«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Mέ γνώση καί ἀρετή

Ἄνοιξαν τά Σχολεῖα. Μαθηταί
καί Δάσκαλοι ἄρχισαν τόν ἀγώνα
τῆς μορφώσεως, τῆς ἀληθινῆς παιδείας γιά τόν καταρτισμό τους, γιά
νά ἀποκτήσουν τά ἐφόδια γιά τήν
πορεία τῆς ζωῆς τους. Νά ἀναδειχθοῦν προσωπικότητες δημιουργικές
καί ὑπεύθυνες.
Ἡ γνώση, ἐπιστημονική καί
ἐπαγγελματική κατάρτιση, εἶναι βασικά ἐργαλεῖα γιά τή ζωή τῶν νέων
μας. Μόνο ὅμως αὐτή δέν δημιουργεῖ προσωπικότητες ὁλοκληρωμένες. «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη
δικαιοσύνης καί πάσης ἀρετῆς, πανουργία οὐ σοφία φαίνεται», ὅπως
θά μᾶς ἔλεγε ὁ σοφός Ἀθηναῖος
(Πλάτων). Γι’ αὐτό ἡ γνώση καί ἡ
ἀρετή δέν μποροῦν νά χωρισθοῦν.
Μόνο ἡ γνώση μπορεῖ νά ὁδηγήσει
σέ καταστροφή. Πολλές ἐπιστημονικές ἀνακαλύψεις χρησιμοποιήθηκαν σέ παγκόσμιους πολέμους
(ἀεροπλάνα, ἀτομικές βόμβες κ.ἄ.).
Ἡ ἀρετή μπορεῖ νά κυβερνήσει τή
γνώση, νά τήν ὁδηγήσει σέ δημιουργία, σέ συγκρότηση κοινωνικῆς
ἁρμονίας, συνεργασίας καί συνυπάρξεως καί εἰρήνης.
Ἡ ἀρετή ὅμως δέν μπορεῖ νά
εὐδοκιμήσει χωρίς τήν ἀγάπη, πού
πηγάζει ἀπό τήν Ἀγάπη τοῦ Σταυροῦ, τήν τέλεια καί μοναδική ὑπέρβαση τοῦ ἀτομισμοῦ καί τοῦ
ἐγωκεντρισμοῦ, ὡς ὑπέρτατη θυσία
«ὑπέρ τῆς οἰκουμένης» (Θ. Λειτουργία Ἰω. Χρυσοστόμου), γιά ὅλο τόν

³

227

¥

κόσμο. Αὐτή καταργεῖ τίς ἀντιθέσεις
καί ἑνώνει τούς λαούς καί τίς κοινωνίες. Δίνει μορφή, ἦθος καί κάλλος,
στολίζει τήν προσωπικότητα, κάνει
τόν ἄνθρωπο «χαριτωμένο», γεμᾶτο
καλωσύνη καί ἀγάπη. Μ’ ὅλα αὐτά
στολισμένος καί ἐμφορούμενος ὁ
Δάσκαλος γίνεται πρότυπο ζωῆς,
ὁδηγός πού προσφέρει ἀληθινή
παιδεία, μέ γνώση καί ἀρετή. Μαθητεύει ὁ ἴδιος κοντά στόν Μεγάλο
Παιδαγωγό τόν Ἰησοῦ Χριστό.
Δυστυχῶς, σήμερα παραβλέπεται τό πνεῦμα τῆς ἀληθινῆς παιδείας καί προβάλλονται πρότυπα
ἐντελῶς ὑλιστικά, ὠφελιμιστικά καί
ἀντιπνευματικά. Ἰδεολογικές καί
παραταξιακές σκοπιμότητες ὁδηγοῦν τούς νέους σέ ὁμαδοποιήσεις.
Μ’ αὐτόν τόν τρόπο κάποιοι δῆθεν
πολιτικοί, δῆθεν δάσκαλοι ἐκμεταλλεύονται τήν ὁρμητικότητα καί τόν
δυναμισμό τῶν νέων, πού εὔκολα
παρασύρονται σέ παραβατικότητα
καί ἀντικοινωνικότητα, γιά νά καταλήξουν στήν ἀπογοήτευση καί στήν
ἀπελπισία μέ τραγικές συνήθως συνέπειες γιά τή ζωή τους.
Ἡ ἀληθινή γνώση, δεμένη μέ τήν
ἀρετή, ὁδηγεῖ στήν δημιουργία καί
γίνεται προσφορά γιά ὅλη τήν κοινωνία. Πρότυπα ὑπάρχουν. Ἕλληνες διαπρέπουν παντοῦ. Γνώση καί
ἀρετή μᾶς χρειάζεται. Ἀπ’ αὐτές
ἔχει ἀνάγκη ἡ Χώρα μας καί οἱ νέοι
μας.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΥΤΗΣ

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

ἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας διέσωσαν,
στό μέγιστο δυνατό, ὅ,τι ὡραῖο
καί ὑψηλό ὑπάρχει ἀνέκαθεν στόν
ἄνθρωπο. Διέσωσαν τόν πραγματικά
πνευματικό ἄνθρωπο, πού γνωρίζει
νά ὑμνεῖ καί νά δοξάζει τόν τρισυπόστατο Θεό σέ κάθε περίπτωση· πρόκειται γιά τό νέο πνευματικό ὀργανισμό τοῦ ἀνθρώπου γιά τόν ὁποῖο
μετά ὁμιλεῖ ὁ μεγάλος μυστικός θεολόγος τοῦ 14ου αἰώνα, ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας.
Γράφει, λοιπόν, ὁ ἅγιος Νικόλαος, ὅτι καθώς οἱ γονεῖς δίνουν
κατά τή φυσική γέννηση στό παιδί
τους ὀργανισμό ἱκανό νά ζήσει
ἐτούτη τή ζωή ἔτσι καί ὁ Χριστός,
κατά τή βάπτιση, στό νέο χριστιανό
δίνει ἕνα νέο πνευματικό ὀργανισμό
ἱκανό νά ζήσει πνευματική ζωή.
Αὐτός ὁ πνευματικός ὀργανισμός
χωρίς νά ὑπόκειται στή φθορά, ἐπιβιώνει καί μετά θάνατον καί κρατάει
τήν πνευματική ὀντότητα ζωντανή.
Μ’ αὐτόν τόν πνευματικό ὀργανισμό
θά ἀξιωθοῦμε νά δοῦμε τόν ἥλιο τῆς
δικαιοσύνης στήν αἰωνιότητα. Γι’
αὐτόν τόν πνευματικό ὀργανισμό μᾶς
ὁμιλεῖ καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφων: «ἔστι σῶμα χοϊκόν καί σῶμα
πνευματικόν» (Α΄ Κορ, 13,44).

Ο

Ἡ ὄψιμη πνευματικότητα
Αὐτός πού δέν ζεῖ αὐθεντικά καί
συνέχεια τήν πνευματική ζωή, ἀλλά
ὄψιμα ξυπνάει μέσα του κάποια
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πνευματική ἀνησυχία καί ἀναζήτηση,
παρά τίς ὅποιες καλές του διαθέσεις, ζεῖ καί κινεῖται στά ὅρια τῆς
βιολογικῆς ζωῆς. Καί ἄν κάποτε,
ὕστερα ἀπό πολυχρόνια ἀπουσία
πνευματικῆς ζωῆς, δεχθεῖ κάποια
πνευματικά ἐρεθίσματα τοῦ εἶναι
πολύ δύσκολο νά τά κατανοήσει ἤ τά
κατανοεῖ παραμορφωμένα. Σ’ αὐτόν
πού ἡ πνευματική του ζωή δέν εἶναι
αὐθεντική, δηλαδή σύμφωνη μέ τίς
εὐαγγελικές ἀρχές, οἱ ἀξιολογικές
του λειτουργίες εἶναι ναρκωμένες ἤ
προδομένες ἀπό ἕνα σχιζοφρενικό
ἐγωϊσμό, πού ὑπηρετεῖ τόν ψεύτικο
ἑαυτό του, ἔγραφε ὁ μακαριστός καθηγητής Ἰωάννης Κορναράκης. Ἡ
ἀλαζονική ἐποχή μας κάνει ὅ,τι μπορεῖ, γιά νά προβάλλει διαρκῶς τό
μοντέλο αὐτοῦ τοῦ ψυχικοῦ ἤ βιολογικοῦ ἀνθρώπου μέ τή νεοειδωλατρεία τοῦ πρακτικοῦ ὑλισμοῦ, τήν
κοσμοκρατορία τῆς τεχνολογίας καί
τήν ἀπογύμνωση τοῦ συγχρόνου
ἀνθρώπου ἀπό κάθε πνευματικό
στοιχεῖο.
Ὁ ὅσιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος
γράφει, πώς ἡ προσωπικότητα τῶν
πιστῶν ὑπερβαίνει τίς αἰσθήσεις, τό
χῶρο καί τό χρόνο, καί αἰσθάνεται
ζωντανό δεσμό μέ τόν ἄνω κόσμο,
πού βιώνει τήν πραγματική πνευματικότητα. Κατ’ αὐτήν τή νοερή ἐπικοινωνία μέ τό Θεό, ὁ ἄνθρωπος
πλησιάζει τήν αἰώνια δόξα τοῦ Θεοῦ,
πού βρίσκεται πάνω ἀπό ἀνθρώπινες
σκέψεις καί πράξεις.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ἡ προβληματική τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

Ὡστόσον, ἐνυπάρχουν καί ὁρισμένα
προβλήματα, τά ὁποῖα ἀναφέρονται στήν
μή περαιτέρω ἀξιοποίηση τοῦ βασικοῦ καί
οὐσιαστικοῦ αὐτοῦ χαρίσματος τῆς Ἐκκλησίας πρός τά νήπια καί τά παιδιά γενικῶς.
Ἕνα πρῶτο καί οὐσιαστικό πρόβλημα
ἀφορᾶ στούς γονεῖς καί, γενικά, τή χριστιανική κοινότητα, οἱ ὁποῖοι μετατρέπουν
συχνά τό Ἅγιον Βάπτισμα σέ κοινωνική
ἐκδήλωση. Οἱ μέν γονεῖς ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιά τή διακόσμηση τοῦ χώρου,
οἱ δέ προσκεκλημένοι (ἰδιαίτερα οἱ γυναῖκες) προσέχουν κυρίως γιά τήν ἐνδυμασία των, ἡ ὁποία συνήθως εἶναι ἀσύμβατη
πρός τόν ἱερό χαρακτήρα τοῦ Μυστηρίου
καί τόν ἱερό χῶρο τοῦ Ναοῦ.
Μετά τό Βάπτισμα, οἱ γονεῖς, συνήθως, φέρνουν τά βαπτισμένα νήπιά τους
στό Ναό καί τά κοινωνοῦν. Εἶναι ἡ πρώτη
φορά πού τά νήπια, στήν ἀγκαλιά τῆς μητέρας τους, μετέχουν στό ἱερό Μυστήριο
τῆς θείας Κοινωνίας. Ἐδῶ εἶναι καί ἡ
πρώτη δυσκολία. Τά νήπια δέν εἶναι ἀκόμη
ἐθισμένα στήν πρακτική τῆς θείας Κοινωνίας (ἱερεύς, κουταλάκι-«λαβίδα»- προτροπή τοῦ νηπίου νά ἀνοίξει τό στόμα του
κ.λπ.). Τό πιό σύνηθες εἶναι ὅτι τά νήπια,
ἀπό λόγους καθαρά ψυχολογικούς,
ἀρνοῦνται νά δεχθοῦν αὐτή τή διαδικασία
καί μάλιστα μέ φωνές καί τσιρίγματα. Τά
νήπια, συνήθως, ἀντιδροῦν σέ ὅ,τι δέν γνωρίζουν (ἄγνωστα πρόσωπα, ἄγνωστες συνήθειες, ἄγνωστες ἐμπειρίες). Ὅλες αὐτές
οἱ ἀντιδράσεις εἶναι φυσιολογικές καί
ἐκφράζουν ἀνεπίγνωστα τό αἴσθημα τῆς
αὐτοσυντηρήσεως καί τῆς ἐπιβιώσεως.
Ὡστόσο, ὑπάρχει τρόπος νά διορθωθεῖ
αὐτή ἡ ἀταξία. Τό πρῶτο βῆμα εἶναι τά
βαπτισμένα νήπια νά γνωρίσουν τή φυσιογνωμία τοῦ Ἱερέα εἴτε μέ φωτογραφίες εἴτε
230

μέρες τῆς θείας Κοινωνίας, βάζοντας σέ ἕνα
κουταλάκι λίγες σταγόνες κρασί καί μέ
ἁπλά λογάκια μπορεῖ νά προετοιμάζει τό
νήπιο γιά τόν τρόπο τῆς θείας Κοινωνίας,
λέγοντας «ἔτσι θά πάρουμε τό Χριστούλη»!
Τό χειρότερο καί συνηθέστερο πρόβλημα εἶναι ὅτι γιά μερικά νήπια, ἡ θεία
Κοινωνία τοῦ Βαπτίσματος εἶναι ἡ πρώτη
καί ἡ τελευταία. Οἱ γονεῖς καί οἱ ἀνάδοχοι
δέν φροντίζουν γιά τή συχνή θ. Κοινωνία
τῶν νηπίων τους. Ἔτσι, παρατηρεῖται τό
θλιβερό φαινόμενο νά ὑπάρχουν χριστιανοί
πού δέν κοινωνοῦν.
Τό θλιβερότερο, ὅμως, ἐξ ὅλων εἶναι
ὅτι ὁρισμένοι σύγχρονοι γονεῖς οὔτε τελοῦν
τό Μυστήριο τοῦ Γάμου στήν Ἐκκλησία,
ἀλλά οὔτε κἄν βαπτίζουν τά παιδιά τους.
Γιά τά θέματα, ὅμως, αὐτά πρέπει νά γίνει
ἰδιαίτερος λόγος.
† Ὁ Α.Ε.
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μέ ἐπισκέψεις - προσκυνήματα στό Ναό.
Στή συνέχεια, ἡ μητέρα, τίς προηγούμενες
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Σπορά καί συγκομιδή

