«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Ἡ σκλαβιά δέν φεύγει
χωρίςἐπανάσταση.Αὐτόπίστεψανμέὅλητουςτήνκαρδιάοἱἀγωνισταίτοῦ1821.
Μέ πίστη στή βοήθεια τοῦ
Θεοῦκαίἀποφασιστικότητα
ξεκίνησαν. Ἡ φλόγα τῆς
ἐλευθερίας τούς ἕνωσε καί
τούς ἐμψύχωσε. Οἱ θυσίες
τοῦλαοῦκαίτῶνἀγωνιστῶν
δικαιώθηκαν καί τό ἔθνος,
ἔστωσέμικρόμέροςτῆςπατρίδας μας, ἐλευθερώθηκε
ἀπότόνμακροχρόνιοζυγό.
Σήμερα ζοῦμε μιά ἄλλη
σκλαβιά. Ὅλοι ὁμολογοῦν
ὅτι βρισκόμαστε στήν ἄκρη
τοῦγκρεμοῦ.Χρεωμένοιγιά
πολλάχρόνια,ἀποδυναμωμένοι,καίἠθικάταπεινωμένοιἀπότούςδανειστέςμας,
περιφρονημένοι ἀπό τούς
ἑταίρους μας τῆς ΕὐρωπαϊκῆςἙνώσεωςκαίμέγείτονεςνάμᾶςχλευάζουν,νά
μᾶςπεριφρονοῦνκαίνάμᾶς
ἐποφθαλμιοῦν.
Τόχειρότεροεἶναιὅτιὡς
λαόςεἴμαστεἀποθαρρυμένοι
καί τρομοκρατημένοι. Μέ
φόβοκαίἀνασφάλειαζοῦμε.
Καί εἴμαστε ἕτοιμοι νά
ἀλληλοσυγκρουσθοῦμε, νά
μισήσουμεὁἕναςτόνἄλλον,
νά γίνουμε ἐχθροί μεταξύ

Ὅλοι νά διώξουμε τήν
ἀπελπισία, τήν ἀπραξία
καί τόν ἐρχόμενο πανικό.
Μᾶς χρειάζεται πνευματική ἐπ-ἀνάσταση. Μιά
καινούργια ἐθνεγερσία.
Δέν μπορεῖ νά συνεχισθῆ
ἡ ἐξαθλίωση καί ἡ διαφθορά.
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μας. Ἡ διχόνοια κρατάει τό
σκῆπτρο της, προσφέροντάς το
πότεστόνἕνακαίπότεστόνἄλλο
(Διονύσιος Σολωμός) καί ξεχνοῦμε ὅσα μεγάλα καί οὐσιώδη
μᾶςἑνώνουν.
Ἡ εὐθύνη ἀνήκει σέ ὅλους.
ΠρῶταστούςΠολιτικούςμας,πού
γνώριζαν καί ἀνέχθηκαν καί ἐν
πολλοῖς δημιούργησαν τήν οἰκονομική καί κυρίως τήν ἠθική μας
ἐξαθλίωση καί αἰχμαλωσία. Πολέμησαν τίς πνευματικές μας ρίζες, τήν ἱστορία μας, τή γλῶσσα
μαςκαίδιέφθειραντήνπνευματική
μαςὑπόσταση.Ἀλλάκαίὅλοιἐμεῖς
πού χρησιμοποιήσαμε τούς πολιτικούς μας γιά τό ἀτομικό μας
συμφέρον, καί ἀνεχθήκαμε τή
φθοράκαίτήναἰχμαλωσίατοῦκαταναλωτισμοῦ καί τοῦ εὔκολου
πλουτισμοῦ, καί προδώσαμε τά
ἱερά καί τά ὅσια. Στή θέση τους
ὑψώσαμετάεἴδωλατοῦχρήματος
καίτῆςσάρκας.Γι’αὐτόμᾶςχρειάζεται πνευματική ἐπ-ἀνάσταση.
Μιά καινούργια ἐθνεγερσία. Δέν
μπορεῖνάσυνεχισθῆἡἐξαθλίωση
καίἡδιαφθορά.
Κάτιἄλλοπρέπεινάπροβάλει,
νάγεννηθῆ.Ὡςλαόςἔχομεπολλές
ἀδυναμίες καί πάθη. Διαθέτουμε
ὅμωςκαίχαρίσματαμεγάλα.Ἄς
σκύψουμεστόνἑαυτόμαςνάἀνακαλύψουμεμέσαμαςτάἰδιαίτερα
χαρακτηριστικάμας.Τήνἀνδρεία,
τή δύναμη τῆς δημιουργίας. Τήν
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ἀγάπη πρός ὅλους ξεπερνώντας
τόνἀτομισμόμας.Γιατίὅλοιμαζί,
ἑνωμένοικαίἀλληλοβοηθούμενοι,
ἐργαζόμενοι ἐντατικά καί ὑπεύθυνα,μποροῦμενάξεπεράσουμετή
δύσκοληκατάσταση,πούμᾶςἐπιβάλουνοἱδανειστέςκαίοἱἐξουσιαστές μας. Νά ξαναβροῦμε τήν
πνευματική μας ἰδιοπροσωπεία,
πούμᾶςκληροδότησανοἱπρόγονοίμας.Τόνμακροχρόνιοπολιτισμό μας, τό ὀρθόδοξο ἦθος μας,
πούμᾶςἑνώνειὅλουςὡςἕναλαό,
μιάοἰκογένειαμέσαστήνἘκκλησίαμας.Νάδιατηρήσουμεκαίνά
καλλιεργήσουμετήνγλῶσσαμας
τήνοητικήμέὅλητηςτήνὀμορφιά.Καίνάἀναζητήσουμεἀνθρώπους, πού ἐνσαρκώνουν καί προβάλλουντάχαρακτηριστικάαὐτά
καί εἶναι ἱκανοί νά κυβερνήσουν
αὐτήτήχώρακαίαὐτότόλαό.
Τόφθαρμένοκαίσάπιοπολιτικό
καίκοινωνικόκατεστημένοπρέπει
νά ἀλλάξει. Καί αὐτό πρέπει νά
γίνεισυνείδησηκαίἀπαίτησηὅλων
μας.Νάγίνειἔμπονηπροσευχήνά
ἀναδείξειἘκεῖνοςἡγέτεςτοῦλαοῦ
σέὅλατάἐπίπεδα.Ὅλοινάδιώξουμετήνἀπελπισία,τήνἀπραξία
καί τόν ἐρχόμενο πανικό. ἘλπίζουμεστόνζῶνταΘεό,πούἀνακαινίζεικαίζωοποιεῖτάπάντα,νά
μᾶςἀναστήσειτήνἐλπίδακαίνά
μᾶςδώσειδύναμηγιάμιάνέαἐπἀνάστασητοῦγένουςμας,μέἐπιστροφήστόΘεό,πούμᾶςσώζει.
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ΔΥΣΚΟΛΗ ἡ ἐποχή μας. Ὁ κάθε
ἄνθρωπος ἀγωνιᾶ καί ἡ ἀγωνία του τόν
ὁδηγεῖ σέ ἀνησυχία, σέ κατάθλιψη. Ζοφερό τό παρόν, σκοτεινό τό μέλλον.
Λίγα τά χρήματα, πολλές οἱ ἀνάγκες.
Ἀβεβαιότητα γιά τήν ἐργασία, προβληματισμός γιά τά παιδιά, φόβος γιά
ἀρρώστιες καί τά δυστυχήματα. Ἀνεκπλήρωτοι πόθοι. Εἶναι καί ἡ γενική κατάσταση, τό περιβάλλον πού ζεῖ ὁ
σημερινός ἄνθρωπος. Γύρω του πολλοί
δύστροποι χαρακτῆρες. Κλοπές, ληστεῖες, ἐγκλήματα.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι σήμερα ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι εὔκολο νά ἐμπιστευθεῖ
κάποιον. Καί ὅμως ὑπάρχει Ἕνας, ὁ
Ὁποῖος νοιάζεται γιά μᾶς. Εἶναι ὁ
Θεός Πατέρας, ὁ Καλός Ποιμένας πού
σώζει τό χαμένο πρόβατο. Στήν ἁγία
Μάνδρα Του ὑπάρχει σιγουριά. Ὅταν
κάποιος εἶναι ἑνωμένος μέ τόν Χριστό
καί τήν Ἐκκλησία Του διά τῶν Μυστηρίων, δέν κάμπτεται, ἐλπίζει, προχωρεῖ
καί νικᾶ στόν ἀγώνα τῆς ζωῆς. Ὁ Θεός
καταλαβαίνει ὅλους τούς κόπους καί
τούς πόνους τῶν ἀνθρώπων καί μᾶς
νοιάζεται. Νά ἀποθέσουμε σέ Αὐτόν
τίς ὑποθέσεις μας καί ὅλη τήν ζωή μας
μέ ἀκράδαντη ἐμπιστοσύνη καί στέρεη
πίστη καί νά προσευχόμεθα ἀνελλιπῶς. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος μᾶς τονίζει: «Αὐτῷ μέλει περί ἡμῶν» (Α΄ Πέτρ.
ε΄ 7). Αὐτός νοιάζεται γιά ἐμᾶς. Καί ὁ
ἴδιος ὁ Θεός μᾶς διαβεβαιώνει διά τοῦ
Προφήτη Του «Ἐγώ εἰμί· ἐγώ ἀνήσω,
ἐγώ ἀναλήψομαι καί σώσω ἡμᾶς» (Ἠσ.
μστ΄ 4). Καί ἀλλοῦ, «ἐγώ οὐκ ἐπιλήσομαί σου, εἶπε Κύριος» (αὐτόθι μθ΄
15), ἐγώ δέν θά σέ ξεχάσω εἶπε ὁ Κύ68
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ριος. Καί ὁ ὁμοούσιος Υἱός καί
Λόγος τοῦ Θεοῦ,
ὁ Ἰησοῦς Χριστός μᾶς ἔχει
ὑποσχεθεῖ: «Ἰδού ἐγώ
μεθ’ ὑμῶν εἰμί πάσας τάς
ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας
τοῦ αἰῶνος».
Μέ τήν πίστη στόν Θεό
καί τίς διαβεβαιώσεις πού
μᾶς δίνει ὁ ἴδιος, ὁ πιστός
ἄνθρωπος ἠρεμεῖ, ἀγωνίζεται, ἐμπιστευόμενος σέ
Αὐτόν καί παρακαλεῖ μαζί
μέ τόν ὑμνωδό «ἐλέησόν
με Κύριε ὅτι θλίβομαι» (Ψαλμ.
λα΄10) καί γαλήνιος ψάλλει
«ἀγαλλιάσομαι καί εὐφρανθήσομαι ἐπί τῷ ἐλέει σου ὅτι
ἔσωσας ἐκ τῶν ἀναγκῶν τήν ψυχήν μου» (αὐτόθι 8).
Ἡ πίστη στόν Θεόν εἶναι ἡ
φωτιά πού καίει κάθε
σάπιο στοιχεῖο ἀμφιβολίας καί ὀλιγοπιστίας. Ὅταν προσευχόμαστε μέ καθαρή
καρδιά καί ἐμπιστοσύνη στό θέλημά Του
καί ζοῦμε συνειδητή
χριστιανική ζωή, ἡ
ψυχή μας γαληνεύει
καί ὅλα μεταμορφώνονται καί
λάμπουν.
Εἴμαστε πιά σίγουροι ὅτι
Κάποιος μᾶς νοιάζεται.
Θ.Ι.Δ.
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ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

θεξη τῆς θείας χάριτος μέ τήν ὁποία
γνωρίζεται ὁ Θεός ἀπό ἐκείνους πού
ὑπερβαίνουν τά ὅρια τοῦ κτιστοῦ κόσμου καί πορεύονται πρός τή θέωση,
ἥτοι τήν ὁμοιότητα πρός τό Θεό. «Φῶς ὁ
Θεός οὐ κατ’ οὐσίαν ἀλλά κατ’ ἐνέργειαν», ἔγραφε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς τό ΙΔ΄ αἰώνα. Μέσω αὐτοῦ τοῦ
ἀκτίστου φωτός φανερώνεται καί γνωρίζεται ὁ Θεός μερικῶς. Καί τοῦτο γιατί
ἡ τέλεια γνώση καί θέα τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ μυστήριο φανερούμενο κατά τήν
ὀγδόη ἡμέρα» τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
«Τότε ὀψόμεθα αὐτόν καθώς ἐστιν» (Α΄
Ἰωάν. 3,2). Πάντως ὅσοι ζοῦν «ἐν μετανοίᾳ» ἀξιώνονται νά βλέπουν τήν «βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει»
(Μαρκ. θ, 1) καθώς τήν εἶδαν οἱ μαθηταί στό ὄρος Θαβώρ κατά τήν Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος.

ῶς καί σκότος ἀποτελοῦν χαρακτηριστικές ἔννοιες στήν ὀρθόδοξη παράδοση καί ζωή. Στήν πραγματικότητα ὀντότητα ἀποτελεῖ ἡ ἔννοια τοῦ
φωτός, ἀφοῦ τό σκότος δέν νοεῖται
παρά ὡς ἔλλειψη φωτός.

