σέ ἕνα γενναῖο
ἑλληνόπουλο τόν εὔζωνα Κωνσταντῖνο
Κουκκίδη, φρουρό τῆς σημαίας μας
πού κυμάτιζε στήν ᾽Ακρόπολη. Ὅταν
ἀνέβη στόν Ἱερό βράχο τό γερμανικό
ἀπόσπασμα, ὁ ἐπί κεφαλῆς ἴλαρχος
Γιακόμπυ, διατάσσει τό παλληκάρι
νά ὑποστείλει τήν Γαλανόλευκη καί
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τοῦ δίνει νά ὑψώσει τήν ναζιστική σημαία μέ τόν ἀγκυλωτό σταυρό, τήν μισητή «σβάστικα». Ὁ Ἕλληνας Τσολιᾶς περιφρονεῖ τό βαμμένο μέ αἷμα
ἀθώων ναζιστικό σύμβολο, ὑποστέλλει
τήν Σημαία μας, τήν φιλεῖ, τυλίσσεται
μέ αὐτή καί πέφτει στό κενό. Συνεχίζει παρόμοιες πράξεις θυσίας τῆς
Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. Τό γεγονός αὐτό
δημοσιεύθηκε τότε σέ ἔγκυρες ἐφημερίδες τοῦ ἐξωτερικοῦ, τό κατέγραψε
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί τό ἐπιβεβαίωσαν
αὐτόπτες μάρτυρες ἀπό γειτονικά
μπαλκόνια καί αὐλές, πρίν ἀπό χρόνια, σέ τηλεοπτική ἐκπομπή. Στό σημεῖο πού ἔπεσε, ὁ Δῆμος ᾽Αθηναίων
ἀνήγειρε ἀναμνηστική στήλη.
Ἡ τέταρτη ἀντιστασιακή πράξη
τῆς ἡμέρας ἐκείνης, 27 Ἀπριλίου 1941,
ἀνήκει καί πάλιν στόν Ἀρχιεπίσκοπο
Χρύσανθο. Νωρίς τό ἀπόγευμα τόν
ἐπισκέπτεται στήν Ἀρχιεπισκοπή,
ἐθιμοτυπικά (!) ὁ γερμανός στρατηγός κατοχικός Διοικητής Ἀθηνῶν φόν
Στοῦμμε. Ὁ Χρύσανθος δέν τοῦ δίνει
τό χέρι, οὔτε τοῦ προτείνει νά καθίσει. Ἡ συνάντηση εἶναι παγερή καί
προμηνυόταν πολύ σύντομη, λόγῳ τῆς
στάσης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ὁ Γερμανός τοῦ ζητεῖ συνεργασία γιά… τό
καλό τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ὁ Χρύσανθος τοῦ ἀπαντᾶ ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
μία ὑποχρέωση ἔχει, νά προστατεύει
τό ποίμνιό του καί νά φροντίζει γιά
τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδας του. Ὁ
στρατηγός φεύγει ἐμφανῶς ἐκνευρισμένος.
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Τρεῖς ἡμέρες ἀργότερα, καλεῖται
νά ὁρκίσει τήν κατοχική Κυβέρνηση.
Ἀρνεῖται, καί μετά λίγες ἡμέρες χάνει
τόν θρόνο του. Κλείνεται στό ταπεινό
σπιτάκι του στήν Κυψέλη, ἀλλά δέν
ἀδρανεῖ. Προσεύχεται γιά τήν Πατρίδα, ἀλλά καί φροντίζει γιά τήν φυγάδευση Ἑλλήνων καί συμμάχων
στρατιωτικῶν στήν Μέση Ἀνατολή
καί τήν Αἴγυπτο καί γίνεται σύνδεσμος μεταξύ συμμάχων καί ἀντιστασιακῶν δυνάμεων, μέ ἕνα ἀσύρματο
πού εἶχε, πού ἔμεινε γνωστός ὡς «ὁ
ἀσύρματος τοῦ Δεσπότη».
Ἕνα μήνα ἀργότερα, τήν νύκτα 30
πρός 31 Μαΐου, δύο γενναῖα Ἑλληνόπουλα, δύο φοιτητές, ὁ Μανώλης Γλέζος καί ὁ Ἀπόστολος Σάντας, τολμοῦν
μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους καί κατεβάζουν ἀπό τήν Ἀκρόπολη τήν γερμανική σημαία, γεγονός πού σκόρπισε
χαρά καί θάρρος ὄχι μόνον στήν
Ἑλλάδα, ἀλλά καί στήν Εὐρώπη.
Λίγο ἀργότερα σχηματίζονται ἔνοπλες ἀνταρτικές μονάδες ἀντίστασης
μέ πανελλήνια δράση. Ἀντιστασιακή
δράση ἀνέπτυξαν καί μικρές ὁμάδες
νέων, ἀγοριῶν καί κοριτσιῶν, χωρίς
ἐπίσημη ὀργάνωση, πού ἦσαν ἴσως
καί οἱ ἁγνότερες ἀντιστασιακές προσπάθειες.
Στόν ἀντιστασιακό ἀγῶνα, ὄχι
μόνον ἔλαβε μέρος, ἀλλά καί πρωτοστάτησε καί ὁ κλῆρος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος.