Π

άντα κάποια ἀνυπομονησία κατέχει ὅλους
μας ἀπό τή σπορά ὥς τό κάρπισμα. Καί ὄχι ἀδικαιολόγητα. Τόσοι ἀστάθμητοι καί ἀπρόβλεπτοι παράγοντες, μποροῦν νά καταστρέψουν λιγότερο ἤ
περισσότερο τή σοδειά. Καί ὅσο μακρύτερο τό διάστημα ἀπό
τή βλάστηση ὥς τήν καρποφορία, τόσο μεγαλώνει ἡ ἔννοιά
μας, τόσο οἱ μέρες μας φαίνονται πώς μακραίνουν καί δέν
περνοῦν.
Μά ὅ,τι κι ἄν εἶναι αὐτό πού σπείραμε, προσπάθειες στόν
ἐργασιακό μας χῶρο, χτίσιμο ἐμπιστοσύνης στόν κύκλο μας,
καλή θέληση ἐκεῖ πού εἴχαμε παραλείψεις μέχρι τώρα, ἕνα
χόμπι ἤ μιά ἀσχολία πού μόλις ξεκινήσαμε, ἔτσι, γιά νά μᾶς
βγάλει λίγο ἀπό τή στατική καθημερινότητα. Ἀφοῦ ἀφιερώσαμε ὅλη μας τήν προσοχή σέ αὐτό πού ἐπιχειρήσαμε, τώρα
ἄς γαληνέψουμε, περιμένοντας τό ἀποτέλεσμα.
Ζητώντας πρωταρχικά νά ποτίσει ἡ δροσιά τῆς χάρης
Του τό χῶμα τῶν κόπων μας, ἄς ἄναμένουμε μέ ἤρεμη ἐμπιστοσύνη τήν εὐλογία τῆς σπορᾶς μας.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΕΜΕΙΝΕ ΑΔΟΥΛΩΤΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ ΜΕ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΚΙΔΗ

Σ

τίς 8.25 τό πρωί τῆς Κυριακῆς τῆς 27ης
Ἀπριλίου 1941, τά Χιτλερο-Γερμανικά
στρατεύματα εἰσῆλθαν καί κατέλαβαν τήν
Ἀθήνα. Στίς 10.00, ἡ ὥρα στό καφενεῖο
«Παρθενών» τῶν Ἀμπελοκήπων, ἐπί τῆς
συμβολῆς τῶν λεωφόρων Ἀλεξάνδρας καί
Κηφισίας, ὁ στρατηγός Καβράκος καί ὁ δήμαρχος Ἀμβρόσιος Πλυτᾶς παρέδωσαν τήν
Ἀθήνα σέ Γερμανό συνταγματάρχη. Τήν
ἴδια ὥρα μιά ἵλη μοτοσικλετιστῶν, μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἵλαρχο Γιακόμπυ καί τόν
ἀνθυπολοχαγό Ἔλσνιτς ἀνέβηκαν στόν
Ἱερό Βράχο τῆς Ἀκροπόλεως γιά νά κατεβάσουν τήν Ἑλληνική Σημαία ἀπό τόν ἱστό
καί νά ὑψώσουν στή θέση της τήν Γερμανική σβάστικα, πράξη πού ὑποδήλωνε συμβολικά τήν ὑποδούλωση τῆς χώρας στό
Γερμανό κατακτητή.
Τήν ἡμέρα αὐτή, φρουρός τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας τῆς Ἀκροπόλεως, ἦταν ὁ νεαρός εὔζωνας τῆς Βασιλικῆς Φρουρᾶς,
Κωνσταντίνος Κουκίδης, Ποντιακῆς καταγωγῆς, γεννημένος στή Νίκαια. Ὅταν
ἔφθασαν οἱ πάνοπλοι Γερμανοί στρατιῶτες
μπροστά στόν εὔζωνα φρουρό τῆς σημαίας,
ὁ ἴλαρχος Γιακόμπυ τόν διέταξε νά κατεβάσει τή σημαία. Αὐτός στάθηκε ἀκίνητος,
ἀμίλητος καί ἀρνήθηκε νά κατεβάσει τή
σημαία, γνωρίζοντας, βέβαια, τίς συνέπειες
τῆς ἄρνησής του. Τότε, μέ διαταγή τοῦ
ἴλαρχου, Γερμανοί στρατιῶτες τόν γράπωσαν καί τόν ἀπομάκρυναν ἀπό τή θέση του,
καί διατάχθηκε ἕνας Γερμανός στρατιώτης
νά κατεβάσει τήν Ἑλληνική Σημαία, καί
ἕνας ἄλλος ὑπαξιωματικός νά ὑψώσει τή
Γερμανική σβάστικα.
232
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Ὅμως, ὅταν ὁ Γερμανός στρατιώτης
κατέβασε τή Σημαία καί τήν κρατοῦσε μαζεμένη στά χέρια του (ἡ Σημαία ἦταν μεγάλη), ὁ νεαρός Εὔζωνας Κωνσταντίνος
Κουκίδης, ἀπαγκιστρώθηκε
ἀπό τούς φρουρούς-φύλακές του, ὅρμησε, τήν ἅρπαξε
ἀπό τά χέρια τοῦ Γερμανοῦ,
τυλίχτηκε μ’ αὐτήν καί ἔπεσε μαζί της στόν Ἱερό Βράχο, σαβανωμένος μέ τό Ἱερό
Σύμβολο τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Ἔθνους-Γένους μας,
ἐμπρός στά ἔκπληκτα μάτια
τῶν Γερμανῶν.
Αὐτό εἶναι μοναδικό
κοσμοϊστορικό γεγονός τῆς
ἡρωϊκῆς αὐτοθυσίας τοῦ
διαχρονικοῦ Ἕλληνα Εὔζωνα-Στρατιώτη-φρουροῦ τῶν
αἰωνίων Ἑλληνοχριστιανικῶν ἰδανικῶν. Τήν πρώτη
ἐπίσημη, βαρυσήμαντη μαρτυρία τοῦ συγκλονιστικοῦ γεγονότος, αὐθημερόν χάραξε
στήν ἀθάνατη Ἑλληνική ἱστορία ὁ τότε
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρύσανθος (Τραπεζοῦντος). «Ἔνδακρυς», ἀναφέρει ἡ Ἱστορία, στό γραφεῖο του, τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς,
ἐγγύς τοῦ Ἱεροῦ Βράχου, λίγο πρίν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τούς κατακτητές, ὅταν ἀρνήθηκε ὡς ἀντάξιος Ἐθνάρχης νά παραδώσει
σέ αὐτούς τήν πόλη τῶν Ἀθηνῶν, τή Μητέρα
τῆς Ἐλευθερίας καί τοῦ Πολιτισμοῦ, ἔγραψε
στό «Ἡμερολόγιό του» (ἐπιμέλεια - ἔκδοση
Γ.Ν. Τασούδη, Ἀθήνα 1972).

¥

«27 Ἀπριλίου 1941... Ὁ Ἕλλην
φρουρός τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας
ἐπί τῆς Ἀκροπόλεως, μή θελήσας
νά παρουσιαστεῖ μάρτυς τοῦ θλιβεροῦ θεάματος τῆς ἀναρτήσεως τῆς
ἐχθρικῆς σημαίας, ὥρμησεν ἐκ τῆς
Ἀκροπόλεως καί ἐκρημνίσθη φονευθείς. Ἐκάθησα εἰς τό γραφεῖον
περίλυπος μέχρι θανάτου καί δακρύων. Ὅλος ὁ κόσμος περιορισμέ-

νος εἰς τήν οἰκίαν του καί ἡ σιωπή
γίνεται ἀκόμη στυγνωτέρα...». Ὁ
Ἀθηνῶν Χρύσανθος.
Τό συγκλονιστικό αὐτό γεγονός
τοῦ πρώτου Εὔζωνα Ἀντιστασιακοῦ
Νεομάρτυρα Κωνσταντίνου Κουκίδη, εἶχε συγκλονίσει τούς Γερμανούς «ἀποσιωπήθηκε» ὅμως, ἤ δέν
προβλήθηκε κἄν στήν Ἑλλάδα,
στήν τότε σκλαβωμένη, στή μετέπειτα ἐλεύθερη, καίτοι εἶναι μία
ἡρωική αὐτοθυσία πού καθιστᾶ
ἀληθινό ἥρωα, τόν πρωταγωνιστή
τῆς πράξης αὐτῆς.