Φ

Ἡ ἔννοια τοῦ φωτός
Ὁ τρισυπόστατος Θεός παρίσταται ὡς
φῶς, τό ὁποῖο ἐκπέμπει ἀκτίνες, πού φωτίζουν τόν κόσμο καί μάλιστα τό λογικό
ἄνθρωπο. Χωρίς αὐτό ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου ὁμοιάζει μέ νύχτα ζοφώδη καί ἀσέληνο. Ἔτσι ἡ ψυχή βρίσκεται ἐντός
ἀχλύος καί σκότους, ἀλλά τό θεῖο φῶς
ἀνταποκρινόμενο στίς προσευχές τοῦ
πιστοῦ μέσω τῆς Ἐκκλησίας διαλύει τά
νέφη πού περιβάλλουν τήν ψυχή. Τότε ἡ
Θεία Χάρη ἔρχεται ἀπό τόν Σωτήρα Χριστό καί καθαίρει τήν ψυχή σύμφωνα μέ
τήν ἀποστολική εὐχή: «Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος μετά πάντων ὑμῶν» (Β΄ Κορ.
13, 13). Ἡ Θεία Χάρη, ἀνάλογα μέ τήν δεκτικότητα τοῦ ἀνθρώπου λάμπει ὡς
ἄσβεστη λυχνία. Εἶναι χαρακτηριστικό
ὅτι τόν τίτλο τοῦ θεολόγου ἀναγνώρισε
ἐπίσημα ἡ Ἐκκλησία στόν Ἱερό Εὐαγγελιστή ἅγ. Ἰωάννη, τόν ἅγιο Γρηγόριο τό
Ναζιαζηνό καί τόν ἅγιο Συμεών τόν Νέο
Θεολόγο.

Ἡ ἔννοια τοῦ σκότους
Σκότος εἶναι ἡ ἄγνοια καί ἡ ἀπιστία
πού διαλύονται ὑπό τοῦ θείου φωτός.
Τό σκότος δέν ἀποτελεῖ ἀνυπέρβλητο
φραγμό γιά τή θέα τοῦ Θεοῦ ἀλλά ἐμπόδιο γιά «τούς ἀσθενεῖς τῇ πίστει». Γι’
αὐτό συχνά οἱ ἅγιοι ἀσκητές προσεύχονταν λέγοντας. «Κύριε φώτισόν μου
τό σκότος».
Καθένας πού θέλει νά ὁδηγεῖται στήν
τελειότητα γίνεται ἱκανός νά συναντᾶται
μέ τό Θεό καί νά φτάνει στήν θεοπτία. Ἡ
Ὀρθόδοξη πνευματική ζωή συνδέεται
ἄρρηκτα μέ τή θεοπτία, βρίσκοντας σ’
αὐτήν τό ἀσφαλέστερο καταφύγιο.

Τό ἄκτιστο φῶς
Συχνά - πυκνά γίνεται λόγος περί τοῦ
ἀκτίστου φωτός. Τοῦτο νοεῖται ὡς μέ-
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Η ΜΕΡΑ ΞΗΜΕΡΩΣΕ ΖΕΣΤΗ.
Ὁ οὐρανός ἦταν κατακάθαρος. Ὁ
Ἀπριλιάτικος ἥλιος ἔλουζε στεριά
καί θάλασσα. Οἱ ἀχτῖνες του λαμπύριζαν πάνω στίς πολύχρωμες
σκηνές τοῦ Μπραΐμη. Ἦταν ἕνα
πρωϊνό τοῦ 1825. Ὁ Ἀπρίλιος μοσχοβολοῦσε καί βρισκόταν στήν τελευταία μέρα του.
Ὁ Λεωνίδας, ἕνα σγουρόμαλλο
ἄφοβο ἀγόρι, πού μόλις εἶχε πατήσει τά ἕνδεκα, τράβηξε στήν πάνω
μεριά τῆς Μοθώνης, κατά τό βουνό.
Κι ἔμεινε ν’ ἀγναντεύει τόν κάμπο
μέ τίς ἀμέτρητες σκηνές καί τά
ὀχτακόσια ἄλογα πού ποδοπατοῦσαν ξέφρενα. Κοίταξε μέ ὀρθάνοιχτα μάτια. Ὁ κάμπος τοῦ φάνηκε ἀπέραντη πανηγυριώτικη ἀλάνα.
Κούνησε τό κεφάλι. Ἔστρεψε τό
βλέμμα στό λιμάνι. Ἦταν γεμάτο
καράβια.
Τό ἀτρόμητο ἀγόρι προχώρησε
πιό ψηλά, στούς πάνω βράχους.
70
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Κάθισε πάνω σ’ ἕνα μεγάλο κοτρώνι. Ἔβαλε γεῖσο τό χέρι. Βίγλιζε ἀπό τή μιά ἄκρη τοῦ
κάστρου τήν καλή Ὥρα, ἴσαμε
πέρα στοῦ παπᾶ τή λίμνη. Ὁ μικρός Λεωνίδας εἶδε ἀραγμένα καράβια καταμεσίς στό πέλαο.
«Ἀράπικα εἶναι καί τοῦτα», ξαναμουρμούρισε. Κι ἔσκασε στά γέλια. «Ἄκου, λέει, φυλᾶνε μήν καί
περάσουν στά ὑδραίικα καί πᾶνε
ζωοτροφές στό Νιόκαστρο, στό Δεσπότη, πού φυλάει τό κάστρο!...».
***
Ἀπό τίς 11 Φλεβάρη ὁ Μοθωνιότικος κόρφος ἔπηξε ἀπό ἀράπικα
πλεούμενα. Ὁ κάμπος τῆς Μοθώνης ἀπ’ τά βαρκά ἴσαμε τοῦ Καλαφάτη, γέμισε ἀραπάδες. Τέσσερις χιλιάδες πεζούρα κι ἑξακόσιοι
καβαλαρέοι. Μαύρισε!...
Ὁ Μπραΐμης ἔστησε τή σκηνή
του κατά τά Κρητικά, πάνω στήν
πλαγιά. Νά βιγλίζη ὁλάκερο τό
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Ἐδῶ τόν βρῆκαν οἱ ἀραπάδες.
Τόν φέρανε μπροστά στόν Μπραΐμη. Ὁ Αἰγύπτιος στρατάρχης τόν
κοίταξε μέ περιφρόνηση. «Τί μοῦ
φέρατε τοῦτο τό μυξιάρικο;», εἶπε
αὐστηρά στούς δικούς του. «Μόνο
αὐτό βρήκαμε σ’ ὁλάκερο τόν κάμπο. Ψυχή δέν ὑπάρχει», τ’ ἀποκρίθηκαν. «Χά! φοβήθηκαν οἱ γκιαούρηδες καί φύγανε», ἔκαμε ὁ στρατάρχης. Ὁ Λεωνίδας τόν κοίταξε
ἄφοβα δίχως νά σκύψει τό κεφάλι.
- Τά γονικά σου ποῦ εἶναι; ρώτησε ὁ Μπραΐμης μέ τή βοήθεια
δραγουμάνου. Τό παιδί δέν ἀπάντησε. Μόνο ἔσφιξε τίς γροθιές του.
Ἔτριξε τά δόντια. Ἡ ματιά του
φλογίστηκε. Ὁ Μπραΐμης ἔδεσε
κόμπο τά φρύδια. Τό μοῦτρο του
συγνέφιασε.
Ὁ Λεωνίδας ἔστρεψε ἀργά τό
κεφάλι. Τόν κοίταξε κατάματα.
Ὕστερα πῆρε τή ματιά του, τήν
κάρφωσε πέρα στό πέλαο. «Δέν
ἔχω γονικά», εἶπε ξερά ὁ Λεωνίδας. Ὁ δραγουμάνος μετέφρασε. Ὁ
Μπραΐμης ἀγρίεψε. «Ὄχι ψέμματα!» εἶπε στή γλώσσα του.
«Ὄχι ψέμματα!», ἐπανέλαβε ἄγρια
στό παιδί ὁ δραγουμάνος. «Δέν
λέω ψέματα», εἶπε ἄφοβα ὁ Λεωνίδας. Καί πρόσθεσε τό ἴδιο ψύχραιμα. Κοίταξε τόν Μπραΐμη
κατάματα. Ἡ ματιά του ἔγιν’
ἀστραπή. «Ὁ πατέρας μου σκοτώθηκε πρίν τρία χρόνια στό μεγάλο
ξεσηκωμό. Τή μάνα μου καί τ’
ἀδέλφια μου τά σφάξανε οἱ Χον-

στρατό του, τό λιμάνι, τό κάστρο
καί τό πίσω πέλαο κατά τό Νιόκαστρο. Μιά πελώρια φανταχτερή
σκηνή, ὅλο μετάξι! Ἔμοιαζε μέ
ὁλόλαμπρο παλάτι.
Στά πόδια τῆς πλαγιᾶς καί πέρα
στόν κάμπο ἔστησε τίς σκηνές του
ὁ στρατός. Πάνω ἀπό τετρακόσιες
πολύχρωμες σκηνές, μέ τά μπαϊράκια ν’ ἀνεμίζουν στίς κορφές τους.
Τ’ ἀράπικα ἄλογα χλιμιντρίζανε
περήφανα καί ἀνυπόμονα!...
Ὁ κάμπος βουβάθηκε ἀπό χριστιανούς. Ἀναταράχθηκε ἀπ’ τόν
ἀράπικο σάλαγο. Ἡ Ζαρντούρα
σκεπάστηκε μέ μαῦρα σύγνεφα. Τό
περήφανο τοῦτο βουνό δέν ἤθελε
νά βλέπη τά μοῦτρα τοῦ Μπραΐμη
καί τῶν ἀραπάδων του.
Ὁ Δεσπότης τῆς Μοθώνης, ὁ
Γρηγόριος, μαζί μέ τούς παπάδες
κι ὅλους τούς ἁρματωμένους, πολεμοῦσε στό Νιόκαστρο. Ἀκόμα κι
οἱ Παλιονερίτες φύγανε. Καί οἱ
Μπαρακιῶτες. Καί οἱ Χοντζογλαῖοι. Καί οἱ Ριπενιῶτες. Καί οἱ
Χωματαῖοι. Ψυχή δέν ἔμεινε στά
καμποχώρια... Μόνο ὁ Λεωνίδας,
τό ἄφοβο ἑλληνόπουλο δέν ἔφυγε.
Ἔμεινε κοντά στά πρόβατά του
καί τίς ἀγελάδες του. Ἦταν τά
μόνα πράματα πού εἶχε στή ζωή.
Ὁ πατέρας του εἶχε σκοτωθεῖ πρίν
τρία χρόνια στό μεγάλο ξεσηκωμό!
Τή μάνα του καί τά ἀδέλφια του
τά σφάξανε οἱ Τοῦρκοι. «Δέν πάω
στά βουνά νά μοῦ φᾶνε οἱ λύκοι τά
πρόβατα», εἶπε.
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Μᾶς ἦρθε ἡ ἄνοιξη πικρή, τό καλοκαίρι μαῦρο...» (δημοτικό)

ΝΙΚΟΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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ξηγήσει ὁ δραγουμάνος. «Καί τά
πρόβατά μου; Τί θά γίνουν τά πρόβατά μου;». «Αὐτά εἶναι γιά τό
στρατό», εἶπε μέ παγερή φωνή ὁ
στρατάρχης. «Καλά τό’ χα καταλάβει», μουρμούρισε ὁ Λεωνίδας
καί φύσηξε τή μύτη του. «Μή μοῦ
πεῖς πώς τόσος στρατός θά χορτάση μέ ἑξήντα πρόβατα καί δυό
ἀγελάδες! Ἐσεῖς εἴσαστε μιλιούνια». Καί χωρίς νά περιμένει ἀπόκριση, πρόσθεσε. «Ναί, θά μείνω,
γιατί μοιάζεις στό Δεσπότη ὅταν
φοράει τά χρυσά του. Μόνο γι’
αὐτό!...». Μέ ποιόν Δεσπότη;», ρώτησε ὁ στρατάρχης. «Τό Δεσπότη,
ντέ! Τό Γρηγόριο! Τό Δεσπότη τῆς
Μοθώνης. Αὐτόν πού κρατάει τό
Νιόκαστρο. Καί μή νομίζεις πώς
μπορεῖς νά τόν νικήσεις. Εἶναι πιό
δυνατός ἀπό σένα».
Μέ τό ἡλιόγερμα πού τά πουλιά
τετέριζαν στά δέντρα πρίν κουρνιάσουν, ὁ Λεωνίδας κατηφόριζε σιγοτραγουδώντας: «Παιδιά, γιά μεταλάβετε, γιά ξεμολογηθῆτε, δέν
εἶν’ ὁ περσινός καιρός κι ὁ φετεινός χειμώνας. Μᾶς ἦρθε ἡ ἄνοιξη
πικρή, τό καλοκαίρι μαῦρο, γιατί
σηκώθη πόλεμος καί πολεμοῦν
τούς Τούρκους. Νά διώξουμ’ ὅλη
τήν Τουρκιά ἤ νά χαθοῦμε οὗλοι».
Σκλαβωμένη καί τώρα ἡ Πατρίδα μας μέ τή θηλιά τοῦ ἀσήκωτου χρέους στό λαιμό καί χαμένη
τήν ἐλπίδα!... «Παιδιά, γιά μεταλάβετε, γιά ξεμολογηθῆτε...».
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τζογλαῖοι τοῦρκοι!... κατάλαβες;».
Ὁ Μπραΐμης ζύγιασε τό Λεωνίδα ἀπ’ τήν κορφή ἴσαμε τά νύχια.
Εἶχε κι’ ὅλας ἀρχίσει νά θαυμάζει
τό θάρρος του. «Μπράβο, θάρρος!»
μονολόγησε ὁ στρατάρχης, χούφτιασε τά ποντίκια τῶν χεριῶν του
κι ἔμεινε νά κοιτάζει τό Λεωνίδα.
«Σέ κρατάω αἰχμάλωτό μου, χαϊβάνι!», εἶπε μέ ἀργόσυρτη φωνή ὁ
Μπραΐμης. Ὁ Λεωνίδας ἔσκασε
στά γέλια. Ὁ δραγουμάνος ἀναταράχθηκε. Ἕνας σκυλάραπας ἔφερε
τό χέρι στή σπάθα πού κρεμόταν
στό ζωνάρι του. Ὁ Μπραΐμης μάνιασε γιά τό γέλιο τοῦ παιδιοῦ. Τόν
εἶδαν οἱ δικοί του, καμώθηκαν τό
ἴδιο.
«Ἄκου αἰχμάλωτο! Τί θά πῆ
αἰχμάλωτος; Μή θαρρεῖς καί κάμαμε πόλεμο καί μ’ ἔπιασες στή
μάχη; Στή στάνη μέ πιάσατε, ν’
ἀρμέγω τά πρόβατά μου. Κατάλαβες;», εἶπε τό παιδί θαρρετά στό
Μπραΐμη. Τά μάτια τοῦ στρατάρχη
γεμίσανε θαυμασμό!
«Εἶσαι πολύ ξύπνιος καί περήφανος, θά σέ κρατήσω κοντά μου».
«Γιά αἰχμάλωτο», ἀπάντησε μέ
ἀγριάδα καί σούφρωσε τά φρύδια.
Ὁ Μπραΐμης γέλασε. Κι ὕστερα, μέ
σοβαρό ὕφος:
«Λοιπόν, τί
λές, θά μείνεις;». Τό
παιδί κατάλαβε πρίν
ἀκόμα τοῦ