Πρωταγωνιστής τῆς Ἐθνικῆς ᾽Αντίστασης ἀνεδείχθη καί ὁ διάδοχος
τοῦ Χρυσάνθου, Ἀρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός. Πρωτοστατοῦσε στή διάσωση Ἑλλήνων ἀπό τά ἐκτελεστικά
ἀποσπάσματα τοῦ κατακτητῆ, φρόν-
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τιζε γιά τήν περίθαλψη καί ἀνακούφιση αὐτῶν πού ὑπέφεραν καί τήν
ἀπελευθέρωση ὁμήρων. Ὀργάνωσε
συσσίτια, καθώς καί Ὑπηρεσίες καί
Ὀργανισμούς γιά τήν βοήθεια τοῦ ποιμνίου του. Ἱστορική καί μεγαλειώδης
ἔχει μείνει ἡ ἀπάντησή του πρός τόν
Γερμανό φρούραρχο, ὅταν τό ἔτος
1943 τόν ἀπείλησε ὅτι θά τόν τυφεκίσει γιά τήν πατριωτική του δράση:
«Ἀνέκαθεν οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι
Ἱεράρχες δέν ἐτυφεκίζοντο, ἀπηγχονίζοντο. Παρακαλῶ, σεβαστεῖτε αὐτήν
τήν παράδοση».
Ἀλλά καί ἡ συμμετοχή στήν
Ἐθνική Ἀντίσταση ὁλοκλήρου τοῦ
Ἑλληνικοῦ Λαοῦ εἶναι ἀναμφισβήτητη, ἔστω καί ἄν δέν πῆραν ὅλοι τά
ὅπλα στά χέρια τους. Ὅταν χρειάσθηκε καί ἐφ᾽ ὅσον μποροῦσαν, βοηθοῦσαν μέ κάθε τρόπο τήν ἔνοπλη
ἀντίσταση καί ὑπέστησαν μέ καρτερία ὅλα τά δεινά τῆς κατοχῆς, σάν
γνήσιοι Ἕλληνες, προσευχόμενοι
στόν Θεό καί καρτεροῦντες τήν ἡμέρα
τῆς Λευτεριᾶς.
Καί ἦλθε ἡ Λευτεριά! Ἡ δόξα, τό
μεγαλεῖο. Ποῦ ὀφείλεται τό θαῦμα τῶν
πολεμικῶν ἐπιτυχιῶν καί ὁ θρίαμβος
τοῦ δικαίου; Ἀσφαλῶς στήν ἡρωϊκή
ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων καί τήν βοήθεια τῶν συμμάχων. Ὅμως οἱ πιστοί
χριστιανοί Ἕλληνες ξέρουν καί ὁμολογοῦν τόν κύριο λόγο τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Χώρας μας. «Μεθ᾽ ἡμῶν
ὁ Θεός· γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθε».
Καί γιά τήν συγκεκριμένη ἱστορική
περίπτωση: «Ἐάν γάρ πάλιν ἰσχύσητε, πάλιν ἡττηθήσεσθε».
Λ. Δίλης
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Συντροφικότητα:
Ὅλοι μαζί μποροῦμε!
Ὤ, θεία, ὤ οὐράνια μελωδία!
Ὑμνῶ ἐσένα τή θεά πού τόσα
καλά μᾶς προσφέρεις.
Ὤ, μοναδική θεά τῆς ὕπαρξής
μας! Πόσο ἀπαραίτητη στή ζωή
εἶσαι! ἔστω καί γιά λίγο.
Μᾶς γλυτώνεις ἀπό τήν σκληρή
μοναξιά, τήν τραχιά, τήν ἄσπλαχνη.
Μᾶς γλυκαίνεις τόν περιπόθητο
βίο μας, μᾶς διώχνεις ἀπό θλιβερές
καταχθόνιες σκέψεις. Σκέψεις, πού
τυραγνᾶνε τό εἶναι μας.

Συντροφικότητα! Ὤ, μακάρια λέξη ὅπου βρίσκεσαι... μέσα
στό σπίτι, στήν Ἑστία, ἔξω στή
φύση, στό βουνό, στή θάλασσα,
στά ἔγκατα τῆς γῆς, στά ὁμαδικά
γλέντια, στούς γάμους, στά πανηγύρια. Γεμίζεις μέ τήν θεία σου
αὔρα κάθε γωνιά, κάθε τι πού
ἀγγίζεις. Ὅλα γύρω σου φαντάζουν ὄμορφα, παίρνουν ἄλλη
χροιά. Γίνονται χρυσαφένια πορφυρένια, γίνονται οὐράνια τόξα. Γίνονται χαμόγελα, γίνονται
διαχύσεις γεμάτες γλυκόπνοες
χλόες.
Ὤ! Συντροφιά, εὐλογημένη ἀπό
τόν Ἐπουράνιο Θεό μέ τούς πρωτόπλαστους στόν Παράδεισο.
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Εὐλογημένη ἀπό τόν Μονογενή
Θεάνθρωπο Υἱό του μέ τό γάμο
στήν Κανᾶ...