Ἡ ἱστορία ἀγνόησε παντελῶς τόν νεαρό αὐτό
ἥρωα καί τήν γενναία πράξη αὐτοθυσίας του, καί ἡ
Πολιτεία, ἀκόμη καί οἱ Ποντιακές Ὀργανώσεις καί
οἱ Δῆμοι τῆς Ἀθήνας καί τῆς γέννησης καί κατοικίας
του (Νίκαια), στάθηκαν στενόκαρδοι καί ἄδικοι
στήν ἡρωική αὐτή μορφή, ἀφοῦ δέν τόν τίμησαν
οὔτε κἄν μέ μία ἀναθηματική πλάκα ἤ μέ ὀνοματοδοσία μίας ὁδοῦ ἤ μίας πλατείας. Μοναδική ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ἡ μαρμάρινη πλάκα πού τοποθετήθηκε στίς ἐγκαταστάσεις τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς
τό 1994 πού γράφει:
Πλατεία Εὔζωνα Κουκίδη Κωνσταντίνου.
«Ἔπεσε ὑπέρ Πατρίδος τήν 27ην Ἀπριλίου 1941
κατακρημνισθείς ἀπό τόν Ἱερό Βράχο τῆς Ἀκροπόλεως τυλιγμένος μέ τήν Ἑλληνική Σημαίαν. Ὑπερασπιζόμενος Ταύτην μέχρι Τελευταίας Ρανίδος τοῦ
Αἵματός του. Ἀρνούμενος νά τήν παραδώση εἰς τόν
Γερμανόν Κατακτητήν.
27 Ἀπριλίου 1994
Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ Ἄξιου Τέκνου τῆς Ἑλλάδος
Εὔζωνα Κουκίδη Κωνσταντίνου».
Ἀποτελεῖ ἐθνικό χρέος ἡ ἡρωϊκή αὐτή πράξη τοῦ
Κωνσταντίνου Κουκίδη, νά γίνει εὐρύτερα γνωστή,
νά συμπεριληφθεῖ στά σχολικά βιβλία, ὥστε νά προκληθεῖ ἐθνική ἀνάταση στίς ψυχές τῶν μαθητῶν καί
νά ἀποδοθοῦν, ἔστω καί καθυστερημένα, οἱ δέουσες
τιμές ἀπό τό Ἔθνος, τήν Πολιτεία καί τά πάσης φύσεως ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα.
Πρέπει νά ἐπισημανθεῖ ἡ Ἱστορική καί Ἐθνική
αὐτή ἀδικία γιά τόν νεαρό εὔζωνα, διότι ἐνῶ μιᾶς
ἄλλης διάστασης καί σημασίας ἡρωϊκή πράξη (κατάβαση τῆς Γερμανικῆς σημαίας ἀπό τήν Ἀκρόπολη,
ἀπό τόν ἴδιο ἱστό πού ἦταν ἡ σημαία μέ τήν ὁποία
σαβανώθηκε ὁ Κωνσταντῖνος Κουκίδης) τῶν Γλέζου-Σάντα προβλήθηκε καί τιμήθηκε, οἱ δέ Μανώλης Γλέζος καί Λάκης Σάντας ὁδηγήθηκαν σέ
διαχρονική καί ἐπιτεινόμενη ἡμιθέωση καί μόνιμη
τήν ἔνταξή τους στό πάνθεο τῶν νεώτερων ἡρώων,
ἐντούτοις ἡ μείζονος ἐθνικῆς σημασίας αὐτοθυσία
τοῦ Κωνσταντίνου Κουκίδη ἔμεινε ὡς ἀνύπαρκτη
στό σκοτάδι τῆς Ἱστορίας, σάν πράξη πού δέν ἔγινε
ποτέ.
Μιχαήλ Νικ. Μαρτσέκης
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ρέπει ἰδιαιτέρως νά μνημονεύουμε
ἕνα θλιβερὸ γεγονὸς, αὐτὸ τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς τοῦ 1922. Πρόκειται γιὰ τὸ μέγιστο δρᾶμα τοῦ νεώτερου
ἑλληνισμοῦ, μὲ τοὺς τόσους μάρτυρες θυσιασθέντες συνέλληνες στὶς ἀκτὲς τῆς Μικρασίας, τοὺς τόσους πρόσφυγες καὶ
καταδιωγμένους.
Ἐξόχως, ὅμως, πρέπει να τιμήσουμε
τὸν μαρτυρικὸ ἅγιο Ἱεράρχη, τὸν Ἐθνομάρτυρα Χρυσόστομο, Μητροπολίτη
Σμύρνης καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ἀναιρεθέντας
Ἱεράρχας, τοὺς Μοσχονησίων Ἀμβρόσιον,
Κυδωνιῶν Γρηγόριον, Ἰκονίου Προκόπιον,
Ζήλων Εὐθύμιον. Ὅλοι μάρτυρες γιὰ τὸν
Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα.
Τώρα θά σᾶς παρουσιάσω ἕνα συγκλονιστικὸ «ντοκουμέντο», ὅπως τὸ ἐξιστόρησε ὁ κορυφαῖος καθηγητὴς τῆς
Ἀρχαιολογίας καὶ ἀκαδημαϊκὸς ἀείμνηστος Γεώργιος Μυλωνᾶς, στὴν ἔκτακτη
συνεδρίαση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, στὶς
14 Δεκεμβρίου τοῦ 1982, μὲ τὴν εὐκαιρία
τῆς συμπληρώσεως 60 χρόνων ἀπὸ τὴν
Μικρασιατικὴ καταστροφή.
Εἶπε ὁ ἀκαδημαϊκὸς Μυλωνᾶς:
«Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ τελειώσω τὴν
ὁμιλία μου μὲ μία προσωπικὴ μαρτυρία,
ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ ἐξομολογοῦμαι.
Κατὰ τὶς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ Σεπτεμβρίου 1922, μία ὁμάδα φοιτητῶν τοῦ
International College τῆς Σμύρνης καὶ
ἐγὼ βρεθήκαμε φυλακισμένοι σὲ ἀπαίσιο
ὑπόγειο, σ’ ἕνα ἀπὸ τὰ μπουντρούμια τοῦ
Διοικητηρίου τῆς Σμύρνης. Σ’ αὐτὸ ἦταν
ἀσφυκτικὰ στριμωγμένοι Ἕλληνες Χριστιανοὶ αἰχμάλωτοι, μᾶλλον ἄνθρωποι
προωρισμένοι γιὰ θάνατο. Τὶς βραδυνὲς
ὧρες, φύλακες, μ’ ἐπικεφαλῆς Τουρκοκρῆτα, παρελάμβανον θύματα ποὺ ἐτυφεκίζοντο.
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Στὶς 5 τὸ ἀπόγευμα τῆς τελευταίας
ἡμέρας τοῦ θλιβεροῦ Σεπτεμβρίου, ὁ
Τουρκοκρὴς ἐκεῖνος μὲ διέταξε νὰ τὸν
ἀκολουθήσω στὴν αὐλή. «Εἶσαι δάσκαλος», μὲ ρωτᾶ. «Αὐτὴν τὴν τιμὴ εἶχα»,
τοῦ ἀπαντῶ. «Καὶ οἱ ἄλλοι ποὺ ἦσαν
μαζί σου εἶναι φοιτηταί;». «Ναί», τοῦ
λέγω. «Γρήγορα μάζεψέ τους καὶ φέρε
τους ἐδῶ». «Ἐλᾶτε μαζί μου ἔξω»,
λέγω στοὺς συντρόφους μου. «Φαίνεται
ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα μας. Ἐμπρός, μὲ θάρρος». Ποιά ἦταν ἡ ἔκπληξή μας, ὅταν
ἀκούσαμε τὸν Τουρκοκρητικὸ νὰ λέγῃ:
«Δὲν θὰ σᾶς σκοτώσω, θὰ σᾶς σώσω.
Ἀπόψε θὰ θανατωθοῦν ὅλοι ὅσοι εἶναι
στὸ μπουντρούμι, γιατὶ ἔφεραν καὶ
ἄλλους ποὺ δὲν ἔχουμε χῶρο νὰ τοὺς
στοιβάξουμε. Θὰ σᾶς σώσω σήμερα,
γιατὶ ἐλπίζω αὐτὸ νὰ μὲ βοηθήσει νὰ λησμονήσω μιὰ τρομερὴ σκηνὴ ποὺ ἀντίκρυσαν τὰ μάτια μου, σκηνὴ στὴν ὁποία
ἔλαβα μέρος». Καὶ συνέχισε. «Παρακολούθησα τὸ χάλασμα τοῦ Δεσπότη σας.
Ἤμουν μ’ ἐκείνους ποὺ τὸν ἐτύφλωσαν,
ποὺ τοῦ βγάζαν τὰ μάτια, καὶ αἱμόφυρτο, τὸν ἔσυραν ἀπὸ τὰ γένεια καὶ τὰ
μαλλιά, στὰ σοκάκια τοῦ Τουρκομα-
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χαλᾶ, τὸν ξυλοκοποῦσαν, τὸν ἔβριζαν
καὶ τὸν πετσόκοβαν. Βαθειὰ ἐντύπωση
μοῦ ἔκανε καὶ ἀξέχαστος παραμένει ἡ
στάση του. Στὰ μαρτύρια ποὺ τὸν ὑπέβαλαν δὲν ἀπήντα μὲ φωνές, μὲ παρακλήσεις,᾿ μὲ κατάρες.
Τὸ πρόσωπό του τὸ κατάχλωμο, τὸ
σκεπασμένο μὲ τὸ αἷμα τῶν ματιῶν του,
τὸ πρόσωπό του εἶχε ἐστραμμένο πρὸς
τὸν οὐρανὸ καὶ διαρκῶς κάτι ψιθύριζε
ποὺ δὲν ἠκούετο πέρα ἀπὸ τὴν περιοχή
του. Ξέρεις ἐσύ, δάσκαλε τί ἔλεγε;».
«Ναί, ξέρω» τοῦ ἀπήντησα. «Ἔλεγε:
Πάτερ Ἅγιε, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι
τί ποιοῦσι». «Δὲν σὲ καταλαβαίνω, δάσκαλε, μὰ δὲν πειράζει. Ἀπὸ καιροῦ σὲ
καιρό, ὅταν μποροῦσε, ὕψωνε κάπως τὸ
δεξί του χέρι καὶ εὐλογοῦσε τοὺς διῶκτες
του. Κάποιος πατριώτης μου ἀναγνωρίζει τὴν χειρονομία τῆς εὐλογίας, μανιάζει, μανιάζει καὶ μὲ τρομερὸ μαχαίρι τοῦ
κόβει καὶ τὰ δυὸ χέρια τοῦ Δεσπότη.
Ἐκεῖνος σωριάστηκε στὴ ματωμένη γῆ
μὲ στεναγμὸ ποὺ φαινόταν ὅτι ἦταν
μᾶλλον στεναγμὸς ἀνακουφίσεως παρὰ
πόνου. Τόσο τὸν λυπήθηκα τότε ποὺ μὲ
δύο σφαῖρες στὸ κεφάλι τὸν ἀποτελείωσα. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἱστορία μου. Τώρα
ποὺ σᾶς τὴν εἶπα ἐλπίζω πὼς θὰ ἡσυχάσω. Γι’ αὐτὸ σᾶς χάρισα τὴ ζωή».
«Καὶ ποῦ τὸν ἔθαψαν;» ἠρώτησα μὲ
ἀγωνία. «Κανεὶς δὲν ξέρει ποῦ ἔρριξαν
τὸ κομματιασμένο του κορμί». (βλ. Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 57,
{1982}, ἐν Ἀθήναις 1983, σελ. 648 ἑπ.)
Χρυσόστομος Σμύρνης, ὁ καλὸς Ποιμήν, ὁ ὁποῖος γνώριζε βαθειὰ στὴν
ὕπαρξή του τὰ λόγια τοῦ Κυρίου του «ὁ
ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν
ὑπὲρ τῶν προβάτων» (Ἰω. 10, 11). Δὲν
ἐγκατέλειψε τὸ ποίμνιό του, δὲν ἔφυγε,
δὲν κρύφτηκε, οὔτε ἀπεχώρησε ὅπως
τὸν παρότρυναν πολλοὶ ἀλλ’ ἔμεινε
δίπλα στὸν πονεμένο καὶ δακρυσμένο
λαό, παρ’ ὅτι ἤξερε τί τὸν περίμενε.
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Χρυσόστομος Μητροπολίτης Σμύρνης ὁ
πολύπαθος, ὁ Ἐθνομάρτυς. 100 χρόνια
μετὰ τὸν μαρτυρικὸ θάνατο τοῦ Γρηγορίου τοῦ Ε΄ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως σελαγίζει στὸ πνευματικὸ
στερέωμα ὡς φάρος μὲ τὸ φωτοστέφανο
ἐκεῖνο τῆς ἀφθάρτου δόξης ὁ Χρυσόσστομος Σμύρνης. Ἐὰν τὸ σχοινὶ τοῦ Πατριάρχου ἔγινε ὁ συνεκτικὸς δεσμὸς τῶν
ἁπανταχοῦ Ἑλλήνων, τὸ αἷμα τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης, τὸ 1922, δίνει τὸ μήνυμα τοῦ ἀναβαπτισμοῦ στὰ ὕψιστα
ἰδανικά, τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια.
Ἱστάμεθα ἐνώπιον ἑνὸς Ἁγίου. Τί
ἄραγε ὀφείλομεν;
Ἰδού: Πρῶτον τιμήν.
Δεύτερον σέβας.
Τρίτον προσκύνησιν.
Ἀλλὰ καὶ δύο ἀκόμη σημεῖα: σιωπὴ
καὶ ἱερὲς σκέψεις. Σιωπή, ἀναλογιζόμενοι τὴν θυσία τοῦ Ἱεράρχου καὶ ἱερὲς
σκέψεις γιὰ τὸ χθές, τὴν ἱστορία τοῦ
τόπου μας, γιὰ τὸ παρόν, δηλ. τί νομοθετοῦμε, τί ἀποφασίζουμε καὶ τί πράττουμε καὶ γιὰ τὸ μέλλον. Σκέψεις
πολλές, γιὰ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μας,
ποιὰ κοινωνία τοὺς παραδίδουμε καὶ σὲ
τί κόσμο θὰ ζήσουνε.
Τὸ μαρτύριο τοῦ Χρυσοστόμου σαρκώνει τὴν γρηγοροῦσα συνείδηση καὶ τὸν
λόγο εὐθύνης ὅλων μας ἀνεξαιρέτως.
Γιατὶ ὅποιος ξεχνᾶ τὸ παρελθόν του, τὶς
ρίζες του, δὲν ἔχει προοπτικὴ καὶ μέλλον. Καὶ ὅποιος χάνει τὴν πίστη του καθίσταται ἕνα μηδέν.
Ἀξίζει νὰ θυμηθοῦμε τὶς 7 λυχνίες
τῆς Ἀποκαλύψεως. Ποῦ εἶναι; Γι’ αὐτό
τὸ λυχνάρι, ἡ ἄλλη λυχνία τοῦ νεότερου
ἑλληνισμοῦ δὲν πρέπει νὰ σβήσει.
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Κ. Παπαθανασίου
Ἱεροκήρυξ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
τῶν Ἀθηνῶν
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Καμάρωνε ὁ δεκάχρονος ἐγγονός της
τό ὁλοκαίνουργιο μπλέ πουλόβερ, πού
τοῦ εἶχε πλέξει ἐκείνη, γιά νά τό φορέσει
στό Σχολεῖο, στήν ἐθνική γιορτή τῆς
28ης Ὀκτωβρίου.
-Εἶναι τέλειο, γιαγιά! Σ’ εὐχαριστῶ
πολύ-πολύ. Ποῦ ἔμαθες ἐσύ νά πλέκεις
τόσο ὡραῖα;
Πῆγε νά τοῦ ἀπαντήσει, μά κοντοστάθηκε. Τί παράξενο κι ἀπρόβλεπτο
πού εἶναι τό μυαλό! Μιά τόση δά ἀπορία
τοῦ παιδιοῦ καί... ἡ σκέψη της γύρισε
στά παλιά, ἀναζητώντας γεγονότα, πρόσωπα καί καταστάσεις ἤ τά ὅποια κομμάτια τους μπόρεσε νά κρατήσει ἡ
μνήμη καί ἡ ψυχή της...
-Ἔλα νά κάτσουμε ἐδῶ στόν καναπέ, γιά νά σοῦ διηγηθῶ τήν ἱστορία.
Ἐκεῖ, λοιπόν, στόν ἀναπαυτικό καναπέ, ἄρχισε νά ξετυλίγει γιά τόν ἐγγονό
της, πού συνεπαρμένος τήν παρακολουθοῦσε, ὅσα θυμόταν ἀπό δικές της εἰκόνες, ἀλλά κι ἀπό ὅσα τῆς εἶχαν διηγηθεῖ
ἡ γιαγιά καί ἡ μάνα της, γιά τήν περίοδο
τοῦ πολέμου, στήν Ἀλεξάνδρεια, στήν
Αἴγυπτο τῶν Ἑλλήνων.
- Τό πρῶτο πού θυμᾶμαι, Νικόλα
μου, εἶναι, τήν γιαγιά μου καί τήν μάνα
μου, καθισμένες μέ τίς γειτόνισσες στό
μεγάλο σαλόνι τοῦ σπιτιοῦ μας, νά πλέκουν, νά πλέκουν - μέ γκρίζο μαλλί κάτι φανέλλες μέ κουκοῦλες καί κάτι
μακριές κάλτσες «γιά τούς στρατιῶτες
μας πού πολεμοῦν τόν ἐχθρό τῆς πατρίδας μας»...
Κι ἐνῶ τά χέρια τους δούλευαν
ἀσταμάτητα, μοῦ φαινόταν πώς ἔτσι
δούλευε καί τό στόμα τους. Ἔλεγαν,
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ἔλεγαν... Γιά τά παιδιά τους πού εἶχαν
πάει νά ὑπηρετήσουν, ἄλλος στήν
«Ἑλληνική Στρατιωτική Δύναμη» τῆς
Αἰγύπτου, ἄλλος στίς «Συμμαχικές Δυνάμεις Μέσης Ἀνατολῆς», κι ἄλλος στόν
«Ἑλληνικό Ἱερό Λόχο». Ἔλεγαν καί γιά
κάποιες κοπέλλες πού εἶχαν πάει ἐθελόντριες νοσοκόμες κι ἄλλα τέτοια, πού
καθόλου δέν τά καταλάβαινα τότε. Γι’
αὐτό καί, συχνά, ἀπό τήν γωνίτσα ὅπου
ἔπαιζα μέ τίς κοῦκλες μου, ἀκούγοντας
ὅλα αὐτά τά «παράξενα» καί γεμάτη
ἀπορίες, ἄρχιζα κάποιες ἐπίμονες ἐρωτήσεις, πού διέκοπταν καί... ἐνοχλοῦσαν
τίς πλέκτριες. Καί φυσικά, ποῦ καιρός
γιά νά μοῦ ἐξηγήσουν;
Τότε ἦταν πού ἡ γιαγιά μου ἀποφάσισε νά μέ μάθει κι ἐμένα νά πλέκω μέ
κάτι μικρές βελόνες, γιά νά κάθομαι
ἥσυχη στήν παρέα τους ἤ τήν ὥρα πού
ἐρχόταν ὁ πατέρας κι ἔβαζε τό ραδιόφωνο γιά ν’ ἀκούσουν, μέ εὐλαβική προσοχή, «τό Ἀνακοινωθέν».
-Εἶχαν πάει πολλοί Ἕλληνες Αἰγυπτιῶτες στόν Στρατό τότε, γιαγιά;
-Ναί, Νικόλα μου, ἀρκετοί. Νομίζω
περισσότεροι ἀπό 7.000. Καί θέλω νά
ξέρεις ὅτι ἀνάμεσα σ’ αύτούς ἦταν καί
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το πλεκτό
πουλόβερ
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δύο θεῖοι μου, ἀδέλφια τῆς
μάνας μου. Ὁ ἕνας στόν
Στρατό Ξηρᾶς καί ὁ ἄλλος
στήν Ἀεροπορία. Οἱ σύμμαχοι
πού πολεμοῦσαν τούς Ἰταλούς
καί τούς Γερμανούς, ἔβαζαν
τούς Αἰγυπτιῶτες σέ θέσεις
«Συνδέσμων», ἐπειδή ἤξεραν
καλά Γαλλικά καί Ἀγγλικά.
-Κλαίγανε, γιαγιά, οἱ γυναῖκες πού εἶχαν παιδιά στόν
Στρατό; Ἡ γιαγιά σου ἔκλαιγε;
-Ὄχι, ἀγόρι μου, δέν κλαίγανε. Μόνο, ὅταν ἄρχιζαν οἱ
σειρῆνες πού εἰδοποιοῦσαν γιά
βομβαρδισμό καί τρέχαμε στά
καταφύγια, κι ὅταν ἀκούγαμε
βόμβες νά σκᾶνε κάπου πρός
τό λιμάνι, ὅλες οἱ μανάδες ἔκαναν τόν Σταυρό τους καί παρακαλοῦσαν τήν Παναγία μας νά
προστατεύει ὅλα τά παιδιά
πού πολεμοῦσαν.
Ἔγινε μιά μικρή σιωπή. Ὁ
Νικόλας, λίγο σκεπτικός, κοίταζε τό μπλέ πουλόβερ. Σέ
λίγο, σάν νά ἀποφάσισε τί
ἤθελε νά πεῖ, ρώτησε.
-Αὐτοί πού πήγαιναν στόν
πόλεμο δέν φοβόντουσαν;
-Πιστεύω πώς νικοῦσαν τόν
φόβο, ἀφοῦ πολλοί πήγαιναν
ὡς ἐθελοντές καί, ὅπως γράφανε τότε καί οἱ Ἑλληνικές
ἐφημερίδες, πήγαιναν σάν σέ
γιορτή καί «μέ τό χαμόγελο
στά χείλη», γιά νά κρατήσουν
τήν Ἑλλάδα μας ἐλεύθερη.
-Οἱ θεῖοι σου ἐσένα γύρισαν, ὅταν τελείωσε ὁ πόλεμος
ἤ σκοτώθηκαν; Ξαναρώτησε
τώρα διστακτικά, ἀλλά μέ
πολλή σοβαρότητα ὁ Νικόλας.
-Γύρισαν, μέ τήν βοήθεια
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Ὁμάδα ἐθελοντῶν Αἰγυπτιωτῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν,
στό Ἐλ-Ἀλαμέϊν, κατά τήν διάρκεια τοῦ δευτέρου
παγκοσμίου πολέμου.

τοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας. Μάλιστα, γιά νά καταλάβεις αὐτό πού σοῦ ἔλεγα προηγουμένως, ὁ
δεύτερος θεῖος μου πού εἶχε ὑπηρετήσει στήν
ἀεροπορία, ὅταν πιά εἶχα μεγαλώσει καί καταλάβαινα, μοῦ εἶχε διηγηθεῖ κάτι πού τό θυμᾶμαι
ἀκόμα. Μοῦ εἶχε πεῖ πώς -ἐνῶ ξέρανε ὅτι, στίς
ἀερομαχίες μέ τά «στούκας», τά Γερμανικά ἀεροπλάνα, οἱ ἀπώλειες γιά τά συμμαχικά ἀεροπλάνα
ἦταν πάρα πολλές- κάθε φορά πού, κατά τήν
μάχη, γινόταν κλήρωση γιά τό ποιοί ἔχουν σειρά
νά πετάξουν, αὐτοί πού δέν κληρωνότανε στενοχωριότανε τόσο πού, σχεδόν, ἔκλαιγαν...
-Δηλαδή ἦσαν ἥρωες, γιαγιά, ἔτσι δέν εἶναι;
-Ναί, Νικόλα μου, ἦσαν ἀληθινοί πατριῶτες
καί γι’ αὐτό γίνονταν ἥρωες τά παλικάρια μας στά
βουνά τῆς Πίνδου, στόν ἀέρα καί στήν θάλασσα.
Μάλιστα, ἕνας μεγάλος Βρεταννός πολιτικός, ὁ
Οὐίνστον Τσῶρτσιλ, εἶχε πεῖ τότε ὅτι: «Δέν θά λέμε
πιά ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν σάν ἥρωες, ἀλλά ὅτι
οἱ ἥρωες πολεμοῦν σάν Ἕλληνες».
-Τί καλό, γιαγιά! Πάω νά τό γράψω γιά νά τό
πῶ στόν δάσκαλό μας τήν ἡμέρα τῆς Γιορτῆς. Σ’
εὐχαριστῶ, γιαγιά! Κι ὄχι μόνο γιά τό ὡραῖο πουλόβερ..., εἶπε καί χαμογέλασε μέ νόημα.
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ
Ο ΣΥΡΟΣ
«Ὁ ἐμός φιλόσοφος»

Η ΣΥΡΙΑ βρίσκεται σήμερα στή δίνη
μιᾶς ἀνελέητης σύγκρουσης, πού συνεχίζεται ἐδῶ καί πέντε χρόνια. Χιλιάδες τά
θύματα τοῦ πολέμου, συνήθως ἄμαχοι
(παιδιά, γυναῖκες, γέροντες καί ἀπερίγραπτες οἱ ὑλικές καταστροφές). Ἀνάμεσα
στούς νεκρούς καί τούς πρόσφυγες, εἶναι
καί χιλιάδες χριστιανοί καί μάλιστα
Ὀρθόδοξοι. Εἶναι οἱ Ρούμ ὀρντοντόξ,
ἑλληνορθόδοξοι, ρωμιοί, πού ἀνήκουν στό
Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας. Πρίν τόν πόλεμο
ἀριθμοῦσαν περί τό 1,1 ἑκατομμύριο. Μέ
πολλούς ναούς καί μοναστήρια. Σήμερα
πολλά ἔχουν ἐρειπωθεῖ ἤ ἐγκαταλειφθεῖ.
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ, κατά τόν 5ο καί 6ο
αἰώνα μ.Χ., ἡ Συρία ὑπῆρξε ἀπό τά μεγαλύτερα μοναστικά κέντρα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀνέδειξε σπουδαῖες πατερικές μορφές, πού ἄφησαν ζωντανή τή μνήμη καί
τήν προσφορά τους στήν Ἐκκλησία. Ἀπό
αὐτούς ξεχωρίζουν ὁ Ἀββὰς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, ὁ Ἀββάς Ἐφραίμ ὁ Σύρος, ὁ ὅσιος
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Ἰσαάκιος κ.ἄ. Γιά τόν πρῶτο ἀπό αὐτούς
θά ἀναφερθοῦμε στή συνέχεια.
ΕΛΑΧΙΣΤΑ γνωρίζουμε γιά τή ζωή
τοῦ ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, ἄν καί
ὑπῆρξε ἀπό τούς μεγάλους ἀσκητές Πατέρες. Μάλιστα, ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ
Ἁγιορείτης ἔτρεφε γι’ αὐτόν ἀπεριόριστη
ἀγάπη καί τόν ἀποκαλοῦσε «ὁ ἐμός φιλόσοφος». Ἔζησε τόν 7ο μ.Χ. αἰώνα καί
εἶχε γεννηθεῖ στή Νινευΐ τῆς Μεσοποταμίας. Μ’ ἕναν ἀδελφό του ἐγκατέλειψε
τά ἐγκόσμια καί πῆγε καί μόνασε σ’ ἕνα
κοινόβιο. Ἐκεῖ ἔγινε μοναχός καί ἐπιδόθηκε σέ σκληρούς ἀσκητικούς ἀγῶνες.
Ἀργότερα ἔμεινε σ’ ἕνα ἐρημικό κελί.
Χωρίς τή θέλησή του, ἐκλέγεται ἐπίσκο-
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πος τῆς Νινευΐ. Σὐντομα ὅμως παραιτεῖται
καί καταφεύγει στήν ἔρημο, ὅπου παρέμεινε
μέχρι τήν κοίμησή του, ἀσκούμενος στήν
κατά Χριστόν ἁγιότητα.
Ο ΑΒΒΑΣ Ἰσαάκ μᾶς ἄφησε παρακαταθήκη ἕνα περισπούδαστο σύγγραμμα.
Εἶναι οἱ «Ἀσκητικοί Λόγοι», στό ὁποῖο δίνει
συμβουλές καί ὁδηγίες γιά τήν πνευματική
προκοπή τοῦ ἀνθρώπου. (Στοιχεῖα γιά τίς
διδαχές τοῦ ἁγίου Ἰσαάκ βρήκαμε στό βιβλίο
τοῦ πολυγραφότατου συγγραφέα Π.Μ. Σωτήρχου. Πολύ ἐνδιαφέρον εἶναι καί τό σχετικό τεῦχος πού ἔχει κυκλοφορήσει ὁ ἄλλοτε
ἐπόπτης Μέσης Ἐκπαιδεύσεως καί συγγραφέας Βασ. Χαρώνης). Καταχωροῦμε στή
συνέχεια μερικές χρήσιμες συμβουλές του:
1. Ὁ θυμός, ἡ σύγχυση, ἡ ἐχθρότητα,
τό μίσος, ὁ φθόνος, ἡ κακότητα, γενικά,
εἶναι τοξίνες, πού δηλητηριάζουν καί τό
σωματικό καί τόν ψυχικό ὀργανισμό.
Ἀντίθετα, ἡ ἀγάπη εἶναι γλυκυτέρα ἀπό
τή ζωή.
2. Ὅταν θέλεις νά συμβουλεύσεις κάποιον στό καλό, πρῶτον νά τόν ἀναπαύσεις σωματικά καί νά τόν τιμήσεις μέ
λόγο ἀγάπης. Διότι τίποτε ἄλλο δέν πείθει
τόν ἄνθρωπο τόσο πολύ, ὥστε νά ντραπεῖ
καί νά μεταστρέψει τόν ἑαυτό του ἀπό
τήν κακία στήν ἀρετή, ὅσον ἡ σωματική
περιποίηση καί ἡ τιμή πού βλέπει ἀπό
σένα.
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3. Ἡ ἀρχή τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ εἶναι
ἡ ἐπιείκεια καί ἡ πραότητα, ἡ ὁποία ἀνέχεται τίς ἀδυναμίες τῶν ἀνθρώπων καί
εἶναι κατόρθωμα γενναίας καί μεγάλης
ψυχῆς.
4. Ἀνάγκασε τόν ἑαυτό σου, ὅταν συναντήσεις τόν πλησίον σου, νά τόν τιμήσεις περισσότερο ἀπό ὅσο τοῦ ἀξίζει (...)
παίνεψέ τον, ἀκόμα καί γιά ἀρετές πού
δέν ἔχει. Καί ὅταν χωρισθεῖτε, νά πεῖς γι’
αὐτόν τά καλύτερα λόγια. Μέ τέτοια καί
μέ παρόμοια τόν ἑλκύεις στό καλό καί
τόν ἀναγκάζεις νά ντρέπεται γιατί, χωρίς
νά τό ἀξίζει, τόν χαιρέτησες μέ τόσο καταδεκτικό τρόπο. Ἔτσι, σπέρνεις στήν
ψυχή του σπέρματα ἀρετῆς. Κι ἄν ἔχει ὁ
πλησίον σου κάποια ἐλαττώματα, ἀφοῦ
τόν τιμᾶς, εὔκολα δέχεται ἀπό σένα τή θεραπεία, γιατί ντρέπεται νά διαψεύσει ὅσα
τιμητικά εἶπες γι’ αὐτόν.
5. Μή λυπᾶσαι στίς στενοχώριες καί
τίς κακοπάθειες τοῦ σώματος, διότι ὅταν
ὁ Θεός δεῖ τήν ὑπομονή σου, τίς ἀφαιρεῖ
τελείως ἀπό σένα.
6. Ἡ ἀγάπη δέν ξέρει οὔτε νά θυμώνει,
οὔτε νά ἐρεθίζεται, οὔτε νά κατηγορεῖ μέ
πάθος».
Γ.Δ. KOYBEΛΑΣ
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Ζητεῖται ἡγέτης
Εἶδος σπάνιο καί ὑπό ἐξαφάνιση.
Ὑπάρχουν ἡγέτες σήμερα;
Καί ποῦ εἶναι;

Ἀφοῦ ὅλοι διαφεντεύονται καί ὑπηρετοῦν τά συμφέροντα κρατῶν καί πολυεθνικῶν, θά θέλαμε νά πιστεύουμε πώς ὑπάρχουν πράγματι σοβαροί ἄνθρωποι,
μορφωμένοι, εἰδικά καταρτισμένοι καί ἐκπαιδευμένοι,
ἀφιλάργυροι, μέ εἰδική παιδεία.
Ἐάν, βέβαια, κατά τήν πορεία δέν ἀφανισθοῦν ἀπό
ἐπιτηδείους, στήν ἀκολασία, τήν ἁρπαγή, τό ψέμμα, καί
τίς ἀπατηλές ὑποσχέσεις τῶν ἀντιφρονούντων.
Ἡ παιδεία ἑνός ἡγέτη ἀρχίζει ἀπό μικρή ἡλικία, ἀπό
τήν οἰκογένεια καί ἰδίως ἀπό τή μητέρα.
Κάποιος φιλόσοφος λέει:
Πώς ὅταν ἡ μητέρα μέ τίς προτροπές, τίς συμβουλές,
τήν ἀγάπη της, ἔφυγε ἀπό τήν ἑστία τῆς οἰκογενείας γιά
νά ἐργασθεῖ, χάθηκαν καί οἱ ἡγέτες, γιατί δέν ὑπῆρχε μητέρα νά τούς γαλουχήσει καί νά τούς καθοδηγήσει.
Ἡ συμπεριφορά τοῦ παιδιοῦ εἶναι πάντοτε ἔργο τῆς
μητέρας του. Κανένας δέν εἶναι φτωχός ὅταν ἔχει εὐσεβῆ
μητέρα.
Καί ὁ Ἱ. Αὐγουστῖνος ἀναφωνεῖ: Δῶστε μου καλές
μητέρες νά σᾶς ἀλλάξω τήν ὄψη τοῦ κόσμου. Μόνον οἱ
λαοί μέ ἱκανές μητέρες εὐδοκιμοῦν.
Ὁ καλλίτερος τρόπος γιά νά ἐκτιμήσεις τήν εὐφυΐα
ἑνός ἡγέτη εἶναι νά ἀξιολογήσεις αὐτούς πού τόν περιβάλλουν.
Οἱ ὑψηλές θέσεις εἶναι ὅπως οἱ πυραμίδες. Δύο εἰδῶν
ζῶα μποροῦν νά ἀνεβοῦν στήν κορυφή τους: ἑρπετά καί
ἀετοί.
Ἀρχηγός δέν εἶναι ἐκεῖνος πού δίνει διαταγές, ἀλλά
πού δίνεται ὁ ἴδιος. Ἀληθινοί ἡγέτες δέν εἶναι ἐκεῖνοι οἱ
ὁποῖοι εἶναι ὁδηγοί τῆς ἀνθρωπότητος, δέν εἶναι ὅσοι
καταπλήσσουν μέ τήν σοφία τους, ἀλλά ὅσοι συναρπάζουν μέ τήν προσφορά τους. «Γκαῖτε».
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Εἶναι μεγάλο κακό νά
ἄρχουν οἱ χειρότεροι τούς
καλλίτερους. «Ἰσοκράτης».
Τελειώνω μέ τόν Ἰωάννη
Καποδίστρια τόν πρῶτο
ἡγέτη καί κυβερνήτη τῆς
Ἑλλάδος, τόν θαυμάσιο
ἄνθρωπο, τόν πατριώτη, τόν
ἄμισθο ὑπάλληλο τοῦ κράτους.
Λέει λοιπόν:
«Λαλήσατε στίς καρδιές τοῦ
λαοῦ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ ὀρθοτομοῦντες τόν λόγο τῆς ἀληθείας.
Κηρύξατε εἰρήνην, εὐαγγελίσασθε ὁμόνοιαν.
Δείξατε φιλαδελφείαν, τήν
πρός ἀλλήλους ἀγάπην, διά νά
εἶναι ὅλοι ἕνα ἐν Χριστῷ.
Στηρίξατε τίς καρδιές τῶν
πιστῶν στά θεῖα δόγματα.
Ἐμπνεύσατε εἰς αὐτούς τόν
φόβο τοῦ Θεοῦ, τήν ἀγάπη πρός
τόν πλησίον».
Αὐτά πίστευε καί ζητοῦσε,
δυστυχῶς ὅμως, οἱ ἀντιφρονοῦντες κινούμενοι ἤ ὑποκινούμενοι ἀπό ξένες δυνάμεις,
μίση, ἔχθρες, διχόνοια τόν δολοφόνησαν.
ΑΝΝΗ ΡΟΥΜΠΕΑ-ΚΟΛΒΕΡΗ
Ἀξιωματικός Π.Ν. ἐ.ἀ.
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ΣΥΓΧΥΣΗ περί τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