¥

ΦΕΤΑ καί πορτοκάλια, σταφίδες καί ἐλιές.
Αὐτά ὡς χώρα ἐξάγουμε; Ναί αὐτά. Καί τί ἄλλο
πολιτιστικό; Συρτάκι καί μπουζούκι. Καί τί
ἄλλο; Ἡ ἀπάντηση: Δέν ξέρω. Τίποτε ἄλλο.
Ἔτσι ἀπάντησε, στόν ἐρωτῶντα. Καμμία
ἀπολύτως ὑποψία γιά ὕπαρξη καί ἐξαγωγή
τοῦ ἀληθινοῦ πολιτισμοῦ. ῎Ασχετα ἄν ὁ ἀληθινός, αὐθεντικός, γνήσιος πολιτισμός τούτου
τοῦ τόπου εἶναι ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός πολιτισμός, ὁ ἑλληνορθόδοξος πολιτισμός. Ὁ
ἐρωτηθείς ἄραγε ποῦ ζεῖ. Δέν ἔμαθε, δέν
ἄκουσε, δέν διδάχθηκε. Ἴσως καί ὄχι, ἔτσι
ὅπως καταντήσαμε.
Ἄς προχωρήσουμε ὅμως. Στήν ἐποχή μας
κορυφαῖοι ξένοι διανοητές ἔκαμναν νύξεις γιά
τήν δίψα καί ἀναζήτηση τοῦ ἀνώτερου, τοῦ
αὐθεντικοῦ πολιτιστικοῦ πνεύματος καί
ἤθους. Ὁ St. Ranciman διεκήρυξε ὅτι ὁ 21ος
αἰών, θἄναι ὁ αἰώνας τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Sam
Hantigton ἔγραψε γιά τήν «σύγκρουση τῶν
πολιτισμῶν» καί τῶν θρησκειῶν στόν αἰώνα
μας καί ὁ πρόσφατα βραβευθείς στό Παρίσι
Uberto Eco εἶπε ὅτι τό Εὐρωπαϊκό οἰκοδόμημα ἀρχίζει νά στηρίζεται στόν συνεκτικό
ἱστό πού εἶναι ὁ πολιτισμός. Γνωρίζουμε βέβαια ὅτι ὁ εὐρωπαϊκός πολιτισμός ἔχει ρίζες
τόν χριστιανισμό, τό ἑλληνικό κλασσικό πνεῦ μα καί τό ρωμαϊκό δίκαιο.
Ὡστόσο ἐπειδή ὅλα κλονίζονται στίς σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες καί
πάλι μιλᾶμε γιά διαμόρφωση μιᾶς νέας Εὐρώπης, ἡ μικρή χώρα ἡ Ἑλλάδα μέ τό βάθος τῆς
ἱστορίας της, τήν πείρα τῶν αἰώνων, τό
πνεῦμα τῆς κλασσικῆς ἀρχαιότητος καί τό
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ἦθος τῆς Ὀρθοδοξίας μπορεῖ, πρέπει νά μπορεῖ νά προσφέρει ἀπαντήσεις στά ἀγωνιώδη προβλήματα τοῦ
σήμερα. Δέν θά πρέπει ν’ ἀφήσει νά
συντελεσθεῖ ἡ ἀποσύνθεση τῆς κοινωνίας ἀπό τήν ἠθική τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀπομάκρυνση
ἀπό τό πνεῦμα τῆς ἐπί τοῦ Ὄρους
ὁμιλίας τοῦ Κυρίου, νά ἐπιτραπεῖ τό
σβήσιμο τῆς ἀγάπης, τῆς καταλλαγῆς, τῆς εἰρήνης, τῆς συγχώρησης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἰσότητας
τῶν ἀνθρώπων. Μία νέα κοινωνία,
μοντέρνα ἤ μεταμοντέρνα, τεχνολογικά ἄριστη ἤ οἰκονομικά εὔρωστη
χωρίς τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου θά
’ταν ἡμίφως, θά εἶναι νεοειδωλολατρική, θά ’ταν κούφια καί ἐπίπλαστη, ὑποκριτική καί τελικά γεμάτη
θρήνους.
Ἀλλά τό μεῖζον ἐρώτημα πού
πλανᾶται· ἐμεῖς οἱ νεοέλληνες,οἱ
ἀπόγονοι ἡρώων καί μαρτύρων πόσο
εἴμεθα ἕτοιμοι νά ἐξάγουμε ὀρθόδοξο χριστιανικό πολιτισμό; Προβληματιζόμαστε ἄραγε σ’ αὐτό τό
ἐπίπεδο καί μ’ αὐτήν τήν πρόκληση
τῶν καιρῶν; Ἄν κάτι διαφορετικό
ἔχουμε πρός ἐξαγωγήν δέν εἶναι τά
ὑλικά στοιχεῖα. Εἶναι ἡ ὀρθοδοξία.
Ὄχι βέβαια ὡς ἐμπορεύσιμο εἶδος,
ἀλλ’ ὡς προοπτική διαμόρφωσης
μιᾶς ὀρθότερης κοινωνίας, ὡς πρόταση ἀληθοῦς ζωῆς τοῦ προσώπου
τοῦ ἀνθρώπου.
Γι’ αὐτό καί πάλιν ἄς μελετήσουμε ποιοί ἐπακριβῶς εἴμαστε, ἀπό
ποῦ προερχόμαστε καί πρός τά ποῦ
βαδίζουμε. Ὁ ἑλληνισμός καί ἡ ὀρθοδοξία αὐτές οἱ ἀνεκτίμητες ἀξίες
εἶναι ἡ δύναμη τῆς ψυχῆς μας.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΕΚΟΥΝΔΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΓΡΑΦΕΙ
ἡ ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμ. Καθηγήτρια Παν/μίου Ἀθηνῶν

