«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Δέν τό θέλει ὁ Θεός

Πέρασε πολλές καταιγίδες ὁ τόπος
πού ζοῦμε. Πολέμους, σκλαβιές, καταπιέσεις, μαρτύρια, καταστροφές. Κι
ἄντεξε. Γιατί ἔχει μιά βαθειά δύναμη
ψυχῆς ὁ λαός του. Ἔχει ψυχή!
Σήμερα ὅμως μοιάζει κουρασμένος
καί ἀπελπισμένος. Δέν γνωρίζει ποιός
εἶναι ὁ ἀντίπαλός του, ὁ ἐχθρός πού
τόν πολεμεῖ. Γιατί κρύβεται πίσω ἀπό
σκοτεινές διαδικασίες καί δυνάμεις
ἀφανεῖς. Παρουσιάζεται μέ τό ἐνδιαφέρον νά βοηθήσει νά ἐκσυχρονίσει τό
ἴδιο τό κράτος, τήν παιδεία, νά φωτίσει καί νά καθαρίσει τό παρελθόν, τήν
ἱστορία, τόν πολιτισμό μας, τήν παράδοσή μας τήν ἑλληνορθόδοξη, πού
ἔθρεψε γενεές καί γενεές, ἀπό «προκαταλήψεις» καί «ἀναχρονισμούς».
Ὁ σκοπός του εἶναι συγκεκριμένος
καί καθαρός: Νά καμθεῖ ἡ ἀντοχή τοῦ
λαοῦ, γιά νά μή μπορεῖ νά ἀντιδράσει,
νά ἀντισταθεῖ. Ἄν εἶναι δυνατό νά
ἀποκοπεῖ ὁ λαός ἀπό τίς ρίζες του. Νά
καταποθεῖ ἀπό τή χοάνη τοῦ διεθνισμοῦ καί τῆς πανθρησκείας. Νά χάσει
τήν ταυτότητά του, τήν ἰδιοπροσωπία
του.
Δυστυχῶς ὁ ἐχθρός εἶναι «ἐντός
τῶν πυλῶν». Ἐξαγοράζει καί διαφθείρει συνειδήσεις, πού εὔκολα ὑποχωροῦν καί συμβιβάζονται. Τό πολιτικό
μας σύστημα ὑπηρετεῖ τά σχέδιά του.
Στά κόμματα κυριαρχοῦν οἱ μετριότητες, πού εὔκολα γίνονται ὄργανα ὀργανωμένων σχεδίων ἀφελληνισμοῦ. Νομοθετοῦν κατ’ ἐπιταγήν καί ἐντολήν
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τῶν «θεσμῶν»(;), μέ νομοθετήματα
πού προσβάλλουν τήν ἀνθρώπινη
ἀξιοπρέπεια. Στό πρόγραμμα εἶναι καί
ἡ ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ μέ τήν
εἰσροή καί ἐγκατάσταση χιλιάδων προσφύγων. Μέ τό πρόσχημα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, πού οἱ ἴδιοι ἔχουν προκαλέσει, συμβάλλουν στήν ἐξαθλίωση
τοῦ λαοῦ καί τήν ἀβεβαιότητα γιά τό
μέλλον, ἀφοῦ ἡ οἰκονομία ἔχει καταρρεύσει. Δημιουργοῦν τό κλίμα τῆς ἀποτυχίας τοῦ συστήματος γιά ὁποιαδήποτε ἀλλαγή καί ἑπομένως τήν ἀνάγκη
«προστασίας» μέ τέτοιες ἐπεμβάσεις
γιά νά πραγματοποιηθεῖ ἡ παγκόσμια
διακυβέρνηση. Δηλαδή μιά παγκόσμια
αἰχμαλωσία γιά τόν ἐξανδραποδισμό
μας, μέ τό φάσμα τῆς φτώχειας καί τῆς
χρεωκοπίας νά ἐξαπλώνονται. Δέν
ὑπάρχει χειρότερη κατοχή. Ὁ ἄνθρωπος γίνεται νούμερο, ἕνας ἀριθμός χωρίς πρόσωπο. Ἡ προσωπική μας ζωή
ἐλέγχεται ἀπολύτως μέ τό ἠλεκτρονικό φακέλλωμα. Καμμιά ἐλευθερία,
καμμιά ἐπικοινωνία.
Αὐτό δέν ἀντέχεται. Δέν μᾶς ἀξίζει. Δέν τό θέλει ὀ Θεός. Καί μόνο
Αὐτός μπορεῖ νά τό ἀποτρέψει. Μέ τή
δική Του δύναμη καί χάρη, μέ τήν
ἐλπίδα μας καί τή πίστη μας, σ’ Αὐτόν
μποροῦμε. «Οὗτοι ἐν ἅρμασι καί οὗτοι ἐν
ἵπποις, ἡμεῖς δέ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ
ἡμῶν ἐπικαλεσόμεθα» (Ψαλμ. 19). Ἡ
πνευματική μας ἀντίσταση πρέπει νά
εἶναι γενναία καί συνεχής.
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Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΩΣΗ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Σ

τήν ὀρθόδοξη παράδοση τήν κοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό
τήν ὀνομάζουμε «θέωση». Ἡ πορεία
αὐτή τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι στατική,
ἀλλά δυναμική. Ἡ ἀνακαινιστική αὐτή
πορεία συχνά - πυκνά ἀνακόπτεται,
ἐξαιτίας τῆς κλίσεως στό κακό, ἡ
ὁποία δέν ἐξαλείφεται μέ τό Βάπτισμα.
Ἡ ὁμοίωση τοῦ ἀνθρώπου πρός τό
Χριστό, ἡ καλουμένη «θέωση» ἔχει
θεωρητικό καί πρακτικό χαρακτήρα.
Θεωρητικός χαρακτήρας
τῆς θέωσης
Ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος ἀναφέρεται
στή «θεωρία τῆς θέωσης», τήν ὁποία
χαρακτηρίζει «ὡς μία ὑψηλή μυστική
κατάσταση στήν ὁποία φτάνουν λίγοι
ἄνθρωποι». Ὁ ἴδιος Ἀββᾶς κάνει μία
λεπτή διάκριση ἀνάμεσα στή φυσική
θέωση, πού σχετίζεται μέ τή φύση τῆς
ψυχῆς καί τήν πνευματική, πού εἶναι
ἕνα ὑπερφυσικό δῶρο τοῦ Θεοῦ. Σ’
αὐτές τίς δύο καταστάσεις μποροῦν
νά φτάσουν ὅποιοι «ὅλον τόν Χριστόν
ἐν ἑαυτοῖς ὁλοτελῶς κτησάμενοι πορεύονται ἔργῳ καί πείρα καί θεωρία»,
θά μᾶς πεῖ καί ὁ ἅγ. Συμεών ὁ Ν. Θεολόγος. Ἐνόσῳ ἐπικρατεῖ στόν ἄνθρωπο ὁ θεοειδής χαρακτήρας του ἀπομακρύνεται ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἐπιστρέφει κατά κάποιον τρόπο στήν
προπτωτική του κατάσταση. Τότε ὁ
Χριστός γίνεται νυμφίος τῆς ψυχῆς
καί ἡ ψυχή «νύμφη Χριστοῦ». Κατεχόμενη ἡ ψυχή ἀπό τήν ἀγάπη πρός
τόν Χριστό «φλέγεται “ἀκορέστως
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τῷ πνευματικῷ πόθο πρός τόν οὐράνιον
Νυμφίον», θά μᾶς πεῖ καί ὁ ἅγιος
Μακάριος.
Ὁ πρακτικός χαρακτήρας τῆς θέωσης
Ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό γενικό
πνευματικό θέμα καλεῖται νά ἔχει
συγκεκριμένο ἀνθρωπολογικό περιεχόμενο. Νά κατανοεῖται ὡς «χριστοποίηση» τοῦ ἀνθρώπου. Τότε βγαίνουμε ἀπό τήν ἀπομόνωσή μας καί
ἑνωνόμαστε μέ τό Χριστό καί τούς
ἄλλους ἀνθρώπους. Ἔτσι ὁλόκληρη ἡ
πνευματική ζωή τοῦ πιστοῦ θά φωτίζεται ἐσωτερικά καί θά βρίσκεται
ὀργανική σύνδεση μέ τήν κτιστή ἔμψυχη καί ἄψυχη πραγματικότητα καί μέ
τόν ἴδιο τό Χριστό. Ὁ κορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος, ὁ θεμελιωτής τῆς Χριστιανικῆς Θεολογίας, μέσα στίς θεόπνευστες ἐπιστολές του μᾶς δίνει τό
περίγραμμα τῆς χριστοποίησης καί
θέωσης τοῦ ἀνθρώπου. Κατόρθωνε ὁ
«τρισμέγιστος φωστήρας τῆς οἰκουμένης», ὁ Παῦλος, νά μορφώνει χριστιανούς μέ θερμά αἰσθήματα καί νά
μεταφυτεύει μέσα στήν ψυχή τους
τόν ἴδιο τό Χριστό», τόν ὁποῖο ἀντέγραψε μέ ἐκπληκτική πιστότητα. Ὁ
ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας γράφει
ὅτι κατά τήν πορεία τῆς θέωσης τοῦ
ἀνθρώπου: «Ὁ Χριστός ἐνχεῖται ἡμῖν
καί ἀναμίγνυσιν ἑαυτόν καί πρός ἑαυτόν μεταβάλλει ἡμᾶς». Δηλαδή ὁ Χριστός «χύνεται μέσα μας καί ἀναμιγνύει τόν ἑαυτό του μέ ἐμᾶς καί μᾶς
μεταβάλλει σέ ὅ,τι εἶναι ὁ ἴδιος».
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΣ ΘΕΛΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ
αθώς μπαίνει τό νέο ἔτος 2016, οἱ χριστιανοί μαζί μέ ὅλους τούς ἄλλους
ἀνθρώπους βρίσκονται ἀντιμέτωποι μέ μία
πλήρη παγκόσμια ἀναστάτωση. Ἀναμετρήσεις πολεμικές σέ πολλά μέρη τῆς γῆς. Καί
σέ χῶρες πού ἐπί πολλά χρόνια ἔζησαν
εἰρηνικά καί ἀνθρώπινα, μπαίνουν μέσα
ξαφνικά δολοφόνοι, γιά νά χύσουν αἷμα
ἀθώων, ἀνύποπτων ἀνθρώπων. Οἱ δολοφόνοι αὐτοί νιώθουν τόση ἡδονή, ὅταν
σκοτώνουν, ὥστε εἶναι πρόθυμοι γι’ αὐτή
τήν ἐγκληματική ἡδονή νά θυσιάσουν καί
τή ζωή τους καί γίνονται αὐτοκτόνοι φονιάδες. Καί κάνουν καί κάτι χειρότερο:
ἐμπλέκουν στή μακάβρια δραστηριότητά
τους καί τήν ἔννοια τοῦ Θεοῦ, φωνάζοντας
τήν ὥρα πού σκοτώνουν «ὁ θεός εἶναι μεγάλος»! Εἶναι φανερό ὅτι θεός τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν εἶναι ὁ διάβολος. «Ἐκεῖνος
ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ ἀρχῆς» λέγει ὁ Κύριός μας ὁ Ἰησοῦς (Ἰωάν. η΄, 44). Συνεπῶς
ἡ ἀπάντηση στό «ἀλλάχου ἄκμπαρ» εἶναι:
«Ὁ θεός σας ὁ σατανᾶς εἶναι μικρός».
Πόλεμοι μέ ὑπερσύγχρονα μέσα καταστροφῆς. Διαφορές ἀνάμεσα στά κράτη
ἀγεφύρωτες. Συγκρουόμενα (οἰκονομικά)
συμφέροντα μεταξύ κρατῶν καί ὁμάδων
κρατῶν ἀγεφύρωτα. Πίσω ἀπό τίς συγκρουόμενες κυβερνήσεις ὑπάρχουν συγκρουόμενες οἰκονομικές αὐτοκρατορίες.
Αὐτές ἐξοντώνουν τήν ἀνθρωπότητα κατά
δύο τρόπους: Ὁ ἕνας τρόπος εἶναι οἱ πόλεμοι. Ὁ ἄλλος τρόπος εἶναι ἡ καταστροφή
τοῦ περιβάλλοντος, ἡ δηλητηρίαση τοῦ
ἀέρα πού ἀναπνέουμε, μέχρι πού νά ἐξαναγκασθοῦμε νά κυκλοφοροῦμε στήν καθημερινή μας ζωή φορώντας μάσκες ἀντιασφυξιογόνες. Ἡ τελευταία διεθνής σύνοδος
γιά τό περιβάλλον μέ πολλή δυσκολία κατέληξε σέ κάποια συμφωνία. Ἡ Κίνα δέν
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εἶναι διατεθειμένη νά ἐπιβραδύνη τήν ἀνάπτυξη τῆς βιομηχανίας της, γιά νά περιορίση τή μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος, γιά
τήν ὁποία εὐθύνεται περισσότερο ἀπό ὅλα
τά κράτη.
Ποῦ βαδίζουμε; Θά μπορέσει ἄραγε ἡ
ἀνθρωπότης νά ἀνακόψει αὐτή τήν καταστροφική πορεία; Καί πῶς;
Πίσω ἀπό τήν πορεία αὐτή πρός τό χειρότερο βρίσκεται κάτι ἄλλο στό ὁποῖο δέν
δίνεται ἡ σημασία πού ἔχει, ἄν καί εἶναι
τόσο φανερό σήμερα: Ἡ ἀπομάκρυνση τῆς
ἀνθρωπότητας ἀπό τήν ἠθική δεοντολογία.
Ἡ κατάσταση μιᾶς ἔννοιας πού ἔχει βασική
σημασία γιά τή ζωή τῆς ἀνθρωπότητας, τῆς
ἔννοιας τοῦ «πρέπει». Πῶς νά ζήσουν εἰρηνικά οἱ ἄνθρωποι, ὅταν στή δραστηριότητά
τους ἡ διάκριση τοῦ «τί πρέπει» -τί δέν πρέπει» δέν παίζει κανένα ρόλο; Δέν ἦταν ἔτσι
ἤ δέν ἦταν τόσο πολύ τούς αἰῶνες πού
προηγήθηκαν.
Ἡ ταραγμένη αὐτή κατάσταση τῆς
ἀνθρωπότητας δέν μπόρεσε νά μή ἐπηρεάση καί τήν πατρίδα μας. Ἔγινε πολιτική
ἀνατροπή. Τό συνάφι τῶν κομμάτων καί
πολιτευομένων, πού κυριαρχοῦσε ἐναλλάξ
ἐπί πολλά χρόνια ἔφυγε ἀπό τή μέση. Καί
πράγματι ἀντιστοιχοῦσε σ’ ἕνα πολιτικό
σκηνικό ἀπηρχαιωμένο. Εἶχαν ὅμως οἱ
ἀπελθόντες πολιτικοί μία πέτρα διακυβερνήσεως, πού καί αὐτή εἶναι ἀναγκαία.
Ἀπό τό πουθενά ξεπρόβαλαν ἀπίθανοι
τύποι πολιτικῶν, φουσκωμένοι μέ «ἰδεολογίες» κομμουνιστικῆς προελεύσεως, ἄπειροι,
ἀφελεῖς, ἁπλοϊκοί. Ἄνθρωποι πού πιστεύουν ὅτι ἄν στή συνταγή τῆς διακυβερνήσεως προστεθῆ ἀρκετή δόση μαρξισμοῦ,
ὅλα διορθώνονται καί θά πάνε καλά. Φυσικά ἄθεοι. Ἡ πίστη «πεταμένη στήν κοπριά», ὅπως ἤθελε ὁ Λένιν. Ἡ πίστη ὅμως
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κουβαλάει μαζί της καί τήν ἠθική καί τήν δεοντολογία καί τό «πρέπει», γιά τό ὁποῖο μιλήσαμε προηγουμένως. Ἀνέκαθεν ὁ ἄνθρωπος
ἤξερε ὅτι ἔχει καθήκοντα καί δικαιώματα.
Τώρα τά καθήκοντα διαγράφηκαν. Ὅλοι μιλοῦν μόνο γιά δικαιώματα. Δικαιώματα τῶν
ἐργαζομένων (ποτέ τῶν ἐργοδοτῶν), δικαιώματα τῶν παιδιῶν, δικαιώματα τῶν καταδίκων
ἐγκληματιῶν, δικαιώματα τῆς γυναίκας νά κάνει ἔκτρωση καί νά σκοτώνει τά παιδιά της.
Ἡ βάρκα τῆς ζωῆς, πού ἰσορροποῦσε μέ καθήκοντα καί δικαιώματα γέρνει τώρα μονόπαντα καί κινδυνεύει νά μπατάρη. Ἡ Ἐκκλησία πού μιλάει γιά καθήκοντα πρέπει νά
κτυπηθῆ. Νά φορολογηθῆ γερά γιά τά λεπτά
πού μαζεύει ἀπό τά πενηντάλεπτα τῶν κεριῶν.
Νά φύγουν οἱ εἰκόνες ἀπό τό δικαστήριο καί
ἀπό τό σχολεῖο. Ἰδίως ἀπό τό σχολεῖο νά
φύγη ἡ χριστιανική καί ἠθική ἀγωγή. Νά μπῆ
ἡ σεξουαλική ἀγωγή, νά καταργηθῆ τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καθώς καί οἱ γιορτές,
ὄχι μόνο οἱ χριστιανικές ἀλλά καί οἱ ἐθνικές.
Τά παιδιά μας ὁδηγοῦνται σάν πρόβατα ἐπί
σφαγήν στήν ἄρνηση καί τή διαφθορά.
Αὐτήν τήν κατάσταση ἀντιμετωπίζουμε,
ἀδελφοί μου χριστιανοί. Καί σέ ὅ,τι ἀφορᾶ
τήν ἀνθρωπότητα, ἐμεῖς ἀπό τή μικρή μας
Χώρα δέν μποροῦμε νά κάνουμε πολλά πράγματα, μπορεῖ ὅμως ὁ Θεός. Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ
ὅμως τήν πατρίδα μας κάτι μποροῦμε νά κάνουμε καί ἔχουμε ἱερό καθῆκον νά δράσουμε,
ὅπως μποροῦμε. Μέ συζήτηση, μέ δημοσιεύσεις, μέ γράμματα στίς ἐφημερίδες, μέ συμμετοχή σέ συλλόγους καί ὁμαδικές προσπάθειες.
Ἡ ἀπραξία εἶναι ἁμαρτία. «Τό καθῆκον ἐπιτάσσει εἰς ἡμᾶς ἵνα δράσωμεν εἰς τάς ἐπάλξεις»
ἔλεγε στά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα ἕνας ἕλληνας
μαχόμενος διανοούμενος, ὁ Ἰωάννης Σκαλτσούνης, ἀντιμετωπίζοντας τότε μιά εἰσβολή
τῶν ὑλιστικῶν θεωριῶν στήν Ἑλλάδα. Ὁ Θεός
εἶναι μαζί μας. Καλή χρονιά!
Θ. Κετσέας
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Παράταση τῆς νεότητος
Ἐπιχειρήσεις σέ ὅλο τόν κόσμο προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν ὅτι μποροῦν νά ἐξαφανίσουν τά σημάδια τοῦ χρόνου μέ τά
θαυματουργά(;) προϊόντα τους. Ἐλέω
Μ.Μ.Ε καί διαφήμισης κοντεύουμε νά πεισθοῦμε ὅτι τά γηρατειά εἶναι περίπου
ντροπή, καί κάθε κυρία πού σέβεται τόν
ἑαυτό της πρέπει ὁπωσδήποτε νά τά ἀντιμάχεται γεμίζοντας βέβαια πλουσιοπάροχα
τά ταμεῖα τῶν βιομηχανιῶν καλλυντικῶν.
Ἐπιτρέψτε μου νά διαφωνῶ κάθετα.
Πρέπει νά αἰσθάνεται καλότυχος ὁ
ἄνθρωπος πού ὁ Θεός ἐπέτρεψε νά φτάσει
σέ μεγάλη ἡλικία, γιατί αὐτό σημαίνει ὅτι
τοῦ χαρίστηκε ἁπλόχερα πίστωση χρόνου
γιά νά ζήσει, νά δημιουργήσει, νά αἰσθανθεῖ
χαρές καί λύπες, νά ὠφελήσει. Καί μάλιστα,
ὅταν τά χρόνια περνοῦν χωρίς πόνο καί μέ
δυνάμεις, ἔ, αὐτό πιά εἶναι ἕνα δῶρο μεγάλο, γιά τό ὁποῖο ἀξίζει κάθε μέρα νά
εὐχαριστεῖ τόν Θεό.
Μονοπωλεῖ τό ἐνδιαφέρον
Τό χρῆμα εἶναι σημαντικό καί κανείς δέν
διανοεῖται νά ἀμφισβητήσει τήν ἀναγκαιότητά του. Στόν καθημερινό ὅμως ἀγῶνα γιά
τήν ἀπόκτησή του, καραδοκοῦν πολλοί κίνδυνοι, ὅπως τῆς ἀδικίας καί τῆς ἀπληστίας.
Καί ἡ ἀποκλειστική αὐτή ἀπασχόληση μᾶς
κάνει νά ἀμελοῦμε ἄλλα καθήκοντα, ὅπως
τῆς ἀγάπης, τῆς βοήθειας καί τῆς ἐλεημοσύνης στούς ἔχοντες ἀνάγκη. Δέ διστάζει νά
τούς ἀγνοήσει ὁ χρηματολάτρης. Γιά ...
φτωχούς θά μιλᾶμε τώρα! Ὅσο σημαντικό
εἶναι νά ἔχει κανείς χρήματα ἄλλο τόσο σημαντικό εἶναι νά διατηρήσει τήν ἀκεραιότητα καί τήν ἀνθρωπιά του, εἶναι κρῖμα τό
χρῆμα νά μονοπωλεῖ τό ἐνδιαφέρον μας,
ἐνάντια στήν σοφή προτροπή τῆς Ἁγίας
Γραφῆς: «Μήν θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυρούς
ἐπί τῆς γῆς».
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ὅν ὁ Θεόσ ἐδημιούρσε ν κόσμο, καρισε ὥ κά ἔμβριο, ὄν νά διαι «ρμα
κα γένοσ ἐ σ σ» (Γέν. α΄ 12). Σ ρμα
(ρο, κόκκο) οσδίδει ὁ Θεόσ  δημιουργική
υ ἐνέργεια γιά ν απλαασμό ν εἰδῶν.
Τό ἴδιο ἰ£ύει καί γιά ύσ ἀν¥ώυσ.
Ἡ ἐν ρῳ ὅμωσ «ηψισ ἴ£υσε καί γιά
ύσ Πρωπλάυσ «με ν ¯ρακοήν» καί
ἔξω ἀ ν Παράδεισον. Ἡ ¯ρακοή ῦ λήμασ ῦ Θεοῦ ἦν ο³´κό ἁμάρ¶μα ν
Πρωπλά·ν (Προ¯ρικό ἁμάρ¶μα),
ὁῖο εἶχε ὡσ ¼νέ½ια ν ἀο¾ίω¿ σ ἀν¥ώ´νησ φύ¿σ, ύ ¿μαίνει ὅÁ οἱ Πρω πλαι,
ἔχασαν  δυνα ¶ σ ἀφÃρÄÅ καί ἀÃναÄÅ, χαρίσμα, μέ  ὁῖα ύσ εἶχε οικίσει
ὁ Δημιουργόσ καί ἔγιναν φÃρί καί Çηί.
Ἔκ, μέ ν γενικό νόμο σ διά ρμασ
¼ήψεωσ, ἡ ἀο¾ίω¿ σ φύ¿σ κληρονομεῖι σέ ὁÊόκληρο ἀν¥ώ´νο γένοσ. Εἰδικόρα, οἱ ἀγονοι ν Πρωπλά·ν δέν
κληρονομοῦν ν ἐνοχή ῦ Προ¯ρικοῦ Ἁμαρμασ, διόÁ ἡ ¯ρακοή ἦν ο³´κό ἁμάρ¶μα, ῦ Ἀδάμ καί σ ΕὔÅ. Οἱ ἀγονοι ν
Πρωπλά·ν, διά σ ἐν ρῳ ¼ήψεωσ
κληρονομοῦν Ðσ ¼νέ½ιεσ ῦ Προ¯ρικοῦ
ἁμαρμασ, ἤι ν ἀο¾ίω¿ σ φύ¿σ καί
ἰδιαίρα ν φÃρ ¶ καί ν Çη ¶. ΣημειωÒον, ἡ φÓρά καί ὁ Ôνασ, δέν ωροῦνι
ἁμαρμα γιά ύσ μεπ·Áκούσ ἀν¥ώυσ.
Ὡ σο,  ν διά σ ½ρμαÁκῆσ ¼ήψεωσ ν ἀν¥ώ×ν φυκό νόμο, ὑÙρχει μία καί
μεγαλειώδησ ἐξαίρε¿. Πρόκειι γιά ν «ἄρο
«ηψη» ῦ Θεαν¥ώυ. Σν ½ρίπ·¿ σ
ἐνσαρκώσεωσ ῦ Υἱοῦ ῦ Θεοῦ, δέν ἔγινε «Ê72