Μ

ετά τήν ὁμοβροντία τῶν ἄρθρων
τῆς Κυριακάτικης Καθημερινῆς
(2/10/16) ἐναντίον τοῦ δικαιώματος τῆς
Ἐκκλησίας νά ἔχει γνώμη γιά τό μάθημα
τῶν θρησκευτικῶν, ὑποστηρίζοντας ὅτι
αὐτό εἶναι καθαρά ὑπόθεση τῆς Πολιτείας,
ἀλλά καί τήν ἐπιφυλλίδα τοῦ Χ. Γιανναρᾶ
περί «ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος», ἐπιτρέψτε μου τίς παρακάτω παρατηρήσεις:
Ἀρχίζοντας ἀπό τή βασική διάκριση ὅτι
«ἔστι γνῶσις προηγουμένη τῆς πίστεως καί
γνῶσις τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως», προκειμένου γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν
ὡς ὀρθόδοξη χριστιανική παιδεία, τά δύο
αὐτά εἴδη γνώσεως συνυπάρχουν. Ἄλλοι
τό βλέπουν, ὅπως καί ὅλα τά ἄλλα μαθήματα, μόνο ὡς «γνώση προηγουμένη τῆς
πίστεως» καί γι’ αὐτό εὔκολα δέχονται ἤ
ἀποφασίζουν τήν μετατροπή του σέ θρησκειολογικό μάθημα, δηλαδή γνώση περί
τῶν θρησκειῶν. Ἄλλοι ὅμως, ὅπως ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία καί τό σύνολο τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν χριστιανῶν, προσεγγίζουν
αὐτό τό μάθημα καί ὡς «γνώση τικτομένη
ἐκ τῆς πίστεως».
Ἡ «ὀρθόδοξος χριστιανική παιδεία»
σημαίνει κάτι τό ἐντελῶς διαφορετικό ἀπό
τή θρησκευτική διδασκαλία. Δέν πρόκειται
γιά ἁπλή καλλιέργεια τῆς θρησκευτικότητας ἤ γιά διδασκαλία κάποιας θρησκείας
ἤ τοῦ συνόλου τῶν θρησκευμάτων καί τῶν
δογμάτων, ὅπως προτίθεται νά μετατρέψει
τό σχετικό μάθημα τό Ὑπουργεῖο Παιδείας.
Στηρίζεται ὄχι σέ μιά θρησκεία ἤ συνονθύλευμα θρησκειῶν, ὅπως ὅλες οἱ ἄλλες,
ἀλλά στό μοναδικό γεγονός τῆς ἱστορίας,
αὐτό τῆς ἀλήθειας περί Θεοῦ καί τοῦ μεταφυσικοῦ κόσμου. Πρόκειται γιά θεϊκό «μυστήριο» καί ὄχι γιά θρησκευτικό ἀνθρώπινο γεγονός. Ὅπως καί ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία δέν εἶναι ἀνθρώπινος θεσμός,
ἀλλά δημιούργημα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἡ προσέγγιση καί ἡ πρόσληψη τοῦ γεγο-
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νότος αὐτοῦ γίνεται κυρίως μέσα ἀπό τό
μυστήριο τῆς πίστεως καί τή συμμετοχή
στήν ὀρθόδοξη λατρεία, ὄχι μόνο μέσω
τῆς ἀνθρώπινης γνώσης.
Γιά τούς παραπάνω λόγους ἡ Πολιτεία
ὀφείλει νά δεχθεῖ καί τή θέση τῆς Ἐκκλησίας γιά νά ἔχει μιά σφαιρική προσέγγιση
τοῦ θέματος. Κάθε ἐπιμονή σέ μονόπλευρες
λύσεις δέν ταιριάζει στήν πλήρη ἔννοια τῆς
ἑλληνικῆς παιδείας. Ἡ ἐπίκληση δέ τῆς μονομεροῦς διαπίστωσης ὅτι «τά θρησκευτικά
στά σχολεῖα ἀπέτυχαν νά κάνουν καλούς
χριστιανούς, πόσο δέ μᾶλλον τά παιδιά
πού δέν τά ἔχουν καί σέ πολλή μεγάλη
ὑπόληψη, ἴσως ἐπειδή εἶναι ὑποχρεωτικά»
(Π. Μανδραβέλης), μπορεῖ νά ἔχει τόν
ἀντίλογό της μέ τό ἐρώτημα ποιός εἶναι
ὑπεύθυνος γι’ αὐτό, τό μάθημα καθ’ ἑαυτό,
ὁ ὑποχρωτικός του χρακτήρας, οἱ μαθητές,
ἤ ἡ πολιτεία πού χειρίζεται τή διδασκαλία
τοῦ μαθήματος αὐτοῦ στά σχολεῖα; Ἴδια
ἀπάντηση μπορεῖ νά δοθεῖ καί στή μονομερή διαπίστωση ὅτι «ὅταν τά ἀγουροξυπνημένα παιδιά ἐπαναλαμβάνουν μηχανικά τό «Πάτερ ἡμῶν» μέ τήν ἔξω γλῶσσα
τους, ὄχι μέ τήν πιό μέσα ψυχή τους, κάθε
ἄλλο παρά βέβαιο εἶναι ὅτι νιώθουν κάτι
σοβαρό» (Π. Μπουκάλας). Μήπως καί αὐτό
ὀφείλεται στή φύση τοῦ μαθήματος καί γι’
αὐτό πρέπει νά ἀλλάξει ριζικά ἤ στόν τρόπο
πού διδάσκεται;
Ἀλέξανδρος Κακαβούλης
Καθηγητής Πανεπιστημίου
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Αὐτόν τόν μήνα τό μυαλό μου γυρίζει
στά γεγονότα τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου.
Θυμᾶμαι, τόν ἀείμνηστο τώρα, φίλο
μου, τόν Φώτη, πού ἡ καταγωγή του ἦταν
ἡ Σαϊδώνα τῆς Μάνης.
Ὅταν κηρύχτηκε ὁ πόλεμος ἦταν 10
χρόνων.
Πρίν ἀπό τόν πόλεμο, ἡ οἰκογένειά
του ἐγκαταστάθηκε στήν Καλαμάτα καί
διέμενε κοντά στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου
Δημητρίου Ἀρκάδων.
Φιλακόλουθος ὁ μικρός Φώτης,
ἐκκλησιαζόταν στήν μικρή τότε ἐκκλησία
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου (τότε δέν ἦταν ἐνοριακός Ναός) καί τοῦ ἄρεσε νά εἶναι ὁ
«κωδονοκρούστης» της.
Μέ τήν ἔναρξη τοῦ πολέμου, ἡ μητέρα
του μαζί μέ τά ἀδέλφια του, γιά τόν φόβο
τῶν ἀεροπορικῶν βομβαρδισμῶν, ἔφυγαν
ἀπό τήν Καλαμάτα καί μέ τό καΐκι τῆς
γραμμῆς Καλαμάτα-Καρδαμύλη, πῆγαν
στήν Καρδαμύλη καί μέ τά πόδια ἔφτασαν στό ὀρεινό χωριό τους, τήν Σαϊδώνα
τῆς Μάνης.
Δέν πέρασαν πολλές ἡμέρες καί ὁ χωροφύλακας τῆς περιοχῆς ἐπέδωσε στό μικρό Φώτη ἕνα χαρτί πού ἐπιστρατευόταν
νά ἐπιστρέψει στήν Καλαμάτα καί νά ἀναλάβει ὑπηρεσία στόν μεγάλο καί κεντρικό
Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου θά
βοηθοῦσε στό νά κτυποῦν οἱ δυνατές του
καμπάνες ἔγκαιρα, ὅταν εἴχαμε κάποιο
συναγερμό γιά ἀεροπορική ἐπίθεση.
Ἄς σημειωθεῖ ὅτι τότε δέν ὑπῆρχαν
πολλές σειρῆνες συναγερμοῦ μέ ἠλεκτρικό ρεῦμα, μόνον μία ὑπῆρχε στήν
πόλη, καί ἡ εἰδοποίηση τοῦ συναγερμοῦ
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γιά ἀεροπορική ἐπίθεση γινόταν μέ τίς κωδονοκρουσίες τῶν
Ναῶν.
Τό δεύτερο γεγονός, πού
θυμᾶμαι, εἶναι ὅτι ὁ ἀείμνηστος πατέρας μου, πού ἦταν
τότε 47 χρόνων, εἶχε καί αὐτός
ἐπιστρατευτεῖ καί ἦταν ὑποχρεωμένος, τήν ὥρα τοῦ συναγερμοῦ, ὁποιαδήποτε ὥρα τῆς
ἡμέρας, μέρα καί νύχτα, ὅλο
τό 24ωρο, νά ἐγκαταλείψει τή
δουλειά του ἤ τήν νυκτερινή
του ξεκούραση καί νά τρέξει νά
παρουσιαστεῖ στήν «ἀεράμυνα», πού τότε στεγαζόταν στό
κτίριο τοῦ τότε Λυκείου, κοντά
στόν Ἱερό Ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν. Ἡ ὑπηρεσία
αὐτή εἶχε στρατιωτική συγκρότηση ὑπό τόν ἀπόστρατο ἀξιωματικό Κατσικανά.
Τά δύο αὐτά γεγονότα πολύ
μέ ἐντυπωσιάζουν, γιατί δείχνουν πόσο ὀργανωμένο ἦταν
τότε τό κράτος μας καί πόσο
προετοιμασμένο γιά τόν μεγάλο πόλεμο. Ἀσφαλῶς, στό
σχεδιασμό θά ἦταν καί ἡ ἐπιστράτευση ὄχι μόνον τοῦ μικροῦ Φώτη, ἀλλά καί πολλῶν
ἄλλων παιδιῶν τῆς ἡλικίας του
σ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα.
Ὅ,τι καί νά λένε οἱ διάφοροι «πολιτικάντηδες» γιά τήν
τότε διακυβέρνηση τῆς πατρίδος μας, ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι
εὐτυχῶς πού κυβερνήτης τῆς
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χώρας, τότε, ἦταν ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς, ὁ ὁποῖος, ἐκτός ἀπό ἄριστος
πολιτικός, ἦταν καί ἄριστος στρατιωτικός, πού προετοίμασε τή χώρα
μέχρι τήν πιό μικρή λεπτομέρεια,
γιά τόν ἐπερχόμενο πόλεμο.
Καί σέ μένα δέν ἀρέσουν τά
ἀπολυταρχικά καθεστῶτα. Καί δέν
πρέπει νά ἀρέσουν σέ κανέναν,
ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἔδωσε τέτοιο
δικαίωμα ἐλευθερίας στόν ἄνθρωπο,
ὥστε νά μπορεῖ ἀκόμη καί τόν Ἴδιο
νά Τόν ἀρνεῖται. Ἄλλο ὅμως εἶναι
αὐτό καί ἄλλο εἶναι νά μήν ἀποδίδει
κανείς τή δόξα καί τήν τιμή σέ
αὐτούς πού συνέβαλαν ἀποφασιστικά γιά νά δοξαστεῖ ἡ πατρίδα μας.
Δέν ξέρω ἄν ὁ Θεός ἔφερε ἔτσι
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τά πράγματα νά ἔχουμε τότε μία δικτατορική κυβέρνηση, μέ ἕναν ἄξιο
ἡγέτη.
Σκεφθεῖτε, ἄν εἴχαμε τότε μία
κυβέρνηση μέ κόμματα συμπολιτευόμενα καί ἀντιπολιτευόμενα,
ὅπως ἔχουμε τώρα, πού θά χρειαζόταν, μέ «Δημοκρατικές διαδικασίες»
νά γίνει σύγκληση τῆς Βουλῆς, ὁμιλίες μέ ἀντίθετες ἀπόψεις, ψηφοφορίες κ.λ.π., τί θά γινόταν. Ἀλλοίμονο
δέ, ἄν χρειαζόταν νά γίνει καί δημοψήφισμα! Τήν ἄλλη μέρα τοῦ πολέμου, θά ἐπαληθευόταν ἡ ἐπιθυμία
τοῦ Μουσολίνι, νά «πίνει τόν καφέ
του στήν Ἀθήνα».
Π.Ι.Μ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Εἰκόνες