να χειμωνιάτικο ἀπόγευμα, θά πήγαινα νά μιλήσω σέ μιά Σχολή Γονέων. Χάρηκα πολύ ὅταν, στό αὐτοκίνητο
τῆς φίλης πού πέρασε νά μέ πάρει, μέ προϋπάντησε καί ἡ δεκαπεντάχρονη κορούλα
της, ἡ Κατερίνα. Εἶχα καιρό νά τήν δῶ
καί, ὅπως ἦταν φυσικό, οἱ διαπιστώσεις
μου γιά τό πόσο εἶχε μεγαλώσει καί πόσο
τῆς πήγαινε ἡ ὄμορφη μπλέ ζακέττα πού
φοροῦσε, βγῆκαν αὐθόρμητα ἀπό τήν καρδιά μου κι ἔκαναν νά λάμψουν τά γλυκά
γαλάζια μάτια της.
– Εἶναι καινούργια, δῶρο τοῦ πατέρα
μου γιά τά γενέθλιά μου, εἶπε μέ καμάρι.
– Ὡραῖο γοῦστο ἔχει ὁ μπαμπᾶς σου
τῆς ἀπάντησα.
– Ἔ, αὐτό νά λέγεται! Τή μαμά μου
διάλεξε… εἶπε, καί ξεσπάσαμε καί οἱ τρεῖς
μας σέ γέλια.
Μέ τή φίλη μου, κουβεντιάζαμε διάφορα, γιά τήν οἰκονομική δοκιμασία πού
περνοῦν πολλοί συνάνθρωποί μας καί τόν
καιρό πού εἶχε σήμερα ἀγριέψει καί ἔρριχνε ἕνα τσουχτερό χιονόνερο.
Ἡ φίλη μου ὁδηγοῦσε προσεκτικά.
Ὅμως, ἡ Κατερίνα, στό πίσω κάθισμα,
ἦταν ἀνήσυχη. Κοίταζε μέ ἐπιμονή τόν
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δρόμο, δεξιά κι ἀριστερά, σάν κάτι νά ἔψαχνε. Ξαφνικά, καθώς πλησιάζαμε σέ μιά διασταύρωση, ζήτησε
ἀπό τή μητέρα της νά κάνει δεξιά καί νά σταματήσει.
Νομίζοντας ὅτι κάτι σοβαρό τῆς συμβαίνει, ἡ φίλη μου
σταμάτησε.
Χωρίς λέξη, ἡ Κατερίνα ἄνοιξε ἀπότομα τήν πόρτα καί
βγῆκε στόν δρόμο.
– Ποῦ πᾶς παιδί μου; πρόλαβε μόνο νά φωνάξει ἡ μητέρα της.
– Θά γυρίσω ἀμέσως, ἀπάντησε ἐκείνη τρέχοντας καί
ἔστριψε στή γωνία.
Μείναμε ἄναυδες. Δέν ξέραμε τί νά κάνουμε. Προσπαθώντας νά βροῦμε μιά ἐξήγηση, ἡ φίλη μου ἑτοιμάστηκε
νά βγεῖ ἀπό τό αὐτοκίνητο καί νά πάει πρός τήν ἴδια κατεύθυνση. Ἀλλά νά, ἡ Κατερίνα ἐρχόταν πρός τό μέρος
μας, τρέχοντας καί πάλι. Ὅμως, δέν φοροῦσε πιά τή ζακέττα της. Ἀπότομα, ὅπως εἶχε βγεῖ, ἄνοιξε τήν πόρτα
καί χώθηκε βιαστικά στό αὐτοκίνητο.
– Τί ἔγινε Κατερίνα μου, ποῦ εἶναι ἡ ζακέττα σου;
– Θά σοῦ πῶ ἀργότερα μαμά. Δέν μπορῶ τώρα.
Πᾶμε γιά νά μήν ἀργήσουμε.
Ἡ ἔκφραση στό πρόσωπό της καί ἡ ἀποφασιστικότητα
στή φωνή της ἔκαναν τήν μητέρα της νά ὑπακούσει.
Μετά ἀπό μέρες, ἔμαθα ὅτι ἡ Κατερίνα, σχολώντας
ἀπό τό Γυμνάσιο ἐκεῖνο τό μεσημέρι, εἶχε δεῖ ἕναν γέρο
ἄστεγο στή γωνία ἐκείνου τοῦ δρόμου. Φαινόταν πώς
κρύωνε. Σκέφτηκε νά τοῦ δώσει τό καθημερινό της μπουφάν, ἀλλά δέν ἤθελε νά τό κάνει μπροστά στίς συμμαθήτριές της. Βρῆκε λοιπόν τήν εὐκαιρία τό ἀπόγευμα
καί… νά, ἡ ἐξήγηση γιά τή ζακέττα.
Κι ἐγώ ἡ ἀπληροφόρητη, εἶχα τολμήσει μέ θεωρητική
ἀφέλεια, νά μιλήσω γιά τή σημασία τοῦ ἐθελοντισμοῦ,
κοιτάζοντας στά μάτια τήν Κατερίνα…
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ἶναι γνωστό ὅτι ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἕλληνες, καί
ὄχι μόνο, ἀνήκουμε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δηλαδή ἀποτελοῦμε τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ
καί χαιρόμαστε τήν ἐντελῶς ἰδιαίτερη εὐλογία νά
ἔχουμε Κεφαλή μας τόν ἴδιο τόν Κύριό μας Ἰησοῦ
Χριστό, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδας.
Ἐφόσον λοιπόν ἀποτελοῦμε ὅλοι ἕνα σῶμα,
καταλαβαίνουμε πόσο ἀπαραίτητη εἶναι ἡ συνεργασία ὅλων τῶν μελῶν αὐτοῦ τοῦ Σώματος γιά
τήν ὑγεία καί τήν ὁμαλή του ἀνάπτυξη. Διότι, ὅτι
συμβαίνει μέ τό γήινο σῶμα μας ἀπό πλευρᾶς βιολογικῆς, τό ἴδιο ἀπαιτεῖται καί γιά τό πνευματικό
σῶμα μας.
Νομίζω πώς ἡ συνειδητοποίηση αὐτῆς τῆς ἀλήθειας εἶναι πολύ ἐπιτακτική στούς καιρούς μας,
διότι θά μᾶς βοηθήσει νά ξεπεράσουμε τήν κρίση
πού μᾶς μαστίζει.
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Δέν εἴμαστε ἄτομα,
εἴμαστε κοινότητα καλλιεργημένων ἐν Χριστῷ
προσώπων. Δυστυχῶς τήν
ἀγνοοῦμε αὐτή τήν ἀλήθεια οἱ περισσότεροι καί ὁ
καθένας μας βολεύεται
μέσα στό μοντέλο τοῦ ἐγώ
του καί ὄχι τοῦ ἐμεῖς, μέ
ἀποτέλεσμα νά συμπνίγεται σ’ αὐτόν τόν τόσο
στενό χῶρο καί νά χάνει
τήν εὐτυχία τῆς ἁπλωσιᾶς
μέσα στό ἐμεῖς.
Πόσο ὠφέλιμη θά ἦταν
γιά ὅλους μας ἡ ἔξοδός
μας ἀπό τήν ἐγωπάθεια
ἀπό τόν ἐγωκεντρισμό μας
καί ἡ μετάβασή μας μέσα
στοῦ ἄλλου τήν καρδιά,
τό δόσιμό μας στόν
ἀδελφό!
Αὐτή εἶναι ἡ μόνη θεραπευτική μέθοδος καί γιά
μᾶς τούς ἴδιους, ἀλλά καί
γιά τήν καθόλου κοινωνία.
Εἶναι ἐπείγουσα ἡ
ἀνάγκη νά ἐμβαθύνουμε
στήν αὐτοθυσία τοῦ Κυρίου μας, στήν κένωσή
Του, στόν σταυρικό μαρτυρικό Του θάνατο, γιά νά
ζήσουμε καί τήν θριαμβευτική Του Ἀνάσταση.
Χρειαζόμαστε παιδεία,
παιδεία ἐκκλησιαστική,
ὀρθόδοξη.
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Ἡ πατρίδα μας πρέπει νά σωθεῖ
καί θά σωθεῖ μόνο διά τῆς ἐκκλησιαστικῆς παιδείας. Δέν θά μᾶς σώσει
μόνο ἡ ἐξυγίανση τῆς οἰκονομίας,
ἀλλά ἡ σωστή μας τοποθέτηση καί ἡ
ἐμβάθυνσή μας στό πνεῦμα τῆς ἀδελφοποίησής μας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἡ
συνειδητοποίηση αὐτῆς τῆς ἀλήθειας
εἶναι θεμελιακή προκειμένου νά βγοῦμε ἀπό τό ἀδιέξοδο τοῦ σήμερα.
Στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας μᾶς
βοήθησαν, θά ἔλεγα μᾶς ἔσωσαν κάποιες προσωπικότητες, κάποιοι μεγάλοι Εὐεργέτες τοῦ Ἔθνους, δημιουργῶντας σχολεῖα. Πρῶτος ὁ Ἅγιος
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, κι ἀργότερα κι
ἄλλοι κι ἄλλοι, ὅπως ὁ Βαρβάκης, ὁ
Ἀρσάκης, ὁ Ζάππας κτλ. Στά σχολεῖα αὐτά προβάλλονταν καί καλλιεργοῦνταν οἱ μεγάλες ἀξίες: Ἡ
Θρησκεία, ἡ Πατρίδα, ἡ Οἰκογένεια.
Σήμερα χωρίς νά θέλουμε νά προσβάλουμε κανέναν – γνωρίζουμε βέβαια πολλούς ἐκπαιδευτικούς μέ ἦθος
καί παλληκαριά, πού πηγαίνουν κόντρα στό ρεῦμα τῶν πολλῶν – ὅμως,
πρέπει νά ὁμολογήσουμε ὅτι τά σχολεῖα τά ὀργανωμένα πάνω στήν θεμελιακή βάση τῶν ἀξιῶν πού ἀναφέραμε, εἶναι πολύ ὀλιγάριθμα γιά νά
ἀντισταθοῦν στό μεγάλο ἠθικό τσουνάμι πού μᾶς ἔχει βρεῖ. Χρειαζόμαστε
νέους εὐεργέτες γιά νά σώσουμε τά
παιδιά μας, γιά νά σώσουμε τό μέλλον
μας. Ἡ βοήθεια μπορεῖ νά εἶναι ποικιλόμορφη ἀπό οἰκονομική μέχρι καί
προσωπική καί ἠθική συμπαράσταση.
Νομίζω πώς ὅσοι ἀπό τούς συμπο-
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λίτες μας ἔχουν ἀποφοιτήσει ἀπό τέτοια σχολεῖα καί τράφηκαν οὐσιαστικά ἀπό τό πνεῦμα καί τίς
κατευθύνσεις τους ἀλλά καί γενικότερα ὅσοι διαπαιδαγωγήθηκαν μέ τό
ὀρθόδοξο πνεῦμα, ὀφείλουν τά πνευματικά τους τροφεῖα στό σήμερα,
προκειμένου νά βοηθήσουν καί τούς
νεότερους μαθητές τοῦ τόπου μας.
Ἐπιπλέον καί ὅλοι ἐμεῖς καταθέτοντας τόν ὅποιο ὀβολό μας καί προσευχόμενοι ἐκ βαθέων γιά τό τόσο
σοβαρό θέμα τῆς παιδείας μας νοηματοδοτοῦμε τήν ζωή μας, ὁλοκληρώνουμε τήν προσωπικότητά μας καί
νιώθουμε τή χαρά μιᾶς πολύκαρπης
ζωῆς κοντά στόν Χριστό.
Οἱ καιροί σήμερα ἀπαιτοῦν συμμετοχή στά προβλήματα τοῦ κάθε πλησίον, τῆς κοινωνίας, τῆς ἐκκλησίας
μας. Ζητοῦν ζωντανούς πιστούς καί
προπάντων ἀνθρώπους προσευχόμενους, διαρκῶς προσευχόμενους μέ
ζέση καί δυνατή πίστη γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ποικίλων προβλημάτων
πού ὁ καθένας μας ζεῖ. Τό κάθε
λεπτό πού κυλᾶ μέσα στή διάρκεια
τῆς ἡμέρας ἄς συντονίζεται μέ τόν
πόθο καί τόν κάθε παλμό τῆς καρδιᾶς
μας καί ἐκ βαθέων ἄς ἐπαναλαμβάνουμε τήν τόσο περιεκτική πατερική
μονολόγιστη εὐχή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με, ἐλέησόν μας τούς ἁμαρτωλούς».
Ἀδελφή Θέκλα
Θεσσαλονίκη
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(Ἀποσπάσματα)

Παιδιά μου!
Εἰς τόν τόπον τοῦτον, ὅπου ἐγώ
πατῶ σήμερα, ἐπατοῦσαν καί ἐδημιουργοῦσαν τόν παλαιόν καιρόν,
ἄνδρες σοφοί καί ἄνδρες μέ τούς
ὁποίους δέν εἶμαι ἄξιος νά συγκριθῶ καί οὔτε νά φτάσω τά ἴχνη
τους...
Ἐγώ ἐπιθυμοῦσα νά σᾶς ἰδῶ,
παιδιά μου, στή μεγάλη δόξα τῶν
προπατόρων μας κι’ ἔρχομαι νά
σᾶς εἴπω ὅσα στόν καιρό τοῦ
ἀγῶνα μας καί πρίν ἀπ’ αὐτόν καί
ὕστερα ἀπ’ αὐτόν ὁ ἴδιος παρατήρησα κι ἀπό αὐτά νά κάμωμεν
συμπερασμούς καί γιά τήν μέλλουσαν εὐτυχία σας, μολονότι ὁ
Θεός μόνος ἠξεύρει τά μέλλοντα.
.................
Οἱ παλαιοί Ἕλληνες, οἱ πρόγονοί μας, ἔπεσαν εἰς τήν διχόνοιαν
καί ἐτρώγονταν μεταξύ τους καί
ἔτσι ἔλαβαν καιρόν πρῶτα οἱ Ρω78
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μαῖοι, ἔπειτα ἄλλοι βάρβαροι, καί
ἔκαμαν ὅτι μποροῦσαν διά νά ἀλλάξει ὁ λαός τή πίστη του...
Ἔκοψαν γλῶσσες σέ πολλούς
ἀνθρώπους, ἀλλά ἐστάθη ἀδύνατο
νά τό κατορθώσουν. Τόν ἕναν ἔκοβαν, ὁ ἄλλος τόν σταυρόν του
ἔκαμε.
............
Ὅταν ἀποφασίσαμεν νά κάμωμεν τήν Ἐπανάσταση δέν ἐσυλλογιστήκαμε οὔτε πόσοι ἤμεθα, οὔτε
πῶς δέν ἔχομεν ἅρματα, οὔτε ὅτι
οἱ τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν τά κάστρα
καί τάς πόλεις, οὔτε κανένας φρόνιμος μᾶς εἶπε, «ποῦ πᾶτε ἐδῶ νά
πολεμήσετε μέ σιτοκάραβα βατσέλα», ἀλλά ὡς βροχή, ἔπεσε σέ
ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία τῆς Ἐλευθερίας μας.... καί ὅλοι, καί οἱ κληρικοί καί οἱ προεστοί καί οἱ
καπεταναῖοι καί οἱ πεπαιδευμένοι
καί οἱ ἔμποροι, μικροί καί μεγάλοι,
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ὅλοι συμφωνήσαμε σ’ αὐτό τό σκοπό
καί κάναμε τήν Ἐπανάσταση.
Ἐγώ παιδιά μου, κατά κακή μου
τύχη, ἐξ’ αἰτίας τῶν περιστάσεων,
ἔμεινα ἀγράμματος καί διά τοῦτο
σᾶς ζητῶ συγχώρεση, διότι δέν
ὁμιλῶ ὡς οἱ διδάσκαλοί σας. Σᾶς
εἶπα ὅσα ὁ ἴδιος εἶδα, ἤ ἄκουσα καί
ἐγνώρισα, διά νά ὠφεληθῆτε ἀπό τά
περασμένα καί ἀπό τά κακά ἀποτελέσματα τῆς διχόνοιας, τήν ὁποία
νά ἀποστρέφεσθε, καί νά ἔχετε ὁμόνοια. Ἐμᾶς μή μᾶς τηρᾶτε πλέον.
Τό ἔργο μας καί ὁ καιρός μας ἐπέρασε καί οἱ μέρες τῆς γενιᾶς πού
σᾶς ἄνοιξε τό δρόμο, θέλουν σέ λίγο
περάσει. Τήν ἡμέρα τῆς ζωῆς μας
θέλει διαδεχτεῖ ἡ νύχτα τοῦ θανάτου
μας, καθώς τήν ἡμέραν τῶν Ἁγίων
Ἀσωμάτων θέλει διαδεχτεῖ ἡ νύχτα
καί ἡ αὐριανή ἡμέρα. Εἰς ἐσᾶς
μένει νά ἰσάσετε καί νά στολίσετε
τόν τόπο ὅπου ἐμεῖς ἐλευθερώσαμε.
Καί, γιά νά γίνει τοῦτο, πρέπει νά
ἔχετε ὡς θεμέλια τῆς πολιτείας τήν
ὁμόνοια, τή θρησκεία, τήν πατρίδα
καί τήν φρόνιμον ἐλευθερία.
Τελειώνω τόν λόγο μου.
Ζήτω ἡ Ἑλλάδα μας!
Ζήτω ἡ Ἑλληνική Νεολαία!