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ληψη «διά ρμασ ἀνδρόσ», ἀά όσληψη
σ ἀν¥ώ´νησ φύ¿σ ἀ ν Παρνο Μαρία
καί ἕνωÞ ¶σ μέ  ϊκή φύ¿ ῦ Υἱοῦ ῦ
Θεοῦ. Ἡ όÊηψη αὐ («ηψη) αγμαιήáκε διά σ ἐνέργειÅ ῦ Ἁγίου Πνεύμασ.
Σν ἐρώ¶¿, μάÊι σ Θεο κου όσ ν
Ἀρχάâελο, κα ν Εὐαâελισμόν, «καί ãσ
ἔι μοι ῦ ἐ½ί ἄνδρα οὐ γινώäω;», ὁ
Ἀρχάâελοσ ἀÙν¶σε: «Πνεῦμα Ἅγιον ἐ½λεύσει ἐ σέ καί δύναμισ Ὑψίυ ἐ´äιάσει σοι»
(Λουκ. α΄ 30-35). ΠρβÊ. καί Σύμβολο σ Πίωσ: «Πιύω... καί εἰσ ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χρι ν, ν Υἱόν ῦ Θεοῦ ν μονογενῆ ... ν δι’
ἡμñ ύσ ἀν¥ώυσ καί διά ν ἡμεÒραν ³¶ρίαν καλòν ἐκ ν οὐρανῶν καί σαρκων ἐκ Πνεύμασ Ἁγίου καί ΜαρίÅ σ
Παρνου καί ἐναν¥ωóσαν»).
Ἡ ἀν¥ώ´νη φύ¿ ῦ Χριῦ, ἑμένωσ, ύ ¼νελήφá ὑ½ρβαίνονõ ν φυκό
νόμο σ διά ρμασ ¼ήψεωσ δέν ἐκληρονόμησε ν ἀο¾ιωμένη φύ¿ ῦ Ἀδάμ καί σ
ΕὔÅ οὔ Ðσ ¼νέ½ιέσ ¶σ, ν φÃρ ¶ καί
Çη ¶. Ἡ ἀν¥ώ´νη φύ¿ ῦ Χριῦ-Θεαν¥ώυ ἦν ἐνλῶσ ἐÊεύρη ἀ Προ¯ρικό Ἁμάρ¶μα καί Ðσ ¼νέ½ιέσ υ. Ἡ
ἀναμάρ¶¶, Ἁγία καί καινή ἀν¥ώ´νη φύ¿ ῦ
Χριῦ ἦν ἀ¯ραί¶¶ οϋ¿ γιά ν
ἀνακαίνι¿ καί ἀκα¿ σ ἀο¾ιωμένησ
ἀν¥ώ´νησ φύ¿σ ν ἀν¥ώ×ν. Ἡ καινή
ἀν¥ώ´νη φύ¿ ῦ Χριῦ ἀνακαινίζει καί
ἀκαøù ν μεπ·Áκή καί ἀο¾ιωμένη
φύ¿ ν ἀν¥ώ×ν ύ ´ύουν σ’ Αὐ ν καί
λιύονι ἐν Χριû Ἰησοῦ.
† Ο Α.Ε.

¥

1BX_@]WT^OGUKX_\N_=D\^U^VN_Z<YQFV]
M_4ZENOK_0]W]S^Y\I_S]P_UNOV
:JJJ_FVN_0\]RW^A_S]P_\^A_5NH^RXM_Y^A_0D\IW_S]P_ZL_T^RM_FV(_^_*T2X_@G?
WDY^[M_\I[_)KY\ZP][_UOKW;Y]VM_$E[^UWZU;XM_S]P_\I[_HZP][_EZWYV[_UW^?
YSR[BY]VM_\Q_5NY@]_\Q_YD\IWV^[M_YL_1ZS^GYKX_UWZY7ZP]VX8
W]P]_5GOK_\Q_CUQ7W]F^_\BX_-RWV]SBX_\BX_1RWV[BXM_TL_\Q[_UW;\^_-]\][RS\VSQ
YUZWV[Q_?\Q[_>U^[^T]3QTZ[^_\BX_0RE@DWIYZDX?M_U^G_T2X_Z<YNEZV_Y\I_4ZENOK_0]W]S^?
Y\I_S]P_T2X_/6[ZV_YL_^9W][P^RX_H]ONT^RXM_YVTN_Y\PX_'EEZ?
OVSLX_ R[NTZVXJ_ V]\P_ ^+_ Z9S]\N[RS\ZX_ S]P_ HZ^=VO;X
7]=\VYTL[ZX_TLY]_YL_E[Q=^_TZ\]=RYVS^A_WPE^RX_+ZW^UWZUZ.X
CS^O^RHPZX_^9W][6[^R[_>,NU][\^X_\Q_\^UP^_EGWD_T]X_S]P
=W^[\P3^R[_[N_U]W]TZWP3^R[_CUQ_\I[_/R@I_\N_"Y]_>TUQFV]M
%Y\Z_[N_7V6[Z\]V_TL_Z9UWLUZV]_S]P_Z9ON7ZV]_*_5]W^RYP]_1^RJ
5]W^RYP]_U^G_\I[_C[]3K\^ATZM_\I[_>U]V\^ATZM_COON_S]P_TL
\]UZV[Q=W^[]_YR[]PYHKYK_\I[_CU]V\^ATZ_SWN3^[\]X_UW^SZP?
TZ[^V_CUL[][\P_1^R_?\^A_HRYV]Y\KWP^R_1^R_FKO]FIM_CUL[][\V#
:4I_CU^Y\WL/X_\Q_UWQYDUQ[_0^R_CUQ_\^A_U]VFQX_0^RM_"\V
HOP7^T]V_\]@G_>UNS^RYQ[_T^R_UWQY@ZX_\_/R@_T^R_S]P_OG?
\WDY]V_]9\I[8J
[_*_HOP/KM_]9\Q_\Q_S]HKTZWV[Q_=POZT]_\^A_SQYT^R_\^G?
\^R_Y\PX_/R@LX_T]XM_Z[]V_C[]UQ=ZRS\KM_Y\QY^_ZT]Y\Z_YP?
E^RW^V_U6X_&_+SLYV^X_OQE^X_T]X_:\]@G_>UNS^RYQ[_T^R8M_HN
Z<Y]S^RY\Z._S]P_HN_@RWDHZ._\Q_Z[]V_T]XM_S]H6X_ \^VT]3Q?
T]Y\Z_:$E[^UWZU;X8_[N_Z<YLOH^RTZ_Y\Q_:Y\NFV^[_\;[_CWZ\;[_!U^G_FK _[LDS\]V8M_%Y\Z
:\I[_)KY\ZP][_UOKW;Y]V8J
-NHZ_@WQ[^_]9\I_\I_7W]FRNM_U^G_YR[^WZGZV_TZ\],G_FG^_S^WR=]PD[_EZE^[Q\D[M_\BX
3^=ZW2X_C[]T[IYZDX_\BX_>S_\^A_5]W]FZPY^R_>,6YZDX_\^A_5W^UN\^WQX_T]X_'FNT_S]P_\BX
CU]W@BX_TV2X_[L]X_UW^YUNHZV]XM_%Y\Z_\^A_5]W]FZPY^R_^<SI\^WZX_UNOV_[N_S]\]Y\^ATZM
SNHZ_@WQ[^M_O^VUQ[M_Y\ZSQT]Y\Z_Y\Q_FV^_YKTZ.^_\^A_[]^AM_U^G_Z<S^[P3ZV_\Q_SL[\W^_\^A_SQ?
YT^R_S]P_1Q[_+SZ\ZG^RTZ#_:4I_CU^Y\WL/X_\Q_UWQYDUQ[_0^RJJJ8J
<;[ZX_\6W]_CS^GEZ\]V_]9\QX_&_T[^X_Z<UDTL[^X_CUQ_\^GX_UW^UN\^WLX_T]XM_\^GX_U]?
\LWZX_T]XM_CUQ_T2XJ_T[^X_U^G_YRTURS[6[ZV_"O^_\Q_C[HWDU^O^EVSQ_UZWVZ@QTZ[^_\^A
:Y\]FP^R_\;[_CWZ\;[_U^G_[LDS\]V8_S]P_\I[_>UVHRTP]_\;[_7^RO^TL[D[_CHOBY]V_:FV(
>ESW]\ZP]X_U^OOBX8M_[N_S]\^WH6Y^R[_[]_UW2ET]#_)(_CS^GY^R[_>SZ.[^_\Q_U^OG_YKT][\VSQ
S]P_TL_]<YV^F^,P]_TZENOK_Z<UDTL[^J_1QM_:FZA\Z_^+_Z9O^EKTL[^V_\^A_U]\WQX_T^R_Z<YLOHK\Z
Z<X_\I[_*\^VT]YTL[K[_T.[_7]YVOZP][_JJJ8_!4\HJ_ M_ J
ESW]\ZP]X_&_S]VWQXM_O^VUQ[JJJ_4L_\I_YR[^FZP]_\BX_UW^YZR@BX_S]P_\BX_YR[ZVFK\BX_4R?
Y\KWV]SBX_7V^\BXJ_ESW]\ZP]X_&_S]VWQXM_COON_S]P_>UVY\W^=BXJ_L_[^TP3^RTZ
:-GWVZM_FV(_]9\BX_\BX_>ESW]\ZP]X_FKOJ_C,PDY^[_S]P_*T2XM_UW^YSR[BY]P_Y^R_\N_5NHK
S]P_\I[_$EP][_'[NY\]YV[M_X_=VON[HWDU^X8J_'TI[J
UJ_-D[J_)J_-]OOV][QX