Μέσα στόν ἀνήσυχο κόσμο μας, ὅπου οἱ δυνατότητα
προσέγγισης τῶν τεσσάρων ἐποχῶν, ὅπως αὐτές δόθηκαν
στόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Δημιουργό του, ἔχει πιά διαταραχθεῖ ἐπικίνδυνα, ὀδυνηρή συνέπεια ἦταν ν’ ἀπομείνουν μόνον οἱ ἐποχές τοῦ χειμώνα καί τοῦ καλοκαιριοῦ
κι αὐτές χωρίς ἐκείνη τήν περιούσια ὀμορφιά καί τήν
ἐναλλαγή, πού χρωμάτιζε τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Μέ
ἀποτέλεσμα οἱ νέοι ἄνθρωποι καί, μάλιστα, τά νέα παιδιά νά μήν ἔχουν τή δυνατότητα νά γευτοῦν ὅ,τι αὐτός
ὁ ἐποχιακός κύκλος προσφέρει. Γι’ αὐτό καί ἐπιδιώκοντας μιά προσέγγιση στίς γλυκιές καί νοσταλγικές φθινοπωριάτικες μέρες καταφεύγω στά ἀθησαύριστα κείμενα
τοῦ ἄλλου μεγάλου Σκιαθίτη λογογράφου, τοῦ Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδη, πού καταγράφουν τήν παλιά ἑλληνική
ἀγροτική ζωή μέσ’ ἀπό τήν προοπτική τῆς Ὀρθοδόξου
ζωῆς καί παραδόσεως.
Τά κείμενα αὐτά, δυστυχῶς, στίς μέρες μας δέν μνημονεύονται, γιατί εἶναι γραμμένα στή λογία γλῶσσα, τήν
ὁποία ἀποφεύγουν νά ἐπισκεφτοῦν οἱ νεώτεροι. Κι ὅμως,
ἐκεῖ ὑπάρχει ἕνας πλοῦτος λέξεων καί ἰδιωματισμῶν,
πού ἀφήνουν στήν ψυχή μιά γλυκύτητα καί μιά νοσταλγία ἀπό ἕνα χθές πού ἄν καί πέρασε, ἐν τούτοις ἀποτελεῖ τό θεμέλιο τοῦ δικοῦ μας νεώτερου βίου. Μόνο πού
ἐκεῖ δέν ὑπάρχει αὐτή ἡ βιασύνη, τό ἄγχος καί ἡ ἀβεβαιότητα τοῦ τραγικοῦ σήμερα. Ὅμως καιρός εἶναι νά
σκύψουμε στά ἀρυτίδωτα κείμενα τοῦ ἄλλου Ἀλέξανδρου τῆς Σκιάθου, ἐκείνου δηλαδή πού λίγοι γνωρίζουν
ὡς Ἀνδρόνικο Μοναχό, γιατί μέ αὐτό τό ἀξίωμα ἐκοιμήθη
κι ἔτσι διατηρεῖται στή Μνήμη τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του.
«Αἱ ὀπῶραι πλέον παρῆλθον. Ὁ τρυγητός, συνεπληρώθη καί αὐτός πρό πολλοῦ, τά δέ νέα κρασιά βράζουν
τώρα ἐντός τῶν βαρελιῶν, καί ἡ ζύμωσίς των γεμίζει τά
ὑπόγεια ἀπό τήν ζαλίζουσαν ἐκείνην βόχαν, ἡ ὁποία
τόσον καθηδύνει τούς φιλοπότας.
Τά πρωτοβρόχια, ἀφοῦ ἐκαθάρισαν τήν γῆν ἀπό ὅλα
τοῦ θέρους τά ξηρόχορτα, ἀφοῦ ἐσάρωσαν τούς χειμάρρους ἀπό ὅλα τά ξηρόκλαδα κι’ ἐπότισαν τούς ἀγρούς,
διψασμένους τόσους μῆνας, ἰδού ἄνοιξαν τώρα τήν εἴσοδον εἰς τό μικρό καλοκαιράκι, τό ὁποῖον ἐμβῆκεν εἰς τήν
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γῆν μας μέ τόν ἥλιον τόν ζείδωρον καί θερμουργόν, μέ τά χορταράκια του τά ὁλοπράσινα, τά ὁποῖα στολίζουν μέ νέαν ἄνοιξιν
τάς αἱμασιάς τῶν ἀγρῶν, καί μέ τά λουλούδια του ἐκεῖνα, τά θυσσανωτά, τά ὁλομέταξα, τά χρυσᾶ τοῦ Ἅη-Δημητρίου τά ἄνθη,
τά δροσερά καί εὐώδη δενδράκια, τά ἑλληνικά χρυσάνθεμα, τά ὁποῖα τόσον ἄφθονα
στολίζουσι τόν μῆνα Ὀκτώβριον, τό Ἅη-Δημητρίτην, ὅστις σιωπηλός, ὡς προσευχόμενος ἐρημίτης, παρέρχεται ἀπό τό χωρίον τό
νησιωτικόν, σπεύδων ἔξω βιαστικός νά
φθάσῃ εἰς τούς ἐλαιῶνας, μέ χαράν καί μέ
θάλπος, ὅπου ὅλαι αἱ νησιωτοποῦλαι, πρωΐπρωΐ ἐξέρχονται εἰς τήν συλλογήν τοῦ ἐλαιοκάρπου».
Οἱ εἰκόνες αὐτές, πού μέ τόση δεξιότητα καί ἀκρίβεια μᾶς παρουσιάζει ὁ Μωραϊτίδης, σήμερα εἶναι ξεχασμένες ἀπό
πολλούς. Ὅπως ξεχασμένες εἶναι κι οἱ εἰκόνες πού, συνεχίζοντας τήν διήγηση, παρουσιάζει ὁ Σκιαθίτης λογογράφος.
«Τήν ὥραν ὁποῦ ἡ Πούλια ἡ ἀργυροκέντητος εὑρίσκεται εἰς τό μεσουράνημα
προπορευομένη ἀπό τάς ἀκτινοβολούσας
Πήχεις, μέ τόν ἀστέρα της πίσω δέσμιον,
τόν λαμπρόν Μεσονύχτην, τήν ὥρα αὐτήν
αἱ νησιωτοποῦλαι, ἐγερθεῖσαι, ἔψησαν τήν
πλακόπηταν, ἐτηγάνισαν τής ζαργάναις,
ὁποῦ μεσάνυχτα τῆς φέρναι ὁ γεροΤρικκεριώτης ἐπιστρέφων ἀπό τό πυροφάνι, ἔλαβον εἰς τούς ὤμους των τής κόφαις μέ τούς
κενούς τούς σάκκους, ἐπέρασαν καί τά καλάθια ς’ τό χέρι των, καί ἐξέρχονται συντροφιαίς-συντροφιαίς, εἰς τούς ἐλαιῶνας...
Εἰς τόν ἐλαιῶνα τώρα, τόν μῆνα τόν ἍιΔημητρίτην, γίνεται καθ’ ἑκάστην ἡ συγκέντρωσις τοῦ χωρίου. Ἐκεῖ τραγούδια καί
χαρά, ἐκεῖ δουλειά καί γέλια, ἐκεῖ ὅλον τό
χωρίον ξεσπιτωμένον...
Ὅταν περάση ἡ ἑβδομάς τῶν ἐλαιώνων,
ἕως νά πνεύσῃ πάλιν νέος βορρᾶς καί καταρρίψῃ νέον ἐλαιοκαρπόν, τό δεύτερο
χέρι, ἀρχίζουν τότε ἡ εὔμορφαις βραδυαῖς

³

245

¥

τῶν νυχτεριῶν εἰς τό φίλεργον καί φιλόπονον χωρίον, τό ὁποῖον ὡς κλῶσσα κάθηται
ἐπάνω εἰς τάς ἀκτάς τοῦ βράχου.
Παρά τήν ἑστίαν, ἐκ τῆς ὁποίας λαμπράς ἀναδίδουν φλόγας αἱ δαδοῦχαι σχίζαι,
καθήμεναι αἱ νησιωτοποῦλαι, ἄλλαι πλέκουν, ἄλλαι γνέθουν, ἄλλαι κεντοῦν, ἐνῷ ἡ
γραῖα, ἁπλώσασα τούς πόδας της ἴσια, θέτει
ἐπάνω τά λανάρια της καί ἀρχίζει νά λαναρίζῃ. Νά λαναρίζῃ τά μαλλιά, μέ τά ὁποῖα
θά ὑφάνῃ τά ὑφάσματα τοῦ χειμῶνος, τά
χονδρά».
Εἶναι πράγματι, πολύ νοσταλγικές
αὐτές οἱ εἰκόνες τῆς παλιᾶς ἀγροτικῆς ζωῆς,
τήν ὁποία σήμερα, ὅσοι τή ζήσαμε, τήν ἀναζητοῦμε, γιατί εἶχε μέσα της τή γνησιότητα,
τόν σεβασμό ἀπέναντι στό Θεό καί στό συνάνθρωπο καί τήν ἀγάπη στή γῆ. Γιατί καλλιεργώντας την μέ φροντίδα καί ἐπιμέλεια,
ἤξερες πώς θά σοῦ προσφέρει τήν τιμημένη
της δωρεά.
Αὐτές οἱ εἰκόνες, εἰκόνες ἀληθινές ἀπό
τή φθινοπωρινή Σκιάθο τοῦ τέλους τοῦ 19ου
μέ ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰ., πού μέ σπουδή καί
εὐλάβεια κατέγραψε καί διέσωσε ὁ Μωραϊτίδης, ἔπαψαν νά ἐπαναλαμβάνονται ἐδῶ
καί ἀρκετές δεκαετίες. Τό μόνο πού ἀπόμεινε εἶναι ἡ πρωινή ἱερή συνήθεια τοῦ
Ὄρθρου, ὅπως τό καταγράφει ὁ Μωραϊτίδης.
«Ὄρθρος βαθύς. Καί ὁ παπᾶ-Κωνσταντής ἐσήμανε ἤδη εἰς τούς Τρεῖς Ἱεράρχας,
τόν ὁποῖον παρηκολούθησεν ἀμέσως, ὡς νά
τόν ἐπερίμενεν ἀπό ὥραν κρεμασμένος ἀπό
τήν καμπάναν, ὁ παπᾶ-Κονόμος τῆς Παναγίας τῆς Λημνιᾶς».
Ἀπ’ αὐτή τήν εἰκόνα τό μόνο πού
ἄλλαξε ἀπό τό χθές μέχρι σήμερα εἶναι τά
ὀνόματα τῶν ἐφημερίων. Γιατί κατά τά
ἄλλα ἀταλάντευτη ἡ Παράδοση συνεχίζει
τό δρομολόγιό της...
π. Κων. Ν. Καλλιανός
Σκόπελος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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cIeNXAbecdJe \_]cdJe[b^eYbTecIe]GK
cQ\Tbec<^e/WF<^e[b^L
#4\bOe-eDZ_MW[Tbe[b^ea6`b_OeYbT
DVZT.dW[ae`Sea6`b_eYbTeN_YIe]b^eDZ_K
MW[TbOe`Se[Zd\U]dW[ae`Seb:AI]dW[a
cdP^e ]W`N\d[QcU^e cdJe Za\_dN_YdJ
[b^Le
BUe b:cIe [b^e cI`e Z\d]ZSMa_b
.Qc@[aecIe9dIMa_Se]b^L
;SZd_deR`G]cXOeHTVde'e]WRRa`<
MSe >Facae ZdPe `Se >Fa_e M\Q]YaWc_YS
D`N_bHU\d`cbLeBcaCVcae[b^ecSe]cd_K
FaCbecdWe`d[bcaZ4`W[deYbTeN_aPK
MW`]QOeR_Se`SecX`eR\S/dW[ae]W`K
N\d[QcILe(ed%Yd`d[_YIeDZ_9S\W`]Q
c<^e ]W`N\d[<^Oe NU`e a6`b_e [aRSVQL
(e]W`N\d[Iea6`b_eZ\db_\ac_YILe3QK
VbNIOe ?Zdcae [Zd\U]a_e YbTe ?Zd_d
F\Q[bc_YXeZd]Xe[Zd\aCOe[@^e]cUV`a_
0e]W`N\d[QcI^e[b^OeR_Se`SeE`cbZaK
AUVMdW[ae]cSec\UFd`cbe>AdNbe]W`K
cI\Q]Q^eYbTebAQ]Q^ecdJeZ`aW[bc_K
YdJe[b^e>\RdWL
=b.Te[UecXecaJFd^eb:cXecdJeB"*K
3&B=1"Oe ]@^e ]cUV`dW[aOe YbTe cX
=&151 1e [b^e cdJe 7Oe R_S
`Se cXe Fb\aCcae ?Vde cX`e DZa\FX[a`d
F\X`dL
`e cXe Y\T`acae YbVXOe [Zd\aCca
`Se[@^eZb\bRRaTVacae[a\_YSe-[a\dK
VXR_bOeR_Se`SecSe]caTVacae]cdP^eR`GK
]cdP^e ]b^e E`cTe R_Se a:FacI\_a^e F\_K
]cdWRa``_Sc_Ya^eYS\ca^L
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ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΟΥΜΟΥΝΔΡΟΥΡΟ
Μέ λαμπρότητα καί τήν παρουσία τοῦ
Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη
Παυλόπουλου, πραγματοποιήθηκαν στήν
Καλαμάτα τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ Μεσσήνιου Πρωθυπουργοῦ Ἀλεξάνδρου Κουμουνδούρου.
Ἡ τελετή ξεκίνησε μέ τήν τέλεση ἐπιμνημόσυνης δέησης χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.
Ἀκολούθησε χαιρετισμός τοῦ Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Νίκα καί
ὁμιλία γιά τό ἔργο καί τό ὅραμα τοῦ Ἀλέξανδρου Κουμουνδούρου, ἀπό τόν πρώην
Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Παναγή Κουμάντο.
Στή συνέχεια, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἔκανε τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς καί κατέθεσε στεφάνι, τιμώντας τόν
διατελέσαντα ἐπί δέκα φορές συντοπίτη του
Πρωθυπουργό.
Στήν Τελετή παραβρέθηκαν ἐκπρόσωποι τοῦ Κοινοβουλίου, τῆς Αὐτοδιοίκησης,
τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας.
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΕΝΑΣ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Τοῦ Κωνσταντίνου Δ.Ρίζου,
ἐπίτιμου Σχολικοῦ Συμβούλου
Οἰκονομολόγων

Τό καλοκαίρι τοῦ 2016 παρουσιάστηκε σέ
πολλές πόλεις ἀνά τήν Ἑλλάδα ἡ θεατρική παράσταση «Πλάτωνα Ἀπολογία Σωκράτη». Κύριος
συντελεστής τῆς παράστασης ἦταν ὁ Δῆμος Ἀβδελιώτης, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν εὐθύνη γιά τή διδασκαλία
ἐκφορᾶς καί ἑρμηνείας τοῦ ἀρχαίου κειμένου, τόν
σκηνικό χῶρο, τή σκηνοθεσία καί τή μετάφραση.
Τό Σωκράτη ἐνσάρκωσε ὁ Βασίλης Καραμπούλας
καί τόν Μέλητο ὁ Γιάννης Κολόϊ.
Ἡ παράσταση διήρκεσε περίπου μιάμιση ὥρα
καί ἦταν ἕνας μονόλογος σέ τρεῖς πράξεις, ἐκτός
ἀπό τόν περιορισμένο διάλογο τοῦ ἀπολογουμένου
Σωκράτη μέ τόν κατήγορο Μέλητο. Ἡ ἐκφορά
τοῦ λόγου ἦταν στό πρωτότυπο ἀρχαῖο κείμενο, μέ
παράλληλη προβολή σέ ὀθόνη τῆς μετάφρασης
στά ἑλληνικά καί στά ἀγγλικά. Τό σκηνικό ἦταν
πολύ ἁπλό, ἡ κλεψύδρα νεροῦ γιά τή μέτρηση τοῦ
χρόνου καί μία καρέκλα ψάθινη. Ἡ ἀμφίεση τῶν
ἠθοποιῶν σύγχρονη, νεοελληνική. Ἴσως ἦταν προτιμότερο τά κοστούμια νά ἦταν τῆς ἐποχῆς πού
ἀναφέρεται τό ἔργο.
Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἡ Ἀπολογία τοῦ
Σωκράτη παρουσιάζεται στό θέατρο εἴτε στά
ἀρχαῖα εἴτε στά νέα ἑλληνικά. Σέ κάθε περίπτωση
ὅμως ἀποτελεῖ μία ἀξιέπαινη προσπάθεια ἡ μεταφορά στή σκηνή ἑνός τόσο σημαντικοῦ ἔργου τῆς
ἀρχαίας ἑλληνικῆς πεζογραφίας.
Ὁ Σωκράτης (469 – 399 π.Χ.) ὑπῆρξε ὁ ἐπιφανέστερος φιλόσοφος στήν ἀρχαία Ἑλλάδα,
ἀλλά καί παγκοσμίως. Ὁ ἴδιος δέν ἔγραψε κανένα
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ἔργο. Ἔγραψαν γι’ αὐτόν οἱ μαθητές του, καί κυρίως ὁ Πλάτωνας.
Τελεύτησε τή ζωή του μέ μαρτυρικό ἑκούσιο θάνατο.
Ἡ Ἀπολογία του περιλαμβάνει ὅσα εἶπε πρός τούς 501 δικαστές τοῦ δικαστηρίου τῆς Ἠλιαίας,
ὅπου προσῆλθε ὡς συνέπεια τῶν
κατηγοριῶν πού τοῦ προσῆψαν ὁ
Μέλητος, ὁ Ἀνυτος καί ὁ Λύκων.
Κατηγορήθηκε ὅτι «διαφθείρει
τούς νέους καί δέν σέβεται τούς
θεούς τῆς πόλεως εἰσάγων καινά
δαιμόνια».
Ἀπολογήθηκε ἀπό στήθους,
χωρίς νά ἔχει κείμενο μπροστά
του. Ἀρνήθηκε νά διαβάσει τό
λόγο πού τοῦ ἔγραψε ὁ Λυσίας.
Δέν κάλεσε μάρτυρες γιά νά τόν