Ὑπάρχουν κάποιοι ἀγῶνες πού
εἶναι τόσο ἄνισοι ὥστε μοιάζουν ἀπό
τήν ἀρχή χαμένοι. Ὅμως καμιά
θυσία δέν ἔγινε ποτέ ἄδικα. Ὁ σπόρος πού πέφτει, νομοτελειακά, θά
ἀνθίσει, θά καρπίσει. Σέ μιά ὑλοκρατούμενη κοινωνία ὅπου τά ἅλματα
τῆς τεχνολογίας ὁδήγησαν στή μέ
κάθε μέσον ἐπικράτηση τοῦ ἰσχυρότερου καί ὄχι τοῦ καλύτερου ἄς μήν
τρομάξουμε καί ἄς μήν παραδοθοῦμε, λίγοι ἐμεῖς, ἀνάμεσα σέ μέγα
πλῆθος χρηματολατρῶν! Ἀκλόνητοι
ἐμεῖς σέ ἀρχές καί ἀξίες. Ἀμετακίνητοι στήν Πίστη. Ἄς στρατευθοῦμε σέ
αὐτούς «πού στή ζωή τους ὅρισαν νά
φυλᾶνε Θερμοπῦλες». Γιά σᾶς
ἔγραψε ὁ Πώλ Kλωντέλ: τά νιάτα
εἶναι πλασμένα γιά τόν ἡρωϊσμό!
Ἐμπρός παιδιά, ψηλά τίς σημαῖες!
Γιά τό πιστεύω μας. Γιά τήν τιμή καί
τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ Ἀνθρώπου. Καί
ὁ Θεός ἄς εὐλογεῖ τίς μάχες μας γιά
τήν Ἀρετή καί τήν Ἀδελφοσύνη!
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
Ἐπιμέλεια:
Γεώργιος Ἀν. Νίκας
Ταξίαρχος ε.α.
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ΟΛΟΙ τίς ἔχουμε χαρεῖ
ἀπό διαφορετικές θέσεις.
Σάν παιδιά καί νέοι, συμμετέχοντες σέ αὐτές μέ μεγάλη χαρά, καμάρι, ἐνθουσιασμό καί ἡ ἐθνική ἔξαρσι
γέμιζε τίς νεανικές μας καρδιές. Μπροστά ἡ Σημαία
μας «τῆς Λευτεριᾶς τό σύμβολο μπροστά», μέ εἰδικές
κατά τό δυνατόν ἐνδυμασίες καί μέ προσπάθεια
ἄψογης ἐμφάνισης. Ἀργότερα νά τίς χειροκροτοῦμε
σάν παπποῦδες, γονεῖς,
συγγενεῖς καί φίλοι, νά καμαρώνουμε τά νειάτα, τήν
ἐλπίδα τῆς Πατρίδας μας,
γιά κάθε ἐποχή.
Ὅμως τί ξεχωριστή τιμή
καί χαρά ἡ συμμετοχή μας
στίς παρελάσεις ὡς στρατευμένοι καί πόσο μεγάλος
ὁ ἐνθουσιασμός καί τά
αἰσθήματα ἀσφάλειας τοῦ
λαοῦ καί ὑπερηφάνεια γιά
τίς ἔνοπλες δυνάμεις μας.
«Περνάει ὁ στρατός τῆς
Ἑλλάδος φρουρός».
Ἀληθινό πανηγύρι καί
ἔξαρσι τῆς ἐθνικῆς συνείδησης οἱ προετοιμασίες καί ἡ
διεξαγωγή τῶν παρελάσεων
μέ μουσικές, ἐμβατήρια, σημαιοστολισμούς καί μαζί μέ
80
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αὐτές χοροί καί λαμπαδηδρομίες. Ἀληθινή ἀγαλλίαση γιά ὅλους.
Ὅμως ἐδῶ καί ἀρκετά
χρόνια ὑπάρχει μικρός ἀριθμός ἀκόμη, εἴτε ἁπλοί
πολίτες, εἴτε ἄνθρωποι τοῦ
προσκηνίου, τοῦ πνευματικοῦ καί τοῦ πολιτικοῦ πού
ἐκφράζονται ἐναντίον τῶν
παρελάσεων καί ζητοῦν τήν
κατάργησή τους καί ὡς
λόγο τῆς θέσης αὐτῆς προβάλλουν κυρίως ὅτι αὐτές
καθιερώθησαν σέ δύσκολους καιρούς γιά τήν Χώρα
μας καί τίποτε τό σημαντικό δέν προσφέρουν. Ὅμως οἱ δικαιολογίες καί τά
ἐπιχειρήματα πού φανερά
ἐπικαλοῦνται εἶναι προσχηματικά. Ἄλλα εἶναι τά
πραγματικά κίνητρά τους
τά ὁποῖα δειλιάζουν νά τά
ὁμολογήσουν.
Οἱ παρελάσεις ἐτελοῦντο
στήν Ἑλλάδα ἀπό τά ἀρχαῖα
χρόνια. Στίς Ἑλληνικές πόλεις-κράτη τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας ἐτελοῦντο παρελάσεις ἐφήβων καί νεανίδων,
ἀκόμη καί πολεμιστῶν, ἰδίως
σέ θρησκευτικούς ἑορτασμούς καί ξεχωρίζει ἡ παρέλαση νεαρῶν Ἀθηναίων
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καί Ἀτθίδων στήν γιορτή τῶν Παναθηναίων. Μπροστά στόν στρατηλάτη καί
ἐκπολιτιστή τῶν λαῶν Μεγάλο Ἀλέξανδρο, τόν Ἕλληνα Μακεδόνα, τόν
ἐντολέα ὅλων τῶν ἑλληνικῶν πόλεων
γιά τήν κοσμοϊστορική ἐκστρατεία του,
εἶχαν παρελάσει πολλές φορές τά
στρατεύματά του.
Στούς νικηφόρους ἀγῶνες τῶν βαλκανικῶν πολέμων τά ἑλληνικά στρατεύματα παρήλαυναν μπροστά στούς
στρατιωτικούς καί πολιτικούς ἡγήτορες σέ κάθε πόλη καί περιοχή τίς
ὁποῖες ἀπελευθέρωναν. Τό ἴδιο καί
στήν Μικρασιατική ἐκστρατεία. Ὑπάρχουν φωτογραφίες καί κινηματογραφικά ντοκουμέντα πού τά ἐπιβεβαιώνουν αὐτά, ἐκτός ἀπό τίς ἱστορικές περιγραφές.
Ἀνεξαρτήτως ὅμως ἀπό τόν χρόνο
καθιέρωσής τους πού εἶναι ἀρχαιότατος, τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι ἕνα
καί μοναδικό ἀλλά καί οὐσιαστικό:
Βλάπτουν οἱ παρελάσεις; Ἀσφαλῶς
ὄχι. Εἶναι ἀποδεκτές διαχρονικά ἀπό
τόν ἑλληνικό λαό; Βεβαίως ναί. Προσφέρουν χαρά, ξεκούραση, ἀγαλλίαση
καί ἐθνική ὑπερηφάνεια. Κανείς δέν
μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει αὐτή τήν
προσφορά τους. Ἄς σταματήσουν λοιπόν νά κατηγοροῦν τίς παρελάσεις καί
νά ζητοῦν νά μήν πραγματοποιοῦνται,
ἐπικαλούμενοι προσχηματικά λόγους
διαφορετικούς στήν πραγματικότητα
ἀπό ἐκείνους πού τούς ὁδηγοῦν σέ
αὐτές τίς θέσεις τους.
Νά ὑπενθυμίσουμε ἀκόμη ὅτι παρελάσεις δέν τελοῦνται μόνον στήν πατρίδα μας. Καί σέ ἄλλα κράτη πραγ-
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ματοποιοῦνται. Μή μᾶς διαφεύγει ἡ
μεγάλη παρέλαση στήν πρωτεύουσα
τῆς Γαλλίας κατά τήν ἐθνική τους
γιορτή. Οἱ παρελάσεις νέων καί σωματείων στήν Γερμανία, ἰδίως στό Μόναχο, σέ τοπικές ἱστορικές καί πολιτιστικές ἐκδηλώσεις. Ἀκόμη καί στό
Βέλγιο, στίς Βρυξέλλες, μάλιστα μέ
προηγούμενη Δοξολογία στήν Ἐκκλησία.
Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς ἔχουν ἐπιτρέψει στούς ὁμογενεῖς
μας νά παρελαύνουν στήν κεντρική
Πέμπτη Λεωφόρο τῆς Νέας Ὑόρκης,
γιά νά τιμηθεῖ ἡ Ἐθνική Ἐθνεγερσία
τοῦ 1821. Ἀξιοσημείωτη εἶναι καί ἡ
μεγάλη παρέλαση τῶν συμμαχικῶν
στρατευμάτων τό καλοκαίρι τοῦ ἔτους
1946 στό Λονδίνο, γιά τήν νίκη τῶν
Συμμάχων κατά τοῦ Ἄξονος.
Καί γιατί νά ξεχνᾶμε - μᾶλλον οἱ
ἐπικριτές νά λησμονοῦν - τίς μεγαλειώδεις παρελάσεις στήν Σοβιετική
Ἕνωση, οἱ ὁποῖες συνεχίζονται ἀκόμα
καί τώρα στίς χῶρες πού τότε τήν
συγκροτοῦσαν καί οἱ ὁποῖες σήμερα
κυβερνῶνται ἀπό δημοκρατικά καθεστῶτα.
Ἄς τό καταλάβουν οἱ ἐπικριτές
τῶν παρελάσεων. Ὁ λαός μας θέλει τίς
παρελάσεις καί εἶναι ὁλόψυχα πιστός
στά μεγάλα ἰδανικά πού διαπνέουν
ἀπό χιλιάδες χρόνια καί μέχρι σήμερα τούς Ἕλληνες καί ἐμεῖς δέν δειλιάζουμε νά τό ποῦμε μέ θάρρος καί
καμάρι μέ τό ὄνομά τους:
ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΙΔΑΝΙΚΑ.
Λ. ΔΙΛΗΣ
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Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Χιώλου
Διδάκτορος Νομικῆς
Προέδρου Ἐθνικῆς
Ἑνώσεως Βορείων
Ἑλλήνων
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Ἡ Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας
εἶναι συνυφασμένη μέ τήν ἔνδοξη
Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ μας Γένους.
Ἡ Ἐκκλησία διαδραμάτισε ἀποφασιστικό ρόλο σέ κρίσιμες γιά τό
περιούσιο Ἔθνος μας στιγμές.
Χάρις στήν ἐνεργό καί καιρίας σημασίας συμπαράσταση αὐτῆς, ὁ
Ἑλληνισμός διεσώθη πολλάκις
καί ἀπέφυγε τήν ἐθνική του ἀλλοτρίωση.
Κατά τήν μακραίωνη Τουρκοκρατία, ἡ Ἐκκλησία ἦταν κυριολεκτικά ἡ Κιβωτός τοῦ Ἑλληνικοῦ
Γένους, ὅπως δέ χαρακτηριστικά
γράφει ὁ Καθηγητής Διονύσιος
Ζακυνθηνός, «ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρξε
πρωταρχικός συντελεστής τῆς
συντηρήσεως τοῦ Ἔθνους...».
Ἡ συστηματική προσπάθεια τῶν
Τούρκων, νά ἀφανίσουν τό Ἑλληνικό Γένος, εὕρισκε ἀντιμέτωπη
τήν ἀντίδραση τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ πίστη στό Θεό καί ἡ ἀγάπη
στήν Πατρίδα, διαφυλάχθηκαν καί
μεταδόθηκαν στούς αἰῶνες τῆς
σκλαβιᾶς, ἀπό τήν Ἐκκλησία καί
τόν κλῆρο.
Εἰδικώτερα, ἡ συμμετοχή τῆς
Ἐκκλησίας στόν ἀπελευθερωτικό
Ἀγῶνα τοῦ 1821, εἶναι ἀποφασιστικῆς σημασίας τόσο κατά τήν
προετοιμασία αὐτοῦ, ὅσο καί κατά
τήν διεξαγωγή του.
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ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ
Οἱ ἥρωες τοῦ ᾽21 τήν 25η Μαρτίου ὕψωσαν, ὑπό τίς εὐλογίες τοῦ
Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, τήν
Σημαία τῆς Ἐπαναστάσεως, ἐπικαλούμενοι τήν βοήθειαν τοῦ Χριστοῦ καί τήν σκέπη τῆς Ὑπερμάχου
Στρατηγοῦ τῆς Παναγίας Μητρός
Του, σέ ἕνα Ἀγῶνα ὑπέρ Πίστεως
καί Πατρίδος.
Ἡ Ἐκκλησία τό 1821 ἐστρατεύθη, ὑπήκουσε στήν πρόσκληση
τῆς Ἑλλάδος καί πρίν ἀκόμη σημάνει ἡ σάλπιγγα τοῦ Ἐθνικοῦ Συναγερμοῦ, εὑρίσκετο ἐπί τῶν
ἐπάλξεων. Ἡ συμμετοχή τῶν Ἐπισκόπων, τῶν ἱερέων καί τῶν μοναχῶν, ὑπῆρξε ὁμόθυμη καί
καθολική. Εἶναι μακρύς ὁ κατάλογος τῶν ἡρώων κληρικῶν πού ἔχυσαν τό αἷμα τους, ὅπως ὁ ἥρωας
τῆς Ἀλαμάνας Ἀθανάσιος Διάκος,
ὁ Γρηγόριος Παπαφλέσσας, ὁ
ἐλεύθερος πολιορκημένος τοῦ
Μεσολογγίου Ἐπίσκοπος Ρωγῶν
Ἰωσήφ, ὁ ὑπερασπιστής τῶν Θερμοπυλῶν ἐπίσκοπος Σαλώνων
Ἡσαΐας καί πολλοί ἄλλοι.
Γενικῶς, ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στήν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821,
ὑπῆρξε καθοριστικῆς σημασίας γιά
τήν νικηφόρο ἔκβασή της. Ἡ χριστιανική πίστη, ἦταν ἐκείνη πού
συνέβαλε οὐσιαστικά καί λίαν