Ὤ, σύντροφε πιστέ, πόσο μᾶς
γεμίζεις, πόσο ἁπαλύνεις τούς πόνους, μᾶς χειραγωγεῖς στούς ἀπόκρημνους τόπους, ἐνισχύεις τήν
ὕπαρξή μας, μᾶς ἀνασηκώνεις μέ
τό εὐλογημένο χέρι, μέ τή θεία σου
πνοή, ἀπό τό κατρακύλισμα στό
ξαφνικό, ἀπροσδόκητο χάος.

Συντροφικότητα!

Ὤ! Πολύμνητη θεά, ὅταν σέ χάνει ὁ
ἄνθρωπος βυθίζεται σέ μιά ἀτέρμονη μοναξιά. Μοναξιά πού λιώνει
τά πάντα γύρω του, πού νεκρώνει
τή σκέψη, κάνει τόν ἄνθρωπο ἕνα
ἄπραγο, ἄβουλο ὄν, χωρίς ὀντότητα. Τόν συνθλίβει, τόν συντρίβει.

Συντροφικότητα!

Πόσο
εὐεργετική εἶσαι γιά τούς ἀνθρώπους, γιά τά ἄλογα ζῶα, γιά τά
πειτεινά τοῦ Οὐρανοῦ, τ’ ἀστέρια,
ἀκόμη γι’ αὐτή τή λουλουδένια
Φύση! Τό ἕνα ἀποζητᾶ τό ἄλλο καί
ὅλα μαζί ἀπολαμβάνουν τό Θεῖο
Φῶς, τό Μεγαλεῖο τοῦ γήϊνου
Πλανήτη, τό Μεγαλεῖο, τοῦ Μεγάλου Κτίστη.
ΙΩΑΝΝΑ ΣΕΡΕΝΕ-ΤΣΟΥΡΟΥΚΙΔΗ
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΛΕΤΤΗΣ
ΑΝΗΜΕΡΑ τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων
Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης (17 Σεπτεμβρίου) ἔφυγε γιά τήν
αἰωνιότητα, σέ ἡλικία 81 ἐτῶν, ἕνας
δραστήριος καί φωτισμένος θεολόγος,
ὁ Ἰωάννης Κωλέττης, ὑπεύθυνος τοῦ
πανελληνίως γνωστοῦ περιοδικοῦ
«Τά Νειάτα». Ὑπῆρξε ἕνας φλογερός
καί ἀκούραστος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ἕνας ἀγωνιστής τῆς Ρωμιοσύνης.
Τό 1966, στήν Τρίπολη, μαζί μέ
τόν φιλόλογο καί γνωστό συγγραφέα
Γιάννη Μενοῦνο ἵδρυσαν γιά τούς
νέους τό περιοδικό «Τά Νειάτα».
Μέ τή βοήθεια μιᾶς ὁμάδας νέων,
ἀποφοίτων τῶν Χ.Μ.Ο. Τριπόλεως,
τό περιοδικό συνέχισε τήν πορεία
του μέχρι σήμερα ἐπί μισόν αἰώνα περίπου. Ὅμως τό βάρος καί τήν εὐθύνη
τῆς ἐκδόσεως, χωρίς νά φαίνεται ὁ
ἴδιος, εἶχε ὁ μακαριστός Γιάννης Κωλέττης, διαθέτοντας γιά τό σκοπό
αὐτό καί τή σύνταξή του.
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Πλούσια καί ἀθόρυβη ὑπῆρξε ἡ
δραστηριότητα τοῦ ἐξαίρετου αὐτοῦ
πνευματικοῦ ἀνθρώπου.
Μεγάλη ἦταν καί ἡ συμβολή του
στήν ἵδρυση καί λειτουργία τοῦ Νεανικοῦ Συλλόγου σύρου μέ τό ἐκκλησάκι του τῶν ἁγίων Κυρίλλου καί
Μεθοδίου, μέ ἐκδηλώσεις, ἐκδόσεις
κλπ.
Πάνω ἀπ’ ὅλα ὅμως ὁ ἀείμνηστος
Γιάννης Κωλέττης ἦταν ἄνθρωπος τῆς
ἀνώνυμης προσφορᾶς καί τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης. Δίδασκε καί μέ τό λόγο
του καί τό παράδειγμά του. Καί ἀντιμετώπισε τά σοβαρά προβλήματα τῆς
ὑγείας του μέ ὑπομονή μεγάλη καί
πίστη στόν Θεό.
Εὐχόμαστε, ὅπως ὁ Ἅγιος Θεός
ἀναπαύει τήν καλή του ψυχή, ἐκεῖ
ὅπου ἀναπαύονται οἱ Δίκαιοι, εἰς τήν
Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

¥

▪

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ,
ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ
Η ΠΙΣΤΗ
Ἡ συγγραφή τοῦ μικροῦ αὐτοῦ βιβλίου ἀπευθύνεται στούς
συνεργάτες καί τά στελέχη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, καί σέ
ὅλους τούς πιστούς χριστιανούς.
Σχ.12Χ20 Σελ.56. Ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Καισαριανῆς,
Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ, Λεωφ. Φορμίωνος 83, 16121 Καισαριανή, τηλ. 210 7224123.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ:
Δυσκολίες τῶν νέων ζευγαριῶν.