¥

ἀριθμό, ὅπως Δία, Ἥρα κ.λπ. Ὑποστήριζε ὅτι
«ὁ θεός μέ ἔχει βάλει στήν πόλη νά μή σταματῶ ὅλη τήν ἡμέρα νά σᾶς ξυπνῶ, νά πείθω
καί νά ἐπικρίνω τόν καθένα χωριστά τριγυρίζοντας παντοῦ». Παρομοίασε, μάλιστα, τόν
ἑαυτό του μέ «ἀλογόμυγα» πού ξυπνάει τό
νωθρό ἄλογο.
Ὁλοκλήρωσε τήν ἀπολογία του μέ τά
ἑξῆς ἐκπληκτικά λόγια: «Ἀλλά τώρα πιά εἶναι

ὑποστηρίξουν. Δέν κλάφτηκε μπροστά
στούς δικαστές, ὅπως ἔκανε παλιότερα ὁ
Περικλῆς, τό θεωροῦσε ἀναξιοπρεπές.
Ἀρχικά ἀναφέρθηκε στίς ἐναντίον
του κατηγορίες. Εἶπε ὅτι δέν εἶναι ἡ
πρώτη φορά πού κατηγορεῖται. Καί παλιότερα κατηγορήθηκε. Καί ἐξήγησε
γιατί καί ἀπό ποιούς. Ὁ Ἀθηναῖος Χαιρεφώντας πῆγε στό μαντεῖο τῶν Δελφῶν
καί ρώτησε τήν Πυθία ποιός εἶναι ὁ σοφότερος ἄνθρωπος. Ἐκείνη ἀπάντησε ὅτι
εἶναι ὁ Σωκράτης.
Ὅταν ἄκουσε γιά τό χρησμό θέλησε
νά διερευνήσει τό θέμα. Γιά τό σκοπό
αὐτό συζήτησε μέ πολιτικούς, ποιητές
καί καλλιτέχνες. Ὁδηγήθηκε στό συμπέρασμα ὅτι αὐτοί θεωροῦνταν σοφοί,
χωρίς νά εἶναι, ἀφοῦ πίστευαν ὅτι γνώριζαν πράγματα πού δέν γνώριζαν. Ἀντίθετα, ὁ ἴδιος ὁ Σωκράτης δέν πίστευε ὅτι
γνώριζε πράγματα τά ὁποῖα δέν γνώριζε.
Ὑπό τήν ἔννοια αὐτή ἦταν σοφότερος
ἀπό ἐκείνους. Ὅλα αὐτά εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τά πρόσωπα αὐτά νά ἐκτεθοῦν
στά μάτια τῶν ἀνθρώπων καί ἔτσι νά
ἀποκτήσουν ἐμπάθεια ἤ καί μῖσος ἀπέναντί του.
Κατά τήν ἀπολογία του, ὁ Σωκράτης
πολλές φορές ἀναφέρθηκε στό περίφημο
«δαιμόνιό του», τό ὁποῖο τόν ἀπέτρεπε
ἀπό κάθε κακό. Μιλοῦσε διαρκῶς γιά
τήν ἀρετή καί τή δικαιοσύνη στήν ἀγορά,
ὅπου σύχναζε. Ἔλεγε ὅτι «δέν πρέπει νά
ἀδικοῦμε ἀκόμα καί ὅταν μᾶς ἀδικοῦν».
Ἀρκετές φορές ἀνέφερε τή λέξη «θεός»
στόν ἑνικό ἀριθμό. Φυσικά ἀναφέρθηκε
καί στούς «θεούς», στόν πληθυντικό
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ὥρα νά φύγουμε, ἐγώ μέν γιά νά πεθάνω,
ἐσεῖς δέ γιά νά ζήσετε. Ποιοί ὅμως ἀπό μᾶς
πηγαίνουν σέ καλύτερο πρᾶγμα εἶναι ἄγνωστο
σέ ὅλους ἐκτός ἀπό τό θεό».
Ὁ Σωκράτης ἔζησε μέ ἐντιμότητα, δικαιοσύνη, ἀφιλαργυρία, ἀκεραιότητα, ἀρετή
καί φιλοπατρία. Καί ἐπισφράγισε τή ζωή του
μέ συνέπεια λόγων καί ἔργων ὁδηγούμενος
ἑκουσίως στό θάνατο ἄδικα. Πολλοί τόν ὀνόμασαν μάρτυρα. Ἀρκετά μοναστήρια καί ναοί
φιλοξενοῦν τήν εἰκόνα του. Καί ὁ μεγάλος
ἀνθρωπιστής Ἔρασμος τόν ἐπικαλοῦνταν στίς
προσευχές του μέ τά λόγια: «Ἅγιε Σωκράτη
πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν».
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Ἐπιμέλεια:
α. «Ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ
ὑπ’
αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τάς
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ἁμαρτίας
αὐτῶν».
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Βαπτίζονταν στόν Ἰορδάνη
ἀπό τόν Πρόδρομο, ἀφοῦ ἐξομολογοῦνταν τίς ἁμαρτίες τους).
Ματθ. γ΄ 6
β. Φύσηξε ὁ Ἰησοῦς στά πρόσωπα τῶν Ἀποστόλων καί τούς
λέει: «Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιο. Σέ
ὅποιους συγχωρήσετε τίς ἁμαρτίες,
θά τούς εἶναι συγχωρημένες, σέ
ὅποιους τίς κρατήσετε ἀσυγχώρητες, θά κρατηθοῦν ἔτσι».
Ἰω. κ΄ 22-23
γ. Ἄν ὁμολογοῦμε τίς ἁμαρτίες
μας, Αὐτός εἶναι ἀξιόπιστος καί δίκαιος, ὥστε νά μᾶς συγχωρεῖ τίς
ἁμαρτίες μας.
Α΄ ᾽Ιωάν. α΄ 9.
δ. Θά ἐξομολογηθῶ τήν ἀνομία
μου καί θά φροντίσω γιά τήν ἀπαλλαγή μου ἀπό τήν ἁμαρτία μου.
Ψαλμ. 37,19.
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ε. Μήν ντραπεῖς νά ὁμολογήσεις τίς
ἁμαρτίες σου.
Σ. Σειράχ δ΄ 26.
στ. Ὁμολόγησε σύ τίς ἀνομίες σου
πρῶτος, γιά νά δικαιωθεῖς.
Ἡσ. μγ΄ 26.
ζ. Θά ἐξομολογηθεῖς τίς ἁμαρτίες
σου. Δέ θά προσέλθεις στήν προσευχή
μέ πονηρή συνείδηση.
Ἐπιστολή Βαρνάβα 19,12.
η. Αὐτός πού ἐξομολογεῖται, ἀφοῦ
μετανοήσει, παίρνει τήν ἄφεση ἀπό τόν
ἱερέα μέ τή χάρη τοῦ Χριστοῦ.
Μ. Ἀθανάσιος
θ. Εἶναι μεγάλο καί βαρύ τό ἁμάρτημα; Σοῦ χρειάζεται πολλή ἐξομολόγηση, πικρά δάκρυα, συνεχής ἀγρυπνία
καί διαρκής νηστεία.
Μ. Βασίλειος, ΕΠΕ 6,224
ι. Τά γεγονότα πού διηγεῖται ἡ Ἁγία
Γραφή μᾶς διδάσκουν ὅτι ὅσοι μετανοοῦν καί ἐξομολογοῦνται μέ πόνο
ψυχῆς, κερδίζουν γρήγορα τή φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ.
Μ. Βασίλειος, ΕΠΕ 1, 234
ια. Μήν ἀρνηθεῖς νά ἐξομολογηθεῖς
τήν ἁμαρτία σου, γνωρίζοντας πῶς ἐβάπτισε ὁ Ἰωάννης, ὥστε μέ τήν ντροπή
πού θά ὑποστεῖς ἐδῶ, νά ἀποφύγεις τήν
ντροπή στήν ἄλλη ζωή.
Γρηγόριος Θεολόγος, ΕΠΕ 4, 334
ιβ. Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό συχνή καί
λεπτομερή ἐξομολόγηση καί ἀπό πολλά
δάκρυα.
Ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ 9, 336
ιγ. Καί ἄν ἀκόμη εἶσαι ἁμαρτωλός,
ἔμπα στήν Ἐκκλησία, γιά νά εἰπεῖς τίς
ἁμαρτίες σου· καί ἄν πάλι εἶσαι δίκαιος,
ἔμπα, γιά νά μή χάσεις τήν ἀρετή σου,
γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι λιμάνι καί γιά
τούς δύο.
Ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ 30,112
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ιδ. Ἀποκαλύψτε στόν ἱερέα τά μυστικά
τῆς ψυχῆς σας, ὅπως ἀποκαλύπτει στόν
γιατρό ὁ ἀσθενής τά κρυμμένα τραύματά
του καί θά πετύχετε τήν ἄφεση.
Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης
ιε. Ἡ ἐξομολόγηση τῶν κακῶν ἔργων
εἶναι τό πρῶτο καλό ἔργο.
Ἱερός Αὐγουστῖνος
ιστ. Ἔχει δύναμη ἡ ἐξομολόγηση νά
σβήσει καί τή φωτιά, ἔχει δύναμη νά ἐξημερώσει λιοντάρια.
Ἅγ. Κύριλλος Ἱεροσολύμων
ιζ. Εἶναι ἀδύνατον νά ἐπιτύχει κάποιος
τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν του, ἄν δέν τίς
ἐξομολογηθεῖ.
Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος
ιη. Δέν ὑπάρχει ἄλλος σίγουρος δρόμος
σωτηρίας, ἐκτός ἀπό τό νά ἐξομολογεῖται ὁ
καθένας σέ πατέρες μέ πολλή διάκριση καί
ἀπό αὐτούς νά παίρνει ὁδηγίες γιά τήν
ἀρετή καί νά μήν ἀκολουθεῖ τό δικό του θέλημα.
Ὅσ. Ἰωάννης ὁ Κασσιανός
ιθ. Νιῶσε βαθιά τήν ἁμαρτία πού σέ
ἔχει αἰχμάλωτό της. Ἀπόκτησε ὅση συντριβή μπορεῖς. Ἔλα μετά στόν πνευματικό
σου καί δεῖξε του πικρό καί ἄφθονο τό
δάκρυ σου, γιά νά σμίξει σ’ αὐτό καί τό δικό
του.
Ἀστέριος Ἀμάσειας
κ. Τήν ψυχή πού συνηθίζει νά ἐξομολογεῖται, ἡ σκέψη τῆς ἐξομολογήσεως τήν συγκρατεῖ σάν χαλινάρι καί δέν τήν ἀφήνει νά
ἁμαρτήσει.
Ἰωάννου Σιναΐτη, Κλῖμαξ Δ΄ 46
κα. «Νίψον ἀνομήματα μή μόναν ὄψιν»
Καρκινική ἐπιγραφή στήν κρήνη τῆς
Ἁγίας Σοφίας
κβ. Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἐξαγνίζεται, ὅταν
ἐξομολογεῖται τά ἁμαρτήματά του καί μετανιώνει. Πρέπει ὅμως νά ἀπέχει ἀπό αὐτά
καί ἀπό ὁποιοδήποτε κακό στόν μέλλον.
Ἅγ. Συμεών Θεσσαλονίκης
κγ. Φεύγοντας μετά ἀπό μιά εἰλικρινή
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καί ταπεινή ἐξομολόγηση, νιώθετε ἀνάλαφρος, σάν νά ἀπορρίψατε ἀπό πάνω σας
ἕνα δυσβάστακτο βάρος.
Ὅσ. Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
κδ. Ὅσο ἐξομολογεῖται ὁ ἄνθρωπος, νηστεύει καί προσεύχεται, τόσο κατακαίεται
καί φεύγει ὁ διάβολος.
Ἅγ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός
κε. Ὁ ἐξομολογούμενος ἀναπτύσσεται
πνευματικά, γιατί ὁ νοῦς του καθαρίζεται
ἀπό τό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καί τῆς πλάνης καί κατανοεῖ τά θαυμάσια τοῦ Θεοῦ.
Ἅγ. Νεκτάριος Πενταπόλεως
κστ. Χωρίς ἐξομολόγηση στόν πνευματικό δέν εἶναι δυνατόν ν’ ἀπαλαγοῦμε ἀπό
τήν πλάνη, γιατί στόν πνευματικό ἔδωσε ὁ
Θεός τή χάρη τοῦ δεσμεῖν καί λύειν.
Ὅσ. Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης
κζ. Νά ἐξομολογεῖσαι τακτικά καί καλά,
γιατί καί Πατριάρχης νά εἶσαι, ἄν δέν ἐξομογεῖσαι, δέν σώζεται.
Ἅγ. Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης
κη. Ὁ πνευματικός ἔχει τή θεία Χάρη
καί, ὅταν διαβάσει τή συγχωρητική εὐχή, ὁ
Θεός σβήνει ὅλες τίς ἁμαρτίες, τίς ὁποῖες
ἐξομολογηθήκαμε μέ εἰλικρινή μετάνοια.
Ἁγ. Παϊσίου Λόγου, Γ΄, σ. 244
κθ. Δέν σέ κατηγορῶ ὅτι ἔκανες ἁμαρτίες πολλές καί σοβαρές, ὄχι, ἄνθρωπος
εἶσαι. Σέ κατηγορῶ, γιατί δέν ἐξομολογεῖσαι.
Γέροντας Ἐφραίμ Κατουνακιώτης
λ. Μή λές ποτέ ψέματα στό γιατρό σου,
τόν πνευματικό σου καί τόν δικηγόρο σου.
Χέρμπερτ
λα. Εἶναι φυσικό ὁ γιατρός στά βασικότερα προβλήματα τῆς ψυχῆς, νά μήν ξέρει
νά εἰπεῖ τίποτε. Βοήθεια στή ζητήματα
αὐτά ὁ ἄρρωστος ἔπρεπε νά περιμένει ὄχι
ἀπό τόν γιατρό, ἀλλά ἀπό τόν πνευματικό.
Κάρολος Γιούνγκ
λβ. Πιό καθαρός εἶναι αὐτός πού πλύθηκε ἀπό αὐτόν πού δέν λερώθηκε ποτέ.
Ὀδυσσέας ᾽Ελύτης
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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«Οἱ Ἕλληνες πολιτικοί προτίμησαν
τή σύγκρουση μέ σκοπό τήν κατάληψη
τῆς ἐξουσίας παρά τή συναίνεση γιά τά
θεμελιώδη πού ἔχει ἀνάγκη ἡ χώρα»
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 14-8-16)
Καί τά ξένα κέντρα ἐξουσίας πού
γνωρίζουν τό ποιόν τῶν πολιτικῶν μας τό
ἐκμεταλλεύονται πρός ὄφελός τους καί
ζημία μας.
«Γιά ψίχουλα ξεπούλησαν τόν ΟΛΠ
γιά 50 χρόνια» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 14-8-16)
Κατ’ ἐντολή τῆς τρόϊκας! Ποιός κυβερνάει αὐτή τή χώρα; Εἴμαστε ἀνίκανοι
νά διοικοῦμε, νά διαχειριζόμαστε τά
ἐθνικά μας περιουσιακά στοιχεῖα;
«Θά πάει ἄδικα καί τό αἷμα τῶν
Ἰσαάκ καί Σολωμοῦ;» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 168-16)
Ἄν ἐμεῖς Κύπριοι καί Ἑλλαδίτες λησμονοῦμε τίς θυσίες τους, ἑπόμενο οἱ
Τοῦρκοι νά ἀποθρασύνονται. Εἴμαστε
ἄξιοι ἐλευθερίας, ἐάν δέν πιστεύουμε
στό «ἐλευθερία ἤ θάνατος»;
«Πρωτογενές πλεόνασμα μέ μείωση ἐσόδων» (ΕΣΤΙΑ 17-8-16)
Ἔχουμε συνέχεια τῆς δημοσιονομικῆς ἀλχημείας; Ἄν τό δημόσιο εἶχε
ἐξοφλήσει τίς ὀφειλές του πρός τούς
πολίτες, τούς προμηθευτές του, θά
ὑπῆρχε πρωτογενές πλεόνασμα;
«Παράταση γιά τίς ἀλλαγές στά Δ.Σ.
τῶν τραπεζῶν» (Η ΑΥΓΗ 18-8-16)
Ἡ τρόϊκα (ἐπί τό πλέον εὔπεπτον «θεσμοί») ἀξιώνουν νά διορίζουν τά μέλη
τῶν Δ.Σ. τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν!Οἱ κυβερνῶντες παραδίδουν τά πάντα σέ
ξένα κέντρα ἐξουσίας! Καί ἐμεῖς οἱ πολίτες παραμένουμε ὁ «κυρίαρχος λαός»!
«Διατηρητέα τά μοναδικά καλντερίμια τῆς Σκιάθου» (ΕΘΝΟΣ 19-8-16)
Εἶναι πολλά στήν πατρίδα μας, ἀπό τίς
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ὀμορφιές τῆς φύσεως μέχρι τούς ἀρχαιολογικούς τόπους, ἀπό τά ἐπιτεύγματα
τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας μέχρι τά
δημιουργήματα τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ,
τοῦ Βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ (ἐκκλησίες,
Πατερικά καί λατρευτικά κείμενα, μουσική), ὑλικά καί ἄϋλα πού πρέπει νά διαφυλάξουμε καί νά προστατεύσουμε ἀπό
τόν ὁδοστρωτήρα τῆς παγκοσμιοποιήσεως.
«Αὐξήθηκαν κατά 23.606 οἱ ἄνεργοι
τόν Ἰούλιο. Ἔφτασαν τούς 973.631 στόν
ΟΑΕΔ» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 20-8-16)
Ἐπίτευγμα τῆς οἰκονομικῆς ἀνακάμψεως πού ἔχουν προκαλέσει μέ τά μνημόνια τά ξένα κέντρα ἐξουσίας πού μᾶς
κυβερνοῦν!
«Φ.Π.Α. Ἡ αὔξηση τῶν συντελεστῶν
ἔφερε μείωση ἐσόδων» (ΤΑ ΝΕΑ 22-816)
Αὔξηση ἐσόδων γιά τό Δημόσιο μποροῦν νά φέρουν οἰκονομική ἀνάπτυξη
καί πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς. Ἀδαεῖς
εἶναι οἱ ἁρμόδιοι τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου;
«Ἡ Ἱστορία δέν γράφεται μέ φακούς παραμορφωτικούς» (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 23-8-16)
Δυστυχῶς, τήν παραμορφώνουν ἀδίστακτες, ἀνέντιμες ἰδεολογικές γραφίδες!
«Κυβερνοῦν καταστρέφοντας» (ΤΟ
ΒΗΜΑ 28-8-16)
Μά γι’ αὐτό διορίσθηκαν, γιά νά καταστρέψουν τά πάντα καί τόν Ἑλληνικό
λαό.
Ἴσως δυσαρεστήθηκαν μέ τούς 6
Ὀλυμπιονίκες μας στό Ρίο οἱ ἀπεχθανόμενοι τήν ἀριστεία κυβερνῶντες μας.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΗΡ»
Τό ἀριστούργημα αὐτό τοῦ μεγάλου
Ἄγγλου δραματουργοῦ Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ
(1564-1616) παρουσιάσθηκε σέ διάφορα μέρη
τῆς πατρίδας μας, κατά τούς θερινούς μῆνες
μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 400 χρόνων ἀπό τόν θάνατό του.
Ἐντελῶς ἀπροσδόκητα καί ἀδικαιολόγητα,
ὁ γέρος βασιλιάς τῆς Ἀγγλίας Λήρ, ὀξύθυμος,
ἐγωκεντρικός καί αὐταρχικός ἀποφασίζει νά
μοιράσει τό βασίλειό του στίς κόρες του Γονερίλη, γυναῖκα τοῦ δούκα τοῦ Ὄλμπανυ,
Ρεγάνη, γυναῖκα τοῦ δούκα τοῦ Κόρνγουολ,
καί Κορδέλια ἀνάλογα μέ τήν ἀγάπη καί ἀφοσίωσή τους. Γονερίλη καί Ρεγάνη ἐκφράζουν
ὑπέρτατη ἀγάπη πού δέν ἀνταποκρίνεται
στήν πραγματικότητα. Ἀμείβεται ἡ κάθε μία
μέ τό ἕνα τρίτο τοῦ βασιλείου. Ἀηδιασμένη
ἀπό τήν ὑποκρισία τους ἡ νεώτερη Κορδέλια
λέει ἁπλά καί σεμνά ὅτι τόν ἀγαπᾶ ὅπως
ὀφείλει σάν κόρη του. Ἀπογοητευμένος ὁ Λήρ
ὀργίζεται καί τήν ἀποκληρώνει. Ἐξορίζει τόν
κόμη τοῦ Κέντ πού προσπάθησε νά τόν μεταπείσει. Τό μερίδιό της μοιράζεται στίς ἄλλες
κόρες, μέ τόν ὅρο νά τόν φιλοξενοῦν ἐναλλακτικά. Ὁ ὑποψήφιος γαμπρός γιά τήν Κορδέλια, δούκας τῆς Βουργουνδίας, δέν θέλει
νά τήν πάρει, μέ μόνη προῖκα τήν κατάρα
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τοῦ πατέρα της. Τήν παίρνει ὁ
βασιλιάς τῆς Γαλλίας καί φεύγουν.
Στό περιβάλλον τῶν θυγατέρων του, ὁ Λήρ καί οἱ ἱππότες
του δέν ἔχουν τήν ἐπιθυμητή μεταχείριση. Γονερίλη καί Ρεγάνη
ἀποβάλλουν τό προσωπεῖο τῆς
ἀγάπης καί σεβασμοῦ, ἐκδηλώνουν ἀγνωμοσύνη, σκληρότητα.
Ἀπό τήν ὀργή του σαλεύουν τά
λογικά του. Ἔχοντας ἐγκαταλείψει τόν πύργο τῆς Ρεγάνης, βρίσκεται ἐκτεθειμένος, παγερή νύχτα, στήν ἀγριότητα καταιγίδας
καί τρελαίνεται. Κοντά του ὁ γελωτοποιός του, ὁ κόμης τοῦ Κέντ
μεταμφιεσμένος καί ὁ Ἔντγκαρ,
ἀποκληρωμένος γιός τοῦ κόμη
Γκλῶστερ.
Ἐξουσία καί ἔρωτας προκαλοῦν σκληρούς ἀνταγωνισμούς
μεταξύ τῶν ἀνθρώπων πού μετέρχονται τά πάντα γιά νά ἐπιτύχουν τούς στόχους τους (Γονερίλη, Ρεγάνη, Ἔντμοντ). Εὐεργετημένοι δείχνουν τό ἀποκρουστικό
πρόσωπο τῆς ἀγνωμοσύνης. Τό
προσωπεῖο τῆς ὑποκρισίας εὔχρηστο, ἀποτελεσματικό ἀλλά φθαρτό. Ἀδικημένοι καί καταφρονεμένοι (Κορδέλια, Κέντ, γελωτοποιός, Ἔντγκαρ) διαθέτουν πλοῦτο
ψυχῆς πού προσφέρεται μέ αὐτοθυσιαστική διάθεση. Στήν ἔσχατη
ἀδυναμία του μέσα στήν καταιγίδα, ὁ Λήρ διδάσκεται ὅ,τι δέν
ἔμαθε μιά ὁλόκληρη ζωή. Ἡ ἐγωπάθεια θρυμματίζεται, τά μάτια
του ἀνοίγουν καί ἀνακαλύπτει
τόν συνάνθρωπο. Ἡ καρδιά του
ὀργώνεται ἀπό τόν πόνο, γιά νά
δεχθεῖ τόν σπόρο τῆς ἀγάπης.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