³

73

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Ἡ κυρά Βαγγελιώ εἶχε
σηκωθεῖ ἀπ’ τά ἄγρια χαράματα.
Παραμονή τῆς γιορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου κι ἐκείνη,
ἀπό μέρες, εἶχε προγραμματίσει
ἕνα σωρό δουλειές. Γιατί; Ἔ, πᾶνε
πιά ἕξι χρόνια ἀπό τότε πού ἔχασε
τόν ἄντρα της καί σκέφτηκε πώς,
ἴσως, θά ἦταν καλό φέτος νά
«γιορτάσει», κάπως, τό ὄνομά της.
Ὄχι τίποτα σπουδαῖο, ἀλλά, ὅσο
νἆναι, ἔπρεπε νά συγυρίσει τό
σπίτι, νά περιποιηθεῖ λίγο τήν
αὐλή καί νά φτιάξει κι ένα γλυκό.
Γιά μιά ὀγδοντάχρονη γυναίκα,
δέν ἦταν καί λίγα.
Ἐξ ἄλλου, εἶχε κι ἕναν ἄλλο σπουδαῖο λόγο γι’ αὐτήν τήν προετοιμασία. Ἕναν λόγο πού, κάθε φορά
πού τόν ἔφερνε στό νοῦ της, ἔνιωθε
τήν καρδιά της νά... στήνει ξέφρενο
χορό, ένῶ δέν σταματοῦσε νά σιγοψιθυρίζει «Δοξασμένο Θεέ μου
τό ὄνομά Σου».
Τά δυό της ἀγόρια, γιατροί, μετά τόν θάνατο τοῦ πατέρα
τους, μέσα στήν κρίση, εἶχαν φύγει,
μέ τίς γυναῖκες καί τίς μοναχοκόρες τους, στό ἐξωτερικό ὅπου,
εὐτυχῶς, εἶχαν τελικῶς τακτοποιηθεῖ. Ὅμως, οἱ ὑποχρεώσεις τους,
ὁ ἀγώνας γιά νά τά φέρουν βόλτα,
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ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ...
οἱ σπουδές τῶν κοριτσιῶν τους καί
τόσα ἄλλα, δέν τούς εἶχαν δώσει
τό περιθώριο νά κάνουν ἕνα ταξίδι
στήν Ἑλλάδα. Ἐπικοινωνοῦσαν,
βέβαια, συχνά μαζί της, τηλεφωνικῶς καί μέ ἑορταστικές κάρτες.
Ἔτσι μάθαινε τά νέα τους. Καί νά
πού, μέ τήν εὐκαιρία ἑνός Ἰατρικοῦ
Συνεδρίου αὐτές τίς μέρες στήν
Ἀθήνα, εἶχαν καί οἱ δυό τους προγραμματίσει νά ἔρθουν.
Ὅταν τῆς τό ἀνακοίνωσε
ὁ μεγάλος της γιός, κόντεψε νά
τρελαθεῖ ἀπό τήν χαρά της.
-Καί πόσες μέρες θά μείνετε στήν Ἀθήνα; ρώτησε μέ λαχτάρα.
-Τό Συνέδριο θά γίνει τό
Σαββατοκύριακο 26 καί 27 Μαρτίου. Θά έρθουμε ἀπό τήν Παρασκευή τό μεσημέρι. Θά εἶναι μαζί
καί τά κορίτσια μας, πού κατάφεραν νά πάρουν ἄδεια ἀπό τά σχολεῖα τους. Ἔτσι, θά φύγουμε τήν
Δευτέρα, 28 Μαρτίου, πολύ πρωί.
Δειλά καί διστακτικά, κατάφερε νά ρωτήσει κομπιάζοντας:
-Στό χωριό..., μήπως θά
μπορέσετε νά πεταχτεῖτε καθόλου;...
-Νομίζω ναί, μάνα. Εὐτυχῶς, δέν ἀπέχει πολύ ἀπό τήν
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Ἀθήνα. Λογαριάζουμε ὅτι θά τά καταφέρουμε
νά ἔρθουμε ὅλοι μαζί, τήν Παρασκευή τό
ἀπογευματάκι. Νά δεῖς καί τίς ἐγγονές σου,
τί ὡραῖες δεσποινίδες ἔχουν γίνει... Θἄχετε
τόσα νά πεῖτε...
Οἱ ἐγγονοῦλες της... Εἶχαν φύγει
κοριτσάκια καί τώρα θά τίς ἔβλεπε δεσποινίδες... Πόσο ἀνυπομονοῦσε νά τίς καμαρώσει. Εἶχε, σίγουρα, πολλά νά τούς διηγηθεῖ,
ἀλλά θά εἶχε καί κάτι νά τούς δώσει.
Ἀπόβραδο πιά, ἔκανε τήν προσευχή
της καί ξάπλωσε κατάκοπη, ἀλλά εὐχαριστημένη. Ὄχι μόνο εἶχε τελειώσει ὅλες της
τίς δουλειές, ἀλλά εἶχε πλύνει καί καλοσιδερώσει καί τά δυό λινά - κεντημένα ἀπό τά
χέρια της - τραπεζομάντηλα, πού θά τά χάριζε στίς ἐγγονές της γιά τήν προίκα τους.
Ἔτσι, αὔριο, μετά τήν ἐκκλησία καί τήν
γιορτή στήν πλατεία, θά μποροῦσε να ξεκουραστεῖ, μετά νά ντυθεῖ προσεκτικά καί νά περιμένει τούς ἀγαπημένους της. Πρίν τήν
πάρει ὁ ὕπνος, τό βλέμμα της ἄγγιξε τά κατάλευκα τραπεζομάντηλα. Καλοδιπλωμένα
πάνω στό παλιό κομό, φέγγανε στό μισοσκόταδο σάν νά τῆς ἔλεγαν «Καληνύχτα. Κι
αὔριο ποιός τή χάρη σου!».
-Ἄντε, τό καταλάβατε, σιγομουρμούρισε χαμογελώντας, μέ τή σκέψη ὅτι, τάχα, τά τραπεζομάντηλα διαισθάνθηκαν πώς, ἀπ’ ὅλους
πού περίμενε αὔριο, τίς δυό ἐγγονοῦλες της
λαχταροῦσε πιό πολύ.
***
Μέ τί χαρά πῆγε τήν ἄλλη μέρα
στήν ἐκκλησία. Καί πῶς φαινόταν αὐτή ἡ
χαρά στό πρόσωπό της. Ὅσοι τήν πλησίαζαν
γιά νά τῆς εὐχηθοῦν «Χρόνια πολλά», σάν
συνεννοημένοι μεταξύ τους τῆς ἐπαναλάμβαναν,«καλέ, ἐσύ λάμπεις ὁλόκληρη σήμερα».
Γύρισε καταχαρούμενη στό σπίτι κι
ἄρχισαν οἱ δυσκίνητες ὧρες τῆς προσμονῆς.
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Κάθε φορά πού ἄκουγε τό ρόπτρο τῆς πόρτας της, ἔτρεχε ν’ ἀνοίξει, ὅλο λαχτάρα. Κι
ἔκανε μεγάλη προσπάθεια γιά νά κρύβει τήν
ἀπογοήτευσή της, ὅταν διαπίστωνε πώς ἦταν
κάποια γειτόνισσα πού πέρασε νά τήν εὐχηθεῖ.
Ἡ ὥρα περνοῦσε. Πῆρε νά βραδιάζει. Χωρίς ν’ ἀκούει πιά χτύπημα, πήγαινε
κι ἄνοιγε, πότε-πότε, τήν πόρτα καί κοίταζε
πρός τή δημοσιά. Κι ἐκεῖ πού εἶχε πιά
στραγγίξει τό στόμα της ἀπό τήν ἀνησυχία,
ἄκουσε τό αὐτοκίνητο πού σταμάτησε στό
στενό δρομάκι. Ἄνοιξε τήν πόρτα γιά νά
τούς προϋπαντήσει καί... πάγωσε.
Ἀπό τό αὐτοκίνητο βγῆκαν μόνο οἱ δυό γιοί
της. Μέ πακέτα στά χέρια καί μέ εὐχές,
μπῆκαν στό σπίτι καί τήν ἀγκάλιασαν ζεστά.
Ἐκείνη, ἄφωνη, ρωτοῦσε μόνο μέ τό
βλέμμα. Στιγμές ἀμηχανίας καί κάτι σάν
ντροπή ρόδισε στά πρόσωπά τους. Τέλος, ὁ
μικρός γιός εἶπε:
-Ξέρεις, μάνα, οἱ δυό μικρές ἐπέμεναν νά πᾶνε σέ μιά συναυλία ἑνός τραγουδιστή καί οἱ μανάδες τους ἔπρεπε νά τίς
συνοδεύσουν. Σοῦ στέλνουν, ὅμως, τίς εὐχές
τους καί εἶπαν ὅτι θά σέ δοῦν τό καλοκαίρι,
ἄν ἔρθουμε γιά διακοπές. Λυπόμαστε βρέ
μάνα...
Ἡ κυρά Βαγγελιώ, γύρισε καί κοίταξε τά τραπεζομάντηλα. Πῶς ἔγιναν ξαφνικά τόσο γκρίζα; Ξεροκατάπιε καί κατάφερε
νά μήν βουρκώσει. Μιά σιωπή ἀσήκωτη
πλάκωσε. Σέ λίγο, ὅμως, ἀκούστηκε σιγανά
ἡ βραχνή της φωνή:
- Δέν πειράζει παιδιά μου. Μή στενοχωριέστε. Μόνο νά εἶναι καλά. Νἄχουν
τήν εὐχή μου... Δέν πειράζει...
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ο ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ τοῦ Εἰκοσιένα Θεόδωρος
Κολοκοκτρώνης εἶναι γνωστό ὅτι ἐπισκέφθηκε
τό 1838 τό Ἑλληνικό Γυμνάσιο τῆς Ἀθήνας
καί παρηκολούθησε γιά μιάμιση ὥρα τό μάθημα τοῦ Γυμνασιάρχη. «Ἐνθουσιασθείς (ὁ
Κολοκοτρώνης) καί ἀπό τήν παράδοσιν καί
ἀπό τήν θέαν τοσούτων μαθητῶν» ἐξέφρασε
στόν Γυμνασιάρχη τήν ἐπιθυμία του «νά ὁμιλήση, εἰ δυνατόν, καί ὁ ἴδιος πρός τούς νέους
μαθητάς». Τήν πρότασή του ἀποδέχτηκε μέ
τή μεγαλύτερη εὐχαρίστηση ὁ Γυμνασιάρχης
καί προσδιώρισε τήν ἑπόμενη ἡμέρα, 8 Ὀκτωβρίου 1838. («Ἅπαντα περί Κολοκοτρωναίων»,
ἔκδοση ΙΔΕΒ). Ἐπειδή ὅμως συγκεντρώθηκαν
πολλοί Ἀθηναῖοι καί δέν χωροῦσε ἡ αἴθουσα
τοῦ Γυμνασίου, ἡ ὁμιλία ἔγινε στήν Πνύκα.
Εἶναι ὁ περίφημος λόγος τοῦ Κολοκοτρώνη
στήν Πνύκα, αἰώνιο μνημεῖο ἀληθινῆς φιλοπατρίας.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ὅμως γνωστό ὅτι Γυμνασιάρχης
τοῦ τότε Γυμνασίου ἦταν ὁ Γεώργιος Γεννάδιος, ἕνας ἀπό τούς ὀνομαστούς δασκάλους
τοῦ Γένους. Εἶναι ὁ ἴδιος πού κατέγραψε τό
λόγο τοῦ Κολοκορώνη καί μᾶς διέσωσε τίς
ὑπέροχες ὑποθῆκες του πρός τή νεολαία τῆς
Ἑλλάδος. Ἀλλά ποιός ἦταν ὁ Γεννάδιος; Εἶχε
γεννηθεῖ τό 1789 στή Σηλυβρία τῆς Ἀνατολικῆς
Θράκης ἀλλά μεγάλωσε στά Δολιανά τῆς
Ἠπείρου. Σπούδασε στίς φημισμένες σχολές
στά Γιάννενα, στό Βουκουρέστι, στή Λειψία.
Ἡ ἑλληνική κοινότητα τῆς Ὀδησσοῦ τόν κάλεσε
καί ἀνέλαβε τήν ἵδρυση καί διεύθυνση τῆς
«Ἑλληνικῆς Σχολῆς». Ἐκεῖ τόν ἐπισκέφθηκε ὁ
Τσάρος τῆς Ρωσίας Ἀλέξανδρος συνοδευόμενος
ἀπό τόν Καποδίστρια. Ὁ Τσάρος ἐνθουσιάστηκε ἀπό τήν ἐργασία τοῦ δάσκαλου αὐτοῦ
καί θέλησε νά τοῦ ἀπονέμει τίτλο εὐγενείας,
ἀλλά ὁ Γεννάδιος ἀρνήθηκε. Στή συνέχεια πῆγε
στό Βουκουρέστι. Ἡ διδασκαλία του ἐκεῖ ἀπέ-
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Γεννάδιος:
«Πουλῶ τόν
ἑαυτό μου γιά
τήν πατρίδα»
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βλεπε «εἰς τήν μόρφωσιν πατριωτικοῦ
αἰσθήματος ἡρώων μᾶλλον ἤ μαθητῶν».
Ἀπό αὐτούς τούς μαθητές σχηματίσθηκε
ἀργότερα ὁ περίφημος «Ἱερός Λόχος».
Τό 1826 ἔφυγε γιά τό Ναύπλιο. Στό τελευταῖο του μάθημα, στό Βουκουρέστι,
ἀποχαιρετώντας τούς μαθητές του, εἶχε
πεῖ μεταξύ τῶν ἄλλων: «Τοῦ Ἱεροῦ Λόχου τῶν Θηβῶν οἱ ἀδελφοί σας σᾶς φωνάζουν: Μή μᾶς ἀτιμάσετε! Μιμηθῆτε
μας! Σᾶς περιμένομεν μέ ἀγκάλας ἀνοικτάς 4 αἰώνων Τουρκοκρατίας ἥρωες καί
μάρτυρες, ἡ ἀθάνατη κλεφτουργιά,
ἱεράρχαι, ἄρχοντες, διδάσκαλοι σᾶς φωνάζουν: Μάχεσθε ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος! Τῶν παλαιῶν Ἀθηνῶν οἱ νέοι σᾶς
προσκαλοῦν νά ὁρκισθῆτε! Οὐ καταισχυνῶ ὅπλα τά ἱερά. Παιδιά τῆς Πατρίδος φανῆτε ἄξιοι τῶν πατέρων σας.
Ἔφθασεν ἡ στιγμή. Σᾶς παρακαλεῖ ἡ
Πατρίς νά τήν ἐλευθερώσετε καί νά ἀποθανατισθῆτε».
ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ὅταν ἦρθε ὁ Γεννάδιος,
ἡ κατάσταση τῆς Ἑλλάδος ἦταν πολύ
ἄσχημη. Ἡ ἐπανάσταση κινδύνευε νά
σβήσει. Τότε αὐτός ὁ φωτισμένος δάσκαλος τοῦ Γένους εἶχε τήν πρωτοβουλία νά
καλέσει τό λαό σέ συγκέντρωση. Στά
ἀπομνημονεύματά του ὁ Ἀλέξανδρος
Ραγκαβῆς, πού ἦταν παρών, σημειώνει
τά λόγια τοῦ Γενναδίου: «Ἡ πατρίς καταστρέφεται, ὁ ἀγών ματαιοῦται, ἡ ἐλευθερία ἐκπνέει. Ἀπαιτεῖται βοήθεια. Πρέπει οἱ ἀνδρεῖοι οὗτοι οἵτινες ἔφαγον
πυρίτιν καί ἀνέπνευσαν φλόγες καί ἤδη
ἀργοί καί λιμώττοντες μᾶς περιστοιχίζουν, νά σπεύσωμεν ὅπου νέος κίνδυνος
τούς καλεῖ. Πρός τοῦτο ἀπαιτοῦνται πόροι καί πόροι ἐλλείπουσιν. Ἀλλ’ ἄν θέ-
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λωμεν νά ἔχωμεν πατρίδα, ἄν εἴμεθα
ἄξιοι νά ζῶμεν ἄνδρες ἐλεύθεροι, πόρους
εὑρίσκομεν. Ἄς δώσῃ ἕκαστος ὅ,τι ἔχει
καί δύναται. Ἰδού ἡ πενιχρά προσφορά
μου. Ἄς μέ μιμηθῇ ὅστις θέλει. Καί ἐπικροτοῦντος τοῦ πλήθους ἐκένωσε κατά
γῆς τό ἰσχνόν διδασκαλικόν βαλάντιόν
του». Καί συνεχίζει ὁ αὐτόπτης Ἀλ. Ραγκαβῆς: «Ἀλλ’ ὄχι, ἐπανέλαβε μετ’ ὀλίγον,
ἡ συνεισφορά αὕτη εἶναι οὐτιδανή. Ὀβολον ἄλλον δέν ἔχω νά δώσω, ἀλλ’ ἔχω
ἐμαυτόν καί ἰδού τόν πωλῶ. Τίς θέλει
διδάσκαλον ἐπί τέσσαρα ἔτη διά τά παιδιά του; Ἄς καταβάλη ἐνταῦθα τό τίμημα».
ΤΑ ΛΟΓΙΑ αὐτά τοῦ Γενναδίου, ἰδίως
ἡ ἀπόφασή του νά «πουλήσει» τόν ἑαυτό
του γιά τήν πατρίδα συγκλονίζουν τό
λαό. Δάκρυα συγκίνησης ἀνεβαίνουν στά
μάτια πολλῶν. Ὅλοι παρακινοῦνται καί
προσφέρουν ὅ,τι ἔχουν: Χρήματα, τιμαλφῆ, κοσμήματα. Μέ τό ποσό πού συγκεντρώθηκε, ἐξοπλίστηκε ὁ στρατός τοῦ
Καραϊσκάκη. Ἔτσι ἡ Ἐπανάσταση συνεχίζεται καί ἡ πατρίδα ἐλευθερώνεται.
Ἦταν 8 Ἰουνίου 1826. Ἔπειτα ἀπό τό
παραπάνω γεγονός, ὁ Κολοκοτρώνης
ὀνόμασε τόν Γεώργιο Γεννάδιο «πατέρα
μας, πατέρα τῆς πατρίδος, ἅγιο
ἄνθρωπο».
ΕΝΑΣ γενναῖος καί ἀσυμβίβαστος
ἀγωνιστής τῆς ἑλληνορθόδοξης παιδείας,
ὁ δάσκαλος τοῦ Κιλκίς Δημήτριος Νατσιός, σέ σχετικό ἄρθρο του, ἔγραψε, παραλληλίζοντας ἐκεῖνα τά γεγονότα μέ τά
σημερινά: Τότε οἱ Ἕλληνες «πουλοῦσαν»
τόν ἑαυτό τους γιά τήν πατρίδα, τώρα
«πουλάνε» τήν πατρίδα...
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΠαναγιώτηςΚάλλας…ΟΤΣΟΠΑΝΑΚΟΣ
…ὉΤυρταῖοςτοῦἈγώνα
Γράφει ὁ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 ὑπῆρξε ἕνα κορυφαῖο γεγονός τῆς μακραίωνης καί μαιανδρικῆς
ἱστορίας τῆς πατρίδας μας.
Ἦταν μιά ἔκρηξη προαποφασισμένης ἐλπίδας γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ Ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ,
πού κράτησε τήν Ἑλλάδα, τή χώρα τοῦ φωτός
καί τῆς δημοκρατίας, στά σκοτάδια τῆς βαρβαρότητας γιά τέσσερις αἰῶνες.
Σ’ αὐτόν τόν Ἀγώνα-ὁρόσημο γιά τό Γένοςπρωταγωνίστηκαν πολλοί καπεταναῖοι, ἀλλά καί
οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι, πού στάθηκαν κοντά τους κι
ἐπέδειξαν ἀπαράμιλλο θάρρος καί ἀξιοθαύμαστο
ἡρωϊσμό. Στῶμεν καλῶς ἀπέναντι τους.
Ὑπῆρξαν ὅμως καί ἄλλοι -ἀφανεῖς ἥρωες θά
ἔλεγε κανείς- πού μέ τό δικό τους τρόπο καί τά
δικά τους μέσα βοήθησαν στήν ἐπίτευξη τοῦ ἱεροῦ
κοινοῦ σκοποῦ. «Ὁ καθείς καί τά ὅπλα του» θά
τὄλεγε σήμερα ὁ ποιητής.
Ἕνας ἀπ’ αὐτούς εἶναι καί ὁ γνωστός στό
λαό «τσοπανάκος» - γνωστός μέ τό παρατσούκλι
του καί ὄχι μέ τό πραγματικό του ὄνομα.
Τό πραγματικό του ὄνομα ἦταν Παναγιώτης
Κάλλας καί καταγόταν ἀπ’ τή γνωστή καί ἱστορική κωμόπολη τῆς Ἀρκαδίας, τή Δημητσάνα.
Πρέπει νά γεννήθηκε στήν πόλη μέ τούς μπαροντόμυλους, τό 1789. Τό οἰκογενειακό του, ὅμως
δένδρο, πρέπει νά εἶχε τίς ρίζες του στήν παλιά
Θεισόα. Στά 1795 γράφτηκε στή Σχολή Ἑλληνικῶν Γραμμάτων τῆς γενέθλιας πόλης του,
ἀλλά δέν φοίτησε παρά μόνο δύο
χρόνια. Χρόνια, ὅμως, πού στάθηκαν
ἀρκετά νά μάθει γραφή καί ἀνάγνωση, νά ξέρει νά λογαριάζει καί νά
πάρει βασικά πράγματα γύρω ἀπ’ τά
θρησκευτικά, στήν Ἱστορία καί τή Γεω78
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γραφία. Ὁ φιλάσθενος, ὅμως χαρακτήρας του δέν τόν ἐπέτρεψε νά παρακολουθήσει τή Σχολή, ὡστόσο δέν
ἔπαψε νά παρακολουθεῖ, ὅταν τοῦ
ἦταν μπορετό, μαθήματά της καί ν’
ἀκούει τούς συμμαθητές του ὅταν
αὐτοί διάβαζαν μεγαλοφώνως. Πέρα
ἀπ’ τή φιλασθένειά του εἶχε καί πολύ
κακοφτιαγμένο σῶμα. Οἱ δύο αὐτοί
παράγοντες, ἦταν καί στάθηκαν ἀνασταλτικοί γιά τή μόρφωσή του. Σχετικά μέ τό κακοφτιαγμένο «σουλούπι» του, ὁ μελετητής του κι
ἐκδότης τῶν ποιημάτων του Νικόλαος
Παπαδόπουλος ἔγραφε: «τό ἀνάστημά του ἦταν ὡς δωδεκαετοῦς ἐφήβου, ὁ δέ χαρακτήρ τοῦ προσώπου
του ἀνδρικός• καί ἡ φωνή του ἔντονος…».
Γιά τό ραβδί, πού πάντα κρατοῦσε, σημειώνει: Στήν εἰκονιζομένην
βακτηρίαν του μετεχειρίζετο ὄχι ὡς
ὁ ὁμοιοπαθής του συντοπίτης κύριος
Κωνσταντῖνος Κοντογόνης καθηγητής, ἀντί ποδῶν, διότι ἤταν ἀρτίπους,
ἀλλά κατά τήν ἀνέκαθεν συνήθειαν
τῶν ραψωδῶν, εἰς προφύλαξίν τοῦ
σώματος ἀπό τήν παρωδίαν κυνῶν
καί σκυλάκων, φωτογραφία του δέν
ὑπάρχει, παρά μόνο μιά λιθογραφία,
πού τόν δείχνει κοντό, φαλακρό καί
καμπούρη νά κρατάει στό ἕνα του
χέρι ραβδί καί στό ἄλλο μιά φυλλάδα.
Πρίν ἀπ’ τόν Ἀγώνα, κι ἐνῶ
ἦταν ἀδύνατο νά ἐργαστεῖ λόγω τῆς
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σωματικῆς δυσμορφίας του, γύριζε στήν ἀγορά τῆς Δημητσάνας καί μέ
στίχους σατύριζε τούς συμπατριῶτες του ἤ κάποια περιστατικά πού συνέβαιναν.
Ὅταν ὅμως ἄρχισε ἡ Ἐπανάσταση αἰσθάνθηκε καί αὐτός τήν
ἀνάγκη νά φανεῖ χρήσιμος, καί μιά καί δέν μποροῦσε νά πάρει ὅπλο καί
σπαθί, παρακάλεσε τούς καπεταναίους νά τόν παίρνουν μαζί τους, γιά
νά ἀπαγγέλει πατριωτικούς στίχους γιά νά ἐμψυχώνει τούς ἀγωνιστές ἤ
μετά ἀπό κάθε νίκη νά τήν ὑμνεῖ καί νά τήν τραγουδάει.
Ὁ λογοτέχνης καί ἀνθολόγος Μιχάλης Περάνθης θά γράψει γιά
τόν Τσοπανάκο πώς ἦταν ὁ Τυρταῖος τοῦ 21, πού αὐτοσχεδίαζε καί
τραγουδοῦσε συνοδεία φλογέρας, πότε γιά νά ἐμψυχώσει πρίν ἀπό τή
μάχη καί πότε γιά νά ὑμνωδήσει μετά τή νίκη.
Θαύμαζε ὅλους τούς ἀγωνιστές τοῦ Ἀγώνα, μά φαίνεται πώς ξεχώριζε τό Νικηταρά τόν Τουργοφάγο, πού, πολλές φορές, ἦταν καί ὁ
πρῶτος ἀκροατής τῶν ἀσμάτων του.
Ὁ ἴδιος γιά τήν ἀδυναμία του νά κρατήσει ντουφέκι αὐτοσαρκαζόταν
μέ τό δίστυχο:
«Γιά δέτ’ αὐτό τό λέπενος/πόσο μοῦ φέρνει ἔπαινο» ἤ καί σέ παραλλαγή
«καί τό σπαθί ἀπό λέπενος τὄχω μεγάλον ἔπαινο».
Οἱ ἐμφύλιες διαμάχες, τῶν πρώτων κιόλας χρόνων, τοῦ Ἀγώνα,
φαίνεται πώς τόν στενοχώρησαν καί ὅταν τά ἰνδάλματά του, ὁ Κολοκοτρώνης καί ὁ Νικηταράς, διώχθηκαν, ἀποτραβήχτηκε, ἀπομονώθηκε
καί γυρίζοντας στήν μπουροτοκαπνισμένη πατρίδα του πέθανε τέλη τῆς
ἄνοιξης ἤ ἀρχές τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 1825. Καί ἦταν μόλις 36 χρονῶν!
Τά ποιήματά του ἐκδόθηκαν γιά πρώτη φορά τό 1838 στήν Τρίπολη
ἀπ’ τό Νικόλαο Παπαδόπουλο μέ τόν τίτλο: «Ἄσματα Πολεμιστήρια
τοῦ ὑπέρ τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος Ἀγῶνος -στιχουργηθέντα ὑπό
τοῦ Πανιώτου Τσοπανάκου, Δημητσανίτη. Ἡ συλλογή περιελάμβανε
28 ποιήματα καί τρία ἀνώνυμα, πού ὁ Ἐκδότης τά θεώρησε δικά του.
Ἡ δεύτερη ἔκδοση, μέ τόν τίτλο «Ἄσματα Παν. Τσοπανάκου καί ἠρωϊκαί ἀνώνυμοι (Ἔκδοσις Δευτέρα) ἔγινε τό 1878 ἀπ’ τόν ἴδιο μέ 14 ἐπιπλέον ποιήματα.
Τέλος, ὁ δημοσιογράφος καί συγγραφέας (Μέλος καί τοῦ Συνδέσμου
Ἱστορικῶν Συγγραφέων) Κάρολος Μωραΐτης, ἕναν καί πλέον αἰῶνα ἀπό
τότε, ἔκανε τήν ἐπανέκδοσή τους μέ εἰσαγωγή αὐτῶν τῶν πατριωτικῶν
καί σατυρικῶν ποιημάτων τοῦ Τσοπανάκου, πού, εὔστοχα χαρακτηρίστηκε ὡς «Τυρταῖος» τῆς Δημητσάνας καί τοῦ Ἀγώνα τοῦ 1821. Ἄς
εἶναι αὐτό τό σύντομο καί λειψό κείμενο «μνημόσυνο» γιά τόν ἀφανή
ἀγωνιστή τοῦ 1821.
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Τοῦ κ. Κων/νου Β. Χιώλου Διδάκτορος Νομικῆς - Δικηγόρου
Προέδρου Ἐθνικῆς Ἑνώσεως Βορείων Ἑλλήνων

Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνισμός, εἶναι δύο ἔννοιες
πού συνδέονται ἀρρήκτως μεταξύ τους. Χάρις
στήν ἐνεργό συμπαράσταση τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μας, ὁ Ἑλληνισμός διεσώθη πολλάκις
καί ἀπέφυγε τήν ἐθνική του ἀλλοτρίωση.
Κατά τήν διάρκεια τῆς μακραίωνης Τουρκοκρατίας ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἦταν ἡ μοναδική δύναμη καί πηγή γιά τήν διακήρυξη τοῦ
Ἑλληνισμοῦ, τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς
ἐσωτερικῆς φλόγας γιά ἐθνική ἀνεξαρτησία. Ἡ
Ἐκκλησία ἦταν κυριολεκτικά ἡ Κιβωτός τοῦ
Ἑλληνικοῦ Γένους, πρωτοστατήσασα στούς ἐθνικούς μας Ἀγώνας καί πληρώσασα βαρύ φόρο
αἵματος. Ἡ συστηματική προσπάθεια τῶν Τούρκων νά ἀφανίσουν τό Ἑλληνικό Γένος, ἔβρισκε
ἀντιμέτωπη τήν ἀντίδραση τῆς Ἐκκλησίας.
Τετρακόσια ὁλόκληρα χρόνια καθημαγμένο
τό Ἔθνος μας βαστάζει τόν Σταυρόν τοῦ μαρτυρίου του, ἀλλά δέν ἀποθαρρύνεται, δέν παύει
νά ἐλπίζη.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ἐβοήθησε μέ
ὅλα τά μέσα τούς ραγιάδες Ἕλληνες νά διαφυλάξουν ὡς ἱερή παρακαταθήκη τήν πίστη τους
καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἐπί 400 καί πλέον
χρόνια δουλείας των.
Τά Μοναστήρια ὑπῆρξαν τά πλέον ἀποτελεσματικά κέντρα ἐκπαιδεύσεως καί μορφώσεως
80
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τοῦ λαοῦ. Οἱ μοναχοί διατηροῦσαν στά σκοτεινά
ὑπόγεια τῶν μοναστηριῶν τους τά «Κρυφά
Σχολεῖα», στά ὁποῖα δίδασκαν τήν ὀρθόδοξη
πίστη καί τήν Ἑλληνική Παιδεία. Γιά τήν ἐπιβίωση
δέ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μέσω τῆς Παιδείας, ἀποφασιστική ἦταν ἡ συμβολή τῆς Μεγάλης τοῦ
Γένους Σχολῆς, τήν ὁποία ἵδρυσε ὁ πρῶτος
μετά τήν Ἅλωση Οἰκουμενικός Πατριάρχης Γεννάδιος ὁ Σχολάριος. Στό «Κρυφό Σχολεῖο» ἐδιδάσκετο ὁ ραγιάς τά «περασμένα μεγαλεῖα»,
ἐκεῖ ἄκουε τούς προφητικούς λόγους: «Μή
σκιάζεστε στά σκότη, ἡ Ἐλευθερία, σάν τῆς
αὐγῆς τό φεγγοβόλο ἀστέρι, τῆς νύχτας τό ξημέρωμα θά φέρη».
Ἡ πίστη στό Θεό καί ἡ ἀγάπη στήν Πατρίδα,
διαφυλάχθηκαν μέσα στούς αἰῶνες τῆς σκλαβιᾶς,
ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τόν ἱερό κλῆρο. Ὑπολογίζονται σέ δέκα χιλιάδες οἱ κληρικοί πού ἐθυσιάσθησαν γιά τήν ἐθνική μας ἀνεξαρτησία
κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπί 400 χρόνια δουλείας
τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων. Ἐπίσκοποι, ἱερεῖς καί
μοναχοί, διδάσκουν τόν λαό, ἐργάζονται γιά
τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία καί κρατοῦν ἄσβεστη
τήν ἐλπίδα τῆς Ἐλευθερίας.
Οἱ ἥρωες τοῦ ’21 τήν 25η Μαρτίου ὕψωσαν,
ὑπό τίς εὐλογίες τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ,
τήν Σημαία τῆς Ἐπαναστάσεως, ἐπικαλούμενοι
τήν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ καί τήν Σκέπη τῆς
Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τῆς Παναγίας Μητρός
Του, σέ ἕνα Ἀγῶνα ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος.
Ἡ συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας στόν Ἀπελευθερωτικό Ἀγῶνα τοῦ 1821, εἶναι ἀδιαμφισβήτητη
τόσο κατά τήν προετοιμασία, ὅσο καί κατά τήν
νικηφόρο διεξαγωγή του.
Ἡ Ἐκκλησία τό 1821 ἐστρατεύθη, ὑπήκουσε
στήν πρόσκληση τῆς Ἑλλάδος καί πρίν ἀκόμη
σημάνει ἡ σάλπιγγα τοῦ ἐθνικοῦ συναγερμοῦ,
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εὑρίσκετο ἐπί τῶν ἐπάλξεων. Μέ τήν Εἰκόνα
τῆς Παναγίας στό στῆθος οἱ κληρικοί τοῦ
Ἀγῶνος, ἐφανάτιζαν τούς ἀγωνιστάς.
Ἰδιαιτέρως θά πρέπει νά ἐξαρθῆ, ἡ τεράστια συμβολή γιά τήν ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ
κατά τήν Τουρκοκρατία, τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἤτοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τό ὁποῖο
καί σήμερα γιά τόν ἴδιο σκοπό συνεχίζει τήν
οἰκουμενική του παράδοση καί τό διορθόδοξο
καί διαχρονικό του κύρος.
Ἡ συμμετοχή τῶν Ἐπισκόπων, τῶν ἱερέων
καί τῶν μοναχῶν, ὑπῆρξε ὁμόθυμη καί καθολική.
Οἱ κληρικοί προσῆλθαν στόν Ἀγῶνα, ὡς πρῶτοι
τῇ τάξει, ὡς μορφωμένοι καί φορεῖς ἐπαναστατικότητας, ὡς ἐπιβεβαίωση, ὅτι ἐγκρίνει
καί αὐτός ὁ Θεός τό Ἀπελευθερωτικό Κίνημα
τῶν Ἑλλήνων.
Θά ἦταν μακρύς ὁ κατάλογος τῶν ἡρώων
κληρικῶν πού ἔχυσαν τό αἷμα τους κατά τήν
ἐκτέλεση τοῦ πρός τήν Πατρίδα χρέους των,
ὅπως ὁ περήφημος ἥρωας τῆς Ἀλαμάνας Ἀθανάσιος Διάκος, ὁ Γρηγόριος Παπαφλέσσας, ὁ
Ἐλεύθερος Πολιορκημένος τοῦ Μεσολογγίου
Ἐπίσκοπος Ρωγῶν Ἰωσήφ, ὁ ὑπερασπιστής
τῶν Θερμοπουλῶν Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἡσαΐας
καί πολλοί ἄλλοι.
Γενικῶς, ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στήν
Ἐθνεγερσία τοῦ 1821, ὑπῆρξε ἀποφασιστικῆς
καί καθοριστικῆς σημασίας γιά τήν νικηφόρο
ἔκβασή της. Ἡ χριστιανική πίστη ἦταν αὐτή
πού συνέβαλε οὐσιαστικά καί λίαν ἀποφασιστικά στό νά λάβη ὑπόσταση καί πάλι τό περιούσιο Ἔθνος μας. Πλήρη ἐπιβεβαίωση τούτου,
ἀποτελεῖ ἕνα χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα
ἀπό τόν περίφημο ὅρκο τῶν Ἱερολοχιτῶν τοῦ
Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντη:
«Ὡς χριστιανός ὀρθόδοξος, ὁρκίζομαι εἰς
τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος νά διαμείνω
πιστός εἰς τήν θρησκείαν μου καί εἰς τήν
Πατρίδα μου. Καί νά χύσω καί αὐτήν
τήν ὑστέραν ρανίδα τοῦ αἵματός μου
ὑπέρ τῆς θρησκείας καί τῆς Πατρίδος μου».
Ἐξ ἄλλου, ὡς πρός τήν ἀνάγκην διαφυλάξεως τῆς πίστεώς μας, ὑπομιμνήσκω τούς χα-
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ρακτηριστικούς λόγους ἀπό τήν Πνύκα τοῦ
Θεοδώρου Κολοκοτρώνη πρός τούς μαθητάς
τοῦ Ἑλληνικοῦ Γυμνασίου τῶν Ἀθηνῶν, τήν 7ην
Ὀκτωβρίου 1838:
«Παιδιά μου! Πρέπει νά φυλάξετε τήν
πίστη σας καί νά τήν στερεώσετε, διότι,
ὅταν ἐπιάσαμε τά ἅρματα, εἴπαμε πρῶτα
ὑπέρ Πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ Πατρίδος».
Συνεπῶς, διά νά συνεχίσουμε νά ὑπάρχουμε ὡς Ἕλληνες, θά πρέπει νά φυλάξουμε
ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τήν ὀρθόδοξη χριστιανική
μας πίστη, καθ’ ὅσον αὐτή εἶναι ἡ πιό πολύτιμη
ἐθνική μας κληρονομιά. Δέν θά πρέπει δέ νά
μᾶς διαφεύγει, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
μας, ὑπῆρξε πάντοτε ἡ φιλόστοργος Μητέρα
ὅλων μας καί ἡ Τροφός τοῦ Γένους μας, προμαχοῦσα πάντοτε εἰς ὅλους τούς Ἐθνικούς
Ἀγῶνας τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ ἑκατόμβες θυμάτων
κληρικῶν παντός βαθμοῦ καί ὅτι μόνον μέ
αὐτήν ζῆ ὁ Ἑλληνισμός καί θά ζῆ αἰωνίως.
Πανηγυρίζοντες τήν Μεγάλην Ἑορτήν τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί
τῆς Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821, πού
εἶναι Ἡμέρα Φωτός καί Δόξης καί ἀκατάλυτο
Σύμβολο Ἐλευθερίας, ἀδελφωμένοι καί ὁμονοοῦντες, καλούμεθα νά συνεχίσουμε τό παράδειγμα ἐκείνων πού μέ τούς ἀγῶνες καί τάς
θυσίας των, μᾶς χάρισαν τήν πολυπόθητη
Ἐλευθερία.
Ἐπιτελοῦντες δέ ἱερό καθῆκον, ἄς γονατίσουμε στούς ἱερούς τάφους ὅλων ἐκείνων, οἱ
ὁποῖοι ἡρωϊκῶς ἀγωνισθέντες καί εὐκλεῶς πεσόντες κατά τούς Ἱερούς μας Ἀγῶνας, κατά
τόν ἀρχαῖο ρήτορα:
«Προήλαντο καλῶς μᾶλλον
τεθνᾶναι ἤ ζῶντες
τήν Ἑλλάδα ἰδεῖν ἀτυχοῦσαν».
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Μεγάλη φυσιογνωμία, σπουδαία προσωπικότητα, μάρτυς Χριστοῦ τοῦ 16ου αἰῶνα εἶναι ἡ Ἁγία
Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία. Ἔλαβε τὰ προσωνύμια. «Ἡ
Ἀρχόντισσα», «Ἡ κυρὰ τῶν Ἀθηνῶν», «Ἡ Δασκάλα», «Ἡ Διακόνισσα τῆς ἀγάπης», «Ἡ ὁσιωτάτη
μοναχή».
Ὑπῆρξε γόνος ἀρχοντικῆς οἰκογενείας τῶν
Μπενιζέλων ἐκ πατρὸς καὶ τῶν Παλαιολόγων ἐκ
μητρὸς καὶ ἔζησε τὰ σκληρὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας.
Ἔλαβε τὸ μοναχικὸ σχῆμα στὴν Παντάνασσα (Ι.
Μονὴ στὴν Ἀθήνα – νῦν Μοναστηράκι) καὶ ἵδρυσε ἡ
ἰδία Ἱερὰ Μονὴ στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν μετατρέποντας
τὸ οἴκημά της. Ὁ ναὸς τῆς Μονῆς ἦταν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ
Ἁγίου Ἀνδρέου. Ἡ μονὴ αὐτὴ δὲν ἦταν μόνον τόπος
προσευχῆς καὶ λατρείας τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ παράλληλα
καὶ ἕνα συγκρότημα ἐλεημοσύνης, διακονίας καὶ φιλανθρωπίας. Ὑπῆρχε ξενώνας, σχολεῖο, ἰατρεῖο, ὀρφανοτροφεῖο, ἐργαστήριο τεχνῶν. Ἦταν μία
«Βασιλειάδα» τοῦ 16ου αἰῶνα. Κατέστη πνευματικὸ
καὶ φιλανθρωπικὸ καταφύγιο γιὰ πολλούς, ἰδίως γιὰ
τὶς κορασίδες τῆς ἐποχῆς.
Τὸ ὅλο ἔργο της ἐξήγειρε τὴν μῆνιν τῶν
Τούρκων κατακτητῶν. Τὴν συνέλαβαν, τὴν φυλάκισαν,
τὴν κάκωσαν. Παρέδωκε ἡ ἁγία τὸ πνεῦμα της στὶς 19
Φεβρουαρίου 1589.
Ἐπὶ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Ματθαίου Β΄ (1595-1600) ἀνεκηρύχθη ἁγία τῆς
82
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Ἐκκλησίας μας. Ἔγραψαν γιὰ τὴν ὁσιομάρτυρα οἱ: Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, Κ.
Δουκάκης, Κ. Σάθας, Γρ. Καμπούρογλου,
Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος (ὁ Παπαδόπουλος) κἄ. Ἀκολουθία καὶ βίου της ἔχουμε ἀπὸ
τὸν Ἐπίσκοπο Ρωγῶν Διονύσιο (τὸν Ψαριανό) μὲ εἰσαγωγὴ ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Ν.
Τωμαδάκη.
Ἡ μονὴ τῆς Ἁγίας εἶναι σήμερα
τὸ Ἀρχιεπισκοπικὸ Μέγαρο ἐπὶ τῆς ὁδοῦ
Ἁγίας Φιλοθέης 19-21. Σώζεται ὁ ἱερὸς ναὸς
τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου. Ἐπίσης ἐπὶ τῆς ὁδοῦ
Ἀδριανοῦ 96 (Πλάκα) σώζεται ἀνακαινισμένο
τὸ Ἀρχοντικὸ τῆς Ἁγίας. Στὸ Μητροπολιτικὸ
Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν διαφυλάσσεται τὸ ἱερὸ λέιψανο τῆς ἁγίας ἐπὶ ὡραιοτάτης λάρνακος
(δωρεὰ οἰκογ. Βράκα). Στὰ Πατήσια ἐπὶ τῆς
ὁδοῦ Λευκωσίας 40, ἔξωθεν τοῦ Ι.Ν. Ἁγ.
Ἀνδρέου σώζεται παλαιοτάτη κολώνα ὅπου
ἐκεῖ οἱ Τοῦρκοι κακοποίησαν τὴν Ἁγία. Ἦταν
Μετόχιον τῆς Μονῆς της. Ἄλλο Μετόχι της
ἦταν στὴν Καλογρέζα (ἔλαβε τὸ ὄνομα, Καλὴ
-γραῖα, καλογριὰ ἀπὸ τὴν Ἁγία Φιλοθέη).
Βρίσκεται ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Καποδιστρίου. Ἄλλο
εἶναι στὸν ὁμώνυμο Ναὸ καὶ Δῆμο ὅπου σώζεται καὶ κρύπτη. Ἐπίσης Μετόχια ὑπῆρχαν
στὴ Σαλαμίνα, Κέα (Τζιά), Ἄνδρο. Ἱεροὶ
Ναοί της σήμερα ὑπάρχουν στὴν Ι. Μονὴ
Ἁγίας Φιλοθέης στὴν Ἑκάλη, στὴν Ι.Μονὴ
Παναγίας τῶν Βρυούλων στὸ Μήλεσι Ὠρωποῦ, στὴν Ἑστία Ἀγάπης (γιὰ κορίτσια) στὴν
Ἁγ. Παρασκευὴ Ἀττικῆς καὶ ἀκόμη καὶ στὴν
Ἀμερική (Ι. Μητρόπολη Ἀτλάντας). Καὶ τὸ
προάστειο Ψυχικὸ ἔλαβε τὸ ὄνομα τοῦτο ἀπὸ
τὸ «Ψυχικὸ» ποὺ ἔκαμνε ἡ ἁγία ὅπου ἀπὸ τὸ
πηγάδι της στὸ κτῆμα της στὴν περιοχὴ αὐτὴ
ξεδιψοῦσαν οἱ διαβάτες.
Προσφάτως ἔγινε πρότασις στὰ
ΕΛΤΑ νὰ ἐκδοθεῖ καὶ σχετικὸ γραμματόσημο.
Ἰδιαιτέρως στὰ σχολεῖα θὰ πρέπει νὰ γίνεται
λόγος καὶ νὰ διοργανώνονται ἐκδηλώσεις ὥστε
νὰ τιμᾶται δεόντως καὶ νὰ καθίσταται γνωστὴ
στὰ παιδιά.

Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπαθανασίου
Ἱεροκήρυξ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν
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Οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821
Δέν ἦταν μόνο μαχητές, ἡρωϊκοί ἀγωνιστές,
παλληκάρια σωστά, ἀλλά εἶχαν δύναμη στή καρδιά καί στή ψυχή, γεμάτη ἀπό μεγάλα ἰδανικά καί
ἀγάπη πρό τόν Θεό καί τήν Ἑλλάδα καί ἀκόμη
ἐμπνευσμένους Ἀρχηγούς. Πολλές φορές ἀφήνουν
νά ξεχυθεῖ ἀπό μέσα τους αὐτό ψυχικό μεγαλεῖο.
Ὁ Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσος λέει στούς σκλαβωμένους Ἕλληνες τῆς περιοχῆς τῆς Ρούμελης, παραμονή τῆς Ἐθνικῆς ἐξέγερσης. Ἦταν βέβαια ἀπό
τό Θεό γραμμένο νά ἀδράξουμε τά ἅρματα μία
μέρα καί νά χυθοῦμε κατά πάνω στούς τυράννους
μας, πού τόσα χρόνια ἀνελέητα μᾶς τυραγνεύουν.
Τίποτα ἀδέλφια δέν μᾶς ἔμεινε. Δέν πρέπει νά
σταυρώσουμε τά χέρια, ἄς τό βάλουμε γρήγορα
στή πράξη καί ἄς εἴμαστε ἀδέλφια βέβαιοι πώς ὁ
Χριστός μας ὁ πολυαγαπημένος θά βάλει τό χέρι
του ἐπάνω μας. Ἄς ὠφεληθοῦμε ἀπό τήν περίσταση πού μᾶς ἔστειλε ὁ Θεός ἀκούγοντας τά δίκαια παράπονά μας. Στά ἅρματα ἀδέλφια γιά νά
ξεσκλαβωθοῦμε ἤ νά πεθαίνουμε καί βέβαια καλύτερο θάνατο δέν μπορεῖ νά προτιμήσει κάθε
Χριστιανός καί Ἕλληνας. Ὁ Γιάννης Μακρυγιάννης ἔλεγε: «Χωρίς ἀρετή, χωρίς Πατρίδα καί χωρίς
πίστη στό Θεό ἔθνη δέν ὑπάρχουν».
Γιά νά συνεχίσει ὁ μεγάλος στρατηλάτης τοῦ
Ἀγώνα ὁ θρυλικός Γέρος τοῦ Μωριά σέ λόγο του
πρός τούς μαθητές τῆς ἐποχῆς, μετά τήν ἀπελευθέρωση: «Πρέπει νά φυλάξετε τή πίστη σας καί νά
τήν στερεώσετε. Διότι ὅταν ἐπιάσαμε τά ἅρματα
εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ Πίστεως καί ὕστερα ὑπέρ Πατρίδος».
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Σέ σᾶς μένει νά στολίσετε τόν τόπο ὅπου
ἐμεῖς ἐλευθερώσαμε, καί γιά νά γίνει τοῦτο πρέπει νά ἔχετε ὡς θεμέλιο τῆς Πολιτείας τήν ὁμόνοια, τήν θρησκεία καί τό φρόνιμον τῆς
ἐλευθερίας. Ἄς προσέξουμε ἐμεῖς οἱ σημερινοί
Ἕλληνες καί πρό παντός οἱ νέοι μας τή σοφή συμβουλή καί τό «φρόνημον τῆς ἐλευθερίας» σήμερα
πού ζοῦμε σέ ἐλεύθερη ἀπό ξένους τυράννους πατρίδα χάρις στούς ἀγῶνες, τόν κόπο, τόν ἱδρώτα
πολλῶν ἐξ αὐτῶν γιά νά μᾶς χαρίσουν τήν ἐλευθερία γιά τήν ὁποίαν ὁ μεγάλος μας Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ἔλεγε: «Ὁ Θεός ὑπέγραψε τήν
Ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος καί δέν παίρνει πίσω τήν
ὑπογραφή του.
Ὁ ἡρωϊκός γίγαντας τῶν θαλασσινῶν ἀγώνων
Κωνσταντῖνος Κανάρης πού πρίν καί μετά ἀπό
κάθε ἐπιτυχία του ἔτρεχε στό ναό τοῦ Θεοῦ νά
παρακαλέσει, νά εὐχαριστήσει, νά παρακολουθήσει τή θεία Λειτουργία καί νά μεταλάβει Σώματος καί Αἵματος Χριστοῦ, ὅταν μετά τή
ἀπελευθέρωση ἔγινε Ὑπουργός Ναυτικῶν -ἀργότερα ἔγινε καί Πρωθυπουργός- μπαίνοντας στό
ὑπουργικό γραφεῖο, ἀποκαλύπτει τό μεγαλεῖο τῆς
ψυχῆς του καί τό ταπεινό του φρόνημα. Βλέποντας τήν πολυτελή ὑπουργική πολυθρόνα δέν κάθησε, ἀλλά φώναξε: Τί θέλει αὐτή ἡ πολυθρόνα
ἐδῶ; Βγάλτε την γιατί θά τήν πετάξω. Ἐδῶ δέν
ἦλθα νά περάσω διακοπές καί νά ξεκουραστῶ
ἀλλά γιά νά δουλέψω γιά τόν τόπο».
Ἀθάνατοι, μεγάλοι ἥρωες, τῆς Πατρίδος καί
τῆς ἀρετῆς. Ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΝΙΚΑΣ, Ταξίαρχος ἐ.ἀ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΠΑ-ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΟΣΧΑΣ
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασίου

Ἡ συνάντηση τοῦ Πάπα Φρασκίσκου μέ
τόν Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο εἶχε κυρίως
ἐπικοινωνιακό χαρακτήρα. Διεξήχθη στό ἀεροδρόμιο τῆς Ἀβάνιας, πρωτεύουσας τῆς Κούβας, καί στήν αἴθουσα τῶν VIPS τήν
Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου. Διήρκεσε περίπου δύο ὧρες. Τήν ἤθελαν καί οἱ δύο, γιά διαφορετικούς λόγους ὁ καθένας.
Τό Βατικανό ἤθελε ὁ Πάπας νά ὁλοκληρώσει τόν κύκλο τῶν συναντήσεών του μέ τούς
Ὀρθοδόξους Προκαθημένους. Εἶχε συναντηθεῖ
μέ ὅλους πλήν τοῦ Μόσχας. Κατά τή στρατηγική τοῦ Βατικανοῦ αὐτές οἱ προσωπικές συναντήσεις ἀποτελοῦν τό πρῶτο στάδιο τῆς
δημιουργίας κλίματος, πού νά μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν ἕνωση τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ἤτοι
στήν ὑποταγή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
στήν ἡγεμονία του. Πιστεύει ἐπίσης ὅτι ἡ συνάντηση μέ τόν Μόσχας θά συντελέσει στό νά
προωθηθεῖ ἀπρόσκοπτα ὁ θεολογικός διάλογος. Ἡ Μόσχα ἕως τήν τελευταία συνάντηση
τῆς Μεικτῆς Ἐπιτροπῆς Ὀρθοδόξων - Ρωμαιοκαθολικῶν εἶχε πάντα τίς ἐνστάσεις της.
Ἤδη οἱ εἰδικοί στά θέματα τοῦ Βατικανοῦ
ὑπολογίζουν ὅτι τό Σεπτέμβριο θά ὑπάρξει συνάντηση τῆς Ἐπιτροπῆς καί «κατ’ αὐτήν θά
ὑπογραφεῖ τό ντοκουμέντο πού θά ἀφορᾶ στό
Πρωτεῖο καί στή Συνοδικότητα». (Βλ. σχ.
Ἄρθρο τοῦ Edward Pentin στήν ἱστοσελίδα National Catholic Register).
Ὁ Πατριάρχης Μόσχας δέχθηκε τή συνάντηση μέ τόν Πάπα, γιά λόγους ἐπικοινωνιακούς καί διότι ἐπείσθη ὅτι τό θετικό
ἀποτέλεσμα της θά εἶναι μεγαλύτερο τοῦ ἀρνητικοῦ. Ἀρνητικό ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι πίκρανε
τούς Ὀρθοδόξους Ρώσους. Τήν εἶδαν ὡς ὑπο84
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χώρηση ἀπό τίς πάγιες θέσεις τοῦ
Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, ὅτι ἡ
συνάντηση δέν θά γίνει ἕως ὅτου τό
Βατικανό παύσει τήν μέ ὅλα τά
μέσα ὑποστήριξή του στούς Οὐνίτες
τῆς Οὐκρανίας καί στούς μισιονάριους στή Ρωσία καί στίς ἄλλες
χῶρες, πού εἶναι ὑπό τήν δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας.
Τό κατά τόν κ. Κύριλλο θετικό
ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ὑπολογίζει
πώς ἡ Ρωσική Ἐκκλησία θά βοηθηθεῖ ἀπό τή συνάντηση νά βελτιώσει τήν πολύ δύσκολη θέση της στήν
Οὐκρανία, πράγμα πάντως πρακτικά δυσκολότατο.
Ἡ ἐκκλησιαστική κατάσταση
στήν Οὐκρανία μετά τήν κρατική
χειραφέτησή της ἀπό τήν Ρωσία, τό
1991, ἦταν πάντοτε δύσκολη γιά
τούς Ὀρθοδόξους, πού ἀκολουθοῦν
τό Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Αὐτή
ἔγινε πολύ δυσκολότερη μετά τήν
ἔκρηξη τοῦ πολέμου μέ τή Ρωσία,
τήν προσάρτηση τῆς Κριμαίας ἀπό
αὐτήν καί τήν ντε φάκτο ἀνακήρυξη
τῶν ἀνατολικῶν περιοχῶν τοῦ
Λουγκάνσκ καί τοῦ Ντονέτσκ σέ
ἀνεξάρτητες Λαϊκές Δημοκρατίες.
Κυρίως στίς δυτικές καί κεντρικές περιοχές τῆς Οὐκρανίας
πολλές ἐνορίες πού εἶχε τό Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας πέρασαν ὑπό
τόν ἔλεγχο τοῦ «Αὐτοκέφαλου»
(σχισματικοῦ κατά τό Πατριαρχεῖο
τῆς Μόσχας καί ὅλες τίς Ὀρθόδοξες
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Ἐκκλησίες) «Ὀρθόδοξου Πατριαρχείου τοῦ Κιέβου»
καί τῶν Οὐνιτῶν. Σχισματικοί ὀρθόδοξοι καί οὐνίτες
θεωροῦν πατριωτική τή στάση τους, ὑποστηρίζουν μέ
θέρμη τίς ἐνέργειες τῆς Οὐκρανικῆς κυβέρνησης σέ
βάρος τῆς Ρωσίας καί κατηγοροῦν τούς πιστούς στό
Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ὡς «προδότες». Ἀποτέλεσμα τῆς καταπίεσης πού ὑφίσταται ἡ ἀριθμητική συρρίκνωσή τους. Τό 1991 τό 80% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς
Οὐκρανίας ἦταν μαζί του. Σήμερα ὑπολογίζεται ὅτι
στίς κεντρικές καί δυτικές περιοχές της εἶναι λιγότερο
ἀπό τό 20%.
Ὁ Πατριάρχης κ. Κύριλλος στή Σύναξη τῶν προκαθημένων στή Γενεύη, στίς 22 Ἰανουαρίου 2016,
ἔθιξε τό πρόβλημα.
Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἐξέφρασε τόν ἔντονο προβληματισμό του σχετικά μέ ἐνέργειες ὁρισμένων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, «οἱ ὁποῖοι ἐπισκεπτόμενοι τήν Οὐκρανία
στηρίζουν τούς σχισματικούς δῆθεν ἐξ ὀνόματος τοῦ κ.
Βαρθολομαίου καί μέ αὐτό τόν τρόπο προκαλοῦν σκάνδαλο στούς πιστούς καί στόν ἱερό κλῆρο τῆς Οὐκρανίας».
Τό Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἐλπίζει ὅτι ἡ συνάντηση μέ τόν Πάπα θά περιορίσει στήν Οὐκρανία τήν
ἐπιθετικότητα τῶν Οὐνιτῶν καί τῶν σχισματικῶν, σέ
βάρος τῶν πιστῶν σ’ Αὐτό Ὀρθοδόξων.
Τό Φανάρι καί τό Βατικανό συμφωνοῦν στή δημιουργία Αὐτοκέφαλης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στήν
Οὐκρανία. Τό Βατικανό μέ τή στρατηγική του σκοπεύει αὐτή νά εἶναι τό πρῶτο βῆμα γιά μιά νέα
«Ἕνωση» ὅπως ἐκείνη τοῦ Μπρέστ Λιτόφσκ. Τότε,
τό 1594, μέ τήν «Ἕνωση» αὐτή οἱ Πολωνοί Ὀρθό-
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δοξοι, ὑπήχθησαν βιαίως
στόν Πάπα. Τό Φανάρι θά
ἀποδυναμώσει ἔτσι τό Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καί
θά ἀποκτήσει τόν ἰσχυρότερο πληθυσμιακά σύμμαχο ἀπό ὅλες τίς
ὑπόλοιπες
Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες. Φυσικά ἀντιμετωπίζει δύο σημαντικές
δυσκολίες. Γνωρίζει ὅτι θά
προκαλέσει σχίσμα στήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί
πλήρη διάρρηξη τῶν σχέσεων του μέ τό Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, πού μέ
ὅλες τίς δυνάμεις της στηρίζει ἡ Ρωσική πολιτεία.
Θά φανεῖ ἐπίσης ἀσυνεπές
στά ὅσα ὑποστηρίζει κρατώντας τήν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος χωρισμένη σέ
πέντε κομμάτια... Οἱ συγκεκριμένες δυσκολίες προκάλεσαν τήν ἀπόσυρση τοῦ
θέματος τῆς Αὐτοκεφαλίας
ἀπό τήν Πανορθόδοξη...
Ἡ συνάντηση τῶν
Πάπα καί Μόσχας ἔγινε
σέ οὐδέτερο ἔδαφος, μακριά
ἀπό τήν Εὐρώπη. Ἐπικοινωνιακά πέτυχε, ἰδιαίτερα
γιά τόν Πάπα. Μένει νά
ἀποδειχθεῖ ἄν θά ἔχει κάποια πρακτική ἀξία γιά
τόν Μόσχας, ἄν δηλαδή θά
ὑπάρχει κάποια θετική ἐξέλιξη γιά τούς πιστούς του
στήν Οὐκρανία, κάτι πολύ
ἀμφίβολο.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ἀνάλογη ἐρώτησι: «Ὄχι, ἀλλά παντοῦ ἔβλεπα τά ἴχνη
Του», κατά τήν πτῆσι του δέ διάβαζε δημοσίως τήν «Γένεσι».
Ὅμως καί ὁ Γκαγκάριν ἦταν βαπτισμένος, εἶχε γίνει
καί ἀνάδοχος. Φανέρωσε δέ τήν πίστι του ὅταν, σέ συγκέντρωσι χιλιάδων ἀτόμων στήν γενική συνέλευσι τῆς
Νεολαίας (Κομσομόλ) τῆς Ρωσίας τό 1965 κατέκρινε δημοσία τήν ἡγεσία τῆς Σοβιετ. Ἑνώσεως γιά τό ἔγκλημα
τῆς καταστροφῆς τό 1931 τοῦ «τάματος τοῦ ῎Εθνους»,
τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Σωτῆρος, πού χτίστηκε μέ ἔρανο τοῦ
Ρωσικοῦ λαοῦ σάν ἐκδήλωσι εὐγνωμοσύνης του στόν
Θεό μετά τήν μεγάλη νίκη κατά τοῦ Ναπολέοντος τό
1812• συγχρόνως δέ ἐκήρυξε σταυροφορία γιά τήν ἐκ
νέου ἀνέγερσί του, πρᾶγμα πού ἔγινε τελικά τό 19952000. Ἡ τολμηρή, συνταρακτική ἐκείνη δημόσια διακήρυξί του πού ὑπάρχει ἐνυπόγραφη στά μυστικά ἀρχεῖα
τῶν Σοβιετ. ἀρχῶν, ἀπηγορεύθη νά δημοσιευθῆ στά
ΜΜΕ... Ὁ Γκαγκάριν σκοτώθηκε σέ πτῆσι ρουτίνας καί
στό σημεῖο ἐκεῖνο, δίπλα στό κρατικό μνημεῖο, χτίστηκε
ἀπό τούς φίλους του κοσμοναῦτες ναός!
Βέβαια ἡ κρατοῦσα ἄθεη δικτατορία ἐπέβαλε προπαγανδιστικά τήν εἰκόνα «τοῦ ἀθέου Γκαγκάριν».
Στό ἴδιο DVD βλέπουμε ὅτι καί ὁ μεγάλος ἐπιστήμων
Κορολιώφ, ὁ πατέρας τῶν Ρωσικῶν πυραύλων καί διαστημοπλοίων, ἦταν πιστός Χριστιανός (ὅπως καί ἀντιστοίχως γιά τούς Ἀμερικανούς ὁ Γερμανός Βέρνεφ φόν
Μπράουν).
Δέν εἶναι ἐκπληκτικό; Προσπάθησαν μέ ἀπάνθρωπη
βία νά ἐπιβάλουν τό μίασμα τῆς ἀθεΐας• «ἐλάκτισαν
πρός κέντρα» ὅμως, καί ἡ ρίζα τῆς πίστεως παρέμεινε
ζωντανή. Τώρα ξανανθίζει καί διοχετεύει χυμούς ζωῆς
στόν ἄνθρωπο, καλύπτοντας ὅλες τίς ἐκδηλώσεις του,
ὅπως εἶναι ἐδῶ ἡ ἐπιστήμη καί ἡ τεχνική.
Χρῆστος Χρόνης, φαρμακοποιός
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Σέ ΜΜΕ εἶδα φωτογραφία ἱερέων νά
ἁγιάζουν τά Ρωσικά διαστημόπλοια πρίν
αὐτά ἀναχωρήσουν γιά τό διάστημα. Τίτλος: «ραντίζουν τά διαστημόπλοια» (τό
«ἁγιάζουν» εἶναι φαίνεται ἀπαγορευμένο καί νά τό ποῦν τά ΜΜΕ τῆς τέως
Χριστιανικῆς Ἑλλάδος, ὅταν οἱ Ρῶσοι τό
κάνουν καί τό διακηρύττουν).
Ἐδῶ καί λίγα χρόνια ὁ ἱερομόναχος Ἰώβ
τῆς Μεγάλης Λαύρας τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ Ἁγίου Σεργίου τοῦ Ραντονέζ, ὠργάνωσε ἱεραποστολική προσπάθεια,
ἔφτιαξε ὡραῖο ξύλινο ναό στό Ρωσικό
διαστημικό κέντρο Μπαϊκονούρ, στό Καζακστάν. Βαπτίζει τούς ἀβάπτιστους μελλοντικούς ἀστροναῦτες καί τίς
οἰκογένειές τους, τούς ἐξομολογεῖ, τελεῖ
Θ. Λειτουργίες καί τούς κοινωνεῖ, κάνει
ἁγιασμούς, τούς δίνει μαζί τους εἰκόνες
καί ἱερά λείψανα.
Κάποιοι ἀπ’ αὐτούς ὡμολόγησαν κατόπιν πώς θαυματουργικά σώθηκαν ἀπό
θανάσιμους κινδύνους κατά τήν πτῆσι
τους.
Κυκλοφορεῖ ἕνα DVD «ἡ διακονία στό
Διάστημα» μέ ἀφήγησι τῆς Ἑλληνίδας καθηγήτριας τοῦ Πανεπιστημίου Λομονόσωφ τῆς Μόσχας κας Ναταλίας
Νικολάου• ἔγινε καί σχετική διάλεξι στήν
Ἀθήνα ἀπό τόν π. Ἰώβ καί Ρῶσο κοσμοναύτη-στρατηγό. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ὁ πρῶτος στόν κόσμο ἀστροναύτης
(1961) Γιούρι Γκαγκάριν. Τόν ρώτησαν
τότε ἄν συνάντησε τόν Θεό στό διάστημα, καί αὐτός εἶπε ἁπλῶς «ὄχι» (ἴσως
καί ... δίκην Πιλάτου, διά τόν φόβον τῶν
Σοβιετικῶν. Ἡ ὀργιάζουσα ἐκείνη τήν
ἐποχή (τοῦ Κρουστσώφ) ἀθεϊστική προπαγάνδα τό ἔκανε ἀμέσως λάβαρο...
Ἄλλος βέβαια ἀστροναύτης, ὁ Ἀμερικανός Μπόρμαν, ἀπάντησε κάποτε σέ
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έ λίγες μέρες θά γιορτάσουμε μία «διπλή» γιορτή, ὅπως ἔχει χαρακτηρισθεῖ,
τήν 25η Μαρτίου. Εἶναι ἡ γιορτή «τῆς πίστης καί τῆς λευτεριᾶς». Ὑπάρχει πράγματι μία κοινή πορεία τοῦ ἑλληνισμοῦ μέ τό χριστιανισμό, καί εἰδικότερα μέ τήν
Ὀρθοδοξία. Τή συμπόρευση αὐτῶν τῶν δύο ἱστορικῶν μεγεθῶν (ἑλληνισμοῦ-χριστιανισμοῦ) θά προσπαθήσουμε νά μελετήσουμε.
Τί προσέφερε ὁ Ἑλληνισμός στήν Ἐκκλησία; Κυρίως τή γλώσσα, μέ τήν ὁποία ὁ
χριστιανισμός διατύπωσε τήν ἀποκάλυψή του στά κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Προσέφερε ακόμη τήν ἑλληνική φιλοσοφία, ἀπό τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία δανείστηκε ἔννοιες
καί ὅρους, στούς ὁποίους ἔδωσε νέο χριστιανικό περιεχόμενο, γιά νά διατυπώσει τά
δόγματά της. Ἡ ἑλληνιστική τέχνη, ἀλλά καί μορφές κοινωνικῆς ζωῆς καί ἔθιμα πέρασαν
στό χριστιανισμό καί συντέλεσαν στήν ἔκφραση ἀναγκῶν του.
Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ὁ χριστιανισμός ἐπέδρασε στόν ἑλληνισμό. Πρόσφερε τήν
πνευματικότητά του. Φανέρωσε τόν ἀληθινό Θεό. Δίδαξε ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι δημιούργημα, εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Σώμα καί ψυχή ἀποτελοῦν μία ἀδιάσπαστη ἑνότητα. Κήρυξε
πώς ὁ κόσμος εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεού. Ὁ ἄνθρωπος ὁ ἴδιος εἶναι δημιουργός τῆς
μοίρας του. Ἔδειξε ὅτι ἡ ἱστορία δέν ἔχει κυκλική, ἀλλά εὐθύγραμμη πορεία. Προσέφερε
τίς χριστιανικές ἀρετές. Κόμισε τό πνεῦμα τῆς οἰκουμενικότητας πού ξεπερνᾶ τά γεωγραφικά καί πολιτιστικά ὅρια τοῦ ἑλληνικού κόσμου.
Ἔτσι, λοιπόν, δημιουργήθηκε σιγά-σιγά ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοση. Εἶναι μία
παράδοση, πού κάνει λόγο γιά τήν ἀξία τοῦ προσώπου, τήν οἰκουμενικότητα, τήν ἀποδοχή τοῦ ἄλλου, τόν σεβασμό τῆς ἐλευθερίας, τήν ἀποφυγή τοῦ φονταμενταλισμοῦ.
Ἄν παύσεις νά ‘σαι ὀρθόδοξος, πολύ γρήγορα θά παύσεις νά εἶσαι καί Ἕλληνας. Αὐτό
τό ξέρουν πολύ καλά ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ἐχθροί μας, γι’ αὐτό καί πάντοτε στρέφονταν
κατά τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς πίστεώς μας, μέ σκοπό νά στερήσουν τό ἔθνος μας ἀπό
ἕνα κύριο στήριγμά του καί νά ἀνοίξει ὁ δρόμος γιά τήν ἐπιβολή καί τήν ἐξόντωση.
Μπροστά σ᾽ αὐτή τήν ἀπειλή, αὐτό πού θά μᾶς ἐξασφαλίσει ἀνεξαρτησία εἶναι
μόνο τά πνευματικά μας ὑποστρώματα καί ἡ πνευματική μας θωράκιση. Πρέπει σηκώνοντας τούς πατέρες μας, σάν τόν Αἰνεία, ὅταν ἔφευγε ἀπό τήν Τροία, νά προχωρήσουμε
ἀνοίγοντας δρόμο. Οὔτε νά γυρίσουμε πίσω μποροῦμε οὔτε νά μείνουμε ἐδῶ πού εἴμαστε. Ἡ ζωή, ἡ ἱστορία, ἡ παράδοσή μας, ὅλα μᾶς ἀναγκάζουν σέ μία ἔξοδο καί σέ μία
πορεία. Ἄς ἀναλάβουμε τίς εὐθύνες μας καί ἄς ἀπευθύνουμε στόν Κύριο μας τήν προσευχή τοῦ Μακρυγιάννη: «Κύριε Παντοδύναμε! Εσύ, Κύριε, θά σώσεις αὐτό τό ἀθῶο
ἔθνος. Εἴμαστε ἁμαρτωλοί, εἶσαι Θεός. Ελέησέ μας, φώτισέ μας, ἕνωσέ μας και κίνησέ
μας ἐναντίον τοῦ δόλου καί τῆς ἁπάτης, τῆς συστηματικῆς τυραγνίας τῆς πατρίδος καί
τῆς θρησκείας».
Ἀπό τούς Κύκλους Νέων Μητέρων
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Καλτεζές - Ἱερά Μονή
θέματα τῆς κατάστασης. Ἐπί μία ἑβδομάδα ἀσχολήθηκαν καί
ἀποφάσισαν νά ἱδρύσουν τή Γερουσία τῆς Πελ/σου, ἡ ὁποία στίς
26 Μαΐου 1821 ὀνομάστηκε Γερουσία τῶν Καλτεζῶν.
Σάν διεθύνουσα ἐπιτροπή, ὁρίστηκαν ὁ Πετρόμπεης ὡς πρόεδρος καί κοινός ἀρχιστράτηγος, ὁ Βρεσθένης Θεοδώρητος, ὁ
Σωτήριος Χαραλάμπης, ὁ Ἀθαν. Κανακάρης, ὁ Ἀναγν. Δεληγιάννης, ὁ Θεοχ. Ρέντης καί ὁ Νικ. Πονηρόπουλος.
Ἡ Γερουσία, συνῆλθε πρῶτα στή Στεμνίτσα καί κατόπιν
ὅμως τά πρόσωπα πού ἀποτέλεσαν τήν Ἐπιτροπή, ἄλλαξαν
μέχρι νά τελειώσει τό ἔτος 1821, καταρτίστηκε στό Ἄργος ἡ Γερουσία ἀπό ἀντιπροσώπους ὅλων τῶν ἐπαρχιῶν τῆς Πελοπονήσου.
Λόγῳ τῆς ἀνάγκης, ἡ Συνέλευση τῶν Καλτεζῶν προσέλαβε στή συνείδηση καί τοῦ ὑπόλοιπου Ἑλληνισμοῦ, μεγάλη σοβαρότητα, ἐπειδή συγκρότησε τήν πρώτη μορφή Ἑλληνικῆς
Κυβέρνησης.
Ἀπό αὐτή, λοιπόν, τήν 1η ἐπουσιώδη Συνέλευση τῶν Καλτεζῶν, δημιουργήθηκαν στή συνέχεια πολλές σημαντικότατες Συνελεύσεις, ὅπως: ἡ Α΄ Ἐθνοσυνέλευση στίς 20-12-1821 στήν
Ἐπίδαυρο, πού ἐκήρυξε τήν πολιτική ὕπαρξη καί ἀνεξαρτησία
τοῦ Ἑλλην. Ἔθνους καί ψήφισε τό πρῶτο πολίτευμα τῆς Ἑλλάδας, τό πολίτευμα τῆς Ἐπιδαύρου τό 1822. Ἡ Β΄ Ἐθνοσυνέλευση
στό Ἄστρος τό 1822, πού ἀναθεώρησε τό πολίτευμα τῆς Ἐπιδαύρου. Ἡ Γ΄ Ἐθνοσυνέλευση πού ἔγινε στήν Τροιζήνα τό 1827,
πού ἐξέλεξε ὡς Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδας τόν Ἰωάννη Καποδίστρια καί ψήφισε τό πολιτικό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδας. Δυό
ἄλλες Συνελεύσεις ἀργότερα στό Ἄργος, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ Δ΄
ἐπικύρωσε ἡ Βουλή τό προσωρινό Πολίτευμα τοῦ 1828, ἡ δεύτερη, ἡ 5η δηλαδή, ἀνέθεσε τήν ἐκτελεστική ἐξουσία στόν Αὐγουστίνο Καποδίστρια. Ἄλλη Συνέλευση ἔγινε ἡ 6η στό Ναύπλιο
καί ψήφισε τό «ἡγεμονικό Σύνταγμα» τοῦ 1832 καί τέλος ἄλλη
Ἐθνοσυνέλευση ἡ 7η ἐπεκύρωσε τήν ἐκλογή τοῦ Βασιλέως
Ὄθωνος, πού ἐπέλεξαν οἱ Προστάτιδες Δυνάμεις μέ τό ψήφισμα
τῆς 27ης Ἰουλίου 1832, στήν Ἀθήνα.
Ἔκτοτε, συνεχίστηκαν ἄπειρες Ἐθνοσυνελεύσεις καί Συνελεύσεις μέχρι σήμερα γιά πολλά καί ποικίλα θέματα. Αὐτές οἱ
συγκροτούμενες Συνελεύσεις εἶναι αὐτά τά νομοθετικά σώματα,
Βουλευτικά καί Ἐκτελεστικά, πού ἔχουν ἀπό τό Σύνταγμα καθορισμένο σκοπό.
Κάθε κράτος - χώρα ἔχει καί αὐτό τίς δικές του Συνελεύσεις
μέ τόν ἴδιο σκοπό καί ἰδιαίτερα γιά τά δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων, γιά νά οἰκοδομηθεῖ ἕνας καλύτερος κόσμος καί ὄχι μιά ὀδυνηρή καί ἄπιστη οὐτοπία. Καί στήν ἀρχαία Ἑλλάδα, Ἀθήνα
ἰδιαίτερα, εἶχαν Συνελεύσεις.
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Οἱ Καλτεζές, τόπος ἱστορικός,
εἶναι ἕνα μικρό χωριό τῆς Μαντινείας, ὅπου καί ἡ Μονή τοῦ Ἁγίου
Νικολάου.
Ἐκεῖ ἔγινε ἡ πρώτη συγκροτηθεῖσα Συνέλευσις, ἡ ὀνομασθεῖσα
τῶν Καλτεζῶν, ὅπου οἱ ἐπαναστατήσταντες Ἕλληνες, καθ’ ὑπόδειξη
τοῦ Ἀναγνώστη Δεληγιάννη, πού
ἦρθαν ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη
(1821), εἶχαν σκοπό μυστικό, τήν
ἐξουδετέρωση τῆς στρατιωτικῆς δύναμης τοῦ Κολοκοτρώνη. (Ἀντιζηλίες ἐν ὄψει).
Ὁ Πετρόμπεης συγκάλεσε
τούς Προκρίτους τῆς Πελοποννήσου
στό Λεοντάριο γιά νά συγκροτήσουν
τήν πρώτη Διοίκηση. Κατόπιν προκρίθηκε ἡ Μονή τῶν Καλτεζῶν,
ὅπου μαζεύτηκαν 57 ἐκπρόσωποι
διαφόρων ἐπαρχιῶν, ἀλλά ὄχι
ὅλων. Ρήτορας τῆς Συνέλευσης ἀναδείχθηκε ὁ Ν. Πονηρόπουλος, ὁ
ὁποῖος ἦταν Πολιτευτής τῆς Τριφυλίας ἐπί τῆς Α΄ Δυναστείας. Εἶχε
σπουδάσει νομικά στήν Ἀθήνα καί
ἄρχισε νά πολιτεύεται ἀπό τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ Συντάγματις τό 1814
τῆς κοινοβουλευτικῆς κυβέρνησης
Κωλέττη. Τό ἑπόμενο ἔτος κατηγορήθηκε γύρω ἀπό τή διαχείρηση τοῦ
δημοσίου χρήματος (δέν εἶναι κάτι
καινούργιο), δικάστηκε ἀπό ἔκτακτο
πολιτικό δικαστήριο καί ἀποσύρθηκε
ἀπό τήν πολιτική.
Αὐτόν λοιπόν τόν πολιτευτή,
κάλεσαν νά ἀναπτύξει τά φλέγοντα