Οἱ πρῶτοι μῆνες καί τά πρῶτα χρόνια τοῦ γάμου εἶναι μία
ἀπό τίς κρισιμότερες περιόδους τῆς ἐγγάμου ζωῆς, πού χρήζουν ἰδιαιτέρας, διακριτικῆς καί συνετῆς ἀντιμετώπισης. Ἡ
παροῦσα μελέτη ἐγγράφεται σέ μία βασική πτυχή τῆς Ποιμαντικῆς της Ἐκκλησίας μας. Ἐμπεριέχεται πλούσια βιβλιογραφία γιά τό θέμα αὐτό.
Σχ.14Χ21 Σελ. 40. Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητρόπολης Φθιώτιδος
35100 Λαμία. Τηλ.2310 50551 Δ/νση Συγγρ. Ἀφροδίτης 5
17561 Π.Φάληρο.
ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΟΥΛΑΤΟΣ
Ἱεροψάλτης
ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
*(ΕΜΜΕΤΡΟΙ ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ)
Γλωσσική - μετρική ἐπιμέλεια: Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος
Τόμος 3ος, Νάξος 2012.
Εἶναι ὁ τρίτος τόμος μέ τά συναξάρια ἑπτά ἁγίων, πού
ἔχουν ἀποδοθεῖ σέ ἔμμετρο λόγο.
Σχ. 16Χ23,50 Σελ. 289. Δ/νση Συγγρ. Τρίποδες Νάξου, τηλ.
84300 Νάξος.
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΨΗΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΟΥΔΑ,
ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ
ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Ἐπεξηγηματικά σχόλια ἐπί τῆς
Ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἰούδα.
Σχ. 14,50Χ20 Σελ. 24. Δ/νση Συγγρ.
Τ.Θ.2, 82100 Χίος. Τηλ. 6945 868
095
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
Σπαρτάκου 6, 56626 Συκιές, τηλ.
2310 212659.
1) Τό μαρτυρικό τέλος τῶν Νεομαρτύρων παρθένων
ΚΥΡΑΝΝΑΣ τῆς Ὄσσης καί
ΑΚΥΛΙΝΑΣ τῆς Ζαγκλιβερινῆς
Σχ. 14Χ20,50 Σελ. 34.
2) ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ
ΟΜΙΛΙΕΣ
Γιά τήν ἀπαισιοδοξία, τό μέγα Ὄνομα καί τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.
Σχ. 14Χ20,50 Σελ. 96.
3) ΚΛΕΟΝΙΚΗ
Ἡ ἀνάπηρος ἁγιογράφος
Σχ. 12Χ16 Σελ. 48. Προϊσταμένου
τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Παραλομνίου.
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4) ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
(†) π. ΕΥΕΛΘΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Ὁ χαρισματοῦχος καί ἀναστάσιμος
καλός ποιμένας τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐκτιμήσεις καί γνῶμες γύρω ἀπό
τήν προσωπικότητα τοῦ π. Εὐέλθωνος (1990-2011) ἱερέως Κύπρου
Σχ. 14Χ20.
5) ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ
ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Καί ἡ ἠθικοοικονομική κρίση τῆς
ἐποχῆς. Σχ.14Χ20,50 Σελ. 112.
6) ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Γιά τόν καλλωπισμό, τό ντύσιμο,
τήν κοσμιότητα, τή μόδα, τήν ἀναισχυντία καί τίς φοβερές ἐπιπτώσεις
τῆς ἀποστασίας. Σχ.14Χ20 Σελ.96.

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Ἡ κ. Παναγιώτα Κωνσταντινίδου
Πειραιᾶς, 50 €, εἰς μνήμην τῆς
κόρης της Εἰρήνης, ἰατροῦ Νεφρολόγου.

Ἡ κ. Κυριακή Χατζημηνᾶ,
Ἔδεσσα, 20 €, εἰς μνήμην τοῦ πατρός της Εὐσταθίου Χατζημηνᾶ.
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α. «Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».
(Εὐτυχεῖς εἶναι ἐκεῖνοι πού διώχτηκαν ἐξαιτίας
τῆς ἀρετῆς τους, γιατί εἶναι δική τους ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν).
Ματθ. ε´, 10
β. Τρισευτυχισμένος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, τόν
ὁποῖον σύ, Κύριε, θά διαπαιδαγωγήσεις καί θά
τόν διδάξεις μέ τόν νόμο σου.
Ψαλμ. 93, 12
γ. Μιά ὥρα στενοχώριας καί θλίψης κάνει τόν
ἄνθρωπο νά λησμονήσει τίς ἡμέρες τῆς εὐτυχίας
του.
Σ. Σειρ. ια´, 27
δ. Κανενός ἀνθρώπου ὁ βίος δέν εἶναι παντοτινά εὐτυχής. Ἡ παντοτινή εὐτυχία ἀνήκει μόνο
στόν Θεό.
Μ. Βασίλειος, ΕΠΕ 7, 196
ε. Εἶναι εὐκολότερο νά ὑποφέρει κανείς τήν ἀποτυχία παρά νά διατηρήσει τήν εὐτυχία.