ἀποφασιστικά στό νά λάβη ὑπό-
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σταση καί πάλι τό ἔνδοξο Ἔθνος
μας μετά τήν μακραίωνη Τουρκική
δουλεία.
Οἱ κληρικοί, ὄχι μόνον προετοίμασαν, ἀλλά συμμετέσχον ἐνεργῶς
καί σέ πολλές περιπτώσεις πρωταγωνίστησαν στόν Ἀγῶνα γιά τήν
ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος καί
μέ τό αἷμα τους καί τίς θυσίες τους,
ἔθεσαν τίς βάσεις τοῦ συγχρόνου
Ἐλευθέρου Ἑλληνικοῦ Κράτους.
Ἀλλά ἡ προσφορά τῆς Ἐκκλησίας ἦταν ἀποφασιστική, ἐκτός
ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί
γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας, τῆς Θράκης, τῆς Ἠπείρου,
τῆς Κρήτης καί τῆς Κύπρου.
Ὕστερα ἀπό ὅσα συνοπτικῶς
ἀνεφέρθησαν, ἀνενδοίαστο ἐξάγεται τό συμπέρασμα, ὅτι ἡ Ἐκκλησία
μας προμαχεῖ πάντοτε εἰς ὅλους
τούς Ἐθνικούς Ἀγώνας τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ ἑκατόμβες θυμάτων
κληρικῶν παντός βαθμοῦ καί ὅτι
Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνισμός, διάγουν βίον παράλληλον καί δέν
μπορεῖ νά νοηθῆ στήν Ἑλλάδα χωρισμός Πολιτείας καί Ἐκκλησίας.
Συνεπῶς, γιά νά συνεχίσουμε νά
ὑπάρχουμε ὡς Ἕλληνες, θά πρέπει
νά διαφυλάξουμε «ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ» τήν ὀρθόδοξη χριστιανική
μας πίστη πού εἶναι ἡ πλέον πολύτιμη ἐθνική μας κληρονομιά.
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ἶναι πασίγνωστος ὁ ἥρωας τῆς
Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821
Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστός ὡς Νικηταρᾶς. Ἀρκαδικῆς καταγωγῆς, γεννήθηκε στό χωριό Ἀναστάσοβα
(σημερινή Νέδουσα) Ἀλαγονίας τῆς Μεσσηνίας. Παλληκάρι σωστό, ὑπῆρξε
ἐκφραστής τῆς σταθερότητας τοῦ χαρακτήρα, τοῦ γνήσιου πατριωτισμοῦ καί τοῦ
ἀνθρώπινου ἤθους πού διακρίνει τέλειους
ἄνδρες. Ἀτρόμητος μπροστά στούς κινδύνους, ἡρωϊκός στίς μάχες. Μέ ψυχική
εὐγένεια καί πνευματικό μεγαλεῖο. Εἰλικρινής, ἄκακος, πιστός χριστιανός. Μετά
τήν ἀπελευθέρωση δέν ἐπεδίωξε τιμές, ἠθικές ἀπολαυές, οἰκονομική ἐνίσχυση. Ὅλοι
καί τό ἐπίσημο κράτος τόν εἶχαν λησμονήσει. Ἔζησε πάμπτωχος, πένης, ζητιανεύοντας σέ κάποια γωνιά τοῦ Πειραιᾶ,
χωρίς νά γίνεται ἀντιληπτός ἀπό τούς περαστικούς. Ὅταν ἀνεγνωρίζετο ἄλλαζε
στέκι. Μία φορά τόν ἀνεγνώρισε ξένος
διπλωμάτης, ὁ ὁποῖος καί θέλησε νά τόν
ἐλεήσει. Ὁ Νικηταρᾶς ἀρνήθηκε, ἰσχυριζόμενος ὅτι κάθισε γιά λίγο στό πεζοῦλι
νά ξεκουρασθεῖ καί ὅτι ἡ πατρίδα του
ἔχει φροντίσει νά μήν τοῦ λείπει τίποτε.
Ποτέ δέν εἶχε παραπονεθεῖ. Τί μεγαλεῖο
ψυχῆς!
Ὅλα αὐτά εἶναι λίγο-πολύ γνωστά
στούς περισσότερους, καί σέ ὅλους τούς
Ἕλληνες πασίγνωστο τό ὄνομα Νικηταρᾶς. Ὅμως ὑπάρχει ἕνα εὐλογημένο γεγονός πού λίγοι γνωρίζουν. Ὁ Νικήτας
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ἦταν μεγαλύτερος ἀδελφός τοῦ ἔνδοξου παιδομάρτυρα
γιά τήν πίστη καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, Ἰωάννου. Ὁ
πατέρας Σταματέλος, μαζί μέ τά παιδιά του Νικήτα,
Νικόλαο καί Ἰωάννη, κατά τά προεπαναστατικά χρόνια, βρέθηκαν στήν Μονεμβασιά γιά ἰδιωτική ὑπόθεση.
Ἐκεῖ τούς ἀνεγνώρισαν καί τούς κατέδωσαν στούς
τούρκους. Ὁ Νικηταρᾶς καί ὁ Νικόλαος διέφυγαν. Ὁ
πατέρας του καί ὁ μικρός Ἰωάννης συνελήφθησαν. Τούς
φυλάκισαν καί ὕστερα ἀπό βασανιστήρια τούς ἀπεκεφάλισαν. Πρῶτα τόν πατέρα, τόν Σταματέλο, μπροστά
στά μάτια τοῦ ἐνδεκάχρονου Ἰωάννου. Στήν συνέχεια
πρότειναν στό τρυφερό παιδάκι νά ἀλλαξοπιστήσει καί
θά τοῦ χάριζαν τή ζωή. Ἐκεῖνο ὅμως τό εὐλογημένο μέ
φρόνηση καί τόλμη μεγάλου ἄνδρα ἀπέρριψε τήν πρόταση καί θαρρετά ἀπάντησε: «Θά πάω ἐκεῖ πού πῆγε ὁ
πατέρας μου. Δέν ἀρνιέμαι τήν πίστη μου. Πιστεύω καί
ἀγαπῶ τόν Χριστό» καί ἔκανε τό σταυρό του. Τότε οἱ
ἄνανδροι ὀθωμανοί ἀπεκεφάλισαν τό ἐπίγειο ἀγγελούδι,
γιά νά γίνει ἄγγελος τοῦ οὐρανοῦ καί νά ὑμνεῖ αἰώνια
καί ἀκατάπαυστα τόν Ἠγαπημένο του. Τό ὄνομά του
γράφτηκε στίς δέλτους τῶν παιδομαρτύρων τῆς πίστεώς μας κατά τήν σκοτεινή περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας. Καί ἕνα θαυμαστό σημεῖο, κατέδειξε τήν ἁγιωσύνη
τοῦ παιδιοῦ. Τό αἷμα πού κύλισε στήν γῆ, σχημάτισε
ἕνα σταυρό. Ὁ γυιός τοῦ ἐθνομάρτυρα, ὁ ἀδελφός τῶν
ἡρώων, ἔγινε μάρτυρας Χριστοῦ, ἅγιος.
Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 24η Ὀκτωβρίου. Στήν γενέτειρά του Τουρκολέκα Ἀρκαδίας, ἔχει ἀνεγερθεῖ ἱερός
Ναός, τιμώμενος στόν παιδομάρτυρα Ἅγιο.
«Νεόφυτον σέλας ἀθλητῶν τοῦ Χριστοῦ, ηὔγασας
ἐν χρόνοις τοῖς ἐσχάτοις τά πέρατα πάσης κτίσεως
Ἰωάννη, νῦν τιμώσης σου τήν ἀνδρείαν καί κάρας ἀπότμησιν».
Γιάννης Τασούλας
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«Γκίντο:Ἦρθανάμιλήσωμέτόνἑπόμενο πρωθυπουργό» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
17-1-12).
Ἐμάντευσανποιόνθάψηφίσειὁἑλληνικόςλαόςστίςἐκλογέςἤτόνἐξέλεξαναὐτοί
ἐρήμηντοῦ«κυρίαρχου»ἑλληνικοῦλαοῦ;
«IRITEL:Παροχή δωρεάν ἰατρικῆς βοήθειας»(ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 19-1-12).
Μιά ἀξιέπαινη προσπάθεια μέ τήν
ἵδρυση μή κερδοσκοπικοῦσωματείουἀπό
ὁμάδαγιατρῶνγιάτήνπαροχήἰατρικῆς
βοήθειαςσέκατοίκουςπαραμεθορίωνπεριοχῶν.Εὔγε.
«Διάπέντεἐθνικούςκαίθρησκευτικούς
λόγουςδένπρέπεινάἀνεγερθῆτότέμενος.
Ἐπισημαίνει ὁ Σεβ. Πειραιῶς μέ προσφυγήτουεἰςτόΣυμβούλιοντῆςἘπικρατείας» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ
20-1-12).
Ἄςεὐχηθοῦμενάἔχειθερμή,ἐνεργητική,μαζικήὑποστήριξητοῦΛαοῦ.
«Ἐξαρθρώθηκαντέσσερειςἐγκληματικές ὀργανώσεις τοκογλυφίας» (ΕΣΤΙΑ
20-1-12).
Οἱ «λύκοι πού στήν ἀναμπουμπούλα
χαίρονται» θά ἄφηναν ἀνεκμετάλλευτη
τήνεὐκαιρίαπούτούςπαρέχειἡἀνέχεια,
ἀτόμων,νοικοκυριῶν,ἐπιχειρήσεων;
«Ὅπουφύγειφύγειἡνεολαία.95.732
βιογραφικάγιάδουλειάστόἐξωτερικότό
2011»(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΥΠΟΣ20-112).
Καλά,γιάτούςπολιτικούς«πέραβρέχει».ἩἘκκλησία,ὁπνευματικόςκόσμος
τῆςπατρίδαςμαςδένἀκοῦντόκαμπανάκι;
«Στό μισό θά πέσει ἡ περιουσία τῶν
ἀσφαλιστικῶνφορέωνμετάτό«κούρεμα».
Ἀπώλειες 11 δισ. ευρώ γιά τά ταμεῖα»
(ΕΘΝΟΣ21-1-12).
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Εἰςβάροςτῶνἠσφαλισμένωνβέβαια.
Μέπερικοπέςσυντάξεωνκαίστήνἰατροφαρμακευτικήπερίθαλψη.Καίαὐτόλέγεταισωτηρία.
«Τάμέτραδένφθάνουνγιάνάσωθεῖἡ
Ἑλλάδα»(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ22-1-12).
Πολύσωστά.ΓιάνάσωθεῖἡἙλλάδα
πρέπειοἱἝλληνες,ἄρχοντεςκαίλαός,νά
σωθοῦμεἀπότόνκακόἑαυτόμας.
«Βουλευτές,μόνοι,ψάχνουνγιάπολιτικόσωσίβιο»(ΤΟΒΗΜΑ22-1-12).
Εἴμαστε ἀφελεῖς ἄν νομίζουμε ὅτι
ἐνδιαφέρονταινάσώσουντόσκάφοςΕΛ ΑΣἀπότόναυάγιοτῆςπολλαπλῆςκρίΛ
σεωςὅπουτόὁδήγησαν.Θάεἴμαστεἀσυγχώρητοιἄνστίςἐκλογέςτούςἀναθέσουμε
τήνδιακυβέρνησήτου.
«Ξεπουλάει ἡ ΔΕΗ 16 στρέμματα
πάνω στήν θάλασσα γιά ἕνα κομμάτι
ψωμί»(ΤΟΠΑΡΟΝ22-1-12).
Γιά νά ἐξασφαλίσει ἡ κυβέρνηση τό
ψωμίτοῦλαοῦ.
«Δωρεάν ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη καί γιά τούς ἀνασφάλιστους ἀπό
τήν ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ τῆς ἈρχιεπισκοπῆςκαίτόνἸατρικόΣύλλογοἈθηνῶν»
(ΤΑΝΕΑ23-1-12).
ἈχτίδαφωτόςστήνμαυρίλαπούπλακώνειτήνπατρίδαμαςκαίτούςἝλληνες.
«ἈποτύχαμεμέτήνἙλλάδα,ὁμολογεῖ
ἡΜέρκελ»(ΚΕΡΔΟΣ26-1-12).
Τίςσυνέπειεςτίςὑφίσταταιὁἑλληνικός
λαός,οὔτεοἱπολιτικοίτουοὔτεἡτρόϊκα.
«Στροφή τῶν νέων στόν ἀγροτικό
τομέα»(ΒΡΑΔΥΝΗ27-1-12).
Μακάρινάἐνταθεῖ.
 .ΠΟΛΙΤΗΣ
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ό πρῶτο συγκροτημένο θεατρικό
ἔργο τοῦ Ἀμερικανοῦ συγγραφέα
Τέννεση Οὐίλλιαμς (1911-1983)
«Ὁ γυάλινος κόσμος» παίζεται στό θέατρο Δημήτρη Χόρν, σέ σκηνοθεσία Κατερίνας Εὐαγγελάτου.
Σέ μεγάλη ἔκταση αὐτοβιογραφικό.
Σκιαγραφεῖ ἐπίσης καί πρόσωπα τῆς
γονικῆς του οἰκογένειας. Ὁ Τόμ, ἕνα
ἀπό τά τέσσαρα πρόσωπα τοῦ ἔργου,
ἐκπροσωπεῖ τόν συγγραφέα κατά δύο
τρόπους: ὡς γιός καί ὡς ἀφηγητής. Ὁ πατέρας τοῦ Τέννεσση Οὐίλλιαμς ἦταν
ὑπάλληλος τηλεφωνικῆς ἑταιρίας καί
ἐγκατέλειψε τήν οἰκογένειά του «γιατί
ἀγάπησε τίς μακρυνές ἀποστάσεις». Ἡ
φωτογραφία του στόν τοῖχο ὑπογραμμίζει περισσότερο τήν ἀπουσία του, τήν
φυγή του παρά τήν παρουσία του στό
σπίτι.
Καί τά τέσσερα πρόσωπα τοῦ ἔργου
σέ διαφορετικούς τρόπους φυγῆς ἀπό
τήν πραγματικότητα, ἀπό τό παρόν.
Ἀντιπροσωπευτικός τύπος μητέρας, πού
ἐκδηλώνει τήν ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον
της γιά τά παιδιά της ἐξοργιστικά καί
καταπιεστικά, ἡ Ἀμάντα δραπετεύει