Ἰωάννα Σερενέ Τσουρουκίδη
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Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Μοῦ κακοφάνηκε πού σᾶς ἔχασα γιά δύο
μῆνες!
Ἐκεί, πού σᾶς «κουβέντιαζα», μέ τήν
παράδοση τῆς σελίδας αὐτής, στόν πιό ἄξιο
ἀπό μένα κ. Νικολάου, ἔχασα τήν ἐπαφή
μας!
Θέλω ὅμως νά ξαναβρῶ τήν ἐπαφή καί νά
ἐπικοινωνῶ μαζί σας, νά σᾶς ἀνοίξω τήν
καρδιά μου καί νά σᾶς πῶ τούς πόθους μου,
τίς δυσκολίες, τίς λύπες καί τίς χαρές μου,
νά σᾶς κάνω κοινωνούς τῶν σκέψεών μου.
Γιατί θέλω νά πιστεύω ὅτι ἐσεῖς δέν εἶσθε
ἁπλῶς συνδρομητές ἑνός περιοδικοῦ πού τό
στηρίζετε οἰκονομικά γιά νά μπορεῖ νά κυκλοφορεῖ, ἀλλά εἶσθε συναγωνιστές σ᾽ἕνα
ἱερό ἀγώνα, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἀπόλυτη πίστη μας στόν Σωτήρα Χριστό.
Χαίρομαι μέ τά γράμματά σας, τά τόσο
θερμά, πού μᾶς στηρίζουν στίς δυσκολίες
μας. Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἐκδήλωση
αὐτή τῆς ἀγάπης σας.
***
Ὁ Μάρτιος, γιά ἐμᾶς τούς Καλαματιανούς, εἶναι ἕνας ἱστορικός μήνας, ἀφοῦ
γιορτάζουμε τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης
μας ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό, στίς 23 Μαρτίου 1821. Ἄς ἀφιερώσουμε λίγο χρόνο ἀπό
τίς σκέψεις μας στούς γνωστούς καί ἄγνωστους πολεμιστές ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, πού
μᾶς χάρισαν τήν ἐλευθερία μας. Καί ἄς
εὐχηθοῦμε, ὁ Κύριός μας νά ἀναπαύει τίς
ψυχές τους.