Γρηγόριος Θεολόγος, ΕΠΕ 1, 332
στ. Προϋπόθεση τῆς εὐτυχίας τοῦ ἀνθρώπου
εἶναι ἡ ὁμοίωσή του μέ τόν Θεό.
Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης
ζ. Πραγματικά εὐτυχής εἶναι μόνο ἐκεῖνος πού
ἀκολουθεῖ τήν ἄνω, τήν κατά Θεόν φιλοσοφία·
αὐτός δέν μεταβάλλει μέ τίποτε τίς ἀρχές του,
οὔτε ὑποφέρει στίς δυστυχίες, ἀλλά ἀπολαμβάνει διαρκή εὐτυχία καί περιγελάει ὅλα ὅσα θεωροῦνται δυσάρεστα καί ἐνοχλητικά.
Χρυσόστομος, ΕΠΕ 32, 570
η. Ἡ εὐτυχία μας κρέμεται στήν ἀνόθευτη πίστη,
στήν ἀληθινή ἀγάπη καί στή σίγουρη ἐλπίδα.
Ἱερομονάχου Κυρίλλου,
Γνῶμες Ἁγίων Πατέρων, σ. 52
θ. Ἡ χαρά βρίσκεται μέσα στόν κόπο καί ἡ εὐτυχία μέσα στήν προσοχή καί τή μελέτη.
Ἅγ. Νεκτάριος Πενταπόλεως
ι. Ἀπό τήν κοσμική καλοπέραση, ἀπό τήν κοσμική
εὐτυχία, βγαίνει τό κοσμικό ἄγχος.
Παϊσίου, Λόγοι Α´, σ. 157
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

¥

κ. Ἡ ἀφθονία τοῦ πλούτου δέν κατορθώνει πάντα νά κάνει εὐτυχισμένο
ἕναν ἄνθρωπο. Συχνά συναντᾶς τήν
εὐτυχία μέσα σέ μιά ταπεινή κατάσταση.
Εὐριπίδης
κα. Θεωρῶ εὐτυχισμένο ἐκεῖνον πού
ἀποκτᾶ χρήματα χωρίς ἀδικίες καί τά
χρησιμοποιεῖ γιά ἔργα καλά καί ὠφέλιμα.
Ξενοφώντας
κβ. Καί μέτρια ἀγαθά ἄν ἔχει κάποιος,
ἀρκεῖ νά ἔχει καλό χαρακτήρα καί
πνεῦμα, μπορεῖ νά εἶναι εὐτυχισμένος.
Ἀριστοτέλης
κγ. Ὑπόμενε μέ καρτερία ὅλες τίς
ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς, νά περιορίζεις
στό ἐλάχιστο τίς ἀνάγκες σου, νά ἀπέχεις, ὅσο σοῦ εἶναι δυνατόν, ἀπό τό νά
ἐπιθυμεῖς ὑλικά ἀγαθά, αὐτό εἶναι τό
μυστικό τῆς εὐδαιμονίας.
Ἐπίκτητος
κδ. Εὐτυχισμένος εἶναι ὁ ἄνθρωπος
πού μπορεῖ νά ὑποφέρει μέ ἠρεμία
καί τήν καλύτερη καί τή χειρότερη
μοίρα.
Σενέκας.
κε. Μή μιλᾶς γιά εὐτυχία σέ ἄνθρωπο
λιγότερο εὐτυχή ἀπό σένα.
Πλούταρχος
κστ. Νά θυμᾶσαι πάντοτε τοῦτο: πώς
δέν χρειάζονται πολλά πράγματα, γιά
νά κάνουν εὐτυχισμένη μιά ζωή.
Μᾶρκος Αὐρήλιος
κζ. Κανένας δέν εἶναι εὐτυχισμένος
σάν τόν ἀληθινό χριστιανό.
Πασκάλ
κη. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή
εὐτυχία σ᾽ αὐτόν τόν κόσμο.
Γρηγόριος Ξενόπουλος (1867-1951)

ια. Ἡ ἄνεση καί ἡ εὐτυχία μας
ἐξαρτᾶται ἀπό τό τί εἴμαστε γιά τόν
Χριστό καί ὄχι γιά τό τί εἴμαστε γιά
τόν κόσμο.
Παναγ. Τρεμπέλας,
Ὑπόμνημα, Α´, Κορ. ζ´, 20
ιβ. Ὅταν εὐτυχεῖς, μήν εἶσαι ὑπερήφανος· καί ὅταν ἔχεις δυσκολίες, μήν
ταπεινώνεσαι.
Κλεόβουλος
ιγ. Κανένας ἀπό τούς ἀνθρώπους δέν
εἶναι εὐτυχισμένος, ἀπό ὅσους βλέπει
ὁ ἥλιος.
Θέογνης
ιδ. Πολλοί ζάπλουτοι ἄνθρωποι δέν
μποροῦν νά βροῦν τήν εὐτυχία, ἐνῶ
ἄλλοι, μέ μέτρια τά οἰκονομικά τους,
εἶναι εὐτυχεῖς.
Σόλων
ιε. Ἡ εὐτυχία δέν βρίσκεται στά βοσκήματα οὔτε στό χρυσάφι· ἡ ψυχή
εἶναι ἕδρα τῆς εὐτυχίας.