Τ

³

87

¥

πρός τό «ἔνδοξο» νεανικό
παρελθόν κωμικοτραγικά συχνά. Διαθέτει ἀνεξάντλητη
ὑπομονή καί ἐπιστρατεύει
τήν ἐφευρετικότητά της νά
«μπαλώνει» τά πράγματα. Ὁ
γιός, πού ἐργάζεται σέ ἀποθήκη ὑποδημάτων, ἐργασία
πού βρίσκει ἀνιαρή, καταφεύγει στίς σκοτεινές αἴθουσες τῶν κινηματογράφων
ὅπου περνᾶ πολλές ὧρες,
ὅπως πολλά ἑκατομμύρια
σύγχρονοί μας μπροστά στή
μικρή ὀθόνη.
Κλεισμένη στόν ἑαυτό της
ἡ κόρη Λάουρα μένει προσηλωμένη στόν μικρόκοσμο τῆς
συλλογῆς της μικρῶν γυάλινων ζώων καί ἀκούει παλιούς
δίσκους μουσικῆς στό γραμμόφωνο. Ἀντιπροσωπευτικός
τύπος Ἀμερικανοῦ πού ἐν θαρρύνει καί συντελεῖ στήν
ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου μέ
τήν ἀξιοποίηση τῶν ἱκανοτήτων ὁ Τζίμ. Δίνει τήν ἐντύπωση ὅτι ἑτοιμάζεται νά
ἀνταποκριθεῖ στίς προκλήσεις τῶν μελλοντικῶν ἐξελίξεων, ἀλλά μᾶλλον δραπετεύει πρός τό μέλλον.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΓΥΝ. ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΑΙΓΙΟΝ
Ἰανουάριος 2012
Ἀξιότιμε κύριε Διευθυντά,
Αἰσθανόμαστε, ἔστω καί ἀργοπορημένα, νά σᾶς εὐχαριστήσουμε
θερμά γιά τήν ἀποστολή τοῦ ἔγκριτου πνευματικοῦ καί οἰκοδομητικοῦ
περιοδικοῦ «Ὁ Σύνδεσμος». Τό περιεχόμενό του στηρίζει ὅλους μας
στόν καθημερινό πνευματικό ἀγώνα,
γιατί διαπνέεται ἀπό τό γνήσιο
Ὀρθόδοξο πνεῦμα καί τήν Πατερική
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.
Σᾶς συγχαίρουμε διότι στούς χαλεπούς καιρούς πού ζοῦμε, πού ἡ
Ἐκκλησία μας πολεμεῖται καί οἱ ἀξίες
τοῦ Ἔθνους μας παραθεωροῦνται,
ἐσεῖς ἐργάζεσθε μέ ἱερό ζῆλο καί
αὐταπάρνηση, γιά νά ἀκούγεται ἡ
φωνή τοῦ Χριστοῦ μας καί νά διασωθοῦν τά ἱερά καί ὅσια τῆς φυλῆς
μας.
Τιμητικῶς σᾶς ἀποστέλλουμε τήν βιογραφία τοῦ μακαριστοῦ Γέροντός μας, π.
Εὐσεβίου, τήν ὁποία μέ τήν
χάρη τοῦ Θεοῦ συνέγραψε ἡ
Ἀδελφότης μας, ὡς ὀφειλή
εὐγνωμοσύνης πρός τό
σεπτό πρόσωπό του, διότι
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μᾶς ἐγαλούχησε πνευματικῶς καί
ἐκδαπανήθηκε γιά τήν ἵδρυση καί
ὀργάνωση τοῦ ἱεροῦ Κοινοβίου μας.
Εὔχεσθε νά ἀκολουθήσουμε τήν
ὁσιακή γραμμή πού ἐκεῖνος χάραξε
στό Μοναστήρι μας καί νά ζοῦμε
πάντοτε μέσα στό πνεῦμα τῆς μετανοίας καί τῆς ὑπακοῆς.
Ὁλοψύχως εὐχόμαστε μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Μαθητοῦ τῆς Ἀγάπης καί
τίς πατρικές εὐχές τοῦ ἁγίου Γέροντός μας, ὁ Ἐπιφανείς Κύριος νά χαρίζει σέ σᾶς καί τούς ἐκλεκτούς
συνεργάτες σας ὑγεία, δυνάμεις καί
ἔμπνευση γιά νά συνεχίζετε ἀπρόσκοπτα μέ τήν ἴδια ὑπερβάšουσα
ἀγάπη Χριστοῦ τή θεοφιλή πνευματική Δημιουργία Σας.
Μέ τιμή καί τήν ἐν Κυρίῳ ἀγάπη
ἡ Γερόντισσα
Ἐπιστήμη μοναχή
καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

***
Πρός τό Περιοδικό
«Σύνδεσμος»
Καλαμάτα
Κύριε Διευθυντά,
Τό 2010 συνεπληρώθησαν 50 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ μεγάλου μαέστρου Δημήτρη Μητρόπουλου, ὁ
ὁποῖος ὅταν ἀνέλαβε τήν διεύθυνση
τῆς ὀρχήστρας τῆς Νέας Ὑόρκης εἶχε
πεῖ ὅτι «ἐγώ εἶμαι ἕνας μισιονάριος
γιά σᾶς».
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Πέρυσι τό 2011 συνεπληρώθησαν
100 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ
«ἁγίου τῶν νεοεšηνικῶν γραμμάτων» Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη
καί μέ τήν εὐκαιρία αὐτή διοργανώθησαν ἀρκετές ἐκδηλώσεις.
Πέρυσι ἐπίσης ἐκυκλοφόρησε
στήν Νέα Ὑόρκη τό βιβλίο τοῦ μεγάλου γενετιστοῦ: «Ἡ γλώσσα τοῦ
Θεοῦ».
Τόν περασμένο Δεκέμβριο εἴχαμε
τήν εὐκαιρία νά παρακολουθήσουμε
στό Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν τό
Ὁρατόριο τῶν Χριστουγέννων, τοῦ
Ρώσσου μητροπολίτη Ἰλαρίωνος
Ἀλφέγιεφ.
Τόν ἴδιο μήνα ἡ Ἀρχιεπισκοπή
Ἀθηνῶν ὀργάνωσε ἐκδήλωση στό
Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν μέ τήν
εὐκαιρία τῆς κυκλοφορίας τοῦ βιβλίου
τοῦ ὁμότιμου καθηγητοῦ τῆς Ἀγγειοχειρουργικῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν κ. Παναγιώτου Δημακάκου,
μέ θέμα: «Ὁ Ἱπποκράτης στήν Πολιτεία τοῦ Θεοῦ».
Ὡμίλησαν ὁ πρ. Πρύτανις τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης, ὁ μητροπολίτης
Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, ἡ ἀκαδημαϊκός καί πρ. πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑšήνων Κα
Ἄννα Μπενάκη-Ψαρούδα, ὁ κ. Δημ.
Παπαδημητρίου, καθηγητής Ἀγγειοχειρουργικῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, ὁ κ. Κων/νος
Νάστος, Χειρουργός Δρ. Ἰατρικῆς
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καί ὁ κ. Ἀθαν. Φωκᾶς καθηγητής
Πανεπιστημίου, ᾽Ακαδημαϊκός.
Ὅλοι οἱ διακεκριμμένοι ὁμιλητές
ἀνεφέρθησαν ὄχι μόνο στήν ἐπιστημονική ἀξία τοῦ καθηγητῆ Δημακάκου, ἀšά καί στό ἦθος καί τήν
Χριστιανική του πίστη καί ἐτόνισαν
ὅτι ἡ ἐπιστήμη ὄχι μόνον δέν ἀντιτίθεται στήν Χριστιανική Πίστη
ἀšά ἀντίθετα συμβαδίζουν, κινούμενες σέ διαφορετικό ἐπίπεδο ἡ κάθε
μία.
Μετά τούς ἐκλεκτούς ὁμιλητάς ὁ
καθηγητής κ. Δημακάκος ἀφοῦ ηὐχαρίστησε ὅλους τούς ὁμιλητές καί
τούς παρισταμένους, ἔκανε μία θαραšέα ὁμολογία πίστεως, τονίζοντας
ὅτι σέ ὅλη του τήν ἰατρική θητεία καί
πρίν ἀπό κάθε ἐγχείρηση καί μετά,
προσηύχετο καί ἐπεκαλεῖτο τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ γιά τήν θεραπεία τοῦ
ἀσθενοῦς.
Στήν ζοφερή ἐποχή πού ζοῦμε, τέτοια γεγονότα-ντοκουμέντα μᾶς ἐνισχύουν τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα ὅτι
ὁ Θεός θά σώσει γιά μία ἀκόμη φορά
αὐτή τήν χώρα μέ τήν τρισχιλιετή
ἱστορία της καί τόν πολιτισμό της.
Μέ ἐξαιρετική τιμή
Διά τόν Ἀνθρωπιστικό
Σύνδεσμο Ἀθηνῶν
Ὁ πρόεδρος
Τριαντάφυšος Παναγόπουλος
Ὁ Γεν. Γραμματεύς
Πλάτων Νάντσος
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α. «Ἰδών δέ ὁ Πιλᾶτος ὅτι οὐδέν ὠφελεῖ, ἀλλά μᾶλλον
θόρυβος γίνεται, λαβών ὕδωρ ἀπενίψατο τάς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων· ἀθῶός εἰμι ἀπό τοῦ αἵματος τοῦ
δικαίου τούτου». (Ὅταν εἶδε ὁ Πιλᾶτος πώς δέν πετυχαίνει τίποτε, ἀλλά ἀντίθετα γίνεται περισσότερος θόρυβος, πῆρε νερό καί ἔνιψε τά χέρια του μπροστά στό
πλῆθος, λέγοντας: «Ἐγώ εἶμαι ἀθῶος ἀπό τό αἷμα τοῦ δικαίου τούτου»).
Ματθ. κζ΄ 24
β. Σέ ὅποιον δόθηκαν πολλά, θά ζητηθοῦν πολλά ἀπό
αὐτόν καί σέ ὅποιον δόθηκαν περισσότερα, θά τοῦ ζητηθοῦν περισσότερα.
Λουκ. ιβ΄ 43
γ. Καθένας μας θά λογοδοτήσει στόν Θεό γιά τόν
ἑαυτό του.
Ρωμ. ιδ΄ 12
δ. Ἡ ἀπερισκεψία τοῦ ἀνθρώπου καταστρέφει τίς πορεῖες τῆς ζωῆς του. Αὐτός ὅμως μέσα του κατηγορεῖ τόν
Θεό ὡς αἴτιο τοῦ ὀλέθρου του.
Παρμ. ιθ΄ 3
ε. Πολλοί πολλές φορές, ἄν καί εἶναι ὑπεύθυνοι ἐγκλημάτων, συμπεριφέρονται μέ μεγάλη ἀναισχυντία καί ἐπιχειροῦν νά φορτώσουν τά δικά τους παραπτώματα στούς
ἄλλους.
Χρυσόστομος ΕΠΕ 4, 630
στ. Οἱ εὐθύνες τῶν ἀρχόντων εἶναι βαρύτερες ἀπό τίς
εὐθύνες τῶν ἀρχομένων. Γιατί ὁ ἀρχόμενος δίνει λόγο
μόνο γιά τόν ἑαυτό του, ἐνῶ ὁ ἄρχοντας εἶναι ὑπεύθυνος
καί γιά τόν ἑαυτό του καί γιά τόν λαό πού ἔχει κάτω ἀπό
τήν ἐξουσία του.
Χρυσόστομος ΕΠΕ 8, 330
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ζ. Ὤ, κρίμα ἀλήθεια, οἱ ἄνθρωποι μέ τούς θεούς νά τά
ἔχουν, γιατί θαρροῦν πώς ἀπό μᾶς οἱ συμφορές τούς βρίσκουν, ἐνῶ παθαίνουν μόνοι τους ἀπό ἀσυλλογισιά τους.
Ὁμήρου Ὀδύσσεια α΄ 32-34, μιλάει ὁ Δίας

¥

η. Ὅταν ἀξιώνεις εὐθύνες ἀπό τούς
ἄλλους, πρέπει να ἀποδέχεσαι τίς δικές
σου.
Σόλων Diels, τόμ. Α΄ σ. 63
θ. Εἴμαστε ὑπεύθυνοι ὄχι μόνο γιά
ὅσα πράττουμε, ἀλλά καί γιά ὅ,τι παραλείπουμε νά πράξουμε.
Μολιέρος

● Ἡ κ. Ἀναστασία Τριτσιμπίδα
Κηφισιά, 250 €, εἰς μνήμην τοῦ
συζύγου της, γονέων, ἀδελφῶν
καί λοιπῶν συγγενῶν καί φίλων.
● Ἡ κ. Εὐαγγελία Χίνου, Ροζενά Κορινθίας, 20 €, εἰς μνήμην
τοῦ συζύγου της Ἀνδρέα καί τῶν
γονέων τους.