Ὁ κ. Πέτρος Γεωργακόπουλος, Θεσσαλονίκη, 50 €
εἰς μνήμην τῶν γονέων του
Παναγιώτου καί Μαρίας,
Ἔλλης, Τάκη καί Ἀγλαΐας
Ἀντωνοπούλου
Ὁ κ. Σταῦρος καί ἡ κα.
Εὐτυχία Γιαπουτζή, Θεσσαλονίκη, 50 € εἰς μνήμην τοῦ
ἱερομονάχου Παρθενίου,
τῶν γονέων του Παρθενίου
καί Ἀναστασίας Τουρούτογλου.
Ἡ κ. Σ.Μ.-Κ Καλαμάτα
50 € εἰς μνήμην Ἀρχιμανδρίτου Νικήτα Βουτυρᾶ.
Ὁ κ. Χρῆστος Κατηφόρης,
Ἀθήνα, 30 € εἰς μνήμην τοῦ
πατέρα του Σπυρίδωνος
Κατηφόρη, Δασκάλου καί
ἱεροψάλτη.
Ὁ κ. Σωτήριος Μαρσέλλος, Αἰγάλεω, 25 € εἰς μνήμην τῶν γονέων του
Ἐμμανουήλ καί Αἰκατερίνης καί τῆς ἀδελφῆς του
Κυριακῆς.
Ὁ κ. Σπῦρος Ἰ. Νικητάκης, Καλαμάτα, 120 € εἰς
μνήμην Χρήστου Μπουρλογιάννη, Παιδιάτρου.
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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«Παυλόπουλος πρός Μέρκελ: Θά τηρήσουμε ὅλες τίς δεσμεύσεις μας» (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 19-1-16).
Ἀπαιτήσεις, δικαιώματα δέν ἔχουμε γιά
νά ἀπαιτοῦμε τήν ἐκπλήρωσή τους ἀπό
ἑταίρους καί συμμάχους;
«Βούλιαξε ἡ ἀγορά ἀκινήτων τῶν
Ἀθηνῶν» (ΕΣΤΙΑ 20-1-16).
Καί τί δέν ἔχει βουλιάξει σ’ αὐτή τήν δύσμοιρη χώρα μέ τήν ἐκτέλεση τῶν σχεδίων
τῶν ξένων κέντρων ἐξουσίας ἀπό τούς
ἐγχώριους πολιτικούς πού ἡ ἀκρισία καί
ἀμνησία μας ἐκλέγει καί ἐπανεκλέγει;
«Ἀπέραντο σφαγεῖο σέ Συρία καί
Ἰράκ» (ΑΥΓΗ 21-1-16).
Ἀδιάκοπη αἱματοχυσία στόν πλανήτη
μας. Ποῦ εἶναι ἡ πρόοδος, ὁ πολιτισμός
μας; Τί ἔχουν νά ποῦν οἱ ἐκθειάζοντες τόν
Διαφωτισμό;
«Μαθήματα Παγκόσμιας Ἱστορίας διδάσκει ἡ Μαρία Εὐθυμίου ἀπό σήμερα
στήν Καλαμάτα» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 22-1-16).
Χρήσιμο καί ἀναγκαῖο νά μελετᾶμε τήν
ἱστορία γιά νά διδασκόμαστε λαός καί ἡγέτες καί νά μήν ἐπαναλαμβάνουμε λάθη.
«Βουλευταί καί ὁμοφυλόφιλοι “ἀθέως
τολμῶσιν”» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 22-1-16).
Τῶν ὑγειῶν δυνάμεων τῆς κοινωνίας
ἀδρανουσῶν καί χειρότερα θά ἔλθουν!
«Ἀδειάζουν ἀπό παιδιά τά ρημαγμένα
σχολεῖα» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23-1-16).
Τό ρήμαγμα τῆς πατρίδας μας ἐπιτείνεται!
«Ἡλικιωμένοι ἀσθενεῖς στά ... ἀζήτητα.
Δραματικές καθημερινές ἱστορίες σέ νοσοκομεῖα ὅλης τῆς χώρας» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
24-1-16).
Μιά ἄλλη ἔκφανση τῆς πολύπρευρης
κρίσεως πού ἀντιμετωπίζουμε!
«Γιά πλειστηριασμό πάνε ΝΔ καί
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ΠΑΣΟΚ» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 24-1-16).
Γιά νά μήν ἐξοφλήσουν τά δάνεια πού
ἔχουν πάρει ἀπό τράπεζες; Καί ποιός θά τά
πληρώσει; Οἱ φορολογούμενοι; Οἱ μέτοχοι
τῶν τραπεζῶν; Οἱ καταθέτες;
«Ἑλληνοϊρανική συμφωνία γιά φθηνότερο πετρέλαιο» (ΤΑ ΝΕΑ 25-1-16).
Θά ἐπιτρέψουν οἱ πολυεθνικές τήν ὑλοποίησή της; Καί ἐάν ὑλοποιηθεῖ θά ὠφεληθοῦν οἱ καταναλωτές;
«Συναγερμός γιά νέα χτυπήματα τζιχαντιστῶν στή Γηραιά Ἤπειρο» (ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 26-1-16).
Εἰσπράττουμε ἀναπόφευκτα τίς συνέπειες τῶν ἐπιλογῶν μας.
«Θέλουν τήν Ἑλλάδα ἕναν ἀπέραντο
καταυλισμό προσφύγων» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ 27-1-16).
Ἀδιαφοροῦν γιά τίς συνέπειες καί γιά
τούς πρόσφυγες καί γιά ἐμᾶς!
«Στέλιος Παπαθεμελῆς: Νά ὑπερασπισθοῦμε σύνορα καί ταυτότητα» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 28-1-16).
Γιατί καί τά δύο δέχονται φανερή καί
κρυφή, δόλια ἐπίθεση.
«Τό ΙΚΑ ἔχασε 5 δισ. εὐρώ σέ 6 χρόνια. Ἀπολύσεις, μειώσεις μισθῶν καί
εἰσφορῶν, προσλήψεις “φθηνότερων”
ἐργαζομένων μέ καθεστώς μερικῆς ἀπασχόλησης βύθισαν τά ἔσοδα τοῦ ΙΚΑ ἀπό
14.4 δισ. εὐρώ τό 2009 σέ 9.4 δισ. τό 2014»
(ΕΘΝΟΣ 30-1-16).
Πολλά τά ἐπιτεύγματα τῶν Μνημονίων!
«Οἱ νέες γενιές θά πρέπει νά ξεπληρώσουν τερατώδη χρέη» (ΤΟ ΒΗΜΑ 31-116).
Ἔχουμε καταχρεώσει παιδιά, ἐγγόνια,
δισέγγονα! Μήπως τά ἔχουμε καί ὑποδουλώσει;
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ

¥

Ἡ χαριτωμένη αὐτή κωμωδία τοῦ Σαίξπηρ
(1564-1616) παρουσιάζεται αὐτήν τήν περίοδο
στό θέατρο 104.
Ὁ Φρειδερίκος ἔχει ἁρπάξει τήν ἐξουσία ἀπό
τόν ἀδελφό του Δούκα πού μέ τούς πιστούς σ’
αὐτόν αὐλικούς ἔχει καταφύγει καί ζεῖ στό δάσος
Ἄρντεν. Ἡ κόρη τοῦ Φρειδερίκου Σίλια καί ἡ ἐξαδέλφη της Ροζαλίντα, κόρη τοῦ ἐξόριστου Δούκα,
παρακολουθοῦν ἀγῶνα πάλης ἀνάμεσα στόν
Ὀρλάνδο καί τόν ρωμαλέο Τσάρλη. Παρά πᾶσα
προσδοκία ὁ Ὀρλάνδο, μικρότερος γιός τοῦ Ρολάντ ντέ Μπονά, καταβάλλει τόν ἀντίπαλό του.
Ἡ Ροζαλίντα ἐρωτεύεται τόν νικητή καί αὐτός
τήν νέα. Κατά τόν θάνατό του ὁ πατέρας τοῦ
Ὀρλάντο τόν ἐμπιστεύτηκε στήν φροντίδα τοῦ
μεγαλύτερου ἀδελφοῦ του Ὄλιβερ πού μέ σκληρότητα τόν ἔδιωξε ἀπό τό σπίτι τους. Ὁ Φρειδερίκος πληροφορεῖται ὅτι ὁ Ὀρλάνδο εἶναι γιός
τοῦ Ρολάντ ντέ Μπουά φίλου τοῦ ἐξόριστου
Δούκα. Διώχνει ἀπό τό παλάτι Ὀρλάνδο καί Ροζαλίντα.
Ἡ Ροζαλίντα μεταμφιέζεται σέ χωριατόπουλο
μέ τό ὄνομα Γανυμήδης. Τήν ἀκολουθεῖ ἡ ἐξαδέλφη της Σίλια ἐμφανιζόμενη ὡς ἀδελφή τοῦ
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Ἀλιένα. Καταφεύγουν στό δάσος
῎Αρντεν ὅπου συναντοῦν τόν
Ὀρλάνδο, πού ἔχει ἐνταχθεῖ στόν
κύκλο τῶν προσώπων τοῦ ἐξόριστου Δούκα. Δέν τίς ἀναγνωρίζει.
Ὁ Ὄλιβερ ἔρχεται στό δάσος γιά
νά σκοτώσει τόν Ὀρλάνδο. Λιοντάρι τόν ἀπειλεῖ, ἀλλά σώζεται ἀπό
τόν Ὀρλάνδο. Τύψεις γιά τήν σκληρότητά του τόν ὁδηγοῦν στή μετάνοια. Ἐρωτεύεται τήν Σίλια πού παρουσιάζεται ὡς Ἀλιένα. Ὁ γάμος
τους θά γίνει τήν ἑπόμενη ἡμέρα.
Ὁ Γανυμήδης ὑπόσχεται στόν
Ὀρλάνδο ὅτι μέ μαγικό τρόπο θά
τοῦ φέρει τήν Ροζαλίντα γιά νά
παντρευτοῦν τήν ἴδια ἡμέρα.
Ὅταν ὅλοι ἔχουν συγκεντρωθεῖ
κοντά στόν ἐξόριστο Δούκα γιά νά
ἑορτάσουν τούς διπλούς γάμους, ἡ
Σίλια καί ἡ Ροζαλίντα ἀποβάλλουν
τά ἐνδύματα τῆς μεταμφιέσεως
τους πρός εὐχάριστη ἔκπληξη τῶν
παρισταμένων.
Ἔρχεται εἴδηση ὅτι ὁ σφετεριστής Φρειδερίκος, πού εἶχε μπεῖ
στό δάσος μέ στρατό γιά νά συλλάβει καί ἐξοντώσει τόν Δούκα καί
τούς φίλους του, συνάντησε ἕναν
πνευματικό γέροντα ἀσκητή πού
κατάφερε νά τόν ὁδηγήσει στή μετάνοια. Μετά τήν συνδιαλλαγή ἡ
ἐπανόρθωση, ἡ ἀπόδοση τῆς ἐξουσίας στόν ἀδικηθέντα.
Πίσω ἀπό τήν σκηνή τοῦ κόσμου
κάποιος κινεῖ τά νήματα καί ματαιώνει τά σχέδια τοῦ «ἄρχοντα τοῦ
κόσμου τούτου». Αὐτός ἔχει τόν τελευταῖο λόγο στά ἀνθρώπινα.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ποιός εἶναι ὁ καθένας ἤ τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;
Ἄς μή λησμονοῦμε ὅτι καί οἱ τζιχαντιστές πού
χτύπησαν πρό μηνῶν τήν Γαλλία χρησιμοποίησαν ὡς γέφυρα τήν πατρίδα μας. Μήπως ἀπώτερος στόχος τῶν Εὐρωπαίων καί ὁρισμένων
σκοτεινῶν κέντρων εἶναι νά ἀλλοιωθοῦμε ἐθνολογικά; Μᾶς ξένισε ἰδιαιτέρως ἡ δήλωση τοῦ
Ὑπουργοῦ Μεταναστευτικῆς πολιτικῆς, ὅτι ἡ
Ἑλλάδα θά ὠφεληθεῖ καί δημογραφικά ἀπό τήν
ὕπαρξη τῶν μεταναστῶν. Εἶναι ἀπορίας ἄξιον,
γιατί οἱ ἰθύνοντες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως,
ὅπως λένε οἱ τελευταῖες εἰδήσεις, φράζουν τήν
Διαβαλκανική δίοδο στούς πρόσφυγες καί μετανάστες, τούς ἐγκαταλείπουν στή χώρα μας καί μᾶς
ὑπόσχονται οἰκονομική βοήθεια γιά νά ἀνταπεξέλθουμε στό πρόβλημα. Δηλαδή πάλι μέ δόλωμα
τά εὐρωαργύρια θά χάσουμε τήν Πατρίδα μας;
Γιατί ἀκόμη ἀναθέτουν στήν Τουρκία τήν φύλαξη
τῶν ἐξωτερικῶν συνόρων τῆς Ε.Ε., δηλαδή τά
δικά μας σύνορα, τό ἑλληνικότατο Αἰγαῖο μας; Θά
ἀπωλέσουμε τήν ἐθνική μας κυριαρχία; Ἄν τό
ἀνεχθεῖ αὐτό ἡ ἑλληνική κυβέρνηση θά εἶναι συνώνυμο τῆς ἐθνικῆς προδοσίας, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται!
Ἀλήθεια θά μείνουμε ἀπαθεῖς θεατές στό ὅλο
ζήτημα; Τά κυριαρχικά μας δικαιώματα εἶναι ἀδιαπραγμάτευτα! Δέν ἔχουμε τό δικαίωμα νά ἀφήσουμε τήν Πατρίδα μας ἀνοχύρωτη καί στά χέρια
ἀνεύθυνων πολιτικῶν, ὅπως οἱ σύγχρονοι κυβερνῶντες! Ἤ νά τήν ἐγκαταλείψουμε παρέχοντας τά ἡνία σέ ὑποτιθέμενους φίλους, ὅπως οἱ
Εὐρωπαῖοι. Πρέπει νά ὑψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας! Νά συμπαρασταθοῦμε μέν στόν ἀνθρώπινο πόνο, ὅπως τό κάνουν πολλοί συμπατριῶτες
στά νησιά, στήν Ἀττική, στή Θεσσαλία. Ἀλλ’ ὄχι
νά μένουμε ἄπραγοι σέ διάφορα πονηρά σχέδια!
Ἄς παρακαλέσουμε τόν Παντοδύναμο Κυβερνήτη
τῆς ἱστορίας, τόν Χριστό μας νά μᾶς ἐλεήσει καί
σ᾽ αὐτή τήν δύσκολη καμπή, ἀλλά κι ἐμεῖς νά
ἐγερθοῦμε καί νά δράσουμε! Γιά νά ζήσουμε ὡς
ἔθνος, ὡς Ἑλλάδα, γιά νά ζήσουν τά παιδιά μας
ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι! Νά μή καταντήσουμε
πρόσφυγες στή χώρα μας!
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Πολύς πόνος ἔχει ἁπλωθεῖ πάνω στόν κόσμο...
Καθημερινά ἄνθρωποι πεθαίνουν ἀπό τά ὑπερόπλα τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, ὑφίστανται κατάφωρες
ἀδικίες, ἄλλοι γίνονται πιόνια στά χέρια τῶν μεγάλων, πού νομίζουν ὅτι μποροῦν νά κυβερνοῦν
τίς τύχες τῶν ἀνθρώπων. Στά πλαίσια αὐτῶν τῶν
ἀπάνθρωπων τακτικῶν, πού παρατηροῦμε νά
ἐφαρμόζονται, ἐντάσσεται καί τό ὅλο θέμα τοῦ
Προσφυγικοῦ, πού μέ πολύ ἔνταση ὑφίσταται
στίς ἡμέρες μας. Καραβάνια ἀνθρωπίνου πόνου ταξιδεύουν καθημερινά μέ τό ὄνειρο μιᾶς καλύτερης
ζωῆς, ὅπως τούς ὑπόσχονται κάποιοι, ἔναντι φυσικά ἁδρᾶς ἀμοιβῆς τίς πλεῖστες φορές. Κύματα
πολέμου ὁρμητικά ἐξανάγκασαν ἑκατομμύρια
ἀνθρώπων νά χάσουν τήν ἀξιοπρέπεια τους, ὅλη
τους τήν ζωή καί νά κινήσουν γιά νά βροῦν γαλήνη καί ἀσφάλεια. Πονοῦμε νά τούς βλέπουμε
νά μετακινοῦνται κρυφά, μαστιγωμένοι ἀπό τόν
ψεύτικο πολιτισμό τῶν «προοδευμένων» χωρῶν,
πού ὅμως ὁπλίζουν τό χέρι πολλῶν φανατικῶν
ἀνθρωποθηρίων σέ πολλά σημεῖα τοῦ πλανήτη.
Δυστυχῶς γινόμαστε θεατές φρικτῶν καταστάσεων... παιδιά νά ξεβράζονται στά μανιασμένα
νερά τῆς ἀνθρώπινης κακίας, ἄλλοι νά διαμένουν
σέ σύγχρονα στρατόπεδα συγκεντρώσεων, «hot
spots», κατά τήν πιό ευγενική ἔκφραση τοῦ σήμερα, ἤ νά λιώνουν μπροστά σέ τείχη καί συρματοπλέγματα μίσους μεταξύ τῶν «πολιτισμένων»
εὐρωπαϊκῶν κρατῶν.
Δέν μποροῦμε ὅμως νά μή καταγράψουμε καί
τήν ἀπορία μας, ἀλλά καί τήν ἀγανάκτησή μας,
γιατί οἱ φαινομενικά σύμμαχες χῶρες τῆς Εὐρώπης ἐπιθυμοῦν νά ἐγκλωβίσουν τόσες χιλιάδες
ἀνθρώπων μέσα σέ μία μικρή χώρα, ὅπως εἶναι ἡ
Ἑλλάδα μας; Θέλουν νά τήν καταστήσουν, ὄχι
μόνο ἀποθήκη ψυχῶν, ἀλλά μία φυλακή δύσμοιρων ἀνθρώπων! Φυσικά ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἀπ᾽ τή
μεριά μας, καί παρά τά λάθη τῶν κυβερνήσεων καί
μερίδος τοῦ λαοῦ μας, φερόμαστε σ᾽ αὐτές τίς πονεμένες ὑπάρξεις μέ ἀγάπη, καλωσύνη καί κατανόηση. Διότι γνωρίζουμε ἀπό προσφυγιά!
Βέβαια μᾶς δημιουργεῖ καί ἔντονες ἀνησυχίες
τό ὅλο φαινόμενο.. Γιατί νά ἐγκατασταθοῦν, καί
μάλιστα στό μεγαλύτερο μέρος τῆς πατρίδος μας
τόσες χιλιάδες ἀνθρώπων, μέ διαφορετική κουλτούρα, πού δέν γνωρίζει τό κράτος μέ σαφήνεια
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