Δημόκριτος
ιστ. Ὅταν ἡ εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου
εἶναι ὑπερβολική, δέν βαστάει πολύ
καιρό.
Πίνδαρος
ιζ. Κύκλος εἶναι τά ἀνθρώπινα, τροχός
πού γυρίζει καί κανενός ἡ εὐτυχία δέν
διαρκεῖ.
Ἡρόδοτος
ιη. Δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει εὐτυχισμένη πόλη οὔτε ἄνθρωπος εὐτυχισμένος, ἄν δέν περνάει αὐτή τή ζωή
του, ζώντας συνετά, κάτω ἀπό τή
σκέπη τῆς δικαιοσύνης.
Πλάτων, Ἐπιστολή Ζ´, 335D
ιθ. Ἡ μεγαλύτερη εὐτυχία εἶναι ἡ
ἐκπλήρωση τοῦ καθήκοντος.
Σοφοκλῆς
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«Ἀδειάζουν τά γηροκομεῖα, ἀφοῦ τό
μηνιάτικο τῶν παππούδων συντηρεῖ
οἰκογένειες» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 18-8-13).
Θά συντελέσει ἡ οἰκονομική κρίση νά
ξαναβροῦμε τήν ἀνθρωπιά μας;
«Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά διεκδικήσει μέ
ἴδιες καί ὄχι δάνειες δυνάμεις τήν ἀνάκτηση καί πάλι τῆς οἰκονομικῆς ἀνεξαρτησίας της» (ΤΟ ΒΗΜΑ 18-8-13).
Μά εἶχε ποτέ οἰκονομική ἀνεξαρτησία;
«Κοντά στή νομιμοποίηση 150.000 μετανάστες» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 18-8-13).
Προφανῶς γιά ἀναπλήρωση ἀπωλεσθέντων λόγῳ τῆς κρίσεως καί τῶν μέτρων ψηφοφόρων.
«Ἀποθήκη μολότοφ στό Ἀριστοτέλειο» (ΤΑ ΝΕΑ 19-8-13).
Ἔτσι ἀντιλαμβάνονταν τό πανεπιστημιακό ἄσυλο. Καταφύγιο κακοποιῶν,
ἐργαστήριο κατασκευῆς ἐκρηκτικῶν
κ.λπ.!
«Πετραδάκι πετραδάκι χτίζεται στήν
Κατερίνη τό Κοινωνικό Ἰατρεῖο» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 20-8-13). Γιά ἄπορους καί ἀνασφάλιστους.
Ἡ Ἑλληνική ἀνθρωπιά ἐνεργοποιεῖται.
Ἄς συνειδητοποιήσουν τήν ἀνεπάρκειά
τους οἱ πολιτικοί ἄρχοντες καί ἡ κομματική
πελατεία τους.
«Ἀποκλείει ὁ ὑπουργός Περιβάλλοντος τήν ἐπιβολή σεισμόσημου» (ΕΣΤΙΑ 218-13).
᾽Εμεῖς πού γνωρίζουμε πόση σοβαρότητα καί εἰλικρίνεια ἔχουν τέτοιες διαβεβαιώσεις, λέμε «τίποτε δέν ἀποκλείεται».
«Ἐξαγωγές ρεκόρ σέ ἀκτινίδια, φράουλες, μήλα. Ἀνάσα στό ἰσοζύγιο ἀπό
τά Ἑλληνικά φρούτα καί λαχανικά στό
πεντάμηνο» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 22-8-13).
Ἄς προτιμᾶμε ἐμεῖς τά προϊόντα τῆς
εὐλογημένης γῆς μας καί νά τά προωθοῦμε στό ἐξωτερικό.
«Ὁ χειρότερος ἐχθρός εἶναι ἐντός
252
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μας» Γιῶργος Τσεμπερόπουλος, σκηνοθέτης (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 23-8-13).
Ὁ κακός ἑαυτός μας πού συμμορφώνεται πρός τίς ὑποβολές τοῦ αἰώνιου
ἐχθροῦ μας. Ἀποτελεῖ ἀποικία τῆς βασιλείας τοῦ κακοῦ.
«Μεθοδικές προκλήσεις, ἄστοχες
ἀπαντήσεις. Διπλωματικό Βατερλό τῆς
ἑλληνικῆς κυβέρνησης μέ ἀφορμή τά
γεγονότα στήν Πρεμετῆ» (ΕΛΛΑΔΑ 24-813).
Οἱ ἑκάστοτε ἀπέναντι, ἐπίβουλοι μεθοδικά, προγραμματισμένα. Ἐμεῖς «Ἀπόψε
αὐτοσχεδιάζουμε»!
«Κατάσχεση τῆς δημόσιας περιουσία
ἀπαιτεῖ ἡ τρόϊκα... ζητᾶ οἱ ἀποκρατικοποιήσεις νά φύγουν ἀπό τό ΤΑΪΠΕΔ καί
νά πᾶνε στά χέρια ξένων τεχνοκρατῶν
μέ ἕδρα ἐκτός Ἑλλάδας» (ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
25-8-13).