ι. Εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιά ὅλους καί
γιά ὅλα.
Ντοστογιέφσκι
ια. Κανένας δέν μπορεῖ νά μεταθέσει
τίς εὐθύνες του σέ κανέναν. Οἱ εὐθύνες ξαναγυρίζουν πάντα τελικά στόν
ἰδιοκτήτη τους.
Ὄσκαρ Οὐάιλντ

ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
α΄
Ὑψώνω πανιά
στήν κοίτη τῶν ἀνέμων,
στή λήθη ἀφήνω
τή χοϊκή βακτηρία μου·
ἀποκρυπτογραφῶ
τά μηνύματα τῆς ἐλπίδας,
μελετῶ τά ζωηφόρα νέφελα
τῶν ἄρρητων διαδρόμων
τ’ οὐρανοῦ,
πού κατεργάζονται μυστικά
τήν ὄμβρο τῆς ἀδαπάνητης
χάρης!

ιβ. Τό νά εἶσαι ὑπεύθυνος σημαίνει
νά εἶσαι δημιουργός κάποιου πράγματος.
Σάρτρ
ιγ. Ν’ ἀγαπᾶς τήν εὐθύνη. Νά λές:
Ἐγώ, ἐγώ μοναχός μου, ἔχω χρέος νά
σώσω τή γῆ. Ἄν δέν σωθεῖ, ἐγώ
φταίω.
Ν. Καζαντζάκης
ιδ. Οἱ ἀνεύθυνοι, ἀντίθετα μέ τούς
ὑπεύθυνους, εἶναι πάντα δημοφιλεῖς.
Κωστής Στεφανόπουλος,
τ. Πρόεδρος Δημοκρατίας

β΄

ιε. Πολλά ἀξιώματα, πολλά βάρη.
Γερμανικό ρητό

Στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ
ἡ καταφυγή μου...
«οὐ γάρ ἐπί τῷ τόξῳ μου
ἐλπιῶ...»

ιστ. Χρειάζεται διάκριση. Εἶναι
φορές πού δέν πρέπει νά μιλήσουμε
καί ἄλλες φορές πού πρέπει να ὁμολογοῦμε τό «πιστεύω» μας, γιατί φέρουμε
εὐθύνη, ἄν δέν μιλήσουμε.

ΠΕΤΡΟΣ
Π. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Παϊσίου, Λόγοι β΄ σ. 36.
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Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μέ
τό (Μάρκ. ι΄ 42-45) ἐπισημαίνει ὅτι οἱ πολιτικοί
ἄρχοντες τοῦ κόσμου
«κατακυριεύουσιν» καί
«κατεξουσιάζουσι»
ἀνθρώπους καί ἔθνη,
δηλ. ἀσκοῦν ἀπόλυτη
Ἐξουσία, τήν ὁποία
ἀπορρίπτει ὡς κακῶς
ἐφαρμοζόμενη καί εἰσάγει τή Διακονία, συστήνοντας στούς Μαθητές
του: «Ἐάν θέλετε νά
ἐξουσιάζετε ἀνθρώπους καί ἔθνη, θά πρέπει νά ἀπορρίψετε τήν
ἔννοια τῆς ἐξουσίας μέ
τά προνόμια καί τά
ἀξιώματα καί νά ἐνεργεῖτε θυσιαστικά, διακονώντας ὅλους ὡς ὑπηρέτες ὅλων».
Ἡ πολιτική Ἐξουσία,
πράγματι, ὅπως τή ζοῦμε, ἀποδείχτηκε ὅτι ἀσκήθηκε καί ἀσκεῖται μέ
ἀπόλυτο τρόπο καί ἐ φαρμόζεται ἀναποτελεσματικά, ὄχι μόνον στήν
Ἑλλάδα ἀλλά καί διεθνῶς - ὅλος ὁ κόσμος ζεῖ
τίς τραγικές της συνέπειες - γεγονός πού ση-

μαίνει ὅτι ὑπάρχει βαρύτατη κρίση Ἐξουσίας, ἐπειδή οἱ «Ἡγέτες» εἶναι τρομερά κατώτεροι τῶν
περιστάσεων.
Ἡ Διακονία, πάλι, ὡς πράξη εἶναι ὄχι μόνο ἄγνωστη ἀλλά καί «ἀπλησίαστη», διότι ὅσα καθόρισε ὁ
Χριστός στούς Μαθητές Του, εἶναι γιά τή σημερινή
μας ἐποχή καινοφανῆ καί ἀκατανόητα. Πῶς π.χ. θά
ποῦμε σήμερα στόν «κακομαθημένο» προϊστάμενο
(ὁποιονδήποτε) νά γίνει «διάκονος» καί «πάντων
δοῦλος»; Δέν θά θεωρηθεῖ αὐτό οὐτοπία;
Ὁ συγκερασμός τῶν δύο αὐτῶν ἀντιτιθεμένων
τρόπων Διοικήσεως, μπορεῖ νά γίνει, ἐάν κατάλληλοι ΝΕΟΙ1, ἀδιάφθοροι Ἡγέτες - μέ ἀγάπη πρός
τόν Θεό καί τήν Πατρίδα καί ὄχι ξενομανεῖς - ἀποφασίσουν νά ἀσχοληθοῦν μέ τήν Πολιτική, ἐφαρμόζοντας, πρωτίστως οἱ ἴδιοι, τήν ὑγιῆ ΗΓΕΣΙΑ καί
«ἐπιβάλλοντας» σέ ὅλους τούς ἄλλους τή συμμόρφωσή τους πρός αὐτήν.

1. Κάθε φορά πού οἱ Ἱσραηλῖτες ἀπομακρύνονταν ἀπό τήν ἀληθινή πίστη καί ὑποτάσσονταν στούς Φιλισταίους, ὁ Θεός σπλαγχνιζόμενος τόν περιούσιο Λαό Του,
ἀναδείκνυε νέους Κριτές (δηλ. νέους Πολιτικούς Ἄρχοντες) ὡς ἐλευθερωτές (Κριταί β΄ 11-19).
92

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Ἡ λύση, λοιπόν, τοῦ προβλήματος ΕΞΟΥΣΙΑ κατά τήν ταπεινή ἀλλά
ἐλπιδοφόρα γνώμη μας εἶναι ἡ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ: ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΠΟ
ΝΕΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΞΟΥΣΙΑΣ Η ΥΓΙΗΣ ΗΓΕΣΙΑ, ἡ τέχνη
δηλ. τοῦ νά ἐμπνέεις καί νά καθοδηγεῖς ἀνθρώπους. Αὐτή θά ἀποτελέσει τή ΛΥΣΗ τοῦ πολιτικοῦ, πνευματικοῦ καί κοινωνικοῦ προβλήματος,
πού μαστίζει τόν κόσμο ὅλο καί ἰδιαίτερα τήν Πατρίδα μας. Αὐτοί οἱ
Ἡγέτες, ἐπιχειρώντας τήν κάθαρση
τῶν παθῶν τους καί δεχόμενοι τό
φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, θά
μπορέσουν νά ἀσκήσουν σωστή
Ἐξουσία. Αὐτοί οἱ Ἡγέτες θά κατορθώσουν, ἀποφεύγοντας τά μειονεκτήματα - ἀδυναμίες τῆς ἀπόλυτης
Ἐξουσίας, νά πλησιάσουν - νά προσεταιριστοῦν τά πλεονεκτήματα τῆς
Διακονίας, τήν ὁποία συστήνει ὁ ΜΕΓΑΣ ΗΓΕΤΗΣ.
Ἐπειδή ὅλα τά ἀνωτέρω δέν μποροῦν νά τεθοῦν σέ ἐφαρμογή μόνο
μέ τήν ἀνθρώπινη ἐπέμβαση, πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι, θά πραγ-

ματοποιηθοῦν μέ τήν παρέμβαση
τοῦ Θεοῦ2, διότι:
α. Ὡς κράτος ἔχουμε φθάσει στό
ἔσχατο ἐπίπεδο καταπτώσεως.
β. Στήν Πατρίδα μας ὑπάρχουν
ἠθικές Ὀρθόδοξες προσωπικότητες, πού μποροῦν καί ἐπιθυμοῦν νά
συμβάλουν στήν ἀλλαγή καί ἀνόρθωσή της, καί
γ. Τό ἱστορικό καί εὐλογημένο
ἀπό τόν Χριστό Ἔθνος μας (βλέπε
Ἰω. ιβ΄ 20-26), εἶχε καί ἔχει, ὡς Περιούσιος Λαός τοῦ Θεοῦ, θεία Ἀποστολή, γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ
Σχεδίου τῆς Θείας Οἰκονομίας καί
πρέπει νά ζήσει...
Τό πῶς καί πότε ὁ Θεός θά παρέμβει, ἐλπίζουμε ὅτι σύντομα θά τό
διαπιστώσουμε. Ἐμεῖς ὡς τότε μποροῦμε νά εὐχόμαστε. «Κύριε Ἰησοῦ
Χριστέ, ἐλέησον ἡμᾶς καί τήν πατρίδα μας». Γένοιτο.
Γεώργιος Σ. Κουγιουμτζόγλου
Πρεσβύτερος

2. Οἱ λόγοι τούς ὁποίους ἐπικαλούμαστε
γιά τήν ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ ὑπῆρχαν βέβαια
καί τό 1453, ἀλλά τότε στήν Κων/πολη δέν
ὑπῆρχαν οὔτε πέντε σωστοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἐνῶ σήμερα στήν πατρίδα μας,
παρά τήν ὑποβαθμισμένη πνευματική μας
κατάσταση, ὑπάρχουν περισσότεροι ἀπό
«δέκα» ἅγιοι, ἀναλογικά, χάριν τῶν ὁποίων
θά εὐεργετηθοῦν καί οἱ ὑπόλοιποι Ἕλληνες (βλέπε Γένεσις ιη΄ 32).
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Ἀθήνα 6 Φεβρουαρίου 2012

Κύριε Διευθυντά,
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀναδείξεως τοῦ κ. Γεωργίου
Κοντόπουλου στό ἀξίωμα τοῦ
Προέδρου τῆς Ἀκαδημίας
Ἀθηνῶν, ἐδημοσιεύθη στό
περιοδικό Κ τῆς Καθημερινῆς τῆς 22ας Ἰανουαρίου
2012, συνέντευξή του, μέ τήν
δημοσιογράφο Κατερίνα
Μπακογιάννη, ἡ ὁποία καταλήγει μέ τό ἐρώτημα ἐάν
ὑπάρχει Θεός. Καί ὁ κ. Κοντόπουλος ἀπαντᾶ: «Τό ἐάν
ὑπάρχει Θεός εἶναι θέμα
προσωπικῆς πίστεως. Ἐγώ
εἶμαι ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά αὐτό τό πρᾶγμα
δέν θά πῶ ὅτι τό ἔβγαλα
μέσα ἀπό κάποια ἐξίσωση».
Στήν πολύ δύσκολη ἐποχή
πού ζοῦμε, ἡ θαραλλέα
ὁμολογία τοῦ Προέδρου τῆς
Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ὅτι εἶναι
ἄνθρωπος τῆς Ἐκλησίας,
μᾶς δίνει κουράγιο καί αἰσιοδοξία γιά τό μέλλον τῆς πατρίδας μας.
Καί ἕνα δεύτερο ντοκουμέντο νομίζω ὅτι εἶναι ἡ πολύ
ἐνδιαφέρουσα συνέντευξη
τοῦ ἐξομολόγου τῶν Ρώσων
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ἀστροναυτῶν π. Ἰώβ στήν κ.
Ναταλία Νικολάου, καθηγήτρια στό Πανεπιστήμιο Λομονόσωφ τῆς Μόσχας.
Στήν συνέντευξη αὐτή ὁ π.
Ἰώβ μεταξύ ἄλλων περιγράφει πώς στά χρόνια πού ἡ
Χριστιανική Πίστη ἐδιώκετο
στήν Σοβιετική Ἕνωση, ὑπῆρχαν πολλοί κρυπτοχριστιανοί ἐπιστήμονες, οἱ
ὁποῖοι εἰργάζοντο στά διαστημικά προγράμματα καί
μάλιστα τήν στιγμή πού ὁ διαστημικός πύραυλος ξεκινοῦσε γιά τό διάστημα τόν
σταύρωναν κρυφά καί ἔλεγαν «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος».
Ἔτσι παρ’ ὅλους τούς
διωγμούς 70 ἐτῶν ἡ Χριστιανική Πίστη ὄχι μόνο ἐπέζησε
ἀλλά καί συνεχίζει νά στηρίζει τά ἑκατομμύρια τοῦ Ρωσικοῦ λαοῦ σήμερα.
Αὐτό πρέπει νά ἀποτελεῖ
παράδειγμα καί γιά τόν λαό
μας πού δοκιμάζεται σήμερα σκληρά ἀπό τήν μεγάλη οἰκονομική κρίση.
Μέ ἐκτίμηση
Σταμ. Μπόλας
Οἰκονομολόγος - Νομικός
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ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Ὁ ἱστορικός Ἱ. Ναός τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ὅπου ἐψάλη ἡ Δοξολογία πρός τόν Θεό,
στίς 23 Μαρτίου 1821, μέ τήν ευκαιρία τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς πόλης ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό.
ΕΠΑΝΩ: Ὅπως ἦταν τήν δεκαετία τοῦ 1920. ΚΑΤΩ: Ὁ ἴδιος Ἱ.Ναός, ὅπως εἶναι σήμερα.
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