ολύς λόγος γίνεται, τίς τελευταῖες ἡμέρες, γιά τίς δηλώσεις τοῦ «περιβόητου»
πιά Ὑπουργοῦ Παιδείας, κ. Νικολάου Φίλη. Ὁ
κ. Ὑπουργός μέ περισσή αὐθάδεια ἰσχυρίζεται
ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει λόγο στά θέματα τῆς
θρησκευτικῆς παιδείας τῶν ἑλληνοπαίδων
καί ὅτι αὐτό εἶναι ἀποκλειστική εὐθύνη τῆς
Πολιτείας. Διατείνεται, μάλιστα, ὅτι πρέπει
νά δημιουργηθεῖ ἕνα οὐδετερόθρησκο σχολεῖο, ὅπου δέν θά προβάλλεται κατ’ ἀποκλειστικότητα καμμία θρησκεία, ἀλλά,
ἀντιθέτως, τά παιδιά μας θά μαθαίνουν γενικότερα στοιχεῖα γιά τό θρησκευτικό φαινόμενο. Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν θά
διαμορφωθεῖ σέ θρησκειολογία, οἱ μαθητές
θά διδάσκονται στοιχεῖα ἀπ’ ὅλες τίς ὑπάρχουσες θρησκεῖες καί ἁπλῶς θά δίδεται μία
ἰδιαίτερη ἔμφαση στήν Ὀρθοδοξία. Καί αὐτή
θά παραδίδεται ὄχι ὁμολογιακά, κατηχητικά,
ἀλλά στήν πολιτισμική της διάσταση. Ἐξ
ἄλλου, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ ἴδιος ὁ κ. Ὑπουργός,
ἀλλά καί ἡ λοιπή πολιτική ἡγεσία τοῦ
Ὑπουργείου, ἡ ἐλληνική κοινωνία εἶναι πλέον
πολυπολιτισμική. Γι’ αὐτό καί, πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς λειτουργίας τῶν σχολείων, σημειώθηκε μία ὕπουλη προσπάθεια νά ἀφαιρεθεῖ
ἡ πρωινή προσευχή, μέ μία διφορούμενη
ἐγκύκλιο.
Ἀλήθεια, κ. Ὑπουργέ; Αὐτή νομίζετε ὅτι
εἶναι ἡ πραγματικότητα στήν ἑλληνική παιδεία; Μᾶλλον σᾶς πληροφόρησαν λανθασμένα! Ἤ μᾶλλον προσπαθοῦν ὁρισμένοι
ἰδεοληπτικοί καθηγητές πανεπιστημίων, διορισμένοι καί σέ Ἐθνικές Ἐπιτροπές διαλόγου
γιά τήν Παιδεία, νά σᾶς κατευθύνουν σέ ἐπικίνδυνα μονοπάτια! Ὄχι, κ. Ὑπουργέ! Ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ἔχει σαφῶς τήν εὐθύνη νά
φέρνει εἰς πέρας τήν γενικότερη ἐκπαίδευση
τῶν παιδιῶν μας, ἀλλά καί στήν θρησκευτική της διάσταση. Νά παιδαγωγεῖ τά νεαρά
βλαστάρια τοῦ τόπου μας, σύμφωνα μέ τό
δόγμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο ἀκολουθεῖ ἡ πλειοψηφία τοῦ
λαοῦ μας, καί ὅπως ἐκπορεύεται καί ἀπό τό
Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος. Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὁπωσδήποτε πρέπει νά παραμείνει
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ὁμολογιακό, ὅπως ἦταν μέχρι τώρα. Παράλληλα δέ νά παρέχει κάποιες γνώσεις γιά τίς
ἄλλες θρησκεῖες, ὅταν τά παιδιά μας θά βρίσκονται στήν κατάλληλη ἡλικία καί θά
ἔχουν ἀναπτύξει κάποια κριτική ἱκανότητα.
Αὐτή ἄλλωστε εἶναι καί ἡ ἐπίσημη θέση τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού ὡς φιλόστοργη
Μητέρα ἐνδιαφέρεται καί ἔχει λόγο γιά τό τί
συμβαίνει στά παιδιά της.
Τόν λαό τόν ρωτήσατε; Πῶς ἔτσι αὐθαίρετα κάνετε τέτοιες θεμελιώδεις ἀλλαγές, χωρίς τήν γνώμη μας; Δέν θέλουμε καθεστωτικές ἀντιλήψεις καί ἐνέργειες, ἰδίως στόν
εὐαίσθητο χῶρο τῆς Παιδείας! Σεβαστεῖτε τήν
θρησκευτική συνείδηση καί τό χριστιανικό
φρόνημα τῶν Ἑλλήνων! Ἀφῆστε στήν θέση
τους τήν προσευχή, τίς ἅγιες εἰκόνες στίς
αἴθουσες τῶν σχολείων ἤ τούς ἐκκλησιασμούς
τῶν μαθητῶν. Βελτιῶστε τό μάθημα, δεχόμενος τήν βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας, διορίστε
καθηγητές θεολόγους ὑπεύθυνους, κατάλληλους, μέ φόβο Θεοῦ, πού θά ἐμπνέουν καί δέν
θά τό μετατρέπουν σέ «ὥρα τοῦ παιδιοῦ».
Γιατί δέν ἀλλάζετε τό περιεχόμενο τῆς θρησκευτικῆς διδασκαλίας καί στά μειονοτικά
μουσουλμανικά σχολεῖα ἤ στά παιδιά τῶν
Ἑβραίων πολιτῶν τῆς χώρας μας. Τολμῆστε,
ἄν μπορεῖτε! Γιατί τόσος ρατσισμός ἐναντίον
τῆς Ὀρθοδοξίας; Δἐν θέλουμε οὐδετερόθρησκα
σχολεῖα, πού θά δημιοργοῦν ἀγράμματους,
ἄθεους, ἀνιστόρητους καί χειραγωγήσιμους
ἀνθρώπους, ἀλλά σχολεῖα πού θά διδάσκουν
τήν ἑλληνοχριστιανική παιδεία στά παιδιά
μας, σέ ὅλο τῆς φάσμα καί τό μεγαλεῖο της!
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