Ἐξαγορασθέντων τῶν πολιτικῶν μας,
ἐκποιοῦνται τά πάντα. Ἐμεῖς οἱ πολίτες τί
κάνουμε; Δέν βλέπουμε ὅτι μᾶς ὑποβαθμίζουν σέ δούλους;
«Δέν ξέφυγαν ἀπό τήν Δίωξη Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος. Ἐκμεταλλεύονταν νεαρά ἄτομα μέσῳ ἰστοσελίδας
κοινωνικῆς δικτύωσης» (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
26-8-13).
Ἡ κακοήθης ἐφευρετικότητα δέν εἶναι
ἄτρωτη.
«Ἐκτός παιδικῶν σταθμῶν μένουν
35.000 παιδιά. Σέ ἀπόγνωση οἱ μητέρες,
πού ψάχνουν δουλειά γιά νά συμπληρώσουν τό οἰκογενειακό εἰσόδημα πού
μειώνεται ἀπό τίς πολιτικές τοῦ Μνημονίου» (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 278-13).
Πολύ πού ἐνδιαφέρονται οἱ κυβερνῆτες μας, πειθήνια ὄργανα τῆς τρόϊκας, γιά τίς συνέπειες πού ἔχουν στόν
λαό μας οἱ πολιτικές τῶν Μνημονίων.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«ΤΡΩΑΔΕΣ»
Ἡ τραγωδία αὐτή τοῦ Εὐριπίδη (484406 π.Χ.) παρουσιάσθηκε ἀπό τό
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας σέ διάφορα μέρη τῆς
πατρίδας μας (Ἐπίδαυρος 23 καί 24
Αὐγούστου) σέ μετάφραση Ἔλσας Ανδριανοῦ καί σκηνοθεσία Θοδωρῆ
Ἀμπαζῆ.
Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου ἐκτυλίσσεται
ἔξω ἀπό τήν Τροία μετά τήν ἅλωσή της
ἀπό τούς Ἀχαιούς. Οἱ νικητές ἐσκότωσαν τούς ἄντρες, αἰχμαλώτισαν τίς γυναῖκες, λεηλάτησαν τήν πόλη καί τήν
κατέστρεψαν. Ἑτοιμάζονται νά ἀποπλεύσουν. Καί ὁ προστάτης τῆς Τροίας
Ποσειδῶνας θά τήν ἐγκαταλείψει γιατί
καταστράφηκε μέ τήν βοήθεια τῆς
Ἀθηνᾶς. Ἀλλά καί ἡ Ἀθηνᾶ εἶναι τώρα
ἐναντίον τῶν Ἀχαιῶν γιά τά ἀνοσιουργήματά τους. Οἱ δύο θεοί συμφωνοῦν νά
τούς τιμωρήσουν καθώς θά διαπλέουν τό
Αἰγαῖο ἐπιστρέφοντας στήν Ἑλλάδα.
Στίς καλύβες τῶν Ἀχαιῶν ἔχουν συγκεντρωθεῖ οἱ αἰχμάλωτες. Ἡ βασίλισσα
Ἑκάβη, κουρεμένη, θρηνεῖ. Φωνάζει
στίς συμπατριώτισσές της (μέλη τοῦ
Χοροῦ), πού βγαίνουν ἀπό τίς καλύβες
καί μαζί θρηνοῦν τήν καταστροφή καί
γιά τήν κακή τύχη πού τίς περιμένει.
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Ἔρχεται ὁ ἀγγελιοφόρος τῶν
Ἀχαιῶν Ταλθύβιος γιά νά τούς
πεῖ ποῦ θά πάει ἡ καθεμία. Ἡ
Ἑκάβη δίνεται σκλάβα στόν
Ὀδυσσέα, ἡ κόρη της Κασσάνδρα γιά ἐρωμένη τοῦ Ἀγαμέμνονα, ἡ νύφη της Ἀνδρομάχη
στόν Νεοπτόλεμο. Τήν κόρη της
Πολυξένη τήν ἔσφαξαν στόν
τάφο τοῦ Ἀχιλλέα. Ἡ μάντισσα
χορεύει καί τραγουδᾶ τόν γάμο
της μέ τόν Ἀγαμέμνονα, ἀλλά
σχεδιάζει ἐκδίκηση. Προφητεύει τά δεινά πού περιμένουν
τόν οἶκο τῶν Ἀτρειδῶν. Ἡ μόνη
ἐλπίδα γιά τήν ἀναβίωση τῆς
Τροίας, ὁ γιός τοῦ Ἔκτορα
Ἀστυάνακτας, χάνεται γιατί
φέρνουν τό παιδί νεκρό στήν
ἀσπίδα τοῦ πατέρα του. Οἱ
Ἀχαιοί τό γκρέμισαν στά τείχη.
Καθώς οἱ αἰχμάλωτες Τρωάδες
ὠθοῦντα βάναυσα πρός τά
πλοῖα τῶν Ἀχαιῶν συμπληρώνεται ἡ καταστροφή τῆς Τροίας
μέ ἐμπρησμό.
Ἡ τραγωδία αὐτή διδάχθηκε
στήν Ἀθήνα τό 415 π.Χ. Ὁ ποιητής ἤθελε νά κάνει τούς συμπατριῶτες τους Ἀθηναίους νά
συναισθανθοῦν τό κακό πού
ἀπρόκλητα εἶχαν διαπράξει
στήν οὐδέτερη Μῆλο κατά τήν
διάρκεια τοῦ ἀδελφοκτόνου,
καταστροφικοῦ Πελοποννησιακοῦ Πολέμου. Διότι οἱ ἰσχυροί,
οἱ νικητές εἶναι ἐπιρρεπεῖς στήν
«ὕβρη».
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Σεβαστοί καί ἀγαπητοί μας
συνδρομητές
Ὅπως σᾶς εἴχαμε προαναγγείλει, σᾶς στέλνουμε μαζί μέ τό
τεῦχος Ὀκτωβρίου τοῦ περιοδικοῦ μας τό ἡμερολόγιο τοῦ
2014.
Ἐλπίζουμε νά σᾶς ἀρέσει καί
νά σᾶς εἶναι χρήσιμο γιά ὅλη τή
νέα χρονιά.
Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, θερμά
σᾶς παρακαλοῦμε νά μᾶς στείλετε τήν προαιρετική συνδρομή
σας γιά τόν ΣΥΝΔΕΣΜΟ καί
γιά ἐνίσχυση τοῦ πνευματικοῦ
μας ἔργου (λειτουργία Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ, ἐκδόσεις θρησκευτικῶν βιβλίων, παιδική κατασκήνωση, λειτουργία θρησκευτικοῦ βιβλιοπωλείου, συντήρηση καί λειτουργία τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου, ἐνίσχυση
τοῦ τομέα Προνοίας τοῦ Συλλόγου μας κ.ἄ.).
Ἔχουμε πλήρη ἐπίγνωση τῶν
οἰκονομικῶν δυσκολιῶν πού
περνᾶμε ὅλοι μας. Ἀλλά ἀξίζει
νά βοηθήσουμε στό μέτρο τῶν
δυνατοτήτων μας, μία πνευματική προσπάθεια.
Μέ ὅλη μας τήν καρδιά σᾶς
εὐχαριστοῦμε καί σᾶς εὐχόμαστε ὁ Κύριός μας νά σᾶς τά
ἀνταποδώσει πολλαπλάσια.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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Ἡ κ. Α.Κ.Γ. ἀπό Ἀθήνα, μᾶς
γράφει
«Κάθε φορά πού γίνεται ἀναφορά στόν π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο, ἔρχονται στή μνήμη
μου εὐλογημένες στιγμές.
Εἶχα βρεθεῖ στούς «ΤΡΕΙΣ
ΙΕΡΑΡΧΕΣ» γιά ἐξομολόγηση.
Κατά τή διάρκεια τῆς ἐξομολόγησης καί τή στιγμή πού
ἔνοιωθα μία δυσκολία, χτύπησε
τό τηλέφωνο καί ἀπάντησε ὁ π.
Ἐπιφάνος.
Ἦταν ἀπό τήν Μονή Κεχαριτωμένης καί ἡ συζήτηση ἀφοροῦσε τά οἰκοδομικά ἔργα.
Ὁ π. Ἐπιφάνιος μίλησε, ἔκλεισε τό τηλέφωνο καί ὡς φαίνεται εἶδε τήν ἀμηχανία μου
ἀπό τήν διακοπή τῆς ἐξομολόγησης καί ἐντελῶς ἀπρόσμενα
ἄρχισε νά μοῦ ζητάει συγγνώμη. «Συγνώμη παιδί μου.
Συγνώμη παιδί μου, Συγνώμη
παιδί μου», ἐπαναλάμβανε μέ
ταπείνωση.
Ἀκόμη, ὅσο κι ἄν πέρασαν
τόσα χρόνια ἀπό τότε. Ἀκούω
μέ συγκίνηση, τήν εὐλογημένη
φωνή του».
Πράγματι, αὐτός ἦταν ὁ ἀείμνηστος π. Ἐπιφάνιος. Ἕνας
ἁπλός καί ταπεινός ἱερέας τοῦ
Ὑψίστου. Ἐκτός ἀπό τόν κηρυγματικό του λόγο καί τά συγγράμματά του, δίδασκε καί μέ
τήν ἁπλή, συνετή καί ὑποδειγματική ζωή του.
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ΠΑΝΩ: Λέλα Καραγιάννη, ἡ πολύτεκνη μάνα τῆς ἀντίστασης
ΚΑΤΩ: Ἡρώ Κωνσταντοπούλου, ἡ 17χρονη ἑλληνίδα πού πρόταξε τά στήθη της στόν βάρβαρο

Μηνιαῖο περιοδικό
Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
Ἰδιοκτήτης: Χριστιανική Στέγη
Καλαμάτας
Ἐκδότης-Διευθυντής: Παν. Ἰ. Μέντης
Βασ. Γεωργίου Α΄ 5 - 241 00 Καλαμάτα
Τηλ. 2721 023176-FAX: 2721 026478
Συνδρομή προαιρετική
Ἀριθμ. Λογαρ. Ἐθνικῆς Τραπ. 220/480206-34
Ἐκτύπωσις-Βιβλιοδεσία «Μέλισσα»
Τηλ. 2397 023313 Ἀσπροβάλτα Θεσσαλονίκης
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